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رت اأن 
ّ
يا له من �صهر! وكاأّن كّل حوادث العالم لم تكِفها 365 يومًا، فقر

 Kobe  
ّ
ال�صّلة الأميركي 30 يومًا فقط. من وفاة لعب كرة  تجتمع في 

فيرو�س  انت�صار  اأ�صتراليا،  بحرائق  مروراً   ،Gianna وابنته   Bryant
ة، و�صوًل اإلى ا�صتقالة 

ّ
ات م�صاهير، نزاعات دولي

ّ
كورونا، انف�صال ثنائي

.
ّ
الأمير Harry وMeghan Markle من من�صبهما الملكي

ة جعلت اأقالمنا و�صحفاتنا 
ّ
له يناير 2020. اأخبار تراجيدي

ّ
ثقل كبير تحم

الوقت نف�صه جعلتنا نتوقف  العمل، لكن في  ة ل تتوّقف عن 
ّ
الإلكتروني

عند عظمة ما يدور من حولنا لنرى الحياة من منظار مختلف ولنفّكر 

 Ellen قالت  )كما  بالحياة!  الحتفال  وهو:  األ  واحد،   
ّ
اإيجابي باأمر 

التي  بالِنعم  دقيقة  كّل  اأنف�صنا  نذّكر  اأن  يجب  نعم،   .)DeGeneres
المنزل  اإلى  نتمّتع بها ونقّدرها مهما كان حجمها، كالخروج والعودة 

ر اأو ينتهي في ثواٍن، لذلك ا�صتمتعي 
ّ
�صالمة مثاًل! كّل �صيء ممكن اأن يتغي

ين، هي ثمينة فال تهدريها. 
ّ
ن تحب

َ
بالّلحظة مع نف�صِك ومع م

اأبرز اأحداث يناير، ن�صّلط ال�صوء في هذا العدد  اإلى واحد من  بالعودة 

 الثائر Harry وMeghan من من�صبهما. 
ّ
 الملكي

ّ
على اعتزال الثنائي

 .Meghan Markle ية واأعاد �صببه كثيرون اإلى
ّ
خبر �صّكل �صدمة مدو

هدٍف  بت�صجيل  ة 
ّ
العالمي ة 

ّ
الن�صوي للحركة  فهنيئًا  محّقين،  كانوا  اإْن 

تعّلق  �صّكلت فقط حبل خال�س  الدوقة  اإّن  نقول  لماذا ل  لكن  �صاحق! 

اأراد البتعاد عنه، فاأتت زوجته  اأميرها للخروج من ق�صر لطالما  به 

زاً كبيراً من اهتمامي 
ّ
 اأخذت حي

ّ
ة هذا الثنائي

ّ
كذريعة مقنعة ل غير؟ ق�ص

ة واأنا �صعيدة ومحظوظة بكوني عا�صرُت هذا الحدث... غداً، 
ّ
ك�صحافي

�صاأبت�صم   ،"Megxit" عن  م�صل�صل  اأو   
ّ
وثائقي اأو  فيلم   

ّ
اأي عند عر�س 

ة.
ّ

بحنيٍن اإلى اليوم واإلى كّل لحظات متابعتي لهذه الق�ص

EDITOR'S
L e t t e r

استمتعي باللحظة!

Nelcy Basset
Digital Content Manager

#ripkobe
"مصدر الراحة الوحيد 

بالنسبة إلّي هو 
معرفة أنه توّفي وهو 

يفعل أكثر ما يحّبه: 
أن يكون أبًا، أبًا لفتاة!" 

Elle Duncan
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 Dima Farhat :تن�سيق – Rania Khoury :مديرة �إنتاج – Rabee Younes :ت�سوير

Velvet Management :ماكياج وت�سفيف �سعر – Melanie Matar :م�ساعدة تن�سيق 

امرأة تفرض حضورها من دون استئذان أحد، شخصّيتها ومشاعرها 
باألناقة.  ومفعمة  شّفافة  واضحة،  أزياؤها  لكّن  بالتناقضات  مليئة 
ببريق  تشّع  أن  تحرص  لكّنها  يلّفها،  الغموض  بطبعها،  رومانسّية 

مجوهراتها الجريئة!



 Hussein فستان من
Bazaza، حذاء من 
Andrea Wazen، أقراط 
وخواتم من 
AW Mouzannar



 Georges سترة من
Hobeika، أقراط وخواتم 

AW Mouzannar من
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قميص، تّنورة وسترة من 
 Andrea حذاء من ،Fendi
Wazen، أقراط وأساور من 
AW Mouzannar
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تصميم Jumpsuit من 
Bottega Veneta، عقد 

وأقراط وخواتم من 
AW Mouzannar
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فستان وحزام من 
Elie Saab، حذاء من 
 ،Andrea Wazen
أقراط وخواتم من 
AW Mouzannar
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تحقيق خاّص

إّنها تلك الفترة المحّيرة من السنة، وقد حان الوقت لنقوم بترتيب خزانتنا قبل 
التوّجهات  كّل  لرصد  الوقت  أيضًا  هي  الفترة  هذه  جديد.  موسم  استقبال 
والتصاميم التي ستكون األكثر تأثيرًا في عام 2020. في الواقع نحن عاشقات 
االنتظار  يمكننا  أّنه  متأّكدات  لسنا  وبصراحة،  الصبر،  من  القليل  نملك  الموضة 
حتى موسم الربيع العتماد كّل تلك الصيحات الرائعة التي ظهرت على منّصات 
العروض! إكتشفي الصيحات التي عليِك البدء باعتمادها مع الموسم الجديد، 

تلك التي ستظّل رائجة، وأخرى التي عليِك التخّلي عنها في هذا التحقيق.

ترتيب خزانتِك يبدأ اآلن!

اإعداد: دميا فرحات

INVEST IN
KEEP

GIVE AWAY
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COLORFUL LEATHER

BIG SUNGLASSES

INVEST IN

عندما يتعّلق الأمر باجللد، غالبًا ما نلجاأ اإىل الّلونني 

خمتلفة.  الأمور  املو�صم  هذا  لكن  البّني،  اأو  الأ�صود 

املو�صة  جمموعات  جتتاح  تزال  ل  اجللد  �صيحة 

وجريئة،  ة 
ّ
حيوي اأكرث  باألوان  ة 

ّ
املر هذه  لكن  ة، 

ّ
بقو

.
ّ
مثل الأحمر، الأخ�رص والربتقايل

باأ�صلوب  ال�صغرية  النّظارات  �صيحة 

ال�صتثمار  عليِك  لهذا  زوال،  اإىل  ات 
ّ
الت�صعيني

ة كبرية، ل بل مبالغ بحجمها 
ّ
بنّظاراٍت �صم�صي

ة.
ّ
القوي �صم�صه  ة 

ّ
باأ�صع القادم  ال�صيف  ملو�صم 

Khloé Kardashian
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Fendi

Chloé

Tom Ford

Miu Miu

 16Arlington
net-a-porter.com
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تحقيق خاّص

HEELED LOAFERS

OVERSIZED BAGS

TROPICAL PRINTS

موا�صم  يف  ك�صيحة  اللوفر  حذاء  ظهر 

يعاود  لكّنه  كليًا،  اختفى   
ّ
ثم ما�صية، 

2020 ك�صيحة  الظهور يف مو�صم ربيع 

احلذاء  هذا  اتباعها.  من  بّد  ل  ة 
ّ
رئي�صي

خالل  من  اأنيق  حتديث  على  ح�صل 

اإ�صافة الكعب العري�س اإليه، كما لفتتنا 

قّدمته  التي   Louis Vuitton دار 

ة.
ّ
باأ�صلوب جديد بعيد عن الكال�صيكي

حقائب  على  بالعتياد  بداأِت  عندما  فقط 

من  للقليل  �صوى  تّت�صع  ل  التي   Mircoالـ

دل. احلقائب 
ّ
اأغرا�صِك، ها هي ال�صيحة تتب

 
ّ
اأ�صلوبها العملي الكبرية حتمًا ملفتة، لكن 

التي ميكنِك  الأغرا�س  ة 
ّ
د بكمي

ّ
التقي وعدم 

حملها، فكرة اأكرث روعة. 

 Jennifer Lopez �صاهدنا  اأن  منذ 

لربيع   Versace عر�س  ة 
ّ

من�ص على 

لعتماد  ات 
ّ
متحم�ص ونحن   2020

ال�صيف  ام 
ّ
اأي ة يف 

ّ
ال�صتوائي الطبعات 

العديد  تبّنتها  ال�صيحة  هذه  ة. 
ّ
احلار

من دور الأزياء يف جمموعات الربيع 

.Fendiو Valentino من بينها

WAISTCOAT
دون  ومن  بالأزرار   Waistcoat �صرتة 

ات 
ّ
الت�صعيني حقبة  من  تعود  اأكمام 

لت�صيطر على املو�صة من جديد. اعتمديها 

ت�صاميم  مع  قيها 
ّ
ن�ص اأو  قمي�س  مع 

ة 
ّ

من�ص على  ظهرت  كما  نف�صه  باللون 

عر�س Max Mara لربيع 2020.
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Gucci

Kaia Gerber
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KEEP
BOILER SUIT

CHAIN NECKLACES

على  ر�صدناها  قطعة  من  هناك  كان  اإْن 

اأ�صابيع  خالل  العرو�س  ات 
ّ

من�ص خمتلف 

املو�صة، فهي ت�صميم الـBoiler Suit. قطعة 

ة بامتياز، خ�صو�صًا 
ّ
ة وع�رصي

ّ
مريحة، عملي

الأك�ص�صوارات  مع  بتن�صيقها  قمِت  ما  اإذا 

املنا�صبة. هذا املو�صم، اعتمدي هذا الت�صميم 

ة ومنع�صة.
ّ
باألوان حيوي

القالدة بال�صال�صل ال�صخمة عادت اإىل عامل املو�صة 

الأخرية!  الأ�صهر  يف  اإن�صتقرام  �صور  على  وا�صتولت 

بال�صال�صل  قالدات  على  قبل  من  اقت�رصت  ال�صيحة 

ال�صيحات  لكّن  �صويًا،  اعتمادها  التي ميكن  الرفيعة 

اليوم متيل لكّل ما هو مبهر ومبالغ به، لذا ل تكّفي 

عن اتباع هذه ال�صيحة، لأنها لن تزول قريبًا. 

SQUARE TOE
الأحذية  فيها  عت 

ّ
ترب كثرية  موا�صم  بعد 

يف  ال�صيحات،  عر�س  على  احلاّد  الراأ�س  ذات 

من  عة 
ّ
املرب الأحذية  ك�رصت   ،2019 العام 

دار  جديد.  من  ال�صدارة  لتحتّل  القاعدة  الأمام 

 
ّ
الإبداعي املدير  باإ�رصاف   Bottega Veneta
اجلديد Daniel Lee كانت من اأبرز دور الأزياء 

جمموعاتها.   �صمن  ال�صيحة  هذه  قّدمت  التي 
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Anne Hathaway

Gigi Hadid

Carolina Bucci

 Proenza
Schouler

Danielle Bernstein

Pernille Teisbaek
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تحقيق خاّص

PADDED HEADBAND

SUNGLASSES CHAIN

THONG SANDALS

ات 
ّ
الت�صعيني باأ�صلوب  املبّطنة  الراأ�س  ع�صبة 

املو�صة  �صيحات  بني  مركزها  على  حتافظ 

الأك�ص�صوار  هذا  اعتمدي  املو�صم.  هذا  البارزة 

كاجويل  لإطاللة  وتي�صريت  جينز  �رصوال  مع 

كامللكات! لتبدي  ف�صتان  مع  قيه 
ّ
ن�ص اأو  ة 

ّ
ع�رصي

�صال�صل  �صور  رت 
ّ
تفج املا�صي  العام  يف 

 
ّ
النّظارت على اإن�صتقرام، وهذه ال�صيحة ت�صتمر

تعتمده  الذي  الأك�ص�صوار  ذلك  نعم،  بالرواج. 

بني  من  هو  نّظاراتها  ت�صيع  ل  كي  جّدتِك 

الأك�ص�صوارات الأبرز التي عليِك امتالكها الآن.

ل  التي  ال�صيحات  عن  ق�صرية  فرتة  منذ  �صاألِتنا  لو 

ميكن اأن نعتمدها اأبداً، على الأرجح، لكان ال�صندال ذا 

Kardashian- لها، لكن ن�صاء
ّ
الإ�صبع الواحد هو اأو

ن راأينا بعد روؤية اإطاللتهْن! اليوم اأكرث 
ّ

Jenner غري
ال�صبيه  الأحذية  من  ال�صكل  هذا  م�صى  وقت   

ّ
اأي من 

بالـFlip-Flops مل يعد حم�صوراً بنزهات ال�صاطىء، 

ة.
ّ
بل اأ�صبح مالئمًا ملختلف اللوكات اليومي

NEON
�صيحة  تكرهني  اأو  حتبني  كنِت  اإْن 

عامل  يف  رائجة  �صتظّل  فهي  النيون 

جات 
ّ
تدر اآخر.  ملو�صم  املو�صة 

وجودها  ت�صتكمل  ال�صارخة  الألوان 

اأن  بعد   2020 ربيع  جمموعات  يف 

املا�صي. العام  منذ  املو�صة  اجتاحت 

V
E

R
SA

C
E

 S
S2

0

C
H

A
N

E
L 

M
É

T
IE

R
S 

D
'A

R
T

 2
02

0

G
U

C
C

I 
SS

20

Pippa Middleton

Caroline Daur Kendall Jenner Rihanna

Naomi Scott

 House of
Lafayette

Frame Chain

Yeezy
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THROW
 BIKER SHORTS

TIE-DYE

عرف 
ُ
ي ما  �أو  ق، 

ّ
و�ل�ضي �لق�ضري  �ل�ضورت 

رو�جًا  القى   Biker Shortلـ� ب�ضيحة 

بف�ضل  وذلك   2019 �لعام  يف  و��ضعًا 

تتوّقف  مل  �لتي   Kim Kardashian
عن �عتماده. هذه �ل�ضيحة بد�أت بالزو�ل 

يف  كثري�ً  تريها  �أن  تتوّقعي  فال  �رسيعًا، 

�لعام 2020.

يف  بارزة  كانت   Tie-dyeلـ� طبعة 

على  جنمات  �عتمدتها   ،2019 �لعام 

ة 
ّ

غر�ر Beyoncé ور�ضدناها على من�ض

عر�ض Dior، لكّنها ظّلت ر�ئجة ملو�ضم 

و�حد فقط و�الآن حان وقت توديعها!

DAD SNEAKERS
 �ل�ضخم Dad Sneakers �أ�ضبح 

ّ
�حلذ�ء �لريا�ضي

ات 
ّ

ر�ئجًا يف �لعام 2018 و��ضتكمل �حتالله ملن�ض

�ملو�ضة يف �لعام 2019، لكن لالأ�ضف، هذ� �حلذ�ء 

ًا يف خز�نتِك هذ� �لعام!
ّ
لن يكون �أ�ضا�ضي

Hillary Duff

Hailey BieberBeyoncé

Irina Shayk Kim Kardashian

Elsa HoskDua Lipa

GIVE AWAY
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POINTED TOE SANDALS

TINY SUNGLASSES

ر�فق  �الأمام  من  �حلاّد  �لر�أ�ض  ذو  �ل�ضندل 

وبالرغم  ��ضتثناء،  دون  �لنجمات  كّل  �إطالالت 

حان  �أّنه  �إاّل  لدينا،  لة  مف�ضّ �ل�ضيحة  هذه  �أّن  من 

ع.
ّ
�ملرب �لر�أ�ض  ذ�ت  باالأحذية  ��ضتبد�لها  وقت 

موجودة  باتت  �ل�ضغرية  �لنّظار�ت 

�ضيحة  لكّن  �مر�أة،  كّل  خز�نة  يف  �ليوم 

ة �لكبرية تفوّقت عليها 
ّ
�لنّظار�ت �ل�ضم�ضي

و�أخرجتها من �ضباق �ملو�ضة هذ� �ملو�ضم.

هدرًا  الصناعات  أكثر  من  واحدة  هي  الموضة 
بالمثل،  تقومي  ال  لذا  العالم،  في  للموارد 
أو  رائجة  تعد  لم  التي  مالبسِك  رمي  من  وبداًل 
من  يمكنِك  التي  الطرق  أبرز  إليِك  لِك،  مناسبة 
واعتمادها  استخدامها  تدويرها،  إعادة  خاللها 

بطرق جديدة.

•اتركي مساحة للتصاميم الفينتاج
�ملا�ضي  من  دومًا  ت�ضتوحي  ة 

ّ
�لع�رسي �ملو�ضة 

مالب�ضِك  قطع  ترمني  ملاذ�  لذ�  �بتكاره،  وتعيد 

 
ّ
نحب ما؟  يومًا  �عتمادها  �ضتعيدين  حني  يف 

يزول  �ضيء  ال  �أّن  تاأكيد  الأّنها  �لفينتاج  ت�ضاميم 

بل  �ملو�ضة،  ب�ضيحات  �الأمر  يتعّلق  عندما  فعاًل 

مثل  �ضيحات،  كانت  �إْن  جديد.  من  ويظهر  يختفي 

��ضتهرت  �لتي  �لنقاط  ونق�ضة   Biker Shortلـ�

عقود،  بعد  للرو�ج  عادت  ديانا  �الأمرية  باعتمادها 

فهذ� يعني �أّن كّل �ضيء يف خز�نتِك �ضي�ضبح ر�ئجًا يف 

�لوقت �ملنا�ضب.

•تّبرعي بالمالبس
تقومني  فاأنِت  ت�ضائني  ما  وبقدر  ��ضتطعِت  كّلما 

�لهدر  من   
ّ
باحلد ي�ضاهم  �ضائب  وخيار   

ّ
خريي بعمٍل 

وم�ضاعدة �لبيئة!

•أعيدي ابتكار التصاميم بنفسِك
تي�ضريت مثقوبة �أو �رسو�ل جينز تال�ضى لونه؟ ال تقومي 

لتِك لتحويلها �إىل 
ّ
برمي تلك �لقطع، بل ��ضتخدمي خمي

�أزياء جديدة! �ضتجدين �آالف �لفيديوهات على يوتيوب 

وتزيينها  �لت�ضاميم  �بتكار  باإعادة  ت�ضاعدِك  �لتي 

�ضورت  �إىل  �جلينز  �رسو�ل  لني 
ّ
حتو ال  مَل  �ملنزل.  يف 

Bermuda �لر�ئج هذ� �ملو�ضم؟

REUSE | RESTYLE | REFASHION

تحقيق خاّص

Camila Coelho Celine Dion Rihanna

Candice Swanepoel Chrissy Teigen
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خطوة نحو االستدامة

�إعد�د: جويل �لدكا�ض

أّنها  يعني  ما،  بلٍد  وحضارة  تراث  أزياء  دار  تنقل  أن 
 Nora Al Shaikh مستدامة، وهذا تمامًا ما تفعله دار
في  تنسج  أن  مجموعة  كّل  مع  استطاعت  التي 
دار  معاصر.  قالٍب  ضمن  السعودّية  الروح  تصاميمها 
أزياء مستدامة أيضًا من خالل طريقة اختيارها بعناية 
للمواّد التي تحرص أن تؤّمنها من السعودّية لتشّجع 

اإلنتاج المحّلّي وتدعم المجتمع.

اإلرث السعودّي
 يف كّل درزة!

لديها ر�بط عميق  �لد�ر،  �ضة 
ّ
�ل�ضيخ، موؤ�ض �آل  �الأزياء نوره  مة 

ّ
م�ضم

بلدها  اًل من 
ّ
�أو ��ضتوحت  لطاملا  �ملو��ضم،   

ّ
مر باالأر�ض، فهي على 

 وخ�ضو�ضًا من جذورها، من �إقليم جند �لذي يقع يف قلب �ضبه 
ّ
�الأم

ة حتقيق 
ّ
ة للطبيعة و�ل�ضفر، تدرك نوره �أهمي

ّ
ة. حمب

ّ
�جلزيرة �لعربي

ل. 
ّ
، من خالل ممار�ضتها �ملتو��ضلة لليوغا و�لتاأم

ّ
�لتو�زن �لد�خلي

مو �الأزياء ير�ضخون ل�ضغط �الإبد�ع، وهم  يف 
ّ
بالن�ضبة لها، م�ضم

تكتفي  بعك�ضهم!  لكّنها  جديد،   
ّ

�أي لتقدمي  �لوقت  مع  د�ئم  �ضباق 

بينها جمموعة  �لعام، من  3 جمموعات خالل  بابتكار  مة 
ّ
�مل�ضم

ا يحّد من فائ�ض �الإنتاج وهدر �ملو�رد، 
ّ
ة ب�ضهر رم�ضان، مم

ّ
خا�ض

�أن حتمل  �أخرى، حتر�ض  �الأقم�ضة. من جهة  خ�ضو�ضًا من ناحية 

ت�ضاميمها تكاوين ذ�ت �أبعاد ورموز مريحة للعني وتعك�ض روحًا 

ة. يف جمموعات �ضابقة لها، ��ضتلهمت لوحة �الألو�ن 
ّ
م�ضاملة �إيجابي

به.  ة 
ّ

خا�ض ة 
ّ
�ضفائي بقوى  فيها  لوٍن  كّل  يتمّتع  �لتي  �ل�ضاكر�  من 

 ّ
روحاين خيٍط  خالل  من  ببع�ضها  تبتكرها  جمموعة  كّل  ل 

ّ
تت�ض

. كتبت 
ّ
ع للمر�أة، فت�ضعرِك �لت�ضاميم بالهدوء، �ل�ضالم و�حلب

ّ
م�ضج

ة 
ّ
�لعربي بالّلغة  كلمات  و�لت�ضاميم  �لقم�ضان  على  �أي�ضًا  �ضابقًا 

ة"، "ع�ضق"، "مانرت�"، "�ضالم"، 
ّ
 عن هذ� �لنهج مثل "روحاني

ّ
تعب

�آل �ل�ضيخ  مة نوره 
ّ
"�ضكينة"... فهذ� �لنهج نف�ضه ت�ضتخدمه �مل�ضم

�لتز�مها  تعك�ض  روؤية  وحتقيق  د�رها  يف  �الأ�ضا�ض  ركن  لو�ضع 

من  �ململكة،  د�خل  �ل�ضفر  يف  تتاأّخر  ال  هي  �ال�ضتد�مة.  مبعايري 

ة، عي�ضها و�ختبارها، 
ّ
�أخرى الكت�ضاف خبايا ح�ضاري �إىل  منطقة 

لت�ضتعّد باملقابل لنقلها �إىل د�رها، وبالتايل �إىل �لعامل.

Resort 2018 من جمموعة

Resort 2020 من جمموعة

مة �الأزياء نوره �آل �ل�ضيخ 
ّ
م�ضم

يف عر�ض جمموعة ربيع و�ضيف 2020

من جمموعة ربيع 2020

 NORA AL SHAIKH 

"أنا سعودّية ولكّنني أيضًا 

مواطنة عالمّية وأحاول أن 

أعكس ذلك في القطع 

التي أصّممها".
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FASHION

Technology

Saint Laurent
Paris

Y/Project

Louis Vuitton
Fendi

Rick Owens

Marni
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�لتكنولوجيا باتت �ضديقة عامل �ملو�ضة 

�لد�ئمة، و�أ�ضبحت تر�فق �لت�ضاميم 

و�الأك�ض�ضو�ر�ت �لتي تبتكرها دور �الأزياء 

�ليوم. هل هناك �أجمل من �الأدو�ت 

ة �لتي تر�فق �مر�أة �لعقد 
ّ
�لتكنولوجي

ة! 
ّ
�جلديد وجتعلها تبدو كبطلة رقمي

Bottega Veneta

 Supreme x Bang
& Olufsen

Roland Mouret

Matériel



JAMALOUKI.NET21

FASHION

 A.W.A.K.E.
modaoperandi.com

Staud

Deveaux

Bottega Veneta

ة، و�ملو�ضة 
ّ
�ملر�أة هي رمز �لقو

هي �إحدى و�ضائلها الإظهار ذلك. 

تِك �لقوية 
ّ
ي عن �ضخ�ضي

ّ
عب

كقائدة من خالل ت�ضاميم 

ة ترتجم عزمِك 
ّ
اٍت هند�ضي

ّ
بق�ض

يف حتقيق كّل �الأهد�ف �لتي 

تطمحني �إليها.

Altuzarra

Boyy

The Row

Maison Michel

Stella McCartney

Monse
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Strength
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SPORT

FASHION

ة، �لر�حة و�لر�ضا، فال 
ّ
�لريا�ضة متنحِك �لقو

عجب �أن تكون م�ضدر �لوحي ور�ء �لكثري من 

ة. �رسو�ل جينز 
ّ
ت�ضاميم �ملو�ضة �لع�رسي

 و�ضرتة بقما�ض �جللد 
ّ
و��ضع، حذ�ء ريا�ضي

�لاّلمع...لوك يفوز يف كّل �ضباقات �ملو�ضة!

Adidas

Karl Lagerfeld

Stella McCartney

 Goldsign
net-a-porter.com

Nº 21

Alexander Wang

Versace

Fendi

Sportmax

Balenciaga

Louis Vuitton
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Miu Miu
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FASHION

�إّنه عقد جديد، عقد �ملو�ضة 

�مل�ضتد�مة! قومي بخيار�ٍت و�عية 

و�عتمدي ت�ضاميم من �أقم�ضة غري 

موؤذية للبيئة �أو �حليو�نات...نعم 

ميكنِك �أن حتمي �الأر�ض وتبدي 

فا�ضيني�ضتا يف �آٍن!

sustainability
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Rag & Bone

Rick Owens

 Melissa Joy
Manning

 Dr. Martens
net-a-porter.com

 Studio Amelia
modaoperandi.com

 Lisa Marie
Fernandez

Aaizél

Lee Mathews

Laura Lombardi

Stella McCartney

Gigi Burris
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تحقيق موضة

باألحالم  نغرق  يجعلنا  الذي  الموضة  أسبوع  إّنه 
المرتبطة بكّل تلك الفساتين الدراماتيكّية المذهلة! 
لم   2020 وصيف  لربيع  الراقية  الخياطة  تصاميم 
تفشل بإدهاشنا بروعتها، ألوانها المشّعة وقّصاتها 
أساليبها  باختالف  األزياء  دور  كّل  كأّن  المبتكرة. 
الخياطة  لمجموعات  واحدة  فكرة  على  اجتمعت 
تدع  تظهر،  إْن  ما  إليها  الرؤوس  تُدير  امرأة  الراقية: 
تملك  ما  بكّل  األمام  إلى  وتسير  الباب  عند  خجلها 

من أنوثة وسحر!

نحو العقد الجديد

�إعد�د: نور عرموين
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COUTURE SS20
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حتويله  مّت   Grand Palais متحف 

كانت  �لتي  بتلك  �ضبيهة  حديقة  �إىل 

�لتي عا�ضت  �الأيتام  د�ر  موجودة يف 

فيه Coco Chanel �أثناء طفولتها. 

 Judy ة، 
ّ
�لن�ضائي للحركة  �لد�عمة  �لفّنانة 

ودور  �لوالدة  على  ترّكز  �لتي   Chicago
�لذي  �لديكور  ور�ء  كانت  �ملجتمع  يف  �ملر�أة 

لربيع  �لر�قية  للخياطة   Dior عر�ض  ز 
ّ
مي

و�ضيف 2020. �ّتخذ �ملكان �ضكل رحم �مر�أة 

ة".
ّ
و�أطلقت عليه ��ضم "�الأنثى �الإلهي

عازفو �لكمان �جلال�ضون على ركائز 

عن�رس�ً  �ضّكلو�  مرتفعة  ة 
ّ
هيكلي

جمموعة  ة 
ّ
رومان�ضي من  ز�د  ز�ً، 

ّ
ممي

Givenchy لربيع و�ضيف 2020.
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دار Dior تستكمل دعمها 
للقّوة النسائّية

للحركة  �لد�عمة  �لفّنانة  �لد�ر مع  تعاونت 

Judy Chicago، على الفتة مّت  ة 
ّ
�لن�ضائي

ة:"ماذ� 
ّ
قوي عبارة  حملت  ًا 

ّ
يدوي تطريزها 

عند  ّلقت 
ُ
ع �لعامل؟"  حكمن  �لن�ضاء  لو 

على  �لتعاون  مّت  �لعر�ض.  ة 
ّ

من�ض بد�ية 

 Chanakya مدر�ضة  مع  �مل�رسوع  هذ� 

مدينة  يف  �ملوجودة  ة 
ّ
�حلرفي لالأعمال 

طالبة   150 قامت  �إْذ  �لهند،  يف  مومباي 

بتطريز هذه �لاّلفتة!

