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ثمن الن�صخة: لبنان: 5000 لرية - الأردن: 1500 فل�س - العراق: دينار واحد - الكويت: دينار واحد - ال�صعودية: 15 ريال - الإمارات العربية املتحدة: 15 درهم - البحرين: دينار ون�صف - قطر: 15 ريال  

م�صقط: 2000 بي�صة - م�رص: 30 جنيهات - ال�صودان: 3 جنيهات - تون�س: ديناران - املغرب: 20 درهم - ليبيا: 1800 فل�س - اجلزائر: 20 دينار - اليمن: دينار ون�صف.
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Nelcy Basset

Selfie ،Unlike ،Tweet ،GIF ،Hashtag ... كثيرٌة هي الكلمات 
�صاأتوقف   .

ّ
الأميركي المعجم  اإلى  ة 

ّ
ر�صمي بطريقٍة  موؤخراً  دخلت  التي 

العام  في   Oxford معجم  اإلى  ت 
ّ
ان�صم التي   FOMO كلمة  عند 

 الخوف من تفويت اأمر ما، اإذا 
ّ

Fear of Missing Out .2013، اأي
ًا، لكن كيف هي مترجمة على اأر�س 

ّ
اأردنا ترجمة هذه العبارة حرفي

الواقع؟

النادي  في  الم�صي  اآلة  على  الغداء،  نتناول  بينما  ن�صتيقظ،  عندما 

واأ�صابعنا  يدينا،  بين  دائمًا  الموبايل  يكون  النوم...  قبل   ،
ّ
الريا�صي

تنقلنا من �صورٍة اإلى اأخرى، من �صفحٍة اإلى اأخرى، من �صتوري اإلى 

 وكثرة م�صاهدة ما يقوم 
ّ
اأخرى. التعّلق بو�صائل التوا�صل الجتماعي

به الآخرون وّلد م�صكلة "الخوف من تفويت اأمر ما"، وبالتالي الرغبة 

ون 
ّ
الخت�صا�صي يحّلل  مكانهم.  والتواجد  بالمثل  بالقيام  ال�صديدة 

" على اأّنه ناجم عن عدم ال�صعور بال�صعادة 
ّ
هذا "المر�س الجتماعي

مون حلوًل كثيرة له. نعم قد يكونون محّقين، 
ّ
والقناعة لواقعنا، ويقد

ين، هناك فعاًل اأحداث، ل مجال، اإّل اأن ن�صعر بالغيرة 
ّ
لكن لنكن واقعي

 JamaloukiCon ن يكونون متواجدين فيها؛ وبكّل توا�صع  حدث
ّ
مم

بين  بيروت  مدينة  �صت�صهد  التوالي  على  الثالثة  لل�صنة  منها.   
ٌ
واحد

 .
ّ
 حدث للمو�صة والجمال في العالم العربي

ّ
اأهم 27 و29 يونيو على 

عمل،  ور�صات  مع  والخبراء؛  الوجوه 
ّ
اأهم  مع  اأ�صخم  بطريقٍة  �صيعود 

اأينما  ال�صاعة  حديث  �صت�صّكل  اأزياٍء،  وعرو�س  درد�صات  حوارات، 

كّل   
ّ
ي�صم ، عالم 

ّ
اعتيادي اإلى عالٍم مبهر غير  �صتنقلِك  اأيام   3 كان... 

واأناقة ل مثيل لها. �صتتمّكنين  ما قد تبحثين عنه لجماٍل م�صاعف 

دة 
ّ
متعد مجالٍت  في  لمعة  ة 

ّ
وعربي ة 

ّ
عالمي ات 

ّ
�صخ�صي مقابلة  من 

لِك  فكيف  للغاية؛  و�صخم  واحد  مكاٍن  في  ق 
ّ
الت�صو حلم  و�صتحّققين 

ي بـJamaloukiCon FOMO! تابعينا على موقعنا وعلى 
ّ
اأّل تمر

ة بنا لمعرفة كّل التفا�صيل، 
ّ

جميع �صفحات ال�صو�صيال ميديا الخا�ص

نحن بانتظارِك.

EDITOR'S
L e t t e r

JamaloukiCon FOMO

Nelcy Basset

أ�صابعنا 

إلى 

اهدة ما يقوم 

، وبالتالي الرغبة 

ون 

عادة 

ين، 

عر بالغيرة 

JamaloukiCon
بين  بيروت  مدينة  هد 

ة والجمال في العالم العربي. 
ّ
ة والجمال في العالم العربي
ّ

عمل،  ات 

أينما 

كّل  

نين 

دة 

لك فكيف  للغاية؛  لِكخم  فكيف  للغاية؛  ِخم 

! تابعينا على موقعنا وعلى 

 التفا�صيل، 

RADO
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S O C
I A L
MED
I A

 Blake ة 
ّ
الأمريكي املمّثلة  ك�شفت 

العر�ض  ح�شورها  خالل   Lively
 Pokémon Detective ل لفيلم

ّ
الأو

عن  نيويورك  مدينة  يف   Pikachu
مع  اأطّلت  الثالث.  بطفلها  حملها 

 Ryan Reynolds املمّثل  زوجها 

اقًا باللون الأ�شفر 
ّ
معتمدًة ف�شتانًا بر

من Retrofête. مربوك!

بعد اأ�شهٍر من الغياب عن الأ�شواء، اأطّلت النجمة 

ة 
ّ
ادة احلمراء للمر

ّ
Selena Gomez على ال�شج

ة، يف 
ّ
ٍة اإن�شاني

ّ
الأوىل يف العام 2019 لدعم ق�شي

ف�شتان  اإرتدت   .WE Day California حفل 

.Dior من توقيع دار

#SelenaGomez
4.5M

3.3M

طرحت املغّنية اإلي�شا فيديو كليب اأغنية 

ة 
ّ
"كرهني" من توقيع املخرجة اللبناني

ال. ح�شد الكليب اأكرث من 100 
ّ
اإجني جم

من  الأوىل  ال�شاعة  يف  م�شاهدة  األف 

اإطالقه على يوتيوب ولقى تفاعاًل كبرياً 

على مواقع ال�شو�شيال ميديا.

#كرهني

1.2M
اأعلنت  اإن�شتقرام،  موقع  عرب  مبن�شوٍر 

 
ّ
الوثائقي لفيلمها  اإطالقها  عن   Beyoncé

يعر�ض  الذي   HomeComing اجلديد 

حفل  حول  يدور   .Netflix على  الآن 

مقابالت،  ويعر�ض   Coachella   2018
حول  ومعلوماٍت  الكوالي�ض  وراء  لقطات 

 Beyoncé ظهرت  به.  اأطّلت  التي  املفهوم 

ة 
ّ
امل�رصي الآلهة  دًة 

ّ
جم�ش الفيلم  غالف  على 

من  للراأ�ض  اأك�ش�شواراً  ومعتمدًة  نفرتيتي، 

.Nicolas Jebran م اللبنايّن
ّ
توقيع امل�شم

#HomeComing

تواصل اجتماعي

#PregnancyAnnouncement

3.5M

 
ّ
الإجتماعي التوا�شل  و�شائل  كّل  اإن�شغلت 

 Game م�شل�شل  من  الأخري  باملو�شم 

متابعيه  كّل   .
ّ

الأ�شطوري  Of Thrones
 
ّ
�شيتم التي  الأخرية  احللقة  ينتظرون 

عر�شها يف 19 مايو 2019.

#GameOfThrones

9.1M

اإعداد: جووي غ�شطني
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اسألي جمالِكعروساليف ستايلأخبارجمالموضة  اخترنا لِك

Notre Dame يف باري�ض،  ة 
ّ
بعد حريق كاتدرائي

ة 
ّ
كان للعديد من دور الأزياء واجلمال وقفة ت�شامني

�رصكة  من  كّل  قّدمت  الأليمة.  احلادثة  هذه  مع 

عات 
ّ
الترب  ،Keringو  LVMHو  L’Oréal Paris

مباليني الدولرات لإعادة ترميم الأ�رصار اجل�شيمة 

من  املزيد   .
ّ
التاريخي املعلم  هذا  على  حّلت  التي 

.jamalouki.net املعلومات على

 ماكياج تعتمدين؟ 
ّ

اأي كيف تعتنني بجمالِك؟ 

قني 
ّ
تت�شو اأين  ر�شاقتِك؟  على  حتافظني  كيف 

نني 
ّ
للعيد؟ ماذا ترتدين عند الإفطار؟ كيف تزي

منزلِك؟ اأين ت�شافرين يف العطلة؟ كّل الأجوبة 

وعيد  رم�شان  ب�شهر  املتعّلقة  اأ�شئلتِك  لكّل 

.jamalouki.net الفطر جتدينها على

اأ�شاليب   4 خالل  من  الرتبان  اعتماد  يف  تفّنني 

ة 
ّ
خمتلفة منا�شبة لكاّفة اإطاللتِك، �شواء كانت ر�شمي

ة 
ّ
كيفي على  فِك 

ّ
�شنعر مبتكرة  اأ�شكال  كاجوال.  اأم 

.jamalouki.tv تنفيذها ب�شهولة على

التربان بـ4 أساليب عصرّية

 اإىل العائلة 
ّ
اإنتظر العامل ولدة الطفل الذي �شين�شم

هذا  وزوجته   Harry الأمري  �شارك  ة! 
ّ
امللكي

ة 
ّ

اخلا�ش ال�شفحة  عرب  اجلميع  مع  املفرح  اخلرب 

 .@sussexroyal اإن�شتقرام  على  بن�شاطاتهما 

"اإّنه  عبارة  حتمل  ب�شورة  مرفقًا  ن�رصه  مّت 

التايل:  بالتعليق  املن�شور  اقرتن  كما  �شبي"، 

 دوق 
ّ
 ال�شمو امللكي

ّ
نا اأن نعلن اأن �شاحبي

ّ
"ي�رص

با بطفلهما البكر يف �شاعات 
ّ

ودوقة �شا�شك�ض رح

ال�شباح الأوىل من 6 مايو 2019. دوقة �شا�شك�ض 

كلغ.   3.26 يزن  والطفل  دة 
ّ
جي ة 

ّ
ب�شح والطفل 

 اجلميع على الدعم الكامل. 
ّ
 امللكي

ّ
ي�شكر الثنائي

ام 
ّ
الأي يف  التفا�شيل  من  املزيد  م�شاركة   

ّ
�شيتم

ة!
ّ
القادمة."  مربوك للعائلة امللكي

Meghan Markle تضع طفلها 
الملكّي... إّنه صبي!

#جمالك_في_رمضان دور األزياء والجمال تنقذ 
Notre Dame de Paris
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المصرّية ياسمين رئيس  النجمة  الفاخرة، تجد   BVLGARI في أكسسوارات دار 
بلمسٍة  تنطبع  التاريخّية،  روما  بهوّية  تتحّلى  قطٌع  وحّبها.  شغفها  يمّثل  ما 
كالسيكّية لكن فيها ابتكاٌر عصرّي في تفاصيلها، ألوانها وأشكالها التي تمّتع 
العين بجمالّيتها. أّما الحقائب األحّب إلى قلبها فهي تلك التي صّممت خّصيصًا 

لمنطقة الشرق األوسط!

 Rania Khoury :مديرة الإنتاج - Dima Farhat :تن�شيق - Liv Friis Larsen :ت�شوير

Annesofie Begtrup :ماكياج وت�شفيف ال�شعر

 ملنتجع Bulgari Resort Dubai يف دبي
ّ

�شكر خا�ض
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 Serpenti Cabochon حقيبة
من جلد الثعبان، باللون 
الفضّي المعدنّي ومبّطنة، 
 ،Rome to Dubai وشاح
خاتم Serpenti من الذهب 
األصفر ومرّصع بالماس، أقراط 
Serpenti من الذهب الوردّي 
ومرّصعة بالماس، وسوار 
BVLGARI من الذهب األصفر. 
.Bulgari جميعها من
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 Serpenti حقيبة
Forever بحجمٍ صغير 
من جلد الثعبان وبلون 
التركواز الالمع، وأقراط 

Serpenti من الذهب 
الوردّي ومرّصعة بالماس. 

.Bulgari جميعها من
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حقيبة Serpenti Swing على 
شكل دلو، من جلد الثعبان، 
بلون حجر اليشم األخضر 
ومصّممة خّصيصًا للشرق 
 Serpenti األوسط، أقراط
من الذهب الوردّي ومرّصعة 
 Bulgari بالماس، سوار
Fiorever من الذهب الوردّي 
ومرّصع بالماس وسوار 
BVLGARI من الذهب األصفر. 
.Bulgari جميعها من

 Tommy Hilfiger بّزة من
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 Serpenti Diamond حقيبة
Blast بحجٍم صغير، بلون 

حجر اليشم ومبّطنة، أقراط 
Serpenti من الذهب الوردّي 

ومرّصعة بالماس، عقد 
Fiorever من الذهب الوردّي 

ومرّصع بالماس، وسوار 
BVLGARI من الذهب 

األصفر. جميعها 
.Bulgari من
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 Serpenti Diamond حقيبة
Blast باللون األحمر الداكن 
مصّممة خّصيصًا للشرق 
 Serpenti األوسط، أقراط
من الذهب الوردّي ومرّصعة 
بالماس، خاتم Serpenti من 
الذهب األصفر ومرّصع بالماس، 
وساعة Serpenti Spiga باللون 
البنّي وبتفاصيل من الذهب 
الوردّي والماس. جميعها 
.Bulgari من

 Melissa Odabash ت�شميم من
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في عمر الثالثين، هل تغّيرت نظرتِك عن المرأة 
والحياة؟

ت نظرتي، واأ�شبحت األحظ اأموراً مل اأكن األحظها من قبل. 
ّ

بالطبع تغري

يف  كذلك  تكن  مل  الوزن  تكت�شب  اجل�شم  يف  مناطق  املثال،  �شبيل  على 

ا على �شعيد التفكري، فقد اأ�شبحت اأكرث هدوءاً يف التفاعل مع 
ّ
ال�شابق. اأم

امل�شاكل التي تطراأ يف العامل، من احلروب للفقر والكوارث...

إلى أّي حّد أنِت جريئة في الحياة؟
اأ�شعر  فلن   ، حتدٍّ هناك  يكن  مل  ولو  اخلوف،  اإح�شا�ض   

ّ
اأحب ل  اأنا  كثرياً. 

باأّنني اأنا!

برأيِك، هل تعيق األمومة حرّية المرأة؟
الأمومة  الآن.  بعد  مبفردِك  ل�شِت  لكن  املراأة،  ة 

ّ
حري تعيق  ل  الأمومة 

جتعلِك اأكرث ن�شجًا وهدوءاً. 

ما هي الصورة التي ترسمينها البنِك عن المرأة؟
ة ر�شم �شورة املراأة لبني. ذات 

ّ
ة ت�شتخل�شني منها كيفي

ّ
�شاأخربِك ق�ش

نة مع اأ�شدقائه ال�شبيان فقط، 
ّ
يوم، اأخربين ابني باأّنه �شيلعب لعبة معي

على  القادرة  والدتَك  اأنا  األ�شت  له:  فقلت  الّلعب.  يجدن  لن  الفتيات  لأّن 

ًا، 
ّ
 �شيء؟ فقال يل: نعم، بالطبع. فاأجبته باأّنني قبل اأن اأ�شبح اأم

ّ
فعل اأي

هات امل�شتقبل اأي�شًا، اإذاً، فهّن 
ّ
كنت كاأولئك الفتيات، وهّن �شي�شبحن اأم

 �شيء. 
ّ

قادرات على فعل اأي

كيف تدعمين المرأة العربّية، وما هي نصيحتِك لها؟
اأن تتوّقف عن املناداة واملطالبة بحقوقها كّل الوقت، فهذه  ن�شيحتي 

ال�شورة تتبلور يف الأذهان، اأّنها املخلوق ال�شعيف! 

إذا عدنا بالزمن 10 سنوات، هل كنِت تتصّورين نفسِك 
تصلين إلى ما أنِت عليه اليوم؟

كنت متاأّكدة باأّنني �شاأ�شبح ممّثلة منذ �شغري،  لكن منذ 10 �شنوات، مل 

ًا.
ّ
اأكن اأتوّقع باأّنني �شاأ�شبح اأم

هل حّققِت أحالمِك؟
حّققت جزءاً كبرياً منها، وما زلت اأعمل لتحقيق املزيد.

Ya s m e e n  R a e s s

INTERVIEW
مقابلة

ياسمين  حياة  في  فارقة  نقطة  شّكل  التمثيل  عالم 
األضواء  وألقى  للفّن،  وشغفها  موهبتها  أظهر  رئيس. 
أكثر على جمالها. بحوزتها أفالٌم عديدة وجوائز كثيرة، 
أيضًا عدد متابعين هائل على وسائل السوشيال ميديا! 
مغامراتها  عن  الحقيقة  وتنقل  شّفافة  إنسانة  ألّنها 
تتمّتع  وأمومتها،  مهنتها  بين  جّيدًا  توّفق  أقنعة.  دون 
داخلها  في  تحمل  ملِهمة  قوّية  وبشخصّية  بالجرأة 
المقابلة  هذه  في  أكثر  عليها  تعّرفي  للتغيير.  عشقًا 
الخاّصة  التصوير  جلسة  خالل  معها  أجريناها  التي 

.Bulgari بأكسسوارات دار

طبيعّية وحّرة 
كرؤيتها للحياة

حوار: دميا فرحات

"كنت متأّكدة بأّنني سأصبح 
ممّثلة منذ صغري، لكن منذ 10 

سنوات، لم أكن أتوّقع بأّنني 
سأصبح أّمًا."
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ما هي نقاط القّوة في شخصّيتِك؟
اأرى باأّنني اأ�شتطيع تغيري حياتي كما اأريد، وباأّن كّل �شخ�ض قادر على 

تي، فاإْن 
ّ
 هذا الأمر يف �شخ�شي

ّ
ذلك اإذا كان ميلك ال�شجاعة الكافية. اأحب

ة واأبداأ من ال�شفر مبهنة جديدة، 
ّ
 كّل م�شريتي املهني

ّ
اأردت مثاًل اأن اأغري

ة وال�شجاعة لأفعل ذلك! ما من �شيء قادر اأن يوقفني. 
ّ
�شوف اأحتّلى بالقو

تغّيرين إطالالتِك دائمًا، فهل هذا بسبب الملل 
السريع؟

 
ّ

اأغري الواقع  يف  لكّنني  بالتمثيل،  عملي  يف  التغيري  يفيدين  بالطبع 

اإطاللتي دائمًا، حتى قبل اأن اأ�شبح ممّثلة، لذا، ل اأعلم اإْن كان يعّد ذلك 

واأنا  اإطاللتي،  د املعجبون على ذلك، وباتوا ينتظرون 
ّ
اأم ل. تعو ملاًل 

متفاجئة بذلك حّقًا! 

هل تخافين من الشيخوخة؟
بالتاأكيد، فاأنا اأخاف من املر�ض، وال�شيخوخة تعني الأمرا�ض.

الروتين الجمالّي الذي  بشرتِك شاّبة ومشرقة، ما هو 
تتبعينه كي تعتني بها؟

يف ال�شابق، كنت اأّتبع اخلطوات الثالث: اإزالة املاكياج، التونر وتطبيق 

جلل�شات  اأخ�شع  فاأ�شبحت  الأخرية،  الفرتة  يف  ا 
ّ
اأم املرّطب،  الكرمي 

تنظيف ب�رصة كّل �شهرين.

هل تستخدمين أّي فيتامينات أو مستحضرات خاّصة 
بالشعر؟

ة لل�شعر منذ �شهٍر تقريبًا. 
ّ
اأتناول احلبوب املقوي

هل تتقّبلين كّل الصيحات، أم تتجّرئين على تجربة أّي 
جديد دون ترّدد؟

اأترّدد يف ذلك. لكن هناك بع�ض ال�شيحات   جتربة كّل جديد، ول 
ّ
اأحب

ل عدم اّتباعها. اأ�شبحنا جميعًا ن�شبه  التي تّتبعها كّل الن�شاء والتي اأف�شّ

بع�شنا البع�ض!

موضتها  تبطل  ال  التي  المالبس  قطعة  هي  ما 
بنظرِك؟

�رصوال اجلينز.

ما هو أهّم أكسسواٍر في إطاللة المرأة برأيِك؟
لذا،  ه ق�شرياً، 

ّ
اأقوم بق�ش اأن  اأو  اأرفع �شعري  اأن   دائمًا 

ّ
اأحب اأنا  الأقراط. 

ة بالن�شبة يل.
ّ
الأقراط هي اأك�ش�شوارات اأ�شا�شي

المدّونات والمؤّثرات،  السوشيال ميديا،  ثورة  في ظّل 
هل تعتبرين أّن مفهوم الجمال قد تغّير؟

يعتقدون  ميديا،  ال�شو�شيال  على  اأموراً  النا�ض  يرى  ما  بقدر  بالتاأكيد. 

، وباأّن هذا ما يحّدد املو�شة واجلمال. 
ّ
باأّنها الأ�شح

كم من الوقت تستخدمين موقع إنستقرام؟
 ،

ّ
ة يف يدي

ّ
�شت مل�شكلة �شحي

ّ
 تعر

ّ
كنت اأ�شتخدم موقع اإن�شتقرام كثرياً، ثم

فاألغيت متابعة اجلميع، واعتدت على ذلك منذ �شهٍر تقريبًا. كنت معتقدة 

باأّنه �شيفوتني الكثري، لكّنني اأخطاأت الظّن!

صور من إنستقرام ياسمين
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موضتي

بكثرة  نجده  مرحًا.  األكثر  هو  األكسسوارات  في  الدائرّي  الشكل 
في تصاميم هذا الموسم، خصوصًا في القّبعات والحقائب التي 

باتت تعتبر قطعة Statement في إطالالت كّل فاشينستا.

Round

Alessandra Rich

 Charlotte
Chesnais

Chufy

Magda Butrym

Chanel

Louis Vuitton

Marni

Ookonn

Rachel Comey
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Loewe

 F.R.S For Restless
Sleepers

Forte Forte

Francis de Lara

Zeus + Dione

Simon Miller

Staud

Vanda Jacintho

Rosantica

Monica Sordo

Cult Gaia

Hermès
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غير  بطريقٍة  والمستطيل  المرّبع  الشكالن  استخدام 
مألوفة يجعل التصاميم بعيدة عن الملل. هما شكال 
.Valentino من V حقائب الموسم الرائجة، مثل حقيبة

Square
المرب الشكالن  استخدام 

مألوفة يجعل التصاميم بعيدة عن الملل. هما شكال 
حقائب الموسم الرائجة، مثل حقيبة 

quare
مألوفة يجعل التصاميم بعيدة عن الملل. هما شكال 
.Valentino من V حقائب الموسم الرائجة، مثل حقيبةV حقائب الموسم الرائجة، مثل حقيبةV

موضتي

Bulgari

Valére

Valentino

Marc Jacobs

Marni

Gabriela Hearst
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Balenciaga

Jacquemus

Valentino

Rachel Comey

 Rebecca De
Ravenel

Roksanda

Zeus + Dione

By Far

Dior

 Carolina Santo
Domingo
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تكون  األكسسوارات،  في  المثّلث  الشكل  يندمج  عندما 
في  حتى  موجود  هو  بامتياز.  هندسّيًا  أسلوبًا  النتيجة 

.Saint Laurent Paris النّظارات مثل تصميم

TriangleTTTTTTTTTriangleriangleriangleriangleriangleriangleriangleTriangleTTriangleTTriangleTTriangleTTriangleTTriangleT

موضتي

Asceno

Louis Vuitton

Saint Laurent Paris

Jacquie Aiche
Jennifer Fisher

Rixo
Fendi

Louis Vuitton
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Balenciaga

Francis de Lara

Kenneth Jay Lane

Lola Hats

MM6 Maison Margiela

Isabel Marant

Nita Suri

Roxanne Assoulin

Jennifer Meyer

 Versace
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خاّصة  هوّيًة  يحمل  المضّلعات  أشكال  من  خليٌط 
وغريبة. إْن كانت في الحقائب، األقراط، النّظارات، هي 

تتمّيز بهندستها وألوانها التي توحي بفرح الصيف.

Polygon

موضتي

Prada

ز بهندستها وألوانها التي توحي بفرح الصيف.تتميز بهندستها وألوانها التي توحي بفرح الصيف.تتميز بهندستها وألوانها التي توحي بفرح الصيف.ز بهندستها وألوانها التي توحي بفرح الصيف.ز بهندستها وألوانها التي توحي بفرح الصيف.

Prada

Valet

Patcharavipa

Loewe

Balmain

Retrouvai



JAMALOUKI.NET35

Polygon

Okhein

Philipp Plein

Carrie Forbes

Givenchy

Tohum Design

Dior

Chloé

Tohum Design

Dior

Nathalie Trad
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تحقيق موضة

ما  سرعان  لكن  الموضة،  ساحة  غادرت  الصيحات  بعض  أّن  نعتقد  قد 
تعود بحّلٍة جديدة! ال تتخّلصي مّما تملكين من أزياء وأكسسواراٍت، ألّنها 
ستصبح رائجة في أّية لحظة. في موسم ربيع وصيف 2019، كان ال بّد لنا 

أن نعود إلى الماضي ونكتشف جذور األكسسوارات األكثر رواجًا.

أكسسوارات الماضي 
تعود لتبهرنا!

اإعداد: جووي غ�سطني
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Alaïa

50's

مطلوب: المزيد من األكسسوارات
حقبة  اإىل  اأي  ال�ساحرة،  االإطالالت  زمن  اإىل  عودي 

هذه  يف  ًا 
ّ
مهم جزءاً  االأك�س�سوارات  �سّكلت  ات! 

ّ
اخلم�سيني

اعتمادها.  دون  املنزل  تغادر  املراأة  تكن  مل  اإْذ  احلقبة، 

ا�ستخدمت االأو�سحة بعّدة طرق، منها على الراأ�س باأ�سلوب 

 Marc ة
ّ

Babushka، واليوم راأينا هذا الو�ساح على من�س
 Baker Boy Beret عة 

ّ
قب رائجة  كانت  كما   ،Jacobs

التي عادت لتظهر يف ال�سنوات املا�سية يف عامل املو�سة 

 .Françoise Hardy وال تزال حتى اليوم تعتمد باأ�سلوب

ونحت  املنحنيات  الإبراز  احلزام  ت�سيف  الن�ساء  كانت 

ا النّظارات على �سكل عني القّطة، فهي اأك�س�سوار 
ّ
اخل�رص. اأم

ات اأي�سًا.
ّ
يعود من حقبة اخلم�سيني

50
Babushka

Headscarves

Baker Boy Hats

 Cat Eyes
Sunglasses

Waist Belts

�سعاد ح�سني

Jacqueline Kennedy

Marilyn Monroe يف 
 How to Marry a فيلم

Millionaire يف العام 1953

Cartier

JW Anderson

Françoise Hardy

Brigitte Bardot

M
A

R
C

 JA
C

O
B

S 
SS
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تحقيق موضة

امرأة عاملة تطلب 
أكسسوارات عملّية

تبحث عن  بداأت  االأعمال،  اإىل عامل  املراأة دخلت  الأّن 

كنا 
ّ
اأن مت�س ة. ال �سّك 

ّ
اأك�س�سوارات وقطع مريحة وعملي

اليوم،  حتى  ًا 
ّ
قوي يزال  ال  احلقبة  هذه  باأك�س�سوارات 

التي ا�ستهرت بها  ة الكبرية 
ّ
الدائري خ�سو�سًا االأقراط 

تها، نالت االأحذية 
ّ
 الع�سور. من جه

ّ
النجمات على مر

 Kitten Heelsبـ املعروفة  املنخف�س  الكعب  ذات 

ة كبرية من االأ�سواء، فهي تقّدم الراحة واالأناقة 
ّ

ح�س

اليوم،  طوال  اعتمادها  خالل  خ�سو�سًا  اآن،  يف 

ا 
ّ
اأم  .Rejina Pyo ة 

ّ
اأحببناها هذا املو�سم على من�س

النّظارات، فقد ظهرت بال�سكل ال�سخم، وا�ستهرت بها 

.Twiggy سابقًا العار�سة�

60's

Hoop Earrings

 Oversized
Sunglasses

 Kitten
Heels

Twiggy

Françoise Hardy

Dalida

R
E

JI
N

A
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O

 S
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9
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A
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O
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N
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Balenciaga

Jacquemus

Balenciaga

�سباح

Gucci

Audrey Hepburn
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الحرّية إلى أبعد حدود
دون  ات 

ّ
ال�سبعيني حقبة  اإطالالت  لتكتمل  تكن  مل 

ت تلك الفرتة جمموعة 
ّ
ة! �سم

ّ
االأك�س�سوارات البوهيمي

 و�سعها 
ّ
عة من االأ�ساور العري�سة التي كان يتم

ّ
متنو

راأيناها خالل عر�س  واألواٍن خمتلفة.  باأعداٍد كبرية 

باألواٍن   2019 و�سيف  ربيع  ملو�سم   Givenchy
اإىل  امل�ستدير  االإطار  ذات  النّظارات  ا�ستهرت  داكنة. 

الراأ�س  اأي�سًا ع�سبة  نة وبرزت 
ّ
امللو العد�سات  جانب 

اجلبني  على  اأو  ة 
ّ
الكال�سيكي بالطريقة  املعتمدة 

الأحذية  املجال  اف�سحي   .Cher النجمة  باأ�سلوب 

ز 
ّ
تتمي ات! 

ّ
ال�سبعيني حقبة  من  العائدة   Platform

ب�سكٍل  ر�سدناها  وقد  كعبها،  ب�سماكة  االأحذية  هذه 

 Saint مثل  عّدة،  اٍت 
ّ

من�س على  املو�سم  هذا  كبري 

.Miu Miuو Laurent Paris

70's

Bangles

 Colored
 Lens

Sunglasses

Platform
Shoes

Headbands

70
Shoes

Paulina Porizkova

Senta Berger

Alaïa

 Giuseppe Zanotti
net-a-porter.com

Kyoto Tango

Cher

G
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N

C
H

Y
 S
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9
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 Cyclops
Sunglasses

تحقيق موضة

80
's

أكسسوارات تقول: انظروا إلّي
ًا حتى اليوم، خ�سو�سًا 

ّ
ات قوي

ّ
ال يزال وقع حقبة الثمانيني

 ،Cyclops يف اأك�س�سواراتها! ال ميكن اأاّل نتكّلم عن نّظارات

 Fanny اخل�رص  حقيبة  ا 
ّ
اأم القناع.  ت�سبه  التي  تلك  اأي 

Pack، فال تزال جنمة ال�سيحات التي اعتمدتها ن�ساء العامل 
وبطرق تن�سيٍق متعّددة دون اأن نن�سى ربطة ال�سعر املعروفة 

والطبعات  االألوان  مبختلف  واملتوّفرة   Scrunchieبـ

�سيحة  ن�سيِت  قد  تكوين  اأن  ال�سعب  من  اأخرياً،  املرحة. 

