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@JAMALOUKIMAG

SUBSCRIBE
NOW

ماكياج، خدع جمالّية، أسرار العناية بالبشرة... والكثير 
من الفيديوهات والبرامج األخرى القادمة. 

اشتركي بقناة "جمالِك" على يوتيوب وتابعينا!
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  Rabee Younes :تصوير
  Mandy Merheb :مديرة النشر

  Dima Farhat :تنسيق
  Rania Khoury :مديرة اإلنتاج

  Bassam Fattouh :ماكياج
Velvet Management :تصفيف الشعر

 Petar Petrov ترتدي جويل مردينيان سترة من
موجودة لدى Boutique 1 وتعتمد مجوهرات 

TIFFANY & CO. من

COVER LOOK
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56 دليلكِ الكامل 
ألدوات التجميل هنا!

70 زهرة الكاميليا، 
رمٌز أيقونّي ثمين!

MONA KATTAN 82
سّيدة أعمال تتبع حدسها
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 16 جويل مردينيان
في داخلي محاربتان: 

األّم وسّيدة األعمال!

على الغالف
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في الصفحات
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اسألي جمالِكعروساليف ستايلأخبارجمالموضة  اخترنا لِك

ب�رصعٍة  ات 
ّ

املن�ص على  ر�صت 
ُ
ع ت�صاميم  اإنتاج 

ال�رصيعة!  املو�صة  اإّنها  رخي�س:  وب�صعٍر  فائقة 

مفهوم  عن  املزيد  لتكت�صفي  موقعنا  زوري 

.Fast Fashionوعنا�رص مع ما يعرف بـ

 Kate اإىل   Priyanka Chopra من 

 Meghan Markle و�صوًل اإىل Middleton
الدللت  هي  ما  النجمات،  من  وغريهّن 

كّل  اكت�صفي  زفافهْن؟  ف�صاتني  حتملها  التي 

!jamalouki.net التفا�صيل على

ة، 
ّ
تكنولوجي ة 

ّ
ا�صتثماري منطقة  هي   Neom

على  بناوؤها   
ّ
�صيتم ة، 

ّ
و�صياحي ة 

ّ
ثقافي ة، 

ّ
اإعالمي

3 دول:  اأرا�صي  26500 كلم²، ومتتّد على  م�صاحة 

ة، م�رص والأردن. هي مبثابة م�رصوٍع عابر 
ّ
ال�صعودي

�صعود.  اآل  �صلمان  بن  حممد  الأمري  اأطلقه  للحدود، 

يف  بها 
ّ
وجنر نعي�صها  نراها،  اأن  نتوّقع  اأمور   10

مدينة امل�صتقبل، اكت�صفيها على موقعنا. 

مدينة Neom العابرة للحدود! 

يف  رم�صان  �صهر  ينطلق  القمر،  من  باإ�صارٍة 

مباركة  اأوقاتًا  لنعي�س  مايو،  من  اخلام�س 

والأ�صدقاء!  العائلة  برفقة  جميلة   
ً
واأجواء

تكون  اأن  نريد  الف�صيل،  ال�صهر  اقرتاب  مع 

الإفطار،  لقاءات  خالل  ة 
ّ
ع�رصي اإطاللتنا 

الإلتزام  مع  الر�صاقة  على  املحافظة  ونريد 

 jamalouki.net لِك موقع  م 
ّ
�صيقد بال�صيام. 

اجلمال،  باملو�صة،  املتعّلقة  الن�صائح  اأف�صل 

الر�صاقة وغريها من املوا�صيع. 

شهر رمضان على موقعنا 

في فساتين زفاف النجمات، 
رسائل مبّطنة!

الموضة السريعة... ما هي؟
Priyanka Chopra
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Joelle Daccache

 الربيع 
ّ
عدد اأبريل: يعلن كّل عام عن اأحدث �صيحات الجمال لمو�صمي

 على 100 م�صتح�صر جمعناه في ال�صفحات، 
ّ
وال�صيف. تركيزنا ين�صب

باأن   
ٌ
ووعود رواجًا،  الأكثر  الت�صريحات  الجديدة،  ال�صعر  ات 

ّ
ق�ص على 

تكوني هذا العام را�صية عن �صكلِك!

الجميل  ال�صكل  من  ياأتي  الر�صا  هل  للحظة؟  عقلي  يوقفني  لحظة! 

الخارقات  العالم  نجمات  كّل  هل  والجمال؟  المو�صة  �صيحات  ومن 

اللحظة،  هذه  في  الإجابة  اأعرف  ل  اأنف�صهّن؟  عن  را�صيات  الجمال، 

ولكّنني اأعرف اأّنني ل�صت مرتاحة لربط الر�صا بال�صكل! �صاأبّلغ الجميع 

في فريق "جمالِك"! 

الر�صا،  ثروة!   
ُ
طلبت ليتني  تاأكيد!  بكّل  اأحد،  يوم  الجواب  ياأتيني 

ة، هو ال�صجاعة على الحلم، هو تحقيق 
ّ
عزيزتي اأنا، هو ال�صعور بالقو

اأن يكون لدينا  ن حولنا يبت�صم، هو 
َ
اأمنياتنا، هو العطاء، هو جعل م

اأن نملك قدرة طفٍل �صغير  طموح، والقدرة على تحويله لحقيقة، هو 

على ال�صحك! الر�صا هو اأن نعرف ماذا نريد، اأكان ال�صعود اإلى القمر، 

 النف�س!
ّ
اأو ق�صاء حياتنا بجانب �صريكنا واأولدنا! الر�صا هو حب

جويل  اها 
ّ
اإي اأعطتني  بل   !Life Coach اها 

ّ
اإي يعِطني  لم   

ٌ
درو�س

ترتديه  كانت  الذي  كالما�س  وال�صلبة  كالمياه،  المرنة  مردينيان، 

ة امراأٍة مثابرة، 
ّ
اأمام تلك العد�صة. تنظر اإليها بت�صميٍم مقاتل، بجاذبي

اأّنها  تعتقد  تبّنى... 
ُ
الم ولدها  مع  اأوقاتها  اأجمل  تعي�س   

ٍّ
اأم بابت�صامة 

در�صًا  منحتني  اأّنها  تعرف  ل  وهي  ومقابلة،  ت�صوير  جل�صة  د 
ّ
مجر

لمدى الحياة: الر�صا هو الت�صالح مع الذات! فقط...

EDITOR'S
L e t t e r

ماذا يعني "الرضا"؟

Tiffany & Co. جويل مردينيان تعتمد جموهرات من
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النجمة  اأحيت  زة، 
ّ
ممي اأجواٍء  و�صط 

يف  لها  حفٍل  ل 
ّ
اأو ال�صام�صي  اأحالم 

ة. 
ّ
ال�صعودي العا�صمة  الريا�س، 

الأنظار  تخطف  اأن  ا�صتطاعت 

م 
ّ
امل�صم توقيع  من  ق 

ّ
املنم بف�صتانها 

ن 
ّ
املزي  ،Zuhair Murad اللبنايّن 

اقة، والذي يتعّلق به كاب 
ّ
بحبيباٍت بر

من  قما�س التول املزخرف.

ق 
ّ
�صي ف�صتاٍن  يف  كرم  جنوى  ة 

ّ
اللبناني النجمة  اأطّلت 

خالل   Rami Kadi اللبنايّن  م 
ّ
امل�صم توقيع  من 

ات "مو�صم ال�رصقية" 
ّ
 اأحيته �صمن فعالي

ٍّ
حفٍل غنائي

�صعرها  فرتكت  ة، 
ّ
اجلمالي الناحية  من  ا 

ّ
اأم اخلرب.  يف 

ًا. اأخذ 
ّ
ج م�صندًل، يف حني اعتمدت ماكياجًا قوي

ّ
املمو

ة.
ّ
ن وي�صبه حتفًة فني

ّ
ًة لأّنه ملو

ّ
هذا الف�صتان �صج

#نجوى_كرم_في_السعودية
360K

300K

رانيا،  امللكة  فيها  تّطل  ٍة 
ّ
مر كّل  يف 

تناقل  مّت  الرفيع!  بذوقها  تفاجئنا 

حني  باري�س،  يف  الأخرية  اإطاللتها 

كانت برفقة زوجها امللك عبداهلل الثاين، 

دار  توقيع  من  اأ�صود  ت�صميٍم  مرتديًة 

من  يتاأّلف   ،Ermanno Scervino
نت بالدانتيل.

ّ
�صرتٍة وتّنورة تزي

#RoyalStyle
867K

 Priyanka وهوليوود،   بوليوود  جنمة 

توقيع  من  مبعطٍف  تاأّلقت   Chopra
 Madiyah Al ة 

ّ
الإماراتي مة 

ّ
امل�صم

لفيلمها  ة 
ّ
ترويجي جولٍة  اأثناء   ،Sharqi

بني   
ٌ
مزيج هو  الت�صميم  هذا  اجلديد. 

�صاحبة  بدت  بالفعل  واملعطف!  الف�صتان 

 باإمتياز.
ّ
اأ�صلوٍب �رصقي

#PriyankaChopra 

تواصل اجتماعي

#أحالم_في_السعودية

415K

 Northلـ ق�صري  لفيديو  مقطع  تداول  مّت 

وهي   Kim Kardashian اإبنة   West
ترق�س مع اإحدى �صديقاتها. ظهرت الفتاة 

باللون  ق�صرياً  ف�صتانًا  مرتديًة  ال�صغرية 

ال�صغر،  منذ  موهوبة  اأّنها  يبدو  الأ�صود. 

ن�رص  تكّف عن  ل  ميديا  ال�صو�صيال  ومواقع 

كاتها.
ّ
كّل حتر

#NorthWestKnows-
HowToMove

565K

اإعداد: نادين مقبل
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هي  انتباهنا.  كّل  وتجذب  إيجابّية  تشّع  عدستنا،  أمام  تقف  مردينيان.  جويل 
نظراتها  من  طاقتها  تنبعث  المتفّوقة.  األعمال  وسّيدة  الجمال  خبيرة  األّم، 
على  النجاح  تريد  امرأة  لكّل  وتشجيع  إلهام  مصدر  بالفعل  لتكون  وكلماتها، 
جميع األصعدة. تزيدها مجوهرات .TIFFANY & CO بريقًا يليق بها وبأحالمها 

الالمعة... هي المرأة القوّية والواثقة من كّل خطواتها! 

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

Velvet Management :ت�صفيف ال�صعر - Bassam Fattouh :ماكياج - Rania Khoury :مديرة الإنتاج
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 Tiffany Keys Tiffany Victoria قالدة
من الذهب الوردّي 18 قيراط مرّصعة 

 Tiffany HardWear بالماس، أقراط
Triple Drop من الذهب 18 قيراط 
 Tiffany T True Narrow وخواتم
Ring من الذهب الوردّي 18 قيراط، 

 Tiffany & Co. Schlumberger Rope
Four-Row X Ring مرّصع بالماس، 

Tiffany T Two Ring من الذهب 
الوردّي 18 قيراط مرّصع بالماس 

 Tiffany T Twoو Pavé بتقطيع
Narrow Ring من الذهب الوردّي 

18 قيراط مرّصع بالماس. جميعها 
Tiffany & Co. من

Fendi قميص من
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عقدا Tiffany Paper Flowers من البالتين 
 Tiffany T Two مرّصعان بالماس، وخواتم
Ring من الذهب الوردّي 18 قيراط 
،Pavé مرّصع بالماس بتقطيع
 Tiffany T Two Narrow Ring 
من الذهب الوردّي 18 قيراط مرّصع 
 Tiffany & Co. Schlumbergerبالماس و
Rope Two-Row Ring مرّصع بالماس. 
Tiffany & Co. جميعها من

Harithand معطف من



20JAMALOUKI.NET

 Tiffany & Co. أقراط
Schlumberger Rope من الذهب 
18 قيراط مرّصعة باللؤلؤ والماس، 

 Tiffany T True Narrow أساور
Bracelet من الذهب 18 قيراط، 
 Tiffany T Two Hinged Bangle

من الذهب األبيض مرّصع 
 ،Pavé بالماس بتقطيع

 Tiffany T Two Hinged Bangle
من الذهب 18قيراط مرّصع 

 Tiffany Victoria Lineبالماس و
Bracelet من الذهب الوردّي 

18 قيراط مرّصع بالماس، خواتم 
 Tiffany & Co. Schlumberger
Rope Two-Row Ring مرّصع 

بالماس، Tiffany T Wire Ring من 
الذهب األبيض 18 قيراط مرّصع 

 Tiffany T Two Narrow ،بالماس
Ring من الذهب الوردّي 18قيراط 

 Tiffany T Two ،مرّصع بالماس
Ring من الذهب 18قيراط مرّصع 
بالماس وTiffany T Two Ring من 

الذهب الوردّي 18 قيراط مرّصع 
بالماس بتقطيع Pavé. جميعها 

Tiffany & Co. من
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 Tiffany & Co. Schlumberger أقراط
V-Rope مرّصعة بالماس، وخاتما 

 Tiffany & Co. Schlumberger Rope
Four-Row X Ring  مرّصع بالماس 

 Tiffany T True Narrow Ringو
من الذهب 18 قيراط. جميعها 

Tiffany & Co. من

Liya سترة من
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J o e l l e  M a r d i n i a n
حوار: نل�سي با�سط - جويل الدكا�ش

INTERVIEW

يف داخلي محاربتان: 
األّم وسّيدة األعمال!

العالم،  تغزو  أن  تريد  التي  والمرأة  ممكنة،  فترٍة  ألطول  أوالدها  مع  البقاء  تريد  التي  المرأة  بين 
استطاعت جويل مردينيان أن تعّبر عن حالة كّل أمٍّ عاملة تسعى وراء النجاح في أكثر من مجاٍل. 
تنضب  ال  التي  طاقتها  بفضل  القّمة  إلى  وصلت  التي  اللبنانّية  األعمال  سّيدة  تعيشه  تناقٌض 
وشغفها الذي يزداد يومًا بعد يوم... تكّلمت جويل بحب كبير عن عائلتها، بفخٍر أكبر عن خطوة 
التبني التي قامت بها، وبحماسة عظيمة عن إصرارها لتحقيق المزيد في مسيرتها المهنّية. في 
جلسٍة حوارّية مع فريق “جمالِك”، أخبرتنا الكثير عن األمومة، الشغف، النجاح، الخوف، وذلك بعد 

ساعاٍت طويلة من التصوير. لم تتعب أبدًا، بل زادت طاقًة!
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أين كنِت منذ 20 سنة، وأين كنِت تتخّيلين نفسِك 
بعد 20 سنة؟

يف ذلك الوقت، كنت خبرية ماكياج تعاين كثرياً لتحقيق اأهدافها. 

اأنا عليه اليوم! يف الوقت نف�سه،  اأن اأ�سل اإىل ما  اأبداً  لكن مل اأحلم 

كنت اأملك الإ�رصار لأ�سبح امراأة ناجحة، يتكّلم اجلميع عن اإ�سمها 

واأعمالها، مهما كّلف الأمر من جهٍد وتعب.

ما سّر طاقتِك اإليجابّية وكرمِك الدائم؟
ل اأحزن، اأ�سامح ب�رصعة ول اأحمل ال�سغينة. كّل �سيء يجعلني اأ�سعر 

كالأطفال...  تف�سيٍل،   
ّ

لأي �ش 
ّ
واأحتم الأمور،  اأب�سط  حتى  بال�سعادة، 

ة، يف ظّل 
ّ
اأعترب هذا الأمر نعمة. مل اأدرك من قبل اأّنني اإن�سانة اإيجابي

بف�سل  الأمر موؤخراً  ة، لكن اكت�سفت هذا 
ّ
ة والعائلي

ّ
العملي اإن�سغالتي 

تفاجاأت!  وبالفعل  ميديا،  ال�سو�سيال  عرب  ت�سلني  التي  التعليقات 

اأعي�ش  نف�سه  الوقت  يف  لكّنني  ة، 
ّ
الإيجابي اأن�رص  اأّنني  من  بالرغم 

اأولدها  مع  البقاء  تريد  الأوىل  حماربتان،  داخلي  ففي  �رصاعًا: 

لأطول فرتٍة ممكنة، والثانية تريد اأن تغزو العامل!

هل حّققِت كّل أحالمِك؟
كال، لكن بعد اأن تبّنيت Nathan Mark، اأ�ستطيع القول اأّنني اإذا 

فارقت احلياة، ف�ساأموت را�سية. اأنا اأبحث دائمًا عن م�رصوٍع جديد 

اأ�ستطع،  مل  اإن  لكن  حتقيقها،  اأريد  التي  الأمور  من  الكثري  وهناك 

فلي�ش هناك م�سكلة.

ما الذي يشعرِك باإلحباط؟
اأريد  التي  والنجاح  بالعمل  املتعّلقة  امل�ساريع  من  العديد  هناك 

بالبدء بالعمل عليها.  ت 
ّ
تاأخر اأو  اأنطلق بها بعد  خو�سها، لكن مل 

يحزنني اأن اأرى غريي يحّقق اأموراً كنت اأحلم بالقيام بها، لكّنني 

نة.
ّ
مل اأكن قادرة عليها لأ�سباٍب معي

أدرجتِك مجّلة Forbes Middle East ضمن الئحة 
"أقوى 10 مؤّثرين في عالم الجمال في العالم 

العربّي". ما الذي يجعل تأثيرِك كبير إلى هذه 
الدرجة؟ ما الذي يمّيزِك عن غيرِك؟

ة والقرب من املتابعني! قبل وجود ال�سو�سيال ميديا، اأردت 
ّ
ال�سفافي

 ،
ّ

الن�ش اأح�رّص  اأكن  مل   .
ّ
وحقيقي  

ّ
واقعي برناجمي  يكون  اأن  دائمًا 

وكنت دائمًا �رصيحة مع جمهوري. اأ�ساركهم كّل ما يتعّلق بي، حتى 

البوتوك�ش،  حقن  مثل  البع�ش  يخفيها  قد  التي  ة 
ّ
ال�سخ�سي الأمور 

الوزن الزائد و�سوائب الب�رصة. اأنا ل اأتكّلم مع الكامريا، بل مبا�رصًة 

يف  زين 
ّ
مي ما  مّني.  ي�ستفيد  اأن  واأريده  ه 

ّ
اأحب الذي  جمهوري  مع 

الذي  الربنامج  �سمن  اجلمال  جمال  يف  خبرية  اأّنني  هو  بداياتي 

قّدمته، ول�ست فقط مذيعة.

"أدعم كّل مشروٍع 
يخّص المرأة. كما أشّجع 

كّل سّيدة تجتهد 
لتحقيق حلمها. ال تهّم 

 Women التسمية أكانت
Empowerment أو 

كلماٍت أخرى، المهّم أن 
تصل المرأة لما تريده!"
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اآلن  أنِت  الخاّصة،  شركاتِك  أّسسِت  أن  بعد 
تحّضرين لبرنامٍج بأسلوب تلفزيون الواقع، أخبرينا 

أكثر عن هذا المشروع.
يف  بالتعب  اأ�سعر  جتعلني  التي  امل�ساريع  من  هو  الربنامج  هذا 

 
ّ

ولدي تقريبًا،  �سنتني  منذ  له  بالتح�سري  بداأت   !
ّ
احلايل الوقت 

 
ٍّ

ن�ش  
ّ

اأي دون  من  كبرية  لدرجة   
ّ
واقعي اأريده  به.  ة 

ّ
خا�س روؤية 

 Keeping Up With يكون  اأن  اأريده  ل  دراما...  اأو  حم�رّص 

اأعي�سها قد ل يعي�سها  التي  The Kardashians جديد! احلياة 
اتي 

ّ
ة عن يومي

ّ
اأن يرى النا�ش تفا�سيل حقيقي اأريد  كثريون، لذا 

ة التي ل تظهر دائمًا على ال�سو�سيال ميديا.
ّ
وحياتي العائلي

امرأة  كّل  منزل  إلى  تدخلي  أن  استطعِت  كيف 
عربّية بالرغم من اّتباعِك الدائم للهجة اللبنانّية؟

بداأت  عندما  اأجمع!   
ّ
العربي لل�سعب  بل  معنّي  لبلٍد  ه 

ّ
اأتوج ل  اأنا 

ق�سيت  اأن  بعد   ،
ّ
الأم لغتي  اإتقان  على  كثرياً  عملت  كمذيعة، 

لهجتي  حول   
ّ
�سلبي تعليٍق   

ّ
اأي اأتلقَّ  مل  لندن.  يف  طويلة  فرتة 

ة. اأوؤمن اأن اجلمهور يغفر يل كّل ما اأقوم به، فهو مدرك 
ّ
اللبناني

ة.
ّ
فاتي عفوي

ّ
اأّن ت�رص

كيف اّتخذِت قرار التبّني؟ هل كنِت تريدين طفل 
ذكر منذ البداية؟

فت 
ّ
لطاملا وعدت نف�سي باأّنني �ساأقوم بهذه اخلطوة. عندما تعر

ن�ستطيع  ل  اأّننا  له  قلت  �سنواٍت،   10 من  اأكرث  منذ  زوجي  اإىل 

تقريبًا  �سنوات   4 منذ  التبني.  فكرة  ل 
ّ
تتقب ل  كنت  اإذا  الزواج 

ونحن نح�رّص لذلك من دون الإعالن عنه على ال�سو�سيال ميديا. 

ال�سبيل، وكّنا  ، لكن مل نعرف 
ّ

اأنا وزوجي وولدي القرار  اّتخذت 

اأنثى. لكن �ساء  الطفل من لبنان، واأن يكون  اأن يكون  ين 
ّ
م�رص

اأّنه  اأعلمني  وهو  حبقة  مارك  املحامي  على  فت 
ّ
تعر اأن  القدر 

حتى  دقائق  �سوى  الأمر  ي�ستغرق  مل  للتبّني.  ذكر  طفل  هناك 

 Nathan اً! 
ّ
جد �سعداء  اليوم  نحن  القرار.  وزوجي  اأنا  اأخذنا 

Mark هو من اأنقذين ول�ست اأنا من اأنقذته!

ألم تخافي من ردود فعل المقّربين منك 
والمجتمع؟

هذه  اأحد.  من  اأو  �سيء  من  اأخف  مل  التلفزيون،  يف  بداياتي  منذ 

 قناعاتي وتربيتي. 
ّ
حياتي واأعي�سها كما اأريد، اأقوم مبا متليه علي

.
ّ

التبّني متعلق فقط بي، بزوجي وولدي

نالحظ أّنِك تقضين هذه الفترة كأّنها إجازة 
أمومة.

ولدته  فعاًل  وكاأنني  �سعرُت   Nathan تبني  من  دقائق   10 بعد 

اأعلم  مل  لدرجة   
ّ

قوي العقل  امل�ست�سفى.  من  خارجة  كنت  واأّنني 

 Bailey اأجنبت  ماذا ح�سل جل�سمي. �سعرُت بالأمر نف�سه عندما 

كحالة  جداً  ا�سة 
ّ
ح�س �سهر،  وطوال  اأ�سبحت،  اأّنني  حتى   .Ellaو

بالكاد  الأمور.  لأب�سط  ة 
ّ
�سخي كانت  دمعتي  الإجناب،  بعد  املراأة 

تركيزي  الوقت،  طوال  اأحمله  نائم،  وهو  حتى  اأتركه  ل  اأفارقه، 

 بالكامل عليه. 
ّ
ين�سب

ماذا تقولين ألّية عائلة تفّكر اليوم بالتبّني؟
لكّل �سخ�ٍش خائف اأو مرتّدد اأقول، بالرغم من كّل اإجنازاتي على 

اإىل  حياتي،  يف  ح�سل  ما  اأجمل  التبّني  اأعترب   ،
ّ
العملي ال�سعيد 

خطوٌة  للغاية...  زة 
ّ
ممي خطوٌة  هو  التبّني   .

ّ
لولدي اإجنابي  جانب 

زة للغاية!
ّ
زة للغاية... خطوٌة ممي

ّ
ممي

هل تفّكرين باإلنجاب مّرة أخرى أو بتبّني ولٍد ثاٍن؟ 
منذ حلظة حملي لـNathan قلت لنف�سي، لو كنت اأ�سغر يف العمر 

الكايف  الوقت  تخ�سي�ش   
ّ
اأحب اأخرى.  ملرٍة  �ساأتبّنى  حتمًا  كنت 

واآخر  ولٍد  العمر بني  فارق  يكون  اأن   
ّ
اأحب كما  كّل طفل،  لرتبية 

 طفٍل اآخر! 
ّ

كبري. الآن، اأنا ل اأريد اأن اأت�سارك جتربتي مع اأي

ق املاكياج جلويل خالل جل�سة الت�سوير
ّ
ام فّتوح يطب

ّ
خبري التجميل ب�س
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هل أنِت من مناهضي اإلجهاض؟ 
يف البداية كنت مع الإجها�ش لأ�سباب عّدة، كنت اأرى اأّنه من حّق املراأة اأن 

تختار ما اإذا كانت تريد فعل ذلك اأم ل. لكن منذ اأ�سبوعني، قال يل اأحدهم 

ة يف لبنان، ملا كان Nathan موجود! 
ّ
اأّنه لو كانت خطوة الإجها�ش �رصعي

فّكرت بالأمر كثرياً و�سعقت بفكرة اأّن هذا املالك الآتي من ال�سماء مل يكن 

اليوم �سد الإجها�ش ومع وجود قانون وا�سح عن  اأ�سبحت  لريى احلياة! 

اأدعو  الإجها�ش،  لت�رصيع  املحاربة  بدل  احلا�سنة.  العائلة  ة 
ّ
واأهمي التبّني 

ة للتبّني، كي يحظى هوؤلء 
ّ
اجلميع لنحارب من اأجل اإحداث اإجراءاٍت قانوني

الأطفال بحياٍة رائعة.

ما هي الجملة التي ترّددينها دائمًا إلبنتِك Ella؟ 
كلمة  هناك  لكن  عّدة.  كلماٍت  الإثنني   

ّ
لولدي اأرّدد  اأنا  واحدة،  كلمة  لي�ست 

اأي�سًا  جّدتي  وكانت  ترّددها  ي 
ّ
اأم قلبي،  من  واأقولها  كثرياً  ها 

ّ
اأحب واحدة 

من  اهلل  يطيل  وكاأّنها �سالة كي  و"تقربوين"،  "تقربيني"  دائمًا.  تقولها يل 

ٍة 
ّ
 اأن يكونوا ب�سح

ّ
ني ماذا �سيفعلون يف امل�ستقبل، الأهم

ّ
عمر اأولدي. ل يهم

ئة اأو اأنعتهما بـ"الرذيل" بل اأقول 
ّ
دة. منذ �سغرهما، ل اأقول لهما كلمة �سي

ّ
جي

عهما دائمًا واأن اأرفع 
ّ
اإّن هذا الفعل الذي قمتما به هو رذيل. اأحاول اأن اأ�سج

زاه، فيتجّنبا فعله. اأعطيهما دائمًا 
ّ
من �ساأنهما، اأن يعرفا ما هو اخلطئ وميي

اأتغّزل  امل�ساء!  حتى  ال�سباح  من  جميل،  اأنت   ،
ّ
ذكي اأنت  فاأقول:  ات 

ّ
معنوي

ك�سباح  هي  كعائلة،  اإلينا  بالن�سبة   I Love You اليوم.  طوال  باأولدي 

اخلري وم�ساء اخلري.

كيف تقضين وقتِك الحالّي في لبنان؟
بحاجة  من  اأ�ساعد  لكّنني  مبا�رصة،  بطريقٍة  باأعمايل  متعّلق  ب�سيٍء  اأقوم  ل 

ة، كما اأقوم مبقابالٍت عّدة حول التوعية عن التبّني.
ّ
ات اخلريي

ّ
للّدعم كاجلمعي

"Nathan Mark هو 
من أنقذني ولست 

أنا من أنقذته!"

"أؤمن أن الجمهور 
يغفر لي كّل ما أقوم 

به، فهو مدرك أّن 
تصّرفاتي عفوّية."

من صور يومّياتها على إنستقرام

ال يمكنِك العيش من دون: اأولدي
النجمة التي تحّبين متابعتها على إنستقرام: 

 Victoria Beckham واأعتربها ملهمة.
ّ
اأحب

أغرب شيء موجود اآلن في حقيبتِك: 
فر�ساة اأ�سنان.

إختاري الكلمة التي تناسبِك:
الحّظ، الجهد، الذكاء، اإلصرار

 Mom Influencer – Entrepreneur
Beauty Influencer 

خالل ت�سوير املقابلة
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معه  حاماًل  والصيف  الربيع  موسم  علينا  يطّل 
لنختبر  والحماس  الجريئة  الصيحات  الفرحة،  األلوان 
كان  البريق،  الجمالّية.  زواياها  بمختلف  التسلية 
فيه  االنغماس  تشتهين  يجعلِك  العريض،  العنوان 
حتى المبالغة، لكن، لمن تحّب الصيحات المينيمالّية 
صيحات  أبرز  لِك  جمعنا  محفوظة!  فحّصتها 

الماكياج والشعر لموسم ربيع وصيف 2019. 

اإعداد: نور عرموين

 THE
BEAUTY

EDIT
SS19

صيحات الجمال

 CHANEL
 Rouge Coco

Flash in Ultime

 DIOR
 Rouge Dior

Lipstick in 999

FENTY BEAUTY
BY RIHANNA

 Stunna Lip Paint 
in Unlocked

على الئحة التسّوق
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أصبحت صيحة أحمر الشفاه  بلون الفاكهة 
الكرزّية حاضرة في كّل العروض، لكن هذا 

الموسم، أتت بتأثير Lip Tint، أي بلمسٍة لزجة، 
تصبغ الشفاه بلوٍن كأّنه طبيعّي. 

CHERRY LIPS

 GIVENCHY
Le Rouge Lipstick
 Spring Limited

Edition in Fearlesss

 BECCA Ultimate
 Lipstick Love in

Poppy

G
IV
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N

C
H

Y

C
H

LO
É

C
H
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N

E
L

B
U

R
B

E
R

RY

R
O
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A

R
T

E
N

A
E

E
M

 K
H

A
N

H
E

LL
E

SS
Y

 Lip Tint اإْن مل يكن لديِك اأحمر �سفاه

وتريدين احل�سول على تاأثريه، باإمكانِك 

، ثم 
ّ

تطبيق اأحمر �سفاٍه اأحمر عادي

 
ّ
القيام بالرتبيت با�ستخدام منديٍل ورقي

ات الزائدة واحل�سول 
ّ
للتخّل�ش من الكمي

على لوٍن جميل، اأقّل تركيزاً واأكرث تناغمًا 

مع �سفاهِك.
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اعكسي جمال الربيع على وجهِك 
من خالل تطبيق األلوان بكّل 

تدّرجاتها. تعطي توّهجًا وتوحي 
بالسعادة والتفاؤل.

BRIGHT EYES

E
R

D
E

M

B
Y

B
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S
G

C
D

S

C
H

R
IS

T
IA

N
 S
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N
O

M
A

R
C

 JA
C

O
B

S
جات التي 

ّ
اختاري التدر

تتما�سى مع لون عينيِك 

لإبرازهما باأف�سل طريقة.  

 GIVENCHY
 Dual Liner in

Dynamic

M.A.C
 Eyeshadow in

the Shadows

 GUCCI
 Magnetic Color Shadow Quad

in Smoky Amethyst

صيحات الجمال
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 THE
 BEAUTY

EDIT

 GIORGIO
 ARMANI BEAUTY
 Eye Tint Eyeshadow

in Navy Lights

 NARS
 Single Eyeshadow

in Douro

 CHARLOTTE
 TILBURY The Icon

Eyeshadow Palette

A
FT

E
R

H
O

M
E

W
O

R
K

R
O

D
A

R
T

E
A
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T
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A
R
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على الئحة التسّوق
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صيحات الجمال

 MAKE UP FOR EVER
 Metal Powder in Sunflower

Gold

 TOO FACED
Rich & Dazzling

in 401K

JE
R

E
M

Y
 S

C
O

T
T

VA
LE

N
T

IN
O

T
A

D
A

SH
I 

SH
O

JI
G
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M

BA
T

T
IS

T
A

 V
A

LL
I

 M.A.C
Glitter in Copper

على الئحة التسّوق

الربيق يتناثر على �سعرِك اأي�سًا! 

بني هذه ال�سيحة؟
ّ
مَل ل جتر

األلوان الالمعة، البّراقة والمعدنّية، 
هي على قائمة الئحة الصيحات 

الرائجة. تلفت االنتباه بشكل سريع 
وتزّين إطاللتِك بأبهى تأثير.    

 GLITTER
ALL OVER

H
A

LP
E

R
N
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ة 
ّ
ظالل العيون املعدني

باللون الأزرق هي 

الأكرث رواجًا.

METALLIC EYES

 URBAN DECAY
 Moondust Eyeshadow

in Extragalactic

HUDA BEAUTY
 Matte & Metal Melted 
Double Ended Shadows

 YVES SAINT LAURENT
 Black Opium Sound Pulse

Couture Eye Palette

T
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C
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K
IM

 S
H

U
I

على الئحة التسّوق

 THE
 BEAUTY

EDIT
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صيحات الجمالصيحات الجمال

هو أسلوب ماكياج مرتبط بإطالالت 
الّليل ويعطي جاذبّية ساحقة 

لنظراتِك. يمكنِك إضافة الّلون األزرق 
على األسود كما في ماكياج عرض 

.Julien Macdonald

 SMUDGED
SMOKEY

N
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 KAT VON D
 Shade + Light Eye

Contour Brush

 TOM FORD
 Private Shadow in

Nightcast

 BENEFIT
 They're Real Lengthening

Mascara in Jet Black

ل تبالغي يف تربيت الّلون على الئحة التسّوق

الأ�سود، كي ل يزيد ال�سوداد 

ويظهر كاأّنه هالت.
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لمسة هندسّية وحاّدة تجعل اإلطاللة بعيدة 
كّل البعد عن الرومانسّية. يمكنِك المبالغة 

واعتماد الخطوط الطويلة التي تصل إلى 
حدود الحاجبين!

 STRUCTURED
EYE LOOK

M
A

R
N

I
B

U
R

B
E

R
RY

R
A
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M

IS
H

R
A

R
O

C
H

A
S

 DOLCE & GABBANA
 The Glam Liner in Black

Intense

 THE
 BEAUTY

EDIT

M
U

G
LE

R

 BOBBI BROWN
 Long-Wear Gel Eyeliner in

Black Ink

على الئحة التسّوق

 CHANEL Stylo Yeux
 Waterproof  Long-Lasting

Eyeliner in Ébène

اإذا اأردِت اعتماد 

 ،
ّ
الآياليرن الهند�سي

ا�ستخدمي الري�سة 

لي على 
ّ
اجلامدة كي ت�سه

ة الر�سم.
ّ
نف�سِك عملي
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M
O

SC
H
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O
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T

R
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 GIVENCHY
 Noir Interdit Lash Extension

Effect Mascara

صيحات الجمالصيحات الجمال

GIVENCHY

الماسكارا هي األداة األكثر أهمّية التي 
تحتاجين إليها لنظراتٍ جّذابة. تخفي 
العيوب الكامنة تحت العينين ألّنها 

تسّلط الضوء على الرموش وتزيد من 
اّتساع رسمة العين.

 THICK
MASCARA

PR
A

D
A

 SEPHORA COLLECTION
 Outrageous Oversized in Ultra

Black Lashes

 BENEFIT
 Girl Meets Pearl Liquid
Pearl Luminizer for Face

 GUERLAIN
 Météorites Highlighter

Duo Holographic Powder

A
R

E
A

B
R

O
C

K
 C

O
LL

E
C

T
IO

N

A
N

N
A

 S
U

I

في حين أن الكونسيلر الجّيد يخفي 
الشوائب والهاالت السوداء، يأتي 
الهاياليتر الزهرّي فوقه ليعطي 

ماكياجِك إضاءة مختلفة.  PINK HIGHLIGHT

G
E

N
N

Y

على الئحة التسّوق
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B
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 CLINIQUE Clinique
 iD Dramatically

 Different Moisturizing
Lotion

 GUERLAIN
 L'Essentiel Natural
 Glow Foundation

in 02C

HOURGLASS
 Ambient Strobe 
Lighting Powder

PA
M

E
LL

A
 R

O
LA

N
D

الرجوع إلى الطبيعة هو الهدف! 
تلقي هذه الصيحة الضوء على 
البشرة كما هي، دون أقنعة أو 
طبقات كثيرة من الفاونديشن 

والكونتورينغ. عليِك إذًا التركيز على 
صّحتها لتكون مشرقة.

 BACK TO
BASICS

، هو مفتاح 
ّ
الرتطيب اليومي

الب�رشة امل�رشقة. ل تهملي 

هذه اخلطوة.

على الئحة التسّوق

على الئحة التسّوق

GLOWING SKIN
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صيحات الجمال

 IGK Rich Kid
Coconut Oil Gel

 KERANIQUE
 Thickening &

Texturizing Mousse

BA
LM

A
IN

H
O

U
SE

 O
F 

H
O
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A

N
D
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V
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O

R
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 B
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H
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É

C
H

R
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T
O
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E

R
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A
N

E
D

AV
ID

 K
O

M
A

 تسريحة سهلة التطبيق خصوصًا 
عندما تكونين على الشاطئ. 

يمكنِك اعتماد صيحة الشعر الرطب 
على كامل الشعر أو فقط على 

األطراف األمامّية.

SLICK BACK
للتحّكم بالت�رشيحة يف 

قي �سمع 
ّ
ظّل الرطوبة، طب

 م�ّسطي 
ّ
ال�سعر ومن ثم

اخل�سالت.

على الئحة التسّوق
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اختاري اأك�س�سوارات مبالغًا 

نة 
ّ
بها، مثل ع�سبة الراأ�س املزي

بالفرا�سات الكبرية!

صيحة الغّرة الغريبة تحتاج إلى الكثير من الجرأة. 
هي ال تليق بكّل أشكال الوجوه، يفّضل أن تعتمدها 

صاحبة الوجه البيضاوّي. تذّكرنا بالغّرة الصغيرة 
والمبعثرة التي اعتمدتها Audrey Hepburn. تعود 

وتتجّدد في هذا الموسم بطريقٍة عصرّية مثلما 
.Pradaو Miu Miu رأيناها في عروض

تذّكرنا الضفيرة بأّيام الطفولة 
والمراهقة، وها هي تأتي هذا 
الموسم بأبهى حللها لتكّمل 

إطاللتِك، إْن كانت كاجويل في 
النهار أو رسمّية في الّليل.  

