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الجمال الكورّي
سّر أو حّظ؟

ملّف الجمال 
لخريف 2018
عطٌش لأللوان!
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Free

NOW AVAILABLE ON

حّملي أعداد مجّلة جمالكِ اآلن على موبايلكِ، وعلى جهاز 
.Jamalouki.net الخاّص بِك من Android Tablet أو iPad

Android Phones & Tablets, iPhone and iPad

تابعينا على كّل مواقع التواصل اإلجتماعّي!

@JAMALOUKIMAG





14JAMALOUKI.NET

ثمن الن�سخة: لبنان: 5000 لرية - الأردن: 1500 فل�س - العراق: دينار واحد - الكويت: دينار 

واحد - ال�سعودية: 15 ريال - الإمارات العربية املتحدة: 15 درهم - البحرين: دينار ون�سف 

- قطر: 15 ريال - م�سقط: 2000 بي�سة - م�رص: 30 جنيهات - ال�سودان: 3 جنيهات - تون�س: 
ديناران - املغرب: 20 درهم - ليبيا: 1800 فل�س - اجلزائر: 20 دينار - اليمن: دينار ون�سف.

"جمالِك" جملّة �شهرّية تتوّجه اإىل املراأة العربّية 
يف كّل ما يخت�ّص باملو�شة واجلمال

االمتياز: غ�شان الق�شي�ص

املدير امل�شوؤول: هند ا�شطفان

ى 
ّ
رئي�سة التحرير: مي من�س

م�سوؤولة التحرير: ميادة اأبو خزام 

ة: رانيا خوري
ّ
م�ساعدة اإدارة فني

ة: يل يل اأنطونيو�س
ّ
مة فني

ّ
م�سم

رة مو�سة وجمال: جويل الدكا�س
ّ
حمر

رة مو�سة وجمال: دميا فرحات
ّ
حمر

رة التحقيقات: جووي غ�سطني
ّ
حمر

مدّققة لغوية: رنا خ�رص 

معالج ال�سور: خليل حم�سي

ADVERTISING

Lebanon: Pressmedia Int’l
Media Center Bldg., Accaoui str., Beyrouth

Phone: +961 1 561 401/561 384 - Fax: +961 1 443 602

Dubai: Middle East Media Services LLC (MEMS(
 Choueiri Bldg., all sufouh 2 str., Knowledge Village, Media City

Phone: +971 4 4545454 - Fax: +971 4 454 54 11

Riyadh: Modern Middle East Media
Fahda Center 1st floor, office Nº: 103

Olaya Tahlia street
 Phone: +9661 2932727 - Fax: +9661 2930955 

P.O. Box: 13858 - Riyadh 11414 

Jeddah: Modern Middle East Media
Bin Hamran Bldg., Block A, Prince Mohamed Bin Abdulaziz str.

 Phone: +966 2 661 77 77 - Fax: +966 2 661 77 44
P.O. Box: 54988 - Jeddah 21524 

Dammam: Modern Middle East Media
Al Khaltam Bldg.

  Phone: +966 3 8420434 - Fax: +966 3 8426865
P.O. Box: 2666 - Dammam 31461

Cairo: Middle East Media Services
 Fawzi Rammah str., Al Muhandessin 7

Phone: +202 33463910 - Fax: +202 33463911

Paris: SECOMM SARL
   203, Rue Du Fbg St. Honore

 Phone: +33 1 42250767 - Fax: +33 1 42250766
P.O Box: 75008 Paris

Tokyo: Tandem Inc.
Kyodo Bldg., 4F, 7-15-5 Ginza, Chuo Ku, Tokyo 

104-00061, Japan.
 Phone: +81335414166 - Fax: +81335414748
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May Menassa

بني  الفرق  هو  واملو�ضة،  اجلمال  بني  "الفرق  قال  ن 
َ
م ة 

ّ
ثم

ة التي تخ�ضع 
ّ
عطايا الطبيعة التي ال تقّدر بثمن وال�ضوق العاملي

، ال يقبل 
ّ

ج لها". هذا الراأي، مبعناه التقليدي
ّ
لها املو�ضة وترو

نقا�ضًا فيما لو و�ضعناه يف متحف االآراء املاأثورة، بينما الزمن 

امل�رسع على خّط التجديد والتبديل، ال ي�ضرتيح وال يهدر ثانية 

ح هذا القول، ب�ضوت عاٍل: "اجلمال يا عامل، 
ّ
ته لي�ضح

ّ
من حيوي

 ثمن." فال �ضّك اأّن اجلمال الذي طاملا اعتربناه 
ّ

يقّدر بثمن، واأي

القلب  بل خفقات  العني وح�ضب،  اخلالق، يحاكي ال  ة من 
ّ
هدي

، دخل هو اأي�ضًا يف مقايي�س �ضوق البيع وال�رساء، 
ّ

وكّل احلوا�س

ة باألوانها واأعراقها، حتلم 
ّ
جًا بعنوان، باتت فتيات الكرة االأر�ضي

ّ
متو

فاجلمال،  به.  للفوز  ى 
ّ
تتعر اأن  اأو  موديل"،  "توب  به  تكت�ضي  باأن 

وال�ضفاء،  الرباءة،  رمز  باالأم�س،  كانت  التي  الكتومة  الف�ضيلة  هذه 

ميزان  واأعراف جتد معايريها يف  زمننا هذا، مقايي�س  لها يف  �ضار 

املفاتن. اجلمال، �ضلعة اأ�ضبح، خا�ضعًا لنزوات العطور، وم�ضتح�رسات 

 دون اأن 
ّ
التجميل، واالأزياء، خرج من كتب االأ�ضاطري اإىل الواقع اليومي

ة من �ضحره. فهل ن�ضينا اأ�ضطورة �ضندريون التي دغدغت اأحالم 
ّ
يفقد ذر

اإىل  بحاجة  تعد  مل  اليوم  �ضندريون  قرون؟  مدى  على  العامل  فتيات 

دها باأبهى مظاهر ال�ضحر، كي تفوز بقلب اأمريها. 
ّ
ابة، �ضاحرة، تزو

ّ
عر

 بقعة كانت من العامل، مل 
ّ

فاجلمال الذي اأغدقته عليها الطبيعة، يف اأي

ة اإىل احللم، فاملحا�ضن 
ّ
يكن بحاجة اإىل �ضاحرة، تقودها بعربة ملوكي

 الإي�ضالها اإىل 
ّ

ة من ج�ضدها، كانت املفتاح ال�ضحري
ّ
التي نق�ضت كل ذر

وم�ضني  القدمي،  �ضندريون  كتاب  العامل  فتيات  اأقفلت  هكذا  ال�ضهرة. 

يحلمن باأن يكّن �ضندريون القرن الواحد والع�رسين. مَل ال؟ ما دام عامل 

ة 
ّ
قار بني  امتياز،  بال  العامل  جلميالت  عًا 

ّ
م�رس بات  موديل"  "التوب 

واأخرى، بني لون ب�رسة ولغة.

سندريون من األسطورة إلى الواقع

EDITOR'S
L e t t e r

إفتتاحّية





ما اإْن تلد النجمات حتى يظهرن بكامل ر�ضاقتهّن، 

وكاأنهّن ن�ضاء خارقات! لكن يف احلقيقة، هّن يقمن 

وا�ضتعادة  الزائد  الوزن  خل�ضارة  م�ضاعف  بجهٍد 

واكت�ضفي  الفيديو  �ضاهدي  ة. 
ّ
املثالي مقا�ضاتهّن 

اأبرز االأ�رسار، اأنواع احلميات والريا�ضة التي جلاأت 

الزائدة  الدهون  العامل خل�ضارة  اأ�ضهر جنمات  اإليها 

.Jamalouki.tv بعد احلمل، على

املالب�س  قطع  عن  دائمًا  املراأة  تبحث 

يبحث  اإطاللة.  باأف�ضل  لتظهر  واالأك�ض�ضوارات 

ال�ضفات،  تلك  عن  با�ضتمرار  احلبيب  اأو  الزوج 

ل ما يلفته اللوك الذي تعتمدينه. تعترب التوب 
ّ
واأو

املك�ضوفة الكتفني واحدة من القطع التي ال يجب 

املعلومات  من  للمزيد  يومًا.  تفارق خزانتِك  اأن 

.Jamalouki.net والن�ضائح، زوري موقع

ما هي قطع املالب�س والأك�س�سوارات التي جتذب 

�لرجل بقّوٍة �إليِك؟
االعتناء  عن  اأبداً  النظر  ي  تغ�ضّ اأن  ميكن  ال 

الوجه متامًا  املنطقة من  الأّن هذه  بال�ضفتني، 

�س للم�ضاكل واجلفاف. يجب 
ّ
مثل غريها، تتعر

ة 
ّ
�ضحي تبقى  كي  بها  االهتمام  على  احلر�س 

اخلريف.  ف�ضل  اقرتاب  مع  وجميلة، خ�ضو�ضًا 

اأبرز امل�ضتح�رسات املرّطبة لل�ضفاه، على  اإليِك 

.Jamalouki.net

كيف ت�شتعيد �لنجمات ر�شاقتهّن بعد �حلمل؟ما هي �أحدث �مل�شتح�رض�ت �ملرّطبة لل�شفاه؟
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�لكثري من �ل�رض��شيب �شتتدّل من مالب�شِك هذ� �خلريف!

اأدخلي  ات، 
ّ
الع�رسيني مو�ضة  عا�ضقات  من  كنِت  اإْن 

رفيعة  اخلريف.  هذا  جمّدداً  ت�ضاميمِك  اإىل  ال�رسا�ضيب 

االأزياء  عرو�س  ت�ضاميم  ال�رسا�ضيب  ك�ضت  عري�ضة،  اأم 

تلك  ر�ضدنا  خمتلفة.  بطرٍق   2018 خريف  ملجموعات 

ن الت�ضاميم. اكت�ضفي املوديالت التي 
ّ
الناعمة التي تزي

.Jamalouki.net اخرتناها لِك على

 Reem Acra
net-a-porter.com

 TOO FACED
Peach Lip Balm



JAMALOUKI.NET25

اإعداد: نادين مقبل

S O C
I A L
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ا�ضتوحى Karl Lagerfeld عر�س 

و�ضيف  لربيع   Chanel جمموعة 

على  ة 
ّ
ال�ضيفي عطلته  من   2019

حافيات  العار�ضات  م�ضت  البحر. 

االأقدام على "ال�ضاطىء"!

ة 
ّ
اللبناني الدار  من  باإطاللة  امللكة  تاأّلقت 

زيارتها  خالل   Hussein Bazaza
على  اختيارها  وقع  حيث  املّتحدة،  لالأمم 

ط الطول ذي اأكمام طويلة من 
ّ
ف�ضتاٍن متو�ض

جمموعة خريف 2018.

#QueenRania 
80.4K

411.4K

التوا�ضل  مواقع  القهوة  �ضور  مالأت 

اإْذ  اأكتوبر،   1 االثنني  نهار   
ّ
االجتماعي

. منهم 
ّ
احتفل العامل بنهار القهوة العاملي

القهوة،  يحت�ضي  وهو  �ضورته  ن�رس  من 

كّل  يف  النجمات.  �ضور  ن�رسوا  واآخرون 

ل  املف�ضّ ال�رساب  القهوة  تبقى  االأحوال، 

لدى اجلميع بعد املياه، ونحن ندمنها!

#National
CoffeeDay 

559K

 ،Sussex دوقة Meghan Markle ضاركت�

حياتها  خالل  بها   
ّ

خا�س م�رسوع  ل 
ّ
اأو يف 

طهي  كتاب  اإطالق  وهو  اجلديدة،  ة 
ّ
امللكي

برج  حريق  �ضحايا  عائالت  لدعم   
ّ

خريي

بحياة  واأودى  لندن  يف  وقع  الذي  غرينفيل 

71 �ضخ�ضًا. كتاب الطهي اجلديد الذي يحمل 
 50 و�ضفة 

ّ
ا�ضم "معًا: كتاب طهي احلي" ي�ضم

تقّدمها ن�ضاء تاأّثرت حياتهّن باحلريق.

#cooktogether 

تواصل اجتماعي

#ChanelByTheSea 

205.8K

 Kim �ضغف  مدى  اأجمع  العامل  يعرف 

 
ّ
Kardashian باملو�ضة، لذا، من الطبيعي

هذا   North West ابنتها  ت�ضاركها  اأن 

ة االأوىل 
ّ
احلما�س. �ضاركت هذه االأخرية للمر

حدث  خالل  لالأطفال،  اأزياء  عر�س  يف 

هذه  �رسقت  كاليفورنيا.  يف  اأقيم   
ّ

خا�س

�ضورها  وانت�رست  االأ�ضواء  كّل  ال�ضغرية 

.
ّ
على مواقع التوا�ضل االجتماعي

#NorthWest
2.3M
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يحاكي  الذي  العطر  اقطفي 
اإلصدارات  هي  هذه  أحاسيسِك. 
بنفحات  تتحّلى  التي  الجديدة 
مختلفة ترضي كّل الشخصّيات. ال بّد 
دافئًا  تختارينه  الذي  العطر  يكون  أن 

كي يناسب الخريف. 

فاكهة الموسم

1•ELIE SAAB Girl Of  Now 
Shine Eau de Parfum

2•NE’EMAH Floral Amber 
Eau de Parfum

3•NARCISO RODRIGUEZ 
Narciso Rouge Eau de Parfum

4•EMPORIO ARMANI Because 
It’s You Eau de Parfum
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1•SALVATORE FERRAGAMO 
Bianco di Carrara Eau de Parfum
2•GUERLAIN Musc Noble Eau 
de Parfum
3•NEBRAS AL ISHQ Noor 
Concentrated Perfume
4•BOTTEGA VENETA Parco 
Palladiano X Olivo Eau de Parfum

1

2
4

3
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عالم  الفاونديشن  لمستحضرات 
باختالف  تختلف  التركيبات  خاّص! 
الجمالّية  الدور  ترّكز  البشرة.  أنواع 
وغنّية  مغّذية  خلطات  ابتكار  على 
سهلة  مضغوطة  وبودرة  بالمياه، 
الشوائب  إلخفاء  االستخدام 

ومنحِك سحنة مثالّية. 

وجهِك مرآة

1•CHARLOTTE TILBURY 
Magic Foundation in 8.5 Medium

2•LAURA MERCIER Flawless Fusion
 Ultra-Longwear Foundation in Bisque

3•GUERLAIN Lingerie de Peau 
Compact Mat Alive in Natural

4•CHANEL Le Teint Ultra in Beige
5•BENEFIT Hello Happy Soft Blur 

Foundation in Medium - Cool

1

2

3
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4
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1•TOO FACED Peach Perfect 
Foundation in Warm Nude
2•DOLCE & GABBANA Perfect 
Matte Liquid Foundation in Natural 
Beige
3•YVES SAINT LAURENT Fusion 
Ink Compact Foundation in B50
4•DIOR Diorskin Forever 
Undercover in Light Beige

1

2

3

4

E
lie

 A
bi

 H
an

na
 :
ر
ي
و
�ض

ت
 –

 R
an

ia
 K

ho
ur

y 
ة:

يّ
ن
ف

ة 
ر
دا

اإ  –
  
M

an
dy

 M
er

he
b 

ق:
ي
�ض

ن
ت



30JAMALOUKI.NET

فيه  الذي  مسرحِك  العالم  كأّن 
تعّبرين عن حاالتِك اإليجابّية! لمسة 
تالعبي  األساس،  هي  الهاياليتر 
بهذا المستحضر وانثري البريق على 
الشفاه  أعلى  الخّدين،  عظمتّي 

وضعي القليل منه على األنف.

نجمة المسرح

1•TOO FACED Bronzed Peach 
in Toasted Peach

2•NARS Highlighting Powder 
in Ibiza

3•HUDA BEAUTY 3D 
Highlighter Palette in Golden 

Sands
4•CHARLOTTE TILBURY Bar 

of  Gold Highlighter Palette
5•MARC JACOBS BEAUTY 

Dew Drops Coconut Gel 
Highlighter in Fantasy
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موسم  في  بالملل  تشعري  ال  كي 
الجمالّية  الدور  لِك  قّدمت  الخريف، 
التي  الصارخة  األلوان  من  باقة 
تشّكل نقطة تحّول في ماكياجِك. 
أو  فاقع  زهرّي  منعش،  برتقالّي 

أحمر أيقونّي؟

 CHANEL Rouge Allure•1صرخة األلوان
Liquid Powder in Radical
2•DIOR Rouge Dior Ultra 
Rouge Lipstick in Ultra Dior
3•GUERLAIN KissKiss Creamy 
Shaping Lip Colour in 
Excessive Rose
4•M.A.C COSMETICS Plenty of  Pout 
Plumping Lipstick in Crazy Lush
5•YVES SAINT LAURENT Vernis À 
Lèvres The Holographics in Video Red

1

2

3

45
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عندما تكون علب ظالل العيون 
بين يديِك، تبدأ لعبتِك المسّلية. 
الواسعة  مساحتِك  هنا، 
كبيرة،  بفنّية  األلوان  بين  للمزج 
أن  بساطة  بكّل  يمكنِك  أو 
واحدًا.  جّذابًا  لونًا  تستخدمي 

ننصحِك باللون البرونزّي.

تسّلي!

1•TOO FACED Just Peachy 
Mattes Eyeshadow Palette
2•TARTE COSMETICS 
Tarteist Pro To Go Palette
3•CHANEL Les 4 Ombres 
in Clair Obscur
4•NARS Narsissist Wanted 
Eyeshadow Palette
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ال  المع؟  أم  المع  غير  شفاه  أحمر 
منبعث  اللون  يكون  أن  فاألهّم  يهّم، 
موسم  في  الرائج  البنّي  تدّرجات  من 
لتكبير  ذكّية  خدعة  طّبقي  الخريف. 
Ombré، التي  الشفاه من خالل طريقة 
تعتمد على وضع لوٍن داكن على طرف 

الشفتين ولوٍن فاتح في الوسط.

ظالٌل خشبّية

1•NUDESTIX Intense Matte Lip 
+ Cheek Pencil in Retro
2•FENTY BEAUTY BY 
RIHANNA Mattemoiselle Plush 
Matte Lipstick in Spanked
3•HUDA BEAUTY Demi Matte 
Cream Lipstick in Mogul
4•ANASTASIA BEVERLY 
HILLS Liquid Lipstick in 
Bittersweet
5•KIKO MILANO Dark Treasure 
Matte Liquid Lip Color 
in Wealthy Brick
6•M.A.C COSMETICS Plenty Of 
Pout Plumping Lipstick in So Swell
7•CHANEL Rouge Allure Ink 
Matte Liquid Lip color in Serenity
8•MARC JACOBS BEAUTY 
Enamored Hydrating Lip Gloss 
Stick in Black Cherry Baby

1

2

3

4

5

7

8

6
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صيحات الجمال

أهالً بموسم الخريف! 
صيحاته  وسحر  دفأه  علينا  الموسم  هذا  يلقي 
عروض  منّصات  على  نكتشفها  التي  الجمالّية 
أو  حيادّية  ألوان  بريق،   .2018-2019 وشتاء  خريف 
بركان من األلوان، جمعنا لِك أفضل الصيحات التي 

تختّص بالماكياج والشعر كي تتصّفحيها بشغف.

اإعداد: نور عرموين

 THE
BEAUTY

FILE
FALL 2018
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تجّرئي وزخرفي شعرِك بالدبابيس 
والتيجان لتمنحي إطاللتِك لمسة 

مختلفة. تذّكرنا هذه الصيحة 
بحقبتّي الثمانينّيات والتسعينّيات 

الّلتين أعادتا إحياء موضة 
أكسسوارت الشعر.

All About  the Hair

 THE
 BEAUTY

FILE

HEADPIECES

LOW PONYTAIL

OLD SCHOOL EDGE

اختاري اأك�س�سوارات مبالغًا 

نة 
ّ
بها، مثل ع�سبة الراأ�س املزي

بالفرا�سات الكبرية!

Dolce & Gabbana
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Mordekai by
Ken Borochov
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تسّلط األضواء هذا الموسم على العيون، 
خاّصة الرموش الطويلة والكثيفة. 

واألهّم؟ اعتمدي اإلطاللة الجريئة، سواء 
كانت بظالل العيون، الرموش المستعارة 

أو الكحل العريض. ِلَم ال تختارين سموكي 
بالّلون األزرق؟

Bold But  Not  Gold

SMOKED OUT

LASHES FOR DAYS
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 HUDA BEAUTY
Classic Lash in Claudia

 SHISEIDO
 Kajal InkArtist
 Shadow Liner

Brow in Sumi Sky

  URBAN DECAY
 Born to Run

Eyeshadow Palette

 THE
 BEAUTY

FILE

  TOM FORD
 Private Shadow in

Tempete Bleue
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اإذا �شبغِت �شعرِك 

ب�ألوان النيون القوّية:

ًا 
ّ

•ا�ستخدمي �سامبو خا�س
بال�سعر امل�سبوغ.

•ا�ستخدمي �سامبو وبل�سم 
خاليني من الكربيت.

•ا�سطفي �سعرِك مبياه باردة.
•ا�ستخدمي زيتًا مغّذيًا، 

مثل زيت جوز الهند.

Tip:

األلوان ليست حكرًا على الموسم 
الصيفّي! تمّتعي بها في موسم 
الخريف أيضًا وبمختلف التدّرجات، 

واكسي بها عينيِك أو حتى شعرِك! 

Color Richesse

Bold But  Not  Gold

COLOR BLOCK

NEON SHEARLING

WATER LINER

COLORED LASHES

 C
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 NARS
 Single

 Eyeshadow
In Sultan

 L'ORÉAL PARIS
Feria in P2

 DIOR
Diorshow Pump'N'Volume

in Coral Pump 

 MARC JACOBS BEAUTY
 Fineliner Ultra-Skinny Gel Eye

Crayon In Code Blue

 THE
 BEAUTY

FILE
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Earth Is Calling
INTO THE BROWNS

SOFT GLAM

اعتمدي األلوان الترابّية في 
إطاللتِك كي يتماشى ماكياجِك 

مع ألوان فصل الخريف.
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 CHARLOTTE
TILBURY

 K.I.S.S.I.N.G in
Nude Kate

 DIOR
 Backstage
 Eye Palette
 in Warm
Neutrals
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Earth Is Calling
هذا الموسم، أعادتنا صيحة البريق 

أيضًا إلى الثمانينّيات. اّتبعت مختلف 
الدور هذه اإلطاللة، ال سّيما فيما 

يخّص الوجه واألظافر. 

Glam &       Glitter

SHINE BRIGHT

SPARKLY NAILS

اأف�سل طريقة لإزالة طالء 

اق هي تغليف 
ّ
الأظافر الرب

الأ�سابع بقطٍن منقوع مبزيل 

الأظافر وتركها ملّدة 5 

دقائق، قبل اإزالتها.

Tip:
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NARS
 NARSissist Wanted
Eyeshadow Palette

 ESSIE
 Luxeffects Top
 Coat in A Cut

Above

 CHRISTIAN
 LOUBOUTIN

Nail Colour in Farida

BASE COAT
Nail Polish 
In N'awlins 

 MARC JACOBS BEAUTY
Highliner Glam Glitter

 TARTE COSMETICS
 Fairy Lights Camera,
Lashes 4-in-1 Mascara

 THE
 BEAUTY
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عنوان هذه الصيحة: الرجوع إلى 
األساس واالقتراب من الطبيعة. هي 

اإلطاللة التي ال يمّر عليها الزمن. 
اهتّمي ببشرتِك، ال تضعي إاّل القليل 
من الماكياج واّتبعي البساطة في 

تسريحتِك.

DREAM GIRL LOOK
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MOROCCANOIL
Dry Texture Spray

 GIVENCHY
 Teint Couture Radiant

Drop in Bronze

JOELLE PARIS
 JGlow Facial

Balancing Cream

 CHARLOTTE
TILBURY

Magic Away in 2 Fair

CIBU
Knot So Knotty 

 THE
 BEAUTY

FILE

BAREFACENaturalistic
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 DID YOU KNOW
 KissKiss Gold أحمر الشفاه

 Guerlain من and Diamonds
بلغ سعره 62000 دوالرًا!

الّلون األحمر ما زال رائجًا بمختلف 
تدّرجاته، على الشفاه كما على 

األظافر، ال سّيما إْن تّم تنسيقه مع 
.Slick Look تسريحة شعر

Rich Red

ICONIC RED

STATEMENT HAIR
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 CAROL'S
DAUGHTER

Mimosa Hair Honey

GUERLAIN
 Le Rouge 

 Crème Galbant
in Rouge Kiss

 CHRISTIAN
LOUBOUTIN BEAUTY

 Nail Colour in Very Prive 

 THE
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هذا الشهر

حملة Pink Pony، هي مبادرة 

 Ralph ة اأطلقتها دار
ّ
عاملي

Lauren بهدف مكافحة مر�س 
ال�رسطان، وذلك من خالل دعم 

، الت�سخي�س 
ّ

برامج الفح�س ال�سنوي

املبكر، العالج، التوعية ومرافقة 

املري�س. ادعمي هذه الر�سالة من 

خالل �رساء قطعة من املجموعة.

Fall-in

Glow in Rome، هو عنوان 
جمموعة ماكياج اخلريف من 

Dolce & Gabbana التي 
متتاز بخّفتها وتاأثريها امل�رسق. 

م�ستوحاة من عظمة روما القدمية 

ن م�ستح�رسات لل�سحنة، 
ّ
وتت�سم

ال�سفاه، العيون والأظافر.

ل اإطاللة لها خالل افتتاح 
ّ
يف اأو

 Royal يف Oceania معر�س

Academy of Arts، اعتمدت 
Meghan Markle ف�ستانًا اأ�سود 

من توقيع Givenchy باأكمام 

 اأتى على 
ّ
�سّفافة وقما�س خمملي

قته 
ّ
�سكل V عند منطقة ال�سدر، ن�س

.Aquazzura مع حذاء من

What's  up �سكل حقيبة Gem من 

Givenchy تنطلق من 
اأر�سيف الدار لتّتخذ طابعًا 

ًا. م�سنوعة من جلد 
ّ
كال�سيكي

 بلم�سة لمعة 
ّ

املاعز الطري

وزرك�سات جميلة.

