
1 jamalouki.net



2JAMALOUKI.NET

DRACAENA CONSEIL - COCO CRUSH - BAGUES - Annonce presse LAHA - Pan Arab - MOYEN-ORIENT - L 440 mm x H 285 mm - 11/02/20

c
h
a
n
e
l
.c

o
m

DP CCC BAGUES_FD GRIS 440x285 Laha MO.indd   1 14/02/2020   12:06



JAMALOUKI.NET3

DRACAENA CONSEIL - COCO CRUSH - BAGUES - Annonce presse LAHA - Pan Arab - MOYEN-ORIENT - L 440 mm x H 285 mm - 11/02/20

c
h
a
n
e
l
.c

o
m

DP CCC BAGUES_FD GRIS 440x285 Laha MO.indd   1 14/02/2020   12:06



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

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

بالإيمان  اأم  بالخوف  ؟ 
ّ
الإيجابي بالتفكير  اأم  بالياأ�س 

باأخبار  بالهو�س  يرام؟  ما  على  �صيكون  �صيء  كّل  باأّن 

الأمور  بين  منها؟...  بالتخفيف  اأو   COVID-19
�صيطرتِك  عن  الخارجة  وتلك  بها  التحّكم  على  القادرة 

كيف �صتواجهين؟ دعيني اأقول لِك، لي�س هناك من طريقة 

�صحيحة اأو خاطئة لتخّطي هذه الأزمة! 

 مع اكت�صاب 
ّ
فال باأ�س اإْن لم تخرجي من الحجر المنزلي

بالخوف  �صعرِت  اإْن  باأ�س  ول  جديدة،  معرفة  اأو  مهارة 

 .
ّ
والغ�صب اأو رغبِت بالبقاء في ال�صرير، فهذا الأمر طبيعي

تذّكري  بل  عليِك،  يوؤّثر  حولِك  من  ترينه  ما  تدعي  ل 

دة بالحجر 
ّ
تنا مقي

ّ
ة، حري

ّ
 ب�صدمة جماعي

ّ
اأّننا نمر داً 

ّ
جي

والمواجهة،  للبقاء  جهدنا  ق�صارى  ونبذل   ،
ّ
المنزلي

ما 
ّ
رب اأو  جديدة  اأمور  تعّلم  الطبخ،  خالل  من  بع�صنا 

اإلى  تنظري  لم  اإْن  باأ�س  ل  لكن  الريا�صة...  ممار�صة 

الجانب الم�صرق كّل يوم، لأّنِك اأنِت اأي�صًا ت�صارعين للبقاء 

 اأن تواجهي الأزمة وتنت�صري عليها باأقّل �صرر 
ّ
والأهم

ة. ن�صيحتي: رّكزي 
ّ
تِك العقلية والج�صدي

ّ
ممكن على �صح

على الأمور التي يمكنِك ال�صيطرة عليها، كالّتخفيف من 

، الوقت الثمين مع 
ّ
 يومي

ّ
م�صاهدة الأخبار، جدول زمني

ين من 
ّ
ة التي تحميِك ومن تحب

ّ
عائلتِك، الخطوات الوقائي

المر�س... ول تتوّقفي اأبداً اأبداً عن التطّلع اإلى الم�صتقبل، 

 و�صنكون على ما يرام من جديد! 
ّ
لأّن الأزمة �صتمر

EDITOR'S
L e t t e r

No Right Way to Survive!

Remi Harb
Deputy Managing Editor
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هذا العدد ليس كبقّية األعداد، ألّن الظروف التي 
رافقت إعداده استثنائّية، تمامًا كالنساء الّلواتي 
في  األمامّية  الصفوف  في  هّن  غالفه.  تصّدرن 
مواجهة خطر فيروس كورونا، تركن عائالتهْن، 
أطفالهّن وحياتهّن وراءهْن، للعمل بكّل إخالص 
على حمايتنا، فكيف لنا أن نظهر امتناننا لهؤالء 
يمنحننا  الّلواتي  الشجاعات  المحاربات  النساء 
بخير؟  سيكون  العالم  أّن  لنا  ويؤّكدن  األمل 
تقدير  تحّية  ببساطة  هي  الغالف  هذا  قّصة 
بأنفسهّن  يضحين  الّلواتي  الممّرضات  لكّل 
بالنيابة  ويخضنها  المعركة  هذه  في  يومّيًا 
عّنا، ألنهّن ببساطة بطالت ال يعرفن الخوف وال 

الترّدد، ويستحققن كل أشكال التكريم.

اإعداد: رميي حرب

محاربات األمل!
بعض البطالت 
يرتدين الكاب، 

أما البعض اآلخر، 
فيرتدين األقنعة 
والقّفازات الطبّية.

�صهد ناظر

�صكر خا�س لنقابة املمر�صات واملمر�صني يف لبنان



ي، 
ّ
لبتكار غالف يحتفي بالن�صاء العامالت يف املجال الطب

ًا. هي التي 
ّ
بديهي ة �صهد ناظر �صّكلت خياراً 

ّ
ال�صعودي الفنانة 

بو�صائل  ة 
ّ
فني لوحاٍت  لبتكار  الوا�صعة  لتها 

ّ
خمي ت�صتخدم 

خمتلفة حتوي ر�صائل ترتك تاأثريها يف الأذهان. بعد توا�صلنا 

نقّدم  والتي  لبنان،  يف  �صني 
ّ
واملمر املمر�صات  نقابة  مع 

�صاٍت 
ّ
جزيل ال�صكر لها على تعاونها معنا، جمعنا �صور ممر

لإبداعها.  العنان  لتطلق  ل�صهد  اأر�صلناها   
ّ
ثم بالتقاطها  قمن 

وجعلتها  �صهد  اأحا�صي�س  اأفاقت  الأوىل،  ة 
ّ
للمر ال�صور  روؤية 

اأكّنه لهْن،  الذي  العارم  "�صعرت بالفخر والحرتام  ة: 
ّ
عاطفي

ابت�صامات  وي�صحكن،  يبت�صمن  وهّن  �صورهّن  راأيت  عندما 

�صادقة حتى خالل هذه الأزمة، هّن بب�صاطة بطالت".
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نسبة الممّرضات في 
منطقة الشرق األوسط
ة-

ّ
ة العاملي

ّ
-منظمة ال�صح

79%



كّل املحاولت وخطوات العمل التي قادت نحو الغالف 

ة للجميع، وخ�صو�صًا 
ّ
 كانت اأ�صبه برحلة عاطفي

ّ
النهائي

مت 
ّ
�صهد: "اأنا اأكرث من فخورة بكوين امراأة، وبكوين �صم

هذا الغالف الذي يجمع هوؤلء البطالت املذهالت... بع�س 

فريتدين  الآخر،  البع�س  اأما  الكاب،  يرتدين  البطالت 

ا بالن�صبة لكّن قارئاتنا، 
ّ
اأم ة". 

ّ
الطبي الأقنعة والقّفازات 

ابقني  اأجلهْن،  من  املنزل  يف  "ابقني  واحدة:  فر�صالتنا 

متفائالت و�صاكرات، لأّننا جميعنا بني اأياٍد اأمينة".

قبل   
ّ

اخلا�س ببحثها  القيام  يف  �صهد  تتاأّخر  مل 

كولج  فّن  اإىل  الّلجوء  وارتاأت  بالعمل،  البدء 

ت�صيف  غريه،  عن   
ّ
الفني عملها  ز 

ّ
لتمي ال�صور 

ًا على كّل من 
ّ
ة وترتك تاأثرياً قوي

ّ
مل�صتها اخلا�ص

يراه. ارتكزت على عن�رصين ي�صّكالن مرادفًا لعمل 

�صات من جهة، واأزمة فريو�س 
ّ
الطبيبات واملمر

كورونا من جهة اأخرى، وهما القّفازات والقناع 

 COVID-19 اأّن فريو�س  ي. بالرغم من 
ّ
الطب

اأن  اأرادت  اأّنها  اإّل  ة، 
ّ
ال�صلبي بغاية  مو�صوع  هو 

ولهذا  ة، 
ّ
اإيجابي م�صاعر  يرتجم  الغالف  جتعل 

الن�صاء  و�صور  نة 
ّ
امللو الأزهار  اإ�صافة  اختارت 

غالفًا  كانت  النتيجة  وابت�صامة.  �صعادة  الأكرث 

الفّنانة  لرت�صل  واحلب،  التقدير  مب�صاعر  مليئًا 

�صكر  مليون  بطالتنا...  "اأننّت  بو�صوح  ر�صالتها 

مه لكّل واحدة منكّن على جهودها".
ّ
نقد

نسبة النساء العامالت 
في القطاع الصّحي 

واالجتماعّي في العالم

ة-
ّ
ة العاملي

ّ
-منظمة ال�صح

70%

أنتّن بطالتنا... مليون 
شكر نقّدمه لكّل 
واحدة منكّن على 

جهودها.
�صهد ناظر



ب حّتى الآن مبقتل الآلف من الب�رص من دون 
ّ
ة �صّد فريو�س قاتل ت�صب

ّ
اإنها حرب عاملي

ة، ن�صاء مت�صّلحات بالعلم والعاطفة يف اآن معًا، 
ّ
رحمة. املحاربات يف ال�صفوق الأمامي

ة التي 
ّ
طبيبات وممر�صات بكامل ال�صتعداد للمواجهة حّتى يف حال نق�س اللوازم الطبي

د معاناتهّن، 
ّ
ن احلماية لهّن! كيف ميكن اأن نن�صى يف حياتنا تلك ال�صور التي جت�ص

ّ
توؤم

ة 
ّ
الطبي الأقنعة  ا�صتخدام  نتيجة  والكدمات  بالر�صو�س  املليئة  وجوههّن  ُتظهر  �صور 

ل�صاعات طويلة ل تنتهي. كيف نرّد لهّن اجلميل؟ هّن اللواتي يق�صني اأكرث من 7 �صاعات 

متوا�صلة من دون طعام اأو �رصب املياه اأو حّتى الذهاب اإىل احلمام، خوفًا من التق�صري 

ة الغافية   تلك املمر�صّ
ّ
جتاه الأ�صخا�س امل�صابني باملر�س. كيف ل نتاأّثر عند روؤية �صور

التعب والإرهاق، ياأتي  اأنهكتها املعركة؟ بعيداً عن  اأن  لب�صع دقائق على مكتبها بعد 

املتوا�صل،  التوّتر  واأكرث،  اأكرث  ة 
ّ
ال�صحي والعناية  الطب  بطالت  لينهك  ي 

ّ
النف�ص ال�صغط 

اخلوف من ارتكاب خطاأ، اخلوف من تلقي العدوى اأو نقلها...لكّنهن ل ي�صت�صلمن للحظة 

ات على الفوز، و�صيفزن حتمًا!
ّ
لأنهّن م�رص

نسبة الطبيبات في 
منطقة الشرق األوسط
ة-

ّ
ة العاملي

ّ
-منظمة ال�صح

35%

أعلنت منّظمة الصّحة 
العالمّية أّن عام 2020 

هو عام الممرّضات 
تكريمًا لذكرى  الـ200 

 Florence عام على ميالد
Nightingale التي ُتعرف 
برائدة التمريض الحديث.

DID YOU KNOW?



Dima Farhat :تن�صيق – Rania Khoury :مديرة الإنتاج - Mansoor@Things by People :ت�صوير

 Betty@MMG :ت�صفيف �صعر - Najette Ezzarqui For Chanel :ماكياج – Melanie Matar :م�صاعدة تن�صيق 

The Westin Dubai Mina Seyahi Beach Resort & Marina :صكر خا�س�

Eyes 2020 لربيع و�صيف 2020، جمموعة Desert Dream جمموعة

 Chanel Les Beiges & Eyes Makeup جمموعة

كّل ما تحتاجين إليه إلطاللة مثالّية في فصل الصيف هو مستحضرات 
CHANEL BEAUTY لتمنحِك تلك البشرة المتوّهجة طبيعيًا. عّززي 

جمال عينيِك بتدجات ظالل العيون الدافئة التي تناسب لوكاتِك في 
النهار والليل، وال تنسي إضافة مرّطب الشفاه كلمسٍة أخيرة! 



الوجه: كرمي الأ�صا�س

 Les Beiges Sheer Healthy
 Glow in Pearly Glow
 Les Beiges بودرة م�صيئة

 Healthy Glow Illuminating
Powder in Sunset
 Les Beiges العينان: ظالل العيون

Eyeshadow Palette in Warm
 Les Beiges ال�ضفاه: مرّطب ال�صفاه
 Baume à Lèvres
in Warm



 Les Beiges الوجه: كرمي الأ�صا�س

Sheer Healthy Glow
 in Pearly Glow
 Les Beiges Healthy بودرة م�صيئة

 Glow Illuminating Powder
in Sand
 Les Beiges العينان: ظالل العيون

Eyeshadow Palette in Warm
 Le Liner de Chanel in اآياليرن

 Gris Argent
 Les Beiges ال�ضفاه: مرّطب ال�صفاه
Baume à Lèvres in Warm



 Les Beiges الوجه: كرمي الأ�صا�س

 Sheer Healthy Glow
 in Pearly Glow
 Les Beiges Healthy بودرة م�صيئة

Glow Illuminating Powder
in Sand 
 Les Beiges العينان: ظالل العيون

Eyeshadow Palette in Warm
 La Palette لوحة حتديد احلاجبني

 Sourcil in Medium
 Les Beiges ال�ضفاه: مرّطب ال�صفاه
Baume à Lèvres in Warm

اأقراط Coco Crush من الذهب 

Chanel Fine Jewelry الأ�ضفر من





 Les Beiges الوجه: كرمي الأ�صا�س

 Sheer Healthy Glow in
 Pearly Glow
 Les Beiges بودرة م�صيئة

 Healthy Glow Illuminating
Powder in Sunset
 Les Beiges العينان: ظالل العيون

 Eyeshadow
Palette in Warm
ال�ضفاه: مرّطب ال�صفاه 
 Les Beiges Baume à
 Lèvres in Warm



الوجه: كرمي الأ�صا�س

 Les Beiges Sheer Healthy
 Glow in Pearly Glow
 Les Beiges بودرة م�صيئة

 Healthy Glow Illuminating
Powder in Sunset
 Les Beiges العينان: ظالل العيون

 Eyeshadow Palette in Warm
 La Palette لوحة حتديد احلاجبني

 Sourcil in Medium
 Stylo Ombre et قلم ظالل العيون

 Contour in Contour Brun
 Les Beiges ال�ضفاه: مرّطب ال�صفاه
 Baume à Lèvres in Warm



طالء الأظافر:

 Le Vernis
Sailor N°749

 Coco Crush  خامت

ع 
ّ

من الذهب الأبي�س مر�ص

 Chanel باملا�س من

Fine Jewlery



هل أنِت جاهزة الكتشاف أحدث مستحضرات المكياج، 
جديد  موسم  عذبة؟  بروائح  وعطور  بالبشرة  العناية 
يعني إصدارات جمالّية جديدة تقّدمها لِك دور الجمال 
والمكياج لتعّززي بشرتِك وإطاللتِك بها! اكتشفيها في 
هذه الصفحات وسارعي بضّمها إلى حقيبتِك الجمالّية!

أجدد اإلصدارات الجمالّية 
لترافقِك هذا الربيع!

Mandy Merheb :تن�صيق - Elie Abi Hanna :ت�صوير

Melanie Mattarو Rania Khoury :اإدارة فّنية
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1.GUCCI Gucci Guilty 
Love Edition pour Femme
2.ROBERTO CAVALLI 
Florence Blossom Eau 
de Parfum
3.SALVATORE 
FERRAGAMO Signorina Eau 
de Parfum
4.CHRISTIAN DIOR Rouge 
Trafalgar Fragrance
5.GUERLAIN Mon Guerlain 
Bloom of  Rose Eau 
de Parfum
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1

2

3

1.BURBERRY My 
Burberry Blush Eau 
de Parfum
2.DOLCE & GABBANA
 The Only One Eau 
de Parfum Intense 
3.VIKTOR & ROLF 
Flowerbomb Bloom Eau 
de Toilette
4.PENHALIGON’S 
Halfeti Leather Eau 
de Parfum



2

1.LANCÔME Advanced 
Génifique Youth Activating Serum
2.DIOR Capture Totale 
C.E.L.L. Energy
3.SISLEY PARIS Phyto-Blanc 
Le Concentré Pure Bright 
Activating Serum
4.GUERLAIN Super Aqua-
Emulsion Pre & Pro-Aging 
Hydration
5.OLEHENRIKSEN 
Goodnight Glow Retin-ALT 
Sleeping Crème Available at 
Sephora Middle East

1

4

5

3



1

1.FENTY BEAUTY Snap 
Shadows Mix & Match 
Eyeshadow Palette In 
Deep Neutrals available at 
Sephora Middle East
2.URBAN DECAY Heavy 
Metal Glitter Eyeliner in 
Midnight Cowboy
3.CHARLOTTE 
TILBURY Instant Eye 
Palette in Pillow Talk

3

2



1.KIKO Tuscan Sunshine 
Eyeshadow Palette in 
Spring Awake
2.CHANEL Les Beiges 
Healthy Glow Natural 
Eyeshadow Palette in Warm
3.HOURGLASS Scattered 
Light Glitter Eye 
Shadowin Aura
4.M.A.C COSMETICS 
Frost Eye Shadow in 
Nude Model 
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1
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1.CHARLOTTE 
TILBURY Cheek to Cheek 
Pillow Talk Intense
2.M.A.C COSMETICS 
Sheertone Blush in Gingerly
3.GUERLAIN Terracotta 
Matte The Sculpting Powder 
Matte in Medium
4.KAT VON D Everlasting 
Blush in FoxGlove – 
Dusty Rose 



1.HOURGLASS Ambient 
Lighting Blush in Dim Infusion
2.KIKO Tuscan Sunshine 
Blush in Tuscan Iris
3.DOLCE & GABBANA 
Blush of  Roses Luminous 
Cheek Colour in Mocha
4.FENTY BEAUTY Sun 
Stalk’r Instant Warmth Bronzer 
in Caramel Cutie available at 
Sephora Middle East
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1.M.A.C COSMETICS Extra 
Dimension Skinfinish Hot 
Damn-Oiselle D’Avignon
2.DOLCE & GABBANA 
Gloriouskin Foundation 
in Natural
3.RODIAL Soft Focus Glow 
Drops Illuminating Ultimate 
Glow Primer
4.FENTY BEAUTY Match 
Stix Shimmer Skinstick in Blonde 
available at Sephora Middle East
5.CHARLOTTE TILBURY 
Beauty Light Wand Easy 
Highlighter in Pillow Talk 



6

7

8

9

6.CHANEL Les Beiges 
Sheer Healthy Glow 
Highlighting Fluid in 
Pearly Glow
7.LAURA MERCIER Pure 
Canvas Primer Illuminating
8.YVES SAINT LAURENT 
Touche Éclat Blur Primer
9.SEPHORA Face 
Shimmering Powder in 
Natural Glow



4

1.PIXI BEAUTY Retinol 
Jasmine Cleanser available 
at Sephora Middle East
2.WISHFUL Yo Glow 
Enzyme Scrub
3.CLINIQUE Anti-Blemish 
Solutions Clinical 
Clearing Gel
4.OLEHENRIKSEN 
Glow2OH™ Dark Spot 
Toner available at 
Sephora Middle East
5.SEPHORA 
Overnight Glow Mask
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1

3

5
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1.FENTY BEAUTY Stunna Lip 
Paint in Unlocked available at 
Sephora Middle East
2.GUERLAIN Rouge G de 
Guerlain in N 50
3.LANCÔME L’Absolu Rouge 
in Black Prince Ruby
4.GIORGIO ARMANI Lip Maestro 
Liquid Lipstick in Topaze
5.M.A.C COSMETICS Patent Paint 
Lip Lacquer in Eternal Sunshine
6.DOLCE & GABBANA The Only 
One Lipstick in Pop Watermelon
7.DIOR Dior Addict Stellar Halo 
Shine in Lucky Star



1.LAURA MERCIER 
Rouge Essentiel Silky Crème 

Lipstick in Nu Délicat
2.M.A.C COSMETICS Matte 

Lipstick in Mehr 
3.SEPHORA Cream Lip 

Stain Liquid Lipstick in 
Marvelous Mauve

4.KIKO Tuscan Sunshine 
Shiny Lip Stylo in 2

5.CHARLOTTE TILBURY 
Matte Revolution Lipstick in 

Pillow Talk Medium
6.BARKHA BEAUTY RV 

Matte Lipstick
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3



7.FENTY BEAUTY Gloss 
Bomb Universal Lip Luminizer 
in Hot Chocolate available at 
Sephora Middle East
8.HOURGLASS Unreal High 
Shine Volumizing Lip Gloss 
in Prose
9.GUERLAIN Rouge 
G de Guerlain N°31
10.DIOR Dior Addict Stellar 
Gloss in Diorama
11.LANCÔME L’absolu 
Rouge Ruby Cream Lipstick 
in Vintage Ruby
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7



1.GUERLAIN Abeille 
Royale Eye Cream
2.LA MER The Treatment 
Lotion 
3.RITUALS The Ritual of 
Namasté Glow Pure 
Radiance Face Oil
4.SISLEY PARIS Self-
Tanning Hydrating Facial 
Skin Care
5.CHANEL Sublimage La 
Lotion Lumière Exfoliante

5
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1.CHLOÉ Nomade
Absolu de Parfum
2.EX NIHLO PARIS 
Explicite Eau de Parfum 
3.KAYALI Déjà Vu 
White Flower 57
4.SISLEY PARIS Soir 
d’Orient Limited Edition

2

4

1

3



  Dima Farhat :تن�صيق – Tina Patni :ت�صوير

Rania Khoury :مديرة الإنتاج – Melanie Matar :م�صاعدة تن�صيق

دعي حقائب LOUIS VUITTON تكون رفيقة 
إطالالتِك هذا الربيع، فهي تعود هذا الموسم 

بأشكال متنّوعة وأكثر عملّية من أّي وقٍت مضى. على 
الكتف، على الخصر أو حتى على شكل سوار، الخيارات 

ال تنتهي... استثمري أموالِك بإحدى هذه الحقائب، 
فهي كافية لنقل إطالالتِك إلى مستوى آخر.



Dauphine حقيبة
 Dauphine حقيبة

 على شكل حزام



Soft LV Egg حقيبة
Vanity حقيبة



Boursicot حقيبة



Dauphine حقيبة الظهر



Mini Dauphine حقيبة
Dauphine حقيبة



Soft LV Egg حقيبة
Daily Multi Pocket حزام



Party Bumbag سوار



فستان طويل من 
الحرير، صندال وأقراط 
 Dior من مجموعة
لربيع وصيف 2020

   Melanie Matar :م�صاعدة تن�صيق – Dima Farhat :تن�صيق – Ivon Wolak :ت�صوير

Athina Doutis :مكياج وت�صفيف �صعر – Rania Khoury :مديرة الإنتاج

 Catherine أتت كتحّية للطبيعة ومستوحاة من DIOR مجموعة ربيع وصيف 2020 من دار
 Maria Grazia استخدمت  الدار.  مؤّسس   Christian Dior وشقيقة  للورود  العاشقة  المرأة 
Chiuri المديرة اإلبداعّية للدار مخّيلتها البتكار تصاميم تحاكي الواقع والحلم في آن، ومصنوعة 
 ،#PlantingForTheFuture بهاشتاغ  مصحوبًا  العرض  فأتى  مستدامة،  وأقمشة  بوسائل 
لتؤّكد المصّممة على رسالتها: "ال مستقبل لإلنسان من دون حماية البيئة"! المعاني واألفعال 
غابة  إلى  تحّولت   2020 وصيف  ربيع  لمجموعة  العرض  فمنّصة  التصاميم،  على  تقتصر  لم 
باريس لدعم عملّية  أرجاء  زراعتها في مختلف  ثّم أعيد  164 شجرة فيها،  صغيرة، تّم نصب 

التشجير. نعم، فلنعمل لمستقبٍل أجمل ولطبيعٍة أفضل!  



