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ٌ
اأّنني جزء اأفتخر  "جمالِك"، كنت  اإنجاٍز كانت تحّققه  مع كّل 

ل  دة 
ّ
ك�صي هي،  هكذا  وخّلقة،  ة 

ّ
م�صر رائدة،  الحلم!  هذا  من 

ت�صيخ باأفكارها، �صكلها وم�صمونها، فباتت �صورة ملهمة في 

اتي. 
ّ
ذهني، ونهجًا اأعي�صه في يومي

"جمالِك"،  ات من عمري، بداأت العمل في 
ّ
في بداية الع�صريني

المو�صة  غمار  لخو�س  �صة 
ّ
ومتحم الحياة  اإلى  مندفعة  كنت 

ا�صت�صففت  �صنوات   6 مدى  على  تفا�صيلها.  بكّل  والجمال 

داخلي  في  فنمت  المحترفة،  العمل  ة 
ّ
ومنهجي "الروؤيا" 

من  اأبعد  ترى  نا�صجة  امراأة  اأكثر  لت�صبح  ة 
ّ
العفوي ة 

ّ
ال�صاب

قابلتها من  التي  ة 
ّ
العالمي الوجوه  كّل  اأن�صى  لن  اليوم.  حدود 

كّل  اأن�صى  لن  ين، 
ّ
واخت�صا�صي محترفين  نجمات،  مين، 

ّ
م�صم

مثل  كبير،  لم�صروٍع  التح�صير  اأثناء  نعي�صه  كّنا  الذي  التوتر 

JamaloukiCon والذي كّنا نتخّطاه عندما نحتفل بنجاحنا 
اكت�صبتها  �صداقة  لكّل  ممتّنة  ال�صاعة...  حديث  باأّننا  ونفرح 

فنجان  لكّل  ممتّنة  الأ�صعدة،  كّل  على  لي  دعمًا  فكانت  هنا، 

قهوة كانت تحيطه اأحاديث مبكية اأو م�صحكة... بعد 6 �صنوات، 

واقعها...  اأجهل  جديدة  مغامرة  نحو  المغادرة  وقت  حان 

على  عني 
ّ
ت�صج امراأة  ك�صرخة  قلبي،  في  "جمالِك"  �صتبقى 

الحلم والم�صي قدمًا... �صكراً!  

EDITOR'S
L e t t e r

"جمالِك"... تعّلمت منِك أن أحلم!

نائبة مديرة التحرير



COVER LOOK

في الصفحات

 ،Grand Jete العارضة تعتمد سوار
خاتم Chaos Triple، وكنزة، 

HERMÈS جميعها من

 Mann by Things by People :تصوير
  Dima Farhat :تنسيق أزياء
 Rania Khoury :إدارة اإلنتاج

Melanie Meyer :مكياج وتصفيف الشعر
Melanie Mattar :مساعدة تنسيق

 DOUBLE TAKE 14

RESORT 2020 20
ال تمّري مرور الكرام! 

 I DREAMT I WAS 34
IN MOROCCO

42 الحقائب بكّل أشكالها...
دليلِك الكامل هذا الموسم

52 محّطة في القطار الفرنسّي

58 مراكش بمشهدّية 
غير سابقة!

64 رحلة إلى نيويورك 
من الدرجة األولى!

70 5 ماركات 
أكسسوارات صاعدة، 

أبقي نظرِك عليها

78 دليلِك لتنسيق أبرز 
أكسسوارات الخريف!

42

34





ALL OF THE LIGHTS 92

106 انضّمي إلى قافلة النساء 
الملهمات!

108 بشرتِك كالذهب!

110 رحلة إلى مدينة العطور

STRESS 118 أقّل، بشرة أجمل! 

126 مستحضرات جمالّية 
تحمي الطبيعة

128 أحجار الكريستال كيف تؤّثر 
على حياتِك؟

132 نعم، هذه هي المملكة 
العربّية السعودّية!

LANCÔME 144
تحتفل بقّوة النساء

64

132

78
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قطع المجوهرات الراقية من HERMÈS تعكس شخصّيتِك. تعشقين األسلوب 
واحدة،  إطاللة  ففي  الحالمة،  للرومانسّية  مساحة  قلبِك  في  لكّن  المدنّي، 
فينتاج  بطابع  وتتحّلى  األحجار  بأجمل  المرّصعة  الخواتم  من  الكثير  تعتمدين 
تجعلِك  تصاميم  جميعها  األنظار...  كّل  تلفت  كبيرة  أساور  تختارين  أو  عريق، 

تقولين دون كالم: "أنا هنا"!
 Mann by Things by People :ت�صوير

 Rania Khoury :اإدارة الإنتاج - Dima Farhat :تن�صيق اأزياء

Melanie Meyer :مكياج وت�صفيف ال�صعر

Melanie Mattar :م�صاعدة تن�صيق

HERMÈS جميع الأزياء من
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 Grand Jete خوامت

 ،Chaos واأقراط

جميعها من 

Hermès
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 Chaos عقد

Hermès من
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  ,Attelage D’Or سوار�

 ,Chaos سوار�

 Chaos Triple خوامت

 Collier De وخامت

Chien, جميعها من 
Hermès
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 Alchimie سوارا�

 Collier De وخامت

 ,Chien Rock
Hermès جميعها من
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عديدة  عناصر   ،Resort 2020 مجموعات  في 
لكّل  مستقطبة  تكوني  أن  على  تشّجعِك 
األكسسوارات  في  إْن  حولِك،  من  األنظار 
األلوان  أو  المشغولة  األقمشة  الجريئة، 
الصيحات  اعتماد  لكيفّية  دليلِك  هذا  الصارخة. 
نفسِك  وتهّيئي  الصحيح،  الخّط  على  لتكوني 

لموسم الصيف منذ اآلن.

ال تمّري مرور الكرام!

RESORT

اإعداد: نور عرموين
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 THE
  COME-
BACKS

BOWS

مكان العقدة 
محفوظ لتعطيِك هذا 

النفس األنثوّي الذي 
تعشقينه. وجدناها 
مصنوعة أكثر من 

قماش الساتان.
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 ENCIRCLED WAIST

ابرزي مفاتن جسمِك 
من خالل تحديد خصرِك 
بشكٍل جريء مع هذه 

التصاميم.

عاد سروال البرمودا 
الذي يصل إلى 

طول الركبة إلى 
عالم الصيحات. لن 

تتمّكني من مقاومة 
هذه الصيحة 

المريحة.

BERMUDA SHORTS
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 BUSTIER

نعم للكورسيه الذي 
غاب لموسمين عن 

المنّصات، لكّنه عاد اآلن 
بطرق مثيرة وبقّصات 
مختلفة وألوان زاهية. 

تباهي بأنوثتِك!
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ORANGE

 THE
SHADES

قد تكون تدّرجات الّلون 
البرتقالّي قوّية للنظر، 

لكن إذا أتقنِت اعتمادها 
ستخلقين توازنًا مطلوبًا. 

إليِك هذه األفكار.
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هذا العام مليء 
بالّلمسات المعدنّية 

التي تتالقى مع مختلف 
المناسبات. إذا كنِت ال 
تحّبين هذا األسلوب 

المستقبلّي في األزياء، ما 
عليِك سوى اعتماده في 

األكسسوارات.

METALLIC
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TURMERIC

من األطباق الشهّية إلى 
عالم األزياء، ها هو لون 
الكركم األصفر يلهم 
عددًا من المصّممين، 

Monse مثل عروض
 .Bottega Venetaو
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BOLD SHOULDERS

 THE
STATEMENTS

حتى لو كانت األكتاف 
المنتفخة والجريئة 

هي األحّب على قلوب 
المخاطرات في الموضة، 

فهي يمكن أن تناسب 
أيضًا صاحبات األسلوب 

المينيمالّي إذا اعتمدنها 
بألوان هادئة. 
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 LEATHER

اختار المصّممون هذا 
الموسم استخدام 

أقمشة جلد لّينة 
ومرنة بهدف إعطاء 
هذه الماّدة الصلبة 

نعومة وأنوثة.
C

H
A

N
E

L

A
LB

E
R

T
A

 F
E

R
R

E
T

T
I

B
U

R
B

E
R

RY

B
O

T
T

E
G

A
 V

E
N

E
T

A



JAMALOUKI.NET29

LO
U

IS
 V

U
IT

T
O

N

T
H

E
 R

O
W

FE
N

D
I

M
A

X
 M

A
R

A



30JAMALOUKI.NET

ZEBRA ALL OVER

إّنها نقشة جريئة 
وملفتة بحّد ذاتها، 

وجدناها هذا الموسم، 
ليس فقط بألوان األبيض 

األسود، إّنما باألصفر، 
األخضر والبرتقالّي.
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FRINGES

 تضفي الشراشيب 
حركة على أّية قطعة. 
هي موجودة بمختلف 

األشكال وعلى عّدة أنواع 
من األقمشة، مثل الجلد، 

الدنيم، السويد...
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SUIT UP

خيارات تصاميم البّزات 
غير محصورة، هي 
كالسيكّية بلمسة 

عصرّية كما في عرض 
Chanel ومضيئة 

بالّلون األحمر كما في 
...Chloé عرض

ST
E

LL
A

 M
C

C
A

R
T

N
E

Y

B
O

T
T

E
G

A
 V

E
N

E
T

A

FE
N

D
I

C
H

LO
É

PR
O

E
N

Z
A

 S
C

H
O

U
LE

R

C
H

A
N

E
L



34JAMALOUKI.NET



JAMALOUKI.NET35

 Cruise 2020 التي تجد في مجموعة DIOR هذه هي سّيدة
كّل خواطرها الفنّية وأفكارها الثائرة. نقوش، قصص والكثير 
حرفّيات  نساء  مع  الدار  خاللها  من  تعاونت  اإلبداعات،  من 
لتشجيعهّن وتقديم مواهبهّن إلى العالم أجمع. مراكش، 
هي المدينة التي ألهمت الدار واحتضنت عرضها وسط أجواٍء 

تقليدّية تعكس روح المجموعة.

  Dima Farhat :تن�سيق �أزياء - Ivon Wolak :ت�سوير

Athina Doutis :مكياج وت�سفيف �ل�سعر - Rania Khoury :إد�رة �لإنتاج�

 لفندق Al Bait Sharjah دبي
ّ

�سكر خا�ص

فستان، حقيبة 
Book Tote وحذاء 
Dway، جميعها 
Dior من
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معطف، قميص، 
سروال وأقراط، 

Dior جميعها من



معطف، حقيبة وحزام
 ،30 Montaigne 
سروال جينز وحذاء، 
Dior جميعها من
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 Jumpsuit تصميم
دنيم، حقيبة 

Saddle وخواتم 
 ،30 Montaigne

Dior جميعها من
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قميص، 
فستان، أساور 
 ،Dway وحذاء

جميعها من 
Dior
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سترة، سروال جينز، 
 Lady حذاء، حقيبة
Dior وأقراط، جميعها 
Dior من



THE
VISUAL
BAG

DICTIONARY
الحقائب بكّل أشكالها...

دليلِك الكامل هذا الموسم

اإعداد: جووي غ�سطني – ميادة اأبو خزام

مع قدوم كّل موسٍم جديد، تبدئين بشراء كّل ما يعجبِك من حقائب ظهرت 
على منّصات العروض. ال تكتفين منها أبدًا، وتريدين اقتناء كّل األشكال واأللوان 
وعرضها في الخزانة. أعتقد أّنها مشكلة كّل عاشقة للحقائب! "جمالِك" قّررت 

أن تقّدم لِك هذا الدليل، عن أشكال الحقائب مع عرٍض ألجدد التصاميم.
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THE BACKPACK

THE BAGUETTE

شكلها: بيضاوّي، تحمل على الظهر. 
ة، بع�ضها 

ّ
ل �ضّك باأّنها احلقيبة الأكرث عملي

يّت�ضع  كبري  الآخر  وبع�ضها  احلجم  �ضغري 

لكّل ما حتتاجينه عند خروجِك من املنزل. 

عا�ضقات  لدى  لة  املف�ضّ هي  الظهر  حقيبة 

الت�ضّلق!  ما 
ّ
�ضي ل  اأنواعها،  على  الريا�ضة 

 Gerry Cunningham هل تعلمني باأّن

BackPack مع  ابتكر حقيبة  ن 
َ
م ل 

ّ
اأو هو 

اب؟ كان ذلك يف العام 1938.
ّ
�ضح

شكلها: مستطليل ومسّطحة، بحجٍم 
متوّسٍط وحزام قصير. 

 
ّ
كما يدّل ا�ضمها، ت�ضبه هذه احلقيبة اخلبز الفرن�ضي

 Sarah Jessica Parker ن مّنا ل تتذّكر
َ
الطويل. م

اأوىل  Carrie Bradshaw التي كانت  يف دورها 

ن �ضاهم يف و�ضع حقيبة Baguette على لئحة 
َ
م

يف  ذلك  كان  اقتنائها؟  من  بّد  ل  التي  الت�ضاميم 

ات. الف�ضل يعود لدار Fendi التي 
ّ
اأواخر الت�ضعيني

ة Baguette بحّلة 
ّ
اأعادت اإطالق حقيبتها الأيقوني

ابتكرت  ة 
ّ
الفرن�ضي الدار  اإّن  بالذكر،  اجلدير  جديدة. 

حقيبة Baguette يف العام 1997.  

BurberryGucci

PradaYuzefi

Karl Lagerfeld
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Altuzarra

THE BARREL

THE BUCKET

شكلها: تمّيزها الفتحة 
العلوّية. تشبه شكل الدلو.

ز بعمقها على 
ّ
Bucket تتمي حقيبة 

�ضكل دلو، عادت اإىل �ضاحة املو�ضة 

من جديد، والدليل على ذلك، الإقبال 

عن�رصاً  لي�س  اب 
ّ
ال�ضح عليها.  الكبري 

 ،Bucket ت�ضاميم  يف  به  بًا 
ّ

مرح

ا بقفل اأو م�ضبك. 
ّ
فهي ُتغلق اإم

شكلها: تشبه األسطوانة، 
جوانبها دائرّية. غالبًا ما يكون 

حجمها صغير إلى متوّسط. 
قد حتتارين حني يتعّلق الأمر بتحديد 

�ضكل  على  احلقيبة  كانت  اإذا  ما 

الأخرية  هذه   .Barrel اأم   Baguette
تّتخذ �ضكل الأنبوب اأو الأ�ضطوانة، وهي 

 .Baguette عادًة بحجٍم اأكرب قلياًل من

مبقب�ضني  ز 
ّ
تتمي ما  غالبًا  اأّنها  كما 

 احلجم. 
ّ

كبريي

Gucci

Isabel Marant

 Rosantica
By Michela Panero

Manu Atelier

Burberry
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THE CLUTCH

THE DUFFLE
شكلها: جوانبها ليست دائرّية 

تمامًا، هي مسّطحة من األسفل، 
ومقبضها قصير. 

Duffle كبرية �حلجم وم�سنوعة  حقيبة 

�لكانفا�ص،  �أو  ة 
ّ
�لطبيعي �ملو�ّد  من  عادًة 

ون 
ّ
�لع�سكري ي�ستخدمها  كان  ما  وغالبًا 

بلدة  �إىل  ت�سميتها  تعود  ون. 
ّ
�لريا�سي �أو 

�سّنع 
ُ
ي كان  حيث  بلجيكا،  يف   Duffel

ع�رص.  �ل�سابع  �لقرن  يف  �حلقيبة  قما�ص 

ميكنِك �أن تعتمديها يف رحالت �ل�سفر.

Gucci

Valentino

Louis Vuitton

Ralph Lauren

Jimmy Choo

شكلها: مسّطحة ورفيعة، 
مع أو دون مقبض أو حزام. 

للغاية،  ة 
ّ
�أنثوي تلك  �ليد  حقيبة 

 ،
ّ

تعود فكرتها �إىل �لع�رص �لفكتوري

ة 
ّ
�لر�سمي �لإطاللت  مع  وُتعتمد 

تّت�سع  ل  �أّنها   
ٌ
�سحيح ة. 

ّ
و�لليلي

للكثري من �لأغر��ص، �إّل �أّنها جّذ�بة. 
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THE FLAP

THE FRAME

شكلها: مستطيلة أو مرّبعة، 
طريقة إغالقها قابلة للطّي. 

فيما  عقولنا  يف  خت 
ّ
تر�س داٍر  اأبرز 

يتعّلق بحقيبة Flap، هي بالتاأكيد 

ل حقيبة من 
ّ
Chanel التي اأطلقت اأو

وباتت   1955 العام  يف  النوع  هذا 

وال  ات 
ّ

املن�س تغيب عن  ال  ة 
ّ
اأيقوني

عن اإطالالت النجمات. 

شكلها: قاعدتها العلوّية ثابتة، 
تكون مصنوعة من مواّد صلبة. 

من  اآخر  نوٌع  هي   Frame حقيبة 

لة  املف�سّ باتت  التي  احلقائب  اأ�سكال 

ط، 
ّ
املتو�س بحجمها  ز 

ّ
تتمي املو�سم،  هذا 

ال�سلبني،  وجانبيها  الثابتة  قاعدتها 

ما ي�سمح لها بالوقوف بو�سٍع م�ستقيم. 

لالإطالالت  منا�سبة  يجعلها  ت�سميمها 

ة على حّد �سواء.
ّ
ة واليومي

ّ
الر�سمي

Sarah's Bag

Chanel

Prada

Valentino
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شكلها: تشبه شكل الهالل 
وتتمّيز بمرونتها. 

وما   2010 �لعام  منت�سف  يف  جنمها  �سطع 

ة 
ّ
مثالي هي  �ملو�سم!  هذ�  حتى  �ساطعًا  ز�ل 

 ،
ّ
�لبوهيمي بالأ�سلوب  وتليق  ة 

ّ
�لعملي لالأزياء 

نة، 
ّ
ز باأّنها م�سنوعة من مو�ّد مطو�عة ولي

ّ
تتمي

�إىل  ن�سبًة  كذلك  يت 
ّ
�سم �ملختلفة.  وباأحجامها 

م�سافرو  بلّفها  ��ستهر  �لتي  "�لبقجة"  �سكل 

ة. 
ّ
�لهوبوز يف �لوليات �ملّتحدة �لأمريكي

THE HALF MOON

THE HOBO

شكلها: تشبه شكل القمر 
الجزئّي.

 Victoria Beckham من حقيبة

ير�فقِك   ،Okhtein حقيبة  �إىل 

 يف كّل �إطاللتِك هذ� 
ّ
�لقمر �لن�سفي

�ملو�سم، لينري �أوقاتِك �ل�سعيدة!

Victoria Beckham

Okhtein

Calvin Klein

Cult Gaia

Sonia Rykiel
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THE MESSENGER

THE MINAUDIÈRE

شكلها: قاسية، صغيرة ومستطيلة.
Minaudière قطعة جموهر�ت  تعّد حقيبة 

على  هي  ة! 
ّ
�مل�سائي �ليد  حقيبة  مكان  حتّل 

بو�سع  لِك  ت�سمح  �حلجم  �سغرية  علبة  �سكل 

ظهرت  مفاتيح.  �أو  �ساعة  �سفاه،  �أحمر 

د�ر  بف�سل  �ملا�سي  �لقرن  ات 
ّ
ثالثيني يف 

ذلك  بعد  ر�ح   
ّ
ثم  ،Van Cleef & Arpels

�ملجوهر�ت   
ّ
�لآخرون يف عاملي مون 

ّ
�مل�سم

ة.
ّ

وت�سميم �لأزياء يبتكرون مناذجهم �خلا�س

شكلها: مرّبع وعريض. 
كانت  �حلقيبة  هذه  �أّن  هو  نعرفه  ما 

وتذّكرنا  �لرجال،  قبل  من  ُت�ستخدم 

 Messenger حقيبة  �لربيد!  ب�ساعي 

على  و�لرجال  �لن�ساء  من  تقّدر  �ليوم 

ٍة ُتغلق 
ّ
حّد �سو�ء، وغالبًا ما تاأتي بطي

لِك  ت�سمح  طويل  ومبقب�ٍص  بقفل، 

 .Crossbag باعتمادها كحقيبة

Dior

Van Cleef  & Arpels

Jimmy Choo
L'Afshar



JAMALOUKI.NET49

THE SHOPPER

THE DOME

شكلها: دائرّية في القسم 
العلوّي ومسّطحة في الجزء 

السفلّي.
 Louis دار  تتقنها  ة 

ّ
كال�سيكي حقيبة 

ة 
ّ
اأيقوني وباتت  ابتكرتها    .Vuitton

20 عامًا. ظهرت باأقم�سة  اأكرث من  منذ 

عة 
ّ
مطب اجللد،  منها  عّدة،  واألواٍن 

نة بالر�سومات... 
ّ
باملونوغرام، مزي

شكلها: تشبه الكيس، مستطيلة 
وحجمها كبير للغاية. 

جوالت  يف  رفيقتِك  هي  ا�سمها،  يدّل  كما 

ق، فهي ككي�ٍس مرّتٍب يّت�سع الأكرب عدٍد 
ّ
الت�سو

هذا  لِك  االأزياء  دور  ابتكرت  االأغرا�س!  من 

باأقم�سة  ة 
ّ
عملي  Shopper حقائب  املو�سم 

واألواٍن زاهية.

Marni

Off-White

Balenciaga Louis Vuitton
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THE WAIST

شكلها: صغيرة تتعّلق بحزام للخصر. 
حقائب  الكتفني،  على  حتى  وال  باليد  ال 

�سيحة  لتبقى  ُخلقت   Waist اأو  اخل�رص 

على  بكرثة  انت�رصت  االأبد!  اإىل  مو�سة 

اأن  ميكن  ما  اأ�سهل  هي  العرو�س،  ات 
ّ

من�س

حتمليه دون عناء وبكّل تاأّلق! اختاريها على 

 ،Okhtein سكل حمفظة �سغرية احلجم من�

...Jacquemus نة مرحة من
ّ
اأو ملو

THE TOTE

شكلها: تشبه حقيبة Shopper إاّل 
أّن حجمها أصغر ومقبضها أطول، 

وتميل باألكثر نحو الشكل المرّبع. 
اعتمادها  وميكنِك  ة 

ّ
عملي  Tote حقائب 

اأو  ق، 
ّ
الت�سو يف  عديدة،  منا�سباٍت  يف 

كبري  دائمًا  حجمها  الرحالت...  اأو  ال�سفر 

طويلني  مبق�سبني  ز 
ّ
وتتمي ط، 

ّ
متو�س اأو 

ي�سمحان لِك بحملها باليد اأو على الكتف. 

Kassl Editions

Mansur Gavriel

Okhtein

Jacquemus

Chloé

Givenchy
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 Creative
SHAPES

ظهرت  الدليل،  هذا  يف  لِك  ذكرناها  التي  املتعّددة  االأ�سكال  جانب  اإىل 

Amoeba- املوا�سم. نذكر مثاًل �سكل املثّلث اأو 
ّ
ة على مر

ّ
اأ�سكاٌل هند�سي

هناك  �سواِك،  ت�سبهني  وال  فريدة  لتبدي  ة 
ّ
مثالي وهي   ،Shaped Bag

ن�سف  �سكل  على  حقيبة  منحنية،   Baguette �سكل  على  حقائب  اأي�سًا 

ة.
ّ
نة اأ�سبه بالبّطيخ املقّطع، اأو حقائب باأ�سكال اآالت مو�سيقي

ّ
دائرة ملو

شكلها: تشبه العلبة أكانت مرّبعة 
أم مستطلية وتتمّيز بجوانبها 

الصلبة.
 Box حقيبة  حقيبة!  بل  ال  علبة؟  حتملني 

 Mark Cross ا�ستهرت بف�سل دوٍر، اأمثال

وLouis Vuitton، ولها اأي�سًا تاريٌخ مثري 

ال�سفر  بحقائب  تذّكرنا  اإّنها  اإْذ  لالهتمام، 

ع�رص.  التا�سع  القرن  يف  املرتفة  ة 
ّ
اجللدي

ا انت�سارها يف عامل املو�سة، فيعود اإىل 
ّ
اأم

ات القرن املا�سي، حني راح بع�س 
ّ
خم�سيني

مني، مثل Enid Collins يبتكرون 
ّ
امل�سم

اجللد  اخل�سب،  من  علب  �سكل  على  حقائب 

وحتى من نخل الرافية.

THE BOX
Nico Giani

Bottega Veneta Lemaire Marine Serre

Staud

Montunas

Shrimps
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دار  عمالقا   ،Karl Lagerfeldو  Gabrielle Chanel
النساء ألكثر من قرن! وها  CHANEL، حّددا أسلوب 
اليمنى   Lagerfeld يد   ،Virginie Viard اآلن  أتت  قد 
لعقود، لتشّق مسيرتها الخاّصة  بالتوازي مع الهوّية 
Cruise 2020، هي  التحضيرّية  المجموعة  األيقونّية. 
أّول مجموعة تطلقها بمفردها، ال بّد أّن الضغوطات 
كّل  من  متمّكنة  كانت  أّنها  إال  كبيرة،  كانت  عليها 
ركبت  "جمالِك"  والعرض.  المجموعة  في  تفصيل 
إليِك  لتنقل  الباريسّي   Grand Palais األزياء في  قطار 

كّل تفاصيل العرض والمجموعة.

محّطة يف القطار 
الفرنسّي

تحقيق موضة
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اإعداد: ميادة اأبو خزام
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Virginie Viard وهي  لة 
ّ
ال�سفر عن خمي مل يغب 

 ،Chanel لدار   Cruise 2020 جمموعة  تبتكر 

 Cocoو  Karl Lagerfeld األهم  لطاملا  فهو 

اإىل  واحلا�رصين  الدار  عا�سقات  اأخذت   !Chanel
ل 

ّ
حتو الذي   Grand Palais ها 

ّ
مقر اأناقة،  رحلة 

واإىل  اجلميلة،  الفنون  باأ�سلوب  قطار  حمّطة  اإىل 

املقهى،  يف  الع�ساء  بعد   .Le Riviera مقهى 

بداأ   
ّ
ثم ة، 

ّ
اخل�سبي املقاعد  على  احلا�رصون  جل�س 

اأزياء  امل�سافرات  العار�سات  اعتمدت  العر�س... 

