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ما  لكن  نف�سِك!  تقطعينها على  يبد�أ مع وعود جديدة  عام جديد 

ر�أيِك �أن تنطلقي نحو 2020 من مبد�أ �أّن �لوعود ال تنا�سب �لعقد 

ر 
ّ
تتغي �ل�سنو�ت  �الإطالق!  على  روعة  �الأكثر  �الأمر  وهذ�  �لجديد، 

�لعمل،  تغيير  �لوزن،  خ�سارة  نف�سها،  �الأهد�ف  تبقى  و�أحيانًا 

تدّق  �لتي  �لّلحظة  فتلك   ...
ّ
�لحب في  �لوقوع  �لريا�سة،  ممار�سة 

�سوى  لي�ست  جديد،  عام  بدء  لتعلن  �لّليل  منت�سف  �ل�ساعة  فيها 

ام قديمة ن�ستكمل وجودنا فيها. 
ّ
تذكير ببد�ية تو�ريخ جديدة الأي

رت �أن �أترك �لوعود جانبًا و�أرّكز على قاعدة و�حدة، 
ّ
هذ� �لعام، قر

 Restartة و
ّ
�ل�سلبي ري م�ساعرِك 

ّ
Release حر لي، 

ّ
Accept تقب

خ�سو�سًا  وتحّدياتها،  بجمالها  �لحياة  لي 
ّ
تقب جديد!  من  �إبدئي 

�لما�سي،  �ل�سعور بالذنب، من  ري من 
ّ
ما ال يمكنِك تغييره. تحر

ة 
ّ
عاطفي قيود  دون  ة 

ّ
�لحري �ختبري  �لمجهول...  من  �لخوف  من 

�سنة.  �أو  �سهر  يوم،  بعد  توؤّثر عليِك  لن  ة 
ّ
بم�ساكل حياتي و�لتعّلق 

�أخير�ً، �إبدئي من جديد. تملكين 365 فر�سة للقيام بذلك! �إبدئي 

نف�سِك   
ّ
بحب لكن   ،

ّ
�لحب في  قعي  �أحالمِك،  طاردي  �ل�سفر،  من 

، �أدخلي 
ّ
ته، هي �الأهم

ّ
ي بج�سمِك، لي�س ب�سكله، بل ب�سح

ّ
اًل، �هتم

ّ
�أو

هذ�  في  عي�سي  كبير�ً،  فرقًا  تحدث  حياتِك  �إلى  ب�سيطة  عاد�ت 

�لعالم ولي�س د�خل �أفكارِك، �بت�سمي و��سحكي قدر ما ت�ستطعين 

�لنجاح  �نتزعي  باإنجاز�تِك،  �حتفلي  �الأمور،  �أ�سخف  على  حتى 

ممتّنة  فلتكوني   ،
ّ
و�الأهم بحقوقِك...  وطالبي  �سعبًا  كان  مهما 

لكّل ما تقّدم لِك �لحياة في عناوينها �لعري�سة �أو بين �سطورها 

 �مر�أة عامًا �سعيد�ً، الأّننا 
ّ

�لمبهمة. هذ� �لعام، لن �أتمّنى لِك �أو الأي

�أن نكون  �أف�سل، بل  �أتمّنى عامًا  �ل�سعادة، ولن  نحن من ن�سنع 

�أف�سل ن�سخة عن �أنف�سنا �أو �أقّله، ما نطمح الأنف�سنا باأن تكون!

EDITOR'S
L e t t e r

Accept, Release & Restart!

نائبة مديرة �لتحرير
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 هل تتذّكرين أبرز الّلحظات التي طبعت عام 2019 في الموضة، الجمال والسوشيال 
ميديا؟ قومي بهذا االختبار المسلّي واكتشفي النتيجة في الصفحات من 20 إلى 41.

ماذا تتذّكرين من 
أبرز أحداث 2019؟

من هي النجمة التي سارت في عرض Versace لربيع 2020؟

أّي مصّمم أزياء عالمّي توفي في العام 2019؟

أّية منطقة في السعودّية سيقام مهرجان  في 
Coachella العالمّي ألّول مّرة؟

أّية صورة كانت األكثر إعجابًا 

على إنستقرام لعام 2019؟

Beyoncé

 Azzedine
Alaïa

الدرعّية

jenniferaniston

JennifeR
Lopez

 Hervé L.
Leroux

العال

kylieJenner

 Kim
Kardashian

 Karl
Lagerfeld

الرياض

world_record_egg

QUIZ

@

@

@



من هي شخصّية العام 2019 بحسب مجّلة Time؟

 Donald
Trump

 Greta
Thunberg

 Meghan
Markle

أّي تدّرج كان لون العام 2019 بحسب شركة Pantone؟

 Living
Coral

Classic Blue Marsala

من هي العارضة التي حصدت لقب "عارضة أزياء العام" 
في حفل British Fashion Awards؟

 Winnie
Harlow

Kaia Gerber Adut Akech

أّية دار أزياء تعاونت معها H&M في العام 2019؟

Erdem  Giambattista
Valli

Moschino

إكتشفي اإلجابات الصحيحة والنتيجة التي حصلِت عليها 
في تحقيق حصاد 2019 من صفحة 20 إلى صفحة 41!

أّية Jennifer حصدت مليون 
متابع خالل 5 ساعات من 
انضمامها إلى إنستقرام؟

 Jennifer
Garner

 Jennifer
Aniston

 Jennifer
Lawrence

كم دولة بات بإمكان 
مواطنيها زيارة المملكة 
العربّية السعودّية دون 

تأشيرة دخول؟

61

35

49
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قميص ومعطف كالهما 
 Maison Rabih من

 Awake تّنورة من ،Kayrouz
 Another موجودة لدى

 Avenue حذاء من ،Store
Des Rêves،  خواتم 

من Repossi وأقراط من 
Lalaounis موجودة لدى 

Sylvie Saliba
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Mandy Merheb :مديرة الن�رش – MSeif :ت�صوير

 Rania Khoury :اإدارة الإنتاج – Dima Farhat :تن�صيق 

Moe Rida :ماكياج وت�صفيف �صعر - Melanie Matar :م�صاعدة تن�صيق اأزياء

 Maison قميص من
Rabih Kayrouz، خواتم 
من Repossi وأقراط 
من Lalaounis موجودة 
Sylvie Saliba لدى
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 Rotate فستان من
موجود لدى 

Another Store
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سترة وسروال من  
Harithand، أقراط من 
Djula موجودة لدى 
Sylvie Saliba وحذاء من 
Avenue Des Rêves



JAMALOUKI.NET

معطف وسروال من 
Madiyah Al Sharqi، أقراط 

من Vhernier وخاتم من 
Repossi موجودة لدى 

Sylvie Saliba
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 Hussein سترة من
Bazaza،  معطف من  
 Sea وسروال من Stand
New York موجودان لدى 
Another Store وحذاء من 
Avenue Des Rêves
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INTERVIEW

حوار: نور عرموين

M a r i e - L o u  N a h h a s

الصحّية،  الرعاية  مجال  في  الدراسة  من  سنوات  بعد 
دومًا  تملكين  هل  التمثيل.  وبدأِت  شيء  كّل  تركِت 

الجرأة للقيام بتغييرات جذرّية في حياتِك؟
القرارت،  اّتخاذ مثل هذه  ال�سهل فيه  لي�س من  ت يف جمتمع 

ّ
تربي لقد 

اإىل  عائلتي  مع  هاجرت  اأن  بعد  اجلراأة   
ّ

لدي يكون  اأن  تعّلمت  لكّنني 

حياتنا.  يف   
ّ

جذري بتغيري  وقمنا  �سنة  الـ18  بعمر   
ُ
وكنت اأمريكا 

ة، مل اأكن قادرة �سوى على القيام بهذه 
ّ
عندما اأنهيت درا�ستي اجلامعي

اأّنها  ف�سعرت  ال�سغر،  منذ  �سغفي  دومًا  كان  التمثيل  لأّن  املخاطرة، 

 يف حياتي واكت�ساف النتيجة!
ّ
ة للم�سي

ّ
خطوة �رضوري

لَم لم تقّرري منذ البداية دراسة التمثيل؟
ة خ�سو�سًا اأّنني الكربى 

ّ
 بامل�سوؤولي

ُ
 بعد اأن هاجرت مع عائلتي، �سعرت

 
ّ

ن يل ال�ستقرار املادي
ّ
بني اأخوتي،  لتاأمني نف�سي ومزاولة مهنة توؤم

ة، لهذا انتظرت وقتًا 
ّ
ومتّكنني من دعم اأهلي. الفّن لي�س مبهنة م�ستقر

اأطول قبل اّتخاذ قراري. 

ماذا كان رّد فعل عائلتِك، هل قاموا بتأييد قرارِك أم 
العكس؟

الذي  اليوم  �سياأتي  لهما  قلت  لكّنني  البداية،  يف  كثرياً  الأمر  يتقبال  مل 

، وبالفعل هذا ما ح�سل، والآن اأ�سبحا داعمان يل للغاية.
ّ
تفتخران فيه بي

التمثيل، هل كونِك تحملين جنسّية عربّية  في مجال 
يساعدِك أم يسجنِك في خانة معّينة؟

ة، لكّنني 
ّ
كال الأمران ممكنان، هناك اأدوار ل تالئمني كوين امراأة عربي

ا�ستخدام  عرب  به،  يرغب  دور   
ّ

باأي القيام  على  قادر  املمّثل  اأّن  اأوؤمن 

 للتف�سري عن 
ّ
ة اأ�سطر

ّ
الّلغات، �سقل موهبته وحت�سني اأدائه. كوين عربي

اأو  بلدان  من  القادمات  للممّثالت  خالفًا  الأحيان  معظم  يف  ثقافتي 

ثقافات اأخرى معروفة اأكرث.

تشّق  عربّية  كامرأة  واجهِتها  التي  الصعوبات  هي  ما 
طريقها في المجتمع الغربّي؟

لو�س  اأو  نيويورك  اأو�ساط  يف  معروفة  ة 
ّ
اأمريكي عائلة  يف  اأولد  مل  اأنا 

تلعب  جمال  خو�س  يف  اأرغب  حني  يف  اأحداً،  اأعرف  ول  اأجنلو�س 

ًا فيه، وهذا اأكرث ما يقف يف طريقي 
ّ
ة دوراً اأ�سا�سي

ّ
العالقات الجتماعي

الأمر  هذا  لكّن  اأحد،  م�ساعدة  دون  بنف�سي  طريقي  �سّق   
ّ
علي اأحيانًا. 

ة اأي�سًا.
ّ
مينحني القو

"قلت لوالدّي سيأتي 
اليوم الذي تفتخران 

فيه بّي، وبالفعل هذا 
ما حصل!"

التحّدث  عند  البال  في  يخطر  ما  أّول  مغاِمرة، 
لبنانّية  شاّبة   .Marie-Lou Nahhas الممّثلة  مع 
في  حلمها  لتطارد  وراءها  شيء  كّل  تركت 
بطموحها  فقط  متسّلحة  أميركا،  في  التمثيل 
دون  الحواجز  خرقت  القوّي،  واندفاعها 
ما  أّن  مثبتة  العربّية،  هوّيتها  على  المساومة 
الواقع  في  هو  ضعف،  نقاط  البعض  يعتبره 
القّوة بالنسبة إليها. شغفها حملها إلى أماكن 
 Orange بعيدة، لتشارك في المسلسل العالمّي
"جمالِك"  استوديو  من   .Is The New Black
خالل  المقابلة  هذه   Marie-Lou من  استرقنا 

تصويرها غالف العدد. 



سترة من  Harithand، أقراط 
من Djula وخواتم من 
Repossi موجودة 
Sylvie Saliba لدى
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حّدثينا عن تجربتِك كناشطة إنسانّية، القضايا التي 
تهتّمين بها وعن دورِك في دعم المرأة؟

تغيري  ا�ستخدامه يف حماولة  عليه  ان�سان �سوت يجب  لكّل  اأّن  اأوؤمن  اأنا 

املجتمع نحو الأف�سل، خ�سو�سًا واأّننا نعي�ش يف ع�رص التكنولوجيا حيث 

تتوّفر كّل الو�سائل لإي�سال �سوتنا والتعبري عن راأينا. اأتعاون مع منّظمة 

اأ�سافر اإىل مناطق حمرومة وفقرية من حول العامل  الأمم املّتحدة، حيث 

. اأعمل 
ّ
ة لي�ست معروفة يف العامل الغربي

ّ
لت�سليط ال�سوء على ق�سايا ن�سائي

تي ليحاربن بدورهّن 
ّ
مع فتيات �سغريات ل ميلكن �سوتًا فاأنقل لهّن قو

للح�سول على حقوقهّن وي�سبحن هّن اأي�سًا نا�سطات يف املجتمع.

متى شعرِت بخلل في الثقة بالّنفس أومعاناة نفسّية 
عشِتها وما هي أسباب قلقِك اليوم؟

التي  ات 
ّ
ال�سخ�سي القيام بذلك عرب  ل  واأف�سّ التكّلم عن نف�سي  اأجيد  اأنا ل 

دها. اأفّكر بامل�ستقبل اأكرث من الّلزم، الأحداث التي ميكن اأن تطراأ اأو 
ّ
اأج�س

خ�سارتي لأ�سخا�ش عزيزين على قلبي، هي م�سدر قلق دائم بالن�سبة اإيّل!

هل أنِت لبنانّية أم أميركّية؟
.
ّ
 والغربي

ّ
ة، عملي هو مزيج بني العامل ال�رصقي

ّ
ة - اأمريكي

ّ
اأنا لبناني

الممّثل أو الممّثلة التي تحلمين بمشاركته بطولة 
فيلم؟

.Rami Malek املمّثل

ترين نفسِك على السّجادة الحمراء؟
طبعًا!

Orange Is حّدثينا عن تجربتِك في مسلسل
...The New Black 

زمن  منذ  معهم  للعمل  واأطمح  اأحرتمهم  ممّثلني  مع  العمل  من  متّكنت 

طويل. التجربة كانت رائعة، لكّن املرحلة التي اأتت بعد ذلك كانت اأجمل 

الأمر،  يف  ما  اأف�سل  امل�سل�سل.  يف  دوري  ح�سده  الذي  التفاعل  بف�سل 

!
ّ
ة يف م�سل�سل عاملي

ّ
اأّنني متّكنت من متثيل دور امراأة عربي

ماذا تغّير بعد ذلك؟
عامل  يف  والدخول  اأجنلو�ش  لو�ش  اإىل  للذهاب  الفر�سة   

ّ
لدي اأ�سبح 

ة 
ّ
ال�سينما، بف�سل الأ�سخا�ش الذين �ساهدوا امل�سل�سل واأعجبوا بال�سخ�سي

يتها. اليوم اأعمل اأي�سًا للمدافعة عن حقوق املراأة، لأّنني اأحمل 
ّ
اأد التي 

ات 
ّ
معي احلياة التي ع�ستها قبل الهجرة اإىل اأمريكا، فنحن كن�ساء عربي

 جمموعة اأكرب من 
ّ

ن�سعر باخلجل يف التعبري عن اأنف�سنا، كما اأ�سبح لدي

الأ�سخا�ش اأتوا�سل معهم على ال�سو�سيال ميديا.

ما هي نقاط قّوتِك في التمثيل برأيِك؟
جت�سيد  اأريد  عندما  لذا  حياتنا،  يف  املا�سي  اأعباء  معنا  نحمل  نحن 

ة، اأفهمها واأدر�ش موقعها يف املجتمع، فت�سبح جزءاً مّني كاأّنها 
ّ
�سخ�سي

اإىل  ت�رصي يف دمي واأغو�ش فيها لأعك�ش كّل �سيء عنها، من ال�سوت 

دها يف 
ّ
ة التي اأج�س

ّ
ف وحركات اجل�سد... عندما اأفهم دور ال�سخ�سي

ّ
الت�رص

ة اأ�سعر بها واأقوم بتج�سيدها من قلبي.
ّ

الق�س

ماذا عن مشاريعِك المستقبلّية؟
يف  بافتتاحها  �ساأقوم  ة 

ّ
م�رصحي اأكتب  ًا 

ّ
حالي ال�سينما،  اإىل  بالإ�سافة 

مدينة نيويورك. كما �ساأكمل م�سريتي مع منّظمة الأمم املّتحدة للدفاع 

�ش له.
ّ
عن حقوق املراأة والعنف الذي تتعر

ما هي األمور التي ترفضين التنازل عنها للحصول على 
دور أحالمِك؟

اأرف�ش اأن اأتنازل عن نف�سي! ل اأخ�رص نف�سي واملبادىء التي اأوؤمن بها 

ول اأ�ساوم على الأمور التي ت�سعرين بال�سعادة.

ما هو دور أحالمِك؟
دور يرتكز على حدث من املا�سي. 

"علّي شّق طريقي 
بنفسي دون 

مساعدة أحد، لكّن 
هذا األمر يمنحني 

القّوة أيضًا".
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 Rotate فستان من
موجود لدى 
Another Store
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اإعداد: نور عرموين – رميي حرب

تركت  انطباعه علينا! أحداث مدوّية  يترك  يوٌم من دون خبر  بينها  يمّر  2019 لم  العام  365 يومًا في 
والبيئة،  ميديا  السوشيال  والجمال،  الموضة  عالم  على  الجديد  العقد  قبل  األخير  العام  في  تأثيرها 
فكان عام مليء بالتناقضات المتطّرفة التي تأرجحت بين خسائر وإنجازات كبيرة ال يمكن نسيانها. من 
وفاة وجوه أيقونّية وإفالس العديد من دور األزياء إلى تمركز دبي كعاصمة جديدة للموضة، وصواًل إلى 
استكمال مسيرة السعودّية في االزدهار وتمكين المرأة... تذّكري معنا أبرز الّلحظات التي طبعت عام 

2019 في هذا التحقيق.

هذا ما سنتذّكره!
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ة، Jennifer Lopez فاجاأت اجلميع 
ّ
يف حلظة اأيقوني

Versace ملجموعة  ة عر�ش 
ّ

عند ظهورها على من�س

ربيع 2020، بن�سخة جديدة من ف�ستانها الأخ�رص الذي 

الع�رصين  للذكرى  تكرميًا  وذلك   ،2000 عام  اعتمدته 

لبتكار طبعة Jungle التي ا�ستهرت بها الدار. 

Fashion

لون  كان   ،
ّ

احليوي املرجايّن  الّلون  اأو   "Living Coral"
ج املليء 

ّ
العام 2019 بح�سب �رصكة Pantone. هذا التدر

ة كما يّدل ا�سمه، يعك�ش ال�سعادة، الأمل والتفاوؤل!
ّ
باحليوي
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 Victoria’s Secret مللئكة  وداعًا  قلنا   2019 عام 

ة 
ّ
رت العلمة التجاري

ّ
وكّل الربيق الذي حملنه معهْن! قر

اإلغاء  ة جديدة 
ّ
ت�سويقي ة 

ّ
ا�سرتاتيجي لتبّني  �سمن خّطتها 

 الذي بداأ منذ العام 2001.
ّ

عر�سها ال�سنوي

دبي  يف  وحتديداً  الأو�سط،  ال�رصق  يف  الأوىل  ة 
ّ
للمر

لربيع  الراقية  للخياطة  جمموعتها   Dior دار  عر�ست 

جمع  ال�سريك،  من  م�ستوحى   
ّ
ا�ستثنائي عر�ش   .2019

ة، كما تخّللته 15 
ّ
ة والعاملي

ّ
اأبرز جنمات املو�سة املحلي

.
ّ
ي�سًا ملنطقة اخلليج العربي

ّ
مت خ�س

ّ
م

ُ
ة �س

ّ
قطعة ح�رصي

دبي وجهة للموضة

!Victoria’s Secret وداعًا مالئكة

Versace في عرض JLo
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 Christian Dior: Designer معر�ش 

يف  زيارة  الأكرث  اأ�سبح   of Dreams
 Victoria & Albert متحف  تاريخ 

اأكرث  اإىل  زائريه  عدد  و�سل  لندن.  يف 

الرقم  بذلك  متخطيًا  زائر،  األف   594 من 

له معر�ش 
ّ
و�سج �سبق  الذي كان   

ّ
القيا�سي

 Alexander McQueen: Savage
Beauty عام 2015 مع 100 األف زائر.

 Zachary E. م
ّ
�سها امل�سم

ّ
دار Zac Posen التي اأ�س

توّفر  عدم  ب�سبب  اأبوابها  اأغلقت   2001 عام   Posen
لت�ساميم  �سي�ستاق  املو�سة  عامل  لها.  م�ستثمر   

ّ
اأي

على  النجمات  لدى  لة  مف�سّ كانت  التي  املبهرة  الدار 

ادة احلمراء!
ّ
ال�سج جمموعتها  اأطلقت   Giorgio Armani دار 

    Haute الراقية  للمجوهرات  الأوىل 

 Joaillerie Giorgio Armani Privé
 20 قطعة من املجوهرات 

ّ
ت حوايل

ّ
التي �سم

عة بالأحجار الكرمية باألوان الأبي�ش، 
ّ

املر�س

الأحمر والأزرق امل�ستوحاة من جمموعة الدار 

للخياطة الراقية لربيع 2019.

تفوز   Adut Akech ة 
ّ
ال�سوداني العار�سة 

حفل  يف  العام"  اأزياء  "عار�سة  بلقب 

متفوّقة   ،British Fashion Awards
العار�ستني  مثل  اأخريات،  ات 

ّ
مر�سح على 

 .Winnie Harlowو Kaia Gerber

Dior Exhibition

معرض  Dior يسّجل 
رقمًا قياسّيًا

مجموعة المجوهرات األولى

دار Zac Posen تقفل أبوابها

Giorgio Armani م ّ
امل�سم
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عام  املو�سة  العامل  يف  اأيقويّن  وجه  العامل  وّدع 

Karl Lagerfeld عن  م 
ّ
امل�سم وفاة  مع   2019

م الذي �سغل من�سب 
ّ
عمر يناهز الـ85 �سنة. امل�سم

 Fendiو  Chanel  
ّ

داري يف   
ّ
الإبداعي املدير 

اإبداعات واإبتكارات خالدة يف الأزياء  ترك وراءه 

رّدات  وفاته  خرب  واأثار  الفوتوغرايف،  والت�سوير 

من  خ�سو�سًا  ميديا  ال�سو�سيال  على  كثرية  فعل 

اأيها  وداعًا  له.  بات 
ّ
املقر الأزياء  عار�سات  اأ�سهر 

املبدع �سن�ستاق للم�ستَك اخللبة دوماً!                                                                    

ب�سور  ا�ستهر  الذي   Peter Lindbergh
عن  العامل  هذا  عن  رحل  والأ�سود،  الأبي�ش 

لإظهار جمال  ه 
ّ
بحب ا�ستهر  �سنة.  الـ74  عمر 

املراأة التي تقف اأمام عد�سته من دون تعديل 

ة 
ّ
الأيقوني ال�سورة  وراء  كان  كما  �سوائبها 

ات.
ّ
لل�سوبر موديلز يف حقبة الت�سعيني

                                                                                                             

عمر  Emmanuel Ungaro عن  م 
ّ
امل�سم تويف 

بني  الأنيق  ومزجه  بالألوان  املبهر  �سغفه  الـ86. 

ة جعلت منه واحد من 
ّ

النقو�ش، �سّكل ب�سمة خا�س

ني يف عامل الأزياء.
ّ
مني الأيقوني

ّ
اأكرث امل�سم

Karl Lagerfeld المصّمم

19/2/2019

3/9/2019

22/12/2019

 Emmanuel Ungaro المصّمم

Peter Lindbergh المصّور
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من  وكانوا  العرب  الأزياء  مي 
ّ
م�سم اأ�سماء  ملعت 

اعتمدن  اللواتي  ات 
ّ
العاملي النجمات  لدى  لني  املف�سّ

وخارجها.  احلمراء  ادة 
ّ
ال�سج على  ت�ساميمهم 

علمة  مثل  جناحها،  اأثبتت  جديدة  ة 
ّ
جتاري علمات 

امللكة  التي كانت خيار   Boyfriend The Brand
رانيا وعلمة Amina Muaddi التي باتت اأحذيتها 

النجمة  ا 
ّ
اأم العام.  خلل  رواجًا  الأكرث  بني  من 

Jennifer Lopez، فقد جلاأت للعديد من دور الأزياء 
احلمراء،  ادة 

ّ
ال�سج وعلى  حفلتها  خلل  ة 

ّ
العربي

ة 
ّ
زة كانت عندما اختارت اأن تعتمد للمر

ّ
والّلحظة املمي

 Nagwa ة 
ّ
مة امل�رصي

ّ
اأزياء من توقيع امل�سم الأوىل 

Zahran خلل حفلها يف القاهرة.

