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Dima Farhat

عن قريب! �شتتغلغل �شبكة الإنترنت في كّل الأقطار، فنلتقط الواي فاي 

 هو الم�شتقبل! َقولب 
ّ
في كّل ركن وكّل زاوية وكّل مكان. العالم الرقمي

اأبينا، لقد بتنا  اأم  اإلى عقولنا. �شئنا  ح�شاراتنا ون�شج ثقافتنا وتوّغل 

رائحة �شفحات  من  بالرغم  المحمولة،  ال�شغيرة  ال�شا�شة  لتلك  رهناء 

الكتب المطبوعة التي ما تزال تذيب قلوبنا بين الحين والآخر. ن�شتقبل 

يومنا بتغريدة على ال�شو�شيال ميديا ون�شتودع الم�شاء باأحالم نن�شجها 

من �شفحات اإن�شتقرام. تتدافع الدقائق وال�شاعات، عندما يتعّلق الأمر 

بم�شاهدة البرنامج الذي اخترناه على قائمة نتفليك�س. وبدون التفكير 

ويوتيوب. اإن�شتقرام  فيديوهات  بين  نتنّقل  اأنف�شنا  نرى  بالمو�شوع، 

 ذاتها! ا�شتوقفتنا في 
ّ
ة بحد

ّ
ال�شو�شيال ميديا هي اأكثر من مالذ. هي قو

اأكثر من محّطة عندما باتت منبر الموؤّثرات والموؤّثرين. وعندما �شمحت 

ال�شاعد  للجيل  فتحت  وعندما  وجودها.  باإثبات  ال�شاعدة  للمواهب 

اأو رجل!  امراأة  ة لكّل �شغير وكبير! 
ّ
فر�س عمل جديدة. هي م�شدر قو

 ورجل اأعمال...
ّ
لكّل فرد وفّنان و�شيا�شي

اإلى  واإ�شافة  ا�شتكمال  البديل! هو  الم�شتقبل ولي�س   هو 
ّ
الرقمي العالم 

�شل�شلة الإبداع والخلق. هو مو�شوعنا لهذا العدد، واأتت نجمة الغالف 

بقيت  التي  المراأة  ل�شورة  تج�شيد  اأف�شل  لتكون  النور  عبد  �شيرين 

.
ّ
ة في عالم افترا�شي

ّ
حقيقي

ر المكتوب كما 
ّ
، وتقد

ّ
 بالح�شي

ّ
"جمالِك" التي تربط العالم الإفترا�شي

ل اإلى حديث 
ّ
. كّللت روؤيتها بحدث JamaloukiCon الذي تحو

ّ
الرقمي

العدد  هذا  �شفحات  في  ميديا.  ال�شو�شيال  منبر  من  منطلقًا  العالم، 

الن�شائح عن   
ّ
واأهم ة، 

ّ
الرقمي الكلمات  لأحدث  الكامل  الدليل  �شتجدين 

، واأجمل الق�ش�س التي تروي لِك حكايات اأ�شخا�س 
ّ
ق الإلكتروني

ّ
الت�شو

 في 
ّ
الرقمي العالم  ال�شغيرة...  ال�شا�شة  ة من وراء 

ّ
العالمي انطلقوا نحو 

النظر،  الذات والفكر، وتقريب وجهات  العدد هو منبر للتعبير عن  هذا 

 بالأموال على من يعرف اقتنا�س الفر�س.
ّ
ة اأعمال تدر

ّ
ومن�ش

EDITOR'S
L e t t e r

العالم االفتراضّي أصبح حقيقتنا

Head of Fashion & Beauty
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@JAMALOUKIMAG

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

اشتركي بقناة "جمالِك" على يوتيوب وتابعينا!

SUBSCRIBE
NOW
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اسألي جمالِكعروساليف ستايلأخبارجمالموضة  اخترنا لِك

1984201320142016201720182019
 Team

of 3

Facebook

Instagram

SnapchatYouTube

 Team
of 30

يشّكل  موقع  إطالق  فكرة  النور  أبصرت  هنا  من  والجمال"،  للموضة  األّول  "مرجعِك 
وجهة لكّل سّيدة عربّية تبحث عن أجوبة لكّل ما يتعلق بجمالها وأناقتها. أجوبة من 

مصدٍر موثوق ومحترف، تحّول في 6 سنوات إلى مرجٍع حتى للخبراء! 

 Happy 6th Anniversary

اإعداد: نل�صي با�صط

فريق "جمالِك"
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تاأّلف  البداية مع فريق عمٍل  2013 كانت  العام  يف 

عة، 
ّ
اٍت وخرباٍت متنو

ّ
اآتني من خلفي اأ�صخا�س   3 من 

 ،
ّ
العربي  

ّ
الإلكرتوين العامل  ثغرًة يف  لي�صّدوا  اجتمعوا 

واجلمال.  املو�صة   
ّ
جمايل يف  �س 

ّ
التخ�ص وهي 

على  التغيريات  من  الكثري  على  �صهدت  �صنوات   6
ي املوقع 

ّ
�صعيد ال�صكل، امل�صمون وطريقة العمل، ليلب

. فريق عمٍل تخطى اليوم 
ّ
رات املجال الرقمي

ّ
اآخر تطو

ر 
ّ
اأكرث من 20 موّظفًا يحر�صون على مواكبة هذا التطو

اتنا التي ل ت�صبه 
ّ
ة اإىل يومي

ّ
الذي ي�صيف نكهًة خا�ص

وخمتلفة  جديدة  موا�صيع  هناك  يوم،  كّل  بع�صها. 

لتغطيتها، وكّل يوم، هناك درا�صاٌت واأبحاٌث جديدة 

للعمل على اأ�صا�صها، فالتحّدي وال�صتك�صاف قائمان 

دائمًا لتلبية املتطّلبات بكاّفة اأنواعها.

الفيديوهات  اأّن  يقني  على  كّنا   2014 العام  منذ 

�صت�صبح واحدة من اأقوى الركائز يف عامل ال�صحافة، 

 
ّ
ت�صم �صفحٌة   .Jamalouki.TV انطلقت  هنا  ومن 

ة 
ّ
اٍت ب�رصي

ّ
رة بتقني

ّ
فيديوهات تغّطي موا�صيع م�صو

اأخرى،  جهٍة  من  وحمرتفة.  �صهلة  �رصيعة  متقّدمة، 

ٌة كبرية يف عملنا 
ّ

 ح�ص
ّ
ملواقع التوا�صل الجتماعي

مصطلحات من العالم الرقمّي 
قد يعتبرها البعض آتية من 

"المريخ" لكّنها أساس العمل 
الصحافي اإللكترونّي

SEO
Search Engine Optimization: حت�صني 

كات البحث.
ّ
حمر

SEM
Search Engine Marketing: الت�صويق عرب 

كات البحث.
ّ
حمر

Google Analytics
ار 

ّ
حتليالت غوغل: خدمة تتعّقب حركة زو

املوقع وتوّلد تقارير حولها.

Heat Map
 لبيانات حركة 

ّ
ة: متثيل ر�صومي

ّ
خريطة حراري

مت�صّفحي املوقع.

Google Trends
ات 

ّ
موؤ�رصات غوغل: خدمة تظهر اإح�صائي

ة توزيعها. 
ّ
تها وكيفي

ّ
م�صطلحات البحث، �صعبي

Web Traffic
ار 

ّ
 حتديدها بعدد زو

ّ
حركة مرور الويب: يتم

املوقع وعدد ال�صفحات التي يزورونها.

Backend/Frontend
ة التي 

ّ
جهتا برجمة املوقع: اجلهة اخللفي

ي�صتخدمها ال�صحايف لن�رص مقالته واجلهة 

الأمامية التي َتظهر لدى زوار املوقع.

201320152019

البداية  ًا. 
ّ
اأ�صا�صي دعمًا  ي�صّكل  ووجودها  الإلكرتويّن، 

و�صل  التي   Facebook على  �صفحتنا  مع  كانت 

7 مليون. ومن بعدها �صفحتنا  اإىل  اليوم  عوها 
ّ
متتب

على Instagram التي حتر�س اأن تقّدم اأرقى واأجمل 

على  قناتنا  واجلمال.  املو�صة   
ّ
عاملي عن  �صورة 

لتقّدم  موؤّخراً  اجلديدة  بحّلتها  انطلقت   YouTube
ة.

ّ
دة العربي

ّ
فيديوهات حتاكي خمتلف رغبات ال�صي

ًا 
ّ
رقمي حمتوى  "جمالِك"  فيها  قّدمت  �صنوات   6

�صورة  على  فيه  حافظت  ومدرو�صًا  قًا 
ّ
معم مرموقًا، 

حياة  ومنط  ذوق  لتعك�س   
ّ
عاملي مب�صتوى  ة 

ّ
ع�رصي

ق. هذه املراأة التي تعرف متامًا 
ّ
ة املنم

ّ
املراأة العربي

ماذا تريد وتعرف اأي�صًا متامًا اأين جتده!

 من جديد يف 
ّ
ئ لنا العامل الرقمي

ّ
ن يعلم ماذا يخب

َ
م

لكّننا  ينقلنا،  اأن  ميكن  اأين  واإىل  القادمة  ال�صنوات 

جديد.  حتدٍّ   
ّ

لأي ال�صتعداد  اأمّت  على  دائمًا  اأّننا  نعلم 

خربتنا وبالرغم من ق�رص عمرها، جعلتنا نتاآلف مع 

هذا العامل الوا�صع والذي ي�صّكل م�صدر متعة و�رصوٍر 

بالن�صبة لنا!

من فريق "جمالِك" 
 99%

من زّوار الموقع 
نساءنساء

 85%
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بصورتها  اإلفتراضّي  العالم  وسط  النور  عبد  سيرين  تقف 
نسخة  تكون  أن  ترفض  الطموحة،  المرأة  هي  الحقيقّية! 
حيوّية،  بألواٍن  جاذبّيًة  تشّع  المؤّثرة.  الشخصّية  ألّنها  مطابقة، 
فهي المرأة العصرّية التي تعرف ماذا تريد وتتقن اختيار ما هو 
أفكارها  بطاقتها،  بل  بأسلوبها،  فقط  تلهمنا  ال  لها.  مناسب 

ومبادئها وإدراكها ألكثر األمور قيمة في الحياة. 

 Mandy Merheb :مديرة الن�رص – Mohamad Seif :ت�صوير

  Dima Farhat :تن�صيق اأزياء

   Colette Iskandar :مكياج - Rania Khoury :مديرة الإنتاج

Cedric Haddad :
ّ
ق الأزياء ال�صخ�صي

ّ
ت�صفيف ال�صعر: Velvet Management - من�ص
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 Louis قميص من
Vuitton، وخواتم 
وأساور من
AW Mouzannar 
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 Camilla and Marc قميص من
 ،Another Store موجود لدى
AW Mouzannar وأقراط من
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 Anine Bing قميص من
 Another موجود لدى
 Hussein سترة من ،Store
 Monse سروال من ،Bazaza
موجود لدى Plum، خواتم 
 ،AW Mouzannar من
 Vhernier وخاتم من
Sylvie Saliba موجود لدى
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 ،Elie Saab فستان من
  Vhernier خواتم من

 Sylvie موجودة لدى
Saliba، وأساور من
AW Mouzannar 
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بّزة من Dior، قميص 
  Camilla and Marc من
 Another موجود لدى
 Saint حذاء من ،Store
Laurent Paris، وأقراط 
AW Mouzannar من
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 Maison Rabih قميص من
Kayrouz، سروال من 

Karoline Lang، أقراط من 
Vhernier موجودة لدى 
Sylvie Saliba، وحذاء من 

Saint Laurent Paris
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 Silvia فستان من
Tcherassi موجود لدى 
Plum، معطف من 
Louis Vuitton، عقد من 
Ilias Lalaounis وخواتم 
من Vhernier موجودة 
لدى Sylvie Saliba، خاتم 
 ،AW Mouzannar من
Poise Design وحذاء من



ميديا،  حين تشاهدين صورِك كّل يوم على 
طبعًا ترين امرأًة جميلة. لكن إذا أردِت التعريف عن 

نفسك، هل تقولين "أنا امرأة جميلة"؟
ه يف 

ّ
�أحب �أكرث ما  �أ�شبه �لنا�س كثري�ً، لكن   من كّل �شيء، 

ٌ
�أقول باأّنني مزيج

ة، و�أحاول د�ئمًا �حلفاظ على هذه �مليزة. 
ّ
تي هو �أّنني عفوي

ّ
�شخ�شي

أكثر من 7 مليون متابع على انستقرام يمكنهم التواصل 
معك، مشاهدتِك كّل يوم والتصّرف بصورِك... هل 

تعتبرين أّن ذلك يمنحِك قّوة التأثير والوصول إلى الناس، 
أم تنظرين إلى األمر كلعبة أنِت مجبرة على خوضها 

للمحافظة على وجودِك في هذا العصر الرقمّي؟
لني 

ّ
 حتم

ّ
�أنظر �إىل �الأمر من منطلق �آخر. �أرى �أّن �شبكات �لتو��شل �الجتماعي

 وممّثلة 
ّ
�أم تاأثريي ينطلق من جو�نب عّدة، من كوين  م�شوؤولية كبرية جّد�ً. 

 �أن �أفّكر مبا �أرتديه وما �أقوم به وباالأعمال �ملنا�شبة يل، 
ّ
ومغّنية، لذ� علي

�ملتابع  يبتعد  م�شوؤولية.  قد  لني 
ّ
ويحم تاأثري  موقع  يف  ي�شعني  ذلك  وكّل 

تي هي �أن �أحافظ على 
ّ
 يف حال قمت باأمر مل يعجبه، ومهم

ّ
عّني بكب�شة زر

، و�أن يزيد عددهم ولي�س �لعك�س.
ّ
متابعي

يجابّية  كيف تؤّثر تصّرفات المتابعين وتعليقاتهم، أكانت 
أو سلبّية، على مزاجِك؟

و�حدة  ف�شورة  �أن�رشها،  �لتي  بال�شور  يتعّلق  ما  يف  كثري�ً  حذري  �أتوّخى 

ل �لتعليقات �إىل �شخرية. 
ّ
ب �لنا�س �أو �أن تبعدهم. �أحيانًا تتحو

ّ
كفيلة باأن تقر

ا�شة جّد�ً، فاإذ� ن�رشُت معايدة يف 
ّ
ة ح�ش

ّ
على �شبيل �ملثال، �ملو��شيع �لديني

بون ويجيبون باحرت�م، و�آخرون 
ّ

نة، هناك �أ�شخا�س يرح
ّ
ة معي

ّ
منا�شبة ديني

ال  كي  �لتعليقات،  �أوقف  �حلالة،  هذه  يف  وموؤذية.  ئة 
ّ
�شي تعليقاٍت  يكتبون 

ل �ل�شورة �إىل �شاحة حرب!
ّ
تتحو

إذًا اكتسبِت مناعة من السوشيال ميديا!
�شّدقيني، و�شلُت �إىل مرحلة  مل �أعد �أقر�أ فيها �لتعليقات، �إذ� كنُت مقتنعة 

بال�شورة �لتي قمُت بن�رشها. ل�شُت متو�جدة 24/24 على �ل�شو�شيال ميديا، 

�أعي�شها  �لتي  ة 
ّ

�خلا�ش حياتي   
ّ

ولدي و�أوالدي،  بزوجي  كثري�ً   
ّ
�أهتم فاأنا 

تعليٍق  عن  ليخربين  �الأ�شدقاء  �أحد  بي  �ّت�شل  �إذ�  لذ�،  �أي�شًا.  �أ�شدقائي  مع 

�أو باإلغاء �ملتابع عن �شفحتي، من دون �أخذ ورّد  ء، �أقوم مبحوه فور�ً 
ّ
�شي

�إليه،  �ل�شو�شيال ميديا منزيل، وكّل �شخ�ٍس �شيدخل  �أعترب مو�قع  وم�شاكل. 

عليه �حرت�مه.

Cyrine Abdelnour

INTERVIEW

�ر 
ّ
حو�ر: �شوز�ن �لنو

"قلياًل ما رأيت نجمة مصّرة على تطوير نفسها إلى هذا الحّد..." 
عقب  النور  عبد  سيرين  مقابلة  بعد  األّول  تعليقي  هذا  كان 
كانت  التي  "جمالِك"،  استوديو  في  الموضة  تصوير  جلسة 
إلى  وتتعاون  العمل  بفريق  تثق  موديل،  سوبر  بحرفّية  فيها 
وبخبرتها...  بجمالها  تثق  واألهّم،  رؤيته،  لتنفيذ  الحدود  أقصى 
جوانبه،  كّل  من  الديجيتال  عصر  قّوة  يتناول  الشهر  هذا  عدد 
وسيرين كانت المرّشحة المثلى لتصوير الغالف، فهي اإلجابة 
حقيقّية  مؤثِّرة،  كشخصّية  تبقين،  "كيف  سؤال:  عن  الصادقة 
األشكال  بكّل  يحاول  الذي  الرقمّي  العالم  في  نفسِك،  مع 
سيرين،  مع  الحديث  محّصلة  افتراضّية؟"  نسخة  إلى  تحويلِك 
لِك  بابًا  خّصصت  السماوات  بأّن  تؤمنين  حقيقّية:  تبقين  هكذا 
ما  بكّل  وتحمينها  عائلتِك  تقّدرين  عليِك،  عينيها  تبقي  وهي 
تملكين من قّوة، تهربين من السلبّية وُتكسبين نفسِك مناعة 
من السوشيال ميديا، ترّدين على اتصال ابنتك في وسط مقابلة 
لتطمئنيها أّنِك آتية قريبًا، تقولين إّنِك لم تحّققي شيئًا بعد من 
طموحاتِك، في وقٍت أنِت فيه على كّل لسان، تقّدرين بامتنان 
كّل ما تملكين لكن ترفضين فكرة أّن لديِك كّل شيء... والكثير 
يمكنِك  تريد،  ماذا  جّيدًا  تعرف  المرأٍة  األخرى  اإلجابات  من 
هنا.  وقراءتها  "جمالِك"  قنوات  كّل  على  بالفيديو  مشاهدتها 

قلياًل ما رأيت امرأًة تنضج بهذا الجمال...

! حقيقّية يف عالم افتراضّيّ

السوشيال 

إ
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كيف تمّيزين بين العالم االفتراضي والعالم 
الحقيقّي؟ وكيف ُتبقين قدميِك ثابتة على أرض 

الواقع؟
ي يف �حلياة هو �لعالقة بيني وبني �ل�شماء، 

ّ
ة، �رش

ّ
قلتها ذ�ت مر

ة و�لطاقة 
ّ
�كت�شفُت هذ� �لطريق �ملليء بال�شالم و�لتو��شع و�ملحب

ة 
ّ
ة. بر�أيي، كّل �إن�شان يجد هذ� �لطريق، يعي�س يف قم

ّ
�الإيجابي

ئات �ملوجودة حوله. 
ّ
�ل�شعادة و�شط كّل �ل�شي

ليس هنالك امرأة 
غير جميلة، فالمرأة 
الذكّية تعرف جّيداً 

كيف تبرز نقاط 
جمالها، من خالل 
أزيائها ومكياجها...

أّية نواٍح من حياتِك اخترِت أاّل تشاركيها على 
مواقع السوشيال ميديا؟

ما باأوالدي. قمُت 
ّ
بالطبع هي �لنو�حي �ملتعّلقة بعائلتي، ال �شي

لكن  جميلة،  تعليقات  و�شلتني  البنتي،  �شورة  بن�رش  مرة  ذ�ت 

فمن  توعية.  مبثابة  ليكون  عنه  �أحتّدث  �أن   
ّ
علي تعليق  هناك 

مو�قع  جّذ�بة.  �مر�أة  كاأّنها  طفلة  �أحدهم  يرى  �أن  �ملقبول  غري 

ة" ال تو�شف! من 
ّ
 حاالت "�أمر��س نف�شي

ّ
�ل�شو�شيال ميديا ت�شم

هذ� �ملنطلق، �ّتخذُت قر�ر�ً بعدم ن�رش �شور الأوالدي، و�أعتقد باأّن 

د�ً. 
ّ
مني جي

ّ
 تتفه

ّ
كّل �أم

"

"
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هل تحّبين نفسِك؟ 
ني �الآخرون، و�إذ� مل �أقتنع بنف�شي، لن 

ّ
 نف�شي، لن يحب

ّ
بالتاأكيد، فاإذ� مل �أحب

ة، �أو �أن ت�شبح �لـ"�أنا" 
ّ
يقتنع بي �الآخرون. لكن بالطبع، لي�س لدرجة �الأناني

نف�شِك. ِك 
ّ
فوق كّل �شيء. يف �لوقت نف�شه، ي�شاهم �لنا�س يف زيادة حب

هل تؤمنين بالحّب والرومانسّية والرجل اآلتي على 
حصان أبيض؟

ة جّد�ً، فعّلقت بالقول: "ال يجب �أن 
ّ
 �أقول ل�شديقتي �أّنني رومان�شي

ّ
كنُت للتو

ني 
ّ
و�قعي نكون  �أن  فعلينا  �حلّد". هي على حّق،  هذ�  �إىل  ة 

ّ
رومان�شي تكوين 

ما يف عيد زو�جنا، �أّنه مل 
ّ
قلياًل. لكن ما زلُت �أعّلق على زوجي مازحًة، ال �شي

 �أن تعي�س 
ّ
يركع على قدميه من �أجل طلب �لزو�ج مّني! ما من �مر�أة  ال حتب

ة �إىل �أق�شى �حلدود مع حبييها.
ّ
�لرومان�شي

الحّب في بداياته... أال تفّضل المرأة  
 بعد مرور 

ّ
ل �حلب

ّ
ة خيار. بالن�شبة يل، يتحو

ّ
ة يف حياتِك �لزوجي

ّ
�لرومان�شي

ات، �إىل م�شاركة. حني �أرى زوجي يحمل 
ّ
�شنو�ت ووجود �الأوالد و�مل�شوؤولي

ة 
ّ
�أي من  �أكرث  ي�شعدين  ذلك  عائلتي،  �شعادة  مبدى  و�أ�شعر  ويدّللهم،  �أوالدي 

كلمة جميلة قد �أ�شمعها منه و�أنا �أعرفها م�شبقًا.

هل تؤمنين بحصرّية عالقة واحدة على مدى الحياة؟
ًا يل من 

ّ
�الإجابة غري �شهلة! لكن ال ميكنني �أن �أطلب من زوجي �أن يكون وفي

 مدى �حلياة بوجود �الحرت�م، 
ّ
 ي�شتمر

ّ
�أقوم باملثل جتاهه. و�حلب �أن  دون 

 
ّ
ت�شتمر مات، 

ّ
�ملقو هذه  جدت 

ُ
و فاإذ�  �شنو�ت.  مرور  بعد  يزول  �ل�شغف  الأّن 

ة. 
ّ
�لعالقة وتبقى ح�رشي

كيف تصفين نفسِك في عمر العشرين؟
مل تكن ت�شعني �لدنيا، كانت طموحاتي كثرية، و�شتتفاجئني حني �أقول لِك 

 طموحات �أكرب و�أكرث. 
ّ

باأّنه يف �شّن �الأربعني، لدي

وكيف ترين نفسِك في عمر الخمسين؟
ة منح �ملر�أة حّقها يف عمر �خلم�شني، يف 

ّ
�أفّكر يف كيفي �لعمل،  على �شعيد 

موجودة  و�إن�شانة  منتجة،  تكون  �أن  قادرة  �ملر�أة  ز�لت  ما  �لعربي.  عاملنا 

ة. 
ّ
ال يف �ملجتمع. طبعًا ميكنني فعل ذلك من خالل �أدو�ري �لتمثيلي

ّ
ب�شكٍل فع

�شنة  �ليوم  يبلغ  �لذي  �إبني  �خلم�شني،  عمر  ففي  عائلتي،  �شعيد  على  ا 
ّ
�أم

ون�شف من �لعمر �شي�شبح يف �لعا�رشة من عمره، و�بنتي �شت�شبح يف عمر 

 .
ّ
 �شيتحّقق �أمام عيني

ٌ
 يكرب�ن، ذلك حلم

ّ
�ل�شابعة ع�رش، �شاأرى ولدي

أّية امرأة تجعلِك تبكين؟
�إذ� مل  �أم �مر�أة �أم طفل، خ�شو�شًا  ب�شكٍل عام، �ل�شخ�س �ملظلوم، �أكان رجل 

يكن لديه �لقدرة على فعل �شيء. 

ما هي رّدة فعلِك أمام مشهد من الظلم، مثاًل إذا رأيِت 
امرأة ُتعّنف؟

�أّنني  �حلمدهلل  �أفّكر.   
ّ
ثم ف 

ّ
�أت�رش عادًة  �أنا  �ليدين.  مكتوفة  �أقف  ال  بالطبع 

�لن�شاء،  لدعم  بو�شعي  ما  �أفعل  لكّنني  قرب،  عن  �ملوقف  لهذ�  �س 
ّ
�أتعر مل 

هذ�  يف  �لقانون  على  �الإّتكال  ميكننا  ال  الأّنه  للم�شاعدة،  حماٍم  تعيني  مثاًل 

ك �شاكنًا. 
ّ
ن يرى �لظلم �أمامه وال يحر

َ
�ملو�شوع. �لظامل ب�شكٍل �أكرب هو م

هل تحمين ابنتِك من هذه األمور، أم تتركينها ترى الحياة 
على حقيقتها؟ 

ل رجل من 
ّ

حدث �الأمر بالفعل. كّنا يف �ل�شيارة، ور�أينا حادثًا �أمامنا وترج

�إح�شا�س  ي�شتيقظ  هنا،  بالذعر.  �بنتي  �شعرت  بالطبع،  ع�شا.  ومعه  �شيارته 

�خلوف،  عنها  تخّففني  كيف  حتتارين  بالكلمات.  و�شفه  ميكن  ال   
ّ
�الأم لدى 

�الإن�شان  �إّن  لها  قلُت  ب�شدمة.  ت�شاب  ال  بدّقة كي  كلماتِك  تختارين  وكيف 

بون ي�شاعدون 
ّ
حني يغ�شب يقوم باأموٍر ب�شعة، لكن ما ز�ل هناك �أ�شخا�س طي

لها   
ّ

و�أف�رش ف�شيئًا  �شيئًا  و�ملو�قف  �حلياة  تكت�شف  �أتركها  �مل�شكلة.  حّل  يف 

: ال ت�شتبقي �الأمور و�تركي �بنتِك تخترب 
ّ
�الأمور بعد كّل موقف. ن�شيحتي لالأم

�ملو�قف لتتعّلم منها.

من كو�لي�س جل�شة �لت�شوير يف ��شتوديو "جمالِك"

ل

الرومانسّية
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"نظراته لي، دفاعه 
عّني، إحساسي 

بأّنه يعتبرني نقطة 
ضعفه، كّلها أمور 

تعني لي الكثير"

َمن هي المرأة التي تجعلِك تبتسمين وتشعرين بالفخر؟
من  قريبة  متو��شعة،  نف�شه،  �لوقت  ويف  ملكة  الأّنها  �لعبد�هلل،  ر�نيا  �مللكة 

 
ّ
تهتم كما  بعائلتها   

ّ
تهتم وجميلة،  مثّقفة  �مر�أة  م�شاكلهم.  ومن  �لنا�س 

باالأ�شخا�س �لذين يلجوؤون لها للم�شاعدة. يحرتمها �لنا�س �أينما ذهبت. هي 

منوذج عن �ملر�أة �لتي ُت�شعرنا بالفخر. 

لو لم تكن الملكة رانيا جميلة إلى هذا الحّد وإطالالتها 
رائعة، أتعتقدين أّن تأثيرها سيكون بنفس القّوة؟ 

 كبري �إىل هذ� �حلّد. فهي ال تقّدم نف�شها كممّثلة �أو 
ٌ
ال �أظّن �أّن �جلمال له تاأثري

�شفرية �إعالنات، بل متّثل كّل �لن�شاء. منح �هلل �جلمال لكّل �شخ�س، لكن �لفرق 

ة هي 
ّ
ة. لي�س هنالك �مر�أة غري جميلة، فاملر�أة �لذكي

ّ
هو �أن نعطي جمالنا �أهمي

�أحيانًا،  �أزيائها، مكياجها...  د�ً كيف تربز جمالها من خالل 
ّ
�لتي تعرف جي

تكون �ملر�أة مثاًل ذ�ت �أنٍف كبري، لكّن �بت�شامتها جميلة جّد�ً وتذيب �لقلب... 

كّل و�حد مّنا يتمّتع بجماٍل معنّي.

ما هي نقطة ضعفِك؟
مب�شاعب   

ّ
متر مل  �مر�أة  باأّنني  تعتقدي  ال  يوقفني.  �شيء  من  ما  ب�رش�حة، 

وترعرعُت  ولدُت  مطّلقان،   
ّ

و�لد�ي �شعوبات،  و�جهُت  �شغري  فمنذ  كثرية. 

يف �حلرب، ر�أيُت م�شاهد موؤذية بالن�شبة لطفلة. ع�شُت يف �مللجاأ، هاربًة من 

منطقة �إىل �أخرى. حني كربُت، مل �أ�شتطع حتقيق �لعديد من �الأمور �ملتعّلقة 

 دخلُت �إىل عامل �لتمثيل وو�شعُت هدفًا بتكوين عائلة �شعيدة 
ّ
بدر��شتي. ثم

 بها، 
ّ

 �شيء مي�س
ّ

مل �أع�شها يف �شغري. لذلك، عائلتي هي نقطة �شعفي، �أي

�أعتربه خّطًا �أحمر...

 

هل تصبحين مفترسة لحماية عائلتِك ؟ 
 �مل�شا�س باأوالدها وعائلتها و�شتد�فع عنهم ب�رش��شة. 

ّ
ة �أم

ّ
نعم، لن ت�شمح �أي

�أنا من �الأ�شخا�س �لذين ي�شّلون هلل د�ئمًا كي يحمي عائلتي، ويحافظ على 

فُت على زوجي فريد يف �لعام 2000، 
ّ
 �ملوجود بيننا. تعر

ّ
زو�جي و�حلب

جنا يف �لعام 2007، وبعد 19 عامًا معًا، ما زلُت �أ�شعر يف بع�س 
ّ
وتزو

فنا حديثًا! نظر�ته يل، دفاعه عّني، 
ّ
�الأوقات باخلجل منه، وكاأّننا تعر

�إح�شا�شي باأّنه يعتربين نقطة �شعفه، كّلها �أمور تعني يل �لكثري.

ما هي الجملة التي لن تتوّقفي عن تكرارها البنتِك؟
 �أن ترّكزي، فما من �شيء 

ّ
ة وميكنِك �أن حتّققي كّل �شيء، لكن �ملهم

ّ
كوين قوي

�شعب. �أر�فقها يف ذلك حتى يف در��شتها، ففي �مل�شتقبل، ال �أحد يعلم ما �إذ� 

ت مبو�قف �شعبة، �شتتذّكر هذه �جلملة.
ّ
�شاأكون موجودة �أم ال. �إذ� مر

وابنِك؟
 وفتاة، فاملبادئ هي نف�شها بالن�شبة يل. �الأمور �لتي 

ّ
ق بني �شبي

ّ
�أنا ال �أفر

�أن   
ّ
علي باأّنه  �أ�شعر  فتاة،  الأّنها  لكن  �أي�شًا.  البني  �أعّلمها  البنتي،  �أعّلمها 

�أدّلعها �أكرث، بينما �ل�شبي ال يجب �أن يعي�س حياة دلع.

قلِت بأّن طموحاتِك اليوم أكبر بكثير من طموحاتِك في 
سّن العشرين، فإلى ماذا تطمحين بعد؟ بالنسبة للناس، 

أنِت تملكين كّل شيء.
�أنا ل�شُت كاملة وال �أملك كّل �شيء. �إذ� �أردت �أن �أتكّلم عن كّل �أحالمي، 

 طموحات كبرية على �شعيد �لتمثيل 
ّ

ات �لكامري�...  لدي
ّ
لن تكفي بطاري

ًا بي... لن �أف�شح كّل 
ّ

و�لغناء وعلى �شعيد عائلتي... �أريد �أن �أبد�أ عماًل خا�ش

�شيء! هناك �لكثري من �خلطط �لتي �أريد حتقيقها �إذ� وّفقني �هلل. 

ستكونين حاضرة في حدث JamaloukiCon؟
�أّنني �شاألتقي  ما 

ّ
�شة، ال �شي

ّ
�أنا �شعيدة جّد�ً ومتحم بالتاأكيد، �شاأ�شل قبلكم! 

�شنق�شي  وحتمًا  جّد�ً،  ة 
ّ
مهم مو��شيع  يف  �شنتحّدث  كثريين.  باأ�شخا�ٍس 

�أوقاتًا ر�ئعة.

ستلتقين هناك بفتيات في السادسة والسابعة عشر من 
عمرهّن. ما هي الفئة العمرّية المسيطرة بين متابعيِك؟

تقريبًا من �لع�رشين حتى �خلام�شة و�لثالثني.

