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Suzanne Nawwar
Mandy Merheb

ن 
ّ
ني! العامل العربي مليء بالأفكار، لكن �صبه فارغ مم

ّ
فلنكن واقعي

ة على حتويل هذه الأفكار اإىل حقيقة! وقد يكون 
ّ
ميلكون القدرة والني

ينه، 
ّ
�صيئًا من احلّظ الزائد، اأن تكوين جال�صة تقومني بعملِك الذي حتب

حلم  لحقًا:  يه 
ّ
�صن�صم ملا  الأخ�رص  ال�صوء  مينحِك  ات�صاًل  فتتلّقني 

ات ال�صهرة، قد ن�صمح لأنف�صنا، 
ّ
دي�صمرب! على طريقة البلوغرز وحمب

 #Blessed ي اأنف�صنا
ّ
ة واحدة فقط، اأن ن�صم

ّ
ة عاطفي

ّ
ة ا�صتثنائي

ّ
وملر

منذ العام 2012! 

-"اأرغب يف اأن يكون Elie Saab رئي�س حترير عدد دي�صمرب"

- "نعم، كّلنا نرغب مبا ل ن�صتطيع نيله"

ل 
ّ
يتحو اأن  قبل  فقط،  ل�صاعاٍت   

ّ
�صباحي اثنني  يوم  حلم  بدا  حديٌث 

د Saab ومكتبه و�رصفته، 
ّ
اإىل حقيقة مطلقة! ها نحن يف منزل ال�صي

نعمل ونعمل ونن�صت ونحفظ عن ظهر قلب كّل كلمة يقولها! ل نلحق 

ل، فنجد اأنف�صنا يف عاٍم ثاين، اأمام 
ّ
اأن ن�صحو من زهوة دي�صمرب الأو

رئي�صة  اإىل  ل 
ّ
فتتحو املكتب،  وراء  وجتل�س  نّظاراتها  ترتدي  جنمة 

مع  الرتكيز  اإ�صاعة  ميكن  ل  لذع...   
ٍّ

ح�س ذو  الذكاء،  حاّدة  حترير 

Elissa! لكن، اأن ننتقل من باري�س اإىل الأهرامات، فدبي، فبريوت 
يف �صهٍر واحد، فوحده املغامر Christian Louboutin ي�صتطيع 

اأن نعي�س ما نكتبه! وزادت   جّداً 
ّ

طلب ذلك، واإقناعنا باأّنه �رصوري

 ،Rita Ora مع Ralph & Russo :ات ال�صبحة لت�صبح 7 اليوم
ّ
حب

 ...Izabel Goulartو ،Ana Beatriz Barros ،Sara Sampaio

"مغرمة بعملي" ليست عبارة منافقة!

EDITOR'S
L e t t e r

إفتتاحّية

"في كّل مرحلة من مراحل استكمال العدد، 
شعرت بطاقة رائعة، وقّدرُت كم يعمل 

فريق "جمالِك" بجهٍد وبحرفّية عالية! واآلن 
أشعر بأّني فوق القمر بعد رؤية العدد، فقد 

تكون صوري هذه من أجمل ما الُتقط لي منذ 
سنواٍت عديدة! أشتاق إليكم كثيرًا".

Izabel Goulart

التي توّقع هذا العدد تاركًة وراءها يف بريوت طاقًة ل تن�صب، 

كان  لو  حتى  الوقت  ع 
ّ
تطو كيف  عّلمتها  اخلربة  من  و�صنني 

ق�صرياً جّداً، لتح�صل على اأف�صل ما ت�صتطيعه.

دي�صمرب،  مغامرات  لروي  تكفي  ل  املجّلة  هذه  �صفحات 

�صعوبات دي�صمرب ودرو�س دي�صمرب، لكّن اإذا اأردنا اأن نت�صارك 

در�صًا واحداً تعّلمناه من جنوم كلٌّ جماله، فهو: "كن لطيفًا مع 

ن حولك يف كّل �صغرية وكبرية، فال بّد لهذا اللطف اأن يعود 
َ
م

عليك باأ�صعاف من الأمور الرائعة!"

وجهة  اإىل  جمّلة  من  لت 
ّ
حتو التي  "جمالِك"  كربت  ومهما 

 املجّلة واملوقع 
ّ
مو�صة وجمال، متنح اليوم جتربة 360 ت�صم

التوا�صل الجتماعي  "جمالِك" و�صبكات  وتلفزيون وا�صتوديو 

وJamaloukiCon... �صيبقى حلم دي�صمرب التجربة الأقرب اإىل 

كّل  يكون  قد  الت�صال،  ذلك  على  �صنوات   7 مرور  بعد  قلوبنا! 

 عملنا، واأّن قلبنا �صيكون 
ّ
 فينا �صوى حقيقة اأّننا نحب

ّ
�صيء تغري

طًا بكّل خطوة نتقّدمها... 
ّ
دائمًا متور

 

FASHION 
F
I
L
E ار

ّ
ماندي مرعب�صوزان النو
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الأزياء  عار�ضة  دي�ضمرب  عدد  حترير  رئي�ضة  لقا�ؤنا.  كان   ،
ّ
التاريخي  Lapérouse مطعم  يف 

ّة Izabel Goulart �قعت يف غرام ت�ضاميم اخلياطة الراقية �املجوهرات التي ا�ضطّفت 
العاملي

 �توا�ضل خارقان، جعل 
ٌ
رة Ellen von Unwerth تناغم

ّ
لتكون يف خدمتها. بينها �بني امل�ضو

من اأجواء جل�ضة الت�ضوير جّداً مريحة �مفعمة بالإبداع. هي بالفعل كممّثلة حمرتفة اأمام الأ�ضواء، 

د اأ�ضلوب الـGlamour باأرقى حالته.
ّ
ة، غّنت، رق�ضت �متايلت بخّفة لتج�ض

ّ
كت بعفوي

ّ
حتر
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 Izabel ترف�ض  مل  الربد،  من  بالرغم 

اخلارج  يف  �ضور  التقاط  طلب   Goulart
ع املعجبون 

ّ
اأمام نهر ال�ضني. �رسعان ما جتم

ة على جنمتنا!  
ّ
حولنا بهدف اإلقاء التحي

"أنا شخٌص عادّي، ال أشعر بأّنني في 
أفضل حاالتي دائمًا، أو أّن بشرتي 
جميلة كّل يوم. لكّن األهّم هو 

التحّلي بالثقة."
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"ما زلُت أشعر وكأّنها 
البداية، فكّل عمٍل أقوم 

به، أشعر قبله بالتوّتر. 
وكأّنها جلسة التصوير 

األولى لي!"

Ellen von Unwerth� Izabel Goulart �فريق "جمالِك"
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بباريس على هواها. ألّنها مثالّية دون  الراقية تستمتع  الخياطة  Izabel Goulart، سّيدة 
كانت  بريقًا.  الراقية  المجوهرات  على  وزادت  سحرها  من  للتصاميم  أعطت  مجهود، 
الحلوى  تتذّوق  ثّم  والموسيقى،  بالرقص  تستمتع  شاّبة  قوّية،  امرأة  مسرح،  نجمة 
الشهّية... هكذا هي، برعت في جميع األدوار كنجمة هوليوودّية أمام عدسة المصّورة 

العالمّية Ellen von Unwerth. فليبدأ العرض! 

  Dima Farhat :تن�ضيق – Mandy Merheb :مديرة الن�رس – Ellen von Unwerth :ت�ضوير

Sally Derbali :خبرية الأظافر -  Antonio Corral Calero :ت�ضفيف ال�ضعر – Régine Bedot :ماكياج
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 ،Fendi Couture معطف من

�اأقراط �خوامت من البالتني 

عة باملا�ض، جميعها 
ّ

مر�ض

 Joséphine من جمموعة

Chaumet من Aigrette
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 ،Azzi & Osta Couture ف�ستان من

Gem of و�سوار   Roses واأقراط

Secret and Light من الذهب الأبي�ض 
Piaget عة باملا�ض، جميعها من

ّ
مر�س



 ،Fendi Couture معطف من

�اأقراط �خوامت من البالتني 

عة باملا�ض، جميعها 
ّ

مر�ض

 Joséphine من جمموعة

Chaumet من Aigrette
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 Valentino ف�ضتان من

Couture، عقد Calypso من 
ع باملا�ض 

ّ
الذهب الأبي�ض مر�ض

 Bicolour خامت� Messika من

ع 
ّ

من الذهب الأ�ضفر مر�ض

باأحجار املا�ض �التورمالني من 

  Nuun Jewels
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Mediteranean Garden

 Geroges Chakra ف�ضتان من

 Poise Design حذاء من ،Couture

ع 
ّ

الأبي�ض مر�ض

من الذهب  �عقد 

Piaget باملا�ض من
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 Ralph & Russo ف�ضتان من

Couture، اأقراط Serpenti من 
عة باأحجار 

ّ
الذهب الأبي�ض مر�ض

املا�ض �الزمرد من Bulgari �عقد 

Firebird من الذهب الأبي�ض 
Messika ع باملا�ض من

ّ
مر�ض



  Rami Kadi ف�ضتان من

 ،Maison De Couture
�اأقراط �خوامت من البالتني 

عة باملا�ض، جميعها 
ّ

مر�ض

 Joséphine من جمموعة

Chaumet من Aigrette
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 Georges ف�ستان من

عة 
ّ
Hobeika Couture وقب

Maison Michel من
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ف�ستان و�سرتة طويلة، كالهما 

من Elie Saab Couture، وعقد 

 
ّ

Serpenti من الذهب الوردي
Bulgari ع باملا�س من

ّ
مر�س
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معطف، �رسوال وحذاء من 

Schiaparelli Couture، واأقراط  
Gem of من الذهب الأبي�ض   Roses
Piaget عة باملا�ض من

ّ
مر�ص
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موضتي

COLOR
BARS

 Alexandre
Birman

 CHAUMET
 Trésors
d'Afrique

Ashish

Balmain

Tibi

Tom Ford

Dior
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يرى  حين  بالتفاؤل  يشعر  ال  َمن 
ببعضها  مدمجة  األلوان  كتالت 
الّلوحة  هذه  قزٍح؟  قوس  لتشّكل 
المواسم  كّل  في  مبهرة  الفنّية 

ومليئة بالحياة واإليجابّية.
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ت�ساميم  تقتحم  ال�ساخبة  الألوان 

تبعث  دعيها  الراقية.  املجوهرات 

ة وتالم�س خيالِك.
ّ
باإ�ساءتها القوي

 CARTIER
Coloratura

 CHANEL
Coromandel

 CHAUMET
Trésors d'Afrique
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آخر  من  بالبايات،  يعرف  ما  أو  الترتر 
تجّرئي  الموسم.  هذا  صيحات 
فقط  ليس  أزيائِك،  في  واعتمديه 
في المناسبات الليلّية، إّنما في النهار 

أيضًا لتكون إطالالتِك ماسّية.

CAMOUFLAGE
SPARKLES

موضتي
 Bibi van der

Velden

 CARTIER
Coloratura

 Christian
Louboutin

Halpern

Edie Parker

 Mary
Katrantzou Nathalie TradE

LI
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قطع  وانتقي  املفرطة  اأنوثتِك  تخفي  ل 

دها من خالل لونها 
ّ
املجوهرات التي جت�س

عنا�رس  �سكل  على  ت�سميمها  اأو   
ّ

الزهري

الطبيعة الناعمة.

 CARTIER
Coloratura

BOUCHERON
Nature Triomphante 

 TIFFANY & CO.
Blue Book 2018
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تمازج  البرتقالّي؟  مع  الفوشيا 
يلفت  القوّيين  الّلونين  هذين 
الثنائّي  اعتماد  يمكنِك  األنظار. 
فترتاحين  واحدة،  إطاللٍة  في 

من عناء تنسيق مالبسِك.

INTERTWINED

موضتي
 DIOR

Dior Dior Dior

 BOUCHERON
 Nature

Triomphante

Carolina Herrera

Chanel

Sophia Webster
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ات. اأمتّنى لو 
ّ
ات والت�سعيني

ّ
الثمانيني

عاينت هاتني احلقبتني كرا�سدة كي 

اأ�ستمتع باملو�سة اآنذاك.

الحقبة المفّضلة لديِك:

JW Anderson



العنا�رس امللتهبة.  ال�سم�س والنار وكّل  لون 

ة درجة �سيكون احلّظ حليفِك اإذا تلّقيِت 
ّ
اإىل اأي

ة؟
ّ
قطعة من هذه الت�ساميم كهدي

 BVLGARI
Wild Pop

 DIOR
Dior Dior Dior

 PIAGET
Sunlight Escape



لكّل  الساحة  ملك  األسود 
دعيه  والمناسبات.  األوقات 
يترّصع بأحجاٍر تشّكل خطوطًا 

المعة وتزيد اإلطاللة رونقًا. 

موضتي

Amina Muaddi

Balmain

Christopher Kane

Jimmy Choo

Maison Michel

Poppy Lissiman

CHOPARD
L'heure de Diamant

 TIFFANY & CO.
Blue Book 2018

René Caovilla

Saint Laurent Paris
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ك 
ّ
حتر دمعة  �سكل  على  الكرمية  الأحجار 

كانت  اإذا  فكيف  ة 
ّ
الرومان�سي امل�ساعر 

ة! غو�سي يف تفا�سيلها واحلمي.
ّ
ما�سي

 MESSIKA
The Snow Queen

 PIAGET
Sunlight Escape

 BOUCHERON
Nature Triomphante



لون  خالل  من  تتجّسد  األناقة 
إطالالتِك  يلّون  دعيه  الذهب، 
بّراقًا  يكون  أن  يجب  لكن  الراقية، 
ويجعلِك  توّقف  دون  يشّع  كي 

ملكة الزمان والمكان.

موضتي

WRAPPED 
UP

Gianvito Rossi

Edie Parker

 BVLGARI
Heritage Collection

Dundas

Prada

 Ralph &
Russo

Balenciaga
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مبهرة  رائعة،  دائمًا  تكون  النتيجة 

ومبهجة عندما تتزاوج الأحجار الكرمية 

يف  الطبيعة  نرى  بع�سها.  مع  نة 
ّ
امللو

.
ّ
مزيج الأخ�رس، الأزرق والربتقايل

 CHAUMET
Trésors d'Afrique

 HARRY WINSTON
The New York Collection

 VAN CLEEF & ARPELS
Quatre Contes de Grimm

 DIOR
Dior Dior Dior
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موضتي

دور  تحتّل  كي  الالمعة  المرّبعات  صيحة  تعود 
وبطريقٍة  تكشف  منها.  الراقية  سّيما  ال  األزياء، 
إذا  خصوصًا  عصرّية،  هندسّية  لمسة  عن  ملفتة 

كانت مطّرزة أو لّماعة أو حتى على شكل شبك.

SILVER
SQUARED

Balmain

 René
Caovilla

 Naeem
Khan

 Philip
Treacy

L'Afshar

Paco Rabanne

 BOUCHERON
  Epure Tourbillon
Damier Cabochon

 CHANEL
Coromandel

 Dolce &
Gabbana

G
IA

M
BA

T
T

IS
T

A
 V

A
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I 
C
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مزيج لويّن الأخ�رض والأزرق يخلق موجة 

بالتايل  ت�ستطيعي  فلن  عالية،  اأحا�سي�س 

ة.
ّ
اإزاحة نظرِك عن هذه الّلوحة الفني

 HARRY WINSTON
 The New York
Collection

 CINDY CHAO
The Art Jewel

 PIAGET
 Sunlight
Escape
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مرتميًة  نفسها   LOUIS VUITTON امرأة  وجدت  االسكشافّية،  رحلتها  خالل 
هذا   .Resort 2019 مجموعة  في  القتها  التي  والمرح  الفّن  الزخرفة،  أحضان  بين 
بلمساٍت  مفعمة  أنيقة،  رياضّية  إطالالتها  لتبدو  قطع  عّدة  بين  التنسيق  تريده،  ما 

هندسّية وطبعاٍت منعشة.

  Rania Khoury :مديرة الإنتاج - Dima Farhat :تن�سيق - Mseif :ت�سوير

Velvet Management :ت�سفيف ال�سعر  - Christian Abou Haidar :ماكياج

 لفندق Albergo يف بريوت
ّ

�سكر خا�س
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قمي�س، �سرتة، �رضوال، 

 Petite Boite حقيبة

Chapeau وحذاء، جميعها 
Louis Vuitton من
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قمي�س وتّنورة، 

كالهما من

Louis Vuitton 
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 Jumpsuit ت�سميم

وحذاء، كالهما من 

Louis Vuitton
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ف�ستان وحذاء، 

كالهما من 

Louis Vuitton
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قمي�س و�رضوال 

ق�سري، كالهما من 

Louis Vuitton
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قمي�س و�رضوال 

ق�سري، كالهما من 

Louis Vuitton



قمي�س، �رضوال 

وحذاء، جميعها من 

Louis Vuitton
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ألّن حقيبتِك كاتمة أسرارِك، عليها أن تكون قريبة منِك بتصميمها 
العملّية والعصرّية. لدى دار BURBERRY تجدين الحقائب الجلدّية 
التي  األخرى  أو  إطالالتِك  جميع  لتناسب  كالسيكّية  بألواٍن  الفاخرة 
تتداخل فيها كتل من األلوان التي تجعلِك خارجة عن المألوف. ها 

هي إشعاعات النيون تلقي الضوء عليها لتختاري منها!

Rania Khoury :مديرة الإنتاج – Dima Farhat :تن�سيق – Tina Patni :ت�سوير
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 The Mini Equestrian حقيبة

Knight Leather Belt بلون 
Burberry الكاميل من
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 The Mini  حقيبة

 Equestrian Knight
Leather Belt  باللون 
Burberry الأ�سود من
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 The EKD Leather حقيبة 

Barrel بلون البيج وحقيبتا 
  The Leather Barrel
، جميعها 

ّ
بلون الزهري

 Burberry من
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 The Small Leather حقيبتا

 Colour Block Detail Belt
، كالهما 

ّ
 والزهري

ّ
 البني

ّ
بلوين

Burberry من
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مقابلة

 Izabel Goulart إستمتعت  بخطوة،  خطوة 
بنجاحاتها ولم تنَس خيباتها التي منها أخذت قّوة. 
أبعدتها  أّنها  فيها،  تكرهه  ما  لكن  مهنتها  تعشق 
حين  حتى  االستسالم  طعم  تعرف  ال  عائلتها.  عن 
بمثابة  ذلك  اعتبرت  فهي  مسيرتها،  في  "ال"  واجهت 
واقعنا،  عن  بعيدة  ليست  أكبر.  قّوة  منحها  تحّديًا 
تشعر  ال  قد  أّمًا،  تصبح  أن  تحلم  الرومانسّية،  تحّب 
أّما أجمل ما في  أّنها في أفضل حاالتها كّل يوم... 
لألحالم.  بحدوٍد  التزامها  عدم  فهو  شخصّيتها، 
فيه  تشرق  جديد  يوٍم  كّل  هي  البداية،  برأيها 
العالم،  العدد  هذا  تحرير  رئيسة  جابت  الشمس.  
حدث  في  وتحديدًا  بيروت،  في  رحالها  حّطت  حتى 
JamaloukiCon. هنا، بكت، ضحكت، شاركتنا تجاربها، 
نجاحاتها وفشلها بكّل شفافّية وطبيعّية في حواٍر 

مع  المنتج السعودّي محمد التركي. 

وكأّنها البداية!

JamaloukiCon 2018 حوار: حممد الرتكي يف حدث

حترير: ميادة اأبو خزام
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ما هو وجه ال�شبه بني الربازيل وبريوت؟ 

 بلٍد �أ�سافر �إليه 
ّ

�لنا�س بالتاأكيد. بالن�سبة يل، �أجمل ذكرى تبقى من �أي

زرت  حني  معهم.  و�لتفاعل  طاقتهم  �لنا�س،  هي  �أزورها،  مدينة  ة 
ّ
و�أي

�أهدوين  ولطف،  بحر�رٍة  بي  ب 
ّ

رح �جلميع  لأّن  عيناي،  دمعت  بريوت، 

وهذ�  وناجحني،  �ساعدين  مني 
ّ
م�سم من  وهد�يا  �لأزهار  من  باقاٍت 

يف  للتفكري  وقتهم  �لنا�س  ي�ستغّل  �أن  ر�ئع   
ٌ
لأمر �إّنه  �لكثري.  يل  يعني 

�سخ�ٍس �آخر، وهذ� ما جعلني �أن�سى �لأ�سبوعني �لّلذين ق�سيتهما بال نوم.

نالحظ باأّنِك تعتمدين ت�شاميم كثرية مل�شّممني لبنانّيني. اأخربينا 

اأكرث عن الأمر.

هذ� �سحيح، �أنا �أعتمد ت�ساميم من Zuhair Murad كثري�ً، �أقّدره على 

�أمر�ً  لحظت  �لو�قع،  يف   .Elie Saab �إىل  �إ�سافًة   ،
ّ
�ل�سخ�سي �ل�سعيد 

ل يف �سو�رع بريوت، وهو �أّن �جليل �جلديد 
ّ
مثري�ً لالهتمام خالل  �لتجو

يو�كب �ملو�سة ب�سكٍل كبري. �أنا �أعمل يف جمال �ملو�سة ور�سدت خالل 

لقائي �لكثري من �ل�سرت�ت و�لأحذية �لتي �سبق �أن �عتمدتها يف جل�سات 

�لت�سوير، وهذ� �لأمر يفرحني، فنحن نعمل بهدف �لتاأثري بالآخرين، و�أنا 

 عملي كثري�ً. 
ّ
�أحب

ترعرعِت يف عائلة كبرية، اأخربينا عن الأمر.

 5 �أ�سّقاء و�سقيقة و�حدة، وجميعهم خجولون 
ّ

�ً بذلك، لدي
ّ
�أنا �سعيدة جد

من  �لرغم  على  ميديا،  �ل�سو�سيال  على  �سورهم  �أت�سارك  ل  لذلك،   ،ً�
ّ
جد

 ممتع. على �سبيل �ملثال، 
ٌ
 ذلك. �أن �أترعرع و�سط عائلة كبرية �أمر

ّ
�أّنني �أود

�أ�ستيقظ  �سباحًا، �ألعب كرة �لقدم، ويف فرتة بعد �لظهر، �ألعب �لتيني�س، 

 �أذهب �إىل �سّف �لطهو مع �سقيقتي، هناك د�ئمًا ن�ساطات نقوم بها. 
ّ
ثم

 �أن �أجنب �لكثري من �لأولد. 
ّ
بالن�سبة يل، حني �أفّكر يف م�ستقبلي، �أود

عندما كنِت مراهقة، كنِت تلعبني دور الو�شيط بني ال�شّبان وال�شاّبات، 

هل كان ذلك يزعجِك؟

طوًل  �لأكرث  كوين  زمالئي  عن   ً�
ّ
جد خمتلفة  كنت  �ملدر�سة،  يف  نعم، 

وذ�ت  ممتلئات  بن�ساء  �لرب�زيل  ز 
ّ
تتمي تعلمون،  كما  وزنًا!  و�لأقّل 

رقيقًا  قلبًا  �أملك  لكّنني  ًا، 
ّ
�سخ�سي بها  �أمتّتع  �أكن  مل  بارزة  منحنيات 

 يقولون يل: 
ّ
ان يحادثونني ويبنون �سد�قاٍت معي، ثم

ّ
ًا. كان �ل�سب

ّ
وحمب

 بها كثري�ً!". هكذ� 
ٌ
ي رقم هاتفي ل�سديقتِك، �أنا معجب

ّ
"�أميكنِك �أن مترر

كربت، حتى �أّنني كنت �أرتدي �أحيانًا �رسو�لني كي �أبدو ممتلئة قلياًل، 

 ج�سمي كما هو.  
ّ
لكّنني تعّلمت �أن �أحب

اعتربيني مراآتِك، ماذا تقولني؟ 

 
ّ
هذ� �ل�سباح، نظرت �إىل مر�آتي وقلت: يا �إلهي، �نظري �إىل ب�رستي، علي

و�ساعدين  �جلميالت،  �لفتيات  تلك  كّل  مقابلة  قبل  لعالٍج  �أخ�سع  �أن 

باأّنني  �أ�سعر  ل   ،
ّ

عادي  
ٌ

�سخ�س �أنا  للب�رسة.  بعالٍج  للقيام  �لعمل  فريق 

 هو 
ّ
يف �أف�سل حالتي د�ئمًا، �أو �أّن ب�رستي جميلة كّل يوم، لكّن �لأهم

�لتحّلي بالثقة. 

قمِت بعر�ض اأزياء لأهّم امل�شّممني، زرِت كّل عوا�شم املو�شة، عملِت مع 

Victoria’s Secret، ما هي اخلطوة التالية؟
�لعديد  هناك  كان  بد�ياتي،  منذ  ة. 

ّ
�ملهني م�سريتي  عن  قلياًل  ث 

ّ
لنتحد

م 
ّ
رهم وحافظت د�ئمًا على فكرة �رسورة �لتقد

ّ
من �لأ�سخا�س �لذين �أقد

ًا. فاإذ� �أردِت �أن ت�سبحي عار�سة �أزياء، لن 
ّ
خطوة بخطوة. �أتعّلم يومي

"حافظت دائمًا على فكرة 
ضرورة التقّدم خطوة 
بخطوة. أتعّلم يومّيًا!"
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ة �لعر�س، 
ّ

يح�سل ذلك بني ليلٍة و�سحاها. خالل وجودِك على من�س

�ستكونني حماطة بـ15 �أو 20 �سخ�سًا على �لأقّل، وعندما ت�سبحني 

 تبدئني بتعّلم �لأمور خطوة 
ّ
 لثو�ٍن، ثم

ٌ
�أمام �لكامري�، ي�سود �سمت

 �أ�سعر وكاأّنها �لبد�ية، فكّل عمٍل �أقوم به، 
ُ
قوين، ما زلت

ّ
بخطوة. �سد

�أ�سعر قبله بالتوّتر، وكاأّنها جل�سة �لت�سوير �لأوىل يل! و�إذ� �ساألني 

�أحدهم متى �ستتوّقفني عن �لعمل �أو تختارين م�سار�ً �آخر، �ساأقول 

�أّتبع حد�سي. 

�شاركِت العام املا�شي يف فيلم Baywatch، فهل التمثيل 

جماٌل ي�شتهويِك وتفّكرين خو�ض غماره؟

مل �أرّكز �أبد�ً على م�سريتي كممّثلة ومل �أحلم يومًا �أن �أ�سبح ممّثلة، 

 ي�ستغّل �لفر�س �لتي تتاح له لأق�سى �حلدود. �أ�سعر 
ٌ

لكّنني �سخ�س

يف  �مل�ساركة  قبلت  قبل.  من  �لتمثيل  ب 
ّ
�أجر مل  لأّنني  بالف�سول، 

حياتي.  يف  خ�ستها  �لتي  �لتجارب  �أف�سل  �إحدى  وكانت  �لفيلم، 

كان ذلك مبثابة تعّلم �أمٍر مغاير لعر�س �لأزياء متامًا، وهذ� ممتع، 

 عن م�ساعر حمفورة يف ذ�تي.
ّ

لأّنني ��ستطعت �أن �أعرب

اأخربينا اأكرث عن حياتِك ال�شحّية والريا�شّية.

�إىل  تر�سلنا  و�لدتي  كانت  �إْذ  �لطفولة،  منذ  هو�يتي  �لريا�سة 

دة 
ّ
ة. لكّنني ل�ست جي

ّ
�ملدر�سة بعد �لظهر لنمار�س �لتمارين �لريا�سي

ة! ذ�ت 
ّ
يف �ل�سباحة، �أخ�سى من �ملياه على �لرغم من �أّنني بر�زيلي

ق مع و�لدتي يف �ل�سوبرماركت حني �قرتب مني 
ّ
�أت�سو يوم، كنت 

 وقال يل �إّنه باإمكاين �أن �أ�سبح عار�سة �أزياء معروفة. مل �أكن 
ً
فتى

�ً، �أذهب �إىل 
ّ
�أعلم ما هو عر�س �لأزياء، �إْذ كانت حياتي ب�سيطة جد

ة. قال يل �أمور�ً 
ّ
�ملدر�سة و�أعود لأ�ساعد و�لدتي يف �لأعمال �ملنزلي

كثرية، ما لفت �نتباهي هو �أّنني �ساأجوب �لعامل، فو�فقت. �سافرت 

ة 
ّ
�إىل باري�س بعد �أ�سبوعني، كان �لأمر �سعبًا، ومن هنا �لتقيت مر

ة 
ّ
م�سطر كنت  �لو�قع،  يف  تها. 

ّ
�أهمي و�أدركت  بالريا�سة  جديدة 

�أحدهم  يو�فق  لكي  �ليوم،  يف  �أد�ء  جتربة   12 �إىل  بـ10  �أقوم  �أن 

منزٍل  يف  كالعي�س  كثرية،  �سغوطات  هناك  كانت  معه.  �أعمل  �أن 

و�حد مع فتياٍت كثري�ت، فكنت �أحارب �لتوّتر بالرك�س. يف �لوقت 

ا �أن �أكون على منت �لطائرة �أو 
ّ
نف�سه، �أنا �سخ�س ي�سافر كثري�ً، فاإم

يف غرفة �لفندق، ما ي�سعرين باأّنني يف منزيل هو �لريا�سة. 

؟ وما هو مفتاح النجاح 
ّ
ماذا تعني لِك و�شائل التوا�شل الجتماعي

يف هذا املجال؟ 

�لتو��سل  و�سائل  مع  �أتعامل  �أن   
ّ
علي �ل�سعب  من  كان  �لبد�ية،  يف 

ة، لكن 
ّ

�أن تر�فقني مفّكرتي �خلا�س  
ّ
�أحب ، لأّنني ما زلت 

ّ
�لجتماعي

�سوت  وب�سماع  �سوتي  باإي�سال  ت�سمح  و�سائل  �أّنها  وجدت  حاملا 

مب�ساعدة  �أو  �سائعة،  �أو  فكرة  بتو�سيح  ت�سمح  و�سائل  هي  �لآخرين. 