حصاد 2019

Olivia CulpoEmily RatajkowskiAshley Graham

النجمات ينتعلن أحذية  
Andrea Wazen من

الملكة رانيا في قميص  
 Boyfriend the Brand من
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Toni Braxton

النجمات ينتعلن أحذية  
Amina Muaddi من

Jennifer Lopez في تصميم  
Nagwa Zahran من

النجمات في فساتين  
 Rami Kadi Maison de Couture من

النجمات في تصاميم  
La bourjoisie من

Rihanna Rosie Huntington-Whiteley

Sofia Richie

Kendall Jenner

Adriana Lima

Kendall JennerGigi hadid
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�سهد هذا العام على حفلت زفاف مبهرة رافقتها ف�ساتني زفاف اأكرث 

اإبهاراً! اأبرزها حفل زفاف اإيلي �سعب جونيور وكري�ستينا مراد الذي 

م 
ّ
 من توقيع امل�سم

ّ
ام. اأطّلت العرو�ش بف�ستاٍن اأ�سطوري

ّ
امتّد على 3 اأي

Elie Saab، مّت تر�سيعه بالكامل باحلبيبات الّلمعة، وطرحة طويلة 
ا�ستبدلت  الزفاف، فقد  الذي تلى مرا�سم  ا للحفل 

ّ
اأم الأنفا�ش.  خطفت 

ل 
ّ
 ل يقّل روعة عن الأو

ّ
العرو�ش ف�ستانها الأبي�ش بف�ستاٍن اآخر ذهبي

 بريقًا.
ّ
م نف�سه جعلها ت�سع

ّ
من توقيع امل�سم

 Justin Bieberو  Hailey Baldwin  
ّ
الثنائي عقد 

قرانهما يف حفل زفاٍف �سخم �سّكل حديث ال�سو�سيال 

واملتابعون  املعجبون  انتظره  مرتقبًا  وحدثًا  ميديا 

علمة  من  زفاف  ف�ستان  العرو�ش  اختارت  لهما. 

نت 
ّ
ز بالطرحة الطويلة التي ت�سم

ّ
Off-White، متي

"حتى  اأو    "Till Death Do Us Part" تعبري  

قنا املوت".
ّ
يفر

Eliekika#
حفل زفاف إيلي صعب جونيور وكريستينا مراد

Justin Bieberو Hailey Baldwin زفاف

19/7/2019

30/9/2019
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يف  األفة  والأكرث  ة 
ّ
الأيقوني  Beetle ارة 

ّ
�سي

النجمات  باملو�سة،  ارتبطت  التي  العامل 

�رصكة  رت 
ّ
قر ة 

ّ
الكل�سيكي والأفلم 

Volkswagen التوّقف عن اإنتاجها بعد 80 
عام على ظهورها واإعادة ت�سميمها، ليتنطفاأ 

ارات!
ّ
بذلك تاريخ كامل يف عامل ال�سي

 51% باعت   Kylie Jenner
 Kylie ة 

ّ
التجاري من علمتها 

 600 مقابل   Cosmetics
ل�سالح   

ّ
اأمريكي دولر  مليون 

�رصكة Coty التي متلك علمة  

CoverGirl للمكياج.

ات ال�ستحواذ يف جتارة 
ّ
يف واحدة من اأكرب عملي

 LVMH جمموعة  قامت  الفاخرة  التجزئة 

للمجوهرات   Tiffany & Co. علمة  ب�رصاء 

!
ّ
الراقية مقابل 16.2 مليار دولر اأمريكي

�رصكة  على  ا�ستحوذ   Farfetch  
ّ
الإلكرتوين ق 

ّ
الت�سو موقع 

الرتخي�ش  متلك  بدورها  التي   New Guards Group
 675 ة ب�سفقة بلغت قيمتها 

ّ
التجاري  Off-White لعلمة 

�سها 
ّ
اأ�س التي   Off-White اأّن  يذكر   .

ّ
اأمريكي دولر  مليون 

من  بالرغم  اإدارته  حتت  �ستّظل   Virgil Abloh م 
ّ
امل�سم

الدمج بني ال�رصكتني.

Off-White استحوذ على Farfetch

#

 Barneys New الفخمة  املتاجر  �سل�سلة 

York اأعلنت عن اإفل�سها وعر�ست �رصكتها 
للبيع، كما جلاأت اإىل اإقفال معظم متاجرها 

يف مدن، مثل �سيكاغو، ل�ش فيغا�ش و�سياتل.   

Barneys New York أعلنت إفالسها

Tiffany & Co. اشترت عالمة LVMH مجموعة

Kylie Jenner حّصة 
من شركتها 
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والعلمات  الأزياء  دور  بني  التعاون 

جمموعات  لإنتاج  النجمات  اأو  ة 
ّ
التجاري

الأمر   .2019 العام  يف  اأوجه  بلغ  ة 
ّ

خا�س

م 
ّ
فامل�سم امللب�ش،  على  يقت�رص  مل 

�رصكة  مع  تعاون   Virgil Abloh املبدع 

IKEA للأثاث املنزيّل ليقّدم جمموعة من 
ة.

ّ
اأك�س�سوارات املنزل بلم�سته اخلا�س

Giambattista Valli x HM
Tommy Hilfiger x Zendaya

Dior x Rimowa
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 Puma x Balmain with
Cara Delevingne

J.W Anderson x Converse

 Reebok x
Victoria Beckham

Virgil Abloh x IKEA

Prada x Adidas
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2000 غالون من املياه ي�ستهلك اإنتاج �رصوال 
اأعلنت علمة  واحد من اجلينز! يف هذا الإطار 

�سة باإنتاج الدنيم عن خّطتها 
ّ

Levi’s املتخ�س
م�سانعها  يف  املياه  ا�ستهلك  ة 

ّ
كمي لتقلي�ش 

ًا من هدرها مع حلول عام 2025.
ّ
واحلّد كلي

 Capsule جمموعة   Burberry دار  اأطلقت 

من  م�ستدام  نوع   Econylالـ من  م�سنوعة 

خيوط  با�ستخدام  الت�ساميم  اإنتاج  مّت  النايلون. 

�سباك ال�سيد وبقايا الأقم�سة التي مّت جتديدها.

ودور  �رصكات  واأكرب   
ّ
اأهم عن  م�سوؤوًل   32

 G7 ة 
ّ
قم يف  يجتمعون  العامل  يف  الأزياء 

املخّططات  من  عدداً  رون 
ّ
ويقر فرن�سا  يف 

الأزياء  �سناعة  جلعل  الهادفة  والإجراءات 

رف بـ"ميثاق املو�سة". 
ُ
اكرث ا�ستدامة اأو ما ع

ة، 
ّ
جتاري علمة   150 التحالف  هذا  جمع 

 Gucci ،Stella McCartney بينها  من 

...Adidas ،H&M

ميثاق الموضة

Levi’s تتعهد بوقف هدر المياه

François-Henri Pinautو Emmanuel Macron 
ّ
الرئي�ش الفرن�سي
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ة يف العام 2019 عن مبادرة 
ّ
اأعلنت دار Ralph Lauren الأمريكي

ة 
ّ
Design The Change التي تهدف اإىل الّلجوء اإىل مواّد اأولي

 ،2020 العام  يف  ا 
ّ
اأم  .2025 العام  يف   100% بن�سبة  م�ستدامة 

�ستقوم بتدريب فرق عملها كاّفة على تطبيق مبادىء ال�ستدامة 

بدءاً من الت�سميم، و�سوًل اإىل التجارة.

دار Chanel اأكملت �سعيها يف و�سع خطط 

خلل  من  البيئة  حلماية  ات 
ّ
وا�سرتاتيجي

لإنتاج  تكنولوجيا  �رصكة  يف  ا�ستثمارها 

قما�ش احلرير بطريقة �سديقة للبيئة!

Chanel تستثمر بمبدأ االستدامة

مبادرة لحماية البيئة
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 colored
suits

Bucket Hats

Tiny bags

Fleece

خ�سو�سًا  املو�سة،  �سيحات  على  �سيطرت  ات 
ّ
الثمانيني روح 

ة. مل يكن 
ّ
ات الدراماتيكي

ّ
ة، الأقم�سة الّلمعة والق�س

ّ
بالألوان القوي

عات، اّتخذت اأ�سكاًل 
ّ
هناك جمال للملل حتى الأك�س�سوارات كالقب

لت�سبح  تتقّل�ش  ظّلت  احلقائب  غريبة، يف حني  واأحيانًا  ة 
ّ
حيوي

ت اجتياحها يف عامل 
ّ
اأكرث رواجًا كّلما �سغر حجمها. البّزة ا�ستمر

ك�سيحة  برزت  املبّطنة  والأقم�سة  جديدة،  جاٍت 
ّ
وبتدر املو�سة 

ات العرو�ش.
ّ

 ا�ستخدامها بطرق مبتكرة على من�س
ّ
ة فتم

ّ
قوي
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Margot Robbieلينا الغوطي

Negin Mirsalehi

اآ�سيا عاكف
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High Shine

Beige

Quilted

Chain Necklace

 Lace up Sandals
over pants
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نان�سي عجرم

Nina Sandbech

Gigi Hadid

Rosie Huntington-Whiteley
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 2019 العام  يف  اجلمال  �سيحات  طبعت  اجلراأة 

لل�سعر  "نعم"  قلنا  م�سى!  وقٍت   
ّ

اأي من  اأكرث 

د، الربيق غّطى جفوننا، وجوهنا 
ّ
 واملجع

ّ
الطبيعي

كان   
ّ
الدرامي  Euphoria م�سل�سل  �َسعرنا.  وحّتى 

وحمل  اإن�ستقرام  على  ر 
ّ
تفج مكياج  وحي  م�سدر 

ة 
ّ
اال�سم نف�سه. تذّكري معنا اأكرث ال�سيحات اجلمالي

التي �سّكلت هو�س اجلميع طوال العام.

حصاد 2019

BIG HAIR

Hair Pins

O
SC
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 D
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A
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 F

W
19

 BEAUTY
Trends

 Best of

Ashley Grahamالنا ال�ساحليجي�سيكا قهواتي
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Euphoria Make up

French ManicureHeadband

 Neon Liner

Glitter all over
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Camilla Cabello Bella Hadid
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ناتايل فنج Bassam Fattouh x Jamalouki

Euphoria من م�سل�سل Jules ّة
�سخ�سي
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مّت  العامل،  يف  االأ�سغر  ة 
ّ
البيئي النا�سطة   Greta Thunberg

 Time جمّلة  واختارتها  لل�سالم  نوبل  بجائزة  للفوز  تري�سحها 

اأثارت اجلدل من دون  2019، فهي  العام  ة 
ّ
ة ك�سخ�سي

ّ
االأمريكي

توّقف على ال�سو�سيال ميديا. 

العام  يف  التاريخ  ا�سمه  دخل  املن�سوري،  هزاع 

 يقوم برحلة 
ّ
ل رائد ف�ساء اإماراتي

ّ
2019، اإْذ اأ�سبح اأو

ام.  
ّ
ة، وامتّدت لـ 8 اأي

ّ
مع حمّطة الف�ساء الدولي

Apple عن الئحتها الأكرث  اأعلنت �رشكة 

العام  يف  تنزيلها  مّت  التي  التطبيقات 

املرتبة   YouTube ليحتّل   ،2019
 .Snapchatو Instagram يليه  االأوىل، 

فقد  ًا، 
ّ
حالي االأجدد   TikTok تطبيق  ا 

ّ
اأم

احتّل املرتبة الرابعة. 

اإن�ستقرام  على   World_Record_Egg ح�ساب  اأُطلق 

ابنتها  Kylie jenner مع  ق على �سورة 
ّ
للتفو ي�سًا 

ّ
خ�س

التي ح�سدت 18 مليون اإعجاب، فقام يف 4 يناير 2019 

اجلدل  مثرياً  ذلك  حتقيق  بهدف  لبي�سة  �سورة  بن�رش 

ة، لي�سل 
ّ
والت�ساوؤالت. احل�ساب حّقق هدفه ب�رشعة قيا�سي

مّت  مليون.   54 اإىل  ال�سورة  على  االإعجاب  عالمات  عدد 

اإعالنات  م 
ّ
م�سم  ،Chris Godfrey اأن  الحقًا  الك�سف 

 
ّ
االأ�سا�سي هدفه  اأّن  ف�سحًا 

ُ
م احل�ساب  وراء  كان  بريطايّن 

ة.
ّ
ة العقلي

ّ
التوعية حول ال�سح

 Taylor Swift ر�سيدها،  يف  جائزة   28 مع 

اأ�سبحت املغّنية احلائزة على اأكرب عدد من جوائز 

American Music Awards عرب ال�سنني.

SOCIAL MEdia
حصاد 2019

شخصّية العام 2019

الصورة األكثر إعجابًا على إنستقرام 
للعام 2019
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هذا العام تزايد االهتمام على تطبيق Netflix، فكانت م�سل�سالته يف اأكرث من 

منا�سبة حديث ال�سو�سيال ميديا و�ساغلها. من بني اأكرث امل�سل�سالت التي القت 

االإجتماعي،  التوا�سل  �سبكات  على  ال�سجة  واأثارت  العربي  العامل  يف  رواجًا 

 Peaky Blinders وLa Casa De Papel اللذين رافقهما الكثري من 
ّ
م�سل�سلي

ة.
ّ
ات االأ�سا�سي

ّ
التحليالت حول م�سري ال�سخ�سي

netflix series

تدخل   Jennifer Aniston املمّثلة 

فيه  جمع  وقت  الأ�رشع  غيني�س  مو�سوعة 

اإْذ  متابع،  مليون  اإن�ستقرام  على  ح�ساب 

املتابعني  لعدد   
ّ
القيا�سي الرقم  هذا  حّققت 

خالل 5 �ساعات و16 دقيقة فقط!

والدة  كان  العامل،  اهتمام  على  ا�ستحوذ  الذي   
ّ
امللكي احلدث 

.Meghan Markle وزوجته   Harry لالأمري  ل 
ّ
االأو الطفل   ،Archie

التي   Meghan الدوقة  والدته  اأي�سًا  بل  احلدث،  جنم  وحده  يكن  مل   Archie
ل مع طفلها بطريقة بعيدة عن التكّلف، مظهرًة 

ّ
فاجاأت اجلميع خالل ظهورها االأو

ة 
ّ
بقي ات وال يختلفن عن 

ّ
ل�سن مثالي امللكات  اأّن  لتوؤّكد  الوالدة  بعد  الزائد  وزنها 

الن�ساء. بخطوة جريئة �ساركت الدوقة معاناتها مع اكتئاب ما بعد الوالدة مظهرًة 

ة يف كّل االأوقات!
ّ
ة املثالي

ّ
جانبًا اآخر من ال�سورة امللكي

SOCIAL MEdia

طفٌل ملكّي جديد!

Jennifer Aniston تنضم 
إلى إنستقرام

 املعامل 
ّ
15 ني�سان 2019، يوم �سهد على احرتاق واحد من اأهم

دت 
ّ
�سي التي  باري  دو  نوتردام  ة 

ّ
كاتدرائي ة، 

ّ
العاملي ة 

ّ
الفرن�سي

ة ال تقّدر بثمن. خالل 
ّ
يف القرن الثاين ع�رش وحتوي اأعمااًل فني

دقائق ا�ستعلت مواقع ال�سو�سيال ميديا ب�سور احلادثة املرفقة 

.#PrayForNotreDame مع ها�ستاغ
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موسم جّدة
يوليو   18 اإىل  8 يونيو  41 يومًا من  املو�سم على مدار  امتّد هذا 

ة 
ّ
وفني ة 

ّ
فلكلوري عرو�س  ة، 

ّ
ترفيهي ن�ساطات  معه  حاماًل   ،2019

 
ّ
متنوعة باالإ�سافة اىل تواجد ال�سريك وبطولة �سيد االأ�سماك. �سم

اأحالم  للنجمة  اأبرزها  ة �سخمة 
ّ
اأي�سًا حفالت غنائي املو�سم  هذا 

ونان�سي عجرم. 

موسم الرياض
زائريه  عدد  وو�سل  التوّقعات  تخّطى  باهراً  الريا�س حّقق جناحًا  مو�سم 

اأّن  ذكر 
ُ
ي ة. 

ّ
فعالي  500 من  اأكرث  به  �سارك  زائر.  مليون   8 من  اأكرث  اإىل 

ع، 
ّ
Winter Wonderland، املرب الريا�س مّت متديده يف مناطق  مو�سم 

ال�سفاري، و�سحارى الريا�س اإىل 18 يناير 2020، ويف منطقة الريا�س 

بوليفارد اإىل نهاية �سهر مار�س 2020.

ة 
ّ
ة ال�سعودي

ّ
بهدف حتويل اململكة العربي

يف  ة 
ّ
ال�سياحي الوجهات   

ّ
اأهم اإحدى  اإىل 

ة" يف 
ّ
العامل، مّت تنظيم "موا�سم ال�سعودي

ة، 
ّ
مدن خمتلفة من اململكة، مثل الدرعي

جّدة  مو�سم  واأبرزها  والعال،  حائل 

على  امتدت  املوا�سم  الريا�س.  ومو�سم 

وجتارب  ات 
ّ
فعالي لت�سمل  العام  مدار 

نوعها،  من  فريدة  ة 
ّ
و�سياحي ة 

ّ
ثقافي

ومنها ما مّت متديده حتى العام 2020.

Riyadh
Seasons

THE NEW ERA
حصاد 2019

اأحالمنان�سي عجرم
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معرض العال في فرنسا
ة ملحافظة العال 

ّ
قامت وزارة الثقافة والهيئة امللكي

 
ّ

ومعهد م�سك للفنون، بتنظيم معر�س ثقايّف �سعودي

ة 
ّ
الفرن�سي العا�سمة  يف  اليون�سكو  منّظمة   

ّ
مقر يف 

املجال يف  ة هذا 
ّ
اأهمي ال�سوء على  م�سّلطة  باري�س، 

 والتفاهم بني املجتمعات.
ّ

ر الب�رشي
ّ
التطو

موسم الدرعّية 
مو�سم  انطلق  #كن_جزءاً_من_التاريخ  �سعار  مع 

 2019 دي�سمرب   21 حتى  نوفمرب   22 من   ة 
ّ
الدرعي

افتتاح  منها  ة 
ّ
ا�ستثنائي ات 

ّ
فعالي معه  ليحمل 

ة 
ّ
، فعاليات ريا�سي

ّ
ة ال�سياحي

ّ
ة الدرعي

ّ
م�رشوع بواب

ة 
ّ
ة ومو�سيقي

ّ
مثل �سباق الفورميال اإي، واأخرى ثقافي

مثل  العامل  يف  الغناء  جنوم  الأ�سهر  حفالت  تخّللها 

 Imagine Dragons ،Usher ،Chris فرقة 

ة 
ّ
غنائي حفالت  اإىل  وغريهم...باالإ�سافة   Brown
ات اأبرزهّن اأ�سالة ن�رشي واأنغام.

ّ
للنجمات العربي

موسم حائل
وهو   2019 دي�سمرب   22 يف  احلائل  مو�سم  انطلق 

ة من 
ّ
ممتّد حّتى 10 فرباير 2020، مقّدمًا 14 فعالي

وتربز  املو�سم  لهذا  خمتلفة  ب�سمة  ت�سع  اأن  �ساأنها 

اإمكانات املنطقة. من بني اأكرث الفعاليات املنتظرة 

هو �سباق رايل داكار ال�سعودية الذي �سيجري من 5 

اإىل 17 يناير 2020 وهو واحد من اأ�سخم �سباقات 

قام 
ُ
ة يف العامل والذي �سي

ّ
ال�سيارات والدراجات الناري

ة االأوىل يف قارة اآ�سيا وحتديداً يف �سحرائها.
ّ
للمر

 

دخول السعودّية من دون تأشيرة
دولة   49 ملواطني  �سمحت  ة 

ّ
ال�سعودي االأوىل،  ة 

ّ
للمر

خطوة  يف  م�سبقة،  تاأ�سرية  دون  البالد  اإىل  الدخول 

ة 
ّ
ة ال�سعودي

ّ
اأتت لت�سجيع وتعزيز موقع اململكة العربي

ال�سياحي وانفتاحها نحو العامل.

اأنغام
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السعودّيات برتب 
عسكرّية عالية

اململكة  ا�ستكملت   ،2019 العام  يف 

منح  يف  م�سريتها  ة 
ّ
ال�سعودي ة 

ّ
العربي

خمتلف  يف  ومتكينها  حقوقها  املراأة 

امل�سلحة  ات 
ّ
القو ففتحت  املجاالت، 

اأمام  االأوىل  ة 
ّ
للمر اأبوابها  ة 

ّ
ال�سعودي

ة عالية.
ّ
الن�ساء للعمل برتب ع�سكري

أكبر حوض أسماك في مطار جّدة
ة اأكرب حو�س اأ�سماك يف مطارات العامل يف مطار 

ّ
د�ّسنت ال�سعودي

جّدة، بارتفاع 14 مرتاً ويحتوي على 2000 �سمكة.

مهرجان كوتشيال في العال
 يف 

ّ
االإعالن عن اإقامة مهرجان كوت�سيال العاملي

ة التي تقع �سمال 
ّ
�سحراء مدينة العال التاريخي

غرب اململكة من 31 يناير اإىل 7 مار�س 2020.

التجّول من دون عباءة
ة للزائرات 

ّ
يف خطوة الفتة �سمحت ال�سعودي

ل 
ّ
ات يف اململكة بالتجو

ّ
واملقيمات االأجنبي

دون ارتداء عباءة.

حصاد 2019

يف  باالإقامة  للمراأة  ي�سمح  قرار  اإ�سدار  مّت 

�سيخّفف  ا 
ّ
مم حمرم،  مرافقة  دون  من  الفنادق 

اململكة  داخل  املراأة  حركة  على  القيود  من 

ة.
ّ
وي�سمح لها بال�سعور باملزيد من اال�ستقاللي

حّق اإلقامة في الفنادق 
من دون محرم
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 CLIMATE
CRISiS

العام  يف  املوؤ�سفة  ة 
ّ
البيئي االأحداث  اأكرث  من 

حريقًا  األف   39 من  اأكرث  اندالع  كان   2019
املطرية  الغابات  اأكرب  االأمازون  غابة  يف 

عن  الناجم  الدخان  العامل.  يف  ة 
ّ
اال�ستوائي

ة حتى 
ّ
احلرائق غّطى مدينة �ساو باولو الربازيلي

بدت وكاأّنها مظلمة و�سط النهار!

من  وا�سعة  م�ساحات  النريان  التهمت 

وتطّلب   ،2019 اأكتوبر  يف  لبنان  غابات 

اإىل  اأدى  ا 
ّ
مم يومني،  من  اأكرث  اإخمادها 

ة.
ّ
خ�سارة ج�سيمة يف الرثوة احلرجي

غرقت  ة 
ّ
البندقي مدينة  من   80%

في�سانات  موجة  اأ�سواأ  اإثر  املياه  حتت 

�سّكل  ا 
ّ
مم  ،1966 العام  منذ  �سهدتها 

الطوارىء  حالة  واإعالن  ة 
ّ
عاملي �سدمة 

مواقع  قائمة  على  املدرجة  املدينة  يف 

 ملنّظمة اليون�سكو.
ّ
الرتاث العاملي

حرائق لبنان 

حرائق غابات األمازون 

فياضانات مدينة البندقٌية
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جل�سات  يف  عديدات  جنمات  تاأّلقت  "جمالِك"  اأغلفة  على 

ة بالتعاون مع اأبرز دور االأزياء. كّل واحدة 
ّ
ت�سوير ا�ستثنائي

ة، 
ّ
تها، وحملت ق�سي

ّ
منهّن ك�سفت عن جانب جديد يف �سخ�سي

اتنا لن�رش الوعي. 
ّ

تها ومن�س
ّ

م�ستخدمة من�س

العام،  هذا  مبهر  بنجاح  تكّللت  م�سريتنا  يف  كثرية  حمّطات 

بدءاً من JamaloukiCon، حدث املو�سة واجلمال االأ�سخم 

وزائرات  زائرين  الثالثة. مع عدد  بن�سخته   
ّ
العربي العامل  يف 

ة م�ساركة واأ�سهر 
ّ
فاق الـ20 األفًا، اأكرث من 100 عالمة جتاري

الّلواتي ح�رشن من خمتلف  ات 
ّ
والعاملي ات 

ّ
العربي النجمات 

اأقطاب العامل للم�ساركة به، حّقق هذا احلدث جناحًا �ساحقًا 

يف الواقع وعلى �سفحات ال�سو�سيال ميديا. 