BABY BANGS

BRAIDS

 KÉRASTASE
 Laque Noire

 Strong Hold Hair
Spray

 JOELLE PARIS
 Intense Nutritive

Elixir Vegetal

 BUMBLE AND
 BUMBLE Does
 It All Light Hold

Hairspray

PR
A

D
A

M
A

X
 M

A
R

A

E
R

D
E

M

PR
E

E
N

 B
Y
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R
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T
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R
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VA
N
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O
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E

N

على الئحة التسّوق
 THE

 BEAUTY
EDIT
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Jennifer Behr

صيحات الجمال

Rosantica

SI
M
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M
IU
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IU

أضيفي الزخرفة إلى شعرِك من خالل تكليل رأسِك 
بأكسسوارت، طبعًا ليست صغيرة. ما رأيِك بهذا التصميم 

على شكل حزام من دار Saint Laurent Paris؟

 HEADBANDS ON

على الئحة التسّوق
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SH
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SH
O

JI

اعتمدي كّل األلوان على أظافرِك، 
لكن بتدّرٍج موّحد كي تكوني 
كالسيكّية أنيقة. إْن كنِت من 

محّبات البريق، بإمكانِك إضافته 
بلمسٍة خفيفة على أن يكون من 

لون طالء األظافر نفسه.

 COLOR
THEM RIGHT

K
IT

H

FA
SH

IO
N

 E
A

ST
JE

R
E

M
Y

 S
C

O
T

T
 DIOR

 Dior Vernis Couture
 Colour Gel Shine Long

Wear in Palais Royal

 CHANEL
 Le Vernis Longwear

 Nail Color in Arancio
Vibrante

نالحظ هذا الموسم صيحة 
مزيج من لونين على األظافر 

ليكون نوع من التغيير عن 
التدّرجات الكالسيكّية. تشبه 

 French هذه الصيحة أسلوب
Manicure لكن بألواٍن مختلفة 

وليس فقط األبيض.

TWO-
 TONED
NAILS

على الئحة التسّوق
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الموّجهة  الرسالة  الحّرة! هذه هي  أنغام أفكارِك  الرقص على 
 .DIOR لدى دار Maria Grazia Chiuri لِك من المديرة اإلبداعّية
ما  كّل  مع  ومتناغمة  نفسِك،  مع  متصالحة  تكوني  أن  تريدِك 
طويلة،  فساتين  الرقص.  كخطوات  وإيجابّية  بخّفٍة  يحيطِك 
نقوش مزهرة، ألوان حيادّية... أزياؤِك، تعكس هذه الروح الفرحة!

  Rania Khoury :مديرة الإنتاج – Dima Farhat :تن�سيق – Evon Wolak :ت�سوير

Athina Doutis :ماكياج وت�سفيف ال�سعر

 ،Bodysuit تصميم
 Dior فستان وحذاء
Etoile، جميعها 
Dior من
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 ،Bodysuit تصميم
سترة، أقراط 

وخاتم، جميعها 
Dior من



JAMALOUKI.NET43

فستان، حزام، أقراط 
 ،J’Adior Slingback وحذاء
Dior جميعها من
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 ،Bodysuit تصميم
وفستان، كالهما 

Dior من
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 ،Bodysuit تصميم
فستان، حزام وعقد، 

Dior جميعها من
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 Bodysuit تصميما
وBralet، فستان، 
سوار وحذاء، 
جميعها من 
Dior
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Bienen-Davis

48JAMALOUKI.NET
 Ganni

matchesfashion.com

Gucci

No21

La DoubleJ
matchesfashion.com

Oscar de la Renta

Zuhair Murad

Marchesa Notte

Prada

D
O

LC
E

 &
 G

A
B

BA
N

A
 S

S1
9  بامتياز. ل 

ّ
د الأ�سلوب امللكي

ّ
 ليج�س

ّ
اق ميتزج مع الف�سي

ّ
 الرب

ّ
الذهبي

ة! مو�سة اليوم تقول 
ّ
تظّني اأّن هذه الإطاللة هي فقط للمنا�سبة الر�سمي

ة، مع �رشوال دنيم مثاًل.
ّ
ة تام

ّ
لِك، اعتمدي هذه القطع بع�رشي
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ًا بربيقه من خالل 
ّ
د كّل املعادن، م�شع

ّ
يبقى الذهب �شي

ة عالية، خ�شو�شًا مع ذوبان الّلون 
ّ
قطٍع منحوتة بفني

ة حاملة.
ّ
الأبي�ض فيه لري�شم رومان�شي

 CARTIER
 Les Galaxies de

Cartier

 PIAGET
Sunlight Escape

 BUCCELLATI
Unica
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 Jacquemus
net-a-porter.com

 Calvin Klein
205W39NYC

Ellery

Verdi

Cult Gaia

O
SC

A
R

 D
E
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A

 R
E

N
T

A
 S

S1
9

�شيحة خفيفة ملو�شم الربيع وال�شيف، متتاز 

باخلطوط الرفيعة والألوان الهادئة. اإذا اأردِت 

ة، ارتديها ب�شكل العباءة 
ّ
حتويلها اإىل �شيحة �رشقي

.Oscar De La Renta ة
ّ

كما على من�ش

STRIPED

 Jil Sander
themodist.com

Hunting Season

Cesta Collective

 Johanna
Ortiz
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الكرمية،  الأحجار  جميع  ملك  الّلوؤلوؤ  حجر 

تاأثريه  ي�شبح  كثرية،  باأعداٍد  يجتمع  وعندما 

اأي�شًا مع الذهب  اإذا امتزج  اأكرث �شحراً، فكيف 

الأبي�ض واملا�ض؟

 BOUCHERON
Hiver Impérial

 CHANEL
Camélia

 CHAUMET
 Joséphine

 Aigrette
Impériale
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ات ال�شيحات املعّقدة، اإجلئي اإىل 
ّ
اإذا كنِت من حمب

الأقم�شة املرّقعة. هي �شيحة دقيقة يف التن�شيق، لكن 

قطعة واحدة منها كفيلة بنقل اإطاللتِك اإىل م�شتوى اآخر.

 PIECEDPIECED

 Boyy
modaoperandi.com

 Albertus
Swanepoel

Dior

B-SidesFrançoise

Chloé

 Bode
modaoperandi.com

Z
IM

M
E

R
M

A
N

N
 S

S1
9
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القطع ت�شف  امل�شاعر والأحا�شي�ض ّتاه هذه 

يكمن   
ّ
ال�رش الكالم!  اإىل  احلاجة  دون  جمالها 

يف اأحجار الياقوت الأحمر. 

 CHANEL
Camélia

 CHAUMET
 Joséphine

 Aigrette
Impériale

 VAN CLEEF
 & ARPELS
 Treasure of

Rubies

 CHOPARD
Magical Setting
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 يذّكرنا باأوراق الهدايا! 
ّ
بريق �شيحة اللون الذهبي

عند اعتماده، �شت�شعرين اأّنِك تلب�شني الذهب اخلال�ض، 

فتزداد بالتايل ثقتِك بنف�شِك. 

WRAPPED UP

PE
T

E
R

 P
IL

O
T

T
O

 S
S1

9

SemSem

 Dima Ayad
themodist.com

Reem Acra

Madiyah Al Sharqi

Aquazzura

 Saint Laurent
Paris

ِفتزداد بالتايل ثقتِكفتزداد بالتايل ثقتك

 Bienen-Davis
net-a-porter.com
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ي�شيف  الأزرق  مع  الأخ�رش  تزاوج 

تخرج  ويجعلها  املجوهرات  اإىل  ة 
ّ
احليوي

.
ّ
عن اإطارها الكال�شيكي

 CHANEL
Coromandel

 PIAGET
 Sunlight Escape

Part II
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فرشاٌة برأٍس كبير أو آخر مستدير؟  أّي ماسكارا هي األنسب لي؟ ماذا أفعل بكّل هذه 
قد  الماكياج.  تطبيق  أدوات  حول  تطرحينها  التي  األسئلة  عن  عّينة  هذه  اإلسفنجات؟ 
تمتلكين الكثير منها، دون إدراك الدور الحقيقّي لكّل أداة، فتسّوقها فيه متعة حتى لو 
لم تكوني بحاجة إليها! سنسّهل عليِك المهّمة ونستعرض في هذا الدليل كّل ما يجب 

أن تعرفيه عن أدوات الماكياج والعناية بالبشرة.

فرشاة تطبيق األقنعة

فرشاة التنظيف العميق

Facial Cleansing Brush
كبري، م�شّطح و�شعرياتها قا�شية نوعًا ما.

�شة للبثور من الأعماق.
ّ
تنظيف الب�رشة املعر

 

Body Brush
كبري، م�شّطح، �شعرياتها ق�شرية وقا�شية، 

فيها حزام يتعّلق بكّف اليد.

الة 
ّ
ت�شتخدم لتق�شري اجل�شم بطريقٍة فع

للح�شول على ب�رشة متوّهجة وناعمة امللم�ض. 

Mask Applicator
م�شّطح، رفيع.

ة تطبيق الأقنعة. 
ّ
ل عملي

ّ
ت�شه

SKINCARE

 AROMATHERAPY
 ASSOCIATES

Polishing Body Brush

 CLINIQUE
 Sonic System Acne Solutions
Deep Cleansing Brush Head

 ERBORIAN
 Precision Mask

 Applicator

�إ�سمها:

�سكلها:

��ستخد�مها:

�رضورتها:

�إ�سمها:

�سكلها:

��ستخد�مها:

�رضورتها:

�إ�سمها:

�سكلها:

��ستخد�مها:

�رضورتها:

فرشاة تقشير الجسم

اإعداد: جووي غ�شطني

دليلِك الكامل ألدوات 
التجميل هنا!



فرشاة كريم األساس

فرشاة بودرة الوجه

FACE

فرشاة خافي العيوب

فرشاة الكابوكي

فرشاة الكونتورينغ

فرشاة بودرة الخدود
 TOM FORD BEAUTY

 Cheek Brush 06

 CHANEL
 Retractable

Kabuki Brush

 LA MER
 The Powder Brush

 HUDA BEAUTY
 Face Conceal & Blend

 Dual-Ended Concealing
 Complexion Brush

 MARC JACOBS
 BEAUTY The

 Seamless Liquid
 Foundation Brush

 NARS #21
Contour Brush

Foundation Brush
كبري، �شعرياتها م�شّطحة وقا�شية.

تطبيق كرمي الأ�شا�ض ال�شائل. 

Concealer Brush
ط احلجم، �شعرياتها م�شّطحة. 

ّ
متو�ش

لإخفاء العيوب والهالت ال�شوداء.

Contouring Brush
ملتوي، �شعرياتها ناعمة وكثيفة.

تطبيق الكونتور لتحديد �شكل الوجه ب�شكٍل اأف�شل.

Blush Brush
ة، ناعمة وطويلة.

ّ
�شعرياتها دائري

تطال حدود اخلّدين بدّقة عند تطبيق بودرة اخلدود.

Kabuki Brush
كبري، �شعرياتها م�شّطحة وكثيفة.

تطبيق البودرة، الربونزر، مزج فائ�ض امل�شتح�رش...

Powder Brush
كبري، �شعرياتها دائرية، ناعمة وطويلة.

ة بالت�شاوي على كامل الوجه 
ّ
توّزع البودرة احلر

دون تكّد�ض الطبقات.

�إ�سمها:

�سكلها:

��ستخد�مها:

�رضورتها:

�إ�سمها:

�سكلها:

��ستخد�مها:

�رضورتها:

�إ�سمها:

�سكلها:

��ستخد�مها:

�رضورتها:

�إ�سمها:

�سكلها:

��ستخد�مها:

�رضورتها:

�إ�سمها:

�سكلها:

��ستخد�مها:

�رضورتها:

�إ�سمها:

�سكلها:

��ستخد�مها:

�رضورتها:
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فرشاة كّف اليد

فرشاة الهاياليتر

فرشاة المروحة

فرشاة أحمر الشفاه

فرشاة الحاجبان

 MAC COSMETICS
 184 Synthetic Duo

Fibre Fan Brush

 ARTIS
 Elite Mirror
 Palm Brush

 DIOR
 BACKSTAGE
 Retractable Lip

Brush  N° 31

 SURRATT
 BEAUTY Artistique

 Highlight Brush

Palm Brush
طة احلجم وكثيفة.

ّ
كبري، �شعرياتها متو�ش

لتطبيق ومزج امل�شتح�رشات ذات الرتكيبة 

ة.
ّ
ة والبودري

ّ
الكرميي

�إ�سمها:

�سكلها:

��ستخد�مها:

�رضورتها:

Highlighter Brush
ط احلجم، �شعرياتها طويلة.

ّ
، متو�ش

ّ
بي�شاوي

ة من الهاياليرت بدّقة.
ّ
ية مثالي

ّ
توزيع كم

Fan Brush
قة.

ّ
�شعرياتها رفيعة ومتفر

تطبيق الهاياليرت واإزالة فائ�ض البودرة. 

Lipstick Brush
راأ�شها حاّد و�شغري.

تطبيق اأحمر �شفاه بدّقة، خ�شو�شًا

�ض.
ّ
حني ل يكون راأ�ض القلم مرو

Brows Brush
ل رفيع وم�شطوب، 

ّ
حتمل راأ�شان الأو

والثاين على �شكل فر�شاة.

ل مللئ فراغات احلاجبني والثاين 
ّ
الأو

لتم�شيط احلاجبني اأو الرمو�ض. 
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 LANCÔME Sourcils
 Gel Dual End
Eyebrow Brush



TARTE
 COSMETICS
 Etch & Sketch
 Double-Ended
 Bamboo Liner

Brush

فرشاة التطبيق

فرشاة الجفن األساسّية

فرشاة الدمج

فرشاة اآليالينر

EYES

فرشاة زاوية العين

 MAKE UP FOR
 EVER 226 Medium

Eye Shader Brush

 GIORGIO
 ARMANI BEAUTY

Angled Eye Brush

 FENTY BEAUTY
 BY RIHANNA

 All-Over Eyeshadow
 Brush 200

 BOBBI BROWN
Eye Blender Brush

MAKE UP FOR
EVER 226 Medium
Eye Shader Brush

فرشاة تأثير التلطيخ

TARTE
COSMETICS
Etch & Sketch
Double-Ended
Bamboo Liner

Brush

 CHANTECAILLE
Eye Liner Brush

 SISLEY PARIS
 Eyeliner Brush

 CHARLOTTE
 TILBURY

 Eye Smudger
 Brush

 NARS #45
Smudge Brush

Flat Eyeshadow Brush
�شعرياتها م�شّطحة وقا�شية.

تطبيق ظالل عيون بلوٍن مرّكز على جفن العني.

Angled Eyeshadow Brush
�شعرياتها م�شطوبة وطويلة.

لتطبيق ظالل العيون بتنا�شٍق جميل على 

زاوية العني ولتحديدها.

All-Over Eyeshadow Brush
�شعرياتها عري�شة وكثيفة.

تطال كامل اجلفن، تلتقط الّلون ومتزجه ب�شهولة.

Blending Brush
�شعرياتها طويلة وناعمة، مل�شاتها خفيفة.

دمج ظالل العيون وتخفيف تاأثريه.

Eyeliner Brush
راأ�شها رفيع جداً.

لر�شم خٍطّ رفيع ودقيق فوق العني.

Smudge Brush
ة.

ّ
ة اأو اأفقي

ّ
راأ�شها �شغري، �شعرياتها قا�شية وكثيفة قد تكون دائري

، دمج الآياليرن 
ّ
تطبيق ظالل العيون على اأ�شفل خّط العني ال�شفلي

واحل�شول على تاأثرٍي مبهم، وت�شلح مللىء احلاجبني.
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إسفنجة التحديد

إسفنجة السيليكون

إسفنجة البودرة

SPONGES

 TARTE
COSMETICS
 The Shaper 

Sponge

 MILK MAKEUP
 Dab + Blend

 Applicator

 BEAUTYBLENDER
 Micro Mini

 LAURA MERCIER
Velour Puff

 BY TERRY
 Tool Expert Sponge

Foundation Brush

 HOURGLASS
 Ambient Strobe

Light Sculptor

إسفنجة صغيرة

إسفنجة الهاياليتر

اإلسفنجة البيضاوّية

 BASSAM
 FATTOUH

Beauty Blender
Sponge

Tool Expert Sponge
Foundation Brush

إسفنجة كريم األساس

Foundation Sponge
.

ّ
بي�شاوي

تطبيق كرمي الأ�شا�ض ال�شائل دون بقع.

Sculpting Sponge
 وتتمّتع بجوانب م�شّطحة.

ّ
بي�شاوي

حتديد الوجه والو�شول ب�شهولٍة اإىل الزوايا الدقيقة.

Silicone Blender
 وم�شّطح، م�شنوعة من ماّدة ال�شيليكون.

ّ
بي�شاوي

تطبيق كرمي الأ�شا�ض ال�شائل.

Mini Sponge
 وحجمها �شغري.

ّ
بي�شاوي

اإجناز اأ�شلوب الكنتور باحرتاف، دمج الكون�شيلر 

اأو حتى ت�شحيح األوان الب�رشة.

Sponge Foundation Brush
 وت�شبه الفر�شاة.

ّ
بي�شاوي

التخّل�ض من اخلطوط والبقع غري املدموجة.

Highlighter Sponge
 وتتمّتع بجانبني م�شّطحني.

ّ
بي�شاوي

ة.
ّ
تطبيق ودمج الهاياليرت بطريقٍة طبيعي

Powder Puff
دائري وم�شّطح.

ة حتت منطقة العينني.
ّ
تطبيق البودرة احلر
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ماسكارا التحديد

ماسكارا الحجم

LASHES
 CHANEL

 Dimensions
 Ultimes De

Chanel

 CLARINS
 Instant

 Definition
Mascara

 ESTÉE
 LAUDER

 Double Wear
 Zero-Smudge
 Lengthening

 Mascara

 NARS
 Climax Mascara

ماسكارا التغطية الكاملة

 YVES SAINT
 LAURENT

 Mascara Volume
  Effet Faux Cils

The Curler

ماسكارا الدّقة

ماسكارا التقويس

 MAKE UP
 FOR EVER
 Aqua Smoky
 Extravagant
 Waterproof

Mascara

ماسكارا التكثيف
Classic Wand

 و�شعرياتها �شميكة.
ّ
راأ�شها كال�شيكي

متنح كثافة للرمو�ض.

 Tapered Comb Wand
راأ�شها حاّد.

الو�شول اإىل الرمو�ض ال�شعبة املوجودة يف زاوية 

ة والرتكيز يف الوقت عينه على 
ّ
العني الداخلي

ة.
ّ
ف�شل الرمو�ض اخلارجي

 Curved Comb Wand
راأ�شها ملتوي.

تقوي�ض الرمو�ض ومنع التكّتالت.

Micro Wand
.
ّ
راأ�شها ميكرو�شكوبي

احل�شول على رمو�ٍض وا�شحة وحمّددة.

Fat Brush Wand
راأ�شها �شخم.

زيادة حجم الرمو�ض.

Precision Tip Wand
ط احلجم والثاين حمّدد و�شغري.

ّ
ل متو�ش

ّ
الراأ�ض الأو

احل�شول على رمو�ٍض بحجٍم اأكرب بوا�شطة الراأ�ض 

ا الراأ�ض ال�شغري فهو لتطبيق املا�شكارا 
ّ
ل، اأم

ّ
الأو

على الرمو�ض التي ي�شعب الو�شول اإليها.
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ماسكارا الرموش السفلّية

ماسكارا االمتداد

 GUERLAIN
 La Petite Robe
Noire Mascara

 LANCÔME
 Grandiôse

Extrême

 CHANTECAILLE
Faux Cils Mascara

 GIVENCHY Noir
 Couture 4 in 1

 Mascara

ماسكارا التغطية والحجم

ماسكارا الطول

ماسكارا تفريق الشعيرات

 GIVENCHY
 Phenomen’Eyes

Mascara

 GIORGIO
 ARMANI

 BEAUTY Eyes
 To Kill Classic

Mascara

ماسكارا التقويس والتغطية 

Ball Wand
.

ّ
راأ�شها كروي

ت�شمن تغطية كّل ملليمرت من الرمو�ض لكن 

دون الو�شول اإىل اجلذور.

Ball Tip Wand
.

ّ
 واآخر كروي

ّ
براأ�ٍض عادي

ة 
ّ
لتطبيق املا�شكارا على الرمو�ض ال�شفلي

دون تلطيخ.

Corkscrew Wand
.
ّ
راأ�شها لولبي

 يف الوقت عينه.
ّ
لتغطية ق�شوى وحجٍم مثايل

Comb Bristle Wand
راأ�شها كامل�شط.

ة.
ّ
لرمو�ض طويلة، بحجٍم كبري ونظرة دراماتيكي

Skinny Wand
راأ�شها رفيع.

اإ�شافة الطول اإىل الرمو�ض وف�شلها عن بع�شها البع�ض.

Triple Ball Wand
ة.

ّ
م اإىل 3 اأجزاء كروي

ّ
راأ�شها مق�ش

لتقوي�ض الرمو�ض واحل�شول على 

تغطية كاملة.
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مهندسة تحترف 
الماكياج

Yara Alnamlah

استطاعت يارا النملة أن تكسب شهرًة 
ما  وهي  الجمال  عالم  في  واسعة 
هي  عمرها.  من  العشرين  في  زالت 
على   @yara.makeupبـ معروفة 
كبيراً  عدداً  حصدت  وقد  إنستقرام،  
أهّم  بين  من  لتكون  المتابعين  من 
تحمل  السعودّيات.  الماكياج  خبيرات 
محدودة  غير  طموحات  الشاّبة  هذه 
الجمال.  عالم  في  كبيراً  وشغفًا 

تعّرفي إليها أكثر.
اإعداد: ماريانا �شهوان

My beauty
routine

Yara Alnamlah

ذكرى عن الماكياج من طفولتي:
في �شغري، كنت األعب بم�شتح�شرات والدتي، 

ي الكبير للماكياج. 
ّ
واكت�شفت مع الوقت بالفعل حب

كيف أوّفق بين الدراسة وعالم 
الماكياج:

ة حقالن 
ّ
 الفّن! الماكياج والهند�شة المعماري

ّ
اأحب

 العمل في 
ّ
، واأنا اأحب

ّ
 الفني

ّ
يت�شابهان بالح�ض

هذين المجالين على حّد �شواء. اإدارة الوقت هي من 

الة 
ّ
اأ�شعب الأمور التي اأواجهها، لكّنها خطوة فع

ل 
ّ
م يومي اإلى ن�شفين، اأق�شي الن�شف الأو

ّ
جّداً. اأق�ش

في الجامعة والن�شف المتبّقي في العمل. 

الصيحة الجمالّية المفّضلة من 
عروض خريف وشتاء 2019-2020: 
ة في هذا المو�شم كانت 

ّ
كّل ال�شيحات الجمالي

رائعة، لكن اأكثر ما اأعجبني، هو ظالل العيون 

ة. 
ّ
ة والزرقاء المفعمة بالحيوي

ّ
البرتقالي

خطوات لتهيئة البشرة للماكياج:
 ا�شتخدام واقي ال�شم�ض قبل تطبيق 

ّ
من ال�شروري

 اأي�شًا ا�شتخدام رذاذ 
ّ
الماكياج. كذلك، من المهم

ت للماكياج ذي تركيبٍة مطفاأة، وذلك للحّد 
ّ
مثب

من اإفراز الزيوت. في ال�شتاء خ�شو�شًا، عليِك 

ترطيب ب�شرتِك دائمًا من خالل تطبيق اأقنعة مغّذية 

 اأي�شًا �شرب الكثير من المياه.
ّ
ومرّطبة، من المهم

أين أرى نفسي بعد 10 سنوات:
ن عائلة، كما اأرى نف�شي خليفة 

ّ
اأتمّنى اأن اأكو

ة Zaha Hadid  و�شاحبة 
ّ
للمهند�شة المعماري

ة للماكياج. كذلك، اأريد اأن اأوؤّثر 
ّ
عالمة تجاري

اإيجابًا على الآخرين واأكون م�شدر اإلهام 

بالن�شبة اإليهم.

" ال تتخّلي 
أبداً عن 

الرذاذ المثّبت 
للماكياج."

عطري المفّضل:
هو عطري الذي اأطلقته 

 .Attention Please
تي وكّل ما 

ّ
يعك�ض �شخ�شي

هو عزيز على قلبي. اأردت 

اأن اأقّدم اأريجًا ي�شعب 

ن�شيانه ويعلق في الذاكرة.

ملهماتي في 
عالم الجمال:

  Aishwarya Rai
Irina Shaykو

واقي الشمس 
المفّضل لدّي: 

 EUCERIN
.Sun Creme مستحضر 

الماكياج 
المفّضل لدّي:
 TOO كون�شيلر

 FACED Born
 This Way in
Medium Tan

طريقة لالعتناء 
بشعري:

ق قناع جوز الهند.
ّ
اأطب

Creme

Irina Shayk
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وماّدة  جاذبّية  مصدر  خاّص  بشكٍل  يعّدان  للترف!  المحّبات  النساء  قلوب  إلى  األقرب  هما  والزركشة  التطريز 
للعمل الفنّي في األقمشة. يتّم تنفيذهما بفضل تقنّياٍت مختلفة وتأثيراٍت مترفة، انتقال من حرفٍة تقليدّية إلى 
موضة تكسو األزياء واألكسسوارات. لطالما ارتبط التطريز والزركشة بالشرق وبالطبقة األرستقراطّية والملكّية، 
ثّم سرعان ما انتشرا في أنحاء العالم كاّفًة حتى وصال إلى المنّصات العالمّية. موسم ربيع وصيف 2019 شهد 
على دوٍر إستخدمت التطريز والزركشة في مجموعاتها، من األزياء الجاهزة إلى الراقية. كّل ما عليِك معرفته 

عن التطريز والزركشة في هذا التحقيق!

التطريز: ال يفارق أّي موسم!

اإعداد: ميادة اأبوخزام
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تحقيق موضة
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التطريز والزركشة، موضة ملكّية
 يف البداية الإ�شارة اإىل اأن التطريز يكون بالأكرث 

ّ
من املهم

بالأكرث   
ّ
فتتم الزرك�شة  ا 

ّ
اأم اقة، 

ّ
الرب احلبيبات  اأو  باخلرز 

ن 
ّ
تزي قدمية  حرفًة  يعتربان  الإثنان  ة. 

ّ
الذهبي باخليوط 

ن 
َ
م كاّفة.  احل�شارات  جالت  والإبرة،  بالغزل  الأقم�شة 

ما هو  لكن  ذلك،  دة على 
ّ
اأدّلة حمد ما من  ًل؟ 

ّ
اأو ا�شتخدمها 

ال�شنني. يف  اآلف  منذ  والأن�شجة  املالب�س  نت 
ّ
زي اأّنها  موؤّكد 

رمزاً  باتت  حتى  ون 
ّ
والياباني ون 

ّ
ال�شيني بها  رف 

ُ
ع اآ�شيا، 

مّت  ة 
ّ
التاريخي الأحداث   

ّ
اأهم اأّن  حتى  البلدين،  رموز  من 

جت�شيدها  تطريزاً على الأقم�شة بدًل من ر�شمها! يف اأوروبا، 

ظهر التطريز والزرك�شة يف القرون الو�شطى، حيث مّت تطوير 

التطريز  انح�رص  بهما.  متعّلقة  دة 
ّ
متعد واأ�شاليب  ات 

ّ
تقني

 
ّ
وا�شطر فقط،  ة 

ّ
وامللكي النبيلة  ة، 

ّ
الديني بالطبقة  والزرك�شة 

ع�رص  وال�شابع  ال�شاد�س  القرنني  حتى  النتظار  اإىل  ال�شعب 

التطريز  اأ�شبح   ،1848 العام  يف  اجلميع.  مبتناول  ليكونا 

ظهرت  كما  الن�شاء،  بها  تعمل  بامتياز  ة 
ّ
جتاري �شناعة 

لت الأمر على اجلميع. 
ّ
املكنات التي �شه

Queen Elizabeth II

Ida Lupino 1924
Helen Lyons

فّن عربّي
ًا ي�شتهدف 

ّ
اأ�شا�شي يف القرون الو�شطى، اعُترب التطريز فّنًا 

يف  ًا. 
ّ
�شعبي ي�شبح  اأن  قبل  العليا  ة 

ّ
الجتماعي الطبقة 

على  الزرك�شة  انت�رصت  وا�شطنبول،  القاهرة  دم�شق، 

الف�شاتني،  الأحذية،  الأعالم،   ،
ّ
الر�شمي  

ّ
الزي املناديل، 

رداء  وحتى  ة 
ّ
اجللدي الأحزمة  املحفظات،  ال�شرتات، 

الزرك�شة بخيطان  اإىل  ون يلجوؤون 
ّ
الأح�شنة! كان احلرفي

مني 
ّ
ة. بالتاأكيد، الإثنان هما حمبوبا امل�شم الذهب والف�شّ

يختتم  ما  غالبًا  الذي   ،Elie Saab منهم  نذكر  العرب، 

وهناك  ز. 
ّ
مطر زفاٍف  بف�شتان  الراقية  لالأزياء  عرو�شه 

النوع من  هذا  على  ترتكز  التي  ة 
ّ
العربي الدور  من  العديد 

احلرف يف الت�شاميم. ولعّل العباءات هي اأكرث الت�شاميم 

التي تكت�شي بالتطريز والزرك�شة يف ال�رصق الأو�شط! 
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CHARLES FREDERICK WORTH

1947

1930
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على منّصات العروض
على  ات 

ّ
وال�شبعيني ات 

ّ
ال�شتيني يف  والزرك�شة  التطريز  انت�رص 

ة 
ّ
وال�شخ�شي الذات  عن  تعبرياً  الدنيم،  و�شرتات  اجلينز  �رصاويل 

باألواٍن  و�شبغا  اجلريء،  الريرتو  باأ�شلوب  ظهرا  ة. 
ّ
القوي

اإىل  الهيبيز  من  اآنذاك،  كثرية  موجاٌت  اعتمدتهما  �شارخة. 

ة 
ّ
ات تلك مر

ّ
ال�شبعيني الدي�شكو. وعادت موجة  البانك، فنجمات 

من  العديد  ا�شتخدم  اإْذ   ،2015 العام  يف  ات 
ّ

املن�ش على  اأخرى 

ت�شاميم  اإىل  الرتف  بع�س  لإ�شافة  زة 
ّ
مطر رقعاٍت  مني 

ّ
امل�شم

 Marc Jacobs اإىل Chloé الدنيم... لئحٌة طويلة، تبداأ من دار

 Stella وتكمل مع ،Kenzoو ،Gucci ،Christopher Kane
والألب�شة  ات 

ّ
ال�شبعيني تاأثري  بني  جمعت  التي   McCartney

اأن  قبل  ال�شابقة،  املوا�شم  عن  �شغرية  ملحٌة  هي  ة. 
ّ
الريا�شي

�شهد على ت�شاميم  الذي   2019 اإىل مو�شم ربيع و�شيف  ن�شل 

ا�شتخدمته  التي  الدور  بع�س  نذكر  بالتطريز.  نة 
ّ
مزي كثرية 

 Schiaparelliو اجلاهزة،  جمموعة  يف   Paco Rabanne
Valentino، وRalph & Russo يف جمموعاتها الراقية...
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R u n w a y

 Alessandro Michele
Gucci لدار 

ّ
املدير الإبداعي

"أحّب استخدام 
التطريز البتكار قّصة 

معاصرة جديدة!" 
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إلهام للفّنانين
يف  والزرك�شة  التطريز  روا 

ّ
�شو الذين  امني 

ّ
الر�ش اأبرز  اأحد 

القرن اخلام�س ع�رص.  Carlo Crivelli، من  ر�شوماتهم، هو 

ات، 
ّ
ة. يف ال�شبعيني

ّ
اٍت ذهبي

ّ
كان ي�شتخدم التطريز على خلفي

امات الن�شوة اإىل ا�شتخدام التطريز يف لوحاتهْن، 
ّ
جلاأت الر�ش

مثل Judy Chicago وذلك بهدف اإي�شال ق�ش�ٍس ذات تاأثرٍي 

الذين  املعا�رصين  امني 
ّ
الر�ش من  الكثري  اليوم  يوجد   .

ّ
قوي

الأ�شل   
ّ
الفل�شطيني مثل  لوحاتهم،  يف  التطريز  ي�شتخدمون 

نن�شى  اأن  ميكننا  ل  ذلك،  جانب  اإىل   .Jordan Nassar
ة بالتطريز والتي تقام يف متاحف خمتلفة 

ّ
املعار�س اخلا�ش

 Elaborate Embroidery: من العامل، على غرار معر�س

اأقيم  الذي   Fabrics For Menswear Before 1815
اكت�شاف  ميكنِك  كذلك،   .2015 عام   The Met متحف  يف 

زة 
ّ
املطر والأك�ش�شوارات  والأثاث  الت�شاميم  جمموعة 

 Victoria and واملزرك�شة منذ القدم واملوجودة يف متحف

Albert Museum يف لندن. 

 Detail of A Three Day لوحة

Richard Saja لـ Party

2016

 2017
 And the Sea Drowning لوحة

 Jordan Nassarلـ the Sea

A r t

Cate Blanchett Lucy Liu Sandra BullockNaomi Campbell

كثرياٌت هّن النجمات الّلواتي يع�شقن 

 Sandra Bullock التطريز، مثل

اٍت 
ّ
التي ظهرت بهذه الإطاللة مر

ا 
ّ
ادة احلمراء. اأم

ّ
عّدة، منها على ال�شج

ات فهّن رائدات يف 
ّ
النجمات العربي

زة.
ّ
اأ�شلوب الإطاللت املطر

20192016 2018 2013

�شريين عبد النورمرمي فار�سنادين لبكينادين ن�شيب جنيمهيفاء وهبي

ة
ّ
اأحالم ال�شام�شيجلني عمراننوال الكويتي
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نذكر بعض أنواع 
التطريز:

ّ
•التطريز اليدوي

•التطريز الآيل
•التطريز الأ�شي�شي
•التطريز الربازيلي

 Dundas
net-a-porter.com

Flake

Dolce & Gabbana

Nº21

تحقيق موضة
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اختصاص الخياطة الراقية
منذ البداية، ارتبط التطريز بالطبقة النبيلة، فال عجب 

الراقية،  اخلياطة  عامل  يف  له  ة 
ّ
مهم مكانًة  يّتخذ  اأن 

القرن  يف   House of Lesage اأتولييه  يف  ما 
ّ
�شي ل 

ل 
ّ
الع�رصين. بدورها، Jeanne Lanvin، كانت اإحدى اأو

بع�س  للتطريز.  املكنات  ا�شتخدموا  الذين  مني 
ّ
امل�شم

مني الآخرين، مثل Mary McFadden، جلاأوا 
ّ
امل�شم

�شة 
ّ

. دار Dior، كانت متخ�ش
ّ
التطريز بهدٍف فني اإىل 

زة متزج التطريز 
ّ
يف ا�شتخدام مفهوم جديد وروؤية ممي

باليد...  الر�شم  اأو  باتيك  مثل  اأخرى،  اٍت 
ّ
تقني مع 

لكثريين  اإلهاٍم  م�شدر   
ّ
العرقي التطريز  كان  لطاملا 

 Lanvin ت�شاميم  من  الراقية،  اخلياطة  مي 
ّ
م�شم من 

لدى  الفاّلحني  وتنانري  القم�شان  اإىل  ات 
ّ
الع�رصيني يف 

.Yves Saint Laurent
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 6 من  تتاأّلف  للتطريز  ة 
ّ
اليدوي الطريقة 

ال�شاتان،  غرزة  وهي:  ة 
ّ
فرعي ات 

ّ
تقني

قطبة  غرزة  بالإبر،  ال�شليب  غرزة 

ة، الغرزات الب�شيطة 
ّ
ال�شرتة، غرزة البطاني

املتتالية والغرزات الأ�شبه بال�شل�شلة. 

وفقًا  للتطريز  امل�شتخدمة  الإبر  •تختلف 
لالأقم�شة والت�شميم.

كانت  و1910،   1829 العامني  •بني 
الزرك�شة ُتعتمد بالّلون الأبي�س فقط على 

اأقم�شة بي�شاء.

للرجال  ن�شاأته  منذ  التطريز  •ا�شُتخدم 
والن�شاء على حدٍّ �شواء.
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مجوهراتي

فّك  يمكنِك  للفصل...  وقابلة  مرنة  "مجوهراتي 
هكذا،  وشاح.  أو  قّبعة  مع  وتنسيقها  الجوهرة 
نابضة  بل  جامدة،  المجوهرات  مجموعة  تعد  لم 
قالته  ما  هذا  الحتياجاتِك"،  وفقًا  ومتغّيرة  بالحياة 
الدار  استمّرت  ما  وهذا  مّرة،  ذات   Gabrielle Chanel
المجوهرات  في تطبيقه حتى يومنا هذا. مجموعة 
1.5 من CHANEL FINE JEWELRY تّتبع القاعدة 
نفسها، وتتمحور حول زهرة الكاميليا المفّضلة لدى 

مؤّسسة الدار. 

زهرة الكاميليا، 
رمٌز أيقويّن ثمين!

اإعداد: ميادة اأبوخزام

CHANELCHANEL
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 Gabrielleبـ البي�شاء  الكاميليا  زهرة  ارتبطت  لطاملا 

ب�شكل  ور�شانتها،  بب�شاطتها  تع�شقها  كانت  فهي   ،Chanel
اإطاللت  تتذّكر  ل  مّنا  ن 

َ
وم  .

ّ
والكال�شيكي  

ّ
الهند�شي بتالتها 

ن 
ّ
املزي  ،Little Black Dress الأ�شود،  بالف�شتان   Coco

بها  ن 
ّ
لتزي الأزهار  بني  من  قطفتها  الكاميليا؟  بجوهرة 

ت�شاميمها، من الربو�س اإىل الأزرار والف�شاتني والأك�ش�شوارات. 

التناق�شات والتالعب بها. باتت هذه  مَل ل، فهي كانت تع�شق 

عرب  املجموعات  تفارق  ومل  الدار،  يف  ًا 
ّ
اأيقوني رمزاً  الزهرة 

ما املجوهرات منها. يف العام 2019، تطلق الدار 
ّ
املوا�شم، ل �شي

 22 بينها  من  جمموعة      �شمن  راقية  جموهرات  قطعة   50
ة اعتمادها بطرٍق خمتلفة. 