 
ّ
ًا، �أ�ستخدم و�سائل �لتو��سل �لجتماعي

ّ
ة. �سخ�سي

ّ
�أ�سخا�س ودعم ق�سي

ات ر�سائل 
ّ
�ل�ساب �إْذ تر�سل يل �لعديد من  لتحفيز �لآخرين و�إلهامهم، 

ت حياتهْن. �أعتقد �أّن �أكرث ما �أريد �أن �أظهره على 
ّ

لي�سكرنني لأّنني غري

، �لرتكيز، �لتفاين و�لتحفيز. 
ّ
و�سائل �لتو��سل �لجتماعي

امل�شاعدة  تقدمي  هل  ميديا.  ال�شو�شيال  قّوة  عن  نتحّدث  لأّننا 

لالآخرين عملّية �شهلة بالن�شبة ل�شخ�ٍض موؤّثر؟ اجلدير بالذكر، اأنِت 

.Diabetes Research Institute تدعمني موؤ�ّش�شة

كونِك �سخ�سًا موؤّثر�ً، �لعديد قادر على �سماع �سوتِك! من �لر�ئع �أن 

 ،
ّ
�ل�سخ�سي �ل�سعيد  على  �لآخرين.  ت�ساعد  ق�سايا  معهم  تت�ساركي 

 ،Diabetes Research Institute مع  �سنو�ت   8  
ّ
حلو�يل �أعمل 

و�أنا  منه،  يعاين  �سقيقي  �إّن  �إْذ  ًا، 
ّ
�سخ�سي يعنيني  �ل�سكري  فمر�س 

�أحاول م�ساعدة �لأ�سخا�س �لذين ل ميلكون �لقدرة على �رس�ء �لدو�ء. 

 قد 
ٌ
هل فّكرِت يومًا اأّنِك ك�شوبر مودل متلكني ج�شمًا مثالّيًا، هو اأمر

يزعج بع�ض الن�شاء؟

ًا، بل �أعتقد �أّنه بحكم 
ّ
بكّل �رس�حة، ل �أعتقد باأّنني �أملك ج�سمًا مثالي

 �أن �أ�سعى د�ئمًا لأطّل باأف�سل حالتي. �أعتقد �أي�سًا باأّن 
ّ
عملي، علي

�أوؤمن  �أو خطاأ، ول   
ّ
نف�سه، فما من �سح �ل�سعور  �لن�ساء يختربن  كّل 

 ور�ء �جلمال، بل هناك �أنو�ع خمتلفة من �جلمال. 
ّ
بوجود �رس

"التحّدي هو أن أعمل جاهدًة 
كي أجعل الشخص الذي قال 

لي ال ذات يوم، يغّير رأيه ويحّول 
قراره إلى نعم."

مقابلة
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"أعتقد أّن أكثر ما أريد أن 
أظهره على وسائل التواصل 
االجتماعّي، التركيز، التفاني 

والتحفيز."

اأنِت  اإىل ما  التي واجهتِك خالل م�شريتِك لت�شلي  التحدّيات  ما هي 

عليه اليوم؟

ل �لأحكام �مل�سبقة كّل 
ّ
�لو�سول �إىل �لنجاح يتطّلب عماًل دوؤوبًا، وحتم

يوم، وهذ� �لأمر غري �سهل، ففي �لنهاية، كّلنا ب�رس، لدينا م�ساعر... �إْن 

 
ّ

�أن يتغري �أم ل، هذه �لأمور لن تنتهي، فاآمل  كنت قد حّققت �لنجاح 

�أف�سل  �سخ�سًا  �أكون  �أن  بهدف  يوم  كّل  �أ�ستيقظ  ما.  يومًا  �ملجتمع 

ا بالن�سبة 
ّ
و�أن �أكون حذرة يف كلماتي كي ل �أحكم على �لآخرين. �أم

�لذي قال يل  �ل�سخ�س  �أجعل هذ�  �أعمل جاهدًة كي  �أن  ، فهو 
ّ

للتحدي

ل قر�ره �إىل "نعم". ل �أحكم على هذ� 
ّ
 ر�أيه ويحو

ّ
"ل" ذ�ت يوم، يغري

�لو�قع،  يف  مّني.  خربًة  �أكرث  باأّنه  �أعلم  بل  ء، 
ّ
�سي �أّنه  على  �ل�سخ�س 

هناك  يبقى  لكن  يوم.  كّل  بجهد  و�أعمل  �سبورة  �أكون  كيف  تعّلمت 

حتدٍّ �أكرب يالزمني بعد 20 عامًا من �لعمل، وهو �أن �أكون بعيدة عن 

هم، �إْذ �أ�سعر د�ئمًا باأّن حياتي ينق�سها عائلتي 
ّ
�لأ�سخا�س �لذين �أحب

اتي وجهًا لوجه.
ّ
و�أ�سدقائي. �أمتنى لو �أّنني �أت�سارك معهم يومي

هل حياتِك جميلة متامًا كمن�شوراتِك على اإن�شتقرام؟

�أعمل جاهدًة كّل يوم، و�أنا  بالن�سبة يل، ما ترونه هو �حلقيقة، فاأنا 

�ل�سور  بع�س  هناك  بالطبع،  ر�ئعني.  �أ�سخا�س  مع  بعملي  �سعيدة 

ل 
ّ
�لتي �أنظر �إليها و�أت�ساءل ملاذ� قمت بن�رسها، لكّنني تعّلمت �أن �أتقب

�أفّكر يف �لأ�سخا�س  ئة. يف نهاية �لأمر، 
ّ
ام �ل�سي

ّ
نف�سي، حتى يف �لأي

ونحن  ة، 
ّ
�سحي مب�ساكل  ون 

ّ
مير �أو  �مل�ست�سفيات  يف  يعانون  �لذين 

�أحيانًا كثرية نفّكر باأمور �سخيفة. 

 .Kevin Trapp فلنتحّدث عن خطيبِك حار�ض املرمى الأملايّن

ته، 
ّ
�سخ�سي يف  ه 

ّ
�أحب وما  لطيف،  �سخ�ٍس  و�أكرث  �رسيك  �أف�سل  هو 

به  يتحّلى  �أن  ميكن  ما  �أف�سل  هذ�  يل،  بالن�سبة  بالآخرين.  �هتمامه 

.ً�
ّ
 جد

ّ
�لرجل، كما �أّنه رومان�سي

اإذا كنِت ت�شتطيعني تغيري �شيء واحد يف حياتِك، ماذا تغرّيين؟

�أختار �أّل �أكون بعيدة عن عائلتي و�أ�سدقائي. 

اأي اأّنِك لن تغرّيي الأوقات ال�شعبة؟

 �لأوقات �ل�سعبة وتلك �جلميلة �أي�سًا.
ّ
ل، �أبد�ً. �أحب

هل حلمِت يومًا بالأمومة؟

ما �أّنني ترعرعت يف عائلة كبرية. �أرغب باإجناب عدٍد 
ّ
بالطبع، ل �سي

كبرٍي من �لأولد لديهم �لكثري من �لأ�سدقاء ميلوؤون �ملنزل.

 

نحن يف ع�رص عار�شات اإن�شتقرام. عندما ننظر اإىل م�شريتِك، ميكننا 

اأن ن�شفِك بعار�شة اأزياء على املن�ّشات وعار�شة اإن�شتقرام اأي�شًا. هل 

الو�شف �شحيح؟ 

خمتلف.  ر�أي  �سخ�ٍس  فلكّل  �ل�سوؤ�ل،  هذ�  على  �أجيب  �أن  �ل�سعب  من 

 منرب لإبد�ء �لر�أي، لكن بع�س �لأ�سخا�س 
ّ
و�سائل �لتو��سل �لجتماعي

خاللها  من  �أت�سارك   
ٌ
منرب هي  يل،  بالن�سبة  لالإ�ساءة.  ي�ستخدمونها 

هناك  يكن  م�سريتي، مل  بد�أت  عندما  ملهمة.  و�أمور�ً  ة 
ّ
�ليومي حياتي 

 من �لتقاط 3 لقطات فقط لإظهار �ل�سعر، 
ّ
ة، وكان ل بد

ّ
كامري�ت رقمي

ة، �ختلفت �لأمور �ليوم. 
ّ
�ملاكياج و�خللفي

" أرغب بإنجاب عدٍد كبيٍر من 
األوالد لديهم الكثير من 
األصدقاء، يملؤون المنزل."

The Interview
ما الأمر الذي تريدين اأن يتذّكرِك النا�ض من خالله.

من  يبكون  حتى  �أو  يبت�سمون  �لنا�س  �أجعل  �أن  د، 
ّ
جي ب�سكٍل  �لنا�س  على  �أوؤّثر  �أن 

�ل�سعادة. هذ� �لأمر يكفيني. 

ما هي الن�شيحة التي تقّدمينها لل�شاّبات اللّواتي يرغنب يف

خو�ض جمال عر�ض الأزياء؟

لأّنهم  جانبِك،  �إىل  و�أ�سدقائِك  عائلتِك  على  حتافظي  �أن  �لأ�سا�س،  هي  قاعدتِك 

ونِك ب�سدق وميكنِك �لعتماد 
ّ
�لأ�سخا�س �لذين �سري�فقونِك حتى �لنجاح، �لذين يحب

ن �سيقولون لِك �حلقيقة، مهما كانت جارحة. كذلك، ��ستمعي �إىل حد�سِك. 
َ
عليهم. هم م

�لـ"نعم"، كوين �سبورة و��ستمتعي  �أن ت�سمعي  �لـ"ل"، قبل  لي 
ّ
�أن تتقب �أي�سًا  عليِك 

بالو�سول �إىل �لنجاح خطوة بخطوة. 
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"حين زرُت بيروت، دمعت 
عيناي، ألّن الجميع رّحب 

بي بحرارٍة ولطف، أهدوني 
باقاٍت من األزهار."

 Georges El ّهتم�

Mendelek بت�رسيحة 
 Bassamسعرها و�

Fattouh مباكياجها 

هذ�  حترير  رئي�سة  مع  كاملني  يومني  ع�سنا  بريوت،  يف 

 JamaloukiCon ة يف حدث
ّ
�لعدد �لتي كانت �سيفة مهم

2018. ع�سقت Izabel Goulart بريوت باأهلها، جنونها 
�حلياة   

ّ
حتب مدينة  �أّنها  كم  و�كت�سفت  ة 

ّ
�لع�رسي و�أجو�ئها 

ول تكّف عن �أن تكون خاّلقة بكّل فكرٍة جديدة تولد فيها.

�سورة Selfie مع �ملعجبات

" الحظُت أمرًا مثيرًا 
لالهتمام عند 

التجّول في شوارع 
بيروت، الجيل الجديد 

يواكب الموضة 
بشكٍل كبير."

برفقة .Elie Saab Jr يف بريوت
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ة 
ّ

�إطاللة من Zuhair Murad خالل حفلة خا�س

JamaloukiCon 2018 سمن حدث�

اغة، 
ّ
ا�س، كارول �سب

ّ
ا�س، هادي نح

ّ
ماندي مرعب، لينا نح

Izabel Goulart وكلودين �سعب

،Michelle Silva ،اغة
ّ
كارين �سب

ة
ّ
اغة وجيوفانينا عطي

ّ
Izabel Goulart، كارول �سب

�سور ن�رستها Izabel Goulart على 

 بها �أثناء 
ّ

ح�ساب �إن�ستقر�م �خلا�س

وجودها يف بريوت

برفقة .Elie Saab Jr يف بريوت
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تحقيق موضة

الجلدّية،  التصاميم  ارتداء  تتجّنبين  تجعلِك  الزواحف  فوبيا 
جلد  صيحة  ألّن  المخاوف،  هذه  تخّطي  وقت  حان  لكن 
هذا  العروض  منّصات  على  األولى  المرتبة  احتّلت  الثعبان 
أّنِك  تأّكدي  أو نقشة على قماش.  العام. أكان جلدًا طبيعّيًا 
الثعبان   جلد  بقطع  أموالِك  استثمار  بسبب  يومًا  تندمي  لن 
فالخوف  الجامح،  العالم  هذا  في  غوصي  الكالسيكّية. 

سيزول عند مالمسة جمالّية هذه الصيحة!

تخّطي مخاوفِك 
واعتمدي جلد الثعبان

�إعد�د: جووي غ�سطني

O v e r  t h e
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O v e r  t h e

 �لع�سور، ��ستخدم جلد �لثعبان كعملة متبادلة 
ّ
على مر

كما  ة، 
ّ
�ملعنوي وقيمته  فخامته  ب�سبب  �ل�سعوب،  بني 

��ستخدم يف �لفنون. مع بد�ية �لقرن �لع�رسين، دمج جلد 

حقائب  كالأحزمة،  و�لأك�س�سو�ر�ت،  بالألب�سة  �لثعبان 

ات، 
ّ
�ل�سبعيني حقبة  حلول  ومع  وغريها.  �لأحذية  �ليد، 

لكّنها  خجول،  ب�سكٍل  �ملو�سة  عامل  �جللود  هذه  دخلت 

�لعام  يف  ات. 
ّ
�لثمانيني خالل  كبري  ب�سكٍل  �نت�رست 

ن�سختني   Thierry Mugler د�ر  �أطلقت   ،1983
نادرتني من ت�سميٍم م�سنوع من جلد �لثعبان، و�حدة 

�إىل  و�أخرى  �جلاهزة  �لأزياء  جمموعة  �إىل  تنتمي 

من  م�سنوعتان  كلتاهما  �لر�قية.  �لأزياء  جمموعة 

منحنياته.  على  �ل�سوء  وي�سّلط  �جل�سم  يعانق  ن�سيٍج 

�لفرتة عينها بت�سميم  Balmain يف  د�ر  �أي�سًا  قامت 

�لطلب  �رتفاع  ب�سبب  �لثعبان.  جلد  من  و�أقر�ط  �أحزمة 

�سة 
ّ

�ملتخ�س  Kering �رسكة  رت 
ّ
قر �جللود،  هذه  على 

 
G

،Gucci �لكربى، مثل  �لدور  �سل�سلة من  باإد�رة تطوير 

 Saint Laurent Paris ،Alexander McQueen
�لثعابني.  لرتبية  تايالند  يف  مزرعة  بناء  وغريها، 

 يف �سناعة �لألب�سة 
ّ
ُت�ستخدم هذه �جللود ب�سكٍل رئي�سي

د�ر  �لعامل.  حول  من  �لأغلى  وتعد  و�لأك�س�سو�ر�ت، 

ت�ستخدم  �لتي  �لدور  �إحدى  هي   ،Roberto Cavalli
يف  �جللد  هذ�  �أي�سًا  برز  كبري،  ب�سكٍل  �لثعبان  جلد 

جمموعات: د�ر Gucci ملو�سم خريف و�ستاء -2012

2011، د�ر Lanvin  ملو�سم ربيع و�سيف 2013 ود�ر 
Elie Saab ملو�سم ربيع و�سيف 2018.

D e c a d e s

 Dior يف �إعالن لد�ر Mila Kunis

ة �لأجمل يف �لعامل، 
ّ
يعترب جلد �لثعبان من �جللود �لطبيعي

من  رمز�ً  �أ�سبح  عليه.  �حل�سول  وي�سعب  نادر  �أّنه  غري 

 وجودته 
ّ
رموز عامل �ملو�سة �لر�قية ب�سبب جماله �لطبيعي

�لعالية، �إّل �أّنه مّتت حماربة جتارته باعتبارها تعّديًا على 

�لثعابني  �سيد  من  للحّد  قو�عد  فر�ست  لذلك  �حليو�نات، 

 قتل 
ّ
 �للتز�م بها. يف �لو�قع، يتم

ّ
ية، لكن نادر�ً ما يتم

ّ
�لرب

قبل و�سولها  للح�سول على جلودها  �لثعابني  �لعديد من 

وهذ�  �لتكاثر،  على  قدرتها  يعيق  ما  �لن�سوج،  مرحلة  �إىل 

تها.
ّ
ي�سّكل خطر�ً على ��ستمر�ري

كّل عام، يتّم تصدير ما 
يقّدر بنصف مليون قطعة 

من جلد البايثون من 
جنوب شرق آسيا، تقّدر 

قيمتها بـ 1 مليار دوالر.
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تحقيق موضة

Campaigns
ة 

ّ
�لأيقوني  Miss Dior حقيبة  �أطّلت 

بحّلٍة جديدة خالل حملة مو�سم خريف 

ة، 
ّ
�لإعالني  2012-2013 و�ستاء 

ز بجلد �لثعبان.
ّ
�سمن �إ�سد�ٍر ممي
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ة من �سنع �هلل، فكيف 
ّ
�أ�سبه بلوحٍة طبيعي جلد �لثعبان هو 

ونقو�سها  �جللود  هذه  ظهرت  �لفنون؟  عامل  يقتحم  �أّل  له 

 Bruno �لفّنان  �أعمال  بينها  من  �لفنون،  من  �لعديد  يف 

لوحة  ا 
ّ
�أم  .Snakeskin لوحة  وحتديد�ً   Hellenbosch

 Figure with Hand (I Am Made Dizzy by a
 ،Sigmar Polke للفّنان   )Carpet of  Rose-Petals
.MoMA فقد لقت �إعجاب �لكثري �أثناء وجودها يف متحف

ل بّد �أّن Ben Stiller قد �ختار �أزياء بنق�سة جلد �لثعبان كجزٍء 

ا معطف جلد 
ّ
�أم  ،Zoolander فيلم  �إطاللته يف  من   

ّ
�أ�سا�سي

 Anne Hathaway �عتمدته  �لذي  �لأخ�رس  بالّلون  �لثعبان 

ل لدينا! يف فيلم Ocean’s 8، فهو �ملف�سّ

2001 2018

 Ocean's 8 يف فيلم Anne Hathaway
Ben Stiller  يف 
 Zoolander فيلم

ICONIC

M o v i e s

A r t s  Figure with Hand (I Am لوحة

 Made Dizzy by a Carpet of
 Sigmar للفّنان (Rose-Petals
Polke يف متحف MoMA �لتي 

تظهر نق�سة �لثعبان

Bruno Hellenbosch للفّنان Snakeskin لوحة

1997
Cindy Crawford Stella Stevens
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ًا، ل �سّك �أّن مل�سة جلد �لثعبان على 
ّ
ًا كان �أم طبيعي

ّ
�سناعي

ات 
ّ

من�س �لنق�سة  هذه  رت 
ّ
ت�سد �أناقًة.  �ستزيدها  �إطاللتِك 

�لعرو�س خالل جمموعات �لعامني 2019-2018، وعادت 

و�جلريء،  �مل�ساك�س  جانبِك  �برزي  ات. 
ّ
بالثمانيني لتذّكرنا 

يف   
ّ
�أ�سا�سي عن�رس  لأّنها  �لطبعة،  بهذه  ت�ساميم  و�نتقي 

من  بالرغم  لل�سيحات.  مو�كبة  وجعلِك  �إطاللتِك،  حتويل 

 ،
ّ
�رتفاع كلفة �لت�ساميم �مل�سنوعة من جلد �لثعبان �لطبيعي

تعود  ة، 
ّ
كال�سيكي قطعة  وتعترب   

ّ
�أبدي ��ستثمار  �أّنها  �إّل 

�سيحتها من فرتٍة �إىل �أخرى مهما طال غيابها عن �ساحة 

�ملو�سم،  هذ�  و�حدة  باإطاللة  �سيحتني  �جمعي  �ملو�سة. 

بهذه  �أك�س�سو�ر�ً  �نتقي  �أو  �لثعبان  بنق�سة  بّزة  و�ختاري 

�لنق�سة، مثل حذ�ء �لبوت�س �أو حقيبة يد من د�ر Versace من 

ات عرو�س 
ّ

جمموعة ربيع و�سيف 2019. ��ستوحي من من�س

 ،Saint Laurent Paris لأزياء لإطاللتِك �ملقبلة، مثل دور�

Marni ،Gucci وغريها.

T o d a y ’ s  f a s h i o n
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 Mykita
farfetch.com

Saint Laurent Paris

The Case Factory

 Acne Studios
mytheresa.com
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'

هناك ما يقارب �لـ3000 �سنف من �لثعابني 

�لأناكوند�،  جلود  وتعترب  �لعامل  حول  من 

�لثعابني  من  و�لكاروجن  �لبايثون  �لكوبر�، 

عامل  يف  ��ستخد�مًا  و�لأكرث  ندرًة  �لأكرث 

�جللود  من  �لبايثون  جلد  يعترب  �ملو�سة. 

 150 من  باأكرث  ومتوّفر  ة 
ّ
�لقو يحمل  �لأنيقة، 

�ملتقنة  ة 
ّ
�لهند�سي باأ�سكاله  جريء  لونًا، 

ز جلد �لكوبر� باأ�سكاله 
ّ
و�ألو�نه �ملتباينة. يتمي

جلد  ا 
ّ
�أم �ملتقاربة،  و�إّنا  �أي�سًا،  ة 

ّ
�لهند�سي

كبري  ب�سكٍل  �ل�سحلية  جلد  في�سبه  �لكاروجن، 

جلد  ز 
ّ
يتمي و�أخري�ً،  �ل�سغرية،  حر��سفه  ب�سبب 

�لأناكوند� بنقو�ٍس كبرية وو��سحة يف �لوقت 

�لأمر  �ل�سا�سعة،  ومب�ساحته  مبرونته  عينه، 

.
ّ
ة حتويله يف �لعامل �ل�سناعي

ّ
ل عملي

ّ
�لذي ي�سه

 DID YOU KNOW
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 Chloé
net-a-porter.com

 Versace Vintage
farfetch.com

Bulgari

 Zimmermann
mytheresa.com

جلد �لأناكوند�

جلد �لكوبر�

جلد �لكاروجن

جود �لبايثون
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تحقيق مجوهرات

هل يجب أن تكون مجوهراتِك ممّلة؟ أبدًا، ألّن Victoire de Castellane، المديرة 
قطٍع  إضافة  خالل  من  القواعد  قلبت   ،DIOR JEWELLERY دار  لدى  اإلبداعّية 
جديدة إلى مجموعة المجوهرات Tête de Mort. تتضّمن قطعًا مختلفة، بعيدة 

كّل البعد عن الطابع الكالسيكّي، وتضّج بالحيوّية، العصرّية وروح الشباب. 

مجوهراتِك غير متوّقعة!

�إعد�د: ميادة �أبوخز�م

DIOR
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ِع�س  ب�سغف!  �فعله  �لت�سلية،  �أو  �لعمل  بهدف  �أكان  فعلت،  "مهما 
 �ملبدع Christian Dior �لتي 

ّ
م �لفرن�سي

ّ
ب�سغف!"، هي كلمات �مل�سم

ر�فقت د�ره حتى بعد مماته. هو �لذي ع�سق �لفّن، فافتتح غالريي يف 

ة للخياطة �لر�قية بعد ب�سع �سنو�ت. 
ّ

باري�س قبل �أن يطلق د�ره �خلا�س

مهنة  �أجل  من  ما 
ّ
�سي ل  �حلدود،  �أق�سى  �إىل  �لعي�س  كان  �لد�ئم  خياره 

حلظة،  كّل  من  و�ل�ستفادة  �حلياة   
ّ
حب من  ع�سقها.  �لتي  �لت�سميم 

 Tête �ملجوهر�ت  Victoire de Castellaneجمموعة  ��ستلهمت 

! لكن حاملا 
ّ
 طبيعي

ٌ
�أمر de Mort. قد يخيفِك �ل�سم يف �لبد�ية، وهذ� 

رين 
ّ
�ستقر �لكرمية،  �لأحجار  يف  تختبئ  �لتي  �لر�سائل  يف  نني 

ّ
تتمع

�أّن  من  بالرغم  يوم.  كّل  و�عتمادها  باأكملها  �ملجموعة  �رس�ء  حتمًا 

�لأ�سكال قد تدّل على �ملوت و�لتعا�سة �إّل �أّن �لد�ر منحتها معاين مزهرة 

تني 
ّ
د �ملقولتني �لالتيني

ّ
ة. هي ت�ساميم جت�س

ّ
ومفحمة باحلياة و�لإيجابي

مبجموعة �أي�سًا  وتذّكرنا   Carpe Diemو  Memento Mori
 2001 �لعام  يف  �لد�ر  �أطلقتها  �لتي   La Fiancée du Vampire
2009، قبل �أن تظهر جمموعة  Reines et Rois يف �لعام  وت�ساميم 

�أخرى  ًة 
ّ
مر �ملجموعة  هذه  دفعت   .2013 �لعام  يف   Tête de Mort

ة �أتولييه �لد�ر، من خالل تقدمي قطٍع لمعة و�أحجاٍر ثمينة 
ّ
حدود حرفي

 3 �إىل �ملجموعة،  �لعام  �أ�سيفت هذ�  6 ت�ساميم جديدة  منحوتة بدّقة. 

لينها، 
ّ
 حني تتاأم

ّ
ها لِك من �لنظرة �لأوىل، ثم

ّ
خو�مت و3 عقود، تبوح ب�رس

�أي�سًا.  ة 
ّ

ة و�خلا�س
ّ
�لد�ر، �ملهني �س 

ّ
متعّلقة بحياة موؤ�س تكت�سفني رموز�ً 

على �سبيل �ملثال، �لقطعة �لتي �سنعت من �لذهب �لأ�سفر و�لأميتي�ست، 

�أف�سل  �أحد  ميّثل  وهو  ت�سافوريت،  عقيق  من  �ل�سغري  بالرب�سيم  تزد�ن 

�لأبي�س  �لذهب  من  �أخرى  قطعٌة   .Christian Dior لدى  �حلّظ  رموز 

من  و�حدة  �لو�دي،  زنبق  �سكل  على  بتاٍج  تزد�ن  �لأزرق،  و�لعقيق 

�أي�سًا  ي�ستخدمها  كان  �لذي   
ّ
�لفرن�سي �ملبدع  قلب  �إىل  �لأزهار  �أقرب 

ما يحمل  �أكرث  �إّنها  �إْذ  �لألو�ن،  فهو  �لأكرب،  �ل�سغف  ا 
ّ
�أم ت�ساميمه.  يف 

ة، 
ّ
لِك �لر�سالة �لكامنة ور�ء �بتكار �ملجموعة. �لأزرق �لد�كن ميّثل �لقو

جمموعة  �لتو�زن.  د 
ّ
يج�س  

ّ
و�لبنف�سجي �ل�سالم،  ميّثل   

ّ
�لبودري  

ّ
�لزهري

ة �لعا�سقة 
ّ
�ملجوهر�ت �لر�قية تلك، تناديِك لعتمادها، �أنِت �ملر�أة �لقوي

 و�أناقة! 
ٍّ
�أ على عي�س كّل حلظة بحب

ّ
للحياة و�لتي تتجر
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ساعاتي

لعّلهم  الساعات،  جمع  يهوى  َمن  نجد  ولهذا  قيمتها،  زادت  الساعة،  عتقت  كّلما 
جمع  هاوية  لتكوني  بحاجة  لسِت  بالطبع،  الثمينة!  والّلحظات  للوقت  تقديرًا  األكثر 
أوقاتِك،  معصمِك ويحّلي  ليرافق  الساعات كي تختاري تصميمًا عريقًا عمره سنوات 

!AUDEMARS PIGUET من  Millenary مثل

ساعتِك تخبر عن أسلوب حياتِك 

�إعد�د: ميادة �أبوخز�م

 AUDEMARS
PIGUET
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�ختاري �ل�ساعة �لتي تنا�سبِك، 

�أكانت تلك �مل�سنوعة من قطٍر 

 �أو 
ّ

و�سو�ر من �لذهب �لوردي

�لذهب �لأبي�س، �أو حتى تلك �لتي 

، باللون 
ّ
تزد�ن ب�سو�ٍر مّطاطي

!
ّ
�لأزرق �مللوكي

د�ر  لدى  بجديدة  لي�ست   Millenary �ساعات  جمموعة 

يف  �لنور  ر�أت  �إّنها  �إْذ  ة، 
ّ
�ل�سوي�رسي  Audemars Piguet

�إطالقها  مّت  منها  ة 
ّ
ن�سائي جمموعة  و�أحدث   ،1995 �لعام 

من  جديد�ً  خّطًا  �لد�ر  قّدمت  �لعام،  هذ�   .2015 �لعام  يف 

 Dubai Watch �أ�سبوع  خالل   Millenary �ساعات 

ز 
ّ
تتمي و�لفّن،  �لهند�سة  د 

ّ
متج ة، 

ّ
ع�رسي �لت�ساميم   .Week

قطر   .
ّ

�لوردي �أو  �لأبي�س  �لذهب  من  و�إطار  معديّن  ب�سو�ر 

�ل�ساعات ما ز�ل يحافظ على هيئته �ملعتادة، خالفًا لل�سو�ر 

ات 
ّ
�خلم�سيني  

ّ
بحقبتي يذّكرنا  فينتاج،  طابع  �ّتخذ  �لذي 

كّل  تالئم  ومريحة،  �لعتماد  �سهلة  هي  ات. 
ّ
و�ل�ستيني

 ،Millenary د�ت. �إ�سافًة �إىل ذلك، �أ�سيف �إىل �ساعات
ّ
�ل�سي

�ستخدم فيها هذ� 
ُ
ة �لأوىل �لتي ي

ّ
مينا من �لأوبال، وهي �ملر

 Frosted ة 
ّ
�ّتبعت تقني �لثمني يف �ملجموعة، كما  �حلجر 

�سابقًا يف  �لد�ر  لها  �لتي جلاأت   
ّ

�لبلوري �لذهب  �أو   Gold
ة بالتعاون مع 

ّ
جمموعة Royal Oak. �بتكرت هذه �لتقني

 ،Carolina Bucci فلور�ن�سا  من  �ملجوهر�ت  مة 
ّ
م�سم

ة 
ّ
فلور�ن�سي طريقٍة  عن  ينتج  جّذ�بًا  ملعانًا  �ل�ساعة  متنح 

 تعمل 
ّ
تق�سي ب�رسب �لذهب بو��سطة �أد�ٍة ذ�ت طرٍف ما�سي

ة، 
ّ
بالهو�ء �مل�سغوط. �ساعات Audemars Piguet �لأنثوي

اٍم 
ّ
هي �أكرث من �سيحة عابرة �أو ت�سميٍم لفت �نتباهنا لأي

ة 
ّ
�سخ�سي عن  تخرب  حياة  �أ�سلوب  باتت  بل  �أ�سهر،  ا 

ّ
رمب �أو 

دة �لتي تعتمدها. 
ّ
�ل�سي
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حياتها في لحظات

"أنا ممتّنة لكّل ما أنا عليه اليوم" جملٌة ترّددها Izabel Goulart دائمًا، فهي تقّدر كّل خبرة اكتسبتها في حياتها، وإْن كانت صعبة. هي 
التي كأّي شخص ناجح، خاضت مسيرًة مليئة بالمغامرات والخيبات لتصل إلى أبعد من الهدف المطلوب. هي المزيج الحقيقّي بين 
الذكاء والجمال... كأّن حياتها كانت مرسومة منذ أن كانت صغيرة، فقوامها الممشوق جعلها تشّق طريقها نحو عرض األزياء تلقائّيًا 
وتحصد بسرعة البرق لقب سوبر موديل. لم تقف هنا! أرادت أن تكون مصدر إلهاٍم لآلخرين والمشّجع على عيش حياة صحّية خالية 
من السموم والتوّتر وممارسة الرياضة التي تنّشط العقل والجسد. تفعل ذلك من خالل حسابها الخاّص على إنستقرام حين تنشر في 
كّل مّرة صورة أو نصيحة. بالفعل، إّن رئيسة التحرير لهذا العدد هي منافسة شرسة في مجالها وقدوة في المثابرة. نستعرض حياتها 

في أكثر الّلحظات التي تركت أثرًا في حياتها.