دة 
ّ
 عن كّل �سي

ّ
ة، ب�سيطة واأنيقة، تعرب

ّ
مريحة وعملي

بقواعد  تنطق  املجموعة  اأزياء  عوائق.  ة 
ّ
اأي دون 

العمل   
ّ

زي فمن  واأ�سلوبها،  رموزها   ،Chanel
 Virginie Viard ا�ستوحت   ،

ّ
الر�سمي  

ّ
الذكوري

مت 
ّ
�سم ين. 

ّ
الزر ذات  الوا�سعة  و�رصاويلها  �سرتاتها 

واأ�سافت  هدلة   Trench Coats معاطف  اأي�سًا 

 
ّ
ة من خالل احلزام وقمي�س قطني

ّ
اإليها مل�سة اأنثوي

رمز  باتت  التي  التويد  �سرتة   .Jabot اأك�س�سوار  مع 

زًة 
ّ
 متمي

ّ
دار Chanel، فر�ست نف�سها ب�سكٍل ع�رصي

التعداد  ينتِه  مل  جيوب.  �ستة  اأو  اأربعة  بجيبني، 

قة، 
ّ
�سي جري�سي  �رصاويل  املجموعة  ففي  بعد، 

تنانري ق�سرية جّداً وتنانري Trapeze، ناهيِك عن 

ة امل�سنوعة 
ّ
�رصاويل Knickerbockers  الرجالي

اتها 
ّ

بق�س زت 
ّ
متي بدورها،  الف�ساتني،  التويد.  من 

ة، اأكتافها غري املتنا�سقة، وتفا�سيلها الغريبة. 
ّ
احلر

االأيقويّن،  االأ�سود  فطغى  االألوان،  اإىل  بالن�سبة  ا 
ّ
اأم

 ،
ّ

البيج الفاحت واالأبي�س، واأ�سيفت لوحة من الزهري

 
ّ
البني  ،

ّ
البنف�سجي الفو�سيا،  االأزرق،  االأخ�رص، 

اأقم�سة  على  االأزهار  تطريز  ت�سّلل  كما  وغريها، 

االأحذية  ة 
ّ
الع�رصي تلك  كّل  �سقلت  والتول.  احلرير 

ذات الراأ�س احلاّد، اأحذية Two-Tone ذات الكعب 

الق�سري واأحذية بالريينا من التويد. باخت�سار، هي 

 Gabrielle العمالقني  بني  ما  مكانتها  جمموعة 

اأدخلت  حيث   ،Karl Lagerfeldو  Chanel
ة القليل من تفا�سيل Karl ومرحه 

ّ
املديرة االإبداعي

ة والوا�سحة 
ّ
ة واخلطوط النقي

ّ
والكثري من املينيمالي

ال�سعور  يغب  مل  بالطبع،   .Coco تع�سقها  التي 

 Virginie لكّن  ة، 
ّ
الفرن�سي الدار  ماي�سرتو  بفقدان 

Viard اأثبتت بالفعل اأّنها تتقن الطريق.
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 JAMALOUKI'S
Stories

"الموضة هي لغٌة 
تخلق نفسها في 

األزياء لتفّسر الواقع".
Karl Lagerfeld
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ة والدّقة لي�ستا باالأمر اجلديد بالن�سبة لدار 
ّ
احلرفي

ت الوجوه، 
ّ

Chanel، فمهما تقّدمت ال�سنون وتغري
هي...  هي  ومهارتها  خربتها  الدار،  ة 

ّ
هوي تبقى 

باأدّق  للت�ساميم  املتقن  العمل  من  ذلك  ن�ستنب�س 

ال�ساتان،  من  امل�سنوعة  الِعقد  من  تفا�سيلها، 

الدانتيل  كربو�س،  املعتمدة  الكاميليا  اأزهار 

 Bertha امل�سغول بعناية فائقة، الزخرفة واأطواق

من االأورغانزا التي ميكن اإزالتها، ك�ساك�س التنانري 

ة 
ّ
الذكوري القم�سان  ع، 

ّ
املطب وال�سيفون  املرحة 

�رصيط  الظهر،  مك�سوفة  قم�سان  اإىل  لة 
ّ
املتحو

ال�ساتان املعقود وغريها الكثري الكثري.
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الذي   Le Train Bleu مطعم  اإن�ساء  مّت 

ا�ستوحت منه دار Chanel عر�س جمموعتها 

 1900 العام  يف   ،2020 لربيع  ة 
ّ
التح�سريي

 Exposition  
ّ
العاملي املعر�س  ظّل  يف 

 Buffet ى  اآنذاك
ّ
Universelle، وكان ي�سم

طعام  غرفة  كّل   .de la Gare de Lyon
ن 

ّ
وتتزي ة 

ّ
فرن�سي ومناطق  مدنًا  د 

ّ
جت�س فيه 

العام  يف  ي 
ّ
�سم امني. 

ّ
الر�س الأ�سهر  بر�سوماٍت 

بالقطار  نًا 
ّ
تيم  ،Le Train Bleuبـ  1963

ال�سهري الذي يحمل اال�سم نف�سه.

"أحّب أن أعتبر نفسي 
الشخص الذي يساعد 

Karl Lagerfeld في 
إحياء رؤيته".

Virginie Viard
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تحقيق موضة



من هي Virginie Viard؟
ة 

ّ
-ولدت يف مدينة Dijon الفرن�سي

من عائلة تعمل يف �سناعة احلرير.

 
ّ
-تعمل لدى دار Chanel منذ حوايل

30 عامًا.
مة املراأة االأوىل التي 

ّ
-هي امل�سم

ة 
ّ
تتوىّل زمام االأمور يف الدار الفرن�سي

بعد Gabrielle Chanel نف�سها.

-قال عنها Karl Lagerfeld: "هي 

يدي اليمنى والي�رصى"!

دون  من   Chanel دار  دة 
ّ
�سي اأناقة  تكتمل  ال 

ميكن  ت�ساميم  واالأك�س�سوارات.  املجوهرات 

ة، 
ّ
النهاري كما  ة 

ّ
الليلي االإطالالت  يف  اعتمادها 

اإىل  بال�سرتا�س،  نة 
ّ
املزي ة 

ّ
املعدني االأقراط  من 

نها 
ّ
تزي التي  تلك  اأو  باجللد  ة 

ّ
املك�سو االأ�ساور 

 Chanel  11.12 بحقائب  مروراً  االأحجار، 

زة باالأزهار، 
ّ
امل�سنوعة من اجللد والتويد واملطر

وحقيبة  اجلري�سي  من   Chanel 19 حقائب 

Chanel 31 من الدنيم، دون اأن نن�سى احلقائب 
ة لل�سفر وحقائب الظهر! 

ّ
املثالي
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الشرق  بين  المتوّسط،  والبحر  أفريقيا  أوروبا،  بين 
والغرب، يكمن بلٌد عشقه الفّنانون والشعراء والكّتاب 
وثيق  تاريٌخ  للدار  أيضًا!   DIOR ودار  والمغامرون... 
التحضيرّية  مجموعتها  وفي  المغرب،  مع  وعريق 
 Maria Grazia عادت المديرة اإلبداعّية ،Cruise 2020
Chiuri بالذاكرة إلى الروابط بين البلد األفريقّي والدار 
الثانية  وحرفّية  األّول  ثقافة  بين  وجمعت  الفرنسّية، 
مراكش،  في  البديع   قصر  داخل  أقيم  عرٍض  في 

حيث كانت "جمالِك" أيضًا حاضرة. 

مراكش بمشهدّية 
غير سابقة!

اإعداد: ميادة اأبو خزام
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قما�س  وهو  ال�سحيحة،  ال�سّكة  على  املجموعة  و�سع   
ّ
حقيقي  

ٌ
معيار

 Maria Grazia ره األهمت
ّ
ة ن�ساأته، تاريخه وتطو

ّ
. ق�س

ّ
الواك�س االأفريقي

اأوروبا واآ�سيا امتداداً الأفريقيا.  اإّنها حتكي رحلة �سفٍر بني  اإذ   ،Chiuri
ع واالختالف وعن لقاء الثقافات. 

ّ
 بالفعل عن التنو

ّ
قما�س الواك�س يعرب

تعاونت  القما�س،  هذا  يف   Dior دار  رموز  جت�سيد  اإعادة  اأجل  ومن 

ة مع �رصكة Uniwax يف �ساحل العاج، اإحدى ال�رصكات 
ّ
املديرة االإبداعي

ة. يتطّلب ت�سنيع 
ّ
ة حقيقي

ّ
النادرة التي ت�سّنع هذا القما�س بطريقة تقليدي

ة مع االبتكار.
ّ
الواك�س �سل�سلة مراحل دقيقة جّداً، جتتمع فيها التقني
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امل�سافات  بتقريب   Dior دار  �ساهمت  لطاملا 

مع  ما 
ّ
�سي ال   ،

ّ
الثقايف  

ّ
االبداعي التبادل  وتعزيز 

ة. هو ع�سٌق منا منذ البداية، مع 
ّ
احل�سارات االأفريقي

باملغرب  �سغٌف  هو   .Christian Dior �س 
ّ
املوؤ�س

ة 
ّ
ة احلالي

ّ
بالتحديد، انتقل اأي�سًا اإىل املديرة االإبداعي

Maria Grazia Chiuri  التي ا�ستلهمت من هذه 
 .Cruise 2020 البقعة من االأر�س لتطلق جمموعة

ج�رص  مبثابة  وكان  مراك�س،  يف  العر�س  اأقيم 

تنطق  املجموعة  اأزياء  والغرب.  ال�رصق  بني  عبوٍر 

 Bar ابتكارها. فيها جتدين �سرتة  باحلكاية خلف 

ة وغريها من الت�ساميم التي ا�ستهرت بها 
ّ
االأيقوني

بر�سومات  ع 
ّ
املطب الواك�س  بقما�س  تكت�سي  الدار، 

ترّكز  الواقع،  يف  التارو.   زخرفة  اأو  الطبيعة 

متجّذرة  فهي  الطبيعة،  ة 
ّ
قو على  كثرياً  الت�ساميم 

قطٍع  يف  ذلك  وجتّلى  ة، 
ّ
الفرن�سي الدار  اإرث  يف 

واأخرى  ر غابًة 
ّ
خمتلفة عرب املوا�سم، منها ما �سو

الطبيعة من  دت يف املجموعة 
ّ
ًا... جت�س

ّ
اأفريقي اأ�سداً 

خالل ا�ستخدام اأنواع احلرير املختلفة يف املعاطف 

مثل  وال�رصاويل،  ات 
ّ
الطي ذات  والتنانري  والبّزات 

 ،Shantung ال�سا�س وحرير  احلرير اخلام، احلرير 

 اأو االأحمر املحروق.
ّ
باألوان االأزرق النيلي

"القماش هو ما يمنح 
الموضة أسلوبها".

Maria Grazia Chiuri
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5 حقائق عليِك معرفتها عن 
عالقة Dior بالمغرب:

 Dior دار  �س 
ّ
موؤ�س ابتكر   ،1951 العام  1•يف 

اإطاللة  البي�ساء  املدينة  األوان  من  م�ستلهمًا 

التول  من   ف�ستان  عن  كناية  وهي   ،Maroc
 .

ّ
ز بالتطريز الف�سي

ّ
االأبي�س ومعطٍف يتمي

 Dior دار  بني  تعاونًا  نف�سه  العام  2•�سهد 
وMaison Joste يف الدار البي�ساء، واأثمر ذلك 

ة.
ّ
 ريا�سي

َ
والدة اأ�ساليب

 
ّ

3•اأطلق ا�سم Casablanca على ف�ستاٍن نهاري
ابتكره يف العام 1954.

 ،Lucie Daouphars ة 
ّ
الفرن�سي 4•العار�سة 

ملهمة  كانت   ،Lucky با�سم  املعروفة 

Christian Dior و�سفرية الدار يف املغرب.
 Yves Saint بقدر  مراك�س  يع�سق  اأحد  5•ال 
ا�ستلم  والذي  اجلزائر  يف  املولود   Laurent
يف  وابتكر   Christian Dior وفاة  بعد  العمل 

.Marrakesh العام 1960 معطف
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معها  التعاون  مّت  التي  الوحيدة  لي�ست   Uniwax �رصكة 

ومتكامل.  متقن  ب�سكٍل   Cruise 2020 جمموعة  الإجناز 

مع  اأي�سًا   Maria Grazia Chiuri عملت  احلقيقة،  يف 

قي 
ّ
مي ومن�س

ّ
Pathé Ouédraogo، وهو اأحد اأبرز م�سم

 
ّ

ح�رصي قمي�ٍس  بت�سميم  قام  الذي  ني 
ّ
االأفريقي االأزياء 

كما   ،Nelson Mandela خاللها  من  د 
ّ
جم للمجموعة 

ة 
ّ
ة-اجلامايكي

ّ
الربيطاني مة 

ّ
امل�سم مع  الدار  تعاونت 

ة 
ّ
االأفريقي ة 

ّ
االأمريكي Grace Wales Bonner والفّنانة 

جت�سيد  الإعادة   Mickalene Thomas املعا�رصة 

اأ�سلوب New Look املوؤّلف من تّنورة و�سرتة Bar، على 

ل 
ّ
عات Stephen Jones، فتخي

ّ
ا �سانع القب

ّ
طريقتيهما! اأم

ة، 
ّ
امل�سهدي اأجل  من  الواك�س.  قما�س  من  راأ�ٍس  ع�سابات 

 Sumano ة
ّ
تعاونت Maria Grazia Chiuri مع جمعي

ة للقبائل 
ّ
ة التقليدي

ّ
التي تهدف اإىل اإحياء احلرف الن�سائي

الن�سيج  فّن  ال�سرياميك،  على  الطالء  ما 
ّ
�سي ال  ة، 

ّ
املغربي

راأى  االأخري،  التعاون  لهذا  نتيجًة  ة. 
ّ
النباتي واالأ�سباغ 

 باليد!
ٌ
 ومر�سوم

ٌ
ز النور، وهو من�سوج

ّ
معطٌف ممي

"ال تدور فكرة 
المجموعة حول 

اإلطاللة األفريقّية، بل 
هي احتفاٌل بالحرفّية 
األفريقّية، وستشّكل 

جزءًا من اقتصاد 
أفريقّي حقيقّي".
 Anne Grosfilley

�سة يف 
ّ

باحثة، عاملة اأنرثوبولوجيا ومتخ�س

الن�سيج واملو�سة يف اأفريقيا
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 JAMALOUKI'S
Stories
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"بينما ننتقل إلى 
المستقبل، نحتاج إلى 

تمثيل وجهات نظٍر 
مختلفة، وليس وجهة 

نظري فحسب".
Maria Grazia Chiuri
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الموسم  هذا   LOUIS VUITTON طائرة  هبطت 
  John F. Kennedy TWA في مطار  على مدرج مركز 
 Nicolas اإلبداعّي  المدير  أخذ  حيث  نيويورك،  في 
الدرجة  على  سفٍر  رحلة  في  الحاضرين   Ghesquière
 Cruise التحضيرّية  المجموعة  الكتشاف  األولى 

2020! "جمالِك" كانت حاضرة على متن الرحلة.

رحلة إىل نيويورك 
من الدرجة األوىل!

 JAMALOUKI'S
Stories

اإعداد: ميادة اأبو خزام
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مطار  يف   TWA Flight Center مركز 

 Eero املهند�س  مه 
ّ
�صم الذي  العريق   JFK

العام  واأقفل يف   ،1962 العام  Saarinen يف 
وم�صاحة   TWA فندق  اليوم  بات   ،2001
جمموعتها   Louis Vuitton دار  لعر�س 

تقيم  اأن  الدار  اختارت  ملاذا   !Cruise 2020
اًل، 

ّ
اأو بالذات؟  املكان  هذا  يف  اأزيائها  عر�س 

ها 
ّ
بحب ة 

ّ
الفرن�صي الدار  ا�صم  ارتبط  لطاملا  الأّنه 

 Nicolas 
ّ
لل�صفر، وثانيًا، الأّن للمدير االإبداعي

Ghesquière ذكرياٍت ثمينًة يف هذه املحّطة 
يف  نيويورك  مدينة  اإىل  و�صوله  مع  بالذات 

العام 1990 وده�صته بهند�صة املبنى وهند�صة 

الذي  فهو  ذلك،  يف  عجب  ال  باأكملها.  املدينة 

 بها!
ٌ

يقّدر الهند�صة كثرياً، ال بل مهوو�س
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ل 
ّ
االأو  Nicolas Ghesquière انطباع  األهم  هكذا، 

 Cruise جمموعة  عر�س  تنام،  ال  التي  املدينة  عن 

الطابق  ج�رس  من  العار�صات  اأطّلت  حيث   ،2020
االأزياء  ن 

ّ
تت�صم املزدوج.  الدرج  عرب  نزواًل  العلوي 

مدينة  يف  ديكو  اآرت  هند�صة  من  م�صتلهمة  عنا�رس 

  Wall Street �صارع  معامل  عن  ف�صاًل  نيويورك، 

الكتب  يف  املوجودة  ة 
ّ
اخليالي  Gotham ومدينة 

ات 
ّ
ثمانيني من  ا�صتح�رس  كما  ة، 

ّ
االأمريكي رة 

ّ
امل�صو

بتوقيع  النه�صة  ع�رس  من  �صوراً  املا�صي  القرن 

 !
ّ
م�صتقبلي بطل  ر�صوم  يف  يتجّلى  الذي  م 

ّ
امل�صم

ق مع 
ّ
 املجموعة كاب على �صكل جناحني من�ص

ّ
ت�صم

ة. 
ّ
�رسوال وو�صاح Capelet المع معّلق ب�صرتٍة جلدي

وتطريزات  وبروكاد  طبعاٌت  الت�صاميم  متالأ  كما 

تنانري  عن  ف�صاًل  ديكو،  االآرت  اأ�صلوب  من  م�صتمّدة 

مع  قها 
ّ
ون�ص اأقم�صة  م 

ّ
امل�صم اإليها  اأ�صاف  ق�صرية 

اأي�صًا  ظهرت   .Bustier ت�صميم  اأو   Biker �صرتة 

على  املدينة  �صحاب  لناطحات  ة 
ّ
هند�صي اأ�صكاٌل 

مثّلث  �صكٍل  تطريز  مّت  كما  ة، 
ّ
ريا�صي نة 

ّ
ملو �صرتات 

تذكرياً باأعلى مبنى Chrysler، وذلك على قم�صاٍن 

حتى  اأو  ة 
ّ
حريري قم�صاٍن  على  عة 

ّ
مطب اأو  ة، 

ّ
معدني

ا من Wall Street، فا�صتلهم 
ّ
ة. اأم

ّ
على حقائب جلدي

بّزات ال�رساويل وف�صاتني Trench  املريحة املزدانة 

 .Shirt Dresses بحزام، وف�صاتني

احلرير،  منها  املجموعة،  يف  عّدة  اأق�صمٌة  تداخلت 

فجاءت  االألوان،  ا 
ّ
اأم واملخمل.  اجللد  ال�صاتان، 

كاألوان  فرحة،  وطوراً  كاالأ�صود  دافئة،  ة 
ّ
�صتوي تارًة 

البا�صتيل، الفو�صيا واالأزرق. هذا التفاوت يف االإلهام 

زة 
ّ
واالبتكار والتنفيذ جعل من املجموعة خلطة ممي

احلقبات  بني  واحلا�رس،  املا�صي  بني  وغريبة 

ة، 
ّ
والع�رسي ة 

ّ
الكال�صيكي بني  وامل�صتقبل،  املن�رسمة 

م�صدر  ورموز  تها 
ّ
وهوي ة 

ّ
الفرن�صي الدار  رموز  بني 

ة عنا�رسه...
ّ
االإلهام وقو
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التي   Cruise جمموعات  تكون  اأن  اعتدنا 

لدار   Nicolas Ghesquière مها 
ّ
ي�صم

مرحة اأكرث من جمموعاته   Louis Vuitton
نة 

ّ
ة وجهة معي

ّ
االأخرى، فيختار لها يف كّل مر

اأروع االأماكن،  من العامل تعني له الكثري! من 

 Palmمن جنوب فرن�صا اإىل ريو دي جينريو فـ

كيوتو،  من  بالقرب  ة 
ّ
جبلي وبلدة   Springs

ة على"التفاحة الكبرية" 
ّ
وقع اخليار هذه املر

ة 
ّ
املعماري باأ�صوائها وهند�صتها  �صحرته  التي 

وطاقتها التي ال تنطفئ! 
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عر�س  فيها  اأقيم  التي  االأخرية  ة 
ّ
املر

 TWA Flight Center اأزياء يف مركز

 يف مطار JFK، كانت خالل 
ّ
التاريخي

م�صهٍد من فيلم Ocean’s 8 الكوميدي 

يف العام 2018.

"أتذّكر هذا المكان دائمًا، 
هنا، في هذه المحّطة، 

حين وصلت إلى تلك 
المدينة الرائعة، وفي 

الوقت نفسه، إلى هذه 
التحفة المعمارية الفنّية". 

Nicolas Ghesquière
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DIGITAL BAG
ديجيتال  باأ�صلوب  احلقيبة  هذه 

على  كبرية  ة 
ّ
�صج اأخذت 

حلظة  منذ  ميديا  ال�صو�صيال 

ة.
ّ

ظهورها على املن�ص
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تحقيق موضة

مختلفة،  ثقافات  عن  تكشف  صاعدة  مواهب 
نجاح  مبدعة،  أنامل  وراءها  تقف  مبتكرة  تصاميم 
العالم،  حول  من  المثابرة...  على  يرتكز  تصاعدّي 
ألن  الوقت  آن  أكسسوارات  ماركات   5 لِك  جمعنا 
العالمات  قائمة  إلى  وتضّميها  عليها  تتعّرفي 

التجارّية الصاعدة المحّببة إلى قلبِك!

5 ماركات 
أكسسوارات صاعدة، 

أبقي نظرِك عليها

اإعداد: نادين �رسي الدين



PARIS TEXAS

ة االأ�صل Jingjing Fan اأن تطلق ا�صم 
ّ
مة ال�صيني

ّ
اختارت امل�صم

ة. ا�صم م�صتق من العبارة 
ّ
Elleme على عالمة حقائبها التجاري

"، لتعك�س بذلك مفهومها  ّ
ة Elle Aime، اأي "هي حتب

ّ
الفرن�صي

مّت  التي  الدار  امراأة.  كل  ورّقة  ة 
ّ
قو فرادة،  بتج�صيد  املتمّثل 

تاأ�صي�صها يف اأكتوبر 2015 والقائمة يف باري�س، تعمل على تقدمي 

ز بب�صاطتها، �صكلها العابر لكل زمان 
ّ
ت�صاميم عالية اجلودة تتمي

ومكان، و�صعرها املقبول. يقع متجر Elleme عند تقاطع امل�صاة 

اأّن  الدار  �صة 
ّ
موؤ�ص تعترب  Rue des Rosiers حيث  �صهرة  االأكرث 

االألوان، الروائح والزوار هناك من حول العامل ت�صّكل 3 عنا�رس 

ة كم�صدر اإلهام لها. حقائب Elleme متوّفرة على مواقع 
ّ
اأ�صا�صي

 Harvey Nichols ،Farfetch ة خمتلفة مثل
ّ
ق اإلكرتوني

ّ
ت�صو

...Shopbobو

ELLEME

يعتمد   .2015 العام  يف  اإطالقها  مّت  لالأحذية  ة 
ّ
اإيطالي ة 

ّ
جتاري عالمة 

التباين من خمتلف اجلوانب متامًا كما يوحي  جوهرها على مفهوم 

باألوانها،  جريئة  ة 
ّ
ع�رسي واأ�صاليب  ت�صاميم  يف  ذلك  يظهر  االإ�صم. 