Jean Paul Gaultier يوّدع 
منّصة العرض!

�أ�ضبوع  بدء  من  فقط  قليلة  ام 
ّ
�أي قبل 

م 
ّ
�ملو�ضة للخياطة �لر�قية، �أعلن �مل�ضم

�أّن عر�ضه لربيع و�ضيف  �إن�ضتقر�م  على 

بذلك  ج 
ّ
ليتو �الأخري  �ضيكون   2020

مد�ر  على  �متّدت  �ملو�ضة  يف  م�ضرية 

 
ّ
50 عامًا. �ضارك يف �لعر�ض �ملبهر �أهم

و�أ�ضهر �لنجمات وعار�ضات �الأزياء.

Amina Muaddi تتعاون مع 
Alexandre Vauthier

ب�رس��ضيب  ن 
ّ
مزي �أو  مزخرف  عاٍل  بوت�ض 

بالكعب  �ضّفافة  �أحذية  �لكري�ضتال،  من 

�جلريئة...  �لت�ضاميم  من  وغريها  �لعايل 

 Amina مة 
ّ
�مل�ضم وّقعتها  جميعها 

د�ر  مع  ز 
ّ
ممي تعاوٍن  يف   Muaddi

ملجموعة   Alexandre Vauthier
�خلياطة �لر�قية لربيع و�ضيف 2020.  

تحقيق موضة

لحظات وأحداث سرقت األضواء!
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المجوهرات تكسو عارضات 
Schiaparelli األزياء لدى

 Schiaparelli لد�ر  �لثانية  ملجموعته 

 Daniel  
ّ
�الإبد�عي �ملدير  ��ضتوحى 

�لد�ر  �ضة 
ّ
موؤ�ض ة 

ّ
�ضخ�ضي من   Roseberry

كانت  �لتي  �ملزدوجة   Elsa Schiaparelli
وت�ضاميم  �لنهار  يف  ة 

ّ
�لعملي �لبز�ت  تعتمد 

ك�ضت  �ملجوهر�ت  �لّليل.  يف  ة 
ّ
در�ماتيكي

و�ضّكلت  �الأزياء  عار�ضات  ووجوه  �أج�ضام 

عات �ملو�ضة.
ّ
حديث كّل متتب

 Reebok x Maison Margiela
ل 

ّ
الأو  Maison Margiela د�ر  ك�ضفت 

 Reebok ة يف تعاونها �جلديد مع د�ر
ّ
مر

 .2020 لربيع   Artisanal عر�ض  يف 

 Maison د�ر  عند  �الأيقوين   Tabi حذ�ء 

، �إْذ مّت 
ّ
Margiela خ�ضع لتحديث ريا�ضي

مزجه مع حذ�ء Instapump Fury من 

ة. 
ّ
Reebok بطريقة �إبد�عي

Giambattista Valli تفتح 
أبواب العرض لجمهورها

�ختار  �لتو�يل،  على  �لثانية  ة 
ّ
للمر

م Giambattista Valli �أن يفتح  ّ
�مل�ضم

ينح�رس  فال  جمهوره  لكّل  عر�ضه  �أبو�ب 

نة، من خالل 
ّ
�أو جنمات معي ات 

ّ
ب�ضخ�ضي

�لد�ر عب  ات 
ّ
�إر�ضال دعوة مفتوحة ملحب

لت �لد�ر 
ّ
. حو

ّ
مو�قع �لتو��ضل �الجتماعي

�إىل معر�ض متّكنت خالله  �لعر�ض  بذلك 

يف  �لت�ضاميم  م�ضاهدة  من  �حلا�رس�ت 

.Jeu de Paume ضالة�

Givenchy العروس في عرض Kaia Gerber
ظهرت  �لر�قية،  للخياطة   Givenchy عر�ض  ختام  يف 

�لعر�ض،  نهاية  يف  ة 
ّ
خيالي كعرو�ض   Kaia Gerber

د �لرومان�ضية و�الأ�ضلوب �لـAvant Guard. ف�ضتانها 
ّ
جت�ض

�ضكل  على  ر�أ�ض  غطاء  مع  �الأبي�ض  �لد�نتيل  من  م�ضنوع 

مظّلة فبدت وكاأّنها تطفو.
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PATTERN CLASH
�أقم�شة مرّقعة ب�ألو�ٍن خمتلفة �أو نقو�ش من 

مّت  و�لأحج�م  �لأ�شك�ل  �ملختلفة  �لأزه�ر 

تن�شيقه� �شويً�، ت�ش�ربت �لطبع�ت و�أبعدت 

�مللل عن جمموع�ت �خلي�طة �لر�قية.

ة، 
ّ
�لف�ش�تني �ملك�شوفة �لكتفني برزت بقو

عند  كم�  ة 
ّ
كال�شيكي ب�شيطة  ة 

ّ
بق�ش �شو�ء 

ة كم� 
ّ
ة �أكرث در�م�تيكي

ّ
Chanel �أو بق�ش

.Georges Hobeika  قّدمته� د�ر

BARE SHOULDERS

تحقيق موضة
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صيحاٌت رصدناها



RUFFLES

CAPES
ت�صميم الكاب رافق جمموعات عّدة، ظهر 

عر�ض  يف  ف�صتان  مع  بالأزهار  عًا 
ّ
مطب

ة 
ّ
Valentino ومّت تن�صيقه بطريقة عملي

.Dior مع بّزة بالّلون نف�صه عند

ا�صتخدامها  مّت  الك�صاك�ض 

 يف الت�صاميم، 
ّ
كعن�رص اأ�صا�صي

ات واأحجام خمتلفة وهل 
ّ

بق�ص

هناك من تف�صيل اأكرث اأنوثة؟

BELTED WAIST
منها  باأحزمة،  اأتى حمّدداً  اخل�رص 

اأو   Elie Saab عند  كما  رفيعة 

.Givenchy عري�صة جداً كما عند

PUFF SLEEVES
وتلك  ات 

ّ
الثمانيني لدارما حقبة  نعم 

الأكمام املنتفخة املرتبطة بها!
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GLOVE GAME
للربوز  عادت  القّفازات 

ات 
ّ

كاأ�ص�صوار جنم على من�ص

الراقية  اخلياطة  عرو�ض 

لربيع و�صيف 2020.
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�لنجمات يف باري�ض حل�ضور عرو�ض جمموعات  �لعامل، �جتمعت  �أنحاء  من كّل 

مو�ضة،  نات 
ّ
مدو ات، 

ّ
مغني ممّثالت،   .2020 و�ضيف  لربيع  �لر�قية  �خلياطة 

ل!
ّ
ات... �ضاهدي �أبرز جنمات �ل�ضّف �الأو

ّ
عار�ضات �أزياء و�ضحفي

 Clemence Poesy
Valentino يف عر�ضDior يف عر�ض Doutzen Kroes

 Ellen Von Unwerthو Eva Herzigova
Jean Paul Gaultier يف عر�ض

Taylor Russell
Chanel يف عر�ض

Laetitia Casta يف عر�ض 
Jean Paul Gaultier

تحقيق موضة

نجمات الصف األّول

Dior يف عر�ض Natalia Vodianova



JAMALOUKI.NET31

Dior يف عر�ض Alexa Chung

 Clare Waight Kellerو Sarah Rafferty 
Valentino يف عر�ض

Dior يف عر�ض Bianca Jagger

Naomi Diaz
Chanel يف عر�ض

Carla Bruni يف عر�ض 
Jean Paul Gaultier

Caroline de Maigret
Chanel يف عر�ض

Elie Saab يف عر�ض Nieves Alvarezو Sonam Kapoor ،Molly Sims ،Joan Smalls
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تحقيق خاص

يف العقد الجديد: طرقاٍت جديدة 
يأخذها عالم الجمال والموضة

�إعد�د: رميي حرب – دميا فرحات

في  جذرّية  تغّيرات  بإحداث  كفيلة  كانت  سنوات   10 يزول...  وآخر  يبدأ  عقد 
كانت  تحّول  كنقطة  نفسه  أثبت  المنصرم  العقد  لكّن  المجاالت،  مختلف 
األسرع من ناحية التطّور، التبّدل واالبتكار. كثيرة هي التحّوالت التي شهدها 
التي  االّتجاهات  هي  ما  لكن  ميديا...  والسوشيال  الجمال  الموضة،  عالم 

ستأخذها هذه التحّوالت في السنين القادمة؟ 

 THE
NEW

DECADE
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الموضة تواجه األزمة البيئّية 
تلويثًا  ال�صناعات  اأكرث  من  واحدة  الأزياء  �صناعة 

 مواجهة 
ّ
الأ�صا�صي بات هاج�صها  اليوم  لكّن  للبيئة، 

ة. بالعودة اإىل ال�صنوات ال�صابقة، مبداأ 
ّ
الأزمة املناخي

اأمراً نادراً ويكاد  اإنتاج مالب�س �صديقة للبيئة كان 

 كّل �صيء مع وعي امل�صتهلك 
ّ

ذكر، يف حني تغي
ُ
ل ي

من جهة، والعامل اأجمع من جهة اأخرى على �رضورة 

وانتقاداً  قلقًا  اأثار  ا 
ّ
مم  ،

ّ
املناخي التبّدل  مواجهة 

 منظارها 
ّ

ًا، طال �صناعة املو�صة وجعلها تغي
ّ
عاملي

ة 
ّ
اأي�صًا. �صهدنا يف العام املا�صي على مبادرات مهم

دت خالله 
ّ
تعه الذي  املو�صة"  "ميثاق  اأبرزها كان 

ة على جعل �صناعة 
ّ
اأزياء عاملي 150 دور  اأكرث من 

وال�صنني  العقد  هذا  بداية  مع  ا�صتدامة.  اأكرث  الأزياء 

ة 
ّ
التجاري والعالمات  الأزياء  دور  معظم  القادمة، 

ملعايي  يرتقي  مبا  الإنتاج  لتعديل  خططًا  ق 
ّ
�صتطب

ومّت  وو�صعت،  �صبق  نف�صها  اخلطط  هذه  ال�صتدامة، 

 لت�صبح قيد التنفيذ يف ال�صنوات 
ّ
حتديد موعد نهائي

الأوىل من العقد اجلديد.

أسلوب الـStreetwear إلى زوال؟!
...Hoodie ت�صميم   ،

ّ
الريا�صي احلذاء  التي�صيت، 

اأخذته املو�صة  الذي  الأ�صلوب املريح والكاجويل  اإّنه 

لدرجة  اآخر  م�صتوى  اإىل  الأخية  الـ10  ال�صنوات  يف 

اأ�صبحنا نرى بع�س عنا�رضه يف جمموعات اخلياطة 

لكن  توّقف.  دون  نعتمده  جميعنا  واأ�صبحنا  الراقية، 

 ،Virgil Abloh م 
ّ
اب هذا الأ�صلوب امل�صم

ّ
 عر

ّ
بح�صب

من  �صنمّل  لأّننا  قريبًا،  �صيزول   Streetwearالـ فاإن 

جمع تلك الت�صاميم وتكدي�صها يف خزائننا، و�صنتطّلع 

زاً، مثل الفينتاج اأو تلك التي 
ّ
لعتماد ت�صاميم اأكرث متي

اتنا بغ�ّس النظر عن ال�صيحات.
ّ
 عن �صخ�صي

ّ
تعب

Kim Kardashian

Stella McCartney

Burberry

Hailey Bieber
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الفينتاج هو الصيحة البديلة...
والمستدامة!

نحو  اأكب  ميل  على  العقد  هذا  ي�صهد  اأن  املتوّقع  من 

التي تتخّطى  ة 
ّ
الكال�صيكي اأو تلك  الفينتاج،  الت�صاميم 

ال�صتدامة  لأّن  مو�صم.  كّل  مع  ة 
ّ

املتغي ال�صيحات 

قد  الأزياء  تدوير  اإعادة  مبداأ  ل، 
ّ
الأو الهدف  اأ�صبحت 

دور  جديد.  هو  ما  لكّل  ال�صتهالك  كرثة  على  يتغّلب 

ة 
ّ
كال�صيكي اأكرث  ت�صاميم  اإنتاج  اإىل  متيل  قد  الأزياء 

الذي  العن�رض  �صيكون  الفينتاج  الت�صاميم  واعتماد 

 وقٍت م�صى! 
ّ

زة اأكرث من اأي
ّ
يجعل الإطاللت متمي

التسّوق اإللكترونّي سيوّسع هيمنته
 اإىل متعة 

ّ
ق الإلكرتوين

ّ
ل الت�صو

ّ
على مدار 10 �صنوات �صابقة حتو

جديدة، فف�صاًل عن اأّنه اأ�صبح باإمكانِك ال�صغط واحل�صول على 

ًا 
ّ
اإلكرتوني ق 

ّ
الت�صو فاإّن  املنزل،  مغادرة  دون  من  تريدين  ما 

ة و�صوًل اإىل 
ّ
مينحِك خيارات غي حمدودة من عالمات جتاري

ث 
ّ
ة الإيجار بدل ال�رضاء، وبالتايل يخّفف الهدر والتلو

ّ
اإمكاني

اأن يهيمن  كما يوّفر الوقت. مع ال�صنني القادمة، من املتوّقع 

اأّن  عن  ف�صاًل  املو�صة،  جتارة  على  واأكرث  اأكرث  القطاع  هذا 

�صة 
ّ

ق الإلكرتويّن تواكب هدف ال�صتدامة، خم�ص
ّ
مواقع الت�صو

البيئة  حماية  مبعايي  وملتزمة  امل�صتدامة  لالأزياء  ات 
ّ

من�ص

�صواء يف ال�صتياد، الت�صنيع اأو التغليف.

تحقيق خاص
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أزياء ال تفّرق بين الجنسين
العقد املن�رضم حّقق انت�صاراً بفتح احلوار على م�رضعيه فيما 

رنا من املعتقدات ال�صائدة 
ّ
 الفوارق بني اجلن�صني، فتحر

ّ
يخ�س

التي  والقوالب  والرجل  املراأة   
ّ

يخ�س فيما  الأفكار  لت 
ّ
كب التي 

الرجل  اأّن  لنا 
ّ
تقب اأخياً  اآخر  ة كّل منهما، مبعنى 

ّ
حتّدد �صخ�صي

ته واملراأة 
ّ
ا�صًا من دون انتقا�س رجولي

ّ
اأن يكون ح�ص يحّق له 

ة كما هي! املو�صة 
ّ
، لأّنها م�صتلّقة وقوي

ّ
متلك �صوتها اخلا�س

�صهدنا  الأخية  ال�صنوات  يف  ولذلك  للمجتمع،   
ٌ

انعكا�س هي 

على دور اأزياء وجمموعات تقّدم ت�صاميم تنا�صب اجلن�صني اأو 

ة معًا. هذا 
ّ
ة والرجالي

ّ
عرو�س اأزياء جتمع املجموعات الن�صائي

 بوتية اأقوى مع العقد اجلديد.
ّ
الأمر لن يتوّقف، بل �صي�صتمر

الموضة تراعي الثقافات
جمموعاتها  ت�صّدر  كانت  التي  الواحدة  الثقافة  ملو�صة  وداعًا 

واملعايي  الذوق  يت�صاركن  جميعًا  اأنهّن  اعتبار  على  للن�صاء 

لغة  باتت  اأّنها   
ّ
الأهم لكّن  ة، 

ّ
عاملي لّغة  املو�صة  نعم،  نف�صها. 

م اأزياء تنا�صب 
ّ
ة، فت�صم

ّ
تتكّلم مع الن�صاء وتفهم خلفيتهّن الثقافي

ع ال�صيحات لتلبيتها. فمثاًل بعد عقود من 
ّ
الثقافات وتطو تلك 

ت�صاميم  ويطلق  ة 
ّ
العربي املراأة  يفهم  بداأ  املو�صة  عامل  الزمن، 

ال�صنوات الأخية على ثورة  بة، لن�صهد يف 
ّ
تنا�صب املراأة املحج

دن 
ّ
بات مه

ّ
"الأزياء امُلحافظة"، ف�صاًل عن عار�صات اأزياء حمج

الطريق لهذا التغيي على غرار Halima Aden. هذا كّله يثبت 

ت فكرة 
ّ
اأّن العقد املن�رضم كان متيهداً للعقد اجلديد، الذي �صيثب

وا�صحة: الن�صاء ل يتبعن املو�صة، بل املو�صة تتبع الن�صاء!

وعي المستهلك يغّير الّلعبة
د متلٍق لر�صائل الت�صويق 

ّ
على مدار ع�رضات ال�صنني، كان امل�صتهلك جمر

على  وينهمر  الوعود  ي�صّدق  الت�صاوؤلت،  يطرح  اأن  دون  من  ة، 
ّ
اخلفي

وعيًا،  اأكرث  امل�صتهلك  اأ�صبح  الأخية،  �صنوات  الـ10  خالل  ال�رضاء. 

خ�صو�صًا مع ال�صو�صيال ميديا التي �صاهمت بن�رض وتبادل الآراء بني 

الوعي  زاد  ما  واخلبات،  التجارب  تت�صارك  التي  النا�س  من  ماليني 

ينتظرن  ول  حاجاتهْن،  يدركن  دات 
ّ
ال�صي اليوم  امل�صتويات.  كّل  على 

هدف  مبعرفة  يكتفني  ل  هّن  حتديدها.  ة 
ّ
التجاري العالمات  من 

فيقراأن  تها 
ّ
وفعالي ناتها 

ّ
مبكو يتمعّن  بل  ة، 

ّ
اجلمالي م�صتح�رضاتهّن 

ويتثّقفن عنها. كما مل تعد تكفي فكرة مواكبة املو�صة ل�رضاء ت�صميم 

ة... اإنطالقًا من 
ّ
معنّي، بل يجب اأن يكون له �رضورة يف حياتهّن اليومي

ذلك، ميكننا ال�صتنتاج اأّن العقد اجلديد �صي�صّكل حتّديًا جديداً ل�رضكات 

متطّلبات  لأّن  واجلمال،  الأزياء  ودور  ة 
ّ
التجاري العالمات  الت�صويق، 

د متلٍق، بل يحّدد 
ّ
امل�صتهلك مل تعد ب�صيطة، بل معّقدة، وهو مل يعد جمر

 بعد اليوم!
ّ
بو�صوح ووعٍي ما يحتاج اإليه، لذا ل جمال للغ�ّس الت�صويقي

 Chrissy Teigen
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مستحضرات جمالّية مصنوعة لِك!
اجلمال  عامل  يف  جديدة  �صيحة  برزت  الأخيتني،  ال�صنتني  يف 

ة بنف�صها، �صواء من 
ّ
تتيح لكّل امراأة ابتكار م�صتح�رضاتها اجلمالي

ت�صعى حلّلها.  التي  ة 
ّ
اجلمالي امل�صكلة  بح�صب  اأو  الرّتكيبة  ناحية 

اأطلقت   BareMineralsو  CoverGirl مثل  مكياج،  عالمات 

ب�رضتها  لون  حتديد  على  املراأة  فيها  ت�صاعد  ة 
ّ

خا�ص تطبيقات 

دور  مت 
ّ
قد حني  يف  لها،  املنا�صب  الفاوندي�صن  ج 

ّ
تدر وابتكار 

التي  للب�رضة  الت�صخي�س  خدمة   Kiehl’s مثل  بالب�رضة،  العناية 

ل  اجلديد،  العقد  بداية  مع  للعالج.  ة 
ّ

خا�ص تركيبة  عنها  ينتج 

الن�صاء  لأّن  عابرة،  �صيحة  د 
ّ
جمر �صتكون  اجلهود  هذه  اأّن  يبدو 

�س بدًل من م�صتح�رض �صامل، فمن 
ّ

يبحثن اليوم عن عالج متخ�ص

ح اأّن املزيد من دور اجلمال �صتلحق بهذا القطار.
ّ

املرج

المستحضرات النباتّية في صعود مستّمر
ة 

ّ
 قد يكون خياراً، لكّن امل�صتح�رضات النباتي

ّ
 النباتي

ّ
 النظام الغذائي

اأ�صبحت �رضورة، والهدف هنا لي�س فقط حماية البيئة، بل الكائنات 

ة ترتكز على كّل ما هو 
ّ
النباتي اأي�صًا! امل�صتح�رضات  ة ونف�صِك 

ّ
احلي

م�صتخرج من الطبيعة ونباتها، اإ�صافة اإىل اأّنها ل حتتوي على مواّد 

بة على هذه الكائنات 
ّ
م�صتخرجة من احليوانات، هي اأي�صًا غي جمر

قبل طرحها يف الأ�صواق. يف ال�صنوات اخلم�س الأخية، بداأنا ن�صمع 

اأّنها  اإّل  اأو بني احلني والآخر،  "Vegan Beauty" بخجل،  بعبارة 

رت يف العام 2019، ومن املتوّقع اأن يتزايد اإنتاجها، كما الطلب 
ّ
تفج

نات �صديقة للبيئة، بل 
ّ
عليها. هذا ل يعني فقط م�صتح�رضات مبكو

م�صتح�رضات  اإىل  كالّلجوء  الهدر،  من  باحلّد  ت�صاهم  خمتلفة  طرق 

ة...
ّ
متعّددة ال�صتخدامات اأو عبوات تغليف مينيمالي

تحقيق خاص

 TATA HARPER
Beautifying Face Oil

 TARTE COSMETICS
 Amazonian Clay

Foundation
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الجمال من منظار مختلف
لي�صقط  املن�رضم،  العقد  يف  ت 

ّ
تغي اجلمال  معايي  كّل 

 
ّ
 ويظهر مفهوم جمال املراأة احلقيقي

ّ
مفهوم اجلمال املثايل

 ّ
وكل تعديل،  اأو  فوتو�صوب  دون  من  �صوائبه،  بكّل  هو  كما 

اأكرث  اأخياً  العامل  اأ�صبح  الذات.   
ّ
انطالقًا من مبداأ حب ذلك 

ة 
ّ
اجلمالي املعايي  اإىل  نظرته  يف  ة 

ّ
وواقعي دعمًا  اًل، 

ّ
تقب

النحيفات  الن�صاء  �صور  يف  قبل  من  تنح�رض  كانت  التي 

التي  املمتلئات  الأزياء  عار�صات  من  ة. 
ّ
املثالي واملالمح 

احل�صور  من  باملزيد  مروراً   ،Ashley Graham قادتهّن 

ات العرو�س، و�صوًل 
ّ

ل�صاحبات الب�رضة ال�صمراء على من�ص

مع  ت�صاركنها  اأو  ب�رضتهّن  �صوائب  ن�رضن  جنمات  اإىل 

متتبعاتهّن على ال�صو�صيال ميديا، فاألهمن ماليني الن�صاء. 

د الطريق ليكون العقد اجلديد خاليًا من الأحكام 
ّ
كّل ذلك مه

اأ�صبحت  ة 
ّ
جمالي معايي  بح�صب  الن�صاء  بني  واملقارنات 

ة. اإنطالقًا من ذلك، اجلمال �صياأخذ منحى 
ّ
بالية وغي واقعي

اأعمق يف ال�صنني القادمة، وم�صاركة ال�صوائب لن تكون اأمراً 

ًا للغاية.
ّ
ًا، بل اأمراً عادي

ّ
ا�صتثنائي

السوشيال ميديا محّركة العالم!
قبل عام 2010، كان موقع Facebook مهيمنًا، لعب دوره يف  

لكّن  اإليه،   
ّ
ان�صم فرد  لكّل  اأكب  تعبي  ة 

ّ
واأعطى حري الأخبار  ن�رض 

العقد  يف  ال�صنوات  مرور  مع   
ّ
دراماتيكي ب�صكٍل  ت�صارعت  الأمور 

 
ّ
الأ�صا�صي ك 

ّ
املحر ميديا  ال�صو�صيال  تطبيقات  لت�صبح  املن�رضم، 

ة لثلث 
ّ
يف العامل على خمتلف الأ�صعدة، وجزءاً من احلياة اليومي

ة التي �صاهمت 
ّ
ة والجتماعي

ّ
�صّكان الأر�س. من الثورات ال�صيا�صي

ن�رض  يف  املقالت  ا�صتبدل  الذي  الفيديو  بن�رضها،  املواقع  هذه 

موقع  مع  رت 
ّ
وتطو بداأت  التي  املوؤّثرين  ظاهرة  اإىل  الأخبار، 

ة تتخّطى مفهوم ن�رض 
ّ
Instagram الذي اأ�صبح اليوم اأداًة ت�صويقي

وم�صاهمتها   
ّ
الإلكرتوين ق 

ّ
بالت�صو ارتباطها  اإىل  اجلميلة،  ال�صور 

املو�صة  يف  ة 
ّ
التجاري العالمات  من  الكثي  واإن�صاء  جناح  يف 

واجلمال. احلاجة اإىل التوا�صل، التاأثي والو�صول اإىل �رضيحة اأكب 

غرار  على  اأخرى  تطبيقات  اإن�صاء  وراء  ال�صبب  كانت  النا�س،  من 

Twitter ،Snapchat... واآخرها تطبيق TikTok الأكرث رواجًا 
جديدة  ة 

ّ
من�ص مًا 

ّ
مقد الآن،  حتى  منت�صب  مليون   500 مع  اليوم 

وؤ به، 
ّ
واأكرث مرحًا من ذي قبل. عامل ال�صو�صيال ميديا ي�صعب التنب

 كّل يوم، لكّن الأكيد، وتيته ال�رضيعة 
ّ

اإجتاهاته وابتكاراته تتغي

لن تتوّقف يف امل�صتقبل القريب، ل بل �صيكون هناك دمج ل�رضكات 

هه كما فعلت غيها قبلها. 
ّ

كبى وتطبيقات تقولب العامل وتوج

ق 
ّ
امل�صتهلكون �صيتّكلون اأكرث على مواقع ال�صو�صيال ميديا للت�صو

 ...Podcasts كما �صيتفع الطلب على  ت�صجيالت ،
ّ
الإلكرتوين

@cultgaia @kyliecosmetics

Lizzo

Winnie Harlow

Ashley Graham

@leonniehanne
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مجوهراتي

قالدة عصرّية تخّلد 
الحب والروابط!

اإعداد: جويل الدكا�س

المجوهرات تتخّطى مفهوم الموضة أحيانًا، لتصبح تصاميم ترتبط بذكرياٍت جميلة نرغب بأن ترافقنا أينما 
ذهبنا. ذلك يتحّقق مع قالدة Jeux De Liens Harmony الجديدة من CHAUMET بأسلوبها المعاصر. الدار 
الفرنسّية تفهم أهمّية الروابط األبدّية وتعيد تفسير كّل رموزها بأشكاٍل حديثة، أو باألحرى بتصاميم تجمع 
بين حبيبين أو أّي شخصين، وذلك من إيمانها بأّن هذا الشعور يتخّطى الزمن، ويجلب الحّظ الجّيد والسعادة.
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األبدّي  والرباط  الحّب  قّصة  تنتِه  لم 
 Jeux de Liens Harmony قالدة  في 
المعاني  هذه  كّل  تعّززي  كي  هنا! 
المجانّية  الحفر  خدمة  اطلبي  والرموز، 
 Chaumet متاجر  كّل  تقّدمها  التي 
الجهة  على  إذًا،  يمكنِك  العالم.  في 
األحرف  كتابة  الدائرة،  من  الخلفّية 
كي  الكثير،  لِك  تعني  التي  الجمل  أو 
ترافقِك في جميع أوقاتِك. فكرة ثمينة 
لشخٍص  ممّيزة  هدّية  تكون  أن  يمكن 

عزيز على قلبِك.