ّ
قطعة قابلة للف�شل، ما مينحِك حري

جمموعة 1.5 التي تعني Camélia .5 Allures 1، اأي زهرة 

تِك، 
ّ
�شخ�شي عن   

ّ
تعرب لعتمادها،  طرٍق  و5  واحدة  كاميليا 

اأ�شاور، عقوداً، �شاعات واأقراطًا، ا�شتخدم يف  وحتت�شن خوامت، 

 .
ّ

الوردي والذهب  والأحمر،   
ّ

الوردي الياقوت  املا�س،  �شناعتها 

 Chanel Fine ة دار 
ّ
تتالعب القطع بالأحجام، تعبرياً عن قو

القا�شم  واخللق.  البتكار  على  وقدرتها  خربتها   ،Jewelry
التي  الكاميليا  زهرة  املجموعة،  جموهرات  كّل  بني  امل�شرتك 

ة 
ّ
عملي راقية،  لمعة،  وملفتة.  ة 

ّ
فني بطريقٍة  قطعة  كّل  ن 

ّ
تزي

ومتعّددة الأوجه، لن نتمّنى اأكرث من ذلك! 

م 

التي  الكاميليا  زهرة  املجموعة،  جموهرات   

ة 
ّ
عملي راقية،  عملية معة،  راقية،  ة معة، 
ّ
عملي راقية،  معة، 
ّ

ميكنِك اأن مترحي وتعتمدي جموهرات جمموعة 

ل 
ّ
يتحو املثال،  �شبيل  على  متعّددة،  بطرٍق   1.5

�شغري  برو�س  اإىل   Rouge Tentation خامت 

عقد  ا 
ّ
اأم ة. 

ّ
املا�شي البتالت  اإليه  اأ�شفِت  حال  يف 

اعتماده  فيمكنِك   ،Révélation Diamant
اأ�شفل  تعّلقيه  اأن  اأو  كقالدة   ،Choker كعقد 

ة 
ّ
الظهر بف�شتاٍن منا�شب. زهرة الكاميليا املا�شي

للف�شل  قابلة  املجوهرات،  قطعة  ط 
ّ
تتو�ش التي 

والعتماد كربو�س اأو كاأك�ش�شوار لل�شعر!

Gabrielle Chanel

اأقراط

 Contraste
Blanc

 Camélia علبة

Treasure

 Révélation شوار�

Diamant

 Rouge خامت

Tentation

1.5
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موضتي

بعد مرور سنواٍت على الغياب التاّم عن ساحة 
واحدة  لتكون  الصّياد  قّبعة  تعود  الموضة، 
اليوم  اقتنائها  من  بّد  ال  التي  الصيحات  من 
مجموعات  عروض  خالل  رأيناها  الغد.  قبل 
وألواٍن  بأشكاٍل  ووجدناها   2019 وصيف  ربيع 

مختلفة، مّما يؤّكد قّوتها.

Bucket
Hat

Ganni

Rag & Bone

Prada

Maison Michel

Gucci

Miu Miu

 Preen by
 Thornton

Bregazzi
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برأسٍ  للحذاء  كبيرًا  بروزًا   2019 عام  يمّثل 
عصرّية  صورًة  يجّسد  الشكل  هذا  مرّبع. 
كما  اإلطالالت،  كّل  مع  تتناسب  لألحذية، 
يعطي مساحًة كافية لتكون أصابع القدمين 

مرتاحة، حتى لو كان الكعب عاليًا.

Square-Toed
Shoes

Amina Muaddi

By Far

Gucci

Dries Van Noten

Souliers Martinez

Saint Laurent Paris

Staud
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Square-Toed

By FarBy Far

Rejina Pyo



تحقيق موضة

وللمرأة  بّزته  للرجل  أّن  على  زمن  منذ  المجتمع  حكم 
فستانها... لكن هناك من ال يؤمن بهذا التمييز. من هنا، 
الجنسين  بين  يفّرق  ال  الذي   Unisex موضة  تّيار  انطلق 
من  النوع  هذا  يصّمم  فمن  باالثنين.  تليق  أزياء  ويقّدم 
القطع، ال يفّكر لَمن يرسم، أو ألّي جسٍم ستكون هذه 
قيود.  دون  يريد  ما  لتجسيد  حدسه  يتبع  بل  القّصة، 
النوع  هذا  تقّدم  التي  التجارّية  العالمات  على  تعّرفي 

من األزياء التي قد تناسب أسلوبِك وطريقة تفكيرِك.

الموضة التي ال 
تفّرق بين الرجل 

والمرأة

اإعداد: جويل الدكا�س
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One DNA

Jack Davison بعد�شة Tilda Swinton
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يف  لكن  املو�شة،  عامل  يف  جديداً  املفهوم  هذا  لي�س 

املو�شة  عنا�رص  اإىل  اأكرث  دخل  الأخرية  ال�شنوات 

متاجر  �شل�شلة  اأطلقت   ،2015 العام  يف  ة. 
ّ
ال�شتهالكي

بني  متزج  التي   Agender مبادرة   Selfridges
وجود  مع  واحد  ق�شٍم  يف  ة 

ّ
والن�شائي ة 

ّ
الرجالي الألب�شة 

 2016 العام  يف  لالثنني.  ت�شاميم  م 
ّ
تقد داراً   40

م 
ّ
يقد الذي   Ungendered خّط   Zara دار  طرحت 

جمموعة من قطع الدنيم، قم�شان Hoodies وغريها 

من الت�شاميم التي تنا�شب اجلن�شني. تبعت هذه اخلطى 

 .Denim United مع اإطالق جمموعة H&M متاجر

املو�شة  عامل  يف  املبادرات  هذه  كّل  جانب  اإىل 

اأي�شًا اهتمام  اأثار  اأّن املو�شوع  ة، لحظنا 
ّ
ال�شتهالكي

ة. Alessandro Michele املدير 
ّ
دور الأزياء العاملي

ا 
ّ
اأم الأندروجني،  اأ�شلوب  يتقن   Gucci لدار   

ّ
الإبداعي

جمموعته  خالل  من  اأي�شًا  فاأعلن   ،Hedi Slimane
ة خلريف 2019 اأّن كّل الت�شاميم ت�شلح 

ّ
الأوىل الرجالي

اأن ترتديها الن�شاء اأي�شًا، كما نذكر اأّن العديد من الدور 

ة 
ّ

من�ش على  معًا  والن�شاء  الرجال  عر�س  متزج  باتت 

ز هذه 
ّ
واحدة، مثل Burberry وBalenciaga. ما ميي

تكون  اجل�شم،  منحنيات  د 
ّ
حتد ل  اأزياءها  اأّن  املو�شة 

ة. بالأحرى، هي لي�شت فقط مو�شة، بل 
ّ
مريحة، وعملي

على  واملراأة  الرجل  بني  بامل�شاواة  ينادي  تفكري  نهج 

اأن  املراأة  على  اأّن  فكرة  من  ر 
ّ
والتحر الأ�شعدة  جميع 

تنتعل دائمًا الكعب العايل وترهق نف�شها. هذه املو�شة 

ة لفتتِك 
ّ
ني! كم من مر

ّ
قي ما حتب

ّ
ِك على اأن تت�شو

ّ
ت�شجع

ك�رص  جتربتها.  من  دِت 
ّ
ترد لكن  ة، 

ّ
رجالي جينز  �شرتة 

هذه احلواجز، يتيح املجال اأكرث للتن�شيق، فمثاًل ميكنِك 

ة 
ّ

�شقيقِك على طريقتِك اخلا�ش اأو  والدِك  ارتداء قمي�س 

. املو�شة هي واحدة من اأ�شمى الطرق 
ّ

وباأ�شلوٍب ع�رصي

للتعبري عن النف�س، ويومًا بعد يوم نتاأّكد اأّنها اأداة لن�رص 

اقة 
ّ
ر�شائل عدم متييز املراأة عن الرجل.املو�شة هي �شب

من  وحماربة  حقوقها  الن�شاء  باإعطاء  املطالبة  يف 

يحكم عليها اأّنها خملوٌق �شعيف.

 Celine ة مثل
ّ
ات عرو�س الأزياء العاملي

ّ
على من�ش

وMonse، لحظنا وجود اأزياء للجن�شني.
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تحقيق موضة

 بع�س النجوم هذا الأ�شلوب 
ّ
يحب

ز بني اجلن�شني.
ّ
من املو�شة الذي ل ميي

 Amine 
ّ
م اللبناين

ّ
يف العام 2017 اأطلق امل�شم

Jreissati دار Boyfriend التي تقّدم اأزياء ميكن 
اإعتمادها من قبل الن�شاء والرجال.

Cara Delevingne Tilda Swinton
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David BowieDiane Keaton

Katharine HepburnGrace Jones



بعض العالمات التجارّية التي 
تتخّصص بهذه الموضة:

Eckhaus Latta  .1
Toogood   .2

Rad Hourani  .3
One DNA  .4
Pyer Moss   .5

PY
E

R
 M

O
SS

 S
S1

9

T
O

O
G

O
O

D
 F

W
19

Rad Hourani

Eckhaus Latta

Gucci

 ADIDAS
 by Raf  Simons Unisex
 RS Replicant Ozweego

Sneakers

NotEqual
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تحقيق موضة

دبي،  في  رحاله   DIOR COUTURE سيرك  حّط 
وتحديدًا في منتزه Safa Park، إلعادة تقديم مجموعة 
الخياطة الراقية لربيع وصيف 2019. حدٌث أثار حماسة 
كبيرة انتشرت على وسائل التواصل االجتماعّي، علمًا 
تعرض  التي  األوسط  الشرق  في  األولى  المّرة  أّنها 
فيها الدار الفرنسّية في بلٍد عربّي. اكتملت اإلطالالت 
مع الكشف عن 15 تصميمًا جديدًا خّصصته المديرة 
اإلبداعّية Maria Grazia Chiuri للمرأة العربّية. عيشي 

معنا أجواء السيرك الراقي!

الخياطة الراقية 
تنجذب نحو دبي!

اإعداد: نادين �رصي الدين

#DiorCircus
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هذا  ذاك،  ول  هذا  ل  امراأة؟  اأم  رجل  هذا  "هل 
ة 

ّ
الإبداعي املديرة  وحي  م�شدر  هو  هذا  ج." 

ّ
مهر

اخلياطة  ملجموعة   Maria Grazia Chiuri
اأزياء  تفا�شيل من   .2019 لربيع و�شيف  الراقية 

ق، 
ّ
ال�شريك امتزجت مع اأ�شلوب الدار املبتكر واملنم

دات 
ّ
لل�شي لطاملا كان م�رصحًا  هذا،  الرتفيه  فعامل 

ة. 
ّ
واحلري ة 

ّ
ال�شتقاللي العمل،  فر�س  على  للعثور 

 الرتّدد 
ّ
�س الدار Christian Dior كان يحب

ّ
موؤ�ش

  Richard ر
ّ
اإىل ال�شريك يف ال�شتاء، وقد كان امل�شو

د "Dior" بطريقٍة 
ّ
Avedon قد اأعاد اأ�شلوب ال�شي

التقطها يف  التي  ال�شهرية  ال�شورة  ة يف 
ّ
ا�شتثنائي

 Dovima et عنوان  حتمل  والتي   1955 �شنة 

ب�شكل  ال�شورة  هذه  د 
ّ
جت�ش  .Les Éléphants

وحتديداً  الراقية  اخلياطة  ت�شاميم  �شحر   
ّ
مثايل

عر�س  قد  كان  عينه،  العام  يف   .Dior ت�شاميم 

راً يحمل عنوان 
ّ
 تقريراً م�شو

ّ
التلفزيون الربيطاين

مبنا�شبة   Dior Circus Comes to Town
 The فندق  يف  الدار  اأقامته  الذي  الأزياء  عر�س 

ظهر  قد  كان  ذلك،  جانب  اإىل  لندن.  يف   Savoy
مو�شوع ال�شريك جمّدداً يف وقٍت لحق لدى الدار 

.John Gallianoة لـ
ّ
ة حتت الإدارة الفني

ّ
الفرن�شي
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الذكريات  متزج  اإطاللٍت  عن  كا�شفًا  العر�س  اإنطلق 

املو�شة  بالأزياء،  يرتبط  ال�شريك  اجلامح.  باخليال 

رة 
ّ
والفّن، وقد ظهرت يف املجموعة اأي�شًا اأعمال امل�شو

جني 
ّ
املهر بها  ت 

ّ
خ�ش التي   Cindy Sherman

وال�شعادة  ج 
ّ
للمهر  

ّ
املخفي احلزن  بني  جات. 

ّ
واملهر

الذي  اأ�شلوبه  من  وانطالقًا  يعي�شها،  التي  ة 
ّ
اله�شتريي

هذا  الدار يف  ك�شفت   ،
ّ

والذكوري  
ّ

الأنثوي ز بني 
ّ
ل ميي

ات.
ّ

الإطار عن مل�شٍة مرحة يف الطبعات والق�ش

 Maria افتتح العر�س بـ7 اإطاللٍت جديدة ا�شتوحتها

حمور  �شمن   
ّ
ال�رصقي الطابع  من   Grazia Chiuri

املجموعة نف�شه "ال�شريك". ت�شاميم متحّفظة حافظت 

بطريقٍة  واملبتكر  ق 
ّ
املنم الأ�شلوب  على  الدار  فيها 

بقما�شها  اإطاللة  ل 
ّ
اأو زت 

ّ
متي ة. 

ّ
العربي املراأة  حتاكي 

التي  اقة 
ّ
الرب احلبيبات  وبتطريزات  والاّلمع  املن�شاب 

ة.
ّ
�شّكلت ر�شوماٍت مبهمة من ال�شريك وبنكهٍة �رصقي

ة 
ّ
اإختتم العر�س بـ8 اإطاللت اأخرى جديدة نراها للمر

زت مبعاطف 
ّ
الأوىل يف هذه املجموعة ومن دبي، متي

امل�شتوحاة من احلقبتني  ة 
ّ
الذكوري   Redingotesالـ

طويلة،  واأخرى  الطول  طة 
ّ
متو�ش ف�شاتني  ة. 

ّ
الفيكتوري

عة 
ّ

املر�ش ال�شريك  �شماء  تعك�س  بتطريزاٍت  تالألأت 

ميزج  ف�شتاٍن  مع  م�شك،  ختامها  والكواكب.  بالنجوم 

ز 
ّ
متي ملفتة،  وبطريقٍة  القزح  قو�س  واألوان  اخلّفة  بني 

التي   Pierrot بياقة  اكتملت  التي  ال�شدر  ة 
ّ

بق�ش

ج.
ّ
لطاملا برزت يف اأزياء املهر
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Negin Mirsalehi

جي�سيكا قهواتي

النا ال�ساحلي

Maria Grazia Chiuri وي�رسا

Maria Grazia Chiuri وكارمن ب�سيب�ص

كارن وازن

منى زكي

Meryem Uzerliعابد فهد وزينة يازجي

نيللي كرمي و�سريين عبد النور

دعت الدار اإىل العر�ص عدد كبري 

ني واملوؤّثرين 
ّ
من النجوم العاملي

.
ّ
يف املو�سة من عاملنا العربي
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كيف نشأت فكرة مجموعة عطور Kayali؟
اإْذ  اأتعّلم،  زلت  وما  واملعرفة،  البحث  من  الكثري  تطّلب  كامل،  م�رسوٌع  هو 

اإّنني ال اأعّد نف�سي حمرتفة بعد. واأنا م�ستمتعة جّداً بهذه التجربة. 

ما هو قدر مشاركتِك في العملّية اإلبداعّية؟
ًة، وهي 

ّ
ة، نعمل �سوي

ّ
اأنا ملتزمة جّداً، بالطبع مع م�ساعدة املديرة التطويري

امل�ساعدة،  اأراد  ووالدي  اًل، 
ّ
مطو به  ففّكرنا  لال�سم،  بالن�سبة  ا 

ّ
اأم مده�سة. 

اأن  رنا 
ّ
فقر لة، 

ّ
م�سج ماركة  باأّنها  اكت�سفنا  لكّننا  "ليايل"،  ا�سم  فاقرتح 

مة 
ّ
م�سم كنت  ة. 

ّ
العربي الّلغة  يف  "خيايل"  اأي   ،Kayali املجموعة  ي 

ّ
ن�سم

اأن يكون اال�سم له عالقة بثقافة ال�رسق االأو�سط. يف الواقع، العطر مرتبٌط 

باالأحا�سي�ص وامل�ساعر واخليال. 

ماذا عن الطبقات العطرّية أو ما ُيعرف بالـLayering؟
اأمزج عطوراً كثرية مع  اأن  اأحببت  . لطاملا 

ّ
العربي اأتاأّثر مبحيطي  بالطبع، 

 والفريد.
ّ

بع�سها البع�ص قبل اخلروج الأخلق عطري اخلا�ص

الطبقات في العطور ليست باألمر الجديد، فكيف 
استطعِت أن تتمّيزي عن غيرِك؟

ة �سيحة، لطاملا كانت على املو�سة يف ال�رسق 
ّ
نعم باتت الطبقات العطري

ثقافة  يف  يدخل  تقليٌد  هو  ة. 
ّ
عاملي �سيحة  ت�سبح  اأن  ونريدها  االأو�سط، 

عندما  العطور!  يف  الطبقات  من  االأجانب  يخاف  اأن  الغريب  من  ال�رسق. 

اأحدث  ال   
َ
مل لنف�سي  فقلت  اأعتمده،  الذي  العطر  من  النا�ص  ينده�ص  اأ�سافر، 

ة؟
ّ
ًا ب�ساأن العطور، واأحتفل باحل�سارة ال�رسقي

ّ
تغيرياً عاملي

أنِت وHoda، بالفعل، من القليالت الّلواتي يقمن بنشر 
الثقافة العربّية في المنطقة والعالم. هل هي خّطة 

عمٍل تعمالن عليها منذ البداية؟
وكّنا  بنا،  ة 

ّ
اخلا�س نة 

ّ
املدو اأطلقنا  البداية،  يف  خّطة.  لي�ست  ال،  ب�رساحة 

ُعرفنا  �سواء.  حدٍّ  على  ة 
ّ
اأو�سطي وال�رسق  ة 

ّ
االأمريكي بالثقافتني  مّت�سلتني 

اأكرث باأّننا منيل اإىل ال�رسق االأو�سط، ونلنا ا�ستح�سان اجلميع يف العامل، مل 

 اليوم، ونحن م�رسورتان 
ّ
 عاملي

ٌ
يكن ذلك مق�سوداً اأن ي�سبح لدينا جمهور

جّداً بذلك!

M o n a  K a t t a n

INTERVIEW

دار   !Huda Beauty باسم  تحلف  ال  مّنا  َمن 
 Huda الشقيقتان  أّسستها  التي  الماكياج 
ها  عالمّيًا.  هوسًا  شّكلت   ،Mona Kattanو
ما   ،Kayali عطور  خّط  تطلق  اليوم،  هي 
لها  كان  منى  العربّية!  بالّلغة  "خيالي"  يعني 
الفضل األكبر في والدة الفكرة وتحّولها إلى 
تجربة حسّية، فهي لطالما عشقت العطور 
وحلمت بتلك الّلحظة، آمنت، غاصت في تلك 
الثقافة، ولم تدع العوائق تقف في طريقها 
هذه  في  أخيرًا!  أمنيتها  حّققت  أن  إلى 
 Mona مع  "جمالِك"  أجرتها  التي  المقابلة 
سّيدة  وموهبة  ذكاء  ستكشفين   ،Kattan

أعمال محترفة.

سّيدة أعمال 
تتبع حدسها

حوار: ماندي مرعب

ماندي مرعب ومنى قّطان
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هل عرفِت منذ البداية أّنِك ستصلين إلى اليوم الذي 
تبتكرين فيه العطور؟

 .Huda Beauty نعم، لطاملا اأردت اأن اأبتكر العطور قبل �سنوات من اإطالق

ة، 
ّ
منوذجي عطور  ل 

ّ
اأو على  ح�سلت  حني  تقريبًا،  �سنوات   8 منذ  ذلك  كان 

اليوم  اأنا  اأملك راأ�سمااًل كافيًا.  اأكن  اأّنني مل  الرغم من  وبداأت البحث، على 

، مع دعٍم من العائلة. 
ّ
م�رسورة الأّنني اأطلقت خّط العطور يف الوقت املثايل

ماذا عن استخدام مواقع التواصل االجتماعّي لتسويق 
العطور؟

 لت�سويق 
ّ
 ا�ستخدام مواقع التوا�سل االجتماعي

ّ
بالطبع، اأعتقد باأّنه من املهم

 
ٌ
العطور، لكن عليِك اأن تبيعي االإح�سا�ص والتاأثري الذي يحدثه العطر، فهو اأمر

ة. 
ّ
خمتلف و�سعب. ما زلنا نعمل على خّطة عمٍل جدي

كيف تصفين امرأة Kayali؟
 مزج العطور!

ّ
ة وحتب

ّ
 االعتناء بنف�سها، واثقة، قوي

ّ
حتب

ما هو المزيج المثالّي لـKayali؟
ة كي اأكون جّذابة، 

ّ
 للحياة اليومي

ّ
لني لدي ، لكّن املف�سّ

ّ
ما من مزيٍج مثايل

 ،
ّ
هما Elixir وVanilla. لكّنني اأعتمد Citrus للذهاب اإىل النادي الريا�سي

ات متنحِك الن�ساط. يعتمد ذلك على مزاجِك!
ّ
الأّن احلم�سي

" شراء العطور متعّلٌق 
باإلحساس، وأحيانًا ينتظر الناس 
مناسبة معّينة للقيام بذلك. لذا، 

هي صناعة مختلفة وصعبة."

نعم، 

منذ  ذلك  كان 

وبد

م�رسورة 

ماذا عن استخدام مواقع التواصل االجتماعي
العطور؟

بالطبع، 

العطور، لكن 

خمتلف و�

كيف تصفين امرأة 
حتب

ما هو المزيج المثالي
ما من 

هما 

ّأّنأن أنالأنال
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إذا عدِت بالزمن إلى 7 أو 8 سنوات، ما الذي تغّيرينه 
بطريقة تفكيرِك عن العمل بالعطور؟

قبل  اأكرث  عطوٍر  مناذج  ب 
ّ
اأجر قد  لكّنني  �سيئًا،   

ّ
اأغري اأّنني  اأظّن  ال 

اأكرث يف عامل العطور،  قت 
ّ
اإطالق املجموعة ب�رسعة. رغبت لو تعم

فاالأمر يتطّلب الكثري والكثري من الثقافة. العطر لغٌة اأخرى وخمتلفة! 

واليوم، نعتمد على م�ساعدة �رسكة Firmenich خلربتها الوا�سعة. 

مستحضرات  مجموعة  إطالق  عن  أكثر  أخبرينا 
للعناية بالبشرة، بعد الماكياج والعطور.

ال ميكنني البوح ب�سيء، فهي مفاجاأة!

ما هو سّر النجاح برأيِك؟
هناك الكثري من االأ�رسار. عليِك اأن تتمّتعي باالإ�رسار والتنظيم، واأاّل 

ة ظروف تقف يف وجه اأحالمِك!
ّ
تدعي اأي

َمن يأخذ القرار األخير، أنِت أم شقيقتِك؟ كيف تسير 
األمور عادًة؟

لدى  لكن  االآراء،  ونت�سارك  االأمور  كّل  عن  ًة 
ّ
�سوي ث 

ّ
نتحد

ة. ولدينا فريق 
ّ
الناحية االإبداعي ة من 

ّ
الروؤية املثالي �سقيقتي 

عمٍل رائع و�سامل! 

تخيفِك  هل  العطور.  صناعة  تغّيرين  بأّنِك  تقولين 
هذه المسؤولّية الكبيرة؟

ما  النا�ص  يدعم  اأن  وي�سعدين  كبرياً،  �رسفًا  ذلك  اأعترب  فاأنا  �سكراً، 

نقوم به. لالأ�سف، يف ال�رسق االأو�سط، ما زال بع�ص االأ�سخا�ص ال 

عون الن�ساء على حتقيق اأحالمهْن. ما من خطاأ يف اأن تكوين 
ّ
ي�سج

ة منزل، لكن عليِك اأي�سًا اأن تتبعي اأحالمِك!
ّ
رب

"نعمل اليوم على إطالق 
كريم للجسم والكثير 

من المستحضرات األخرى 
التي أتركها مفاجأة!" 
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إشربي الكوالجين!
كما  والعظام،  االأن�سجة   

ّ
يقوي للب�رسة،  اً 

ّ
جد  

ّ
مهم بروتني  هو  الكوالجني 

ي�ساعد على تزويد ب�رستِك باملرونة. لذلك، كّلما زادت م�ستويات الكوالجني، 

ب�رسب  يومًا  ِت 
ّ
فكر لكن هل  ال�سّن،  اأ�سغر يف  وبدوِت  اإ�رساقة وجهِك  زادت 

اأن  نن�سحِك  الفرق.  والحظي  اجلمايّل  الروتني  هذا  بي 
ّ
جر الكوالجني؟ 

كي  وذلك  فارغة،  املعدة  تكون  حني  الفطور،  قبل  ال�سباح،  يف  ت�رسبيه 

فقط  ب�رستِك  ي�ساعد  ال  الكوالجني  �رساب  اأف�سل.  ب�سكٍل  الكوالجني   
ّ

متت�ص

ة ل�سعرِك.
ّ
ة، بل اأي�سًا ي�ساهم يف منح احلجم، الكثافة والقو

ّ
على اأن تبدو �ساب

BEST 
OF

 SHISEIDO
The Collagen

 LANEIGE Youth
Collagen Drink

 MOON JUICE
 Beauty Shroom
 Vegan Collagen
 Protection
 sephora.com
58$

 CRUSHED TONIC
 Anti-Aging Collagen
Elixir

 sephora.com
105$

 GOLD
 COLLAGEN
Pure
gold-collagen.com
95$ 58$
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تحقيق موضة

المكان: Théâtre des Champs-Elysées في باريس. الحدث: عرض TommyNow لربيع وصيف 2019 من 
توقيع TOMMY HILFIGER بالتعاون، للمرة األولى، مع النجمة Zendaya التي اهتّمت بأدّق التفاصيل، 
األزياء  عرض  اّتبع  السبعينّيات!  حقبة  إلى  عودة  الزمان:  العرض!  موسيقى  إلى  والتصميم  االبتكار  من 
استراتيجّية الدار See Now Buy Now، ليوّفر لِك فرصة شراء ما يعجبِك مباشرًة من المنّصة. "جمالِك" 
   .Tommy Hilfiger كانت حاضرة واستطاعت أن تجري مقابلة مثيرة لالهتمام مع المصّمم األميركّي

يصّمم لكّل نساء العالم!

اإعداد: ماندي مرعب - ميادة اأبو خزام

TO
M

M
Y 

H
IL

FI
G

ER



JAMALOUKI.NET87

 Tommy دار  2019، قامت  ربيع و�سيف  من خالل جمموعة 

ة 
ّ
االأمريكي البوب  ثقافة  من  ات 

ّ
القوي الن�ساء  بتكرمي   Hilfiger

 Battle of Versailles ات، وبتمجيد عر�ص اأزياء
ّ
يف ال�سبعيني

يف  العر�ص  ة 
ّ

من�س لت 
ّ
حتو  .1973 �سنة  اأقيم  الذي   

ّ
التاريخي

الدي�سكو،  حقبة  من  وم�سيئة  نة 
ّ
ملو تزحلق  باحة  اإىل  باري�ص 

العر�ص  كان  احلياة.  متلوؤها  باأزياٍء  العار�سات  ظهرت 

ات 
ّ
اأيقوني �سوبرمودل  فيه  �ساركت   ،

ّ
حقيقي حفٍل  مبثابة 

مثل ات، 
ّ
والت�سعيني ات 

ّ
الثمانيني ات، 

ّ
ال�سبعيني حقبات  من 

 Beverly Johnson ،Veronica Webb وغريهما، باالإ�سافة 

 Jourdan Dunn ،Winnie Harlow العار�سات  اإىل 

البوب  جنمة  العر�ص  واختتمت  وغريهّن،   ،Anita Marshall
ات Grace Jones التي اعتمدت ت�سميم 

ّ
و�سوبرمودل الثمانيني

Thigh- وحذاء  ة 
ّ
معدني ة 

ّ
جلدي �سرتة  مع   

ّ
ذهبي  Bodysuit

امل�ساركات،  العار�سات  بني  ظهر   
ّ
وغني وا�سح  ع 

ّ
تنو  .High

اأعماٍر واأحجاٍم وب�رساٍت خمتلفة، وهذه ر�سالة لطاملا  فهّن من 

 ،Midi تنورة  راأينا  اأزياء املجموعة؟  الدار. ماذا عن  بها  اآمنت 

 Platform حذاء   ،
ّ

حريري ف�ستان   ،Trench Coat معطف 

، النق�سة املقّلمة، وغريها الكثري. 
ّ
ذهبي

Zendaya وTommy Hilfiger يف ختام العر�ص  
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To m m y  H i l f i g e r

لماذا قّررت أن تطلق عرض TommyNow  لربيع وصيف 
2019 في باريس؟

ة، كّنا يف نيويورك، لو�ص اأجنلو�ص، لندن، ميالنو، �سنغهاي، 
ّ
قمنا بجولة عاملي

طوكيو واليوم يف باري�ص. 

 See Now Buy Now أخبرنا عن استراتيجّية الشراء الفورّي
التي تّتبعونها في الدار.

ة الذي يرغب بتلبية 
ّ
ه لزبائننا من جيل االألفي

ّ
هي فر�سة للدار من اأجل التوج

مبنحهم  طلبهم  ي 
ّ
نلب نحن  رائعة.  جتارب  وبخو�ص  الحتياجاته  �رسيعة 

يتخّللها  وفريدة،  ممتعة  مذهلة،  عر�ٍص  جتربة  و�سط   
ّ

فوري ب�سكٍل  الت�سميم 

تعاون يف الكثري من االأحيان، وال اأحد يتيح هكذا فر�سة من حول العامل.

لماذا اخترت Zendaya لهذا التعاون؟
 The Greatest فيلم  يف  ت�سارك  كانت  حني   Zendaya يل  ت 

ّ
عرب

 االنغما�ص 
ّ
ا ترغب بتحقيقه يف امل�ستقبل، وقالت باأّنها حتب

ّ
Showman عم

واأ�سلوب  ة 
ّ
ب�سخ�سي تتمّتع  نا�سطة،  ة، 

ّ
مو�سيقي ممّثلة،  هي  املو�سة.  عامل  يف 

معها  والتعاون  مليون،  الـ73  متابعيها  من  ن�ستفيد  باأن  رنا 
ّ
وقر رائعني، 

مها اإىل عائلتنا.  و�سّ

إذًا، هل شاركت Zendaya في عملّية التصميم؟
ة الت�سميم، يف مرحلة الكا�ستينغ قبل العر�ص، يف اختيار 

ّ
نعم، �ساركت يف عملي

ًا. 
ّ
املو�سيقى، ويف كّل تف�سيل. ولهذا اخرتناها، فنحن ال نريد عر�سًا غري حقيقي

لن ت�سل ر�سالتِك اإن مل تكوين �سّفافة.

INTERVIEW

الحظنا منذ عقود أّن الدار تعمل على تحديث نفسها 
وأّنها منذ سنواٍت تزداد قّوًة على وسائل التواصل 

االجتماعّي، فهل هو هدفك، أن تتوّجه بطريقٍة مباشرة 
لجيل األلفّية؟

اإذا اأردِت التجديد، عليِك اأن تّتبعيه يف كّل املجاالت، لي�ص فقط يف االأقم�سة 

وو�سائل   
ّ
الرقمي العامل  من  الدار  حتديث  اإعادة  ا�ستلهمنا  وقد  واالألوان، 

، ا�ستفدنا من ذلك اإىل اأق�سى احلدود، وبتنا رائدين يف 
ّ
التوا�سل االجتماعي

هذا املجال. باالإ�سافة اإىل ذلك، لكي ن�سل اإىل امل�ستهلك، علينا اأن نتحّدث 

اإن�ساء  من   ،
ّ
الرقمي املجال  يف  عملنا  تطوير  على  رّكزنا  لطاملا  لذا  بلغته، 

باخت�سار،  بالتجزئة...  البيع  مفهوم  وتطوير  العامل،  حول  ة 
ّ
رقمي قاعاٍت 

نتطّلع اإىل التوا�سل مع زبائننا باأحدث الطرق وعلى كاّفة م�ستويات و�سائل 

، اأكان عرب اإن�ستقرام، �سناب �سات، اإن�ستقرام �ستوريز... 
ّ
التوا�سل االجتماعي

نادرًا ما نرى مصّممًا يتحّدث بالتفاصيل عن كّل تلك 
المواضيع، فتبدو أّنك تواكب كّل شيء، هل هذا األمر 

يشّكل شغفًا بالنسبة لك؟
 اأن اأكون يف الطليعة دائمًا. 

ّ
ة واأحب

ّ
 التجديد والع�رسي

ّ
نعم، الأنني اأحب

ما هو التحّدي األكبر بالنسبة لك اليوم؟
اأن  عليِك  اإذ  الت�ساميم،  وت�سنيع  امل�ستهلك،  اإىل  ه 

ّ
التوج هو  االأكرب  التحدي 

يكون  ممكنة.  جودة  اأعلى  متنحي  اأن  نف�سه  الوقت  ويف  جداً  �رسيعة  تكوين 

وقته،  انتهى  بالتجزئة  البيع  اأّن  تقول  حني  ًا 
ّ
�سلبي اأحيانًا  ال�سحافة  تاأثري 

البيع. عرب  ة 
ّ
 لكن يتوّقف على كيفي

ّ
هذا غري �سحيح، فالبيع بالتجزئة حي

 التي نّتبعها، تبقى التجربة يف الذاكرة اإىل االأبد.
ّ

ة ال�رساء الفوري
ّ
ا�سرتاتيجي

أخبرنا أكثر عن العرض.
لطاملا كّنا داراً �ساملة، واأرادت Zendaya اأن ترتجم هذه الفكرة يف العر�ص. 

ع كبري بني العار�سات، من اأحجاٍم واأعماٍر وب�رساٍت خمتلفة. 
ّ
هناك تنو

هل من الممكن أن نرى عرض الدار في الشرق األوسط؟ 
اأين علينا اأن نذهب، قويل يل، دبي اأبو ظبي؟ 

لَم ال؟ ما رأيك ببيروت، أو بالمملكة العربّية السعودّية 
التي تشهد تحديثًا اليوم؟

من دواعي �رسوري.

حوار: ماندي مرعب
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"أعتقد أّن المرأة العربّية 
تملك ذوقًا رفيعًا، تتابع 
عن كثب ما يجري حول 

العالم، وتكون السّباقة. 
حين يتعّلق األمر بالحقائب 

واألكسسوارات. هي 
األفضل!"

ة
ّ
Zendaya يف احلملة االإعالني
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 CHANEL
Side-Packs Bag

لي�ست حقيبة واحدة بل اثنتني! هذا 

الت�سميم دون �سّك، فريٌد من نوعه 

و�سكله غري م�ستهلك. ر�سدناه على 

ة عر�ص ربيع و�سيف 2019 
ّ

من�س

، اإْذ ميكن 
ّ
وبعّدة األوان. هو عملي

اعتماده من االأمام معّلقًا بحزام، كما 

. يتما�سى مع اإطالالتِك 
ّ

اأّنه ع�رسي

ة خ�سو�سًا يف ال�سفر.
ّ
اليومي

C
H

A
N
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L 
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HOTRIGHTNOW
أجدد الصيحات والتصاميم  

اعتمديها اآلن!
اإعداد: نور عرموين

لة لدى  هذه هي اجلوارب املف�سّ

النجمات! ميكن اعتمادها مع 

 Gigi مثلما فعلت 
ّ
حذاء ريا�سي

، مثل 
ّ
Hadid، اأو مع حذاء ر�سمي

.Olivia Culpo

 PRADA
Meche Knee Socks

Caroline Daur Gigi HadidOlivia Culpo

 هذا احلذاء عن الأ�سلوب 
ّ

يعب

اساسًا بن�سخات  سو�سو� و�سو�س س خ�س خ� املينيمايل
ّ
املينيمايل
ّ

أن تكوين اأن تكوين أن تكوين  أردتاأردتأردِت إذا اإذا إذا  إذا الألوان املحايدة.  إذا الألوان املحايدة. 

أة، اعتمديه باللاأة، اعتمديه بالّلأة، اعتمديه بالّلون الأحمر. أة، اعتمديه باللون الأحمر. أة، اعتمديه بالّلون الأحمر.  أة، اعتمديه باللأكرث جر أة، اعتمديه باللأكرث جر أكرث جراأكرث جر

 THE ROW
Bare Sandals

التي  والصيحات  التصاميم  كّل  جمعنا 
والتي  ميديا  السوشيال  مواقع  اكتسحت 
لموسم  العروض  منّصات  على  منها  رأينا 
كي  منها  استوحي   .2019 وصيف  ربيع 

تكوني دائما السّباقة.

Cardi B

ٍ
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 MOYNAT
Mini Vanity Bag

يعّد هذا ال�سندوق ال�سغري مبثابة 

ة. يتعّلق 
ّ
ة غري تقليدي

ّ
حقيبة م�سائي

به قفل معديّن الإكمال االأ�سلوب 

ة.
ّ
ة تام

ّ
 بحرفي

ّ
الهند�سي

Hobo Bags
أناأّنأّنأن هذه ال�صيحة لن تعود، هو  ن ظّن

َ
ن ظنمن ظنم

كل هذه احلقيبة ما زال رائجاصكل هذه احلقيبة ما زال رائجاصكل هذه احلقيبة ما زال رائجًا صخمطئ! �صخمطئ! �

م ربيع و �صيف صم ربيع و �صيف صم ربيع و �صيف  صمن �صيحات مو�صمن �صيحات مو� من �صيحات مو�صمن �صيحات مو�ص ص�ص�

إناإناإْن كنِت متلكني حقيبة مماثلة  إن.  إن.  2019
ي عنها صي عنها صي عنها  صات، انف�صات، انف�

ّ
ات، انف�عينيات، انف�عيني
ّ
عيني
ّ

عينيصعينيص صمن حقيبة الت�صمن حقيبة الت�

الغبار واعتمديها. الغبار واعتمديها. الغبار واعتمديها. الغبار واعتمديها. 