ممتّنة لكّل ما أنا عليه اليوم

�إعد�د: جووي غ�سطني

 Victoria’s أعمل مع�"
Secret منذ �لعام 

2004، �ساركت يف 
عرو�ٍس وجل�سات 

ت�سوير عّدة. 

Victoria’s Secret هي 
مبثابة عائلتي �لثانية."

لة لدى  من �ل�سور �ملف�سّ

Izabel، جتمعها بو�لدها 
خالل عمر �لطفولة

Izabel Goulart

 Maria Izabel Goulart :الإ�شم

Dourado
العمر: 34 �سنة

ة
ّ
اجلن�شّية: بر�زيلي

تاريخ امليالد: 23 �أوكتوبر 1984

الربج: �لعقرب

الطول: 1,77 مرت

الوزن: 53 كلغ

كبرية  عائلة  �إىل   Izabel تنتمي 

�بنتها.  باأّنها  وتفتخر  كثري�ً  بها  تتعّلق 

 Maria Izabel Goulart Dourado
هي   Izabel Goulart با�سم  �ملعروفة 

 23 يف  ولدت  ة، 
ّ
بر�زيلي موديل  �سوبر 

 São Paolo ولية  يف   1984 �أوكتوبر 

 .São Carlos مدينة  يف  وحتديد�ً 

ة، ولها 
ّ
ة وبرتغالي

ّ
 �إيطالي

ٌ
لعائلتها جذور

�إخوة. عملها بالتعاون مع د�ر  �أخت و5 

Victoria’s Secret، هو �أكرث ما جعلها 
كانت  �أّنها  خ�سو�سًا  ة، 

ّ
�سعبي ت�ستقطب 

مالكًا خالل عرو�س �لأزياء.

FAMILY#
Beginnings#

©
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�صورة  تظهر  ة، 
ّ
الالتيني املراأة  جمال  عن  نتكّلم  حني 

 
ّ
ًا اأمامنا! هي جت�صيٌد حقيقي

ّ
Izabel Goulart تلقائي

للجمال اجلامح الذي ال ي�صبه اأحداً عند ت�رشيحه. رغم 

اأّن مزيج  اإاّل  ة، 
ّ
اأّن مالحمها بعيدٌة عن االأ�صكال النمطي

ة. تتمّتع 
ّ
ة تام

ّ
تكاوين وجهها ترت�صم مع بع�صها مبثالي

Izabel بقواٍم، طوٍل ور�صاقة ملفتة، جعلت من ج�صمها 
البّنيتان  عيناها  االأحالم.  جل�صم   

ّ
الواقعي املثال 

جمالها  يف   
ّ
اأ�صا�صي جذب  عامل  تعتربان  الوا�صعتان 

ي، الكثيف والاّلمع، 
ّ
دون اأن نن�صى �صعرها البّني، ال�صح

مبتغى كّل امراأة. قد تلفتِك اأي�صًا رقبتها املم�صوقة التي 

العرو�ض.  ات 
ّ

من�ص على  بروزها  وتعّزز  اأنوثًة  تزيدها 

�صت لبع�ض امل�صايقات يف املدر�صة 
ّ
يف �صغرها، تعر

ب�صبب طول قامتها، اإاّل اأّنها مل تف�صح املجال لهذا االأمر 

تها وثقتها بنف�صها.
ّ
اأّن يحّطم من �صخ�صي

كبري   
ٌ
دور ة 

ّ
االإعالني للحمالت 

�صاركت  اإْذ   ،Izabel م�صرية  يف 

ل 
ّ
اأو منها.  يح�صى  ال  عدٍد  يف 

دار  مع  كان  لها،   
ّ
عاملي تعاوٍن 

التي   Armani Exchange
خالل  حلمالتها  كوجٍه  اختارتها 

عّدة  مع  عملت   
ّ
ثم  ،2008 العام 

�صمن   Givenchy دار  مثل:  دور 

ة 
ّ
التح�صريي املجموعة  حملة 

 DKNY 2011، دار  ملو�صم خريف و�صتاء 

 Dolce & ملو�صم خريف و�صتاء 2011، دار

Gabbana ملو�صم ربيع و�صيف 2011، دار 
M.A.C Cosmetics يف العام 2013 ودار 
La Perla ملو�صم ربيع و�صيف 2015... دون 
حتت   2006 العام  يف  دار  حملة  نن�صى  اأن 

 .Nike Beautiful x Powerful عنوان 

من جهٍة اأخرى، اأطّلت Goulart على اأغلفة 

ة، فر�صت من خاللها وجودها 
ّ
جماّلت عاملي

كاأيقونة، وذلك جعلها حديث ال�صاعة. تتمّتع 

اأخرى  اإىل  حالٍة  من  االنتقال  من  بالقدرة 

التمثيل  جتربة  خا�صت  لذا  لها،  نقي�صة 

وال�صينما،  التلفزيون  �صا�صات  على  واأطّلت 

 Two and a �صل�صلة  الرابع من  املو�صم  يف 

املو�صم  يف   ،2006 العام  يف   Half Men
العام  يف   Entourage �صل�صلة  من  الثالث 

العام  يف   Baywatch فيلم  يف   ،2007
Amber. حّلت  2017، الذي لعبت فيه دور 
االألعاب  اختتام  حدث  خالل  ة 

ّ
مهم �صيفة 

الذي   2016 العام  يف  ة 
ّ
ال�صيفي ة 

ّ
االأوملبي

ة.
ّ
اأقيم يف مدينة ريو دي جانريو الربازيلي

BEAUTY#

CAMPAIGNS#

 ل�صامبو
ّ
اإعالن تلفزيوين

ما كان أّول عمل مدفوٍع قمِت به كعارضة أزياء؟

Nike Beautiful x Powerful

M.A.C COSMETICS 

DKNY

Schwarzkopf

Jimmy Choo
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ة. 
ّ
دة املوقف يف بداية حياتها املهني

ّ
ال�صدفة كانت �صي

اأثناء  والدتها  برفقة  الـ14  �صّن  يف   Izabel كانت 

اأحد متاجر البقالة، حني ملحها م�صّفف  ق يف 
ّ
الت�صو

االأزياء.  �صعر هناك ون�صحها مبمار�صة مهنة عر�ض 

بعد لفت انتباهها على ما �صتكون بارعًة به، انخرطت 

 
ّ
يف عّدة وكاالت عر�ض اأزياء. الأّنها تتمّتع ب�صعٍر م�صع

بال�صامبو  ة 
ّ

خا�ص اإعالناٍت  يف  اًل 
ّ
اأو �صاركت  ًة، 

ّ
�صح

ة بال�صعر يف الربازيل. بعد هذه 
ّ

ومب�صتح�رشات خا�ص

الوا�صع،  االأزياء  عر�ض  عامل  يف  اخلجولة  اخلطوة 

بعدها  لتنتقل  واأكرث،  اأكرث  االأنظار  لفت  من  متّكنت 

مبثابة  كانت  وكاالت  اإىل   
ّ
وتن�صم باولو  �صاو  اإىل 

ة. خالل 
ّ
العاملي اإىل عوا�صم املو�صة  لها  �صفر  تذكرة 

 1999 العام  العر�ض يف  ة 
ّ

لها على من�ص ل ظهوٍر 
ّ
اأو

�صت ملوقٍف حمرج بعد �صقوط 
ّ
يف ثوٍب لل�صباحة، تعر

الق�صم االأعلى من الت�صميم. ب�صجاعٍة عظيمة، واجهت 

هذا املوقف، ومل ت�صت�صلم، بل تابعت م�صريتها. �صّكلت 

حني   ،Izabel حياة  يف  ٍل 
ّ
حتو نقطة   2004 �صنة 

ت اإىل عائلة Victoria’s Secret وباتت مالكًا 
ّ
ان�صم

اأنهت  اأّنها  اإاّل   ،2008 العام  يف  العر�ض  مالئكة  من 

هذه  زها يف 
ّ
2015. متي العام  الدار يف  مع  تعاونها 

ًة كبرية وفتح لها 
ّ
العرو�ض �صاهم يف اكت�صابها �صعبي

ة من بينها 
ّ
اأبوابًا كثرية للم�صاركة يف عرو�ض دوٍر عاملي

 John Galliano ،Valentino ،Zuhair Murad
وغريها.

حياتها في لحظات

"كان �رشفًا يل اختتام 
 Julien عر�ض دار

Macdonald ملو�صم 
ربيع و�صيف 2019."

 Zuhair دار

Murad هي من 
اأكرث الدور التي 

توّقع اإطالالتها على 

ادة احلمراء.
ّ
ال�صج

RUNWAY#
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من  العديد  �صّك  بال  ا�صتحّقت  اإجنازاتها 

 Izabel Goulart تكرمي   مّت  اجلوائز! 

ة. يف 
ّ
من قبل العديد من املجاّلت العاملي

ال�صوبر مودل جائزة  نالت   ،2007 العام 

 Toshiba Cool Planet Award
ا�صمها  اأدرج  اأزياء.  عار�صة  كاأف�صل 

اأكرث  بينها:  من  ت�صنيفات  عّدة  �صمن 

ة من حول العامل. 
ّ
100 امراأة جذاب

VictoriaSSecret#

الكذب

كلمة ترفضين التعامل معها:
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"ال أشعر بأّنني في 
أفضل حاالتي كّل 

يوم. أشعر بأّنني في 
حاٍل جّيدة عندما 

أطّبق الماكياج 
بشكٍل صحيح. 

عندما ألّطخ اآليالينر، 
أستخدم الفرشاة 
وأحّوله إلى ظالل 

عيون داكنة."
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ادة احلمراء، تكون خطوات Izabel Goulart حازمة 
ّ
على ال�صج

جريئًا  طابعًا  اإطالالتها  اكت�صبت  احلدث!  جنمة  يجعلها  ا 
ّ
مم

باخلرز  نة 
ّ
واملزي زة 

ّ
املطر الراقية  اخلياطة  ف�صاتني  واعتمدت 

والبّزات  الف�صاتني  تختار  اأخرى،  جّهٍة  من  قوامها.  تظهر  التي 

االأكرث  تها 
ّ
�صخ�صي من  االآخر  واجلانب  اأناقتها  الإظهار  قة 

ّ
املنم

يف  املو�صة  على  تكون  اأن  على  حتّثها  عملها  طبيعة  ة. 
ّ
جدي

ة يف اآن. 
ّ
، فتختار الراحة والع�رشي

ّ
اأ�صلوبها اليومي

حياتها في لحظات

SLAYTHEDAY#LOVE

TAKINGOVERTHEREDCARPET#
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 حياة ال�صوبر موديل 
ّ
يف العام 2015، قلب احلب

احلايّل  بخطيبها  لقائها  بعد  عقب  على  راأ�صًا 

 Kevin Trapp  
ّ
امل�صتقبلي حياتها  و�رشيك 

لة.  وحتديداً يف باري�ض، اإحدى وجهاتها املف�صّ

مدينة  مواليد  من  اأملايّن  قدم  كرة  العب  هو 

مثل  حمرتفة،  نواٍد  مرمى  وحار�ض   Merzig
Paris Saint-و  Eintracht Frankfurt
Goulart- اأّن بني الوا�صح  Germain. من 

Trapp تناغمًا اأقوى من فارق العمر بينهما، 
�صهر  يف  اإن�صتقرام  عرب  خطوبتهما  اأعلنا  وقد 

ح�صابها  على   Izabel كتبت  الفائت.  يوليو 

تغيري  على  القادر  ال�صخ�ض  تقابلني  "عندما 
حياتِك، �صتعلمني فوراً اأّنه ال�صخ�ض املنتظر".

كّل  على  متلي  االأزياء  عر�ض  مهنة  اأّن  الوا�صح  من 

 Izabel ة. تعترب
ّ
عار�صة املحافظة على ر�صاقة مثالي

ة كي ت�صيخ باأف�صل طريقة! الريا�صة 
ّ
الريا�صة اأ�صا�صي

التي  البيالت�ض  هي  بانتظام  متار�صها  التي  الوحيدة 

�صّك من  بتقوية ع�صالت ج�صمها وتوازنه. ال  ت�صاهم 

رائعًا  ج�صمها  من  جعلت  حتملها  التي  اجلينات  اأّن 

اأّنها ثابرت باملقابل  اأّن ذلك ال يعني  اإاّل  بتقا�صيمه، 

تها 
ّ

ماتها. من�ص
ّ
كي حتافظ على هذه الهبة وتعّزز مقو

على موقع اإن�صتقرام هي مبثابة حتفيٍز لكّل فتاة جتد 

�صعوبة يف املبا�رشة بالريا�صة، وقد اأطلقت ها�صتاغ 

احلركة  ة 
ّ
اأهمي على  ال�صوء  لت�صليط   #BodyByIza

ة. 
ّ
ة وبّث الطاقة االإيجابي

ّ
يف احلياة اليومي

"من أهّم الكنوز التي 
نملكها في الحياة هي 
الصّحة، كانت وال تزال 

من أولوّياتي."

  Kevin ة قام بها
ّ
"اأكرث خطوة رومان�صي

معي كانت يف عيد ميالدي، عندما 

ح�رش عائلتي من الربازيل 
ُ
ا�صتطاع اأن ي

لالحتفال معي."

LOVE#

FITNESS#

االإمتنان! لقد باركني اهلل بطرٍق خمتلفة

كلمة تحّبينها كثيرًا:
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ساعاتي

للترف  عاشقة  كّل  يستهوي  الغموض  رموز...  رموٌز،  رموٌز، 
 CHANEL دار  الشيفرات.  فّك  لّذة  في  ويكمن  واألناقة 
تجذبِك  كيف  تمامًا  وتعرف  الفّن  هذا  يتقن  ما  أكثر  هي 
إليها لتكتشفي رموزها واحدًا تلو اآلخر. أطلقت جوهرة، 
ال بل ساعة تحمل اسم Code Coco وبنسخة السيراميك 

األسود، فلنفّك شيفراتها معًا... 

ساعة تخّبئ ألف لغز! 

اإعداد: ميادة اأبوخزام 

CHANEL



JAMALOUKI.NET87

االأ�صود  ال�صرياميك  بن�صخة   Code Coco �صاعة  اإىل  االأوىل  النظرة 

تبدئني   حني 
ّ
ثم �صوار متالألئ،  اأّنها  �صتعتقدين  �صتغ�ّصِك،   Chanel من 

لدى  ة 
ّ
االأيقوني  2.55 حقيبة  م�صبك  لها 

ّ
اأو املتتالية،  الرموز  باكت�صاف 

ة والتي ابتكرتها Gabrielle Chanel يف العام 1955. 
ّ
الدار الفرن�صي

هو  املبّطن،  ال�صوار  نحو  عيناِك  وتنزلق  املقب�صني  ترين  ذلك،  بعد 

�صاعة!  اإّنها  العقارب...  هي  ها  مع�صمِك.  على  ب�صال�صة  ين�صاب  مرن 

اأخرى،  تارًة  تارًة ويظهر  الوقت  اأو تقفلينه، فيختبئ  تفتحني م�صبكها 

ده 
ّ
، ميكن اإخفاوؤه وحمايته! الغمو�ض يج�ص

ٌّ
مِلَ ال! فالوقت بحّد ذاته �رش

ا 
ّ
مم اأثمن  االأخري  هذا  ال�صاعة،  قر�ض  يك�صو  الذي  االأ�صود  الّلون  اأي�صًا 

ة ما�ض المعة. ميكنِك اأي�صًا 
ّ
 52 حب

ّ
ن بدّقة بحوايل

ّ
رين، فهو مزي

ّ
تت�صو

املينا!  يف  واحدة  ة 
ّ
ما�ص على  فقط  حتتوي  التي  الن�صخة  تختاري  اأن 

يف  لة  مف�صّ ماّدة  هو  امل�صتخدم،  االأ�صود  ال�صرياميك  التايل؟  الرمز 

الدار. كّل ذلك واأكرث، ما هو �صوى ق�ص�ض  ال�صاعات لدى  ق�صم ت�صنيع 

يف  دت 
ّ
ج�ص  ،Chanel دار  م�صرية  طبعت  �صحيحة  وتفا�صيل  ة 

ّ
واقعي

ال�صاعة  ا�صتحوذ عليها، �صفريات  ن 
َ
م ل 

ّ
واأو �صاعة واحدة تقاوم املياه، 

 ،Alice Dellal ّة
ة الربيطاني

ّ
طبعًا. اإجتمعت كلٌّ من العار�صة الربازيلي

ة 
ّ
ة Soo Joo Park، راق�صة الباليه الياباني

ّ
ة االأمريكي

ّ
العار�صة الكوري

ة Alma Jodorowsky معًا يف 
ّ
Nozomi Iijima والنجمة الفرن�صي

ة، متامًا كما كانت 
ّ
 من املرح والعفوي

ٍّ
فندق Ritz يف باري�ض و�صط جو

�صة الدار. ال عجب يف ذلك، اإْذ كانت تقول: "فندق Ritz هو 
ّ
ت�صعر موؤ�ص

ئ يف 
ّ
منزيل". األ�صِت اأنِت اأي�صًا هذه املراأة التي  تهوى االأمور التي تخب

 عليها الزمن، اأو تلك التي 
ّ
ة، وتلك التي تروي حكاياٍت مر

ّ
داخلها ق�ص

ي 
ّ
تلب ال�صاعة  تلك  خباياها؟  الكت�صاف   

ّ
احل�صي املجهود  بع�ض  تتطّلب 

طلبها وتروي ف�صولها.

CHANEL

بوتيك  افتتاح  اإعادة  مبنا�صبة 

يف  باملجوهرات   
ّ

اخلا�ض  Chanel
مت 

ّ
قد الفائت،  اأكتوبر  يف  مول  دبي 

 Code Coco اجلديدة  ال�صاعة  الدار 

ًا يف 
ّ
بن�صخة ال�صرياميك االأ�صود ح�رشي

االإ�صدار  حمدودة  بقطٍع  البوتيك  هذا 

يف  ًا 
ّ
عاملي اإطالقها  من  �صنة  وقبل 

بوتيكات الدار.

ة
ّ
Alice Dellal يف احلملة االإعالني
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تحقيق مجوهرات

 VAN CLEEF & ARPELS كّل الفصول جميلة بعناصرها الطبيعّية وتدعونا إلى عيشها كاملة. دار
اختارت الشتاء كحليٍف لها واحتفلت به على طريقتها! فحاكت مجموعة Snowflake العريقة التي 
تجعلِك ترتدين الشتاء، وتكتسين بالثلج، جّددتها وأضافت إليها هذا الموسم مشبكين وعقدين 

متحّولين. هكذا تكون إطالالتِك كالعادة، خارجة عن إطار الزمن... 

هكذا ترتدين رموز الشتاء! 

اإعداد: ميادة اأبوخزام

VAN CLEEF
ARPELS &
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 Van دار  تهواها  ة 
ّ
طبيعي عنا�رش  الثلج،  رقاقات 

Cleef & Arpels منذ اإطالقها، حتى باتت جزءاً 
وعلى  برّقة،  مللمتها  الطبيعة  من  تها. 

ّ
هوي من 

اإىل  الدار  اأدخلتها  ة. 
ّ
بحرفي نرثتها  جموهراتها 

وباتت  املا�صي،  القرن  ات 
ّ
اأربعيني يف  ابتكاراتها 

هذا  البي�صاء...  الراقية  للمجوهرات  ها 
ّ
حب د 

ّ
جت�ص

 Snowflake جمموعة  اإىل  اأ�صافت  املو�صم، 

لكن  الدار،  تقليد  اإحياء  يعيدان  وعقدين  م�صبكني 

الن�صاء  تع�صقها  كنوٌز  هي  ة. 
ّ
ع�رشي اأكرث  بنفحٍة 

 يخفق لها قلبِك من النظرة 
ٌ
للمعانها وبريقها، قطع

ة، حر�صت على االهتمام 
ّ
االأوىل، حبكتها اأياٍد ذهبي

اآالف  ة. 
ّ
تقليدي ات 

ّ
تقني واّتباع  التفا�صيل  باأدّق 

ت قبل اأن ترى املجوهرات النور، 
ّ
�صاعات العمل مر

على  الدار  قته 
ّ
طب الذي  املجوهرات  ل 

ّ
حتو وفّن 

العقدين اجلديدين، احتّل ال�صدارة! عقٌد واحد ميكنه 

 ف�صلها 
ّ
ل اإىل اأ�صاور عّدة، اأو اإىل قالدة، يتم

ّ
اأن يتحو

واعتمادها مبفردها لتالئم كاّفة املنا�صبات. لفت 

الراقية،  اخلياطة  عامل  د 
ّ
ميج عقٌد  اأي�صًا  انتباهنا 

 
ّ

الدائري املا�ض  من  امل�صنوعة  املنحنية  خطوطه 

الثلج. وهناك،  ت�صّكل طوقًا تت�صاقط عليه رقاقات 

ح�صب  خمتلفة  طرق  بـ9  اعتماده  ميكنِك  اآخر  عقٌد 

ة 
ّ
ال�صخ�صي ل�صاحبات  ل  املف�صّ يكون  قد  مزاجِك! 

اأ�صبح  العقد  اأبراكادابرا!  ة. 
ّ
املزاجي اأو  املتقّلبة 

ذلك  يف  مبا  خمتلفة،  عقود  اأنواع  و6  اأ�صاور   3
ا امل�صبكان، 

ّ
Choker اأو عقد ذي ثالثة �صفوف! اأم

فيّتخذ واحد �صكل رقاقة الثلج، واآخر �صكل العقدة. 

ميكنِك  املا�صي،  القرن  ات 
ّ
باأربعيني يذّكرِك  ل 

ّ
االأو

اعتماده على ثنية �صدر ال�صرتة اأو كقالدة، والثاين 

ات، ميكنِك 
ّ
د ت�صاميم الدار يف حقبة الثالثيني

ّ
ميج

تعليقه باأزيائِك اأو على �صعرِك. تالعبي بالت�صاميم 

ن قال اإّن ف�صل ال�صتاء ممّل؟! 
َ
كما يحلو لِك، فم
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تحقيق موضة

عالم  في  إطاللة.  كّل  في  الملل  رموز  تفّكك  ملفتة  عقدة  بل  معّقدة،  الحياة  تجعل  عقدة  ليست  هذه 
القوّية، يتحّكم بها مصّممو األزياء وينحتوها بحسب مصادر إلهامهم.  الموضة، العقدة هي رمز األنوثة 
ليست الزينة على علب الهدايا، ليست األكسسوار الذي يتعّلق بالزّي المدرسّي، ليست التفصيل الكالسيكّي 

في القميص األبيض، هي أهّم من كّل ذلك، هي عقدة الخياطة الراقية!

عقدة... لكن جميلة وسهلة!

اإعداد: جويل الدكا�ض
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 Yves Saintو  Coco Chanel لدى  �صائعًا  كان  العقدة  ربط 

Laurent، اأخذا االإلهام من اأ�صلوب فتيات Gibson يف اأواخر 
االأزياء. هناك من  ة حتّلي 

ّ
اإىل عقٍد ع�رشي اله 

ّ
وحو الـ19  القرن 

ة، الأّنها م�صتوحاة من ربطة العنق لدى 
ّ
يقول اإّن العقدة هي ذكوري

 .
ّ

الرجال، لكن فريقًا اآخر يوؤّكد ارتباط العقدة باالأ�صلوب االأنثوي

 ،Pussy Bowنا نحن، لي�ض العقدة ال�صغرية املعروفة بـ
ّ
ما يهم

بل العقدة الكبرية التي تعترب Statement والتي اقتحمت �صاحة 

اخلياطة الراقية. هي جنمة كّل املنا�صبات واملوا�صم، خ�صو�صًا 

الراقية.  للخياطة   2018-2019 و�صتاء  خريف  مو�صم  يف  

بركانًا  الحظنا  يزداد!  العقد  عدد  كان  اأزياء  عر�ض  كّل  مع 

 Viktor مان 
ّ
فامل�صم  ،Viktor & Rolf اأزياء  يف  العقد  من 

َا هائاًل منها بالّلون 
ّ
Horsting وRolf Snoeren جمعا كم

قًا مع �رشواٍل وا�صع. لدى دار 
ّ
االأبي�ض وابتكرا منها قمي�صًا من�ص

الف�صتان  نت 
ّ
زي التي  العقد  ة 

ّ
لفتتنا ثالثي  Chanel Couture

 Armani Privé جمموعة  يف  اإطالالت   3 من  اأكرث  االأ�صود. 

 Valentino عر�ض  يف  االأ�صكال.  ومبختلف  بالعقدة  انطبعت 

عمالقة.  عقدة  �صكل  على  قمي�صًا  العار�صة  ارتدت   Couture
 ،Ralph & Russo Couture جمموعة  من  اإطاللة  يف  ا 

ّ
اأم

فاأتت العقدة م�صنوعة من الباييت والتفا�صيل الاّلمعة و�صّكلت 

ًا من ت�صميم القمي�ض. 
ّ
جزءاً مهم

 Diamond Ball حفل  من  الرابعة  الن�صخة  يف 

ة، ارتدت 
ّ
الذي تنّظمه Rihanna بهدف اأعماٍل خريي

 Alexis Mabille النجمة ت�صميمًا مذهاًل من توقيع

 2018-2019 خريف  جمموعة  من   Couture
 Jumpsuit من  الت�صميم  تاأّلف  الراقية.  للخياطة 

من الدانتيل اأتت فوقه عقدة عمالقة بالّلون االأبي�ض 

تّنورة.  اإىل  ل 
ّ
لتتحو االأر�ض  نحو  طريقها  اأكملت 

خمتلفة  تكون  اأن  دائمًا  حتاول   Rihanna اأّن  يبدو 

حتّل،  اأينما  ب�صمتها  ترك  يف  وتنجح  خياراتها  يف 

ة!
ّ
والعقدة حّققت مبتغاها. اإطاللة اأيقوني
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Rihanna 2018
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تحقيق موضة
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ICONIC

1964
 Audrey
Hepburn

1962
 Catherine
  Deneuve

1954
Grace Kelly
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النجمات األيقونّيات اعتمدن العقدة الكبيرة في إطالالتهّن

C
H

A
N

E
L 

C
O

U
T

U
R

E
 F

W
18

 A
R

M
A

N
I 

PR
IV

É
 F

W
18

R
A

LP
H

 &
 R

U
SS

O
 C

O
U

T
U

R
E

 F
W

18



JAMALOUKI.NET93

مل تتاأّخر دور املجوهرات يف تبّني 

العقدة كرمٍز لالأنوثة وتر�صيعها 

باالأحجار الكرمية خللق جمموعاٍت 

وقطع تّتخذ �صكلها وترفع من �صاأن 

اإطالالت الن�صاء.

 CINDY CHAO
 The Art Jewel Black
Label Bowtie Brooch

 VAN CLEEF &
ARPELS

 Ruban Secret
Watch

االأ�صواء  حتت  تكون  كي  ُخلقت  العقدة  كاأّن 

اأن  يجب  حتمًا  احلمراء!  ادة 
ّ
ال�صج وعلى 

ة 
ّ
العاملي املنا�صبات  هذه  يف  كبرية  تكون 

التي ينتظرها املاليني من حول العامل. هذه 

اأكرب  هي  النجمات  ارتدتها  التي  الف�صاتني 

ف�صتان  Emma Stone يف  دليل على ذلك. 

يف   Giambattista Valli Couture من 

 Erin O’Connor  ،2012 االأو�صكار  حفل 

 Ralph & Russo Couture يف ف�صتان من

 ،2015  
ّ
ال�صينمائي "كان"  مهرجان  خالل 

 Armani يف ف�صتان من Nicole Kidman
Privé خالل حفل االأو�صكار 2018...

