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May Menassa

ارة 
ّ
�صي كواكب  ال�صماء  ويف  د، 

ّ
تغر  

ٌ
طيور الغابات  يف  طاملا 

ر وت�صخى على 
ّ
تتكر الطبيعة موا�صم  الأر�س، ويف  ليل  ت�صيء 

باأّن  عربٌة  ذلك  ففي  وورودها،  عطورها  بثمارها،  ة 
ّ
الب�رصي

زمٍن  �صتبقى من  بل  تفنى،  لن  الإن�صان  لدى  اخلّلقة  املواهب 

الطيور  بروابط وثيقة مع  اإىل جيل، تزهو  اآخر، ومن جيٍل  اإىل 

على  �صاعراً،  الإن�صان  �صار  وحيها،  فمن  والطبيعة.  والكواكب 

�صعاع قمٍر يكتب للحبيبة غزًل، ومن جمال الكون �صار حاملًا، 

عمر  من  عمرها  اآياٍت،  مبدعة،  اأنامل  بني  ل 
ّ
يتحو الذي  احللم 

ة اأن تتاأّلق مكانها. هذا هو قدر 
ّ
الزهر، تذوي تاركًة لرباعم فتي

ع مع كّل 
ّ
م بابتكاراٍت تتنو

ّ
الأزياء التي ننتظر اإطللتها لنتنع

ا اعتدنا عليه. ل بّد اأن 
ّ
ف�صٍل جديد، هجينة اأحيانًا، غريبة عم

مظهرنا  يكون  ا 
ّ
عم ويرينا  يحاكينا،  ابتكاٍر  كّل  �صوت  ن�صمع 

املتناغمة  الطويل،  الأ�صود  الثوب  هذا  اقتناء  وقت  ياأتي  حني 

ياقته مع  �صّلٍل من الذهب الأبي�س، ا�صتلهم �صائغه اأ�صطورته 

ته.
ّ
من اأهل البحر، ومن النجوم �صحره، ومن الطيور رومنطيقي

دتي، حتلم اأحلمِك، وحتّققها يف كّل �صفحٍة 
ّ
�صنة عربت و"جمالِك" �صي

من  دائم  قدٍر  على  تكون  اأن  وهي  حتلم،  اأن  املراأة  على  فيها  يجوز 

يعلو  كمن  جديداً  عامًا  ت�صتقبل  هي  وها   .
ّ
والرقي ة 

ّ
اجلاذبي ال�صبا، 

ات 
ّ
�صمفوني من  ة 

ّ
ك�صمفوني مدوزنٍة  اأ�ص�ٍس  على  اإّنا  حديثة،  بهند�صٍة 

�صاهدة  الزمن،  عن  خارجة  واملعا�رص،  الباروك  بني  حتتار  موزار، 

ه 
ّ
، جّذاب، عطر حتب

ّ
 عاطفي

ّ
الأزل، زي املراأة، منذ  اإليه  على ما تتوق 

ها، وجموهرات ت�صبك اأظافرها ب�صحر عينيها.
ّ
م�صام

قلوب تخفق دهشة لإلبداع 

رئي�صة حترير ال�رصف
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طرق جديدة لر�سم احلاجبني بح�سب هدى قّطان

ر�سم  لتعليم  وخطوات  طرق  عن  كثرياً  قراأِت  رمبا 

اأمام  ل�ساعات  دتِك 
ّ
جم تكون  قد  والتي  احلواجب 

ماألوفة  وغري  جديدة  طرق   3 لِك  ر�سدنا  املراآة... 

�سفحتها  عرب  قّطان  هدى  ن�رشتها  احلواجب،  لر�سم 

على ان�ستقرام. اأ�ساليب �سهلة وب�سيطة هي من اأن�سب 

!jamalouki.net الطرق للمبتدئات. �ساهديها على

�سكل البوت�س الذي ينا�سب �سكل ج�سمِك

الت�ساميم  بع�ض  يفر�ض  املو�سم  هذا  اأّن  مبا 

�سنقّدم  اعتمادها،  علينا  التي  ة 
ّ
الأ�سا�سي ة 

ّ
ال�ستوي

ة لختيار �سكل البوت�ض املنا�سب 
ّ
لِك ن�سائح ذهبي

وميدح  بِك  يليق  ما  فعاًل  اختاري  ج�سمِك.  ل�سكل 

!jamalouki.net قوامِك على

موقعنا  ت�سويت  اإح�ساءات  بح�سب 

هاري  الأمري  فاز    ،jamalouki.net
 Meghan Markle الدوقة  وزوجته 

 للعام 2018. 
ّ
بلقب اأف�سل واأجمل ثنائي

نال %33 من ن�سبة الت�سويت.

خلطات طبيعّية تلجاأ اإليها النجمات العربيات

م�ستح�رشات  ي�ستخدمن  ات 
ّ
العربي النجمات  اأّن   

ٌ
�سحيح

ًا بهدف احل�سول 
ّ
ًا �سحي

ّ
العناية بالب�رشة ويّتبعن نظامًا غذائي

على ب�رشة ن�رشة، لكنهّن يلجاأن اإىل حيٍل اأخرى.  يرّكزن على 

ة كو�سيلة �سمن الروتني اجلمايّل. اإكت�سفي 
ّ
اخللطات الطبيعي

فرح  مغربي،  مي�ساء  جنيم،  ن�سيب  نادين  من  كلٍّ  اأ�رشار 

.jamalouki.tv الهادي، بلقي�ض فتحي وغريهّن على

موقعنا  ت�سويت  اإح�ساءات  بح�سب 

jamalouki.net، فازت درة زروق 
على  اإطاللة  اأجمل  �ساحبة  بلقب 

 .2018 للعام  احلمراء  ادة 
ّ
ال�سج

نالت %48 من ن�سبة الت�سويت.

5 حقائب جديدة، ا�ستقبلي 2019 بها!
وّدعي عام 2018 وا�ستقبلي عام 2019 بـ5 حقائب 

الأخرية!  الآونة  يف  اإ�سدارها  مّت  ة 
ّ
وع�رشي رائعة 

نقّدم لِك اأجدد الإ�سدارات التي عليِك اختيارها دون 

.jamalouki.net ترّدد على موقعنا 
ّ

اأي

Gianvito Rossi
 Saint Laurent

Paris

نتائج التصويت 2018

 Voting
Results
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Suzanne Nawwar

اأطلقها  ن 
َ
م وكاأّن  املقولة!  هذه  اأ�صخف  ما  جديدة"...  اأنا  جديد،  "عام 

ل 
ّ
 Reset، فنتحو

ّ
يريدنا اأن ننتظر انق�صاء 365 يومًا لن�صغط على زر

وجتاربه  ذكرياته  بكّل  املا�صي  من  دات 
ّ
جمر جديدات،  ن�صاء  اإىل 

ة لهّن خارج ما يخربهّن 
ّ
ات، ل هوي

ّ
وجناحاته واإخفاقاته، ن�صاء مثالي

اء التجميل وجمّلت املو�صة. 
ّ
به اإن�صتقرام واأطب

 يتعار�س مع عملي، ومع حمتوى 
ّ
�صحيح ما تفّكرين به! ما كتبُته للتو

ما  لكّن  واجلمال!  املو�صة   
ّ
عاملي وتقاليد  عقائد  كّل  ومع  "جمالِك"، 

ة وكّل احلميات وكّل 
ّ
نفع كّل ال�صيحات اجلديدة وكّل الرتكيبات الثوري

ة 
ّ
"املثالي اإذا كانت كرثة  نف�صِك؟  را�صية عن  اإذا كنِت غري  العلجات، 

الزائفة" من حولِك ت�صعرِك باأّنِك ل تقومني باملجهود الكايف؟ اإذا كان 

الف�صتان اجلديد �صي�صعرِك باأّنِك اكت�صبِت الوزن بدل اأن مينحِك الر�صى 

جنمة  اأو  بلوغر  كانت  اإذا  الإعجاب؟  اإثارة  يف  والرغبة  النف�س  عن 

اإذا  تفكريِك؟  اأو  تكّلمِك  اأو  م�صيِك  طريقة  تعديل  عليِك  باأّنه  �صت�صعرِك 

تِك 
ّ
 ما، �صتجعلِك تعيدين النظر بجاذبي

ّ
 رائعة لثنائي

ّ
كانت �صورة حب

واملعجزة  البطولة  فعل  كّل  كان  اإذا  حبيبِك؟  وبني  بينِك  وبالكيمياء 

لِك جل�صمِك اجلديد؟
ّ
الذي هو اإجناب طفل �صيزول اأمام عدم تقب

ليس عليِك تغيير مظهرِك، ال اآلن وال في السنة 
الجديدة!

تغيري  لي�س  ذلك!  لِك  تقول  واجلمال  املو�صة  جمّلة  "جمالِك"،  نعم، 

ة واجبًا ول يجب اأن ي�صّكل �صغطًا ول دافعًا لإعجاب 
ّ
املظهر وال�صخ�صي

ة وكاأهداف تريدين تقدميها لنف�صِك، 
ّ
ا اإذا اأتى كرغبة طبيعي

ّ
الآخرين؛ اأم

ل: كيف تريدين اأن ت�صعري يف ال�صنة 
ّ
فليكن! بدل ذلك خذي وقتًا للتاأم

اجلديدة؟ ماذا تريدين اأن تقّدمي لنف�صِك؟ كيف ت�صحكني اأكرث؟ كيف 

ني احلياة اأكرث؟ كيف ترتكني ب�صمة لو �صغرية 
ّ
ني نف�صِك اأكرث وحتب

ّ
حتب

نحو عامل اأف�صل؟

ن وما يريدِك اإن�صانة جديدة! اأنِت اأكرث من كافية! اأنِت رائعة!
َ
ًا لكّل م

ّ
تب

EDITOR'S
L e t t e r

I love Me
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حصاد 2018

جمالِك 2019: وجهة متكاملة
للمعلنين كما للمرأة العربّية

في  "جمالِك"  فريق  شعار  إلى  تحّولت  مسلّية  مقولٌة   "Catch us if you Can"
الموضة  حدث  من  ومختلفة:  كبيرة  واإلنجازات  نفسه  الفريق   !2019 العام 
 Jamalouki.net إلى موقع   ،JamaloukiCon الشرق األوسط  والجمال األكبر في 
الذي خطى بثقة خطواته خالل السنين القليلة الماضية ليصبح مرجعًا للموضة 
والجمال للمرأة العربّية، كما لمواقع إلكترونّية منافسة )ال ضغينة هنا(، مرورًا 
أكثر  تجعلنا  التي  بإضاءته  المفّضل  مكاننا  أصبح  الذي  "جمالكِ"  استوديو  ببناء 
جلسات  في  عديدات  ومؤّثرات  نجمات  مع  التعاون  إلى  وصواًل  وجمااًل،  توّهجًا 
تصوير الموضة وصورة الغالف، والكثير الكثير من اإلنجازات األخرى التي احتفلنا 
اإلنجازات  بزهوة  العام  والختتام  حجمها!  عن  النظر  بصرف  منها  واحدة  بكّل 
هذه، أطلقنا قناة Jamalouki على يوتيوب، حيث ستتمّكن المستخدمة العربّية 
من التعّرف على كاتبات "جمالِك" اللواتي سيتشاركن معها كّل ما يعرفنه! في 
التقرير، موجز نضيء فيه على صور وأحداث وأشخاص سيبقون  صفحات هذا 
وإعالنّية،  إعالمّية  وسيلة  تعد  لم  "جمالِك"  أّن  يثبت  موجز  دائمًا،  ذاكرتنا  في 
 360 تجربة  على  للحصول  المعلنون  يقصدها  متكاملة  وجهة  اليوم  هي  بل 
درجة تطال كّل منّصات "جمالِك"، وتقصدها المرأة العربّية للحصول على كّل 
لنا مصّمٌم عالمّي  إليها تحليلنا ووجهة نظرنا... فكما قال  المعلومة، مضافًا 
نجاحه:  سّر  عن  كاشفًا  سنوات،  منذ  ديسمبر  عدد  تحرير  رئاسة  تسّلم  عندما 

!Whatever you do, do it Well

تاأّلقت اأ�صماء لمعة على اأغلفة "جمالِك"! ن�صاء بارعات، كّل واحدة يف 

تها، خربتها وفرادتها لتكون جنمة الغلف.
ّ
جمالها، منحت من �صخ�صي

 Shiva Safai على غلف 
عدد يناير 2018

Camila Coelho على 
غلف عدد مايو 2018

اأ�صيل عمران على غلف 

عدد �صبتمرب 2018

 Izabel Goulart
رئي�صة حترير عدد دي�صمرب 2018

COVERS
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Cynthia Samuel Nathalie FanjLea Bou ChaayaDana Hourani

عدد ال ينتهي من جل�سات 

الت�سوير حّققته "جمالِك" 

نة عن اأكرث االأعمال 
ّ
وهذه عي

التي اأحببناها واأبرز الوجوه 

التي تعاملنا معها.

SHOOTS
من جل�سة ت�سوير عدد مار�س: اإطاللة 

Saint Laurent Paris من

 
ّ

من جل�سة ت�سوير ملحق مايو اخلا�س

Ashi Studio بالزفاف: اإطاللة من

Chanel جل�سة ت�سوير لدار

Louis Vuitton جل�سة ت�سوير لدار

Fendi  جل�سة ت�سوير لدار

Burberry جل�سة ت�سوير لدار

ة مب�ستح�رضات التجميل
ّ

من جل�سة ت�سوير خا�س
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حصاد 2018

DESTINATIONS دبي، بريوت، باري�س، روما، نتنّقل من مدينة اإىل 

د �صيحات 
ّ
اأخرى لنلتقط اأجمل ال�صور التي جت�ص

ة ت�صبهِك.
ّ
اجلمال واملو�صة بحّلٍة ع�رصي

Dior يف ت�صاميم من Camila Coelho

Fendi Couture يف ت�صميم من Izabel GoulartValentino يف ت�صميم من Izabel Goulart

Bulgari جل�صة ت�صوير لدار

Louis Vuitton جل�صة ت�صوير لدار
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ACHIEVEMENTS

حدث املو�صة واجلمال 

 
ّ
الأ�صخم يف العامل العربي

JamaloukiCon  ح�صد 
ًا يف ن�صخته 

ّ
جناحًا اإ�صافي

الثانية يف بريوت.

مربوك لفريق "جمالِك" الذي اإفتتح 

ا�صتديو جديد لت�صوير كّل الفيديوهات 

التي تعّلمِك اأ�رصار املاكياج واآخر 

�صيحات املو�صة.

عرب قناة يوتيوب Jamalouki �صتتابعني 

قن املاكياج ويقّدمن 
ّ
راتنا وهّن يطب

ّ
حمر

ة نافعة. 
ّ
ن�صائح جمالي

ة من توقيع "جمالِك"  
ّ
ن�رصة The Insite الإلكرتوني

 
ّ
يتلّقاها كّل الأ�صخا�س املوؤّثرين يف قطاعي

املو�صة واجلمال. تاأتي لتدعم كّل م�صاريعنا اجلديدة 

 
ّ
وتلقي ال�صوء على كّل ما يدور من حولِك من اأهم

الن�صاطات يف الفّن املو�صة واجلمال.

INDUSTRY NEWSLETTER

JAMALOUKICON

YOUTUBE CHANNEL JAMALOUKI STUDIO



14JAMALOUKI.NET



JAMALOUKI.NET15

ها هي تبعث بشرارات الجاذبّية في كّل مكان! ريم السعيدي 
المجوهرات،  بقطع  تتسّلح  القوّي،  بحضورها  المسيطرة  هي 
حدود  إلى  بعيدًا،  بخيالها  وتسرح  الراقية  بالتصاميم  تتباهى 
بريقًا  األمومة  منحتها  التي  الحديدّية  المرأة  هي  البحر.  آفاق 
إضافّيًا، وزادت جمالها جمااًل. تلهمِك بثقتها، وتدعوِك لتقرئي 

في عينيها رسائل إبتهاٍج وطاقٍة إيجابّية.  

  Dima Farhat :تن�صيق - Mandy Merheb :مديرة الن�رص – Mseif :ت�صوير

  Georges El Mendelek :ت�صفيف ال�صعر - Rania Khoury :مديرة الإنتاج

Bassam Fattouh :ماكياج

Beit Al Baherلـ 
ّ

�صكر خا�س
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Valentino فستان من
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 Hussein قميص وتنورة من
 Christian حذاء من ،Bazaza

 Colette وأقراط ،Louboutin
Sylvie Saliba موجودة لدى
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 Rejina Pyo قميص من
 ،Boutique 1 موجود لدى

سروال من Halpern موجود 
لدى Plum، ومعطف من 

Hussein Bazaza
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سترة، سروال وحزام 
 ،Harithand جميعها من
معطف من Fendi، حذاء من 
Christian Louboutin، وعقد 
Bulgari من Divas’Dream
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سترة وتنورة كالهما من 
 Maison معطف من ،Fendi

Rabih Kayrouz، حذاء من
Christian Louboutin، نّظارات 

من Roberi & Fraud، عقد 
من Jack Vartanian،  وأقراط 

من Vhernier، جميعها 
 ،Sylvie Saliba موجودة لدى

Bulgari من Serpenti وعقدان
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 ،Petar Petrov قميص من
سروال من Anine Bing وقّبعة 
من  Janessa Leone جميعها 
موجودة لدى Boutique 1، حذاء 
من Christian Louboutin، عقد 
 Jack عقدان من ،Repossi من
Vartanian، عقد Vintage، أقراط 
من Viviane Debbas، خاتمان 
من Djula، جميعها موجودة 
لدى Sylvie Saliba، وخاتم 
Bulgari من Divas’Dream
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يشهد كّل عاّم تغّيراٍت جذرّية تطال كّل األصعدة، يكون البعض منها متوّقعًا 
والبعض اآلخر مفاجئًا وصادمًا. عالم الموضة والجمال نال حّصته من التطّورات، 
لكن أكثر ما حصد ضّجة كان العدد الكبير من الزيجات والوالدات الجديدة التي 

حصلت. استعيدي معنا أبرز الّلحظات.

اإعداد: نور عرموين - دميا فرحات

2018، سيذكره التاريخ حتمًا

RE
CA

P 2
01

8
 كان توقيع قرار رفع 

ّ
حدث تاريخي

ة.
ّ
حظر القيادة على املراأة ال�سعودي

السعودّية: حقبة جديدة، المرأة بطلتها!

حدث  ة 
ّ
ال�سعودي ا�ست�سافت 

مدينة  يف  اإي  فورموال  �سباق 

ام من املتعة، 
ّ
الدرعية �سمن 3 اأي

ة، 
ّ
املو�سيقي احلفالت  الت�سويق، 

ة...
ّ
الن�ساطات الرتفيهي
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Enrique Iglesias يف الريا�ض
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اأزياء  عار�سة  ل 
ّ
اأو هي   Taleedah Tamer

االأزياء.  عرو�ض  ات 
ّ

من�س على  مت�سي  ة 
ّ
�سعودي

 Antonio Grimaldi ة عر�ض
ّ

م�ست على من�س

ملجموعة خريف 2018 للخياطة الراقية.

عامليني  لفّنانني  �سخمة  ة 
ّ
مو�سيقي حفالت 

 Jason Deruloو Enrique Iglesias مثل

ح�سني،  وتامر  اإلي�سا  مثل  عرب  وفّنانني 

ة.
ّ
ة ال�سعودي

ّ
اأ�سعلت االأجواء يف اململكة العربي

ة 
ّ
ال�سعودي يف  جرت  ة 

ّ
مهم ومعار�ض  اأحداث 

املو�سة  اأ�سبوع  ال�سعودي،  البناء  معر�ض  مثل 

ال�سعودي، وحدث كوميك كون يف ن�سخٍة جديدة 

االأفالم،  عامل  يف  خمتلفة  جتارب  قّدم  له، 

كة.
ّ
رة والر�سوم املتحر

ّ
االألعاب، الق�س�ض امل�سو

K S A :
A  NEW ERA
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David Guetta يف الريا�ض اإلي�سا و�سامل الهندي
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عام 2018 كان حافاًل باإلنجازات النسائّية 

تماضر بنت يوسف الرماح 
أّول امرأة تصبح نائب وزير العمل 

في السعودّية 
ة حا�سلة على �سهادة دكتوراه 

ّ
دة �سعودي

ّ
هي �سي

من  ة 
ّ
الطبي والهند�سة  ة 

ّ
االإ�سعاعي العلوم  يف 

نالت  كما  ة، 
ّ
االأمريكي  Manchester جامعة 

من  ة 
ّ
املقطعي االأ�سعة  يف  املاج�ستري  �سهادة 

 .2003 العام  يف  ة 
ّ
الربيطاني  Bangor جامعة 

�سهادة  على  حائزة  هي  ذلك،  اإىل  اإ�سافًة 

يف  �سعود  امللك  جامعة  من  البكالوريو�ض 

 .1995 عام  يف  ة 
ّ
االإ�سعاعي العلوم  يف  الريا�ض 

وزير  نائب   2018 فرباير  �سهر  يف  نت 
ّ
عي وقد 

ة باملرتبة املمتازة. 
ّ
العمل والتنمية االجتماعي

سمر عبد المحسن 
السلطان

أّول سعودّية تعمل في 
شركة فيسبوك

اأن  الطموحة  ة 
ّ
ال�ساب هذه  ا�ستطاعت 

يف  تتوّظف  ة 
ّ
�سعودي امراأة  ل 

ّ
اأو تكون 

ة. وظيفة في�سبوك 
ّ
�رشكة في�سبوك العاملي

�سمر  ر�ست على 
ُ
التي ع الوحيدة  مل تكن 

عبد املح�سن ال�سلطان، فقد تلّقت عر�ض 

لت  ف�سّ اأّنها  اإاّل  اأي�سًا،  غوغل  من  عمل 

االإن�سمام اإىل في�سبوك.

لبنى العليان
رئيسة لبنك "ساب األّول" في 

السعودّية
نت لبنى العليان يف اأرفع من�سب حتتّله امراأة 

ّ
عي

 وهو رئي�سة لبنك 
ّ

 ال�سعودي
ّ
يف القطاع امل�رشيف

ة 
ّ
ت�سّدرت منا�سب مهم اأن  �سبق  االأول".  "�ساب 

رئي�ض  ونائب   
ّ

التنفيذي الرئي�ض  كانت  اإذ  جداً، 

التي  للتمويل"  "العليان  اإدارة جمموعة  جمل�ض 

 اأكرث من 40 �رشكة. 
ّ
ت�سم

إيمان المطيري
مساعدة لوزير التجارة السعودي

�سعود،  اآل  العزيز  عبد  بن  �سلمان  امللك  اأ�سدر 

تعيني  �سمنها  جاء  جديدة  ة 
ّ
وزاري تعديالٍت 

لوزير  م�ساعدة  املطريي  اإميان  الدكتورة 

اإىل  تهدف  خطوة  يف  واالإ�ستثمار،  التجارة 

مع  بالتما�سي  ة 
ّ
ال�سعودي املراأة  دعم  ا�ستمرار 

2030. �سغلت  هات اململكة وم�سرية روؤية 
ّ

توج

�سابقًا من�سب امل�ست�سار ملعايل وزير التجارة 

ة 
ّ
واال�ستثمار، و�ساهمت يف تطوير اال�سرتاتيجي

على  واالإ�رشاف  لال�ستثمار،  ة 
ّ
العام الهيئة  يف 

 .2020 
ّ
ل الوطني

ّ
تنفيذ مبادرات برنامج التحو

وئام الدخيل
أول إعالمّية سعودّية تقّدم 

النشرة على قناة "السعودّية"
اإجنازاً  ة، 

ّ
ال�سعودي يف  االإعالم  قطاع  �سهد 

قّدمت  اإذ  ة، 
ّ
ال�سعودي املراأة  حّققته  اإ�سافيًا 

ة 
ّ
ة وئام الدخيل ن�رشة االأخبار الرئي�سي

ّ
االإعالمي

ة"، اإىل جانب 
ّ
التي تعر�ض على قناة "ال�سعودي

�سابقة  بذلك  لتحّقق  الن�سوان،  عمر   
ّ
االإعالمي

جمال  يف  كبرية  ة 
ّ
مهني خربة  متلك  ة. 

ّ
تاريخي

ة 
ّ
تلفزيوني حمّطاٍت  يف  عملت  فقد  االإعالم، 

ة متعّددة مثل �سحيفة 
ّ
ة وعربي

ّ
و�سحف �سعودي

...CNBC احلياة، قناة اجلزيرة، قناة

هيفاء المنصور
 أّول مخرجة سعودّية تحصد 

أكثر من 20 جائزة عالمّية 
املن�سور  هيفاء  اأ�سبحت   2018 العام  يف 

 20 من  اأكرث  حت�سد  ة 
ّ
�سعودي خمرجة  ل 

ّ
اأو

ة 
ّ
العاملي املهرجانات  خمتلف  من  جائزة 

اأعمالها:  عن  نبذة  ة. 
ّ
الفني م�سريتها  طوال 

ة 
ّ
االأمريكي اجلامعة  يف  االإخراج  فّن  تعّلمت 

جمال  يف  لتعمل  تعود  اأن  قبل  القاهرة،  يف 

ة يف اإحدى �رشكات النفط. 
ّ
العالقات االإعالمي

من ثم بداأت باإنتاج اأفالمًا ق�سرية، عملت من 

خاللها على ت�سليط ال�سوء على اأبرز امل�ساكل 

التي تعي�سها املراأة ب�سبب التحّفظات. 

