
أين هي األزياء الراقية اليوم من عالم الموضة الذي اّتجه نحو القطع 
اليومّية األزلّية جّراء الوباء؟ 

ما زالت موجودة طبعًا اإّنما قّلت كثيرًا جّراء الوباء، وبات اّتجاه الن�ساء نحو المالب�س 

االعتيادّية بحكم انعدام المنا�سبات. لكن ن�ستطيع القول اإّن ااّلزياء الراقية بداأت 

تعود تدريجّيًا اإلى عالم المو�سة .

أن  يمكنك  وماذا  تحديدًا،  به  للعمل  الدنيم  نسيج  اخترِت  لماذا 
تخبرينا عن النتيجة النهائّية وفي أّي مناسبات يمكن ارتداء هذه 

القطع؟ 
التي  االأقم�سة  ا�ستخدام  في  فّكرت  لذا  الوباء،  ظهر  بعدما  الدنيم  ن�سيج  اخترت 

مازالت موجودة في المحل. وحاولنا ابتكار مجموعة الدنيم التي القت اإقبااًل كبيرًا 

في العالم واأ�سفنا اإليها ماّدة االأكريليك التي تمّيز عالمتنا.

التي  الّتحديات  وما  العائلّية؟  الشركة  إدارة  توّلي  وجدت  كيف 
يطرحها هذا الدور؟

في  كان  االأكبر  فالتّحدي  بي.  والدتي  وثقت  عندما  ال�سّيما  طبعًا  بال�سهل  لي�س 

عليه  اأنا  ما  اإلى  وو�سولي  العالمّية.  اإلى  ت�سل  العالمة  اأجعل  اأن  اإمكاني  كيفّية 

اليوم هو بف�سل الثقة التي منحني اإّياها اأهلي.  

أّي  أو خاّصة عند تصميمك  تقنية مبتكرة  أّي  هل استخدمت 
مجموعة؟

بالتاأكيد اّتبعنا ا�ستراتيجّية مبتكرة وا�ستثنائّية لدى ابتكار هذه المجموعة. فكّل 

قطعة ترمز اإلى هيكل ممّيز واإلى لون معّين من االأحجار الكريمة. وهذا ما يجعل 

كّل قطعة من هذه المجموعة فريدة من نوعها.

 ما هي الّتحديات التي واجهتك نظرًا لكونك مصّممة صاعدة؟
اإّن التناف�س من اأبرز الّتحديات طبعًا. وبما اأّن ثّمة الكثير من الم�سّممين الموهوبين 

في دبي، يخلق هذا �سعورًا من االإلحاح يحّث Atelier Zuhra على اإظهار اأحدث 

ال�سيحات واأجملها في عالم االأزياء.

برأيك هل الموهبة فحسب هي من تصنع مصّممًا ناجحًا ؟
اإّن الموهبة اإ�سافة للنجاح فح�سب. فالم�سّمم الناجح هو من  من وجهة نظري، 

يتمّتع باأخالق عالية  ويتعامل برقّي مع من حوله. 

ما هي أهداف ريان وطموحاتها؟
كوني �ساحبة Atelier Zuhra، يكمن هدفي في الو�سول اإلى العالمّية واإلى افتتاح 

متاجر العالمة في اأهّم الدول المهتّمة في عالم االأزياء منها فرن�سا وميالنو ولندن.

هل كان دخولك في عالم األزياء مخّططًا له؟
كاّل، فاأنا اأعمل  في �سركة والدي، اإّنما اأذهب فور االنتهاء من عملي اإلى المحل الأرى 

ما الجديد في عالم المو�سة واالأزياء. فلطالما تعّلمت وما زلت اأتعّلم من والدتي، 

وبما اأّن �سغفي كان  كبيرًا في مجال االأزياء، اأخذت دورات في لندن حّتى و�سلت اإلى 

ما اأنا عليه اليوم.   

     Jessica Bounni :اإلعداد
    Sima Maalouf :التنسيق
 Maximilian Gower :التصوير

إنها المرأة الُعمانية التي وّسعت أعمالها في دول الخليج العربي وساهمت أيضًا في زيادة شهرتها 
عالمّيًا. وتأّسست هذه العالمة التجارّية في العام 2015 على يد موزة العوفي، وهي امرأة كانت تحلم 
بإنشاء محتَرف أزياء فريد من نوعه في دبي من شأنه أن يصبح العنوان ألناقة النساء. وقد شوهدت 
فساتين أزياء Atelier Zuhra مّرات عّدة على نساء مشهورات من كّل الجنسّيات وفي حفالت السجادة 
الحمراء ألهّم الفعاليات المرموقة في العالم. واليوم، تمتلك هذه العالمة التجارية متجرها الخاّص في 
الخمسة  السنوات  أوروبا في غضون  في  للتوّسع  وتخّطط  السلطانّية مسقط،  األوبرا  دار  وفي  دبي 

المقبلة. وبين الموضة وغيرها، إليِك ما دار في حديثنا مع السليماني.

ريـان الــسلــيماني المرأة التي تقف 
Atelier ZuhrA وراء عالمة

المصّمم الناجح هو من يتمّتع بأخالق 
عالية ويتعامل برقّي مع من حوله
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