




w
w

w
.a

la
ya

m
.c

om

إشراف:
جليل عمر
تصميم وإخراج:
إبراهيم بدر
التسويق واإلعالنات:
»AdLine« شركة الناشر
هاتف: 17581269

المراسالت:
مؤسسة األيام للنشر - »ملحق 

بانوراما الشباب«
ص.ب: 3232 - المنامة - البحرين

هاتف: 17617777 - فاكس: 
176617111

shabab@alayam.com :ايميل

فتيات: نحرص على 
متابعة صيحات الموضة

الحيوانات تتربع 
على عرش األزياء!

4446

43

12

العباءة أصبحت الزي 
الرسمي للخليجية 

المصممون يخرجون عن 
المألوف ويمزجون األزرق 
باألخضر 

العنود الحربي...
والدتي وراء نجاحي واستمراري 

داخل العدد

9-8



October 2013

عدد 
خاص 

بالموضة 
والجمال

4

أسبوع الموضة في باريس..

تشكيالت عصرية 
وإبداعات تتخطى الواقع

ما ان بداأ اأ�ضبوع املو�ضة يف باري�س حتى ازدحمت 

املو�ضة  وع�ضاق  ال�ضحافة  واأهل  بامل�ضاهري  العا�ضمة 

مقاعد  على  للح�ضول  يت�ضابقون  الذين  �ضواء  حد  على 

�ضيقدمة  ما  ملعرفة  الأزياء،  لعرو�س  الأول  ال�ضف 

امل�ضممون للمو�ضم املقبل.

الأ�ضا�ضي  الإلهام  كانت  النف�س  عن  الدفاع  فنون 

على  ركز  الذي  �ضارلييه  �ضيدريك  ربيع  ملجموعة 

تعك�س  التي  والت�ضاميم  القوية  والطلة  الن�ضباط 

اإختار درايز فان نوتن، امل�ضمم  الثقة يف النف�س، بينما 

الذي  الربيق   ،2014 ل�ضيف  جمموعته  الهولندي 

يعك�س �ضعوراً بالراحة والأمن.

غاريث بوغ يبحث عن التاألق يف املو�ضم املقبل، فاأتت 

التي  الناعمة  الف�ضاتني  مثل  واأنثوية  مميزة  ت�ضاميمه 

مع  اإىل جنب  جنباً  الري�س،  من  تفا�ضيل  مع  مت دجمها 

بق�ضاتها  وتتميز  بحرفية  امل�ضممة  وال�ضرتات  التنانري 

فيها، على  املبالغ  املميزة عند منطقة اخل�ضر والياقات 

غرار ن�ضاء الزمن القدمي.

واختار دامري دوما للمو�ضم املقبل اتباع نهج �ضبيه 

الق�ضات  على  يعتمد  عام 2014،  لربيع  الأدنى  باحلد 

مثل  الهادئة  واللوان  الب�ضاطة  على  يركز  امنا  الدقيقة 

اإرتداوؤها يف  الأبي�س والبيج. جمموعة منع�ضة وميكن 

اأي وقت.

من  جداً  ع�ضرية  ت�ضكيلة  تاكاها�ضي  قّدم  فيما 

املالب�س بلغت ذروتها مع �ضل�ضلة من الت�ضاميم ال�ضوداء 

فجعلت  الكبرية،  والأحزمة  الراأ�س  قبعات  ت�ضم  التي 

املجموعة القوية منا�ضبة لفتيات الروك اللواتي تف�ضلن 

التميز والغرابة.
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مارك جاكوبس

 يغادر دار لوي فويتون 

العريقة  فويتون  لوي  دار  مارك جاكوب�س  الأمريكي  الزياء  �ضيغادر م�ضمم 

بعد ب�ضعة اأ�ضابيع، بح�ضب ما ك�ضف برنار اأرنو رئي�س جمموعة »اإل يف اإم اإت�س« 

ل�ضحيفة »ومينز وير ديلي« »دبليو دبليو دي«.

ومارك جاكوب�س الذي قدم جمموعته الأخرية يف فعاليات اأ�ضبوع املو�ضة يف 

الأرباح على  اأكرب  تدر  التي  دار لوي فويتون  اإدارة  باري�س يتوىل منذ 16 عاماً 

جمموعة »اإل يف اإم اإت�س« الأوىل عاملياً يف قطاع ال�ضلع الفاخرة.

وقد اأكد هذه املعلومة لل�ضحيفة كل من مارك جاكوب�س و�ضريكه روبرت دايف.

اإىل  لين�ضرف  فويتون  لوي  �ضيغادر  جاكوب�س  مارك  اأن  ال�ضحيف  وذكرت 

ملكية  ويتقا�ضم  البور�ضة.  يف  عالمته  لطرح  ويح�ضر  اخلا�ضة  اأعماله  ت�ضيري 

عالمة مارك جاكوب�س كل من »اإل يف اإم اإت�س« وروبرت دايف وامل�ضمم المريكي.

فساتين جريئة لمصممة بلغارية

املو�ضة  رادار  على  بالظهور  بداأت  �ضابة  بلغارية  م�ضممة  نيكولوفا  نيفينا 

والتي  حدث  اأي  لتنا�ضب  امل�ضممة  اجلريئة  لف�ضاتينها  يعود  والف�ضل  وبجدارة، 

بداأت بلفت الأنظار على املن�ضات.

على الرغم من اأن الثياب قد تبدو ب�ضيطة للوهلة الأوىل، اإل اأن هناك العديد 

من املهارات التي بذلت جلعل القطع تبدو مثالية، فالت�ضميم يتطلب اإهتماماً كبرياً 

القطعة تبدو  التحتي والتجميع جلعل  التطريز واحلياكة وال�ضبك  من  وجمهوداً 

باأف�ضل �ضكل.

قطع  جميع  يف  امل�ضتخدم  الدانتيل  على  جزئياً  يعتمد  نيفينا  اأثواب  جمال 

املجموعة، فهي عا�ضقة الدانتيل كما ت�ضف نف�ضها. وعلى الرغم من ان الدانتيل اأحد 

الأقم�ضة الأكرث �ضعوبة للعمل، اإل اأن نيفينا ت�ضعى بجد وحرفية لإ�ضتخدامه ب�ضكل 

�ضحيح يف ت�ضاميمها.

غري  باملزيج  وتتميز  ونعومة،  اأنوثة  تن�ضح   2013 لعام  نيفينا  جمموعة 

التقليدي من الأقم�ضة، والإبداع الذي ي�ضكل عامل جناح باهر ل ميكن اإنكاره.
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كتبت - فاطمة �سلمان: 

اأكدت العار�سة البحرينية العنود احلربي اأن والدتها �سبب جناحها وا�ستمرارها يف هذا املجال الذي وجدت نف�سها به 

حيث ترى ان الكامريات تع�سق ت�سويرها وتداعب كل عمل تظهر به االمر الذي جعلها تتميز عن مثيالتها من العار�سات 

البحرينيات واخلليجيات عموما..

ا�ستطاعت خالل فرتة وجيزة ان تثبت نف�سها على �ساحة املو�سة حتى ا�سبح ا�سمها المعا وبارزا االمر الذي جعلها 

تتلقى عرو�سا كثرية من داخل وخارج اململكة ومن دول غربية اخرى، انتقدت م�ستوى املو�سة يف البحرين وطالبت 

مبزيد من االهتمام بهذا املجال ا�سوة بدول اوروبية كثرية.. 

عارضة األزياء البحرينية..

العنود الحربي...
والدتي وراء نجاحي واستمراري 

عارضة األزياء البحرينية..

العنود الحربي...
والدتي وراء نجاحي واستمراري 
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[ حدثينا عن بدايتك يف هذا املجال؟ 

- البداية كانت منذ ال�ضغر حيث كنت كثريا ما اهوى ان اقف امام كامريات الت�ضوير واف�ضل ان تلتقط ال�ضور يل يف جميع املنا�ضبات خا�ضة يف 

حفالت الزفاف وغريها عندما اكون يف ابهى حلة اىل ان تيقنت متاما يف العام 2004 بان الكامريا تع�ضق ت�ضويري لذلك ارتاأيت بانني ولدت لأكون 

»مودل« عار�ضة ازياء وفعال خ�ضت اول جتربة يل مع امل�ضور اأحمد الزاير وهكذا توالت العرو�س وا�ضبح الت�ضوير غذائي اليومي وكثريا ما ا�ضعر 

بال�ضيق اذا مير يوم واحد مل ا�ضور به..

[ كيف كان تقبل العائلة لهذه املهنة؟ 

- يف البداية مل احظ باأي تقبل خا�ضة من قبل والدي الذي كان يرف�س الفكرة متاما ويحاول ان يثنيني عن هذا املجال ال ان والدتي كانت اكرب 

داعم يل فقد �ضجعتني كثريا وذللت كل ال�ضعاب والعراقيل من امامي خا�ضة عندما مل�ضت لدي حبا لهذا العمل واىل الآن هي معي يف هذا امل�ضوار 

وحت�ضر جميع جل�ضات الت�ضوير التي اقوم بها وتقدم يل عبارات الت�ضجيع والثقة وهذا ما �ضاهم يف جناحي وانت�ضاري على هذا ال�ضعيد فهي مبثابة 

مديرة لأعمايل..

[ ما املوا�سيع التي تقومني بعر�سها؟ وهل �ساركت يف معار�ض خمتلفة؟ 

- اقوم بعر�س العديد من املجالت ومنها املكياج والت�ضريحات وف�ضاتني الزفاف واجلالبيات والك�ض�ضوارات والعباءات وغريها الكثري، اما ب�ضاأن 

املعار�س فقد �ضاركت يف غالبية املعار�س املقامة يف البحرين واهمها معر�س »بحريني واأفتخر« املقام يف حلبة البحرين والذي كنت مقدمته وعار�ضة 

به وكذلك معار�س معروفة يف ال�ضعودية والكويت وقطر ودبي ا�ضافة اىل عرو�س يف اأملانيا..

فنانة متكاملة 
[ ما الذي مييز العنود عن مثيالتها من العار�سات؟ 

- اول ما مييزين وب�ضهادة اجلميع روحي املرحة و�ضخ�ضيتي الجتماعية حيث انني قبل الت�ضوير اخلق عالقة اجتماعية وامانا وا�ضعرهم باأننا 

ا�ضرة واحدة هدفها النجاح ا�ضافة اىل انني احتلى مبوا�ضفات تعك�س �ضورة وجمال البنت اخلليجية ب�ضمرتي وعفويتي كما ان لدي قدرة على عر�س 

جميع املوديالت واظهر جمال العباءة والف�ضاتني واأتقن حركات العار�ضات العامليات كما انني اعترب فنانة متكاملة حيث انني بال�ضافة اىل كوين 

»مودل« فاأنا مقدمة برامج وممثلة واعالمية وغريها وهذا ما تفتقر دول اخلليج لوجوده يف عار�ضات الزياء..

التصوير تحت الماء 
[ َمن ِمن العار�سات العامليات تاأثرت بهم العنود؟ 

- اتابع حقيقة العديد من العار�ضات يف جميع دول العامل لكن هناك عار�ضة جتذبني كثريا وت�ضتهويني جميع العرو�س التي تقوم بها وهي 

الربازيلية »ماريا« التي قامت موؤخرا بعر�س لالأزياء حتت املاء وهي فكرة بحد ذاتها جديدة وجميلة جدا واطمح ان ا�ضل للم�ضتوى التي و�ضلت اإليه 

واجرب هذا العرو�س املبتكرة واخلالبة واجلديدة جدا...

[ كيف جتدين م�ستوى املو�سة يف البحرين واخلليج؟ 

املو�ضة حمليا وخليجيا لتزال رغم اخلطوات اجلادة مل  ان  املوؤ�ضف  - من 

ا�ضواطا  املجال  هذا  يف  �ضبقتنا  قد  الغرب  ودول  املطلوب  امل�ضتوى  اىل  ترتق 

وا�ضعة واعتقد ان دولة الكويت هي الدولة الوحيدة التي جتاري املو�ضة 

بكافة تفا�ضيلها وتفوقت على بقية الدول اخلليجية لكن هذا ل يلغي دور 

البحرين وال�ضعودية وقطر يف مواكبة املو�ضة واقامة املعار�س ال انها 

مقلة كثريا.

[ من هم امل�سممون البحرينيون الذين تف�سلني العمل معهم؟ 

و«�ضلمى  زيد«  »نادية  امل�ضممة  مكياج  اعر�س  ان  كثريا  احب   -

ماك« حيث يربزون جمال وجهي كثريا وعملهم يت�ضم باجلمال والدقة 

اأما يف �ضان الت�ضريحات فاإن »فاطمة الدو�ضري« و«فاطمة مكتوب« 

املبدع  الزياء  م�ضممي  ومن  ومبدعتني،  حقا  رائعتني  و«وحيدة« 

البحريني »هتان« بت�ضاميمه الغريبة واملجنونة والرائعة والذي 

امل�ضممني يف  اع�ضق كل ما يقدمه وطبعا هناك نخبة كثرية من 

البحرين اف�ضل اعمالهم كثريا..

