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املوضة هي األزياء التي حتظى بشهرة وشعبية واسعة 
خالل فترة زمنية معينة، ففي العصور الوس��طى كانت 
املوضة تعكس الطبقة االجتماعية، اما في عصرنا احلديث 
فهي تعكس الشخصية. ومع سرعة التغيير في هذا العصر 
أصبحت مواكبة املوضة وااللتزام بها من املستحيالت، 
فالناس تتغير وأصبحت دائما تبحث عما هو جديد، كما 
يقول املصمم الفرنس��ي الشهير »األزياء تفنى والذوق 

هو األبدى«.
والذوق هو األسلوب أو مبفهومه الدارج »ستايل«، فبدون 
موض��ة ال وجود للس��تايل وبدون الس��تايل ال وجود 
للموضة. أرحب بكم قراء »األنباء« في صفحتي األسبوعية 

»فاشن & ستايل«. 
والستفساراتكم إمييل الصفحة:

fashion_alanba@mail.com

 @fashion_alanba
للتواصل

رنا كمشاد

يخت رياضي رائع
اليخوت من األش���ياء التي 
الذين  ال غنى عنه���ا لألثرياء 
يبحثون عن الرفاهية والفخامة، 
 »Nedship« وهو ما متكنت شركة
من حتقيقه في يختها اجلديد 
»105m Sovereign« ال���ذي يعد 

يختا رياضيا عمالقا وفاخرا.
صمم���ت الش���ركة اليخت 
بهدف االستمتاع بأوقات الفراغ 
والفخامة، حيث توجد مجموعة 
من أدوات الترفيه باإلضافة إلى 
ش���كل فريد ميكن اليخت من 

مواجهة منافسيه بقوة.
ميلك اليخت سطحا واسعا 
أكث���ر من 5 آالف مت���ر مربع، 
إقامة جميع  إمكانية  ما يعني 

رقعة للعب الغولف و3 مصاعد 
للتنقل بني األس���طح املتعددة 
لليخت، و8 ش���رفات مدمجة 
في جانب���ي اليخت تبرز عند 
الطلب للتمتع بجلسة خاصة 
إزع���اج،  البح���ر دون  عل���ى 
ومكتبة، وركن للبيانو، ومقهى 

إنترنت.
اليخت بواس���طة  يعم���ل 
محركني إما بقوة 8 آالف حصان 
لكل محرك ما ميكنه من اإلبحار 
بس���رعة 23 عقدة بحرية أو 3 
محركات »MTU« بقوة 10 آالف 
حصان للواحد متكن اليخت من 
اإلبحار بسرعة 30 عقدة ويقطع 

حوالي 6 آالف ميل بحري.

أنواع املناسبات مثل احلفالت 
اخلاصة أو حف���الت األعمال، 
ويحتوي على شاش���ة سينما 
70 مترا مربع���ا باإلضافة إلى 
كراج واسع في السطح السفلى 
من اليخت يسع لعدة سيارات 
م���ع إمكانية احلص���ول على 
خاصية مهبط ثان للطائرات 
الهليكوبتر مبقدمة اليخت مبا 
يسمح لعدة طائرات بالهبوط 

في الوقت نفسه.
وميلك اليخ���ت العديد من 
الفخمة حيث  الترفيه  وسائل 
يوجد حماما سباحة مبساحة 
8×4.5 امتار، مع صالة ألعاب 
ومساج وساونا باإلضافة إلى 

كيف تختارين أقراطك؟

أن توجدي انسجاما بني القطع، 
وإن ل���م تكن كلها من مجموعة 

واحدة.