كيف وجدِت العمل مع فريق "جمالِك"؟
�ل�شورة  ت�شل  مرتاحني،  نكون  حني  ب�رشعة.  �لوقت   

ّ
ومر كثري�ً  ت�شّليُت 

 �جلميع �شوري. 
ّ
ها �لنا�س. �أمتنى �أن يحب

ّ
بطريقٍة يحب
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لماذا ال يمكنِك 
تفويت الحدث؟

يعود  مضاعف!  نجاح  يعني  الثالثة،  للمّرة  الكّرة  نعيد  أن 
ليجعل  الثالثة  نسخته  في   JAMALOUKICON حدث 
بيروت تضّج بحركة ديناميكّية بالموضة والجمال. نجمات 
المعات، ماركات عالمّية، تصاميم حصرّية... وأكثر بكثير، 
إلى   27 من   Seaside Arena مركز  واحد:  مكاٍن  في 
ماذا  ستلتقين؟  بَمن  العام؟  هذا  الجديد  ما  يونيو.   29
في  تذكرتِك  تحجزي  أن  سوى  عليِك  ما  ستتسّوقين؟ 

أقرب وقٍت ممكن. نحن بانتظارِك!
�إعد�د: جويل �لدكا�س

MIRSALEHI



إلتقي بالنجمات العالمّيات 
والشخصّيات المؤّثرة

ات 
ّ
�شخ�شي للقاء  فر�شتِك  حقيقة،  �إىل  ل 

ّ
يتحو �حللم  نعم، 

 Negin للبلوغر   !100% JamaloukiCon هي  ة يف 
ّ
عاملي

زة، 
ّ
ممي �إطالالت   Elsa Hosk و�ل�شوبرموديل   Mirsalehi

�لنجمة  منهّن.  و�حدة  بكّل  ة 
ّ

خا�ش حو�ٍر  جل�شات  خالل  من 

�أي�شًا  مع  Cyrine Abdelnour �شتكون حا�رشة  ة 
ّ
�للبناني

�لكلمة  برفقتها.  �ل�شور  وتلتقطي  لتقابليها   M.A.C د�ر 

نذكر  عميقة،  حو�ر�ٍت  �شمن  �ملوؤّثر�ت،  من  لعدد  �شتكون 

 ...Karen Wazen ،Valerie Abou Chacra من بينها 

 ،Meet & Greet ز�وية  يف  ا 
ّ
�أم كثري�ت!  وغريهّن 

تلتقطني  ميديا!  �ل�شو�شيال  يف  ل�شغفِك  �لعنان  ف�شتطلقني 

�للو�تي  و�لنجمات  �لبلوغرز  برفقة  و�ل�شور  �ل�شتورز  �آالف 

بينهّن  من  نذكر  �إن�شتقر�م.  على  وتتابعينهّن  ينهّن 
ّ
حتب

 Lara Scandar ،Ingrid Bawab ،Nathalie Fanj
Cynthia Samuel... وغريهّن كثري�ت! �ملجال �أمامِك كي 
تطرحي عليهّن �الأ�شئلة �لتي تدور يف بالِك لي�شلِك �جلو�ب 

مبا�رشًة.

إحصلي على إجابات عن كّل أسئلتِك!
ن�شائح  من  �شت�شتفيدين  �حلو�ر،  بجل�شات   

ّ
�خلا�س �لق�شم  يف 

و�جلمال،  �ملو�شة  جمال  يف  �الأعمال  بعامل  متعّلقة  ثمينة 

د�ر  �إن�شاء  ميديا،  و�ل�شو�شيال   
ّ
�لرقمي �لعامل  يف  ر 

ّ
�لتطو

�خلرب�ء  �أبرز  مع  مكياج  �شفوف  من  �ال�شتفادة  جديدة، 

 ،Bassam Fattouh ،Gregory Arlt مثل  ني 
ّ
�لعاملي

 Elie Saab شتك�شف لِك �أي�شًا د�ر� ...Romero Jennings
عن مبادرة Girl Of Now لدعم �ملر�أة با�شت�شافة عار�شة 

باأق�شام  ين 
ّ
�شتمر عندما   .Maye Musk ة 

ّ
�لكندي �الأزياء 

�ملو��شيع  كّل  �شت�شاركني!  مباذ�  �شتحتارين  �لعمل،  ور�شات 

فني 
ّ
�ملطروحة هي مثرية لالإهتمام. على �شبيل �ملثال، �شتتعر

 Roni 
ّ
م �للبناين

ّ
�أكرث على جمال �ملو�شة �مل�شتد�مة مع �مل�شم

 Rita Dahdah �لبلوغر  ن�شائح  �إىل  �شت�شتمعني   ،Helou
ات تغيري مكان �الإقامة... 

ّ
حول �لتغّلب على حتدي

NEGIN
MIRSALEHI

ELSA
HOSK

CYRINE
ABDELNOURMAYE

MUSK
Elie Saab مع دار

M.A.C مع دار

CELEBRITIESCELEBRITIES
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تصاميم حصرّية... كوني أّول 
من يمتلكها! 

�شتختربين   JamaloukiCon يف  نبد�أ!  �أين  من 

ق ال مثيل لها، ف�شتعر�س �أمامِك ماركات 
ّ
مغامرة ت�شو

من  �إ�شد�ر�تها  �أجدد  م�شاركة،  ة 
ّ
وعاملي ة 

ّ
حملي

عطور،  �أزياء،  بالب�رشة،  وعناية  مكياج  م�شتح�رش�ت 

�أجمل  �ئتمانِك!  بطاقة  �أزياء... فح�رّشي  �أك�ش�شو�ر�ت، 

ة! 
ّ
ما يف �الأمر �أّنِك �شت�شتفيدين من خ�شوماٍت ح�رشي

ت�شاميم  �شتجدين   CON-cept Store ق�شم  يف 

  Jessica K ،L'Atelier Nawbar لدوٍر مبتكرة مثل

�أي�شًا  حت�شلي  �أن  ميكنِك   ...Madiyah Al Sharqi
ي�شًا للحدث مثل �حلذ�ء �ملبتكر 

ّ
مت خ�ش

ّ
على قطع �شم

من Andrea Wazen و�أقالم �الآياليرن بتاأثري �لنيون 

.Bassam Fattouh من

!JamaloukiCon على منّصة عرض
�لعام  هذ�   JamaloukiCon ة 

ّ
من�ش �أي�شًا  �شت�شتقبل 

 
ّ

�خلريي �جلانب  ا 
ّ
�أم  .Thymو  Ingie Paris د�ري 

عر�س  خالل  من  وذلك  �حلدث،  عن  يغيب  فلن 

ة 
ّ
جمعي لدعم  وذلك  �أزياء  دور  عّدة  مب�شاركة  �أزياء 

  .Heartbeat

REBECCA

BASSAM ROMERO

INGIE

VALERIE

FATTOUH JENNINGS

ZAATAR

CHALHOUB

ABOU CHACRA
KAREN
WAZEN

LARA
SCANDAR

MASTERCLASSMASTERCLASS
M.A.C مع دار
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Thym صاحبة دار
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ELSA HOSK
السوبر موديل العالمّية 

JamaloukiCon 2019 يف
األزياء  عارضة  األضواء!  أمام  تكون  كي  خلقت 
 JamaloukiCon 2019 حدث  ضيفة  هي  السويدّية، 
التقاط  كثب،  عن  رؤيتها  من  ستتمّكنين  بيروت.  في 
وحديثها  نصائحها  إلى  االستماع  برفقتها،  الصور 
العروض،  منّصات  على  متابعتها  بعد  خبرتها.  عن 
من  أيضًا  واستوحيِت  تبّثه،  الذي  بالسحر  استمتعِت 

إطالالتها، ها هي اليوم أمامِك!

2018 2019

2019

2019

يف ف�شتان من

Ermanno Scervino

Redemption يف ف�شتان من

يف ف�شتان 

Etro من



�إطالالتها  �أجمل  �ل�شنني   
ّ
مر على  جمعنا 

ملكت  �أّنها  الحظنا  �حلمر�ء.  ادة 
ّ
�ل�شج على 

مات عار�شة �الأزياء 
ّ
ة بالفطرة ومقو

ّ
�جلاذبي

زت بعينيها 
ّ
ة"، فمنذ بد�ياتها، متي

ّ
"�لنموذجي

 ،
ّ
�ملثايل وقو�مها  �الأ�شقر  �شعرها  �لزرقاوين، 

حتى �أّن �لكثري لّقبوها بالباربي!

بل  ًا، 
ّ
�أنثوي �أ�شلوبًا  فقط  تعتمد  مل 

بني  �لتو�زن  تخلق  كيف  عرفت 

ة، فكانت حترتف 
ّ
و�جلاذبي �الأنوثة 

تتاأّلف  �لتي  ة 
ّ
�لكال�شيكي �الإطالالت 

من ف�شتاٍن طويل، ومن جهٍة �أخرى 

تخاطر يف �رتد�ء بّز�ٍت جريئة.

2013 2014 2015

2018
2016 2017

2018

2017

يف ف�شتان من 

Alessandra Rich

Alberta Ferretti يف ف�شتان من

Ralph & Russo يف ف�شتان من

ر�فق �لن�شج و�لذكاء �إطالالتها، وباتت 

ة 
ّ
 �ملهرجانات �لعاملي

ّ
�شيفة �شمن �أهم

مثل "كان". تلحقها عد�شات �لكامري�ت 

يف كّل خطو�تها لتوثيق �إطالالتها �لتي 

مهما  ة". 
ّ
"�الأيقوني خانة  يف  تندرج 

بكّل  هي  تتبّناه،  �لذي  �ل�شتايل  كان 

ب�شاطة تعطيه من رونقها لت�شّكل �شور 

مبهرة من كّل �لزو�يا.







قابليها يف بيروت!
تترّقبين  انستقرام،  على  تتابعينها   ،Negin Mirsalehi
صيحات  على  خاللها  من  وتتعّرفين  إطالالتها، 
ضيفة  ستكون  أّنها  الساّر  الخبر  جديدة.  وأماكن 
لمقابلة  أمامِك  الفرصة   !JamaloukiCon 2019 في 
التحّدث  العالم،  في  تأثيرًا  المدّونات  أقوى  من  واحدة 
الموضة  مدّونة  عرفت  برفقتها.  الصور  والتقاط  معها 
والجمال الهولندّية كيف تسبق الزمن، وباتت رائدة في 
ُشّرعت   ،2012 العام  في  بداياتها  فمنذ  المجال،  هذا 
لها أبواب النجاح وباتت اليوم تحصد أكثر من 5.3 مليون 

متابع على إنستقرام... إليِك أبرز محّطات حياتها.

NEGIN MIRSALEHI

ولدت يف 2 نوفمرب 1988 يف هولندا من 

�شعر  م�شّففة  والدتها  ني. 
ّ
اإيراني  

ّ
واأم اأب 

النحل،  تربية  جمال  يف  يعمل  ووالدها 

لأجيال.  العائلة  رافقت  مهنة  وهي 

الع�شل!  Negin تع�شق  اأن  عجب  فال 

شعرها المثالّي يمّيز جمالها
 

 Honey Infused Hair زيت
Oil هو أّول مستحضر للشعر 

.Gisou أطلقته دار

تأّلقت على غالف "جمالِك" لعدد مارس 
Dior Couture مرتديًة تصاميم من

يف  �شهادة   Negin Mirsalehi حتمل 

يف  اأطلقت  ة. 
ّ
الدولي الأعمال  واإدارة  الت�شويق 

 
ّ
ثم اإن�شتقرام،  على  �شفحتها   2012 العام 

 ،Neginmirsalehi.com ال�شهرية  نتها 
ّ
مدو

املو�شة،  عن  واأخباراً  �شوراً  تن�رش  حيث 

اجلمال واأ�شلوب احلياة وال�شفر. كما متلك قناة 

ذكرناه  ما  كّل  يوتيوب. يف  على  بها  ة 
ّ

خا�ش

 Negin ح�شدت ،
ّ
من مواقع توا�شل اجتماعي

املتابعي، فاق عدد متابعني  هائاًل من  عدداً 

ة!
ّ
اأبرز الدور العاملي

"ما شّجعني على تحويل 
شغفي إلى عمل، هو 
 .Steve Jobsخطاب لـ

أشار بشكٍل أساسّي إلى 
أّنه ليس لدى اإلنسان 

شيء ليخسره، فلَم ال 
يتبع أحالمه؟ جعلني 

كالمه أطلق منّصة 
أسلوبي الشخصّية."
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•حازت Negin على لقب "ملهمة 
العام" يف حفل توزيع جوائز 

Revolve Awards يف العامني 
2017 و2018.

•ورد ا�شم Negin عام 2018 
يف لئحة Under 30 30 التي 

تطلقها جمّلة Forbes عن فئة الفّن 

والثقافة.

•تتنّقل بني عوا�شم املو�شة وحتتّل 
ال�شفوف الأوىل يف العديد من 

ة، منها 
ّ
عرو�ض الأزياء لدوٍر عاملي

 Valentino ،Giambattista Valli
 ...Oscar De La Renta ،Dior
ة عر�ض 

ّ
حتى اأّنها م�شت على من�ش

Dolce & Gabbana ملجموعة 
خريف 2017.

800
هو قيمة المبلغ الذي رفضته 
Negin بعد أن عرض عليها أن 

تكون سفيرة دار عريقة للعناية 
بالشعر، وهو أكبر عرٍض على 

اإلطالق يحدث بين دار ومدّونة 
ملهمة! السبب؟ إطالق دارها 

 Gisou  الخاّصة للعناية بالشعر
في العام 2015 التي ترتكز على 
مستحضرات أساسها العسل. 

تحصد الدار اليوم عائدات 
بماليين الدوالرات. 

ألف دوالر
 ،Maurits Stibbe ترك
حبيب Negin، عمله 

 PwC في شركة
ليتشارك معها 

 .Gisou عملها ودارها

#10YearsChallenge
ن�رشت �شورًة لها مع حبيبها 

Maurits Stibbe �شمن �شيحة 
10YearsChallenge#، وذلك احتفاًل 

مبرور 10 �شنوات على تعارفهما.

وصلت قيمة مبيعات 
دار Gisou في السنة 

األولى من إطالقها إلى 
1.5 مليون دوالر!
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حتتفل بعيد ميالدها الـ30

ل �شورة ن�رشتها على 
ّ
اأو

Intagram ح�شابها على
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اسطعي كالنجمة! هذه هي الرسالة التي تبّثها دار CHANEL FINE  JEWELRY إلى 
امرأتها من خالل مجموعٍة من المجوهرات تجّسد بأشكالها الفنّية النجوم وعناصر 
الفضاء. تتزّين بها َمن تلفت كّل األنظار بقّوة حضورها، وهي بالمقابل تتباهى بالماس 

الذي تتزّين به والذي يجعلها تشّع أكثر وأكثر.

 Rania Khoury :مديرة الإنتاج -Dima Farhat :تن�شيق – Philipp Jelenska :ت�شوير

Betty Bee :ت�شفيف ال�شعر – Chanel من Toni Malt :مكياج
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المكياج باستخدام 
مستحضرات مجموعة
 Cruise 2019 Vision D’Asie: 
 Lumière et Contraste
Chanel من

األزياء من مجموعة األزياء 
الجاهزة لربيع وصيف 2019 
Chanel من

أقراط Comète من 
الذهب األبيض 18 
قيراطًا مرّصعة بأحجار 
الماس واإلسبنيل، خاتم 
Comète من الذهب 
األبيض 18 قيراطًا مرّصع 
 Entrelacs بالماس، وخاتم
D’Étoiles من الذهب 
األبيض واألصفر 18 قيراطًا 
مرّصع بالماس، جميعها 
Chanel Fine Jewelry من
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عقد Comète من 
الذهب األبيض 18 

قيراطًا مرّصع بالماس، 
 Comète Spinel وعقد

من الذهب األبيض 18 
قيراطًا مرّصع بأحجار 

الماس واإلسبنيل، 
 Chanel كالهما من

Fine Jewelry
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خاتم، أقراط وعقد 
Comète من الذهب 
األبيض 18 قيراطًا 
مرّصعة بالماس، 
 Chanel جميعها من
Fine Jewelry
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 Comète أقراط
من الذهب األبيض 

18 قيراطًا مرّصعة 
 Code بالماس، وساعة

Coco من الفوالذ 
بالّلون األسود مرّصعة 

بالماس ومضاّدة 
للمياه، جميعها من 

Chanel Fine Jewelry
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 Étoile Filante أقراط
من الذهب األبيض 
18 قيراطًا مرّصعة 
 Nuit de بالماس، سوار
Diamants من الذهب 
األبيض 18 قيراطًا 
مرّصع بالماس، وسوار 
Comète من الذهب 
األبيض 18 قيراطًا 
مرّصع بالماس، 
 Chanel جميعها من
Fine Jewelry



42JAMALOUKI.NET

COLORFUL
E

M
IL

IO
 P

U
C

C
I 

PR
E

-F
A

LL
 2

01
9

A.L.C

Solace London
net-a-porter.com

Alice + Olivia R13

Pippa Small

 Gucci
net-a-porter.com

 The
Attico

Dior

رغم اأّن جمموعات Pre-Fall 2019 حت�رّش 

ملو�شم اخلريف،   اإّل اأّن الألوان امل�رشقة حافظت 

على مكانتها �شمن ال�شيحات. نرى هنا بركانًا 

ة.
ّ
من الألوان املنع�شة التي تزيدنا طاقة اإيجابي
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Etro
mytheresa.com

 MM6 Maison
Margiela

Vetements

Miu Miu

Proenza Schouler

Balmain

Versace

Unravel

ات 
ّ
 الت�شعيني

ّ
ت�شعدنا اأجواء حقبتي

ات! ن�شهد عودة ال�رشاويل الوا�شعة 
ّ
والثمانيني

واجليوب املرّقعة. لن ت�شتطيعي �شوى الوقوع 

ة. 
ّ
يف غرام هذه الت�شاميم املريحة والع�رشي

 Natasha Zinko
themodist.com

Etro
mytheresa.com
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يبدو اأّن �شيحة نقاط البولكا لن تغادر 

ات املو�شة عن قريب! لكن ما 
ّ

من�ش

هو اأكيد هذا املو�شم، اأّنها اأتت باأ�شلوب 

Street Style وخارجة عن الطابع 
.  اعتمدي نق�شتني خمتلفتني 

ّ
الكال�شيكي

من النقاط يف اإطاللٍة واحدة.

Erdem

 We Are
Leone

Rejina Pyo

 Mother of  Pearl
net-a-porter.com

Ganni

Loewe

 Malone
Souliers

Saint Laurent Paris

 Midnight 00
matchesfashion.com
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THE DOTS
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Dries Van Noten

 Matthew Adams
Dolan

 Staud
mytheresa.com

Holzweiler

Marques' Almeida
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Dries Van Noten

حتى مع اجتياح الأ�شلوب 

 يف ال�شنوات املا�شية، 
ّ
املينيمايل

عات، 
ّ
بقينا متعّلقات بنق�شة املرب

لكّننا اخرتناها باألوان م�شيئة، 

.
ّ

مثل الأ�شفر والزهري

 Chanel

Tibi

 Veronica Beard

Vetements
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بي بالأقم�شة التي يتداخل فيها 
ّ

رح

ال�شوف! هذه القطع توحي بالدفء، ول 

ة.
ّ
قتها بع�رشي

ّ
تخلو من الأناقة اإذا ن�ش
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Giani Firenze

Mansur Gavriel

Sea

Saks Potts

Moncler Grenoble

Golden Goose

Joseph

 Rochas
matchesfashion.com

Saint Laurent Paris

Fendi

Loewe
farfetch.com
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مل يعد هناك حمّفز لالختيار بني نق�شة النمر اأو 

ة الرائجة. األ 
ّ
الفهد، لأّن الزيربا هي النق�شة الربي

ة"؟
ّ
ت�شعرين اأّنها ت�شّكل "فو�شة ب�رشي

 Aquazzura
net-a-porter.com

Chloé

Dundas
Prada

 Oscar de la Renta
mytheresa.com

Rixo
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Anine Bing



2019، وجدت األقمشة الراقية  FENDI تقّدر التاريخ والفّن وتختار أزياًء تجّسد هذه األجواء. في المجموعة التحضيرّية لخريف  سّيدة 
األحّب إلى قلبها، منها ما يعّبر عن القّوة، ومنها ما يتأرجح بين معاني األنوثة. بّزات، أكسسوارات وفساتين ترتكز على األلوان الترابّية، 

البيج واألسود، تدعوِك لتكوني أنِت أيضًا راقية في أفكارِك وإطاللتِك.

Velvet Management :مكياج وت�شفيف ال�شعر - Rania Khoury :مديرة الإنتاج -Dima Farhat :تن�شيق – Mohamad Seif :ت�شوير



نّظارات، سترة، سروال 
 ،FFreedom وحذاء
Fendi جميعها من



كنزة، حزام عريض، 
وتّنورة من األورجانزا، 
 Fendi جميعها من



فستان من الدانتيل، 
 ،FFreedom حذاء وأقراط
Fendi جميعها من



فستان من الحرير 
وسترة، كالهما 

Fendi من



فستان من التول، 
 FFreedom أقراط
 ،Baguette وحقيبة
Fendi جميعها من
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دليلِك الكامل ألبرز 
المصطلحات الرقمّية!

بين ليلٍة وضحاها، ومن وراء شاشة هاتفِك الصغير، بتِّ رّحالة ومسافرة تجوب أقطار 
العالم. أصبحِت مواكبة موضة وجمال، تترّقب أهّم األحداث وأجدد اإلصدارات في 
أوانها. عبرِت كّل مكان وزمان على غفلة وبلمح البصر، لتصبحي جزءًا ال يتجّزأ من 
العالم الرقمّي! يخّصِك بمساحة للتعبير عن نفسِك وأنِت ال تتوانين عن مشاركته 
بالتالي قصصِك. عالٌم رقمّي تكّلل بمواقع السوشيال ميديا وحمل معه كلمات، 
مفردات وتعابير جديدة على مّر الـ10 سنوات الفائتة. غوصي في العالم الرقمّي، 

بكلماته وتفاصيله من خالل هذا الدليل.

اإعداد: نادين �رسي الدين

T H E
 D I G I T A L

G L O S S A R Y
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Influencer
من  على  نافذ  تاأثري  له  �شخ�ص  �أو  فرد  هو  �إنفلون�رس 

و�لن�شاطات  �لأحد�ث   
ّ
�أهم يف  د�ئم  وجود  له  حوله، 

بات  �إ�شم  و�ملو�شة.  باجلمال  �ملتعّلقة  وتلك  ة 
ّ
�لفني

نات 
ّ
طلق على م�شتخدمات �ل�شو�شيال �مليديا )من مدو

ُ
ي

بعدد  يتمّتعن  و�لّلو�تي  �شتايل(  مو�شة، جمال وليف 

كبري  تاأثري  ولهّن  و�ملتابعات  �ملتابعني  من  كبري 

�أجدد  لت�شويق  �إليهن  ة 
ّ
�لتجاري �لعالمات  تلجاأ  عليهم. 

ميديا  �ل�شو�شيال  على  موؤّثر�ً  �لفرد  يعترب  �إ�شد�ر�تهم. 

يف  ميلكه  �لذي  و�ملتابعات  �ملتابعني  لعدد  وفقًا 

ر�شيده، ن�شبة �مل�شاركة و�لتفاعل ول د�عي لأن ميتلك 

ًا به.
ّ

موقع Blog خا�ش

Blogger
ًا يف حياته، 

ّ
نة ن�شاطًا رئي�شي

ّ
هو �ل�شخ�ص �لذي يعترب �ملدو

مو��شيع  حول   
ّ
�ل�شخ�شي ر�أيه  خاللها  من  بدي 

ُ
ي حيث 

يتناولن  �لّلو�تي  هّن  �شهرة،  �لأكرث  نات 
ّ
�ملدو نة. 

ّ
معي

)من  �شتايل  �لاليف  �جلمال،  باملو�شة،   
ّ

تخت�ص مو��شيع 

 Song ofو Blonde Salade �شفر وطعام...(، مثل موقع 

طلق �أي�شًا على م�شتخدمات 
ُ
Style... بات ��شم �لبلوغر �ليوم ي

 
ّ

تخت�ص �شفحة  �إىل  �شفحاتهّن  لن 
ّ
حو �لّلو�تي  �إن�شتقر�م 

�إطاللتهْن،  عن  با�شتمر�ر  فيها  يك�شفن  معنّي  مبو�شوٍع 

ة، �أ�شلوب حياتهْن. هذه �لفئة معروفة �أي�شًا 
ّ
حيلهّن �جلمالي

وفقًا  �إنفلون�رس  تكون  �أن  للبلوغر  ميكن   Blogger 2.0.بـ

لعدد متابعيها ون�شبة �مل�شاركة على من�شور�تها.

Camila Coelhoو Aimee Song

 Karen Wazen ،Nathalie Fanj
 Dana Houraniو

Trendsetter
 يف عامل 

ّ
 خا�ص

ٌ
دة �لتي لإطاللتها وقع

ّ
هي �ل�شي

ت�شميم  �أو  لوك   
ّ

لأي ج 
ّ
ترو �أن  �ملو�شة، وميكن 

له �إىل �شيحة �أو قطعة �ملو�شم. خيار�تها 
ّ
وحتو

�لتي تن�رسها  �ل�شور  بعيدة عن �مللل و�لتقليد، 

ميديا توؤّكد على ذلك.  على مو�قع  

الكلمات التي تطلق على أصحاب 
الحسابات النافذة على السوشيال ميديا

Vlogger
 ،YouTube ً�ات �لفيديو وحتديد

ّ
مع رو�ج من�ش

�أي  �لظهور،  يف  �لفيديوهات  نو 
ّ
مدو بد�أ 

و�لذين  فيديو  نة 
ّ
مدو لديهم  �لذين  �لأ�شخا�ص 

بدًل من �لكتابة، ينقلون �آر�ءهم �أو �هتماماتهم 

نة من خالل عد�شة �لكامري�. لقد 
ّ
مبو��شيع معي

ين �لفيديو من �مل�شاهري، 
ّ
�أ�شبح �لعديد من مدو

�ملر�هقني  من  �لغالب  يف  جمهورهم  ويتاألف 

�لذي  �لفيديو  �أ�شبوع  كّل  ينتظرون  �لذين 

يتقا�شني  عديد�ت  فيديو  نات 
ّ
مدو �شيطلقونه. 

ملنتجات  ج 
ّ
ترو فيديوهات  ن�رس  مقابل  �ملال 

نة.
ّ
ة معي

ّ
عالمات جتاري

 Meryem Karim
@eswaratti

كبري  بعدد  يتمّتع  �لذي   Twitter م�شتخدم  على  طلق 
ُ
ي �إ�شم 

بن�رس  �لأخري  هذ�  يقوم  و�ملتابعات.  �ملتابعني  من  للغاية 

موؤّثر�ً  ويعترب  �لأحد�ث  �آخر  على  فيعّلق  بانتظام،  بو�شتات 

�لقدرة على حتويل بو�شتات حول مو�شوٍع  ًا، لديه 
ّ
�جتماعي

معنّي �إىل نزعة �أو �شيحة متد�ولة بني م�شتخدمي �ملوقع.

Twitterati

Olivia Palermo

�ل�شو�شيال 
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Vlog

Podcast

اأو هو  ة لن�رس مقاطع فيديو، 
ّ
نة مرئي

ّ
مدو

ميديا  ال�شو�شيال  على  كناية عن ح�شاب 

التي  الفيديوهات  لتحميل  �ص 
ّ

خم�ش

هو  يوتيوب  نة. 
ّ
معي موا�شيع  تتناول 

.
ّ
ة الأوىل للتدوين املرئي

ّ
املن�ش

 متاح تنزيله على الإنرتنت 
ّ
 رقمي

ّ
هو ملّف �شوتي

من خالل جهاز كمبيوتر اأو جهاز حممول، ومتوّفر 

موا�شيع  تتناول  التي  احللقات  من  ك�شل�شلة  عادًة 

من   Podcast ب�شل�شلة  ال�شرتاك  ميكن  خمتلفة. 

ميكن  وبالتايل  الهاتف  على   
ّ

خا�ص تطبيٍق  خالل 

 مكان.
ّ

 وقت ومن اأي
ّ

ال�شتماع لهذه امللّفات يف اأي

الكلمات المرتبطة بتطبيقات 
السوشيال ميديا:

Feed

Platform

الذي  اإىل دفق املحتوى   ي�شري 
ّ
م�شطلح عام

ة 
ّ
الرئي�شي ال�شفحة  على  امل�شتخدم  يراه 

م�شاهدة  ميكن  حيث  ة، 
ّ
الجتماعي لل�شبكة 

من�شورات الآخرين والتوا�شل معهم.

 
ّ
الجتماعي التوا�شل  ة 

ّ
من�ش اأي  بالتفورم، 

ة. 
ّ
ة اأو القناة الجتماعي

ّ
اأو ال�شبكة الجتماعي

 Social ة، ي�شري م�شطلح
ّ
من الناحية التقني

وراء  يقف  الذي  الربنامج  اإىل   Platform
ة.

ّ
�شبكة اجتماعي

Noor Naim
@noorstars



JAMALOUKI.NET57

Handle

Bio

Avatar

امل�شتخدم  ح�شاب  ا�شم  اإىل  الكلمة  هذه  ت�شري 

اإىل  اأي�شًا  ت�شري  اأن  وميكن   ،Twitter على 

ميديا  ال�شو�شيال  ات 
ّ

من�ش على  احل�شاب  ا�شم 

اأو ا�شم ح�شاب هو فريد   Handle الأخرى. كّل 

امل�شتخدمني  على  للعثور  ا�شتخدامه  وميكن 

)من�شن  ة 
ّ

املن�ش على  ذكرهم  اأو  وامل�شتخدمات 

الرمز  هو  امل�شتخدم  موؤ�رّس  يكون  ال�شخ�ص(. 

 به.
ّ

"@" يتبعه ا�شم احل�شاب اخلا�ص

و�شائل  على  ة 
ّ
الذاتي ال�شرية  اأو   Bio ت�شري 

 اإىل ملّخ�ص ب�شيط وق�شري 
ّ
التوا�شل الجتماعي

العمر،  املهنة،  )مثل  امل�شتخدم  عن  ف 
ّ
يعر

الروابط  م�شاركة  اأي�شًا  ميكن  الهوايات...(. 

مثل  ة، 
ّ
الذاتي ال�شرية  هذه  �شمن  ة 

ّ
الإلكرتوني

اأ�شماء  اأو  بامل�شتخدم   
ّ

اخلا�ص الويب  موقع 

 الأخرى.
ّ
ح�شابات مواقع التوا�شل الجتماعي

مواقع  على   
ّ
ال�شخ�شي امللّف  �شورة  اأي 

عن  كناية  هي   .
ّ
الجتماعي التوا�شل 

�شورة �شغرية متّثل �شاحب امللّف على 

تكون  اأن  ميكن  ة، 
ّ
الجتماعي ال�شبكة 

ة للفرد، اأو �شعار �رسكة، اأو 
ّ
�شورة حقيقي

 ر�شم اآخر.
ّ

اأي

Hashtag
التوا�شل  و�شائل  على  "الها�شتاق"  ي�شري 

الرمز  تتبع  عبارة  اأو  كلمة  ة 
ّ
اأي اإىل   

ّ
الجتماعي

عالمات  ا�شتخدام   
ّ
يتم "ها�شتاق".  اأو   "#"

 
ّ
الجتماعي التوا�شل  و�شائل  على  الت�شنيف 

مو�شوٍع  حول  حمتوى  على  للعثور  كو�شيلٍة 

امل�شتخدم  حمتوى  جلعل  كو�شيلٍة  اأو  معنّي، 

امل�شتخدمني  قبل  من  لالكت�شاف  ة 
ّ
قابلي اأكرث 

الآخرين.

الكلمات المتعّلقة بصفحاتِك 
الخاّصة على السوشيال ميديا
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Engagement

Meme

يقوم  تفاعٍل   
ّ

اأي اإىل  "امل�شاركة"  كلمة  ت�شري 

التوا�شل  مواقع  وم�شتخدمات  م�شتخدمو  به 

يتبعونها.  التي  ال�شفحات  على   
ّ
الجتماعي

ميكن اأن يكون ذلك يف �شكل اإعجاب اأو تعليق.

فكرة  ة 
ّ
اأي الأ�شل  يف  يعني  امل�شطلح  هذا 

ة. 
ّ
 بطريقة فريو�شي

ّ
تنت�رس وتت�شاعف وتتغري

التوا�شل  و�شائل  امليمات على  باتت  اليوم، 

كناية عن مقاطع م�شحكة من   
ّ
الجتماعي

ال�شور،  اأو  الفيديو  مقاطع  اأو  الن�شو�ص 

باأن  وامل�شتخدمات  للم�شتخدمني  وتتيح 

طريق  عن  الفكاهة  عامل  من  جزءاً  يكونوا 

ة بهم وم�شاركتها.
ّ

اإن�شاء ميماٍت خا�ش

 Ephemeral
Content

حمتوى  اإىل  الزوال(  )�رسيع   Ephemeral Content م�شطلح  ي�شري 

ٍة 
ّ
زمني فرتٍة  بعد  يختفي  الذي   

ّ
الجتماعي التوا�شل  و�شائل  ات 

ّ
من�ش

على  ر 
ّ
متكر ب�شكٍل  املحتوى  من  النوع  هذا  م�شاهدة   

ّ
يتم حمّددة. 

Facebook وInstagram وSnapchat. على �شبيل املثال، تقت�رس 
مّدٍة  على   Facebookو  Instagram على  الق�ش�ص  اأي   ،Stories
ق�شرية املدى تدوم لـ24 �شاعة فقط ل غري. على Snapchat، تختفي 

هة اإىل الأ�شدقاء مبجرد مغادرة امل�شتخدم للتطبيق بعد 
ّ

الر�شائل املوج

فتح الر�شالة.