فستان طويل من الحرير، 
حذاء Sneakers، قالدة 
وأقراط من مجموعة
 Dior لربيع وصيف 2020

ة: حريق اجلبال 
ّ
�صورة اخللفي

Santa Clarita يف وادي



تصميم Jumper بنقشة 
الخطوط، قميص أسود 
من الحرير، حذاء، أساور 
وأقراط من مجموعة 
Dior لربيع وصيف 2020

ة: حرائق الغابات يف 
ّ
�صورة اخللفي

 New South صاحل�

ّ
Wales اجلنوبي



كنزة، تّنورة، صندال، 
قالدة وأقراط من 

مجموعة Dior لربيع 
وصيف 2020

ة: اإزالة 
ّ
�صورة اخللفي

الغابات يف الأمازون





قميص وتنوّرة شبك، 
 30 Montaigne حقيبة
Microcannage وأقراط

 Dior من مجموعة
لربيع وصيف 2020

ة: كارثة احلرائق 
ّ
�صورة اخللفي

Sunshine ة يف �صاحل
ّ
الطبيعي



سترة طويلة، شورت 
 ،Camouflage بأسلوب
 Mini Saddle حقيبة
مطّرزة، قميص أزرق 
وأقراط من مجموعة 
Dior لربيع وصيف 2020

ة 
ّ
ة: �شقوق طيني

ّ
�شورة اخللفي

Zayandeh نتيجة جفاف نهر



THE

اإعداد: نور عرموين

SS20
TRENDS

OVER THE TOP

الصيحات 
الجمالّية هذا 
الربيع جريئة، 

عملّية ومرحة!



Embellishments
هل أنِت جاهزة لتكوني "ملكة 

المخاطرة" في الموسم الجديد 
وتأخذي مكياجِك إلى مستوى آخر؟ 
استوحي لوكاتِك المقبلة للحفالت 

من طرق ال تنتهي لتزيين عينيِك 
وشعرِك بالحبيبات البّراقة والملّونة، 
وذلك من خالل إلقاء نظرة سريعة 

على منّصات عروض األزياء، مثل 
...Marc Jacobsو Valentino
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Lashes for Days
من مّنا ال تحّب أن تتمّتع برموٍش طويلة 

وكثيفة، لكن هذا الربيع، دور األزياء تدعوِك 
للمبالغة والّلجوء إلى مظهر الرموش 

الدراماتيكّية، سواء كان بإضافة رموش 
اصطناعّية أو بتطبيق الماسكارا بشكٍل مكّثف، 

المهّم أال تدعي رموشِك تكون اعتيادّية!
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Florals Everywhere

 M.A.C
   COSMETICS

Lash75

كأّن دور األزياء تحاول تذكيرنا بالرجوع 
إلى أساسّيات الطبيعة أو رّبما هي مجّرد 
رسالة توعية لحماية البيئة، لكن في كال 

الحالتين، األزهار هذا الموسم ستغني 
إطاللتِك بلمسة من اإليجابّية والحيوّية، 

فتجّرئي أن تتزّيني بها!
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 CHRISTIAN
 LOUBOUTIN

 Tape a L'Oeil
 Metallic Eye

 Colour in
Andalusite

Metallic Smokey
سواء اخترِت اللون البرونزّي أو األسود الالمع فإن إضافة 
لمسة معدنّية إلى مكياج العيون السموكي ستكون 

الخطوة الناجحة للتمّتع بمكياج عصرّي وجّذاب!

Glitter Smokey
ما هو أفضل من مكياج العيون السموكي؟ مكياج 

 !Glitterالعيون السموكي المزّين بالبريق أو الـ
لمسة بسيطة، لكّنها ستضيف الكثير من المرح إلى 

إطاللتِك، كما ستزيد من إشراقة عينيِك ووجهِك.



BOLD COLORS

 CHANEL
 Le Vernis in
Vibrato
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Pop nails

هذا الموسم أضيفي ألوان 
قوس القزح إلى إطاللتِك 
الجمالّية بكّل تفاصيلها، 

فهل هناك أجمل من األلوان 
الفرحة لترافقِك كّل يوم؟

Neon Bright Eyes
ألوان النيون تزّين عينيِك بجرأة هذا الموسم، 
سواء على الجفون أو أسفل العين. إن اخترِت 
لونًا واحدًا من اآليشادو أو اآليالينر أو مزجِت 

عّدة ألواٍن معًا، النتيجة واحدة، نظرات 
مضيئة ومليئة بالمرح!

 URBAN DECAY
Wired 24/7

 Glide-On Eye
Pencil in Jolt
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هذا الربيع، تعود صيحة أظافر 
الـFrench مع تحديث، فقد تّم 
استبدال األطراف بالّلون األبيض 

بتدّرجاٍت حيوّية وأحيانًا قوّية للوك 
بعيد عن الكالسيكّية.

The New French

 From Red
to Plum

إْن كنِت ال تملكين هذا التدّرج من أحمر 
الشفاه داخل حقيبة مكياجِك، فقد 

حان الوقت إلضافته اآلن! Plum أو 
الخوخّي الداكن هو الّلون األرجواني 

الذي يميل إلى األحمر أو البنّي بحسب 
لون بشرتِك، واألهّم هو أّنه يناسب 

مختلف اإلطالالت، النهارّية والمسائّية. 



N
IC

O
L

E
 M

IL
L

E
R

PA
U

L
A

 K
N

O
R

R

O
SC

A
R

 D
E

 L
A

 R
E

N
T

A

V
E

R
SA

C
E

رصدنا هذا المزيج المرح من مكياج 
العيون على منّصات عروض عديدة، 

وأكثر ما لفتنا كان طريقة اختيار 
األلوان المتضاربة التي تزيد العيون 

إشراقة وحيوّية.
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Duo Colored Lids
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Brushed Up Brows
مع الميول إلى كّل ما ُيظهر الجمال 

والمالمح بشكٍل طبيعّي، ظهرت 
صيحة الحواجب الممّشطة التي 

تذّكرنا بالنجمة Sophia Loren في 
الستينّيات، لتصبح حديث الجميع في 

الفترة األخيرة. كّل ما تحتاجين إليه هو 
فرشاة أو ماسكارا الحواجب لتطبيقها 

بشكٍل مثالّي!

Double Braids
تسريحة الضفائر المزدوجة التي 

القت رواجًا في التسعينّيات والتي 
تذّكرنا بإطالالت تلميذات المدرسة 

عادت هذا الربيع بأسلوب عصرّي 
وأكثر نضوجًا، لذا ال تغفلي عن 
اعتمادها مع لوكاتِك الكاجوال.

 BENEFIT
 COSMETICS
 Gimme Brow
+Volumizing
Eyebrow Gel



 CHARLOTTE
 TILBURY

 The Feline Flick
 Liquid Eyeliner

in Panther
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Deep Side Part
تسريحة الفرق الكبير الجانبّي تعود للرواج 

من حقبة التسعينّيات لتمنحِك إطاللة 
أنثوّية، لكن ملفتة. أفضل ما فيها، أّنها ال 

تتطّلب مجهودًا أو وقتًا لتنفيذها، وتتماشى 
مع كّل األساليب التي يمكن أن تعتمديها.

Low BunRetro Liner
اآليالينر المسحوب بأسلوب 
الستينّيات عاد ليزّود عينيِك 

بالكثير من الجاذبّية والسحر. 
استوحي طرق اعتماده من 

منّصات عروض، مثل
 .Dolce & Gabbana 

تسريحة الكعكة المنخفضة 
رافقت مختلف الحقبات، منها 

الستينّيات.  تعود هذا الربيع 
بطريقة عصرّية ومنّمقة كالعادة 

ومرفقة بأكسسوار جريء كما 
  .Mugler ظهرت في عرض
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Wet Lips

DIOR
Lip Glow Oil 
in Light Pink

مستحضر Gloss للشفاه بدأ بشّق طريقه من 
جديد إلى عالم الموضة منذ بضعة مواسم، 
لكن في ربيع وصيف 2020 ، تحّول إلى صيحة 
أساسّية ظهرت على منّصات عروض عديدة. 

دعي شفاهِك تلمع وتبدو دومًا مرّطبة وجّذابة!

 Right in the
Middle

تسريحة الفرق النصفّي 
أنيقة، عصرّية وتالئم مختلف 
المناسبات وأشكال الوجوه. 

صور منّصات العروض 
ستشّجعِك على اعتمادها. 

فقط احرصي أن يكون الفرق 
محّددًا والجهتين متساويتين.    
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دعي أظافرِك على طبيعتها هذا الربيع، 
 Dior فهذا ما تشجّعِك عليه دور أزياء، مثل
Elie Saab وErdem. اكتفي فقط بتطبيق 

طالء أظافر بلون شّفاف إلضفاء لمسة من 
الّلمعان إلى أناملِك.

Less is More
إْن كنِت تعشقين مكياج No Makeup وترغبين دومًا بأن 
تبدي على طبيعتِك، هذا الربيع أطلقي العنان لنفسِك، 

استخدمي القليل من المكياج ورّكزي على صّحة بشرتِك، 
فهل هناك أجمل من الوجه المشرق والبشرة النضرة؟

Barely There
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Clear Tips
األظافر باألطراف الشّفافة قد تكون 

صيحة غريبة، لكّنها حتمًا من أكثر 
الصيحات تمّيزًا التي رصدناها على منّصات 

عروض دور مثل Halpern. نراهن أّنه لن 
يمّر الكثير من الوقت قبل أن تصبح هذه 

الصيحة متفّجرة على إنستقرام ومعتمدة 
من قبل مدّونات الموضة!

Messy Cat Eyes
صيحة مكياج عيون القّطة الفوضوّي 

ليست بجديدة، فلطالما كانت موجودة 
في عالم الموضة والجمال، إاّل أّنها هذا 
الموسم دراماتيكّية أكثر من ذي قبل. 

أفضل ما في األمر، أّنها توّفر عليِك الوقت 
عندما تكونين على عجلة من أمرِك!



Out of the Shower
تسريحة الشعر الرطب صيحة باتت شبه 

دائمة ضمن مواسم الموضة، وهذا 
الموسم ظهرت في العديد من العروض 

ألشهر دور األزياء على غرار Versace. قد تبدو 
هذه التسريحة صعبة التنفيذ، إاّل أّنها أسهل 

مّما تتخّيلين عند الّلجوء للمستحضرات 
المخّصصة لها والمتوّفرة عند مختلف دور 

العناية بالشعر.
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 NIGHT
 AT THE
DESERT

Okhtein

Altuzarra

 Rochas
farfetch.com

 Christian
Louboutin

 Oscar de
la Renta

Celine Ganni

 Tabitha Simmons
matchesfashion.com

 Dolce & Gabbana
net-a-porter.com

 VMAR
Mariana Earrings



تمازج الّلونين األسود والذهبّي يضفي 
رونقًا أنيقًا إلى إطاللتِك. اختاري 

مجوهرات بتصاميم فريدة من نوعها، 
عصرّية، تتباشك فيها التفاصيل وتمنحِك 

أسلوبًا شرقّيًا وعصرّيًا ال يشبه سواه!

CHANEL
 Tweed De Chanel
 Collection Tweed
Contraste Necklace

 Tiffany & Co.
 Blue Book

Collection Brooch

CINDY CHAO
B2020 Black Label
 Masterpiece VIII
 Ebony Diamond

Earrings



DÉGRADÉ

 Jonathan Simkhai
farfetch.com

Paco Rabanne

Chanel

Jimmy Choo

Off-White

Chloé
Fendi

Ralph Lauren

Versace
farfetch.com

 Aquazzura
net-a-porter.com
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هذه المجوهرات كافية لتكون قطع 
"Statement" بحّد ذاتها، بأحجارها المضيئة التي 

تخطف األنفاس وتجعل الحياة أجمل. كوني 
حالمة هذا الموسم، واختاري من بين هذه القطع 

الثمينة لتكملي بها إطاللتِك الملكّية.

CHOPARD
 Red Carpet

 Collection 2019
Necklace

 DIOR
 Dior et Moi

 Collection Secret
Watch

 BVLGARI
 Jannah

 Collection
Earrings
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Galvan
Vanina

Fleur Du Mal

Valet Studio

 Reem Acra
net-a-porter.com

 The Attico
mytheresa.com

 Nina Ricci
net-a-porter.com  MaryJane

Claverol

Jacquemus

  Eugenia Kim
net-a-porter.com



 CHANEL
 Tweed De Chanel
 Collection Tweed
Couture Necklace

مجوهرات منعشة وملّونة هي أفضل 
رفيقة إلطالالتِك في فصل الربيع! دعي 

القطع الكالسيكّية جانبًا واختاري أن 
تزّيني أسلوبِك بلمساٍت مشرقة. إْن كنِت ال 
تحّبذين اعتماد المجوهرات الكبيرة، الجئي 
إلى تصاميم أكثر بساطة، كالساعة مثاًل. 

 CINDY CHAO
 2020 Black Label

 Masterpiece V
 Cameron Falls

Earrings

 DIOR
 La D de Dior
Treasure Watch



 GOLDEN
VISION

Alice + Olivia

Bottega Veneta

Miu Miu
Loeffler Randall

 Paco Rabanne
matchesfashion.com

 Saint Laurent
Paris

 Oscar de
la Renta

 Galvan
net-a-porter.com

 Gucci
matchesfashion.com

 Isabel Lennse
modaoperandi.com
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تصاميم ذهبّية مرّصعة بحبيبات الماس، هي 
المجوهرات األساسّية في خزانة كّل سّيدة. دعي 

انعكاس هذه القطع يشّع كالشمس على 
إطاللتِك ويزيدها بريقًا وأناقة، سواء في اإلطالالت 

اليومّية أو حين ترغبين بترك تأثيرِك الخاّص في 
الحفالت الليلّية!

 TIFFANY & CO.
 Blue Book

Collection Earrings  MESSIKA PARIS
 Sun Tribe

Collection Bracelet

 BOUCHERON
 Paris, vu du

 26 Collection
 Feuilles d'Acanthe

 Question Mark
Necklace



اإعداد: جووي غ�صطني – نور عرموين

خطوات لتحويل الحجر المنزيل 
إىل تجربة إيجابّية!

الحجر المنزلي ليس باألمر السهل، فأنِت ربما مثلنا أصبحِت تعيشين كّل يوٍم بيومه، 
بعد أن كانت حياتِك مليئة بالمشاغل والمناسبات، وجدول أعمالِك مزدحم ألسابيع 
كثيرة. األمر ال يقتصر فقط على الشعور بالملل، أو الرغبة بالخروج بل مشاعر القلق، 
الخوف وعدم األمان التي تشعرين بها أثناء الحجر المنزلّي هي التي تزيد األمر سوءًا 
وتجعل هذه الفترة صعبة عليِك وعلى من تحبين. تذّكري أننا كّلنا نواجه هذه األزمة 
معًا، وأن هذا الوقت الذي تقضينه اآلن لن يعود لكن لديك الفرصة الستثماره كما 
يمكنكِ  مختلفة  وأمور  نشاطات  لِك  جمعنا  فقد  ذلك،  في  نساندِك  دعينا  ترغبين. 
القيام بها مع عائلتِك، مع أصدقاءِك أو بمفردِك والهدف منها أواًل وأخيرًا أن تحافظي 

على صحتِك العقلّية والجسدّية خالل مواجهة هذه األزمة!



دّللي نفسِك واعتني بجمالِك!
ًا يف 

ّ
•احر�سي على تطبيق م�ستح�رشات العناية بالب�رشة يومي

النهار والّليل وعلى اّتباع الرتتيب ال�سحيح.

املياه  بغلي  قومي  فقط،  بالبخار.  بعمق  ب�رشتِك  •نّظفي 
اإليها،  ة 

ّ
الطبيعي الأع�ساب  اأو  ة 

ّ
العطري الزيوت  بع�ض  واإ�سافة 

 10 اإىل   5 �سي ب�رشتِك للبخار املنبعث من املياه ملّدة 
ّ
 عر

ّ
ثم

مبا�رشة  مغّذيًا  قناعًا  قي 
ّ
طب ة 

ّ
طبيعي لإ�رشاقة  اأق�ساه.  دقائق 

�ستجعل  املفتوحة   
ّ
امل�سام لأّن  بالبخار،  الب�رشة  تنظيف  بعد 

نات تتغلغل ب�سكٍل اأف�سل اإىل الب�رشة.
ّ
املكو

•ا�ستفيدي بعد تنظيف الوجه بالبخار من طراوة اجللد لإزالة 
.
ّ
�سعريات حاجبيِك وتعديل �سكلهما ب�سكٍل مثايل

خالل  من  املنزل  يف   
ّ

اخلا�ض  
ّ
اجلمايل منتجعِك  •ا�سنعي 

، اأو 
ّ
ة ب�سكٍل اأ�سبوعي

ّ
تطبيق خمتلف اأنواع املا�سكات اجلمالي

ة 
ّ
نات طبيعي

ّ
ة بنف�سِك من خالل مكو

ّ
ا�سنعي الأقنعة اجلمالي

موجودة يف مطبخِك.

اجلفاف  من  ملنعها  منتظم  ب�سكٍل  بالكرمي  يديِك  •رّطبي 
ر.

ّ
ب�سبب الغ�سل املتكر

•قومي بطالء اأظافر يديِك ورجليِك والعناية بها ب�سكٍل منتظم.
من  وعاء  يف  انقعيهما  بقدميِك،  للعناية  وقتًا  �سي 

ّ
•خ�س

املياه الدافئة وامللح، تخّل�سي من اجللد امليت وحافظي على 

نعومتهما عرب الرتطيب بالكرميات اأو بزبدة ال�سيا.

�سة لذلك اأو مب�سٍط 
ّ

ًا بفر�ساة خم�س
ّ
•دّلكي فروة راأ�سِك يومي

 ال�سعر، منعه من الت�ساقط 
ّ
م�سنوع من حجر اجلاد لتعزيز منو

ومنع ظهور اأو تكاثر الق�رشة.

 BRIOGEO Scalp
 Revival Stimulating
Therapy Massager

 OUAI
 HAIRCARE
 Scalp & Body

Scrub

@sallyomo

@aimeesong

 TATCHA
 Violet-C

Radiance Mask

وا�ستفيدي من  ف 
ّ

للتق�س ال�سعر املحاربة  اأقنعة  قي 
ّ
•طب

اأو  جمّفف  ا�ستخدام  عن  لالمتناع  املنزل  يف  وجودِك 

ب تك�سري اخل�سالت. 
ّ
ل�ض ال�سعر التي ت�سب

ّ
د اأو مم

ّ
جمع

كّل  واحلاجبني  الرمو�ض  على  اخلروع  زيت  قي 
ّ
•طب

 ال�سعريات.
ّ
ليلة قبل النوم لتحفيز منو

ال�ساخنة،  باملياه  ال�ستحمام  حو�ض  •املئي 
ج�سمِك  ودعي  للب�رشة  املفيدة  والأمالح  الفّقاعات 

ينعم بال�سرتخاء الذي يحتاجه.

وال�سابون  ال�ساخنة  باملياه  املكياج  فر�ض  •نّظفي 
لتنقيتها من اجلراثيم.

المكياج  تطبيق  خطوات  لإتقان  فيديوهات  •�ساهدي 
.YouTube كمحترفة على قناة جمالِك على

 SEED
 PHYTONUTRIENTS

 Hair & Body
Castor Oil



مارسي الرياضة وحافظي 
على رشاقتِك

من  ال�صتيقاظ  فور  د 
ّ
التمد متارين  •مار�صي 

�صي 20 دقيقة للقيام بذلك خالل 
ّ

النوم، اأو خ�ص

ة 
ّ
وو�صعي  

ّ
�صحي ج�صم  على  للحفاظ  النهار 

اإذا ما كنِت تعملني ل�صاعاٍت  �صليمة، خ�صو�صًا 

طويلة على احلا�صوب.

متّدِك  بالفيتامينات  مة 
ّ
مدع ع�صائر  •ا�صنعي 

لتحرير  للديتوك�س  �صة 
ّ

خم�ص اأخرى  اأو  بالطاقة 

ج�صمِك من ال�صموم.

ومتارين  ق�صرية  يوغا  بجل�صة  يومِك  •ابدئي 
التي ت�صاعدِك على الرتكيز وال�صرتخاء.  التنّف�س 

اأو  الهواتف  بتطبيقات  ال�صتعانة  ميكنِك 

فيديوهات YouTube لتعّلمها.

ة يف املنزل، 
ّ
 اأدوات ريا�صي

ّ
•اإن كنِت ل متلكني اأي

 اأو الأريكة ملمار�صة 
ّ
ا�صتعيني بالأثاث، كالكر�صي

وتعزيز  اجل�صم  ل�صّد  خمتلفة  ة 
ّ
ريا�صي متارين 

الهواتف  بتطبيقات  ال�صتعانة  ميكنِك  املناعة، 

عن  ف�صاًل  لتعّلمها.   YouTube فيديوهات  اأو 

ذلك، هذه اخلطوة ت�صاعدِك يف التغّلب على امللل 

والتوّتر يف الوقت عينه.

@melissawoodhealth

@balletbeautiful



حافظي على صّحة جّيدة
•ابدئي نهارِك بكوب من املياه الدافئة والّليمون 

مل�صاعدة اجل�صم على التخّل�س من ال�صموم.

مدار  على  يديِك  تغ�صلي  اأن  اأبداً  اأبداً  تن�صي  •ل 
ة.

ّ
الوقت ملّدة ل تقّل عن 30 ثانية كّل مر

منتظم  ب�صكٍل  واملعادن  الفيتامينات  •تناويل 
والأرق  القلق  وحماربة  مناعتِك،  جهاز  لتقوية 

الّلذين ميكن اأن تعاين منهما هذه الفرتة.

 مبا 
ّ

 اأو دوري
ّ
•قومي بتعقيم املنزل ب�صكٍل يومي

يف ذلك ال�صتائر، ال�رصا�صف وغريها...

ة 
ّ
•غّذي ج�صمِك والتزمي بوجبات الطعام الأ�صا�صي

مع �رصب ليرتين من املياه.

•تناويل امل�رصوبات ال�صاخنة كال�صاي والأع�صاب 
التدابري  بني  وتعّد من  املناعة  تعّزز جهاز  التي 

ة من فريو�س كورونا.
ّ
الوقائي

•اح�صلي على �صاعاِت كافية من النوم.

@deliciouslyella

@sarashakeel

 SLIP
 Embroidered
Silk Eye Mask



تعّلمي واكتسبي مهارة 
جديدة أو طّوري مهاراتِك 

السابقة!
لغة  �صواء  تعّلمه،  اأردِت  لطاملا  �صيئًا  •تعلمي 
ة 

ّ
ة اأو دورة تدريبي

ّ
جديدة، العزف على اآلة مو�صيقي

ملو�صوع يهمِك...

املجالت  خمتلف  يف  اخلرباء  حلوارات  •ا�صتمعي 
اأو  ة 

ّ
ال�صوتي نات 

ّ
املدو عرب  عملِك  جمال  اأو 

.Podcastsالـ

•اطبخي وتعّلمي و�صفات جديدة ول ترتّددي يف 
اأو  الطعام  نات 

ّ
مدو ة، 

ّ
الإلكرتوني املواقع  زيارة 

حتى كتب الطبخ التي قمِت ب�رصائها منذ زمن بعيد.

لِك 
ّ
تخو الإنرتنت  على  ودورات  ب�صفوف  لي 

ّ
•ت�صج

ة.
ّ
احل�صول على �صهادات تفيد م�صريتِك املهني

ة ت�صتقني منها 
ّ
ة اأو تاريخي

ّ
•�صاهدي اأفالمًا وثائقي

ة.
ّ
عني بها ثقافتِك العام

ّ
املعلومات وتو�ص

@cgdlondon

@chiaraferragni@yoga_girl



استفيدي من الوقت لترتيب 
وتحديث منزلِك

�صيق  كان  التي  ة 
ّ
املنزلي  

ّ
املهام بكّل  لئحة  •�صعي 

الوقت مينعِك من تنفيذها وابدئي العمل!

