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Sheikh Zayed: An كتاب   �إّن 

 Eternal Legacyهو �أّول مجّلد من مجموعة
�لمرموقين  �لأفر�د  �أحد  حول   Assouline
�إ�صد�ره  تّم  لقد  �لعربّية.  �لملكّية  للعائلة 

لتاأ�صي�س  �لخم�صين  �لذكرى  مع  بالتز�من 

ويت�صّمن  �لمّتحدة  �لعربّية  �لإمار�ت  دولة 

وبق�ص�س  بال�صور  ز�يد  �ل�صيخ  حياة 

�لتي  �لح�صرّية  وبالمقابالت  عرفوه  من 

بنف�صها.   Myrna Ayad �لموؤلفة  �أجرتها 

عالم  عن  �لالمعة  �ل�صفحات  وتك�صف 

�لثقافة  على  يرّكز  �لفّني  �لعمق  من 

بنف�صها،   Ayad �ختبرتها  �لتي  �لغنّية، 

�لمنطقة. في  عقود  �أربعة  يقارب  ما  بعد 

المصّممين  قطع  أجمل 
بتنا التي   الفلسطينّيين 

نقع في حّبها
متجر  في  �لمنتجات  هذه  ر�صد  تّم 

 THATلـ تابع  �لموؤقت  للبيع  ح�صري 

�إلى  تعود  وهي   ،Concept Store
طلقت 

ُ
ة ت�صّوق �إلكترونّية �أ Kinzzi، من�صّ

حديثًا في دبي وتقّدم مجموعة فريدة من 

�لعالم.  �أنحاء  جميع  من  �لدفينة  �لكنوز 

وتهدف كلمة Kinzzi �لم�صتّقة من �لكلمة 

�لعربّية "َكنزي" �إلى تقديم مزيج �نتقائي 

�لمنزلي  و�لديكور  و�لفّن  �لأزياء  من 

مو�قع  في  م�صتقّلة  تجارّية  عالمات  من 

�صوى  �ل�صهر  لهذ�  كنوزنا  ولي�صت  بعيدة، 

محّرر�تنا. �ختارتها  �لتي  �لقطع  هذه 

مجموعة بظاظا تكشف 
المستور وهي كّل ما نريده 

هذا الصيف
ح�صين  �للبناني  �لم�صّمم  يتفّنن 

�لمّرة،  هذه  �أكبر  باإبد�ع  بظاظا 

�أو  �ل�صيحات  مع  يتما�صى  ول 

�لنموذجّية  �لمو�صمّية  �لجد�ول 

�إذ   .Predation مجموعته  في 

�عتمد عار�صة تتخّطى �لماألوف 

مت�صابهون  جميعًا  �أّننا  لإثبات 

عائالت  في  ولدنا  �أّننا  رغم 

وبثقافات  مختلف  وبجن�س  مختلفة 

نظر مختلفة.  ووجهات  ورغبات  و�أديان 

�أف�صل  ترتدي  و�قعّية  �أكثر  عار�صة  �إّنها 

�لإطاللت من توقيع بظاظا بتقنّيات تن�صيق 

و�إ�صافات  �لهند�صّية  ات  و�لق�صّ �لألو�ن 

�لمنقو�صة  �لجديدة  و�لزخارف  �لد�نتيل 

باأ�صلوب ثالثي �لأبعاد وم�صابهة للبتالت.

 Jessica Bounni :اإلعداد

الحال! إليه والتحّدث عنه في  إليِك كّل ما توّدين رؤيته واالستماع 

Unicef الحذاء الذي اخترناه لهذا الشهر يساهم في مساعدة
Dhami في �أبو ظبي وعلى �لإنترنت. �إّنه منTryanoفي �لدوحة و Salam Stores لقد ر�صدناه في متاجر 

London في لندن وهي عالمة لالأحذية �لفاخرة تملكها �لمديرة �لإبد�عّية Priyanca Dhami. كما �أّنه يتّم 
ة. وجميع  �لتبّرع بن�صبة من مبيعاتها لمنّظمة Unicef للم�صاعدة على تحفيز �لن�صاء ذو�ت �لحتياجات �لخا�صّ

 ،Riviera del Brenta �إيطالّية في  تملكها عائلة  �لتي  �لمحترفات  �أقدم  �أحد  يدوّيًا في  �لأحذية م�صنوعة 

مركز �لمو�د �لفاخرة وحرفية �لت�صدير. وت�صّكل هذه �لعالمة مزيجًا بين طفولة Priyanca �ل�صرقّية ونمط 

حياتها �لر��صدة في لندن.