 Jamie املمّثل Hugo Boss اختارت دار

Dorman والعار�سة Birgit Kos كوجهني 
 Private Accord  The ّ

ني لعطري
ّ
اإعالني

 .
ّ
 والرجايل

ّ
Scent الن�سائي

New
Glow
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مينحِك عطر Girl of Now Shine من 

Elie Saab املزيد من التاأّلق. ي�سّلط ال�سوء 
 من النفحات 

ٌ
على الأنوثة املرتفة، فيه مزيج

�س وغريها.
ّ
ة، اليا�سمني، الف�ستق املحم

ّ
احلم�سي

What's  up

Celebration

 Clinique مّت افتتاح مركز

La Prairie اجلديد 
 الأ�سنان يف 

ّ
�س بطب

ّ
واملتخ�س

دبي. يهدف اإىل توفري الرعاية 

املنا�سبة جلميع الفئات 

ة، با�ستخدام اأحدث 
ّ
العمري

رة 
ّ
الأ�ساليب واملعّدات املتطو

للح�سول على نتائج مذهلة 

وابت�سامات بي�ساء. 

 La Vie Est ال�سعادة ل تنتهي مع عطر

Belle من Lancôme، وقد جّددت الدار 
 Julia ة مع �سفريتها النجمة

ّ
احلملة الإعالني

Roberts. مّت ت�سوير العمل اجلديد بعد�سة 
ة 

ّ
Alexi Lubomirski باأجواء باري�سي

ة.
ّ
ورومان�سي

م Fendi Timepieces �ساعة 
ّ
تقد

IShine Gradient Edition كتحفة 
ة حتمل يف داخلها ف�سيف�ساء من 

ّ
فني

ًا يف مدينة 
ّ
عرق الّلوؤلوؤ م�سغولة يدوي

عة بالأحجار الكرمية.
ّ

فلوران�سا ومر�س

 Sisley ة الأوىل، تعيد دار
ّ
للمر

ت�سميم قارورة م�ستح�رس 

 Ecological Compound
 باإ�سدار حمدود. 

ّ
الأ�سطوري

 Elzbieta امة
ّ
قامت الر�س

Radziwill بت�سميم اأزهار 
وزخرفة م�ستوحاة من الطبيعة. 
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هذا الشهر

ا�سرتت �رسكة Michael Kors دار Versace مببلغ 2.1 

 Michael Kors مليار دولر! اجلدير بالذكر، ا�سم �رسكة

ة: 
ّ
 3 ماركات عاملي

ّ
 لـCapri Holdings، لت�سم

ّ
�سيتغري

Michael Kors ،Jimmy Choo  وVersace. �ستمتلك 
Donatella Versace و�سقيقها  Santo  وابنته 

Allegra اأ�سهمًا يف ال�رسكة. 

What's  up
 Wow تعاون بني دار

by Wojooh والفّنان 
Mohammed Hindash اأثمر 

 Extreme م�ستح�رس اآياليرن

 .Wear Eyeliner

 matchesfashion.com افتتح موقع

 حتت ا�سم Carlos Place 5  يف 
ً
مبنى

ل 
ّ
لندن، ويتاأّلف من 5 طوابق: الطابق الأو

�س للحفالت، الثالث 
ّ

ق، الثاين خم�س
ّ
للت�سو

، الرابع حل�سور جل�سة 
ّ

ق اخلا�س
ّ
للت�سو

ا الطابق اخلام�س، 
ّ
حوار اأو ور�سة عمل، اأم

فللبّث املبا�رس. البداية كانت بتوقيع 

 عنها.
ّ

Kate Moss لكتاٍب خا�س

ن ارتدت ف�ستان 
َ
م

Monse بطريقة 
اأجمل، النجمة اللبنايّن 

هيفاء وهبي اأم املمّثلة 

 Pom ة
ّ
الفرن�سي

Klementieff؟ 
ة يف عطر 

ّ
ة وحيوي

ّ
نفحات حم�سي

 Indigo Eau De Toiltette
من Mr. Burberry جتتاحه 

ز 
ّ
ة. يتمي

ّ
اأي�سًا مل�سات خ�سبي

بقارورته الزرقاء التي توحي 

ة.
ّ
بالنقاء واجلاذبي

Latest Hit

بعد �سل�سلة اإطاللت ما بني 

ة خالل 
ّ
اجلميلة والكارثي

 
ّ
مهرجان اجلونة ال�سينمائي

2018، اختتم بدورته الثانية. 
متّكنت بع�س النجمات من جذب 

الأنظار، لكّن معظم الإطاللت 

بة لالآمال. طغت 
ّ
كانت خمي

ة، ارتدت درة 
ّ
الألوان احليادي

 Georges زروق ف�ستانًا من

Hobeika ويا�سمني �سربي 
.Yousef Aljasmi ف�ستانًا من
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ة 
ّ
ة الأمريكي

ّ
Rihanna يف دبي! قّدمت املغني

Rihanna دورة يف املاكياج "كالم يف 
ة يف 

ّ
ل مر

ّ
اجلمال والفّن مع ريهانا" لأو

 Fenty Beauty دبي، اأُقيمت حتت رعاية

و Sephora ال�رسق الأو�سط. كانت الأجواء 

مرحة وتوا�سلت النجمة ب�سكٍل �رسيٍح 

ومتوا�سع مع احلا�رسين. 

Riri

ة وئام الدخيل ن�رسة 
ّ
قّدمت الإعالمي

 
ّ
ية اإىل جانب الإعالمي

ّ
الأخبار الرئي�س

عمر الن�سوان، لتحّقق بذلك �سابقة 

ة 
ّ
ة ال�سعودي

ّ
يف تاريخ اململكة العربي

ة تقّدم الن�رسة 
ّ
ة �سعودي

ّ
ل اإعالمي

ّ
كاأو

ة".
ّ
على قناة "ال�سعودي

What's  up
حتتفل دار Harry Winston مبدينة 

مها من خالل جمموعة 
ّ
نيويورك وتكر

The New York Collection. مّت 
ا�ستلهام هذه املجوهرات الراقية من 

ة.
ّ
معامل املدينة ورموزها الأيقوني

اأذهلتنا النجمة نان�سي عجرم 

بر�ساقتها اخلارقة بالرغم من حملها! 

تتقن لعبة التن�سيق واختيار النقو�س 

ات التي ل تظهر عالمات 
ّ

والق�س

 Stella احلمل، مثل هذا الت�سميم من

.McCartney
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للنساء  التوعية  شهر  هو  أكتوبر  شهر 
نّسقي  الثدي.  سرطان  مرض  حول 
تحّثي  كي  الزهرّي  بالّلون  إطاللتِك 
إجراء  على  حولِك  من  والنساء  نفسِك 
الكشف  بهدف  الاّلزمة،  الفحوصات 
 Flame حذاء  اخترنا  المرض.  عن  المبكر 
من Prada الرائج جّدًا ونّسقناه بإطالالتين 
زهرّيًا  لوك  تستوحي  كي  مختلفتين، 

وعصرّيًا يناسب أسلوبِك.
اإعداد: دميا فرحات

الزهرّي... للتوعية!

DAY LOOK

NIGHT LOOK

Annie Costello Brown

Miu Miu   

Sophie Anderson

Staud

Gucci

Theory

Prada

ارتدي الجوارب 
الزهرّية مع هذا 

الحذاء!  

 Maria La
Rosa

Balenciaga

 PinkAwareness
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الزهرّي... للتوعية!

f i l e

D E L P O Z O  F W 1 8

t h e

FASHION



48JAMALOUKI.NET

هي سّيدة تطلب الكثير، ترتفع عن األرض بأحالمها وشغفها، فروحها 
فتحصل  أمانيها،  تتحّقق  األيقونّية.  واإلبداعات  التراث  تقّدر  فّنانة  روح 
وتلقى   ،BVLGARI من  الراقية   Wild Pop مجوهرات  مجموعة  على 
التي  القطع  بهذه  وتتغّنى  فيها  ترتاح  كي  اآلمنة  مساحتها  روما  في 
حقبة  خالل  البوب  أسلوب  من  مستوحاة  مجموعة  باأللوان.  تضّج 

الثمانينّيات، تذوب فيها الموسيقى، الجرأة والحرّية. 

  Pascale Laffé :ة
ّ
ت�سوير:  Giovanni Squatriti - تن�سيق: Dima Farhat - اإدارة فني

Maurizio Kulpherk :ت�سفيف ال�سعر – Adalberto P. :ماكياج
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ع 
ّ

�صوار من الذهب الأبي�ض مر�ص

د، الياقوت الأزرق، 
ّ
باأحجار الزمر

عرق الّلوؤلوؤ واملا�ض، وعقد من الذهب 

ع بعرق الّلوؤلوؤ واملا�ض. 
ّ

الأبي�ض مر�ص

 Wild Pop كالهما من جمموعة

 Bulgari الراقية من

Georges Hobeika ف�صتان من
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عة 
ّ

 مر�ص
ّ

اأقراط من الذهب الوردي

ة، الفريوز 
ّ
باأحجار مرجاني

واملا�ض وحزام من الذهب 

ع بقطعة نقود 
ّ

 مر�ص
ّ

الوردي

اأنتيك، اأحجار العقيق، الفريوز 

واملا�ض. جميعها من جمموعة 

Bulgari الراقية من Wild Pop

Hussein Bazaza ف�صتان من
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ع باأحجار 
ّ

عقد من الذهب الأ�صفر مر�ص

العقيق واملا�ض واأقراط من الذهب 

عة باأحجار ال�صرتين، 
ّ

 مر�ص
ّ

الوردي

 واملا�ض. 
ّ

الزبرجد، التورمالني الوردي

  Wild Pop جميعها من جمموعة

Bulgari الراقية من

Madiyah Al Sharqi ف�صتان من
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عة 
ّ

اأقراط من الذهب الأ�صفر مر�ص

د واملا�ض، 
ّ
باأحجار الياقوت، الزمر

عة باأحجار 
ّ

خوامت من البالتني مر�ص

د وخوامت من الذهب الأبي�ض 
ّ
الزمر

، عرق الّلوؤلوؤ 
ّ

عة بالياقوت الوردي
ّ

مر�ص

الأ�صود واملا�ض. جميعها من جمموعة 

Bulgari الراقية من Wild Pop

Sara Melki قمي�ض من
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ع 
ّ

عقد من الذهب الأبي�ض مر�ص

باأحجار الأونيك�ض، الياقوت 

واملا�ض وخوامت من الذهب 

عة باملا�ض. 
ّ

الأبي�ض مر�ص

 Wild جميعها من جمموعة

Bulgari الراقية من Pop

Hussein Bazaza ف�صتان من
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 D-Ring حقيبة

ط 
ّ
ة بحجم متو�ص

ّ
اجللدي

Burberry من
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 لألكسسوارات حّصة كبيرة في خزانة كّل امرأة مع قدوم كّل موسم 
تتحّمسين   ،  BURBERRY دار  تقّدمه  ما  على  نظرِك  يقع  حين  جديد. 
بطلة  متجّددة.  بلمساٍت  مطّعمة  لكن  كالسيكّية،  إطاللتِك  لتكون 
من  استلهمت  التي   D-Ring حقيبة  هي  األكسسوارات  مجموعة 
أحجام  بـ3  متوّفرة  األيقونّي.   Trench معطف  على  المعّلقة  الحلقة 

وبطبعات وألواٍن مختلفة.

 Pascale Laffé :ة
ّ
ت�صوير:  Tina Patni - تن�صيق: Dima Farhat - اإدارة فني

&SQUARE
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ة بحجم 
ّ
حقيبة D-Ring اجللدي

 
ّ

�صغري، حذاء Loafers اجللدي

ة 
ّ
واأقراط من الكري�صتال مطلي

Burberry بالذهب، جميعها من
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حذاء Ankle Boots، اأقراط 

ة بالذهب والبالديوم 
ّ
مطلي

 بالبالديوم، 
ّ
و�صوار مطلي

Burberry جميعها من
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 D-Ring حقائب

 ،Mini ة بحجم
ّ
اجللدي

ط، جميعها 
ّ
�صغري ومتو�ص

Burberry من
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ة 
ّ
حقيبة D-Ring اجللدي

بحجم Mini وو�صاح كبري 

من احلرير، كالهما من 

Burberry
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 ،Blazer صرتة� ،Body ت�صميم

�رسوال من ال�صويدي، علبة نّظارات 

 ،
ّ
واأقراط من الّلوؤلوؤ النحا�صي

Louis Vuitton جميعها من
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 ،Nicolas Ghesquière هي امرأة كّل األزمنة التي منحها المدير اإلبداعّي
هذا  ظّل  في  اليوم.  عليها  ُيفرض  مّما  متحّررة  لتكون  وسلطة  قّوة 
خالل  من   LOUIS VUITTON دار  مع  الرابحة  هي  تكون  السباق، 
إطالالتها المعّقدة المؤّلفة من قطٍع مزخرفة وأكسسوارات عصرّية 

من مجموعة خريف وشتاء 2018-2019. 

 Rania Khoury :ة
ّ
ت�صوير:  Mseif- تن�صيق: Dima Farhat - اإدارة فني

Velvet Management :ماكياج وت�صفيف ال�صعر

 لـDamac Tower يف بريوت
ّ

�صكر خا�ض
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 Petite Boite Chapeau حقيبة

Louis Vuitton من
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قمي�ص مقّلم مع تفا�صيل 

Louis Vuitton من Dévoré
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معطف بحجٍم كبري، كنزة 

ز، 
ّ
بنق�صة Argyle و�رسوال مطر

Louis Vuitton جميعها من
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كنزة، �صرتة من جلد اخلروف 

ات، جميعها من 
ّ
وتّنورة بطي

Louis Vuitton



68JAMALOUKI.NET



JAMALOUKI.NET69

قمي�ص من دون اأكمام، 

قمي�ص من الك�صمري وعقد من 

، جميعها من 
ّ
الّلوؤلوؤ النحا�صي

 Louis Vuitton
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تحقيق موضة

الموضة العالمّية 
تكتشف الحجاب؟!

شّكلت سنة 2018 عامًا ثورّيًا في تاريخ الموضة وفي تاريخ الحجاب 
تحديدًا، إْذ اجتاح هذا األخير منّصات العروض خالل أسابيع الموضة 
أو  دينّي  رمٍز  ذات  قطعة  مجّرد  اليوم  يعد  لم  جنونّي.  بشكٍل 
للصيحات.  مواكبة  امرأة  ألّية  متاحًا  أصبح  بل  ثقافّي،  أو  حضارّي 

تعّرفي على المزيد في هذا التحقيق.

M
A

X
 M

A
R

A
 F

W
18

اإعداد: جووي غ�صطني
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A r c h i v e

The Truth يف فيلم Brigitte Bardot

Iman

Madonna

امل�رسية اإميان جابر خالل جل�صة تدريبية قبل 

بدء دورة الألعاب الأوملبية يف لندن عام 2012

Ibtihaj Muhammad ودمية 
Barbie ال�صبيهة بها

1960
1975

�صنة   
ّ

الأ�صوري العهد  الأوىل خالل  ة 
ّ
للمر اعُتمد احلجاب 

ة. ارتبط احلجاب 
ّ
13 ق.م.، اعترب لبا�ص الطبقة النخبوي

والأو�صحة مبختلف الألوان والأ�صكال بثقافات متعّددة، 

�صبه  يف   
ّ
الإ�صالمي الدين  ظهور  من  طويلة  فرتة  قبل 

 ،
ّ
الإ�صالمي للدين  رمزاً  لحقًا  لي�صبح  ة، 

ّ
العربي اجلزيرة 

يف القرن ال�صاد�ص ع�رس. بداأت تنت�رس املالب�ص املتحّفظة 

بداأ  ات، حني 
ّ
الثمانيني العامل خالل فرتة  ة يف 

ّ
الإ�صالمي

املالب�ص  با�صترياد  ون 
ّ
والأمريكي ون 

ّ
الأوروبي ار 

ّ
التج

اأّنها  بعد  فيما  ليتبنّي  زبائنهم،  طلب  لتلبية  املتحّفظة 

ون 
ّ
مون املحلي

ّ
جتارة مربحة. مع الوقت، انخرط امل�صم

ون يف هذا املجال، حتى باتت هذه الأزياء، مبا 
ّ
والعاملي

 .Modest Fashionفيها احلجاب، مو�صة ُتعرف بـ

1961

2017

 Graceب بـ
ّ

Jackie Kennedy ترح
Kelly اأمرية موناكو يف البيت الأبي�ص

 Graceب بـ
ّ

Jackie Kennedy ترح
1966اأمرية موناكو يف البيت الأبي�ص Elizabeth Taylor
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2018
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املو�صة  عامل  يف  خجول  ب�صكٍل  احلجاب  برز  ال�صابق،  يف 

ليدخل اإليه موؤّخراً من الباب العري�ص. بالن�صبة اإىل احلجاب 

ة الأوىل يف العام 2012 خالل 
ّ
، ظهر للمر

ّ
 الر�صمي

ّ
الريا�صي

القدم  لكرة   
ّ
الدويل الّتاد  جمل�ص  قام  اأن  بعد  م�صابقة، 

)IFAB(، باإلغاء احلظر الذي �صدر يف العام 2007 والذي 

احتمال  من  يزيد  اإْذ  للريا�صينّي،  اآمن  غري  احلجاب  اعترب 

ارتدين  الّلواتي  ات 
ّ
الريا�صي لذلك، حظيت  الرقبة.  اإ�صابات 

 كبري. يف العام 2017، ت�صّدرت 
ّ
احلجاب باهتمام اإعالمي

ت�صميم  اإطالقها  اأعلنت  حني  ال�صحف  عناوين   Nike دار 

يف  اأ�صبح  الذي   Nike Pro Hijab  
ّ
الريا�صي احلجاب 

رائدات  الدار مع  الأ�صواق. تعاونت  العام متاحًا يف  نهاية 

باتت  التي   Zahra Lari بينهّن  من  عّدة،  جمالت  يف 

جهتها،  من  ًا. 
ّ
دولي تتناف�ص  بة 

ّ
حمج ة 

ّ
اإماراتي متزجّلة  ل 

ّ
اأو

ة-
ّ
ت وكالة IMG Models اإليها العار�صة ال�صومالي

ّ
�صم

 .2016 العام  يف   Halima Aden بة 
ّ
املحج ة 

ّ
الأمريكي

العار�صات  ع 
ّ
تنو اأّن  الوكالة،  رئي�ص   ،Ivan Bart ويعتقد 

باأّنها  بة 
ّ
الفتاة املحج ت�صعر  اأن  ياأمل  ًا، حيث 

ّ
اأمراً �رسوري

ة 
ّ
للمر  Aden ظهرت  كغريها.  املو�صة  عامل  اإىل  تنتمي 

خريف  ملو�صم  نيويورك  يف  املو�صة  اأ�صبوع  يف  الأوىل 

يف املو�صم   Yeezy  2017، حني م�صت خالل عر�ص دار
 Anniesa ة

ّ
اخلام�ص. يف العام نف�صه، اأ�صبحت الإندوني�صي

احلجاب  تربز  م�صلمة،  اأزياء  مة 
ّ
م�صم ل 

ّ
اأو  Hasibuan

العر�ص  من�صة  على   2017 و�صيف  لربيع  جمموعتها  يف 

ل دمية 
ّ
اأو اأ�صبوع املو�صة يف نيويورك. كما ظهرت  خالل 

باربي يف العام 2017 وهي ترتدي احلجاب تكرميًا للبطلة 

 .Ibtihaj Muhammad بة 
ّ
املحج ة 

ّ
الأمريكي ة 

ّ
الريا�صي

جت�صيد  من  لتتمّكن  باربي  بت�صميم  الأخرية  هذه  �صاركت 

ة 
ّ
الريا�صي  

ّ
قدماها كقدمي مت 

ّ
م

ُ
�ص  ،

ّ
مثايل ب�صكٍل  اإطاللتها 

الألعاب  يف  ة 
ّ
مبيدالي الفوز  على  �صاعدتاها  التي  ة 

ّ
القوي

 ،
ّ
ة واختارت حجابًا ذا ن�صيٍج �صميك م�صابه للحقيقي

ّ
الأوملبي

العني  بكحل  يتمّثل  الذي  توقيعها  الدمية  هذه  حملت  كما 

حذاء  كذلك  باربي  تعتمد  القّطة.  عني  �صكل  على  املر�صوم 

ا بالن�صبة اإىل الدور 
ّ
Nike وتمل خوذة و�صيف املبارزة. اأم

جمموعاتها،  اإىل  والرتبان  احلجاب  اأدخلت  التي  ة 
ّ
العاملي

دار  تلتها   ،2007 و�صيف  ربيع  ملو�صم   Prada دار  فهي 

 Victoria  دار 
ّ
2008، ثم Hermès ملو�صم ربيع و�صيف 

احلال  كذلك   ،2011 و�صتاء  خريف  ملو�صم   Beckham
 2015 Saint Laurent Paris ملو�صم ربيع و�صيف  لدار 

واأخرياً دار Marc Jacobs ملو�صم ربيع و�صيف 2018. 

C a m p a i g n s

تحقيق موضة

ر�صدنا موؤّخراً جمموعة ل ي�صتهان بها من احلمالت 

دار  حملة  منها،  احلجاب  فيها  يظهر  التي  ة 
ّ
الإعالني

Dolce & Gabbana ملو�صم خريف و�صتاء 2016 
احلال  كذلك  عباية"،  "جمموعة  ا�صم  عليها  اأطلق 

themodist. ملو�صم ربيع و�صيف 2017. عمد موقع

من  جمموعة  اإطالق  اإىل   
ّ
الإلكرتوين ق 

ّ
للت�صو  com

العار�صة  واختار   ،2017 رم�صان  ل�صهر  القفاطني 

�صفرية   Halima Aden ة 
ّ
ة-الأمريكي

ّ
ال�صومالي

العار�صة  ظهرت  اأخرياً،  ة. 
ّ
الإعالني احلملة  يف  له 

 Versace دار  حملة  يف   Christy Turlington
ملو�صم ربيع و�صيف 2018 مرتديًة احلجاب. 

 Dolce & Gabbana اإعالن دار 
ملو�صم ربيع 2016

اإعالن دار Versace ملو�صم 

ربيع و�صيف 2018

20162017

 themodist.com اإعالن موقع 
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ة ل باأ�ص بها من الأفالم ال�صينمائية، اإذ 
ّ

نال احلجاب ح�ص

برز الأخري يف فيلم Paris, I Love You يف العام 2006 

يف  احلال  كذلك،   .Juliette Binoche اعتمدته  اأن  بعد 

2011، حني ظهر  "وهالأ لوين" يف العام  اللبناين  الفيلم 

يف م�صاهد خمتلفة، واأخرياً يف فيلم Amira & Sam يف 

.Amira دور Dina Shihabi العام 2014 حني لعبت

2011
2014

2009 2010 2012

1996 20122006

Amira & Sam يف فيلم Dina Shihabi

2006

Kate Moss Salma Hayek Lady Gaga

Diana الأمريةJennifer Lopez Kate Middleton
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 م�صهد من الفيلم اللبناين "وهالأ لوين"

Juliette Binoche يف فيلم 
Paris, I Love You
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FW
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يف جمموعة خريف و�صتاء 2018، غزا احلجاب عرو�ص الأزياء ومتّكن 

ة، 
ّ
ات العرو�ص. من الألوان الكال�صيكي

ّ
من اأن يكون جنمًا على من�ص

جاتها، بات احلجاب اليوم 
ّ
، اإىل الألوان مبختلف تدر

ّ
كالأ�صود والبني

خمتلف  مع  ويتنا�صب  والتطريز  بالزخرفة  ن 
ّ
يزي للمو�صة،  مواكبًا 

الأزياء. اأن ترتدي احلجاب ل يعني اأن تتخّلي عن اأناقتِك، لذا نن�صحِك 

 ما هو 
ّ

تِك ولي�ص من ال�رسوري
ّ
بانتقاء احلجاب الأقرب اإىل �صخ�صي

لإطاللة  خمتلفة،  باألوان  احلجاب  ترتدين  ل  مِلَ  املو�صم،  هذا  رائج. 

 C،Chanel ات عرو�ص 
ّ

ا�صتوحي من من�ص ة. 
ّ
باحليوي ومليئة  منع�صة 

Dior ،Valentino ،Versace ،Gucci وغريها.

Leena Al Ghouti Camila Coelho Ascia AKF
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Janelle Monae
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مع انفتاح العامل على بع�صه البع�ص، اأ�صبحت ثقافة 

اجتاح  اأكرب.  ب�صكٍل  بها  ب 
ّ

ومرح �صائعة  احلجاب 

�صور  ر�صومات،  من  ة، 
ّ
الت�صكيلي الفنون  من  العديد 

اكت�صاف  املمكن  من  وبات  وغريها،  فوتوغرافية 

ُتقام.  التي  ة 
ّ
الفني الفنون من خالل املعار�ص  هذه 

على   
ّ
فني معر�ص  ل 

ّ
اأو هو   ،emergeast.com

عة من الفّنانني النا�صئني 
ّ
 باقة متنو

ّ
الإنرتنت، ي�صم

،Monther Jawabreh من ال�رسق الأو�صط، منهم 

  Ghada Al Muhammedi ،Helen Zughaib
وغريهم.

A r t s

Tagreed Bagshi لوحة للفّنانة

 Ghada للفّنانة Fayrouz لوحة

Al Muhammedi

لوحة Abaya Driving للفّنانة 

Helen Zughaib

 Chloé
net-a-porter.com

 Undercover
farfetch.com

 Balenciaga
net-a-porter.com

 Emilio Pucci
mytheresa.com

 Missoni
net-a-porter.com
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S t y l i n g
تحقيق موضة

C
H
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L

اأ�صيفي الرتبان 

لإطاللٍة معا�رسة 

وحمت�صمة يف الوقت 

عينه، لأّنه حتمًا 

يتنا�صب مع الطق�ص 

.
ّ
احلار

 Taller Marmo
themodist.com

 Gucci
mytheresa.com

 Simon Miller
themodist.com

 Valentino
net-a-porter.com

 Norma Kamali
net-a-porter.com

Chloé
net-a-porter.com

 Rag & Bone
net-a-porter.com
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ة 
ّ
قي اإطاللتِك الغني

ّ
ن�ص

ن 
ّ
بالألوان مع حجاٍب مزي

بنق�صة الأزهار للم�صٍة 

زة.
ّ
ممي

مِلَ ل تختارين تّنورة 

وقمي�صًا غري متوازيني 

قيهما مع حجاٍب 
ّ
لتن�ص

؟
ّ
كال�صيكي

اأبرز اأنواع احلجاب:

يف  ة 
ّ
�صعبي الأكرث  وهو   ،

ّ
التقليدي •احلجاب 

دول الغرب. يتاأّلف من و�صاح اأو اثنني، يغّطي 

الراأ�ص والرقبة.

