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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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 املو�ضة واجلمال: دميا فرحات
ّ
مديرة ق�ضمي

امل�ضّممة الفنّية: يل يل اأنطونيو�س

مديرة الإنتاج: رانيا خوري

رة مو�ضة وجمال: نور عرموين
ّ
حمر

رة التحقيقات: جووي غ�صطني
ّ
حمر

رة م�ضاهمة: جويل الدكا�س
ّ
حمر

مدّققة لغوية: رنا خ�رص

معالج ال�ضور: طوين مطر

المتياز: غ�صان الق�صي�س

املدير امل�ضوؤول: هند ا�صطفان

رئي�ضة التحرير: 

ار      
ّ
�صوزان النو

مديرة الن�رش: 

ماندي مرعب 
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تدوم،  باأ�شياء  اال�شتثمار  اأقّل،  ب�شكل  اال�شتهالك  بتاأّني،  االختيار 

نمط  اأو�شاف  هذه  كانت  اإذا  ما  تعرفين  ال  للحظة،  الهدر...  تقلي�ص 

 Luxury يه 
ّ
ن�شم ما  اأو  الفاخر  ق 

ّ
الت�شو معايير  اأم  الم�شتدامة  الحياة 

الكثير  الم�شتدام،  الحياة  ونمط  الفاخرة  الماركات  بين   !Shopping
يقوموا  لم  البيئة  ونا�شطو  االإعالم  لكن  الم�شتركة،  الم�شاحة  من  الكثير 

وا كّل تركيزهم 
ّ
يومًا باالإ�شاءة على الن�شف المملتئ من الكوب، بل �شب

الحيوانات  جلود  كا�شتخدام  الفاخرة،  لل�شناعة   
ّ
ال�شلبي الجانب  على 

ومواد اأخرى غير �شديقة للبيئة. في الحقيقة، لم يكن هذا الت�شويب اأمراً 

واإدراك  الفاخرة على مراجعة طريقة عملها  الماركات  اأجبر  ئًا، فقد 
ّ
�شي

اأخالقيات  تملك  الدور  هذه  الأّن  اًل 
ّ
اأو باالإ�شتدامة،  اإاّل  م�شتقبل  ال  اأّنه 

مع  التخاطب  في  تنجح  لن  الأّنها  وثانيًا  واالإن�شان،  االأر�ص  احترام 

ة اإذا لم تاأخذ خيار اال�شتدامة. ولي�ص غريبًا اأن تكون امراأة 
ّ
االأجيال ال�شاب

الجميع  يعي  اأن  قبل  عامًا،   20 حوالي  منذ  الحراك  هذا  بداأت  ن 
َ
م هي 

من  بالكثير   Stella McCartneyلـ اليوم  ندين  اال�شتدامة!  ة 
ّ
اأهمي

المبدعة  لقد فر�شت  الفاخرة.  ال�شناعة  التي تحدث في عالم  رات 
ّ
التغي

ة ب�شكٍل غير مبا�شر معايير احترام االإن�شان والحيوان واالأر�ص 
ّ
البريطاني

 Vivienne Westwood قبلها  نن�شى  وال  ة... 
ّ
اإنتاجي خطوة  كّل  في 

الواعية  المو�شة  يه 
ّ
ن�شم اإلى ما  اليوم  اأو�شلنا  الذي  الحوار  بداأت  التي 

في  مئة  اأ�شبحت  الماركات  جميع  فهل   .Conscious Fashion اأو 

النوعية  النقلة  فهذه  ال،  هي  طبعًا  االإجابة  وم�شتدامة؟  واعية  المئة 

اتها 
ّ
تتطّلب الوقت، والكثير من التفكير لكي ال يتاأّثر اإرث الدور وهوي

اأن  يجب  التي  االأخرى  المعايير  من  والكثير  ة، 
ّ
االأيقوني وت�شاميمها 

به  تقوم  الذي  الكبير  المجهود  روؤية  لكن علينا  االعتبار.  ُتاأخذ بعين 

 LVMH هذه الماركات كما المجموعات التي تملكها، مثل مجموعة

التي و�شعت برنامجًا يمّكنها في العام 2020 من ا�شتمداد جزء كبير 

كذلك  المتجّددة،  الطاقة  م�شادر  من  اإليها،  تحتاج  التي  الطاقة  من 

ا مجموعة 
ّ
تقلي�ص انبعاثات غاز ثاني اأك�شيد الكربون بن�شبة %25. اأم

EDITOR'S
L e t t e r

Luxury has always been sustainable ...

Suzanne Nawwar
 Editor in Chief

L’Oréal، فحّثت ماركاتها على تحقيق ن�شبة عالية جداً من تقلي�ص 
هذه االنباعاثات، واأعلنت اأّن %79 من منتجاتها تحترم االأر�ص بكّل 

من   95% على  تح�شل  بدورها   Richemont مجموعة  المعايير. 

م�شادر  من  تملكها  التي  الماركات  ت�شتخدمه  الذي  والما�ص  الذهب 

الكثير  وهنالك   ...Responsible Jewellery Council من  م�شّدقة 

من االأمثلة االأخرى...

، فاإّن �شراء قطعة 
ّ
لة، واإذا اأردنا روؤية االأمور من منظار منطقي

ّ
في المح�ش

ين الذين يتقا�شون رواتب عالية ثمن 
ّ
فاخرة من دار تحترم خبرة الحرفي

خبراتهم، قطعة تدوم ل�شنوات ال بل وتزيد قيمتها مع مرور الوقت، ال يمكن 

ة ال�شراء هذه تمنعنا 
ّ
اأن يتعار�ص مع مبداأ االإ�شتدامة، خ�شو�شًا اأّن عملي

ة في محال المو�شة ال�شريعة، حيث 
ّ
نوعًا ما من اإفراغ بطاقاتنا االإئتماني

ة �شغيرة لكّل ما اأنفقناه فيها 
ّ
ة ح�شابي

ّ
نعتقد اأّننا ننفق القليل، لكّن عملي

خالل عام، قد تجعلنا نعيد ح�شاباتنا! 

من  رائعًا  مو�شمًا  يفتتح  الذي  العدد  هذا  على  العمل  من  انتهائنا  ومع 

العريقة ويدوم  الدور  تدوم  اأن  التمّني  �شوى  ي�شعنا  الفاخرة، ال  المو�شة 

ها لتدليل المراأة.
ّ
حب
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إكتشفي حيل جمالّية جديدة 
واستفيدي من نصائح كثيرة 
مفيدة في برنامج "يومياتِك 
مع جمالِك" الذي سيرافقِك 
طيلة شهر رمضان المبارك! 

ة التي يجب 
ّ
ة الأ�سا�سي

ّ
ما هي امل�ستح�رضات اجلمالي

اأن تتوّفر دومًا يف حقيبة مكياجِك، وكيف تختارين 

الفيديو  �ساهدي  ب�رضتِك؟  ونوع  للون  منها  الأن�سب 

على قناتنا لكت�ساف كّل التفا�سيل والن�سائح.

ات املكياج الب�سيط وال�رضيع، نقّدم 
ّ
اإْن كنِت من حمب

فقط،  لونني  على  يرتكز  مكياج  تطبيق  خطوات  لِك 

ز!
ّ
لكّنه ل يخلو من التمي

تطبيق  قبل  الب�رضة  حت�سري  عن  مفيدة  ن�سائح 

ال�سحيحة  اخلطوات  اإىل  بالإ�سافة  املكياج، 

، تعّلميها 
ّ
لتطبيق مكياج "No Makeup" اليومي

خطوة بخطوة.

تسّجلي بقناة "جمالِك" على يوتيوب
لمشاهدة أحدث فيديوهات

الماكياج، والعناية بالبشرة وغيرها الكثير... 



COVER LOOK

في الصفحات

Tara Emad ترتدي معطف وسروال 
Louis Vuitton من

30
FLORESCENCE

78

80

132

  Tina Patni :تصوير 
 Rania Khoury :مديرة اإلنتاج 

 Dima Farhat :تنسيق
 Melanie Matar :مساعدة التنسيق

Melanie Mayer :ماكياج وتصفيف شعر 

7 دور أحذية عربّية 
تنافس الماركات 

العالمّية!

ساعة تحّفزِك 
الكتشاف العالم!

وشاح الحرير األيقونّي يتحّول 
إلى أحمر شفاه!
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164

176

72
األسود واألبيض 

يمّيزان الحفل!

نجمات الصّف 
األّول في 

أسابيع الموضة
مجوهرات تحتفي 

بالتراث اإلماراتّي 

136
تسريحاتِك بلمسة 

التسعينّيات 
المتمّردة!

38
SS20

صيحات تعود من 
مختلف الحقبات!

KEY TRENDS

OSCARS 2020
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 Jennifer Aniston املمّثلة  ن�رشت 

م�سل�سل  اأع�ساء  مع  لها  �سورة 

Friends على �سفحتها على اإن�ستقرام 
امل�سل�سل  ي 

ّ
حمب كل  جنون  لتثري 

اإىل  عودته  احتمال  عن  الأيقوين 

"الأ�سدقاء"  اأن  لحقًا  تبّي  ال�سا�سة. 

انتهاء  على  �سنة   15 بعد  �سيجتمعون 

 
ّ
�سيتم ة 

ّ
خا�س حلقة  �سمن  امل�سل�سل 

بثها على �سبكة HBO Max يف �سهر 

مايو 2020.

تاأّلقت Ivanka Trump ب�سل�سلة من الإطاللت 

املحافظة اأثناء زيارتها دبي للم�ساركة مبنتدى 

، كما قامت بزيارة م�سجد ال�سيخ 
ّ
املراأة العاملي

ت عن اإعجابها بهند�سته 
ّ

زايد يف اأبو ظبي وعب

زة عب اإن�ستقرام.
ّ
ة املمي

ّ
املعماري

#IvankaTrump
193K

مّت  �سنة،  من  لأكرث  دامت  مناق�سات  بعد 

 Raf  
ّ
البلجيكي الأزياء  م 

ّ
م�سم تعيي 

 .Prada لدار   
ّ
اإبداعي كمدير   Simons

 Miuccia  سيلعب هذا الدور بالت�ساوي مع�

مّت   .2020 اأبريل   2 من   
ً
ابتداء  Prada

الأوىل  جمموعتهما  عر�ض  اأّن  الإعالن 

�سبتمب  يف  �سيكون   2021 و�سيف  لربيع 

2020 �سمن اأ�سبوع املو�سة يف ميالنو.

2.2M Views70.5K

وتكرمي  ذكرى  مرا�سم   Beyoncé افتتحت 

وفاة لعب كرة ال�سّلة Kobe Bryant وابنته 

لتي  املف�سّ كانتا  اأغنيتي  باأداء   Gianna
لدى الاّلعب، وهما "Halo"و"XO". التاأّثر 

الذي  الفيديو  يف  النجمة  على  وا�سحًا  بدا 

ن�رشته �سفحة E!News ليح�سد اأكرث من 2 

 تداوله بكرثة من بعدها.
ّ
مليون م�ساهدة ويتم

#TwentyFourever

تواصل اجتماعي

#FriendsReunion9M

�سور   Kim Kardashian النجمة  ن�رشت 

ة 
ّ

من�س على  وهي   North West لبنتها 

الثامن  املو�سم   Yezzy جمموعة  عر�ض 

2020، حيث قامت   –  2021 و�ستاء  خلريف 

الأنظار  ف�رشقت  راب  اأغنية  بتاأدية  الطفلة 

لت اإىل حديث ال�سو�سيال ميديا.
ّ
وحتو

#NorthWest

#PradaXRafSimons

2.3M
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 Dima Farhat :تن�صيق – Rania Khoury :مديرة الإنتاج - Tina Patni :ت�صوير 

Melanie Mayer :ماكياج وت�صفيف �صعر – Melanie Matar  :م�صاعدة التن�صيق

المدير   Nicolas Ghesquière اإللهام.  من  مساحة  والحاضر  الماضي  بين 
اإلبداعي لدار LOUIS VUITTON يبدع في ابتكار تصاميم تعّبر عن الحنين 
إلى الماضي والتطّلعات نحو المستقبل. في هذه المجموعة تعيدنا الدار 
التي  والسحر  األناقة  باألنوثة،  الممزوجة  الجميلة،  الحقبة  إلى  الفرنسّية 
تتخّطى الوقت لتتوّجه إلى امرأة حّرة، لديها شخصّيتها المتمّيزة وتعشق 

قضاء أّيامها مغمورة بشغف السفر واالكتشاف.

With Tara Emad
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فستان مطّبع باألزهار
Louis Vuitton من 
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قميص، سترة من دون أكمام 
Louis Vuitton وسروال من
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معطف، سروال وحذاء 
Mocassin Swift من 
Louis Vuitton
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فستان بأكمام منتفخة 
 Podium Platform وحذاء

Louis Vuitton من
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قميص، جيليه وتّنورة 
Louis Vuitton من
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Louis Vuitton فستان من
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كنزة وسترة من الكشمير 
بالخطوط الزرقاء والوردّية، 

سروال دنيم، حزام أسود جلّدي 
مرّصع بالستراس، حزام أحمر 

وذهبّي جلّدي مزّين بالمعدن، 
بروش من القطن والريش، 

بروش من كريب الحرير، أقراط 
معدنّية وسوار دنيم مزّين 

Chanel بالمعدن من
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   Rania Khoury :مديرة الإنتاج – Mandy Merheb :مديرة الن�رش – Vivienne Balla :ت�صوير

Ania Grzeszczuk :ماكياج – Sofie Schmidt :ت�صفيف �صعر

The Peninsula Paris صكر خا�ص لفندق�

المجموعة األولى لدار CHANEL من توقيع المديرة اإلبداعّية Virginie Viard أتت لتعّبر عن امرأة عصرّية 
Coco Chanel. من على أسطح باريس الرمادّية، تطّل شابة تذّكرنا بصور الموجة  بتصاميم تحمل تراث 
اشتهرن  اللواتي  والستينّيات  الخمسينّيات  في  الفرنسّيات  النجمات  من   Nouvelle Vague أو  الجديد 

بصورهّن على تلك األسطح وإبراز جمالهّن العفوي وسط األضواء الطبيعّية. 



سترة من التويد 
متعّددة األلوان 

وأقراط من المعدن 
المرّصع بالستراس 

Chanel من
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قميص مزّين بالترتر، 
تنّورة من الشيفون 
باللونين الفضّي 
واألسود و حزام أسود 
جلدّي مرّصع بالستراس 
Chanel من
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كنزة من الكشمير 
مخّططة باللونين 

األحمر واألزرق، سروال 
دنيم أحمر، حزام 
جلدّي، قالدة من 

المعدن والجلد وحقيبة 
بسالسل معدنّية 

 Chanel من
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سترة دنيم بقّصة 
الكشاكش، سروال 
دنيم،  بروش من كريب 
الحرير وحقيبة 19  
Chanel من
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  Dima Farhat :تن�صيق – Rania Khoury :مديرة الإنتاج – Mseif :ت�صوير

Athina Doutis :ماكياج وت�صفيف �صعر – Melanie Matar :م�صاعدة تن�صيق

 Dior اأزياء من

�صكر خا�ص لـShanghai Me يف دبي

ال شيء يعّبر عن األنوثة العذبة والرومانسّية كما تفعل الورود، فكيف 
 DIOR لو تحّولت إلى قطع مجوهرات مرّصعة بأحجار كريمة من
JEWELLERY! خواتم، أساور، أقراط تضفي ببريقها عليِك، لتمنحِك 

سحرًا غامضًا وجّذابًا، وأسلوبًا مترفًا ال يمكن أن يكون له بديل.

 ،Milieu Du Siècle خاتم
 ،Rose Dior Bagatelle خاتم
 Bois De Rose أقراط
 Archi Dior Milieu وأقراط
Du Siècle  من 
Dior Fine Jewellery
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 Rose Dior عقد
Bagatelle وأقراط 

 Dior من Satine
Fine Jewellery



 Rose Dior خاتم
Bagatelle وخواتم 
Milieu Du Siècle من 
Dior Fine Jewellery
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 Archi Dior أقراط
 ،Milieu Du Siècle

 ،Bar En Corolle خاتم
 Milieu Du خاتم

 Diorama خاتم ،Siècle
Précieuse من 

 Dior Fine Jewellery
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 Rose Dior أقراط
 Dior من  Bagatelle
 Fine Jewellery
 La D De و ساعة
Dior Précieuse من 
Dior Timepieces



6
 Rose خواتم وعقد

 ،Dior Bagatelle
 Bar En وخاتم

 Dior من Corolle
Fine Jewellery
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 Rose خواتم
 Dior Bagatelle
 Bar En وخاتم
 Dior من Corolle
Fine Jewellery
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مجموعات  الفرحة!  باأللوان  مليئة  أزياء  معه  ليحمل  وعاد  األبواب  على  الربيع  فصل 
إْن  واإليجابّية.  المغامرة  بالتفاؤل،  مفعمة  تصاميم  لِك  خّصصت   2020 وصيف  ربيع 
بساطة  تعشقين  كنِت  إْن  البوهيمّية،  السبعينّيات  من  بلمسة  مطّعمًا  أسلوبِك  كان 
الثمانينّيات...  بحقبة  المرتبطة  للمبالغة  تميلين  أم  المينيمالّي  وأسلوبها  التسعينّيات 
هذا الموسم، هناك صيحة تناسب كّل امرأة ومستمّدة من مختلف الحقبات الزمنّية. 

هل أنِت جاهزة لمطاردة صيحات الربيع؟ رحلتِك تبدأ من هنا!

SS20

صيحات تعود من مختلف الحقبات!

اإعداد: نور عرموين

Key Trends
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يف  الأوىل  ة 
ّ
للمر ظهرت  التي  النقاط  نق�شة 

جمموعات  يف  انت�رشت  ات، 
ّ
الع�رشيني حقبة 

نت 
ّ
وزي الأحجام،  بكّل   2020 و�شيف  ربيع 

طبعة  وجّذابة.  مرحة  بطرق  الت�شاميم 

ة ميكن اأن حتاكي الت�شاميم الأنيقة، 
ّ
متنوع

كما الأ�شلوب الكاجوال،  وهي حتمًا �شتكون 

ة التي �شرتينها يف 
ّ
من بني ال�شيحات املهم

كّل مكان هذا املو�شم.
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 BERMUDA
SHORTS

يعود �رشوال الـBermuda ليكون جنمًا يف مو�شم ربيع و�شيف 2020، وهو املعروف اأي�شًا 

باعتمادها  الن�شاء  بداأت  الركبة  حدود  اإىل  ت�شل  التي  القطعة  هذه   .Mom Shorts با�شم 

عامل  اإىل  الأزياء  دور  اأعادتها  ات، 
ّ
اخلم�شيني حقبة  وخالل  ات 

ّ
الأربعيني اأواخر  يف  بكرثة 

 Maxو Valentino ة. اأتى هذا الت�شميم كجزء من بّزة عند
ّ
املو�شة بطرق متجّددة وع�رشي

Mara، يف حني مّت تن�شيقه بطرق اأكرث كاجوال عند Givenchy وBottega Veneta. الأمر 
املوؤّكد اأّن ال�شور اأدناه �شتمنحِك اأفكاراً كثرية لتن�شيقه!
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يف  ليعود  العقود،  خالل  املو�ضة  �ضاحات  عن  وغاب  ظهر   Loaferالـ حذاء 

الأحذية رواجًا، مع حتديث بعيد  اأكرث  2020 كواحد من  مو�ضم ربيع و�ضيف 

، كعب عري�ش وتوّفره باأقم�ضة ونقو�ش خمتلفة.
ّ
عن الأ�ضلوب الكال�ضيكي

 HEELED
LOAFERS
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انت�رشت  التي  املتداخلة  الأزهار  طبعات  خ�صو�صًا  نة، 
ّ
امللو النقو�ش 

ربيع  عرو�ش  ات 
ّ

من�ص على  للظهور  عادت  ات 
ّ
ال�صتيني حقبة  زت 

ّ
ومي

و�صيف 2020. ماذا تنتظرين لإدخال القليل من املرح اإىل اإطاللتِك؟ 
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TRENCH
COAT

معطف الـTrench لف�شل الربيع؟ من الوا�شح اأّنها لي�شت فكرة 

مة 
ّ
امل�شم اجلديدة  املعاطف  املو�شم  هذا  لفتتنا  لكن  �شائعة، 

ة القا�شية، واأكرث لعتمادها 
ّ
ب�شكل اأقّل لتنا�شب الظروف املناخي

اأثناء تناول الطعام والتنّزه يف الهواء الطلق.
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TROPICAL
PRINT

ة �شيطرت على جمموعات ربيع و�شيف 2020، من الأوراق اخل�رشاء 
ّ
النق�شة ال�شتوائي

املتداخلة يف جمموعة  الأزهار  اإىل   Versaceو  Fendi ت�شاميم  نت 
ّ
زي التي  ال�شخمة 

افرت�شت  والغابات  الع�شافري  �شور  الزاهية،  الألوان  النخيل،  اأ�شجار   .Valentino
الف�شاتني ال�شرتات، وحتى الأحذية.
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BIG BAGS
نظرة �رشيعة على جمموعات املو�شم لأبرز دور الأزياء، مثل 

احلقائب  اأّن  ندرك  جعلتنا   Hermèsو  Bottega Veneta
قطعة  هي  ات 

ّ
ال�شبعيني وحي  من  بحجمها  واملبالغ  الكبرية 

ئي على النتقال من تلك احلقائب 
ّ
 من اعتمادها. جتر

ّ
ل مفر

ال�شغرية اإىل تلك احلقائب الكبرية من دون ندم!
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 POINTED
Collar
SHIRTs

اعتمدها  التي  احلاّد  الراأ�س  وذي  الطويل  بالطوق  القم�صان 

�صة 
ّ

ات، اأ�صبحت اليوم �صيحة خم�ص
ّ
الرجال يف حقبة ال�صبعيني

تن�صيق هذه  مّت   .2020 ربيع و�صيف  للن�صاء بح�صب جمموعات 

القم�صان مع �صرتات بليزر ونقو�س خمتلفة للقليل من املبالغة.
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 POINTED
Collar
SHIRTs

RAFFIA
ال�صيف  ام 

ّ
باأي يذّكرنا  ما  غالبًا  الق�ّس 

امل�صم�صة. يرتبط بالأك�ص�صوارات خ�صو�صًا 

عات والأخذية، لكن هذا املو�صم، فقد مّت 
ّ
القب

اإداخله على خمتلف الت�صاميم  والف�صاتني 

وب�صكٍل مبالغ به.

D
IO

R

C
H

A
N

E
L

D
AV

ID
 K

O
M

A

IS
SE

Y
 M

IY
A

K
E

D
O

LC
E

 &
 G

A
B

BA
N

A

A
R

E
A



BUTTONED
SHIRT

WAISTCOAT

دة، 
ّ
�صي كّل  خزانة  ات 

ّ
اأ�صا�صي من  بات   

ّ
العملي الت�صميم  هذا 

ة لينا�صب اأكرث واأكرث 
ّ
م بطرق جديدة وحيوي

ّ
م

ُ
وهذا املو�صم �ص

ات كبرية، اأو األوان 
ّ

عة لل�صيحات. بق�ص
ّ
ة املتتب

ّ
املراأة الع�رصي

خمتلفة لن متّلي من اعتماد القمي�س هذا الربيع.
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WAISTCOAT
ة 

ّ
�صرتة Waistcoat بالأزرار ودون اأكمام تعيدنا اإىل ذكريات املا�صي اجلميل والأفالم ال�صينمائي

ة، فاأتت جزءاً من البّزة عند  
ّ

القدمية. اختارت دور الأزياء اإبرازها هذا املو�صم، كّل بطريقتها اخلا�ص

.Celine ة عند
ّ
قة مع �رصوال جينز وقمي�س بخّفة وحري

ّ
Louis Vuitton ومن�ص

LO
U

IS
 V

U
IT

T
O

N

A
N

N
A

 S
U

I

C
E

LI
N

E
SP

O
R

T
M

A
X

PA
C

O
 R

A
BA

N
N

E

A
C

N
E

 S
T

U
D

IO
S

SA
C

A
I



 COLORFUL
LEATHER
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الرائجة  ال�صيحات  اأكرث  من  كانت  اجللود 

 ،2019-2020 و�صتاء  خريف  مو�صم  يف 

وهي �صتكمل فر�س نف�صها يف عامل املو�صة 

ملو�صم ربيع و�صيف 2020، مما يدل على 

اأّن احلدود بني الف�صول اأ�صبحت اأقّل حّدة. 

ة بامتياز، 
ّ
قد ل تكون هذه ال�صيحة �صيفي

ة، 
ّ
حيوي باألواٍن  قّدمتها  الأزياء  دور  لكّن 

ات خفيفة الوزن.
ّ

كما باأقم�صة وق�ص
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SHORT
SUITS

ات عادت للرواج 
ّ
بّزات ال�صورت الق�صري التي كانت رائجة يف الثمانيني

جمّدداً بف�صل دور اأزياء، مثل CCCC و CCCCC. ل 

ة 
ّ
�صّك اأّن هذه ال�صيحة �صتكون من ال�صيحات ال�صرتيت �صتايل الرئي�صي

يف العام 2020. 
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ات 
ّ
بّزات ال�صورت الق�صري التي كانت رائجة يف الثمانيني

 Dior عادت للرواج جمّدداً بف�صل دور اأزياء، مثل

و Chloé. ل �صّك اأّن هذه ال�صيحة �صتكون من ال�صيحات 

ة يف العام 2020. 
ّ
ال�صرتيت �صتايل الرئي�صي
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ة وال�صارخة اأ�صبحت رائجة من عّدة موا�صم، لكن 
ّ
جات النيون القوي

ّ
تدر

يف مو�صم ربيع و�صيف 2020، رّكزت دور الأزياء على ا�صتخدامها يف 

 .Victoria Beckhamو Valentino الف�صاتني والأثواب، كما عند
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ّ
اأ�صا�صي اإلهام  م�صدر  �صكّلت  الت�صعينيات  حقبة 

الأزياء  اإىل  ة 
ّ
حقيقي عودة  املو�صم.  هذا  ل�صيحات 

ة، 
ّ
الأحادي الألوان  لوحات  الب�صيطة،  ة 

ّ
املينيمالي

ات 
ّ

من�ص على  هيمنت  منها  الأبي�س  خ�صو�صًا 

ة ومريحة.
ّ
مون اأزياء عملي

ّ
العرو�س، كما قّدم امل�صم
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DENIM
 CRUSH

 اإىل قلوب 
ّ
نعم للدنيم يف كّل مو�صم، فهذه ال�صيحة هي الأحب

اجلميع ول ميكننا ال�صتغناء عنها! من ح�صن حّظنا اأّن مو�صم 

ربيع و�صيف 2020 حمل معه �صيحة الدنيم بطريقة جريئة 

ات والتن�صيق. 
ّ

ومبتكرة من ناحية الألوان، الق�ص
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تصاميم أضيفيها إىل 
الئحة التسّوق!

اإعداد: جووي غ�سطني – دميا فرحات

يعني  أن  يمكن  ال  األبواب  على  جديد  موسم 
التسّوق!  الموضة،  محّبات  بلّغة  واحد  أمر  سوى 
كسترة  خزانتِك،  تفارق  ال  أساسّية  تصاميم  هناك 
إلى  تعمدين  طبعًا  لكّنِك  الجينز،  وسروال  البليزر 
لمواكبة  جديد  موسم  كّل  بداية  مع  تجديدها 
موسم  كّل  األزياء  دور  تطلق  بالمقابل،  الموضة. 
سواء  إليها،  األنظار  جميع  تحّول  بارزة  تصاميم 
كانت جديدة أو نسخات محّدثة من قطع قديمة. 
إْن كنِت ترغبين بإنعاش أسلوبِك وخزانتِك، أو اقتناء 
جمعنا   ،2020 وصيف  ربيع  موسم  من   It Items
الئحة  من  لتحذفيها  المناسبة  التصاميم  لِك 

مشترياتِك... وأمنياتِك!

الت�ساميم  من  تكون  قد  الدنيم  �سرتة 

ة 
ّ
لة لديِك، لأّنها متنحِك مل�سة �سبابي املف�سّ

اأّنها  عن  ف�ساًل  الإطاللت،  خمتلف  على 

ت 
ّ

تغي تفنى مهما  ل  التي  الت�ساميم  من 

ال�سيحات. �سواء  باللون الأبي�ض، الأزرق 

�سرتة  اقتناء  على  احر�سي   ،
ّ

الرمادي اأو 

الدنيم  ت�ساميم  واأّن  خ�سو�سًا  الدنيم، 

على  بارزة  �سيحة  �سّكلت  اختالفها  على 

...2020 و�سيف  ربيع  عرو�ض  ات 
ّ

من�س

، األ تظّنني؟
ّ
ا�ستثمار ذكي

Denim Jacket

 Isabel Marant
net-a-porter.com

R13
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كّل  خزانة  يف  ة 
ّ
كال�صيكي قطعة  البليزر  �صرتة 

امراأة، لكن هذا املو�صم قومي باختيارها باألواٍن 

كالتي  ة 
ّ
هند�صي ة 

ّ
وق�ص جريئة  نق�صة  �صارخة، 

و�صيف  ربيع  عرو�س  ات 
ّ

من�ص على  ر�صدناها 

2020. مهما كانت اإطاللتِك ب�صيطة، اإ�صافة هذه 
ال�صرتة كفيلة بنقلها اإىل م�صتوى اآخر.

بها  احتفظِت  قطعٍة  عن  الغبار  انف�صي 

وقت  حان  فقد  خزانتِك،  يف  ًل 
ّ
مطو

 !Cardiganاعتمادها من جديد وهي الـ

ات ينا�صب 
ّ
ت�صميم م�صتوحى من الت�صعيني

وي�صهل  الكاجوال،  كما  العمل  اإطاللت 

تن�صيقه مع ت�صاميم خمتلفة. 

Blazer

Cardigan

Alessandra Rich

Ralph & RussoDries Van NotenSaint Laurent Paris

LoveShackFancy
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برزت  الدنيم  �رصوال  على  الظاهرة  الدرزات  �صيحة 

 Stella McCartneyو  Chanel مثل  عرو�س  خالل 

منت�رصة  اأ�صبحت  والآن   ،2020 و�صيف  ربيع  ملو�صم 

اإن�صتقرام.  و�صور   
ّ
الإلكرتوين ق 

ّ
الت�صو مواقع  على 

قمي�س  مع  قيه 
ّ
ن�ص الفينتاج،  باأ�صلوب  مة 

ّ
مطع لإطاللة 

 وتاأّلقي هذا ال�صيف.
ّ
اأبي�س قطني

 Topstitched
Denim Jeans

 Half Sleeve
 Shirt

بالنقو�س  املغّطاة  تلك  اإىل  نة 
ّ
امللو القم�صان  من 

ات 
ّ

من�ص على  ر�صدناها  جميعها  ة، 
ّ
ال�صتوائي

 من اأن 
ّ
عرو�س مو�صم ربيع و�صيف 2020، ول بد

ينتقل هذا الت�صميم اإىل خزانتِك الآن.