واحد  رمٌز  يجمعهما  كيانان،  قلبان،  �صخ�صان، 

 Jeux قالدة  ببع�صهما،  عالقتهما  يف  ومتناغم 

دار  �صت 
ّ
كر لطاملا   !de Liens Harmony

ال�صنني  عب   Liens جمموعات   Chaumet
روحني،  د 

ّ
يوح الذي   

ّ
القوي الرباط  عن  للتعبي 

والحتفال  والكمال  للوحدة  ًا 
ّ
عاملي رمزاً  وباتت 

�صت القالدة اجلديدة لتدعم هذا 
ّ

. اليوم، خ�ص
ّ
باحلب

متماثلتني،  غي  دائرتني  نرى  واأكرث.  اأكرث  الرمز 

ان عن الختالف والجنذاب يف الوقت عينه، 
ّ

تعب

للدللة   X حرف  خالل  من  ببع�صهما  ترتبطان 

ًا كّل 
ّ
را اأن يت�صاركا �صوي

ّ
على التوا�صل بني اثنني قر

الثوب  عن  القالدة  هذه  تتخّلى  حياتهما.  حلظات 

ة املعّقدة واملبالغ 
ّ
 للمجوهرات الكال�صيكي

ّ
التقليدي

ة، ب�صيطة باألوانها 
ّ
بت�صميمها، وتلب�س حّلًة مينيمالي

الذهب  من  عالية  ٍة 
ّ
بحرفي م�صنوعٌة  وتفا�صيلها. 

املا�س.  باأحجار  عة 
ّ

ومر�ص الّلوؤلوؤ  وعرق   
ّ

الوردي

جموهرات  عن  تبحثني  اأنِت  ة، 
ّ
اليومي حياتِك  يف 

القالدة، تكون ثمينة مبعانيها، لكن ب�صيطة  كهذه 

باخت�صار  اأي  كاجويل،  لكن  اأنيقة،  بت�صميمها، 

التالعب  ة 
ّ
اإمكاني يف  فيبقى   ،

ّ
الأهم ا 

ّ
اأم معا�رضة. 

ب�صكلها وتن�صيقها على هواِك وبح�صب مزاجِك، وذلك 

بف�صل ال�صال�صل التي با�صتطاعتِك التحّكم بطولها، 

قينها يف اإطاللة 
ّ
فتعتمدينها بطرٍق خمتلفة، اأو تن�ص

اأي�صًا  حتمل  الدار  من  اأخرى  ت�صاميم  مع  واحدة 

Liens Séduction رموزاً جميلة مثل جمموعات 

وBee my Love... اخليار اأمامِك لتعك�صي اأ�صاليب 

خمتلفة من خالل جموهراتِك!
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حذاء لمختلف اإلطالالت!

اإعداد: جووي غ�سطني

من اأكرث الطرق املفاجئة التي ر�سدناها العتماد هذا احلذاء هي 

نة 
ّ
مع ف�ستان طويل اأو ق�سري. اأحببنا املجازفة التي قامت بها مدو

املو�سة Caroline Daur بتن�سيقه مع ف�ستان اأ�سود اأنيق غري 

 بطريقة مبتكرة!
ّ
كاجويل، مازجة اأ�سلوب ال�سرتيت �ستايل والكال�سيكي

صيحة األحذية الصلبة اجتاحت عالم الموضة، وحتمًا أنِت رصدِتها على 
صفحات إنستقرام أكثر من مّرة! هذا األسلوب من األحذية قد يمنحِك 
االنطباع أّنه ذكورّي وصعب التنسيق، لكّنِك ستغّيرين رأيِك بعد رؤية أبرز 

الطرق التي تقوم بها نجمات الموضة باعتماده.

Caroline Daur

Ciara Negin Mirsalehi Olivia Palermo

Rick OwensPradaThe Row

صيحات الموسم
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تن�صيق هذا البوت�س ال�صخم 

مع التّنورة الق�صية 

ة، هو املزيج 
ّ
الأنثوي

 خللق التوازن يف 
ّ
املثايل

اإطاللتِك، ا�صتوحي من 

دميا الأ�صدي وعال فرحات 

لتحقيق ذلك.

ل تخايف من املجازفة! قد تكون طريقة تن�صيق هذا 

ة غريبة نوعًا ما، اإّل اأّن هذا 
ّ
احلذاء مع ثياٍب ريا�صي

التن�صيق �صيمنحِك ال�صعور بالراحة من دون التخّلي 

عن مواكبة اآخر �صيحات املو�صة.

اإْن كنِت ل ترين نف�صِك معتمدة هذا احلذاء اإّل مع 

الإطاللت الكاجويل، فاإن طريقة تن�صيقه مع 

 Kendall Jenner رضوال الدنيم على غرار�

وDua Lipa هي الف�صلى لِك. ل تتاأّخري 

بتبّني هذا اللوك باأقرب وقٍت ممكن.

Danielle BernsteinChiara Ferragni

Arielle Charnas

Kendall Jenner

Celine Dion

Dua Lipa

Elsa Hoskدميا الأ�صديعال فرحات
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من اأكرث الأ�صاليب الأنيقة لتن�صيق املعطف الطويل هي من 

خالل اعتماده مع ت�صاميٍم اأو ف�صتاٍن بالّلون نف�صه كما فعلت 

Rosie Huntington-Whiteley، ف�صاًل عن ذلك لن 
تفّكري كثية يف طريقة تن�صيق الألوان!

اإعداد: جووي غ�صطني

تصميم أساسّي في خزانتِك هذا الموسم، لذا احرصي أن تكّملي إطاللتِك بمعطف طويل 
كفاشينيستا. تنسيق هذا المعطف بطرق مختلفة سيجعلِك محّط األنظار، ويلّفِك بأناقة من 

رأسِك حتى أخمص قدميِك. جازفي قلياًل واختاري هذا المعطف بنقوش أو ألواٍن مختلفة، دعي 
هذه اإلطالالت تلهمِك وتمنحِك أفكارًا مختلفة العتماده.

Brunello Cucinelli  Proenza Schouler
White Label

Stella McCartney

Rosie Huntington-Whiteley Amber Fillerup Clark Yara Shahidi

اعتمديه كفاشينيستا

صيحات الموسم
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اأكرث ما قد ينا�صب ف�صتانِك، هو تن�صيقه مع 

ة �صواء 
ّ
ة ع�رضي

ّ
معطٍف طويل، للم�صة اأنثوي

لإطاللتِك يف الّليل اأو النهار. ن�صيحة، 

اكتفي بو�صع املعطف فوق كتفيِك لرتك 

 اأينما حللِت.
ّ

انطباع قوي

ة هي جنمة هذا 
ّ
ًا اأّن الألوان القوي

ّ
مل يعد خفي

املو�صم، وقد ر�صدنا جنمات عديدات يعتمدن 

املعطف الطويل بجراأة من خالل اختياره باألواٍن 

ا اإذا كنِت متلكني روحًا م�صاغبة مثل 
ّ
�صارخة. اأم

Gigi Hadid، مَل ل تختارين معطفًا باألوان 
قو�س القزح، مكتفية بتن�صيقه مع لون واحد 

كالأ�صود اأو الأبي�س؟

اأجمل ما يف هذه الإطاللة هو التناق�س الذي جتمعه، 

ة اأ�صبحت منذ زمن جزءاً اأ�صا�صيًا يف 
ّ
فاملالب�س الريا�صي

 .
ّ
ة ومل تعد حكراً على النادي الريا�صي

ّ
الإطاللت اليومي

 
ّ
اإ�صافة املعطف الطويل اإىل اإطاللة بالأ�صلوب الريا�صي

كفيلة بنقل اإطاللتِك اإىل م�صتوى اآخر دون �صّك.

Blair Eadie Rihanna

Elsa Hosk Hailey Bieber

Lupita Nyong’o Dua Lipa Gigi Hadid

Katie Holmes
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موضتي

األضواء والدراما تحّدد أزياءِك!

اإعداد: جويل الدكا�س

إلى واقٍع يشبه عصرنا، لكّنها   SAINT LAURENT PARIS تنقلنا دائمًا دار 
تبّث فينا أيضًا الحنين إلى بريق الماضي الذي أبدعته. مع مجموعة ربيع وصيف 
التناقض الذي عّودتنا عليه والذي نراقب تطّوره، وعرفنا أن  2020، عشنا هذا 

موضة الموسم تتحّلى بالدراما، الروك، وحّب الظهور!

د 
ّ
حذاء Bianca يج�ص

ات
ّ
روح ال�صبعيني
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الدراماتيكّي  الهيّبي،  األسلوب  من  خليٌط 
المجموعة  على  طغى  والكالسيكّي 
وقعنا  األكسسوارات.  في  أيضًا  وانعكس 
في غرام النّظارات الشمسّية ذات اإلطارات 
بطابعها   Cowboy أحذية  الضخمة، 
الكبيرة،  الخصر  أحزمة  الغربّي،  األميركّي 
 Platform بأسلوب  األحذية  نسيان  دون 
جديدة،  بنسخاٍت  الكالسيكّية  والحقائب 

تحمل بالطبع شعار الدار. 

الأ�صواء   Anthony Vaccarello  
ّ
الإبداعي املدير  �صّلط 

بت�صاميم  اأكرث  نظرنا  فمّتع  املدينة،  روح  ينقل  اأ�صلوٍب  على 

�رضواٍل  مع  �صرتة  �صكل  على  هو  ما  منها  ز 
ّ
مَتي التي  البّزات 

ة 
ّ
الفرن�صي الدار  اأر�صيف  اإىل  يرجع  اأن  له   

ّ
بد ل  كان  ق�صي. 

م 
ّ
Yves Saint Laurent الذي قد �صها 

ّ
اإبداعات موؤ�ص واإىل 

 Le Smoking ت�صاميم  ات 
ّ
ال�صبعيني خالل  املا�صي،  يف 

بالأ�صلوب  املعروفة  واملجموعة  ة، 
ّ
الأيقوني  - ة 

ّ
الكال�صيكي

الكثي  تلم�صني  الإلهام.  منها  فاأخذ  ي، 
ّ
الهيب  -  

ّ
الرو�صي

تخلو  ل  اأّنها  واملفاجئ  الروك،  بروح  مة 
ّ
املطع الدراما  من 

العا�صمة  قلب  يف  ي! 
ّ
التحد يكمن  وهنا  ة، 

ّ
الرومان�صي من 

كان  الذي  اإيفيل  برج  واأمام  الطلق  الهواء  يف  ة، 
ّ
الباري�صي

ي�صًا للعر�س، تتابعت �صل�صلة الإطاللت 
ّ

مًا خ�ص
ّ
بريقه م�صم

ذات  الق�صية  اجللّد  �رضاويل  من  ت�صاميم  مع  بداأت  التي 

مّت  ة 
ّ
هيبي بلم�صة  تتحّلى  لوكات  تبعتها  امل�صاغب،  الطابع 

جمموعة  مع  العر�س  ا�صُتكمل  الراأ�س.  اأو�صحة  مع  تن�صيقها 

اقة، قم�صان من قما�س ال�صيفون، 
ّ
زة والب

ّ
من الف�صاتني املطر

ات لمعة، لن�صل اإىل اخلتام مع اإطاللة مبهرة 
ّ
تناني ذات طي

التي   Naomi Campbell ة 
ّ
الأيقوني الأزياء  لعار�صة 

الدار. جمموعة ربيع  ة 
ّ
ة تخت�رض هوي

ّ
ارتدت بّزة �صوداء م�صع

نت ت�صاميم 
ّ
، فت�صم

ّ
و�صيف 2020 فهمت لّغة ع�رضنا الرقمي

لكن  اليوم،  ن�صاء  لكل  هة 
ّ

موج معّقدة  غي  اٍت 
ّ

بق�ص معا�رضة 

ير�صي  العريق بطابٍع  الدار  الوقت عينه، حتاكي ما�صي  يف 

ة للدار.
ّ
املراأة الوفي

 Mini حقيبة

Cassandra

Kaia حقيبة
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قّصة صيحة

إعداد: جويل الدكاش

األسفار  بالرحالت،  مباشرًة   Bermuda سروال  يرتبط 
تقدر  التي  الموضة  أّن  إاّل  الطبيعة،  في  والمغامرات 
تصميمًا  جعلته  ممّلة،  قطعٍة  ألّية  معنى  تعطي  أن 
بقماشه  يتالعبون  المصّممون،  به  يتحّكم  عصرّيًا، 
هو  األزياء.  عروض  منّصات  على  ويطلقونه  وألوانه 
مرتاحة  تكون  أن  تريد  التي  المرأة  يرضي  الذي  السروال 
بمرونته  يتمّيز  كما  الموضة،  على  نفسه  الوقت  وفي 
ستتفاجئين  بحرّية.  فتنّسقه  أوجه،  عّدة  يحمل  ألّنه 
على  فقط  تقتصر  وال  السنين،  عبر  متنّوعة  مسيرته  أّن 
الغنّية...  الطبقة  الجيش،  تبّناه  فقد  اليومّية،  اإلطالالت 

حتى أّنه حّل ضيفًا على السّجادة الحمراء!

BERMUDA سروال
من تصميم 

للعمل إىل منّصات 
العروض

اإعداد: جويل الدكا�س
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 Bermuda أصوله: جزيرة
اإىل  وحتديداً  الوراء...  اإىل  ال�صاعة  عقارب  فلُنجع 

 Bermuda ة �رضوال
ّ

اأواخر القرن التا�صع ع�رض، فق�ص

 Coxon ة هي مثية لالهتمام. يف مقهى 
ّ
التاريخي

املحيط  يف  الواقعة   Bermuda جزيرة  يف  لل�صاي 

الأطل�صي، ا�صتكى املوّظفون من احلرارة العالية اأثناء 

العمل، فلجاأ مالك املقهى Nathaniel Coxon اإىل 

باللون  كانت  التي  املوّظفني  �رضاويل  طول  تعديل 

ذلك  كان  الركبة.  حدود  اإىل  لت�صل  ها 
ّ

وق�ص الكاكي، 

وكان  ة! 
ّ
مالي تكلفة  ة 

ّ
اأي بدون  ًا، 

ّ
وعملي �رضيعًا  حاًل 

هذا ال�رضوال م�صنوعًا من الن�صيج الناعم، مّت اعتماده 

اإىل  ت�صل  ال�صوف،  من  م�صنوعة  طويلة  جوارب  مع 

يف   
ّ
بريطاين �صابط  وجود  اأثناء  الركبتني.  حدود 

منا�صبًا  ووجده  اأعجبه  ال�رضوال،  هذا  لحظ  املقهى، 

! مع مرور ال�صنني، 
ّ
جلنوده، فتبّناه اجلي�س البيطاين

الأوىل،  ة 
ّ
العاملي احلرب  اندلع  مع  وخ�صو�صًا 

امل�صتعمرات  يف  كبيًة  ًة 
ّ
�صعبي ال�رضوال  هذا  اأخذ 

 
ّ
ال�صتوائي  

ّ
ة، حيث عانى اجلي�س من اجلو

ّ
البيطاني

ة تنا�صب هكذا 
ّ
، ووجد فيه قطعة مالب�س عملي

ّ
احلار

 ،Bermuda جزيرة  يف  اإذاً  بداأ  ذلك  كّل  مناخ. 

اإىل عامل  اجلي�س  ال�رضوال! من  ا�صم  اأ�صل  ر 
ّ
يب وهذا 

الأعمال، فقد نال �رضوال Bermuda اإعجاب رجال 

لدى  وخ�صو�صًا  اأي�صًا،  اجلزيرة  تلك  يف  الأعمال 

يجعلوه  اأن  روا 
ّ
قر بدورهم،  الذين  البنوك،  اأ�صحاب 

اإىل  الأعمال  رجال  من  للموّظفني.   
ّ
الر�صمي الّلبا�س 

زيارة  عند  الذين  ني 
ّ
والأوروبي ني 

ّ
الأمريكي اح 

ّ
ال�صي

يعجبون  ال�رضوال،  على  فون 
ّ
يتعر كانوا  اجلزيرة، 

ويحملونه  فيعتمدونه  مريحًا،  ويجدونه  �رضيعًا  به 

بالتايل معهم يف طريق العودة اإىل بالدهم.

Marilyn Monroe

ني خالل 
ّ
جنود بريطاني

ة الثانية
ّ
احلرب العاملي

ات
ّ
رجال الأعمال خالل الثالثيني



48JAMALOUKI.NET

تحقيق موضة

سريعًا، اعتمدته النساء!

ته اأكرث 
ّ
ل �رضوال Bermuda اإىل "�رضوال العطلة" وزادت �صعبي

ّ
حتو

ات. ارتبط اأي�صًا بنمط 
ّ
ة خالل الثالثيني

ّ
�صمن مفاهيم املو�صة الغربي

حياة الأغنياء الذين اعتمدوه خالل رحالتهم على يخوتهم وخالل 

اأنظار  حتت   Bermuda �رضوال   
ّ
مر ة. 

ّ
احلار البلدان  اإىل  اأ�صفارهم 

ة اإىل �رضوال 
ّ
املراأة، وقعت يف غرامه، فانتقل من كونه قطعة �صبياني

عندما  الق�صية  ال�رضاويل  ارتداء  املراأة  با�صتطاعة  يكن  مل   !
ّ
ن�صائي

يحلو لها ذلك، مل يكن م�صموحًا اأن تك�صف كثياً عن �صاقيها خالل 

ذاً بالتايل اأن تتخّلى عن 
ّ
اإطاللتها البعيدة عن ال�صاطئ، ومل يكن حمب

الف�صاتني والتناني، لكن بف�صل �صجاعة وجراأة الن�صاء النجمات يف 

 Marlene Dietrich ،Khatharine Hepburn تلك احلقبة، مثل

وGreta Garbo، بات �رضوال Bermuda مقبوًل اأكرث واأكرث يف 

الأزياء  مة 
ّ
م�صم مع  ة 

ّ
الن�صوي احلركة  هذه  ا�صُتكملت  املجتمعات. 

ّة Claire McCardell التي قّدمت للن�صاء ت�صاميم مريحة، 
الأميكي

ال�رضوايل  من  الكثي  نت 
ّ
ت�صم الأوىل،  الدرجة  يف  ة 

ّ
وعملي ة 

ّ
ريا�صي

 "Bermuda Shorts" الق�صية. �رضعان ما ظهرت بعد ذلك عبارة

ة الأوىل يف قامو�س املو�صة يف جمّلة Vogue يف عدد اأكتوبر 
ّ
للمر

 بال�رضاويل الق�صية. 
ّ

للعام 1948، وذلك خالل اإعالن ملتجر خا�س

قة، 
ّ
املت�صو ذوق  على  واأّثر   Bermuda �رضوال  ل�صمعة  ج 

ّ
رو ذلك 

بقما�س  اعتمدنه  الّلواتي  املراهقات  ات 
ّ
ال�صاب لدى  اًل  مف�صّ فاأ�صبح 

ارتدته  ات، 
ّ
ال�صتيني حقبة  حلول  مع  عات. 

ّ
املرب وبنق�صة  ال�صوف 

م الأيقوينّ Yves Saint Laurent بحركة 
ّ
Twiggy، وبا�رض امل�صم

م �رضاويل Bermuda �صمن جمموعاته يف 
ّ
الأزياء اجلاهزة، ف�صم

العام 1968. ظهر هذا ال�رضاول الق�صي والوا�صع اأي�صًا يف جمموعة 

Chanel لربيع 1994 م�صنوعًا من قما�س الدنيم، وتتابع وجوده 
ة 

ّ
الألفي  Prada دار  لتفتتح  حني،  ذلك  منذ  العرو�س  ات 

ّ
من�ص على 

 Karl Lagerfeld مه
ّ
اجلديدة به يف جمموعة ربيع 2000، كما �صم

ة يف جمموعاته...
ّ
لدار  Fendi اأكرث من مر
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Pretty Woman يف فيلم Julia Roberts
Laura Dern يف فيلم 

Jurassic Park
Mia Sarapochiello يف فيلم 
Ferris Bueller’s Day Off

نجم الشاشات الكبيرة
مع   Bermuda �رسوال  قت 

ّ
ن�س حني   Mia Sarapochiello ة 

ّ
الأمريكي املمّثلة  نتذّكر 

نة بال�رسا�سيب يف فيلم Ferris Bueller’s Day Off يف العام 1986. 
ّ
�سرتة بي�ساء مزي

دتها Julia Roberts يف 
ّ
ة التي ج�س

ّ
ة Vivian Ward الأيقوني

ّ
ارتبطت اإطاللت �سخ�سي

و�رسوال  طويلة  �سرتة  من  تاأّلفت  حمراء  ببّزة   1990 العام  يف   Pretty Woman فيلم 

دور  لعبت  حني  الكاكي  بالّلون   Laura Dern املمّثلة  اأي�سًا  اعتمدته   .Bermuda
الدكتورة Ellie Sattler يف الفيلم اخليايّل Jurassic Park يف العام 1993. 
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Sarah Jessica Parkerكارن وازنZendaya

Gigi Hadid
2019

2015

2019

2019 2016

Kristen Stewart

تصميم لمختلف 
اإلطالالت!

 Bermuda �رسوال  ال�سنني  عرب 

  يف الأزياء 
ّ
ل اإىل ت�سميم اأ�سا�سي

ّ
حتو

النجمات  اإطاللت  يف  وخ�سو�سًا 

ادة 
ّ
ال�سج على  اعتمدنه  اللواتي 

ة.
ّ
احلمراء ويف الإطاللت اليومي
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على منّصات الموسم الجديد
بطريقٍة   Bermuda �رسوال   Resort 2020 جمموعات  قّدمت 

ا 
ّ
اأم  .Miu Miuو  Chanel  

ّ
داري لدى  مثاًل  فراأيناه  ة، 

ّ
كال�سيكي

من  �سنع  جديدة،  روحًا  فاأعطته   ،2020 و�سيف  ربيع  جمموعات 

قًا 
ّ
قما�ش ال�ستان لدى Staud، من اجللد لدى Tom Ford، اأتى من�س

 Saint Laurent Paris ،Chloé لدى  بّزة  �سكل  على  �سرتة  مع 

 Maryam اأعجبنا تن�سيقه مع حزاٍم كبري لدى   .Tanya Taylorو

.Valentino ولونه الفو�سيا ال�سارخ لدى ،Nassir Zadeh
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Prada

Victoria Beckham

Bottega Veneta

على منّصات الموسم الجديد
بطريقٍة   Bermuda �رسوال   Resort 2020 جمموعات  قّدمت 

ا 
ّ
اأم  .Miu Miuو  Chanel  

ّ
داري لدى  مثاًل  فراأيناه  ة، 

ّ
كال�سيكي

من  �سنع  جديدة،  روحًا  فاأعطته   ،2020 و�سيف  ربيع  جمموعات 

قًا 
ّ
قما�ش ال�ستان لدى Staud، من اجللد لدى Tom Ford، اأتى من�س

 Saint Laurent Paris ،Chloé لدى  بّزة  �سكل  على  �سرتة  مع 

 Maryam لدى  كبري  حزاٍم  مع  تن�سيقه  اأعجبنا   .Tanya Taylorو

.Valentino ولونه الفو�سيا ال�سارخ لدى ،Nassir Zadeh
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 ،Bermuda ما الفرق بين سروال
سروال Cargo وسروال Biker؟

الركبتني،  حدود   Bermuda �رسوال  طول  يتعّدى  ال 

ه 
ّ
طي ميكن  االأوقات،  ة 

ّ
اأكرثي ويف  وا�سعة  ته 

ّ
ق�س

هو   ،Cargo �رسوال  باأزرار.  ة 
ّ
ال�سفلي اأطرافه  وتعليق 

ما  اأّن  اإاّل  الركبتني،  حدود  اإىل  وي�سل  وا�سع  اأي�سًا 

�رسوال  ا 
ّ
اأم فيه.  الظاهرة  الكبرية  اجليوب  هو  زه 

ّ
ميي

بامتياز.  
ّ
وريا�سي ق 

ّ
�سي فهو  الق�سري،   Biker
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Biker رسوال�

Rosetta Getty

Cargo رسوال�

Balmain 

  Bermuda رسوال�

Self-Portrait
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تحقيق مجوهرات

قّصص حّب ترويها 
المجوهرات

اإعداد: جويل الدكا�ش

تمنح دار VAN CLEEF & ARPELS أهمّية كبرى للحّب والشاعرّية في كّل ما تبدعه، وكأّنها عالمة من القدر 
الدار  تصاميم  السنين  عبر  ارتبطت  قلب.  شكل  على  ماسة   1906 العام  في  تبيعها  قطعة  أّول  تكون  أن 
 ...Rainier واألمير GracegKelly ،Windsor المذهلة بعالقات حّب جمعت ثنائّيات أيقونّية، مثل دوق ودوقة

أّما اليوم تستكمل الدار احتفالها بالرومانسّية عبر تصاميم جديدة مبدعة، ال بّد أن تمّتعي نظرِك بها!

ثنائّي الحّب الخالد
�ست الدار جمموعة جموهرات راقية جديدة 

ّ
خ�س

ة 
ّ
 روميو وجولييت الأيقوني

ّ
لت�سوير تراجيديا حب

 Romeo & جمموعة  �سيك�سبري.  اأبدعها  التي 

 من خالل اأحجاٍر كرمية 
ّ
Juliet ترتجم لغة احلب

ع الت�ساميم 
ّ

د، تر�س
ّ
مثل الياقوت، املا�ش والزمر

اأكرث  ة. 
ّ
الإيطالي النه�سة  بع�رس  توحي  باأ�سكاٍل 

ة، 
ّ

الق�س اأحداث  100 قطعة جموهرات، تخرب  من 

ة الأبعاد، من م�سهد ال�رسفة، الّلقاء 
ّ
باأ�سكاٍل ثالثي

ة... 
ّ
يف حدائق فريونا مع ر�سٍم لهند�ستها املعماري

برو�ش   ،Verona عقد  القطع  نذكر من بني هذه 

 Kiss at The اأقراط   ،Fiore �سوار   ،Balcone
هذه  الدار  ت 

ّ
توج  ...Flora خامت   ،Balcony

 ّ
الإيطايل  

ّ
الت�سويري الفّنان  بتعاوٍن مع  املجموعة 

ير�سم  اأن  منه  فطلبت   ،Lorenzo Mattotti
كما  وجولييت،  روميو  عن  الر�سومات  من  �سل�سلة 

الرق�ش  م 
ّ
م�سم مع  اآخراً  ًا 

ّ
فني حواراً  الدار  اأطلقت 

 Benjamin Millepied الذي قّدم رق�سة 
ّ
الفرن�سي

 L.A. Dance فرقته  مع   
ّ
الثنائي عن  معا�رسة 

  .Van Cleef & Arpels حتت رعاية Project
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Verona عقد

Specchio خامت

Flora خامت

 Lorenzo Mattotti ّالإيطايل 
ّ

الفّنان الت�سويري

الذي نّفذ ر�سومات عن روميو وجولييت
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ألف قّصة حّب في ساعة!
فّن �سناعة ال�ساعات الفاخرة ميتزج مع الأحالم والعواطف 

التي   Lady Arpels Pont des Amoureux �ساعة  يف 

اأب�رست النور يف العام 2010، وتعود اليوم بقالٍب وق�س�ٍش 

وعليه  ال�سهري   
ّ
احلب ج�رس  ال�ساعة  اإطار  داخل  ترين  جديدة. 

يف  ال�ساعة  تدّق  عندما  يوم  كّل  تني 
ّ
مر يلتقيان  عا�سقان 

 ،
ّ

الوردي اأو  الأبي�ش  النهار والّليل! متوّفرة بالذهب  منت�سف 

تطويرها  مّت  ة 
ّ
ميكانيكي حركٍة  �سمن  باملا�ش  عة 

ّ
مر�س هي 

قّدمت  الدار  لأّن  هنا،  الع�سق  ة 
ّ

ق�س تنتهي  ل  للدار.  ًا 
ّ
ح�رسي

نة 
ّ
مزي �ساعة  الأربعة،  ال�سنة  ف�سول  ر 

ّ
ت�سو جديدة  ن�سخات 

ال�سيف.  ف�سل  يف  ة 
ّ
م�سع بفرا�سة  اأو  الربيع،  يف  بالأزهار 

العا�سقني،  حول  تلتّف  ال�سفراء  ال�سجر  اأوراق  اخلريف  يف 

تتابع  ال�ستاء!  لف�سل  ترمز  �ساعة  يف  الأ�سطح  يغّطي  والثلج 

 Charms Romance �ساعة  مع  م�سارها  ة 
ّ
الرومان�سي

 
ّ
باري�سي  

ّ
حب م�سهد  د 

ّ
جت�س التي   Parisienne Rencontre

�ساعة   .Seineالـ نهر  قرب   ،Pont des Arts ج�رس  على 

Charms Romance Parisienne Retrouvailles تنقل 
ا �ساعة 

ّ
ة نف�سها، لكن يف الّليل وعلى �سوء القمر، اأم

ّ
امل�سهدي

Charms Romance Parisienne Promenade فرت�سم 
اأنواع   .Champ de Mars منتزه  ة خ�رساء من 

ّ
م�سهدي

�ساعات     يف  تتفّتح  نة 
ّ
امللو والأزهار  الورود  من  خمتلفة 

Lady Arpels Poème  لن�سل اأخرياً اإىل جمموعة من 
ة، 

ّ
فني بتحٍف  اأ�سبه   High Jewelry Watches �ساعات 

التاريخ،  عرب  عرفناها  ة 
ّ
اأ�سطوري ات 

ّ
ثنائي اأ�سماء  حتمل 

،Aïda & Radamès ،Philémon & Baucis مثل 

...Ulysse & Pénélope

 Lady Arpels Pont ساعة�

des Amoureux Jour

 Lady Arpels Pont ساعة�

des Amoureux
 Printemps

 Lady Arpels Pont ساعة�

des Amoureux Hiver



54JAMALOUKI.NET

تحقيق خاص

الحدث الذي هّز 
العرش الملكّي

اإعداد: نل�سي با�سط - رميي حرب  

ريتا طانيو�ش – جووي غ�سطني

#M
eg

xit
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الأمري  عّلق  اآخر"، هكذا  "لي�ش هنالك من خيار 
 Meghan Markleو قراره  على   Harry
كلمة  خالل   ،

ّ
امللكي من�سبهما  عن  بالتخّلي 

احلوار  من  اأ�سهر  بعد  املنا�سبات.  اإحدى  يف  له 

 ،Sussex دوق  قال  كما  يات، 
ّ
التحد من  و�سنني 

ة، من اأجل 
ّ
بعد عائلته عن الأ�سواء امللكي

ُ
ر اأن ي

ّ
قر

حياة اأكرث هدوءاً و�سالمًا.