الراأ�ص والوجه،  •النقاب، يغّطي كامل اجل�صم، 
هو  احلجاب  هذا  فقط.  للعيون  فتحة  ليرتك 

ة.
ّ
الأكرث انت�صاراً يف الدول اخلليجي

•ال�صادور عبارة عن �صال بطول كامل، يو�صع 
على الرقبة. يغّطي الراأ�ص واجل�صم، لكّنه يرتك 

الوجه ظاهراً. غالبًا ما يكون ال�صادور بالّلون 

الأ�صود، وهو الأكرث �صيوعًا يف ال�رسق الأو�صط، 

وتديداً يف اإيران.

يغّطي  الذي  احلجاب  هو  بدوره،  •الربقع 
كامل اجل�صم والوجه، حتى اأّنه يغطي العينني 

اعتماد  التي �صاع فيها  الأماكن  اأكرث  ب�صباك. 

الربقع هي اأفغان�صتان وباك�صتان.

على  احلجاب  اعتماد  الن�صاء  بع�ص  ت 
ّ
•اأحب

كامل  غطاء  عن  عبارة  وهو  الرتبان  �صكل 

ارتداوؤه بطريقة �صهلة و�رسيعة.  للراأ�ص، ميكن 

من املمكن تزيينه بربو�ص اأو بالتطريز.

 Lanvin
themodist.com

 M.I.H Jeans
themodist.com

 Palmer Harding
ounass.com

Rejina Pyo
themodist.com

 Coach
ounass.com

 Danse Lente
ounass.com

 Rejina Pyo
themodist.com

 Staud
matchesfashion.com

 Maryam Nassir Zadeh
themodist.com

 Dolce & Gabbana
matchesfashion.com

 Givenchy
matchesfashion.com
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تحقيق موضة

الماضي  بين  الوصل  نقطة  أزيائها  في  فتشّكل  األزمنة،  بين  المزج  تتقن   LOUIS  VUITTON دار  غيرها  َمن 
ليخلق  مّرٍة،  كّل  في  نفسه  يتحّدى  أن  يستطيع   Nicolas Ghesquière اإلبداعّي  المدير  غيره  وَمن  والحاضر؟ 

حركة ثورّية تحّث المرأة على أن تطلق العنان لنفسها، وتكون صاحبة خطوة ال يسبقها عليها أحد؟

اإلحتراف بنظرة سابقة للزمن

اإعداد: جويل الدكا�ص
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اإحدى مراحل ت�صنيع احلقيبة الالمعة

يف  ة 
ّ
الأ�صا�صي الّلعبة  هو  وامل�صتقبل  احلا�رس  املا�صي،  مزيج 

ة 
ّ
الكال�صيكي اللم�صات   .2018-2019 و�صتاء  خريف  جمموعة 

الأكتاف  الكور�صيه،  وجود  خالل  من  وا�صعة  مكانة  تتّل 

. املجموعة مبثابة �رسيط الزمن، 
ّ

العري�صة والأ�صلوب الفيكتوري

فبعد اأ�صلوب احلقبات القدمية، نتقّدم يف الوقت لنجد ت�صاميم 

فيها  ة 
ّ
م�صتقبلي حقبة  اإىل  ن�صل  اأن  قبل  قة 

ّ
�صي تنانري  التويد، 

رة. جتذب املجموعة 
ّ
ة متطو

ّ
ات هند�صي

ّ
ة لمعة وق�ص

ّ
قطع جلدي

 Nicolas Ghesquièreفـ  ،Millennials اأو  الألفية  جيل 

جمموعة  يف  �صابقًا  اأطلق  الذي  وهو  الأمر  هذا  على  يحر�ص 

ربيع 2018 قم�صانًا طبع عليها Stranger Things، ال�صل�صلة 

ة قطع 
ّ
اإىل املجموعة اخلريفي  

ّ
ال�صباب. �صم ال�صهرية لدى جيل 

ة 
ّ
الريا�صي الت�صاميم  الأ�صفر،  املعطف  مثل   ،Statement

الدار  �صعار  بروز  نن�صى  اأن  دون  ة، 
ّ
اليومي احلياة  تنا�صب  التي 

ت�صاميم  كّل  ترافق  العالية  ة 
ّ
احلرفي القم�صان.  على  املطبوع 

ة 
ّ
الدار من خالل اأيٍد حمرتفة تعمل على التطريز با�صتخدام تقني

ة 
ّ

ح�ص لالأك�ص�صوارات  وغريهما.  املت�صابك  التويد  الكرو�صيه، 

عالية  بجودة  اأي�صًا  �صناعتها  مّتت  وقد  املو�صم،  هذا  كبرية 

مثل  ة، 
ّ
ع�رسي وباأ�صكاٍل  النعام،  اخلروف،  الثعبان،  جلود  من 

قامت  كما  لمعة،  باأحجار  عة 
ّ

مر�ص علبة  �صكل  على  احلقيبة 

.Petite Malleو Twist ة، مثل
ّ
الدار بتجديد احلقائب الأيقوني
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ساعاتي

عالم الفضاء هو المصدر الشاسع الذي منه 
 Poetry of ولدت مجموعة الساعات الفاخرة
بعد   .VAN CLEEF & ARPELS من   Time
تأّمل الفضاء وتعقيداته، تّم تصميم ساعاٍت 
النجوم  تجّسد  برجًا،   12 قلبها  في  تحمل 
الحياة.  وسّر  سحرًا  تعتمدها  َمن  إلى  وتنقل 

هل أنِت مستعّدة للسفر إلى الفضاء؟

الوقت يلتقط
 كواكب الفضاء

اإعداد: جويل الدكا�ص
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ت�ضتكمل الدار رحلتها يف ا�ضتك�ضاف الف�ضاء يومًا بعد يوم، كي 

األي�س  وتفا�ضيلها.  تها 
ّ

ِق�ض يف  ة 
ّ
اعتيادي غري  �ضاعاٍت  م 

ّ
ت�ضم

ٍة 
ّ
مر كّل  يف  النجوم  نحو  خيالِك  ي�رسح  اأن  لالهتمام  مثرياً 

تنظرين فيها اإىل �ضاعتِك؟ ال�ضماء، الأبراج، ال�ضم�س، القمر، كّلها 

ة 
ّ
ي الدار. لي�ضت املر

ّ
عنا�رس ت�ضّكل لوحات خاّلبة األهمت حرفي

الأوىل التي ت�ضتوحي الدار من عامل الف�ضاء، والدليل على ذلك 

 Poetry of ن 
ّ
1950. تت�ضم ة احلّظ يف العام 

ّ
ابتكارها ميدالي

 Lady Arpels جمموعات عّدة، اأحببنا من بينها �ضاعة Time
يف  حتمل  لها. 

ّ
لتاأم طويلة  مّدة  ت�ضتحّق  التي   Planétarium

طه ال�ضم�س امل�ضنوعة من الذهب 
ّ
اإطارها �ضورة الف�ضاء، تتو�ض

 التي يدور حولها كوكب الزهرة امل�ضنوع من الأحجار 
ّ

الوردي

 .
ّ
ما�ضي قمر  اأي�ضًا  نه 

ّ
ويزي الأنوثة،  اإىل  يرمز  فهو  الكرمية، 

ذلك  اأو  الاّلمع  التم�ضاح  جلد  ب�ضكلني:  فمتوّفر  �ضوارها،  ا 
ّ
اأم

�ضاعات  اأي�ضًا  جذبتنا  املا�س.  ات 
ّ
حب من  بالآلف  املر�ضوف 

�ضاعات  وهي   ،Midnight Zodiac Lumineux جمموعة 

الأبراج الـ12. مّت حفر كّل رموز الأبراج بالذهب الأبي�س يف 12 

 .
ّ
ة بالّلون الأزرق  الليلكي

ّ
�ضاعة على خلفي

 Midnight ضاعة�

 Zodiac Lumineux
�ضاعة Lady Arpels حتمل رمز برج اجلدي

Planétarium

Lady Arpels Planétarium اإحدى مراحل ت�ضنيع �ضاعة



82JAMALOUKI.NET

موضتي

َمن ال تبهرها األقمشة الثالثّية األبعاد، 
إلى  تميل  ألوانها  كانت  إْن  خاّصة 
والبنفسجّي  الزهرّي  السماوّي،  األزرق 
واجعلي  الصيحة  هذه  اعتمدي  معًا! 

الجميع يلتفت نحوِك.

 Amina Muaddi
net-a-porter.com

Maison Margiela

Mansur Gavriel
Sies Marjan

Nathalie Trad

Melissa Joy Manning
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وملفتة  الملمس  ناعمة  المعة، 
للنظر بالفعل. ال تكوني خجولة 

في إظهار جانبِك الجّذاب!

 Alix
net-a-porter.com

Richard Quinn
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MSGM

Staud

SHINEON

Marc Jacobs

Gucci
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موضتي

النقوش  عن  لديِك  المسبقة  األفكار  تخّطي 
الحمار  الثعبان،  موضة  عادت  فقد  البرّية، 
الموسم.  هذا  كبير  بشكٍل  والنمر  الوحشّي 
نّسقي  بها،  مبالغ  بطريقة  الظهور  لتجّنب 
قطعة واحدة فقط بهذه النقشة مع إطاللة 

بسيطة خالية من األلوان الصاخبة.

O
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H

IT
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Ileana Makri

Dolce & Gabbana

 Preen By Thornton
Bregazzi

Jimmy Shoo

Linda Farrow

The Case Factory

Gucci

SNAKEME
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Petar Petrov

على  حكرًا  ليس  الخروف  فرو  ارتداء 
يمكن  بل  الموسم،  هذا  المعاطف 
الحقائب  األحذية،  في  تعتمديه  أن 
ارتدي  األكسسوارات.  أنواع  وجميع 
هذه الصيحة بألواٍن مختلفة من أجل 

الحصول على مظهٍر فائق العصرّية!

SHEEP
BUTCHIC

D
IO

R

 Danse Lente
modaoperandi.com

 Sies Marjan
mytheresa.com

Marni

Isabel Marant

 Golden Goose
Deluxe Brand
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مجوهراتي 

الذهب  وبريق  الّلوؤلوؤ  عرق  مزيج 

الأ�ضفر اخلال�س يعطي هذه املجموعة 

اإىل  يدخلنا  حاملًا،  ًا 
ّ
رومن�ضي طابعًا 

عمق الأناقة والأنوثة.

 PIAGET
 Sunlight Escape
Golden Sunlight

 CHANEL
 Coromandel

Horizon Lointain

 BOUCHERON
 Nature

 Triomphante
  Naturaliste

Sakura
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لرت�ضي  الراقية  املجوهرات  يف  الألوان  ر 
ّ
تتفج

تلتقي  حني  مفرو�ضة  قاعدة  ل  للظهور!  ِك 
ّ
حب

بع�ضها  مع  اجلم�ضت  الياقوت،  د، 
ّ
الزمر اأحجار 

الأ�ضفر،  الفو�ضيا،  الأخ�رس،  باألوان  لت�ضيء 

ن اأجمل قطعة مزخرفة �ضاهدتها عيناِك. 
ّ
وتكو

 BVLGARI
 Tribute To
Femininity

 DIOR
Dior Dior Dior

 CHAUMET
Trésors d'Afrique
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L u c i a  S i l v e s t r i

INTERVIEW

اإعداد: دميا فرحات

مقابلة

فمنها   ،BVLGARI دار  ملعب  هي  روما، 
ومجوهرات  تصاميم  لتنسج  تستلهم 
مجوهرات  مجموعة  أطلقت  هنا،  تذهلِك. 
والحرّية.  باأللوان  المليئة  الراقية   Wild Pop
والحرفّية  الجودة  على  تحافظ  مجموعة 
 ،Lucia Silvestri قابلنا  أيضًا،  هنا  العاليتين. 
التي  المجوهرات  لقسم  اإلبداعّية  المديرة 
غرام  في  نقع  وجعلتنا  شغفها  شاركتنا 

المجموعة أكثر وأكثر.

شغف األلوان 
من منظاٍر إيطايّل
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هل توؤّثر التغّيات يف عامل املو�ضة على عامل املجوهرات؟

ة يف تطوير نف�ضها.
ّ

ة فريدة وخا�ض
ّ
هذا ممكن، اإّل اأّن دار Bulgari لديها هوي

كيف ا�ضتطعِت ا�ضتخدام الألوان ال�ضارخة واأ�ضلوب حقبة الثمانينّيات، دون 

اخلروج عن هوّية الدار؟

اعتماد   وبالتايل، نحر�س على 
ّ
الغني الدار  اأر�ضيف  اإىل  نحن نتطّلع دائمًا 

ة العالية.
ّ
رة وراقية. نرّكز على الأحجار الكرمية واحلرفي

ّ
ات متطو

ّ
تقني

كيف ت�ضفني جمموعة Wild Pop؟

�س 
ّ
القطعة وحت�ض ة. ميكنِك مل�س 

ّ
لي�ضت ثقيلة، بل عملي ت�ضاميم املجموعة 

اأنا  والطاقة.  الإبداع  بالألوان،  مليئة  هي  جامدة.  لي�ضت  لأّنها  مرونتها، 

ة الأحجار الكرمية.
ّ
اأوؤمن بقو

اأخربينا عن عالقة Madonna باملجموعة.

Wild Pop.ب  جمموعة  خالل  من  ات 
ّ
الثمانيني حقبة  تكرمي  رنا 

ّ
قر

من  طلبت  وقد  اإلهام.  كم�ضدر  به  فّكرت  من  ل 
ّ
اأو كانت   Madonna

املجموعة.  من  قطعة  لها  واأقّدم  بها  األتقي  كي  بها  الّت�ضال  م�ضاعدتي 

اأمتنى اأن يتحّقق ذلك.

هل تّتبعني ال�ضيحات عند ت�ضميم املجوهرات؟

رات يف عامل ال�ضيحات.
ّ
نبقى دائمًا على اّطالع مبا يجري من تطو

 للمجوهرات؟
ّ
ما راأيِك بالت�ضّوق الإلكرتوين

للمجموعات  بالن�ضبة  ا 
ّ
اأم الراقية،  املجوهرات  اإىل  بالن�ضبة  م�ضتبعد  الأمر 

الأخرى، فهذا ممكن.

ما اجلديد يف ت�ضاميم Serpenti؟

ات 
ّ
هي م�ضتوحاة من اأر�ضيف الدار، ونحن دائمًا ندخل اإىل املجموعة تقني

ة.
ّ
جديدة لتطويرها. هي اأيقوني

كيف جتدين اأ�ضلوب املجوهرات لدى امراأة ال�رشق الأو�ضط؟

ل   اعتماد الألوان والقطع الكبرية، ول تف�ضّ
ّ
اأظّن اأّن امراأة ال�رسق الأو�ضط حتب

ق بني قطع عّدة مبختلف الأ�ضاليب.
ّ
. اأن�ضحها باأن تن�ض

ّ
الأ�ضلوب املينيمايل

هل تعتمدين دائمًا اأقراطًا غي متنا�ضقة؟

 الألوان اأكرث واأكرث.
ّ
بداأت ذلك منذ �ضغري، واليوم اأنا اأحب

ما هي الذكرى الأعزّ اإىل قلبِك خالل عملِك مع دار Bulgari؟

هناك الكثري من الذكريات اجلميلة...

"المجموعة مليئة باأللوان، 
اإلبداع والطاقة. أنا أؤمن 
بقّوة األحجار الكريمة."

ت�ضاميم من جمموعة 

Wild Pop
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موضتي

املنتظر،  احلدث  اأتى  املو�ضة،  عامل  من  كبري  برتحيٍب 

الأوىل  جمموعته  عن   Riccardo Tisci ك�ضف  حيث 

 .
ّ
الإبداعي مديرها  اأ�ضبح  التي   BURBERRY لدار 

بعد اأن مّت الإعالن يف �ضهر اأغ�ضط�س املا�ضي عن ال�ضعار 

ف على روؤية 
ّ
واملونوغرام اجلديدين، زاد احلما�س للتعر

حتت  العر�س  انطلق  واأكرث.  اأكرث  دية 
ّ
التجد  Riccardo

الختالف  للفرادة،  اإجالء  ة 
ّ
كتحي  ،Kingdom عنوان 

املجموعة  اأتت   .
ّ

العتيادي غري  الربيطايّن  والأ�ضلوب 

معجم،  عن  تك�ضف  واحد،  اآٍن  يف  ومتجان�ضة  عة 
ّ
متنو

لفتنا  مبتكرة.  بطريقة   Burberry واأر�ضيف  تاريخ 

مل  باأ�ضلوب  والأيقويّن  املقّلم  الدار  مونوغرام  ا�ضتخدام 

نعتد عليه من قبل، كذلك نق�س املونوغرام اجلديد على 

ت�ضاميم ذات اأقم�ضة خفيفة بلم�ضاٍت عابرة للزمن. اأرفق 

ن بدوائر 
ّ
معطف Trench باأحزمة عري�ضة، بع�ضها مزي

 100 من  اأكرث  ال�ضاتان.  قما�س  مع  متداخلة  اأو  ة 
ّ
معدني

طويلة،  تنانري  بّزات،  ت 
ّ
�ضم ة 

ّ
ون�ضائي ة 

ّ
رجالي اإطاللة 

اختتم  البيج.  األوان  جات 
ّ
تدر تها 

ّ
اأكرثي اّتخذت  ف�ضاتني، 

العر�س بـ7 ف�ضاتني �ضهرة بالّلون الأ�ضود، اإ�ضافة جديدة 

مل نرها �ضابقًا لدى الدار. الأك�ض�ضوارات، اأغنت املجموعة 

دة 
ّ
ال�ضي حتاكي  املختلفة  واحلقائب  الأحذية  اأي�ضًا! 

 على 
ّ

ة و�ضاحبة الأ�ضلوب امل�ضاغب والع�رسي
ّ
الكال�ضيكي

 �ضواء. يبدو اأّن Riccardo Tisci �ضيفاجئنا باأعماٍل 
ّ
حد

ة توؤّكد على اأّن الدار باأف�ضل حالتها.
ّ
م�ضتقبلي

"المملكة المّتحدة"
 بأفضل حاالتها 

اإعداد: جويل الدكا�س

"هذه المجموعة 
هي احتفال بحضارة 

الدار، تقاليدها، 
رموزها، وأيضًا 

احتفالٌ بالمملكة 
المّتحدة التي تتمّيز 

بتنّوعها الجميل"

Riccardo Tisci برفقة عار�ضات الأزياء يف الكوالي�س

Riccardo Tisci



JAMALOUKI.NET91

BUCKET

BAGS

Chloé

Fendi

 Saint
 Laurent

Paris

Paco Rabanne

Carven

 Building
Block

lu
st

 lis
t

عملّية وعصرّية 
احلقيبة على �ضكل الدلو خري رفيقة للمراأة 

ة 
ّ
وعملي الت�ضميم  ب�ضيطة  اإّنها  ة. 

ّ
الع�رسي

ة ب�ضبب حجمها 
ّ
ل حياتِك اليومي

ّ
اأي�ضًا، ت�ضه

اأو  بالأحمر  نة 
ّ
ملو اختاريها   .

ّ
املثايل

 لت�ضيفي احلياة على اإطاللتِك.
ّ
البنف�ضجي
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 Farfasha لطاملا عرفِت جمموعة جموهرات

 
ّ
العملي اأ�ضلوبها  واأحببِت   DAMAS من 

جمهود.  دون  اإطاللتِك  �ضاأن  من  يرفع  الذي 

ق�ض�ضًا  تروي  التي  ة 
ّ
ال�ضبابي الت�ضاميم  هي 

خمتلفة تلهم الن�ضاء كي ي�ضعرن بالثقة الزائدة. 

 Seta تنق�ضم بني جمموعات خمتلفة، جمموعة

عة 
ّ

مر�ض لمعة  ة 
ّ
ذهبي خيوط  عن  عبارة  هي 

كنوز  حتاكي   Rosa ت�ضاميم  باملا�س، 

الأزهار،  اأ�ضكال  الطبيعة من خالل جت�ضيدها 

ة عالية، 
ّ
ة اإيطالي

ّ
ًا بحرفي

ّ
وهي م�ضنوعة يدوي

بالّلونني  Mille Fior Blu حتتفل  جمموعة 

ا 
ّ
اأم الذهب.  مع  املتناغمني  والأبي�س  الأزرق 

اإذا كنِت تبحثني عن مزيٍج اأو�ضع من الألوان، 

من  امل�ضتوحاة   Carosello جمموعة  فاإليِك 

نة 
ّ
امللو بالأحجار  واملفعمة  اخليل  عجلة 

 Petali جمموعة  اأخرياً،   .
ّ

الوردي وبالذهب 

الذهب  ات 
ّ
بطي الطبيعة  اأي�ضًا  م 

ّ
تكر  ،D’oro

اأجمل  هي  هذه   .
ّ

والوردي الأبي�س  الأ�ضفر، 

تبعث  ة 
ّ
مينيمالي جموهراٍت  عن  �ضورة 

بالطاقة وحتمل معايَن كبرية. 

مجوهراتي

مجوهرات تخبر قصصِك 

نان�ضي عجرم، �ضفرية جمموعة Farfashaاإعداد: جويل الدكا�س

عقد من 

Rosa جمموعة

اأقراط من 

 Seta جمموعة

عقد من جمموعة 

   Carosello

اأقراط من جمموعة 

Carosello

عقد من جمموعة 

Petali D’oro
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Versace

Gucci

Dolce & Gabbana

Chanel

 Salvatore
Ferragamo

لمسات جريئة 
مو�ضم  يف  كبرية  ة 

ّ
ح�ض للقّفازات 

ن�ضعر  فقط  جتعلنا  ل  فهي  ال�ضتاء، 

الإطاللة  على  ت�ضفي  بل  بالدفء، 

ة 
ّ
قي القّفازات اجللدي

ّ
ًا. ن�ض

ّ
رونقًا خا�ض

ة هذا املو�ضم لتكوين 
ّ
مع البّزة الر�ضمي

�ضاحبة اأ�ضلوب جريء وملفت.

DELICATE
GLOVES



94JAMALOUKI.NET

 Ralph ة العر�س، احتفل
ّ

على من�ض

Lauren بعيد الدار اخلم�ضني.

اثنان يف واحد! ابتكر Jeremy Scott حذاء بوتز من 

 .Overall الدنيم يكمل طريقه نحو الأعلى ليكون اأي�ضًا

نة.
ّ
ع بالأحجار امللو

ّ
اأحببنا احلذاء املر�ض

ة 
ّ
ل للدار الفرن�ضي

ّ
هذا هو العر�س الأو

Longchamp يف نيويورك، ح�رسته 
 .Kate Moss ة

ّ
عار�ضة الأزياء الأيقوني

ة اإىل نقطة 
ّ
عادت دار Rodarte الأمريكي

انطالقها بعد اأن نقلت عرو�ضها اإىل باري�س 

على مدار املوا�ضم الأربعة الفائتة.

حقائب مبالغ يف حجمها يف جمموعة 

.Proenza Schouler

جمموعة Boss كانت الأوىل للدار بعد مغادرة 

 Jason Wu ، وكانت 
ّ
مديرها الإبداعي

 فيها تقدمي املجموعة 
ّ
ة الأوىل التي يتم

ّ
املر

ة يف عر�ٍس واحد.
ّ
ة والن�ضائي

ّ
الرجالي

جمموعة Marc Jacobs كانت اأ�ضبه باجلزء الثاين ملجموعة خريف 2018.

 Brandon ما راأيِك بحقيبة

Maxwell التي حتمل يف 
عة حمراء؟

ّ
داخلها قب

الأزهار ال�ضغرية نبتت يف 

 Mansur ضعر عار�ضات اأزياء�

ة.
ّ
Gavriel. �ضيحة رومان�ضي

موسم ربيع وصيف 2019 
يف أهّم لحظاته

 ،2019 ربيع وصيف  إذا غابت عنِك تفاصيل مجموعات موسم 
صيحات،  أخبار،  من  فاتِك  ماذا  لتعرفي  دليلِك  هو  فهذا 

إطالالت... من نيويورك، لندن، ميالنو، فباريس، انطلقي معنا.

NEW YORK FASHIONWEEK

ات.
ّ
نات املو�ضة العربي

ّ
ح�ضور ملفت ملدو

Nathalie FanjKaren Wazen

موضتي 

اإعداد: جويل الدكا�س 
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LONDON FASHIONWEEK
 Delpozo جمموعة

م�ضتوحاة من اأعمال 

 Fulvio Bianconi الفّنان

ة.
ّ
الزجاجي

 Simone الراأ�س يف عر�س  عات 
ّ
قب

Rocha رافقها و�ضاح من التول.

 ،Riccardo Tisciل لـ
ّ
العر�س الأو

.Burberry اجلديد لدار 
ّ
املدير الإبداعي

مت يف 
ّ
Mary Katrantzou كر

جمموعتها هواية جمع الأ�ضياء.

 Victoria Beckham احتفلت

.
ّ
بعيد دارها العا�رس يف بلدها الأم

ن اإطاللت  
ّ
الرتبان زي

JW Anderson جمموعة

اأقراط من النيلون يف عر�س 

!Nicholas Kirkwood
 Peter حقيبة الّلوؤلوؤ من

Pilotto
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MILAN FASHIONWEEK

م�ضت Ashley Graham، عار�ضة 

الأزياء �ضاحبة اجل�ضم املمتلئ، على 

.Dolce & Gabbana ة
ّ

من�ض

Gigi و Kaia Gerber برفقة   Hadid
.Fendi يف كوالي�س عر�س Karl Lagerfeld

Gigi Hadid، عرو�س عر�س 
Moschino، رافقها عدد من الأ�ضخا�س 

ن طرحتها.
ّ
حلمل الفرا�ضات التي تزي

اأك�ض�ضوارات كبرية يف 

.Prada عر�س

 جريء يف 
ّ
اآياليرن هند�ضي

.Marni عر�س

 Alberta Ferretti اإطاللت

املريحة واملنع�ضة.