عبارة تعكس حّس الفكاهة

VS
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Community Manager
العالمة  اأو  ال�رسكة  جمتمعات  واإدارة  تنمية  بناء،  يف  ي�شاعد 

ا�شتخدام  ة من خالل 
ّ
املهم الإنرتنت. يقوم بهذه  ة على 

ّ
التجاري

املنتديات  ة، 
ّ
الجتماعي املواقع  ملراقبة  التحليل  اأدوات 

 هذا املدير مبتابعة الراأي 
ّ
نات على الإنرتنت، كذلك، يهتم

ّ
واملدو

ال�شائعة.  والأقاويل  ة 
ّ
التجاري العالمة  اأو  ال�رسكة  عن  املتداول 

املبا�رسة  والأحداث   
ّ
الجتماعي التوا�شل  و�شائل  وي�شتخدم 

ة.
ّ
للم�شاعدة يف زيادة ن�شبة الولء للعالمة التجاري

Social Media Manager
امل�شوؤول عن  ال�شخ�ص  وهو  ة 

ّ
الجتماعي ال�شبكات  هو خبري يف 

 الذي يعمل يف ق�شم الت�شويق 
ّ
ة. هو املهني

ّ
ات الرقمي

ّ
ال�شرتاتيجي

ة من خالل 
ّ
 وامل�شوؤول عن اإدارة وتطوير العالمة التجاري

ّ
الرقمي

.
ّ
مواقع التوا�شل الجتماعي

Digital Marketing Manager
واإدارة  تنفيذ  تطوير،  عن  وامل�شوؤول   

ّ
الرقمي الت�شويق  مدير  هو 

خدماتها.  اأو  ومنتجاتها  ل�رسكة  ج 
ّ
ترو التي  الت�شويق  حمالت 

ة �شمن 
ّ
ًا يف زيادة الوعي حول العالمة التجاري

ّ
يلعب دوراً رئي�شي

، كذلك، يعمل على زيادة حركة املرور على موقع 
ّ
العامل الرقمي

الويب لكت�شاب عمالء جدد واملحافظة عليهم.

Chief Listening Officer
الفرد يف  . يقوم 

ّ
الرقمي ًا يف املجتمع 

ّ
الدور هو جديد ن�شبي هذا 

على  للح�شول  ة 
ّ
والداخلي ة 

ّ
اخلارجي الّت�شالت  من  كّل  مراقبة 

هذه  تلعب  يروقهم.  ل  ملا  اأو  العمالء  يعجب  ملا  اأف�شل  فهٍم 

الوظيفة دوراً كبرياً يف بناء روؤية نحو الأمام للبقاء يف �شدارة 

املناف�شة واإبقاء العمالء �شعداء.

Fashion Data Analyst
الأزياء  جمال  يف  يعمل  الذي  البيانات  حمّلل  ة 

ّ
م�شوؤولي تتمثل 

جمعها   
ّ
يتم التي  ة 

ّ
الرقمي املعلومات  جميع  من  الإ�شتفادة  يف 

ن�شبة  تزيد   
ّ
كي والأزياء  بالتجزئة  البيع  �رسكات  مل�شاعدة 

امل�شتهلك.  و�شلوك  املقبلة  الإجّتاهات  تنبوؤ  خالل  من  اأرباحها 

يف  يرغب  الذي  لل�شخ�ص  ًا 
ّ
مثالي املوقف  هذا  يكون  اأن  ميكن 

اأن يتخّلى  لي�ص عليه  الكمبيوتر، ولكن  الغو�ص يف جمال علوم 

ه لالأزياء.
ّ
عن حب

وظائف وليدة انتشار السوشيال ميديا:

DM �أو Direct Message: ر�شالة متبادلة بني 
�شخ�شني من خالل �شبكة ال�شو�شيال ميديا ول ميكن 

ل�شواهما روؤيتها.

 ، DMمتامًا مثل الـ :Private Message أو� PM
ة.

ّ
وهي ر�شالة خا�ش

Totes
وهي اخت�شار لكلمة Totally. ت�شتخدم عند 

تاأييد راأي اأو املوافقة على عر�ص معنّي.

تعابير خاّصة بجيل الزمن 
:GenZالحالي المعروف بـ

QT
 Cutie حرفان يخت�رسان كلمة

اأي ظريفة. ت�شتخدم يف الت�شات.

Kgo
 Okay Go. اأي اأوكي ميكنك الذهاب.

ّ
اخت�شار لكلمتي

Cray Cray
تعبري ي�شتخدم عندما يكون الو�شع احلايل جمنونًا. 

.Crazy باخت�شار، هذا تعبري اآخر لكلمة

Creps
الكلمة اجلديدة البديلة لـ�شنيكرز.

Clout
يف �شياق و�شائل التوا�شل الجتماعي، يعني 

هذا امل�شطلح "النفوذ" اأي متّتع الفرد بتاأثري 

اإجتماعي كبري على ال�شو�شيال ميديا وعدد 

ة كبرية.
ّ
متابعني كبري اأو �شعبي

Boujee
الإ�رساف  يف  ي�شتمتع  الذي  ال�شخ�ص 

باحلياة واقتناء الأ�شياء الغالية والفاخرة.

Bop
دة: 

ّ
ت�شتخدم لو�شف الأغنيات املمتعة واجلي

This Song is Bop

Skurt Skurt
اأي اإرحل من هنا اأو غادر فوراً.
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قصص نجاح ملهمة 
ما كانت لتحصل لوال 

اإلنترنت!
المؤّثرون  هنا  ميديا،  السوشيال  عصر  في  بِك  أهاًل 
وراء  من  استثنائّي!  بطموٍح  لكن  عادّيون  أشخاص  هّم 
هؤالء   ،Hashtag بإطالق  أو   Share وبكبسة  الشاشات، 
االقتصادّية  الدورة  العام،  الرأي  يحّركون  باتوا  األشخاص 
في  تزيد  العمل  فرص  اليوم  خيالّية!  أرباحًا  ويحّققون 
اإلعالن  الترويج،  اإللكترونّي،  التسّوق  مواقع  مجال 
قبل  الفرصة  اغتنموا  من  هم  محظوظون  وغيرها... 
غيرهم، كانوا الرّواد في طرح مبادرات جديدة تحّولت إلى 
شركات. دعينا نطلعِك على أشخاٍص استخدموا اإلنترنت 
كوسيلة لتحقيق أحالمهم، فعملوا دون توّقف، حّققوا 
الناس  ماليين  تحّفز  باتت  مشاريع  الرقمّي  العالم  من 

حول العالم ليكونوا أيضًا مبدعين.

اإعداد: رميي حرب

#تحقيق_خاّص

SUCCESS
STORIES
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Huda Kattan

مي ا�شتقالتِك وابحثي عن �شغفِك يف احلياة... هدى 
ّ
قد

�شنة   11 منذ  القرار  هذا  اّتخاذ  على  اأت 
ّ
جتر قّطان 

 
ّ
ر اليوم قيمتها بحوايل

ّ
ة مكياج تقد

ّ
لتبني اإمرباطوري

1 مليار دولر!
�شت يف 

ّ
ني، تخ�ش

ّ
اإبنة مهاجرين عراقي هدى قّطان هي 

ة يف جامعة Michigan، وعملت به 
ّ
جمال املوارد املالي

لفرتٍة ق�شرية يف اإحدى ال�رسكات يف دبي، عام 2008. 

مل تكن �شعيدة يف وظيفتها، فرتكتها لت�شبح عاطلة عن 

العمل. باتت وقتها غري قادرة على حتديد م�شار حياتها، 

رت اللتحاق مبعهد 
ّ
فاأخذت بن�شيحة �شقيقتها منى، وقر

هناك  اأجنلو�ص.  لو�ص  يف  املكياج  لتعّلم   Joe Blasco
كخبرية  عملت  عندما  بها  �شت 

ّ
ومتر موهبتها  �شقلت 

.Revlon مكياج مع عالمة

فر�شًا  فيها  راأت  التي  دبي  يف   
ّ
لت�شتقر هدى  عادت 

العام  ويف  فرتة،  بعد  مثلها.  طموحة  لمراأة  لمتناهية 

 Huda Beauty ة، 
ّ
الإلكرتوني نتها 

ّ
مدو خلقت   ،2010

ة. 
ّ
وبداأت ت�شارك متابعيها حيل مكياج وو�شفات طبيعي

ًة 
ّ
نتها �شعبي

ّ
مل مي�ِص الكثري من الوقت قبل اأن حت�شد مدو

ا حّفزها لإطالق قناة حتمل ال�شم نف�شه على 
ّ
وا�شعة، مم

يف  امل�شاهدات  ماليني  من  املزيد  لتح�شد   YouTube
 ،

ّ
العربي وجمالها  �رساحتها  تها، 

ّ
عفوي ق�شرية.  فرتة 

ات 
ّ
العربي والفتيات  الن�شاء  عند   

ً
اأ�شداء لقت  جميعها، 

 Huda لت�شبح  لهْن،  انعكا�شًا  فيها  راأين  الّلواتي 

العامل  يف  منازع  دون  الأوىل  اجلمال  نة 
ّ
مدو  Beauty

و�شحاها،  ليلٍة  بني  يح�شل  مل  هدى  جناح   .
ّ
العربي

عدد المتابعين:

7.2M
Facebook

3.2M
 YouTube

37.4M
Instagram

العمر: 35 سنة

الجنسّية: أميركّية - عراقّية

الثروة الصافية:  550 مليون 
دوالر أميركّي

:Huda Beauty قيمة شركة
 1 مليار دوالر أميركّي

من مدّونة جمال متواضعة إلى إمبراطورّية!المجال: المكياج

 
ّ
 وقر�ٍص بلغ 6000 دولر اأمريكي

ّ
فاحتاجت لدعٍم مادي

بت�شنيع   2013 العام  يف  وبداأت  عليا،  �شقيقتها  من 

ما  �رسعان  التي  ة 
ّ
ال�شطناعي الرمو�ص  من  جمموعة 

عر�شها  من  ل 
ّ
الأو اليوم  من  ة 

ّ
خيالي مبيعاٍت  حّققت 

 اأ�شبحت اأكرث انت�شاراً بعد اأن 
ّ
يف متاجر Sephora، ثم

اعتمدتها Kim Kardashian. بعد 6 �شنوات، اأ�شبحت 

140 منتج مكياج خمتلفًا،  تقّدم   Huda Beauty دار 

  .2018 العام  يف  دولر  مليون   400 عائداتها  تبلغ 

 America’s Richest لئحة   على  مركزاً  فح�شدت 

اإىل   Forbes جمّلة  بح�شب   Self-Made Women
 Kylieو  Oprah Winfrey مثل  جنمات،  جانب 

        .Jenner

هدى مع �شقيقتيها منى وعليا

"َمن قال إّنه ال 
يمكنني أن أكون 
سّيدة أعمال، أّمًا 

متفانية وأظّل جميلة 
في الوقت عينه؟"
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باملو�شة  ال�شغوفة  ة 
ّ
الإيطالي ة 

ّ
ال�شاب  Chiara بداأت 

يف   Flickr ة على موقع 
ّ
بتوثيق �شور اإطاللتها اليومي

من  واحدة  اإىل  لت 
ّ
حتو �شغرية،  فرتٍة  بعد   .2007 العام 

2009  كانت  اأكرث الوجوه املوؤّثرة يف العامل. يف العام 

ا�شم  حتت  نتها 
ّ
مدو اأطلقت  املحاماة،  تدر�ص  تزال  ل 

ج، 
ّ
 تركت الدرا�شة قبل التخر

ّ
The Blonde Salad، ثم

املليون  زائريها  عدد  بلغ  جناح!  اإىل  لت 
ّ
حتو نتها 

ّ
فمدو

جمموٍع  ومع  لحقة،  �شنوات   10 فقط...  عامني  خالل 

يتعّدى 17 مليون متابٍع على �شفحاتها على ال�شو�شيال 

نات 
ّ
مدو عر�ص  على  ة 

ّ
الإيطالي ال�شقراء  ع 

ّ
ترتب ميديا، 

الإنرتنت.  �شفحات  جناحهّن  تخّطى  الّلواتي  املو�شة 

لالأحذية  داراً  اأطلقت  اأن  بعد  اأعمال  دة 
ّ
�شي اأ�شبحت 

لت�شمل  امتّدت   Chiara Ferragni Collection
الأك�ش�شوارات واملالب�ص اأي�شًا، وهي متوّفرة يف اأكرث من 

ة 
ّ
الإلكرتوني نتها 

ّ
ومدو دارها  جناح   .

ّ
عاملي متجر   200

 Harvard جامعة  يف  للطاّلب  درا�شة  مو�شوع  اأ�شبح 

عت اأعمالها 
ّ
ة اإدارة الأعمال. يف العام 2018، و�ش

ّ
يف كلي

نف�شه،  العام   يف ميالنو. يف 
ّ

وافتتحت متجرها اخلا�ص

بف�شتان  ميديا  ال�شو�شيال  على  ة 
ّ
جنوني ة 

ّ
�شج اأثارت 

زفافها من Dior الذي ح�شد تاأثرياً اإعالميًا تخطى تاأثري 

. �شواء 
ّ
ف�شتان زفاف الدوقة Meghan Markle الأيقوين

ة 
ّ
الطفولي ال�شقراء  مالحمها  اأو  املنا�شب،  التوقيت  كان 

املراأة  هذه  فاإّن  اآن،  يف  وامل�شاغب   
ّ

الأنثوي اأ�شلوبها  اأو 

متّكنت من التاأثري على جيل الـMillennials م�شتخدمًة 

اإىل  اجلميلة  �شورها  لًة 
ّ
حمو بذكاٍء،  ميديا  ال�شو�شيال 

جتارة �شخمة باأرباح!

#تحقيق_خاّص

عدد المتابعين:

1.2M
Facebook

401K
  Twitter

16.6M
Instagram

العمر: 32 سنة

الجنسّية: إيطالّية

الثروة الصافية:  12 مليون 
دوالر أميركّي

المجال: الموضة

تخّطى تأثيرها العائلة الملكّية!

Chiara Ferragni

Dior يف ف�شتان زفافها من

تفاعل أحدثه هاشتاق 
 #TheFerragnez
الخاّص بزفافها

1M
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Gary Vaynerchuk

عدد المتابعين:

2.1M
 YouTube

3M
 Linkedin

6M
Instagram

العمر: 43 سنة

الجنسّية: أميركّي - 
بيالروسي

الثروة الصافية:  160مليون 
دوالر أميركّي

المجال: إدارة األعمال 
والتسويق الرقمّي

يتبع  ناجحني،  اأعمال  رجال  ليكونوا  البع�ص  يدر�ص 

وهم  ولدوا  من  هم  قليلني  لكّن  حد�شه،  الآخر  البع�ص 

بالفطرة كما  الأعمال  واإدارة  التجارة  يتمّتعون مبوهبة 

بداأ  الـ14،  �شّن  يف   .Gary Vaynerchuk حال  هو 

ال�شاعة.  يف  دولر   2 مقابل  متجره  يف  والده  مب�شاعدة 

يف   Mount Ida ة 
ّ
بكلي  Gary التحق   ،1994 عام 

الفنون وهناك،  Massachusetts لتح�شيل �شهادة يف 
اٍت مل يرها اأحد 

ّ
اكت�شف عامل الإنرتنت وراأى فيه اإمكاني

حينها، وبذلك فر�شة لتو�شيع جتارة والده. مع حلول عام 

1996، اأن�شاأ غاري موقع winelibrary.com للرتويج 
بعد،  لها مناف�شوه  ه 

ّ
تنب قد  والده، فر�شة مل يكن  ملتجر 

ولتزيد خالل 5 �شنوات قيمة مبيعاته من 3 مليون دولر 

 Wine Library اإىل 60 ميلون دولر. قام باإطالق قناة

TV على موقع YouTube اجلديد يف حينها يف العام 
2006، وبعد 1000 حلقة و5 �شنوات لحقة، توّقف عن 
  VaynerMedia حتميل حلقاته على يوتيوب لريّكز على

خلق  على  ة 
ّ
التجاري العالمات  ت�شاعد  ة 

ّ
ا�شت�شاري وكالة 

مع  ها 
ّ
اأ�ش�ش ميديا  ال�شو�شيال  عرب  ت�شويق  ات 

ّ
ا�شرتاتيجي

ال�رسكة  هذه  انطلقت  ما  �رسعان   .2009 عام  �شقيقه 

ة 
ّ
التجاري ال�رسكات  لأكرب  م�شت�شاٍر  اإىل   Gary ل 

ّ
ليتحو

يف العامل، مثل Pepsi من خالل م�شاعدتهم على جذب 

نة. من املوؤّكد اأّن Gary ولد يف الع�رس 
ّ
انتباه فئات معي

م�شريته  اأوائل  ففي  ميديا،  ال�شو�شيال  ع�رس  املنا�شب، 

 
ّ
الجتماعي التوا�شل  مواقع  اأكرث  يف  با�شتثماراٍت  قام 

مثل  الإطالق،  على  ا�شتخدامًا  ة 
ّ
الإلكرتوني والتطبيقات 

استحّق لقب "ملك السوشيال ميديا"
Facebook ،Twitter ،Uber متوّقعًا جناحاتها قبل 

اأن حت�شل! 

يف العام 2014، اأطلق برنامج AskGaryVee# على 

متابعيه  اأ�شئلة  على  بالإجابة  يقوم  حيث   YouTube
 اأعاد جمع كّل الأ�شئلة 

ّ
على Instagram وTwitter، ثم

والأجوبة يف كتاٍب حمل العنوان نف�شه. هذا كان واحداً 

 Crush It! :من 10 كتب ن�رسها املوؤّثر، من بينها كتاب

 Why NOW Is the Time  to Cash In on Your
الأعمال،  واإدارة  الإنرتنت  عرب  الت�شويق  عن   Passion
ل اإىل الكتاب الأكرث مبيعًا عند �شدوره على موقع 

ّ
حتو

والرائدين  املوؤّثرين  اأكرث  من  اليوم  اأ�شبح   .Amazon
ذكاوؤه  �شغفه،   .

ّ
الرقمي والعامل  الأعمال  جمال  يف 

امل�شاهدين  انتباه  جذبت  بها  يتمّتع  التي  والكاريزما 

والإعالم لينال لقب "ملك ال�شو�شيال ميديا".

 100
مليون دوالر أميركّي
هو معّدل العائدات 

المالّية لشركة 
 VaynerMedia
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Ella Woodward

العمر: 28 سنة

الجنسّية: بريطانّية

المجال: طبخ + اليف ستايل

كتاب Deliciously Ella ُترجم اإىل اأكرث 

ًا
ّ
من 22 لغة عاملي

منتجات 
 Deliciously Ella

متوفرة اليوم 
في حوالّي 
6000 متجر 

ومقهى.

عدد المتابعين:

وصفاتها الصحّية، مشاريع ناجحة

1.5M
Instagram

نادر  بنوٍع  ت�شخي�شها  مّت  اأن  وبعد  الع�رسين  �شّن  يف 

 Ella لت 
ّ
حتو القلب،  دقات  يف  انتظام  عدم  من 

مفعمة  فتاة  من  اأ�شهر  غ�شون  يف   Woodward
باحلياة اإىل �شخ�ص ل يقوى على النهو�ص من �رسيره. 

ة، 
ّ
الطبي العالجات  من  خمتلفة  اأنواع  جتربة  بعد 

ة واّتخذت قراراً بعالج نف�شها 
ّ

قامت باأبحاثها اخلا�ش

 
ّ
 نباتي

ّ
، عن طريق اّتباع نظاٍم غذائي

ّ
باأ�شلوٍب طبيعي

الوجبات  معظم  الوحيدة؟  م�شكلتها   .Plant-Based
رت ابتكار 

ّ
زة، لذا قر

ّ
ة وينق�شها نكهة ممي

ّ
كانت تقليدي

نة  
ّ
مدو اأب�رست  هنا  ومن  بنف�شها،  جديدة  و�شفاٍت 

 !2012 العام  يف  النور  للطبخ   Deliciously Ella
اأ�شلوب  مع  ف 

ّ
للتكي ة 

ّ
الإلكرتوني نتها 

ّ
مدو ا�شتخدمت 

حياتها اجلديد، و�رسعان ما لقت رواجًا كبرياً وعدداً 

عددهم  ليتخّطى  موقعها  يزورون  الذين  اء 
ّ
القر من 

هذا  املوقع  جناح  اليوم.  حتى  زائر  مليون  الـ130 

مواقع  خمتلف  على  نة 
ّ
للمدو  

ّ
مثايل وجوٍد  مع  ترافق 

ال�شو�شيال ميديا ومع التطبيق الذي اأطلقته يف العام 

 iTunes على  الأوىل  املرتبة  ت�شّدر  والذي   2012
حجر  لتبني  الإنرتنت   Ella ا�شتخدمت  �شدوره.  فور 

جمموعة  ولتجذب  ة 
ّ
التجاري لعالمتها  ل 

ّ
الأو الأ�شا�ص 

العام  يف  ميديا.  ال�شو�شيال  على  اأوفياء  متابعني 

ل، 
ّ
ة بكتابها الأو

ّ
2015، اأحلقت جناحاتها الإلكرتوني

 
ّ
اإجمايل من   15% بن�شبة  قيا�شيًا  رقمًا  ل 

ّ
لت�شج

مبيعات الكتب يف بريطانيا. يف العام نف�شه، قابلت 

Matthew Mills �رسيك حياتها والآن، �رسيك عملها 
الأعمال  لإدارة  نظرتها  �شقل  على  �شاعدها  الذي 

من  �شل�شلة  فافتتحا  ة، 
ّ
التجاري عالمتها  وتو�شيع 

عت 
ّ
 واملتوازن يف لندن. تو�ش

ّ
3 مطاعم لالأكل ال�شحي

Plant-Based، كانت  اأطعمة  Ella لت�شنيع  �رسكة 

 .Energy Balls اأو  الطاقة  كرات  منتوجاتها  اأوىل 

 Love Yourself دليل  ابتكرت   ،2016 العام  يف 

الإلكرتويّن الذي ي�شمل و�شفات، طرقًا مبتكرة للطبخ، 

 Ella م�شاريع  اآخر  ة. 
ّ
ريا�شي متارين  وفيديوهات 

موقع  على   Podcast ة 
ّ
�شوتي ت�شجيالت  ن 

ّ
تت�شم

املاأكولت  ت�شمل  موا�شيع  فيها  تناق�ص   Acast
اأّن  ة واإدارة الإعمال. ل يبدو 

ّ
الّلياقة البدني ة، 

ّ
ال�شحي

نة الطعام للنجاح �شتتوّقف قريبًا، ونحن 
ّ
ة مدو

ّ
�شهي

�شعيدات جّتاه ذلك!
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Emily Weiss
من محّررة موضة إلى سّيدة أعمال!

تها يف العام 
ّ

بالن�صبة اإىل Emily Weiss بداأت ق�ص

تن�صيق  يف  وم�صاعدة  رة 
ّ
كمحر عملها  اأثناء   ،2010

وظيفتها  من  اإ�صتفادت   .Vogue جمّلة  يف  الأزياء 

حاّدة،  بنظرة  ة. 
ّ
العام العالقات  من  �صبكة  لت�صكيل 

لحظت نق�صًا يف الرتكيز على املنتجات واخلدمات 

يف  الفراغ.  هذا  متالأ  اأن  رت 
ّ
فقر للمراأة،  ة 

ّ
اجلمالي

 Into ة 
ّ
الإلتكروني نتها 

ّ
مدو اأطلقت  نف�صه،  العام 

لال�صتفادة  ة 
ّ

من�ص للن�صاء  فاأعطت   ،The Gloss
روتني  من  خمتلفة  واأنواع  ة 

ّ
اجلمالي الن�صائح  من 

اأ�صبح  النجاح،  على  مبثابرة  بالب�رشة.  العناية 

مكاتب  داخل  النهار  خالل  واحدة  وظيفتان،  لديها 

نتها 
ّ
Vogue واأخرى متتّد بني 4 و8 �صباحًا يف مدو

ة. بعد اأن و�صل عدد امل�صاهدات على موقعها 
ّ
اجلمالي

يف  وظيفتها  ترك  يف  ترتّدد  مل  ًا، 
ّ
�صهري  10000 اإىل 

اإىل  وحتويلها  روؤيتها  بتو�صيع  لتبداأ   Vogue جمّلة 

ة باملناق�صات مع 
ّ
اأرباح. يف العام 2013، بداأت ال�صاب

 Into the Gloss نة 
ّ
لة لتحويل مدو

ّ
12 �رشكة ممو

قبل  من  رف�صها  مّت  لكّن  اإلكرتويّن،  ق 
ّ
ت�صو موقع  اإىل 

11 �رشكة. اأخرياً، ويف العام 2014 وبعد تبّنيها من 
ة 

ّ
ل، اأطلقت Emily Weiss عالمتها اخلا�ص

ّ
قبل ممو

ت 
ّ
�صم التي   Glossier ة 

ّ
اجلمالي بامل�صتح�رشات 

 Into The موقع  وا�صتخدمت  فقط،  منتجات   4
 Glossier عالمة  لها.  للرتويج  كو�صيلة   Gloss
ة مل متتلك وراءها فريقًا للت�صويق حتى بعد 

ّ
التجاري

اإن�صتقرام  على  عيها 
ّ
متتب اأّن  غري  اإطالقها،  من  عاٍم 

ًا 
ّ
مركزي دوراً  لعبوا  مليون،   2 اليوم  عددهم  البالغ 

ة بالّلونني الأبي�ض 
ّ
يف جناحها. مع عبوات مينيمالي

قات، ومنتجات 
ّ
، توا�صل مبا�رش مع املت�صو

ّ
والزهري

 بدًل من الرتكيز على 
ّ
هدفها تعزيز اجلمال الطبيعي

لت Glossier اإىل واحدة من 
ّ
ال�صوائب والعيوب، حتو

لة لدى جيل  ة املف�صّ
ّ
ة اجلمالي

ّ
اأكرث العالمات التجاري

 !Millennials الـ

دولر  ميلون  الـ100  تخّطت   Glossier عائداٍت 

مّت  التي  الأوىل  وهي   ،2018 العام  يف   
ّ
اأمريكي

الإنرتنت.  على   
ّ

ح�رشي ب�صكٍل  وبيعها  ت�صويقها 

بجعل  حتلم  فهي  كبرية،  تزال  ل   Emily طموحات 

مع  العامل،  يف  وتاأثرياً  انت�صاراً  الأكرث  من  �رشكتها 

م�رشوعها  عن   Emily اأعلنت   ،2019 العام  بداية 

 Glossier Play �رشكة  اجلمال،  عامل  لغزو  اجلديد 

تقّدم  ة، 
ّ
التجاري  Glossier عالمة  مظّلة  حتت 

مة 
ّ
مدع عيون  ظالل  كلوحات  مكياج  م�صتح�رشات 

برتكيبة من الربيق واأقالم خمتلفة من الآياليرن.

العمر: 34 سنة

الجنسّية: أميركّية 

 :Glossier قيمة شركة
حوالّي المليار دوالر أميركّي

المجال: مستحضرات 
التجميل

:Glossier عدد المتابعين على صفحة

2M
Instagram

 Boy مستحضر
Brow Gel

يباع بمعدل واحد 
كّل 32 ثانية

اإفتتحت متاجر Glossier اأبوابها يف العام 2017

 Glossier م�صتح�رشات

Play اجلديدة

Glossier برفقة فريق عمل
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YouTube فتح له أبواب الشهرة
جنوم  اأ�صهر  من   Justin Bieber اأ�صبح  �صنة،  الـ16  �صّن  يف 

جلوائز  تر�صيحه  ومّت  ة 
ّ
مو�صيقي جائزة   15 تلّقى  العامل، 

�صاهدها  يوتيوب  على  فيديو  مقطع  اإنطالقته؟   .Grammy’s
ال�صخ�ض املنا�صب يف الوقت املنا�صب. يف العام 2012، �صارك 

�صّدة  ومن  الثاين،  باملركز  وفاز  للغناء  ة 
ّ
حملي م�صابقة  يف 

فخرها، قامت Pattie والدته بن�رش مقطع لغنائه على يوتيوب 

امل�صاهدين  عدد  بداأ  ذلك،  بعد  والأقارب.  الأ�صدقاء  لي�صاهده 

حتميل  والآخر  احلني  بني  ال�صغري   
ّ
ال�صبي تابع  بالتكاثر. 

�صنة،  بعد  غرفته.  داخل  من  بالغناء  فيها  يقوم  فيديوهات 

ر�صده Scooter Braun مدير الت�صويق يف �رشكة الت�صجيالت  

على  ًا 
ّ
ع�صوائي �صغط  قد  كان   ،So So Def Recordings

متّكن  البحث،  بعد  مبوهبته.  وانبهر   Justin فيديوهات  اأحد 

ن له تعاقداً مع �رشكة اإنتاج. 
ّ
Scooter من الو�صول اإليه، واأم

ل My World الذي 
ّ
يف العام 2010، اأطلق املغّني األبومه الأو

مليون   12 اإىل  و�صل  مبيعات  رقم  ليحّقق   ،Baby اأغنية   
ّ
�صم

 
ّ
ا�صرتاتيجي وت�صويٍق  الظريفة  �صعره  حركة  خالل  من  ن�صخة. 

ل Justin اإىل هو�ض بالن�صبة اإىل الفتيات وبات 
ّ
ل�صورته، حتو

ًا موؤّثراً باجليل اجلديد. هذا النجاح ما كان ليكون 
ّ
وجهًا عاملي

اإ�صافًة  ميديا،  ال�صو�صيال  قنوات  ة 
ّ
بقي ا�صتخدام  لول  �صاحقًا 

Twitter لي�صبح  اإىل YouTube لتعزيز �صهرته، فان�صم اإىل 

106 مليون  الأكرث متابعة على املوقع مع  الثالثة  ة 
ّ
ال�صخ�صي

ة. مع هذا العدد اجلنويّن من 
ّ
�صخ�ض ينتظرون تغريداته اليومي

ة 
ّ
املعجبني حول العامل، ل عجب اأن تتهافت العالمات التجاري

العام. يف  الراأي  التاأثري يف  النجم على  لال�صتفادة من قدرات 

 ،Calvin Klein الإعاليّن لعالمة  الوجه  اأ�صبح   ،2015 العام 

Adidas. بني الأرقام  اأخرى مع  ة 
ّ
اإعالني كما �صارك بحمالٍت 

مل  التي  و�صهرته  األبوماته  مبيعات  حّققتها  التي  ة 
ّ
القيا�صي

ل 
ّ
 مراهق يف ال�صابق، لي�ض من امل�صتغرب اأن يتحو

ّ
ي�صهدها اأي

!Beliebers جيٌل بكامله من ال�صباب اإىل

عدد المتابعين:

العمر: 25 سنة

الجنسّية: كندّي

الثروة الصافية:  265 مليون 
دوالر أميركي

المجال: الغناء

Justin Bieber

45M
 YouTube

اأثناء ت�صّلمه جائزة اأف�صل مغّني يف حفل 

MTV Music Awards يف العام 2015

106M
Twitter

114M
Instagram

3B
مشاهدة هو 

العدد الذي حصده 
 Sorry فيديو أغنية

YouTube على

#تحقيق_خاّص
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العمر: 34 سنة

الجنسّية: روسّي

الثروة الصافية: مليون دوالر 
أميركّي

المجال: السفر + التصوير

Murad Osmann
هاشتاق تحّول إلى مهنة

ال�صري يف �صوارع املدينة  اإىل بر�صلونة واأثناء  خالل رحلة 

اأن   Murad Osmann اأراد  بالألوان،  املليئة  ة 
ّ
الإ�صباني

بر�صوم  مغّطى  باب  اأمام   Natalia حلبيبته  �صورة  ياأخذ 

اجلرافيتي. هي، مّدت يدها نحوه يف حماولٍة منها جلعله 

 حال! يف عام 2011 
ّ

يتوّقف، لكّنه التقط ال�صورة على اأي

مبا�رشًة وبعد التقاط هذه ال�صورة، قام Murad بن�رشها 

بكب�صة  اأّنه  مدرك  غري   Instagram على  �صفحته  على 

يطل  ومل  لل�صفر.   #FollowMeTo م�رشوع  �صيبداأ  زر، 

الوقت قبل اأن ي�صبح هذا الها�صتاق بني الأكرث رواجًا على 

املوقع، مع وجود اآلف امل�صتخدمني حول العامل حماولني 

اأ�صبحا   Nataliaو  Murad اليوم   .
ّ
الثنائي �صور  تقليد 

مع  العامل  جمال  اإظهار  اإىل  تهدف  �صورهما  جني، 
ّ
متزو

ال�صفر  ي 
ّ
يتابعها املاليني من حمب ة، 

ّ
الرومان�صي مل�صة من 

موّثقة  العامل  حول   
ّ
الثنائي رحالت  الثقافات.  واكت�صاف 

موجة  ق�صرية.  فيديوهاٍت  �صكل  على   YouTube على 

 Instagram لت من �صفحة على 
ّ
FollowMeTo# حتو

 followmeto.travel تلهم النا�ض لال�صتك�صاف اإىل موقع

العالمات   
ّ
اأهم مع  تتعاون  ت�صويق  وكالة  الآن  لت�صبح 

 Samsung ،Google ،Cartier ة يف العامل منها
ّ
التجاري

Dior... تهتم Natalia بتن�صيق الأزياء واملو�صة، يف حني 
ة الإنتاج، اختيار الأماكن والت�صوير. 