ي بالنباتات، قومي ب�صقيها اأو زراعة اأنواع جديدة 
ّ
•اهتم

ني بها منزلِك.
ّ
منها لتزي

  Marie  رّتبي خزانات املالب�س والأحذية... تعّلمي حيل•
ة! اجمعي ما ل حتتاجني 

ّ
Kondo للقيام بذلك بفعالي

ة واملحتاجني عند انتهاء 
ّ
ات اخلريي

ّ
اإليه وقّدميه للجمعي

 وعودة احلياة اإىل طبيعتها.
ّ
مّدة احلجر املنزيل

•نّظفي اأك�ص�صواراتِك اأو جموهراتِك وقومي برتتيبها.
من  للعمل   

ّ
اخلا�س مكتبِك  لت�صّكل  م�صاحة  •اخلقي 

ما  كّل  على  حتوي  النور،  يدخلها  اأن  احر�صي  املنزل، 

نة بطريقة تبعث بروح 
ّ
ِك ومزي

ّ
حتاجني اإليه لأداء مهام

ة.
ّ
ة اإيجابي

ّ
اإنتاجي

تخّل�صي  متجّدد،  باأّنه  لت�صعري  منزلِك  ديكور  •عّديل 
اأ�صيفي  اإليها،  حتتاجني  ل  التي  املبعرثة  الأ�صياء  من 

اأماكن الأثاث لتبدو الغرف  ي 
ّ

اأو ا�صتبديل ال�صور، وغري

ة. 
ّ
كاأّنها م�صاحة جديدة وع�رصي

ميكنِك ال�صتفادة من الن�صائح التي تقّدمها 

Marie Kondo لرتتيب خزانتِك

@jamaloukimag

@zeenashah @leoniehanne

@bedbathandbeyond

TOM DIXON

 FORNASETTI
 Ortensia Scented

Candle



واجهي التوّتر واعتني بصّحتِك 
العقلّية

وقومي  ال�صتيقاظ  عند  النافذة  افتحي  اأو  ال�رصفة  اإىل  •اخرجي 
بتمرين التنّف�س بعمق. 

تتح�رّصين  وكاأّنِك  ال�صباح  �صاعات  خالل  مالب�صِك  •اعتمدي 
على  ًا 

ّ
اإيجابي دوراً  تلعب  اخلطوة  هذه  لأّن  املنزل،  من  للخروج 

.
ّ
 والعقلي

ّ
اأدائِك اليومي

•�صعي برناجمًا ليومِك كي ل ت�صعري اأّنك �صائعة يف الوقت. 
اأبرز  اإحدى  هي  فاملو�صيقى  وارق�صي،  املو�صيقى  اإىل  •ا�صتمعي 
والق�صاء  والت�صّنج من ج�صمِك  التوّتر  اإخراج  القادرة على  الأمور 

على امللل يف الوقت عينه! 

•اإْن كنِت تعي�صني يف منطقة بعيدة عن املدن املكتّظة بال�صّكان، 
ميكنِك القيام بنزهة �رصيعة يف مكان يخلو من النا�س مع اّتخاذ 

التدابري الاّلزمة، الأمر الذي ي�صاعدِك على الهدوء وحتريك الدورة 

ة يف ج�صمِك.
ّ
الدموي

كتابة  مثل  بالراحة،  وي�صعرك  يهّدئك   
ّ
يومي بن�صاط  •قومي 

مذّكراتك اأو القراءة...

�صي وقتًا للتنّف�س يف الهواء الطلق لفرتة ق�صرية.
ّ

•خ�ص
•ذّكري نف�صِك باأّن كّل �صيء �صيكون على ما يرام من خالل ترديد 

هذه اجلملة ب�صوٍت م�صموع.

•اطلبي امل�صاعدة اإْن �صعرت بال�صيق ال�صديد.
ة ومن 

ّ
•�صعي الهاتف جانبًا، خّففي من م�صاهدة الأخبار ال�صلبي

متابعة مواقع ال�صو�صيال ميديا.

@mirandakerr

@lisaoliveratherapy

@carodaur

@olafarahat



ال تنسي أن تمرحي!
ة جميلة ومفيدة 

ّ
•ت�صاركي مع اأطفالِك طرق القيام باأ�صغال يدوي

اأو تركيب البازل، بهذه الطريقة يبقون �صعيدين ومن�صغلني دون 

ة.
ّ
الّلجوء اإىل ال�صا�صات الإلكرتوني

�صويًا  فتت�صاركون  اأطفالِك،  مع  الوقت  لتنظيم  جدول  •حّددي 
ة  

ّ
م�صلي ن�صاطات  وطبعًا  ة 

ّ
املدر�صي الواجبات  ة، 

ّ
املنزلي الأعمال 

كغناء الكاراوكي اأو م�صاهدة اأفالم الكارتون، تركيب البازل...

جتدينها  التي  والألعاب  املتقاطعة  الكلمات  �صودوكو،  •لعبة 
ة ت�صاعدِك يف الق�صاء على 

ّ
على املواقع والتطبيقات الإلكرتوني

�صغرِك،  منذ  اأحببِتها  لطاملا  التي  الألعاب  عن  ابحثي  امللل... 

وت�صاركي اللعب بها مع اأولدِك.

�صديقِك  هو   Netfilx فتطبيق  وامل�صل�صالت  الأفالم  •�صاهدي 
هذه الفرتة!

ة 
ّ
ًا، وبذلك تدعمني العالمات التجاري

ّ
ًا وحملي

ّ
قي اإلكرتوني

ّ
•ت�صو

ة ال�صعبة التي يواجهها العامل.
ّ
يف ظّل الأو�صاع القت�صادي

@danahourani

@karenwazen



ميكنِك  ال�صديقات،  مع  الفيديو  ملكاملات  •اإجلئي 
تقوم  بحيث  ة، 

ّ
افرتا�صي غذاء  وجبة  تنّظمي  اأن  اأي�صًا 

كّل واحدة بتح�صري وجبة تتناولها اأثناء احلديث مع 

الأخريات عرب الفيديو.

•تخّل�صي من ال�صور والفيديوهات التي ل حتتاجني 
اإليها على الهاتف.

ن 
ّ
تت�صم ة 

ّ
اإلكرتوني األعابًا  والأ�صدقاء  اأنِت  لي 

ّ
•حم

مناف�صات بني عّدة لعبني للت�صلية، التناف�س ومت�صية 

وقت م�صرتك.

ة 
ّ
ة داخل اأ�صهر املتاحف الفني

ّ
•قومي بجولة افرتا�صي

يف العامل التي باتت تقّدم هذه اخلدمة على مواقعها.

 TikTok على  ة 
ّ
امل�صلي الفيديوهات  •�صاهدي 

وت�صاركي مع اأولدِك بت�صوير فيديو م�صلي لن�رصه.

@rebecka_wahl مع ابنتها يف Brittany Xavier
TikTok اإحدى الفيديوهات على



اإعداد: جويل الدكا�س

واهتمام  خاّصة  حّصة  رمضان  لشهر 
كبير من قبل كّل الدور بهدف أن تجعل 
إطالالتِك متأّلقة. وهل من قطعٍة أجمل 
هذه  خالل  بها  لتتباهي  المجوهرات  من 
 TIFFANY & CO. الفترة الممّيزة؟! دار 
رمضان  لشهر  خاّصة  مجموعة  صّممت 
عصرّيًا  ستاياًل  ستمنحِك   ،Tiffany T1

ومنسجمًا مع أسلوبِك الشرقّي.
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المجوهرات واألزياء 
الُمحافظة 

تجتمع يف تعاون 
ممّيز!



اأرادت دار .Tiffany & Co هذا العام تكرمي تاريخها 

 Tiffany جموهرات  من  م�صتحدثة  ن�صخة  تقدمي  عرب 

ة التي اأطلقتها عام 2014، �صمن جمموعة 
ّ
T الأيقوني

 هذه املجموعة 
ّ

ة حتمل اإ�صم Tiffany T1. تعرب
ّ
ع�رصي

نف�صها،  من  الواثقة  للمراأة  ه 
ّ

وتتوج ة 
ّ
القو عن  اجلديدة 

من  دة 
ّ
�صي كل  لتتمكن  مينيمايل،  باأ�صلوب  ز 

ّ
تتمي كما 

منا�صبة.   
ّ

اأي دون  ومن  ب�صاطة  بكّل  يوميًا،  اعتمادها 

ة بامتياز، من ت�صميمها 
ّ
هي جموهرات ذات اأبعاٍد اأنثوي

الناعم والنقي، اإىل األوانها الهادئة والفرحة، اإّل اأّنها ل 

د من خالل ر�صم حرف 
ّ
ة تتج�ص

ّ
تخلو من مل�صة غرافيكي

زخرفت  الذي  احلرف  وهو  الت�صاميم،  يف   
ّ
الأيقوين  T

املدير  د 
ّ
�صد ات. 

ّ
الثمانيني منذ  قطعها  الدار  به 

و�صع  على   Reed Krakoff الدار  لدى   
ّ
الفني

حرف T حتت الأ�صواء وجعله العن�رص ال�صاطع 

لرتاث  رمز  لأّنه   ،Tiffany T1 جمموعة  يف 

من  الدار  ة 
ّ
هوي عن  فيك�صف   ،Tiffany &Co.

املجموعة حتتفي  اأّن  اعترب  كما  الأوىل،  النظرة 

غري  للفخامة  جديداً  مفهومًا  وتر�صم  بالب�صاطة 

هو  قرياطًا   18 بعيار   
ّ

الوردي الذهب  املتكّلفة. 

جنم املجموعة اأي�صًا، كما تتوّفر قطع اأخرى من 

الأبي�س  بالذهب  وخوامت  اأقراط  اأ�صاور،  عقود، 

ًا باملا�س الذي زادها بريقًا. 
ّ
عة يدوي

ّ
مر�ص



Reed Krakoff
Tiffany & Co. لدار 

ّ
املدير الفني

 Tiffany T1 تؤّكد مجموعة"
على أن اعتماد األحجار الكريمة 
ال يقتصر فقط على المناسبات 

الخاّصة، بل يمكن اعتمادها يومّيًا 
كتكريٍم للذات واالحتفاء بها".

الأناقة  ة، 
ّ
القو تعك�س   Tiffany T1 جمموعة  لأن   

ة اأرادت الدار اأن حتتفي بن�صاء ملهمات يج�صّدن 
ّ
والع�رصي

ة 
ّ

اخلا�ص حملتها  على  مميزة  مل�صة  لتطبع  امليزات  هذه 

ة يف 
ّ
مبنا�صبة �صهر رم�صان الكرمي. اكتملت الروح ال�رصقي

هذه املجموعة، من خالل تعاون .Tiffany & Co مع 

ة Yasmin Al Mulla لت�صوير حملة 
ّ
مة الإماراتي

ّ
امل�صم

ة جمعت املجوهرات اخلالبة بالأزياء امُلحافظة. 
ّ
اإعالني

من  م�صتوحيًة  القفاطني  من  باقة   YNM دار  مت 
ّ
�صم

. ا�صتخدمت 
ّ

جمموعة Tiffany T1 ومن طابعها الأنثوي

هادئة  باألواٍن  والأورجانزا،  احلرير  مثل  ناعمة،  اأقم�صة 

زتها 
ّ
وطر  ،

ّ
اللوؤلوؤي والزهري  الأبي�س  مثل  وفاحتة، 

الدار  اأّن  هو  املفرح،  اخلرب  ولمعة.  �صغريٍة  بتفا�صيَل 

اإىل   ت�صيفها  جديدة  قطع  باإطالق  العام  خالل  �صتقوم 

 .Tiffany T1 جمموعة



النقاط بمختلف أحجامها 
تزّين إطاللتِك!

حقبة  من  املو�صة  اأيقونات  نذكر  اأن  ميكن  ل 

الف�صاتني  تلك  اأمامنا  وترتاءى  اإّل  ات، 
ّ
اخلم�صيني

عة بنق�صة النقاط التي كّن يعتمدنها. يف مو�صم 
ّ
املطب

اأعادت دور الأزياء هذه النق�صة   2020 ربيع و�صيف 

ة تغمر عا�صقات املو�صة باأنوثة 
ّ
لتكون �صيحة اأ�صا�صي

ل مثيل لها مهما كان اأ�صلوبهْن. النقاط ال�صخمة غّطت 

�صغرية  اأتت   ،Carolina Herrera عند  الف�صاتني 

مع  وتداخلت   Michael Kors Collection عند 

بع�صها مبختلف الأحجام داخل الت�صاميم نف�صها عند 

.Altuzarraو Sacai دور اأزياء، مثل

A
LT

U
Z

A
R

R
A

 S
S2

0

C
A

R
O

LI
N

A
 H

E
R

R
E

R
A

 S
S2

0

THE RETURN OF...

CHRISTIAN DIOR

Jenny Walton Priyanka Chopra

Natalie Wood

دميا الأ�صدي

نجمات اعتمدن هذه الصيحة مؤخرًا



سروال عملّي ومريح بلمسة عصرّية
مة 

ّ
م�صم يد  على  ات 

ّ
الثالثيني يف  بداأ   Culottes �رصوال  ابتكار 

الأزياء Elsa Schiaparelli، لكّنه غاب بعد ذلك عن املو�صة لعقود 

ات، 
ّ
م Norman Norell يف ال�صتيني ّ

قبل اأن يعيد تقدميه امل�صم

ة وا�صعة 
ّ

ة. �رصوال مريح بق�ص
ّ
ليحدث ثورة يف عامل الأزياء الن�صائي

خزانة  يف  ة 
ّ
اأ�صا�صي قطعة  لي�صّكل  املو�صم  هذا  يعود  الأ�صفل،  عند 

 ،2020 ربيع و�صيف  ات عرو�س 
ّ

من�ص على  فا�صيني�صتا، ظهر  كّل 

�رصعان ما تبّنته النجمات، مثل Kendall Jenner. ملواكبة اآخر 

ال�صيحات، اعتمديه بقما�س اجللد الرائج بجنون هذا املو�صم.

Twiggy

NORMAN NORELL
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ّ
اأرام قب

Kendall Jenner

Jacquemus

Desa 1972

نجمات اعتمدن هذه الصيحة مؤخرًا



صيحة لعاشقات األسلوب البوهيمّي
حقبة  يف  انت�رصت  التي  ة 

ّ
البوهيمي الكرو�صيه  ت�صاميم 

ات اجتاحت جمموعات ربيع و�صيف 2020 بطرق 
ّ
ال�صبعيني

�صكل  على  اعتمديها  اأنيق  لأ�صلوب  ومرحة.  نة 
ّ
ملو عة، 

ّ
متنو

 See by ت�صاميم بالّلون نف�صه، كاللوك الذي برز عند دار 

فهذا  الكرو�صيه،  لعتماد  قواعد  من  هناك  لي�س   .Chloé
ة، لذا اأطلقي 

ّ
م ليجعلِك ت�صعرين بالراحة واحلري

ّ
القما�س م�صم

العنان لروحِك امل�صاغبة ول تخايف من اعتماده يف النهار 

قة مع حذاء بكعب عاٍل.
ّ
مع حذاء م�صّطح اأو بطريقة منم
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Kim KardashianCamila Coelho

Farrah Fawcett



غامري باعتماده كفاشينيستا!
ا اأحذية Flip-Flops اليوم ل نعتمدها �صوى 

ّ
رمب

عند الذهاب اإىل ال�صاطىء، لكن يف ال�صنوات الأوىل 

تعود  بجنون،  رائجة  اأحذية  كانت  الثالثة  ة 
ّ
لالألفي

ات العرو�س، 
ّ

لتربز جمّدداً على �صاحة املو�صة ومن�ص

 Kardashian-Jenner ن�صاء .Givenchy مثل

الواحد  الإ�صبع  ذي  ال�صندال  باعتماد  رائدات  كّن 

املرفق بالكعب العايل، واإْن كّنا اعتقدنا يف البداية 

عن  عدلنا  فقد  الغرابة،  ة 
ّ
بقم ال�صيحة  هذه  اأّن 

احلذاء  هذا  باقتناء  قومي  ال�صيف،  هذا  تفكرينا! 

تن�صيقه مع  ي�صهل  اأي�صًا  بل  رائجًا،  لي�س فقط  لأّنه 

خمتلف الت�صاميم والإطاللت. هل �صتكونني جريئة 

مبا يكفي لّتباع هذه ال�صيحة؟                 
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Kim KardashianKendall JennerKatie Holmes

Yeezy

Balenciaga
net-a-porter.com



C
H

AN
EL

 F
IN

E 
JE

W
EL

RY

 Coco Crush مجوهرات
بحّلة جديدة!

اإعداد: جويل الدكا�س

 CHANEL FINE من Coco Crush خّط مجوهرات
JEWELRY ال يشبه بهوّيته أّي تصميم آخر، وال يّتبع 
أّية صيحة رائجة، له خصوصّيته وُقّصته. باإلضافة إلى 
أّنه يحمل رمز الدار Matelassé، أي األسلوب المبّطن، 
مينيمالّية  قطعٍ  عن  تبحث  التي  المرأة  يحاكي  هو 
تتجّدد  وجرأتها.  حّريتها  عن  تعّبر  لكّنها  بتصميمها 
أكثر  لتكون  الموسم  هذا   Coco Crush مجموعة 

ترفًا، فتشعرين أّنها جزء منِك وال تفارقِك.



مثل  متامًا  ة، 
ّ
حر  

ٌ
وروح �صلوك  هي   Coco Crush

Coco Chanel، هي التي ا�صتعارت الأ�صلوب املبّطن 
1955 واأدخلته  العام  ة يف 

ّ
الفرو�صي من عامل ريا�صة 

لأحد  الفكرة  هذه  تخطر  مل  الراقية.  الأزياء  عامل  اإىل 

الراحة  عن  بحثت  اقة. 
ّ
ال�صب دة 

ّ
ال�صي فهي  قبلها،  من 

د ج�صدها، وقالت "ل" 
ّ
ر املراأة من اأزياء تقي

ّ
التي حتر

 والإبداع. جمموعة 
ّ
لكّل عتبة تقف بوجه احلياة، احلب

"ل"،  اأي�صًا  اأنِت  تقويل  كي  عِك 
ّ
ت�صج  Coco Crush

يف  حازمة  ولتكوين   
ّ
احلر النهج  هذا  لعي�س  تدفعِك 

واإطاللتِك.  �صكلِك  حياتِك،   
ّ

تخ�س التي  القرارات 

اأمام   وتنتهي  �صتقع  حولِك  املوجودة  التعقيدات  كّل 

منذ  املجموعة  هذه  انطلقت  هذا.   
ّ
املينيمايل خيارِك 

العام 2015، وكان وا�صحًا كم اأّنها جموهرات ناعمة 

باأ�صلوب  Matelassé منقو�صة برّقة على الذهب. يف 

ر من خالل ت�صاميم خمتلفة من 
ّ
املو�صم اجلديد، تتطو

اأرفع  باتت  اأّنها  اإّل  واأ�صاور،  خوامت  اأقراط،  قالدات، 

من  م�صنوعة  واأكرث.  اأكرث  ة 
ّ
مينيمالي اأي  ال�صابق،  من 

الذهب الذي يزن 18 قرياطًا، متوّفرة بالّلون الأ�صفر، 

ًا 
ّ
ًا ومهم

ّ
اأيقوني رمزاً  يعترب  الذي  البيج  ولون  الأبي�س 

ات 
ّ
بحب عت 

ّ
�ص

ُ
ر ت�صاميم  هناك   .Chanel دار  لدى 

ة لمعة. ل حتّدي نف�صِك 
ّ
املا�س، فاأ�صافت اإليها جاذبي

ة، قادرة على التن�صيق 
ّ
بخامٍت اأو �صوار واحد، فاأنِت حر

بني عّدة قطع من Coco Crush يف اإطاللة واحدة، 

ًا يعك�س باملقابل روح الدار. 
ّ
ا مينحِك لوكًا ع�رصي

ّ
مم



العمر مجّرد رقم ال أكثر!
من املعايري التي طاملا فر�صها عامل عر�س الأزياء تلك التي 

امللهمات  الن�صاء  بع�س  لكن  وال�صباب،  ال�صّن  ب�صغر  ترتبط 

د رقم ولي�س 
ّ
الّلواتي تخّطى عمرهّن الـ60 برهّن اأّن العمر جمر

اأ�صهر  ات 
ّ

من�ص على  وتاأّلقن  القواعد  فك�رصن  للجمال،  معياراً 

 Carmen Dell’Orefice ا�صتهرت  العامل.  الأزياء يف  دور 

�صّنًا  الأكرب  الأزياء  عار�صة  بكونها  العمر  من   88 تبلغ  التي 

اإليها يف  ف 
ّ
التي ل تزال تعمل يف هذا املجال، وي�صهل التعر

 Maye .ي اجلميل ة من خالل �صعرها الف�صّ
ّ
احلمالت الإعالني

 على ذلك، وهي اأو�صكت اأن تبلغ الـ72 
َ
Musk تعّد مثاًل اآخر

ا Jacky O'Shaughnessy التي تبلغ 68 عامًا 
ّ
من العمر. اأم

ة وكاأّنها بعمر الـ20 �صنة!
ّ
تقول اإّنها تتمّتع بروح �صاب

Carmen Dell’Orefice Maye Musk

Jacky O'Shaughnessy خالل عر�س 
Tome ملو�صم ربيع و�صيف 2019

تحسينه  تجميله،  يتّم  فيه  شيء  كّل  المثالّي،  بالجمال  مهووس  مجتمٍع  في  نعيش 
وتعديله لألفضل بهدف إلغاء "عيوب" أقنعتنا بوجودها أفكاٌر غير واقعّية عن الجمال. لكن، 
في السنوات األخيرة قام عالم األزياء بخطوة ثورّية، بدأت على شكل استراتيجّية تسويقّية 
لمخاطبة شريحة أكبر من النساء، إاّل أّنها تحّولت إلى حركة تدعو إلى إلغاء المعايير الجمالّية 
كما عرفها العالم واالحتفال بالجمال الفردّي المتحّرر من قيود األنماط التقليدّية. قائدات 
هذه الثورة الجمالّية كّن عارضات أزياء حّولن "عيوبهّن الجمالّية" إلى نقاط قّوة واستخدمنها 

للنجاح وإلهام النساء إلظهار جمالهّن كما هو، تعّرفي على أبرزهّن في هذا التقرير!

عارضات أزياء غّيرن معايير الجمال 
بمالمحهّن المتمّيزة!

اإعداد: جووي غ�صطني



ابتسامة ُتطبع في األذهان
، لذا تلجاأ الن�صاء 

ّ
لطاملا ارتبطت البت�صامة اجلميلة ب�صكل الأ�صنان البي�صاء وامل�صطّفة ب�صكٍل مثايل

اإىل  ل هذه ال�صائبة 
ّ
ت لتتحو

ّ
لتقومي الأن�صان واإزالة الفجوات بينها. لكّن اليوم، نظرة املجتمع تغري

لهن كانت العار�صة 
ّ
ة، تنفرد بها عار�صات اأزياء حمبوبات لدى دور الأزياء واجلمال. اأو

ّ
ميزة جمالي

ات عرو�س 
ّ

م Karl Lagerfeld والتي ظهرت على من�ص
ّ
Lindsey Wixson اإحدى ملهمات امل�صم

 Georgia May ة 
ّ
الربيطاني والعار�صة  اآخر،  مثاٌل   Lara Stone العامل.  يف  الأزياء  دور  اأ�صهر 

Jagger التي تعترب اأّن كّل رف�س لقته ب�صبب �صكل اأ�صنانها، اأتى مبقابله عر�س عمل اأف�صل، وذلك 
اأي�صًا   ،Slick Wood ة 

ّ
الأمريكي العار�صة  ا 

ّ
اأم التي اعتربت جمالها فريداً من نوعه!  الدور  بف�صل 

ات 
ّ

الأ�صنان وال�صعر املحلوق، فلمع بريقها على من�ص ز بفجوة 
ّ
التي تتمي ا�صتهرت بف�صل مالحمها 

... Fentyو Calvin Klein Yeezy عر�س

 

Slick WoodsLara Stone

Georgia May JaggerLindsey Wixson



جسم متحّرر من مقاييس الوزن!
 لعر�س 

ّ
النحافة ظّلت ل�صنواٍت عديدة املعيار الأ�صا�صي

ت يف ال�صنوات الأخرية 
ّ

الأزياء، اإّل اأّن هذه املعادلة تغري

جن للجمال بغ�ّس النظر عن الوزن. قد 
ّ
بف�صل ن�صاء رو

ملفهوم  جت 
ّ
رو من  اأوىل   Ashley Graham تكون 

عار�صات الأزياء املمتلئات، لت�صبح هوؤلء الأخريات 

جزءاً ل يتجّزاأ من عامل املو�صة، فيحاكني ن�صاء مثلهّن 

ل الذات 
ّ
عنهن على تقب

ّ
عانني ب�صب الوزن الزائد، وي�صج

والثقة بالنف�س. تعترب العار�صة Denise Bidot اأن 

"لي�س هناك طريقة خاطئة لتكوين امراأة"، لذا ترف�س 
تعديل �صورها على اإن�صتقرام. تلحق يف قافلة عار�صات 

بكّل  باأج�صامهّن  يفتخرن  الّلواتي  املمتلئات  الأزياء 

 Candice Huffine ،Sabina Karlsson صوائبها�

.Precious Leeو

Candice Huffine يف عر�س 
Christian Siriano ملو�صم 

ربيع و�صيف 2020

 Michael يف عر�س Sabina Karlsson
Kors Collection ملو�صم ربيع و�صيف 2020

ل عار�صة اأزياء 
ّ
اأماين ا�صيبي اأو

Ashley Grahamممتلئة يف العامل العربي



البهاق من مرض إلى جمال 
من نوع خاّص!