 Valentinoو Elie Saab Couture 
ّ
يف جمموعتي

العقدة على  2018 غّطت  Couture لربيع و�صيف 
االأزياء واأتت �صخمة كي ال يغ�ّض اأحد النظر عنها. 
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Emma Stone يف ف�صتان من 
Giambattista Valli Couture

Erin O'Connor يف ف�صتان من 
Ralph & Russo Couture

Nicole Kidman يف ف�صتان 
Armani Privé من

2012 2015 2018

THROWBACK
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أزياء  عارضة  كانت  إذا  فكيف  هوّيتها،  يطبع  بها  خاّص  أسلوٌب  مشهورة  شخصّية  لكّل 
تضيء   Izabel Goulart ديسمبر  لعدد  التحرير  رئيسة  بالموضة!  اليومّية  حياتها  تتعّلق 
واالحتفاالت  المهرجانات  أضواء  وراء  بريقها  يخفت  وال  الحمراء،  السّجادة  على  كالشعلة 
المهّمة. من أسلوب الـGlamour إلى أسلوب الـ Street Style، جمعنا هنا عددًا من إطالالتها 

لتكون المقارنة أوضح.  هي ال تتعب أبدًا من أن تكون جميلة وفي كّل األوقات!

جميلة من دون مجهود!

اإعداد: نور عرموين
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تعتمد  فهي  الرفيع،  بذوقها  موديل  ال�صوبر  ت�صتهر 

اأغلب  يف  ترتدي  اجلراأة.  اأ�صا�صه  بها،  ًا 
ّ

خا�ص خّطًا 

اجل�صم  تنحت  جّداً،  قة 
ّ
�صي اٍت 

ّ
بق�ص ف�صاتني  االأحيان 

 !
ّ
وتربز املفاتن. من حّقها اأن تتباهى بقوامها املثايل

ات 
ّ

الق�ص تعتمد  ال  هي  احلمراء  ادة 
ّ
ال�صج على  اإذاً، 

مع   
ّ
وامل�صتمر الدائم  تعاملها  يلفتنا  الف�صفا�صة. 

فاأطّلت   ،Zuhair Murad  
ّ
العاملي الّلبناين  م 

ّ
امل�صم

توقيعه.  من  خاّلبة  بف�صاتني  منا�صبة  من  اأكرث  خالل 

يف املقابل، مل يكن اختيار Izabel مماّلً يف اإطالالتها 

ة، الأّنها تعرف كيف تتبّنى �صيحات كّل مو�صٍم 
ّ
اليومي

الأّنها  ال�صغب.  من  تخلو  ال  التي  طريقتها  على  جديد 

يف   
ّ
ريا�صي باأ�صلوب  اأزياء  اأي�صًا  ترتدي  ة، 

ّ
ريا�صي

وبعيدة عن  مرتاحًة  فيها  تكون  التي  االأوقات  ة 
ّ
غالبي

�صجيج العمل. اأجمل اإطالالت Street Style لها كانت 

من  خالل  وميالنو  باري�ض  مثل  املو�صة  عوا�صم  يف 

اأ�صابيع عرو�ض االأزياء.

2014
 Elie Saab

2016
 Ralph & Russo

Couture

2018
 Zuhair Murad

Couture

Emilio Pucci
2013

2015
 Georges Hobeika

2017
 Alberta Ferretti

2018
 Alberta Ferretti
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2014 2015 20172017 2017

2018 2018 2018

2014

كعب عالي حذاء مسّطح

االإثنني! يختلف ذلك بح�صب املنا�صبة
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حاضرة  زالت  ما  الفاخرة  الجلود  صيحة 
الحقائب.  تغّلف  عندما  خصوصًا  وبقّوة، 
من  الجلدّية  الحقيبة  هذه  لِك  اخترنا 
الدائرّي  بشكلها  تتمّيز  التي   Chanel دار 
حّباُت  مقبَضها  ترّصع  البرونزّي.  ولونها 
الفرنسّية.  الدار  شعار  وأحرُف  الآللئ 
مختلفتين،  بطريقتين  بتنسيقها  قمنا 
واحدة أنثوّية، ناعمة وعملّية وأخرى ليلّية 
بالرغم  الجاذبّية.  من  الكثير  فيها  بامتياز 
من صغر حجمها، هي األكسسوار الذي 

سيجعل إطاللتِك األجمل.
اإعداد: نور عرموين

حقيبتِك من 
النهار إىل الّليل

DAY LOOK

EVENING WEAR

إلطاللة جميلة 
وعصرّية ضعي 

السترة على 
كتفيِك دون 

ارتدائها

Balmain Rosantica

 Marco De Vincenzo
mytheresa.com

Chanel

Johanna Ortiz

Alexander McQueen

Gianvito Rossi

 Ana Khouri
net-a-porter.com

Brandon Maxwell
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موضتي

TREND

اإعداد: جويل الدكا�ش

Alert
من جمموعات Resort 2019 ن�ضتوحي اأي�ضًا 

اإطالالت فيها تن�ضيق للوٍن واحد اأو نق�ضٍة واحدة. 

 ال�ضيحات 
ّ
للمراأة التي حتب

املعّقدة، عليها اختيار نق�ضة 

عات بالّلون االأ�ضفر التي 
ّ
املرب

عاتها 
ّ
ة مبرب

ّ
ت�ضّكل خدعة ب�رصي

املختلفة االأ�ضكال.

ا�ضعري باالأجواء 

ة مع الّلون 
ّ
االإحتفالي

ي. بالغي باعتماد  الف�ضّ

معطف وف�ضتان من 

ة 
ّ
حبيبات البايات الف�ضي

 
ً
واأ�ضيفي حقيبة وحذاء

بالّلون نف�ضه.

Balenciaga

Burberry

Bottega Veneta

 Rochas
modaoperandi.com

 RTA
net-a-porter.com

 Racil
mytheresa.com

Oscar De La Renta
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الدوقة Meghan Markle هي 

ات هذه ال�ضيحة. اخرتنا 
ّ
من حمب

اإطاللتني لها، واحدة بالّلون 

 الداكن والثانية 
ّ
 امللكي

ّ
البنف�ضجي

.
ّ
بلون البيج الفاحت والكال�ضيكي

Meghan Markle

لوٌن واحد يطبع إطالالتِك
َمن ال تحّب التعقيدات في الموضة، َمن ال تملك 
الوقت لتنسيق أزيائها، َمن تفّضل إنهاء إطاللتها 
الموسم.  هذا  صيحة  ستتبّنى  حتمًا  هي  سريعًا، 
هي صيحة الّلون الواحد من الرأس حتى أخمص 
فستان،  بسيطة،  تصاميم  من  تتأّلف  القدمين، 
هو  الصيحة  هذه  إلتقان  دليلِك  وحذاء.  معطف 

النجمات واقتراحاٌت نّسقناها لِك.
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ّ

اختارت Amal Clooney الّلون الرمادي

الذي يعترب مماّلً بع�ش ال�ضيء، لذا اإذا كنِت 

ا 
ّ
ني هذا التن�ضيق، اأم

ّ
ة، �ضتحب

ّ
كال�ضيكي

قت االإطاللة 
ّ
ًا، بل ن�ض

ّ
حذاوؤها، مل يكن رمادي

مع الّلون االأ�ضود.

Amal Clooney

Kim Kardashian

Sarah Jessica Parker

يبدو اأّن Kim Kardashian تعار�ش 

 It's التي تقول فيها Jessie J اأغنية

!Not About The Money اإطاللتها 

نة بطبعات الدوالر التي انت�رصت على 
ّ
مزي

املعطف واحلذاء، حتى اأّن احلقيبة التي 

اعتمدتها عليها عالمة الدوالر $. ارتدت 

املعطف وكاأّنه ف�ضتان، دون احلاجة اإىل 

تن�ضيق قطعة اأخرى معه. اإذا كنِت م�ضاغبة 

تِك، اختاري ت�ضاميم ذات طبعة 
ّ
ب�ضخ�ضي

زة ومرحة.
ّ
ممي

الأّن Sarah Jessica Parker هي 

التي تخلق ال�ضيحات، فلن تقبل اأن 

تعتمد �ضيحة اللون الواحد بطريقٍة 

 ولكن 
ّ
معتادة. اعتمدتها بلون بنف�ضجي

جاته املختلفة والاّلمعة.
ّ
بتدر

ة 
ّ
د اإطاللة املمّثلة االأمريكي

ّ
االأ�ضود �ضي

Amber Heard، لون �ضهل التن�ضيق.  
لكن ملنح حركة اإىل رتابته ، ميكن 

و�ضع حزام كبري عند اخل�رص مثلما 

.Amber فعلت

Amber Heard

 ،
ّ
جات الّلون البني

ّ
من تدر

ميكنِك اختيار ف�ضتان المع، 

ع 
ّ

معطف كبري، �ضندال مر�ض

ة.
ّ
وحقيبة خ�رص ع�رصي

Acne Studios

Balenciaga

 Aquazzura
modaoperandi.com

 Ellery
net-a-porter.com
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تحقيق مجوهرات

محّددة  وظائف  الكريمة  لألحجار  أّن  نسمع 
بنا  تحيط   التي  بالطاقات  تتعّلق  وخاّصة، 
مقصوٍد  بشكٍل  إلينا  تنجذب  التي  وباألشياء 
أنفسنا  نحّصن  أن  يجب  لذلك  مقصود.  غير  أو 
بشراراٍت إيجابّية من خالل هذه األحجار الكريمة 
الملّونة والاّلمعة، خصوصًا حين نشعر باالنزعاج  
وبعدم الراحة  دون سبب. اخترنا لِك 10 أحجار 
من بين المئات كي تكتشفي رموزها ومعانيها 

وتجعليها حليفة حّظِك السعيد.

األحجار الكريمة: 
قدراتها ومعانيها

اإعداد: نور عرموين
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احلماية،  ن 
ّ
يوؤم الذي  احلجر  هو  اجلم�ضت 

ة و�ضفاء الذهن اأي�ضًا. اعتماده 
ّ
ة الداخلي

ّ
القو

ي�ضاعد على التخّل�ش من االكتئاب، اخلوف، 

يوّلد طاقة من حولِك حتميِك  والتوّتر.  القلق 

من احل�ضد وال�رصارات املزعجة.

Amethyst
 SPIRITUALITY, PROTECTION

PIAGET
 Limelight Cocktail 
Inspiration
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ال�شخ�ص  لدى  الكاريزما  التوباز  يدعم حجر 

اكت�شاب  على  ي�شاعده  كما  يعتمده،  الذي 

ن 
ّ
يح�ش وعديدة.  جديدة  و�شداقاٍت  معارف 

ال�شدق،  على  ويدّل  الآخرين  مع  العالقات 

 الذات وال�رشيك.
ّ
ة، العاطفة ويزيد حب

ّ
املحب

 وال�شغف يف 
ّ
ا حجر الأوبال فيّت�شل باحلب

ّ
اأم

الدرجة الأوىل. يقولون اإّنه مينح اإلهامًا خللق 

الراحة  منح  على  قدرة  له  جديدة.  اإبداعاٍت 

الأ�شخا�ص  وجذب  املزاج  حت�شني  ة، 
ّ
النف�شي

املخل�شني نحوِك. 

Topaz & Opal
BALANCE, HONESTY

CREATIVITY, INSPIRATION

تحقيق مجوهرات

Aquamarine
ة 

ّ
�شفافي بنقائه  ي�شبه  الأزرق  الزبرجد 

ا�شم  البحر.  با�شرتخاء  ويوحي  املياه 

ي�شري  ة 
ّ
الالتيني اللغة  يف   Aquamarine

اإىل الربيق واألوان املحيط. ي�شاعد هذا احلجر 

املواجهة  من  اخلوف  تخّطي  على  الكرمي 

مقّدمي  اأو  املدر�شة  اأ�شاتذة  عادًة  ويتبّناه 

الربامج لأّنه يبّث راحًة للتكّلم ب�شكٍل اأف�شل، 

ة.
ّ
من دون ع�شبي

FEARLESSNESS, HAPPINESS

 BUCCELLATI
 Cocktail Ring

 LOUIS VUITTON
Conquêtes
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الياقوت  حجر  القدم  يف  امللوك   تبّنى 

ة حتمي من ال�رصر، كما 
ّ
االأزرق كو�ضيلٍة قوي

للحكمة  جاذبًا  احل�ضد،  �ضّد  رادعًا  اعتربوه 

ويجعل من يعتمده عاداًل. هو اأي�ضًا مّت�ضل 

االإخال�ش  وميّثل  ة 
ّ
والرومان�ضي  

ّ
باحلب

اإيجاد  على  ي�ضاعد   .
ّ
للحب الذات  وتكري�ش 

مفعمة  حياًة  ويحّقق   
ّ
الداخلي ال�ضالم 

 والعذاب 
ّ
ر من احلب�ش الداخلي

ّ
بال�ضالم. يحر

ًا، ويبعد 
ّ
ي�ضبب جفافًا عاطفي الذي   

ّ
النف�ضي

 American  عنِك االكتئاب. يحتوي متحف

Museum of Natural History الواقع 
اأزرق  ياقوت  حجر  اأكرب  على  نيويورك  يف 

 The يف العامل يزن 563.35 قرياطًا يدعى

.Star of India

 Sapphire
 INTUITION, BALANCE

 CINDY CHAO
The Art Jewel
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تحقيق مجوهرات

جبل  يف  اإاّل  يوجد  ال  التنزانيت  حجر 

اإلقاء  د 
ّ
اجلي من  تنزانيا.  يف   Kilimanjaro

ي�ضتخدم  يكن  مل  احلجر  هذا  اأّن  على  ال�ضوء 

دار  ات من قبل 
ّ
ال�ضتيني اكت�ضافه يف  بعد  اإاّل 

ة 
ّ
اأغلبي لون  معاجلة   

ّ
يتم  .Tiffany & Co.

لتح�ضني  احلرارة  خالل  من  االأحجار  هذه 

 
ّ
يتم مل  الذي  التنزانيت  حجر  ا 

ّ
اأم ازرقاقها. 

تعديل لونه االأزرق، تكون قيمته عالية. الأّن 

هذا احلجر نادر وجوده، ف�ضعره يزداد يومًا 

من  لدى  الطاقة  احلجر  هذا  يحّفز  يوم.  بعد 

رها من ال�ضغوطات. 
ّ
تعتمده ويحر

Tanzanite
 CALMNESS, BALANCE

أحجار كريمة ماس 
ملّونة

TIFFANY & CO.
Tiffany Paper Flowers
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يعترب حجر الت�ضافوريت ع�ضواً جديداً يف عائلة 

ي 
ّ
وينم يّطور  العقل،  يغّذي  الكرمية.  االأحجار 

اأّنه يجّدد الروح وي�ضع ال�ضخ�ش  االإبداع، كما 

على م�ضاٍر م�ضامل لتكون بدايته جديدة. ينتمي 

 ،Grossular Garnet اأحجار  جمموعة  اإىل 

ًا. 
ّ
ومينح انتعا�ضًا فكري

Tsavorite
 PEACE, INNER STRENGTH

ة ويغمر 
ّ
 يعطي الطاقة االإيجابي

ّ
لون التورمالني الوردي

ال�ضعادة  يجلب  احلجر  هذا  وال�ضعادة.  بالفرح  حياتِك 

كي  واالأحا�ضي�ش  الفكر  وي�ضاعد  اأوقاتِك  اإىل  واملرح 

 Electricبـ يدعى  االأ�ضباب  لهذه  �ضوابًا.  اأكرث  تكون 

Stone! هو غالبًا ما يعالج التوّتر وي�ضاعد يف اإبعاد 
 نحو م�ضتقبٍل م�رصق.

ّ
ة للم�ضي

ّ
الطاقة ال�ضلبي

Pink
Tourmaline

SELF LOVE, POSITIVE ENERGY

 CARTIER
 High Jewelry

Bracelet

 CHAUMET
Aria Passionata
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تحقيق مجوهرات

 
ّ

اأي من  للتخّل�ش  االأونك�ش  حجر  اعتمدي 

النابعة  ة 
ّ
ال�ضلبي ال�رصارات  اأنواع  من  نوٍع 

ي�ضاعد  االأحا�ضي�ش.  اأو  الفكر  اجل�ضم،  من 

تكن  مل  �ضابقة  عالقاٍت  ن�ضيان  على 

عِك على تخّطي املا�ضي 
ّ
ناجحة، الأّنه ي�ضج

ة امراأة تريد حمو 
ّ
الب�ضع. اإذاً هو منا�ضب الأي

 فا�ضل من حياتها!
ٍّ
حب

Onyx
 PROSPERITY, ABUNDANCE

BVLGARI
Flamingos  LOUIS

 VUITTON
Hypnose
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د العاطفة، 
ّ
، الأنه يج�ض

ّ
د هو حجر احلب

ّ
الزمر

على  يدّل  االأخ�رص  لونه  واحلنان.  الرحمة 

للحياة  نكّنه  اأن  يجب  الذي  االحرتام 

ة 
ّ
بامل�ضوؤولي فت�ضعرين  ة، 

ّ
احلي وللمخلوقات 

هذا  طاقة  االآخرين.  مع  عادلة  وتكونني 

احلجر �ضتلهمِك كي تعي�ضي بطريقٍة متناغمة 

مع ال�رصيك، العائلة واالأ�ضدقاء.

Emerald
LOVE, ENERGY

ال�ضجاعة  حجر  هو  االأحمر  الياقوت 

لل�ضري  يعتمده  من  يدفع  واجلراأة، 

ويبعد  ترّدٍد  اأو  خوٍف  بال  احلياة  يف 

ني 
ّ
حتب يجعلِك  العاطل.  واحلّظ   

ّ
ال�رص

لو�ضع  ويدفعِك  اأكرب  ب�ضغٍف  احلياة 

االأحمر  بلونه  اأهداٍف مفيدة وحتقيقها. 

تكون  كي  لِك  حمّفز  هو  ال�ضارخ، 

تِك وكلماتِك اأقوى.
ّ
�ضخ�ضي

Ruby
COURAGE, LUCK

 BVLGARI
Festa

 HARRY
WINSTON

The Incredibles 



108JAMALOUKI.NET

تحقيق خاّص

اإعداد: نادين مقبل

عندما سمعت عن مشروع دار LORO PIANA الجديد في مدينة دبي، توّقعت أن أتعّرف على أرقى وأنقى كنوز 
وتهتّم  الصوف  وأيضًا  الكشمير  صناعة  في  بتخّصصها  الدار  تشتهر  توّقعاتي!  صدقت  وقد  الصوف،  الطبيعة، 

بتطويره لتحيك به تصاميم تصلح ألّن تكون هدايا فاخرة تقّدم للملوك. إليِك تفاصيل رحلتي الثقافّية -الفنّية.

هدايا تليق بالملوك
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 Loro Piana The Gift of  Kings معر�ش

and The Record Bale
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مكتوم،  اآل  را�ضد  بن  مكتوم  بنت  لطيفة  ال�ضيخة  رعاية  حتت 

راأى  الفّن،  تدعم  التي   Tashkeel منّظمة  ومديرة  �ضة 
ّ
موؤ�ض

 Loro Piana The Gift of Kings and The معر�ش 

حديقة  يف  املذهل  املعر�ش  هذا  اأقيم  النور.   Record Bale
اأنواع ال�ضوف يف  اأجمل واأفخر  دار دبي لالأوبرا، وعر�ضت فيه 

 eL Seed 
ّ
 التون�ضي

ّ
 اأي�ضًا تعاونًا مع الفّنان الفرن�ضي

ّ
العامل. �ضم

املعروف باأعمال الكاليغرافيتي، فاأ�ضاف ر�ضوماته املخطوطة 

املعر�ش  هذا  يف  اخلم�ش  ي 
ّ
حوا�ض ا�ضتغلت  املوقع.  ديكور  على 

 
ٌ
�ضعور اختالني  ال�ضوف.  عند مل�ش  نوعه، خ�ضو�ضًا  من  الفريد 

ت لو كانت مالب�ضي وحتى اأغطية 
ّ
بالراحة مل اأعهده �ضابقًا ومتني

االإح�ضا�ش  بهذا  م 
ّ
اأتنع كي  ال�ضوف  هذا  من  م�ضنوعة  �رصيري 

 Loro The Gift of من   Kings االأوقات. جمموعة  يف كّل 

ت�ضاميمها  �ضنعت  هذا!  حللمي  ة 
ّ
الواقعي احلقيقة  هي    Piana

ز مبلم�ضه 
ّ
من ال�ضوف االأفخر واالأكرث ندرة يف العامل والذي يتمي

ة 
ّ

ى يف مزارع خا�ض
ّ
الفائق النعومة. خراف Merino التي ترب

يف اأ�ضرتاليا ونيوزيلندا، هي م�ضدر هذا ال�ضوف النادر، ويف هذا 

ا�ضتخراج  اأّن  اكت�ضفت  نوفمرب،  8 و10  اأقيم بني  الذي  املعر�ش 

 باخلراف، كما اطّلعت على نبذة 
ّ

 اأذى مي�ش
ّ

 دون اأي
ّ
ال�ضوف يتم

بدءاً  اإنتاجه  ت�ضنيعه،  مراحل  ال�ضوف،  هذا  تاريخ  عن  �رصيعة 

الن�ضيج.  اإىل  تتناولها اخلراف، و�ضواًل  التي   
ّ
اخلام االألياف  من 

 Loro دار  بها  تقوم  التي  ة 
ّ
التكرميي املبادرة  اأي�ضًا  لفتتني 

دين لل�ضوف من خالل تقدمي جائزة 
ّ
Piana فتكافئ اأف�ضل املور

Record Bale Award لهم.

Loro Piana ت�ضميم من

eL Seed الفّنان

تحقيق خاّص
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اأكرث ما اأ�ضابني بالده�ضة، كان الغرفة املاطرة 

 ،Sharjah Art Foundation معر�ش  يف 

ر 
ّ
م�ضتم ب�ضكٍل  االأمطار  فيها  تهطل  حيث 

يعّد  داخلها.  يف  الزائر  يخطو  حني  وتتوّقف 

 �ضديقًا للبيئة، فت�ضتخدم فيه 
ّ
هذا العمل الفني

 .
ّ
ة قليلة من املياه ب�ضكٍل م�ضتمر

ّ
كمي

Loro Piana هنا،  مع  دبي  اإىل  تنتِه رحلتي  مل 

ة يف املدينة 
ّ
بل قمت اأي�ضًا بزيارة املعار�ش الفني

 Sharjah Art Foundationو  Tashkeel مثل 

الفّنانني  اأجمل لوحات واأعمال  اإىل  فت 
ّ
حيث تعر

ني واملعا�رصين!
ّ
العاملي

Loro Piana ت�ضميم من

Tashkeel معر�ش
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 Kevin األلمانّي  القدم  كرة  العب  حبيبها  من  خطوبتها  أعلنت  قد   Izabel Goulart ألّن 
Trapp، قّررنا أن نستبق األمور ونتخّيلها في فستان الزفاف. ألّنها صاحبة شخصّية عفوّية، 
حّساسة وفي الوقت عينه جريئة وسابقة للعصر، كما أّنها راقية بجمالها، كانت نتيجة 
يتمّيز  عصرّي،  األّول  األسلوب  عالمّيين.  أزياء  مصّممي  عّدة  من  مختلفة  أساليب   3 بحثنا 
بلمسٍة مختلفة لم نعتد رؤية أغلب العرائس به، فيه نوع من الجرأة، لكن غير المبتذل. 
األسلوب الثاني رومانسّي وحالم يأخذنا إلى عالم قصص األميرات بنعومته وخّفته، أّما 

األسلوب الثالث واألخير فهو ملكّي، فيه زخرفة وعراقة. 

فلنتخّيلها بالفستان األبيض
Izabel Goulart

اإعداد: نور عرموين

Modern Love
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Poise Design
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René Caovilla X Razan Alazzouni

Lelet Ny
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Romantic Feel

Sophia Webster

Simone Rocha
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موضتي

Chandelier
Dressing

THROWBACK#Area

Attico
matchesfashion.com 

حقيبة من

Christopher Kane 

 Oscar De
La Renta

Christopher Kane

Gianvito Rossi

Germanier

 PIAGET
Sunlight Escape
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Winnie Harlow
2016

نادين ن�سيب جنيم Negin Mirsalehi Caroline Daur

 Evangelie Smyrniotaki Rihanna

من  باأ�س  ال  اجلديدة،  االحتفاالت  مو�سم  يف 

املبالغة يف االأ�سكال املبدعة والربيق امللفت. 

لنا!  بالن�سبة  االإلهام  م�سدر  هو  ا 
ّ
الرثي �سكل 

ال�رساويل،  احلقائب،  االأقراط،  من  تن�سدل 

لي�ست  لكّنها  �رسا�سيب،  واالأحذية.  الف�ساتني 

ة، بل تتاأّلف من حبيبات المعة ت�سعرنا 
ّ
عادي

ا ثمينة.
ّ
ن برثي

ّ
ًا اأّننا نتزي

ّ
تلقائي

اإعداد: دميا فرحات



116JAMALOUKI.NET

هذا الشهر

 Metallic Power Bullet جمموعة

 Huda املحدودة االإ�سدار من

Beauty هي �سالحِك الإطاللة فّتاكة. 
ن تركيبة م�ستح�رسات اأحمر 

ّ
تت�سم

ال�سفاه هذه بريقًا مثرياً وتعطي 

 االأبعاد.
ّ
ل�سفاهِك تاأثرياً ثالثي

هذه هي م�ستح�رسات املاكياج 

املطلوبة خالل ال�سفر، الأّن حجمها 

 Givenchy اأ�سافت دار !
ّ
مثايل

اإىل جمموعة Travel Retail لوحة 

ة بالوجه واأخرى بال�سفاه.
ّ

خا�س

ة 
ّ
اأثمر التعاون بني الدار االإيطالي

مة 
ّ
René Caovilla وامل�سم

 Razan Alazzouni ة
ّ
ال�سعودي

ة 
ّ

عن اإطالق جمموعة اأحذية خا�س

ز بالتطريز اجلميل.
ّ
بالعرائ�س تتمي

 Lily Collins ة
ّ
ارتدت املمّثلة الربيطاني

ف�ستانًا من Georges Chakra خالل 

ح�سورها حفل Governors Awards. بدت 

بالفعل كاأمرية من ق�س�س اخليال.

نة ومرحة، تنطلق 
ّ
بحّلة ملو

 Pomellato جمموعة جموهرات

ع 
ّ

ة مبو�سم االأعياد. ترت�س
ّ

اخلا�س

القطع باأحجار االأونيك�س، التوباز 

وغريها من االأحجار الكرمية.

 Saint احملي حقيبة املو�سم من

Laurent Paris التي حتمل ا�سم 
Talitha. هي على �سكل الدلو متوّفرة 

مبختلف اجللود واالألوان.



 Diptyque تاأ�رسِك ال�سموع التي تقّدمها دار

 Légende خ�سو�سًا اجلديدة منها من جمموعة

عّطري منزلِك بعبرٍي دافئ مبتكر  Du Nord
ة.

ّ
ة وق�س

ّ
من األف ق�س

بات من املمكن احل�سول على لون اأحمر 

، ثابت، غري المع ولطيف 
ّ

�سفاه قوي

 Rouge على الب�رسة مع جمموعة

 Giorgio من D’armani Matte
.Armani Beauty

اأطلقت دار deGrisogono جمموعة 

 .Cosmic Creations حتمل ا�سم

المعة، جّذابة، غام�سة هذه هي 

�سفات القطعة املبهرة التي تنا�سب 

املراأة ال�سغوفة. هي م�ستوحاة من 

عامل الف�ساء.

 اأن تكون 
ّ
لكّل عرو�س حتب

خارجة عن املاألوف يف يومها 

الكبري، ما عليها �سوى االختيار 

 La Mariée من جمموعة

 Rabih Kayrouz اجلديدة من

ن ت�ساميم باأ�سلوب 
ّ
التي تت�سم

ب�سيط وغري متكّلف.
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هذا الشهر

 Pharrell تعاون جديد يجمع بني املغّني

Williams ودار Chanel يرى النور من خالل 
ة مبو�سم ربيع و�سيف 

ّ
اإطالق جمموعة خا�س

2019 من االأزياء اجلاهزة واالأك�س�سوارات.

احتفلت دار Chaumet بعيد 

االإمارات من خالل اإطالق 

م فيها املراأة 
ّ
ة تكر

ّ
حملة اإعالني

ة. تظهر فيها قطع من 
ّ
االإماراتي

.Joséphine جموهرات جمموعة

 Habit عطره هذا املو�سم هو

 .Guerlain من Rouge
ة 

ّ
ة فعلي

ّ
ي�سّكل �سدمة ح�سي

فور تن�ّسقه ويقّدم تركيبة 

تدمج بني انتعا�س الفاكهة 

ة ودفء النفحات 
ّ
احلم�سي

ة.
ّ
ال�رسقي

 Mandy ة
ّ
جت املمّثلة االأمريكي

ّ
تزو

 Taylor 
ّ
Moore من املو�سيقي

Goldsmith مرتديًة ف�ستانًا بالّلون 
 من توقيع دار Rodarte. كانت 

ّ
الزهري

بالفعل عرو�سًا مفعمة باالأنوثة يف هذا 

الف�ستان امل�سنوع من التول.

على مقاعد ال�سفوف االأوىل 

خالل عر�س جمموعة 

 Dior لدار Pre-Fall 2019
 David جل�س ،Homme

.Bella Hadidو Beckham

ة نوال 
ّ
 النجمة اللبناني

ّ
ال تغري

الزغبي اأ�سلوبها الذي يّت�سم 

اقة تكون االأقرب نحو 
ّ
بف�ساتني بر

خّط اخلياطة الراقية، والدليل 

على ذلك، الف�ستان من توقيع 

La Bourjoisie الذي ارتدته 
 Brilliant خالل اإحيائها حفل

Lebanese Awards. لكن ال ننكر 
اأّنه القى بها كثرياً! 