االأكتاف العري�سة، من خالل اإ�سافة الـEpaulette، نتذّكر 

االأمرية Diana التي اأتقنت هذه ال�سيحة.

Scrunchies

 Oversized
Shoulders80 Fanny Packs

BA
LM

A
IN
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S1

9
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Diana االأمريةDiana االأمرية

Sarah Jessica Parker

 Dolce & Gabbana
mytheresa.com

Prada

 Sophie Buhai
net-a-porter.com

 Boyy
mytheresa.com

Kate Hudson ووالدتها



Bucket Hats

 Dad
Sneakers

جرأة في كّل شيء
اأي  اد، 

ّ
عة ال�سي

ّ
ن مّنا ال تتذّكر �سيحات هذه احلقبة؟ اأ�سيفي قب

َ
م

اإذا  ا 
ّ
اأم  .

ّ
Bucket Hat كي تكوين جاهزة للخروج مبظهٍر ع�رصي

باالأك�س�سوارات  نيه 
ّ
فزي �سعرِك،  ت�رصيح  يف  �سعوبة  جتدين  كنِت 

اأي�سًا  تبّني  والّلوؤلوؤ.  باالأحجار  عة 
ّ

املر�س االأخرى  اأو  نة، 
ّ
امللو

على   Dua Lipa املغّنية  فعلت  كما  النيون  باألوان  اأك�س�سوارات 

 .Spice Girls ادة احلمراء، وكاأّنها تعيد اإحياء اأ�سلوب فتيات
ّ
ال�سج

 Dad Sneakers ال�سخمة  ة 
ّ
الريا�سي االأحذية  اعتمدي  اأخرياً، 

قيها مع النّظارات ال�سغرية لتمنحِك اأ�سلوبًا م�ساك�سًا!
ّ
ون�س

Hair Clips

V
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9

Britney Spears

Christina Aguilera

Dua Lipa

Spice Girls فرقة

Cameron Diaz

 Spektre
ounass.ae

 Gucci
matchesfashion.com

 Versace
farfetch.com

 Epona Valley
modaoperandi.com

Louis Vuitton

Prada

 Saint Laurent Paris
mytheresa.com

Neon Accessories

 Tiny
Sunglasses

90's
Britney Spears
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00's

 Oversized
Bags  Rimless

Sunglasses

كّل امرأة تعّبر عن شخصّيتها!
ة اجلديدة م�سرية 

ّ
اأكملت �سيحات اأك�س�سوارات االألفي

وامل�ساك�سة.  اجلراأة   
ّ

يخ�س فيما  ات 
ّ
الت�سعيني حقبة 

طريقتها  على  تعتمدها  امراأة  كّل  باتت  اأّنه  اإاّل 

بع�س  عمدت  تها. 
ّ
�سخ�سي عن  ًة 

ّ
معب ة، 

ّ
اخلا�س

النجمات، مثل Gwen Stefani، اإىل اعتماد احلزام 

ة، كما يف عر�ٍس قدمي لدار 
ّ
على �سكل �سل�سلة حديدي

ا احلقائب العمالقة، فعادت لتحوي كّل 
ّ
Chanel. اأم

ة. اأخرياً، مَل ال ت�سيفني 
ّ
ة والثانوي

ّ
حاجاتِك االأ�سا�سي

اأّنِك  �ست�سعرين  اإطالالتِك؟  اإىل  اإطاٍر  دون  نّظارات 

!Britney Spearsجنمة مو�سيقى البوب كـ

Chain Belts

تحقيق موضة
VA

LE
N

T
IN

O
 S

S1
9

Chanel

Fendi Dior

Britney Spears Beyoncé Jennifer Aniston

Paris Hiltonو Kim Kardashian

Gwen Stefani

MA BY MALAK AHMED



ON OUR RADAR
MA BY MALAK AHMED

ودفعها  �سغرها  منذ  ظهر  للمو�سة  ها 
ّ
حب

املجال  هذا  يف  عالمة  طبع  نحو  للمثابرة 

والدتها  كان   
ّ
االأ�سا�سي اإلهامها  الوا�سع. 

بطريقتها  االأزياء  بتن�سيق  تقوم  كانت  التي 

املو�سة  م�ست�سارة  بالتايل  وكانت  املختلفة، 

ة 
ّ
ة ال�سعودي

ّ
ل�سديقاتها واأقاربها. در�ست ال�ساب

وهي  موهبتها،  لدعم  االأزياء  ت�سميم  مالك 

اًل، كما القت ت�سجيعًا 
ّ
اأو كانت موؤمنة بنف�سها 

ة 
ّ

اخلا�س دارها  اأطلقت  حميطها.  من  كبرياً 

للمراأة  خاللها  من  هت 
ّ

وتوج  2018 العام  يف 

 بجمال اإطالالتها. 
ّ
ة والطموحة التي تهتم

ّ
القوي

 MA by Malak Ahmed دار  ز 
ّ
تتمي

الت�سميم  اأناقة  االأقم�سة،  جودة  ة، 
ّ
الهند�سي اتها 

ّ
بق�س

الدار  يبعد  للت�ساميم  اجلوانب   د 
ّ
تعد املتقن.  وتنفيذها 

الإطالالت  منا�سبة  ويجعلها  الواحدة"  "الوجهة  عن 

النهار كما الّليل، وذلك بح�سب طريقة التن�سيق املعتمدة. 

كي  ة 
ّ
واالأ�سا�سي الهادئة  نحو  ت�ساميمها  األوان  متيل 

عابرة  تكون  كونها  منها  اال�ستفادة  املراأة  ت�ستطيع 

من  الكثري  يحمل  الب�سيط  االأ�سلوب  اأّن  اأثبتت  للموا�سم. 

ة.
ّ
االأناقة والع�رصي

اإعداد: نور عرموين

األسلوب المنيمايّل 
يلتقي بالحداثة

Malak Ahmed

من جمموعة EVE اجلديدة
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هذه ال�سيحة هي االأقوى يف مو�سم 

ال�سيف. اعتمدي االأقم�سة امل�سبوغة  

بطريقة Tie-Dye لتكوين جنمة 

على املو�سة. 

 TIES
 TO DYE

FOR
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Prada

Dior

Prada

 MM6 Maison
Margiela

 Solid &
Striped

Stella McCartney

Peet Dullaert

Chanel

 Sophia
Webster

 Annie
 Costello

Brown
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A
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9

Chanel

Prada

JAMALOUKI.NET

Dior

Sophia
Webster

هذه ال�

يف. اعتمدي اسيف. اعتمدي اسيف. اعتمدي ا سال�سال�

بطريقة 

Peet DullaertPeet DullaertPeet DullaertPeet Dullaert
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Cult Gaia Cult GaiaCult Gaia

K
A
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E
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S1

9

Chanel

 Gabriela Hearst
mytheresa.com

 Jacquemus
mytheresa.com

LoveShackFancy

Missoni

Ganni

 Elizabeth
and James

ة ومريحة للنظر! اإذا 
ّ
  اإطاللة منع�سة، �سيفي

عة، باإمكانِك ربط 
ّ
كنِت ال تريدين اعتمار قب

 على راأ�سِك لتكوين فا�سيني�ستا 
ّ

و�ساح حريري

ة ال�سم�س.
ّ
وحتمي بالتايل راأ�سِك من اأ�سع

 SUN
BRIGHT

LoveShackFancy

SUN
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 Monica
Sordo

JA

M

Attico

 House of
Lafayette

Roland Mouret

Jil Sander

Lemaire

Marni

 Neous
net-a-porter.com
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BEIGE
ة تتخّطى كّل املوا�سم. اإختاري 

ّ
االألوان الرتابي

هذا املو�سم القطع التي ت�سبه اأ�سلوب رعاة البقر. 

 مكان.
ّ

�ستفر�س اإطاللتِك ح�سورها يف اأي

SAND

Isabel Marant

Nicholas

Dolce & Gabbana

By Far

Mes Demoiselles

Clyde

B
U

R
B

E
R

RY
 S

S1
9

Mes Demoiselles

Nicholas

By FarBy Far

Gianvito Rossi Jimmy Choo

Mara Hoffman

Tohum
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صحيٌح أّن النّظارات تحمي عينيِك من أشّعة الشمس الضاّرة، إال أّنها ليست محصورة 
تتغّير  يبّدل إطاللتِك نحو األفضل.  بمثابة أكسسوار  بل تعتبر  الصحّي،  الهدف  بهذا 
أن  من  بّد  ال  الرائجة،  األشكال  هي  ما  تعرفي  ولكي  آخر،  إلى  موسمٍ  من  األشكال 

تتصّفحي هذا الدليل ألبرز الصيحات لموسم ربيع وصيف 2019.

صغيرة أم ضخمة؟ 
هذا دليلِك لكّل صيحات النّظارات

اإعداد: جووي غ�سطني

G L A S

صيحات الموضة

S U N

S S E S

SS19

S S E S
TRENDS
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زرقاء، خ�رضاء، �سفراء، اأو حمراء، �ستحتارين ماذا تختارين 

ال�سيحة حتاكي  املو�سم! هذه  هذا  العد�سات  األوان  من بني 

اأجواء مو�سم الربيع وال�سيف ب�سكٍل جنويّن.

Colored Lens Sunglasses
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Aimee Song

By Karen Wazen

Bulgari

D
O
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E

 &
 G

A
B
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N

A

G
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E
N

C
H

Y

M
IU

 M
IU

ال ميكن اأن تفارق الغرابة واالبتكار عامل املو�سة، اإْذ تظهر 

ن 
ّ
 الكري�ستال الذي زي

ّ
 املوا�سم باأ�سكاٍل جديدة. نحب

ّ
على مر

عة، كما برزت اأي�سًا 
ّ

الت�ساميم بالطريقة املن�سدلة اأو املر�س

حبيبات الّلوؤلوؤ وغريها من املواّد لتحاكي خمتلف االأذواق.

Bold Sunglasses

 Anna-Karin
Karlsson
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Illesteva

من  �سكلها  يف  جة 
ّ
متعر ة 

ّ
ال�سم�سي النّظارات  تكون  عادًة، 

ربيع  جمموعات  خالل  جديدة  حّلًة  اّتخذت  اأّنها  اإاّل  االأعلى، 

و�سيف 2019 واأ�سبحت م�سّطحة. جتدين هذا ال�سكل مبختلف 

االأحجام، �سواء كانت كبرية، مثل ت�سميم Fendi اأو �سغرية، 

.Sally Lapointe مثل ت�سميم دار

Flat-Top Sunglasses
FE

N
D

I

Camila Coelho
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M
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O
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صيحات الموضة

Bella Hadid

Poppy Lissiman

Alaïa

 By تعتمد نّظارات من

Karen Wazen

VA
LE

N
T

IN
O

Roberi & Fraud

هناك  املو�سم:  هذا  احلجم  طة 
ّ
املتو�س للنّظارات  مكان  ال 

ال�سغرية حتى  النّظارات  اأم �سخم! ال تزال  خياران: �سغري 

لة لدى العديد من النجمات. اليوم هي املف�سّ

Narrow Sunglasses
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بنّظارات  املّت�سلة  ال�سال�سل  �سيحة  تذّكرِك 

اأّننا  اإنكار  ميكن  ال  ات؟ 
ّ
الثمانيني خالل  جّدتِك 

ة.
ّ
نحتاج اإىل هذه ال�سيحة العملي

Chain

بي جمّدداً ب�سيحة النّظارات 
ّ

رح

التي  ع 
ّ
مرب �سكل  على  الكبرية 

ا 
ّ
اأم ات. 

ّ
ال�سبعيني من  عادت 

تنا�سب  اأّنها  فهو   ،
ّ
ال�سار اخلرب 

جميع اأ�سكال الوجوه.

70's Square Sunglasses
ST

A
U

D

Lana El Sahely 

Chanel

Rostantica

تعتمد نّظارات من 

Kyme Sunglasses

املطلوبة.  ة 
ّ
الع�رضي الّلم�سة  هي  جريئة  بنقو�ش  النّظارات 

ة 
ّ
نن�سحِك بتن�سيق هذه النّظارات مع اإطاللٍة هادئة اأو اأحادي

الّلون لالبتعاد عن املبالغة.

Patterned Sunglasses

Prada
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بها  باأ�ش  ال  فكرة  مثّلث؟  �سكل  على  باإطاٍر  نّظارات 

ة التي باتت ممّلة. يعترب 
ّ
لالبتعاد عن النّظارات الكال�سيكي

خو�سي  ا، 
ّ
هي  .Statement قطعة  مبثابة  الت�سميم  هذا 

هذه املغامرة!

Triangle Shaped Sunglasses

 
ّ
تتحّلى هذه ال�سيحة باالأ�سلوب امل�ستقبلي

بف�سل  ال�سم�ش  من  كبرية  حماية  ن 
ّ
وتوؤم

�سخامة حجمها. 

Sun Shield Sunglasses

عنوان هذه االإطاللة: املرح! 

اختاري نّظارات على �سكل 

باأ�سلوٍب  ومتّتعي  قلب 

خارج عن املاألوف.

Fendi

Chloé

Haifa Wehbe
Fouz Al Fahad

Rihanna
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صيحات الموضة

Burberry

تعتمد نّظارات من 

Fenty Sunglasses

 Heart-Shaped
Frame Sunglasses
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الآخر  مبواكبتها   Jennifer Lopez النجمة  اإطالالت  زت 
ّ
متي

جمموعتها  تطلق  اليوم  هي  وها  ة، 
ّ
ال�سم�سي النّظارات  �سيحات 

ن 6 ت�ساميم 
ّ
ة بالتعاون مع دار Quay Australia. تت�سم

ّ
اخلا�س

تعك�ش اأ�سلوبها اجلّذاب، من بينها اأ�سلوب Shield الذي اجتاح عامل 

 Aviator اأ�سلوب  ات 
ّ
حمب اأي�سًا  املجموعة  هذه  تر�سي  املو�سة. 

على  االآن  متوّفرة  خمتلفة.  األواٍن  جات 
ّ
بتدر وتاأتي   Cat Eyeو

.www.quayaustralia.com موقع

املفعمة   Benefit Cosmetics م�ستح�رضات  األهمت  لو  ماذا 

بالّلونني  جمموعة  النتيجة:  ة! 
ّ
ال�سم�سي النّظارات  واملرح  باالألوان 

املرح  من  بلم�سة  املمزوج  الريرتو  اأ�سلوب  حتاكي   
ّ

والوردي االأ�سود 

 Shook ،Shade Queen االأ�سماء  هذه  حتمل  نّظارات   3 واالأنوثة. 

هذه  اإليها.  ة 
ّ
ذهبي �سل�سلة  اإ�سافة  ميكنِك   Tinted Loveو

 www.quayaustralia.com  
ّ
موقعي على  االآن  متوّفرة  املجموعة 

.www.benefitcosmetics.comو

ل تغيري  ة؟ هذه لي�ست خرافة، بل حقيقة اأظهرتها اآخر الدرا�سات! من املف�سّ
ّ
ة تاريخًا النتهاء ال�سالحي

ّ
هل كنِت تعلمني اأّن للّنظارات ال�سم�سي

ة، وتوؤّثر بالتايل 
ّ
ة ال�سم�ش ما فوق البنف�سجي

ّ
ة كّل �سنتني تقريبًا، الأّنه مع مرور الوقت، �ستفقد العد�سات قدرتها على حجب اأ�سع

ّ
نّظاراتِك مر

�سني عد�ساتها خلطر االإتالف، حتى 
ّ
ٍة تلقني فيها نّظاراتِك يف احلقيبة اأو ت�سقطينها على االأر�ش، �ستعر

ّ
�سلبًا على عينيِك، كما اأّنه يف كّل مر

دة!
ّ
ولو مل تكن اخلدو�ش ظاهرة بالعني املجر

Quay x Jennifer LopezQuay x Benefit

Collaboration

اأطلقت Alexa Chung ت�ساميم نّظارات بالتعاون 

جمموعٍة  �سمن   Sunglass Hut بوتيك  مع 

اأ�سلوب  االإ�سدار. املجموعة م�ستوحاة من  حمدودة 

وبطابع  م�ستطياًل  االإطار  ليكون  ات، 
ّ
ال�سبعيني

ب�ستايل  تذّكرنا  ة 
ّ
ع�رضي مل�سة  وجود  مع  فينتاج، 

خالل  االأوىل  ة 
ّ
للمر املجموعة  هذه  قّدمت   .Alexa

خريف  ملو�سم   Alexa Chung جمموعة  عر�ش 

املو�سة  اأ�سبوع  �سمن   ،2019-2020 و�ستاء 

موقع  على  متوّفرة  الت�ساميم  اأ�سبحت  لندن.  يف 

 .www.sunglasshut.com

Alexa Chung x Sunglass Hut

Did you know?

Quay x JLO

Quay x Benefit Jennifer Lopez

Alexa Chung
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تحقيق خاّص

أن  إذًا  رأيِك  ما  ELIE SAAB؟  عاشقات  من  أنِت  هل 
تسكني في منزٍل من تصميمه؟ بعد أن ألبس نجمات 
هوليوود وسحرت عروضه كّل مشاهد، ها هو اليوم 
العقارّية  الشركات  كبرى  إحدى   ،Emaar مع  يتعاون 
سكنّي  برٌج  النتيجة:  المّتحدة.  العربّية  اإلمارات  في 
الذي  الداخلّي  تصميمه  بتوقيع   Elie Saab قام 
كتصاميم  تمامًا  للزمن،  سابق  إّنه  عنه  يقال  ما  أقّل 

مجموعات األزياء... 

الديكور الداخلّي بنظرة 
مصّمم أزياء أيقويّن

اإعداد: ميادة اأبوخزام

Elie Saab x Emaar
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وتت�سّلل  اأذهاننا  اإىل  ترتاءى  التي  االأوىل  الكلمة  هي  الفخر، 

اأن  بعد   .Elie Saab اإجنازات  باآخر  �سماعنا  فور  م�ساعرنا  اإىل 

ٍة اأخرى: 
ّ
ر ت�سّلق قم

ّ
ة يف عامل ت�سميم االأزياء، قر

ّ
و�سل اإىل القم

ا�ستهّلها  ة، 
ّ
�ساروخي كانت  انطالقته  الفاخر.   

ّ
الداخلي الت�سميم 

ة Emaar التي تقف وراء تنفيذ دبي 
ّ
بتعاونه مع ال�رضكة العقاري

 Grand Bleu مول وبرج خليفة ال�سهريين، وكانت النتيجة برج

د فّن االآرت ديكو 
ّ
املرتف يف Emaar Beachfront الذي ميج

 �سققًا موؤّلفة من غرفة نوم، 
ّ
ات القرن املا�سي. ي�سم

ّ
من ثالثيني

2 اأو 3، اإىل جانب جمموعة �سقق �ساحرة، كّلها تطّل على البحر 
�سة 

ّ
ة خم�س

ّ
، The Palm، ومر�سى دبي. الطوابق االأر�سي

ّ
العربي

 
ّ
الداخلي الديكور  ا 

ّ
اأم وكافيه،  غالريي  اأزياء،  بوتيك  ملجموعة 

تف�سياًل  باإبداعه   Elie Saab فن�سجه  املبنى،  عنا�رض  لكّل 

 اأقيم 
ّ
تف�سيال... مّت االإعالن عن هذا التعاون �سمن موؤمتٍر �سحفي

 Elie اإىل  خالله   Emaar �رضكة  قّدمت   ،Dubai Opera يف 

االأوىل، على غرار جنمات هوليوود   Dubai Star Saab جنمة 
 و�سع هذه 

ّ
وامل�ساهري الذين تركوا ب�سمات يف عامل الفّن. �سيتم

 امل�ساهري يف بوليفارد ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
ّ
النجمة يف ممر

مكتوم يف و�سط مدينة دبي. ال�سحر مل ينتِه بعد، فقد اأ�سيء برج 

كما  بالتعاون،  احتفااًل  املبدع  م 
ّ
وامل�سم ال�رضكة  با�سم  خليفة 

 Elie اإعادة عر�ش جمموعة  اأقيم حفل ع�ساء للمنا�سبة، تخّللته 

Saab لالأزياء الراقية لربيع و�سيف 2019 على اأنغام مو�سيقى 
!
ّ
مي�سال فا�سل. بات لديِك عنواٌن جديد للرقي

"Elie Saab هو فخر 
حقيقّي للعالم 

العربّي، وقّصة نجاح 

ملهمة، ويشّرفنا حّقًا 
أن نتعاون معه."

محمد العّبار، مؤّسس 
Emaar شركة
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 Dubai Star تقدمي جنمة

م اإيلي �سعب
ّ
للم�سم
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E l i e  S a a b
INTERVIEW

حوار: ماندي مرعب

كيف تّم االتفاق على المشروع وَمن بادر باألمر؟
 
ّ
علي فطرحت  اأطلقته،  الذي  ة 

ّ
الداخلي الهند�سة  بخّط   Emaar �رضكة  علمت 

فكرة التعاون، وهذا ما حدث! امل�رضوع الذي نعمل عليه �سينتهي يف غ�سون 

زة ومطّلة، 
ّ
ة ممي

ّ
3 �سنوات ون�سف، وترتكز الفكرة على ت�سميم �سقٍق �سكني

ة من توقيعي. كما ميكن للمالك اأن يطلب من فريق عملي 
ّ
هند�ستها الداخلي

الدار.  توقيع  من  املفرو�سات  له  ينجز  اأن  اال�ستالم  من  اأ�سهر  ب�سعة  قبل 

ة �ستطرح يف ال�سوق، 
ّ
 قطعًا فني

ّ
جمموعة املفرو�سات التي اأعمل عليها ت�سم

لكن تطّلعاتنا اأكرب بكثري، نحو الفنادق... لي�ش قبل �سنتني بالطبع!

ما هو الفرق بين تصميم األزياء وتصميم الديكور؟ ما هي 
التحدّيات التي واجهتَك؟

ارات 
ّ
لل�سي  

ّ
داخلي بت�سميٍم  قبل  من  قمت  فقد  دائمًا،  وا�سعة  روؤية   

ّ
لدي

الواقع،  يف   .
ّ
علي بجديٍد  لي�ش  االأمر  وهذا  االأحذية،  ت�سميم  اإىل  باالإ�سافة 

د مفرو�ساٍت وطاوالت...
ّ
يتعّلق االأمر باأ�سلوب احلياة اأكرث من جمر

كيف تصف دبي؟
ب ومتوا�سع، وحّكام لديهم روؤية وا�سعة وطموح كبري.

ّ
 طي

ٌ
�سعب

ولبنان؟
اأجمل �سعب يف العامل.

ماذا عن نجمة Dubai Star التي تأّثرنا بها جميعنا؟
ب�رضاحة، تاأّثرت كثرياً بهذا التكرمي. يكفيني اأن يقّدر اأهل بلدي ومنطقتي 

 عظيم. 
ٌ
ما اأقوم به. هذا اأمر

هكذا  حياتي"،  في  نجحت  لما  حازمًا،  شخصًا  أكن  لم  "لو 
إاّل  إبداعه، تواضعه، ما هي  بالفعل، حزمه،   .Elie Saab يقول 
على  "جمالِك"  التقته  نجاحاته.  مفاتيح  تشّكل  قليلة  عناصر 

هامش المؤتمر الصحفّي، وأجرت معه هذه المقابلة.

"لدّي رؤية واسعة! 
يتعّلق األمر بأسلوب 

الحياة أكثر من مجّرد 
مفروشات وطاوالت..."

إيلي صعب
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اإيلي �سعب وزوجته كلودين واإلي�سا خالل 

Emaar حفل اإطالق التعاون اجلديد مع
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Elie Saab يخت من ت�سميم

Elie Saab ة من ت�سميم
ّ
اجة ناري

ّ
در

م 
ّ
امل�سم فيها  يعلن  التي  االأوىل  ة 

ّ
املر لي�ست 

مع  يخو�سها  مبدعة  تعاوناٍت  عن  اللبنايّن 

االأزياء.  عامل  عن  بعيدة  اٍت، 
ّ
جمعي اأو  �رضكاٍت 

 ليخت ES117 يف 
ّ
نذكر منها ت�سميمه الداخلي

 .Oceanco 2010 بالتعاون مع �رضكة  العام 

ة لهدٍف 
ّ
اجة ناري

ّ
م يف العام 2018 در

ّ
كما �سم

 .Roads for Life ة
ّ
 بالتعاون مع جمعي

ّ
خريي

اإ�سمه تخّطى عامل االأزياء، وبات مرتبطًا بالفّن 

التعاون  ا 
ّ
اأم االأ�سعدة.  جميع  على  واالإبداع 

 Emaar االأخري الذي مّت االإعالن عنه مع �رضكة

 Elie Saab اإ�سم  يجعل  نوعه،  من  فريٌد  فهو 

 .
ّ
مطبوع يف عامل الديكور الداخلي

ójó÷G Emaar ´höûe øe
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مقابلة

قلب  في  الجديد   MAISON RABIH KAYROUZ عالم  الكتشاف  دعيُت 
اليوم،  ذاك  في  لبنانّي.  تراثّي  منزٍل  داخل  الجميزة،  حّي  وسط  بيروت،  مدينة 
الموضة  الديكور،  القماش،  من  ملليمتر  كّل  نوعّية  ارتباط  مدى  جّيدًا  فهمت 
بكامل  شخصّيًا  المصّمم  استقبلني  بأكمله.  الفريق  عمل  بنجاح  والعرض، 
أحدث  عن  بسالم  لنتحّدث  جلسنا  إيجابّية.  وطاقة  بهدوٍء  فشعرت  ابتسامته، 

مشاريع الدار، فنسيت ضجيج المدينة في الخارج! 

 Rabih Kayrouz حلم
يتحّقق يف مدينته المفّضلة

R a b i h  K a y r o u z

INTERVIEW

حوار: نور عرموين

 Rabih عالم"
Kayrouz تحت سقفٍ 

واحد، هو أجمل 
حلٍم أعيشه في 

بيروت حالّيًا."
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الحسّي  الخاّص  أسلوبَك  رسمَت  البداية،  منذ 
والنقّي. كيف حّققَت ذلك في مجتمٍع شرقّي 

يحّب المبالغة في اإلطاللة؟ 
االأ�سلوب  مع  تناق�ٍش  يف  واالإثارة  النقاء  ن�سع  اأن  يجب  ال 

االأ�سلوب  باأّن  اأرى  ب�سيط.   
ّ
�رضقي اأ�سلوٍب  عن  اأدافع  اأنا   ،

ّ
ال�رضقي

كان  الهند�سة،  يف  اأم  ة، 
ّ
ال�سعري االأبيات  يف  كان  �سواء   ،

ّ
ال�رضقي

ة بال�رضق، هذا ما راآه 
ّ

ًا جّداً. املبالغة خا�س
ّ
ًا جّداً ونقي

ّ
دائمًا ح�سي

لكن   ،
ّ

احلوا�ش ومتجيد  الظهور   
ّ
نحب اأّننا  املوؤّكد  من  ون! 

ّ
الغربي

 اال�ستفادة من كّل حلظة وكّل وقت، ن�ستفيد من النظر، 
ّ
اأي�سًا نحب

، ن�ستمع 
ّ

ام التقليدي
ّ
، كما يف جل�سات احلم

ّ
ال�سمع، الّلم�ش وال�سم

م�ساألة  لي�ست  ة. 
ّ
وال�رضقي ة 

ّ
العربي املنازل  يف  املو�سيقى،  اإىل 

ًا، مل اأكن على يقني ما 
ّ
�سجاعة، فقد بداأت العمل عندما كنت �ساب

ق ما اأ�سعر به 
ّ
اإذا كان االأمر يتعّلق بال�رضق اأو الغرب، بل كنت اأطب

ه، وعندما نكون يف �سّن ال�سباب، منتلك ال�سجاعة 
ّ
واأحّقق ما اأحب

 .
ّ
الكافية لنقوم مبا نحب

وكيف  والبساطة؟  النقاء  بين  الفرق  هو  ما 
يمكنَك التعامل مع هذا األسلوب؟

بع�ش  نكت�سب  فعندما  بالن�سج،  متعّلقة  الب�ساطة  يل،  بالن�سبة 

املعرفة، مع الوقت، نوّد فر�ش اأموٍر ب�سيطة. طوال م�سرية عملي، 

اأجد ما   
ّ
ثم واأ�سيف،  األغي  ها، 

ّ
اأحب التي  االأ�سياء  اأبحث عن  بقيت 

 
ّ
دة يف البداية، ثم

ّ
، نكتب امل�سو

ّ
هو اأ�سا�ش. االأمر اأ�سبه بكتابة ن�ش

. عملي 
ّ
نعيد قراءتها، نلغي ما ال جدوى له، ويبقى ما هو اأ�سا�سي

ه. 
ّ
ر نحو ما اأحب

ّ
هو بحٌث منذ 20 عامًا، هو تطو
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موقع الدار اجلديد يف منطقة اجلميزة
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الكالسيكّية،  الحسّية  بتجسيد  أسلوبَك  ُيعرف 
إلى أّية امرأة يتوّجه Rabih Kayrouz اليوم؟

ة، املتاأّكدة من نف�سها 
ّ
ه دائمًا اإىل املراأة نف�سها، املراأة القوي

ّ
اأتوج

اأكرث  اأو   
ً
ثراء اأكرث  اأو  اأجمل  تبدو  يجعلها  ا 

ّ
عم تبحث  ال  والتي 

نحافًة... فهي كما هي، وا�سحة مع نف�سها، تفر�ش نف�سها وهي 

التي ُتربز االأزياء ولي�ش العك�ش. 

نجد في الوقت نفسه معنى هوّيتَك اللبنانّية، من 
الشخصّية  مع  المتناغمة  روحَك  ومصدر  جهة، 
هذه  تعيش  كيف  أخرى.  جهة  من  الباريسّية 

االزدواجّية؟
واقع  لكن  له. 