ّ
Murad يتوىّل عملي

Instagram لت�صبح  ر تعّدت �صفحات 
ّ
موهبة هذا امل�صو

 Art ها 
ّ
اأهم ة، 

ّ
العاملي املعار�ض  اأبرز  يف  معّلقة  �صوره 

ن�رش  ميديا،  ال�صو�صيال  عن  بعيداً  ميامي.  يف   Basel
 Follow Me To: A Journey بعنوان  كتابًا   

ّ
الثنائي

 Around the World Through the Eyes of
دخل   ،2017 العام  ويف   ،Two Ordinary Travelers
يف  تاأثرياً  الأكرث  ال�صفر  ين 

ّ
ملدو  Forbes قائمة   Murad

 .
ّ
اأمريكي دولر  املليون   

ّ
بحوايل اليوم  تقّدر  برثوة  العامل 

 
ّ
 الرومان�صي

ّ
ة؟ يحاول الثنائي

ّ
ماذا عن امل�صاريع امل�صتقبلي

ع والنخراط مبجالٍت جديدة، بعد اأن اأطلقا جمموعة 
ّ
التو�ص

 
ّ
جموهرات بالتعاون مع عالمة Bochic، يخّطط الثنائي

بال�صفر  ة 
ّ

خا�ص اأك�ص�صوارات  جمموعة  اإطالق  اإىل  اأي�صًا 

لت�صارك  ال�صفر  ين 
ّ
مدو اأبرز  يجمع  اإلكرتويّن  وموقع 

اخلربات. اإْن كانت ال�صورة ت�صاوي األف كلمة، ف�صور هذا 

 التي 
ّ
اأجمل ق�ص�ض النجاح واحلب  املوؤّثر تروي 

ّ
الثنائي

�صغلت الإنرتنت.

3.2M
هو عدد البوستات 

مع هاشتاق
 #FollowMeTo 
Instagram على

من وراء الكوالي�ض خالل الت�صوير

من معر�ض Art Basel يف ميامي

ال�صورة الأوىل التي األهمت م�رشوع 

#FollowMeTo

ال�صورة الأكرث اإعجابًا على 

�صفحته، هي من يوم زفافه

عدد المتابعين:

4.1M
Instagram
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هل كنِت تعلمين متى ظهر مصطلح هاشاتق ألّول 
أّية  صافية؟  أرباح  قيمة  بأكبر  يتمّتع  موقٍع  أّي  مّرة؟ 
منّصة هي األكثر استخدامًا؟ َمن هي أقوى شخصّية 
العالم  هذا  من  جزء  ألّنِك  ميديا؟  السوشيال  على 
خطرت  قد  األسئلة  هذه  تكون  أن  بّد  ال  الرقمّي، 
والمواقع  الحسابات  آالف  تتصّفحين  بالِك!  على 
المكياج  خدع  تتعّلمين  إلكترونّيًا،  تتسّوقين  يومّيًا، 
البّث  خالل  من  األزياء  عروض  تشاهدين  يوتيوب،  من 
المباشر عبر إنستقرام... غوصي أكثر في هذا العالم 
الرقمّي من خالل إكتشاف ما سنعرضه أمامِك من 

وقائع تثير الدهشة. األرقام ال تكذب!

العالم الرقمّي:
حقائق وأرقام 

ستدهشِك!

اإعداد: جووي غ�صطني

#باألرقام



Retai l

 Business

التجارة  اإيرادات   
ّ
منو ن�سبة  هي   70%

ة يف ال�سني. هذا يعني اأّن هذا البلد 
ّ
الإلكرتوني

نحو  كبري  ب�سكٍل  مييل  التجارة  يف  العمالق 

الن�سبة  اأن ت�سبح  . فهل يعقل 
ّ
كّل �سيء رقمي

%100 يف ال�سنوات القادمة؟ 

ة املبيعات يف عامل 
ّ

%36 هي اأعلى ن�سبة من ح�س
هذا   ،Amazon ملوقع  تعود  الإلكرتويّن  ق 

ّ
الت�سو

يعر�ض  والذي   1994 العام  منذ  بداأ  الذي  املوقع 

مالب�ض،  اأغرا�ض،  من  ال�سخ�ض  يحتاجه  ما  كّل 

ة... يتبعه موقع 
ّ
كتب، اأك�س�سوارات، اأدوات اإلكرتوني

.Ebay

ة 
ّ
%15.6 هي ن�سبة مبيعات التجارة الإلكرتوني

اململكة  يف  بالتجزئة  املبيعات   
ّ
اإجمايل من 

ل يف الإنفاق على 
ّ
املّتحدة، ما يجعلها البلد الأو

.
ّ
ق الإلكرتوين

ّ
الت�سو

نمو التجارة اإللكترونّية في الصين البلد األّول في التسّوق اإللكترونّيموقع التسّوق األّول

Instagram األرباح على
 Instagram موقع  م�ستخدمي  من   26%
ًا 

ّ
يح�سلون على اأكرث من 75 األف دولراً �سنوي

نني، جنوم، موؤّثرين...(
ّ
كاأرباح. )من بينهم مدو

Twitter ذروة إيرادات
717 مليون دولر هو ذروة الإيرادات 
يف   Twitter موقع  جناها  التي 

تاريخه يف العام 2015.

Amazon جيش
 ملوّظفي Amazon هو 613 

ّ
العدد التقريبي

يف  ال�رشكة  مكاتب  تتوّزع  العامل.  يف  األف 

 
ّ
الأ�سا�سي املركز  ويقع  العامل،  اأنحاء  جميع 

ة.
ّ
يف مدينة Seattle الأمريكي

 :Facebook ثروة مبتكر
 Mark Zuckerbergتبلغ قيمة الرثوة ال�سافية لـ

مبتكر Facebook ما ي�ساوي 62.4 مليار دولر.

YouTube أصغر نجم على
 Ryan الذي جناه  املبلغ  11مليون دولر هو 
على  جنم  اأ�سغر  وهو   2017 العام  يف   Kaji
العمر  من  يبلغ   .2017 العام  يف   YouTube
 Ryan Toys قناته  خالل  ومن  �سنوات،   7
Review  ين�رش اآرائهم حول الألعاب ويت�سارك 

مع امل�ساهدين مغامراته مع عائلته.

YouTube أعلى أجر في تاريخ
العامل  يف  اأجر  اأعلى  هو  دولر  مليون   16.5
 ،YouTube خالل  من  عليه  احل�سول  مّت 

�ساحب   Daniel Middleton تقا�ساه 

خاللها  من  ين�رش  الذي   DanTDM قناة 

عدد  ات. 
ّ
وحتدي األعاب  عن  ة 

ّ
م�سلي فيديوهات 

امل�سرتكني يف قناته ي�سل اإىل 21.5 مليون.

Amazon ثروة مؤّسس
تبلغ ثروة Jeff Bezos ما يقارب 138.6 

اأطلق موقعه من  اأّنه  مليار. اجلدير بالذكر 

ة، 
ّ
كراج منزله يف ولية Seattle الأمريكي

عامل  عن  البعد  كّل  بعيدة  درا�سته  واأّن 

الأعمال، فبحوزته �سهادة بكالوريو�ض يف 

الفن والعلوم.
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#باألرقام

Social  Media

Instagram نجم
الذي  الرقم  هو  متابع،  مليون   170
العب   Cristiano Ronaldo حّطمه 

املركز  ليحتّل   
ّ
الربتغايل القدم  كرة 

ل على موقع Instagram. هل ذلك 
ّ
االأو

ب�سبب و�سامته اأو براعته يف اللعبة؟

Emoji لغة
ًا 

ّ
يومي اإر�سالها   

ّ
يتم  Emoji مليار   5

عرب Facebook Messenger. الرموز 

وقطعة  القلب  �سكل  هي  ة 
ّ
�سعبي االأكرث 

يحتاجه  ما  اأكرث  اأّن  يعني  ا 
ّ
مم البيتزا 

 والطعام!
ّ
النا�س هو احلب

يحتاجه  ما  أكرث 

فلوغر الجمال األقوى
ة 

ّ
23.7 مليون هو عدد متابعي الفلوغر املك�سيكي

يف  االأوىل  لتكون   ،YouTube على   Yuya
ة على 

ّ
جمال اجلمال، وترتكز قاعدتها اجلماهري

جيل Millennials املهوو�س باملكياج. يتبعها 

Jeffree Star مع 14.9 مليون متابع.

YouTube هبوط على
2.5 مليون هو عدد املتابعني الذين خ�رسهم خبري املكياج 
خالفه  اء 

ّ
جر من   YouTube على   James Charles

النجمات  من   .Tati Westbrook التجميل  خبرية  مع 

،Kim Kardashian متابعته:  عن  توّقفن  اللواتي 

...Kylie Jenner ،Ariana Grande ،Miley Cyrus

التطبيق األكثر تحمياًل
تطبيق  حتميالت  عدد  هو  مليون   45.8
TikTok يف الربع االأول من العام 2018، 
)خمتلف  حتمياًل  االأكرث  التطبيق  ليكون 

 Apple متجر  يف  االألعاب(  تطبيقات  عن 

حتميل  على  يرتكز  اأّنه  نذكر   .Store
ات ومو�سيقى.

ّ
فيديوهات فيها حتدي

السوشيال ميديا واإلكتئاب
اأثبتت اإحدى الدرا�سات يف الواليات املّتحدة 

ي�ستخدمون  الذين  املراهقني  اأّن  ة 
ّ
االأمريكي

 الأكرث من 5 �ساعات يف اليوم 
ّ
العامل الرقمي

هم %70 اأكرث عر�سًة للتفكري باالإنتحار.

البيضة الخارقة
 Likes االإعجاب  عدد  هو  مليون   53.5
التي  البي�سة  �سورة  عليه  ح�سلت  الذي 

 World Record Egg ح�ساب  اأطلقها 

لتحتّل املرتبة االأوىل كعدد االإعجابات يف 

وراء  ر�سالة  هناك   .Instagram تاريخ 

املخاطر  حول  التوعية  وهي  احل�ساب  هذا 

اء مواقع ال�سو�سيال ميديا.
ّ
ة من جر

ّ
النف�سي

 Twitter األولى على
النجمة  متابعي  عدد  هو  مليون   107
لتحتّل   ،Twitter على   Katy Perry
يتبعها  املوقع،  على  االأوىل  املرتبة 

.Barack Obama 
ّ
الرئي�س االأمريكي
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Facebook • 
YouTube • 

WhatsApp • 
Facebook Messenger • 

WeChat • 

مواقع التواصل اإلجتماعّي األكثر شعبّية 
بحسب آخر اإلحصاءات:

Amazon • 
Ebay • 

Walmart • 
Etsy • 

HomeDepot • 

مواقع التسّوق اإللكترونّي األكثر 
شعبّية بحسب آخر اإلحصاءات: 

Target • 
Wish • 

BestBuy • 
AliExpress • 

Instagram •
QQ •

QZone •
TikTok •
Twitter •

أكبر مجتمع إفتراضّي في العالم
موقع  م�ستخدمي  عدد  هو  مليار   2.38
والهند  ال�سني  ي�سبق  يجعله  ما   ،Facebook

ليكون اأكرب جمتمع اإفرتا�سي يف العامل!

Facebook الطالق من جّراء
 Facebook 1/5 حاالت طالق تعود اأ�سبابها اإىل
اأّن  من  بالرغم  ة. 

ّ
االأمريكي املّتحدة  الواليات  يف 

اأّن العديد  اإاّل  Facebook لي�س موقع للمواعدة، 
ن من خالله.

ّ
ة تتكو

ّ
من العالقات العاطفي

معّدل الوقت على السوشيال ميديا
 �ساعتان و22 دقيقة هو معّدل الوقت الذي 

ّ
2:22 اأي

ال�سو�سيال  مواقع  على  ًا 
ّ
يومي م�ستخدم  كّل  يق�سيه 

ميكن  التي  ال�ساعات  من  ياأخذ  الوقت  هذا  ميديا. 

 مثاًل، بدل 
ّ
اأن يق�سيه يف النادي الريا�سي لل�سخ�س 

اجللو�س اأمام �سا�سة الهاتف.

الهاشتاق األكثر شعبّية
الها�ستاق  من  عدد  اأكرب  هو  مليار   1.6
يعود  والذي   Instagram موقع  على 

الكلمات    هذه  تتبعه   .#Love لكلمة 

  #InstaGood ،#PhotoOfTheDay
تها 

ّ
اأكرثي  ،#Fashion ،#Beautiful

 واجلمال.
ّ
تتعّلق باحلب

أّول هاشتاق في العالم
ظهر  الذي  التاريخ  هو   23-08-2007
االأوىل، من  ة 

ّ
للمر فيه م�سطلح ها�ستاق 

عرب   @chrismessina امل�ستخدم  قبل 

.#BarCamp كتب يومها ،Twitter

Pinterest تحّبه النساء
Pinterest هم من فئة  %81 من م�ستخدمي موقع 
التي  االأفكار  الكثري من  الن�ساء. ذلك الأّن املوقع فيه 

 الن�ساء، خ�سو�سًا حني يتعّلق االأمر بالبحث عن 
ّ
تهم

 االأعرا�س، املكياج، املو�سة، االأكل...
ّ

اأمور تخ�س

#L
ov

e

#Love

#Love
#Love
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أّننا نريد  %30 من الوقت يقضيه اإلنسان يومّيًا على إنستقرام! هذا األمر ينطبق علينا، خصوصًا  أكثر من 
متابعة إطالالت النجمات ورصد آخر الصيحات. هذه المنّصة الرقمّية باتت تنافس منّصات العروض، فتكون 
مصدر خلق صيحاٍت جديدة من ألواٍن، تصاميم وأكسسوارات. ترين صورة، تتأّثرين بها، تعجبِك، فتسرعين 
علينا  فرضها  التي  الصيحات  أبرز  التحقيق  هذا  في  ستجدين  فيها.  صيحة  تشّكل  التي  القطع  لشراء 

إنستقرام، وتبّنيناها بسرعة. 

صيحات موضة فرضها 
عليِك إنستقرام!

اإعداد: دميا فرحات – ميالين مطر

Kendall Jenner

:Biker نصائح لتنسيق سروال
•اختاري دائمًا قمي�صًا طوياًل معه.

•اأ�صيفي حزامًا ينحت اخل�رش.
•لك�رش الروتني، اعتمدي الكعب العايل.

•اختاري �صرتات باأكتاٍف عري�صة.

Styling Tips

 Fendi
matchesfashion.com

RTA net-a-porter

Year Of  Ours

Kim Kardashian

Off-White
net-a-porter.com

#AthleticApparel

سروال Biker بأساليب مختلفة
�رشوال  هو  اإن�صتقرام!  و�صائل  على   Biker Shorts �صيحة  ة 

ّ
قو اإنكار  ميكن  ل 

اأن  عنا 
ّ
وي�صج  

ّ
الريا�صي بالأ�صلوب  ليحتفل  ات 

ّ
الثمانيني حقبة  من  عاد  ق�صري، 

الف�صتان  التّنورة،  مثل  ة، 
ّ
اليومي حياتنا  يف  ة 

ّ
الكال�صيكي الت�صاميم  عن  نتخّلى 

بالأقم�صة  فقط  لي�ض  و�صناعته،  ت�صميمه  يف  الدور  تفّننت  اجلينز.  �رشوال  اأو 

التي  الوحيدة  ة 
ّ
ال�صخ�صي الدنيم...  الدانتيل،  خالل  من  اإمّنا  املرنة،  ة 

ّ
الريا�صي

كانت   ،Biker �رشوال  من  ات 
ّ

والق�ص الأقم�صة  الألوان،  كّل  اعتماد  على  اأت 
ّ
جتر

ة. 
ّ
ة يف اإطاللتها اليومي

ّ
Kim Kardashian، فبات قطعًة اأ�صا�صي

Hailey Bieber
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Balenciaga Prada

Gucci

Kendall Jenner

Blake LivelyIggy Azalea

Rita Ora

Hailey Bieber

#Flashy
الّلون األخضر النيون

مع بداية مو�صم الربيع، لحظنا اأّن �صفحتنا على اإن�صتقرام باتت م�صاءة 

باألوان النيون وخ�صو�صًا الأخ�رش! اأكرث ما اعترب �صيحة، كان البّزة التي 

من  الأخ�رش.  بالّلون   
ّ
ت�صع بالطبع  والتي  وال�رشوال  ال�صرتة  من  تتاأّلف 

 .Blake Livelyو Rita Ora ال�صيحة نذكر  اأتقّن هذه  الّلواتي  النجمات 

ك جراأتِك 
ّ
ة، �صت�صتهني اعتماد هذه ال�صيحة التي حتر

ّ
يف ظّل كّل هذه ال�صج

اإ�صافة  اإذا كنِت خجولة، ولكن تريدين  ة وجّذابة. 
ّ
لتكوين اإطاللٍت ع�رشي

مل�صة من النيون، ما عليِك �صوى اعتماد حذاء بهذا التاأثري. 

قّبعة قّش عمالقة!
جل�صات  يف  الأزياء  عار�صات  روؤو�ض  على  العمالقة  عات 

ّ
القب هذه  راأينا 

مع  ال�صور  هذه  ميديا  ال�صو�صيال  مواقع  وتداولت  املو�صة.  جماّلت  ت�صوير 

وجتّنب  العامل  عن  لالنقطاع  املطلوبة  عة 
ّ
القب هي  هذه  اإّن  تقول  تعليقاٍت 

العنان  اأطلقت  التي  النجمة  الدار  معهم!  التحّدث  نوّد  ل  باأ�صخا�ٍض  اللتقاء 

ة عر�صها. لتّتبعي هذه ال�صيحة، 
ّ

لهذه ال�صيحة هي Jacquemus، على من�ص

البيج  اأبرزها  األوان  وبعّدة  الق�ّض  من  امل�صنوعة  عات 
ّ
القب تختاري  اأن  عليِك 

اأن  تن�صي  ول  ال�صاطئ،  رحالت  اإىل  رفيقتِك  عة 
ّ
القب هذه  لتكن  والأ�صود. 

تظهريها خالل ال�صتوريز التي تطلقينها عرب ح�صابِك!

Missoni

Jacquemus

Emily RatajkowskiJA
C

Q
U

E
M

U
S 

SS
19

Bella Hadid

Eugenia Kim

#XL



Jennifer Behr

Versace

#PinItDown

أكسسوارات الشعر
بكل  غزت  واألوانها،  اأحجامها  بكّل 

خالل  من  اإن�صتقرام!  موقع  ال�صعر 

والبلوغرز  النجمات  �صور  كّل 

كّلما  اأّنه  لحظنا  راأيناها،  التي 

التي  الأك�ص�صوارات  ة 
ّ
كمي زادت 

اأكرث  مواكبة  اأ�صبحت  �صعرِك،  ن 
ّ
تزي

Chiara Ferragniللمو�صة.  

Olivia CulpoJessica Kahawaty

نّظارات ميكروسكوبّية!
اإن�صتقرام  خالل  من  اأف�صل  بطريقة  ال�صيحة  هذه  على  فنا 

ّ
تعر

على  رّكزت  التي   Roberi & Fraud دار  خالل  من  وخ�صو�صًا 

�صواء  ًا. 
ّ
اأ�صلوبًا م�صتقبلي التي حتمل  ال�صغرية  النّظارات  ت�صميم هذه 

الأ�صلوب  هذا  فاإّن  ًا، 
ّ
دائري اأم  م�صتطياًل  عًا، 

ّ
مرب النّظارات  اإطار  كان 

كّل  تنقل  التي  خ�صو�صًا  فا�صيني�صتا،  كّل  ات 
ّ
اأولوي لئحة  يحتّل 

اإطاللتها على ح�صابها على اإن�صتقرام. 

Priyanka ChopraLana El Sahely

Karen Wazenو AndreaNathalie Fanj

#SmallFrames

Le Specs

Illesteva

Andy Wolf

Balenciaga

Rosantica
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LEEM

من  ال�صاعدة،  ة 
ّ
ال�صعودي الدار   Leem ه 

ّ
تتوج

ة 
ّ
الع�رشي املراأة  اإىل  وت�صميمها،  روؤيتها  خالل 

 .Modest اأ�صلوب  تعريف  تعيد  ولكي  الواعية، 

يف  الأوىل  جمموعتها  الدار  اأطلقت  البداية،  يف 

لتطال  رت 
ّ
تطو  

ّ
ثم دبي،  يف  جديدين  متجرين 

ة الّلواتي يبحثن 
ّ
جميع الن�صاء يف املنطقة العربي

�صفرية  باتت  الدار  وكاأّن  حتّفظًا.  اأكرث  منٍط  عن 

قطع  تقدمي  على  وحتر�ض   ،Modest اأ�صلوب 

تتاأّخر  ل  هي  لذا  ة، 
ّ
ع�رشي نفحة  ذات  حمت�صمة 

ة.
ّ
عن ال�صتلهام من اأحدث ال�صيحات العاملي

اأنيقة  اأك�ص�صوارات  اأي�صًا  جمموعاتها  ن 
ّ
تت�صم

حقائب  تربان،  ت�صاميم  الراأ�ض،  اأو�صحة  من 

ة واملجوهرات التي ت�صتخدم فيها 
ّ
اليد، الأحزمة اجللدي

الأحجار ال�صبه الكرمية باألوانها املبهجة. هدفها اأي�صًا 

ة 
ّ
املينمالي  

ّ
نحب الأقم�صة.  واأنواع  اجلودة  على  الرتكيز 

تنا�صب  التي  القفطان  ت�صاميم  يف  خ�صو�صًا  ال�صائدة، 

يف  الهند�صة  تدخل  باملقابل  ولكن  ة، 
ّ
اليومي احلياة 

الر�صومات اجلميلة التي تعطي اأ�صلوبًا اأكرث جراأة. اأطلقت 

 
ّ
ن ت�صاميم لالأم

ّ
ة برم�صان 2019 تت�صم

ّ
جمموعة خا�ص

وابنتها، تتنا�صق من حيث الألوان، ال�صكل والأ�صلوب.

اإعداد: نور عرموين

 Modest أسلوب
بنفحة عصرّية

ت�صاميم من جمموعة ربيع و �صيف 2019

ت�صاميم من جمموعة رم�صان 2019

ON OUR 
RADAR
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INTERVIEWS

اإعداد: جويل الدكا�ش 

رّواد التسّوق اإللكترويّن
يكتبون قوانين التجارة 

الجديدة
األهّم: تجربة تسّوق شخصّية

تجربة التسّوق اإللكترونّي ال تسّهل فقط حياتِك، بل تجعلِك 
خصوماٍت  من  وتستفيدين  بسرعة،  الرائجة  القطع  ترصدين 
رائعة، كما تمنحِك فرصة تشخيص تصميم قطعة خاّصة بِك. 
 E-commerce خبراء  مع  أجريناها  التي  المقابالت  خالل  من 
هذا  خبايا  ستكتشفين  وجمال،  موضة  تسّوق  مواقع  من 
هذه  ستجعل  التي  المستقبلّية  والمشاريع  الرقمّي  العالم 

التجربة بعد، أكثر متعة وسهولة.

وتجمع  الفاخرة  بالموضة  تتعّلق  العالمّية   Farfetch منّصة 
عن  يبحثون  الذين  واألشخاص  المبدعين  المصّممين،  بين 
للموقع   Kelly Kowal العاّمة  المديرة  هي  ها  فريدة.  قطٍع 
تخبرنا عن االستراتيجّيات المّتبعة، التي تهدف إلى مراعاة كّل 

ما هو حديث وثورّي في عالم التسّوق اإللكترونّي.

"ما زلنا نعمل على 
التشخيص ونرّكز عليه 

منذ سنواٍت عديدة. 
نحن نؤمن حّقًا بتجربة 
تسّوق شخصّية، سواء 

كانت عبر اإلنترنت أو 
في المتجر."

Kelly Kowal 
Farfetch.com المديرة العاّمة لموقع
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ما هي العوامل األهّم التي شّكلت تغييرًا في 
استراتيجّية العام 2018؟ 

حتديد  على  �صاعدتنا  ة. 
ّ
العاملي تنا 

ّ
من�ص يف  ة 

ّ
القو كانت   

ّ
الأهم الروؤية 

ن �صفقة مع Harrods لإطالق 
ّ
تنا و�صمحت لفريق العمل اأن يوؤم

ّ
ا�صرتاتيجي

ة يف العام 2020. جعلنا ذلك اأي�صًا 
ّ
ة العاملي

ّ
ة الإلكرتوني

ّ
اتها التجاري

ّ
عملي

التجزئة  ة وجّتار 
ّ
التجاري ة للعالمات 

ّ
نرّكز على املزيد من احللول املركزي

تنا.
ّ

 ملن�ص
ّ
الذين ي�صتخدمون النظام الإيكولوجي

ما هي ركائز تطّور العمل للعام 2019؟
فرباير  �صهر  يف  اأعمالنا.  وحدات  على  اأي�صًا  بل  ال�صوق،  على  فقط  نرّكز  ل 

�صة 
ّ
ة املوؤ�ص

ّ
2019، اأعلّنا عن توحيد جمموعتنا من خدمات ومنتجات من�ص

الأخرية  هذه   
ّ
�صت�صم  .Farfetch Platform Servicesبـ �صتعرف  والتي 

ة 
ّ
تها تزويد العالمات التجاري

ّ
Black & White Solutions، مهم حلول 

الفاخرة وجّتار التجزئة مبجموعة من املنتجات واخلدمات. 

هل أصبح إضفاء الطابع الشخصّي على التصاميم عاماًل 
سيتمّكن  وهل  اإللكترونّية؟  التجارة  نمّو  في  أساسّيًا 

موقعكم من منافسة تجربة المتاجر الحسّية؟ 
اأو يف  الإنرتنت  �صواء كانت عرب  ة، 

ّ
ق �صخ�صي

ّ
ت�صو نوؤمن حّقًا بتجربة  نحن 

ة لنمّكنهم من الرتكيز 
ّ
املتجر. لقد قمنا باإعادة هيكلة بع�ض فرقنا الداخلي

على الت�صخي�ض. نعمل على ربط تطبيق امل�صتهلك لدينا مع تطبيقنا داخل 

ميكن   ،
ّ
اأ�صا�صي ب�صكٍل  امل�صتهلك.  مع   

ّ
الثنائي التوا�صل  من  للتمّكن  املتجر 

ة به، اأن ير�صلها اإىل امل�صاعد يف 
ّ

للم�صتهلك اأن يخلق لئحة الأمنيات اخلا�ص

ب املنتجات، وبعد ذلك �رشاء ما 
ّ
 يذهب اإىل املتجر بنف�صه، يجر

ّ
املتجر، ثم

يريد عرب الإنرتنت يف وقٍت لحق. وميكن اأي�صًا اأن ير�صل امل�صاعد يف املتجر 

ة يف املتجر.
ّ
ر�صالة اإىل امل�صتهلك بعد جتربته ال�صخ�صي

برأيِك، لماذا ال تزال بعض من أكبر مواقع التجارة 
اإللكترونّية تضع إعالناتها في  المطبوعات ضمن 

استراتيجّياتها التسويقّية؟ 
ني 

ّ
لأّنها ما زالت ت�صعر باأّنها طريقة مالئمة لت�صل اإىل امل�صتهلكني احلالي

ة 
ّ
واجلدد. اأعتقد باأّن ال�صتخدام ال�صحيح للمطبوعات، كجزٍء من ا�صرتاتيجي

الة للو�صول اإىل جهاٍت جديدة. 
ّ
ة اأكرث متا�صكًا، يعترب اأداًة فع

ّ
ت�صويقي

أخبرينا عن عملِك فيما يختّص باّتباع نهج متعّدد القنوات 
المعروف بـ Omnichannel؟

ل 
ّ
الأو اليوم  من  القنوات  متعّدد  نهجًا  اّتبعنا  لنا.  بالن�صبة  جّداً   

ّ
مهم الأمر 

ونتطّلع دائمًا اإىل طرٍق نعّزز فيها وظيفتها. لقد قمنا بتطوير تطبيق متجر 

يّت�صلون  الذين  املبيعات   لال�صتخدام داخل املتجر من قبل �رشكاء 
ّ

خا�ض

 بزيادة املبيعات 
ّ
بعد ذلك بتطبيق امل�صتهلك لدينا. يتمّثل الهدف الأ�صا�صي

م�صتخِدم  جتربة  توفري  حني  يف  �صواء،  حّد  على  املتجر  ويف  التطبيق  عرب 

متنا�صقة.  

سّمي دارًا صاعدة علينا رصدها.
مواهب  من  الكثري  فهناك  فقط،  واحدة  دار  اختيار  ميكنني  باأّنه  اأعتقد  ل 

الرائعني  مني 
ّ
امل�صم بع�ض  اأذكر  الأو�صط.  ال�رشق  من  ال�صاعدة  الت�صميم 

 ،Bambah ،Bouguessa ،Mira Mikati ة، مثل 
ّ

املوجودين يف املن�ص

All Things Mochi ،Faissal El Malak، وNathalie Trad، وغريهم 
الكثري.

هل تعتمدون في منشوراتكم عبر موقع إنستقرام، 
على تصاميم It Pieces لزيادة المتابعين على موقعكم 
اإللكترونّي وزيادة المبيعات؟ أم تعتمد دار األزياء عليكم 

 ،It Pieces للترويج لتصاميمها الموسمّية ووضعها في خانة
وبالتالي زيادة المبيعات؟

حمتوى  ر 
ّ
نطو حني  للم�صتهلك  ل 

ّ
الأو النهج  العتبار  عني  يف  ناأخذ  ما  دائمًا 

يقّدمون  ة 
ّ

املن�ص على  رائعون  مون 
ّ
قي لدينا  بنا.   

ّ
اخلا�ض ميديا  ال�صو�صيال 

لفت  حمتوى  لتطوير  معهم  قرب  عن  نعمل  املجال.  يف  وذوٍق  اأ�صلوب  اأف�صل 

يحّث امل�صتهلكني على متابعته وامل�صاركة فيه. بالتايل، علينا اأن نعمل بطريقة 

ة جّداً عند تقدمي املحتوى. 
ّ
�صحي

مع بروز التصاميم الصديقة للبيئة، هل يزيد طلب 
المستهلكين على العالمات التجارّية والتصاميم 

المستدامة؟
نعم، ولدينا مبادرات متعّددة اأطلقناها موؤّخراً يف ظّل مو�صوع ال�صتدامة. نوؤمن 

لن�صبح  تنا 
ّ
مهم  Positively Farfetch مبادرة  تعّد  باختيار.  يبداأ  الأمر  اأّن 

ن نعمل معهم على التفكري، 
َ
ة للت�صاميم الفاخرة، ونحّث جميع م

ّ
املن�صة العاملي

ق�صمًا كاماًل على موقعنا، كما   
ّ
للتو اأطلقنا  ة. 

ّ
اإيجابي والختيار بطريقة  الفعل 

اأّننا نعمل مع �رشكة Good On You التي ت�صاعدنا على العمل مع عالمات 

ة تعاملها بعدل مع ال�صتدامة. 
ّ
ة وو�صع درجاٍت لها على كيفي

ّ
جتاري

ما هي أقوى أداة توصل الزبائن إليكم: وسائل السوشيال 
ميديا، المدّونات والنجمات، أم محّرك البحث Seo؟

اأن  ال�صعب  من  لذا،  امل�صتهلك،  ة 
ّ
ا�صرتاتيجي وعلى  املنطقة  على  الأمر  يعتمد 

نحّدد قناًة واحدة. ننظر اإليها على نحٍو �صامل، لأّن كّل قناة متلك هدفًا �صمن 

ة امل�صتهلك ال�صاملة لدينا. 
ّ
ا�صرتاتيجي
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ما هي العوامل األهّم التي شّكلت تغييرًا في 
استراتيجّية العام 2018؟ 

�مر�أة  �أّن  ة 
ّ
�لأمريكي �ل�سوق  يف   11 Honoré �إطالق  مع  د�ئمًا،  علمنا 

رنا �ملغامرة يف �ل�رشق 
ّ
 قر

ّ
ة وموجودة يف كّل مكان، ثم

ّ
موقعنا هي عاملي

�لأو�سط. خّططنا لذلك يف �سيف 2018 وبد�أنا �لتغلغل يف �ل�سوق يف �سهر 

ون!
ّ
نوفمرب وم�ستمر

ما هي ركائز تطّور العمل للعام 2019؟
ة �ملرغوبة من قبل زبائننا، 

ّ
 �إلينا عدٌد كبري من �لعالمات �لتجاري

ّ
�ن�سم

جمعنا �لكثري من �ملعلومات حول ما ينق�ص يف �خلز�نة، �أ�سبحنا نعرف 

ما ينق�ص ونعمل على �سّد هذه �لفجو�ت، كما �أّننا نعمل على تو�سيع عملنا 

 من �ل�رشق 
ً
ة، �بتد�ء

ّ
نحو �أ�سو�ٍق متنوعة خارج �لوليات �ملّتحدة �لأمريكي

�لأو�سط، تليه �أوروبا و�أ�سرت�ليا.

Dima Ayad

التجربة الحسّية لن تموت أبدًا! 
Dima Ayad، مصّممة أزياء ونائب رئيس قسم تطوير األعمال 
Honoré 11، تخبرنا عن قّصة  والعالقات العاّمة في موقع 
فاخرة  لتصاميم  مخّصصة  حديثة  إلكترونّية  منّصة  نجاح 

لصاحبات المقاسات الكبيرة. 