عار�صة  ل 
ّ
كاأو  Winnie Harlow ظهور 

عر�س  خالل  البهاق  بداء  م�صابة  اأزياء 

Victoria’s Secret لعب دوراً كبرياً يف ن�رص 
 .

ّ
اجللدي املر�س  هذا  حول  والوعي  املعرفة 

ف�صاًل عن ذلك، فقد فتح املجال لن�صاء اأخريات 

يعانني منه خلو�س غمار عامل عر�س الأزياء، 

عار�صة  مثل  بالنف�س،  عالية  بثقة  مت�صّلحات 

ة 
ّ
والأمريكي �صلمان  �صهد  ال�صعودية  الأزياء 

ل 
ّ
Tia Jonsson. نتج عن ذلك املزيد من تقب

املجتمع لهذا املر�س الناجت عن فقدان اخلاليا 

بًا بذلك 
ّ
نة التي تنتج ماّدة امليالنني، م�صب

ّ
امللو

بقعًا بلون مغاير يف مناطق خمتلفة باجل�صم، 

عامل  اجلمال يف  ع 
ّ
تنو من  زاد  اأّنه  عن  ف�صاًل 

املو�صة واجلمال. Winnie Harlow خالل عر�س 
Kith ملو�صم ربيع و�صيف 2020

عار�صة الأزياء ال�صعودية 

�صهد �صلمان

Tia Jonsson

صاحبات البشرة الداكنة جزء 
أساسّي في عالم الموضة

الب�رصة  �صاحبات  الأزياء  عار�صات  الزمن،  من  لعقود  

تهمي�س  ظّل  يف  واجلمال  املو�صة  عامل  اكت�صحن  البي�صاء 

عديدات  ن�صاء  لكن  ال�صوداء.  اأو  الداكنة  الب�رصة  ذوات  الن�صاء 

اأوّلهن   ،
ّ

العن�رصي احلاجز  هذا  ك�رصن  ة 
ّ
اأفريقي اأ�صول  من 

اأ�صبحت  التي   Naomi Campbell ة 
ّ
الأيقوني العار�صة 

جمّلة  على  تظهر  �صوداء  ب�رصة  �صاحبة  اأزياء  عار�صة  ل 
ّ
اأو

فاأ�صبحن  خجوًل،  يعد  مل  التمثيل  هذا  اليوم  لكّن   .Vogue
عار�صات الأزياء ذوات الب�رصة الداكنة جزء ل يتجّزاأ من عامل 

بفخر  ليمّثلن  العرو�س،  ات 
ّ

من�ص على  م�صيطرات  املو�صة، 

 Adut Akech  ن�صاء يت�صاركن معهّن الأ�صول نف�صها، مثل

باتت  التي   Khoudia Diopو  ،Nyakim Gatwech
ُتعرف بلقب "Melanin Goddess" ب�صبب ب�رصتها الداكنة 

 والتي �صّكلت عالمتها الفارقة للنجاح.
ّ
اً ب�صكٍل ا�صتثنائي

ّ
جد

Khoudia Diop

Adut Akech



مالمح فريدة من نوعها 
تطبع الشخصّية

يف  نة 
ّ
معي مالمح  كثريات  ن�صاء  تكره  ا 

ّ
رمب

الأذنني  حتى  اأو  العيون  كالأنف،  وجههْن، 

ويلجاأن  منها  باخلجل  في�صعرن  الكبريتني، 

ات التجميل. يف الواقع، 
ّ
لتعديلها بوا�صطة عملي

ز 
ّ
"العيب" يف املالمح �صّكل �صبياًل للتمي هذا 

اأزياء  لعار�صات  بالن�صبة  للنجاح  وتذكرة 

ال�صخمة  وجههّن  مبالمح  ا�صتهرن  كثريات، 

 
ّ
وحب ل 

ّ
لتقب مثاًل  و�صّكلن  الغريبة  واأحيانًا 

طالتهْن.  التي  النتقادات  من  بالرغم  الذات، 

عرفت  التي   Masha Tyelna بينهّن  من 

بعينيها الوا�صعتني، Molly Blair التي ُلّقبت 

ت�صبح  اأن  قبل   "
ّ
الف�صائي "الوجه  ب�صاحبة 

العامل،  يف  الأجنح  بني  من  اأزياء  عار�صة 

وLaura O’Grady التي ا�صتهرت باأذنيها 

الكبريتني وعينيها احلاملتني.

Molly BairMasha Tyelna

Laura O’Grady

فقدان لون البشرة زاد من سحرهّن!
يف املقابل، ومتامًا كالّلواتي يعانني من ارتفاع بن�صبة ماّدة امليالنني يف اجل�صم، هناك 

ة 
ّ
الوراثي اأي ما يعرف مبتالزمة املهق   لهذه املاّدة، 

ّ
اأو جزئي ن يعانني من غياب كّلي 

َ
م

ل عار�صة اأزياء تدخل هذا 
ّ
ب غياب الّلون يف اجللد. عرفت Connie Chiu كاأو

ّ
التي ت�صب

ل عار�صة 
ّ
رفت كاأو

ُ
املجال، وهي تعاين من هذه املتالزمة، فيما Diandra Forrest ع

ة لعر�س الأزياء. 
ّ
 اإىل وكالت عاملي

ّ
ت ب�صكٍل ر�صمي

ّ
تعاين من املهق، ان�صم

Diandra ForrestConnie ChiuThando Hopa



من حواجز إلى حوافز!
الن�صاء  اأمام   حاجزاً 

ّ
اخللقي العيب  اأو   

ّ
اجل�صدي العجز  يعد  مل 

لتحقيق اأحالمهْن، بل و�صيلة لإلهام املاليني وحتفيزهّن على 

متالزمة  من   Madeline Stuart تعاين  امل�صاعب.  تخّطي 

تكون  باأن  حلمها  حتقيق  من  مينعها  مل  ذلك  اأّن  اإّل  داون، 

كما   ،
ّ
النيويوركي املو�صة  باأ�صبوع  وت�صارك  اأزياء  عار�صة 

 Jillian بوجه  ك 
ّ
املتحر والكر�صي   

ّ
الع�صلي ال�صمور  يقف  مل 

Mercado التي كانت حتلم باأن تدخل عامل عر�س الأزياء، 
اأمام جناح كّل من  حتى الأع�صاء املبتورة مل ت�صّكل حاجزاً 

.Lauren Wasser اأو ،Paola Antonini

Madeline Stuart Lauren Wasser

Jillian Mercado

Paola Antonini
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دار تجمع التراث 
والمستقبل داخل ساعاتها!

 اإعداد: رميي حرب

تتسابق  والجمال،  الدّقة  عن  ففضاًل  ذاته،  بحّد  فّن  هو  الساعات  عالم 
التجارّية فيما بينها لتطوير ساعاتها بطرق تتخّطى مفهوم  العالمات 
الوقت وكما لم يشهدها العالم من قبل. في العام 2001، متسّلحًا 
 RM 001 ساعة   Richard Mille قّدم  للساعات،  وشغفه  بطموحه 
Tourbillon ليعلن عن عصر جديد من تصنيع الساعات مع بداية األلفّية 
أتخّيل  لم  الدار،  لمصانع  خاّصة  بزيارة  للمشاركة  ُدعيت  عندما  الثالثة. 
ابتكارها  في  تدخل  معصمنا  تزّين  التي  الصغيرة  الساعة  تلك  أّن  يومًا 
 RICHARD جهود خيالّية وتفاصيُل ال تخطر على البال، وحدها عالمة

MILLE تفّننت بإتقانها لمّدة سنواٍت عديدة!



RM 50-04 Tourbillon Split- صاعة�

Seconds Chronograph بالتعاون مع بطل 
Kimi Räikkönen 1 صباق �صيارات الفورمول�

Richard Mille س الدار�
ّ
موؤ�ص

"أحب المفارقات 
واالتجاه في مسار ال 

يتوّقعه مّني أحد"
Richard Mille

ساعة سهلة االستخدام... معقّدة 
في التصميم!

 ،
ّ

ه للتفا�صيل، هما يف قلب الإرث ال�صوي�رصي
ّ
الدّقة والتنب

 .Richard Mille دار  اإىل  بالن�صبة  الأمر  هو  وكذلك 

يف  يدخل  �صغري  تف�صيل  كّل  الدار،  �س 
ّ
ملوؤ�ص بالن�صبة 

معايري  اأف�صل  اإىل  يرتقي  اأن  يجب  ال�صاعة  اإنتاج  ة 
ّ
عملي

 Les قرية  ذلك.  من  باأقّل  يقبل  ل  فهو  ة، 
ّ
واحلرفي الدّقة 

ت�صّكل  �صوي�رصا  غرب  �صمال  يف  ال�صغرية   Breuleux
ة، كما مل�صانع الدار. 

ّ
موطنًا ل�صناعة ال�صاعات ال�صوي�رصي

�صة 
ّ

املخ�ص ة 
ّ
الع�رصي  ProArt من�صاأة  يف  بداأت  الزيارة 

ة. 
ّ
التقني عالية  ة 

ّ
تكنولوجي معّدات  حتوي  والتي  لالإنتاج 

مون، وحتى 
ّ
ة، م�صم

ّ
ون، م�صّنعون، مراقبون للنوعي

ّ
حرفي

بون، جميعهم يتوحّدون ويعملون وفق روؤية وفل�صفة 
ّ
متدر

الأوىل  ال�صاعة  لتطوير   !Richard Mille فل�صفة  واحدة، 

 Richard Mille وجد   ،RM 001 الدار  ابتكرتها  التي 

ارات. اأراد ت�صميم �صاعة 
ّ
م�صدر وحيه يف �صباق F1 لل�صي

�صهلة  بغريها،  مقارنتها  ميكن  ول  الة 
ّ
فع الوزن،  خفيفة 

فل�صفة  فخلق  ابتكارها...  بطريقة  معقّدة  لكن  ال�صتخدام 

ترتقي ب�صغف ال�صاعات نحو عامل جديد.



TPT ب�صوار من كاربون RM 07-01 صاعة�

ProArt م�صنع

حرفّية عالية وتكنولوجيا متطّورة!
تقوم  التي  املبادرات  لفتتني   ،ProArt اإىل م�صنع  زيارتي  بداية  مع 

ا�صتدامة،  اأكرث  وجعلها  البيئة  حماية  بهدف  م�صانعها  يف  الدار  بها 

كالتوّقف عن ا�صتخدام البال�صتيك والنتقال اإىل ا�صتخدام اأنظمة الطاقة 

 ت�صميم جديد قبل 
ّ

 البدء بت�صنيع اأي
ّ
ة بدًل عن الكهرباء... ل يتم

ّ
ال�صم�صي

ة الإنتاج. انتقلت من 
ّ
 التخطيط واكت�صاف خمتلف تفا�صيل عملي

ّ
اأن يتم

 
ّ

ح�رصي ب�صكٍل  الدار  رتها 
ّ
طو باآلت  جمّهزة  جميعها  اأخرى،  اإىل  غرفة 

ًا، 
ّ
 معاجلة كل �صاعة اآلي

ّ
ًا. هنا تتم

ّ
وجميعها تعمل ملّدة 24 �صاعة يومي

فح�صها  اإىل  و�صوًل  ًا، 
ّ
جمهري بها  والتدقيق  العايل  ال�صغط  اختبار 

النتقال  مع  ثاقبة.  وعيون  عالية  خربات  ذوي  ني 
ّ
اأخ�صائي قبل  من 

اأبي�س وجوارب   اعتماد معطف  ُطلب مني   Horometrie اإىل م�صنع 

 جتميع كّل 
ّ
لالأحذية لأّنني على و�صك الدخول اإىل بيئة معّقمة! هنا يتم

من  لأ�صبوعني  للتدقيق  تخ�صع   
ّ
ثم ًا، 

ّ
يدوي وتزيينها  معاجلتها  �صاعة، 

 تغليفها يف الأ�صابيع املقبلة و�صحنها 
ّ
قبل مراقبي اجلودة، قبل اأن يتم

من  ا 
ّ

رمب العامل.  حول   Richard Mille متاجر  اأحد  يف  اأخرياً  لتحّط 

مّدة  النهاية  يف  ت�صل  التي   Tourbillon هي  تعقيداً  ال�صاعات  اأكرث 

عمل  فريق  للدار  العمل!   من  اأ�صهر   3 اإىل  منها  واحدة  �صاعة  ت�صنيع 

 البتكارات 
ّ
رة. من اأهم

ّ
ة ومتطو

ّ
 بالأبحاث واإيجاد مواّد ح�رصي

ّ
خمت�س

ل اإليها، ا�صتخدام كاربون TPT، وهو ماّدة غري ماألوفة يف 
ّ

التي تو�ص

خارقة  ل 
ّ
حتم وقدرة  مذهلة  بخّفة  تتمّتع  اأّنها  اإّل  ال�صاعات،  �صناعة 

 ظرف!
ّ

جتعل ال�صاعة غري قابلة للك�رص حتت اأي



ساعات فاخرة بلمسة 
أنثوّية!

 RM �صاعة  اأب�رصت   ،2018 العام  يف 

 71-01 Automatic Tourbillon
 Cécile توقيع  من  النور،   Talisman
للدار  �صاعة  ل 

ّ
اأو لتكون   ،Guenat

ة 
ّ
مة من قبل امراأة. املديرة الإبداعي

ّ
م�صم

ابتكاراتها  اأحلقت  الدار  لدى  ة 
ّ
ال�صاب

م�صتوحاة  مبجموعة   2019 العام  يف 

 ،Bonbon عنوان  حتت  احللوى  من 

جًا من الألوان 
ّ
60 تدر زت با�صتخدام 

ّ
متي

خمتلفة  ت�صاميم   10 وحملت  ة، 
ّ
احليوي

التكنولوجيا  جتمع  التي  ال�صاعات  من 

 املرح.
ّ

العالية بالأ�صلوب احليوي

تعاون مع أشهر النجوم!
مع   Richard Mille دار  تعاونت  ال�صنني  عرب 

جنوم من عامل الريا�صة، الغناء والتمثيل لت�صميم 

منهم.  كّل  اأ�صلوب  تعك�س  ة 
ّ
ا�صتثنائي �صاعات 

التعاون الأ�صهر كان الذي قامت به الدار يف العام 

والذي   Rafael Nadal التن�س  لعب  مع   2010
اأخّف  اليوم  هي  التي   RM 027 �صاعة  عنه  نتج 

 ،2017 العام  يف  العامل.  يف  ة 
ّ
ميكانيكي �صاعة 

�صفرية  اإىل   Margot Robbie املمّثلة  لت 
ّ
حتو

ة لتنفيذ روؤيتها 
ّ
للدار وا�صتخدمت طاقاتها الإبداعي

يف  امل�صاركة  عرب  والأناقة  لالأنوثة  ة 
ّ

اخلا�ص

اأواخر  يف   .RM 037 �صاعات  جمموعة  ت�صميم 

RM 52- �صاعة  عن  الك�صف  مّت   ،2019 العام 

التي   05 Tourbillon Pharrell Williams
 Pharrell Williams املغّني  مع  ت�صميمها  مّت 

ه لعامل الف�صاء. 
ّ
وعك�صت حب

Pharrell Williams يعتمد ال�صاعة 
Richard Mille مها لدار

ّ
التي �صم

RM 37-01 Cerise صاعة�

RM 07-03 Marshmallow صاعة�

Margot Robbie



"ال أملك شيئًا في خزانتي" عبارة قد تقولينها باستمرار، لكّن في الواقع، رّبما تملكين الكثير 
من التصاميم الرائجة،  لكّنِك غير واثقة متى، أين وكيف تعتمدينها! ليس من السهل تنسيق 
األزياء يومّيًا بطرق مبتكرة وجديدة، إال أّن النجمات، إْن كان باالستعانة بمنّسقي األزياء أم ال، 
ينجحن دومًا باعتماد إطالالت متنّوعة وغير مكّررة. إن كنِت تبحثين عن أفكار جديدة لتنعشي 

بها إطالالتِك، دعي صور النجمات تشكل مصدر وحيك!

استوحي كّل إطالالتِك من النجمات!

اإعداد: جووي غ�صطني

Airport

Comfy

 واحلقائب 
ّ
، التي�صريت، احلذاء الريا�صي

ّ
اعتمدي ال�رصوال القطني

ة على غرار Dua Lipa. اأ�صيفي املعطف الطويل 
ّ
الكبرية العملي

.Emily Ratajkowski ة كما فعلت
ّ
للم�صة ع�رصي

Emily Ratajkowski Ascia Brittany Xavier Dua Lipa



BACK TO BASICs

Sophisticated

ِك الراحة بقدر مواكبة 
ّ
اإْن اأردِت اأن تكوين فا�صيني�صتا حتى اأثناء ال�صفر ول تهم

 ،Rihanna بهر بالكعب العايل كما فعلت
ُ
ال�صيحات، ميكنِك اأن تختاري حذاء م

قي �رصوال Cycling الريا�صي مع �صرتة كبرية من اجللد الرائج.
ّ
اأو اأن تن�ص

قيه بب�صاطة مع تي�صريت وبوت�س باأ�صلوب 
ّ
ات �رصوال اجلينز، ن�ص

ّ
اإْن كنِت من حمب

 Biker اأ�صيفي �صرتة .Margot Robbieعلى غرار نان�صي عجرم و Combat
ة للوك جريء اأو اختاري معطفًا طوياًل لأ�صلوب كاجوال اأنيق.

ّ
اجللدي

Nikki Reedنان�صي عجرم

RihannaAimee Song

Margot RobbieIsabeli Fontana



Business

 Statement
colors

 The New
Suit

ة 
ّ
�صخ�صي كنِت �صاحبة  اإْن 

 وت�صطع 
ّ
ت�صع ة، دعيها 

ّ
قوي

ة 
ّ
عرب اختيار الألوان القوي

�صكل  على  �صواء  الرائجة، 

قمي�س،  اأو  معطف  بّزة، 

اخليار لِك!

البّزة ت�صميم ل ميكن ال�صتغناء عنه، لكن 

 Bermuda هذا املو�صم، البّزة مع �رصوال

البديل عن  ت�صّكل  وقّد  رواجًا،  الأكرث  هي 

واجتماعات  للقاءات  ة 
ّ
الكال�صيكي البّزة 

لكّنه  حمافظ،  ت�صميم  الكثرية.  العمل 

اأو  الكعب  مع  اعتماده  ميكن   .
ّ

ع�رصي

احلذاء امل�صّطح بكل �صهولة.

العنود بدر

Danielle BernsteinCaroline Daur

Blair Eadie



 The silk
silhouette

 The Shirt
Game

ات الأ�صلوب الب�صيط، لكّنك ل ترغبني بالوقوع يف فخ اإطاللت 
ّ
اإْن كنِت من حمب

طة الطول 
ّ
ة املتو�ص

ّ
ة كالتنور

ّ
العمل املمّلة، ميكنِك الّلجوء اإىل الت�صاميم احلريري

.Amal Clooney بالّلون نف�صه كما فعلت 
ّ
وتن�صيقها مع قمي�س مينيمايل

القمي�س بالأزرار، قطعة ل ميكن اأن منّل منها اأبداً، ول من الطرق الالحمدودة 

قة مع حزام عري�س 
ّ
ة ومن�ص

ّ
ة غري متوازي

ّ
ة كال�صيكي

ّ
لعتمادها، �صواء كانت بق�ص

كما اعتمدتها امللكة رانيا، اأو على �صكل ف�صتان مع بوت�س عاٍل و�صرتة مبالغ 

ًا!
ّ
بحجمها كما ن�صّقتها Leonie Hanne... دعي هذه ال�صور تلهمِك يومي

Amal Clooney

ماريا عليا

Rosie Huntington-
Whiteley

امللكة رانيا العبد اهلل

Ivanka Trump

Leonie Hanne

Meghan Markle

Jenny Walton



Street

Athleisure
 ،

ّ
ات ال�صتايل الريا�صي

ّ
اإْن كنت من حمب

KKim Kardashian تبّني اأ�صلوب

وBella Hadid املريح.

Effortless
Look

ة، من دون 
ّ
ة ع�رصي

ّ
اإْن كنِت ترغبني بالتمّتع باإطاللة يومي

القيام مبجهود م�صاعف، ا�صتوحي اإطاللتِك من النجمات 

 .Kendall Jenner ذوات الأ�صلوب الكاجوال على غرار

Camila CoelhoHailey Bieber

Kim Kardashian

Bella Hadid

Kaia GerberKendall Jenner

Elevated

 Camila اإْن كنِت تبحثني عن التاأّلق، اأعيدي ابتكار اأ�صلوب

Coelho وغريها من النجمات �صاحبات اأ�صلوب ال�صرتيت 
الأنيق.  والأ�صلوب  ال�صيحات  اآخر  بني  يوّفق  الذي  �صتايل 

كال�صرتة  لوكاتهن  يف  بارز  عن�رص  هناك  يكون  ما  غالبًا 

املبالغ بحجمها اأو حذاء مبهر!



Getaway

Summer Breeze

Hats Game

ة، 
ّ
ة اأو حار

ّ
عندما ترغبني بق�صاء عطلة يف منطقة ا�صتوائي

اأو امل�صنوع  Wrap عند اخل�رص  ة 
ّ

الوا�صع بق�ص الف�صتان 

الذي  الوحيد  الت�صميم  هو  واخلفيف  الناعم  القما�س  من 

عليِك و�صعه يف حقيبة ال�صفر.

يف  اأو  ال�صاطئ  على  ة، 
ّ
�صتوي اأم  ة 

ّ
�صيفي وجهة  يف  كنِت  اإْن 

اإطاللتِك.  يف  الثابت  الأك�ص�صوار  عة 
ّ
القب فلتكن  ال�صحراء، 

ًا.
ّ
ة، مفيدة وهي اأي�صًا من اأكرث الأك�ص�صوارات رواجًا حالي

ّ
عملي

 Popping
Colors

ة 
ّ
�صياحي وجهة  اخرتِت  اإْن 

ة للتمّتع بالثلوج، اعتمدي 
ّ
�صتوي

ة و�صارخة 
ّ
ت�صاميم باألواٍن قوي

 Caroline Daur فعلت  كما 

وChiara Ferragni، �صتنعك�س 
وتبدين  البي�صاء  املناظر  على 

رائعة يف ال�صور!