يحّدد احلزام العري�ص اخل�رس 

ويجعله يبدو اأنحف. يتما�سى 

مع كّل االإطالالت املوؤّلفة 

من ف�ستاٍن طويل اأو �سرتة 

ة.
ّ
كال�سيكي

Thick Belts

 DIOR
Diorcamp Bag

ميكن حمل هذه احلقيبة باأ�سكاٍل 

خمتلفة. خفيفة الوزن، متوّفرة بطبعة 

مونوغرام حلرف D الذي ميّثل الدار، 

نة 
ّ
كما اأّنها متوّفرت بن�سخاٍت مزي

بر�سومات الكتابة على اجلدران 

 .
ّ

بالّلون االأخ�رس وبطابٍع ع�سكري

اختاري التي تنا�سبِك!

Natalie PortmanOlivia Munn

 AQUAZZURA
Milos Sandals

ًا للنظر ب�سبب 
ّ
يخلق هذا احلذاء تاأثرياً وهمي

ته ويجعل القوام يبدو مم�سوقًا الأّّن 
ّ
�سفافي

 ،PVC كعبه عاٍل. هو م�سنوع من ماّدة الـ

فيه �رسائط تلتّف حول القدمني، لكّنه ال 

يليق اإاّل ب�ساحبة القدمني النحيلتني.

Nathalie Fanj

Thassia NavesJessica Kahawaty

Lana El Sahely

Camila Coelho

 Proenza Schouler Paco Rabanne



92JAMALOUKI.NET

ON OUR RADAR
DARIN HACHEM

 الحظنا تناقله على 
ٌ
ا�سم  ،Darin Hachem

اأزياء نا�سئة،  مة 
ّ
اأّنها م�سم اإن�ستقرام لنكت�سف 

ة، 
ّ
ة لبناني

ّ
ة االأندروجني. هي �ساب

ّ
زها هوي

ّ
متي

تاأّثرت  حيث   
ّ
االأفريقي الغابون  بلد  يف  كربت 

الطبيعة.  وان�سياب  وباألوان  هناك،  بالثقافة 

طفولتها  من  اإلهامًا  ا�ست�سّفت  اأّنها  كما 

ة 
ّ
فرن�سي مدر�سٍة  يف  در�ست  حني  ومراهقتها 

حيث كانت على ات�ساٍل بالعديد من الثقافات. 

من  املختلفة  بالثقافات  �سغفها  ولد  هنا  من 

ة، فمالت نحو 
ّ
حول العامل وخ�سو�سًا االأفريقي

مفاهيم  اإدخال  هدفها  ة. 
ّ
التقليدي االأقم�سة 

فيه  تتال�سى  حديث  نظاٍم  يف  االأو�سط  ال�رسق 

ن تاأثرياً 
ّ
احلواجز بني احل�سارات وتختلط ببع�سها لتكو

الدار  يف  �رسيكتها  هي   Fernanda Gallardo ًا. 
ّ
فني

هي  لذا  املك�سيك،  يف  ولدت  فيها،  ة 
ّ
االإبداعي واملديرة 

ة 
ّ
احلرفي ات 

ّ
العملي يف  خربة  ومتتلك  باالأقم�سة  �سغوفة 

ة ومراحل ال�سباغة. يف 
ّ
، االأقم�سة التقليدي

ّ
للن�سيج اليدوي

اجلوانب  تتمّثل خمتلف   ،2019 ربيع و�سيف  جمموعة 

فيها  نرى  والتقاليد.  الرتاث  ها 
ّ
اأهم ة، 

ّ
التجاري للعالمة 

ة 
ّ
ة، وا�ستخداٍم ملواد طبيعي

ّ
ة، األوان ترابي

ّ
تفا�سيل معدني

يف االأقم�سة مثل القطن واحلرير. نالحظ ح�سور للبّزات 

ة للمراأة. كما متتاز املجموعة 
ّ
ة التي تعطي القو

ّ
الع�رسي

دة يف �سكلها، خمتلطة 
ّ
ة، حمد

ّ
بقطٍع فيها مل�ساٍت هند�سي

املراأة  تنا�سب  ال�سارخة.  واالأخرى  الهادئة  االأوان  بني 

تها يف املو�سة.
ّ
ر فّن الثقافات وتلجاأ اإىل جمالي

ّ
التي تقد

اإعداد: نور عرموين

أسلوب أندروجين 
متأّثرًا بالثقافات

ON OUR RADARDarin Hachem
Fernanda Gallardoو
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عارضة الشهر

اأكرث  العمر، وها هي مت�سي على  الـ18 من  ما زالت يف 

ة عر�ص اأزياء منذ اأن وّقعت عقد العمل يف 
ّ

من 16 من�س

ل عر�ٍص 
ّ
اأغ�سط�ص 2018 مع وكالة  Next Model. اأو

اخلياطة  ملجموعة   Valentino لدار  كان  فيه  �ساركت 

التجربة  هذه  و�سفت   .2019 و�سيف  لربيع  الراقية 

االإن�ستقرام  على  �سفحتها  عرب  ن�رسته  بو�ست  خالل 

هذا  عن  خارجة  جتربة  اأي   Out of  This World
هو  االأخريات  االأزياء  عار�سات  عن  زها 

ّ
ميي ما  العامل. 

حّققت   .Halima Aden خطى  على  لتكون  حجابها 

بة  مت�سي 
ّ
ل عار�سة اأزياء حمج

ّ
ًا لتكون اأو

ّ
اإجنازاً تاريخي

-2020 و�ستاء  خريف  ملجموعة   Fendi ة 
ّ

من�س على 

عر�ص  افتتحت   .Hadid ال�سقيقتني  جانب  اإىل   ،2019
العديد  على  وم�ست  نف�سه  املو�سم  يف   Marc Jacobs
 Burberry ،AnnafSui منها:  نذكر  ات 

ّ
املن�س من 

اأّن  نذكر   ...Off-White ،Miu Miu ،Max Mara
عائلتها  مع  انتقلت   

ّ
ثم ال�سومال،  يف  ولدت   Ugbad

م 
ّ
خمي يف  عا�ست  ة. 

ّ
االأهلي احلرب  اندالع  بعد  كينيا  اإىل 

يف  لتعي�ص  ذلك  بعد  �سافرت  اأعوام،   9 ة 
ّ
ملد لاّلجئني 

ة، وهناك مّت اكت�سافها وانطلقت 
ّ
Lowa االأمريكي والية 

جها من املدر�سة.
ّ
بثقة يف عامل عار�ص االأزياء فور تخر

اإعداد: نور عرموين

U g b a d  A b d i

الوجه األبرز يف أحدث 
عروض األزياء
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من  بلمسٍة  كان  إذا  فكيف  اإلطاللة.  تنعش  التي  الحيوّية  باأللوان  مضيئًا  يكون  الصيفّي  الماكياج 
CHANEL! ترتفع معنوّيات سّيدة هذا الماكياج، فتقضي أوقتًا مسلّية وهي تتالعب  مستحضرات 
باأللوان، حتى أّنها ال تستخدم أحمر الشفاه الكريمّي األحمر فقط من Rouge Coco Flash للشفاه، 

بل لتلوين الجفنين والخّدين أيضًا!

  Rania Khoury :مديرة االإنتاج - Dima Farhat :تن�سيق - Vivienne Balla :ت�سوير

Annesofie Begtrup :ت�سفيف ال�سعر -  Chanel من Najette Ezzarqui :ماكياج

CHANEL م�ستح�رسات املاكياج جميعها من

 لفندق Media One يف دبي
ّ

�سكر خا�ص
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 Les 9 ظالل العيون
 Ombres Édition n°2

 Quintessence
 Baume هاياليتر

Essentiel Transparent
 Rouge أحمر الشفاه

 Coco Flash in Light Up

خاتم Pétales de Camélia من 
الذهب األصفر 18 قيراط مرّصع 
 Extrait de بالماس، وخاتم
Camélia من الذهب الوردّي 18 
قيراط مرّصع بالماس، كالهما 
من مجموعة Camélia  من 
CHANEL Fine Jewelry
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 Rouge أحمر الشفاه
 Coco Flash in Casual
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أحمر الشفاه 
 Rouge Coco
Flash in Fire
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 Baume هاياليتر
 Essentiel Transparent

 Baume هاياليتر
 Essentiel Sculpting

 Rouge أحمر الشفاه
Coco Flash in Furtive
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 Rouge أحمر الشفاه
Coco Flash in Ultime

أقراط de Camélia  من 
18 قيراط مرّصعة  الذهب 
  Camélia بالماس، من مجموعة
CHANEL Fine Jewelry من

الوردّي
Extrait
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أغّير  هل  شعري؟  أقّص  هل  الحيرة:  معه  وحّلت  الجديد،  الموسم  أتى 
التي ظهرت  الشعر  إلى صيحات  اإللتجاء  بّد من  لونه؟ كيف أسّرحه؟ ال 
تتخّلي  أن  عليِك  يجب  لكن   .2019 وصيف  ربيع  عروض  منّصات  على 
بالمقابل عن ألوان شعٍر وتسريحاٍت لم تعد رائجة. إن كنِت كالسيكّية أو 
جريئة، فهذا الدليل سيفيدِك الختيار القرار الصحيح الذي يناسب ذوقِك.

دليلِك الكامل لصيحات وألوان 
الشعر لهذا الموسم

اإعداد: جويل الدكا�ش

HAIR GUIDE
YOUR SS19
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ACCESSORIES

Biggest Trends

فقط  لي�ش  ن 
ّ
تزي ة، 

ّ
الأنثوي العقدة 

الأزياء، اإّنا ال�شعر. ل تتخّلي عنها 

من  م�شنوعة  كانت  اإذا  خ�شو�شًا 

اإبداعًا  اأكرث  تكوين  ل  مَل  املخمل. 

ة 
ّ

من�ش على  كما  اثنتني  وتعتمدي 

Emilia Wickstead؟

BOWS

يكّلل   
ٌ
تاج هو  الأك�ش�شوار  هذا  وكاأّن 

عندما  �شحم.  حجمه  لأّن  الراأ�ش 

�شتظهر  وجهِك،  عن  �شعرِك  ترفعني 

.
ّ
ة تام

ّ
مالحمه بو�شوٍح وجمالي

 OVERSIZED
HEADBANDS

Benoît Missolin

Jennifer Behr

Danielle Bernstein

Margot Robbie

PR
A

D
A

SI
M

O
N

E
 R

O
C

H
A

RY
A

N
 L

O

E
M

IL
IA

 W
IC

K
ST

E
A

D
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حتى  الورود...   
ّ
ثم الورود 

�شتكون  فهي  بها،  بالغِت  لو 

ة! 
ّ
الرومان�شي اإطاللتِك  حليفة 

هي  الفو�شيا  بلون  الورود 

الأكرث رواجًا.

ة؟ 
ّ
غجري اإىل  لِك 

ّ
�شتحو املو�شة  اأّن  يومًا  لِت 

ّ
تخي هل 

ومنحته  الأ�شلوب  هذا   Tom Ford دار  اأتقنت 

.
ّ

ة بوجود ماكياج ال�شموكي القوي
ّ
جاذبي

ROSES

 STATEMENT
HAIR CLIPS

SILK HEADBANDS

للتعبري  ال�شيحة  هذه  ا�شتغّلي 

املكتوبة  الر�شالة  اآرائِك!  عن 

اأ�شبحت  الأبي�ش  التي�رشت  على 

م�شتهلكة كثرياً، للتغيري، ما عليِك 

اإىل  قوله  تريدن  ما  نقل  �شوى 

ن �شعرِك.
ّ
البكل التي تزي

A
SH

LE
Y

 W
IL

LI
A

M
S

R
O

D
A

R
T

E

T
O

M
 F

O
R

D

LE
LA

 R
O

SE

JW
 A

N
D

E
R

SO
N

D
O

LC
E

 &
 G

A
B

BA
N

A

صيحات الشعر

Aimee Song

 Julia Clancey
matchesfashion.com

Etro
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ل�شالح   
ّ

القوي الأ�شقر  عن  تخّلي 

لون  ت�شبه  التي  الفاحتة  جاته 
ّ
تدر

اللون  هذا  ينا�شب  القمح.  �شنابل 

�شاحبة الب�رشة البي�شاء.

جاته. 
ّ
 بكّل تدر

ّ
مل تبطل مو�شة ال�شعر الزهري

كالباربي  تبدي  اأن  تريدين  كنِت  اإذا 

اإطاللت  اأردِت  اإذا  ا 
ّ
اأم كاماًل،  فا�شبغيه 

ين فقط اأطراف اخل�شالت.
ّ
ة فلو

ّ
ع�رشي

Antique Gold

PINK HUES

الح 

لون  ت�شبه  التي  الفاحتة  جاته 

اللون  هذا  ب 

Antique Gold

 V
A

LE
N

T
IN

O

JO
N

A
T

H
A

N
 S

IM
K

H
A

I

M
A

R
C

 JA
C

O
B

S

G
IA

M
BA

T
T

IS
T

A
 V

A
LL

I

ني لون ال�شعر الربتقايّل 
ّ
اإذا كنِت حتب

لكن تخافني اأن يبدو مبتذًل، ما عليِك 

 
ّ
النحا�شي اللون  اإىل  الإلتجاء  �شوى 

كما فعلت موؤّخراً مايا دياب. 

Dusty Copper

COLORS

هيفاء وهبي

مايا دياب

Taylor Swfit

Rosie Huntington-Whiteley

H
E

R
M

È
S

A
LB

E
R

T
A

 F
E

R
R

E
T

T
I
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هو  ال�شعر  على  الأزرق  اللون 

اأن 
ّ
ن يتجر

َ
، قليالٌت هّن م

ٌ
خيار

على اّتخاذه. لكن هذا املو�شم 

نحو  مائل  الثلج،  بتاأثري  هو 

اللون الأبي�ش.

Iced Blue

M
A

R
C

 JA
C

O
B

S
M

A
R

C
 JA

C
O

B
S

، لكن بتاأثري النيون. 
ّ
، فو�شيا، بنف�شجي

ّ
اأ�شفر، برتقايل

هذه هي روح ال�شباب واملرح التي ل متوت!

Neon

A
SH

LE
Y

 W
IL

LI
A

M
S

JU
N

YA
 W

A
T

A
N

A
B

E

T
H

E
 B

LO
N

D
S

Lady Gaga

هذه هي روح ال�شباب واملرح التي 

 JULIEN FAREL
Vitamin Shampoo
net-a-porter.com 

 ORIBE Shampoo for
Beautiful Color

 TRESEMMÉ
 Botanique Color

 Vibrance and
 Shine Sulfate Free

Conditioner

صيحات الشعر
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�شعر بوكاهانت�ش الأ�شود والطويل يجتاح 

 Kim Kardashian اجلمال.  عامل 

خ�شالت  برتكيب  املعجبات  من  هي 

الإك�شتن�شان التي ي�شل طولها اإىل الأر�ش!

ة 
ّ
احلر للمراأة  هي  ة 

ّ
الق�ش هذه 

ة الأوقات 
ّ
وامل�شتقّلة، وتكون يف اأكرثي

مثل  الأندروجني  اأ�شلوب  ل�شاحبة 

.Kristen Stewart

Long Extensions
Super Short

A
LI

C
E

 +
 O

LI
V

IA

V
E

R
SA

C
E

G
IV

E
N

C
H

Y

K
A

T
E

 S
PA

D
E

G
U

C
C

I

Katy Perry

Lucy HaleDua Lipa

Kristen Stewartشريين عبد الوهاب�

Kim Kardashian

ة �شعر 
ّ

بعد اأن ظّلت لفرتٍة طويلة ق�ش

ت�شل  التي   
ّ

اأي كثرياً،  رائجة   Lob
اإلقاء  وقت  الكتفني، حان  اإىل حدود 

الق�شرية   Bob ة 
ّ

ق�ش على  ال�شوء 

ة 
ّ
الربيطاني ة 

ّ
املغني بها  ز 

ّ
تتمي التي 

مريحة  ة 
ّ

ق�ش األي�شت   .Dua Lipa
و�شهلة الت�رشيح؟

Short Bob

CUTS

�شعر م�شتعار من

Freedom Couture
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 STYLES

ذيل  �شكل  على  �شعرِك  اأربطي 

مل�شة  اأ�شيفي  لكن  ح�شان 

مراعيًة  لتكوين  الأمام  رطبة من 

ملو�شة �شعر هذا املو�شم.

على  ال�شغرية  ال�شفائر  ت�رشيحة 

تنتقل  �شيحٌة  ة، 
ّ
الأفريقي الطريقة 

هي   Beyoncé اآخر.  اإىل  مو�شٍم  من 

اعتمادها  عن  تكّف  ل  التي  النجمة 

من فرتٍة اإىل اأخرى.

Cornrows

�شيحة  باتت  ة 
ّ
الطبيعي ال�شعر  جات 

ّ
متو

ة تعتدمها كّل ن�شاء العامل! 
ّ
كال�شيكي

Natural Waves Beyoncé

Kim Kardashian

Emily Ratajkowski

جويل مردينيان

PR
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L 
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T
O

صيحات الشعر

 L'ORÉAL PARIS
 Studio Line Mega

Spritz

 BUMBLE AND
 BUMBLE

Bb.Gel

 Slicked Back
Ponytail
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Trends To Leave Behind

Bella Hadid

إليِك الئحة صيحات وألوان الشعر التي يجب أن تتخّلي عنها في 
موسم ربيع وصيف 2019:

مجّفف الشعر! ألّن 
الشعر الرطب رائج جّدًا

قّصة الشعر القصيرة 
غير المتوازية في الطول

غّرة الشعر االصطناعّية الفرق الجانبّي المنخفض

الخصلتان المنسدلتان 
أمام الوجه

الكعكة العالية 
والمبعثرة

C
A

LV
IN

 K
LE

IN

Emma Stone

Selena Gomez Meghan Markle Mollie King

Kendall Jenner

لون الشعر البالتينّي

Cara Delevingne

Kylie Jenner
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مقابالت

حلمه  تحقيق  على  يثابر  الجمال،  عالم  في  كبيرًا  شغفًا  اإلنسان  يملك  حين 
حتى لو أصبح في عمر الـ90! هذه حالة سّيدات ورجال األعمال الذين اخترناهم 
بالبشرة،  العناية  أو  الماكياج  مجال  في  كبيرة  خبرًة  نالوا  العربّي،  عالمنا  من 
بالطبع،  النساء.  حاجات  على  مبنّية  بهم،  خاّصة  دور  إطالق  فترٍة  بعد  وقّرروا 
الطريق لم تكن خالية من المطّبات، لكن هي التي زادتهم إصرارًا للوصول إلى 
أهدافهم. أال تملكين الفضول لمعرفة أسرارها خالل مسيرتهم نحو النجاح؟

رّواد األعمال يف عالم 
الجمال، ما هي أسرارهم؟

اإعداد: جووي غ�شطني
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B a s s a m  F a t t o u h

كيف بدأت مسيرتَك المهنّية، وما هي الذكرى 
األعّز على قلبَك؟

�شت بهذا 
ّ

لطاملا اأحببت الفنون، الألوان وكّل ما يتعّلق باجلمال، لذلك تخ�ش

ة كخبري ماكياج. اجنذبت العديد من النجمات 
ّ
 بداأت حياتي املهني

ّ
املجال، ثم

امراأة  ة 
ّ
اأي اأرى  عندما  لديهْن.  ل  املف�شّ اخلبري  بالتايل   

ُ
واأ�شبحت عملي،  اإىل 

 اأجمل ذكرى 
ّ
 عن الر�شى، هي بالن�شبة اإيل

ّ
تغادر ال�شالون مع ابت�شامٍة تعرب

ة ثمينة.
ّ
عاطفي

ما كانت نقطة التحّول التي جعلتَك ما أنت عليه اليوم؟
لطاملا اأحببت عملي واأحببت م�شاركته مع العامل، لذا عملت على العديد من 

ة 
ّ
ل من اأطلق حملة ATL يف املنطقة العربي

ّ
خطط الت�شويق للرتويج له. كنت اأو

امل�شتهدف.  جمهورها  اإىل  والو�شول  ة 
ّ
جتاري لعالمة  الرتويج  تهدف  التي 

ة و�شاهمت يف و�شعي اأكرث واأكرث حتت الأ�شواء.
ّ
خلقت هذه احلملة �شج

INTERVIEW

محترف على الصعيدين الفنّي والتسويقّي
بأنامله المحترفة ومخّيلته الواسعة، تمّكن خبير الماكياج اللبنانّي 
داره  أطلق  أن  بعد  خصوصًا  العالم،  على  التأثير  من  فّتوح  بّسام 
إلطالالت  مرادفًا  اسمه  أصبح   .BASSAM FATTOUH الخاّصة 
النجمات العربّيات ومرجعًا للماكياج الذي ال يلغي مالمح الوجه، بل 

يبرزها بفنّية واحتراف. كيف كانت مسيرته؟

ما كان أكبر تحدٍّ بالنسبة إليَك؟
ة من ال�شفر تكون قادرة على مناف�شة الدور 

ّ
اإطالق عالمة جمالي

هذا  قدر  على  كنت  اإّنني  اأقول  اأن  ي�شعدين  ة. 
ّ
العاملي ة 

ّ
اجلمالي

ي.
ّ
التحد

ما هي النصيحة التي تقّدمها لبّسام الشاّب 
عندما كان في العشرين من عمره؟

ل تتوقف عن ال�شعي وراء اأحالمَك مهما كانت كبرية، لأّنَك �شت�شل 

اإليها يومًا ما!

ماذا تتمّنى لو كنَت تدركه منذ البداية؟
يف  اختربته  ما  عي�ش  �شاأختار  الوراء،  اإىل  الزمن   

ّ
بي عاد  اإْن 

م�شريتي خطوة بخطوة و بالطريقة نف�شها، لكّنني كنت رّكزت اأكرث 

اهتمامي  �شببت  اليوم،  حتى  عملي.  من   
ّ

التجاري اجلانب  على 

فقط على تطوير املنتجات وعلى اجلانب الفّني من عملي.

ما هي وصفة النجاح؟
ت�شبق  الأمام  اإىل  بخطوة  والقيام  داً 

ّ
جي اجلمهور  على  ف 

ّ
التعر

للدار   
ّ
ة الهتمام باجلانب اجلمايل

ّ
اأهمي اأن نن�شى  توّقعاته، دون 

ة اإىل املراأة.
ّ
والعمل بذكاء لنقل الروؤية املثالي

 BASSAM FATTOUH
Strobing Highlighter

 Taleedah Tamerق املاكياج لـ
ّ
يطب

خالل جل�شة ت�شوير لـ"جمالِك"

 Sara Sampaioق املاكياج لـ
ّ
يطب

JamaloukiCon خالل حدث

 BASSAM
 FATTOUH
The Blur Kit
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A m n a  A l  H a b t o o r

كيف بدأِت مسيرتِك المهنّية، وما هي الذكرى
األعّز على قلبِك؟

اأكرث  ال�شغف  هذا  نا  الراحلة!  والدتي  بذكرى  يتعّلق  للعطور  ي 
ّ
حب

اأتذكر  التي جعلتني  ة 
ّ

الوقت، ما دفعني لبتكار خلطاتي اخلا�ش مع 

اإىل فرتة معيّنة  العودة  اأحببت فكرة  حلظات ذات مغزى يف حياتي. 

كان  �شنعته،  عطٍر  ل 
ّ
اأو ماألوفة.  رائحة  تن�ّشق  خالل  من  احلياة،  من 

اليوم  بات  العطر  هذا  لل�شيوف.  ة 
ّ
كهدي ووّزعته  زفايف  فرتة  خالل 

تكون  اأن  يجب  بالطبع،   .Infinity ويدعى   Arcadia دار  من  جزءاً 

هذه امل�شرية م�شحوبة باخلربات، لذلك �شاركت بالعديد من الدورات 

ٍة اأخرى، هناك العديد 
ّ
ة بالعطور يف لندن ونيويورك. من جه

ّ
اخلا�ش

ال�شبب  هذا  يكون  قد  واحدة،  اختيار   
ّ
علي ي�شعب  الذكريات،  من 

اأو  ذكرى  ميّثل  عطر  كّل  لأّن   ،Arcadia دار  اإطالق  وراء   
ّ
الرئي�شي

نة من حياتي.
ّ
مرحلة معي

INTERVIEW

عطري، إحساس...
تأّثرت الشاّبة اإلماراتّية أمنى الحبتور بوالدها كثيرًا وقّررت خوض 
العطر.  وهو  حسّي،  منتٍج  خالل  من  لكن  األعمال،  عالم  غمار 
الروح،  تنعش  التي  والذكريات  الصادقة  بالمشاعر  تؤمن  ألّنها 
النابعة من تجارب خاّصة   ARCADIA أطلقت مجموعة عطور 
والتي تحترم البيئة، إْذ إّنها ال تتّم تجربتها على الحيوانات. ما هو 

هدفها ورؤيتها في هذا المجال؟

ما كانت نقطة التحّول التي جعلتِك ما أنِت عليه 
اليوم؟

ل يف حياتي، بل 
ّ
ما اأنا عليه اليوم ل يتعّلق بالعديد من نقاط التحو

بني مّني. عائلتي دعمتني كثرياً، خ�شو�شًا والدي، 
ّ
بالأ�شخا�ش املقر

قي، 
ّ
تفو يف  �شاهمت  الأعمال،  عامل  يف  ة 

ّ
قوي ات 

ّ
ا�شرتاجتي عّلمني 

احل�شول على فر�ش عمل واأن اأكون من بني الأف�شل. 

ما كان أكبر تحدٍّ بالنسبة إليِك؟
ٍة 

ّ
ن يتن�ّشقها! من جه

َ
، بل اأي�شًا مب

ّ
ابتكار عطور ل تبّث احلنني فقط يف

هي  الإناث،  اأو  للرجال  ًا 
ّ
ح�رشي �شة 

ّ
خم�ش لي�شت   Arcadia اأخرى، 

 وجميل.
ّ
اإح�شا�ش خام

ما هي النصيحة التي تقّدمينها ألمنى الشاّبة عندما 
كانت في العشرين من عمرها؟

بالتاأكيد، كنت قلت لنف�شي اأن اأكون مغامرة وجمازفة اأكرث!

ماذا تتمّنين لو كنِت تدركينه منذ البداية؟
اأمتنى لو عرفت اأن املخاطرة لي�شت اأمراً خاطئًا! اإْن نظرت اإىل الوراء، 

فاإّن اأف�شل قراٍر اّتخذته على الإطالق كان املجازفة.

ما هي وصفة النجاح؟
.Arcadia جناح 

ّ
املفتاح هو ابتكار ما هو فريد وموؤّثر، وهذا هو �رش
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N a t a s h a  Z a k i

كيف بدأِت مسيرتِك المهنّية، وما هي الذكرى األعّز 
على قلبِك؟

األعب  كنت  حني  الـ15،  عمر  يف  ة 
ّ
اجلمالي للم�شتح�رشات  ي 

ّ
حب اكت�شفت 

الت�شوير  در�شت  الـ17،  يف  اأ�شبحت  عندما  والدتي!  مب�شتح�رشات 

اأكرث  ا 
ّ
اأم بالإعالم.   

ّ
اخلا�ش واملاكياج  باملو�شة   

ّ
اخلا�ش  

ّ
الفوتوغرايف

املتاجر.  يف  م�شتح�رشاتي  روؤية  هي  قلبي،  يف  اأحملها  ة 
ّ
عاطفي ذكرى 

ة، واأنا 
ّ
ة املّتحدة هي الداعم الأكرب للمواهب ال�شاب

ّ
دولة الإمارات العربي

ممتّنٌة لها اإىل الأبد.

ما كانت نقطة التحّول التي جعلتِك ما أنِت عليه اليوم؟
انتقلت اإىل دبي واأردت اأن اأترك ب�شمتي يف عامل اجلمال. اأعتقد اأّن هذه 

ة وجتاربي 
ّ
ل يف حياتي، علمًا اأن حياتي املهني

ّ
النقلة كانت نقطة التحو

اأنا  اأنا عليه اليوم.  ة �شاعدتني للو�شول اإىل ما 
ّ
يف لندن كخبرية جمالي

ة.
ّ
اأوؤمن ببناء اأ�ش�ٍش قوي

INTERVIEW

الحقُت حلمي حتى النهاية
الشاّبة  بدايات  في  أساسّيًا  جزءًا  شّكلت  الفرص،  مدينة  لندن 
 .Pat McGrath المصرّية ناتاشا، حيث عملت مع خبيرة الماكياج
مجموعة  أطلقت  هناك  أحالمها،  تحقيق  ساحة  كانت  دبي 
مجموعة  لتضّم  يوم،  بعد  يومًا  وتطّورت  اصطناعّية  رموٍش 
 GLOSSY دارها  جناح  تحت  الماكياج  مستحضرات  من  كبيرة 

MAKE UP التي ترضي المرأة العربّية خصوصًا.

ما كان أكبر تحدٍّ بالنسبة إليِك؟
اته للعلن، 

ّ
 م�شاركة خ�شو�شي

ّ
 ل يحب

ّ
ال�شو�شيال ميديا! اأنا �شخ�ش

واأحيانًا  �شيئًا  اأن�رش  الأحيان  بع�ش  لذا،  ال�شيء.  بع�ش  ة 
ّ
ومزاجي

 Glossyاأخرى اأختفي. اأحيانًا اأ�شعر اأّنني اأريد فقط ن�رش ما يتعّلق بـ

Make Up، لكن اأحيانًا اأخرى اأريد اأن اأكون حتت الأ�شواء، كوين 
ال�شخ�ش املوجود وراء هذه الدار واأحتاج اإىل اإظهار موهبتي.

ما هي النصيحة التي تقّدمينها لناتاشا الشاّبة عندما 
كانت في العشرين من عمرها؟

نف�شها!  بامل�شرية  قمت  لكنت  الـ20،  عمر  اإىل  العودة  ا�شتطعت  لو 

اعتقدت �شابقًا اأّن مهنة خبرية ماكياج لن تكون مر�شية لعائلتي، 

لذا اأطلقت يف عمر الـ20 عالمة اأزياء، متمّنيًة لو كانت للماكياج! 

اآمني اإذاً باأحالمِك واختاري الجّتاه الذي تريدينه.

ماذا تتمّنين لو كان موجودًا منذ البداية؟
و�شلت اإىل ما اأنا عليه اليوم مبفردي ولن اأنكر اأّن الأمر كان �شعبًا 

.
ّ

 �رشيك جتاري
ّ

للغاية. اأمتّنى لو كان لدي

ما هي وصفة النجاح؟
ت�شميم  العالقات،  بناء  بينها  من  العوامل:  من  العديد  هناك 

الدائم على كّل ما  م�شتح�رشات عالية اجلودة، حتديثها والّطالع 

ة!
ّ
ية امل�شداقي

ّ
هو جديد، دون اأن نن�شى اأهم
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S a r a  C h e m s e d d i n e

كيف بدأت مسيرتِك المهنّية، وما هي الذكرى 
األعّز على قلبِك؟

تدريٍب  عرب  بالب�رشة  العناية  م�شتح�رشات  عامل  يف  ة 
ّ
املهني حياتي  بداأت 

اإىل املغرب،  ة. خالل رحلٍة 
ّ
قمت به كخبرية يف جمال التكنولوجيا احليوي

ة 
ّ
ة مثالي

ّ
 امل�شتخدم ل�شياغة م�شتح�رشات طبيعي

ّ
ن الرئي�شي

ّ
اكت�شفت املكو

للعناية بالب�رشة: زيت بذور الكمرثى ال�شائكة. هو زيت نادر، يحتوي على 

ًا بطبيعته، لكن 
ّ
ية ممكنة من الفيتامني E. اأنا ل�شت �شخ�شًا عاطفي

ّ
اأعلى كم

اأقرب ذكرى اأحملها يف قلبي، هي ال�شتمرار بالرغم من امل�شاعب وحلظات 

الف�شل الكثرية. متّتعت بروؤيٍة ومهاراٍت فّنية، لكّنني افتقرت اإىل املعرفة حول 

. تعّلمت الكثري من خالل التجارب والأخطاء، لكن 
ّ

ة اإطالق عمل جتاري
ّ
كيفي

 من ذلك، اأّنني بنيت الثقة يف امل�شتح�رشات التي اأن�شاأتها.
ّ
الأهم

INTERVIEW

ال تساومي على أّي شيء
العزم واإلرادة، صفتان تلّخصان شخصّية سّيدة األعمال المغربّية 
المختّصصة   REPÈRE CARE دار  صاحبة  الدين،  شمس  ساره 
بالعناية بالبشرة. تعتقد ساره أّن عالم الجمال يخطو نحو طريق 
المنتشر، من هنا القت فرصتها  االستدامة، وذلك بسبب الوعي 
إلطالق مستحضراٍت صديقة للبيئة، تحتوي على مكّوٍن سحرّي، 

ما هو؟

ما كانت نقطة التحّول التي جعلتِك ما أنِت عليه اليوم؟
ما  كّل  رغم  والنزاهة،  اجلودة   

ّ
يخ�ش ما  يف  بروؤيتي  كي 

ّ
مت�ش اأن  اأعتقد 

يف  لكن  اأكرب،  التكلفة  تكون  قد  م�شريتي.  يف  ل 
ّ
حتو نقطة  هو  واجهته، 

لت اإليه.
ّ

نهاية املطاف، اأنا فخورة مبا تو�ش

ما كان أكبر تحدٍّ بالنسبة إليِك؟
 .

ّ
ر العمل ب�شكٍل �شحي

ّ
 من تطو

ٌ
يات طوال الوقت، وهذا جزء

ّ
اأواجه التحد

عندما  الشاّبة  لساره  تقّدمينها  التي  النصيحة  هي  ما 
كانت في العشرين من عمرها؟

 
ٌ

اإذا قال يل �شخ�ش اإّنها روؤيتي واأهدايف.  اأن تثق بحد�شها، ول ت�شت�شلم! 

ما اإّنني عاجزة عن اإمتام هذا الأمر مثاًل، فهذا فقط لأّنه ل ي�شتطيع هو 

!
ّ
القيام به. قيوده وحدوده ل تنطبق علي

ماذا تتمّنين لو كنِت تدركينه منذ البداية؟
البداية،  التي واجهتها منذ  العقبات  لو كنت على يقنٍي بكّل  اأّنني  اأعتقد 

الأخطاء  من  التعّلم  هو  الختبار،  هذا  يف  �شيٍء  اأجمل  بنف�شي.  ل�شككت 

م، وهي الوحيدة لتحقيق 
ّ
ة للتقد

ّ
التي نقوم بها. اكت�شاف طريقِك اخلا�ش

النجاحات!

ما هي وصفة النجاح؟
املثابرة وال�شرب! هناك الكثري من الأعمال التي عليِك القيام بها، عليِك 

عات" يف البداية وال�شتمتاع مبا تفعلينه.
ّ
"اعتماد العديد من القب
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M o u n a  A b b a s s y

كيف بدأت مسيرتِك المهنّية، وما هي الذكرى 
األعّز على قلبِك؟

العام  يف  ة 
ّ
للمعلوماتي �رشكة  يف  ت�سويق  خبرية  كم�ساعدة  م�سريتي  بداأت 

 يف املغرب يف العام نف�سه 
ّ
 للتعليم العايل

ّ
جت من املعهد الدويل

ّ
2005. تخر

الّلحظات   
ّ

يخ�ص فيما  العمل.  بداأت  فرتٍة  وبعد  دبي،  يف  لزوجي  وان�سممت 

ة، ال �سّك اأّن والدة ابني يف العام 2011 هي من اأكرث الّلحظات املوؤّثرة 
ّ
العاطفي

يف حياتي.

ما كانت نقطة التحّول التي جعلتِك ما أنِت عليه اليوم؟
ى اإىل �سللي ب�سكٍل 

ّ
يف �سّن العا�رشة، اأ�سبت مبر�ص Guillain-Barre الذي اأد

ة للبقاء على قيد احلياة والعي�ص 
ّ
الرقبة حتى االأ�سفل. قاتلت ب�سد كامل، من 

ة مبا فيه 
ّ
اأن اأكون قوي ، وكانت هذه التجربة مبثابة در�ص يل: 

ّ
ب�سكٍل طبيعي

ر عائلتي التي �ساندتني. 
ّ
الكفاية لتحقيق ما اأريد واأن اأقد

INTERVIEW

خبيرة الخلطات الطبيعّية المغربّية
المغربّية  األعمال  سّيدة  قاموس  في  استسالم  كلمة  ترد  لم 
تشاهد  كانت  المغرب،  في  طفولتها  في  العّباسي!  منى 
السّر  أّن  فاكتشفت  جمالّية،  خلطاٍت  يحّضرن  كيف  النساء 
الوقت  وأصبح  أفكارها  طّورت  الوقت،  مرور  بعد  الطبيعة.  هو 

 !IZIL مناسبًا إلطالق دارها

ما كان أكبر تحدٍّ بالنسبة إليِك؟
يكون  لن  احلياة،  قيد  على  للبقاء  فيها  تقاتلني  نقطٍة  اإىل  ت�سلني  حني 

هناك حتدٍّ اأ�سعب! ما دامت عائلتي واأ�سدقائي اإىل جانبي، فاأنا قادرة 

على غلب ال�سعوبات.

عندما  الشاّبة  لمنى  تقّدمينها  التي  النصيحة  هي  ما 
كانت في العشرين من عمرها؟

لكنت اأخربتها اأّن كّل �سيٍء يحدث ل�سبٍب ما، واأن تكون اأكرث �سرباً.

ماذا تتمّنين لو كنِت تدركينه منذ البداية؟
ة، جعلني ما اأنا عليه اليوم. لو كنت 

ّ
رت به خالل حياتي املهني

ّ
كل ما مر

مة!
ّ
اأعرف اأكرث من ذلك، لكنت فقدت بع�ص الدرو�ص القي

ما هي وصفة النجاح؟
قد  الن�سائح  هذه  لكّن  ناجحة،  دار  الإن�ساء  ة 

ّ
�سحري و�سفة  هناك  لي�ص 

ت�ساعد البع�ص: 

•ال يجب الرتكيز على بيع املنتج للم�ستهلك، بل على اإيجاد حلٍّ مل�سكلته. 
ة، وراأيِك ياأتي الحقًا. 

ّ
•اال�ستماع اإىل امل�ستهلك هو االأولوي

بداًل  قراراتِك  على  معتمدًة  ال�سوق،  احتياجات  مع  ف 
ّ
للتكي مرنة  •كوين 

من معتقداتِك. 

ة هو اأ�سبه باإجناب مولوٍد جديد، الأّنه مبثابة اإجراٍء 
ّ
•اإطالق عالمة جتاري

طويل يتطّلب الكثري من الت�سحيات للو�سول اإىل النجاح. 