قلب  لها  يخفق  إبــداعــات 
الــــــمــــــرأة الـــعـــربـــّيـــة

نريد  ما  أبرز  وهي  العواطف  تحاكي  لوحة 
تعليقه على جدراننا

�أ�ّص�صه  �لذي   Mario Zaher Design Studio من  �خترناها  لقد 

و�بتكر  دفين،  فّني  بجانب  يتمّتع  لبناني  د�خلي  ديكور  مهند�س 

�لخط  فّن  با�صتعمال  �لعو�طف  وتحاكي  �لأنظار  تلفت  �صخ�صّيات 

�لد�خلي. ديكورك  وتحديث  منزلك  لتزيين  جاهزة  وهي  �لعربي، 

انسي أمر األقراط الدائرّية والسالسل، 
إذ تستهوينا المجوهرات غريبة األشكال 

هذا الشهر
�لمجوهر�ت  عالم  في  ماألوفة  غير  �صيحة  �ل�صهر  هذ�  ن�صهد 

�لأفوكادو،  فاكهة  و�أ�صكال  �لأربطة  مثل  و�لإلهام  للت�صميم  فريدة  �أفكار  فيها 

و��صمها  �إيطاليا  في  نعت  �صُ عالمة  من  وكّلها  وغيرها،  �لمتدّلي  و�لطالء 

على  �صفحتها  ت�صّفحي   .Roberto Ferlito �أ�ّص�صها  وقد   Rod AlMayate
�لماألوف. �لإطار  �لخارجة فعاًل عن  �لمن�صور�ت  بع�س  �لإن�صتغر�م لال�صتيحاء من 

Karmalulu عالمة مجوهرات 
رصدناها لك

 تمّثل هذه �لعالمة �نعكا�صًا للم�صّممة �لعر�قية

�لمقيمة    Kareema Al-Adhami
كبيرً�  �صغفًا  تملك  و�لتي  دبي  في 

�لمفعمة  و�لثقافة  بالفنون 

�لم�صتوحاة  �ل�صخ�صّية  بالأحا�صي�س 

في  �لقطع  هذه  و�بُتكرت  تر�ثها.  من 

ومو�د  تدويره  �لمعاد  �لذهب  من  نعت  و�صُ دبي 

و�صبه  �لكريمة  و�لأحجار  �لألما�س  مثل  يدويًا  مختارة 

ة  ق�صّ خيوط  ن�صج  في  حملتها  ور�ء  �لفكرة  وتكمن  �لكريمة. 

�أجو�ء  و�إ�صفاء  ن�صاء،  �أجل  ومن  ن�صاء  قبل  من  �لمر�أة،  تمكين  حول 

كال�صيكّية و�صاحرة باأناقة من �لثمانينات م�صتوحاة من �لآلهة ع�صتار وجّنة عدن.

قطعة الديكور المنزلي المفّضلة لدينا مصنوعة يدويًا في اإلمارات
�لأ�صفر و�لبرتقالي و�لأحمر و�لزهري �لفاتح و�لفيروزي و�لأخ�صر �لنعناعي و�لأرجو�ني، 

لينب�س  �لد�خلّي  ديكورنا  �إلى  �صن�صيفها  �لتي  �لألو�ن  هي  هذه  بالك،  في  يخطر  ما  وكّل 

Shamaa �لم�صنوع يدويًا  بمزيد من �لحيوّية بف�صل لوح �ل�صموع باألو�ن قو�س �لقزح من 

في �لإمار�ت. فكّل قطعة تتلقينها هي فريدة من نوعها ويمكن ��صتخد�مها للديكور �لمنزلي 

�لقطعة  هذه  وتاأتي  ديكور.  قطعة  كاأبرز  �عتمادها  �أو  �لحتفالت  بمنا�صبة  �إهد�وؤها  �أو 

�صمعة.  52 �أو   26 تحمل  �أن  ويمكن  للحريق  مقاوم  بمحلول  مطلية  خ�صبّية  قاعدة  مع 

لهذا  عالجنا 
الشهر: 

شوكوالته من
 Charbonnel

et Walker
�ل�صوكولته  ُت�صلح 

وتح�ّصنه،  �صيء  كل 

دلياًل  تريدين 

جربي  ذلك؟   على 

�لعالمة  �إن هذه  �إذ   Charbonnel et Walker �لقطع من  تلك 

معر�س  خالل  �إطالقها  وتم  �لإمار�ت  في  للتو  حّطت  �لتجارية 

ب�صيطة  �صوكولته  قطعة  عن  عبارة  فال�صعادة   ،Title Your Art
منها. ن�صبع  �أن  يمكننا  ل 
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