JAMALOUKI.NET119

 Rami م اللبنايّن
ّ
بالتعاون مع امل�سم

Kadi، اأطلقت دار Max Factor بودرة 
FaceInfinity Compact Powder. الوجوه 
نات 

ّ
ة لهذا امل�ستح�رس اجلديد هّن املدو

ّ
االإعالني

 Lana Al Sahely ،Mariam Mohammad
.Deema Al Asadiو

 Akillis اهدي نف�سِك قطعة من ت�ساميم

 Capture Me 
ّ
من جمموعتي

وPython كي يبداأ العام اجلديد مليئًا 

ز باأ�سكال الزخرفة اجلميلة 
ّ
بالربيق. تتمي

 
ّ

على الذهب االأبي�س والذهب الوردي

ات املا�س.
ّ
عة بحب

ّ
املر�س

اأعادت Ariana Grande اإحياء 

ة 
ّ
عّدة اأفالم ا�ستهرت يف مطلع االألفي

اجلديدة مثل Mean Girls من خالل 

 Thank فيديو كليب جديد الأغنيتها

ة 
ّ
You Next حّطم االأرقام القيا�سي

على يوتيوب حلظة �سدوره.

من خالل �سورة ن�رسها املغّني 

Justin Bieber عرب ح�سابه على 
من  اإن�ستقرام، اأعلن عن زواجه 

العار�سة Hailey Baldwin التي 

ت ا�سم عائلتها على ح�سابها على 
ّ

غري

 .Bieber اإن�ستقرام لي�سبح

kÉ«ª°SQ
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PRIYANKA CHOPRA

عروس الشهر: 
ملكة جمال العالم!

موضة نجمة

اإعداد: نور عرموين

يف زي هندي تقليدي 

Sergio Rossi وحذاء من Anna Sui يف ت�سميم من

وممّثلة   2000 العام  يف  العامل  جمال  ملكة  فقط  لي�ست  هي 

المعة، بل امراأة موؤّثرة يف العامل من خالل اأ�سلوبها واأناقتها 

 
ّ
االأمريكي النجم  قلبها  خطف   .

ّ
املثايل جمالها  وبالتاأكيد 

يف  خطوبتهما  اأعلنا  الربق،  وب�رسعة   ،Nick Jonas ال�سهري 

�سنوات،  بـ10  تكربه  اأّنها  من  بالرغم  املا�سي  يوليو  �سهر 

الفرتة  يف  تداواًل  االأكرث  هو  ا�سمها   !
ّ
للحب عمر  يوجد  ال  لكن 

 قرانهما 
ّ
االأخرية بعد اأّن مّت اإعالن خرب زفافهما. عقد الثنائي

 Umaid Bhawan ق�رس  يف  دي�سمرب  من  ل 
ّ
االأو ال�سبت  يوم 

األف دوالر يف   60 ا�ستئجاره  كلفة  تبلغ  الذي   Jodhpur يف 

و�سط  هما 
ّ
بحب االحتفال  على   

ّ
الثنائي  

ّ
اأ�رس الواحدة.  الّليلة 

بني. 
ّ
املقر واالأ�سدقاء  االأهل  بح�سور  ة 

ّ
تقليدي ة 

ّ
هندي اأجواء 

 Ralph ارتدى االثنان يف اليوم الكبري ت�ساميم من توقيع دار

م 
ّ
قّلما ت�سم الدار  اأّن  ي�سًا لهما، علمًا 

ّ
مت خ�س

ّ
Lauren، �سم

  Priyanka Chopra ة
ّ
ف�ساتني زفاف. نذكر اأّن املمّثلة الهندي

 وتفتخر فيها واإىل جانب 
ّ
ك بجذورها وتقاليد بلدها االأم

ّ
تتم�س

ة خالل اإطالالتها، هي ال تتاأّخر 
ّ
اعتمادها اأزياء من دور عاملي

بزوجها  اأّثرت  حتمًا  هي  املزخرف.  ال�ساري   
ّ

زي ارتداء  عن 

 بحت!
ّ

الذي يعتمد اأي�سًا اأزياء فيها طابع هندي

Messika

 Georges يف ف�ستان من ت�سميم

Boss ومعطف من Chakra

Ralph Lauren يف ت�ساميم من

 Jennifer
Chamandi

 Madiyah Al
 Sharqi

themodist.com

 ،Lorod يف تنورة من

 Pierre Hardy حذاء من

ومعطف من

 Max Mara
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تغمر امرأة CHANEL نفسها بالبريق 
فنّية  لوحاٍت  ماكياجها  من  وتجعل 
واإلبداع.  اإلبهار  بخطوط  مرسومة 
مستحضرات الدار تلّبي طلبها لتحصل 
على آيالينر أحمر، رموش كثيفة ترّش 
وحتى  ذهبّية  بريق  حبيبات  عليها 
األجواء  تعيش  هي  المعة.  سحنة 

االحتفالّية بكّل عناصرها الجميلة.

  Mann at Things by People :ت�سوير

   Mandy Merheb :مديرة الن�رس

 Rania Khoury :مديرة االإنتاج – Dima Farhat :تن�سيق

  Chanel من Toni Malt  :ماكياج

 Sarah Damichi :ت�سفيف ال�سعر

Miriam Cavallin :خبرية االأظافر 

 Collection جميع م�ستح�رسات املاكياج من جمموعة

 Chanel من Libre 2018 Maximalisme

 لـBarbary يف دبي
ّ

�سكر خا�س

 Le Lion de Chanel  ال�سحنة: بودرة الوجه

 Illuminating Powder
 Ombre Première  العيون: ظالل العيون

 in Rose Lamé
 Ombre Première in ظالل العيون

 Electrum Lamé
 Ombre Première in ظالل العيون

 Cuivre Lamé
 Le Crayon Yeux in Brun Teak  اآياليرن

 Le Volume Révolution de ما�سكارا

 Chanel in Noir
 Rouge Allure Velvet ال�سفاه: اأحمر ال�سفاه

 in n°5
 Rouge Coco Gloss  ع ال�سفاه

ّ
ملم

in Flaming Lips

اأقراط Lion Medaille من الذهب االأ�سفر 

عة باأحجار املا�س والاّلزورد من 
ّ

مر�س

Chanel Fine Jewelry
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 Ombre العيون: ظالل العيون

 Première in Rose Lamé
 Le Volume Révolution ما�سكارا

de Chanel in Noir
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 Le Lion De  ال�سحنة: بودرة الوجه

Chanel Illuminating Powder
 Ombre  العيون: ظالل العيون

Première in Electrum Lamé
 Ombre Première in ظالل العيون

Cuivre Lamé
 Le Crayon Yeux in Brun اآياليرن

Teak
 Le Volume Révolution ما�سكارا

de Chanel in Noir
Le Vernis الأظافر: طالء االأظافر

in Opulence 

اأقراط Lion Medaille من الذهب 

عة باأحجار املا�س 
ّ

االأ�سفر مر�س

Chanel Fine Jewelry والاّلزورد من
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 Le Lion De  ال�سحنة: بودرة الوجه

Chanel Illuminating Powder
 Ombre Première  العيون: ظالل العيون

in Electrum Lamé
 Le Volume Révolution de ما�سكارا

Chanel in Noir
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كانت  مهما  الجديد؟  للعام  أمنياتِك  الئحة  كتبِت  هل 
كي  جمالِك  على  اهتمامِك  تصّبي  أن  عليِك  أفكارِك، 
واألمل  الثقة  تعطيِك  جديدة  بحّلٍة  وتطّلي  تشّعي 
بمستقبٍل أروع. اخترنا لِك باقة من العطور، مستحضرات 
تباشري  كي  بالبشرة  بالعناية  الخاّصة  واألخرى  الماكياج 
عليِك  تسّهل  جمالّية  الئحة  بكتابة  الّلحظة  هذه  في 

عملّية التسّوق وطلب الهدايا!

الئحة من األمنيات 
الجميلة

  Rania Khoury :ة
ّ
تن�سيق: Mandy Merheb  – اإدارة فني

Elie Abi Hanna :ت�سوير
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1• DIOR Rouge Blush Midnight
Wish Limited Edition

2• GUERLAIN Météorites Electric Pearl 
3• FENTY BEAUTY BY RIHANNA 

Avalanche All-Over Metallic
 Powder Set in Foxy

4• CHANEL Le Lion de Chanel
Illuminating Powder

5• YVES SAINT LAURENT Couture 
Highlighter in Or Rose

باإلضاءة  الخاّصة  الماكياج  مستحضرات 
التي  المشّعة  البشرة  وراء  السّر  حتمًا  هي 
تالحظينها خصوصًا في الصور. تطّبقينها 
الشّفة  وأعلى  األنف  الوجه،  عظمتّي  على 

كي تشّعي ثقًة وإبهارًا.

أضواؤِك
ال تنطفئ

5

1

2

3

4
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1• M.A.C COSMETICS Grand 
Illusion Holographic Liquid 

Lipcolor in Pearly Girl
2• LANCÔME L’Absolu Lacquer 

Gloss in Celebration
3• YVES SAINT LAURENT 
Tatouage Couture Metallics in 

Chrome Red Clash
4• GUERLAIN Gloss d’Enfer 

Intense Colour & Shine 
in Electric Copper

5• MARC JACOBS BEAUTY 
Enamored Hydrating Lip Gloss 

Stick in Black Cherry Baby

برونزّي أو زهرّي؟ تسطع تركيبات 
على  المعدنّية  الشفاه  أحمر 
لتدّل  المشّع  ببريقها  شفاهِك 
االحتفال.  وقت  حان  أّنه  على 
ومثيرة  جميلة  فقط  ليست 
في  تساهم  أيضًا  بل  لإلعجاب، 

ترطيب شفاهِك.

قبالت بّراقة

2

4

3

1

5
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1• SISLEY PARIS Phyto-Blush 
Twist in Passion

2• GUERLAIN Terracotta Electric Light 
Copper Bronzing Powder

3• BENEFIT COSMETICS Benetint 
Cheek & Lip Stain

4• GIORGIO ARMANI BEAUTY 
Neo Nude A-Blush in 50

5• TOO FACED Cocoa Contour
Chiseled to Perfection Palette

بشرٍة  من  أكثر  الثقة  يمنحِك  شيء  ال 
هاياليتر،  بارزة.  بلمساٍت  مضاءة  صّحية 
وغيرها  زهرّية  خدود  بودرة  الوجه،  مسّمر 
من المستحضرات الضرورّية إلعادة تحديد 

مالمحِك بطريقٍة ملفتة.

سحنة مضيئة!

5

1

2

3

4
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تبقى السحنة الجميلة أساس الماكياج 
واكبي  الشحوب.  من  الخالي  المثالّي 
المستحضر  وانتقي  االبتكارات  أحدث 
بتقنّية  قلمًا،  أكان  لبشرتِك،  األنسب 
كالسيكّية.  ة  قارو حتى  أو  الوسادة 
لتكوني  الفاونديشن  لعبة  أتقني 
مستعّدة للظهور أمام األضواء وكأّنِك 

نجمة المسرح.

أنِت نجمة 
المسرح

1

4 2

3

ر
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1• DIOR Dior Prestige Le Cushion 
Teint De Rose in 30

2• WOW BY WOJOOH Flawless 
Matte Stay Put Compact Foundation 

in So Fudge
3• CHARLOTTE TILBURY 

Charlotte’s Genius Magic Powder in 
Fair/Medium

4• YVES SAIT LAURENT All 
Hours Stick Foundation in Bisque
5• LAURA MERCIER Silk Crème 

Moisturizing Photo Edition 
Foundation in Dune

6• GUERLAIN Ladies In All 
Climates Universal Radiance Powder 

in Transparent
7• M.A.C COSMETICS Studio Fix 
Sculpt And Shape Contour Palette 

in Light/Medium
8• BEAUTYBLENDER The 

Original Beautyblender in Nude

7

8

6

5
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1• GHAWALI Al Azal 
Eau de Parfum
2• CARTIER Carat Eau de Parfum
3• DIOR J’Adore Absolu 
Eau de Parfum
4• ROBERTO CAVALLI Gemma 
Di Paradiso Eau de Parfum

كيانِك.  من  وجزٌء  هوّيتِك  هو  عطرِك 
مع حلول العام الجديد، أطلقي العنان 
مغناطيسّيًا  عبيرًا  وأضيفي  لخيالِك 
جديدًا إلى هوّيتِك. اختاري من بين هذه 

الجواهر العطرّية الثمينة.

عام سعيد!
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احتفلي بالعام الجديد وأضيفي لمسًة 
على  خصوصًا  إطاللتِك،  على  بّراقة 
هذا  صاخبة  البريق  صيحة  العينين. 
وال  أيضًا،  والماكياج  األزياء  في  الموسم 
درجة  إلى  جنونها  يصل  قد  لها،  حدود 

نثرها على الشفاه وكامل الوجه.

البريق 
المجنون

1• FENTY BEAUTY BY RIHANNA 
Avalanche All-Over Metallic Powder 

Set in Raspberry Rave
2• DIOR 5 Couleurs Midnight Wish 
Limited Edition Eyeshadow Palette
3• TARTE COSMETICS Chrome 

Paint Shadow Pot in Fire Dancer
4• M.A.C COSMETICS 

Dazzleshadow Liquid in Blinking 
Brilliant

5• CHANEL Ombre Première 
Limited Edition in Cuivre Lamé

6• CHARLOTTE TILBURY Luxury 
Palette of  Pops in Starlight

26

1

5

4

3
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جميعها  مزهرة...  أم  منعشة  شرقّية، 
هذه  شخصّيتِك!  وعن  عنِك  تخبر 
لتترك  األنوثة،  رائحة  العطور تفوح منها 
هي  الجاذبّية.  انطباع  خطواتِك  وراء 

فاكهّية، خشبّية أو وردّية.

 CHANEL NO5 Eau de Parfum•1أنوثتِك القاتلة
Limited Edition
2•DOLCE & GABBANA Sicily 
Eau de Parfum
3•SALVATORE FERRAGAMO 
Amo Ferragamo Eau de Parfum 
Limited Edition
4•COMMODITY Velvet Eau 
de Parfum
5•YVES SAINT LAURENT Black 
Opium Sound Illusion Edition 
Eau de Parfum

4

5

3

1

2
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أمٌر  الوراء  إلى  بالزمن  العودة 
الشباب  بشرة  إعادة  لكن  مستحيل، 
باتت ممكنة مع مستحضرات اليوم 
المتطّورة. احصلي على بشرة ناعمة، 
خالية من الشوائب، أقوى من العمر 

ومشرقة كبياض الثلج.

بيضاء الثلج

1• SISLEY PARIS Velvet 
Nourishing Cream with 

Saffron Flowers 
2• GUERLAIN Orchidée 

Impériale Black The Cream
3• LA PRAIRIE Skin Caviar 

Luxe Cream

2
3

1
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الّلونين  بتدّرجات  تتزّين  شفاهِك  دعي 
كّل  من  استفيدي  والزهرّي.  األحمر 
لتكوني  الجمالّية  الدور  لِك  تقّدمه  ما 
فيه  تبرز  ماكياج  وصاحبة  الموضة  على 

الشفاه المشاغبة.

الثنائّي المشاغب

1•CHANEL La Palette Caractère 
Limited Edition

2•SEPHORA COLLECTION 
Cream Lip Stain Liquid 

Lipstick in Watermelon Slice
3•DOLCE & GABBANA 

BEAUTY Dolcissimo Matte Liquid 
Lipcolour in Orange

4•TOO FACED Melted Liquified 
Long Wear Lipstick in 

Melted Berry
5•CHRISTIAN LOUBOUTIN 

Loubiminette Sheer Voile in 105 S
6•DIOR Diorific Lipstick Limited 

Edition Velvet Color Lipstick
in Désirable

7•SISLEY PARIS Le Phyto Rouge 
in Rouge Rio

8•GUERLAIN Rouge G De 
Guerlain Customizable Lipstick 

in Cherry Red
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1•CHARLOTTE TILBURY Stars 
In Your Eyes Palette
2•LANCÔME Cut Crease Palette
3•GUERLAIN Electric Look 
Palette
4•WOW BY WOJOOH All Eyes 
On Me Shadow Palette

عيناِك أشبه بلوحٍة فّنية كستها األلوان 
بمختلف تدّرجاتها، لتنبعث بالتالي منها 
بظالل  جفنيِك  لّوني  اإليجابّية.  الطاقة 
على  وتجّرئي  ومبهجة  صاخبة  عيون 

اعتماد األزرق، األحمر، البرتقالّي.

لوحات فنّية
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عطره يسكن المكان الذي يكون فيه! هو رجل DIOR الجّذاب الذي يبّدل 
شخصّيته بحسب القارورة التي يختارها في كّل يوم جديد ليترك انطباعًا 
الهواء،  الماء،  الخمسة،  الطبيعة  عناصر  وسط  القوارير  ترتاح  وراءه.  حسّيًا 
بالفعل  وكأّنه  يشعر  كي  للخيال  المجال  تترك  والمساحة  التراب،  النار، 

يتنّشق العبير المنعش الخشبّي أو الشرقّي. 

Rania Khoury :مديرة الإنتاج -  Dima Farhat :تن�سيق - Elie Abi Hanna :ت�سوير
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 DIOR Homme Sport Eau de Toilette عطر

 DIOR Homme Sport Very Cool Sprayو
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 DIOR Fahrenheit Eau de Toilette عطر
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DIOR Sauvage Eau de Parfum عطر
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 DIOR Eau Sauvage Parfum عطر
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DIOR Homme Eau de Toilette عطر
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صيحات الجمال

ماكياجِك يحتفل أيضًا
السّنة!  مدار  على  يتوّقف  أن  يجب  ال  اإلحتفال 
اعكسي  بالجمال.  األمر  يتعّلق  حين  خصوصًا 
البريق،  الجميلة في ماكياجِك من خالل  األجواء 
األلوان القوّية واألكسسوارات الملفتة. استوحي 
لِك من كواليس أحدث  4 أساليب جمعناها  من 

وأجمل عروض األزياء.

كأّن عينيِك جانحان يرفرفان بحرّية! هذه الصيحة هي أكثر من 
جريئة ويمكن اعتمادها خالل حضور حفٍل ممّيز. يحتّل اآليالينر 

كّل مساحة الجفنين بلوٍن أزرق معدنّي، يمكن تطبيقه بواسطة 
علبة ظالل عيون ذات تركيبة كريمّية. لن تحتاجي إلى أّي مستحضر 

ماكياج إضافّي، فمع العيون القوّية، ال تطّبقي أحمر الشفاه. 

Mad Metallic

لتطبيق هذا املاكياج، 

ا�صتخدمي ال�رشيط الّل�صق 

لتحديد ر�صم الآيليرن.

 PAT MCGRATH
 LABS Dark Star

 006 Ultraviolet
Blue
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اإعداد: جويل الدكا�ش
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�صعي طبقة من الكون�صيلر على 

اجلفنني اأو ال�صفاه قبل تطبيق 

داً 
ّ
حبيبات اجلليرت كي تلت�صق جي

دون اأن تخرب.
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 KAT VON D
 Current Crush
 Glitter Gel in

Tesoro Gold

 MARC JACOBS
 BEAUTY See-Quins

Glam Glitter Eye-
shadow in Copperazi

 MAKE UP
 FOR EVER

 Star Lit Glitter
 in Holographic

Silver

Glitter Freeze
  Festive Season ال يمكن أن نقول

دون رّش أمواج من البريق على 
الشفاه أو العيون. اخترنا من 

مجموعات ربيع وصيف 2019 
لألزياء الجاهزة، إطالالت ترتكز على 

الجليتر الذهبّي أو الفضّي.

H
A
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E
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كي تكون اإطللتِك مطبوعة بروح 

Festive Season، ولكن بطريقٍة غري 
ة ومثرية للنتباه، ما عليِك �صوى 

ّ
عادي

و�صع اأك�ص�صوار الراأ�ش امل�صنوع من 

التول اأو على �صكل �صبك.

الغموض هو سّيد الموقف! يتسّلل إلى 
الماكياج من خالل ظالل عيون دخانّية 
ليضفي شخصّية على اإلطاللة ويمنح 

للجاذبّية مفهومًا أكثر عمقًا. في 
ماكياج Chanel Couture لمجموعة 
خريف وشتاء 2019-2018 تداخلت 

حبيباٌت المعة إلى رسم ظالل العيون، 
فوق وتحت الجفنين وبّثت إضاءة ذهبّية 

محيطة للنظرات. جّربي هذه الصيحة.
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 CHARLOTTE
 TILBURY

 Super Star Lips
in Pillowtalk

 HUDA BEAUTY
 Obsessions

 Eyeshadow Palette
in Smokey

 TOO FACED
 Glitter Pop
 Eyeliner
 Peel-Off  in Yes
Way Rose

 GIVENCHY
 Ombre Couture

 Cream Eyeshadow
in Rosy Black

Maison Michel

صيحات الجمال

 CHANEL
 Coromandel
 Collier Fleur

de Laque

 
C

O
U

T
U

R
E

 F
W

18
G

E
O

R
G

E
S 

C
H

A
K

R
A

Mysterious Dark



JAMALOUKI.NET149

كي يدوم اأحمر ال�صفاه الأحمر 

لوقٍت اأطول، �صعي طبقة رقيقة 

من الفاوندي�صن على ال�صفاه، تليها 

قي 
ّ
 طب

ّ
ة، ثم

ّ
طبقة من البودرة احلر

اأحمر ال�صفاه.

ثنائّي الزهرّي مع األحمر الذي اقتحم 
عالم الموضة، بات رائجًا أكثر وأكثر في 
عالم الماكياج أيضًا. لن تكون إطاللتِك 
مبالغًا بها إذا وضعِت القليل من ظالل 
العيون الزهرّية بلمساٍت ناعمة وطّبقِت 

أحمر الشفاه األحمر غير الاّلمع في 
إطاللة واحدة، لكن إذا كنِت ال تحبّين 
المخاطرة، استخدمي في ماكياجِك 

فقط الّلون الزهرّي.
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 CLINIQUE
 Happy Cheeks
 Pop Blusher in

Berry

 TARTE COSMETICS
 Palette Rainforest
 Of  The Sea Sizzle

 Eyeshadow

 DIOR Rouge
Dior Couture

in 999
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مقابلة

لنقل  أو   Izabel Goulart قابلنا  كوننا  حليفنا،  الحّظ 
Iza، ألّن عالقتنا بها لم تعد رسمّية. في بيروت وباريس 
كان لقاؤنا معها، وعايّنا عن كثب كيف تعيش، كما 
الطاقة  استقطاب  دائمًا  تحاول  أّنها  كم  الحظنا 
تنعكس  الداخلّية  الراحة  أّن  تؤمن  ألّنها  اإليجابّية، 
حتمًا جمااًل خارجّيًا. الكّل يسأل، هل تأكل، هل تشرب 
األبدّي!  الشباب  بركة  في  تسبح  هل  سحرّيًا،  مشروبًا 

هذا هو أسلوب حياتها.

يف عمر الـ60، أريد أن 
أركض الماراتون!

اإعداد: جويل الدكا�ش
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ما هو �شعارِك يف احلياة؟

 هو كّل �صيء يف احلياة.
ّ
ال�صلم الداخلي

ما الذي يحّفزِك؟

احلياة بحّد ذاتها.

املوهبة اخلفّية التي متلكينها؟

اأ�صتطيع ترتيب املنزل يف يوٍم واحد حتى يبدو  اأنا منّظمة ب�صكٍل كبري. 

وكاأّنه جديد.

هل من حميٍة معّينة تّتبعينها؟

نة. عندما اأكون يف منزيل، 
ّ
ًا، ولي�ش حمية معي

ّ
اأّتبع منط حياة �صحي اأنا 

اأطهو بنف�صي، مثًل اأح�رّش يف ال�صباح فطور اجلرانول. عندما اأكون خارج 

.
ّ

املنزل اأقوم بطلب الّلحوم، ال�صمك اأو الدجاج امل�صوي

ماذا عن الريا�شة؟ 

 يف كّل حني، فهذا 
ّ
ة واأن اأ�صعر بال�صلم الداخلي

ّ
اأريد اأن اأكرب بطريقٍة �صحي

لِك ال�صعور بالراحة والثقة. عندما اأ�صبح يف عمر الـ60 اأريد اأن 
ّ
الأمر يخو

، بل 
ّ
اأّنه ل يجب الرتكيز على املظهر اخلارجي اأعتقد  اأرك�ش املاراتون. 

على ما يوجد داخل الإن�صان.

ما هو ال�رسّ كي تكوين �شعيدة ومتاأّلقة يف كّل الأوقات؟

اأن  اإىل جانب  اإطللتِك.  �صعورِك بالراحة وال�صعادة �صينعك�ش حتمًا على 

بِك  ًا 
ّ

خا�ص وقتًا  دائمًا  �صي 
ّ
تكر اأن  عليِك  يجب  اأختًا،  ًا، 

ّ
اأم امراأة،  تكوين 

والتوا�صل مع العنا�رش التي ت�صعرِك اأّنِك باأف�صل حالتِك.

هل اأحببِت نف�شِك يف كّل مراحل حياتِك؟

اأحرتم  عندي،  ما  اأف�صل  اأقّدم  حالتي،  باأف�صل  اليوم  اأنا  ل،  بالطبع  ل 

الآخرين واأحاول اأن اأقوم باخليارات ال�صحيحة.

ما هو �رسّ ن�شارة ب�رستِك؟

الأمر يتعّلق مبا تاأكلينه وبالهرمونات. اأنا اأ�رشب الكثري من املياه 

خلل اليوم.

كم �شاعة تنامني يف اللّيل؟

8 �صاعات.

ن�شيحة جمالّية اأو طريقة معّينة اكت�شبِتها من والدتِك اأو جّدتِك:

ي اأي�صًا مل متلك يومًا م�صطًا لل�صعر. لذا، 
ّ
مل تكن جّدتي مت�ّصط �صعرها اأبداً! اأم

اأنا ورثت جينات رائعة جعلت �صعري جميًل واأنا ل اأقوم بتم�صيط �صعري 

ة، اأربط �صعري على �صكل 
ّ
كثرياً. عندما اأريد اأن اأح�صل على ت�رشيحة طبيعي

و�ش، بعد فرتة وجيزة، 
ّ
ذيل ح�صان عاٍل، واأقوم بلّف اخل�صلت بوا�صطة دب

ة.
ّ
جاٍت طبيعي

ّ
اأفّك الذيل واأح�صل على ت�رشيحة ذات حجم وبتمو

م�شتح�رس ل ت�شتطعني العي�ش من دونه:

�صريوم من Dr. Barbara Sturm الذي يبقي ب�رشتي رطبة.

عطرِك:

.Viktor & Rolf من Flowerbomb عطر

اأ�رسار للتقاط اأجمل �شور لإن�شتقرام:

ة كما 
ّ
ة وتن�رشي اللحظات احلقيقي

ّ
اأن ت�صعري بالّلحظة، اأن تكوين طبيعي

هي دون قناع. ل تاأخذي الأمور على حممل اجلّد.

"يجب عليِك أن تكّرسي دائمًا 
وقتًا خاّصًا بِك والتواصل مع 

العناصر التي تشعرِك أّنِك 
بأفضل حاالتكِ."

Viktor & Rolf

 DR.
 BARBARA

 STURM
 Hyaluronic

Serum

BodyByIza#
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تحقيق جمال

 Audrey Hepburn ،Elizabeth Taylor ،Jennifer Lopez
تنتمي كّل واحدة من أولئك النجمات إلى حقبٍة معّينة، 
البشرة  بينهْن:  جمعت  واحدة  جمالّية  صفة  لكن 
بـGlow شهرًة  المعروفة  الصيحة  نالت هذه  المتوّهجة! 
الكونتورنغ  صيحة  من  اّتباعًا  أكثر  اليوم  وباتت  واسعة 
بشرة  تعني  المتّوجة  البشرة  ألّن  أضواؤها.  خفتت  التي 
من  خالية  حياٍة  عيش  على  التركيز  يجب  وصّحية،  شاّبة 
األساسّيات،  إلى  للعودة  الصيحة  هذه  تدعوِك  التلّوثات. 
للتمّسك باألسلوب الطبيعّي الذي ينعكس على وجهِك 
باشري  شّفاف.  تأثيٍر  وذات  مضيئة،  نقّية،  بشرة  خالل  من 
التي  الماكياج  مستحضرات  اختاري  حياتِك،  نمط  بتغيير 

تسّلط الضوء على جمالِك دون تغيير مالمحِك!

سنعّلمِك اللعبة 
وكّل أسرارها

اإعداد: جووي غ�صطني – دميا فرحات

AllThatGlow#
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GlowFromWithin#
 كبري على ب�رشتِك، فعي�ش منط 

ٌ
ة تاأثري

ّ
للعوامل اخلارجي

الب�رشة.  على  اإ�رشاقًة  �صينعك�ش  و�صليم  ي 
ّ
�صح حياة 

ال�صم�ش،  ة 
ّ
لأ�صع طويلة  لفرتة  �ش 

ّ
التعر باملقابل، 

عة 
ّ
امل�صب بالأطعمة   

ّ
غني  

ّ
غذائي نظام  اّتباع  التدخني، 

ب�رشتِك  �صيجعل  الكافيني  ات، 
ّ
وال�صكري بالدهون 

ة واّتباع 
ّ
متعبة. نن�صحِك بالتخّلي عن العادات امل�رش

املاأكولت  تناويل  هنا!  لِك  �صنقّدمها  التي  الن�صائح 

ة بالربوتيني كالبي�ش والّلحوم، فهي ت�صاهم يف 
ّ
الغني

ة للمحافظة على �صباب 
ّ
تعزيز ماّدة الكولجني الأ�صا�صي

الب�رشة. الدهون املفيدة املوجودة يف زيوت الأ�صماك، 

نن�صى  اأن  دون  ب�رشتِك،  ترطيب  تعّزز  ال�صاملون،  مثل 

والفاكهة،  اخل�صار  يف  املوجودة  الّلمتناهية  الفوائد 

التي  والفيتامينات  الأك�صدة  مب�صاّدات  ة 
ّ
غني لأّنها 

ية 
ّ
كم ا�رشبي  والأمرا�ش.  ال�صيخوخة  علمات  حتارب 

ة 
ّ
وافرة من املياه، 2 لرت يف اليوم، فهذه اخلطوة اأ�صا�صي

للح�صول على ب�رشة متوّهجة.