Isabel Marant
Étoile 

Valentino

 Jacquemus
mytheresa.com

Jonathan Simkhai Max Mara

Ssone



JAMALOUKI.NET65

 
ّ

�ضواء كان عري�ضًا اأم رفيعًا، احلزام اجللدي

اأناقة  ويزيدها  اإطالالتِك  ليعّزز  حا�رض 

يف  وع�رضي  كال�ضيكي  اأك�ض�ضوار  وجمااًل. 

جمموعة  اإىل  اإ�ضافته  عن  تغفلي  ال  اآن، 

اأك�ض�ضواراتِك.

ل الذي عليِك البحث عنه عند 
ّ
التف�ضيل االأو

املنتفخة.  االأكمام  هو  للف�ضاتني،  ق 
ّ
الت�ضو

ات كفيلة 
ّ
ال�ضيحة امل�ضتوحاة من الثمانيني

 ف�ضتاٍن ملفت ومنا�ضب الإطالالتِك 
ّ

بجعل اأي

ة.
ّ
ة وامل�ضائي

ّ
النهاري

Leather Belt

 Puff sleeve
dress

كّل  يف  عنه  غنى  ال  االأبي�ض  التي�ضريت 

مو�ضم وخمتلف املنا�ضبات، لكن هذا الربيع 

ة منه من 
ّ

قومي بتو�ضيع جمموعتِك اخلا�ض

بالر�ضوم  ن 
ّ
املزي التي�ضريت  اإ�ضافة  خالل 

ة املرحة.
ّ
الغرافيكي

GraPhic  T-shirt

BalmainSaint Laurent Paris

Mara HoffmanJohanna Ortiz Andrew Gn
net-a-porter.com

Alexander McQueen
Acne Studios
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واجهة  اإىل  املو�ضم  هذا  والوا�ضع  الق�ضري  ال�رضوال  عاد 

على  احر�ضي  اجلريء.  اجللد  بقما�ض  وبرز  املو�ضة، 

مع  قيه 
ّ
ن�ض ال�ضيف،  مو�ضم  خالل  الت�ضميم  هذا  اقتناء 

�ضرتة بالّلون نف�ضه وكاأّنِك تعتمدين بّزة، اأو مع تي�ضريت 

ة.
ّ
ب�ضيط الإطاللة مريحة وعفوي

 ،
ّ

دات الّلواتي يع�ضقن االأ�ضلوب االأنثوي
ّ
اإْن كنِت من ال�ضي

ت�ضل  التي  تلك  اأي   ،Pencil رة 
ّ
تنو تكون  اأن   

ّ
بد ال 

هذا  اإطالالتِك.  يف  ة 
ّ
اأ�ضا�ضي قطعة  الركبة  حدود  عند 

املو�ضم، اختاري التالعب باالأقم�ضة قلياًل واعتمديها 

ة لتاأثري م�ضاعف.
ّ
اقة اأو جلدي

ّ
باأقم�ضة بر

 Leather Culotte
Shorts

Pencil Skirt

VinceBottega Veneta Ganni

Gucci Roland Mouret Ganni
matchesfashion.com
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من   Chanel دار  ت�ضاميم  تخلو  ال 

لالأناقة!  رنا 
ّ
ت�ضو ى 

ّ
تتحد التي  املفاجاآت 

هذا ال�ضندال، من بني ت�ضاميم الدار ملو�ضم 

اقتناوؤها.  عليِك  التي   2020 و�ضيف  ربيع 

ة 
ّ
ماد من  م�ضنوع  ومريح،  اأنيق  ت�ضميمه 

الاّلمعة  ال�ضرتا�ض  وحبيبات  ال�ضاتان 

متوّفر  كما  الطول،  ط 
ّ
متو�ض بكعب  ومرفق 

بالّلونني االأبي�ض واالأ�ضود.

 Cassandra حقيبة  عادت  جديد،  بحجٍم 

بت�ضميٍم   Saint Laurent Paris دار  من 

عة، 
ّ
متنو واألواٍن  جاٍت 

ّ
وبتدر  

ّ
ع�رضي

 خمتلفة، 
ّ
كاالأحمر، االأبي�ض واالأ�ضود ومواد

جلد  بنق�ضة  عة 
ّ
املطب وتلك  ة 

ّ
اجللدي منها 

الدار  ب�ضعار  الت�ضميم  هذا  ز 
ّ
يتمي التم�ضاح. 

والتعديل.  للنزع  القابل  واملقب�ض   
ّ
الذهبي

مهما  دات 
ّ
ال�ضي جميع  حتاكي  احلقيبة  هذه 

لياًل  اعتمادها  وي�ضهل  اأذواقهّن،  اختلفت 

قيها مع هودي 
ّ
ونهاراً. الإطاللة كاجوال، ن�ض

ة 
ّ
و�رضوال جينز، اأو اعتمديها مع بّزة ر�ضمي

قة واأكرث اأناقة.
ّ
اأو ف�ضتان الإطاللة منم

 CHANEL
Sandals

 SAINT LAURENT
PARIS

Mini Cassandra
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 Sylvie حقيبة  اإطالق   Gucci دار  اأعادت 

من  وامل�ضتوحاة  جديد،  باإ�ضدار   1969
هذه  متتاز  اجلديدة.  ة 

ّ
الكال�ضيكي الفل�ضفة 

تفا�ضيل  مع  د، 
ّ
متجد مبظهٍر  احلقيبة 

الاّلمع  اجللد  الرفيعة،  ة 
ّ
الذهبي ال�ضل�ضلة 

من  مزيجًا  لتنتج  ة، 
ّ
الكال�ضيكي واألوانها 

االأ�ضلوب احلديث والفينتاج.

 GUCCI
Sylvie 1969
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 Louis ة عر�ض
ّ

اكت�صحت حقيبة Carry it من�ص

Vuitton ملو�صم ربيع و�صيف 2020 لتعود بنا 
ز ت�صميم هذه احلقيبة 

ّ
ات. يتمي

ّ
اإىل حقبة ال�صبعيني

تداخلت  الأيقونية،   Reverse مونوغرام  بنق�صة 

املراأة  لتحاكي  فيديو  لأ�رشطة  ر�صومات  فيها 

ميكنِك  كتف  حقيبة  داخلِك.  يف  الكامنة  املرحة 

ة كما يف  رحالت 
ّ
اعتمادها يف الإطاللت النهاري

 .
ّ
ال�صفر بف�صل حجمها الكبري والعملي

  Cream Diorexpress �صندال  دعي 

ة ويف رحالت 
ّ
ام ال�صيف احلار

ّ
يرافقِك يف اأي

م الإ�صدار اجلديد من دار 
ّ
ال�صفر الطويلة. يقد

ًا 
ّ
يدوي وامل�صنوع   Raffia بقما�ض   Dior

ًا 
ّ
�صبابي اأ�صلوبًا  عالية  ة 

ّ
حرفي ات 

ّ
بتقني

ينع�ض اإطاللتِك.

 DIOR
 Cream Diorexpress

Thong Sandal

  LOUIS VUITTON
Carry it Tote Bag
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ال�ضعور  دون  باأناقة  التنّزه  باإمكانِك  بات 

 Promenade باالإرهاق عرب اعتماد حذاء

من  ال�ضكل  هذا   .Fendi دار  من   Loafers
ليمنحِك  ات يعود 

ّ
ال�ضتيني باأ�ضلوب  االأحذية 

جلده  بف�ضل  اآن،  يف  واالأناقة  الراحة 

الطول  ط 
ّ
املتو�ض العري�ض  كعبه   ،

ّ
الطبيعي

.
ّ
 املطاطي

ّ
واحلزام اخللفي

ملو�ضم   Loewe دار  عر�ض  بنجمة  بي 
ّ

رح

 Balloon حقيبة   :2020 و�ضيف  ربيع 

من  نوعني  من  م�ضنوعة  حقيبة   .Bag
خمتلفة  اأحجام  بثالثة  ممت 

ُ
�ض اجللود، 

�ضكل  على  ت�ضميم  متطّلباتِك.  لتنا�ضب 

ٍب 
ّ
ومكع  

ّ
جلدي برباٍط  مرفق   Bucket

 
ّ
املعدين  Loewe Anagram Dice
تعديله  باإمكانِك  الدار،  �ضعار  يحمل  الذي 

فر باألواٍن 
ّ
، وهو متو

ّ
بح�ضب ذوقِك ال�ضخ�ضي

واأحجام عديدة.

 FENDI
Promenade Loafers

 LOEWE
Balloon Bag
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 Micro حقيبة  ز، 
ّ
التمي حتبني  كنِت  اإذا 

�ضتكون   Valentino من   Rockstud Spike
جات 

ّ
خياراً منا�ضبًا لِك! تتوّفر هذه احلقيبة بتدر

حياتِك  يف  بالتفاوؤل  دِك 
ّ
لتزو ال�ضارخة  النيون 

و�ضل�ضلة  ة 
ّ
املعدني بامل�ضامري  نة 

ّ
مزي ة. 

ّ
اليومي

حقيبة  �ضكل  على  اعتمادها  من  متّكنِك  ة 
ّ
ذهبي

اعتمدتها مع  اإْن   .Crossbody اأو حقيبة  كتف 

ق، 
ّ
منم �ضهرة  ف�ضتان  اأو  وتي�ضريت  جينز  �رضوال 

ز اإطاللتِك.
ّ
�ضت�ضّكل اأك�ض�ضوار مرحًا ميي

 Bottega Veneta بعد اأن ح�ضدت اأحذية

�ضهرًة كبرية خالل املو�ضم املا�ضي، ها هي 

ملو�ضم   BV Curve �ضندال  تطلق  الدار 

هذا  يجمع  خمتلفة.  جاٍت 
ّ
وبتدر الربيع 

كما  ة، 
ّ
والع�رضي ة 

ّ
الكال�ضيكي بني  احلذاء 

النهار  �ضاعات  من  به  االنتقال  ال�ضهل  من 

ًا 
ّ
ا يجعله خياراً مثالي

ّ
اإىل �ضاعات الّليل، مم

املنا�ضبات  ل�ضاحبات  العاملة، كما  للمراأة 

ة الكثرية. 
ّ
االجتماعي

 Valentino
Micro Rockstud Spike Bag

 BOTTEGA
 VENETA

BV Curve Sandals
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مجوهرات تحتفي بالتراث اإلمارايّت 

اإعداد: جويل الدكا�ض

لطالما كانت منطقتنا العربّية عزيزة على قلب دار BVLGARI، واليوم في خطوة 
 .Jannah مبدعة، كّرمتها على طريقتها من خالل مجموعة خاّصة ملكّية أسمتها
آل  زايد  بن  هزاع  بنت  فاطمة  الشيخة  وسمّو  الدار  بين  نوعه  من  فريد  تعاوٌن  هي 
الدار اإليطالّية  إلى  تاريخها وتراثها  التي منحت من ذاتها ونقلت بكّل حّب،  نهيان 
في  اإلطالق  حفل  حضرت  "جمالِك"  راقية.  مجوهرات  إلى  ذلك  كّل  حّولت  التي 
غمرته  حفٌل  العالم.  حول  من  نجوم  بضيوف  ضّج  الذي  ظبي  أبو  اللوفر  متحف 

مشاعر حنين، شغف وانبهار بالقطع الجديدة المفعمة بروٍح شرقّية.

BV
LG

AR
I
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"نحن اليوم نحّقق 
األحالم التي تجّرأنا 

على الحلم بها 
باألمس."

سمّو الشيخة فاطمة بنت هزاع 
بن زايد آل نهيان
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ذات  باالأزهار  مبا�رضًة  ترتبط  اجلديدة   Jannah جمموعة  ة 
ّ

ق�ض

فاطمة  ال�ضيخة   
ّ
ل�ضمو الكثري  تعني  البتالت  هذه  اخلم�ض.  البتالت 

اأرادت  التي  وجّدتها  جّدها  مع  عا�ضتها  ثمينة  ذكريات  د 
ّ
وجت�ض

اأي�ضًا  البتالت  هذه  ذلك،  جانب  اإىل  املجموعة.  هذه  اإهداءهما 

عديدة  ة 
ّ
�رضقي  

ٌ
ق�ض�ض  .

ّ
االأيقوين زايد  ال�ضيخ  م�ضجد  �ضقف  ن 

ّ
تزي

ة لق�ضم 
ّ
االإبداعي لـLucia Silvestri املديرة  ال�ضيخة   

ّ
�رضدتها �ضمو

املجوهرات الراقية لدى Bvlgari التي بدورها جالت يف اإمارة اأبو 

الكبري  م�ضجدها  هند�ضة  خبايا  اكت�ضفت  ح�ضارتها،  ا�ضتقت  ظبي، 

الت�ضميم  ة 
ّ
ة. �ضلكت عملي

ّ
االإيطالي ة 

ّ
الهوي ومزجت هذه املعامل مع 

 ّ
م�ضارات مليئة بالتحّدي، خ�ضو�ضًا يف انتقاء احلجر الكرمي املثايل

الت�ضميم  ة 
ّ
عملي ذلك  بعد  تبداأ  قطعة.  كّل  ت�ضميم  ينا�ضب  الذي 

جمموعة  �ضمن  خاّلبة  قالدة  يف   .
ّ
النهائي القطعة  �ضكل  و�ضياغة 

 عليه من اخللف 
ٌ
، حمفور

ّ
د الكولومبي

ّ
 من الزمر

ٌ
Jannah، يلمع حجر

 ال�ضيخة فاطمة تكرمي 
ّ
ة، حيث اأرادت �ضمو

ّ
ا�ضم "زايد" بالّلغة العربي

ن املجموعة ت�ضاميم برو�ض، تيجان، 
ّ
جّدها ب�ضكٍل حميم، كما تت�ضم

ة لدى الدار 
ّ
عقود وغريها من القطع، تتفّتح فيها االأزهار االأيقوني

ة. 
ّ
وباألواٍن جميلة مفعمة باحليوي

ن �ضقف م�ضجد ال�ضيخ زايد 
ّ
 البتالت التي تزي

�ضّكلت م�ضدر الوحي للمجموعة

Sonam Kapoor
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"لقد حّفزتني سمّو 
الشيخة فاطمة كثيرًا 
لخلق قطعة فريدة. 

وسط هذا التبادل 
الثقافّي، ألهمتني 

الكتشاف قدرة إبداعّية 
جديدة، والنتيجة كانت 
أكسسوارًا للشعر فيه 

زخرفة أنيقة، أنثوّية وغير 
متوّقعة".

Lucia Silvestri
المديرة اإلبداعّية لقسم 

المجوهرات الراقية

Lucia Silvestri
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جمموعة  �ضمن  املبهرة  املجموهرات  اأكرث  من 

عباءة  �ضكل  على  مة 
ّ
امل�ضم القالدات   ،Jannah

 Bvlgari دار  لدى  املعروفة   Poncho اأو 

الكتفني  وتك�ضو  ال�ضدر  اأعلى  على  متتّد  والتي 

باأحجارها الثمينة. تتطّلب كّل قالدة 1200 اإىل 

واحد،   
ّ
حريف قبل  من  العمل  من  �ضاعة   1500

القوالب  �ضانعي  من  كامل  فريق  مب�ضاعدة 

�ضني بَقطع االأحجار الكرمية!
ّ

واملتخ�ض

Sonam Kapoor
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M A U R O  D I  R O B E R T O

INTERVIEW

Bvlgari مدير إدارة وحدة أعمال المجوهرات في

تابعَت مراحل صناعة هذه المجموعة من اليوم األول، أخبرنا 
عن التحدّيات التي واجهَتها؟

طريقة  �أف�ضل  ووجدنا  بحثنا  ذ�تها.  بحّد  ح�ضارة  مع  لنا  ل 
ّ
�لأو �لتعاون  �إّنه 

لعك�س هذه �حل�ضارة يف �لت�ضاميم. كان �لتعامل مع �ل�ضيخة فاطمة �أكرث من 

ة متعّلقة بجّدها 
ّ
ر�ئع، حيث عدنا �إىل تاريخ عائلتها، فاأخربتنا عن رموٍز مهم

لتها �إىل قطع جموهر�ت خّلبة. 
ّ
�لذي �أر�دت تكرميه، مثل �لأزهار، وLuccia حو

�لعلقة كانت �ضل�ضة وفيها �لكثري من �لتقارب و�لجنذ�ب. دولة �لإمار�ت هي 

ة 
ّ
ة مليئة مبختلف �حل�ضار�ت، وكان �لتبادل بينها وبني �لد�ر �لإيطالي

ّ
بلد �ضاب

 ومثمر.
ّ
مثري للهتمام، طبيعي

كيف تصف سمّو الشيخة التي تمزج بشخصّيتها بين الشرق 
والغرب والتي عكستها في مجموعة Jannah؟

ة، لكن هي �أعطتني فكرة ر�ئعة 
ّ
كان من �ل�ضعب �ضابقًا فهم �لعائلة �مللكي

ة عنها، فالعائلة متلك تر�ثًا ر�ئعًا ونظرة و��ضحة للم�ضتقبل. �أجدها 
ّ
وع�رصي

�لتي  ة 
ّ
�لع�رصي �لروح  �جلديدة  �ملجوهر�ت  وقد عك�ضت جمموعة   ً�

ّ
ة جد

ّ
قوي

ها �لأحجام، 
ّ
نات، �أهم

ّ
ة مكو

ّ
ن �لت�ضاميم عد

ّ
تتحّلى بها �ل�ضيخة فاطمة. تت�ضم

�لألو�ن و�لأحجار �لكرمية. لي�ضت �ضارخة، بل هي جمموعة قابلة للعتماد، 

ولي�ضت فقط للعر�س. 

 Bvlgari السوشيال ميديا تحّب أخبار العائلة الملكّية، ودار
بالمقابل هي متمّكنة من العالم الرقمّي. كيف تخّططون 

للترويج لهذا التعاون الفريد من نوعه؟
�لإمار�ت  ويف  �لأو�ضط،  �ل�رصق  منطقة  يف  �ملجموعة  هذه  على  �لإ�ضاءة  نريد 

خ�ضو�ضًا، و�أي�ضًا �ضناأخذها �إىل لندن ومناطق �أخرى. �لأمر يتعّلق باملو�ضوع 

ة.
ّ
ته، و�إذ� كان �ضيعجب �حل�ضار�ت �لغربي

ّ
وقو

في ظّل كّل التغّيرات السريعة التي تحصل في السعودّية، 
ما هي المقاربة االستراتيجّية لدار Bvlgari ّتجاه ذلك؟

ة 
ّ
قوي  Bvlgari �أّن  ونوؤمن  �لعامل  �لد�ر يف  ن�رص  نحن ناجحون ونا�ضطون يف 

ة هذ� �لنهج ونريد تطوير خططنا و�لعمل على 
ّ
 �ملنطقة �لعربي

ّ
وخمتلفة. حتب

ة.
ّ
تعاونات م�ضتقبلي

كيف تصف خبرة Bvlgari في المجال الرقمّي السريع 
التطّور؟

 ونرّكز كثري�ً عليه وننمو �رصيعًا 
ّ
�أّن �مل�ضتقبل هو �لعامل �لرقمي نحن مدركون 

ر �أنف�ضنا كي نلحق بكّل 
ّ
خلله مقارنًة مع �لآخرين. �لوترية �رصيعة، ونحن نطو

ي.
ّ
 و�حل�ض

ّ
�ت �حلا�ضلة يف كّل دقيقة. نوؤمن �أي�ضًا بالتكامل بني �لرقمي

ّ
�لتغري

حو�ر: ماندي مرعب
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ساعة تحّفزِك 
الكتشاف العالم!

اإعداد: جويل الدكا�ض

تلغي  أن  دون  من  العصر  تراعي  كيف  الدار  تعرف  أن 
 LOUIS VUITTON !تاريخها، ليست أسهل مهّمة اليوم
بالتالي  تدرك  لكّنها  أرشيفها،  في  هي  قّوتها  أّن  تعرف 
باتوا  ورجال  نساء  طموحات  إلرضاء  يكفي  ال  وحده  أّنه 
استخدمت  لذا،  واإلبداع.  االبتكار  من  المزيد  يطلبون 
هذه الرموز الثمينة، وأّولها "السفر" كمصدر إلهاٍم دائم 
مجموعة  آخرها  وعصرّي،  جديد  إصداٍر  لكّل  وأساسّي 

 .Tambour Moon Dual Time ساعات
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ما يمّيز الساعات الرجالّية، أّن أرقامها 
استبدلت برموز Louis Vuitton، مثل 

أزهار مونوغرام، حرف V، القفل 
األيقونّي، حقيبة Trunk، أّما سوارها 

مصنوٌع من جلد التمساح.

االأزياء،  االأوىل يف  الدار. هي ملهمتها  ال�ضفر مع  ال نهاية لرحالت 

احلقائب، العطور وحتى ال�ضاعات. يف العام 2002، ابتكرت �ضاعات 

 Tambour Moon رتها يف العام 2017 لت�ضبح
ّ
Tambour وطو

وللمياه،  لل�ضداأ  املقاوم   ،
ّ

القوي  
ّ

الفوالذي باإطارها  ز 
ّ
تتمي التي 

 بدوره 
ّ

واملنحني على �ضكل Concave، يذّكر بقمر الهالل الذي يعرب

 ال�ضفر واملغامرة. ها هي الدار ت�ضتقبل العام 2020 بنموذٍج 
ّ
عن حب

للن�ضاء  �ضاعات  ن 
ّ
Tambour Moon Dual Time يت�ضم جديد 

العالية يف  ة 
ّ
ة واحلرفي

ّ
واأخرى للرجال. ت�ضميم يجمع بني اجلمالي

من  االنطالق  وهو   ،
ّ
االأ�ضا�ضي الهدف  حول  ويدور  العمل،  ات 

ّ
تقني

من  بهالٍة  اإطالالتِك  ة 
ّ
الن�ضائي ال�ضاعة  حتيط  ال�ضفر"!  "فّن  مفهوم 

 
ّ

اأي اإىل  وترافقِك  مع�ضمِك  ن 
ّ
تزي اأن  م�ضتعّدة  ة، 

ّ
كال�ضيكي هي  الثقة، 

 Quartz بحركة  هي  اجّتاهها.  كان  مهما  رحلة  ة 
ّ
اأي ويف  مكاٍن 

الدار،  �ضعار   
ّ
اخلارجي اإطارها  على  منحوٌت   ،GMT وتوقيت 

. قّدمت 
ّ
ة بخّط ذهبي

ّ
االأيقوني اأزهار مونوغرام  قلبها  وحمفورة يف 

من  االأحمر،  اأو  االأ�ضود  بلونني،  متوّفراً  للتبديل،  قاباًل  �ضواراً  الدار 

ز 
ّ
جلد Epi ال�ضهري املرتبط بت�ضاميم Louis Vuitton والذي يتمي

ل قطعة  ن تف�ضّ
َ
ا م

ّ
ج األوانه، عاك�ضًا ملعانًا جمياًل. اأم

ّ
ب�ضالبته ومتو

اٍت من 
ّ
عة بحب

ّ
املر�ض ال�ضاعة  روؤية  �ضيخفق عند  ترفًا، فقلبها  اأكرث 

املا�ض االأ�ضود واالأبي�ض!
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تحقيق موضة

اإعداد: جويل الدكا�ش

لها  جديد  حذاء  شراء  عملّية  أّن  اإلنكار  يمكن  ال 
إيجابّي  بشكٍل  تنعكس  التسّوق  في  خاّصة  لّذة 
على مزاجنا، فكيف إذا كان هذا الحذاء من توقيع 
هذه  تعرفين  ال  كنِت  إذا  عربّية!  نسائّية  موهبة 
سريعًا  عليِك  بعد،  األحذية  لمصّممات  األسماء 
اكتشاف تصاميمهّن وحساباتهّن على انستقرام، 
ال  هّن  أكثر.  تشبهِك  بينهّن  من  هوّية  أّية  وتقّرري 
بل  مجموعاتهْن،  في  الشرقّية  الروح  فقط  ينقلن 
كّل  يمّيز  وعصرّي  جديد  بطابٍع  تنبض  يجعلنها 
واحدة عن غيرها. تعّرفي إليهّن في هذا التحقيق 
مجموعاتهّن  من  جديدة  أحذية  بإضافة  وابدئي 

إلى خزانتِك في الموسم الجديد! 

7 دور أحذية عربّية 
تنافس الماركات 

العالمّية!
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خطت نحو العالمّية
�أّن  ع عند �لأ�سفل، تعرفني مبا�رشًة 

ّ
عندما ترين �لكعب �ملرب

هذ� �حلذ�ء هو من �سنع Amina Muaddi! �أ�سلوبها ي�سّكل 

دومًا  تهدف  و�جلر�أة،  �لب�ساطة  �حلد�ثة،  بني  ًا 
ّ
مثالي مزيجًا 

ة 
ّ
بالنوعي متاأ�سل  و�إّنا  ومبتكر،  جديد  هو  ما  كّل  لتقدمي 

ت�ساميمها،  على   
ّ
عاملي طلب  هناك  �لعالية.  ة 

ّ
و�حلرفي

 Rihanna ات، مثل
ّ
خ�سو�سًا بعد �أن باتت �لنجمات �لعاملي

وBella Hadid �سمن لئحة زبائنها   Kendall Jenner
�ل�سّفاف   Begum حذ�ء  �سّكل  ذلك،  عن  ف�ساًل  ات. 

ّ
�لوفي

هو�س   ،
ّ

�لع�رشي �سندريال  كحذ�ء  يبدو  �لذي  توقيعها  من 

�ساحة  لها يف  ل ظهور 
ّ
�أو �لعامل.  �ملو�سة من حول  ات 

ّ
حمب

�سنتني،  من  �أقّل  يف  �إذ�ً   ،2018 �لعام  يف  كان  �ملناف�سة 

مثل  ة، 
ّ
عاملي �أزياء  دور  مع  وتعاونت  �سمعتها  مّكنت 

مة 
ّ
�مل�سم تقّدمه  ما   .Fentyو  Alexander Vauthier

للتد�ول  وقابلة  جّذ�بة  ماّدة  �سّكل  ة 
ّ
�لروماني  – ة 

ّ
�لأردني

يف  لها  �لف�سل  يعود  �لتي  �ن�ستقر�م  ة 
ّ

من�س على  و�لن�رش 

 Amina د�ر  �أحذية  �أّن  ذكر 
ُ
ي �لربق.  ب�رشعة  ��سمها  �نت�سار 

 ت�سميمها يف باري�س وت�سنيعها يف �إيطاليا. 
ّ
Muaddi يتم

 عن 
ّ

�لتي تعرب تها 
ّ
لها على هوي �أجدد جمموعة  حافظت يف 

خرز،  حمّددة،  ة 
ّ
هند�سي ات 

ّ
ق�س  :Femme Fatale �أ�سلوب 

�ألو�ن �لنيون �لز�هية... 

Rosie Huntington-
Whiteley

Kendall Jenner
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كانت   Andrea Wazen ة 
ّ
�للبناني مة 

ّ
�مل�سم

خربة  �أخذت  �أن  بعد   2013 �لعام  يف   �نطالقتها 

 ،Elie Saab ة، مثل
ّ
و��سعة خالل عملها مع دور عاملي

 .Rupert Sandersonو  Christian Louboutin
�لأحذية  يف   PVCلـ� �أ�سلوب  على  برتكيزها  ��ستهرت 

 !It Piece مها 
ّ
تقد كّل قطعة  ا جعل 

ّ
�ل�سبك، مم وعلى 

ًا يف بريوت، لكّنها 
ّ
مة وم�سنوعة يدوي

ّ
�أحذيتها م�سم

ل هذه �لعالمة 
ّ
باتت �لآن منت�رشة حول �لعامل، لتتحو

يف  �عتماد�ً  �لأكرث  بني  من  و�حدة  �إىل  ة 
ّ
�لتجاري

�لبوت�س  حذ�ء  �لآن  حتى   
َ

نن�س مل  �لنجمات.  �أو�ساط 

Jennifer Lopez يف  ة 
ّ
�لذي �نتعلته �لنجمة �لعاملي

2019، خالل جولتها  �أغ�سط�س  حفلتها يف م�رش يف 

عاٍل  بوت�س  �لنتيجة  فكانت   ،It’s My Party ة 
ّ
�لفني

و�سيف  ربيع  جمموعة  �لأخ�رش.  �لنيون  بلون   
ّ
ي�سع

ك�ساك�س  فيها  مرحة  �لأحذية  كالألعاب،  هي   2020
و�رش��سيب، تتحّلى باألو�ن �لبا�ستيل، لتكون �لت�ساميم 

ة يف �إطاللتِك.
ّ
�لأكرث �أنثوي

أنوثة، عصرّية والكثير من المرح!

Hailey Bieber
 Alessandra
Ambrosio

 JamaloukiCon مة حدث
ّ
ت �مل�سم

ّ
خ�س

 Gloria 2019 بت�سميم و�إطالق حذ�ء
 بـ3 �ألو�ن نيون �سارخة ومرفق 

ّ
�حل�رشي

ب�سو�ر للكاحل بالألو�ن نف�سها.
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عالمة Gasah Studio ل تقت�رش على �لأحذية، بل 

ة 
ّ
ة ع�رشي

ّ
ات هند�سي

ّ
تقّدم �أي�سًا ت�ساميم عباء�ت بق�س

ل من خاللها جمموعة �أحذيتها �لفريدة من نوعها!
ّ
تكم

حذاء من رمال الصحراء!
ة �سيخة �لعلي، مكّنتها �أن ت�ستحدث 

ّ
مة �لإمار�تي

ّ
نظرة �مل�سم

خمتلفة  مبو�سة  و�أك�س�سو�ر�ت(  )�أزياء  ة 
ّ
م�ستقبلي ت�ساميم 

 Gasah ة، من خالل �إطالقها د�ر
ّ
ومفعمة بالثقافة �خلليجي

Studio منذ �لعام 2017. هي �ليوم فقط يف عمر �لـ24، وقد 
��ستطاعت �أن متزج بني �لقدمي و�جلديد بطريقٍة غري معهودة، 

م�ستخدمًة مو�ّد �ستفاجئِك. ترّكز يف �لأحذية على ت�سميمني 

حذ�ء  كعب  ميتلئ  بامتياز.  تها 
ّ
هوي لتج�سيد  كافيني  فقط، 

ة، 
ّ
�لعربي �لإمار�ت  �سحر�ء  برمال  �لعري�س   Kuthub

ة مع كّل خطوة تقومني بها، 
ّ
�لرملي �لكثبان  ليحاكي حركة 

حذ�ء  باملقابل  ميزج  �لبادية.  ح�سارة  من  م�ستوحى  وهو 

�نتعاله  Nakhla بني ت�سميمي بابو�س وLoafer فيمكنِك 
عِك هذه 

ّ
ة. ت�سج

ّ
ز بر�سم �لنخلة �لعربي

ّ
كما ت�سائني، كما يتمي

 
ّ

مة على �لفتخار بعروبتِك و�رتد�ء �لأزياء �لتي تعرب
ّ
�مل�سم

عن ح�سارتِك �جلميلة مبعانيها وكّل �أ�سكالها.