ا م�صدر االإلهام، فينبثق من الن�صاء 
ّ
اأم  .Exoticنق�صاتها وجلودها الـ

ة التعبري 
ّ
املعا�رسات من جميع اأنحاء العامل. كّل حذاء هو جت�صيد حلري

تها ومزاجها يف اإطاللتها 
ّ
دة التي تنتعله من عك�س �صخ�صي

ّ
لتتمّكن ال�صي

ة 
ّ
وم�صاعفة ثقتها بنف�صها. اإىل جانب ذلك، حتر�س هذه الدار االإيطالي

على اأن تقّدم اأحذية تتالءم مع اإطالالت النهار والليل على حّد �صواء، 

ة من جهة، وملفتة من جهة اأخرى. 
ّ
ة التن�صيق �صهلة وعملي

ّ
فتكون مهم

ق 
ّ
الت�صو مواقع  اإحدى  من  املاركة  هذه  من  ل  املف�صّ حذاءِك  اختاري 

 Saks Fifth Avenueو  Mytheresaو  Farfetch مثل  االإلكرتويّن 

...Lystو Moda Operandiو

Baozi حقيبة

Small Buck حقيبة

Laurence Fortin-Côté

Olivia Culpo

Julie Sariñana
@sincerelyjules

Kendall Jenner

 Emily
Ratajkowski

Priyanka Chopra
@raniafawaz
از

ّ
رانيا فو

@laurencefortincote



�صت دار احلقائب هذه يف دبي يف اأكتوبر 2017 من ِقبل املديرة 
ّ
تاأ�ص

اإليها  ت 
ّ
Hanna Ransjö؛ وقد ان�صم ة االأ�صل 

ّ
ال�صويدي ة 

ّ
االإبداعي

ن�صاأت   .Hannah Louise Brewer ة 
ّ
التنفيذي املديرة  الحًقا 

للفنون،  املتبادل  هما 
ّ
حب خالل  من  الديو  لهذا  ة 

ّ
االإبداعي الروؤية 

 ّ
ة، الب�صاطة العابرة للمو�صة واالأ�صلوب املينيمايل

ّ
املهارات احلرفي

ة مبا يف ذلك اإدارة 
ّ
اخلالد. خرباتهما املتجّذرة يف جماالت متنوع

وت�صميم  االأثاث  ت�صميم  ة، 
ّ
املعماري الهند�صة  الفاخرة،  الفنادق 

 .HALM ة 
ّ
التجاري لعالمتهما  الفقري  العمود  �صّكلت  االأزياء، 

كّل قطعة من حقائب هذه املاركة ال�صاعدة مرّقمة وموّقعة على 

ب�صكلها  ة 
ّ
االإ�صدار، وهي حتمل مل�صة بوهيمي اأّنها قطعة حمدودة 

الطويل.  ومقب�صها  الّلني  جلدها  احلجم،  الكبري  اإىل  ط 
ّ
املتو�ص

ا من 
ّ
ة اإم

ّ
ميكنِك احل�صول على اإحدى حقائب هذه العالمة التجاري

متجرها يف D3 يف دبي، اأو من موقعها halmonline.com اأو 

.Ounass من موقع

HALM

 Gustavoو  Gisela Assis ان 
ّ
الربازيلي ال�رسيكان  �س 

ّ
اأ�ص

 .2016 العام  يف  بهما  ة 
ّ

اخلا�ص ة 
ّ
ال�صم�صي النّظارات  عالمة 

ن، 
ّ
وامللو ال�صّفاف   Acetateالـ من  امل�صنوعة  الت�صاميم 

ب�صيط  تالعب  خالل  من  الوجه  �صكل  متدح  بطريقة  م�صغولة 

احل�صول  من  لل�رسيكني  بّد  ال  كان  هنا،  من  اإنطالقًا  ة. 
ّ

بالق�ص

ة تعود حلقبة 
ّ
�صة لت�صنيع النّظارات ال�صم�صي

ّ
على مكنات خم�ص

ات، تعيني مهند�س خبري، وتنفيذ كّل قطعة يف م�صغلهما 
ّ
ال�صّتيني

�صني حتت اإ�رسافهما. ت�صاميم هذه الدار 
ّ

من قبل فّنيني متخ�ص

ة ال تّتبع املو�صة وال�صيحات الرائجة، واإّنا هي قطع 
ّ
الربازيلي

ة متتزج 
ّ
 ال�صنوات: خطوط غرافيكي

ّ
ة ميكن اعتمادها على مر

ّ
اأزلي

بروؤية الدار الـAvant-Garde. جتدين هذه النّظارات امللفتة 

 Moda منها:  عّدة  ة 
ّ
اإلكرتوني ق 

ّ
ت�صو مواقع  على  واملبتكرة 

...Barneysو Lystو Operandi

LAPIMA

اأنوم ب�صري 

@desertmannequin

Jen Wonders
@jen_wonders

Olivia Palermo

@nataliesallaum
دميا ال�صيخليناتايل �صّلوم

@dimasheikhly

Milly نّظارات 

The Boxer  حقيبة The Chilluxe  حقيبة

Olga نّظارات 
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ة 
ّ
الفرن�صي االأك�ص�صوارات  عالمة   Leslie Chetrit اأطلقت 

ها البتكار 
ّ
Timeless Pearly يف العام 2018، وهي ترتجم حب

العادة  هذه  وال�صور.  املجاّلت  ق�صا�صات  من   Collage فّن 

لت اليوم اإىل جمموعة من 
ّ
التي كانت تقوم بها منذ الطفولة حتو

ة بالذهب العايل 
ّ
االأك�ص�صوارات الفريدة من نوعها. ت�صاميم مطلي

من  واللوؤلوؤ.  الكرمية  �صبه  االأحجار  من  ًا 
ّ
يدوي وم�صنوعة  اجلودة 

العطل  اأجواء  تعك�س  قطعة  كّل  والقالدات.  االأ�صاور  اإىل  االأقراط 

ب�صحر  ة 
ّ
الذهبي ال�صال�صل  متزج  ملفتة،  فينتاج  بلم�صة  ة 

ّ
ال�صيفي

ي�صهل  ت�صاميم  باحلياة.  الناب�صة  نة 
ّ
امللو واالأحجار  احلروف 

االأذن. جتدين  على  اأو  العنق  اليد، حول  وتكدي�صها يف  اعتمادها 

ق 
ّ
ة ال�صاعدة على اأبرز مواقع الت�صو

ّ
ت�صاميم هذه العالمة التجاري

 Moda Operandiو Harrodsو Mytheresa :مثل 
ّ
االإلكرتوين

...Matchesfashionو

TIMELESS PEARLY

Tiany Kiriloff
@tianykirilove

Ashley Fitoussi
@lapetitestyliste
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Viktoria Rader

اإعداد: رميي حرب

أكسسواراتِك الجريئة 
تعود إىل الواجهة!

دعي السالسل تغمر إطاللتِك

'
التي  الأك�س�سوارات  اأكرث  من  هي  ال�سال�سل 

للرواج  اليوم  تعود  ات، 
ّ
الت�سعيني حقبة  طبعت 

ال�سال�سل  رافقت  املو�سم.  هذا  جنويّن  ب�سكٍل 

اأبرز  عند   2019 خريف  جمموعات  ت�ساميم 

عند  عري�ض  عقد  �سكل  على  فاأتت  الأزياء،  دور 

على  ال�سرتات  نت 
ّ
وزي  ،Saint Laurent Paris

يف  ما  اأف�سل   .Marni دار  لدى  حزام  �سكل 

يف  ة 
ّ
حري �ستمنحِك  اأّنها  ال�سال�سل،  اأك�س�سوارات 

ة لتتمّكني من دجمها 
ّ
تن�سيقها باأ�سكالها املتنوع

�سور  دعي   .
ّ

اخلا�ض اأ�سلوبِك  بح�سب  باإطاللتِك 

ال�سيحة  لهذه  العا�سقات  والنجمات  البلوغرز 

ت�سّكل م�سدر وحيِك لّتباعها.

Rosie Huntington-WhiteleyBella Hadid
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THE RETURN OF...
  Saint Laurent Paris
matchesfashion.com

Burberry

ماريا عليا



البوتس المجّعد ألناقة مشاغبة
ة، اإذاً اأ�صيفي البوت�س 

ّ
اإْن كنِت تبحثني عن احلذاء الذي يزيد اإطاللتِك جاذبي

ات، 
ّ
د اإىل خزانتِك االآن. هذه ال�صيحة التي انت�رست يف حقبة الثمانيني

ّ
املجع

 Stella مثل  عرو�س  ات 
ّ

من�ص على  وبرزت   ،
ّ

ع�رسي باأ�صلوٍب  اليوم  تعود 

النهار،  خالل  م�صاغبة  بروح  اإطاللتِك  م 
ّ
يطع حذاء   .Rejina Pyoو  Jean

اأو  الف�صتان  التّنورة،  اأنيقة. مع  ة اجلّذابة، فيجلعها 
ّ
الليلي لوكاتِك  وينا�صب 

ال�رسوال، تن�صيق هذا البوت�س ال ميكن اأن يخطىء! 

كري�صتينا كرم

Eleonora Carisi

Erika Boldrin

Chloé Harrouche
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Sheena Easton
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قّبعة الفيدورا بأسلوب منّمق
ل 

ّ
 حتو

ّ
ات، ثم

ّ
م للرجال يف اخلم�صيني

ّ
اأك�ص�صوار �صم

ات. 
ّ
اإىل مرافق الأبرز اأيقونات املو�صة يف ال�صبعيني

الفيدورا  عة 
ّ
قب ارتبطت  املا�صية  االأعوام  خالل 

اإىل  تعود  اخلريف  هذا  لكن  الكاجوال،  باالإطالالت 

ق. 
ّ
املنم لالأ�صلوب   

ّ
اأ�صا�صي كعن�رس  املو�صة  واجهة 

ات 
ّ

من�ص على  االأنيقة  تن�صيقها  طرق  الدليل؟ 

الت�صاميم  مثل  نف�صها  بالنق�صة  لتكون  العرو�س، 

عند  الفرو  �صرتة  مع  مرتافقة   ،Chanel لدى 

لدى   
ّ
معدين بلون  مة 

ّ
وم�صم  Alberta Ferretti

.Saint Laurent Paris

Kate Lanphear

مايا دياب روان بن ح�صني

جي�صيكا قهواتي

Bianca JaggerLauren Hutton
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Balmain

Eugenia Kim



البوتس بلون واحٍد؟ ال يكفي!
ت�ستحّق  لكّنها  للمغامرة  حتتاج  ال�سيحة  هذه 

من  م�ستوحاة  �رصعة  بلونني  البوت�س  املحاولة! 

مون 
ّ
ات، لكن يف خريف 2019 اأخذها امل�سم

ّ
ال�سبعيني

داري  لدى  وجراأة، خ�سو�سًا  راً 
ّ
تطو اأكرث  اّتاه  نحو 

 
ّ
حتب اأن  عجب  ال   .Natasha Zinkoو  Wandler
ال�سيحة،  هذه  �ستايل  وال�سرتيت  اإن�ستقرام  جنمات 

االأزياء  تن�سيق  يف  حيلهّن  كّل  ي�ستخدمن  فهّن 

كما  واحد،  بلون  ف�ستان  مع  بب�ساطة  العتمادها، 

خماطرة  اأكرث  بطريقة  اأو   Brittany Xavier فعلت 

.Caroline Daur عات، كما اختارت
ّ
مع نق�سة املرب

Twiggy Y
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Jacquemus

Brittany Xavier

Caroline Daur

Xenia Adonts



78JAMALOUKI.NET

تحقيق موضة

مبالغ  أو  صغيرة  حقيبة  بالّلؤلؤ،  مزّينة  أقراط 
بحجمها، حذاء بوتس عاٍل أو رّبما نّظارات جريئة... 
تضيفينها  لمسة  مجّرد  تعد  لم  األكسسوارات 
التي  التصاميم  بأهمّية  باتت  بل  إطاللتِك،  إلى 
على  الفاشينيستا  النجمات،  عالم  من  تختارينها! 
إنستقرام وبلوغرز الستريت الستايل، رصدنا لِك أبرز 
صيحات األكسسوارات وطرق مختلفة لتنسيقها، 
وحيِك  مصدر  تكون  التالية  الصفحات  دعي 

لموسم مليء باللوكات الجميلة.

دليلِك لتنسيق أبرز 
أكسسوارات الخريف!

اإعداد: رميي حرب
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ة 
ّ
يف املوا�سم االأخرية اأ�سبحت البّزة �سمن الئحة القطع الكال�سيكي

دور   
ّ
اأهم ات 

ّ
ومن�س خزانتها،  يف  امتالكها  امراأة  كّل  على  التي 

خت 
ّ
االأزياء، مثل Givenchy ،Balenciaga وTom Ford، ر�س

 
ّ
يتم ما  غالبًا  الت�سميم  هذا   .2019 خريف  عرو�ض  يف  ذلك 

للوك   
ّ
الريا�سي ال�سنيكريز  حذاء  اأو  ال�ستيليتو  حذاء  مع  تن�سيقه 

اأكرث  طريقة  وجدن  املو�سة  نات 
ّ
مدو املو�سم  هذا  لكن  كاجوال، 

البوت�ض  مع  تن�سيقها  خالل  من  البّزة  العتماد  ة 
ّ
وع�رصي ة 

ّ
عملي

 Kat Collings اختارته  الذي  البوت�ض  اأحببنا  ال�رصوال.  فوق 

بالكعب العايل وجلد التم�ساح الرائج بجنون هذا املو�سم!

البّزة + البوتس العالي

Tip
اختاري البوتس 

بالطّيات مع 
بّزتِك، فهو من 
بين التصاميم 

األكثر رواجًا حالّيًا.

Brittany Xavier Doina Ciobanu

Kat Collings

Prada
Jason Wu

net-a-porter.com

من  لونني  بني  املراآة  اأمام  حائرة  وقفِت  ة 
ّ
مر من   

ّ
كم

اإطاللتِك؟  ينا�سب  ما  اختيار  على  قادرة  وغري  االأحذية 

جنمات ال�سرتيت �ستايل وجدن لِك احلّل: اعتمدي كّل فردة 

حذاء بلوٍن خمتلف! ال يوجد قاعدة الّتباع هذه ال�سيحة. 

فعلت  كما  واحدة  اإطاللة  يف  �سارخني  لونني  اعك�سي 

فعلت  كما  متناق�سني  لونني  اختاري  اأو   ،Blair Eadie
Maria Bernad. اإْن كنِت ال ترغبني املخاطرة بالكامل، 
قي االأبي�ض، مع االأ�سود اأو االأحمر متامًا 

ّ
باإمكانِك اأن تن�س

.Janka Pollianiو Annabel Rosendahl مثل

حذاؤِك كّل فردة بلون!

Janka Pollianiو Annabel Rosendahl

Blair Eadie

Maria Bernad



ة بعقدة 
ّ
االأو�صحة احلريري 2019، مّت ربط  يف جمموعات خريف 

هذه  ترجمن  فقد  املو�صة،  نات 
ّ
مدو ا 

ّ
اأم العنق،  حول  كبرية 

ال�صيحة بطرٍق ال تعّد وال حت�صى، كّل واحدة مبا ينا�صب اأ�صلوبها. 

بالنقو�س،  ع 
ّ
واملطب الطويل   

ّ
احلريري و�صاحِك  اإبراز  اأردِت  اإذا 

اأ�صلوب  عا�صقات  من  كنِت  اإذا  الدوب.  دالل  طريقة  اإىل  اجلئي 

الفرج  اآ�صيا  مثل  راأ�س،  كع�صبة  الو�صاح  اربطي  ات، 
ّ
الت�صعيني

االأزياء  مة 
ّ
م�صم ا 

ّ
اأم كرمي.  نبيلة  فعلت  كما  توب  اإىل  ليه 

ّ
حو اأو 

اأك�ص�صوار  اإىل  الو�صاح  لت 
ّ
Yoyo Cao، فقد حو نة املو�صة 

ّ
ومدو

لل�صعر جلعل ت�رسيحتها الب�صيطة ملفتة من دون تكّلف.

الوشاح الحريرّي بعقدات ال تنتهي!

تحقيق موضة
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Yoyo Cao

دالل الدوب

اآ�صيا الفرج

نبيلة كرمي

احلقائب  حجم  فيه  ت�صاءل  الذي  العام  كان   2019
لدرجة مل تعد تّت�صع �صوى الأحمر ال�صفاه وبع�س النقود 

حقائب  من  الهدف  كان  اإْن  املزيد؟!(.  اإىل  نحتاج  )هل 

Micro هو عدم ال�صعور بوجودها، اإذاً ال يجب اأن حُتمل 
على الكتف، بل ت�صبح معقودة ب�صكٍل اأنيق حول مع�صمِك 

نة املو�صة 
ّ
فوق اأكمام �صرتة البليزر متامًا كما فعلت مدو

Renata Jazdzyk. اأو مَل ال تربطينها حول الذراع للوك 
اأكرث م�صاغبة، كما فعلت Caroline Daur؟

الحقيبة الصغيرة حول معصمِك 
أو ذراعِك!

Caroline Daur

Renata Jazdzyk

Acne Studios
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ة 
ّ
عة البرييه باتت مرادفًا لأ�سلوب املراأة الفرن�سي

ّ
قب

مو�سم  يف  الأنوثة.   من  بلم�سة  دِك 
ّ
يزو واأك�س�سوار 

الأك�س�سوار  الأزياء هذا  اأعادت دور   ،2019 خريف 

ات العر�ض بطرٍق جديدة، فظهرت البرييه 
ّ

اإىل من�س

 .House Of Holland دار  ة عند 
ّ
عة ع�سكري

ّ
كقب

اإ�سافتها  خالل  من  ال�سيحة  هذه  النجمات  تبّنت 

ال�سرتة  يرتكز على  ات 
ّ
الت�سعيني باأ�سلوب  لوك  على 

ة كبرية وحقيبة الكتف ال�سغرية.
ّ

بق�س

قّبعة البيريه + لوك التسعينّيات

Tip
السترة الجلدّية 
قطعة أساسّية 
ضمن صيحات 

موضة التسعينّيات 
هذا الموسم، 

اعتمديها مع البيريه.
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Gizele Oliveira

از
ّ
رانيا فو

 Emily Ratajkowski

Rejina Pyo

Maison Michel

Off-White

Vetements

عال فرحات
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Tip
اختاري النّظارات 
المسّطحة من 

األعلى فهي من 
األشكال األكثر 

رواجًا هذا الموسم.

اإْن كنِت مللِت من النّظارات ال�سغرية يف املوا�سم املا�سية، 

لتكت�سح  الكبرية  النّظارات  �سيحة  اخلريف  هذا  تعود 

ة والغمو�ض. عند 
ّ
دِك بجرعة من القو

ّ
�ساحة املو�سة وتزو

عة 
ّ
الكبرية مرب النّظارات  اأتت   ،Carolina Herrera دار 

بزجاٍج  ظهرت  حني  يف  ات، 
ّ
ال�سبعيني باأ�سلوب  باإطارات 

مّلون عند دار Fendi وEudon Choi. ل �سيء ي�ساهي 

النّظارات املبالغ بحجمها التي تعتمدها جنمات املو�سة 

ت�ساميم  مع  �سواء  ًا، 
ّ
قوي اأ�سلوبًا  تعك�ض  الأ�سود،  بالّلون 

عة 
ّ
ة وقب

ّ
ة مثل Patricia Manfield اأو اأزياء �سوفي

ّ
جلدي

.Viktoria Rader نة
ّ
Beanie، مثل املدو

أضيفي النّظارات الكبيرة الحجم 
لتأثيٍر قوّي
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Viktoria RaderRihanna Patricia Manfield

Loewe
mytheresa.com 

Gucci
matchesfashion.com
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باأ�سلوب  طويل  لوقٍت  الّلوؤلوؤ  اأقراط  ارتبطت 

ة، وهذا 
ّ
ات واحلفالت الر�سمي

ّ
دات الكال�سيكي

ّ
ال�سي

اخلريف �سرتغبني با�ستعارة هذا الأك�س�سوار من 

دد! مل تتوّقف يف الآونة الأخرية 
ّ
جّدتِك دون تر

الأك�س�سوار  هذا  اإعادة  عن  والبلوغرز  النجمات 

يف  ة 
ّ
و�سبابي ة 

ّ
ع�رصي باأ�ساليب  احلياة  اإىل 

ني بها مع لوك كاجوال 
ّ
ة. تزي

ّ
اإطاللتهّن اليومي

اّتبعي  اأو  الأبي�ض،  والتي�رصت  كاجلينز  ب�سيط، 

اأ�سلوبًا اأكرث اأناقة من خالل تن�سيق هذه الأقراط 

فعلت  كما   ،
ّ

حيادي بلوٍن  لوك  اأو  البّزة  مع 

 .Pernille Teisbaek

اجلراأة هي العنوان العري�ض ملو�سة خريف 2019، 

لي�ست  البوت�ض  بتن�سيق  الطريقة  هذه  نحّذرِك،  لذا 

للن�ساء اخلجولت! �سيحة البوت�ض بنقو�ض احليوان، 

ة هذا املو�سم ووجدت 
ّ
كالثعبان اأو الفهد ل تزال قوي

 Gigi مثل  النجمات،  اأبرز  خزانة  اإىل  طريقها 

Hadid وVictoria Beckham، الّلتني اعتمدتاها 
تن�سيقها مع  زائدة من املخاطرة من خالل  بجرعٍة 

باختيار  يكمن  هنا   
ّ
ال�رص ة. 

ّ
قوي باألواٍن  ت�ساميم 

الّلون ال�سحيح ليخلق التوازن يف لوكِك ومينعه من 

الوقوع يف فّخ البتذال.

أقراط الّلولؤ بأسلوب شبابّي

األلوان القوّية + البوتس 
بنقوش برّية

Tip
اختاري أقراط الّلؤلؤ 
الباروك بأحجامها 

المبتكرة وغير 
المتناسقة للوٍك 

ملفت.

Gigi Hadidفالريي اأبو �سقرا

Victoria Beckham Gigi Hadid

 Eva
Chen Aimee Song

Pernille TeisbaekBeatrice Gutu

Rebecca de Ravenel
matchesfashion.com

Timeless Pearly

Paris Texas

Carolina Herrera
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SUIT IT UP

من أسلوب مراهقة 
إىل ستايل ناضج

اإعداد: نور عرموين

العالم  تشغل  التي  النجمة  هي   Selena Gomez
مثيرة  شخصّية  شّك  دون  تعتبر  به.  تقوم  تحّرك  بكّل 
من  تعود  ثّم  األضواء،  عن  لفترة  تختفي  لالهتمام، 
الشخصّية  حياتها  في  مهّمة  خطوة  أو  بعمل  جديد 
على  أو  اليومّية  إطالالتها  خالل  المهنّية.  مسيرتها  أو 
السابق  أكثر نضوجًا من  أّنها  أثبتت  الحمراء،  السّجادة 

بخياراتها في الموضة.

SELENA GOMEZ

STAR OF THE MONTH

يف ت�سميم من

Sies Marjan
يف ت�سميم 

Versace من

يف ت�سميم 

Frame من

يف ت�سميم 

Givenchy من

 Selena Gomezكان �سهر اأكتوبر حافاًل بالإطاللت، فـ

اأرادت الرتويج لألبومها اجلديد، واأ�سدرت 2 فيديو 

ة اإطاللتها اعتمدت البّزة، 
ّ
لأغنيتني جديدتني. يف اأكرثي

وباتت تعتربها اخليار الآمن لها، اإْن على �سكل �سرتة مع 

قة 
ّ
تّنورة اأو �سرتة مع �رصوال وا�سع. هي تّتكل على من�س

.Kate Young اأزيائها
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LINES ALL OVER

DENIM AFFAIR

اخلطوط قا�سم م�سرتك بني الكثري من اإطاللتها، 

وتختارها مبختلف الألوان، كي تكون حيلة 

تعتمدها ملدح قوامها بطريقة اأجمل.

ادة احلمراء التي عليها تتقّن التاأّلق، 
ّ
بعيداً عن ال�سج

متيل خالل اإطاللت ال�سرتيت �ستايل اإىل ت�ساميم 

الدنيم. �رصوال جينز وا�سع، ت�سميم Jumpsuit، تّنورة 

ق�سرية... هذا هو اأ�سلوبها املريح.

2019

20172016 2018 2018 2018



ON OUR RADAR

THE NOU 
PROJECT

اإلهامًا  فيهما  طبعت  مدن  ة 
ّ
عد بني  تنّقلهما  بعد 

لندن  كاليفورنيا،  اأبرزها  خاّلقة،  واأفكاراً 

نور  ة 
ّ
ال�سعودي تان، 

ّ
ال�ساب قامت  ونيويورك، 

ة ب�سمة �سدياق بتاأ�سي�ض عالمة 
ّ
التميمي واللبناني

�سة بت�سميم اأحذية 
ّ

The Nou Project املتخ�س
ة يف كّل 

ّ
ة مبتكرة للجن�سني. تتمحور الهوي

ّ
ريا�سي

الفّنانني  اأحد  مع  تعاون  فكرة  حول  جديدة  ٍة 
ّ
مر

فّنه  من  في�سكب  احلذاء،  على  بالر�سم  يقوم  الذي 

ة، ولتكون متوّفرة 
ّ
واإبداعه لتكون القطعة ا�ستثنائي

اٍت حمدودة مع ترقيم كّل ت�سميم. هذه 
ّ
فقط بكمي

اأنحاء  جميع  من  مبدعني  مع  تكون  التعاونات 

 Shinji اليابايّن  الفّنان  مع  اآخرها  نذكر  العامل، 

 
ّ
حمدودتي ن�سختني  م 

ّ
�سم الذي   Murakami

املبادرة  هذه   .Sparklesو  Heart الإ�سدار، 

تو�سيع  اأعمالهم،  بن�رص  للفّنانني  بالفعل  ت�سمح 

كٌل   
ّ
ت�ستمر املو�سة.  مع  عالقتهم  وتقوية  اآفاقهم 

فّنانني  عن  بحثهما  موا�سلة  يف  وب�سمة  نور  من 

لكّل  م�ساحة  ومنح  معهم،  للتعاون  جدد  نا�سئني 

ة يف التعبري عن نف�سه. تفّكران اأي�سًا 
ّ

 هذه املن�س
ّ
من اأحب

تا على مراعاة معايري ال�ستدامة من 
ّ
بالبيئة، فقد اأ�رص

ة بجودة ومتانة عالية. 
ّ
خالل ا�ستخدام جلود نباتي

اإعداد: نور عرموين

حذاؤِك منّصة فنّية!

�ستا الدار
ّ
موؤ�س
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 True Thinline ساعة� Rado اأطلقت دار

Les Couleurs Le Corbusier م�سنوعة 
من ال�سرياميك، ل يحّدها جن�ض اأو عمر معنّي. 

ز بب�ساطة ت�سميمها، مقاومتها لكّل العوامل 
ّ
تتمي

 
ّ

ة، خّفة وزنها وطابعها الع�رصي
ّ
اخلارجي

. بالن�سبة اإىل األوانها، فهي متوّفرة بـ9 
ّ
واملدين

ة 
ّ
األوان م�رصقة، م�ستوحاة من األوان التحفة الفني

.Architectural Polychromy

ة 
ّ
اختارت دار Messika ال�سحراء الأمريكي

ب�سخورها و�سم�سها لتكون م�سدر الوحي 

ملجموعة Born to be Wild اجلديدة. 

ة املراأة الرائدة 
ّ
د هذه جمموعة �سخ�سي

ّ
ُت�س

رة، من خالل ت�ساميم من الذهب 
ّ
واملتحر

عة باملا�ض.
ّ

الأ�سفر ومر�س

اأطلقت دار L’Occitane جمموعة 

Precious التي ت�ساعد الب�رصة 
على مواكبة وترية احلياة ال�رصيعة. 