مع التقّدم يف ال�صّن، يرتاجع اإنتاج ماّدة الكولجني يف 

تبداأ  وبالتايل  الب�رشة  جفاف  اإىل  يوؤّدي  وهذا  اجل�صم، 

بة بالظهور. لهذه املاّدة، 
ّ
اخلطوط والتجاعيد غري املحب

املرونة  توفري  طريق  عن  التوّهج،  تعزيز  على  قدرة 

اإذاً، كب�صولٍت حتتوي على  للب�رشة. تناويل  ة 
ّ
ال�رشوري

ة بهذه املاّدة.
ّ
لت الكولجني اأو حتى املياه الغني

ّ
مكم

اإلشعاع الداخلّي ينعكس على بشرتِك

ل  Vital Protein هو الكولجني املف�صّ
!Kourtney Kardashian لدى

تحقيق جمال
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 VITAMIN WATER
Revive Fruit Punch

 THE BEAUTY
 CHEF

 Glow Inner
Beauty Powder

 LOVE
 WELLNESS

Good To Glow

 VITAL
 PROTEINS

 Beauty
Collagen
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الوقاية  كرمي  تطبيق  اأّن  عن  بالتاأكيد  �صمعِت 

ب�رشٍة  على  احل�صول  يف  ي�صاهم  ال�صم�ش  من 

اإّن 90 % من التجاعيد  اإْذ  ية، 
ّ
متوّهجة و�صح

كخطوٍة  ال�صم�ش.  ة 
ّ
لأ�صع �ش 

ّ
التعر عن  ناجمة 

اختاري  ال�صريوم!  اعتماد  تهملي  ل  تالية، 

ًا بالعنا�رش امل�صاّدة للأك�صدة 
ّ
م�صتح�رشاً غني

ومباّدة ب�رشتِك  عن  ال 
ّ
فع كمدافٍع  تعمل  التي 

ماّدة  ة 
ّ
كمي تعّزز  التي   Pentapeptides

 
ٌ
دور اأي�صًا  للرتينول  اجل�صم.  يف  الكولجني 

اآثار  على  والتغّلب  املاّدة  هذه  تعزيز  يف 

الروا�صب،   
ّ
امل�صام تغّطي  عندما  ال�صيخوخة. 

كالزيت وخليا اجللد امليتة، يت�صّخم حجمها، 

منتظم.  ب�صكٍل  ب�رشتِك  بتق�صري  قومي  لذلك، 

متنح  التي  ة 
ّ

اخلا�ص الأقنعة  اأي�صًا  قي 
ّ
طب

ب�رشتِك توّهجًا.

اهتّمي بصّحة بشرتِك

•طّبقي المستحضرات الجمالّية 
على بشرتِك، ملتزمة بترتيب تطبيق 

التركيبة الرقيقة ثّم السميكة. 
إذا قمِت بتطبيقها في االّتجاه 
المعاكس، سيحجب المكّون 
ذات التركيبة السميكة مساّم 

بشرتِك وسيمنع اختراق المنتجات 
األخرى، فلن تنالي بالتالي النتيجة 

المنتظرة.
•ال تهملي منطقتّي الرقبة 

والصدر أثناء تطبيق مستحضرات 
العناية بالبشرة.

TIPS

Note
معظم الكرميات حتتوي على 

ًا 
ّ
نات تخلق حاجزاً وقائي

ّ
مكو

على �صطح الب�رشة للمحافظة 

على رطوبتها. لذا، رّطبي 

ب�رشتِك قبل اأن جتّف.

 Glycolic Acid ملاّدة

قدرة كبرية على اخرتاق 

ة، 
ّ
طبقات الب�رشة بفعالي

للتخّل�ش من خليا 

تة.
ّ
اجللد املي

ل تهملي تطبيق 

ها 
ّ
الفيتامينات، اأهم

الفيتامني C، خ�صو�صًا اإذا 

 خاليًا 
ّ
كان نظامِك الغذائي

من الربتقال والربوكلي.

 GUERLAIN
 Abeille Royale
Bee Glow

 FRESH
 Vitamin Nectar
 Moisture Glow
Face Cream

 NUFACE
 Prep-N-Glow
 Cleansing
Cloths

 GLAMGLOW
 Mega
 Illuminating
 Moisturizer in
Nude Glow

 OLEHENRIKSEN
Glow Cycle Retin-
ALt Power Serum

 KNC All Natural
 Collagen Infused
Lip Mask

 STRIVECTIN
 5-Minute Weekly

Glicolic Peel

 GLOSSIER
 Glossier

Super Glow

 LEEGEEHAAM
 Vita Propolis
Ampoule

 DR. DENNIS GROSS
 C+ Collagen Deep
Cream

 MIMI
LUZON
24K
 Pure Gold
 Glow

SkinCareGlow#
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اجلمال،  عامل  عن  يومًا   
ّ
الطبيعي املاكياج  يغب  مل 

ل  ة 
ّ
اأ�صا�صي ة 

ّ
جمالي قاعدة  و�صيبقى  كان  اإّنه  اإْذ 

�صيحة  طغت  الأخرية،  ال�صنوات  يف  تخّطيها.  ميكن 

متابعات  على  واأّثرت  اجلمال  عامل  على  الكونتورنغ 

ب�صيحة  موؤّخراً  لت�صتبدل   ،
ّ
الجتماعي التوا�صل  مواقع 

جديدة وهي اأ�صلوب Glass Skin اأي املاكياج الّلمع. 

ال�صيحة،  لهذه  الرتويج  يف  كبري  دور   Glossier لدار 

اأن  دون  ثانيًا،  واملاكياج  ًل 
ّ
اأو الب�رشة  اختارت  لأّنها 

باأ�رشار  يعرف  ما  اأي   ،K-Beauty �صيحة  نن�صى 

ات 
ّ
التقني بف�صل  العامل  اجتاحت  التي   

ّ
الكوري اجلمال 

الن�صاء  لدى  املتوّهجة  فالب�رشة  املعتمدة.  ة 
ّ
الثوري

مثايّل   
ٌ
معيار هي  بل  �صيحة،  د 

ّ
جمر لي�صت  ات 

ّ
الكوري

كالزجاج.  ولمعة  مرّطبة،  بب�رشة  تتلّخ�ش  للجمال، 

اإ�رشاقة لوجهِك بدًل من حتديد ملحمه  �صيحة تعطي 

ا�صتخدام  من  بّد  ل  عليها،  للح�صول  لذا  وتعديلها، 

ة.
ّ
م�صتح�رشات برتكيبٍة خفيفة وغري م�رش

الماكياج المتوّهج

تني على الأقّل للتخّل�ش من ال�صوائب.
ّ
•نّظفي ب�رشتِك مر

 
ّ
اجلمايل روتينِك  يف  ة 

ّ
الأ�صا�صي الكرميات  قي 

ّ
•طب

ورّطبي ب�رشتِك قبل البدء بتطبيق املاكياج.

الهايليرت   
ّ
ثم خفيفة،  برتكيبة  الأ�صا�ش  كرمي  قي 

ّ
•طب

ال�صدغ  الأنف،  عظمة  اخلّدين،   
ّ
عظمتي على  ال�صائل 

واأعلى ال�صّفة، للح�صول على املزيد من التوّهج.

ة على خّديِك.
ّ
•�صعي القليل من البودرة الوردي

ع لل�صفاه.
ّ
•اأكملي اإطللتِك من خلل تطبيق ملم

تًا )ميكن اأن يكون ذا تاأثري 
ّ
•ل تن�صي اأن تر�ّصي رذاذاً مثب

( على ب�رشتِك.
ّ

لوؤلوؤي

كيف تحصلين على بشرة بأسلوب Glass Skin؟

من  هي   Jennifer Lopez
خالقة   

ّ
اأي  Trendsetter اأ�صهر 

من  اأوائل  من  وكانت  لل�صيحات 

خ�صو�صًا   ،Glow �صيحة  اّتبع 

 If You Had بعد اإطلقها اأغنية

التي  ات 
ّ
الت�صعيني My Love يف 

وقتذاك،  ال�صاعة  حديث  اأ�صبحت 

ب�صبب اإ�صعاع ب�رشتها.

تحقيق جمال

MakeUpGlow#
Bronze

r

Glow

 GUERLAIN
 Abeille Royale
Bee Glow

 CHARLOTTE
 TILBURY
 Overnight
 Broncé &
Glow Mask

 FENTY
 BEAUTY Body
 Lava Body
Luminizer

TARTE
 COSMETICS
 Radiance
 Drops -
 Rainforest
 of  the Sea™
Collection

 STILA
 Glitter &
 Glow Liquid
 Eye Shadow
 in Rose Gold
Retro

Rihanna

Jennifer Lopez

اق هي و�صيلتِك لإطلق العنان 
ّ
�صيحة املاكياج الرب

لأ�صلوب Christina Aguilera وBeyoncé خلل 

اإىل  اليوم  عادت  ال�صيحة  هذه  ات! 
ّ
الت�صعيني فرتة 

�صابقًا،  عليه  كانت  ا 
ّ
مم واأقوى  ة، 

ّ
اجلمالي ال�صاحة 

خلل  الكربى  الدور  ات 
ّ

من�ص معظم  على  برزت  اإْذ 

عنا�رش  كّل  واكت�صحت   2019-2018  
ّ
عامي

ئي واّتبعي هذه 
ّ
الوجه من العينني اإىل ال�صفاه. جتر

ال�صيحة مبختلف الألوان!

Sephora
2018 ƒ«fƒjh πjôHCG …ô¡°T ÚH
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هل تعانني من ب�رشٍة �صاحبة، ومل تنلي نتيجًة مر�صية 

من خلل ا�صتخدام الكرميات؟ احلّل �صهل، فالعلجات 

على  تعك�ش حياًة  اأن  قادرة  ة، 
ّ
اجلراحي ة غري 

ّ
التجميلي

ب�رشتِك! حقن PRP اأي Platelet Rich Plasma هي 

الّلواتي   Kardashian الأخوات  لدى  الأ�صهر  العلج 

هذا  يق�صي  �صيحة.  اإىل  ل 
ّ
ليتحو انت�صاره  يف  �صاهمن 

ة وحقنها يف 
ّ
الدموي ال�صفائح  با�صتخراج منِك  العلج 

 Cool Touch ة
ّ
ا تقني

ّ
اأم  .

ّ
ب�رشتِك لتتغلغل يف امل�صام

من  ب�رشتِك  ة 
ّ
�صح تعّزز  ة 

ّ
تقني ل 

ّ
اأو فهي   ،Laser

اأن نن�صى العلجات املق�رّشة  الداخل اإىل اخلارج، دون 

 Mesotherapy علج  اأي�صًا  هناك  اأي�صًا.  املفيدة 

ة 
ّ
نباتي م�صتخل�صاٍت  من  احلقن  فيه  ت�صتخدم  الذي 

وفيتامينات مغّذية.

عالجات ثورّية

موجة السوشيال ميديا
�صاهمت   ،

ّ
الجتماعي التوا�صل  و�صائل  اأّن  �صّك  ل 

الب�رشة  �صيحة  على  ال�صوء  ت�صليط  يف  كبري  ب�صكٍل 

اعتمدتها جنمات مثل  اأن  بعد  املتوّهجة، خ�صو�صًا 

حتى  اأو  وغريهما   Jennifer Lopez ،Rihanna
هذه  قن 

ّ
يطب ونا�صطات  نات 

ّ
ملدو فيديو  انت�صار  مع 

على  كبري   
ٌ
تاأثري نات 

ّ
للمدو بخطوة.  خطوة  ال�صيحة 

امل�صتح�رشات  اأّن  من  الرغم  فعلى  املبيعات،  ن�صبة 

اأّن  اإّل  كبرية،  ٍة 
ّ
ب�صعبي حتظى  تزال  ل  الّلمعة  غري 

ة 
ّ
�صعبي الأكرث  اليوم  هي  الّلمعة  امل�صتح�رشات 

بح�صب اأرقام املبيعات.

Contouring

 كونتورينغ
ّ
وجه م�صيء ومن ثم

SocialMediaGlow#

GlowTreatments#

ة 
ّ
الأمريكي الدور  تكن  العادة، مل  خلفًا 

بل  ال�صيحة،  هذه  م�صدر  ة 
ّ
والأوروبي

هي   Glow Recipe ة! 
ّ
اجلنوبي كوريا 

ة، ت�صّدرت 
ّ
 الدور اجلمالي

ّ
واحدة من اأهم

مراتب   2018 العام  يف  مبيعاتها 

مرتفعة ومتّكنت من جني اأكرث من 30 

مليون دولر.

 GLOW
 RECIPE
 Watermelon
 Glow Sleeping
Mask

 SHISEIDO
 Synchro
 Skin Glow
 Luminizing
 Fluid
Foundation

Scarlett Johansson

Aimee SongAriana Grande

 #glow ها�صتاق  اجتاح 

اأكرث  بلغ  اإْذ  ان�صتقرام،  موقع 

ات التي 
ّ
من 8 مليون عدد املر

تخّطى  بينما  فيها،  ا�صتخدم 

 #contouring ها�صتاق 

املليون ون�صف.

اأ�صيل عمران

هدى قّطان

Non-Touring
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تحقيق عطور

قراراتها  وتّتخذ  بنفسها  طريقها  ترسم  سعيدة،  جميلة،  مستقّلة،  امرأة  نقول  عندما 
في الحياة والحّب بكّل ثقة، تتراءى أمامنا حتمًا امرأة DIOR. تبحث دائمًا عن كّل جديد، 
 J’adore تسابق العصر وتنتهز الفرص، تتوق للمستقبل وال ترضى بالقليل. لها، ابُتكر عطر
Absolu الذي يمزج في قارورته كّل الحقبات، صيحات الموضة، المواسم واألحاسيس... 

امرأٌة أيقونّية لن يليق بها إاّل عطر أيقونّي! 

الذهب الخالص يف قارورة

اإعداد: ميادة اأبوخزام 

DIOR
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ة عن التعريف، 
ّ
ة من Dior غني

ّ
عطور J’adore الأيقوني

الأزهار،  مزيج  هي  احلّد.  هذا  اإىل  حمبوبة  يجعلها  ما 

ويف  ملب�صِك  على  تعلق  التي  ة 
ّ
العطري احلديقة  تلك 

العامل  غزا   
ّ

ثوري اأي�صًا. عطر  الآخرين  وذاكرة  ذاكرتِك 

 J’adore كلمة  وباتت  الأوىل  نفحاته  انطلق  منذ 

على  للح�صول  يتهافنت  الّلواتي  الن�صاء  لدى  هو�صًا 

كّل فرتة. عطر  تتجّدد يف  التي  ة 
ّ
الذهبي القارورة  هذه 

ترتاق�ش  التي  اخللطة  هو  اجلديد   J’adore Absolu
 François فيها الأزهار احللوة، على اأنغام املاي�صرتو

النفحات  بحبك  العطر  �صانع  قام   .Demachy
حمرتف!  م 

ّ
م�صم وكاأّنه  ة، 

ّ
وحرفي ة 

ّ
فني بكّل  ومزجها 

ة 
ّ
يقول: " يف تركيبة العطر اجلديد، اأردت اأن تطغى قو

والورود".  الربتقال  نفحات  اإىل  اإ�صافًة  اليا�صمني، 

اجلديد، منها  العطر  ا�صتخدمت يف  عّدة  يا�صمني  اأنواع 

ياأ�رش  ل 
ّ
الأو ة. 

ّ
الفرن�صي غرا�ش  منطقة  ويا�صمني  الفّل، 

ة دافئة 
ّ
ته، والثاين يكت�صي بلم�صاٍت فاكهي

ّ
ِك بقو

ّ
حوا�ص

تّتخذ  غرا�ش  منطقة  يا�صمني  زهرة  بروفان�ش.  ك�صم�ش 

ة 
ّ
اأيقوني فهي  العطر،  �صانع  قلب  يف  لها  زاً 

ّ
ممي مكانًا 

عند  املنا�صب،  الوقت  يف  ُتقطف  اأن  عليها  ورقيقة. 

ة. اأخرياً، مل�صٌة من رحيق 
ّ
�صاعات ال�صباح الأوىل الندي

انتعا�صًا  ال�صابق  املزيج  اإىل  لت�صيف  تاأتي  املغنوليا 

باليه  برق�صة  اأ�صبه  الرتكيبة  ت�صبح  وهكذا،  ًا. 
ّ
طبيعي

على  فتحافظ  القارورة،  ا 
ّ
اأم الأزهار!  فيها  تتمايل 

العقد  على  ة 
ّ
ع�رشي تعديلٍت  مع  الأيقويّن  �صكلها 

 امللتّف حول عنقها، لتنب�ش بالأنوثة املطلقة، 
ّ
الذهبي

ة 
ّ
الأمريكي النجمة  غريها  ن 

َ
وم ثمينة.  جوهرٌة  وكاأّنها 

 J’Adore يليق بها متثيل عطر ،Charlize Theron
Absolu من Dior؟

"J’adore Absolu هو حتمًا 
قصيدة تعبيرّية عن األزهار 
المطلقة التي تتطّلب دّقة 

في معالجتها. ما من إمكانّية 
للعمل على كّل األزهار 

بالطريقة نفسها، فعليِك أن 
تخلقي فوارق وحوارات بينها." 

François Demachy

2015 2012

20162017

Charlize Theron يف اإعلنات 
عطور J’adore عرب ال�صنني
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ار
ّ
اإعداد: �صوزان النو

وأنا واحدة من "كلكْن"! لكن  لندن واالرتماء في أحضانها!  التسّوق والسهر في  نريد  لندن! كّلنا  إلى  الهرب  نريد  لندن! كّلنا  كّلنا نحّب 
أن أرغب بأن أكون لندنّية، أاّل تغادرني هذه الرغبة ألّياٍم عّدة، فذلك فعٌل يتطّلب قّوة تأثير كتلك التي تملكها دار BURBERRY بإرثها 
البريطانّي العظيم، يتطّلب تجربة لندنّية تشعل حواّسي الخمس، يتطّلب التعّرف على امرأة ال تستطيع تخّيل نفسها ولدت في مدينة 

غير لندن، مثل Cara Delevingne، ويتطّلب عطرًا سافرت لحضور إطالقه، لكن عدت مرتديًة إّياه، وما زلت، اآلن وكّل يوم...

أريد أن أكون "لندنّية"!

-

دال يمكن الآكتفا  من لندن! د



JAMALOUKI.NET161

واحدة من االأمور التي ال ميكن اأن اأن�ساها عن هذا العطر، 

االأزياء  عار�سة  رتها 
ّ
�سو التي  ة 

ّ
االإعالني احلملة  اأّن 

املراأة  روح  دًة 
ِّ
جم�س  Cara Delevingne ة 

ّ
الربيطاني

راأ�سها  م�سقط  اأرجاء  جتوب  ة 
ّ
باحليوي املفعمة  ة 

ّ
اللندني

اأغنية  يوؤّدي  اجلّذاب  الدافئ   Cara ب�سوت  اّت�سمت  لندن، 

    .Maybe it’s Because I’m a Londoner
 
ّ
! هو فاكهي

ّ
واإذا كان يل اأن اأ�سف عطر Her بكلمة واحدة، لكنت قلت: �سهي

ة 
ّ
التوتي الثمار  ة، تفوح مقّدمته بدفقة من نفحات 

ّ
 ناب�ض باحليوي

ّ
وزهري

ة، 
ّ
احلمراء والداكنة، فيما ينب�ض قلبه بن�سمات اليا�سمني والبنف�سج الزهري

ا قاعدته فتتمّثل يف العنرب اجلاّف وامل�سك.    
ّ
اأم

 Burberry Her Eau اجلديد  العطر  على  ف 
ّ
التعر رحلة  يف 

حفل  ح�رضت  لندن:  يف  يومني  دامت  التي   de Parfum
و�سانعه   Cara Delevingne �سفريته  بوجود  العطر  اإطالق 

 
ّ
ثم  ،38gGrosvenor Square يف   Francis Kurkdjian

يومني  ق�سيت  وبعدها  معهما،  منف�سلتني  مقابلتني  اأجريت 

ق 
ّ
اأ�سبه بحلم لعا�سقة للطعام والروائح. لقد اأرادت الدار اأن نتذو

روائح  نكهات،  من  ة، 
ّ
احل�سي ذاكرتنا  يف  تنطبع  اأن  لندن،  طعم 

واأزهار الفاوانيا التي اأحاطت بنا اأينما ذهبنا، متامًا كما ي�سف 

وقد  املتناغمة...  النفحات  من   
ّ

قوي "مزيج  العطر:   Francis
ة 

ّ
د الروح الربيطاني

ّ
ة التي جت�س

ّ
ة ال�سم�سي

ّ
اأ�سفر دمج الثمار التوتي

زة للغاية". 
ّ
مع مزيج العنرب وامل�سك عن هذه ال�سمة املمي
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Cara Delevingne
Her مرحة، مزاجّية ومتأقلمة كعطر

ب�سعرها   Cara جل�ست   ،Café Royal فندق  يف  جناٍح  يف 

�سائر  يف  دونه  من  تكون  اأن  ل  تف�سّ الذي  ماكياجها  الق�سري، 

 :Burberry من  طبعًا  اأ�سود  و�رضوال  اأبي�ض  وقمي�ض  امها، 
ّ
اأي

رائعة  بالتاريخ،  تنب�ض  مدينة  لندن  االآن،  النافذة  من  "اأنظري 
واأنا حمظوظة جّداً لكوين ن�ساأت هنا، يف هذا املزيج من الثقافات 

والفنون! يف لندن هنالك دائمًا �سيء تقومني به، واأجمل ما يف 

لتكوين  لندن  اأن تكوين مولودة يف  لي�ض عليِك  اأّنه  فيها،  احلياة 

متّثل  وبكونها  بلندن  فخورة  هي  حياة".  طريقة  فهي  ة، 
ّ
لندني

ة للعطر الذي تقول اإّنه يذّكرها برائحة 
ّ
مدينتها يف احلملة االإعالني

العطر.  لندن فريدة من نوعها وكذلك  "بالن�سبة يل، رائحة  لندن: 

ة، 
ّ
الطبيعي اجل�سم  رائحة  التاأقلم مع  وبالقدرة على  باخلّفة  ز 

ّ
يتمي

فرح  اأي�سًا  هو  امراأة.  كّل  على  خمتلفًا  يبدو  اأّنه  فيه،  ما  فاأجمل 

ترجم   Francis Kurkdjian اأّن  تعتقد  كانت  اإْن  اأ�ساألها  جّداً". 

تها يف هذا العطر الذي يعترب متفائاًل، مرحًا، لكن يفر�ض 
ّ
�سخ�سي

 املزاج ولكّنه مقِنع، كما ي�سعب و�سفه بدّقة، وهي 
ّ

نف�سه، متغري

ة Cara. جتيب: "اأعتقد اأّنه كان ميلك �سورة 
ّ
�سفات تطبع �سخ�سي

من  تخجل  ال  امراأة  وهي  العطر،  �سنع  عندما  لته 
ّ
خمي يف  المراأٍة 

من  واحدة  واأنا  النهاية،  حتى  �سيء  بكّل  وتقوم  مزاجها  اإظهار 

الن�ساء الّلواتي ال يخجلن مب�ساعرهّن ومبزاجهْن". اأريد اال�ستفادة 

من جل�ستي معها الأح�سل على واحد من اآرائها اجلريئة، فاأ�ساألها 

الظلم ويف حملها  اأن تكون مقنعة يف ثورتها على  كيف ميكنها 

ة، وهي واحدة من وجوه عامل املو�سة 
ّ
للعديد من الق�سايا االإن�ساني

واجلميع  متناق�سة  "احلياة  منه:  عي�سها  تك�سب  الذي  املرتف 

اأّن  اأ�سعر  منافق اإىل حّد معنّي لي�ستطيع جماراة احلياة، لكّنني ال 

عملي يوؤّثر �سلبًا على اهتمامي باالإن�سان واأحاول دائمًا اأن اأجنز 

اأنا حمظوظة يف  ولي�ض فقط كالمًا. طبعًا  املجال  اأفعااًل يف هذا 

اأ�سلوب عي�سي ولكّنني اأعمل بكّد، ويف املقابل ال اأغ�ّض النظر اأبداً 

 ق�سية ميكنني اأن اأ�ساعد فيها". 
ّ

عن اأي
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INTERVIEW

هل ي�سعر �سانع العطر باأّنه مقّيد باملتطلّبات الت�سويقّية �بر�ؤية الدار 

خالل عملّية خلق الرتكيبة؟

ة تتناغم مع بع�سها، بل هو روؤية متكاملة، 
ّ
�سنع العطر لي�ض نوتات عطري

داً بقدر ما 
ّ
اأرى ما ذكرِته مقي ة الدار. ال 

ّ
اأراه منا�سبًا لهوي اأبتكر ما  واأنا 

الثاين هو �سنع  اخلّط   ،Burberry ل هو 
ّ
االأو اخلّط  مللعبي:  اأراه حدوداً 

ل هذه 
ّ
اآتي الأكم الثالث هو لندن كمدينة ملهمة، واأنا  عطر للمراأة، اخلّط 

اأن يكون لديها على قائمة  اأّنه يجب  الدار  اخلطوط. وهنا اقرتحت على 

ن 
ّ
تتكو الذي  العطر  وهو   ،Gourmand Perfume ى 

ّ
�سم

ُ
ي ما  العطور 

ة.
ّ
نات طعام �سهي

ّ
تركيبته من مكو

 A يبد� من نظرتك اأّنك رجل اأعمال اأكرث مّما ن�سمّيه بالإنكليزّية

Nose اأي خبري عطور...
ليكون   .Nose عبارة   

ّ
اأحب وال  دماغًا  اأملك  اأنا   !I have a brain

ياته. ماذا 
ّ
�سانع العطور معا�رضاً، عليه اأن يفهم عامل االأعمال وحتد

 عطراً رائعًا، لكّنه مل ي�سل اإىل اأحد؟ لي�ست �سناعة العطور 
ُ
لو �سنعت

ة، كالنجاح والطلب العايل، 
ّ
فّنًا بحتًا، بل يجب اأن حتمل اأهدافًا عملي

فنن�سى   ،
ّ
االأ�سا�سي الهدف  اإىل  ذلك  ل 

ّ
يتحو اأن  يجب  ال  اأي�سًا  ولكن 

االبتكار وخلق �سيء جديد.

ما هي العنا�رص التي ت�سنع من عطٍر ما عطراً اأيقونّيًا �ت�سعه على لئحة 

الأكرث مبيعًا؟

هل  الّلعبة.  حتديد  وثانيًا  جوانبه،  بكّل  متما�سك  م�رضوع  اًل 
ّ
اأو قوانني:  هنالك 

نلعب لنكون بني العطور الع�رضة االأوائل؟ عندها نحتاج للمال، ولرائحة جديدة 

ف عليها لكي يرتّدد ا�سم العطر كثرياً.
ّ
 حفظها ب�سهولة والتعر

ّ
يتم

 لدار Burberry، هل ترى نف�سك ملتزمًا 
ّ
مبا اأّنك �سانع العطور احل�رصي

 الذي 
ّ
ة، اأم ترى نف�سك م�سوؤ�ًل عن اإرث الدار العطري

ّ
بخلق عطٍر جديد كّل مر

�سيكمل ع�رصات اأ� مئات ال�سنني؟

اأ�سعر باأّنني م�سوؤول عن جمع كتاٍب باأكمله من خالل كتابة ق�س�ض متما�سكة، 

وذلك ي�ساعدين يف التخطيط للم�ساريع املقبلة، الأّن ما اأريده هو ا�ستكمال هذا 

خّطة   
ّ

لدي احلايّل  الوقت  يف  املطلوبة.  ال�سفحات  كّل  جمع  خالل  من  االإرث 

لل�سنوات االأربعة املقبلة وذلك مريح جّداً يف العمل.

بني �سانع العطر �الدار �ال�رصكة امل�سّنعة. راأي َمن هو الأقوى؟

ه، وكذلك الدار وال�رضكة لن تعتمداه اإذا مل 
ّ
الثالثة، الأّنني لن اأ�سنع عطراً ال اأحب

ة م�ساكل. 
ّ
تقتنعا به. حتى اليوم مل يحدث اأي

.Her سف يل املراأة التي يف خيالك ت�سع عطر�

ه اإىل �رضيحة كبرية من الن�ساء 
ّ

هي امراأة م�سوؤولة عن حياتها. اأحاول اأن اأتوج

ل امراأة واحدة.
ّ
وال اأتخي

عيّنة من تجربة حسيّة 
دامت يومين!

سغيره عطر  
Burberry Her

-
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كّل خياالتِك العطرّية

عطري

KAYALI COLLECTION

 Monaو  Huda ال�سقيقتان  وّقعته  للعطور  جديد   
ٌ
مفهوم

ابتكار  مّت  "خيايل".   
ّ

اأي  Kayali ا�سم  يحمل   ،Kattan
 Elixir 11 ،Citrus 08 ،عطور  4 ن 

ّ
تت�سم جمموعة 

Musk 12 وVanilla 28 يف فرن�سا جتمع بني اأفخر اأنواع 
بني  واخللط  املزج  فّن  خاللها  من  تختربين  نات، 

ّ
املكو

الروائح لتح�سلي على عّدة طبقاٍت متجان�سة. 