ية 
ّ
اأهم نن�سى  اأن  دون  داعمني،   

َ
بخرباء اال�ستعانة  اأي�سًا   

ّ
املهم •من 

االأ�سخا�ص  باأعداد  �ستتفاجئني  هنا  احلاجة،  كّلما دعت  امل�ساعدة  طلب 

ين مل�ساعدتِك. 
ّ
امل�ستعد

ية اإبقاء املال، حتت ال�سيطرة.
ّ
•اأخرياً، ال تن�سي اأهم
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بحماسٍة   2019 وصيف  ربيع  بموسم  نرّحب 
بصيحات  التالعب  نستطيع  خالله  ألّن  كبيرة، 
باقة  لِك  إخترنا  المسلّية.  والشعر  الماكياج 
واألخرى  التجميل  مستحضرات  العطور،  من 
أنِت  تشاركينا  لكي  بالبشرة  بالعناية  الخاّصة 

أيضًا هذا الشغف بالجمال.

مستحضرات الجمال 
تستقبل الصيف

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

Elie Abi Hanna :ت�سوير

4

3

2

1

1-GUERLAIN L’Essentiel Natural Glow 
Foundation in 05N
2-DIOR Dior Forever Skin Glow in Neutral
3-YVES SAINT LAURENT Touche Éclat 
Le Teint in Cool Almond
4-HOURGLASS Vanish Seamless Finish 
Foundation Stick in Warm Beige
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َمن قال إّن الحصول على سحنٍة مشرقة وخالية 
ممكن  ذلك  صعبة؟  خطوة  هو  التصّبغات  من 
مع وجود مستحضرات كريم األساس المبتكرة. 
واحدة  بدرجٍة  دكنة  أكثر  أساس  كريم  إختاري 
شاحبة.  تبدو  ال  كي  الحقيقّي  بشرتِك  لون  من 
وال  الشمس،  ألشّعة  كثيرًا  وجهِك  تعّرضي  ال 
قبل  الشمس  من  الوقاية  كريم  وضع  تنسي 

تطبيق الفاونديشن.

سحنة متقنة 
وصحّية

5-MAX FACTOR X RAMI KADI 
MAISON DE COUTURE Facefinity 
Compact Foundation in Ivory
6-HUDA BEAUTY #FauxFilter 
Foundation in Vanilla
7-GIORGIO ARMANI BEAUTY 
Power Fabric Foundation Balm in 5
8-M.A.C Studio Fix Fluid SPF 15 
in N6.5

7

8

5

6
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مع تفّتح أزهار الربيع، عادت صيحة أحمر 
الواجهة!  إلى  الزهرّي  باللون  الشفاه 
بهذه  رومانسّية...  مشرقة،  مضيئة، 
اللون  هذا  تدّرجات  نصف  الكلمات 
والتركيبة  اللون  اختاري  والمرح.  األنثوّي 

األنسب لِك من هذه المجموعة.

قبالت وردّية

1-CHANEL Rouge Coco Flash in Beat
2-GIVENCHY Gloss Interdit Vinyl in Electric 
Pink Révélateur 
3-DIOR Dior Addict Lip Glow To The Max in 
Holo Purple
4-GUERLAIN KissKiss Shaping Cream 
Lip Colour in Lilac Moon
5-M.A.C Lipstick Pretty Punk in Glamour of 
Punk
6-LANCÔME L’Absolu Rouge Drama Matte 
in Obsessive Red
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1-BOTTEGA VENETA L’Absolu 
Eau de Parfum
2-DIOR Miss Dior Eau de Toilette
3-TRUSSARDI Sound Of  Donna 
Eau de Parfum
4-GUERLAIN Mon Guerlain Eau 
de Toilette

كنِت  إذا  فكيف  هوّيتِك،  هو  عطرِك 
تحتاجين  أنِت  حّرة؟  شخصّية  صاحبة 
مثل   حضورِك  تثّبت  قوّية  نفحاٍت  إلى 
جناحيِك  افردي  الصندل...  البتشول، 

وانطلقي!

نفحات الحرّية
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1-CHANEL Rouge Coco Flash in Boy
2-GIVENCHY Le Rouge Mat in Nude 215
3-YVES SAINT LAURENT Rouge Pur Couture 
The Slim Matte Lipstick 
in Nu Incongru
4-BASSAM FATTOUH Matte Tricks
 in Bride Lips
5-GIORGIO ARMANI BEAUTY 
Rouge D’Armani Matte in Fatale
6-GUERLAIN Rouge G de Guerlain 
The Matte Lipstick Shade in N4
7-LANCÔME L’Absolu Rouge 
in Drama Matte
8-HUDA BEAUTY Power Bullet 
Matte Lipstick in Graduation Day

يهم!  ال  حيادّي؟  أم  برتقالّي  زهرّي، 
األنسب  الدرجة  تختاري  أن  فاألهّم 
رائجة.  جميعها  دامت  ما  لمزاجِك، 
بين  جمياًل  مزيجًا  خلق  أيضًا  يمكنِك 

لونين في آن.

7فاكهة الموسم 1

8

6

23

4

5
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1-CHANEL Hydra Beauty Camellia Water 
Cream
2-SISLEY PARIS Sisleyouth Anti-Pollution 
Energizing Super Hydrating Youth Protector
3-DIOR Capture Youth New Skin Effect 
Enzyme Solution Age-Delay Resurfacing 
Water
4-GUERLAIN Blanc De Perle Pearl 
Translucency Whitening Essence

روح الشباب ال تموت في داخلِك وتظهر بالفعل 
المضاّدة  بالكريمات  استعيني  بشرتِك.  على 
باستخدام  رطبة  بشرتِك  وأبقي  للتجاعيد 
مستحضراٍت بتركيبٍة مائّية، خصوصًا مع ارتفاع 

درجات الحرارة.

وجهِك مرآة روحِك

1

2

3
4
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1-CHLOÉ Nomade Eau 
de Toilette
2-HERMÈS Un Jardin 
Sur La Lune Eau de 
Toilette
3-TIFFANY & CO. 
Intense Eau de Parfum 
4-KAYALI Eau de 
Parfum Citrus 08

توحي  الشّفافة  القوارير  هذه  أّن  صحيٌح 
وثقة  جرأًة  يمنحِك  تأثيرها  لكن  بالنعومة، 
اللمسات  الحمضّية،  النغمات  األزهار،  كبيرة. 
ننصحِك  جوهرها.  من  أجزاٌء  هي  الخشبّية 
بين  المزج  أّي   Layering صيحة  بتطبيق 
عطرين أو أكثر للحصول على رائحة مبتكرة.

شفافّية مطلقة
1

2

4

3
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1-GUERLAIN Abeille Royale Youth 
Watery Oil
2-LANCÔME Absolue Revitalizing 
Eye Cream
3-SISLEY PARIS Sisleÿa L’Intergral 
Anti-Age Anti-Wrinkle Concentrated 
Serum

العناية بالبشرة يجب أن تبدأ في عمر العشرين. 
هي  آخر،  مستحضٍر  أّي  أو  زيت،  كريم،  سيروم، 
أسلحتِك الستباق ظهور التجاعيد، لكن تأّكدي 
نوع  يناسب  مستحضر  أّي  الجلد  طبيب  من 

بشرتِك. ضعي ثقتِك بها. 

حّصني بشرتِك

4

1

2

3
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سحنة برونزّية متوّهجة... هي كّل ما تتمّناه 
الصيف! احصلي على  امرأٍة في موسم  أّية 
بشكل  البرونزر  تطبيق  خالل  من  الرمال  لون 
ماكياجِك  وادعمي  الوجه،  كامل  على   3

بإشراقة الهاياليتر على كرسي الخّد.

الحلم البرونزّي!

2

1

 3

4

1-BENEFIT COSMETICS Hoola Limited 
Edition Giant Size Matte Powder Bronzer 
For Face in Hoola
2-M.A.C Hyper Real Glow Palette in 
Shimmy Peach
3-CHANEL Baume Essentiel Multi-Use 
Glow Stick in Transparent 
4-DIOR Diorskin Mineral Nude Bronze 
Wild Earth – Limited Edition in Soft Terra
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8

5

7

6

5-BASSAM FATTOUH Strobing Highlighter 
in Lalique
6-GUERLAIN Météorites Highlighter Duo 
Holographic Powder
7-SISLEY PARIS 3 Shades Highlighting 
Blush in L’Orchidée Corail
8-KIKO MILANO Waterflower Magic 
Highlighter Palette in Ray of  Light



124JAMALOUKI.NET

ماكياجي

حان الوقت لنكسر القوالب النمطّية التي تقول بأّن الزهرّي 
وجد لألنوثة والنعومة فقط! دار DIOR تثبت لنا اليوم مع 
إطالق تدّرجات ألوان الزهرّي ضمن مجموعة أحمر الشفاه 
Dior Addict Stellar Shine  الجديدة، أّنه يجب أن نكّف عن 
القّوة والجرأة!  تصنيف األلوان. فالزهرّي يمكن أن يعّبر عن 
في باريس، التقت "جمالِك" المدير اإلبداعّي لقسم الماكياج 
 ،Cara Delevingne المجموعة  وسفيرة   Peter Philips
أحمر  مجموعة  حول  المشّوق  الحوار  هذا  معهما  وأجرت 

الشفاه الجديدة.

الزهرّي شغفي الجديد...  

اإعداد: ماندي مرعب – ميادة اأبو خزام  

DIOR MAKEUP
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"زهرّي دار Dior يدعوِك أن 
تكوني جريئة، هو الحرّية 

والقدرة على أن تكوني أنِت!"
Cara Delevingne

 Jean-Baptiste Mondino :ت�سوير

Parfums Christian Diorلـ

 DIOR با�ستخدام Peter Philips :ماكياج

Addict Stellar Shine-976 Be Dior
Mariel Haenn :تن�سيق

Ben Skervin :سعر�

Ama Quashie :خبرية االأظافر

Andy Hillman :ت�سميم املوقع



126JAMALOUKI.NET

"الماكياج ترٌف، وجد لنمرح 
به، ولست هنا ألحكم 
على اإلطالالت. نعم، 

هناك إطالالت ال أوافق 
عليها، لكّنني ال أملك 

الحّق للحكم على أحد. 
إْن كنِت مرتاحة بالماكياج 

الذي اخترتيه، فهذا ممتاز!"    
Peter Philips

الراحة عنصرًا أساسّيًا في نمط حياتِك، فهل  Cara، تشّكل 
تبحثين عن الراحة في الماكياج أيضًا؟

 هو اأن جتدي ما ينا�سبِك، وبالن�سبة اإىل املجموعة، يتعّلق 
ّ
اأعتقد باأّن ما يهم

االأمر بامللم�ص والرتكيبة التي تدوم طوياًل. جمموعة تدعوِك الكت�سافها مع 

ة يف املاكياج، باالإ�سافة اإىل اإيجاد ما يتالءم 
ّ
األوانها. لذا، نعم، الراحة مهم

!Addict مع ذوقِك والتعّلق به. االأمر مبثابة اإدمان على املجموعة، كا�سمها

Cara، كيف تختارين لون أحمر الشفاه الذي تريدين اعتماده؟
االأمر  يتعّلق  اإليه.  اأذهب  الذي  وللمكان  ملزاجي  وفقًا  املالئم  الّلون  اأختار 

ب 
ّ
 اأن اأجر

ّ
، اأحب

ّ
بالرتكيبة اأي�سًا، اإذا كانت المعة اأم غري المعة. لكن، ب�سكٍل عام

كّل �سيء.

صارخة،  اإلعالنّية  والحملة  بالحياة  نابضة  المجموعة   ،Peter
 Dior  فكيف يمكن للمرأة الكالسيكّية أن تعتمد مجموعة

Addict Stellar Shine الجديدة؟
�سفتان  وهما  ة، 

ّ
وحيوي ة 

ّ
�ساب االألوان  االأذواق،  جميع  تر�سي  املجموعة 

 
ّ

الزهري اإىل  الب�سيط   
ّ

احليادي من  جميلة،  االألوان  جات 
ّ
تدر اجلميع.  جتذبان 

دة ميكنها اأن جتد ما يالئمها 
ّ
ة �سي

ّ
ة، فاأي

ّ
والبيج، فاالألوان الداكنة الدراماتيكي

، فهي 
ّ
بني الرتكيبة، �ستّت�سلني بها ب�سكٍل تلقائي

ّ
من بني اخليارات. حينما جتر

لن تخذلِك: مريحة وتدوم طوياًل. هذا وعد!

 

 Dior Addict مجموعات  عن  التركيبة  تختلف  بماذا   ،Peter
السابقة؟

نات 
ّ
اأكرث تغذية بف�سل املكو الدار، هي  دتنا 

ّ
الرتكيبة جديدة ومبتكرة كما عو

والزيوت التي حتتوي عليها. متنحِك مل�سة مرتفة وم�سمونة. كّلما اأطلقنا اأحمر 

�سفاه جديداً، اأردناه اأف�سل من �سابقه، واأنا متاأّكد باأّن اأحمر ال�سفاه التايل الذي 

ة. خالل 
ّ
احلالي املجموعة  اأطلقناه �سمن  الذي  من  اأف�سل  �سيكون  عليه،  نعمل 

ات جديدة. 
ّ
نات، مفاهيم وتقني

ّ
ة االبتكار، ن�سعى دائمًا ال�ستخدام مكو

ّ
عملي

Peter، لماذا اخترت شعار Be Dior. Be Pink؟
ة، فقد اأطلقنا Rouge Dior الذي يتمحور حول الّلون االأحمر، 

ّ
الفكرة منطقي

 ،
ّ

الّلون الزهري Dior Addict، وهي  ة 
ّ
اأكرث على هوي اأن نرّكز  واأردنا اليوم 

لوٌن جميل وجريء يف   
ّ

الزهري  .Christian Dior لدى  االألوان  اأف�سل  اأحد 

الوقت نف�سه. 

INTERVIEW

ماكياجي

حوار: ماندي مرعب

Cara Delevingneو Peter Philips
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الع�سل  �سمع  على  الرتكيبة  حتتوي 

الفانيليا  فريا،  االألوي   ،
ّ
الطبيعي

اختارتها  خفيفة  زيوت   5 وعلى 

الاّلمعة،  خل�سائ�سها  بعناية  الدار 

املغّذية واملرّطبة يف الوقت نف�سه. 

 Aerosmith فرقة  اأغنية  كلمات  ال�سغف..."،  لون  هو  اجلديد،  هاج�سي  هو   
ّ

"الزهري
 

ّ
ة ملجموعة Dior Addict Stellar Shine اجلديدة، تعرب

ّ
التي رافقت احلملة االإعالني

 Be Pink. سعار املجموعة� .
ّ

جات الّلون الزهري
ّ
متامًا عن الر�سالة التي تنطق بها تدر

Be Dior، يوؤّكد لِك على وعٍد جديد، يخربِك عن رمز االنتماء اإىل عامل املو�سة، عامل 
لة واجلالبة للحّظ.  األوان Christian Dior املف�سّ  هو البطل، اأحد 

ّ
دار Dior. الزهري

كاّفة  للتعبري عن  بالت�سويات!  تقبلي  واإ�رشاقة، وال  ة 
ّ
اأنوثتِك بحري ي عن 

ّ
الر�سالة: عرب

ًا ينا�سب كّل االأذواق، من 
ّ
جًا زهري

ّ
اأوجه االأنوثة، قام Peter Philips بابتكار 24 تدر

اأحمر �سفاه منها هي االأكرث   4 اإىل املرجايّن، فاالأحمر اجلّذاب... لعّل   الب�سيط 
ّ

احليادي

 املائل اإىل 
ّ

�سهرًة: Be Dior بالّلون الفو�سيا الذي ال يحّده زمن، Lucky بالّلون الزهري

االأحمر، Diorcharm بالّلون املرجايّن وDiorcelestial بالّلون االأرجوايّن الداكن.

ماكياجي
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احلملة  يف   Cara Delevingne تظهر 

 Dior Addict ملجموعة  ة 
ّ
الإعالني

تها. 
ّ
تها وطبيعي

ّ
Stellar Shine، بكّل عفوي

تتالعب باأحمر ال�شفاه على هواها، ترق�ص 

 
ّ

 مزاجها يف كّل حلظة وتعب
ّ

وتقفز، يتغي

ن 
َ
م اأكرث  به. هي  ت�شعر  ما  كّل  ة عن 

ّ
بحري

ميّثل ر�شالة الدار.
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الذين  األشخاص  من  نوعان  "هناك   :Ray Goforth يقول 
العالم:  في  تغييٍر  إحداث  تستطيع  لن  بأّنك  لك  يقولون 
آمني  لذا،  نجاحك!"،  من  يخاف  وَمن  التجربة  من  يخاف  َمن 
بحلمِك، ال تكترثي للعقبات، اعملي جاهدًة لتحقيق مبتغاِك، 
وستصلين حتمًا إلى وجهتِك... ال تنتظري الفرص، بل اخلقيها 
بنفسِك، ال تسمحي ألحد بأن يحبطِك، بل رّكزي على هدفِك 
عنهم،  سنتحّدث  الذين  والشعر  الماكياج  خبراء  وانطلقي. 
أشهر من أن يعّرفوا. تعلمين أّنهم األبرز عالمّيًا، واألحّب إلى 
قلوب النجمات، تعلمين أّنهم كانوا نقطة تحّوٍل في عالم 
المتخفّية.  نجاحاتهم  قصص  تعرفين  ال  قد  لكن  الجمال، 
وصلوا إلى القّمة من جّراء الجهد، اإلصرار مع رّشٍة من الحّظ. 

تعّرفي إلى قصصهم!

قصص أشهر خبراء 
الماكياج والشعر 

العالميين

اإعداد: ميادة اأبوخزام

الذين  األشخاص  من  نوعان  "هناك   :
العالم:  في   
آمني  لذا،  نجاحك!"،  من  يخاف  ن 
مبتغاك، 
... ال تنتظري الفرص، بل اخلقيها 
هدفك

عنهم،  ث 
 إلى 
 في عالم 
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"قد يبدو عملي ممتعًا 
وساحرًا للغاية، وهو 
كذلك أحيانًا، لكن ما 

ال يعلمونه هو اإلرهاق 
الذي أشعر به في الكثير 

من األوقات. عليك أن 
تكون شخصًا قوّيًا من 

الناحية الفكرّية كي 
تتابع مسيرتك..." 

 Mario املوهوب  انتقل  العطور،  جمال  يف  م�شت�شار  من 

Dedivanovic  اإىل عامل املاكياج عن طريق ال�شدفة وارتبط 
 ،Sephora Kim Kardashian. يف متجر  بالنجمة  ا�شمه 

وهو  املاكياج،  ق�شم  يف  م�شاعد  اأّنه  يعتقدن  الن�شاء  كانت 

واآرائه  ة 
ّ
اجلمالي بن�شائحه  عليهّن  يبخل  يكن  مل  بدوره، 

املثية لالهتمام! ع�شق طريقة ابت�شامة الن�شاء يف املراآة بعد 

اأبرز  ب�رسعة من  وبات  ة، 
ّ
ال�شحري لهّن مل�شاته  ي�شع  اأن كان 

العامل. عمل يف حمالت مو�شة وجمال  املاكياج يف  خباء 

عندما  مني، 
ّ
وامل�شم العار�شات  رين، 

ّ
امل�شو  

ّ
اأهم ومع  بارزة 

هي  العيوب،  من  اخلالية  الب�رسة  فقط!  الـ20  �شّن  يف  كان 

 يف الإطاللت، هو 
ّ
 وطبيعي

ّ
ٍل جذري

ّ
اخت�شا�شه، واإجراء حتو

هدفه! ميزج، ينحت، ي�شيف الهاياليرت ويفعل كّل ما بو�شعه 

 C

،Ciara اإىل   Jennifer Lopez من  الكمال.  من  لتقرتبي 

 ،Kate Bosworth ،Eva Longoria ،Ariana Grande
ر�شيد  يف  بات  الكثيات،  وغيهّن   ،Kendall Jenner
ادة 

ّ
ال�شج على  حت�شى  ول  تعّد  ل  ة 

ّ
اأيقوني اإطاللٌت   Mario

 The Master اليوم درو�ص  واأغلفة املجاّلت. يقّدم  احلمراء 

Class حول املاكياج، يعمل على اإطالق م�شتح�رساٍت حتمل 
تزوري  اأن  �شوى  عليِك  ما  لن�شائحه،  احتجِت  واإذا  ا�شمه، 

 !makeupbymario.com موقعه

المهنة: خبير ماكياج
الجنسّية: أميركّي

العمر: 35 عامًا

MARIO DEDIVANOVIC
مايسترو الكنتورينغ وصديق النجمات!

Demi Lovato

Kate Bosworth

 KKW X MARIO
 10 Pan Eyeshadow

Palette

Jennifer Lopez Kim Kardashian

 Mario النجمات بماكياٍج من توقيع

Kim Kardashian ق املاكياج ل�شديقته
ّ
Mario يطب



132JAMALOUKI.NET

 PAT MCGRATH LABS
Sublime Skin Highlighting Trio

المهنة: خبيرة ماكياج
الجنسّية: بريطانّية

العمر: 49 سنة

هي املاي�شرتو التي ل تقّدر بثمن يف عامل املاكياج، �شنعت 

تها بنف�شها، من فتاٍة متوا�شعة عا�شت يف بريطانيا 
ّ
جنومي

اأ�شهر خبية  اليوم  ة، باتت 
ّ
اأ�شوٍل جامايكي والدتها من  مع 

 Pat مني وجنمات هوليوود. ع�شق
ّ
ماكياج وحمبوبة امل�شم

التي   Jean والدتها  م�شدره  واجلمال  للمو�شة   McGrath
ًا، كما 

ّ
كانت تنتقد الأزياء حني كانتا ت�شاهدان الأفالم �شوي

معًا،  متعّددة  األوانًا  وتدمج  املاكياج،   
ّ
فيها حب تبّث  كانت 

فما من �شيء حمّدد يليق بالب�رسة الداكنة! عملت يف البداية 

حتقيق  على  ف�شيئًا  �شيئًا  نف�شها  لت�شاعد  ا�شتقبال  كعاملة 

ببطء،  ة 
ّ
املهني م�شيتِك  "ابني  وتقول:   ،

ّ
امل�شتقبلي حلمها 

املتقنة  موهبتها  بف�شل  ويقّدروِك".  بِك  النا�ص  يثق  كي 

يف  ًا 
ّ
جذري تغيياً  حتدث  اأن  ا�شتطاعت  الفريدة،  وروؤيتها 

ة �شيحٍة من احلقبتني املن�رسمتني تعود 
ّ
اأي جمال اجلمال. 

الأ�شا�ص  كرمي  اإىل  ات، 
ّ
الت�شعيني من  ة 

ّ
الندي الب�رسة  من  لها! 

ي�شًا ل�شور ال�شيلفي! عندما عملت 
ّ

م خ�ش
ّ
ق امل�شم

ّ
غي املنم

خّط  لإطالق   Giorgio Armani مع   1999 العام  يف 

م: "اأده�شتني الطريقة التي ترجمت بها 
ّ
ماكياج، قال امل�شم

الألوان، بالإ�شافة اإىل اأفكارها حول اجلمال والأنوثة." كّل 

مو�شم، تبتكر Pat McGrath اإطاللٍت جديدة لأكرث من 60 

عر�شًا لالأزياء اجلاهزة والراقية. تتنّقل بني عوا�شم املو�شة 

 ،Prada ،Givenchy ة، مثل
ّ
ي نداء اأ�شهر الدور العاملي

ّ
لتلب

 ،Gucci  ،Lanvin ،Louis Vuitton ،Versace
 ،Valentino ،Calvin Klein ،Alexander McQueen
ة بها: 

ّ
ة خا�ش

ّ
وغيها الكثي الكثي. اليوم، متتلك داراً جمالي

اأجمل  وراء  املاكياج  خبية  هي   ،Pat McGrath Labs
"الإبداع  وتقول:  احلمراء،  ادة 

ّ
ال�شج على  النجمات  اإطاللت 

التجربة.  من  تخايف  ل  املاكياج،  يف  الف�شلى  املهارة  هو 

هناك طرٌق ل نهاية لها من اأجل تعزيز اجلمال".  اإجنازاتها 

ة التي ل 
ّ
ل تعّد ول حت�شى، باتت الأ�شطورة واملراأة احلديدي

تعرف احلدود!

"لطالما آمنت بأّن 
أفضل النتائج تحدث 

فقط حين يشعر 
المرء بأّنه غير مقّيد 
وملزم بأّي مفهوم 

 أو فكرة." 
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Lili ReinhartNaomi Campbell

 PAT MCGRATH LABS
 Opulence The Collection

Mattetrance Lipstick Duos

PAT MCGRATH
من الحضيض إلى النجاح

 Pat النجمات بماكياٍج من توقيع

Kendall Jennerق املاكياج لـ
ّ
Pat تطب
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المهنة: خبيرة تصفيف 
الشعر

الجنسّية: أميركّية
العمر: 39 سنة

"علينا أن نعلم بأّن 
دعم نجاح اآلخرين، لن 
يقف في درب نجاحنا 

الشخصّي!" 

JEN ATKIN
خبيرة الشعر األكثر نفوذًا 

في العالم!

ن�شاأت يف هاواي وانتقلت اإىل لو�ص اأجنلو�ص يف �شّن 

لها  قّدم 
ُ
ي مل  فقط!  دولر   300 حوزتها  ويف  الـ19 

جاهدًة  وعملت  �شعت  بل   ،
ّ
ذهبي طبٍق  على  النجاح 

يف �شالون لت�شفيف ال�شعر، قبل اأن تلتقي اأ�شخا�شًا 

رحلة  وتبداأ  واجلمال  املو�شة  عامل  يف  موؤّثرين 

الأكرث  ال�شعر  "م�شّففة  لقب  اإىل  لت�شل  �شهرتها 

 New York جريدة  بح�شب  العامل"،  يف  نفوذاً 

 ،JessicatAlba هي النجمة  وراء اإطاللت .Times
وال�شقيقات   Jennifer Lopez ،Bella Hadid
اأوروبا،  اإىل  اأميكا  من  تنتقل   ...Kardashian
مليون   2.8 من  اأكرث  وح�شدت  الأو�شط،  فال�رسق 

اأطلقت   ،2014 العام  يف  اإن�شتقرام.  على  متابع 

ة 
ّ
الإلكرتوني املجّلة   ،maneaddicts.com موقع 

ال�شعر  م�شّففي  اأبرز  مع  توا�شل  على  جتعلِك  التي 

ة Ouai يف العام  ّ
 اأن�شاأت دارها اخلا�ش

ّ
ني، ثم

ّ
العاملي

ة.
ّ
2016 التي تقّدم م�شتح�رسات لل�شعر ثوري

Jen بت�رسيحة من توقيع Kendall Jenner

Bella Hadid تقوم بت�رسيح �شعر Jen

OUAI Wave Spray

Khloé Kardashian برفقة

Kim Kardashia برفقة Kris Jenner و

Kendall Jenner برفقة

Jen ت�رسيحة من توقيع

n
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درا�شته مل تكن املاكياج، بل تاريخ الفّن، كان يعمل 

ة قبل اأن يعرف املا�شكارا! 
ّ
يف الفحم والألوان املائي

ن قال 
َ
م  .Sir Johnبـ امللّقب   John Barnett هو 

قدرته  لعدم  الثانية  ال�شنة  يف  درا�شته  ترك  ن 
َ
م اإّن 

خباء  اأبرز  من  اليوم  �شي�شبح  الق�شط،  ت�شديد  على 

 Beyoncé املاكياج وامل�شوؤول عن جناح اإطاللت

  Met Gala حفالت  من  الذاكرة،  يف  علقت  التي 

اأبرز  مع  عمل  اأّنه  نن�شى  اأن  دون   !Coachella اإىل 

 Rosie Huntington-Whitley من  النجمات، 

بداأ   ...Serena Williamsو  Joan Smalls اإىل 

ُتفتح  اأن  قبل   Mac Cosmetics دار  لدى  عمله 

 Pat ويلتقي  الأزياء  عرو�ص  كوالي�ص  اأبواب  له 

مع  ويعمل   ،Charlotte Tilburyو  McGrath
 L’Oréal لدار  �شفي  اليوم  هو  العار�شات.   

ّ
اأهم

Paris وم�شت�شار ماكياج امل�شاهي، كما يعمل على 
ة!

ّ
اإطالق خّط م�شتح�رساته اخلا�ش

CHRISTOPHE ROBIN

 
ّ
الفرن�شي  Bar-sur-Aube يف  �شالون  يف  عمل 

للعمل مع  انتقل   
ّ
ثم فقط،   الـ15  �شّن  عندما كان يف 

ز 
ّ
 اأن يتمي

ّ
م�شّفف ال�شعر Jean-Louis David. اأحب

 ،
ّ

عن غيه ويغو�ص يف عامل تلوين ال�شعر ب�شكٍل خا�ص

ات، 
ّ
ات تلويٍن حديثة. يف الت�شعيني

ّ
فبع بابتكار تقني

مع  بالعمل  الفر�ص  له  و�شمحت  باري�ص  اإىل  و�شل 

 .Claudia Schiffer اآنذاك، مثل  ال�شوبرمودلز  اأ�شهر 

 دخل اإىل 
ّ
 يف العام 1995، ثم

ّ
افتتح �شالونه اخلا�ص

زبائنه،  من  النجمات  اأ�شهر  واأ�شبحت  ال�شينما  عامل 

العام  يف   .Catherine Deneuve غرار  على 

�شة يف 
ّ

1999، اأطلق داره التي حتمل ا�شمه واملتخ�ش
م�شتح�رسات ال�شعر وتلوينه، والتي باتت اليوم اإحدى 

اأبرز ال�رسكات الرائدة يف عامل العناية بال�شعر. 

مبتكر تقنّيات التلوين الحديثة

"أريد أن تشعر كّل النساء 
بالثقة وبأقصى قدٍر من 
الحضور. الجمال ال يبدأ 
وينتهي على مستوى 

الوجه، بل أريد أن أزيد من 
الذبذبات التي تبعثها 
النساء إلى العالم!" 

"أحّب أن أستلهم 
من وصفات األجداد 
وأتخّيل مستحضرات 

مصنوعة من 
مكّوناٍت طبيعّية 

خارقة لنتائج طويلة 
األمد." 

، كان يعمل 

كارا! 

المهنة: خبير ماكياج
الجنسّية: أميركّي

العمر: 36 سنة
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ات التلوين الحديثةمبتكر تقنيات التلوين الحديثةمبتكر تقنيات التلوين الحديثة

المهنة: خبير تصفيف 
وتلوين الشعر

الجنسّية: فرنسّي
العمر: 48 سنة

SIR JOHN
من الفحم إلى الماكياج!

 CHRISTOPHE ROBIN
 Cleansing Purifying Scrub

with Sea Salt

Catherine Deneuve برفقة

Kat Graham

Beyoncé

Joan Smalls

 Sir John النجمات بماكياٍج من توقيع

Beyoncéق املاكياج لـ
ّ
Sir John يطب

 CHRISTOPHE
 ROBIN

 Temporary
 Color Gel

Golden Blonde
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المهنة: خبير تصفيف 
الشعر 

الجنسّية: بريطانّي
العمر: 36 سنة

SALLY HERSHBERGER

CHRIS APPLETON

بعد اأن طلبت منها والدتها العمل حني اأ�شبحت 

 Sally Hershberger يف الـ18 من العمر، بداأت

 ،Arthur Johns مع  والعمل  ال�شعر   
ّ

بق�ص

مع  لها  جولٍة  خالل  وت�شميم!  ٍر 
ّ
ت�شو غي  عن 

التقت   ،Olivia Newton-John النجمة 

موهبتها  على  اأّثر  الذي   Herb Ritts ر 
ّ
امل�شو

 Shag ة 
ّ

ق�ش بابتكارها  ا�شتهرت  واختياراتها. 

 John مع  �شت 
ّ
اأ�ش  .Meg Ryan للنجمة   Cut

ات: 
ّ
الت�شعيني يف  بال�شعر  عناية  خّطي   Frieda

ويف   ،Beach Blondeو  Sheer Blonde
 Sally ة  ّ

اخلا�ش دارها  اأطلقت   ،2008 العام 

 .Hershberger Professional Hair Care
دة 

ّ
هي اليوم دون �شّك خبية ت�شفيف �شعٍر و�شي

اأعمال من الدرجة الأوىل! 

من  الأ�شماء،  اأبرز  وراء  ال�شعر  م�شّفف  هو 

 Jennifer Lopez اإىل   Ariana Grande
حياته  عن  ماذا  لكن   ،Kim Kardashianو

 ت�شفيف ال�شعر منذ �شغره، فعمل 
ّ
قبل ذلك؟ اأحب

كان  عندما  ال�شعر  �شالون  يف  الأوىل  ة 
ّ
للمر

الدوؤوب  عمله  بف�شل  فقط!  عمره  من  الـ13  يف 

لي�شبح  ل 
ّ

تو�ش طموحه،  حتقيق  على  والإ�رسار 

النجمات  �شعر  اأ�شلوب  تغيي  عن  امل�شوؤول 

 Young يف العام 2010، ربح م�شابقة .
ّ

اجلذري

ته 
ّ
�شعبي وانت�رست   ،Talent of  the Year

على  متابع  األف   829 من  اأكرث  اليوم  ليجمع 

موهبته،  تقّدر  ة 
ّ
العاملي الدور   

ّ
اأهم اإن�شتقرام. 

 Chanel من  عرو�شها،  كوالي�ص  اإىل  ه 
ّ
وت�شم

 Fendi ،Vivienne Westwood اإىل 

 Valentinoبـ مروراً   ،Dolce&Gabbana
Saint Laurent Paris، وغيها. 

مصّفف شعر النجمات!

"ال تستمعي حين 
يقول لِك الناس: لن 
تستطيعي تحقيق 

ذلك!"

"على الشعر أن يتحّلى 
بالنوعّية المثالّية 
لتحقيق أفضل 

تسريحٍة." 

أن طلبت منها والدتها العمل  بعد 

يف الـ

ّ
بق�ص

ّ
بق�ص

ّ

غ عن 

النجمة

امل�

ق� بابتكارها  ا�شتهرت  واختياراتها. 

Cut

المهنة: خبيرة تصفيف 
وقّص الشعر

الجنسّية: أميركّية
العمر: 58 سنة

 SALLY
  HERSHBERGER
 24K Golden Touch
Nourishing Dry Oil

Shag Cut بت�رسيحة Meg Ryan

Jennifer LopezKylie Jenner

 Chris النجمات بتسريحات شعر من توقيع

Ariana Grande يقوم بت�رسيح �شعر Chris

لم تخّطط أبدًا لمسيرتها!
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المهنة: خبير ماكياج
الجنسّية: أميركّي

العمر: 28 سنة

PATRICK TA

منطقة  يف  �شالون  لفتتاح  فا�شلة  حماولٍة  بعد 

لو�ص  اإىل  منتقاًل  نف�شه   Patrick Ta وجد  اأريزونا، 

ماكياج  كخبي  عمل  ب�شيطة.  ل�شرتاحٍة  اأجنلو�ص 

بتعّلم  الفر�شة  له  و�شمحت   ،Mac Cosmetics لدار 

اإن�شتقرام.  على  موقعه  ون�رس جتاربه عب  اأموٍر كثية 

 6000 3 �شنوات ون�شف، زاد عدد متابعيه من  خالل 

اأبرز  "م�شيدة"  يف  وقع  وهكذا  متابع!  األف   760 اإىل 

 Kourtneyو  Gigi Hadidو Bella النجمات، مثل 

 ،Glamazon Look ُعرف باأ�شلوب .Kardashian
 Joan Smallsكـ امل�شاهي،  ماكياج  خبي  واأ�شبح 

 La وغيهما، كما بات �شفي دار ،Chrissy Teigen
Mer، وهو يف �شدد اإطالق جمموعة املاكياج الأوىل 
 Flawless تطبيق  اأي�شًا  اأطلق  اأّنه  نذكر  به!  ة 

ّ
اخلا�ش

الذي يقّدم ن�شائح عن املاكياج.

إنستقرام فتح له أبواب الشهرة!

"النجاح يعتمد على 
أن يكون الشخص 

دائمًا مستعّدًا، لذلك 
أنا أقوم بأبحاثي لتزيد 
معرفتي وجهوزّيتي."

Gigi Hadid برفقة

Kelsey Merritt برفقة

Shay MitchellGigi HadidAdriana Lima

Bella Hadidو Gigi برفقة

 Patrick النجمات بماكياٍج من توقيع
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اإىل  عائلتها  مع  وانتقلت  بريطانيا،  يف   Lisa Eldridge ولدت 

العمر  هذا  يف  الـ6.  �شّن  يف  جمّدداً  بلدها  اإىل  لتعود  نيوزيلندا، 

فينتاج  علبة  وجدت  حني  باملاكياج،  �شغفها  اكت�شفت  ال�شغي، 

 Mary من  ماكياج  على  وحتتوي  ات 
ّ
ال�شتيني اإىل  تعود  لوالدتها 

عيد ميالدها خالل  تلّقت يف  �شغفها حني  وزاد   .Cotyو  Quant
املراهقة، كتابًا حول ماكياج امل�رسح. هنا، علمت على الفور باأّنها 

�شت�شبح خبية ماكياج ل حمال! لكن مبداأ "كوين فكانت" ل اأ�شا�ص 

ة طويلة وم�شنية، خا�شت 
ّ
عملي تطّلب جناحها  اإْذ  الوجود!  من  له 

جتارب كثية، عملت يف مكتب هند�شة، دّقت على باب ا�شتوديو يف 

اجلانب الآخر من الطريق لتطلب من امل�شاِعدة اأن جتري لها اختباراً 

يف املاكياج... حتى انتقلت اإىل ميالنو وراحت جتري 3 اختبارات 

على  ماكياج،  خباء  مع  الكوالي�ص  يف  م�شاعداٌت  تلتها  اليوم،  يف 

اأن تفتح لها  Mary Greenwell وLinda Cantello، قبل  غرار 

 تعمل مع اأبرز 
ّ
الفر�شة اأبوابها، ومت�شي عقداً مع وكالة ماكياج، ثم

الأ�شماء، مثل Cindy Crawford. بداأت العقود تنهال عليها، من 

اأغلفة  على  اأعمالها  وظهرت  اأزياء،  عرو�ص  اإىل  ة 
ّ
اإعالني حمالٍت 

 Tim Walker رين، مثل
ّ
ة. عملت مع اأبرز امل�شو

ّ
املجاّلت العاملي

...Mert and Marcus ،Mario Testino
 Lancôme ،Chloé ،Alberta Ferretti ،Prada ،Moschino
 .Lisa Eldridge باأعمال  املرتبطة  الدور  من  بع�ص  اإّل  هي  ما 

وقناتها  بها   
ّ

اخلا�ص الإلكرتويّن  املوقع  اأن�شاأت   ،2010 العام  يف 

على يوتيوب، حيث بداأت تن�رس فيديوهات حول تطبيق املاكياج، 

اأدرجتها   ،2013 العام  رواجًا كبياً. يف  ما لقى عملها  و�رسعان 

"الذين  الأ�شخا�ص  لئحة  �شمن   Business of Fashion �رسكة 

اأطلقت   ،2015 العام  يف  ة". 
ّ
العاملي املو�شة  �شناعة  ي�شّكلون 

ل Face Paint: The Story of Makeup. هي خبية 
ّ
كتابها الأو

جنمة  اأّنها  نن�شى  اأن  دون  كتب،  وموؤّلفة  ة 
ّ
اإبداعي مديرة  ماكياج، 

ال�شو�شيال ميديا... فّنانة �شاملة بامتياز.