حصاد 2018
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 F E M I N I S T
H O L L Y W O O D

النجمات يستخدمن صوتهّن

عن  ن 
ّ

ليعرب الكامريا  وراء  من  هوليوود  ممّثالت  خرجت 

ت يف م�سلحة 
ّ
ة التي هّزت الراأي العام و�سب

ّ
اآرائهّن الن�سوي

من  ذرعًا  هولييود  ممّثالت  �ساقت  لقد  املدين.  املجتمع 

موقف  ل 
ّ
اأو واأطلقن  حّلة،  باأبهى  والظهور  ج 

ّ
الترب اإيطار 

يناير،  يف   Golden Globes حفل   يف   
ّ
ر�سمي  

ّ
جماعي

 #Metoo 
ّ
تهّن اللون االأ�سود دعمًا حلركتي

ّ
فارتدت غالبي

واالغت�ساب.  �ض 
ّ
التحر تناه�سان  اللتني   #TimesUpو

�سات 
ّ
وقد اأ�سعل هذا الفتيل �سل�سلة الق�س�ض التي ف�سحت حتر

ة حدثت يف هوليوود نف�سها ويف هذا القطاع، فحمل 
ّ
جن�سي

 :
ّ
ل اإىل ها�ستاق عاملي

ّ
حفل اجلوائز هذا املو�سوع التي حتو

.#Whywewearblack

 Golden Globes ة، مبا اأّن حفل
ّ
كانت خطوة جريئة وذكي

الفئات واالأعمار، ما يجعله  ًا من قبل جميع 
ّ
�ساهد عاملي

ُ
ي

عن  ن 
ّ

عرب كثريات  جنماٌت  ك. 
ّ
التحر هذا  لبداأ  نافذة  ة 

ّ
من�س

ة ال ميكن 
ّ
ة وكانت بع�ض اخلطابات تاريخي

ّ
اآرائهّن الن�سوي

 Oprahو  Barbra Streisand خطاب  مثل  ُتن�سى،  اأن 

االأخبار  تناقلته  يًا 
ّ
مدو كالمها  كان  التي   Winfrey

الفتيات  اإىل  فيه  هت 
ّ

توج  .
ّ
االجتماعي التوا�سل  ومواقع 

اأعلمه  "ما  وقالت:   
ّ
اجلن�سي �ض 

ّ
للتحر �سن 

ّ
تعر اللواتي 

ة التي منتلكها 
ّ
بالتاأكيد اأّن قول احلقيقة هو االأداة االأكرث قو

اللواتي  الن�ساء  بجميع  وملهمة  جداً  فخورة  واأنا  جميعًا، 

�سعرن بالقوة الكافية وامتلكن القدرة الكافية للتحدث عن 

اأعرب  اأن  اأوّد  العلن...  اإىل  ة وم�ساركتها 
ّ
ال�سخ�سي جتاربهّن 

االإ�ساءة  �سنوات من  لت 
ّ
امراأة عانت وحتم لكّل  امتناين  عن 

واالعتداء الأّنها كاأمي، كان لديها اأطفال الإطعامهم وفواتري 

لدفعها واأحالمًا لتحقيقها".

Barbra Streisand

Oprah Winfrey

Mila Kunisو Scarlett Johansson

Lady Gaga



 لدى دور االأزياء، ا�ستقبلت 
ّ

على ال�سعيد االإداري

بت 
ّ

م Hedi Slimane ورح
ّ
دار Celine امل�سم

 Virgil ا ّ
دار Burberry بـRicardo Tisci. اأم

 �ساحب ب�رشة 
ّ
ل مدير اإبداعي

ّ
Abloh، فكان اأو

.Louis Vuitton تعيينه لدى دار 
ّ
داكنة يتم

حصاد 2018

D E S I G N E R S

KIM JONES

 Naomi تان 
ّ
االأيقوني العار�ستان  اإجتمعت 

ة عر�ض 
ّ

Campbell وKate Moss على من�س
 .2018 خريف  ملجموعة   Louis Vuitton
 Kim 

ّ
هذا كان العر�ض االأخري للمدير االإبداعي

.Dior الذي انتقل اىل دار Jones

لعبة تبديل المراكز

HEDI SLIMANE

RICCARDO TISCI  CLARE WAIGHT
KELLER

غادر

إنضّم

ت Carolina Herrera عن من�سبها بعد ق�ساء 37 عام 
ّ
تنح

 Wesلـ ة 
ّ
االإبداعي املهام  �سّلمت  االأزياء.  ت�سميم  جمال  يف 

خريف  ملجموعة  لها  عر�ٍض  اآخر  خالل  ًا 
ّ
ر�سمي  Gordon

2018 �سمن اأ�سبوع املو�سة يف نيويورك.

M O V E S
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A - L I S T E R Sالنجمات حديث الساعة

 �شك، Blake Lively هي من اأكرث النجم�ت ت�أثرياً يف 
ّ

بدون اأي

 Karl ع�مل املو�شة، تربطه� عالقة متينة بعم�لقة الإبداع، مثل

Lagerfeld وChristian Louboutin. لن نن�شى يوم اعتمدت 
اأثن�ء الرتويج لفيلمه� اجلديد.  7 اإطاللت خمتلفة يف يوٍم واحد 

.Chanel لفتن� اختي�ره� لإطاللتني من توقيع دار

ة. 
ّ
ع�دت امللكة Beyoncé اإىل ال�ش�حة وبقو

ل 
ّ
ولأو  Coachella مهرج�ن  يف  ظهرت 

اأي�شً�  اأطلقت  كم�  تواأمه�،  ولدة  بعد  ة 
ّ
مر

كليبه� اجلديد الذي مّت ت�شويره يف متحف 

الع��رش  بعيد زواجه�  اأي�شً�  احتفلت  اللوفر. 

اأزي�ءه�  نتذّكر   .Jay Z  
ّ
الع�ملي الرابر  من 

مت 
ّ
�شم والتي  جولته�  خالل  ارتدته�  التي 

.Balmain ي�شً� من قبل دار
ّ

خ�ش

 نه�ية �شعيدة ك�لأفالم، 
ّ
لي�س لكّل عالقة حب

امل�ش�هري  من  العديد  انف�ش�ل  �شهدن�  فقد 

 Kourtney اأحببن�ه  الذي   
ّ
ك�لثن�ئي

 .Younes Bendjimaو Kardashian

 Ariana Grande
Pete Davidsonو

Offsetو Cardi B

Jenna Dewanو Channing Tatum Kourtney Kardashian
Younes Bendjimaو

Justin Bieberو Selena Gomez
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مني  
ّ
امل�صم مثل  المعة،  وجوهًا  والفّن  املو�صة  عامل  وّدع 

 
ّ
Kate Spade وHubert de Givenchy، املغّني الفرن�صي

 Dolores ة 
ّ
االأيرلندي ة 

ّ
املغني  ،Charles Aznavour

.Aretha Franklin ة
ّ
ة االأمريكي

ّ
O'Riordan واملغني

Hubert de Givenchy

Charles Aznavour

Kate Spade

Dolores O'Riordan

Aretha Franklin

عادت  عام،  من  الأكرث  دام  اإنف�صاٍل  بعد 

 The Weeknd 
ّ
 بني املغني

ّ
عالقة احلب

.Bella Hadid وعار�صة االأزياء

 Dua Lipa اأّن  بالرغم من 

يف   
ّ
الفني املجال  دخلت 

عمر الـ14، غري اأّن جنمها مل 

ي�صطع اإاّل هذا العام.

غالف   Kylie Jenner ت�صّدرت 

اأ�صغر  كونها   Forbes جمّلة 

900 مليون  ثروتها  توازي  امراأة 

.
ّ
دوالر اأمريكي

يف ت�صميم من 

 Versace
يف ف�صتان من 

 Alessandra Rich
يف ف�صتان من 

 Valentino
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اأجمل  كانت  هذه  براأينا، 

ادة 
ّ
ال�سج على  االإطالالت 

احلمراء خالل العام 2018.

 اأي�سًا اأ�سوء االإطالالت!
َ

مل نن�ض

Aishwarya Rai يف 
 Rami Kadi ف�ستان من

Maison de Couture

Kendall Jenner يف ف�ستان 
Schiaparelli Couture من

Lady Gaga يف ف�ستان 
Valentino Couture من

Beyoncé يف ف�ستان من
Azzi & Osta Couture

Deepika Padukone يف 
Ashi Studio ف�ستان من

فيفي عبدو

Kate Hudson

Salma Hayek

�سوزان جنم الدين

Tiffany Haddish

Penélope Cruz
يف ف�ستان من

Chanel Couture

درة زروق يف 

ف�ستان من

Laith Maalouf

WORST
BEST

Margot Robbie يف 
Miu Miu ف�ستان من
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Rita Ora

رواجًا  القت  التي  ال�سيحات 

كانت:  العام  هذا  باالأكرث 

النق�سة  ات، 
ّ
الت�سعيني نّظارات 

 ،Cowboy حذاء  ة، 
ّ
الربي

حذاء Dad واألوان النيون.

حصاد 2018

ANIMAL PRINT

Lady Gaga

S P O T T E Dأبرز صيحات الموضة

COWBOY BOOTS

Gigi Hadid Kendall Jenner

Chiara Ferragni 90'S SUNGLASSES
Kourtney KardashianRita Ora Gigi Hadid

NEON

 Kourtney
Kardashian

Kim Kardashian

 DAD SHOES

فوز الفهد

النا ال�ساحلي

عهود العنزي

ة 
ّ
حقيبة Saddle االأيقوني

ة اإىل 
ّ
من Dior عادت بقو

�ساحة املو�سة.

 DIOR
SADDLE BAG
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BOB & LOB CUTS

GLITTER MAKE UP

GLOW

الأ�شهر  كانت  ة 
ّ
اأ�شا�شي ة 

ّ
جمالي �شيحات   3

اق، 
ّ
الرب املاكياج   ،Bob �شعر  ة 

ّ
ق�ش العام:  هذا 

.Glowو�شيحة الوجه امل�شيء املعروفة بـ

Emma Stone

Kate BosworthJennifer LopezBella Hadid

Khloé Kardashian

G L A M E D  U Pأبرز صيحات الجمال

منى زكي

نادين ن�شيب جنيم

ديانا حّداد

مايا دياب
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ُزّف هذ� �لعام عدد هائل من �لعر�ئ�س! �أخذت 

ة كبرية، �آخرها كان حفل زفاف 
ّ
�حلفالت �ضج

Nick Jonas وPriyanka Chopra. �متّدت 
ام يف �لهند و�رتدى 

ّ
�الحتفاالت على مدى 3 �أي

.Ralph Lauren ت�ضاميم من 
ّ
�لثنائي

 Meghan Markle من Harry زفاف �الأمري

كان زفاف �لعام. خالل هذ� �لزفاف، �نك�رست 

�أمنياٌت �أخرى! مل يكن  �آمال �لبع�س وحتّققت 

ة، 
ّ
�مللكي �لعائلة  لدى  معهود�ً  �الرتباط  هذ� 

لون  �أّن  كما  ة، 
ّ
�أمريكي ممّثلة   Meghan الأّّن 

ب�رستها د�كن.  

حصاد 2018

Meghan Markleو Harry الأمري�

Priyanka Chopraو Nick Jonas

Jack Brooksbankو Eugenie الأمرية�

Cesc Fabregasد�نييال �ضمعان و

د�نة �لطوير�س وعبد �لعزيز �لزيد

Hailey Baldwinو Justin Bieber

Fedezو Chiara Ferragni

W E D D I N G
B E L L Sنعم تشاركها العالم

ح�ضام حبيب و�ضريين عبد �لوهاب

جت من غيث �لعزب
ّ
عال فرحات تزو
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Miranda Kerr

Kate Hudson

�شهد هذا العام ولدة عدد هائل من 

احتّلت  الأمومة  النجمات.  اأطفال 

 Kylie ال�شدارة، ونتذكر فرتة حمل 

Jenner  حني اختفت عن العلن ملّدة 
ينتظر  اأجمع  العامل  وكان  اأ�شهر   9

.Stormi ل اإطاللة لها مع ابنتها
ّ
اأو

Chrissy Teigen

 Rosie Huntington-Whiteley

Kate Middletonو William الأمري

Kylie Jenner

Meghan Markle

West عائلة

Khloé Kardashian اإبنة True

Chiara Ferragni

N E W  B O R N S!األمومة أبرز إنجازاتهّن

رمي ال�شعيدي

لنا ال�شاحلي

نان�شي عجرم

بلقي�س فتحي
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حصاد 2018

M I S C E L L A N E O U S

بن  حممد   
ّ

ال�شعودي العهد  ويل  �شورة  اإختريت 

قائمة  �شمن  �شعود  اآل  العزيز  عبد  بن  �شلمان 

وكالة  تن�رسها  التي   "2018 يف  �شور  "اأف�شل 
عن  يًا 

ّ
�شنو ة 

ّ
الأمريكي ة 

ّ
الإخباري  Bloomberg

ري 
ّ
اأف�شل واأجمل �شور التقطتها كامريات م�شو

الوكالة على مدار العام. 

 جديد حت�شده 
ّ
جناح عاملي

ة، 
ّ
ة املتحد

ّ
الإمارات العربي

باإدراج برج خليفة �شمن 

لئحة اأكرث الأماكن يف العامل 

اح للعام 2018 
ّ
جذبًا لل�شي

 .Uber وذلك بح�شب �رسكة

نت لئحة "اأف�شل �شور يف 2018" التي تن�رسها 
ّ
ت�شم

اأي�شًا  ة 
ّ
الأمريكي ة 

ّ
الإخباري  Bloomberg وكالة 

ها 
ّ
اأهم ة، 

ّ
ال�شعودي من  ة 

ّ
مهم لأحداث  اأخرى  �شوراً 

بن على جهاز حماكاة 
ّ
ات يتدر

ّ
داٍت �شعودي

ّ
�شورة ل�شي

ارة، يف 23 يونيو 2018، اأي قبل 
ّ
لتعليم قيادة ال�شي

حظر  برفع   
ّ
التاريخي اململكة  قرار  من  واحد  يوٍم 

ة.
ّ
القيادة املفرو�س منذ عقود على املراأة ال�شعودي

تصّدر عربي
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ة 
ّ
ل�شخ�شي الـ90  ميالد  عيد  مبنا�شبة 

بع�س  احتفلت   ،Mickey Mouse
من  املنا�شبة  بهذه   Gucci مثل  الدور 

ة.
ّ

خالل خلق جمموعات خا�ش

Vans

Gucci

Levi's

احليوانات،  حقوق  حماية  موجة  بروز  مع 

 Stellaو Chanel امتنعت بع�س الدور مثل

 
ّ
McCartney من ا�شتخدام الفرو احلقيقي
واجللود الفاخرة، كجلد الثعبان والتم�شاح.

  Alexander Wang م 
ّ
امل�شم فاجئ 

اجلميع حني اأعلن عن مغادرته عرو�س 

لي�س  نيويورك  يف  املو�شة  اأ�شبوع 

بهدف الإنتقال اإىل باري�س، بل لإعادة  

ب�شكٍل  املجموعة  اإطالق  مواعيد  حتديد 

ينا�شب امل�شتهلك اأكرث.

Rihanna جمموعة لجنري من  اأطلقت 

على  يقت�رس  مل  عر�ٍس  �شمن  توقيعها 

ن 
ّ
ت�شم بل  ات، 

ّ
تقليدي عار�شاٍت  وجود 

يكون  كي  وحوامل  ممتلئات  عار�شات 

ر�شالة ت�شجيع لكّل ن�شاء العامل.

ات 
ّ
ا�شرتاتيجي �شمن  ة 

ّ
العاملي الدور  بع�س  عملت 

جديدة فتبّدلت ال�شعارات لت�شبح التالية:

C
H

A
N

E
L 

Fa
ll 

20
18

متفّرقات طبعت عالم الموضة!
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 George املمّثل �شاحب املدخول الأكرث ارتفاعًا للعام 2018 هو•
 هذا 

ّ
Clooney  الذي و�شل مدخوله اإىل 239 مليون دولر اأمريكي

 .Forbes العام بح�شب ت�شنيف جمّلة

•ح�شلت املمّثلة Scarlett Johansson على مدخول 40.5 مليون 
تليها  العام،  هذا  القائمة  طليعة  يف  و�شعها  مما  اأمريكي  دولر 

تن�شيف  بح�شب  اأي�شًا   ،Jennifer Anistonو  Angelina Jolie
.Forbes جمّلة

•ما زالت Kendall Jenner الـ Top Model التي تت�شّدر قائمة 
عار�شات الأزياء الأعلى اأجراً للعام الثاين على التوايل.

التي ل ميكن  التلفزيون  زالت جنمة  ما   Sofia Vergara •اجلّذابة 
مناف�شتها مبدخوٍل بلغ 42.5 مليون دولر يف العام 2018، وما زال 

اً بنجاٍح للمو�شم العا�رس. 
ّ
امل�شل�شل الذي تلعب بطولته م�شتمر

TOP
PAID

حصاد 2018

باأ�شبوع   Elizabeth II امللكة  �شاركت 

املو�شة يف لندن من خالل جلو�شها على 

 Richard الأوىل لعر�س  ال�شفوف  مقاعد 

 ،2019 و�شيف  ربيع  ملجموعة   Quinn
.Anna Wintour بالقرب من

قد تكون Kaia Gerber ورثت اجلمال عن والدتها 

Cindy Crawford، اإّل اأّنها فتاة موهوبة اأ�شبحت 
ة مثل  

ّ
اأزياء عاملي اأكرث واأكرث من قبل دور  مطلوبة 

.Versaceو Valentinoو Chanel

 2.1 مببلغ   Versace دار   Michael Kors �رسكة  ا�شرتت 

 Michael Kors مليار دولر! اجلدير بالذكر اأّن ا�شم �رسكة

ة: 
ّ
3 ماركات عاملي  

ّ
 لي�شبح Capri Holdings، ت�شم

ّ
تغري

 .Versaceو  Michael Kors ،Jimmy Choo

  George Clooney 

Scarlett Johansson Sofia Vergara

Kendall Jenner
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F U R  F R E Eالموضة ترضخ للناشطين البيئّيين

حركات  الزمن  من  عقود  منذ  اأطلقته  الذي  النقا�س  هذا 

�شغرية جّداً من ن�شطاء البيئة وحقوق احليوان، كرب عرب 

يف  ح�شلت  التي  ات 
ّ

التغري حمور  اإىل  ل 
ّ
ليتحو ال�شنني 

مني والدور 
ّ
املو�شة يف العام 2018. من بني لئحة امل�شم

 يف ت�شاميمها، 
ّ
التي امتنعت عن ا�شتخدام الفرو احلقيقي

منذ  حمالت  قا�شت  التي   Stella McCartney نذكر 

العام 2001، اأّدت اإىل بداأ النقا�س يف الربملان الربيطايّن 

حول منع ت�شنيع الفرو وا�شترياده ب�شكٍل كّلي.

منعًا  منعت  اأجنلو�س  لو�س  والأناقة  ال�شحر  مدينة  اأي�شًا، 

ت اإىل عّدة 
ّ
، وبذلك ان�شم

ّ
ًا ت�شنيع وبيع الفرو احلقيقي

ّ
كلي

ة اأخرى.
ّ
مدن اأمريكي

مناه�شي  لئحة  اإىل  وا 
ّ
ان�شم الذين  مني 

ّ
امل�شم من 

 ،Diane Von Furstenberg ،Gucci :ا�شتخدام الفرو

واأخرياً   Michael Kors ،Versace ،Burberry
Chanel يف نهاية العام 2018.

G
U

C
C

I
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T R E N D I N G

اأجمع  والعامل  جمهورها  اإلي�شا  النجمة  اأده�شت 

تها، عزميتها واإ�رسارها على التغّلب على مر�س 
ّ
بقو

 �شفرية حلمالت التوعية.
َ
�رسطان الثدي، وكانت خري

مل تتنبَّ Joelle Mardinian يف حياتها 

ة وح�شب، بل تبّنت بالفعل 
ّ
ق�شايا اإن�شاني

ت 
ّ

ته اإىل عائلتها وعرب
ّ
مولوداً جديداً �شم

على  ح�شابها  عرب  فرحها  مدى  عن 

ان�شتقرام، لأّنها حّققت اأمنيتها.

يف   Dolce & Gabbana عر�س  األغي 

ة، 
ّ
ة اإعتربت عن�رسي

ّ
ال�شني ب�شبب حملة اإعالني

ة.
ّ
جتاه التقاليد ال�شيني

أخبار أشعلت السوشيال ميديا

 Drakeلـ  In My Feelings اأغنية 

بقي  هل  والأدمغة!  املواقع  اجتاحت 

اأحد مل يرق�س رق�شة Kiki؟

ة 
ّ
خالل مرافقتها لزوجها يف جولته امللكي

 Meghan الدوقة  اأطّلت  اأ�شرتاليا،  اإىل 

ل، باأكرث من 
ّ
Markle احلامل بطفلها الأو

ال�شاعة  حديث  كانت  خمتلفة.  اإطاللٍة   20
الكثري  فاعتربها  ميديا  ال�شو�شيال  على 

دة لأّنها خرقت الربوتوكول حني 
ّ
اأّنها متمر

خلعت حذاءها وم�شت حافية القدمني على 

!
ّ
�شاطئ Bondi الرملي

اأ�شهر،  لب�شعة  الأ�شواء  عن  اختفت  اأن  بعد 

فرتة  يلّخ�س  فيديو   Kylie Jenner ن�رست 

م�شاهدة  مليون   20 من  اأكرث  ح�شد  حملها 

خالل اأقّل من 24 �شاعة.

لبنان  ا�شم  لبكي  نادين  املخرجة  رفعت 

 Prix جائزة  ا�شتلمت  حني  ة 
ّ
العاملي نحو 

عن  "كان"  مهرجان  خالل   du Jury
ت�شميته  مّت  الذي  "كفرناحوم"  فيلمها 

ة اأخرى، مثل الأو�شكار.
ّ
اأي�شًا جلوائز عاملي

حصاد 2018
S O C I A L 

M E D I A
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S O C I A L 
M E D I A

ب�إطاللٍة  الع�م   Michelle Obama اختتمت 

 Sarah مثرية للجدل خالل لق�ٍء له� مع املمّثلة

اأ�صفر  ف�صت�نً�  اعتمدت   .Jessica Parker
اإىل  ي�صل   Balenciaga من  اق 

ّ
بر حذاء  مع 

التوا�صل  مواقع  اد 
ّ
رو اأنظ�ر  لفت  الركبة،  حدود 

 ب�صكل كبري. 
ّ
االجتم�عي

#MichelleObama

300K

500 K 1M

اأعلنت  �صنواٍت،   10 دامت   
ٍّ
حب عالقة  بعد 

 Liam من  زواجه�   Miley Cyrus
ة 

ّ
اإْذ ن�رشت املغني  ،�ً

ّ
Hemsworth ر�صمي

�صوراً على ح�ص�به� على اإن�صتقرام مرتديًة 

 Vivenne توقيع  من  االأبي�ض  الف�صت�ن 

!
ّ
Westwood! مربوك للثن�ئي

#CoupleGoals 

حصاد 2018

 Meghanو  Kate الدوقت�ن  لفتت 

اإطاللتيهم�  خالل  من  االأنظ�ر 

تني االأنيقتني الّلتني تتبع�ن 
ّ
الكال�صيكي

 Kate ت�أّلقت   .
ّ
امللكي الربوتوكول 

اأ�صبه  اأحمر  بف�صت�ٍن   Middleton
مة 

ّ
م�صم توقيع  من  طويل  مبعطٍف 

 Katherine ة 
ّ
الربيط�ني االأزي�ء 

 Meghan Markle  �
ّ
اأم  ،Walker

من   
ّ
الكحلي ب�لّلون  معطفً�  ف�عتمدت 

.Victoria Beckham توقيع

#Duchesses 

بقي DJ Khaled ملك 

�صن�ب �ص�ت يف الع�م 2018.

الصورة التي نالت أكبر عدد إعجاب 
على إنستقرام للعام 2018: 
 Kylie Jenner �ل �صورة ن�رشته

ّ
اأو

.Like البنته� ح�صدت اأكرث من 18 مليون

Clarendon هو الفلرت الذي مّت ا�صتخدامه 
ب�الأكرث على تطبيق اإن�صتقرام.

م� زال فيديو اأغنية Despacito يحتّل 

ال�صدارة وقد تخّطى الـ5 ملي�ر م�ص�هدة يف 

الع�م 2018. حّطم االأرق�م لي�صبح الفيديو 

االأكرث م�ص�هدًة يف ت�ريخ يوتيوب!

2.27 مليار هو معّدل 
عدد الناشطين 

على فيسبوك في 
كّل شهٍر من العام 

.2018

مواقع إنستقرام التي 
ملكت أكبر قاعدة 

متابعين للعام 2018:
Instagram 274 M

Cristiano Ronaldo 150 M
Selena Gomez 144 M
Ariana Grande 142 M

Dwayne Johnson 127 M



42JAMALOUKI.NET

ALL WHITE
إبدئي العام الجديد بصفحٍة بيضاء 
وترجميها من خالل إطاللتِك. الّلون 
في  ومنعش  للنظر  مريح  األبيض 

كّل قّصاته.

D
IO

R
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9

Alaïa

Cecilie Bahnsen

Zimmermann
net-a-porter.com

 Philosophy Di
Lorenzo Serafini

mytheresa.com

Marc Jacobs

Souliers MartinezChristian
 Louboutin

net-a-porter.com

موضتي
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ببعضها  تختلط  األلوان  جميع 
منعشًا  مرحًا،  جمياًل  نسيجًا  لتعطي 
إطاللة  واعتمدي  تجّرئي  ومزهرًا. 
أو  الجامحة  األزهار  بنقشة  كاملة 

الرومانسّية.

BLOOMED

Balenciaga

Saloni

 Altuzarra
matchesfashion.com

Dior

Gucci
mytheresa.com

Prada

Yvonne s

LO
U
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U
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MILLENNIAL
PINK

موضتي

مّر  مهما  منها  تمّلي  لن  إطاللة 
الزمن! تتجّدد في كّل موسم  عليها 
وبحسب القّصات الرائجة. إذا اعتمدِت 
إليه  أضيفي  النهار،  خالل  الثنائّي  هذا 
لينتقل  األنيقة  األكسسوارات  بعض 

إلى إطاللة الّليل.

WORK THAT
MONOCHROME

 Rosantica
net-a-porter.com

Monique Lhuillier

Sea

 Maison Michel
net-a-porter.com

Alaïa

 Eugenia
Kim

 Jennifer
Chamandi

Staud
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MILLENNIAL
PINK لون األنوثة والرومانسّية يربح في كّل 

الزهرّي  أّن  تعتقدي  ال  للموضة.  تحدٍّ 
قوّي،  تأثيٍر  أّي  لديه  وليس  بسيط 
سيعطي  الطّيات،  له  تضاف  فحين 

حتمًا انطباعًا عصرّيًا. 