نني ن�سطني: زيت 
ّ
حتتوي على مكو

 ومرّكب 
ّ
زهرة اخللود الأ�سا�سي

حم�ض الهيالورونيك، املعروفان 

باخل�سائ�ض امل�ساّدة لالأك�سدة، 

وهما يحميان الب�رصة من العوامل 

ة.
ّ
ة ال�سار

ّ
اخلارجي
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هذا الشهر

 Cara Delevingne العار�سة Dior اختارت دار

كوجه اإعاليّن جديد حلمالت جموهرات جمموعة 

د �سورة 
ّ
ة. هي ت�س

ّ
Rose des Vents الأيقوني

ة والرقيقة يف الوقت عينه، التي تختار 
ّ
املراأة القوي

جموهرات فيها رموز عزيزة على قلبها.

 Monsieur ل ميكن اإنكار النجاح الذي نالته ما�سكارا

لت اليوم اإىل علبة ظالل عيون. 
ّ
Big من Lancôme، حتو

12 حتتوي على 12 لون، بتّدرجات  Shades of Love
.

ّ
ة، متنحِك مكياج ناعم واأنثوي

ّ
وردي

 Guerlain ت 4 م�ستح�رصات جديدة من
ّ
ان�سم

اإىل جمموعة Parure Gold. هذه الأخرية تعمل 

على جعل الب�رصة خالية من ال�سوائب وتعزيز 

الإ�رصاقة، من خالل ا�ستخدام كرمي الأ�سا�ض 

، رّذاذ الوجه املنع�ض، بودرة الوجه 
ّ
الطبيعي

وبودرة التثبيت. 

جّددت دار Benefit Cosmetics م�ستح�رص 

�ض للخدود وال�سفاه. هو 
ّ

Lovetint املخ�س
ز برتكيبة 

ّ
، يتمي

ّ
 و�سحي

ّ
يعطي توّهج طبيعي

ب 
ّ
تدوم طوياًل، مقاومة للتلطيخ ول تت�سب

جفاف ال�سفتني. كذلك، مّت تطوير اأداة التطبيق، 

لت اإىل ا�سفنجة.
ّ
التي حتو

،

تقّدم دار Louis Vuitton جمموعة 

ة، لإ�سفاء 
ّ
جديدة من ال�سموع العطري

اأجواء منع�سة يف منزلِك. تعبق بنفحاٍت 

ة. نذكر من بني ال�سموع، 
ّ
ة وخ�سبي

ّ
جلدي

 ...En Mai ،Écorce Rousse
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ّ
باقة جديدة من ال�ساعات تن�سم

 Lady Arpels اإىل جمموعة

Pont des Amoureux من دار 
Van Cleef & Arpels. متّثل 

عة 
ّ

ة حب مر�س
ّ

كّل واحدة منها ق�س

د يف 
ّ
بالأحجار الكرمية، وتتج�س

 تفا�سيله 
ّ

داخلها م�سهداً يتغري

 املوا�سم على ج�رص 
ّ

واألوانه مع تغري

 .
ّ
الع�ّساق الباري�سي

Quatre هو ا�سم املجموعة املتجّددة من دار 
�سة للرجال والن�ساء. كما يدّل 

ّ
Boucheron املخ�س

د رموز الدار بزخرفة 
ّ
ن من 4 خوامت، ت�س

ّ
ا�سمها، تتكو

ة ومبهرة على الذهب.
ّ
فني

 Jennifer Lopez ح�رصت

 Governors Awards حفل

2019 يف لو�ض اأجنلو�ض، 
معتمدًة جموهرات مبهرة من 

Harry Winston وف�ستانًا 
اأ�سفر من احلرير من توقيع 

.Reem Acra

بعد 20 عام من العمل، اأعلن 

م Zac Posen عن اإغالق 
ّ
امل�سم

داره التي حتمل ا�سمه. هو ر�سم عرب 

ة لنجماٍت 
ّ
ال�سنني اإطاللت اأيقوني

ي 
ّ
ر التنح

ّ
من حول العامل والآن قر

عن جمال الت�سميم. بالن�سبة اإىل 

جمموعة ربيع و�سيف 2020 التي 

 
ّ
قّدمها يف �سبتمرب املا�سي، فلن يتم

عر�سها يف الأ�سواق.

النجمات  اإطاللت  بني  من  لفتنا  ما  اأبرز 

باري�ض  يف  اإلي�سا  ال�سهر:  هذا  العربيات 

 Stella من  طويل  اأحمر  ف�ستان  ارتدت  حيث 

McCartney. اأحيت نان�سي عجرم حفاًل يف 
 Jumpsuit ت�سميم  خالله  اعتمدت  القاهرة 

جمموعة  من   Elie Saab من   
ّ
كال�سيكي

ٍة 
ّ
جه من   .2019 خلريف  اجلاهزة  الأزياء 

الأطفال،  �رصطان  مركز  دعم  وبهدف  اأخرى، 

ظبي،  اأبو  يف  حفاًل  �سماحة  كارول  اأحيت 

جمموعة  من  اأبي�سًا  ف�ستانًا  خالله  اختارت 

اأخرياً،   .2020 لربيع   Marmar Halim
ة، 

ّ
ال�سينمائي قرطاج  ام 

ّ
اأي اختتام  خالل 

من  ًا 
ّ
خمملي ف�ستانًا  �سربي  هند  اختارت 

ز بياقٍة 
ّ
Maison Esthere Maryline، متي

اقة.
ّ
نة باحلبيباب الرب

ّ
مزي

اإلي�سا

نان�سي عجرمهند �سربي

كارول �سماحة
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هذا الشهر

BV
LG

AR
I

اأ�سلوبها،  الدار،  امراأة  ة 
ّ
�سخ�سي ت�سبه   

ُ
ت�ساميم

وت�سّكل  داخلها،  من  النابعة  ة 
ّ
والقو تها 

ّ
جاذبي

 .Serpenti ف�ساًل جديداً وجريئًا يف عامل �ساعات

اأو بقطرة ماء  اأ�سبه بالدمعة  يف الواقع، اإطارها 

 ،Serpenti Tubogas جمموعة  من  م�ستلهمة 

ويزدان  م�سى،  وقٍت   
ّ

اأي من  اأكرث  برّقته  ز 
ّ
يتمي

فهو  ال�سوار،  ا 
ّ
اأم الكرمية.  الأحجار  من  بتاٍج 

�سنعت  ال�سكل.  �سة 
ّ
م�سد روابط  من  يتاأّلف  مرن 

 ،
ّ

الوردي باألوانه  الذهب  من  الثالثة  ال�ساعات 

الن�سخة  تختاري  اأن  ميكنِك  والأ�سفر.  الأبي�ض 

التي ترغبني بها، لكن تاأّكدي دائمًا اأن تعتمديها 

التي  ة 
ّ
الذهبي ومنا�سباتِك  احلا�سمة  اأوقاتِك  يف 

�سرت�سم وت�سوغ حياتِك... 

ساعات لمناسباتِك الذهبّية!
املراأة،  تعي�سها  التي  ة 

ّ
الذهبي الّلحظات  من 

من   Serpenti Seduttori �ساعة  ا�سُتلهمت 

ين 
ّ
تتحد يجعلِك  جريء   

ٌ
ت�سميم  .BVLGARI

فهي  الزمن،  لدغات  ومن  الثعابني  من  خوفِك 

وتتحّلى بجماٍل  تفا�سيله،  بكّل  الرتف  د 
ّ
ت�س

اأوقات  عرب  الذهب،  بخيوط  طريقه،  ي�سّق 

اأطلقتها  جديدة  ن�سخات   3 حياتِك... 

يف عليها. ذكرياتِك ال�سعيدة 
ّ
الدار، تعر

هي كالكنوز الثمينة، يجب اأن حُتفظ 

 
ً
�سواء بها،  تليق  مرتفة  قوالب  يف 

جناح  اأم  ولدة،  اأم  للزفاف، 

احت�ساء  حلظات  حتى  اأم   ،
ّ
مهني

بة، 
ّ
مقر �سديقة  مع  القهوة 

ال�سم�ض...  غروب  عند  ال�سري  اأم 

من   Serpenti �ساعات  ولدت 

يتوّقف  الزمن  لتجعل   BVLGARI
عند تلك الّلحظات كي تدوم اإىل الأبد... 

د الوقت باأبهى 
ّ
ة ومتج

ّ
ولدت لتكون ذهبي

جديدة  ة 
ّ
فني حتٍف   3 واأثمنها.  الت�ساميم 

من  ا 
ّ
اإم ة، 

ّ
الإيطالي الدار  اأطلقتها  ة 

ّ
وع�رصي

والذهب  الفولذ  من  اأو  لل�سداأ،  املقاوم  الفولذ 

 املزدان باملا�ض، اأو اخلايل من املا�ض، 
ّ

الوردي

  .Serpenti Seduttori لتكتمل بذلك جمموعة 
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مملكة السعادة، األلوان والفّن
مملكة Bhutan، الدولة التي ل يعرف �سعبها احلزن، هي 

تلك البقعة من الأر�ض التي ت�ستهر ب�سعادتها املنت�رصة 

لطاملا  والفنون....  الألوان  عا�سقة  هي  مكان،  كّل  يف 

بفرادتها   CHRISTIAN LOUBOUTIN جذبت 

 LouBhoutan جمموعة  لها  �ض 
ّ

فخ�س وجمالها، 

املجموعة  واألوانها.  بت�ساميمها  الأنفا�ض  تخطف 

 ،Bhutan مملكة  د 
ّ
متج الإ�سدار،  حمدودة  اجلديدة 

مر�سومة  وحقائب  حذاء   13  
ّ
ت�سم وتقاليدها.  تها 

ّ
حرفي

واأقم�ستها  ة 
ّ
اخل�سبي ب�سناعتها  ز 

ّ
تتمي ًا، 

ّ
يدوي وم�سغولة 

من  بدايًة  املبدع  م 
ّ
امل�سم ا�ستلهم  نة. 

ّ
امللو ة 

ّ
الأيقوني

الهيماليا،  اأزهار  الت�ساميم  فك�ست  البالد،  طبيعة 

كما  والغيوم.  اللوت�ض  زهرة   ،Rhododendron نبات 

الأرابي�سك  مثل  اململكة،  بها  ت�ستهر  التي  الفنون  د 
ّ
ج�س

تظهر  التي  التقاليد  عن  ف�ساًل  الاّلمتناهية،  والعقدة 

املعتقدات  د 
ّ
ت�س التي  والر�سومات  الوح�ض  ر�سوم  يف 

كّل  تعل  بتفا�سيل  ت�سميم  كّل  ز 
ّ
يتمي هناك.  ة 

ّ
الديني

اأيدي  منها  كاّلً  �سنعت  الأخرى،  عن  خمتلفة  قطعة 

 .Bhutan مملكة  من  الوا�سعة  اخلربة  ذات  ني 
ّ
احلرفي

Christian Louboutin لكّل ت�سميٍم ا�سمًا يليق  منح 

،Himalayan Flowers ،Beauté du Ciel به، نذكر

 Fairy Garden ،Thimphu Queen ،River of  Paro
.Tsipatraو Punakha Hills ،Bhoutan BeautyC
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 ،Bhutan مع مملكة
أغادرها ألتمّكن من 

العودة إليها من جديد..."

Christian Louboutin
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تالعبي باأللوان على هواِك، فأنِت اليوم الفتاة المشاغبة التي تقضي 
من  الثمانينّيات  حقبة  جمال  إحياء  فتعيد  المسّلية،  األوقات  أجمل 
خالل مكياجها. ال بّد أن تختار أسلوب البوب، التدّرجات المضيئة، وكّل 
مكياج  مجموعة  هو  الجمالّي  سالحها  مشرقة.  نظراتها  يجعل  ما 

Holiday من DIOR BEAUTY، استوحي من هذه اإلطالالت.

Rania Khoury :اإدارة الإنتاج - Dima Farhat :تن�سيق اأزياء - MSeif :ت�سوير

Velvet Manegment :ت�سفيف ال�سعر- Ralph Lteif :مكياج 

Melanie Mattar :م�ساعدة تن�سيق

 DIOR Capture سيروم
 Youth Glow Booster

كريم األساس 
 DIOR Backstage

 Face & Body Glow
 DIOR Forever كونسيلر

Undercover
 DIOR علبة الكونتور

Backstage Contour Palette
 DIOR 5 ظالل العيون

 Couleurs Eye Shadow
Palette 007

 DIOR أحمر الشفاه
Lip Maximizer
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 DIOR Capture سيروم
 Youth Glow Booster
 DIOR كريم األساس

 Backstage
 Face & Body Glow

 DIOR Forever كونسيلر
Undercover

 DIOR 5 ظالل العيون
 Couleurs Eye Shadow

Palette 007
 DIOR أحمر الشفاه

Lip Maximizer



 DIOR Capture سيروم
Youth Plump Filler
كريم األساس
 DIOR Backstage 
 Face & Body Glow
 DIOR Forever كونسيلر
Undercover
 DIOR Backstage علبة الكونتور
Contour Palette
 DIOR 5 Couleurs ظالل العيون
Eye Shadow Palette 007
 DIOR أحمر الشفاه
Lip Maximizer



 DIOR Capture سيروم
 Youth Glow Booster

كريم األساس 
 DIOR Backstage

 Face & Body Glow
 DIOR Backstage علبة الكونتور

Contour Palette
 DIOR 5 Couleurs ظالل العيون

Eye Shadow Palette 007
 DIOR مجّعد الرموش

 Backstage Eyelash Curler
 DIOR Diorshow ماسكارا

Pump’N’Volume
 DIOR Lip أحمر الشفاه

Maximizer
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 DIOR Capture سيروم
 Youth Glow Booster
كريم األساس 
 DIOR Backstage
 Face & Body Glow
 DIOR علبة الكونتور
Backstage Contour Palette
 DIOR 5 ظالل العيون
 Couleurs Eye Shadow
Palette 007

 DIOR مجّعد الرموش
 Backstage Eyelash Curler
 DIOR Diorshow ماسكارا
Pump’N’Volume
 DIOR Lip أحمر الشفاه
Maximizer
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تحقيق جمال

1860

1880

1920

المستحضرات الجمالّية
لن تصّدقي كيف كان شكلها!

اإعداد: جووي غ�سطني

هل فّكرِت يومًا كيف ستكون حياتِك لو لم تكن المستحضرات الجمالّية 
موجودة؟ مستحيلة... هذه األدوات الخارقة التي سّهلت حياتنا وجّملتها، 
إلى ما  المرأة والعصر، لتصل  بمراحل تطوير كثيرة بحسب حاجات  مّرت 
هي عليه اليوم. تعّرفي معنا في هذا التحقيق على األشكال القديمة، 

الغريبة والجديدة.

Lipstick
أحمر الشفاه

تطبيق  دون  المرأة  سحر  يكتمل  ال 
أقدم  من  واحد  هو  الشفاه!  أحمر 
على  العزيزة  الجمالّية  المستحضرات 
قلوب كّل نساء العالم. يعود تاريخه إلى 

ما قبل العام 1900. اكتشفي تاريخه!

 العام 1800، كانت م�ستخل�سات ال�سمندر ونبات 
ّ
•حوايل

الأحمر  بالّلون  ال�سفاه  لتلوين  ت�ستخدم   
ّ

الهندي اليقطني 

ومنحها  ال�سفاه  لون  لتعزيز  ة 
ّ
بدائي و�سيلة   .

ّ
العنابي

توّهجًا جّذابًا!

•مع مرور الوقت، اأطلق امل�ستح�رض املعروف بالروج! 
على  ق 

ّ
تطب ة 

ّ
وردي بودرة  عن  كناية  هو  الأخري  هذا 

ال�سفاه واخلدود.

للخدود وبات  �ص هذا امل�ستح�رض فقط 
ّ

•فيما بعد، خ�س
يعرف بالـ Blush، اأي بودرة اخلدود.

 
ّ

ل اأحمر �سفاه جتاري
ّ
•�سنة 1880، اأطلقت Guerlain اأو

م�ستخل�ص  مثل  ة، 
ّ
طبيعي مواّد  من  م 

ّ
�سم الأ�سواق.  يف 

العنب، ال�سمع والزبدة. 

ال�سفاه  اأحمر  �سكل  كان  ات، 
ّ
الع�رضيني فرتة  حلول  •مع 

خالل  بعد  فيما  لي�سبح  رفيع،  اأنبوب  عن  كناية 

ر.
ّ
ات على �سكل اإ�سبع مدو

ّ
الثالثيني

•�ساهمت املمّثلة Clara Bow بن�رض �سيحة حتديد �سكل 
الداكنة  الألوان  اإىل  تلجاأ  كانت  بدورها،  ة. 

ّ
العلوي ال�سّفة 

التلفزة  �سا�سات  على  بروزاً  اأكرث  اإطاللتها  تكون  حتى 

بالّلونني الأبي�ص والأ�سود.

Gertrude Lawrence

1927

Clara Bow

1930

1937
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1940

1950

1955
1960

1980

1955

1961

Marilyn Monroe

Twiggy

Drew Barrymore

 BENEFIT
 COSMETICS
 Lovetint Cheek

& Lip Stain

 GIVENCHY
 Le Rouge Deep

 Velvet Lipstick in
Violet Velours

Latest

مًا ملت�سقًا 
ّ
ال�سفاه م�سم اأحمر  1950، كان  العام  •يف 

ة التطبيق. 
ّ
مبراآٍة �سغرية، لت�سهيل عملي

كان  الذي  ال�سائل  ال�سفاه  اأحمر  ظهر  �سنوات،   5 •بعد 
ق بوا�سطة ري�سة �سغرية.

ّ
يطب

ات، انت�رض اأحمر ال�سفاه على �سكل اإ�سبع 
ّ
•خالل ال�ستيني

ة بف�سل بع�ص 
ّ
رفيع وطويل، وانت�رضت الألوان احليادي

.Jean Shrimptonو Twiggy النجمات من بينها

ة، 
ّ
•يف العام 1970، ظهر اأحمر ال�سفاه بالرتكيبة الكرميي

اق الذي اأ�سبح اأي�سًا رائجًا.
ّ
تاله اأحمر ال�سفاه الرب

الّلذيذة  بالنكهات  ال�سفاه  اأحمر  ز 
ّ
متي  ،1975 �سنة   •

ة 
ّ
اأهمي حول  الوعي  ن�رض  بهدف  للفاكهة،  امل�سابهة 

امل�ستح�رض،  تركيبة  �سمن  ة 
ّ
الطبيعي املواّد  ا�ستخدام 

ة.
ّ
جتّنبًا لالأمرا�ص اجللدي

كان  الذي  ال�سفاه  ع 
ّ
ملم �سنوات، حتى ظهر   5  

ّ
•مل متر

ق فوق اأحمر ال�سفاه لإ�سافة ملعٍة على الّلون. 
ّ
يطب

ع ال�سفاه.
ّ
•مع حلول العام 1990، اأطلق ملم

امل�رضقة  الألوان  انت�رضت  الـ21،  القرن  بداية  •مع 
لتعك�ص اأجواء هذه احلقبة. 

1975

1970
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Mascara
الماسكارا

يكون  أن  يمكن  ال  خاّص،  سحر  للعيون 
مثالّي % 100، إاّل عند تطبيق الماسكارا. 
من  أكثر  عمره  يبلغ  المستحضر  هذا 
تلوين  خالل  من  بدايًة  ظهر  عام،   100
تطّور  كيف  تعّرفي  بالكحل.  الرموش 
من  ليصبح  المستحضر  هذا  شكل 

أساسّيات روتين كّل امرأة.

تحقيق جمال

ات 
ّ
•ت�سري العديد من امل�سادر اإىل اأّن الن�ساء امل�رضي

يف القرن التا�سع ع�رض، كّن ميزجن الكحل مع الع�سل 

واملياه لتحديد الرمو�ص بهذا اخلليط.

�ص 
ّ
Eugène Rimmel موؤ�س 1910، قام  اأوائل  •يف 

كان  للما�سكارا.  �سكل  ل 
ّ
اأو بابتكار   ،Rimmel دار 

 
ّ
املواد بع�ص  مع  ممزوجة  كحل  بودرة  عن  كناية 

امل�سّنعة، ترافقها ري�سٌة �سغرية للتطبيق. 

•لقت اأي�سًا دار Maybelline رواجًا كبرياً اآنذاك حني 
1917 تركيبة ما�سكارا م�سنوعة  العام  اأطلقت خالل 

 والزيوت لتوفري ملعان لفت.
ّ
من اجلل النفطي

ر �سكل املا�سكارا 
ّ
10 �سنوات، تطو  

ّ
•بعد مرور حوايل

 تطبيقه بال�ستعانة 
ّ
لي�سبح على �سكل كحٍل �سائٍل، يتم

بفر�ساة �سغرية منف�سلة.

الري�سة  �سكل   
ّ

تغري ات، 
ّ
الثالثيني حقبة  •خالل 

التي  بتلك  �سبيهة  لت�سبح  املا�سكارا،  عن  املنف�سلة 

ناعمة  �سعريات  ذات  رة، 
ّ
مدو ري�سة  اليوم.  نعرفها 

ل تطبيق املا�سكارا على العينني.
ّ
و�سغرية، ت�سه

ات، ظهرت املا�سكارا بالرتكيبة 
ّ
•مع بداية الأربعيني

ة كبرية. 
ّ
ة للمياه التي بدورها، نالت �سعبي

ّ
امل�ساد

يف  ملحوظ  ٍر 
ّ
تطو على  �سهدنا   ،1945 العام  •يف 

من  خالية  بالكرمي،  اأ�سبه  لت�سبح  املا�سكارا  تركيبة 

ة واملوؤذية للرمو�ص والعيون.
ّ
 امل�سّنعة ال�سام

ّ
املواد

مع  الفر�ساة  جمع  مّت  ات، 
ّ
اخلم�سيني منت�سف  •يف 

 .
ّ
الكحل لت�سبح واحدة، اأي �سكل املا�سكارا النهائي

ما�سكارا  ل 
ّ
اأو  Revlon مت 

ّ
قد  ،1958 العام  •خالل 

ة ال�سكل.
ّ
على �سكل اأنبوب مع فر�ساة لولبي

ة 
ّ
نة وامل�ساد

ّ
•يف العام 1965، ظهرت املا�سكارا امللو

ة 
ّ
اجلمالي ال�سيحات  اأكرث  من  واحدة  لت�سبح  للمياه 

رواجًا يف تلك الفرتة. 

1917

1925

1945

1935
1930

1940

Gloria Swanson



1955

1966 1965

1980

2016

2010

1990

Geraldine Brooks

Kim Kardashian

Twiggy

 HOURGLASS
 Caution Extreme
 Lash Mascara in

Ultra Black

 BENEFIT
 COSMETICS
 BadGal Bang!

 Volumizing Mascara
in Brightening Blue

ة 
ّ
ات، مّت اإطالق الرمو�ص ال�سطناعي

ّ
•مع بداية الثمانيني

لتدعم املا�سكارا وتعطي كثافة مذهلة للرمو�ص.

•اأطلقت Max Factor املا�سكارا ال�سّفافة خالل بدايات 
على  املحافظة  مع  الرمو�ص  رفع  بهدف  ات، 

ّ
الت�سعيني

ة. 
ّ
الطبيعي تركيبتها  بف�سل  وتغذيتها   

ّ
الطبيعي لونها 

ميكننا القول، اإّنها اأوىل اأ�سكال برامير الرمو�ص!

•منذ العام 1900 لغاية العام 2010، مل ت�سهد املا�سكارا 
تتمّتع  فاأ�سبحت  ال�سكل،  ناحية  اإّل من  كبري   ٍ

ّ
تغري على 

ة التطبيق.
ّ
ل عملي

ّ
بفر�ساة مزدوجة، ت�سه

اأكرث  املا�سكارا  تركيبات  يف  راً 
ّ
تطو ن�سهد  بتنا  •اليوم 

الرمو�ص  تغذية  ناحية  من  الة 
ّ
فع لت�سبح  �سكلها،  من 

باإ�سافة معادن وفيتامينات.

Latest
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Eyeliner
اآليالينر

يعرف اآليالنير بالكحل الذي يرسم ويحّدد 
جفن العين منذ أكثر من 100 عام لغاية 
مرافقًا  المستحضر  هذا  بات  وقد  اليوم، 
في  تحّول  نقطة  عن  تبحث  امرأة  لكّل 
تطّور  رغم  اليوم  حتى  زلنا  ال  مظهرها. 
على  نشهد  األيقونّي،  المستحضر  هذا 
تغّيره من ناحية األلوان، التركيبة أو حتى 

طريقة تقديمه!

1900

1920

 Elizabeth Taylor
Cleopatra يف دور

الكحل  ورجاًل   
ً
ن�ساء الفراعنة  ا�ستخدم  الأوىل،  القرون  •يف 

بوا�سطة  ًا، 
ّ
يدوي والذي كان يح�رّض  الكاجل  الذي عرف بكحل 

 القابلة للذوبان. يف ذلك الوقت، 
ّ
الر�سا�ص والعديد من املواد

احلرارة  من  احلماية  العني  على  الكحل  تطبيق  هدف  كان 

العالية واللتهابات.

•مع حلول العام 1900، بات الكحل واحداً من امل�ستح�رضات 
ة. 

ّ
ن عيون امللكات ون�ساء الطبقة الأر�ستقراطي

ّ
ة التي تزي

ّ
اجلمالي

كن ي�ستخدمن كحل الكاجل الأ�سبه بالبودرة واملو�سوع داخل 

ة للتطبيق.
ّ
عبوة من النحا�ص، مع اأداة حاد

ة 
ّ
ة �سغرية وعملي

ّ
•مع مرور الوقت، اأ�سبحت علبة الكحل حديدي

ة.
ّ
وباتت تركيبته متيل نحو الكرميي

على  بالري�سة  ق 
ّ
يطب الآياليرن  اأ�سبح   ،1925 العام   

ّ
•حوايل

كان  ومرنة.  �سائلة  تركيبته  ليجعل  زيت  يرافقه  وكان  العني 

ن�ساء  �سوى  �رضاءه  ت�ستطيع  ل  الثمن،  باهظ  امل�ستح�رض  هذا 

ة.
ّ
الطبقة الأر�ستقراطي

•عام 1930، بات الآياليرن يباع يف الأ�سواق واأ�سبحت الن�ساء 
مهوو�سات به، خ�سو�سًا بعد ظهور العديد من جنمات ال�سينما 

مبكياج الكحل املمدود على العني. 