Alexandra PereiraJulie SariñanaNegin Mirsalehi

Caroline Daur

Chiara Ferragni

Eva Longoria Izabel Goulart جي�صيكا قهواتي



Night

 The Satin
Dress

 mix &
match

هال عبد اهلل

نتايل فنج

Elsa Hosk

Rihannaلينا قزيزفاطمة املوؤمن

جنمات املو�صة يتقّن املزج بني الت�صاميم الكاجوال 

 Rihanna قة، على غرار
ّ
ة وتلك الأنيقة واملنم

ّ
الريا�صي

من  رة 
ّ
تنو مع   Hoodieالـ تن�صيق  على  اأت 

ّ
جتر التي 

ال�صاتان وحذاء بكعب عاٍل.

لكّن  ة، 
ّ
كال�صيكي قطعة  ال�صاتان  ف�صتان  يكون  قد 

من   
ّ

ع�رصي ت�صميم  اإىل  لنه 
ّ
حو اليوم  النجمات 

مع  اعتماده  اأو  مبتكرة  اأحذية  مع  تن�صيقه  خالل 

.Elsa Hosk ة كما فعلت
ّ
اأك�ص�صوارات باألواٍن قوي

 Old
Glamour

القّفازات الطويلة التي تذّكرنا بنجمات الزمن 

لة  اجلميل باتت من خيارات النجمات املف�صّ

ة وال�صحر.
ّ
ة مفعمة باجلاذبي

ّ
اليوم لإطاللة ليلي



ON OUR RADAR

NIILI 

خالد   
ّ
الإماراتي الأعمال  رجل  خربة  اندجمت  عندما   

 Paula Quetglas Llop مة الأزياء
ّ
الزعابي مع م�صم

التي اكت�صبت خربتها من دار Elie Saab، كانت النتيجة 

 
ّ

خا�س باأ�صلوب  الدار  تنفرد  لالأزياء!   Niili عالمة 

تقّدم  بالأنوثة،  مفعمة  لكّنها  ة، 
ّ
عملي ت�صاميم  يجمع 

ة 
ّ
العربي الإمارات  ًا يف 

ّ
 ت�صنيعها حملي

ّ
اأزياء فاخرة يتم

عة 
ّ
ة املتنو

ّ
املتحدة. تاأتي الأزياء لتعك�س الرتكيبة الثقافي

ة 
ّ
ة، لكن بروؤية عاملي

ّ
ز الإمارات العربي

ّ
والطبيعة التي متي

وخارجه.  الأو�صط  ال�رصق  يف  دات 
ّ
ال�صي متطّلبات  ي 

ّ
تلب

عن  بعيداً  ت�صميمًا   15 ت 
ّ
�صم للدار  الأوىل  املجموعة 

ة لالأزياء امُلحافظة. اأطلقت Paula العنان 
ّ
النظرة التقليدي

ت�صّكل  3 عنا�رص  ترتكز على  لإبداعها لبتكار جمموعة 

البحر، املدينة وال�صحراء،  ة، وهي 
ّ
العربي روح الإمارات 

ا�صتوحيت  "لقد  ة: 
ّ
الّلوؤلوؤي الألوان  عرب  انعك�صت  جميعها 

الرمال  على  املر�صومة  والأمواج  املياه  ان�صياب  من 

ة 
ّ
بفعل الرياح، ح�صارة املدينة وهند�صة الأ�صكال العربي

لت�صميم النقو�س، اختيار الأقم�صة وت�صميم الأزياء". من 

ات ف�صفا�صة 
ّ

ة وبق�ص
ّ
هنا اأتت الت�صاميم باأقم�صة طبيعي

والّلوؤلوؤ.  بالزخرفة  تطريزها  مّت  قة 
ّ
منم واأخرى  مريحة، 

، كّل ت�صميم من املجموعة مّت 
ّ

 الع�رصي
ّ

وملواكبة احل�س

ابتكاره لتتمّكني من تن�صيقه ب�صهولة مع ت�صاميم اأخرى 

اأو اعتماده على �صكل لوك موؤّلف من عّدة طبقات.

اإعداد: نور عرموين

أزياء تجّسد 
Paula Quetglas Llopالثقافة اإلماراتّية

"ارتكزت على 
3 عناصر تشّكل 

بالنسبة إلّي ثقافة 
اإلمارات، البحر، 

الصحراء والمدينة".
Paula Quetglas Llop
Niili ة لدار

ّ
املديرة الإبداعي



قولي Aloha ورّحبي بصيحة الطبعات االستوائّية التي تجعلِك تشعرين أّنِك في 
تجّسد  أنواعها،  على  الصيفّية  الطبعات  هذه  هاواي!  جزيرة  على  دائمة  عطلة 
الطبيعة االستوائّية وهوّيتها الغنّية باأللوان المبهجة. الموضة لم تسمح لهذه 
النقوش أن تبقى حكرًا على إطالالتِك خالل العطلة، بل استفادت من جمالّيتها 
في  تغوصين  عندما  وأكثر  أكثر  لها  ستتحّمسين  المواسم.  كّل  إلى  لتدخلها 

مجموعات ربيع وصيف 2020، فتنقلينها إلى حياتك اليومّية دون ترّدد.

النقشة االستوائّية
من العطلة إىل حياتِك اليومّية!

اإعداد: جويل الدكا�س
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رحلة بدأت من جزيرة هاواي
البهجة  تعطي  ة 

ّ
ال�صتوائي والنباتات  الأزهار  طبعة 

بقطعة  ربطها  اأو  ح�رصها  اأردِت  اإذا  تعتمدها.  مَلن 

التي  ال�صهرية   Aloha قمي�س  حتمًا  �صتكون  واحدة، 

هاواي.  جزيرة  راأ�صها،  م�صقط  اإىل  مبا�رصًة  بِك  ت�صافر 

ل ظهور 
ّ
اأو ات، جند 

ّ
اأواخر حقبة الع�رصيني بالعودة اإىل 

ة، 
ّ
الياباني األب�صة كيمونو  القمي�س امل�صتوحى من  لهذا 

ترحيبًا   Aloha قمي�س  لقى  وت�صميمًا.  قما�صًا 

وا�صعًا خ�صو�صًا لدى طالب اجلامعات يف هونولولو، 

ة 
ّ
والر�صمي ة 

ّ
الفعلي الت�صمية  بداأت  ات 

ّ
الثالثيني وخالل 

ينا�صب  مريح   
ّ
�صيفي قمي�ٍس  من   .Aloha Shirt له 

وت�صتمتعني  ال�صاطئ  على  خاللها  جتل�صني  عطلة 

الطبعة  هذه  حتمل  كاملة  اأزياء  اإىل  الفاكهة،  بع�صري 

وجعل  املو�صة  عامل  تدّخل  ما  �رصعان  اإذاً  زة. 
ّ
املتمي

 ال�صفر واملغامرة. مل 
ّ
ة توحي بحب

ّ
منها �صيحة �صبابي

الرحالت،  خالل  تبّنيها  يف  ذلك  بعد  النجمات  تتاأّخر 

مثل  ة، 
ّ
اليومي والإطاللت  الت�صوير  جل�صات  الأ�صفار، 

فربزت   ...Elizabeth Taylorو  Rita Hayworth
ات ولحقًا يف 

ّ
هذه ال�صيحة خ�صو�صًا خالل الأربعيني

من  ة 
ّ
ال�صتوائي الطبعات  هذه  اأّن  �صّك  ل  ات. 

ّ
الثمانيني

عند  بة 
ّ
حمب جميعها  نخيل،  واأوراق  حيوانات  اأزهار، 

على  ز 
ّ
متمي لأ�صلوب  خيارهّن  فكانت  اليوم،  النجمات 

واأ�صهرهّن  الكاجوال،  ولالإطاللت  احلمراء  ادة 
ّ
ال�صج

!Jennifer Lopez طبعًا اأحالم

Elizabeth Taylor

Rita Hayworth Ida Lupino

20162019

 Jennifer Lopez
يف �رصوال وقمي�س 

Versace من

Beyoncé يف 
ف�صتان 

Versace من

2020

Brook Shields
1986

�صريين عبد الوهاب يف ف�صتان 

Dolce & Gabbana من



PR
A

D
A

 S
S1

1

D
IO

R
 S

S1
1

H
E

R
M

È
S 

SS
14

 D
O

LC
E

 &
 G

A
B

BA
N

A
PR

E
-F

A
LL

 2
01

6

M
A

X
 M

A
R

A
 S

S1
7

E
LI

E
 S

A
A

B
 S

S1
8

طبعة بارزة في عالم الموضة! 
 

ّ
يخ�س فيما  لإبداعهم  العنان  مون 

ّ
امل�صم اأطلق 

على  فقط  لي�س  ون�رصوها،  ة 
ّ
ال�صتوائي الطبعات 

د دار اأزياء 
ّ
الأزياء، الأحذية وحتى احلقائب. مل تتفر

الطبعة  هذه  بل  غريها،  قبل  النق�صة  هذه  بت�صميم 

بداأت بالربوز �صمن موا�صم املو�صة بن�صب متفاوتة 

ت�صاميم  مع  متازجت  الثالثة.  الألفية  بداية  مع 

 
ّ
Emilio Pucci يف عر�س ربيع و�صيف 2009، ثم

ة يف مو�صم ربيع و�صيف 
ّ
لت اإىل �صيحة اأ�صا�صي

ّ
حتو

 Dior ،Prada مثل  دور  قّدمتها  اأن  بعد   2011
الطبعات  هذه  رت 

ّ
تفج لحقًا   ...Just Cavalliو

دور  من  الكثري  لدى  �صاحقة  ة 
ّ
بجمالي ة 

ّ
ال�صتوائي

مثل   ،2018 و�صيف  ربيع  جمموعات  يف  الأزياء 

 .Elie Saabو Gucci
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نقشة ترافق شخصيات أيقونية  على الشاشات
ة 

ّ
ال�صينمائي اإطاللتهم  خالل  ة 

ّ
ال�صتوائي الطبعة  الن�صاء  من  اأكرث  الرجال  اعتمد 

 Blue Hawaii فيلم  1961 يف  العام  Elvis Presley يف  نتذّكر  ة. 
ّ
والتلفزيوني

ات، 
ّ
مرتديًا قمي�س Aloha، فTom Shellech يف م�صل�صل Magnum يف الثمانيني

...Romeo + Juliet يف العام 1996 يف فيلم Leonardo DiCaprio

عنصر فّني في الديكور
قد تكون طبعات اأوراق النخيل و�صجر املوز هي 

ة. هي مل حتتّل 
ّ
الأ�صهر من بني الطبعات ال�صتوائي

فقط عامل الأزياء، اإمّنا عامل الت�صميم الغرافيكي 

الديكور  مة 
ّ
م�صم نت 

ّ
زي الديكور.   

ّ
وبالأخ�س

 Arrowhead اأوتيل   Dorothy Draper
املوز  باأوراق  كاليفورنيا  يف  الواقع   Springs
 Don م 

ّ
�صم كما   ،1937 العام  منذ  وذلك 

اجلدران  باأوراق  ة 
ّ

خا�ص ر�صومات   Loper
 The Fountain قاعة  يف   1942 العام  يف 

.The Beverly Hills داخل فندق Room

 Leonardo DiCaprio
يف فيلم

Romeo + Juliet  

 Elvis Presley يف فيلم 
Blue Hawaii

Tom Shellech يف 
Magnum م�صل�صل

Beverly Hills فندق

Arrowhead Springs فندق
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نجمة مجموعات ربيع وصيف 2020
املو�صة  اأ�صبوع  به   

ّ
�صج الذي  الأبرز  احلدث 

كان   ،2020 و�صيف  ربيع  ملو�صم  ميالنو  يف 

الف�صتان  ابتكار   Versace دار  اأعادت  حني 

ارتدته  الذي  ة 
ّ
ال�صتوائي الطبعة  ذي   

ّ
الأيقوين

حفل  خالل   2000 العام  يف   Jennifer Lopez
ة خامتة 

ّ
الـGrammy’s، فم�صت النجمة على املن�ص

للنق�صة   Versace تقدمي  جانب  اإىل  العر�س.  بذلك 

دار  املوجة  هذه  اإىل  ت 
ّ
ان�صم بكرثة،  ة 

ّ
ال�صتوائي

يف  الأخ�رص،  الّلون  على  رّكزت  التي   Valentino
حني مزجت Dolce & Gabbana بني هذه النق�صة 

اأن  اختارت   ،Fendi ا 
ّ
اأم الفهد،  مثل  ة 

ّ
الربي والطبعة 

ة.
ّ
نة بالطبعات ال�صتوائي

ّ
م اإطاللت كاملة مزي

ّ
تقد

S S 2 0S S 2 0

Jennifer Lopez يف ختام 
عر�س Versace لريبع و�صيف 2020
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نصائح العتماد وتنسيق 
النقشة االستوائّية

•اعتمدي هذه ال�صيحة من الراأ�س حتى 
اأخم�س القدمني.

ة ال�صهلة التن�صيق اأكرث من 
ّ
•النق�صة ال�صتوائي

ة �صوداء.
ّ
�صواها، هي التي تكون ذات خلفي

•ل تعتمدي نق�صتني خمتلفتني من النقو�س 
ة يف اإطاللة واحدة.

ّ
ال�صتوائي

ة.
ّ
•ارتدي Power Suit بالنق�صة ال�صتوائي

، فاكتفي 
ّ
•اإذا كنِت �صاحبة اأ�صلوب مينمايل

بحذاء اأو اأك�ص�صوار يحمل هذه النق�صة.

Casadei

Gucci

Patbo

 Moncler
Genius Diesel

 F.R.S For
Restless Sleepers

Dolce & Gabbana



كّل ما عليِك معرفته عن
أحماض العناية بالبشرة!

اإعداد: نور عرموين

للوهلة األولى، قد تشعرين بالترّدد والخوف من تطبيق األحماض 
إْن تتعّرفي على مفعولها  على وجهِك نظرًا لحّدتها، لكن ما 
لهذه  رأيِك.  تغّيرين  حتى  واستعمالها  اختيارها  كيفّية  الرائع، 
المكّونات قدرة خارقة على عالج البشرة وزيادة نضارتها. محاربة 
شيخوخة البشرة، مكافحة حّب الشباب، إزالة البقع الداكنة هي 
هنالك  بمعالجتها.  األحماض  تقوم  التي  المشاكل  من  بعض 
الكثير من أنواع األحماض، فكيف تختارين النوع المناسب منها 
الصحيحة؟  بالطريقة  باستخدامها  تقومين  وكيف  لبشرتِك، 

إليِك اإلجابة على كّل تساؤالتِك في هذا الدليل الكامل. 

 SKIN
 CARE
 ACIDS
GUIDE



 VICHY
 Normaderm

 Deep Cleansing
 Gel With Salicylic

Acid

 MURAD
 Outsmart
 Blemish

 Clarifying
Treatment

 CLINIQUE
 Anti-Blemish
 Solutions™

 Clinical
Clearing Gel

األحماض تندرج إلى فئتين:
BHAو AHA

اأّن  هو  الأحما�س  عن  معرفته  عليِك  ما  ل 
ّ
اأو

تني: اأحما�س 
ّ
اأنواعها تنق�صم اإىل فئتني اأ�صا�صي

بيتا  واأحما�س   )AHA( هيدروك�صي  األفا 

 AHA الأوىل  الفئة   .)BHA( هيدروك�صي 

اجللد  �صطح  على  تعمل  خمتلفة  اأنواعًا   
ّ
ت�صم

وتذيب بلطف الروابط بني خاليا اجللد امليتة 

ا الفئة الثانية 
ّ
بحيث ميكن اإزالتها ب�صهولة. اأم

ًا، هو حم�س 
ّ
BHA، فهي حتوي نوعًا اأ�صا�صي

للذوبان  القابل   Salicylic اأو  ال�صالي�صيليك 

يف الزيت والذي ميكن اأن يخرتق �صطح اجللد. 

الفئتان من الأحما�س كلتاهما تعمالن على 

متفاوتة.  وطرق  بن�صب  لكن  الب�رصة،  تق�صري 

مالحظة مهّمة: ال تستخدمي أّي 
نوع من األحماض قبل استشارة 

طبيب مختّص في الجلد!

أنواع األحماض، فوائدها 
وطرق استخدامها

اأ�صجار  من  ال�صالي�صيليك  حم�س  ا�صتخراج   
ّ
يتم

على  الهائلة  بقدرته  معروف  وهو  ال�صف�صاف، 

واللتهابات  ال�صباب   
ّ
حب وعالج  الب�رصة  تق�صري 

 ا�صتخدام 
ّ
ة، يتم

ّ
ة. يف امل�صتح�رصات اجلمالي

ّ
اجللدي

هذا احلم�س مب�صتويات ترتاوح بني %0.5 و %ه2، 

عيادات  يف  اأعلى  ون�صب  برتكيز  �صتخدم 
ُ
ي فيما 

تق�صري  وكعامل  الكلف  ة ملعاجلة 
ّ
اجللدي الأمرا�س 

 ال�صباب.
ّ
لعالج حب

فوائد حم�ض ال�ضالي�ضيليك للب�رشة:

 ال�صباب، كما يزيل الروؤو�س ال�صوداء 
ّ
  يعالج حب

والبي�صاء ومينع اإعادة ظهورها.

  يذيب خاليا اجللد امليتة، من خالل التغلغل يف 
، وغالبًا ما تظهر النتائج خالل اأ�صابيع 

ّ
امل�صام

من بدء ا�صتخدامه.

ة.
ّ
  يزيد اإ�رصاقة الب�رصة، من خالل حتفيز الدورة الدموي
  ي�صاعد يف التخّل�س من ق�رصة الراأ�س، يعيد الرطوبة 

اإليها ومينع التهاب اجللد يف هذه املنطقة �رصط 

ا�صتخدامه برتكيزات متدّنية.

BHA :الفئة
مناسب للبشرة المختلطة أو الدهنّية 

وتلك المعّرضة للبثور.

Salicylic Acid



 
ّ

ع�صوي حم�س  هو  ال�صرتيك،  حم�س 

ات، 
ّ
 داخل احلم�صي

ّ
ب�صكٍل طبيعي موجود 

مثل الّليمون، الربتقال واجلريب فروت... 

AHA :الفئة
مناسب للبشرة العادّية والتي تعاني 

من البقع الداكنة.

 Citric acid

  OLEHENRKSEN
 Grease Relief

Cleansing Cloths

 PROACTIV
 Advanced Dark Spot

Correcting Serum

الفوائد:

ن مظهر 
ّ
  يعالج التجاعيد ويح�ص

اجللد.

  يق�رّص ويزيل اجللد امليت، وبالتايل 

 خاليا جديدة. 
ّ
ي�صمح لنمو

د لون الب�رصة، يعمل على 
ّ

  يوح
تنقيتها وجتان�س لونها من خالل 

غات والبقع الداكنة. 
ّ
اإزالة الت�صب

ع مفعول الأحما�س الأخرى 
ّ
  ي�رص

ة.
ّ
ويجعلها اأكرث فعالي

Tip
لمعرفة ما إذا كان الحمض 
الذي اخترِته مناسبًا، قومي 

باختبار القليل منه على ظهر 
يدِك، وإْن لم تحصل أّي ردود 
فعل سلبّية خالل 24 إلى 48 
ساعة، فإّنه آمن لالستخدام. 

من  العديد  يف  موجود  الطرطريك  حم�س 

ها العنب. يحتوي هذا 
ّ
النباتات والفواكه، اأهم

لالأك�صدة.  م�صاّدة  خ�صائ�س  على  احلم�س 

ة 
ّ
جمالي تركيبات  اإىل  احلم�س  هذا  �صاف 

ُ
ي

حم�س  اأو  اجلليكوليك  حم�س  على  حتتوي 

الالكتيك لتعزيز قدرتها على التق�صري، لكّن 

وظيفة حم�س الطرطريك ترتكز على تنظيم 

للرتكيبة   
ّ
الهيدروجيني الرقم  م�صتوى 

ج اجللد.
ّ
ة، وبالتايل منع تهي

ّ
اجلمالي

AHA :الفئة
مناسب للبشرة الجاّفة 

Tartaric Acid

الفوائد:

  يخّفف اخلطوط الرفيعة وميّل�س الب�رصة.
  يزيل اجللد امليت ويزيد اإ�رصاقة الوجه.



Tip
تجّنبي تقشير البشرة بحمض 
الالكتيك إذا كنِت تعانين من 

األكزيما، الصدفّية أو النخالة الوردّية.

 SUNDAY
 RILEY Good
 Genes Lactic

Acid Treatment

 DERMALOGICA
 Skin Resurfacing

Cleanser

 DERMADOCTOR
 Ain’t Misbehavin’

 Healthy Toner with
 Glycolic & Lactic

Acid

لذلك  احلليب،  من  م�صتّق  الالكتيك  حم�س 

على  يحتوي   الب�رصة.  على  جّداً  لطيف  هو 

وت�صّد  الب�رصة  �صوائب  تعالج  خ�صائ�س 

اخلطوط الرفيعة. 

AHA :الفئة
مناسب للبشرة الجاّفة جّدًا والحّساسة.

Lactic Acid

فوائد حم�ض الالكتيك للب�رشة 

  يخّفف خ�صونة الب�رصة، من خالل تق�صريها، 

فيجعلها بغاية النعومة.

.
ً
ا يجعلها اأكرث ن�صارة وامتالء

ّ
  يرّطب الب�رصة، مم

ب 
ّ
  يقتل البكترييا، مبا يف ذلك النوع الذي ي�صب

 ال�صباب.
ّ
ظهور حب

  يقّلل ظهور التجاعيد عند ا�صتخدامه برتكيز 
عاٍل، مثل %12، فهو يخرتق من الأدمة، فيجعل 

ا يوؤّدي اإىل اختفاء 
ّ
الب�رصة اأكرث ثباتًا و�صماكًة، مم

اخلطوط والتجاعيد. 

 طبقة جديدة من اجللد، وذلك 
ّ
  ي�صاعد يف منو

 خاليا جديدة، كما يزيد 
ّ
عن طريق زيادة منو

دوران اخلاليا.



خ�صو�صًا  الفواكه،  من  م�صتخرج  املاليك  حم�س 

التّفاح، وهو من الأحما�س املعتدلة احلاّدة، لذلك 

ًا 
ّ
ينا�صب خمتلف اأنواع الب�رصة، اإّل اأّنه قد يكون قوي

 اإ�صافته كعن�رص 
ّ
ا�صة. غالبًا ما تتم

ّ
على الب�رصة احل�ص

اأقوى، مثل  داعم يف تركيبة حتتوي على اأحما�س 

حم�س الالكتيك اأواجلليكوليك اأوال�صالي�صيليك، فهو 

للب�رصة وحتفيز  الّلطيف  التق�صري  ي�صاعد على  بذلك 

ال�صرياميد يف اخلاليا.

الفوائد:

ن من 
ّ
  يحافظ على رطوبة الب�رصة، وبالتايل يح�ص

ملم�صها.

ة يف الوجه، 
ّ
  يخّفف الزهم عند املناطق الدهني

خ�صو�صًا عند اجلبني.

  يزيل حبوب امليليا واجللد امليت، فيجعل الب�رصة 
ة وخالية من ال�صوائب.

ّ
نقي

AHA :الفئة
مناسب لجميع أنواع البشرة 

باستثناء الحّساسة.

Malic Acid

INFO
تختلف نتائج استخدام األحماض 

من شخص إلى آخر، ولكن 
معظم األشخاص يالحظون 

اختالفًا بمظهر وملمس بشرتهم 
خالل أسبوعين.

Tip
عند استخدام مستحضرات 
جمالّية ترتكز على األحماض، 

قد تصبح البشرة حّساسة 
جّدًا ألشّعة الشمس، لذلك 

احرصي على تطبيق الكريم 
الواقي من الشمس بالتوازي 

مع تطبيق تلك المستحضرات! 
 