Loro Piana

Miu Miu

Roberi & Fraud

Marni

Rejina Pyo
net-a-porter.com

Valentino

 Staud
mytheresa.com
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Adam Lippes

Tom Ford
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يزّين   Logo أّي  الدار  شعار  هوس 
لن  الفساتين.  الحقائب،  األحذية، 
اسم  ألّن  ترتدين  ماذا  أحد  يسألِك 
ويعكس  بوضوح،  مكتوٌب  الدار 

حّبِك لها.

موضتي
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LOGO MANIA

 Alexander
Wang

Balenciaga
farfetch.com

Dior

Valentino

Fendi

Louis Vuitton

Gucci

Miu Miu
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من  تكّف  ال  الطبقات،  ثّم  الطبقات 
اليوم  هي  ها  األزياء!  صيحات  إحتالل 
وجريئة،  غريبة  وبطرٍق  جديد  من  تظهر 

.Fendi مثل هذا السروال المزدوج من

BUILT-IN
LAYERING

 H
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Monse

Fendi

Bienen Davis

Balenciaga
matchesfashion.com

 Jimmy
Choo

Semsem
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مجوهراتي 

 PIAGET
 Sunlight

Escape

 BUCCELLATI

 DIOR Dior Dior
Dior Dentelle Tulle

ة م�شنوعة من الأحجار 
ّ
ما راأيِك باإ�شافة قطعة فني

على  امللكي  والأخ�رس  الذهبي  بلويّن  الكرمية 

ة.
ّ
اإطاللتِك، لإ�شفاء مل�شة تبعث بطاقٍة اإيجابي

 Gold
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 BVLGARI
 Tribute to
Femininity

 CHANEL
 Coromandel

Fleur de Laque

لدى  اعتماداً  الأكرث  هي  الل�ؤل�ؤ  ات 
ّ
حب اأن  قال 

ُ
ي

عة 
ّ

مر�ص لقطعٍة  اختيارِك  فاإّن  اإذاً،  امللكات! 

باللآلئ، �صتجعل منِك حتمًا ملكة الزمان واملكان.

String of
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قّصة صيحة

الفرنسّية  المرأة  صورة  فورًا  تأتي  "بيريه"  قّبعة  نقول  عندما 
على أذهاننا، إاّل أّن معانيها أبعد من ذلك. هي أكثر من مجّرد 
قّبعة تغّطي الرأس: هي قطعة Statement تعّبر عن أسلوب 
وشخصّية ثورّية. تجمع الجميع تحت كنفها، منذ البدء، حين 
للفّنانين،  أكسسوار  أصبحت  ثّم  والفاّلحون،  الرعاة  اعتمدها 
فرفيقة العسكر وصواًل إلى الممّثلين. انتشارها واسع يطال 

كّل المواسم، ونحن في الواقع ال نريد التخّلي عنها!

البيريه رمز التعبير
 عن النفس

اإعداد: ج�وي غ�صطني
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أطلقها الرجال فتبعتهم النساء
من  لأّنها  الأنيق،   

ّ
الفرن�صي للأ�صل�ب  رمٌز  اإّنها  يقال 

 التاريخ، تع�د اإىل ما 
ّ
عات التي ظهرت على مر

ّ
اأقدم القب

البرييه حمدودة  كانت  البدء،  . يف 
ّ
الروماين العهد  قبل 

بعد  فيما  لتنتقل  فقط،  للرجال  �صة 
ّ

وخم�ص العتماد 

اأوائل  منذ  ع�رش.  التا�صع  القرن  بدايات  مع  الن�صاء  اإىل 

عة 
ّ
القب هذه  اعتماد  �صاع  املا�صي،  القرن  ات 

ّ
ع�رشيني

ة، لتدخل بعدها عامل امل��صة من 
ّ
مع الألب�صة الريا�صي

الباب العري�ض. الف�صل الأكرب يف اّت�صاع �صهرتها، يع�د 

ات 
ّ
الثلثيني فرتة  يف   Coco Chanel الأيق�نة  اإىل 

ة بالرجال مع اأزياء الن�صاء. 
ّ

التي دجمت الألب�صة اخلا�ص

ات، لتزول 
ّ
تها حتى اخلم�صيني

ّ
عة �صعبي

ّ
تابعت هذه القب

بعد ذلك وتربز مكانها ت�رشيحات ال�صعر املرتفعة التي 

حركة  بروز  مع  ات، 
ّ
ال�صتيني خلل  عة. 

ّ
قب اعتمار  متنع 

ة يف 
ّ
Beatnik، عادت البرييه لتدّل على الروح الث�ري

 Che ار يف ال�صيا�صة مثل
ّ
امل��صيقى والفّن. تبّناها الث�

 .Black Panther حزب  اإىل  واملنتم�ن   Guevara
دار  لدى  البرييه  فنتذّكر  العرو�ض  ات 

ّ
من�ص على  ا 

ّ
اأم

ات. 
ّ
Valentino بالّل�ن الأحمر خلل حقبة ال�صبيعيني

 Thierry Mugler اأي�صًا خلل عر�ض  البرييه  برزت 

املعتاد  اإطارها  عن  خرجت   
ّ
ثم ات 

ّ
الت�صعيني حقبة  يف 

ادة احلمراء.
ّ
 لت�صل اإىل ال�صج

ّ
وال�صعبي

ة لعتماد البرييه، 
ّ
لي�ض هناك قاعدة رئي�صي

فقد ا�صتهرت بني احلقبات وبطرٍق مغايرة! 

كانت  املا�صي،  القرن  ات 
ّ
ع�رشيني يف 

الأحيان،  معظم  يف  الأذن  تغّطي  البرييه 

هذه  بعد  الراأ�ض.  جانب  على  مائلة  لتبدو 

بح�صب  باعتمادها  الن�صاء  بداأت  الفرتة، 

فقد  ال�صّن،  يف  الكبار  ا 
ّ
اأم ت�رشيحاتهْن. 

اعتمدوها بطريقة منحنية نح� الأمام.

1931

1930 s'

70s'

1927
Jean Shrimpton

Marlene Dietrich

Mary Carlisle

Nina Foch
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ICONS
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تحّب الشخصّيات 
الملكّية البيريه، 

فهم يعتمدونها 
كثيرًا.

ROYALTIES

 Missoni
matchesfashion.com

 William Vintage
farfetch.com

 Versace
net-a-porter.com

2012
Kate Middleton الدوقة

1981
Diana الأمرية

1955
Grace Kelly الأمرية

1956
Che Guevara

1967
Brigitte Bardot

1968
France Gall

1950
Audrey Hepburn

2018
Meghan Markle الدوقة

1911
Elizabeth II امللكة 

قّصة صيحة
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نجمة السينما
عة البرييه دون التكّلم عن عدد الأفالم 

ّ
ل ميكن التحّدث عن قب

التي ر�صدناها فيها. اأحببنا اإطاللة Lauren Bacall يف فيلم 

ا Marilyn Monroe، فقد بدت اأيقونًة 
ّ
The Big Sleep، اأم

ة يف فيلم How to Marry a Millionaire. بالطبع، 
ّ
فرن�صي

 Bonnie and فيلم  يف   Faye Dunaway اإطاللة   
َ

نن�س مل 

!Clueless يف فيلم Alicia Silverstone واإطاللة ،Clyde

1946 19671953 1995

 Alicia Silverstone
Clueless يف فيلم

Faye Dunaway يف فيلم 
Bonnie and Clyde

Marilyn Monroe يف فيلم 
How to Marry a Millionaire

Lauren Bacall يف فيلم 
 The Big Sleep
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قّبعة الفّن
ني، 

ّ
اأ�صبحت البرييه جزءاً من اأ�صلوب الفّنانني الفرن�صي

 ،Claude Monet ،Paul Cézanne مثل 

 Pablo املبدع  والإ�صبايّن   ،Marie Laurencin
اأ�صلوب  لن�صخ  طريقة  اإّنها  البع�س  يقول   .Picasso
ا البع�س 

ّ
عظماء ع�رص النه�صة، مثل Rembrandt، اأم

 
ّ
احلقيقي ال�صبب  هو  الفقر  يكون  اأن  ح 

ّ
فريج الأخر، 

من  الراأ�س  حلماية  البرييه  اعتماد  وراء   
ّ
والأ�صا�صي

الربد. من امل�صاهري الذين اّتخذوا من البرييه اأك�ص�صوار 

تهم: Bob Marley ،John Lennon دون اأن 
ّ
يف هوي

.Édith Piaf 
ّ
نن�صى اإطاللت اأيقونة الغناء الفرن�صي

John Lennon

Bob Marley

Pablo Picasso

د الفنان الفرن�صي Paul Cézanne يف 
ّ
لوحة جت�ص

متحف Museum of Fine Arts يف بو�صطن

Édith Piaf
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�إليه،  حتتاجني  ما  كّل  هي  �لبرييه  عة 
ّ
قب

خ�صو�صًا  �أنيقة،  �إىل  ة 
ّ
عادي �إطاللٍة  لتحويل 

�لعامني  جمموعات  خالل  ة 
ّ
بقو ظهورها  بعد 

كاجويل  �إطاللتِك  كانت  �صو�ء   .2018-2019
نيها 

ّ
وزي قيها 

ّ
ن�ص �لبرييه،  �أ�صيفي  ة، 

ّ
ر�صمي �أو 

ة. ��صتوحي 
ّ
بالدبابي�س �ملزخرفة للم�صٍة �صخ�صي

ات �لعرو�س.
ّ

من من�ص

S t y l e  Y o u r  B e r e t

Vanessa Hudgens Bella Hadid Negin MirsalehiRita Ora Rihanna

 Eugenia Kim
net-a-porter.com

 Clyde
net-a-porter.com

Au Jour Le Jour

 Jacquemus
net-a-porter.com

Manokhi
Rejina Pyo

 Natia x Lako
 Cult Gaia

farfetch.com

Maison Michel

قّصة صيحة

 Dior ت�صع برييه من Valerie Abou Chacra
يف جل�صة ت�صوير "جمالِك" لعدد �صبتمرب 2017
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•ق�صت اإحدى تقاليد الزواج يف روما القدمية، 
تعجبه  التي  الفتاة  برييه  الرجل  يعتمد  اأن 

كرمٍز لقب�لها.

من  جزءاً   1889 العام  منذ  البرييه  •�صّكلت 
 Chasseurs بف�ج   

ّ
اخلا�ض  

ّ
الر�صمي  

ّ
الزي

ة 
ّ
اجلبلي النخبة  م�صاة  فرقة  وهم   ،Alpins

.
ّ
التابعة للجي�ض الفرن�صي

ة الأوىل، اأ�صبحت البرييه 
ّ
•بعد احلرب العاملي

من  العديد  يف  ة 
ّ
الع�صكري البّزة  �صمن  ة 

ّ
ر�صمي

البلدان حلماية روؤو�ض اجلن�د اأثناء وج�دهم 

ابات.
ّ
قة كالدب

ّ
يف الأماكن ال�صي

�صناعة  كانت  الع�رشين،  القرن  اأوائل  •يف 
باتت  لأّنها  كبري،  ب�صكٍل  مرتفعة  البرييه 

�صيحة اأنيقة وثمنها غري باهظ.

طلبًا  الأكرث   
ّ
الكل�صيكي الّل�ن  ه�  •الأ�ص�د 

عة البرييه.
ّ
لقب

الغنم  �ص�ف  ا�صتخدام  مّت  البداية،  •يف 
منت�صف  حل�ل  ومع  عات 

ّ
القب هذه  ل�صناعة 

القرن الع�رشين، ا�صتخدم فراء اأرانب الأجن�را.

م�صنعًا   15 هناك  كان  عامًا،   40 •منذ 
Oloron- يف   البرييه  ل�صناعة  �صًا 

ّ
خم�ص

Sainte-Marie، عا�صمة البرييه يف فرن�صا، 
 واحد فقط، يعمل 

ٌ
ا الي�م فبقي هناك م�صنع

ّ
اأم

 
ّ
يتم الن�صاء.  من  تهم 

ّ
اأكرثي �صخ�صًا،   85 فيه 

يف  للجي��ض  اخلارج،  اإىل  الإنتاج  ت�صدير 

ة.
ّ
ني�زيلندا واأمريكا اجلن�بي

FACTS
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 Karl عندما حّط
Lagerfeld رحاله في 

كوبا لعرض مجموعة 
Cruise 2016، أصّر 
على إدخال البيريه 

في التصاميم، ألّنها 
تدّل على كوبا والثورة.
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هذا الشهر

Cara Delevingne هي بطلة اإعلن 
 Dior Addict Stellar اأحمر ال�صفاه

Shine من Dior. اأطلقت جمم�عة اأحمر 
ال�صفاه اجلديدة هذه مع حل�ل العام 

ة فائقة.
ّ
اجلديد لتمنح لل�صفاه جاذبي

 Marc Jacobs Beauty اختارت دار

العار�صة Irina Shayk لتك�ن ال�جه 

ة 
ّ
الإعليّن لها. هذه ال�ص�رة الر�صمي

لهذا التعاون اجلديد، تظهر فيها 

Irina بحّلة جريئة.

 L’Oréal Professionnel اأعلنت دار

عن ت�قيعها عقد عمل جديد مع النجمة 

ة مايا دياب ك�جه جديد لها 
ّ
اللبناني

يف منطقة ال�رشق الأو�صط. �صتعمل 

مايا على مدار العامني املقبلني يف 

جت�صيد املبادرات اجلديدة من األ�ان 

ة.
ّ
وم�صتح�رشات لل�صعر يف حملٍت اإعلني

 Rose ة
ّ
تقّدم دار Dior ميدالي

Céleste �صمن جمم�عة 
Rose des Vents بحّلة 

 Victoire de ة من ت�قيع
ّ
فني

 .Castellane

 Burberry من The Belt Bag حقيبة

هي مطل�بة كثرياً هذا امل��صم. مت�ّفرة 

بعّدة اأحجام واأل�ان لتنا�صب كّل الأذواق. 

ة يف خزانتِك.
ّ
تعترب قطعة كل�صيكي

 Catriona ة
ّ
جت الفيليبيني

ّ
ت�

Gray ملكة جمال الك�ن 
للعام 2018 خلل حدث 

�صخم اأقيم يف بانك�ك.
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عام 2019 ه� "عام الت�صامح" يف دولة 

الإمارات. اإعترب رئي�ض الدولة ال�صيخ خليفة 

بن زايد اآل نهيان اأّن الت�صامح ه� من 

ة لبناء ال�طن وتر�صيخ دور 
ّ
القيم الأ�صا�صي

ة جتذب اجلميع.
ّ
الإمارات كدولة عاملي

تقّدم دار Kérastase جمم�عة 

  Résistance Extentioniste
ن �صامب�، قناعًا و�صريوم. 

ّ
تت�صم

ي اجلذور، 
ّ
باقة تعتني ب�صعرِك، تق�

فيت�صاعف ط�ل ال�صعر ب�صكٍل 

 واأ�رشع.
ّ
�صحي

ل ب�تيك 
ّ
افتتحت دار Guerlain اأو

 بالعط�ر يف ال�رشق الأو�صط 
ّ

لها خا�ض

ق الريا�ض بارك يف 
ّ
يف مركز الت�ص�

ة. يحت�ي على 
ّ
ة ال�صع�دي

ّ
اململكة العربي

ار 
ّ
باقة من العط�ر اجلديدة، يقّدم للزو

ة لت�جيههم 
ّ
خدمات وا�صت�صارات عطري

يف خياراتهم. زوريه لتخ��صي اأجمل 

ة!
ّ
جتربة عطري

يبدو اأّن Selena Gomez ما 

ة، 
ّ
زالت تعاين من م�صاكل نف�صي

فبعد غياب لفرتٍة عن الأ�ص�اء 

لتلّقي العلج، ظهرت من جديد يف 

ة يف ل��ض اأجنل��ض.
ّ
اإطللة ريا�صي

بعد اأقّل من عامني على 

 Calvin ان�صمامه اإىل دار

، غادر 
ّ
Klein كمديرها الإبداعي

Raf Simons من�صبه. اأعلنت 
الدار اأّنها لن تعر�ض �صمن 

اأ�صب�ع امل��صة يف ني�ي�رك 

 مبجم�عات 
ّ

القادم اخلا�ض

خريف و�صتاء 2019-2020.

Farewell
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هذا الشهر

 Kim Kardashian 
ّ
ينتظر الثنائي

ة 
ّ
وKanye West م�لدهما الرابع وهذه املر

 بديلة.
ٍّ
اأي�صًا عن طريق الإ�صتعانة باأم

 See by Chloé حتمل جمم�عة

مل��صم ربيع و�صيف 2019، 

ة وتدع�ِك للإ�صتمتاع 
ّ
روح احلري

ز بباقة من 
ّ
ب�صاطئ البحر. تتمي

احلقائب باأل�اٍن زاهية.

ل ي�ٍم من العام 2019 اأطلقت دار 
ّ
يف اأو

�صتها 
ّ
Fenty Beauty فيدي� يظهر م�ؤ�ص

Rihanna وهي ت�صتخدم الك�ن�صيلر 
اجلديد. هذا امل�صتح�رش اجلديد مت�ّفر 

بـ50 درجة ل�ن.

 Ashi ن ارتدت ف�صتان
َ
م

Studio الف��صيا ب�صكٍل 
 Beyoncé اأف�صل، النجمة

ة  ّ
اأو املمّثلة الهندي

Deepika Padukone؟

BeyoncéDeepika Padukone
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يف متجر Maria Tash يف دبي 

م�ل اجلديد، ميكنِك ثقب اأذنيِك 

ة واختيار 
ّ

داخل غرفة VIP خا�ص

ة وت�صاميم اأخرى 
ّ
اأقراط ع�رشي

نني بها. 
ّ
تتزي

 Gigi دت عار�صة الأزياء
ّ
ج�ص

 Mary Poppins ة
ّ
Hadid �صخ�صي

يف اإطللتها ليلة راأ�ض ال�صنة بطريقٍة 

ظريفة ا�صتقطبت الأنظار. يبدو 

 Mary اأّنها متاأّثرة بالفيلم اجلديد

Poppins Returns الذي تلعب فيه 
.Emily Blunt دور البط�لة املمّثلة

اأحببنا ماكياج النجمة Beyoncé يف ال�ص�رة 

 على 
ّ

التي ن�رشتها على ح�صابها اخلا�ض

عتنا كي نعتمد اأحمر �صفاه داكن 
ّ
اإن�صتقرام. �صج

ة.
ّ
وظلل عي�ن بلم�صٍة معدني
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شباب مضاعف خمس مّرات! 
عدد  ه�   !5 اجلديد:  حّظِك  رقم  داً 

ّ
جي احفظي 

 من 
ّ

الة يف مرّكب AWF5 الث�ري
ّ
نات الفع

ّ
املك�

التي  امل�صاكل  اأي�صًا عدد  VALMONT، وه� 
يحارب   

ّ
ال�صحري املزيج  هذا  ب�رشتِك!  �صت�ّدعها 

 30 من  اأكرث  دائم.  ب�صباٍب  ويعدِك  التجاعيد  اأدّق 

ت على احتفال دار Valmont باجلمال، 
ّ
عامًا مر

وعلمات  الزمن  على  والنت�صارات  البتكار 

ة 
ّ
التقّدم يف ال�صّن. كعادتها، ت�صعى الدار ال�ص�ي�رشي

مثل  متامًا  الة، 
ّ
وفع ة 

ّ
ث�ري تركيباٍت  خللق  دائمًا 

نات، تعمل معًا 
ّ
AWF5. ه� حّل يرتكز على 5 مك�

ة م�ج�دة يف الأدمة. 
ّ
ل�صتهداف 5 ع�امل اأ�صا�صي

ل عبارة عن مزيٍج من الببتيدات، يعّزز 
ّ
ن الأو

ّ
املك�

ة جتديد غ�صاء اخلليا وتكاثر هذه الأخرية، 
ّ
عملي

بدوره،  التجاعيد.  حم�  على  يعمل  وبالتايل، 

م�صاّداً  ك�نه  اجللد،  بنية   C الفيتامني  يحمي 

ة 
ّ
عملي يعّزز  الذي  الألياف  حمّفز  ا 

ّ
اأم للأك�صدة. 

اإنتاج الك�لجني والإيل�صتني، فه� م�صدر مرونة 

الأمين�غليكني  حمّفز  اأي�صًا  نذكر  و�صّده.  اجللد 

اخلليا،  غ�صاء  امتلء  على  ي�صاعد  الذي   
ّ

ال�صكري

ة 
ّ
عملي يحّفز  الذي  الأدمة  كثافة  معّزز  واأخرياً 

 ّ
اجلمايل املفه�م  هذا  باخت�صار،  الغ�صاء.  جتديد 

خم�ض  م�صاعف  �صبابها  ب�رشة  لِك  ن 
ّ
ي�ؤم اجلديد 

ات! ماذا ع�صاِك تتمّنني اأكرث من ذلك؟  
ّ
مر

هذا الشهر

ا�صتناداً اإىل مفه�م AWF5 اجلديد، ومع اإ�صافة 

 Valmont دار  ابتكرت  اأخرى،  الة 
ّ
فع نات 

ّ
مك�

جمم�عتني حتت�ي كّل منهما على �صريوم، كرمي 

اأن  لكليهما  بالعينني. ميكن   
ّ

وم�صتح�رش خا�ض

اأف�صل!  لنتائج  ًا 
ّ
�ص�ي اأو  ب�صكٍل منف�صل  ي�صتخدم 

جمم�عة V-Line Lifting ت�صتهدف التجاعيد، 

وتعمل على اإعادة ال�صباب والنع�مة اإىل ب�رشتِك. 

�صهرين  غ�ص�ن  يف  �صن�ات  بـ6  اأ�صغر  �صتبدين 

ا جمم�عة V-Shape Filling، فتعمل 
ّ
فقط! اأم

على كثافة الب�رشة، متلأ الأحجام التي خ�رشها 

اجللد وتعّزز املرونة.
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سترة Bomber من الفرو ضرورّية 
هذا الموسم

بدار  مرتبطًا  الفرو  بات  فرو!  واأي�صًا  فرو  فرو، 

FENDI ل حمالة، رافقها يف حلظات تاأ�صي�صها 
املتتالية  جناحاتها  على  �صهد   ،1926 العام  يف 

وجمم�عاتها  عرو�صها  يف  يرتكها  اأن   
َ

ياأب ومل 

 Karl Lagerfeld عرب امل�ا�صم. حتى بعد ا�صتلم

 ،1965 ة يف العام 
ّ
ة للدار الإيطالي

ّ
الإدارة الإبداعي

ة 
ّ
خًا يف قلب ه�ي

ّ
ًا مرت�ص

ّ
اأ�صا�صي بقي الفرو عن�رشاً 

ة، وهي 
ّ
الدار. تتجّدد الي�م �صرتة Bomber الع�رشي

 
ّ

م�صتعّدة كي تغزو خزانتِك وخزانة كّل اجليل ال�صاب

املنع�ض  والأ�صل�ب  الرتف  بني  جتمع   ،
ّ

والع�رشي

 Bomber �صرتة  ظهرت   .Streetwear لأزياء 

الدار  جمم�عة  يف  م�ؤّخراً  الفرو  من  امل�صن�عة 

ا�صم  عليها  اأطلق  التي   2018 خلريف  ة 
ّ
التح�صريي

Open Your Heart. هي م�صت�حاة من معطف 

جمم�عته  يف   Karl Lagerfeld ابتكره  الذي  الفرو 

اجلدير   .1967-1968 و�صتاء  خلريف  للدار  الأوىل 

ة بنف�صه وتظهر فيها  
ّ
ر حملتها الإعلني

ّ
بالذكر، اأّنه �ص�

والتي  Silvia Venturini Fendi عندما كانت طفلة 
النفحة  هي  هذه  للدار.  �صة 

ّ
امل�ؤ�ص العائلة  اإىل  تنتمي 

البداية! وبعد  الدار منذ  ة املبتكرة التي رافقت 
ّ
الع�رشي

50 عامًا على اإطلقها، ظهرت ال�صرتة الي�م من جديد 
مع  للدار  ة 

ّ
خا�ص ت�ص�ير  جل�صة  يف  ة 

ّ
ريا�صي بحّلٍة 

د هذا 
ّ
ة Caroline Daur. يج�ص

ّ
نة امل��صة الأملاني

ّ
مدو

القطع  حت�يل  على  وقدراتها   Fendi ة 
ّ
حرفي الت�صميم 

�صرتة  �صتع�صقني  باحلياة.  تنب�ض  فريدة  ابتكاراٍت  اإىل 

يكن  ًا 
ّ
اأي ة. 

ّ
اأفقي بخط�ٍط  املزدانة  الفرو  من   Bomber

بهدف  الفرو  ترتدين  ل  باأّنِك  دائمًا  تذّكري  خيارِك، 

الدفء فقط، بل بهدف ال�صحر! 

Silvia Venturini Fendi عندما 
ة 

ّ
كانت �صغرية يف احلملة الإعلني

ل�صرتات الفرو من جمم�عة خريف 

و�صتاء 1967-1968

ة 
ّ

Caroline Daur يف جل�صة ت�ص�ير خا�ص
ب�صرتة Bomber من الفرو اجلديدة
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HOTRIGHTNOW
موضتي

إعتمدي صيحات 
النجمات!

اإعداد: ن�ر عرم�ين

 Aquazzura
105 Deneuve

By Far Bag
راأينا حقيبة By Far يف كّل مكاٍن، 

اعتمدتها الكثري من النجمات. �صعرها 

مقب�ل ن�صبة اإىل جناحها، وهي بدون 

 .It Piece صّك تعترب�

ر�صدنا الكثري من النجمات مثل 

 Hailey Bieberو Beyoncé
معتمداٍت هذه ال�صيحة مع اأزياء 

ئي اإذاً واختربي 
ّ
ة. جتر

ّ
ريا�صي

روعة الّل�ن ال�احد من الراأ�ض 

حتى اأخم�ض القدمني. 