مصممة أزياء أيضًا 
[ ماذا عن خططك وطموحاتك امل�ستقبلية؟ 

- لدي العديد من اخلطط امل�ضتقبلية التي مازلت اعمل 

ازياء  قطع  جمموعة  ت�ضميم  على  العمل  ومنها  عليها 

و�ضراويل  تنانري  جمموعة  عن  عبارة  وهي  جديدة 

اخلليجي  الطابع  حتمل  �ضبابية  قبعات  و�ضرتات 

لكنها  ال�ضيل  البحريني  الرتاث  من  بقطع  تتميز 

حتاكي املو�ضة احلديثة كنوع من الربط بني اجليل 

و�ضوف  واحلا�ضر  املا�ضي  وبني  واجلديد  القدمي 

اطلق املجموعة التي �ضاأقوم بعر�ضها �ضخ�ضيا يف 

القريب العاجل.
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كيف تتخلصين من الخاليا الميتة 

وتجددين بشرتك

املو�ضم وتودين  متاألقة هذا  ب�ضرة  اإذا كنِت ترغبني يف احل�ضول على 

اإذن  ب�ضرتِك،  على  بظالله  اأرخى  الذي  الداكن  ال�ضيف  رداء  من  التخل�س 

ري هذا القناع املنزيل، من خبري التجميل اللبناين كلود �ضعد، وطبقيه  ح�ضّ

على ب�ضرتِك لتح�ضلي على الن�ضارة املطلوبة:

املقادير:

3 مالعق طعام من دقيق القمح ال�ضلب

3 مالعق طعام من احلليب ال�ضائل

3 مالعق طعام من زيت الزيتون

طريقة ال�ضتعمال:

اخلطي جميع املقادير مع بع�ضها حتى احل�ضول على عجينة لينة. 

�ضعي القناع على ب�ضرة نظيفة مدة 10 دقائق. 

دلّكي ب�ضرتِك بروؤو�س الأ�ضابع من الأعلى اىل الأ�ضفل وبحركات دائرية 

حتى يختفي القناع. 

نّظفي ب�ضرتِك باإ�ضفنجة ناعمة مبللة باملاء الدافئ. 

كرري العملية مرتني يف الأ�ضبوع

 TONI & GUY تقدم لك جميع الخيارات

االعتناء بالشعر عنوان جمالك وتألقك

لف�ضول ال�ضنة تاأثري كبري على اجتاهات لون ال�ضعر. ان تغيري لون ال�ضعر اعتمادا على املوا�ضم جتعل �ضعرة 

واحدة تبدو اأكرث ع�ضرية ومت�ضيا مع املو�ضة ، وكذلك اأكرث حيوية وملعانا و�ضحة.

نحن يف TONI & GUY نحدد لون ال�ضعر للمو�ضم احلايل  واجتاهاته .

 تذكر، من خالل تغيري لون �ضعرك ميكن اأن تكون النتائج املرجوة رائعة وذلك اإذا اخرتت الخت�ضا�ضيني من 

ذوي اخلربة والدراية يف هذا املجال  .

وهذا ما ن�ضمنه نحن يف TONI & GUY لن�ضمن ر�ضا زبوناتنا من خالل جودة خدماتنا ومنتجاتنا.

 ملزيد من املعلومات وحجز املواعيد ات�ضل على : 1700 1700.
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مالبس الشباب
تستعيد خمسينيات القرن الماضي

ات،  اجتاهات املو�ضة لل�ضباب وال�ضابات يف مو�ضم اخلريف متنوعة الأ�ضكال ومتعددو الألوان والق�ضّ

لكي تر�ضي كافة اأذواق الباحثني عن اإطاللة كاجوال رائعة.

اأمناط  لل�ضباب والبنات،  الكاجوال  املتخ�ض�ضة يف مالب�س  التجارية  العالمة  »اأيروبو�ضتال«  وتقدم 

اإذ  املاركة يربزون يف جميع جوانب حياتهم،  زبائن  الت�ضكيلة جلعل  ت�ضميم  خريف 2013. حيث مت 

اأعطت اجتاهات املو�ضة واملالب�س والإك�ض�ضوارات بداية ونظرة جديدتني متاماً، �ضواء من حيث الرتكيز 

على القطع رومن�ضية اأو ع�ضكرية الطابع اأو تلك امل�ضتوحاة من الطبيعية الدافئة واألقها يف مو�ضم اخلريف، 

اأو لناحية القطع التي ت�ضتعيد خم�ضينيات القرن املا�ضي بع�ضرية وجتدد.

حقيبة اليد تكمل أناقتِك.. فاختاريها بعناية
 

اليد بخيارات جديدة وت�ضاميم متنوعة  الأمريكية »نيكول يل«، حمافظ وحقائب  تطرح العالمة 

وح�ضرية لع�ضاق التمّيز والتاألق.

وتعترب حقائب Nicole Lee رفيقِك املثايل خالل جولتك، فهي تقدم لك خيارات وا�ضعة �ضتجعلِك 

متميزة بني اجلميع، بف�ضل ت�ضاميمها الع�ضرية ونقو�ضها التي تاأتي على �ضكل �ضور برج اإيفل وبرج 

ال�ضاعة ومدن اأوروبا العريقة مثل روما، لندن وباري�س..

كما توفر الت�ضكيلة ت�ضاميم متنوعة تالئم كل منا�ضبة �ضواء كانت ر�ضمية اأو ع�ضرية، حيث ميكنِك 

اإرتداءها للعمل اأو للخروج مع الأ�ضدقاء، كما ت�ضم املجموعة ت�ضاميم هادئة ورقيقة من حقائب اليد 

بنقو�س الأزهار واخلرز الالمع لإطاللة متميزة.

المصممون يخرجون عن المألوف

ويمزجون األزرق باألخضر 
يقول مثل اجنليزي قدمي اأن اللونني الأزرق والأخ�ضر يجب األ ي�ضاهدا معاً! هذه املقولة 

القدمية كانت ال�ضبب يف اأن العديد من م�ضممي الأزياء جتنبوا املزج بني هذين اللونني، لكن 

هذا ل ينطبق على امل�ضممني الذين يع�ضقون التحدي واجلراأة والبتعاد عن املاألوف.

غالبية اجليل الأكرب �ضناً من ال�ضعب الربيطاين الذي ن�ضاأ على هذا املثل يعترب اأن املزج 

بني اللونني الأزرق والأخ�ضر لي�س ب�ضعاً وح�ضب بل م�ضتحيل اأي�ضاً. لكن هناك من قال: »مل 

ل؟«.

على الرغم من كل ذلك، يتجه العديد من امل�ضممني يف املوا�ضم املقبلة اإىل مزيج من الأزرق 

والأخ�ضر يحمل عنوان التحدي واجلراأة.

الت�ضاميم املعرو�ضة اأدناه من جمموعة ميالن للم�ضممة باول فراين ل�ضيف 2014.
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اأثبت امل�ضممون الإيطاليون الذين قدموا، موؤخراً، عرو�ضهم يف اأ�ضبوع 

اأن بالدهم موطن لأفخر الأزياء  املو�ضة يف ميالنو ملو�ضم �ضيف 2014، 

ولي�س فقط لأ�ضهى املاأكولت.

لقد �ضهدت اليام املا�ضية تف�ضريات جديدة لإجتاهات املو�ضة الن�ضائية 

ل�ضيف عام 2014، خالل اأ�ضبوع املو�ضة يف ميالنو، يف حني اأن كل م�ضمم 

الفردي، حيث مت  لنف�ضه واحلفاظ على توقيعه  اأن يكون وفياً  اأ�ضرَّ على 

جناحاً  اأكرث  بع�ضها  فكان  اجلديدة،  الظلية  وال�ضور  الأقم�ضة  اإ�ضتك�ضاف 

من غريه.

فعر�ضت  الع�ضوية  الأقم�ضة  على  ت�ضر  تزال  ل   »Musso »مو�ضو- 

جمموعة �ضاحلة لكل زمان وت�ضم جمموعة كبرية من القطع املنفردة التي 

النقي  الأبي�س  القطن  من  الأقم�ضة  وتنوعت  الذوق،  ح�ضب  دجمها  ي�ضهل 

والكتان البيج الفاحت.

عن  ك�ضف  فقد   »Massimo Rebecchi-ريبيكي »ما�ضيمو  اأما 

جمموعات جريئة، م�ضرقة ومبهجة من الف�ضاتني والقطع املنفردة التي مت 

خزائن  داخل  وملونة  جريئة  لوحات  لتقدمي  البع�س  بع�ضها  مع  مزجها 

الن�ضاء الأ�ضغر �ضناً يف ال�ضيف املقبل. و�ضملت الأقم�ضة احلرير وال�ضيفون 

والقطن وغريه.

عودة   »Fausto puglisi بوغلي�ضي-  »فاو�ضتو  جمموعة  و�ضهدت 

لفتيات بوند 007 اجلريئات اللواتي يرتدين ف�ضاتني مثرية مع �ضقٍّ طويل 

الق�ضرية والأحذية  الرباقة  الف�ضاتني  يك�ضف عن �ضاق نحيلة وغريها من 

عالية الكعب التي تعيد بريق الطراز القدمي.

يف حني �ضنعت »بوت�ضي- Pucci« لنف�ضها اإ�ضماً براقاً يتميز بالطبعات 

حتديث  مع  النهج،  لهذا  وفية  الآن  حتى  الدار  هذه  ولتزال  والنق�ضات، 

ل�ضيف  اجلديدة  املجموعة  و�ضهدت  خياراتها.  وتو�ضيع  الظلية  ال�ضور 

2014 مالب�س جريئة تتدرج من املعاطف اإىل ال�ضرتات جنباً اإىل جنب مع 

التنانري، الف�ضاتني وال�ضراويل يف طبعات جريئة ومميزة.

اأما »اأرمانو �ضريفينو- Armano Scervino »، فقدم مالب�س حديثة 

اجلميل  الزمن  ذكريات  احل�ضور  اإىل  فاأعاد  خالدة  بنكهة  اإمنا  ومعا�ضرة 

لل�ضا�ضة الف�ضية .

اأما جمموعة »فندي- Fendi« اجلديدة فتميزت بف�ضاتني ال�ضيفون التي 

ميكن اعتمادها لطلة كال�ضيكية اأو يومية، وبالتاأكيد �ضتكون موجودة يف 

خزائن الن�ضاء املحبات لالأزياء اجلميلة يف جميع اأنحاء العامل.

أسبوع ميالنو للموضة: 

عروض استثنائية 

ومجموعات جريئة ومبهجة
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كيف تضعين ماكياجِك العام القادم؟

يف حني اأن بع�س م�ضممي الأزياء قد اختاروا احلد الأدنى من التفا�ضيل للح�ضول على ت�ضاميم نظيفة و�ضور ظلية ب�ضيطة، يبدو اأن 

خرباء التجميل اأي�ضاً اختاروا نف�س الأمر للح�ضول على نظرة طبيعية جداً ل�ضيف العام 2014.

التربج يف املو�ضم املقبل يعتمد على الوجه النظيف مع م�ضحة من املا�ضكارا والظالل الفاحتة على العيون. اأما ال�ضفاه فيتم تلوينها 

مب�ضحة ب�ضيطة من الألوان الطبيعية والناعمة، مع تطبيق حمرة اخلدين فاحتة اللون على اجلزء العلوي من عظمة اخلد.

على الرغم من اأن هذه الطلة �ضتكون معتمدة للعام 2014، يبقى ال�ضوؤال هو ما اإذا كانت �ضتقنع الن�ضاء برمي حقائب املاكياج املكتظة 

واإ�ضتخدام القليل منها فقط. هذا المر يطرح الكثري من ال�ضكوك ل �ضيما لدى الن�ضاء اللواتي يف�ضلن ماكياج العيون الدخانية »ال�ضموكي«.

أحذية جريئة المرأة تعشق حياة المدينة

املدينة  تع�ضق حياة  التي  الع�ضرية  للمراأة  مبدعة  بت�ضميمات  ت�ضكيلة خريف 2013  الأمريكية،  مادن«  »�ضتيف  اأطلقت عالمة 

وحتر�س على التفرد باإطاللتها.

اأمور جديدة يف احلياة دون اخلجل  وا�ضتك�ضاف  املغامرة  تهوى  التي  الع�ضرية  املراأة  املو�ضم من حياة  ت�ضاميم هذا  ا�ضُتلهمت 

من قدرتها على ذلك، لذا فاإن هذه املجموعة تقدم ت�ضاميم مبتكرة مع تفا�ضيل غري تقليدية مثل القطع املعدنية والنقو�س احليوانية 

اجلذابة.
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احلياة  ومنتجات  والأزياء  املو�ضة  عامل  يف  الرائدة  التجارية  العالمة   REDTAG ك�ضفت 

الع�ضرية والأدوات املنزلية عن جمموعتها اجلديدة من املالب�س لف�ضل ال�ضتاء هذا العام.

هذه املجموعة اجلديدة هي مزيج �ضل�س من التقاليد وطاقة ال�ضباب يف عامل الزياء 

ومزيج انتقائي من الراحة املعا�ضرة وال�ضعور  الدراماتيكي.

وقد مزجت REDTAG جمموعتها باألوان متنوعة ترتاوح بني الألوان الوردية ال�ضاخنة اإىل 

الأ�ضفر و البني الدافئ، والفريوزي التي ت�ضعرك بالراحة وال�ضرتخاء. 

كما اأن العديد من القطع تعك�س األوان اخلريف  مع اللون البني، والربتقايل ، واخلردل، والبيج 

والذهبي.