Ascia يار� �لنملة
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عيٌن ال تغيب عن الحذاء
�ل�سغر،  منذ  ب�سغفها  لتلحق  ة 

ّ
�ملالي �لعلوم  عامل  تركت 

وهو ت�سميم �لأحذية! Jennifer Chamandi من �أ�سوٍل 

�ست 
ّ

ة هي فعاًل �مر�أة طموحة، عادت للدر��سة وتخ�س
ّ
لبناني

ة 
ّ

يف ت�سميم �لأحذية يف لندن قبل �أن تفتتح د�رها �خلا�س

بت�ساميمها  �لن�ساء  �أعجبت  ما  �رشعان   .2016 �لعام  يف 

 و�لذي تربز فيه عالمتها �لفارقة 
ّ
ذ�ت �لطابع �لكال�سيكي

Eye of the Needle، �أي �سكل عني �لإبرة �سمن حز�ٍم 
هذ�  �لت�سميم.  �سمن  �أو  و�أنوثة  برّقة  �لكاحل  حول  يلتّف 

�لنت�سار جعلها ت�سبح �رشيعًا متوّفرة لدى متاجر ومو�قع 

 Bergdorf Goodman ،Harrods مثل  ة، 
ّ
عاملي

وغريها.   ،Neiman Marcus ،net-a-porter.com
حني  يف  لندن،  يف  مركزها  على  مة 

ّ
�مل�سم حتافظ  �ليوم 

. �لنجمة 
ّ
 عرب م�سغٍل �إيطايل

ّ
ة تنفيذ �لت�ساميم تتم

ّ
�أن عملي

ات 
ّ
حمب بني  من  هما  ر�نيا،  و�مللكة   Amal Clooney

�لد�ر، �سبق و�عتمدتا ت�ساميمها يف �أكرث من �إطاللة.

"النساء الّلواتي 
يعتمدن أحذيتي هّن 

نساء في مهّمة"

تحقيق موضة

Amal Clooneyمللكة ر�نيا �لعبد�هلل�
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�سة د�ر 
ّ
Emma Boutros موؤ�س ة 

ّ
�للبناني مة 

ّ
مترح �مل�سم

للمر�أة  تخلق  �أن  تريد  مهنتها،  �أد�ء  �أثناء   Poise Design
وتفهم  فتخاطب  ًا، 

ّ
عادي ًا 

ّ
كال�سيكي حذ�ء  ولي�س  "جتربة" 

وليدة  هي  د�رها  فاإّن  �لو�قع،  يف   .Millennial ن�ساء  لغة 

 A-Plus ة، ففي �سغرها، منعها مقا�سها
ّ
جتربتها �ل�سخ�سي

ة و�بتكار، فاأطلقت �لعنان لالإبد�ع 
ّ
من تن�سيق �أزيائها بحري

يف �أحذيتها، وهنا �كت�سفت �سغفها. تتعاون د�ئمًا مع عّدة 

مني، �أبرزهم Rami Kadi �لذي �أطلقت معه جمموعة 
ّ
م�سم

�لثاين  خّطها   Emma �أطلقت   ً�
ّ
موؤخر بالعر�ئ�س.  ة 

ّ
خا�س

من �لأحذية Avenue Des Reves، �لذي ي�سمل ت�ساميم 

خمتلفة م�سنوعة يدويًا يف لبنان من قبل حرفيني حمليني، 

��ستخد�مها  �أعيد  و�أقم�سة  جلود  خمزون  بو��سطة  و�لأهم 

بهدف وقف �لهدر وتطبيق مبد�أ �ل�ستد�مة.   

أحذية جريئة ومريحة

Maye Musk

Rami Kadi X Poise Design

ل ما ��ستهرت به وجذب 
ّ
 �أّن �أو

َ
ل نن�س

�لأنظار �إليها، كان ��ستخدمها لنق�سة 

ة يف �لت�ساميم.
ّ
ة �لعربي

ّ
�لكوفي
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هوّية ال تتقّيد بالصيحات

لنف�سها   Rana Cheikha ر�سمت  �ساعدة،  ة 
ّ
لبناني مة 

ّ
م�سم

�حلذ�ء  ة 
ّ
وهيكلي نق�سة  على  تركيزها   

ّ
فان�سب ًا، 

ّ
خا�س خّطًا 

بعد  �لر�ئجة.  �ملو�سة  �سيحات  عن  �لنظر  بغ�ّس  ة، 
ّ
كاأولي

در��سة �لت�سميم �جلر�فيكي يف بريوت، �نتقلت لدر��سة ت�سميم 

�إيطاليا، وهناك وجدت �سغفها، �سقلت موهبتها  �لأحذية يف 

عرب �مل�ساركة يف ور�س عمل يف تالل تو�سكانا و�إيطاليا ويف 

 �لربتغال، �إىل جانب حرفينّي تعّلمو� �حلرفة وتناقلوها 
ّ
�سمايل

ة بالن�سبة لها هي قبل كّل �سيء، وهدفها 
ّ
من جيل �إىل �آخر. �لنوعي

�أن تقّدم �لر�حة و�لدميومة، لت�سبح هذه �ملعايري بالتايل �أجز�ء 

�لأحذية  ت�سّنع  ��سمها.  حتمل  �لتي  د�رها  ة 
ّ
هوي من  ة 

ّ
�أ�سا�سي

ني 
ّ
حرفي مع  وتتعاون  �لربتغال  يف  ة 

ّ
�لطبيعي �جللود  من 

حذ�ء.  كّل  يف  �لأبعاد   
ّ
ثالثي �أ�سلوبًا  �أي�سًا  لين�سجو�  ني 

ّ
وتقني

 بالن�سبة 
ّ
�ل�سفر و�ل�ستك�ساف ي�سّكالن م�سدر �لوحي �لأ�سا�سي

لـRana، وجمموعة "Wander" لربيع و�سيف 2020 �أخذتها 

�ملحليني  �ل�سّكان  من  تعّلمت  حيث   ،
ّ
�لأفريقي �أوغند�  بلد  �إىل 

لبنان  �إىل  بها  وعادت  ة 
ّ
�ليدوي لل�سناعات  ة 

ّ
�لتقليدي �لطرق 

لت�سنع من خاللها ت�ساميمها مب�ساعدة خرب�ء يف هذ� �ملجال.

تحقيق موضة

Wander By Rana Cheikha جمموعة
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أحذية عصرّية مطّعمة 
بتراث المغرب

 
ّ
�سها �لثنائي

ّ
مل يعد جديد�ً علينا ��سم د�ر �أحذية Zyne �لتي �أ�س

من  مبا�رشًة  تعرفينها   .Laura Pujolو  Zineb Britel
ة، 

ّ
�لعربي ة 

ّ
�لهوي فيه  تتجّلى  �لذي  �حلذ�ء  على  �لأوىل  نظرتِك 

 ،
ّ

�لتقليدي  
ّ
�لرت�ث �ملغربي ة. هي �سورة عن 

ّ
�ملغربي وحتديد�ً 

�لبد�ية. هذ�  تها منذ 
ّ
�لذي ر�سم هوي �لبابو�س  ��ستهرت بحذ�ء 

حدث  خالل  �لأحذية  فئة  عن  باجلائزة  تفوز  جعلها  ز 
ّ
�لتمي

Fashion Trust Arabia يف �لعام �ملا�سي. عنا�رش عديدة 
م�ستد�مة،  �أّنها  �أبرزها  لالهتمام،  مثرية  �لد�ر  هذه  جتعل 

ة، 
ّ
ة ن�سائي

ّ
ة وتتعاون مع يد عاملة حرفي

ّ
ت�ستخدم مو�ّد حملي

للن�ساء  �ملغرب،  يف   100% م�سنوعة  ت�ساميمها  لتكون 

 Meghan �نتباه  لفتت  �ملبادىء  هذه  �لن�ساء!  �سنع  ومن 

للقاء  ة 
ّ
�لأندل�سي �لرباط  حد�ئق  زيارتها  خالل   Markle

 ،Harry ني �ملحلينّي يف �ملغرب برفقة زوجها �لأمري
ّ
�حلرفي

بع�س  ب�رش�ء  وقامت   Zyne مكان عر�س  عند  توّقفت  حيث 

�ستي �لد�ر. 
ّ
�لت�ساميم بعد �أن حاورت موؤ�س

Laura Pujolو Zineb Britel تان
ّ
�مل�سمم

Meghan Markle أثناء مقابلتهما�
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السترة األيقونّية

�إعد�د: جويل �لدكا�س

سترة Bar، أقوى من صيحات الزمن، هي القطعة التي منذ البداية تماشت 
مع شخصّية المرأة ومنحتها أسلوبًا أنثوّيًا بطابٍع ذكورّي، كسرت معايير 
 Monsieur Dior برجوازّية أسرت راحتها أو رغبتها في ارتداء ما تريد. ذكاء
ال  التي  الموضة  في  الحركة  هذه  وأطلق  الرغبة،  هذه  جّسد  الذي  هو 
تنطفئ والتي تعشقها أجيال النساء اليوم. هّن مقتنعات، بأّنه ال يمكن 
تتأّخر  لم  الخزانة.  في  األساسّية  القطعة  ألّنها   ،Bar سترة  عن  التخّلي 
خالل  ومن   2020 مجموعات  في  تجديدها  من   Maria Grazia Chiuri

منحها طابعًا يدعم رسالتها األساسّية لدى DIOR: "القّوة للنساء". 

BAR JACKET
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"سترة Bar هي عنصر 
 .Dior أيقونّي لدى دار
هندستها ممّيزة جّدًا، 

وكأنها منحوتة. ال أراها 
مرتبطة بنوع محّدد من 

النساء، بل كقطعة مرغوبة 
."Dior ألّنها رمز من رموز

Maria Grazia Chiuri

©
Po

l B
ar

il

 Christian Dior  من جمموعة

للخياطة الراقية لربيع و�صيف 1947
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خالل  ة 
ّ
�لأيقوني  Bar �سرتة  ظهور  على  ت 

ّ
مر �سنة   73

 Ligne ��سم  حتت   Christian Diorلـ �لأوىل  �ملجموعة 

وهو   ،The New Look و�سف  بها  لريتبط   ،Corolle
رئي�سة   Carmel Snow وقتذ�ك  عنه  ت 

ّ
عرب �لذي  �لو�سف 

يف  جديد  نهج  عن  معلنة   Harper’s Bazaar جمّلة  حترير 

 Shantung حرير  قما�س  من  ة 
ّ
�أيقوني �سرتة  �ملو�سة!  عامل 

نحو  تّت�سع   
ّ
ثم فتمدحه،  �خل�رش،  عند  ت�سيق  ة، 

ّ
هند�سي ة 

ّ
بق�س

�بتكارها  باإعادة   Christian Dior ��ستمتع  ر. 
ّ
بتحر �لأ�سفل 

��ستلم  �لر�قية.  للخياطة  جمموعة   22 و�سمن  م�سريته  طو�ل 

ك 
ّ
مت�س �لذي   Yves Saint Laurent �لأمور  زمام  بعده  من 

بني  من  نتذّكر   .Trapèze �سكل  منحها  لكّنه  �ل�سرتة،  بهذه 

 Marc Bohan �لد�ر،  �إد�رة  على  تعاقبو�  �لذين  �ملبدعيني 

تبعه  ة، 
ّ
و�أنثوي هدوء�ً  �أكرث  �ل�سرتة  يف  �لأحجام  جعل  �لذي 

ة 
ّ
Gianfranco Ferré �لذي عاد و�أغناها باأحجاٍم هند�سي

�سكب  �لذي   John Galliano �مل�سرية  تابع  بها.  مبالغ 

 ،Bar �سرتة  على   
ّ
�مل�رشحي  -  

ّ
�لدر�ماتيكي �أ�سلوبه  من 

عليها  ة 
ّ
�لع�رشي ب�سمته  طبع  �لذي   Raf Simons َخَلفه 

 Maria Grazia �أتت   ،2015 �لعام  يف  �لو��سحة.  اته 
ّ

بق�س

ة لدى Dior، فقادت 
ّ
ة �لإبد�عي

ّ
ل �مر�أة تدير �لعملي

ّ
Chiuri �أو

�سرتة  بالطبع  بطلتها  ة، 
ّ
فني  – ة 

ّ
ن�سوي نه�سة  نحو  �لت�ساميم 

ة V عند �لرقبة. 
ّ

Bar بخ�رٍش �أكرث حتديد�ً، �أكتاف ناعمة وق�س
2020، تفّننت  Cruise 2020 وربيع و�سيف   

ّ
يف جمموعتي

مبتكرة،  بحلل  �ل�سرتة  لقولبة  عالية  ات 
ّ
وبتقني برب�عة  �لد�ر 

�سمن مر�حل دقيقة.
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جمموعة  من  �لد�كن  �لأزرق  بالّلون   Bar �سرتة 

ز 
ّ
Cruise 2020، م�سنوعة من قما�س �لتفتا تتمي

�أخذت  �لتمويه.  �أي   ،Camouflage باأ�سلوب 

�هتمامًا كبري�ً منذ مرحلة ر�سمها، �سناعة قما�سها 

وو�سع  قطعها  جمع  �إىل  و�سوًل  �إيطاليا،  يف 

.
ّ
�لّلم�سات �لأخرية عليها يف �مل�سغل �لباري�سي
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موضتي

امرحي بتنسيق 
أكسسواراتِك 
هذا الموسم!

�إعد�د: جويل �لدكا�س

أساس  هي  التنسيق  في  الحرّية 
ربيع  موسم  أكسسوارت  مجموعة 
 LOUIS دار  تقّدمها  التي   2020 وصيف 
الملل،  عن  إطالالتِك  ُتبعد   .VUITTON
تزيدها نكهة عصرّية وتجعلِك السّباقة 
التي  الموضة  صيحات  بآخر  الّلحاق  في 
واعتماد  األوشحة  أهمّية  على  ترّكز 
أسلوب Layering، أي الطبقات المتعّددة 
األكسسوارات.  من  وغيرها  األساور  في 
من  المهّمة  عليِك  أيضًا  الدار  تسّهل 
من  ملهمات  نساء  بـ4  االستعانة  خالل 
في  مرجعِك  جعلتهّن  الرقمّي،  العالم 
تنسيق كّل هذه األكسسوارات الجديدة.
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يف جمموعة �لأك�س�سو�ر�ت �جلديدة، �أ�ساءت �لد�ر بو�سوٍح 

 "�ملونوغر�م" �لذي ما ز�ل حا�رش�ً 
ّ
على رمزها �لأيقوين

تها منذ �لعام 1854، وطبعته بحّلٍة منع�سة على 
ّ
يف هوي

�أو�سحة �حلرير و�لت�ساميم �مل�سنوعة من �جللد. ر�سومات 

 ومرح ليزيد من متعة تن�سيق 
ّ

�نت�رشت �سمن نهٍج ع�رشي

و�لأ�سكال  �لطبعات  �ملو�ّد،  ��ستعانت مبختلف  �إطاللتِك. 

خللق كّل قطعة كي تكون فريدة من نوعها. جند �أي�سًا روح 

�لبوب ووحي من �لفّن، خ�سو�سًا يف و�ساح ABC �ملتوّفر 

ن �ملجموعة 
ّ
 و�لأ�سفر. تت�سم

ّ
باألو�ٍن فرحة، مثل �لزهري

،Jeu de Louis Square مثل  �أخرى،  �أو�سحة 

Tree of... �أمامِك خيار�ت كثرية �أي�سًا   Louis Square
تن�سيقها مع جمموعة  للد�ر ميكن  �أخرى  من جمموعات 

 Party �أ�ساور  مثل   ،2020 و�سيف  ربيع  �أك�س�سو�ر�ت 

 Nanogram �أ�ساور و�أقر�ط  Palm Springs �جلريئة، 
 ...

ّ
�لع�رشي  Louise �لهاتف  غطاء  زة، 

ّ
�ملمي

 Tree Of و�ساح

Louis Square

Le Magnifique نّظار�ت

 Party سو�ر�

Palm Springs

 Planète أقر�ط�

LV

�سو�ر 

 Minigram
Egg Trunk

 Be ربطة �سعر

 Mindful Hair
Scrunchie

�عتمادها  وميكن  ة 
ّ
عملي هي  �لأك�س�سو�ر�ت  هذه  كّل 

�لد�ر  تعاونت  مبدعة،  �أفكار�ً  ت�ستلهمي  كي  طرق.  بعّدة 

 Aimee Song  
ّ
�لرقمي �لعامل  من  ملهمات   4 مع 

  ،Marie Von Behrens ،Devon Carlson
�لذي  �لفيديو  م�ساهدة  �سوى  عليِك  ما   .Aleali Mayو

�أطلقته Louis Vuitton يظهر �لـ4 ن�ساء وهّن ي�ستمتعن 

وملفتة.  ة 
ّ
ذكي خدع  خالل  من  �لأك�س�سو�ر�ت  بتن�سيق 

ر�أ�س،  كع�سبة  �لو�ساح  �عتماد  ميكن  �ملثال،  �سبيل  على 

حقيبة  مقب�س  به  تزيني  �أو  ك�سو�ر  مع�سمِك  حول  لّفه 

ة يف �لختيار، فقط �أطلقي �لعنان 
ّ
Dauphine. �أنِت حر

!
ّ
تلِك وت�سلي

ّ
ملخي
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مجوهراتي

قالدات تعكس شخصّيتِك!

�إعد�د: جويل �لدكا�س

مباشرًة  المضيء  الماس  يرتسم   MESSIKA نقول  عندما 
أيقونّية  باتت  التي أعطته صورة مينيمالّية  في مخّيلتنا! فهي 
وحلمًا لكّل امرأة تحّب هذا النوع من المجوهرات الناعمة. ألّول 
عام  تأّسست  التي  الحديثة   - العصرّية  الدار  مسيرة  في  مّرة 
مجموعة  ضمن  التصاميم  إلى  الملّونة  األحجار  تدخل   ،2005

Lucky Move Colors الجديدة لتحيطِك بطاقة، حّظ وتفاؤل.

M
ES

SI
KA
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�لد�ر  �سة 
ّ
موؤ�س �إىل  بالن�سبة  �لكبري  �لتحّدي  كان 

تخو�س  �أن   Valérie Messika ة 
ّ
�لفني و�ملديرة 

باملا�س.  �س 
ّ

وتتخ�س تربع  فهي  �لألو�ن،  جتربة 

فوجدت  ن، 
ّ
ملو حجٍر  كّل  ة 

ّ
وق�س تاريخ  يف  �نغم�ست 

بر�أيها  �لتي  ة 
ّ
�ملثالي غري  بتفا�سيله  مفتونة  نف�سها 

�إّن  ز�ً. 
ّ
متي �أكرث  وجعلته  ة 

ّ
جمالي ة 

ّ
خ�سو�سي �أعطته 

ملجموعة  جتّدد  �سوى  هي  ما  �جلديدة  �ملجموعة 

حتمل  �لد�ر،  لدى  ة 
ّ
�لكال�سيكي  Lucky Move

 �أّنها تنقل ملن تعتمدها �حلّظ 
ّ
�لرموز نف�سها، و�لأهم

يف  �لذهب  ��ستبدل  ة، 
ّ
ميد�لي عن  كناية  هي  �ل�سعيد. 

�ملزخرفة،  بالأحجار  ة 
ّ
�ملر هذه   

ّ
�لد�خلي قالبها 

كبرية.  جر�أة  عن   
ّ

وتعرب بالأ�سكال  تالعبًا  ن 
ّ
تت�سم

 .Valérie Messika ذوق  نتيجة  فهي  �لألو�ن،  ا 
ّ
�أم

لة لديها، باعتبارها تزيد  جات �ملف�سّ
ّ
�لتدر �ختارت 

و�أي�سًا  فريدة  طاقة  حتمل  و�أ�سعافًا،  �أ�سعافًا  �حلّظ 

�ألو�ن و9 رموز! حجر   9 �أحجار،   9 ة مبهرة. 
ّ
�سخ�سي

 عن �ل�سدق ويعطيِك طاقة كي 
ّ

�مللكيت �لأخ�رش، يعرب

�لأحمر  �لعقيق  حجر  حقيقتِك.  وعلى  ة 
ّ
طبيعي تكوين 

"في مجموعة 
 Lucky Move Colors

المصّممة لتكون مرحة 
وتحمل الحّظ السعيد، 

كانت إضافة األلوان 
خيارًا ال بّد منه".

Valérie Messika

ة وملم�سه 
ّ

يوحي بال�سغف و�حلما�سة، فيه ملعة خا�س

ة 
ّ
كاحلرير. حجر �لعقيق �لأ�سود �لذي يجمع بني �لقو

يعك�س  �لذي   
ّ

�لزهري �لّلوؤلوؤ  عرق  حجر  و�لأنوثة. 

 
ّ
ة ناعمة، �أنيقة وحاملة. حجر Ziricote �لبني

ّ
�سخ�سي

 �ملخاطرة. حجر �لالزورد 
ّ
د روح �ل�سجاعة وحب

ّ
يج�س

ة �لغام�سة �لتي 
ّ
�لأزرق هو كالّلغز، ينا�سب �ل�سخ�سي

بلون  �لإنرت��سيت  حجر  و�أفكارها.  �أهد�فها  جتهلني 

 
ّ
�جلر�أة وحب ة، 

ّ
�حلري على  يدّل   

ّ
�لرمادي �لّلوؤلوؤ  عرق 

 
ّ
حب فيه  �لرتكو�ز  بلون  �لفريوز  حجر  �ملغامرة. 

�حلركة  تهوى  �لتي  ة 
ّ
�حلر �ملر�أة  يجذب  �لكت�ساف، 

وهو  �لأبي�س،  �للوؤلوؤ  عرق  حجر  و�أخري�ً،  و�لرحالت. 

ة. 
ّ

ن ل تتبع �لقو�عد وتخلق قو�نينها �خلا�س
َ
حليف م

رت �أن تطلق 
ّ
ة كثري�ً، قر

ّ
لأّن �لد�ر تقّدر �ملر�أة �ل�رشقي

منطقة  يف  بد�يًة   Lucky Move Colors قالد�ت 

�ل�رشق �لأو�سط يف �سهر مار�س، قبل �أن تعود وتنقلها 

ة 
ّ
�أي و�أنِت  �لعامل.  يف   Messika بوتيكات  �سائر  �إىل 

تِك؟
ّ
ة هي �لأقرب �إىل �سخ�سي

ّ
ميد�لي
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خطوة نحو االستدامة

�إعد�د: جووي غ�سطني

األزياء المستدامة لم تعد مجّرد تصاميم أساسّية 
المجموعات  تعد  لم  وبدورها  اإلبداع،  عن  بعيدة 
بل  الصيحات،  لمعيار  فقط  تخضع  الجديدة 
تّتبعها  األزياء  دور  باتت  التي  المعايير  كثرت 
بات عليها  األزياء،  وأّولها: االستدامة. من جهة دور 
مسؤولّية الحّد من الهدر والتلّوث الناتج عن صناعة 
أكثر  المستهلك  أصبح  أخرى،  جهة  ومن  الموضة، 
معنا  تعّرفي  البيئّية.  وقراراته  خياراته  في  وعيًا 
قامت  التي  األزياء  دور  أبرز  على  التحقيق  هذا  في 
مجموعات  ضمن  البيئة  لحماية  فّعالة  بخطوات 

ربيع وصيف 2020.

مجموعات 
ربيع وصيف 2020 

جهود مضاعفة نحو 
االستدامة
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�أكرث  ت�صبح  لأن  جمموعة  كّل  مع  ة 
ّ
�لفرن�صي �لد�ر  ت�صعى 

للبيئة  �صديقة  بخطو�ت  للقيام  ه 
ّ
وتتنب ��صتد�مة،  و�أكرث 

�ملديرة  �ختارت  و�لعر�ض.  �لإنتاج  جمالت  خمتلف  يف 

ربيع  ملو�صم   Maria Grazia Chiuri للد�ر  ة 
ّ
�لإبد�عي

ية، 
ّ
�رس غابة  و�صط  �لعر�ض  تقيم  �أن   2020 و�صيف 

بهند�صة  �ض 
ّ

�ملتخ�ص  Atelier Coloco مع  بالتعاون 

يف  حديقة  �إن�صاء  على   
ّ
�لثنائي عمل  ة. 

ّ
�لطبيعي �ملناظر 

�أرفقت  �صجرة،   164 نت 
ّ
ت�صم ة، 

ّ
�لباري�صي �لعا�صمة  و�صط 

بها�صتاق PlantingForTheFuture#، �أعيدت زر�عتها 

ة 
ّ
عملي لدعم  و�صو�حيها  باري�ض  يف  خمتلفة  �أماكن  يف 

�لت�صجري. ف�صاًل عن ذلك، مّت توليد �لكهرباء خالل �لعر�ض 

 
ّ

 ��صتخد�م �أي
ّ
من موّلد�ت تعمل على زيت �لكانول، ومل يتم

�صيء  كّل  ليكون  و�ملقاعد،  �لديكور  يف  ة 
ّ
بال�صتيكي  

ّ
مو�د

 و�أقم�صة يعاد تدويرها. �لأمر مل يقت�رس 
ّ
م�صنوع من مو�د

على �لديكور �لذي ر�فق �لعر�ض، لأّن جمموعة �أزياء �لد�ر 

ة، وجعلت 
ّ
لربيع 2020 �أتت كا�صتكمال لهذه �جلهود �لبيئي

لالبتكار.  ة 
ّ
وبد�ئي جديدة  طرق  يف  تغو�ض  مة 

ّ
�مل�صم

طبعات �لأزهار و�لنبات مّت تطبيقها على �لأقم�صة بطرق 

�أو  �أزهار  بتالت  با�صتخد�م  وم�صتد�مة،  للبيئة  �صديقة 

ة �ملعتادة. 
ّ
ات �ل�صناعي

ّ
�لتقني ة بعيد�ً عن 

ّ
نباتات طبيعي

ة من خالل جمع �لبتالت �أو �لور�ق، 
ّ
ًل، مّتت تلك �لعملي

ّ
�أو

 تطبيقها على �لأقم�صة لترتك �أثرها 
ّ
حتليلها وجتفيفها، ثم

ة.
ّ
ة و�حليوي

ّ
ونقو�صها �لطبيعي

دار تحتفل بالطبيعة وتحميها
DIOR

�صوتها   Vivienne Westwood د�ر  �صت 
ّ
كر لطاملا 

قامت   2020 و�صيف  ربيع  وملو�صم  ة، 
ّ
�لبيئي للق�صايا 

�صالون  يف  جمموعتها  �لد�ر  عر�صت  ة. 
ّ
�إ�صافي بخطوة 

دون  ومن  �حل�صور  مو�عيد  تعيني  ل�رسط  يخ�صع   ،
ّ

خا�ض

ت�صاميم،  �ملجموعة  نت هذه 
ّ
ت�صم �أزياء.  وجود عار�صات 

من  �مل�صنوعة   Hoodiesو�لـ �ل�صرت�ت  �ل�رس�ويل،  مثل 

كامل  ب�صكٍل  للتحّلل  �لقابل  و�لكّتان   
ّ

�لع�صوي �لقطن 

خياطة  مّتت  حني  يف  ة. 
ّ
�لطبيعي �ملو�ّد  من  وغريها 

�لقم�صان بو��صطة �لفي�صكوز �مل�صتد�م.

تصاميم قابلة للتحّلل
VIVIENNE WESTWOOD

 "المستقبل هو بالجودة 

وليس بالكمّية... واألقّل 

هو أكثر استدامة!"
Vivienne Westwood
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د

من  �صنو�ت  قبل  �لبيئة  بحماية  نادت  �لتي  مة 
ّ
�مل�صم هي 

قّدمت   2020 ربيع  وملو�صم  �لعامل،   
ّ
يهم �لأمر  ي�صبح  �أن 

حتى  ��صتد�مة  جمموعاتها  �أكرث   Stella McCartney
يحّذر  بفيديو  عر�صها  تبد�أ  �أن  مة 

ّ
�مل�صم �ختارت  �ل�صاعة! 

�لنقر��ض، يف حني  �صة خلطر 
ّ
�ملعر �حليو�نات  �أنو�ع  من 

حماية  جمال  يف  �لنا�صطني  �لطاّلب  من  جمموعة  نّظمت 

حول  للّتوعية  ًا 
ّ
�صلمي �حتجاجًا  معها  بالتعاون  �لبيئة 

لوك   36 عر�ض  مّت  ذلك،  بعد   .
ّ
�ملناخي �لتبّدل  خماطر 

م�صتد�مة،  مو�ّد  من   75% من  �مل�صنوعة  �ملجموعة  من 

مّت  �لتي  �لأقم�صة  تدويرها. من بني  و�أخرى معاد  ة 
ّ
ع�صوي

�لف�صكوز   ،Eco Nappa �ملجموعة،  هذه  يف  ��صتخد�مها 

، قما�ض 
ّ

�مل�صتد�م، �لبولي�صرت �ملعاد تدويره، �لقطن �لع�صوي

 
ّ

Econyl �لقابل للتجديد، �لر�فيا �مل�صتد�م، �لدنيم �لع�صوي
وغريها... قّدمت �لد�ر �صرتة Koba �لأوىل من نوعها �لتي 

�لفرو  من  و�مل�صنوعة  �ملو�صة  �أ�صبوع  خالل  �إطالقها  مت 

، عرب مزج �لذرة و�لبولي�صرت �ملعاد تدويره، كخطوة 
ّ
�لنباتي

زة، �أحيكت 
ّ
، كما يف لفتة ممي

ّ
بديلة ل�صتخد�م �لفرو �حليو�ين

ًا من قبل ن�صاء من مدغ�صقر 
ّ
حقائب �لر�فيا �ملن�صوجة يدوي

لدعم مكافحة �إز�لة �لغابات.

المجموعة األكثر استدامة حتى اآلن!
STELLA MCCARTNEY

"هذا هو مستقبل 

الموضة، هذه ليست 

مجّرد صيحة".
Stella McCartney

Koba ل من �عتمد �صرتة
ّ
Natalia Vodianova �أو
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قيم  دمج  على  �لقائمة  �جلديدة  �ملوجة  من  جزء�ً   Marine Serre د�ر  �صّكلت 

�لأزياء،  من  خطوط   4 �لد�ر  متلك  �لأزياء.  جمموعات  �صمن  �ل�صتد�مة  ومبادئ 

للت�صاميم  �صة 
ّ

�ملخ�ص  Gold �حلمر�ء،  ادة 
ّ
�ل�صج بت�صاميم  ُتعنى  �لتي   Red

ة ب�صيطة 
ّ
ني، White �لتي تقّدم ت�صاميم يومي

ّ
ة �مل�صنوعة من قبل حرفي

ّ
�ليومي

 Green صة للت�صاميم �مل�صتد�مة. مّت موؤّخر�ً دمج خّط �لأزياء�
ّ

وGreen �ملخ�ص

ة خطوط �لد�ر. ملو�صم ربيع 2020، �رتكزت �لد�ر على 50% 
ّ
لي�صبح جزء�ً من بقي

��صم  حملت  �لتي  جمموعتها  لبتكار  ��صتخد�مها  �ملعاد  و�لأقم�صة  �ملو�ّد  من 

. بد�أ �لعر�ض 
ّ
Marée Noire، �أي �لبحر �لأ�صود، يف �إ�صارة �إىل �أكرث من معنى خفي

ة 
ّ
ة �ملعاد تدويرها، مرفقة باأحزمة معدني

ّ
مع جمموعة من �ملعاطف �لبال�صتيكي

لت �إىل �أك�ص�صو�ر�ت وغريها من �لت�صاميم �مل�صتد�مة. 
ّ
�أعيد �إ�صالحها، �أ�صد�ٌف حتو

كذلك بدت �جلهود و��صحة لتحويل �أدّق �لتفا�صيل �إىل ت�صاميم م�صتد�مة مبهرة. 