Monochromatic

Jennifer Lopez Hailey Bieber Beyoncé

Meghan Markle

Bella Hadid

Aquazzura

By Far

اختاري الّل�ن املنا�صب لِك 

 Deneuve 105 من حذاء

من Aquazzura الذي يعترب 

ة. 
ّ
ًا وفيه مل�صة ع�رشي

ّ
كل�صيكي

حذاء ل تبطل م��صته.



JAMALOUKI.NET63

 Chain Link
Earrings

 ،Chandeliersبعد م��صة الـ

اأي الت�صاميم التي تتعّلق فيها 

�رشا�صيب لمعة، تاأتي م��صة 

الـChain، اأي ال�صل�صل لتحّل 

مكانها. 

 Balenciaga Knife
Over-the-knee Booty

هذا احلذاء الذي ي�صل اإىل حدود الفخذين، 

انتعلته Anna Dello Russo، فه� 

تها اجلريئة. اعتمدته 
ّ
ي�صبه بربيقه �صخ�صي

اأي�صًا Michelle Obama مع ف�صتاٍن 

ة كبرية 
ّ
اأ�صفر، ح�صدت اإطللتها �صج

على ال�ص��صيال ميديا.

Sara Sampaio

Whitney Port
Jimmy Choo

Zaxie

Laura Lombardi

Saint Laurent Paris

Sofia RichieNicky Hilton

Pointed Toe Mules
لإطللة فريدة من ن�عها، اختاري 

 ،
ّ

 وع�رشي
ّ
امل�ل ذا الراأ�ض احلاّد.  عملي

 Manolo تقّدمه عّدة دور مثل

 .Jimmy Chooو Blahnik

Anna Dello Russo Michelle Obama

Dior

Karlie Kloss

 Dior
 Diorquake Belt

 Sara ًاعتمدت هذا احلزام م�ؤّخرا

Sampaio، وه� من القطع 
الرائجة ب�صكٍل كبري. اإْن و�صعِته 

قِته مع �صرتٍة 
ّ
ف�ق املعطف اأو ن�ص

ط�يلة، �صي�صيف حتمًا رونقًا 

اإىل اإطللتِك.



أسلوبها عبر السنين

 Mimi Cuttrell الأزياء   
ّ
قتي

ّ
ملن�ص اأمرها  �صّلمت  اأن  بعد 

ي�م  واأكرث.  اأكرث  امل��صة  عامل  يف  ملعت   ،Cristina Ehrlichو

ي�صًا 
ّ

م خ�ص
ّ
زفافها من املغّني Nick Jonas ارتدت ف�صتانًا �صم

اإطللتها  طبعت  التي  الدار   ،Ralph Lauren ت�قيع  من  لها 

معطف  من  تاأّلفت  التي   Met Gala 2018 حفل  يف  ة 
ّ
الأيق�ني

مثل  ة 
ّ
عاملي دور  ت�قيع  من  الراقية  اخلياطة  ف�صاتني  جريء. 

ن اإطللتها بزخرفة، ري�ض، تطريز لتك�ن 
ّ
Ralph & Russo تزي

تها واأناقتها.
ّ
دة واثقة من �صخ�صي

ّ
�صي

2013

2015

PRIYANKA CHOPRA

NOW

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

من األسلوب التقليدّي 
إىل العالمّي!

اإعداد: ج�وي غ�صطني



JAMALOUKI.NET65

الأ�ضواء  عامل  يف   Priyanka Chopra ولدت 

يوم ح�ضدت لقب ملكة جمال العامل لعام 2000. 

برز  والنادر،  ال�ضاحر   
ّ

الهندي اجلمال  مثال  هي 

اأ�ضبحت  ما  �رسعان   
ّ
ثم  ،

ّ
الأم بلدها  يف  وجهها 

ممّثلة لمعة �ضمن اأفالم بوليوود، اإىل اأن انطلقت 

ة 
ّ
و�ضخ�ضي اأزياء  عار�ضة  لتكون  نيويورك  اإىل 

عليها يف  �ضهاًل  يكن  اجلمال. مل  موؤّثرة يف عامل 

، فكانت 
ّ

البداية اقتالع نف�ضها من الأ�ضلوب الهندي

ة.
ّ
تها تقليدي

ّ
اإطاللتها باأكرثي

لت�ضاميم  اأكرب واعتماد  بروٌز وا�ضح لطابٍع فيه جراأة 

اأّن ت�رسيحات �ضعرها وماكياجها باتت  ة، حتى 
ّ
حيوي

تها، 
ّ
جلاذبي العنان  اأطلق  الأ�ضلوب  هذا  ة. 

ّ
ع�رسي اأكرث 

ة 
ّ
الأمريكي املو�ضة  �ضحافة  اأنظار  فا�ضتقطبت 

 يف اإطاللتها يف 
ّ
ة. وجدت التوازن احلقيقي

ّ
والأوروبي

ة.  
ّ
ٍة تام

ّ
الأزياء التي تنحت قوامها مبثالي

ًة مت�ضي مع 
ّ
تار الفرتة، فكانت  تها مل تكن وا�ضحة يف هذه 

ّ
هوي

كان  ال�ضيحات  اآخر  ر�ضد  ي�ضبقها.  ترتكه  وطوراً  املو�ضة  ار 
ّ
تي

ة �ضعبة بالن�ضبة لها، خ�ضو�ضًا اأّنها مل تكن حتظى مب�ضاعدة 
ّ
مهم

طويلة  ف�ضاتني  الآمن،  خيارها  كان  لذا  �ضني، 
ّ

متخ�ض خرباء 

ة ل حتمل عن�رس مفاجاأة.
ّ
كال�ضيكي

2000

2009

2012

2013
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موضة النجمات

البريق، نجم حفالت 
رأس السنة!

اإعداد: جووي غ�ضطني

ليستقبلن   2018 العام  العربّيات  النجمات  وّدعت 
العام 2019 بإطالالٍت مشّعة، خالل إحيائهّن حفالٍت 
النجمات  أكثرّية  إعتمدت  عربّية.  بلداٍن  عّدة  في 
السهرات.  عنوان  المبالغة  فكانت  البّراقة  األقمشة 

إليِك هذه الجولة على أبرز اإلطالالت. 

�ضريين عبد الوهاب يف ف�ضتان 

Yousef Al Jasmi من

 Rami مرييام فار�س يف ف�ضتان من

Kadi Maison de Couture La Bourjoisie اإلي�ضا يف ف�ضتان من

Nicolas Jebran هيفاء وهبي يف ف�ضتان من

Nicolas Jebran مايا دياب يف ت�ضميم من
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ن 
ّ
مزي اأ�ضود  بف�ضتاٍن  دبي  يف  حفاًل  اإلي�ضا  النجمة  اأحيت 

باخلرز من دار La Bourjoisie، �ضبق اأن اعتمدت اأ�ضلوبًا 

الدار  اأي�ضًا  اختارت  يارا  النجمة  اإطاللت.  عّدة  مماثاًل يف 

باحلبيبات  ز 
ّ
متي الّلون،   

ّ
ذهبي كان  ف�ضتانها  لكّن  نف�ضها، 

اقة والري�س. وّقعت دار La Bourjoisie اأي�ضًا، اإطاللة 
ّ
الرب

ة 
ّ
النجمة نوال الزغبي التي اختارت ف�ضتانًا بتطريزات ذهبي

اأّنها  خ�ضو�ضًا  الّلمعان،  فائقة  لتكون  جريئة،  فتحٍة  مع 

به  اعتربناه مبالغًا   ،Yeprem دار  ت�ضوكر من  قته مع 
ّ
ن�ض

بع�س ال�ضيء. مل تكن نوال موّفقة يف ماكياجها، فكان لون 

وجهها خمتلفًا عن لون ج�ضمها. 

 2018 العام  وهبي  هيفاء  املغّنية  وّدعت  تون�س،  يف 

 .Nicolas Jebran بف�ضتاٍن اأبي�س يرمز اإىل النقاء من دار

علمًا  ب�ضاطتها،  ب�ضبب  اإطاللتها  اأف�ضل  من  هذه  تكون  قد 

نة 
ّ
مزي  Jumpsuit ت�ضاميم  على  موؤّخراً  رّكزت  اأّنها 

لأ�ضلوب  ها 
ّ
وحب دياب  مايا  الفّنانة  ة 

ّ
عفوي باخلرز. 

توقيع  من   Jumpsuit ت�ضميم  يف  د 
ّ
جت�ض  ،Glamourالـ

ف�ضية  خيوط  منه  تن�ضدل   ،Nicolas Jebran �ضديقها 

من   
ّ
الكم بهذا  مايا  تكتِف  مل  ة. 

ّ
الحتفالي الأجواء  تنا�ضب 

الربيق، بل اأ�ضافت جموهرات من دار Yessayan باأحجاٍم 

الفّنانة  جلاأت  امل�ضارح،  عن  طويل  غياٍب  بعد  �ضخمة. 

توقيع  من  اأي�ضًا،   Jumpsuit ت�ضميم  اإىل  فار�س  مرييام 

كاب  به  يتعّلق   Rami Kadi Maison de Couture
اأطّلت النجمة �ضريين عبد الوهاب  ة. 

ّ
اأعطاه مل�ضًة دراماتكي

ن باأحجار 
ّ
بف�ضتاٍن �ضّفاف من دار Yousef Al Jasmi مزي

ة 
ّ

ق�ض اإىل  ة 
ّ
امل�رسي النجمة  عودة  لفتتنا  ال�ضواروف�ضكي. 

�ضماحة  كارول  النجمة  اإختارت  اجلريئة.  بيك�ضي  �ضعر 

 Ziad الأردن، ف�ضتان من توقيع  اإحيائها حفاًل يف  خالل 

النجمة  واأخرياً،  جميلة.  بطريقة  ج�ضمها  نحت   ،Nakad
من  ت�ضميمني  واعتمدت  القاهرة  يف  كانت  �ضابا  نيكول 

فيه  الأبي�س  باللون  ل 
ّ
الأو  ،Antoine Kareh توقيع 

�رسا�ضيب والثاين باللون الأ�ضود اجلّذاب. املبالغة م�ضموحة 

ة التي احتّلها الربيق على 
ّ
رة يف هذه الليلة الحتفالي

ّ
ومرب

جميع الأ�ضعدة.

La Bourjoisie نوال الزغبي يف ف�ضتان من

La Bourjoisie يارا يف ف�ضتان من

Ziad Nakad كارول �ضماحة يف ف�ضتان من

Antoine Kareh نيكول �ضابا يف ت�ضميم من
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الموسم  هذا  البرتقالّي  لون  صيحة 
النجمات.  إطالالت  في  واضحة  كانت 
على  أو   Street Style منّصات  على 
السّجادة الحمراء، أخذ هذا الّلون حّصته 
 Pantone من األضواء، كما أعلنت شركة
لنا  رسالة  وكأّنها   2019 العام  لون  أّنه 
ممكن.  وقٍت  أسرع  في  نعتمده  كي 
 Roksanda اخترنا لِك هذه التّنورة من دار
وأخرى  كاجويل  بطريقة  ونّسقناها 

رسمّية تناسب إطاللة النهار. استوحي!

اإعداد: نور عرموين

لون العام 
الجديد!

GAMES
S T Y L I N G 

ال تخافي من تبّني 
إطاللة برتقالّية 
من الرأس حتى 

أخمص القدمين 
مثل النجمات
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 Dorothee
Schumacher

Gucci

Roksanda

Etro

Poppy Lissiman

Isabel Marant

Cult Gaia

Ganni

Jennifer Behr

Gianvito Rossi

PANTONE

16-1546 Living Coral
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ON OUR RADAR
BY KAREN WAZEN

تحت المجهر

حب�س  تريد  ل   Karen Wazen اأّن  يبدو 

اأ�ضبحت  اإن�ضتقرام،  جدران  بني  فقط  نف�ضها 

ل جمموعة 
ّ
مة نّظارات واأطلقت اأو

ّ
اليوم م�ضم

اأن  بعد  ا�ضمها.  حتمل  دار  جناح  حتت  لها 

التوا�ضل  و�ضائل  ات 
ّ

من�ض عرب  ا�ضتهرت 

 800 من  اأكرث  ك�ضبت  اأن  وبعد   ،
ّ
الجتماعي

األف متابع ومعجب ب�ضتايلها وبنمط حياتها 

جمال  يف  املغامرة  رت 
ّ
قر واملو�ضة،  بالعائلة  املحاط 

على  موؤّثرة  امراأة  فقط  لي�ضت  هي  والأعمال.  الت�ضميم 

اأعمالها  تطوير  اإىل  ت�ضعى  ة 
ّ
ذكي بل  ميديا،  ال�ضو�ضيال 

باجلراأة  مطبوعة  تها 
ّ
هوي لأّن  �ضغفها.  كها 

ّ
يحر التي 

ترتديها  اأن  ت�ضلح   ،
ّ
حتب كما  النّظارات  اأتت  ة، 

ّ
الع�رسي

ز. 
ّ
بنف�ضها وتطمح اأن تن�رسها للن�ضاء الّلواتي يحبنب التمي

 
ّ
حتتوي املجموعة على 5 اأ�ضاليب ترتاوح بني الكال�ضيكي

نّظارات  اأ�ضلوب  القّطة،  عني  �ضكل  من  امل�ضتوحى 

جمموعة  تعترب   ...
ّ
امل�ضتقبلي الأ�ضلوب  ات، 

ّ
الت�ضعيني

ع على اأن تكوين 
ّ
نّظارات Karen Wazen جريئة ت�ضج

النّظارات  ق 
ّ
ت�ضو ميكنِك  اإطاللتِك.  يف  ق 

ّ
بتفو جّذابة 

.karenwazen.com ة هذه عرب موقع
ّ
الع�رسي

اإعداد: نور عرموين

نّظارات عصرّية 
لتكوين نجمة 

إنستقرام!

"هذه النّظارات هي 
أكسسوارات مصّممة 

كي تعّزز الثقة بالنفس 
وتطلق العنان للقّوة 

والستايل األنيق."
Karen Wazen
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حياتي في لحظات

تقّدمت مل�ضابقة ملكة جمال 

م�رس، لكن مّت اإلغاء امل�ضابقة 

وقتذاك. در�ضت يف كّلية الإعالم 

يف ق�ضم ال�ضحافة والعالقات 

ة. بداأت يف العمل كمرا�ضلة 
ّ
العام

يف قناة احلياة، لكّن جمالها 

جعل عرو�س عر�س الأزياء 

تنهال عليها و�رسعان ما وجدت 

نف�ضها اأمام عد�ضات الكامريات.

حلم ال�ضهرة راودها منذ طفولتها! 

يف 21 يناير من العام 1987، 

ولدت يا�ضمني �ضربي يف مدينة 

ة ون�ضاأت و�ضط عائلة 
ّ
الإ�ضكندري

ًا. والدها طبيب 
ّ
مرتاحة مادي

ووالدتها مهند�ضة ديكور وبطلة 

اإفريقيا يف ال�ضباحة. تاأّثرت 

بوالدتها ومار�ضت اأي�ضًا ال�ضباحة 

وريا�ضات اأخرى.

بالإ�ضافة اإىل تاأّلقها يف جمال 

ة 
ّ
التمثيل، هي ر�ضيقة كونها ريا�ضي

من الدرجة الأوىل وتهوى ممار�ضة 

ال�ضباحة واليوغا. نالت العديد من 

ة يف 
ّ
ة والتكرميي

ّ
ات الذهبي

ّ
امليدالي

جمال الريا�ضة.

كان احلظ حليف يا�ضمني الأكرب، اإْذ 

فت على م�ضاعدة اأحد املخرجني التي 
ّ
تعر

قامت بدورها بدفعها للعمل يف برنامج 

"خطوات ال�ضيطان"، لتح�ضل بعد ذلك 
على دور البطولة فيه، وقد ُعر�س خالل 

�ضهر رم�ضان يف العام 2013. هذا العمل 

كان البداية ل�ضل�ضلة من النجاحات، 

اإْذ �ضاركت فيما بعد يف م�ضل�ضل "جبل 

احلالل" يف العام 2014. منذ ذلك 

احلني، اأ�ضبحت يا�ضمني حديث ال�ضحف 

ة 
ّ
واملجاّلت لت�ضبح من اأبرز الوجوه ال�ضاب

اجلديدة لدراما رم�ضان. 

قّدمت م�ضل�ضل "طريقي" مع 

النجمة �ضريين عبد الوهاب يف 

العام 2015، م�ضل�ضل" الأ�ضطورة" 

مع حممد رم�ضان يف العام 2016 

وم�ضل�ضل"احل�ضان الأ�ضود"مع 

اأحمد ال�ضقا يف العام 2017.

YASMINE 
SABRI

أغلقت  حين  كبيرًا  جداًل  أثارت  أن  بعد 
التواصل  وسائل  عبر  حساباتها  كّل 
هذه  إلى  مؤّخرًا  عادت  االجتماعّي، 
الساحة وغّردت: "إلى المهتّمين، ببساطة 
فقط".  لنفسي  الوقت  بعض  أردت 
الجميع  تلقائّيًا  تجعل  العالية  جاذبّيتها 
أخبارها  لمعرفة  ويتوق  عنها  يتحّدث 
البداية  في  حلمها  كان  ونشاطاتها. 
 Oprah مثل  المعة  إعالمّية  تصبح  أن 
ما  بعكس  جرت  الرياح  أّن  إاّل   ،Winfrey

تشتهيه وباتت ممّثلة متأّلقة.

اإعداد: جووي غ�ضطني

كّل العيون عليها!

 

BEAUTY 
F
I
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ومن  الجفاف  من  ب�ضرتِك  واحمي  الوقت  ا�ضبقي 

خالل  من  الأوان  فوات  قبل  بال�ضّن  التقّدم  عالمات 

عن  يقّل  ل  ما  اأي  المياه،  من  وفيرة  يات 
ّ
كم �ضرب 

على  ت�ضاعد  الحياة،  م�ضدر  المياه  اليوم.  في  ليترين 

ة وبالتالي، تح�ضين اأداء الخاليا 
ّ
تن�ضيط الدورة الدموي

نن�ضى  اأن  دون  ية، 
ّ
�ضح بطريقٍة  ال�ضموم  من  للتخّل�س 

الن�ضارة التي تعك�ضها على ب�ضرتِك. راقبي ا�ضتهالكِك 

ذلك  واحد،  ليتر  ت�ضع  قنينة  اعتماد  خالل  من  للمياه 

يعني اأّنِك تحتاجين اإلى اثنتين منها في اليوم الواحد.

مع أّننا ال نؤمن كثيراً بالئحة عهود العام الجديد، نحن 
مقتنعات بأّن هذه الوعود الجمالّية يجب أن تقطعيها 

لنفسِك كّل العام!

الثلج! نعم كما  بات من 
ّ
ب�ضرتِك بمكع دّلكي 

العديد  تحمل  الخطوة  هذه  لأّن  �ضمعِت، 

الدورة  تح�ضين  مثل  ية، 
ّ
ال�ضح الفوائد  من 

الترّهالت. قومي  الب�ضرة، منع   
ّ
ة، �ضد

ّ
الدموي

 
ّ

اأي تطبيق  بعد  خ�ضو�ضًا  الخطوة  بهذه 

 
ّ
م�ضام اإغالق  في  ي�ضاهم  الثلج  لأّن  قناع، 

ة 
ّ
الدهني الإفرازات  ية 

ّ
كم تقلي�س  الب�ضرة، 

اأّنِك  �ضعرِت  اإْن  الوجه.  احمرار  وتخفيف 

ال�ضباح،  في  العينين  انتفاخ  من  تعانينن 

بات الثلج.
ّ
دّلكيهما بمكع

واأ�ضيفي  لخيالِك  العنان  اأطلقي 

تِك. للعطور 
ّ
عبيراً جديداً اإلى هوي

اأحا�ضي�ضِك،  على  كبير   
ٌ
تاأثير

تملك  اأّنها  الدرا�ضات  اأثبتت  وقد 

ل  مزاجِك.  تح�ضين  على  القدرة 

تخافي من التغيير.

جمالي

20 وعد جمايّل للعام

2019
18

اإعداد: جووي غ�ضطني

إشربي المياه

دّلكي بشرتِك بمكعّبات من الثلج

ال تخافي من التغيير!

 CARTIER
 Carat Eau de

Parfum
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�ضة 15

ّ
المخ�ض الم�ضتح�ضرات  ا�ضتخدام  يكفي  ل 

على  ال�ضيطرة  عليِك  بل  ال�ضيلوليت،  لمحاربة 

ة 
ّ
الغني الماأكولت  المتناولة.  الأطعمة  ة 

ّ
نوعي

ات 
ّ
وكمي الدهون  الملح،  ر، 

ّ
المكر بال�ضّكر 

تكّد�س  في  ت�ضاهم  جميعها  الكبيرة،  الكافيين 

الدهون، وبالتالي ظهور ال�ضيلوليت. انتبهي اإذاً!

لتجديد  ة 
ّ
اأ�ضا�ضي حاجة  الب�ضرة  تق�ضير 

اآخر،  اإلى  وقٍت  من  الب�ضرة  خاليا 

وحلول  المناخ  تبّدل  مع  خ�ضو�ضًا 

منطقة  كّل  بتق�ضير  قومي  مو�ضم جديد. 

الوجه،  الراأ�س،  فروة  مثل  ج�ضمِك،  من 

بالطريقة  والقدمين  اليدين  ال�ضفاه، 

الم�ضتح�ضرات  وبا�ضتخدام  الأن�ضب 

المالئمة لها.

الجلد  طبيب  ا�ضت�ضارة  وقت  حان 

اعترفي  لِك.  ي�ضفه  بما  واللتزام 

حّل  على  قادرة  طبيبة  ل�ضِت  اأّنِك 

منها  تعانين  التي  الب�ضرة  م�ضاكل 

والإنترنت  �ضديقاتِك  ن�ضائح  واأّن 

باءت بالف�ضل.

17
من الأخطاء ال�ضائعة التي تقوم بها 

ال�ضعر!   
ّ

ق�س رف�س  الن�ضاء،  معظم 

ال�ضعر  عن  التخّلي  ال�ضعب  من 

 اأطرافه 
ّ

 ق�س
ّ
الطويل، لكن من المهم

نن�ضحِك  لذا  الأقّل،  على  التالفة 

كي  اأ�ضهر   3 كّل  الأطراف  بّق�س 

ًا.
ّ
د �ضعرِك ويكون �ضحي

ّ
يتجد

ة 
ّ
اأ�ضا�ضي ة 

ّ
الجمالي الخطوة  هذه 

ب�ضرتِك و�ضبابها.  ة 
ّ
للمحافظة على �ضح

ل تمنعي ب�ضرتِك من التنّف�س خالل الّليل، 

د الخاليا. عدم اإزالة الماكياج 
ّ
كي تتجد

ب ظهور البثور ويجذب البكتيريا 
ّ
قد ي�ضب

الكولجين،  خاليا  بناء  تعيق  التي 

ي اإلى ظهور التجاعيد.
ّ
وبالتالي توؤد

1413
تح�ضلين  التي  النوم  ية 

ّ
كم

مبا�ضر   
ٌ
تاأثير لها  ًا 

ّ
يومي عليها 

لناحية  خ�ضو�ضًا  ب�ضرتِك،  على 

للح�ضول  الج�ضم.  خاليا  تجديد 

على ق�ضٍط من الراحة، ل ت�ضعي 

وا�ضعلي  منِك  بالقرب  هاتفِك 

عطرة  برائحة  تبعث  �ضمعة 

ت�ضاعد على ال�ضترخاء.

12

تخّلصي من أطراف شعرِك التالفة

بّدلي األطعمة المضّرة بصّحية

زوري طبيب الجلد

قومي بتقشير بشرتِك

إحصلي على قسط من الراحة

 TATA HARPER
 Smoothing Body

Scrub

 MORGAN LANE Lanie
Embroidered Silk-

Charmeuse Eye Mask

 SISLEY PARIS
 Cellulinov
Intensive
 Anti-Cellulite Body
Care

 NARS
 Gentle Oil-Free
 Eye Makeup
Remover

ال تخلدي إلى النوم قبل إزالة الماكياج
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10
9
7

التي  الو�سادة  اأّن  تعرفينه  ال  قد  ما 

تنامين عليها والتي تمنحِك الراحة، 

 
ّ
لحب بة 

ّ
الم�سب للبكتيريا  م�سدر  هي 

ال�سباب. باإمكان خاليا الجلد الميتة 

لذلك  الو�سادة،  على  تتراكم  اأن 

للو�سادة  غالف  با�ستخدام  نن�سحِك 

ة 
ّ
مر وتغييره  الحرير  قما�ش  من 

واحدة في االأ�سبوع كحدٍّ اأدنى.

تحمي الب�سرة طبقة واقية من الزيوت، 

رطوبتها  على  الحفاظ  في  ت�ساعدها 

ون�سارتها. غ�سل الب�سرة ب�سكٍل مفرط 

ب 
ّ
خ�سو�سًا بالمياه ال�ساخنة، قد يت�سب

ي 
ّ
بتدمير هذه الطبقة، االأمر الذي يوؤد

مبكر.  ب�سكٍل  التجاعيد  ظهور  اإلى 

بغ�سل  نن�سحِك  االأمر،  هذا  لتفادي 

واال�ستحمام  الفاترة  بالمياه  ب�سرتِك 

خالل فترة ق�سيرة من الوقت.

الوقاية  كريم  تطبيق  اإهمال  يمكن  ال 

 ،SPF الحماية  عامل  مع  ال�سم�ش  من 

ال�سنة!  ام 
ّ
اأي طوال   ،15 اأقّله  ل 

ّ
بمعد

خ�سو�سًا في مو�سم ال�سيف اأو اإذا زرِت 

ة حيث تكون 
ّ
اإحدى المناطق االإ�ستوائي

لل�سم�ش  الكبير  �ش 
ّ
التعر ة. 