ّ
اأتقب واأنا  لفهمه  الوقت   

ّ
لدي كان  التناق�ش،  اأع�سق 

العي�ش بني مدينتني، حتى يف عملي، بني اخلياطة الراقية وتلك 

 
ّ

االأنثوي النهج  املنّظم،  واجلانب  املجنون  اجلانب  بني  اجلاهزة، 

 طوراً، تناق�ٌش ال يخيفني، بل على العك�ش، اأعتربه 
ّ

تارًة والذكوري

ًا. 
ّ
 وحافزاً واأمراً مهم

ً
غنى

نجد أنفسنا في مكاٍن تمتزج فيه الروح الباريسّية 
مع تلك الشرقّية، أخبرنا عن مرحلة االنتقال إلى 

الموقع الجديد.
اً 

ّ
بداأت العمل يف بريوت منذ 20 عامًا، واّتخذت من اجلميزة مقر

اأحد، بعد احلرب مبا�رضًة، فاجلميع كان  يل، حيث مل يكن يوجد 

باكت�ساف  الفر�سة  يل  �سمحت  املدينة.  يف  املكوث  من  خائفًا 

 اأخرى واأخرى، حتى 
ّ
 كان متاحًا، وهو �سّقة �سغرية، ثم

ّ
اأمر مهم

ة 
ّ

رت العودة اإىل باري�ش الأبداأ ق�س
ّ
، قر

ّ
حظيت باملبنى بكامله، ثم

اأحظى ببوتيك  اأن  اأردت  جديدة: االأزياء اجلاهزة. يف هذا الوقت، 

يف  اأكون  اأن  اأردت  الأّنني  املرفاأ،  يف  واحداً  فوجدت  بريوت،  يف 

لت اأن   جديد، لكن كان من ال�سعب اأن اأكون يف مكانني، فف�سّ
ٍّ
حي

اأجمع كّل �سيء يف مكاٍن واحد، كما يف باري�ش: اخلياطة الراقية، 

فريق  االأتولييه،  اال�ستوديو،  العر�ش،  �سالة  اجلاهزة،  اخلياطة 

العمل، كّل �سيء يف مكاٍن واحد. لذا، اأردت اأن اأعيد التجربة، وحني 

كنت اأبحث عن مكاٍن مالئم، وجدت هذا املوقع الرائع بال�سدفة، 

ه!
ّ
وها اأنا اأقع يف حب

بالشغف نفسه بعد كّل تلك  هل ما زلت تشعر 
السنوات من العمل؟ هل اختبرت مرحلة اإلنهاك 

اإلبداعّي؟
فاملو�سة  باالإرهاق،  اأحيانًا  اأ�سعر  نعم  �رضيحًا،  اأكون  اأن  يجب 

اأ�سعر  ًا يف جزٍء منها، لكن عندما ال 
ّ
مهنة تتطّلب جمهوداً ج�سدي

قلياًل،  االبتعاد   
ّ
علي باأّنه  لنف�سي  واأقول  العمل،  يف  بالرغبة 

ة الأبداأ من ال�سفر. حتى بعد 
ّ
اأ�ستاق للعمل واأعود بقو �رضعان ما 

اأمتّتع  يومني. من جهة،  منذ  العمل  بداأت  باأّنني  اأ�سعر  عامًا،   20
اأقّدم عملي  اأخرى، عندما  بالتاأكيد بالن�سج، اخلربة... ومن جهٍة 

اأن  واأمتّنى  االأوىل،  ة 
ّ
املر وكاأّنها  لها  اأ�رضح  زبائني،  من  دة 

ّ
ل�سي

يعجبها. كّل ذلك مطمئن وحمّفز. 
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بقّوة،  ومزاجه  حدسه  يّتبع  شخص  بأّنَك  المعروف  من 
فهل يتغّير إلهامَك من فترة إلى أخرى؟ وما هو مصدر 

إلهامَك األساسّي؟
هي  مزاجها،  كاتها، 

ّ
حتر تها، 

ّ
�سخ�سي املراأة،  هو   

ّ
االأ�سا�سي اإلهامي  م�سدر 

ر، 
ّ
وتتطو  

ّ
تتغري ات 

ّ
�سخ�سي اأخلق  وكاأّنني  اأنا،  مزاجي  ولي�ش   

ّ
تتغري التي 

ة نف�سها، وكّل حالة متّثل 
ّ

ة يف الق�س
ّ
 حاالتها النف�سي

ّ
متامًا كبطلة فيلم تتغري

 ممتع.
ٌ
مو�سمًا خمتلفًا، وهكذا اأخلق جمموعاتي. هذا اأمر

تقول: "خذوا وقتكم في كّل ما تقومون به واستمتعوا"، 
إلى أّي مدى تطّبق ذلك؟

قه طبعًا، بقدر ما اأ�ستطيع، الأّن املو�سة مهنة، كما ذكرت �سابقًا، وهناك 
ّ
اأطب

ة. لدينا �رضكة وعلينا اإبقاوؤها على قيد احلياة، وهناك واقع 
ّ
قواعد اقت�سادي

ذلك  اأعترب  ال  لكّنني  عملنا.  ت�سليم  خاللها  علينا  حمّددة  وتواريخ   ،
ّ

جتاري

4 جمموعات، بل اثنتني، لذا، فاأنا  اأطلق  اأاّل  رت 
ّ
قيداً، على �سبيل املثال، قر

اأعطي وقتي لالبتكار وال�سناعة، ووقتًا يل. التوّتر ال يجدي نفعًا، فما من 

اأحٍد هو اآلة، ونحن هنا لعبور احلياة ب�سكٍل جميل. 

مضى 20 عامًا حّققَت خاللها الكثير. أخبرنا عن  أكثر 
الّلحظات التي أّثرت بَك.

دات من الزبائن، كيف كّن يثقن بي، 
ّ
ل ال�سي

َ
البداية كانت موؤّثرة جّداً، اأُو

ل ف�ساتيني... ُطِبعت الع�رضون عامًا بلقاءات جميلة، وهذا ما يتبّقى 
ّ
اأو

زالت  التي ما  االأمر بامل�ساعر  يتعّلق  لكن  ة حمّددة، 
ّ

 ق�س
ّ

لدي لي�ش  يل. 

الثالثة، وبعدها  الثانية تليها   
ّ
الزبائن، ثم االأوىل من  دة 

ّ
ال�سي ترافقني. 

ني...
ّ
الّلقاءات مع امل�ساهمني وال�سحافي

أخبرنا عن مشاريعَك المستقبلّية.
املوقع  هذا  يف  اجلديدة  املغامرة  هذه  اليوم،  امل�ستقبل  نعي�ش  نحن 

اجلديد الذي يجمع كّل عامل الدار، من االأزياء الراقية اإىل اجلاهزة، مروراً 

Rabih Kayrouz حتت  االأتولييه واملكاتب. عامل  الزفاف،  بف�ساتني 

ًا، كما اأّنني اأح�رّض 
ّ
�سقٍف واحد، وهو اأجمل حلٍم اأعي�سه يف بريوت حالي

ة اجلديدة. كما نبداأ من �سهر يوليو باإقامة معر�ٍش كّل 
ّ
املجموعة ال�سيفي

3 اأ�سهر بالتعاون مع فّنان اأمنحه التفوي�ش املطلق لي�ستثمر يف املكان.

"أتوّجه دائمًا إلى المرأة 
التي ال تبحث عّما 

يجعلها تبدو أجمل 
أو أكثر نحافًة، فهي 
َمن ُتبرز األزياء وليس 

العكس."

©
Jo

el
le
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ou
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ar

b
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محّطة خاّصة 
ساعات  �جمل

العالم!

اإعداد: ميادة اأبوخزام

في  بجولة  "جمالِك"  قامت  كعادتها، 
 Baselworld الفاخرة  الساعات  معرض 
بازل  مدينة  في  عام  كّل  ُيعقد  الذي 
السويسرّية، وعادت إليِك بأبرز اإلصدارات 
الساعات  أحدث  اكتشفي  الجديدة. 
الدور  أكبر  تصميم  من  وأجملها 

العالمّية المشاِركة.

BVLGARI
Serpenti Seduttori

 Serpenti �ساعات  جمموعة 

لتكون  ولدت  اجلديدة   Seduttori
اأكرث جمااًل و�سحراً، يّتخذ قطرها �سكل 

ذات  بروابط  �سوارها  ويكت�سي  الدمعة 

التي  االأيقونة  د 
ّ
متج ت�ساميم  زوايا.   6

"ولدت لتكون من ذهب"!
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CHOPARD

 Cannes م مهرجان
ّ
، تكر

ّ
جمموعة مو�سوعها احلب

�رضيكه   Chopard دار  ت�سّكل  الذي   
ّ
ال�سينمائي

املجوهرات  جانب  اإىل   .1998 العام  منذ   
ّ
الر�سمي

تني، 
ّ
ن�سائي راقيتني  �ساعتني  الدار  تطلق  الفاخرة، 

االأوىل  ال�ساعة  ادة من املا�ش. 
ّ
تلّفان مع�سمِك ب�سج

ا الثانية، 
ّ
تزدان باأحجار الياقوت من املوزنبيق، اأم

ز مبا�ستني �سفراوين المعتني. 
ّ
فتتمي

Red Carpet Collection

 Art
Pieces

BVLGARI
Divas’ Dream Peacock

املجوهرات،  فئة  حتت  تندرج  �ساعة 

اأف�سل  وهي  الطاوو�ش،  بري�ش  ن 
ّ
تتزي

مثاٍل على تفاين الدار يف اختيار مواّد 

ة.
ّ
غري متوّقعة واألواٍن حيوي
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BREITLING ZENITHCHANEL

 Defy ة! بعد
ّ
ة، ال بل م�ستقبلي

ّ
�ساعة ع�رضي

هي  ها   ،Defy Labو  El Primero 21
دار Zenith تطلق Defy Inventor التي 

حتت�سن  ة. 
ّ
الثوري املذبذبة  باالأداة  ز 

ّ
تتمي

وجلد  االأ�سود  املّطاط  من  ب�سواٍر  املع�سم 

 باالأزرق. 
ّ
التم�ساح املطلي

Defy InventorBoy-Friend Tweed Art
Defy
هي  ها   ،

Defy التي 
ن سن سن  حتت� حتت�سة.  سة. 

وجلد  وجلد أ�سود  أ�سود 

ZENITH

Blue Hues

فقط،  قطعة  بـ22  ال�ساعة  هذه  تتوّفر 

م�سنوعة من اإطاٍر من الذهب البيج، مينا 

باألواٍن  ال�ستان  من  و�سواٍر  التويد،  من 

 30 عمق  حتى  للمياه  مقاومة  خمتلفة. 

مرتاً، واأكرث ما يلفت االنتباه �سكلها االأ�سبه 

ة، متامًا كما يدّل ا�سمها. 
ّ
بلوحٍة فني
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BREITLING

H.MOSER & CIE

عندما  ثورة  ال�ساعة  هذه  اأحدثت 

اأطلقت يف العام 2018، وها هي اليوم 

الإ�سدار   
ّ
حمدودتي بن�سختني  تظهر 

 Endeavour Flying Hours
 Endeavourو الأخ�رض  املينا  ذات 

 Flying Hours Superluminova
الّلون  زرقاء  اأقرا�ٍص   3 حتت�سن  التي 

داخل ميناها. 

Superocean ll 42

 Endeavour Flying Hours

والغط�ص.  املحيط  عا�سقي  يحاكي   
ٌ
ت�سميم

42 ملم،  الفولذ  ال�ساعة م�سنوع من  اإطار 

ا ال�سوار، 
ّ
. اأم

ّ
واملينا اأ�سود، اأبي�ص اأم برتقايل

الأ�سود  بالّلون  ياأتي   ،
ّ

فولذي اأم   
ّ
فمطاطي

 Superoceanilli42 �ساعة  الأزرق.  اأم 

م�ساّدة للمياه حتى على عمق 500 مرت!

BREITLING

H.MOSER & CIE

عندما  ثورة  ال�ساعة  هذه  عندما أحدثت  ثورة  ال�ساعة  هذه  عندما اأحدثت  ثورة  ال�ساعة  هذه  أحدثت 

أطلقت يف العام اأطلقت يف العام أطلقت يف العام 2018، وها هي اليوم 

دارسدارسدار الإ� الإ�س  س 
ّ
حمدودتي
ّ
حمدودتي
ّ

بن�سختني  تظهر 

Endeavour Flying Hours
Endeavourو الأخ�رض  املينا  وEndeavourذات  الأخ�رض  املينا  Endeavourذات 
Flying Hours Superluminova
الّلون  زرقاء  اللون   زرقاء  ون   أقرا�صاأقرا�صأقرا�ٍص 3 ن سن سن  حتت� حتت�سالتي  سالتي 

داخل ميناها. 

Superocean ll 42

Endeavour Flying Hours

والغط�ص.  املحيط  والغط�صقي  املحيط  صقي  والغط�س املحيط  والغط�سقي  املحيط  قي  عا� يحاكي  عا�س  يحاكي  س 
ٌ
ميمسميمسميم ست�ست�

42 ملم،  الفولذ  الفوسنوع من  الفوسنوع من  نوع من  ال�ساعة م� ال�ساعة م�سإطار  ال�ساعة م�سإطار  ال�ساعة م�اإطار  إطار 

ا ال�سوار، أما ال�سوار، أما ال�سوار، 
ّ
أم
ّ
أماأم أم.  أم.  أم برتقايل

ّ
أم برتقايل
ّ
أم برتقايلاأم برتقايل أبي�اأبي�صأبي�صأبي�ص أبي�أ�سود،  أبي�أ�سود،  أ�سود، اأ�سود،  أ�سود، واملينا  أ�سود، واملينا 

الأ�سود  بالّلون  الأ�سود أتي  باللون  الأ�سود أتي  بالّلون  ّأتي  باللا باللاأتي  أتي  ي يا،  ا، 
ّ

ذي
ّ

ذي
ّ

فول فوأم  فواأم  أم  فمطاطي
ّ
فمطاطي
ّ

Superoceanilli42 �ساعة  الأزرق.  �ساعة أم  الأزرق.  �ساعة اأم  الأزرق.  أم 

ّاّداّدة للمياه حتى على عمق 500 مرت! ادسادس سم�سم�

Neon
Lights

BREITLING
BELL & ROSS

الذي  للرجل  بامتياز  ة 
ّ
ريا�سي �ساعٌة 

يع�سق املغامرة، ولدت يف اإطار تعاون 

عمل  فريق  مع   Bell & Ross دار 

لة  املف�سّ فهي   ،Renault F1 �رضكة 

لدى اأبطال الفورمول وان. تتوّفر ب�سواٍر 

الفولذ  من  اأو  الكربون،  بتاأثري   
ّ

جلدي

ال�سلب امل�سقول.

R.S.19 Chronographs
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CARL F. BUCHERER

لكن  ات، 
ّ
اخلم�سيني بروح  ال�ساعة  هذه  تن�سح 

ة مع مل�سٍة 
ّ
ة، ترتدي احلّلة الريا�سي

ّ
بنفحٍة ع�رضي

مرتفة ي�سقلها الذهب امل�ستخدم. تتوّفر بن�سختني 

 وقر�ٍص 
ّ
ز ب�سواٍر مطاطي

ّ
 الإ�سدار. تتمي

ّ
حمدودتي

 من الفولذ
ّ
ف�سي

Heritage BiCompax Annual
BVLGARI

يحت�سن   ،
ّ

وع�رضي مبتكر  ال�ساعة  هذه  ت�سميم 

زرقاء  حركة  ة 
ّ
اآلي مع   

ّ
الوردي والذهب  الياقوت 

تعك�ص  الإ�سدار  حمدودة  �ساعٌة  هي  الّلون. 

د مدينة روما 
ّ
خربة دار Bulgari العريقة ومتج

ة.
ّ
التاريخي

Octo Roma Tourbillon Sapphire

Leather
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CARL F. BUCHERER

لكن  ات، 
ّ
اخلم�سيني بروح  ال�ساعة  هذه  اخلم�سينيح  بروح  ال�ساعة  هذه  لكن ح  اخلم�سينيات،  بروح  ال�ساعة  هذه  لكن ح  ات، 
ّ
اخلم�سيني بروح  ال�ساعة  هذه  ح 
ّ

اخلم�سينيس بروح  ال�ساعة  هذه  اخلم�سينيسح  بروح  ال�ساعة  هذه  ح  ستن�ستن�

ٍة مع مل�سٍةة مع مل�سٍة
ّ
ة مع مل�سةية مع مل�سةي يسيس سة الريا�سة الريا� ة الريا�ة، ترتدي احللة الريا�ة، ترتدي احللة، ترتدي احلّل

ّ
ة، ترتدي احللية، ترتدي احللي رض ع�رض ع�رض بنفحٍة

ر بن�سختني قلها الذهب امل�ستخدم. تتوفر بن�سختني قلها الذهب امل�ستخدم. تتوفقلها الذهب امل�ستخدم. تتوّفر بن�سختني  قلها الذهب امل�ستخدم. تتوفسقلها الذهب امل�ستخدم. تتوفس سمرتفة ي�سمرتفة ي�مرتفة ي�

 مطاطي وقر�ٍص
ّ
 مطاطي
ّ

ز ب�سواٍر
ّ
ز ب�سواردار. تتميز ب�سواردار. تتمي
ّ
دار. تتمي
ّ

دار. تتميسدار. تتميس س الإ�س الإ�
ّ
حمدودتي
ّ
حمدودتي
ّ

 من الفولذ
ّ
يسيسي سف�سف�

Heritage BiCompax AnnualHeritage BiCompax Annual

ن سن سن  يحت� يحت�س،  س، 
ّ

وع�رضي مبتكر  ال�ساعة  هذه  وع�ميم  مبتكر  ال�ساعة  هذه  وع�رضميم  مبتكر  ال�ساعة  هذه  رضميم  وع�س مبتكر  ال�ساعة  هذه  وع�سميم  مبتكر  ال�ساعة  هذه  ميم  ست�ست�

زرقاء  حركة  زرقاء آلية  حركة  زرقاء آلية  حركة  ة 
ّ
آلي
ّ
آلياآلي مع 

ّ
الوردي والذهب  الياقوت 
ّ

الوردي والذهب  الياقوت 
ّ

تعك�ص تعك�دار  تعك�صدار  صدار  تعك�س تعك�سدار  دار  الإ� حمدودة  الإ�  حمدودة  الإ�س  حمدودة  س  �ساعٌة هي  هي الّلون.  هي اللون.  ون. 

د مدينة روما د مدينة روما 
ّ
د مدينة روما  العريقة ومتجد مدينة روما  العريقة ومتج العريقة ومتج
ّ
 العريقة ومتج
ّ Bulgari خربة دار

ة.
ّ
ة.التاريخية.التاريخي
ّ
التاريخي
ّ

Octo Roma Tourbillon SapphireOcto Roma Tourbillon Sapphire

LeatherLeatherLeatherLeather

CARL F. BUCHERER

BVLGARIBVLGARI
Octo Roma Tourbillon SapphireOcto Roma Tourbillon Sapphire

CARL F. BUCHERERCARL F. BUCHERER

Textures
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CHANEL

تفر�ص  الإ�سدار  حمدودة  ة 
ّ
رجالي �ساعة 

الفريد  ت�سميمها  خالل  من  تها 
ّ
�سخ�سي

مقاوم  اإطارها  الفاخر.  الأ�سود  ولونها 

للمياه وم�سنوع من ال�سرياميك، و�سوارها 

اأ�سود الّلون م�سنوع من جلد التم�ساح.

جمموعة  تقدمي   Tag Heuer دار  تعيد 

يف  النور  راأت  التي   Autavia �ساعات 

بنفحٍة  لكن  املا�سي،  القرن  ات 
ّ
�ستيني

 
ّ
ملحبي م�سنوعة  �ساعات  هي  متجّددة. 

بقراءة  ت�سمح  ارات، 
ّ
ال�سي و�سباق  الطائرات 

املينا  املظلمة!  الأوقات  يف  حتى  الوقت 

الأزرق،  اأو   
ّ

الرمادي الأ�سود،  باألوان  متوّفر 

ا ال�سوار، فقابٌل للتغيري، م�سنوع من اجللد 
ّ
اأم

الفاحت.  اأو  الداكن   
ّ
البني بالّلونني  ومتوّفر 

ميكن ب�سهولة تغيري ال�سوار بالآخر امل�سنوع 

من الفولذ!

Monsieur Édition Noire

Autavia

 CHOPARD

ة 
ّ
التاريخي ات 

ّ
الأمرباطوري من  م�ستلهمة  �ساعٌة 

وم�سنوعة لأمريات الع�رض احلايّل! كما يدّل ا�سمها، 

 
ّ
تزدان Imperiale Rainbow  بالياقوت املك�سو

القزح وتتوّفر بن�سختني. �سنعت من  باألوان قو�ص 

 18 قرياطًا مزدان باملا�ص، 
ّ

اإطار من الذهب الوردي

ن بعرق 
ّ
 مزي

ّ
مع قر�ٍص بالّلون الأبي�ص اأو الرمادي

الّلوؤلوؤ. �ساعٌة تذّكرِك ب�رضوق ال�سم�ص بعد املطر! 

Imperiale Rainbow

جمموعة  تقدمي  جمموعة   تقدمي   Tag Heuer دار  تعيد 

يف  النور  يف أت  النور  يف أت  النور  يف اأت  النور  أت  ر التي  يف   النور  أت  ر التي  يف   النور  أت  Autavia �ساعات 

بنفحٍة لكن  بنفحةي،  لكن  بنفحٍةي،  لكن  ٍي،  بنفحةس لكن  بنفحةسي،  لكن  ي،  املا� القرن  املا�سات  القرن  سات 
ّ
املا��ستيني القرن  املا��ستينيات  القرن  ات 
ّ
�ستيني
ّ

ملحبي نوعة 
ّ
ملحبي نوعة 
ّ

ملحبيسس ملحبيسنوعة  نوعة  م� �ساعات  هي  م�سدة.  �ساعات  هي  سدة.  متجّد

بقراءة  ت�سمح  بقراءة ارات،  ت�سمح  ارات، 
ّ
ال�سي و�سباق  بقراءة الطائرات  ت�سمح  ال�سيارات،  و�سباق  بقراءة الطائرات  ت�سمح  ارات، 
ّ
ال�سي و�سباق  الطائرات 
ّ

املينا  املظلمة!  الأوقات  يف  حتى  املينا الوقت  املظلمة!  الأوقات  يف  حتى  الوقت 

الأزرق،  الأزرق، أو  الأزرق، اأو  أو 
ّ

الرماديالرمادي
ّ

الرمادي
ّ

الأ�سود،  الأ�سود، األوان  الأ�سود، األوان  ألوان  ب بار  ار  بمتوّف بمتوفر  ر 

نوع من اجللد سنوع من اجللد سنوع من اجللد  س للتغيري، م�س للتغيري، م� للتغيري، م� ا ال�سوار، أما ال�سوار، أما ال�سوار، فقابٌل

الفاحت.  الفاحت. أو  الفاحت. اأو  أو  الداكن الداكن  البني ونني 
ّ
البني ونني 
ّ

بالّل البنير  باللونني  البنير  ونني  باللومتوّف باللومتوفر  ر 

ميكن ب�سهولة تغيري ال�سوار بالآخر امل�ميكن ب�سهولة تغيري ال�سوار بالآخر امل�

Autavia

CHANEL

تفر�ص تفر�صدار  صدار  تفر�س تفر�سدار  دار  الإ� حمدودة  الإ�ة  حمدودة  الإ�سة  حمدودة  سة 

الفريد  الفريد سميمها  الفريد سميمها  ميمها  ت� خالل  من  ت�تها  خالل  من  ت�ستها  خالل  من  ستها 

مقاوم  مقاوم إطارها  مقاوم إطارها  مقاوم اإطارها  إطارها  الفاخر.  الأ�سود  ولونها 

نوع من ال�سرياميك، و�سوارها سنوع من ال�سرياميك، و�سوارها سنوع من ال�سرياميك، و�سوارها نوع من ال�سرياميك، و�سوارها  سللمياه وم�سللمياه وم�

نوع من جلد التم�ساح.سنوع من جلد التم�ساح.سنوع من جلد التم�ساح.نوع من جلد التم�ساح. سون م�سون م� أ�سود اللاأ�سود الّلأ�سود الّلون م�أ�سود اللون م�أ�سود الّل

Monsieur Édition NoireMonsieur Édition Noire

CHOPARD

ة 
ّ
التاريخي التاريخية ات  ة ات 
ّ
التاريخي ات 
ّ

الأمرباطوري من  م�ستلهمة  التاريخي  الأمرباطوريات  من  م�ستلهمة  التاريخي  ات 
ّ
الأمرباطوري من  م�ستلهمة   
ّ

�ساعٌة

رضنوعة لأمريات الع�رضنوعة لأمريات الع�رض احلايّل! كما يدّل ا�سمها،  نوعة لأمريات الع�سنوعة لأمريات الع�س سوم�سوم�

ّ
  بالياقوت املك�سو
ّ
  بالياقوت املك�سو
ّ Imperiale Rainbow تزدان

نعت من سنعت من سنعت من  سر بن�سختني. �سر بن�سختني. � ر بن�سختني. �وتتوفر بن�سختني. �وتتوّف القزح  صألوان قو�صألوان قو�ص  ألوان قو�األوان قو�ا اباب

ص مزدان باملا�ص مزدان باملا�ص،  قرياطًا 18 ّ
إطار من الذهب الوردي
ّ

إطار من الذهب الوردي
ّ

إطار من الذهب الوردياإطار من الذهب الوردي

ن بعرق ن بعرق 
ّ
ن بعرق  مزين بعرق ن بعرق  مزين بعرق  مزي مزي
ّ
 مزي
ّ

أو الرماديأو الرمادي
ّ

أو الرمادي
ّ

أو الرمادياأو الرمادي صون الأبي�صصون الأبي�صون الأبي�ون الأبي�صص ون الأبي� باللون الأبي�ون الأبي� باللون الأبي� بالل بالّل ٍمع قر�ٍصمع قر�صمع قر�ٍص

صم�صم�ص بعد املطر!  م�سم�س سوق ال�سوق ال� رض ب�رض ب�رض رك تذكرك تذّكرِك ؤ. �ساعةوؤ. �ساعةوؤ. �ساعٌة وؤلوؤل ؤلوؤلو واللوالّل

Imperiale Rainbow

CHANELCHANEL

الإ� حمدودة  ة 
ّ
الإ�رجالي حمدودة  الإ�رجالية  حمدودة  ة 
ّ
رجالي
ّ

�ساعة 

ت� خالل  من  تها 
ّ
ت�ي خالل  من  ت�يتها  خالل  من  تها  يسيس سخ�سخ� خ�سخ�س س�س�

Monsieur Édition NoireMonsieur Édition Noire

نوع سنوع سنوع  سميكن ب�سهولة تغيري ال�سوار بالآخر امل�سميكن ب�سهولة تغيري ال�سوار بالآخر امل�ميكن ب�سهولة تغيري ال�سوار بالآخر امل�

من الفولذ!

CHOPARD

دار  تعيد 

�ساعات 

�ستيني

متجد

ال�سي و�سباق  الطائرات 

املينا  املظلمة!  الأوقات  يف  حتى  الوقت 

متوف

أم
ّ
أم
ّ
أماأم

ومتوف

ميكن ب�سهولة تغيري ال�سوار بالآخر امل�

TAG HEUER
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Lucea Skeleton
BVLGARI

 Lvcea Skeleton �ساعة  ز 
ّ
تتمي

باإطارها امل�سنوع من الذهب الأبي�ص 

وهي  واملا�ص،  بالياقوت  املزدان 

د اأبرز رموز الدار. 
ّ
ة متج

ّ
�ساعة اأيقوني

Lucea Skeleton
BVLGARIBVLGARI

Skeleton �ساعة  ز 
ّ
�ساعة تتمي �ساعة تتميز  ز 

نوع من الذهب الأبي�سنوع من الذهب الأبي�سنوع من الذهب الأبي� سإطارها امل�سإطارها امل� إطارها امل�اإطارها امل�ا اباب

وهي  واملا�ص،  بالياقوت  واملا�صاملزدان  بالياقوت  صاملزدان 

أبرز رموز الدار. اأبرز رموز الدار. أبرز رموز الدار.  د 
ّ
د ة متجد ة متج
ّ
ة متج
ّ

ة متجأيقونية متجأيقوني
ّ
أيقوني
ّ
أيقونياأيقوني �ساعة 

Complex
Mechanisms

 CHANEL
 Boy-Friend Skeleton

Édition Noire

Lvcea
ص

وهي   ،

أبرز رموز الدار. 

MechanismsMechanisms

بـ55  تتوّفر  الإ�سدار،  حمدودة  �ساعٌة 

الأ�سود  ب�سوارها  ز 
ّ
وتتمي فقط،  قطعة 

الاّلمع من جلد التم�ساح والإطار املقاوم 

للمياه وامل�سنوع من ال�سرياميك. 

�ساعة

وتتمي فقط،  قطعة 

الالالالالالالالالاّل Trillion Tourbillon of Tourbillons
ANTOINE PREZIUSO

 Trillon Tourbillon of �ساعة  من  جديدة  ن�سخة 

ة! 
ّ
اجلاذبي لقوانني  حتّديًا  النور  راأت   Tourbillons

ة تندرج حتت اإطار املجوهرات الفاخرة. 
ّ
هي قطعة فني

ما�سات  نها 
ّ
وتزي الأبي�ص  بالذهب  اإطارها  يكت�سي 

فاأ�سود  ال�سوار،  ا 
ّ
اأم  .Baguette �سكل  على  مقّطعة 

.
ّ
وم�سنوع من جلد التم�ساح املّطاطي
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GUCCI

هي   ،Gucci من  اجلديدة   Grip جمموعة 

الذين يقّدرون  للن�ساء والرجال  الأف�سل  اخليار 

 4  
ّ
ت�سم الفينتاج.  بلم�سة  اجلّذاب  الت�سميم 

ع ال�سكل، تتوّفر بالذهب 
ّ
�ساعات ذات قر�ٍص مرب

تني: 
ّ
اإ�سافي ن�سختني  مع  الفولذ،  اأو  الأ�سفر 

�سوار اأخ�رض مع اإطاٍر من الفولذ و�سوار بالّلون 

العّنابي مع اإطاٍر من الذهب الأ�سفر. 