�لعر�ض، خ�صو�صًا مع  على  و��صحًا  بد�  �لعار�صات  ع 
ّ
تنو �أن  �إىل  �لإ�صارة  جتدر 

ة �لعر�ض.
ّ

ع �لأعر�ق، �لأدو�ر وحتى وجود ن�صاء حو�مل على من�ص
ّ
تنو

مبدأ إعادة االستخدام في صلبها
MARINE SERRE

رت د�ر 
ّ
 حديث �لعامل �أجمع، قر

ّ
 �ملناخي

ّ
يف زمٍن بات �لتغري

ًا من عر�صها ملو�صم 
ّ
Marni �أن جتعل �ل�صتد�مة جزء�ً مدوي

 
ّ
��صتكماًل مل�رسوع فني �لعر�ض  2020. �صّكل  ربيع و�صيف 

عر�ض  خالل   Francesco Risso  
ّ
�لإبد�عي �ملدير  بد�أه 

�صقف  حتت  �حلا�رسون  جل�ض  حيث  ة 
ّ
�لرجالي �ملجموعة 

ة �لتي جمعها فريقه. هذه 
ّ
ُعّلقت عليه �لزجاجات �لبال�صتيكي

�لزجاجات نف�صها ��صتخدمها Francesco لبتكار ت�صميم 

�لتفتا،  قما�ض  ت�صبه  وكاأّنها  لتبدو  ة 
ّ
�لن�صائي �ملجموعة 

�لد�ر،  �أر�صيف  تدويرها من  �أعيد  �أور�ق  ��صتخد�م  ف�صاًل عن 

نعت مقاعد �لعر�ض من �لأور�ق �مل�صغوطة كخطوة 
ُ

كما �ص

 تقدمي هذه �لت�صاميم 
ّ
ذكر �أّنه �صيتم

ُ
ة نحو �ل�صتد�مة. ي

ّ
�إ�صافي

ة. 
ّ
ة ذكي

ّ
ة ت�صويقي

ّ
�صمن �إ�صد�ر�ت حمدودة، كا�صرت�تيجي

الزجاجات البالستيكّية تصبح 
تصاميم حيوّية

MARNI



100JAMALOUKI.NET

 G7 املو�ضة  ة 
ّ
اتفاقي الدار  وّقعت   ،2019 العام  يف 

ل�ضناعة   
ّ
ال�ضلبي التاأثري  من  للحّد   Fahsion Pact

املو�ضة على البيئة، وهي مل تتاأّخر بتنفيذ التزاماتها! 

 Prada جمموعة   Miuccia Prada مة 
ّ
امل�ضم قّدمت 

فكرة  على  مرتكزة  لتكون   2020 و�ضيف  ربيع  ملو�ضم 

تلك  اأي  بها،  اأموالِك  ت�ضتثمري  اأن  ميكن  التي  القطع 

كّل  املتبدّلة  ال�ضيحات  ومبداأ  الزمن  تتخّطى  التي 

ب�ضعة اأ�ضهر. تعمل الدار على تو�ضيع ا�ضتثماراتها فيما 

ا�ضتخدام  ًا عن 
ّ
التخّلي كلي  اال�ضتدامة، من خالل 

ّ
يخ�ص

النايلون مباّدة  وا�ضتبدال   2020 العام  بداية  الفرو مع 

Econyl القابلة الإعادة التدوير مع حلول العام 2021، 
واالأكرث  �ضّنًا  االأ�ضغر  امل�ضتهلكني  جلذب  ة 

ّ
كا�ضرتاتيجي

ة 
ّ
االإيطالي الدار  باتها. 

ّ
وم�ضب ة 

ّ
البيئي للم�ضاكل  وعيًا 

ربيع  مو�ضم  يف  عادت  امُلرتف  باأ�ضلوبها  رفت 
ُ
ع التي 

2020 اإىل االأ�ضول والركائز الب�ضيطة، �ضواء باالأقم�ضة، 
ات اأو حتى الطبعات.

ّ
الق�ض

مجموعة ترتقي فوق الصيحات
PRADA

"الفكرة هي بتقديم 

تصاميم تدوم وال يمكن 

االستغناء عنها أو رميها."
Miuccia Prada
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على  جديد�ً  �أمر�ً  لي�ض  للبيئة،  �صديقة  خطو�ت  �ّتباع 

�صنو�ت   3 منذ  بد�أ  �لذي   Gabriele Moratti م 
ّ
�مل�صم

باإدخال مل�صات م�صتد�مة �إىل جمموعاته! ملجموعة ربيع 

ة �لقابلة 
ّ
و�صيف 2020 ، جلاأ �إىل ��صتخد�م �جللود �لنباتي

، و�أقم�صة �لدنيم �ملعاد تدويرها. 
ّ

للتحّلل، �لقطن �لع�صوي

نعت من �صباك �ل�صيد، يف حني 
ُ

ا �أقم�صة �لليكر�، فقد �ص
ّ
�أم

على  بكثري  �أقّل  تاأثري�ً  يحمل  �حلرير  من  نوع  �نتقاء  مّت 

�لبيئة من �حلرير �ملعتاد. 

الدّقة في انتقاء األقمشة

 PREEN BY
THORNTON BREGAZZI

REDEMPTION

توقيع  من   2020 و�صيف  ربيع  جمموعة  ت�صمل 

 Thea Bregazziو  Justin Thornton مني 
ّ
�مل�صم

و��صتخد�مها.  تدويرها  �ملعاد  �لأقم�صة  من   50%
من  �ملتبّقية  �لأقم�صة  من  �أتت  �ملجموعة  ت�صاميم 

بع�ض  �مل�صتد�م.  �لفي�صكوز  عن  ف�صاًل  �ل�صابقة  �ملو��صم 

ة 
ّ
�لبال�صتيكي �لزجاجات  نعت من 

ُ
�لأخرى �ص �لت�صاميم 

�ملعاد تدويرها ونفايات من�صوجات �مل�صانع. �لنتيجة 

مرحة  طبعات  �ملجموعة   
ّ
لت�صم ر�ئعة،  من  �أكرث  كانت 

ة.
ّ
ات هند�صي

ّ
ة، ف�صاتني �صّفافة، و�صرت�ت بق�ص

ّ
و�أنثوي

صنعت مجموعتها من بقايا األقمشة
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على  يشهدون  من  أّول  هم  مؤّثرون...   أزياء،  منّسقو  مصّممون، 
من  موسم  قبل  الموضة  توّجهات  ويدركون  الصيحات  والدة 
الجديد،  والعصر  المرأة  تحاكي  تصاميم  يبتكرون  انتشارها. 
في  مثالّية.  إطالالت  لخلق  بعناصرها  ويتالعبون  األزياء  ينّسقون 
هذا العدد، 7 شخصّيات عربّية من مختلف مجاالت الموضة قمنا 
بنصائح  ويزّودونِك  الموسم  صيحات  أبرز  لِك  ليكشفوا  بمقابلتها، 

ستجعل منِك فاشينيستا وخبيرة تسّوق هذا الموسم!
�إعد�د: نور عرموين - رميي حرب

مجموعات ربيع وصيف 2020
من منظار خبراء الموضة

ExpertsChoice
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S a u s a n  A l k a d i
الموضة  مدّونة  إطالالت  على  سريعة  نظرة 
على  القاضي  سوسن  السعودّية  األزياء  ومنّسقة 
صيحات  آخر  على  مّطلعة  ستجعلِك  إنستقرام، 
مطّعم  دائمًا  لكّنه  عصرّي،  أسلوبها  الموضة. 
 Must بلمسة من األناقة. إْن كان هناك من تصاميم
Have عليِك امتالكها، فإن لوكاتها ستقودِك إليها، 
 2020 ربيع  صيحات  باعتماد  ترغبين  كنِت  إْن  أّما 

كفاشينيستا، دعي مقابلتنا معها تكون دليلِك.

Fashion Blogger & Stylist

Self  - Portrait
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ما هي الصيحة المفّضلة لديِك 
من موسم ربيع وصيف 2020؟

قًا 
ّ
من�ص كان  �صو�ء   ،Bermudaلـ� �رسو�ل 

مع �صرتة بليزر �أو قمي�ض بطبعات هاو�ي 

.
ّ

للوك عفوي

من مجموعات 
ربيع وصيف 2020 

هذا اللوك من 
 Alexander Wang

هو المفّضل لدّي.

FE
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I 
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20

إطاللة محافظة أعجبتِك من 
مجموعات ربيع وصيف 2020؟

معاطف  من  �لعديد  روؤية  �أحببت 

نة �لتي قّدمتها دور �أزياء 
ّ
Trench �مللو

 Fendi ،Louis Vuitton مثل  عديدة، 

.Balenciagaو

أّي تصميم ستجّددين خزانتِك 
به هذا الموسم؟

بالّلون  �جللد  من  ف�صتانًا  موؤّخر�ً  �بتعت 

�صة جد�ً لعتماده، لأّن 
ّ
�لأخ�رس، و�أنا متحم

�لأبرز  بني  من  هي  ن 
ّ
�مللو �جللد  �صيحة 

هذ� �ملو�صم.

مجموعة األزياء المفّضلة لديِك 
من موسم ربيع وصيف 2020؟

موقع   ،Jacquemus د�ر  جمموعة  �أحببت 

وحقائب  �لز�هية  �لألو�ن  تناق�ض  �لعر�ض، 

�لـMicro...عر�ض ي�صبه ق�ص�ض �خليال! 

"إن كنِت ترغبين 
بتجديد ستايلِك ابدئي 
باعتماد صيحة تناسب 

شخصّيتِك وأسلوب 
حياتِك."

Acne studios

 Microحقائب الـ
والكثير منها... هي 

من القطع التي 
عليِك امتالكها هذا 

الموسم.

ما هو رأيِك وموقفِك ّتجاه 
الموضة المستدامة؟

ميكنني  ت�صاميم  �أجد  �أن  جهدي  �أحاول 

تن�صيقها بطرٍق خمتلفة، و�أخّفف من �رس�ء 

�إّل  �رتد�وؤها  ميكن  ل   Statement قطع 

تني.
ّ
ة �أو مر

ّ
مر
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N o r a  A l  S h a i k h
بل  الصيحات،  بمبدأ  تؤمن  ال  الشيخ  آل  نوره  السعودية  المصّممة 
التي تجعل من تصاميمها فريدة من نوعها دون  بالّلمسة اإلبداعّية 
أن تخسر سباق الموضة السريع. تحيك دومًا رموزًا خفّية تمّجد التراث 
وصيف  ربيع  ولمجموعة  العصرّية،  المرأة  يحاكي  بقالب  السعودّي، 

2020 فقد استكملت مسيرتها في تحقيق ذلك.

Fashion Designer
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إطاللة  لفتت انتباهِك من منّصات عروض 
دور األزياء لموسم ربيع وصيف 2020؟

باأ�صلوب  يتمّتعون  �لذين  �لأزياء  مي 
ّ
م�صم يلفتني 

 
ّ
�إبد�عي لتحٍد  دومًا  بحاجة  لأّننا  عّني،  خمتلف 

م 
ّ
ة �لتي ياأخذها �مل�صم

ّ
 �ملقاربة �حلرفي

ّ
لتحفيزنا. �أحب

و�ملقاربة   ،Loewe د�ر  Jonathan Anderson يف 
مة 

ّ
ة للمو�صة، �لفّن و�لتاريخ �لتي تتبعها �مل�صم

ّ
�لنظري

.Simone Rocha

برأيِك، أّي تصميم على كّل 
امرأة امتالكه هذا الموسم؟

قطعة  متو�زية  غري  ة 
ّ

بق�ص �لقمي�ض 

ة ل يتوّقف زبائني عن طلبها!
ّ
�أ�صا�صي

ماذا كان مصدر الوحي األساسّي 
وراء مجموعتِك لربيع وصيف 2020؟

�إ�صار�ت  حتمل  جميلة  ة 
ّ
ع�رسي مالب�ض  �بتكار 

ة 
ّ
ة �ل�صعودي

ّ
. �ململكة �لعربي

ّ
من تر�ثي �ل�صعودي

بذلك  �لحتفال  و�أريد  ع 
ّ
�لتنو من  �لكثري  حتوي 

من خالل �لأزياء �لتي �بتكرها. 

Marque's Almeida

"الجانب األكثر إرضاًء 
في هذه المهنة 
هو رؤية النساء 

يعتمدن تصاميمي 
في النهاية!"

ما هي الصيحة المفّضلة لديِك من 
موسم ربيع وصيف 2020؟

�عتماد  �أّن  �أدركت  ة 
ّ
�ملهني م�صريتي  خالل 

�أو  باملو��صم  يتعّلق  يعد  مل  �ليوم  �لأزياء 

�لت�صاميم  �بتكار  �أ�صبح  بل  �ل�صيحات، 

يهدف �إىل جعل �ملر�أة ت�صعر باأف�صل حالتها 

تها. 
ّ
ويعك�ض �صخ�صي

ما هو رأيِك وموقفِك تجاه الموضة 
المستدامة؟

�ملو�صة.  وم�صتقبل  هدف  هي  �ل�صتد�مة  �أّن  �أعتقد 

�لعالمة  ة 
ّ
ماهي يف  �لتفكري  �إعادة  يعني  �ليوم  �لبتكار 

 
ّ
ة، من تقليل عدد �ملجموعات �لتي يتم

ّ
ة �لتقليدي

ّ
�لتجاري

�لقيام  على  ذلك  عن  عو�صًا  و�لرتكيز  ًا، 
ّ
�صنوي �نتاجها 

باأعمال �أقّل تلويثًا للبيئة وهدر�ً للمو�رد.

كيف تغّير العمل في مجال الموضة 
اليوم مقارنة مع الوقت الذي بدأت به؟

�خلليج،  يف  �صائعة  تكن  مل  �لأزياء  �صناعة  بد�ياتي  يف 

 
ّ

تغري �ملعتقد  هذ�   .
ّ

جتاري عمل  من  �أكرث  كهو�ية  وتعّد 

مو 
ّ
م�صم طويل.  طريق  �أمامنا  يز�ل  ل  لكّنه  ًا، 

ّ
تدريجي

�لتجزئة  جّتار  �إقناع  حتّدي  يو�جهون  �ملحّليون  �لأزياء 

بعيد�ً  ة 
ّ
�لرئي�صي جمموعاتهم  لإنتاج  يكفي  مبا  بتزويدهم 

ة. �إْن مل نح�صل على 
ّ
ة �لرم�صاني

ّ
عن �ملجموعات �ملو�صمي

.
ّ
، من �ل�صعب جد�ً �لنمو على م�صتوى عاملي

ّ
�لدعم �لإقليمي
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A m i n e  J re i s s a t i

عالمة   Amine Jreissati األزياء  منّسق  أطلق  عندما 
لألزياء  جديدًا  مفهومًا  قّدم   Boyfriend the Brand
بحجمها،  مبالغ  بتصاميم  الجنسين.  تناسب  التي 
متطّلبات  تلّبي  أن  استطاعت  ومينيمالّية  عصرّية 
المرأة والرجل العصرّي على حّد سواء. إكتشفي في 
الذي  الرائجة  والتصاميم  الصيحات  المقابلة  هذه 

ينصحِك بإضافتها إلى خزانتِك هذا الموسم. 

 Fashion Stylist
 Founder & Creative Director of Boyfriend

the Brand

مجموعة األزياء المفّضلة لديَك من 
موسم ربيع وصيف 2020؟

!Jacquemus حتمًا جمموعة

 Bottega هذه الحقيبة من
Veneta على كّل امرأة 
امتالكها هذا الموسم!

VA
LE

N
T

IN
O

 S
S2

0

@boyfriendthebrand

ما هي الصيحة المفّضلة لديَك من 
موسم ربيع وصيف 2020؟

 Short �أو  �لق�صري  �ل�رسو�ل  مع  �لبّزة  �صيحة 

ذها.
ّ
م لكال �جلن�صني، فاإّن �أحب

ّ
Suit وكون �أ�صم

نجمة تعتبرها ملهمة 
موضة في الوقت الحالّي؟

Zendaya بالطبع!

ما هو رأيَك وموقفَك ّتجاه الموضة 
المستدامة؟

لالأزياء   Capsule جمموعة  �أطلقت  لقد 

 The موقع  مع  بالتعاون  �مل�صتد�مة 

�ملعاد  �لقطن  من  Forward Lab، م�صنوعة 
تدويره. تلعب �ال�صتد�مة دور�ً مهمًا يف طريقة 

عالمة  تكون  �أن  ي�صعدن  �ملو�صة.  عامل  ر 
ّ
تطو

نحو  �الأوىل  خطوتها  �ّتخذت  قد   Boyfriend
�الأزياء �مل�صتد�مة.

Peter Do

"ال تتبعي الصيحات التي 
ال تناسبِك وكوني على 

طبيعتِك، هكذا تكونين 
أنيقة في هذا الموسم 

وكّل موسم!"

هذه اإلطاللة المحافظة 
أعجبتني من مجموعة 

.Valentino
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A r a m  K a b b a n i
في  األزياء  منّسقات  أوائل  من  كانت  قباني  آرام 
مع  للتعاون  قادها  بالموضة  شغفها  السعودّية. 
العالمّية  التجارّية  والعالمات  األزياء  دور  من  العديد 
والمحلّية.  في هذه المقابلة الخاّصة تكشف لنا عن 
 ،2020 وصيف  ربيع  موسم  من  المفّضلة  خياراتها 
مع  وستايلِك  خزانتِك  لتجديد  نصائح  لِك  تقّدم  كما 

الموسم الجديد.

Fashion Stylist / Image Consultant

G
IV

E
N

C
H

Y
 H

C
 S

S2
0

معطف Trench المبالغ 
بحجمه  هو التصميم الذي 

سأجّدد به خزانتي!

الحذاء بأسلوب عسكرّي أو 
Combat Boots على كّل 

امرأة امتالكه هذا الموسم

Alexander Wang

Camila CoelhoAimee Song

ما هي الصيحة المفّضلة لديِك 
من موسم ربيع وصيف 2020؟

!Bottega Veneta حقائب

إطاللة  لفتت انتباهِك من منّصات 
عروض دور األزياء لموسم ربيع 

وصيف 2020؟
 Givenchy لف�صتان على �صكل بّزة يف عر�ض�

للخياطة �لر�قية.

إطاللة محافظة أعجبتِك من 
مجموعات ربيع وصيف 2020؟

�لتي   The Row د�ر  جمموعة  �أحببت 

غالبًا ما تقّدم ت�صاميم حمافظة.

نجمة تعتبرينها ملهمة 
موضة في الوقت الحالّي؟

 Aimee Song ملوؤّثرتان�

.Camila Coelhoو

Victoria Beckham

"مهما كان 
اختيارِك، 

استمتعي دومًا 
بما ترتدين!" 
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H o n a y d a  S e r a f i

قصير  وقت  في  نجاحها  أثبتت  سعودّية،  أزياء  مصّممة 
العربّيات  النجمات  إطالالت  ترافق  تصاميمها  لتصبح 
والعالمّيات. تضع هنيدة المرأة في جوهر عالمتها التجارّية، 
تصاميمها،  كّل  في  بها  المرتبطة  والرموز  المعاني  تضّخ 
ليست  أزياء  البتكار  اإلبداعّية  عملّيتها  في  منها  وتستوحي 

للعرض بل لتعتمدها النساء يوميًا ودومًا.

Fashion Designer
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ماذا كان مصدر الوحي األساسّي 
وراء مجموعتِك لهذا الموسم؟

ة ور�ء م�صدر وحيي ملجموعة هذ� �ملو�صم 
ّ

�لق�ص

يف  ولدت  �لتي  هي  �ملز�رعة.  �ملر�أة  ة 
ّ

ق�ص هي 

�صلبة  و�إر�دة  تني 
ّ
ذهب بيدين  مت�صّلحة  رحلة 

�مل�صتقّلة  �ملر�أة  لت�صبح  �زدهرت   
ّ
ثم كاحلديد، 

حملت  �ل�صبب  ولهذ�  �ليوم...  عليها  هي  �لتي 

ر".
ّ
�ملجموعة �إ�صم Evolution �أو "�لتطو

إطاللة ُمحافظة أعجبتِك من 
مجموعات ربيع وصيف 2020؟

و�للوك  �ملبالغة  بال�رسورة  تعني  ل  �ملو�صة 

�لأزياء  عار�صة  دومًا.  تقديره   
ّ
يتم �مُلحافظ 

Halima Aden �عتمدت يف �إحدى �إطاللتها 
قتها 

ّ
ون�ص  Honayda د�ر  توقيع  من  بّزة 

بطريقة حمافظة فبدت بغاية �لروعة!

ما هو رأيِك وموقفِك تجاه 
الموضة المستدامة؟

ة 
ّ
�لإ�صتد�مة لطاملا كانت يف �صلب ��صرت�تيجي

 خ�صائر 
ّ

�لد�ر منذ �لبد�ية. ف�صاًل عن مر�قبة �أي

�أو هدر يف �لأقم�صة، فاإن ت�صاميمي مبتكرة 

خز�نة  يف  د�ئمة  وت�صبح  �لوقت  لتتخّطى 

�ملر�أة بعك�ض  �صيحة "�ملو�صة �ل�رسيعة" �أو 

.Fast Fashionلـ�

برأيِك، أّي تصميم على كّل امرأة 
امتالكه هذا الموسم؟

طبقات  عّدة  على  �ملرتكزة  �للوكات  بر�أيي 

ة ملو�كبة مو�صة �ملو�صم: �ل�رسو�ل فوقه 
ّ
�أ�صا�صي

هذه  �لكاب...  مع  �لف�صتان  �أو  �لبّزة  �لتّنورة، 

ة �أو 
ّ
عة �إذ ميكن �أن تكون ر�صمي

ّ
�لتن�صيقات متنو

كاجو�ل بح�صب طريقة تن�صيق �لت�صاميم.

كيف تغّير العمل في مجال الموضة 
اليوم مقارنة مع الوقت الذي بدأت به؟

لقد و�جهت عدًد� من �لتحّديات يف �لبد�ية خ�صو�صًا 

�صخ�ض   
ّ

لأي كما  و�ملعرفة،  للمو�رد  �فتقاري  ب�صبب 

ة ت�صويق 
ّ
 عملي

ّ
ميكن �أن يقّدم يل �مل�صورة فيما يخ�ض

مي 
ّ
م�صم من  �ل�صاعد  للجيل  بالن�صبة  �أما  �إبد�عاتي. 

ة 
ّ
ة �ل�صعودي

ّ
�لأزياء،  فوز�رة �لثقافة يف �ململكة �لعربي

�ليوم بتقدمي بر�مج كاملة لدعمهم وتوجيههم  بد�أت 

متّكنهم بالتايل من �إطالق �أعمالهم بنجاح.

ما هو أفضل أمر في كونِك 
مصّممة أزياء؟

�لت�صميم هو و�صيلتي للتعبري عن نف�صي. كّل ت�صميم 

�نتهيت  قد  ة 
ّ
فني قطعة  مبثابة  هو  �حلياة  �إىل  يخرج 

من حت�صريها.
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الكشاكش، التول ذو الطّيات 
واألحجام الكبيرة هي حتمًا 
من الصيحات المفّضلة لدي 

هذا الموسم.
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H u s s e i n  B a z a z a
حدودًا،  تعرف  ال  مخّيلة  صاحب  اللبناني  المصّمم 
التالعب  على  بقدرته  الموضة  عالم  أنظار  لفت 
باألقمشة وتصاميمه النابضة باألحاسيس والتي تروي 
 2020 وصيف  ربيع  لمجموعة  مشّوقة.  قصصًا  دومًا 
البتكار   Portu الخيالّية  بصديقته  المصّمم  استعان 
وأقمشة  ألوان  فيها  تتداخل  جديدة،  بقّصات  أزياء 
من  الموسم  صيحات  عن  المزيد  اكتشفي  مختلفة. 

خالل مقابلتنا معه.

Fashion Designer

برأيَك، إلى أّي حّد يمكن اعتبار 
صيحات الموسم قابلة لالعتماد 

وقريبة من المرأة؟
من  قريبة  دومًا  هي  �ل�صيحات  �أّن  �أعتقد 

بتلبية  يرغبون  �أ�صخا�ض  من  وم�صّدرة  �ملر�أة 

متطّلباتها و�حتياجاتها.

ما هو رأيَك وموقفَك ّتجاه الموضة 
المستدامة؟

م�صتد�مة،  ة 
ّ
�لتجاري عالمتي  كانت  لطاملا 

�لت�صاميم  يف  �لن�صيج  بقايا  دومًا  �أ�صتخدم 

��صتخد�م  على  �أي�صًا  �ليوم  و�أعمل  �جلديدة، 

�لأقم�صة �ملعاد تدويرها.
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اإلطالالت األحادّية 
الّلون هي الصيحة 

المفّضلة لدّي 
من موسم ربيع 

وصيف 2020

الفساتين الضخمة 
المرفقة بالكرينولين التي 

 Balenciaga قّدمتها دار
كانت أكثر ما  لفتني من 
منّصات عروض دور األزياء 
لموسم ربيع وصيف 2020

إطاللة محافظة أعجبتَك من 
مجموعات ربيع وصيف 2020؟

 �لتن�صيق �ملحافظ لالأزياء عند 
ّ
د�ئمًا �أحب

.Max Mara د�ر

ما هي برأيَك أبرز صيحات 
موسم ربيع وصيف 2020؟

�جللد  ات، 
ّ
�لثمانيني باأ�صلوب  �لبّزة 

ن وتن�صيق �لطبقات بطريقة �أنيقة.
ّ
�مللو Totême

net-a-porter.com

القميص األبيض 
هو التصميم 
المثاليّ الذي 

على كّل امرأة 
امتالكه هذا 

الموسم وكّل 
موسم.

صديقتي الخيالّية 
Portu من أّيام 

المدرسة صّممت 
مجموعتي لربيع 

وصيف 2020 
وأعطتها الحياة من 

خالل رؤيتها. 
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Valentino

L e e n a  A l b a k r

منّسقة أزياء في وقت الفراغ، لكّن وظيفتها 
متجر  في  الموضة  مشتريات  كمسؤولة 
الرياض تستحوذ على  Harvey Nichols في 
شغوفة  البكر  لينا  هي  هكذا  وقتها،  بقّية 
ما  الموضة.  عالم  في  العمل  جوانب  بكّل 
وصيف  ربيع  مجموعات  في  لفتها  الذي 
بإضافتها  تنصحِك  تصاميم  وأّي   ،2020
الموسم؟  صيحات  لمواكبة  خزانتِك  إلى 

إكتشفي معنا في هذه المقابلة. 

Fashion Buyer / Stylist
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إطاللة محافظة أعجبتِك من 
مجموعات ربيع وصيف 2020؟

د�ر Sally Lapointe قّدمت بع�ض �للوكات 

�للوك  �أحببت  �أحببتها.  �لتي  �ملحافظة 

عر�صها،  �لد�ر  به  �فتتحت  �لذي  �لأبي�ض 

 و�لأبي�ض. 
ّ
وكذلك �لبزّة بالّلونني �لربتقايل

أّي تصميم برأيِك على كّل 
امرأة امتالكه هذا الموسم؟

 منه ملو�صم 
ّ
�لأبي�ض ل مفر �لف�صتان 

�ل�صيف. �صو�ء كنِت تتمّتعني باأ�صلوب 

�ملخاطرة  حتبني  �أو   
ّ
كال�صيكي

يجعل  �لت�صميم  هذ�  �ملو�صة،  يف 

�إطاللتِك تبدو �أنيقة. 
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إطاللة  لفتت انتباهِك من 
منّصات عروض دور األزياء 

لموسم ربيع وصيف 2020؟
 Alexander McQqueen عرو�ض 

تده�صني وتذّكرين باأّنني �أع�صق �ملو�صة. 

كان   2020 و�صيف  ربيع  مو�صم  يف 

 
ّ

هناك ف�صتان ميزج بني �لأ�صلوب �لأنثوي

د �لطريقة �لتي 
ّ
، يج�ص

ّ
�لناعم وذلك �لقوي

�أنظر بها �إىل �حلياة. 

الريش من الصيحات المفّضلة لدّي 
هذا الربيع.  أنصحِك بوضع األقمشة 
البّراقة جانبًا، ألّن التصاميم المزّينة 

 .Statementبالريش هي الـ

Jennifer Fisher

أّي تصميم أو صيحة ستجّددين 
خزانتِك بها هذا الموسم؟

مبعاطف  �أمو�يل  �صاأ�صتثمر  �ملو�صم  هذ� 

Trench و�أقر�ط Hoops �لكبرية �لتي 
 Hailey Bieber �إطاللت  عتني 

ّ
�صج

على �عتمادها.

نجمة تعتبرينها ملهمة موضة 
في الوقت الحالّي؟

ز �لذي تتمّتع 
ّ
 و�ملتمي

ّ
�أحب �لأ�صلوب �خلا�ض

 Rosie Huntington-Whiteley به 

�جلهني.  ودينا   ،Amina Muaddi
يحافظن  جميعهّن  لكّن  خمتلف،  �أ�صلوبهّن 

على حقيقتهّن وطبيعتهّن.

"ابدئي باالستلهام من صور 
Instagram وPinterest لتحديد 

الصيحة التي تعجبِك أكثر إن كنت 
ترغبين بتجديد أسلوبِك." 
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�إعد�د: نور عرموين - رميي حرب

األّول  الجيل   ،Millennialsالـ أو  األلفّية  جيل  الماضي،  العقد  مدار  على 
تبديل  على  التجارّية  العالمات  أجبر  باإلنترنت،  مهووسًا  أصبح  الذي 
اليوم،  "المؤّثرين".  بظاهرة  يعرف  ما  وابتكار  التسويقّية  استراتيجّياتها 
ونحن على أبواب عقٍد جديد، الّلعبة على وشك التغّير مع جيل Z،  موجة 
شبابّية غير تقليدّية من األشخاص. هم ليسوا امتدادًا للجيل السابق، بل 
التعبير  أهمية  على  متفقين  الخاّصة،  وآراءهم  معتقداتهم  يملكون 
الجنسين  بين  الفروقات  العرق،  مثل  مواضيع،  ويعالجون  النفس  عن 
والتغّير المناخّي. هم يصنعون الصيحات وال يتبعونها، والصورة الجميلة 
لمن  األساس  هي  والشخصّية  الموهبة  بل  عليهم،  للتأثير  تكفي  ال 
قد  ما  وكل   TikTok جيل  هم  ميديا".  السوشيال  على  "مؤّثرًا  يعتبرونه 
التكنولوجيا  استخدام  يتقنون  ببساطة  ألّنهم  المستقبل،  في  يوجد 
المؤّثرين  أهّم  هم  ومن   Z جيل  هم  من  قبلهم!  جيل  أّي  من  أفضل 

فيهم؟ إكتشفي في هذا التحقيق.