ّ
قوي ة 

ّ
االأ�سع

ال�سيخوخة،  عالمات  ظهور  ع 
ّ
ي�سر

�ش الب�سرة ل�سرطان الجلد.
ّ
ويعر

على  الماكياج  فرا�سي  تحتوي 

التي  واالأو�ساخ  البكتيريا  اأالف 

ٍة. 
ّ
تتغلغل داخل ب�سرتِك في كّل مر

الفرا�سي  هذه  غ�سل  حتمًا  عليِك 

اأ�سبوعين  اأو  اأ�سبوع  بانتظام، كّل 

ال�ساخنة  المياه  با�ستخدام 

للمحافظة  وذلك  وال�سابون، 

ة ب�سرتِك.
ّ
عليها وعلى �سح

بال�سعر  االأمر  يتعّلق  عندما 

دائمًا  تتفادين  والماكياج، 

التغيير. مع  اإلى  المجازفة واللجوء 

بداية العام الجديد، حاولي تحديث 

اأو  ة 
ّ

ق�س ت�سريحة،  عبر  اإطاللتِك 

خالل  من  حتى  اأو  جديد  �سعر  لون 

اعتماد �سيحات ماكياٍج جريئة. 

11

8

 SLIP Pure Silk
 Pillowcase in

Caramel

 CHARLOTTE
 TILBURY
 Charlotte's

Magic Cream

 DR. DENNIS
 GROSS

 SKINCARE
 Instant Radiance

Sun Defense

 M.A.C
COSMETICS

Brush Cleanser

 HUDA
 BEAUTY

 The New Nude
Palette

غّيري وسادتِك 

الترطيب أّواًل!

الوقاية من الشمس 

نّظفي فراشي الماكياج

إختاري المجازفة 

جمالي
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التخّل�س  في  يومًا  فّكرِت  هل 

التي  القديمة  الم�ضتح�ضرات  من 

فارغة؟  �ضبه  قواريرها  اأ�ضبحت 

الخطوة!  لهذه  الوقت  حان  لقد 

اإقرئي المعلومات الموجودة على 

كانت  اإذا  لمعرفة  م�ضتح�ضر،  كّل 

يجب  لذا  تها، 
ّ
�ضالحي اإنتهت  قد 

رميها بالتاأكيد.

لزيارة  الوقت  تملكين  ل  كنِت  اإذا 

ة 
ّ

الخا�ض ية 
ّ
ال�ضح المنتجعات 

�ضي يومًا في 
ّ

بالعناية بالب�ضرة، خ�ض

خ�ضو�ضًا  اأقنعة،  لتطبيق  الأ�ضبوع 

منطقة  على   Eye Patches اأقنعة 

ة.
ّ
العينين التي تعطي ن�ضارة فوري

الهتمام  عليِك  بة، 
ّ
محج كنِت  اإذا 

الرّذاذ  قي 
ّ
طب كبير.  ب�ضكٍل  ب�ضعرِك 

المرّطب الذي يحارب التلف. اإنتبهي 

الحجاب  قما�س  ة 
ّ
نوعي اإلى  اأي�ضًا 

كبيراً  دوراً  يلعب  لأّنه  الم�ضتخدم 

ر، 
ّ
للتك�ض �ضه 

ّ
ويعر �ضعرِك  اإتالف  في 

اإختاري الحرير.

الأ�ضبوع  في  يومًا  �ضي 
ّ

خ�ض

للتركيز على ن�ضاطاٍت تريحِك مثل 

بالأظافر،  ة 
ّ

خا�ض تدليك  جل�ضة 

اأو  ينها 
ّ
تحب ريا�ضة  ممار�ضة 

الخروج لروؤية الأ�ضدقاء.

ابدئي بفرك ج�ضمِك بالفر�ضاة الجاّفة 

على  تح�ضلي  كي  بالتق�ضير  ة 
ّ

الخا�ض

ب�ضرٍة ناعمة خالية من الخاليا الميتة. 

الت�ضريف  على  الخطوة  هذه  ت�ضاعد 

 Lymphatic Drainage  
ّ

اللمفاوي

نن�ضحِك  ال�ضيلوليت.  من  والتخّل�س 

ال�ضباح  �ضاعات  عند  بذلك  بالقيام 

دي بطاقة.
ّ
كي تتزو

1
حاجباِك مفتاح جمالِك، خ�ضو�ضًا 

بحاجبين  تتمّتعين  كنِت  اإذا 

اأّل تقومي بتعديل  كثيفين! حاولي 

�ضاحبة  كنِت  اإذا  ا 
ّ
اأم �ضكلهما. 

لأّنه  تقلقي  فال  رفيعين،  حاجبين 

طرق  اإلى  اللجوء  باإمكانِك  بات 

ا�ضتخدام  مثل  لتكثيفهما  ة 
ّ
طبيعي

اعتماد  حتى  اأو  الخروع  زيت 

لإ�ضافة   ،Microblading ة 
ّ
تقني

ال�ضعيرات ب�ضكٍل طبيعي.

 PANTENE
 Revitalize
 Covered Hair
Breeze Spray

 CHANTECAILLE
 Gold Energizing Eye
Recovery Mask

 DR. BARBARA
 STURM Body
 Brush Medium
No. 2

 CHANEL
 Le Vernis in

Opulence

 DIOR
Diorshow All-

 Day Brow Ink in
Medium

تخّلصي من المستحضرات القديمة

خّصصي وقتًا لتطبيق األقنعة

دّللي نفسِك!

حاجبان طبيعّيانإعتني بشعرِك تحت الحجاب

 جّربي هذه التقنّية
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تحقيق عطور

 CHANEL دار  جّسدته  وقد  العطور،  في  حتى  عنه  نبحث  ما  هو  الحّظ 
Chance. ها هي اليوم تدعم رموز وشرارات الحّظ  من خالل ابتكارها عطر 
الجميل من خالل نسخة جديدة Chance Eau Tendre Eau de Parfum كي 

تغمري أوقاتِك برّقة غير مسبوقة، وتكون اإليجابّية حليفتِك.

عطرِك حليف حّظِك

اإعداد: ميادة اأبوخزام 

CHANEL



JAMALOUKI.NET77

 Coco تقول  كانت  هكذا  حياة"،  اأ�ضلوب  "الفر�ضة 
التي  الفر�س  تنتهز  كيف  متامًا  عرفت  التي   Chanel
اأي�ضًا،  له  فابتم�ضت  احلّظ،  لها  ابت�ضم  بابها،  قرعت 

هذا  من  والعزم.  الثقة  واجلهد،  بالعمل  و�ضقلته 

العام  يف   Chanel من   Chance عطر  ولد  املنطلق، 

وما  اأي�ضًا،  اأنِت  حياتِك  ة 
ّ
الإيجابي هذه  لرتافق   2002

مثاًل فهناك  املوا�ضم.  عرب  جديدة  بحلٍل  يظهر  زال 

 Chance Eau Fraîche Eau de Toilette
 Chance Eau Vive ،ّة

ّة واخل�ضبي
بنفحاته احلم�ضي

Eau de Toilette بنفحات الغريب فروت والربتقال 
الدافئة  بالنفحات   Chance Eau de Parfumو

ن 
ّ
املكو اليا�ضمني،  �ضحر  يجمعها؟  ما  واملزهرة. 

Chance عرب  ًا من قوارير 
ّ
اأي  الذي مل يغادر 

ّ
الأ�ضا�ضي

اجلديد  للعام  العطر  اإ�ضدارات  اأحدث  ولعّل  ال�ضنني. 

هو   Chance Eau Tendre Eau de Parfum
املبدع  العطور  �ضانع  توقيع  من  ونعومة  رّقة  الأكرث 

النغمات  عن  التعبري  اأعاد  الذي   Olivier Polge
الرتكيبة  كثافة  زاد  ز. 

ّ
ممي ب�ضكٍل  والأزهار  ة 

ّ
الفاكهي

د 
ّ
ميج اأن   

َ
ين�س ومل  فائقة،  بنعومة  ب�رستِك  ليغّلف 

الغريب  باقة ورد وميزجها مع  اليا�ضمني وينرث  زهرة 

 املراأة عن �ضعادتها 
ّ

فروت وال�ضفرجل. نعم، هكذا تعرب

التعبري  يف  ة 
ّ

ح�ض اأي�ضًا  القارورة  ول�ضكل  ة! 
ّ
الداخلي

يكت�ضي  الزهر،  د 
ّ
يج�ض فالغطاء  "الفر�ضة"،  مفهوم  عن 

ة 
ّ
 يرتاأّ�س الزجاجة الدائري

ّ
، والعنق ذهبي

ّ
بالّلون الف�ضي

ال�ضكل. هذه هي الفر�ضة تاأتي اإليِك، احت�ضنيها... 

لعطور  اجلديدة  ة 
ّ
الإعالني للحملة  بالن�ضبة 

املبدع  مع  جديدة  ة 
ّ
مر الدار  تعاونت   ،Chance

بفنونه  اأبهرنا  الذي   Jean-Paul Goude
عامًا.   40 من  اأكرث  مدى  على  لتنا 

ّ
خمي واأده�س 

ينف�ضال  اأن  ميكن  ل  اأمران  والعمل  احلياة 

اأ�ضلوبه  من  جعل  الأمر  هذا  اإليه،  بالن�ضبة 

بينه  امل�ضرتكة  النقاط  اأحد  هو  ا 
ّ

ورمب ملفتًا، 

الإعالن  ين�ضح  كالعادة،   .Chanel دار  وبني 

نة
ّ
ملو قوارير   4 ة. 

ّ
والقو ال�ضعادة  بالتفاوؤل، 

 Chance Eau Fraîche Eau de Toilette
 ،Chance Eau Vive Eau de Toilette
اجلديد  والعطر   ،Chance Eau de Parfum
 ،Chance Eau Tendre Eau de Parfum
قارورة  ة 

ّ
اأي األعاب،  وكاأّنها  مرحة  بطريقة  تظهر 

حّظ �ضتختارين؟
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تحقيق جمال

عندما يصنع األطّباء 
مستحضرات العناية بالبشرة!

اإعداد: نور عرموين

من مّنا ال تحلم ببشرٍة مثالّية كالمرآة، ومن مّنا لم تجّرب آالف العالجات 
بطٌل  هو  الجلد،  طبيب  الحلم.  تحقيق  بهدف  األطّباء  عشرات  تزر  ولم 
معالجة  على  السّيدات  ويساعد  الجمال  وصفات  ينشر  لنا،  بالنسبة 
مشاكلهْن. الحظنا أّن عددًا كبيرًا من أولئك األطّباء خاضوا غمار صناعة 
الحياة  تعيد  قوارير  في  ومعرفتهم  خبرتهم  فوضعوا  المستحضرات، 
هؤالء،  خبرة   .Sephora لدى  بأكثرّيتها  التقيِت  تكونين  قد  البشرة،  إلى 
تأّلقًا  واألكثر  لألضواء  عرضًة  األكثر  المشاهير  مع  تعاملهم  أثناء  ازدادت 
أسماء  أبرز  إليِك  هوليوود.  في  المعًة  أسماؤهم  باتت  األوقات.  كّل  في 
األطّباء التي أحدثت ضّجًة، عرفت كيف تستغلّ نجاحها وأطلقت ماركات 

باتت مشهورة ومطلوبة في كاّفة أنحاء العالم.

Dr. Dennis Gross
صاحب القناع الثورّي

 Dr Dennis Gross جهاز  خمرتع  هو 

 DRx SpectraLite FaceWare Pro
التجميل  مراكز  عليه  تهافتت  الذي   

ّ
الثوري

الذين   الب�رسة  بعناية  ني 
ّ
املهتم وجميع 

للح�ضول  رة 
ّ
الة ومتطو

ّ
فع يبحثون عن طرق 

على  قادر  القناع  هذا  ة. 
ّ
مثالي ب�رسٍة  على 

والبذور  اأ�ضبوعني  خالل  التجاعيد  معاجلة 

فور  كبرية  ة 
ّ
�ضج اأثار  فقط.  اٍم 

ّ
اأي خالل 

للنتائج  نظراً  عليه  اجلميع  �ضكره  اإطالقه، 

املذهلة التي يحّققها.

 DR. DENNIS GROSS
Correcting Serum

 DR. DENNIS GROSS DRx
SpectraLite FaceWare Pro

 DR. DENNIS GROSS
 Sunscreen Instant

Radiance Sun Defence
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 Dr. David Colbert
إلشراقٍة تدوم مفاعيلها

�أ�صدر  �لأزياء،  وعار�صات  �لنجمات  طبيب  هو 

ة. 
ّ
�ل�صحي �مل�صاكل  تعالج  �لتي  �لكتب  من  �لعديد 

بهدف  �لكربى  �ملنا�صبات  قبل  �لكثري  �إليه  يلجاأ 

 Colbert MD �صهرة  �لأكرث  �لعالج  تلّقي 

ة. 
ّ
فوري  

َ
نتائج يعطي  �لذي   Runway Facial

�أن تقلب  �أ�صهٍر، تقدر  ي�صف عالجات متتّد لب�صعة 

 تطبيق م�صتح�رض�ته يف �ملنزل من 
ّ
�ملقايي�س. يتم

خالل 3 خطو�ت ب�صيطة حتّفز جتديد خاليا �لب�رضة 

هو    Dr. Colbert �لعالج.  نتيجة  على  وحتافظ 

طبيب معظم عار�صات Victoria’s Secret وعّدة 

ة.
ّ

عه على �إطالق د�ره �خلا�ص
ّ
جنمات، ما �صج

Penélope Cruz برفقة

Olivia Palermo برفقة

Taylor Schilling برفقة

Christina Ricci

Isabeli Fontana ت�صتخدم م�صتح�رض�ته

Naomi Watts برفقة

Stella Maxwell برفقة
Candice Swanepoel برفقة

 COLBERT MD
 Tone Control

Facial Discs COLBERT MD
 Balance Purifying

Cleanser

 COLBERT MD
Soothe Night
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Dr. Howard Murad
دائمًا يبحث عن األفضل

 The Father of Modernبـ  Dr. Murad يلّقب

احلديثة.  العالجات  اأب  اأي   ،Clinical Wellness
ة كعامل وطبيب. 

ّ
يعرف بنظرته امل�ضتقبلي

جامعة  يف   
ٌ
وحما�رس �ضيديّل  جلد،  طبيب  هو 

فكرة  اأ�ضا�س  اأجنلو�س.  لو�س  يف  الواقعة   UCLA
 ال�ضباب التي عانى 

ّ
ب

َ
م�ضتح�رساته: التغّلب على ح

منها حني كان مراهقًا، ويقول اإّن اأبرز م�ضتح�رٍس 

اإىل  اإّنه يتطّلع دائمًا  اإْذ  ا�ضمه مل يخلق بعد،  يحمل 

الأمام ويتحّدى نف�ضه لإيجاد الأف�ضل. 

Dr. Harold Lancer
االلتزام هو األساس

يف   Harold Lancer الدكتور   
ّ
ي�ضتقر

مثل    النجمات،  من  عدداً  عالج  هيلز.  بيفريل 

 .Margot Robbieو Michelle Williams
ة لي�س البوتوك�س 

ّ
 الب�رسة ال�ضحي

ّ
يعترب اأّن �رس

ات التجميل، بل اللتزام يف الهتمام 
ّ
اأو عملي

 Lancer ة ا�ضم
ّ

بها. اأُطلق على فل�ضفته اخلا�ض

ة: 
ّ
Method التي تتمحور حول 3 خطوات مهم

التق�ضري، التنظيف والتغذية، تعطي  ما يعرف 

بـLancer Glow اإ�رساقة رائعة.

تحقيق جمال

برفقة عهود العنزي

Kris Jenner برفقة

Victoria Beckham برفقة

اآراء النجمات عن الدكتور 

Harold Lancer

Kim Kardashian برفقة

Rosie Huntington Whiteley
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Dr. Cat Begovic

Dr. Augustinus Bader

بين التجميل والعناية بالبشرة

بروفيسور العلوم المتقّدمة

�ملر�أة!  من  �أكرث  و�حتياجاتها  �ملر�أة  �سيفهم  من 

الحقًا  �أطلقت  جتميل،  طبيبة  �الأ�سل  يف  هي   Cat
�ملر�أة  تتما�سى متامًا مع منط حياة  م�ستح�رض�ٍت 

نف�سه على  �إّنها ت�سع �ملجهود  تقول  ومتطّلباتها. 

بالب�رضة.  �لعناية  �لتجميل وم�ستح�رض�ت  ات 
ّ
عملي

ة �أكرث من �الأخرى، وهي و�ثقة 
ّ
مل تعِط لو�حدة �أهمي

�أنحاء  كّل  من  يق�سدونها  �إْذ  �الثنتني،  نتائج  من 

�لعامل.

 Bella لدى عّدة جنمات مثل  ل  �لطبيب �ملف�سّ هو 

 Victoria �أّن  كما   ،Diane Krugerو  Hadid
�لرتطيب  م�ستح�رض  عن  ت�ستغني  ال   Beckham
�أ�سهر  من  كونه   .Augustinus Bader د�ر  من 

ة، 
ّ
�جلذعي �سني يف جمال �خلاليا 

ّ
�ملتخ�س اء 

ّ
�الأطب

يف  ثورًة  �أحدثت  م�ستح�رض�ٍت  يبتكر  �أن  �إ�ستطاع 

م�ستح�رض�ته  �أ�سبحت  بالب�رضة.  �لعناية  عامل 

يف  و�أي�سًا  �لبلد�ن  من  �لكثري  يف  �ليوم  متوّفرة 

منطقة �ل�رضق �الأو�سط.

DR. Macrene Alexiades
باحثة ال تستسلم

�لواليات  جامعات  �أرقى  من  �سهاد�ت   3 حتمل 

�إجناز�ٍت  حّققت  طبيبة  وهي  ة، 
ّ
�الأمريكي �ملّتحدة 

مانهاتن  يف  عملت  �أن  بعد  �لعلم.  جمال  يف  عّدة 

، وبعد �أن خا�ست 
ّ
الأكرث من 20 عاٍم يف جمال �لطب

قة، �إبتكرت جمموعة من �مل�ستح�رض�ت 
ّ
�أبحاثًا معم

من توقيعها. توؤمن بفل�سفة و�حدة، وهي �أّن تطبيق 

عدد كبري من �لكرميات ال يفيد. لذ�، عملت على خلق 

م�ستح�رٍض و�حد، قادر على �أن يقوم بعّدة وظائف، 

على  �لطبقات  كرثة  من  �ملر�أة  تخّل�ص  كي  وذلك 

نظر�ً  كبري�ً،  جناحًا  م�ستح�رض�تها  نالت  �لب�رضة. 

�أحدث  يف  ت�ستثمر  د�ئمًا  هي  �لعالية.  تها 
ّ
لفعالي

ة �ملتوّفرة يف عيادتها. 
ّ
�لتقنيات �لتكنولوجي
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ماكياجي

تفهم  التي  الدور  أكثر  هي   DIOR ودار  أّواًل،  بشرتِك  تحّبي  أن  عليِك  نفسِك،  لتحّبي 
وفي  الصور،  في  فعالّية.  وأكثرها  المستحضرات  أحدث  لِك  وتبتكر  متطّلباتِك 
 Forever مستحضرا  مثالّية،  سحنة  على  للحصول  دائمًا  تسعين  اليومّية،  اإلطالالت 
الشوائب  إخفاء  ليس  الهدف  المهّمة.  عليِك  يسّهالن   Forever Skin Glowو  Matte
فحسب، بل إظهار السحنة بجمالها الطبيعّي. تجربة المستحضرين ليست كالكالم!

وكأّنِك لم تطّبقي كريم األساس!

�إعد�د: ميادة �أبوخز�م 

DIOR
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من  جديد�ً  ع�رض�ً  بد�أنا   ،Forever جمموعة  "مع 
وخربًة  �ّطالعًا  �أكرث  هّن  �ليوم،  �لن�ساء  �الأ�سا�ص.  كرمي 

كرمي  بتاأثري  �لتالعب  وبا�ستطاعتهّن  �ملاكياج،  بعامل 

�الأ�سا�ص متامًا كالتالعب بتاأثري �أحمر �ل�سفاه"، هذ� ما 

 لق�سم �ملاكياج 
ّ
قاله Peter Philips، �ملدير �الإبد�عي

ة 
ّ
�جلاذبي تلك  �بتكار  �أعاد  �لذي  هو   .Dior د�ر  يف 

 .Dior Forever م�ستح�رض  بف�سل  بالنف�ص  و�لثقة 

ًا لدى �لد�ر، مينح �ملر�أة تغطية 
ّ
�أيقوني هذ� �الأخري بات 

لـ24  �جلديدة  �مل�ستح�رض�ت  بف�سل  تدوم  لها  مثيل  ال 

 Diorو Dior Forever Matte ساعة. �إختاري بني�

ومز�جِك!  �أ�سلوبِك  بح�سب   ،Forever Skin Glow
ة 

ّ
�لثوري �لرتكيبة  بف�سل  ة 

ّ
خمملي تغطية  مينحِك  ل 

ّ
�الأو

تثبيت  على  تعمل  �سّفافة  جزيئاٍت  على  حتتوي  �لتي 

و�خلطوط  �ل�سو�ئب  �إخفاء  على  يعمل  �الأ�سا�ص،  كرمي 

يعك�ص  لكّنه  ��سمه، غري المع،  يدّل  كما  وهو،  �لرفيعة، 

ا �لثاين، فيحتوي على زيوٍت خفيفة 
ّ
ة! �أم

ّ
�إ�ساءة مثالي

مرّطبة  عو�مل  وعلى  �مل�ستح�رض،  تطبيق  فور  تتبّخر 

�لتاأثري �ملمتلئ.  �إىل ب�رضتِك ومتنحها  ت�سفي �الإ�ساءة 

خمتلفة،  تاأثري�ت  "مينحِك   :Peter Philips يقول 

�الإ�ساءة  كانت  �إذ�  بِك.  �ملحيطة  �الإ�ساءة  بح�سب 

ا يف و�سح �لنهار، 
ّ
خافتة، يعمل على �لتقاط �ل�سوء. �أم

قيه على كامل 
ّ
فيكون وجوده �أكرث جر�أة. ميكنِك �أن تطب

وجهِك، �أو فقط بهدف �إ�سافة مل�ساٍت م�رضقة لتح�سلي 

�أن  ميكنِك  لون  درجة   67 �أكرث."  منحوتة  ب�رضة  على 

، د�فئ، بيج، 
ّ

، حيادي
ّ

تختاري من بينها، ما هو زهري

، تالئم كّل �ألو�ن �لب�رض�ت. �جلدير بالذكر، 
ّ
، خوخي

ّ
بني

�ألو�نهما   
ّ

تتغري ال  �لرطوبة،  يقاومان  �مل�ستح�رض�ن 

�لبان�سيه  زهرة  خال�سة   :
ّ
�ل�رض تزول!  وال  ب�رضتِك  على 

وخال�سة "فاكهة �لورد". 

�جلديدين،  للم�ستح�رضين  ة 
ّ
�الإعالني �حلملة  يف 

ة 
ّ
تظهر Natalie Portman �سفرية �لد�ر �لفرن�سي

 .David Sims �ة و�سعادة، ور�ء كامري
ّ
بكّل حري

�لعنان  وتطلق  ًا 
ّ
ذهبي ت�سميمًا  ترتدي  جّذ�بة 

ت�سقلها  �لتي  بنف�سها  وثقتها  �خلارق  جلمالها 

ة مبظهرها �لطبيعي.
ّ
ب�رضتها �ملثالي

 Dior كرمي �الأ�سا�ص

Forever Skin Glow

Dior Forever Matte بودرة
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الشفاه الصحّية، 
أساس الوجه الجميل

�أن تعتني   من 
ّ
 �ملو��سم، فال بد

ّ
�لت�سّقق مع تغي �ل�سفاه من  تعاين 

ًا 
ّ
وردي لونها  يبقى  كي  عينيِك  وحميط  بب�رشتِك  ني 

ّ
تهتم كما  بها 

بل  للنظر  مزعجًا  فقط  لي�س  �ل�سفاه  ت�سّقق  ًا. 
ّ
�سحي ومظهرها 

من  جمموعة  �إليِك  قينه. 
ّ
تطب حني  �ل�سفاه  �أحمر  جمال  من  يقّل�س 

يف  ة 
ّ
مر ت�ستخدميها،  �أن  ميكن  �لتي  �ل�سفاه  تق�سي  م�ستح�رش�ت 

قينها بعد �لتق�سي. 
ّ
�لأ�سبوع كحدٍّ �أدنى و�لكرميات �ملرّطبة �لتي تطب

 CHARLOTTE
 TILBURY
 Lip Love Renewing
Honeybee Scrub
net-a-porter.com 

BEST 
OF

20$

TOO FACED
 Peach Mega
 Moisture Lip Balm
sephora.com

 GLAMGLOW
 Poutmud Wet Lip

 Balm Treatment
glamglow.com

 TOM FORD
 BEAUTY
Lip Exfoliator
net-a-porter.com 

17$

 RITUALS
  Magic Balm

rituals.com
10$

19$

 TARTE
 Lip Facial
 Lip Scrub

tartecosmetics.com
25$

46$

 DIOR
 Dior Addict

 Lip Sugar Scrub
sephora.com

34$
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أجمل تفصيل أحّبه في مالمح 
وجهي:

عيناي.

أفضل إطاللة: 
ة و�الأنيقة. 

ّ
�الأنثوي

أيقونات الجمال المفّضالت لدّي:
.Brigitte Bardotو Sophia Loren 

عطري المفّضل:
.GUERLAIN من Mon Guerlain

نصائح لجعل صور إنستقرام أجمل:
لتح�سلي  �سعرِك  جذور  على  �لعيون  ظالل  �سعي 

على تاأثيٍر كثيف! 

أفضل نصيحة جمالّية تلقّيتها:
�أن �أ�ستخدم كريم �لوقاية من �ل�سم�ص د�ئمًا.

ال أخرج من المنزل من دون:
قلم تحديد �ل�سفتين.

ماكياجي اليومّي يرتكز على:
ر.

ّ
تطبيق �الآيالينر و�لم�سم

لون أحمر الشفاه المفّضل لدّي:
.M.A.C. COSMETICS من Whirl درجة لون

تسريحة الشعر المفّضلة لدّي:
�ل�سعر �لمال�ص.