"أعشق الوجوه. أنظر 
إلى األشخاص كّل 
الوقت، أرى الكثير 

من التفاصيل، فكّل 
وجٍه رائع، ال أرى فيه 

سلبّيات." 

المهنة: خبيرة ماكياج
الجنسّية: بريطانّية

العمر: 44 سنة

LISA ELDRIDGE
الخبيرة الشاملة!

Eva Green Keira Knightley  Lily Collins

Face Paint: The Story of  Makeup كتاب
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 Lisa النجمات بماكياٍج من توقيع
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بشرتي

الهواء المنعش الذي يدغدغ بشرتِك: شعوٌر ارتبط 
من   Les Beiges مجموعة  ماكياج  بمستحضرات 
الدار  إليها  تضيف  الموسم،  وهذا   ،CHANEL
 Les Beiges Eau de أساس  كريم  الفرنسّية 
Teint الثورّي الجديد! استعّدي الستقبال السحنة 

الخفّية والمثالّية...

لسحنٍة طبيعّية 
بشفافّية المياه!

اإعداد: ميادة اأبوخزام

CHANEL
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بجماٍل  الظهور  �شوى   
ّ
احلار الف�شل  يف  ب�رستِك  اأمنية  هي  ما 

ة 
ّ
كجمال الطبيعة وانتعا�ٍص كانتعا�ص املياه؟ لوٌن ي�شبه �شفافي

ًا، ي�شقل جمال ب�رستِك التي 
ّ
ًا طبيعي

ّ
املياه، مينحِك تاأثياً حيادي

؟ تكنولوجيا ميكروفلويديك التي 
ّ
ة. ال�رس

ّ
لطاملا بحثت عن احلري

ة 
ّ
العاملي املاكياج  خبية   ،Lucia Pica تطويرها  على  عملت 

اأ�شا�ص  كرمي  ة. 
ّ
الفرن�شي الدار  اأبحاث  مركز  مع   ،Chanel لدى 

 ،
ّ
Eau de Teint يرتك ب�رستِك تتنّف�ص ويوقظ جمالها الطبيعي

ة 
ّ
الكمي امل�رسق. يحتوي على  بامللم�ص اخلفيف  تركيبته  متتاز 

وحني  بها،  املبالغ  غي  ال�شبغات  من  وال�شحيحة  الدقيقة 

ة العنا�رس املرّطبة، مثل 
ّ
ر تركيبته الهالمي

ّ
يّت�شل بالب�رسة، حتر

 يتبّخر املاء 
ّ
، ثم

ّ
الهندي  والتمر 

ّ
النباتي الغلي�شيين  م�شتخل�ص 

تاركًا الدور للزيوت الدقيقة املعّطرة بنفحات النيويل لت�شعري 

قي الكرمي بوا�شطة فر�شاة �شغية 
ّ
ة. ميكنِك اأن تطب

ّ
بالراحة التام

 اجلديد. 
ّ

ي�شًا لتتنا�شب مع تركيبة امل�شتح�رس الثوري
ّ

مت خ�ش
ّ
�شم

قبل  قيه 
ّ
تطب اأن  ميكنِك   .

ّ
وطبيعي د 

ّ
موح لون  ذات  ب�رسة  النتيجة؟ 

ة لإ�شاءة املناطق 
ّ
م�شتح�رسات اأخرى، اأو مبفرده، اأو كطبقة نهائي

 ،Light جات: 
ّ
تدر بـ6  الأ�شا�ص  كرمي  يتوّفر  الوجه.  يف  ة 

ّ
الأ�شا�شي

 ،Medium Light ،Medium ،Medium Plus ،Light Deep
.Deepو

 Les Beiges Eau اأ�شا�ص  كرمي  جانب  اإىل 

de Teint ، اأطلقت دار Chanel م�شتح�رساٍت 
. �شفتان م�رسقتان مع 

ّ
جديدة للمو�شم الربيعي

 Les Beiges Healthy Glow م�شتح�رس 

عيون  ظالل  مع  م�رسقة  األواٌن   ،Lip Balm
 Les Beiges Natural Eyeshadow
ة 

ّ
الطبيعي ال�شحنة  نن�شى  اأن  دون   ،Palette

 Les Beiges Healthy التي متنحها بودرة

.Glow Sheer Powder

بجماٍل الظهور  بجمالشوى  الظهور  بجمالشوى  الظهور  وى  � �ش  ش  احلار ل 
ّ
احلار ل 
ّ

ٌ

ة Marine Vacth، هي 
ّ
املمّثلة الفرن�شي

 .Les Beiges ملجموعة 
ّ
الوجه الإعالين

ة وامل�رسقة تعك�ص بالفعل 
ّ
�شحنتها الطبيعي

ة امل�شتح�رس.
ّ
فعالي

ة 

 التي 

؟ تكنولوجيا ميكروفلويديك التي 

ة 

 ،

ة 

وحني  بها،  املبالغ   

بة، مثل 

ر املاء 

ويل لت�شعري 

ة 

 اجلديد. 

قبل  قيه 

جانب  جانب إىل  جانب اإىل  إىل 

de Teint
جديدة للمو�

تح�شتح�شتح� شم�شم�

Balm
Eyeshadow

Palette
التي متنحها بودرة 

Powder
CHANEL

 Les Beiges
Eau de Teint

CHANEL
 Les Beiges Natural
Eyeshadow Palette

CHANEL
 Les Beiges

 Healthy Glow
Sheer Powder
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تحقيق جمال

واحتراف  تطبيق  امرأة  أّية  على  الصعب  من  يعد  لم 
تقع،  قد  التي  الشائعة  األخطاء  من  لكن  الماكياج! 
لون  ألّن  يحصل  ذلك  تناسبها.  ال  ألوان  استخدام 
بعين  يؤخذ  ال  الباطنّي  البشرة  لون  أّي   ،Undertone
شاحبة.  بالتالي  وتبدو  البشرة  عيوب  فتظهر  االعتبار، 
لونِك  تكتشفي  كي  الالزمة  المعلومات  سنعّلمِك 

وتختاري التدّرجات الصحيحة. 

 Undertone ما هو
بشرتِك؟ هذا هو 

الماكياج المناسب لِك

اإعداد: جووي غ�شطني

NEUTRALWARMCOOL

Gisele Bündchen AdeleNicole Kidman
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فئة األلوان الدافئة، المحايدة، أو الباردة؟
اأنِت تعرفني حتمًا ما هو لون ب�رستِك، ولكّنِك قد جتهلني لون الأندرتون 

يف  �شواء  الألوان،  يف  خياراتِك  حتديد  يف   
ّ
الأهم العامل  عتب 

ُ
ي الذي 

الأزياء اأو املاكياج. لكت�شاف اأندرتون ب�رستِك، عليِك اأن تطرحي على 

نف�شِك جمموعة من الأ�شئلة للح�شول على جواب دقيق، وكاأّنه اختبار. 

الدافئة،  الألوان  فئة  الثالثة:  الحتمالت  من  واحدة  �شتكون  النتيجة 

املحايدة، اأو الباردة.

ة؟ 
ّ
وبنف�شجي زرقاء  هي  هل  معصمِك:  عروق  إلى  أنظري   -  1

ا اإذا كانت خ�رساء الّلون، 
ّ
اأنِت تنتمني اإىل فئة الألوان الباردة، اأم اإذاً 

فاأنِت تنتمني اإىل فئة الألوان الدافئة. اإذا كانت زرقاء وخ�رساء، فاأنِت 

تنتمني اإىل فئة الأندرتون املحايد.

تعتمدين  حني  اأجمل  اأتبدين  المجوهرات:  خدعة  جّربي   -  2
؟ اأنِت تنتمني اإىل فئة الألوان الباردة، لكن 

ّ
جموهرات باللون الف�شي

اإذاً  فاأنِت   ،
ّ
الذهبي بالّلون  املجوهرات  اعتماد  مع  اأف�شل  بدوِت  اإْن 

ا اإذا لق بِك الّلونان، فاأنِت تنتمني 
ّ
تنتمني اإىل فئة الألوان الدافئة، اأم

اإىل فئة الألوان املحايدة.

وعيناِك  ب�رستِك  اأتبدو  المحايدة:  األلوان  باختبار  قومي   -  3
؟ اإْن كان اجلواب الأبي�ص 

ّ
اأف�شل مع تبّني الأبي�ص النا�شع اأو العاجي

النا�شع، فاأنِت تنتمني اإىل فئة الألوان الباردة، لكن اإْن وقع اختيارِك 

، فاأنِت تنتمني اإىل فئة الألوان الدافئة. اإْن لق  بِك 
ّ
على الأبي�ص العاجي

الثنان، فذلك يعني اأّنِك تنتمني اإىل فئة الألوان املحايدة.

4 - عودي إلى لون عينيِك وشعرِك الطبيعّيين: هذان املعياران 
فئة  اأ�شحاب  يتمّتع  ال�شحيح.  الأندرتون  اكت�شاف  على  ي�شاعدانِك 

ة اأو خ�رساء، ويكون �شعرهم اأ�شقر، 
ّ
الألوان الباردة بعيوٍن زرقاء، رمادي

ة، 
ّ
ا اأ�شحاب فئة الألوان الدافئة، فيتمّتعون بعيوٍن بني

ّ
 اأو اأ�شود. اأم

ّ
بني

 اأو اأ�شود. يتمّتع اأ�شحاب فئة الألوان 
ّ
ة و�شعٍر اأ�شقر، اأحمر، بني

ّ
اأو ع�شلي

.
ّ
ة و�شعٍر اأ�شقر اأو بني

ّ
ة اأو بني

ّ
ة، زرقاء، ع�شلي

ّ
املحايدة بعيوٍن رمادي

ة 
ّ
اأ�شع تأثير أشّعة الشمس على بشرتِك: عند اجللو�ص حتت   - 5

مع   
ّ
بني  

ّ
ذهبي لوٍن  اإىل  لت 

ّ
اإْن حتو ب�رستِك؟  لون  ي�شبح  ال�شم�ص كيف 

اإْن  لكن  الدافئة،  الألوان  فئة  اإىل  تنتمني  فاأنِت  احلروق،  لبع�ص  ظهوٍر 

فئة  اإىل  تنتمني  فاأنِت  احلروق،  وللكثي من   
ّ

الوردي الّلون  اإىل  لت 
ّ
حتو

�ص بدايًة اإىل احلروق 
ّ
ا فئة الألوان املحايدة، فتتعر

ّ
الألوان الباردة، اأم

.
ّ

ل بعد ذلك اإىل الّلون البونزي
ّ
لتتحو

6 - راقبي لون بشرتِك: من النظرة الأوىل، غالبًا ما تعك�ص الب�رسة التي 
 والأحمر، على 

ّ
جات من الّلونني الوردي

ّ
تنتمي اإىل فئة الألوان الباردة تدر

ًا، 
ّ
ًا اأو حتى ع�شلي

ّ
ًا، م�شم�شي

ّ
عك�ص الب�رسة الدافئة التي تعك�ص توّهجًا ذهبي

ا الب�رسة املحايدة، فهي خليٌط من كّل هذه الألوان.
ّ
اأم

COOL

FAIR

LIGHT/MEDIUM

DARK

BEIGE

MEDIUM

LIGHT

TAN

OLIVE

NEUTRAL WARM



كيف تختارين أفضل لون كريم 
أساس؟

•اإْن كنِت تنتمني اإىل فئة الألوان الباردة، عليِك اختيار 
عن  والبتعاد   

ّ
الوردي الّلون  اإىل  مييل  اأ�شا�ص  كرمي 

�شتجعل  لأّنها  الأ�شفر،  اإىل  متيل  التي  امل�شتح�رسات 

ب�رستِك �شاحبة.

•اإْن كنِت تنتمني اإىل فئة الألوان الدافئة، عليِك اختيار 
كرمي اأ�شا�ص مييل بع�ص ال�شيء اإىل الّلون الأ�شفر.

•اإْن كنِت تنتمني اإىل فئة الألوان املحايدة، عليِك املزج 
اأو   

ّ
والوردي الأ�شفر  الّلونني  من  م�شتح�رسين  بني 

.
ّ
اختيار كرمي اأ�شا�ص مييل اإىل امل�شم�شي

Tip
الختبار لون كريم 
األساس األنسب 

لبشرتِك، طّبقيه على 
أسفل الفّك وعلى 

الرقبة.

كيف تختارين أفضل لون أحمر شفاه؟ 
اأحمر  اختاري  الباردة،  الألوان  فئة  اإىل  تنتمني  كنِت  •اإْن 
ة من لون القهوة 

ّ
ة، احليادي

ّ
البنف�شجي ة، 

ّ
الوردي �شفاه بالألوان 

اإىل  مييل  الذي  ال�شفاه  اأحمر  عن  وابتعدي   
ّ
العّنابي والأحمر 

.
ّ
الّلون البتقايل

•اإْن كنِت تنتمني اإىل فئة الألوان الدافئة، اختاري اأحمر �شفاه 
ة وابتعدي عن 

ّ
ة والبونزي

ّ
ة، البني

ّ
ة، امل�شم�شي

ّ
بالألوان البتقالي

وعن  �شاحبة  تبدين  جتعلِك  التي  الناعمة  ة 
ّ
الوردي جات 

ّ
التدر

الألوان الداكنة التي ل تنا�شبِك.

كّل  �شتنا�شبِك  املحايدة،  الألوان  فئة  اإىل  تنتمني  كنِت  •اإْن 
جات الألوان.

ّ
تدر

NEUTRAL

NEUTRALWARM COOL

تحقيق جمال

 بح�شب لون ب�رسة اليدين، هو 
ّ

اختيار درجة اأحمر ال�شفاه احليادي

حيلة تلجاأ اإليها معظم ن�شاء العامل، لكن هناك خدعة اأخرى قد 

تكون مفاجئة بالن�شبة لِك، وعلى الأرجح مل تخطر على بالِك من 

الة. تكمن هذه احليلة من خالل 
ّ
قبل، اإّل اأّنها ت�شمن لِك نتيجة فع

للون  ة 
ّ
احلقيقي الدرجة  تك�شف  لأّنها  الثدي،  هالة  لون  مالحظة 

الأندرتون. اإّن لون هذه املنطقة من اجل�شم يختلف من امراأة اإىل 

اأحمر  اأخرى ومن خالله ميكن حتديد درجة الّلون املنا�شبة من 

 
ّ
اأ�شح ة، لكّنه 

ّ
ال�شفاه. ملاذا؟ لأّنه يتطابق مع لون ال�شفاه العلوي

ة.
ّ
ثات اخلارجي

ّ
ة ال�شم�ص وامللو

ّ
�ص اإىل اأ�شع

ّ
واأو�شح، لأّنه ل يتعر

 HUDA BEAUTY
 Power Bullet Metallic
Lipstick in Cake Day

 HOURGLASS
 Vanish Seamless

 Finish Liquid
 Foundation in

Ivory

 ESTÉE LAUDER
Double Wear Stay-in-
 Place Foundation in

Warm Vanilla

TARTE
 COSMETICS

 Clay Stick
 Foundation in
 Light-Medium

Neutral

 CHRISTIAN
 LOUBOUTIN

 BEAUTY Velvet
Matte Miss Loubi

 BOBBI BROWN
 Luxe Lip Color in

Bahama Brown

WARM COOL

1

2
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كيف تختارين أفضل لون بودرة 
خدود؟ 

اختاري  الدافئة،  الألوان  فئة  اإىل  تنتمني  كنِت  •اإْن 
 ،

ّ
امل�شم�شي  ،

ّ
البتقايل الأحمر،  باألوان  خدود  بودرة 

 وم�شتّقاتها.
ّ

، البونزي
ّ
، الذهبي

ّ
احليادي

اختاري  الباردة،  الألوان  فئة  اإىل  تنتمني  كنِت  •اإْن 
، البغندي، 

ّ
، البنف�شجي

ّ
بودرة خدود باألوان الوردي

 وم�شتّقاتها.
ّ
الف�شي

جميع  املحايدة،  الألوان  فئة  اإىل  تنتمني  كنِت  •اإْن 
الألوان �شتبدو منا�شبة.

كيف تختارين أفضل لون  ظالل عيون؟ 
ب�شكٍل  العينني  بلون  والآياليرن  العيون  ظالل  لون  اختيار  يرتبط 

مبا�رس. 

ة، 
ّ
البني الألوان  اآياليرن من  اأو  الزرقاء: اختاري ظالل عيون  •العيون 

ة والبي�شاء.
ّ
ة، الف�شي

ّ
ة، ال�شوداء، البنف�شجي

ّ
الرمادي

الألوان  من  اآياليرن  اأو  عيون  ظالل  اختاري  اخل�رساء:  •العيون 
الفاحتة،  ة 

ّ
البنف�شجي ة، 

ّ
الأرجواني الكاكي،  الأحمر،  اإىل  املائلة  البّنية 

ة.
ّ
ة والوردي

ّ
امل�شم�شي

ة 
ّ
البني الألوان  اآياليرن من  اأو  اختاري ظالل عيون  ة: 

ّ
الع�شلي •العيون 

ة 
ّ
الأرجواني ة، 

ّ
امل�شم�شي ة، 

ّ
البتقالي اخل�رساء،  الأحمر،  اإىل  املائلة 

ة.
ّ
والوردي

ة 
ّ
البني الألوان  من  اآياليرن  اأو  عيون  ظالل  اختاري  ة: 

ّ
البني •العيون 

ة وال�شوداء.
ّ
ة، البني

ّ
ة، الذهبي

ّ
ة، البونزي

ّ
املائلة اإىل الأحمر، البتقالي

 MAKE UP FOR
 EVER HD Blush

 Second Skin Cream
Blush in Cool Pink

 CHARLOTTE
 TILBURY

 Cheek to Chic
in Love Glow

 CHANEL
Les Tissages de Chanel

in Tweed Beiget

NEUTRAL

WARM COOL

 MARC JACOBS
 BEAUTY

 Highliner Matte
 Gel Eye Crayon

in Mist Me

BLUE EYESBROWN EYES

GREEN EYES HAZEL EYES

BLUE EYES

 CHANEL
 Les 4 Ombres

in Lueurs Ambrees

 DIOR
 DiorShow

 on Stage Liner
 Limited Edition
 in Matte Pastel

Orange

Miley CyrusOprah Winfrey

Amanda Seyfried
Kim Kardashian

 TOM FORD
Eye Quad

in Daydream 

3

4
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هذا الشهر

مّت تعيني Nicolas Herbault مبن�شب ال�شيف 

 يف فندق Le Gray بيوت. ميلك 
ّ

التنفيذي

 خبة 17 عامًا يف اكت�شاف 
ّ
ال�شيف الفرن�شي

 عن دوره اجلديد 
ّ

ثقافاٍت عديدة لفّن الطهي. عب

قائاًل: "تتيح يل وظيفتي، اأن اأعي�ص العديد من 

عة! وقع اختياري على لبنان 
ّ
التجارب املتنو

كونه وجهة جديدة، واأنا �شعيٌد جداً لأّنني �شاأمتّكن 

ة على مطاعم الفندق."
ّ
من اإ�شفاء مل�شٍة فرن�شي

 Louis من دار New Wave و�شلت جمموعة

Vuitton اإىل البوتيكات كا�شفًة عن ت�شاميم 
 حقائب 

ّ
ة �شتتمّنني امتالكها الآن! ت�شم

ّ
ع�رسي

بن�شخاٍت جديدة، م�شنوعة من اجللود الفاخرة 

 Bumbag وCamera اللتان 
ّ
ها حقبتي

ّ
اأهم

ة. 
ّ
تنا�شبان الإطاللت اليومي

ت موؤخراً ت�شاميم جديدة من 
ّ
ان�شم

 Les اإىل جمموعة Liens Évidence
ة 

ّ
Liens de Chaumet الأيقوني

 من جديد عن 
ّ

من Chaumet، لتعب

.... مّت 
ّ
الروابط املتعّلقة بق�شة احلب

تنفيذ ت�شاميم هذه املجموعة بالذهب 

عت باملا�ص 
ّ

 ور�ش
ّ

الأبي�ص والوردي

والأحجار الكرمية.

ت دار Ralph Lauren حقيبة جديدة اإىل جمموعاتها 
ّ
�شم

ة وهي RL50! مّت ابتكارها من وحي اإرث 
ّ
الأيقوني

ة، دون اأن نن�شى تفا�شيلها 
ّ
د الروح الع�رسي

ّ
الدار، لتج�ش

امل�شتوحاة من ريا�شة ركوب اخليل. تتوّفر هذه احلقيبة 

بـ4 اأحجام، وهي م�شنوعة من جلوٍد فاخرة كجلد 

الثعبان، التم�شاح... هي رفيقة النجمات الدائمة.

ة جلني عمران 
ّ
ة ال�شعودي

ّ
اأطّلت الإعالمي

خالل ح�شورها حدث كاأ�ص دبي 

 .
ّ

 للخيول 2019، بلوٍك ع�رسي
ّ
العاملي

ة 
ّ
ٍة كال�شيكي

ّ
قة بق�ش

ّ
اإعتمدت تّنورة �شي

ن بحبيبات اللوؤلوؤ.
ّ
مع قمي�ٍص مزي

جّددت دار Guerlain بودرة 

ة. 
ّ
Météorites Compact  الأيقوني

تزيل هذه البودرة اللمعان، اإىل جانب 

قدرتها على ترطيب الب�رسة وتعّزز 

جاٍت 
ّ
اإ�رساقتها. ذلك بف�شل تناغم 4 تدر

من الألوان املوجودة داخل العبوة. هذا 

 Light :امل�شتح�رس متوّفر بـ3 ن�شخات

للب�رسة الفاحتة، Medium للب�رسة 

 Goldenالفاحتة املائلة اإىل الإ�شمرار و

للب�رسة الداكنة.

Rosie Huntington-Whiteley
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ة؟ الو�سيلة هي 
ّ
 ب�إ�رشاقة طبيعي

ّ
هل تريدين ب�رشة ن�رشة ت�سع

كرمي Hydra Beauty Camellia Water Cream من 

 مب�ء زهرة 
ّ
Chanel. يعطي نت�ئج مذهلة للرتطيب لأّنه غني

ن الإنتع��ش والراحة.
ّ
الك�ميلي� التي توؤم

 Clare Waight Keller عك�ست املديرة الإبداعية

ة الألوان 
ّ
لدار Givenchy  مفهومً� جديداً لإزدواجي

ة ملو�سم خريف 
ّ
من خالل املجموعة التح�سريي

 .Glow in the Dark ،2019 املحدودة الإ�سدار
ة، من خالل 

ّ
د فيه� لعبة الألوان الذكي

ّ
ت�س�ميم تتج�س

ل اللون الأبي�ش على �سع�ر الدار اإىل الأخ�رش 
ّ
حتو

النيون، عند تواجده يف الظالم. تذّكرن� 

 �ً
ّ
هذه املجموعة التي حتمل اأ�سلوبً� ري��سي

�ت.
ّ
بحقبة الت�سعيني

ق، عن ح�سوله 
ّ
�ش ب�لت�سو

ّ
اأعلن موقع The Modist املخ�س

 Farfetch ة من قبل جهتني: �رشكة
ّ
على ا�ستثم�راٍت ا�سرتاتيجي

ة وNicola Bulgari ن�ئب رئي�ش جمل�ش اإدارة دار 
ّ
الع�ملي

Bulgari. �سي�س�هم هذا التع�ون يف تعزيز ح�سور املوقع 
 Ghizlan Guenez ت

ّ
. عب

ّ
ق الإلكرتوين

ّ
على خ�رطة الت�سو

ة للموقع، عن �رشوره� بهذا التع�ون 
ّ
�سة واملديرة التنفيذي

ّ
املوؤ�س

ته�.
ّ

 من�س
ّ
و�سيعه� ملوا�سلة منو

اأطلقت دار   Van Cleef & Arpels الن�سخة 

 L’École Van الث�نية يف ال�رشق الأو�سط من

Cleef & Arpels يف موقع Hai d3 in5 دبي، 
بح�سور وزيرة الثق�فة وتنمية املعرفة لدولة 

الإم�رات نورة بنت حممد الكعبي. يبقى هذا احلدث 

ن مع�ر�ش، ور�ش عمل 
ّ
حتى 13 من اأبريل ويت�سم

ون�س�ط�ٍت عديدة حول ع�مل املجوهرات.
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ة 
ّ
ال�سوي�رشي  HUBLOT دار  ك�سفت 

�سة ب�ل�س�ع�ت الف�خرة عن تع�وٍن جديد 
ّ

املتخ�س

الرائد   ،Marc Ferrero  
ّ
الفرن�سي الفّن�ن  له� مع 

 
ّ

اأي املع��رش،   Storytelling Art فّن  يف جم�ل 

نة من خالل ر�سوم�ٍت مبدعة. ثمرة 
ّ
ة معي

ّ
�رشد ق�س

Big Bang One Click هذا التع�ون هي �س�عة

املتعّددة  اليوم،  ب�مراأة  ت�سيد   !Marc Ferrero
 والتي تعتب بدون �سكٍّ بطلة الع�رش. متّثل 

ّ
امله�م

ع�مل  بني  يجمع  جديداً،  نهجً�  اجلديدة  ال�س�عة 

يروي  الف�خرة،  ال�س�ع�ت  �سن�عة  وع�مل  الفنون 

على  ويرّكز   Marc Ferrero بقلم  جميلة  ق�سًة 

هذا  يظهر  ال�سف�ه.  اأحمر  للمراأة:   
ّ

القوي ال�سالح 

ة، ومبزيٍج 
ّ
الأخري داخل اإط�ر ال�س�عة بحّلٍة ع�رشي

من  ة 
ّ
الفني احلركة  هذه  تخلو  ل  جميلة.  وزخرفة 

الن�سخة  اإط�ر  الإ�سبنيل  اأحج�ر  ن 
ّ
تزي اإذ  الأن�قة، 

الن�سخة  اإط�ر  �ز 
ّ
التوب واأحج�ر  الأحمر  ب�للون 

ال�سوار  بني  الإختي�ر  ميكنِك   .
ّ

الفريوزي ب�للون 

الآخر  اأو  العجل،  اأو  التم�س�ح  جلد  من  امل�سنوع 

حمدودة  هي  ال�س�عة  هذه  اأّن  نذكر   .
ّ
املّط�طي

دار  ب�لفعل   ،#HublotLovesArt الإ�سدار. 

علين�  تبخل  ول  وتقّدره  الفّن  تع�سق   Hublot
ب�إبداع�ٍت جديدة حتمل اأجمل الر�س�ئل!

هذا الشهر

ساعتِك تخبر قّصة فنّية

Marc Ferrero
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عطلٌة للعقل والجسد!
 DUBAI MARINE منتجع  يف  اإق�متِك 

اأ�سبه  BEACH RESORT & SPA هي 
اأغرا�سِك  اإحزمي  اآٍن!  يف  واجل�سد  للروح  بعالٍج 

مثيل  ل  عطلٍة  لق�س�ء  املك�ن  هذا  اإىل  هي 
ّ

وتوج

 �
ّ
مم جمريا،  منطقة  يف   

ّ
ا�سرتاتيجي املوقع  له�. 

يجعله على بعد دق�ئٍق من و�سط املدينة ومراكز 

�س�لت  تن�ش،  مالعب  املنتجع   
ّ
ي�سم ق. 

ّ
الت�سو

 
ّ
ذهبي  

ّ
رملي و�س�طئ  �سب�حة،  حو�ش  ة، 

ّ
ري��سي

 �
ّ
اأم ب�لإ�سمرار.  وال�ستمت�ع  لل�سب�حة   

ّ
مث�يل

ة، 
ّ
العربي الأطب�ق  بني  ع 

ّ
فتتنو الطع�م  لئحة 

م�  اأكرث  لكن  ة. 
ّ
والت�يالندي ة 

ّ
الإيط�لي ة، 

ّ
اللبن�ني

الف�خر   Aroma  
ّ
ال�سحي املنتجع  ِك هو 

ّ
يهم قد 

م جمموعة وا�سعة من العالج�ت ب�أحدث 
ّ
الذي يقد

جل�س�ت  ج�نب  اإىل  الرائدة،  �ت 
ّ
والتقني ات 

ّ
املعد

�سني. نن�سحِك 
ّ

تدليٍك ب�أي�دي حمرتفني ومتخ�س

بعده  من  الذي   ،
ّ
املغربي �م 

ّ
احلم هن�ك  بتجربة 

�ست�سعرين حتمً� اأّنِك ولدِت من جديد.
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هذا الشهر

تجربة تعيد الحياة لبشرتِك!
فندق  تخت�ري  اأن  بّد  ل  الق�دمة؟  وجهتِك  هي  ب�ري�ش 

ال�سب� املوّقع بدار  PLAZA ATHÉNÉE وجتربة 
 

ّ
خ��ش عالٍج  من  الإ�ستف�دة  فر�سة  لديِك  هن�ك،   .Dior
ز للعن�ية ب�لب�رشة ملّدة 90 دقيقة. هذه هي مراحله:

ّ
وممي

: يبداأ العالج ب�كت�س�ف واختي�ر عطر 
ّ
ة ال�سم

ّ
•تن�سيط ح��س

من عطور الدار كي ترافقِك نفح�ته طوال الوقت.

ة 
ّ
•ت�سخي�ش ح�لة الب�رشة: من خالل ا�ستخدام اأداة ح�رشي

.Dior لدى دار

يهدف  والرقبة  الأكت�ف  ملنطقة  تدليك  من�ّسط:  •تدليك 
ال�سرتخ�ء  على  وامل�س�عدة  ة 

ّ
اجل�سدي الط�قة  حتفيز  اإىل 

العميق.

اأحج�ر  فيه  ت�ستخدم  الذي   Micro-Abrasion •عالج 
ة ملنح الط�قة للب�رشة.

ّ
الي�قوت الكري�ست�لي

•تطبيق زيت La Micro-Huile de Rose الذي يتمّتع 
بفوائد ه�ئل.

راحة  مينح  الذي   Cataplasm بعالج  كرمي  •تطبيق 
مطلقة للخالي�.

�ل: لإع�دة اإحي�ء خالي� الب�رشة.
ّ
•القن�ع احلراري الفع

•تدليك الأن�سجة: ي�س�عد على ا�سرتخ�ء الع�سالت.
•تدليك العينني: ب��ستخدام نق�ط ال�سغط. هذه احلرك�ت 

حت�رب اله�لت ال�سوداء وتزيل انتف�خ العينني.

•ينتهي العالج بح�سولِك على م�كي�ٍج خفيف ومنع�ش!
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على وقع خطواٍت 
راقصة وعصرّية

دار  قّدمته�  التي  املجموعة  ت�أثري  حتت  زلن�  م� 

 
َ

نن�ش مل   !2019 و�سيف  ربيع  ملو�سم   DIOR
الأزي�ء  ة، 

ّ
املن�س على  ت 

ّ
عم التي  الرق�ش  اأجواء 

حلظة  منذ  التي  واحل�ملة  اجلميلة  والأك�س�سوارات 

اعتم�ده�.  عن  النجم�ت  تكّف  مل  عنه�،  الك�سف 

األقت الدار اأي�سً� الأ�سواء على املجموعة من خالل 

 Fabien 
ّ
فيديو جديد من توقيع املخرج الفرن�سي

 Selena الع�ر�ست�ن  خالله  تتم�يل   ،Baron
Forrest  وRuth Bell بخطواٍت راق�سة، و�سمن 
تظهر  ة. 

ّ
احلي�دي ب�لألوان  مطبوع  ب�سيط  ديكوٍر 

الهدلة  الف�س�تني  مة، 
ّ
املخر الأقم�سة  التول،  تن�نري 

 Lady Dior ة مثل 
ّ
الأيقوني وال�سّف�فة، واحلق�ئب 

الرق�ش؟  مل�ذا  مبدع.   
ّ
فني اإط�ٍر  يف   Saddleو

 Maria Grazia ة 
ّ
الإبداعي املديرة  تو�سح 

الكلم�ت:  هذه  خالل  من  نظره�  وجهة   Chiuri
"اإختب�ر الرق�ش هو الأقرب اإىل احلقيقة، هو و�سيلة 

ة 
ّ
اجلذري احلرك�ت  كّل  الأفك�ر.  عن  للتعبري  ة 

ّ
ع�ملي

التي يقوم به� اجل�سم خالل اأدائه الرق�ش املع��رش، 

لتي." هذه هي دعوة لِك اأي�سً�، كي جتدي 
ّ
حّفزت خمي

ة كخطواٍت 
ّ
ة للتعبري عن اأفك�رِك بحري

ّ
ف�سحتِك اخل��س

راق�سة، قد تكون الو�سيلة من خالل م� ترتدينه!

Dior
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TIPS
S T Y L I N G 

 
  

اإعداد: دمي� فرح�ت

القفطان: أفكار 
جديدة لتنسيقه

TIPS
1

Nanushka

Layeur

Aquazzura

R
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إختاري سروال 
الجينز الواسع 
وذات الخصر 

العالي.

TIP

أضيفي التربان على 
ِ لمنح إطاللتِك لمنح إطاللتِك شعرِك

ّطابعًا شرقّيًا.طابعًا شرقيًا.طابعًا شرقيًا.

TIP

2

4

3
الجينز الواسع 
وذات الخصر 

العالي.

3

Loewe

Taller Marmo

House Of  Holland

Fendi

Bambah

Nicholas

 Rejina Pyo
net-a-porter.com

 Christian
Louboutin

Cushnie

Mercedes Castillo

Current/Elliott

 Souliers
Martinez

 F.R.S – For
 Restless Sleepers

themodist.com

44

Christian
Louboutin

Yuliya Magdych

Rosantica
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تحقيق جمال

المجال ضمن مساٍر  عالم الجمال: عمالق! ينمو هذا 
دون  يعيش  أن  لإلنسان  يمكن  فال  دائم،  تصاعدّي 
العطور...  بالبشرة،  والعناية  الماكياج  مستحضرات 
مثمراَ  حقاًل  يعتبر  لذا  الحياة.  في  أساسّية  حاجات 
التواصل  وسائل  بروز  مع  خصوصًا  الناجح،  لالستثمار 
عملّيات  الشركات  على  سّهلت  التي  االجتماعّي 
الترويج والتسويق. أال يثير فضولِك معرفة وقائع عن 

عالم صناعة الجمال؟ 

حقيقة لم تعرفيها 
من قبل عن صناعة 

الجمال!

اإعداد: جويل الدك��ش

20
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1

2

3

4

7

تقّدر القيمة ال�س�فية للع�مل 

 ب�أكرث 
ّ
 ال�سن�عي

ّ
اجلم�يل

من 500 ملي�ر دولر. من 

املتوّقع اأن ت�سل اإىل 805 

ملي�ر يف الع�م 2023.

يحتّل جم�ل العن�ية ب�لب�رشة 

اأكب ن�سبة %38 من �سوق 

اجلم�ل،  يتبعه جم�ل 

العن�ية ب�ل�سعر مع 23%، 

 امل�كي�ج 18.2%.
ّ
ثم

Kylie Jenner، هي اأ�سغر 
مليونرية على الإطالق �سنعت 

نف�سه� بنف�سه� بح�سب جمّلة 

فورب�ش. تقّدر ثروته� اليوم 

بـ900 مليون دولر، وهي م� 

زالت يف عمر الـ21.

ة هي الأكرث 
ّ
الق�رة الآ�سيوي

ا�ستهالكً� مل�ستح�رشات اجلم�ل.

الف�سل يعود لل�سني!

 بيع 
ّ
كّل 3 ثواٍن يتم

عبوة مي�ه مي�سيالر 

من Bioderma يف 

الع�مل.

500

6
ة 

ّ
�ت اجلراحي

ّ
من� عدد العملي

ة اأكرث من %200 منذ 
ّ
التجميلي

ع�م 2000 يف الولي�ت املّتحدة 

ة تكبري الثديني 
ّ
ة. عملي

ّ
الأمريكي

حتتّل املرتبة الأوىل من بني 

ة.
ّ
�ت التجميلي

ّ
العملي

5
من املتوّقع اأن ينمو �سوق 

 Vegan Beauty م�ستح�رشات

بن�سبة %7.1 يف الفرتة املمتّدة 

بني الع�مني 2018 و2023.
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10

12

 Bio-Oil Specialist
Skincare Oil، هو اأكرث 

 ب�لب�رشة مّت 
ّ

م�ستح�رش خ��ش

 Amazon بيعه على موقع

على امتداد عقد.

بلغت قيمة �سوق 

 ّ
 حوايل

ّ
العطور الع�ملي

21 ملي�ر دولر يف 
الع�م 2018.

 Yves Saint جمموعة

 Laurent Le Vestiaire des
 Memo Irish وعطر Parfums
Leather ك�نت الأكرث مبيعً� يف 
 Harvey الع�م 2018 يف بوتيك

Nichols دبي.

تحقيق جمال

13

14

 MAC Cosmetics يعتب

 Matte Lipstick in Velvet
Teddy اأحمر ال�سف�ه الأكرث 
ً� على الإطالق.

ّ
مبيعً� ع�ملي

ت دار 
ّ
يف الع�م 2015، اإن�سم

Huda Beauty اإىل �رشكة 
Sephora يف الولي�ت املّتحدة 

ة. هل كنِت تعلمني اأّن 
ّ
الأمريكي

وف�ة Michael Jackson يف 

�سة هدى 
ِّ
الع�م 2009 األهم املوؤ�س

قّط�ن لرتك وظيفته� يف املج�ل 

 واّتب�ع �سغفه� يف ع�مل 
ّ
امل�يل

امل�كي�ج؟ 

8
تعرتف واحدة من كّل 

3 ن�س�ء ب�أّنه� ترف�ش 
مغ�درة املنزل دون 

امل�كي�ج!