املثال عقدا  تضعي على سبيل 
مصنوع���ا من الذهب مع أقراط 
من الفضة أو اخلشب، وحاولي 

األقراط هي احللي األولى التي 
تقتنيها الفتاة. فمنذ والدتها طفلة 
صغيرة، تسعى األم إلى تزيني 
أذني ابنتها باألقراط الطبية أو 
املصنوعة من الذهب، كدليل على 
أنوثتها ورقتها. وقد بقيت هذه 
القط���ع حتمل املفهوم نفس���ه، 
وتش���كل عنوان إطاللة مفعمة 
بالدالل، حتى عندما تكون الفتاة 
ناضجة وراقية. ولكن اختيار 
إلى  املناس���بة يحتاج  األقراط 
بع���ض النصائ���ح، إن كنت ال 
تعلمني كيف تختارين أقراطك.

٭ اخت���اري أقراط���ا بتصميم 
ناعم لفترة النهار، غير مرصعة 
باألحج���ار امللون���ة أو املاس، 
النهار،  بشكل مبالغ، فإطالالت 
في مختلف مناسباتها، تتطلب 
مظهرا أنيقا وبسيطا في الوقت 

نفسه.
٭ إذا كنت ترتدين فس���تانا أو 
بلوزة بياقة مكشوفة، بإمكانك 
اختيار أقراط متدلية، بتصميم 
الفت، ش���رط أن تستغني عن 
العق���د، أو أن تكتف���ي بوضع 

سلسلة ناعمة.
٭ عندما تختارين عقدا ضخما 
ومرصعا، يجب أن تكون األقراط 
املوضوعة ناعمة جدا، على أن 

تكون من التصميم نفسه.
٭ ابتعدي عن دمج املعادن غير 
املتناسقة، في إطاللة واحدة، فال 

أوسلو أكثر مدن العالم غالء

السادسة من حيث الغالء، بينما 
حلت موسكو في املرتبة ال� 40 
وش���نغهاي في ال� 49 ودرس 
املسح أيضا ساعات العمل ووجد 
أن أقصرها في باريس وليون 
وكوبنهاغن، بينما كان أطولها 
في آس���يا وافريقيا والش���رق 
األوسط وأميركا اجلنوبية، إذ 
يكدح العاملون هناك أكثر من 

2000 ساعة سنويا.

العمل نحو 20 ضعف هذه املدة«. 
وعلى العاملني أن يكدحوا 42 
دقيقة في اس���طنبول لشراء 
شطيرة بيج ماك، و29 دقيقة 
في شنغهاي، بينما يتطلب األمر 
10 دقائق فق���ط في نيويورك 

وهونغ كونغ. 
امل���دن ف���ي تكاليف  وأقل 

املعيشة هي دلهي ومومباي.
وجاءت نيويورك في املرتبة 

أظه���رت دراس���ة نش���رت 
نتائجه���ا اول م���ن أمس، أن 
أوسلو هي املدينة األكثر غالء 
في العالم، وتليها زوريخ، ثم 
طوكيو، لكن س���كان زوريخ 
املركز املالي السويس���ري، هم 
أصحاب أكبر قوة شرائية في 
العالم. وكشف املسح السنوي 
الذي يجريه بنك »يو.بي.إس« 
السويسري، ويشمل 72 مدينة، 
أن زوريخ التي فيها مقر البنك، 
هي املدينة األولى في العالم من 
حيث متوسط األجور، والقوة 
الشرائية. ودرس املسح أسعار 
سلة من 122 سلعة وخدمة بعد 
تعديلها ألخذ تقلبات س���عر 

الصرف في احلسبان. 
ومت حس���اب مؤشر تكلفة 
املعيشة بقسمة أسعار السلع 
على متوسط صافي األجر في 

الساعة في 15 قطاعا. 
وقالت الدراسة »في طوكيو 
حتتاج إلى العمل تسع دقائق 
لتكسب ما يكفي لشراء شطيرة 
همبورغر بيج ماك، بينما في 
نيروبي حتت���اج 84 دقيقة«، 
ويحت���اج س���كان زوريخ إلى 
العمل 13 دقيقة لشراء الشطيرة، 
لكن السلع األخرى في املدينة 
السويسرية أرخص نسبيا من 