التي  يوتيوب  على  قناتنا  اإطالق  على  عام  مبرور  احتفلنا 

ح�سدت 11.6 مليون م�ساهدة خالل العام. النتيجة واالإقبال 

والتفاعل  مده�س،  من  اأكرث  كانا  فيديوهاتنا  م�ساهدة  على 

على �سفحاتنا على ال�سو�سيال ميديا ي�سعدنا، ولهذا نعدِك اأّنه 

يف العام 2020 الكثري والكثري والكثري بانتظارِك بعد! 

إنجازاٍت  على  "جمالِك"  فريق  يطويه  جديد  عام 
العربّية  المرأة  وستّظل  تزال  ال  كانت،  جديدة  وأهداف 
أصبحت  مضى،  وقت  أّي  من  أكثر  اليوم  قلبها.  في 
في  والجمال  للموضة  مرجعًا  "جمالِك"  منّصات 
العالم العربّي، ونحن ممتّنات لقارئاتنا الوفّيات الّلواتي 
بزيادة نجاحنا ويشّكلن مصدر تحفيز  يساهمن يومّيًا 

لنا كي نقّدم دومًا ما هو األفضل على اإلطالق.

نجاحات تلّبي تطّلعات 
المرأة العربّية

1

�سريين عبد النور على 

غالف عدد حزيران 2019

كري�ستينا مراد على غالف 

عدد متوز 2019

بلقي�س فتحي على غالف 

عدد دي�سمرب 2019

تليدة متر، فالريي اأبو �سقرا والرا ا�سكندر 

على غالف عدد فرباير 2019



Attendees
  

فيديو "3 ت�رشيحات �سعر �سهلة و�رشيعة" 

2.7M  االأكرث م�ساهدة على قناتنا مع

TikTok

SNAPSHOW
JAMALOUKI  11.6M

 Views
in 2019

Youtube
قناة "جمالِك"

1.3M
الفيديو الذي حّقق اأعلى 

ن�سبة م�ساهدة على 

�سفحتنا.

20 000
150+
100+

 15M +
 JamaloukiCon #1
in App Store

Activations 
Exhibitors
Social Reach  

2
4

3

5
 اأطلقنا �سفحتنا على 

تطبيق TikTok لنقّدم لِك 

. كّل ما هو جديد وم�سلٍّ

اأطلقنا برنامج 

 Tutorial
Jamalouki على 

�سناب �سات!  

قومي بـSwipe لهذه 

ال�سورة عرب كامريا �سناب 

�سات للو�سول اإىل الربنامج 

وم�ساهدة اأحدث فيديوهات 

املكياج واجلمال.
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تحقيق خاص

النساء بطالت 
العام 2019

اإعداد: جويل الدكا�س

لهدى  إنستقرام  على  البوست  هذا  وقع 
المناسب،  الوقت  في  نظري  أمام  قّطان 
يوم كنت أعيد قراءة إنجازات نسائّية طبعت 
يردنِك  بنساء  نفسِك  "أحيطي   :2019 العام 
أن تكوني أفضل!" تترك المرأة طاقة إيجابّية 
إنجازًا،  يكون  حلمًا  تحّقق  حين  حولها  من 
للقيام  وتحّفزهّن  حولها  من  فتلهم 
بالمثل. عندما تحيطين نفسِك بأخبار النساء 
بعد  ستؤمنين   ،2019 العام  في  البطالت 

أكثر بأّنِك قادرة!
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Dior األخّوة النسائّية لدى
جمموعة  عن  يتكّلموا  مل  العامل  يف  ورجل  امراأة  تبَق  مل 

 Maria ملو�سم ربيع و�سيف 2019 التي حملت فيها Dior
والذي   Sisterhood is Global �سعار   Grazia Chiuri
ة Robin Morgan. ت�ساميم 

ّ
ا�ستوحته من الكاتبة الن�سوي

دات 
ّ

ت عن الرابط الذي يجمع كّل الن�ساء ويجعلهّن متوح
ّ

عرب

ة واإبراز كّل قدراتهّن على جميع االأ�سعدة. منذ 
ّ
حول احلري

ة، مل تتاأّخر املديرة 
ّ
ا�ستالمها زمام االأمور لدى الدار الفرن�سي

ة يف االأزياء.
ّ
ة يومًا يف بّث الروح الن�سوي

ّ
االإبداعي

ياسمين الميمني أّول كابتن 
سعودّية 

ة يا�سمني امليمني التي 
ّ
ة ال�سعودي

ّ
حّققت ال�ساب

تبلغ من العمر 29 �سنة، حلمها بقيادة طائرة 

ل امراأة 
ّ
ة، لتكون بذلك اأو

ّ
ركاب داخل ال�سعودي

"طريان  يف  ار 
ّ
طي م�ساعد  ت�سبح  ة 

ّ
�سعودي

ن�سما"، وذلك بعد 6 �سنوات من ح�سولها على 

ة.
ّ
رخ�سة من هيئة الطريان املديّن ال�سعودي

D
IO

R
 S

S1
9

D
IO

R
 S

S1
9

Maria Grazia Chiuri
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دانة العلمي

ريما الجفالي أّول سائقة 
فورموال إي سعودّية

ة رميا اجلفايل يف �سباق 
ّ
 �ساركت ال�سعودي

ت�سعر  الدرعية.  اأقيم يف  الذي  اإي  فورموال 

ه وما تربع 
ّ
بفخِر كبري الأّنها تفعل ما حتب

تخيفها  ال  امراأة  وطنها.  اأر�س  على  به 

ال�رشعة، فاأحالمها اأكرب!

نساء سعودّيات على قائمة فوربس 
قائمة  ل 

ّ
اأو االأو�سط  ال�رشق  فورب�س  جمّلة  ن�رشت 

العالمات  الأكرب  امللهمات  االأعمال  دات 
ّ
�سي الأقوى 

 Women ا�سم  حتت  االأو�سط  ال�رشق  يف  ة  
ّ
التجاري

بني  من   .Behind Middle Eastern Brands
ة 

ّ
ات ح�س

ّ
دات اأعمال �سعودي

ّ
هذه الن�ساء، كان لـ6 �سي

املجوهرات  مة 
ّ
م�سم احتّلت  القائمة.  �سمن  بارزة 

مة االأزياء  رزان 
ّ
ا م�سم

ّ
دانة العلمي املرتبة الـ29. اأم

مة 
ّ
امل�سم حّلت  الـ34،  املرتبة  يف  فاأتت  العزوين 

ة 
ّ
مدرب لتاأتي  الـ47  املرتبة  يف  �سرييف  هنيدة 

الريا�سة فاطمة باطوق يف املرتبة الـ50، كما حّلت 

كلٌّ من �سهد ونعيمة ال�سهيل يف املرتبة الـ58، وهما 

 .Abadia ستا عالمة�
ّ
موؤ�س

األميرة ريما بنت بندر 
بن سلطان أّول سفيرة 
للسعودّية في أميركا

ة يف 
ّ
امراأة �سعودي اأرفع من�سب تتقّلده  يف 

االأمرية  تعيني  مّت   ،
ّ
الدبلوما�سي القطاع 

ة 
ّ
رميا بنت بندر بن �سلطان �سفرية لل�سعودي

مبرتبة  ة 
ّ
االأمريكي املّتحدة  الواليات  لدى 

وزير خلفًا لالأمري خالد بن �سلمان اآل �سعود 

مبرتبة  الدفاع  لوزير  نائبًا  اأ�سبح  الذي 

ويّل  اأ�سدره   
ّ
ملكي مبر�سوٍم  وذلك  وزير، 

العهد حممد بن �سلمان.

فاطمة باطوق دانة العلمي

هنيدة �سرييف رزان العزوين
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منّصة L’Oréal احتفلت بكّل النساء
، جمعت دار L’Oréal عدد من �سفرياتها على 

ّ
خالل عر�سها ال�سنوي

 Naomi Campbell ة واحدة من جنمات وعار�سات اأزياء، مثل
ّ

من�س

Eva Longoria ،Camilla Cabello ،Doutzen Kroes... اأتني 
ة اأن تقّدر كّل امراأة نف�سها. 

ّ
ليكّن ملهمات والإي�سال ر�سالة حول اأهمي

حافية  وهي  العر�س    Helen Mirren ة 
ّ
الربيطاني املمّثلة  ختمت 

العمر.  من   74 تبلغ  اأّنها  العلم  مع  ملهمة،  بالفعل  وبدت  القدمني، 

 WEConnect ة 
ّ
تعاونها مع جمعي اأعلنت عن  الدار  اأّن  اأي�سًا  نذكر 

International التي تدعم الن�ساء من حول العامل.

Rihanna ال تمّيز بين امرأة وأخرى
رّكزت  الّلواتي  الن�ساء  على  اأكرث  بعد  ال�سوء  ت�سليط  "اأردت 
التي  امل�ساحة  ياأخذن  مل  الّلواتي  الن�ساء  �سابقًا.  عليهن 

النجمة  هدف  هو  هذا  املو�سة"!  عامل  يف  ي�ستحقنها 

ة 
ّ
مة، ولي�س اأي

ّ
Rihanna التي برعت اأي�سًا يف اأن تكون م�سم

ات 
ّ
ر كّل الن�ساء بكّل املقا�سات واجلن�سي

ّ
مة، بل امراأة تقد

ّ
م�سم

م لهّن ت�ساميم متدح جمالهّن بكّل اختالفاته. ذلك حدث 
ّ
وتقد

بالالجنري   
ّ

اخلا�س  Savage x Fenty اأزياء  عر�س  خالل 

املو�سة يف  اأ�سبوع  �سّك جنم  بدون  والذي كان  ته 
ّ
نّظم الذي 

من  ويزيد  الثقة  يبّث  الن�ساء،  لكّل  ع 
ّ
م�سج عر�ٌس  نيويورك. 

ة حول املوا�سيع املتعّلقة باملراأة.
ّ
القدرات التعبريي

Helen Mirren
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هيفاء المنصور تنافس 
في مهرجان البندقّية

املن�سور  هيفاء  ة 
ّ
ال�سعودي املخرجة  جنحت 

اإىل  ة" 
ّ
املثالي "املر�سحة  فيلمها  اإي�سال  يف 

 ،
ّ
ة ال�سينمائي

ّ
املناف�سة �سمن مهرجان البندقي

ة الوحيدة �سمن هذا 
ّ
لتكون بذلك املراأة العربي

املهرجان للعام 2019. 

تكريم هند صبري في 
مهرجان البندقّية

ل 
ّ
اأو كانت  �سربي  هند  ة 

ّ
امل�رشي املمّثلة 

 Starlight جائزة  تنال  ة 
ّ
عربي امراأة 

ة 
ّ
البندقي مهرجان  خالل   Cinema

ع�سواً  كانت  كما  العام،  هذا   
ّ
ال�سينمائي

�سمن جلنة التحكيم.

نادين لبكي على منّصات 
السينما العالمّية

جلوائز  "كفرناحوم"  فيلمها  تر�سيح  مّت  اأن  بعد 

باتت   ،Golden Globesو  Bafta اأو�سكار، 

ة ت�سل اإىل 
ّ
ة - عربي

ّ
ل خمرجة لبناني

ّ
نادين لبكي اأو

اختيارها  مّت  كما  ة. 
ّ
العاملي املهرجانات  ات 

ّ
من�س

 Un Certain Regard حتكيم  جلنة  لترتاأ�س 

الروؤية  املوهبة،  متلك  امراأة  "كان".  مهرجان  يف 

مكانتها  لها  ة 
ّ
العربي املراأة  اأّن  برهنت  واالإ�رشار، 

ة.
ّ
يف ال�سينما العاملي

تحقيق خاص
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Katie Bouman

Greta Thunberg حامية األرض!
هي فقط يف الـ16 من العمر وقد مّت تر�شيحها لنيل جائزة نوبل! 

ب�رسعة  ة 
ّ
ال�شويدي املراهقة   Greta Thunberg ا�شم  انت�رس 

ق�شايا  يف  �شارخًا  �شوتًا  كونها  ميديا  ال�شو�شال  مواقع  على 

البيئة. بالرغم من اأنها تعاين من متالزمة Asperger التي هي 

 ،
ّ
ي اإىل �شعوبات يف التفاعل الإجتماعي

ّ
د املوؤد

ّ
نوع من التوح

والندوات  املظاهرات  لتنظيم  اآخر  اإىل  بلد  من  تتنّقل  اأّنها  اإل 

اأن نفهم  "علينا  ة 
ّ
امللهمة لكّل الأجيال. خطاباتها بالفعل قوي

اإليه اجليل الأكرب هو الفو�شى، وعلينا تنظيفها  اأو�شلنا  اأّن ما 

ماذا  م�شموعة".  اأ�شواتنا  جنعل  اأن  يجب  معها.  والتعاي�ش 

�شتفعل Greta حني �شتبلغ �شّن الر�شد!

نجمات كسرن الحواجز 
في األوسكار

حيث  �شابقة   2019 الأو�شكار  حفل  ل 
ّ
�شج

جوائز  ال�شمراء  الب�رسة  من  ن�شاء  ح�شدت 

ل�شنوات كثرية  كانت حكراً  اأن  بعد  عديدة 

على ن�شاء من الب�رسة البي�شاء. وقد اعترب 

يف  ة 
ّ
العن�رسي حواجز  لك�رس  خطوة  ذلك 

الفائزات:  بني  من  نذكر  ال�شينما.  عامل 

 Ruth E. Carter ،Hannah Beachler
.Regina Kingو

نساء رائدات في الفضاء
منذ بعد اأكرث من ن�شف قرن على تاريخ ال�شري على 

 Christina Koch الرائدتان  قامت  الكواكب، 

وكالة  يف  تعمالن  الّلتان   Jesssica Meirو

دون  من  الف�شاء  اإىل  ة 
ّ
ن�شائي رحلة  ل 

ّ
باأو نا�شا 

زمالء رجال! من ناحية اأخرى العاملة يف برجمة 

بتطوير  قامت   Katie Bouman الكومبيوتر 

ال�شورة  على  احل�شول  مّت  بف�شله   
ّ

خا�ش نظام 

يف   Black Holeالـ اأو  الأ�شود  للثقب  الأوىل 

الّتاريخ منذ اكت�شافه!

 Ruth E. Carter

Christina Koch
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فلتغمرِك ال�شعادة با�شتقبال عام جديد 

يحمل معه الكثري من الآمال. تاأّلقي 

بالألوان الفرحة وامرحي باعتماد 

جات قو�ش القزح. مَل ل 
ّ
تّنورة جتمع تدر

ة اأينما تذهبني 
ّ
تن�رسين �رسارات اإيجابي

اقة جتعلِك جنمة 
ّ
باعتماد ت�شاميم بر

كّل املنا�شبات؟

I   am       Joyful
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 Essentiel
Antwerp

Area

The Attico

 Christian
Louboutin

Jenny Packham

MaryJane Claverol

 La DoubleJ
matchesfashion.com

Shourouk
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20
20
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ة ودعي الأحجار الكرمية 
ّ
ت�شّلحي بالإيجابي

د مع العام اجلديد. 
ّ
دِك باحلّظ اجلي

ّ
نة تزو

ّ
امللو

مهما كان اأ�شلوبِك، هذه املجوهرات �شت�شفي 

مل�شة فرحة على اإطاللتِك.

 BVLGARI
 Cinemagia

 Collection Fairy
Wings Necklace

 VAN CLEEF & ARPELS
 Lady Arpels Pont des
Amoureux Printemps

Watch

 VERSACE
Gorgon Claw Ring
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Anderson Bell

Dior

F_WD

Stella McCartney

Solid & Striped

Alexander McQueen

 Dima Ayad x
Nadine Kanso

Gucci

in
20
20

ة يف العام 
ّ
عّززي دعمِك للقوة الن�شائي

ي املعتقدات ال�شائدة 
ّ

اجلديد، غري

ي عن راأيِك باعتماد ت�شاميم 
ّ

وعرب

اٍت 
ّ

حتمل �شعارات واأزياء دنيم بق�ش

تِك!
ّ
وا�شعة لإطاللة تعك�ش حري
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تناق�ض الّلونني الأ�سود والأبي�ض 

ة والأنوثة. 
ّ
مزيج يجمع القو

نة 
ّ
اختاري قطعة جموهرات مزي

بهذين الّلونني لتكوين ملكة كّل 

زمان ومكان!

KORLOFF
 Jolie Poupée

Collection

 VHERNIER
Tourbillon Collection

CHAUMET
 Les Pierres de 

Rêve de Chaumet
 Watch

 BVLGARI
 Cinemagia
Collection

 BOUCHERON
Paris, Vu du 26

Collection
 Damier

 Cabochon
Earrings
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تِك يف العام اجلديد، 
ّ
اأطلقي العنان حلري

ة. 
ّ
ة حيوي

ّ
ك للحياة باإطاللة بوهيمي

ّ
واعك�شي حب

ع بالنقو�ش، ت�شاميم من قما�ش 
ّ
ف�شتان مطب

ال�شويدي وبوت�ش رعاة البقر خلطواٍت ثابتة نحو 

املغامرات التي تنتظرِك!

I am free

Iro

Jennifer Behr

Zimmermann
net-a-porter.com 

 Miguelina
net-a-porter.com

Saint Laurent
Paris

 Natasha
Schweitzer

Chloé

Isabel Marant
net-a-porter.com 

 Melissa Joy
Manning
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دعي اأنوثتِك تنعك�ش بقطع جموهرات 

نة باألوان ورموز بعيدة 
ّ
من ذهب مزي

 .
ّ
عن التقاليد والأ�شلوب الكال�شيكي

لي اإطاللتِك املريحة 
ّ
اعتمديها لتكم

ة.
ّ
واملفعمة باحلري

 LOUIS VUITTON B
 Blossom Cuff

 FABERGÉ
 Colours Of

 Love Collection
Crescent Earrings

 DIOR
 Rose Des Vents

Necklace
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ة مع العام اجلديد واختاري 
ّ
تِك بطريقة ع�رصي

ّ
اأظهري قو

ة ومبالغ بحجمها، اأزياء من 
ّ
ات دراماتيكي

ّ
ت�صاميم بق�ص

تِك.
ّ
 عن �صخ�صي

ّ
قما�ش اجللد واأك�ص�صوارات اأنيقة تعب

M
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 Rotate
Birger Christensen

Jimmy Choo
Stella McCartney

Andersson Bell
net-a-porter.com

Ganni
mytheresa.com

S.Joon

in
20
20

 Bottega Veneta
matchesfashion.com

Mizuki

 Valentino
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ة باأ�شلوب 
ّ
ني مبجوهرات ذهبي

ّ
تزي

ة اإطاللتِك وتكمّلها 
ّ
ب�شيط تعك�ش قو

من دون جمهود اأو مَل ل تختارين 

اأقراطًا مبهرة كفيلة باأن جتعلِك 

حمّط الأنظار؟

  CARTIER
Juste Un Clou Necklace

 CHANEL
Le Paris Russe Collection

Blé Gabrielle earrings

 CHOPARD
Happy Spirit Ring

 CHAUMET
Boléro Bracelet
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حقيبتِك تحفة فنّية!

اإعداد: جويل الدكا�ش

استعارت  منه،  استلهمت  التي  فهي   ،DIOR لدار  األساسّي  الحليف  الفّن  كان  لطالما 
مّر  على  إطالقها  مع  خصوصًا  عّودتنا،  هكذا  تصاميمها.  في  واستخدمتها  عناصره  منه 
ابتكار  إعادة  بهدف  عالمّيين  فّنانين  مع  التعاون  وهو  الممّيز،  مشروعها  سابقة  سنوات   3
نسخات محدودة اإلصدار من حقائب Lady Dior األيقونّية. ها هي اليوم تعيد هذه التجربة 
الناجحة، وللمّرة الرابعة على التوالي، تفاجئنا بمجموعة جديدة من حقائب Lady Dior، من 
توقيع 11 فّنانًا وفّنانة من حول العالم. هل تخّيلِت يومًا أّن قطعة فنّية سترافق إطالالتِك؟

Joana Vasconcelos بتوقيع الفّنانة Lady Dior حقيبة

 Lady Dior حقيبة

بتوقيع الفّنان 

 Eduardo 
ّ
املك�شيكي

Terrazas

D
IO

RJoana Vasconcelos الفّنانة

D
IO

R
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 Lady Diana فوراً  نتذّكر   ،Lady Dior نقول  عندما 

راأت   ،1994 العام  يف  بها.  تيمنًا  احلقيبة  ت 
ّ
�شمي التي 

احلقيبة النور، ومنذ ذلك احلني، مل تتاأّخر يومًا اأو مو�شمًا 

احلقيبة  للقبها،  م�شتحّقة  لتكون  ر 
ّ
والتطو التجّدد  عن 

 لالأ�شلوب 
ّ
ة التي ل تفنى. هي الّتج�شيد احلقيقي

ّ
الكال�شيكي

ة. 
ّ
الأنثوي الروح  بطبيعته  يحمل  الذي  املتكّلف  غري 

حقيبة خياطة راقية من الدرجة الأوىل ووليدة �شناعة 

ة 
ّ
ة دقيقة، خ�شو�شًا حني تطلق منها الدار الفرن�شي

ّ
حرفي

اأطلقتها  التي  الأخرية  كتلك  الإ�شدار،  حمدودة  ن�شخات 

من  وفّنانة  فّنانًا   11 مع  بالتعاون  جمموعة  �شمن 

الوليات  الربتغال،  اليابان،  املك�شيك،  من  العامل،  حول 

 Joana Vasconcelos ،Rina Banerjee املّتحدة... 

 Wang Guangle ،Marguerite Humeau ،Jia Lee
 ،Maria Nepomuceno ،Mickalene Thomas
 ،Kohei Nawa ،Eduardo Terrazas ،Raqib Shaw
ن�شخته  منهم  واحٍد  كّل  خلق   ،Athi-Patra Rugaو

بينهم  فّنان  كّل   .Lady Dior حقيبة  من  ة 
ّ

اخلا�ش

ة املطلقة ليحيك 
ّ
وقعت احلقيبة بني يديه، كان له احلري

"بالنسبة لي، فإّن 
 Lady Dior حقيبة

تمّثل االّتصال المباشر 
برمز الدار، وأيضًا 

".Lady Dianaبـ
 Joana Vasconcelos

حقيبة Lady Dior من توقيع 

Rina Banerjee الفّنانة

حقيبة Lady Dior من توقيع 

Raqib Shaw الفّنانة

حقيبة Lady Dior من توقيع الفّنانة

Maria Nepomuceno

ته 
ّ
وهوي مل�شاته  وي�شيف  ة 

ّ
اخلا�ش بطريقتِه  تفا�شيلها 

وم�شتفيداً  ة، 
ّ
ة-الفني

ّ
الهند�شي بخربته  م�شتعينًا  ة، 

ّ
الفني

ك اأعماله، لت�شبح 
ّ
ة التي حتر

ّ
من م�شادر الإلهام الأ�شا�شي

ة الأوىل!  
ّ
بالتايل حتفًة فريدة من نوعها، ترى احلياة للمر

 Joana ة 
ّ
الربتغالي الفّنانة  �شنعتها  التي  احلقيبة  لفتتنا 

ت�شميمها،  ب�شاطة  من  بالرغم  التي   Vasconcelos
ا�شتهرت  التي  وهي  ل!  كيف  املعاين.  من  الكثري  حتمل 

ة 
ّ
با�شتخدامها لأغرا�ش ب�شيطة موجودة يف حياتنا اليومي

ة! على حقيبة 
ّ
ة خيالي

ّ
مثل اخليوط، وحتويلها اإىل قطع فني

ب�شكٍل  م�شتلهمًة  كبرياً،  اأحمراً  قلبًا  ر�شمت   ،Lady Dior
لّقبت  والتي  ال�شعب  حمبوبة   ،Lady Diana من  مبا�رس 

 ،
ّ
بـ"اأمرية القلوب". وبالن�شبة اإليها، فالقلب هو رمز احلب

القلب  َذنب  يكون  اأن  ق�شدت  وقد  ال�شالم،  الأحا�شي�ش، 

 ال�شهري يف بلدها الربتغال. 
ّ

�شًا، لي�شبه القلب التقليدي
ّ
متقو

ة 
ّ
احلرفي بني  الربط  خالل  من  احلقيبة  ابتكار  اأعادت 

اأحجار  من  ة 
ّ
حب بـ300  القلب  عت 

ّ
فر�ش والتكنولوجيا، 

.LED ة
ّ
الراين امل�شيئة بتقني
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مع كّل عام، هناك قطع تتحّول إلى نجمة في عالم الموضة، فتلقى 
رواجًا يفوق التوّقعات لدرجة نفاذ بعضها من األسواق. من منّصات 
وإطالالت  اإللكترونّي  التسّوق  مواقع  إنستقرام،  صور  العروض، 
الستريت ستايل، تذّكري معنا تصاميم القت إعجاب نجمات الموضة، 

فلم يتوّقفن عن اعتمادها في العام 2019.