بالغنى  تدل على متيزها  املنزيل  والديكور  املالب�س  من  ال�ضتاء  ال�ضا�ضية ملجموعة  النظرة  اأن 

والن�ضيج الفاخر مع تعدد الطبقات،. انها مزيج من ال�ضحر، والرومان�ضية والراحة .

متثل »رد تاغ« مفهوًما جديًدا يف عامل الأزياء الع�ضرية وجمال البيع بالتجزئة، وهي �ضل�ضلة 

من متاجر الأزياء والإك�ض�ضوارات املنزلية التي تقدم عاملاً من اخليارات وجتربة ت�ضوق ممتعة ل 

مثيل لها. 

منذ انطالقتها يف عام 2006، اأ�ضبحت متاجر »رد تاغ« هي املف�ضلة لالأ�ضرة التي تبحث عن 

الأ�ضعار  مثل  املزايا،  بعديد  تاغ«  »رد  فريدة. وتنفرد  ت�ضوق  الرفيع �ضمن جتربة  والذوق  الأناقة 

املعقولة، ومعايري اجلودة ال�ضارمة، والتف�ضيالت والختيارات املتنوعة والتف�ضيالت ال�ضخ�ضية 

بالأناقة  املهتمني  للعمالء  والأمثل  الأول  الختيار  يجعلها  مما  والألوان،  ات،  والق�ضّ املقا�ضات،  يف 

والقيمة يف دول جمل�س التعاون.

مزيج  سلس من التقاليد والمعاصرة وطاقة الشباب

 REDTAG  تكشف عن 
مجموعتها من المالبس الشتوية 
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جاشنمال .. عنوان العالمات التجارية الفاخرة 
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بعد مرور اأكرث من 90 عاما على بدء ن�ضاطه ليزال جا�ضنمال يحتفظ بتميزه وتاألقه كواحد من اأجنح �ضركات البيع بالتجزئة يف املنطقة.

العالمات  اأهم  ي�ضم  والذي  واحد  �ضقف  للت�ضوق حتت  املف�ضل  املكان  كعادته  اأ�ضبح  الفخمة  وديكوراته  اجلديدة  بحلته  البحرين  جا�ضنمال 

التجارية الفاخرة وال�ضهرية واملنتجات الراقية. وتوفر جا�ضنمال جمموعة وا�ضعة من املنتجات التي ترتاوح  ما بني ال�ضاعات الفاخرة والعطور 

واأدوات التجميل والأحذية واأطقم الطعام واأدوات الطهي وم�ضتلزمات املنزل التي ت�ضمل بيا�ضات ال�ضرائر واك�ض�ضوارات احلمام والأدوات املنزلية 

بالإ�ضافة اإىل حقائب ال�ضفر، حيث متتاز كافة منتجاتها بجودتها العالية.
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حصدت جائزة المصمم البحريني األول 2013.. 

ريم بوقيس تتطلع ألن تكون
»المنامة« عاصمة التصميم واألزياء

كتبت - فاطمة �ضلمان: 

فتاة طموحة ميلوؤها ال�ضغف وحب الت�ضميم، ا�ضتطاعت ان تثبت نف�ضها يف 

ازياء  عامل املو�ضة، �ضقلت موهبتها بالدرا�ضة واملتابعة حتى ا�ضبحت م�ضممة 

امل�ضمم  جائزة  ح�ضدت  ان  بعد  التجارية  املجمعات  ارقى  يف  ت�ضاميمها  تباع 

البحريني الول للعام 2013عندما ك�ضفت عن مهارة وحنكة وابداع ل مثيل له..

باأن  تطمح  لالأزياء«  نيويورك  »معهد  خريجة  عاما   24 بوقي�س  رمي  انها 

ت�ضبح املنامة عا�ضمة للت�ضميم والأزياء حتدثنا عن موهبتها املبكرة 

يف هذا املجال وكيف كانت البداية حتى ا�ضبح ا�ضمها لمعا يف هذا 

العامل الوا�ضع..

[ كيف كانت بداية رمي يف هذا املجال؟ 

ادر�س  كنت  حيث  وجيزة  فرتة  منذ  كانت  البداية   -

تخ�ض�س العالم يف فلوريدا حينها راأيت بانني اميل اىل عامل 

املو�ضة والزياء من خالل متابعاتي لآخر �ضيحات املو�ضة 

وم�ضممي الزياء وفعال اطلعت عائلتي بانني انوي تغيري 

ا�ضر  والدي  ان  ال  الزياء  تخ�ض�س  اىل  العالم  تخ�ض�س 

ثم  ومن  العالم  �ضهادة  على  واح�ضل  الدرا�ضة  اكمل  ان  على 

اكملت  فعال  ما ح�ضل  وهذا  ذلك  بعد  الزياء  تخ�ض�س  ادر�س 

يف  »الفا�ضن«  لدرا�ضة  نيويورك  اىل  واجتهت  العالم  درا�ضة 

 fashion institute technology (FIT) stateجامعة

..university of new york
اأين  ومن  تبتكرينها؟  التي  الت�ساميم  نوعية  ما   ]

ت�ستوحينها؟ 

- اقوم حاليا بت�ضميم مالب�س للمراأة تنا�ضب 

ال�ضراويل  للنهار وامل�ضاء ومنها  الوقات  جميع 

والتنانري الطويلة والق�ضرية التي تاأتي باألوان 

جدا  الفاحتة  الألوان  ومنها  وزاهية  خمتلفة 

بدرجات الوردي والبنف�ضجي..

من  ا�ضتوحيها  فاإنني  الت�ضاميم  افكار  اما 

الطبيعة ومن كل ما هو حميط بي كما انني اتابع 

خطوط املو�ضة العاملية وكل ما هو جديد يف هذا 

املجال وهناك بع�س ال�ضور التي اطلع عليها يف 

املجالت والنرتنت ت�ضاعد اي�ضا يف ان ا�ضتوحي 

منها قليال..

[ هل واجهت اي عراقيل او �سعوبات تذكر؟

- احلمد هلل م�ضواري بداأ من دون اي عراقيل 

اواجه  احيانا  انني  ال  تذكر  م�ضاكل  اي  او 

لت�ضاميمي  الالزم  القما�س  توفري  �ضعوبة يف 

اخلامات  بع�س  اىل  تفتقر  اململكة  ان  خا�ضة 

كنت  ما  كثريا  لذلك  املطلوبة  القم�ضة  وقطع 

اتوجه لدول جماورة بحثا عن القما�س املالئم 

ومنها دولة الكويت ودولة المارات كما ان 

م�ضتوى اخلياطني هنا لي�س بامل�ضتوى املطلوب كما يف الدول الغربية واحتدث 

هنا عن م�ضتوى اجلودة والدقة..

[ حدثينا عن جائزة امل�سمم االول التي نلتها؟ 

القيام  ميكنني  التي  القادمة  اخلطوة  ما  افكر  كنت  مبا�ضرة  التخرج  بعد   -

بها؟ فكرت ان ابداأ م�ضروع عمل خا�س بالت�ضميم يف نيويورك ال ان القدر �ضاء 

ان ا�ضرتك يف م�ضابقة امل�ضمم الول Bahrain Top Stylist 2013 الذي نظمته 

�ضركة بداية لالت�ضالت وكان الراعي الرئي�ضي له بوتيك املا�س الأخ�ضر »جرين 

داميوند«.

كما �ضاركت يف التحكيم ال�ضيخة فرح بنت خالد اآل خليفة، �ضاحبة 

»جرين داميوند«، ندى العلوي ال�ضريكة يف »الندى«، دنيا املو�ضى 

.BICE مدونة بريبل بووتي، مكية طاهر �ضاحب مطعم باي�س

واإبداعات  مهارات  عن  الك�ضف  امل�ضابقة  هذه  اتاحت  وقد 

امل�ضممات البحرينيات امل�ضاركات يف امل�ضابقة ومت اختيار ثالثة 

فائزين، ففازت باملركز الثالث امل�ضممة هيفاء من�ضور التي فازت 

باملركز  فازت  كما   ،Troussau ترو�ضو  من  جموهرات  بعلبة 

الثاين امل�ضممة دعاء زينل التي فازت بو�ضاح من الندي، فيما 

فزت اأنا بلقب امل�ضمم البحريني الأول للعام 2013 وح�ضلت 

على اجلائزة الأوىل التي هي عبارة عن ت�ضميم العر�س يف 

متجر بوتيك املا�س الأخ�ضر »جرين داميوند« يف جممع 

ت�ضاميم  باإنتاج  البوتيك  يقوم  واأن  والرفاع  ال�ضيف 

الفائز وت�ضويقها له.

تن�س  اأوىل  جولة  امل�ضابقة  وت�ضمنت 

به  �ضتظهر  الذي  ال�ضكل  ت�ضميم  على 

اأ�ضود  ثوبا  ترتدي  التي  العار�ضة 

ا�ضتخدام  خالل  من  ب�ضيطا، 

والك�ض�ضوارات  املاكياج 

الأخرى  الأزياء  واأدوات 

باإمكانهم  كان  التي 

ي�ضتخدموها،  اأن 

ب�ضكل  للخروج 

اليوم  خالل  ي�ضلح 

ومت  ال�ضهرات  ويف 

للجولة  كذلك  اختياري 

اعطاوؤنا  مت  التي  الثانية 

اأدوات  يت�ضمن  �ضريا  كي�ضا  فيها 

واأك�ض�ضوارات التي يجب اأن ن�ضتخدمها 

القما�س  من  مرتين  وتت�ضمن  جميعا، 

امللون، ورزمة من احلبال، ومرتا من �ضبك �ضيد 

ال�ضمك وم�ضبكل على �ضكل زهرة كبري، ومت ال�ضماح لنا 

باحل�ضول على م�ضاعدة من بقية املت�ضابقات يف 3 دقائق 

القيام  فقط خللق �ضكل جديد كليا، وهو ما جنحت يف 

به.
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توفر احتياجات النساء من 
المالبس العصرية األنيقة

مجموعة أباريل
و»ال في ين روس« 
توسع أنشطتها في 
دول مجلس التعاون
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ين  »ل يف  �ضركة  مع  �ضراكة  تعمل يف  التي  اأباريل  اأعلنت جمموعة 

رو�س La Vie En Rose« موؤخراً، عن خططها لتو�ضيع اأن�ضطتها يف دولة 

الإمارات العربية املتحدة ودول جمل�س التعاون اخلليجي. ومع جمموعة 

املتخ�ض�ضة  الكندية  التجارية  العالمة  رو�س«  ين  »ليف  عمدت  اأباريل 

يف جمال البيع بالتجزئة للمالب�س الداخلية مب�ضاعفة عدد متاجرها يف 

غ�ضون اقل من �ضنتني.

من  الن�ضاء  احتياجات  جميع  توفري  على  التجارية  العالمة  وتعمل 

اأعمارهن  ترتاوح  اللواتي  وال�ضباحة  النوم  ومالب�س  الداخلية  املالب�س 

بني 25-45 مع الإبقاء على �ضعار ال�ضركة: كل �ضيء يعرب عن اجلمال 

الطبيعي والتطور والثقة وال�ضغف الكبري، هذا وتكمل »ل يف ين رو�س« 

مهمتها من خالل تقدمي جمموعة من حمالت ال�ضدر وت�ضكيلة من املالب�س 

املالب�س  الت�ضكيلة:  وت�ضمل  نظرة،  لكل  م�ضممة  املتخ�ض�ضة  الداخلية 

الداخلية الغنية باحلرير، وحمالت ال�ضدر املريحة وال�ضراويل الداخلية، 

الع�ضرية  ال�ضباحة، واملالب�س  القطن، ومالب�س  امل�ضنوعة من  والبيجاما 

العادية الأنيقة.

 ،2013 �ضتاء  خلريف  اجلديدة  الت�ضكيلة  التجارية  العالمة  »تطلق 

البحرين.  املتجر اجلديد يف  افتتاح  الب�ضاطة مع  اإىل  الرجوع  مع مفهوم 

ويتمحور مفهوم الرجوع اإىل الب�ضاطة حول »حمالت �ضدر لغنى عنها«، 

حيث تلبي كل منها احتياجاً معيناً، حيث تتوفر باللون الأبي�س وال�ضامبني 

والأ�ضود، وتعد جميعها كال�ضيكية لعرو�ضنا واملف�ضلة لزبائننا«.

وتلتزم »ل يف ين رو�س« ب�ضمان خدمة العمالء ال�ضتثنائية خالل كل 

جتربة ت�ضوق، حيث يتم التعامل مع كل عميل باحرتام واهتمام مطلق، 

رو�س«  ين  »ليف  من  متخ�ض�س  قبل  من  �ضدر  حمالة  تقدمي  ويتم  كما 

كخدمة جمانية.

ومع افتتاح اأول متجر لها يف قطر هذا العام واأي�ضا يف اأبوظبي مول، 

اأبوظبي يف اأبريل 2013،  اأن�ضاأت هذه العالمة التجارية املتخ�ض�ضة يف 

 ،2004 العام  ومنذ  الأو�ضط.  ال�ضرق  يف  الآن  نف�ضها  التجارية  املالب�س 

العدد  ي�ضبح  وبذلك  بلدا،  ع�ضر  ثالثة  يف  بوتيكاً   65 من  اأكرث  افتتحت 

الإجمايل للمتاجر هو 232.
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مجموعة
سلفاتوري فراغامو

معاطف  اجلديدة..  فراغامو  �ضلفاتوري  جمموعة 

واك�ض�ضوارات وقطع ثمينة

الظلية  وال�ضور  املعامل  وا�ضحة  الدقيقة  اخلطوط 

اأحدث جمموعة من �ضلفاتوري فراغامو  ت�ضبط نغمات 

ل�ضيف العام 2014.

