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من   abena crop سترة تــســتــوحــي 
واإلسالمّية  العربّية  الهندسّية  الزخارف 
  abena ــعــة، وقـــد ُســمــيــت بــاســم  ــرائ ال
 Monaو  abeer ــّي  ــمـ إلسـ كــاخــتــصــار 
زتين اليدوّيتين الرائعتين اللتين  المطرِّ
ساعة  الـ100  تتجاوز  لمّدة  معًا  عملتا 

البتكار غرزة السلسلة الممّيزة.

تتمّيز حقيبة اليد هذه من  
أذن  بصدفة   s.a.D.a.F.a
بالفّضة  المرّصعة  الفاخرة  البحر 
النحاسّية الجريئة. ويمكن حملها 
أو  رّقــة  بكّل  باليد  إّمــا  بطريقتين، 
على الكتف باستخدام حّمالة على 

شكل سلسلة.

 Farah
هــي   Wagdy
ــة  ــجــارّي عـــالمـــة ت

للسترات 
ــل اســـــَم  ــمـ ــحـ تـ

مصّممتها، 
الـــتـــي تــســعــى 
ــادة ابــتــكــار  ــ ــ إلع
العادّية  السترة 
تبعث  بطريقة 
الحيوّية فيها. فتضفي لمسة غريبة آسرة 
خالل  من  التقليدّية،  األنيقة  القطع  على 
إعادة هيكلتها لتتخّطى حدود جوهرها، 

ال سّيما في طقم Lavender هذا. 

ترّكز هذه األقراط المستوحاة من 
القديمة  المصرّية  العناصر  أحــد 
على نمط الحياة اليومّية واألدوات 
أمثال  دائمة،  بصورة  المستخدمة 
أقراط  وُتعتَبر  والطبق.  الملعقة 
الــتــعــاون  مـــن  جــــــزًءا   opaque
 indira مـــن   Rama Disuky مـــع 
التي  التجارّية  العالمة   ،Jewelry
الفّضة  من  يــدوّيــًا  األقـــراط  تبتكر 
االسترليني، فتقّدم إبداعات أنيقة 
البحر  أذن  صدفة  تبرزها  وجريئة 

.indira التي تمتاز بها

مع الرسوم الفريدة المخّططة باليد 
ــأن تكوني  ــرِك ب ــذّك الــتــي دائــمــًا مــا ت
أنِت، تتأّنق سّيداتنا بمالبس ملّونة 
ــة  ــلــمــســة الــعــصــرّي تــمــنــحــك ال
ومن  إليها.  تحتاجين  التي 
عالمة   Be. أّن  ــمــعــروف  ال
لــأزيــاء  مصرّية  تــجــارّيــة 
ــادة األعـــمـــال تــقــّدم  ــ وريـ
األوشحة الجريئة والعصرّية 
كلٍّ  إلــى  رسائل  تحمل  التي 
من المجتمع وعالم األزياء. وهذا 
 Girls تحديداً ما يتجّلى في وشاح

 night out هذا.

authentique سة  مؤسِّ

يظهر  الخّف،  هذا  إلى  تنظرين  حالما 
ــى الــطــبــيــعــة  ــ ــِك جــلــّيــًا انـــتـــمـــاؤه إل ــ ل
خالل  من  الترابّي  للطابع  واحتضانه 
ذلــك،  فــي  عجب  وال  ــه.  ــوان وأل ملمسه 
فمنتجات Ramla كّلها مصنوعة على 
باستخدام  المصرّيين  الحرفّيين  يد 
بأعلى  تّتسم  بعناية  مــخــتــارة  مـــواد 

مستويات الجودة.

العالية  الياقة  ذو  القميص  هــذا  ُيــَعــّد 
مثالّيًا،   corduroy Devon طقم مــن 
إذ يــّتــصــف بــــأزرار فــي الــخــلــف وأكــمــام 
قــصــيــرة مــريــحــة. كــذلــك، يــتــمــّيــز بــأّنــه 
إلكترونّي  متجر  وهــو   ،Mayaeco من 
صـــديـــق لــلــبــيــئــة فـــي الــكــويــت يــضــّم 
ــقــطــع  ــتــجــات وال ــمــن مــجــمــوعــة مـــن ال
األساسّية المستدامة لرحالتك اليومّية.

ــق ســلــســلــة مـــن ضـــربـــات الــفــرشــاة  ــتــدّف ت
البتكار  الخالص  الحرير  على  الملّونة 

يمّثل  ــــذي  ال  Friendship ــاح  وشــ
جــزًءا  تشّكل  حــّيــوّيــة  قطعة 

 expressions من مجموعة
تجّسد  الــتــي   ،by F.o
مــشــاعــر حــقــيــقــّيــة من 

خالل رموز غريبة.
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