8 تصاميم من 2019
لن ننساها بسهولة

اإعداد: رميي حرب 

IT ITEMS 
2019



ة 
ّ
ما اإْن ظهرت حقيبة The Pouch يف احلملة الإعالني

حتى   ،2019 ربيع  ملو�سم   Bottega Veneta لدار 

نات 
ّ
ومدو النجمات  لدى  لة  مف�سّ قطعة  اإىل  لت 

ّ
حتو

رت على 
ّ
اإطاللتهّن مع هذه احلقيبة تفج املو�سة. �سور 

بت�سميمها  ال�سنة.  مدار  على  كثيف  ب�سكٍل  اإن�ستقرام 

ة، 
ّ
وامل�سائي ة 

ّ
اليومي لالإطاللت  واملنا�سب   

ّ
املينيمايل

رواجًا  القطع  اأكرث  من  واحدة  احلقيبة  هذه  اأ�سبحت 

فور طرحها يف  ونفاذها  بيعها  ليتم   ،2019 العام  يف 

الأ�سواق، ولدرجة اأ�سبحت هناك لئحة انتظار ل�رشائها!

BOTTEGA VENETA
The Pouch

Xenia Adontsناتايل فنج

العنود بدر

Tiffany Hsu

Diane KrugerLily Aldridge

Rosie Huntington-Whiteley

Camila Coelho

IT ITEMS 
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�شديداً  اإعجابًا   Monolith Leather Boots حذاء  لقى 

خريف  ملو�شم   Prada عر�ش  ة 
ّ

من�ش على  ظهوره  منذ 

2019. حذاء Combat مبالغ بحجمه اأ�شبح اليوم ت�شميمًا 
ًا للدار بف�شل الإقبال ال�شديد عليه لدرجة نفاذه من 

ّ
كال�شيكي

ة. �شهولة تن�شيقه مع ت�شاميم خمتلفة، 
ّ
الأ�شواق اأكرث من مر

اأ�شهر  اإطاللت  يرافق  جعلته  �رسوال،  اأو  ف�شتان  مع  �شواء 

نات املو�شة يف العامل خالل العام 2019. 
ّ
النجمات ومدو

 PRADA
Monolith Leather Boots

ّة Amina Muaddi اأثبتت جناح عالمتها 
مة الأردني

ّ
امل�شم

ة 
ّ
الأنثوي فت�شاميمها   ،2019 العام  يف  لالأحذية  ة 

ّ
التجاري

مثل  العامل،  جنمات  اأ�شهر  تعتمدها  اأ�شبحت  واجلّذابة 

Rosie Huntington-و  Rihanna Kendall Jenner
يف  غريه  من  اأكرث  برز  واحد  ت�شميم  لكّن   ...Whiteley
وهو  ل!  كيف  ال�شّفاف.   Begum حذاء  وهو  جمموعاتها، 

.
ّ

كحذاء �شندريال الكري�شتايّل باأ�شلوب 2019 الع�رسي

AMINA MUADDI
 Begum Crystal-Embellished

PVC Slingback Pumps

Bella HadidElsa HoskKendall Jenner

Kendall JennerJamie Slade دميا الأ�شدي
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فال  اإن�شتقرام،  على  املو�شة  نات 
ّ
مدو تتابعني  كنِت  اإْن 

 Multi Pochette  شّك اأّنِك ر�شدِت �شورهّن مع حقيبة�

الذي ظهر  الت�شميم  هذا  ة. 
ّ
مر اأكرث من   Accessoires

 3 حقائب 
ّ
عام 1992 عاد يف 2019 مع حتديث لي�شم

من  باأكرث  اعتمادها  ميكن  ة 
ّ
عملي حقيبة  خمتلفة. 

لدى جنمات  لة  املف�شّ القطع  اأكرث  اأ�شبحت من  طريقة، 

قنها مع اإطاللت ل تعّد 
ّ
املو�شة يف العام الفائت، فن�ش

ول حت�شى، واأّكدن اأّنها ت�شتحّق ا�شتثمار اأموالِك بها!

 30 Montaigne عن حقيبة Dior يف 10 اأيار 2019 ك�شفت دار

ت�شميم  نف�شه.  الإ�شم  حتمل   Capsule جمموعة  �شمن  اجلديدة 

خالد  لكّنه  ال�شهري   CD مبونوغرام  ن 
ّ
مزي  

ّ
ع�رسي احلقيبة  هذه 

ل يفنى مع زوال ال�شيحات لتكون هذه احلقيبة من القطع التي 

على كّل امراة ا�شتثمار اأموالها بها! النجمات �شارعن باعتمادها 

مع اإطاللت خمتلفة و�شور اإن�شتقرام الكثرية كانت كفيلة بتثبيت 

هذه احلقيبة بني القطع الأبرز للعام 2019!

LOUIS VUITTON

DIOR

 Multi Pochette
Accessoires

30 Montaigne Bag

Brittany Xavier

جي�شيكا قهواتيرانيا فوازعال فرحات

Romee Strijd كارن وازن



بعد جناحها الباهر يف احلقائب، اأطلقت عالمة 

يف  لالأحذية  جمموعة  ة 
ّ
التجاري  Wandler

ب الآمال! حتديداً، �شندال 
ّ
اأبريل 2019 ومل تخي

اجتاح  ة 
ّ
احليوي واألوانه  ع 

ّ
املرب براأ�شه   Isa

ل بني ليلة و�شحاها اإىل واحد 
ّ
اإن�شتقرام، ليتحو

الفائت،  العام  خالل  رواجًا  القطع  اأكرث  من 

خ�شو�شًا خالل ف�شل ال�شيف.

WANDLER
Isa Mules

Bella Hadid

Diletta Bonaiuti

لنا ال�شاحلي

خلريف  جمموعتها  مع  احلقيبة  هذه   Chanel دار  اأطلقت 

ة وحملت رقم 
ّ
2019، وهي م�شتوحاة من حقيبة 2.55 الأيقوني

نة التي �شهدت على ابتكارها. متوّفرة باأحجام 
ّ
19 متامًا كال�ش

 ،Maxi اأو  الكبري جداً  اإىل  العادي و�شوًل  خمتلفة ترتاوح من 

موجة  �شهدنا  حتى  اإطالقها  على  الوقت  من  الكثري  ر 
ّ
مي مل 

بطرق  ويتباهني  يعتمدنها،  املو�شة  وموؤّثرات  النجمات  من 

ال�شرتيت  اإطاللت  ويف  اإن�شتقرام  على  �شورهن  يف  تن�شيقها 

�شتايل �شمن اأ�شابيع املو�شة.

 CHANEL
19 Flap Bag

Viktoria Rader

Cardi BKatie HolmesAylin Koenig
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من  العديد  اإعجاب  اجلديدة   Eera عالمة  القت 

ت�صاميمها  بع�ض  لت 
ّ
فتحو والفا�صيني�صتا،  النجمات 

باألوانها   Chiara اأقراط  خ�صو�صًا   ،It Items اإىل 

النيون. ا�صتوحي ت�صميم هذه االأقراط من �صكل القفل 

التي  املراأة  فتتمّكن  للفتح،  قابل  يتمّتع مبف�صل  الذي 

 .
ّ

تعتمده من اإ�صافة تفا�صيل عليه باأ�صلوبها اخلا�ض

EERA
Chiara Earring

Valentino يف جمموعة ربيع  ن هذا احلزام ت�صاميم 
ّ
زي

2019 و�رسعان ما تبّنته النجمات يف اإطالالتهْن. اأ�صبح 
االأحزمة  �صيحة  مواكبة  عند  الطليعة  يف  الت�صميم  هذا 

ة 
ّ
اإمكاني اأّن  2019، كما  العام  التي انت�رست يف  العري�صة 

ًا بامتياز!
ّ
اعتماده على اجلانبني جعلته عملي

VALENTINO
Reversible Vlogo Belt

Vittoria Ceretti

Hailey BieberDua Lipa Gilda Ambrosio

Olivia Palermo Xenia AdontsCaroline Daur
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تحقيق موضة
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مجموعة ُتوزان بين 
الحداثة والتراث

اإعداد: ميادة اأبوخزام 

إلهاٍم  مصادر  على  األزياء  دور  معظم  تبحث  بينما 
األفكار   HERMÈS دار  استقت  لمجموعاتها،  خارجّية 
2020، من قلب مشاغلها  البتكار مجموعة ربيع وصيف 
الرئيسّية في فرنسا، وتحديدًا من المآزر التي كان يرتديها 
هي  تلك  الجلدّي.  السرج  تصنيع  تقليد  ومن  الحرفّيون 

القّصة وراء إطاللتِك المنتظرة هذا الربيع...

"أنا متحّمسة بشكٍل 
خاّص لتلك الرقعات 
الجلدّية المصقولة 
بقماش األورجانزا"!

Nadège Vanhee-Cybulski
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اآن؟ ال م�صكلة! فهذه هي بع�ض  والدة طفل والتح�صري ملجموعة جديدة يف 

 ،Nadège Vanhee-Cybulski التي تتمّتع بها  ة 
ّ
التنظيمي من املهارات 

مرحلة  يف  كانت  ابنتها،  اأجنبت  فحني   !Hermès لدار  ة 
ّ
االإبداعي املديرة 

ة 
ّ
التجهيز لعر�ض جمموعة ربيع و�صيف 2020 التي اأعادت رموز الدار الفرن�صي

Nadège Vanhee- الدار،  يف  عملها  من  �صنوات   5 خالل  اأ�ص�صها.  اإىل 

Cybulski متّكنت من حتقيق توازن مبهر بني تراث الدار املعروف باإنتاج 
ة. 

ّ
اجللود الفاخرة، من دون اأن تتاأخر عن الّلحاق بقطار ال�صيحات الع�رسي

ة، من تقاليد �صناعة اجللود، من 
ّ
 يف بلدة بانتان الفرن�صي

ّ
 الرئي�صي

ّ
من املقر

اأّن  ة 
ّ
املر هذه  الت�صاميم  اأثبتت  اجلديدة.  املجموعة  لدت 

ُ
و ني، 

ّ
احلرفي لبا�ض 

 اإىل االأبد متخّطيًة ال�صيحات العابرة. 
ّ
، لكّن القيم ت�صتمر

ّ
من اأبرز االأك�ص�صوارات كان عقد على �صكل �صل�صلة �صخمةاملو�صة تتغري
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ة 
ّ
د املينيمالي

ّ
ة متج

ّ
من النظرة االأوىل، نعلم باأّن املجموعة ع�رسي

يف  �صباها  من  الدار  مبدعة  ا�صتقتها  نفحٌة  وهي  ة، 
ّ
الغرافيكي

على  ظهرت  التي  ة 
ّ
االفتتاحي االإطالالت  ات. 

ّ
الت�صعيني احلقبة 

ترتكه  اأن  اأرادت  الذي   
ّ

القوي االنطباع  �صّكلت  العر�ض،  ة 
ّ

من�ص

داكنة  واألوان  ة 
ّ
عملي ت�صاميم  ات حمّددة، 

ّ
ق�ص ة: 

ّ
االإبداعي املديرة 

ون كانت نقطة البداية، فهي 
ّ
وثابتة! املاآزر التي يرتديها احلرفي

ات، حيث كانت ال�صرتات 
ّ
ات بنفحات الت�صعيني

ّ
التي حّددت الق�ص

ا اجللد الذي ت�صتهر به الدار، فكان له 
ّ
اأم تو�صع فوق ال�رساويل... 

والف�صاتني   ،Midi تنانري   ،Cargo �رساويل  ك�صا  االأ�صد!  ة 
ّ

ح�ص

ات غري متوازية، كما اأدخلته Nadège كرقعات 
ّ
زت بطي

ّ
التي متي

البّزات،  تغب  املعاطف. مل  مثل  الت�صاميم،  بع�ض  على  م�صتطيلة 

اإطاللة  الوا�صعة.  بال�رساويل  زت 
ّ
متي والتي  ة 

ّ
املن�ص عن  بدورها، 

االألوان، ظهر يف املجموعة  العاملة! باحلديث عن  للمراأة  ة 
ّ
مثالي

باالإ�صافة  واالأبي�ض.  البيج  الكاميل،  االأ�صود،  مهيمن،   
ّ
رباعي

باملقابل   .
ّ

والرمادي  
ّ
الزيتي مثل  منها،  القريبة  جات 

ّ
التدر اإىل 

ة الّلون 
ّ
ة، كما اأتت االإطالالت اأحادي

ّ
غابت االألوان الفرحة والقوي

Hermès ترتكز  لدار  اأّن هذه احلقبة اجلديدة  ة. يبدو 
ّ
ومينيمالي

لترتك  االأوىل،  بالدرجة  ة 
ّ
وعملي مريحة  ت�صاميم  ابتكار  على 

ة.
ّ
ة تام

ّ
يتها برفاهي

ّ
م�صاحة اأكرب للمراأة من اأجل التعبري عن حر

ة امل�صّطحة باالأ�صلوب 
ّ
االأحذية اجللدي

 طغت على املجموعة 
ّ
املينيمايل
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ة جمموعتها لربيع و�صيف 2020، باأك�ص�صواراٍت 
ّ
رافقت الدار الفرن�صي

حقائب  ومفتوحة،  م�صّطحة  االأحذية  فاأتت  نف�صه،  االإلهام  اّتبعت 

عة اأو م�صتطيلة طغت عليها األوان االأبي�ض، االأ�صود 
ّ
طة احلجم مرب

ّ
متو�ص

حقيبة  لفتتنا  الكتف.  على  حُتمل  احلجم  كبرية  واأخرى  والكاميل، 

غ من 
ّ
 ومفر

ّ
ة متوّفرة بلويّن الكاميل اأو االأ�صود، ت�صميمها هند�صي

ّ
جلدي

بالن�صبة  ا 
ّ
اأم بامتياز!   

ّ
واأ�صلوبها ع�رسي باليد  ُتعتمد  كاّفة اجلوانب، 

بحجمها  زت 
ّ
متي واالأ�صاور  �صخمة  �صل�صلة  �صكل  على  فاأتت  للعقود، 

الكبري ومنها ما يلتّف حول املع�صم.  

ة العر�ض!
ّ

احلقيبة التي �رسقت االأنظار على من�ص
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بطالت من العالم 
االفتراضّي!

اإعداد: جويل الدكا�ض

الفيديو،  ألعاب  بعالم  الموضة  تلتقي  أن 
دار  تتبّنى  أن  لكن  الجديد،  باألمر  ليس 
LOUIS VUITTON فكرة افتراضّية شاملة 
وتحّولها بالكامل إلى مجموعة أزياء، فذلك 
لعبة   League of Legends مبدعة!  خطوة 
اإلنترنت، تعّلق بها الماليين من حول العالم 
جامحة،  ومغامرات  معارك  فيها  ليخوضوا 
 Nicolas اإلبداعّي  للمدير  إلهاٍم  باتت مصدر 
Ghesquière الذي ربط شخصّياتها الخيالّية 

بواقٍع من األزياء العصرّية.  

 LV Archlight حذاء

 Boite حقيبة

Chapeau Souple
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 ،
ّ
املرئي عامله  يف  يعي�ض  الذي  اجليل  هذا  املجموعة  حتاكي 

 Nicolas .ّة
ات االفرتا�صي

ّ
ويغو�ض عميقًا يف تفا�صيل ال�صخ�صي

دها على 
ّ
Ghesquière يع�صق هذه املغامرات، يفهمها ويج�ص

اق لكّل ال�صيحات التي 
ّ
 وال�صب

ّ
، امل�صتقبلي

ّ
طريقته بقلمه الفني

 League of ة 
ّ

مه. وجد يف من�ص
ّ
اأبداً ما يقد اأن ت�صبه  ال ميكن 

ه 
ّ
لته وحب

ّ
العنان ملخي اإبداعه، وتطلق  ك 

ّ
ة حتر

ّ
ماد  Legends

يتعاون  التي  االأوىل  ة 
ّ
املر هذه  تكن  مل  الفيديو.  األعاب  لعامل 

 LoLبـ التي تعرف   League of Legends م مع 
ّ
بها امل�صم

م ن�صخة 
ّ
والتي اأطلقتها �رسكة Riot Games، فهو �صبق اأن �صم

ة Qiyana، وهي اإحدى اأبطال الّلعبة، كما وّقعت الدار 
ّ
ل�صخ�صي

 Summoner’s Cup كاأ�ض  يحمل  �صندوقًا  �صابقًا  ة 
ّ
الفرن�صي

الّلعبة خالل  لهذه  العامل  بطولة  للفائزين يف  تقدميه  مّت  الذي 

اأثمر  ا التعاون اجلديد، فقد 
ّ
اأم نوفمرب 2019 يف مدينة برلني. 

 Louis ا�صم  حتت  ال�صباب  بروح  مفعمة   Capsule جمموعة 

 
ٌ

انعاك�ض هي  بالطبع،   .Vuitton x League of Legends
معها  حتمل  واألوانها،  اتها 

ّ
�صخ�صي رموزها،  بكّل  العبة  لهذه 

 املغامرة واجلراأة الكبرية يف اخليارات. جمموعة 
ّ
الت�صلية، حب

قة 
ّ
�صي �رساويل  معاطف،  تي�رست،  من  بامتياز  ة 

ّ
ريا�صي

وغريها، كاأن روح االإنرتنت ت�صكنها! تتحّلى بنقو�ض �صعارات 

 
ّ

الرمادي االأزرق،  االأبي�ض،  األوان  فيها  وتربز  املونوغرام، 

اأفخم  على  مطبوعًا  ًا 
ّ
ا�صتثنائي مونوغرام  جتدين  واالأ�صود. 

نت 
ّ
تكو والتي  الدار  لدى  ة 

ّ
االأيقوني اجللود  بينها  من  االأقم�صة، 

منها الت�صاميم ال�صهرية لدى Louis Vuitton من اأك�ص�صوارت 

 Boite Chapeau Soupleو Speedy  
ّ
واأزياء، مثل حقيبتي

Bumbag، كما �صتعجبني بالنقو�ض اجلديدة  وحقيبة اخل�رس 

،Archlight مثل  الدار  لدى  ال�صهرية  االأحذية  نت 
ّ
زي التي 

 .Beaubourg Platform Derbyو Star Trail 

يمكنِك طلب القطع التي 
تعجبِك من مجموعة 

 Louis Vuitton x League
of Legends عبر موقع الدار 

 .louisvuitton.com

الة مفاتيح واأك�ص�صوار 
ّ
حم

للحقيبة من املجموعة

Tambour Horizon Monagram صاعة�
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مجوهراتي

طاقة الفضاء والحّظ 
يف مجوهراتِك! 

اإعداد: جويل الدكا�ض

تتابع المديرة اإلبداعّية Victoire de Castellane لدى دار DIOR JEWELLERY قّصة 
Rose Céleste. تحمل  Rose des Vents مع فصٍل جديد من المجوهرات، أسمته 
الفلك والكواكب، وتحديدًا من الشمس،  ينبثق من  الذي  الحّظ  هذه القطع رموز 
القمر والنجوم. تناسبِك إذا كنِت تفّضلين تصاميم المجوهرات الناعمة، لكن التي 

تتمّتع برموٍز قوّية. استقطبي هذه الطاقة اإليجابّية في العام الجديد!

D
IO

R 
JE

W
EL

LE
RY
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وعلم  بالف�صاء  مولعًا   Christian Dior كان   

على  ويوؤّثران  االإن�صان  يقودان  باأّنهما  واآمن  الفلك، 

طفولته  منذ  ة 
ّ
القدري الرموز  هذه  رافقته  حياته. 

يف  به   
ّ

اخلا�ض االأتولييه  حتى   Granville يف 

تدفعه  التي  ة 
ّ
"القو مبثابة  كانت  فهي  باري�ض، 

الف�صاء  عنا�رس  مذّكراته.  يف  كتب  ح�صبما  للعمل"، 

املجوهرات  ت�صاميم  يف   
ّ

باالأخ�ض برزت  هذه، 

اأن  Victoire de Castellane على  متها 
ّ
التي �صم

روحه  اأفكاره،  الدار،  �ض 
ّ
موؤ�ص حلياة  انعكا�صًا  تكون 

د 
ّ
Rose Céleste اجلديدة متج واأحالمه... ت�صاميم 

القا�صم  واأ�رساراً...  اأ�رساراً  ئ 
ّ
وتخب والقمر  ال�صم�ض 

جالبان  رمزان  عليها  منقو�ٌض  ة 
ّ
ميدالي امل�صرتك، 

ة 
ّ
امليدالي هذه  ن 

ّ
يزي ونهاراً.  لياًل  يرافقانِك  للحّظ، 

"ال يمكنِك أبدًا 
الوقوع في الخطأ، 
إذا أخذِت الطبيعة 

كمثال".
Christian Dior

 م�صنوٌع من عرق الّلوؤلوؤ و3 
ٌ
ة قمر

ّ
من اجلهة االأمامي

العقيق،  من  دائرة  داخل  االأبي�ض  الذهب  من  جنوم 

بالذهب   
ّ
ت�صع ة 

ّ
ملكي  

ٌ
�صم�ض االأخرى،  اجلهة  ومن 

االأ�صفر، وتنبعث منها 9 اإ�صعاعات باأحجاٍم خمتلفة 

ت�صتطعني  الّلوؤلوؤ.  عرق  من  م�صنوعة  ة 
ّ
خلفي اأمام 

متوّفرة  فهي  اأ�صكال،  بعّدة  ة 
ّ
امليدالي بهذه  ن 

ّ
التزي

 La على �صكل اأ�صاور، خوامت، اأقراط واأي�صًا يف �صاعة

املجوهرات  هذه  املبهرة.   D de Rose Céleste
ة، من دون اأن 

ّ
ٍة عالية وزخرفة معرب

ّ
م�صقولة بحرفي

كي بها كي ترافق 
ّ
. مت�ص

ّ
تخلو من االأ�صلوب املينمايل

كّل اإطالالتِك، فتن�صهرين يف عامل الف�صاء والكواكب، 

ا 
ّ
مم �صيء،   

ّ
اأي حتقيق  على  والقدرة  باحلّظ  مة 

ّ
مدع

يدفعِك الّتخاذ خطواٍت ثابتة وواثقة يف م�صريتِك. 
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FEMININE ALLURE

عادت إىل لعبة 
الموضة!

اإعداد: رميي حرب

بين ليلة وضحاها حّولت الممّثلة Katie Holmes األنظار إليها 
من جديد بمساعدة منسّقة األزياء Julia von Boehm وتطّلب 
األمر فقط كنزة باألزرار وBralette من الكشمير! هذه اإلطاللة 
كانت األولى من سلسلة إطالالت ستريت ستايل لفتتنا مؤّخرًا، 
ارتفاع  إلى  الموضة  عالم  في  أسهمها  أّن  خاللها  لتثبت 
الكاجويل، فالنجمة  مستمّر. األمر لم يقتصر على اإلطالالت 
السّجادة  على  الكالسيكّي  األنثوّي  أسلوبها  ابتكار  أعادت 
أن  الصعب  من  يكن  لم  وجرأة.  عصرّية  أكثر  ليصبح  الحمراء، 
تصبح النجمة محبوبة عالم الموضة الجديدة هذا الموسم، 
فهي بالرغم من نجومّيتها، إاّل ّأن إطالالتها وخياراتها تعكس 

تواضعها وتجعلها تبدو كصديقة أّي واحدة مّنا!