•كانت دار Maybelline اأوىل من اأطلقت الآياليرن البودرة مع 
ري�سة خالل تلك الفرتة.

قلم  �سكل  على  لي�سبح  الآياليرن  تطوير  مّت  �سنوات،   10 •بعد 
.
ّ
عري�ص وذي راأ�ص حاد

ل اآياليرن �سائل. 
ّ
•يف العام 1950، مّت الإعالن عن اأو

الرتكيبة  ذي  اجلل  الآياليرن  انت�سار  بداأ   ،1970 �سنة  •يف 
ة. 

ّ
الكرميي

نة خالل العام 1985.
ّ
•ظهرت اأقالم الآياليرن امللو

 
ّ
اآياليرن جل م�ساد ل 

ّ
اأو 2000، �سهد عامل املكياج على  •�سنة 

ق ب�سكٍل �رضيع و�سهل.
ّ
للمياه ويطب

فيها  مبا  اق، 
ّ
الرب املكياج  �سيحة  ظهرت  �سنوات،   5 •بعد 
ة.

ّ
الآياليرن الذي ي�ستخدم خالل الإطاللت الليلي

19101915

Louise Brooks



1985

2000

2005

1970

Lana Turner

Madonna

Kate Moss

Brigitte Bardot

 URBAN DECAY
 24 7 Glide-On Eye
Pencil in Woodstock

 NYX That's The
 Point Eyeliner in

Super Edgy

  HUDA BEAUTY
 Life Liner Double
 Ended Eyeliner
Liquid & Pencil

1925
40's

1930

Marlene Dietrich

Latest

اليوم  ونوعًا. جتدينه  �سكاًل  الآياليرن  ر 
ّ
تطو

ة، �سائلة، اأو حتى على �سكل 
ّ
برتكيبة كرميي

قلم اأو جل. هل تعرفني اأّن بع�ص الن�ساء ما 

املنزل  يف  الكحل  باأنف�سهّن  يح�رّضن  زلن 

من  العديد  يف  وذلك  الأثمد،  حجر  من 

ة!
ّ
البلدان، مثل الهند وبع�ص الدول العربي
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1880 Hair Dryer
مجّفف الشعر

ما من فتاة تستغني عن مجّفف الشعر 
الخاّص بها، فهو واحد من أهّم األدوات 
الجمالّية ضمن روتين العناية بالشعر! بتنا 
اليوم نجد مجّفف الشعر بحجٍم صغير 
السفر.  أينما كنِت، حتى خالل  ليرافقتِك 
منذ  شكله  كان  كيف  يومًا  فّكرِت  هل 

أكثر من 100 عام؟

1920 1900

1930

 Alexandre Ferdinand قام   ،1880 العام  •يف 
ل اأداة لتجفيف لل�سعر، وهي 

ّ
Godefroy  باخرتاع اأو

تبعث  كبرية،  بخراطيم  مو�سول  ٍك 
ّ
حمر عن  كناية 

الهواء ال�ساخن على اخل�سالت الرطبة.

 �سكل جمّفف ال�سعر، لي�سبح مبثابة 
ّ

•�رضعان ما تغري
اأداة كبرية م�سنوعة من احلديد، تغّطي الراأ�ص وتعمل 

اإىل  اخل�سالت  �سحب  خالل  من  ال�سعر  جتفيف  على 

ة!
ّ
الداخل، كاأّنها مكن�سة كهربائي

لوقٍت  احلال  هذا  على  ال�سعر  جمّفف  �سكل  يبَق  •مل 
طويل، بل مّت تطويره وبات مبثابة اأداة �سغرية ميكن 

هذا  لكن  احلايل.  املجّفف  �سكل  ي�سبه  باليد،  حملها 

ال�ساخن  الهواء  �سعف  ب�سبب  جناحًا  يلَق  مل  الأخري، 

الذي يبعثه.

•مع بداية العام 1930، جلاأت العديد من �سالونات 
التجميل اإىل �رضاء جمّفف ال�سعر على �سكل حديدتني 

منف�سلتني، يعمل على جتفيف اخل�سالت املبّللة من 

ة. 
ّ
ة ما فوق البنف�سجي

ّ
خالل �سوء الأ�سع
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19501970 1960

19802000

Latest

DYSON
 Supersonic Hair Dryer 

Gift Edition with Red Case

 T3 Cura Luxe
 Professional Ionic Hair
 Dryer with Auto Pause

Sensor

DRYBAR
The Bouncer Diffuser 

 Under Hairيف العام 1950 ظهرت اأداة عرفت بـ•
�سالونات  نحو  يتوجهّن  الن�ساء  باتت   .Dryer
حتت  و�سعه  خالل  من  ال�سعر،  لتجفيف  التجميل 

�سة لتجفيف اخل�سالت بوا�سطة احلرارة 
ّ

الأداة املخ�س

والبخار.

على  ال�سعر  جمّفف  ظهر   ،1960 العام  بداية  •مع 
ٍك 

ّ
مبحر تّت�سل  ة، 

ّ
البال�ستيكي ال�ستحمام  عة 

ّ
قب �سكل 

تن�سيف  ة 
ّ
عملي بذلك  لت�سبح  مروحة،  من  م�سنوع 

ال�سعر اأمراً �سهاًل ميكن الّلجوء اإليها يف املنزل.

بداأ  اإْذ   ،1970 �سنة  مع حلول  كانت  ة 
ّ
النوعي •النقلة 

! كان كناية عن اأداة 
ّ
جمّفف ال�سعر يّتخذ �سكله احلايل

من  ال�ساخن،  الهواء  لبعث  الكهرباء  يف  و�سلها   
ّ
يتم

بعد خالل  فيما  التخّلي عنه  مّت  اأنبوٍب طويل،  خالل 

ات.
ّ
الثمانيني

ٍر 
ّ
متكر ب�سكٍل  ال�سعر  جمّفف  ي�سهد  احلني،  ذلك  •منذ 

ًا اأكرث.
ّ
اًل وعملي

ّ
ٍر لي�سبح فع

ّ
على تطو
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مقابلة
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INTERVIEW

اإعداد: ميادة اأبوخزام

انضّمي إىل قافلة 
النساء الملهمات!

المرأة  إلى  كبيرة،  بأحالٍم  يتمّتع  الذي  الجيل  إلى 
إلى  والواثقة،  والمتمّكنة  القوّية  وتلك  العربّية 
عن  ويبحثن  بالجرأة  يتحّلين  اللواتي  الغد  قائدات 
هّن  النساء  هؤالء  المثال...  أنتّن  جديدة...  آفاٍق 
 .LANCÔME من  الجديد   Idôle عطر  ينثرن  َمن 
تفصيٌل زائد أو ناقص قد يغّير المعادلة بأكملها، 
فما سّر عطر Idôle؟ اكتشفيه في هذه المقابلة 
اإلقليمي  التدريب  مدير   ،Ghassan Hajjaj مع 

لقسم العطور في L’Oréal الشرق األوسط.

ماذا تمّثل دار Lancôme بالنسبة لك؟
النا�ص  من  القليل  ة. 

ّ
الفرن�سي واخلربة  العطور  ل�سناعة   

ّ
احلقيقي الفّن  متّثل 

�ست يف العام 1935، بداأت عملها كدار 
ّ
يعرفون باأّن دار Lancôme، حني تاأ�س

 Tendre Nuit ،Bocages( ل م�ستح�رضات اأطلقتها كانت 5 عطور
ّ
عطور، واأو

يف   World Fair خالل  عر�سها  مّت   ،)Tropiquesو  Conquête ،Kypre
عّدة  عطوٍر  باإطالق  الدار  قامت  ال�سنوات،   

ّ
مر وعلى  نف�سه.  العام  يف  بروك�سل 

Trésor ،Magie Noire ،Ô de Lancôme وبالطبع مثل  ّة، 
اأيقوني باتت 

La Vie est Belle. بالن�سبة يل، مّت تعزيز خربة Lancôme من خالل اإعادة 
 
ّ
اإطالق جمموعة Maison Lancôme، وهي جمموعة فريدة من نوعها ت�سم

ة املتوّفرة. 
ّ
نات العطري

ّ
بع�سًا من اأف�سل املكو

قارورة Idôle هي األنحف في العالم: إلى أي مدى يؤّثر 
شكل القارورة على نجاح عطٍر جديد؟

يوؤّثر كثرياً. كم من داٍر اأ�سبحت ناجحة بف�سل ت�سميم امل�ستح�رض الذي اأطلقته. 

. فـLancôme ك�رضت القالب 
ّ
انظري اإىل الزجاجة، فهي تّتخذ �سكل هاتٍف ذكي

ميكن  ال�سوء!  ب�رضعة  تتقّدم  �سوٍق  ظّل  يف  ة 
ّ
وع�رضي اأنيقة  قارورة  وابتكرت 

اأّنه ميكن و�سعها يف حقيبة يد اأو يف جيب �رضوال  اأينما ذهبِت. حتى  حملها 

 الذي 
ّ

ة لتحاكي اجليل ال�ساب
ّ
اجلينز. القارورة قابلة لإعادة التعبئة، هي مثالي

 على البيئة. 
ّ
يبحث عن طرٍق لتخفيف التاأثري ال�سلبي

قالت Adriana Medina، إحدى صانعات عطر Idôle الثالث: 
"هو عطر يرتبط بالروح، ما يدفع المرأة بأن تؤمن بأّنها 

تستطيع تحقيق ما تريد". 
الآخرين.  على  اأي�سًا  لكن  اأنف�سنا،  على  فقط  لي�ص  العطر  يوؤّثر  نعم!  نعم،  نعم، 

مل  اإذا  لكن،  باأنف�سنا.  ثقتنا  تتعّزز  ة، 
ّ
الزكي والرائحة  بالنتعا�ص  ن�سعر  عندما 

ن�سعر بها، ف�رضعان ما �ستختفي ثقتنا باأنف�سنا. ويف حني ي�سافر النا�ص كثرياً 

 العديد منهم اكت�ساف عطوٍر جديدة 
ّ
 وقٍت م�سى، يحب

ّ
حول العامل اأكرث من اأي

نات جميلة واأحيانًا غريبة. 
ّ
 مكو

ّ
ت�سم

 لق�سم العطور 
ّ
مدير التدريب الإقليمي

يف L’Oréal ال�رضق الأو�سط
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د �صورة �ملر�أة 
ّ
Zendaya �صفرية عطر Idôle جت�ص

ة و�مللهمة، فهي حمبوبة من قبل �ملاليني.
ّ
�لقوي

كيف انعكست شخصّية Zendaya في عطر Idôle؟
عامل  يف  �ليوم  نعي�ش  �لذكاء.  وحّتى  ة 

ّ
و�لإيجابي ة 

ّ
و�لقو �ل�صباب  خالل  من 

ات �ملوؤّثرة، وتعّد Zendaya مثال �أعلى وتوؤّثر بالفعل على �ل�صباب. 
ّ
�ل�صخ�صي

يكفي �لنظر �إىل �صفحتها على �إن�صتقر�م حيث متلك �أكرث من 62 مليون متابع. 

 ر�ئحته 
ٌ
 عطر Idôle كّل ما تبحث عنه ن�صاء �لعامل �أجمع يف عطر. فهو عطر

ّ
ي�صم

ة، كما �أّنه م�صتح�رض يحرتم �لطبيعة. 
ّ
ر�ئعة ويرتك ذكرى �إيجابي

ماذا عن المكّونات؟ 
ة بف�صل نغمات قلبه. كّل 

ّ
 بالتجربة. مينحِك �صعور�ً فور�ً بالرفاهي

ٌ
�لعطر جدير

بف�صل  ة. 
ّ
هيكلي بطريقة  ة 

ّ
�لنقي �لنغمات  هذه  حول  ة 

ّ
مبني �ملتبّقية  نات 

ّ
�ملكو

 4 �ل�صذى �لذي ين�صح من �لعطر، تكت�صفني ببطء نفحات �لورد �مل�صنوعة من 

كما  خمتلفني.  نوعني   
ّ
ت�صم �لتي  �ليا�صمني  نفحات  عن  ف�صاًل  خمتلفة،  �أنو�ع 

جتدين مل�صات من �مل�صك و�لبات�صويل، ما يجعل �لعطر يدوم طوياًل. 3 �صانعات 

�ت خمتلفة قمن بابتكار �لعطر، وهذ� �لأمر بالن�صبة يل و�صفة 
ّ
عطور من 3 قار

ة للنجاح. 
ّ
حقيقي

كيف يمكن أن ترتبط شخصّية المرأة العربية بعطر Idôle؟
ة �مر�أة �أخرى يف �لعامل. بالن�صبة 

ّ
ة ترتبط بعطر Idôle �أكرث من �أي

ّ
�ملر�أة �لعربي

جتربة  من  �أبد�ً  يخفن  ل  �مل�صاومة.  وعدم  و�لأ�صلوب  ة 
ّ
�لقو �إىل  ترمز  هي  يل، 

كما  �لأعلى.  مثالهّن  وبالطبع  �لبع�ش  بع�صهّن  ويدعمن  �صيء جديد وخمتلف 

ات �لطائرة، وي�صاركن 
ّ
يهتممن بالنا�ش وبالطبيعة. �ليوم، تقود �لن�صاء �لعربي

 مثري 
ٌ
بال�صباقات ويقمن بريا�صات خطرة ويغامرن يف جمال �لأعمال. هو �أمر

ه مفهوم Idôle ككّل �إليهّن.
ّ

لالإعجاب، وبالتايل، �صيتوج

ما السّر وراء ابتكار عطٍر جّيد؟
�ل�صحيحة  نات 

ّ
�ملكو كّل  مزج  خالل  من  يحلمون،  �لأ�صخا�ش  جتعلني  كيف 

�لعطور  ة. بالن�صبة يل، �صانعي 
ّ
يف قارورة جتعلِك ت�صعرين بالر�حة و�لرفاهي

ه �أف�صلهم بـMozart ،Beethoven وVan Gogh. يعّد 
ّ
هم فّنانون، و�صاأ�صب

 
ّ
ة؟ وملاذ� ل يعّد كّل مو�صيقي

ّ
ًا. فما �لذي ي�صنع حتفة فني

ّ
�حلد�ش مفتاحًا �أ�صا�صي

و�حدة  قطرٌة  �أحيانًا،  �لعطور.  على عامل  ينطبق  نف�صه  �لأمر  ناجحًا؟  ام 
ّ
ر�ص �أو 

 �لنتيجة باأكملها. 
ّ

ن معنّي قد تغري
ّ
ز�ئدة �أم ناق�صة من مكو

كيف بدأ شغفَك بالعطور؟
�أتذّكر �أمي وهي تنرث �لعطر حني كنت �صغري�ً، وكنُت مذهوًل مبدى جودة هذ� 

فقط  غرفتها  �إىل  �أت�صّلل  كنُت  �ملجوهر�ت.  ت�صبه  �لتي  �لقو�رير  د�خل  �ل�صائل 

ها لربهة. و�إذ� لم�صت قطرٌة �إ�صبعي، يظّل �لعطر عالقًا 
ّ
لكي �أفتح قارورة و�أ�صم

�لعطور  �أ�صبحت  �ليوم،  �لوقت.  مع  ه 
ّ

تغري ة 
ّ
كيفي من  �أنده�ش  وكنُت  ل�صاعات 

جمال عملي، لكن �أي�صًا جزء�ً من حياتي. 

هل يمكنَك أن تعطينا بعض األفكار الفريدة حول األهمّية 
الثقافّية للعطور؟

ل �أحد ي�صتهلك �لعطور �أكرث من �لنا�ش يف �ل�رضق �لأو�صط. غالبًا ما نعتقد باأّن 

ل �صعٍب �بتكر �لعطور منذ �أكرث من 
ّ
، لكن يف �حلقيقة، �لعرب هم �أو

ّ
�لعطر فرن�صي

4000 �صنة يف بالد ما بني �لنهرين. يعّد ذلك رمز�ً مهمًا لل�صيافة يف �ملنطقة. 
مهم من خالل 

ّ
ة بكّل �رضور، وعندما يزورنا �صيوف، نكر

ّ
فهنا نقّدم �لعطور كهدي

تعطريهم بالبخور و�لعود. كما �أّننا نعّطر منازلنا، �صيار�تنا ومكاتبنا. يعّد ذلك 

جزء�ً ل يتجّز�أ من حياتنا.

"المرأة العربّية ترتبط 
بعطر Idôle أكثر من 

أّية امرأة أخرى في 
العالم".
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 ANASTASIA
 BEVERLY HILLS
Shimmer Body Oil

THE REAL FOUZ
Body Beam Body Oil

Kim Kardashian

بشرتِك كالذهب!
يف  دّقة  هناك  اجل�سم،  بلمعان  الأمر  يتعّلق  عندما 

ادة 
ّ
ال�سج على  كنجمة  تبدي  اأن  ا 

ّ
فاإم التطبيق، 

 
ّ
يتم عندما  هالوين!  يف  دي�سكو  ككرة  اأو  احلمراء 

قمِت  واإذا  ال�سحيح،  بال�سكل  امل�ستح�رض  ا�ستخدام 

باختيار درجة الّلون املنا�سبة لب�رضتِك، �ستح�سلني 

على ب�رضة م�سيئة وم�رضقة يف عّز مو�سم اخلريف، 

تركيبات  ة 
ّ
اأغلبي حتتوي  دياب.  مايا  ب�رضة  مثل 

فتنزلق  الزيت،  اأو  املرّطبة  الزبدة  على  الهاياليرت 

مبا�رضًة على ب�رضتِك لتعالج اجلفاف اأوًل ولتعطيها 

ينتقل  ل  اأّنه  هو  اأي�سًا،   
ّ
املهم الأمر  ثانيًا.  اإ�رضاقًة 

ه مبا�رضًة.
ّ

على الإطالق اإىل مالب�سِك فالب�رضة متت�س

اإعداد: نور عرموين
 HUDABEAUTY
N.Y.M.P.H Not.Your.
 Mama's.Panty.Hose
in Luna

Kim Kardashian

مايا دياب

82$

49$

38$
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 FENTY BEAUTY
 Body Lava
 Luminizer in Who
Needs Clothes

 TARTE
 COSMETICS
 Rainforest of
 The Sea Seaglass
Shimmer Body Gel

 TOM FORD
 Soleil Neige
 Shimmering
Body Oil

 NARS
Monoï Body
Glow 

BEST 
OF

JA
SO

N
 W

U
 S

S2
0

 MOROCCANOIL
 Shimmering
Body Oil

29$

59$

 NUXE Huile
Prodigieuse Or
41$

 CLARINS
 Spelendours Shimmer
Body Oil
32$

59$

100$
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تحقيق عطور

المعّطرة،  النفحات  رأسِك  إلى  تتغلغل  االسم،  هذا  سماع  بمجّرد  غراس، 
فكيف لو قمِت بزيارتها وتجّولِت في حقولها وتغّمسِت في إرثها الزكّي، 
يستقي  الذي   CHANEL من   Gabrielle Chanel Essence عطر  نثرِت  ثّم 
مكّوناته من حقولها؟ "جمالِك" سافرت برحلٍة إلى تلك المدينة الفرنسّية 

المزهرة الكتشاف العطر الجديد من CHANEL بكّل تفاصيله...

رحلة إىل مدينة العطور

اإعداد: ميادة اأبو خزام

C
H

AN
EL
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هنا  ترفًا.  الأكرث  نات 
ّ
املكو وح�سن  العطور  مهد  غرا�ص،  هنا 

الروائح التي تعبق فرحًا يف الهواء والأزهار التي تتفّتح اأماًل 

ن تريدين اأن تكوين... 
َ
ة، تعرفني م

ّ
ة. و�سط الن�سمات الربيعي

ّ
وقو

اأنِت! فهكذا نادت Gabrielle Chanel وعلى خطاها ما زالت 

مت�سي الدار. عطور Chanel لي�ست مبتكرة للمراأة ال�سعيفة، بل 

 م�سريها 
ّ

التي تغري لتلك  رة، 
ّ
وامل�ستقّلة واملتحر لتلك اجلريئة 

التاريخ  جمرى  ت 
ّ

فغري الدار،  �سة 
ّ
موؤ�س فعلت  كما  بيدها، 

 Gabrielle Chanel عطر  ولد  �رضفها،  على  الّلعبة!  وقواعد 

Eau de Parfum يف العام 2017، وها هو يظهر اليوم بحّلة 
�سنع  من   ،Gabrielle Chanel Essence عنوانها  جديدة 

يف  نوعه  من  فريد  لكن  ماألوف،   
ٌ
عطر هو   .Olivier Polge

ناته كنوٌز 
ّ
ة دافئة وم�رضقة، ومكو

ّ
الوقت نف�سه، نفحاته �سم�سي

 اأي�سًا!
ّ
من حقول غرا�ص، م�سدر عطر Chanel N°5 الأيقوين

 عليل واأر�ٌص خ�سبة، هي كّل ما يلزم لترتاق�ص 
ٌ
ة، هواء

ّ
تربٌة غني

الأزهار يف غرا�ص، من م�سك الروم اإىل اليا�سمني والورد وزهر 

اأحد  اكت�ساف  و�سك  على  اأنِت  وغريها.  واخلزامى  الربتقال 

نبتٌة  الروم. هي  العطور: م�سك  الأكرث ترفًا يف عامل  نات 
ّ
املكو

تزرعها الدار منذ العام 2011 يف غرا�ص، ترى النور بعد �سل�سلة 

 Boots مراحل متعبة وطويلة، تبداأ من ارتداء القّفازات وحذاء

م�سك  قارورة!  يف  بقطراٍت  وتنتهي  والعربة،  املعّدات  وجتهيز 

الروم اأنيقة ونحيلة، لونها اأبي�ص فاحت وتعّد اأكرث زهرة عطريّة 

ة.
ّ
يف عامل النباتات، اإْذ تبعث رائحة غام�سة دافئة وع�سلي

 ،1987 العام  اإىل  Chanel مع مدينة غرا�ص يعود  تاريخ دار 

بني  تعاونًا   Jacques Polge العطور  �سانع  اأطلق  حني 

يف  الأزهار  منتجي  اأكرب  اأحد   ،Mul وعائلة  ة 
ّ
الفرن�سي الدار 

ا�سُتهّلت عالقات �سداقة وثقة ل�سمان م�ستقبل  غرا�ص. وهكذا 

غرا�ص،  يف  ل 
ّ
التجو خالل  الدار!  ولعطور  املدينة  لإرث  اأف�سل 

ني هنا 
ّ
وا�ستك�ساف خباياها، ت�سعرين باأّن جميع الخت�سا�سي

الرعاية  لها  فيقّدمون  اأولدهم،  اأّنها  على  الأزهار  يعاملون 

ات، 
ّ
التقني اأحدث  با�ستخدام  ويعّززونها  يدّللونها  املنا�سبة، 

هدف  اأي�سًا  تلم�سني  اجلودة.  عالية  نتيجٍة  على  للح�سول 

الزراعة هنا، اإْذ اإّن النباتات التي ُتزرع، لي�ست وحداٍت تف�سي 

 
ّ
حقيقي خمترب  هي  بل  فح�سب،  الأزهار  على  احل�سول  اإىل 

ة للح�ساد. 
ّ
لتح�سني النتيجة العطري

ماندي مرعب خالل رحلتها 

Chanel اإىل غرا�ص برفقة دار
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العطر   
ّ
ي�سم الروم،  م�سك  جانب  اإىل 

الكثافة،  متنح  التي  اليا�سمني  اأزهار 

يبعث  الذي  القمر  جزر  من  الأيلنغ 

الإ�رضاق وزهر الربتقال من تون�ص الذي 

ات 
ّ
ي�سيف النتعا�ص ف�ساًل عن احلم�سي

خ�سب  نفحات  الأحمر،  التوت  ونكهة 

الأبي�ص.  وامل�سك  والفانيليا  ال�سندل 

ع، 
ّ
املرب �سكلها   

ّ
يتغري فلم  القارورة،  ا 

ّ
اأم

م�سطوبة احلافات.

  Gabrielle بابتكار"
 ،Chanel Essence

أردت أن أقتصر على 
األساسّيات، التركيز على 
قلب العطر وإحياءه بأثر 

أكثر جاذبّية".

Olivier Polge

Olivier Polge
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مراحل زراعة مسك الروم:
الخطوة األولى: إزالة البصالت

ودي�سمرب،  نوفمرب   
ّ

�سهري يف  النبتة  من  الب�سلة  ُتزال 

ة 
ّ
اأي وُتخّزن لف�سل ال�ستاء حلمايتها من الربد.  ُتنّظف من 

 االحتفاظ باأربع 
ّ
م اإىل اأجزاء �سغرية. يتم

ّ
تربة عالقة وُتق�س

ال�سغرى  تو�سع  الب�سالت:  حول  فقط  �سغرية  ب�سيالت 

الزراعة،  الإعادة  وت�سبح جاهزة  لتتغّذى  "احل�سانة"  يف 

ذلك،  بعد  االنت�سار.  من  ملنعها  القبو  يف  الكربى  وُتخّزن 

دة. 
ّ
جتّف الب�سالت وت�سّكل  جلوداً واقية متعد

الخطوة الثانية: الزراعة
زراعة  اإعادة   

ّ
تتم حني  اأبريل،  �سهر  يف  الدورة  ُت�ستاأنف 

اأو  املقبلة  ال�سنة  قبل  تزهر  لن  �سفوف.   6 يف  الب�سالت 

التي تليها!

الخطوة الثالثة: الحصاد
من �سهر اأغ�سط�س اإىل �سهر نوفمرب، يقوم الن�ساء والرجال 

 
ّ
ويتم الباكر،  ال�سباح  يف  املتفّتحة  االأزهار  بح�ساد 

جتميعها بعناية يف اأكيا�س "اخلي�س".

الخطوة الرابعة: الوزن
 
ّ
يتم املعاجلة، حيث  اإىل حمطة  اأخذ احل�ساد مبا�رشًة   

ّ
يتم

وزن االأزهار قبل اأن تذبل.