 بتجارب قا�سية بدءاً من طفٍل خ�رس والدته 
ّ
اأمري مر

ة، 
ّ
ا�ستثنائي عالقة  اها 

ّ
واإي جتمعه  كانت  التي 

"احلارقة"  الأ�سواء  كانت  حيث  بن�ساأته،  مروراً 

حتت  دائمًا  كانت  والتي  كاته 
ّ
حتر على  م�سّلطة 

املمّثلة  اأمري وجد يف  والأقالم.  العد�سات  جمهر 

 وال�سعادة التي ل طاملا متّناهما، 
ّ
ة احلب

ّ
الأمريكي

اأعاد ذكريات عديدة  اأمري  ح يف كلمته. 
ّ
كما �رس

اإىل الواجهة بقراره هذا، فهو ورث الروح الثائرة 

من  الرقيق  والقلب   ،Diana الأمرية  والدته  من 

ته امللك Edward VIII الذي تخّلى عن 
ّ
 جد

ّ
عم

اأمري  اأجل الزواج باملراأة التي يع�سق.  عر�سه من 

 
ّ
ة وFeminist لي�ستمد

ّ
اختار بكّل فخر امراأة قوي

عزمًا و�سالبة منها. األي�ش هذا ما يفعله "الأمراء 

ون؟!
ّ
ال�سهام" احلقيقي
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العر�ش  هذا   ،
ّ
الربيطاين العر�ش  هّزت  خطوة  جديدة،  ة 

ّ
مر

ما  بكل  به  امل�سا�ش  عدم  عليه  القائمون  يحر�ش  الذي 

اأحد،  معرفة  ودون   ،2020 يناير   8 يف  ة! 
ّ
قو من  لهم  اأتى 

ودوقة  دوق  �سفحة  ن�رست  الإن�ستقرام،  خالل  ومن 

بيان  عرب  اأُعِلن  ة. 
ّ
امللكي للحياة  اعتزالهما  خرب   Sussex

بال�ستقالل   
ّ
الثنائي رغبة  على  ال�سوء  األقى  مقت�سب 

اجلديدة. حياتهما  على  للرتكيز  ية 
ّ
حر ومب�ساحة  ًا 

ّ
مادي

كانت  واإْن  فح�سب،  باأ�رسه  العامل  يفاجئ  مل  القرار  هذا 

�سدم  اأي�سًا  لكّنه  اّتخاذه،  ة 
ّ
اإمكاني على  تدّل  كثرية  اإ�سارات 

اأقرب  حتى  به،  علم  على  تكن  مل  التي  ة 
ّ
الربيطاني العائلة 

الق�رس  من  رّد  ل 
ّ
اأو اأتى  امل�سادر(.  اأ�سارت  )كما  بني 

ّ
املقر

ما  الدوقني  مع  املحادثات  اأّن  اإىل  اأ�سار  موجزاً،   
ّ
امللكي

القرار،  لهذا  العائلة  تفّهم  واإىل  الأوىل  مراحلها  يف  زالت 

التنفيذ.  ز 
ّ
حي لتدخل  الوقت  ت�ستغرق  مماثلة  ق�سايا  اإّنا 

امللكة  دعوة  فبعد  الإطالق!  على  طوياًل  يكن  مل  الوقت  هذا 

 Harry الأخوين  مع  طارئ  لجتماع   Elizabeth
 Meghan اإليهم  ان�سمت   ،Charles ووالدهما   Williamو

بعد  القرار  �سدر  كندا،  يف  لوجودها  الهاتف  عرب   Markle
الق�رس  من  بيان  �سدر   ،2020 يناير   18 يف  فقط!  ام 

ّ
اأي  10

 ،"
ّ
امللكي  

ّ
ال�سمو "�ساحب  لقب  من   

ّ
الثنائي بتجريد  يقت�سي 

ة 
ّ
امللكي العائلة  يف  عاملني  فردين  يعودا  مل  فهما  وبالتايل 

ة. بيان اآخر �سدر من امللكة Elizabeth اأّكدت فيه 
ّ
الربيطاني

�سيبقون   Archieو  Meghan ،Harry" حلفيدها:  دعمها 

�سعيدة  حياة  لهم  متمّنية  عائلتي"،  يف  حمبوبني  اأفراداً 

ت امللكة Meghan بكلمة مبا�رسة لها 
ّ

ومليئة بال�سالم. خ�س

ال�رسيعة   Meghan وقالت: "اأنا فخورة بالتحديد من قدرة 

يف التاأقلم كفرٍد من هذه العائلة".

 ،William والأمري Harry ا من ناحية العالقة بني الأمري
ّ
اأم

ف�سهدت على الكثري من الأخبار والأقاويل التي ترّكزت حول 

 Meghan من  الزواج  قرار  من  بدءاً  بينهما،  الأجواء  توّتر 

 من كال 
ّ
 بيان ر�سمي

ّ
اأي اإىل قرار العتزال. مل ي�سدر  و�سوًل 

الطرفني حول هذا املو�سوع، لكّن م�سادر عديدة نفت جميع 

ة واأكدت على دعم الأخ الكبري ل�سقيقه.
ّ
تلك الأخبار ال�سلبي

Meghan Markle اأثبتت اأنها ن�سخة عن الأمرية Diana، والدليل تفاعل 
الأمري Harry مع زوجته بالطريقة نف�سها التي كان يتفاعل فيها مع والدته.

 Meghan Markle يف اإطاللة اأثناء احلمل برفقة 

الأمري Harry خالل زيارتهما اإىل املغرب.

القرار الذي لن ينساه التاريخ!
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الأمري Harry اأثناء خطابه عن قرار الإعتزال

مع  ميديا  ال�سو�سيال  على   2018 العام  يف  بخجل  انطلقت  عبارة 

ن كان 
َ
زواج الأمري Harry من Meghan Markle. ا�ستخدمها م

ة.
ّ
ة اإىل العائلة الربيطاني

ّ
معار�سًا لدخول  املمثلة الأمريكي

 
ّ
الثنائي اعتزال  بعد   2020 يناير   8 يف  الواجهة  اإىل  ة 

ّ
بقو عادت 

ة 
ّ
اد مواقع التوا�سل كعبارة �سلبي

ّ
ة. ا�ستخدمها رو

ّ
 امللكي

ّ
من املهام

 
ّ
الأ�سا�سي ك 

ّ
املحر هي   Meghan Markle باأّن  معتربين  حاقدة، 

املعار�سة  ة 
ّ
الربيطاني ال�سحف  بها  عنونت  كما  القرار،  هذا  وراء 

خلطوة الزوجني. اليوم، باتت ت�سّكل ملّخ�سًا لكّل الدراما والأحداث 

املتمحورة حول هذا احلدث.

هي تلميح لعبارة )Brexit )British + Exit، اأي ان�سحاب اململكة 

.
ّ
ة من الحّتاد الأوروبي

ّ
املّتحدة الربيطاني

Megxit
noun}Meghan + Exit{

Elizabeth بيان رّد من امللكة

بيان العتزال على الإن�ستقرام
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شخصّيات مثيرة للجدل 
يف تاريخ القصر البريطايّن

ج Edward الثامن ملكًا يف 20 يناير 1936 بعد وفاة والده 
ّ
ُتو

حكمه  فرتة  تكون  اأن  يتوّقع  مل  اأحداً  لكّن  اخلام�ش،   George
هي الأّقل يف تاريخ العر�ش الربيطايّن، اإْذ مل تتعدَّ 326 يومًا!

القرن  يف   
ّ
امللكي للعر�ش  ة 

ّ
د�ستوري اأزمة  اأكرب  ولدت 

الثامن عندما   Edward ب بها امللك 
ّ
الع�رسين، ت�سب

 ،
ّ
احلب ل�سالح   

ّ
امللكي العر�ش  التخّلي عن  اأخرياً  ر 

ّ
قر

ة من دون 
ّ
ه امللكي

ّ
معترباً اأّنه ل ميكن اأن يقوم مبهام

Wallis Simpson اإىل جانبه. 

 Wallis اأّن  احلكومة  اعتربت 

منا�سب  غري  و�سعها  املطّلقة 

ة، 
ّ
لتكون جزءاً من العائلة امللكي

فرف�ست رف�سًا قاطعًا الزواج. 

قّدمه  الدولرات  مباليني  قّدر  اأيقويّن  خامت 

ز بحجر 
ّ
Edward حلبيبته عند اخلطوبة، يتمي

. Cartier د من 19.77 قرياطًا من توقيع
ّ
زمر

فرن�سا  يف   
ّ
الثنائي ج 

ّ
تزو

يف 3 يونيو 1937.

اإىل  �سنة،   35 عالقتهما  ت 
ّ
ا�ستمر

العام   يف   Edward وفاة  حني 

1972 عن عمر 72 �سنة.

 Edward VIII الملك
الحّب قبل العرش

 Edward اأعلن  حكمه،  بدء  من  اأ�سهر  خالل 

املجتمع  دة 
ّ
�سي من  بالزواج  رغبته  عن 

اأن  �سبق  التي   Wallis Simpson ة 
ّ
الأمريكي

تني قبل ذلك، فقوبل بالرف�ش من 
ّ
جت مر

ّ
تزو

لها عائلته. 
ّ
جهات خمتلفة، اأو
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الملكة Elizabeth II تعّدل 
القانون من أجل زوجها

عائلة  ا�سم  يحمالن  ملكة  اأو  ملك  كّل  التقليد،  بح�سب 

امللكة  اآخر.  اإىل  جيل  من  توارثه   
ّ
يتم الذي   Windsor

Elizabeth الثانية وبعد ت�سّلمها العر�ش، حافظت على ا�سم 
 ر�سخت اأخرياً ملطلب 

ّ
ة 8 �سنوات من حكمها، ثم

ّ
عائلتها ملد

ا�سم  اإىل  اأ�سافته  عائلته.  ا�سم  با�ستخدام   Philip زوجها 

 .Mountbatten-Windsor فاأ�سبح   
ّ
الر�سمي عائلتها 

لت القانون يف العام 
ّ
ك�رست امللكة بهذه اخلطوة التقليد وعد

والذي  املعتمد  العائلة  ا�سم  هذا  اأ�سبح  وبالتايل   ،1960
حمله بدورهم الأولد والأحفاد.

للملكة  ال�سغرى  ال�سقيقة   ،Margret الأمرية  فاإن  للجدل،  مثري  خرب   
ّ

اأي هناك  كان  اإْن 

 للحياة وكّل 
ّ
ة مليئة بالطاقة، ال�سغف، احلب

ّ
Elizabeth الثانية، كانت حتمًا يف قلبه! �ساب

 Peter ي
ّ
 م�ساعد والدها وقائد ال�سالح اجلو

ّ
، وقعت يف حب

ّ
ما هو خارج عن الإطار التقليدي

الكابنت  طّلق  العر�ش.  �سقيقتها  وتويّل  والدها  وفاة  بعد  عالقتهما  تبلورت   .Townsend
 من 

ّ
ر الزواج من الأمرية ال�سغرية، اإّل اأّنه ويف نهاية املطاف، مل يتمّكن الثنائي

ّ
زوجته وقر

مطّلقًا،  كونه رجاًل  الدين  احلكومة ورجال  بالرف�ش من  حتقيق حلمه. جوبهت عالقتهما 

فر�سخت املكلة Elizabeth لقرار حكومتها ومل متنح �سقيقتها موافقتها على الزواج. 

األميرة Margret خارج اإلطار التقليدّي
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ت قوانني ثابتة لُتن�سىء 
ّ

ة التي غري
ّ
هي ال�سخ�سي

Diana منذ دخولها  الأمرية  ة، 
ّ

اخلا�س قوانينها 

الن�سياع،  معنى  تعرف  مل  ة، 
ّ
امللكي العائلة  اإىل 

ي�سعب  �سعلة  كانت  دة 
ّ
املتمر روحها  لأّن 

ة 
ّ
امللكي الأجيال  اأمام  الطريق  مّهدت  اأطفاوؤها. 

عي�ش  على  ولتلهمهم  حذوها  لتحذوا  القادمة 

 Meghanحياتهم كما يريدون دون م�ساومة، و

Markle كانت خري خلف خلري �سلف!

كاتولج  من  اخلطوبة  خامت  بنف�سها  اختارت 

دار  من  اأي�سًا  ال�سعب  ة 
ّ
لعام متاٍح  للمجوهرات 

ة.
ّ
Garrard، واأثارت البلبلة داخل العائلة امللكي

كتبت   ،1981 عام  زفافها  حفل  خالل 

اأن  ورف�ست  باملرا�سم  ة 
ّ

اخلا�س وعودها 

تقول باأّنها "تطيع" الأمري Charles لتنهي 

 لعقود من الزمن.
ّ
بذلك تقليداً ا�ستمر

"افعلي فقط ما يمليه 
عليِك قلبِك"

بعّدة  قامت  زواجها،  بعد 

للعادات  خمالفة  خيارات 

اإر�سال  اأبرزها  ة، 
ّ
امللكي

ة 
ّ
عام مدر�سة  اإىل  ولديها 

يف  تعليمهما  من  بدًل 

تقوم  اأن  وحر�ست  املنزل 

مبرافقتهما بنف�سها.

Diana األميرة الثائرة!
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النا�س،  من  القريبة  تها 
ّ
�صخ�صي

ال�صعب  بني  احلواجر  ك�رست 

فخالفت  ة، 
ّ
امللكي والعائلة 

الربوتوكول عندما اختارت عدم 

م�صافحة  اأثناء  القّفازات  ارتداء 

االّت�صال   
ّ
حتب الأّنها  اجلماهري، 

املبا�رس بالنا�س.

ة مل ت�صتهِو االأمرية Diana التي غالبًا ما 
ّ
ة التي تلّف العائلة امللكي

ّ
ال�رسي

اأمام ال�صحافة، فكانت تثري اجلدل مع كّل مقابلة.  ت عن م�صاعرها 
ّ

عرب

حياتها  عن  حتّدثت   ،BBC قناة  مع   1995 عام  مقابالتها  اأ�صهر  يف 

اأثار  ا 
ّ
ة كثرية، مم

ّ
ملكي اأ�رسار  كا�صفة عن   Charles االأمري  ة مع 

ّ
الزوجي

 اأن يطّلقا.
ّ
جنون امللكة Elizabeth ودفعها اإىل الطلب من الثنائي

عندما  االإيدز  مر�س  عن  العار  و�صمة  •اأزالت 
�صافحت اأحد املر�صى باليد عام 1991 لتوؤّكد 

اأن هذا املر�س ال ينتقل بالّلم�س. 

•حتّدثت عن �رساعها مع مر�س البوليميا. 
ا 

ّ
مم ة، 

ّ
النف�صي ة 

ّ
بال�صح تعنى  ق�صايا  •دعمت 

ال�صائدة  اخلاطئة  املعتقدات  تغيري  على  اأّثر 

حول هذه املوا�صيع. 

ج 
ّ
لرتو األغام  حقل  يف  امل�صي  من  تخف  •مل 

ة اإزالتها من العامل!
ّ
الأهمي

ة 
ّ
اعتمدت األوان طالء اأظافر قوي

لطلب  خالفًا  اأحيان،  عّدة  يف 

امللكة Elizabeth الثانية من 

اعتماد  ة 
ّ
امللكي العائلة  ن�صاء 

.
ّ

طالء اأظافر بالّلون احليادي

تكرتث  ومل  املو�صة،  عرب  التاأثري  ة 
ّ
قو فهمت 

فكانت  املحافظ،   
ّ
امللكي لالأ�صلوب  للخ�صوع 

ذ الأمرية الظهور 
ّ
تختار ت�صاميم من غري املحب

بها، كف�صتان مك�صوف عند الكتفني اأو الظهر، 

قة، اأو مالب�س بالّلون االأ�صود 
ّ
الت�صاميم ال�صي

خارج مرا�صم الدفن كما يفر�س الربوتوكول. 

للرّد  اإطاللتها  ا�صتخدمت 

على خيانة زوجها من خالل 

رف عرب 
ُ
ف�صتاٍن اأ�صود جريء ع

ال�صنني بـ"ف�صتان االنتقام". 
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ليست قّصة من قصص ديزين... 
بل واقع!

خالفًا لقصص حّب األميرات واألمراء التي نقرأها ونشاهدها، Harry وMeghan قّدما لنا قّصة 
استثنائّية، غير تقليدّية، عصرّية وأقرب إلى الحقيقة، عن الواقع الذي يفرض حواجز ومشاكل 

  "I love a great love story" .قد تواجه أّي ثنائّي وكيفّية تخّطيها بفضل الحّب واإلرادة القوّيين
أو أحّب قّصة الحّب العظيمة، قالت Meghan Markle في إحدى المقابالت... وهكذا حصل.

 من خالل بيان �سدر 
ّ
تاأّكد خرب العالقة بني الثنائي

ة 
ّ
Kensington، للدفاع عن خ�سو�سي من ق�رس 

التي   Meghan Markle وعن   Harry الأمري 

ملالحقات  كما  النتقادات  من  للكثري  �ست 
ّ
تعر

ال�سحافة لها منذ ال�ستباه بعالقتهما.

 Meghanسد يف اإحدى ال�سور التي التقطت لـ�
ُ
ر

Markle يف Canada، ارتداوؤها ل�سل�سة حتمل 
فيما   .)Harryو  Meghan(GHو  M  

ّ
حريف

ًا يف لندن.
ّ
بعد التقطت اأوىل ال�سور لهما �سوي

JULYNOVEMBER

DECEMBER

بني  ر 
ّ
مدب للقاء  خّططت  م�سرتكة  �سديقة  ل. 

ّ
الأو الّلقاء 

اأّنها  مبا�رسة  الأمري  اأدرك  حيث   ،Meghanو  Harry
بغاية  كان  الثالث،  الّلقاء   .The One املن�سودة  املراأة 

جنوب   –  Botswana يف  تخييم  رحلة  ة، 
ّ
الرومان�سي

اأفريقيا، حتت �سوء النجوم! يف هذا املكان اختار الأمري 

 Meghan خطوبة  خامت  يف  ة 
ّ
الأ�سا�سي املا�سة   Harry

جمموعة  من  هما  الأخرتان  املا�ستان  فيما   ،Markle
ة.

ّ
الأمرية Diana اخلا�س

2016
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 ،
ّ
للثنائي  

ّ
ر�سمي ظهور  ل 

ّ
اأو

 Invictus حدث  خالل 

.Toronto يف Games

تن�سحب   Meghan Markle
 
ّ
الأمريكي  Suits م�سل�سل  من 

بعد 7 موا�سم على عر�سه.

ًا، يف 
ّ
ة �سوي

ّ
 ملكي

ّ
ل مهام

ّ
اأو

.Nottingham مدينة

ين�رس   Kensington ق�رس 

 
ّ
ة خلطوبة الثنائي

ّ
ال�سور الر�سمي

ر الربيطايّن 
ّ
التي التقطها امل�سو

ارتدت   .Alexi Lubomirski
Meghan Markle ف�ستانًا من 

.Ralph & Russo

SeptEMBEROCTOBERNOVEMBER

November

DECEMBER

DECEMBER

يف   
ّ
للثنائي �سور  التقطت 

 Soho يف لندن.
ّ
�سوارع حي

FEBRUARY
Meghan Markle تعلن عن عالقتها 
غالف  على  ظهورها  خالل  بالأمري، 

.Vanity Fair جمّلة

"We’re a couple. We’re in love"

 BBC قناة  على  وذلك   ،
ّ
للثنائي ة 

ّ
تلفزيوني مقابلة  ل 

ّ
اأو

ة، حيث حتّدثا عن عالقتهما. اأبرز ما جاء فيها:
ّ
الربيطاني

ركبته،  على  منحنيًا  اأمريته  من  الزواج  طلب  الأمري 

ك�سفت  ال�سغري.  منزله  يف  الدجاج  يطهيان  كانا  بينما 

Meghan Markle:"قابلُت امللكة، وهي امراأة رائعة". 
Harry:"والدتي وMeghan، كانتا حتمًا  ح الأمري 

ّ
�رس

بتني".
ّ
لت�سبحا �سديقتني مقر

2017

 ،Kensington ق�رس  من  ويطاّلن  خطوبتهما  عن  ًا 
ّ
ر�سمي يعلن   

ّ
الثنائي

. Diana لة لدى الأمرية وحتديداً من حديقة Sunken املف�سّ

NOVEMBER 27th



64JAMALOUKI.NET

اجلدل  تثري   Meghan Markle
يف  مولودها  ا�ستقبال  حلفل  باإقامتها 

مع  عالية  وبتكاليف   New York
 Amal اأبرزهّن  بات، 

ّ
املقر �سديقاتها 

...Serena Williamsو Clooney

 Archie Harrison الطفل  ولدة 

الأمري   .Mountbatten-Windsor
Harry يعلن اخلرب، وبعد يومني تطّل 
ة 

ّ
ر�سمي اإطاللة  ل 

ّ
اأو يف   Meghan

عدم  الوالدان  ر 
ّ
قر ذلك  بعد  للعائلة. 

.
ّ
 لقب ملكي

ّ
منح طفلهما اأي

 Meghan حمل  خرب  يعلن   
ّ
الثنائي

ل، قبل رحلتهما اإىل اأ�سرتاليا.
ّ
بطفلهما الأو

يف  لي�سكن   Kensington ق�رس  يرتك   
ّ
الثنائي

نطاق  �سمن  �سغري  بيت   ،Frogmore Cottage
.Elizabeth قّدمته لهما امللكة ،Windsor ق�رس

JUNE FEBRUARYMay 6th

NOVEMBER OCTOBER

ة 
ّ
Harry وMeghan ين�سحبان من اجلمعي

الأمري  برفقة  تراأّ�ساها  التي  ة 
ّ
اخلريي

 ،Kate Middleton وزوجته   William
ة.

ّ
تهما اخلا�س

ّ
�سان جمعي

ّ
ويوؤ�س

اليوم الكبري!

MAY 19th

2018

2019
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OCTOBER
 The Mail �صحيفة  بحّق  دعوى  يرفع   Harry الأمري 

ة. 
ّ

ة التي �صّنت حمالت �صّد زوجته وحياتها اخلا�ص
ّ
الربيطاني

وقال "اأكرث ما يخيفني هو اأن يعيد التاريخ نف�صه. لقد راأيت 

ه اإىل �صلعة، ومل يعد 
ّ
 حتويل �صخ�ص اأحب

ّ
ما يحدث عندما يتم

، لقد فقدت والدتي، 
ّ
 النظر اإليه ك�صخ�ص حقيقي

ّ
عامل اأو يتم

ُ
ي

نف�صها". املوؤّثرة  للقوى  ة 
ّ
�صحي تقع  زوجتي  اأ�صاهد  والآن 

املقابالت  اإحدى  يف  تطّل   Meghan Markle ام، 
ّ
اأي بعد 

وتتحّدث   ،ITV بقناة   
ّ

خا�ص  
ّ
وثائقي �صمن  ة، 

ّ
التلفزيوني

عن معاناتها مع الأمومة حتت الأ�صواء وال�صغوطات التي 

�ص لها، بتاأّثر وا�صح وبدموع مكبوتة: "اأنا ل�صت بخري، 
ّ
تتعر

وقالئل هم الذين ي�صاألونني اإذا كنت على ما يرام".

بعيداً   Archie الطفل  عماد  حفل 

ة.
ّ
ة تام

ّ
عن الإعالم وبخ�صو�صي

يحتفالن   Meghanو  Harry
العائلة  عن  بعيداً  الكري�صم�ص  بعيد 

العيد  بطاقة  وين�رشان  ة 
ّ
الربيطاني

.Archie مع ابنهما

ة وبداية ف�صل جديد. 
ّ
نهاية ملكي

عن  تخّليهما  عن  يعلن   
ّ
الثنائي

 .
ّ
من�صبهما امللكي

JULY

dECEMBER

JANUARY 8th

JANUARY 7th

العام  يف   
ّ
للثنائي اإطاللة  واآخر  ل 

ّ
اأو

ني. 
ّ
2020 كفردين ملكي

...Meghan Markle  بالرغم من أّن
•متحّدرة من عرق خمتلط.

ة.
ّ
•اأمريكية اجلن�صي

•امراأة مطّلقة.
•تكرب Harry بـ3 �صنوات.

األمير Harry اختارها زوجة له وسوّيًا 
تحّديا المجتمع والقوانين:

العائلة  مع  الكري�صم�ص  عيد   Meghan •اأم�صت 
ة قبل زواجها من الأمري، يف حني اأّنه ي�صمح 

ّ
الربيطاني

فقط للزوجات بهذه اخلطوة.

 Victoria جا يف �صهر مايو ... توقيت منعت امللكة
ّ
•تزو

ء.
ّ
الزواج فيه اعتقاداً منها باأّنه يجلب احلّظ ال�صي

•ك�رشا تقليد قالب حلوى الزفاف بنكهة الفواكه املختلفة 
واختارا نكهة الّليمون.

يف  يرتددا  مل  الّلذين  احلبيبني  بني  حميمة  •حلظات 
اأو  القبل  خالل  من  كان  اإْن  العلن،  يف  هما 

ّ
حب اإظهار 

الإم�صاك باليدين.

موا�صيع  يف  وتكّلما  ة 
ّ
الن�صوي احلركة  مع  اأّنهما  •اأعلنا 

ة بالإدلء عن 
ّ
ة، يف حني مينع على الأفراد امللكي

ّ
�صيا�صي

ة.
ّ
اآرائهم ال�صيا�صي

2020
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الزفاف الذي كسر التقاليد!
في 19 مايو 2018، كّل أنظار العالم تحّولت نحو بريطانيا لتشهد على حدث ملكّي تاريخّي، 
تفاصيل  حول  والتساؤالت  اإلشاعات  من  الكثير   .Meghan Markleو  Harry األمير  زواج  وهو 
الزفاف سبقت الحدث وجعلت الجميع ينتظر اإلجابات عليها بفارغ الصبر. أقيم حفل الزفاف 
استثنائّية  لحظات  لتتخّلله  الملكّي،   Windsor قصر  في   St. George's Chapel كنيسة  في 

وتفاصيل شغلت العالم لغاية اليوم.

 Meghan Markle تخرت  مل  للتقليد،  خالفًا 

اإّنا  ة، 
ّ
بريطاني اأزياء  دار  توقيع  من  ف�صتانًا 

ومن  ة 
ّ
الفرن�صي  Givenchy دار  ت�صميم  من 

 Clare Waight الفّنية  املديرة  توقيع 

 ّ
Keller.  ف�صتان جمع بني الأ�صلوب املينيمايل
 املتحّفظ. 

ّ
، مع مراعاة الأ�صلوب امللكي

ّ
الع�رشي

مّتت حياكة قطعة قما�ص زرقاء داخل الت�صميم 

 Meghan ارتدته  الذي  الف�صتان  من  ماأخوذة 

.Harry خالل موعدها الأول مع الأمري

اأرفق الف�صتان بطرحة من التول بطول 5 

اأمتار، مّت تطريز اأطرافها بـ53 نوعًا من 

الأزهار التي ترمز اإىل دول الكومنولث. 