Gen Z
الجيل الُمصّمم على 

قلب كّل المعايير
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Billie Eilish
المغنّية الثائرة 

 فيها عن م�صاعر 
ّ

باأ�صلوبها �لر�ديكاري و�أغانيها �لتي تعرب

ة 
ّ
�صعبي قاعدة   Billie Eilish �ملغّنية  �كت�صبت  متناق�صة، 

تبلغ   قدوة.  �ليوم  فيها  يرون  �لذين   Gen Z مر�هقي  بني 

�ت وفازت بعّدة جو�ئز 
ّ
19 عامًا، مّت بث �ألبومها مليار�ت �ملر

غنت  �أّنها  كما   ،2019 �لعام  �ألبوم  بينها  من   ،Grammy
 James يف حفل توزيع جو�ئز �لأو�صكار وكتبت �أغنية فيلم

Bond �جلديدة، No Time to Die. �أ�صلوبها يف �ملو�صة 
ل ي�صبه غريها من �ملغّنيات على �لإطالق، بعيد عن �جلر�أة 

بح�صب  لأنه  �لف�صفا�صة،  �لأزياء  على  يرتكز  ة، 
ّ
و�جلاذبي

تعبريها، ل تريد �أن يكون ج�صمها "�أد�ة ت�صويق" لأغانيها، 

ة، وتطلق 
ّ

ل بذلك �إىل �أيقونة مو�صة بقو�عدها �خلا�ص
ّ
لتتحو

H&M. �رس�حتها  �أزياء م�صتد�مة بالتعاون مع  جمموعة 

ة، 
ّ

ة وجتاربها �خلا�ص
ّ
�لعقلي ة 

ّ
بالتعبري و�لتحّدث عن �ل�صح

جعلتها تك�صب �ملزيد من �لحرت�م و�لتقدير من قبل �جليل 

ة.
ّ
ة وحقيقي

ّ
�جلديد �لذي يعتربها موؤّثرة قوي

ما الفرق بين Gen Y وGen Z؟
ة �أو جيل �لـMillennials، ي�صمل �لأ�صخا�ض �لذين ولدو� بني عام 

ّ
Generation Y، هو جيل �لألفي

ة �لتي هي بني 
ّ
ات و�لبع�ض يحّد ذلك عند �لعام 1996. ميّثلون �لفئة �لعمري

ّ
1980 و�أو�ئل �لت�صعيني

ف على �لإنرتنت، تعّلم تقنياته و��صتخدمه بالطرق �ملعروفة �ليوم. 
ّ
ل جيل تعر

ّ
25 و39 عامًا، وهم �أو

ا Generation Z �أو جيل Z، فهو ي�صمل كّل من ولدو� من �لعام 1995 و�صوًل �إىل �لعام 2010 �أو 
ّ
�أم

ة بني 7 و21 عامًا. هم �جليل �لذي 
ّ
2012 �أق�صاه، بح�صب بع�ض �لتعريفات، وهم ميّثلون �لفئة �لعمري

 وثقايّف، 
ّ

ن�صاأ منذ �لبد�ية على �لإنرتنت، ومّت تعريفه على �أّنه �أكرث جيل يتمّتع بتاأثري، �إنفتاح فكري

 ونظرة متقّدمة يف �ملو�صة و�جلمال.
ّ
 وبيئي

ّ
وعي �صيا�صي

:Gen Z مؤّثرو
متعّددو المواهب واألهداف
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Zendaya
أيقونة الجيل الجديد!

�لغناء،  �ملوؤّثر�ت و�ملوهوبات يف   Gen Z �أكرث جنمات  من 

 Disney لتمثيل، وحتى يف جمال �ملو�صة. جنمة من جنمات�

لت يف فرتة ق�صرية �إىل و�حدة من �لنجمات �لّلو�تي يرتّقب 
ّ
حتو

�أ�صلوبها  بف�صل  �حلمر�ء،  ادة 
ّ
�ل�صج على  �إطاللتهّن  �جلميع 

 Zendaya تاأثري  و�ملرح.  �ملخاطرة  على  و�ملرتكز  ز 
ّ
�ملتمي

ل يكمن فقط باأ�صلوبها يف �لأزياء، بل �أي�صًا بف�صل �إظهارها 

�لذي متّثله،  ات 
ّ
�ل�صاب يتمّتع بهما جيل  �لّلذين  و�لوعي  ة 

ّ
�لقو

بالت�صّدي  ��صتهرت  كما  �ملر�أة  حقوق  عن  مد�فعة  فهي 

ذلك  كّل  ة. 
ّ
�لأفريقي �أ�صولها  وبتكرمي  ة، 

ّ
�لعن�رسي للتعليقات 

�لذين   Gen Z مر�هقي  بني  �صمع 
ُ
وي يرتّدد  �صوتها  جعل 

�لتي  �إن�صتقر�م  على  �صفحتها  على  باإخال�ض  يتابعونها 

جتمع �ليوم �أكرث من 65 مليون متابع. هي حتمًا من جنمات 

مع  �لر�ئع  تعاونها  ذكر  نن�صى  ول  لدينا  لة  �ملف�صّ �ملو�صة 

ة.
ّ

م  Tommy HilfigerTommy Hilfiger على جمموعة �أزياء خا�ص ّ
برفقة �مل�صم
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Greta Thunberg
وراء أكبر حركة بيئّية شهدها العالم!

احلرائق،  ن�سبة  تزيد  يوم  كّل  اأزمة!  يف  الأر�ض  كوكب 

كنتيجة  وحتدث  احلياة  د 
ّ
تهد التي  والكوارث  الفي�سانات 

ة 
ّ
ة �سويدي

ّ
. Greta Thunberg �ساب

ّ
ل املناخي

ّ
مبا�رشة للتبد

املراهقني  دعت  البيئة،  ة 
ّ
ق�سي حملت  عامًا   17 اليوم  تبلغ 

ات يف 
ّ
اأبرز ال�سخ�سي اإليها لت�سبح من  من جيلها لالن�سمام 

اإىل  البيئة. حّفزت ودفعت ماليني الطالب  الدفاع عن  جمال 

على  لالحتجاج  ة 
ّ
عاملي حركة  اأكرب  وراء  لتكون  الإ�رشاب 

. بف�سل اأ�سلوبها 
ّ
 املناخي

ّ
 ّتاه ق�سايا التغي

ّ
ال�سلل ال�سيا�سي

ث، بات ال�سيا�سيون يخ�سونها، متلك قاعدة 
ّ
املبا�رش يف التحد

ة حول العامل تبلغ مئات الآلف.
ّ
�سعبي

Rowan Blanchard
داعمة لقضايا الشابات وحقوقهّن

ة، 
ّ
واإن�ساني ة 

ّ
ن�سوي نا�سطة   Rowan Blanchard عامًا،  الـ16  �سّن  يف 

على  متابع   5.2 اإىل  ي�سل  متابعني  عدد  مع  كاتبة  وحتى  فّنانة  ممّثلة، 

زة يف م�سل�سل 
ّ
املمي  Riley اأّنها لعبت �سخ�سية  اإن�ستقرام. على الرغم من 

Girl Meets World لعّدة �سنوات، اإّل اأّن ذلك مل يكن ال�سبب وراء جناحها 
اأ�سبحت بطلة للفتيات ال�سغيات يف   ،2015 العام  ع تاأثيها. يف 

ّ
وتو�س

كّل مكان عندما �ساغت مقاًل على Tumblr اأعادت ن�رشه على �سفحتها 

 Intersectional اأو  املتقاطعة"  ة 
ّ
"الن�سوي مبداأ  عن  اإن�ستقرام  على 

الن�ساء  جمموعات  على   
ّ

الذكوري النظام  تاأثي  ة 
ّ
كيفي اأي   Feminism

غيهْن.  من  للعنف  تعر�سًا  اأكرث  بع�سهن  يجعل  ما  متفاوت،  ب�سكٍل 

رت مقالتها على �سكل خطاب اأمام 20 األف �سخ�ض 
ّ
النا�سطة املراهقة  كر

يف حدث We Day لتمكني اجليل ال�ساب. متار�ض Rowan اليوم تاأثيها 

ة 
ّ
الجتماعي العدالة  التوعية حول  لن�رش  ان من عمرها، 

ّ
و�سب ات 

ّ
�ساب على 

وامل�ساواة بني اجلن�سني على موقعي تويرت واإن�ستقرام، لكّنها اأي�سًا مراهقة 

ت�ستمتع بن�رش �سور ال�سيلفي بني احلني والآخر!

خالل م�ساركتها باإحدى 

التظاهرات الداعمة حلقوق املراأة
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Michelle Obama يف اإحدى الندوات مع

Yara Shahidi
قائدة تمّثل الجيل الجديد

ة 
ّ
ح�سلت Yara Shahidi يف عمر الـ13 على فر�ستها الذهبي

Grown-ish، لكّنها اليوم تبلغ  عندما ظهرت يف م�سل�سل 

ة. �سغوفة 
ّ
اإىل �سيتها الذاتي 20 عامًا واأ�سافت لقب نا�سطة 

ة، 
ّ
واأفريقي اإيرانية  اأ�سول  من   Yara ة، 

ّ
الجتماعي بالق�سايا 

ة عن حقوق الأ�سخا�ض 
ّ
ا يجعل منها مدافعة �رشيحة وقوي

ّ
مم

جذبت  ة 
ّ
ال�سيا�سي مواقفها  الأعراق.  واملختلطي  نني 

ّ
امللو

 Oprah Winfrey الحرتام والثناء الكبي من جنمات، مثل

 Shahidi لروؤية  يكفي  مبا  اأعي�ض  اأن  "اأمتنى  حت 
ّ
�رش التي 

تو�سية  ر�سالة  على  اأي�سًا  ح�سلت  ة 
ّ
ال�ساب الرئا�سة".  تتوىّل 

ال�سابقة  الأوىل  دة 
ّ
ال�سي من   Harvard جامعة  اإىل  للدخول 

م�ستقبل  حول  ندوة  �ساركتها  كما   ،Michelle Obama
اأزياء تعمل  Yara عار�سة  اأّن  اأي�سًا  ذكر 

ُ
ة. ي

ّ
الن�سائي احلركة 

مع وكالة Women Management يف نيويورك.



JAMALOUKI.NET

Tyler Lambert
أزياء مصّممة لجيل متمّيز

م اأزياء ل يتعّدى عمره الـ19 عامًا، لكّن جناحه 
ّ
م�سم

يًا، خ�سو�سًا بعد اأن اأ�سبحت جنمات، مثل 
ّ
اأ�سبح مدو

Kylie Jenner وSofia Richie يعتمدن ت�ساميمه. 
ات 

ّ
بق�س  Streetwear اأ�سلوب  على  ترتكز  جمموعاته 

كّل  فتجعل  واملعروف،  التقليد  تتحّدى  وابتكارات 

 Tyler ي�ستكمل  اأن  املتوّقع  من  ز. 
ّ
بالتمي مليئة  قطعة 

اجلديد،  العقد  يف  ة 
ّ
التجاري عالمته  ت 

ّ
فيثب انت�ساره 

بني  كبياً  رواجًا  تالقي  ت�ساميمه  واأن  خ�سو�سًا 

م ال�ساب اأي�سًا 
ّ
ات Gen Z. ي�سعى امل�سم

ّ
ان و�ساب

ّ
�سب

ليعر�ض جمموعاته �سمن اأ�سبوع املو�سة النيويوركي.

Charlotte Knowles
أزياء من وحي التكنولوجيا

تبلغ   Charlotte Knowles ة 
ّ
الربيطاني مة 

ّ
امل�سم

�سابات  لكّن   ،Millennials جليل  وتنتمي  عامًا   26
جها، 

ّ
Gen Z ي�سّكلن م�سدر اهتمامها الدائم. بعد تخر

 Alexander بة يف دار
ّ
�سقلت موهبتها بالعمل كمتدر

McQueen. اأ�سبحت ت�ساميمها اجلريئة وامل�ستوحاة 
لة عند   مف�سّ

ّ
ة والعامل الفرتا�سي

ّ
من الألعاب الإلكرتوني

 Kaia اأ�سهر جنمات العامل، من بينهّن عار�سة الأزياء

معايي  تطبيق  على   Charlotte حتر�ض   .Gerber
النيلون  ا�ستخدام  مثل  جمموعاتها،  يف  ال�ستدامة 

املتجّدد يف جمموعة ربيع و�سيف 2020.
Kaia Gerber

Charlotte Knowles

SS20 من جمموعة ربيع و�سيف
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Jojo Siwa
نجاح غنائّي وتجارّي مصدره اإليجابّية!

نة 
ّ
مراهقة تبلغ 16 عامًا اليوم، هي مغّنية، راق�سة، ومدو

يف  ة 
ّ
مر ل 

ّ
لأو م�سيتها  انطلقت   .YouTube على  فيديو 

على  �سفحتها  لكّن   ،"Dance Moms" الواقع  برنامج 

كانت  امل�ساهدات  ماليني  ح�سدت  التي   YouTube
لها  فيديوهات   Jojo تن�رش  �سهرتها.  وراء   

ّ
الفعلي ال�سبب 

ر، م�سكلة 
ّ
التنم تتناول مو�سوع  اأغاٍن  بتاأدية  وهي تقوم 

ا �سّكل رابطًا بينها 
ّ
يعاين منها املراهقون بكرثة اليوم، مم

وبني معجبيها. بعيداً عن الرق�ض، الغناء وتوثيق حياتها 

ة ترتكز على 
ّ
ة تاري

ّ
على الإنرتنت، فاإّنها تدير اإمرباطوري

األعاب  من   Gen Z  
ّ
تهم التي  املنتجات  اأنواع  خمتلف 

م�ستح�رشات  وحتى  اأك�س�سوارات  مالب�ض،  ة، 
ّ
اإلكرتوني

على  املرتكز  واأ�سلوبها  ة 
ّ
الإيجابي تها 

ّ
�سخ�سي ة. 

ّ
جمالي

اأزياء باألوان قو�ض القزح امل�رشقة ي�سّكالن اأ�س�ض جناحها! 

Kate Bowman
عارضة أزياء شغوفة بالفّن

ال�سوؤون  عن  �رشيحة  ومتحّدثة  اأزياء  عار�سة 

ة عرب من�سوراتها على ال�سو�سيال ميديا، 
ّ
ال�سيا�سي

باأكرث  ات 
ّ
ال�ساب األهمت   Kate Bowman ولكن 

من طريقة، من خالل املو�سة، اجلمال والفنون. 

ة يف نيويورك 
ّ
بة يف اأحد املعار�ض الفني

ّ
هي متدر

ه اهتماماتها  نحو املوا�سيع 
ّ

وعا�سقة للفّن، توج

 
ّ
ال�سبابي اأ�سلوبها  الأحيان.  اأغلب  يف  ة 

ّ
الثقافي

 ،Mansur Gavriel لها اإىل م�سدر اإلهام لدار
ّ
حو

 جعلها من بني ملهمات خبية 
ّ

وجمالها العفوي

.Pat McGrath ة
ّ
املكياج العاملي

تحقيق خاص
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Millie Bobby Brown
رفعت معايير النجاح!

مر�ّسحة  كاأ�سغر  عامًا  الـ13  �سّن  يف  التاريخ   Millie �سنعت 

م�ساعدة  ممّثلة  فئة  عن   Emmy Awards حفل  تاريخ  يف 

يف  �سواء   .Stranger Things م�سل�سل  يف  املبهر  اأدائها  بعد 

ت�ستخدم  ميديا،  ال�سو�سيال  عرب  اأو  ة 
ّ
التلفزيوني مقابالتها 

ة، 
ّ
املراهقة البالغة اليوم 16 عامًا �سوتها لدعم ق�سايا اإن�ساني

UNICEF التي تعنى  فباتت �سفية للنوايا احل�سنة ملنّظمة 

بتو�سيع  بداأت  املمّثلة  فاإن  ذلك،  اإىل  اإ�سافة  الطفل.  بحقوق 

عالمتها   ،Florence by Mills اإطالق  عرب  تها 
ّ
اإمرباطوري

هة جليل 
ّ

ة باملكياج والعناية بالب�رشة واملوج
ّ

ة اخلا�س
ّ
التجاري

اإىل  ة 
ّ
ال�ساب ت�سعى  اإليه.  بدورها  تنتمي  الذي  Gen Z حتديداً 

على  خمتربة  غي  للبيئة،  �سديقة  ة 
ّ
نباتي م�ستح�رشات  تقدمي 

مواقع  خالل  من  اأو  متاجر  عرب  مقبولة  وباأ�سعار  احليوانات 

.
ّ
ق الإلكرتوين

ّ
الت�سو

خالل خطاب األقته يف 

UNICEF منّظمة
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 Hailee Steinfeld
نجمة مدافعة عن حقوق األطفال

مغّنية  الأو�سكار،  جلائزة  تر�سيحها  مّت  ة 
ّ
اأميكي ممّثلة 

هل   .Miu Miu لدار  امُللهمات  النجمات  ومن  بارعة، 

على  باإطاللتها  الأنظار  ت�رشق  ما  دومًا  اأّنها  ذكرنا 

والأفالم،  ة 
ّ
املو�سيقي اجلولت  بني  احلمراء؟  ادة 

ّ
ال�سج

على  اتها 
ّ

من�س ل�ستخدام  الكايف  الوقت   Hailee تد 

ال�سو�سيال ميديا ودعم الق�سايا التي ُتعنى بتمكني املراأة. 

امل�ساريع  من  الكثي  النجمة  تدعم  اأخرى،  ناحية  من 

وحت�سني  الأطفال  حقوق  بحماية  ُتعنى  التي  ة 
ّ
اخليي

خاللها  تتعاون  ة 
ّ
اجتماعي م�ساريع  اإىل  اإ�سافة  حياتهم، 

الأطفال  عمالة  ملحاربة  ة 
ّ
الكندي  WE ة 

ّ
جمعي مع 

التغيي  اإحداث  من  ال�سباب  ومتكني   
ّ
عاملي نطاق  على 

 يف جمتمعاتهم.
ّ
الجتماعي

تحقيق خاص

ة التي ظهرت فيها 
ّ
يف احلملة الإعالني

ل�سالح دار Miu Miu يف العام 2011
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Selah Marley
إبداعها ال يعرف حدود

واملوهبة  ة 
ّ
ا�ستثنائي ات 

ّ
بجيني تتمّتع   Selah Marley

 Bob  
ّ
الأيقوين املغّني  حفيدة  هي  دمها.  يف  تري 

 Lauryn واملغّنية   Rohan Marley وابنة   ،Marley
ة، 

ّ
اإبداعي موهبة  ترافقه  اجلّذاب   

ّ
الأفريقي جمالها   .Hill

اإىل وجه موؤّثر وحمبوب يف عامل املو�سة  لها �رشيعًا 
ّ
حو

�ساركت  عامًا.  الـ17  �سّن  يف  م�سيتها  بداأت  اأن  منذ 

الرابع، كما ظهرت يف  املو�سم   Yeezy Selah يف عر�ض 
املتعّددة  الفّنانة   .Calvin Klein لدار  ة 

ّ
الإعالني احلملة 

ًا حمل ا�سم 
ّ
ًا ح�سي

ّ
الهتمامات واملواهب، اأقامت عر�سًا فني

A Primordial Place الذي يدعو ال�سيوف اإىل الدخول 
ة، فحازت 

ّ
 بعيد عن حياة نيويورك ال�سناعي

ّ
يف عامل نباتي

التالية يف حياتها هي  الكثي من الهتمام. املحّطة  على 

ة.
ّ
الرتكيز على املو�سيقى واحلفالت احلي

ة التي ظهرت فيها 
ّ
يف احلملة الإعالني

Calvin Klein ل�سالح دار
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اإعداد: فرح اأبو اجلود

للمبدعين  بالنسة  أّما  وأشكاله،  الحّب  معاني  كّل  تختصر  كلمة  "األّم" 
للنجاح.  اليومّي  وتحفيزهم  أحالمهم  لتشمل  تمتّد  هي  األزياء،  ومصّممي 
في هذا الشهر الذي نحتفل به بعيد األم، قّررنا أن نلقي الضوء على العالقة 
يشّكلن  اللواتي  بوالداتهم  األزياء  مصّممي  بعض  تجمع  التي  االستثنائّية 

مصدر وحيهم وسبب نجاحهم. إكتشفي التفاصيل في هذا التحقيق!

وراء كّل مصّمم عظيم، 
والدة ُملهمة!

لدار   
ّ
الإبداعي املدير   Jeremy Scott ز 

ّ
يتمي

عن  خارجة  ة 
ّ
اإبداعي بنظرة   Moschino

ل اإىل ت�صاميم مفعمة باخليال 
ّ
املاألوف، تتحو

عّزز  له،  الدائم   Sandy والدته  دعم  واجلنون. 

يف  �صغري.  �صّن  منذ  ته 
ّ
�صخ�صي وقوة  جراأته 

يف  امل�صوؤولون  كان  عندما  املراهقة  ام 
ّ
اأي

مدر�صته ي�صتكون من طريقة اعتماده وتن�صيقه 

عنه،  يدافع  من  ل 
ّ
اأو والدته  كانت  للمالب�س، 

عه 
ّ
فتدعمه يف جميع قراراته وخياراته، وت�صج

على اأن يكون دومًا على طبيعته.

"كانت والدتي دائمًا 
تؤّيدني بالرغم من 

جنوني وجرأتي 
في طريقة اختياري 

للمالبس."
Jeremy Scott

Jeremy Scott
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 Alexander لم يستطع
McQueen مواجهة 

العالم من دون والدته  
Joyce وانتهى به األمر 

باالنتحار بعد 10 أّيام من 
وفاتها في العام 2010.

 Alexander
McQueen

 L’enfant Terrible لقب   
ّ
الربيطاين م 

ّ
امل�سم يحمل 

 ،
ّ
 والدراماتيكي

ّ
يف عامل املو�سة، ب�سبب اأ�سلوبه اجلنوين

غي  وعرو�سه  ة 
ّ
الثوري مبجموعاته  وي�ستهر  كما 

من  م�ستوحاة  ة، 
ّ
�سخ�سي ت�ساميمه  جميع  ة. 

ّ
العتيادي

الهواية  الغو�ض،  لريا�سة  و�سغفه   
ّ

الإ�سكتلندي تراثه 

معها  عالقته  كانت   .Joyce والدته  من  ورثها  التي 

 
ّ
زة جّداً، كما وكانت الداعم الوحيد وامل�ستمر

ّ
ة وممي

ّ
قوي

كانت  ذلك،  اإىل  اإ�سافة  ة. 
ّ
الإبداعي م�سيته  طول  له 

ق�رش  اإىل  فرافقته  ة، 
ّ
املهم حلظاته  جميع  ت�ساركه 

امللكة   قبل  من  تكرميه  مّت  عندما   ،Buckingham
اإليزابيث الثانية. 

خالل تقليده بو�سام �رشف من قبل امللكة 

اإليزابيث الثانية عام 2003
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تحقيق خاص

 Michael Kors من 
ّ
م الأميكي

ّ
لطاملا ا�ستلهم امل�سم

ة. 
ّ

اأ�سلوب والدته الأنيق وعك�ض ذلك بت�ساميمه اخلا�س

ًا منذ �سغره، 
ّ
م اأزياء عاملي

ّ
كان طموحه اأن ي�سبح م�سم

الأزياء يف �سّن مبكر  اأجواء عامل  واأّنه دخل  خ�سو�سًا 

كانت  التي   Joan Hamburger والدته  خالل  من 

 Michael Kors عار�سة اأزياء يف �سبابها. ظهر �سغف

ت�سميم  اأعاد  عندما  اخلام�سة  �سّن  يف  وهو  لالأزياء 

ل والدائم 
ّ
ه، كما يوؤّكد، اأّنها الداعم الأو

ّ
ف�ستان زفاف اأم

�ض داراً ذات 
ّ
له يف كّل اأعماله، ومن دونها ملا كان اأ�س

زة. يف العام 2011، اأطلق 
ّ
ة حمّددة وت�ساميم ممي

ّ
هوي

ة حملت ا�سم والدته وم�ستوحاة 
ّ
Michael حقيبة عملي

ها لل�سفر والتنّقل.
ّ
من حب

 Michael
Kors

"والدتي شّجعتني 
دائمًا أن أفعل ما أحّب، 

وما كنت أصبحت ما 
أنا عليه اليوم من دون 

دعمها الدائم لي."
Michael Kors

مها تيمنًا بها
ّ
م برفقة والدته Joan وهي حتمل احلقيبة التي �سم

ّ
امل�سم
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بت�ساميمها   Tory Burch مة 
ّ
امل�سم يز 

ّ
تتم

 والتي حتاكي املراأة 
ّ
ة ذات الطابع العملي

ّ
الكال�سيكي

ة يف جمال الأزياء، 
ّ
ة. يف البداية، مل تكن مهتم

ّ
القوي

اإلهامها  م�سدر  كان  الأنيق  والدتها  اأ�سلوب  لكّن 

العامل.  هذا  يف  الغو�ض  اإىل  دفعها  الذي  واحلافز 

ا�ستهرت  التي   Dickie كنزة  متلك  والدتها  كانت 

�سكل  ل 
ّ
اأو ا�ستوحت  ومنها  ات، 

ّ
ال�ستيني حقبة  يف 

مت 
ّ
اإىل ذلك، �سم اإ�سافة  لكنزاتها يف جمموعاتها. 

كخطوة   ،Reva ها 
ّ
اأم ا�سم  يحمل  باليينا  حذاء 

جالبة للحّظ، كون والدتها هي م�سدر الوحي للدار 

ولكّل خطوة تقوم بها. 

 Tory
Burch

"أّمي هي مصدر 
إلهامي في كّل شيء. 

عّلمتني أنا وإخوتي 
أن نؤمن بأنفسنا 

وأن نملك الشجاعة 
للتفكير بطرق 

مختلفة وجديدة."
Tory Burch

Reva حذاء
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ت�ستهر Stella McCartney بت�ساميمها امل�ستدامة 

اإلهام  م�سدر  والداها  �سّكل  ة. 
ّ
العملي للمراأة  هة 

ّ
املوج

 Linda ة، وخ�سو�سًا والدتها
ّ
كبي يف حياتها املهني

واملدافعة  ة 
ّ
البيئي النا�سطة  ة، 

ّ
النباتي  Eastman

 Stella والدة  ذلك،  اإىل  اإ�سافًة  الإن�سان.  حقوق  عن 

كانت  بل  باملو�سة،   
ّ
تهتم تكن  مل   McCartney

، وهذا اأكرث 
ّ

 وغي تقليدي
ّ
 حر

ّ
�ساحبة اأ�سلوب �سبابي

مة 
ّ
امل�سم ت�سعى  ال�سبب،  لهذا   .Stella لهم 

ُ
ي كان  ما 

د موديالت 
ّ
دائمًا لأن تكون ت�ساميمها اأكرث من جمر

والدة  اأّن  ذكر 
ُ
ي كبي.  تاأثي  وذات  زة 

ّ
ممي بل  اأنيقة، 

جميل  وكتكرمي   ،1998 العام  يف  توّفيت  مة 
ّ
امل�سم

ف�ستان  ت�سميم   Stella McCartney اأعادت  لها 

يوم  يف  واعتمدته  ة 
ّ
ع�رشي بطريقة  والدتها  زفاف 

زفافها يف العام 2003.

"أكثرما يحزنني هو عدم 
تمّكن أّمي من رؤية 

أوالدي، وهذا أحد أصعب 
األشياء التي ال أعرف 

حتى كيف أعّبر عنها."
Stella McCartney

تحقيق خاص

 Stella
McCartney

Paul McCartney و Linda يف �سّن الطفولة برفقة والديها
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 Pam والدته ،Brandon Maxwell م ّ
بالن�سبة للم�سم

 حياته، اإلهامه وال�سبب الذي يدفعه اإىل تكري�ض 
ّ
هي حب

للمو�سة  عامل  خلق  اأجل  من  ة 
ّ
الإبداعي اأعماله  جميع 

الزياء.  يف  اأ�سلوبها  ومن  منها  م�ستوحى  ة 
ّ
الن�سائي

كذلك، هي بالن�سبة له معيار لكّل ما هو جميل، ومثاله 

م 
ّ
 وامراأة يف الوقت عينه. لذلك، ي�ستهر امل�سم

ّ
الأعلى كاأم

ة، الواثقة 
ّ
 بت�ساميمه التي حتاكي املراأة القوي

ّ
الأميكي

يقوم  ذلك،  اإىل  اإ�سافة  الأناقة.  واملطلقة  نف�سها  من 

قراراته  بكّل  والدته  با�ست�سارة   Brandon Maxwell
 
ّ
فت�سّكل بدورها مر�سدة له ولنجاحاته. يف كّل مرة يتم

يبقى   ،"Brandon Maxwell دار  "امراأة  عن  �سوؤاله 

اإىل  ي�سار  كذلك".  دائمًا  و�ستظّل  ي 
ّ
"اأم ثابتًا:  جوابه 

اأثبتت  التي  2019 لوالدته  �ض جمموعته خلريف 
ّ
اأنه كر

تها وعزمها خالل حماربتها ل�رشطان الثدي.
ّ
قو

Brandon Maxwell  برفقة والدته يف نهاية 
عر�سه ملجموعة خريف 2019

 Brandon
Maxwell
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 Gucci لدار 
ّ
 واملدير الإبداعي

ّ
م الإيطايل

ّ
امل�سم

من  ي�ستلهمها  التي  اجلريئة  بت�ساميمه  ز 
ّ
يتمي

اأ�سلوبها  اإىل  بالإ�سافة  وجراأتها،  ة 
ّ
القوي والدته 

دومًا  جمموعاته  فتاأتي  نوعه،  من  الفريد 

ة التعبي. اإ�سافة اإىل ذلك، 
ّ
ة وحري

ّ
لتحاكي الفردي

 Alessandro Michele والدة   Rosa عّززت 

تها الغام�سة، �سغفه للمو�سة وملختلف 
ّ
ب�سخ�سي

ته لي�سبح رجاًل ينظر 
ّ
ة، كما ورب

ّ
اأعماله الإبداعي

لالآخرين  ًا 
ّ
حمب ة، 

ّ
اإيجابي بطريقة  العوائق  اإىل 

ويرى اجلمال يف كّل �سيء. 