الخطوة الخامسة: االستخالص
ة 

ّ
ل على رفوٍف معدني

ّ
ُت�سكب البتالت يف امل�ستخرج وُتم

.
ّ
ات مبتكرة اإىل عطٍر نقي

ّ
ل با�ستخدام تقني

ّ
لتتحو
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انثري عطر دبي! 

EX NIHILO

X  Ya s m i n 
A l  M u l l a

ي�سًا ملدينة دبي، 
ّ

Quentin Bisch خ�س االإ�سدار حاكه   حمدود 
ٌ
عطر

 Yasmin ة 
ّ
االإماراتي مة 

ّ
وامل�سم ة 

ّ
الباري�سي الدار  بني  تعاون  نتيجة 

لعطر  جديدة  ن�سخة  مبثابة  ة، 
ّ
اأو�سطي �رشق  بنفحة   

ٌ
اإك�سري  .Al Mulla

 وفاكهة 
ّ
Fleur Narcotique. يتفّتح على نفحات الربغموت االإيطايل

الليت�سي، يغو�س يف قلب الفاوانيا ويرقد على قاعدٍة من امل�سك.  
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الكونتورينغ قد وّلى، ألّني  أّن زمن  لحسن حّظي 
باتت  التي  الطبيعّية  الوجه  إشراقة  عاشقات  من 
ال  النجمات.  وإطالالت  األزياء  عروض  في  صيحة 
إذا كانت بشرتي صحّية،  إاّل  الصيحة  تكتمل هذه 
أيضًا  إشراقة!  بالطبع  سينعكس  بها  فاالهتمام 
أستغني  ال  فأنا  يكفي،  ال  وحده  فهذا  أكذب،  لن 
هذه  تدعم  التي  المكياج  مستحضرات  عن 
على  حصلت  وبالفعل  أريدها.  التي  اإلشراقة 
 SISLEY من  مستحضرات   3 خالل  من  أريده  ما 

PARIS، ال تفارق حقيبة مكياجي، أشاركِك إّياها.

اإعداد: جويل الدكا�س

3 مستحضرات ألحصل 
على إشراقة يومّية

 Ecological ة 
ّ
الفني قارورتي  هذه 

 Compound Limited Edition 2019
التي اجنذب اإليها نظري قبل ب�رشتي! اأع�سق 

ت�سميم  من  عليها  الفرا�سات  ر�سومات 

ا امل�سمون، فهو 
ّ
Elzbieta Radziwill، اأم

تني 
ّ
مر اأ�ستخدمها  مرّطبة.  ة 

ّ
كرميي تركيبة 

تنظيف  بعد   ،
ً
وم�ساء �سباحًا  اليوم  يف 

بتطبيق  اأقوم  وجهي،  ب�رشة  وجتفيف 

الديكولتيه  منطقة  حتى  اأمّدهما  قطرتني، 

يوم،  بعد  يومًا  ناعمة.  تدليٍك  بخطوات 

نت حالة ب�رشتي وباتت 
ّ
الحظت كيف ت�س

اأكرث مرونة واإ�رشاقة.

جويل الدكا�س

 Phyto-Teint كرمي االأ�سا�س الذي اأ�ستخدمه

تركيبة  اإيجاد  Ultra Éclat حّقق حلمي يف 
ن 

ّ
توؤم نف�سه  الوقت  ويف  ب�رشتي  على  خفيفة 

 ،Soft Beige  2 هو  لوين  ة. 
ّ
طبيعي تغطية 

متويهًا  لي�سّكل  ب�رشتي  خاليا  مع  ين�ساب 

ة 
ّ
طبيعي ب�رشتي  فتبدو  وم�رشقًا،  جمياًل 

 فاوندي�سن! ال تخفت هذه 
ّ

ق اأي
ّ
وكاأّنني مل اأطب

االإ�رشاقة مع نهاية اليوم، فالرتكيبة ال تخرب 

ثات 
ّ
ب ت�سّققات وتمي ب�رشتي من امللو

ّ
اأو ت�سب

ة. كّل ما اأريده يف قارورة واحدة!
ّ
اخلارجي

علبة  اإاّل  هي  ما   
ّ
عيني ة 

ّ
جاذبي حليفة 

ظالل العيون Phyto Ombre ال�سغرية 

خالل  اأكتفي   .Silky Rose لون  بدرجة 

 باإ�سافة مل�سات من هذا 
ّ
مكياجي اليومي

ة، 
ّ
احلريري بلم�سته  الناعم   

ّ
الزهري الّلون 

على  اأخرياً  الأح�سل  بخّفة،  برتبيته  اأقوم 

ب 
ّ
ة. مل يزعجني اأبداً اأو ي�سب

ّ
اإ�رشاقة طبيعي

معاناتي  بعد  خ�سو�سًا   
ّ
لعيني ج 

ّ
تهي  

ّ
اأي

اء 
ّ
جر من  واجلفاف  ة 

ّ
احل�سا�سي من 

 للعد�سات الاّل�سقة.
ّ
اال�ستخدام اليومي
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شاّبة إىل األبد!

ELIE SAAB

 املغامرات والكثري من ال�سحكات 
ّ
 جديد مفعم باحلياة، املرح، احلركة، حب

ٌ
عطر

 Elie التي اأطلقتها دار Girl of Now ة مبادرة
ّ
بني ال�سديقات... يتابع منهجي

�سانعا  نف�سها.  عن  ورا�سية  �سعيدة  تعي�س  اأن  تريد  فتاة  لكّل  كت�سجيٍع   Saab
Sophie Labbé وDominique Ropion جعال من اخللطة حلوة  العطر هما 

ة، ينبع من نفحاتها العليا انتعا�س الليمون والتوت، ينب�س قلبها بنغمات 
ّ
وفاكهي

الورود واللوز، وترتكز قاعدتها على الفانيليا، امل�سك، البات�سويل...

G i r l  o f  N o w 
F o r e v e r
E a u  d e 
P a r f u m



الجمال ينبع 
من الداخل

Shahad Ballan

تلفتنا مقّدمة البرامج شهد بالن من خالل 
والمفعمة  المشّعة  األنيقة،  إطالالتها 
ساهمت  المهنّية،  حياتها  أّن  بّد  ال  بالحياة. 
روتينها  على  ممّيزة  خطوات  بعض  بفرض 
صحّية  بشرتها  تبقى  كي  الجمالّي، 
ومشرقة. ها هي تطلعنا اليوم على أسرار 

إشراقة بشرتها وروتينها الجمالّي!

اإعداد: جووي غ�سطني

أفضل نصيحة جمالّية تلّقيتها:
اأاّل تغيب االبت�سامة عن وجهِك.

ال أخرج من منزلي من دون:
اأحمر �سفاه.

يرتكز مكياجي اليومّي على:
تطبيق خافي العيوب، بودرة الخدود واأخيراً 

اأحمر ال�سفاه.

تسريحة الشعر المفّضلة لدي:
ج.

ّ
ت�سريحة ال�سعر الممو

طريقة االعتناء بشعري:
ق زيت االأرغان اإلى جانب الكثير من اأقنعة ال�سعر.

ّ
اأطب

لحظات تأّلقي:
حين اأقوم بعالج ب�سرتي وحين تكون �سافية. اأعمد اإلى 

ات خالل االأ�سبوع.
ّ
تق�سيرها 3 مر

نظام غذائي أو مكّون أّتكل عليه:
المياه دون �سّك!

مكّون في منزلي أستخدمه ألغراض 
جمالّية:
ماء الورد.

مستحضر جمالّي ال أتخّلى عنه:
 Mavala و�سيروم Tara Onion Remedy سامبو�

للرمو�س.

أيقونة الجمال المفّضلة لدّي:
جويل مردينيان.

نصائح جمالّية لجعل صور إنستقرام 
أجمل:

كوني على طبيعتِك!

My beauty
routine

عطري المفّضل:
 La Vie est Belle
.Lancôme من دار

لون أحمر الشفاه 
المفّضل لدي:

ة والبا�ستيل.
ّ
االألوان الحيادي

 LANCÔME
 La Vie est

Belle en Rose

 BALMAIN PARIS
 HAIR COUTURE

Repair Mask

 DIOR
 Rouge Blush

 Limited Edition
in Confident

 CHANEL
 Rouge Allure Ink

Fusion in Beige Naturel

 DR SEBAGH
 Deep Exfoliating
Mask Sensitive Skin

 MAVALA
Double-Lash

 TARA
 Onion Remedy

Shampoo
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تحقيق جمال

على  تؤّثر  وضغوطاتها  الحياة  عوامل  كّل  النفسّية،  حالتِك  مرآة  وجهِك 
يظهر  صورة  وأبشع  الجميع.  على  يسيطر   Stressفالـ الخارجّي  شكلنا 
فيها، هي من خالل البثور على الوجه، شحوب البشرة وفقدان إشراقتها. 
كيف تخلقين توازنًا نفسّيًا، كيف تحمين بشرتِك؟ سنطرح أمامِك النصائح 

والحلول، أهّمها كوني سعيدة!

Stress أقّل، بشرة أجمل!

اإعداد: نور عرموين

ات متعّددة ومتتالية 
ّ
   خذي نف�سًا بطيئًا وعميقًا ملر

كّلما �سعرِت بالتوّتر.

   دّللي نف�سِك من خالل اال�ستحمام باملياه الدافئة 
ة يف االأ�سبوع.

ّ
مر

ل كي تزيد قدرتِك على االنتباه. على 
ّ
   مار�سي التاأم

ِك �رشيع، 
ّ
�سبيل املثال، ا�ستمعي اإىل ج�سمِك: هل تنف�س

ت�سعرين  اأو  اأ�سواتًا  ت�سمعني  هل  عميق؟  بطيء، 

الفكرة هي فقط مالحظة ما يحدث  بال�سمت فقط؟ 

دون حماولة تغيريه.

ي من خالل الكتابة واإحدى الطرق هي التعبري 
ّ

   عرب
نة تفظ خواطرِك وم�ساعرِك.

ّ
عن الذات عرب مدو

من  منزلِك  يف  ودافئة  ة 
ّ
اإيجابي اأجواء  اخلقي    

ة 
ّ
خالل اإ�ساءة ال�سموع وا�ستخدمي الزيوت االأ�سا�سي

املهّدئة، مبا يف ذلك اخلزامى والبابوجن  مل�ساعدتِك 

.
ّ
على تخفيف التوّتر وتهدئة ذهنِك والنوم ب�سالٍم تام

خطوات للشعور باالسترخاء

M
A

X
 M

A
R

A
 F

W
19

 JO MALONE
 Lime Basil & Mandarin

Diffuser

 GUERLAIN
 Bois des Indes

Candle

 EUCALYPTUS
Stress Relief

 LANCÔME
 Hydra Zen Anti-Stress

Gel Moisturizer
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 SISLEY PARIS
 Soapless Gentle
Foaming Cleanser

كاٍف  لوقٍت  النوم  عدم  �س: 
ّ
مكر النوم  وقت   

�سيجهد  ا 
ّ
مم تتلخبط  هرموناتِك  �سيجعل 

�ساعات   8 اأقّله  يكون  اأن  يجب  هدفِك  ج�سمِك. 

من النوم لتكوين باأف�سل حاالتِك. 

ب�رشتِك  لل�صيف!  فقط  لي�س  ال�صم�س  واقي   
ف�سل  يف  حتى  يوم،  كّل  احلماية  اإىل  تتاج 

ال�سم�س  ال�ستاء. هناك م�ستح�رشات وقاية من 

اأنواع الب�رشة، حتى تلك التي ت�ساعد على  لكّل 

ة. 
ّ
جعل ب�رشتِك اأقّل دهني

يجب أن تنّظفي هاتفِك، فهو يلتقط 
الكثير من البكتيريا والتي يمكن أن 

تنتقل إلى وجهِك عند إجراء مكالمة 
هاتفّية. امسحي شاشة هاتفِك 

بخرقة من القماش مضاّدة للبكتيريا 
للتخّلص من الجراثيم.

Miranda KerrMiley Cyrus

 GIORGIO ARMANI
 BEAUTY Armani

 Prima Smart Moisture
Serum

 AVEENO
 Stress Relief

Moisturizing Lotion

 MOON JUICE
 SuperYou Daily

Stress Management

DID YOU KNOW?

 TIPS

 SLIP Beauty
Sleep To Go!
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نصائح لغسل الوجه وحمايته 
من آثار التوّتر:

خطوة  اإهمال  وجهِك:  غ�صل  قبل  النوم  اإىل  تخلدي  •ال 
ل �سبب لرتاكم البكترييا على الوجه. 

ّ
تنظيف الوجه، هو اأو

 30 بني  ترتاوح  مّدة  خالل  وجهِك  لغ�سل  الوقت  اأعطي 

ة قليلة من الغ�سول 
ّ
و45 ثانية وانتبهي اإىل ا�ستخدام كمي

من  تزيد  ال�ساخنة  )املياه  ب�رشتِك.  تنع�س  فاترة  ومياه 

.)
ّ
ا الباردة، فتغلق امل�سام

ّ
جفاف ب�رشتِك، اأم

•ا�صتخدمي مرّطبًا ميت�ّس الزيوت: الهدف من املرّطب هو 
ة.

ّ
معاجلة ب�رشتِك دون جعلها دهني

اًل غ�سواًل 
ّ
•اغ�صلي وجهِك، ثّم قومي بالتق�صري: ا�ستخدمي اأو

التق�سري  دور  ذلك  يلي  ب�رشتِك.  لتنظيف  خفيفة  برتكيبة 

الذي يرّكز على االأو�ساخ العنيدة والزيوت العالقة داخل 

حم�س  على  تتوي  م�ستح�رشات  ا�ستخدمي   .
ّ
امل�سام

ة التي جتعل وجهِك 
ّ
االألفا هيدروك�سي واالأحما�س اللبني

ًا ويرتك الب�رشة 
ّ
ًا. ال يجب اأن يكون التق�سري قوي

ّ
يبدو م�سع

جًا.
ّ
ب تهي

ّ
خ�سنة وحمراء، كذلك املن�سفة اخل�سنة ت�سب

 
ّ
•ا�صتخدمي فر�صاة التطهري:  من ال�سعب تنظيف امل�سام
ال�سغرية باأ�سابعِك، لذا ا�ستعيني بفر�ساة ذات �سعريات 

تتنّف�س.  الب�رشة  وجتعل  االأعماق  اإىل  تدخل  �سغرية 

دّلكي بها وجهِك بالكامل كّل يوم و�ستالحظني التغيري 

خالل االأ�سبوع.

ة، فبداًل من 
ّ
•ال تبالغي يف الغ�صل: اإذا كانت ب�رشتِك دهني

ة 
ّ
ات )ذلك ميكن اأن يجعل اخلاليا تنتج كمي

ّ
غ�سلها عّدة مر

اأكرب من الزيوت(، ا�ستخدمي التونر بعد التنظيف.

تلم�سني  اأنِت  نظيفتني:  غري  بيدين  وجهِك  تلم�صي  •ال 
با�ستمرار اأ�سياء فيها جراثيم، مثل الهاتف، االأموال، لذا 

ث الب�رشة.
ّ
و�سع يديِك مبا�رشًة على وجهِك �سيلو

•اغ�صلي فر�س التنظيف: تاأّكدي من غ�سل فر�س املكياج 
حتى  اأو  الفر�ساة  منّظف  ا�ستخدام  خالل  من  بانتظام 

هذه  يف  البكترييا  تراكم  االأطفال.  �سامبو  بوا�سطة 

العناية  م�ستح�رشات  واأثمن  اأغلى  �ستجعل  االأدوات 

بالب�رشة غري نافعة.

رائعة،  ب�رشة  تريدين  كنِت  اإذا   :Be Consistent•
قة لن جتدي بالنفع، 

ّ
ي بها كّل يوم. الرعاية املتفر

ّ
اهتم

تكري�س بع�س  يتطّلب  فاالأمر  ة معجزات، 
ّ
اأي تتوّقعي  فال 

الوقت من يومِك. 

 SHISEIDO
Wrinkle Smoothing
Day Cream SPF 23

 GUERLAIN
 Crème de Beauté
Cleansing Cream
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تحقيق جمال

 LANCÔME
 Tonique Confort

 Re-Hydrating
 Comforting Toner
With Acacia Honey

 FOREO
 Luna Mini 2 Facial

Cleanser Brush
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مغامرة شرقّية

BVLGARI

L e  G e m m e 
C o r a l i a
E a u  d e 
P a r f u m

االأحمر،  املرجان  د 
ّ
ميج ال�رشق،  اإىل   Marco Polo رحلة  من  نفحاته  ا�ستلهم   

ٌ
عطر

�سانعة  مزجت  ة. 
ّ
االإيطالي �رشدينيا  بجزيرة  املحيطة  الكهوف  �سيما  ال  البحار،  كنز 

ة 
ّ
العطر Sophie Labbé رائحة نبات الـ Osmanthus، ف�ساًل عن النفحات الفاكهي

ة، و�سذى زهرة ال�سو�سن. يختبئ املزيج داخل قارورة ت�سبه اجلوهرة الثمينة.
ّ
واجللدي
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عطر الحّب المتبادل

TIFFANY

ة، واليوم و�سعت 
ّ
 احلقيقي

ّ
ة عالقات احلب

ّ
دت الدار االأمريكي

ّ
لطاملا جم

له،  واأخرى  لِك  ن�سخٌة   .Tiffany & Love قارورة  يف   
ّ
احلب عطر 

بطلتهما امل�سرتكة نبتة Blue Sequoia. يعبق العطر بنغمات االأزهار 

ا القارورة، فهي 
ّ
ة، ف�ساًل عن �سذى الغريب فروت. اأم

ّ
والنفحات اخل�سبي

ة ال�سكل وتكت�سي بلون Tiffany Blue الذي ت�ستهر به الدار.
ّ
اأ�سطواني

T i f f a n y & L o v e
E a u  d e 
P a r f u m
f o r  H e r
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CRIMPED 
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التجعيدات 
المشاكسة تعود

وقته  هو  واالآن  م�ساك�سة!  يجعلِك  ال�سعر  جتعيد 

بت�رشيحة  تعرف  ال�ساحة.  اقتحمت  ك�سيحة 

عليها عن طريق  احل�سول   
ّ
يتم  ،Crimped Hair

معاجلة ال�سعر بحرارة من الفري الذي يحتوي على 

 .S لوحات �ساخنة ومتوازية على اأ�سكال حرف

اإعداد: نور عرموين

Gigi Hadid

 BABYLISS
The Crimper

 CHRISTOPHE
 ROBIN

 Daily Hair Cream
with Sandalwood



قد تت�ساءلني هل ميكنِك جتعيد �سعرِك 

هو  اجلواب  التجعيد؟  فري  عن  بعيداً 

اإليه هو ممّل�س  كّل ما تتاجني  نعم. 

بعد  التجديل.  مهارات  وبع�س  لل�سعر 

غ�سل �سعرِك، �سعي القليل من املو�س 

 جّففيه 
ّ
للح�سول على حجم اإ�سايّف ثم

ذلك،  بعد  ال�سعر.  جمّفف  بوا�سطة 

افرزي �سعرِك اإىل اأق�سام، ور�ّسي الرّذاذ 

مي كّل 
ّ
 ق�س

ّ
ت على كّل خ�سلة، ثم

ّ
املثب

اأجزاء   3 خالل  من  اأ�سغر  اإىل  ق�سم 

كّل  ي�سبح  اأن  بعد  بتجديلها.  وقومي 

فري  خذي  �سفائر،  �سكل  على  �سعرِك 

ال�سفائر  به  واكب�سي  املمّل�س  ال�سعر 

اخل�سالت.  نهاية  حتى  اجلذور  من 

اأو  اأقّله،  �ساعات   7 لفرتة  انتظري 

الليل،  يف  النوم  فرتة  طوال  اتركيها 

وعندما تقومني بفّك ال�سفائر، �ستظهر 

اأتقنِت  وتكونني  جة 
ّ
املتعر جات 

ّ
التمو

بالفعل هذه ال�سيحة.

على  احصلي 
التسريحة: •يف العام 1972، اخرتع خبري ال�سعر  Geri هذه 

الفّنانة  �سعر  جتعيد  بهدف  فري   Cusenza
.Barbra Streisand

خالل  انت�ساراً  اأكرث  د 
ّ
املجع ال�سعر  •بات 

�ساعدت كلٍّ  ات، وقد 
ّ
والت�سعيني ات 

ّ
الثمانيني

 Demi Mooreو Barbra Streisand من

وت�سجيع  اإطالالتهما،  خالل  له  الرتويج  يف 

ات على اعتماده. 
ّ
بالتايل ال�ساب

ات، 
ّ
•مل تغب الت�رشيحة عن �سيحات الت�سعيني

اإذ تالقت مع اأ�سلوب هذه احلقبة امل�سابغة. 

اأزياء  عر�س  وخالل   2007 العام  •يف 
الرتكيز  مّت  اخلريف،  ملجموعة   Chanel
اأكرث  لي�سبح  د 

ّ
املجع ال�سعر  ت�رشيحة  على 

ة يف اأواخر العام 2007 و�سواًل للعام 
ّ
�سعبي

ًا، كانت حليفة 
ّ
2008. لها تاأثري مذهل ب�رشي

على  العرو�س  خالل  النجمات  اإطالالت 

ة.
ّ
امل�سارح وخالل الفيديوهات الغنائي

Ariana Grande Christina Aguilera

Tyra Banks

Demi Moore

 VO5
 Invisible Ultimate

Hold Hairspray

 L'ORÉAL
 PROFESSIONNEL
Infinium Extra Strong

Scarlett Johanson

ما نحبه باألكثر في 
صيحة الشعر المجّعد، 

هو أّنها تليق بكّل 
األوقات والمناسبات، بأّية 
طريقة اخترِت اعتمادها، 

أكانت بكّل الخصالت 
أو من خالل تجعيد جزء 

واحد من الشعر.
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خطوة نحو االستدامة

اإعداد: جووي غ�سطني

على  تقتصر  الجمالّية  المستحضرات  تعد  لم 
التي  اإلجراءات  باتت  بل  وجمالّيتها،  فعالّيتها 
األهمّية  تحمل  يديِك  بين  وصولها  حتى  بها  تمّر 
الكبرى. شّقت العديد من الدور الجمالّية طريقها 
كّثفت  التركيبات،  فغّيرت  االستدامة،  عالم  نحو 
األبحاث وقّدمت مستحضرات ثورّية ال تؤذي البيئة. 
في  إدخالها  عن  تتأّخري  وال  بعضها  اكتشفي 

روتينِك الجمالّي اليومّي!

مستحضرات جمالّية 
تحمي الطبيعة

SKINCARE

RMS Beauty

Nailberry

ة، 
ّ
وع�سوي خام  ة 

ّ
طبيعي مواّد  الدار  ت�ستخدم 

الة، 
ّ
فع نتيجة  وتعطي  الب�رشة  داخل  تتغلغل 

ة 
ّ
الكيميائي املواّد  من  خالية  هي  كذلك 

ة، 
ّ
اال�سطناعي احلافظة  املواّد  ة، 

ّ
ال�سار

املعّدلة  نات 
ّ
واملكو املرّكبة  الفيتامينات 

احلرارة  من  االأدنى  احلّد  ي�ستخدم  ًا. 
ّ
جيني

على  احلفاظ  بهدف  الت�سنيع  ة 
ّ
عملي خالل 

ة.
ّ
جميع العنا�رش املغّذية واخل�سائ�س احلي

اأكرث  من  االأظافر  طالء  اأّن  املعروف  من 

اأّن  اإاّل  ة، 
ّ
امل�رش ة 

ّ
الكيميائي امل�ستح�رشات 

ة 
ّ
جمالي دار  هي  ة. 

ّ
ا�ستثنائي حالة   Nailberry

ومبواّد  احليوانات،  على  جتربتها   
ّ
تتم مل  ة، 

ّ
نباتي

التي   L’Oxygéné فئة  ب�رشاء  نن�سحِك  حالل. 

ت�سمح للهواء واملاء باخرتاق االأظافر.

Tata Harper
الختيار  تدفعِك  اأ�سباب  عّدة  هناك 

م�ستح�رشات Tata Harper، اأبرزها، اأّنها 

تراعي   ،100% ة 
ّ
طبيعي مواّد  من  نة 

ّ
مكو

معايري اال�ستدامة بكّل مراحلها من االإنتاج 

التعبئة،   
ّ

يخ�س فيما  ا 
ّ
اأم التوزيع.  حتى 

زجاجات  داخل  الرتكيبات  و�سع   
ّ
فيتم

حرب  وي�ستخدم  التدوير  الإعادة  قابلة 

ال�سويا لطباعة املل�سقات.

NAIL POLISH

Dr. Hauschka
اال�ستدامة،  ترّكز على فكرة  التي  الدور  اأوائل  هي من 

ة 
ّ
حتى قبل �سياغتها كم�سطلح. ت�ستخدم مواّد طبيعي

ثة يف جميع م�ستح�رشاتها، اإ�سافًة اإىل 
ّ
خام، غري ملو

االأعمال  اأي�سًا  الدار  تقّدر  التدوير.  قابلة الإعادة  مواّد 

التي   3 P’sالـ قاعدة  ي�ساند  الذي  االأمر  ة، 
ّ
احلرفي

جتدر  واالقت�ساد.  االإيكولوجيا  املجتمع،  بني  جتمع 

هي   Dr. Hauschka م�ستح�رشات  اأّن  اإىل  االإ�سارة 

 اختبارها على احليوانات.
ّ
Cruelty-Free، ال يتم

 TATA
 HARPER Elixir
Vitae Eye Serum

 RMS
Beauty Oil

 DR.
 HAUSCHKA
 Soothing Lip

Care

 NAILBERRY
 L'Oxygéné in

Glamazon
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PERFUME
The Harmonist

للبيئة  �سديٍق  نهٍج  على  الدار  عطور  ترّكز 

الإعادة  القابلة  املواّد  من  ت�ستفيد  وم�ستدام. 