جنباً اإىل جنب مع ال�ضورة الظلية احل�ضية، تت�ضمن 

املجموعة �ضرتات م�ضممة بدقة و�ضراويل بق�ضات حادة، 

اأما  اخل�ضر.  اأحزمة  تكملها  التي  املعاطف  اإىل  اإ�ضافة 

ال�ضوف  مثل  الوزن،  وخفة  بالنعومة  فيتميز  الن�ضيج 

واحلرير  املبتكرة  الت�ضطيبات  مع  والأقطان  اجلاف 

املثري.

اجلديدة  فرياغامو  جمموعة  يف  الألوان  لوحة 

البيج،  يف  املفاجئ  ال�ضوء  من  وم�ضات  مع  حمايدة 

الرملي، اللحمي، الفاوانيا الوردي والأخ�ضر الفاحت.

وتت�ضمن املجموعة عدداً من الإك�ض�ضوارات والقطع 

الأبعاد،  ثالثي  تاأثرياً  تعطي  التي  والتفا�ضيل  الثمينة 

مثل املعادن والرت�ضيع والثقوب على جلد الثعبان الذي 

ر�ضم باليد خللق تاأثريات تتحلل عن طريق اللم�س.

ما مييز  اأكرث  امللتوي هو  والكعب  املربعة  الأ�ضكال 

املفتوحة،  الأ�ضابع  بني  تنوعت  التي  الأحذية،  ت�ضاميم 

تثبيتها  مت  التي  الوا�ضعة  والأ�ضرطة  الكاحل  اأربطة 

من  ب�ضيط  بت�ضميم  فاأتت  احلقائب  اأما  بالأبازمي. 

حقيبة  اأو  ال�ضغرية  اليد  حقيبة  اأو  املعدنية  التفا�ضيل 

الكتف.
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سبالش »حب إلى األبد«

عرض أزياء خريف وشتاء 2013
يحتفل بعشرين عامًا من حب الموضة

ملو�ضم  اأزيائها  عر�س  خالل  »�ضبال�س«  روؤية  جوهر  هو  احلب  كان 

خطوط  بني  جمع  حيث  موؤخراً،  اختتم  والذي   2013 و�ضتاء  خريف 

اأجواء من املرح والأناقة. وكان عر�س  املو�ضة احلديثة والكال�ضيكية يف 

الأزياء الذي حمل عنوان »Forever More« انعكا�ضاً لعالقة احلب التي 

من   3000 �ضم  وا�ضع  جمهور  وبح�ضور  املو�ضة.  مع  »�ضبال�س«  تربط 

ع�ضاق املو�ضة والأناقة يف املنطقة، كان العر�س مذهالً مبختلف جوانبه 

الع�ضرين، والتي  امل�ضتوحاة من احتفالت العالمة احلالية بعيد ميالدها 

جت�ضدها حملة »20 عاماً من حب املو�ضة«.

وا�ضتعر�ضت الت�ضكيلة اأثناء العر�س اأبرز خطوط املو�ضة لهذا املو�ضم، 

حيث دبت احلياة يف من�ضة عر�س اأزياء �ضبال�س خلريف و�ضتاء 2013 

جمموعات  يف  ون�ضائية  رجالية  ت�ضاميم  مع  جمريا،  مدينة  م�ضرح  يف 

 .Winter Sportو Varsityو Folkloreو Sweet Romance
انطلق العر�س باأ�ضلوب م�ضرحي عندما ظهرت اإحدى عار�ضات الأزياء 

اأبرز  الب�ضاطة  وكانت  ال�ضباب،.  بها  يحيط  اأرجوحة،  على  الغيوم  بني 

العر�س  من�ضة  على  وعار�ضة  عار�ضاً  تهادى 45  العر�س حيث  مظاهر 

اإطاللت  تربز  قوية،  وا�ضحة  خطوط  ذات  اأنيقة  ت�ضاميم  م�ضتعر�ضني 

امللكي  والأزرق  والذهبي  والأحمر  الأ�ضود  من  داكنة  بدرجات  الت�ضكيلة 

والأرجواين والأخ�ضر الزمردي، لت�ضفي على اأجواء املو�ضم دفئاً حمبباً. 

للعر�س  املختلفة  والفكرة  الفريد  الت�ضميم  عن  حديثه  معر�س  ويف 

قال ال�ضيد رازا بيج، الرئي�س التنفيذي لعالمتي »�ضبال�س« و«اآيكونيك«: 

ميالد  بعيد  الحتفال  نريد  ونحن  لنا،  بالن�ضبة  جداً  مهمة  �ضنة   2013«

العالمة الع�ضرين عرب كل فعالية نقوم بها. ونحن يف �ضبال�س ن�ضعى دائماً 

اإىل تطوير مفاهيم فريدة وديكورات مميزة، ويف هذا املو�ضم حر�ضنا على 

ربط اأبرز خطوط املو�ضم مع فكرة حب املو�ضة.

م�ضاهدة  دائرة  اإىل م�ضاعفة  تهدف  بيج: »ويف خطوة  رازا  واأ�ضاف   

عرو�س اأزياء �ضبال�س والحتفاء باملو�ضة على نطاق اأو�ضع، فقد قمنا ببث 

العرو�س الثالثة عرب كافة من�ضات التوا�ضل الجتماعي وغريها من اأبرز 

من�ضات البث عرب الإنرتنت يف املنطقة، وناأمل اأن يكون نحو ن�ضف مليون 

اأو اأكرث من ع�ضاق »�ضبال�س« قد متكنوا من م�ضاهدة العر�س«. 

و ح�ضر عر�س الأزياء كبار ال�ضخ�ضيات نخبة النخبة من ال�ضخ�ضيات 

و  �ضبال�س  لعمالء  اأزياء  عر�ضني  الأخري  العر�س  �ضبق  و  الإمارات،  يف 

اأقل من 21 عاما  الأول لالأعمار  العر�س  املو�ضة  و كان  للمهتمني بعامل 

العر�س. اإىل  املدعوين  لتو�ضيل  ليموزين  �ضيارات  ع�ضر  قد مت جتهيز  و 

جاغتياين  رينوكا  برفقة  الأحمر  الب�ضاط  على  بيج  رازا  مبرور  واختتم 

و�ضط الت�ضفيق املدوي يف امل�ضرح. 

ويف مو�ضم متيز باإعادة ابتكار اأبرز الت�ضاميم وجتديدها وا�ضتك�ضافها، 

مزيج  وجذاب.  كال�ضيكي  راٍق  بطابع  ت�ضاميم  الت�ضكيلة  على  �ضيطرت 

بدلة  مثل  فريدة  قطع  الرجالية،  والأزياء  الدراماتيكية  الأجواء  من  رائع 

التوك�ضيدو والف�ضتان املزين بالرتتر وجاكيت ال�ضهر الق�ضري والبنطلون 

واأقم�ضة  بخامات  الت�ضاميم  عر�ضت هذه   – اجللدي  اجلاكيت  اأو  اجللدي 

فاخرة مثل ال�ضوف اأو احلرير اأو اجللد اأو املخمل.  زخارف ذهبية وتفا�ضيل 

ع�ضكرية وطبقات من قما�س �ضفاف واإ�ضافات من اجللد هي اأبرز ما مييز 

هذه الت�ضكيلة التي ت�ضفي طابعاً من اجلراأة والتميز على اإطاللتها. ومع 

احلفاظ على املزايا العملية، اأ�ضبحت الأزياء ذات الطابع الريا�ضي من اأبرز 

اإطاللت العر�س، وعك�ضت جمموعة »Varsity« تاأثريات مو�ضة املالب�س 

رابطاً  كما متثل  الت�ضعينيات،  اأزياء  من  امل�ضتوحاة   »preppy« الب�ضيطة 

بني الأزياء الريا�ضية الع�ضرية والطبيعة الرائعة. 

اآفاق جديدة، تطرح  اإىل  العملية والب�ضاطة  ويف خطوة تنتقل مبزايا 

اأو  الكبري  اجلاكيت  اجلن�ضني.  تالئم  وت�ضاميم  ب�ضيطة  بق�ضات  �ضبال�س 

الطويلة  بالتنورات  تليق  كلها  املربعة،  الق�ضات  اأو  مائل  بكتف  البلوزة 

بذخ،  بدون  واإمنا  فاخرة  كال�ضيكية  ت�ضاميم  هادئة.  باألوان  والف�ضاتني 

�ضتحظى بقبول ع�ضاق املو�ضة الع�ضرية. 
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 Christian ّيف عام 1949، غرير

Dior �سكل املراأة اإىل مظهر جديد »نيو 
لوك« New Look ، مفاجئاً العامل 

بعطره االأول Miss Dior« . باالإ�سافة 

اإىل ذلك اأخذ على عاتقه مهمة تزيني �سفاه 

الن�ساء.

 Dior  مت انتاج اأول اأحمر�سفاه من

ب�سكل حمدود وُوزرّع كهدايا عيد ميالد 

 »Colifichet« على زبائن خمزن

 Avenue 30  ال�سغري الواقع يف �سارع

. Montaigne
وقد القى جناحاً كبرياً العتماد 

Christian Dior  نف�ض درجة الكمال 
باملكياج التي درج عليها يف تف�سيل 

االأزياء.

 Rouge   مل تكن فكرة اأحمر ال�سفاه

Diorامل�سهورة قد ولدت بعد، ولكنها 
كانت متهيداً لظهور اأول اأحمر �سفاه، 

اأحدث بداية تغيري جديد.

وبعد م�سي ثالث �سنوات على ذلك 

احلدث، اأطلق    Christian Diorاأحمر 

 Rouge ال�سفاه  املثايل، وبهذا متت والدة

Dior. وقد ُو�سع �سمن غطاء فاخر على 
�سكل م�سلرّة، واأنتج بكمية حمدودة حيث 

 Avenue 30 مت بيعه ح�سرياً يف �سارع

Montaigne
قام م�سمرّم االأزياء، م�ستلهماً من 

اأقم�سته، باخرتاع ثمان تدرجات للون 

االأحمر، من اأحمر غامق اإىل برتقايل  المع، 

»وقد اختارها ب�سورة خا�سة لتالئم كل 

مزاج، كل لون وكل قما�ض، يف اأي �ساعة 

من النهار..«. 

لقد ا�ستهوت هذه االألوان اجلريئة 

على قلوب حمبرّي االأزياء على الفور. حيث 

 Rouge Dior  اأ�ساف اأحمر ال�سفاه

اللم�سة االأخرية املثالية للجمال ب�سكل ال 

يقبل اجلدل. 

أسطورة 
أحمر

الشفاه 
 DIOR

ROUGE
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أحمر الشفاه Rouge Dior والنجوم 
تعد Marlene Dietrich انتقائية يف حياتها كما هي يف متثيلها، وقد ا�ضتخدمت درجات األوان 

من 5 و Josephine Baker  .28، هي من اأكرث الزبائن ولًء اذ مل تتخلى عن حمرة ال�ضفاه منذ اإطالقها 

  Avenue Montaigne قبل دار الأزياء يف �ضارع

منذ ظهورها الأول غزت حمرة ال�ضفاه Rouge Dior قلوب النجوم. فلقد عر�ضت يف علبة اأنيقة 

ومزينة بعقدة ومقدمة بطريقة جذابة بقما�س من �ضاتان Montaigne  الرمادي. 

كانت Grace Kelly التي متّثل قمة الّرقة، حتتفظ يف اأحد دروجها بعلبة �ضينية اأثرية قدمتها لها 

دار اأزياء Dior، وو�ضعت بداخلها العلبة الفاخرة لأحمر ال�ضفاه مع عقدة التزيني. 

اللون األحمر لون الحياة!
بالأحمر.  Dior متوهجة  الألوان يف �ضور  اأ�ضحت    ،New Look لوك«  »نيو  فكرة  اإطالق  منذ 

اأثر  ذات   »Geranium«،»Zinnia«، »Satan«، »Scream«،»Cocquelicot« الألوان:  واأ�ضبحت 

�ضديد ل غنى عنه للم�ضّمم، الذي كان يفاجئ وي�ضعد جمهوره و�ضط عرو�ضه باإطالقه جمموعة ت�ضاميم اأزياء متوهجة باللون الأحمر 

»Coups de Trafalgar« :امل�ضّع، مطلقاً عليها ا�ضم

ج�ضدت الن�ضاء الالتي ا�ضتخدمن  Rouge Dior  لون احلياة، وحكت ق�ضة ع�ضق  Dior للون الأحمر.

اأ�ضبحت  الألوان  »Mazette«، »Rose Cocotte«، »Baiser« �ضدى لت�ضاميم اأ�ضطورية؛ »Diorama« التي ت�ضتدعي �ضذى عطر 

»Lilas Mitzah« بينما ي�ضتح�ضر ا�ضم ،»eponymous«

  ت�ضاميم غريبة الأطوار، وتعترب n° »999«  ملكة اللون الأحمر التي �ضرحت عن حبها بجراأتها اجلميلة. 