Grip

CHANEL

ة، 
ّ
ة وع�رضي

ّ
�ساعٌة تلتّف حول مع�سمِك بكّل ان�سيابي

لونها الأ�سود يتالءم مع كاّفة اأزيائِك. تتوّفر بـ55 

قطعة فقط، فا�رضعي لتح�سلي على ن�سختِك. 

Première Rock Édition Noire
CHANELCHANEL

ة، ة، 
ّ
ة، ية، يي رضة وع�رضة وع�رضرض

ّ
ة وع� ان�سيابية وع� ان�سيابي
ّ
 ان�سيابي
ّ

مكسمكسمِك بكّل س حول مع�س حول مع� �ساعٌة تلتّف

ّّ أزيائك ّ لونها الأ�سود يتالءم مع 

Première Rock Édition Noire

In Style
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مجوهراتي

المرأة المغاِمرة والواثقة التي تترك أثرًا في أّي مكان 
هذا   .LOUIS VUITTON امرأة  حتمًا  هي  به،  تمّر 
مجوهراٍت،  مجموعة  الدار  لها  حاكت  الموسم، 
عنوانها B.Blossom بطلتها الزهرة، النجمة األيقونّية 
العام  في   Georges Louis Vuitton ابتكرها  التي 
التي  العملّية  للمجوهرات  عصرّي  مفهوٌم   .1896

تناسب اإلطالالت اليومّية! 

الزهرة، بطلة 
مجوهراتِك

اإعداد: ميادة اأبوخزام

LOUIS VUITTON
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اأن تتلّفظ   ي�ستحيل 
ٌ
 ما يكفي من املجوهرات"، تعبري

ّ
"لدي

 
ّ
ت�رض لن  الثمينة  الكنوز  واملزيد من  فاملزيد  امراأة!  ة 

ّ
اأي به 

جمموعات  اإىل  �ست�سيفينه  فيما  تفّكرين  كنِت  اإْن  بالطبع! 

جموهراتِك هذا املو�سم، فدار Louis Vuitton �سّهلت عليِك 

الزهرة  اكت�ست  اجلديدة.   B.Blossom جمموعة  مع  الأمر 

النجمة يف املجموعة والتي تعرفينها حتمًا يف مونوغرام 

 واملِرح يف 
ّ

ة متزج ما بني الطابع القوي
ّ
الدار، بحّلة ع�رضي

الذهب  املا�ص،  م�سدره  بريقًا   
ّ
ت�سع  

ُ
ت�ساميم نف�سه.  الوقت 

قالدات  اأقراطًا،   ،
َ
اأ�ساور خوامَت،   

ّ
ت�سم والأ�سفر،   

ّ
الوردي

تنب�ص  ة. 
ّ
الأيقوني الدار  زهرة  جميعها  د 

ّ
متج وعقوداً، 

واجلراأة  ة 
ّ
القو بلغة  اأي�سًا  تنطق  لكّنها  بالتاأكيد،  بالأنوثة 

ال�سبعة  اخلوامت  امل�ستقّلة.   Louis Vuitton بامراأة  لتليق 

اعتمادها  من  متّكنِك  اجلديدة،  املجموعة  يف  املوجودة 

العقيق  العقيق،  امللكيت،  من  �سنعت  جمتمعة.  اأم  منفردة 

 ،
ّ

، املا�ص اأو الذهب الأ�سفر والوردي
ّ

الأبي�ص، الأوبال الوردي

ت�سميم،  كّل  على  املتفّتحة  النجمة  الزهرة  نن�سى  اأن  دون 

اإىل  ت�ستخدمها.  التي  املواّد  وقيمة  الدار  ة 
ّ
بحرفي لتذّكرِك 

منحنيات  ذا  ًا 
ّ
ذهبي �سواراً  املجموعة   

ّ
ت�سم اخلوامت،  جانب 

وقالدة  اأقراط  اإىل  بالإ�سافة  الثمني،  الّلوؤلوؤ  نه 
ّ
يزي زة، 

ّ
ممي

ة 
ّ
حرفي ُتربز  جموهراٌت  �سوار.  اأو  كعقد  اعتمادها  ميكنِك 

وبالأ�سكال  باملا�ص  الكرمية،  بالأحجار  اهتمامها  الدار، 

ة وتتما�سى يف الوقت 
ّ
ة، تعيد اإحياء الرموز الأيقوني

ّ
الهند�سي

ة. باخت�سار، هي جمموعة حتمل 
ّ
نف�سه مع احلياة الع�رضي

ة بنفحٍة جريئة وحديثة ت�ستحّقينها... 
ّ
توقيع الدار الفرن�سي
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اإعداد: نادين �رضي الدين

نحن على الموعد! شعاٌر أجدد، خطط أضخم، أفكار أكثر، وبالتأكيد زّوار أكثر... شهران يفصالنا عن النسخة الجديدة من 
JamaloukiCon في بيروت. َمن هّن النجمات القادمات هذا العام؟ ما هي المفاجآت المنتظرة؟ أصبحِت تعلمين أّنه ال 
يمكنِك تفويت حدث الموضة والجمال األضخم في العالم العربّي، واألسباب عديدة. لديِك أسئلة ألهّم خبراء الماكياج 
والشعر؟ تريدين التعّرف إلى ألمع الشخصّيات في عالم الموضة والسوشيال ميديا، المشاركة في الحوارات، مشاهدة 
Seaside Arena - مركز واجهة بيروت البحرّية  JamaloukiCon هذا العام أيضًا في مركز  عروض أزياء والتسّوق؟ زوري 

من 27 إلى 29 يونيو. لكن هذا ليس كّل شيء! إليِك 10 أسباب وجيهة، مقنعة، مهّمة وأساسّية ستزيد من حماسِك.

ال يمكننا االنتظار أكثر!
 10 أسباب لتكوين حاضرة يف هذا الحدث

ال يمكننا االنتظار أكثر!
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1
قابلي النجمات 

األحّب إلى قلبِك
ل اإىل 

ّ
نعم، احللم يتحو

حقيقة. فر�ستِك للقاء 

ّ
عار�سات اأزياء عاملي

 JamaloukiCon يف

هي %100. قابلي وجوه 

 
ّ
اأخرى لمعة يف جمايل

اجلمال واملو�سة من جنمات 

وم�ساهري... 

 Rabih Kayrouz م
ّ
 امل�سم

Bassam Fattouh وخبري املاكياج Cynthia Samuel البلوغر

Izabel Goulart عار�سة الأزياء Camila Coelho البلوغر

Karen Wazen البلوغر

 Elissa النجمة 
 Sara Sampaio عار�سة الأزياء 

 Ana Beatriz Barros عار�سة الأزياء 

ات
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Karine Tawil مة
ّ
امل�سم

2
تعّلمي من الخبراء

ل�ست م�سّطرة للت�سجيل يف 

اجلامعة! لأّن فر�ستِك هنا 

انًا يف ور�ص 
ّ
للم�ساركة جم

�سة باملاكياج 
ّ

عمل متخ�س

واجلمال. تعّلمي، غّذي �سغفِك 

يل اإىل حمرتفة.
ّ
وحتو
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3

4

Lara Scandar

استعّدي للسيلفيز!
نات 

ّ
الفر�سة اأمامِك للدرد�سة مع مدو

ات 
ّ
املو�سة واجلمال العاملي

ات. اطرحي عليهّن الأ�سئلة، 
ّ
والعربي

والتقطي �سور ال�سيلفيز معهّن 

وان�رضيها على �سفحة الن�ستقرام 

ة بِك. هناك زوايا كثرية 
ّ

اخلا�س

ة لإلتقاط اأجمل ال�سور 
ّ
ومثالي

لل�سو�سيال ميديا!

هدايا، هدايا وهدايا! 
لن تغادري املعر�ص ويداِك 

فارغتان. �ستكون الهدايا التي 

�ستتلّقينها من الدور امل�ساركة 

يف JamaloukiCon من اأجدد 

اإ�سدارات املو�سة واجلمال 

واأكرثها رواجًا.

Lara Scandar املغّنية

Lana Al Sahely البلوغرNathalie Fanj البلوغر

Samar Seraqui de Buttafoco البلوغر
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6

5

احصلي على إجابة 
عن كل أسئلتِك

قومي باإعداد لئحة بكّل الأ�سئلة التي 

تدور يف ذهنِك! لن ت�ستمتعي فقط 

 اخلرباء 
ّ
بح�سور جل�سات حوار مع اأهم

ني؛ بل �ستنالني 
ّ
املحّليني والعاملي

فر�سة طرح اأ�سئلتِك وال�ستف�سار عن 

كّل ما تريدين معرفته.

ض أزياء شاهدي 
اكت�سفي اأجدد �سيحات املو�سة، 

بيها مبا�رضًة يف موقع 
ّ
وجر

احلدث. اأف�سل جزء هو عي�ص 

جتربة جنمات ال�سّف الأول 

وم�ساهدة عرو�ص اأزياء خمتلفة 

ني.
ّ
مني عاملي

ّ
مل�سم

Nicolas Jebran عر�ص

Azzi & Osta عر�ص



10
أنِت جزء من الحدث 

الضخم!
بب�ساطة، هو حدث املو�سة 

 .
ّ
واجلمال الأ�سخم يف العامل العربي

�ستتباهني باأّنِك ح�رضته اأمام 

�سديقاتِك. ل للـFOMO )�سعور 

اخلوف من تفويت هذا احلدث الذي 

�سي�سيطر عليِك لحًقا(! 

احجزي تذكرتِك يف اأقرب وقت.

8
شاركي بإطالق 

كّل جديد
نعم، �ست�سهدين على اإطالق عالمات 

ة يف لبنان. اأنِت 
ّ
ل مر

ّ
ة لأو

ّ
جتاري

حتمًا ل تريدين تفويت حلظات 

مماثلة. هذا اإىل جانب فر�سة 

احل�سول على م�ستح�رضات وت�ساميم 

هذه املاركات قبل كّل �سديقاتِك.

دّللي نفسِك
وكاأّنِك تزورين �سبا 

�سخم! كّل خرباء التدليك 

والتجميل بانتظارِك. اأنِت 

على موعد مع اجلمال، 

ة.
ّ
الأنوثة واجلاذبي

9

7
حّضري بطاقة 

ائتمانِك
ق يف مكاٍن واحد و�سخم 

ّ
الت�سو

دة! م�ستح�رضات 
ّ
للغاية، حلم كّل �سي

ة، اأزياء واأك�س�سوارات...
ّ
جمالي

ة 
ّ
�ستجدين كّل القطع الع�رضي

املندرجة على لئحة اأمنياتِك.
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موضتي

بين حقبة الثمانينّيات المليئة بالنيون، القّصات الدراماتيكّية، األقراط المنسدلة، وحقبة 
التسعينّيات المشهورة بالنّظارات الصغيرة، قّبعة الصّيادين، حقائب الكتف الصغيرة... 
تدعوِك   ،2019 وصيف  ربيع  موسم  صيحات  أّن  الواضح،  من  لكن  نختار!  ماذا  نحتار 
ألّن  وراءِك،  الترّدد  دعي  األمان!  منطقة  من  وتخرجي  تتجّرئي  أن  واحد:  ألمٍر  جميعها 
الهندسّية،  أشكالها  بفضل  القّوة  من  بجرعٍة  لتدعمِك  أتت  الموسم،  أكسسوارات 
الشّفافة والمبتكرة. كال! نحن ال نطلب منِك المساومة على أسلوبِك المتحّفظ... ومن 
وحي الرائدات في مجال أسلوب Modest،  جمعنا أفكارًا، إطالالٍت وأساليَب، تؤّكد أّن 

الموضة المتحّفظة ليست مضاّدة آلخر الصيحات. استوحي!

كيف يستخدمن األكسسوارات إلطاللة 
على طريقة إنستقرام

اإعداد: رميي حرب

MODEST FASHION
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ترتبط حقيبة اخل�رض اأو Fanny Pack اأكرث باإطاللت 

ال�سرتيت �ستايل، لكّنها ح�سلت على حتديٍث هذا املو�سم 

الأنيقات!  دات 
ّ
ال�سي ينا�سب   Belt Bag اإىل  ل 

ّ
للتحو

قّدمت دور الأزياء مثل Burberry وGivenchy هذا 

تنا�سب  راقية  ة 
ّ
هند�سي باأ�سكاٍل   Belt حقيبة  املو�سم 

اأناقتها  على  امل�ساومة  تريد  ل  التي  الأعمال  دة 
ّ
�سي

بهدف ال�سعور بالراحة. �سواء كانت مع ف�ستاٍن طويل 

ة غري متوازية وعباءة، 
ّ

اأو �رضوال جينز، قمي�ص بق�س

الأناقة  اإىل  باإطاللتِك  ترتقي  اأن  قادرة  احلقيبة  فهذه 

بات، 
ّ
نات املو�سة املحج

ّ
ب�سكٍل غري متكّلف. وجدت مدو

مثل Dalal Al Doub وMelanie Elturk الطريقة 

 وحمت�سم، وذلك من 
ّ
الف�سلى لعتمادها باأ�سلوب عملي

الياقة  ذي  القمي�ص  اإىل  اأو  البّزة  اإىل  اإ�سافتها  خالل 

العالية. هذا اللوك �سيجعلِك تنتقلني من �ساعات العمل 

 تف�سيل يف 
ّ

اإىل ع�ساٍء مع ال�سديقات دون اأن تبّديل اأي

اإطاللتِك! 

Fatema Al Awadhi

Fendi

 Melanie ElturkDalal Al Doub

حقيبة الخصر 
+ البّزة العصرّية

Versace

اختاري بّزة 
بالّلون البيج 

الرائج أو بلون 
النيون القوّي 
ليزيدِك ثقًة 

وتأّلقًا!

Tip
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الكبرية  بالأقراط  املو�سم  هذا  عرو�ص  ات 
ّ

من�س ت 
ّ
�سج

دور  قّدمت  ة. 
ّ
دراماتيكي مل�سًة  ت�سيف  التي  والطويلة 

واأحجاٍم  اأحجار  باأ�سكاٍل،  الأك�س�سوار  هذا  الأزياء 

خمتلفة، لدرجة اأّن بع�سها تخّطى طوله م�ستوى الرقبة 

ميكن  ل  ال�سيحة  هذه  اأّن  ظننِت  اإْن  الأكتاف.  ولم�ص 

ة 
ّ
ال�سحافي فاإّن  املتحّفظ،  الأ�سلوب  مع  تتما�سى  اأن 

ة الأ�سل 
ّ
Noor Tagouri وعار�سة الأزياء ال�سومالي

ان راأيِك. كلتاهما اّتبعتا التكتيك 
ّ

Ugbad Abdi �ستغري
واإ�سافة  واحد  بلوٍن  ب�سيط  ف�ستان  باعتماد  نف�سه 

كيف  اأحببنا  الإطاللة.  جنمة  لتكون  الطويلة،  الأقراط 

اأ�سافت نور اأي�سًا تربان بنق�سة الأزهار، اأ�ساء وجهها 

اأقراطًا  Ugbad، فاختارت  ا 
ّ
اأم األوان ف�ستانها.  وعك�ص 

عة باأحجار من نف�ص لون ف�ستانها، لكّنها ك�رضت 
ّ

مر�س

رتابة الأبي�ص  من خالل تربان بالّلون الفو�سيا الداكن. 

ا�ستوحي لإطاللتِك يف رم�سان. 

إْن كانت رقبتِك 
صغيرة، بإمكانِك 

اعتماد األقراط 
الطويلة، لكن 
التي ال يتعّدى 

طولها مستوى 
الذقن!

صرتابة الأبي�صرتابة الأبي�رتابة الأبي�ص

ا�ستوحي لإطالا�ستوحي لإطال

Noor Tagouri

Ugbad Abdi

Gucci

ال�سعور  اأّن  لتذّكرنا  وال�سبك  الق�ّص  اأتت حقائب 

�سيطرت  يوم!  كّل   
ٌ
مباح ة 

ّ
ال�سيفي بالعطلة 

املو�سم  اإن�ستقرام يف  ال�سيحة على �سور  هذه 

ة يف هذا املو�سم 
ّ
املا�سي، فباتت �سيحة رئي�سي

املو�سة  نة 
ّ
اأف�سل من مدو ولي�ص هناك  اأي�سًا! 

لتمّدك   Imane Asry الأ�سل  ة 
ّ
املغربي

من  باأكرث  ال�سيحة  هذه  لعتماد  بالوحي 

طريقة، م�ستخدمًة مهاراتها يف تن�سيق الأزياء. 

اأكرث  . من 
ّ
املينيمايل باأ�سلوبها  اإميان معروفة 

الإطاللت التي لفتتنا، تن�سيقها ف�ستان ال�ستان 

الكبرية  ة 
ّ
الهند�سي الأقراط  اجلينز،  �رضوال  مع 

كل �سلوطبعًا حملها حقيبة ال�سبك على �سكل �سّلة.  بك على � وطبعا حملها حقيبة ال� حملها حقيبة ال�

Imane Asry

Sensi Studio
 Eliurpi

matchesfashion.com 
Johanna Ortiz

Saint Laurent Paris

األقراط الطويلة 
+ الفستان 

البسيط

حقائب القّش 
والشبك + أزياء 

مينيمالّية

موضتي

Tip
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، فاإّن احلقائب 
ّ
اإْن كنِت �ساحبة اأ�سلوٍب كال�سيكي

اإىل  ة 
ّ
نكهًة ع�رصي �ست�سيف  املو�سم  النجمة هذا 

اإطالالتِك. اجعلي �سور Hala Alharithy دليلِك 

رائجة  حقائب  مع  ة 
ّ
التقليدي العباءة  العتماد 

بجنون، اأو اأ�سيفي حزامًا يحمل حقائب متعّددة 

بالّلون  �سغرية  نّظاراٍت  واعتمدي  اإطاللتِك  اإىل 

.Fatma Husam االأ�سود، كما فعلت

Fatma HusamHala Alharithy Mthayel Al Ali

 Maison Rabih
Kayrouz

حقائب 
هندسّية + 

عباءة تقليدّية

By Far

Louis Vuitton

املرفقة  اأو  الب�سيطة  �سواء   ،Clip اأك�س�سوارات 

كان  اإْن  لكن  الربيع،  هذا  االأبرز  هي  بعبارات، 

مينعِك  لن  فذلك  حجابِك،  حتت  خمتبئًا  �سعرِك 

باأحد  حجابِك  ني 
ّ
زي ال�سيحة.  هذه  اّتباع  من 

االأزياء عار�سة  فعلت  كما  االأك�س�سوارات  هذه 

الرتبان  فوق  ت�سعينها  ال  مَل  اأو   ،Salma J
 Dina للح�سول على اإطاللة كاجوال كما فعلت

Tokio يف اإحدى اإطالالتها. 

Salma J

أكسسوار 
الشعر + 
الحجاب

Salma J Dina Tokio

Ashley Williams

 Rosantica
By Michela Panero

JW Anderson
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االأمر  يتعّلق  عندما  لي�س  لكن  اأو�سطها!"  االأمور  "خري 
ا 

ّ
اإم والنّظارات،  احلقائب  مون 

ّ
امل�سم جعل  باأك�س�سواراتِك! 

 Jacquemus دار  اأر�سلت   .XXL بحجم  اأو  جّداً  �سغرية 

�سغرية  حقائب  حامالت  ة 
ّ

املن�س على  االأزياء  عار�سات 

لت اإىل حديث ال�سو�سيال ميديا خالل اأ�سابيع املو�سة. 
ّ
حتو

نة 
ّ
كمدو متامًا  اختياراتِك،  يف  فة 

ّ
متطر كوين  اخلال�سة؟ 

االأحجام  لعبة  تتقن  التي   Leena Al Ghouti املو�سة 

ق اأك�س�سواراتها. لينا معروفة باأ�سلوب االأندروجني 
ّ
عندما تن�س

، وعلى غرارها ميكنِك اعتماد ال�سرتات اأو املعاطف 
ّ

الع�رصي

ة االأكتاف العري�سة مع �رصاويل ذات اخل�رص العايل اأو 
ّ

بق�س

ة وحقيبتِك 
ّ
الوا�سعة، لكن يف املقابل دعي نّظاراتِك ال�سم�سي

ال�سغرية احلجم تخلق التوازن لهذا اللوك. لكن ماذا لو كنِت 

لن احلقائب الكبرية؟ ال مانع من ذلك، لكن  من الّلواتي يف�سّ

كما  الأّنه  ق، 
ّ
الت�سو عند  االأكرب  احلجم  تختاري  اأن  احر�سي 

ط!
ّ
ذكرنا �سابقًا ال مكان للحجم املتو�س

Leena Al Ghouti

ات 
ّ

من�س عن  لفرتاٍت  تغيب  كانت  عات 
ّ
القب اأّن   

ٌ
�سحيح

حّق!  عن  وجودها  اأثبتت  املو�سم،  هذا  لكن  العرو�س، 

املراأة  باأ�سلوب  تذّكرنا  التي  البرييه  عة 
ّ
قب كان  اأبرزها 

اد 
ّ
ال�سي عة 

ّ
وقب  Dior ت�ساميم  رافقت  والتي  ة 

ّ
الفرن�سي

ات 
ّ
الت�سعيني ام 

ّ
الأي بالنو�ستاجليا  �سعوراً  متنحنا  التي 

ابتكاراً،  اأكرث  بطرٍق  املو�سم  هذا  اأتت  الراب!  ومغّني 

باالأزهار  عة 
ّ
مطب  ،Anna Sui عر�س  يف  كما  مزخرفة 

مع  تن�سيقها  ومّت   P3.1 Phillip Lim جمموعة  يف  كما 

 Sonia عر�س  يف  كما  حجاب  �سكل  على  للراأ�س  و�ساح 

نات املو�سة هذه االأك�س�سوارات اإىل 
ّ
Rykiel. اأ�سافت مدو

عة 
ّ
لقب بتن�سيقها   Hodan Yusuf فلفتتنا  اإطالالتهْن، 

البرييه فوق حجابها مع لوكات خمتلفة حتاكي اأ�سلوبها 

اجلريء، فيما اعتمدت Maria Alia اإطاللة كاملة بروح 

احلجم  الكبرية  ال�سرتة  خالل  من  اكتملت  ات، 
ّ
الت�سعيني

اقة. 
ّ
والنّظارات ال�سغرية والرب

Dina TokioHodan Yusuf

Ganni

Eugenia Kim
net-a-porter.com Maria Alia
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أنالأنالأن الت�سوق،  عند  عند الأكرب  عند الأكرب  أكرب  ا احلجم  تختاري  اأن  احلجم  تختاري  ااأن  احلجم  تختاري  أن  ي سي سي  ساحر�ساحر�

ط! ال مكان للحجم املتو�سط! ال مكان للحجم املتو�سط!
ّ
 ال مكان للحجم املتو�س
ّ

ذكرنا �سابقًا

Proenza Schouler

Chloé

حقيبة XS أم 
XXL؟   

القّبعات + أزياء 
التسعينّيات

Leena Al Ghouti

موضتي
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Simone Rocha
mytheresa.com 

بنقو�سها  ة 
ّ
احلريري االأو�سحة  اجتاحت 

على  فالتّفت  املو�سم،  عرو�س  ة 
ّ
البوهيمي

عر�س  يف  راأ�س  وع�سبة  تربان  �سكل 

برزت  فيما   ،Versaceو  Michael Kors
ملفوفة بعقدٍة كبرية عند الرقبة يف جمموعة 

ة االأ�سل 
ّ
نة املو�سة ال�سوري

ّ
ا مدو

ّ
Erdem. اأم

ة، 
ّ

Marwa Atik، فابتكرت طريقتها اخلا�س
وتن�سيقها  خ�رصها  على  لّفها  خالل  من 

ة 
ّ

بق�س دنيم  و�رصوال  قمي�ٍس  مع  بب�ساطة 

الكاوبوي  اأ�سلوب  بني  فريد   
ٌ
مزيج وا�سعة! 

واواالأزياء املتحّفظة.

Marwa Atik

 Balenciaga

Burberry
matchesfashion.com 

 Gucci

واخلطوط  الطبعات  النقو�س،  باالألوان،  تالعبي 

اأي�سًا  قي االأ�سلوب املبالغ به 
ّ
بقدر ما ت�سائني! ن�س

املو�سة  نة 
ّ
مدو اأخذت  ال�سّفافة.  احلقائب  مع 

ة Ascia AKF هذه ال�سيحة اإىل م�ستوى 
ّ
الكويتي

قت حقيبة الظهر ال�سّفافة مع قمي�س 
ّ
اآخر عندما ن�س

بالنقاط.  نة 
ّ
مزي خ�رصاء  وتّنورة  اق 

ّ
بر  Hoodie

االأ�سلوب  اأّن  على  االأكرب  الربهان  هو  اللوك  هذا 

املتحّفظ ال يعني بال�رصورة االبتعاد عن االإبهار، 

تعتقدين.  كما  ممّلة  لي�ست  ال�سّفافة  احلقيبة  واأّن 

عندما  ة 
ّ
مينيمالي اأكرث  مقاربة  اأي�سًا  اآ�سيا  اّتبعت 

تّنورة  مع   Staud من  ال�سّفافة  احلقيبة  اعتمدت 

زرقاء وقمي�س اأبي�س. 

ستخّولِك الحقيبة 
الشّفافة اعتماد 

ألوان أحذية أو 
مالبس جريئة 

دون الوقوع في 
فّخ المبالغة!

V
E

R
SA

C
E

 S
S1

9

الوشاح الحريري 
بعقدات 
متنّوعة

حقائب شّفافة 
+ أساليب 
متناقضة

Ascia AKF

Tip
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اإعداد: نور عرموين

اكتشفنا روما من خالل منظار FENDI TIMEPIECES! بعد أن شاركت الدار في ترميم عّدة معالم في المدينة 
Forever Fendi من  Trevi، دعتنا لنكتشف آخر مجموعة ساعات فاخرة تحمل اسم  التاريخّية، من بينها نافورة 
وحي حركة مياه النوافير والتراث العريق. في هذه المناسبة، كان لنا لقاء خاّص مع Serge Brunschwig الرئيس 

  .Fendi Timepieces الرئيس التنفيذّي لقسم الساعات Domenico Oliveriو  Fendi التنفيذّي لدار

روما... تتحّكم بالوقت!

ساعاتي

متجٌر أيقونّي، تعشقين زيارته!
خالل هذه الرحلة، قمنا بزيارة متجر الدار االأيقويّن Palazzo Fendi، وهو مبنى يعود 

 .
ّ

 – ع�رصي
ّ
اإىل القرن الثامن ع�رص ويقع يف قلب روما. مّت جتديده موؤّخراً، بطابٍع تراثي

يتاأّلف املبنى من توقيع املهند�س Gwenael Nicolas من 6 طوابق. باالإ�سافة اإىل 

ة من ت�سميم 
ّ

 �سقة VIP خا�س
ّ
ل والثاين، ي�سم

ّ
بوتيك Fendi الذي يحتّل الطابقني االأو

. وكاأّنني يف 
ّ

العلوي الطابق  Zuma يف  Dimore Studio، فندقًا �سغرياً، ومطعم 
املتجر  بدرج  وذهلت  �سة، 

ّ
املقو اخلم�س  النوافذ  ذات  الواجهة  بجمال  �سحرت  ق�رص! 

امل�سنوع من رخام Levanto االأحمر. يف امل�سغل املك�سوف الواقع يف الطابق الثاين، 

 تهت بني 
ّ
ني وهم يعملون بان�سجاٍم كبري وكاأّنهم انقطعوا عن عاملنا، ثم

ّ
راقبت احلرفي

كّل الت�ساميم املعرو�سة التي تخطف االأنفا�س من اأزياء، اأك�س�سوارات...

-

FENDI TIMEPIECES
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ساعة تحاكي امرأة اليوم
يف   !Forever Fendi اجلديدة  ال�ساعة  عن  الك�سف  وقت  حان 

الذي اعتربته جوهرة   Palazzo della Civiltà Italiana موقع 

اأحدث  اإىل  فت 
ّ
تعر ة، 

ّ
االإيطالي الدار   

ّ
مقر لت�سبح  اإحياوؤها  مّت 

اأتيحت يل الفر�سة لروؤية املجموعة باأكملها  ال�ساعات.  اإ�سدارات 

التي متزج  الفاخرة  ال�ساعات  ني وهم ي�سنعون 
ّ
وم�ساهدة احلرفي

. بعد اأن عمدت الدار يف 
ّ
ة والت�سميم االإيطايل

ّ
بني الدّقة ال�سوي�رصي

جمموعاٍت متتالية اإىل اإدخال �سعارها FF يف ت�ساميم ال�ساعات، 

نف�سه،  النهج  تتبع  التي   Forever Fendi اليوم جمموعة  تطرح 

ة 
ّ
الع�رصي املراأة  تنادي  هي  الثمني.   

ّ
االإيطايل باالإرث  ت�سيد  كما 

التي تع�سق املو�سة، كي تعتمدها اليوم قبل غد!

Forever Fendi ساعة�
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ساعاتي

كونَك أتيَت من خلفّية الهندسة، هل فّكرت يومًا أّنَك 
ستفعل ما تقوم به اليوم؟

بالطبع ال، كان االأمر بعيداً عن خمّططاتي، ولكن للتو�سيح، لقد تاأّثرت 

ت 
ّ
ة قد تربي

ّ
بوالدتي التي كانت فّنانة وعازفة كمان، هناك ثقافة فني

من  �سديقًا  اأتذّكر  ات! 
ّ
الريا�سي غري  اأخرى  حتفيزاٌت  للمهند�س  عليها. 

الطفولة، كنت اأزور متجر والديه با�ستمرار الذي يعر�س مالب�س فاخرة 

اإىل  اأحتّدث  باأكملها  الظهر  بعد  فرتة  اأم�سي  نف�سي  اأجد  كنت  للرجل، 

الزبائن، ال اأعرف اإذا كان ذلك اأّثر بي اأي�سًا اإىل حدٍّ ما. لقد وجدت نف�سي 

مرتاحًا يف هذه البيئة. اليوم، اأنا اأعترب اأّن الهند�سة �ساعدتني كثرياً يف 

عملي. اأجد اأّنه يجب توظيف مهند�سني اأكرث يف ال�رصكة، كي يكون هناك 

مفيدة.  ة 
ّ
حتليلي وروحًا  ًا 

ّ
علمي عقاًل  تتّطلب  التي  ة 

ّ
الديناميكي من  نوع 

واجلانب  العقاليّن  اجلانب  الدماغ،  يف  الن�سفني  يجمع  الفخامة  عامل 

االآخر املرتبط باالإح�سا�س، اجلمال والثقافة. اإّنها لعبة توازن با�ستمرار.