قع اأن ينمو �سوق امل�كي�ج 
ّ
من املتو

 مبعّدل %5.8 خالل الفرتة 
ّ
الع�ملي

املمتّدة اإىل ع�م 2023.

95.8%

11
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15

16

ن�سبة الن�س�ء اللواتي يعتبن و�س�ئل التوا�سل 

 دلياًل ومرجعً� ل�سيح�ت اجلم�ل.
ّ
الجتم�عي

ة الأكرث بحثً� على 
ّ
امل�ركة اجلم�لي

موقع غوغل يف الع�م 2018 هي 

BeautyCounter، تتبعه� دار 
.Charlotte Tilbury

18
19
20

مبيع�ت م�ستح�رشات 

اأحمر ال�سف�ه ع�دًة 

م� تزيد خالل فرتات 

!
ّ

الركود القت�س�دي

حت�سد �سن�عة 

اً 
ّ
م�ستح�رشات اجلم�ل منو

 ،�ً
ّ
ي�سل اإىل 7% �سنوي

اأي اأكرث من �سعف معّدل 

 
ّ
 الإجم�يل

ّ
الن�جت املحلي

يف الع�مل املتقّدم.

تنفق �رشك�ت اجلم�ل 25% من 

اأرب�حه� على حمالت الرتويج 

والإعالن وبني %3-2 فقط 

على البحث والتطوير، بينم� 

تنفق �رشك�ت الأدوية 15% من 

اأرب�حه� على البحوث.

17

 Rachel ّة
الفلوغري الأمريكي

Levin �س�حبة قن�ة 
Rclbeauty101 على يوتيوب 

تتق��سى اأعلى اأجر من الإعالن�ت 

من بني الفلوغرز واملوؤّثرات يف 

ع�مل اجلم�ل.

82%
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ما هي صيحات الماكياج المفّضلة لديِك من موسم 
ربيع وصيف 2019؟

اأحببت الطرق املختلفة ل�ستخدام الألوان ال�س�خبة على العينني! 

ة، 
ّ
 ب�لألوان احليوي

ّ
اأو الغرافيكي ب�لإ�س�فة اإىل الآياليرن ال�س�ئل 

ن، امل��سك�ر ب�ألواٍن م�رشقة، اأو الألوان 
ّ
قلم الكحل امللّطخ وامللو

على  قة 
ّ
مطب كّله�  العني،  زاوية  داخل  املتوّقعة  غري  ال�س�رخة 

ب�رشٍة �س�فية وم�رشقة. 

3 مستحضرات أساسّية ال يمكنِك الخروج من دونها:
�ل، كرمي الوق�ية من ال�سم�ش واأداة تقوي�ش الرمو�ش.

ّ
مرّطب فع

B r i t t a n y  S u l l i v a n

I r i n e l  D e  L e ó n

INTERVIEW
مقابلة

العمل في مجال الجمال هو شغف Brittany، فهي 
غّيرت حياتها ومسيرتها المهنّية في سبيل أن تصبح 
الصيحات  في  الجرأة  تحّب  وشعر.  ماكياج  خبيرة 
المألوف، واختيار ما يعكس الشخصّية  والخروج عن 

ويعطي الشعور بالراحة. إليِك هذه المقابلة معها.

ال تدعي الصيحات 
تلغي هوّيتِك

ما هو التحّدي األكبر في مهنتِك؟
�ت، ك�ن اأن اأمنع نف�سي من تو�سيب كّل امل�ستح�رشات 

ّ
اأحد اأكب التحدي

ب عدداً مفرطً� من امل�ستح�رشات "من  يف حقيبة م�كي�جي! كنت اأو�سّ

 اأجد نف�سي اأم�م حم�ولت لإع�دة التنظيم.
ّ
ب�ب الحتي�ط"، ثم

كيف قّررِت خوض غمار عالم الجمال؟
مك�ن  بتغيري  قمت  حني  �سنوات،  منذ  وال�سعر  ب�مل�كي�ج  العمل  بداأت 

اإق�متي وب�لت�يل، تغيري مهنتي! لط�مل� ا�ستمتعت ب�لفّن والبتك�ر، لذا، 

�س�ركت  ذلك،  بعد  ك�ليفورني�.  جنوب  يف  م�كي�ج  مدر�سة  اإىل  ذهبت 

فت على خباء كثريين، وم� زلت اأعمل مع 
ّ
بجل�س�ت ت�سوير، وهكذا تعر

البع�ش منهم حتى اليوم.

َمن هي ملهمتِك؟
ة جّداً ولطيفة. جميلة من 

ّ
Negin Mirsalehi ف�ئقة اجلم�ل، اأي�سً� ذكي

الداخل واخل�رج!

تعملين مع نساء دائمة االنشغال، فما هو السّر للبشرة 
المثالّية والمضيئة؟

احتي�ج�ت  ي�ستهدف  اأ�س��ش  كرمي  �ل، 
ّ
فع مرّطب  ا�ستخدام  هو   

ّ
ال�رش

ال�سفة  قو�ش  على  وه�ياليرت  ِك 
ّ
خدي على  ال�سف�ه  اأحمر  بع�ش  ب�رشتِك، 

 اخلّدين.
ّ
العلي�، اأ�سفل الأنف، عظمة احل�جبني وعظمتي

ما هو الخطأ الشائع الذي ترتكبه النساء؟
اأّن  �سحيح  نة! 

ّ
معي اإطاللة  على  احل�سول  بهدف  يع�سنه  الذي  ال�سغط 

م�  اعتم�د  ، هو 
ّ
الأهم لكّن  ال�سكل،  قدرة على حتويل  وال�سعر  للم�كي�ج 

الراحة وال�سعور ب�لر�سى دون املق�رنة مع الآخرين. ل  الثقة،  يعطيِك 

يوجد �سكل ح�جب �سحيح، �سكل عني �سحيح... امل�كي�ج يجب اأن يكون 

عً� للمراأة �سمن نط�ٍق وا�سع.
ّ
م�سج

Camila CoelhoRomee Strijd

Negin Mirsalehi
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ما هي المستحضرات التي ال تفارق حقيبتِك؟
 
ّ
ً� لت�سفيف ال�سعر، كم� اأحب

ّ
رذاذ OUAI Wave، لأّنه ي�سّكل اأ�س��سً� مث�لي

  OUAI Hair and Body وزيت BALMAIN Session Strong رذاذ

للم�سة لمعة. 

ربيع  موسم  من  لديِك  المفّضلة  الشعر  صيحات  هي  ما 
وصيف 2019؟

�سكل  على  اأك�س�سوارات  واإدخ�ل  منخف�ش  ح�س�ن  ذيل   ،
ّ
اجل�نبي الفرق 

�ت يف ال�سعر.
ّ
ميدلي

الرطب،  الشعر  لديِك: تسريحة  المفّضلة  الصيحة  ما هي 
الضفائر الطويلة أم الغّرة القصيرة؟

التطبيق.  و�سهلة  الن�س�ء  جميع  تن��سب  فهي  الرطب،  ال�سعر  ت�رشيحة   
ّ
اأحب

قبل اخلروج لياًل، ميكنِك اإ�س�فة زيت بعد اإنه�ء الت�رشيحة. 

ما هي نصيحتِك للمرأة بشكٍل عاّم؟
 �سيء تقومني به. ل تنظري اإىل الن�س�ء 

ّ
كوين لطيفة وواثقة من نف�سِك يف اأي

الأخري�ت بنظرة املن�ف�سة، بل ادعميهْن. 

ما هو شعارِك المفّضل؟
اإْن ك�ن الأمر ي�سعرِك ب�ل�سع�دة، قومي به مهم� يكن راأي الآخرين.

ال  بالشعر،  الضاّرة  الحرارة  لتجّنب  نصيحة  أفضل  هي  ما 
سّيما في طقس الشرق األوسط؟

لل�سعر   
ّ
الأ�س��سي وال�سبب  ع�لية،  رطوبة  هن�ك  الأو�سط  ال�رشق  من�طق  يف 

 جتعيدات غري مرغوٍب 
ّ

اأي اأجل جتّنب  لذا، من  د هو نق�ش الرتطيب، 
ّ
املجع

به�، يجب اأن ت�ستخدمي كرمي احلم�ية من احلرارة.

ينصح بعض اختصاصّيي الشعر بقّص األطراف كّل 
3 إلى 6 أسابيع، فهل تنصحين بالمثل؟

 
ّ

ق�ش عليِك  كثرياً،  ة 
ّ
القوي للحرارة  �سيه 

ّ
تعر اأو  �سعرِك  ت�سبغني  كنِت  اإذا 

�ش 
ّ
ً� ول يتعر

ّ
� اإذا ك�ن �سعرِك طبيعي

ّ
الأطراف اجل�ّفة كّل 4 اإىل 6 اأ�س�بيع، اأم

 اأطرافه كّل 8 اإىل 10 اأ�س�بيع.
ّ

للحرارة وال�سبغ، ميكنِك ق�ش

ما هي أكثر حيلة مستخّف بها متعّلقة بالشعر؟
د، فهي خطوة متنح �سعرِك 

ّ
ا�ستخدام �سطح فري التجعيد لتملي�ش ال�سعر املجع

ملع�نً� وتخفي ال�سعريات املتط�يرة. 

I r i n e l  D e  L e ó n

INTERVIEW

بّد  ال  الخاّصة،  طريقتها  على  جميلة  هي  امرأة  كّل  ألّن 
تسّلط  بخصالتها،  تهتّم  أن   Irinel الشعر  خبيرة  برأي 
الضوء عليها وتمنحها أسلوبًا يشبهها. أّما بالنسبة إلى 
التسريحات  الموسم  هذا  من  تفّضل  فهي  الصيحات، 

الرطبة. استفيدي من نصائحها في هذه المقابلة. 

رّكزي على صّحة شعرِك

ما هو تعريفِك للشعر الجميل؟
الهتم�م ب�سعرِك على طبيعته. يجب على كّل امراأة اأن تتعّلم كيف 

ق الت�رشيحة التي تن��سبه.
ّ
تعتني ب�سعره� وكيف تطب

Kendall JennerHuda KattanKaren Wazen

 OUAI
 Rose Hair

and Body Oil

 BALMAIN
Session Strong
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جّربنا لِك

ريتا طانيوس
Fashion & Beauty Editor

جّربت هذا التطبيق، 
وهذه هي النتيجة!
اإللكترونّية  للتطبيقات  يومًا  أكترث  لم 
بساطة،  بكّل  الصور ...  بتعديل  تقوم  التي 
الموضوع ال يهّمني! إذا شعرت أّن الصورة 
أنشرها  ال  لي،  تروق  ال  التقطتها  التي 
مع  لكن  لنفسي.  بها  أحتفظ  وبالتالي، 
والعديد  العديد  أّن  الحظت  الوقت، 
من  النوع  هذا  إلى  يلجأن  صديقاتي  من 
قبل  لصورهّن  "البسيطة"  التعديالت 
ال  فلَم  ميديا،  السوشيال  على  نشرها 

أجّربها أنا أيضًا؟

ة يف ه�تفي املحمول 
ّ
دخلت ق�ئمة حتميل التطبيق�ت الإلكرتوني

FaceTune. �س�رعت للتق�ط �سورة �سيلفي يل دون  واخرتت 

زات هذا التطبيق 
ّ
م�كي�ج، لكي اأبداأ رحلة ال�ستك�س�ف حول ممي

كيف  وجهي.  على  به�  القي�م  من  �س�أمتّكن  التي  والتعديالت 

ل مظهري يف ال�سورة بعد ا�ستعم�ل FaceTune؟
ّ
حتو

 NOTES
الّلون،  دة 

ّ
موح ب�رشة  على  للح�سول  طريقة  عن  ًل 

ّ
اأو •بحثت 

خالل  من  بذلك  القي�م  من  متكّنت  العيوب.  من  وخ�لية  ن�رشة 

من  اأي�سً�  تخّل�ست  نف�سه�،  الأداة  ب��ستعم�ل   .Smooth ميزة 

ال�سعر املتط�ير يف ال�سورة. 

ب�إ�س�فة  ت�سمح  اأّنه�  لأكت�سف   Details اأداة  اإىل  •انتقلت 
امل��سك�را وظالل العيون! 

•بعد م�كي�ج العيون، بحثت عن طريقة لإ�س�فة الأحمر على 
. ا�ستعملت ميزة Tones، لكّنه� ب�ءت ب�لف�سل! النتيجة 

ّ
�سفَتي

حت اخلط�أ من خالل 
ّ
 اأّنني �سح

ّ
مل تكن كم� توّقعت، لكّن الأهم

 .Erase اأداة

من  اأكرث  ممتلئة  تبدو  ال�سف�ه  بجعل  متّثلت  الأخرية،  •اخلطوة 
خالل ميزة Reshape. بعد حم�ولٍت كثرية، هذه ك�نت اأف�سل 

لت اإليه�. 
ّ

نتيجة تو�س

ل انتهت! كم� لحظِت، فتطبيق FaceTune يقوم 
ّ
مراحل التحو

املظهر  على  املح�فظة  مع  للوجه،  الب�سيطة  التعديالت  ببع�ش 

، اإّل يف ح�ل جل�أِت اإىل ميزة Reshape لتغيري مالمح 
ّ
الطبيعي

اأي�سً�  اإىل اخلدود. هن�لك  ال�سف�ه، و�سوًل  اإىل  الوجه من الأنف، 

لأن  اأدعوِك  الأ�سن�ن.  تبيي�ش  مثل  الأخرى،  امليزات  من  الكثري 

بيه اأنِت اأي�سً�، لأّنه �سهل ال�ستخدام. 
ّ
جتر

FaceTune تطبيق

FACETUNE



نادين مقبل
Community Manager

سعيدة لحصويل 
على هذه اإلشراقة!

ني، كّلن� نح�ول احل�سول على ال�سورة 
ّ
لنكن واقعي

اأن�  اإن�ستقرام!  على  ن�رشه�  ت�ستحّق  التي  ة 
ّ
املث�لي

ي�ستخدمون  حويل  من  الن��ش  ة 
ّ
اأكرثي اأّن  اأتوّقع 

ة 
ّ
اإ�س�في اإ�رشاقة  ال�سور وملنح  تطبيق�ٍت لتح�سني 

هو  اأ�ستخدمه  الذي  التطبيق  اأذواقهم.  تن��سب 

ة 
ّ

خ��س حللقة  ت�سويري  خالل   .BeautyPlus
�سورة  التقطت  يوتيوب،  على  "جم�لِك"  لقن�ة 

رت ن�رشه� على ح�س�بي على اإن�ستقرام، 
ّ
�سيلفي وقر

ميدي�  ال�سو�سي�ل  على  اأحد  يراه�  لن  حلظة،  لكن 

قبل اأن اأقوم بتعديله�! ف�سل ال�ست�ء جعل ب�رشتي 

ال�سيف لت�سبح  الّلون ومل يحن بعد ف�سل  ب�هتة 

�سحنة  لون  لت 
ّ
Tone حو كب�سة  لكن مع  ة، 

ّ
م�سمر

ة 
ّ
ب�رشتي م�رشقً�، كم� نرثت بودرة اخلدود الزهري

بوا�سطة كب�سة Blush. الآن اأ�سبحت هذه ال�سورة 

يعتب  البع�ش  اأّن  من  ب�لرغم  للن�رش!  ج�هزة 

ا�ستخدام هذه التطبيق�ت مبث�بة غ�ّش، لكن براأيي، 

.
ّ
، ف�لقليل من التعديل لن ي�رش

ّ
تي مل تتغري

ّ
لأّن هوي

NOTES
بع�ش  هن�ك  لكن  مر�سية،  ك�نت  النتيجة  اأّن  �سحيح 

م�س�حة  اأخذ  التطبيق.  يف  اأزعجتني  التي  املالحظ�ت 

كبرية من م�س�حة تخزين ه�تفي، كم� هن�ك خي�رات 

مثل اإع�دة نحت الوجه تتطّلب الدفع مق�بل ا�ستخدامه�. 

اأحببت ميزة HD يف 

ل 
ّ
هذا التطبيق التي حتو

ة �سورة اإىل ع�لية 
ّ
جودة اأي

.
ً
وجتعله� اأكرث نق�ء

شيرين قاسم
Marketing & Communications Editor

أريد تأثيرًا فنّيًا... 
حصلت عليه!

 تطبيق Snapseed، لأّنه يقّدم خي�رات تعديل 
ّ
اأحب

ت�سحيحه�  ولي�ش  ال�سورة  يف  حمّددة  من�طق 

 ،Perspective ن عّدة ميزات، مثل
ّ
ب�لك�مل، تت�سم

يف   ...Tonal Contrast ،Double Exposure
دت 

ّ
البداية، �سعرت اأّن التطبيق معّقد، لكن حني تعو

عليه، اأ�سبح ا�ستخدامه اأ�سهل.

NOTES
•اأكرث م� لفتني يف هذا التطبيق، هو الت�أثري 
الفينت�ج الذي مينحه لل�سورة والذي ين��سب 

ّ
اأ�سلوب الريرتو الذي اأحب

ينّقي  الذي  الفلرت  فيه  اأ�ستخدمه  م�  •اأكرث 
الب�رشة ويعطي ن�س�رة للعنني.

ت�أثري  على  للح�سول  التطبيق  بهذا  •اأ�ستعني 
ة.

ّ
 لل�سور، ولي�ش ل�سور ال�سيلفي اليومي

ّ
فني

وهي  التطبيق،  يف  اأزعجتني  وحيدة  •نقطة 
حفظ  اأريد  عندم�  امل�ستغرق  الطويل  الوقت 

ال�سورة بعد تعديله� وحتويله� جلودة ع�لية.

BeautyPlus تطبيق

Snapseed تطبيق

SNAPSEED

BEAUTYPLUS
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بشرتي

تناول الطعام شغٌف يصعب السيطرة عليه، لكن في كّل مّرٍة تتذّكرين فيها كم يؤّثر ذلك على بشرتِك، تراجعين فورًا حساباتِك قبل 
المباشرة باألكل. كّل ما يدور في جهازِك الهضمّي، ينعكس مباشرًة على وجهِك، فما تأكلينه يومّيًا قد يسّبب ظهور البثور والشوائب. 

سنستعرض أمامِك 3 فئات من الوجوه، ونفّسر كيف تتأّثر كّل فئة بالمأكوالت.

وجهِك يحّذرِك! ماذا تأكلين؟

اإعداد: جووي غ�سطني

األسباب:
ة ف�ئ�سة 

ّ
�رشب احلليب بكرثة اأو تن�ول كمي

من اجلبنة، اأمران قد يثريا غ�سب ب�رشتِك، 

ة جّت�ه 
ّ
حتى لو مل تع�ين يومً� من احل�س��سي

تبدئني  ال�سّن،  يف  تقّدمِك  مع  الالكتوز. 

ج�سمِك  من  الأنزمي�ت  بخ�س�رة   �ً
ّ
تدريجي

الألب�ن والأجب�ن،  لِك به�سم  التي ت�سمح 

وجهِك  فيبدو  الته�ب�ت،  ب 
ّ
ي�سب قد  وذلك 

هرمون�  ب 
ّ
ي�سب كذلك،  اً. 

ّ
وحممر متعبً� 

املوجودان  والبوج�سرتون  الأ�سرتوجني 

الإفرازات،  اإنت�ج  يف  الإفراط  الألب�ن  يف 

، وب�لت�يل 
ّ
الأمر الذي يوؤّدي اإىل �سّد امل�س�م

تظهر البثور.

الحّل:
م�ستّق�ته  اأو  احلليب  ك�ن  اإذا  م�  اكت�سفي 

 نق�ء ب�رشتِك، من خالل التوّقف عن 
ّ
ت�رش

�سعرِت بعد هذا  اإذا  اأ�سبوٍع.  تن�وله� ملّدة 

اإذاً  فعليِك  نت، 
ّ
حت�س ب�رشتِك  اأّن  النقط�ع 

واأخذ   
ّ
الغذائي نظ�مِك  من  احلليب  �سطب 

ة 
ّ
غذائي عن��رش  خالل  من  الك�ل�سيوم 

اأخرى، مثل ع�سري الّليمون.

وجه األلبان واألجبان
عالماته:

مة
ّ
ة متور

ّ
•جفون علوي

•جيوب حتت العينني
•ه�لت �سوداء

قة على الوجه
ّ
•بثور متفر

•خدود ب�هتة
•بثور كثيفة عند منطقة الذقن

وجه الغلوتين
عالماته:

•بقع وبثور على اجلبني
مة

ّ
•خدود متور
•وجه منتفخ
•ب�رشة حمراء

•بقع داكنة عند منطقة الذقن

األسباب:
الع�رش!  اكت�س�ف  هي  ب�لغلوتني،  املتعّلقة  امل�س�كل 

من  يع�نون  الذين  الن��ش  من  به�  ب�أ�ش  ل  ن�سبٌة  هن�ك 

اأج�س�مهم  جتعل  الغلوتني،  جّت�ه  ة 
ّ
ه�سمي ا�سّطراب�ٍت 

الب�رشة ن�سيبه� من ال�رشر. ي�سعف  تت�أّثر �سلبً� وتن�ل 

 The 
ّ
� يوؤّثر على التوازن التن��سلي

ّ
، مم

ّ
النظ�م املن�عي

الب�رشة  فرز  اإىل  ي 
ّ
ويوؤد  Reproductive Balance

ة، تظهر على �سكل بقٍع داكنة وبثوٍر، 
ّ
غ�ٍت هرموني

ّ
لت�سب

ب�لإ�س�فة اإىل انتف�خ الب�رشة.

الحّل:
الطحني  البغل،  الك�سك�ش،  القمح،  تن�ول  عن  توّقفي 

ات 
ّ

املك�رش البط�ط�ش،  ب�حلبوب،  وا�ستبدليه�  والب��ست�، 

النيئة، الذرة والأرّز.

األسباب:
�سلبً�  توؤّثر  ل  ال�سّكر  من  زائدة  �ٍت 

ّ
كمي تن�ول 

ب 
ّ
ت�سب بل  فقط،  تِك 

ّ
و�سح ط�قتِك  وزنِك،  على 

�ت، توؤّدي 
ّ
امل�س�كل املذكورة اأعاله. هذه الكمي

الت�س�ق  اأي   ،Glycation م�سكلة  ظهور  اإىل 

ه خالي� 
ّ
خالي� الغلوكوز ب�لكولجني، م� ي�سو

يعني  ال�سّكر  وجه  مرتّهلة.  ويجعله�  ب�رشتِك 

يف  الأن�سولني  م�ّدة  من�سوب  ارتف�ع  اأي�سً� 

الغدد  على  ال�سغط  اإىل  يوؤّدي   �
ّ
مم اجل�سم، 

احل�جبني،   
ّ
بنمو  �ً

ّ
جزئي تتحّكم  التي  ة 

ّ
الكظري

قة.
ّ
فتكون �سعريات احل�جبني خفيفة ومتفر

الحّل:
، خ�سو�سً� 

ّ
خّففي من تن�ول ال�سّكر ب�سكٍل ع�م

على  احللوي�ت  املعّلبة،  الع�س�ئر  ال�سوكول، 

العي�ش  ت�ستطعني  ل  كنِت  اإذا  لكن  اأنواعه�. 

ال�سوكول  مثاًل  بي 
ّ
فجر احللو،  الطعم  دون 

امل�سنوع من اخلروب.

وجه السّكر
عالماته:

•خطوط وجت�عيد عند اأعلى اجلبني
•ترّهل حتت منطقة العينني

قة
ّ
•�سوائب متفر
•بثور ملتهبة

•ح�جب�ن خفيف�ن
•ب�رشة رقيقة وب�هتة متيل اأحي�نً� اإىل الّلون 

 واأحي�نً� اإىل الأ�سفر
ّ

الرم�دي

 DAIRY
FACE

 GLUTEN
FACE

 SUGAR
FACE
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النجمات  لوكات  على  سريعة  نظرًة  القي 
الماكياج  مشتركًا:  قاسمًا  وستالحظين 
تطبيقه  تريدين  هل  المضيء!  البرونزّي 
سوى  عليِك  ما  سهلة؟  وبطرٍق  كمحترفة 
يوتيوب  على  "جمالِك"  قناة  عبر  متابعتي 
األهّم  النصيحة  اإلطاللة.  هذه  لتحصلي على 
التي أقّدمها لِك في هذا الفيديو، هي التركيز 
على مستحضر مضيء الوجه للمسة مشّعة.

اإعداد: جووي غ�سطني

قناة "جمالِك" على يوتيوب
ماكياج مضيء؟ 

تعّلميه مع جووي 

قي الكون�سيلر على اجلفن، من الزاوية 
ّ
طب

قي ظالل 
ّ
 طب

ّ
ة حتى ¾ العني. ثم

ّ
الداخلي

 على الكون�سيلر.
ّ
العيون بالّلون الذهبي

الّلم�سة الأخرية تكون مع اأحمر �سفاه 

ع ال�سفاه ال�سّفاف.
ّ
 اللون يتبعه ملم

ّ
حيادي

 الفاحت 
ّ
جات البني

ّ
قي ظالل العيون بتدر

ّ
طب

على كامل جفن العني.

 عند نقطة 
ّ
 والذهبي

ّ
 البني

ّ
ادجمي لوين

قي 
ّ
التقائهما. ار�سمي الآياليرن الأ�سود وطب

املا�سكارا لنظرٍة جّذابة.

ة على زاوية العني 
ّ
ار�سمي �سكل V اأفقي

 الداكن 
ّ
ة با�ستخدام لون البني

ّ
اخلارجي

د.
ّ
وادجميه ب�سكٍل جي

قي م�سيء الوجه Luminizer على 
ّ
طب

 اخلّدين، عظمة الأنف واأعلى ال�سفاه 
ّ
كر�سي

ة.
ّ
لتح�سلي على اإ�ساءة طبيعي

اشتركي بقناة "جمالِك" على يوتيوب وتابعي كّل برامجنا.

شاهدي الفيديو الكامل عبر قناة 
 "جمالِك" على يوتيوب.

1

4

2

5

3

النتيجة النهائّية

6
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بشرتي

المكّونات  تحديد  لِك  تسمح  بالبشرة،  للعناية  جديدة  منهجّية  هي   ،Skip-Care
روتينِك  في  الضرورّية  غير  المستحضرات  استخدام  وتجّنبِك  بشرتِك  تناسب  التي 
في  دائمًا  تترّددين  بمستحضراٍت  التضحية  األمر  يتطّلب  آخر،  بمعنى  الجمالّي. 

رميها بالرغم من عدم استخدامها! 

مستحضرات أقّل، فعالّية أكبر؟

اإعداد: نور عرموين

من أين أتى مفهوم Skip-Care؟
بجيل  يعرف  ما  اأي  اجلديدة،  ة 

ّ
الألفي جيل  ي�سعى 

Millennials اإىل اإيجاد منتجاٍت متعّددة الوظائف 
و�سمن  ذاته  بالوقت  واحدة  م�سكلٍة  من  اأكرث  حتّل 

املوجة  هذه  ب�ساطة.  اأكرث  بالب�رشة  عناية  روتني 

تعترب  التي  �سيول  ة 
ّ
الكوري العا�سمة  من  تنحدر 

منبع �سيحات العناية بالب�رشة.

يّتبع  بالب�رشة  عناية  روتني  على  دِت 
ّ
تعو كنِت  اإذا 

قواعد الرتطيب، منح اإ�رشاقة، مكافحة ال�سيخوخة، 

اخلطوات،  كّل  يغنيِك عن   Skip-Care نظام  فاإّن 

لأّنِك �ستجدين م�ستح�رشاً واحد يخت�رشها جميعها.

ما هو التأثير السلبّي الذي يسّببه 
استخدام الكثير من المستحضرات؟ 
ة 

ّ
الغني الرتكيبات  من  بالعديد  الب�رشة  تزويد 

الب�رشة  ت�سبح  ك�سولة!  يجعلها  اأن  ميكن  والثقيلة، 

وهي  األ  ة، 
ّ
اخلارجي العوامل  على  اعتماداً  اأكرث 

ة 
ّ
الطبيعي وظيفتها  تاأدية  من  بدًل  الكرميات  هذه 

ا�ستخدام  يف  فالإفراط  نف�سها،   وترطيب  حلماية 

ة 
ّ
غالبي تفاقم  اإىل  اإّل  يوؤّدي  لن  امل�ستح�رشات، 

على  تعتمد  ب�رشتِك  يجعل  ل  ذلك  الب�رشة.  م�ساكل 

اأن  ميكن  بل  فح�سب،  اخلارج  من  اإ�سايّف  ترطيٍب 

ي�ساهم يف  الزهم، ما  اإفراز  اإىل زيادة  اأي�سًا  يوؤّدي 

غ والبثور. 
ّ
، الحمرار، الت�سب

ّ
ان�سداد امل�سام

ما هي الخطوات األساسّية؟
اأحدث  باعتباره   Skip-Care لروتني  الرتويج  يتم 

علمًا  كوريا،  من  اآتية  بالب�رشة  للعناية  "�سيحة" 
اجللد  اء 

ّ
اأطب انتباه  عديدة  �سنواٍت  منذ  لحظنا  اأّنه 

يف  "التب�سيط  نهج  على  والت�سجيع  النقطة  لهذه 

كّل  هي  ة 
ّ
اأ�سا�سي خطوات   3 بالب�رشة".  العناية 

ة، 
ّ
�سحي ب�رشٍة  على  للحفاظ  املراأة  حتتاجه  ما 

التنظيف،  اأي   ،Cleanse Tone Hydrate وهي 

النتعا�ش والرتطيب. يعتمد الأمر على نوع وطبيعة 

�سغرية  تعديالٍت  هناك  يكون  قد  لكن  ب�رشة،  كّل 

احلاجة.  عند  والتق�سري،  التطهري  مثل  بها  تقومني 

 روتني للعناية بالب�رشة 
ّ

تتمّثل اخلطوة الأوىل يف اأي

اإذا  وال�سوائب.  املاكياج  اإزالة  بالتنظيف عن طريق 

�سي�سّد  فذلك  �سحيح،  ب�سكٍل  املاكياج  اإزالة   
ّ
تتم مل 

ب الكثري من امل�ساكل، ونتيجًة لذلك 
ّ
 وقد ي�سب

ّ
امل�سام

مبا  ا 
ّ
اأم ة. 

ّ
�سحي وغري  ة 

ّ
دهني ب�رشتِك  تبدو  �سوف 

ة منح النتعا�ش 
ّ
 بال�سريوم الذي يقوم بعملي

ّ
يخت�ش

نات التالية: 
ّ
ل اأن يحتوي على املكو للب�رشة، فيف�سّ

 ينتهي الروتني بتطبيق 
ّ
الفيتامني C والريتينول، ثم

من  حماية  عامل   SPF على  يحتوي  مرّطب  كرمي 

ال�سم�ش. بدًل من زيادة احلمل على ب�رشتِك من خالل 

ات كبرية من امل�ستح�رشات، �ساعديها على اأّن 
ّ
كمي

 نف�سها بنف�سها.
ّ

تقوي

 SISLEY PARIS
 Phyto-Blanc
 Lightening

Toning Lotion  LANCÔME
 Absolue Nurturing

 & Brightening
 Oil-In-Gel Cleanser
 With Grand Rose

Extracts

 KIEHL'S Ultra
 Facial Cream A
 24-Hour Daily

Facial Moisturizer

 CHANEL
 Sublimage
 L'Essence

Fondamentale

SKIP-CARE
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الشافي  العالج  هي  األساسّية،  الزيوت 
 ،Essential Oilsبـ تعرف  والجسد!  للروح 
التركيز،  شديد  سائٍل  عن  عبارة  وهي 
األعشاب  األوراق،  من  استخراجه  يتّم 
الضغط  بطرق  النباتات  بعض  وقشور 
كل  يحتوي  التقطير.  أو  الميكانيكّي 
جسمِك  يمتّصه  فريد  مزيٍج  على  زيٍت 

ويتفاعل معه بطريقٍة مختلفة. 

الزيوت األساسّية: 
هل هي العالج 
األكثر فعالّية؟

اإعداد: نور عرموين

فوائد هذه الزيوت
يف  اإّنا   ،

ّ
العطري العالج  يف  فقط  لي�ش  الزيوت  هذه  ت�ستخدم 

تركيبات م�ستح�رشات املاكياج والعطور اأي�سًا. حتّدد الرتكيبة 

الب�رشة  امت�سا�ش  مدى  رائحته،   ،
ّ

عطري زيٍت  لكّل  ة 
ّ
الكيميائي

ة. تاأّثر هذه امل�ستخل�سات 
ّ
له، ومدى تاأثريه على احلالة النف�سي

 ال�سنني 
ّ
ة، وقد ا�ستخدمت على مر

ّ
ة والنف�سي

ّ
على ال�سحة اجل�سدي

ملعاجلة عدد من امل�ساكل مثل القلق، الأرق، الغثيان وال�سداع 

الن�سفي. ما زالنا اليوم اأي�سًا ن�ستعني بها حلّل امل�ساكل نف�سها، 

اإ�سافًة اإىل ا�ستخدامها للتخفيف من القلق لدى مر�سى ال�رشطان 

خ�سائ�ش  اأي�سًا  الزيوت  لهذه  خطرية.  باأمرا�ش  وامل�سابني 

ات. 
ّ
م�ساّدة للميكروبات، اجلراثيم والفطري

طرق اإلستخدام
من  بّد  ل  تن�ّسقها.  اأو  الب�رشة  على  مبا�رشًة  ا�ستخدامها  ميكن 

ثقيلة،  تكون  ة 
ّ
الأ�سا�سي الزيوت  بع�ش  تركيبة  اأن  اإىل  النتباه 

ة 
ّ
ب بح�سا�سي

ّ
ق اأبداً على اجللد، لأّنها ميكن اأن ت�سب

ّ
ويجب األ تطب

بوا�سطة  الرتكيبة  تخفيف  من  تاأّكدي  للب�رشة.  بحروق  حتى  اأو 

زيوٍت اأخرى اأقّل تركيزاً مثل زيت الأفوكادو اأو زيت جوز الهند. 

ة القيام 
ّ
لذا، عند �رشاء زيت Essential Oil، ا�ستف�رشي عن كيفي

ا�ستخدام  عليِك  يجب  ال�سحيحة.  الرتكيبة"  "تخفيف  ة 
ّ
بعملي

زيت  من  �سغرية  ملعقة  لكّل   
ّ
الأ�سا�سي الزيت  من  فقط  قطرتني 

ا لالأطفال ولالأ�سخا�ش الذين يعانون من م�ساكل 
ّ
اأقّل تركيزاً، اأم

للح�سول  اأقّل بكثري.  اأن تكون  ات يجب 
ّ
ة خطرية، فالكمي

ّ
�سحي

على زيوٍت عالية اجلودة، يجب عليِك الت�سوق يف املتاجر التي 

تخزينها  مّت  اأّنه  من  التاأّكد  عليِك  كما  ة، 
ّ
طبيعي خلطاٍت  تقّدم 

الرتكيبة  ذات  بالزيوت  يتعّلق  ما  يف  ومظلم.  بارد  مكاٍن  يف 

الأقّل تركيزاً مثل زيت جوز الهند، فيمكنِك الحتفاظ بها داخل 

الثالجة  خارج  �سعيها  لكن  جودتها،  على  للمحافظة  الثالجة 

قبل ا�ستخدامها بـ12 �ساعة. 

منافع أخرى متنّوعة
ميكنِك الإ�ستفادة من فوائد الزيوت عن طريق ر�ش قطراٍت 

قليلة على ب�رشتِك اأو اإ�سافتها اإىل م�ستح�رش الإ�ستحمام 

يف  املنع�سة  الرائحة  لتوزيع  كبّخاٍخ  ا�ستخدامها  اأو 

ب�رشتِك  على  الزيت  من  قليلة  ة 
ّ
كمي بي 

ّ
جر لكن،  املنزل. 

ة جتاهه، ابداأي 
ّ
ًل للتاأّكد من اأّنِك ل تعانني من ح�سا�سي

ّ
اأو

 على 
ً
ة �سواء

ّ
اٍت قليلة، ثم قومي بزيادة الكمي

ّ
دائمًا بكمي

ب�رشتِك اأو يف اأرجاء املنزل.  

لكّل مشكلة، زيت األساسّي:
•زيت الزعرت : اإلتهاب احللق  - ع�رش اله�سم - الغازات

 ال�سباب
ّ
•زيت �سجرة ال�ساي: حب

)الذي   IBS مر�ش  اأعرا�ش   - غثيان  النعناع:  •زيت 
ي�سيب القولون( - اآلم الع�سال

•زيت الالفندر: الأرق - ال�سداع
•زيت الأوكالبتو�ش: تطهري الهواء -  ت�سّنج الع�سالت

•زيت اإكليل اجلبل: ت�ساقط ال�سعر ب�سبب الثعلبة
ات: القلق - الكتئاب

ّ
•زيت احلم�سي

 - تخفيف عوار�ش 
ّ
•زيت Clary Sage: اخللل الهرموين

اإنقطاع الطمث
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MARIAM YEHIA
@mrskeepa

ة 
ّ
ة-الفرن�سي

ّ
امل�رشي الأزياء  مة 

ّ
م�سم ا�ستهرت 

عن  والبعيد  الفريد  باأ�سلوبها   Mariam Yehia
املعهود، وهي تعرف باإ�سم Mrs. Keepa. تعترب 

ًا يف حياتها ويف حياة 
ّ
مهم �سهر رم�سان جزءاً 

الكلمات:  بهذه  ذلك  عن  لنا  ت 
ّ

عرب وقد  عائلتها، 

هي   
ّ

لدي لة  املف�سّ ة 
ّ
الرم�ساني التقاليد  "اأكرث 

اخة 
ّ
دعوة الأ�سدقاء لالإفطار، خ�سو�سًا اأّنني طب

هو العادات 
 ّ
ز هذا ال�سهر بالن�سبة اإيل

ّ
ماهرة! ما ميي

اأقوم بها، مثل الطهو ودعوة الأ�سدقاء غري  التي 

 
ّ
عائلي  

ّ
رم�ساين  

ٍّ
بجو ي�سعروا  كي  جني، 

ّ
املتزو

ٍة اأخرى وعلى نطاٍق اأو�سع، اأعيد 
ّ
بامتياز. من جه

قطعًا  واأختار  زوجي  وخزانة  بخزانتي  النظر 

ع بها، كوين اأعمل يف جمال الأزياء 
ّ
منا�سبة للترب

اأخرياً،  ة. 
ّ
الإ�سافي الألب�سة  من  هائل   

ٍّ
بكم واأمتّتع 

مع  لطيفًا  �سخ�سًا  اأكون  اأن  على  يوميًا  اأحر�ش 

الأ�سخا�ش الذين اأقابلهم."