 Rouge Dior أحمر شفاه متعدد األشكال فريد من نوعه
الأول  الإ�ضدار  Christian Dior  عام 1949 �ضمن زجاجة �ضاحرة على �ضكل م�ضلّة. ثم جاء  اأبدعه  »Diorama« ثاين عطر 

من اأحمر ال�ضفاه  Rouge Dior عام 1953 �ضمن عبوة ب�ضكل امل�ضلّة نف�ضها، ت�ضميم يع�ضقه امل�ضممني الباريزّيون وحتية للم�ضلّة 

.Place de la Concorde  امل�ضهورة يف �ضاحة الكونكورد

يف عام 2006  تبّنى  Rouge Dior علبة ليلية زرقاء اللون، مزّينة بزخارف خفيفة. 

واليوم، تتغري مرة ثانية، اإىل مظهر اأكرث حداثة، بف�ضل اللمعان املتاألق، واللون الأزرق الغامق واملحاط بهالة من الزخارف لت�ضمح 

لأ�ضطورة Dior اأن ت�ضتمر باحلياة.

عصر المصممين
لقد جعل ال�ضاعر املغامر Serge Lutens األوان Dior ت�ضيئ وتتوهج خالل �ضنوات ال�ضبعينات الرائعة. وكانت جمموعته الأوىل 

 »Célestes et Diaboliques«  اأطلق »انفجار الألوان« املوؤ�ض�س الأول واملن�ضق الرئي�ضي  لكل مظاهر املاكياج. ومنذ عام 1971  

اللون »Devilish Dior«. بعد ذلك ظهر الرواد امل�ضهورون وتدرجات األوانهم، البنف�ضجي الداكن والبني الدافئ  والتي اأده�ضت اجلميع 

مثل  الأطوار  والغريبة  الالمتناهية  الإبدعات  اىل   Rouge Dior ال�ضفاه   اأحمر  انتمى  الأوىل  البدايات  نزعات جديدة. ومنذ  واأطلقت 

»Rouges Swan«، »Fantastiques«،»Lyriques«،»Ardents« التي قدمت  تدّرجات متطورة  للون الأحمر ل تقاوم. 

.Dior م�ضّمماً موؤّثراً منذ اللحظة الأوىل التي تبّنى فيها الجتاه الفني للماكياج  يف دار Tyen كان 

ففي  بداية الثمانينات، �ضعى Tyen على الدوام اإىل اإعطاء املراأة  �ضفاهاً جميلة. وبحلول  عام 1987 اأ�ضبحت دار Dior  تقدم 

خيارات ل نظري لها من 134 لوناً لأحمر ال�ضفاه  Rouge Dior. ولقد �ضلكت عرو�س الأزياء نف�س التوجه م�ضاعدة بذلك على اإعادة 

طيف األوان Dior للحياة.  

حاز الإعالن الأ�ضطوري لق�ضة املراأة يف القبعة »Woman in the Hat« والتي �ضّورها Tyen على قلوب الن�ضاء،  مر�ضخاً بذلك 

.Rouge Dior اأ�ضطورة

بغطاء  عميقة   األوان  مع  غنياً  و  جداً  مهيباً  »لوناً  والتي جمعت   Rouge Dior األوان  درجات   Tyen جّدد   عام 2006،  يف 

اإ�ضتثنائي«. 

   Rouge Dior الوجه الجديد ل ،Natalie Portman 

.Dior بكل �ضفاتها العاطفية  الوجه اجلمايل  لـ Dior بطلة ،Natalie Portman  جُت�ّضد

لقد قامت  Natalie �ضخ�ضياً باختيار لونها املثايل وهو Rouge Dior Nude in Grège والذي يت�ضمن رقم 

169 باإ�ضارة رقيقة لتواريخ ميالد العديد من الأ�ضخا�س يف عائلتها.

Free The Children/Enfants Entraide  ضُتمنح عوائد مبيعات هذا اللون اإىل املوؤ�ض�ضة الإن�ضانية�

و»م�ضدر  املتوهج،  الأ�ضطوري   ،999  Rouge Dior ال�ضفاه   لأحمر  الكاملة  الأنوثة  جت�ضد  اليوم  اإّنها 

.Tyen  الأحمر« احلقيقي،  كما و�ضفه
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تدفق مئات من ع�ضاق املو�ضة على مودا مول، مركز الت�ضوق الراقي يف البحرين، مل�ضاهدة عر�س اأزياء ح�ضري 

لآخر ت�ضكيالت املو�ضة خلريف/�ضتاء 2013 وذلك يف اإطار فعالية عوا�ضم املو�ضة. 

وا�ضتمل عر�س الأزياء على املالب�س اجلاهزة والإك�ض�ضوارات التي عر�ضتها من�ضات املو�ضة يف عوا�ضم العامل، 

اند  الدانة، ودول�ضي  النافع، كينزو، عبايات  فالنتينو، فوزية  بينها  الراقية ومن  املول  قام عدد من بوتيكات  حيث 

غابانا بعر�س اأحدث اأزيائها على من�ضات العر�س يف املول. ومن بني الت�ضاميم الرائجة لهذا املو�ضم، ر�ضوم اأ�ضكال 

املو�ضة يف  عوا�ضم  اأرقى  الأزياء يف  على  هيمنت  التي  الفاقعة  والر�ضوم  واملربعات  ال�ضناعي  والفرو  احليوانات 

لندن ونيويورك وباري�س وميالنو. وتتميز مو�ضة هذا اخلريف بالألوان الداكنة التي تنا�ضب تغري الطق�س. ومن 

اأبرز الألوان التي هيمنت على عرو�س الأزياء يف مودا مول الرمادي والوردي بدرجاته والأزرق الفاقع والفرو مع 

الإك�ض�ضوارات التي هيمنت على الأزياء يف اأرقى عوا�ضم املو�ضة مثل لندن ونيويورك وباري�س وميالنو. 

وطوال �ضهر اأكتوبر �ضي�ضارك مودا مول ومركز البحرين التجاري العاملي يف احلملة الوطنية للتوعية ب�ضرطان 

الثدي حيث �ضي�ضاء املعلم البارز يف اململكة باللون الوردي، وهو ما يدل على اأن مودا مول ل يهتم فقط باملو�ضة 

واأحدث ال�ضيحات، بل اإنه ي�ضارك بحما�س كبري يف الفعاليات العاملية التي تدعم املجتمع. 

قطان،  وهدى  منى  املو�ضة  عامل  يف  ال�ضهريتان  الأختان  افتتحته  الذي  املو�ضة  مهرجان  انطلق  وقد  هذا 

وفريونيكا كيم�ضكي ر�ضامة ت�ضاميم الأزياء امل�ضهورة، و�ضايل ماثيوز مديرة ق�ضم املو�ضة يف جملة »هاربرز بازار 

ارابيا«، والفنانة ال�ضعودية نورا بوظو يف 25 �ضبتمرب و�ضي�ضتمر حتى 12 اأكتوبر 2013. ويقدم هذا املهرجان 

الراقي لع�ضاق املو�ضة من املت�ضوقني والزوار الذين يهتمون بالأناقة جتربة فريدة يف اجلمال والأناقة والإبداع 

يف اأعلى م�ضتوياته. 

وجتري خالل املهرجان العديد من الن�ضاطات ال�ضيقة التي تركز على املو�ضة مثل معر�س »عوا�ضم املو�ضة 

اأ�ضهر  اآخر �ضيحات املو�ضة خلريف/�ضتاء 2013، ومعر�س لر�ضوم املو�ضة ي�ضم  الذي يعر�س  العامل«  يف 

الت�ضميمات، ومعر�س ح�ضري لفنون املراأة الذي ي�ضّور ن�ضاء عربيات يف اأحدث ف�ضاتني ال�ضهرة من من�ضات 

من�ضة  اإقامة  بينها  من  وفعاليات  ن�ضاطات  كذلك  املهرجان  خالل  و�ضتجري  وباري�س.  نيويورك  يف  املو�ضة 

للر�ضم على الأظافر لتدليل الزائرات واملت�ضوقات باأحدث فنون طالء الأظافر خلريف 2013. كما �ضتقام يف 

املهرجان من�ضة للت�ضوير ت�ضمح ملحبي املو�ضة بالتقاط �ضورهم �ضمن جو مرح مع الأ�ضدقاء والعائلة، واأي�ضا من�ضة »كوكي جار« للراغبني 

يف تناول الكعك مبذاقات متعددة واأخرى اعدت خ�ضي�ضا لهذه الفعالية ملودا مول. 
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كتبت - يا�سمني �ساهني:

منى يتيم م�سممة بحرينية م�سهورة و�سلت اىل العاملية عن طريق احرتافها لت�سميم ال�ساعات املميزة وهي »�ساعات حركة« 

التي القت رواجا كبريا يف البحرين وخمتلف الدول اخلليجية ملا متيزت به ت�ساميمها من الوان زاهية 

وموديالت جديدة ومتطورة تتنا�سب مع املو�سة واحلداثة التي يبحث عنها كل �ساب و�سابة.

»يتيم« حا�سلة على هند�سة الت�سميم الداخلي وماج�ستري يف الت�سميم احل�سري من اإجنلرتا.. 

ومبادرة لتطوير مهاراتها وقدراتها �ساركت مع جمموعة من �سباب البحرين يف م�سابقة برعاية 

وزارة الثقافة البحرينية ليفوزوا بجائزة االأ�سد الذهبي يف بينايل البندقية.

ان  ان ال يقت�سر على ميدان واحد فقط بل يجب  للت�سميم يجب  كانت تدرك ان حبها 

ي�ستمل على عدة ميادين وذلك من خالل خلق ت�سميم خا�ض بها اأطلق حديثا وهي العالمة 

التجارية HARAKA وهي مزيج من االلهام واالبداع مع الثقافة البحرينية املحلية، 

حملها  افتتحت  حتى  ال�سباب  من  الكثري  وحديث  انظار  حمط  ا�سبحت  حيث 

ابرازه  وحاولت  االأر�سي  الطابق  يتيم،  جممع  يف  املنامة  �سوق  يف  اخلا�ض 

املوقع  هذا  ناله  ما  مع  متا�سيا  القدمي  املنامة  �سوق  ملحبي  بحرينية  كربادة 

بالتحديد من تراث بحريني.

وفيما يلي ن�ض اللقاء مع امل�سممة املتميزة منى يتيم.. 

تميزت تصاميمها باأللوان الزاهية التي 
جذبت شريحة واسعة من الزبائن.. 

منى يتيم مصممة ساعات 
أبدعت بأناملها فاكتسبت 

شهرة واسعة 
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[ هل لك اأن حتدثينا عن بداياتك.. 

ت�سميم  فكرة  لديك  انطلقت  اأين  ومن 

ال�ساعات؟

لت�ضاميم  فكرتي  انطلقت   -

القدمية  لل�ضاعات  حبي  من  ال�ضاعات 

املميزة والغريبة، ولكرثة  الأفكار  وذات 

ا�ضتخدام النا�س لل�ضاعات وهذا �ضيء �ضائع، 

فراودتني فكرة ت�ضميم ال�ضاعات اخلا�ضة بي 

ب�ضكلها املميز وباألوانها الزاهية... وكانت اول 

قيامي  بعد  وذلك  بداأت   2011 عام  ت�ضاميمي 

لالألوان  ا�ضتخدامهم  قلة  ومالحظة  امريكا  بزيارة 

فربزت  الفاحت،  اللون  ذات  لل�ضاعات  الفاقعة وحبهم 

لدى  ومرغوبة  حمببة  لت�ضبح  الفاقعة  اللوان  فكرة 

وبع�س  القم�ضان  ثم  ومن  بال�ضاعات  فبداأت  اجلميع. 

الك�ض�ضوارات الأخرى.

[ هل واجهت �سعوبات عند تنفيذ الفكرة؟

- ل بد ان يواجه الن�ضان يف بداية م�ضروعه بع�س ال�ضعوبات 

واملعوقات ولكنه عليه ان يجتازها لي�ضل اىل هدفه ويكون له در�س 

وهذا ما حاولت ان افعله من بداية م�ضواري.. ومن هذه ال�ضعوبات 

التي واجهتها قلة اخلربة لإن�ضاء امل�ضروع واجراءاته. 

[ ما هي املواد التي ا�ستخدمتها يف اول ت�ساميمك؟ ومن اين قمت 

بتوفريها؟

النا�س  جتذب  التي  الزاهية  الألوان  ت�ضاميمي  يف  اعتمد   -

امل�ضنوعة من البال�ضتيك وا�ضتوردها من ال�ضني.

[ اطلقت ا�سم »حركة« على اإحدى جمموعاتك.. فما ال�سبب يف اختيار 

هذا اال�سم؟

او  الغريبة  ال�ضياء  هي  »حركة«  لكلمة  ال�ضائع  املعنى  لأن 

ففيها  بال�ضبط  ت�ضاميمي  عنه  تعرب  ما  وهذا  املميزة،  التفا�ضيل 

الغريب واملميز وباألوانها الزاهية.

هل  ت�سميماتك؟  الإبراز  ت�ستهدفينها  التي  العمرية  الفئة  هي  ما   ]

تعتمدين على زبائن من الدول االأخرى؟

ولكنها  والذكور،  الناث  من  �ضواء  حد  على  ال�ضبابية  الفئة   -

تو�ضعت لت�ضمل الطفال اي�ضا، من بعد ان لقت ت�ضاميمي رواجا يف 

بلدي البحرين انتقلت اإىل دول اخلليج كالكويت وال�ضعودية ودولة 

المارات.