كيف تترجم الدار روح روما في تصاميمها؟
 ،Fendi  لكّل ما تقوم به دار 

ّ
اأ�سا�سي اإلهاٍم  اأّن روما هي م�سدر  اأعتقد 

من خالل النا�س، الرومان الذين �سنعوا املدينة وعنا�رصها. اإذا اأعدنا 

ال�سعب  ة، فهي كّل 
ّ
الروماني ة 

ّ
االإمرباطوري التفكري مبا هو معروف عن 

من ال�رصق، بريطانيا، اأفريقيا الذين �ساركوا يف بنائها �سمن القوانني 

 Karl اأتذّكر  النهج.  هذا  ت�سبه   Fendi اإّن  القول  ميكن  ة. 
ّ
الروماني

ابتكر باإلهاٍم من  ًا جديداً، 
ّ
اأمرباطوراً روماني اأعتربه  الذي   Lagerfeld

S e r g e  B r u n s c h w i g

INTERVIEW

 Karl Lagerfeld أتذّكر"
الذي أعتبره أمبراطورًا 
رومانّيًا جديدًا، ابتكر 

بإلهامٍ من روما الكثير 
من األفكار الحديثة."

ولكن  ني، 
ّ
روماني نكون  اأن  نريد  احلديثة.  االأفكار  من  الكثري  روما 

الدار. ما فعلناه مع  ة 
ّ
ة وملفتة مع احلفاظ على هوي

ّ
بطريقٍة ع�رصي

Karl Lagerfeld، فعلناه اأي�سًا مع Nico Vascellari يف عر�س 
 Delfina ة التي قّدمناها يف يونيو املا�سي ومع

ّ
املجموعة الرجالي

مثل  التجّدد  دائمة  اأفكار  هناك  اإذاً  القادم.  العر�س  Delettrez يف 
ال�سعار اجلديد على �سبيل املثال.

ما رأيَك بالعالم الرقمّي اليوم؟
نوافذ  عرب  معرو�ٌس  هو  ما  ن�ساهد  كّنا  ال�سابق،  يف  عظيم!  عامل 

اإىل  وينظرون  املتجر  يدخلون  ال�سارع،  يف  النا�س  ي�سري  املتاجر. 

  .
ّ
ا االآن، فيمكن القيام بكّل ذلك من خالل الهاتف الذكي

ّ
املنتجات، اأم

 القدرة على تطوير عملنا، ولكن يجب ا�ستخدامه 
ّ
مينحنا العامل الرقمي

بال�سكل ال�سحيح وباإبداٍع، خ�سو�سًا ب�سكٍل يتما�سى مع الدار. علينا 

جنعل  اأاّل  يجب  العريقة.  الدار  ب�سورة  تليق  متوازية  بطريقٍة  العمل 

 حتويل 
ّ

ة، من ال�رصوري
ّ
ة واال�ستمرار يف جعلها ا�ستثنائي

ّ
االأمور عادي

ة مبا فيه الكفاية 
ّ
احلما�سة اإىل لقاٍء بالدار. يجب اأن نر�سل �سورة قوي

�س النا�س ملقابلتنا. يجب اأن يكون كّل لقاء يف كّل متجر مع 
ّ
كي يتحم

كّل موّظف، مليئًا بال�سغف. يجب اأن ننقل ب�سكٍل وا�سح وجميل �سورة 

ة العالية وجمال كّل ت�سميم.
ّ
احلرفي

صف Fendi بكلمة واحدة: 
ال�سغف.

Fendi الرئيس التنفيذّي لدار
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نالحظ أّن التصميم الجديد Forever Fendi جريء 
وفيه استخدام لموادَّ ثمينة. إلى من تتوّجه؟

ة مو�سة، اإْذ 
ّ
امراأة Fendi هي واعية جّتاه املو�سة، لكّنها لي�ست �سحي

ة يف الت�سميم. هي �ساحبة ذوق 
ّ
ة وتقّدر احلرفي

ّ
ٍة قوي

ّ
تتمّتع ب�سخ�سي

ة، تريد التعبري عن نف�سها من خالل الت�ساميم التي 
ّ
ة قوي

ّ
رفيع و�سخ�سي

تعتمدها، من الف�ستان، اإىل احلذاء، فال�ساعة... تفهم جودة كّل ت�سميم 

واملواّد امل�ستخدمة فيه.

نالحظ استخدام شعار Fendi في عّدة تصاميم، 
سواء  في مجموعة Forever Fendi الجديدة أو في 

مجموعاٍت سابقة مثل F is Fendi. هل أصبح ذلك جزءًا 
من هوّية Fendi Timepieces؟

جمموعة  يف  الدار.  وتراث  ة 
ّ
هوي من  م�ستوحاة  ت�ساميمنا  جميع 

Forever Fendi، ا�ستوحينا من توقيع الدار. جند عادًة �سعار FF على 
ال�سوار وعلى ت�ساميم اأخرى، لكن يف ال�ساعة، هو غري م�سيطر، فيكون 

جنده   ،Fendi Mania جمموعة  يف  مثاًل  لكن  ًا، 
ّ
كال�سيكي االأ�سلوب 

. يف جمموعة Policromia، ال نرى �سعاراً اأو توقيعًا 
ّ

باأ�سلوٍب ع�رصي

الذهب  من  املنّفذ  الت�سميم  يف  موجودة  الدار  روح  لكن  الدار،  لرموز 

D o m e n i c o  O l i v e r i

INTERVIEW

من  فريدة  ت�ساميم  وتقّدم  بالفخامة  �سة 
ّ

متخ�س دار  نحن  اخلال�س. 

 ،Fendi Timepieces زة. لدى
ّ
نوعها، يريد امل�ستهلك اليوم قطعة ممي

خربة  اإّنها  تريده.  ما  بح�سب  �ساعة  ة 
ّ
اأي ت�سميم  تغيري  للمراأة  ميكن 

اثنان! هذا هو امل�ستوى  ة لتح�سل على ت�سميٍم ال يوجد منه 
ّ
ا�ستثنائي

ة.
ّ
االأعلى من الرفاهي

لقد تغّير عالم صناعة الساعات كثيرًا. كيف تطّورت 
السوق وأين موقع Fendi  Timepieces في ظّل هذا 

التغيير؟
يف  بداأنا  عامًا،   30 من  اأكرث  منذ  ال�ساعات  �سناعة  جمال  يف  نحن 

رت يف ال�سنوات املا�سية االأخرية 
ّ
 اأّن ال�سوق تطو

ٌ
العام 1988. �سحيح

بل  فقط قطعة جميلة،  يريد  ال  تطّلبًا،  اأكرث  الزبون  وبات  وب�سكٍل كبري 

ر يف 
ّ
ة مثرية، تراثًا، يريد �سيئًا اأكرب من القطعة نف�سها، ونحن نتطو

ّ
ق�س

�س 
ّ

ظّل هذا االجّتاه، لي�س فقط من خالل تقدمي الفخامة، واإّنا التخ�س

والفرادة.

 Fendi ما هي القيمة المضافة التي تقّدمها
Timepieces لزبائنها؟

، فنحن ن�سنع 
ّ

التجاري الطريق  تاأخذ  Fendi ال  ال�ساعات يف  �سناعة 

 ربط 
ّ
زة حتمل رموز وتراث الدار بطريقٍة خمتلفة. نريد اأن يتم

ّ
قطعًا ممي

ا�سمنا باالإبداع واالختالف.

ما هي الساعة المفّضلة لديَك؟
ه 

ّ
ة، ونتوج

ّ
ة قوي

ّ
�سوؤاٌل �سعب! كّل �ساعة من جمموعاتنا لديها �سخ�سي

اأم  ة 
ّ
كال�سيكي كانت  �سواء  واالأذواق،  الفئات  خمتلف  اإىل  خاللها  من 

من   Selleria �ساعة  االآن  واأعتمد  املجموعات،  كّل   
ّ
اأحب اأنا  ة. 

ّ
ع�رصي

.Forever Fendi جنمة �ساعات هذا العام 
ّ
ة. اأحب

ّ
املجموعة الرجالي

كيف دمجتم األشكال المائّية في التصاميم؟
ت�ستهر روما بكونها مدينة النوافري. نحن ن�ستوحي دائمًا من عنا�رصها، 

اأن نقّدم هذا العر�س يف هذا  رنا 
ّ
ال�سبب قر هند�ستها وتاريخها، ولهذا 

 Sabine Marcelis مت
ّ
ة. �سم

ّ
املبنى الرائع الذي ميّثل العالمة التجاري

ة العر�س مبنا�سبة امل�ساركة العا�رصة 
ّ

نت بها من�س
ّ
هذه القطع التي زي

 The Shapes حتت عنوان Design Miami يف معر�س Fendi لدار

.of Water

من  فريدة  اميم 

خالل المقابلة في روما
-

Fendi Timepieces هي واعية الرئيس التنفيذّي لقسم الساعات Fendi امرأة"
ّتجاه الموضة، لكّنها 

ليست ضحّيتها!"
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ال  لكن  آخر!  مستوى  إلى  إطاللتِك  سينقل  واحد  أكسسوار 
تختاري ما ترينه كّل يوم في البوتيكات، بل شّجعي مصّممي 
البلدان  ومن  األوسط  الشرق  من  الناشئين  األكسسوارات 
قّصة،  منهم  واحد  لكّل  مبدعون،  بالفعل  هم  العربّية. 
فيها الكثير من الشغف، المغامرات، الخيبات واإلنجازات... أال 

تملكين الفضول للتعّرف على أسرار وتفاصيل مهنتهم؟

رصدنا لِك 
أكثر مصّممي 

األكسسوارات موهبة!

اإعداد: جووي غ�سطني

مقابالت
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والتسلية،  الّلعب  طفولتها  في  يهّمها  لم 
واستكشاف  الرسم  يستهويها  كان  ما  بقدر 
عالم الموضة. أطلقت الشاّبة الكويتّية األصل 
لتصميم   Liudmila دار   Najeeba Hayat
رواية  في  خيالّية  شخصّية  من  بوحي  أحذية، 
من  إلهامها  تقطف  باتت  بالتالي،  روسّية. 
أيضًا.  الفيكتورّي  العهد  Disney ومن  أميرات 
استطاعت أن تبرهن نفسها وسط المنافسة 
النجمات  خيار  وتصبح  العالية  العالمّية 

!Rihannaو Bella Hadid وعارضات األزياء مثل

Liudmila
حذاء األميرة المرأة معاصرة!

متى اكتشفِت شغفِك بتصميم 
األحذية؟

ة 
ّ
كاأي االأزياء  بعامل  مهوو�سة  كنت  حتديداً!  اأعرف  ال 

اأتاأّثر  كنت  اخليال.  عامل  يف  بالفعل  تهت  طفلة، 

االأحذية  اأّن  اأدركت  اأن  اإىل  للغاية   
ّ

الب�رصي بالعامل 

قبل  دائمًا  فيها  اأفّكر  كنت  جذبتني،  ما  اأكرث  هي 

اخللود اإىل النوم واأر�سمها على كّل دفاتري وكتبي. 

كيف تصفين المرأة التي تعتمد 
تصاميمِك؟

جاهزة!

التصميم فيه الكثير من المنافسة، 
كيف تواجهينها اليوم؟

من  العديد  اليوم  يفر�س  املو�سة  عامل  اأّن  �سّك  ال 

التحّديات. بات مبثابة لعبة حتدٍّ بني فتيات اإن�ستقرام 

مات" مقابل امل�ستثمرين 
ّ
"م�سم اإىل  لن 

ّ
اتي حتو

ّ
اللو

ة، 
ّ
االأثرياء. جميعهم يتناف�سون ليكونوا االأكرث ع�رصي

بهدف احل�سول على اأعلى ن�سب اإعجاب. من جهتي، 

وفائي  على  اأحافظ  املناف�سة،  هذه  ظّل  يف  اأنا 

واأرّكز  داري،  ة 
ّ
وهوي روح  لت�ساميمي،   

ّ
االأخالقي

على ت�سميم اأحذية جميلة ومريحة، تريد فعاًل املراأة 

الأّن  ة، 
ّ
اأبدي ت�ساميمي  اإبقاء  اإىل  اأعمد  اعتمادها. 

 يف غ�سون عامني، وهذا االأمر �سينعك�س 
ّ

ال�سيحات تتغري

من  العديد  هناك  البيئة.  على  وبالتايل  الدار،  على  �سلبًا 

نحو  ويلجاأن  ال�سيحات  يرف�سن  الّلواتي  اليوم  دات 
ّ
ال�سي

الت�ساميم املدرو�سة، اجلريئة والفريدة من نوعها.

صفي تصاميمِك بـ3 كلمات.
ة.

ّ
ة وعملي

ّ
مثرية، دراماتيكي

ما كان أكبر خطأ ارتكبِته خالل بداياتِك؟
كنت اأطلق عدداً كبرياً من الت�ساميم يف املجموعات، يف 

ة 
ّ
التجاري العالمات  لون  امل�سرتيات يف�سّ اأّن وكالء  حني 

 اأن اأ�سّلط ال�سوء على 
ّ
التي ترّكز على منتٍج واحد. كان علي

ة الت�ساميم.
ّ
ت�سميمني فقط، لكن مل اأ�ستطع اإهمال بقي

أّي تصميم من الدار تعتقدين أن على كّل 
امرأة امتالكه؟

الت�سميم  لكّن  �سواها،  ت�سبه  ال  نوعها،  من  فريدة  امراأة  كّل 

 Mlle Hortense 50 االإطالق، هو حذاء  لدّي على  ل  املف�سّ

ة، 
ّ
. اإّنه حذاء ميزج بني اجلمال والقو

ّ
بالّلون االأ�سود الكال�سيكي

اإىل جانب الراحة التي يقّدمها.

ما هي أفضل نصيحة تلّقيِتها؟
"وا�سلي التقّدم، �سوف تعي�سني!"

ما هي العناصر التي تلهمِك؟
ة، بطالت اأفالم الكرتون، 

ّ
حمّققو وجمرمو االأفالم اخليالي

املدر�سة،  فتيات  باحلياة،  الناب�سات  امل�سّنات  دات 
ّ
ال�سي

.
ّ
ة ب�سكٍل عام

ّ
ة وخيالي

ّ
ة م�ساهد درامي

ّ
اأي

" أعمد إلى إبقاء 
تصاميمي أبدّية، ألّن 
الصيحات تتغّير في 

غضون عامين."

Bella HadidShanina Shaik

Favorite
Item

النجمات في تصاميمها

Mlle Hortense 50 حذاء
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"يلعب تراثنا تأثيرًا كبيرًا 
على تصاميمنا، فمصر 
بكامل مساحاتها هي 

بمثابة متحف!"

 Dina El الشاّبان  قّرر  متقن،  وعمٍل  مزدوج  بجهٍد 
بلدهما  تراث  تكريم   Amr Abdel Hadiو  Sheikh
 .SADAFA حقائب  في  تجسيده  خالل  من  مصر 
وبلمساٍت  العاملة  األيادي  بحرفّية  تزّينت  قّصتهما 

شرقّية، جعلت كّل حقيبة تشبه التحف الفنّية.

Safada
هيكلّية الهندسة برداء التراث!

متى اكتشفتما شغفكما بتصميم 
الحقائب؟

هناك  ولي�س  االأزياء،  وعامل  للت�سميم  ب�سغٍف  نتمّتع  كالنا 

اليد.  حقائب  ت�سميم  جمال  اختيارنا  وراء   
ّ
اأ�سا�سي  

ٌ
�سبب

اأ�سلوب  خ�سو�سًا  ة، 
ّ
االإ�سالمي ة 

ّ
املعماري بالهند�سة  اأعجبنا 

باإمكانها  اليد  حقائب  اأّن  و�سعرنا  الّلوؤلوؤ،  عرق  تر�سيع 

حقائب  ز 
ّ
تتمي املختلفني.  العاملني  هذين  بني  جتمع  اأن 

والرتكيبة،  ة 
ّ
الهيكلي ناحية  من  بت�سميمها   SADAFA

ة يف الوقت عينه.
ّ
لكّنها ناعمة واأنثوي

كيف تصفان المرأة التي تعتمد تصاميمكما؟
امراأة SADAFA تقّدر فعاًل التفا�سيل... ال ينح�رص اأ�سلوبها 

التعبري  تقّدر فكرة  بل  تقّدمه املو�سة من �سيحات،  مع ما 

ت�ساميم  اعتماد  امراأٍة   
ّ

اأي باإمكان   .
ّ

اخلا�س اأ�سلوبها  عن 

SADAFA باأناقة!

التصميم فيه الكثير من المنافسة، كيف 
تواجهانه اليوم؟

 واإظهار اأق�سى درجات 
ّ
ك باالإ�رصار الداخلي

ّ
من خالل التم�س

ميكنِك   ،SADAFA حقيبة  ل 
ّ
تاأم اأثناء  بالرتاث.  التقدير 

اأن تري اأن كّل قطعة من عرق الّلوؤلوؤ، هي مر�سوفة بعناية 

الفريدة،  القطع  هذه  ابتكروا  الذين  ون 
ّ
احلرفي ا 

ّ
اأم ًا. 

ّ
ويدوي

ورثوا هذه احلرفة من اأ�سالفهم منذ مئات ال�سنني، وينقلون 

به  نقوم  مبا  ن�ستمتع  احلقائب.  اإىل  ة 
ّ
االإيجابي طاقتهم  كّل 

تنا يف كّل قطعة.
ّ
ونعمد اإىل و�سع جزٍء من هوي

صفا تصاميمكما بـ3 كلمات.
"حقائب �سغرية من�سوجة من االأحالم... م�سنوعة بدّقة 
ة". يف الواقع، لي�ست 3 كلمات، لكّنها تخت�رص 

ّ
باأيٍد م�رصي

.SADAFA

ما كان أكبر خطأ ارتكبتماه خالل 
بداياتكما؟

ارتكبنا العديد من االأخطاء، ال ميكن اإح�ساوؤها، ونعترب 

الأّنها  كاأخطاء،  اإليها  ننظر  اأن  ميكن  ال  جميل.   
ٌ
اأمر هذا 

لّقنتنا الكثري من الدرو�س. نحن على يقنٍي اأّننا �سرنتكب 

املزيد من االأخطاء اأو لنقل الدرو�س!

أّي تصميم من الدار تعتقدان أّن على كّل 
امرأة امتالكه؟

من  فريدة  قطعة  كّل  الأّن  معنّي،  ت�سميٍم  اختيار  ي�سعب 

ة.
ّ

تها اخلا�س
ّ
تها وهوي

ّ
نوعها، ونحن نوؤمن اأّن لها جاذبي

ما هي أفضل نصيحة تلّقيتماها؟
بكّل  "ا�ستمتعا  الن�سائح:  من  الكثري  بني  من  االأف�سل 

هذه  تلّقينا  بها".  فخورين  وكونا  امل�سرية...  مراحل 

اإّن اإطالق عالمة  بة، قالت لنا 
ّ
الن�سيحة من �سديقٍة مقر

�سعبًا يف بع�س  اأمراً  يكون  قد  وابتكار ت�سميم  ة 
ّ
جتاري

ة ما 
ّ
االأحيان. �سّددت اأّن الت�سميم ال ميكن متييزه عن بقي

هو موجوٌد يف ال�سوق، اإاّل اإذا كان نابعًا من القلب.

ما هي العناصر التي تلهمكما؟
يبداأ عملنا بتحديد مفهوٍم معنّي للمجموعة، ومن هنا نبداأ 

فتكرث  طبيعتها،  على  ت�سري  االأمور  ونرتك  باال�ستلهام، 

ت�ساميم  اختبار  اإىل  دومًا  نعمد  واالأخطاء.  التجارب 

العمل  ة 
ّ
اأن نحافظ على ديناميكي واأ�سكاٍل جديدة، ونوّد 

يف  كانت  �سواء  اإلهاٍم،  م�سادر  عن  با�ستمرار  والبحث 

الطبيعة، املدينة، النا�س...

تارا عماد

ي�رصا

النجمات في تصاميم الدار
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Karen Wazen

Alanoud BadrLara Scandar

Negin Mirsalehi

"أعتبر أّن المنافسة هي 
اليوم واحدة من أكثر 
األمور اإليجابّية! هي 

المحّرك الذي جعلني 
أستمّر بمسيرتي."

المصّممة  الموضة  عالم  أدهش  لطالما 
مهاراتها  طّورت   !Andrea Wazen اللبنانّية 
 Rupert مثل  عالمّيين،  مصّممين  يد  على 
 ،Christian Louboutinو  Sanderson
لتؤّسس  المطلوبة  الخبرة  فاكتسبت 
مفعمة  أحذية  تقّدم  الخاّصة.  منّصتها 

بالمرح، العصرّية والحرفّية العالية.

Andrea Wazen
لكّل تصميم قّصة!

متى اكتشفِت شغفِك بتصميم 
األحذية؟

منذ البداية، اأعترب الت�سميم والر�سم ك�سغف ومهارة 

 
ّ
علي ي�سعب  قد  مبكر.  عمٍر  يف  رتهما 

ّ
طو اأملكهما، 

عامل  غرام  يف  خاللها  وقعت  التي  الفرتة  اأحّدد  اأن 

يف  كبرياً  جزءاً  �سّكلت  االأخرية  هذه  الأّن  املو�سة، 

رت �سغفي لالأحذية خالل فرتة التدريب 
ّ
حياتي. طو

الحظت  هناك   ،Elie Saab دار  لدى  به  قمت  الذي 

اأّنني مل اأكن فعاًل اأنتمي اإىل عامل االأزياء الراقية بقدر 

ما اأملك اهتمامًا لق�سم االأك�س�سوارات.

كيف تصفين المرأة التي تعتمد 
تصاميمِك؟

خمل�سة  لكّنها  م�ستقّلة،  ة، 
ّ
رومان�سي لكّنها  ة، 

ّ
قوي

وتعمل بجهٍد ولكن بذكاء!

التصميم فيه الكثير من المنافسة، 
كيف تواجهينها اليوم؟

م�سريتي  يعّزز  اأن  ميكنه  ما  كّل  تبّني  فل�سفة  اّتبعت 

، واأعترب اأّن املناف�سة اليوم هي واحدة 
ّ
ب�سكٍل اإيجابي

ك الذي جعلني 
ّ
ة! هي املحر

ّ
من اأكرث االأمور االإيجابي

 مب�سريتي.
ّ
اأ�ستمر

صفي تصاميمِك بـ3 كلمات.
ة، مثرية لالهتمام ومرحة.

ّ
اأبدي

ما كان أكبر خطأ ارتكبِته خالل بداياتِك؟
واأنا  الكثري،  ارتكبت  حمّدداً...  خطاأ  اأتذّكر  اأن  اأ�ستطيع  ال 

اأتعّلم منها!

أّي تصميم من الدار تعتقدين أّن على كّل 
امرأة امتالكه؟

.Eleanore حذاء

ما هي أفضل نصيحة تلّقيتها؟
بداًل من  الكوب،  املمتلئ من  الن�سف  اإىل  دائمًا  اأنظر  اأن 

الن�سف الفارغ.

ما هي العناصر التي تلهمِك؟
العمارة،  فّن  اخل�رصاء،  امل�ساحات  النبات،  عامل 

هذه  ما.  مكاٍن  يف  نة 
ّ
معي ذكرى  املجّلدات،  التفا�سيل، 

ة 
ّ
عاطفي بذكرى  املجموعة  بربط  اأقوم  جتعلني  االأخرية 

اأخرياً،  زاً. 
ّ
اأو اختربت فيه �سيئًا ممي ا�ستمتعت فيه  ملكاٍن 

 على الكتب 
ّ
التاريخ واالأر�سيف، مع الرتكيز ب�سكٍل اأ�سا�سي

التي اأجمعها غري املوجودة على االإنرتنت.

Favorite
Item

Eleanore حذاء

النجمات في تصاميمها
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"اكتشفت شغفي 
بالقّبعات لحظة رأيت 

امرأة جميلة في شوارع 
نيويورك تعتمر قّبعة 

سوداء كبيرة."

 Youssef Lahlou المغربّي  الشاب  أدرك  البداية،  منذ 
أبواب  له  فتحت  التي  التصميم  بموهبة  تمّتعه 
برؤية  القّبعات  تصميم  على  تركيزه  صّب  الموضة. 
األرض  ومخلوقات  البيئة  تحترم  ومبتكرة،  حديثة 

أيضًا. يقّدم تصاميم تسبق المستقبل!

Youssef Lahlou
عندما تكون القّبعة تحفًة فنّية 

متى اكتشفَت شغفَك بتصميم 
القّبعات؟

عات عندما راأيت امراأة جميلة يف �سوارع 
ّ
بداأ �سغفي بالقب

عة �سوداء كبرية. بقيت لدقائق اأحّدق 
ّ
نيويورك تعتمر قب

هنا  من  الفكرة.  اأ�ستلهم  جعلني  الذي  االأمر  بالقبعة، 

رت الفكرة الأقع 
ّ
بداأت اأتعّلم املزيد عن هذا املجال وطو

عات اأكرث واأكرث.
ّ
 ت�سميم القب

ّ
يف حب

كيف تصف المرأة التي تعتمد 
تصاميمَك؟

مت 
ّ
 امراأة اأو رجل باإمكانه اعتماد ت�ساميمي! �سم

ّ
اأي

 خمتلف االأ�ساليب 
ّ

عات الغريبة، لكن لدي
ّ
القب بع�س 

واثق  يعتمدها  من  يكون  اأن   
ّ
املهم من  اأي�سًا. 

اخلطوات، كي ي�ستقطب كّل االأنظار.

التصميم فيه الكثير من المنافسة، 
كيف تواجهها اليوم؟

ان بي، لذا اأعتقد اأّن ت�ساميمي 
ّ

 اأ�سلوب وروؤية خا�س
ّ

لدي

اأّن املناف�سة لي�ست   
ٌ
زة وفريدة من نوعها. �سحيح

ّ
ممي

�سهلة، لكّن عليِك اأن تكوين واثقة من اأفكارِك وتاأملي 

باأّن يقّدر االآخرون هذا العمل واالإبداع.

صْف تصاميمَك بـ3 كلمات.
وهي  و"جّذابة"  ًا 

ّ
يدوي م�سنوعة  نوعها،  من  فريدة 

يرى  �سخ�ٍس   
ّ

اأي من  كثرياً  اأ�سمعها  التي  الكلمة 

ة االأوىل!
ّ
ت�ساميمي للمر

ما كان أكبر خطأ ارتكبَته خالل بداياتَك؟
لكّن  الت�سميم،  يف  اأو  العمل  يف  خطاأ  بالفعل  يكن  مل 

الذي  الرف�س  مع  بها  تعاملت  التي  الطريقة  يف  كان 

خ�سو�سًا  بالطبع،   
ّ
علي ذلك  اأّثر  البداية.  يف  تلّقيته 

بو�سعي  ما  كّل  اأعطي  واأنا  نا�سئًا،  مًا 
ّ
م�سم كوين 

لعر�س  النا�س   
ّ
يهتم اأاّل  ال�سعب  العمل. من  الأجنز هذا 

االأمر  بي  ينتهي  اأن  اأو  بوتيكاتهم،  يف  ت�ساميمي 

اآماٍل كبرية ال�ستخدام  االأزياء مع  قي 
ّ
اأيادي من�س بني 

يوؤّثر ذلك عليِك بطريقٍة  اأاّل  تتعّلمي  اأن  عاتي. يجب 
ّ
قب

ة. هذا املجال هو انعكا�س ملا اأنِت عليه.
ّ
�سخ�سي

أّي تصميم من الدار تعتقد أّن على كّل 
امرأة امتالكه؟

عة 24k Panama بالّلونني االأبي�س واالأحمر.
ّ
 قب

ّ
اأحب

ما هي أفضل نصيحة تلّقيتها؟
 واأن اأثق دائمًا باهلل. ما �سيحدث 

ّ
اأن اأحتّلى ب�سالٍم داخلي

�سيحدث!

ما هي العناصر التي تلهمَك؟
تلهمني  قد  د، 

ّ
حمد م�سدر  هناك  لي�س  احلقيقة،  يف 

تاأكل  �سغرية  فتاة  حويل.  من  االأ�سياء  من  العديد 

البوظة وهي تذوب على يديها، قد تكون م�سدر اإلهاٍم 

عة جديدة.
ّ
لوالدة قب

عة من ت�سميم الدار
ّ
Gigi Hadid يف قب

24k Panama عة
ّ
قب

Favorite
Item
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 Dorothy أحذية"
الحمراء المخّرمة من 

 The Wizard فيلم
of Oz، أثارت فضولي 

لاللتحاق بعالم تصميم 
األكسسوارات."

 L’Afshar مؤّسسة دار Lilian Afshar ولد شغف
قصص  من  لها  مركزًا  دبي  من  تّتخذ  التي 
هوّيتها  أضافت  حقيقة،  إلى  حّولته  الخيال، 
حقائب  مصّممة  وباتت  الخاّصة،  ولمساتها 
هندسّيًا  أسلوبًا  تصاميمها  تعكس  بارعة. 
معهودة.  وغير  مبتكرة  مواّد  باستخدام 
وباتت  النجمات،  إعجاب  الحقائب  هذه  نالت 

ترافقّهن على السّجادة الحمراء.

 L’Afshar
حقائب فيها مغامرات بصرّية

متى اكتشفِت شغفِك بتصميم 
الحقائب؟

و�ساأبقى  االأك�س�سوارات  لعامل  �سة 
ّ
متحم كنت  لطاملا 

نحو  دفعي  يف  كبرياً  دوراً  طفولتي  لعبت  كذلك! 

احلمراء   Dorothy اأحذية  اأّن  واأعتقد  ال�سغف،  هذا 

اأثارت   ،The Wizard of Oz فيلم  من  مة 
ّ
املخر

ف�سويل لاللتحاق بعامل ت�سميم االأك�س�سوارات.

كيف تصفين المرأة التي تعتمد 
تصاميمِك؟

تخلق  اأي   ،Trendsetter تعترب  رائدة،  دة 
ّ
�سي هي 

�سيحات املو�سة، جريئة وتبحث دائمًا عن ت�ساميم 

فريدة.