 PETER THOMAS ROTH
 Mega Rich Intensive

Anti-Aging Cellular Cream



 GLOSSIER
 Super Bounce

Serum

 PAULA'S
 CHOICE

 Boost Hyaluronic
Acid Booster

 DR. BARBARA
 STURM Hyaluronic

Serum

LA ROCHE-
 POSAY Hyalu B5

Hyaluronic
Acid Serum 

 حم�ض الهيالورونيك من بني اأ�شهر الأحما�ض 
ّ
يعد

ة لزجة و�شّفافة 
ّ
واأكرثها �شيوعًا، وهو عبارة عن ماد

على  تناوله  ميكن   .
ّ
طبيعي ب�شكٍل  اجل�شم  ينتجها 

مب�شتح�رضات  متوّفر  اأّنه  كما   ،
ّ
غذائي ل 

ّ
مكم �شكل 

اجلمال، كال�شريوم، ف�شاًل عن وجوده داخل قطرات 

العيون واحُلقن.

الفوائد:

ا يجعل الب�رضة 
ّ
  يرّطب الب�رضة ب�شكٍل مكّثف، مم

ة وليونة.
ّ
اأكرث �شح

 من خالل مّده للخاليا 
ً
  يجعل الب�رضة اأكرث امتالء

ا ي�شاعد يف اإعادة بناء هيكلها املفقود 
ّ
باملياه، مم

ة.  
ّ
ب للفراغات والرتّهالت اجللدي

ّ
امل�شب

  ي�شاعد يف ت�رضيع التئام اجلروح، ينّظم م�شتويات 
اللتهاب،  ي�شري اإىل اجل�شم لبناء املزيد من الأوعية 

ا يقّلل من حجم 
ّ
رة، مم

ّ
ة يف املنطقة املت�رض

ّ
الدموي

اجلروح والندبات.

AHA :الفئة
مناسب لكّل أنواع البشرة، خصوصًا 

الجاّفة. 

 Hyaluronic Acid



حم�س اجلليكوليك م�صتخرج من ق�صب ال�صّكر، 

وهو من اأكرث الأحما�س ال�صائعة نظراً لفوائده 

اأّنه  كما  حت�صى،  ول  تعّد  ل  التي  ة 
ّ
اجلمالي

امل�صتح�رصات  من  الكثري  تركيبة  يف  يدخل 

ة 
ّ
ال�صح اإعادة  يف  بالتايل  لي�صاعد  ة، 

ّ
اجلمالي

اإىل الب�رصة. 

الفوائد: 

  ينّظف الب�رصة من خالل حتريرها من الأو�صاخ 
.
ّ
املرتاكمة يف امل�صام

  يرّطب الب�رصة، اإْذ يحافظ على معّدل الرطوبة 
ا يعّزز اإ�رصاقتها ون�صارتها.

ّ
يف اجللد، مم

 الوجه الوا�صعة، من خالل العمل 
ّ
  ي�صّغر م�صام

على �صّد الب�رصة.

على  قدرته  بف�صل  ال�صباب،   
ّ
حب يزيل   

اإزالة  اإىل  بالإ�صافة  الوجه،   
ّ
م�صام تنظيف 

الروؤو�س ال�صوداء. 

اإنتاج  حتفيز  خالل  من  التجاعيد،  يقاوم   
الكولجني امل�صوؤول عن زيادة مرونة اجللد، 

م 
ّ
التقد وعالمات  الرفيعة  اخلطوط  فيعالج 

يف ال�صّن. 

تق�صري  خالل  من  الب�رصة،  خاليا  يجّدد   
الروابط  وتك�صري  الب�رصة  من  العليا  الطبقات 

بني خاليا اجللد امليتة.

غات والبقع الداكنة، مما يعّزز من 
ّ
 يزيل الت�صب

د. 
ّ
ن�صارة الب�رصة ولونها املتور

AHA :الفئة
مناسب لكّل أنواع البشرة.

Glycolic Acid
Creams & Serums

Pads

Toners

 DRUNK
 ELEPHANT

 T.L.C. Framboos
 Glycolic Night

Serum

 L'ORÉAL PARIS
 Revitalift Derm

 Intensives 10% Pure
Glycolic Acid Serum

 OLEHENRIKSEN
 Glow2OH™ Dark

Spot Toner

 DCL SKINCARE
G20 Radiance peel

 MURAD Rapid
Resurfacing Peel

 SK-II Facial
 Treatment Clear

Lotion Toner



، يتمّتع ببنية 
ّ
حم�ض ماندليك م�شتّق من اللوز املر

كبري،  ب�شكٍل  اجللد  يخرتق  فال  كبرية،  ة 
ّ
جزيئي

ين�شح  املثال.  �شبيل  على  اجلليكوليك،  كحم�ض 

ل�شاحبات  خ�شو�شًا   للتق�شري،  احلم�ض  بهذا 

ا�شة.
ّ
الب�رشة الداكنة واحل�ش

AHA :الفئة
مناسب للبشرة الدهنّية الحّساسة 

والمعّرضة للبثور.

 Mandelic Acid

 DR. DENNIS GROSS
 Alpha Beta Peel Extra

Strength Daily Peel

 DR. WU
 Intensive Renewal Serum

with Mandelic Acid

الفوائد:

  لي�ض قا�شيًا على الب�رشة ك�شواه من الأحما�ض 
الأخرى.

غات الداكنة، خ�شو�شًا تلك الناجتة 
ّ
  يعالج الت�شب

عن اأ�رشار ال�شم�ض.

�شالحًا  بذلك  في�شّكل  الكولجني،  اإنتاج  يعّزز   
داً ملكافحة التجاعيد وترّهالت الب�رشة.

ّ
جي

  ي�شاعد يف الوقاية من البثور، هو مق�رّش لطيف 
ي�شاعد الب�رشة على مكافحة اللتهابات. 

 

 MUAC
 Mandelic Acid

Serum

 PHILOSOPHY
 The Microdelivery

 Triple-Acid
Brightening Peel



نفحات شرقّية مليئة باألحاسيس!

اإعداد: جويل الدكا�س

تقوم  دائمًا  الدار  أّن  يعني  هذا  ملهمة.  هي   DIOR إلى  بالنسبة  الشرقّية  المرأة 
تناسب  إصداراٍت  لتطرح  الجمال،  عالم  في  أو  األزياء  مجال  في  إْن  زائدة،  بجهوٍد 
شخصّية المرأة الشرقّية التي تطلب المزيد والمزيد من الفخامة والقطع النادرة. آخر 
هدّية تخّصصها لها، عطر Oud Rosewood الذي ينضّم إلى عائلة العطور الفاخرة 

Maison Christian Dior، ويعتبر شرقّيًا بامتياز، حّسيًا وأيضًا مفعمًا بالغموض.

"النفحات القوّية 
والمتناقضة في عطر 

Oud Rosewood، تعطي 
مباشرًة توقيعًا قوّيًا 

ومثيرًا. إّنه عطر ينتمي إلى 
عائلة العطور الحسّية. هو 

حّسي بعمق، قوّي، لّين 
وسخّي، كما أّنه غامض".
François Demachy

D
IO

R



ة خللق تركيبٍة جديدة، تاأّثر �صانع 
ّ
خالل رحلته ال�صتك�صافي

ة 
ّ
ال�رصقي باحل�صارة   François Demachy العطور 

 
ٌ
عطر  ،Oud Rosewood اإذاً  النتيجة  كانت  ونفحاتها. 

رائحة  ة. 
ّ
قوي برائحة  يعبق  الأوىل  الدرجة  من   

ّ
�رصقي

املتوارث،  النبل  ة، 
ّ
الفرن�صي الدار  عنا�رص  من  م�صتوحاة 

ار، 
ّ
اجلب  

ّ
الثنائي الرتكيبة  يقود  العمل.  والدّقة يف  ة 

ّ
احلرفي

ك يف داخلِك م�صاعر متناق�صة، 
ّ
العود وخ�صب ال�صندل. يحر

ة مع نوتات جاّفة ت�صبه 
ّ
ته اخل�صبي

ّ
ة. ميتزج بقو

ّ
حاّدة وغني

�صاحرة،  نعومة  باملقابل  تك�رصها  لكّن  ال�صحراء،  هواء 

ناٍت حلوة. 
ّ
ة تك�صوها مكو

ّ
وذلك ب�صبب وجود نغمات حيواني

نات اأخرى منع�صة خمتلفة، مثل ال�صفرجل 
ّ
ت�صاف اإليها مكو

والتوت. تريد الدار من خالل هذا العطر اأن تاأخذِك، اأنِت املراأة 

ك خيالِك، فرتجعني اإىل 
ّ
ة واملغاِمرة، اإىل رحلة حتر

ّ
ال�رصقي

املو�صيقى  تدور  جميلة.  اٍم 
ّ
باأي وحتلمني  قدمية  ذكرياٍت 

ها 
ّ
ني يف راأ�صِك، وتتخيلني اأنِك و�صط اأماكن ل يعم

ّ
التي حتب

اإّل الفرح، وذلك كّله من خالل نفحاٍت جّذابة تغمرِك.   



أفضل المستحضرات الجمالّية 
التي عليِك امتالكها اآلن!

اإعداد: جووي غ�صطني - نور عرموين - �صاندرا عبود - مريانا �صهوان

  



 URBAN DECAY
 Brow Blade Waterproof
Pencil in Cool Cookie 26$

 ANASTASIA
 BEVERLY HILLS
Brow Wiz in Ebony 21$

 BASSAM
 FATTOUH
 Eyebrow
Pencil 25$

 DIOR Diorshow
 Brow Styler in
Auburn 29$

 LANCÔME
 Brow Shaping
 Powdery Pencil
in Chestnut 26.5$

 BENEFIT
 COSMETICS
 Brow Zings Pro
 Palette in Light
Medium 39$

 BENEFIT
 COSMETICS
 Precisely, My
 Brow Eyebrow
 Pencil in Neutral
Blonde 24$

 FENTY
 BEAUTY Brow
 MVP Ultra Fine
 Brow Pencil &
 Styler in Medium
Brown 20$

 MAKE UP
 FOR EVER
 Brow Gel in
Dark Brown 20$

 GIVENCHY
 Eyebrow Pencil
in Brunette 27$

احلواجب  مظهر   ،2020 العام  يف 

هو  والكثيفة  العري�صة  ة، 
ّ
الطبيعي

نتف  من  خّففي  رواجًا!  الأكرث 

امل�صتح�رصات  اإىل  واجلئي  حاجبيِك، 

�صقل  اأجل  من  للحواجب  �صة 
ّ

املخ�ص

على  للعثور  جاهزة  اأنِت  هل  جمالِك. 

دعينا  لِك؟  واملنا�صب   
ّ
املثايل املنتج 

ن�صاعدِك من خالل اأف�صل م�صتح�رصات 

لِك. جمعناها  التي  احلواجب 

 CHARLOTTE
 TILBURY
 Legendary
 Brows in
  Perfect Brows
22.5$



 DIOR
 Diorshow on
 Stage Liner in
Matte Pastel
Orange 30.5$

 CHARLOTTE
 TILBURY Eye
 Colour Magic
 Liner Duo in
 Green Lights
30$

 CHANEL
 Le Liner
 De Chanel
 in Bleu
 Cobalt 33$  SHISEIDO

 Kajal InkArtist
 Shadow, Liner,
 Brow in Kabuki
White 25$

 NYX
 PROFESSIONAL
 MAKEUP Vivid
 Brights Liner in
Light Red
7$

 JAMALOUKI
 X BASSAM
 FATTOUH
 Neon Eyes &
Lips in Frost
13$

يبقى الآياليرن دومًا بطل مكياج العيون، ول غنى عنه 

ن ما زالت حا�رصة على 
ّ
اأبداً! لأّن �صيحة الآياليرن امللو

 وقت م�صى، ولأّنها 
ّ

�صاحات املو�صة، ل بل اأقوى من اأي

ة اإىل اإطاللتِك 
ّ
ت�صيف جرعًة زائدة من املرح واجلاذبي

وتعك�س لون عينيِك بطريقة م�رصقة، جمعنا لِك اأف�صل 

ن لت�صيفيها اإىل جمموعة 
ّ
م�صتح�رصات الآياليرن امللو

اأو   
ّ
لني القلم الكرميي مكياجِك. يبقى ال�صوؤال، هل تف�صّ

الآياليرنال�صائل؟

 SEPHORA
 COLLECTION
 12hr Colorful
 Contour Eyeliner in
Peacock Blue 11$

 FENTY
 BEAUTY
 Flypencil
 Longwear
 Pencil Eyeliner
in Grillz 24$



 BENEFIT
 COSMETICS
 BADgal BANG
 Volumizing
 Mascara in Blue
45$

 LANCÔME
 Hypnôse
Volume-à-
 Porter in Noir
Intense 31.4$

هذا  دونها.  من  يكتمل  اأن  للمكياج  ميكن  ل 

ا 
ّ

فرمب عًا، 
ّ
تنو اأكرث  اليوم  بات  امل�صتح�رص 

عرب  املجازفة  عليِك  كان  اإْن  حتتارين 

الألوان  اختيار  اأو  نة 
ّ
امللو املا�صكارا  تطبيق 

عليِك  ل 
ّ
لن�صه والبّني.  كالأ�صود  ة، 

ّ
الكال�صيكي

دور  اإ�صدارات  واأجدد   
ّ
اأهم لِك  نقّدم  اخليار، 

اجلمال لأنواع خمتلفة من املا�صكارا، �صتمنحِك 

حتمًا نظرات تخطف الأنفا�س!

 CHARLOTTE
 TILBURY

 Legendary Lashes
 Volume 2 in

Black Vinyl 29.3$

 GIORGIO
 ARMANI

 BEAUTY Eyes to
 Kill Classic Mascara

in Black 32$

 GUCCI
 BEAUTY

 Mascara
 L'Obscur in

Black 35$  DIOR
 Diorshow Pump
 'N' Volume HD
Mascara 29.5$

 PAT MCGRATH
 LABS Fetisheyes
 Mascara in Xtreme
Black 30$

 M.A.C COSMETICS
 Extended Play Perm
 Me Up Lash Mascara
in Perm Black 24$

 CHANEL
 Le Volume
 Stretch De Chanel
in Noir 32.5$

 NARS
 COSMETICS
 Climax Mascara

 in Explicit
Black 24$



 KIEHL'S
 Love Oil

 For Lips in
 Apothecary
Cherry 20$

 YVES SAINT
 LAURENT Rouge

Volupté Shine Oil-
 In-Stick in Corail

Spontini 38$

 WANDER
 BEAUTY
 Lip Retreat

 Oil in Skinny
Dip 22$

 HOURGLASS
 Nº 28 Lip

 Treatment Oil in
Cameo 49$

 CLARINS
 Instant Light
 Lip Comfort
 Oil in Honey

26$

 NYX
 PROFESSIONAL

 MAKEUP
 #ThisIsEverything

 Lip Oil in
 Translucent

Purple 6$

من  �صفتيِك،  ت�صيب  التي  امل�صاكل  تتعّدد 

مل  اليوم  جتاعيد.  حتى  اأو  ت�صّقق  جفاف، 

حان  لها!  الوحيد  احلّل  ال�صفاه  مرّطب  يعد 

حقيبتِك  اإىل  ال�صفاه  زيوت  لت�صيفي  الوقت 

اإطاللتِك  رفيقة  تكون  وتدعيها  ة، 
ّ
اجلمالي

على  حتتوي  لأنها  ف�صاعداً...ملاذا؟  الآن  من 

الوقت  ال�صفاه ومتنحها يف  تغّذي  فيتامينات 

عينه ملعانًا ل مثيل له، فرتّطب �صفاهِك طيلة 

النهار ومتنعها من الت�صّقق. فيما يلي جمموعة 

لك،  جمعناها  التي  ال�صفاه  زيوت  اأف�صل  من 

ل  املف�صّ امل�صتح�رص  باقتناء وجتربة  �صارعي 

لديِك من بينها!



 ELIZABETH
 ARDEN Sheer
 Kiss Lip Oil in
 Heavenly Rose
19.5$

 ZELENS
 Lip Treatment
Oil 47$

 CHRISTIAN
 LOUBOUTIN
 BEAUTY
 Loubibelle Lip
 Beauty Oil in
Red 53.5$

 MARC JACOBS
 BEAUTY
 Hydrating
 Coconut Lip Oil
in Clear 29$

 DIOR
 Lip Glow Oil
in Berry 34$

 SEPHORA
 COLLECTION
 Color Enhancing
Lip Oil 10$

 TARTE
 COSMETICS
 Maracuja Glossy
Lip Oil 15$

 LILAH B.
 Lovingly Lip
 Tinted Lip Oil
in b.sincere 30$

 VOTARY
 Natural Lip Oil
 Almond and
 Green Mandarin
35$



مثل  الربيع  وطبيعة  اأجواء  يحاكي  �صيء  ل 

ي 
ّ
ا�صتعد البا�صتيل!  باألوان  الأظافر  طالء 

التي  املنع�صة  جات 
ّ
التدر بتلك  اأناملِك  لتزيني 

، الأ�صفر، الأخ�رص، 
ّ

ترتاوح بني الأزرق، الزهري

ة 
ّ
... هي الورقة الرابحة لإ�صفاء احليوي

ّ
الأرجواين

والأنوثة اإىل اإطاللتِك. ل تكتفي باعتماد هذه 

ا�صتخدميها  بل  الأظافر،  طالء  من  الألوان 

�صيحة  مثل  خمتلفة،  �صيحات  لتطبيق 

باألوان  الأظافر  طالء  �صيحة  اأو   ،Frenchالـ

قو�س القزح.

 GUERLAIN
 La Petite

 Rose Noire in
 Denim Jacket

19$

 GUCCI
 BEAUTY
 Nail Bold
 High-Gloss
 Lacquer in
Sunburst 25$

 CHRISTIAN
 LOUBOUTIN

 BEAUTY
 Nail Polish in

Batignolles 50$

 LANCÔME
 Le Vernis Nail
 Polish N°301
18$

 NARS
 COSMETICS
 Nail Polish in
Kalymnos
21.7$



 GIVENCHY 
 BEAUTY
 Le Vernis in
 Pink Perfecto
24$

 REVLON
 Nail Enamel in
Sheer Pink 6$

 NAILS INC
 Nailpure
 in Woke
Dreams 18$

 CHANEL
 Le Vernis
 in Bleu
 Pastel
 28$

 CÔTE
  in No. 58
18$

 DIOR Diorific
 Vernis Limited
 Edition in
Charm 29$

 SMITH &
 CULT Nail Polish
 in Faunt-Leroy
20$

 DOLCE &
 GABBANA
 The Nail
 Lacquer in
Honey
15$

 L'ORÉAL PARIS
 Color Riche A
  L'Huile Nail Paint
 in Dimanche
Aprés-Midi 5$



الفيتامينات  اأكرث  من  هو   ،C فيتامني 

ل  اإ�رصاقة  ومتنحها  الب�رصة  تنع�س  التي 

ة 
ّ
عملي اإبطاء  يف  دوره  يكمن  اإْذ  لها،  مثيل 

اًل 
ّ
فع �صالحًا  ي�صّكل  كما  امليالنني،  اإنتاج 

اإنتاج  ة 
ّ
عملي ين�ّصط  كونه  التجاعيد  �صّد 

تاأثري  من  اجللد  خاليا  ويحمي  الكولجني 

ة. اإْن اأردِت 
ّ
ة ما فوق البنف�صجي

ّ
ث والأ�صع

ّ
التلو

فيتامني  خ�صائ�س  من  ت�صتفيدي  اأن  فعاًل 

عليه  يحتوي  �صريوم  قي 
ّ
تطب اأن  يجب   ،C

روتينِك  يف  ة 
ّ
اأ�صا�صي خطوة  ال�صباح!  عند 

تتمّتعي  حتى  ًا 
ّ
يومي بها  قومي   ،

ّ
اجلمايل

اإليِك  الوقت عينه.  ة يف 
ّ
بب�رصة ن�رصة و�صاب

حتتوي  التي  ال�صريوم  م�صتح�رصات  اأف�صل 

على هذا الفيتامني لتختاري منها.

 SUNDAY
 RILEY C.E.O.
 Rapid Flash
 Brightening Serum
85$

 SKINCEUTICALS
C E Ferulic 166$

 LA ROCHE-
 POSAY 10%
 PURE VITAMIN C
SERUM 40$

 KATE
 SOMERVILLE
 +Retinol Vita C
Power Serum 98$



 OLEHENRIKSEN
Truth Serum 50$

 L'ORÉAL
 PARIS

 Revitalift
 Derm

 Intensives
 Vitamin C
Serum 30$

 OBAGI
 Professional-C
Serum 127$

 TATCHA
 Violet-C
 Brightening
Serum 88$

 VICHY
 LiftActiv
 Vitamin C
Serum 28$

 DRUNK
 ELEPHANT
 C-Firma™
Day Serum 80$



 ANGELA
 CAGLIA
 Vibrating Rose
 Quartz Face
 Sculpting Roller
195$

 BEAUTYBIO
 Glopro

 Microneedling
 Regeneration

Tool 199$

التكنولوجيا باتت يف خدمة جمالِك من خالل 

ة 
ّ
ابتكار اأدوات ت�صاعدِك يف احلفاظ على �صح

الذي  الوقت  من  ا�صتفيدي  و�صبابها.  ب�رصتِك 

 ،
ّ
املنزيل احلجر  اأثناء  املنزل  يف  تق�صينه 

لتدّللي نف�صِك من خالل تطبيق خطوات �صهلة 

رة... اإْن كنِت 
ّ
ة املتطو

ّ
وجتربة الأدوات اجلمالي

اإليِك  بعد،  اخلارقة  الأدوات  هذه  متلكني  ل 

اأجدد واأف�صل ما وجدنا لِك منها!

 CLARISONIC
 Mia Prima
 Facial Cleansing
 Skincare Device
99$

 DERMAFLASH
 Dermapore
 Ultrasonic Pore
 Extractor and
 Serum Infuser
99$

 JOANNA
 CZECH Facial
Massager 189$

 NUFACE
 Trinity Facial
 Toning
Device 325$

 MMSKINCARE
 The MMsphere
2.0 795$

 GEORGIA
 LOUISE
 Cryo Freeze
Tools 125$

 JILLIAN
 DEMPSEY Gold
Sculpting Bar 195$



 CAUDALIE
 Hand & Nail
Cream 15$

 CHANEL
 Le Lift
 La Crème
Main 65$

 JO MALONE
 Vitamin E Hand
Conditioner 58$

 L'OCCITANE
 EN PROVENCE
 Shea Butter Hand
Cream 29$

 LAURA
 MERCIER
 Fresh Fig
 Hand Crème
22$

 KIEHL'S
 Ultimate
 Strength
 Hand Salve
16$

 LA PRAIRIE
 Cellular Hand
Cream 125$

 LA MER
 The Hand
 Treatment
90$

 AESOP
 Resurrection
 Aromatique
 Hand Balm
33$

تتعر�س ب�رصة اليدين اإىل عوامل خمتلفة تفقد 

املوؤذية،  العوامل  هذه  جانب  اإىل  تها. 
ّ
�صح

جفاف  اإىل  يوؤّدي  اآخر  �صببًا  ًا 
ّ
حالي نواجه 

ال�صتعمال  وهو  األ  املنطقة،  هذه  يف  اجللد 

فريو�س  من  للوقاية  اليدين  لـمعقم  املكّثف 

اأف�صل م�صتح�رصات  كورونا. دعينا نقّدم لِك 

املرحلة  هذه  يف  لرتافقِك  باليدين  العناية 

للحفاظ على جمال يديِك.

 SISLEY
 PARIS
 Restorative
 Hand Cream
84$



SI
SL

EY
 P

AR
IS

الورود ستعيد 
اإلشراقة إىل عينيِك!

اإعداد: جويل الدكا�س

للبشرة،  خارقًا  مكّونًا  الجمالّية  الدور  تكتشف  حين 
على  المرأة  تحافظ   كي  قطرة،  آخر  حتى  تستغّله 
 SISLEY دار  حليفة  هي  السوداء  الوردة  شبابها. 
PARIS، فمنها أنتجت مستحضرات منعشة للبشرة، 
 Black العينين  بمحيط  خاّص  قلم  إنجازاتها  وآخر 
المنطقة  هذه  يرّطب   ،Rose Eye Contour Fluid

الدقيقة التي تحتاج إلى عناية مرهفة. 