KATIE HOLMES

STAR OF THE MONTH

Dior يف ف�صتان من

 Saint يف ف�صتان من

Laurent Paris
 Rosetta يف ف�صتان من

Getty ومعطف من  
Altuzarra

يف ف�صتان من 

Carolina Herrera

Gabriela Hearst يف ف�صتان من

ادة احلمراء غالبًا ما 
ّ
اإطالالت Katie Holmes على ال�صج

ة، لكّن هذا العام اأخذتها 
ّ
ارتكزت على الف�صاتني الكال�صيكي

النجمة اإىل م�صتوى اآخر، باعتمادها ف�صاتني ال�صاتان 

ة. خياراتها اجلديدة يف 
ّ
ة واملفعمة باجلاذبي

ّ
املينيمالي

املو�صة باتت اأكرث ن�صوجًا، مغامرة وجراأة من دون 

ة. 
ّ
تها االأنثوي

ّ
التخّلي عن هوي
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STREET STYLE STAR

LATEST LOOKS

لة لدى الإنرتنت يف مو�سم اخلريف.  ب�رسعة الربق اأ�سبحت Katie اأيقونة املو�سة املف�سّ

كيف ل! وهي تتقن اعتماد اأبرز �سيحات املو�سم من دون اأن تبدو وكاأّنها ق�ست 

ات 
ّ

�ساعات بتن�سيق اأزيائها.اأحببنا طريقتها بتن�سيق �رسوال الدنيم مع ت�ساميم بق�س

ة، كاملعطف الطويل اأو القمي�ض الأبي�ض بالأكتاف والأكمام املنتفخة.  
ّ
دراماتيكي

تها يف املو�سة 
ّ
ت�ستكمل النجمة م�سريتها يف جتديد هوي

يف اإطاللتها الأخرية، حيث لحظنا ميلها لختيار 

ت�سميم البّزة، ف�ساًل عن ال�سرتات الكبرية ونق�سة 

 Tibi احليوانات. اأحببنا طريقة تن�سيقها ل�سرتة من

ًا!
ّ
 الرائج حالي

ّ
بالأكتاف العري�سة مع ال�رسوال اجللدي

يف بّزة من

Wardrobe.nyc 

Khaite يف معطف من
يف �رسوال وقمي�ض 

Khaite من

يف �سرتة 

Tibi من

يف بّزة من

Zimmermann 

 Max يف معطف من

Mara
Khaite يف كنزة من

Chanel يف �سرتة من

يف معطف من 

Nili Lotan

Gabriela Hearst يف بّزة من
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هدفًا جمالّيًا
يف العام

اإعداد: جووي غ�صطني – نور عرموين

وعود جمالّية كثيرة نقطعها على أنفسنا مع بداية 
هذه  فلتتحّول  المّرة  هذه  لكّن  جديد،  عام  كّل 
الوعود إلى أهداف، واألهداف إلى أفعال، ألّن الجمال 
جزءًا  تصبح  الخطوات  هذه  دعي  مجهودًا.  يتطّلب 

من حياتِك وعّززي بها جمالِك للـ365 يومًا المقبل!
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إشربي المزيد من المياه
اخلطوة  هذه  ب�رستِك!  ة 

ّ
ل�صح ل 

ّ
االأو  

ّ
ال�رس املياه، 

حتارب جفاف الب�رسة وعالمات التقّدم يف ال�صّن. 

املياه  من  ليرتين  عن  يقّل  ال  ما  ًا 
ّ
يومي ا�رسبي 

اخلاليا  اأداء  حت�صني  ة، 
ّ
الدموي الدورة  لتن�صيط 

ا ينّقي ب�رستِك ويجعلها 
ّ
وحتريرها من ال�صموم، مم

الأّنها  ة، 
ّ
زجاجي عبوة  باختيار  نن�صحِك  ن�رسة. 

كنِت  اإْن  املنع�ض.  �صكلها  بف�صل  رغبتِك  �صتثري 

جتدين �صعوبة يف �رسب املياه، نن�صحِك باإ�صافة 

نات مفيدة اإليها كالزجنبيل، اخليار والّليمون 
ّ
مكو

املياه  ل�رسب  يومًا  الـ30  بني حتّدي 
ّ
مَل ال جتر اأو 

من اأجل حتفيزِك على القيام بذلك!

دّلكي بشرتِك بمكّعبات الثلج
ة لب�رسة م�صدودة 

ّ
عادة قدمية، لكّنها خطوة �صحري

لب�صع  الثلج  بات 
ّ
مبكع ب�رستِك  تدليِك  ومتوّهجة. 

االإفرازات  يقّلل  الرتّهالت،  �صيمنع  ًا 
ّ
يومي دقائق 

 
ّ
امل�صام وي�صّد  الوجه  احمرار  يخّفف  ة، 

ّ
الدهني

العينني  انتفاخ  من  تعانني  كنِت  اإْن  الوا�صعة. 

قي هذه الطريقة وا�صكرينا الحقًا!
ّ
�صباحًا، طب

تناولي الفيتامينات 
والكوالجين

على  فقط  تّتكلي  ال  داً! 
ّ
جي قراأِت  لقد  نعم 

نات الاّلزمة 
ّ
امل�صتح�رسات ملّد ب�رستِك باملكو

كب�صوالت  اإىل  اجلئي  بل  ته، 
ّ
و�صح ل�صبابها 

الكوالجني، الفيتامني والربوبيوتيك املتوّفرة 

اجللد  طبيب  ا�صت�صريي  ات. 
ّ
ال�صيدلي يف 

لين�صحِك مبا حتتاجني اإليه حتديداً.

1
2

3

نّظفي أدوات المكياج بانتظام
داخل  والبكترييا  االأو�صاخ  من  هائلة  ية 

ّ
كم تتكّد�ض 

تطبيق  اأثناء  ب�رستِك  اإىل  فتنتقل  املكياج،  فرا�صي 

ظهور  بة 
ّ
م�صب ها، 

ّ
م�صام داخل  وتتغلغل  املكياج 

البثور. نّظفي فرا�صي واإ�صفنجات املكياج كّل اأ�صبوع 

وال�صابون  ال�صاخنة  املياه  با�صتخدام  اأ�صبوعني  اأو 

�صة لذلك.
ّ

لتفادي تلفها، اأو اأدوات خم�ص

قّصي أطراف شعرِك45
اأطراف   

ّ
ق�ض يهملن  الن�صاء  من  العديد 

�صعر  لرغبتهّن باحل�صول على  �صعرهّن 

طويل، لكن ال تكوين منهْن! هذا اخلطاأ 

ال�صعر وتلفه، لذا  ف 
ّ

ال�صائع، يعّزز تق�ص

اأ�صهر   3 كّل  االأطراف   
ّ

بق�ض نن�صحِك 

ي.
ّ
للح�صول على �صعٍر طويل و�صح

 M.A.C
 COSMETICS
Brush Cleanser

 FENTY BEAUTY
 Dry Brush-Cleaning

Sponge

 GOLD COLLAGEN
Pure 30 Day

 OPTIMUM
 NUTRITION
Opti-Women
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6
اّتبعي نمط حياة صحّي

ما تاأكلينه يظهر على  ب�رستِك، لذا احر�صي 

ابتعدي   .
ّ
�صحي حياة  منط  اّتباع  على 

بال�صّكر،  ة 
ّ
والغني الد�صمة  املاأكوالت  عن  

ة 
ّ
الغني اخل�رساوات  تناول  من  اأكرثي 

بالفيتامينات ومار�صي الريا�صة بانتظام. 

لنف�صِك  حتّديًا  �صعي  التحفيز،  من  للقليل 

كعدم تناول االألبان واالأجبان اأو االنقطاع 

اأ�صبوع،  ملّدة  الكاربوهيدرات  تناول  عن 

تِك وب�رستِك!
ّ
و�صاهدي الفرق يف �صح

زوري طبيب الجلد
ا�صتخدام  على  طويلة  لفرتة  اإعتدِت 

بالب�رسة،  للعناية  نف�صها  امل�صتح�رسات 

امل�صاكل  من  تعانني  زلِت  ما  لكن 

قد  الوقت  اأّن  لِك  اإ�صارة  هذه  ة؟ 
ّ
اجللدي

 بالب�رسة، 
ّ

حان ال�صت�صارة طبيب خمت�ض

الأّنه �صيمنحِك احلّل والعالج االأن�صب لِك، 

احملي  امل�صاكل.  جميع  من  للتخّل�ض 

هاتفِك واحجزي موعدِك االآن!

بّدلي وسادتِك
�صاعات  خالل  الراحة  متنحِك  التي  الو�صادة 

الّليل، هي نف�صها امللجاأ االأكرب خلاليا اجللد 

 
ّ
م�صام داخل  تتغلغل  التي  والبكترييا  امليتة 

بّديل  ال�صباب.   
ّ
حب ظهور  ب 

ّ
وت�صب ب�رستِك 

قما�ض  من  باآخر   
ّ
القطني الو�صادة  غالف 

بينها  منافع عديدة، من  الذي يحمل  احلرير 

ال�صعر.  د 
ّ
جتع ومنع  التجاعيد  ظهور  تاأخري 

ة 
ّ
مر الو�صادة  غالف  بتغيري  نن�صحِك  كذلك، 

واحدة يف االأ�صبوع كحٍدّ اأدنى.

Leave-In طّبقي منّعم الشعر
كما حتمني ب�رستِك من التلف، عليِك حماية �صعرِك 

م ال�صعر Leave-In عند االأطراف 
ّ
قي منع

ّ
اأي�صًا. طب

عملية  ت�صهيل  ال�صعر،  ولتغذية  لتنعيمها،  اجلاّفة 

من  يحميه  اأّنه  نن�صى  اأن  دون  وترطيبه،  ت�رسيحه 

امل�صتح�رس  هذا  ا�صتخدمي  ة. 
ّ
ال�صار ال�صم�ض  حرارة 

ًا على �صعٍر جاّف بع�ض ال�صيء.
ّ
يومي

 ORIBE Priming Lotion
 Leave-In Conditioning

Detangler

7
Izabel Goulart@thedelicious

SLIP غالف و�صادة من احلرير من
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10
 ESKER BEAUTY

Dry Brush

افركي جسمِك 
بالفرشاة الجاّفة

فقد  بعد،  حياتِك  اإىل  ة 
ّ
التقني هذه  تدخلي  مل  اإْن 

قمِت  ما  اإذا  خ�صو�صًا  اخلطوة،  هذه  الوقت!  حان 

وترتك  بالطاقة  دِك 
ّ
�صتزو �صباحًا،  بتطبيقها 

ة 
ّ
ب�رستِك بغاية النعومة. ف�صاًل عن ذلك، هذه التقني

 Lymphatic اأو 
ّ

ت�صاعد على الت�رسيف اللمفاوي

اجلهاز  ال�صموم من  اإزالة  ت�رسيع  اأي   ،Drainage
 والتخّل�ض من ال�صيلوليت. 

ّ
اللمفاوي

12
األدوات الجمالّية: قدرة ال 

يستهاُن بها!
اأدوات كثرية اليوم باتت يف خدمة جمالِك، جميعها 

لديها هدف وطريقة ا�صتخدام خمتلفة عن االأخرى. 

امل�صنوعة   Jade Facial Roller اأداة  اأبرزها 

الدورة  حتفيز  اإىل  تهدف  والتي  اجلاد  حجر  من 

ة وحترير ب�رستِك من ال�صموم جلعلها م�رسقة 
ّ
الدموي

قي القليل من زيت الوجه قبل 
ّ
ًا. يكفي اأن تطب

ّ
طبيعي

 متريرها على الب�رسة بحركات 
ّ
ا�صتخدامها ومن ثم

من االأعلى اإىل االأ�صفل، ملّدة 5 اإىل 10 دقائق.

 HERBIVORE
Jade Facial Roller

 NUFACE Trinity
Facial Trainer Kit

 NURSE JAMIE
TriAngle Facial Tool

11
استخدمي مستحضرات 

جمالّية عضوّية
على  تقت�رس  ة 

ّ
اجلمالي امل�صتح�رسات  تعد  مل 

و�صولها  قبل  ت�صنيعها  لطريقة  بل  تها، 
ّ
فعالي

امل�صتح�رسات  ا�صتخدام  كربى.  ة 
ّ
اأهمي اإليِك 

بل  فقط،  البيئة  حتمي  ال  وامل�صتدامة  ة 
ّ
الع�صوي

ة. 
ّ
امل�رس ة 

ّ
الكيميائي املواّد  من  اأي�صًا  ب�رستِك 

التغلغل  على  ة 
ّ
الطبيعي تركيبتها  تعمل  كذلك، 

تها.
ّ
داخل الب�رسة ب�صكل اأكرب، ما ي�صاعف فعالي

 TATA HARPER
 Elixir Vitae Eye

Serum

13
إرمي مستحضراتِك 

القديمة
ة يف 

ّ
توّقفي عن تكدي�ض امل�صتح�رسات اجلمالي

خزانتِك اأو حقيبة مكياجِك. فلجميع املنتجات 

نة. انتبهي لالإ�صارة 
ّ
ة معي

ّ
ة مّدة �صالحي

ّ
اجلمالي

مّدة  ملعرفة  م�صتح�رس،  كّل  على  املوجودة 

 م�صاكل يف الب�رسة 
ّ

ته لتجّنب اأي
ّ
انتهاء �صالحي

ته.
ّ
 لال�صتفادة من فعالي

ّ
واالأهم
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15

16
17

5 دقائق لجمالِك!
كخطوة اأوىل، اإْن كنِت ال تزالني تخلدين اإىل النوم قبل اإزالة املكياج، 

البثور  من  الكثري  ظهور  ب 
ّ
ي�صب ما  هذا  االأرجح،  على  االآن!!  توّقفي 

 خطوة 
ّ

 اأاّل تتخّطي اأو تهملي اأي
ّ
ويزيد من جتاعيد وجهِك. من املهم

. ابدئي بغ�صل وجهِك مبياه فاترة، 
ّ
يف روتني العناية بالب�رسة اليومي

الذي يعّدل حمو�صة  التونر  قي 
ّ
رها، ثم طب

ّ
ال �صاخنة، لتجّنب ت�رس

ة 
ّ
ة. الرتطيب هو اخلطوة االأ�صا�صي

ّ
الب�رسة ويحّد من االإفرازات الدهني

، وال تن�صي اأخرياً ا�صتخدام الكرمي الواقي من 
ً
بعدها �صباحًا وم�صاء

غات الداكنة والتجاعيد. 
ّ
ال�صم�ض حلماية اجللد من التلف، الت�صب

يوغا الوجه
ع�صالت  الوجه  يوغا  متارين  ك 

ّ
حتر

الكوالجني،  اإنتاج  ة 
ّ
عملي وحتّفز  الوجه 

يف   
ّ
وطبيعي كبري  ب�صكٍل  ي�صاهم  ا 

ّ
مم

وتاأخري  الب�رسة  �صيخوخة  مقاومة 

يف  ام 
ّ
اأي  4 �صي 

ّ
خ�ص التجاعيد.  ظهور 

التمارين �صباحًا،  للقيام بهذه  االأ�صبوع 

ة 
ّ
حيوي اأكرث  تبدو  ب�رستِك  �صيجعل  ا 

ّ
مم

واإ�رساقة خالل اليوم.

دّللي نفسِك!
�صواء من خالل الذهاب اإىل �صالون االأظافر 

بالب�رسة  بالعناية  �ض 
ّ

متخ�ص منتجع  اأو 

تفا�صيل  تهملي  ال  الوجه...  وتنظيف 

ة التي وجدت 
ّ
اإطاللتِك اأو اخلدمات اجلمالي

تدليل  ب�رسورة  وتذّكرِك  جمالِك  لتعّزز 

منافعها  اخلطوة  هذه  فقط!  لنف�صِك  نف�صِك 

اأي�صًا  �صتنعك�ض  اجلمال،  على  تقت�رس  ال 

تِك ومتّدِك ب�صعور من اال�صرتخاء 
ّ
على نف�صي

ة.
ّ
والراحة بعيداً عن ال�صغوطات اليومي

14
دعي حاجبيِك ينموان

الوجه،  مالمح  يف   
ّ
اأ�صا�صي عن�رس  احلاجبان 

دعي  �صكلهما.  تعديل  يف  جاهدة  حتاويل  ال  لذا 

احر�صي  فقط   ،
ّ
طبيعي ب�صكٍل  ينموان  حاجبيِك 

قلياًل.  هما 
ّ

ق�ص اأو  الزائدة  ال�صعريات  اإزالة  على 

 �صعريات حاجبيِك، 
ّ
اإْن كنِت تعانني من عدم منو

لتكثيفهما،  ة 
ّ
طبيعي طرق  اإىل  الّلجوء  باإمكانِك 

مثل ا�صتخدام زيت اخلروع.

  DIOR
 Prestige La Crème

Texture Riche

  LANCÔME
 Eau Fraîche Douceur

 Micellar Cleansing
Water

 LASHFOOD BrowFood
 Phyto-Medic Eyebrow

Enhancing Serum

Aimee Song
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19
تجّنبي االستحمام بالمياه 

الساخنة
الزيوت  من  طبقة  على  الب�رشة  حتتوي 

اأّن  ة التي حتميها من اجلفاف، غري 
ّ
الطبيعي

ال�ساخنة  باملياه  طويلة  لفرتات  اال�ستحمام 

عر�سة  اأكرث  ويجعلها  الطبقة  تلك  يزيل 

الفاترة  املياه  اإىل  اجلئي  التجاعيد.  لظهور 

رطوبة  على  للحفاظ  اال�ستحمام  خالل 

ب�رشتِك وجمالها.

20
طّبقي عالجات وأقنعة الشعر

لذا  كب�رشتِك،  متامًا  لالهتمام  يحتاج  �سعرِك 

�سي له الوقت الكايف لذلك. اجلئي اإىل ال�سالون 
ّ

خ�س

كحدٍّ  ال�سهر  يف  ة 
ّ
مر لل�سعر،  مغّذية  باأقنعة  للقيام 

اأدنى اأو اختاري م�ستح�رشات لل�سعر ميكنِك تطبيقها 

يف املنزل بني احلني واالآخر.

 SISLEY PARIS
 Regenerating Hair

 Care Mask with Four
Botanical Oils

18
اعتني بشعرِك تحت الحجاب

اأ�رشع،  ب�سكٍل  للتلف  �ض 
ّ
يتعر احلجاب  حتت  ال�سعر 

ة به كما 
ّ

لذا احر�سي على اّتباع روتني عناية خا�س

ة لتحقيق ذلك. من 
ّ
اختيار امل�ستح�رشات ال�رشوري

منا�سبة  للحجاب  قما�ض  اأنواع  تختاري  اأن   
ّ
املهم

ه وتلفه.
ّ

لل�سعر، كاحلرير الذي مينع من تك�رش

21
ضعي جدواًل أسبوعّيًا 

للعناية بالبشرة
 
ّ
اليومي روتينِك  على  تواظبني  كنِت  اإْن 

عن  ماذا  لكن  رائع،  هذا  بالب�رشة،  للعناية 

م�سبقًا  امًا 
ّ
اأي حّددي  ؟ 

ّ
االأ�سبوعي روتينِك 

بتق�سري  يتعّلق  بها، خ�سو�سًا فيما  والتزمي 

الراأ�ض،  فروة  تق�سري  واجل�سم،  الوجه  ب�رشة 

تطبيق االأقنعة والعناية بالعينني...

 CAUDALIE Crushed
Cabernet Scrub

 ESTÉE LAUDER
 Advanced Night

 Repair Concentrated
Recovery Eye Mask
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22
23
24

دعي شعرِك على طبيعته
كّل  من  والآخر  احلني  بني  ل�سرتاحة  بحاجة  �سعرِك 

وكرثة  ال�سعر  م�سّفف  كحرارة  له،  ة 
ّ
امل�رض العوامل 

كنِت  �سواء  ه. 
ّ

تك�رض من  تزيد  التي  ومت�سيطه  ت�رضيحه 

على  خ�سالتِك  دعي  مال�س،  اأو  د 
ّ
جمع ب�سعٍر  تتمّتعني 

ة وراحة 
ّ
طبيعتها، فالأمر �سينعك�س اأي�سًا عليِك اإيجابي

بعيداً عن املجهود والتكّلف.

ال تخافي من التخّلي عن المكياج
ي�سطع!   

ّ
الطبيعي جمالِك  دعي  لذا  اأنِت،  كما  رائعة  اأنِت 

والآخر،  احلني  تتنّف�س بني  ب�رضتِك  تدعي  اأن   
ّ
املهم من 

، خ�سو�سًا اإذا ما رّكزت على تغذيتها 
ً
فت�سبح اأكرث نقاء

يف  املكياج  و�سع  جتّنب  ال�سحيحة.  بامل�ستح�رضات 

فا�ستمتعي  �سباحًا،  الوقت  عليِك  �سيوّفر  ام، 
ّ
الأي بع�س 

بفنجان قهوتِك دون ا�ستعجال!

تحّدي نفسِك!
مع بداية العام اجلديد، اخرجي من م�ساحة الأمان 

رائج  هو  ما  كّل  جتربة  على  ئي 
ّ
وجتر بِك  ة 

ّ
اخلا�س

الأظافر،  املكياج،  اأكانت يف  املو�سم،  من �سيحات 

ات �سعر. خطوة ب�سيطة، 
ّ

الت�رضيحات، الألوان اأم ق�س

تك�رض  مزاجِك،  تغيري  يف  كبرياً  دوراً  تلعب  اأّنها  اإّل 

والإعجاب!  الأنظار  حمّط  وجتعلِك  اإطاللتِك  روتني 

ة اقرئي 
ّ
اّتخاذ القرارات اجلمالي اإن كنِت حائرة يف 

كّل  ملتابعة   Jamalouki.net موقع  اأو  جمّلتنا 

ال�سيحات اجلديدة فنحن هنا مل�ساعدتِك.

 GUERLAIN Orchidée
Impériale The Mask

جّربي عطرًا جديدًا25
من  تخايف  ل  لكن  لعطرِك،  ة 

ّ
وفي تكونني  قد 

تغيري  اأّن  اإىل  الدرا�سات  بع�س  ت�سري  تغيريه! 

 
ّ
اإبجابي تاأثري  له  والآخر  احلني  بني  عطرِك 

فماذا  و�سلوكِك.  اأدائِك  على  كما  مزاجِك،  على 

تنتظرين لختيار عطٍر جديد؟

26
استخدمي الشامبو 

الجاّف باعتدال
الكثري من  اأّن هذا امل�ستح�رض يوّفر  �سحيح 

ة، 
ّ
الدهني ال�سعر  اإفرازات  يقّلل  كما  الوقت 

كرثة  ال�سعر.  غ�سل  مكان  يحّل  ل  لكّنه 

جفاف  ب 
ّ
ت�سب قد  اجلاّف  ال�سامبو  ا�ستخدام 

عن  توقّفي  لذا  رها، 
ّ
وت�رض الراأ�س  فروة 

الإفراط با�ستخدامه.

مايا اأحمد
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ال تهملي شفتيِك27
غالبًا ما تهتمني بوجهِك، لكن تتنا�سني 

ب�سفاهِك.  للعناية  الوقت  تخ�سي�ض 

قومي بتق�سري، تدليك وترطيب �سفتيِك 

ب�سكٍل منتظم للحفاظ عليهما ناعمتني 

وجّذابتني يف كّل االأوقات.

 TARTE COSMETICS
Pout Prep Lip Exfoliant

أضيفي اآللة المرطّبة 28
للجّو إلى منزلِك

ج 
ّ
لتهي ب 

ّ
امل�سب الهواء  جفاف  متنع  االآلة  هذه 

يف  الرطوبة  ن�سبة  زيادة  خالل  من  الب�رشة 

احلفاظ  يف  �ست�ساعدِك  اخلطوة  هذه  املنزل. 