ل Rita Ora يف 
ّ
جنمة ال�ضّف الأو

عر�س Versace، غّطت راأ�ضها 

بحجاٍب مزخرف.

 amfAR النجمات يف حفل

الذي اأقيم على هام�س 

اأ�ضبوع املو�ضة.

 .Bulgari جنمة حفل Bella Hadid

موضتي 

Winnie Harlow
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PARIS FASHIONWEEK

 
ّ
عر�ض مبهر كالعادة لدى دار Valentino بكل

تفا�سيله، من الأك�س�سوارات، الأزياء وحتى املاكياج.

م�ست عار�سات الأزياء على 

 Saint املياه يف عر�ض

.Laurent Paris

دجمت  Maria Grazia Chiuri الرق�ض مع 

ة Dior، كانت النتيجة عر�سًا 
ّ

املو�سة على من�س

ت اأ�سداوؤه يف كّل مكان.
ّ
�سج

األي�ست حقيبة الق�ّض هذه من Jacquemus هي 

اأكرب حقيبة �ساهدتها يف حياتِك؟

Loewe يف عر�ض Statement ياقة

 اجلديد 
ّ
Celine... العر�ض املنتظر بنظرة املدير الإبداعي

ته اجلريئة بكّل تفا�سيلها.
ّ
Hedi Slimane. اأدخل هوي

اختار Alessandro Michele تقدمي 

جمموعته يف باري�ض بدل ميالنو. غّنت الأيقونة 

Jane Birkin  خالل العر�ض. املفاجاأة كانت 
.Mickey Mouse اأي�سًا حقيبة

 
ّ
امراأة Balmain التي ن�سجها املدير الإبداعي

Olivier Rousteing، متاأّثرة بثقافات 
خمتلفة. طغى الّلون الأبي�ض على العر�ض 

.Cara Delevingne الذي افتتحته
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HOTRIGHTNOW
موضتي

تصاميم ال بّد 
من اقتنائها

اإعداد: دميا فرحات

 K

،Kylie Jenner اعتمدت كّل من

 Chiaraو Hailey Baldwin
Ferragni اإطاللة كاملة من دار 
ز هذا الت�سميم 

ّ
Versace. يتمي

ب�سعارات الدار وقما�ض الدنيم. 

ئني على ارتدائه؟
ّ
هل تتجر

Head to Toe
 Versace Suit

 Fendi
Cowboy Boot

حذاء Cowboy رائج جّداً يف 

مو�سم خريف و�ستاء 2018-2019، 

وخا�سة حذاء Fendi. يتما�سى 

ة، 
ّ
ة كما الليلي

ّ
مع اإطاللتِك اليومي

اختاري الّلون والنق�سة التي 

تنا�سبِك. ماذا تنتظرين ل�رشائه؟

Pop & Suki Bag
اإْن كنِت تريدين �رشاء حقيبة جديدة، 

 Pop من دار Takeout اختاري حقيبة

Suki &.  لديِك خيارات وا�سعة من 
 
ّ
الألوان والنقو�ض، ا�ستوحي من اإطاللتي

 Rosie Huntington-Whitley
.Sara Sampaioو
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Opposites Blend
هذا املو�سم، امزجي نق�سة الورود مع 

عات يف اإطاللة واحدة كما فعلت 
ّ
املرب

 .Michael Kors Collection دار

يف البداية، �ستجدين هذا املزيج غريبًا، 

لكن �رشعان ما �ستعتادين عليه. 

Ganni
net-a-porter.com
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 Victoria ارتدت النجمة

Beckham �رشواًل بفتحة 
Slit من الأمام. هذا التف�سيل 

ز اإطاللتِك ويجعلها 
ّ
ميي

فريدة.

Slit in the Middle

The Cardigan
Returns

اأخذت Bella Hadid ت�سميم 

Cardigan اإىل م�ستوى اآخر، اعتمدته 
مبختلف اإطاللتها بطريقة جديدة، 

كقمي�ض. هذا اخلريف، كوين مواكبة 

للمو�سة وا�ستوحي من Bella لإطاللة 

فريدة من نوعها.

B
el
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id

 Prada Neon
Padded Clutch

اإذا كنِت ل متلكني ال�سجاعة الكافية 

لرتداء األوان النيون من الراأ�ض اإىل 

 Neon اأخم�ض القدمني، فحقيبة اليد

Padded Clutch من Prada تفي 
ة 

ّ
بالغر�ض. اعتمديها مع اأزياء حيادي

ل اإطاللتِك 
ّ
الّلون، و�رشعان ما �ستتحو

ة ومرحة.
ّ
اإىل حيوي

 Balenciaga Shopping
Tote XXS

 Shopping Tote XXS ر�سدنا حقيبة

من Balenciaga يف اإطاللت النجمات 

نات املو�سة. هي حقيبة م�ستطيلة، 
ّ
ومدو

تّت�سع للكثري من الأغرا�ض. اختاري من 

بني الّلونني الأبي�ض اأو الأ�سود.
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Re/Done

 Prada
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عارضة الشهر

الجميلة األفريقّية 
لكا�ستينج  تقّدمت  الطموحة حني  ة 

ّ
ال�ساب احلّظ كان حليف 

لتكون  اختيارها  ومّت  اأنغول،   
ّ
الأم بلدها  يف  الإنرتنت  عرب 

فتقول:  ة 
ّ
ذهبي هي  لها  بالن�سبة  فر�سة  كّل  اأزياء.  عار�سة 

�سغرياً."  كان  لو  حتى  به  اأقوم  عمٍل  لكّل  �ض 
ّ
اأحتم "اأنا 

عامل  عن  البعد  كّل  البعيدة   Lunda Norte حمافظة  من 

وعرو�ض  املو�سة  عوا�سم   
ّ
اأهم اإىل  والأ�سواء،  املو�سة 

الأ�سمر،  بجمالها  ة 
ّ
العاملي الدور  اأنظار  لفتت  الأزياء، 

بدايتها  الكبرية.  و�سفاهها  ة 
ّ
الأفريقي �سعرها  جتعيدات 

لتكون   Raf Simons قبل  من  اختيارها  مّت  عندما  كانت 

Calvin Klein. لحظنا يف عرو�ض  �سمن عار�سات دار 

خالل  ز 
ّ
املمي ح�سورها    2017 و�سيف  ربيع  جمموعات 

 ،Dior ،Miu Miu تي
ّ

اأ�سبوع املو�سة يف باري�ض على من�س

اأّنها  اأي�سًا، كما  الدار  اإعالن  Valentino ويف  ة 
ّ

على من�س

Versace يف حملة  الدور، مثل  الوجه الإعاليّن للعديد من 

جمموعة خريف 2018. مل تهداأ يف عرو�ض جمموعات ربيع 

و�سيف 2019، فكانت الدور تتهافت عليها ب�سكٍل كبري. 

اإعداد: جويل الدكا�ض

20 سنة/ أنغولّية 
176سم
21.4K

B l é s n y a  M i n h e r

 Versace ة لدار
ّ
يف احلملة الإعالني

ملجموعة خريف 2018

ة لدار 
ّ
يف احلملة الإعالني

 Calvin Klein Jeans
ملجموعة خريف 2017

 Calvin Klein ة عر�ض
ّ

على من�س

ة عر�ض ملجموعة خريف 2017
ّ

على من�س

 Louis Vuitton
Resort 2019 ملجموعة

ة عر�ض 
ّ

على من�س

Fendi ملجموعة 
ربيع و�سيف 2019



حياتها في لحظات 

ELISSA
أقوى من االستسالم

Elissa

"تعّلمت أاّل أتخّلى عن 
أحالمي، مهما كانت 

الطريق وعرة، ألّن 
المثابرة واإليمان يقّرران 

مصير األحالم"

ل ميكن اأن نن�سى اأي�سًا اأّن اإلي�سا 

عا�سقة للمو�سة من الدرجة 

الأوىل، فقد  كانت الفّنانة 

ة الأوىل التي تتعاون 
ّ
العربي

مع دار Dior، وذلك يف فيديو 

كليب اأغنية "عاي�سالك" التي 

�سورتها يف باري�ض. اختارتها 

ة لتكون �سفريتها.
ّ
دور عاملي

رمز  هي  بل  عادّية،  فّنانة  مجّرد  ليست 
المرأة القوّية والذكّية التي تملك عزيمة 
موهبتها  تدعم  االستسالم.  من  أقوى 
خّولتها  عاّمة  بثقافة  الرومانسّية 
أوصلتها  بحرفّيٍة  مسيرتها  تصميم 
التمّيز. حصدت شهرًة  إلى أعلى درجات 
كبيرًة بسرعٍة فائقة وحازت على جوائز 
آخر  أحد  وجيزة.  فترة  خالل  عالمّية 
إنجازاتها، تغّلبها على مرض خبيث بقّوة 

عزمها وإيمانها!

اإعداد: جووي غ�سطني

اختريت يف العام 2012 �سمن 

دة اأعمال 
ّ
لئحة اأقوى 100 �سي

ة 
ّ
ة و�سمن 500 �سخ�سي

ّ
عربي

عربية الأكرث تاأثرياً يف جمّلة 

ل 
ّ
ة، كما اأّنها اأو

ّ
الأعمال العربي

ة حت�سل على جائزة 
ّ
فّنانة لبناني

ة لأف�سل فّنان 
ّ
املو�سيقى العاملي

تني على 
ّ
يف ال�رشق الأو�سط مر

التوايل، بالإ�سافة اإىل دخولها 

قائمة Billboard، ما يوؤّكد اأّنها 

ًا.
ّ
اأثبتت وجودها عاملي

لدت اإلي�سا يف بلدة دير الأحمر 
ُ
و

ة، 
ّ
 �سوري

ّ
من والد لبنايّن واأم

ة، 
ّ
جت من اجلامعة اللبناني

ّ
تخر

بعد نيلها �سهادة يف العلوم 

ل 
ّ
ها الأو

ّ
ة، لكّن حب

ّ
ال�سيا�سي

كان الفّن! 

تبّدلت حياتها بعد دخولها 

عامل الغناء. �ساركت يف برنامج 

ا�ستوديو الفن يف العام 1992، 

ة. 
ّ
ة الف�سي

ّ
وحازت على امليدالي

يف العام 1999 اأ�سدرت األبومها 

ل "بّدي دوب" الذي �ساهم يف 
ّ
الأو

 
ّ
و�سولها اإىل مهرجان كان الدويل

للمو�سيقى خالل العام 2000. 

نالت �سهرًة وا�سعة، اإْذ كانت 

ة الوحيدة التي 
ّ
الفّنانة العربي

قّدمت عر�سًا اأمام الرئي�ض ال�سابق 

Bill Clinton خالل معر�ض 
ت 

ّ
 يف دبي. ا�ستمر

ّ
النجوم اخلريي

جناحاتها بعد اأن اأطلقت اأغنية 

Lebanese Night يف العام 
2002 مع املغّني الأيرلندي 

.Chris De Burgh

يف �سهر اأغ�سط�ض 2018، اأطلقت فيديو 

اأغنية "اإىل كّل اللي بيحبوين" الذي نال 

اأكرث من 100.000 م�ساهدة بعد دقائق 

من اإطالقه على قناتها على يوتيوب. 

اأعلنت من خالله اأّنها اأ�سيبت مبر�ض 

ال�رشطان يف الوقت الذي كانت متار�ض 

. حل�سن احلّظ، متّكنت 
ّ
عملها ب�سكٍل طبيعي

اإلي�سا من التغّلب على املر�ض اخلبيث 

وحظيت بالكثري من الدعم!
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ON OUR RADAR
SARA GI

تحت المجهر

اأزياء  دار   Sara Gholmi �ست 
ّ
اأ�س دبي،  يف 

متزج   ،Sara Gi اأ�سمتها  بها،  ة 
ّ

خا�س

غري  والأناقة  الأنوثة  بني  خاللها  من 

املتكّلفة. ر�سالتها ت�سجيع الن�ساء على الثقة 

بالأ�سلوب الذي تتحّلى به كّل منهْن.

اإعداد: جويل الدكا�ض

م�ستّقات  ت�سبه  الألوان  لوحة 

و�سوًل  البيج،   ،
ّ
البني من  القهوة، 

تالعبت  اأّنها  حتى  الأبي�ض،  اإىل 

باأ�سلوٍب  لت�سبح  معًا  ممزوجًة  بها 

مثل  عّدة،  اأقم�سة  ا�ستخدمت  ج. 
ّ
ممو

بخّفة  ونحتتها  وال�سيفون  الكريب 

ة عالية.
ّ
ة وان�سيابي

ّ
اأنثوي

بالأقم�سة،   
ّ
حب عالقة  تربطها 

اأزياء  اإىل  لتها 
ّ
فحو بها،  حتّكمت 

يف  التعقيد   
ّ
حتب ل  ة. 

ّ
ع�رشي

نحو  اأكرث  ومتيل  ت�ساميمها 

التي  ة 
ّ
احليادي الألوان  جات 

ّ
تدر

توحي بال�سكينة والنقاء.

و�ستاء  خريف  جمموعة  يف 

كيف  لحظنا   ،2018-2019
الأوريغامي  ات 

ّ
طي ا�ستخدمت 

اأ�سلوبًا  الت�ساميم  ومنحت 

حقبة  من  ا�ستوحت  ًا. 
ّ
م�ستقبلي

ات 
ّ

ق�س فكانت  ات، 
ّ
الثالثيني

قًا. 
ّ
الأكتاف هدلة واخل�رش �سي

Sa
ra

 G
ho

lm
i

النقاء يف التصميم
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KEIRA KNIGHTLEY
Star Style

تدوزن بريقها الخاّص

موضة نجمة

اإعداد: جويل الدكا�ض

Chanel Couture يف ف�ستان من Valentino Couture يف ت�سميم من

ة 
ّ
الربيطاني املمّثلة  ت�سعى  املراأة،  ة 

ّ
بقو توؤمن  امراأة  لأّنها 

Keira Knightley اإىل لعب اأدواٍر ملهمة للمتلّقي. من ح�سن 
اأّنها قامت يف الفرتة الأخرية بالرتويج لفيلمها اجلديد  احلّظ 

الآمال،  ب 
ّ
تخي ل  التي  اإطاللتها  ن�ساهد  حتى   ،Colette

اأّنها ل متلك ح�سابات على و�سائل ال�سو�سيل ميديا  خ�سو�سًا 

د 
ّ
جت�س  ،Colette فيلم  يف  الأ�سواء.  عن  البتعاد  ل  وتف�سّ

حتقيق  اإىل  ت�سعى  التي  املوهوبة  ة 
ّ
الفرن�سي الكاتبة  ة 

ّ
�سخ�سي

لإطالق  واملهرجانات  البلدان  بع�ض  جالت  وقد  النجاح، 

ا يف املو�سة، وخالل كّل تلك اجلولت والإطاللت، 
ّ
الفيلم. اأم

هي   .Chanel وفتاة  ة 
ّ
املثالي دة 

ّ
�سي  Keira اإلينا  عادت 

تها، ل تبالغ يف التن�سيق، لكن 
ّ
تدوزن الربيق بلم�ساتها وهوي

الراقية  اخلياطة  ممّلة.  ت�ساميم  ترتدي  ل  نف�سه،  الوقت  يف 

خماطرة،  دون  الأمان   
ّ
بر اإىل  �رشيعًا  اأو�سلتها   Chanel من 

ات، 
ّ
ة الّلون متدح اأ�سلوب حقبة الع�رشيني

ّ
فارتدت ف�ساتني ف�سي

رافقها  الّلمعان   .
ّ

الع�رشي بالري�ض  عة 
ّ

ومر�س بنعومة  زة 
ّ
مطر

 2018 خريف  جمموعة  من   Valentino من  اإطاللة  يف 

اأي�سًا  تتاأّخر  مل   .
ّ
البنف�سجي الّلون  بروز  مع  الراقية،  للخياطة 

 
ّ

يف اعتماد ف�ساتني هدلة بطبعات الأزهار. هي جنمة مل يتغري

اأ�سلوبها الآمن عرب ال�سنني، حتى لو مل تكن خماطرة وجريئة، 

اأعادت تدوير  التي  النجمة  اأّنها  ة، خمتلفة، فنتذّكر 
ّ
تبقى ذكي

ات عّدة.
ّ
ف�ستان زفافها الناعم وارتدته مر

Tibi

 CHANEL
 Fleur De
Diamant

Chanel Couture يف ف�ستان من

Bora Aksu يف ت�سميم من

Miu Miu
matchesfashion.com 

يف ف�ستان من

Alexander McQueen 



أسلوبها عبر السنين

بتذّكر  كفيٌل  وحده   Lady Gaga ا�سم 

ًا. هي من النجمات 
ّ
�سورها اجلريئة تلقائي

عرب  ًا 
ّ
جذري ًل 

ّ
حتو اأ�سلوبهّن  �سهد  الّلواتي 

ف�ستانًا م�سنوعًا  ترتدي  فتاة  ال�سنني: من 

دة تعتمد اأجمل ت�ساميم 
ّ
من الّلحوم اإىل �سي

يف  تها 
ّ
هوي طبعت  الراقية.  اخلياطة 

، ماكياج 
ّ
البالتيني الأ�سقر  ال�سعر  بداياتها 

واأزياء   ،David Bowie من  م�ستوحى 

غريبة مع كعوب عمالقة.

ادة احلمراء حني 
ّ
ال�سج ة على 

ّ
اإيجابي انطباعاٍت  تركت 

زة، 
ّ
ومطر جامدة  ات 

ّ
بق�س ز 

ّ
تتمي ف�ساتينها  كانت 

تربطها   .Atelier Versace دار  توقيع  من  تها 
ّ
غالبي

 Donatella مني، مثل
ّ
 امل�سم

ّ
عالقات �سداقة مع اأهم

وم�ست  اأزياء  عار�سة  اأ�سبحت  اأّنها  حتى   ،Versace
اأي�سًا.  �سديقها   ،Marc Jacobs عر�ض  ة 

ّ
من�س على 

ج 
ّ
املمو ال�سعر  لديها من  ل  املف�سّ الريرتو كان  اأ�سلوب 

اإىل اأحمر ال�سفاه الأحمر...

دة اخلياطة الراقية. يف اإطاللتها الأخرية للرتويج 
ّ
هي �سي

لفيلمها اجلديد A Star Is Born، اعتمدت ف�ستانًا اأ�سود 

من  ًا 
ّ
ف�سي واآخر   ،Armani Privé من  ج�سمها  نحت 

ع. نذكر اأّنها كانت 
ّ

Givenchy Couture مع كاب مر�س
 Hedi من توقيع ،Celine ل جنمة ارتدت ت�سميمًا من

ّ
اأو

Slimane. هذا الن�سوج يف الأ�سلوب ل يعني اأّنها لن تعود 
ة حلظٍة مفاجئة اإىل اإطاللة غريبة وباألواٍن �سارخة! 

ّ
يف اأي

اأكرث  ومالت  الفرتة  هذه  يف  اأ�سلوبها  رافق  اجلنون 

اإطاللتها  اأوحت لنا  اأقم�سة الالتك�ض الالمعة.  نحو 

ة، 
ّ
تنكري اأزياء  ترتدي  باأّنها  احلمراء  ادة 

ّ
ال�سج على 

ة تخلق اأ�سلوبًا اأكرث غرابة 
ّ
اإّل اأّنها كانت يف كّل مر

الأ�سفر.  اإىل  حتى  �سعرها  لون   
ّ

وتغري ال�سابق  من 

لكّن املفاجاأة هنا اأّنها باتت تختار لحقًا ف�ساتني 

ات ب�سيطة.
ّ

ة وبق�س
ّ
باألوان حيادي

2007

2009

2014

L A D Y  G A G A

NOW

S t y l e  E v o l u t i o n
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2007

f i l e

P R E E N  B Y  T H O R N T O N  B R E G A Z Z I  F W 1 8

t h e

BEAUTY
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تحقيق جمال

اإعداد: جويل الدكا�ض

قبلة أحمر الشفاه تنطبع في القلوب 
واألذهان إلى األبد، فكيف لو كانت من 

مجموعة Rouge Dior Ultra Rouge من 
DIOR؟ تتباهى الدار بهذه المجموعة 
الجمالّية الجديدة التي تعتبرها ثورّية 

بتركيبتها وتأثيرها، إْذ إّنها تحّقق ما تتمّناه 
النساء: لمسة مريحة على الشفاه ولون 

يدوم طوياًل.

ثورة األحمر!
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"اكسي شفاهكِ 
كرّساٍم يمّجد لوحة 
قماش يعمل عليها"

Peter Philips

الذي  ذاته   
ّ
بحد  Christian Dior مع  ة 

ّ
القوي الثورة  بداأت 

الدار  حافظت  وقد   ،New Look اأ�سلوب  مع  د 
ّ
التجد اأدخل 

 ،Peter Philips يقول  ال�سنني.  مرور  مع  النهج  هذا  على 

"لون يدوم   :Dior  لق�سم املاكياج لدى دار 
ّ
الإبداعي املدير 

اأ�سبح  احللم  ال�سفاه  اأحمر  جريئة،  األوان  رائع،  ملم�ض  اأكرث، 

 Rouge Dior Ultra Rouge جمموعة  ن 
ّ
تت�سم واقعًا". 

د �سفاه بـ12 درجة وطالء 
ّ
اأحمر �سفاه بـ26 درجة لون، حمد

ة من الّلون الأحمر 
ّ
اأظافر بـ4 درجات. انطلقت اخللطة اجلمالي

ًا مع درجة لون 
ّ
جات منه، ليكون اأيقوني

ّ
الذي مّت ابتكار 4 تدر

770، جريئًا مع درجة لون  ًا مع درجة لون 
ّ
999، رومان�سي

 
ّ
851 وم�سيئًا مع درجة لون 777. اإىل جانب الأحمر، ت�سم

ة واأخرى بيج. بعد اإجراء كّل التحاليل 
ّ
املجموعة األوانًا زهري

ما  اأّن  تبنّي  �سنوات،   10 من  لأكرث  الاّلزمة  والختبارات 

اأتت  لذا،  جديدة،  وباألواٍن  خفيفة  تركيبة  هو  املراأة  حتتاجه 

الرتكيبة كمرّطب �سفاه يغّذي من خالل الزيوت التي يحتوي 

الّلون  خالل  فمن  املجموعة،  ترافق  �سفة  ة 
ّ
الع�رشي عليها. 

 
ّ
Ombré دراماتيكي 111، ميكن منح �سفتيِك تاأثري  الأ�سود 

د 
ّ
اأي�سًا على حمد الفاحت. لرنّكز  اللون الأحمر  عرب مزجه مع 

ال�سفاه Dior Rouge Ink Lip Liner الذي يعترب كري�سة 

الثورة  اإىل هذه  ي 
ّ
. ان�سم

ّ
الر�سم ويعطي تاأثري امتالٍء طبيعي

ة وا�ستمتعي باأجمل الألوان.
ّ
اجلمالي

 Natalie Portman
ة 

ّ
يف احلملة الإعالني

 Rouge Dior ملجموعة

.Ultra Rouge
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مقابلة

أنوثة.  عليِك  تدفق  التي  ومشاعره  اإليطالّي  الحّب  نغمات  لتلتقطي   DOLCE & GABBANA دار  تدعوِك 
الوسيلة؟ عطر The Only One الجديد الذي يضّم مزيج البرغموت، زهرة البنفسج، لمسات فاكهّية وحمضّية، 
 ،Emilia Clarke البريطانّية  الممّثلة  غيرها،  َمن  المنعشة.  النفحات  من  وغيرها  البتشولي  القهوة،  بروح  رّشة 

ستجّسد خير تجسيٍد األنوثة المنبعثة من هذا العطر؟ إليِك التفاصيل في هذه المقابلة معها. 

األنوثة بطعٍم إيطايّل

اإعداد: جويل الدكا�ض

ة
ّ
Emilia Clarke يف كوالي�ض ت�سوير احلملة الإعالني
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E m i l i a  C l a r k e

ما الذي دفعِك للتعاون مع دار Dolce & Gabbana؟

 الأ�سيل، اأفتخر اأن اأكون 
ّ
ة، ال�سعيدة والإح�سا�ض الإيطايل

ّ
متّثل الدار املراأة القوي

جزءاً منه.

ما الذي اأحببِته يف عطر The Only One اجلديد؟

 ت�ستطيع اأن تنقل الذكريات، ومن 
ّ
ة ال�سم

ّ
ة وغنى. حا�س

ّ
هو عطر جّذاب يحمل قو

 فكرة اأّن هذا العطر �سيكون متناقاًل 
ّ
دة. اأحب

ّ
امل�سّلي اإيجاد العطر املنا�سب لل�سي

ونه.
ّ
بني الأجيال التي �سرتبطه باأ�سخا�ٍض يحب

اأخربينا عن احلملة الإعالنّية، وعن التعاون، وهو لي�س الأّول، مع املخرج 

Matteo Garrone ومع امل�صّورين الأخوين Morelli، لكن هذه املرّة 
يف روما؟

 Morelli والأخوين Matteo Garrone اً للعمل من جديد مع
ّ
كنت �سعيدة جد

وقد  روما  يف  ة 
ّ
الإعالني احلملة  رنا 

ّ
�سو ومرحة.  مريحة  جميلة،  اأجواء  و�سط 

ة 
ّ
اإيطالي اأجواء  الأنوثة...  العائلة،  الطعام،  امل�سرتك،  العي�ض  فكرة  على  رّكزنا 

بامتياز.

ما هي النفحات التي متّثل اإيطاليا بالن�صبة لِك؟

رائحة القهوة ومتجر بيع البوظة.

هل فّكرِت يومًا بالنتقال للعي�س يف اإيطاليا؟

اأعترب هذه املدينة مبثابة متحف كبري،  للعي�ض يف روما.  النتقال   
ّ
اأحب نعم، 

اً وال�سعب اأي�سًا 
ّ
فالتاريخ موجود يف كّل مكان. احل�سارة يف اإيطاليا جميلة جد

 عن م�ساعره بف�ساحة.
ّ

 ويعرب
ّ
حمب

INTERVIEW أشعر أّنني قريبة جّدًا"
من العطر، تجتاحني 

مشاعر األصالة، األنوثة 
والروح اإليطالّية." 