التصميم فيه الكثير من المنافسة، 
كيف تواجهينها اليوم؟

. يجب توجيه الرتكيز 
ّ
ال اأترّدد، اأخلق القطع التي اأحب

نحو الت�سميم ون�سيان املناف�سة، الأّنها �ستدفعِك اإىل 

اإىل  االآخرين. ننتمي جميعنا  مقارنة ت�ساميمِك مع 

خمتلف.  مب�ساٍر  يتمّتع  واحٍد  كّل  ولكن  نف�سها  الفئة 

ل التعليقات وعدم التوّقف اأبداً عن التقّدم!
ّ
يجب تقب

صفي تصاميمِك بـ3 كلمات.
زة.

ّ
ة، حديثة وممي

ّ
مينيمالي

ما كان أكبر خطأ ارتكبِتِه في بداياتِك؟
نة، لكن حني تبدئني، فدون 

ّ
ة معي

ّ
لي�س هناك من ق�س

�سة الرتكاب الكثري من االأخطاء، علمًا 
ّ
�سّك، اأنِت معر

تكوين  اأن  النجاح   
ّ
�رص للتعّلم!  و�سيلة  اأف�سل  اأّنها 

منّظمة للغاية.

أّي تصميم من الدار تعتقدين أّن على 
كّل امرأة امتالكه؟

.Ida بالتاأكيد حقيبة

ما هي أفضل نصيحة تلّقيتها؟
نف�سه،  الوقت  يف   

ّ
املهام من  بالكثري  تقومي  ال 

بحيث ال ميكنِك اإعطاء ما يكفي من االهتمام الالزم 

 منها.
ٍّ

الأي

ما هي العناصر التي تلهمِك؟
ة، �سواء كانِت يف متحٍف، اأ�سواق، 

ّ
املغامرات الب�رصي

متجٍر للتحف، حديقة اأو مدينة.

"أعتقد أّن أحذية 
Dorothy الحمراء 

 The المخّرمة من فيلم
Wizard of Oz، أثارت 

فضولي لاللتحاق بعالم 
تصميم األكسسوارات."

Rania امللكة

Rosie Huntington-WhiteleyKylie Jenner

Kendall Jenner

النجمات في تصاميمها
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Item

Ida حقيبة
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"كنت أزور األسواق 
الشعبّية من حول 

العالم كثيرًا، وأشاهد ما 
تعرضه من تصاميم."

ورسم  حياتها،  في  مهّمًا  دورًا  السفر  لعب 
 Tara التصميم.  عالم  في  مستقبلها  بالتالي 
هي   ،Tara Zadeh دار  صاحبة   Ghazanfar
التعّددية  اختارت  التي  اإليرانّية  المصّممة 
الثقافّية كمنهٍج لتصاميمها. كّل ما يحيط بنا 
في هذا العالم هو محّفز لها كي تستلهم، 

األسواق الشعبّية، الفنون...

 Tara Zadeh
رّحالة تلملم اإللهام

متى اكتشفِت شغفِك بتصميم الحقائب؟
ر 

ّ
تطو املراهقة  �سّن  ويف  �سغري،  منذ  العامل  جبت 

ة 
ّ
ال�سعبي االأ�سواق  اأزور  فكنت  للحقائب،  �سغفي 

والفريدة  اجلميلة  زة، 
ّ
املمي الت�ساميم  فيها  واأ�ساهد 

من نوعها يف كّل بلد. بداأت بجمعها!

كيف تصفين المرأة التي تعتمد تصاميمِك؟
ة.

ّ
هي امراأة م�ستقّلة، اأنيقة وجريئة، وع�رصي

كيف  المنافسة،  من  الكثير  فيه  التصميم 
تواجهينها اليوم؟

 املناف�سة 
ّ
ة حتب

ّ
اأجاري االأمور كما هي. ل�ست �سخ�سي

عليِك  ما  به.  اأقوم  مبا  اأ�ستمتع  بل  االإطالق،  على 

ي يف 
ّ
ة لنف�سِك وت�ستمر

ّ
�سوى اأن تكوين �سادقة ووفي

االإبداع.

صفي تصاميمِك بـ3 كلمات.
راقية، اأنيقة وخالدة.

ما كان أكبر خطأ ارتكبِته خالل بداياتِك؟
اإىل  وانتقلت  اإ�سبانيا  يف  ت�ساميمي  اأ�سّنع  اأعد  مل 

البداية.  منذ  اخلطوة  بهذه  قمت  لو  اأمتّنى  اإيطاليا. 

خالل  الت�سليم  ات 
ّ
عملي يف  امل�ساكل  بع�س  واجهت 

لي�سوا  االإ�سبان  اأّن  يعني  ال  هذا  لكن  مو�سمني،  ل 
ّ
اأو

مل  امل�سنع  لكّن  ممتازة،  كانت  اجلودة  الأّن  دين، 
ّ
جي

داً وذلك �سّكل خطراً على الدار. اأنا االآن 
ّ
يكن منّظمًا جي

على و�سك اإطالق جمموعتي الثالثة، �ستكون البداية 

اأف�سل.

كّل  على  أّن  تعتقدين  الدار  من  تصميم  أّي 
امرأة امتالكه؟

ة لدى الدار، من 
ّ
اأعتقد اأن حقيبة Azar باتت اأيقوني

كما  ة، 
ّ
االأ�سا�سي احتياجاتِك  ت�سع  اعتمادها،  ال�سهل 

جميع  لتنا�سب  واأقم�سة،  األوان  بعّدة  متوّفرة  اأّنها 

ف�سول ال�سنة.

ما هي أفضل نصيحة تلّقيتها؟
اعملي  االأف�سل،  �ستقّدمني  الأّنِك  ينه، 

ّ
حتب ما  افعلي 

من  القليل  مع  الن�سائح  هذه  �سغفِك.  واحلقي  بجهٍد 

احلّظ، �ستثمر النجاح!

ما هي العناصر التي تلهمِك؟
الف�سيف�ساء  الق�سور،  كامل�ساجد،  عام،  ب�سكٍل  اإيران 

يف  كبرياً  دوراً  ال�سفر  لعب  ة. 
ّ
الهند�سي واالأ�سكال 

ًا للغاية!
ّ
اإلهامي، واأنا اأعتربه اأمراً مهم

Camila Coelho

Rocky Barnes

 Samar Seraqui
de Buttafoco

النجمات في تصاميمها
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كيف بدأِت بهذا المشروع؟
اأن  البداية، كانت فكرتي  الطبيعة والنا�س! يف   

ّ
االإبداع، حب اأجمع بني  اأن  اأردت 

ة 
ّ

لتبداأ رحلتي اخلا�س النا�سئني يف املنطقة،  مني 
ّ
للم�سم �سة 

ّ
ة خم�س

ّ
اأخلق من�س

 اأّن املو�سة امل�ستدامة هي جديدة من نوعها يف 
ٌ
يف نط احلياة امل�ستدام! �سحيح

 ،goshopia.com موقع  اأطلقت  بذلك.  موؤمنة  واأنا  امل�ستقبل،  اأّنها  اإاّل  املنطقة، 

 ،Slow Fashion :3، اأي 3 نقاط وهيS كمبادرة جديدة من نوعها، ترتكز على

اأي   ،Sustainable Fashion ة، 
ّ
الكمي ولي�س  ة 

ّ
النوعي على  م 

ّ
امل�سم تركيز  اأي 

ا�ستخدام مواّد ال توؤذي البيئة وSocially Responsible، اأي م�ساعدة املجتمع. 

ة ومراعية ل�سيحات 
ّ
ة لكلمة Style، الأّن الت�ساميم ع�رصي

ّ
هناك اأي�سًا S اإ�سافي

املو�سة حتى لو كانت م�ستدامة.

لماذا اخترِت دبي؟
اأعترب دبي منزيل منذ 7 �سنوات. بف�سل جمموعة البودكا�ست التي كنت اأح�رّصها 

مني واملحرتفني من عامل املو�سة 
ّ
واأن�رصها عرب االإنرتنت، قابلت الكثري من امل�سم

والحظت نق�سًا يف دعمهم. 

ما هي الرسالة التي تريدين نشرها من خالل 
هذه المبادرة؟

 ،Go + Shop + Utopia تعني Goshopia .تتمحور ر�سالتي حول التغيري والدعم

اأن يّتخذ الكثريون قراراٍت واعية  "الاّل مكان". اأرغب  هو فعاًل مبثابة يوتوبيا، اأي 

ة اأقّل من االأغرا�س، لكن بجودة عالية.
ّ
ق، فمن االأف�سل �رصاء كمي

ّ
عند الت�سو

كيف ترصدين المصّممين؟
من  واحدة  االأقّل  على  يّتبعون  جدد  مني 

ّ
م�سم عن  با�ستمرار  عمل  كفريق  نبحث 

اأق�سامًا  و�سنطرح  واالأك�س�سوارات،  االأزياء  اأق�سام  دائمًا  ر 
ّ
نطو نحن   .3S نقاط 

ة والديكور... نكت�سف االأ�سماء اجلديدة من خالل 
ّ
ة بامل�ستح�رصات اجلمالي

ّ
خا�س

مفهوم  ت�ساند  التي  االأزياء  لعرو�س  متابعتنا  اإىل  باالإ�سافة  واإن�ستقرام،  غوغل 

االن�سمام  يريدون  مني 
ّ
ة من م�سم

ّ
اإلكرتوني ر�سائل  دائمًا  نتلّقى  اال�ستدامة، كما 

.Goshopia اإىل

هل تجدين صعوبة في اكتشاف مصّممين في 
محيطِك يقّدمون تصاميم مستدامة؟ عمدت 
تسهيل  إلى   Araceli Gallego اإلسبانّية  الشاّبة 
عالمنا  عن  النمطّية  الصورة  وكسر  األمر  هذا 
في   goshopia.com موقع  فأطلقت  العربّي، 
دبي. تّتبع هذه المبادرة كامل شروط االستدامة. 

فلَم ال تتسّوقين بوعي؟

وجهتِك الجديدة 
ّلتسّولتسّوٍق مستدام

GOSHOPIA

"هدفنا هو خلق مجتمٍع 
مصّغر يتأّلف من أشخاٍص 

يفّكرون بطريقة مستدامة. 
نريد أيضًا أن يكون موقع 
Goshopia منّصة لتشارك 

القصص الموجودة وراء كّل 
تصميم."

Araceli Gallego
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تقّدم دار Bulgari جمموعة اأك�س�سوارات 

ة ب�سهر رم�سان ملنطقة ال�رصق 
ّ

خا�س

 Serpenti االأو�سط. ترّكز �سمنها على حقيبة

ة باألواٍن زاهية متاأّثرة باالأجواء 
ّ
االأيقوني

ة للعيد!
ّ
ة. اأف�سل هدي

ّ
ال�رصقي

ة 
ّ
تطلق دار .Tiffany & Co حملتها االإعالني

ة ب�سهر رم�سان، وتك�سف من خاللها عن 
ّ

اخلا�س

 Yasmin Al ّة
مة االإماراتي

ّ
تعاونها مع امل�سم

 Tulip ة االأ�سل
ّ
مة اجلرافيك ال�سوري

ّ
Mulla وم�سم

ا القطع، فهي روائع من الذهب 
ّ
Hazbar. اأم

ة.
ّ
واملا�س بلم�ساٍت �رصقي

�ساعة Arceau H Déco اجلديدة من Hermès حتمل 

عة باملا�س. متوّفرة 
ّ

ة مر�س
ّ
يف داخلها ر�سوماٍت فني

ة، و�سوار 
ّ
 اأ�سود للمراأة الكال�سيكي

ّ
بن�سختني، �سوار جلدي

 اأحمر للمراأة اجلريئة.
ّ

جلدي

 Arabs Got ة من
ّ
يف احللقة اخلتامي

Talent مبو�سمه ال�ساد�س، مل تبتعد جنوى 
 Nicolas كرم عن ت�ساميم �سديقها

Jebran، واختارت من جمموعاته ف�ستانًا 
نًا بالري�س.

ّ
اأبي�س مزي
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ة 
ّ
اأ�ضافت دار Huda Beauty اإىل اإبداعاتها اجلمالي

ة باجل�ضم والوجه حتمل ا�ضم 
ّ

جمموعة هاياليرت خا�ض

ة لإ�ضافة التوّهج املطلوب اإىل 
ّ
.N.Y.M.P.H هي مهم

ة.
ّ
ة ال�ضيفي

ّ
ال�ضحنة الربونزي

 القطع املبالغ يف ت�ضميمها �ضتقع 
ّ
العرو�س الناعمة التي ل حتب

ة 
ّ
ة بالزفاف. خوامت رومان�ضي

ّ
يف غرام جموهرات Messika اخلا�ض

.
ّ
 النقي

ّ
 عن احلب

ّ
تلقي ال�ضوء على اأحجار املا�س وتعرب

اأعلنت دار Schiaparelli تعيني Daniel Roseberry كمدير 

 بتج�ضيد روؤية 
ّ
 الأمريكي

ّ
 جديد للدار. �ضيقوم ال�ضاب

ّ
اإبداعي

�ضة الدار.
ّ
ة وجريئة، على خطى موؤ�ض

ّ
خاّلقة، ع�رصي

اأطلقت دار Chaumet جمموعة �ضاعات 

Pierres de Rêve امل�ضتوحاة من 
ن الت�ضاميم 

ّ
ة. تتزي

ّ
التقاليد الآ�ضيوي

بالأحجار الكرمية، مثل الأوبال، 

لها 
ّ
الالزورد، الي�ضم وغريها، التي حتو

ة. هي متوّفرة يف 
ّ
اإىل اأروع الّلوحات الفني

بوتيك الدار يف دبي مول.
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ّ

 Gianvito Rossi متجري
ّ
م الإيطايل

ّ
زار امل�ضم

Bloomingdale’s وHarvey Nichols  يف دبي لإطالق 
ة. 

ّ
ز بالنقو�س الربي

ّ
جمموعة اأحذية ربيع و�ضيف 2019 التي تتمي

كانت فر�ضة جميلة للّقاء والتحّدث مبا�رصًة مع الزائرات.

 Tambour جمموعة �ضاعات

 Louis Vuitton من Icons
ن 4 

ّ
للرجال والن�ضاء تت�ضم

قطع فاخرة م�ضتوحاة من علبة 

ة وحتمل 
ّ
اآلة الطمبور املو�ضيقي

مونغرام الدار الأيقويّن.

خالل جولتها للرتويج لفيلمها 

 ،Extremely Wicked اجلديد

 Lily ة
ّ
اأطّلت املمّثلة الربيطاني

Collins بف�ضتاٍن من توقيع 
ز بالقلب الأ�ضود 

ّ
Elie Saab. متي

املزخرف عند منطقة ال�ضدر.

ة للملكة رانيا مبعطٍف 
ّ
اإطاللة اأنثوي

 من Lanvin خالل ا�ضتقبالها 
ّ

زهري

 وزوجته يف ق�رص 
ّ
الرئي�س الإيطايل

ان.
ّ
ة يف عم

ّ
احل�ضيني

مع انطالقة ف�ضل ال�ضيف، ل بّد من 

 Blanc De Perle ال�ضتعانة مب�ضتح�رص

اجلديد من Guerlain. اإ�ضافًة اإىل اأّن 

لديه القدرة على تبي�س الب�رصة، فهو 

يحتوي على موؤ�رّص SPF عاٍل للحماية 

ة.
ّ
ة ال�ضم�س ما فوق البنف�ضجي

ّ
من اأ�ضع

اأطلقت دار M.A.C جمموعة مرحة 

ن 
ّ
اأ�ضمتها Disney Aladdin وتت�ضم

  P،Princess Jasmine علبة ظالل عيون

ع 
ّ
4 اأقالم اأحمر �ضفاه، 3 اأقالم ملم

ًا 
ّ

عًا خا�ض
ّ
�ضفاه، م�ضتح�رصاً ملم

بالعيون، واآياليرن. 
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ساعة الموسم أيقونّية 
وعصرّية

عامل  يف  وخبرية  جريئة  امراأة  تعني   Versace
ال�ضيحات! لي�س فقط يف اأزيائها، اإّنا باأك�ض�ضواراتها 

ة اأمامِك جمموعة 
ّ
اأي�ضًا. تطرح اليوم الدار الإيطالي

جديدة من ال�ضاعات الفاخرة ملو�ضم ربيع و�ضيف 

2019. �ضاعة .Audrey V م�ضتوحاة من احليوان 
حتمل   .Donatella Versaceبـ  

ّ
اخلا�س الأليف 

 لدى الدار. هي بالفعل 
ّ
راأ�س املدو�ضا، الرمز الأيقوين

وتتالءم  ة 
ّ
اليومي الإطاللت  تنا�ضب  ة 

ّ
عملي �ضاعة 

واآخر   
ّ

فولذي ب�ضواٍر  متوّفرة  الأذواق.  مع خمتلف 

 ،
ّ

، باإمكانِك الختيار بني 3 األوان منه: زهري
ّ

جلدي

 Audrey V. �ضاعة  مينا  ياأتي  اأ�ضود.  اأو  عّنابي 

 ،
ّ

 اأو بلون الذهب الوردي
ّ

ا بلون الأزرق ال�ضماوي
ّ
اإم

باإلهام من لوحة األوان اأزياء الدار ملجموعة �ضيف 

ة �ضاعة 
ّ
2019. لفتتنا اأي�ضًا من الت�ضاميم الن�ضائي

بو�ضوح،   Versace نف�س  فيها  التي   V-Twist
ة لدى 

ّ
الأيقوني  Greca من خالل تزيينها بنقو�س 

الأنوثة  د 
ّ
وجت�ض باملرح  مفعمة  اأي�ضًا  هي  الدار. 

ة بالرجال، 
ّ

ا �ضاعة V-Urban اخلا�ض
ّ
ة. اأم

ّ
الأبدي

اأ�ضلوبها  لأّن   ،
ّ
الكال�ضيكي للجمهور  ه 

ّ
تتوج فهي 

 
ّ

ع�رصي بطابٍع  حتّليها  مينع  ل  هذا  لكن  فينتاج، 

ات 
ّ
 اخلم�ضيني

ّ
م اأ�ضلوب حقبتي

ّ
فيه روح املدينة. تكر

واآخر   
ّ

فولذي ب�ضواٍر  متوّفرة  وهي  ات، 
ّ
وال�ضتيني

 .
ّ
 بالّلون البني

ّ
جلدي

V-Twist ضاعة�

Audrey V. ضاعة�
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صّممي ساعتِك الراقصة!
احلفالت  يع�ضق  كان   Christian Dior لأّن 

اإلهاٍم  اأن تكون م�ضدر  ت الدار على 
ّ
الراق�ضة، اأ�رص

الفاخرة،  لل�ضاعات  اإّنا   لي�س فقط لالأزياء، 
ّ

حيوي

ولدت  هنا  من  الرق�س.  بروح  بالتايل  تتحّلى  كي 

 Dior توقيع  من   Grand Bal Couture
زالت  ما  وهي   ،2011 العام  يف   Timepieces
ا اليوم، 

ّ
تلب�س حلاًل جديدة برونق الأناقة نف�ضها. اأم

فالدار تغو�س اأكرث يف خطواتها املتقّدمة وتطرح 

اأمامِك خدمة جديدة وهي: الت�ضميم ح�ضب الطلب. 

مة وكّل املواّد بني يديِك! ميكنِك اختيار 
ّ
اأنِت امل�ضم

�ضوار ال�ضاعة من الذهب اأو الفولذ، وكيف �ضيكون 

ات 
ّ
بحب عًا 

ّ
مر�ض كان  واإذا   ،

ّ
اخلارجي الإطار  �ضكل 

كانت  اإذا  وما  ال�ضاعة،  ن 
ّ
�ضتكو مينا   

ّ
اأي املا�س، 

على  الألوان  املتعّددة  الكرمية  الأحجار  نها 
ّ
�ضتزي

اأمامِك  اخليار  املالكيت...  الفريوز،  الأوبال،  غرار 

الأ�رصطة،  الري�س،  ت�ضميمِك  اإىل  لت�ضيفي  اأي�ضًا 

ة 
ّ
ة على خلفي

ّ
الزخرفة... ميكنِك اإ�ضفاء مل�ضة خا�ض

نة اأو رمز برجِك. 
ّ
ال�ضاعة من خالل حفر ر�ضالة معي

بعد النتهاء من الت�ضميم، ما عليِك �ضوى النتظار 

بتنفيذها  الدار  و 
ّ
حرفي يقوم  كي  اأ�ضهر   5 ملّدة 

وت�ضليمها لِك.
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أزياء بروح الروك
 Saint Laurent Paris اجلديدة من # YSL23 حملة

 لروح الروك اأند رول! هي وليدة روؤية املدير 
ٌ
هي اإحياء

 Anthony Vaccarello الذي اأراد اأن يظهر 
ّ
الإبداعي

عار�ضي  وجوه  عّدة  اختياره  خالل  من  ع 
ّ
التنو روعة 

 Kaia Gerber ،Simona Kust ،اأزياء، نذكر اأبرزها

اأمام  هم   ...Martina Boaretto ،Rai Langlois
من  اأجواٍء  �ضمن   ،Gray Sorrenti ر 

ّ
امل�ضو عد�ضة 

الت�ضاميم  اأ�ضلوب  مع  متا�ضيًا  وذلك  الروك  مو�ضيقى 

ممّزقة،  جينز  �رصاويل  وجنونها.  بجراأتها  ز 
ّ
تتمي التي 

زة بالنجوم 
ّ
ة، قم�ضان مطر

ّ
ة، ت�ضاميم جلدي

ّ
نقو�س بري

�ضل�ضلة  يف  م�ضاهدتها  ميكنِك  الدار،  لدى  ة 
ّ
الأيقوني

امل�ضتهدفة  املراأة  اأّن  والتما�س  ة 
ّ
الإعالني الفيديوهات 

يف  ال�ضباب  روح  متوت  ل  ة، 
ّ
ع�رصي �ضّك  دون  هي 

داخلها. لحظنا اأي�ضًا الرتكيز على الأك�ض�ضوارات، مثل 

عات.
ّ
ة والقب

ّ
ع�ضبة الراأ�س على الطريقة البوهيمي
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هل تحّضرين لحفل زفافِك؟ بالطبع، الفستان هو األهّم من 
بين كّل العناصر. جمعنا لِك أجمل التصاميم من مجموعات 
 ،2019 لربيع  الراقية  والخياطة   2020 لربيع  الزفاف  فساتين 
صاحبة  كنِت  إْن  شخصّيتِك.  ويالئم  يناسبِك  ما  لتختاري 
إْن  بالورود.  مزّينة  فساتين  اختيار  يمكنِك  رومانسّي،  أسلوب 
ستكون  والكشاكش  فالريش  حالمة،  شخصّية  ذات  كنِت 
سوى  عليِك  فما  مخاطرة،  عروسًا  كنِت  إذا  أّما  نصيبِك،  من 

مفاجأة الجميع بفستان زفافِك الذي لن يكون فستانًا!

 ALL
 YOU

NEED IS



 ALL
 YOU

NEED IS
الب�ضاطة تكون اأي�ضًا م�ضتقطبة لالأنظار. عرو�س 

ة بطبعها ومظهرها، ولن 
ّ
هذا الأ�ضلوب مينيمالي

 مبادئها يف يومها الكبري. 
ّ

تغري
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الورود هي اأرقى واأجمل رمز لالأنوثة. 

زة، ب�ضكٍل 
ّ
هي ملفتة حني تكون مطر

يف  راأينا  كما  كبري،  ب�ضكٍل  اأو  ناعم 

.Vera Wang جمموعة
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املعهودة  الكلمات  ا�ضتخدام  ميكن  ل 

العرو�س، لأّنها غري  لو�ضف �ضتايل هذه 

الأندروجني  اأ�ضلوب  �ضاحبة  ة. 
ّ
اعتيادي

يوم  يف  اإطاللتها  تكون  اأن  تر�ضى  لن 

تبحث  هي  متوّقعة.  اأو  ة 
ّ
تقليدي زفافها 

عن اجلراأة!
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حني يتمايل الري�س والك�ضاك�س يف ف�ضتان 

زفافِك، يخلق حركًة جّذابة ل مثيل لها. هو 

النحيف،  اجل�ضم  ل�ضاحبة  الأف�ضل  اخليار 

 ملنحنيات اجل�ضم. 
ً
لأّنه يعطي امتالء
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Philippa Craddock
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تتعّلق  والأزهار  الورود  باقات 

يوحي  تاجًا  لت�ضّكل  الطويلة  بالطرحة 

جه نحو الأزهار 
ّ
بالطبيعة. املو�ضة تتو

الأ�ضلوب  الكبرية وال�ضخمة، بعيداً عن 

 املعهود.
ّ
الرومان�ضي

الكبرية وال�ضخمة، بعيدا

 املعهود.
ّ
يضيضي ضالرومان�ضالرومان�

 Mallarino
net-a-porter.com

Nanà Firenze
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 Dior عر�س  جنم  كان  ال�ضبك  اأك�ض�ضوار 

Couture ملجموعة ربيع و�ضيف 2019! 
ًا، 

ّ
كال�ضيكي اأ�ضلوبًا  ليخلق  عات 

ّ
بالقب تعّلق 

لكن متجّدد. اأمامِك اأي�ضًا اأن تكوين جريئة 

العيون  فقط  يغّطي  اأك�ض�ضوار  وتعتمدي 

 Antonio عر�س  يف  الت�ضميم  هذا  مثل 

.Grimaldi
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Gigi Burris Millinery

 Red Valentino
lyst.com



112JAMALOUKI.NET

Lelet NY
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Simone Rocha
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العرو�س  تختار  اأن  املمكن  من  هل 

�ضعر  وت�رصيحة  ًا 
ّ
حيادي ماكياج 

اأك�ض�ضوار؟  بدون  ة 
ّ
بعفوي من�ضدلة 

 
ّ
ن ل حتب

َ
�ضتميل نحو هذا الأ�ضلوب م

تبدو  اأن  وتريد  الإطاللة  يف  املبالغة 

على طبيعتها حتى يف يومها الكبري.

وهي  د، 
ّ
اجلي احلّظ  الّلوؤلوؤ  ات 

ّ
حب جتلب 

حتتاجينها  اأنِت  اإذاً،  احلكمة.  على  تدّل 

فت�ضيف  ال�ضعر،  اأك�ض�ضوارات  ن 
ّ
تزي كي 

العرو�س  اإطاللة  اإىل  راقية  مل�ضاٍت 

ة.
ّ
وتزيدها ثقة وطاقة اإيجابي

Sophie Bille Brahe
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تكون  �أن  وتريد  �لأنظار  كّل  لفت   
ّ
حتب ن 

َ
م

�لطرحة،  �شّك  دون  �شتختار  �مللكة،  �لعرو�س 

لكن �ملبالغ يف تر�شيعها وزخرفتها! 

Needle & Thread
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ماكياجي

آيالينر  عيون،  ظالل  من  المستحضرات  آيالينر هذه  عيون،  ظالل  من  المستحضرات  هذه 
نظرٍة على  للحصول  أساسية  هي  على وغيرها،  للحصول  أساسية  هي  على وغيرها،  للحصول  أساسّية  هي  ّوغيرها، 
فاتنة. استخدميها لخلق الغموض المطلوب فاتنة. استخدميها لخلق الغموض المطلوب 
نحو  مسحوبة  نحو   مسحوبة  نحو   مسحوبة  نحو   مسحوبة  بطريقٍة  دمجها  من  دمجها وتأّكدي  من  دمجها وتأكدي  من  ّوتأّكدي 

خارج العين.

SMOKEY EYES
إليِك بعض النصائح لتطبيق 

أفضل ماكياج سموكي
قي �لرب�مير على �جلفنني كخطوٍة �أوىل، 

ّ
•طب

ل�شمان بقاء ماكياجِك لأطول فرتٍة ممكنة 

وحتت عينيِك �أي�شًا.

•عندما تعتمدين ماكياج �ل�شموكي، تظهر 
�لهالت �ل�شود�ء ب�شكٍل �أكرب، لتجّنب ذلك، 

د�ً 
ّ
 حتت عينيِك جي

ّ
�مزجي �لكون�شيلر �لكرميي

لإخفاء �ل�شو�ئب.

•بعد مزج �لكون�شيلر، �شعي �لبودرة �ل�شّفافة 
�لتي تتنا�شب مع لون ب�رشتِك.

 
ّ
قي ظالل �لعيون بتاأثري �ل�شموكي، ثم

ّ
•طب

��شتخدمي فر�شاة �شغرية لتطبيق ظالل على 

ة.
ّ
طول خّط �لرمو�س �ل�شفلي

 MARC JACOBS
 BEAUTY Highliner
 Gel Eye Crayon in

Blacquer Noir

 LANCÔME
 Artliner Precision

Felt Tip Liquid Liner

 DIOR Diorshow
 Pump 'N' Volume

HD Mascara

 SEPHORA
 COLLECTION

 Pro Drawing
Shadow Brush #41
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ماكياجِك الصيفّي، بحسب 
أجدد الصيحات!

إعطاء  عليِك  لذا  الصيف،  فصل  أبواب  على  نحن  ها 
آخر صيحات موسم  واّتباع  ماكياجِك نفسًا جديدًا 
إطالالتِك،  مع  تتالءم  التي   2019 وصيف  ربيع 
وبالطبع بلمسة منعشة من وحي األجواء الصيفّية 

الجميلة. إليِك هذه االقتراحات، استوحي منها.

�إعد�د: نور عرموين
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هذه هي أقالم أحمر الشفاه الكرزّية 
التي تسّلط الضوء فورًا على وجهِك. 
لديِك خياران بحسب الصيحات: التأثير 

الاّلمع واآلخر الجاّف.

CHERRY LIPS

نصائح لالعتناء بشفاهِك والحصول 
على أفضل تطبيق ألحمر الشفاه:

•قومي بتق�شري �شفاهِك كي يكون �لتطبيق 
�شل�شًا وخاليًا من �لعيوب. هذ� ي�شاعد �أي�شًا 

على ثباته ملّدة �أطول.

ة 
ّ
•ل تن�شي تطبيق مرّطب �ل�شفاه لتغذية تام

قبل �ملبا�رشة يف و�شع �أحمر �ل�شفاه.

•من �أجل منع �أحمر �ل�شفاه �لاّلمع من �ل�شيالن 
�أو �لتلطيخ، حّددي �شفاهِك قبل �لتطبيق.