معناها،  بكّل  ة 
ّ
الن�سائي ة 

ّ
القو متّثل  التي  مة 

ّ
امل�سم هي 

ورغبتها  ال�سهي   Wrap ف�ستان  عرب  لنف�سها  اإ�سم  �سنعت 

 Diane رات وواثقات من اأنف�سهّن لكن
ّ
بروؤية الن�ساء متحر

von Fürstenberg تعترب اأّنه ما كان باإمكانها اأن تكون 
"اأمي   .Liliane والدتها  اليوم لول  التي هي عليها  املراأة 

واأ�سعر   ،
ّ

النازي اأو�سفيتز  مع�سكر  الّناجيات من  اإحدى  هي 

اأنه واجبي التعوي�ض عن املعاناة التي عا�ستها من خالل 

ة" مقولة تخت�رش املحّفز الدائم 
ّ
الحتفال باحلياة واحلري

مة وعزمها على النجاح يف احلياة بالرغم من كّل 
ّ
للم�سم

الظروف كما فل�سفتها بدعم الن�ساء. اإرادة Liliane األهمت 

ة، وعّلمتها اأن ل جمال للخوف، 
ّ
Diane يف م�سيتها املهني

فنقلت اإليها فل�سفة حملتها معها عرب ال�سنني. بالرغم من 

اأنها  اإل  قا�سية،  كانت  تربيتها  اأن  تعرتف  مة 
ّ
امل�سم اأن 

مة 
ّ
تذكر دومًا اأمها كمثال اأعلى. عام 2014 اأطلقت امل�سم

كتاب The Woman I Wanted to Be واأهدته كتحية 

لوالدتها وكّل ما تعّلمت منها.

 Alessandro
Michele

 Diane von
 Fürstenberg

"إذا اضطررُت إلى 
تسمية ووصف رؤيتي 

لألزياء، فستكون 
اإلجابة أمي!"

Alessandro Michele

"أمي عّلمتني أن 
الخوف ليس خياًرا."

Diane von Fürstenberg

عام 1946

"
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عامل  اإىل   Angela Missoni دخول  حّتمت  كثية  دوافع 

من  فا�ستوحت  املعروفة،  ال�سعوبات  من  بالرغم  املو�سة 

ة، اإرادتها ال�سلبة، مهاراتها 
ّ
ة والدتها Rosita القوي

ّ
�سخ�سي

زة وقدرتها على ال�ستلهام من حميطها لعك�ض ذوقها 
ّ
املتمي

ة 
ّ
ة توّلت الأعمال الإبداعي

ّ
مة الأزياء الإيطالي

ّ
الأّخاذ. م�سم

نة خلفًا 
ّ
يف دار Missoni املعروفة بت�ساميم ال�سوف امللو

لوالدتها التي تعّلمت منها احلرفة منذ اأن بداأت مب�ساعدتها 

 Angela ا�ستطاعت  الإطار،  هذا  يف  عمرها.  من  الـ18  يف 

والدتها  بنتها  التي  الدار  هوية  على  املحافظة   Missoni
 Angela الأزياء،  اإىل جانب ت�سميم  ب�سغفها وطموحاتها. 

ة النظر 
ّ
ها كيفي

ّ
Missoni ت�سي اإىل اأّنها تعّلمت اأي�سًا من اأم

اّتخاذ  واإيجاد احللول من خالل  لالأمور من زاوية خمتلفة 

عن  والدتها  تخّلت  ذكره،  اجلدير  من  ال�رشيعة.  القرارات 

�سغفها  ملالحقة  دعمها  عن  تكّف  ومل  اأجلها  من  من�سبها 

وابتكار ت�ساميم جديدة.

 Angela
Missoni

عام 1968

"أّمي كانت دائمًا 
مصدر إلهامي، 

مرشدتي والشخص 
األكثر دعمًا لي." 
Angela Missoni
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ل 
ّ
م اللبناين Rabih Kayrouz متجره الو

ّ
افتتح امل�سم

يف مايفي يف لندن، وحتديداً يف �سارع ماونت الفاخر.  

 ليبدو كمنزل 
ّ

 التقليدي
ّ

املتجر يتبع الأ�سلوب املعماري

، موؤّلف من 4 غرف للعر�ض، ت�سمل على جمموعات 
ّ
لبناين

اخلياطة اجلاهزة، كما جمموعات الأعرا�ض و�سالون 

 للخياطة الراقية.
ّ

خا�ض

هذا الشهر

 Marion Cotillard ة
ّ
 املمّثلة الفرن�سي

ّ
تن�سم

 
ّ
اإىل �سفيات دار Chanel، لتكون الوجه الإعالين

اجلديد لعطر N°5. تربطها عالقة وثيقة بالدار، 

ادة 
ّ
فهي لطاملا ارتدت ت�ساميمها على ال�سج

 واأنوثتها 
ّ
احلمراء، وبدون �سّك جمالها الطبيعي

.
ّ
ة العطرالأيقوين

ّ
�سيعك�سان ب�سهولة هوي

ة 
ّ
�سمن ال�رشاكة التي تمع الهيئة امللكي

للعال مع دار Piaget للمجوهرات، مّت تنظيم 

 مبجوهرات الدار �سمن 
ّ

معر�ض خا�ض

مهرجان �ستاء طنطورة عر�ست خالله الدار 

مة من 
ّ
ة وجديدة م�سم

ّ
جموهرات ح�رشي

زة.
ّ
وحي طبيعة العال البارزة واملتمي

متها 
ّ
حقيبة Tote  Book من Dior التي �سم

Maria Grazia Chiuri متوّفرة اليوم باأحجاٍم 
جديدة، والنجمة من بينها هذا املو�سم هي الن�سخة 

 كّل رموز الدار، 
ّ
ال�سغية Mini Book Tote. ت�سم

 
ّ
ه ب�سعار الدار، كما بتطريٍز ثالثي

ّ
مثل القما�ض املمو

ة.
ّ
الأبعاد يعك�ض املهارة احلرفي

  srTwenty لن يكون حذاوؤِك مماّلً اإذا اخرتِته من جمموعة

ة مبو�سم ربيع و�سيف 2020. ت�ساميم 
ّ

لـSergio Rossi اخلا�س
ة الثالثة، حتمل الكعب على �سكل ال�ساعة 

ّ
م�ستوحاة من بدايات الألفي

 الذي 
ّ
لدى الدار بالإ�سافة اإىل امل�سبك الكري�ستايل

 ّ
ة اليقوين

ّ
الرملي

ة.
ّ
نها ليجعلها اأحذية مفعمة بالأناقة واجلاذبي

ّ
يزي
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اًل جتربة 
ّ
عي للخ�شوع لفلريز �ل�شفاه، عليِك �أو

ّ
ال تت�رس

 .Joelle Paris جلديد من� What A Pout م�شتح�رس

 وحجمًا، 
ً
ع �شفاه، مينح �إ�شاءة، �متالء

ّ
هو كناية عن ملم

ة 
ّ
ناٍت طبيعي

ّ
دون �إحلاق �الأذى ب�شفاهِك، يحتوي على مكو

وحم�ض �لهيالورونيك �لذي يخفي �لتجاعيد و�خلطوط 

�لرفيعة. تظهر �لنتيجة بعد 20 دقيقة من تطبيقه.

تطلق د�ر Gucci Beauty ما�شكار� 

L’Obscur �جلديدة لتكون �مل�شتح�رس 
ة عينيِك هذ� �ملو�شم. 

ّ
 جلاذبي

ّ
�الأ�شا�شي

ز بفر�شاة مرنة 
ّ
هي ما�شكار� جريئة، تتمي

مة مللء كّل �لثغر�ت بني �لرمو�ض، 
ّ
م�شم

ات �لن�شاء، �ملر�أة 
ّ
تنا�شب كّل �شخ�شي

ة، �لفتاة �مل�شاغبة، 
ّ
�لناعمة، �لكال�شيكي

�شاحبة �أ�شلوب �لبانك...

 Charlotte تعاونت عالمة ،
ّ
�حتفااًل بيوم �ملر�أة �لعاملي

Tilbury للمكياج مع موقع Net-a-Porter ومنّظمة 
Women For Women International لت�شميم 
تي�شريت تعود �أرباح مبيعاتها %100 لدعم �ملنّظمة 

ة. حمل 
ّ
�لتي تعنى بدعم حقوق �ملر�أة و�لق�شايا �لن�شائي

�لت�شميم عبارة "The Magic Within" كتعبري عن 

ة و�ل�شحر �ملوجودين د�خل كّل �مر�أة.
ّ
�الإميان بالقو

ة و�جلريئة هي �أ�شا�ض 
ّ
روح نيويورك �لع�رسي

 Tiffany Hardwear جمموعة جموهر�ت

من .Tiffany &Co �ملتجّددة. عقود، 

قالد�ت، خو�مت و�أقر�ط تتد�خل يف ت�شميمها 

ة لتكمل �إطاللة 
ّ
ة �أو �لف�شي

ّ
�ل�شال�شل �لذهبي

.
ّ
 و�ملدين

ّ
�ملر�أة ذ�ت �الأ�شلوب �حليوي

م Hussein Bazaza جمموعة 
ّ
يطلق �مل�شم

ات 
ّ
Capsule ت�شم �شرت�ت Bomber بكمي

ق �الإلكرتوين 
ّ
حمدودة ومتوّفرة ح�رسيًا للت�شو

على موقعه. تنق�شم �لت�شاميم �إىل 3 �أجز�ء، 

زة بخيط 
ّ
"Embroidered Bombers" �ملطر

عة 
ّ
، "Printed Bombers" �ملطب ّ

حريري

ة و"Cut Bombers" �لتي حتمل 
ّ
بلوحاٍت فني

تف�شياًل معينًا ظهر يف جمموعات �شابقة.



130JAMALOUKI.NET

مكياجي

ما هي صيحة المكياج المزّين بالّلؤلؤ؟
ات 

ّ
من�ش على  ظهورها  بعد  �ل�شيحة  هذه  �نتقلت 

عرو�ض جمموعات ربيع و�شيف 2020، لتجد طريقها 

�حلمر�ء.  ادة 
ّ
�ل�شج وحتى  ميديا  �ل�شو�شيال  مو�قع  �إىل 

بحبيبات  �ملكياج  تزيني  على  �ل�شيحة  هذه  تقت�رس 

�للوؤلوؤ، باأحجام مت�شاوية �أو متفاوتة، وميكن �عتمادها 

ة. ميكن تطبيق حبيبات 
ّ
ة �أو مينيمالي

ّ
بطريقة در�ماتيكي

�لّلوؤلوؤ حول �لعينني، �ل�شفتني، �خلّدين �أو حتى على كامل 

�لوجه، �إْن كنِت جترئني على ذلك طبعًا! مكياج ميكن �أن 

ًا، خ�شو�شًا يف 
ّ

�إطالالتِك ومينحِك توّهجًا خا�ش ير�فق 

�ملنا�شبات و�ل�شهر�ت.

@racheldunkxo

@katiewinklermakeup

@electricvictory

@serebronezoloto

@kerri_nash_makeup

@carladysonmakeup

@kamakulashop

@rowisingh

اللؤلؤ يزّين وجهِك!

�إعد�د: جووي غ�شطني

Jackie Kennedy عن  "الّلؤلؤ دومًا مناسب"، عبارة قالتها 
في  لكّن  رقبتها،  تزّين  كانت  التي  الآللىء  لعقود  حّبها 
جديد.  مفهوم  النقّية  الحبيبات  لهذه  أصبح   2020 عام 
جديدة  صيحة  لصالح  جانبًا  الهاياليتر  دعي  الربيع  هذا 
ستمنحِك التأثير عينه أو حتى أكثر: المكياج المزّين بالّلؤلؤ. 
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كيف تطبقين مكياجًا مزّينًا بالّلؤلؤ؟
ة �لت�شاقها 

ّ
•لتطبيق �لالآلئ ب�شكل �شحيح والإمكاني

للرمو�ض،  �ض 
ّ

�ملخ�ش �لغر�ء  ��شتخدمي  �أطول،  ملّدة 

��شتخدمي  ا�شة، 
ّ
ح�ش بب�رسة  تتمّتعني  كنِت  �إذ�  ا 

ّ
�أم

ج �لب�رسة.
ّ
 لتفادي تهي

ّ
�لغر�ء �جلر�حي

 
ّ
ة �لّلوؤلوؤ، ثم

ّ
 من حب

ّ
قي �لغر�ء على �جلزء �خللفي

ّ
•طب

قومي بل�شقها حيث ما ترغبني.

ر�ّشي  ثم  �لغر�ء،  يجّف  كي  دقائق  ب�شع  •�نتظري 
ت للمكياج.

ّ
�لرذ�ذ �ملثب

أساليب مبدعة وال تنتهي الّتباع هذه الصيحة
الآىلء �شغرية  عّدة  قي 

ّ
طب مينيمايل،  �أ�شلوب  كنِت �شاحبة  �إْن 

ة و�حدة من �لّلوؤلوؤ على 
ّ
عند منطقة �لعينني �أو �كتفي بو�شع حب

ة. �إْن كنِت ال ترغبني بالكثري 
ّ
ة �أو �لد�خلي

ّ
ز�وية عينِك �خلارجي

ز، 
ّ
من �ملبالغة، لكّنِك تريدين �إ�شافة مل�شة م�شاعفة من �لتمي

�الآياليرن،  خّط  على  قيها 
ّ
وطب �شغري  بحجٍم  حبيبات  �ختاري 

 .Kristen Stewart كما فعلت �لنجمة

و�ختاري  �أكرث  �مرحي  م�شاغبة،  بروح  تتمّتعني  كنِت  �إْن 

�لعينني،  حول  قيها 
ّ
وطب �لّلوؤلوؤ  من  متفاوتة  �أو  �أكرب  �أحجامًا 

ال  ة. 
ّ
درماتيكي الإطاللة  �ل�شفتني  حول  حتى  �أو  �جلبني  عند 

�أزياء  �أو  �أك�ش�شو�ر�ت  بتن�شيق  ترتّددي  ال  �ملبالغة؟  متانعني 

نة بالّلوؤلوؤ مع مكياجِك، فهذه �خلطوة �شتجعلِك حمّط �أنظار 
ّ
مزي

�جلميع، دون �شّك!

مع  �الألو�ن   
ّ

حيادي مكياج  تطبيق   
ّ
يتم �الأحيان  معظم  يف 

حبيبات �لّلوؤلوؤ، ولكن مو�شم �لربيع يدعوِك العتماد �ألو�ن ظالل 

ترتّددي  ال   ،
ّ

قوي قلب  �شاحبة  كنِت  �إْن  ومرحة.  ة 
ّ
قوي عيون 

ا 
ّ
 �أو �شارخ، مم

ّ
بتن�شيق حبيبات �لّلوؤلوؤ مع مكياج عيون حيوي

يزيد من �إ�رس�قة عينيِك.

Kristen Stewart
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 PRETTYLITTLETHING
Party Pearls Face Jewel

Brittany Xavier

 TARTE COSMETICS
 Tarteist Pro Lash
Adhesive in Clear
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وشاح الحرير األيقوينّ 
يتحّول إىل أحمر شفاه!

�إعد�د: جويل �لدكا�ض

حقيبة Birkin األيقونّية، وشاح حريرّي ناعم... قطٌع تختبئ داخل العلبة البرتقالّية الشهيرة، جعلت 
قلوب النساء من حول العالم تدّق لها! الحرفّية العالية وااللتزام بالهوّية الفاخرة، عناصر ارتبطت 
العالية  األقمشة  مجال  في  الخبرة  من  سنة   180 من  أكثر  مدار  على  الفرنسّية   HERMÈS بدار 
الجودة، خصوصًا الجلد والحرير. اليوم، هي أكثر جرأة ومخاطرة، تنافس ضمن ساحة جديدة من 
خالل مكياج Hermès Beauty! ذلك ضمن المنهجّية المعتادة تدعم المرأة بشعوٍر من الثقة، تلقي 
عاملت  وتدّرجاتها.  األلوان  معالجة  في  "حكمة"  وفق  جمالها،  قبل  شخصّيتها  على  أكثر  األضواء 
الفاخرة،  األقمشة  تدرس  وكأّنها   ،Rouge Hermès توقيعها  من  األولى  الشفاه  أحمر  مجموعة 
بحدث  شاركت  "جمالِك"  للعواطف.  محّركة  وخيالّي  ناعم  ملمس  ذات  مستحضرات  فابتكرت 

.Rouge Hermès إطالق هذه المجموعة الجديدة في باريس، وعادت إليِك لتنقل روح ومزايا
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"أعتقد أّن الجمال 
بالنسبة إلى دار 

Hermès ال يتعّلق 
بالمظهر، بل بالشعور 

بالسعادة والراحة."
 Pierre-Alexis Dumas

ّ
�ملدير �لفني

د�ر  تطلقها  ة 
ّ
جمالي م�شتح�رس�ت  جمموعة  ل 

ّ
�أو

Hermès Beauty هي باقة من �أحمر �ل�شفاه �أ�شمتها 
�الأوىل لها يف  Rouge Hermès. هذه لي�شت �خلطوة 
�لعام  منذ  �لعطور  غمار  خا�شت  فقد   ،

ّ
�جلمايل �ملجال 

 Twilly ،Galop 1951، ف�شحرت ن�شاء �لعامل بنفحات
Eau des Merveilles... كما �أطلقت يف �لعام 2014 
للج�شم.  باال�شتحمام وكرميات  ة 

ّ
جمموعة عطور خا�ش

مل تتوّقف �ملغامرة هنا، ففي �لعام 2020، حان �لوقت 

�ل�شفاه  تغمر  �أن  بهدف  �ملكياج  يف  �ض 
ّ

تتخ�ش كي 

ة جّذ�بة. 5 �شنو�ت من �الأبحاث و�لتطوير 
ّ
بلم�شاٍت حريري

لق�شم  ة 
ّ
�لتنفيذي �ملديرة   Agnès de Villers بقيادة 

 ،Rouge Hermès �أثمرت جمموعة  �لعطور و�جلمال، 

جًا من �الألو�ن برتكيباٍت المعة وجاّفة، 
ّ
ن 24 تدر

ّ
تت�شم

زة وحمدودة �الإ�شد�ر خالل 
ّ
 �إطالق �ألو�نًا ممي

ّ
كما �شيتم

ة يف 
ّ
�الأيقوني �لد�ر  يذّكر بعنو�ن  24، هو رقم  كّل عام. 

  .
ّ
�لباري�شي  Faubourg Saint-Honoré �شارع 

�أقم�شة �جللد و�حلرير  توؤمن �لد�ر باالألو�ن، فنقلتها من 

مع  لتن�شاب  مرّكزة  �أتت  �لتي  �ل�شفاه  �أحمر  تركيبة  �إىل 

د بها، فتظهر وكاأّنها طبقة تعّزز 
ّ

�ل�شفاه ب�شال�شة وتتوح

ة وبخّفة، من دون �ل�شعور بثقل �أو 
ّ
�شكل �ل�شفاه بطبيعي

 Rouge Hermès �أهد�ف  لزجة.  مبلم�ض ماّدة غريبة 

ة وتريح 
ّ
ة، هي ح�شي

ّ
تتالقى مع متطّلبات �حلياة �ليومي

نات �خللطة �لناجحة ُتخت�رس 
ّ
ة �ملر�أة. �أخري�ً، مكو

ّ
نف�شي

ة ولون م�شيء.
ّ
تِك �لفريدة، تركيبة حريري

ّ
ب�شخ�شي
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"حين بدأنا العمل على 
تركيبة أحمر الشفاه الجديد، 

فّكرت مباشرًة بملمس 
الجلد، بالشعور المريح 

والسعادة التي يمنحها."
 Jérôme Touro 

 لق�شم �جلمال
ّ
�ملدير �الإبد�عي

قّدم Émile Hermès  لون Rouge Hermès يف �لعام 1925 

ليجعل �لد�ر �الأوىل يف جمال تلوين قما�ض �جللد! لون جديد لي�ض 

ًا، ولي�ض بّنيًا ولي�ض �أي�شًا عّنابيًا، بل من�شجمًا مع �لثالثة 
ّ
بنف�شجي

�ل�شفاه  �أحمر  �ليوم مع مكياج  �ن�شجم   Rouge ة. لون 
ّ
بخّفة وفني

وبات بطلها. �أكرث من 900 طبقة من �أقم�شة �جللد، �أكرث من 75000 

ة ور�ء جمموعة 
ّ
قطعة من قما�ض �حلرير، كانت م�شدر �إلهاٍم �إ�شافي

�أحمر �ل�شفاه �جلديدة. �إىل جانب ذلك، غا�شت �لد�ر �أكرث و�أكرث يف 

 بعدد هائل من �حلقائب و�الأو�شحة وخطفت منها 
ّ
�أر�شيفها �لغني

جات 
ّ
، تدر

ّ
�لكال�شيكي  

ّ
�لزهري �إىل جانب  �الأحمر  �ألو�ن  �ملزيد من 

�شّكلت  �لعنا�رس  هذه  فجميع  �إذ�ً،  �لد�فئ.  و�لربتقايّل   
ّ
�لبنف�شجي

ة، 
ّ
لوحة �ألو�ن جمموعة �أحمر �ل�شفاه. ولتكتمل هذه �خللطة �جلمالي

بنفحات  �لرتكيبة   Christine Nagel �لعطور  �شانعة  عّطرت 

 ،Angelicaو  Arnica و�أزهار  �ل�شندل،  خ�شب  من  منع�شة 

قِت �أحمر �شفاهها!
ّ
�شتجعلِك تتن�ّشقني روح �لد�ر كّلما طب
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وقد  �ألو�ن،   3 �إىل  �ل�شفاه  �أحمر  لقلم   
ّ
�خلارجي �لت�شميم  ينق�شم 

�ملجوهر�ت   
ّ
لق�شمي  

ّ
�الإبد�عي �ملدير   Pierre Hardy مه 

ّ
�شم

ن 
ّ
�شتزي  Statement كقطعة  هو   .Hermès لدى  و�الأحذية 

للبيئة،   �شديق 
ٌ
�أّنه م�شتح�رس  من ذلك 

ّ
و�الأهم حقيبة مكياجِك، 

ة وقابل الإعادة �لتعبئة. تر�فقه 
ّ
غري م�شنوع من مو�ّد بال�شتيكي

 ومر�آة فاخرة.
ّ

�أد�ة لتحديد �ل�شفاه، غطاء جلدي

"كإحساس وشاح الحرير الذي 
يلتّف حول رقبة المرأة والذي 
يخلق إشراقة تعّزز جمالها، 

 Hermès كذلك بالنسبة إلى
Beauty، أردنا اختبار وإعادة 

اكتشاف هذا اإلحساس 
كميزة أنثوّية أساسّية."

 Bali Barret 
ة لق�شم �لن�شاء

ّ
�ملديرة �لفني
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HAIRSTYLES

شعري

D
IO

R
 S

S2
0

FE
N

D
I 

SS
20

Kristen Stewart

تسريحاتِك بلمسة 
التسعينّيات المتمّردة!

جمالِك،  في  وجرأة  تمّردًا  أكثر  لتكوني  الوقت  حان 
التسعينّيات.  في  النجمات  صور  وحيِك  مصدر  وليكن 
المجموعات  رافقت   ،2020 وصيف  ربيع  موسم  في 
تسريحات شعر عديدة من تلك الحقبة، إليِك أبرزها هنا!

�إعد�د: نور عرموين
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TWO TONE 
HAIR

Rita OraDua Lipaعال فرحات

فة بع�ض �ل�شيء، 
ّ
قد تبدو هذه �ل�شيحة متطر

غامرن  �لّلو�تي  �لنجمات  �شور  �أّن  �إاّل 

ترتكز  باملثل.  بالقيام  �أقنعتنا  باعتمادها 

بلونني  �ل�شعر  �شبغ  على  �لت�رسيحة  هذه 

�الأ�شقر  بالّلون  �ل�شعر  �أعلى  متناق�شني، 

�الأ�شود  بالّلون  �أ�شفله  و  �لبالتني  �أو   
ّ
�لذهبي

 �لد�كن. �أف�شل طريقة للّتباهي بهذه 
ّ
�أو �لبني

D�لت�رسيحة، تطبيق ت�رسيحة ذيل �حل�شان.
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Christina Aguilera Geri Halliwell
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PIGTAIL 
BRAIDS

تعود  و�ملر�هقة،  �ملدر�شة  ام 
ّ
باأي �رتبطت  ت�رسيحة 

ات عر�ض 
ّ

ة على من�ش
ّ
�شيحة �ل�شفريتني للربوز بقو

و�أكرث   
ّ

ع�رسي باأ�شلوب  لكن   ،2020 و�شيف  ربيع 

 �لناعم. 
ّ

ن�شوجًا، ومن دون �أن تفقد رونقها �الأنثوي

احرصي على استخدام 
مستحضرات الشعر 

المناسبة عند تجديل 
 Braid Aid شعرِك، مثل

03 من Redken الذي 
تّم ابتكاره خّصيصًا 
لجعل الضفيرة أكثر 

تماسكًا ولمعانًا.

Tip:
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 REDKEN
Braid Aid 03

Lisa Kudrow
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•قومي بف�شل �شعرِك �إلى ق�شمين 
ب�شكٍل �شبه مت�شاٍو للكعكة �لمزدوجة. 

ا للت�شريحة بكعكات عديدة، 
ّ
�أم

مي �شعرِك �إلى خ�شالت �شغيرة 
ّ
ق�ش

تي بعد ذلك �لخ�شل 
ّ
ومت�شاوية. ثب

بم�شابك �ل�شعر لتبقيهما منف�شلة.

•قومي بربط كّل خ�شلة على �شكل 
ت�شريحة ذيل �لح�شان.

•لّفي كّل خ�شلة على �شكل كعكة مع 
تثبيتها بالدبابي�ض.

 �أن تنهي �لت�شريحة 
ّ
•�أخير�ً، من �لمهم

ت لل�شعر للحفاظ عليها 
ّ
برذ�ذ مثب

.
ّ
طوياًل ب�شكٍل مثالي

خطوات تطبيق هذه 
التسريحة:

SPACE BUNS
ال تكتفي بت�رسيحة �لكعكة �لو�حدة، بل �نتقلي لتطبيق 

�ل�شيحة  هذه  بعد!  �أكرث  �أو  �ملزدوجة  �لكعكة  ت�رسيحة 

ات، عادت 
ّ
�لتي كانت من بني �الأكرث رو�جًا يف �لت�شعيني

ات عرو�ض هذ� �ملو�شم كما �أّنها 
ّ

ة على من�ش
ّ
للرو�ج بقو

عة، مرحة 
ّ
بة على قلوب جنمات �ملو�شة. هي متنو

ّ
حمب

وميكنِك تطبيقها �شو�ء كان �شعرِك ق�شري�ً �أم طوياًل.

G
IO
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Halsey
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Emma Bunton

د�نا حور�ين

 L'ORÉAL
 PROFESSIONNEL Pli
Techniart Styling Spray

Britney Spears
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تحقيق جمال

تدليك سّرة البطن بالزيوت، 
سّر جمالِك الجديد!

�إعد�د: نور عرموين- مريانا �شهو�ن

الزمن، لكّن مؤّخرًا،  األجيال لعقود من  توارثتها  بالزيوت عادة جمالّية  الشعر  البشرة وحتى  تدليك 
ظهرت تقنّية جديدة، وهي تدليك سّرة البطن بالزيوت. خطوة قد تبدو غريبة بعض الشيء، لكن 
بعّدة  البطن  سّرة  ترتبط  كثيرة!  بفوائد  البشرة  تمّد  أّنها  الدراسات  بعض  تؤّكد  ذلك،  من  بالرغم 
أجزاء من الجسم تمامًا مثل الوجه وذلك من خالل األوعية الدموّية. لذلك، تدليك هذه المنطقة 
بواسطة الزيوت ينقل فوائد هذه المكّونات إلى عّدة أجزاء من الجسم ليساعد في تحسين صّحة 

البشرة والقضاء على المشاكل التي تعاني منها. 

ما هي أصول هذه التقنّية؟
قدمي  عالج  هو  ة 

ّ
بالهندو�شي  Nabhi Chikitsa �أو  بالزيوت  �لبطن  تدليك 

يرتكز على ملء �رسة �لبطن بالزيت �لفاتر الإز�لة �ل�شموم وطردها من �جل�شم، 

ة �ملمتّدة �إىل كّل �أطر�ف �جل�شم. هذه �لعادة 
ّ
ة �لدموي

ّ
نظر�ً لغنى �ل�رسة باالأوعي

من  �لكثري  حتمل  �إْذ  للب�رسة،  جديدة  ة 
ّ
عالجي ك�شيحة  �ليوم  ظهرت  �لقدمية 

 
ّ
ة، ف�شاًل عن �أنها ب�شيطة و�شهلة �لتطبيق. من �ملهم

ّ
ة و�ل�شحي

ّ
�ملنافع �جلمالي

ًا وغالبًا ما تبدئني مبالحظة 
ّ
ة تظهر نتائجها تدريجي

ّ
�أن تعريف �أن هذه �لتقني

تِك وب�رستِك بعد �أ�شبوعني �أقّله من تطبيقها بانتظام.
ّ
�لفرق يف �شح
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زيت لكّل هدف جمالّي!

للحصول على بشرة مشرقة
 E بفيتامني 

ّ
ًا بزيت �لّلوز �لغني

ّ
ة بطنِك يومي

ّ
دّلكي �رس

و�لربوتينات �لتي �شتجعل ب�رستِك �أكرث �إ�رس�قًة ونعومة.

للتخّلص من حّب الشباب
 �ل�شباب �لذي تعانني منه يف وجهِك بو��شطة 

ّ
وّدعي حب

�ملعروف  �لنيم  زيت  �إىل  �إجلئي  �ل�شهلة.  �حليلة  هذه 

بعالجه ل�شو�ئب �لب�رسة.

لترطيب البشرة
�لب�رسة  ترطيب  بالزيوت يف  �لبطن  ة 

ّ
�رس تدليك  ي�شاهم 

��شتخد�م  و�لتخّل�ض من جفافها، ولتحقيق ذلك ميكنِك 

زيت �لزيتون �أو زيت جوز �لهند عند �لقيام بذلك.

لمحاربة البقع الداكنة
دور�ً  يلعب  �لّليمون  زيت  بو��شطة  �لبطن  ة 

ّ
�رس تدليك 

ًا يف �لتخّل�ض من �لبقع �لد�كنة، �إْذ ميلك هذ� �لزيت 
ّ
مهم

قدر�ت هائلة يف تفتيح وجتان�ض لون �لب�رسة.

 MAJESTIC PURE
 COSMECEUTICALS

Lemon Essential Oil

 MESMARA
 Extra Virgin

Olive Oil

 NOW
 SOLUTIONS

Neem Oil

 MOTHER
 NATURE'S

 ESSENTIALS
 Organic Fractionated

Coconut Oil

 VIVA
 NATURALS

 Sweet Almond
Oil
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فوائد أخرى لتدليك سّرة 
البطن بالزيوت

تنظيف سّرة البطن
هذه  �إهمال  �إّن  �إْذ  �لبطن،  ة 

ّ
�رس تنظيف  �ل�رسوري  من 

ا يوؤّدي �إىل 
ّ
ب برت�كم �الأو�شاخ د�خلها، مم

ّ
�خلطوة يت�شب

�لتهابات ينتج عنها �الحمر�ر، �حلّكة و�لر�ئحة �لكريهة. 