اأطلقي العنان خليالِك وت�سلي 

 من 
ّ

يف خلق عطرِك اخلا�ض

خالل املزج بني النفحات 

االأقرب اإىل قلبِك. 
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ال تنسي االهتمام 
بقدميِك

دوٍر  ة 
ّ
عد من  امل�ستح�رضات  اأف�سل  لِك  جمعنا 

ة كي حت�سلي على قدمني اأنعم هذا املو�سم. 
ّ
جمالي

بان 
ّ
م�سب هما  والربد  اجلفاف  اأّن  جميعنا  نعلم 

فقط  لي�ض  وهذا  وت�سّققها،  الب�رضة  حالة  لتدهور 

جمموعة  اإليِك  اأي�سًا.  لّلم�ض  بل  للنظر،  مزعج 

امل�ساكل،  هذه  تعالج  التي  امل�ستح�رضات  من 

وم�ستح�رضات  املرّطبة  الكرميات  االأقنعة،  مثل 

التق�سري كي حت�سلي على قدمني بنعومة االأطفال.

 SEOULISTA
 BEAUTY
 Rosy Toes
 Instant Pedicure
lookfantastic.com

 BOSCIA
Baby Soft Foot Peel
 boscia.com

BEST 
OF

 LUSH T
 for Toes
lush.com

STARSKIN
 Magic Hour 
 Exfoliating
 Double-Layer
 Foot Mask Socks
sephora.com

 TONYMOLY
 Shiny Foot Super
 Peeling Liquid
tonymoly.us

 SOAP & GLORY
 Heel Genius
ulta.com

 OH K
 Peeling Foot Mask
beautybay.com

 THIS WORKS
 Perfect Heels
Rescue Balm
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رّقة الورود

عطري

CHLOÉ

معاين  ليجّدد  ة 
ّ
الفرن�سي الدار  لدى  االأيقويّن  العطر  هذا  ابتكار  اأعيد 

 عن روحه الرقيقة 
ّ

. الوردة هي جوهره تعرب
ّ
االأناقة، االأنوثة والرقي

ة املنع�سة. 
ّ
الطبيعي النفحات  التي تع�سق  ة �ساحبته 

ّ
وت�سيد ب�سخ�سي

ن القارورة.
ّ
ة تزي

ّ
العقدة االأنثوي

النفحات العليا تتاأّلف من 

االأزهار مثل الفاوانيا، القلب 

ا 
ّ
ة الورود، اأم

ّ
ينب�ض بقو

قاعدة العطر، فرتتكز على 

ة. 
ّ
العنرب والّلم�سات اخل�سبي

S i g n a t u r e
E a u  D e 
P a r f u m
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SKINCEUTICALS
H.A. Intensifier

اإلبر لن تخيفِك 
بعد اآلن

عن  �سديقاتِك  تخربين  حني  م�سامل  فعٍل   
ّ
رد تتوّقعي  ال 

التي  الوجه  كامل  يف  االإبر  غرز  اأي   ،Dermarolling ة 
ّ
تقني

النتيجة،  �سيالحظن  حني  لكن  جتربتها!  على  ئني 
ّ
�ستتجر

حول  تتمحور  ة 
ّ
تقني اإّنها  فوراً.  لها  ويخ�سعن  �سيح�سدنِك 

مترير اأداة الرولر التي تتعّلق بها اإبر �سغرية على كامل الوجه 

اجلبني  على  الظاهرة  العيوب  تخفي  النتيجة:  ة. 
ّ
اأفقي وبطريقٍة 

ما  اأجمل  ن�سارة.  وتعطي  الب�رضة  لون  د 
ّ

توح العينني،  واأ�سفل 

ة يف منزلِك وبنف�سِك. يوجد 
ّ
التقني اأّنه ميكنِك تطبيق  االأمر،  يف 

دة لال�ستعمال. حني تكون 
ّ
العديد من اأحجام االإبر وبطرٍق حمد

يف  ي�ساهم  ما  اأو�سع،   
ّ
امل�سام �سيجعل  ذلك  �سميكة،  غري  االإبرة 

ا حني تكون االإبرة ب�سماكة ن�سف 
ّ
امت�سا�ض اأكرب لل�سريوم، اأم

 
ّ
�سنتيمرت، فذلك �سيوّلد جروحًا اأكرب يف الوجه، ولكن يف خ�سم

ة الكوالجني. من االأف�سل 
ّ
 حتفيز اإنتاج اأكرب لكمي

ّ
التئامها �سيتم

�سي لل�سم�ض 
ّ
ة يف امل�ساء، قبل النوم كي ال تتعر

ّ
تنفيذ هذه التقني

ا�سة. طريقة اال�ستخدام: بعد 
ّ
بعد العالج، الأّن الب�رضة تكون ح�س

ري 
ّ
راً كي ال ت�سعري باالأمل، مر

ّ
تنظيف الب�رضة، �سعي كرمي خمد

 �سعي ال�سريوم املرّطب الذي يحتوي 
ّ
اأداة الرولر على وجهِك، ثم

على فيتامينات.

BEAUTY
HIT BEAUTYBIO

GloPro Face 
MicroTip 

DERMAROLLER 
Skin Cleanser

PETUNIA 
SKINCARE 
PREMIUM 
Derma Roller

DERMAROLLER
Titanium Microneedle

SK-II  
Facial 
Treatment 
Cleanser DR.NUMB

Lidocaine Cream
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 Michel نفحاٌت دافئة تنبثق من هذا العطر من توقيع

Almairac. عمل على تركيبة فيها عمٌق وغمو�ض، 
ا القارورة، 

ّ
لكن ذلك ال يعني اأّنها بعيدة عن االأنوثة. اأم

 لدى الدار.
ّ
فهي ال�سكل الكال�سيكي

دفء األنوثة

عطري

L’ A b s o l u
E a u  D e 
P a r f u m

BOTTEGA VENETA

 
ّ

ته هي ال�سيرب اجللدي
ّ
هوي

مع مزيٍج من البات�سويل، 

الربغموت، اليا�سمني 

والفانيليا.  
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 LUSH The
 Experimenter
Bath Bomb

استرخي، وانسي 
الضغوطات

التوّتر هو صراٌع جّدي مع الذات ال مفّر منه! 
على  سلبًا  تؤّثر  التي  العوامل  هي  كثيرٌة 
الحالة  هذه  في  تضعِك  والتي  مزاجِك 
المزعجة، لذلك عليِك تدارك األمر والسيطرة 
بنفسِك  للعناية  وقتًا  خّصصي  عليه. 
من  السلبّية  العوامل  هذه  عن  وابتعدي 
التي  النصائح  هي  هذه  شّتى.  طرٍق  خالل 

نقّدمها لِك.
اإعداد: جووي غ�سطني

ة 
ّ
اأ�سواء ال�سموع هي رمز للرومان�سي

ب�سبب الهدوء الذي تبعثه في 

االأجواء، كما اأّن لها تاأثيراً كبيراً 

ة 
ّ
للحّد من التوّتر. هي ر�سالة ب�سري

مبا�سرة ت�سل اإلى الدماغ تحّثه على 

اال�سترخاء، فكيف اإذا كانت هذه 

ال�سموع معّطرة؟

 اأو 
ّ
 الطبيعي

ّ
تناولي �سراب ال�ساي

االأع�ساب ي�ساعدِك على التخّل�ض 

من القلق، فهو يحتوي على خال�سة 

الزيوت المهّدئة لالأع�ساب. اأف�سل 

اأنواع االأع�ساب التي تفي بالغر�ض، 

هي النعناع، البابونج، الورد، ال�ساي 

االأخ�سر وغيرها.

ال تتفاجئي! التلوين هو طريقة 

الة ومرحة للتغّلب على 
ّ
فع

ت االإ�ساءة عليها في 
ّ
التوّتر، تم

ال�سنوات االأخيرة. اختاري الر�سوم 

ة المعقّدة، الأّنها االأكثر 
ّ
التو�سيحي

ة و�ستعيدِك حتمًا اإلى مرحلة 
ّ
فعالي

الطفولة الجميلة.

للتخفيف من حّدة التوّتر، اإلجئي اإلى عالٍج 

 من خالل ا�ستخدام خال�سة الزيوت. 
ّ

عطري

اأظهرت العديد من الدرا�سات اأّنها تتمّتع 

بقدرة هائلة للحّد من القلق والح�سول 

على ق�سٍط من الراحة، اأف�سلها الخزامى، 

االأوكاليبتو�ض، الورد، النعناع والبابونج.

5 حلول 

اال�ستحمام، طريقة ال باأ�ض بها 

للتخّل�ض من التوّتر، �سريطة اال�سترخاء. 

ارة 
ّ
ا�ستخدمي كرات اال�ستحمام الفو

التي ت�ساعدِك على ن�سيان الهموم، كما 

يمكنِك قراءة كتاب يحكي عن الطاقة 

ة اأثناء جل�سة اال�سترخاء هذه.
ّ
االإيجابي

 TATA HARPER
 Aromatic Stress
Treatment

 BURBERRY
 Black Amber
Scented Candle

The Art
Therapy
 Colouring
Book

 TWG TEA
 Grand

 Golden Yin
Zhen
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حديقتِك المفّضلة

عطري

GUCCI

ة يف اأواخر القرن التا�سع 
ّ
هي ال�سحر ال�سائد يف ع�سور اجلمال الذهبي

م 
ّ
�سم ة. 

ّ
البودري للعطور  االأيقويّن  ال�سكل  تّتخذ  القارورة  الأّن  ع�رض، 

 Alessandro  
ّ
االإبداعي بروؤية املدير   

ّ
كي يحّلي املو�سم االحتفايل

.Alberto Morillas وبجهود �سانع العطور Michele

د هذا العطر حديقة 
ّ
ج�س

ُ
ي

مزدهرة، اأريج اليا�سمني، 

م�سك الروم...

B l o o m
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ة في �ساعات 
ّ
•ا�ستخدمي المياه الغازي

ال�سباح، الأّنها الطريقة االأن�سب الإنعا�سِك 

واإيقاظ ب�سرتِك.

•مهما كان نوع ب�سرتِك، يمكنِك ا�ستخدام 
ب 

ّ
ة،ال ت�سّكل خطراً وال ت�سب

ّ
المياه الغازي

جًا للب�سرة.
ّ
تهي

ا�سة توّخي الحذر 
ّ
•على �ساحبة الب�سرة الح�س

ة ب�سكٍل مفرط.
ّ
وعدم ا�ستخدام هذه التقني

•اإذا كانت ب�سرتِك عر�سًة لالحمرار اأو البقع 
ة المعروفة بـ Rosacea، يمكن للمياه 

ّ
الوردي

ة اأن تكون موؤذية، الأّنها ت�ساهم في 
ّ
الغازي

ازدياد تدّفق الدم اإلى الوجه.

يعرف  ما  أي   ،K-beauty صيحة  انتشار  مع 
األخيرة،  السنوات  خالل  الكورّي  الجمال  بأسرار 
المياه  تقنّية  انتشار  على  بالتوازي  شهدنا 
التواصل  مواقع  على  جنونّي  بشكٍل  الغازّية 
االجتماعّي. ليست مجّرد صيحة، بل هي تقنّية 
المتوّقعة،  غير  الفوائد  من  العديد  تحمل 

اكتشفيها معنا!

المياه الغازّية 
على الوجه!

اإعداد: جووي غ�سطني

ة هي 
ّ
•ن�سبة درجة حمو�سة المياه العادي

ا 
ّ
ة فهي 5.5، مم

ّ
7، بينما المياه الغازي

يجعلها االأن�سب للب�سرة.

ة على تنقية �سطح 
ّ
•تعمل المياه الغازي

الب�سرة من االأو�ساخ، الزيوت وال�سوائب 

 الم�سدودة.
ّ
المختبئة في الم�سام

•ي�ساهم ثاني اأك�سيد الكربون الموجود 
داخل هذه المياه في تدّفق الدم 

واالأوك�سجين اإلى اأن�سجة الب�سرة.

ة الخاليا 
ّ
•ت�ساعد في المحفاظة على قو

الموجودة بين األياف الكوالجين، لتكون 

الب�سرة م�سدودة.

T I P S

I N F O

•قومي بتذويب مغّلف من البودرة 
ة في وعاٍء يحتوي على المياه.

ّ
الغازي

•�سعي وجهِك في الوعاء لمّدة 10 ثواٍن.
ل من  •نّظفي وجهِك بغ�سولِك المف�سّ

خالل التدليك الناعم.

•اغ�سلي ال�سابون عن وجهِك 
ة.

ّ
بالمياه الغازي

تي وجهِك بلطٍف با�ستخدام من�سفة، 
ّ
•رب

 قومي بترتيبه بوا�سطة الكريم.
ّ
ثم

 BRILLIANT
 Loveheart
Sparkling Powder

 LANEIGE
 Water Pocket
 Sheet Mask
 Sparkling
Water

 MIZON
 Vita Lemon
 Sparkling
Powder

 INNISFREE
 Jeju Sparkling
Mineral Powder
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عطر الملوك

عطري

ROBERTO CAVALLI

جمموعة Gold Collection تاأتي يف هذا املو�سم كي ت�سعل 

 Noble Woods عطر  منها  اختارنا  املرهفة.  االأحا�سي�ض 

كّل  حتمل  التي  ة 
ّ
اخل�سبي النفحات  على  االأ�سواء  يلقي  الذي 

�سنع  من  هو  باالآخرين.  املوؤّثرة  ة 
ّ
وال�سخ�سي ة 

ّ
القو معاين 

.Christophe Raynaud

ة بني 
ّ
 فائق اجلاذبي

ٌ
مزيج

ة واأخرى من 
ّ
نغماٍت تابلي

خ�سب االأرز، حبوب الهال 

والفلفل االأ�سود.

G o l d 
C o l l e c t i o n 

N o b l e  W o o d s
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Anne-Marie Attali :اإعداد

حمض الهيالورونيك
المكّون البطل! 

وجٌه منحوت وذو محيطٍ مرسومٍ بدّقة، بشرة حيوّية، هذا ما يمكن 
أن يحّققه حمض الهيالورونيك بشكٍل فورّي وبكّل لطف! في هذا 

التحقيق، رّكزنا على 3 فوائد لهذا المكّون البطل!

 بشرتي

 يف 
ّ
الهيالورونيك موجود ب�سكٍل طبيعي حم�ض 

اجل�سم الذي ينتجه ب�سكٍل دائم، فهو يحافظ على 

يف  م 
ّ
التقد مع  لكن،  ومرونتها.  الب�رضة  ترطيب 

 10% اإىل  بـ8  )اأقّل  اإنتاجه  وترية  تخّف  ال�سّن، 

كّل 10 �سنوات، اأي اأّننا يف �سّن اخلم�سني، ن�سل 

 
ّ
التجميلي  

ّ
الطب قام  لذلك،  الـ50%(.   

ّ
حد اإىل 

)خ�سارة  ولنتائجه  النق�ض  لهذا  حلٍّ  باإيجاد 

يق�سي  التجاعيد...(،  ظهور  الب�رضة،  يف  احلجم 

بطريقة  امل�سّنع  الهيالورونيك  حم�ض  بحقن 

حم�ض  ب�رضتِك   
ّ

متت�ض ة. 
ّ
احليوي التكنولوجيا 

 اختباٍر 
ّ

الهيالورونيك ب�سهولة، وهو ال يتطّلب اأي

عن  االختفاء  حتى  اأو   
ّ
جراحي تدّخل  اأو  م�سبق 

ة 
ّ
ة ثانوي

ّ
املجتمع لفرتة! كما اأّن اأعرا�سه اجلانبي

ة تع�سقها 
ّ
وب�سيطة... كّلها �سفات جتعل منه ماد

ب�سكٍل  الهيالورونيك  حم�ض  عرف 
ُ
ي الن�ساء. 

التجاعيد وزيادة  اإخفاء  قدرته على   يف 
ّ

خا�ض

فوائد  يحمل  الواقع،  يف  لكّنه  ال�سفتني،  حجم 

اإحياء  اإعادة  الوجه،  نحت  ما 
ّ
�سي ال  بكثري،  اأكرث 

الب�رضة واإعادة ر�سم حميط الوجه. يعود الف�سل 

ني البارعني واإىل جيل اأكرث تعقيداً 
ّ

اإىل املخت�س

من حم�ض الهيالورونيك ي�سمح بربط اجلزيئات 

بع�سها ببع�ض.

" ال يتطّلب حمض 
الهيالورونيك أّي اختباٍر 

مسبق أو تدّخل جراحّي 
أو حتى االختفاء عن 
المجتمع لفترة، ما 

يجعل منه ماّدة 
تعشقها النساء."

ب�رصتِك ت�ستعيد حياتها

�سة 
ّ

املتخ�س  ،Lydia Houri ة 
ّ
الفرن�سي الطبيبة  تقول 

حم�ض  "يعّد  ال�سيخوخة:  ومكافحة  والبنية  ال�سكل  يف 

اإحياء  اإعادة  على  تعمل  ة 
ّ
اأ�سا�سي ماّدة  الهيالورونيك 

الهدف  والأّن  ال�سم�ض".  ة 
ّ
الأ�سع �ض 

ّ
التعر وبعد  قبل  الب�رضة 

حم�ض  ن�ستخدم  الرتطيب،  بل  التجاعيد،  اإخفاء  لي�ض  هنا 

الهيالورونيك ال�سائل، الذي يرتافق مع جمموعة فيتامينات، 

ة لالأك�سدة، تعمل جميعها معًا 
ّ
 م�ساد

ّ
ة ومواد

ّ
اأحما�ض اأميني

ُت�ستخدم يف هذه  ذلك؟  يتحّقق  االأدمة. كيف  اإحياء  الإعادة 

بحقن   
ّ

املخت�ض الطبيب  يقوم  امليزوثريابي.  ة 
ّ
تقني احلالة 

املناطق  ويف  الوجه  يف  ة 
ّ
و�سطحي دة 

ّ
متعد اً، 

ّ
جد دقيقة  اإبٍر 

يظهر  اأن  املمكن  من  الديكولتيه(.  )الرقبة،  امل�ستهدفة 

التغطية  �سهل  ذلك  لكّن   ،
ّ

الدموي ع 
ّ
والتجم االحمرار  بع�ض 

من  ومرتاحة  ة 
ّ
مثالي ب�رضة  النتائج؟  املاكياج.  بوا�سطة 

ة 
ّ
كمي زيادة  بف�سل  الفور  على  م�سدود  جلٌد  االأوىل،  اجلل�سة 

جل�سة   
ّ
ثم الهيالورونيك،  حم�ض  ا�ستخدام  حّثها  التي  املاء 

ة 
ّ
عملي حتفيز   

ّ
ويتم ن�ساطها  اخلاليا  ت�ستعيد  االأخرى،  تلو 

وانتعا�سًا،  مرونًة  اأكرث  ب�رضتِك  فت�سبح  الكوالجني،  اإنتاج 

ة، بل 
ّ
كما ت�ستعيدين اإ�رضاقتِك املعتادة. هي فوائد لي�ست اآني

ة 
ّ
 امل�ساد

ّ
ة �سنة تقريبًا، وذلك بف�سل وجود املواد

ّ
تدوم ملد

عن  )امل�سوؤولة  ة 
ّ
احلر اجلذور  عمل  من   

ّ
حتد التي  لالأك�سدة 

ا 
ّ
اأم ة العالج. 

ّ
ن ا�ستمراري

ّ
�سيخوخة الب�رضة(، وبالتايل، حت�س

ة 
ّ
بالن�سبة لعدد اجلل�سات، فيختلف وفقًا حلالة ب�رضتِك والأي

فرتة من ال�سنة تقومني باخل�سوع للعالج. اإذا كانت ب�رضتِك 

وبعد عطلة  قبل  للعالج  اأن تخ�سعي  عليِك  ًا، 
ّ
مرّطبة طبيعي

مدار  على  يومًا   15 كّل  جل�سة  بوترية  لل�سم�ض،  �ض 
ّ
التعر

حلقنة  تخ�سعي  اأن  فعليِك  املوا�سم،  ل 
ّ
تبد عند  ا 

ّ
اأم �سهرين. 

اً، كما هو 
ّ
ة لفرتة 3 اأ�سهر. اإذا كانت ب�رضتِك متعبة جد

ّ
�سهري

ة 
ّ
احلال مع ب�رضة املدّخنات، فعليِك اأن تخ�سعي حلقنٍة �سهري

على مدار ال�سنة. نن�سحِك بعدم االنتظار حتى ت�سبح ب�رضتِك 

ي�ساعد  فهو  للوقاية،  اً 
ّ
جد اٌل 

ّ
فع العالج  هذا  اً! 

ّ
جد مرهقة 

الب�رضة يف احلفاظ على جمالها.

 CAUDALIE
 Resveratrol Lift

 Hyaluronic Acid Eye
Lifting Balm

 DR. DENNIS
 GROSS Hyaluronic

 Marine Collagen
Lip Cushion
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باري�ض،  الطفولة.  راأ�سها وكنز ذكريات  باولو، م�سقط  �ساو 

جذبها  �سحرها  بريوت،  ة. 
ّ
العاملي اأبواب  اأمامها  فتحت 

تني. واأخرياً برلني، حيث اختارت �رضيك 
ّ
اإليها لزيارتها مر

4 مدن  4 مدن فيها الكثري من االأ�رضار واخلبايا،  حياتها. 

 �سكٍل من االأ�سكال، 
ّ

 باحلياة وبالفرادة، ال تت�سابه باأي
ّ
تعج

هذا  حترير  رئي�سة   ،Izabel Goulart بها  جالت  مدن   4
متعة  ذاكرتها.  يف  حمفورة  خربات  فيها  وعا�ست  العدد 

ال�سفر، �سغٌف ال متناٍه... رافقينا يف هذه الرحلة، لعّل هذه 

التذكرة  تقومي بحجز  اإلهاٍم كي  �ستكون م�سدر  الوجهات 

منذ االآن لعطلة جديدة!

4 وجهات مستوحاة من 
Izabel Goulart حياة
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الأّنها مدينة ال�ساطئ وال�سم�ض، ال بّد 

اأثواب �سباحة من توقيع  ق 
ّ
ت�سو من 

تها 
ّ
بنوعي ت�ستهر  ة 

ّ
برازيلي دور 

ة مثل 
ّ
اخلارقة وت�ساميمها الع�رضي

.Brigitteو Adriana Degreas

 Embu زوري معر�ض الفنون واحلرف يف مدينة

من  كيلوميرتات  بعد  على  تقع  التي   das Artes
املعامل   

ّ
اأهم اأحد  املعر�ض  هذا  يعّد  باولو.  �ساو 

ة يف املنطقة، باإمكانِك هناك �رضاء قطع 
ّ
ال�سياحي

من البور�سلني، متاثيل، لوحات، جموهرات...

من  اأق�سام  يف  ة 
ّ
اإيطالي �سعوب  ت 

ّ
ا�ستقر

يف  �ساهم  ا 
ّ
مم الع�سور،  عرب  الربازيل 

طبق  البالد.  اأرجاء  يف  ثقافتها  ن�رض 

يف   
ّ
اإيطايل �سفري   

ّ
اأهم يكون  قد  البا�ستا 

الربازيل، خ�سو�سًا يف مطعم Più احلائز 

من   Bib Gourmand  
ّ
جائزتي على 

البا�ستا  املطعم  هذا  يقّدم   .Michelin
ًا، باالإ�سافة اإىل 

ّ
الطازجة امل�سنوعة يدوي

اأطباق اأخرى م�ستحدثة.

كّل  يف  يرافقِك  �سديٌق  ال�سوكوال 

ًا؟ متجر 
ّ
رحالتِك، فكيف اإذا كان ع�سوي

يقّدم   Casa do Sabor Amma
 ،

ّ
الع�سوي ال�سوكوال  من  جمموعة  لِك 

حكى اأّن هذا النوع 
ُ
اخلايل من احلليب. ي

من ال�سوكوال هو االأف�سل يف الربازيل. 

ال�سامبا ويرتاق�ض  باإيقاع  ة 
ّ
الالتيني  هذه املدينة 

ّ
ت�سج

باألوانه  االإطالق  على  االأ�سهر  الكرنفال  اأنغامها  على 

ا رائحة القهوة، فتفوح من حقولها لتوقظ 
ّ
اأم ال�ساخبة، 

ة 
ّ
دينامكي مدينة  هي  باولو،  �ساو  اخلجولة!  االأحا�سي�ض 

اأتوا  الذين  اإليها  اح 
ّ
ال�سي الأعداد  الهائل  التوافد  بف�سل 

اأي  الربازيل،  يف  ال�سيف   ف�سل  املغامرة.  عن  للبحث 

بني �سهري دي�سمرب وفرباير هو اأف�سل وقت لزيارة �ساو 

Izabel Goutlart. يف هذه الفرتة  باولو، م�سقط راأ�ض 

اأي�سًا، �ستلتقني باأجواء الكرنفال االأكرب!

البا�ستا

الطبق المفّضل لديِك:

العامل  اأبطال  هم  الربازيليني  الأّن 

يف ريا�سة كرة القدم، فال بّد من 

 ،Museu Do Futebol زيارة 

الذي ي�سّكل  القدم  اأي متحف كرة 

جزءاً من الثقافة.

 Ubatuba �سواطئ  زوري 

 São Sebastiãoو  ،Ilhabela
ة 

ّ
التي �ستفاجئِك باملناظر الطبيعي

للهروب  بها.  حتيط  التي  اخلاّلبة 

�ساطئ  نحو  هي 
ّ

توج احل�سود،  من 

م�ساهدة  ميكنِك  حيث   ،Puruba
هذه  مياه  يف  تقفز  الدالفني 

ة.
ّ
ة الطبيعي

ّ
املحمي

 Adriana
Degreas

Museu Do Futebol متحف

Embu das Artes مدينة

Casa do Sabor Amma سوكوال من�
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باري�ض، لكن كما مل تعرفيها من قبل! تاأ�رضِك بجمالها 

�سهدته  ما  على  دليٍل   
ُ
خري فعظمتها  والثقايّف،   

ّ
الرتاثي

ب�سحرها  تغمرِك  املو�سة  عا�سمة  ة. 
ّ
تاريخي اأحداٍث  من 

الواقع  من  الهروب  فر�سة  لِك  وترتك  ال�سنة  مدار  على 

امل�سهورة  االأماكن  اإىل جانب  ة! 
ّ
ا�ستثنائي لعي�ض جتارب 

ة التي عليِك زيارتها، نقّدم لِك الئحة من زوايا 
ّ
والتقليدي

ة تر�سي �سغفِك باملو�سة. 
ّ
ع�رضي

 
ّ

الثوري اجلمال  عا�سمة  اأي�سًا  هي  باري�ض 

باري�ض قبل  التكنولوجيا. ال تغادري  واأحدث 

 Augustinus Bader م�ستح�رضات  �رضاء 

يف  تها 
ّ
لفاعلي نظراً  كبرياً،  رواجًا  تلقى  التي 

ة.
ّ
املحافظة على ب�رضة �ساب

اجلاّدة  يف  وحتديداً  فرن�سا...  يف  اليابان 

 The Cod اأجواء مطعم  ال�ساد�سة، غو�سي يف 

House واكت�سفي كيف تندمج الثقافة بالغذاء. 
نن�سحِك بتجربة طبق غراتان الباذجنان، وافل 

االأرّز وبالطبع ال�سو�سي.

هو  الن�ساط  هذا  اأّن  �سّك  ال  ق! 
ّ
الت�سو  

ّ
ثم ق 

ّ
الت�سو

 Sézane متجر  زيارة  لِك.  رحلٍة  كّل  يف   
ّ
االأهم

ة 
ّ
الباري�سي املراأة  باأ�سلوب  قطع  ق 

ّ
ت�سو لِك 

ّ
يخو

 Montaigne متجر  يف  ا 
ّ
اأم مقبولة.  وباأ�سعاٍر 

ة 
ّ
العاملي املاركات  من  ًا 

ّ
كم جتدين   ،Market

...Givenchy ،Valentino ،Vetements مثل

ة 
ّ
رئي�سي حمّطة   Yves Saint Laurent متحف 

حياة  كوالي�ض  يف  فيه  جتولني  املو�سة!  لعا�سقات 

 Dreams of The م واأفكاره. يقام معر�ض
ّ
امل�سم

عر�ض  فيه   
ّ
يتم يناير،  من  الـ27  حتى   Orient

ة.
ّ
ت�ساميم م�ستوحاة من ال�سني وبلداٍن اأخرى �رضقي

املدينة  اخت�سا�ض  هو  االأطعمة  ق 
ّ
تذو ح�سن  فّن 

 ،Ferdi ة. لتناول طبق الربغر، زوري مطعم
ّ
الفرن�سي

عليه.  اعتدِت  الذي  الربغر  طعم  تن�سني  �سيجعلِك 

حتديداً،  والتاكو  ة 
ّ
املك�سيكي االأطباق  ات 

ّ
ملحب ا 

ّ
اأم

تلتقني  قد  العنوان.  هو   Candelaria فمطعم 

مطعم  يف  وجودِك  اأثناء  هوليوود  جنوم  باأحد 

لة لديهم! L’Avenue، الأّنه من االأماكن املف�سّ

ي 
ّ
االأطباق التي حت�رّضها اأم

ّ
واملطبخ الياباين

المطبخ المفّضل لديِك:

ال  الذي   The Hoxton اإىل  هي 
ّ

توج

كناية  ديكوره   !
ّ

تقليدي فندق   
ّ

اأي ي�سبه 

عن فنٍّ منت�رض يف كّل التفا�سيل، حتى 

نة بطبعاٍت مزهرة.
ّ
على اجلدران املزي

 AUGUSTINUS
 BADER

The Cream

Sézane متجر

Ferdi برغر من مطعم

طبق The Black Cod من 

The Cod House مطعم
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 ذكر ا�سم مدينة بريوت، حتى ياأتي الرّد باأّنها 
ّ
ما اإْن يتم

على  تتلألأ  قدمية،  ة 
ّ
�رشقي جوهرة  هي  ال�سهر!  مدينة 

اختلفاتها  بكّل  جميلة  ط، 
ّ
املتو�س الأبي�ض  البحر  �سّفة 

نف�سها  تبني  مدينٌة  بريوت  فيها.  ال�سائدة  والفو�سى 

اأو  ة 
ّ
ع�رشي م�ساريع  وت�ستقطب  نك�سة  كّل  بعد  بنف�سها 

يف  ة 
ّ
مر ل 

ّ
لأو تولد  جديدة  مبادراٍت  "تخرتع  لنقل، 

مدٍن  مع  ت�سابهها  من  بالرغم  �سواها،  ت�سبه  ل  قلبها". 