 Queen Mary تاج  العرو�ص  اعتمدت 

اإىل  يعود  الذي    Diamond Bandeau
 .Elizabeth امللكة  جّدة   Mary امللكة 

.Cartier قت معه اأقراطًا و�صواراً من
ّ
ن�ص

ال�صحنة  على  يرتكز  ب�صيط  مكياج 

املكياج  خبري  نّفذه  امل�صيئة، 

 .Dior دار  من   Daniel Martin
ة 

ّ
عفوي بطريقة  مرفوع  �صعر  ت�رشيحة 

م�صّفف  توقيع  من  بها،  مبالغ  وغري 

.Serge Normant ال�صعر

زهرة  على  الأزهار  باقة  ارتكزت 

لدى  لة  املف�صّ  Forget-me-Not
الأمرية Diana، بالإ�صافة اإىل اأزهار 

اأخرى قام الأمري Harry بقطفها من 

.Kensington  حديقة ق�رش
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 Guide Me, O Thou Great ترنيمة  اإن�صاد  مّت 

Redeemer التي مّت تاأديتها يف مرا�صم دفن الأمرية 
.Harry ا �صّكل حلظة موؤّثرة لالأمري

ّ
Diana؛ مم

 Meghan Markle صّلم� Charles الأمري

 بدًل من والدها كما 
ّ
اإىل زوجها امل�صتقبلي

حت 
ّ
يقت�صي التقليد. كانت Meghan قد �رش

ب عن 
ّ
، اأّن والدها �صيتغي

ّ
يف بياٍن �صخ�صي

ة.
ّ
ح�صور زفافها ب�صبب وعكة �صحي

اإىل  ين 
ّ
املدعو من  كبري  عدد  برز 

الفّن،  م�صاهري  �صفوف  من  الزفاف 

ح�رش  حني  يف  والريا�صة،  املو�صة 

 Kateو William حفل زفاف الأمري

ات 
ّ
ون من �صخ�صي

ّ
Middleton مدعو

ة.
ّ
ة وملكي

ّ
�صيا�صي

يف حلظة اأ�رشت القلوب اأثناء مرا�صم 

 Harry الزفاف، هم�ص الأمري

لـMeghan   "تبدين رائعة!"

 Doria العرو�ص  والدة  جل�صت 

اجلانب  على  مبفردها   Ragland
 Elizabeth امللكة  مقابل  الأي�رش 

ة 
ّ
بقي مع  الأمين  اجلانب  يف  اجلال�صة 

اأفراد عائلة العري�ص. 

حلفل الع�صاء الذي تلى الزفاف، ارتدت Meghan ف�صتانًا 

بامتياز  د 
ّ
يج�ص  Stella McCartney توقيع  من  ملفتًا 

ة، فاأثارت اإعجاب اجلميع. اكتملت 
ّ
اأ�صلوب املراأة الع�رشي

. Diana اأزرق يعود لالأمرية 
ّ
اإطاللتها بخامت ما�صي

Victoria Beckhamو David Alexis Ohanian
Serena Williamsو

Amal Clooneyو George
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الدوقة والقدوة ... 

دت 
ّ
جت�ص الثائرة   Meghan Markle ة 

ّ
�صخ�صي

 
ّ
املهام توّليها  خالل  اجلدل  بها  اأثارت  بلحظات 

ة، 
ّ
ف بعفوي

ّ
ة. لقب الدوقة مل مينعها من الت�رش

ّ
امللكي

وجه  يف  وقفت  ومعتقداتها.  لأحا�صي�صها  وفقًا 

، القوانني، التقاليد والأعراف وكّل 
ّ
الربوتوكول امللكي

تها! 
ّ
ما ينتق�ص من حري

فاتها مع زوجها مل حتّدها قوانني.
ّ
• ت�رش

ة ال�صعب، تعانق وت�صافح.
ّ
•  قريبة من عام

•  مالب�صها مل تنح�رش بقيود. 
ة.

ّ
•  اإطاللتها عك�صت روحها العفوي

ة.
ّ
•  معتقداتها جعلتها دوقة ثائرة حر

ة 
ّ
اعتمدت ت�رشيحة الكعكة الفو�صوي

.
ّ
غري املرغوب بها بالربوتوكول امللكي

ة، 
ّ
مر من  اأكرث  املالب�ص  بتقاليد  اأطاحت 

من  الأكتاف  املك�صوف  الف�صتان  من 

الف�صتان  اإىل   ،Carolina Herrera
 ،Judith & Charles من  الق�صري 

ل 
ّ
اأو يف  اأّنها  حتى  ال�صّفافة.  والأقم�صة 

ة لها يف خطوبتها، مل ترتِد 
ّ
اإطاللة ر�صمي

ما  عك�ص  على  الطويلة،  النيلون  جوارب 

هو متعارف عليه!

 British Fashion Awards يف

مل تكتِف بك�رش الربوتوكول بطالء 

بف�صتانها  بل  الداكن،  الأظافر 

من  واحدة  جهة  عند  املك�صوف 

  .Givenchy الكتف، من توقيع

المتمّردة على التقاليد 

Meghan Markle
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اإجنابها،  من  ام 
ّ
اأي بعد  لها  اإطاللة  ل 

ّ
اأو يف 

بطن  طبيعتها:  على  تطّل  اأن  من  تخجل  مل 

بعد،  فيما  الن�صاء!  ة 
ّ
اأغلبي كحال  منتفخ 

اأكملت اإطاللتها بكّل ثقة، مت�صاحلة مع �صكل 

ج�صمها وحاملًة ر�صالة اإىل كّل امراأة لتتحّدى 

 !
ّ
خجلها بعد الإجناب... اإّنه اأمر طبيعي

�صارت نحو عري�صها مبفردها حتى منت�صف املمر!

جل�صت كما يحلو لها، وا�صعًة 

�صاقًا فوق الأخرى!  

ولدة  بعد  الإعالم  على  ًا 
ّ
ر�صمي تطّل  مل 

ن�صاء  قبلها  فعلت  كما  مبا�رشًة   Archie
عائلة Windsor، بل الأمري Harry توىّل 

ة عنها واأعلن عن اخلرب بنف�صه.
ّ
املهم
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للنساء  قدوة   Sussex دوقة  باتت  ونجاحاتها،  بإنجازاتها 
الصاعد. وّظفت كّل قدراتها وامتيازاتها كفرد  والشباب 
من العائلة الملكّية، لتقّدم الخدمات وتدعم الكثير من 

الجمعّيات الخيرّية. 

ّلت 
ّ
تو امللكية،  العائلة  يف  ال 

ّ
فع كع�صو  عملها  خالل 

عن  للدفاع  ة، 
ّ
خريي ات 

ّ
جمعي  4 رعاية   Sussex دوقة 

رعاية  احليوانات،  حماية  املراأة،  حقوق  ت�صمل  ق�صايا 

 وغريها من الأهداف.
ّ
امل�رشح الوطني

امللكة  نت 
ّ
عي  ،2019 مار�ص  يف 

من�صب  يف   Sussex دوقة   ،Elizabeth
 The Queen’s �صندوق  رئي�ص  نائب 

يدعم  الذي   Commonwealth Trust
ال�صباب يف تطوير مهاراتهم وخدمة املجتمع.

أبرز إنجازاتها كشخصّية ملكّية 

وّظفت �صغفها باملو�صة لدعم الن�صاء العاطالت 

عن العمل فتعاونت مع جمموعة من املاركات 

 Johnو  Misha Nonoo وهي  ة، 
ّ
العاملي

 ،Jigsawو  Marks & Spencerو  Lewis
تنا�صب  للمالب�ص   Capsule جمموعة  لتطلق 

الت�صاميم  هذه  مبيع  ريع  عاد  العاملة.  املراأة 

ة. 
ّ
ة Smart Works اخلريي

ّ
جلمعي

 Together: Our كتاب  اأطلقت 

بالتعاون   Community Cookbook
يف   

ّ
الإ�صالمي الثقايّف  الرتاث  مركز  مع 

 50 و�صفة طعام من خمتلف 
ّ
لندن، لي�صم

عات 
ّ
الترب جمع  منه  الهدف  البلدان. 

برج  حريق  يف  رة 
ّ
املت�رش للعائالت 

Grenfell يف يونيو 2017.
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انطلقت م�صرية Meghan Markle يف الدفاع عن حقوق 

اأولد  مع  ا�صت�صافتها  خالل  �صنة.  الـ11  عمر  منذ  املراأة 

 Meghan انتقدت   .Nick News برنامج  يف  اآخرين 

 Procter & Gamble ة ل�رشكة 
ّ
اإحدى احلمالت الإعالني

ة. 
ّ
التي توحي باأن دور املراأة يقت�رش على الأعمال املنزلي

قامت بتوجيه ر�صالة لل�رشكة طالبة اإعادة �صياغة حمتوى 

الدعاية، وبالفعل ا�صتجابت املوؤ�ص�صة ملطلبها. 

ا فر�صتها 
ّ
 لها كان يف العام 2002، اأم

ّ
ل دور متثيلي

ّ
اأو

ة 
ّ
�صخ�صي مع   2011 العام  يف  اأتت  لل�صهرة  ة 

ّ
الذهبي

.
ّ
Rachel Zane يف م�صل�صل Suits التلفيزيوين

نتها The Tig التي تتناول 
ّ
اأطلقت يف العام 2014 مدو

موا�صيع خمتلفة، كاجلمال، الأزياء وال�صفر لتقفلها يف 

. Harry العام 2017 قرابة اإعالن خطوبتها من الأمري

يف العام 2015 األقت خطابًا ملهمًا يف موؤمتر الأمم 

واإ�رشارها  دعمها  على  موؤّكدًة  للمراأة،  املتحدة 

"ل يكفي احلديث  لتحقيق امل�صاواة بني اجلن�صني: 

د 
ّ
جمر يكفي  ول  بها.  الإميان  يجب  امل�صاواة،  عن 

الإميان بها، بل علينا العمل لتحقيقها، فلنقم بذلك 

�صويًا وابتداءاً من الآن."

نا�صطة   Meghan كانت  دوقة،  ت�صبح  اأن  قبل  حّتى 

حيث   ،World Vision منّظمة  مع  خ�صو�صًا  ة، 
ّ
اإن�صاني

اإىل  ة 
ّ

خا�ص بزيارة  وقامت  ّة 
عاملي �صفرية  من�صب  �صغلت 

ة يف العام 2016.
ّ
منطقة Rowanda الأفريقي

ارتبطت Meghan بعالقة مع املنتج 

�صنوات   6 Trevor Engelson ملّدة 
اأّن  اإّل   ،2011 قبل زواجهما يف العام 

الزواج مل يدم �صوى �صنتني.

زلن وما  كّن  �صديقاتها  اأقرب 

مة 
ّ
م�صم  ،Serena Williams

Misha Nonoo الأزياء 

Priyanka Chopraو

إمرأة ناشطة 
ومستقّلة منذ البداية!

 ،1981 اأغ�صط�ص   4 يف   Meghan Markle ولدت 

لوالدين من عرقني خمتلفني، Thomas Markle من 

ة، 
ّ
ة اأمريكي

ّ
ة وDoria Ragland اأفريقي ّ

اأ�صول قوقازي

اإّل اأّن والديها افرتقا عند بلوغها ال�صاد�صة من العمر. 
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أسلوب ملكّي متأّثر بشخصّيتها
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ها! جعلت 
ّ

تها يف املو�صة بعد اأن اأ�صبحت دوقة، لكن مل تغري
ّ
عّدلت Meghan Markle هوي

تقع يف  اأن  اأو  تها 
ّ
هوي تفقد  اأن  دون  من  املحافظ   

ّ
امللكي الربتوكول  مع  يتما�صى  اأ�صلوبها 

اأيقونة  اإىل  لت 
ّ
، حتو

ّ
والع�رشي الأنيق  الب�صيط،  باأ�صلوبها  رة. 

ّ
املتكر اأو  املمّلة  الإطاللت  فّخ 

ة، األوانها 
ّ
تها العملي

ّ
زت يف معظم الأحيان بق�ص

ّ
مو�صة وجمال. الت�صاميم التي اختارتها، متي

ة، لتحاكي بذلك �صتايل كّل امراأة. غالبًا ما اختارت اأزياءها من 
ّ
ة، وبلم�صة من اجلاذبي

ّ
احليادي

 Givenchy ،Brandon Maxwell ،Gabriela Hearst بة اإىل قلبها، اأبرزها
ّ
الدور املحب

Stella McCartney، وغريها...كما اعتمدت معظم اأحذيتها من دار Aquazzura. حر�صت 
ني اأو نا�صئني.

ّ
مني اأزياء كندي

ّ
ة على دعم م�صم

ّ
الدوقة اأي�صًا خالل م�صريتها امللكي
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ماذا بعد اعتزال الثنائّي الحياة الملكّية؟
اإلجراءات،  من  الكثير  معه  حمل  منصبهما،  عن   Harry واألمير   Meghan Markle تنازل  قرار 

التطّورات، التصريحات واالنتقادات، حتى من أقرب األشخاص!

  Canada انتقلت العائلة امل�صتقّلة للعي�ص يف

...Vancouver وحتديداً يف جزيرة

مع  تعاقدت   Meghan Markle اأّن  كثرية  م�صادر  اأكدت 

اأحد  على   
ّ
ال�صوتي التعليق  يف  للم�صاركة   Disney �رشكة 

 Elephants ة
ّ
الأعمال املرتقبة، على اأن تعود الأرباح جلمعي

ب فيديو لالأمري Harry خالل 
ّ
Without Borders. كذلك �رش

يوليو  يف   The Lion King لفيلم  ل 
ّ
الأو العر�ص  ح�صوره 

 ل�رشكة 
ّ

التنفيذي Bob Iger، املدير  2019، وهو يتحّدث مع 
الأفالم  على   

ّ
ال�صوتي بالتعليق  زوجته  مهارة  عن   ،Disney

واهتمامها بالعمل بهذا املجال.

يف   
ّ
امللكي اجلناح  خارج   

ّ
الثنائي  

ّ
متثايل ُنقل 

لندن  يف   Madame Tussauds ال�صمع  متحف 

ة.
ّ
بعيداً عن اأفراد العائلة الربيطاني

"�صقيقتي Meghan ك�رشت 
الروابط يف عائلة اأهلها، كما 

يف عائلة زوجها".

Samantha Markle

"اإبنتي Meghan وزوجها 
ة اإىل 

ّ
ل العائلة امللكي

ّ
Harry حو

متاجر Walmart مع تاج".

  Thomas Markle

 sussexroyal.com، فبات 
ّ
جرت تعديالت يف املوقع الر�صمي

متاحًا  اأمام كّل و�صائل الإعالم احل�صول على املعلومات حول 

ة 
ّ
 من املوقع، بعد اأن كانت هذه امليزة ح�رشي

ّ
ن�صاطات الثنائي

ة فقط.
ّ
ة الربيطاني

ّ
لبع�ص الو�صائل الإعالمي
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ردود الفعل...بين المؤّيد والمعارض

قرار دوقة ودوق Sussex المفاجئ في اعتزال الحياة 
الملكّية، وضع العالم أجمع في حالة صدمة. تنّوعت 

ردود فعل المشاهير ورّواد السوشيال ميديا، بين 
داعمة، منتقدة ومضحكة، حتى اإلعالنات لم يسلم 

منها الثنائّي الشهير!  

" ميغان، هاري. نحن 
نتفهمكما، وظيفتنا أن 

 " أعزائي الدوق والدوقة، يمكنكما نقوم بالتغيير" 
البحث عن أول وظيفة لكما من 

دون التخّلي عن التاج" 

يتلقيا  اأن   
ّ
للثنائي م�صموحًا  يعد  تخّليهما عن من�صبهما، مل  بعد 

ة، فكيف ميكن اأن يك�صبا 
ّ
 املكلي

ّ
�صة للمهام

ّ
ة املخ�ص

ّ
الأموال العام

ال�صماء هي  اأّن  يوؤّكدون  ون 
ّ

املخت�ص اأخرى؟  الأموال من م�صادر 

 Meghan مدخول  وباأّن  امل�صادر،  لتلك  احلدود  ت�صّكل  وحدها 

ات امل�صاهري من 
ّ
 ثنائي

ّ
وHarry با�صتطاعته مناف�صة مداخيل اأهم

خمتلف املجالت، كال�صيا�صة، التمثيل، الرتفيه...

 Oprah مع  تعاون   Harry الأمري   :
ّ
وثائقي برنامج    �إنتاج 

 
ّ
ة، �صيتم

ّ
ة النف�صي

ّ
 يعنى بال�صح

ّ
Winfrey لإنتاج برنامج وثائقي

.Apple TV عر�صه هذه ال�صنة على

  تاأليف كتاب: با�صتطاعة Meghan اأن تن�رش كتابًا من تاأليفها، 
علمًا اأن م�صادر كانت قد اأ�صارت يف وقت �صابق اإىل اأّن الدوقة يف 

دة الأوىل ال�صابقة 
ّ
�صدد تاأليف كتاب لالأطفال. اإ�صارة اإىل اأّن ال�صي

رئا�صة  فرتة  بعد  اخلطوة  بهذه  قامت   Michelle Obama

زوجها، وبيعت 1.4 مليون ن�صخة من كتابها Becoming يف 

ل اأ�صبوع من ن�رشه.
ّ
اأو

 قد يك�صب املال من خالل اإعطائه 
ّ
  ن�رش �سرية حياتهما: الثنائي

م�صل�صل  حتى  اأو   
ّ
وثائقي فيلم  اأو  كتاب  لن�رش   

ّ
احل�رشي احلّق 

يف  املحتوى  رئي�ص  مع  مقابلة  ويف  اأّنه  اإىل  اإ�صارة  عنهما. 

Netflix اأّكد اهتمامه بالتعاون معهما.
ة 

ّ
عام ملحا�رشات  الدوقني  ح�صور  ندو�ت:  يف  �مل�ساركة    

ًا لك�صب املال.
ّ
�صي�صّكل م�صدراً مهم

  تعاون على �ل�سو�سيال ميديا: �صفحتهما على اإن�صتقرام قد 
تعود مبردود هائل اإذا ما مّت التعاون مع �رشكات ومنّظمات 

ة مل�صاركة من�صورات.
ّ
عاملي

ابنه  لدعم  املال  من  مبلغًا  �صيقّدم   Charles الأمري  مالحظة: 

وزوجته، كما اأ�صارت بع�ص امل�صادر.

كيف يمكن للثنائي أن يكسب األموال؟

"يف يوم من الأيام، اأمرية جميلة اأنقذت اأمري".

"واو، يا لها من طريقة خمزية ملعاملة امللكة. عار عليكما 
."Meghanو Harry

 Meghan Markle يقول النا�ص اأنني اأنتقد"
ب�صّدة، لكنها تخّلت عن اأ�رشتها، تخّلت عن 

والدها، ابتعدت عن معظم �صديقاتها، اأبعدت 

Harry عن William وهي الآن تبعده عن 
العائلة امللكية. اأ�صت�صلم". 

"اأعزائي منتجي The Crown، هل ميكننا تخطي 
بع�ص العقود والرتكيز على Meghan وHarry يف 

املو�صم الرابع. هذا �صيكون احلدث الأكرب! �صكراً لكم". 



وداعًا للقواعد الملكّية وأهاًل بالحرّية!
 لغاية كتابة هذه ال�صطور. 

ّ
، مل يظهرا ب�صكٍل ر�صمي

ّ
 عن تخّليهما عن من�صبهما امللكي

ّ
منذ اإعالن الثنائي

 .Vancouver جزيرة  اإىل  رحلة  ت�صتقّل  وهي  ة 
ّ
مر ل 

ّ
لأو  Meghan ر�صدت  البابارتزي  عد�صات  لكن 

 Archie ام، الُتقطت �صوراً للوالدة برفقة ابنها
ّ
ظهرت بعد ذلك وهي يف زيارة اإىل ملجاأ للن�صاء. بعد اأي

ًا. اإطاللة حتمًا ما كانت لتح�صل لو كانت ل تزال دوقة! 
ّ
ًا ريا�صي

ّ
وهي تعتمد اأ�صلوبًا عملي

بينما معظم النساء 
يحلمن بأن يصبحن 

 Meghan ،أميرات
Markle تخّلت عن هذا 

اللقب من أجل حّريتها، 
سعادتها وسالمة 

صّحتها النفسّية!
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تحقيق خاص

اإعداد: جووي غ�سطني

الكثير قد يحدث خالل عقد من الزمن، 10 سنوات تغّير حياة شخص بطريقة جذرّية وال أحد يدرك 
ذلك أكثر من النجوم. خالل العقد المنصرم، كثيرات من النجمات عملن بال كلل لتحقيق النجاح 
وليحصدن مكانات ومناصب عالية، وأخريات لعب الحّظ دورًا كبيرًا في تغيير مسار حياتهّن بشكٍل 
خيالّي. اكتشفي معنا في هذا التحقيق نجمات استطعن تحويل مسيرتهّن بشكٍل دراماتيكي 

ليصبحن أسماء المعة في األعمال، الفّن، الجمال، الموضة والسوشيال ميديا. 

10 سنوات
غّيرت الكثير
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الت غري 
ّ
د الدليل االأكرب للتحو

ّ
Meghan Markle جت�س

املتوّقعة التي ميكن اأن حتدث خالل 10 �سنوات! انتقلت 

طة اإىل ع�سو يف 
ّ
ة ذات �سهرة متو�س

ّ
من ممّثلة هوليوودي

اأ�سهر  من  واحدة  لت�سبح  ة، 
ّ
الربيطاني ة 

ّ
امللكي العائلة 

ن�ساء العامل يف اأقّل من �سنتني. يف �سهر نوفمرب 2017، 

واالأمري  ة 
ّ
االأمريكي املمثّلة  خطوبة  عن  االإعالن  مّت 

 
ّ
 بعد ذلك زواجهما يف 19 مايو 2018، ثم

ّ
Harry، ليتم

Archie بعد عام تقريبًا. قبل   بطفلهما 
ّ
الثنائي ب 

ّ
رح

لت 
ّ
حتو  ،

ّ
امللكي من�سبهما  عن  يهما 

ّ
تنح عن  اإعالنهما 

بطريقة  ات 
ّ
الع�رصي للن�ساء  ملهمة  اإىل   Meghan

ة، وبدعمها للعديد من امل�ساريع 
ّ
حتّديها للتقاليد امللكي

ميكن  ما  متّثل  اليوم  هي  باملراأة.  ُتعنى  التي  ة 
ّ
اخلريي

بو�سفه  بع�رص جديد من امللكات!

مع بداية العقد ال�سابق، كانت هدى قّطان، تعمل كخبرية 

للمكياج  �سغفها  حملها   .Revlon عالمة  مع  مكياج 

و�سفحتها   2010 العام  يف  ة 
ّ

اخلا�س نتها 
ّ
مدو الإطالق 

على يوتيوب لتح�سد ماليني امل�ساهدات يف فرتة ق�سرية. 

 االخرتاع، وبعد اأن الحظت 
ّ
اإنطالقًا من اأّن احلاجة هي اأم

ة التي تر�سيها يف االأ�سواق، 
ّ
نق�سًا بالرمو�ش اال�سطناعي

رت اأن تقوم ب�سنعها بنف�سها مب�ساعدة �سقيقتيها منى 
ّ
قر

لتولد   ،
ّ
اأمريكي دوالر   6000 مبلغ  اأقر�ستها  التي  وعليا 

اأخرياً عالمة Huda Beauty للمكياج. بف�سل �رصاحتها 

ات، على 
ّ
الوفي املتابعات  قاعدة من  تها، ح�سدت 

ّ
وعفوي

من  متابعًا.  مليون   41 اليوم  عددها  يبلغ  اإن�ستقرام، 

اجلودة  عالية  م�ستح�رصات  ابتكار  على  حر�سها  خالل 

اأن  من  هدى  متّكنت  ة، 
ّ
اجلمالي الن�ساء  حاجات  ي 

ّ
تلب

اأرباحها  تخّطت  ة 
ّ
اإمربطوري لتبني  تنجز جناحًا �ساعقًا 

 ،Huda Beauty فقط  �سنوات   6 خالل  التوّقعات.  كّل 

يف  فراً 
ّ
ومتو خمتلفًا  مكياج  منتج   140 تقّدم  اأ�سبحت 

 
ّ
ًا، ليقّدر اليوم �سايف ثروة هدى بحوايل

ّ
600 متجر عاملي

.
ّ
610 مليون دوالر اأمريكي

Meghan Markle
من ممّثلة إلى شخصّية ملكّية 

Huda Kattanثّم إلى الحياة العاّمة
من خبيرة مكياج إلى صاحبة 

شركة عالمّية

2012

2015

2018

2011

2019

Desert Dusk لوحة ظالل العيون

االأخوات قّطان
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 Kim بت�صدرها عنوانني ال�صحف واإثارة اجلدل، كانت 

ج�صمها  منحنيات  اأخواتها.  بني  وتاأثرياً  �صهرة  الأكرث 

ارتفاعًا  بت 
ّ
و�صب ظهورها  منذ  الن�صاء  هو�ص  �صّكلت 

اأي�صًا  كانت  النجمة  تقليدها.  بهدف  التجميل  ات 
ّ
بعملي

خالل  انت�رشت  التي  املكياج  �صيحات  من  العديد  وراء 

العقد املا�صي مثل الكونتورينغ، فا�صتثمرت ذلك لإطالق 

 KKW Beauty والعطور  باملكياج  ة 
ّ

اخلا�ص عالمتها 

اأطلقت  كما   ،2017 العام  يف   KKW Fragranceو

ة. كدليل على 
ّ
Skims للمالب�ص الداخلي موؤّخراً جمموعة 

بيع  من  دقائق   5 يف  دولر  ماليني   5 جنت  تاأثريها، 

عطورها. هذا ف�صاًل عن اأنها اأعلنت يف العام 2019 عن 

يجعل  مما  ة، 
ّ
حمامي لت�صبح  ة 

ّ
تدريبي بدورات  التحاقها 

 Kim لت 
ّ
حو �صنوات   10 اآخراً.  اجتاهًا  تاأخذ  م�صريتها 

اإىل  الت�صاوؤلت والنقد  ة تثري 
ّ
Kardashian من �صخ�صي

دة اأعمال ووجه موؤّثر يف جمالت خمتلفة.
ّ
�صي

The Kardashians

األت Kris Jenner عن توّقعاتها 
ُ

يف العام 2010، �ص

"�صنكون  فاأجابت  �صنوات،   10 خالل  لعائلتها 

 Keeping Up" حينها يف املو�صم الـ24 لربنامج

."with the Kardashians
بتوّقع  اأ�صابت  لكّنها  املوا�صم،  باأعداد  ت�صب  مل   Kris
ميديا  ال�صو�صيال  خالل  من  لعائلتها!   

ّ
امل�صتمر النجاح 

عائلة  متّكنت  ة، 
ّ
ذكي ة 

ّ
ت�صويقي ات 

ّ
ا�صرتاتيجي واّتباع 

من  ة 
ّ
اإمرباطوري بناء  من   Kardashian-Jenner

العائلة  هذه  اأفراد  تاأثري  والتجارة.  الأعمال  ال�صهرة، 

معنّي،  جمال  يف  رائدة  جنمة  بينهّن  واحدة  كّل  جعل 

وميار�صن  واجلمال  املو�صة  يف  ال�صيحات  يطلقن 

تخّطى  املتابعني  من  �صبكة  على   
ّ

القوي تاأثريهّن 

جمموع عددها 650 مليون متابع عرب موقع اإن�صتقرام.  

Kim Kardashian
من نجمة تلفزيون الواقع 

إلى مؤّثرة عالمّية

2011 2015

2019

ة ملجموعة مكياج 
ّ
احلملة الإعالني

Matte Smoke & Matte Cocoa

ة مل�صتح�رش 
ّ
من احلملة الإعالني

Contour & Highlight Kit
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Kardashian- عائلة  يف  ال�صغرى  ال�صقيقة  هي 

طفلٍة  من  اأخواتها!  جميع  على  تفوّقت  لكّنها   ،Jenner
يف  ة 

ّ
ع�صامي مليارديرة  اأ�صغر  اإىل  عامًا  الـ12  �صّن  يف 

العامل بح�صب جمّلة Forbes وكّل ذلك خالل 9 �صنوات! 