نائب رئيس قسم تطوير األعمال والعالقات العاّمة 
11Honore.com لـموقع

 هل سيتمّكن موقعكم منافسة تجربة المتاجر الحسّية؟ 
 تقدمي ت�ساميم مبقا�ص كبري يف معظم �ملتاجر �لفاخرة، وقد كافحُت 

ّ
مل يتم

، جتربة �لت�ساميم مبا�رشًة و�مل�ساركة 
ّ

لن �لتفاعل �لب�رشي لذلك. �لن�ساء يف�سّ

مع �خلرب�ء. هذ� �لعن�رش لن ميوت �أبد�ً يف �لأزياء �لفاخرة. 

برأيِك، لماذا ال تزال بعض من أكبر مواقع التجارة 
اإللكترونّية تضع إعالناتها في المطبوعات ضمن 

استراتيجّياتها التسويقّية؟ 
�لعالمة  مكانة  حتديد  من  نوع  فهي  �أبد�ً،  �لطباعة  متوت  لن  بنظري، 

قائمًا.  ز�ل  ما   
ّ
�لكال�سيكي �ل�سكل  للحظة.  تتوّقفني  جتعلِك  ة، 

ّ
�لتجاري

ًل ومن 
ّ
 �أن جنري حو�ر�ت يف �ملنطقة �أو

ّ
بالن�سبة لـHonoré 11، من �ملهم

 ياأتي �لإعالن.
ّ
ثم

القنوات  باّتباع نهج متعّدد  أخبرينا عن عملِك فيما يختّص 
المعروف بـ Omnichannel؟

كّل  توؤخذ  �أن  يجب   .
ّ
�حلايل عاملنا  يف   

ّ
�رشوري هو  �لقنو�ت  �ملتعّدد  �لنهج 

�لزبائن،  خدمة  ق. 
ّ
�لت�سو حول  �لقر�ر�ت  �ّتخاذ  عند  �لعتبار  بعني  �لنقاط 

�أجز�ء  كّلها   ،Pop-Up متاجر  �إىل  بالإ�سافة   ،
ّ
�ل�سخ�سي ق 

ّ
�لت�سو مو�عيد 

عة حتتاجها �ملر�أة.
ّ
 وتوفري جتارب متنو

ّ
ة للنمو

ّ
�أ�سا�سي

سّمي دارًا صاعدة علينا رصدها.
د�ر Sally LaPointe، فهي تليق باملر�أة يف كاّفة �أنحاء �لعامل، وموجودة 

خالل  من  �ملنطقة  يف  ع 
ّ
�لتو�س �سدد  يف  نحن   .11 Honoré موقع  على 

مثل  ة، 
ّ
�إقليمي مو�هب  مع  �ليوم  ونعمل  مرموقني،  مني 

ّ
م�سم مع  �لتعامل 

.Dima Ayadو Bambah ،Huda al Nuaimi

ما هي أقوى أداة توصل الزبائن إليكم: وسائل السوشيال 
ميديا، المدّونات والنجمات، أم محّرك البحث Seo؟

هي كّل ما ذكر. �ملجتمع قبل كّل �سيء، و�مر�أة Honoré 11 و�لن�ساء �لّلو�تي 

ة م�ساركة حمتو�نا 
ّ
قابلي  هو 

ّ
�لأهم �لآخرين،  �إىل  �لد�ر  �أي�سًا  ينقلن  جنذبهّن 

 .
ّ

�حل�رشي

كيف تنظرين إلى انخراط وسائل السوشيال ميديا في 
التسّوق اإللكترونّي؟ 

على  وقتهم  فيها  يق�سون  �لتي  �لطريقة  ح�سب  �مل�ستهدف  �جلمهور  يختلف 

�آخرون  ل  �إىل �ملو�قع، بينما يف�سّ ل �لبع�ص �لدخول مبا�رشًة  �لإنرتنت. يف�سّ

�لبقاء على و�سائل �ل�سو�سيال ميديا حيث يق�سون معظم �أوقاتهم. ن�سل �إىل 

ات خمتلفة حتّث على 
ّ

�أكرب عدد من �مل�ستهلكني من خالل وجودنا على من�س

�لو�سول �إىل �ملبيع. هذه هي �ملناف�سة �ل�رشيفة. 

"تحتاج التجارة 
الفاخرة إلى 

التوازن بين التجربة 
اإللكترونّية 

والتجربة الحسّية."



ما هي العوامل األهّم التي شّكلت تغييرًا في استراتيجّية 
العام 2018؟ 

 اإغفال منطقتنا، امل�رشق العربي، وال تقّدم لها خدماٍت 
ّ
Maurice: غالبًا ما يتم

ة االأف�ضل لزبائننا 
ّ
ق اجلمالي

ّ
رنا تركيز طاقتنا على توفري جتربة الت�ضو

ّ
كافية. قر

انًا يف غ�ضون يومني، 
ّ
ة جم

ّ
ني. نر�ضل الطلبات اإىل كافة االأرا�ضي اللبناني

ّ
املحلي

ًا لزيائننا 7 اأيام يف االأ�ضبوع. 
ّ
ونوّفر دعمًا وتوجيهًا حملي

ما هي ركائز تطّور العمل للعام 2019؟
ًا اإىل العراق واالأردن ونبتكر منتجات وخدمات جديدة 

ّ
ع اإقليمي

ّ
Maurice: �ضنتو�ض

ة بنا. يف ال�ضنينت املا�ضيتني، منت Feel22 من �رشكة نا�ضئة �ضغرية اإىل 
ّ

خا�ض

 اأكرث من 30 �ضخ�ص! 
ّ
فريق عمل ي�ضم

هل سيتمّكن موقعكم منافسة تجربة المتاجر الحسّية؟ 
غري  امل�ضتخدمات  زالت  ما  ة. 

ّ
االإلكرتوني للتجارة   

ّ
اأ�ضا�ضي الت�ضخي�ص  نعم، 

قادرات على جتربة لون كرمي اأ�ضا�ص اأو اأحمر �ضفاه مبا�رشًة على ب�رشتهّن، ولكّن 

على خلق  قادرون  نحن  يوم.  ذات  االإجناز  هذا  اإىل  ن�ضل  �ضتجعلنا  التكنولوجيا 

ة من خالل:
ّ
جتربة �ضخ�ضي

ة اختيار امل�ضتح�رش. 
ّ
�ص الإر�ضادِك خالل عملي

ّ
• وجود م�ضت�ضار جمال متخ�ض

• اأدوات الذكاء توّفر للزبائن تو�ضياٍت بامل�ضتح�رشات.
ة.

ّ
ة كبرية من املحتوى، الفيديوهات التعليمي

ّ
• ي�ضتفيد جمهورنا من كمي

ي�ضًا لهم.
ّ

مة خ�ض
ّ
ة م�ضم

ّ
• يح�ضل زبائن الـVIP على خدمات جمالي

ما هي أحدث تقنّية أطلقتها على المنّصة وتشعرين بالفخر 
للتحّدث عنها؟  

Darine: اأعدنا اإطالق موقعنا االإلكرتويّن بحّلة جديدة و�ضمات حديثة مثل الوب 
�ضتوريز. كما اأطلقنا منتجنا  Rose2O وهو رّذاذ ماء ورد للوجه، نفذ يف غ�ضون 

 .JamaloukiCon املنا�ضب حلدث  الوقت  اإنتاجه يف  اأعدنا  وقد  اأ�ضابيع  ب�ضعة 

كما �ضنطلق تطبيقنا للهاتف املحمول.

أخبرينا عن عملِك فيما يختّص باّتباع نهج متعّدد القنوات 
المعروف بـ Omnichannel؟

اأو  باالإنرتنت  متامًا  مّت�ضلة  الزبون  جتربة   
َ
نر مل  البداية،  منذ   :Darine

ن من �ضفريات وزبائن من كاّفة 
ّ
ة، لكّن جمتمعنا مكو

ّ
تنا رقمي

ّ
باملتجر. من�ض

ة 
ّ
ح�ضي اأو  ة 

ّ
اإلكرتوني خدمة  مراكز  نخلق  اأن  حاولنا  واملنطقة.  البالد  اأقطار 

قدر امل�ضتطاع، من خالل متاجر Pop-Up، دورات Masterclass، ور�ص 

عمل... 

هل تّتكلون فقط على صيحات الجمال لبيع المستحضرات؟
ر ونعمل مع الدور من اأجل 

ّ
نحن ننظر عن كثب اإىل �ضيحات اجلمال ال�رشيعة التطو

ة يف كّل 
ّ
ة �ضتظّل اإىل االأبد �رشوري

ّ
ة يومي

ّ
ات جتميلي

ّ
تكييف التوا�ضل. هناك اأ�ضا�ضي

حقيبة ماكياج. ونحن نراقب ال�ضيحات با�ضتمرار.

نريد رفع مستوى التسّوق الجمالّي
Feel22 الذي يقّدم لِك باقة  2016، أنشئ موقع  في العام 
الشعر،  بالمكياج،  المتعّلقة  التجميلّية  المستحضرات  من 
ويرّكز  التجارّية  العالمات  أبرز  يضّم  العطور.  وحتى  البشرة 
كّل  وترضي  تسلية  أكثر  لتصبح  التسّوق،  تجربة  تعزيز  على 
 Darine متطّلباتِك. إليِك هذه المقابلة مع مؤّسسّي الموقع

.Maurice Mattarو Sabbagh

Darine Sabbagh 
Maurice Mattar 

Feel22.com مؤّسسا موقع

 FEEL22 Rose2O
 100% Pure Rose
Nectar Face Mist

"تجربة الزبون هي األهّم! بمجّرد 
أن يقوم بعملّية الشراء األولى، 

ويخوض تجربة رائعة، سيتشاركها 
حتمًا مع األصدقاء والعائلة."



#تحقيق-موضة

"لطالما أسرتني الحضارة المصرّية، فاستلهمت من فكرة 
 Karl Lagerfeld الراحل  المبدع  هو  واقع"،  إلى  وحّولتها 
الذي يقف وراء سحر مجموعة Métiers D’Art 2019 من 
الموجود داخل متحف   Dendur CHANEL. في معبد 
نيويورك،  في   The Metropolitan Museum of Art
حقبة  إلى  فرجعنا  الزمن،  إطار  عن  المبهر  العرض  خرج 
تعّرفي  الحداثة.   من  واضحة  نفحٍة  مع  لكن  كليوباترا، 
أكثر على التصاميم، واكتشفي كيف تّمت صناعة هذه 

اإلطاللة المتمّيزة التي اخترناها في هذا التحقيق.

الفراعنة على 
منّصة نيويورك!

اإعداد: ميادة اأبوخزام

CHANELCHANEL
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 ،Métiers D’Art 2019 لفتتنا الإطاللة رقم 61 من جمموعة

ب�شكٍل  لكن  احلياة،  اإىل  عادت  قد  كليوباترا  باأّن  �شعرنا  اإْذ 

! هي كناية عن ف�شتاٍن من �شبٍك مزخرف على قما�ش 
ّ

ع�رصي

 
ّ
الذهبي بالّلونني  زة 

ّ
مطر �شفائر  تدخله  طويل،  اأبي�ش  تول 

ة عالية، فكيف 
ّ
ة، وحرفي

ّ
ٍة تام

ّ
نع بفني

ُ
. �ش

ّ
 املرجاين

ّ
والربتقايل

راأت هذه التحفة املذهلة النور؟ بدايًة، اأر�شل الر�شم اإىل اأتولييه 

 Karl نة التطريز. بعد موافقة
ّ
Montex، حيث مّتت �شناعة عي

توّفره  الذي  للنمط  وفقًا  الت�شميم  نع 
ُ

�ش عليها،    Lagerfeld
الأحجام  اأجل احرتام  Chanel لالأزياء اجلاهزة، من  اأتولييه 

التول  بتطريز  ون 
ّ
احلرفي قام  ذلك،  بعد   .

ّ
الق�ش وتفا�شيل 

ًا 
ّ
ة لت�شّكل �شبكة، يدوي

ّ
الأبي�ش بـ190 مرتاً من ال�شال�شل الذهبي

قاموا   
ّ
ثم ع�رص،  التا�شع  القرن  من   Cornely اآلة  وبا�شتخدام 

 و8400 
ّ
ب زجاجي

ّ
3700 مكع بالإبرة من  ال�شفائر  بخياطة 

 
ّ
اأنبوب معديّن و�شعت يف مثّلثات من اأجل اإ�شفاء تاأثري ثالثي

اإىل  املزخرفة  القطع  اأُر�شلت   ،Montex اأتولييه  من  الأبعاد. 

ا 
ّ
اأم بجمعها.  اطون 

ّ
اخلي ليقوم  اجلاهزة  لالأزياء  الدار  اأتولييه 

ة الأخرية، فجرت 
ّ
ة، اأو جتربة الف�شتان للمر

ّ
التجهيزات النهائي

 
ّ
الإبداعي املدير  اإ�رصاف  حتت  العر�ش،  �شبق  الذي  اليوم  يف 

طوق  الف�شتان  رافق   .Virginie Viardو  Karl Lagerfeld
 Maison عة من

ّ
كبري، اأقراط طويلة، بالإ�شافة اإىل اأ�شاور وقب

اإىل حقيبة  بالإ�شافة  للمو�شوع،  ي�شًا 
ّ

مت خ�ش
ّ
�شم  Michel

.House of Massaro من 
ّ
 ذهبي

ّ
وحذاء م�شّطح جلدي

هو عدد الساعات الذي 
استغرقها العمل في 
أتولييه Montex قبل 

جمع الفستان

400
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"نيويورك كناية عن 
طاقة ومجموعة 

ثقافات، هي مدينة 
محّفزة للغاية."
Karl Lagerfeld
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حاكت دار Chanel جمموعة Métiers D’Art 2019 من 

ة، فال عجب اأن تكون غالية على 
ّ
خيوط �شم�ش م�رص الذهبي

الدار  ة 
ّ
حرفي حتاكي   

ُ
ت�شاميم اأجمع!  الأو�شط  ال�رصق  قلب 

اأ�شكاٌل  وب�شيطة،  وا�شحة  خطوٌط  زتها 
ّ
مي للفّن،  وتقديرها 

دها 
ّ
يج�ش ة، 

ّ
واأنثوي ة 

ّ
حيوي اإطاللٌت  بارزة.  ة 

ّ
وهند�شي ة 

ّ
نقي

نتان بطوٍق 
ّ
اخل�رص املنحوت بحزاٍم عري�ش، والكتفان املزي

بطول  ومعاطف  بّزات  ف�شاتني،  املجموعة   
ّ
ت�شم جميل. 

ع�شقته  لطاملا  الذي   
ّ
الذهبي الّلون  عليها  ويطغى  الركبة، 

Gabrielle Chanel بكّل حلله. جتدينه مبفرده اأو يرافقه 
التويد   ،

ّ
الربتقايل  

ّ
املرجاين الأ�شفر،   ،

ّ
الفريوزي الأزرق 

 حديث، 
ّ

ا اجللد، فله بعٌد ع�رصي
ّ
البيج، الأبي�ش والأ�شود. اأم

الت�شاميم  اأطراف  اإىل  ال�شرتات،  وطوق  اجليوب  اإىل  ت�شّلل 

زة 
ّ
ممي زخرفٌة  الت�شاميم  نت 

ّ
زي الف�شاتني.  اأكمام  حتى  اأو 

ور�شومات من توقيع فّنان الغرافيتي Cyril Kongo، كما 

 ،Maison Michel ة من 
ّ
عاٌت ع�رصي

ّ
الإطاللت قب رافقت 

الكاميليا،  زهرة  من  الدار،  �شة 
ّ
مبوؤ�ش تذّكرنا  وجموهرات 

ة 
ّ
اجللدي بالأ�شاور  مروراً  ة، 

ّ
الذهبي العري�شة  الأ�شاور  اإىل 

ًا على 
ّ
اإ�شافي ة دلياًل 

ّ
امللتوية... و�شّكلت اخلنف�شاء الفرعوني

الأزرار،  العقود،  يف  وتغلغلت  املجموعة،  يف  م�رص  وجود 

الأحزمة، الأقراط واحلقائب. 
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#تحقيق_موضة

آخر  لتسويق  أداة  مجّرد  اإلعالنّية  الحمالت  تعد  لم 
الدور  بين  سباقًا  اليوم  تشّكل  باتت  بل  اإلصدارات، 
في عالم غزته وسائل السوشيال ميديا. تظهر هذه 
حساباتِك،  عبر  الدقائق  عدد  على  أمامك  الحمالت 
فتكتشفين كّل جديد، تلهمِك وتقود خياراتِك خالل 
التسّوق. تلعب إذًا دورًا أساسّيًا في شهرة اسم الدار 
التعددّية  بوجه  الصمود  على  وتحّفزها  وتوّسعها، 
األفكار،  في  تنّوع  من  العالم،  هذا  في  الشاملة 
هي  ما  الصورة.  في  وجمال  المضمون،  في  إبداع 
التجارّية  والعالمات  الدور  تّتبعها  التي  االستراتيجّيات 

في منشوراتها للتمّيز على السوشيال ميديا؟

أتقنت لعبة 
الماركات العالمّية 

السوشيال ميديا

اإعداد: جووي غ�شطني – نادين �رصي الدين
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#GucciBloom

59,6K

Gucci Bloom حملة

اأو  مل�شتح�رٍص  للت�شويق  ة 
ّ
الفوتوغرافي ال�شور  اختيار  اإىل  الدور  معظم  تعمد 

اأمراً  الفرادة  باتت  الكلي�شيه.  فّخ  يف  الوقوع  اإىل  الأمر  بها  وينتهي  ت�شميم، 

نراها  التي  البو�شتات  من  الهائل   
ّ
الكم بف�شل  م�شتحيل  �شبه  حتى  اأو  �شعبًا 

حلمالتها  الت�شويق  الدور  بع�ش  اختارت  لذلك  الو�شائل،  هذه  على  يوم  كّل 

ة بطرٍق خمتلفة وبعيدة عن املعهود. على �شبيل املثال، �شّكلت الر�شوم 
ّ
الإعالني

الدور  بع�ش  تبّنيها  اإىل  عمدت  اإْذ  ة، 
ّ
ال�شرتاتيجي هذه  من  جزءاً  ة 

ّ
التو�شيحي

ز عن غريها، مثل Gucci. يف حملة عطر Gucci Bloom التي 
ّ
كطريقٍة للتمي

الفّنانني لتج�شيد فكرتها  الدار مع عدٍد من  2018، تعاونت  العام  اأطلقت يف 

.Nouri Flayhan ة
ّ
بروؤيٍة خمتلفة، من بينهم الفّنانة اللبناني

تستفيد من سخاء الفّن

Amber Vittoria Frances Wilks Nouri Flayhan

#Moschino Moschino حملة
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عي�ش  منط  تبّث  ميديا  ال�شو�شيال  و�شائل  اأّن  نعرف 

الأ�شخا�ش، مالب�شهم، اأطباقهم، الأماكن التي يزورونها... 

ب عّنا احلقائق الب�شعة! 
ّ
نرى الّلحظات ال�شعيدة، لكّنها تغي

اأ�شبح هذا الأمر اأكرث اإدراكًا، وباتت فئة كبرية من النا�ش 

معاناٍة  على   " ّ
"املثايل العامل  هذا  يف  ال�شوء  ت�شّلط 

لفقدان  �ش 
ّ
التعر عن  وخربات  ة 

ّ
حي �شهادات  ة، 

ّ
�شخ�شي

الدور نقل  اختارت بع�ش  بالذات. من هذا املنطلق،  الثقة 

ة لكي تتفاعل 
ّ
ة من خالل حمالتها الإعالني

ّ
ر�شائل اإن�شاني

ة 
ّ
ه حملة Dream Crazier الإعالني

ّ
معها اجلماهري. توج

التي اأطلقتها دار Nike خالل العام 2019 بالتعاون مع 

حدود  بال  تطمح  كي  للمراأة  ر�شالة   Serena Williams
هة 

ّ
ة املوج

ّ
ولتكون اأحالمها كبرية رغم كّل ال�شور النمطي

 Face Olay من خالل حملة  تها، عمدت 
ّ
من جه �شّدها. 

اإىل   2018 العام  اأطلقتها يف  التي  ة 
ّ
الإعالني  Anything

من  �شئمن  ن�شاء   9 األ�شنة  عن  للمجتمع  ر�شالة  تو�شيل 

 Calvin دار  ا�شتعانت  اأخرياً،  �شّدهن.  هة 
ّ

املوج الأحكام 

 I Speak my Truth in اجلديدة  حملتها  يف   Klein
 Bella Hadid مبجموعة من النجوم مثل #MyCalvins
يتكّلموا  كي   ،Kendall Jenner ،Shawn Mendes
 اأو يف�شحوا عن حقائق 

ّ
عن عنا�رص تزعزع اأمانهم الذاتي

يجهلها العامل عنهم.

اأرباحًا  �شت 
ّ

ات وخ�ش
ّ
اإىل اجلمعي الدور  الكثري من  تطّلعت 

دار  بني  جمع  الذي  التعاون  هو  الأبرز  ًا. 
ّ
مادي لدعمها 

مل�شاعدة   Save the Children ومنّظمة   Bulgari
ميلكون  ل  الذين  العامل  حول  من  الأطفال  من  املاليني 

فر�شة التعّلم ب�شبب الفقر. 

تتبّنى رسالة إنسانّية-إجتماعّية

717K
#MyCalvinsCalvin Kleinلـ My Calvins حملة

2,8K
Nikeلـ Dream Crazier حملة#DreamCrazier

Billie Eilish Kevin Abstract Kendall Jenner

320K

#SaveTheChildren
Bulgari لـ Save the Children حملة

#تحقيق_موضة
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الكبري  املتابعني  عدد  من  ال�شتفادة  الدور  بعد  رت 
ّ
قر

التي   اجلديدة  القطع  لهّن  وتقدمي  نات 
ّ
املدو متلكه  الذي 

القطعة  هذه  برفقة  نة 
ّ
املدو ر 

ّ
تت�شو لها.  الت�شويق  تريد 

من  الكثري  لتنال  ح�شابها  على  ال�شورة  وتن�رص  اجلديدة 

ف اجلمهور اإىل املنتج! كما اأّن 
ّ
الإعجاب والتعليقات، فيتعر

ق. يف 
ّ
نات قبل الت�شو

ّ
الكثريين يرجعون اإىل اإطاللت املدو

 Dior من  ة 
ّ
الأيقوني  Saddle حقيبة  اإطالق  اإعادة  حملة 

احلقيبة  توزيع  اإىل  الدار  عمدت   ،2018 يوليو  �شهر  خالل 

 Chiara بينها  من  العامل،  حول  من  ة 
ّ
�شخ�شي  100 على 

مع  �شورهّن  لن�رص   ،Negin Mirsalehiو  Ferragni
حقيبة Saddle على اإن�شتقرام، وجميعهّن يف الوقت نف�شه! 

DiorSaddle#. بغ�ّش  لها�شتاق  �شّكل ذلك رواجًا كبرياً 

الة اأم ل للتاأثري على 
ّ
ا اإذا كانت هذه الطريقة فع

ّ
النظر عم

ن�شبة املبيعات، اإّل اأّن انت�شار ا�شم الدار وحده مر�ٍش!

تّتكل على البلوغرز

120K

#DiorSaddleBag

#LancomeXChiaraFerragni

Chiara Ferragni Karen Wazen

Camila Coelho

Negin Mirsalehi
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Gucci Beauty حملة

 
ّ
مر على  املجتمعات  �شغلت  التي  ة 

ّ
العرقي الق�شايا  كّل 

ال�شو�شيال  مواقع  �شاهمت  املا�شي!  من  باتت  العقود، 

الب�رص،  امل�شاواة بني جميع  الوعي حول  ن�رص  ميديا يف 

لحظنا  احلمالت.  هذه  يف  كبرياً  دوراً  الدور  ولعبت 

اختالفاتنا  ل 
ّ
تقب حول  ر�شائل  حتمل  حمالٍت  من  فورة 

اختالف   
ّ

اأي نعت  يجب  ل  الآخرين،  واختالفات 

العيوب،  املكياج  يخفي  اأن  ينبغي  "ل  بـ"العيوب". 

اجلمال".  لغة  من  جزءاً  ويجعلها  دها 
ّ
ميج اأن  عليه  بل 

 Gucci دار  اأطلقتها  حملة  اآخر  تخت�رص  العبارة،  هذه 

ع 
ّ
ت�شج التي  اجلديدة  ال�شفاه  اأحمر  ملجموعة   Beauty

 #WeAccept حملة  هي.  كما  نف�شها  ل 
ّ
لتقب امراأة  كّل 

كّل  ميتلكه  الذي  النتماء  حّق  على  ت�شّدد   Airbnbلـ

اأتت  راته... 
ّ
ت�شو معتقداته،  ته، 

ّ
هوي كانت  مهما  �شخ�ش 

اأطلقته  الذي  اجلديد  امل�رصوع  مع  بالتزامن  احلملة  هذه 

منعوا  الذين  لاّلجئني  ايّن 
ّ
جم م�شكٍن  توفري  ال�رصكة: 

ة. %70 من 
ّ
موؤّخراً من دخول الوليات املّتحدة الأمريكي

 متثيلهّن يف الإعالنات، 
ّ
الن�شاء ما زلن ل ي�شعرن اأّنه يتم

من  ون�شاء   Getty Images مع   Dove تعاونت  لذلك 

اأكرب  خللق   #ShowUs حملة  لت�شوير  العامل  حول 

حتطيم  بهدف  الن�شاء  كّل  تدعم  العامل  يف  �شور  مكتبة 

 Burberry دار  موؤّخراً  ك�شفت  اأخرياً،  ة. 
ّ
النمطي الأمناط 

دت العار�شة 
ّ
عن حملتها اجلديدة مع Gigi Hadid، ج�ش

ات من خالل اإطاللتها.
ّ
عًا يف ال�شخ�شي

ّ
تنو

تنادي بالمساواة

726K

#GucciBeautyNetwork

#BurberryGeneration

#ShowUs

Burberryلـ Burberry Generation حملة

Doveلـ Show Us حملة

#WeAccept
12K

Airbnbلـ We Accept حملة

#تحقيق_موضة
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تختار الدور دائمًا، جنوم ليكونوا �شفراء جمموعاتهم 

ن اختيار 
ّ
نة خّطة تت�شم

ّ
اجلديدة. وقد ت�شع داراً معي

تها! يهدف 
ّ
�شفرٍي لها، لكّن متناق�ش ب�شورته مع هوي

ذلك اإىل الدمج بني جمهورين خمتلفني متامًا، وذلك 

العمالء  من  جديدة  فئة  وحماكاة  املواهب  مل�شاندة 

دار  اختارت  املتابعني!  من  جديدة  فئة  وا�شتقطاب 

اإطالق  خالل  من  الطريق  هذا  ت�شلك  اأن   Chanel
جمموعة كب�شولة Chanel x Pharrell بالتعاون مع 

ميلك  الذي   Pharrell Williams  
ّ
الأمريكي املغّني 

ة 
ّ
ال�شعبي  للثقافات 

ّ
تاأثرياً كبرياً على اجلمهور املحب

ل 
ّ
والهيب هوب. جتدر الإ�شارة اإىل اأّن Pharrell هو اأو

م-�شيف يف تاريخ الدار! قّدم جمموعة باأ�شلوٍب 
ّ
م�شم

والزخرفة  بالر�شومات  تكّللت  املعتاد،  عن  بعيد 

 معنّي، لي�شفي كّل 
ٌ

ة وبطريقٍة ل يحّدها جن�ش
ّ
ال�شعبي

ة.
ّ
ذلك مل�شة جديدة من نوعها على روح الدار الأيقوني

النجوم إليصال أقوى رسالة
#ChanelXPharrell

#CreatedWithAdidas

#GZXRitaOra



90JAMALOUKI.NET

GANNI
Jacket

 ،Carefree د هذه ال�شيحة مزاج
ّ
جت�ش

ات وهموم 
ّ
 م�شوؤولي

ّ
اأي "لي�ش لدي

مقلقة". اعتمدت Gigi Hadid هذه 

ال�شرتة بالن�شخة دون اأكمام، فبدت 

قيها مع �رصوال 
ّ
اإطاللتها م�شاغبة. ن�ش

 Crop Top ذي خ�رص عاٍل وقمي�ش

ة.
ّ
لإطاللٍة ع�رصي

HOTRIGHTNOW
جّددي إطالالتكِ! 

اإعداد: نور عرموين

ز هذا ال�رصوال بحجمه 
ّ
يتمي

املبالغ يف و�شعه وبخ�رصه العايل 

ن بعقدة كبرية. بالرغم من 
ّ
املزي

اأّنه ل  ميدح القوام، اإّل اأّنه قطعة 

ة تعطي �شتايل ل مثيل له. 
ّ
ع�رصي

اعتمدته الكثري من النجمات، وقد 

حان الوقت لتعتمديه اأنِت اأي�شًا 

  .
ّ

باأ�شلوبِك اخلا�ش

 BALMAIN
Jeans

Tina Leung Celine DionShailene Woodley

ميزج حذاء املول هذا بني 

Street من خالل  من خالل  Style أ�سلوب اأ�سلوب أ�سلوب

لونه الأحمر القوي، والأنوثة 
ّ

لونه الأحمر القوي
ّ

ز 
ّ
ز من خالل قما�ش ال�ستان. يتميز من خالل قما�ش ال�ستان. يتمي
ّ
من خالل قما�ش ال�ستان. يتمي
ّ

Mary Jane أ�سلوب اأ�سلوب أ�سلوب بحزام 

ّغري حاّدغري حاّد.  غري حادسغري حادس س �س � أ�اأ�شأ�شأ�ش أ�ور أ�ور

PRADA
Mules 

رصدنا  للنجمات،  الدائمة  متابعتنا  خالل  من 
القطع واألكسسوارات  الجديدة،  الصيحات 
وجّددي  السّباقة  كوني  رواجًا.  األكثر 

إطالالتِك بحسب هذا الدليل.

Emili Sindlev

Caroline Daur

Gigi Hadid
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 BOTTEGA VENETA
The Pouch Bag

املقب�ش امل�شنوع من الالآلئ 

الكبرية هو تف�شيل رائج جّداً 

دته 
ّ
يف عامل الأك�ش�شوارات. ج�ش

دار Chanel بطريقٍة جميلة، 

 .
ّ

ة ومع لوٍن ع�رصي
ّ
كال�شكي

 CHANEL
Flap Bag

 SAINT LAURENT
 PARIS

Edwige Shoes

Lily CollinsAnja Rubik

Diane Kruger
Lena TerlutterKaren Elson

Xenia Adonts

Rosie Huntington-WhiteleyDana Al Tuwarish

 م�شنوع من جلد العجل، 
ٌ
حذاء

ة يف راأ�شه احلاّد، 
ّ
تتداخل ال�شفافي

ة للعينني. 
ّ
ا ي�شّكل خدعًا ب�رصي

ّ
مم

هو اخليار الأمثل ملو�شم ال�شيف، 

خ�شو�شًا مع الف�شاتني الق�شرية.

The Pouch هي اإحدى الت�شاميم الأوىل 
 .Daniel Lee اجلديد 

ّ
للمدير الإبداعي

حقيبة يد كبرية احلجم م�شنوعة من 

ات من جلد العجل الذي يلّف الإطار 
ّ
طي

ليخلق �شكاًل م�شتديراً �شخمًا. تعك�ش تراث 

Bottega Veneta يف �شناعة اجللود، 
ة جديدة.

ّ
لكن بلم�شاٍت ح�شي

Cow Print Shoes
اأ�شبحت الأحذية بنق�شة البقرة 

ة ت�شيطر على عامل 
ّ
�شيحة رئي�شي

املو�شة، ونحن م�شتعّداٍت لها! 

 
ّ
ر ل مفر

ّ
ظهورها، هو مبثابة تطو

 
ّ
ة نق�شتي

ّ
منه يبعدنا عن كال�شيكي

النمر والزيربا. النمر والزيربا. 

Bottega VenetaAshManolo Blahnik
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بين الفّن والموضة عالقٌة تاريخّية، عناٌق طويٌل لن ينتهي، 
على  واألدّلة  الخاّصة،  طريقته  على  اآلخر  يغني  كلّ 
حقائب  مجموعة  آخرها  تحصى،  وال  تعّد  ال  باتت  ذلك 
تصاميم   .LOUIS VUITTON من   ArtyCapucines
فّنانين  و6  الفرنسّية  الدار  بين  تعاوٍن  وليدة  جاءت 
معاصرين جّسدوا رؤياهم في إبداعاٍت ملموسة، منهم 
إلى  األيقونّية   Capucines حقيبة  حّول  الذي   Sam Falls

حديقة متنّقلة! 