 L'OCCITANE
 100tPercent Pure
Shea Butter Mini

 HUDA
 BEAUTY

 Lip Contour
 Matte Pencil in

Heartbreaker

 CHANEL
 Rouge Allure
Gloss in Pirate R
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 NYX
Lip Primer

 DIOR
 Rouge Dior

Limited Edition
in Red Smile 
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هذا البريق سيجعلِك سعيدة 
ومتفائلة! انثريه على وجهِك، 

جسمِك وشعرِك، وخوضي مغامرة 
جمال خيالّية، لكن تأّكدي من عدم 

المبالغة في كمّية البريق، كي بيقى 
الماكياج راقيًا وفي الوقت نفسه 

ممتعًا وملّونًا.

GLITTERY EYES

من أجل إتقان تطبيق ظالل العيون 
البّراقة، اّتبعي هذه الخطوات:

•�شعي ظالًل بلوٍن فاحت على جفن �لعني.
قيه با�شتخد�م 

ّ
•�ختاري لونًا �آخر وطب

�لفر�شاة �مل�شّطحة.

ة للعني.
ّ
•�شعي لونًا �أغمق على �لز�وية �خلارجي

•�شعي طبقة رقيقة من �لكون�شيلر على �ملنطقة 
�لتي تريدين نرث �لربيق عليها.

ل لديِك على �جلفنني، فوق  قي �لربيق �ملف�شّ
ّ
•طب

د.
ّ
�لكون�شيلر كي يلت�شق ب�شكٍل جي

 TARTE
 Treasure Pot
 Glitter Gel in

Moonwalk

 ANASTASIA
 BEVERLY

 HILLS Glitter
Adhesive

 MAKE UP
 FOR EVER

Glitter Dust Set
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ماكياجي
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باستخدام  باستخدام   بِك  الخاّص  الرائع  الجانب  عن  الخاّصاكشفي  الرائع  الجانب  عن  ّاكشفي 
ّمعدنّيًا. ذلك معدنيًا. ذلك معدنّيًا. ذلك ًا. ذلك  هذه المستحضرات التي تحمل تأثيرًا 
العديد  العديد   لديِك  اإلبداعّية.  اإلبداعية.   اإلبداعّية.    ّ لمهاراتِك العنان  سيطلق 
تريدين  تريدين   كنِت  إذا  لكن  المجنونة،  الخيارات  من 
فيمكنِك طبيعيًا،  أكثر  طبيعيًا،   أكثر  طبيعّيًا،   أكثر   ّ مظهٍر على  الحصول 
كنِت إذا  والمعدني.  الفاتح  والمعدنّي  الفاتح   ّ البني البنّيون  ّون  الّل البنياستخدام  اللون  البنياستخدام  ون 

ّون األزرق!
والمعدني الفاتح   

ّ
والمعدني الفاتح   

ون األزرق!بي اللون األزرق!بي الل ّتريدين نظرة أكثر جرأة، فجّرتريدين نظرة أكثر جرأة، فجر

ال ُيمّل من اإلطاللة الطبيعّية على مّر الزمن، هي 
المستخدمة  المستحضرات  وخالدة.  كالسيكّية 
لمعاٍن  إعطاء  حول  تتمحور  عليها  للحصول 
إشراقة  الجميع  لدى  ليس  مبتذل.  وغير  جميل 
أّننا  إاّل   ،Jennifer Lopez مثل  مذهلة  طبيعّية 
خطوة  بأّية  البدء  قبل  عليها!  للحصول  نطمح 
في الماكياج، طّبقي كريم مرّطبًا، يجعل البشرة 
دائمًا  االهتمام  تنسي  ال  صحّية.  وأكثر  ناعمة 

ببشرتِك من خالل تطبيق األقنعة المناسبة.

METALLIC LOOK

BARE FACE

 YVES SAINT
 LAURENT Touche
 Éclat Shimmer Stick
 Highlighter in Light

Gold

 FENTY BEAUTY
 BY RIHANNA

 Avalanche All-Over
Metallic Powder Set

 GUERLAIN
 Precious Light Pink
 Pearly Illuminator

 URBAN
 DECAY Heavy
 Metals Metallic

Eyeshadow Palette

 M.A.C
 Pro Longwear Paint
Pot in Indianwood

 M.A.C
 Prep+Prime

)Fix+Shimmer)p
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 GIVENCHY Hydra
 Sparkling Luminescence
Moisturizing Jelly Cream
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ماكياجي

موسٍم  كّل  لعينيِك   DIOR دار  تخّصص 
ماسكارا  جديدة.  بتركيبات  ثورّية  مستحضراٍت 
Diorshow Pump 'N' Volume HD، مستحضر 
الحاجبين Diorshow Pump 'N' Brow  ولوحة 
      ،Palette 3 Couleurs Tri(o)blique ظالل العيون
غير  سالحًا  نظراتِك  ستجعل  مستحضرات   3

قابٍل للمقاومة!

عيناِك جاهزتان 
للعرض

�إعد�د: ميادة �أبوخز�م

DIORDIOR

 Diorshow Pump �ما�شكار

'N' Volume HD
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ّ
ن حولِك هذ� �ملو�شم، و�ل�رش

َ
نظرٌة و�حدة كافية لتجذبي كّل م

للعينني.  �شة 
ّ

�ملخ�ش �جلديدة   Diorshow م�شتح�رش�ت 

د معنى 
ّ
Pump ’N’ Volume HD، جت�ش فلنبد�أ مبا�شكار� 

ة يف 
ّ
 للرمو�س و�لذي عملت عليه �لد�ر �لفرن�شي

ّ
�حلجم �ملثايل

 Peter لق�شم �ملاكياج 
ّ
�لعام 2017 باإ�رش�ف �ملدير �لإبد�عي

ل ما�شكار� قابلة للع�رش �أو 
ّ
Philips. �بتكرت �لد�ر حينها �أو

لل�شغط. ها هي يف �لعام 2019 تكمل �لطريق بابتكار ن�شخٍة 

ة. هذه 
ّ
�ل�شمعي �ملو�ّد  متجّددة برتكيبٍة ترتكز على مزيٍج من 

�لأخرية تعمل على حتديد كّل رم�ٍس على حدة، لتمنحها حجمًا 

باأّن  لِك  نوؤّكد  تثقلها.  �أن  دون  من  �لأوىل  �لّلم�شة  من  كبري�ً 

هذ� �لتاأثري �شيدوم 24 �شاعة! تتوّفر �ملا�شكار� بثالثة �ألو�ن: 

 Pump م�شتح�رش  هو  �لثاين  �لكنز  و�لأزرق.   
ّ
�لبني �لأ�شود، 

ة. 
ّ
N’ Brow’ �لذي يعمل على تكثيف حاجبيِك بطريقٍة طبيعي

ان خللق �لإطاللة، 
ّ
يقول Peter Philips: "�حلاجبان �أ�شا�شي

ة �ل�شغط �إىل 
ّ
فهما ي�شّكالن �إطار�ً لعينيِك"، لذلك، �نتقلت تقني

ن غري Bella Hadid متّثل 
َ
م

�مل�شتح�رش�ت �لثالثة خري 

د �مر�أة Dior بكّل 
ّ
متثيل، وجت�ش

ة، 
ّ
تفا�شيلها؟ يف �حلملة �لإعالني

�شفرية �لد�ر و�أيقونة �لع�رش 

�حلديث تنرث طاقتها �أينما تذهب، 

ا عيناها؟ فحتمًا ُتطبع يف 
ّ
�أم

ن ر�آهما!
َ
ذ�كرة كّل م

ّ
رشل�رشل�رش م، وشم، وشم، و� شملو�شملو� �

للعينني.  ة 

د معنى 

ة يف 

ل  متثل  متّثل  Bella Hadid ن غري

رش�تح�رش�تح�رش�ت �لثالثة خري  تح�شتح�ش شمل�شمل� �

د �مر�أة Dior بكّل
ّ
د شد ش متثيل، وجت�
ّ
متثيل، وجت�
ّ
شمتثيل، وجت�ش

ة، 
ّ
ة، لإعالنية، لإعالني
ّ
لإعالني
ّ

يلها؟ يف شيلها؟ يف شيلها؟ يف �حلملة � شتفا�شتفا�

رشلع�رشلع�رش فرية �لد�ر و�أيقونة �

حلديث تنرث طاقتها �أينما تذهب، 

طبع يف  تطبع يف  ُتطبع يف  ا عيناها؟ فحتمًا

ن ر�آهما!

ة و�حدة باأ�شابعِك، 
ّ
�حلاجبني �أي�شًا! ��شغطي على �لأنبوب مر

ة 
ّ
 هذه �لأخرية كمي

ّ
و�أ�شبحت �لرتكيبة جاهزة للتطبيق. ت�شم

مثل  للحاجبني،  ة 
ّ
�ملقوي و�ملو�ّد  �لدقيقة  �لألياف  من  كبرية 

بـ5  �حلاجبني  م�شتح�رش  يتوّفر   .B8و  E ،B5 فيتامينات 

 Diorshow Brow قلم  مع  تتما�شى  �لألو�ن  من  جات 
ّ
تدر

ًا 
ّ
مثالي روتني  لِك  يوّفر  ما   ،Styler Retractable Pencil

�لعيون  ظالل  لوحة  ا 
ّ
�أم وتكثيفهما.  �حلاجبني  لتحديد 

 Peter فا�شتوحاها ،Palette 3 Couleurs Tri(o)blique
هي  ة. 

ّ
�لأيقوني   Dior Oblique حقائب  من   Philips

 3 �ألو�ن متعّددة �لتاأثري�ت، من 
ّ
لوحٌة حمدودة �لإ�شد�ر ت�شم

�أن  �ملمكن  من  بات   .
ّ
�ملخملي فاجلاّف  �لاّلمع،  �إىل  �ملعديّن، 

و�شوًل  ة 
ّ
�لطبيعي تلك  من  خمتلفة،  �شموكي  �إطاللت  قي 

ّ
تطب

ات �ألو�ن خمتبئة د�خل 
ّ

ًا. �ختاري بني 4 تدرج
ّ
�إىل �لأكرث رقي

 
ّ
�لبني �لأ�شود،  جات 

ّ
لني تدر 4 لوحات ظالل عيون: هل تف�شّ

 �أو �ملرجايّن؟
ّ

، �لزهري
ّ
�لرت�بي

م�شتح�رش �حلاجبني 

 Diorshow Pump 'N'
 Brow

 Palette ظالل �لعيون

      
C3Couleurs Tri(o)blique
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 Rouge Pur هل جّربت شفتاِك يومًا شعورًا جلدّيًا؟ ستختبرين ذلك مع مجموعة أحمر الشفاه
Couture The Slim من YVES SAINT LAURENT. مستحضراٌت عصرّية، جريئة وغير المعة. 

أّي دار فرنسّية غيرها تعرف تمامًا القّوة الحقيقّية أللوان المات؟ 

شفاهِك بملمس قماش الجلد!

�إعد�د: ميادة �أبوخز�م

YVES
SAINT
LAURENT

©
Ju

lie
n 

Lo
m

ba
rd

i



JAMALOUKI.NET121

جمموعة Rouge Pur Couture The Slim هي 

 Tom  
ّ
�لعاملي  

ّ
 �جلمايل

ّ
�لإبد�عي من توقيع �ملدير 

 
ّ

Pecheux، وهدفها �أن تك�شو �شفتيِك مبلم�ٍس جلدي
 �أن ت�شّق 

ّ
ي�شًا للمر�أة �لتي حتب

ّ
مت خ�ش

ّ
مات ر�ٍق. �شم

، و��شتقت �إلهامها من �جللد، ليونته 
ّ

طريقها �خلا�س

�ألو�ٌن غري لمعة متنح �شفتيِك تغطية  وكثافة لونه. 

ة ناعمة، 
ّ
�لّلم�شة �لأوىل، تركيبتها كرميي كاملة من 

بوجودها  ت�شعري  لن  �أّنِك  لدرجٍة  وخفيفة،  مرنة 

عنو�نها �جلر�أة، من بينها لون  ز�ً 
ّ
لونًا ممي  24 �أبد�ً. 

�لإ�شد�ر،  حمدود   Black Opium Collector
يّتخذ  �لأيقويّن.   Black Opium م�شتلهم من عطر 

ة 
ّ
ع ليمنحِك دّقة مثالي

ّ
ر�أ�س �أحمر �ل�شفاه �ل�شكل �ملرب

ا �لعلبة، ف�شود�ء 
ّ
من �أجل �إبر�ز منحنيات �شفتيِك، �أم

د عامل �لكوتور. 
ّ
، متج

ّ
 �ملعدين

ّ
نة بالّلون �لذهبي

ّ
مزي

ة: 
ّ
قوي �نطالقة  �إّل  بها  يليق  ل  �شاحرة  جمموعة 

 خاطف لالأنفا�س �أطلقته �لد�ر على 
ّ

عر�س ت�شويري

برج خليفة يف دبي.

 Rouge ملجموعة  ة 
ّ
�لإعالني �حلملة  بطلة 

ت�شوير  من   ،Pur Couture The Slim
�لعار�شة  �شوى  هي  من   ،Craig McDean
تها 

ّ
�شخ�شي  .Edie Campbell ة 

ّ
�لربيطاني

�لكوتور و�لكاجو�ل  �مر�أة  ة ومزدوجة! هي 
ّ
قوي

د�خل  تظهر  �ملبالغة،  تع�شق  نف�شه،  �لوقت  يف 

�ل�شفاه  �أحمر  يدها  ويف  �ل�شيار�ت  موقف 

 Rouge Pur Couture The Slim N° 21
�إليها،  Rouge Paradox وتدعوِك لالن�شمام 

فقد حان وقت �ملجازفة!

حجم  يعّزز  تأثيٍر  على  "للحصول 
الشفة  وسط  من  أبدأ  الشفاه، 
القلم  أطراف  مستخدمًا  العليا، 
كيوبيد،  قوس  لتحديد  المرّبعة 
الجانبين،  باّتجاه  القلم  أحّرك  ثّم 
للحصول  المرّبع  بأطراف  مستعينًا 
على محيٍط محّدد بدّقة للشفتين 
هذا  شأن  من  والسفلى.  العليا 
للشفتين  الطبيعّي  المنحنى  إبراز 

وإضفاء التأثير المعّزز للحجم". 

Tom Pecheux

TIP
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ّ
 Edie Campbell يف �حلملة �لإعالني

ة �لأوىل 
ّ
 Yves Saint Laurent هي �لد�ر �جلمالي

 على برج خليفة
ّ

�لتي تقّدم عر�س ت�شويري
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تحقيق جمال

هل كنِت تعلمين أّنه عليِك وضع كريم الترطيب في الثاّلجة؟ هذه ليست معلومة صغيرة من 
المستحضرات  تخزين  موضوع  عن  تجهلينها  التي  المهّمة  األخرى  المعلومات  من  الكثير  بين 
التجميلّية. هناك قواعد مهّمة لكّل ذلك، ضمن معاييَر وظروٍف محّددة، بهدف الحفاظ على 
فعالّية المستحضرات. هناك أيضًا طرق معّينة الستخدام المستحضرات. اكتشفيها فيما يلي.

تخزين المستحضرات التجميلّية:
إليِك كّل المعلومات

�إعد�د: جووي غ�شطني

Skincare
ة، 

ّ
�لورقي �لأقنعة  للتربيد:  حتتاج  التي  •امل�ستح�رضات 

�لتي  �مل�شتح�رش�ت  �لوجه،  رذ�ذ  �لريتينول،  �ل�شريوم، 

�لعينني  كرمي  �لوجه،  مرّطب   ،C �لفيتامني  على  حتتوي 

و�لتونر.

�شت�شعرين  باردة،  �مل�شتح�رش�ت  هذه  تكون  ملاذا؟حني 

بالر�حة عنذ تطبيقها، كما �أّنها �شت�شاعد على �لتخّل�س من 

ة، لذ� 
ّ
�نتفاخ �لوجه وتعّزز ن�شارته. كذلك، تت�شاعف �لفعالي

��شتخدميها بعد تعري�س وجهِك جلل�شة ليزر.

�ل�شفاه،  مرّطب  للتربيد:  حتتاج  ال  التي  •امل�ستح�رضات 
مق�رّش �لب�رشة، بل�شم �ل�شعر.

مو�ّد  �أو  زيوت  على  حتتوي  قد  �مل�شتح�رش�ت  هذه  ملاذا؟ 

د مع تديّن درجات 
ّ
ة تنف�شل عن بع�شها �أو حتى تتجم

ّ
نفطي

ة 
ّ
ل و�شعها يف مكاٍن جاّف بعيد�ً عن �أ�شع �حلر�رة. لذ�، يف�شّ

ة.
ّ
�ل�شم�س و�شمن حر�رٍة طبيعي

أفضل طرق الستخدام 
مستحضرات العناية بالبشرة:

قيهما على 
ّ
•غ�سول ومق�رّض الوجه: �دجميهما بيديِك وطب

وجهِك.

•التونر: ��شتخدمي �لقطن لتطبيقه، متفاديًة منطقة حول 
�لعينني و�ل�شفتني.

باأ�شابعِك  ودّلكيها  �لقطر�ت  ب�شع  �شعي  •�ل�سريوم: 
.
ّ
 �لعينني و�لفم

ّ
وجتّنبي منطقتي

فقط  لتطبيقه،  نة 
ّ
معي طريقة  هناك  لي�س  الوجه:  •رذاذ 

قومي بر�ّشه.

حتت  �لبازلء  ة 
ّ
حب بحجم  ة 

ّ
كمي �شعي  العينني:  •كرمي 

نحو  �لد�خل  من  دّلكي  �لبن�رش،  �إ�شبع  بو��شطة  عينِك، 

�لرمو�س،  �خلّد. جتّنبي خّط  �أعلى عظمة  باجّتاه  �خلارج 

�أي�شًا  �حذري  عينيِك.  د�خل  �مل�شتح�رش  دخول  ملنع 

ا�شة.
ّ
�ل�شغط حول عينينِك، لأّن هذه �ملنطقة رقيقة وح�ش

قيها من �لأ�شفل �إىل �لأعلى 
ّ
•مرّطب الوجه والزيوت: طب

�مل�شتح�رش  ة 
ّ
كمي من  تكرثي  ول  ة 

ّ
د�ئري حركاٍت  مع 

قة.
ّ
�ملطب

 INSIDE
  THE
FRIDGE

 OUTSIDE
 THE

FRIDGE

 SISLEY
Nutritive Lip Balm

 CHARLOTTE
 TILBURY Instant
 Magic Facial Dry

Sheet Mask

 DIOR L'Or de Vie
 La Crème Contour

Yeux et Lèvres

 DR. DENNIS GROSS
 SKINCARE

 Hyaluronic Marine
Hydration Booster
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•تربيد م�شتح�رش�ت �ملاكياج غري مفيٍد، لأّنها �شت�شبح 
�ملو�ّد فيها جامدة �شعبة �ل�شتخد�م. قد تنف�شل �لزيوت 

ل  نات �أو ت�شبح �شلبة للغاية، لذلك يف�شّ
ّ
ة �ملكو

ّ
عن بقي

ة.
ّ
�لحتفاظ بها يف مكاٍن درجات �حلر�رة فيه طبيعي

على  �أي�شًا  ًا 
ّ
�شلبي دور�ً  جّد�ً  �ملنخف�شة  �حلر�رة  •تلعب 

ت�شبح  �أو  تركيبتها  تتفّكك  فقد  �ملاكياج،  م�شتح�رش�ت 

ت�رشيع  يف  ت�شاهم  �أّنها  كما  �لّلون،  من  خالية  ة 
ّ
دهني

ة �مل�شتح�رش.
ّ
�نتهاء �شالحي

•بعد �لنتهاء من ��شتخد�مها، �غلقي �مل�شتح�رش لتفادي 
 لونه وكي ل ت�شبح تركيبته مرّكزة.

ّ
تغري

كيف يجب تطبيق الماكياج؟
ة لتطبيق �ملاكياج، لكن تختلف 

ّ
لي�س هناك قاعدة �أ�شا�شي

�لطريقة من �شخ�ٍس �إىل �آخر. ميكنِك تطبيقها م�شتخدمًة 

ة بكّل م�شتح�رش.
ّ

�أ�شابعِك �أو من خالل �لفر�شاة �خلا�ش

احفظي طالء 
األظافر في 
مكاٍن جاّف، 

بعيدًا عن الحرارة 
وذلك إلطالة 

مّدة استخدامه.

بعيدًا عن الحرارة 

Tools
•االأدوات التي حتتاج للتربيد: بكرة �لوجه.

منع�شًا  �شعور�ً  �شتمنحِك  باردة،  ت�شبح  �أن  بعد  ملاذا؟ 

، بهدف �حل�شول 
ّ

وت�شاعد على زيادة �لت�رشيف �للمفاوي

على ب�رشٍة منحوتة وم�شدودة.

على  �لإ�شفنجات  للتربيد:  حتتاج  ال  التي  •االأدوات 
�أنو�عها، فر�س تطبيق �ملاكياج، فر�شاة �ل�شعر.

جاذبة  �شيجعلها  للرطوبة،  �لأدو�ت  هذه  �س 
ّ
تعر ملاذا؟ 

ث. لذ�، عليِك �لحتفاظ بها 
ّ
�أكرث للبكترييا، �لتعّفن و�لتلو

يف مكاٍن جاّف بعيد عن �ملياه.

Tip

 OUTSIDE
 THE

FRIDGE

 MARC JACOBS
 BEAUTY The

 Bronze Bronzer
Brush

FOREO
Luna Mini 2 BEAUTYBLENDER

 Beautyblender
Sapphire

 SUSANNE
 KAUFMANN
 Obsidian Face

Roller

 CHANEL
 Voyage De

Chanel

 GIVENCHY
 Le Vernis in
 Mandarine

Boléro

 HUDA
 BEAUTY Matte
 & Metal Melted

 Shadows in
Minted & Dinero

 PAT
 MCGRATH

 LABS
 MatteTrance

 Lipstick in Soft
Core

Makeup

 INSIDE
  THE
FRIDGE
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كيف يجب تخزين العطور؟
بارٍد  مكاٍن  يف  بالعطور  �لحتفاظ  يجب  �أّنه   

ٌ
�شحيح

عليِك  ما  �ملطلوب.  �ملكان  لي�شت  �لثاّلجة  لكن  ومظلم، 

وعن  �ل�شم�س  ة 
ّ
�أ�شع عن  بعيٍد  مكاٍن  يف  و�شعها  �شوى 

 
ّ

�لرطوبة و�حلر�رة �شتغري �لبخار،  �لأ�شو�ء،  ام، لأن 
ّ
�حلم

يف تركيبة �لعطر وتقّلل من جودته.

كيف يجب استخدام العطور؟
عليها  قِت 

ّ
طب �لتي  �ملنطقة  فرك  �ل�شائعة:  �لأخطاء  •من 

تركيبته  تغيري  �إىل  تعمدين  �أنِت  �خلطوة  بهذه  �لعطر. 

وبالتايل ر�ئحته.

قيه على نقاط �لنب�س كي يدوم لوقٍت �أطول.
ّ
•طب

قي �جلل قبل �لعطر، جلعل �لر�ئحة �أكرث �نتعا�شًا.
ّ
•طب

مل�شتح�رش�ت  �شة 
ّ

خم�ش ثاّلجة 

بها!  باأ�س  ل  فكرة  �ملاكياج؟ 

�لثاّلجة  هذه  �رش�ء  باإمكانِك  بات 

هذه  لإبعاد  غرفتِك  يف  وو�شعها 

�مل�شتح�رش�ت عن �لأطعمة.

م�شتح�رش�ت  �أّن  يعرفن  ل  من  هّن  كثري�ٌت 

تاريخ  حتمل  و�ملاكياج  بالب�رشة  �لعناية 

تلِك  يومًا  لحظِت  هل  ة. 
ّ
�شالحي �نتهاء 

جانبه  و�إىل  رقم  على  حتتوي  �لتي  �لإ�شارة 

هذه  �خللف؟  من  �لعبوة  على   M حرف 

ميكنِك  �لتي  �لأ�شهر  عدد  تعني  �لإ�شارة 

�نتهاء  قبل  م�شتح�رشِك  ��شتخد�م  خاللها 

ته. هذه �ملّدة تختلف من م�شتح�رٍش 
ّ
�شالحي

 �أن تعريف �أّنِك تبدئني 
ّ
�إىل �آخر، لكّن من �ملهم

�لعّد يف �ليوم �لذي تفتحني فيه �مل�شتح�رش. 

كّل  على  �أن ت�شعي مل�شقًا �شغري�ً  نن�شحِك 

ل.
ّ
ين تاريخ �ل�شتخد�م �لأو

ّ
عبوة وتدو

حال  يف  �شيحدث  ماذ�  ت�شاءلِت  هل  لكن 

ة؟ 
ّ
�ل�شالحي �نتهاء  بعد  ��شتخد�مها  تابعِت 

لكّنِك  خطري،  �شيء  يحدث  لن  �لأرجح  على 

ب�رشتِك  �شني 
ّ
و�شتعر منافعها،  �شتفقدين 

ة، �لحمر�ر، �لبثور وم�شاكل �أخرى 
ّ
للح�شا�شي

ل تدرين يف معظم �لأحيان �شببها.

 Lush مثل  ة 
ّ
�جلمالي �لدور  بع�س  تقوم 

بت�شنيع  وغريها،   ،Tata Harper
لأّنها  �شغرية،  بدفعاٍت  م�شتح�رش�تها 

من  خالية  �أو  ة 
ّ
ع�شوي تكون  ما  غالبًا 

يجعل  مما  �حلافظة،  ة 
ّ
�لكيميائي �ملو�ّد 

ًا. 
ّ
�رشوري �أمر�ً  �مل�شتح�رش  تربيد  ة 

ّ
عملي

جتميل  م�شتح�رش�ت  متلكني  كنِت  �إذ� 

ام كي 
ّ
ة، نن�شحِك باإبعادها عن �حلم

ّ
طبيعي

وبالتايل  و�لرطوبة،  للحر�رة  �س 
ّ
تتعر ل 

ت�شبح فا�شدة. 

 BOTTEGA
 VENETA
L'Absolu

 TATA HARPER
Crème Riche

Makeup Fridge

 LUSH The
 Comforter
Bath Bomb

ثاّلجة المستحضرات 
التجميلّية

انتهاء صالحّية المستحضرات
مستحضرات صديقة للبيئةمن لحظة فتحها

 LANCÔME
 La Vie est Belle

en Rose

DID YOU KNOW ?

Perfume

تحقيق جمال
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ملكة الزمن المعاصر

عطري

ELIE SAAB

هذ�  ولد  ة، 
ّ
�مللكي و�لفخامة  ة 

ّ
�لباري�شي �لعظمة  �لر�قية،  �خلياطة  ف�شاتني  وحي  من 

 بروؤيتها �حلديثة 
ّ
ة Maïa Lernout هذ� �لإك�شري �مللكي

ّ
�لعطر �جلديد. وّقعت �ل�شاب

�للبنايّن  �لنريويل  �لبات�شويل،  بني  جمعت  ة. 
ّ
�لأنثوي �لد�ر  م�شرية  مع   

ّ
تام وبتنا�شٍق 

وجعلت  م، 
ّ
�مل�شم ر�أ�س  م�شقط  بلبنان  يذّكر  �لذي  �لربتقال  �أزهار  من  �مل�شتخل�س 

ة، مرتكزًة على �ل�شندل، �لعنرب و�لفانيال... خلطٌة تليق مبلكة 
ّ
ة و�رشقي

ّ
�لقاعدة قوي

نها بنفحاٍت توحي بالرّقة يف 
ّ
�لزمن �ملعا�رش �لتي تلب�س �لأناقة يف �إطاللتها وتزي

ا �لقارورة، فهي 
ّ
ة. �أم

ّ
 مفعم بالقو

ّ
ل �إىل عبرٍي مغناطي�شي

ّ
�لبد�ية، لكن �رشعان ما تتحو

.
ّ
ة حتمل �ل�شعار �جلديد للد�ر بخّط �لأزرق �مللكي

ّ
ذهبي

L e  P a r f u m 
R o y a l

ملكة الزمن المعاصرملكة الزمن المعاصر

L e  P a r f u m 
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وردٌة شرقّية

عطري

LOUIS VUITTON 

�لأو�شط،  �ل�رشق  برت�ث  ليحتفي  �جلديد   Les Sables Roses عطر  ياأتي 

لِك،  هو  �إذ�ً  ة. 
ّ
�لفرن�شي �لد�ر  مها 

ّ
تقد �لتي  ة 

ّ
�خلا�ش �لعطور  جمموعة  �شمن 

ة عطور، �إْذ ميكنِك �عتماده مع عطر 
ّ
ينه: فّن �ملزج بني عد

ّ
د ما حتب

ّ
لأّنه يج�ش

 Jacques �ملبدع  �شنعه   .Ombre Nomade �شابقًا  �أطلقته  �لذي  �لد�ر 

Cavallier Belletrud من خالل �جلمع بني �لورود، �لعنرب و�لعود لتكون 
تها.

ّ
�لنتيجة، نفحاٍت ي�شعب مقاومة جاذبي

L e s  S a b l e s 
R o s e s

ّ شرقّية شرقية شرقّية وردٌة
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"جمالِك على يوتيوب وتابعي كلاشتركي بقناة "جمالِك" على يوتيوب وتابعي كّل برامجنا.

 �لفّك و�ر�شمي خطوطًا على طول 
ّ
حّددي عظمتي

منطقة �لذقن �ملزدوج لإخفائه.

�بدئي بتحديد خّديِك، بر�شم خطٍّ حتت �لعظمتني 

لإبر�زهما.

�نتقلي �إىل �ملنطقة �لعليا وقومي بو�شل خّط 

�جلبني بخّط �خلّدين. �ر�شمي خّطًا �آخر فوق �خلّط 

ل �إذ� �أردِت ت�شغري م�شاحته �أكرث.
ّ
�لأو

1

2

3

حّددي �أطر�ف ور�أ�س �لأنف م�شتخدمًة فر�شاًة 

ة 
ّ
م�شّطحة، ول تن�شي ز�وية �لعينني �خلارجي

للح�شول على عينني مرفوعتني!