عالمتها   Kylie Jenner اأطلقت   ،2015 العام  يف 

واحدة  لت�صبح   Kylie Cosmetics باملكياج  ة 
ّ

اخلا�ص

فمثاًل،  العامل.  يف  بيعًا  ة 
ّ
اجلمالي املاركات  اأكرث  من 

اإ�صدار جمموعة مو�صم الأعياد للعام 2016 وحده حّقق 

ا اليوم، 
ّ
لها ما يقارب 19 مليون دولر يف يوٍم واحٍد! اأم

ة على 
ّ
تقّدر ثروة Kylie مبا يقارب املليار دولر، مرتبع

جهٍة  من  بقدراتها.  ي�صتهان  ل  اأعمال  دة 
ّ
ك�صي عر�صها 

اأخرى، ل ميكن اإنكار تاأّثر Kylie باأختها Kim، اإْذ اإّنها 

تعديل  خالل  من  اجلدل  اإثارة  ة 
ّ
ا�صرتاتيجي اإىل  عمدت 

�صاهمت  كثرية  ة 
ّ
جتميلي ات 

ّ
لعملي واخل�صوع  �صكلها 

ع �صهرتها.
ّ
بتو�ص

اأخواتها اجلريئات،  Kendall الأكرث حتفّظًا مقارنة مع  قد تكون 

اأ�صهر  اإحدى  هي  اليوم،  الأ�صواء!  تخ�صى  اأّنها  يعني  ل  هذا  لكن 

ال�صوبرموديلز يف العامل وبني اأكرث الوجوه تاأثرياً يف عامل املو�صة. 

ات العرو�ض، لتت�صّلق 
ّ

خالل �صنوات قليلة، اأثبتت جدارتها على من�ص

 22.5 مع  اأجراً  الأعلى  الأزياء  النجاح، فتح�صد لقب عار�صة  ة 
ّ
قم

.Forbes مليون دولر يف العام 2018 وفق تقرير اأ�صدرته جمّلة

Kylie Jenner
من مراهقة مدّللة إلى أصغر 

مليارديرة  في العالم

Kendall Jenner
من مراهقة خجولة إلى سوبر موديل 

2019

2010

2012
2010V

E
R

SA
C

E
 S

S2
0

ل الذي �صاركت به 
ّ
عر�ض الأزياء الأو

Sherri Hill ل�صالح دار

 Kylie Cosmetics ة ملجموعة
ّ
احلملة الإعالني

ة بالأعياد للعام 2019
ّ

اخلا�ص
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الأنظار بفيلمها  2011، لفتت نادين لبكي  العام  يف 

ال�صالت  يف  باهراً  جناحًا  حمّققة  لوين؟"  "وهّلأ 
ومثرية اإعجاب نّقاد الأفلم. هذا كان البداية مل�صرية 

ز. مع حلول العام 2018، اأطلقت 
ّ
ة مليئة بالتمي

ّ
مهني

فيلم "كفرناحوم"، فعادت اإىل الأ�صواء لي�صطع ا�صمها 

ة يف مهرجانات، مثل مهرجان "كان" 
ّ
ًا هذه املر

ّ
عاملي

الذي فازت خلله  بجائزة جلنة حتكيم   ،
ّ
ال�صينمائي

 Golden اأي�صًا جلائزة  الفيلم  املهرجان. مّت تر�صيح 

كما  ة، 
ّ
اأجنبي بلغة  فيلم  اأف�صل  فئة  عن   Globes

تر�صيحها  مّت  التي  الأوىل  ة 
ّ
العربي املخرجة  اأ�صبحت 

جلائزة الأو�صكار عن الفئة نف�صها.

Nadine Labaki
من مخرجة لبنانّية نحو العالمّية

اإىل   بالن�صبة  ة 
ّ
تاريخي اأحداثًا  حمل  ال�صابق  العقد 

اأ�صبح  اأن  فبعد   Michelle Obamaو  Barack
اإعادة  2009، مّتت  رئي�صًا للوليات املّتحدة العام 

ة على التوايل 
ّ
ة الثاني

ّ
انتخاب Barack رئي�صًا للمر

م�صريته  تنتِه  مل   
ّ
الثنائي لكّن   ،2012 العام  يف 

 .2017 العام  يف  ة 
ّ
الرئا�صي الولية  انتهاء  مع 

تاأثرياً  اأكرث  اإىل عامل   Michelleو Barack ه 
ّ

توج

خطابات  باإلقاء  ويقوما  العامل  ليجوبا  وتو�صعًا، 

والأ�صخا�ص  املراأة  تدعم  عمل  وبور�صات  ملهمة 

ذوي الب�رشة الداكنة، كما اإطلق العديد من الكتب، 

اأطلقته  الذي   Becoming كتاب  اأبرزها،  من 

دة الأوىل ال�صابقة يف العام 2018. ف�صًل عن 
ّ
ال�صي

العام نف�صه، مّت الإعلن عن �صفقة بني  ذلك، ويف 

ة 
ّ
اأفلم وثائقي لإنتاج   Netflix  وتطبيق  

ّ
الثنائي

 American  
ّ
وثائقي لها 

ّ
اأو كان  وم�صل�صلت، 

Factory الذي مّت ن�رشه يف اأغ�صط�ص 2019.

كمقّدمة  وا�صتهرت   
ّ
العربي العامل  يف  ماردينيان  جويل  انطلقت 

اإ�صمها اأ�صبح مرادفًا  MBC، لكّن اليوم،  لربنامج جمال على حمّطة 

من  واحدة   Joelle Group ترتاأّ�ص  فهي  والأعمال،  اجلمال  لعامل 

 Clinica اأطلقت   ،2013 العام  للعناية باجلمال. يف  ال�رشكات  اأجنح 

حتت  جتميل  و�صالونات  ة 
ّ
التجميلي العيادات  من  جمموعة   Joelle

 ودول 
ّ
ا�صم Maison Joelle، باتت منت�رشة يف اأرجاء العامل العربي

اإطلق  خلل  من  اأعمالها  جويل  عت 
ّ
و�ص  ،2014 العام  يف  اخلليج. 

 م�صتح�رشات للعناية بالب�رشة وال�صعر. جناح 
ّ
Joelle Paris التي ت�صم

ة على لئحة اأكرث الن�صاء تاأثرياً 
ّ
جويل جعل اإ�صمها يندرج اأكرث من مر

.Arabian Business بح�صب موقع 
ّ
يف العامل العربي

Joelle  Mardinian
من مقّدمة برنامج إلى سّيدة 

أعمال رائدة

  Barack &
Michelle Obama

من البيت األبيض 
إلى إلهام العالم أجمع! 

2019

2012

خلل حفل الأو�صكار 

للعام 2019

خلل جل�صة ت�صوير  لعدد 

اأبريل 2019 من جملة جمالِك
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ON OUR RADAR

AHMED AMER

بريوت.  من  ام 
ّ
ور�س �أزياء  م 

ّ
م�سم عامر  �أحمد 

ر 
ّ
قر ة، 

ّ
�لد�خلي ة 

ّ
�ملعماري �لهند�سة  در��سة  بعد 

نحو  موهبته  ه 
ّ

ووج �ملو�سة  عامل  يف  �لغو�ص 

 
ّ
ت�سميم �لأزياء. �أحمد، هو �ليوم �ملدير �لإبد�عي

 Ahmed ة بال�سم نف�سه
ّ
�ص عالمة جتاري

ّ
وموؤ�س

م �أزياء تنا�سب �لن�ساء و�لرجال على 
ّ
Amer، تقد

 خارج عن �ملاألوف. 
ّ

 �سو�ء، باأ�سلوٍب ع�رصي
ّ
حد

ة 
ّ
�لإن�ساني �مل�ساعر  من  وحيه  م 

ّ
�مل�سم  

ّ
ي�ستمد

�لأحالم  جتمع  ت�ساميم  فين�سج  �ملتناق�سة، 

و�لأمل بو�قع �حلياة كما هو. جمموعته �لأخرية 

نعي�سها  �لتي  ة 
ّ
�لزدو�جي د 

ّ
جت�س  ،2020 ل�ستاء 

 و�لت�سكيك به، و�لتقّلب 
ّ
ك بو�سع حايل

ّ
بني �لتم�س

 Ahmed 
ّ

بني �ل�سعور بالأمل وخيبة �لأمل، عب

�نعكا�سًا  ت�سّكل  غريبة  لوجوه  ر�سوم  خالل  من  عنها 

ت�ساميم  �لقما�ص.  على  تطريزها  مّت  �حلياة  لفو�سى 

 ومعظمها ترتكز 
ّ
ز باأ�سلوبها �ملينيمايل

ّ
�ملجموعة تتمي

، با�ستثناء بع�ص 
ّ

�ألو�ن د�كنة، كالأ�سود و�لرمادي على 

، و�لتطريز�ت باخليط 
ّ
�لت�ساميم �لتي �أتت بالّلون �لرت�بي

دة و�أحيانًا مبالغ بحجمها، �أقم�سة 
ّ
ات حمد

ّ
�لأبي�ص. ق�س

�حلياة  تنا�سب  جمموعة  ة...�إّنها 
ّ
عملي و�سرت�ت  جامدة 

زة!
ّ
ة ممي

ّ
ة، لكن بلم�سة فني

ّ
�ليومي

�إعد�د: نور عرموين

أزياء بين الحلم 
و الواقع!

Ahmed Amer



RED CARPET

تتخّطى كّل التوّقع!

�إعد�د: نور عرموين

محّطات مهّمة في مسيرة Jennifer Lopez جعلت 
 Versace منها أيقونة هوليوودّية. سواء في فساتين
Zuhair Murad، هي تعرف كيف تخطف األضواء  أو 
فقط  الحمراء.  السّجادة  على  إطالالتها  كّل  في 
لقب  يحصدن  النجمات  من  استثنائّية  مجموعة 
خالل  منهْن.  واحدة  حتمًا  هي   ،J.Loو األناقة"  "رمز 
النجمة عددًا ال  الناجحة، اعتمدت  مسيرتها المهنّية 
يعّد وال يحصى من التصاميم المبهرة، لتكون دومًا 
التوازن في  مواكبة ألحدث صيحات الموضة، وتتقن 

أسلوبها بين األناقة والجاذبّية الجريئة.

JENNIFER LOPEZ

يف ف�ستان من

Elie Saab
يف ف�ستان من

Valentino HC
يف ف�ستان من

Georges Hobeika
يف ت�سميم من

Zuhair Murad
يف ف�ستان من

Richard Quinn

ادة �حلمر�ء يف �لآونة 
ّ
�إطاللت  Jennifer على �ل�سج

ة 
ّ
زت باختيارها للف�ساتني �لدر�ماتيكي

ّ
�لأخرية متي

و�لكبرية �حلجم، فكانت حديث �جلميع عند ظهورها يف 

ن بعقدة 
ّ
حفل Golden Globes 2020 بف�ستان مزي

.Valentino Haute Couture سخمة من�



STREET STYLE

SPORTSWEAR

 �ل�سنو�ت نالحظ �أّن �سرتة �لبليزر قطعة 
ّ
على مر

ة يف �إطاللت �لنجمة �ل�سرتيت �ستايل، وهي 
ّ
�أ�سا�سي

قها مع �رصو�ل �جلينز، حذ�ء بكعب 
ّ
غالبًا ما تن�س

...�لأكيد �أّنها تنجح باأن تبدو 
ّ
عاٍل �أم حذ�ء ريا�سي

دة �أعمال!
ّ
�أنيقة ك�سي

ها لهذ� �ل�ستايل 
ّ
معروفة بهو�سها �لد�ئم بالريا�سة وحب

، غالبًا ما نرى 
ّ
�ملريح د�خل وخارج �لنادي �لريا�سي

ات.
ّ

ة بكّل �لألو�ن و�لق�س
ّ
Jennifer يف ت�ساميم ريا�سي

2018
2018

20192020 2015

2020 20162020 2018
2019
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هذا الشهر

متنح Charlotte Tilbury �ملزيد من �ل�سحر ملكياجِك من خالل 3 لوحات 

و�لد�كنة،  �لفاحتة  ة 
ّ
�لرت�بي بني  تتناغم  باألو�ٍن  مفعمة  جديدة  عيون  ظالل 

ولوحتا  �ألو�ن   6 فيها   Charlotte Darling لوحة  و�لنا�سفة.  �لاّلمعة 

Queen of Glow وThe Rebel حتمل كّل و�حدٍة منهما 4 �ألو�ن.

 
ّ
يف هذ� �ملو�سم، �ستحتاجني �إىل �أحمر �سفاٍه معدين

 Rouge à Lèvres Gothique كمجموعة

 Alessandro Michele أ�رصف� .Gucci من

على �بتكارها، و�ختار �أن تكون لمعة وباألو�ٍن 

ة، ومتنح 
ّ
ة. تركيبتها كرميي

ّ
ة قوي

ّ
در�ماتيكي

 �لأبعاد.
ّ
�سفاهِك تاأثري�ً ثالثي

�أ�سبحت د�ر Louis Vuitton متلك 

Sewelô ، ثاين �أكب حجر ما�ص خام 
مكت�سف يف �لعامل، يزن 1758 قري�طًا. 

حجمه ككرة �لتن�ص، يعود عمره �إىل 

2 مليار عام، وقد مّت �كت�سافه يف بلد 
 .

ّ
بوت�سو�نا �لأفريقي

 Alaïa and Balenciaga إفتتح معر�ص�

Sculptors of Shape يف باري�ص، و�سيظّل 
خ 

ّ
قائمًا حتى 28 يونيو حتت �إ�رص�ف �ملوؤر

Olivier Saillard. يقّدم 80 ت�سميمًا 
 Azzedine مني

ّ
ًا من �أر�سيف �مل�سم

ّ
�أيقوني

.Cristóbal Balenciagaو Alaïa

دخل Elie Saab عامل ت�سميم �أزياء 

 Elie لأطفال مع �إعالنه عن �إطالق د�ر�

ل جمموعة 
ّ
Saab Junior. �ستقّدم �لد�ر �أو

لها ملو�سم خريف و�ستاء 2020-2021 

ز 
ّ
ة �ملعهودة �لتي تتمي

ّ
و�ستتبع �لهوي

بالتطريز و�لزخرفة.
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�أطلقت د�ر Bvlgari �ساعتها �جلديدة 

 Serpenti Seduttori Tourbillon
خالل �أ�سبوع LVMH لل�ساعات يف 

دبي بن�سخته �لأوىل. �إ�سافة �إىل ذلك، مّت 

 Diva’s 
ّ
عر�ص �ساعاٍت تنتمي ملجموعتي

تني لدى �لد�ر.
ّ
Dream وOcto �لأ�سا�سي

ت مو�قع �ل�سو�سيال ميديا 
ّ
�سج

ب�سور �لّلقاء �لذي ح�سل بني 

 Bradو Jennifer Aniston
 SAG يف كو�لي�ص حفل Pitt

Awards 2020. تفاعل كثريون 
مع هذه �لّلحظة، و��ستعادو� 

" قبل 
ّ
ذكريات �لنجمني كـ"ثنائي

طالقهما يف �لعام 2005.

ت�ستقبل د�ر Cartier �لعام 2020 مبجموعة 

جموهر�ت Panthère Tribe �لتي حتمل رمز 

�لنمر �لأيقويّن منذ �لعام 1914. �لنجمة يا�سمني 

�سبي �ختريت لتكون �سفرية هذه �ملجموعة، 

 �ختيارها 
ّ
ة �لأوىل �لتي يتم

ّ
فاأ�سبحت �ملر�أة �لعربي

ة للد�ر �لعريقة.
ّ
لت�سارك يف �حلمالت �لإعالني

�أعلنت عالمة M.A.C Cosmetics عن 

تعاونها مع �لنجمة يا�سمني �سبي وخبرية 

ة نورة بو عو�ص على 
ّ
مكياجها �ل�سعودي

 �ألو�ن �أحمر 
ّ
ة ت�سم

ّ
جمموعة مكياج خا�س

ة وتدرجات �لأحمر 
ّ
�سفاه بالألو�ن �حليادي

ف�ساًل عن ظالل عيون وم�ستح�رص�ت �آياليرن.

�أطلق Rami Kadi جمموعة ربيع و�سيف 2020 للخياطة 

ل من نوعه يف منطقة 
ّ
 هو �لأو

ّ
�لر�قية عب عر�ٍص �إلكرتوين

 #RamiKadiCyberShow ل�رصق �لأو�سط. مع ها�ستاق�

ة 
ّ
�لر�سمي  

ّ
�لجتماعي �لتو��سل  مو�قع  عب  �حلدث  بّث  مّت 

للد�ر، فتمّكن �جلميع من م�ساهدة 33 �إطاللة، من بينها ما 

هو م�سنوٌع بالكامل من �لبال�ستيك �ملعاد تدويره.
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قناع الجّل أم الطين؟ لتقشير البشرة أو لمحاربة التجاعيد؟ في الصباح أم في الّليل؟ أسلئة كثيرة قد 
تخطر على بالِك وأنِت تحاولين العثور على القناع المثالّي لبشرتِك، فينتهي بِك المطاف مرتبكة وغير 
بسبب  يومّيًا  تتناولينه  غذائّي  بمكّمٍل  أشبه  هي  الجمالّية  األقنعة  بينها.  األفضل  تحديد  على  قادرة 
الختيار  منها  وتنطلقي  بشرتِك  حاجات  تحّددي  أن  فقط  يكفي  هنا  من  بشرتِك.  إليه  تفتقر  مكّون 
الجمالّي، لكن ال يحّل مكانه، يمنحِك  الروتين  القناع جزء من  بتلبيتها.  الذي سيقوم  الجمالّي  القناع 
نتائج طويلة األمد إذا ما أحسنِت اختياره وطّبقِته إلى جانب مستحضرات العناية بالبشرة األساسّية. هو 
ليس حاًل سحرّيًا أو نهائّيًا، بل بمثابة جرعة إضافّية من المكّونات المغّذية للبشرة التي تعّزز إشراقتها 

وصّحتها. دعي هذا التحقيق يجيب عن كّل تساؤالتِك حول األقنعة الجمالّية!

دليلِك الكامل ألقنعة البشرة!

�إعد�د: نور عرموين
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1 التي  املرّطبة  واملواّد  بالزيوت   
ّ
غني القناع  هذا 

يجعله  ا 
ّ
مم اخلاليا،  وجتّدد  بعمق  الب�رشة  تخرتق 

اجلاّفة.  اإىل  ة 
ّ
العادي للب�رشة   

ّ
املثايل املا�سك 

حم�ض  على  حتتوي  ة 
ّ
الكرميي املا�سكات  بع�ض 

اأكرث  فتبدو  الب�رشة  بنفخ  يقوم  الذي  الهيالورونيك 

التي  ة 
ّ
البحري الطحالب  م�ستخل�سات  اأو  اإ�رشاقًة، 

تعمل على �سّد الب�رشة.

 Cream
Mask

مناسب للبشرة العادّية إلى الجاّفة

منافع  فيحمل  الب�رشة،  بتربيد  القناع  هذا  يقوم 

 تدعيمه بالكوالجني وم�ساّدات 
ّ
مهدئة لها، كما يتم

يجعله  ا 
ّ
مم وتنع�سها،  الب�رشة  تغّذي  التي  االأك�سدة 

 ملّد الب�رشة اجلاّفة باملياه التي 
ّ
امل�ستح�رش املثايل

ا�سة.
ّ
حتتاجها ومرّطب لطيف للب�رشة احل�س

Gel Mask
مناسب للبشرة الجاّفة والحّساسة

إْن كنِت تعانين من 
حّب الشباب، احرصي 

على اختيار قناع 
كريمّي ال يحتوي 
على نسبة عالية 

من الزيوت، كزبدة 
الشيا أو زيت جوز 

الهند التي قد تسّد 
مسام بشرتِك وتزيد 
التهابات الجلد في 

هذه الحالة.

2 ماسك مهّدئ، 
مرّطب ومبّرد 
للبشرة، مثالّي 

لالستخدام بعد 
تعّرض البشرة 
للحروق نتيجة 

أشّعة الشمس 
أو بعد القيام بأّي 

عملّية تجميل!

:Tip

:Tip

 PETER THOMAS ROTH
 Cucumber Gel Mask Extreme

Detoxifying Hydrator

 TATA HARPER
Clarifying Mask

 GUERLAIN Orchidée
Impériale The Mask

 CHANEL
 Masque Déstressant

Pureté

 GUERLAIN
 Abeille Royale Repairing

Honey Gel Mask

 PAULA'S
 CHOICE

 Pore Clarifying
 Charcoal Gel

Mask

Miranda KerrLily Aldridge Kaia Gerber
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عن  �لناجت  �لب�رصة  ملعان  من  تعانني  كنِت  �إْن 

�خليار  هو  �لطني  ما�سك  ة، 
ّ
�لدهني �لإفر�ز�ت 

�لقناع على  �لأف�سل حلّل هذه �مل�سكلة. يعمل هذ� 

من  �لب�رصة   
ّ
م�سام وحترير  �لزيوت  �مت�سا�ص 

�ل�سموم. هناك �أنو�ع خمتلفة من �لطني �لتي تعمل 

�أن تقومي  كّل منها لتحقيق هدف خمتلف ويجب 

نذكر  ب�رصتِك،  ة 
ّ
ح�سا�سي درجة  ح�سب  باختيارها 

و�لطني   ،
ّ

�لوردي �لطني   ،Rhassoul طني  منها 

�لأخ�رص �أو �لبنتونيت. 

 Clay Mask
مناسب للبشرة العادّية 

إلى الدهنّية

وي�سبح  �لب�رصة  على  يثبت  �لقناع  هذ�  تطبيق  عند 

من  رقيقة  طبقة  معه  يزيل  �إز�لته،  وعند  جامد�ً، 

خاليا �جللد �مليتة و�لأو�ساخ �ملرت�كمة على �لوجه، 

فيرتك ب�رصتِك ناعمة وم�رصقة. هذ� �ملا�سك ل يتغلغل 

�إذ� كنِت تبحثني عن طريقة  لذ�،  �لب�رصة،  عميقًا يف 

�إىل  �أن تلجئي  �لأف�سل  �ل�سود�ء، من  �لروؤو�ص  لإز�لة 

يحوي   Peel-Off ما�سك  �ختاري   .BHA مق�رّص 

قد  �لتي   Polyvinylلـ� ماّدة  من  قليلة  ن�سبة  على 

ب جفاف �أو �حمر�ر �لب�رصة.
ّ
ت�سب

 Peel-off
Mask

مناسب للبشرة العادّية، 
4الدهنّية والجاّفة 

أقنعة الطين قد تتسّبب 
بجفاف البشرة أحيانًا، 

مّما يسّبب االحمرار 
والتهاب البشرة. لتفادي 

ذلك، ننصحِك بمزج 
قناع الطين مع جيل 

األلوي فيرا العضوّي قبل 
تطبيقه على وجهِك، 
كما أّن هذه الخطوة 
ستسّهل خلط القناع 

وعملّية إزالته عن الوجه. 

الطين األحمر مرّكز بأكسيد 
الحديد الذي يساعد البشرة 

على زيادة إنتاج الخاليا، 
مّما يؤّخر ظهور عالمات 

الشيخوخة. لنتيجة أفضل، 
ننصحِك بتطبيقه على بشرة 

نظيفة وخالل االستحمام، 
حيث يقوم البخار بفتح 

المساّم، فيتغلغل القناع 
داخلها بشكٍل أفضل.

3:Tip

:Tip

 DIOR
 Hydra Life Pores Away

Pink Clay Mask

 SHISEIDO
 Waso Purifying Peel

off  Mask

 LANCER
 Clarifying Detox Mask with

Green Tea + 3% Sulfur

 CHARLOTTE
 TILBURY

 Goddess Skin
Clay Mask

 LANCÔME
 Masque Pure

Empreinte

Diane Kruger

Pink
 Vanessa
Hudgens

Chrissy Teigen

Khloé Kardashian
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 VICHY
 Clarifying Charcoal

Mask

�لب�رصة  مل�ساكل  ًا 
ّ
رئي�سي �سببًا  �ليوم  بات  �لتلوث 

�مل�سام  د�خل  ترت�كم  �لتي  ثات 
ّ
فامللو و�سحوبها، 

 
ّ
ت�سّدها، ما ينتج عن ذلك �سو�ئب، روؤو�ص �سود�ء، حب

�لن�سط،  �لفحم  على  �حتو�ئه  بف�سل  و�حمر�ر.  �سباب 

من  �لوجه  لب�رصة  �سامل  بتطهري  �لقناع  هذ�  يقوم 

ويجّفف  �مل�سام  �أعماق  من  �ل�سموم  يزيل  �لبكترييا، 

ة.  
ّ
ة، فتعود �لب�رصة م�رصقة ونقي

ّ
�لإفر�ز�ت �لدهني

 Charcoal
 Mask

مناسب للبشرة العادّية 
والدهنّية

5

6

ال تغسلي وجهِك 
وبداًل من ذلك، 

اختمي الخطوات 
بمرّطبِك المفّضل 

الذي يجب أن 
تطبقيه مباشرة بعد 

استخدام الماسك 
الورقّي.

ماذا عن القناع الورقّي للعينين؟
ل تطبيق �أقنعة �لعينني بطريقة منتظمة  يف�سّ

 بهذه �ملنطقة 
ّ

�إىل جانب روتني عناية خا�ص

من �لوجه. من �ملنافع �لتي �ستح�سلني عليها 

عند �للتز�م بتطبيق �لقناع �لورقي للعنني 

ب�سكٍل دوري:

•�سّد حميط �لعينني و�خلطوط �لرفيعة
•�لتخّل�ص من �لنتفاخ

•تخفيف ظهور عالمات �لتعب
•تقليل ظهور �لهالت �ل�سود�ء

•ترطيب �لب�رصة

:Tip

 SK-II Pitera Facial
Treatment Mask

 SHISEIDO
 Benefiance Pure Retinol

 Intensive Revitalizing
Face Mask

 BOSCIA
 Luminizing Black

Mask

 BIORÉ
 Charcoal Self
 Heating One
Minute  Mask

Sharon StoneJanuary JonesKaia Gerberو Cindy Crawford

 ESTÉE
 LAUDER
 Advanced

 Night Repair
 Concentrated
 Recovery Eye

Mask

�ملا�سك  يعّد  ة، 
ّ
�جلمالي �لأقنعة  �أنو�ع  كّل  بني  من 

عًا، �إْذ �إّن هذ� �لقناع منا�سب لكّل 
ّ
 �لأكرث تنو

ّ
�لورقي

بح�سب  ة 
ّ
جلدي م�سكلة   

ّ
�أي ويعالج  �لب�رصة  من  نوع 

�سنو�ت  ب�سع  منذ  �مل�ستح�رص  هذ�  ��ستهر  تركيبته. 

�سائعًا  كان  حيث  ة، 
ّ
�جلنوبي كوريا  من  وم�سدره 

ل�سنو�ٍت كثرية قبل ذلك. ين�سح خب�ء �جللد بتطبيق 

�سي�ساعده  لأّنه   ،
ّ
�لورقي �لقناع  تطبيق  قبل  �سريوم 

هو  ذلك،  عن  ف�ساًل  �لب�رصة.  �أعماق  �إىل  بالو�سول 

�سهل �لتطبيق، متوّفر باأ�سعار خمتلفة يف �لأ�سو�ق.

Sheet Mask
مناسب لكّل أنواع البشرة
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مع  خلطها   
ّ
يتم بودرة  عن  كناية  ة 

ّ
�ملطاطي �لأقنعة 

ل �إىل ما�سك �سبيه 
ّ
�ملياه وتطبيقها على �لوجه، فتتحو

ا 
ّ
مم �لوجه،  جتاعيد  وكل   

ّ
�مل�سام ميالأ  باجليالتني 

تتبّخر.  �أن  دون  من  �جللد  باخرت�ق  نات 
ّ
للمكو ي�سمح 

ة جتمع 
ّ
 �سنع هذ� �لقناع من �أع�ساٍب بحري

ّ
غالبًا ما يتم

�إ�رص�قة  تعزيز  �لكولجني،  زيادة  منها  خمتلفة،  فو�ئد 

ينا�سب  م�ستح�رص  �لب�رصة.  من  �ل�سموم  و�إز�لة  �لوجه 

�لب�رصة  على  لطيف  لأّنه  ا�سة، 
ّ
�حل�س �لب�رصة  �ساحبات 

ناته و�أثناء �إز�لته.
ّ
مبكو

Rubber Mask
مناسب للبشرة العادّية والحّساسة

مع  تتفاعل  بطريقة  �لأقنعة  هذه  �بتكار   
ّ
يتم

�سغرية  فّقاعات  يخلق  ا 
ّ
مم �لهو�ء،  يف  �لأوك�سجني 

�أعماق  نحو  �لقناع  يف  ة 
ّ
�لرئي�سي نات 

ّ
�ملكو تدفع 

�لب�رصة  تنظيف  على  ي�ساعد  �لأمر  هذ�  �لب�رصة. 