رواجا..  الأنواع  اكرث  هي  ما 

وما هي املو�ضة الدارجة حاليا؟

هي:  طلبا  املجموعات  اكرث 

مثل  البحرينية  ال�ضامي  �ضاعات 

حليب  و�ضاعة  وطماط  بي�س  �ضاعة 

القم�ضة  ومن  التوت  و�ضاعة  فراولة 

ت�ضميم املوناليزا بال�ضماغ.

[ ما ابرز اجلهات واالأفراد الذين دعموك 

و�ساندوك يف عملك؟

- ل ان�ضى ف�ضل اهلي فكانوا خري الداعمني 

يل يف كل حني، وكذلك الدعم والت�ضجيع البحريني 

باإقبالهم  وذلك  املجموعة  لتطوير  املواطنني  من 

ال�ضديد على املنتج.. ولهم جزيل ال�ضكر.

[ هل تعتربين الت�سميم هواية اأم مهنة؟

- اعترب جمال الت�ضميم هواية ولكن ل مانع ان مار�ضت هوايتي 

لت�ضبح مهنة حيث ان ابداعي يف جمال الت�ضميم نابع من حبي للفن 

والر�ضم بالإ�ضافة اإىل درا�ضتي.

[ كم موديال اطلقتي من ال�ساعات حاليا ؟

- من ال�ضاعات حوايل 30 موديل تقريبا، ومن القم�ضة حوايل 

�ضممتها  �ضاعة  وهي   ،Team M �ضاعة  ولدينا  تقريبا  موديل   15

العائدات  فجميع  الثدي..  �ضرطان  من  تاأثرت  قد  كانت  يل  ل�ضديقة 

من هذه ال�ضاعة تذهب ريعها اىل م�ضاريع الوقاية من �ضرطان الثدي 

بالتعاون مع جمعية البحرين ملكافحة ال�ضرطان.

[ هل من طموحات م�ستقبلية تودين حتقيقها يف جمال عملك؟

والفعاليات  املعار�س  من  املزيد  يف  للم�ضاركة  اطمح  بالطب   -

يف الدول اخلليجية والعربية وحتى الدولية باإذن اهلل، وكذلك اطمح 

لتطوير ت�ضاميم منتجاتنا متا�ضيا مع رغبات ال�ضوق وامل�ضتهلكني.

[ ما اجلديد الذي �ستطرحينه يف العيد لزبائنك؟

- دائما لدينا األوان وموديالت جديدة يف حملنا كما نطرح اجلديد 

منها  الجتماعي  التوا�ضل  و�ضائل  عرب  الزبائن  يراه  ان  ميكن  الذي 

الر�ضمي  املوقع  وكذلك  والفي�ضبوك   @MyHARAKA الن�ضتغرام 

www.haraka.com على النرتنت
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كتبت - فاطمة �سلمان: 

�سيدة �سغوفة طموحة متلك خربات وا�سعة، ت�ساميمها خالبة متتاز بالدقة واجلمال، األوانها واقم�ستها متنوعة، ت�ساميمها اأ�سيلة حتمل 

ان ترتك  ا�ستطاعت  ت�ساميمها،  التي تدجمها يف  واالإك�س�سوار  باالأحزمة  وانتهاء  املبتكر  وال�سك  التطريز  بدءا من  والعربية  اخلليجية  النكهة 

االكتاف  وحركات  املتداخلة  وااللوان  املميزة  والت�ساميم  والراقية  الفخمة  اعمالها  من خالل  اخلليجية  والت�ساميم  االزياء  عامل  ب�سمتها يف 

والق�سات اجلديدة والغريبة..

انها ابنة البحرين انوار املناعي التي و�سلت للعاملية وا�ستطاعت ان تبيع اعمالها يف ارقى املحالت يف »هارودز« لندن، حتدثنا عن م�سوارها 

يف عامل الت�سميم وكيف ا�ستطاعت ان ت�سق طريقها نحو التميز والعاملية..

]

كيف كانت بداية انوار يف عامل الت�سميم؟ 

مالب�ضي  بت�ضميم  اقوم  كنت  عندما  م�ضت  �ضنوات   8 منذ  كانت  البداية   -

امار�ضها  كنت  كهواية  والهل  لل�ضديقات  القطع  بع�س  ت�ضميم  اخلا�ضة وكذلك 

اوقات الفراغ اىل ان نالت ت�ضاميمي �ضيتا وا�ضعا وجاءين العديد من الطلبات، 

المر الذي جعل زوجي ي�ضجعني على خو�س جتربة الت�ضميم وقد قام بدعمي 

معنويا وماديا والف�ضل الكرب يعود له ومن ثم اىل والدتي وافراد عائلتي حتى 

افتتحت م�ضغل انوار اخلا�س بي يف منطقة الرفاع الغربي..

[ هل واجهتك اأي �سعوبات يف بداية م�سوارك؟ 

- حقيقة وهلل احلمد مل اواجه اأي �ضعوبات تذكر �ضوى من ا�ضخا�س �ضلبيني 

جدا كانوا يقنعوين انها فكرة لن تتحقق وان خ�ضت هذا املجال �ضاأتوقف يوما 

واىل اآخرها من عبارات التثبيط التي مل تثنني عما كنت اطمح له لكن يف املقابل 

كنت حماطة باأ�ضخا�س يثنون وي�ضجعون كل عمل اقوم به وهلل احلمد..

عمل فني دقيق
[ ما نوعية ت�ساميم انوار وما الذي مييزها؟ 

- اقوم بت�ضميم العديد من اخلامات ومنها العباءات واجلالبيات والف�ضاتني 

واملنا�ضبات  واحلفالت  ال�ضهرة  ومالب�س  والعقد  والك�ض�ضوارات  والحزمة 

املختلفة وللحياة اليومية للمراأة وخ�ضت جتربة ت�ضاميم مالب�س الطفال اي�ضا..

بق�ضات  وامتتع  وامللون  املزرك�س  القما�س  قطع  ت�ضاميمي  يف  وا�ضتخدم 

جديدة وان كان البع�س يجدها غريبة ورائعة ولدي ت�ضاميم 

اجلاكيتات  وبع�س  جذابة  والوان  رائعة  وتطاريز  مميزة 

على  مميزة  تطاريز  ولدي  واملنا�ضبات  لل�ضهرات  الرتتر  من 

الطراف والدانتيل وامتتع بخا�ضية دمج القم�ضة ب�ضكل فني 

وباخلامات  امل�ضكوك  اليدوي  بال�ضغل  وامتيز  ودقيق  رائع 

الفخمة واعتقد هذا ما مييز انوار عن بقية امل�ضممات.

معار�ض  اقمت  وهل  العاملية؟  املو�سة  تتابعني خطوط  هل   ]

الأعمالك؟

وامل�ضممات  امل�ضممني  جلميع  جيدة  متابعة  فانا  طبعا   -

ويجذبني  دائم  اطالع  وعلى  وعامليا  وعربيا  وخليجيا  حمليا 

الفن الهندي ومتاأثرة كثريا بالت�ضاميم الهندية من حيث القم�ضة 

واللوان والت�ضاميم وهذا امر يغلب على اأعمايل كثريا..

كما قمت بالعديد من امل�ضاركات واقامة املعار�س يف كل من 

ال�ضقيقة والكويت وال�ضعودية والمارات وكانت يل  دولة قطر 

م�ضاركة يف »الفور�ضيزون« يف الريا�س.

تصاميمي إلى لندن 
[ كيف و�سلت ت�ساميمك لتباع يف لندن؟ 

- هذا توفيق من اهلل ومن ثم جهودي املتوا�ضلة وعملي الدوؤوب وت�ضاميمي 

الدقيقة التي اعجبت بها م�ضوؤولة املتحف القطري للرتاث عندما كنت اقيم معر�ضا 

متميزة  فنية  واعتربتها قطعا  اثنت على جمموعتي كثريا  والتي  قطر  دولة  يف 

وهي من او�ضلتني اىل »هارودز« لندن من خالل عقد مربم معها لتباع قطعي 

هناك وا�ضبح اول م�ضممة ازياء بحرينية تباع ازياوؤها يف لندن..

زبائني من البحرين ومن دول اخلليج كافة وعلى راأ�ضها قطر وال�ضعودية 

وعربيات  خليجيات  لأمريات  ف�ضاتني  �ضممت  انني  كما  والكويت  والمارات 

و�ضخ�ضيات معروفة وكذلك زبائن من لندن وهلل احلمد..

[ ما هي ن�سيحتك مل�سممي االزياء اخلليجيني؟ 

- ان�ضحهم بالتفرد والبتكار وان يكون لهم خط خا�س بهم وهذا ل مينع من 

الطالع على م�ضممني من خمتلف املدار�س والخذ من افكارهم وا�ضافة اجلديد 

لهم وهذا ل يعني �ضرقة املوديل بالكامل وهذا خطاأ يقع فيه العديد من امل�ضممني 

امنا ي�ضتوحون الفكار من دون ان يقلدوها، كذلك ادعوهم اىل عدم ال�ضتماع اىل 

تلك ال�ضوات التي تقلل من همتهم او من �ضاأنهم وحتول دون طموحهم وا�ضتمرار 

جناحهم وعملهم..

أول بحرينية تباع تصاميمها في »هارودز« لندن 

أنوار المناعي.. مصممة متكاملة تصل إلى العالمية 
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كتبت - زينب طالب:

هي فتاة يف مقتبل العمر، �ضغفها للتميز بني اقرانها قد بث بداخلها فكرة 

للبحث عن ما يجعلها تقوم بعمل مغاير، ومن خالل توجهها لالأ�ضواق ل�ضراء 

الك�ض�ضوار راودتها فكرة �ضنع ذلك بنف�ضها بدل 

وال�ضدقاء  الهل  من  وبت�ضجيع  �ضرائه،  من 

ا�ضتطاعت حتقيق ذلك.

يف  واجهتها  التي  ال�ضعوبات  ورغم 

وبجدارة  ا�ضتطاعت  انها  ال  المر  بداية 

العالية،  اجلودة  ذات  اخلام  املواد  توفري 

اقبال كبريا، متمنية  وقد لقت منتجاتها 

التطوير من قدراتها يف هذا املجال م�ضتقبال 

م�ضهورة  اك�ض�ضوار  منتجة  ت�ضبح  وان 

ومتتلك ماركة خا�ضة ملنتجاتها، وفيما يلي ن�س 

املقابلة مع م�ضممة الك�ض�ضوار فاطمة بوجريي....

[ كيف كانت بداية دخولك يف جمال ت�سميم االإك�س�سوار؟

- بداأت النخراط يف جمال ت�ضميم الك�ض�ضوار عندما كنت طالبة يف 

املرحلة الثانوية، فعندما كنت اذهب لالأ�ضواق ل�ضراء اك�ض�ضوار فاإنني 

ل اح�ضل على ما ينا�ضب ذوقي كما انه لن يكون مميزا، فاجلميع يرتاد 

ذهني  يف  فكرة  طراأت  هنا  ومن  مت�ضابهة،  واملعرو�ضات  ال�ضواق  ذات 

حول ت�ضميمها ذاتيا، ف�ضنعت اول اك�ض�ضوار من خرز امل�ضابيح وارتديته، 

وقد نال اعجاب �ضديقاتي.

[ من كان له الدور يف ت�سجيعك؟

- ارجع الف�ضل الول يف ت�ضجيعي لال�ضتمرار يف ت�ضميم الك�ض�ضوار 

اىل �ضديقاتي الالتي عادة ما يلفت انظارهن ما ارتديه من اك�ض�ضوار، 

ويبدين اعجابهن من دون تردد، كما انهن يطلنب مني �ضنع املزيد، 

الدائم وتوفري  ان ل�ضقيقاتي ووالدتي ف�ضال علي نتيجة ت�ضجيعهم  كما 

الأجواء املنا�ضبة يل لكي اأ�ضتمر يف هذا املجال.

[ من اين ت�ستنبطني افكارك، وهل هي موهبة ام حتتاج اىل درا�سة وا�ستطالع؟

- ان قدرتي على �ضنع الك�ض�ضوار بطريقة جتذب الآخرين وتلفت انتباههم مل تكن نتيجة درا�ضة او ا�ضتطالع بل هي 

موهبة وهواية احب ان امار�ضها ما ان يكون هناك مت�ضع من الفراغ، اأما بالن�ضبة لت�ضاميمي فاإنني ا�ضتوحيها من خيايل 

ال�ضخ�ضي ول اقوم بتدوينها على ورقة، وخ�ضو�ضا انني امتلك قدرة اختيار اللوان وتن�ضيقها ب�ضكل رائع ول اعاين من 

�ضعوبة يف هذا اجلانب.

[ وماذا بالن�سبة لالأ�سعار؟

- تختلف ال�ضعار من منتج اىل اآخر وذلك على ح�ضب املادة اخلام امل�ضتخدمة يف �ضنعه، ولكن عادة ما تكون ال�ضعار 

معقولة ويف متناول ايدي اجلميع وبالإمكان ت�ضويقها.