جوز  زيت  �أو  �ل�شاي  �شجرة  زيت  با�شتخد�م  نن�شحِك 

ة �لبطن.
ّ
�لهند عند تنظيف �رس

التخّلص من انتفاخ البطن
جميعها  �خلروع  وزيت  �لنعناع  زيت  �لزجنبيل،  زيت 

مفيدة جّد�ً للتخّل�ض من �نتفاخ �لبطن من خالل تدليك 

ة �لبطن بها.
ّ
�رس

محاربة التوّتر
�إْن كنِت تعانني من �لتوّتر، ي�شاعد تدليك �لبطن بالزيوت 

�ال�شرتخاء.  لِك  نًا 
ّ
موؤم �مل�شكلة  هذه  من  �لتخّل�ض  يف 

�لالفندر  زيت  �أو  �لبابوجن  بزيت  �ال�شتعانة  ميكنِك 

ة 
ّ
عالجي �أي�شًا  �لزيوت  هذه  فر�ئحة  ذلك،  لتحقيق 

وت�شاعد على �لتخّل�ض من �لت�شّنج.

التخّلص من آالم الدورة الشهرّية
جوز  زيت  �أو  �خلروع  زيت  بو��شطة  �لبطن  ة 

ّ
�رس تدليك 

�لناجتة  ة 
ّ
�ل�شهري �لدورة  �آالم  �لهند ي�شاعد يف �حلّد من 

عن تقّل�شات �ملعدة. 

 DARPHIN
 Chamomile

Aromatic Care

 SKY ORGANICS
Organic Castor Oil

 HANDCRAFT
 BLENDS

Lavender Essential Oil

 EVE HANSEN
 Organic Peppermint

Essential Oil

 YOUNG
 LIVING Tea
 Tree Essential

Oil

 PLANT THERAPY
Ginger Root CO2

Essential Oil 

تحقيق جمال
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جوهر األنوثة 
يجّسده عطر!

ELIE SAAB

L e  P a r f u m 
E s s e n t i e l

 Le Parfum Essentiel عطر  �إ�شد�ر�تها،  �آخر   Elie Saab د�ر  تقّدم 

�أنيق من �لربتقال،  Maïa Lernout. مزيج   من توقيع �شانعة �لعطور 

�ليا�شمني و�لبات�شويل �لتي تتالقى مع قاعدة من �مل�شك �الأبي�ض، �لورود 

مة بنفحات من خ�شب �الأرز 
ّ
، مدع

ّ
و�لعنرب لتعك�ض جوهر �الأنوثة �حلقيقي

 بالن�شبة لها.
ّ
ة �لتي تعرف متامًا ما هو �أ�شا�شي

ّ
 عن �مر�أة �لد�ر �لقوي

ّ
لتعرب
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شفاه بملمس 
الحرير!

ي �ل�شم�ض، �لرياح، �لهو�ء �جلاّف و�لطق�ض �لبارد �إىل 
ّ
توؤد

جتفيف �شفاهِك، فتجعلها مت�شّققة ومليئة بالق�شور. �شو�ء 

 وب�شيط �أو م�شتح�رٍس 
ّ
كنِت تبحثني عن مرّطب �شفاه عملي

ي طلبِك، وجتعل �شفاهِك 
ّ
ة �أنو�ع تلب

ّ
فاخر، جمعنا لك عد

نة باالألو�ن �ملرحة يف كّل �الأوقات 
ّ
ناعمة كاحلرير  ومزي

ة 
ّ
�لرئي�شي نات 

ّ
�إىل �ملكو هي 

ّ
�أن تتنب  

ّ
و�لظروف. من �ملهم

عند �ختيار مرّطب �ل�شفاه، خ�شو�شًا �إذ� ما كانت �شفاهِك 

جاّفة ومت�شّققة ب�شكٍل كبري. يف هذه �حلالة نقرتح عليِك 

متنح  نات 
ّ
ومكو  E بفيتامني  م 

ّ
مدع م�شتح�رس  �ختيار 

ترطيبًا مكّثفًا، مثل زبدة �ل�شيا وزبدة �لكاكاو.

�إعد�د: نور عرموين

BEST 
OF

 CLINIQUE
 Superbalm
 Lip Treatment
17.5$

 KIEHL'S
 Lip Balm #1
10$

 FENTY BEAUTY
 Pro Kiss'r Luscious
Lip Balm 18$

 TARTE COSMETICS
 Sea Quench Lip Rescue
Balm in Coral 19$

 TOM FORD
 Clutch Sized Soleil
Neige Lip Balm 36$

 MARIO
 BADESCU
Lip Balm 8$
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 CHANEL
 Hydra Beauty
 Nourishing Lip
Care 35$

 CLARINS
 Hydra-Essentiel

 Moisture
 Replenishing Lip

Balm 24$

 ELIZABETH
 ARDEN Eight Hour
 Cream Lip Protectant
Stick Sunscreen 24$

 CAUDALIE
 Lip Conditioner
12$

 LANEIGE
Lip Glowy Balm
in Berry 17$

 NUXE Ultra
  Nourishing Lip Balm
Rêve de Miel 15$

 SISLEY
  Nutritive Lip
Balm 76$
 

 LA MER
 The Lip Balm
67$

 TATA HARPER
 Be True Anti-Aging
 Neuropeptide Lip
Treatment 32$

 TATCHA
 Camellia Gold
 Spun Lip Balm
30$
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اإعداد: جويل الدكا�ش

بشرتي

ال تظهر التجاعيد يف �سّن الـ50، بل 20 �سنة قبل هذا العمر، 

الكوالجني  األياف  تدهور  ويبداأ  ة 
ّ
البيولوجي ال�ساعة  فتدّق 

الذي يوؤّدي اإىل فقدان مرونة اجللد. لكن هذا لي�ش كّل �سيء، 

ة ما فوق 
ّ
االأ�سع التاأثري، مثل  �سديدة  ة 

ّ
هناك عوامل خارجي

ة 
ّ
الكرياتيني اخلاليا  يف   

ّ
تغري التدخني،  التعب،  ة، 

ّ
البنف�سجي

ًا يف مكافحة ارتخاء الب�رشة. كمرحلة 
ّ
التي تلعب دوراً اأ�سا�سي

اأوىل، كي ال تدعي الزمن ي�سبقِك، عليِك الوقاية من كّل تلك 

ي 
ّ
�سح حياٍة  باأ�سلوب  وااللتزام  ذكرناها،  التي  العوامل 

النوم،  كافيًا من  ق�سطًا  منتظمة،  ريا�سة  ن 
ّ
يت�سم ومتوازن 

مرّطب  كرمي  تطبيق  ة، 
ّ
عدواني غري  بطريقة  الب�رشة  تنظيف 

ا يف مرحلة الحقة، فت�ستطعني طلب 
ّ
اأم ال�سم�ش...  وواٍق من 

ة 
ّ
اإىل اجلراحة التجميلي �ش وتلجئني 

ّ
م�ساعدة طبيب متخ�س

وعالجات لطيفة.

للتجاعيد األفقّية: عالجات ميزوثيرابي
الراأ�ش  بني  التمديد  حركات  اء 

ّ
جر ة 

ّ
االأفقي التجاعيد  تظهر 

مرونة  خ�سارة  مع  اليوم.  مدار  على  وتكراراً  مراراً  والرقبة 

التجاعيد  هذه  ت�سبح  العمر،  يف  التقّدم  عن  الناجتة  اجللد 

عالج  خالل  من  ت�سحيحها  ميكن  ودائمة.  ظهوراً  اأكرث 

حقن  عّدة  الواحد  اجلل�سة  ن 
ّ
تت�سم  .Mesolift ميزوثريابي 

فيها  �ستخدم 
ُ
ي العنق،  خّط  واأعلى  الرقبة  على   

ّ
متر �سغرية 

وم�ساّدات  ة 
ّ
اأميني اأحما�ش  الهيالورنيك،  حم�ش  من  مواّد 

هي  نات 
ّ
املكو هذه  جميع   .B6 وفيتامني  معادن  االأك�سدة، 

اتها 
ّ
كمي العالج  فين�ّسط  اجللد،  يف   

ّ
طبيعي ب�سكٍل  موجودة 

مرونتها  اخلاليا  ت�ستعيد  وبالتايل،  االأدمة،  ت�سكيل  الإعادة 

اإىل   3 هي  العالج  لهذا  ال�سحيحة  الوترية  التجاعيد.  وت�سّد 

جلل�سة  اخل�سوع  �رشورة  مع  الواحد،  ال�سهر  يف  جل�سات   4
ة بعد 4 اأ�سهر. يعترب هذا العالج �ساماًل للغاية، تاأثريه 

ّ
ترميمي

و�سع  بف�سل  موؤمل  وغري  ة، 
ّ
طبيعي اإ�رشاقة  يعطي   ،

ّ
فوري

ام، ال يجب 
ّ
خمّدر. انتبهي، قبل خ�سوعِك لهذا العالج بـ10 اأي

 دواء ل�سيولة الدم 
ّ

اأن تتناويل الفيتامني E، االأ�سربين اأو اأي

.
ّ

اأو م�ساّدات لاللتهابات وذلك لتجّنب الورم الدموي

ألوتار Platysmale: حقن توكسين 
البوتولينوم

حبال  تطال  التي  والتجاعيد  الرتّهالت  ة 
ّ
التقني هذه  تعالج 

وامللحوظة  اجلامدة  ة 
ّ
العمودي االأوتار  وهي   ،Platysmale

 3 اإىل   2 البوتولينوم  توك�سني  حقن  تطال  الرقبة.  على 

�سنتيمرتات على طول االأوتار وت�ساهم يف ا�سرتخاء االألياف 

اإفراز  بح�رش  البوتولينوم  توك�سني  ماّدة  تقوم  ة. 
ّ
الع�سلي

الع�سب  االأ�سيتيلكولني يف املفرتق ما بني   
ّ
الع�سبي الناقل 

والع�سالت، ونتيجًة لذلك، ي�سّل الع�سل ب�سكٍل موؤقت. ميكنِك 

وتظهر  الفور  على  ة 
ّ
الطبيعي حياتِك  ا�ستئناف  ذلك  بعد 

موعداً  بعدها  حتّددي  اأن  يجب  الثالث.  اليوم  بعد  النتائج 

الزائدة  الكمية  انتبهي،  تقريبًا.  اأ�سهر   6 كّل  للحقن  جديداً 

ب م�ساكل يف جهاز 
ّ
اأن ت�سب البوتولينوم ميكن  من توك�سني 

التنّف�ش والبلع.

شحوب في لون البشرة، بقع، ارتخاء الجلد، تجاعيد... 
وعالمات أخرى تهّدد جمال وملمس منطقة الرقبة 
بالتقّدم  متعّلقة  األسباب  تكون  قد  والديكولتيه. 
ومحيطِك  تعيشينه  الذي  الحياة  نمط  أو  العمر  في 
اإلصالح،  وقت  حان  السبب،  كان  مهما  السليم.  غير 
بشرة  شيخوخة  من  للهروب  والترميم  الحماية 
الرقبة والديكولتيه. إليِك التعليمات وأفضل التقنّيات 

والخطوات الجمالّية التي يمكنِك تطبيقها!

منطقة الرقبة 
والديكولتيه

تقنّيات تحارب 
شيخوختها

اإعداد: جويل الدكا�ش
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لترّهل الجلد: تقنّية الشّد هي األفضل!
اأو   

ّ
املو�سعي التخدير  حتت  ة 

ّ
جراحي ة 

ّ
عملي  ،Lifting ة 

ّ
تقني هي 

العام. تقع الندوب خلف االأذنني واأحيانًا يف فروة الراأ�ش وتختفي 

ة دقيقة، لكّنها اآمنة 
ّ
ل. هي تقني

ّ
ًا بعد االأ�سبوع االأو

ّ
الكدمات تدريجي

ة خفيفة. حتتاجني 
ّ
ة مع اآثار جانبي

ّ
وتعطي نتيجة مذهلة وطبيعي

تغطيتها   دون  رقبتِك  اإظهار  على  قادرة  لتكوين  تقريبًا  �سهر  اإىل 

 15 الرقبة يف غ�سون  ن مظهر 
ّ
يتح�س لكن  عالية،  ياقة  اأو  بو�ساح 

يومًا، فتالحظني اأّن الب�رشة م�سدودة واأّن التجاعيد قد اختفت.

تقنّيات مخّصصة للعناية بمنطقة 
الديكولتيه

الزهم  الب�رشة من  : تقت�رش على تطهري 
ّ
ال�سطحي •التق�سري 

ة. 
ّ
ال�سطحي امليتة  اخلاليا  على  والق�ساء  االأو�ساخ  وكّل 

فقط  حتقيق   
ّ
يتم االأوىل  اجلل�سة  يف  جل�سات.  ة 

ّ
عد تتطّلب 

�سّخ  نتيجة  وحرارة  بوخز  ت�سعرين  الهدف.  من   20%
ن�سارة  بعدها  تالحظني  اإزالتها.   

ّ
تتم  

ّ
ثم للتق�سري،  ة 

ّ
ماد

الب�رشة  على  االإ�ساءة  تظهر  الثالثة،  اجلل�سة  ويف  عالية، 

الب�رشة،  اأنواع  جلميع  التق�سري  بهذا  ن�سح 
ُ
ي ال  واأكرث.  اأكرث 

ا�سة.
ّ
خ�سو�سًا تلك الرقيقة واحل�س

قائمة،  زالت  ما  لكّنها  جديدة،  ة 
ّ
تقني لي�ست   :IPL ة 

ّ
•تقني

اإنتاج  اإ�سعاعات حتّفز  الة. هي كناية عن موجات 
ّ
الأّنها فع

ق�سور  اجلل�سة  بعد  تظهر  قد   .
ّ
امل�سام �سّد  بهدف  الكوالجني 

منها  لدورتني  اخل�سوع  يجب  ام. 
ّ
اأي  8 بعد  تختفي  �سغرية 

يف�سلهما 15 يومًا. كما يجب االنتباه قبل، خالل وبعد هذه 

ة ال�سم�ش.
ّ
�سي ب�رشتِك الأ�سع

ّ
الفرتة من اأاّل تعر

•ليزر Q-Switched ND Yag: هذا النوع من الليزر يزيل 
غ الظاهرة على اجللد وحتى النم�ش. ال يجب 

ّ
عالمات الت�سب

اخل�سوع  عند  الربونزاج  اء 
ّ
جر من  �سمراء  ب�رشتِك  تكون  اأن 

بلدغاٍت  �ست�سعرين  الب�رشة،  االإ�سعاعات على  له. عند مترير 

�سغرية. جل�سة واحدة لب�سع ثواٍن كافية وقد تبقى النتائج 

ظاهرة لـ4 اأو 5 �سنوات.

Tip
عند تطبيق مستحضرات 

العناية بالرقبة والكريم الواقي 
من الشمس من المهّم أن 
تدّلكي البشرة من األسفل 

إلى األعلى لمنعها من الترّهل، 
وتجّنب تدليكها بحركات 

دائرّية أو من األعلى إلى 
األسفل. 

 CLARINS
 Extra-Firming

 Neck &
Décolleté Cream

 SHISEIDO
 Urban Environment Oil-Free
 UV Protector Broad Spectrum

Face Sunscreen SPF 42

 SISLEY PARIS
Neck Cream

 TARTE COSMETICS
 Maracuja Neck

Treatment

 ESTÉE LAUDER
 Resilience Lift

 Firming/Sculpting Face
 and Neck Lotion Broad

Spectrum SPF 15

 Dr. DENNIS
 GROSS Ferulic +
 Retinol Fortifying

Neck Emulsion



جمالها الطبيعّي يمّيزها!
Tamara Kalinic

 Tamara الموضة  ومدّونة  الصربّية  الشاّبة  بدأت 
 Glam & Glitter مسيرتها بفضل مدّونتها ،Kalinic
 800 أكثر من  إنستقرام مع  وأثبتت نجاحها على 
التعاونات  ألف متابع وباقة ال تعّد وال تحصى من 
مع العالمات التجارّية. جمالها ساهم في انتشار 
إسمها، سواء لجهة  بشرتها السمراء المشرقة أو 
االهتمام  بأّن  تؤمن  هي  الطويل.  األسود  شعرها 
ببشرتها وبقاءها على طبيعتها من بين العوامل 

التي تقف وراء نجاحها!
اإعداد: جووي غ�سطني

My beauty
routine

أيقونة الجمال المفّضلة لدّي:
تعجبني الهالة التي تتمّتع بها بع�ش نجمات الما�سي، 

مثل Grace Kelly اأو Carolyn Bessette، الأّن 

الروح هي ما تجعل المراأة فعاًل جميلة.

عطري المفّضل:
 Lilac Love هناك عّدة عطور من بينها: عطر

 Dior من Ambre Nuit ،Amouage من

. Jo Malone من Myrrh & Tonkaو

أفضل نصيحة تلّقيتها:
 ت�سميم ال ي�سعرِك بالراحة ال تقومي باعتماده. 

ّ
اأي

ال أخرج من منزلي من دون:
.Laneige اأو Sisley مرّطب ال�سفاه من

يرتكز مكياجي اليومّي على:
وهاياليتر  الخدود  بودرة   ،Lancôme من  فاوندي�سن 

لل�سفاه   Lip Glow زيت   ،Charlotte Tilbury من 

 Brow الحاجبين  وم�ستح�سر  ما�سكارا،   ،Dior من 

Tom Ford. قد تبدو الخطوات كثيرة،  Sculptor من 
القليل  مع  ة 

ّ
طبيعي اإطاللة  تمنحني  الواقع هي  في  لكن 

من التوّهج!

لون أحمر الشفاه المفّضل لدي:
    Silky Satin ال�سفاه  اأحمر  مثل  ة، 

ّ
الحيادي جات 

ّ
التدر

.Christian Louboutin من Tutulle بلون

تسريحة الشعر المفّضلة لدّي:
ن اأّتبعه، لكن اأحب اإظهار 

ّ
لي�ش هناك اأ�سلوب معي

ح �سعري اإلى 
ّ
ال�سعيرات المن�سدلة من االأمام حين اأ�سر

االأعلى اأو االأ�سفل، الأّنها تبرز وجهي ب�سكٍل اأف�سل.

طريقة االعتناء بشعري:
ة. اأطبق 

ّ
�سعري كثيف وخ�سن لذا يتطّلب عناية خا�س

ه، وال اأتخّلى عن م�ستح�سر 
ّ
زيت الخروع لت�سريع نمو

ة.
ّ
Olaplex الذي يمنحه بنية �سحي

نظام غذائّي أو مكّون يساهم في 
تعزيز جمالِك:

، حتى اليوم 
ً
اأحاول اأاّل اأتناول الطعام بعد ال�ساعة 6 م�ساء

التالي. خطوة تجعل ب�سرتي تبدو اأجمل واأقّل انتفاخًا.

مستحضر مستدام أحّب ضّمه إلى 
روتيني الجمالّي:

اأحب م�ستح�سرات Tata Harper الم�ستدامة 

، خ�سو�سًا قناع 
ّ

رت ب�سرتي ب�سكٍل جذري
ّ
والتي غي

 
ّ
Resurfacing  الذي اأعتبره اأف�سل قناع حم�سي

بته على االإطالق.
ّ
جر  DIOR

Ambre Nuit

 CHRISTIAN
 LOUBOUTIN
 Silky Satin in

Tutulle

Grace Kelly

 HUDA
 BEAUTY

 Classic Lash
in Samantha

 CHARLOTTE
 TILBURY

 Cheek To Chic in
Pillow Talk Intense

لحظ�ت ت�أّلقي:

ة، 
ّ
عند تطبيق الرمو�ش اال�سطناعي

 هي رمو�ش 
ّ

لة لدي والمف�سّ

.Huda Beauty من Samantha

�أتح�ّضر للخروج على:

ة اأغنية تعود اإلى اأوائل حقبة 
ّ
اأي

.Beyoncé الـ2000، مثل اأغاني
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كّل ما في التركبية هو 
في خدمة األزهار، ال يوجد 

مكّون يعيق رائحتها أو 
يشّوه رسالتها"

 Jacques
Cavallier-Belletrud

عطٌر يعود بعد قرن!
 LOUIS دار  توقيع  من  عطر  ل 

ّ
اأو لد 

ُ
و  ،1927 عام 

نًا مبنزل 
ّ
VUITTON  اأ�سمته Heures d’Absence تيم

 .Seine-et-Marne منطقة  يف   
ّ
الريفي  Vuitton عائلة 

 Jacques Cavallier-Belletrud العطور  �سانع  اأعاد 

 ،Les Parfums سياغته من جديد وتقدميه �سمن جمموعة�

مل  ومعظمنا  الزمن،  من  عقود  بني  �ساعت  رائحة  ليوقظ 

�سًا 
ّ

خم�س كان  ل 
ّ
االأو العطر  �سابقًا!  بتن�ّسقها  احلظ  يحالفهّن 

اأوحى  300 ن�سخة فقط.  اأُ�سدرت منه بدايًة  للرجال والن�ساء، 

 ال�سفر وا�ستك�ساف العامل، فُطبع على القارورة امل�ستطيلة 
ّ
بحب

ته من هذا 
ّ
ال�سكل، ر�سم لطائرة �سغرية. ياأخذ العطر اجلديد قو

منع�سة  ورود  لتج�سيده.  نات 
ّ
مكو عّدة  على  ويّتكل  املفهوم 

من  نغمات  فيها  تتداخل   Grasse منطقة  من  مقطوفة 

من  االأبي�ش   Sambac يا�سمني  من  باقاٌت  منها  اليا�سمني، 

بطريقٍة  اليا�سمني  رائحة  تعزيز  مّت  بالذكر،  اجلدير  ال�سني. 

لدى  ة 
ّ
احل�رشي  CO2 ا�ستخراج  ة 

ّ
تقني بف�سل  بروزاً  اأكرث 

بنباتات  اأي�سًا  املزيج  تنّكه هذا  Louis Vuitton، كما  دار 

والتفاوؤل يف  الفرح  ذبذباٍت من  تنقل  التي   Pittosporum
�سانع  اأخرياً  دعم  املنع�سة.   May Rose وبورود  الرتكيبة، 

خ�سب  الفانيليا،  التوت،  امليموزا،  بنفحات  الرتكيبة  العطر 

يدخل  ي 
ّ
ح�س بطابٍع  نات 

ّ
املكو كّل  وغّلف  وامل�سك،  ال�سندل 

 Heures d’Absence فيدعِك حتلمني.  القلب،  اإىل  مبا�رشًة 

تريدين،  حيث  اإىل  للتحليق  احلواجز،  لك�رش  لل�سفر،  يدعوِك 

 من الواقع نحو عامٍل تختارين الّلجوء اإليه لتجدي 
ٌ

هو هروب

�سعادتِك املطلقة.

اإعداد: جويل الدكا�ش
قارورة العطر االأول الذي اأ�سدرته الدار عام 1927
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20 صفحة طعام على 
إنستقرام مّتعي نظرِك بها!

تناسب  وسريعة  صحّية  أخرى  أو  جديدة  وصفات  عن  تبحثين  بتعّلمه،  ترغبين  أو  الطهي  فّن  تتقنين  كنِت  سواء 
نظامِك الغذائّي ونمط حياتِك، جميعها أصبحت اليوم متوّفرة على إنستقرام. تهدف صفحات مؤّثرات الموضة 
والجمال إلى جذب عّشاق هذين المجالين إليهما، كذلك صفحات الطعام والطبخ تحمل األهداف عينها وتخضع 
للمعايير نفسها عبر نشر صور جميلة، ووصفات بسيطة ولذيذة ضمن فئات تحاكي مختلف األذواق. إْن كنِت من 

عاشقات عالم الطعام، إليِك أبرز الحسابات التي عليِك متابعتها وتعّلم منها أشهى األطباق.
اإعداد: جووي غ�سطني

أطباقي
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@ALPHAFOODIE

@DELICIOUSLYELLA

@ANNA.CULINA
اأ�سوٍل  من   Samira Kazan نة 

ّ
املدو اأطلقت 

املرتكزة  لالأطعمة  �سة 
ّ

املخ�س �سفحتها  ة 
ّ
لبناني

ابتكار  بهدف   Plant-Based اأو  النبات  على 

القزح.  قو�ش  باألوانها  ت�سبه  ة 
ّ
غني ة 

ّ
نباتي اأطباق 

بطريقة  مقّدمة  اأطباق  ابتكار  حتبني  كنت   اإذا 

ة جميلة اأو حتى تعّلم كيفية �سناعة االأجبان 
ّ
فني

فما  ات، 
ّ

املك�رش من  واحلليب  الزبدة  اأو  ة 
ّ
النباتي

عليِك �سوى متابعة �سفحتها.

 Ella Woodward ة 
ّ
الربيطاني نة 

ّ
املدو تعّلمِك 

اأطباٍق  اإىل  "املمّلة"  اخل�رشاوات  حتويل  ة 
ّ
كيفي

على  قادرة  اأنها  فكرة  اأدنى  متلكني  ال  ة، 
ّ
�سهي

لّلحوم  وبديلة  ية 
ّ
�سح ممتعة،  اأطباقِك  جتعل  اأن 

الذي ح�سدته  النجاح  واالأطباق امل�سّنعة. بف�سل 

�سفحتها، قامت باإطالق 5 كتب للطهي، منتجات 

عة، �سل�سلة مطاعم اإىل جانب تطبيقها 
ّ
ة متنو

ّ
غذائي

.
ّ
 وبرناجمها االإذاعي

ّ
اخلا�ش

العينني،  تده�ش  التي  ال�ساخبة  األوانها  بف�سل 

على   Anna �سفحة  اأّن  االأوىل  للوهلة  تظنني  قد 

ة 
ّ
ال�سحي غري  باملاأكوالت  ة 

ّ
خمت�س اإن�ستقرام، 

ية 
ّ
�سح ماأكوالت  الواقع  يف  اأّنها  اإاّل  الد�سمة،  اأو 

 اهتمامها على 
ّ
نة الطعام ت�سب

ّ
النظر. مدو تخدع 

ة من خ�رشاوات وفواكه 
ّ
ابتكار و�سفات ا�ستثنائي

رت موؤّخراً جمموعة من الوجبات 
ّ
ة، وقد طو

ّ
مو�سمي

.every-foods.com ة املعّلبة مع موقع
ّ
النباتي

لمحّبات األطباق الصحّية والنباتّية



@BIANCAZAPATKA

@HEMSLEYHEMSLEY

من  ال�رشيعة!  الوجبات  ات 
ّ
ملحب  

ّ
�سار  

ٌ
خرب

 ،Bianca Zapatka �سفحة  متابعة  خالل 

البيتزا  التاكو،  الربغر،  حت�سري  باإمكانِك  بات 

عن  ف�ساًل  ة! 
ّ
ونباتي ية 

ّ
�سح بطرٍق  والبا�ستا 

ة و�سهلة 
ّ
نة و�سفات �سهي

ّ
ذلك، تقّدم هذه املدو

 
ّ
اإّن النظام النباتي التح�سري للحلوى. من قال 

ة؟
ّ
ي خاٍل من املرح والوجبات ال�سهي

ّ
ال�سح

 Melissa Hemsleyو  Jasmine االأختان  بداأت 

اإىل  تهدف  �سة 
ّ

متخ�س خدمة   2010 عام  يف 

م�ساعدة النا�ش يف اختيار الطعام ومعاجلة م�ساكل 

اله�سم، لكن �رشعان ما اأ�سبح لديهما زبائن كرث، 

 ،Chanel غرار  على  اأزياء  ودور  �رشكات  من 

 .Vivienne Westwoodو  Louis Vuitton
ولذيذة  ة 

ّ
غني وجبات  البتكار  تهدف  و�سفاتهما 

بالدهون  ومليئة  وال�سّكر  الغلوتني  عن  بعيداً 

�سديقة  و�سفات  عن  تبحثني  كنِت  اإْن  ة. 
ّ
ال�سحي

ملعدتِك، ف�سفحتهما على اإن�ستقرام �ستحّقق هدفِك! 

 The Art ذكر اأّنهما قامتا بتاأليف كتاب للطبخ
ُ
ي

of من   Eating Well and Good + Simple
 Hemsley بني االأكرث مبيعًا، كما افتتحتا مقهى

Hemsley + يف Selfridges يف اأبريل 2016.

@GOOP
 Gwyneth Paltrow املمّثلة  اأطلقتها  التي   Goop �رشكة 

بكّل  تعنى  �ستايل  اليف  عالمة  اأّنها  على  اأنطلقت   2008 عام 

اليوم �سفحة   .
ّ
البيئي والتوازن  ة 

ّ
اجل�سدي ة 

ّ
بال�سح له عالقة  ما 

ن�سائح  تقّدم  ف! 
ّ
تعر اأن  من  اأ�سهر  هي  اإن�ستقرام  على   Goop

والبيئة  ة 
ّ
لل�سح مفيدة  اأطباق  و�سفات  كما  ة، 

ّ
وغذائي ة 

ّ
جمالي

اأن تق�سدي املوقع الذي يحمل اال�سم نف�سه  معًا. للمزيد ميكنِك 

 It’s اقرئي كتاب  اأو   
ّ
ال�سحي الطبخ  لتعّلم  مل�ساهدة فيديوهات 

All Good الذي اأ�سدرته Gwyneth قبل ب�سع �سنوات.

C
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@HALFBAKEDHARVEST

@KITCHENSANCTUARY

 ،Tieghan Gerard �سفحة  متابعة  د 
ّ
مبجر

من  عة 
ّ
متنو جمموعة  على  االّطالع  ميكنِك 

 ،
ّ

ة، كاملطبخ الكوري
ّ
االأطباق واملطابخ العاملي

�سوى  عليِك  ما  اليابايّن...   ،
ّ

الهندي االإيطايّل، 

نة، 
ّ
املدو التح�سري  وطرق  الو�سفات  اّتباع 

و�ست�سبحني بدورِك طاهية ماهرة.

الدافئة  االأطباق  حت�سري  يف  هات 
ّ
االأم من  اأف�سل  من 

العام  يف   Nicky بداأت  ذلك،  من  اإنطالقًا  والد�سمة؟ 

لة،  نتها كو�سيلة لالحتفاظ بو�سفاتها املف�سّ
ّ
2014 مدو

نة طعام بدوام كامل. �سفحتها 
ّ
ل بعد ذلك اإىل مدو

ّ
لتتحو

 مزيجًا من االأطباق املاحلة واحللوى التي غالبًا ما 
ّ
ت�سم

 مرح. كذلك، خّل�ست و�سفات 
ّ
نتناولها يف ع�ساء عائلي

 Seriously Good Salads كتاب  �سمن  ال�سلطات 

ي. 
ّ
لتكون بديلِك ال�سح

حسابات تفتح الشهّية!