4

يحّل  "الماكياج  زمن  في  نعيش  بأّننا  محظوظات  نحن 
أنفِك،  تصغير  وجهِك،  نحت  تستطعين  شي!"  كّل 
كيف  يومًا  نفسِك  سألِت  هل  لكن  عينيِك...  توسيع 
المزدوج  الذقن  وشّد  الممتلىء  الوجه  تنحيف  يمكنِك 
بواسطة الماكياج؟ أنا أؤّكد لِك أّنه من خالل نصائحي، 
عليِك  ما  الكونتورينغ!  في  محترفة  إلى  ستتحّولين 
سوى متابعتي عبر قناة "جمالِك" على يوتيوب للحصول 

على كامل المعلومات واإلرشادات.
�إعد�د: جووي غ�شطني

قناة "جمالِك" على يوتيوب
إخفاء الذقن المزدوج؟

تعّلمي الحيل مع جووي
 

شاهدي الفيديو الكامل عبر قناة 
 "جمالِك" على يوتيوب.

النتيجة النهائّية
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م ملك �لأحجار �لكرمية: �لياقوت �لأحمر. 
ّ
ة، ويكر

ّ
يرتبط مبا�رشًة بالأحا�شي�س و�جلاذبي

ة Carolina Herrera de Baez، "�إّن �لياقوت يرتبط برت�ث 
ّ
تقول �ملديرة �لإبد�عي

لته �إىل عطٍر 
ّ
ل لدينا من بني �لأحجار �لكرمية. �ليوم، حو �لعائلة ولطاملا كان �ملف�شّ

 ."Confidential بالتايل �إىل جمموعة عطور 
ّ
فاتن �أ�شمته Sandal Ruby لين�شم

ة خ�شب �ل�شندل و�لأرز، م�شك �لروم، �لتو�بل وبني رّقة �لأزهار. 
ّ
يو�زن هذ� �لعطر بني قو

ا �لقارورة، فهي دون �شّك، جوهرة حمر�ء!
ّ
�س للن�شاء و�لرجال على حّد �شو�ء. �أم

ّ
هو خم�ش

شاعرّية الياقوت

عطري

S a n d a l 
R u b y

CAROLINA 
HERRERA

ّشاعرّية الياقوتشاعرية الياقوتشاعرّية الياقوت

R u b yR u b y
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Rosantica

أسرار إشراقتها 
الطبيعّية

Soraya Bakhtiar

والجمال  الموضة  عالم  استهواها 
 Soraya Bakhtiar البداية! عاشت  منذ 
بالفنون،  مليئة  عائلّية  أجواٍء  ضمن 
درست الصحافة المختّصة بالموضة، 
باحتراف  تتكّلم  مدّونة  اليوم  وباتت 
إلهامٍ  مصدر  لتكون  الصيحات  عن 
تشاركنا  اليوم  هي  ها  لآلخرين. 

أسرارها الجمالّية، اكتشفيها!
اإعداد: جووي غ�سطني

My beauty
routine

نصيحة جمالّية اكتشفِتها من إنستقرام:
اكت�سفت الكثير من الحيل كا�ستخدام خّل التّفاح لياًل كتونر 

للوجه بعد غ�سله. يتمّتع هذا الخّل بالعديد من الفوائد، لكّن 

ًا.
ّ
ة، لذا ال اأن�سح با�ستخدامه يومي

ّ
تركيبته قوي

أفضل نصيحة جمالّية تلقّيِتها:
وذلك  ل، 

ّ
اأتاأم بداأت  حين  كثيراً  حياتي  رت 

ّ
تغي ل! 

ّ
التاأم

�ساعدني للتخّل�ص من القلق. 

يقتصر ماكياجي اليومّي على:
بتاأثير   IT Cosmetics من  مرّطب  م�ستح�سر 

ما�سكارا  ال�سم�ص،  من  الحماية  عامل  وفيه  الفاوندي�سن 

 Charlotte من   Legendary Lashes Volume 2
 Tata Harper من   

ّ
الكريمي الخدود  ن 

ّ
وملو  Tilbury

الذي اأ�ستخدمه اأي�سًا كمرّطب لل�سفاه.

تسريحة الشعر المفّضلة لدّي:
 Hair Clip اأعتمد في الفترة االأخيرة اأك�س�سوارات ال�سعر

جات 
ّ
التي اجتاحت عالم المو�سة. اأحاول الحفاظ على تمو

ة قدر االإمكان.
ّ
�سعري الطبيعي

طرق االعتناء بشعري:
ة في االأ�سبوع، واأتركه 

ّ
ق على �سعري زيت جوز الهند مر

ّ
اأطب

طوال فترة الّليل، كي يح�سل �سعري على الترطيب الاّلزم. 

ًا واأتجّنب ا�ستخدام بل�سم 
ّ
اأحاول تجّنب غ�سل �سعري يومي

ة 
ّ
ال�سعر ذي التركيبة الثقيلة. الإنعا�ص لون �سعري، اأقوم مر

 Abby كّل عام بخ�سالت هاياليت على يد خبيرة ال�سعر

Haliti في نيويورك التي تزور اأي�سًا بيروت با�ستمرار. 

خدع جمالّية تزيدني تأّلقًا:
 ا�ستخدام رّذاذ Hydrating Floral Essence من 

ّ
اأحب

وجهي  يمنح  الأّنه  الماكياج  تطبيق  بعد   Tata Harper
 Hydra بعالج  اأقوم  اأخرى،  جّهٍة  من  ًا. 

ّ
فوري توّهجًا 

ة ب�سرتي.
ّ
ة كّل �سهر، كي اأحافظ على �سح

ّ
Facial مر

صيحة الجمال المفّضلة لدّي من موسم 
ربيع وصيف 2019:

 هو االأف�سل بالن�سبة لي في 
ّ
اأعتبر الماكياج الطبيعي

كّل الموا�سم. في مو�سم ال�سيف، اأحببت فكرة تطبيق 

ن دون ما�سكارا، الإطاللة ب�سيطة وجريئة 
ّ
االآيالينر الملو

في الوقت عينه.

أيقونة الجمال 
المفّضلة لدّي:

.Audrey Hepburn

 TATA HARPER
 Hydrating Floral
Essence

 TARTE
 Color Splash

 Lipstick in
Surf's Up

 CHARLOTTE
 TILBURY
 Legendary

 Lashes Volume
2 in Black Vinyl

لون أحمر الشفاه 
المفّضل لدي:

من   Surf ’s Up لون  درجة 

اأو   ،Tarte Cosmetics
الّلون الذي ابتكرته عند زيارتي 

بلونه  ز 
ّ
يتمي  .Code 8 متجر 

 ويحاكي لون 
ّ

 الحيادي
ّ

الوردي

ة.
ّ
ال�سفتين باإ�سراقة طبيعي

2 in Black Vinyl  ويحاكي لون 

أتحّضر للخروج على أنغام أغنية

Billy Paulلـ Your Song 

العطر المفّضل لدّي:
 منع�ص اأقوم اأنا بخلطه 

ٌ
عطر

وبنفحات الم�سك.
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نعم للعينين 
المشّعتين باأللوان

ماكياجِك  روتني  يف  جاتها 
ّ
تدر بكّل  االألوان  ا�ستخدام 

يزيد  اأي�سًا  بل  فح�سب،  ة 
ّ
�سيفي مل�سة  يعطيِك  ال   ،

ّ
اليومي

�سهدنا  اإطاللتِك مل�سًة معا�رصة.  اإ�رصاقًة ويعطي  نظراتِك 

ة 
ّ
ة الدور اجلمالي

ّ
يف مو�سم ال�سيف �سيحات ملفتة الأغلبي

الزاهية  جات 
ّ
بالتدر العينني  تلوين  على  اقت�رصت 

اأجدد  هنا  لِك  جمعنا   ...
ّ

والزهري االأ�سفر  االأزرق،  مثل 

م�ستح�رصات العيون من اآياليرن وظالل العيون لتحّققي 

ة باالألوان.
ّ
اأ�سلوب املاكياج الرائج وهو العيون امل�سع

BEST 
OF

LANCÔME
 Le Monochromatique

in French Affair

TOM FORD
Lash and Brow Tint 

in TFX22

M.A.C
 Glitter in Ruby

MAKE UP 
FOR EVER

Flash Color 
Palette Multi-use 

Cream Color 
Palette

A
LI

C
E

 +
 O

LI
V

IA
 S

S1
9
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Tips

•ادمجي الّلون جّيدًا عند التطبيق للحصول 
على مظهٍر متناغم.

•ال تنّسقي األلوان مع مالبسِك كي ال تبدو 
إطاللتِك مبتذلة.

•تأّكدي أن تكون األلوان خفيفة في النهار، 
لكن قوّية في الّليل وبكمّياٍت مضاعفة.

•يمكنِك استخدام ظالل العيون كآيالينر من 
خالل تطبيقه بواسطة ريشة رفيعة الرأس. 

•قبل تطبيق ظالل العيون، ضعي القليل من 
الكونسيلر لثباٍت أكثر وتأثيٍر أجمل.

•ال تنسي تطبيق الماسكارا للحصول على 
نظراٍت أكثر جاذبّية.

• إذا استخدمِت آيالينر سائاًل، ال تبتعدي كثيرًا 
عند رسمه عن خّط الرموش.

•ال تنسي تطبيق الماسكارا للحصول على 

• إذا استخدمت NYX
Color 

Mascara
in Purple

URBAN 
DECAY

Liquid 
Moondust 

Eyeshadow in 
Magnetic

TARTE
Icy Betch Eye & 
Cheek Palette

DIOR
Diorshow On 
Stage Liner
in Matt Pink

YVES SAINT 
LAURENT
Couture Mono 
Eyeshadow in 

Orient

E
R

D
E

M
 S

S1
9

V
E

R
SA

C
E

 S
S1

9

GIVENCHY
Khôl Couture 
Waterproof 
Retractable 

Eyeliner in Azur
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اإعداد: جووي غ�سطني – ميالين مطر

السوشيال  على  صفحاتنا  أسفارنا،  اليومّية،  حياتنا  في  نصادف 
ميديا، كمّيات ال تعّد وال تحصى عن مفاهيم جديدة في عالم 
األطباق. آخر ما استحوذ على انتباهنا، كان األجواء المرحة التي 
األماكن  بهذه  إستمتعي  الديكور.  وحتى  األطباق،  على  حّلت 

التي اخترناها من مختلف بلدان العالم.

أطباقِك ضمن أجواء 
مرحة، تسّلي!
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The Tea Terrace
London, UK

!Selficcino احتسي قهوة
تزيني  خالل  من  الالتيه،  فّن  املقاهي  بع�ص  اأتقنت 

الري�سة  القلب،  مثل  مرحة  بت�ساميم  القهوة  رغوة 

 The Tea مقهى  يف  لكن  االأ�سكال،  من  وغريها 

عليِك  ما   !Selficcino قهوة  بني 
ّ
�ستجر  ،Terrace

فعله هو اإر�سال �سورتِك اإىل املوّظف يف املقهى الذي 

�سيقوم بدوره بطبع ال�سورة على رغوة فنجان قهوتِك. 

لن تتلّذذي فقط باملنظر والطعم، اإّنا �ستح�سلني على 

ة فريدة من نوعها لن�رصها على ان�ستقرام!
ّ
ماد
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Kawaii Monster Café
Harajuku, Japan

أهاًل بِك في بالد العجائب
نة ومليئة 

ّ
Harajuku، هي بالفعل مدينة ملو

اإىل  لِك 
ّ
حتو التي  باأجوائها  اإ�ستهرت  باملرح، 

 Kawaii Monster وحمّطة  �سغرية،  طفلة 

�ساعات  خالل  املطلوب.  املكان  هي   Café
كّل  يف  بِك  حتيط  وحو�سًا  جتدين  النهار، 

ا خالل �ساعات الليل، فت�ساهدين 
ّ
اأم االأرجاء. 

لعرو�ص  م�سابهة   Broadway عرو�ص 

االأطباق  اإحدى  بتناول  راأيِك  ما  نيويورك. 

باألوان  امل�سابهة  كالبا�ستا  ب�سكلها  الغريبة 

قو�ص القزح، اأو الربغر الذي يتاأّلف من اأ�سكاٍل 

ة؟
ّ
كرتوني

Rollercoaster Restaurant
Abu Dhabi, UAE

القطار في خدمتِك!
 Rollercoaster لن تلمحي اأي موّظف يف مطعم

مدينة مالهي  قطار  اإليِك عرب  �ست�سل  فاأطباقِك 

اللوحة  عرب  اخرتتها  قد  تكوين  اأن  بعد  م�سّغر، 

القطار جتتاح  �سّكة  اأّن  �ستالحظني  ة. 
ّ
االلكرتوني

م�ساحة كبرية من املطعم. 

Negin Mirsalehiو Olivia Culpo
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Alinea Restaurant
Chicago, USA

تناولي بالون السّكر
 اأن مطعم Alinea احلائز على 3 جنوم 

ٌ
�سحيح

مي�سالن يتمّتع باأ�سلوٍب مينيمايّل يف ديكوره، 

م اأطباقًا مبتكرة بعيدة كّل البعد عن 
ّ
اإاّل اأّنه يقد

لي�ست  هذه  بالون؟  بتناول  راأيِك  ما  الروتني. 

 
ّ
االأمريكي ال�سيف  ابتكار  من  بل حقيقة  مزحة، 

Grant Achatz. الطبق هو عبارة عن بالون 
م�سنوع من ال�سّكر، يحتوي على غاز الهيليوم، 

 
ٌ

اأوقات التّفاح.  من  م�سنوٌع  ب�رصيٍط  ويّت�سل 

ة يق�سيها كّل من يزور هذا املطعم.
ّ
م�سلي

Soneva Kiri
Ko Kut, Thailand

وكأّنِك عصفورة!
 Soneva يف هذا املطعم الذي يقع يف منتجع 

الطعام  �ستتناولني   ،Thailand يف   Kiri
ع�ّص  ي�سبه  مكاٍن  و�سط  ة، 

ّ
اإ�ستوائي غابة  فوق 

على  �سي�سل  طلبته  ما  اأّن  لي 
ّ
تخي الع�سافري. 

الطاولة من خالل خّط Zip Line! ميكنِك اأي�سًا 

اال�ستمتاع مب�ساهدة حلظات غروب ال�سم�ص.
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منزلِك!  كذلك  لألكسسوارات،  إطالالتِك  تحتاج  كما 
منزلِك  جّو  تغيير  في  كبيرًا  دورًا  القطع  هذه  تلعب 
الديكور  صيحات  أّن  صحيٌح  بشخصّيتِك.  وطبعه 
الّلحاق  عليِك  وسيصعب  أخرى،  إلى  فترٍة  من  تتبّدل 
لذا، ما يمكنِك فعله  المنزل!  أثاث وأغراض  بها وتبديل 
صديقاتِك،  أمام  بها  تتباهين  أكسسوارات،  إضافة  هو 

ستنقل ديكور منزلِك إلى مستوى آخر. 

أكسسوارات إلعطاء المنزل 
الطابع الذي يشبهِك

اإعداد: جووي غ�سطني – ميالين مطر

LIFESTYLE
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ابتعدي عن عامل التكنولوجيا، الأّن عامل الديكور 

اال�ستدامة،  نحو  يّتجه  القطاعات  من  كغريه 

كاالأخ�ساب،  للبيئة  وال�سديقة  ة 
ّ
الطبيعي املواّد 

العنا�رص  هذه  االأحجار...  الق�ّص،  النباتات، 

وهادئة  ة 
ّ
طبيعي اأجواٍء  حتقيق  يف  دوراً  تلعب 

من  جمموعة  لِك  اخرتنا  ة. 
ّ
اإيجابي طاقة  وبّث 

ديكور  اإىل  اإ�سافتها  ميكنِك  التي  االأك�س�سوارات 

يف  كما  للبيئة  �سديقًا  طابعًا  ملنحه  منزلِك، 

م اللبنايّن اإيلي �سعب يف بريوت.
ّ
منزل امل�سم

ألوان وعناصر األرض

NATURAL
ELEMENTS

Elie Saab منزل

Hermès

Le Labo

H&M Home

Hermès

Renzo and Matteo Piano

Fritz Hansen

Gray Gardens Plant Studio

Alinea

The Silly Spoon
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Maisons Du MondeMaisons Du Monde  MIXED
METALS

Coco Rocha منزل

Spartan Shop

Arteriors

Fritz Hansen

هذه  يف  املعادن  من  اأنواع   3 فقط  ا�ستخدمي 

ًا. 
ّ
ال�سيحة، وامنحي منزلِك اأ�سلوبًا مبتكراً وع�رصي

 
ّ
اجلو اإىل  منزلِك  ديكور  �ستنقل  العنا�رص  هذه 

ة مثرية لالهتمام. 
ّ
املمتع، وتخلق تاأثرياٍت ب�رصي

ميكنِك مزج قطٍع م�سنوعة من النحا�ص، الذهب 

القدمي،  احلديد  من  م�سنوعة  قطٍع  مع  والنيكل 

ة والبيوتر مع اأخرى  اأو اختاري معادن، كالف�سّ

نن�سحِك   .
ّ

الربونزي اأو  الداكن  البّني  بالّلون 

اإىل االأثاث   
ّ
الذهبي اأك�س�سوارات بالّلون  باإ�سافة 

ي  الف�سّ بالّلون  واالأك�س�سوارات  الباردة  باالألوان 

اإىل االأثاث باالألوان الدافئة، خللق تبايٍن جميل.

طاقة المعادن

Frama
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Lorena Canals

ديكور  على   
ّ

الزهري بالّلون  مل�سات 

منزلِك؟ فكرٌة ال باأ�ص بها، خ�سو�سًا اأّنها 

ًا! يف ال�سنوات االأخرية، 
ّ
اً اأنثوي

ّ
ت�سفي جو

عامل  يف  كبرياً  حيزاً  الّلون  هذا  نال 

اليوم يجتاح عامل ديكور  املو�سة، وهو 

اأ�سبه  منزلِك  يبدو  ال  كي  لكن،  املنزل. 

 ،Kylie Jenner كمنزل  الباربي،  بعامل 

واختاري  الّلون،  با�ستخدام  تبالغي  ال 

نني 
ّ
 تزي

ّ
فقط قطعًا قليلة بالّلون الزهري

بها م�ساحتِك.

Millennial زهرّي

 TOUCH OF
 MILLEN IAL

PINK

Kylie Jenner منزل

 H&M Home

Maisons Du Monde

Melody Maison

O'De Rose

Maisons Du Monde

Frama

Zara Home

N
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CoconCocon

John Lewis & Partners

Khloé Kardashian منزل

COZY
مينحِك  الذي  الديكور  ي�ساهي  �سيء  ال 

املنزل.  داخل  والدفء  بالراحة  اإح�سا�سًا 

 
َ
كرا�سي ة، 

ّ
مينيمالي ادة 

ّ
�سج اأ�سيفي 

�سموعًا  مريحة،  و�سادة  امللم�ص،  ناعمة 

ال�سغرية  القطع  من  وغريها  معّطرة 

التي ت�سعرِك وكاأّنِك ترغبني باال�سرتخاء 

منزل  يوحي  اأال  املنزل.  يف  ل�ساعاٍت 

Khloé Kardashian بالدفء؟

األكسسوارات الدافئة

Dooq Details

Tell Me More

Pencil  Cactus

A by Amara
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عالمي

BVLGARI RESORT
DUBAI

اإعداد: ميادة اأبوخزام

 BVLGARI RESORT في دبي، ينتظرِك منتجع
المطلوبة!  الترف  حياة  تعيشي  كي   DUBAI
من  والخدمات،  الضيافة  مستوى  أعلى  يقّدم 
الحديثة.  والمرافق  الراقية  المطاعم  إلى  الغرف 
إيطالّية  نفحٍة  وسط  وأكثر  ذلك  كّل  ستعيشين 
الفلل  قسم  هو  المنتجع  جوهرة  لكن  ممّيزة. 
الفاخرة حيث ستنقطعين عن العالم الخارجّي. 
إلى  فورًا  وتوّجهي  اليومّي  للروتين   Ciao قولي 

فيال األحالم في قلب جزيرة خليج جميرا... 

انقطعي عن العالم 
الخارجّي!
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لعّل  لكن  بها،   
ّ
مر ن 

َ
م كّل  ت�سحر  املنتجع  من  زاوية  كّل 

 املنتجع 20 فيال م�ستقّلة 
ّ
الفلل هي اأكرث ما ياأ�رصنا. ي�سم

بدرجة  تتحّكمي  اأن  ميكنِك  �سباحة  اأحوا�ص  على  حتتوي 

حرارة املياه فيها، وت�سمل غرفة معي�سة ومن غرفة اإىل 3 

ة، 
ّ
غرف نوم، من دون اأن نن�سى اأحدث املعّدات التكنولوجي

اأرقى  عن  ناهيِك  بالذهب...  ة 
ّ
مطلي ة 

ّ
�سوتي كمنظومة 

ة. فيال 
ّ
ة الفاخرة واجلدران الرخامي

ّ
االأقم�سة واملواّد اجللدي

مرتاً   540 م�ساحتها  تبلغ  النجمة!  الفياّل  هي   Bulgari
 
ّ
، ت�سم

ّ
 الذاتي

ّ
 ونظامها االأمني

ّ
مربعًا، لها �ساطئها اخلا�ص

 ال�سكل وتعّد موقعًا نوذجيًا لال�ستمتاع 
ّ

م�سبحًا بي�ساوي

هو  عائق.  دون  املحيط  ومبناظر  ال�سم�ص  غروب  مب�سهد 

املنا�سبات  اأو  الكبرية  ة 
ّ

اخلا�س لّلقاءات  مثايّل  مكان 

ة املتوّفرة فيها 
ّ
ة ال�سغرية بف�سل احلديقة االإ�سافي

ّ
الر�سمي

ذات  �رصفة   
ّ
ت�سم مربع.  مرت   500 م�ساحتها  تبلغ  والتي 

ة، 3 غرف نوم، اأكواخ �سغرية )كابانا( على 
ّ
ة خ�سبي

ّ
اأر�سي

تلبية  فيه  ميكن  ومطبخ  ال�سباحة،  حو�ص   
ّ
جانبي امتداد 

املفاجاآت  تنتِه  مل  �سخ�ص!   100 اإىل  ي�سل  ما  احتياجات 

ا�سرتاحة بكامل جتهيزاتها ومنطقة  بعد! فالفيال حتت�سن 

ة. 
ّ
لال�سرتخاء منا�سبة لتنظيم خمتلف الن�ساطات االجتماعي

ة كبرية، 
ّ
ول�سمان الت�سلية والرتفيه، تتوّفر �سا�سة �سينمائي

من دون اأن نن�سى اأّن فيال Bulgari هي الوحيدة التي تقّدم 

ة 
ّ
ريا�سي األعاب  و�سالة  خا�سًا،  ًا 

ّ
داخلي جاكوزي  حو�ص 

 
ّ

اٍم تقليدي
ّ
دة مبعداٍت حديثة، اإ�سافًة اإىل حم

ّ
ة مزو

ّ
�سخ�سي

 بها. 
ّ

خا�ص

مي بثقافتها، فمنتجع 
ّ
لن ت�سّطري لل�سفر اإىل اإيطاليا لتتنع

من  واأكرث...  بالغر�ص  �سيفي   Bulgari Resort Dubai
 101 

ّ
ت�سميم Antonio Citterio Patricia Viel، ي�سم

د 
ّ
ة، جت�س

ّ
لكّل منها حديقة خا�س غرفة وجناحًا و20 فيال 

االأثاث امل�سّنع  االإيطايّل، جمال  الت�سميم  جميعها حداثة 

ة 
ّ
االإيطالي ال�سناعة  من  ة 

ّ
الطبيعي واالأقم�سة  ًا 

ّ
يدوي

لِك  املنتجع  يتيح  جمريا،  خليج  جزيرة  و�سط  اأي�سًا. 

ة هادئة على اخلليج 
ّ
بانورامي باإطاللة  م 

ّ
التنع فر�سة 

جهٍة  من  ال�سهري،  دبي  اأفق  وعلى  جهة،  من   
ّ
العربي

من  لليخوت  وناٍد  مر�سى  ل 
ّ
اأو املنتجع   

ّ
ي�سم اأخرى. 

 
ّ

دار Bulgari، مرفاأً يّت�سع لـ50 قارب، �ساطئ خا�ص

للمجوهرات،   Bulgari متجر  اإىل  باالإ�سافة  ومم�سى. 

لل�سوكوال. من   Bulgari La Galleria ومتجر  متجر 

 II Ristorante املطاعم املوجودة يف املنتجع نذكر

املنتجع  ا 
ّ
اأم  ...،II Bar ،II Café ،La Spiaggia

حماٍم  من  ت�ساهى،  ال  ة 
ّ
رفاهي لِك  فيقّدم   ،

ّ
ال�سحي

حو�ص  اإىل  ة 
ّ
الرتكي امات 

ّ
احلم من  م�ستوحى   

ّ
تقليدي

يف  تنت�رص  ة... 
ّ
العالجي والغرف   

ّ
الداخلي ال�سباحة 

 Bulgari اأر�سيف  من  ماأخودة   
ٌ
�سور املنتجع  اأرجاء 

.Dolce Vita و�سور تعود اإىل حقبة
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Alma Jodorowsky Audrey Marnay Camille Razat

مجتمع "جمالِك"

ة 
ّ
اأّكدت Virginie Viard من خالل املجموعة التح�سريي

تزال  ال   Karl Lagerfeld ة 
ّ
هوي اأن   ،Cruise 2020

 Grand يف  العر�ص  مّت   .Chanel قلب  يف  حمفورة 

ني. 
ّ
Palais يف باري�ص بح�سور نخبة من النجوم العاملي

االألوان  من  وبنكهة  ًا 
ّ
ع�رصي طابعًا  الت�ساميم  اّتخذت 

املفرحة التي تبعث االأمل. 

CHANEL
لن يغيب

 Karl Lagerfeld
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Caroline De Maigret

Claudia Schiffer

Keira Knightleyو James Righton

Laura Bailey Nana Komatsu

Cécile Cassel

Liu Wen

Diana Silvers
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مجتمع "جمالِك"

اإنتقلت دار Dior اإىل مدينة مراك�ض لعر�ض 

Cruise 2020 بح�شور ح�شٍد من  جمموعة 

ات. 
ّ
العاملي املو�شة  نات 

ّ
ومدو النجمات 

اإىل  العائد  البديع  ق�رص  يف  العر�ض  مّت 

فكانت  املجموعة  ا 
ّ
اأم ع�رص.  ال�شاد�ض  القرن 

ة. 
ّ
مفعمة بالتطريز، الربيق والزخرفة ال�رصقي

�شاهدي �شور احل�شور.

DIOR
تغوص في حضارة 

مراكش

Karlie Kloss Jessica Alba

Camila Coelho

Negin Mirsalehi
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Shailene Woodley

Elena PerminovaAmira Casar

Lupita Nyong'o

Emmanuelle Seigner

Lucie de la Falaise

Hillary Fan

Sofia Sanchez de Betak
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مجتمع "جمالِك"

م 
ّ
Billboard الذي يكر اأقيم حفل توزيع جوائز 

ال�ض  مدينة  يف  املو�شيقى  عامل  يف  املبدعني 

طغى  النجمات.  من  كبري  عدٍد  بح�شور  فيغا�ض 

ا 
ّ
اأم احلمراء.  ادة 

ّ
ال�شج على  اق 

ّ
الرب االأ�شلوب 

 Joeو  Priyanka Chopra  
ّ
الثنائي اإطاللة 

Jonas فكانت اأكرث ما لفتنا.

 BILLBOARD
 MUSIC

AWARDS 2019
بريق األجواء 
الموسيقّية

In The Mood For Love يف ف�شتان من Kelly ClarksonDior Couture يف ف�شتان من Kiernan ShipkaZuhair Murad يف ف�شتان من 
Priyanka Chopraو

 
Joe Jonas

Raisa & Vanessa يف ف�شتان من Taylor Swift
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Joe Jonas وPriyanka Chopra يف ف�شتان من 

Ralph Lauren يف ف�شتان من Olivia Wilde

Ciara يف ف�شتان من 
Stephane Rolland برفقة اإبنها

 Area يف ت�شميم من Jennifer Hudson

 Louis Vuitton يف ت�شميم من Sophie Turner

 Cong Tri يف ف�شتان من Cobie SmuldersZedd



مجتمع "جمالِك"

 يطّل علينا 
ّ

ها هو حدث املو�شة ال�شنوي

حفل  خالل  النجمات  ظهرت  جديد!  من 

جريئة  باإطالالٍت   Met Gala 2019
مبو�شوع  ارتبطت  نوعها،  من  وفريدة 

مقال  من  امل�شتوحى   Camp العام 

 ،Susan Sontag ة 
ّ
االأمريكي للكاتبة 

املبالغة  عن�رص  على  ال�شوء  يلقي  الذي 

تناف�شت  واالأك�ش�شوارارت.  االأزياء  يف 

االأ�شواء من خالل  النجمات على خطف 

اإطالالٍت مبتكرة وجمنونة!

المبالغة ثّم 
المبالغة!

 MET GALA
2019

 Thom Browne يف ف�شتان من Cardi B

 Louis Vuitton يف ف�شتان من Jennifer Connelly Gucci يف ف�شتان من Salma Hayek
Rosie Huntington-Whiteley يف 
 Oscar De La Renta ف�شتان من
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 Atelier Versace يف ف�شتان من Lupita Nyong'o

Zoe Saldana يف ف�شتان من 
 Michael Kors Collection Tommy Hilfiger يف ف�شتان من Zendaya

 Miley Cyrusو Liam Hemsworth
Saint Laurent Paris يف ف�شتان من

Serena Williams يف ف�شتان 
  Atelier Versace من

 Prada يف ف�شتان من Lucy Boynton Richard Quinn يف ف�شتان من Lily Aldridge

Dee وTommy Hilfiger يف 
 Tommy Hilfiger ت�شاميم من
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 Maria Grazia ا�شتوحت   ،2019 لخريف  ة 
ّ
التح�شيري المجموعة  في 

حقيبة  تاأتي  المجموعة،  هذه  �شمن  اأخرى.  ة 
ّ
مر الفنون  من   Chiuri

في   
ّ
االأيقوني الدار  ا�شمها من عنوان متجر  اأخذت  التي   30 Montaigne

. تحمل الحقيبة اأحرف ا�شم الدار 
ّ
�شارع Avenue Montaigne الباري�شي

. تتما�شى 
ّ
ز بجلدها الفاخر ولونها الكال�شيكي

ّ
على القفل بلون الذهب، تتمي

ة.
ّ
مع مختلف االإطالالت، اأكانت كاجوال اأم ر�شمي

DIOR
M30 Montaigne Bag