يعالج  باخت�سار  �أي  بعمق،  �لأو�ساخ  من  وتنقيتها 

ث �لب�رصة ف�ساًل عن ترطيبها وجعلها م�رصقة.
ّ
تلو

 Bubble Mask
8مناسب لكّل أنواع البشرة

7  BLISS Fabulous
 Skin-Reviving

Rubberizing Mask SARAH CHAPMAN
 Skinesis 3D Moisture

Infusion

 VELVETIAN
 Carbonated Bubble

Clay Mask

 PETER THOMAS
 ROTH Water Drench

Hyaluronic Micro-
Bubbling Cloud Mask

 CLINIQUE
 Pep-Start Double Bubble

Purifying Mask

Lucy Hale

Eva Longoria
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�أو  �ألفا  �أحما�ص  من   �لب�رصة  تق�سري  �أقنعة  ن 
ّ
تتكو

تعمل  �لتي   )BHAو  AHA( هيدروك�سي  بيتا 

�إنزميات  ومن  و�إز�لتها،  �مليتة  �خلاليا  تك�سري  على 

ا 
ّ
مم �لب�رصة،  لتفتيح  قدر�ت  متلك  �لتي  �لفاكهة 

ًا.
ّ
يجعلها متوّهجة طبيعي

 Exfoliating
 Mask

مناسب لمعظم أنواع البشرة 
خصوصًا البشرة المختلطة

�لتطبيق،  ة 
ّ
يكمن مبد �لقناع وغريه  هذ�  ل بني 

ّ
�لأو �لفرق 

و20   15 بني  ترت�وح  ة 
ّ
ملد قينها 

ّ
تطب �لأخرى  فالأقنعة 

ليلة  ة 
ّ
تطبقينه ملد �ملا�سك  فيما هذ�  ب�رصتِك،  دقيقة على 

ونتيجة  مرّكزة  عناية  ب�رصتِك  ليمنح  م 
ّ
�سم لأّنه  كاملة، 

لوقت �أطول. حتتوي ما�سكات �لّليل عادة على مو�د مرّطبة 

ويكون  و�لريتينول،  �لهيالورونيك  حم�ص  مثل  ومغّذية، 

دون  من  بالتنّف�ص  للجلد  ت�سمح  �أّنها  �إّل  �سميكًا،  ملم�سها 

. �لطريقة �ملثلى لتطبيق هذ� �لقناع، هي قبل 
ّ
�ن�سد�د �مل�سام

تني يف �لأ�سبوع، وكخطوة �أخرية بعد �أن تكوين قد 
ّ
�لنوم مر

 للعناية بالب�رصة.
ّ
�أمتمِت كّل خطو�ت روتينِك �لليلي

 Sleeping
Mask

مناسب لمختلف أنواع البشرة

9
10

كيف تستخدمين قناع التقشير؟
قي �ملا�سك 

ّ
 طب

ّ
�بدئي بتنظيف ب�رصتِك، جّففيها، ثم

بالت�ساوي على وجهِك. دعي �لقناع على وجهِك ملّدة 10 

ة خفيفة 
ّ
 دّلكي ب�رصتِك بحركاٍت د�ئري

ّ
�إىل 15 دقيقة، ثم

ل �لّلجوء �إىل هذ� �لقناع من  قبل �إز�لته باملياه. من �ملف�سّ

ًا كحدٍّ �أق�سى!
ّ
�ت �أ�سبوعي

ّ
تني �إىل 3 مر

ّ
مر

إْن كنِت صاحبة بشرة 
حّساسة، ماسكات 

التقشير التي تحتوي على 
نسبة أعلى من إنزيمات 
الفاكهة ستشّكل خيارًا 

ألطف لبشرتِك.

:Tip

 SKINFOOD
 Black Sugar Mask

Wash Off

 REN SKINCARE
 Glycolatic Radiance

Renewal Mask

 JANUARY LABS
 Glow and Go Peel

Exfoliant

 LANCÔME
 Hydra Zen
 Anti-Stress

Serum-in-Mask

 LANEIGE
 Time Freeze
Sleeping Mask

 SHISEIDO
 White Lucent

 Overnight Cream &
Mask
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للذهب خ�سائ�ص م�ساّدة للبكترييا، كما له قدر�ت 

�سّد  ة، 
ّ
�لدموي و�لدورة  �لكولجني  �إنتاج  حتفيز  على 

بتطبيق  ن�سح 
ُ
ي  .

ّ
�مل�سام وت�سغري  ترطيبها  �لب�رصة، 

هذ� �ملا�سك بعد �لقيام بتق�سري خفيف للب�رصة، وهو 

كفيل مبّدها بالرتطيب �لكايف، لذ� ل حاجة لتطبيق 

كرمي مرّطب بعده. 

Gold Mask
11مناسب لمختلف أنواع البشرة

Winnie Harlow

Rose Byrne

Sara SampaioElsa Hosk

 PETER THOMAS
 ROTH 24K Gold

Mask

 DR.DENNIS GROSS
 SKINCARE DRx

SpectraLite FaceWare Pro

التكنولوجيا واألقنعة الجمالّية!
قناع �لـLED يعمل من خالل �نبعاث موجات 

ة بال�سوء �لأحمر و�لأزرق �لتي ت�سل �إىل 
ّ
مرئي

مرونتها،  زيادة  على  وتعمل  �لب�رصة  �أعماق 

فتقّلل وحتّد من ظهور �لتجاعيد. �ل�سوء �لأحمر 

�لد�كنة  �لبقع  ويعالج  �لكولجني  �إنتاج  يحّفز 

ة �ل�سم�ص، فيما �ل�سوء �لأزرق 
ّ
�لناجتة عن �أ�سع

 �ل�سباب 
ّ
بة لظهور حب

ّ
ي�ستهدف �لبكترييا �مل�سب

و�لندبات ويعاجلها.
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:Glycolic Acid حمض الجليكوليك أو
•يزيل �جللد �مليت وينع�ص �لب�رصة

•يرّطب خاليا �لب�رصة ب�سكٍل مكّثف
 �ل�سباب

ّ
 ومينع ظهور حب

ّ
ر �مل�سام

ّ
•يطه

•يعّزز �إنتاج �لكولجني
ن ملم�ص �لب�رصة وجتان�ص لونها

ّ
•يح�س

•ي�ساعد �جللد على �مت�سا�ص م�ستح�رص�ت 
�لعناية بالب�رصة �لأخرى

Polyvinylسائل الـ
يف  كبري  ب�سكٍل   Polyvinylلـ� �سائل  ي�ستخدم 

طبقة  تكوين  على  قدرته  �أجل  من  �لتق�سري  �أقنعة 

ا ي�سمح باإز�لة 
ّ
رقيقة من �لبال�ستيك �أعلى �جللد، مم

ن �أن يجعل 
ّ
هذه �لأقنعة ب�سهولة. ميكن لهذ� �ملكو

ة. 
ّ
�جلمالي �مل�ستح�رص�ت  يف  �سماكة  �أكرث  �لزيوت 

 قد 
ّ
ن �لكيميائي

ّ
�أن هذ� �ملكو �أن تعريف   

ّ
من �ملهم

نات 
ّ
 خلطه مبكو

ّ
ي�سبب خطر�ً على �جللد �إن مل يتم

على  تاأثريه  ل 
ّ
حتو و�إّل  �جلل�سريين  مثل  �أخرى، 

.
ّ
�جللد من مفيد �إىل م�رص

أحماض ألفا هيدروكسي )AHA( وبيتا 
هيدروكسي )BHA(، ما الفرق بينها؟

تعّرفي على أبرز المكّونات 
الخارقة في الماسكات 

الجمالّية:



مكياجي

D
O

LC
E 
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 G
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BA

N
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وتعزيز  جمالِك  عن  للّتعبير  وسيلة  سوى  المكياج  ليس 
ثقتِك بنفسِك، لكّنه يأخذ منحى أقوى مع مستحضرات 
DOLCE & GABBANA BEAUTY، التي تحتفي بسحر 
كّل  كملكة  تشعرِك  أن  هو  األساسي  وهدفها  النساء 
يوم! جزيرة صقلّية، بكل ما تحويه من فنون وألوان زاهية 
تطرحها  مكياج  مجموعة  أجدد  وراء  الوحي  مصدر  هي 
السحر  من  لمسة  وتضيف  خاّصة  بجاذبّية  لتلّفِك  الدار، 

اإليطالي إلى إطاللتِك. 

أتقني السحر 
اإليطايّل يف مكياجِك

�إعد�د: ميادة �أبوخز�م

�إعد�د: جويل �لدكا�ص

 Blush of  Roses
 Luminous Cheek

Colour

Monica Bellucci
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جانٍب  عن  يك�سف  بل  تِك، 
ّ
هوي �لد�ر  مكياج  يلغي  ل 

�لرتف  تختبين  يجعلِك  منها.   
ّ
وحقيقي جميٍل 

مع  تتناغم  مل�ساٍت  خالل  من   

ّ

�لإيطايل و�ل�سحر 

روح  نعم،  باحلياة.  مفعمة  ة 
ّ
يومي لإطاللة  ب�رصتِك، 

رق�سة  ة، 
ّ
�إيطالي مو�سيقى  �إّل  هي  ما  �ملكياج  هذ� 

و�سحكات  و�أ�سو�ت  �لكالم،  يف  جر�أة  ة، 
ّ
حيوي

ط. 
ّ
ة... روح و�سغف منطقة �لبحر �لأبي�ص �ملتو�س

ّ
عالي

�لبد�ية مع �ل�سفاه �جلّذ�بة �لتي حت�سلني عليها عند 

 The Only One Luminous Colour تطبيق 

ة 
ّ
كرميي �أو  وجريئة  جاّفة  برتكيباٍت   Lipstick

جمموعة  مع  �لإ�رص�قة  من  تها 
ّ

ح�س للب�رصة  ة. 
ّ
وغني

 Solar  
ّ

م�ستح�رصي ن 
ّ
تت�سم �لتي   Solar Glow

 Glow Ultra-Light Bronzing Powder
 Solar Glow Universal Bronzing Dropsو

�سم�ص  ي�سبه  بوهٍج  �لب�رصة  دفء  يعّزز�ن  �لّلذين 

و�خلّدين  ة 
ّ
�لطبيعي �ل�سحنة  لون  لتجميل  �إيطاليا. 

�لتالية،  �مل�ستح�رص�ت  �لد�ر  �ست 
ّ

خ�س ني، 
ّ
�لوردي

 Blush of Roses Luminous �خلدود  بودرة 

�ل�سفاه  ن 
ّ
وملو �خلدود  وبودرة   Cheek Colour

 Dolce Blush Creamy Cheek & Lip
 Dolce ة بت�سحيح �ل�سحنة

ّ
Colour و�لعلبة �خلا�س

Skin All-in-One face Palette. تعتني �أي�سًا 
ة ب�رصتِك مع كرمي �لأ�سا�ص �ملرّطب 

ّ
�ملجموعة ب�سح

  Gloriouskin Perfect Luminous Creamy
ة 

ّ
�ل�سو�ئب بلم�سٍة طبيعي Foundation �لذي يغّطي 

دانتيل أسود، نقوش برّية، 
طبعات األزهار والورود، 

رسومات فّن صقلية، منحوتات 
باروك، جميعها عناصر تزّين 

المستحضرات لتجعلها 
بالفعل قطعًا فنّية إيطالّية 

شكاًل ومضمونًا.

ة. هناك �أي�سًا �لكرمي 
ّ
ثات �خلارجي

ّ
ويحميها من �مللو

 Millennialskin On-The-Glow �ملرّطب 

ة 
ّ
ن �إ�ساءة طبيعي

ّ
Tinted Moisturizer �لذي يوؤم

ا 
ّ
�أم  .

ّ
Millennial �ل�ساب م لنمط حياة جيل 

ّ
و�مل�سم

ة 
ّ
للعينني، فعليِك ��ستخد�م �أقالم ظالل �لعيون �لكرميي

ما�سكار�  عينيِك،  �ّت�ساع  حتّدد  �لتي   Inteseyes
وتزيد  رمو�سِك  بتفرقة  تقوم  �لتي   Passioneyes
عيون  ظالل  علبة  و�أخري�ً،  وكثافتها،  �سها 

ّ
تقو من 

و�لنا�سفة  �قة 
ّ
�لب ة، 

ّ
�لرت�بي باألو�نها   Felineyes

ها�ستاق  خالل  من  نظر�تِك.  �سحر  ت�ساعف  �لتي 

ل�سفري�تها من  �ساحق  BEAQUEEN# وبظهوٍر 
�حلملة  �لد�ر  �أطلقت  ات، 

ّ
و�جلن�سي �لأعمار  خمتلف 

ة ملجموعة �ملكياج �جلديدة:
ّ
ة �لعاملي

ّ
�لإعالني

Bianca Balti ،Joony Kim ،Chiara Scelsi
Catherine Loewe ،Monica Bellucci
 Lily Jean Harvey ،Manuela Sanchez

وGiulia Maenza، ميّثلن كّل ن�ساء �لعامل.

 The Only One
 Luminous Colour
 Lipstick in Angelic

Pink
 Solar Glow
 Ultra-Light

  Bronzing Powder
in Desert

Felineyes
 Intense Eyeshadow
Quad in Passionate

Dahlia

Bianca BaltiChiara Scelsi
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الجل يعود ليزّين 
تسريحاتِك!

 2020 ات �لعرو�ص لربيع 
ّ

نظرة �رصيعة على من�س

هو  �جلل  �أّن  لِك  توؤّكد  موؤّخر�ً،  �لنجمات  و�سور 

�لإطاللة  وحليف  �ملو�سم  هذ�   
ّ
�أ�سا�سي م�ستح�رص 

تطبيق  عند  ��ستخد�مه  رِت 
ّ
قر �سو�ء  ة! 

ّ
�لع�رصي

�إىل  �لّلمعان  لإ�سافة  �أو  �حل�سان  ذيل  ت�رصيحة 

�ل�سعري�ت  ل�سبط  بب�ساطة  �أو  �لكعكة  ت�رصيحة 

�لتي  �لوحيدة  �لقاعدة  وجهِك...  على  �ملتطايرة 

عليِك �ّتباعها �لآن، �ملزيد و�ملزيد من �جلل!

�إعد�د: نور عرموين  FORM
Sculpt. Curl Gel
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•اخلطوة الأوىل: ابدئي بتبليل �شعرِك، 
اإذا كان جاّفًا.

قي مقداراً كافيًا 
ّ
•اخلطوة الثانية: طب

من اجلل على جذور �شعرِك.

•اخلطوة الثالثة: م�ّشطي �شعرِك 
با�شتخدام الفر�شاة اأو امل�شط اإىل 

اخللف اأو اإىل اجلانب، بح�شب 

الت�رسيحة التي ترغبني بتحقيقها. 

•اخلطوة الرابعة: ا�شتخدمي رذاذاً 
لتعزيز ملعان ال�شعر.

•اخلطوة اخلام�سة: اأخرياً، ا�شتخدمي 
ت لل�شعر للحفاظ على 

ّ
الرذاذ املثب

ة لأطول وقٍت ممكن!
ّ
ت�رسيحتِك املثالي

خطوات الحصول 
على تسريحة الشعر 

المبّلل بالجل:

ت�شتخدمينه  م�شتح�رساً  اجلل  يكون  ل  قد 

لي�شبح  ال�شتعمالت،  متعّدد  اأّنه  اإّل  ًا، 
ّ
يومي

قتِه 
ّ
طب ما  اإذا  ة 

ّ
املثالي للت�رسيحة  �شالحِك 

اجلل  تطبيق  ميكنِك  ال�شحيحة.  بالطريقة 

على  ال�شعر الرطب، فيبدو اأكرث ملعانًا اأو على 

التي  الت�رسيحة  بح�شب  وذلك  اجلاف،  ال�شعر 

ترغبني يف حتقيقها.

ال�شعر  ت�رسيحة  اعتمدي  جريئة،  لإطاللة 

ا اإذا كنِت 
ّ
املبّلل باجلل واملم�ّشط اإىل اخللف، اأم

قة، 
ّ
ة ومنم

ّ
تطمحني للظهور باإطاللة اأكرث اأنثوي

اأو   
ّ
اجلانبي بالفرق  الت�رسيحة  اعتمدي 

د، 
ّ
. اإْن كنِت من �شاحبات ال�شعر املجع

ّ
الو�شطي

لنوع  �ص 
ّ

املخ�ش اجلل  با�شتخدام  نن�شحِك 

اأف�شل.  بطريقة  اخل�شالت  يحّدد  الذي  �شعرِك 

وا�شتخدمي  ال�شعر  فر�شاة  عن  اأي�شًا  ابتعدي 

اأ�شابعِك لتحقيق ت�رسيحتِك املبّللة.

Zendaya

Kaia Gerber

Hailey Bieber

 TRESEMMÉ
 Tres Two Strong Hold

Hair Gel

 BIOSILK
 Silk Therapy Glazing

Gel

 BUMBLE AND
BUMBLE Sumogel

Joey King دانة الطوير�ص

ابعدي يدِك 10 
سنتيمترات عن رأسِك 
عند استخدام الرذاذ 

المثّبت للشعر، واحرصي 
على تطبيقه قبل أن 

يجّف الجل.

Tip:
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بشرة أجمل كّل صباح!

اإعداد: جويل الدكا�ص

كّل ما تنّفسِت بشكٍل سليم، دخلت كمّية أكبر من األوكسجين إلى جسمِك وأنعشت خاليا بشرتِك. 
 Cell Respiration الخاليا  تنّفس  تقنّية  تطوير  على   GUERLAIN دار  عملت  المعادلة،  هذه  على  بناًء 
 Orchidée Impériale Night Ritual Technology في مستحضراتها، وآخر ما قامت بتطويره، هو ديو 
تدليك  وأداة  مبتكر  سيروم  مستحضر  ويجمع  التجاعيد،  لمحاربة  جمالّي  روتيٍن  أفضل  يشّكل  الذي 

الوجه L-Roller. النتيجة: بشرة نضرة ومشرقة وكأّنِك حصلِت على ساعات نوٍم إضافّية!
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املرتبطة  التجاعيد  تزايد  م�شكلة  عن  �شابقًا  �شمعِت  هل 

تتوّقف  الّليل،  يف  النوم  خالل  حقيقة.  هي  نعم،  بالّليل؟ 

بالتايل  فتنق�ص  ال، 
ّ
فع ب�شكٍل  العمل  عن  الب�رسة  خاليا 

ن�شبة  يف  النخفا�ص  هذا  اإليها.  الأوك�شجني  تدّفق  ن�شبة 

الأوك�شجني، هو امل�شوؤول املبا�رس عن جعل الب�رسة �شعيفة 

وغري قادرة على مقاومة ظهور التجاعيد. ل نن�شى اأي�شًا اأّنه 

خالل النوم، ي�شغط الوجه ب�شكل كبري على الو�شادة، وذلك 

طاقتها،  الب�رسة  تفقد  النهاية،  يف  ة. 
ّ
الدموي الدورة  يعيق 

وتبدو  متجان�ص،  غري  لونها  ي�شبح  واإ�رساقتها،  تها 
ّ
حيوي

 Orchidée Impériale م�شتح�رس  ابتكار  مّت  منتفخة. 

Sleeping Serum حلّل هذه امل�شكلة حتديداً. فهو ال�شريوم 
الّليل من خالل حماربة  تتنّف�ص يف  اخلاليا  �شيجعل  الذي 

ة لدى 
ّ
ة ح�رسي

ّ
ة الأوك�شجني. يعمل بح�شب تقني

ّ
نق�ص كمي

تركيبة  عرب  دة 
ّ
املتج�ش  Night Cell Respiration الدار 

زهرة  بطلتها  ة، 
ّ
نباتي ناٍت 

ّ
مكو من  م�شنوعة  متجان�شة 

الأوركيد، تت�شاعد وتتكافاأ مع بع�شها ملّد الب�رسة بالراحة. 

ومل�شاعفة  النوم،  قبل  ًا 
ّ
يومي ال�شريوم  هذا  تطبيق  يجب 

اأداة  بوا�شطة  وجهِك  ب�رسة  تدليك  �شوى  عليِك  ما  ته، 
ّ
فعالي

الب�رسة لياًل،  ي�شًا ل�شّد 
ّ

التي مّت ت�شميمها خ�ش  L-Roller
�شباحًا.  ا�شتخدامها  عند  الب�رسة  بتملي�ص  تقوم  اأّنها  كما 

تن�شاب  مرنتني  كرتني  من  ة 
ّ
اجلمالي الأداة  هذه  تتاأّلف 

. التزمي بهذا الروتني اجلمايّل، 
ّ

بتناغٍم مع النظام اللمفاوي

ٍة خالل الّليل، فتبدو عليها 
ّ
كي تدعي ب�رستِك تتنّف�ص بحري

عالمات الإ�رساقة اأكرث واأكرث، مع كّل �شباٍح جديد.

اأداة تدليك الوجه 

L-Roller

 Orchidée م�شتح�رس

 Impériale Sleeping
Serum
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لوحات اآليشادو 
األجمل!

هو  ما  كّل  اإليِك  م 
ّ
لتقد  

ّ
م�شتمر �شباق  يف  اجلمال  دور 

اأف�شل. بني لوحات ظالل العيون الكثرية املتوّفرة حاليًا، 

من  ة 
ّ
حيوي اأكرث  جات 

ّ
التدر ينا�شبِك؟  ما  تختارين  كيف 

كنِت  �شواء  ومبتكرة...  اقة 
ّ
بر وامل�شتح�رسات  قبل،  ذي 

تلك  اأو  ة 
ّ
احليادي بالألوان  عينيِك  ني 

ّ
تزي اأن  لني  تف�شّ

العيون  اأجدد لوحات ظالل  لِك  والاّلمعة، جمعنا  ة 
ّ
القوي

التي مّت اإطالقها موؤّخراً لن�شاعدِك يف اختيار ما ينا�شبِك.

اإعداد: نور عرموين

BEST 
OF

 URBAN DECAY
 Naked Honey
EyeShadow Palette

 TOM FORD
 Gold Deco Eye
 Quad Eyeshadow
Palette

 ANASTASIA
 BEVERLY HILLS
Amrezy Palette
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 CHARLOTTE TILBURY
 Charlotte Darling Easy
Eye Palette

 NARS
 Afterglow
 Eyeshadow
Palette

 TARTE COSMETICS
 Lele Pons x Trate Eye
& Cheek Palette

 FENTY BEAUTY
 Snap Shadows
 Mix & Match
 Eyeshadow Palette
in True Neutrals

 PAT MCGRATH LABS Blitz
Astral Quad Eyeshadow Palette
in Iconic Illumination

 SEPHORA COLLECTION
Sephora Pro Warm Palette
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الوقت أسرع منِك! تلك التجاعيد والترّهالت التي تتكاثر يومًا بعد يوم تفاجئِك كّل مّرة تقفين 
تدوم  عالجات  إيجاد  وتتمّنين  الجراحّية،  العملّيات  من  تخافين  كنِت  إْن  المرآة.  أمام  فيها 
نتيجتها لفترٍة أطول من حقن البوتوكس، فعالجا Kybella وUltherapy في السنوات األخيرة 

ليحّققا أمنيتِك، األّول لحلّ مشكلة الذقن المزدوج والثاني للتخّلص من التجاعيد.

وداعًا لترّهل البشرة!

اإعداد: جويل الدكا�ص

بشرتي

Kybella: حمض الديوكسيكوليك 
يذيب الدهون

ة الدهون من خالل حقن 
ّ
ة غري اجلراحي

ّ
ت�شتهدف هذه التقني

 
ّ
طبيعي ب�شكٍل  اجل�شم  ينتجه  حم�ص  وهو  الديوك�شيكوليك، 

الدهون  م�شكلة  حلّل  ُت�شتخدم  الدهون.  بامت�شا�ص  ويقوم 

عرف بالذقن املزدوج. 
ُ
ي اأو ما  الذقن،  املتكّد�شة عند منطقة 

ال�شخ�ص  ي�شاألِك  اأن  يجب  العالج،  لهذا  خ�شوعِك  قبل 

اإىل  �شابقًا  اإذا كنِت خ�شعِت   ،
ّ
الطبي لِك 

ّ
�شج �ص عن 

ّ
املتخ�ش

ة، بهدف 
ّ
حقن، اإذا كنِت حامل، اأو اإذا كنِت تعانني من ح�شا�شي

التاأّكد من اأّن ج�شمِك لن يتاأّثر �شلبًا. عليِك اأنِت اأي�شًا الّلجوء 

الديوك�شيكوليك  حم�ص  لأّن  به،  موثوق  جتميل  مركز  اإىل 

على  بالق�شاء  قيامه  اأثناء  اأخرى  خاليا  يقتل  اأن  ميكن 

ة عالية. يف تفا�شيل العالج، 
ّ
الدهون، فالأمر يتطّلب احرتافي

بداية، ي�شع املعالج عالمات على الذقن، حيث تكون الدهون 

 اأو بو�شع كي�ص ثلج 
ّ
ظاهرة. بعد ذلك يقوم بتخديٍر مو�شعي

 30  ،20 بني  ما  بحقن  يقوم   
ّ
ثم والنزعاج،  الأمل  لتخفيف 

الديوك�شيكوليك  حم�ص  من  الذقن  حتت  حقنة   50 وحتى 

ة 
ّ
الذي �شيعمل يف الأ�شابيع القادمة على قتل اخلاليا الدهني

 ،Kybella 6 جل�شات  اإىل  يف هذه املنطقة. ميكن اخل�شوع 

يف�شل كّل واحدة منها �شهر واحد على الأقّل، وذلك يختلف 

النتائج  اإىل  للو�شول  وحاجاتها  دة 
ّ
�شي كّل  حالة  بح�شب 

على  حتافظي  اأن  يجب  العالج،  فخالل  انتبهي،  ة. 
ّ
املثالي

ة 
ّ
فعالي تتاأّثر  ل  كي  زائدة  كيلوغرامات  تك�شبي  ول  وزنِك 

احلقن. تكون نتيجته بالإجمال دائمة، من دون احلاجة اإىل 

ة من اإعادة تخزين 
ّ
ة، لأّنه مينع اخلاليا الدهني

ّ
حقٍن اإ�شافي

الدهون. اإحمرار، �شعوبة يف البلع، اأمل، هي بع�ص من الآثار 

ة التي غالبًا ما تدوم لأ�شبوعني تقريبًا.
ّ
اجلانبي

Info
6 جلسات Kybella كانت 

ضرورّية في %59 من 
الحاالت، لكّن النتيجة 

تكون دائمة! 

استخدمي مكّعبات الثلج 
لمعالجة التوّرم الناتج عن الُحقن

 SUPVOX
 Cool Roller

 Ball Magic Ice
Facial Massager

ّة 
Khloé Kardashian خ�شعت لهذه التقني

ت عن ر�شاها عن النتيجة ّ
وعرب
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Info
تظهر النتيجة المثالّية 

 Ultherapy والنهائّية لعالج
بعد شهرين أو ثالثة، يكون 

حينها تنشيط الكوالجين قد 
تحّقق بشكٍل كامل. تدوم 
هذه النتيجة لسنتين تقريبًا.