جزء  فذلك  الفر�سة،  لها  ت�سّنت  كّلما  التدوير 

تها، بدءاً من زجاجات العطور و�سواًل 
ّ
من هوي

ة.
ّ
اإىل ال�سموع امل�سنوعة من مواّد نباتي

HAIRCARE
Gisou

Rahua

ة البطلة التي تقف 
ّ
الع�سل هو املاّدة الطبيعي

تراعي معايري   .Gisou وراء م�ستح�رشات 

�سّد  العنف  من  وبطريقٍة خالية  اال�ستدامة 

ة 
ّ
البيئي بال�سوؤون  اأي�سًا  الدار   

ّ
تهتم النحل. 

من خالل البحث عن طرٍق لتح�سني التعبئة 

والتغليف داخل موادَّ قابلة الإعادة التدوير 

اأو قابلة للتحّلل.

 Rahua دار  اإلهام  م�سدر  هي  الطبيعة، 

له.  مثيل  ال  الذي  ونظامها  ة 
ّ
النقي ناتها 

ّ
مبكو

يعي�سون  الذين  ني 
ّ
االأ�سلي ال�سّكان  مع  تتعاون 

من  ة 
ّ
الربي النباتات  يجمعوا  كي  االأمازون،  يف 

ز تركيبة امل�ستح�رشات بامتناعها 
ّ
الغابات. تتمي

فهي  التغليف،  عبوات  ا 
ّ
اأم  ،

ّ
املائي التلوث  عن 

الدار  تتعامل  كّلي.  ب�سكٍل  التدوير  الإعادة  قابلة 

عات 
ّ
الترب جلمع  ة 

ّ
البيئي املنّظمات  من  عدد  مع 

ة.
ّ
ودعم امل�ساريع البيئي

MAKEUPTarte

Hourglass
م�ستح�رشات  باإنتاج   Tarte دار  تلتزم 

لالأذى.  احليوانات  تعري�س  ة من دون 
ّ
طبيعي

تركيباتها خالية من مواّد البارابني، الفثاالت 

ة بالبيئة. كذلك، تدعم الدار 
ّ
واجللوتني امل�رش

على  وتعمل  ة 
ّ
اال�ستوائي الغابات  با�ستمرار 

ة التغليف لتكون بعيدة عن املواّد 
ّ
تطوير عملي

غري القابلة الإعادة التدوير، مثل البال�ستيك.

زاً 
ّ
ممي طابعًا  اّتخذ  اال�ستدامة  مفهوم 

�ساحلة  فالقوارير  الدار،  هذه  لدى 

معظم  للهدر.  تفاديًا  التعبئة،  الإعادة 

املواّد  من  خالية  الدار  م�ستح�رشات 

ة 
ّ
ة، الغلوتني واملواّد اال�سطناعي

ّ
احليواني

املوؤذية، كالبارابني، الكربيتات، العطور، 

ًا وغريها. كذلك، ال 
ّ
االأ�سباغ املعّدلة جيني

 جتربتها على احليوانات.
ّ
تتم

BODY CARE
Ila-Spa

التقاليد  ة، 
ّ
النقي نات 

ّ
املكو بني  الدار  جتمع 

لتح�سري  امل�ستدامة  ات 
ّ
والعملي القدمية 

مواّد  من  امل�سنوعة  امل�ستح�رشات  تركيبات 

بن�سبة  ة 
ّ
الكيميائي املواّد  من  خالية  ة، 

ّ
ع�سوي

%100. جميع عنا�رشها م�ستخرجة من نبات 
اأو معادن جتعلها تنا�سب جميع اأنواع الب�رشة، 

ة.
ّ
من بينها االأكرث ح�سا�سي

 TARTE
 Base Tape
 Hydrating

Primer

 THE
 HARMONIST Yin

Transformation

 ILA-SPA
 Body Oil for Vital

Energy

 RAHUA
Classic Conditioner

 HOURGLASS
 Confession Refillable
Lipstick Duo - Ghost

GISOU
 Honey Infused

Hair Oil
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تعزيز الثقة بالنفس
�سواء كنِت قد ارتكبِت خطاأ اأو �سعرِت باالإحباط، 

 �سي�ساعدِك على 
ّ

حجر كري�ستال الكوارتز الوردي

ا�سرتجاع الثقة. يذّكرِك اأي�سًا باأن تكوين لطيفة 

والرقيقة  الناعمة  الطاقة  بف�سل  حميطِك  مع 

�سعي  معِك،  ا�سطحابه  قبل  يبعثها.  التي 

ورّددي:  يديِك  بني   
ّ

الوردي الكوارتز  كري�ستال 

كّلما  لطيفة".  طاقة  �سيبعث  الكري�ستال  "هذا 
كي  يديِك  بني  �سعيه  حمبطة،  نف�سِك  وجدِت 

تّت�سلي من جديد بهذه الطاقة.

من مّنا ال تعاني من ضغوطاٍت يومّية؟ أغمضي عينيِك، 
كي  يكفي  ال  ذلك  تحّبينه...  بمكاٍن  فّكري  تنّفسي، 
تحافظي على سكينتِك وعلى محاربة الطاقة السلبّية 
على  ستساعدِك  الكريستالّية  األحجار  تحيطِك!  التي 
امتصاص كّل هذه الشرارات غير المحّببة. تعّرفي على 
خصائصها واكتشفي ما عليِك وضعه داخل حقيبتِك.

أحجار الكريستال 
كيف تؤّثر على حياتِك؟

 Rose
Quartz

إبعاد الطاقة السلبّية
اإْن كنِت ت�سعرين باأّنِك غري قادرة على التفكري، 

 
ّ
التورماليني الكوارتز  كري�ستال  ا�ستخدمي 

قومي  احلالة.  هذه  تخّطي  على  مل�ساعدتِك 

ة 
ّ
ال�سلبي الطاقة  الإطالق  وجيزة  لفرتٍة  ل 

ّ
بالتاأم

كري�ستال  حجر  اأم�سكي  بعيداً.  تعيقِك  التي 

الكري�ستال  "هذا  وقويل:  التورمالني  كوارتز 

ة"، 
ّ
ذهني انفراجات  تقيق  يف  �سي�ساعدين 

ت�سعري  حتى  جبينِك  من  بالقرب  اأم�سكيه   
ّ
ثم

د 
ّ
با�ستعدادِك للعودة اإىل حالتِك الطبيعية. مبجر

االنتهاء، �سعيه معِك اأينما ذهبِت.

 Tourmaline
Quartz

@_rockparadise_
@rosadosbox

 THE SIMPLE
 COLLECTION

 Crystal Bath
Self-Care Set

@norahabbalofficial

 ANGELA
 CAGLIA Vibrating

 Rose Quartz
 Sculpting Roller
net-a-porter.com

اإعداد: جووي غ�سطني 

عالمي
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اإلحتماء من محيطِك السلبّي
 !

ّ
اخلا�ص حار�سِك  مبثابة  �سيكون  الكري�ستال  هذا 

الآخرين  من  الآتية  ة 
ّ
ال�سلبي الطاقة  ملنع  ي�ستخدم 

كري�ستال  حجر  اأم�سكي  طاقتِك.  تخرتق  والتي 

التورمالني الأ�سود بني يديِك وقويل: "هذا الكري�ستال 

ة". ميكنِك 
ّ
�سيكون مبثابة درٍع واٍق من الطاقة ال�سلبي

مكتبِك،  اأو  منزلِك  باب  من  بالقرب  و�سعه  اأي�سًا 

ٍة ترينه فيها، باأّنه لن ي�سمح للطاقة 
ّ
ليذّكرِك يف كّل مر

ة بالدخول.
ّ
ال�سلبي

 Black
Tourmaline

الهدوء واالسترخاء
 من الّلحظات الع�سيبة، لكّن وطوؤها �سيخّف مع 

ّ
ل مفر

�سي�ساعدِك  الأخري  هذا  بقربِك.  اجلم�ست  حجر  وجود 

على ال�سعور بالراحة وال�سرتخاء، فيبتعد التوّتر عنِك.

"هذا احلجر  يديِك ورّددي:  ام�سكي حجر اجلم�ست بني 

 �سعيِه يف حقيبتِك. 
ّ
�سي�ساعدين على تهدئة ذهني"، ثم

 لإعادتِك 
ّ
كّلما �سعرِت بالتوّتر، انظري اإليه كتذكرٍي مرئي

.
ّ
اإىل حالة الهدوء الذهني

Amethyst

@piedrashealingstones

AERA Bottle x Amethyst

@harperandwilde

Fred Leighton

@rockparadisegallery @jewelrybyserendipity

اإللهام واإلبداع
اأن  ال�سيرتين  لكري�ستال  ميكن  تتوّتري،  ل 

منظاٍر  من  ال�سعوبات  روؤية  على  ي�ساعدِك 

ة اأكرب. يعترب 
ّ
اأو�سح يجعلِك تفّكرين بعقالني

الذين  الأ�سخا�ص  رفيق  الكري�ستال  هذا 

اأم�سكي  ة. 
ّ
الإبداعي املجالت  يف  يعملون 

ورّددي  يديِك  ال�سرتين بني  حجر كري�ستال 

�سيكون  احلجر  "هذا  ًا: 
ّ
يومي اجلملة  هذه 

مبثابة م�سدر اإبداٍع يل".

Citrine
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تدّفق المال
والطاقة   

ّ
الذهبي البرييت  حجر  ملعان  يرتبط 

�ستزيد  اإليِك!  الرثوات  بجذب  يبعثها  التي 

فماذا  واملال.  الرثوة   
ّ

يخ�ص فيما  حظوظِك 

كري�ستال  ام�سكي  اأمامِك؟  لو�سعه  تنتظرين 

كري�ستال  "هذا  ورّددي:  يديِك  بني  البرييت 

�سعيه   
ّ
ثم  ،"

ّ
مايل جناٍح  حتقيق  يف  �سي�ساهم 

الذي  العمل  مب�رشوع  املتعّلقة  الأوراق  على 

تعملني عليه.

Pyrite
زيادة المهارات االجتماعّية

لتعزيز عالقاتِك داخل وخارج اإطار عملِك، ا�ستخدمي 

الكري�ستال  هذا  يرتبط  ال�رشي�سوبرا�سي.  كري�ستال 

الّت�سالت  وبتعزيز  مب�ساعرِك،  تبوحني  بجعلِك 

مع  اأعمق  ب�سكٍل  التوا�سل  من  للتمّكن  ة 
ّ
العاطفي

ال�رشي�سوبرا�سي  كري�ستال  حجر  اأم�سكي  حولِك.  من 

الكري�ستال �سي�ساعدين على  "هذا  بني يديِك وقويل: 

اّت�سايل مع ما يحيطني". نن�سحِك باإبقاء  حت�سني 

هذا الكري�ستال معِك اأينما ذهبِت، يف احلقيبة، مَل ل؟

Chrysoprase

@echozcrystals

@rockandraw

@kamena_jewellery

@harperandwilde

@harperandwilde

@truelovecrystals

المحافظة على التركيز
هل يت�سّتت ذهنِك كثرياً؟ احتفظي بحجر الكوارتز 

ي�ساعدِك  ذلك!  بعد  وا�سكرينا  بجانبِك  الأبي�ص 

كي حتافظي على تركيزِك وعلى ترتيب الأفكار 

يديِك  بني  احمليه  ات. 
ّ
الأولوي بح�سب  والأعمال 

 
ّ
"، ثم

ّ
�ص هذا احلجر للرتكيز الذهني

ّ
ورّددي: "اأكر

ات التي عليِك القيام بها.
ّ
�سعي قائمة باملهم

Clear Quartz
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اإلحتماء من الطاقة 
التكنولوجّية

التوازن  اإبقاء  ة 
ّ
باأهمي يذّكرِك  حجر!   

ّ
اأهم هو 

والطبيعة.  التكنولوجيا  بني  حياتِك  يف 

وقويل:  يديِك  بني  ال�سوجنيت  حجر  اأم�سكي 

يحمي  درع  مبثابة  �سيكون  الكري�ستال  "هذا 
حتت  �سعيه  الكهرومغناطي�سية".  احلقول  من 

بالهاتف  تعّلقيه  اأن  اأو ميكن  الكومبيوتر  جهاز 

ال�سباح  يف  اأم�سكيه  املفاتيح...  الة 
ّ
حم اأو 

مل�ساعدتِك على ا�ستعادة الطاقة.

الحّظ في المشاريع 
الجديدة

املحّفزة  ة 
ّ
الإيجابي الطاقة  من  ا�ستفيدي 

قبل  الكريزوكول،  كري�ستال  يبعثها  التي 

على  الأخري  هذا  يعمل  م�رشوع.   
ّ

اأي بداية 

اأم�سكي  جديدة.  اأفكاراً  لتخلقي  اإلهامِك، 

وقويل:  يديِك  بني  الكريزوكول  كري�ستال 

"هذا الكري�ستال �سيكون مبثابة بداية جديدة 
ة.

ّ
 �سعيه �سمن م�ساحتِك الإبداعي

ّ
يل"، ثم

الصفاء العقلّي
حجر  لقب  اأحيانًا  الفلوريت  كري�ستال  على  طلق 

ُ
ي

ويدعم   
ّ
العقلي الو�سوح  يجلب  لأّنه  ة"، 

ّ
"العبقري

 العلم 
ّ
العمل املتناغم. يعّزز هذا الكري�ستال اأي�سًا حب

ا�ستيعاب  يف  ي�ساعدِك  الإبداع،  من  يزيد  والفطنة، 

املعّقدة. املواقف  خالل  ويدعمِك  جديدة  معلوماٍت 

"هذا  وقويل:  يديِك  بني  الفلوريت  كري�ستال  اأم�سكي 

كي  والتفكري"،  الرتكيز  على  �سي�ساعدين  الكري�ستال 

ة تقّل�ست.
ّ
ة التوّتر وال�سلبي

ّ
ت�سعري بعد ذلك اأّن كمي

Shungite

Chrysocolla

Fluorite

 THE SIMPLE
 COLLECTION

Rainbow Fluorite Plate

@thequirkycupcollective

@norahabbalofficial

 Melissa Joy Manning
net-a-porter.com

@luminosity_crystals
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عالمي

الشعب الجميل، هو أبرز ما يمّيز المملكة العربّية السعودّية! تتفّتح العيون اليوم أكثر 
وأكثر على هذه البالد التي تتغّنى بثقافتها المثيرة لالهتمام، خصوصًا بعد أن شهدت 
على سلسلة من المقّررات واألحداث التي غّيرت وجهها، لتكون وجهة سياحّية بامتياز 

تكتشفين فيها جواهر مختبئة، ثقافة، مؤتمرات، فنونًا، رياضة، تسّوقًا، وأكثر... 

نعم، هذه هي المملكة 
العربّية السعودّية!

اإعداد: جووي غ�سطني

@visitsaudi
منتزه اخلرارة

@visitsaudi
جزيرة فر�سان

 Saudi
Arabia

@_khalid_alshehri
�سّد عمق 
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ة قامت مياه 
ّ
هو كناية عن �صقوق �صخري

لتها 
ّ
فحو باخرتاقها،  العذبة  ال�صيول 

العوامل  تفاعل  نتيجة   
ّ
مائي واٍد  اإىل 

حديقتني  الوادي   
ّ
ي�صم ة. 

ّ
الطبيعي

تك�صوان منحدراته، منت فيهما الأ�صجار 

التي  الغزيرة  الأمطار  بف�صل  ة 
ّ
الربي

يف  ال�صباحة  جانب  اإىل  هناك.  تت�صاقط 

املغامرات،  ي 
ّ
ملحب ميكن  الوادي،  مياه 

ممار�صة ريا�صة الت�صّلق.

معالم سياحّية قد تجهلينها! 

وادي لجب – جازان مدينة  يف  زيارتها  ميكنِك  التي  الأماكن  اأ�صهر  من 

املدينة  و�صط  يقع  الأخ�رض!  اجلبل  ة، 
ّ
الرتفيهي اأبها 

ز 
ّ
يتمي الزوار.  من  الكثري  ال�صنة  مدار  على  وي�صتقبل 

ال�صحاب،  من  قمم  به  وحتيط  ال�صديد  بارتفاعه 

م�صتغربًا  لي�س  ال�صماء.  يف  وكاأّنِك  ت�صعرين  لتجعلِك 

بالفعل  فهو  الأخ�رض"،  "اجلبل  ا�صم  عليه  يطلق  اأن 

ة خ�رضاء من توقيع الطبيعة. خالل ف�صل 
ّ
لوحة فني

ار اجلبل ركوب التلفريك مل�صاهدة 
ّ
ال�صيف، ميكن لزو

جمال املدينة ال�صاحر من الأعلى.

خضار وسط أراٍض قاحلة

الجبل األخضر - أبها

وللمّرة  السعودّية،  •أعلنت 
أمام  أبوابها  فتح  عن  األولى، 
إلى  للدخول  دولة   49 مواطني 
أراضيها من دون تأشيرة مسبقة.

•دّشنت أّول دار سينما في الرياض 
رفع  قرار  بعد   ،2018 العام  خالل 
الحظر عن افتتاح دور السينما في 
البالد الذي دام أكثر من 35 عامًا. 
فكان   ،Black Panther فيلم  أّما 

أّول ما عرض في الصاالت.

@jamjammal 
الريا�س

تقع  ة، 
ّ
ال�صعودي ة يف 

ّ
اجلبلي القمم  اأعلى  واحة من  هو 

نًا باأ�صجار الّلوز 
ّ
يف منطقة تبوك. ا�صمه جبل الّلوز تيم

املوقع،  ز 
ّ
ميي ما  اأكرث  حتمًا  هي  الثلوج  تغمره.  التي 

جّهٍة  من  ال�صنة.  من  نة 
ّ
معي اأوقاٍت  يف  القمم  فتك�صو 

ة 
ّ
عطري لنباتاٍت  باحت�صانه  اجلبل  هذا  ز 

ّ
يتمي اأخرى، 

ة.
ّ
نادرة، ت�صتخدم لأغرا�ٍس عالجي

الثلوج تكّلل المملكة

جبل اللوز - تبوك

من صنع الطبيعة!

اجلبل الأخ�رض

جبل اللوز

وادي جلب



عالمي

يف  ة 
ّ
ال�سرتاتيجي النقطة  هذه  تقع 

�سطح  عن  مرت   3000 وترتفع  اأبها  مدينة 

تك�سوها  واأودية  جبال  من  ن 
ّ
تتكو البحر، 

اجلبل  هذا  اإىل  الو�سول  ميكنِك  الأ�سجار. 

لني 
ّ
تتاأم الرحلة  وخالل  التلفريك،  عرب 

ذلك،  جانب  اإىل  ة. 
ّ
الطبيعي املناظر  �سحر 

بالإمكان ممار�سة ريا�سة ت�سّلق اجلبال.

قمم المملكة

جبل السودة – أبها

البحرية  الريا�ص وجبالها، تقع  و�سط �سحراء 

الأ�سخا�ص  من  الكثري  اإليها  يّتجه  ة. 
ّ
ال�رشي

بحرية  هي  للهدوء.  ق�سريٍة  اإجازٍة  لق�ساء 

عميقة للغاية، ميكنِك العثور فيها على اأ�سماك 

مياه  اأن  اإىل  الإ�سارة  جتدر  ة. 
ّ
بحري واأع�ساب 

الأمطار الغزيرة هي التي ت�سّكل هذه البحرية.

البحيرة التي لم تعد سّرية!

البحيرة السّرية - الرياض

ة 
ّ
هو واٍد طويل، يحتوي على العديد من املعامل الطبيعي

والأ�سجار،  ال�سخور  كالنباتات،  نوعها،  من  الفريدة 

 كبري من اأهايل الريا�ص 
ٌ
ل جزء من بينها الطلح. يف�سّ

 الربيع وال�سيف، حني 
ّ
زيارة هذا املكان خالل ف�سلي

تكرث ال�ساّللت التي متّتع النظر بجمالها.

شاّلالت تمّتع النظر

وادي الطوقي

 @alex_stead
جبال اأبها 

املق�سد  �ستكون  الإح�ساء  واحة  اأّن  �سّك  ل 

هذه  تعترب  الطبيعة!  لعا�سقات  ل 
ّ
الأو

النخيل  واحات  اأكرب  من  واحدة  الأخرية 

 3 يقارب   ما 
ّ
اإْذ ت�سم العامل،  على م�ستوى 

هذه  اأّن  اإىل  الإ�سارة  جتدر  �سجرة.  مليون 

 
ّ
الواحة دخلت �سمن قائمة الرتاث الإن�ساين

، لأّنها تعترب فريدة من نوعها.
ّ
العاملي

أكبر واحة في العالم!

واحة اإلحساء

وادي الطوقي

واحة الإح�ساء

جبل ال�سودة 
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ة 
ّ
ال�سياحي الإح�ساء  معامل  اأبرز  اأحد  هو 

الكهوف  من  جمموعة  ن 
ّ
يت�سم ة. 

ّ
الطبيعي

اإْن  ما  اجلبل.  �سكل  ن 
ّ
تكو التي  واملغاور 

 ،
ّ
املناخي بالفرق  ت�سعري  حتى  تدخليها 

فهناك برودة خالل ف�سل ال�سيف ودفء 

خالل ف�سل ال�ستاء.

منحوتات فنّية طبيعّية

جبل القارة - اإلحساء

ة جتمع 
ّ
اإْن كنِت تبحثني عن وجهة �سياحي

واملغامرة،  ال�ستك�ساف  الهدوء،  بني 

الأف�سل.  اخليار  هي  فر�سان  جزيرة 

عن  كم   50  
ّ
حوايل اجلزيرة  هذه  تبعد 

ز بطبيعتها اخلاّلبة، 
ّ
منطقة جازان، تتمي

ت�سطحبِك اإىل عامٍل من نوٍع اآخر ل ي�سبه 

على  تطغى  التي  ة 
ّ
ال�سحرواي الطبيعة 

اجلزيرة  هذه  اأي�سًا  ن 
ّ
تت�سم ة. 

ّ
ال�سعودي

ة.
ّ
م�ساحات من ال�سعاب املرجاني

ليست جزر المالديف!

جزيرة فرسان

ال�سّفة  على  الليث  حمافظة  تقع 

يف  حمافظة  اأكرب  ثالث  وهي  ة، 
ّ
الغربي

واحدة  تعترب  مة. 
ّ
املكر مّكة  منطقة 

مياه  حتت  الغو�ص  مواقع  اأ�سهر  من 

�سي�سمح  املكان  هذا  الأحمر.  البحر 

اأ�سداف  واأغرب  اأجمل  م�ساهدة  لِك 

ة. 
ّ
املرجان واملخلوقات البحري

قي قلب مياه البحر األحمر

محافظة الليث

باأن  ة 
ّ
ا�ستك�سافي رحلٍة  ة 

ّ
لأي ميكن  ل 

احل�سارة  يف  الغو�ص  دون  تكتمل 

�سالح،  مدائن  نحو  هي 
ّ

توج والتاريخ! 

ات 
ّ
حمب جلميع   

ّ
املثايل املكان  لأنها 

حمافظة  يف  تقع  ة. 
ّ
الأثري املواقع 

الُعال التي ت�سم اآثاراً قدمية وعدداً من 

ة.
ّ
الق�سور التاريخي

لمحّبات التراث

  مدائن صالح - الُعال

@visitsaudi

ّ
�سحراء اململكة من اجلو

 @bertsafari
العال

جبل القارة

@madani_sindi
بركان مل�ساء 

لمحّبات التراث
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يقّدم   ،
ّ
و�صناعي  

ّ
جتاري  ،

ّ
ا�صتثماري م�رشوع 

عة، 
ّ
متنو مدينة   12 ن 

ّ
يت�صم ًا 

ّ
�صياحي عًا 

ّ
جمم

مطارات  �صخمًا،  ميناء  ة، 
ّ
�صياحي منتجعات 

ة 
ّ
ًا كبرياً ومنطقة �صناعي

ّ
�صغرية، مطاراً دولي

�صخمة. يهدف هذا امل�رشوع اإىل اإن�صاء منوذج 

لأن  ويطمح  املجالت  خمتلف  يف   
ّ
عاملي

ة 
ّ
ة والعلمي

ّ
 العوا�صم القت�صادي

ّ
يكون اأحد اأهم

ة. تنتهي املرحلة الأوىل من امل�رشوع 
ّ
العاملي

اإمتامه خالل  املتوّقع  ومن   ،2025 العام  يف 

فرتة ترتاوح بني 30 و50 عامًا.

الرتفيه  عا�صمة  امل�رشوع  هذا  �صيكون 

حجمه  بف�صل  ة 
ّ
ال�صعودي يف  ة 

ّ
امل�صتقبلي

ة 
ّ
 جميع الأن�صطة الرتفيهي

ّ
العمالق! �صي�صم

ة، مغامرات يف 
ّ
ة والثلجي

ّ
عة كاملائي

ّ
املتنو

الهواء الطلق ويف ال�صحراء.

المشاريع المستقبلّية

مشروع القدية

مشروع نيوم

مفهوم  وتر�صيخ  تعزيز  اإىل  يهدف 

ة الفاخرة يف املنطقة. 
ّ
ال�صياحة العالجي

ًا متكاماًل ومرافق 
ّ
 منتجعًا �صحي

ّ
�صي�صم

تركيز  اإىل  بالإ�صافة  متقّدمة،  ة 
ّ
�صحي

.
ّ
الهتمام على املجال الريا�صي

مشروع أماال

يف  ة 
ّ
واجلوي ة 

ّ
البحري املالحة  طرق   

ّ
اأهم تتقاطع 

 
ّ
ي�صم  .KAEC ة 

ّ
القت�صادي عبداهلل  امللك  مدينة 

ودايًا  ة، 
ّ
�صاحلي ة 

ّ
�صكني مناطق  ميناء،  امل�رشوع  هذا 

يًا 
ّ
�صح ناديًا  الت�صدير،  لإعادة  منطقة  ًا، 

ّ
�صناعي

ا امللفت يف هذه املنطقة التي 
ّ
اأم ًا ومارينا. 

ّ
وريا�صي

تعتمد  اأن  ًا 
ّ
�رشوري لي�س  باأّنه  ار 

ّ
للزو اأبوابها  فتحت 

فيها الن�صاء العباية. 

