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حدثي قراء »�شهرزاد« عنك.

- ا�سمي منار لقطينة، �سورية، اأ�سكن الكويت 

مـــن تــــ�ســع �ســــنوات، زوجــــة واأم لتواأمين 

جوي�س وجويل.

كيف بداأِت رحلة الت�شميم؟ 

- بداأت الت�سميم منذ نعومة اأظفاري، حيث 

الزمن  ومــع  لألعابي  مالب�س  اأ�سمم  كنت 

اكت�سفت اأن الت�سميم لي�س مجرد هواية واإنما 

المالب�س  اأ�سمم  به، كنت  �سيء ولدت لأعمل 

والك�س�سوارات ل�ستعملها بنف�سي ولكن حبي 

للحقائب الن�سائية كان الأقوى.

لــك  اإلهـــام  م�شـــدر  تعتــبرينـــه  الذي  ما 

في ت�شاميمك؟ 

- اأهم م�سدر الهام لي هو المراأة بحد ذاتها، 

احتياجاتها ومتطلباتها مع مرور الزمن وما 

طلة. باأبهى  تبرز  لكي  لها  اأقدمه  اأن  يمكن 

الوطن  بارزة في  �شخ�شيات  تحمل حقائبك 

وهيفاء  واأحالم  الطويل  اأميرة  مثل  العربي 

وهبــي، ما الذي يميـــز ت�شــامــيــــمك عن 

غيرهـــا لت�شبـــح محط اقــتـنــاء للفنانين 

وال�شخ�شيات المرموقة؟ 

- اأجل، واأنا �سعيدة جداً بذلك، فال�سخ�سيات 

البارزة والمرموقة تعتمد التميز والتنويع في 

من  فيها  جى  اآنــد  موني  وحقائب  طالتها، 

التميز ما ي�سد هذه ال�سخ�سيات اإلى ارتدائها 

حيث  من  �سيئًا  تقل  ل  اأنها  اإلى  بالإ�سافة 

الجودة عن اأي ماركة عالمية.

بعد هذا التاألق و االزدهار المكلل بالنجاحات، 

ماذا بعد؟ اإلى اأين تتجه »Moni&J«؟

م�ستمرة  فهي  جى،  اآنــد  لموني  حــدود  ل   -

اإلى  بالإ�سافة  جديدة  وت�ساميم  باأفكار 

من  ـــرى  اأخ خطــوط  اإ�ــســافــة  فــي  رغبتي 

للمراأة  المكملة  الإكــ�ــســ�ــســوارات  ت�ساميم 

كالأحزمة وغيرها.

عملية  في  تواجهك  التي  ال�شعوبات  ما 

الت�شميم واالإنتاج؟ وما هي الجلود والمعادن 

التي ت�شتخدمينها؟ 

ياأخذ  في عملي هذا ما  - كوني دقيقة جداً 

خطاأ  اأي  اأقبل  ل  فاأنا  الأكــبــر  الجهد  مني 

مهما كان �سغيراً، والعاملون معي يعرفون 

ال�سعوبات  اأحــد  اأي�سًا  تمامًا،  ال�سيء  هذا 

اأن  ممكن  التي  المتوقعة  غير  المفاجاآت  هو 

منار لقطينة: 
حقائبي حتملها
أحالم وهيفاء

       حقائـب “Moni&J” هـي تلك 
تضفي  التي  السحـريـــة  اللمســـة 
كل  لتحــول  إطاللـــتـــك  على  بريـقــــًا 
مواكبة  عصريـــة،  إلطاللة  ترتديـــنه  ما 
للموضة من دون تكلف. ومل يقتصر انبهار 
حمبي املوضة بهذه احلقائب على النساء 
لقطينة  منار  لتصل  فقط  الرفيع  الذوق  ذوات 
الكويت ألشهر  املصممة السورية املقيمة يف 
تغنني  الالتي  والعربيـــات  العامليـــات  الفنانـــات 
بحملهن تصاميمها. حتى ذاع سيطها لصحيفة 
التي لطاملا  العاملـيـة  "فـــوغ" وأهـــم الصحـــف 
إطالالت  تنسيقات  يف  احلقائب  هذه  اعتمدت 

عصرية تتسم باألناقة والفخامة. 
حوار: عناة أبوقطمة
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كلها  الجلود  عن  اأما  لحظة..  اأية  في  تظهر 

اأنواع  اأجود  من  اأوروبا  من  م�ستوردة  جلود 

الجلود في العالم، والمعادن الم�ستخدمة يتم 

جى  اآند  موني  لماركة  خ�سو�سًا  ت�سنيعها 

�سناعة يدوية ويتم تغطي�سها بماء الذهب. 

ما مجموعتك المف�شلة منذ بدئك انطالقة 

»Moni&J«؟ 
- ل اأ�ستطيع تحديد اأي مجموعة هي 

اأف�سل  فكاأنني  قلبي  على  المف�سلة 

اأحد اأبنائي عن الآخر، مجموعاتي هي 

ت�ساميمي وهي ح�سيلة تعبي ل�سهور 

المجموعات  كــل  لذلــــك  ــدة،  عــدي

اإذا  المف�سلة، ولكن  بالن�سبة لي هي 

الإنــجــازات  عن  نتحدث  اأن  اأردنــا 

ـــال هــي  ـــس ـــمـــار� ــوعــة ال ــمــجــم ف

�ســـهرة  حققت  التي  المجموعة 

حقيبة  اأن  كــمــا  جــــداً.  وا�ــســعــة 

التي  الحقيبة  هــي  المار�سال 

اأو�سلت موني اآند جى اإلى جائزة 

اأف�سل م�سمم حقائب في نيويورك  

.handbag designer award
ما ن�شـيحـتك للنــ�شاء الالتي يرغبن 

باقتناء حقيبة جديدة؟ 

اك�س�سوار  قطعة  اأهـــم  هــي  الحقيبة   -

الحقيبة  فاختيار  الــمــراأة،  لمالب�س  مكملة 

اإنجاح  في  الرئي�ســـي  ال�سبب  هو  ال�سحيحة 

اإ�سافة  اأن  كما  المطلوبـــة،  الطّلة  اف�سال  اأو 

المالب�س  �ستجعل  �سحيحة  ن�سائية  حقيبة 

بكثير،  واأفخم  واأجمل  اأف�ســل  ب�سكل  تبدو 

يد  اختيار حقيبة  امراأة عند  فن�سيحتي لأي 

اأن  واأن تعتبر  الجودة والتميز  اأن تبحث عن 

بمثابة  هو  ومميزة  جميلة  يد  حقيبة  �سراء 

ا�ستثمار ناجح.

منار لقطينة..
مصممة سورية

تألقت عامليًا
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