Jennifer Aniston

Courteney Cox

Ultherapy: موجات فوق الصوتّية 
تحّفز الكوالجين

وحقن  ة 
ّ
ال�شوتي فوق  ما  املوجات  بني  يجمع  عالج  هو 

حم�ص الهيالورونيك لتجديد الب�رسة والتخّل�ص من التجاعيد 

واحلاجبني.  العينني  حميط  الرقبة،  الوجه،  على  الظاهرة 

ا�شتخدام  ة تقوم على 
ّ
الأوىل، هي تقني اإىل مرحلتني:  ينق�شم 

 
ّ
ل�شد اًل 

ّ
فع عالجًا  توّفر  التي  ة 

ّ
ال�شوتي فوق  ما  املوجات 

ا املرحلة الثانية، فهي كناية عن �شل�شلة من حقن 
ّ
الوجه، اأم

غري  عالج  هو  البوتولينوم.  وتوك�شني  الهيالورونيك  حم�ص 

، ل يوؤّثر على �شطح الب�رسة، بل تخرتق املوجات ما 
ّ
جراحي

 �رسر، وتعمل 
ّ

ة حاجز الب�رسة من دون اإحداث اأي
ّ
فوق ال�شوتي

النتيجة:  الكولجني.  اإنتاج  فتحّفز  الأن�شجة،  ت�شخني  على 

الب�رسة  وت�شبح  اأو�شع،  النظرة  فتبدو  احلاجب،  طرف  رفع 
ُ
ي

ل 
ّ
وحتم بال�شرب  التحّلي  عليِك  لكن   .

ّ
طبيعي ب�شكٍل  م�شدودة 

ة! عالج العينني، مثاًل ل ي�شتغرق 
ّ
الأمل الناجم عن هذه التقني

ا 
ّ
اأم لفرتة...  �شريافقِك  بالأمل  ال�شعور  لكّن  دقائق،   10 �شوى 

ة، 
ّ
حات جلدي

ّ
ة، فقد تظهر تقر

ّ
التاأثريات اجلانبي  

ّ
فيما يخ�ص

احمرار، وبع�ص البقع الزرقاء )يف حالت نادرة(. الهدف هو 

من  ال�شن.  يف  م 
ّ
التقد مع  فة 

ّ
جمو ت�شبح  التي  املنطقة  ملء 

ة اأّن نتائجه تدوم 
ّ
ميزات العالج باملوجات ما فوق ال�شوتي

 من اإجرائها كّل 6 اأ�شهر. 
ّ
ا احلقن الأخرى، فال بد

ّ
طوياًل، اأم

نجمات جّربن هذه التقنّية
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عالمي

منزلِك يجب أن يعكس شخصّيتِك من دون أن يفقد الّلمسة العصرّية. 
مع بداية العام الجديد قد ترغبين بأن يعكس ديكور منزلِك روحًا من 
التجّدد. األمر ليس صعبًا وأنِت ال تحتاجين إلى تغييراِت جذرّية، بل إلى 
إدخال تعديالٍت بسيطة وذكّية كفيلة بإحداث فرق كبير وجعل منزلِك 
مساحة مليئة بالحّيوّية. دعينا نساعدِك في هذا التحقيق من خالل 
بعض الخطوات التي سنقترحها عليِك، وأراء الخبراء في هذا المجال!

اإعداد: جووي غ�شطني – ميالين مطر

تغييرات بسيطة ستمنح منزلِك 
لمسة متجّددة يف العام 2020
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Dori Hitti
@dorihittiarchitects

•الأ�سلوب املينيمايل: ل ميكنِك اأن تخطئي اإذا ما 
ة وتذّكري 

ّ
اخرتِت هذا الأ�شلوب... الب�شاطة اأ�شا�شي

!"Less is More" دومًا

جعل  اأردِت  اإذا  خيارِك  فلتكن  الفاحتة:  •الألوان 
ة.

ّ
م�شاحة الغرفة تبدو اأو�شع واأكرث حيوي

زة هي متنح 
ّ
اأنها اإ�شافة ممي •املرايا: ف�شاًل عن 

قة.
ّ
عمقًا وو�شعًا اأكرب للغرف اأو امل�شاحات ال�شي

الأ�سلية ولي�س ن�سخة عنها:  املواد  •ا�ستخدمي 
يف   

ّ
الأ�شلي الرخام  اختاري  املثال  �شبيل  على 

.
ّ
الديكور بدًل من اأوراق اجلدران بتاأثرٍي رخامي

البلوط  خ�سب  مع  الأبي�س  الرخام  •ادجمي 
د بال�شيحات!

ّ
ة ل تتقي

ّ
ة كال�شيكي

ّ
الفاحت: خطو

هذه  عادت   :Chevron اأو  �سيفرون  •باركيه 
ن اأر�شية منزلِك باأ�شكالها 

ّ
ال�شيحة من جديد لتزي

جة ومتنحه مل�شة اأنيقة. 
ّ
املتعر

وامل�شاحة  املنزل  تغمر  ال�سّفافة:  •ال�ستائر 
ة بالدفء.

ّ
الداخلي
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Sereen Hassanieh
@interiors.by.sereen

 :Statement Piece اأو  بارزة  قطعًا  •اختاري 
اخلطوة �شتجعل منزلِك يبدو ممتعًا للنظر.

امل�شاحات  اخلزائن:  داخل  خمفّية  بعنا�رص  •املطبخ 
ة، 

ّ
ذكي بطرق  مة 

ّ
م�شم باتت  الّتخزين  واأماكن  تتقّل�ص 

 اأكرث رواجًا. 
ّ
هذا ما جعل املطابخ بالأ�شلوب املينيمايل

ني منزلِك بالفنون، خ�شو�شًا تلك 
ّ
: زي

ّ
التجريدي •الفّن 

التي حتمل رموزاً مبّطنة واملر�شومة بفر�شاة.

•اللّون الأ�سود: عادت هذه ال�شيحة من جديد ولن تزول 
ة. 

ّ
ة احليادي

ّ
جات الرمادي

ّ
قريبًا، واأتت لتحّل مكان التدر

هذا ي�شمل اجلدران، املفرو�شات، الطبعات... 

ة 
ّ
•الأرائك املنحنية: الأريكة املنحنية تعود للربوز بقو

ًا. اختاري اأريكة بهذا ال�شكل وم�شنوعة من قما�ص 
ّ
حالي

ز منزلِك حتى ولو كان 
ّ
املخمل لتكون قطعة بارزة متي

اأ�شلوبه ب�شيطًا للغاية.

، وحل�شن 
ّ

ل لدي •قما�س املخمل: هذا القما�ص هو املف�شّ
احلّظ هو من بني الأكرث رواجًا يف العام 2020! 

•النحا�س: ل يزال هذا املعدن رائجًا وميكن جمعه مع 
على  اأي 

ّ
لذا جتر ومواّد كثرية،  املرايا  اخل�شب،  الرخام، 

جعله جزءاً من ديكور منزلِك.
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البيوفيليا والنباتات الطبيعّية
 
ّ
يهتم بات  القطاعات  من  كغريه  الديكور  عامل 

من  اأكرثي  بالطبيعة.  والّت�شال  ال�شتدامة  مببداأ 

اأجواء من  لتعك�شي  ة يف منزلِك 
ّ
الطبيعي النباتات 

ال�شالم والراحة، كما نن�شحِك بالّلجوء اإىل الأقم�شة 

ة والت�شاميم املتعّددة ال�شتخدامات...
ّ
الع�شوي

أرضية كسر الرخام
فقط  لي�ص  لتحتّل  للرواج  عادت  ال�شيحة  هذه 

اأنواع  اجلدران وخمتلف  اأي�شًا  بل  منزلِك،  ة 
ّ
اأر�شي

دي 
ّ
الأك�ش�شوارات. جّددي بها منزلِك الآن ول تتقي

باختيار  نن�شحِك  بل   ،
ّ
الكال�شيكي الرخام  بك�رس 

غرف  �شتمنح  التي  الأحجار  من  ة 
ّ
حيوي جات 

ّ
تدر

زة.
ّ
املنزل مل�شة ممي

@decor

@graygardensplantstudio

It a Casa

األبواب بألواٍن داكنة
ة بلوٍن داكن ي�شيف الدفء 

ّ
طالء الأبواب الداخلي

ل 
ّ
فيتحو ة، 

ّ
�شخ�شي بلم�شة  زها 

ّ
وميي الغرفة  اإىل 

. ل تخايف من اختيار 
ّ
الباب بذلك اإىل عن�رس فني

 .
ّ

جات داكنة للغاية، كالأ�شود اأو الرمادي
ّ
تدر

Luxe Magazine
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ألواٌن حيوّية مرحة
ة 

ّ
األواٍن �شارخة بخجل على م�شاحات حيادي اإدخال  ل نق�شد بذلك 

ني بها خمتلف 
ّ
الّلون اأو بي�شاء، بل اختيار األواٍن ونقو�ص جريئة لتزي

الأزرق...  الأ�شفر،  دي، 
ّ
الزمر كالأخ�رس  ًا، 

ّ
�شوي قيها 

ّ
وتن�ش الغرف 

ة اإىل اأجواء منزلِك!
ّ
ة والإيجابي

ّ
فت�شيفني بذلك جرعة من احليوي

مساحة متعّددة الوظائف
لي�ص  الوظائف  متعّددة  وجعلها  امل�شاحات  دمج 

بي 
ّ
ة ومثمرة. جر

ّ
د �شيحة ديكور، بل خطوة عملي

ّ
جمر

�شة للعمل، لأّن 
ّ

مزج خزانة املالب�ص مع غرفة خم�ش

كال امل�شاحتني تختفيان يف غرفة واحدة وراء باب 

مقفل عندما ل تكونان قيد ال�شتخدام!

My house Idea

Home Adore

Elle Decoration UK

Vogue Living

جدران بلوٍن واحد
وحتى  اجلدران  جميع  طالء  فاإّن  الديكور،  خرباء  بح�شب 

النظر  بغ�ّص  اأناقة  اأكرث  املنزل  واحٍد يجعل  بلوٍن  ال�شقف 

عن الأثاث كما يجعل الغرفة تبدو اأو�شع ومريحة للنظر. 
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تلّذذي بأطباق المطبخ 
المتوّسطي يف بحر دبي!
ندعوِك  نحن  ها  جديدة،  مطاعم  جتربة  دائمًا  تريدين  دبي،  يف 

ة 
ّ
لع�شاٍء اأو غذاٍء على منت �شفينة Queen Elizabeth 2 التاريخي

مطعم  اإىل  حتديداً  باليخوت!   
ّ

اخلا�ص را�شد  ميناء  يف  تر�شو  التي 

حيث   ،2019 العام  اأواخر  يف  افتتاحه  مّت  الذي   The Pavilion
�شت�شتمتعني باأجواء Al Fresco Mediterranean، اأي لّذة تناول 

الطعام يف الهواء الّطلق! حتى ولو كنِت بعيدة عنه، فاأنِت �شت�شعرين 

قني اأطباقه املوّقعة حتديداً 
ّ
ط، وتتذو

ّ
ة البحر الأبي�ص املتو�ش

ّ
بحيوي

لدى  ال�شهري  الطبق  بتجربة  نن�شحِك  اإيجة.  بحر  مطبخ  باأ�شلوب 

ماأكولت  يحمل  الذي   Thalassina Sta Karvouna املطعم 

ق اأجبان من طبق 
ّ
ة طازجة. لكن قبل ذلك، ابدئي وجبتِك بتذو

ّ
بحري

اإىل  املطعم.  به  �ص 
ّ

يتخ�ش الذي   Greek Charcuterie Board
ة 

ّ
التقليدي الطريقة  على  املخبوزة  البيتزا  طلب  ميكنِك  ذلك،  جانب 

 Rigatoni مثل ،Al Dente بفرن احلجر ال�شاخن، اأو اأطباق البا�شتا

ة 
ّ
ا اإذا كنِت تّتبعني حمي

ّ
Al Buffalo اأو Seafood Linguini . اأم

ة، �شتجدين 
ّ
ة، ول تريدين اكت�شاب الكثري من ال�شعرات احلراري

ّ
غذائي

...Mista ،Greca ،Libanesa خيارات عديدة من ال�شلطة، مثل

لِك  م 
ّ
يقد  .

ّ
اليوناين املذاق  اأي�شًا من وحي  حان وقت احللوى! وهي 

كيك    ،Rose Rice بودينغ   ،Greek Custard بودينغ  املطعم 

البحر  اأطباق  األّذ  املثايّل:  املزيج  اإّنه   ...Greek Orange Filo
ط، ومنظر امليناء والبحر!

ّ
الأبي�ص املتو�ش

اإعداد: جويل الدكا�ص

 Queen Elizabeth 2 منذ اإن�شائها يف العام 1967، قامت �شفينة

بـ1400 رحلة! بعد 50 عامًا على رحلتها الأوىل، وبعد اأن خا�شت 

ة حول العامل، اختارت اأن حتّط رحالها اأخرياً يف 
ّ
مغامرات بحري

ن 
ّ
 ذاته، تت�شم

ّ
ميناء را�شد - دبي يف العام 2008. هي عامل بحد

رق�ص  قاعة  متحفًا،  م�رسحًا،  ًا، 
ّ
�شحي منتجعًا  فاخراً،  فندقًا 

اأّنِك  �شت�شعرين  داخلها،  يف  ات... 
ّ
ال�شتيني حقبة  من  ة 

ّ
كال�شيكي

!Titanic من فيلم Rose ة
ّ
�شخ�شي

Queen Elizabeth 2
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تائهة في أحد األماكن

 Meghan Markleو  Harry األمير  انتقال  قرار  يأِت  لم 
إّنها  بل  العبث،  من  كندا  في   Vancouver جزيرة  إلى 
الوجهة المثالّية لالبتعاد عن صخب المدينة واالستقرار 
بين أحضان الطبيعة.  تزايد الحديث عن هذه الوجهة 
الضخمة  الجزيرة  هذه  زيارة  قّررنا  السبب  لهذا  مؤخرًا، 
بها  القيام  يمكنِك  التي  األنشطة  اكتشاف  افتراضّيًا، 
تلتقين  رّبما  ال؟  فلَم  زيارتها،  عليِك  التي  األماكن  وأبرز 

بالثنائّي الملكّي أثناء القيام بنزهة!

االسترخاء والمرح 
وسط طبيعة خاّلبة

اإعداد: جووي غ�شطني



ل ما يخطر على بالِك عند التفكري 
ّ
قد يكون اأو

بكندا، الطق�ص القار�ص والثلوج، لكن هذا ل 

ينطبق على جزيرة Vancouver املعروفة 

اأردِت زيارتها، نّظمي  اإْن  بطق�شها املعتدل! 

رحلتِك بني الفرتة املمتّدة من �شهر مار�ص 

�شبتمرب حتى  �شهر  بني  اأو  مايو  �شهر  حتى 

ًا 
ّ
مثالي الطق�ص  يكون  حيث  نوفمرب،  �شهر 

وتنخف�ص ن�شبة هطول الأمطار.

هدفِك  كان  فاإْن  بال�شكون،  يبعث  اجلزيرة  هذه  يف  ما  كّل 

حميمة  ة 
ّ
ريفي واأجواء  اخلاّلبة  الطبيعة  اأح�شان  يف  ال�شرتخاء 

اأو   Wild Renfrew منتجع  يف  لالإقامة  ه 
ّ

بالتوج نن�شحِك 

منتجع Wya Point. كالهما يقعان على �شّفة البحر، حماطان 

والغرف  بالبيوت  زان 
ّ
ويتمي واأ�شجار جميلة  مب�شاحات خ�رساء 

ا اإْن كنِت 
ّ
ة التي �شتبعُث فيِك روحًا من الدفء وال�شالم.  اأم

ّ
اخل�شبي

هي اإىل منتجع Villa Eyrie الذي 
ّ

لني الأجواء املرتفة، توج تف�شّ

ة 
ّ
ا�شتثنائي ة 

ّ
خ�شو�شي لِك  ن 

ّ
فيوؤم اجلزيرة  جبال  اأعلى  يف  يقع 

ة لن جتدي لها مثياًل يف مكان 
ّ
ة التمّتع مبناظر طبيعي

ّ
واإمكاني

�شي وقتًا لتدليل نف�شِك وال�شتمتاع بعالٍج 
ّ

اآخر. ل تن�شي اأن تخ�ش

 باملكان.
ّ

ي اخلا�ص
ّ
 يف منتجع Tuscan ال�شح

ّ
ا�شرتخائي

 Best Time
to Visit

Where to Stay?

Wild Renfrew منتجع

Villa Eyrie منتجع 

Wya Point منتجع 

Tofino منطقة
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باإحدى  للتمّتع   Victoria منطقة  اإىل  هي 
ّ

وتوج ارة 
ّ
العب خذي 

 Butchart! حدائق  يومًا:  عينيِك  �شرتاها  التي  احلدائق  اأجمل 

اأنواع  بكّل  حماطة  واأنِت  الطلق  الهواء  يف  بنزهة  ا�شتمتعي 

اأنِت  هل  بالِك.  على  تخطر  اأن  ميكن  التي  واألوانها  الأزهار 

برحلة  وقومي  ة 
ّ
احلرجي املناطق  اإحدى  اإىل  هي 

ّ
توج مغامرة؟ 

 French Provincial اأو Saratoga تخييم اأو اإق�شدي �شاطىء

Park ملمار�شة ركوب الأمواج اأو اليوغا واأنِت ت�شاهدين غروب 
خالل  من  اجلزيرة،  هذه  على  ة 

ّ
خا�ش مكانة  للفّن  ال�شم�ص! 

ة التي تقام على مدار اأ�شهر ال�شنة، بالإ�شافة 
ّ
احلفالت املو�شيقي

�شت�شتمتعني  التي  الكثرية  ة 
ّ
الفني واملعار�ص  املتاحف  اإىل 

ة 
ّ
باكت�شافها مثل معر�ص Oceanside الذي يقّدم لوحات فني

 
ّ
الذي ي�شم  Fortune اأو معر�ص  ومنحوتات لفنانني كندينّي، 

من  كنِت  اإن  والت�شوير.  كالنحت  خمتلفة  فنون  ت�شمل  اأعماًل 

هي اإىل اأ�شواق 
ّ

ة توج
ّ
ات الفواكه واخل�شار الطازجة والع�شوي

ّ
حمب

 Coombs Old :املزارعني املنت�رسة يف كّل اأرجاء اجلزيرة منها

…Duncan Farmer’s Marketو Country Market

 Conceptالـ متاجر  زيارة  دون  من  اجلزيرة  تغادري  ل 

يف  �شتجدين  ال�شنع.  ة 
ّ
كندي م�شتح�رسات  و�رساء   Store

م�شتدامة  منتجات   ،Tofino منطقة  يف   Merge متجر 

بالب�رسة،  للعناية  م�شتح�رسات  منها  ال�شنع،  ة 
ّ
ويدوي

مالب�ص، اأثاث واأك�ش�شوارات ديكور للمنزل... 

What to Do?

Where to Shop?

هي 
ّ

اإْن كنِت تهوين الت�شاميم الثمينة والنادرة، فتوج

الذي   Tofino The Factory يف منطقة  اإىل متجر 

وت�شنيعها  الفاخرة  ة 
ّ
اجللدي احلقائب  بت�شميم  يقوم 

لوحات  عر�ص  وحتى  املجوهرات  عن  ف�شاًل  ًا، 
ّ
يدوي

ة ميكنِك �رساوؤها.
ّ
�شور فوتوغرافي

Butchart حدائق

French Provincial Park الفّني�شاطئ Oceanside معر�ص

Coombs Old Country Market

The Factory متجر

Merge متجر
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اإّنها ال�ساعة اخلام�سة من بعد الظهر، وقد حان 

 Tea مقهى  اإىل  هي 
ّ

توج ال�ساي!  احت�ساء  وقت 

اأنواع  باأترف  لال�ستمتاع   at the Empress
تلتقي  مل  فاإْن  احللوى.  اأنواع  واأ�سهى  ال�ساي 

، تاأّكدي اأّنِك �ست�سعرين كملكة 
ّ
 امللكي

ّ
بالثنائي

 داخل هذا املقهى!
ّ

يف ق�رصها اخلا�ص

It’s Tea Time

واال�ستماع  التنّزه  وقٍت يف  ق�ساء  اأو  ق 
ّ
الت�سو من  بعد جولة 

 Shed مطعم  اإىل  هي 
ّ

توج الطعام!  وقت  حان  بالطبيعة، 

التي  الربغر  باأطباق  �ص 
ّ

املتخ�س  ،Tofino منطقة  قلب  يف 

هذه  يف  ق 
ّ
التذو جتربة  الد�سمة.  للوجبات  تِك 

ّ
�سهي ي 

ّ
�ستلب

ات ثمار 
ّ
ة، واإْن كنِت من حمب

ّ
ة باملاأكوالت البحري

ّ
اجلزيرة غني

البحر، عليِك جتربة مطعم The Pointe الذي يقع يف فندق 

ناتها 
ّ
ة مبكو

ّ
The Wickaninnish Inn ويقّدم اأطباقًا غني

االأطباق  تقدمي  طريقة  ذلك،  عن  ف�ساًل  ة. 
ّ
والع�سوي الطازجة 

ة ل�سور اإن�ستقرام... اإْن كنِت 
ّ
ا يجعلها مثالي

ّ
ة بامتياز، مم

ّ
فني

ز اأو التمّتع بتجربة 
ّ
ترغبني بتناول وجبة فطور يف مكان ممي

هي اإىل مطعم Kitchen 1909 املّطل على 
ّ

ع�ساء فاخرة، توج

عة. وجبات 
ّ
البحر الذي �سيقّدم لِك قائمة طعام كاملة ومتنو

ق 
ّ
ة، وال تن�سي تذو

ّ
ة حملي

ّ
ة، اأو اأخرى كندي

ّ
فطور، اأطباق بحري

اأ�سهى واألّذ اأطباق احللوى!  

Where to Eat?

 Vancouver ما الفرق بين مدينة
وجزيرة Vancouver؟

ة تقع غرب 
ّ
مدينة Vancouver، هي مدينة �ساحلي

واأكرثها  البالد  يف  املدن  اأكرب  بني  من  وتعّد  كندا، 

اإكتظاظًا بال�سّكان. طق�سها بارد معظم اأيام ال�سنة.

�ساحل  قبالة  تقع  فهي   Vancouver جزيرة  اأما 

الغربي  اجلنوبي  ال�ساحل  عند   
ّ

اأي الهادىء  املحيط 

لكندا، وُتعرف مبناخها املعتدل معظم اأيام ال�سنة.

The Pointe طبق من مطعم

 Kitchen 1909 مطعم

 Shed طبق من مطعم
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Carolina Herrera يف ف�ستان من Rachel Brosnahan Elie Saab يف ت�سميم من Mandy Moore

Anne Hathaway يف 
Versace ف�ستان من

Charlize Theron يف 
Celine ف�ستان و�سرتة من

Tom Ford يف ت�سميم من Zendaya

Nicole Kidman يف ف�ستان 
Armani Privé من

Renée Zellweger يف ف�ستان 
Dior Haute Couture من

ة 
ّ
م اأف�سل الأعمال ال�سينمائي

ّ
 الذي يكر

ّ
اأقيم هذا احلفل ال�سنوي

خياراً  �سّكلت  ة 
ّ
القوي الألوان  الـ25.  بن�سخته  كاليفورنيا  يف 

يف  احلمراء،  ادة 
ّ
ال�سج على  النجمات  العديد  لإطاللت  بارزاً 

 Charlize Theron اقة من
ّ
حني تاألقت اأخريات بف�ساتني بر

ة Zendaya، ف�سّكلت 
ّ
ا النجمة ال�ساب

ّ
وAnne Hathaway. اأم

اإطاللتها اجلّذابة من Tom Ford حديث ال�سو�سيال ميديا!  

األلوان القوّية تمّيز 
اإلطالالت

 CRITICS
 CHOICE
 AWARDS

2020

السجادة الحمراء



JAMALOUKI.NET115

Lupita Nyong'o يف ف�ستان من
Michael Kors Collection 

Prada يف ف�ستان من Joey KingCong Tri يف ت�سميم من Kristen Bell

Jennifer Lopez  يف ف�ستان 
Georges Hobeika من Elie Saab يف ف�ستان من Awkwafina

Valentino يف  ف�ستان من Olivia Wilde

Miu Miu يف ف�ستان من Lucy Hale
Laura Dern يف ف�ستان 
Emilia Wickstead من



116JAMALOUKI.NET

الأنظار  ل 
ّ
حو عام  كّل  املنتظر   SAG Awardsالـ حفل 

جنوم  اأبرز  تكرمي  عن  فف�ضاًل  اأجنلو�س.  لو�س  مدينة  اإىل 

اأي�ضًا فر�ضة للنجمات للتباهي باإطاللتهّن  التمثيل، هو 

ة 
ّ
ادة احلمراء. الّلون الأ�ضود، الف�ضاتني املينيمالي

ّ
على ال�ضج

على  طاغية  عنا�رص  جميعها  كانت  الناعم،  واملكياج 

غريهّن  عن  زن 
ّ
متي النجمات  بع�س  الإطاللت.  معظم 

 Catherine اق اأو حبيبات لمعة، مثل
ّ
باعتماد قما�س بر

.Reese Witherspoonو  Zeta-Jones

أناقة من دون 
مبالغة

 SAG
 AWARDS

2020

Celine يف ف�ضتان من Reese Witherspoon Georges Hobeika يف ف�ضتان من Jennifer Lopez
Catherine Zeta-Jones يف 
Julien x Gabriela ف�ضتان من

 Charlize Theron يف 
Givenchy ت�ضميم من

Lupita Nyong'o يف ف�ضتان 
Louis Vuitton من

Dakota Fanning يف 
Valentino ف�ضتان من

Margot Robbie يف 
Chanel ف�ضتان من

السجادة الحمراء
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Nicole Kidman يف ف�ستان من
Michael Kors Collection 

Jennifer Garner يف ف�ستان 
Dolce & Gabbana من

 Jennifer Aniston
 Dior يف ف�ستان من

Glenn Close يف ف�ستان 
Oscar de la Renta من

Renée Zellweger يف ف�ستان 
Maison Margiela من

Kathryn Newton يف 
Valentino ف�ستان من

Sophie Turner يف 
Louis Vuitton ف�ستان من

Michelle Williams يف 
Louis Vuitton ف�ستان من

Millie Bobby Brown يف 
Louis Vuitton ف�ستان من
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السجادة الحمراء

جرى حفل Grammys بن�سخته الـ62 يف لو�ص اأجنلو�ص، وهو من اأكرث 

حفالت اجلوائز التي ت�سّكل م�ساحة للنجمات كي ميرحّن باإطالالتهّن على 

ة، مثل 
ّ
ات دراماتيكي

ّ
ادة احلمراء. جنمات عّدة اخرتن ف�ساتني بق�س

ّ
ال�سج

 Ariana Grande لكن الفّنانة ،Jameela Jamilو Camila Cabello
 !Giambattista Valli كانت اأكرث من �رصق االأ�سواء بف�ستان �سخم من

بحبيبات  بالكامل  ز 
ّ
مطر �سّفاف  بف�ستان  تاأّلقت   ،Cardi B ة 

ّ
املغني ا 

ّ
اأم

الكري�ستال لتكون اإطاللتها من بني اأجمل االإطالالت خالل احلفل.

فساتين 
دراماتيكّية وبريق!

 GRAMMY
 AWARDS

2020

Giambattista Valli يف ف�ستان من Ariana Grande Dundas يف ف�ستان من Heidi Klum

Dua Lipa يف ف�ستان 
Alexander Wang من

Chrissy Teigen يف ف�ستان 
Yanina Couture من

Emporio Armani يف ف�ستان من Ella Mai

Alicia Keys يف 
Versace ف�ستان من

Alessandra Ambrosio
Balmain يف ت�سميم من



Christian Siriano يف ف�ستان من Demi Lovato
Priyanka Chopra يف ف�ستان من 

Ralph & Russo برفقة زوجها

Jameela Jamil يف ف�ستان 
Georges Chakra من

Mugler يف ف�ستان من Cardi B

Gwen Stefani يف ف�ستان 
Dolce & Gabbana من

Maggie Rogers يف 
Chanel ف�ستان من

Camila Cabello يف 
Versace ف�ستان من

Lizzo يف ف�ستان 
Versace من
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مت 
ّ
�سم الفاتح  االأزرق  بالّلون   Chanel من   Small Flap Bag حقيبة 

ال�سغير،  ع 
ّ
المرب بحجمها  ة 

ّ
عملي المو�سم.  هذا  اإطالالتِك  مختلف  لترافق 

حملها  لِك 
ّ
يخو ز 

ّ
ممي  

ّ
دائري بمقب�ص  ومرفقة  الفاخر،  الجلد  من  م�سنوعة 

اأردِت اعتمادها على الكتف. حقيبة ت�ستحّق  اإذا  ة 
ّ
باليد، كما ب�سل�سلة ذهبي

ة، ال تفنى!
ّ
ا�ستثمار اأموالِك بها، الأّنها ككّل ت�ساميم الدار الفرن�سي

CHANEL
Small Flap Bag

LASTDESIRE
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