حقيبتِك... لوحة فنّية

اإعداد: ميادة اأبوخزام

LOUIS VUITTON
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هو عدد النسخات 
المحدودة اإلصدار من 

كّل حقيبة

300
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 Louis Vuitton دار  فيها  تتعاون  التي  الأوىل  ة 
ّ
املر لي�شت 

 Stephen Sprouse ،Yayoi Kusama ،فبعد فّنانني،  مع 

 ،Jeff Koonsو  Takashi Murakami ،Richard Prince
مع   

ّ
البتكاري ها 

ّ
وح�ش املعهودة  تها 

ّ
حرفي تدمج  اليوم  هي  ها 

 Sam Falls ،Urs Fischer اأبرزهم  ال�شّتة،  الفّنانني  اإبداعات 

 .Jonas Woodو  ،Nicholas Hlobo ،Tschabalala Self
 Capucines حقائب  على  ة 

ّ
اخلا�ش مل�شاته  و�شع  فّنان  كّل 

بن�شخاٍت  النور   ArtyCapucines جمموعة  لرتى  ة، 
ّ
الأيقوني

 
ّ
حمدودة الإ�شدار. فلنتحّدث عن ت�شميم حقيبة الفّنان الأمريكي

الذي ي�شتهر باكت�شافه لالألوان وال�شوء من خالل   Sam Falls
ة. يخلق مناظر 

ّ
ة وعنا�رص من احلياة اليومي

ّ
اٍت فوتوغرافي

ّ
تقني

القما�ش  من  كبرية  لوحات  تغطية  خالل  من  دة 
ّ
جمر ة 

ّ
طبيعي

 
ّ
ة، ثم

ّ
نات الع�شوي

ّ
بالأغ�شان، الأوراق، الأزهار وغريها من املكو

ة مطبوعة. 
ّ
نات، ليرتك مكانها �شوراً ظلي

ّ
يقوم باإزالة تلك املكو

الأوراق  �شبغ  ة 
ّ
تقني الفّنان  ق 

ّ
طب  ،Capucines حقيبة  يف 

حديقة  من  الأخرية  هذه  جمع  اأن  بعد  بها،  امل�شهور  والأزهار 

Asnières-sur- منطقة  يف   Louis Vuitton عائلة  منزل 

 ،Sam Falls الذي فّكر به 
ّ
Seine خارج باري�ش. الأمر الأ�شا�شي

يف  موجودة  كبرية  باأحجاٍم  عادًة  يعمل  اإّنه  اإْذ  القيا�ش،  هو 

عنا�رص  الطبيعة، ن�شبًة اإىل حقيبة! �شعر Sam Falls ب�رصورة 

ن�شيج  جت�شيد  اأجل  من  احلقيبة  ل�شنع  القما�ش  لوحة  ا�شتخدام 

اختباراً   150 من  اأكرث  الدار  اأر�شلت  لذا،  اأف�شل.  ب�شكٍل  اأعماله 

، مع 
ّ

لختيار الأن�شب. كانت النتيجة ا�شتخدام اجلاكار التقليدي

ة 
ّ
ة الألوان احليوي

ّ
ة عالية اجلودة التي عّززت جمالي

ّ
طباعة رقمي

�شاللت  لوحة  لتج�شيد  ال�شبغ  كقطرات  املنتقية،  والتفا�شيل 

اإْذ   ،
ّ
اأ�شا�شي  

ٌ
دور لها  فكان  الزخرفة،  ا 

ّ
اأم خارجًا.  املطر  قطرات 

اأ�شيفت فوق الّلوحة لتمنحها بعداً عميقًا، متامًا كما يف الت�شوير 

لإ�شفاء  الّلوؤلوؤ  عرق  اأي�شًا   Sam Falls ا�شتخدم   .
ّ
الفوتوغرايف

الربيق على �شعار الدار وعلى اخلوامت املعّلقة مبقب�ش احلقيبة. 

"هدفي األساسّي 
من هذا المشروع مع 
دار Louis Vuitton هو 

إسعاد الناس!"
Sam Falls
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ال�شارع  ا�شم   Capucines حقائب  اّتخذت 

لدار  متجر  ل 
ّ
اأو فيه  افتتح  الذي   

ّ
الفرن�شي

 ،1854 العام  يف   Louis Vuitton
ًا 

ّ
كال�شيكي ت�شميمًا  باتت  ما  و�رصعان 

ًا موجود يف خزانة كّل امراأة اأنيقة.
ّ
اأيقوني
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 Cindy Crawford ،Claudia Schiffer من  غرفنا  تمأل  موديلز  السوبر  وصور  كبرنا 
Naomi Campbell،  وغيرهْن... نساٌء خارقات الجمال، يتمّتعن بهالة من الجاذبّية 
عن  يعرفن  ال  لكّنهن  العالم،  نساء  إليهّن  تتطلع  أيقونات  الغموض،  يملؤها 
إاّل القليل! في وقٍت من األوقات كّن أشهر من النجمات، فحلمت كّل  أسرارهّن 
30 سنة إلى األمام، وها هي  بالتشويق والرفاهّية!  المليئة  امرأة بعيش حياتهّن 
األزياء في  أهمّية مصطلح سوبر موديلز تعود، لكن بمفهوٍم مختلف! عارضات 
عصر السوشيال ميديا لسن مجّرد وجوه جميلة، بل بات لديهّن صوت وسلطة. 
كسرن كّل القيود الجمالّية واالجتماعّية، وخلقن تواصاًل حميمًا مع متابعاتهْن، 
 Instagram ليصبحن مثال لهّن في هذا العالم الوهمّي والواقعّي. برهنت ظاهرة
Models أكثر من أّي وقٍت مضى أّن تأثيرها اإليجابّي هو أكثر من السلبّي. هؤالء 
المجتمع  النساء لسن فقط "خارقات الجمال"، بل سّيدات أعمال وناشطاٍت في 

جعلن عالم الموضة أكثر شمولّية من خالل 5 محاور أساسّية. 

السوبر موديلز يف عصر 
السوشيال ميديا!

غّيرن مفهوم الجمال

اإعداد: رميي حرب
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#جمال_دون_معايير

#الحقيقة_وراء_الكواليس

ل�سنواٍت عديدة، اعتقدنا اأّن جمال ال�سوبر موديلز يتحّدى قوانني 

واأج�سامهّن  اأو جتاعيد،  ة بثور 
ّ
اأي هها 

ّ
الطبيعة، ب�رشتهّن ال ت�سو

 عندما قّدمت 
ّ

تبقى منحوتة حتى بعد االإجناب... هذا كّله تغي

ة من خالل �سورهّن 
ّ
لنا عار�سات االأزياء اليوم نظرة اأكرث واقعي

 .#NoMakeupSelfie مثاًل  مكياج،  دون  اإن�ستقرام  على 

وحتى  ال�سوداء  الهاالت  املتعبة،  وجوههّن  يظهرن  اأ�سبحن 

اأجمل  من  واحدة   ،Taylor Hill فعلت  كما  متامًا  البثور، 

اأثارت  ال�سيلفي، كما  Victoria’s Secret يف �سورها  مالئكة 

ادة احلمراء 
ّ
Kendall Jenner اجلدل عند ظهورها على ال�سج

مع  �رشاعها  د 
ّ
جت�س ر�سالة  فكانت  خّديها،  متالأ  البثور  وكانت 

 ،Chrissy Teigen ا 
ّ
اأم حياتها.  على  وتاأثيه  ال�سباب   

ّ
حب

ة 
ّ
كاأي اأّنها  موؤّكدًة  احلمل،  بعد  وزنها  انتقد  من  كّل  على  فرّدت 

واالكتئاب،  االإجناب  بعد  الزائد  الوزن  من  تعاين  اأخرى،  امراأة 

ال�سغط  هذا  من  ر 
ّ
التحر على  الن�ساء  ماليني  بذلك  عت 

ّ
ف�سج

املعاناة  عن  خجل  دون  والتكّلم  اأج�سامهّن  ل 
ّ
تقب  ،

ّ
االجتماعي

ل 
ّ
التقب من  حالة  خلقت  املوجة  هذه  وبعده.  باحلمل  املرتبطة 

من  عانني  ن�ساء  عت 
ّ
�سج املو�سة،  عامل  ويف  املتابعني  عند 

حتقيق  اإىل  االأزياء،  عر�ض  مهنة  يف  مة" 
ّ
"حمر كانت  �سوائب 

حتملها  من  ز 
ّ
متي فارقة  عالمات  االآن  هي  ال�سوائب  حلمهْن. 

وتعّزز جناحها، مثل Winnie Harlow التي تعاين من مر�ض 

.Ashley Graham والعار�سة املمتلئة ،Vitiligo

وراء  للذهاب   VIP بطاقة  االأزياء  عار�سات  اليوم  منحتنا 

الكوالي�ض، يف جل�سات الت�سوير، خالل التح�سيات قبل الظهور 

على اأغلفة املجاّلت، وملرافقتهّن خالل اأ�سابيع املو�سة... حتى 

اأّن Kendall Jenner قامت بحالقة رجليها يف ال�سيارة اأثناء 

يف  الوقت...  توّفر  عدم  ب�سبب  اآخر  اإىل  اأزياٍء  عر�ض  من  التنّقل 

 Georgia Fowler مثل  العار�سات،  من  العديد  ن�رشت  حني 

نتيجة  لها  �سن 
ّ
يتعر التي  واجلروح  االأقدام  اآالم  عن  ق�س�سهّن 

اعتماد اأحذية غي مريحة يف العرو�ض... كّل تلك البو�ستات على 

اإن�ستقرام جعلتنا نعيد النظر حول مهنة عر�ض االأزياء، لنقتنع 

اأخياً اأّن وراء الرتف يختبىء الكثي من اجلهد، االأمل والتعب!

Chrissy Teigen

Kendall Jenner

@ShaninaShaik@LilyAldridge@BarbaraPalvin

@TaylorHill

Georgia Fowler
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#الجمال_ليس_سرًا
لكّن  ل�سنوات،  جمهولة  موديلز  ال�سوبر  جمال  اأ�رشار  بقيت 

ما  ن 
ّ
لديه لي�ض  ميديا  ال�سو�سيال  ع�رش  يف  االأزياء  عار�سات 

اأّن  ويوؤّكدن  حيلهّن  كّل  على  ليطلعننا  م�ستعّدات  هّن  يخفينه! 

نظرة   .
ّ
م�ستمر التزام  بل  هبة،  د 

ّ
جمر لي�سا  والر�ساقة  اجلمال 

اليوم  اإن�ستقرام  على  االأزياء  عار�سات  �سفحات  على  �رشيعة 

التي  واالأطباق  بها  يقمن  التي  ة 
ّ
الريا�سي التمارين  لنا  تك�سف 

الأ�سهر جميالت  فيديو  اأو  اأاّل جند �سورة  النادر  يتناولنها. من 

ن روتني العناية بب�رشتهْن، خدع مكياج مفيدة 
ّ
املو�سة ال يت�سم

االأزياء  عار�سات  ي�ستخدمنها...  التي  امل�ستح�رشات  وحتى 

ات قريبة من اجلمهور، يتوا�سلن معه ويت�ساركن 
ّ
اليوم �سخ�سي

بعيدات  ول�سن  ات 
ّ
ال�ساب �سديقات  هّن  والن�سائح،  التجارب 

عنهّن اأو اأ�سمى منهّن جمااًل! 

Elsa Hosk

Sara Sampaio

Izabel Goulart

Irina Shayk

#تحقيق_خاّص



#قصصهّن _أكثر_تأثيرًا _من_جمالهّن

#مؤثرات_العالم_الجديد

رين وانطلقت م�سيتي..."، 
ّ
ام، راآين اأحد امل�سو

ّ
"يف يوٍم من االأي

 Instagram ة! لكّن
ّ
ة اكت�ساف ال�سوبر موديلز الكال�سيكي

ّ
هي ق�س

لت 
ّ
حتو باأنف�سهْن.  يخلقنها  بل  الفر�سة،  ينتظرن  ال   Models

تلهم  بال�سور  موّثقة  جناحاٍت  ق�س�ض  اإىل  بع�سهّن  �سفحات 

ة الن�ساء لك�رش احلواجز من اأجل حتقيق النجاح، كما فعلت 
ّ
بقي

لت من الجئة اإىل 
ّ
بة Halima Aden التي حتو

ّ
العار�سة املحج

العامل  اليوم  االأزياء  ت�ستخدم عار�سات  ة. 
ّ
اأزياء عاملي عار�سة 

لن من وجوه 
ّ
، فتحو

ّ
 لتحقيق اأهداٍف حّدها العامل الواقعي

ّ
الرقمي

الأنف�سهّن  ة 
ّ
ا�ستمراري ليخلقن  املو�سة،  اأعمال  يف  �رشيكات  اإىل 

 Gigi تعاون  االأمثلة:  اأكرب  من  العرو�ض.  ات 
ّ

من�س تتعّدى 

ة، 
ّ

Hadid مع عالمة Tommy Hilfiger يف جمموعات خا�س
بالعناية  ة 

ّ
اخلا�س جمموعتها  ابتكرت  التي   Miranda Kerr

.Kora Organics بالب�رشة

�سبب!  من  الأكرث  "موؤّثرات"  لقب  اإن�ستقرام  على  االأزياء  عار�سات  ح�سدت 

ية ت�سل ملاليني النا�ض بكب�سة 
ّ
ة منحت هوؤالء الن�ساء اأ�سواتًا مدو

ّ
هذه املن�س

ة يوؤمّن بها. باتت عار�سات 
ّ
ة واإجتماعي

ّ
، ي�ستخدمنها لدعم ق�سايا اإن�ساني

ّ
زر

ات يف العامل اجلديد.  
ّ
االأزياء يف ع�رش ال�سو�سيال ميديا مثال حتتذي به ال�ساب

البيئة،  وحماية  االإن�سان  حقوق  جمال  يف  نا�سطة   Cara Delevingne
 #PassOnPlastic حملة  مثل  الق�سايا،  من  للكثي  �سفحتها  على  ج 

ّ
ترو

من   Emily Ratajkowski للبيئة.  ث 
ّ
امللو البال�ستيك  ا�ستخدام  من  للحّد 

يف  للم�ساركة  فر�سة  ت 
ّ
تفو ال  املراأة،  حقوق  جمال  يف  النا�سطات  اأكرث 

ة، مثل م�سية Women’s March، حتى 
ّ
التظاهرات التي تخدم هذه الق�سي

ة Adwoa Aboah التي �سبق وعانت من االكتئاب 
ّ
اأّن العار�سة الربيطاني

عن  الكالم  على  الن�ساء  ع 
ّ
ي�سج الذي   Gurls Talk موقع  اأطلقت  واالإدمان 

بال�سحة  تعنى  ملوا�سيع  ق 
ّ
ويتطر يواجهنها  التي  ة 

ّ
االجتماعي ال�سعوبات 

تعنى  التي  للق�سايا  جان 
ّ
ترو فهما   ،Bella Hadidو  Gigi ا 

ّ
اأم ة. 

ّ
العقلي

ي�سعون  قادة  اإىل  اليوم  االأزياء  عار�سات  لت 
ّ
حتو نعم!  الاّلجئني.  بحماية 

 يتخّطى عد�سة الكاميا.
ّ
لتحقيق تغيٍي اإيجابي

Miranda Kerr

Ashley Graham تدعم الق�سايا 
املتعّلقة ب�سورة اجل�سم

Emily Ratajkowski خالل اإحدى 
التظاهرات الداعمة حلقوق املراأة

Adwoa Aboah �ساحبة 
GurlTalk.com موقع

 Tommy م ّ
Gigi Hadid مع امل�سم

Hilfiger خالل عر�ض جمموعتها

Halima Aden يف عر�ض 
  LAQUAN SMITH

ملجموعة خريف 2019

ج حلملة  ّ
Cara Delevingne ترو

احلّد من ا�ستخدام البال�ستيك

 UNICEF سفية� Gigi Hadid
ت�ساعد االأطفال الاّلجئني
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TIPS
S t y l i n g 

حلول  وبمناسبة  الشهر،  هذا  تركيزنا  وقع 
األزهار.  بطبعة  الفساتين  على  الصيف  موسم 
تملك  ال  العالم  في  سّيدة  توجد  ال  أّنه  أعتقد 
إلى  ترّدنا  النقشة  فستانًا بطبعاٍت مزهرة! هذه 
يمكنِك  الخمسينّيات.  مثل  األنثوّية،  الحقبات 
دمجها مع أسلوٍب حديث يناسب آخر الصيحات. 
إذا كنِت ترغبين في اعتماد هذه النقشة، لكّنِك 
سوى  عليِك  فما  تنّسقينها،  كيف  تعرفين  ال 
تجعل  التي  المفّضلة  أفكارنا  على  نظرة  إلقاء 

هذا النموذج مثالّيًا إلطاللتِك اليومّية. 

اإعداد: نور عرموين

الفساتين بنقشة 
األزهار: ارتديها بشكٍل 

غير متوّقع

ّال تترّدال تترّددي بأن 
تمزجي مختلف 

النقوش مع 
بعضها، 

مثل األزهار 
.Pied-de-Pouleو

Tip
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Aquazzura

Jennifer Behr

Balenciaga

Simon Miller

Kate Bosworth

Lily Collins
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اختاري الفستان 
الذي تريدينه 

وبالغي بحجم 
األكسسوارات 
وشكل الحذاء.

Tip

ون الطاغي إذا كان اللون الطاغي إذا كان الّلون الطاغي 
على اإلطاللة هو 
األسود، فادمجي 

األلوان معه من خالل 
األكسسوارات.

Tip

2

4

3

انتعلي الحذاء 
ّالرياضّيالرياضي مع الفستان 

المزهر إلطاللة 
ّكاجويل وعصرّية.كاجويل وعصرية.كاجويل وعصرّية.

Tip

وشكل الحذاء.وشكل الحذاء.وشكل الحذاء.

Gucci

Marni

Valentino

Alaïa

Marni

Erdem

Montunas

Stella McCartney

Loewe

Acne Studios

Maryam Nassir Zadeh

Valentino

Vanina

Hermès

Balenciaga
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C l a u d i a  S c h i f f e r

INTERVIEW

لحظة سعادة، لحظة نجاح، لحظة تأّثر... تحتاجين للحظة 
كي تّتخذي قرارًا مهّمًا، لحظة لتلحقي بطائرة أو لتفّوتي 
في  محفورة  حياتِك  في  ثانية  كّل  التاكسي...  موعد 
 .CHANEL WATCHES J12 األيقونّية من  عقارب ساعة 
نجوم  تضّم  التي  الجديدة  اإلعالنّية  حملتها  الدار  تطلق 
غّيرت  ثانيٍة  مع  الشخصّية  تجاربهم  معِك  يتشاركون 
هي   ،Claudia Schiffer التسعينّيات  سوبرمودل  حياتهم. 
عاشت  ومعها  بداياتها،  كانت  معها  الدار.  سفراء  إحدى 
أجمل األوقات. "جمالِك" كان لها فرصة لقائها في باريس 

إلجراء هذه المقابلة.

ساعة J12 فاخرة 
وعلى الموضة

حوار: ماندي مرعب
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تتوّفر ساعة J12  بالّلونين 
األبيض أو األسود، 

مصنوعة من السيراميك 
ومقاومة للمياه.

ة 
ّ
االأيقونات الّلواتي ظهرن يف احلملة االإعالني

اجلديدة ل�ساعة J12 من Chanel هّن اإىل 

:
CClaudia Schiffer جانب

 Keira Knightley ،Naomi Campbell 
 ،Vanessa Paradis ،Lily-Rose Depp
 ،Carole Bouquet ،Anna Mouglalis

.William Chan واملغّني ،Liu Wen

إذا نظرِت إلى ساعتِك، أّي وقٍت يرسم البسمة 
على شفتيِك؟

وقت الع�ساء، حني جتتمع العائلة معًا قبل اخللود اإىل النوم. 

وما  عامًا؟   20 منذ  الوقت  لِك  يعني  كان  ما 
الذي يعنيه لِك اليوم؟

ة، �ساأقول: 
ّ
اإذا اأتيحت يل فر�سة التحّدث مع نف�سي حني كنُت �ساب

ة". 
ّ
"ال تقلقي كثياً من امل�ستقبل وعي�سي الّلحظة احلالي

هل أنِت شخص يقلق كثيرًا؟
اأ�سبحت اليوم اأقّدر الّلحظات واأعي�ض حا�رشي بداًل من القلق 

ا ينتظرين يف امل�ستقبل.
ّ
مم

لنتحّدث قلياًل عن Karl Lagerfeld ، ما هي
نصيحة  وأفضل  معه؟  لِك  ذكرى  أجمل 

تلّقيتها منه؟
وجل�سات  ة 

ّ
اإعالني حمالٍت  يف   Karl Lagerfeld مع  عملت 

لكّن  معه،  الذكريات  من  الكثي   
ّ

ولدي عديدة،  مو�سة  ت�سوير 

الذكرى االأقرب اإىل قلبي هي االأوىل، حني ُطلب مّني ال�سفر اإىل 

 .Chanel لدار  اإعالٍن  لت�سوير  ة 
ّ
الفرن�سي  Deauville مدينة 

ة التي مل يكن 
ّ
ال اأتذّكر فح�سب االأحاديث بيننا بالّلغة االأملاني

يفهمها اأحد، بل اأتذّكر اأي�سًا الطاقة التي كان يتمّتع بها عند 

ال�ساعة الثالثة واخلام�سة �سباحًا من الت�سوير، يف حني كان 

ا اأنا، فكنت اأ�ستمتع بكّل حلظة من الت�سوير. 
ّ
اجلميع نائمًا. اأم

هل كنتما تثرثران على اآلخرين باأللمانّية )أسأل 
بمزاح(؟ 

 املزاح والفكاهة، 
ّ
ال اأبداً، لكّن Karl كان �سخ�سًا مرحًا ويحب

 م�سحك اأاّل يفهم اأحد ما نقول.
ٌ
واإّنه اأمر

 ،Chanel تتعاونين اليوم مّرة أخرى مع دار
فهل تشعرين وكأّنِك لم تفارقي الدار أبدًا؟

نعم، فالعمل مع دار Chanel ي�سعرين باأّننا عائلة.

كيف تصفين ساعة J12؟
ة عمل جمتمعة، ويف الوقت نف�سه 

ّ
اأكرث �ساعة فاخرة واأف�سل اآلي

اأك�س�سوار على املو�سة.

نحن قادمون من الشرق األوسط، فما رأيِك 
بتلك المنطقة؟

 
ّ

ولدي لل�سياحة،  منها  عديدة،  اٍت 
ّ
مر االأو�سط  ال�رشق  زرت 

 ،
ّ

لة لدي ذكريات جميلة فيها. دبي هي اإحدى املناطق املف�سّ

 كّل �سيء، من املدينة اإىل املطاعم والبحر... زرت بيوت 
ّ
ت�سم

ال  كثياً،  الّلذيذ  الطعام  واأحببت  �سنة،   20 اأو   15 حوايل  منذ 

�ض!
ّ
ما احلم

ّ
�سي
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الصيف،  فصل  أجواء  ضمن  نعيش  نحن  ها 
النّظارات  تنسيق  بلعبة  االستمتاع  يعني  مّما 
على  تبحثي  وال  كثيرًا،  تفّكري  ال  الشمسّية! 
إنستقرام عن أحدث القطع، ألّننا سنخبرِك ما 
التصاميم  هذه  ترّدِك  القلب.  شكل  رائج:  هو 
عصرّية  إطاللتِك  فتكون  الخمسينّيات،  إلى 

وبلمسة فينتاج.

Love'em

Balenciaga

Miu Miu

Takesh

Saint Laurent Paris

Gucci

Chloé

Hearts
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بصيحٍة  ليس  الواحد  اإلصبع  ذات  الصندال 
إّنما تّم استرجاعه هذا الصيف من  جديدة، 
مريٌح  ببساطته،  جميٌل  التسعينّيات.  حقبة 
بين  من  اختاري  بألوانه.  وعصرّي  بتصميمه، 

هذه التصاميم.

 Comfort
 at its
Best

Kendall Jenner يف 

Simon Miller حذاء من

ComfortComfort
at its
BestBestBest

ComfortComfortComfort

ATP Atelier

Cult Gaia

Simon Miller

Sergio Rossi

Gianvito Rossi

Staud

Manolo Blahnik

Loq
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ل جمموعة 
ّ
ك�سفت دار Burberry عن اأو

 
ّ
Monogram من توقيع املدير االإبداعي

Riccardo Tisci، وظهرت Gigi Hadid بطلة 
ة. حتتفي هذه املجموعة باإرث 

ّ
للحملة االإعالني

 TB، اأي 
ّ
الدار العريق، وتلقي ال�سوء على حريف

جات البيج والبّني.
ّ
Thomas Burberry بتدر

ة 
ّ
اأعلنت دار Chanel اأّن املمّثلة االأ�سرتالي

Margot Robbie اأ�سبحت �سفية جديدة 
ت اإىل 

ّ
للعطور. جتدر االإ�سارة اإىل اأّنها ان�سم

�سفراء الدار يف العام 2018، وظهرت كوجٍه 

.Coco Neige اإعاليّن حلملة اأزياء

"ال يجب اأن يخفي املكياج العيوب، بل اأن ي�سيد 
بها ويجعلها جزءاً من لغة اجلمال"، هذا ما يقوله 

 لدار 
ّ
Alessandro Michele املدير االإبداعي

 Gucci بوحي من كّل ذلك، اأطلقت دار .Gucci
Beauty    جمموعاٍت من اأحمر ال�سفاه برتكيباٍت 

 .Cruise 2020 عة خالل عر�ض جمموعة اأزياء
ّ
متنو

ز بتاأثٍي المع، �سّفاف و�سبه �سّفاف.
ّ
تتمي

3

 Audemars من دار Sapphire Orbe ساعة�

Piguet هي قطعة من املجوهرات الراقية! 
 .Orbe 

ّ
ت�ستمّد ا�سمها من النهر ال�سوي�رشي

جاٍت 
ّ
ات املا�ض والياقوت بتدر

ّ
تتالأالأ فيها حب

 اأكرث 
ّ
. ت�سم

ّ
�ساحرة من األوان االأزرق والربتقايل

من 12,000 حجر مّت اختيارها وفق معايي 

ًا.
ّ
دقيقة وتر�سيعها يدوي

What's  up

Muse
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اأ�سافت دار Giorgio Armani Beauty،     لونًا زاهيًا من 

اأحمر ال�سفاه Lip Maestro وLip Magnet �سمن جمموعة 

Lip Freeze. تقّدم كثافة وراحة لل�سفاه، بف�سل تاأثي المع. 
ات.

ّ
مّت ا�ستلهام االألوان من حقبة ال�ستيني

 
ّ
احتفااًل بعيده العا�رش، اأطلق موقع The Outnet االإلكرتوين

 
ّ
 100 قطعة. ت�سم

ّ
جمموعة حمدودة االإ�سدار ت�سمل حوايل

ة، حتمل توقيع اأكرث من 35 داراً، 
ّ
هذه االأخية ت�ساميم ح�رشي

 Oscar de la Renta ،Carolina Herrera نذكر من بينها

Paco Rabanne ،Delpozo ،Christopher Kane... هذه 
.theoutnet.com ًا على

ّ
املجموعة متوّفرة ح�رشي

ة LVMH بخطوة 
ّ
قامت ال�رشكة العاملي

تعترب االأوىل من نوعها بتعاونها مع 

ًا. قال 
ّ
Rihanna الإطالق دار Fenty ر�سمي

 Bernard Arnault: "اأنا 
ّ

الرئي�ض التنفيذي

على ثقة مبوهبة Rihanna يف الت�سميم 

زة، هي قادرة على اإن�ساء 
ّ
واإطالق ماركة ممي

خطٍّ م�ستقّل متامًا".

Shopping
 اإىل 

ّ
ها هو عطر Y Eau de Toilette ين�سم

جمموعة عطور دار Yves Saint Laurent! هو 

ة، 
ّ
ة احلر

ّ
�ض الدار وروحه االإبداعي

ّ
م�ستوحى من موؤ�س

فيبعث ب�رشاراٍت جريئة ومنع�سة. يقوم هذا العطر 

على تركيبة نبتة الفوجي، كما يفوح بن�سماٍت 

ة.
ّ
ة، لرجٍل فائق اجلاذبي

ّ
ة وخ�سبي

ّ
حم�سي

افت دار سافت دار سافت دار  أ�اأ�سأ�سأ�

أحمر ال�اأحمر ال�أحمر ال�

Freeze

What's  up
12
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 Open مبادرة جديدة حتت عنوان Farfetch اأطلق موقع

House ملّدة 8 اأ�سهر بالتعاون مع دار Gucci تتيح لع�ّساق 
املو�سة ا�ستك�ساف اأجدد جمموعات الدار بطريقٍة جديدة. ذلك 

 Coralie من خالل الدخول اإىل منازل عدد من امل�ساهي، مثل

Jouhier وLukas Ionesco من مدٍن خمتلفة مثل باري�ض، 
ونها. 

ّ
ف اإىل القطع التي ميلكونها واالأماكن التي يحب

ّ
What's  upطوكيو، والتعر

اأ�سافت دار Huda Beauty اإىل اإبداعاتها 

ة، جمموعة حمدودة االإ�سدار من 
ّ
اجلمالي

ظالل العيون باألوان النيون حتت ا�سم 

جات 
ّ
 3 تدر

ّ
Neon Obsessions. ت�سم

 واالأخ�رش.
ّ
، الربتقايل

ّ
من االألوان: الوردي

اأ�سافت دار Van Cleef & Arpels قطعًا جديدة 

ت خوامت، 
ّ
اإىل جمموعة جموهرات Perlée، �سم

عة 
ّ

قالدات، اأقراطًا، عقداً و4 �ساعات. هي مر�س

باأحجاٍر مبهرة، مثل الالزورد بالّلون االأزرق الداكن 

 ال�ساطع.
ّ
واملرجان بالّلون الربتقايل

خالل االحتفال بالعيد الـ73 

ة، 
ّ
ال�ستقالل اململكة االأردني

تاأّلقت امللكة رانيا باإطاللٍة 

ة تتاأّلف من قفطان من 
ّ
�رشقي

.Esteban Cortázar ت�سميم

Neon
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وقعنا يف غرام جمموعة نّظارات 

ة مبو�سم ربيع 
ّ

دار Chloé اخلا�س

و�سيف 2019 والتي تّتبع منط 

Rosie. باالإ�سافة اإىل الت�سميم 
 الذي �سبق اأن راأيناه خالل 

ّ
الدائري

املوا�سم ال�سابقة، اأ�سافت الدار �سكل 

عني القّطة الذي ي�سفي املزيد من 

 املجموعة 
ّ
االأناقة واالأنوثة. ت�سم

ن�سخات عديدة باألواٍن منع�سة، مثل 

الكاكي، البّني، املرجايّن، االأزرق 

 
ّ

والفو�سيا. هي اأك�س�سوار �رشوري

الإطالالت ال�سيف، خالل رحلة اإىل 

ق. 
ّ
البحر اأو خالل ال�سفر اأو الت�سو

لة لدى  ال ن�ستغرب اأن تكون مف�سّ

نات املو�سة، الأّنها 
ّ
النجمات ومدو

ة بامتياز.
ّ
ع�رشي

Summer

What's  up
ادة احلمراء 

ّ
اأطّلت Amal Clooney على ال�سج

ل 
ّ
اأثناء وجودها يف روما، خالل العر�ض االأو

 George من بطولة زوجها Catch 22 لفيلم

Clooney. تاأّلفت اإطاللتها من قمي�ض وتّنورة 
من توقيع Giambattista Valli، اّت�سما 

اقة.
ّ
باحلبيبات الرب

اأطلقت دار Bulgari جمموعة من 

ر 
ّ
االأ�ساور اجلديدة املبتكرة ذات تطو

وتعقيٍد فائقني �سمن جمموعاتها 

 .Viperو B.Zero1 ة، مثل
ّ
االأيقوني

عِك على تن�سيق عّدة اأ�ساليب من 
ّ
ت�سج

االأ�ساور يف اإطاللة واحدة. 
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جواهر، رموٌز وأكثر... 
"خلف رمز ال�سفر، جند جنمة Christian Dior وفكرة جالب 
لة"، هي كلمات  الوردة، زهرته املف�سّ اأي�سًا  احلّظ، لكن جند 

 Diorلـ ة 
ّ
االإبداعي املديرة   ،Victoire de Castellane

جموهراٍت  ابتكار  يف  �سغفها  كّل  ت 
ّ
�سب التي   Jewellery

�ض الدار. 
ّ
فاخرة تنطق بالرموز التي لطاملا ر�سمت حياة موؤ�س

ة، وتطّل هذا 
ّ
ًة بعد مر

ّ
جمموعة Rose Des Vents تتجّدد مر

لت�سحر  ال�سعيد،  واحلّظ  ة 
ّ
املثالي باالإطاللة  لتغمرِك  املو�سم 

د ذكرياٍت خالدة من حلظات 
ّ
قلبِك بخطوطها املرهفة، ولتج�س

مدينة  يف  طفولته  من  ما 
ّ
�سي ال   ،Dior دار  �ض 

ّ
موؤ�س حياة 

منزله  ديكور  اإىل  تعيدِك  جموهراٌت  ة. 
ّ
الفرن�سي  Granville

تفارقه  مل  التي  احلّظ  جالبة  الرياح،  بوردة  ن 
ّ
تتزي  ،

ّ
العائلي

اأ�ساور،  اأقراط،  ل.  املف�سّ رقمه  الثمانية،  اجلذوع  وذات  يومًا 

تِك 
ّ
�سخ�سي ترتدي  اأ�رشارِك،  حتفظ  ت�ساميم  خوامت...  عقود، 

كاتِك. هي ثمينٌة 
ّ
 وفقًا لتحر

ّ
ة مزدوجة تتغي

ّ
ز مبيدالي

ّ
وتتمي

مبعانيها وباأحجارها الكرمية اأي�سًا، من الّلوؤلوؤ، رمز االأنوثة، 

 
ّ

الوردي باالأوبال  مروراً  بالتوازن،  ميّدِك  الذي  الفيوز  اإىل 

الاّلزورد،  احلّظ،  يجلب  الذي  املالكيت  احلماية،  يعني  الذي 

وبالطبع،  ة، 
ّ
االإيجابي الطاقة  حامل  العقيق،  ال�سفاء،  رمز 

ة، ال يحّدها 
ّ
د النقاء... ت�ساميم باتت اأيقوني

ّ
املا�ض الذي يج�س

ة! اعتمديها 
ّ
زمن، تنتظرين قدومها كّل فرتة بحّلة اأكرث ع�رشي

ة، 
ّ
ة، كما الليلي

ّ
يف كّل االأوقات، فهي تليق باالإطالالت النهاري

لة،  ق مع �سديقتِك املف�سّ
ّ
ة كما بجولة ت�سو

ّ
مبنا�سباٍت ر�سمي

االأ�سفر،  بالذهب  اعتمديها  عمل!  اجتماع  يف  اأو  ال�سفر  عند 

ذبذباتِك  �ستنقل  الت�ساميم  فجميع  االأبي�ض،  اأو   
ّ

الوردي

ن حولِك، مب�ساعدة وردة الرياح! 
َ
ال�سعيدة اإىل كّل م

Dior
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سيرين عبد النور، سفيرة 
الذهب الوردّي!