على ترطيب ب�رشتِك و�سعرِك، ومتنع جفافهما 

.
ّ
 جمهود اإ�سايف

ّ
دون اأن تقومي باأي

 PHILIPS
Air Humidifier 2000 series

 YOUNG LIVING
Lavender Essential Oil

 WINNIX P150
Air Purifier

إلجئي إلى منّقي الهواء29
البكترييا  من  الكثري  معه  يحمل  الهواء 

الب�رشة   
ّ
م�سام داخل  ترتاكم  التي  ثات 

ّ
وامللو

ب �رشراً ج�سيمًا بها. اإ�سافة منّقي الهواء 
ّ
وت�سب

ج الب�رشة 
ّ
ق، تهي

ّ
اإىل غرف املنزل تقّلل من التعر

واحمرارها، وتوؤّخر ظهور التجاعيد.

30
ضاعفي نومِك الجمالّي     

لذا  ب�رشتِك،  ة 
ّ
و�سح تِك 

ّ
ل�سح  

ّ
اأ�سا�سي النوم 

كنِت  اإْن  ًا. 
ّ
يومي �ساعات   8 تنامي  اأن  احر�سي 

تواجهني �سعوبات يف النوم، ا�ستخدمي الزيوت 

برائحتها  اال�سرتخاء  يف  ت�ساعد  التي  ة 
ّ
االأ�سا�سي

اإىل  الّلجوء  اأي�سًا  ميكنِك  كالالفندر.  ة، 
ّ
العطري

على  ت�ساعد  نغمات  تبّث  التي  ال�سوت  اأجهزة 

وحاجته،  ال�سخ�ض  رغبة  بح�سب  �رشيعًا  النوم 

THREE SHEEP ك�سوت املحيط اأو املطر وغريها...
 Essential Oil Sleeping
White Noise Machine



تحقيق جمال

الصحراء تلُهم 
مكياجِك!

اإعداد: ميادة اأبوخزام

شاعرّي،  إلهاٍم  مصدر  عن  أبحث  "كنُت 
كّل  يجعل  طبيعّي  فلتر  الذكرى،  يشبه 
تستلهم  ما  دائمًا  كالحلم"،  يبدو  شيء 
العالمّية  اإلبداعّية  المصّممة   ،Lucia Pica
من   ،CHANEL دار  في  واأللوان  للمكياج 
البتكار  طبيعّية  ومناظر  ومشاهد  أماكن 
 ،2020 وصيف  لربيع  الجمالّية.  مجموعاتها 
التي   ،Desert Dream مجموعة  ابتكرت 

استقت ألوانها الدافئة من الصحراء.

C
H

AN
EL

  CHANEL
 Les 4 Ombres in
Warm Memories

 CHANEL
 Éclat du Désert

Highlighter  CHANEL
Stylo Ombre Et

 Contour in Contour 
Mauve

ة 
ّ
جمموعة ظالل العيون الكرميي

Ombre Première Laque
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على  فت�سكب  فريدة،  �ر�ؤيا  ثاقبة  بعنٍي   Lucia Pica تتمّتع 

يف  موجودة  زة 
ّ
ممي منطقة  م�سدرها  األوانًا  دائمًا  م�ستح�رضاتها 

ربيع  مكياج  جمموعة  ابتكار  اأجل  من  العامل.  هذا  ز�ايا  اإحدى 

ة اإىل ال�سحراء ترتكز على 
ّ
��سيف 2020، ذهبت يف رحلٍة ت�سويري

ة، ر�سوم الكهوف 
ّ
�سور الـPolaroid لت�ستلهم من الكثبان الربتقالي

�ال�سهول الوا�سعة. جذبها ال�سكون املوجود هناك، متامًا كالألوان 

م�ستح�رضات  فابتكرت  قبل،  من  لها  مثياًل   
َ
تر مل  التي  اجلديدة 

ة 
ّ
الزهري األوانها  جات 

ّ
بتدر حاملة  جمموعة   .Desert Dream

متنحِك  التي  ة 
ّ
الر�مان�سي ة 

ّ
�البنف�سجي الفاحتة  ة 

ّ
البني ة، 

ّ
اخلوخي

 Baume ًا يعك�س كنوز ال�سحراء الدفينة! قلم
ّ
اأحيانًا ملم�سًا معدني

ج Golden Light �سيمنحِك بريقًا منع�سًا بلون 
ّ
Essentiel بتدر

 Éclat du Désert هاياليرت  بعده  فياأتي   ،
ّ

الرب�نزي الكراميل 

ِك، اأنفِك �جبهتِك �ي�سيئها كما ت�سيء 
ّ
 ليعّزز اإ�رضاقة خدي

ّ
احل�رضي

ة. رمال ال�سحراء بتدرجات 
ّ
ال�سم�س منحنيات الكثبان ال�سحرا�ي

 Stylos  
ّ
قلمي اإىل  بخيالها   Lucia Pica لتها 

ّ
حو �البني  البيج 

 Ombre لتحديد العينني. م�ستح�رضات Ombre et Contour
ة ميكنِك 

ّ
Première Laque باألوانها الالمعة �تركيبتها الكرميي

لإ�سافة  العينني  اأطراف  عند  اأ�  اجلفن  كامل  على  ا�ستخدامها 

لني؟  تف�سّ ماذا  ال�سفتني،  اإىل  العينني  من  لها!  مثيل  ل  اإ�رضاقة 

اخل�سب  لون  اأم   Rouge Brûlant الدافئ   
ّ
الربتقايل  

ّ
الزهري

ن 
ّ
الوردي Endless؟ �اأخرياً، دعي طالء الأظافر Le Vernis يزي

 
ّ
البنف�سجي اللون  اأ�   Daydream  

ّ
الأرجواين البيج  ج 

ّ
اأناملِك بتدر

 جّذاب!
ّ

الناعم Mirage. باخت�سار، ربيعِك �سحرا�ي

"طاقة الصحراء 
هادئة جدًا وشبه 

صامتة، تمامًا كألوان 
المجموعة".
Lucia Pica

 CHANEL
 Rouge Allure Velvet
Extrême in Endless

Lucia Pica

�سور الـPolaroid التي 

ا�ستوحيت منها األوان املجموعة
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BIG HAIR
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هذه  له  حتتاجي  لن  الأّنِك  جانبًا  ال�سعر  ممّل�ض  دعي 

ة لتكوين 
ّ
الفرتة! اتركي خ�سالت �سعرِك تتطاير بعفوي

جاهدة  حماوالت  اأو  اإ�سافات  دون  طبيعتِك  على 

ة، 
ّ
لرتتيبها. قد تكون ت�رشيحة ال�سعر الكرييل كال�سيكي

بل  ال  قريبًا،  تزول  لن  ة 
ّ
جمالي �سيحة  اليوم  لكّنها 

تعود لتربز وتناديِك العتمادها يف اأقرب وقٍت ممكن.

اإعداد: نور عرموين

خصالت شعرِك 
على طبيعتها!

Sarah Angius

KÉRASTASE
 Discipline Bain

Fluidéaliste

 BUMBLE AND
 BUMBLE

 Curl Anti-Humidity
Gel-Oil



لنوع  �ض 
ّ

املخ�س ال�سامبو  •ا�ستخدمي 
اإىل  الثقل  ت�سيف  ال  فرتكيبته  �سعرِك، 

دة.
ّ
جات ال�سعر، فال تبدو ملب

ّ
متو

اأ�سهر   3 كّل  ال�سعر  م�سّفف  •اإق�سدي 
غري  املبعرثة  ال�سعريات  من  للتخّل�ض 

ة �سعرِك.
ّ
املرغوب بها واحلفاظ على �سح

ة 
ّ
املرطب وامل�ستح�رشات  االأقنعة  قي 

ّ
•طب

يتطّلب  الكرييل  ال�سعر  الأّن  منتظم،  ب�سكٍل 

م�ستوى عاٍل ومكّثف من الرّتطيب.

•ال مت�ّسطي خ�سالتِك عندما يكون �سعرِك 
فمن  رها، 

ّ
وت�رش ها 

ّ
تك�رش لتجّنب  جاّفًا 

االأف�سل مت�سيطه بلطف خالل اال�ستحمام.

من  بداًل  العري�ض  امل�سط  •ا�ستخدمي 
الفر�ساة، الأّنه يزيل الّت�سابك بطريقة اأف�سل.

دون  اال�ستحمام  بعد  يجّف  �سعرِك  •دعي 
الّلجوء ملجّفف ال�سعر.

تتمّتعين  كنِت  إْن 
طبيعّي،  كيرلي  بشعٍر 
الخطوات  هذه  طّبقي 

به: للعناية 

من  العديد  ر�سدنا  االأخرية  الفرتة  يف 

وهّن  ات 
ّ
والعاملي ات 

ّ
العربي النجمات 

باحلجم  الكرييل  ال�سعر  ت�رشيحة  يعتمدن 

كّل  اإىل  اجلمال  �سيحات  ميل  مع  الكبري. 

تركن  بع�سهّن  اأّن  عجب  ال   ،
ّ

عفوي هو  ما 

كما  دة 
ّ
واملجع املنفو�سة  �سعرهّن  خ�سالت 

متلي�سها.  اأو  ت�سفيفها  حماولة  دون  هي، 

�سعرهّن  جتعيد  اإىل  جلاأن  اأخريات  جنمات 

التي  مردينيان  جويل  مثل  خمتلفة،  بطرق 

عرف 
ُ
جلاأت اإىل التجعيدات ال�سغرية اأو ما ي

الواقع،  يف   .Crimped Hair بت�رشيحة 

تطلق  املنفو�ض،  الكرييل  ال�سعر  ت�رشيحة 

وامل�ساك�سة  امل�ساغبة  تِك 
ّ
ل�سخ�سي العنان 

مرحًا  اأ�سلوبًا  وتعك�ض  داخلِك  يف  التي 

ة.
ّ
ة اأو امل�سائي

ّ
وجّذابًا يف االإطالالت النهاري

Zendaya

Camilla Cabello

Gwen Stefani Kim Kardashianمايا دياب

Khloé Kardashian

جويل مردينيان

 L'ORÉAL PARIS
 Elvive Extraordinary

 Oil Curl Reviving
Butter Balm
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بشرتي

كّل ما تحتاجه 
بشرتِك: الطاقة!

اإعداد: جويل الدكا�ض

والمنافسة  الجمالّية،  الدور  كاّفة  على  كبيٌر  الضغط 
في  يبقى  األكبر  التحّدي  يوم.  بعد  يومًا  وأكثر  أكثر  تزداد 
إلى  العلم بعد، تطويره وتحويله  اكتشاف ما لم يكشفه 
من  تخاف  التي  المرأة  تطمئن  للبشرة،  عناية  مستحضرات 
خّصصت  أن  فبعد  السّباقة،  كانت   DIOR دار  التجاعيد. 
إلى  وصلت  التجارب،  من  عديدة  وسنواٍت  أبحاث  مراكز 
مجموعة Capture Totale C.E.L.L. Energy التي تحمل سّرًا 
يجّددها،  الضعيفة،  الخاليا  يوّجه  سرٌّ  ابتكاره.  في  تفّردت 
علمّي  نهٌج  الذاتّي.  بالترميم  تقوم  كي  طاقتها  وينّشط 

معّقد، ما يهّمنا منه هو نتيجته، بشرة شاّبة ومشرقة!

D
IO

R
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إكتشاف العصر!
Dior، خ�سو�سًا فيما يتعّلق  ال حاجة ل�رشح فل�سفة دار 

م�ستح�رشاٍت،  من  تطلقه  فما  بالب�رشة،  العناية  مبجال 

تها. هي نتيجة اأكرث من 50 �سنة من االأبحاث 
ّ
تربهن فعالي

كّل  بني  من  حّددوا  �سون، 
ّ

متخ�س خرباء  بها  قام  التي 

 املتقّدمة، ما هو مالئم خلدمة جمال املراأة. 
ّ
اأدوات الطب

اأبرزها  نتائج مبهرة،  اإىل  اأو�سلت  هذه اخلربة املحرتفة، 

ة، وهي اأ�سا�ض 
ّ
يتعّلق بـStem Cells، اأي اخلاليا اجلذعي

 Capture Totale C.E.L.L. اجليل اجلديد من جمموعة

�رشح  ميكن  ة، 
ّ
العلمي املفاهيم  تب�سيط  بهدف   .Energy

اجل�سم  اأن�سجة   
ّ

باأّنها مبثابة جهاٍز يرم ة 
ّ
اخلاليا اجلذعي

ر نف�سه بنف�سه، في�ستطيع اإعادة جتديد ع�سو 
ّ
ة، يطو

ّ
الداخلي

نت 
ّ
تب بالب�رشة؟  العناية  يفيد ذلك يف جمال  كامل. كيف 

نف�سها  الب�رشة   
ّ

وترم املفهوم، وذلك كي جتّدد  الدار هذا 

ة واحدة حتفيز ماليني اخلاليا 
ّ
ة جذعي

ّ
بنف�سها! ميكن خللي

ا االكت�ساف االأكرث تقّدمًا والذي وجدته الدار، 
ّ
اجلديدة! اأم

ال  يعتقد،  كان  ما  عك�ض  على  ة، 
ّ
اجلذعي اخلاليا  اأّن  فهو 

ة الطاقة 
ّ
ينق�ض عددها مع مرور الوقت، لكن تت�ساءل قو

املوجودة فيها. هذا االنخفا�ض يف الطاقة يوؤّثر �سلبًا على 

ة يف الب�رشة. ذلك اأي�سًا 
ّ
ة اخلاليا احليوي

ّ
وظائف واإنتاجي

 Capture جمموعة  ا�ستحداث  مرحلة  اأثناء  اخلرباء  األهم 

على  ترّكز  وجعلوها   ،Totale C.E.L.L. Energy
ا�ستعادة طاقة اخلاليا بهدف تن�سيطها ومنعها من التعب، 

لها اإىل جتاعيد.  
ّ
الرتّهل وحتو

84%
نسبة المكّونات 

الطبيعّية في كّل 
مستحضرات

 Capture Totale 
C.E.L.L. Energy

ّة Gisele  Bündchen هي الوجه االإعالين 
عار�سة االأزياء الربازيلي

مل�ستح�رشات Capture Totale C.E.L.L. Energy اجلديدة
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4 أزهار خارقة...
لتحقيق هدف حتفيز طاقة اخلاليا كي جتّدد نف�سها بنف�سها، 

ة 
ّ
طبيعي اأزهار   4 على  ارتكزت  الدار  اأّن  تعريف  اأن  عليِك 

وقد  بتناغٍم،  بع�سها  مع  تعمل  خارقة،  بالفعل  اعتربتها 

نًا مطروحًا. زهرة لونغوزا 
ّ
مّت انتقاوؤها من بني 1667 مكو

ة والتي باتت ب�سمة موجودة يف كّل جمموعات 
ّ
املدغ�سقري

لقدرتها  نظراً   ،2006 العام  منذ   Capture Totale
الفاوانيا  الب�رشة،  جتّدد  التي  الطاقة  منح  على  العظيمة 

ة، زهرة 
ّ
ة �سفائي

ّ
ة التي حتمل يف بتالتها قدرات طبي

ّ
ال�سيني

واأخرياً  للطاقة،  التي تعترب خمزونًا كبرياً  البي�ساء  الزنبق 

 الذي يدعم الطاقة اأي�سًا ويقوم ب�سحنها.   
ّ
اليا�سمني ال�سيني

 30
عامًا من األبحاث 
في مجال الخاليا

10
 براءات اختراع 

متقّدمة
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 DIOR Capture Totale C.E.L.L. ن جمموعة
ّ
تت�سم

مع  واملتكاملة  اجلديدة  امل�ستح�رشات  هذه   Energy
الوجه  كرمي   ،Super Potent Serum �سريوم  بع�سها: 

 ،Firming & Wrinkle-Correcting Cream
 Firming & Wrinkle-Correcting العينني  كرمي 

 High-Performance الوجه  منّظف   ،Eye Cream
 High-Performance و�سريوم   Gentle Cleanser
اأغلفة  �سمن  وجميعها   ،Treatment Serum-Lotion

وقوارير �سديقة للبيئة.

"لم يحدث أن حّققنا خالل 
أبحاثنا مثل هذا التطّور 

الذي وصلنا إليه اليوم مع 

 Capture Totale مجموعة
C.E.L.L. Energy من حيث 
الفعالّية والصياغة! تجمع 

بين مكّونات طبيعّية، 
جيل جديد من حمض 

الهيالورونيك وقّوة توجيه 
جديدة تجعل التركيبة تدخل 

أكثر وأكثر إلى عمق البشرة".
Bruno Bavouzet، رئيس 
LVMH أبحاث مجموعة

 55
منشورًا علمّيًا 

متخّصصًا متعّلقًا 
بالبشرة
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مزيج متناقض 
بنفحات شرقّية

NARCISO 
RODRIGUEZ

O u d  M u s c 
E a u  D e 
P a r f u m 
I n t e n s e

 Narciso تطلق دار ،Santal Muscو Amber Musc ،Rose Musc بعد عطور

ة، وهي Oud Musc. نغمات 
ّ
Rodriguez الن�سخة الرابعة من عطورها احل�رشي

 ال�ساحر، يف مزيج متناق�ض �سيغمرِك 
ّ
ن ال�رشقي

ّ
امل�سك الراقية تلتقي مع العود املكو

ة.
ّ
ة وحيوي

ّ
 تاأتي نفحات االأزهار بعدها لت�سيف مل�سة اأنثوي

ّ
باأناقة وغمو�ض، ثم
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جرعات سحرّية!
لي�ست االأمبوالت م�ستح�رشاً جديداً يف عامل اجلمال، لكّنها 

راً من ذي قبل. االأمبولة حتتوي 
ّ
اأ�سبحت اليوم اأكرث تطو

التي  نات والفيتامينات 
ّ
م باملكو

ّ
على م�سل مرّكز ومدع

 اخلاليا 
ّ
ة، لتمد

ّ
تتغلغل اإىل اأعماق الب�رشة ب�سهولة وفعالي

بكّل ما حتتاج اإليه. هي �سبيهة بال�سريوم، لكّنها بعك�سه، 

احللول  كّل  جتمع  وال  الب�رشة  يف  نة 
ّ
معي م�سكلة  تعالج 

ة وكاملة. من فوائد 
ّ
اآٍن معًا، ما ي�سمن نتيجة مثالي يف 

الب�رشة،   
ّ
و�سد التجاعيد  حماربة  ة، 

ّ
االأ�سا�سي االأمبوالت 

التخّل�ض من  الوجه،  اإ�رشاقة  وتعزيز  الداكنة  البقع  اإزالة 

على  للح�سول  ة. 
ّ
الدهني االإفرازات  من   

ّ
واحلد اجلفاف 

املرّطب  الكرمي  قبل  االأمبولة  قي 
ّ
طب ة، 

ّ
املرجو النتيجة 

ولفرتة ترتاوح بني االأ�سبوع والـ14 يومًا. 

اإعداد: نور عرموين

BEST 
OF

 LIERAC
  CICA-FILLER
 sérum anti-rides
Réparateur

 EUCERIN
 Hyaluron-Filler
Concentrate

 SISLEY PARIS
 Sisleÿa-Elixir
Intensive Four
Week Program 

 BIOTHERM Life
 Plankton Night &
Day Ampoules

 VICHY
 LiftActiv Peptide-C
 Anti Aging
Ampoule Serum

 L'ORÉAL PARIS
 Revitalift Filler
 [+Hyaluronic Acid]
Ampoules

 ESTÉE LAUDER
 Advanced Night
 Repair Intensive
Recovery Ampoules

 BABOR
 Hydration Ampoule
 Concentrates
Perfect Glow
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عطر يحاكي جمال 
فلورنسا

SALVATORE 
FERRAGAMO

G i l i o  E a u 
D e  P a r f u m

وبقارورة  االإ�سدار  ن�سخة حمدودة  Gilio يف  اإحياء عطر  الدار  اأعادت 

 Palazzo Spini ق�رش  ر�سم  عليها  ع 
ّ
طب علبة  داخل  ة 

ّ
كري�ستالي

�ض 
ّ
Ferroni يف فلورن�سا. يحمل قيمة كبرية، فهو اأول عطر اأطلقه موؤ�س

من  مزيجًا  يجمع   .1960 العام  يف   Salvatore Ferragamo الدار 

النفحات، مثل نبتة املالك، اليا�سمني، البات�سويل وخ�سب ال�سندل.



عالم الجمال شغفها!
Hala Abdallah

الشعر الداكن والسحنة البرونزّية المضيئة يمّيزان 
  .Hala Abdallah السعودّية  الموضة  مدّونة 
العربّية  مالمحها  إبراز  تختار  أّنها  من  بالرغم 
تمانع  ال  أّنها  إاّل  األحيان،  أغلب  في  حيادّي  بمكياج 
ومرحًا  جريئًا  مكياجًا  وتبتكر  باأللوان  تتالعب  أن 
إنستقرام  على  صفحتها  أخرى.  أحيان  في 
الجمال،  لعالم  شغفها  تعكس   @TheHala
اليوم  عددها  أصبح  جماهيرّية  قاعدة  فحصدت 
2.5 مليون متابعًا. تعاونها مع عدد كبير من دور 
األزياء، ساهم في انتشار شهرتها وتوّسعها نحو 
العالمّية. تعّرفي معنا أكثر على روتينها الجمالّي 

وأسرار تجعلنا نتأّمل بصورها من دون ملل.

اإعداد: جووي غ�سطني

My beauty

أكثر ما أحّبه في مالمح وجهي:
عظام خّدي

أفضل إطاللة للمرأة:
تطبيق اأحمر �سفاه بالّلون االأحمر.

أتحّضر للخروج على أنغام:
اأغاني الـHip Hop ب�سكٍل عام.

أفضل نصيحة جمالّية تلّقيتها:
 ينموان!

ّ
اأن اأدع حاجبي

ال أخرج من منزلي من دون:
.Dior ن ال�سفاه من

ّ
مياه جوز الهند وملو

لون أحمر الشفاه المفّضل لدي:
كّل اأقالم Charlotte Tilbury لتحديد ال�سفاه.

تسريحة الشعر المفّضلة لدي:
ة.

ّ
ت�سريحة ال�سعر الممّل�ض بطريقٍة طبيعي

طريقة االعتناء بشعري:
ق زيت االأرغان 

ّ
اأ�ستخدم م�ستح�سرات Kérastase واأطب

�سة لل�سعر.
ّ

وبع�ض الفيتامينات المخ�س

لحظات تأّلقي:
 Diamond Bomb ع الج�سم

ّ
ق ملم

ّ
حين اأطب

.Fenty Beauty من All-Over Diamond Veil

صيحة الجمال المفّضلة لدّي مؤخراً:
.Euphoria المكياج الم�ستوحى من م�سل�سل

صيحة موضة أحّب اعتمادها مؤّخراً:
�سيحة ع�سبة الراأ�ض والبوت�ض بالّلون االأبي�ض.

نصائح جمالّية 
لجعل صور 

إنستقرام أجمل:
التركيز على اإ�ساءٍة 

دة.
ّ
جي

أيقونة الجمال المفّضلة لدّي:
.Katrina Kaif ة

ّ
الممّثلة البريطاني

عطري 
المفّضل:
عطور الم�سك.

CHARLOTTE
 TILBURY 

 Lip Cheat Lip
 Liner in Bad

Romance

 GUERLAIN
 Musc Noble Eau

de Parfum

 KÉRASTASE
 Huile Sirene
 Travel Size
Hair Oil Mist

 TOO FACED
 Better Than
Love Mascara

 DIOR lip
 maximizer in

Holo Pink

 FENTY
 BEAUTY

 Diamond Bomb
 All-Over

Diamond Veil

يرتكز مكياجي اليومّي على:
 Too Faced من Better than love ما�سكارا

.Dior من  Lip Maximizer ع ال�سفاه
ّ
وملم
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عالمي

يحّبونِك"،  كيف  اآلخرين  تعّلم  لنفسِك  حّبِك  "طريقة 
مقولة للشاعرة الهندّية Rupi Kaur تختصر كّل فوائد 
مخيفًا،  أمرًا  يكون  قد  نفسِك  تحّبي  أن  الذات!  حّب 
وإْن  المعتقد  هذا  بكثير.  أجمل  وراءه  الحقيقة  لكّن 
كان تطبيقه صعبًا، إاّل أّنه يستحّق مجهودِك اليومّي، 
بدوره  ينعكس  نفسِك،  على  اإليجابّي  فانعكاسِك 
على محيطِك ويطّعم عالقاتِك بعمٍق خاّص. اآلن ربما 
أنِت تتساءلين: كيف لي أن أحّقق ذلك؟ عزيزتي، اّتبعي 
 2020 العام  مع  أّنِك  يقين  على  وكوني  النصائح  هذا 
ستختبرين المعنى الحقيقّي لحّب الذات، فهل هناك 

أجمل من امرأة تقع يومّيًا في حّب نفسها!