Emilia Clarke

ما كانت نقطة التحّول يف م�صريتِك املهنّية؟

 �سنة على 
ّ
م�سل�سل Game of Thrones اأطلق احلّظ بالن�سبة يل. كان قد مر

اإنهاء درا�ستي يف مدر�سة الدراما، واأردت اأن اأقول نعم لأعماٍل توقظ يف داخلي 

ى نف�سي من خاللها. زادت ثقتي بنف�سي وعملت بجهٍد كي األعب 
ّ
احلما�ض واأحتد

هذا الدور الذي ل ي�سبهني يف احلقيقة. 

ما هي اأ�رسارِك اجلمالّية؟

ق�سٍط كبري من  واأخذ  املياه، اخل�رشاوات  الكثري من  تناول  دائمًا على  ع 
ّ
اأ�سج

من  الكثري  و�سع  بعد  خ�سو�سًا  عميقًا،  تنظيفًا  وجهي  ب�رشة  اأنّظف  النوم. 

املاكياج. اأحاول دائمًا منح ب�رشتي الرتطيب الكايف.
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عطري

ملنطقة   ROBERTO CAVALLI دار  وفاء 

 La:  
ّ

عطري ديو  لإطالق  دفعها  ة 
ّ
الإيطالي تو�سكانا 

 Signature عطر   
ّ
ي�سم الإ�سدار،  املحدود   Notte

ال�سذى  على  لرنّكز   .
ّ
الرجايل  Uomo وعطر   

ّ
الن�سائي

العطر  �سانعة  مته 
ّ
�سم والذي  بالن�ساء   

ّ
اخلا�ض

العنا�رش  لتها كّل 
ّ
Louise Turner. ر�سمت يف خمي

ة، واأرفقتها مبعنى 
ّ
امللهمة من جمال الطبيعة الإيطالي

نفحات  ت�سّكل  الّليل.  اأي   ،La Notte املجموعة  ا�سم 

يف  الداكن.  املزيج  اأ�سا�ض  البي�ساء  ة 
ّ
ال�رشقي الأزهار 

الذي  واملندرين  الفلفل  نغمات  تفوح  العطر،  مة 
ّ
مقد

�سكبت  كما  الدار،  لدى  ة 
ّ
الن�سائي العطور  ة 

ّ
هوي ي�سّكل 

عن   
ّ

يعرب الذي  الأحمر  التوت  حملول  العطر  �سانعة 

الفانيليا احللوة،  الرتكيبة  اإىل  اأ�سافت  الّليل.  ة 
ّ
جاذبي

دي 
ّ
جد اخلاّلب.  التاأثري  ليكتمل  والبت�سويل  العنرب 

د حياتِك!
ّ
عطرِك كي تتجد

الّليل بنفحاٍت 
عطرّية

اإعداد: جويل الدكا�ض

 La Notte Signature عطر
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تركيبات  بطالت  هي  المكّونات 
حمضّية،  نفحات  الزهرّية:  العطور 
مع  مسك  ورود،  الياسمين،  أزهار 
لمسات خشبّية وجلدّية. نتائج عديدة 
فيما  والتزاوج  التجارب  بعد  خلقت 
بينها. الهدف الموّحد هو أن تمنحِك 
العطور الشعور بالسعادة واالكتفاء.  

سعادتِك هنا!

1•GUERLAIN Mon Guerlain 
Eau de Toilette
2•DIOR  Joy Eau de Parfum
3•YVES SAINT LAURENT 
Blouse Le Vestiaire Des Parfums 
Eau de Parfum
4•SALVATORE FERRAGAMO 
Amo Ferragamo Eau de Parfum
5•ALAÏA PARIS Alaia Nude Eau 
de Parfum
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للمسة بودرة الخدود الزهرّية تأثيٌر 
دون  ماكياجِك  إضاءة  على  كبير 
عظمتّي  على  ثّبتيها  مجهود. 
هاياليتر  فوقها  وأضيفي  الخدّين 
كظالل  أيضًا  استخدميها  شّفاف. 

عيون منعش!

خريٌف زهرّي

1•TOO FACED Peach My 
Cheeks Blush in Ginger Peach
2•CHANEL Joues Contraste 
Blush in Quintessence
3•GUERLAIN Two-Tone Blush 
in Neutral Pink
4•YVES SAINT LAURENT 
Couture Blush in Rose Saharienne
5•NARS Highlighting Blush
 in Free Soul 
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الالمعة  األضواء  كّل  استقطبي 
هكذا،  البّراقة.  األلوان  سّيدة  ألّنِك 
إلى  المسلية  األجواء  سترافقِك 
دعم  من  وستتمّكنين  مكان  كّل 
نظراتِك حتى تحمل أجمل الرسائل.

رقصة الديسكو

1•FENTY BEAUTY BY 
RIHANNA Moroccan Spice 
Eyeshadow Palette
2•MARC JACOBS BEAUTY 
O!mega Eyeshadow in Prim-o!
3•HUDA BEAUTY Obsessions 
Eyeshadow Palette in Gemstone 
4•M.A.C COSMETICS 
Dazzleshadow Liquid in Blinking 
Brilliant
5•KIKO MILANO Dark Treasure 
Metal Foil Eyeshadow
 in Golden Pression

1

2

3
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العناية  مستحضرات  جمعّية 
المبكر  منقذِك  هي  بالبشرة 
اهتّمي  التجميل.  عملّيات  من 
الكافي  بالدعم  مّديها  ببشرتِك، 
في  الموجودة  المغّذيات  من 
السيروم، كريم محاربة التجاعيد... 

نقاء رخامّي

1•GUERLAIN Blanc de Perle Brightening Lotion
2•YVES SAINT LAURENT Touche Éclat Blur 
Primer in Pink
3•RITUALS The Ritual Of  Namasté Radiance 
Anti-Aging Day Cream
4•RITUALS The Ritual Of  Namasté Radiance 
Anti-Aging Serum
5•GIVENCHY L’intemporel Blossom Crème de 
Jour Compacte Sublimatrice

1

2

3

4

5



JAMALOUKI.NET115

1•SHISEIDO Waso Color-Smart 
Day Moisturizer
2•CHANEL Sublimage L’Essence 
Fondamentale
3•DR. JART+ Water Fuse Ultimate 
Hydro Gel
4•SISLEY Ecological Compound
5•GIVENCHY L’intemporel 
Blossom Radiance Reviver Cream E
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المياه هي العنصر الذي يمنح الحياة 
لجسمِك، وباألخّص، لبشرتِك. ترتكز 
تمنحِك  كي  عليها  المستحضرات 
لؤلؤّية.  نضارة  تعكس  نقّية  بشرة 

هذا هو السّر.

قّوة المياه
2

3

4

5

1
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أحالٌم وردّية
يختبئ  هو  وها  هوّيتِك،  هو  عطرِك 
هذا  هل  زهرّية.  ألوانًا  عاكسًا  هنا 
أنثوّية  عطوٌر  جميعها  أّن  يعني 
يكون  فقد  بالضرورة،  ليس  حالمة؟ 
التي  القوّية  النفحات  يحمل  الزهرّي 

تترك وقعًا كبيرًا وراءها!

1•LOUIS VUITTON Attrape-
Rêves Eau de Parfum  

2•CHLOÉ Nomade Eau de 
Parfum

3•GUCCI Bloom Nettare Di Fiori 
Eau de Parfum

1

2

3

E
lie

 A
bi

 H
an

na
 :
ر
ي
و
�ص

ت
 –

 R
an

ia
 K

ho
ur

y 
ة:

يّ
ن
ف

ة 
ر
دا

اإ  –
  
M

an
dy

 M
er

he
b 

ق:
ي
�ص

ن
ت



JAMALOUKI.NET117

1•LANCÔME La Vie Est Belle Limited 
Edition Eau de Parfum
2•ISSEY MIYAKE L’eau D’Issey Pure 
Nectar de Parfum
3•GIVENCHY L’Interdit Eau de Parfum
4-DOLCE & GABBANA The Only One 
Eau de Parfum

1

2
4

3
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تحقيق جمال

ال شّك أّن الماكياج هو أحد االهتمامات الرئيسّية للمرأة التي تحّب االعتناء بمظهرها 
منتجات  على  األضواء  سّلطنا  التطّور،  عن  يتوّقف  ال  الجمال  عالم  وألّن  الخارجّي. 

أيقونّية كانت بمثابة نقطة تحّول أساسّية في عالم الجمال. تعّرفي على أبرزها. 

مستحضرات غّيرت 
وجه المرأة عبر السنين!

اإعداد: جووي غ�صطني

اآليالينر... سّيد األزمنة
 يف 

ّ
تعترب العينان عن�رص جذب اأ�صا�صي

الوجه وحتظى باهتماٍم كبري منذ العهد 

امللكة  عهد  خالل  وحتديداً  الفرعويّن، 

كليوباترا التي عرفت با�صتخدام الكحل 

 
ّ

لتحديد عينيها. هذا امل�صتح�رص الثوري

القادر على تبديل اإطاللتِك ب�صكٍل كامل، 

يعود  باأّنه  يقال  الأقدم،  بني  من  يعّد 

ي�صتخدم  زال  ول  �صنة   12000 اإىل 

رة. ما من 
ّ
حتى يومنا هذا بطرٍق متطو

تنّفذ  التي  القطة  عني  من  اأ�صهر  اإطاللة 

با�صتخدام الكحل اأو الآياليرن.

أظافرِك لوحة فنّية
على  باحل�صول  ترغبني  اأنِك  بّد  ل 

يف  وجّذابة!  جميلة  نة، 
ّ
مزي  

َ
اأظافر

ظهر  املا�صي،  القرن  ات 
ّ
ع�رصيني

اليوم،  نعرفه  الذي  الأظافر  طالء 

طالء  ا�صتخدام   
ّ
يتم �صابقًا  كان  اإْذ 

ارات لتزيني الأظافر وتلوينها! 
ّ
ال�صي

تجّرئي واعتمدي اآليالينر الملّون 
والالمع لهذا الموسم، أو 

يمكنِك أن تتفّنني وتعتمديه 
فوق اآليالينر العادّي.

Tip
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Brigitte Bardot

Ariana Grande

 DIOR
 Vernis Limited

 Edition in
Sulphurous

 CHANEL
 Calligraphie
 de Chanel in
Hyperblack

 URBAN
 DECAY Heavy

 Metal Glitter
 Eyeliner in

Catcall
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أحمر الشفاه األيقونّي

اأحد  الأحمر  بالّلون  ال�صفاه  اأحمر  يكون  قد 

اإّل  ة والأنوثة، 
ّ
اأقوى رموز اجلمال، اجلاذبي

يقول  تاريخه.  حول  تت�صارب  الأقوال  اأّن 

�صنة   3500 اإىل  يعود  تاريخه  اإّن  البع�ض 

اأما   ،
ّ

ال�صوماري العهد  خالل  امليالد  قبل 

م�رص  اإىل  يعود  اأّنه  فيعترب  الآخر،  البع�ض 

والن�صاء  الرجال  ا�صتخدمه  حني  القدمية، 

نات 
ّ
ع مكو

ّ
على حدٍّ �صواء. على الرغم من تنو

واحد  اأمر  يبقى  وجوده،  منذ  ال�صفاه  اأحمر 

هو الثابت: املراأة على ا�صتعداٍد دائم لتطبيق 

تها.
ّ
اأحمر ال�صفاه الأحمر لتظهر جاذبي

صبغة الشعر اآلمنة

اأنوثتها  رموز  من   
ّ
اأ�صا�صي رمز  املراأة  �صعر 

بدورها،  ال�صعر  �صبغة  جمالها.  وعنوان 

ة 
ّ
موجودة منذ الع�صور القدمية، لكن بطرق بدائي

من  م�صنوعة  اليوم  لت�صبح  ة، 
ّ
ع�صبي وتركيبات 

الأوروبية،  املفو�صية  اأّن  غري  ة، 
ّ
كيميائي مواّد 

ماّدة  ة 
ّ
اأي ا�صتخدام   ،2006 العام  يف  حّظرت 

ة مل يثبت اأّنها اآمنة يف �صبغة ال�صعر.
ّ
كيميائي

تعتبر Laura Mercier أّن 
استخدام أحمر الشفاه 

باللون األحمر يضيئ الوجه 
على الفور، ومن الممكن 

استخدامه أيضًا على الخدود 
للحصول على إطاللة 

منعشة.
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Audrey Hepburn

Kylie Jenner

Camila Coelho

 M.A.C
 COSMETICS
 Lipstick/Little

M.A.C in Ruby Woo
 NARS

 Narsissist
 Wanted Power

  Pack Lip Kit in
Hot Reds

 CHRISTOPHE
ROBIN

 Shade Variation Care
 Nutritive Mask with
 Temporary Coloring

in Baby Blond

"بالنسبة لي، الجمال 
يكمن في الشعور 

بالراحة مع نفسِك، أو 
باعتماد أحمر الشفاه 

األحمر الجّذاب!" 
Gwyneth Paltrow
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ننصحِك بتطبيق الهاياليتر 
مع القليل من الزيت 

المخّصص لتغذية البشرة، 
ألّن هذا المزيج سيساعدِك 
على تثبيت المنتج وتعزيز 

لمعانه، لتبدي نجمة 
ساطعة!

Tip

سحنة ال تشوبها شائبة!

 جديد 
ّ

يف ال�صنوات الأخرية، برز منتج ثوري

على  الهاياليرت،  ة: 
ّ
اجلمالي ال�صاحة  على 

الوجه  مالمح  اإ�صاءة  ة 
ّ
تقني اأّن  من  الرغم 

اإىل  ة 
ّ
التقني تعود هذه  قرون.  منذ  موجودة 

املمّثلون  كان  حني  ع�رص،  ال�صاد�ض  القرن 

وال�صخام  الطب�صور  قون 
ّ
يطب ون 

ّ
الربيطاني

من  اجلمهور  ليتمّكن  وجوههم،  على 

ي�صتخدم  اأو�صح.  ب�صكٍل  تعابريهم  قراءة 

من  اأجزاء  على  ال�صوء  لت�صليط  الهاياليرت 

ح ومنقذ 
ّ
الوجه وبع�ض املالمح، فهو م�صح

مالحمِك  نحت  على  ي�صاعدِك  للب�رصة، 

لإخفاء التجاعيد الدقيقة. كما بات اليوم 

املراأة  عنه  تتخّلى  ل  ًا 
ّ
اأ�صا�صي م�صتح�رصاً 

ة. برزت 
ّ
ة وامل�صائي

ّ
يف اإطاللتها النهاري

الب�رصة  اأي�صًا م�صتح�رصات ت�صحيح لون 

ات، حني بداأ خبريو املكياج 
ّ
منذ الت�صعيني

متاحًا  اليوم  لي�صبح  با�صتخدامه، 

للجميع. هذا الأخري، يعمل على ت�صحيح 

اللون  دة 
ّ

موح لت�صبح  الب�رصة  غات 
ّ
ت�صب

.
ّ
ومنحوتة ب�صكٍل مثايل

بشرة صحّية
ة 

ّ
ال�صحي ب�صحنتها  املراأة  جمال   

ّ
�رص يكمن 

واخلالية من ال�صوائب. حني ظهرت �صيحات 

الأ�صا�ض  كرمي  اجتاح  ة، 
ّ
الكوري اجلمال 

يتاأّلف   .
ّ
الأمريكي اجلمال  �صوق  امل�صغوط  

ليمنح  املنتج،  منها  ب 
ّ
يت�رص اإ�صفنجة  من 

املنتج يف  ة. وجد هذا 
ّ
تغطية طبيعي ب�رصتِك 

اإىل  دخل  لكّنه  زمن،  منذ  ة 
ّ
الآ�صيوي ال�صوق 

العام  يف  الأوىل  ة 
ّ
للمر ة 

ّ
الأمريكي ال�صوق 

 الذي 
ّ

2014. كذلك، ظهر كرمي BB الآ�صيوي
ة للعناية بالب�رصة، 

ّ
يوّفر تغطية مبزايا اإ�صافي

منها احلماية من ال�صم�ض، م�صادات الأك�صدة 

للون  ح 
ّ
CC، فهو م�صح اأما كرمي  وغريها. 

وال�صحوب.  لالحمرار  �صت 
ّ
تعر التي  الب�رصة 

 
ّ
اأخرياً، يعترب كرمي DD مزيجًا بني كرميي

اأما يف ما يتعّلق بكرمي  اآن.  يف   CCو BB
فيتمّتع  ة، 

ّ
املائي الرتكيبة  ذات  الأ�صا�ض 

برتكيبة خفيفة على الب�رصة، اإذ ل ت�صعرين 

 
ّ
اليومي اأ�صبح املنتج  حتى بوجوده. لذلك، 

جتدر  الن�صاء.  معظم  حقيبة  يفارق  ل  الذي 

ن 
َ
الإ�صارة اإىل اأّن دار Chanel كانت اأوىل م

اأطلق هذا املنتج.
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Rihanna

Kendall Jennerو Kylie

 MARC JACOBS
 BEAUTY

 Dew Drops
 Coconut Gel
 Highlighter in
Golden Peach

 GUERLAIN
 Lingerie de
Peau in Light

TARTE
COSMETICS
 BB Tinted 

 Treatment in
Medium

 DIOR
 Capture

 Dreamskin
in Ivory

 M.A.C
COSMETICS

 Studio Conceal
 and Correct

 Palette in
Medium
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شعرِك تاج إطاللتِك!

�صعر  ت�رصيحة  ة 
ّ
اأي تنفيذ  ميكنِك  لن  بالتاأكيد، 

 ،1888 العام  يف  ال�صعر!  جمّفف  ا�صتخدام  دون 

Alexandre-  
ّ
الفرن�صي ال�صعر  م�صّفف  نال 

على  اخرتاع  براءة   ،Ferdinand Godefroy
ابتكاره هذا املنتج الذي ي�صتحّق عليه ال�صكر!

رموشِك الساحرة 

اأ�صا�ض  ي�صّكالن  العينني  اأّن  الكثريون  يعترب  قد 

مالمح الوجه. قبل ظهور ال�صبغات ال�صطناعية، 

كالرماد،  الطبيعية،  نات 
ّ
املكو املراأة  ا�صتخدمت 

 
ّ

 الأمر خالل العهد الفيكتوري
ّ

لتلوين رمو�صها. تغري

 Eugène ابتكر  اأن  بعد   ،1830 العام  يف 

الفحم  Rimmel  املا�صكارا امل�صنوعة من غبار 
اأ�صبحت  وهكذا  الفازلني.  مادة  مع  املمزوج 

اإ�صافة  اأما  باملا�صكارا!  مقرتنة   Rimmel كلمة 

عينيِك  متنح  اأن  فيمكنها  ال�صطناعية،  الرمو�ض 

مظهراً جمياًل. اجلدير بالذكر اأّنه يف العام 1916، 

 David W. Griffith  
ّ
الأمريكي املخرج  قام 

بابتكار الرمو�ض ال�صطناعية لإ�صافة تاأثري على 

ات 
ّ
الأفالم ال�صامتة، وبرزت �صعبيتها يف ثالثيني

القرن املا�صي.

Kim Kardashian

Twiggy

Rita Hayworth  DYSON
 Supersonic
Hair Dryer

 HUDA
 BEAUTY

 Classic Lash
in Claudia

 YVES SAINT
 LAURENT

 Mascara Vinyl
 Couture in I'm

The Madness

Rimmel ل ما�صكارا من
ّ
اأو

�صعاد ح�صني

Izabel Goulart

طريقة قدمية 

لتجفيف ال�صعر!



Aya Faisal

الخطوة الأولى التي اأقوم بها عند ال�صباح:

 ،M. Asam من  منّظف  رغوة  بجل  وجهي  اأغ�صل 

من   Cو  E الفيتامينين  �صيروم  ق 
ّ
اأطب  

ّ
ثم

.M. Asam ومرّطبًا من DERMAdoctor

:
ّ
الفطور المف�ّصل لدي

الفاكهة والخ�صار، مثل الأنانا�ض، الخيار والبّطيخ.

 يعتمد على:
ّ
ماكياجي ال�صباحي

 Ameera من  الأرغان  �صيروم  ًل 
ّ
اأو ق 

ّ
اأطب

ال�صحنة،  لماكياج  الفاوندي�صن.  قبل   London
 Benefitو  Too Faced  

ّ
م�صتح�صري بين  اأمزج 

 .Make Up For Ever من  كون�صيلر  واأ�صع 

ظالل  الخدود،  بودرة  الكونتورينغ،  علبة  اأ�صتخدم 

من  جميعها  ال�صفاه،  واأحمر  الهاياليتر  العيون، 

.Anastasia Beverly Hills

�صرّي في الماكياج:

هي  الأولى  ة: 
ّ
الحر البودرة  من  اأنواع   3 اأ�صتخدم 

 By Terry من Hyaluronic Hydra Powder
 اأ�صع 

ّ
اأ�صتخدمها على الجبين لإخفاء الخطوط، ثم

واأخيراً،  العينين،  تحت  منطقة  على  ثانية  بودرة 

اأكون  اأن  بعد  الوجه  كّل  على  ة 
ّ
حر بودرة  ق 

ّ
اأطب

اأنهيت الكونتورينغ والت�صمير.

طريقة اإزالة الماكياج:

اأداة  بتمرير  اأقوم   
ّ
ثم الرغوة،  �صيروم  اأ�صتخدم 

الب�صرة  تنّظف  التي   Foreo من   Mini Luna
مياه  با�صتخدام  الماكياج  روا�صب  اأنّظف  داً. 

ّ
جي

من  مرّطب  كريم  يليها   Garnier من  مي�صيالر 

.DERMAdoctor

 قبل النوم:
ّ
روتيني الجمالي

       Carita ب�صرتي:  على  ال�صيروم  من  نوعين  ق 
ّ
اأطب

.Mavala ي الرمو�ض من
ّ
وKiehl’s، واأ�صع مقو

طريقة العتناء ب�صعري:

اأ�صتخدم �صامبو من Herbal Essences وعالجًا 

.Kevin Murphy من م�صتح�صرات

اأف�صل �صيحة جمالّية من مجموعات خريف 

و�صتاء 2018-2019:

.Louis Vuitton اإطاللت عر�ض

البشرة المثالّية 
هي األساس

Aya Faisal
على  المعروفة  فيصل،  آية 
هي   ،Theayoot باسم  إنستقرام 
تتشارك  سعودّية  فاشينيستا 
بالموضة  شغفها  متابعيها  مع 
تطّبق  الماكياج،  في  والجمال. 
االعتناء  تنسى  وال  ذكّية  خطوات 
تطبيق  خالل  من  بشرتها  بصّحة 
السيروم والفيتامينات. ستشاركنا 

هنا أسرارها الجمالّية. 
اإعداد: جويل الدكا�ض

My beauty
routine

Aya Faisal

أتحّضر للخروج على أنغام أغنية

 .Jacqueesلـ At The Club 

"أفضل نصيحة 
تلقيتها هي إبقاء 

البشرة دائمًا 
منتعشة."

عطري المف�ّصل:

Black Musk من 
.Alexandre.J

ل اأخرج من المنزل من دون:

حقيبة فيها عطر واأحمر �صفاه.

اأيقونات الجمال 

:
ّ
المف�ّصالت لدي

،Kylie Jenner
 ،Fouz Al Fahad

 ،Diala Makki
.Fatima AlMomen

 ANASTASIA
 BEVERLY

 HILLS Matte
Lipstick

 FOREO
Mini Luna

 BY TERRY
 Hyaluronic

Hydra Powder

 DERMAdoctor
Kakadu C

 Kylie
Jenner
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محاِربة من عالم 
األفالم السينمائّية

اإعداد: جووي غ�صطني

ومنتجة  خمرجة  ل 
ّ
اأو هي  العمر،  من  اأربعني  البالغة  اخلاجة  نايلة 

من  جها 
ّ
تخر بعد  املّتحدة.  ة 

ّ
العربي الإمارات  يف  ة 

ّ
�صينمائي

 Mass اأو   
ّ

اجلماهريي الّت�صال  يف  بدرجة  للطالبات  دبي  كّلية 

العرب  راديو  على   
ّ

اخلا�ض برناجمها  قّدمت   ،Communication
اأكملت درا�صتها يف  الذي اكت�صفت من خالله �صغفها ب�صناعة الأفالم. 

جامعة Ryerson يف كندا التي عرفت مبنهجها ال�صهري يف اخت�صا�ض 

�صت �رصكة اأفالم 
ّ
�صناعة الأفالم، حتى العام 2005. يف العام عينه، اأ�ص

�صت 
ّ
نايلة اخلاجة، وهي اليوم مديرتها التنفيذية. يف العام 2007، اأ�ص

 يف دبي اأطلقت عليه ا�صم The Scene Club، كما 
ّ
ل ناٍد �صينمائي

ّ
اأو

ة ونالت 
ّ
كتبت واأخرجت العديد من الأفالم، ُعر�صت يف مهرجانات دولي

ل فيلم لها بعنوان 
ّ
رت نايلة اأو

ّ
العديد من اجلوائز. يف العام 2016، �صو

Animal الذي مّت تر�صيحه جلوائز Muhr Emirati يف مهرجان دبي 
التحكيم  الفيلم جائزة جلنة  نال هذا   .2016 للعام   

ّ
الدويل  

ّ
ال�صينمائي

 Italian Movie ق�صري خالل مهرجان 
ّ
-خيايل

ّ
كاأف�صل فيلم روائي

 يف مهرجان راأ�ض اخليمة 
ّ
Award يف العام 2017 واأف�صل فيلم روائي

ة يف الإمارات يف فرباير من العام اجلاري. مل تكتِف 
ّ
للفنون الت�صكيلي

ة يف 
ّ
نايلة بهذا احلّد من الإجنازات، اإْذ �صّنفت �صمن اأف�صل 50 �صخ�صي

ة مل تتجاوز 
ّ
ة عربي

ّ
ة، و�صمن لئحة اأقوى 100 �صخ�صي

ّ
ال�صينما العربي

 Visionary of  the Year جائزة  على  حازت  كما  الأربعني.  �صّن 

ذلك،  اإىل  بالإ�صافة   .Arabian Business Awards حفل  خالل 

العام  منذ  ة 
ّ
التجاري  Canon �رصكة  قبل  من  ك�صفرية  نايلة  اختريت 

2011. وقد اأُعلنت موؤّخراً كاأف�صل رائدة يف جمال الأعمال خالل حفل 
Gulf Business Awards للعام 2017.