جمموعة  االأو�سط  ال�رشق  جلمال    M.A.C دار  �ست 
ّ

خ�س

لون  بطلها  االإ�سدار،  املحدودة   Rose-Gilded Glam
ة �سيين 

ّ
 املعديّن، و�سفيتها النجمة اللبناني

ّ
الذهب الوردي

ما  كّل  بالتاأكيد،  لكن  ذهبًا،  يلمع  ما  كّل  لي�ض  النور.  عبد 

يلمع يلفت االأنظار! والربيق ع�سق الن�ساء يف ال�رشق االأو�سط، 

اجلديدة  املجموعة  �سمن   M.A.C دار  لهّن  �ست 
ّ
كر لذا، 

كاّفة  تنا�سب   Rose-Gilded Glam عيون  ظالل  لوحة 

 
ّ
ت�سم ة. 

ّ
املعدني االألوان  �سيحة  د 

ّ
ومتج الب�رشة،  جات 

ّ
تدر

 معديّن، ومنها 
ّ

 وردي
ّ
األوان، منها ما هو ذهبي  10 الّلوحة 

اأن  ة. ميكنِك 
ّ
األوان حيادي واأي�سًا  ة 

ّ
وردي األوان مات  هو  ما 

�سواء،  حّد  على  ة 
ّ
والليلي ة 

ّ
النهاري الإطالالتِك  تعتمديها 

فتاأثي  احلمراء،  ادة 
ّ
ال�سج على  الإطاللة  اأو  عمٍل  الجتماع 

 املجموعة اأي�سًا 3 اأحمر 
ّ
 جّداً! ت�سم

ّ
املجموعة اجلديدة قوي

 
ّ
 اخلفيف اإىل اخلوخي

ّ
ة، من الوردي

ّ
�سفاه باالألوان احليادي

 الداكن، باالإ�سافة اإىل 3 م�ستح�رشات 
ّ
، فالبنف�سجي

ّ
احليادي

كرمي اأ�سا�ض Studio Fix Fluid SPF 15،      م�ستح�رشات 

النجمة  املجموعة  �سفية  دت 
ّ
ج�س هاياليرت.  و2  رمو�ض، 

ة روعة امل�ستح�رشات، 
ّ
�سيين عبد النور يف احلملة االإعالني

جمالها  عاك�سًة   ،
ّ

الوردي الذهب  بربيق   
ّ
ت�سع اأجواٍء  �سمن 

 بنظراتها اجلّذابة التي ال تقاوم. 
ّ
ال�رشقي

3

Mac

مرمي خي اهلل، خبية مكياج لدى 

M.A.C ال�رشق االأو�سط

"األهّم بالنسبة لنا هو 
استخدام تدّرجات 
دافئة خالل عملّية 

االبتكار، ال سّيما في 
الّلونين البرتقالّي 

واألحمر، األحّب إلى 
قلب نساء الشرق 

األوسط."
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هل التسّوق اإللكترونّي مرتبٌط أكثر باألزياء؟ حتمًا ال، ألّنه بات يشمل أكثر وأكثر مستحضرات التجميل. أينما كنِت 
الذي يخطر على  بالبشرة  العناية  أو  المكياج  اختيار مستحضر  اليوم قادرة على  أنِت  ومهما كانت متطّلباتِك، 
بالِك عبر شاشة هاتفِك، وطلبه ليصل إليِك فورًا، لكن كيف هذا وأنِت لم تجّربي التركيبة ولم تتأّكدي من أّنه 

يناسبِك! كّل هذه األسباب والنصائح سترشد خياراتِك.

13 سبب لتتسّوقي مستحضرات 
التجميل إلكترونّيًا

اإعداد: جووي غ�سطني

E-Commerce

GISOU Honey Infused Hair Oil GLOSSIER The Super Pack LANEIGE Time Freeze Skin Refiner
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ة الن�ساء ال ميلكن 
ّ
توفري الوقت: اأكرثي

املتجر  اإىل  للذهاب  الكايف  الوقت 

التجميل.  م�ستح�رضات  و�رضاء 

اأمام  اجللو�س  هو  فعله  عليِك  ما 

وم�ساهدة  الهاتف  اأو  احلا�سوب 

لت�سلِك  وطلبها  االإ�سدارات  اأحدث 

ب�رضعة. بذلك تخت�رضين الوقت.

اأف�سل  �سيء  من  ما  مريحة:  طريقة 

على  م�ستلقية  واأنِت  ق 
ّ
الت�سو من 

االأريكة وحتت�سني قهوتِك! ال تزعجي 

نف�سِك وتخرجي من املنزل ما دمِت 

قادرة على القيام بذلك واأنِت �سمن 

اأجواء مريحة.

هل  حت�صى:  وال  تعّد  ال  خيارات 

ت�سعرين اأحيانًا اأّن بوتيك املكياج ال 

يحتوي على خيارات وا�سعة؟ بكب�سة 

جمموعة  اأمام  نف�سِك  �ستجدين   ،
ّ
زر

من اخليارات التي ال تعّد وال حت�سى 

وتاأّكدي اأّنِك �ستقعني يف حرية!

ق 
ّ
الت�سو خالل  من  االأ�صعار:  مقارنة 

بني  املقارنة  باإمكانِك  االإلكرتويّن، 

االأ�سعار واختيار االأن�سب لِك.

�ستّطلعني   : برتوٍّ التفا�صيل  قراءة 

من  االإنرتنت  عرب  التفا�سيل  على 

املتوّفرة.  املعلومات  مراجعة  خالل 

امل�ستح�رض  كان  اإذا  ما  �ستعلمني 

ب�رضتِك،  نوع  ينا�سب  للبيئة،  �سديقًا 

ناته 
ّ
مكو من  التاأّكد  ميكنِك  كما 

عن  تخرب  التي  التعليقات  واكت�ساف 

ة.
ّ

جتارب خا�س

هل  لالختيار:  الوقت  كّل  متلكني 

تنزعجني اأحيانًا من موّظفي املبيعات 

الذين ميار�سون ال�سغط عليِك، فينتهي 

حتتاجينه؟  ال  ما  ب�رضاء  االأمر  بِك 

املحرج،  املوقف  هذا  �ستتجّنبني 

يٍة مطلقة 
ّ
و�ستختارين ما ت�سائني بحر

من اأمام �سا�ستِك.

و�سف  لو  حتى  �صابقة:  خربات  على  الرتكيز 

ة 
ّ
امل�ستح�رض باأّنه االأف�سل، ال ميكن متييز �سح

امل�ستخدمني.  فعل  ردود  قراءة  بعد  اإاّل  االأمر 

االإنرتنت  عرب  التقييمات  هذه  قراءة  ميكنِك 

ة.
ّ
التي تكون نابعة عن خربة �سخ�سي
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 Promo( الرتويج  ورموز  عرو�ض 

واملوؤّثرات  نات 
ّ
للمدو متابعتِك   :)Code

خمتلفة!  فوائد  لها  اجلمال  عامل  يف 

يقّدمنها،  التي  الن�سائح  جانب  اإىل 

تدفعِك  ة 
ّ
ترويجي رموزاً  يطرحن  هّن 

ميكنِك  كذلك،  خ�سٍم.  مع  املنتج  ل�رضاء 

تقّدمها  التي  العرو�س  من  اال�ستفادة 

بع�س املواقع من فرتٍة اإىل اأخرى.

اأنِت   مكان: 
ّ
اأي اإىل  ي�صلِك امل�صتح�رض 

ة 
ّ
ال�سعودي ة 

ّ
العربي اململكة  يف  تعي�سني 

يف  فقط  موجوداً  �سفاه  اأحمر  وتريدين 

ة 
ّ
ة؟ هذه املهم

ّ
الواليات املّتحدة االأمريكي

قادرة  الأّنِك  ع�رضنا،  يف  االأ�سهل  باتت 

انتظار  دون  فقط   
ٍّ
زر بكب�سة  �رضائه  على 

عودة �سديقتِك من هناك.

يكون  حني  معنّي:  وقٌت  يحّدِك  لن 

راً وال ت�سعرين بالنعا�س، 
ّ

الوقت متاأخ

االأ�سياء  من  بالعديد  القيام  ميكنِك 

ق االإلكرتويّن الذي ال 
ّ
ومن بينها الت�سو

ه الوقت وال حتى فارق الوقت من 
ّ
يحد

بلٍد اإىل اآخر.

الدوام:  على  متوّفرة  م�صتح�رضات 

ية امل�ستح�رضات متوّفرة 
ّ
مهما كانت كم

حمدودة  �ستكون  اأّنها  اإاّل  البوتيك،  يف 

واإْن  ًا، 
ّ
اإلكرتوني ا 

ّ
اأم وقٍت.   

ّ
اأي يف  وتنفذ 

�ستجدينها  ما،  موقٍع  يف  ية 
ّ
الكم نفذت 

على موقٍع اآخر.

اإّن  قال  ن 
َ
م الدفع:  خيارات  تعّدد 

ق االإلكرتويّن ميلي عليِك الدفع فقط 
ّ
الت�سو

عند   
ّ

النقدي الدفع  ميزة  تعّد  ًا؟ 
ّ
اإلكرتوني

ق 
ّ
الت�سو مزايا  اأكرب  من  واحدة  الت�سليم 

عرب االإنرتنت، كما تتيح لِك هذه املواقع 

تبديل بع�س القطع اإْن مل تر�ِس قناعتِك 

اأو تنا�سب لون ب�رضتِك.

امل�صتح�رضات:  اأجدد  على  اال�صتحواذ 

اإطالق منتج جديد يعني االنتظار ل�ساعاٍت 

قبل  عليه  للح�سول  املتجر  اأمام  طويلة 

عرب  اطلبيه  بل  وقتِك،  عي 
ّ
ت�سي ال  نفاذه! 

 Kimو  Kylie Jenner تقوم  االإنرتنت. 

اًل 
ّ
اأو Kardashian بطرح م�ستح�رضاتهما 

على مواقع الدور.

NEW

 PROMO
CODE
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ة 
ّ
االإلكرتوني ة 

ّ
اجلمالي جتربتِك  لتعزيز 

 Sephora وجعلها اأقرب اإىل الواقع، اأطلقت

يف   Sephora Virtual Artist ميزة 

تطبيقها الذي ي�سمح للم�ستخدمات باختبار 

وذلك  امل�ستح�رضات،  خيارات  خمتلف 

جتدر  االإلكرتويّن.  ق 
ّ
الت�سو ة 

ّ
عملي لت�سهيل 

ًا 
ّ
 ح�رضي

ٌ
التطبيق متاح اأّن هذا  اإىل  االإ�سارة 

ة على اأمل اأن 
ّ
يف الواليات املّتحدة االأمريكي

.
ّ
ي�سبح متوّفراً قريبًا يف العامل العربي

 JEFFREE
 STAR

 COSMETICS
 Northern Lights
 Supreme Frost

Pro Palette

 STILA Heaven's
 Hue Highlighter
in Transcendence

 FARSÁLI
 Rose Gold
Skin Mist

أفضل المواقع اإللكترونّية 
لتسّوق مستحضرات 

التجميل:
Sephora•

Cult Beauty•
Beauty Bay•

Net-a-Porter•
Nordstorm•

Ulta•
Selfridges•
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تؤمنين بأّن كّل امرأة تستحّق أن تشّع على الدوام! ما 
هي األسرار الثالثة للحصول على "مكياٍج متوّهج"؟

االإ�رضاقة،  بهذه  وت�سعرين  م�رضقة،  تبدين  كنِت  اإذا  باأّنه  اأوؤمن  �سحيح!  هذا 

التاأثري  جمعُت  املتوّهجة،  اجلديدة  جمموعتي  يف  معِك!  العامل  �سي�رضق 

 من اأجل خلق اإ�رضاقة الأف�سل الذكريات واأف�سل �سعادة. 
ّ
 للفرح واحلب

ّ
اجلمايل

ة على خلق توّهج Tilbury الفريد، 
ّ
يرتكز الكثري من م�ستح�رضاتي ال�سحري

ة هي: 
ّ
، لكن اأحدث 3 م�ستح�رضات اأ�سا�سي

ّ
لة لدي ومن ال�سعب اأن اأختار املف�سّ

 مكياج 
ّ

اأو اأي Magic Cream، ال اأتخّلى عنه قبل تطبيق مكياج النجمات 
ة وم�رضقة، يعرف بـ"كرمي املعجزة 

ّ
ة، طبيعي

ّ
اآخر. هو املفتاح ل�سحنٍة مثالي

ادة احلمراء اإىل 
ّ
ة" وهو منقذ ب�رضة امل�ساهري وال�سوبرمودل، من ال�سج

ّ
الفوري

ة، من الببتيدات 
ّ
ناٍت �سحري

ّ
جل�سات الت�سوير، فالكوالي�س! يحتوي على مكو

اإىل حم�س الهيالورونيك، االألوي فريا، فيتامني C وE، زيت الكاميليا وثمر 

 
ّ
�رض هو  بدوره،   ،Wonderglow برامير  �سحر!  ر�ّسة  اإىل  باالإ�سافة  الورد... 

 
ّ
غني ب�رضتِك.  على  وينرثه  ال�سم�س  �سوء  ي�رضق  وامل�رضقة،  املنع�سة  الب�رضة 

املاكياج  يدوم  كي  اأ�سا�س  كم�ستح�رض  واأ�ستخدمه  الهيالورونيك  بحم�س 

فاأ�ستخدمه   ،Hollywood Flawless Filter م�ستح�رض  ا 
ّ
اأم ل�ساعات. 

والاّلمع،  الرائع  الفيلرت  هو  احلمراء.  ادة 
ّ
بال�سج تليق  لها  مثيل  ال  الإ�رضاقة 

 للوجه.
ّ
احلقيقي

C h a r l o t t e  T i l b u r y

INTERVIEW

مستحضراٍت  ابتكار  وهدفها  لقبها،  التوّهج"  "ملكة 
تجعلِك مشرقة على الدوام، كي يشرق معِك العالم 
المبدعة  البريطانّية  المكياج  خبيرة  هي  حولِك!  من 
 CHARLOTTE دار  مؤّسسة   ،Charlotte Tilbury
تتحفنا  التي  هوليوود  نجمات  محبوبة   ،TILBURY
 .Glowgasm مجموعة  بإطالق  اليوم  جديدة  مّرة 
للعينين،  والبهجة  الفرح  "فلتر  عنوانها  مستحضرات 
على  تعّرفي  تسّميها.  كما  والشفتين"،  الخّدين 
التي  المقابلة  هذه  في  أكثر  الجديدة  المجموعة 

أجرتها "جمالِك" معها.

ال حاجة للفلتر! 
هذه المستحضرات 

تشّع ببريق 
الكريستال

حوار: جويل الدكا�س

 CHARLOTTE
 TILBURY
 Glowgasm Face
Palette
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ما الذي دفعِك للتركيز على"التوّهج" في مجموعة 
Glowgasm؟ 

غالبًا ما يلّقبونني مبلكة التوّهج، واجلميع يطلب مّني دائمًا املزيد من 

العام من خالل هذه املجموعة اجلديدة.  لذا، منحته لهّن هذا  التوّهج، 

اخلّدين  للعينني،  والبهجة  الفرح  فلرت  ا�سم  املكياج  هذا  على  اأطلق 

مينح  الذي  اجلميل  التوّهج  من  جديداً  نوعًا  اأخلق  اأن  اأردُت  وال�سفتني! 

معنى!  من  للكلمة  ما  بكّل  وبريقه  الكري�ستال  طاقة  وعينيِك  ب�رضتِك 

قو�س  ذاك  من  الكري�ستال،  يف  املتغلغل  ال�سوء  اإح�سا�س  من  ا�ستلهمُت 

القزح ال�سعيد الذي يجعل كّل �سيء يبدو رائعًا! يتعّلق االأمر بهذا التوّهج 

 املوجود يف ق�س�س اخليال ويف اأجمل الذكريات.
ّ

الناعم احلريري

 Glowgasm Face ما هي نصيحتِك الستخدام لوحة
Palette؟

لوحة Glowgasm Face Palette مبثابة الر�سم على الفرح!  تن�سدل 

االألوان على ب�رضتِك كاحلرير لتبدو اأكرث انتعا�سًا ورّقة، فتظهرين اأكرث 

األوان متعّددة اال�ستخدامات.   4 اإ�رضاقًة وجمااًل. حتتوي كّل لوحة على 

لتوّهج الب�رضة، ابدئي بتطبيق لون Bronze It، حّددي جتويف اخلّدين، 

 Highlight It لون  ا�ستخدمي   
ّ
ثم االأنف،   

ّ
وجانبي الفّك  خّط  ال�سدغ، 

 اخلّدين واأ�سفل و�سط الوجه. اّتبعي هذه اخلطوة بلون 
ّ
على اأعلى عظمتي

ة. 
ّ
�ساب الإ�رضاقٍة  اخلّدين   

ّ
على طول عظمتي الفر�ساة  قي 

ّ
وطب  Glow It

الّلوحة  هذه   
ّ
ت�سم اخلّدين.  على  خفيفًا   Pop It لون  قي 

ّ
طب واأخرياً، 

اإذا  ة 
ّ
 ناعم. هي مثالي

ّ
ة وملم�ٍس خمملي

ّ
األواٍن ذهبي جات دافئة مع 

ّ
تدر

 .
ّ
كنِت تبحثني عن لوٍن طبيعي

عملِت مع أبرز األيقونات من المجاالت اإلبداعّية، فَمن 
كّن مثالِك األعلى خالل مسيرتِك؟

حول  كتبًا  واأ�سرتي  �سوراً  احلائط  على  اأعّلق   
ُ
كنت ال�سغر،  منذ 

 M،Marilyn Monroe ،Elizabeth Taylor ،Audrey Hepburn
 ...Sofia Loren ،Brigitte Bardot ،Marlene Dietrich
درا�سة مالحمهّن  �ساعاٍت يف  اأق�سي   

ُ
وكنت بوجوههْن،   معجبة 

ُ
كنت

اليوم، ترتكز  تهن! 
ّ
ة احل�سول على مل�ساٍت من هوي

ّ
التفكري بكيفي ويف 

الّلواتي  واحلايل  املا�سي  الزمن  اأيقونات  على  الكاملة  جمموعتي 

 Kate Moss األهمنني، وهكذا راأت النور فكرة االإطالالت الع�رض. من

 Penélope Cruz يف اإطالالت الروك االأنيقة، اإىل Brigitte Bardotو
وSophia Loren يف دولت�سي فيتا، جميعهّن رائدات يف ال�سيحات 

 يرغب النا�س 
ّ

ز خا�س
ّ
ويعلمن متامًا ما يليق بهْن، لديهّن اأ�سلوب ممي

دن اإطالالٍت خمتلفة.
ّ
يف تقليده، لكن ميكنهّن اأي�سًا اأن يج�س

َمن هي أّول نجمة عملِت معها؟
االأوىل خالل جل�سة ت�سوير  ة 

ّ
للمر   Kate Mossبـ التقيُت  اأتذّكر عندما 

ات، عندما كّنا نحن االثنتان يف �سّن الـ19. اّتفقنا واأ�سبحنا 
ّ
يف الت�سعيني

ة 
ّ
للمر راأيتها  عندما  تها 

ّ
جاذبي �سحرتني  وب�سهولة.  ب�رضعة  �سديقتني 

االأوىل، فهي اأيقونة قبل اأن تلّقب بذلك، هي موهوبة كثرياً، جميلة ومتلك 

اإحدى  هي  واحرتاف.  ة 
ّ
مبهني تعمل  اأّنها  كما  بالفطرة،  االأناقة   

ّ
ح�س

الت، ن�ستمتع معًا دائمًا.  �سديقاتي املف�سّ

من أين تستقين إلهامِك؟
بت�سميم  يتعّلق  االأمر  كان  �سواء  خمتلفة،  بطرٍق  االإلهام   

ّ
اإيل ياأتي 

اأ�ستلهم  ة. 
ّ
االإعالني اأو حتى احلمالت  اإطاللة،  م�ستح�رضات جديدة، خلق 

كما  االخرتاع.   
ّ
اأم احلاجة  اأفالطون:  يقول  فكما  احلاجة،  من  دائمًا 

ة اإيجاد حّل 
ّ
ادة احلمراء، واأنطلق من كيفي

ّ
اأ�ستلهم م�ستح�رضاتي من ال�سج

للم�ساكل، كاإخفاء ال�سوائب، اأو اإعادة االإ�رضاقة، اأو اإىل جعل لوحة ظالل 

العيون اأ�سهل ا�ستخدامًا... اأتطّلع دائمًا اإىل حلوٍل جلعل حياة الن�ساء اأكرث 

ا فيما يتعّلق باالألوان، فاأ�ستقي االإلهام من العامل حويل، من 
ّ
�سهولة. اأم

غروب ال�سم�س يف اإيبيزا ومن مناطق خمتلفة من العامل. احلياة تنعك�س 

على اأفكاري دائمًا. كذلك، اأ�ستلهم من جمموعة مبدعني ك�رضوا القواعد، 

،Helena Rubinstein ،Coco Chanel ،Walt Disney مثل 

...
ّ
Steve Jobs  والاّلئحة ت�ستمر

 CHARLOTTE
 TILBURY

 Beauty Light Wand
in Goldgasm

 CHARLOTTE
 TILBURY
 Glowgasm

 Collagen Lip Bath
in Rosy Glow
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فوائد استخدام الفرشاة الجاّفة: 

#تحقيق-جمال

تدليك  اإّن  و�صاّبة:  متوّهجة  ب�رضة  على  •احل�صول 
الدورة  يحّفز  اجلاّفة،  الفر�ساة  بوا�سطة  ب�رضتِك 

الب�رضة، ما  اإىل خاليا  االأوك�سجني  ة ويدّفق 
ّ
الدموي

ي�ساهم يف جتديدها. هذه اخلطوة ت�ساهم يف منحِك 

ب�رضة متوّهجة، ن�رضة وخالية من التجاعيد.

 Dry ة 
ّ
تقني تق�سي  ال�صيلوليت:  من  •التخلّ�ض 

Brush على تدليك ب�رضة ج�سمِك قبل اال�ستحمام 
ة 

ّ
ة، بوا�سطة فر�ساة خا�س

ّ
من خالل حركاٍت دائري

للج�سم ذات �سعرياٍت ناعمة. توؤّدي هذه اخلطوة اإىل 

تكّد�س  عدم  اإىل  وبالتايل  ة، 
ّ
الدموي الدورة  حتفيز 

الدهون داخل خاليا الب�رضة. هذا االأمر ي�ساعد على 

على   واظبِت  اإْن  ًا 
ّ
تدريجي ال�سيلوليت  من  التخّل�س 

.
ّ
القيام بها ب�سكٍل يومي

•تاأخري منّو ال�صعر: قبل اإزالة ال�سعر بوا�سطة ال�سمع 
بوا�سطة  ب�رضتِك  بتق�سري  قومي  احلالقة،  فر�ساة  اأو 

الفر�ساة اجلاّفة Dry Brush لتتخّل�سي من اجللد 

�سيتاأّخر  الطريقة  بهذه  اجللد.  حتت  وال�سعر  امليت 

 ال�سعر من جديد.
ّ
منو

اإّن تدليك املعدة بوا�سطة  اله�صم:  •ت�صهيل عملّية 
عّدة  لدقائق  ة 

ّ
دائري بحركاٍت  اجلاّفة  الفر�ساة 

من  يخّفف  ما  ة، 
ّ
الدموي الدورة  تعزيز  على  ي�ساعد 

ة اله�سم، 
ّ
ل بالتايل عملي

ّ
م�سكلة االنتفاخ. ذلك ي�سه

املياه  تناول  باإمكانِك  التدليك،  بهذا  القيام  وبعد 

مع الّليمون للح�سول على نتيجٍة اأ�سمن خ�سو�سًا 

عند ال�سباح.

Dry Brush ت�ساهم يف  ة 
ّ
اإّن تقني ال�صموم:  •اإزالة 

هذا   .
ّ

اللمفاوي اجلهاز  وحتفيز  الدم  تدّفق  زيادة 

االأخري،  هو امل�سوؤول عن التخّل�س من �سموم اجل�سم. 

الفخذ،  من  القريبة  املناطق  تلك  تدليك  من  تاأّكدي 

حول الثديني وحتت االإبطني اأثناء ا�ستخدام الفر�ساة 

ة وحت�سني وظائفها.
ّ
اجلاّفة لتحّفزي العقد الليمفاوي

ومتعب،  طويل  يوٍم  بعد  التوّتر:  من  •التخلّ�ض 
�سرتغبني حتمًا باال�سرتخاء. قومي بتدليك ج�سمِك 

اآثار  الفر�ساة اجلاّفة، كي تتخّل�سي من  با�ستخدام 

على  بالرتكيز  نن�سحِك  ة. 
ّ
اليومي وال�سغوط  التوّتر 

نقاط ال�سغط كراحة اليدين وكعب القدمني.

هذا،  يومنا  في  زادت  أهمّيتها  أّن  إاّل  الجديد،  باالختراع  ليست  الجاّفة  الفرشاة  أو   Dry Brush  
 Elle وباتت تدخل في الروتين الجمالّي لعدٍد كبير من السّيدات، حتى أّن نجماٍت عديدات مثل 
Macpherson وGwyneth Paltrow، يلجأن إليها نظرًا لفوائدها الجمالّية التي ال تعّد وال تحصى.

فوائدها المذهلة وأنواعها المتعّددة

اإعداد: نور عرموين – ماريانا �سهوان

Dry Brush

 L'OCCITANE
 Almond Milk

Concentrate
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أّية فرشاة هي األفضل؟
ذات  اجلاّفة  الفر�ساة  عن  االبتعاد  ل  املف�سّ من 

ال�سعريات  واختيار  ة 
ّ
اال�سطناعي ال�سعريات 

ة، مثل �سعر احليوانات 
ّ
امل�سنوعة من مواّد طبيعي

ة 
ّ
نوعي اإىل  ه 

ّ
التنب كذلك،  ة، 

ّ
النباتي االألياف  اأو 

ة للب�رضة.
ّ
ب ح�سا�سي

ّ
ال�سعريات واإذا ما كانت ال ت�سب

Dry Brush على أنواعها: 
 :)Soft Bristle Brush( الناعمة  •ال�صعريات 
ينا�سب  اجلاّفة،  الفر�ساة  �سعريات  من  النوع  هذا 

العنق  الوجه،  مثل  اجل�سم  يف  ة 
ّ
احل�سا�س املناطق 

وال�سدر. 

 Medium( النعومة  املتو�ّصطة  •ال�صعريات 
Bristle Brush(: هذا النوع منا�سب جّداً لتدليك 
اإليه  الّلجوء  يجب  ال  لكن  اجل�سم،  مناطق  كاّفة 

لتدليك الوجه.

 :)Firm Bristle Brush( ال�صعريات اخل�صنة•
للن�ساء  اً 

ّ
جد منا�سب  ال�سعريات  من  النوع  هذا 

اللواتي يتقّن ا�ستخدام الفر�ساة اجلاّفة، الأّنهن لن 

للتخّل�س من  االأذى بب�رضتهّن. هي مفيدة  يلحقن 

الفر�ساة  انتبهي!  االأظافر.  حتت  الكامنة  االأو�ساخ 

�ساحلة  لي�ست  اخل�سنة  ال�سعريات  ذات  اجلاّفة 

لال�ستخدام على الوجه.

•فر�صاة جاّفة دون مقب�ض: هذا ال�سكل من الفر�ساة 
اجلاّفة �سغري و�سهل اال�ستخدام. ميكنِك الّلجوء اإليه 

اإليها،  الو�سول  ال�سهل  من  التي  املناطق  لتدليك 

الفر�ساة  هذه  ز 
ّ
تتمي وغريها.  البطن  الذراع،  مثل 

اأثناء  اليد  تثبيت  اإىل  يهدف  �سغري  بحزاٍم  اجلاّفة 

ا�ستخدامها. 

ال�سكل هو  هذا  طويل:  مقب�ض  ذات  جاّفة  •فر�صاة 
 للغاية، اإ�سافًة اإىل اأّنه يتيح لِك الو�سول اإىل 

ّ
عملي

كّل املناطق يف ج�سمِك دون عناء. 

كيف تستخدمينها؟
ل ا�ستخدام الفر�ساة اجلاّفة يف ال�سباح،  •من املف�سّ
للتمّتع  االأن�سب  التوقيت هو  اال�ستحمام. هذا  وقبل 

بالطاقة طيلة النهار. 

بتدليك  ابدئي  اجلاّفة،  الفر�ساة  ا�ستخدام  •عند 
قدميِك من االأ�سفل اإىل االأعلى.

ج�سمِك،  من   
ّ
ال�سفلي اجلزء  من  االنتهاء  •بعد 

 ،
ّ

العلوي الق�سم  على  اجلاّفة  الفر�ساة  ا�ستخدمي 

مّتجهة  بحركاٍت  ذراعيِك  دّلكي  ذراعيِك.  وحتديداً 

نحو االأعلى.

•انتقلي اإىل �سدرِك وبطنِك. دّلكي هاتني املنطقتني 
ة اأو مّتجهة نحو االأعلى.

ّ
بحركاٍت دائري

 من ج�سمِك.
ّ
•قومي باملثل عند اجلزء اخللفي

•قومي بالتدليك الناعم وبحركاٍت تّتجه من الذقن 
حتى اجلبني لتدليِك وجهِك بوا�سطة الفر�ساة اجلاّفة 

الناعمة. 

ا�ستخدام  اأثناء  ج�سمِك  على  كثرياً  ت�سغطي  •ال 
م�ساعفات  ة 

ّ
اأي لتفادي  وذلك  اجلاّفة  الفر�ساة 

ة.
ّ
�سلبي

زيتًا  اأو  مرّطبًا  كرمي  قي 
ّ
طب اال�ستحمام،  •بعد 

ًا.
ّ
طبيعي

كيف تنّظفين هذه الفرشاة؟
االأ�سبوع  يف  ة 

ّ
مر اجلاّفة  الفر�ساة  بتنظيف  قومي 

اتركيها  وال�سابون.  باملياه  فركها  خالل  من 

لتفادي  وذلك  وم�سم�س،  نظيف  مكاٍن  يف  لتجّف 

تراكم العفن عليها.

 PRETTYSEE
 Wooden Bath

Brush

 HYDRÉA LONDON
 Dry Skin Body Brush

 with Cactus Bristles

 SISLEY
 Sisleya L'Integral

 Anti-Age Concentrated
Firming Body Cream

 CHANEL L'Huile
Body Massage Oil

FIRM

 AROMATHERAPY
 ASSOCIATES

Polishing Body Brush

 SHAQUDA
 Suvé Body

 Brush

SOFTMEDIUM
ة بف�سل 

ّ
فر�ساة جاّفة عملي

مقب�سها على �سكل ع�سا

م�ستح�رضات الرتطيب 

ة بعد ا�ستخدام 
ّ
�رضوري

الفر�ساة اجلاّفة

احلركات ال�سحيحة التي يجب القيام بها 

خالل ا�ستخدام الفر�ساة اجلاّفة
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#بشرتي

د منه، ولكن 
ّ
ب  ال 

ٌ
اأمر ال�سعر غري املرغوب به،  اإزالة 

 اأي�سًا االعتناء بالب�رضة التي تعر�ست لهذا 
ّ
من املهم

النوع من "ال�سدمة". يجب عليِك اأن متنحي ب�رضتِك 

ة 
ّ
الأ�سع �سيها 

ّ
تعر اأن  قبل  لرتتاح  الوقت  بع�س 

ال�سم�س. من املفيد ا�ستخدام م�ستح�رض يحتوي على  

 اجلليكوليك وال�سالي�سيليك بعد اإزالة ال�سعر، 
ّ
حم�سي

نات �ستعمل على منع خاليا اجللد امليتة 
ّ
فهذه املكو

ب منو ال�سعر حتت اجللد.
ّ
من ت�سب

ة ال�سم�س، اأو حتى 
ّ
بعد ق�ساء يوٍم طويل حتت اأ�سع

خالل اجللو�س يف املكتب، يجب يف نهاية اليوم، 

لطيفة،  تركيبة  ذي  مب�ستح�رٍض  ب�رضتِك  تنظيف 

التي  والروا�سب  الزيوت  االأو�ساخ،  الإزالة  وذلك 

لتكون  اإذاً  تنظيفها  يجب  متعبة.  ب�رضتِك  جتعل 

منتع�سة وم�ستعّدة لروتني للعناية بالب�رضة. 