TALA SAMMAN
@myfashdiary

عا�سقة  هي  كبرية،  بطاقٍة   Tala Samman تتمّتع 

عرب  يجذبها  وما   
ّ
حتب ما  وتنقل  واملو�سة  للفّن 

من  ة 
ّ
�ساب هي   .myfashdiary.com نتها 

ّ
مدو

اليوم يف دبي، تلحق �سغفها،  ة، تعي�ش 
ّ
اأ�سوٍل �سوري

و�ساحبة  جي  دي  لتكون  املو�سيقى  يف  خ�سو�سًا 

اإفتتحت  اأّنها  نذكر  الوقت.  نف�ش  يف   
ّ

ع�رشي �ستايل 

 حفل Dua Lipa العام املا�سي 
ّ
بتن�سيقها املو�سيقي

اإطاللتها،  تن�سيق   
ّ

يخ�ش ما  يف  ا 
ّ
اأم ظبي،  اأبو  يف 

املرحة  ال�سيحات، خ�سو�سًا  اأجدد  فيها  تتبع  فهي 

ه 
ّ
ت عن ما حتب

ّ
نة. يف هذه اجلملة، عرب

ّ
منها وامللو

بالأكرث يف �سهر رم�سان: "اأحب �سهر رم�سان، لأّن 

اأّنه  اأعتقد  اأّنني  رغم  خالله،  تزيد  ة 
ّ
اخلريي الأعمال 

هذا  �ش 
ّ

اأخ�س العام!  مدار  على  بذلك  القيام  علينا 

ة 
ّ
ال�سهر للعائلة، واأقوم بالكثري من الأعمال التطوعي

بكاّفة الأ�سكال املمكنة."

مع حلول شهر رمضان، تزداد اللقاءات العائلّية، وتكثر العزائم لحضور 
اإلفطار والسحور. ما هو أكثر ما تحّبينه في هذا الشهر الفضيل؟ سؤاٌل 

مشترك طرحناه على 4 نساء من عالم الموضة، ليعّبرن عن آرائهم.

اإعداد: جووي غ�سطني

شهر رمضان:
ماذا يعني لخبيرات الموضة؟

حياتي
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HADIA GHALEB
@hadiaghaleb

عت 
ّ
و�س للتقّدم،  و�سيعها  املو�سة  لعامل  ع�سقها  بف�سل 

لتن�سئ  اأعمالها   Hadia Ghaleb ة 
ّ
امل�رشي ة 

ّ
ال�ساب

التي تعنى    Ghaleb Production House رشكة�

مثل  جمالٍت  عّدة  يف  الت�سويق  ات 
ّ
ا�سرتاتيجي بتقدمي 

املو�سة.   
ّ

يخ�ش ما  يف  وا�ست�سارات  ميديا،  ال�سو�سيال 

"رم�سان  يلي:  ما  يف  رم�سان  ب�سهر  راأيها  �ساركتنا 

فيه  ن�سعر  امل�سلمني،  جميع  لدى  جّداً  ز 
ّ
ممي  

ٌ
�سهر هو 

مرتبط  هو   ،
ّ
اإيل بالن�سبة  والعطاء.  امل�ساركة  ة، 

ّ
باملحب

ب�سكٍل  التاأثري  اأحاول  واأنا  الأ�سدقاء،  بالعائلة،  كثرياً 

اأي�سًا كجزٍء  اأعتربهم  فاأنا  يتابعني،   على من 
ّ
اإيجابي

باأعماٍل  القيام  على  الت�سجيع  خالل  من  عائلتي،  من 

الإفطار  عند  الطعام  وجبات  تقدمي  مثل  ة، 
ّ
خريي

الرتكيز  اأي�سًا  اأحاول  الوجوه.  على  الإبت�سامات  لر�سم 

يف  اأ�سارك  واأن  اهلل  من  والقرتاب   
ّ
الروحي ال�سّق  على 

 
ّ
ة. اآمل اأن اأمتّكن يف رم�سان هذا العام

ّ
الأن�سطة اخلريي

من "العطاء" ب�سكٍل اأكرب."

HEBA MOJADDIDI
@thehebamojaddidi

ة 
ّ
ال�سعودي الأزياء  مة 

ّ
م�سم على  �سابقًا  فِت 

ّ
تعر اأنِك  �سّك  ل 

الثاين من  املو�سم  �ساركت يف  التي   ،Heba Mojaddidi
هي  ها   .Project Runway Middle East برنامج 

"رم�سان  الكرمي:  ال�سهر   هذا 
ّ

راأيها يف ما يخ�ش ت�ساركنا 

خمتلف  على  الأف�سل  نحو  التغيري  �سهر  هو   
ّ
اإيل بالن�سبة 

البداية  اأعتربه  اأنا  ة. 
ّ
حياتي اأو  ة 

ّ
اإمياني اأكانت  الأ�سعدة 

حتديداً،  وعباءات  اأزياء  مة 
ّ
م�سم كوين  خري!  لكّل  اجلديدة 

ففي �سهر رم�سان يكون عملنا يف ذروته، و�سوًل اإىل ليلة 

والأقرب  الأجمل  ال�سهر هي  هذا  اأن طقو�ش  �سّك  ول  العيد، 

اأفراد  كّل  يجمع  مماثل   
ٌ
�سهر هناك  لي�ش  لأّنه  قلبي  اإىل 

الزينة   
ّ
اأحب والإفطار.  ال�سحور  على  يوميًا  مرتني  العائلة 

اأحر�ش كّل عام على  ة التي حتّلي الأجواء، واأنا 
ّ
الرم�ساني

اكت�ساب  اأي�سًا  ال�سهل  اأ�سلوبًا جديداً. من  تغيريها ومنحها 

عليها.  واملواظبة  الفرتة  هذه  يف  ة 
ّ
وغذائي ة 

ّ
�سحي عاداٍت 

بن�سف  الإفطار  موعد  قبل  الريا�سة  اأمار�ش  ًا، 
ّ
�سخ�سي اأنا 

حتمل  التي  والعباءات  الأزياء  روعة   
ّ
اأحب واأخرياً  �ساعة. 

ًا."
ّ
طابعًا تراثي

ال�سعوديرمضان الأزياء  ال�سعوديرمضانمة  الأزياء  رمضانرمضانرمضانمة 
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اإعداد: جووي غ�سطني 

المشّبعة  عينها  العربّية  الحلويات  قائمة  بتحضير  تقومين  عاّم،  كّل 
أفكاٍر  من  سنقّدمه  ما  تري  أن  بعد  اليوم،  لكّن  الحرارّية!  بالسعرات 
مدّونات  جديدة.  بنكهة  بحلوياٍت  الرمضانّية  مائدتِك  ستزّينين  جديدة، 
الذي  التحّدي  وخضن  بمساعدتنا،  قمن  الطبخ،  فّن  في  واختصاصّيات 
طرحناه على كّل واحدة منهْن بإضافة مكّوٍن شرقّي واحد أو أكثر على 

طبق حلوى غربّي. أّي طبق سيحّرك شهّيتِك أكثر! 

حلوى رمضان... 
غربّية بلمسٍة شرقّية!

أطباقيأطباقيأطباقيأطباقي
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Massiel Habchi
@mzcuisine

 Orange Blossom Water & :الطبق
Pistachio Mille-Feuille

المكّون الشرقّي: ماء الورد وحشوة 
كريما الفستق

التي  ة 
ّ
الفرن�سي  Mille-Feuilleالـ حلوى 

ت�سبه   Massiel Habchi نة 
ّ
املدو ح�رّشتها 

الورد  ماء  من  م�سنوعة  الو�سفة  هذه  القمر! 

مل�سة  اأ�سافت  التي  الف�ستق  كرميا  وح�سوة 

 .
ّ
الغربي الطبق  هذا  على  بامتياز  ة 

ّ
عربي

وطريقة  نات 
ّ
مكو حول  املعلومات  من  للمزيد 

اإن�ستقرام  موقع  زيارة  ميكنِك  حت�سريها، 

اأو   Massielبـ  
ّ

اخلا�ش  @mzcuisine
.FallingFromStars.com نتها

ّ
مدو
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Rana Abou Salman
@rana_cooks

 Date & Rosewater Donuts :الطبق
with a Date Caramel Glaze

المكّون الشرقّي: التمر
من  م�سنوعة  دونات  حلوى  د 

ّ
جمر لي�ست  هذه 

اأي�سًا  هي  بل  الأ�سهر،  الرم�سايّن  ن 
ّ
املكو التمر، 

، بالإ�سافة اإىل اأّنها 
ّ
خالية من ال�سّكر ال�سناعي

اإذاً  ال�ستمتاع  باإمكانِك  ة. 
ّ
مقلي وغري  خمبوزة 

بهذه الو�سفة دون ال�سعور بالذنب اأثناء تناولها! 

طريقة التحضير:
مكّونات العجينة:

•160 غرام من البلح 
•¾ كوب من احلليب

•كوب من الطحني )القمح الكامل(
•ملعقة �سغرية من م�سحوق البيكنج باودر

•ملعقة �سغرية من م�سحوق اخلمرية
•½ ملعقة �سغرية من القرفة

•ملعقة كبرية من ماء الزهر

مكّونات الزينة:

•75 غرام من التمر املطحون
•¼ اإىل ½ كوب من احلليب

•ملعقة �سغرية من م�ستخل�ش الفانيليا
•ملعقة �سغرية من ماء الزهر

•ر�ّسة من امللح
)

ّ
•ملعقة كبرية من م�سحوق الكاكاو )اختياري

طريقة حت�ضري العجينة:

ة
ّ
•�سّخني الفرن على 180 درجة مئوي

للح�سول  اخلاّلط  يف  واحلليب  التمر  •�سعي 
على عجينة ناعمة

ة واخلطيها 
ّ
نات املتبقي

ّ
•اأ�سيفي املكو

للح�سول على مزيٍج �سميك

لقوالب  �ش 
ّ

املخ�س الوعاء  يف  املزيج  •�سعي 
احللوى ال�سغرية واخبزيها ملّدة 8 اإىل 10 دقائق 

 لونها واتركيها حتى تربد.
ّ

حتى يتغري

طريقة حت�ضري الزينة:

نات يف اخلاّلط للح�سول على 
ّ
•�سعي جميع املكو

طالٍء اأمل�ش واأ�سيفي احلليب عند ال�رشورة.

وقّدميها  الكعكة حني تربد  الزينة على  •اأ�سيفي 
على الفور.
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Lara Ariss
@laraariss

 Flourless Chocolate :الطبق
With Tahini Cake

المكّون الشرقّي: الطحينة

قالب حلوى م�سنوٌع من ال�سوكول والطحينة؟ 

فكرٌة ل باأ�ش بها، ت�ستحّق اأن حتّل �سيفة على 

ة. اختارت ال�سيف والكاتبة 
ّ
مائدتِك الرم�ساني

اإىل  ة 
ّ
ل و�سفة كال�سيكي

ّ
اأن حتو  Lara Ariss

اأّن  واحدة جديدة ومبتكرة. جتدر الإ�سارة اإىل 

ن 
ّ
مكو  

ّ
اأي ومن  الطحني  من  خاٍل  القالب  هذا 

بالإ�سافة  الغلوتني.  ماّدة  على  يحتوي  اآخر 

يٍة 
ّ
كم على  الو�سفة  هذه  حتتوي  ذلك،  اإىل 

متعتِك  لتجعل  الداكن،  ال�سوكول  من  كبرية 

بعيدة عن الذنوب!
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Zeina Layoun
@ghazel_el_banet

 Pistachio Cupcakes :الطبق
with Tahini Buttercream

المكّون الشرقّي: حشوة الفستق 
والطحينة

ال�سهر الف�سيل  دون �سّك يحتوي مطبخِك خالل 

اإْن كنِت تريدين  الف�ستق والطحينة!  على مكويّن 

زة لو�سفات حلوى جديدة من نوعها، 
ّ
اأفكاراً ممي

ما عليِك �سوى ت�سّفح ح�سابها على اإن�ستقرام.
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Kim Barnes
@_kimskitchen_

Pistachio Macaron :الطبق

المكّون الشرقّي: حشوة الفستق 

ز 
ّ
وتتمي ة 

ّ
�سعبي حلوى  ة، 

ّ
الفرن�سي املاكرون 

ب�سكلها اجلميل الذي ي�سبه الألعاب، لكن خالل 

 Kim نة 
ّ
املدو �ستعّلمِك  الف�سيل،  ال�سهر  هذا 

 ،Kim’s Kitchenبـ املعروفة   Barnes
م�ستخدمًة  ة، 

ّ
عربي بنفحٍة  حت�سريها  ة 

ّ
كيفي

لطبٍق  ظريفة  فكرة  اأي�سًا  تكون  قد  الف�ستق. 

الإفطار  لتناول  دعوتِك  عند  تقدميه  ميكنِك 

لدى الأ�سدقاء.

Jihanne Naser
@maman_chocolat

 Chocolate Cake With :الطبق
Rose and Pistachio Filling

ة و�سفة طعمًا لذيذاً! 
ّ
اأي التي ت�سيف على  الف�ستق   ح�سوة 

ّ
من مّنا ل حتب

النتيجة  ال�سوكول؟ بالطبع �ستكون  اأي�سًا ماء الورد مع  اأ�سفنا  اإذا  فكيف 

الطبخ  نة 
ّ
مدو طريقة  على  احللوى  هذه  حت�سري  طريقة  تعّلمي  ة. 

ّ
خيالي

الو�سفة  هذه   .Maman Chocolat با�سم  املعروفة   Jihanne Naser
لي�ست معّقدة، وباإمكانِك حت�سريها يف املنزل.

طريقة التحضير:
• اخفقي الطحني، ال�سّكر، الكاكاو، م�سحوق البيكنج باودر، اخلمرية 

وامللح يف وعاء

داً
ّ
• اأ�سيفي احلليب، الزيت، البي�ش، الفانيليا واخلطي املزيج جي

ة اإىل العجينة حتى ت�سبح متما�سكة
ّ
• اأ�سيفي املياه املغلي

ة وادهني وعاء اخَلبز 
ّ
• �سّخني الفرن على 180 درجة مئوي

بالزبدة والطحني

• اخبزي اخلليط ملّدة 45 دقيقة واتركيه يربد ملّدة �ساعتني من الوقت
 قومي بح�سوها يف قالب احللوى 

ّ
• ح�رّشي ح�سوة كرميا الف�ستق، ثم

بعد اأن يربد.

المكّون الشرقّي: حشوة 
الفستق وماء الورد
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ملهمة الشهر

اإعداد: ميادة اأبوخزام 

القرشي،  زهراء  المقاتلين!  حتى  طريقِك،  في  يقف  شيء  ال 
اإللكترونّية  المقاالت  عناوين  اسمها  تصّدر  سعودّية  شاّبة 
سعودّية  أّول  لقب  على  حازت  أن  بعد  المكتوبة،  والنصوص 
التي  بوكسينغ  الكيك  مسابقة  في  ذهبّية  بميدالّية  تفوز 
أجريت في عّمان مؤّخرًا. اختارت األصعب، تسّلحت بشغفها 
وإصرارها، ووصلت إلى القّمة ألنها لن ترضى بأقّل من ذلك! 

أّول مقاتلة سعودّية 
تحّقق ميدالّية ذهبّية!

ZAHRA AL-QURASHI

ن  "أحيانًا، 
في األماكن األقّل 

توّقعًا، لكن قد يكون 
هذا المكان بالذات هو 

حيث ستجدين فيه 
نفسِك!"

ينكو  ت
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دخلِت التاريخ كأّول امرأة سعودّية تفوز بالميدالّية الذهبّية 
في الكيك بوكسينغ. هل كنِت تتوّقعين هذه النتيجة؟

كنت  �سنتني،  منذ  اليوم.  عليه  اأنا  ما  اإىل  اأ�سل  اأن  اأبداً  اأتوّقع  مل  ب�رشاحة، 

تني 
ّ
ة ت�ستمتع بالريا�سة، واليوم، بحوزتي ميدالي

ّ
ة عادي

ّ
د تلميذة جامعي

ّ
جمر

وكانت   ،2018 نوفمرب  يف  خ�ستها  التي  الأوىل  امل�سابقة  اأجريت  تني. 
ّ
ذهبي

ا 
ّ
اأم ة. 

ّ
ال�سعودي العربية  اململكة  يف  دات 

ّ
لل�سي بوك�سينغ  كيك  كريا�سة  الأوىل 

اأقيمت يف  ة لالأندية، والتي 
ّ
Wako الدولي امل�سابقة الثانية، فكانت م�سابقة 

لكّنني  طويلة  م�سرية  كانت  ة. 
ّ
الذهبي ة 

ّ
بامليدالي خاللها  فزت  والتي  ان، 

ّ
عم

اأ�ستمتع بكّل تفا�سيلها.

المملكة  على  تطرأ  التي  التغييرات  إلى  تنظرين  كيف 
العربّية السعودّية اليوم؟

ة هي مبثابة خطوة رائعة اإىل الأمام، 
ّ
التغيريات التي حتدث اليوم يف ال�سعودي

كثرية  اأبوابًا  لنا  وتفتح  العلن،  اإىل  ومواهبنا  قدراتنا  اإظهار  فر�سة  متنحنا 

 
ّ

 من اجليل ال�ساب
ٌ
لتحقيق املزيد واملزيد من النجاحات. اأنا فخورة كوين جزء

الذي يعي�ش و�سط تلك التغيريات، وممتّنة لقدرتي على اغتنام هذه الفر�ش. 

كيف دخلِت عالم الرياضة؟ 
 منذ �سغري، لكن مل ت�سمح 

ّ
ة ب�سكٍل عام

ّ
القتالي ة بالفنون 

ّ
لطاملا كنت مهتم

الـ17. كان �سقيقي ميار�ش الفنون  يل الفر�سة مبمار�سة هواياتي حتى �سّن 

التمرين  اإىل املنزل، وبداأت  ة املختلطة لفرتة، واأح�رش كي�ش مالكمة 
ّ
القتالي

 
ّ

باأي اأ�ساب  مل  اأّنني  حّظي  حل�سن  املدر�سة.  اإىل  الذهاب  قبل  �سباحًا  عليه 

�سفوف  بح�سور  بداأت   ،2016 العام  نهاية  يف  �سنوات،  ب�سع  بعد  كدمات! 

 بهدف الت�سلية فقط. لكن مع مرور كّل 
ّ
الكيك بوك�سينغ يف النادي الريا�سي

يوم، كنت اأنغم�ش يف هذه الريا�سة اأكرث واأكرث.

تريدين  التي  الرسالة  هي  وما  برأيِك؟  النجاح  مفتاح  هو  ما 
إيصالها من خالل عملِك؟

ما  جتدي  اأن  به،  تقومني  ما  جّتاه  بال�سغف  ت�سعري  اأن  عليِك  تنجحي،  كي 

ات 
ّ
التحدي ة مدركًة متامًا 

ّ
القتالي الفنون  داً. اخرتُت 

ّ
كي به جي

ّ
ي�ستهويِك وتتم�س

هذه  مار�سة  كّلما  يكتنفني  الذي  ال�سعور  لكّن  �ستواجهني.  التي  واملخاطر 

الريا�سة، يجعلني اأرغب بتعري�ش حياتي للخطر من اأجلها!  

اختاري امرأتين تركتا بصمًة في حياتِك.
�سة 

ّ
كمدر تعمل  كانت  رائعة.  امراأة  فهي  اإلهامي،  م�سدر  والدتي  كانت  لطاملا 

الأف�سل  اإىل  دائمًا  اأطمح  اأن  وعّلمتني  و�سغف   
ٍّ
بحب عملت  مهنتها.  وتع�سق 

نادي  �سة 
ّ
موؤ�س احلمراين،  هالة  هي  الثانية  ملهمتي  ذلك!  من  باأقّل  اأقبل  واأّل 

األتحق بالنادي.  التي جعلتني  الأ�سباب   
ّ
اأهم ، واإحدى 

ّ
الريا�سي  Flagboxing

ها للريا�سة وروحها يجعالين دائمًا اأتطّلع اإليها كمثلي الأعلى.
ّ
حب

ما هو شعارِك؟
قفي حني تتعبني، 

ّ
حني اأ�سعر بالتعب خالل التدريب، اأقول دائمًا لنف�سي: " ل تتو

ا تقومني به". 
ّ
بل توّقفي حني تنتهني مم

نصيحتِك للمرأة التي تسعى لتحقيق الحلم نفسه:
ة 

ّ
ن�سيحتي اأن حتّققه! اأرى الكثري من الفتيات اللواتي يهتمنّي بالفنون القتالي

على  ة 
ّ
ملر التجربة،  خ�سن  هي:  ن�سيحتي  التجربة.  بخو�ش  مرتّددات  لكنهّن 

الأقّل، فاأنا كنُت مكانكّن ذات يوم، ومل اأ�ست�سلم. اأحيانًا، جند اأنف�سنا يف الأماكن 

الأقّل توّقعًا، لكن قد يكون هذا املكان بالذات هو حيث �ستجدين فيه نف�سِك!

ما هي الخطوة التالية؟
ة م�سابقة 

ّ
اأبقي نف�سي دائمًا م�ستعّدة لأي اأنا  التمرين...   

ّ
ثم التمرين   

ّ
ثم التمرين 

بالفنون  �سغوفة  اأنا  قريبة.  املقبلة  رحلتي  تكون  اأن  اأمتنى  مقبلة.  ة 
ّ
قتالي

ة. 
ّ
ة، ل �سيما الكيك بوك�سينغ، واأطمح للو�سول اإىل القم

ّ
القتالي

"ال تتّوقفي حين تتعبين، بل 
توّقفي حين تنتهين مّما 

تقومين به!"
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خطوة نحو اإلستدامة

اأو  الأحمر  بالّلون  عاٍل؟  كعٍب  ذو  اأو  م�سّطح   
ٌ
حذاء

معايري  يراعي   
ً
حذاء �ساأختار  اأّنني   

ّ
الأهم الأ�سود؟ 

القطع  ة 
ّ
على جمالي  

ّ
ي�سب الرتكيز  يعد  ال�ستدامة! مل 

ة 
ّ
اأ�سئلة كثرية توؤّثر على عملي فح�سب، بل بات هناك 

 
ّ
ال�رشاء: كيف واأين �سنعت هذه القطعة؟ ما هي املواد

للطبيعة؟  ة 
ّ
م�رش هي  هل  ل�سناعتها؟  امل�ستخدمة  

دار  �سة 
ّ
موؤ�س بطر�ش  اإميا  ة 

ّ
اللبناني الأحذية  مة 

ّ
م�سم

اإطالق  رت 
ّ
وقر الواقع  هذا  اأدركت   ،Poise Design

ة حتمل ا�سم Season 0، تّتبع مفهوم 
ّ
جمموعة ح�رشي

يف  املبادرة  اأخذت  ال�ستخدام.  اإعادة  اأي   ،Re-use
قدمي  خمزوٍن  من  ة 

ّ
متبقي واأقم�سة  جلود  ا�ستخدام 

اأمام  اأنِت  جديد.  قالٍب  �سمن  ت�سميمها  واإعادة 

م�ستدامة،  الإ�سدار،  اأحذية فاخرة، حمدودة  جمموعة 

ًا، مريحة ومتينة! �سنعت 
ّ
معاد تدويرها، م�سّنعة يدوي

اإعداد: جووي غ�سطني

حين تتبع األحذية 
!Re-use مفهوم

قامت المصّممة 
بإعادة إحياء تقنّياٍت 
قديمة منقولة عن 

األجيال السابقة.  
ورّكزت على أن تكون 

اليد العاملة محلّية.

اأرمن،  ني، 
ّ
لبناني ني 

ّ
حرفي  

ّ
يد على  الت�ساميم  هذه 

كتبت  وقد  ة، 
ّ
العمري الفئات  خمتلف  ومن  ني 

ّ
�سوري

 
ّ
اإميا على �ستوري ح�ساب Poise Design اأّن ما يهم

اليد  تكون  اأن  تريد  لذا  "الأ�سخا�ش"،  هو  الدار   يف 

اإحياء  اأي�سًا باإعادة  مة 
ّ
ة. قامت امل�سم

ّ
العاملة حملي

اٍت قدمية منقولة عن الأجيال ال�سابقة. لإ�سافة 
ّ
تقني

ة، ا�ستخدمت طبعة 
ّ
ة من احل�سارة العربي

ّ
مل�سة ثقافي

فيها  تتداخل  تها، 
ّ
من هوي �سّكلت جزءاً  التي  ة 

ّ
الكوفي

 
ّ
ة. ل ميكن اإنكار التاأثري ال�سلبي

ّ
اأقم�سة ونقو�ٌش ع�رشي

الأر�ش،  الألب�سة والأحذية على  الذي حتّققه �سناعة 

امل�ستهلك  فيه  يدرك  زمٍن  يف  اليوم  اأ�سبحنا  لكن 

ة اإيجاد بدائل والّلجوء اإىل مبادرٍة 
ّ
م معًا اأهمي

ّ
وامل�سم

ة كتلك التي قامت بها اإميا! 
ّ
ذكي

اإميا بطر�ش

POISE DESIGN
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وتبحثين  الرائجة،  السياحّية  المناطق  من  مللِت  هل 
عن مواقع جديدة لقضاء عطلة العيد؟ اخترنا لِك أبرز 
وكأّنها  كبيرة...  سياحّية  حركًة  تشهد  التي  المناطق 
البيرو، مرورًا بمدغشقر  جواهَر غير مكتشفة بعد. من 

وفنلندا، ووصواًل إلى السعودّية، إختاري وجهتِك. 

عطلة العيد؟
 إليِك الوجهات 

السياحّية الصاعدة

اإعداد: جووي غ�سطني



176JAMALOUKI.NET

ورياضة  الطبيعة  محّبات  من  كنِت  إن 
أمتعتِك  إذًا  وّضبي  تحديدًا،  المشي 
بين  شّيقة  لمغامراٍت  نفسِك  وحّضري 
ال  مدينة   Cusco البيرو.  جبال  أحضان 
مطبخها  وتذّوق  اكتشافها  من  بّد 
بعاصمة  سابقًا  عرفت  نوعه!  من  الفريد 
إمبراطورّية Inca Empire وقد باتت اليوم 
المواقع  الستكشاف  أساسّية  قاعدة 
االستمتاع  عن  فضاًل  والتاريخّية،  األثرّية 

بطبيعتها الجميلة.

WHERE TO STAY?

CUSCO, PERU
لمغامرٍة مجنونة!

Marcelo Batata
 Uchu
Cicciolina
Limbus Restobar
Barrio Ceviche

 5 RESTAURANTS
 TO TRY

طبق من مطعم

Limbus Restobar

Rainbow Mountain، من �سنع الطبيعة. 
الطبقات  بروعة   

ٌ
م�سحور نظرِك  يجعل 

ة، 
ّ
معدني روا�سب  من  نة 

ّ
واملكو نة 

ّ
امللو

الأحمر،  باألوان  ة 
ّ
اعتيادي غري  حتفة  نت 

ّ
كو

الأزرق  الأخ�رش،  الأ�سفر،   ،
ّ
الربتقايل البّني، 

باإمكانِك  الأخرى  اجلهة  من   .
ّ
والأرجواين

املغّطاة  القمم  مبنظر  اأي�سًا  ال�ستمتاع 

.Ausangate Glacier بالثلوج من بينها

WHAT TO SEE?

 Inkaterra La فندق  لِك  اإخرتنا 

فهو  الرتاث،  م 
ّ
يكر الذي   Casona

يقّدم ملحة عن تاريخ هذه املدينة 

العريقة. هو عبارة عن ق�رٍش، مليء 

بالتحف التي تعود اإىل حقبة حكم 

ميكنِك  ة. 
ّ
الإ�سباني ة 

ّ
الإمرباطوري

املطبخ  اأطعمة  تناول  اأي�سًا 

ة.
ّ
البريويف ال�سهي

Negin Mirsalehi يف البريو



JAMALOUKI.NET177

العربّية  المملكة  أراضي  تغّطي 
السعودّية مساحاٍت خضراء تشبه 
منطقة  بينها  من  إخترنا  الجّنة! 
ضمن  موجودة  فهي  جازان، 
غير  السياحّية  األماكن  قائمة 

المكتشفة بعد!

�سياحيًا  مق�سداً  جلب  وادي  اأ�سبح 

ت�سل  ملياٍه  منبع  فيه  عالجيًا. 

درجة حرارتها اإىل حوايل 70 درجة 

لل�سفاء  املياه  هذه  ت�ساعد  ة. 
ّ
مئوي

الروماتيزم  مثل  كثرية  اأمرا�ٍض  من 

ة.
ّ
وبع�ض الأمرا�ض الفطري

JIZAN, KSA
الجوهرة المختبئة

من  قريبة  لالإهتمام  مثرية  مواقع  عّدة  هناك 

بينها  من  نذكر  زيارتها.  ميكنِك  جازان،  منطقة 

اجلزر  اأجمل  بني  من  تعترب  التي  فر�سان  جزيرة 

خاّلبة.  ببيئٍة  تتمّتع  لأّنها  الأو�سط  ال�رشق  يف 

ة هي من رموز هذه اجلزيرة، تقع 
ّ
القلعة العثماني

ا خليج الغدير، فهو من 
ّ
ة. اأم

ّ
يف نقطة ا�سرتاتيجي

اأكرب خلجان اجلزيرة واأكرثها جماًل، بف�سل غناه 

ال�سيادين  مراقبة  هناك  ميكنِك  ة، 
ّ
مائي برثواٍت 

واملرجان.  للوؤلوؤ  ا�ستخراجهم  اأثناء  ني 
ّ
املحلي

اإىل  وحتديداً  جديدة،  منطقة  اإىل  بالتايل  ن�سل 

بقممها  ز 
ّ
تتمي ة، 

ّ
ال�سعودي جوهرة  فيفاء،  جبال 

ة.
ّ
ة، اأعلى قم

ّ
ها العب�سي

ّ
اخل�رشاء، اأهم

WHAT TO SEE?

وادي جلب

جبال فيفاء

جزيرة فر�سان

جزيرة فر�سان

وادي جلب
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الهندّي  المحيط  في  الجزيرة  هذه  تقع 
الكبيرة  الجزيرة  األفريقّية.  القاّرة  شرق 
الملغاشّية،  اللغة  في   Nosy Be أي 
الجزيرة  أي   Nosy Manitraبـ أيضًا  تلّقب 
المطار،  إلى  وصولِك  بمجرد  المعّطرة. 
ألّنِك  التسمية،  هذه  أسباب  ستفهمين 
القهوة،  يالنغ،  اليالنغ  رائحة  ستتنّشقين 

الكاكاو، الفانيليا وقصب السّكر.

 NOSY BE,
MADAGASCAR

الجزيرة المعّطرة

L'Heure Bleue منتجع

اجلزيرة،  حتيط  ة 
ّ
الفريوزي املياه 

لع�ّساق   
ّ
املثايل املق�سد  لتكون 

ثروة  لإكت�ساف  الغط�ض  ريا�سة 

 Nosy Be جزيرة  فريدة!  ة 
ّ
بحري

تتحّلى  بعد،  ة 
ّ
�سعبي ت�سبح  مل  التي 

بعد  جتتاحها  مل  خاّلبة  بطبيعة 

املباين العمالقة. تدعوِك لالإ�سرتخاء 

م 
ّ
والتنع البحر،  �ساطئ  على  الكامل 

ة.
ّ
ة ال�سم�ض الذهبي

ّ
باأ�سع

WHAT TO SEE?

 6 DIVE SITES
Nosy Tanikely
Le Banc Du Chameau
The 4 Brothers
 Le Grand Banc
Extérieur
Gorgonian Forest
Mitsio Wreck

هو  املدغ�سقري  املطبخ  اأّن  تعرفني  كنِت  هل 

هي:  والتي  احل�سارات  خمتلف  بني   
ٌ
مزيج

ة؟ 
ّ
والأفريقي ة 

ّ
العربي ة، 

ّ
الهندي الآ�سيوية، 

ة فيه هي: الأرز، املوز، جوز 
ّ
نات الأ�سا�سي

ّ
املكو

اأي�سًا  قي 
ّ
تذو والطماطم.  البحر،  ثمار  الهند، 

ة مثل الرومازافا واملخّلل.
ّ
الأطباق التقليدي

WHAT TO EAT?

طبق ال�سامبو�سة
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هم  بلد  سّكان  أي  تعلمين  هل 
أظهرت  العالم؟  في  األسعد 
قائمة  تصّدرت  فنلندا  أّن  اإلحصاءات 
"أسعد مكان على وجه األرض للعام 
العاصمة  زيارة  أن  شّك  ال   "2018
Helsinki هي ضرورّية، الكتشاف السّر 

وراء هذه السعادة!

املدينة  هذه  �سوارع  يف  تتوهني 

مطعٍم   
ّ

اأي وحتتارين  ال�سخمة، 

ة كبرية من 
ّ

ني ح�س
ّ
تختارين! للنباتي

املطاعم، وقد يعمد اأي�سًا الأ�سخا�ض 

لتجربة  زيارتها،  ني 
ّ
النباتي غري 

بتناول  يومِك  ابدئي  جديدة.  اأطباق 

 Oh My Goodness الفطور لدى 

ة كالتوفو، 
ّ
الذي يقّدم ماأكولٍت نباتي

مطعم  يف   
ّ
نباتي برغر  تناويل  ثم 

اأن  ميكن  ل  اأخرياً،   .Bun2Bun
ة من دون 

ّ
الفنلندي العا�سمة  تزوري 

.
ّ

زيارة مطعم Magu الع�رشي

WHERE TO EAT? أسعد مكان في العالم!

Rukatunturi
 Tahko
 Iso-Syöte
 Ylläs Ski Resort
Äkäslompolo
 Messilä Ski Center

 57SKI RESORTS

HELSINKI, FINLAND

الثقافة  من  جزءاً  ال�سونا  تعترب 

ة، وهي منت�رشة ب�سكٍل هائل يف 
ّ
الفنلندي

خمتلف الأرجاء. زوري Löyly لتجربة 

ة.
ّ
ال�سونا على الطريقة التقليدي

WHAT TO DO?
إن كنِت من محّبات إلتقاط الصور 

ونشرها على موقع إنستقرام، 
ننصحِك بزيارة هذه األماكن:

Huvilakatu Street
Suomenlinna Sea Fortress
Koli
Pallas

Magu من مطعم 
ّ
 من مطعم Bun2Bunطبق ريزوتو نباتي

ّ
برغر نباتي

Löyly ة يف
ّ
ة تقليدي

ّ
�ساونا فنلندي

Lauren Conrad Maya Ahmad
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مجتمع "جمالِك"

 Art Of مبجموعة   Piaget دار  اإحتفلت 

الن�سيم يف  فندق جمريا  �ساطئ  Gold على 
 ،

ّ
الذهبي باللون  ارتبط  مو�سٍع  �سمن  دبي، 

الراقية اجلديدة.  كلون جمموعة املجوهرات 

اأجواٍء  و�سط  باملو�سيقى  احل�سور  ا�ستمتع 

ة باإمتياز. 
ّ
�سيفي

PIAGET
أجواٌء بلون الذهب
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Zoya Sakr

Nadine Kanso

Chabi Nouri

Emma Redgateو Zeina El-Dana

Valia Tahaو Hannah Rasekh ،Mandy Merheb

Haya Akhdarو Elodie Le Bihan

Lina Samman

Diala Makki

Tamara Al-Gabbani
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مجتمع "جمالِك"

جمموعة   Madiyah Al Sharqi دار  اأطلقت 

 ،2019 و�سيف  ربيع  ملو�سم  اجلاهزة  الألب�سة 

دبي.  يف   Facilité موقع  يف  اإحتفاٍل  �سمن 

املو�سة  جمال  من  اٍت 
ّ
�سخ�سي احلفل  ح�رش 

 Elsa Hosk العار�سة  اأبرزها  ة، 
ّ
العاملي

ا جمموعة الأزياء 
ّ
والبلوغر Xenia Adonts. اأم

الدانتيل  عليها  ويطغى  بالأنوثة،  مفعمة  فهي 

واألوان البا�ستيل، مع وجوٍد لقطٍع حتمل جراأة.

 MADIYAH AL
SHARQI

تحتفل بمجموعة 
الربيع

Valia Tahaو Mandy Merheb

Jurgen Mathiesو Xenia Adonts ،Mahmoud Sidani

Elsa Hosk
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Nathalie FanjLeena Al Ghouti

Nadya Hasan

Rania FawazOla Farahat

Lina MustafaElsa Hosk

Ghizlan GuenezLilian Afsharو Ali Mehrdad

Natalya Kanjو Reem
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LAST DESIRE

حقيبة TB من Burberry هي حقيبة المو�سم بدون منازع! م�سنوعٌة من 

ا�سم  اإلى  ت�سير  التي   TB اأحرف  المنقو�ض فيه  ز بقفلها 
ّ
تتمي الفاخر،  الجلد 

باللونين  زة 
ّ
الممي الن�سخة  هذه  ا 

ّ
Thomas Burberry.اأم الدار  �ض 

ّ
موؤ�س

المدير  اأطلقه  الذي  الحديث  مونوغرام  ب�سعار  فتحتفل   ،
ّ
والعنابي الأحمر 

 الجديد Riccardo Tisci. هذا الأخير، اأعطى الدار نف�سًا جديداً من 
ّ
الإبداعي

طة 
ّ
ة! يمكنِك حمل هذه الحقيبة المتو�س

ّ
تها البريطاني

ّ
دون اإلغاء اإرثها وهوي

  .
ّ
ة اأ�سكال، من خالل مقب�سها العملي

ّ
الحجم، بعد

BURBERRY
Medium Monogram Appliqué Leather TB Bag

نوعةسنوعةسنوعٌة من  س هي حقيبة المو�سم بدون منازع! م�س هي حقيبة المو�سم بدون منازع! م� Burberry من Burberry من Burberry TB حقيبة

ا�سم  ا�سم إلى  ا�سم اإلى  إلى  ت� التي   TB أحرف اأحرف أحرف  فيه  المنقو� ز بقفلها 
ّ
تتمي الفاخر،  المنقو�الجلد  الفاخر، تتميز بقفلها  المنقو�الجلد  ز بقفلها 
ّ
تتمي الفاخر،  الجلد 
ّ

BURBERRY
Medium Monogram Appliqué Leather TB Bag