صانعات  من  واحدة  هي  الخاجة  نايلة 
منتجة  أّول  كونها  العربّية،  السينما  تاريخ 
المّتحدة.  العربّية  اإلمارات  في  ومخرجة 
األفالم  صناعة  عالم  في  عامًا   16 بعد 
السينمائّية واألعمال، تمّكنت نايلة من أن 
تثبت وجودًا كبيرًا من خالل اإلنجازات التي 
مجتمع  إلى  تنتمي  أّنها  خاّصًة  حّققتها، 
السينما.  عالم  على  االنفتاح  محدود 

تعّرفي على أبرز إنجازاتها!

نايلة الخاجة

 Dubai International يف مهرجان

Film Festival للعام 2017

 Doha Tribeca Film يف مهرجان

Festival للعام 2012

يف مهرجان 

 
ّ
ة ال�صينمائي

ّ
البندقي

للعام 2018

Aya Faisal

My beauty
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تحقيق جمال

صيحة  مجّرد  من  أكثر  الكورّي  الجمال  بأّن  نعلم  أصبحنا 
مجّرد  باألمس  كان  ما  ليستمّر...  موجود  هو  بل  مؤّقتة، 
من  أساسّيًا  جزءًا  اليوم  بات  الناس،  فضول  أثارت  موجة 
معايير  الكورّية  المرأة  لدى  الواقع،  في  العالمّية.  السوق 
جمالّية عالية ليس من السهل الوصول إليها، هي متطّلبة 
جّدًا حين يتعّلق األمر بمظهرها، وببشرتها باألخّص. تسعى 
الجمال  مستحضرات  قطاع  يجعل  ما  الكمال،  إلى  دائمًا 
االبتكار  أصبح  األمر.  هذا  لتحقيق  جاهدًا  يعمل  الكورّية 
التجارّية  العالمات  تنافس مئات  ضرورّيًا، ال سيما في ظّل 
أّما السؤال، فهو: هل الجمال الكورّي متوارٌث  فيما بينها. 
بالجينات أم ُيكتسب؟ وهل كّل هذا المجهود في سبيل 
الظهور بصورة معّينة يستحّق العناء؟ في هذا التحقيق، 
لها  تخضع  التي  المألوفة  غير  التجميل  عملّيات  سنعرض 
العديد من النساء في كوريا، ثّم سنتعّرف على مكّونات 

عّدة تدخل في تركيبات أحدث المستحضرات.

الجمال يف كوريا
حّظ؟ سّر أو

اإعداد: نور عرموين

تلّقب عارضة 
األزياء الكورية 

 Yoon Young Bae
بـMulan، ألنها 

تشبه شخصّية 
ديزني الشهيرة

تشير بعض اإلحصاءات 
إلى أّن كورّي على ثالثة، 
بين 19 و29 عامًا، خضع 

إلحدى أنواع عملّيات 
التجميل.

بأعلى نسبة عملّيات 
تجميل في العالم، 

يقارب عددها المليون، 
تعتبر كوريا الجنوبية 

عاصمة العالم 
التجميلّية!

 Yoon Young Bae يف عر�ض اأزياء 
Elie Saab خلريف 2017
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ة لدى 
ّ
اليومي ات التجميل جمبولة باحلياة 

ّ
عملي

ًا 
ّ
اأ�صا�صي اأمراً  تعترب  وهي  كوريا،  يف  الن�صاء 

يفر�ض  هناك  فاملجتمع  الذات،  م�صري  يحّدد 

مبا�رصة،  غري  اأو  مبا�رصة  بطريقة  اجلميع،  على 

ات 
ّ
العملي اأكرث   

ّ
يف�رص ما  معنّي،  ب�صكٍل  الظهور 

تلك  من  الكمال!  اإىل  الو�صول  بهدف  غرابًة 

ات مثاًل، نذكر ا�صتئ�صال الأ�صالع، �صغط 
ّ
العملي

الأنف، رفع البت�صامة وح�صو العينني املعروفة 

عن  كناية  الأخرية  هذه   .Aegyo Salبـ اأي�صا 

ة 
ّ
الدهني الروا�صب  العني. تلك  الدهون حتت  زرع 

تبدو  لأنها  وبراءًة،  �صبابًا  اأكرث  اإطاللة  متنحِك 

ة التي تت�صّكل حتت العينني 
ّ
مثل الأكيا�ض الطبيعي

 رفع البت�صامة، 
ّ

ا يف ما يخ�ض
ّ
عند البت�صامة. اأم

ببنج  العيادة  يف   
ّ
يتم ات 

ّ
العملي من  النوع  فهذا 

 ويتطّلب �صاعة واحدة فقط. رفع زوايا 
ّ
مو�صعي

ة من خالل التحّكم بع�صالت الوجه 
ّ
الفم املتدلي

التي حتيط بالفم، مينحِك مظهراً م�رصقًا.

ة يف كوريا �رص�صة  جّداً، 
ّ
املناف�صة بني الدور اجلمالي

منخف�صة  املنتجات  اأ�صعار  اإبقاء  على  ي�صاعد  ما 

اأي�صًا على  اأبداً، وما يحّث  دون الت�صحية باجلودة 

لكت�صاف  والتطوير  الأبحاث  من  باملزيد  القيام 

�صمكة  بي�ض  احللزون،  النحل،   
ّ
ك�صم جديدة،  مواّد 

 Centella Asiatica  ال�صلمون، دهن ال�صوف، نبتة

نات 
ّ
و�صائل Pitera... هذه الأخرية هي اأحدث املكو

لب�رصٍة  العديد من امل�صتح�رصات  ُت�صتخدم يف  التي 

ت�صتخدم  املثال،  �صبيل  على  ون�صارًة.  جماًل  اأكرث 

م�صتح�رصات  لبتكار  نات 
ّ
املكو هذه   SK-II دار 

بالفيتامينات  الغني   Pitera �صائل  من  م�صنوعة 

ومينحها  ملم�صها  ن 
ّ
يح�ص الب�رصة،  يرّطب  والذي 

SKIN 1004، فت�صتخدم نبتة  اأما  زة. 
ّ
اإ�رصاقًة ممي

اإنتاج الكولجني  Centella Asiatica التي حتّفز 
 ال�صباب لأنها 

ّ
اأي�صًا على حّل م�صكلة حب الة 

ّ
والفع

 The حتّفز اإنتاج م�صادات الأك�صدة يف الب�رصة. دار

يف  احللزون  ا�صتخدام  على  بدورها  تعتمد   Saem
التجاعيد  حتارب  لأنها  م�صتح�رصاتها  تركيبات 

وتعيد اإىل ب�رصتِك �صبابها.

  Lee الأزياء  وعار�صة  املمّثلة  ت�صتخدم 

 ،Honey Leeبـ املعروفة   Ha-nui
حول  للتدليك  ال�صرياميك  من  �صغري  وعاء 

د للم�صاعدة على 
ّ
وجهها ورقبتها. الوعاء جي

التخّل�ض من التجاعيد املزعجة عند خطوط 

البت�صامة وحول العينني واحلاجبني.

اأكرث  من  واحدة   HoYeon Jung ُتعترب 

ات 
ّ

ًا. م�صت على من�ص
ّ
العار�صات املطلوبات حالي

 Marc Jacobs ،Fendi اأمثال  الأزياء،   دور 
ّ
اأهم

وLouis Vuitton. لكي تعتني ب�صعرها، ت�صطفه 

اأي�صًا،  البارد  بالهواء  جتّففه   
ّ
ثم البارد،  باملاء 

ق قطراٍت من الزيت.
ّ
وتطب

وجهها  بغ�صل   Jun Ji-hyun املمّثلة  تبداأ 

تختم   
ّ
ثم الغ�صول،  و�صع  قبل  فاتر،  مباء 

 .
ّ
روتينها بال�صطف مباء باردة لت�صكري امل�صام

التي تختارها دار  الأوىل  ة 
ّ
الكوري هي املراأة 

Gucci Timepieces كوجٍه اإعالينٍّ لها.

حوالي مئة ألف 
سائح يزور كوريا 
كّل سنة إلجراء 
عملّيات التجميل

 PUREHEALS
Centella 90 Ampoule

 SKIN 1004
 Madagascar

Centella Asiatica 100

 THE SAEM
Snail Essential EX

 HOLIKA HOLIKA
 Prime Youth Placenta

Mask Sheet

نصائح للعناية بالبشرة من 
:Song Hye-Kyo الممثلة

•اغ�صلي وجهِك مباء الأرّز لأنه يحتوي 
على جمموعة من الفيتامينات، املعادن 

والأحما�ض الأمينية.

•ا�رصبي �صاي Boricha، فهو باأهمية املاء.
قي قناع بيا�ض البي�ض والع�صل لتفتيح 

ّ
•طب

الب�رصة. 

Song Hye-Kyo يف احلملة 
ة.

ّ
ة لدار Laneige الكوري

ّ
الإعالني
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اإعداد: جويل الدكا�ض

اإلرث  نحو  كلّيًا  انخطافًا  ستكون  النتيجة  بأّن  تنّبأُت  الجديد،  العطرّي   SALVATORE FERRAGAMO دار  مشروع  عن  سمعت  عندما 
اإليطالّي، نفحات تتالعب باألحاسيس، وحنين يعانق الذكريات، وقد صدقت توّقعاتي! من مدينة فلورانسا، عاصمة مقاطعة توسكانا 
انطلقت مجموعة Tuscan Creations كلغٍز أردت تفكيك شفراته، فكيف تجّرأت الدار على ابتكار 11 عطرًا جديدًا ومختلفًا في مجموعة 

واحدة، وفي ظّل منافسة عالية وسط سوق العطور؟ من مدينة فلورانسا بدأت رحلة بحثي.

توسكانا... رحيقِك ال ُينسى

-

بالقرب من جسر 
Ponte Vecchio
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 Salvatore دار  قلب  على  العزيزة  فلوران�صا،  غريها  ن 
َ
م

 ،Tuscan Creations الأوفى ملجموعة  �صتكون   Ferragamo
اأ�صتيقظ فيها  تو�صكانا.  ن�صجها جمال  11 قارورة  والكا�صفة عن 

�صائٍح  األف  ًا 
ّ
يومي تنقل  التي  اخليول  حوافر  قرقعة  اأ�صوات  على 

بني  �صوارعها  يف  اأتوه  ة. 
ّ
تو�صكاني مغامرة  ليعي�ض  �صافر  و�صائح 

ال�صا�صع  بنهرها  خيايل  يف  واأ�رصح  القدمية  ال�صخمة  املباين 

يف  ال�صهري   Cantuccini بب�صكويت  اأتلّذذ  العتيق.  وج�رصها 

زاوية...  كّل  يف  املنت�رصة  املواهب  مبو�صيقى  اأ�صتمتع  املدينة، 

حيث  النه�صة،  ع�رص  راأ�ض  م�صقط  يف  اأنا  اأنده�ض،   
ّ
ثم اأنده�ض 

اأمثال  واملنحوتات،  ة 
ّ
الفني الّلوحات  اأجمل  عظماء  فّنانون  قّدم 

هنا  والهند�صة،  ال�صعر  هنا   ،Donatello ،Michelangelo
البداية والاّلنهاية. تن�ّصقت املدينة بتاريخها وامتالأت من عظمتها 

 يف العامل. فهمت جمموعة 
ّ

لة لدي وتاأّكدت اأّنها من املدن املف�صّ

Tuscan Creations، لأّنني فهمت املدينة وزاد حما�صي لتن�ّصق 
العطور واختبار ما اإذا كانت نفحاتها بالفعل نفحات تنقلني اإىل  

تو�صكانا، متى اأردت ذلك.

عصر النهضة: بداية من دون نهاية

 Cantuccini بسكويت
ضروري بعد وجبة الغذاء

-مجموعة Tuscan Creationsفي حفل عشاء إطالق 

-
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ة العالية لي�ض فقط يف عامل املو�صة، 
ّ
توؤمن الدار باحلرفي

بني  بامل�صاواة  اأي�صًا  توؤمن  العطور.  تركيب  يف  اإّنا 

اعتربت  للجن�صني.  العطور  �صت 
ّ

خ�ص لذا،  واملراأة،  الرجل 

لأفخم  انتقاء  ة 
ّ
عملي كاأّنها   Tuscan Creations

نات واأف�صل �صانعي 
ّ
الأقم�صة، هكذا مّت اختيار اأجود املكو

العطور يف العامل. التحّدي كان الوحي من تو�صكانا، من 

الرخام،  بالط  وحتى  احلقول،  الهند�صة،  ة، 
ّ
الفني الرموز 

 Alex صنعه� Rinascimento وهذه هي النتيجة: عطر

فلوران�صا.  مدينة  رمز  ال�صو�صن،  زهرة  على  مرّكزاً   Lee
 5 بدوره  ابتكر   Fabrice Pellegrin العطور  �صانع 

 C

،Convivio ،Calimala وهي  املجموعة  يف  عطور 

عطر   .Vendemmia ،LatCorte ،Testa Di Moro
 ،Alexandra Carlin من توقيع Bianco Di Carrara
Alberto Morillas، عطر  Punta Ala من توقيع  عطر 

Viola Essenziale من توقيع Sonia Constant، عطر 
وعطر   ،Domitille Bertier توقيع  من   Terra Rossa
.Natalie Gracia-Cetto من توقيع La Commedia

11 عطر، 11 قّصة

Salvatore Ferragamoصورة من الأر�صيف لـ�

Vendemmia عطر
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Giovanna Ferragamo

INTERVIEW

Giovanna Ferragamo هي رمٌز حّي من رموز الدار اإليطالّية. 
هي ابنة مؤّسس الدار Salvatore Ferragamo، شاركتنا في هذه 

.Tuscan Creations المقابلة افتخارها بمجموعة

"اإلبداع، الحرفّية واإلرث من 
المبادئ التي اّتخذتها من 

توسكانا وقد أّثرت على 
نظرتي الشاملة للدار."
Giovanna Ferragamo

كيف بد�أت حكاية Tuscan Creations؟

 Salvatore هي جمموعة خلقت بهدف اال�شتفادة من تو�شكانا و�شّد الروابط مع دار

 .Ferragamo

كيف ت�سفني �لعالقة بني تو�سكانا وSalvatore Ferragamo؟

لطاملا كانت تو�شكانا م�شدر اإلهاٍم للدار وو�شيلة اّت�شال بني االإقليم والدار خللق 

ة االإن�شان وقدرته اخلّلقة، وباإبداع دار 
ّ
حكاية فريدة من نوعها. هي احتفال بقو

تها املولودة من اإرٍث ثمني.
ّ
Salvatore Ferragamo وحرفي

 Tuscan كيف ترين قّوة �لألو�ن، خ�سو�سًا �أّن كّل عطر من جمموعة

Creations يعّب عن جوهره من خالل لونه؟
 Eau De ،ة

ّ
ر جمموعة العطور هذه كمجموعة االأقم�شة املرّقعة، لكن عطري

ّ
اأت�شو

الدار  لدى  ة 
ّ
مهم مرحلة  هو  املرّقعة  االأقم�شة  ا�شتخدام  اآخر.  نوع  من   Parfum

زة، اإىل جانب تّقلبات 
ّ
ل�شناعة االأحذية منذ البداية. اأ�شبح ذلك من ال�شمات املمي

املو�شة واالأذواق.

 عطر من �ملجموعة ياأخذِك بالذ�كرة �إىل رحلة ل تنتهي؟
ّ
�أي

يف  ال�رسو  ب�شجر  يذّكرين  اجلديدة،  الوالدة  يعني  الذي   Rinascimento عطر 

تو�شكانا وبطفولتي. نريد تدعيم علقة الدار مع اجليل اجلديد، من خلل خّط ذهب 

.
ّ

ينطلق من فلوران�شا. مزايا العطر: مزهر، يعلق بالذاكرة، حيوي

هل ت�سّجع �لد�ر �حلركة �لن�سوّية؟

 ،
ّ
الذاتي التقييم  التكامل، زيادة  �شواء على �شعيد   

ّ
ة منو

ّ
يدّل على عملي امل�شطلح 

ة اإىل عك�س مفهوم احلدود من 
ّ
ة وتقرير امل�شري. توؤّدي هذه العملي

ّ
الكفاءة الذاتي

اأجل حتقيق نتائج تتجاوز التوّقعات، من خلل الثقة بالذات وبالقدرات. هذه هي 

ع بها الدار الن�شاء يف جميع اأنحاء العامل.
ّ
الطريقة التي ت�شج

تت�سّمن �لعطور �لكثري من �ملكّونات �ل�رشقّية. كيف بر�أيِك تتالقى �ملجموعة مع 

متطلّبات �ملر�أة �لعربّية؟

ة، مثل الراتنج، العنرب، امل�شك 
ّ
ة والتقليدي

ّ
نات الطبيعي

ّ
هناك اأوجه �شبه بني املكو

ة.
ّ
وخ�شب ال�شندل والتي �شحرت تو�شكانا والبلدان العربي

كيف تتعاملني مع �ملناف�سة؟

املناف�شة يف عامل العطور على نحٍو متزايد و�رسيع، كما ت�شيطر عليه ال�شيحات 

اإيطاليا. نحن نحاول  تنا على منتوجات م�شنوعة يف 
ّ
ا�شرتاتيجي الكبرية. ترتكز 

.
ّ
احلفاظ على خّط التكامل بني الدار واجلودة العالية يف املواّد اخلام

 عاملنا. �أين تقف �لد�ر ّتاه �ملو�سوع؟
ّ
�جتاح �لت�سّوق �للكرتوين

ال�شحافة  ة 
ّ
اأهمي نن�شى  وال  ة 

ّ
رقمي اأكرث  اأ�شبحت   Salvatore Ferragamo دار 

التي ت�شاعدنا للو�شول اإىل كّل نوع من امل�شتهلكني.

Rinascimento عطر



130JAMALOUKI.NET

 ،Gipuzkoa ملنطقة  ة 
ّ
االإداري العا�شمة   San Sebastián تعترب 

 Basque منطقة  ت�شّكل  التي  الثلثة  املحافظات  اإحدى  وهي 

Autonomous Community. تنعم عا�شمة الطهو يف اإ�شبانيا 
 Playaو Ondarreta 

ّ
ب�شاحٍل جّذاب، اإْذ اإّنها االأكرث �شهرًة ب�شاطئي

 ،Concha و�شط خليج Santa Clara تقع جزيرة .de la Concha
ة ت�شّكل ملذاً رائعًا خلل 

ّ
قبالة ال�شاحل، وهي جزيرة �شغرية جبلي

ه 
ّ

التوج فعليهم  االأمواج،  ركوب  و 
ّ
حمب ا 

ّ
اأم الظهرية.  بعد  ما  فرتة 

 San Sebastián ُتعرف  ًا. 
ّ
عاملي املعروف   Zurriola �شاطئ  اإىل 

وهي  العامل،  يف  املاأكوالت  تناول  وجهات  اأ�شهر  من  واحدة  باأّنها 

ات فّن الطهو، باالإ�شافة اإىل مطاعمها احلائزة 
ّ
ل ملحب

ّ
املق�شد االأو

San Sebastián كانت  اأّن  Michelin. على الرغم من  على جنوم 

من  ًا 
ّ
اأي تفقد  مل  اأّنها  اإاّل  ني، 

ّ
االإ�شباني امللوك  لدى  لة  املف�شّ الوجهة 

ز مببانيها االأنيقة، اجل�شور املزخرفة، 
ّ
 ال�شنني. تتمي

ّ
بريقها على مر

ة. 
ّ
ة �شاحرة لهذه املدينة ال�شاحلي

ّ
احلدائق اجلميلة والتي تخلق خلفي

فندق  اأبرزها  منها،  يتجّزاأ  ال  جزءاً  ال�شخمة  العمارة  تبقى  كذلك، 

ال�شاطئ،  فوق  يطفو  الذي   Belle Epoqueو  María Christina
بف�شل   ،Parte Vieja يف  القدمية  املباين  اإحياء  اإعادة  مّتت  كما 

اإ�شافة االألوان. جتمع مدينة San Sebastián القدمية، بني التقاليد 

ة، 
ّ
التاريخي وال�شوارع  ال�شيد  ميناء  على  التنّزه  خلل  واحلداثة! 

تنبعث رائحة طبق Pintxos من كّل زاوية. هذه االأخرية هي وجبة 

.Basque ة يف �شمال اإ�شبانيا، وحتديداً يف
ّ
تقليدي

المقصد الحلم 
لعاشقات الطعام! 

تائهة في أحد األماكن

SAN SEBASTIÁN
تحيط بها شواطئ ذهبّية وتالٌل كثيرة، 
تتمّتع بجاذبّية ال يمكن نكرانها، تشتهر 

بمطاعمها، باإلضافة إلى هندستها 
المعمارّية الضخمة وثقافتها المشّوقة، 
دون أن ننسى أّنها المقصد األّول لمحّبات 

فّن الطهو وتذّوق األطباق الحائزة على 
نجوم Michelin. نعم، لقد حزرِت، هي 

 Sanالمعروفة رسمّيًا بـ Donostia مدينة
Sebastián، والواقعة شمالّي شرقّي 

الدولة اإلسبانّية، على بعد 30 كيلومترًا 
من الحدود الفرنسّية. تعّرفي عليها 

لعّلها ستكون مقصدِك القادم.
اإعداد: جووي غ�شطني
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ن�شبًة حلجمها، حتت�شن San Sebastián جمموعة هائلة من املهرجانات 

قام 
ُ
ة، من بينها International Film Festival الذي ي

ّ
واالأحداث الثقافي

يتكّلل  وهوليوود.  اأوروبا  من  جنومًا  ي�شتقبل  والذي  �شبتمرب  �شهر  خلل 

اأ�شبوع من االحتفاالت  Semana Grande، وهو  اأغ�شط�س باحتفال  �شهر 

طهو  معار�س  ة، 
ّ
مو�شيقي مهرجانات  اأي�شًا  هناك  ال�شوارع.  يف  املقامة 

ة حتتفي بثقافة البا�شك. كذلك، هناك اأحداث من 
ّ
�شخمة ومهرجانات �شعبي

 Kursaal ة يف املدينة، من بينها
ّ
نوٍع اآخر ُتقام يف اأحدث املراكز الثقافي

 Teatro Victoria Eugenia  ،Congress Centre and Auditorium
عّد San Telmo Museoa اأحد اأف�شل املتاحف يف اإقليم 

ُ
وTabakalera. ي

تاريخ  ا�شتك�شاف  من  متّكنِك  للهتمام،  مثرية  جمموعة   
ّ
ي�شم  ،Basque

مّت  الذي   Parque de Cristina Enea زيارة  تن�شي  ال  وثقافته.  االإقليم 

ملذاً  يعّد  املكان  هذا  لزوجته.  تكرميًا   Mandas دوق  ِقبل  من  ت�شميمه 

احتوائه  ب�شبب  ني، 
ّ
املحلي ال�شّكان  لدى  ًل  مف�شّ

اإىل  باالإ�شافة  احليوانات،  بع�س  نباتات،  على 

 ،El Aquarium زيارة  تن�شي  ال  اللبنايّن.  االأرز 

العامل  يف  االأ�شماك  اأحوا�س  اأكرب  من  واحد  الأّنه 

 Palacio ا
ّ
ة. اأم

ّ
عًا باملخلوقات البحري

ّ
واالأكرث تنو

للمملكة   
ّ
ال�شيفي  

ّ
املقر كان  فقد   ،Miramar

للمو�شيقى.  ة 
ّ
كلي اإىل  اليوم  ل 

ّ
وحتو ة، 

ّ
االإ�شباني

لذا  الزيارة،  ت�شتحّق  وغريها  االأماكن  هذه  جميع 

ابدئي بت�شجيل امللحظات.

San Telmo Museoa متحف

Parque de Cristina Enea منتزه

وقت  حان  بالن�شاطات،  مليء  يوٍم  بعد 

التمّتع بق�شٍط من الراحة! نن�شحِك باختيار 

 
ّ
التاريخي  María Cristina فندق 

ل 
ّ
االأو املق�شد  وهو  املدينة،  و�شط  الواقع 

مهرجان  يح�رسون  الذين  للم�شاهري 

ز 
ّ
يتمي  .International Film Festival

هذا املكان بديكور من الطراز القدمي يعود 

مع  حدائق  به  وحتيط   
ّ
الذهبي الع�رس  اإىل 

اإطللة على نهر Urumea. اأبرز امل�شاهري 

 C،Coco Chanel ا�شتقبالهم،  مّت  الذين 

Bruce Springsteen وغريهما. اإْن كنِت 
نن�شحِك  وال�شكينة،  الراحة  عن  تبحثني 

لِك  يقّدم  الذي   Akelarre فندق  بزيارة 

جتربة مرتفة مع اإقامة 5 جنوم، اإ�شافًة اإىل 

.Michelin مطاعمه التي حتظى بنجومAkelarre فندق
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تائهة في أحد األماكن

 San مدينة  يف  ة 
ّ
اأ�شا�شي ميزة  الطهو  فّن 

املنطقة  هذه  اكت�شبت  ال�شبب،  لهذا   ،Sebastián
بف�شل  ما 

ّ
�شي ، ال 

ّ
نطاٍق عاملي وا�شعة على  �شهرًة 

يف  مطاعم   7 بني  من  املقّدمة.  االأطباق  جودة 

اإ�شبانيا حائزة على 3 جنوم Michelin،   منها 

املجموع  ليقّدر   ،San Sebastián يف  موجودة 

 San االإجمايّل بـ17 جنمة يف هذه املنطقة. ُتعّد 

اأكرب  متتلك  التي  املدن  من  واحدة   Sebastián
 Arzak العامل.  يف   Michelin جنوم  من  عدد 

 ،Mugaritz مطعم  كذلك  املطاعم،  هذه  اأحد  هو 

الذي ي�شعى من خلل فل�شفته اإىل تقدمي م�شمون 

ز هذا املكان، توظيف خمتلف 
ّ
ار. ما ميي

ّ
كامل للزو

 ومن بينها الّلم�س، لل�شتمتاع باالأطباق.
ّ

احلوا�س

ق! 
ّ
ال قيمة لل�شفر دون تخ�شي�س وقٍت للت�شو

يف   San Sebastián يف  ق 
ّ
الت�شو باإمكانِك 

الوقت الذي ت�شتك�شفني فيه �شوارع املدينة. 