فلتقعي يف حّب 
نفسِك!

اإعداد: جووي غ�سطني - رميي حرب

2020عام
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تعّلمي االستمتاع بوقتِك 
بمفردِك!

بهدوء،  القهوة  احت�سي  ال�سينما،  اإىل  اذهبي 

لي 
ّ
مار�سي الريا�سة، تنّزهي يف الطبيعة وتاأم

 اأن مت�سي بع�ض الأوقات واأنِت 
ّ
بها... من املهم

�سديقتِك  هي  التي  نف�سِك  برفقة  ت�ستمتعني 

تِك 
ّ
الأوىل والدائمة. خطوة �ستزيد من ا�ستقاللي

وتعّزز ثقتِك بنف�سِك.

خذي استراحة دون الشعور 
بالذنب

دقيقة   30 �سي 
ّ

تخ�س باأن  يوم  كّل  حاويل 

من  ال�سرتاحة  هذه  لال�سرتخاء.  وقتِك  من 

املثلى  الطريقة  هي  ة 
ّ
اليومي احلياة  فو�سى 

ا�سرتخي  بها.  والعناية  لنف�سِك   
ّ
احلب لإظهار 

كتابًا  اقرئي  الفقاعات،  من  ام 
ّ
حم مياه  يف 

كالهما  وعقلِك  فج�سدِك  ل، 
ّ
التاأم مار�سي  اأو 

بحاجة لإجازة.

تحّرري من المشاعر السلبّية
اأّنها  اإّل  قد ل تكون فكرة جديدة من نوعها، 

على  وم�ساعرِك  اأفكارِك  ين 
ّ
دو للغاية!  الة 

ّ
فع

اإليها لحقًا  العودة  اإْذ ميكنِك  ات، 
ّ
يومي دفرت 

ة تعاملِك مع هذه املواقف، كما 
ّ
وقراءة كيفي

ت�ستطيعني  ل  باأمور  البوح  من  �ستتمّكنني 

رين 
ّ
الإف�ساح عنها لأحد. بهذه الطريقة �ستحر

ة، 
ّ
ال�سلبي وامل�ساعر  التجارب  من  نف�سِك 

املواقف  من  التعّلم  على  طاقتِك  وترّكزين 

ميكنِك  ل  ة...وهنا 
ّ
حقيقي كمنا�سلة  ال�سعبة 

ريها.
ّ
ي نف�سِك وتقد

ّ
�سوى اأن حتب

تعّلمي أن تقولي "ال"
تقومني اأحيانًا بتنازلٍت من اأجل اإر�ساء الآخرين، 

لإ�سعادهم.  تِك 
ّ
و�سح وقتِك  بنف�سِك،  ني 

ّ
فت�سح

ل  ال�سديقات  مع  ملوعد  "ل"،  تقويل  اأن  �سري  ل 

 
ّ

رب بها  ينهُكِك   
ّ
مهام اأو  اإليه  بالذهاب  ترغبني 

يعني  ل  هذا  ترهقِك...  ة 
ّ
منزلي اأعمال  اأو  العمل 

بل  ال�سغط،  ل 
ّ
حتم على  قادرة  غري  اأو  ة 

ّ
اأناني اأّنِك 

 بكّل ما يدور يف حياتِك 
ّ
يعني اأّنِك على اإدراِك تام

ًل لتعيدي �سحن 
ّ
اأو وحتتاجني للرتكيز على نف�سِك 

طاقتِك وتبدئي من جديد.

سامحي نفسِك! 
الأخطاء!  عن  مع�سومني  ول�سنا  ب�رش  جميعنا 

ة تقومني فيها يف لوم 
ّ
تذّكري ذلك يف كّل مر

نف�سِك على خطاأ ارتكبِته. ل تكرثي من حتليل 

اأخطائِك، بل تعّلمي اأن تن�سي وت�ساحمي نف�سِك 

ذلك، حتّققني خطوًة  بتطبيق  بداأِت  اإْن  عليها.  

 الذات. 
ّ
ة نحو حب

ّ
اإ�سافي

@teapronation 2020
توّقفي عن االعتذار 

الرتياح  من  بدًل  بال�سوء  ت�سعرين  كنِت  اإْن 

ل  �سائبًا!  لي�ض  اأمر  فهذا  العتذار،  بعد 

عن  �سواء  الآخرين،  لإر�ساء  فقط  تعتذري 

�سوتِك املرتفع اأو مواجهة �سعرِت اأّنِك حمّقة 

 اأن تكوين را�سية عن نف�سِك 
ّ
بخو�سها، فاملهم

قبل كّل �سيء. 
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 اخرجي من مساحة األمان!
بنا  ة 

ّ
اخلا�س الأمان  م�ساحة  من  ناأخذ  جميعنا 

ملجاأ يف احلياة، لكن ل ميكن اأن ننمو داخلها. 

هذا العام حتّدي نف�سِك وتخّطي حواجز اخلوف. 

يرعبِك  اأمراً  اأو  كهواية  جديدة  اأموراً  بي 
ّ
جر

كالقفز باملظّلة. �سافري مبفردِك لك�رش الروتني 

زة، 
ّ
ممي وذكريات  جديدة  �سداقاٍت  لت�سنعي 

ذلك  كّل  جديدة.  لثقافة  اكت�سابِك  عن  ف�ساًل 

تِك 
ّ
�سيجعلِك تكت�سفني جوانب اأخرى من �سخ�سي

العام  بي حقائبِك يف  و�سّ اأكرث.  نف�سِك  ني 
ّ
وحتب

2020 وانطلقي نحو مغامرة جديدة! 

تأّنقي واهتّمي بمظهرِك!
اإن�سان  اأو  منا�سبة  ل�سبب،  بحاجة  ل�سِت 

لتتاأّنقي وتظهري جمالِك، فاأنِت �سبب كاٍف! 

اخلطوة،  بهذه  ًا 
ّ
يومي وقومي  ا�ستيقظي 

اأنِت.  كما  جميلة  اأّنِك  ًا 
ّ
يومي نف�سِك  وذّكري 

ِك 
ّ
حب وتعّزز  ة 

ّ
اإيجابي طاقة  �ستمنحِك  خطوة 

لنف�سِك يف �رشعة الربق!

اجعلي صّحتِك وجسمِك أولوّية
ان 

ّ
اأ�سا�سي عامالن  الن�سيط  واجل�سم  دة 

ّ
اجلي ة 

ّ
ال�سح

قومي  الذات.   
ّ
وحب  

ّ
اإيجابي �سعور  لختبار 

املزيد  تناويل  كبري،  تاأثري  لها  �سغرية  بخطوات 

مار�سي  املياه،  من  الكثري  ا�رشبي  اخل�رشاوات،  من 

الاّلزمة،  ة 
ّ
الطبي بالفحو�سات  قومي  الريا�سة، 

ًا وجرعة من 
ّ
اح�سلي على 8 �ساعات من النوم يومي

اأكرث منِك  ن ي�ستحّق 
َ
ال�سم�ض بني احلني والآخر... فم

جميع هذا الهتمام؟

@alphafoodie

@akrdesignstudio

@xeniaadonts
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حّددي قائمة أهدافِك 
العام  يف  اأهدافِك  حتّددي  اأن   

ّ
ال�رشوري من 

ري هذه الأهداف و�سعي خططًا 
ّ
اجلديد، ت�سو

بالر�سا  �ست�سعرين  اخلطوة  بهذه  لتحقيقها، 

وحتّفزين نف�سِك نحو الو�سول اإليها.

احتفلي بإنجازاتِك
اأن  احر�سي  اأهدافِك،  بتحديد  تقومني  كما 

باإن�ساء  قومي  حتقيقها.  عند  بها  حتتفلي 

قائمة بجميع الإجنازات التي حّققِتها كتذكري 

تِك. �ساركي الآخرين بهذه الإجنازات 
ّ
دائم بقو

ودعي  بنف�سِك  افتخري  الّت�سجيع،  من  للمزيد 

ِك لنف�سِك.
ّ
جناحاتِك تنعك�ض على حب

طّبقي عادة الشكر واالمتنان
 العادات التي ي�سيد بها علماء النف�ض، 

ّ
من اأهم

تذكري نف�سِك بكّل ما اأنِت ممتّنة له يف حياتِك. 

الطريقة الف�سلى لتطبيق ذلك والتي ين�سحون 

بها، تدوين كّل الأمور التي اأنِت ممتّنة لها يف 

ة 
ّ
تِك النف�سي

ّ
ا يعّزز �سح

ّ
، مم

ّ
حياتِك ب�سكٍل يومي

ة.
ّ
ة اإىل اإيجابي

ّ
 نظرتِك للحياة من �سلبي

ّ
ويغري

@erubes1

CGD LONDON

@traveljunkiediary
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"حّب الذات ليس غرورًا، 
هو عقالنّية!"

Katrina Mayer

ادعمي صديقاتِك
�سديقة  تكوين  اأن  من  اأف�سل   

ٌ
�سعور هناك  هل 

الأمان  دائرة  هّن  �سديقاتِك  وحمبوبة؟  رائعة 

اإليهْن.  بالن�سبة  اأنِت  كما  اإليِك  بالن�سبة  والدعم 

لإجنازاتهّن  افرحي  بقربهْن،  موجودة  كوين 

ذلك  كّل  ال�سعبة.  الأوقات  معهّن  وت�ساركي 

نف�سه  والأمر  وتقّدرينها،  نف�سِك  ني 
ّ
حتب �سيجعلِك 

بالن�سبة ل�سديقاتِك.

اتركي الهاتف وعيشي الّلحظة!
ال�سورة  على  نرّكز  ميديا  ال�سو�سيال  ع�رش  يف 

التي تخّلد الّلحظة اأكرث من اأن نعي�ض الّلحظة بحّد 

العي�ض  على  ورّكزي  الهاتف  عن  ابتعدي  ذاتها. 

ة 
ّ
حا�س كّل  من  وا�ستفيدي  ة 

ّ
الواقعي احلياة  يف 

ِك. بهذه الطريقة �ستحبنّي احلياة اأكرث، 
ّ
من حوا�س

وطبعًا �ستع�سقني نف�سِك خالل القيام بذلك.

اّدخري المال
اأن  ة 

ّ
املادي لالأمور  ميكن  كيف  �ستت�ساءلني 

ب�سيطة!  املعادلة  الذات؟   
ّ
بحب عالقة  لها  تكون 

ة، 
ّ
ال�سهري ح�ساباتِك  دفاتر  وتنظيم  املال  اإدخار 

يجعلِك  ا 
ّ
مم باأموالِك،  التحّكم  تتقنني  �سيجعالنِك 

ة دون احلاجة لالّتكال على اأحد. يف 
ّ
اأكرث ا�ستقاللي

 نف�سها، 
ّ
النهاية، املراأة امل�ستقّلة دومًا تقع يف حب

لأّنها من الن�ساء الّلواتي يتقّن التحّكم بحياتهْن.

أحيطي نفسِك بأشخاٍص 
إيجابيّين

نق�سي  الذين  لالأ�سخا�ض  انعكا�ض  نحن 

الأعمال  رجل  يقول  فكما  معهم،  اأوقاتنا 

مزيج  "الإن�سان   ،Tim Ferriss  
ّ
الأمريكي

لـ5 اأ�سخا�ض هم الأكرث ارتباطًا به". اإْن كنِت 

تعتقدين اأّن بع�ض اأ�سدقائِك �سلبينّي ويعمدون 

اإىل اإحباطِك، فمن الأف�سل ا�ستبدالهم باأ�سدقاء 

ة وتفاوؤًل.
ّ
جدد اأكرث اإيجابي

ثقي بنفسِك وبحدسِك
ثقي بنف�سِك لتتمّكني من الوثوق بالآخرين، 

اّتخاذ  عند  الداخلي  �سوتِك  اإىل  ا�ستمعي 

قي 
ّ
طب اأبداً.  يخطىء  ل  فحد�سِك  القرارت، 

يه يف 
ّ
لتحب ذلك و�ستكت�سفني جانبًا جديداً 

تِك! 
ّ
نف�سِك و�سخ�سي
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حسابات على إنستقرام ستلهمِك 
وتحّفزِك:

@charqiya
@thegoodquote

@littlelizziev
@selflovesupply

@paola_antonini

"هل تريدين لقاء 
حّب حياتِك؟ انظري 

في المرآة!"
Byron Katie

@paola_antonini

@selflovesupply

@selflovesupply @weareinawe

@weareinawe

@charqiya

@littlelizzieev

كتب مفيدة للمساعدة الذاتّية 
وتحقيق حّب الذات

 The Self Love Experiment كتاب•
Shannon Kaiserلـ

ل 
ّ
تك�سف الكاتبة عن تكتيكات جتعلِك مرتاحة يف تقب

ًل كو�سيلة لتحقيق النجاح.  
ّ
 نف�سِك اأو

ّ
وحب

Rachel Hollisلـ Girl ،Stop Apologizing كتاب•
ل نف�سِك ون�سائح 

ّ
تقّدم الكاتبة خّطة كاملة لتقب

لتحفيزِك على املخاطرة وحتقيق اأهدافِك.

 Everything Is Figureoutable كتاب•
Marie Forleoلـ

يهدف اإىل تغيري نظرتِك لالأمور وم�ساعدتِك على اإيجاد 

احللول للم�ساكل.

Jen Sinceroلـ 'You Are a Badass' كتاب•
يحتوي 27 ف�ساًل عن طريقة حتقيق احلياة التي 

ينها، تقدير الذات واملكافحة ملا ت�ستحّقني!
ّ
حتب

Michelle Obamaلـ Becoming كتاب•
دة الأوىل ال�سابقة للوليات 

ّ
كتاب مبثابة مذّكرات لل�سي

ة Michelle Obama، حيث تتحّدث 
ّ
املتحّدة الأمريكي

ة عميقة بالإ�سافة اإىل 
ّ
عن جذورها وجتارب �سخ�سي

طريقها للنجاح والوقت الذي ق�سته يف البيت الأبي�ض. 
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عالمي

العالم،  في  الرفاهية  عاصمة  تكون  أن  موناكو  إمارة  تستحّق 
فندق  تجربته.  أعشق  ما  وهذا  الفنادق،  ألفخم  مركٌز  فهي 
وأختبر  التصميم  روعة  الحضارة،  فيه  ألمس  غيره،  يشبه  ال 
الشاسعة  المساحات  تلك  أسيرة  كنُت  الزمان.  تتخّطى  مغامرة 
أيضًا.  والتسلية  بالحياة  تضّج  خارجًا  المدينة  أّن  أنستني  التي 
 HÔTEL HERMITAGE MONTE –CARLO بفندقّي  االنبهار 
وHÔTEL MONTE-CARLO BEACH في مونتي كارلو جعلني 
الفرنسّية! الريفيرا  في   LA DOLCE VITA معنى  وأعيش  أفهم 

 كّل الوقت هو يل ألعيش 
الرفاهية يف موناكو! 

اإعداد: نادين مقبل
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�سعرُت يف هذا الفندق وكاأّنني ملكة يف ق�رشها! هند�سته اأعادتني 

ة، زخرفتها و�سحرها، فن�سيت 
ّ
اإىل حقبة Belle Époque الفرن�سي

الزمن احلايّل. هناك اختربت بالفعل ح�سارة موناكو، خ�سو�سًا 

الإمارة،  اإىل  تعود   Jean Marquet الفندق  مهند�ض  جذور  اأّن 

، ليكون الفندق �ساخمًا 
ّ
فعرف كيف يدوزن كّل تف�سيٍل كال�سيكي

والزيتون.  الّليمون  اأ�سجار  بني  ط، 
ّ
املتو�س الأبي�ض  البحر  اأمام 

راقية، ق�رش، ل وبل  ة فريدة، فهو �سالة حفالت 
ّ
للفندق �سخ�سي

 
ّ
متحف! يف ردهة ال�ستقبال، �رشح خيايل بعيداً يف ال�سقف الفني

ة 
ّ
الكري�ستالي وبالرثيا   Gabriel Ferrier نّفذه  الذي  املزخرف 

ال�سخمة، كما زرت حديقة Jardin d’Hiver التي تتمّتع بهيكل 

 مليناء موناكو  
ٌ
 �ساحر

ٌ
 منظر

ّ
 اأطّل علي

ّ
 على �سكل مظّلة، ثم

ّ
زجاجي

�رشفة  على  من  الإمارة،  يف  ة 
ّ
الأ�سطوري العمالقة  وال�سخور 

Le Vistamar احلا�سل على جنمة مي�سالن. و�سط اأجواء  مطعم 

ة من مطبخ البحر الأبي�ض 
ّ
قت اأطباقًا �سحي

ّ
ة حاملة، تذو

ّ
رومان�سي

اأّن  لفتني،  اأكرث ما   .Benoît Witz ال�سيف  ط، من توقيع 
ّ
املتو�س

وتتوّفر  ني 
ّ
حملي مزارعني  من  جتلب  جميعها  الأطباق  نات 

ّ
مكو

بح�سب املو�سم ال�سائد. 

 HÔTEL HERMITAGE
MONTE - CARLO

Jardin d'Hiver ردهة ال�ستقبال يف حديقة
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عالمي

فيها  ة. 
ّ
الفرن�سي الريفريا  �ساطئ  على  نقطة  اأف�سل  اإّنها 

ينق�سم  وقتي  فكان  ل، 
ّ
التاأم حلظات  اأف�سل  ق�سيت 

ال�سباحة،  ممار�سة  ال�سم�ض،  ة 
ّ
اأ�سع حتت  ال�ستلقاء  بني 

هذه  ة. 
ّ
ال�سحي الأطباق  وتناول  ال�سبا  يف  ال�سرتخاء 

ة الأوىل التي اأّتبع فيها نظام ديتوك�ض للج�سد دون 
ّ
املر

 عذاب للروح! الدفء ي�سكن كّل زاوية، والهند�سة تّت�سم 
ّ

اأي

ة، 
ّ
ع�رشي بنظرة  بلورتها  اأعادت  ات، 

ّ
الع�رشيني بحقبة 

التي   India Mahdavi ة 
ّ
الفرن�سي ة 

ّ
املعماري مة 

ّ
امل�سم

الأ�سكال  ابتكارها  خالل  البحر  من  اإلهامها  اأخذت 

هذا  يف  الإقامة  عنوان  هي  ة، 
ّ
اخل�سو�سي والألوان. 

املدينة،  �سخب  عن  املعزول  ال�ساطئ  ففي  الفندق، 

�سفاء  اأ�ستعيد  وجعلني  اأفكاري،  رّتب  بهدوٍء  ا�ستمتعُت 

حيث   ،Le Tigre منتجع  نحو  خلوتي  تابعُت  ذهني. 

ل، �سفوف يوغا وكان يل الوقت 
ّ
�ساركُت يف جل�سات تاأم

الكايف للتنّف�ض بالطريقة ال�سليمة. 

HÔTEL MONTE-CARLO BEACH

ة مطّلة على البحر
ّ

غرفة خا�س
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فندق  يف  وا�سعة  م�ساحة  لال�ستدامة 

Hôtel Monte-Carlo Beach، وذلك 
 %100 احلا�سل 

ّ
يف مطعم Elsa الع�سوي

 Ecocert و�سهادة  مي�سالن  جنمة  على 

ة.
ّ
نات مو�سمي

ّ
والذي يقّدم اأطباقًا من مكو



أطباٌق تشعل الطقس القارس
طبيعّية  مناظر  من  أجمل  هناك  فهل  بجماله،  للتغّني  يدعوك  الشتاء  موسم 
فإّن  تختارينها،  التي  الشتوّية  السياحّية  الوجهة  كانت  مهما  بالثلج؟  مغّطاة 
الطعام جزء أساسّي فيها. ألّن الوقت قد حان لقطع تذكرة سفر وقضاء عطلة 
ممّيزة مليئة بالتجارب، دعينا نعّرفِك على أهّم وأجمل المطاعم التي ستكمل 

هذه التجربة وتجعلها ال تنسى!
اإعداد: جووي غ�سطني
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CHEZ VRONY
Zermatt, Switzerland

القهوة وهي  من مّنا ل ترغب باحت�ساء كوب من 

جبل  على  مطّل  الأنفا�ض،  يخطف  مبنظر  تتمّتع 

باخليال،  اأ�سبه  الأمر  اخلاّلب؟   Matterhorn
 Chez Vrony لكّنه موجود يف الواقع عند مطعم

املوجود على ارتفاع 2100 مرت! مطعم يرتقي اإىل 

ميتّدان  وتاريخ  تراث  مع  ة 
ّ
الرفاهي معايري  اأعلى 

مع  ة 
ّ
�سوي�رشي اأطباقًا  يقّدم  عام.   100 مدار  على 

دون  املكان  تغادري  اأّل  نن�سحِك  ة. 
ّ
عاملي مل�سٍة 

 Chez ي�ستهر  التي  ة 
ّ
الأ�سطوري الربغر  تناول 

Vrony بتقدميها والتي �سيبقى طعمها عالقًا يف 
ذهنِك اإىل الأبد! يختار هذا املطعم جميع منتجاته 

كذلك،  ة. 
ّ
ع�سوي م�سادر  من  ة 

ّ
والزراعي ة 

ّ
احليواني

 اإعداد الّلحوم اجلاّفة والأجبان امل�سّنعة على 
ّ
يتم

ة املتناقلة عرب الأجيال. من جهٍة 
ّ
الطريقة التقليدي

وجهة  اإىل   Chez Vrony مطعم  ل 
ّ
حتو اأخرى 

 Claudia م�ساهري العامل، مثل ال�سوبرموديل 
ّ
لأهم

Manuel Neuer القدم  كرة  لعب   ،Schiffer
.Paul McCartney واملغّني



KELINA
Alta Badia, Italy

ة، 
ّ
�ستوي ة 

ّ
�سياحي كوجهة  اإيطاليا  جنوب  اخرتِت  كنِت  اإْن 

هي 
ّ

 توج
ّ
مار�سي ريا�سة التزّلج يف منطقة Sella Ronda، ثم

اإىل منتجع Piz Boè Alpine Lounge وحتديداً اإىل مطعم 

ِك. 
ّ
ة توقظ حوا�س

ّ
Kelina لال�سرتاحة وتناويل ماأكولت �سهي

منطقة  بها  ت�ستهر  التي  ة 
ّ
التقليدي الأطباق  باأ�سهى  تلّذذي 

 اإيطاليا التي يعاد ابتكارها مع اإ�سافة مل�سة 
ّ
التريول جنوبي

واأنِت  وحميمة  دافئة  حلظاٍت  عي�سي  اإليها.  ة 
ّ

خا�س ة 
ّ
ع�رشي

ة خاّلبة مغّطاة بالثلوج من 
ّ
ت�ستمتعني مب�ساهدة مناظر جبلي

ة الكبرية.
ّ
خالل الواجهات الزجاجي

ALLRED'S
Telluride, Colorado, USA

3200 مرت،  اأكرث من  ارتفاع  ة وعلى 
ّ
اأجواء ريفي و�سط 

جبال  اأعلى  على  الواقع   Allred’s مطعم  ي�ستقبلِك 

ة 
ّ
الأمريكي كولورادو  ولية  يف   ،Telluride منطقة 

يعك�ض  اجلبال.  قمم  عند  ق 
ّ
تذو جتربة  على  لتح�سلي 

ت�سعرِك  دافئة   
َ
اأجواء الفينتاج،  باأ�سلوبه  املطعم  هذا 

ديكوره  احلطب،  موقد  بف�سل  دخولِك،  فور  بالرتحيب 

ية. يف 
ّ
ات على �سكل قرون حيواناٍت بر

ّ
 والرثي

ّ
اخل�سبي

والد�سمة  ة 
ّ
التقليدي بالأطباق  ا�ستمتعي  املكان،  هذا 

�رشائح  مثل  ة، 
ّ
الأمريكي الولية  هذه  بها  ت�ستهر  التي 

واخل�سار  الدجاج  ي، 
ّ
الرب ال�سلمون  �سمك  ال�ساأن،  حلم 

بحلوى  نوعها  من  الفريدة  جتربتِك  اختمي  ة. 
ّ
امل�سوي

البودينغ الّلذيذة! 
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LE RESTO
Meribel, France

 Le يف فندق Le Resto هي اإىل مطعم
ّ

خذي ا�سرتاحة بني جولت التزّلج وتوج

اً من الراحة والدفء 
ّ
ِك. ي�سفي هذا املكان جو

ّ
 توقظ حوا�س

َ
Savoy �سمن اأجواء

التي جتعله  ال�سموع والأ�سواء اخلافتة   ،
ّ
الديكور اخل�سبي الكبري،  بف�سل املوقد 

د�سم...  ع�ساء  اأو  �رشيعة  وجبة  فطور،  وجبة  �سواء   !
ّ
للثنائي ة 

ّ
رومان�سي حمّطة 

حمرتف  ب�سكٍل  طهوها   
ّ
يتم تنا�سبِك،  خيارات  الطعام  قائمة  على  �ستجدين 

بي ال�سوربة، اأطباق الّلحوم املجّففة اأو املطبوخة 
ّ
وتقدميها بطريقة مبتكرة. جر

مثل  ة، 
ّ
ال�سهي احللويات  لتجربة  جماًل  ترتكي  اأن  تن�سي  ول  ات، 

ّ
التقني باأعلى 

ة.
ّ
الرباونيز بال�سوكول Notre Tout Chocolat اأو حلوى Meringue الإيطالي

THE BARN BY ODIN
Niseko, Japan

ة، فاليابان 
ّ
ني ال�سفر بعيداً عن الوجهات الأوروبي

ّ
اإْن كنِت حتب

الواقع   The Barn مطعم  اإىل  هي 
ّ

توج توّقعاتِك!  ب 
ّ
تخي لن 

اليابان �سمن مبنى م�ستوحى من هند�سة مزرعة  يف جبال 

طعام  بتجربة  متّتعي  ة. 
ّ
التقليدي ة 

ّ
املعماري  Hokkaido

 ،
ّ
على طراز بي�سرتو، اإىل جانب ماأكولت من املطبخ الفرن�سي

نات املحّلية الطازجة. مل�ساعفة 
ّ
حم�رّشة من مزيٍج من املكو

 Sushi زة، مثل
ّ
ق بع�ض الأطباق املمي

ّ
جتربتِك، ل تن�سي تذو

من  ا 
ّ
اأم  .Flame Grilled Wagyu Sushiو  Foie Gras

ا 
ّ
نه الأ�سواء اخلافتة، مم

ّ
ناحية الأجواء، فاملكان �سغري تزي

مينحِك حلظات دافئة و�سط اأجواء ال�ستاء والثلوج التي حتيط 

بِك يف اخلارج.