جماورة لها من حيث املناخ واجلغرافيا، اإّل اأّن تركيبتها 

ة. كيف جتولني فيها، وما هو جديدها؟
ّ
�سحري

 Grand فندق  وزوري  الوراء  اإىل  بالتاريخ  عودي 

اأ�سهر الفنادق يف ال�رشق  Sofar  الذي كان واحداً من 
الأو�سط خلل العهد العثمايّن والذي اأ�سبح اليوم ف�سحًة 

كذلك،  الفّنية.  املعار�ض  لإقامة  نوعها  من  فريدة 

نن�سحِك بزيارة متحف �رش�سق.

زوري البوتيكات املعا�رشة التي تقّدم ت�ساميم فريدة، 

 ،Another Concept Store ،Vanina بينها  من 

Orient 499 الذي  اإ�سافًة اإىل بوتيك   ،Sarah’s Bag
ة 

ّ
ميزج ما بني التقاليد واحلداثة من خلل ِحرٍف يدوي

ة.
ّ
واإبداعات م�سغولة بحرفي

الأجواء  �سمن  حمّتم  �رشاب  القهوة 

وجهة   Sip مقهى  ة! 
ّ
البريوتي

مبختلف  القهوة  لحت�ساء  ة 
ّ
مثالي

ا 
ّ
اأم الأذواق.  جميع  تر�سي  اأنواعها 

�سة 
ّ

خم�س مكتبة  فهو   ،Papercup
ومقهى  املطبوعات  اأنواع  جلميع 

لتناول القهوة يف اآٍن.

 
ّ
اأ�سبوعي منتدى  هو  الطيب  �سوق 

يقام  ة، 
ّ
الغذائي التقاليد  لتبادل 

بريوت.  اأ�سواق  يف  �سبت  يوم  كّل 

احلفاظ  اإىل  احلدث  هذا  يهدف 

ة.
ّ
ة اللبناني

ّ
على الثقافة الزراعي

منه،  بّد  ل   
ٌ
اأمر اللبنايّن  املطبخ  ماأكولت  ق 

ّ
تذو

تتلّذذين  حيث   ،Em Sherif مطعم  يف  ة 
ّ

خا�س

خمتلفة.  نكهات  ذات  ة 
ّ
التقليدي الأطباق  باأ�سهى 

اأ�سهى  من  باقة   Casablanca مطعم  يقّدم 

ة مبذاقها، كما 
ّ
ناتها والغني

ّ
الأطباق الب�سيطة مبكو

ات 
ّ
ز بديكوره املفعم مبزيٍج من الألوان. ملحب

ّ
يتمي

Orso Bi� متجر يف  ة 
ّ
رئي�سي حمّطة   احللويات 

ًا، 
ّ
�ض باملثّلجات امل�سنوعة يدوي

ّ
anco  املتخ�س

ق بوظة الراحة بطعم الورد.
ّ
نن�سحِك هناك بتذو

Another Concept Store بوتيك

Orient 499 بوتيك

Sarah’s Bag

Sip من مقهى Piccolo لتيه

Em Sherif مطعم

ل بّد من الذهاب اإىل ال�ساطئ يف مدينة جبيل

Le Gray فندق
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اأملايّن،   Izabel Goulart خطيب  لأّن 

لنجول  برلني  مدينة  على  اختيارنا  وقع 

جانب  اإىل  ة. 
ّ
والفني ة 

ّ
التاريخي معاملها  يف 

ت، 
ّ
تفو ل  التي  اأطباقها  العريقة،  متاحفها 

كي  فيها  خمتبئة  زوايا  اكت�ساف  يجب 

 الكت�ساف. 
ّ

ق، الراحة وح�ض
ّ
تتمّتعي بالت�سو

رافقينا يف زيارتها.

هناك  برلني،  مدينة  يف  ق 
ّ
الت�سو اأمنية  لتحقيق 

 Andreas بوتيك  زوري  لمتناهية.  خياراٌت 

 وبوتيك Voo Store الذي 
ّ

Murkudis الع�رشي
يرتكز على فكرة بيع و�رشاء قطع قدمية لدوٍر راقية. 

�ض لكّل 
ّ

The Corner Berlin، هو بوتيك خم�س
 .Valentino مثل  ة 

ّ
العاملي الدور  اأزياء  ات 

ّ
حمب

 Soho House مبنى  من   
ّ
الأر�سي الطابق  يف 

.The Store يقع بوتيك ،
ّ
التاريخي

 
ّ
ز مطعم Roamers بديكوره اخل�سبي

ّ
يتمي

 
َ
ن بالنباتات التي ت�سفي عليه اأجواء

ّ
املزي

 Lonesome اره. اختاري طبق 
ّ
دافئة لزو

ال�سلمون  �سمك  فيليه  من  املوؤّلف   Sailor
الأفوكادو  الفجل،  الفيتا،  جبنة  املدّخن، 

ي.
ّ
والبي�ض، هو فعًل �سح

�ستختربين   ،Jivamukti ا�ستديو  يف 

 The اليوغا احلديثة على اأنغام مو�سيقى

اأخذ  اأي�سًا  ميكنِك   .Mobyو  Beatles
درو�ض مكّثفة كي ت�سبحي معّلمة يوغا.

 Friedrichshain 
ّ
الأبنية يف حي

ة بر�سومات اجلرافيتي.
ّ
مك�سو

تائهة في أحد األماكن

ل من مطار اإىل اأكرب 
ّ
Tempelhof Feld حتو

ممتعًا  وقتًا  تق�سني  فيه  املدينة.  يف  منتزه 

اإىل  اأي�سًا  هي 
ّ

توج الطبيعة.  اأح�سان  بني 

بن�ساطاٍت  للم�ساركة   Mauerpark منتزه 

ام الآحاد.
ّ
ة تقام فيه، خ�سو�سًا اأي

ّ
م�سلي

مقهى  يف  البيغل  خبز 

 What Do you Fancy
بامتياز،   

ّ
�سحي  Love

ز ب�سكله وطعمه.
ّ
يتمي

ملمار�سة ريا�سة التزّلج على 

الطلق،  الهواء  ويف  اجلليد 

Horst- حلبة  اإىل  هي 
ّ

توج

.Dohm-Eisstadion

 Lonesome طبق

Roamers من مطعم

The Store بوتيك

The Corner Berlin بوتيك
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سفيرة تنشر الوعي 
وتحارب مرض 

السكري

اإعداد: جووي غ�سطني

قبل اأن يتجاوز �سقيق  Izabel  Goulart ال�سنة والن�سف من 

ال�سكري  ل من مر�ض 
ّ
الأو اإ�سابته بالنوع  مّت ت�سخي�ض  عمره، 

ة 
ّ
اإنتاج الكمي املزمن الذي يتمحور حول عجر البنكريا�ض عن 

الكافية من هورمون الإن�سولني. لأّن Izabel على يقني مبدى 

اأي�سًا، مّدت  اأفراد عائلته  الداء على املري�ض وعلى  تاأثري هذا 

�سة DRI التي ل تبغي الربح والتي تهدف اإىل 
ّ
يد العون ملوؤ�س

متويل الأبحاث التي ترّكز على علج الأ�سخا�ض الذين يعانون 

العام  يف  ميامي.  جامعة  يف  الواقع  املركز  يف  ال�سكري  من 

الأن�سطة  وت�سمل  �سة، 
ّ
املوؤ�س لهذه  ة 

ّ
دولي �سفريًة  نت 

ّ
عي  ،2009

ات 
ّ
فعالي �سمن  ًا 

ّ
ر�سمي والتحّدث  الظهور  فيها  ت�سارك  التي 

ة عديدة، من 
ّ
عات. ت�سارك Izabel يف اأن�سطٍة خريي

ّ
جمع الترب

بهدف  الربازيل،  يف  واقعة  مل�ست�سفيات  الأموال  جمع  خلل 

انًا للأطفال امل�سابني بال�سّكري. ما 
ّ
توفري دواء الأن�سولني جم

ففي  ة، 
ّ
اخلريي  DRI �سة 

ّ
ملوؤ�س الأكرب  الداعم  اليوم  حتى  زالت 

 Elbi تطبيق  عرب  لها  فيديو  بن�رش  قامت  ال�سنة،  هذه  بداية 

�سة DRI ويف املقابل، 
ّ
ع ملوؤ�س

ّ
بهدف دعوة متابعيها اإىل الترب

ة 
ّ
عني من خلل منحهم تخفي�ساٍت ح�رشي

ّ
 مكافاأة املترب

ّ
تتم

 ،Louis Vuitton ،Fendi مثل  ة، 
ّ
عاملي دوٍر  ت�ساميم  على 

.Christian Louboutin

IZABEL GOULART

"إذا تمّكنت من نشر الوعي 
وتعريف العالم على مؤّسسة 

DRI، من خالل الجوالت التي 
أقوم بها، سأكون بهذه 

الطريقة قد ساعدت شقيقي 
والماليين الذين يعانون مثله 

من مرض السكري."

عن  تجهلينه  جزء  هناك  يكون  قد 
تغب  لم  ديسمبر!  عدد  تحرير  رئيسة 
السوبر  مسيرة  عن  الخيرّية  األعمال 
اختارت  التي   Izabel Goulart موديل 
على  العزيزة  السكري  مرضى  قضّية 
قلبها لمساندتها ولنشر الوعي حولها 
 ،DRI مؤّسسة  مع  عملها  خالل  من 
أي معهد أبحاث داء السكري لتقديم 
كثيرًا  تتأّثر  الوعي.  ونشر  المساعدات 
ّتجاه الموضوع، ألّن شقيقها عانى من 

السكري منذ صغره!
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أّنِك  شّك  وال  والمنتجعات،  الفنادق  أفضل  عن  دائم  بحٍث  في  أنِت  الفصول،  كّل  في 
اآلونة  في  رغبًة  األكثر  األماكن  عن  اإلنترنت  عبر  تقرئين  هذه،  االستكشاف  رحلة  خالل 
الفنادق  هذه  تتمّيز  تقّدمها،  التي  بالخدمات  أو  تصميمها  بموقعها،  أكانت  األخيرة! 
والمنتجعات بفرادتها، وقد بات من الصعب زيارتها نظرًا لكثرة اإلقبال عليها. فضولِك 

يدفعِك للتعّرف عليها؟ اكتشفيها واحجزي غرفًة فيها منذ هذه الّلحظة!

منتجعات عالية 
الطلب، ما سّرها؟

عالمي

اإعداد: جووي غ�سطني

LIFESTYLE
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ة 
ّ
لي نف�سِك بني اأح�سان الطبيعة ال�ستوائي

ّ
اأغم�سي عينيِك وتخي

على ال�ساحل الكاريبي، ت�رشبني كوبًا من الكوكتيل على اأنغام 

يف  يرق�سان...  وج�سدِك  روحِك  جتعل  التي  املحّلية  املو�سيقى 

 Azulik منتجع  دخولِك  حلظة  حقيقة!  هو  احللم  هذا  الواقع 

هذا  الطبيعة.  مع   
ّ
حقيقي باّت�ساٍل  �ست�سعرين   ،

ّ
املك�سيكي

حميٍط  �سمن  اأّنِك  ي�سعرِك  بحت،   
ّ
خ�سبي بطابٍع  م 

ّ
م�سم املكان 

 بامتياز، خاٍل من عنا�رش التكنولوجيا، مثل الأ�سواء 
ّ

ع�سوي

وتق�سي  ة 
ّ
ال�سج عن  بعيدة  تكوين  كي  والتلفاز،  ة 

ّ
الكهربائي

ة. نن�سحِك بتجربة مطعم Kin Toh الذي يعلو 
ّ
عطلة رومان�سي

39 قدمًا فوق غابة Mayan، وم�ساهدة هناك غروب ال�سم�ض.

Azulik
TULUM, MEXICO
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بعد احتفال الأيقونة Madonna بعيد ميلدها الـ59 

 ،Borgo Egnazia مع اأ�سدقائها النجوم يف منتجع

لقى هذا الأخري انت�ساراً كبرياً واحتّل قائمة الفنادق 

قلب  املنتجع يف  هذا  يقع  العامل.  املرغوبة من حول 

وهو  القدمية،  الزيتون  ب�ساتني  بني   ،Puglia منطقة 

الو�سطى  القرون  اإىل  يعود  لق�رٍش   
ّ
حقيقي جت�سيٌد 

ة 
ّ
الإيطالي الثقافة  ة 

ّ
ق�س اخليال، يحكي  ي�سبه ق�س�ض 

ز هذا املكان بهند�سته املريحة 
ّ
واأر�سها العريقة. يتمي

للنظر وبالأن�سطة التي يقّدمها، كما يدعوِك كي تدّللي 

 Vair منتجع  يف  ية 
ّ
�سح علجاٍت  خلل  من  نف�سِك 

�ض فقط 
ّ

ي املخ�س
ّ
ي، مثل علج Tarant ال�سح

ّ
ال�سح

ن حركات رق�ض، يوغا...
ّ
للن�ساء ويت�سم

c

PUGLIA, ITALY
Borgo Egnazia
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اإىل  ع�رش،  التا�سع  القرن  اإىل  يعود  فخٍم  ق�رٍش  من 

يجمع  ة... 
ّ
ملوكي اأجنحة   10  

ّ
ي�سم �ساحٍر  منتجعٍ  

والرفاهية  القدمي   
ّ
الرقي بني  ما  املنتجع  هذا 

احلديثة، فيه متتزج الأناقة بالفخامة. املفرو�سات 

والأثاث، ما هي �سوى قطٍع من الطراز القدمي باألوان 

متار�سينها  التي  الن�ساطات   
ّ
اأهم من  البا�ستيل. 

الأحمر  البحر  يف  ال�سباحة  املنتجع،  هذا  يف 

ة، وهذا ما فعلته 
ّ
ة ال�سم�ض الذهبي

ّ
وال�ستحمام بـاأ�سع

هناك.  اإقامتها  اأثناء   Kourtney Kardashian
يتيح لِك منتجع La Maison Bleue اأي�سًا تناول 

اأ�سهى اأطباق ثمار البحر الطازجة.

EL GOUNA, EGYPT
La Maison Bleue
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Riad Be
MARRAKECH, MOROCCO

جميعها  والفّن،  الثقافة  التقاليد،  التاريخ، 

ة يف فندق Riad Be، حيث يلتقي 
ّ
عنا�رش مهم

ر�سدِت  اأّنِك  املوؤّكد  من  باحلا�رش!  املا�سي 

بديكوره  والفريد  الأ�سيل   
ّ
املغربي الفندق  هذا 

يتيح  لأّنه   ،
ّ
الجتماعي التوا�سل  مواقع  على 

بني  لها.  مثيل  ل  لقطاٍت  على  احل�سول  لِك 
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عالمي

�ستم�سني  نة، 
ّ
امللو ة 

ّ
املغربي الزخرفة  من  اأجواء 

ة التي تفوح منها 
ّ
قي الأطباق املغربي

ّ
عطلتِك! تذو

ة ول تغادري هذا املكان دون 
ّ
رائحة التوابل ال�سهي

ة حت�سري 
ّ
�ستتعّلمني كيفي اإْذ  الطهو،  خو�ض جتربة 

، فهو 
ّ
ام املغربي

ّ
ا احلم

ّ
اأطباق الطاجن، الك�سك�ض. اأم

ال�سرتخاء الذي تبحثني عنه.
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جتربة  وخو�ض  املغامرات  تع�سقني  هل 

ال�سفاري؟ منتجع Singita Private اختيارِك 

6 فيلت  الأن�سب. هو عبارة عن جمموعة من 

ئ 
ّ
تخب منها  واحدة  كّل  ة، 

ّ
خا�س بيئٍة  قلب  يف 

هي  كثريٌة  الأخرى.  عن  خمتلفة  مغامرة  لِك 

هناك،  بها  ال�ستمتاع  ميكنِك  التي  الأن�سطة 

نن�سى  اأن  دون  زة، 
ّ
املمي ال�سفاري  رحلة  مثل 

ة م�ساهدة النجوم يف ال�سماء ال�سافية. 
ّ
اإمكاني

وجودِك يف هذا املكان �سي�سعرِك وكاأّنِك ملكة 

مدّللة، بف�سل الهتمام الذي �ستنالينه.

Singita Private
SOUTH AFRICA
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أطباقي

اإعداد: جووي غ�سطني 

الحلوى هي نقطة ضعفنا والمتعة المذنبة التي أحيانًا ندفع ثمنها ساعاٍت إضافّية في 
التي  أّن بوتيكات الحلوى تتصّدر قائمة األماكن  الرياضّي! حين تسافرين، ال شّك  النادي 
الحلوى  المعروفة بتصنيع أعلى جودة من  الدول األوروبّية  زيارتها، خصوصًا في  تنوين 
والشوكوال تحديدًا. باريس ولندن، هما الوجهتان الّلتان استحوذتا على الجزء األكبر من 

اهتمامنا خالل رحلة البحث عن أرقى، أجمل، وألّذ الحلويات في العالم!

المتعة المذنبة!
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Peggy Porschen
LONDON

 Peggy بوتيك  اإىل  و�سلِت  بل  الدمى،  عامل  يف  ل�سِت 

األوان   !2003 العام  يف  تاأ�سي�سه  مّت  الذي   Porschen
ب�سكٍل  الداخل  اإىل  اخلارج  من  املكان  تغّطي  البا�ستيل 

ا 
ّ
اأم ال�سور.  التقاط  عن  التوّقف  ت�ستطيعي  ولن   ،

ّ
جنوين

 فّنية �ساحلة للأكل م�سنوعة لتنا�سب 
ٌ
احللوى، فهي قطع

كّل املوا�سم. يقّدم لِك بوتيك Peggy Porschen جمموعة 

الإجنليزي،  وال�ساي  الب�سكويت  الكعك،  من  عة 
ّ
متنو

مثل  النجمات  باإحدى  هناك  وجودِك  اأثناء  تلتقني  وقد 

 .Madonna ،Kate Moss ،Gwyneth Paltrow
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ذكر  الـÉclair دون  ث عن حلوى 
ّ
التحد ل ميكن 

ال�سيف  اأعاد   !L’Éclair de Génie بوتيك 

لهذه   
ّ
احلقيقي املعنى   Christophe Adam

اإىل  تعود  التي  ة 
ّ
الكل�سيكي ة 

ّ
الفرن�سي احللوى 

عة 
ّ
م�سب ة 

ّ
ع�رشي بلم�سٍة  لكن  ع�رش،  التا�سع  القرن 

ن ابتكارات 
ّ
بالفّن والإبداع. األوان قو�ض القزح تزي

اليوزو،  مثل  عة 
ّ
فمتنو النكهات  ا 

ّ
اأم  ،Adam

زرِت  اإذا  وغريها.  بالكراميل  الف�سار  الكراميل، 

ة 
ّ
ف على بقي

ّ
ي بالبوتيك للتعر

ّ
باري�ض قريبًا، مر

الأ�سناف!

L’Éclair de Génie
PARIS

أطباقي
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Café Pouchkine
PARIS

افتتح   ،
ّ
الرو�سي ال�ساعر  با�سم  تيمنًا 

العام  يف  زاً 
ّ
ممي مقهى   Andrey Dellos

احللوى.  نكهات  خلل  من  ة، 
ّ
كتحي  1999

هذا  من  بالقرب  املرور  عليِك  ي�سعب  قد 

املقهى ب�سبب زحمة النا�ض اخلانقة الذين 

وال�ستمتاع،  للدخول  دورهم  ينتظرون 

بجمال  بل  م، 
ّ
تقد التي  الأطباق  بطعم  فقط  لي�ض 

القرن  اإىل  يعود  بق�رٍش  الأ�سبه  املكان  ديكور 

ة املنحوتة، 
ّ
الـ18. احللوى فيه، ت�سبه القطع الفني

دمى  �سكل  على  امل�سنوعة  تلك  خ�سو�سًا 

حلوى  ق 
ّ
بتذو نن�سحِك  ة. 

ّ
الرو�سي املاتريو�سكا 

.Millefeuilleوالـ Napoleon



190JAMALOUKI.NET

أطباقي

Jean-Paul Hévin
PARIS

دون  ة 
ّ
الفرن�سي العا�سمة  زيارة  ميكن  ل 

 
ّ
الغني بوتيك      زيارة 

عن التعريف يف عامل ال�سوكول والذي يعود 

و�سطه،  يف  �ست�سعرين   .1987 العام  اإىل 

بِك من  احللوى حتيط  لأن  وكاأّنِك يف حلٍم، 

اأنواعًا  البوتيك  هذا   
ّ
ي�سم الجّتاهات!  كّل 

من ال�سوكول قد ل تخطر على بالِك، ي�سعب 

قها. جتدر الإ�سارة اإىل اأّن خلطة  
ّ
مقاومة تذو

 
ّ
ال�رش هي  ة 

ّ
اخلا�س  Jean-Paul Hévin

وراء طعم ال�سوكول الّلذيذ!

Jean-Paul Hévin
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Élan Cafe
LONDON

اأّنِك  لت�سعري   Élan مقهى  تغّطي  الأزهار 

وتتناولني  القهوة  حتت�سني  حديقة،  داخل 

ز هذا املكان بديكوره 
ّ
الّلذيذة. يتمي احللوى 

الأطعمة  راية  ويرفع  واملعا�رش  الأنيق 

عالية  جودٍة  وفق  ة 
ّ
والطبيعي ة 

ّ
ال�سحي

ة وطازجة.
ّ
با�ستخدام منتجات طبيعي



مجتمع "جمالِك"

زاً 
ّ
ممي حدثًا  بريوت  يف  ال�سنوبر  ق�رش  ا�ستقبل 

 Bruno لبنان  يف   
ّ
الفرن�سي ال�سفري  رعاية  حتت 

يهدف   Elie Saab  
ّ
العاملي م 

ّ
وامل�سم  Boucher

ولبنان.  باري�ض  بني  ة 
ّ
الثقافي الروابط  تعزيز  اإىل 

 Elie Saab Couture تخّلل احلفل عر�ض جمموعة

ريعه  عاد  ومزاد   2018-2019 و�ستاء  خلريف 

لليوني�سف - منّظمة  الأمم املّتحدة للطفولة.

ELIE SAAB
الخياطة الراقية 
في خدمة الخير

 ،Violet Speek�Warnery ،Bruno Boucher ال�سفري

ملى �سلم واإيلي �سعب

ّة واإيلي �سعب
ال�سفري Bruno Boucher، رميا فرجني

 ،Bruno Boucher ال�سفري

كلودين عون روكز واإيلي �سعب
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Kong 40 يف  �إحتفلت وكالة The Qode يف مطعم 

�لر�ئدة يف   Karla Otto دبي ب�رش�كتها �جلديدة مع 

ّة 
�لعاملي للعالمات  و�لت�سويق  ة 

ّ
�لعام �لعالقات  جمال 

 K2 وThe Independents. هذ� �لتعاون 
ّ
و�رشكتي

�لأو�سط  �ل�رشق  يف   The Qode عمل  نطاق  ع 
ّ
�سيو�س

يف جمال �ملو�سة، �جلمال، �لثقافة، �لفّن...

THE QODE
شراكة جديدة

Samuel Pohlnerو Shelly Mistry
خالد �سّفار، Karla Otto و�أمين فقو�سة

Dr. Steven Victor
Rosie Kingو Anna Rhodes

Soraya Spahi ،Arpi Barbarian
 Joanna Pereiraو Dipesh Depala

Rania Kfoury ،Samuel Pohlner
Shaheena Usmanو Gopika Madan

نادين قان�سوه ور�مي �لعلي

 Alpana Depala
Yashraj Chhatwaniو

Farah El Alfyو Swati Jain
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يف   Summersalt مطعم  يف  �أقيم  حفٍل  خالل 

موقع  �أطلق  دبي،   Jumeirah Al Naseem فندق 

ق 
ّ
بالت�سو  

ّ
�خلا�ص �لإلكرتويّن   matchesfashion.com

�حلفل  هذ�  ح�رش    .2019 و�سيف  ربيع  مو�سم  جمموعة 

مي 
ّ
وم�سم فنج  ناتايل  مثل  �ملو�سة،  عا�سقات  من  عدد 

�لأزياء، مثل Michael Halpern. �إليِك �أبرز �ل�سور.

MATCHES-
FASHION.COM

يرّحب بالموسم 
الجديد

Lynn Ban دميا �ل�سيخلي وفاء �حلميدي

Nez Gebreel، �سلطان �لدرماكي، 
Michael Halpern ور�نيا �ل�سادق
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Michaela Williamsو Frankie Rozwadowska

Natalie Kinghamناتايل فنج�أنوم ب�شري وRhea Jacobs

Megane Quashie
�أ�شماء �ملال، زينب �لعبد�لرز�ق وجنيبة حياة
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ات 
ّ
�ل�سخ�سي من  عدد�ً   Burberry د�ر  دعت 

ع�ساء  حفل  �إىل  �ملو�سة  عامل  يف  الة 
ّ
�لفع

مول.  دبي  يف  �لو�قع  بوتيكها  يف   
ّ

خا�ص

�آخر  �حل�سور  �كت�سف  �ملنا�سبة،  هذه  خالل 

.Riccardo Tisci 
ّ
�بتكار�ت �ملدير �لإبد�عي

BURBERRY
أمسية موضة

Mariam Yeya Riccardo Romanelli Rosemin Manji

دميا �لأ�سدي حممد �سلطان �حلبتور Joey Ghazal
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يف فندق The Abu Dhabi Edition، �أقامت 

مت فيه �أجدد جمموعتها. 
ّ
 قد

ً
د�ر SemSem لقاء

�أثناء  وجميلة  ة 
ّ
م�سلي �أوقاتًا  �ل�سيوف  ق�سى 

�أناقة  عاينو�  كما  �لأزياء،  ت�ساميم  �كت�ساف 

يتيح  �لذي   Royal Penthouse جناح 

 Olivia خّلب.   
ّ
بانور�مي مبنظٍر  �ل�ستمتاع 

Palermo كانت من �أبرز �حلا�رض�ت.

SEMSEM
في أبو ظبي

Jamie Wuكارن و�زن و

د�نا حور�ين

Olivia Palermoو Ben Pundole

Olivia Palermoو Abeer Al Otaiba

Ò°ûH ΩƒfCG
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Art Saves Lives الفّن يف خدمة احلياة، هو امل�رشوع 
التي   Roads For Life ة 

ّ
جمعي اأطلقته  الذي  اجلديد 

التدريب على  تها: 
ّ
دة زينة قا�ضم لدعم ق�ضي

ّ
ال�ضي ها 

ّ
ترتاأ�ض

اأقيم  ة. 
ّ
اإنقاذ م�ضابي حوادث ال�ضري خالل ال�ضاعة الذهبي

 
ٌ
Le Yacht Club ببريوت، تخّلله مزاد  يف 

ّ
حفٌل خا�ص

مها 15 فّنانًا 
ّ
ة �ضم

ّ
اجات الناري

ّ
 لبيع 15 خوذة للدر

ّ
علني

 .Elie Saab 
ّ
م العاملي

ّ
ة من توقيع امل�ضم

ّ
اجة ناري

ّ
ودر

 ROADS
FOR LIFE

الفّن ينقذ األرواح

اإيلي �ضعب ووزينة قا�ضم ا�ص
ّ
زينة قا�ضم وهادي نح

  Bernard Khoury
Handle with Care Bokja - Bad Hair Day

  Gregory Gatserelia
Antzella

 Yazan Halwani
 Face of  Calligraphy XXI 

  Jamil Molaeb
من اأجل طريق للحياة

  Katya Traboulsi
Coming Home Nada Debs - 60'

  Karim Chaaya
WOOOSH

  Karen Chekerdjian
Golden Hour

  Roger Moukarzel
Light Your Life

  Selim Mouzannar
Fortune

  Jean-Marc Nahas
My Dear Friend
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زلفا الهراوي وزينة قا�سم

Frank Lucasكرمي ومي�سال �سعيا، حممد مكتبي و

مرينا قرب�سلي، �سفرية الإحتاد الأوروبي Christina Lassen، ملى �سالم وكلودين �سعب

ة ال�سابق متام �سالم، 
ّ
ار، رئي�س احلكومة اللبناني

ّ
هدى ق�س

ار
ّ

منى الهراوي، ملى �سالم وعادل ق�س

ار وكلودين �سعب
ّ

الوزير ال�سابق زياد بارود والنقيب مي�سال مطراندانيا ق�س

اف، زينة قا�سم، �سهى ب�ساط، اإيلي �سعب جونيور
ّ
تيمور جري�ساتي، رفيف �سفدي، مروان الطر

 Ashekman
The Street is Ours 

  Rana Salam
Ma7roussé
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 Sunlight ينتمي �إلى مجموعة !
ّ
وقعنا تحت �سحر هذ� �لعقد �لخيالي

بالمجوهر�ت.  �لمولعة  �لمر�أة  �سغف  ويحاكي  �لر�قية،   Escape
نها 

ّ
ة تزي

ّ
د وتن�سدل منه �ساّللت ذهبي

ّ
طه حجر كبير من �لزمر

ّ
يتو�س

د، ت�سفي عليه غمو�سًا م�سرقًا.
ّ
حبيبات من �لما�ص و�لزمر

LAST DESIRE
PIAGET

Sunlight Escape Midnight Sun