�صواطئ،  جزر،  ن 
ّ
يت�صم باإمتياز،   

ّ
�صياحي م�رشوع 

معايري  يّتبع  هو  واأكرث!  خاّلبة  طبيعة  منتجعات، 

على  احلفاظ  اإىل  ويهدف  امل�صتدامة،  للتنمية  جديدة 

 
ّ
اأهم على  ال�صوء  يلقي  اأّنه  كما  وحمايتها،  الطبيعة 

ة التي تزخر بها اململكة.
ّ
املعامل الثقافي

مدينة الملك عبداهلل االقتصادّية

مشروع البحر األحمر

موسم الرياض الجاري قد تمّكن حتى 
اآلن من جذب أكثر من 5 ماليين زائر!
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ت�شهد اململكة على الكثري من الن�شاطات 

ة، 
ّ
ريا�شي اأحداث  بينها  من  ة، 

ّ
الرتفيهي

مو�شيقى،  م�رسح،  اأزياء،  عرو�ض 

منها  نذكر  مو�شم،   11 هناك  �شريك... 

مو�شم العال، الريا�ض، جّدة... 

6 وجهات فاخرة في السعودّية 
للتسّوق:

 
ّ

ة التجاري
ّ
• Harvey Nichols يف مركز الفي�شلي

يف الريا�ض.

• Rubaiyat يف جّدة، اخلرب والريا�ض.
• Jawahir Department Store يف جّدة.

• Robinsons يف الريا�ض.
• Kingdom Center يف الريا�ض.
• Al Faisaliah Mall يف الريا�ض.

مواسم السعودية

ة 
ّ
ة ال�شعودي

ّ
يف �شل�شلة متتالية من القرارات، بداأت اململكة العربي

منذ فرتٍة ق�شرية مبنح املراأة م�شاحة وا�شعة للتعبري، من خالل 

روؤية  �شمن  العمل  خالل  من  وذلك  دورها،  وتعزيز  دعمها 

ة 2030.
ّ
ال�شعودي

ة 
ّ
ال�شعودي للمراأة  ًا 

ّ
تاريخي يومًا   2018 يونيو   24 تاريخ  •�شّكل 

ارة.
ّ
بعد اإطالق قرار ال�شماح لها بقيادة ال�شي

لل�شياحة  ة 
ّ
العام الهيئة  وحتديداً  ال�شلطات  قبل  من  اآخر  •اإجناز 

ات 
ّ
التي اأ�شدرت تعميمًا ت�شمح فيه للزائرات واملقيمات الأجنبي

قراراً  ذلك  اعترب  اإْذ  العباية،  اعتماد  دون  اململكة  يف  ل 
ّ
بالتجو

ًا يعود للمراأة نف�شها.
ّ
اختياري

بالإقامة  ة 
ّ
ال�شعودي اإىل  هة 

ّ
املتوج ال�شائحة  للمراأة  ي�شمح  •بات 

الدولة،  يف  املختلفة  ة 
ّ
ال�شياحي الإيواء  �شات 

ّ
وموؤ�ش الفنادق  يف 

دون مرافقة حمرم.

دون  بال�شفر  للمراأة  ت�شمح  ة 
ّ
ال�شعودي ة 

ّ
العربي اململكة  •اأ�شبحت 

دون  �شفر  جواز  على  احل�شول  اإىل  اإ�شافًة  رجل،   
ّ

اأي موافقة 

موافقة ويّل اأمرها.

ة ت�شجيل ولدة، وفاة، زواج اأو طالق 
ّ
•بات ي�شمح للمراأة ال�شعودي

ة، بعد اأن اقت�رست هذه اخلطوة يف 
ّ
واحل�شول على �شجاّلت اأ�رسي

ال�شابق على الرجال فقط.

•منحت املراأة حّق الو�شاية على الأبناء القا�رسين.
•مينع على �شاحب العمل ف�شل املراأة اأو اإنذارها بالف�شل اأثناء 

حملها اأو خالل اإجازة الأمومة.

قرارات تخّط تاريخ المرأة السعودّية

@gatewayksa 
الريا�ض

@geosteinmetz 
الريا�ض

لوحة للفّنانة 

تغريد البق�شي

لوحة للفّنانة 

تغريد البق�شي

لوحة للفّنانة 

فاطمة النمر

نان�شي عجرم خالل حفلتها 

يف مو�شم الريا�ض

مهرجان �شتاء طنطورة

@muradosmann@izkiz

مو�شم الريا�ض
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في قلب إمارة الشارقة، حيث يلتقي اإلرث العربّي 
 Al Bait تجدين  المعاصرة،  بالمعالم  التقليدّي 
مثالّية  إقامة  يمنحِك  مترف  فندٌق   .Sharjah
صّحتِك  وتحّسن  معنوّياتِك  ترفع  وخدمات 
الراحة  تبعث  عالجات  ستجّربين  هناك  ومزاجِك. 
في نفسِك وعقلِك، وتجعلِك ترغبين بالعودة إلى 

هذا المكان مجّددًا...
اإعداد: ميادة اأبوخزام 

بيتِك التراثّي المريح

Al Bait Sharjah، كما يدّل ا�سمه، هو بيتِك الثاين. 
عائالت  متتلكها  كانت  ة 

ّ
تراثي منازل   5 من  يتاأّلف 

على  ال�سارقة  تاريخ  على  ًا 
ّ
اإيجابي اأّثرت  ة، 

ّ
حملي

�رشكة  اإدارة  حتت  ة. 
ّ
والفكري ة 

ّ
الثقافي امل�ستويات 

GHM، مّت اإ�سافة اأبنية جديدة اإىل املكان لحقًا، 
العنا�رش  فيها  تتالقى  وجناح  غرفة   53  

ّ
لي�سم

ة.
ّ
ة الآ�سيوي

ّ
ة مع التفا�سيل الهند�سي

ّ
العربي

AL BAIT SHARJAH

تغيري  بهدف   Al Bait Sharjah منتجع  تق�سدين 

ة 
ّ
حيوي امراأًة  منه  وتخرجني  طاقتِك،  وجتديد  مزاجِك 

اإليه  تدخلني  ة. 
ّ
وج�سدي ة 

ّ
روحي ٍة 

ّ
وقو متجّددة  ة 

ّ
بنف�سي

ة وتعودين منه مفعمة 
ّ
متعبة ومرهقة من احلياة اليومي

حتتاجينه  ما  كّل  جتدين  هنا،  وال�سرتخاء.  ة 
ّ
بالرفاهي

اأ�رشار  كّل  تك�سفني  هنا  ة، 
ّ
و�سحي ة 

ّ
جمالي عالجاٍت  من 

الأو�سط.  وال�رشق  الأق�سى  ال�رشق  من  النابعة  ال�سفاء 

الذي   Ayurvedic Abhyanga عالج  بجل�سات  ابدئي 

املمزوجة  الدافئة  بالزيوت  عميق  تدليك  على  يرّكز 

اأو  ة 
ّ
�سخ�سي يوغا  جل�سة  بني  اختاري   

ّ
ثم الأع�ساب،  مع 

ون 
ّ
اخت�سا�سي يديرها  ة 

ّ
مائي ة 

ّ
ريا�سي متارين  جل�سات 

ام 
ّ
احلم عالجان  اأي�سًا  تن�سي  ل  فِك. 

ّ
ت�رش حتت  وخرباء 

وغرف البخار وال�سونا. بالطبع، ال�سعور بالنتعا�ص  ل 

 منه يف Al Bait Sharjah، اإذ ل بّد اأن تتبعي خالل 
ّ
مفر

كّل  من  يخّل�سِك  نوعه  من  فريد  ديتوك�ص  نظام  اإقامتِك 

 
ّ

ع�سوي طعاٍم  مع  يرتافق  ج�سمِك،  حتتّل  التي  ال�سموم 

خمباأِك  �سي�سبح  املكان  فهذا  بنا،  ثقي  فاخر.   
ّ
�سحي

ة من الداخل واخلارج على حدٍّ �سواء! 
ّ
ل لتبقي �ساب املف�سّ
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يستقبلِك  هكذا  عيشي...  تنّفسي،  اشعري، 
يحتضن  الذي  دبي  في   Al Barari موقع 
أرجائه،  في  تتسّوقين  فيه،  تقيمين  مكانًا 
تتناولين أشهى األطباق وتعملين في الوقت 
"البراري"  المكان،  اسم  يدّل  كما  نفسه... 
في  نوعه  من  األّول  والمنتجع  الفندق  هو 
والتطّور  الترف  بين  يجمع  الذي  المنطقة، 
القائم على العناية بالطبيعة والحياة البرّية. 

اإعداد: ميادة اأبوخزام 

رفاهّية يف قالٍب أخضر
AL BARARI

بحرياٌت  للنظر،  ملفتة  حدائق  خ�رشاء،  م�ساحاٌت 

 ،Al Barari يف  ترقد  عذبة،  مياه  وجداول  وا�سعة 

 البيئة. هنا، ينتظرِك منتجع 
ّ
قلب دبي الناب�ص بحب

ة. اخلدمات 
ّ
Heart & Soul ويفتح لِك اأبواب الرفاهي

 ،
ّ
ت! تدليك عالجي

ّ
التي يقّدمها املكان ل ميكن اأن تفو

وخدمات  ام، 
ّ
حم للوجه،  عالجات  رفلك�سولوجي، 

جميعها  ت�ستخدم  والأظافر،  واجل�سم  بال�سعر  ُتعنى 

 Al Barari ي�سّكل  وطبيعية.  ة 
ّ
فعالي نات 

ّ
املكو اأكرث 

من  التخّل�ص  عن  تبحثني  كنِت  اإذا  ة 
ّ
املثالي وجهتِك 

و�سط   
ّ
والعقلي  

ّ
اجل�سدي التناغم  واكت�ساف  التوّتر 

بيئة هادئة ورائعة، ففل�سفة املنتجع تق�سي باإعادة 

الطبيعة  تاأثريات  اإىل  باللجوء  حياتِك  اإىل  التوازن 

20 غرفة عالج، منها غرفة  املكان   
ّ
ي�سم املريحة.  

لتدليك  غرفة  ومغربي(،  )تركي  ام 
ّ
حم  2 ا�سرتخاء، 

حو�ص  مع  ة 
ّ
خارجي عالج  غرفة   ،

ّ
التقليدي  Thai

ل�سماع  وتوّقفي  اللحظة،  عي�سي  وغريها.  �سباحة، 

وتن�ّسق  العليلة  الن�سمات  اإىل  الن�سات  الع�سافري، 

الأزهار. افتحي قلبِك، و�سّلمي روحِك! 

عة التي تعيد 
ّ
بي عالجات التدليك املتنو

ّ
جر

اأو عالج  ة، 
ّ
اإىل ج�سمِك بطرٍق طبيعي الطاقة 

ي�ستخدم  الذي   Himalayan Healing
ة باملعادن من جبال 

ّ
اأحجار كري�ستال غني

يف  التوازن  تنظيم  على  فيعمل  الهماليا 

هات فهناك عالج 
ّ
ا لالأم

ّ
. اأم

ّ
اجلهاز الع�سبي

يريح من   Mum’s Magic لهّن  �ص 
ّ

خم�س

اآلم الظهر والرقبة.
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للشاي أيضًا صيحات... جّربيها!
جميع  ترضي  فنّية  مستويات  يطال  واسع  مجاله  كبير!  جمهور  أيضًا  للشاي 
تمّر  التي  الصينّية  الكاميليا  أي   ،Camellia Sinensis نبتة  هي  البطلة،  األذواق. 
إذا  خصوصًا  آخر،  نوٍع  من  لّذة  الشاي  لجلسة  الشاي.  إلنتاج  مختلفة  بمراحل 

اّتبعت أجدد الصيحات. اكتشفيها!

@samovartea

@_hello_g_

@mangelka

@alohwa_tea

@gulia_foodsto @jeleenka

اإعداد: جووي غ�سطني
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جّربي أنواع الشاي هذه:

الشاي األبيض
غنّي بمضاّدات األكسدة

 بها: يخ�سع لأقّل ن�سبة معاجلة. 
ّ
املراحل التي مير

ة ت�سنيعه ب�سيطة، وهي ح�ساد اأوراق ال�ساي 
ّ
عملي

ة ال�سم�ص. ُت�ستخدم 
ّ
وجتفيفها على الفور حتت اأ�سع

الأوراق ال�سغرية فقط لإنتاج هذا النوع من ال�ساي.

املحاربة  الأك�سدة  مب�ساّدات   
ّ
غني منافعه: 

�ص لأمرا�ص 
ّ
ة التعر

ّ
لاللتهابات، يقّل�ص من اإمكاني

ة، ي�ساعد على خ�سارة الوزن، يحمي الأ�سنان 
ّ
قلبي

من البكترييا، يحمي من م�ساكل ه�سا�سة العظام، 

ترّهل الب�رشة واأمرا�ص الألزهامير والباركين�سون.

ممّيزاته: يحتوي على اأزهار وفواكه ت�سيف حالوة 

ة على طعمه، ولونه اأ�سفر فاحت.
ّ
طبيعي

الع�سل  اأو  الّليمون  من  �رشيحة  اأ�سيفي  ن�صيحة: 

مبفرده  ال�ساي  هذا  احت�سي  اأكرث.   
َ
ومنافع لطعٍم 

.
ّ
للتلّذذ بطعمه الغني

شاي األولونغ
لحرق الدهون

ذو  �سبه موؤك�سد،  �ساي  بها: هو   
ّ
مير التي  املراحل 

 ح�سد الأوراق، 
ّ
نكهٍة اأقوى من ال�ساي الأبي�ص. يتم

وجتفيفها.  ق�سرية  ملّدة  اأك�سدتها  لّفها،  تذويبها، 

اأخرى  ًة 
ّ
مر لالأك�سدة  تخ�سع  الأوراق  تذبل  حني 

ة تخمري.
ّ
واأخرياً لعملي

حت�سني  اللتهابات،  حّدة  من  تقلي�ص  منافعه: 

ومعّدل  الدهون  حرق  زيادة  ة، 
ّ
الدماغي الوظائف 

 مب�ساّدات الأك�سدة، يحمي الدماغ مع 
ّ
الأي�ص، غني

وبع�ص  البكترييا  يقتل  ال�سّن،  يف  التقّدم  عوار�ص 

والقلب. ال�سّكري  اأمرا�ص  من  يحمي  الفريو�سات، 

الداكن  العنرب  بلون  الأولونغ  �ساي  ز 
ّ
يتمي ممّيزاته: 

ا مذاقه، فيختلف مع اختالف 
ّ
اأو الأخ�رش الفاحت، اأم

بينها  من  ة، 
ّ
اجلغرافي الظروف  بف�سل  م�سدره 

نفحاته  بف�سل  الأمطار...  ال�سم�ص،  ة 
ّ
اأ�سع الرتبة، 

ة، ي�سبه مذاقه ال�ساي الأخ�رش.
ّ
الوردي

الأطعمة،  كّل  مع  به  ال�ستمتاع  ميكنِك  ن�صيحة: 

�سواء مع احللوى اأو مع الأطعمة املاحلة.

 FORTNUM & MASON
 Funding Silver Needle

White Tea

 DAMMAN
 FRERES

 Oolong Tea
 from Taiwan in
Oriental Beauty

62$

 THE REPUBLIC OF TEA
EMPEROR'S White Tea

40$

32$
68$

TWG Emperor Pu-erh
Poo Poo Pu-Erh ساي�

�سعر الكيلو الواحد منه 1,000 دولر
Da-Hong Pao ساي�

�سعر الكيلو الواحد منه 1.2 مليون دولر

Vintage Narcissus ساي�

�سعر الكيلو الواحد منه  6,500 دولر

Pu’er شاي
مطّهر من السموم

 بها: هذا ال�ساي ناجت عن مرحلة 
ّ
املراحل التي مير

 :Pu’er �ساي  من  نوعان  هناك  الأك�سدة.  بعد  ما 

 Pu’er   اخلام واملعّتق. ميكن احل�سول على ال�ساي

 Camellia نبتة  اأوراق  ح�سد  طريق  عن  اخلام 

Sinensis واإخ�ساع الأوراق فوراً لدرجات حرارة 
عن  ناجت  فهو  املعّتق،   Pu’er �ساي  ا 

ّ
اأم مرتفعة. 

ة ما بعد التخمري املعّتق من 10 اإىل 15 �سنة 
ّ
عملي

للح�سول على نكهة اأقوى، قد ي�سل عمر هذا ال�ساي 

اإىل 50 عامًا ليعّد الأف�سل جودًة. 

يحارب  الأك�سدة،  مب�ساّدات   
ّ
غني منافعه: 

ال�سموم  ن�سبة  يقّلل  اللتهابات،  البكترييا، 

التوّتر،  من  يحّد  اله�سم،  ة 
ّ
عملي ي�ساعد  ة، 

ّ
اجل�سدي

ي�سبط  الكولي�سرتول،  ن�سبة  يخّف�ص  النوم،  ن 
ّ
يح�س

ن�سبة ال�سّكر يف الدم، ي�ساعد على خ�سارة الوزن.

Pu’er املعّتق بلونه الأحمر  ز �ساي 
ّ
ممّيزاته: يتمي

بلونه  اخلام   Pu’er �ساي  ز 
ّ
يتمي فيما  الداكن، 

ا طعمه، في�سبه مذاق وعبري 
ّ
الفاحت بع�ص ال�سيء. اأم

اأّن  حني  يف  الأخ�رش،  ال�ساي  اخلام   Pu’er �ساي 

�ساي Pu’er املعّتق فهو اأقرب اإىل ال�ساي الأ�سود.

ن�صيحة: احت�سي هذا ال�ساي مع اأطباٍق عالية الد�سم.
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 Veggie
infusion

 AROMY
 Organic

Vegetable Tea

من   Blooming Tea �ساي  ن 
ّ
يتكو

حزمة من اأوراق �ساي جمّففة وملفوفة 

حول بع�سها وحول اأزهار جمّففة.

الشاي المعّطر والمنّكه
حت�سلني على هذا ال�ساي من خالل اإ�سافة الأزهار 

الطازجة اإىل �رشابِك، كاليا�سمني اأو الورد اأو حتى 

تعّطر  التي  ة 
ّ
احلم�سي الزيوت  اإ�سافة  خالل  من 

املجّففة  الفاكهة  اإ�سافة  ميكنِك  كذلك،  ال�ساي. 

ة.
ّ
لإعطائه نكهة طبيعي

الفرق بين الشاي 
ومستخلصات األعشاب: 

 Camellia اإذا مل يحتِو �رشابِك ال�ساخن على نبتة

Sinensis، فهو ل يعترب �سايًا، بل �رشابًا م�ستخل�سًا 
الكركديه،  البابوجن،  مثل  ة، 

ّ
الطبيعي الأع�ساب  من 

حتتوي  ال�ساي  اأنواع  جميع  الرويبو�ص...  النعناع 

الأع�ساب  خال�سات  بعك�ص  الكافيني  ماّدة  على 

التي ت�ساعد على ال�سرتخاء يف الّليل، وهي تفتقر 

مل�ساّدات الأك�سدة.

آخر صيحات الشاي 
ومستخلصات األعشاب

النا�ص  اهتمام  زيادة  بف�سل  اخل�صار:  •خال�صات 
موؤّخراً  ظهرت  بالنباتات،  املرتبط  احلياة  بنمط 

فئة جديدة من ال�ساي، وهي بخال�سات اخل�سار. 

قد جتيدينها بطعم الطماطم، اجلزر، الب�سل...

اأكرث  من  البابوجن   
ّ
يعد املهّدئة:  •اخلال�صات 

بالراحة.  ال�سعور   بهدف  امل�ستخدمة  نات 
ّ
املكو

البابوجن  ا�ستبدال  ميكنِك  اأخرى  نات 
ّ
مكو هناك 

بها، على �سبيل املثال هناك الريحان الذي يعترب 

من  يقّلل  وهو   ،
ّ

التقليدي  
ّ

الهندي  
ّ
الطب من  جزءاً 

 Ashwagandha ئة
ّ
نات املهد

ّ
التوّتر. ت�سمل املكو

.Ginsengو Brahmi
مل�ساعفة  مغّذيات  على  يحتوي  الطاقة:  •�صاي 
اخلال�سات  هذه  داخل  جتدين  قد  منافعه. 

، الزجنبيل...
ّ

فيتامني C، الكركم، الّليمون العطري

•�صاي لأمعاء �صحّية: الربوبيوتيك والربيبايوتيك، 
اإىل ال�ساي.  ة، وقد و�سال اليوم 

ّ
هما �سيحة عاملي

لأّنه  داكن،  بلون  ال�ساي  من  النوع  هذا  يكون 

لحقًا.  �سغطه  ويّتم   
ّ
جرثومي لتخمرٍي  يخ�سع 

الدهون  ن�سبة  من  يقّلل  ي، 
ّ
ال�سح النتظام  يعّزز 

 وي�ساعد على 
ّ
ن اأداء اجلهاز اله�سمي

ّ
يف الدم، يح�س

خ�سارة الوزن. باإمكانِك احت�ساء �ساي الكومبو�سا 

ات 
ّ
ة، كالربوبيوتيك، م�ساد

ّ
نات �سحي

ّ
 مبكو

ّ
الغني

الأك�سدة وغريها من املنافع.

Power tea

Flavored tea

Probiotics TEA

 Relaxing
Infusion

 TEATULIA
 Energy Red

Tea

 ROCKY
 MOUNTAIN
 OILS Lemon
Essnetial Oil

 BETJEMAN
 & BARTON
 Organic Thai
Infusion Fruit

 KUSMI TEA
 Euphoria

31$

 ALLEGRO
 TEA Organic

 Relaxing
Chamomile

 GET
 RELAXED
 Herb Tea for
Relieving Stress

 TEALEAVES
Relax Herbal

 THE KOMBUCHA
 SHOP Mint

Kombucha Tea Blend

 BODY Inner
Beauty Powder

@sbgohanahub
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�ساي Butterfly-Pea Flower  املعروف 

م�ستخل�سات  اأحد  هو   Blue Tea با�سم 

ال�ساي  هذا  الكافيني.  من  وخاٍل  الأع�ساب، 

النادر ل يحتوي فقط على جمموعة كبرية 

ة، بل �سكله لفت للغاية. 
ّ
من الفوائد ال�سحي

الّلون  ل 
ّ
يتحو عليه،  املياه  اإ�سافة  د 

ّ
مبجر

 
ّ
البنف�سجي اأو  الأحمر  اإىل  الداكن  الأزرق 

بح�سب درجة حمو�سة املياه.

 The Rabbit Hole Organic مقهى

TeaBar يف اأ�سرتاليا

Bellocq Tea Atelier

Teasserie Tea Forte

Tom Dixon

Samovar

Red Sparrow

نصائح أثناء تحضير الشاي:
•نن�سحِك با�ستخدام اأوراق ال�ساي الطازجة 

بدل الأكيا�ص.

للتخمري  دقائق   5 اإىل  ال�ساي  اأوراق  •حتتاج 
الأخ�رش والأبي�ص  ال�ساي  ال�ساخنة،  يف املياه 

م�ستخل�سات  ا 
ّ
اأم دقائق.   3 اأو  دقيقتني 

الأع�ساب، كالبابوجن والّليمون، فتحتاج اإىل 7 

دقائق. 

•اأ�سيفي القليل من احلليب اإىل ال�ساي الأ�سود، 
الأع�ساب  م�ستخل�سات  اإىل  الع�سل  اأو  والّليمون 

بهذه  قومي  الرغبة.  بح�سب  الأخ�رش  وال�ساي 

اخلطوة بعد اإزالة الأوراق اأو كي�ص ال�ساي.

 Silver Needle ساي�

�سعر الكيلو الواحد منه 506 دولر

Crate & Barrel



مجتمع "جمالِك"

 Idôle بعطرها اجلديد Lancôme احتفلت دار

 
ّ
يف دبي �سمن اأجواء رائعة تخّللها عر�ص مائي

 لنافورة دبي مول. ظهرت ر�سالة العطر 
ّ
ا�ستثنائي

لأّنهّن  النجاح  على  الن�ساء  دعم  وهي  بو�سوح 

رائدات يف جمال التاأثري وعلى جميع الأ�سعدة. 

امللهمات،  دات 
ّ
ال�سي من  عدداً  احل�سور   

ّ
�سم

ن روح العطر.
ّ
اللواتي يج�سد

تحتفل بقّوة 
النساء

LANCÔME



ني
ّ
كارول مي �صفا �رسور رمي ال�صويدي

ليلى عبداهلل
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مجتمع "جمالِك"

دبي   Tory Burch ة 
ّ
الأمريكي مة 

ّ
امل�صم زارت 

ن ت�صاميم 
ّ
لتحتفل مبجموعتها اجلديدة التي تت�صم

يف   Pop-up متجر  يف  الإ�صدار  حمدودة  قفطان 

 يف 
ّ

دبي مول. لهذه املنا�صبة اأقيم حفل ع�صاء خا�ص

فندق One&Only The Palm، ح�رسته موؤّثرات 

مثل  ات، 
ّ
عاملي اأزياء  وعار�صات  املو�صة  عامل  يف 

 .Leomie Andersonو Arizona Muse

أجواء شرقّية 
بامتياز

TORY BURCH

Tory Burch ،Pierre-Yves Roussel، اإجني وباتريك �صلهوب
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Tory Burchو Arizona Muse Gloria Gaynor

Leomie Anderson كارن وازن ولينا الغوطي

ديال مّكي
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LAST DESIRE

 Bottega ًا لدى
ّ
باتت حقيبة  The Pouch ت�صميمًا �أيقوني

ن�صخة  كّل  تخلو  وال  ة، 
ّ
�لع�صري �لد�ر  روح  تعك�س   .Veneta

نوعها،  من  فريدة  هي  �لن�صخة  هذه  �لمرح!  من  منها  جديدة 

ة، 
ّ
�ليدوي ة 

ّ
�لحرفي من  عاٍل  بم�صتوى  م�صغولة  �الألعاب،  ت�صبه 

ة وتنا�صب كّل �الإطالالت.
ّ
عملي

Bottega Veneta
The Pouch