طريقة االعتناء بشعري:
كما  �الأ�سبوع،  في  تين 

ّ
مر �ل�سعر  ما�سكات  ق 

ّ
�أطب

ية لل�سعر.
ّ
�أتناول �لفيتامينات �لمقو

لحظات تأّلقي:
 كبير �لحجم وف�ستان بطول �لركبة.

ٌ
�سعر

الصيحة الجمالّية المفّضلة لدّي: 
�سيحة �لاّلماكياج.

صيحة الموضة المفّضلة لدّي:
�إلى  باالإ�سافة  ات، 

ّ
�ل�ستيني حقبة  �إحياء  �إعادة 

على  و�لقم�سان  عات 
ّ
�لمرب بطبعة   Pencil تّنورة 

�سكل ف�ستان.

تتقن لعبة 
الجاذبّية

Rania Fawaz

بعالم  شغوفة   ،Rania Fawaz
الصيحات والسّباقة في اعتمادها. 
أتاح  الذي  إنستقرام  عبر  انطلقت 
أفكارها،  مشاركة  فرصة  لها 
الموضة  حول  ونصائحها  لوكاتها 
عنوان  هي  الجاذبّية  والجمال. 
دائمًا  تقودها  والجرأة  أسلوبها، 
أسرارها  اكتشفي  جديد.  كّل  نحو 

الجمالّية في هذه المقابلة.
�إعد�د: جويل �لدكا�ص

My beauty

Rania Fawaz

 GUERLAIN
Mon Guerlain

 M.A.C COSMETICS
Matte Lipstick in Whirl  CHARLOTTE

 TILBURY
 Lip Cheat in
Pillow Talk

 TOO FACED
 Milk Chocolate

 Soleil Matte
Bronzer

Sophia Loren

 DRYBAR
 Mudslide

 Nourishing
Hair Mask

"أحّب أسلوب 
حقبة الستينّيات 
وأيقونات الجمال 

الّلواتي لمعن 
خاللها."

  Celebration أتحّضر للخروج على أنغام

Kool & the Gang لـ
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شعرِك كالزجاج!
هذا املو�شم كان الرتكيز الأكرب على ال�شعر الذي يخدع الب�رص ويعطي 

، اعتمدته العديد من النجمات لك�رص 
ّ
تاأثري املراآة. هو ال�شعر الزجاجي

�شعرِك   
ّ

ق�ص على  وؤ 
ّ
التجر �شوى  عليِك  ما  اإطاللتهْن.  يف  الروتني 

مت�شاويًا يف الطول واعتماد ت�رصيحة مال�شة وجامدة تعك�ص ملعانًا.

اإعداد: نور عرموين

O
liv

ia
 C

ul
po

B
el

la
 H

ad
id

GLASS
HAIR

صيحة الشهر

K
im

 K
ar

da
sh

ia
n

استخدمي 
مستحضرات 

تحمي شعرِك من 
الرطوبة كي ال 
يصبح نافشًا. 

 LIVING
 PROOF
 No Frizz
Shampoo

 COLOR WOW
 Dream Coat

 Anti-Humidity
Hair Treatment

V
an

es
sa

 H
ud

ge
ns

H
ai

le
y 

B
al

dw
in

K
hl

oé
 K

ar
da

sh
ia

n

 ALTERNA
 HAIRCARE
 Caviar Resort
 Sun Reflection

Shine Spray
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ظالل عيون جاّفة 
والمعة، يف قارورة 

واحدة!
دة �الأعمال هدى قّطان هي �أكرث �سخ�ص 

ّ
الأّن خبرية �لتجميل و�سي

ًا 
ّ
وثوري جديد�ً  م�ستح�رض�ً  �ليوم  �إبتكرت  �ملر�أة،  متطّلبات  يفهم 

ن �لقارورة 
ّ
هو Matte & Metal Melted Shadows. تت�سم

 Metallicأي مطفاأ، و� Matte :لو�حدة نوعني من ظالل �لعيون�

�لتي  �بتكار هذ� �مل�ستح�رض لت�سهيل حياة �ملر�أة  مّت  �أي معدين. 

 ،Glitterati من  �الإلهام  �أتى  �سنني.  منذ  للد�ر  ثقتها  منحت 

حاالتها،  �أبهى  يف  �لفا�سيني�ستا  لو�سف  ت�ستعمل  كلمة  وهي 

�ملجموعة،  يف  �الألو�ن  من  درجة  كّل  ��سم  هدى  ��ستوحت  وقد 

 
ّ

�رضوري هو  �مل�ستح�رض  هذ�  تعي�سها.  �لتي  �حلياة  �أ�سلوب  من 

�أو  ات �ملاكياج. ظالل عيون جاّفة 
ّ
يف حقيبة ماكياج كّل حمب

المعة؟ ميكن ��ستخد�م كّل �أ�سلوٍب على �جلفنني ب�سكٍل منفرد، �أو 

ة.
ّ
مزج �الأ�سلوبني معًا على �سكل طبقاٍت بلم�سة ع�رضي

BEAUTY
HIT

Huda Beauty

�إعد�د: نور عرموين

هدى قّطان
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�إعد�د: �سريين قا�سم

أحّب باريس في الصيف، في الشتاء وفي كّل الفصول، أحّب باريس يوم اإلثنين والثالثاء وكّل أّيام األسبوع، في 
الصباح وفي المساء... فكما كانت تقول Audrey Hepburn: "باريس فكرة جّيدة دائمًا". أزورها مّرة واثنتين وعشر 
دون أن أمّل منها، ورحلتي األخيرة إليها كانت األكثر تأثيرًا فّي. كيف ال وقد استهّلت على متن طائرة من الخطوط 

الفرنسّية AIR FRANCE المترفة، وأكملت في فندق  HÔTEL DE CRILLON  التاريخّي؟ 

على جانحّي الرفاهّية الباريسّية!

-

 ال تنتهي، وجتربتي مع �خلطوط 
ّ
ة حب

ّ
بيني وبني باري�ص ق�س

ة Air France وفندق Hôtel de Crillon �نطبعت 
ّ
�لفرن�سي

يف ذهني، ج�سمي وروحي، وجعلت ع�سقي ملدينة �لنور يزيد 

�لتي تتذّكرينها  �ل�سفر  �أ�سعافًا و�أ�سعافا... قليلٌة هي جتارب 

�ملغامرة  وهذه  �ل�سغف،  بهذ�  عنها  وتتحّدثني  �حلّد  هذ�  �إىل 

�لتي ع�ستها فاقت توّقعاتي... بد�أ كّل �سيء حني جل�ست على 

 بي يف درجة رجال �الأعمال على منت طائرة 
ّ

 �خلا�ص
ّ
�لكر�سي

ّة Air France. دون مبالغة، �سعرت وكاأّنني 
�خلطوط �لفرن�سي

ة و�لرتف! هذه �لدرجة يف �ل�رضكة 
ّ
 �لرفاهي

ّ
�أطري على جانحي

وللجميع  يل  بالن�سبة  ز�لت  وما  �سنو�ت،   4 منذ  فقط  �أطلقت 

خدمة  ر�حة،  باري�ص.  �إىل  لل�سفر  خياٍر  �أف�سل  �سّك،  دون 

رجال  درجة  حجرة  تخت�رض  كلمات   3 ة، 
ّ
وخ�سو�سي ممتازة 

باأّنِك  لت�سعري  �إليه  حتتاجني  ما  كّل  جتدين  هنا،  �الأعمال. 

�لو��سعة،  �مل�ساحة  �إىل  �لنظافة  �لفنادق فخامًة! من  �أكرث  يف 

مرور�ً بالعناية باأدّق �لتفا�سيل... �لطعام بدوره جتربٌة فريدة 

�الأجبان وغريها،  �لفطائر،  قينه من 
ّ
تتذو ذ�تها، فكّل ما  بحّد 

ة بحتة، وجتعلِك ت�سعرين وكاأّنِك تتناولني 
ّ
ًة فرن�سي

ّ
تخرب ق�س

�لطعام يف مطعم 5 جنوم! �جلدير بالذكر، �رضكة �لتموين هي 

Servair �لتي ��ستطعت �أن �أزورها خالل رحلتي. لقد و�سلت! 
�لتي ق�سيتها على منت طائرة  �ل�سفر  ب�ساعات  �أ�سعر حتى  مل 

�لوقت ب�رضعة، وو�سلت بكامل ن�ساطي   
ّ
�إْذ مر  ،Air France

وطاقتي، م�ستعّدًة ال�ستكمال نهاري بكّل حما�ص! 

130 ألف
هو عدد المسافرين 

يومّيًا من باريس على 
Air France متن طيران

كنت مرتاحة جّداً وكأّنني 
في غزفتي!

-

تائهة في أحد األماكن

-
-
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ة �ملبدعة ور�ء �أطباق درجة رجال 
ّ
حل�سن حّظي، كان يل فر�سة لقاء �الأنامل �ل�سحري

ق 
ّ
�الأعمال يف Air France، �ل�سيف Michel Roth، و�أتيحت يل �لفر�سة �أي�سًا بتذو

عة، 
ّ
ومتنو فريدة  �الأطباق  بالفعل،  �جلديد!  للعام  ة 

ّ
ع�رضي و�أكرثها  �الأطباق  �أحدث 

ة، على �سبيل �ملثال، من �ل�رضق �الأو�سط، ي�سيف �ل�سيف �إىل �أطباقه 
ّ
ذ�ت خلطاٍت �سهي

من  فما  و�حلميات،  �الأذو�ق  كّل  يحرتم  �أّنه  ذلك،  كّل  من   
ّ
�الأهم اق... 

ّ
و�ل�سم �ل�سعرت 

ة، �إىل 
ّ
ًا و�حد�ً على �لطعام، من ذ�ك �لذي يّتبع حمية نباتي

ّ
�سخ�ٍص يجد تعليقًا �سلبي

ذ�ك �لذي يع�سق �لّلحوم، �لدجاج و�الأ�سماك...

هو عدد 
األشخاص الذين 

يستخدمون 
 Air  صالون

France يومّيًا

2500000

�ال�ستقبال يف �سالون Air France ي�سعرِك باأّنِك ملكة بكّل ما للكلمة من 

مطار  يف  �الأعمال  رجال  بدرجة   
ّ

�خلا�ص �جلديد  �ل�سالون  ما 
ّ
�سي ال  معنى، 

ما  كّل  و�حد  مكاٍن  يف  جتدين   .2E/L حمّطة  يف   Charles de Gaulle
�لنوم، مرور�ً  �إىل غرفة  �ل�ساونا  ة، من 

ّ
ورفاهي بر�حة  لت�سافري  به  حتلمني 

كّل  لِك  يقّدم  �لذي  �ملكان  حتى   ،
ّ
�الجتماعي �لتو��سل  و�سائل  كاّفة  بتوّفر 

نات �لاّلزمة للديتوك�ص! 
ّ
�ملكو

AIR FRANCE

Michel Roth ل�سيف� 

Clarins يف منتجع 

Air France في صالون
-
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تائهة في أحد األماكن

 Air على منت خطوط  ع�سته  �لذي  �ملطلق  �لدالل  بعد 

 Hôtel de Crillon فندق  �إىل  و�سلت   ،France
لي�ص  هو   .Rosewood فنادق  ملجموعة  �لتابع 

�أجمل منطقة يف باري�ص،  د�ً يف 
ّ
بفندق، بل ق�رض�ً م�سي

 .Place de la Concorde �أو  �لكونكورد  �ساحة 

وكاأّن  �سعرت  ب�ساطة،  بكّل  �ال�ستقبال؟  عن  ت�ساألينني 

وكاأّنني  وحدي،  �أنا  ينتظرين  �لفندق  يف  �جلميع 

�مللكة. �إىل هنا �أتى �مللوك ورحلو�، زو�ياه ت�سهد على 

ات، ولكن �أي�سًا على مرور م�ساهري، 
ّ
�سقوط �مرب�طوري

 ...Marilyn Monroeو  Charlie Chaplin مثل 

�إليها،  ت�ستمعني  ِك، 
ّ
حو��س بكّل  بباري�ص  ت�سعرين  هنا 

�لر�حة  ز�وية...  كّل  من  ت�ساهدينها  عطرها،  تتن�ّسقني 

 ،Hôtel de Crillon ة عنو�ن �الإقامة يف فندق
ّ
�لتام

كّل  �إىل  تالحقِك  �لنظافة  ور�ئحة  �سا�سعة  فالغرف 

جانب. طبعًا، حني و�سلت، غفوت كطفلٍة �سغرية...

 ،Jardin d’Hiver يف �سالون

��ستمتعت بارت�ساف �ل�ساي 

�أمام �الأ�سجار �مل�سيئة

�لطاقة من  ل لال�سرتخاء و��ستعادة  ! مكاين �ملف�سّ
ّ
�ل�سحي بّد منها: �ملنتجع  زيارٌة ال 

�أمٍل يف ج�سمي وروحي، فهدفها  �أ�سعر به من  ا 
ّ
�لتدليك عم ة 

ّ
جديد. ت�ساألني �خت�سا�سي

��سمها  ة. 
ّ
�جل�سدي و�لر�حة  ة 

ّ
�لذ�تي �ل�سعادة  �إىل  للو�سول  ت�ساعدين  �أن  و�الأخري  ل 

ّ
�الأو

د�ً، الأّنها �ساعدتني يف �لتخّل�ص من �الأوجاع و�لت�سّنجات.  
ّ
Charlene، و�أنا �أتذّكرها جي

HÔTEL DE CRILLON

 Madele
ine au 

Miel حلوى

ترّحب بّي في الفندق
--

 يف �الأوتيل
ّ
�ملنتجع �ل�سحي
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قام   Karl Lagerfeld املبدع 

فندق  يف  جناحني  بت�صميم 

م�صتلهمًا   ،Hôtel de Crillon
وهي  ع�رش،  الثامن  القرن  من 

لة لديه. ة املف�صّ
ّ
الفرتة الزمني

Pâtes aux Langoustines طبق

The Famous طبق

Champignon de Paris

امل�صنوعة  ال�صوكوال  تارت  طعم  اأن�صى  لن 

ال�صيف  باأنامل  الكاكاو  من   70% من 

 .Pablo Gicquel

امة الرخام!
ّ
تهت يف دو

الع�صاء يف La Cave du Crillon جتربة ال تن�صى! 

 ملطعم 
ّ

Christopher Hache، ال�صيف التنفيذي
 Michelin جنمة  على  موؤّخراً  واحلائز   L’Ecrin
ح�رّش لنا اأطباقًا التهمناها بنظراتنا قبل اأفواهنا!
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Dominique Lionnet :إعد�د�

السيلوليت عدّوِك الّلدود... 
تخّلصي منه فورًا!

التخّلص من السيلوليت والتكّتالت التي تمنح البشرة مظهرًا غير مستحّب، هو من اختصاص 
المختبرات حتمًا! تركيبات وتركيبات تصّنع خّصيصًا لحّل مشكلة كّل العصور، تحتوي على مواّد 
ممّلسة، خالصات النباتات وغيرها من المكّونات العجيبة. الشرط الوحيد! أن تلتزمي باالستخدام 

الصحيح: مّرة واحدة في اليوم! 

بشرتي

�لفخذين،  على  تنت�رض  �لتي  �لنتوء  حماربة 

ير�فق   
ٌ

�لبطن، هاج�ص �لوركني وحتى  �لردفني، 

بح�سب  �ل�سنني.  وعرب  �ملو��سم  كّل  يف  مّنا  كّل 

�خلاليا  تنتفخ  عندما  �لب�رضة،  ي 
ّ
�خت�سا�سي

يف  "مبّطنة".  وكاأّنها  �لب�رضة  تبدو  ة، 
ّ
�لدهني

حني  ًا 
ّ
جلي بالظهور  �ل�سيلوليت  يبد�أ  �لو�قع، 

�إىل  ن�سبًة  كبري،  ب�سكٍل  �لدهون  �إنتاج  يتز�يد 

يرتفع  وحني  �لب�رضة،  يف  �لدهون  حتّلل  ة 
ّ
عملي

�إخفاء  �أجل  من  وحجمها.  ة 
ّ
�لدهني �خلاليا  عدد 

على  �ملخترب�ت  تعمل  "�ملبّطن"،  �ملظهر  هذ� 

ة. 
ّ
ع�رضي �أكرث  ات 

ّ
بتقني لكن  معروفة،  نات 

ّ
مكو

نات. 
ّ
 تلك �ملكو

ّ
هنا نرّكز على �أهم

الكافيين والكارنتين إلزالة الدهون
�لكافيني موجود يف بذور نباتات عديدة، ويف 

�جل�سم  على  يعمل  قلويد  هو  وفاكهتها،  ورقها 

 للبول. كيف يعمل؟ يتمّتع 
ّ
كمن�ّسط و�أي�سًا كمدر

على  بقدرته  �ملاء   
ّ

ميت�ص �لذي  �جلزيء  هذ� 

"يساهم حمض 
الساليسيليك في 
جعل بشرتِك أكثر 
نعومة، من خالل 

تحسين ملمس الجلد."

ع 
ّ
�لتغلغل يف �لب�رضة بكّل �سهولة. �لكافيني ي�رض

وي�ساعد على عدم تخزين  �لدهون  ة حتّلل 
ّ
عملي

�خلاليا  يف  �ملرت�كمة  ة 
ّ
�لدهني �الأحما�ص 

�لرتكيبات  يف  �لكافيني  ي�ستخدم  ة. 
ّ
�ل�سحمي

ة. 
ّ
�لدهني �خلاليا  حجم  يخّف�ص  الأّنه  فة، 

ّ
�ملنح

ة 
ّ
ل عملي

ّ
 ي�سه

ّ
�أميني ا �لكارنتني، فهو حم�ص 

ّ
�أم

�مليتوكوندريا  نحو  ة 
ّ
�لدهني �الأحما�ص  �نتقال 

)مر�كز �لطاقة يف �خلاليا(. كيف يعمل؟ عندما 

�أن  علينا  ة، 
ّ
�ل�سحمي ة 

ّ
�خللي من  �لدهون  تخرج 

كي   
ّ
نهائي ب�سكٍل  منها  تخّل�سنا  باأّننا  نتاأّكد 

ي�ساهم  لذلك،  جديد،  من  �خلاليا  تخّزنها  ال 

حتويل  يف  للكافيني،  ل 
ّ
مكم وهو  �لكارنتني، 

دور�ً  يلعب  كما  للطاقة،  م�سادر  �إىل  �لدهون 

ة �الأي�ص، الأّنه ينقل �الأحما�ص 
ّ
ًا يف عملي

ّ
�أ�سا�سي

بهدف  ة 
ّ
�خليطي �حلبيبات  عرب  ة 

ّ
�الأميني

��ستخد�مها كحارق للدهون. 

مرّكبات الفالفونويد للتصريف
ة 

ّ
�مل�ساد الة 

ّ
�لفع نات 

ّ
�ملكو تنتج  ما  غالبًا 

مثل  بالفالفونويد،   
ّ
�لغني �لنبات  من  للمياه 

�لك�ستناء، �لكروم �حلمر�ء، �لّلبالب... كيف تعمل؟ 

حتفيز  خالل  من  �لفالفونويد،  مرّكبات  تقوم 

مبحاربة  �لدقيقة،  �الأوعية  يف  ة 
ّ
�لدموي �لدورة 

�لتي  �ملناطق  تكون  عادًة،   .
ّ
�ملائي �ل�سيلوليت 

مكتفية  غري   
ّ
�ملائي �ل�سيلوليت  من  تعاين 

حتّطم  ة 
ّ
�ل�سحمي فاخلاليا  ة، 

ّ
�لدموي باالأوعية 

ب 
ّ
هذه �الأوعية، متنع �لت�رضيف، وبالتايل، ت�سب

عمل  يف  �نتظام  عدم  �لنتائج:  �ملاء.  �حتبا�ص 
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 SHISEIDO
 Advanced Body
 Creator Super

Slimming Reducer

 SISLEY
 Cellulinov Intensive

Anti-Cellulite Body Care

 ELEMIS
 Cellutox Active

Body Oil

 L'ORÉAL PARIS
 Perfect Slim

 Anti-Cellulite and
Slimming Skin

 CANE+
 AUSTIN

 Face & Body
Retexture Scrub

الجلوس ال يساعد على تصريف 
الماء بشكٍل طبيعّي، فيؤدي إلى 

تكّدس الدهون وظهور السيلوليت. 
لذا مارسي الرياضة بانتظام! 

info

�لفخذين،  عند  ما 
ّ
�سي ال   ،

ّ
حبيبي ومظهر  �لب�رضة 

 
ّ
�ملائي �ل�سيلوليت  كان  �إذ�  و�ل�ساقني.  �لردفني 

�أّن  يعني  ال  فهذ�  موؤمل،  وغري  �مللم�ص  عند  نًا 
ّ
لي

��ستخد�م  �سوى  �إذ�ً  مظهره غري مزعج! ما عليِك 

ة. 
ّ
كرميات وتركيبات حتمي �الأوعية �لدموي

حمض الساليسيليك للتمليس
ة تق�سري 

ّ
ع عملي

ّ
هو حم�ص بيتا هيدروك�سي ي�رض

يعمل؟  كيف  �جللد.  من  ة 
ّ
�ل�سطحي �لطبقات 

من  �لوجه  بب�رضة  للعناية  ي�ستخدم  ما  عادًة 

و�لروؤو�ص  �لب�سيطة  �ل�سو�ئب  من  �لتخّل�ص  �أجل 

ال �أي�سًا على ب�رضة �جل�سم، �إْذ 
ّ
�ل�سود�ء، لكّنه فع

�لب�رضة،  لون  ن 
ّ
يح�س �ملق�رّض.  بتاأثري  يتمّتع  �إّنه 

�إليها.  �لنظر  عند  مال�سة  تبدو  ويجعلها  مها 
ّ
ينع

لكي حت�سلي على نتائج �رضيعة، ت�ستخدم بع�ص 

�أو  �لدور تركيبات حتتوي على �سبغات ناعمة 

�لقمح  بروتني  مثل  �أخرى،  نات 
ّ
مكو على  حتى 

وم�ستّقات �لالتك�ص... 

الروتين لمحاربة التخزين
�الأحما�ص  دخول  �إبطاء  يف  ت�ساهم  ة 

ّ
ماد هو 

تعمل؟  كيف  ة. 
ّ
�ل�سحمي �خلاليا  �إىل  ة 

ّ
�لدهني

عادًة،  �لدهون.  �إنتاج  ة 
ّ
عملي تثبيط  على  تعمل 

ة 
ّ
�ل�سحمي ة يف �خلاليا 

ّ
�لدهني �الأحما�ص  تدخل 

حتديد  خالل  من  لذ�،  �لغلوكوز،  جزيء  مع 

منعنا  قد  نكون  �لغلوكوز،  تخزين  ة 
ّ
عملي

�إ�سافًة  نف�سه،  �لوقت  �لرتيغلي�سرييد يف  ت�سكيل 

�لدهنية  باالأحما�ص  عة 
ّ
�مل�سب �لدهون  �إىل 

و�لغلي�سريول، كما �أّننا بذلك، نعمل على تن�سيط 

على  �خلاليا  فنجرب  �لدهون،  حتّلل  ة 
ّ
عملي

��ستخد�م ما كانت قد خّزنته �سابقًا. 
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رشاقتي

�إعد�د: ميادة �أبوخز�م

الميزان، عدّوِك اللدود!
أن تتحّقي من وزنِك كّل يوٍم أمٌر غير مفيد أبدًا، فالتوّتر الذي تعيشينه بسبب الـ500غ الزائدة 

بعد يوٍم قضيته في تناول الخضار، يبّدل مزاجِك، ال بل يكسبِك وزنًا إضافّيًا! إنتهت فترة األعياد، 
وحّلت المصيبة، بالطبع أنِت نسيِت اإلنتباه إلى ما تتناولينه، حلويات، أطباق مشّبعة بالدهون، 

وغيرها... إليِك نصائحنا كي تتخّطي مشكلة الميزان.

�أنِت �أ�سرية �مليز�ن، تزورينه كّل �سباح، و�أحيانًا 

�سا�سته  على  ظهرت  �إذ�   .
ً
وم�ساء �سباحًا  كثرية، 

�إذ�  ا 
ّ
�أم يومِك!  ر 

ّ
ف�سيدم ز�ئدة،  غر�ماٍت  ب�سعة 

�لفرح   
ّ
�أظهرت �سا�سته غر�ماٍت منخف�سة، ف�سيعم

يبنني عالقة  �للو�تي  �لن�ساء  عدد  قليٌل هو  قلبِك! 

�سالم مع وزنهّن، و�لكثري هو عدد �للو�تي يع�سن 

�أظهرت  �لو�قع،  يف  �أرقامه!   من  خطري�ً  هو�سًا 

�كت�ساب  من  �لكبري  �خلوف  هذ�  �أّن  �لدر��سات 

ة 
ّ
كمي لتناول  يدفعِك  �سعور  �سوى  هو  ما  �لوزن 

ة 
ّ
�لفيزيولويجي �الإ�سار�ت  فكّل  �لطعام،  من  �أكرب 

 
ّ
"علي الأفكارِك:  �سوى  ت�ستمعني  ول�سِت  �سة، 

ّ
م�سو

تلك  الأخ�رض  �لطعام  من  �أكرث  نف�سي  �أحرم  �أن 

حاجات  �إىل  �ال�ستماع  من  بداًل  �لـ300غ"، 

�لذي  باجلوع  بال�سعور  د 
ّ
تتج�س �لتي  ج�سمِك 

عظيم  موؤ�رّض  �الأخري  هذ�  �لهيبوثاالمو�ص.  ير�سله 

ملعرفة ما �إذ� كان �لطعام �لذي تناولته �سيحرقه 

من  نف�سِك  حترمني  حني  �سيخّزنه.  �أو  ج�سمِك 

على  �لكيك،  �أو  �جلبنة  �أو  كاخلبز  نة، 
ّ
معي �أطعمة 

�ل�سديدة  �لرغبة  �سيوّلد  �ملمنوع  �لزمن،  من  فرتة 

بالذنب و�خلوف  �ست�سعرين  �الأطعمة. هنا،  تلك  بتناول 

وخ�سارة �لثقة بالنف�ص وغريها من �مل�ساعر �لتي تدور 

�إىل  �لو�سول  ة 
ّ
بحج باخت�سار،  متناهية.  ال  �مة 

ّ
دو يف 

 و�إىل �لر�سى عن �لنف�ص، ينتهي بِك �الأمر 
ّ
�لوزن �ملثايل

باإحلاق �الأذى بنف�سِك! 