ات 
ّ
ملحب  

ّ
اأ�شا�شي مق�شد  هو   ،Parte Vieja

بع�شها  عن  وامل�شتقّلة  ال�شغرية  املتاجر 

 Área Romántica 
ّ
البع�س، يف حني ي�شم

يف  ا 
ّ
اأم كبرية.  متاجر  من  تريدينه  ما  كّل 

املتاجر  من  جمموعة  ف�شتجدين   ،Gros
امللفتة واملثرية للهتمام.

 San Sebastián نن�شحِك بزيارة

 مايو ويوليو، حيث يكون 
ّ

بني �شهري

 جميًل ودرجات احلرارة معتدلة 
ّ
اجلو

لل�شتمتاع بالعديد من االحتفاالت.

Mugaritz مطعم

Río Urumea نهر

Playa de La Concha شاطئ�

Arzak طبق من مطعم

3
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حاربي البثور 
بلحظة!

من دون شّك، وككّل نساء العالم، واجهِت 
إلى  وعمدِت  بشرتِك  على  البثور  ظهور 
التي  والعالجات  الطرق  بأقوى  محاربتها 
اليوم  تعّرفي  بالفشل.  تبوء  كانت  ما  غالبًا 
محاربة  على  تعمل  التي  المنتجات  أبرز  على 

البثور في وقٍت محدود!
اإعداد: جووي غ�شطني

 Neutrogena Light تطوير جهاز 
ّ
تم

 ،Therapy Acne Spot Treatment
ة الم�شتخدمة 

ّ
لتقليد العلجات ال�شوئي

اء الجلد. يرتكز هذا المنتج على 
ّ
لدى اأطب

ة ال�شوئين االأحمر واالأزرق التي تعمل 
ّ
تقني

على قتل البكتيريا الموجودة في البثور 

والتخفيف من االلتهابات على الفور.

هذا المنتج من دار Origins، ال�شبيه 

بالجل ال�شّفاف، يعمل على تطهير البثور 

فور اّت�شاله بها. يتاأّلف من مزيٍج 

حم�س ال�شالي�شيليك، الطحالب الحمراء 

ز 
ّ
ونخيل البلميط المن�شاري، يتمي

بخ�شائ�شه المطّهرة والمهّدئة من اأجل 

ر في لون الب�شرة.
ّ
 تغي

ّ
منع اأي

 Peter ن اختبرت منتج
َ
كّل م

ًا! 
ّ
Thomas Roth اعتبرته ثوري

يحتوي على %5 من الكبريت 

الغرواني، وهي ماّدة م�شنوعة من 

 لها خ�شائ�س في 
ّ
الكبريت الطبيعي

 
ّ
 عن طريق اإبطاء نمو

ّ
حجب الم�شام

البكتيريا. لن تحتاجي �شوى لتطبيق 

طبقة رقيقة منه قبل النوم.

 م�شتح�شر EradiKate من 
ّ
ي�شم

Kate Somerville م�شتوى عاليًا من 
الكبريت الذي يعمل بدوره على اإخفاء 

ال. من الوا�شح اأّن 
ّ
البثور ب�شكٍل فع

ة على 
ّ
فل�شفة Kate Somerville مبني

 
ّ

فكرة ال�شيطرة على العيوب ب�شكٍل جذري

اأو عدم اقتراح حلول بتاتًا. كذلك، يمكن 

للمنتج اأن يخترق الجلد للو�شول اإلى 

ة ومعالجتها.
ّ
البثور غير المرئي

5 حلول 
ًا، بل هو 

ّ
لي�س م�شتح�شراً �شحري

المنتج الجديد الذي اأطلقته دار 

Glossier للتخّل�س من البثور 
 ت�شميم 

ّ
في غ�شون 3 �شاعات! تم

Zit Stick ليرافقِك اأينما ذهبِت، 
وهو يعمل على قتل الجراثيم التي 

قي هذا 
ّ
بت بظهور البثور. طب

ّ
ت�شب

ات يوميًا، حتى 
ّ
الم�شتح�شر 3 مر

. لن 
ّ

اختفاء البثور ب�شكٍل جذري

بيه!
ّ
ت�شّدقي حتى تجر

 GLOSSIER
Zit Stick

 ORIGINS
 Super Spot
Remover

 KATE
 SOMERVILLE
 EradiKate Spot
Treatment

 PETER
 THOMAS

 ROTH
 Acne Spot and
Area Treatment

 NEUTROGENA
 Light Therapy

 Acne Spot
Treatment
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BEIRUT

من  قسٍط  على  الحصول  تستحّقين  بالضغوطات،  مليء  يومٍ  بعد 
الراحة يعيد إليِك الرونق والنضارة، وسط جوٍّ مترٍف بامتياز. المكان: في 
بيروت، حيث   Le Gray الصحّي في فندق   Pure Gray أحضان منتجع 
"جمالِك"  محّررات  قامت  حقيقّية!  أميرة  بأّنِك  دخولِك  فور  ستشعرين 
اقرئي  مختلفة.  تجربة  منهّن  واحدة  كّل  وخاضت  المنتجع  بزيارة 

التحقيق واختاري األنسب لِك!

PURE GRAY
مقصدِك المثايّل للراحة

ت�شوير: يل يل اأنطونيو�س

عالمي
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اإعداد: نادين مقبل

ال�شم�س  ة 
ّ
الأ�شع ب�رستي  �شت 

ّ
تعر اأن  بعد 

اإىل  بحاجة  كنت  ال�شيف،  ف�شل  طيلة 

من  وتنظيفها  الب�رسة  لون  لتوحيد  ما�شك 

منتجع  اإىل  ه 
ّ

التوج اخرتت  لذلك،  العمق. 

Pure Gray يف فندق Le Gray، لتجربة 
ما�شك من الفيتامني C، فهو احلّل االأف�شل! 

بتنظيف  املعاجِلة  قامت  اأوىل،  كخطوة 

 
ّ
، ثم

ّ
 و�شفتي

ّ
 من عيني

ً
ب�رسة وجهي، ابتداء

جلاأت اإىل املق�رّس الإزالة الروا�شب واخلليا 

امليتة عن ب�رسة وجهي. بعد ذلك، ا�شتخدمت  

من   C + C Vitamin Concentrate
  6% على  يحتوي  الذي   Natura Bissé
وجهي  بتدليك  قامت   .C الفيتامني  من 

 
ّ

بكرمي C +C Vitamin Cream لتمت�س

الب�رسة كّل امل�شتح�رس. مل ينتِه العلج هنا، 

تطبيق  اإىل  ة 
ّ

املخت�ش املعاجِلة  جلاأت  اإْذ 

C + C Souffle Mask وتركته  املا�شك 

على وجهي ملّدة 15  دقيقة. انتهى الوقت! 

دة الّلون. 
ّ

ة وموح
ّ
بدت ب�رستي نظيفة، م�شع

على  كرمي  و�شعت  العلج،  هذا  وليكتمل 

الرتطيب.  مرحلة  لتعزيز  والوجه  العينني 

ات عّدة...
ّ
ر التجربة مر

ّ
حتمًا �شاأكر

�أخري�ً، ب�رشتي موّحدة!

 C قارورة الفيتامني

C+C Souffle Mask مرحلة تطبيق قناع

مرحلة تنظيف الوجه

النتيجة بعد العالج
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عالمي

اإعداد: اإليز تابت

حلٍّ  اأف�شل  نف�شِك؟  تدّللي  اأن  من  اأجمل  وهل 

اإىل  فوراً   
ُ
هت

ّ
توج املريح.  التدليك  جتربة  لذلك، 

 Pure منتجع  اإىل  وحتديداً   ،Le Gray فندق 

 Citrus Body: Body علج  الأخو�س   Gray
خبرية  ن�شحتني   .Treatment Therapy
ًة بعد انتهاء ف�شل ال�شيف، الأّنه 

ّ
التدليك به، خا�ش

�شها لل�شم�س. �شاعة 
ّ
يحيي الب�رسة اجلاّفة بعد تعر

ة 
ّ
التام بالراحة  الأ�شعر  كافية  كانت  الوقت  من 

الـ30  �شت 
ّ

ُخ�ش ج�شمي.  ب�رسة  يف  د 
ّ
وبالتجد

 ،C+C الفيتامني  مبزيج  للتق�شري  االأوىل  دقيقة 

هدفه التخّل�س من اخلليا امليتة وجعل ب�رستِك 

ة، بفرك 
ّ

كب�رسة االأطفال. قامت املعاجِلة املخت�ش

الأّنها حتتوي   
ّ
اأ�شفل قدمي  

ّ
باالأخ�س كّل ج�شمي، 

ة من اخلليا امليتة. بعد ذلك، قمت 
ّ
على اأكرب كمي

 عدت 
ّ
ثم باال�شتحمام الأنزع املق�رّس عن ج�شمي، 

ة واملو�شيقى 
ّ
اإىل الغرفة واإىل اأجواء الراحة التام

الهادئة التي تاأخذِك اإىل مكاٍن بعيد كّل البعد عن 

ح�سلُت على ب�رشة �لأطفال!

 باأفكاري حتى 
ُ

ال�شجيج وم�شاكل احلياة. �شافرت

رماله  على   
ُ
ا�شتلقيت �شا�شع  �شاطئ  اإىل  و�شلت 

 !
ّ
 املثايل

ّ
املحاطة باالأ�شجار العالية! هذا هو اجلو

ة التدليك التي دامت اأي�شًا 30 دقيقة، 
ّ
بداأت مهم

ًا 
ّ

خا�ش كرمي  ة 
ّ

املخت�ش املعاجِلة  خللها  قت 
ّ
طب

ل 
ّ
االأو الهدف   .C+C الفيتامني  على  يحتوي 

يل  حّققته  ما  وهذا  ة، 
ّ
التام بالراحة  ال�شعور  هو 

التجربة بالفعل. و�شل التدليك اإىل كّل زاوية من 

رقبتي   ،
ّ
بكتفي مروراً  ظهري  من   

ً
ابتداء ج�شمي، 

. من االأف�شل اأن تخ�شعي 
ّ
، و�شواًل اإىل قدمي

ّ
ويدي

فهو  اأ�شبوعني،  اأو  اأ�شبوع  كّل  ة 
ّ
مر التدليك  لهذا 

ويجعلِك  باأكمله  االأ�شبوع  اإرهاق  من  يخّل�شِك 

النهاية،  يف  جديد.  من  ولدِت  وكاأّنِك  ت�شعرين 

جتربة  اإّنها  وناعمة.  رطبة  ج�شمي  ب�رسة  باتت 

الذي   Pure Gray منتجع  يف  ومفيدة  جميلة 

، كّل و�شائل 
ّ
م لِك، اإىل جانب اال�شتقبال احلار

ّ
يقد

الراحة املنا�شبة.



JAMALOUKI.NET137

لِته 
ّ
تقب مهما  النكد!  كال�شديق  ال�شوداء  الهاالت 

يف�شد  الأّنه  معه،  التعامل  من  ومتّلني  يوم  ياأتي 

ة 
ّ
اجلمالي معاناتي  اأخّل�س  اجلملة  بهذه  مزاجِك! 

حماربتها  من  مللت  التي  ال�شوداء  الهاالت  مع 

يف  الإخفائها.  كافيًا  يعد  مل  الذي  بالكون�شيلر 

ميكنني  ال   
ٌ
اأمر الوراثة  عامل  اأّن  لت 

ّ
تقب النهاية، 

 ،
ّ
ات اجلمال الطبيعي

ّ
التحّكم به... لكّنني من حمب

ام، 
ّ
االأي معظم  يف  املاكياج  تطبيق  بعدم  واأرغب 

علجات  عن  دائم  بحٍث  يف  اأنا  ال�شبب،  ولهذا 

كما  م�شيئتني   
ّ
عيني جتعل  جديدة  ة 

ّ
جمالي

الذي   Pure Gray منتجع  اإىل  هُت 
ّ

توج اأمتّنى. 

 Illuminating Eye Treatment علج  يقّدم 

حتت  واالنتفاخ  ال�شوداء  الهاالت  تخفيف  بهدف 

االأوىل  ة 
ّ
املر لي�شت  اأّنها  من  بالرغم  العينني. 

اأّن علجات  اإاّل   ،
ّ
لعلٍج جمايل فيها  اأخ�شع  التي 

الب�رسة  خبرية  ا�شتقبال  لكّن  توّترين...  العينني 

ة لها دون 
ّ
اأراحني وجعلني اأ�شّلم م�شكلتي اجلمالي

بدفء،  امل�شيئة  الغرفة  تلك  يف  ا�شرتخيت  ترّدد. 

 
ّ
عيني وجهي،  بتنظيف  الب�رسة  خبرية  وبداأت 

 بالكرمي املنّظف. �شحيح اأّن العلج 
ّ
وحتى �شفتي

ب�رستِك  اأّن  يعني  ال  هذا  لكن  بالعينني،   
ّ

خمت�س

ثانية،  بها. كخطوة   
ّ

دالٍل خا�س على  لن حت�شل 

للتخّل�س   Glycopeel مق�رّس  بتطبيق  قامت 

العينني،  حول  من  والروا�شب  امليتة  اخلليا  من 

اإ�رساقًة  اأكرث  جلعله  للوجه   
ّ

خا�س تدليٍك  مع 

داخل  املق�رّس  يتغلغل  الذي  الوقت  . يف 
ً
وا�شرتخاء

مزج  اإىل  تلجاأ  الب�رسة  خبرية  هي  ها  ب�رستي، 

العلج الذي يرتكز على بودرة الطحالب مع املياه 

ملّدة   
ّ
عيني �شتغّطي  لزجة  تركيبة  على  للح�شول 

تبيي�س  على  يعمل   
ّ
الغني القناع  هذا  دقيقة.   15

الهاالت ال�شوداء من اأجل التخفيف من حّدتها، �شّد 

بطريقة  االنتفاخ  واإزالة  العينني  حول  التجاعيد 

ي�شبح  حتى  عينيِك  املا�شك  يلم�س  اإْن  ما  اآمنة. 

�شلبًا، ما مينعِك من فتحهما ملّدة ربع �شاعة، لكّن 

االأمر مل يكن مزعجًا بالن�شبة يل، الأّنني كنت اأحلم 

اإزالة القناع،  بالنتيجة التي �شاأح�شل عليها! بعد 

للعينني  ترطيب  كرمي  بتطبيق  اخلبرية  قامت 

وحميط  ن�رسة  الب�رسة  جلعل  ة 
ّ
نهائي كخطوة 

ت ب�رسعة وها 
ّ
العينني اأكرث اإ�رساقة. 20 دقيقة مر

 تربقان من جديد!  
ّ
اأنا اأقف اأمام املراآة اأرى عيني

اإعداد: رميي حرب

 
ّ
�أعاد �لبيق �إىل عيني

يف 20 دقيقة!

مرحلة تطبيق قناع الطحالب

مرحلة تنظيف الوجه

النتيجة بعد العالج

قبل العالج
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قد تفشلين في بعض األحيان مهما حاولِت التخّلص من األعباء اليومّية، 
فال شّك أّنِك ترغبين باالنقطاع عن العالم الخارجّي والغوص في عالم 
من الراحة واالستجمام بهدف إعادة إحياء طاقاتِك الجسدّية والروحّية! 

ابدئي فورًا بتوضيب أمتعتِك، فعطلتِك هذه ستكون طويلة! 

غوصي يف عالم 
االستجمام والراحة!

عالمي

اإعداد: جووي غ�شطني

LIFESTYLE
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ة التي تغمرها مياه 
ّ

و�شط املحيط، تقع جزيرة Song Saa اخلا�ش

ة من جميع اأطرافها، لتجعلها واحدة من اأف�شل الوجهات 
ّ
فريوزي

ة. يقّدم لِك هذا املكان 
ّ
ة اليومي

ّ
للتخّل�س من ال�شغوطات احلياتي

عن  يبحثون  لّلذين  ة 
ّ
ال�شحي العلجات  من  عة 

ّ
متنو جمموعة 

نذكر  ام. 
ّ
اأي �شبعة  اأو  خم�شة  ملّدة  ال�شموم  واإزالة  الن�شاط  جتديد 

التوّتر،  من  للتخّل�س   Refresh Retreat العلجات:  اأبرز  من 

وعلجات  التمارين  التغذية،  بني  يجمع  الذي   Rejuvenate
تها، 

ّ
حيوي واإعادة  اجل�شم  اأنظمة  �شموم  الإزالة  الهادئة  ال�شبا 

خلل  من  الذات  اكت�شاف  اإعادة  على  ي�شاعدِك  الذي   Reviveو

.
ّ
الرتكيز على التوازن الروحي

Song Saa Private Island
CAMBODIA
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 COMO Shambhala Estate منتجع  لِك  يوّفر 

علجات  بينها  من  متكاملة،  ا�شتجمام  جتربة 

 Bespokeو Ayurvedic ،Cleanse ،Be Active
كّل  ني. 

ّ
اآ�شيوي �شني ومعاجلني 

ّ
م�شت�شارين متخ�ش مع 

�س لهدٍف معنّي، �شواء خ�شارة الوزن، زيادة 
ّ
علج مكر

للمغامرات  ال�شموم.  من  التخّل�س  اأو  ة 
ّ
البدني الّلياقة 

التجربة  هذه  من  كبرية  ة 
ّ

ح�ش الثقافات  واكت�شاف 

فيها  ترغبني  التي  الفرتة  اختيار  ميكنِك  كما  اأي�شًا! 

ام.
ّ
املكوث يف املنتجع من 3 اإىل 10 اأي

c

BALI

c

COMO Shambhala Estate
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من  فريدة  جتربة  وخو�شي  روتينِك  من  اهربي 

 6 �شتق�شني  Aro Ha، حيث  نوعها يف منتجع 

قة 
ّ
ال�شي التجربة  الطبيعة! هذه  اأح�شان  ام بني 

ّ
اأي

 للتمّكن من احل�شول 
ّ
تف�شلِك عن العامل اخلارجي

املكان  هذا  لِك  م 
ّ
يقد  .

ّ
تام  

ّ
ذهني نقاٍء  على 

تِك 
ّ
م الإعادة تعزيز �شح

ّ
زاً، وهو م�شم

ّ
برناجمًا ممي

 ،
ّ
ٍل ذهني

ّ
زي نف�شِك لل�شتمتاع بتاأم

ّ
ة. جه

ّ
اجل�شدي

يف  علجات  عة، 
ّ
متنو ريا�شات  اليوغا،  جتربة 

 وغريها. 
ّ
املنتجع ال�شحي

Aro Ha
NEW ZEALAND
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Phum Baitang Resort
CAMBODIA

علجًا  ي�شّكل  املنتجع  هذا  يف  وجودِك 

عطلة  بِت 
ّ
جر لو  فكيف  ذاته،   

ّ
بحد

مها؟ هذه الرحلة هي 
ّ
اال�شتجمام التي يقد

ذاتِك،  اإىل  لتعودي  اإليه  حتتاجني  ما  كّل 

ة!
ّ
ت�شرتخي وت�شتعيدي طاقتِك اجل�شدي

©
Z

an
ni

er
 H

ot
el

s

عالمي
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ّ

تغري اأن  ا�شتجمام  لرحلة  اكت�شفي كيف ميكن 

الواقع   SwaSwara منتجع  داخل  حياتِك 

والهادف  الهند   
ّ
غربي  Gokarna ريف  يف 

يف 
ّ
تعر والروح!  اجل�شد  العقل،  اإنعا�س  اإىل 

من  وروحايّن   
ّ

ج�شدي ٍل 
ّ
حتو جتربة  على 

ة 
ّ
حا�ش اإيقاظ  ل، 

ّ
والتاأم اليوغا  ريا�شة  خلل 

باالإ�شافة  الطهي،  برنامج  وح�شور  ق 
ّ
التذو

هذا  ن 
ّ
يت�شم املنّظمة.  ة 

ّ
الثقافي الرحلت  اإىل 

يوغا  بي 
ّ
مدر مع  ا�شت�شارات  اأي�شًا،  الربنامج 

وتوجيهات  باالأيورفيدا  ني 
ّ

خمت�ش اء 
ّ
واأطب

الرحلة  هذه  تتكّلل  احلياة.  باأ�شلوب  متعّلقة 

ة، 
ّ
والع�شوي ة 

ّ
النباتي ة، 

ّ
ال�شحي باملاأكوالت 

اإ�شافًة اإىل االأ�شماك الطازجة.

SwaSwara
INDIA
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أطباقي

اإعداد: جووي غ�شطني 

طبق الفالفل بات سفير الشرق إلى العالم! َمن منا ال يتذّكر هذا المكان الصغير المتواضع 
في إحدى زوايا الحّي والذي تفوح منه رائحة الفالفل الطازجة؟ من زاوية صغيرة، أصبح 

هذا الطبق اليوم صيحة عالمّية، وبات المفّضل لدى كّل محّبي المأكوالت الصحّية!

الفالفل... سفير الشرق إىل العالم
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Chana
BELGIUM

امل�أكوالت   بتح�ضري 
ّ

ا�ضمه، هذا املك�ن خمت�ص يدّل  كم� 

 Chana كلمة  اإّن  اإْذ  حتديداً،  ة 
ّ
اأو�ضطي وال�رشق  ة 

ّ
العربي

ال�ضغري  املطعم  هذا  يقّدم  الهندية.  ب�لّلغة  �ص 
ّ
حم تعني 

الطحينة،  مع  البيت�  خبز  يف  الفالفل  اأ�ضهى  بلجيك�  يف 

الب�كورا�ص  ج�نب  اإىل  ل، 
ّ
املتب �ص 

ّ
احلم اأو  الب�ذجن�ن 

الّلذيذة مع �ضل�ضة النعن�ع الط�زجة. يعّد �ض�حب املطعم 

ن�ت 
ّ
مكو من  تت�أّلف  والتي   �ً

ّ
حملي االأطب�ق  وزوجته 

لتن�ول  االأن�ضب  املك�ن  هذا  يجعل  م�  ة، 
ّ
ونب�تي ة 

ّ
ع�ضوي

ة.
ّ
امل�أكوالت ال�ضحي
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بتح�ضريه  ز 
ّ
يتمي الفالفل  طبق  اأّن  الوا�ضح  من 

عن   
ً
ا�ضتثن�ء لي�ص   Le Bab ومطعم  املنزيّل 

 Le Bab Stephen وEd مطعم  �ص 
ّ
اأ�ض الق�عدة! 

ز هذا 
ّ
الذي ب�ت من بني االأف�ضل يف لندن. م� ميي

ة اأطب�ق مع بع�ضه� البع�ص، 
ّ
املك�ن هو دمج عد

منه� الفالفل والكب�ب يف طبق واحد!

Le Bab
LONDON

أطباقي
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Falafel Inc
WASHINGTON

�ص اأحمد اأ�ضقر مطعم Falafel Inc الذي 
ّ
اأ�ض

ي�ضتهر ب�أطب�ق الفالفل الط�زجة املح�رّشة 

ز 
ّ
ً� واخل�لية من املواّد احل�فظة. تتمي

ّ
منزلي

م�ّدة  على  احتوائه�  بعدم  االأطب�ق  هذه 

هذا  وراء  ك�ن  الذي  ال�ضبب  لكّن  الغلوتني، 

ة 
ّ
�رشقي �ضيحة  د 

ّ
جمر من  اأعمق  امل�رشوع 

، فقد اأراد اأحمد اأن 
ّ
اجت�حت الع�مل الغربي

اأّن  اإذ  الاّلجئني،  اأزمة  مع�جلة  ي�ض�عد يف 

على  تعمل  اإنف�قه�،   
ّ
يتم دوالرات   10 كّل 

ع�ت 
ّ
تغذية الجئ ليوٍم واحٍد من خالل ترب

.
ّ
املطعم لربن�مج االأغذية الع�ملي
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القلم األسود 
لياسمين غاتا

ك�نت  غ�ت�،  لي��ضمين  االأولى  الرواية  الخّط�طين"  "ليل 
الخطوة االأولى التي م� توّقفت بعده�، على خطى الكّت�ب 

تحيي  وخّط�طيه،  �ميه 
ّ
ور�ض ال�ضرق  فكر  في  المنّقبين 

من  والثق�فة  للفّن  اأعطوه  م�   ،
ّ
الروائي ب�أ�ضلوبه�  ذكراهم 

"الخّط  "�ض�مت�ت"،  اأبي"،  "عود  كتبت،   
ّ
ثم خ�لدة.   قيم 

واأخيراً،  طوياًل"،  الزمني  الّليل  من  "خوفي  االأخير"، 

بين  الرابعة  "ليي�"  ابنته�  و�ضعت  واحدة  �ضنة  وخالل 

دار  عن  االأ�ضود"  "القلم  ال�ض�د�ضة،  وروايته�  اأوالده�، 

اأركيولوجية  ومنّقبة  ة 
ّ
روائي ة. 

ّ
الفرن�ضي الفون  روبير 

هذا  غ�ت�  ي��ضمين  ورثت  القدامى،  الخّط�طين  �ضيرة  في 

 
ّ
اأم ة، 

ّ
التركي الخّط�طة  ته�، 

ّ
االإرث عن جد

�ض�ر  االإرث  غ�ت�.  ج�ن  الدكتور  والده�، 

في  التنقيب  على  ه�  يح�ضّ عروقه�،  في 

كواجب  عود،  على  والوتر  والخّط  الّلغة 

 يعيد اإلى الع�ئلة-الغ�ئبة، �ضيئً� 
ّ
وجداني

عن  ورثته�  بموهبة   �ً
ّ
مروي ذكراه�،  من 

فينو�ص  وال�ض�عرة،  الك�تبة  والدته�، 

الذي  والده�  ظّل  اأيكون  خوري-غ�ت�. 