[ هناك فئة من املوهوبني ال تقبل النقد، فهل تقبلني النقد؟

- ان ال�ضخ�س املوهوب مهما بلغت موهبته من �ضهرة وي�ضار اليه بالبنان ال انه لبد وان يجد فئة تنتقد ما يقوم 

قد ل ميتلكون ذرة من اخلربة يف هذا  اآخرين  او  املجال  ذات  ا�ضخا�س يعملون يف  قبل  �ضواء من  اعمال  باإجنازه من 

اجلانب، ال ان املوهوب يجب عليه ان يتقبل النقد ب�ضدر رحب وخ�ضو�ضا اإذا كان بناء وي�ضب يف م�ضلحة عمله ومن 

�ضانه ان يطوره.

[ تطلعاتك امل�ستقبلية؟

- كغريي من املوهوبني فاإنني اتطلع اىل امل�ضتقبل بروؤية م�ضرقة امتنى من خاللها ان اطور من مهاراتي وان ابدع يف جمال 

عملي، وا�ضبح م�ضممة اك�ض�ضوار م�ضهورة، وان حتمل منتجاتي ا�ضم ماركة معروفة دوليا تنال اعجاب امل�ضتهلكني.

بحثًا عن التميز تصنع
إكسسوارها بنفسها :بوجيري

اطمح بأن أصبح مشهورة 
دوليًا ومنتجاتي تحمل اسمي 
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ع�ضر  احلادي  ال�ضنوي  احلفل  يف  غولرت  ايزابيل  احل�ضناء  الأزياء  عار�ضة  خيار  كانت  كوليك�ضن  كالين  كالفن 

ملوؤ�ض�ضة Brazil Foundation الذي عقد موؤخراً يف متحف الفن احلديث يف مدينة نيويورك.

وقد ارتدت غولرت ف�ضتاناً طويالً زيتي اللون من جمموعة كالفن كالين، من قما�س احلرير والكريب، الذي �ضممه 

فران�ضي�ضكو كو�ضتا، املدير الإبداعي للعالمة التجارية للمالب�س الن�ضائية، الذي كان من �ضمن احل�ضور يف احلفل اأي�ضاً.

Brazil Foundation هي منظمة غري ربحية مكر�ضة لتوليد املوارد الالزمة لأ�ضحاب امل�ضاريع الجتماعية الذين 

يقرتحون حلول خالقة ومبتكرة للتحديات التي تواجهها املجتمعات املحلية يف جميع اأنحاء الربازيل.

إيزابيل غوالرت.. امرأة فاتنة باألخضر
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اأجرت اللقاء - يا�ضمني �ضاهني:

دلل احمد عبدالرحمن ال�ضبت ذات 23 ربيعا دخلت جمال ت�ضميم الزياء البحرينية ال�ضعبية من او�ضع 

البحرينية  الزياء  اختارت  امل�ضممات..  بقية  عن  طابع خا�س مييزها  منذ �ضغرها يف  فكرت  عندما  ابوابه 

املو�ضة  بحيث حتاكي  الفكرة  تطوير  فاأحبت  الباهرة  والت�ضاميم  اجلميلة  اللوان  فيها  رات  لأنها  ال�ضعبية 

لتحبب الفتيات يف ارتدائها من جانب ومن جانب اآخر بهدف احلفاظ على تراث اأجدادنا من الندثار والن�ضيان 

بني دهاليز عامل الزياء واملو�ضة.

اخلربة  واكت�ضبت  واجلالبيات..  العبايات  ت�ضميم  جمال  يف  تعمل  التي  والدتها  من  الفكرة  ا�ضتلهمت 

يف  راجت  والتي  املطورة  ال�ضعبية  املالب�س  ت�ضميم  على  وعملت  واقع  اىل  حلمها  فحولت  معها  عملها  من 

وهو  ت�ضاميمها  مييز  خا�ضا  ا�ضما  دلل  وابتكرت  اخلليجية..  الدول  وخمتلف  البحرين  يف  الخرية  الفرتة 

PURPLE500 وباأناملها املبدعة وت�ضاميمها اجلميلة ا�ضتطاعت الو�ضول اىل �ضريحة وا�ضعة من الزبونات 

حتى ا�ضبحت تناف�س الكثري من امل�ضممات البحرينيات يف جمال الزياء. 

وفيما يلي لقاوؤنا مع امل�ضممة دلل ال�ضبت...

[ من اأين انبثقت لديك فكرة ت�سميم املالب�ض ال�سعبية القدمية؟

- تعجبني دائما املالب�س البحرينية ال�ضعبية باألوانها وت�ضاميمها اجلميلة.. لذا احببت ان اعمل يف هذا 

املجال مع ا�ضافة طابع خا�س عليها بحيث حتاكي املو�ضة والزمن الذي نعي�ضه.

[ هل لديك خربة او �سهادة يف جمال الت�سميم؟

- نعم لدي خربة حيث كانت والدتي متلك حمال للعبايات واجلالبيات فكنت ا�ضاعدها يف ت�ضميم العبايات 

واجلالبيات.. ولكن ف�ضلت ان تكون يل جتربتي اخلا�ضة والفريدة عن والدتي فخ�ضت جمال ت�ضميم املالب�س 

ال�ضعبية منذ ما يقارب العاميني.

[ من الذي �سجعك خلو�ض هذه الهواية؟

- �ضديقاتي اعجبتهن ت�ضاميمي الوىل.. و كذلك الهل �ضجعوين على ال�ضتمرار يف هذا املجال.

[ هل تعتربين ت�سميم االزياء مهنة ام هواية؟

- اعترب الت�ضميم هواية لظهار موهبتي يف هذا املجال وتكون فرحتي كبرية عندما اأرى ازيائي تلب�س 

وحتوز على اعجاب النا�س وبال�ضتمرارية �ضت�ضبح مهنة ان�ضاء اهلل. 

[ ما هي اخلامات االولية التي بداأت العمل بها؟

- ا�ضتخدمت الكثري من اخلامات مثل احلرير والقطنيات وال�ضاري الهندي وركزت على اللوان الزاهية 

وامللفتة حتى تنا�ضب ت�ضاميمي ال�ضعبية البحرينية وكذلك ا�ضتخدمت التطريزات الذهبية والف�ضية.

[ ما ال�سبب يف عودة مو�سة املالب�ض ال�سعبية؟

- دائما اقول ان الزياء البحرينية ال�ضعبية هي الزياء الكرث �ضعبية يف دول املنطقة لنها جميلة بالوانها 

وت�ضاميمها ولكن بلم�ضة ع�ضرية وانثوية حيث حتاكي املو�ضة وهذه الزياء هي تاريخ امهاتنا الذي يجب ان 

نفخر به لي�ضل دائما يلب�س يف جميع املنا�ضبات ال�ضعيدة واملحافل الدولية.

تحافظ على الزي الشعبي من االندثار والنسيان 

دالل السبت.. مصممة أزياء 

تحاكي الموروث الشعبي 

October 2013
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ليبداأ  بداأ رحلته منذ 23 عاما  م�ضمم وخمرج عرو�س عاملي بحريني 

م�ضرية البداع وامل�ضاهمة لتاريخ الت�ضميم اخلليجي، وهو م�ضتمر يف عامل 

الت�ضمميم  جمال  دخول  ابداعاته  اخر  فكانت  الرجالية،  والزياء  املو�ضة 

الن�ضائي للحقائب وال�ضتمرار مع ال�ضعوبات التي تواجهه كم�ضمم خليجي، 

ويقول �ضليبيخ يف ت�ضريح خا�س »عملي يف جمال املو�ضة �ضببه لتحقيق 

اهداف جمتمعية واإعطاء �ضفة خدمة املجتمع وابراز اخلري والعطاء«. 

بداية دخوله ملجال  وحتدث وفيق يف حوار خا�س مع »بانوراما«عن 

البداع  والدتي وجدتي على دخول جمال  فقال »حفزتني كل من  الت�ضميم 

منذ ال�ضغر فخياطة وعامل اللوان والقم�ضة كما ع�ضقي منذ ال�ضغر لعامل 

الت�ضمميم واخلياطة والزياء واللوان، كما كان جدي تاجرا وهو من اوائل 

من افتتحوا حمال للخياطة يف �ضارع باب البحرين، اأما العامل الثاين فكان 

�ضديقي  مالب�س  ت�ضميم  طريق  عن  التخرج  بعد  كانت  والبداية  موهبتي، 

الكفيف حيث كنت ا�ضمم مالب�ضه ومل يكن ي�ضتطيع م�ضاهدة ما كنت ا�ضمم، 

حتى لقيت الت�ضجيع من الهل وال�ضدقاء والبوتيكات ال�ضهرية يف البحرين 

اآنذاك، كما كانت هناك فر�ضة كبرية ايام الدرا�ضة من عرو�س الزياء �ضواء 

املرحلة البتدائية واي�ضا الثانوية وهذا ما اعطاين فر�ضة دخول هذا املجال 

واي�ضا وحبي لتاريخ املالب�س ال�ضعبية ولهذا دخلت ودر�ضت التاريخ.

من  لالزياء  كراو�س  من  لندن  من  تخرجي  بعد  هو  عر�س  اأول  وكان 

مدينة بوث �ضمث حيث كان م�ضروع تخرجي عبارة عن ت�ضميم من قما�س 

ا�ضت�ضافتي  جاءت  وثم  ال�ضهري،  هرايز  حمل  خالل  من  ذلك  وكان  ال�ضماغ 

من قبل قناة ام بي �ضي يف لندن كاول خليجي وعربي ي�ضمم من القما�س 

البحريني يف برنامج �ضباح اخلري يا عرب.

»شماغ 2«
وتابع لقد طرحت املجموعة الخرية حتت ا�ضم »�ضماغ 2 »وهي عبارة 

عن جمموعة من مالب�س« كجول« خا�ضة بال�ضباب ثم خطوة الكتور الرجايل 

مثل الدقلة واجلاكتات اخلا�ضة لل�ضهرة وهي م�ضتوحاة من النقو�س العربية 

احلقائب  مثل  الرجالية  الك�ض�ضوارات  بع�س  ا�ضافة  مع  التاريخ  ومن 

والحذية والحزمة اما اللوان ال�ضائدة فهي ال�ضود والخ�ضر والبنف�ضجي 

والخ�ضر الفاحت والحمر، واجلدير بالذكر ان احل�ضارة الهندية والرتكية 

والفار�ضية دائما تاخذ حيزا يف ت�ضاميمي وذلك يف اخلامات وانواع القم�ضة 

وهذا ما مييز ت�ضاميمي يف ال�ضاحة العاملية.

أسبوع الموضة اإليطالي
مثل  الن�ضاء  عامل  موؤخرا  دخلت  ولكن  للرجل  الت�ضميم  يف  تخ�ض�ضت 

العر�س  اقدم  اأنني �ضوف  للكثريين هو  مفاجاأتي  للحقائب ولكن  ت�ضميمي 

القادم خالل يناير، �ضمن ا�ضبوع املو�ضة اليطايل وباري�س وامريكا بركلني 

ذلك  رغم  ولكنني  الكتور  وف�ضتان  الكجول،  ف�ضتان  مثل  ن�ضائية  جمموعة 

اع�ضق الت�ضميممات الرجالية، وهذا ما مييزين حاليا وما انا م�ضهور به يف 

عامل الزياء العاملي وهذا ما اك�ضبني احرتاما يف هذا املجال بال�ضافة ل�ضح 

العامل  الرجالية يف  املالب�س  ت�ضميم  امل�ضممني يف  من  املتخ�ض�ضة  ال�ضماء 

العربي.

ي�ضمم  من  اف�ضل  الرجل  اأن  هو  املطروح  القانون  اأن  �ضليبيخ  ويرى 

للمراة وظهر هذا يف بداية القرن يف اأوروبا، وذلك بان الرجل يريد ان تكون 

ت�ضيمماتها يف قمة البداع وهذا معروف يف عامل الت�ضميمم فالرجل يريد 

اي�ضا ابراز انوثة املراأة اأكرث، وهو يعرف ذلك ولكل رجل امراأة خا�ضة لهذا 

جند البداع والتميز والرقي للت�ضميمات العاملية من الرجال.

المقاسات الكبيرة 
بني  دمج  هو  احلقائب  يف  ال�ضماغ  اقم�ضة  اإدخاله  اأن  �ضليبيخ  واعترب 

رائجا  الن�ضائية،  املالب�س  يف  ال�ضماغ  قما�س  ا�ضتخدام  كان  حيث  احلداثة 

ولكنني ا�ضتخدمته كخط مييزين ويبني عامليتي.

اإل يف بع�س احلالت،  الكبرية  للمقا�ضات  اأن ي�ضمم  انه ل ميكن  وقال 

اأو من الذين  ولكن موؤخرا مت الهتمام بالأزياء اخلا�ضة للمقا�ضات الكبرية 

اأن  ا�ضتطيع  ل  الن  ا�ضداء طيبة ولكنني حتى  ال�ضمنة ولقت  من  يعانون 

اأ�ضمها �ضمن خططي م�ضتقبال.

بال�ضافة  ن�ضائيتني  جموعتني  اإطالق  هو  جلديده  بالن�ضبة  واأ�ضار 

للت�ضاميم الرجالية وهو العر�س املنتظر يف �ضهر يناير املقبل �ضمن ا�ضبوع 

املو�ضة العاملي يف روما ثم باري�س وبعد ذلك هناك دعوة يف لندن«.

والقطن  ال�ضيفون  مثل  ال�ضماغ  مع  جديدة  اقم�ضة  املجموعة  وتت�ضدر 

احلقائب  مثل  اخلا�ضة  الك�ض�ضورات  من  جمموعة  وهناك  والجنزي 

والحزمة والحذية و�ضيكون العر�س حتت ا�ضم »ب�ضمة«.