احذري من التّوتر
 
ٌ
د�ً باأّن �لتحّقق من وزنِك كّل يوم �أمر

ّ
عليِك �أن تعلمي جي

غري جمدي، فقد تتناولني �خل�سار �مل�سلوقة يف �لنهار، 

بع�ص  �كت�سبِت  قد  �لتايل  �ليوم  يف  نف�سِك  جتدين   
ّ
ثم

�أطعمة،  ا تناولته من 
ّ
�لنظر عم �لز�ئدة. بغ�ّص  �لغر�مات 

اٍم وحتى 
ّ
 على مد�ر �أي

ّ
يتاأرجح �لوزن عادًة ب�سكٍل طبيعي

بني �ساعة و�أخرى �أحيانًا! لذ� فلتكن مالب�سِك هي مرجعِك 

دور�ً  تلعب  �لتي  �لعو�مل  مئات  وهناك  �مليز�ن!  ولي�ص 

ًا يف ذلك، مثل درجة �حلر�رة، �لهرمونات �لتي تعمل 
ّ
هام

على �رتفاع �أو �نخفا�ص �حتبا�ص �ملاء يف �جل�سم... لذ�، 

ما  بل  ًا، 
ّ
هام معيار�ً  لي�ص  �لوزن  من   

ّ
�ليومي فالتحّقق 

ط و�لبعيد. يف 
ّ
�ت �لوزن على �ملدى �ملتو�س

ّ
 هو تغري

ّ
يهم

�لنهاية، نن�سحِك بتو�سيب �مليز�ن يف �خلز�نة و�إبعاده 

و�حدة  ة 
ّ
مر �سوى  ت�ستخدميه  ال  ناظريِك!  عن  ًا 

ّ
كلي

ة 
ّ
فعلي م�ساكل  من  تعانني  كنِت  حال  يف  �الأ�سبوع  يف 

بنف�سه  ب 
ّ
ي�سب �لذي  �لتوّتر  تتخّل�سني من  بالوزن! هكذ�، 

زيادة يف �لوزن، فهو يف �لبد�ية، ي�ساهم يف رفع م�ستوى 

على  لكن  ة. 
ّ
�حلر�ري �ل�سعر�ت  حلرق  �ملحّفز  �الأدرينالني 

�لكورتيزول،  باإفر�ز  ة 
ّ
�لكظري �لغدد  تبد�أ  �لطويل،  �ملدى 

ة 
ّ
وهو هرمون يعّطل �إ�سارة �ل�سبع يف �جل�سم، ويحّفز عملي

ة. لذ�، �بتعدي عن �لتوّتر!
ّ
تخزين �خلاليا �لدهني

جوٌع بيولوجّي أم عاطفّي؟
و�جلوع   

ّ
�لبيولوجي �جلوع  بني  للتفريق  �لوحيد  �حلّل 

يف  �الأطعمة!  مع  �سالم  عالقة  تبني  �أن  هو   ،
ّ
�لعاطفي

 ببطٍء، وميكنه �النتظار 
ّ
ر �جلوع �لبيولوجي

ّ
�لو�قع، يتطو

مثاًل.  خ�سار  بقطعة  �إر�سائه  خالل  من  �ل�سبع،  حتى 

وكبرية،  مفاجئة  بطريقٍة  فين�ساأ   ،
ّ
�لعاطفي �جلوع  ا 

ّ
�أم

 ين�ساأ بعده 
ّ
 بقطعة كيك مثاًل، ثم

ّ
ويتطّلب �الإر�ساء �لفوري

لني �إىل �لتفريق بينهما، تبد�أ 
ّ

 بالذنب! حاملا تتو�س
ٌ
�سعور

ة جل�سمِك. 
ّ
ف مع �الحتياجات �لغذ�ئي

ّ
ة �لتكي

ّ
ًا عملي

ّ
تلقائي

بتناول  ي�سمح   
ٌ
�أمر و�حرت�مه،  ج�سمِك  �إىل  �ال�ستماع 

�لطعام من دون �إفر�ط، ومن دون حرماٍن �أي�سًا! 

الوزن الذي تسعين للوصول 
إليه ليس دائمًا الوزن المناسب 

لِك! فمفهوم وزن الجسم 
يسمح لهذا األخير بالحفاظ 

على نسبة معّينة من الكتلة 
الدهنّية. إذا سعيِت لالبتعاد 

كثيرًا عن هذه النسبة، سيقوم 
جسمِك بالمواجهة، فيدافع 
عن الوزن الذي يراه صحيحًا، 
ليس ذلك الذي تريه أنِت أو 

تحلمين به! 

info

يتأرجح الوزن عادًة 
بشكٍل طبيعّي على 
مدار أّيام وحتى بين 

ساعة وأخرى أحيانًا! لذا، 
فلتكن مالبسِك هي 

مرجعِك وليس الميزان! 
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طريقة االستخدام
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ل ��ستخد�م �لم�ستح�سر �لذي  •يف�سّ
يحتوي على �لـBakuchiol قبل 

�لخلود �إلى �لنوم.

•عند �ختيارِك لم�ستح�سر يحتوي 
على هذه �لماّدة �سو�ء كان �سيروم، 

مرّطبًا �أو زيت للب�سرة، تحّققي من 

نات �الأخرى �لموجودة في 
ّ
�لمكو

�لتركيبة للتاأّكد من �أّنها تنا�سبِك.

 

الحّساسة:  البشرة  لصاحبة  ساّر  خبٌر 
وتعّرفي  للجلد،  الحاّدة  التهّيجات  وّدعي 
األلطف  النباتّي  البديل   Bakuchiolالـ على 
للمادتين  الريتينول!  لماّدة  البشرة  على 
تجديد  على  يعمالن  نفسها:  الخصائص 
الخاليا وبالتالي تحفيز إنتاج ماّدة الكوالجين 
التجاعيد.  ظهور  نسبة  من  تخّفف  التي 
الثورّية   Bakuchiolالـ ماّدة  أسرار  اكتشفي 

التي تلقى اليوم رواجًا كبيرًا.

هل سمعِت عن 
هذا المكّون؟

�إعد�د: جووي غ�سطني

•تركيبته �سل�سة، يعيد �لمرونة لب�سرتِك 
دون �أن نن�سى �أّنه يجعلها �أقّل عر�سًة 

غات.
ّ
للت�سب

•�لـBakuchiol هو �أحد م�ساّد�ت 
�الأك�سدة �لموجودة في بذور نبتة 

.Psoralea Corylifolia
•�إحدى فو�ئد هذه �لماّدة: تعزيز 

�لتوّهج و�الإ�سر�قة.

•مهما كان نوع ب�سرتِك، يمكنِك 
��ستخد�م م�ستح�سر يحتوي على ماّدة 

�لـBakuchiol، وهو مفيد �أكثر ل�ساحبة 

 
ّ
ة و�الأكثر عر�سًة لحب

ّ
�لب�سرة �لدهني

�ل�سباب، ب�سبب خ�سائ�سه �لم�ساّدة 

لاللتهابات و�لبكتيريا.

•�إذ� كنِت حاماًل �أو تتمّتعين بب�سرٍة 
ا�سة، ال ي�سّكل ��ستخد�م ماّدة 

ّ
ح�س

 خطٍر على ب�سرتِك.
ّ

�لـBakuchiol �أي

T I P S

I N F O

ة خطوة، �بدئي بغ�سل 
ّ
•قبل �لبدء باأي

وجهِك با�ستخد�م غ�سوٍل لطيف على 

�لب�سرة.

•لن تحتاجي �سوى لنقطة �أو �ثنتين 
من �لم�ستح�سر �لذي يحتوي على 

.Bakuchiolلـ�

•ال تن�سي تدليك منطقة �لديكلوتيه �إلى 
جانب وجهِك كي تح�سلي على �لجرعة 

�لمنا�سبة من �لعناية.

•تجّنبي ��ستخد�م هذ� �لم�ستح�سر على 
 �لعينين و�ل�سفتين.

ّ
منطقتي

•ال تهملي تطبيق كريم �لوقاية من 
ًا بعد ��ستخد�مِك �لم�ستح�سر 

ّ
�ل�سم�ص يومي

.Bakuchiolلذي يحتوي على �لـ� OSKIA LONDON
Super 16 Serum

 BIOSSANCE
Squalane + Phyto-
Retinol Serum

 OMOROVICZA
Miracle Facial Oil

 KATE
 SOMERVILLE
 DermalQuench

 Liquid Lift +
Retinol
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جويل: ما هي عالقتَك بمدينة بيروت؟ تزورها دائمًا، وحتى 
من  العربّية  النسخة  إلطالق  لبنانّيين  مع  تعاملت  أّنَك 

كتاب Tale of Tala. فما السّر؟
�إىل  �أذهب  �أزور �ملنطقة كثري�ً،  �لو�قع،  لبنان. يف  �أع�سق  بكّل �رض�حة، 

ة قريبة من 
ّ
فل�سطني، �الأردن، �خلليج، م�رض... ولبنان نقطة ��سرت�تيجي

�ً ويبت�سمون د�ئمًا. 
ّ
ون لطفاء جد

ّ
كّل �لدول. باالإ�سافة �إىل ذلك، �للبناني

ة 
ّ
 �لكثري من �الأ�سدقاء هنا، ود�ر �لن�رض �لتي �أطلقت �لن�سخة �لعربي

ّ
لدي

ة �أي�سًا. 
ّ
لبناني

نلسي: ما هي أكثر األماكن التي تحّبها في بيروت؟
�لفندق �لذي �أقيم فيه د�ئمًا، وهو The Smallville يف بد�رو، باالإ�سافة 

 ،Em Sherif �ل�سارع �ملكتّظ باملقاهي، مثل  �إىل و�سط �ملدينة، وحتديد�ً 

ل. مطعمي �ملف�سّ

نادين: ما هو طبقَك اللبنانّي المفّضل؟
 �لتبولة، �لفو�رغ و�لق�سبة �لنيئة. 

ّ
�أحب

الكتاب  لتوقيع  بها  قمَت  التي  الجولة  عن  أخبرنا  نلسي: 
بالنسخة العربّية.

 بيت 
ّ
�جلولة ر�ئعة. بد�أنا من "تر�سيحة"، وهي قرية يف �سمال فل�سطني، ثم

حلم، بريوت، �رضم �ل�سيخ وغريها... 

تنشر  شخٌص  أنَت  إنستقرام،  على  أخبارَك  أتابع  جويل: 
اإليجابّية دائمًا، فهل هذا األمر صحيح أم افتراضّي، أي أّن 

وراء منشوراتَك شخصًا مغايرًا في الحقيقة؟
نعم، �ليوم �أنا �سعيد يف حياتي. بالطبع، �أ�سعر �أحيانًا بعدم �ل�سعادة، لكّنني 

ة عر�ص للحياة على و�سائل 
ّ
فة. حتمًا، هناك عملي

ّ
�أمور مزي �أقوم بن�رض  ال 

، لكن لي�ص تزييفًا. 
ّ
�لتو��سل �الجتماعي

ماريانا: ما هي عالقتَك بالّلغة العربّية، هل ما زلَت تقرأ 
وتكتب العربّية؟

ة �سعبة للغاية. 
ّ
�أقر�أ و�أكتب ببطء �سديد، فالّلغة �لعربي

نور: أّي شعار تعتمد في الحياة؟
كّل �سيء يف �حلياة ممكن، وميكنِك �أن تقرئي يف �سفحات �لكتاب �الأوىل: 

�لر�بحون،  �الأ�سخا�ص:  من  �أنو�ع   3 هناك  باأّن  موؤمنًا  حياتي  "ع�سُت 
ما  و�لهزمية". نحن نختار  �لن�رض  يعي�سون بني  �لذين  و�أولئك  �خلا�رضون 

ي.
ّ
نريد، فاإذ� �أردِت حياًة ناجحة، عليِك �أن ت�سعي لذلك وت�سح

نلسي: ما هي أكبر التضحيات التي قمَت بها في حياتَك؟
كنت  فاإذ�  ما،  يومًا  �ساأفعل  لكّنني  �حلّد،  هذ�  �إىل  كبري  ب�سيء  ي 

ّ
�أ�سح مل 

 �أن �أختار بني زو�جي وجناحي، �ساأختار جناحي من 
ّ
جًا مثاًل وعلي

ّ
متزو

د قلبي من �أجل عقلي. 
ّ
دون �سّك و�النف�سال. �أنا �أجم

C H A K E R  K H A Z A A L

INTERVIEW

في جلسة مع محّررات "جمالِك"

مقابلة

معًا  التقت  إذا  وفرص،  مواهُب  الحياة  في 
أثمرت شخصّيًة ناجحة تمامًا كحالة الكاتب 
الكندّي شاكر خزعل. من الجئ فلسطنّي، 
الخيال  تحكي  لقصٍص  وناسج  مؤّلف  إلى 
 Tale of كتابه  إطالق  مع  الواقع.  أرض  من 
لنا  كان  تاال"،  "حكاية  العربّية  بنسخته   Tala
لقاٌء معه في مكاتب "جمالِك" في دردشة 
لطموحه،  حدود  ال  المحّررات.  مع  عفوّية 
أّنه  خصوصًا  السالم  حكايات  ينشر  أن  يريد 
يعمل مع األمم المّتحدة. لفتنا أيضًا فكره 
عن  فيقول  النمطّية،  الصور  من  المتحّرر 
المرأة، لو أّنها حكمت العالم ألصبح أفضل!   

لو حكمت النساء 
لكان العالم أفضل

"أقوم بدفن كّل كتاٍب 
أصدره بحسب القّصة 

 Tale ومصدرها، فكتاب
of Tala مثاًل، تحت تراب 

فلسطين."



نلسي: لذا، أنَت تختار أن تضّحي بسعادتَك لتحقيق 
أحالمَك؟

ي 
ّ
نعم، �إذ� كانت �أحالمي �ضتكون �ضعادتي �لكربى، �أختار �أن �أ�ضح

ب�ضعادتي �ل�ضغرى. 

نادين: قلت بأّنك تجّمد قلبَك من أجل عقلَك، فكيف 
تتعامل مع الخسارة أو الفقدان؟ 

�ت عّدة، وهناك �أمر جميل يف �لفقد�ن، فهو يظِهر �أف�ضل 
ّ
�ختربت �لفقد�ن مر

نًا وهذ� 
ّ
�إذ� كنِت تعي�ضني حياًة �ضعيدة، ترين كّل �ضيء ملو �لإن�ضان.  ما يف 

ويظِهر  قلبِك  ينك�رس  �لفقد�ن،  �أو  �خل�ضارة  تختربين  حني  لكن  جميل،  �أمر 

�أ�ضياء جميلة �إىل �لعلن. �إذ� نظرِت �إىل �أجمل �لأفكار يف �لعامل �أو �لبتكار�ت 

و�لخرت�عات، جتدين �أّنها خلقت من رحم �خل�ضارة �أو �لفقد�ن. 

ساندرا: كم أنَت متفائل في حياتَك؟
 �أن �أكون متفائاًل منذ �لبد�ية، لكن 

ّ
ترعرعت يف ظروف �ضعبة جّد�ً، لذلك علي

 يف فرت�ت �ضعبة، �أعزل نف�ضي عن �جلميع و�أختفي. على �ضبيل 
ّ
بالطبع �أمر

�ملثال، منذ فرتة ذهبت مبفردي �إىل مر�ك�ش و�أخذت ��ضرت�حة من كّل �ضيء. 

نادين: هل تعتبر نفسَك محظوظًا؟
جّد�ً: هل   

ّ
مهم �ضوؤ�ل  نفّكر يف  �أن  علينا  و�حلّظ يالحقني.  �حلّظ  �ألحق  نعم. 

نحن ن�ضنع �حلّظ �أم �حلّظ ي�ضنعنا؟ 

نلسي: من هو "نقطة التحّول" في كّل مرحلة من حياتَك؟
نقطة  �ملثال،  �ضبيل  على  �حلّظ.  وباركها  �لأمل،  تبعها  �لتي  �ل�ضدفة  هي 

�ضنة منذ   90 تويّف عن عمر   
ّ

�لتقيت برجل هندي  كان عندما 
ّ

لدي ل 
ّ
�لتحو

ات، وهو 
ّ
�ضنتني، كان له �لف�ضل يف عودة Marilyn Monroe يف �خلم�ضيني

ن �ضاهم يف ن�رس كتابي. يف �لعام 2013، كان �بنه ذ�هبًا �إىل عيد ميالد 
َ
م

Confessions of، �أعجب   a War Child ل
ّ
و�لده و�أح�رس له كتابي �لأو

�لثانية  �لن�ضخة  �أ�ضبوع وعمل معي على  وتو��ضل معي بعد  بالكتاب كثري�ً 

و�لثالثة من �لكتاب. 

ساندرا: ولكن قبل ذلك...
م �لربج، 

ّ
عة يف خمي

ّ
ة متطو

ّ
كان هناك فتاة ��ضمها Andrea Packer، كندي

ر�أتني عندما كنت �ضغري�ً ولها �لف�ضل يف ذهابي �إىل كند�. 

جويل: أخبرنا عن دورَك الجديد في األمم المّتحدة.
�ضية �ضوؤون �لاّلجئني حول 

ّ
د�عم يف برنامج �ضفر�ء �لنو�يا �حل�ضنة، �أمّثل مفو

 68 مليون لجئ حول �لعامل ي�ضعرون بالأ�ضف جّتاههم، 
ّ
�لعامل. هناك حو�يل

لكّن من وجهة نظري، ل يجب �لنظر كذلك، فقد ت�ضبح �أنَت لجئًا يومًا ما، 

�لاّلجئني  ق�ض�ش  من  �لكثري  هناك  ذلك.  من  �أكرب  م�ضكلة  ت�ضادفَك  قد  �أو 

من  �ضبحت  �لتي  مارديني  ي�رسى  ة 
ّ
�ل�ضوري ة 

ّ
ق�ض مثل  و�مللهمة،  �لناجحة 

ة.
ّ
احني يف �لألعاب �لأوملبي

ّ
تركيا �إىل �ليونان وباتت �ليوم من �أف�ضل �ل�ضب

 :Henry Tale of Tala، تقول شخصّية  نادين: في كتاب 
"ولدت ألربح"، وسمعناها منك سابقًا، فهل تؤمن بأّن 

الرجل ولد دائمًا ليربح على المرأة؟
�أبد�ً، �أوؤمن باأّنه بعد 10 �أو 15 �ضنة، �ضتحكم �لن�ضاء و�ضي�ضبح �لعامل 

�أف�ضل بكثري. 

نور: َمن هي مثلَك األعلى؟ 
.Huffington Post ضة�

ّ
Arianna Huffington، موؤ�ض

نلسي: ما هو مفهومَك للجمال؟
�لبت�ضامة.  على  كثري�ً  �أرّكز  �ل�ضكل،  �ضعيد  على  �جلمال.  هي  �لفر�دة 

�لنجمة Jennifer Lawrence تاأخذ  10/10 بالن�ضبة يل، لي�ش فقط 

يف  ت�ضكن  كانت  فهي  ككّل،  تها 
ّ
�ضخ�ضي بل  �لبت�ضامة  �إىل  بالن�ضبة 

�ٍت عديدة. هي 
ّ
�ملبنى �لذي �أقطن فيه يف نيويورك وقد �لتقيت بها مر

بالفعل متو��ضعة. 

نادين: أّي عطر تعتمد؟
.Chanel من Bleu de Chanel عطر

ماريانا: أخبرنا عن مشاريعَك التالية:
ة �لتجنيد �لإلكرتوين 

ّ
بد�أت بالتح�ضري لكتابي �جلديد �لذي يحمل ق�ضي

ة. بالإ�ضافة 
ّ
ة حقيقي

ّ
 على ق�ض

ّ
�أجهزة �ملخابر�ت، وهو مبني ل�ضالح 

�إىل ذلك، نعمل على حتويل كتاب Tale of Tala �إىل م�ضل�ضل، لكن لن 

�أبوح باأكرث من ذلك �لآن!

تاال الشخصّية في كتابك
 Tale of Tala، تختار:

•حذاًء مسّطحًا أم كعبًا عاليًا

•شعرًا مجّعدًا أم أملس

•أحمر شفاه أحمر أم حيادّيًا 

"سأعيش في نيويورك ما 
تبّقى من عمري، لكن أريد 

التقاعد في فلسطين."

يف مكاتب "جمالِك"

ر�ت "جمالِك"
ّ
�ضاكر خزعل برفقة حمر

ة 
ّ
�ضاكر خزعل يوّقع كتابه كهدي

لفريق "جمالِك"
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"ألوان بيروت" 
فيلم ينشر األمل يف القلوب

بيروت، عا�ضمة �لجمال، �لإبد�ع و�لفّن، ملتقى للثقافات 

ظلمٍة  في  تغرق  �أن  قبل  �ضابقًا  كانت  هكذ�  عة... 
ّ
�لمتنو

في  للم�ضاعدة  يظهر  "ميم"،  �ل�ضجاع  �لبطل  لكّن  كبيرة، 

�إعادة �لألو�ن �إلى بيروت، بعد �أن �ضمع غناء نجمة �لعا�ضمة 

"�ألو�ن بيروت"   
ّ
�لكرتوني �لفيلم  ة 

ّ
�لحزينة. هذه هي ق�ض

ر�ضوم  فيلم  ل 
ّ
�أو هو  ع�ضيمي.  �إميل  وتاأليف  �إخر�ج  من 

 �أّنه يروي و�قعًا 
ّ
ة بحتة، و�لأهم

ّ
كة من �ضناعة لبناني

ّ
متحر

�إليها  يحتاج  �أمل  ب�ضر�رة  يبعث  ة، 
ّ
تفاوؤلي بطريقة  موؤلمًا 

ة، 
ّ
ه �إلى كاّفة �لفئات �لعمري

ّ
امنا هذه. يتوج

ّ
�لجميع في �أي

 ،
ّ
مة، مثل �لحب

ّ
ئ ر�ضائل قي

ّ
ويخب

كما  �لم�ضترك،  و�لعي�ش  �لثقافة 

لة �لأطفال 
ّ
يعمل على تنمية مخي

ة 
ّ
فهم على �لمناطق �للبناني

ّ
ويعر

�لأ�ضيلة.  ولهجاتها  �لمختلفة 

هو م�ضروٌع ر�أى �لنور منذ �أ�ضهر، 

 Cinema City ة في
ّ
ة مهرجانات بيروت �لثقافي

ّ
�أطلقته جمعي

�ضالم  لمى  دة 
ّ
�ل�ضي ة 

ّ
�لجمعي رئي�ضة  بح�ضور  بيروت،  �أ�ضو�ق   –

كريم  بالذكر،  �لجدير  مختلفة.  ة 
ّ
وتربوي ة 

ّ
�ضيا�ضي ات 

ّ
و�ضخ�ضي

لور�  �لفيلم، في حين قامت  �لأغاني في  خني�ضر قام بتلحين 

فريق  مر�د.  لمارك  فكانت  �لإنتاج،  �إد�رة  ا 
ّ
�أم بكتابتها،  از 

ّ
خب

�إلى  ة 
ّ
�ليومي ومعاناته  ة 

ّ
�لد�خلي �ضرخته  ل 

ّ
حو متكامل  عمٍل 

�إبد�ٍع فريٍد، حتمًا ل ينتهي تاأثيره مع �نتهاء عر�ش �لفيلم، بل 

خًا فينا حتى تعود �لألو�ن �إلى بيروتنا على �أر�ش 
ّ
يبقى متر�ض

عة بالفعل!
ّ
�لو�قع. عمٌل ترفع له �لقب

�إعد�د: ميادة �أبوخز�م

"ألوان بيروت هو فيلم 
ترفيهّي وتثقيفّي 

يحمل أهدافًا ورسائل 
عّدة، وهذا ما يدفعنا 

إلى العمل مع 
المدارس من أجل 
استثمار مضمون 

الفيلم في الصفوف 
والمناهج."

لمى �ضالم

" كان حلمًا تحّول 
إلى حقيقة بفضل 

إيمان جمعّية 
مهرجانات بيروت 

 .Its الثقافّية وشركة
بالمواهب اللبنانّية."

�إميل ع�ضيمي

فّن وثقافة

بيروت
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 Business Design مركز  �لمكان: 

 100 من  �أكثر  �لمو�ضوع:   .Centre
من  ة 

ّ
�لبريطاني �لفنون   

ّ
لأهم معر�ٍش 

ة 
ّ
�لقرن �لع�ضرين و�أكثر �لأعمال �لع�ضري

�لـ31  �لن�ضخة  ي�ضّكل  �لعام  زة. هذ� 
ّ
�لممي

�لذي   London Art Fair حدث  من 

من  �لفّن،  وعا�ضقات  عا�ضقي  ي�ضتقطب 

بالت�ضوير  مرور�ً  �لر�ضم،  �إلى  �لنحت 

و�أعمال �ل�ضير�ميك و�أكثر بكثير... 

تي حدث هذ� �لعام! 
ّ
ل تفو

ة" هي مدر�ضٌة في �لر�ضم �نت�ضرت في 
ّ
"�لتكعيبي

�لقرن �لع�ضرين في فرن�ضا وترتكز على �لأ�ضكال 

معر�ش  تفويت  عدم  �ل�ضرورة  من  ة. 
ّ
�لهند�ضي

  Georges Pompidou مركز  في   Cubism
 .

ّ
عي �آفاق معرفتِك حول هذ� �لمذهب �لفني

ّ
لتو�ض

�أكبر �لأ�ضماء �لتي ��ضتهرت بهذ� �لفّن تجتمع في 

 ،Duchamp �إلى   Picasso من  و�حد،  مكاٍن 

Delaunay ،Braque ،Léger، وDerain. �أكثر 
من 300 لوحة ومنحوتة عليِك حتمًا روؤيتها.