كرمي   2011 العام  يف  ة 
ّ
الفرن�صي الدار  اأطلقت  عندما 

ة 
ّ
Black Rose Cream Mask، خلقت حالة جمالي

الوردة  اأي   ،The Black Rose عنوانها  ة 
ّ
ثوري

اإىل  ت 
ّ
�صم و2017،   2014 العامني  بني  ال�صوداء. 

 Precious مثل  اأغنتها،  م�صتح�رصات  املجموعة 

والتي   Skin Infusion Creamو  Face Oil
اأ�صبحت من امل�صتح�رصات املحبوبة من  �رصعان ما 

جتعل  التي  تها 
ّ
لفعالي نظراً  العامل،  حول  من  الن�صاء 

 الرتكيز اأكرث على منطقة 
ّ
الب�رصة تنتع�س. اليوم، ين�صب

والأكرث  الأدق  لأّنها  الأ�صعب،  وهي  العينني،  حميط 

 Black Rose Eye  رّقة. النتيجة كانت م�صتح�رص

 بخ�صائ�س الوردة ال�صوداء 
ّ
Contour Fluid الغني

على  م�صاعفة  فوائد  لتحمل  تطويرها  مّت  والتي 

اأهداف،   3 على   
ّ

ال�صحري الأنبوب  هذا  يعمل  الب�رصة. 

لها التملي�س الذي حتّققه هذه امل�صتخل�صات، الورود 
ّ
اأو

 Padina Pavonica طحالب  ة، 
ّ
املائي ال�صوداء 

واأ�صيتات فيتامني E التي تعمل جميعها على تعزيز 

بنية الب�رصة، منح النعومة ل�صطحها، ترطيبها ومقاومة 

ة، 
ّ
ة. الهدف الثاين هو جتديد احليوي

ّ
الإ�صعاعات امل�رص

نات امل�صوؤولة عن ذلك اأ�صا�صها الكافيني الذي 
ّ
واملكو

ي�صاعد على �صّد الب�رصة، تهدئة النتفاخ وحمو الهالت 

من  الإ�رصاقة  تعزيز  فهو  الثالث،  الهدف  ا 
ّ
اأم ال�صوداء. 

نات ن�صطة هي، الكلوريال، وهو م�صتخل�س 
ّ
خالل مكو

الفيتامينات  باملعادن،  ة 
ّ
الغني ة 

ّ
املائي النباتات  من 

ة 
ّ
احليوي اإعادة  دور  تلعب  التي  ة 

ّ
الأميني والأحما�س 

والطاقة وم�صتخل�س العنب الأحمر الذي يقوم باإ�صاءة 

نات، 
ّ
املكو هذه  كّل  اإىل  بالإ�صافة  العينني.  حميط 

الراحة  ن 
ّ
يوؤم الذي  ال�صيا  زيت  على  الرتكيبة  حتتوي 

خفيفة  باأّنها  ت�صعرين  الرتكيبة  مل�س  عند  والنعومة. 

 .
ّ

 عطري
ّ

كاجلل، وعند تن�ّصقها ت�صعرين بانتعا�ٍس وردي

يكتمل تصميم مستحضر القلم 
البنفسجّي برأٍس مصنوع من 

السيراميك البارد، يسمح لِك بتدليِك 
منطقة العينين بخّفة ويطال كّل 

تجاعيدها الصغيرة، مّما يخّفف 
االحتقان واالنتفاخ بشكٍل فورّي!



حوار: رميي حرب

Ta t a  H a r p e r

إيجاد  عن   Tata Harper عجزت  عندما 
أن  قّررت  لها،  مناسبة  طبيعّية  مستحضرات 
تصنعها بنفسها. قبل أن تصبح المستحضرات 
هي  كانت  عالمّية،  صيحة  النباتّية  الجمالّية 
عالمّية  شبكة  لتحصد  المجال،  هذا  في  رائدة 
من المتابعات والزبائن، من بينهّن أشهر نجمات 

العالم. تعّرفي أكثر عليها في هذه المقابلة!

INTERVIEW

من مهندسة صناعّية إلى "ملكة الخضار" 
أو Queen of Green، ما الذي ألهمِك إلنشاء 

دار جمال ترتكز على المكّونات الطبيعّية 
%100؟

بعد ت�صخي�س زوج والدتي بال�رصطان، بداأت مبراقبة 

م�صتح�رصات  عن  بحثت  ج�صمي.  اإىل  اأدخله  ما  كّل 

واملتاجر  ات 
ّ
ال�صيدلي يف  �صوى  اأجدها  مل  و  ة 

ّ
طبيعي

اأّنه  عالية، ولحظت  بجودة  تتوّفر  ل  ة، حيث 
ّ
الغذائي

بتلك  ة 
ّ
الطبيعي نات 

ّ
املكو مزج  عرب  ت�صنيعها  يّتم 

 م�صتح�رصات 
ّ

ة واملرّكبة، وبالتايل فاإّن اأي
ّ
الكيميائي

ة بحتة مل تكن متوّفرة لن�صاء ياأخذن 
ّ
ة اأو طبيعي

ّ
نباتي

ولأنني  هنا  من  مثلي.  ة 
ّ
بجدي بالب�رصة  العناية 

اإن�صاء  اأردت  عنه،  اأبحث  ما  الأ�صواق  يف  اأجد  مل 

بجودة  وم�صنوعة  الة 
ّ
فع  ،100% ة 

ّ
طبيعي منتجات 

نات 
ّ
املكو لفهم  �صاعدتني  بالهند�صة  تي 

ّ
خلفي ة. 

ّ
عالي

ة 
ّ
والرتكيبات، واأحب اأن اأفّكر اأّنني عاملة كيمياء نظري

نات مع بع�صها.
ّ
كوين اأدرك كيف تتفاعل املكو

منّظف الوجه 

 Nourishing Oil
Cleanser

Crème Riche كرمي



ما هي التحّديات التي واجهِتها عند البدء 
بتصنيع مستحضرات جمالّية طبيعّية 

وهل ما زلِت  تواجهينها اليوم؟
ة 

ّ
الطبيعي باملكونات  مرّكزة  م�صتح�رصات  ت�صنيع 

ة �صّكل حتّديًا يف البداية، لكن عندما اأطلقنا 
ّ
احل�رصي

اأوىل م�صتح�رصاتنا، تغّلبنا على هذا التحّدي وك�رصنا 

املواّد  اإّن  يقول  الذي  والقدمي  اخلاطىء  املعتقد 

على  هو  الأكرب  التحّدي  اليوم  الة. 
ّ
فع غري  ة 

ّ
الطبيعي

ة.
ّ
 الأعمال التجاري

ّ
 وما يخ�س

ّ
ع العاملي

ّ
نطاق التو�ص

ما هي نصيحتِك للنساء الّلواتي يرغبن 
بتبّني روتين جمالّي أكثر نظافة ومرتكز 

على المستحضرات الطبيعّية؟
بطريقة  ة 

ّ
النوعي النقلة  بهذه  تقومي  اأن   

ّ
املهم من 

البداية.  من  كامل  ب�صكٍل  بها  تغو�صي  ول  ة 
ّ
تدريجي

للتاأّكد  الب�رصة  الوجه وقناع  بالبدء مبنّظف  اأن�صحِك 

 
ّ
ثم ب�رصتِك،  تالئم  التي  ة 

ّ
الطبيعي نات 

ّ
املكو من 

النتقال اإىل ا�صتخدام الكرمي املرّطب، كرمي العينني، 

م�صتح�رصاتِك  برتكيبة  دّققي  الوجه.  وزيت  ال�صريوم 

البارابني  مثل  ة، 
ّ
امل�رص نات 

ّ
املكو ة وجتّنبي 

ّ
اجلمالي

ر...
ّ
والبرتول املكر

كيف لعب تراثِك الكولومبّي دورًا في 
تشكيل نظرتِك الخاّصة عن الجمال؟

ة. 
ّ

ة خا�ص
ّ
ن�صاأت يف بيئة تعترب اجلمال اأ�صبه بتجربة يومي

خمتلفة  بطريقة  اجلمال  يقّدرن  ات 
ّ
الكولومبي الن�صاء 

ويعتربنه و�صيلة للعناية وتدليل النف�س، بينما يف ثقافاٍت 

.
ّ
اأخرى يعّد اجلمال اأحيانًا كعمٍل روتيني

أخبرينا عن آخر اكتشافاتِك ومستحضرات 
جديدة في قيد التطوير...

ة 
ّ

ًا على خّط جديد من امل�صتح�رصات املخت�ص
ّ
نعمل حالي

بهذا  يتمّتعن  الّلواتي  الن�صاء  لتتمكن  ا�صة، 
ّ
احل�ص بالب�رصة 

جتربة  اأو  منتجاتنا  ا�صتخدام  من  الب�رصة  من  النوع 

ة 
ّ
ج اجللد، مع اإمكاني

ّ
ة دون اخلوف من تهي

ّ
نات طبيعي

ّ
مكو

والإ�رصاقة  ال�صيخوخة  مكافحة  فوائد  على  ح�صولهّن 

ة التي ي�صعني اإليها. من جهة اأخرى، يعمل فريق 
ّ
الطبيعي

البحث والتطوير لدينا با�صتمرار للو�صول اإىل اكت�صافات 

برتكيبات  دجمها  بهدف  نات 
ّ
املكو  

ّ
يخ�س فيما  حديثة 

جديدة اأو لتطوير تلك املوجودة لدينا با�صتمرار. 

"أحاول دومًا ابتكار 
مستحضرات تغني 
البيئة وال تستنزفها"



معظم زبائنِك هم من جيل 
Millennials، هل تفّكرين في استهداف 

الجيل األصغر أو Gen Z الذي يتمّتع 
بوعٍي بيئّي عاٍل؟

ال�صتدامة  مببداأ  يحتفي   
ّ

ال�صاب اجليل  روؤية   
ّ
اأحب

جديدة  بطرق  نفّكر  نحن  طبعًا   .
ّ
البيئي والوعي 

من  ليتمّكنوا  �صّنًا  الأ�صغر  الزبائن  اإىل  ه 
ّ

للتوج

روؤية ما منّثله ونوؤمن به.

ما هي تدابير االستدامة التي تّتخذها 
عالمة Tata Harper بدءًا من عملّية 

اإلنتاج وصواًل إلى مرحلة تغليف 
المستحضرات؟

ل، والأمر 
ّ
تنا منذ اليوم الأو

ّ
ال�صتدامة كانت اأولوي

العمل.  يف  بطريقتنا  بل  بالت�صويق،  له  عالقة  ل 

بيئتنا  تغني  م�صتح�رصات  ابتكار  دومًا  اأحاول 

ول ت�صتنزفها، اآخذين كّل �صيء بعني العتبار من 

التعبئة  ة، 
ّ
املحلي واملواهب  نات 

ّ
املكو ا�صتخدام 

واحرتام  الت�صنيع  ات 
ّ
عملي اإىل  و�صوًل  والتغليف 

التكنولوجيا  فقط  ن�صتخدم  ة. 
ّ
احلي املخلوقات 

�صيء  كّل  ون�صنع  م�صتح�رصاتنا  ل�صنع  اخل�رصاء 

الّلجوء  دون  فريمونت  يف  مزرعتنا  يف  باأنف�صنا 

ال�صحن  ات 
ّ
بعملي القيام  اأو  ة 

ّ
خارجي م�صادر  اإىل 

م�صتح�رصاتنا  ت�صنيع   
ّ
يتم كما  ة. 

ّ
ال�رصوري غري 

ح�صب الطلب على دفعات �صغرية، لتفادي فائ�س 

 
ّ
الإنتاج اأواملخزون الذي ينتهي به الأمر يف مكب

بالزجاج  مغّلفة  م�صتح�رصاتنا  جميع  النفايات. 

بال�صتيك  من  اأنابيب  اأو  التدوير،  لإعادة  القابل 

ق�صب ال�صّكر القابل لإعادة التدوير بن�صبة 100%.

رئيسة تنفيذّية، سّيدة أعمال وأّم لثالثة 
أوالد، كيف تحّققين التوازن بين هذه 

األدوار؟
ة 

ّ
العملي احلياة  بني  التوازن  لتحقيق  ن�صيحتي 

 واإعادة التقييم بهدف 
ّ
ة هي التقييم الذاتي

ّ
وال�صخ�صي

عاداتي  تقييم  اأعيد  اأّنني  هو  ي 
ّ
�رص  .

ّ
الذاتي التح�صني 

على  للعثور  با�صتمرار  حياتي  واأ�صلوب  ومواقفي 

ة.
ّ
املكان ال�صعيد بني العمل واحلياة ال�صخ�صي

ما هو برأيِك مستقبل صناعة الجمال؟
اأرى �صناعة اجلمال يف مكان يكون فيه كّل  اأن  اأريد 

 وامل�صتهلك ل ي�صعر بالقلق جّتاه 
ّ
م�صتح�رص غري �صام

نات ال�صارة املوجودة يف م�صتح�رصاته.
ّ
املكو



مستحضر ال يمكنِك العيش من دونه
نًا 

ّ
مكو بـ72   

ّ
الغني  Elixir Vitae �سريوم 

م�ستح�رض  وكذلك  العميقة  التجاعيد  ي�ستهدف 

Crème Riche، وهو اأغنى مرّطب لدينا، مليء 
اأ�ستخدمه   

ّ
خمملي وملم�سه  الأك�سدة  مب�ساّدات 

كّل ليلة كخطوة اأخرية من روتيني اجلمايل.

أفضل نصيحة تلّقيتها يومًا
زة 

ّ
متمي اأكون  اأن  هو  ي 

ّ
اأم عّلمتني  ما   

ّ
اأهم من 

د 
ّ
اجلي ل 

ّ
اأتقب اأن  كما  نف�سي،  مع  �سادقة  واأبقى 

تي.
ّ
 �سخ�سي

ّ
وال�سيء فيما يخ�ص

سّر جمالّي ورثته عن أّمِك أو جّدتِك
الذي   

ّ
اليومي التق�سري  ة 

ّ
اأهمي وجّدتي  ي 

ّ
اأم عّلمتني 

الب�رضة.  اإ�رضاقة  على  للحفاظ  رائعة  طريقة  يعترب 

ًا 
ّ
يومي ب�رضتها  تق�سري   

ّ
حتب كانت  جّدتي  اأّن  اأتذّكر 

بال�سّكر الناعم.

خطوات روتينِك الجمالّي الصباحّي
يف ال�سباح اأبداأ با�ستخدام منّظف مق�رّض للب�رضة، 

 Hydrating Floral Essence ق كرمي
ّ
 اأطب

ّ
ثم

على  ال�سريوم  وم�ساعدة  ب�رضتي  لتح�سري 

 Elixir اأ�ستخدم �سريوم 
ّ
اخرتاقها ب�سكٍل اف�سل، ثم

مب�ستح�رض  اأتبعه  وجهي،  كامل  على   Vitae
بكرمي  واأنتهي   Elixir Vitae Eye Serum

Repairative Moisturizer املرّطب. 

SHARE WITH US

 The م�ستح�رضات

Glow Getter

أكبر خطأ جمالّي ارتكبته
 
ّ
ثم �سعري،  بتبيي�ص  قمت  عامًا،  الـ18  �سّن  يف 

اأفظع  هذا  كان  الفاحت.  الأحمر  بالّلون  �سبغه 

خطاأ ارتكبته على الإطالق، ومل اأ�ستطع بعد ذلك 

اإ�سالح ال�رضر يف �سعري لأكرث من �سهر!



أسلوب جمايّل طبيعي 
لكن ال يخلو من المرح

Sandra Sahi

إطالق  بعد  اشتهرت  وفلوغر،  مغنّية  ساهي  ساندرا 
تقوم  حيث   ،2013 العام  في  يوتيوب  على  قناتها 
بنشر أغنياتها وفيديوهات جمالّية وأخرى تتناول فيها 
شاّبة  معجباتها.  مع  تتشاركها  شخصّية،  تجارب 
متعّددة المواهب، فال عجب أّنها أصبحت أيضًا وجهًا 
من  اآلالف  حصدت  حيث  إنستقرام،  موقع  على  بارزاً 
المتابعين بفضل جمالها األسمر الطبيعّي وأسلوبها 
روتينها  عن  نتساءل  جعلتنا  صورها  المرح.  الشبابّي 

الجمالّي، فاكتشفيه معنا!
اإعداد: جووي غ�صطني

My beauty
routine

أفضل نصيحة جمالّية تلّقيتها:
تعانين  التي  ة 

ّ
الجلدي الم�صاكل  كانت  مهما 

منها، ل ت�صعري بخلٍل في الثقة بالنف�س. هذا ما 

زة عن غيرِك، وكّل ما عليِك فعله، هو 
ّ
يجعلِك متمي

الهتمام بنف�صِك!

يرتكز مكياجي اليومّي على:
اآيالينر ملّطخ و�صفاه  للعيوب،  اأ�صا�س خاٍف  كريم 

ة الّلون.
ّ
حيادي

لون أحمر الشفاه المفّضل لدي:
.
ّ
 ب�صكٍل يومي

ّ
اأعتمد الّلون الزهري

 HUDA
 BEAUTY

 Power Bullet
 Matte Lipstick in

Honeymoon

ل اأخرج من منزلي من دون:

مرّطب ال�صفاه، اأحمر ال�صفاه 

د ال�صفاه، للحفاظ 
ّ
ومحد

ة، 
ّ
دائمًا على �صفاه مثالي

خ�صو�صًا بعد تناول البا�صتا!



ن�ضائح جمالّية لجعل 

�ضور اإن�ضتقرام اأجمل:

اعثري دائمًا على 

الإ�صاءة والزاوية الأف�صل 

عند التقاط ال�صور.

 CHANEL
 Vitalumière Glow

in Beige Rosé

لحظات تاأّلقي:

عند تطبيق 

اقة.
ّ
الم�صتح�صرات البر

:
ّ
اأيقونة الجمال المف�ّضلة لدي

 
ّ
Alicia Keys تلهمني! اأحب
دعمها للمراأة ون�صرها لمبداأ 

 الذات.
ّ
حب

تسريحة الشعر المفّضلة لدي:
ال�صعر  ت�صريحة  ل  اأف�صّ ة، 

ّ
اليومي لالإطاللت 

 مختلف اأ�صكال 
ّ
ج، لكّنني اأحب

ّ
د والممو

ّ
المجع

لتي 
ّ
مخي ل�صتخدام  دومًا  واألجاأ  الت�صريحات 

لتحقيق ت�صريحة جديدة. 

طريقة االعتناء بشعري:
على  اأرّكز  بل  ة، 

ّ
ا�صتثنائي بخطواٍت  اأقوم  ل 

ا�صتخدام ال�صامبو وبل�صم ال�صعر المنا�صبين.

عطري المفّضل:
 Cacharel من 

ّ
عطر Anaïs Anaïs الأيقوني

الذي ابتكرته الدار العام 1978.

نظام غذائّي أو مكّون يساهم في 
تعزيز جمالّي:

الكثير  �صرب  ال�صريعة،  الوجبات  البتعاد عن 

الديتوك�س عبر  ال�صموم  واإزالة  ال�صوائل،  من 

 هي الحّل!

مكّون طبيعّي، قناع أو مرّطب 
طبيعّي استخدمته ألغراٍض 

جمالّية:
الن  نان المف�صّ

ّ
زيت الزيتون وال�صّكر هما المكو

�صفاهي  يجعالن  فهما  ال�صفاه،  لتق�صير   
ّ

لدي

ناعمة ك�صفاه الأطفال.

مستحضر جمالّي ال أتخّلى عنه:
الكون�صيلر دون �صّك! ل يمكنني العي�س من دونه.

مستحضرات دوٍر جمالّية أحّب 
استخدامها ضمن روتيني الجمالّي:

األجاأ في معظم الوقت اإلى م�صتح�صرات 

.Estée Lauderو Huda Beauty ،Becca

 MARC JACOBS
 BEAUTY

 See-quins Glam
 Glitter Eyeshadow

in Glamethyst



مستحضراٌت سُتسعد بشرتِك!

اإعداد: جويل الدكا�س

الشرق  منطقة  في  رحالها   OLEHENRIKSEN حّطت  أن  بعد 
باتت  اإللكترونّية،  ومواقعها   Sephora متاجر  لدى  حصرّيًا  األوسط، 
متاحة أمامِك دار عناية بالبشرة، هي من بين الـ5 األفضل  في العالم. 
عالمة العناية بالبشرة الدنماركّية ترغب ليس فقط بأن تزيد جمالِك، 

بل أن تنقل إليِك فلسفتها المرتكزة على التفاؤل وحّب الذات!

"الوجه السعيد هو 
الوجه الجميل".

Ole Henriksen

O
LE

H
EN

RI
KS

EN



�س الدار Ole Henriksen، هو خبري ب�رشة 
ّ
 موؤ�س

 1975 العام  يف  م�ستح�رشاته  اأطلق   ،
ّ
دمناركي

 ال�سباب، 
ّ
ليحّل م�سكلة عانى منها بنف�سه، وهي حب

بعد  �ساٍف  دواء  واأف�سل  به،  ن�سح  ما  اأكرث  لكن 

 Clean التجربة، هو اأن تكوين �سعيدة! يتبع نهج

وذات  ة 
ّ
طبيعي نات 

ّ
مكو في�ستخدم   ،Beauty

 بني 
ّ

ة كربى. الرتكيبات اخلارقة مزيج قوي
ّ
فعالي

املفيدة  ة 
ّ
الدهني والأحما�س  ة 

ّ
الطبيعي النباتات 

ة 
ّ
للب�رشة، ترافقها رائحة عذبة متنحِك جتربة ح�سي

كثرية  للدار  ة 
ّ
اجلمالي الإ�سدارات  ة. 

ّ
ا�ستثنائي

ة. 
ّ
ي خمتلف متطّلبات املراأة اجلمالي

ّ
ومتنوعة تلب

  OLEHENRIKSEN
 Transform Plus
 Collection Glow
 Cycle Retin-Alt

Power Serum

 Goodnight Glow Retin-ALT
 Sleeping Crème

  OLEHENRIKSEN
 Transform Plus

 Collection
  Phat Glow Facial

ة، تغلق 
ّ
ة للب�رشة الدهني

ّ
جمموعة The Balance مثالي

د لون الب�رشة من خالل اإعادة التوازن اإليها. 
ّ

 وتوح
ّ
امل�سام

ة 
ّ
وغني الب�رشة  بتبيي�س  ة 

ّ
خا�س وهي   ،Truth جمموعة 

ن 
ّ
ا جمموعة The Transform تت�سم

ّ
بالفيتامني C، اأم

غات ال�سوداء، 
ّ
م�ستح�رشات للتق�سري واأخرى حتارب الت�سب

.Glow2OH Dark Spot Toner مثل م�ستح�رش

 Transform فهي  والأجدد،   
ّ
الأهم املجموعة  ا 

ّ
اأم

الظاهرة  والتجاعيد  اخلطوط  ت�ستهدف  التي   Plus
ن 

ّ
وتت�سم الريتينول  منها  بطلة،  نات 

ّ
مكو بف�سل 

 Goodnight ة، كرمي 
ّ
3 م�ستح�رشات هي بالفعل ثوري

�سريوم   ،Glow Retin-ALT Sleeping Crème
Glow Cycle Retin-ALT Power Serum وقناع 
ة 

ّ
PHAT Glow Facial. تعطي املجموعة نتائج فوري

حتتاجني  فال  الب�رشة،  �سطح  على  ة 
ّ
وقائي طبقة  وتخلق 

ي 
ّ
ان�سم املكياج.  تطبيق  يف  املبا�رشة  قبل  لالنتظار 

من  بب�رشتِك  اعتني   #OleGlow موجة  اإىل  �رشيعًا 

، ابقي �سعيدة كي 
ّ
ة و�سّفافة والأهم

ّ
خالل م�ستح�رشات نقي

ينعك�س ذلك اإ�سعاعًا على وجهِك.