نظيراتها في طوكيو. 
وقال »يو.بي.إس« »العاملون 
في زوريخ ميكنهم شراء )آي 
فون( بعد العمل ل� 22 ساعة، 
بينما في مانيال يحتاجون إلى 

على مساحة قدرها 96.000 
قدم مربع، افتتح مركز التسوق 
الشهير »دبي مول« أكبر محل 

أحذية في العالم 

جهاز الشواء األغلى في العالم 
واملطلي بالذهب عيار 24 

قيراطا مقابل 165.000 دوالر

أوليفيا باليرمو تقدم تشكيلة 
ميوزيكا من كاريرا واي كاريرا 

سجادة صناعة هندية بيعت 
في مزاد بدولة قطر بقيمة

 5 ماليني ونصف مليون دوالر

 غيرالين: الضوء هو سر اإلشراقة 

 الكشف عن مجموعة املوسم 
اخلامس من روبيرتو كوين 

مبا يزيد على 15.000 تصميم مختلف. سيحتوي املعرض 
على أحذية املاركات العاملية الش���هيرة مثل »لوي ڤيتون« 
Louis Vuitton، »غوتشي«  Gucci، و»برادا« Prada. »سيكون 
هذا املعرض مقصد كل محبي األحذية من الرجال والنساء«. 
وصرح باتريك شلهوب، الرئيس التنفيذي ملجموعة شلهوب 
Group Chalhoub القيمة على املعرض، بأن دبي ستكون في 
األيام املقبلة وجهة س���ياحية لنح���و 10 ماليني زائر، لذلك 
كان هذا الوقت هو املناس���ب لالفتت���اح. وذكرت مصادر أن 
 Louis  »هذا احملل س���يعرض مجموعة أحذية »لوي ڤيتون
Vuitton ملوس���م الربيع، قبل أي مع���رض آخر حول العالم، 

بشهر على األقل.

أصبح بإمكانكم اآلن إقامة حفل الش���واء في عصر يوم 
اإلج���ازة العادي مع العائلة واألصدق���اء في جو من الترف 
والبذخ فها هي ش���ركة إيتر بيف باربيكيوز األسترالية قد 
ابتكرت آلة الشواء األعظم كي تشرف حديقة منزلك اخللفية. 
فهي مطلية بالذهب بش���كل كامل باستثناء سطوح الطهي 
بالطبع، كما أنها تتميز بشواية ذات ستة رؤوس، إلى جانب 
شواية ووك وهي أشبه باملقالة املخصصة للطعام الصيني. 
وتتميز أيضا بأداة إشعال ومنصب تسخني وغطاء للشوي 
والتحميص وشوايات شديدة الفاعلية، وجهاز تبخير على 
شكل ش���بكة من القضبان الكهربائية. فكل واحدة من هذه 
الشوايات املصنوعة يدويا والتي يبلغ ثمنها 165.000 دوالر 
»طليت بالذهب عيار 24 قيراط���ا كل على حدة«. فإذا كنت 
تبحث عن بديل ملشواة العمر فلماذا ال تختار واحدة مع ملسة 
من جاذبية البلنغ؟ وقد مت تصنيف جهاز الشواء هذا باألغلى 
عامليا وذلك في أوائل نوفمبر 2009. وقد مت ابتكاره أساسا 
لصالح سيدني هوم شو. لذلك وإذا كنت متلك جيبا عميقا 

فأنفق ببذخ على التجربة املترفة واملميزة هذه.