مصمم األزياء البحريني العالمي وفيق صليبيخ: 

عشقت عالم األزياء منذ الصغر فاحترفت المهنة
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ابتكارات وتصميمات تتماشى مع خطوط الموضة العصرية

العباءة أصبحت الزي الرسمي للخليجية 
كتبت - رباب اأحمد:

مل تعد العباءة كما كانت زياً �سعبياً كال�سيكياً للمراأة، بل طراأت عليها اليوم الكثري من التغريات والتعديالت واالإ�سافات مما جعل منها 

زياً قابالً للتاأقلم مع متطلبات الع�سر ومتما�سية مع خطوط املو�سة. كما اإنها مل تعد حم�سورة على الفتاة املحجبة، بل �سارت مالئمة حتى 

لغري املحجبات، ففي النهاية هي زي حمت�سم يف �سكله العام. هذا على �سعيد الثقافة املجتمعية اأما على �سعيد التجارة، فقد حتولت امل�ساريع 

املخت�سة بالعباءات اإىل م�ساريع ناجحة مع االإقبال الكبري عليها طوال العام، وهذا االإقبال يزيد يف املوا�سم ب�سورة مكثفة. 

العباءات  �ضيحات  اآخر  اأن  »جوين«  عباءات  م�ضممة  �ضلمان  ابت�ضام  تقول 

للعباية  ع�ضري  �ضكل  ابتكار  من خاللها  فيها، حيث ميكن  القم�ضة  تدخيل  هي 

مع املحافظه على ال�ضكل ال�ضا�ضي التقليدي، وتدخيل القم�ضة يكون �ضمن اطار 

للمنا�ضبات اخلا�ضة،  او  اليومي  املنا�ضبة �ضواء كانت لال�ضتخدام  حمدد بح�ضب 

اليومي يعني عباءة مريحة، تتحمل  ولكل منهما خ�ضو�ضية طبعا فال�ضتخدام 

احلركة دون اأن تتاأثر ب�ضرعة. 

ودخلت امل�ضممة البحرينية ال�ضابة ابت�ضام عامل ت�ضميم العباءات منذ 2010 

وطبعا كان الأمر بداية مع الأهل واملعارف ثم جاء قرار افتتاح املحل. ويف اجلانب 

الآخر، تف�ضل الت�ضاميم املبتكرة لكن تبتعد متاما عن الق�ضات والت�ضاميم التي 

عامل  يف  التجارة  اأن  على  ابت�ضام  وتوؤكد  املتميز.  التقليدي  �ضكلها  العباءة  تفقد 

وموا�ضم  الكرمي  وال�ضهر  الأعياد  اأيام  يف  اكرث  تن�ضط  مو�ضمية  تكون  العبايات 

البحرين حيث  م�ضتمرة خارج  تكون  ن�ضاطاتنا  ولكن  ال�ضيف،  بداية  ال�ضفر يف 

نقوم بتنظيم عرو�س ازياء يف دول اخلليج العربي يف جميع اأوقات ال�ضنة. 

تصاميم غريبة

بداأت  ال�ضابق  يف  اأنه  اإىل  الأمري  دلل  البحرينية  امل�ضممة  ت�ضري  وبدورها 

العباءة بعباءة الراأ�س، وتدرجت اىل عباءات الكتف، ومنها اىل قليل من التطريز 

لب�س  طرق  يف  وتعدد  اخلامات  وتنوع  اللوان  اىل  الن  و�ضلت  ان  اأىل  ال�ضود 

العباءة. وتبني دلل �ضاحبة »دار الدلل للعباءات« باأنها منذ ما يقارب اخلم�ضة 

اأعوام يف جمال ت�ضميم العباءات ب�ضورة فعلية. وتو�ضح دلل باأنه كانت ت�ضمم 

ملجموعة من ال�ضركات كم�ضممة رئي�ضية ملدة عام كامل. 

اأكرث  لأن  دائما  ن�ضطة  اأنها  دلل  تقول  العباءات  جمال  يف  املتاجرة  وعن 

املنا�ضبات  كافة  مع  يتالءم  ر�ضمي،  كزي  العباءة  على  يعتمدون  اخلليجيات 

العامة، ولكن طبعا يف املوا�ضم يزيد الطلب على »العبي« وخ�ضو�ضا خالل �ضهر 

رم�ضان الف�ضيل.
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بغض النظر عن المستوى المادي واالجتماعي.. فتيات:

نحرص على متابعة صيحات الموضة
بما يتناسب ومجتمعاتنا الشرقية

كتبت - زينب طالب:

مع تغري منط احلياة وات�سافها باالنفتاح على العوامل االأخرى، قد �ساحب ذلك خروج املراأة من قوقعتها 

وباالأخ�ض ال�سرقية، فلم تعد تلك الفتاة التي يقت�سر وجودها بني جدران املنزل تلبي طلبات االأ�سرة، بل 

خرجت لتلتحق ب�سوق العمل ولتواكب التطورات يف كافة جماالت احلياة، ومن بينها مواكبة عامل االزياء 

واملو�سة واآخر �سيحاتها من املالب�ض وال�سنط واالك�س�سوارات.

وبالتايل توؤكد معظم الفتيات والن�ساء حر�سهن على االطالع على كل ما يطرح يف اال�سواق من ب�سائع 

جديدة تلبي احتياجاتهن كفتيات يف مقتبل العمر، موظفات او ربات منزل، فاجلميع ا�سبح يهتم مبظهره 

اخلارجي الذي يعك�ض �سخ�سيته اأمام املحيطني من حوله بغ�ض النظر عن م�ستواه املادي واالجتماعي.
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أصمم أزيائي
وتعترب زينب الن�ضابة وهي �ضابة يف الع�ضرين من العمر 

من بني الفتيات احلري�ضات على متابعة كل ما هو جديد يف 

عامل املو�ضة والزياء ويكون ذلك عن طريق متابعتها لبع�س 

الربامج التلفزيونية التي تخت�س بعر�س تقارير مف�ضلة عن 

اآخر الزياء الع�ضرية، ومن خاللها ترى ما ينا�ضبها ويكون 

و�ضائل  تطور  ومع  املحلية،  ال�ضواق  من  انتقاوؤه  باإمكانها 

التكنولوجيا وظهور ما ي�ضمى باملحالت التجارية اللكرتونية 

التي تعر�س منتجاتها عرب الهواتف، فقد �ضهل ذلك على جميع 

الفتيات الطالع على امللبو�ضات باأ�ضكالها املختلفة و�ضراءها 

من خالل الطلب وعادة ما تكون متميزة وراقية ول تتواجد 

يف ال�ضواق املحلية ويتم ا�ضتقدامها من اخلارج.

من  ت�ضرتيها  فاإنها  ملالب�ضها  بالن�ضبة  »اأما  وت�ضيف 

حمالت جتارية متعددة ول يقت�ضر ت�ضوقها على مكان معني 

وتكون عادة من املجمعات التجارية الكبرية كمجمع ال�ضيتي 

بطرح  املخت�ضة  العاملية  املاركات  ا�ضهر  ي�ضم  الذي  �ضنرت 

املالب�س الن�ضائية الراقية، ويف بع�س الحيان تقوم بت�ضميم 

تقوم  ثم  ومن  الف�ضتان  بت�ضور  فتقوم  بنف�ضها،  موديالتها 

املنا�ضب  القما�س  اختيار  بعدها  ومن  ورق  على  بت�ضميمه 

مواكبا  يكون  �ضك  وبال  املعامل،  احد  يف  خياطته  ومبا�ضرة 

للمو�ضة، كما انها حتر�س على اختيار ما ينا�ضبها، وت�ضتبعد 

غري ذلك.

مواكبة األلوان العصرية
متابعة  على  اإبراهيم  اأمينة  حتر�س  اخرى  جهة  من 

املجالت اللكرتونية والطالع على الزياء العاملية، كما انها 

برنامج  عرب  امل�ضممات  من  عدد  ح�ضاب  باإ�ضافة  قامت  قد 

الن�ضتجرام، اأما بالن�ضبة ملالب�ضها فبحكم طبيعة عملها فاإنها 

بحاجة ملحة ل�ضراء كميات من املالب�س تكفي ملدة عام كامل 

وبالتايل  ال�ضياحية،  الدول  لحدى  توجهها  حال  يف  وذلك 

�ضوف تكون ازياوؤها مواكبة للمو�ضة وتختلف عما يوجد يف 

ال�ضوق املحلي، ولي�س من ال�ضرط ان تكون من ماركة معينة، 

بيد انها تراعي مواكبة اللوان الع�ضرية اجلديدة التي ت�ضفي 

بني  ما  الدمج  باإمكانها  انه  كما  العام،  مظهرها  على  البهجة 

املالب�س اجلديدة وبع�س القطع القدمية.

مالب�ضها  يف  اللوان  تنا�ضق  تراعي  ما  عادة  انها  وتذكر 

ات�ضمت  وان  واحلذاء،  واحلقيبة  الك�ض�ضوار  مع  وتوافقها 

جماليا،  طابعا  يك�ضبها  �ضوف  التنا�ضب  ان  ال  بالب�ضاطة 

العام  الهتمام مبظهرهن  ب�ضرورة  الفتيات  تن�ضح  انها  كما 

انه لي�س  وانتقاء ما يربز جمالهن وينا�ضب اعمارهن، حيث 

من املعقول ان ترتدي امراأة متقدمة يف العمر مالب�س تنا�ضب 

فتاة يف الع�ضرين، فلكل �ضن ازياوؤه اخلا�ضة.

مناسبة للعادات والتقاليد
جامعية  طالبة  عاما  عبداحل�ضني 21  بتول  تختلف  ومل 

ان  ب�ضرط  ولكن  املو�ضة  ملواكبة  حر�ضها  على  التاأكيد  يف 

تنا�ضب عادات وتقاليد املجتمع ال�ضرقي، وخ�ضو�ضا ان اغلب 

فانه  ملالب�ضها  بالن�ضبة  اأما  اخلارج،  من  تاأتي  املو�ضات  هذه 

لي�س من ال�ضرط ان تكون باهظة الثمن ومن حمالت م�ضهورة 

ارتدائها،  عند  �ضاذة  تكون  ول  تنا�ضبها  ان  ذلك  من  فالهم 

ال�ضواق ل�ضراء  انه ل يوجد وقت معني تتوجه فيه اىل  كما 

املالب�س، ال انها مدمنة على التوجه ملحالت املالب�س لقتناء 

كل ما هو جديد وع�ضري.

لفتة اىل ان املو�ضة تعيد نف�ضها احيانا، حيث يتم طرح 

التعديالت  بع�س  ا�ضافة  مع  ولكن  القدمية  املوديالت  نف�س 

عليها، وبالتايل فانه ل مانع لديها من ارتداء قطعة مالب�س قد 

ا�ضرتتها منذ فرتة ولكن مع مراعاة عن�ضر التن�ضيق لت�ضبح 

وكاأنها جديدة، وتذكر انها تف�ضل ان ترتاد ال�ضواق مبفردها 

جتنبا للتاأثر باأذواق من يكون ب�ضحبتها والذي من �ضانه ان 

من  مقتنعة  غري  تكون  وقد  املالب�س  بع�س  ت�ضرتي  يجعلها 

ذلك.

تبادل األفكار 
الفتيات  من  انها  فتذكر  موظفة  عبداحل�ضني  زينب  اأما 

�ضهري،  �ضبه  ب�ضكل  املالب�س  و�ضراء  بالت�ضوق  املهوو�ضات 

وبالتايل هي من املتابعات احلري�ضات على اقتناء كل ما هو 

ال�ضواق برفقة �ضقيقاتها و�ضديقاتها  جديد، وعادة ما ترتاد 

من  �ضواء  التن�ضيق  يف  الفكار  تبادل  بهدف  املالب�س  ل�ضراء 

املجمعات التجارية او من اخلارج كدولة الكويت التي ت�ضم 

حمالت جتارية معروفة ولديها ت�ضكيالت من املالب�س الراقية، 

بيد انها ل حتبذ ان ترتدي ذات القطع من املالب�س التي �ضوف 

كما  اناقتها،  متميزة يف  تكون  ان  تقتنيها �ضديقاتها، وحتب 

انها ل تعجبها مو�ضة املالب�س ذات اللوان ال�ضارخة الالفتة 

لالأنظار.
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يف البداية، ظهرت النق�ضات احليوانية والطبعات الغريبة على الأزياء ب�ضكل تقليدي، مثل تقليمات احلمار 

الوح�ضي، اأو نق�ضات ال�ضحلية والثعبان وغريها.

لكن خالل اأ�ضبوع املو�ضة يف ميالنو، ظهرت خالل عطلة نهاية الأ�ضبوع اجتاهات جديدة يف عامل املو�ضة 

تعتمد على ت�ضوير احليوان ب�ضكل كامل على املالب�س.

وقد احتفل امل�ضممون باإطالق جمموعاتهم املتنوعة التي ت�ضمنت جميع اأنواع احليوانات التي ر�ضمت بالكامل 

على قطع املالب�س، �ضواء اأكانت �ضورة البقرة اجلريئة يف ت�ضميم مو�ضكينو اأو الزرافة اجلميلة لأجنيلو ماراين...

الحيوانات تتربع على عرش األزياء!
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