@CRAVINGSBYCHRISSYTEIGEN
 Chrissy لكّن  اأزياء،  عار�سة  اأّنها  �سحيح 

النف�ش  بحرمان  توؤمن  وال  الطعام   
ّ
حتب  Teigen

ة 
ّ
من كّل ما هو لذيذ! �سفحتها على اإن�ستقرام غني

البا�ستا  كالبيتزا،  والد�سمة،  ة 
ّ
ال�سهي باملاأكوالت 

اأطلقت   ،Cravings كتابها  جناح  بعد  والربغر. 

على  �سفحتها  مع  بالتزامن  ة 
ّ

اخلا�س نتها 
ّ
مدو

التح�سري  �سهلة  و�سفات  حتمل  التي  اإن�ستقرام 

 امراأة تطبيقها يف منزلها.
ّ

ون�سائح ميكن الأي
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@MZCUISINE

@CHEFINDISGUISE

@MYMOROCCANFOOD

 Massiel اللبنانية  نة 
ّ
املدو متزج 

املطبخني  بني  ما   Zadeh Habchi
تن�سيق  اإىل  وتعمد   

ّ
والفرن�سي اللبنايّن 

�سة 
ّ

متخ�س هي  فّنية.  بطريقٍة  اأطباقها 

وت�سويرها  املاأكوالت  بتن�سيق  اأي�سًا 

تقن، لذا �ستمّتعني نظرِك 
ُ
ب�سكٍل حمرتف وم

ب�سكٍل مذهل بعد متابعة ح�سابها.

 Sawsan Abu ة
ّ
نة الطعام الفل�سطيني

ّ
مدو

اأقطار  خمتلف  من  اأطباقًا  تقّدم   Farha
. مبعنى اآخر 

ّ
ال�رشق االأو�سط والعامل العربي

ة 
ّ
التقليدي ة 

ّ
العربي االأطباق  اأطيب  �ستجدين 

والفاكهة  باخل�سار  ة 
ّ
الغني واجلديدة 

من  نة 
ّ
واملكو بالتوابل،  مة 

ّ
املطع الطازجة، 

احلبوب والنباتات اخل�رشاء. اإْن كنِت اإحدى 

العديد من  الفطور، �ستجدين  ات وجبة 
ّ
حمب

اخليارات على �سفحتها.

 Nargisse ة 
ّ
املغربي نة 

ّ
املدو �سغف  يربز 

 من خالل م�ساركتها 
ّ
Benkabbou باملطبخ املغربي

ة 
ّ

ة تدخل عليها مل�ستها اخلا�س
ّ
ة تقليدي

ّ
اأ�سلي و�سفات 

الب�سيطة  الو�سفات  هذه  تطوير  خالل  من  ة. 
ّ
والع�رشي

واملتوازنة امل�ستوحاة من تراثها، فهي تعتربها و�سيلًة 

مطعم  يف  امل�سوؤول  ال�سيف  هي  اليوم،  ثقافتها.  لن�رش 

الفريد  اأ�سلوبها  ت�ستخدم  حيث  مراك�ش،  يف   L'Mida
وخربتها وتنقلهما من �سفحة اإن�ستقرام اإىل الواقع.

أطباق من مختلف أقطار العالم
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@BLACKWHITEVIVID

@JULSKITCHEN

@MEE_BAKINGTIME

ات رحالت �سفر Kati Boden، كفيلة لكي 
ّ
يومي

ة 
ّ
تكون م�سدر وحيِك للكثري من الو�سفات ال�سهي

العامل!  حول  من  جتمعها  التي  واملاأكوالت 

عرب  خمتلفة  وثقافات  ة 
ّ
عاملي مطابخ  اكت�سفي 

متابعة �سفحتها، وا�ستوحي من اأجواء �سورها 

ة احل�سول على لقطات مماثلة.
ّ
كيفي

ة 
ّ
االإيطالي االأطباق  بتح�سري   Giulia Scarpaleggia تخت�ش 

ة منها. مهما كان نوع البا�ستا الذي تريدين 
ّ
وحتديداً التو�سكاني

ه على �سفحتها على 
ّ

طبخه، �ستجدين تفا�سيله ون�سائح تخ�س

نف�سه.  اال�سم  حتمل  التي  ة 
ّ

اخلا�س نتها 
ّ
مدو على  اأو  اإن�ستقرام 

اخلاّلب  تو�سكانا  ريف   ،
ّ
االإيطايل املطبخ  عا�سقات  كنِت من  اإْن 

ة، هذه ال�سفحة هي كّل ما تبحثني عنه.
ّ
واأطباقه التقليدي

موقع  على  كبرية  ة 
ّ

ح�س  
ّ
ال�سيني للمطبخ 

ات 
ّ
حمب من  كنِت  اإْن  خ�سو�سًا  اإن�ستقرام، 

واالأرّز...  النودلز  الدامبلنغ،  ة، 
ّ
احلار املاأكوالت 

ة 
ّ
ال�سيني ة 

ّ
ال�ساب تعمد  الطهي،  ة 

ّ
عملي لت�سهيل 

طهو  مراحل  د 
ّ
يج�س فيديو  ت�سوير  اإىل   Muay

الطبق، فتعّلمِك اخلطوات يف دقيقة واحدة.
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@MINIMALISTBAKER
 Dana تن�رشها  التي  الو�سفات  جميع 

اإن�ستقرام  على  �سفحتها  على   Shultz
كحّد  نات 

ّ
مكو  10 فيها  ت�ستخدم  ب�سيطة، 

30 دقيقة   واحداً، وت�ستغرق 
ً
اأق�سى، وعاء

فلي�ست  النتيجة  ا 
ّ
اأم لتح�سريها.  اأقّل  اأو 

اإْن  مقاومتها.  ي�سعب  بل  مر�سية،  فقط 

كنِت ال جتيدين فّن الطهي، �ست�سكرينا بعد 

متابعة �سفحتها!

                                                       تعّلمي فّن الطهي بخطوات بسيطة

@XLBCR

@MUYBUENOCOOKING

ال�رشق  دول  اأطباق  ات 
ّ
حمب من  كنِت  اإْن 

 Chun تي متابعة �سفحة
ّ
االأق�سى، ال تفو

قة 
ّ
منم اأطباقه  معظم   .Rong Tan

كما  خمتلفة،  ثقافات  من  وم�ستوحاة 

ومعا�رشة  ة 
ّ
كال�سيكي طهو  ات 

ّ
تقني  

ّ
ت�سم

ية و�سهلة التنفيذ.
ّ
خللق اأ�ساليب �سح

ذكر  دون  ة 
ّ
العاملي االأطباق  عن  التكّلم  ميكن  ال 

االأكرث  بني  من  عد 
ُ
ي الذي   

ّ
امليك�سيكي املطبخ 

�سل�سة  النات�سوز،  التاكو،  العامل.  حول  ة 
ّ
�سعبي

ة، 
ّ
املك�سيكي االأطباق  من  وغريها  اجلواكمويل 

جديدة،  و�سفات  اأو  املعروفة  ة 
ّ
التقليدي �سواء 

 Yvette Marquez الطعام  نة 
ّ
مدو لِك  تقّدمها 

ة باالألوان.
ّ
على �سفحتها الغني

أطباقي



JAMALOUKI.NET157

د كيك، بل اأ�سبه مبنحوتاٍت فّنية �ساحلة 
ّ
هو لي�ش جمر

Joan Chahine على حرفتها ب�سغٍف،  لالأكل! تعمل 

الرقيقة  ال�سّكر  باأوراق  املغّطى  الكيك  ز. 
ّ
ومتي اإتقاٍن 

ة، 
ّ
التي ت�سبهه اأوراق الورود اأو حتى االأزهار الطبيعي

ة ف�ساًل عن اأّنه لذيذ. 
ّ
�سينقلِك لعامل من االأحالم الوردي

مة لالإبهار يف خمتلف منا�سباتِك وحفالتِك.
ّ
هي م�سم

                                                                                حلوى أشبه بتحٍف فنّية!

نة 
ّ
مزي لها،  مثيل  ال  فطائر   Clelia Cerutti تعّد 

�سكلها  جانب  اإىل  لالإعجاب.  مثرية  وتفا�سيل  بدّقة 

ز هذه الفطائر بتعّدد اأمناطها اأو طبقاتها 
ّ
، تتمي

ّ
ال�سهي

االأ�سكال  ناحية  من  �سواء  ودّقة،  باإتقان  امل�سنوعة 

ة اأو من ناحية التزيني اجلميل.
ّ
ة الفني

ّ
الهند�سي

@FROLLACHETIFRULLA

@BLUEBERRYNLAVENDER
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عالمي

الديكور  عالمي  تربط  صلة  هناك  أّن  يومًا  تفّكري  لم  بالطبع 
موسم  بإطالالت  بالتمّعن  العكس!  يؤّكد  الواقع  ّأن  إاّل  والموضة، 
األلوان،  الصيحات،  من  العديد  أّن  ستجدين   ،2020 وصيف  ربيع 
عالم  في  المسخدمة  لتلك  متشابهة  واألقمشة  النقوش 
تكون  لكي  المشتركة،  الصيحات  نجمع  بأن  قّررنا  لذلك  الديكور، 
منزلِك. إلى  متجّددة  عصرّية  لمسات  إلضافة  إلهامِك  مصدر 

اإعداد: جووي غ�سطني – ميالين مطر

ديكور يحاكي صيحات الربيع!
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ة 
ّ
ال�سيفي العطالت  املرحة،  االأجواء   

ّ
حتب التي  للمراأة 

ظهرت  التي  ة 
ّ
اال�ستوائي النقو�ش  �سيحة  واال�سرتخاء، 

تي Versace وDolce & Gabbana لهذا 
ّ

على من�س

االأجواء  هذه  انقلي  عنه.  تبحث  ما  كّل  هي  املو�سم، 

 Statement اأك�س�سوار  باختيار  املنزل،  غرف  اإىل 

ع بنق�سة 
ّ
ن بهذه النق�سة، ورق جدران اأو اأثاث مطب

ّ
مزي

ة.
ّ
ة احليوي

ّ
النخيل، الفاكهة واالألوان اال�ستوائي

 TROPICAL
MOOD

@homeadore_decor

@cole_and_son_wallpapers
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@clarke_clarke_interiors

@forktheconcept

@frenchyfancy

Dior Maison

Hermès@bokjadesign
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خالل  من  �سواء  اجلراأة،  تخ�سى  ال  امراأة  كنِت  اإْن 

ترتّددي  ال  منزلِك،  ديكور  حتى  اأو  اإطاللتِك 

لت�سّكل  املتناق�سة  الزاهية  االألوان  اختيار  يف 

معها  حتمل  التي  ال�سيحة  هذه  فريداً.  مزيجًا 

عرو�ش  ات 
ّ

من�س على  ظهرت  ات، 
ّ
ال�سبعيني روح 

دمج  ة 
ّ
كيفي منها  فا�ستلهمي  املو�سم،  هذا  عديدة 

واأك�س�سوارات  اأثاث  يف  �سويًا  متوّقعة  غري  األوان 

املنزل، كتن�سيق اأريكات متناق�سة االألوان اأو طالء 

التي  االألوان  جاٍت غري متوّقعة. من 
ّ
اجلدران بتدر

 
ّ

ميكنِك جمعها �سويًا، االأحمر مع االأزرق ال�سماوي

 الفاحت.
ّ

دي مع الّلون الزهري
ّ
اأو االأخ�رش الزمر

 RETRO
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@morpholioboard

@thesillyspoon

@pomax_official

@therugcompany

@pieces_by_an_aesthetic_pursuit

Elisa Gomez لوحة للفّنانة

 ASSOULINE
 Ibiza Bohemia by
 Maya Boyd and
 Renu Kashyap
hardcover book

@2lgstudio



JAMALOUKI.NET

ات 
ّ

من�ص عن  يومًا  يغيب  �أن  ميكن  ال  �الأبي�ض  �للون 

جميع  يجوب  بل  �لديكور،  عامل  عن  حتى  �أو  �لعر�ض 

بالّلون  �ملنزل  ديكور  خا�ض.  بتاأّلٍق  وينفرد  �ملو��صم 

 
ّ
�إيجابي تاأثري  له  �لبي�صاء،  كاالإطاللة  متامًا  �الأبي�ض 

و�ل�صفاء.  باال�صرتخاء  ميّدِك  فهو  مز�جِك،  على 

��صتخدمي  ج، 
ّ
�لتدر بهذ�  منزلِك  ن 

ّ
يتزي �أن  �أردِت  �إذ� 

على  د�فئ  �نعكا�ض  لتاأمني  �الأ�صفر  بالّلون  �إ�صاءة 

ة. كذلك، عند �نتقاء 
ّ
ة خ�صبي

ّ
�أر�صي �أو �ختاري  �لديكور 

ة منها 
ّ
�الأك�ص�صو�ر�ت �لبي�صاء، �ختاري �أ�صكااًل هند�صي

لتفادي �لوقوع بفخ �مللل.

ALL WHITE

No. 22

Nublado wool throw in Ivory

@shopweworewhat

Kanye Westو Kim Kardashian منزل

Fendi Casa

@dactylion_design

Igor Sirotov Architects
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@morpholioboard

ات �لعرو�ض �إىل ديكور �ملنزل ينتقل 
ّ

من من�ص

�ً �صديقًا للبيئة �إىل 
ّ
مبد�أ �ال�صتد�مة لي�صفي جو

�أو  �أك�ص�صور�ت  خالل  من  ة، 
ّ

�خلا�ص م�صاحتِك 

حتى  �أو  �ال�صتد�مة  معايري  تر�عي  مفرو�صات 

 ً�
ّ
جو منزلِك  لتمنح  مة 

ّ
م�صم ب�صيطة  �أ�صياء 

�صُتظهر  عنا�رص  جميعها  �لطبيعة،  �إىل  �أقرب 

ِك لها. �حر�صي على ��صتخد�م �أك�ص�صو�ر�ت 
ّ
حب

كاالأخ�صاب،  ة، 
ّ
طبيعي  

ّ
مو�د من  م�صنوعة 

 
ّ
تن�صي وال  �لكرو�صيه،  ن�صيج  �لق�ّض،  �لر�فيا، 

�إ�صافة �لنباتات �خل�رص�ء!

 EARTH
LOVE

@alinea

domino.com

the-citizenry.com

@homeadore_decor

Zara Home
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@shopweworewhat

@hmhome

@homeadore_decor

@petite_maison19

@amberinteriors

@graygardensplantstudio
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Dior Couture يف ف�ستان من Charlize Theron
Scarlett Johansson يف ف�ستان 

Oscar de la Renta من

ل جميع الأنظار من حول العامل نحو ال�سا�سة ال�سغرية، بانتظار 
ّ
ككّل عام، تتحو

اأو ملعرفة  النجمات  واإطاللت  احلفل  باأجواء  لال�ستمتاع  �سواء  الأو�سكار،  حفل 

نتائج الرت�سيحات. اجتمع جنوم ال�سينما يف مدينة لو�س اأجنلو�س للم�ساركة بهذا 

زة، اأكان من ناحية الفّن اأو الأزياء. 
ّ
احلفل بن�سخته الـ92، لي�سهد على حلظات ممي

الأ�سواء، يف حني  الأوىل، خاطفًا  ة 
ّ
للمر اجلائزة  بهذه  فاز   Brad Pitt املمّثل 

اأثارت اإطاللة Natalie Portman الكثري من اجلدل، بف�ستان من Dior، اأرفق 

ة جائزة.
ّ
زت عليه اأ�سماء خمرجات الأفالم الّلواتي مل يتم تر�سيحهّن لأي

ّ
بكاب ُطر

األسود واألبيض 
يمّيزان الحفل!

 OSCARS
2020

السجادة الحمراء

Jane Fonda يف 
Elie Saab ف�ستان من

Brad Pitt يف 
Brioni بزة من

Léa Seydoux يف ف�ستان 
Louis Vuitton من

Lucy Boynton يف
Chanel ف�ستان من 

Armani Privé يف ف�ستان من Renée Zellweger
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Celine يف ف�صتان من Brie LarsonRalph Lauren يف ف�صتان من Lily Aldridge

Molly Sims يف ف�صتان من 
Zuhair Murad Couture Ralph Lauren يف ف�صتان من Janelle Monae

Dior Couture يف  ف�صتان من Natalie Portman

Valentino Couture يف ف�صتان من Kristen Wiig
Leonardo DiCaprio يف 
Giorgio Armani بزة من

Penelope Cruz يف 
Chanel ف�صتان من
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Gucci يف ف�صتان من Salma Hayek

Dior يف بزة من Antonio Banderas Versace يف ف�صتان من Regina King

Elie Saab Couture يف ف�صتان من Sandra Oh

Chanel يف بزة من Billie Eilish

السجادة الحمراء

Louis Vuitton يف ف�صتان من Florence Pugh
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Margot Robbie يف 
Chanel ف�صتان من

ي�رص� يف ف�صتان من

Zuhair Murad Couture 

وعد �خلطيب يف ف�صتان 

Reem Masri من

ريا �أبي ر��صد يف 

Naja Saade ف�صتان من

Saoirse Ronan يف 
Gucci ف�صتان من

Olivia Colman يف ف�صتان 
Stella McCartney من
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السجادة الحمراء

خالل  �حلمر�ء  ادة 
ّ
�ل�صج على  �لنجمات  �إطالالت 

�لتي �رصقت  �لوحيدة  تكن  Oscars مل   2020 حفل 

�لذي   Vanity Fair حفل  عام  ككّل  بل  �الأنظار، 

للنجمات  ة 
ّ
ذهبي وفر�صة  مرتقبًا  حدثًا  ي�صّكل  يليه، 

�لفائزين.  مع  و�الحتفال  جّذ�بة  ت�صاميم  العتماد 

 
ّ
تر�وحت �الإطالالت بني �جلّذ�بة و�الأنيقة، لكّن �الأهم

�أّنها حملت يف معظمها �لكثري من �لربيق!

جرأة وبريق!

VANITY FAIR
 OSCAR
PARTY

Olivia Wilde يف 
Fendi ف�صتان من

Kate Beckinsale يف 
Zuhair Murad ف�صتان من

Diane Kruger يف ف�صتان 
Elie Saab Couture من

Charlize Theron يف ف�صتان 
Dior Couture من

Hailee Steinfeld يف 
Prada ف�صتان من

Jasmine Tookes يف ف�صتان 
Georges Hobeika من

Kate Bosworth يف ف�صتان 
Ralph & Russo من
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Saint Laurent Paris يف ف�صتان من Rosie Huntington-Whiteley

Hailey Bieber يف 
Versace ف�صتان من

Vanessa Hudgens يف 
Vera Wang ف�صتان من

Ralph&Russo يف ف�صتان من Kylie Jenner
Alexander McQueen يف ف�صتان من Kim Kardashianو

Sophia Bush يف بّزة من 
Schiaparelli Couture

Sofia Vergara يف ف�صتان 
Dolce & Gabbana من

Chrissy Teigen يف ف�صتان 
Georges Hobeika من
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من  النجمات  اجتمعت  الأو�سكار،  حفل  بعد 

لو�س  يف  واملو�سة  الفّن  جمالت  خمتلف 

الذي   
ّ

اخلريي احلفل  يف  للم�ساركة  اأجنلو�س 

والذي   Elton Jhon املغّني  �سنويًا  ينّظمه 

ة 
ّ
يعود ريعه لدعم مر�سى الإيدز وم�ساريع خريي

اأخرى. اإليِك اأبرز الإطاللت يف هذه ال�سور.

الحفل الخيرّي 
السنوّي

السجادة الحمراء

 ELTON
 JOHN’S AIDS
 FOUNDATION

PARTY

Heidi Klum يف ف�ستان 
Jean-Paul Gaultier من

Ashley Green يف ف�ستان 
Paolo Sebastian من

Versace يف ف�ستان من Chiara Ferragni

Sharon Stone يف 
Elie Saab ف�ستان من

Josephine Skriver يف 
Redemption ف�ستان من

Dita Von Teese يف ف�ستان 
Elie Saab Couture من
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Janina Gavankar يف 
Azzi & Osta ف�صتان من

Leona Lewis يف ف�صتان 
Christian Siriano من

 Donatella Versace
Versace يف ف�صتان من

Bella Thorne يف ف�صتان 
Antonio Grimaldi من

Sydney Sweeny يف ف�صتان 
Dolce & Gabbana من

Halima Aden يف 
 By Fang ف�صتان من



172JAMALOUKI.NET

و�أبرز  �لنجمات  �جتمعت  و�لغرب،  �ل�رصق  �صحر  جمعت  زة 
ّ
ممي �صهرة  يف 

د�ر  من   Jannah جمموعة  �إطالق  حفل  يف  و�ملو�صة  �الإعالم  وجوه 

Bvlgari �لتي �أتت بالتعاون مع �صمو �ل�صيخة فاطمة بنت هز�ع بن ز�يد 
�حلا�رصون  �صهد  ظبي.  �أبو  يف  �للوفر  متحف  يف  �أقيم  و�لذي  نهيان  �آل 

على عر�ض خاّلب الأكرث من 70 قطعة من �ملجوهر�ت �لر�قية و�ل�صاعات 

�لفاخرة، و�صط �أجو�ء غمرتها �أنغام �ملو�صيقى �لعذبة، كما مّت عر�ض فيديو 

ة جتمع مدينتي روما و�أبو ظبي. 
ّ
 باملجموعة مّت ت�صغيله �أمام خلفي

ّ
خا�ض

تحتفل بإطالق 
Jannah مجموعة

 BVLGARI
مجتمع جمالِك

Sonam Kapoorو Jean-Christophe Babin

�ل�صيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان مع Jean-Christophe Babin �ملدير �لتنفيذي لد�ر 

Bvlgari �أثناء �فتتاح معر�ض Jannah يف متحف �للوفر يف �أبو ظبي
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جلني عمر�ن

تار� عماد

�صبا مبارك

Sonam Kapoor

�أ�صيل عمر�ن

نادين ن�صيب جنيم

درة زروق
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  Hôtel فندق  �فتتاح  باإعادة   Chaumet د�ر  �حتفلت 

Particulier  �لذي يقع يف �صارع Vendôme 12 و�لذي يعّد 
ات 

ّ
 للد�ر، بح�صور ح�صد من �لنجمات �لعربي

ّ
�لعنو�ن �الأ�صا�صي

ة �لعريقة ك�صفت �أي�صًا عن جمموعة  
ّ
ات. �لد�ر �لفرن�صي

ّ
و�لعاملي

ة 
ّ
ز باحلرفي

ّ
Trésors d’Ailleurs للخو�مت �لر�قية �لتي تتمي

�لعالية، باالإ�صافة �إىل �لدقة و�لروعة يف �لتفا�صيل.

تحتفل بمرور 
240 عامًا على 

تأسيسها

CHAUMET

Xenia Adonts Caroline Daur

Cindy Brunaو Coco Rocha

مجتمع جمالِك
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Cindy Bruna  Camila Coelho

Coco Rocha كارمن ب�صيب�ض

جويل ماردينيان

دياال مكي

نهى نبيل

دميا �ل�صيخلي

Georgia Fowler

Leonie Hanne Marta Lozano
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 2020-2021 و�صتاء  خلريف  �ملو�صة  �أ�صابيع  �نطلقت 

�إليها  تو�فدت  �لتي  ة 
ّ
�حليوي نيويورك  مدينة  من  كالعادة 

ميديا،  �ل�صو�صيال  على  �ملوؤّثر�ت  �أ�صهر  �ملو�صة،  نات 
ّ
مدو

من  �لكثري  معها  حملت  بد�ية  موديلز.  و�ل�صوبر  �لنجمات 

 �إطالالتهّن مرور 
ّ
ل �لتي ال ميكن �أن متر

ّ
جنمات �ل�صّف �الأو

 Marc ها عر�ض
ّ
�لكر�م، فح�رصن �أبرز عرو�ض �الأزياء، �أهم

ة على �إن�صتقر�م عندما ظهرت فجاأة 
ّ
Jacobs �لذي �أثار �صج

ة �لعر�ض!
ّ

�لنجمة Miley Cyrus على من�ص

بداية حيوّية 
من نيويورك

 NEW YORK
 FASHION

WEEK

Alexa Chung يف عر�ض 
Christian Siriano

Karlie Kloss يف عر�ض 
Brandon Maxwell

Eva Chen يف عر�ض 
Prabal Gurung

Blake Lively يف عر�ض 
Michael Kors Collection

Maye Musk يف عر�ض 
Jonathan Simkhai

Kendall Jenner يف 
Longchamp عر�ض

Zendaya يف عر�ض 
Vera Wang

مجتمع جمالِك
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Emily Ratajkowski يف 
Proenza Schouler عر�ض

Adwoa Aboah يف 
Tory Burch عر�ض

 Camila Morrone
Coach يف عر�ض

Julianne Moore يف 
Tory Burch عر�ض

Nikki Minaj يف 
Marc Jacobs عر�ض

Coco Rocha يف عر�ض 
Vera Wang

Naomi Campbell يف 
Marc Jacobs عر�ض
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�إىل  لت�صّل  م�صريتها  �ملو�صة  �أ�صابيع  ��صتكملت 

دور  لندن.  �ل�صباب  مدينة  �لثانية،  حمّطتها 

ة 
ّ
ة قّدمت جمموعات ��صتثنائي

ّ
�لأزياء �لربيطاني

جنمات  �أنظار  حتت   ،2020 خريف  ملو�صم 

بهذ�  للم�صاركة  تو�فدن  �لّلو�تي  ل 
ّ
�لأو �ل�صّف 

ة.
ّ
�حلدث باإطاللت مفعمة بالأناقة �لع�رصي

المسيرة ُتستكمل 
في لندن

 LONDON
 FASHION

WEEK

 Victoria Beckham
خالل عر�ض جمموعتها

Tommy Hilfiger يف عر�ض H.E.R. JW Anderson يف عر�ض Eve

Amber Le Bon يف عر�ض 
Preen by Thornton Bregazzi

Roksanda يف عر�ض Cate Blanchett

Alexa Chung يف عر�ض 
Christopher Kane

Caroline Daur يف 
Roksanda عر�ض

مجتمع جمالِك
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Yolanda Hadid يف 
Burberry عر�ض

Leomie Anderson يف 
David Koma عر�ض

 Beckham وعائلة Anna Wintour
Victoria Beckham يف عر�ض

 Derek Blasbergو Eva Chen
Erdem يف عر�ض

Jourdan Dunn يف 
Molly Goddard عر�ض

Hana Cross يف عر�ض 
Tommy Hilfiger

Winnie Harlow يف 
Burberry عر�ض

Nurce Erben يف 
Erdem عر�ض

 Naomi Campbell
Burberry يف عر�ض
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من لندن، �نتقلت �لنجمات �إىل ميالنو حل�صور عرو�ض دور 

 ،2020-2021 و�صتاء  خريف  ملو�صم  ة 
ّ
�لإيطالي �لأزياء 

�إيطاليا حال دون  �لكورونا يف  �نت�صار فريو�ض  لكّن خرب 

��صتكمال �لعرو�ض �لتي مّت �إلغاوؤها يف �ليومني �لأخريين. 

فقد  ح�رصن،  �للو�تي  ل 
ّ
�لأو �ل�صّف  جنمات  ناحية  من 

 
ّ

�لع�رصي �لكاجويل  �لأ�صلوب  بني  ما  �إطاللتهّن  تباينت 

ق. �إليِك �أبرز �ل�صور �أدناه.
ّ
و�ل�صتايل �لأنيق و�ملنم

محّطة متعّثرة 
في ميالنو

 MILAN
 FASHION

WEEK

Chiara Ferragni يف 
Max Mara عر�ض

Etro يف عر�ض Elsa HoskTod's يف عر�ض Coco RochaEtro يف عر�ض Halima Aden
Lucy Hale يف 

Fendi عر�ض

Caroline Daur يف 
Alberta Ferretti عر�ض

 Cara Delevingne
Boss يف عر�ض

مجتمع جمالِك
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Olivia Palermo يف 
Max Mara عر�ض

 Ashley Benson
Boss يف عر�ض

Prada يف عر�ض Negin Mirsalehi
Olivia Culpo يف 

Fendi عر�ض

 Barbara Palvin
Versace يف عر�ض

 Shailene Woodley
Moncler يف عر�ض

Yara Shahidi يف 
Gucci عر�ض

لينا الغوطي يف 

Prada عر�ض

 François Henri-Pinault
Gucci يف عر�ض Dakota Johnsonو
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لتختم  �لأخرية  حمّطتها  �إىل  �ملو�صة  �أ�صابيع  و�صلت 

�لذي  �لهلع  من  بالرغم  باري�ض  مدينة  يف  م�صريتها 

نات 
ّ
ر�فق �نت�صار فريو�ض كورونا. �أ�صهر �لنجمات ومدو

�لأزياء  دور   
ّ
�أهم عرو�ض  مل�صاهدة   تو�فدن  �ملو�صة 

ة 
ّ
باجلاذبي مفعمة  �إطاللت  يعتمدن  وهّن  ة، 

ّ
�لفرن�صي

و�جلر�أة يف بع�ض �لأحيان. �صاهدي �ل�صور �أدناه. 

الختام في باريس

 PARIS
 FASHION

WEEK

Dior يف عر�ض Cara Delevingne Chloé يف عر�ض Kate Bosworth

Saint Laurent Paris يف عر�ض Hailey BieberDior يف عر�ض Demi Moore

Dior يف عر�ض Karlie Kloss

Valentino يف عر�ض Izabel Goulart

مجتمع جمالِك
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Louis Vuitton يف عر�ض Lupita Nyong'o Chloé يف عر�ض Katie Holmes

Dior يف عر�ض Camilla Coelho

Off-White يف عر�ض Carla BruniGivenchy يف عر�ض Naomi ScottValentino يف عر�ض Zoey Deutch

Balenciaga يف عر�ض Kourtney Kardashianو KimElie Saab يف عر�ض Olivia Palermo

Carolyn Murphy ،Karlie Kloss ،Doutzen Kroes
Loewe يف عر�ض



 
ّ
2019، ليتم �لد�ر لخريف  �لأولى خالل عر�ض  ة 

ّ
للمر �لحقيبة  ظهرت هذه 

2020. حقيبة م�صتوحاة  د�ً �صمن مجموعة ربيع 
ّ
تطويرها وتقديمها مجد

، ومونوغر�م �لد�ر 
ّ
زها حجمها �لعملي

ّ
من �أر�صيف د�ر Celine، �أكثر ما يمي

بقو�ض  تحيط  �لتي  �ل�صل�صلة  من  و�لم�صتوحى   1972 �لعام  في  ظهر  �لذي 

عديدة،  و�أقم�صة  جلود  و�أنو�ع  مختلفة  باألو�ٍن  متوّفرة  باري�ض.  في  �لن�صر 

ز!
ّ
 ممي

ّ
ومنها ما هو مرفق بو�صاح حريري

 CELINE
Maillon Triomphe Bag
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