إن مظهرها املش���بع مبالمح منطقة مانهاتن – نيويورك، 
جعلها تتربع على عرش عالم األزياء. فمظهرها مثالي خال 
من العيوب وإكسسوارها مرغوب إلى أبعد احلدود. ونحن 
نشير بذلك، ودون أدنى ش���ك إلى الرائعة أوليفيا باليرمو 
التي ترتدي للس���نة الثانية على التوالي مجوهرات كاريرا 
واي كاريرا الساحرة. فهي اآلن فتاة غالف العديد من املجالت 
وتظهر فيها مش���عة بأنوثتها الفاتن���ة وبأناقتها الطبيعية 

وبطلتها املميزة بطابع فريد.
فهي تظهر بش���كل متكرر في مقدمة العديد من عروض 
األزياء العاملية وعلى صفحات األزياء التابعة ألكثر املجالت 
مبيعا، فاليوم جن���د أن أوليفيا باليرمو قد أضحت عضوة 

بارزة في املجتمع النيويوركي.
فبمصداقيتها العالي���ة، جند أنها مبتدعة للموضة بحق 
فهي حتول كل قطعة ثياب أو إكسسوار ترتديها إلى قطعة 
أساسية في عالم األزياء. فها هي اآلن تقدم تشكيلة ميوزيكا 
اجلديدة من كاريرا واي كاريرا إحدى أكثر املاركات اإلسبانية 
التي تعشقها، فأوليفيا باليرمو هي عارضة األزياء التي متثل 

هذه املاركة الراقية.

سجادة صناعة هندية بيعت في مزاد بدولة قطر بقيمة 
5 ونصف مليون دوالر... الس���جادة مصنوعة من أكثر من 
مليون خيط من خيوط الغزل ومرصعة باللؤلؤ واألحجار 
الكرمية وصنعت في س���نة 1865 وكان ميلكها أحد املهراجا 

والذي كان يحكم مدينة بارودا.

غيرالين، عاشق اجلمال اخليالي كان يتصدى ملهمة تعزيز 
اجلم���ال على مدى أكثر م���ن 180 عاما. فمن���ذ بداية قصته 
األس���طورية املذهلة، كان غيرالين متج���ذرا بقوة في عالم 

الفن.
ففي الوقت الذي اعتبر فيه صانعو العطور زجاجة العطر 
مجرد عبوة اس���تيعابية، تنبأ غيرالين مباش���رة بالبهجة 
الرائعة التي ميكن للتصميم األنيق واملعقد أن يستحضره 

في الروح.
وباعتب���ار اإلبداع جزءا ال يتجزأ م���ن احلمض النووي 
اخلاص بهذه املاركة، فإن غيرالين تخط روايتها بيد الفنانني 
واحلرفيني املعروفني واملصمم���ني العامليني.. حيث اجلمال 
يشكل ويحدد ويضيء… فالقليل من دور تصميم العطور 
متتلك هذه املوهبة الفريدة ف���ي التحكم وإتقان التدرجات 
الالنهائية وتكثيف النوعية املمتازة وتألق اللون في العطر 

وذلك بهدف تغيير وحتويل اإلشعاع والضوء.

مجموعة مجوهرات املوسم اخلامس من روبيرتو كوين 
مت إنتاجها بالكامل في املصنع اإليطالي »ال كوينتا ستيجيون 
سبا« وخضعت لرعاية محترفة من قبل كارلو كوين، حيث 
ميثل ابن روبيرتو كوين الرؤي���ة اخلاصة باجليل اجلديد 
املدرك متاما للتقاليد والذي يتمتع بحساس���ية عالية جتاه 
التغيرات التي تطرأ على املجتمع وعالم املوضة. إن تشكيلة 
املوس���م اخلامس من روبيرتو كوين ه���ي املجموعة املثلى 
للنساء الالتي يبحثن عن املجوهرات الراقية ملواسم حياتهن 
املختلفة، وذلك عندما يتم ربط قطعة املجوهرات مبوقف أكثر 
مما يتم ربط���ه مبفهوم مثالي. فمنذ عام 1996، كانت قطعة 

صغيرة من الياقوت تزين كل قطعة مجوهرات.
فوفقا للسيد روبيرتو كوين، كانت األساطير تبنى على 
هذه اجلوهرة الرائعة التي تعتبر خالدة وحتمل في داخلها 

طاقة متنحك حياة طويلة وسعيدة مفعمة بالصحة.