ساعاتي

التحّوالت  عصر  السعودّية،  العربّية  المملكة  في  جديد  عصر  إّنه 
الثقافّية ضمن رؤية 2030، لتتحّول بدورها إلى وجهة سياحّية تجذب 
لم  السعودّية،  مواسم  انطالق  منذ  العالم!  أقطار  كّل  من  السّياح 
 MDL Beast يكن هناك شيء يقارب الضّجة التي حصدها مهرجان 
الموسيقّي ضمن مواسم الرياض، الحدث الفنّي والموسيقّي األكبر 
الذي شهده العالم العربّي في تاريخه، محّطمًا ليس فقط األرقام 
تخّطاها  ببساطة  ألّنه  الّتوقعات  كّل  أيضًا  بل  بنجاحه،  القياسّية 

بأشواٍط وتحّول إلى إحدى أجمل التجارب التي عاشها الحاضرون!

الموسيقى تضيء 
ليل الرياض

اإعداد: رميي حرب

Steve aoki

MDL BEAST FESTIVAL
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الأوىل  للوهلة  ة 
ّ
ال�سعودي بالنا  على  تخطر  ل  قد 

اأو  ة 
ّ
الإلكرتوني الرق�ص  مو�سيقى  عن  التحّدث  عند 

ة 
ّ
بقي مع  مقارنة   Electronic Dance Music

ُتعرف بها، لكن لي�ص  التي  الأخرى  الدول  عوا�سم 

عن  العامل  يعرفه  ل  الذي  الدفني   
ّ
ال�رس الآن!  بعد 

اتها املفعمون باحلياة 
ّ
انها و�ساب

ّ
الريا�ص، هو �سب

والعا�سقون للمو�سيقى بكل نغماتها، فال عجب اأن 

 MDL يقع عليها اخليار لتكون موطنًا ملهرجان

 .
ّ
العربي العامل  يف  الأ�سخم   

ّ
املو�سيقي  Beast

احلا�رسين  وليمنح  لالإبهار،  م 
ّ
م

ُ
�س هنا  �سيء  كّل 

الألعاب  ، من املو�سيقى، 
ّ

جتربة توقظ كّل احلوا�ص

ة و�سوًل اإىل 
ّ
ة والب�رسي

ّ
ة، املوّثرات ال�سوتي

ّ
الناري

وحتى  املاأكولت  اأ�سهى  ق 
ّ
تذو ة، 

ّ
الفني العرو�ص 

بالنهار  الّليل  اّت�سل  ام 
ّ
اأي  3 مدار  على  ق! 

ّ
الت�سو

الألوان على وقع  الريا�ص باأجمل  واأ�سيئت �سماء 

ة اختربها احلا�رسون يف جتربة، 
ّ
نغمات مو�سيقي

 !"Once In a Lifetime" اأقّل ما يقال عنها، اإّنها

 100 فّنان 
ّ
مهرجان MDL Beast ا�ستقبل حوايل

 من حول العامل، ليح�سد يف يومه 
ّ
ق مو�سيقي

ّ
ومن�س

النهاية  يف  ولي�سل  وزائرة،  زائر  األف   130 ل 
ّ
الأو

جمموع احلا�رسين اإىل 400 األف، حمّطمًا بذلك كّل 

ون 
ّ
ون وال�سعودي

ّ
ة. الفّنانون املحلي

ّ
الأرقام القيا�سي

امل�ساركني  اأبرز  من  ة، 
ّ

خا�س مكانة  لهم  كانت 

 DJ DesertFish ،K.Led & Majid ،Vinyl
Mode ،DJ Baloo املنتج Dalal وغريهم كرث... 
وهو  بامتياز،  ًا 

ّ
ن�سائي كان  املنتظر،  الوجه  لكّن 

 Cosmicat ة ّ
قة املو�سيقى الأوىل يف ال�سعودي

ّ
من�س

اأّن  معتربة  الّلحظة،  بهذه  فخرها  عن  ت 
ّ

عرب التي 

اأن  ة 
ّ
لل�سعودي ة لإظهار ما ميكن 

ّ
"من�س املهرجان 

املوؤّثران  الوجهان   Simi Haze التواأم  حتّقق!". 

املهرجان  افتتحتا  واملو�سيقى،  املو�سة  عامل  يف 

ة 
ّ

املن�س  Big Beast م�رسح  على  ل 
ّ
الأو يومه  يف 

منذ  تهما 
ّ
بحيوي امل�رسح  لت�سعال  �سخامة،  الأكرث 

حفالت  معه  حمل  الثاين  اليوم  الأوىل.  الّلحظة 

 David Guetta  
ّ
الفرن�سي  

ّ
املو�سيقي ق 

ّ
للمن�س

الذي ت�سارك امل�رسح مع Steve Aoki يف و�سلة 

على  ترتاق�ص  احل�سود  جعلت  متوا�سلة  ة 
ّ
مو�سيقي

والأخري،  الثالث  اليوم  ا 
ّ
اأم توّقف.  دون  نغماتها 

عمرو  مثل  ة، 
ّ
عربي وجوه  م�ساركة  على  ف�َسهد 

التي  فار�ص  مرييام  والنجمة  املاجد  را�سد  دياب، 

 
ّ

 ال�سويدي
ّ
ق املو�سيقي

ّ
غّنت على وقع نغمات املن�س

 .Salvatore Ganacci 
ّ
العاملي

Cosmicat

Simihaze

David Guetta

Sebastian Ingrossoو Salvatore Ganacci



5 مسارح ضخمة!
ي�سًا لهذا احلدث مبعايري ترتقي 

ّ
مّت بناء 5 م�سارح �سخمة خ�س

 The Big Beast وهي  ة، 
ّ
العاملي املهرجانات  مل�ستوى 

 ،Underground Beast 1 ،Underground Beast 2
 Big  

ّ
الأهم ة 

ّ
املن�س  .Saudi Beastو  ،Down Beast

ني على غرار 
ّ
قي املو�سيقى العاملي

ّ
Beast، اعتالها اأ�سهر من�س

 Tiësto ،David Guetta ،Steve Aoki ،Solomun
النجوم  بع�ص  اإىل  بالإ�سافة  وغريهم   ،Martin Garrix
مّت   ،Saudi Beast األف �سخ�سًا. م�رسح  لـ45  ع 

ّ
العرب، وتت�س

ني ال�ساعدين بهدف 
ّ
تخ�سي�سه للمواهب والفّنانني ال�سعودي

ا من ناحية الأق�سام، فقد وجدت كّل 
ّ
متكينهم وجت�سيعهم. اأم

منها لتقّدم جتربة خمتلفة عن الأخرى وفريدة من نوعها، 

�سة 
ّ

خم�س  MDL Town ة، 
ّ
الفني للعرو�ص   Art Beast

ق واملطاعم  وRetail Therapy التي حتوي 
ّ
لتجارب التذو

ق.
ّ
حمالت Pop-Up للت�سو

   

Tiestoو Martin Garrix

زويا �سقر، ماندي مرعب وعلي خ�رسا

Winnie Harlow

Olivia Culpo Ryan Philipsحممد الرتكي و ،Ed Westwick ،Armie HammerStella Maxwell

Sonam Kapoor
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Sofia Richieوحممد الرتكي و Joan SmallsJourdan Dunn

Alessandra Ambrosio

Jazelle Isabeli Fontana

Halima Aden

Ryan Philipps وحممد الرتكي

 ،Stella Maxwell ،Joan Smalls حممد الرتكي مع

Eli Mizrahiو Irina Shayk

 Ed Westwick
Armie Hammerو

Iman Hammam

Rose Bertram
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نجمات العالم يختبرن جمال 
السعودية

على  وامل�ؤّثرات  م�ديلز  ال�س�بر  العامل،  جنمات  اأ�سهر 

للم�ساركة  الريا�ض  اإىل  ت�افدن  ميديا  ال�س��سيال 

والفن�ن  امل��سيقى  لكّن   ،MDL Beast مبهرجان 

اإحدى  يف  �سيتذّكرنها!  التي  ال�حيدة  التجربة  تكن  مل 

ة، 
ّ
الذهبي برمالها  ال�سحراء  جمال  اختربن  الزيارات 

ة 
ّ
ال�سع�دي بال�سيافة  م�ستمتعات  ي�مهّن  وق�سني 

ة!
ّ
واأنغام امل��سيقة التقليدي

Cindy Brunaو Imaan Hammam حممد الرتكي برفقة

Imaan HammamHalima Adenكارن وازن وزوجها

Rose Bertram

ناتايل فنج

Isabeli Fontana

Elsa Hosk
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Joan Smalls

Isabeli Fontana Cindy Brunaحممد الرتكي و

الأمرية ن�رة بنت عبد الرحمن 

بن في�سل اآل �سع�د

ة 
ّ
 يف الي�م الثاين ذهنب اإىل منطقة الدرعي

ة 
ّ
الأثري م�اقعها  لكت�ساف  ة 

ّ
التاريخي

ن�رة  الأمرية  نّظمتها  زيارة  يف  اخلالبة 

بنت عبد الرحمن بن في�سل اآل �سع�د.

مديرة الن�رش ملجّلة جمالِك ماندي مرعب مع  الأمرية  

ن�رة بنت عبد الرحمن الفي�سل اآل �سع�د
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عروض فنّية مبهرة!
ق�سم Art Beast كان امل�ساحة التي تطلق العنان للخيال وتثري 

اأداء  لفرق  ًا 
ّ
فني 22 عر�سًا  �س�اء.  والندها�ض على حّد  التفاعل 

. م�ؤّثرات 
ّ
ي�سًا لهذا احلدث التاريخي

ّ
ة، مّت ت�سميمها خ�س

ّ
عاملي

الني�ن  باأل�ان  امل�سيئة   Spark الطب�ل  قرع  فرقة  ة، 
ّ
ب�رشي

 Arco ة تخطف الأنفا�ض، مثل
ّ
املت�ّهجة، عرو�ض رق�ض بهل�اني

 
ّ
امل�رشحي والعر�ض  ال�سهري   Bijou �سريك   ،Diamondو

جميعها  والإبداع...  املخاطرة  على  املرتكز   Fuerza Bruta
 MDL ق�سم  رائعة.  ة 

ّ
م��سيقي اأج�اء  و�سط  احلا�رشين  اأذهلت 

مع  والتفاعل  الّلعب  للح�س�ر  ليتيح  ت�سميمه  مّت   ،Beast XP
 Beyond The" معر�ض  ا 

ّ
اأم خمتلفة،  بطرق  ة 

ّ
�س�تي م�ؤّثرات 

ة 
ّ
ن ا�ست�دي� للت�سجيل، فكان هدفه اإظهار ق�

ّ
Beat" الذي ت�سم

 على العامل.
ّ
امل��سيقى وتاأثريها الإيجابي



تجارب تذّوق بتوقيع عالمّي!
ميكنِك  فكيف  ة، 

ّ
حمري كانت  والأطعمة  املطاعم  خيارات 

املهرجانات  بعك�ض  الإطالق؟!  على  الأف�سل  بني  الختيار 

ال�رشيعة،  لل�جبات  مطاعم  ب�سل�سلة  تكتفي  التي  الأخرى 

مطاعم  �سل�سلة  بف�سل  عًا 
ّ
تن� اأكرث  اخليارات  كانت  هنا 

 MDL قاعة  و  ة 
ّ
الالتيني اأمريكا  من   MNKY HSE

 Fine ق فاخرة اأو
ّ
Feast Banquet التي قّدمت جتربة تذو

 Global Street Food فيما   ،Dining Experience
من  املح�رّش  الطعام  من  ن�عًا   60  

ّ
ح�ايل قّدمت   Market

ني. 
ّ
قبل طهاة عاملي

للتسّوق والموضة مساحة خاّصة
ة وترابط وثيق. من 

ّ
بني امل��سيقى وامل��سة عالقة اإبداعي

ق�سم  كان   ،MDL Beast مهرجان  يف  الأق�سام  �سمن 

ات امل��سة 
ّ
Retail Therapy الذي �سّكل م�ساحة لكّل حمب

والعالمات  الأزياء  مي 
ّ
م�سم من  العديد  ودعم  ق 

ّ
والت�س�

ة 
ّ
اإىل ت�ّفر ماركات عاملي ة، بالإ�سافة 

ّ
ال�سع�دي ة 

ّ
التجاري

خمتلفة منها عالمة Fenty Beauty للمكياج!

@nourabinsaidan

ة ن�ره بن �سعيدان
ّ
ة من ت�قيع الفّنانة ال�سع�دي

ّ
ل�حة فني
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موسم الرياض
حتى 31 يناير 2020

ف! انطلق منذ 11 
ّ
م��سم الريا�ض ه� اأ�سهر من اأن يعر

اأكت�بر 2019 وي�ستمر حتى 31 يناير 2020 با�ستثناء 

ة 
ّ
اته يف منطقة الريا�ض ب�ليفارد امل�ستمر

ّ
بع�ض فعالي

ة 
ّ
ال�سع�دي العا�سمة  ت�سهد   .2020 مار�ض  �سهر  حتى 

ة، 
ّ
الرتفيهي ات 

ّ
الفعالي من  الكثري  على  امل��سم  خالل 

عر�ض 
ُ
ي امل��سة،  بعامل  املتعّلقة  وتلك  ة، 

ّ
امل��سيقي

املطاعم  الأو�سط.  ال�رشق  يف  الأوىل  ة 
ّ
للمر بع�سها 

ة كبرية اأبرزها، مطعم 
ّ

ق كانت لها ح�س
ّ
وجتارب التذو

 ،Cups 12 مقهى ،Key Cafe مطعم ،Circle Cafe
مطعم Madeleine ومطعم Five Guys. منذ افتتاحه 

جنح م��سم الريا�ض با�ستقطاب اأكرث من 8 ماليني زائر 

من جميع اأنحاء العامل.

موسم حائل
حتى 10 فبراير 2020

حتى   
ّ
وي�ستمر  2019 العام  اأواخر  يف  اإطالقه  مّت  الذي  حائل،  م��سم 

�سباق  ات املنتظرة، وه� 
ّ
الفعالي اأكرث  اإحدى  2020 يحمل  10 فرباير 

ة. ميتّد هذا 
ّ
 ال�سباقات العاملي

ّ
ة الذي يعترب من اأهم

ّ
رايل داكار ال�سع�دي

ة الأوىل 
ّ
الأخري من 5 حتى 17 يناير، وجتدر الإ�سارة اأّنه �سيقام للمر

ة 
ّ

ح�س وال�سغار  للكبار  ال�سحراء.  يف  وحتديداً  ة 
ّ
الآ�سي�ي القارة  يف 

من  والريا�سة  املغامرات  ي 
ّ
ملحب خ�س��سًا  امل��سم،  هذا  يف  كبرية 

ن�ساطات  ة واجلمباز، كما ممار�سة 
ّ
الريا�سي العرو�ض  خالل م�ساهدة 

ة، مثل ريا�سة النزلق على احلبل وغريها...
ّ
م�سلي

موسم العال
حتى 7 مارس 2020

�سمن  اجلاري  العال  م��سم  لزيارة  بعد  الفر�سة  لِك  تت�سنَّ  مل  اإْن 

 7 حتى  ال�قت  متلكني  زلِت  فما   ،2020 طنط�رة  �ستاء  مهرجان 

للم�ساركني،   الثانية  بن�سخته  طنط�رة  �ستاء  ي�سمح   .2020 مار�ض 

العال  �سماء  واختبار جمال   ،
ّ

ب�سكٍل ح�رشي ة 
ّ
تاريخي م�اقع  بزيارة 

هذا  فعاليات  �سمن  ال�سغرية.  الطائرات  اأو  اله�اء  مناطيد  عرب 

ة 
ّ
ثقافي ات 

ّ
فعالي بدوره   

ّ
ي�سم الذي  العال  م��سم  يجري  املهرجان، 

من  ني، 
ّ
العاملي الفّنانني  لأ�سهر  ة 

ّ
غنائي حفالت  منها  ة، 

ّ
وم��سيقي

  
ّ
بينهم Enrique Iglesias ،Yanni ،Lionel Richie. كما ت�ستعد

!
ّ
�سحراء العال ل�ستقبال مهرجان Coachella العاملي

ة يف العام 2019 اأّنها بلد يزخر بالكثري من 
ّ
ة ال�سع�دي

ّ
اأثبتت اململكة العربي

 ،
ّ
ة على ال�سعيد العاملي

ّ
ة وثقافي

ّ
مات التي جتعل منها وجهة �سياحي

ّ
املق�

هي  ما  اإكت�سفي  الإطار،  هذا  يف  ة". 
ّ
ال�سع�دي "م�ا�سم  اإطالق  خالل  من 

امل�ا�سم التي مّت الإعالن عن براجمها للعام 2020، وما ينتظرِك معها من 

ات ون�ساطات ميكنِك امل�ساركة بها مع اأ�سدقائِك وعائلتِك!
ّ
فعالي

اإعداد: ج�وي غ�سطني

مواسم السعودية!
عام 2020
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خطوة نحو االستدامة

اإعداد: ج�وي غ�سطني

خاّصة،  لمعايير  يخضع  المجوهرات  ابتكار 
فمواّدها األولّية النادرة، كالذهب والماس، غالبًا ما 
يتطّلب استخراجها الّلجوء إلى طرق مؤذية للبيئة 
 AUrate عالمة  لكّن  سواء،  حّد  على  ولإلنسان 

للمجوهرات الراقية هي في مهّمة لتغيير ذلك!

مجوهرات مهّمتها 
حماية البيئة!

 Bouchra Ezzahraouiة و
ّ
تان Sophie Kahn اله�لندي

ّ
ال�ساب

عالمة  فاأطلقتا  والبيئة،  للمج�هرات  �سغفهما  جمعتا  ة 
ّ
املغربي

AUrate املرتكزة على م�سادر م�ستدامة وو�سائل �سديقة للبيئة، 
ة. 

ّ
الن�عي ة ودون امل�ساومة على 

ّ
الع�رشي الّلم�سة  التخّلي عن  دون 

التي  ة 
ّ
الع�رشي للمراأة  ه 

ّ
تت�ج الراقية،  للمج�هرات   AUrate دار 

حتب اأن تتمّتع باإطاللة متاأّلقة، مهما كانت املنا�سبة. الت�ساميم 

ة جتمع بني الأن�ثة واجلراأة وت�ازن بينهما ب�سكٍل اأنيق، 
ّ
املينيمالي

ًا 
ّ
مة وم�سن�عة يدوي

ّ
متامًا كاملراأة التي تعتمدها. كّل قطعة م�سم

الذهب  وبالتحديد  ال�ستدامة،  اخلا�سع ملعايري  الذهب  با�ستخدام 

مراراً  ا�ستخدامه  يعاد  امل�رد  هذا   .100% بن�سبة  تدويره  املعاد 

 
ّ
 تاأثري �سلبي

ّ
 دون اأن يرتك اأي

ّ
وتكراراً دون اأن يفقد ج�دته، والأهم

متامًا  �سافية  �سمائرنا  تبقي  ة 
ّ
اأولي م�اّد  "ن�ستخدم  البيئة.  على 

 ،AUrate كاملا�ض الذي نقّدمه"، جملة لفتتنا اأثناء ت�سّفح م�قع

ا�ستخراج   
ّ

يخ�ض فيما  ة 
ّ
عالي ة 

ّ
اأخالقي معايري  تتبع  فالدار 

مع  التعامل  خالل  من  الكرمية،  والأحجار  املا�ض  وا�ستخدام 

مناجم ملتزمة مبعايري ال�ستدامة، ظروف العمل والأج�ر العادلة 

ا من ناحية الّل�ؤل�ؤ، 
ّ
ة. اأم

ّ
للم�ّظفني، كما احرتام املجتمعات املحلي

 تربيته بطرق م�ستدامة وح�سده وفقًا ملعايري حماية البيئة 
ّ
فتتم

وBouchra يف   Sophie التقاء  لطريقة  وتقديراً  اأخرياً  ة. 
ّ
البحري

 Mastery ة
ّ
اجلامعة خالل العام 2015، قررتا الت�سارك مع جمعي

الأطفال  لدى  والكتابة  القراءة  قدرة  ومتكني  لدعم   Charter
ع بكتاب با�سم 

ّ
 الترب

ّ
 �رشاوؤها، يتم

ّ
ني. مقابل كّل قطعة يتم

ّ
الأمريكي

امل�سرتي له�ؤلء الأطفال.

Catherine Zeta-Jones

Bouchra Ezzahraouiو Sophie Kahn

Jenna Dewan Kerry Washington

Proud Pearl اأقراط

عقد من جمم�عة 

Statement

Sensu اأقراط

"نعمل باستخدام مواّد 

تخضع ألعلى المعايير 

االجتماعّية والبيئّية".
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LASTDESIRE

 Odette 100 بحذاء  تجتمع  والروعة  ة 
ّ
الجاذبي الأن�ثة، 

Jimmy Choo، فه� الحذاء المطل�ب ليرافقِك  الجديد من 

الأ�س�د  الدانتيل  من  م�سن�ع  الم��سم.  هذا  �سهراتِك  في 

والري�ض.  اقة 
ّ
البر الكري�ستال  بحبيبات  ن 

ّ
ومزي الفاخر، 

 واأ�سل�به ال�ساحر!
ّ
�سي�ساعف اإطاللتِك جراأة براأ�سه الحاد

JIMMY CHOO
Odette 100 حذاء