ة التابعة 
ّ
لت جمموعة LVMH من�صاآتها الإنتاجي

ّ
حو

لق�صم العطور وم�صتح�رصات التجميل، من بينها من�صاآت 

 Givenchyو Guerlain ،Christian Dior Parfums
ر 

ّ
يات كبرية من منتجات اجلل املطه

ّ
اإىل م�صانع لإنتاج كم

لليدين، يف جهودها للم�صاعدة يف حماربة فريو�س كورونا. 

 للم�صت�صفيات يف باري�س 
ّ
 توزيع املنتجات ب�صكٍل جماين

ّ
�صيتم

ة.
ّ
ة الفرن�صي

ّ
بالتعاون مع ال�صلطات ال�صحي

 Armani اأعلنت جمموعة

Group اأّن جميع م�صانعها 
لت 

ّ
ة لالإنتاج حتو

ّ
الإيطالي

ة 
ّ
اإىل ت�صنيع املالب�س الطبي

ة 
ّ
لال�صتخدام الواحد، والأ�صا�صي

حلماية الأفراد العاملني يف 

ي امل�صاركني يف 
ّ
القطاع الطب

مكافحة فريو�س كورونا.

بداأت دار Prada بت�صنيع 80 األف 

�س 
ّ

ة و110 اآلف قناع خم�ص
ّ
بّزة طبي

 بناء على 
ّ
للعاملني يف القطاع ال�صحي

طلب من منطقة تو�صكانا، كمبادرة منها 

يف امل�صاعدة يف اأزمة فريو�س كورونا.

 به 
ّ

م Tony Ward الأتيليه اخلا�س
ّ
ل امل�صم

ّ
حو

من �صناعة اأزياء اخلياطة الراقية اإىل �صناعة 

ة والبّزات الواقية لدعم امل�صت�صفيات 
ّ
مالءات الأ�رص

ة التي ت�صتقبل مر�صى فريو�س كورونا. 
ّ
اللبناني



 Benefit اأطلقت عالمة

 Cheek لوحة Cosmetics
Stars Reunion Tour اجلديدة 
التي جتمع داخلها بودرة اخلدود، 

جات 
ّ
الربونزر والهاياليرت بتدر

األوان ا�صتهرت بها الدار بالإ�صافة 

رة.
ّ
اإىل األوان جديدة متطو

 لهذا ال�صيف، اأحمر 
ّ
�صالحِك اجلمايل

ال�صفاه Rouge Coco Flash. ينطلق يف 

املو�صم اجلديد مع 12 لونًا جديداً ترتاوح 

، العّنابي 
ّ

بني الربتقايّل، الأحمر، الزهري

ة 
ّ
. تركيبته �صّفافة، لمعة وكرميي

ّ
واحليادي

متنح الرتطيب الاّلزم ل�صفتيِك.
تتفّن دار Boucheron دائمًا يف 

ت�صميم جموهرات راقية م�صتوحاة من 

عامل الطبيعة واحليوانات. رّكزت يف 

املجموعة اجلديدة التي تطلقها يف العام 

2020 على الثعبان وطائر القرقف 
لتكون منحوتة باأ�صاور، قالدات وخوامت 

عة باأروع الأحجار الكرمية.
ّ

مر�ص

يف ظّل التدابري املّتخذة للحّد من انت�صار فريو�س كورونا، اأعلن احّتاد 

الأزياء الراقية واملو�صة يف باري�س عن اإلغاء عرو�س اأ�صبوع املو�صة 

راً اأن يعقد يف اأواخر �صهر حزيران، كما عن 
ّ
ة الذي كان مقر

ّ
الرجالي

اإلغاء اأ�صبوع املو�صة للخياطة الراقية الذي يليه يف بداية �صهر متوز.

 ،Christian Louboutin دتنا دار
ّ
كما عو

فهي تقّدم دائمًا للمراأة ت�صاميم مرحة 

بامتياز. لهذا املو�صم، اأطلقت جمموعة م�صيئة 

ن حقائب 
ّ
باألوان النيون ال�صارخة، تت�صم

ة واأخرى بالكعب العايل 
ّ
واأحذية ريا�صي

 وغريهما...
ّ
جات الأ�صفر، الربتقايل

ّ
بتدر
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أطباق وأفكار سُتغني 
سفرتِك الرمضانّية!

اإعداد: جووي غ�صطني – ميالين مطر

�صهر رم�صان من دون حت�صري   
ّ
اأن مير ل ميكن 

مائدة  وتزيني  ة 
ّ
العربي بالأطباق  ة 

ّ
غني �صفرة 

ة دافئة. تفّنني عند اختيار 
ّ
الإفطار بروح �رصقي

خالل  من  �صواء  ة، 
ّ
التقليدي ة 

ّ
الرم�صاني الأطباق 

بطرق  تقدميها  اأو  الو�صفة  نات 
ّ
مكو تعديل 

اخفتي  ة. 
ّ
ع�رصي ة 

ّ
غربي اأطباق  جانب  اإىل  ة 

ّ
فني

لت�صفي  والفواني�س  ال�صموع  واأ�صيئي  الأ�صواء 

اأوعية  ا�صتخدمي  �صفرتِك.  اإىل  بحتًا  ًا 
ّ
�رصقي اً 

ّ
جو

تن�صي  ول   ،
ّ
الأرجواين اأو   

ّ
الذهبي بالّلون  ة 

ّ
مطلي

والزخرفة  الأزهار  بنق�صة  نة 
ّ
املزي الأطباق  تلك 

ة كالف�صيف�صاء.
ّ
ال�رصقي

ORIENTAL

Zara Home

@kartell_official

Cire Trudon

Peter Pilotto
matchesfashion.com



بودينغ الزنجبيل، التمر والجوز 
املقادير:

- 300 غ من التمر.

- ملعقة �صغرية من بيكربونات ال�صوديوم.

ة.
ّ
- 100 غ من الزبدة الطري

- ¾ كوب من ال�صّكر الأ�صمر.

- بي�صتان.

-  1 و ¼ كوب من الطحني.

- ملعقتان كبريتان من الزجنبيل املطحون.

- كوب من اجلوز.

طريقة التح�ضري:

• �صعي التمر يف وعاء، اأ�صيفي اإليه 
بيكربونات ال�صوديوم واأكرث من ½ كوب من 

كي املزيج واتركيه ملّدة 
ّ
ة. حر

ّ
املياه املغلي

30 دقيقة حتى يذوب.
• اطحني اجلوز واتركيه جانبًا.

 اأ�صيفي 
ّ
• قومي بخفق ال�صّكر والزبدة، ثم

البي�س، واحدة تلو الأخرى، الدقيق، الزجنبيل، 

نات لتمتزج.
ّ
التمر واجلوز. واخلطي املكو

ORIENTAL
 Sarah Tuck

@fromthekitchen 

Weissfee

DESSERT

ة بالقليل من الزبدة قبل �صكب املزيج 
ّ
• ادهني ال�صيني

ة.
ّ
 �صعيها بالفرن على حرارة 180 درجة مئوي

ّ
داخلها، ثم

مكّونات ال�ضل�ضة:

- ملعقتان كبريتان من الزبدة.

- ¾ كوب من ال�صّكر الأ�صمر.

- ملعقة كبرية من الزجنبيل املطحون.

- ملعقة كبرية من الزجنبيل املربو�س.

- ½ كوب من الكرمية.

- بوظة بطعم الفانيليا للتقدمي.

طريقة التح�ضري:

• �صعي الزبدة، ال�صّكر، الزجنبيل املطحون واملربو�س يف 
 واخلطي 

ّ
اإبريق، اأ�صيفي 1 و ¾ كوب من املياه املغلي

نات.
ّ
املكو

ًة اأخرى.
ّ
• اأ�صيفي الكرمية اإىل املزيج واخفقيه مر

• ا�صكبي املزيج على البودينغ واخبزيه ملّدة 40 دقيقة.
• اتركي القالب حتى يربد ملّدة 5 دقائق وقّدميه مع البوظة.

Maison et ObjetNada Debs

@lartisanduliban



Baccarat

BBQ
اإْن كنِت ترغبني باإقامة حفل الإفطار على ال�رصفة اأو يف 

حديقة املنزل ودعوة الأ�صدقاء لق�صاء وقٍت ممتع، فاجلئي 

املدعوين  بني  بالتفاعل  املليئة  الباربكيو  حفالت  اإىل 

اختاري  للتزيني،  ة. 
ّ
و�صهي عة 

ّ
متنو اأطباقًا  ت�صمل  والتي 

 ،Concreteكالـ خام  مواّد  من  م�صنوعة  اأك�ص�صوارات 

بالألوان  امل�صاحة  ني 
ّ
زي الأخ�صاب...  الفّخار،  املعادن، 

اأن  تن�صي  ول  ة، 
ّ
والطبيعي ة 

ّ
اخل�صبي واملفرو�صات  ة 

ّ
الرتابي

تنريي اجلل�صة باأ�صواء ال�صموع مع غروب ال�صم�س! 

@forktheconcept

@alinea@tellmemore_store



MAIN DISH

الّلحم المشوّي مع صلصة 
التزاتزيكي 

مكّونات �ضل�ضة اللّحم:

- ¼ كوب من زيت الزيتون.

- 3 مالعق �صغرية من الثوم املفروم.

- ملعقتان من املردقو�س الطازج املفروم. 

- ملعقة �صغرية من امللح.

- ¼ ملعقة �صغرية من الفلفل الأ�صود.

- ع�صري ليمونة متو�صّطة احلجم.

- 1 كلغ من �رصائح حلمة ال�صتيك ال�صميكة.

طريقة التح�ضري:

• قّطعي �رصيحة الّلحم اإىل قطع ل تتخّطى �صماكتها 
الـ2.5 �صم.

• اخلطي زيت الزيتون، الثوم، املردقو�س، 
امللح، الفلفل الأ�صود وع�صري الّليمون وحركيها 

داً. اأ�صيفي �رصائح الّلحم اإليها يف كي�س كبري 
ّ
جي

قابل للغلق.

 Chef Belal Al Habash
@chef_belal

Roman & Williams

• �صعي املزيج يف الثاّلجة على الأقّل ملّدة �صاعة 
ف�صل تركه ملّدة 24 �صاعة(.

ُ
)ي

 �رصائح 
ّ
• تخّل�صي من ال�صل�صلة الزائدة وقومي ب�صي

طة ملّدة 10 اإىل 12 دقيقة، اأو 
ّ
ال�صتيك على نار متو�ص

ة ملّدة 
ّ
�صعيها يف الفرن على حرارة 400 درجة مئوي

نيها باملردقو�س.
ّ
 زي

ّ
30 اإىل 40 دقيقة، ثم

مكّونات �ضل�ضة التزاتزيكي:

ة واملقّطعة 
ّ
ة متو�صّطة احلجم من اخليار املق�رص

ّ
- حب

مع ½ ملعقة �صغرية من امللح.

- كوبان من الّلنب البارد.

- 4 مالعق �صغرية من الثوم املفروم الناعم.

- 1/3 كوب من ال�صبت الطازج املفروم. 

- 1 و ½  ملعقة من ع�صري الّليمون الطازج.

- ½ ملعقة �صغرية من امللح.

- ¼ ملعقة �صغرية من الفلفل الأ�صود.

طريقة التح�ضري:

• وّزعي �رصائح اخليار ور�ّصيها بامللح على اجلانبني 
واتركيها ملّدة خم�س دقائق.

• لّفي �رصائح اخليار باملن�صفة واع�رصيها ل�صتخراج 
 �صعيها يف اخلاّلط.

ّ
ال�صوائل، ثم

نات ال�صل�صة املتبّقية اإىل اخلاّلط 
ّ
• اأ�صيفي مكو

حتى ي�صبح املزيج ناعمًا و�صعيه يف الثاّلجة ليربد 

قبل تقدميه.



PLANT-BASED
ة عن مائدتِك، تكونني 

ّ
من خالل ا�صتثناء املاأكولت وامل�صتّقات احليواني

من  تخلو  ل  ية، 
ّ
و�صح  Plant-Based ة 

ّ
رم�صاني مائدة  ح�رّصِت  قد 

مع  تتنا�صب  للبيئة  �صديقة  ل�صفرة  بالألوان.  واملليئة  ة 
ّ
ال�صهي الأطباق 

ة 
ّ
ة، اختاري ديكور مييل نحو اأك�ص�صوارات املنزل الطبيعي

ّ
اأطباقِك النباتي

والب�صيطة البعيدة عن التكّلف، امل�صنوعة من الأخ�صاب، الرافيا، الق�ّس... 

اإىل  يرمز  الذي  الأخ�رص  الّلون  اختاري  الألوان،  من  مل�صة  لإ�صافة 

ني �صفرتِك بالنبات والأزهار وابتعدي عن 
ّ
الطبيعة وال�صتدامة. كذلك، زي

التفا�صيل والأغرا�س املزخرفة التي ل تتما�صى مع ب�صاطة �صفرتِك.

@pomax_official

@bedbathandbeyond

@maisonetobjet

@tellmemore_store

SALAD



املقادير:

ة مق�رّصة ومقّطعة من البطاطا احللوة. 
ّ
- حب

- كوبان من الكرنب املفروم.

- باقة هليون مطبوخة.

- ¼ ملعقة �صغرية من الثوم.

- ½ ملعقة �صغرية من الريحان املجّفف.

ة من الّليمون.
ّ
- ع�صري ن�صف حب

- ½ كوب من فول ال�صويا الأخ�رص املطبوخ 

على البخار.

- كوب من الكينوا املطبوخة.

- ريحان طازج.

- م�صحوق الفلفل الأحمر.

- حبوب نابتة.

طريقة التح�ضري:

ة 
ّ
• �صعي قطع البطاطا على ورقة يف �صيني

�صة للخبز ور�ّصي عليها ع�صري الّليمون 
ّ

خم�ص

والريحان املجّفف.

• اأدخليها اإىل الفرن على حرارة 200 درجة 
ة ملّدة ترتاوح بني الـ25 و30 دقيقة، حتى 

ّ
مئوي

ة الّلون ومقرم�صة قلياًل.
ّ
ت�صبح ذهبي

نات يف وعاء 
ّ
• قومي بو�صع جميع املكو

ور�ّصي عليها احلبوب النابتة، الريحان الطازج 

والفلفل الأحمر.

سلطة الّليمون والحبق مع 
صلصة الّليمون والطحينة

 Lauren
@flora_and_vino 

SALAD

مقادير �ضل�ضة اللّيمون والطحينة:

- ¼ كوب طحينة.

- ¼ كوب من املياه. 

- ¼ كوب من ع�صري الّليمون.

- ملح الهيماليا.

- فلفل اأ�صود.

طريقة التح�ضري:

نات اإىل وعاء واخفقيها مع اإ�صافة 
ّ
• اأ�صيفي جميع املكو

املزيد من املياه بح�صب احلاجة.



MEDITERRANEAN
اأطباقًا  معه  يحمل  ط 

ّ
املتو�ص الأبي�س  البحر  مطبخ 

 اأن يكون من بني 
ّ
ة، فال بد

ّ
ة بالثمار البحري

ّ
طازجة وغني

خياراتِك ل�صفرة رم�صان. حني نتكّلم عن �صفرة باأ�صلوب 

هو  تفكرينا،  يراود  ما  ل 
ّ
اأو ط، 

ّ
املتو�ص الأبي�س  البحر 

الّلون الأزرق الذي يذّكرنا ببحر هذه املنطقة. اختاري 

نة 
ّ
اأواين اأو �صحونًا ت�صيف انتعا�صًا ل�صفرتِك كتلك املزي

تتناولني  وكاأّنِك  فت�صعرين  مثاًل،  الّليمون  بر�صومات 

الإفطار واأنِت يف مدينة �صقّلية.

Luisa Beccaria

Espelma

JJJJOUND X A.P.C

@forktheconcept @surlatable

 Lemon Vine Napkin
Rings potterybarn.com

@pomax_officialDior Maison

SOUP



MEDITERRANEAN

شوربة التورتيليني والخضار 
على الطريقة التوسكانّية

املقادير:

- ملعقة كبرية من زيت الزيتون.

.
ّ
 احلار

ّ
- ½ كيلو من حلم الديك الرومي

- ب�صلة كبرية مفرومة.

ات من اجلزر املفروم.
ّ
- 3 حب

ة مفرومة من الفلفل الأحمر اأو الأ�صفر.
ّ
- حب

 .Poblano ة مفرومة من فلفل
ّ
- حب

ة من الكو�صا املقّطعة اإىل �رصائح على 
ّ
- حب

�صكل هالل.

- ملعقة كبرية من الثوم املفروم.

- ملعقة �صغرية من كّل من الريحان املجّفف، 

املردقو�س والبقدون�س.

- ¼ ملعقة �صغرية من رقائق الفلفل الأحمر 

املطحون. 

.San Marzano 800 غ من طماطم -

- 1 لرت من مرق الدجاج القليل امللح.

- كوب من �صل�صة الطماطم.

- ملعقتان كبريتان من الطماطم املطحونة.

- كوبان من الطماطم املقّطعة.

- 500 غ من الفا�صوليا البي�صاء. 

- 600 غ من جبنة تورتيليني. 

- ½ كوب من الكرمية املكّثفة. 

- 140 غ من ال�صبانخ.

- ½ كوب من جبنة البارميزان املربو�صة الطازجة.

- ¼ كوب من كّل من البقدون�س الطازج، 

املردقو�س والريحان املفروم للتزيني.

- ملح وفلفل اأ�صود.

 Kim Peterson
@giveitsomethyme 

SOUP

طريقة التح�ضري:

طة واأ�صيفي 
ّ
• �صّخني زيت الزيتون على نار متو�ص

 �صعيها جانبًا.
ّ
الّلحم اإليه ملّدة 8 دقائق، ثم

• اأ�صيفي الب�صل واجلزر اإىل مرقة الّلحم، ثم امللح 
والفلفل واطبخيها ملّدة 5 دقائق.

• اأ�صيفي الفلفل والكو�صا اإىل ما �صبق واطبخي 
نات ملّدة 5 دقائق اأخرى.

ّ
املكو

• اأ�صيفي الثوم، الأع�صاب املجّففة ورقائق الفلفل 
الأحمر واطبخيها ملّدة دقيقة اأو اثنتني مع تقليبها 

با�صتمرار.

• اأ�صيفي طماطم San Marzano اإىل اخل�رصاوات.
• اأ�صيفي مرق الدجاج، �صل�صة الطماطم والطماطم 

نات حتى الغليان.
ّ
املطحونة واتركي املكو

• اأعيدي الّلحم اإىل املزيج واأ�صيفي الطماطم 
املفرومة، الفا�صوليا والتورتيليني واطبخيها حتى 

ة 5 دقائق..
ّ
تن�صج هذه الأخرية، اأي ملد

• على حرارة منخف�صة، اأ�صيفي الكرمية وال�صبانخ 
حتى تذبل.

• اأ�صيفي جبنة البارميزان، الأع�صاب الطازجة، امللح 
والفلفل بح�صب الرغبة وقّدمي الطبق.



 Prego’s مطعم
مقصد مثايل لعاشقات 

المطبخ اإليطايّل 
 Media Rotana ة يقع فندق

ّ
يف قلب مدينة دبي احليوي

خمتلف  ي 
ّ
تلب التي  املطاعم  من  جمموعة   

ّ
ي�صم الذي 

ات، من بينها مطعم 
ّ
ة عابرة للقار

ّ
الأذواق مبطابخ عاملي

�صيء  كّل  هنا،  الإيطايّل.  املطبخ  لعا�صقات   Prego’s
ة، بدءاً من الديكور 

ّ
ة اأ�صلي

ّ
اإيطالي م ليمنحِك جتربة 

ّ
م�صم

م 
ّ
. يقد

ّ
 الراقي الذي يحمل طابع البلد الأوروبي

ّ
الكال�صيكي

ة ال�صهرية وامل�صتوحاة 
ّ
هذا املطعم اأ�صهى الأطباق الإيطالي

من اإقليم تو�صكانا واملح�رّصة باإتقاٍن و�صغف للمحافظة 

راقية،  فقط  لي�صت  الطعام  جتربة   .
ّ
الأ�صلي طعمها  على 

 ،Prego’s مطعم  يف  جلو�صِك  اأثناء  لأّنه  ة، 
ّ
م�صلي بل 

عينيِك  اأمام  يح�رّصون   
ّ
وهم الطهاة  بروؤية  �صت�صتمتعني 

ة 
ّ
ال�صهي البا�صتا  املقرم�صة،  كالبيتزا  الأطباق،  اأ�صهى 

الطريقة  على  احلطب  فرن  يف   
ّ
املطهي الطازج  واخلبز 

ة بوجبة 
ّ

م املطعم اأي�صًا قائمة طعام خا�ص
ّ
ة. يقد

ّ
التقليدي

تن�صى!  ل  لتجربة  ة 
ّ
غني اأطباق  على  ترتكز   Brunch

والآن، هل ترغبني بتناول البيتزا؟

اإعداد: جووي غ�صطني



تجربة تذّوق فريدة 
ألشهى أطباق 
الشرق األقصى!

 
ّ
املايل دبي  مركز  يف  اأبوابه   Shanghai ME مطعم  فتح 

باأجوائه  لينقلِك  املا�صي،  نوفمرب  �صهر  اأواخر  يف   
ّ
العاملي

اإىل مدينة �صانغهاي يف جتربة فريدة من نوعها.  ال�صاحرة 

ة، مع تقدميه لألّذ واأ�صهى 
ّ
تغمر هذا املكان روح الثقافة ال�صيني

ة حتافظ 
ّ
ة �رصقي

ّ
 قائمة الطعام اأطباقًا اآ�صيوي

ّ
املاأكولت. ت�صم

 من خالل الدّقة يف النكهة والرتكيبة التي 
ّ
على الطعم الأ�صلي

 .
ّ

مة بقالب ع�رصي
ّ
 مئات ال�صنوات، لكّنها مقد

ّ
تبلورت على مر

 
ّ

من بني الأطباق التي ي�صتهر بها هذا املطعم، البّط امل�صوي

املح�رّص  اجلمربي  ة، 
ّ
ال�صيني كانتون  مقاطعة  طريقة  على 

على طريقة �صي�صوان، اإىل جانب فطائر الدمي �صوم باختالف 

تبحثني  كنِت  اإْن  وال�صا�صيمي.  ال�صو�صي  الباو،  اأنواعها، خبز 

ي مطعم 
ّ
ّ لتناول الغداء مع زمالء العمل، �صيلب

عن مكان مثايل

�صة ل�صاعات 
ّ

Shanghai ME طلبِك بف�صل القائمة املخ�ص
"دمي  قائمة  اأو  اأطباق  ثالثة  من  تتاأّلف  والتي  العمل  غداء 

ة بالنكهات. اق�صي 
ّ
�صام" املليئة بالوجبات اخلفيفة والغني

اأم�صية جميلة واأنِت حماطة بتفا�صيل م�صتوحاة من اأ�صلوب 

ة ملدينة �صنغهاي يف 
ّ
اآرت ديكو التي تنقلِك اإىل احلقبة الذهبي

 Michele 
ّ
 الإيطايل

ّ
م املعماري

ّ
ات، وّقعها امل�صم

ّ
الثالثيني

�صتكونني  ال�رصفة،  على  اجللو�س  اخرتِت  اإذا  ا 
ّ
اأم  .Bonan

ت�صفي  التي  البوغنفيلية  ونبتة  اخليزران  باأ�صجار  حماطة 

زاً.
ّ
ًا ممي

ّ
اً ا�صتوائي

ّ
على املكان جو

اإعداد: جووي غ�صطني

Shanghai ME مطعم



تاأّلقي في كّل منا�صباتِك ودعوات الإفطار في �صهر رم�صان مع حقيبة 

Serpenti Diamond Blast بالجلد الأبي�س الفاخر والمزخرفة 
ة 

ّ
ن براأ�س الأفعى ال�صهير وال�صل�صة المعدني

ّ
بتاأثير المراآة. القفل المزي

الحقيبة  لهذه  ال�صغير  الحجم  فيما   ،
ّ
النحا�صي بالبالديوم  ان 

ّ
مطلي

يجعلها منا�صبة في النهار والّليل. اعك�صي اأناقتِك بها!

BVLGARI
Serpenti Diamond Blast Bag




