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المتماثلة السباحة  مالبس  من  جدیدة  تشكیلة   Joseph & Alexander عالمة  تقدم 
.Coral Acroporaو Wavesو Seashells لكل أم وابنتھا في ثالثة خطوط ھي
وتستوحي التشكیلة تصامیم Seashells من األصداف البحریة التي تتناثر على رمال
خط أما  منھا.  رائعاً  وتذكاراً  البحریة  لإلجازات  رمزاً  كانت  لطالما  والتي  الشواطئ، 
آخر شيء  أي  من  أكثر  الكثیرون  یعشقھا  التي  األمواج  من  تمیزه  فیستوحي   ،Waves
على تتكسر  وھي  لصوتھا  واالستماع  ركوبھا  یحبون  حیث  والبحار،  المحیطات  في 
الشواطئ. وأخیراً الخط الثالث Coral Acropora، فھو مستوحى من المرجان الذي
الحیوانات، من  صنف  الواقع  في  ولكنھ  النباتات،  أو  الصخور  من  نوعاً  الكثیرون  یظنھ 
وینتمي إلى فئة الرخویات المائیة المعروفة باسم البولیبات التي تعیش في المیاه الضحلة

الدافئة بالقرب من المناطق الساحلیة حول العالم.

 

تتوفر تشكیلة ربیع وصیف 2019 عبر اإلنترنت اعتباراً من 28 أبریل 2019. لمزید
من المعلومات، یرجى زیارة الموقع اإللكتروني التالي:

www.josephandalexander.com

 

شاھدي في معرض الصور التالي بعض المختارات من المجموعة:

اقرئي أیضاً ھذا المطعم یعدك بصور ال مثیل لھا على انستغرام وأكثر
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لویس فویتون x غریس كودینجتون
تظافر الجھود بین الفنانین في عالم الموضة مھم. ھذه المرة ، تعاون بین لویس فویتون والفنانة وصحافیة الموضة

غریس كودینجتون

by Suze van As, Netherlands 11.09.2018
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كارل الجرفیلد یعلن عن تعاونھ األول مع بوما
أقام المصّمم األسطورة في عالم األزیاء وصاحب اإلطالالت األیقونیة كارل الجرفیلد شراكة تعاون جمعتھ مع
عالمة Puma الریاضیة في مجموعة من القطع األساسیة للرجال والنساء، من المزمع أن تطلق عالمیاً في وقٍت

الحق من الشھر الجاري.
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تعرفوا الى Pradamalia من برادا
روبوتات صغیرة جدیدة تذكر بالمخلوقات الرقمیة الیابانیة

by Pameyla Cambe, Singapore 03.12.2018
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Kage إطالالت عملیة ومریحة ھذا الصیف من
شاھدي القطع االستثنائیة التي تالئم إطاللتك كل یوم في مجموعة ربیع وصیف 2019 من كیج والتي تتناغم مع

الطبیعة في ألوانھا وروعة عناصرھا
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مقابلة مع خبیر تصفیف الشعر طوني صوایا
تعاون جدید یجمع بین خبیر تصفیف شعر المشاھیر طوني صوایا وصالونات NStyle في دبي
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Charles & Keith x Rami Al Aliاحتفلي بشھر رمضان مع
شاھدي ھذه المجموعة الحصریة التي یتداخل فیھا فن األوت كوتور مع حقائب الید واألحذیة لسھرات رمضانیة

ممیزة

by Heba Abdalla 30.04.2019

https://www.lofficielarabia.com/ar/-2ca0d58f-b8e9-4225-8d40-6f1248dd71a0/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9charles-keith-x-rami-al-ali


تجمیل

تجربة النجمات اآلن أقرب إلیك
اآلن یمكنك أنت أیضاً خوض تجربة النجمات والتحلي بأبھى طلة من خالل زیارة ھذا الصالون
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Apple Music تقدم مفاجأة لعشاق الموسیقى في الشرق األوسط

اآلن یمكنك االستمتاع بأكثر من 50 ملیون أغنیة أینما تذھبین واكتشاف الموسیقى العربیة من خالل وجھة جدیدة
خاصة بالشرق األوسط
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Oscar De La Renta بتوقیع The Outnet أناقة القفطان على
شاھدي القطع الحصریة التي یطلقھا الموقع بتوقیع العالمة الشھیرة حصریاً بمناسبة شھر رمضان الكریم
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Alberto Morillas فنجان قھوة مع صانع العطور السویسري
Diorو Cartier بعد تاریخ طویل قضاه ألبرتو موریالس في صناعة العطور لكبرى بیوت األزیاء الشھیرة مثل

وGucci وغیرھا، قرر أن یبدأ إطالق عالمتھ الخاصة. تعرفي على رحلتھ ھنا
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غالیري الفاییت.. عشر سنوات من النجاح المتواصل في اإلمارات
احتفل المتجر الفرنسي الشھیر مؤخراً بمرور 10 أعوام من النجاح المتواصل في دبي مول وبھذه المناسبة

الممیزة أجرت محررة لوفیسیال ھبة عبدهللا ھذه المقابلة الصحفیة
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