ذكراه  وظّلت  ب�كراً  الدني�  عن  رحل 

الطفيفة في ب�ل ابنة ال�ض�د�ضة، تو�ضو�ص 

لت حي�ة 
ّ
في قلمه�؟ في هذه الرواية، تخي

الخّط�ط، �ضي�ح قالم، الذي عرف ب�لقلم االأ�ضود، وهو واحد من فّن�ني 

مثيرة  الرواية  ب�الأ�ضرار.  مكتنفة  حي�تهم  بقيت  الذين  االإ�ضالم  ت�ريخ 

 ،
ّ
في بحث الك�تبة عن حي�ة هذا الرجل الذي ت�أّثر فّنه ب�لخّط ال�ضيني

ال�ضواهد  هي  م�  ع�ضر.  الخ�م�ص  القرن  في  موطنه  تبريز  اإلى  فحمله 

فلعّل  االأ�ضود؟  القلم  ذكرى  اإحي�ئه�  في  الك�تبة  ا�ضتدّلت  به�  التي 

ل 
ّ

الرح البدو  فيه� حي�ة  ر 
ّ
والتي �ضو الزمن  ذلك  في  الخ�رقة  الر�ضوم 

ة، هي التي جعلت ي��ضمين غ�ت� على يقين ب�أّن في 
ّ
في ال�ضهب االآ�ضيوي

ين، الراوية، امراأة من القرن 
ّ
ل االآ�ضيوي

ّ
عروق هذا الفن�ن دم البدو الرح

ة ابنة هذا الفّن�ن، حتى اإذا روته، بدا 
ّ
الواحد والع�ضرين، اكت�ضت ب�ضخ�ضي

 .
ّ
�ضً� بمذاٍق واقعي

ّ
االأ�ضلوب مقم

BOOK

اإعداد: مي من�ضى

كتاب
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THEATER

ART

POETRY

رحلة بحرّية شاّقة، بين طنجة وإبيزا

كت نه�ية ف�ضل ال�ضيف على خ�ضبة 
ّ
ة من ن�ضق الترفيه عن النف�ص، حر

ّ
م�ضرحي

 طريف وّزعته اإيم�نويل ه�ميت 
ّ

م�ضرح مونو م� يلهي ع�ّض�ق الم�ضرح، في ن�ص

ب�توا  حتى  اأدوارهم  في  اندعكوا  جين، 
ّ
المهر طراز  من  ممّثلين  اأربعة  على 

ت 
ّ
�ض�قة"، �ضم ة 

ّ
بحري "رحلة  في  تزويقه� وتطويعه�  عليهم  التي  ة 

ّ
ال�ضخ�ضي

اأربعة م�ض�فرين،  اأكل الدهر عليه و�ضرب،   ،
ّ
في ديكور، يوحي بمركب �ضي�حي

لترميم  اإبيزا  اإلى  الإي�ض�له  المركب  �ض�حب  من  المولج  الك�بت�ن  اأنطوان 

والجزر على طب�عه:  المّد  وت�أثير  لكّل مزاجه  اأعط�له، ومعه ثالثة متطّفلين، 

بين  فيتلّقى  �ضية، 
ّ
تج�ض ة 

ّ
بمهم المركب  اإلى  والمر�ضل  ظ�هراً،  ال�ض�ذج  األك�ضي، 

الفينة واالأخرى الر�ض�لة ذاته�: "غداً اإذا لم اأتلّق منك خبراً، �ض�أق�ضف الب�خرة 

واأمحي كّل وجود له�."

كليرك،  نوي   
ّ
ذراعي بين  االأكورديون 

ب�ولو  �ضعر  يتلّق�ه  حوار  اأجمل  ك�ن 

ب�زوليني، ب�إلق�ء وغن�ء ورق�ص اأنطونيو 

الذي  الب�رع  الفّن�ن  هذا  اإنترالندي، 

اأن  اآ�ضرة  ا�ضتط�ع بم� يملكه من مواهب 

 ،
ّ
 االإيط�لي

ّ
ال�ض�عر والروائي يروي حي�ة 

 ،
ّ
واقعي ب�أ�ضلوب  ب�زوليني  ع��ضه�  كم� 

روم�  اأحي�ء  في  ال�ضغر  منذ  �ض�دق 

الحرب  م�آ�ضي  تنعي  اآنذاك،  ك�نت  التي 

كليرك  نوي  الم�ضرح،  على  والبوؤ�ص. 

اإنترالندي،  واأنطونيو  اأكورديون  ع�زف 

ن�ضمع  حيث  موؤثر،   ،
ّ
حميمي عر�ص  في 

ة 
ّ
ب�زوليني يروي فقرات من حي�ته، ت�ر

طفاًل  ك�ن  مْذ  ب�لغن�ء،  ة 
ّ
وت�ر ب�لنثر 

 واعترافه 
ّ
الحب حتى عثوره على معنى 

ه.  
ّ
 ك�ن الأم

ّ
ه الحقيقي

ّ
ب�أّن حب

بازوليني شاعر على 
شكل وردة

كونبرغ  م�رك   
ّ
البلجيكي للفّن�ن  ة 

ّ
تجريدي م�ض�هد 

خم�ص  مغبغب.  األي�ص  غ�ليري  في  االأولى  ة 
ّ
للمر تعر�ص 

ن به�، ندرك لدى الفّن�ن مح�ولة 
ّ
ع�ضرة لوحة، في التمع

ال�ضتك�ض�ف الج�ضد في حركته بوا�ضطة مفردات التجريد 

االأفول  التداعي،  ك�الختف�ء،  اأ�ضم�ء  من  حملته  وم� 

من  ة 
ّ
اأر�ضي على  ب�لحركة  توحي  لوح�ت  والّلولب... 

تتراوح،  كخي�الت،  العين  تالحقه�  االأ�ضمر،  القم��ص 

تتق�طع، تفترق لتعود وتندعك ببع�ضه�، موّلدة اأح��ضي�ص 

عة، منه� حركة 
ّ
من التوّتر، توحي للم�ض�هد ب�ضور متنو

راق�ص على الخ�ضبة.

لوحات فنّية في غاليري أليس مغبغب
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MARRAKECH

PARIS

رة 
ّ
"Les Marocains" هو واحد من اأحدث امل�ض�ريع التي قّدمته� امل�ضو

خالل  خطرية  بجروح  اأ�ضيبت  التي  هي  علوي.  ليلى  ة 
ّ
املغربي ة 

ّ
الفرن�ضي

اأثر  على  وتوفيت   ،2016 ين�ير   15 يف  واغ�دوغو  يف  وقع  الذي  الهجوم 

 Yves Saint متحف  يقّدم  تقريبً�،  �ضنوات   3 بعد  �م. 
ّ
اأي  3 بعد  الهجوم 

العمل  هذا  العلوي،  ليلى  �ضة 
ّ
موؤ�ض مع  ب�لتع�ون   Laurent Marrakech

 .Yves Saint Laurent فت فيه� على
ّ
يف املدينة التي ترعرعت فيه� وتعر

ة االأوىل. 
ّ
يتيح هذا املعر�ص فر�ضة تقدمي ثالثني لوحة، منه� ن�رش للمر

"Les Marocains" de Leila Alaoui
حتى 5 فبراير 2019

www.museeyslmarrakech.com/fr/expositions/temporaires/a-venir/ 

القرن  اأوائل  يف  مب��رشًة  نغو�ص  دعون� 

�م 
ّ
الر�ض معر�ص  خالل  من  الع�رشين 

 Egon Schiele  
ّ

النم�ض�وي وال�ض�عر 

 ّ
حوايل املعر�ص   

ّ
ي�ضم )ب1918-1890(. 

مة 
ّ
100 عمل من ر�ضوم�ت ولوح�ت، م�ضم

للفّن املع��رش واحلديث. على م�ض�حٍة متتّد 

ُنّظمت هذه  ع، 
ّ
مرب 600 مرت  من  اأكرث  على 

�ضمن   
ّ
الزمني ترتيبه�  بح�ضب  اللوح�ت، 

 Egon اأعم�ل  ف�ضل  ميكن  ال  غرف.   4
القرن  اأوائل  يف  فيين�  روح  عن   Schiele
ب�ضع  خالل  ر�ضوم�ته  برزت  اإْذ  الع�رشين، 

�ضنوات فقط واعتربت من بني االأكرث تعبرياً. 

الغ�م�ص ولوح�ته يف  الفّن�ن  اكت�ضفي هذا 

.Fondation Louis Vuitton متحف

Egon Schiele
حتى 14 يناير 2019

www.fondationlouisvuitton.fr/fr/
expositions/exposition/egon-schiele.html 

اإعداد: جووي غ�ضطني

NEW YORK

www.fitnyc.edu/museum/

معر�ص  د 
ّ
جمر لي�ص   Fashion Unraveled

 The Museum متحف  يف  مق�م   
ّ

ع�دي

الذاكرة  دور  عن  لن�  يك�ضف  الأّنه   ،at FIT
تقدمي  من  بداًل  املو�ضة،  ع�مل  يف  وال�ضوائب 

دة 
ّ
ة حمد

ّ
نة، اأو قطع من فرتة زمني

ّ
ت�ض�ميم معي

ال�ضوء  املعر�ص  ي�ضّلط  م�.  م 
ّ
م�ضم اأعم�ل  اأو 

غري  ت�ض�ميم  يعترب  ال  م�  كّل  ة 
ّ
جم�لي على 

مكتملة. من املمكن العثور على تعديالت حتى 

 
ّ

يف ت�ض�ميم االأزي�ء الراقية، االأمر الذي يف�رش

ة. ال 
ّ
ة والع�طفي

ّ
قيمته� من الن�حية االقت�ض�دي

تي الوقت حلجز تذكرتِك اإىل نيويورك!
ّ
تفو

Fashion Unraveled
حتى 17 نوفمبر 2018

حواسي الخمس 
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اإعداد: جويل الدك��ص 

حمض الترانيكساميك
هل هو الحّل لتبييض البشرة؟

قد ال يكون Tranexamic Acid، أي حمض الترانيكساميك شائعًا بين أسماء المكّونات "البطلة" 
التي منها تولد مستحضرات العناية بالبشرة، إاّل أّن أهمّيته واستخدامه يزدادان يومًا بعد يوم. ما 

هي منافعه، ولماذا تحتاج إليه بشرتِك؟

 بشرتي

ببتيد  هو  ولونه�.  الب�رشة  ة 
ّ
�ضح على  انعك�ص 

ي�ضتخدم يف تركيبة م�ضتح�رشات العن�ية ب�لب�رشة 

ة اإفراز م�ّدة امليالنني 
ّ
لتبيي�ضه�، الأّنه يتحّكم بكمي

امل�ضوؤولة عن منح الّلون لب�رشة كّل اإن�ض�ن.

المستحضرات الفّعالة
غ�ت 

ّ
ت�ضب ال�ضوداء،  اله�الت  من  تع�نني  كنِت  اإذا 

م�  الب�رشة،  بلون  تتعّلق  اأخرى  م�ضكلة  ة 
ّ
اأي اأو 

على  حتتوي  م�ضتح�رشات  جتربة  �ضوى  عليِك 

م��ضك  الاّلئحة:  هذه  اإليِك  الرتانيك�ض�ميك،  حم�ص 

من   Bright Eye Hydrating Mask العينني 

الزائد  امل�ء  �ضّخ  يف  ي�ض�هم   Joanna Vargas
واال�ضوداد،  االنتف�خ  لتقليل  اجللد  عروق  يف 

من   Discoloration Defense �ضريوم 

حم�ربة  جم�ل  يف  �ص 
ّ

متخ�ض  SkinCeuticals
غ�ت الب�رشة.

ّ
ت�ضب

عالج منقذ
اآمن ل�ضبط  الرتانيك�ض�ميك كدواء  ي�ضتخدم حم�ص 

النزيف بعد الوالدة ويف ح�الت االإ�ض�ب�ت اخلطرة. 

 Utako ة 
ّ
الي�ب�ني الطبيبة  قبل  من  اكت�ض�فه  مّت 

بحثه�  1960 خالل رحلة  الع�م  Okamoto يف 
عن دواء يع�لج النزيف املميت بعد الوالدة. اأثبتت 

�ت الن�جتة عن النزيف 
ّ
اأّن ح�الت الوفي الدرا�ض�ت 

قد انخف�ضت مبعّدل الثلث ب�ضبب املع�جلة بحم�ص 

الرتانيك�ض�ميك.

لبشرٍة بيضاء نضرة
على  الرتانيك�ض�ميك  حم�ص  من�فع  تقت�رش  ال 

كيف؟  اأي�ضً�،  الب�رشة  تط�ل  بل   فقط،  ة 
ّ
ال�ضح

عدداً  اأّن  �ء 
ّ
االأطب بع�ص  الحظ   ،1979 الع�م  يف 

حم�ص  من  جرع�ت  تلّقوا  الذين  املر�ضى  من 

ظ�هراً  نً� 
ّ
حت�ض ب�ملق�بل  اأبدوا  قد  الرتانيك�ض�ميك، 

JOANNA VARGAS
Bright Eye Hydrating Mask

SKINCEUTICALS
Discoloration Defense
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تحت األضواء

أسبوع  خالل  تنتهي  ال  أزياء  وعروض  حفالت 
الموضة في باريس! نلقي الضوء هنا على منّصة 
بالعالقات  المتخّصصة   Maison Pyramide
العاّمة واالستشارات التي أقامت حفل كوكتيل 
حضره  عرضها،  صالة  داخل  باريس  في  خاّص 

عدد من الرّواد في عالم الموضة.

منّصة واحدة تجمع 
أفضل المبدعين

اإعداد: جويل الدك��ص

االأزي�ء  دور  من  ب�لعديد   Maison Pyramide  
ّ
تهتم

على  وت�ض�عده�  والع�مل،   
ّ
العربي الع�مل  من  واملجوهرات 

عر�ص اأعم�له� املبدعة ب�ضكٍل اأكرب. اأتى هذا احلفل، املق�م على 

مني، 
ّ
، كدعٍم مب��رش للم�ضم

ّ
ه�م�ص اأ�ضبوع املو�ضة الب�ري�ضي

ملو�ضم  جمموع�تهم  قّدموا  الذين  منهم  الن��ضئني  خ�ضو�ضً� 

االأوىل  ة 
ّ
املر هي  هذه  ب�لذكر،  اجلدير   .2019 و�ضيف  ربيع 

التي ت�ض�رك فيه� جمّلة Coveteur بحدٍث مم�ثل وبح�ضور 

تتطّلع   .Jake Rosenberg  
ّ
االإبداعي واملدير  �ضه� 

ّ
موؤ�ض

الفر�ص  يتيح  منفتح  م�ضتقبٍل  اإىل   Maison Pyramide
�ض�ت 

ِّ
التقّدم، وهذا م� توؤمن به موؤ�ض للكثري من املواهب يف 

 Nathalieو Maria Muñoz ،Giovanina Atieh الدار 

تدعم   Coveteur جمّلة  اأّن  اإىل  اأ�رشن  اللواتي   Mroue
املواهب الن��ضئة على كّل االأ�ضعدة. "يف اإط�ر هذا التع�ون، 

مل  البع�ص."  بع�ضهم�  الن 
ّ
وتكم ت�ن� 

ّ
من�ض تلتقي  �ضوف 

 مبدع ومرح، فك�نت 
ّ
 احلفل جو

ّ
ير�َص الطرف�ن �ضوى اأن يعم

امل�ض�حة ك�ملنزل، توحي ب�لراحة. مّت فيه� عر�ص ت�ض�ميم 

 T

،Tara Zadeh ،Azzi & Osta مني، نذكر من بينهم
ّ
امل�ضم

 ،L’atelier Nawbar ،Nafsika Skourti ،Lako Bukia
مب�ض�ريع  تب�رّش  خطوة   ...Ammanii ،Silvia Astore
، تنطلق 

ّ
ة اأكرث �ضخ�مًة، وتوؤّكد اأّن من ع�ملن� العربي

ّ
م�ضتقبلي

ة كثرية.
ّ
ة، واإبداعي

ّ
ة، ت�ضويقي

ّ
عقول اإداري Tara Zadeh ت�ض�ميم من

Yosuzi ت�ض�ميم من

L'Atelier Nawbar ت�ض�ميم من
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Okhtein ت�ض�ميم من

Thym ت�ض�ميم من

Dana Hourani

Lana El Sahelyو Xenia Adonts

Anne Sophie Mignauxو Elie Saab Junior

Silvia Astoreو Karen Wazen

Jake Rosenberg

Nathalie Mroueو Giovanina Attieh
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مجتمع "جمالِك"

ة 
ّ
التلفزيوني االأعم�ل  اأبرز  ليّكرم  احلفل  هذا  ع�د 

الّلون  ال�ضغرية. طغى  ال�ض��ضة  وجوه  اأبرز  بح�ضور 

االإطالالت وبرزت ت�رشيح�ت  ة 
ّ
االأبي�ص على غ�لبي

ف�ضت�ن  ملفتً�  ك�ن  ة. 
ّ
واملينيم�لي الب�ضيطة  ال�ضعر 

Penélope Cruz من توقيع دار Chanel والذي 
ا�ضتغرق 300 �ض�عة من التطريز الإمت�مه!

 EMMY
 AWARDS

2018
إطالالت غير معّقدة

Dakota Fanning يف  
Dior HC ف�ضت�ن من

Constance Wu يف  
Jason Wu ف�ضت�ن من

Chrissy Teigen يف ف�ضت�ن 
Zuhair Murad Couture من

Thandie Newton يف ف�ضت�ن 
Brandon Maxwell من

Tracee Ellis Ross يف ف�ضت�ن 
Valentino Couture من Gucci يف ف�ضت�ن من Yara Shahidi
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 Scarlett Johansson
Balmain يف ف�ضت�ن من

Zac Posen يف ف�ضت�ن من Heidi KlumSolace London يف ف�ضت�ن من Kristen BellTom Ford يف ف�ضت�ن من Vanessa Kirby

Jessica Biel  يف ف�ضت�ن 
Ralph & Russo من

Poppy Delevingne يف ف�ضت�ن 
Giambattista Valli Couture من

Penélope Cruz يف ف�ضت�ن 
Chanel Couture من
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مجتمع "جمالِك"

اأ�ضبوع املو�ضة يف نيويورك حم��ضًة  يزداد 

و�ضجيجً� بوجود كّل النجم�ت الّلواتي اأتني 

ملجموع�ت  االأزي�ء  عرو�ص   
ّ
اأهم حل�ضور 

االإطالالت  ك�نت   .2019 و�ضيف  ربيع 

�دة احلمراء. 
ّ
لل�ضج �ضة 

ّ
قة وك�أّنه� خم�ض

ّ
منم

اإليِك اأجمله�.

 NEW YORK
 FASHION

WEEK
ضجيج الموضة

Katie Holmes يف 
Zimmermann عر�ص

 Emma Roberts
Boss يف عر�ص

 Rosie Huntington-Whiteley
Oscar De La Renta يف عر�ص

 Kate Bosworth
Calvin Klein يف عر�ص

Nicole Kidman يف عر�ص 
Michael Kors Collection
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 Suki Waterhouse
Tom Ford يف عر�ص

Catherine Zeta Jones يف عر�ص 
Michael Kors Collection

Selena Gomez يف 
Coachv1941 عر�ص

Jessica Chastain يف 
Ralph Lauren عر�ص

 Lily Aldridgeو Hailey Baldwin
Carolina Herrera يف عر�ص
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مجتمع "جمالِك"

بريق، األوان �ض�رخة، اأقم�ضة المعة، هذه هي 

عن�وين اإطالالت جنم�ت ال�ضفوف االأوىل يف 

 2019 و�ضيف  ربيع  مو�ضم  يف  ز 
ّ
املمي لندن. 

ل من نوعه 
ّ
يف اأ�ضبوع املو�ضة اللنديّن، اأّنه االأو

.
ّ
الذي قّدم اأزي�ء ال حتتوي على فرو حقيقي

LONDON
 FASHION

WEEK
خطوة فريدة

Fashion East يف عر�ص Lily Allen

 Kristinو Alexa Chung ،Stacy Martin
 Erdem يف عر�ص Scott Thomas

FKA Twigs يف 
 Christopher عر�ص

Kane

 Naomie Harris
 Emilia يف عر�ص

Wickstead

 Lilah Parsons
 Julien يف عر�ص

Macdonalds

 Corinne Bailey Rae
Ashish يف عر�ص

Brooklyn Beckham
Pam Hogg يف عر�ص



JAMALOUKI.NET159

MILAN
 FASHION

WEEK االأزي�ء  بعرو�ص  ة 
ّ
االإيط�لي املدينة  ت 

ّ
�ضج

وب�حلفالت اأي�ضً�. ح�رشت النجم�ت عرو�ص 

االأزي�ء. لفتتن� اإطاللة Rita Ora يف عر�ص 

ب�خلرز  ن 
ّ
زي ف�ضت�نً�  ارتدت  فقد   ،Versace

 غّطى راأ�ضه�.
ّ

وعّلق به حج�ب ع�رشي

المحّطة الثالثة: 
ميالنو

Fendi يف عر�ص Chiara FerragniVersace يف عر�ص Rita OraTod's يف عر�ص Olivia Palermo

 Rosie Huntington-Whiteley
Versace يف عر�ص Prada يف عر�ص Freida Pinto

Cate Blanchett يف عر�ص 
Giorgio Armani

Julianne Moore يف عر�ص 
Salvatore Ferragamo



160JAMALOUKI.NET

مجتمع "جمالِك"

ربيع  ملجموع�ت  املو�ضة  اأ�ض�بيع  اختتمت 

�ضهدت  التي  ب�ري�ص  يف   2019 و�ضيف 

رت دار Gucci هذا الع�م 
ّ
مف�ج�آت كثرية. قر

كتكرمٍي  ب�ري�ص  اإىل  ميالنو  من  عر�ضه�  نقل 

عر�ضً�   Dior اأزي�ء  عر�ص  �ضمل  للمدينة، 

راق�ضً�... اإليك �ضور جنم�ت ال�ضفوف االأوىل.

 PARIS
 FASHION

WEEK
مدينة المفاجآت

 Olivia Palermo
Miu Miu يف عر�صChanel يف عر�ص Mia Goth

Kate Moss يف عر�ص 
Saint Laurent Paris

Dior يف عر�ص Camila Coelho

Dior يف عر�ص Blake Lively
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Chanel يف عر�ض Pamela AndersonMiu Miu يف عر�ض Kate MaraDior يف عر�ض Eva Herzigova

Gucci يف عر�ض Jared LetoGucci يف عر�ض Salma HayekMugler يف عر�ض  Cardi B
Cindy Crawford  يف عر�ض 

Saint Laurent Paris
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مجتمع "جمالِك"

 The Modist ق
ّ
 الت�سو

ّ
ز بني موقعي

ّ
تعاون ممي

ن 10 
ّ
ة تت�سم

ّ
وFarfetch، اأثمر جمموعة خا�س

بهذه  احتفااًل   .Layeur دار  توقيع  من  قطع 

وال�سيوف  االأ�سدقاء  من  عدد  ح�رض  ال�رضاكة، 

فندق  اأقيم يف  ًا 
ّ

 خا�س
ً
ع�ساء املو�سة  من عامل 

Le Roch، يف باري�ض.

 THE MODIST
X FARFETCH

تعاون فريد

Dana Hourani
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Ada Kokosarو Ghizlan Guenez

Caroline Issaو Ghizlan GuenezDima Ayadو Nausheen Shah

Brittany Xavier

Ali Khadraو Lisa Bridgett ،Yousra Zein

Yasmin Sewellو Ghizlan Guenez
Leena El Ghoutiو Yousra ZeinDeema Al Asadi

Jessika Kahawaty
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مجتمع "جمالِك"

يف  املو�سة  اأ�سبوع  هام�ض  على 

يف   Cartier دار  عر�ست  نيويورك، 

 Fifth Avenue بوتيكها الفاخر يف

من  ة 
ّ
االأيقوني املجوهرات  ت�ساميم 

 J،Juste un Clou جمموعاتها، مثل

هذا   
ّ
�سم  .Écrou de Cartier

اأبرزهّن  النجمات،  من  عدداً  احلفل 

.Lily Collins

 CARTIER
 PRECIOUS

GARAGE
أضواء نيويورك

Sofia CoppolaZoe Saldana
Lily Collins

Suki Waterhouse Molly Sims Rachel Zoe Taylor Hill
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Palais Garnier يف باري�ض، دعت  يف 

الدار  متلك  التي   ،Cassegrain عائلة 

ة Longchamp، ح�سوراً كبرياً 
ّ
الفرن�سي

عار�سة  الـ70.  الدار  بعيد  لالحتفال 

كانت جنمة   Kendall Jenner االأزياء 

ال�سهرة باإطاللتها اجلّذابة. 

 LONGCHAMP
تحتفل بعيدها الـ70

Kendall Jenner

Blanca Li

Cassegrain عائلة

 Guillaume ،Sophie Delafontaine
 Karin Viardو Canet

Laury Thilleman
 Ophélie Meunierو
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مجتمع "جمالِك"

دار  نّظمت  ميالنيزي،  رق�ض  قاعة  يف 

اأ�سبوع  هام�ض  على  حفاًل   Pomellato
املو�سة يف ميالنو. االأجواء كانت م�سّلية 

فقد  ون، 
ّ
املدعو ا 

ّ
اأم باملو�سيقى،  ومليئة 

تاأّلقوا باأجمل القطع الاّلمعة.

 POMELLATO
BALERA

رقصة المجوهرات

Caroline Daur

Freida Pinto

Cate Blanchett Chiara Ferragni

 Iris Mittenaere
Sabina Belliو

 Vincenzo Castaldo
Cate Blanchettو
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 L’ORÉAL
PARIS

ة 
ّ

احتفلت الدار باأحدث امل�صتح�رضات اخلا�ص

مطعم  يف  بريوت  يف  والب�رضة  بال�صعر 

عنوان  حتت   Home Sweet Home
املو�صة  نات 

ّ
مدو ح�رضت   .Guilt-Free

ال�صو�صيل  عامل  يف  واملوؤّثرات  واجلمال 

وا�صتمتعن  امل�صتح�رضات  بن 
ّ
جر ميديا، 

بالأجواء املرحة.

أجواء مرحة 
في بيروت

Lea Bou Chaaya

Daniella Rahme
،Daniella Rahme ،Cynthia Samuel
Lea Bou Chaaya ،Sacha Dahdouh

 Maria Ziadeh ،Nadine Fares ،Rosy Ziadeh SalloumCynthia Samuel



168JAMALOUKI.NET

، بف�سل حجمها ال�سغير 
ّ

هي اأكثر من حقيبة، الأّنها بمثابة اأك�س�سوار ع�سري

مة على �سكل هرم 
ّ
ة. م�سم

ّ
االأ�سا�سي ، كونها ال ت�سع كّل حاجاتِك 

ّ
العملي غير 

ا طريقة حملها، ف�سهلة 
ّ
 االأبعاد وم�سنوعة من جلد الخروف. اأم

ّ
وبتاأثيٍر ثالثي

اً من خالل ال�سريط ال�سغير المعّلق بها.  
ّ
جد

SAINT LAURENT
PARIS

Pyramid Box