ل   Yves Saint Laurent Paris متحف  يقّدمه  ما  كّل 

قطع  منِك  ي�ضتحّق  بال�ضرق،  �لمتعّلق  �لمعر�ش  وهذ�  ت! 
ّ
يفو

 50 ت�ضميمًا من عالم 
ّ
 حو�لي

ّ
�إلى باري�ش! ي�ضم تذكرة فور�ً 

�لخياطة �لر�قية، م�ضدرها �لهند، �ل�ضين و�ليابان، بالتعاون 

 Musée National ة من متحف
ّ
ة �لآ�ضيوي

ّ
مع �لأعمال �لفني

 .des Arts Asiatiques-Guimet

 Yves Saint Laurent:
Dreams of the Orient

حتى 27 يناير 2019

 London Art Fair
2019

من 16 إلى 20 يناير 2019

CUBISM
حتى 25 فبراير 2019

باريس

باريس

لندن
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أبو ظبي

 Cirque Du Soleil عر�ض  ظبي...  �أبو  ل�سّكان   
ّ
�سار  

ٌ
خبر

ة 
ّ
�لإمار�تي �لعا�سمة  �إلى  ٍة 

ّ
مر ل 

ّ
ولأو قريبًا  �سي�سل   

ّ
�لخيالي

�إلى جزيرة يا�ض! �ست�سهد هذه �لأخيرة على عر�ض     وتحديد�ً 

�لجاري. هذ�  �لعام  �لأكبر، خالل �سهر مار�ض من   Bazzar
ين، 

ّ
عة من �لخت�سا�سي

ّ
 فرقة متنو

ّ
، ي�سم

ّ
�لترفيهي �لعر�ض 

م�سّلية  �ألعاٍب  �إلى  بالإ�سافة  ين، 
ّ
و�لمو�سيقي �لر�ق�سين 

ة. قريبًا، �سي�سل �ل�سيرك �أي�سًا �إلى �سلطنة 
ّ
كالعرو�ض �لناري

ات �لعرو�ض 
ّ
عمان، �ليونان، تركيا وم�سر. �إن كنِت من محب

ة، فاحجزي �لآن تذكرتِك. 
ّ
�لخيالي

 Cirque du Soleil
من 6 حتى 16 مارس 2019

فّن وثقافة

 
ّ
�لثقافي �لحدث  هو  طنطورة،  �ستاء  مهرجان 

�لأبرز و�لفريد من نوعه �لذي ت�ست�سيفه محافظة 

�سمن  ة! 
ّ
�ل�سعودي ة 

ّ
�لعربي �لمملكة  في  �لعال 

 8 تقام  ة، 
ّ
�ل�سياحي ة 

ّ
�لأثري �لبيئة  هذه  �أجو�ء 

حفالٍت، يحييها كبار �لنجوم من �لوطن �لعربي 

ة 
ّ
و�لعالم، �إ�سافًة �إلى �لعديد من �لأن�سطة �لثقافي

طيلة  �لمنّظمة،  ة 
ّ
�لميد�ني و�لزيار�ت  ة 

ّ
و�لترفيهي

وعلى  �لزر�عة،  مو�سم  بدء  مع  �لمهرجان.  فترة 

ة من 20 حتى 
ّ
مدى 7 �أيام، �أقيمت عرو�ض �سوئي

 
ّ

�لتقليدي �لحتفال  من  م�ستوحاٌة  دي�سمبر،   27
دي�سمبر،   29 �لى   27 من  �لعال.  في  �لمتو�رث 

م �لمهرجان فر�سة زيارة �سوق �لبلدة �لقديم، 
ّ
قد

ق 
ّ
تذو �إلى  بالإ�سافة  ة، 

ّ
�ليدوي �لحرف  م�ساهدة 

العال

�أحيت  دي�سمبر،   28 م�ساء  �لمحّلية.  �لماأكولت 

�سخمًا  حفاًل  �لرومي  ماجدة  ة 
ّ
�للبناني �لفّنانة 

 �لأمير بدر بن عبد 
ّ

بح�سور وزير �لثقافة �ل�سعودي

ات 
ّ
�هلل بن فرحان �آل �سعود، وعدد كبير من �لفعالي

�أطول  طنطورة"  "�ستاء   
ّ
يعد ة. 

ّ
و�ل�سعودي ة 

ّ
�للبناني

على   
ّ
فيمتد ة، 

ّ
�ل�سعودي في  نوعه  من  مهرجان 

 لمعة في عالم 
ً
�أ�سماء �أ�سابيع وي�ست�سيف   7 مد�ر 

 Renaud  
ّ
�لفرن�سي �لكمان  عازف  مثل:  �لفّن 

خيرت،  عمر  �لم�سري  �لبيانو  عازف   ،Capuçon
 Lang Lang، مغّني �لأوبر� 

ّ
عازف �لبيانو �ل�سيني

�لمو�سيقي  �لموؤّلف   ،Andrea Bocelli  
ّ
�لإيطالي

�إلى عرو�ض مذهلة  Yanni... بالإ�سافة  �ليوناني 

بتقنياٍت حديثة.

شتاء طنطورة
حتى 9 فبراير 2019

ماجدة �لرومي
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ملهمة الشهر

سفيرة لدعم المرأة 

�إعد�د: جووي غ�ضطني

�ضعود على  �آل  �ضعد  �ضعود بن  �لأمرية �رسى بنت  مل تعتمد 

خالل  من  معرفتها  دعم  على  عملت  بل  عائلتها،  ثروة 

ة تطلق �رسكة يف �لوليات 
ّ
ل �مر�أة �ضعودي

ّ
�أو �لعلم، فباتت 

�ملّتحدة. تلّقت در��ضتها يف علم �لنف�ش يف جامعة "عفت" 

ورّكزت  ة، 
ّ
�لإن�ضاني لالأعمال  حياتها  �ضت 

ّ
كر ة. 

ّ
�ل�ضعودي

�لأ�ضعدة،  كاّفة  يف  ة 
ّ
�ل�ضعودي �ملر�أة  دعم  على  �أي�ضًا 

�أي�ضًا فّنانة،   حّقها بالت�ضويت. هي 
ّ

خ�ضو�ضًا فيما يخ�ش

�لأمرية علياء �ملوهوبة، فاأطلقت د�ر  تاأّثرت بو�لدتها  وقد 

�لعام  يف   Sora By Loren Jewels �أ�ضمتها  جموهر�ت 

 ،Loren Ridinger �ملو�ضة  نة 
ّ
مدو مع  بالتعاون   2015

ًا عريقًا. 
ّ
ًا، تعك�ش �أ�ضلوبًا تر�ثي

ّ
تقّدم ت�ضاميم م�ضنوعة يدوي

ة، 
ّ
�ل�ضعودي ة 

ّ
�لعربي �ململكة  �لأمرية �رسى بني  ينق�ضم وقت 

�ضورة  �أجمل  نقل  حتاول  د�ئمًا  وهي  و�أمريكا،  �أوروبا 

�ضفريًة  تعيينها  مّت  لذلك،  �خلارج.  �إىل  �ململكة  عن  مبدعة 

ة �لتي تدعم �ل�ضباب. قامت �أي�ضًا 
ّ
�ضة Mentor �لعاملي

ّ
ملوؤ�ض

�لأمري  زوجها  مع  بالتعاون   Ahyaha �ضة 
ّ
موؤ�ض بتاأ�ضي�ش 

ة يف 
ّ
تها �لأ�ضا�ضي

ّ
عبد �لعزيز بن طالل �آل �ضعود، تتمّثل مهم

متهيد �لطريق نحو غٍد �أف�ضل من خالل �لتوعية و�لإر�ضاد. 

األميرة  سمّو  مسيرة   على  الضوء  نلقي 
سعود.  آل  سعد  بن  سعود  بنت  سرى 
وناشطة  طموحة  مثّقفة،  سّيدة  هي 
إجتماعّيًا، ودائمة التركيز على دعم المرأة 

السعودّية ونشر الوعي للشباب.

األميرة سرى بنت سعود 
بن سعد آل سعود 

"اعثري على ما يجعلِك 
فريدة في حياتِك والهمي 
اآلخرين في العثور على ما 

يبرعون فيه أيضًا."

جموهر�ت من جمموعة 

Sora By Loren Jewels

�لأمرية �رسى برفقة زوجها �لأمري 

عبد �لعزيز بن طالل �آل �ضعود

�لأمرية �رسى برفقة ملكة �ل�ضويد

Johnny Hon لأمرية �رسى برفقة�

�أثناء �إطالقها جمموعة �ملجوهر�ت 

 Sora By Loren Jewels
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عالمي

و�ّت�ضاله  �جل�ضم  لياقة  لتح�ضني  �حلركات  من  جمموعة  هي 

�ش 
ّ
موؤ�ض  ،

ّ
�لأمريكي ب 

ّ
�ملدر  Mike Fitch يعترب  بالطبيعة. 

رق�ش  �ليوغا،  �جلمباز،  بني  مزج  وقد  �لريا�ضة،  هذه 

حركات  ت�ضبه  اٍت 
ّ
و�ضعي باملقابل  و�بتكر   Breakdancingلـ�

�لفيديوهات،  م�ضاهدة  عند  �جل�ضم.  وزن  على  تعمتد  �حليو�نات 

�ختبارها،  بعد  ًا 
ّ
فعلي لكن  �ضهلة،  �لريا�ضة  هذه  �أّن  �ضتظّنني 

، وذلك مبثابة حتدٍّ كبري لِك، 
ّ

�ضتدركني كم �أّنها حتتاج جلهٍد ج�ضدي

 6 مر�حل 
ّ
ة معّد�ٍت لتطبيق �حلركات. ت�ضم

ّ
كما �أّنِك لن حتتاجي لأي

هذه  تعتمد  حمّدد.  هدٍف  �إىل  للو�ضول  م 
ّ
م�ضم منها  كلٌّ  ة، 

ّ
�أ�ضا�ضي

�ملر�حل على حتريك �ملفا�ضل و�ملع�ضم حتديد�ً لزيادة مرونة هذه 

ة، 
ّ
�لأ�ضا�ضي ات 

ّ
�لو�ضعي خالل  من  للج�ضم  تن�ضيط  يليها  �ملناطق، 

كات 
ّ
متديد �جل�ضم Stretching، قيام �لتمارين �لتي حتاكي حتر

دمج  �إىل  �أخري�ً  للو�ضول  ة، 
ّ
ديناميكي حركات  تاأدية  �حليو�نات، 

ة بت�ضل�ضل.
ّ
هذه �خلطو�ت باحلركات �حليو�ني

ما هي رياضة Animal Flow؟

مهما  ة 
ّ
ريا�ضي بحركاٍت  �لقيام  فر�ضة  لِك  �ضتتيح 

مرونة  �ضتدعم  �أّنها  كما  ة، 
ّ
�جل�ضدي قدرتِك  كانت 

و�أكرث،  تو�زنه  ل، 
ّ
�لتحم قدرته على  ته، 

ّ
قو ج�ضمِك، 

يف حني �أّن معظم �لريا�ضات �لأخرى �ضرتّكز على  

�إىل ذلك،  �ثنتني فقط. بالإ�ضافة  �أو  منفعة و�حدة 

�ضتتمّكنني من حتريك ج�ضمِك بطريقٍة خمتلفة، وقد 

ت�ضلني �إىل ع�ضالٍت مل تعريف حتى بوجودها. 

ما هي فوائد هذه الرياضة؟

LIFESTYLE
لرّبما قد سمعِت سابقًا عن رياضة Animal Flow، لكن لم تتعّمقي في تفاصيلها أو حتى 
تجربتها. كما يدّل اسمها، هي حركات مستوحاة من طريقة عيش الحيوانات، تقومين 
إلى  للوصول  وتساعدِك  البدنّية  لياقتِك  ستحّسن  التمارين  هذه  وانسيابّية.  بتسلسٍل  بها 
أهدافِك بأسرع وقٍت ممكن! لن يكون الملل حّجتِك بعد اآلن للذهاب إلى النادي الرياضّي، 

ألّن هذه الرياضة مختلفة، فيها الكثير من المرح.

هل ستجّربين هذه الحركات؟

�إعد�د: جووي غ�ضطني

ANIMAL FLOW

حركة �ل�ضلطعون
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ون... هذه الريا�ضة 
ّ
، كبار يف ال�ضّن، ريا�ضي

ٌ
�ضباب

ة! تنا�ضب اأي�ضًا من 
ّ
متاحة جلميع الفئات العمري

اًل 
ّ
اأو تعّلم  املبتدئني  على  الثقيلة.  االأوزان  يرفع 

ة، وهي الوح�ش، 
ّ
ة حتقيق 3 حركات اأ�ضا�ضي

ّ
كيفي

اأخرى.  حركٍة  ة 
ّ
الأي لالنطالق  والقرد  ال�ضلطعون 

�ضِت لها؟
ّ
هل حتم

من  النوع  هذا  تزورينه  الذي  النادي  يقّدم  ال  ا 
ّ

رب

الريا�ضة، لكّن هذا االأمر لن مينعِك من البدء بمار�ضتها! 

وتابعي   www.animalflow.com موقع  زوري 

الفيديوهات لتعّلم هذه احلركات بنف�ضِك وتابعي اأي�ضًا 

مواقع  على   Mike Fitch مثل  الريا�ضة  هذه  اد 
ّ
رو

كّلما  وفي�ضبوك.  اإن�ضتقرام  مثل   ،
ّ
االجتماعي التوا�ضل 

 ،
ّ
الريا�ضي بروتينِك   Animal Flow دجمِت حركات 

ة.
ّ
ازدادت لياقتِك البدني

Animal Flow، ألّية فئة عمرّية؟

منت�رشة  غري  تزال  ال   Animal Flow ريا�ضة  الأّن 

باإمكانِك  اليوم  بات  ة، 
ّ
الريا�ضي النوادي  كبري يف  ب�ضكٍل 

العامل.  حول  من  تقام  ة 
ّ

خا�ض عمل  ور�ش  يف  امل�ضاركة 

املوقع  تابعي  املو�ضوع،  حول  املعلومات  من  للمزيد 

مواعيد  ملعرفة   www.animalflow.com  
ّ

اخلا�ش

ة، 
ّ
االأمريكي املّتحدة  الواليات  زرِت  اإذا  ا 

ّ
اأم العمل.  ور�ش 

التالية  ة 
ّ
الريا�ضي النوادي  اإىل  الذهاب  فباإمكانِك 

نادي  اأو  ميامي  يف   Limitless Fitness Training
باأحد  هناك  تلتقني  قد  حيث  نيويورك،  يف   Equinox
 C

،Cameron Diaz ،Mila Kunis جنوم هوليوود مثل

!Will Smith ،Mark Wahlberg

أين تمارسين هذه الرياضة؟

ب اللبنايّن عادل جلبوط يقوم بحركة ال�ضلطعون
ّ
املدر

حركة العقرب

ّ
ب يف نادي Equinox االأمريكي

ّ
Brenan Ghassemieh مدر

حركة القرد



104JAMALOUKI.NET

أطباقي

�إعد�د: جووي غ�ضطني 

اليوم  بات  لكن  يحتسونها،  ال  الذين  من  أكبر  فئة  بالطبع  هم  القهوة  يحّبون  من 
تكون  قد  وصحّية،  مختلفة  بمكّوناٍت  القهوة  التيه  تستبدل  ممكنًا.  الجميع  إرضاء 
غريبة بالنسبة لِك. تعّرفي عليها علمًا أّنها القت رواجًا كبيرًا وأصبحت صيحة ال يمكن 

احتساؤها قبل التقاط صوٍر فنّية لها لنشرها على إنستقرم!

التيه قهوة؟ لَم ال نغامر أكثر!
CHEESE TEA
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التيه الماتشا
�لأخ�رس  بال�ضاي  يعرف  ما  �أي  �ملات�ضا،  �جتياح  مع 

�ل�ضنو�ت  يف   
ّ
�لجتماعي �لتو��ضل  و�ضائل  �ليابايّن 

�لالتيه  م�رسوب  مع  يندمج  ن 
ّ
�ملكو هذ�  بد�أ  �لأخرية، 

من  دفعة  �ضيعطيِك  �لأخري  هذ�  ة. 
ّ
�ضهي بطرٍق  ويقّدم 

�لطاقة بعد تناوله يف �لالتيه خالل �ضاعات �ل�ضباح، 

من  نوع  وهي  �لثيانني،  ماّدة  على  يحتوي  لأّنه 

�ل�ضعور  دون  �لهدوء  حتّفز  �لتي  ة 
ّ
�لأميني �لأحما�ش 

بالنعا�ش، دون �أن نن�ضى �أّنه ي�ضاعد على زيادة �لرتكيز 

�لعديد من  �أي�ضًا   
ّ
�جتماع عمل. ي�ضم �إىل  �لدخول  قبل 

�لفو�ئد، �أبرزها �لوقاية من �أمر��ش �ل�رسطان و�لقلب.

التيه الشمندر
هذ�  �حلقيقة  يف  لكن  لتيه،  ��ضمه  �أّن  �ضحيح 

 ،
ّ

�مل�رسوب يتمّتع بطعٍم خمتلف عن �لالتيه �لعادي

�ل�ضمندر  �رس�ب  طعم  ي 
ّ
حتب �أن  عليِك  وب�ضدٍق 

ي، �ضيتيح لِك 
ّ
له. هذ� �لبديل �ل�ضح

ّ
للتمّكن من تقب

�ل�ضموم و�ضيعّزز قدرتِك على  �لتخّل�ش من  فر�ضة 

، دون �أن نن�ضى مدى غناه 
ّ
ل �أي جهٍد ريا�ضي

ّ
حتم

�لعن�رس  هو  لونه،  لالأك�ضدة.  �مل�ضاّدة  نات 
ّ
باملكو

قه!
ّ
�لأكرب �لذي يعمل على جذبِك لتذو

إذا كنِت من محّبات االبتكارات 
الغريبة، بامكانِك احتساء الالتيه 

الذي يحتوي على الزنجبيل، النعناع، 
التين، الجزر، البطاطا، الفطر، الكزبراء، 

الوسابي وغيرها من المكّونات. 
من يدري، قد تطّل علينا في األّيام 
المقبلة أنواع أخرى أغرب بعد من 
الالتيه. هل تتجّرئين على تذّوقها 

جميعها؟

مقهى Limitless Coffee يف �أمريكا

مقهى Pajamas & Jam Eatery يف �ضمال �أفريقيا

مقهى Pajamas & Jam Eatery يف �ضمال �أفريقيا

Werewolf يف �أمريكا  Coffee مقهى

Werewolf يف �أمريكا  Coffee مقهى

Beetroot Latte

Matcha Latte
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التيه الفحم
�ملاأكولت  �ضيحة  ن�ضيان  متّكن  مّنا  من 

�أو  �لربغر  �لبوظة،  مثل  بالأ�ضود،  �مل�ضبوغة 

م�ضنوع  �لأخري  هذ�  �لالتيه؟  م�رسوب  حتى 

من  �لدرجة  هذه  يعطيه  �لذي  �لفحم  من 

�ل�ضو�د، مدموج مع �حلليب. ينّظف هذ� �لنوع 

�أ�ضبه  وهو  �ل�ضموم  من  �جل�ضم  �لالتيه  من 

 ب�ضبب قدرته 
ّ
�له�ضمي  للجهاز 

ّ
ٍر مثايل

ّ
مبطه

ة.
ّ
على عالج معظم �مل�ضاكل �ملعوي

أطباقي

مقهى Loit يف �أمريكا

مقهى Graph يف تايالند

مقهى The Glass Den يف �أ�ضرت�ليامقهى Chimichuri Cafe يف �أ�ضرت�ليامقهى Two Sis & Co يف �أ�ضرت�ليا

Charcoal Latte

Taro Latte

Werewolf يف �أمريكا  Coffee مقهى

مقهى Limitless Coffee يف �أمريكا

التيه القلقاس
لتيه  �حت�ضاء  �ملمكن  من  �ليوم  بات  �ضمعِت،  كما 

من  نوع  هو  �لقلقا�ش  �خل�ضار!  من  م�ضنوع 

ة، كالبطاطا �حللوة ويتمّتع بلوٍن 
ّ
�خل�رس�و�ت �جلذري

ًا يف 
ّ
�أرجو�يّن جميل وجّذ�ب. يعترب هذ� �مل�رسوب �ضعبي

م�ضتوى  بارتفاع  ز 
ّ
ويتمي ة 

ّ
�لآ�ضيوي �لدول  من  �لعديد 

كما  فيه،   Eو  B ،C و�لفيتامينات  ة 
ّ
�لغذ�ئي �لألياف 

�إْذ  ة، 
ّ
�ل�ضحي �لفو�ئد  من  �لعديد  �خل�ضار  هذ�  يحمل 

�لبوتا�ضيوم،  من  ة 
ّ
�لغذ�ئي باملو�ّد   

ٌّ
غني  

ٌ
م�ضدر �إّنه 

�ملغني�ضيوم، �لفو�ضفور وحام�ش �لفوليك.
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التيه الكركم
بف�ضل   

ّ
�لذهبي �مل�رسوب  با�ضم  �لالتيه  هذ�  يعرف 

ة. 
ّ
�لهندي �حل�ضارة  من  م�ضتوحى  بالطبع  وهو  لونه، 

�ملناعة  لتعزيز نظام   
ّ
 مزيج مثايل

ّ
�لذهبي �حلليب  هذ� 

خالل  باحت�ضائه  نن�ضحِك  �ملو��ضم.  تبّدل  فرت�ت  خالل 

يف  ي�ضاهم  �لنوم.  �إىل  �خللود  قبل  �أو  �ل�ضباح  فرتة 

�للتهابات  حّدة  من  و�لتقلي�ش  �له�ضم  ة 
ّ
عملي حت�ضني 

�لفريو�ضات  حماربة  �إىل  �إ�ضافًة  منها،  تعانني  �لتي 

و�لبكترييا، لأّنه يحتوي على �لفيتامني C وD. ل يجب 

ته يف مكافحة �أمر��ش �لقلب ويف حت�ضني 
ّ
�أن نن�ضى �أهمي

�أي�ضًا على �حلّد من   ي�ضاعد 
ّ
�لذهبي �لالتيه  �ملز�ج. هذ� 

لأولئك   
ّ

خا�ش ب�ضكٍل  ال 
ّ
فع وهو  �جللد،  ج 

ّ
وتهي �حمر�ر 

 �ل�ضباب.
ّ
ة وندبات حب

ّ
�لذين يعانون من �ل�ضدفي

 Avolatteالتيه األفوكادو أو ما يعرف بالـ
هو عبارة عن التيه مقّدم داخل قشرة 

األفوكادو، اشتهر في البداية من مقهى 
في أستراليا. هذه الصيحة أصبحت مؤّخرًا 

هاجسًا للكثير على موقع إنستقرام 
بسبب غرابة المضمون الجديد وهي فعاًل 

شهّية وتستحّق التذّوق.

مقهى Samovar Tea يف �أمريكا

مقهى Avocaderia يف �أمريكا

Tumeric Latte

Werewolf يف �أمريكا  Coffee مقهى

مقهى Two Sis & Co يف �أ�ضرت�ليا

مقهى Pajamas & Jam Eatery يف �ضمال �أفريقيا
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مجتمع "جمالِك"

 net-a-porter.com ة �لأوىل، نّظم موقع
ّ
للمر

�ل�ضامل  �لكويت يف مركز عبد�هلل  ع�ضاء يف  حفل 

مني 
ّ
�مل�ضم �ل�رسف   

ّ
�ضيفي بح�ضور   

ّ
�لثقايف

عر�ضت   .Reem Acraو  Naeem Khan
خالل �حلدث ت�ضاميم وجموهر�ت فاخرة.

NET-A-PORTER
يزور الكويت

 Ana Khouri ،ل�ضيخة دلل �ل�ضباح�

و�ل�ضيخة هنوف �ل�ضباح

Naeem Khan ،عليا �لنقيب

وعليا �لهجيلني

ان و�أ�ضماء �ملال 
ّ
مرمي وفرح �لبابطنيمي ح�ض

Reem Acra

�أحمد �لبلو�ضي و�آ�ضيا �لفرج
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مجتمع "جمالِك"

 Maison  يف قلب بريوت، افتتحت وكالة

اإليه  Pop-up، دعت  Pyramide متجر 
اإ�صدارات  اآخر  مل�صاهدة  املو�صة  ع�ّصاق 

 Tara Zadeh مثل  ة، 
ّ
الع�رصي الدور 

Okhtein ،Nafsika Skourti... كانت 
 Evangelie ة 

ّ
اليوناني املو�صة  خبرية 

Smyrniotaki حا�رصة اأي�صًا.

Evangelie Smyrniotaki

Tara Zadeh حقائب

Natia x Lako اأقراطFreda Banana نّظارات

 MAISON
PYRAMIDE
مساحة تبادل 

للتصاميم 
العصرّية
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مجتمع "جمالِك"

دبي  يف  مبتجرها   Gucci د�ر  �حتفلت 

�ملو�ضة.  ي 
ّ
حمب من  ح�ضور  و�ضط  مول 

�لأزياء  من  و��ضعة  خيار�ٍت  �حل�ضور  �كت�ضف 

�لفتتاح  هذ�  تلى  ة. 
ّ
�لع�رسي و�لأك�ض�ضو�ر�ت 

 Sole DXB مع  بالتعاون   
ّ
مو�ضيقي حفٌل 

 .ASAP Rocky 
ّ
�أحياه مغّني �لر�ب �لأمريكي

GUCCI
تحتفل في 

دبي مول
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Tarsila SchubertNour Flayhan

Dear Ribane فرقة

Parvané Barret

ASAP Rocky
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Basil Al HadiAshley WentlingCheb MohaASAP Rocky

Jody Paulsen Mashael Al-SaieProd AntzoulisAbu Hamdan
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 Maria Dior! منحت  من  �لفّن  �لثالثة من حقائب  بالن�ضخة  �أهاًل 

اٍت مختلفة  
ّ
Grazia Chiuri �ل�ضوء �لأخ�ضر لـ 11 فّنانة من جن�ضي

ة 
ّ
ة من �لحقائب. �خترنا هذه �لحقيبة �لذهبي

ّ
لت�ضميم مجموعة خا�ض

 .Haruka Kojin ة
ّ
من ت�ضميم �لفّنانة �لياباني

LAST DESIRE
DIOR

Lady Art #3