كّل النساء يردن أن تكون بشرتهّن مشرقة في الصيف وحاضرة للعطلة. تسّوق مالبس سباحة 
جديدة سيحّضرِك نفسّيًا لذلك، لكن لن يظهر جمال التصاميم إذا كانت بشرتِك جاّفة. ال شيء 
يتّم تحقيقه دون جهد! من أجل الحصول على بشرٍة ناعمة، خالية من أّية شوائب، ستحتاجين 
إلى القيام ببعض الخطوات الفّعالة، خصوصًا أّنه بعد الموسم البارد، ال تكون بشرتِك بأفضل 

حاالتها. اّتبعي هذه الخطوات لنتيجة مذهلة.

كيف تحّضرين بشرتِك لعطلة الصيف؟

اعداد: نور عرموين

تنظيف عميق ويومّياعتني ببشرتِك بعد إزالة الشعر

Celine

Eugenia Kim

 LA PRAIRIE
 Skin Caviar Luxe

 Soufflé Body
Cream

 CAUDALIE
 Thé Des Vignes

 Body & Hair
Nourishing Oil



د خطوة الإحياء ب�رضتِك، 
ّ
اأكرث من جمر التق�سري هو 

اإزالة اجللد امليت والق�سور من وجهِك وج�سمِك  هو 

الّلطيف  التق�سري  الباهت.  واملظهر  ال�سوائب  وملنع 

 
ّ
ومثايل بالب�رضة  العناية  لروتني  االأن�سب  هو 

لتنظيف الب�رضة من االأو�ساخ قبل خطوات الرتطيب 

الرتطيب  كرمي  �سيجعل  الأّنه  املاكياج،  تطبيق  اأو 

لفرتٍة  يدوم  واملاكياج  االأعماق  اإىل  اأكرث  ي�سل 

 
ّ
اأطول. يجب اأن يكون التق�سري جزءاً من نظاٍم �سحي

ي�ساعدِك  املو�سم.  النظر عن  بغ�ّس  للب�رضة   
ّ

ودوري

ة 
ّ
و�سحي ناعمة  ب�رضٍة  على  احل�سول  يف  التق�سري 

من  تتخّل�سني  هكذا  �سبابًا.  اأكرث  تبدين  جتعلِك 

جاهزة  تكون  التي  ة 
ّ
اخلارجي الطبقة  جلد  خاليا 

للزوال، دون ترك جروح يف اجللد.

من  ترطيبها   
ّ

ال�رضوري من  ب�رضتِك،  تق�سري  بعد 

ا�ستخدمي   . ومغذٍّ  
ّ
طبيعي زيت  ا�ستخدام  خالل 

على  ت�ساعدِك  التي  ة 
ّ
الطبيعي االأقنعة  اأي�سًا 

الرتطيب، مثل قناع الع�سل، احلليب وال�سوفان. ال 

، وهي �رضب الكثري من املياه، 
ّ
تن�سي اخلطوة االأهم

ن مرونة 
ّ
اأقّله 2 ليرت يف اليوم. هذه اخلطوة، حت�س

فالرتطيب  �سبابًا.  اأكرث  مظهراً  ومتنحها  ب�رضتِك 

!
ّ
ة الرتطيب اخلارجي

ّ
 هو باأهمي

ّ
الداخلي

ة 
ّ
ال�سم�س خطوة �رضوري الواقي من  تطبيق كرمي 

ة من 
ّ
ة �سخي

ّ
يف كّل املوا�سم. يجب اأن ت�سعي كمي

الأكرث  واأحيانًا  ًا، 
ّ
يومي وجهِك  على  ال�سم�س  واقي 

ة واحدة يف اليوم. هذا الكرمي يحمي الب�رضة 
ّ
من مر

ال�سّن.  يف  التقّدم  وعالمات  التجاعيد  ظهور  من 

اأينما ذهبِت، كي  �سعي امل�ستح�رض  يف حقيبتِك 

ال تن�سي تطبيقه كّل �ساعتني. 

التقشير ثّم التقشير

حّصني بشرتِك من ضرر الترطيب هو األساس
الشمس

 وج�سمِك

طيف 

ومثايل ة 
ّ
ومثايل ة 
ّ

أو�ساخ قبل خطوات الرتطيب 

الرتطيب  كرمي  �سيجعل  ه 

لفرتٍة يدوم  واملاكياج  لفرتٍةأعماق  يدوم  واملاكياج  ٍأعماق 

ّ
حي

ي�ساعدك املو�سم.  النظر عن  ي�ساعدِك  املو�سم.  النظر عن   ِ

ة 
ّ
ة حية حي

من  ني 

جاهزة  تكون  التي  ة 

 SHISEIDO
 Ultimate Sun

 Protection Lotion
WetForce SPF 50+

 L'ORÉAL
 PARIS

 Revitalift
 Anti Wrinkle
 Firming Day

Cream SPF 25

 L'OCCITANE
 Ultra Rich

Body Scrub

Negin MirsalehiJoelle MardinianCamila Coelho
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بوحي من فّن �سياغة املجوهرات الراقية، غا�ست دار Bulgari اأكرث واأكرث يف عامل العطور. 

ة، ترمز كّل واحدة 
ّ
 6 جموهراٍت عطري

ّ
خلقت Daniela Andrier هذه املجموعة التي ت�سم

ًا من زجاج Murano، �سمن اإ�سداٍر 
ّ
منها اإىل حجٍر معنّي. �سكبتها يف قوارير م�سنوعة يدوي

 Calaluna عطر  وامل�سك،  الوردة  ة 
ّ
قو د 

ّ
يج�س  Amarena عطر  ن�سخة.   300  

ّ
ي�سم حمدوٍد 

املفعم باالأحا�سي�س يحتفل باأريج زهرة الربتقال، عطر Noorah ميّثل خال�سة اآ�رضة لنوتاٍت 

ة، عطر Selima ي�سّلط ال�سوء على خال�سة 
ّ
ة، عطر Lazulia يك�سف عن نفحاٍت �رضقي

ّ
خ�سبي

التمر، وعطر Zahira يرّكز على خال�سة خ�سب ال�سندل.

كنوز أثمن من الذهب

L e  G e m m e
C o l l e z i o n e 

M u r a n o

BVLGARI

أكرث يف عامل العطور. اأكرث يف عامل العطور. أكرث يف عامل العطور.  أكرث يف عامل العطور. أكرث و أكرث يف عامل العطور. أكرث و أكرث واأكرث و Bulgari ت دار ست دار ست دار سياغة املجوهرات الراقية، غا�سياغة املجوهرات الراقية، غا�ياغة املجوهرات الراقية، غا� ياغة املجوهرات الراقية، غا�سياغة املجوهرات الراقية، غا�س س �س � بوحي من فّن

ة، ترمز كل
ّ
ة، ترمز كل عطرية، ترمز كل عطري
ّ
 عطري
ّ

6 جموهرات
ّ

DanielaDaniela هذه املجموعة التي ت� Andrier

كنوز أثمن من الذهبكنوز أثمن من الذهب

L e  G e m m e
C o l l e z i o n e 

M u r a n o

L e  G e m m e
C o l l e z i o n e 

M u r a n o

#عطري
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عيناِك تطلبان الراحة
اإذا كانت عالمات التعب ظاهرة من خالل الهاالت ال�سوداء، 

ة بالعينني. 
ّ

فاإّن اأف�سل طريقة ملعاجلتها هي االأقنعة اخلا�س

اجللو�س  النوم،  يف  نق�ٍس  عن  ناجتة  تكون  امل�سكلة  هذه 

للتخّل�س  اأو احلا�سوب...  الهاتف  �سا�سة  اأمام  لفرتاٍت طويلة 

ال�سغرية،  التجاعيد  وخطوط  اجلفاف  االنتفاخ،  من 

ا�ستخدمي اإذاً هذه امل�ستح�رضات التي نقرتحها عليِك، تعطي 

على  كانت حتتوي  اإذا  للب�رضة، خ�سو�سًا  وترطيبًا  انتعا�سًا 

ميكنِك  االألوفريا.  وخال�سات  الالفندر  مثل  ة، 
ّ
طبيعي زيوٍت 

تني يف االأ�سبوع ح�سب احلاجة.
ّ
ة اأو مر

ّ
ا�ستخدام االأقنعة مر

BEST 
OF

 SHISEIDO
 Benefiance
 WrinkleResist24
 Pure Retinol
 Express Smoothing
Eye Mask

68$

 SEPHORA
 COLLECTION
 Eye Mask
 - Cucumber -
Anti-Puffiness

5$

 RODIAL
 Dragon's Blood
Eye Mask

49$

 KLORANE
 Smoothing and
 Relaxing Patches
 with Soothing
Cornflower

24$

 ESTÉE LAUDER
 Advanced Night
 Repair Concentrated
Recovery Eye Mask

46$

أ�سبوع ح�سب احلاجة. أو مرتني يف ا أقنعة مر ا�ستخدام اا�ستخدام ا

 JOANNA
 VARGAS
 Bright Eye
Firming Mask

60$

 WANDER BEAUTY
 Baggage Claim Gold
Eye Masks

25$
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حديقتِك اإليطالّية

DOLCE & GABBANA

D o l c e 
P e o n y
E a u  d e 
P a r f u m

#عطري

ّ اإليطالّية اإليطالية اإليطالّية حديقتِك

DOLCE & GABBANA

D o l c e 
P e o n y
E a u  d e 
P a r f u m

P e o n y
E a u  d e 

رمز  الفاوانيا  زهرة  ت�سّكل   !Dolce عطور  عائلة  �سمن  اجلديدة  بالزهرة  بي 
ّ

رح

ة والوفرة. هذا العطر 
ّ
اأّنها تتمّتع مبعاين احلّظ، ال�سح اإىل جانب  ة، 

ّ
الطاقة االإيجابي

، يبّث رائحة احلدائق. يف الدرجات العليا، تتوافر نفحة 
ّ

 واأنثوي
ّ
اجلديد هو منع�س، حر

حول  الو�سطى  الدرجات  تتمحور  الربغموت،  الإ�رضاق  بروز  مع   
ّ

الزهري الفلفل  من 

ة املغّلفة بنفحات 
ّ
�سغف الفاوانيا، ونح�سل على حلظة اأكرث رّقًة يف الدرجات اخلفي

ة مرتفة!
ّ
البات�سويل. تلب�س القارورة حّلة بنف�سجي
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العطر المفّضل لدّي:
White Patchouli من 

.Tom Ford

العطر المفضالعطر المفض
Patchouli

Ford

 KÉRASTASE
Ciment Thermique

Résistance

KÉRASTASE
Ciment Thermique

Résistance أتحّضر للخروج على أنغام أغاني 

French Montana-

لون أحمر الشفاه 
المفّضل لدّي:

 M.A.C الّلون االأحمر من

.Russian Red بدرجة لون

 GUERLAIN
Terracotta Sun Trio

تعيش نمط حياة صحّي 
على جميع األصعدة

Abeer Alshatti

تعيش  هكذا  جمالِك!  لمضاعفة  صحّي  حياٍة  نمط 
ُعرفت  التي   Abeer Alshatti الكويتّية  الشاّبة 
إلى  تغذية.  وخبيرة  مدرّبة  كونها  للرياضة  باندفاعها 
ويظهر  والموضة،  للجمال  عاشقة  هي  ذلك  جانب 
أسلوبها العصرّي عبر حسابها على إنستقرام. تعّرفي 

أكثر على أسرارها الجمالّية!
اإعداد: جووي غ�سطني

نصيحة جمالّية اكتشفتها من 
إنستقرام:

دة تبرز جمال ال�سور، لكن ال 
ّ
اأعتقد اأّن االإ�ساءه الجي

ة الم�سمون والر�سائل المن�سورة، 
ّ
يجب اأن نن�سى اأهمي

الأّنه في يومنا هذا، باتت و�سائل ال�سو�سيال ميديا 

تتمّتع بتاأثيٍر كبير.

أفضل نصيحة جمالّية تلّقيتها:
"ال تنمي اأبداً قبل اإزالة المكياج عن وجهِك."

أفضل أسلوب للمرأة:
.Sport Chic

ال أخرج من المنزل دون:
واٍق من ال�سم�س، مرّطب ال�سفاه وهاتفي.

أيقونة الجمال المفّضلة لدّي:
لي�س هناك اأيقونة جمال محّددة في نظري، اأعتبر اأّن 

ز بجماٍل 
ّ
جميع الن�ساء جميالت، وكّل واحدة منهّن تتمي

 وفريد من نوعه.
ّ

خا�س

يقتصر مكياجي اليومّي على:
واٍق من ال�سم�س من Lancaster، ما�سكارا من 

ر الوجه من Guerlain ومرّطب 
ّ
Lancôme، م�سم

.Lancôme سفاه من�

تسريحة الشعر المفّضلة لدّي:
ت�سريحة ال�سعر االأمل�س.

طرق االعتناء بشعري:
ال اأعتني ب�سعري ب�سكٍل مبالغ به، بل يقت�سر 

روتيني على ا�ستخدام بل�سم من Nashi Argan اأو 

Kérastase خالل اال�ستحمام وتطبيق م�ستح�سر اآخر 
من Kérastase يحمي من حرارة مجّفف ال�سعر.

خدع جمالّية تزيدني تأّلقًا:
ية.

ّ
ب�سرة �سح

صيحة الموضة المفّضلة لدّي:
نًا، بل 

ّ
نة، فاأنا ال اأّتبع خّطًا معي

ّ
لي�س هناك �سيحة معي

اأحر�س دائمًا على انتقاء االأزياء المنا�سبة لي والتي 

تمدح قوامي.

 LANCÔME
 Monsieur Big

 Waterproof  Mascara
in Black

"البشرة الصحّية 
هي األهّم ليكون 

وجهِك جمياًل 
ومشرقًا مع أو 

دون مكياج."

My beauty
routine
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عيشي انتعاش الريف

LANCÔME

الذي   
ّ
الفرن�سي العي�س  بفّن   Maison Lancôme حتتفي جمموعة عطور 

ة لعطالت نهاية االأ�سبوع يف 
ّ
اقرتنت به الدار. تاأتي لتدمج التقاليد الفرن�سي

. جند 4 عطور جديدة: 
ّ

 للدار، �سمن اإطاٍر ع�رضي
ّ
الريف مع االإرث التاريخي

يحمل   Magnolia Rosae التني،  بنفحات   Figues & Agrumes
بنفحات  يعبق   Patchouli Aromatique املاغنوليا،  بتالت  ن�سمات 

على  قائم   Pivoines Printemps واأخرياً  ة 
ّ
الرتابي ة 

ّ
اخل�سبي البات�سويل 

حمدودة  ن�سخة  فهو   Jasmins Marzipane عطر  ا 
ّ
اأم الفاوانيا.  زهرة 

 االأبعاد.
ّ
ز بت�سميٍم ثالثي

ّ
 فقط 50 قارورة، وتتمي

ّ
االإ�سدار ت�سم

M a i s o n 
L a n c ô m e

Jasmins Marzipane

#عطري

عيشي انتعاش الريفعيشي انتعاش الريف
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#خطوة-نحو-اإلستدامة

اإعداد: جووي غ�سطني

روتينِك  لتبديل  الوقت  حان  أّنه  تشعرين  هل 
تكون  أن  نرجو  للبيئة؟  صديقًا  ليصبح  الجمالّي 
اإلجابة: بالتأكيد! قد تعتقدين أّن هذا األمر صعبًا 
أّن  ستجدين  نصائحنا،  تقرئي  أن  بعد  لكن  جّدًا، 
وسهلة.  بسيطة  الخطوات  ألّن  سهلة،  المهّمة 

ابدئي بتطبيقها اليوم قبل غٍد!

أنِت صديقة للبيئة يف 
روتينِك الجمايّل!

اختاري شامبو شعر خاليًا 
من الكبريت، فالدراسات 
أظهرت أّن هذه الماّدة 

ليست فقط مضّرة بالبيئة، 
بل سّيئة للشعر وقد تعّرض 

لإلصابة بمرض السرطان!

امل�ستح�رضات  ا�سرتي  للتدوير:  إلعادة  قابلة  أوراق   •
عن  )ابحثي  التدوير،  الإعادة  قابلة  باأوراق  املغّلفة 

امل�ستح�رضات  اإىل  اأي�سًا  واجلئي   ) التدوير   اإعادة  رمز 

ال�ساحلة الإعادة التعبئة.

ة، 
ّ
التجميلي االأدوات  اختاري  للبيئة:  أدوات صديقة   •

كالفر�س امل�سنوعة من خ�سب البامبو.

• اكتفي باألساسّيات: Less is More الأّن �سيحات 
باإمكانِك   ،

ّ
الطبيعي االأ�سلوب  نحو  متيل  باتت  املكياج 

واالكتفاء  امل�ستح�رضات  ا�ستخدام  من  التقلي�س 

ات. 
ّ
باالأ�سا�سي

اختاري  واحد:  مستحضٍر  في  مهّمة  من  أكثر   •
م�ستح�رضات متعّددة اال�ستخدام، مثل القلم ال�سالح الأن 

ن خدود.
ّ
يكون اأحمر �سفاه، ظالل عيون وملو

امل�ستخدم  القطن  ا�ستبديل  المكياج:  إزالة  منشفة   •
الإزالة املكياج مبن�سفة اإزالة املكياج ال�ساحلة لال�ستخدام 

ات بعد غ�سلها.
ّ
عّدة مر

بالزيوت  العطور  ت�ستبدلني  ال  مل  عطرّية:  زيوت   •
مواّد  على  حتتوي  ال  االأخرية  هذه  املعّطرة؟  ة 

ّ
الطبيعي

ة بالطبيعة.
ّ
ة م�رض

ّ
كيميائي

• استفيدي من محتوى المستحضر بالكامل: ال 
ترمي م�ستح�رض املكياج قبل اأن تكوين قد ا�ستخدمِت كّل 

ال�سائل اأو املواّد التي يحتويها.

• طالء أظافر سهل التقشير: لن حتتاجي اإىل مزيل 
طالء االأظافر بعد ا�ستخدامِك طالء اأظافر خاليًا من املواّد 

ة والذي ميكنِك نزعه من خالل التق�سري ال�سهل.
ّ
ال�سناعي

• دور جمالّية مستدامة: ا�سرتي م�ستح�رضات العناية 
 Tata Harper مثل  امل�ستدامة،  واملكياج  بالب�رضة 

 .Tarteو

مّدة  تقت�رض  اأن  حاويل  قّلصي مّدة استحمامِك:   •
ا�ستحمامِك على 2 و3 دقيقة.

• استخدمي مستحضر مصّمم لِك: هناك خدمات 
لِك ت�سميم ظالل 

ّ
ة يف بع�س بوتيكات اجلمال تخو

ّ
خا�س

ة بِك تنا�سب ب�رضتِك، ككرمي االأ�سا�س اأو اأحمر ال�سفاه 
ّ

خا�س

ة 
ّ
تفاديًا لهدر م�ستح�رضات كثرية ت�سرتينها الكت�ساف اأي

درجة تليق بِك.

 ECOTOOLS
Enhanced Eye Set

 BRUSH WITH
BAMBOO

 Plant-Based
Bamboo Toothbrush

 GOOP
 G.Tox Himalayan Salt
Scalp Scrub Shampoo

 OLIO E  OSSO
 Tinted Balm in

French Melon

 SURRAT BEAUTY
Expressioniste Brow Pencil

 PYT BEAUTY No BS
Eyeshadow Palette

عندما ينتهي هذا 

 بتحديد 
ّ

القلم اخلا�س

احلاجبني، ميكنِك 

اإعادة ملئه وا�ستخدامه 

من جديد!

BRUSH WITH
BAMBOO

Plant-Based

 GISOU
 Honey

 Infused Hair
Wash
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#عالمي

كيف كانت الحياة قبل التطبيقات الذكّية؟ ال نتذّكر! 
يومًا  وتفاجئنا  المهّمات  من  العديد  علينا  سّهلت 
سواء  متطّورة،  خدماٍت  من  تقّدمه  بما  يوم  بعد 
تعّرفي  الجمال...  الموضة،  الصّحة،  مجال  في  كانت 
على أبرز التطبيقات التي يجب أن تكون موجودة في 

هاتفِك، والتي ستوّفر عليِك الوقت والمال.

هذه هي التطبيقات 
التي تسّهل حياتِك

اإعداد: جووي غ�سطني

HEALTH

FOOD

SHOPPING

FITNESS

ORGANIZER



MTailor
مجانّية

متاحة لمستخدمي هاتفّي 
Androidو iOS

التطبيق  هذا  ا�سمه،  عليه  يدّل  كما 

اط! بعد حتميل 
ّ
يغنيِك عن زيارة اخلي

قطعة  اختيار  ميكنِك   ،MTailor
نق�ستها  تريدينها،  التي  الثياب 

التطبيق  هذا  ياأخذ  وت�سميمها، 

ة 
ّ
تقني خالل  من  مقا�ساتِك  بدوره 

اأدّق  حتديد  اأجل  من  للج�سم،    Scan
ال�رشكة  تعمل  ذلك،  بعد  التفا�سيل. 

اخرتتها  التي  املالب�س  خياطة  على 

وتو�سيلها لِك.

Wanna Kicks
مجانّية

متاحة لمستخدمي هاتف 
)iPhone X ابتداًء من( iOS
احلذاء  جتربة  لِك 

ّ
يخو التطبيق  هذا 

هو  نعم،  ًا! 
ّ
افرتا�سي لِك  يحلو  الذي 

يعر�س جمموعة من الأحذية، اأغلبها 

ة 
ّ
عاملي ماركاٍت  ومن  ة 

ّ
ريا�سي

الت�سميم  اختيار  ميكنِك  �سهرية. 

ل واملقا�س املنا�سب، وتوجيه  املف�سّ

نف�سِك  لرتي  قدميِك،  نحو  الهاتف 

منتعلًة احلذاء!

Intelistyle
مجانّية

متاحة لمستخدمي هاتف 
iOS

على  ي�ساعدِك  بتطبيٍق  راأيِك  ما 

تطبيق  يعمل  مالب�سِك؟  تن�سيق 

Intelistyle على تقدمي هذه اخلدمة 
املو�سة.  عامل  يف  ال�رشكات   

ّ
لأهم

ومواكبة  متعّددة  بخياراٍت  دِك 
ّ
يزو

ة 
ّ
كيفي حول  وير�سدِك  لل�سيحات، 

مع  املنا�سبة  الثياب  قطع  ارتداء 

تتعاملني مع خبرية  وكاأّنِك  بع�سها، 

لتن�سيق اأزياء!

Screenshop
مجانّية

متاحة لمستخدمي هاتفّي 
Androidو iOS

على  لفتِك  لوك   
ّ

اأي ني 
ّ
حتب عندما 

ال�سورة  بت�سجيل  قومي  اإن�ستقرام، 

 اأدخليها 
ّ
من خالل Screenshot، ثم

اإىل تطبيق Screenshop لكي يطرح 

املالب�س  من  وا�سعة  خياراٍت  اأمامِك 

املوجودة يف ال�سورة، ويدّلِك من اأين 

ة؟
ّ
قينها. األي�ست فكرة عبقري

ّ
تت�سو

تطبيقات متخّصصة 
بالموضة

Warby Parker
مجانّية

متاحة لمستخدمي هاتف 
)iPhone X ابتداًء من( iOS

قه عرب الإنرتنت هو 
ّ
اأ�سعب ما ميكن ت�سو

 Warby النّظارات، لذلك مينحِك تطبيق

على  النّظارات  جتربة  فر�سة   Parker
ة 

ّ
تقني بوا�سطة  ة. 

ّ
الفرتا�سي الطريقة 

النّظارات  انتقاء  من  �ستتمّكنني   3Dالـ

على  روؤيتها  وجهِك،  ب�سكل  تليق  التي 

ًا 
ّ
اإلكرتوني قها 

ّ
وت�سو اأمامِك،  ال�سا�سة 

دون ترّدد.
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Mealime
مجانّية

متاحة لمستخدمي هاتفّي 
Androidو iOS

اإْن �سئمِت من حماولت العثور كّل يوٍم 

فاحلّل  للطهي،  جديدة  و�سفاٍت  على 

�سي�سّهل   .Mealime تطبيق  هنا: 

جديدة،  اأفكار  عن  البحث  ة 
ّ
عملي عليِك 

و�سهلة  ية 
ّ
�سح وجباٍت  عليِك  فيقرتح 

التح�سري، ل تتخّطى مّدة طبخها الـ30 

نات التي ل 
ّ
دقيقة. ميكنِك تعداد املكو

بتاتًا  تريها  لن  اأّنِك  لتتاأّكدي  ينها 
ّ
حتب

 اقرتاح.
ّ

يف اأي

Foodgawker
مجانّية

متاحة لمستخدمي 
iOS هاتف

لنكن �سادقني... جميعنا نحتار ماذا 

التي  اد 
ّ
الرب يف  الطعام  ببقايا  نفعل 

لكن  ا�ستخدامها،  عن  اأحيانًا  نعجز 

 ،Foodgawker تطبيق  خالل  من 

عليِك  يقرتح  املعادلة.  هذه   
ّ

�ستتغري

هذه  ل 
ّ
لتتحو ومبتكرة  عديدة  اأفكاراً 

ة.
ّ
نات املمّلة اإىل اأطباق �سهي

ّ
املكو

InstaShop
مجانّية

متاحة لمستخدمي هاتفّي 
Androidو iOS

هل تكرهني البحث عن ال�سوبر ماركت 

احتياجاتِك؟  كّل  على  يحتوي  الذي 

لي تطبيق Instashop وا�سكرينا 
ّ
حم

بعد ذلك، لأّنه احلّل لكّل من ي�ست�سعب 

الكايف  الوقت  اأو ل يجد  ة 
ّ
املهم هذه 

لإمتامها. ما عليِك �سوى حتديد مكان 

وجودِك لتظهر اأمامِك اأ�سماء املتاجر 

املحيطة بِك، فتختارين ال�سعبة التي 

ق منها.
ّ
تنوين الت�سو

Talabat
مجانّية

متاحة لمستخدمي هاتفّي 
Androidو iOS

للتفكري  داعي  ل  ف�ساعداً،  الآن  من 

وجود  مع  الطعام،  تطلبني  اأين  من 

حتديد  هو  فعله  عليِك  ما   .Talabat
هذا  عليِك  و�سيقرتح  وجودِك،  مكان 

املطاعم  باأ�سماء  لئحة  التطبيق 

منِك،  بالقرب  املوجودة  واملقاهي 

فتختارين اأنِت ما ينا�سبِك. 

تطبيقات متخّصصة 
بعالم الطعام



Keeper Security
مجانّية

متاحة لمستخدمي هاتفّي 
Androidو iOS

كلمة  ن�سيِت  ة 
ّ
مر من  كم  ني... 

ّ
واقعي لنكن 

اإىل  اأنِت بحاجة  ة بح�ساباتِك؟ 
ّ

 اخلا�س
ّ
ال�رش

هذا   .Keeper Security تطبيق  حتميل 

الأخري يقوم بتخزين جميع كلمات املرور 

ميكنِك  اآمن،   
ّ
رقمي قبو  يف  بِك  ة 

ّ
اخلا�س

الدخول اإليه عرب هاتفِك اأو جهاز الكمبيوتر.

Dollarbird
مجانّية

 متاحة لمستخدمي هاتفّي 
Androidو iOS

كّل  عن  امل�سوؤول  مبثابة  هو 

جميع  اإدخال  ميكنِك  ح�ساباتِك. 

بها  قمِت  التي  ال�رشاء  ات 
ّ
عملي

ر�سيدِك.  على  لالّطالع  وت�سنيفها 

ولن  حياتِك  �ستنّظم  الطريقة  هذه 

تكوين �سوى را�سية عن النتيجة.

Waze
مجانّية

متاحة لمستخدمي هاتفّي 
Androidو iOS

اليوم  بعد  وقتِك  عي 
ّ
ت�سي ل 

تطبيق  لأّن  الطرقات،  على 

Waze �سي�ساعدِك على حتديد 
الطرق املزدحمة، املغلقة... 

PackPoint
مجانّية

متاحة لمستخدمي هاتفّي 
Androidو iOS

جمايّن  تطبيٍق  ا�ستخدام  اأردِت  اإْن 

وتو�سيب  �سفرِك  رحلة  لتنظيم 

 PackPoint لي تطبيق
ّ
اأمتعتِك، حم

.Packing Pro امل�سابه لتطبيق

تطبيقات لنمط حياٍة 
أفضل ومنّظم

Hopper
مجانّية

متاحة لمستخدمي هاتفّي 
Androidو iOS

احل�سول  يف  �سعوبة  جتيدين  هل 

مقبول؟  ب�سعٍر  �سفر  تذكرة  على 

عليِك  ل 
ّ
�سي�سه  Hopper تطبيق 

فر�سة  لِك  و�سيتيح  ة 
ّ
املهم هذه 

تنا�سب  التي  التذكرة  اإيجاد 

متطّلباتِك، فال تتاأّخري يف حتميله!

Packing Pro
$2.99 في الشهر

متاحة لمستخدمي هاتف 
iOS

تطبيق Packing Pro، هو م�ساعٌد 

ال�سفر  اأغرا�س  تنظيم  يف  خبري 

تنا�سب  قائمة  فين�سئ  ة، 
ّ
الأ�سا�سي

امل�ستخدم،  عمر  املق�سود،  البلد 

الطق�س والوقت.

متاحة لمستخدمي هاتفي
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MyFitnessPal

Stepz

مجانّية
متاحة لمستخدمي هاتفّي 

Androidو iOS

مجانّية
متاحة لمستخدمي 

iOS هاتف

�سواء كنِت ترغبني بخ�سارة الوزن اأو التمرين 

عليِك  فما   ،
ٍّ
�سحي  

ٍّ
غذائي بنظاٍم  البدء  اأو 

 .MyFitnessPal تطبيق  ا�ستخدام  �سوى 

هذا  ة 
ّ
�سعبي من  زادت  التي  الأ�سباب  اأحد 

التطبيق، اأّنه يتيح لِك العديد من اخليارات، 

 منتج للح�سول 
ّ

من بينها م�سح باركود اأي

ة املتعّلقة به.
ّ
على جميع املعلومات الغذائي

لي تطبيق Stepz الذي �سيكون 
ّ
حم

كّل  لعّد  الدائم  رفيقِك  مبثابة 

اليوم  خالل  بها  تقومني  خطوة 

ية 
ّ
كم اكت�ساف  على  وم�ساعدتِك 

ة التي حرقتها.
ّ
ال�سعرات احلراري

تطبيقات متخّصصة 
بعالم الرياضة

Yoga Daily Fitness
مجانّية

متاحة لمستخدمي هاتف 
Android

ا�ستخدام  عليكّن  اليوغا!  ات 
ّ
حمب جلميع  نداء 

يعّد  الذي   Yoga Daily Fitness تطبيق 

ة. هو الأف�سل للمبتدئات. 
ّ
الأ�سهل والأكرث فعالي

ا املحرتفات، فنن�سحهّن با�ستخدام تطبيق 
ّ
اأم

 Downو  Pocket Yoga ،Yoga Studio
.Dog
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تطبيقات متخّصصة بالصّحة 
النفسّية والجسدّية

Waterlogged
مجانّية

متاحة لمستخدمي هاتفّي 
Androidو iOS

خطوة  الأ�سخا�س  من  الكثري  يهمل 

�رشب  ة: 
ّ
اليومي احلياة  يف  ة 

ّ
اأ�سا�سي

العديد  الأمر  هذا  لِك  ب 
ّ
ي�سب قد  املياه. 

تطبيق  لكن  ية، 
ّ
ال�سح امل�ساكل  من 

لأّنه  احلّل،  هو   Waterlogged
يذّكرِك باأن ت�رشبي املياه خالل اليوم 

لرتطيٍب دائٍم.

Round Health
مجانّية

متاحة لمستخدمي 
iOS هاتف

لن تن�سي موعد اأدويتِك بعد اليوم! يقّدم 

لِك  تذكرياً   Round Health تطبيق 

تناول  عليِك  التي  املحّددة  بالأوقات 

 
ّ
الزمني الإطار  اختاري  اأدويتِك.  فيها 

ة.
ّ
املالئم، و�سيتكّفل هذا التطبيق بالبقي

Talkspace
مجانّية

متاحة لمستخدمي هاتفّي 
Androidو iOS

ت�ستمع  اأذن  اإىل  يحتاج  �سخ�س  كّل 

ال�سّدة.  اأوقات  خالل  خ�سو�سًا  اإليه، 

القدرة  مينحِك  تطبيق  هو   Talkspace
دولراً   128 مقابل  معالج  اختيار  على 

يف ال�سهر. هل اأ�سبِت بالنهيار؟ ما عليِك 

�سوى اإطالق ر�سالة �رشيعة اإىل معاجلِك 

الذي �سي�ستجيب باأ�رشع وقٍت ممكن.

Clue
مجانّية

متاحة لمستخدمي هاتفّي 
Androidو iOS

ام 
ّ
الأي عّد  ال�رشوري  من  يعد  مل 

ة، 
ّ
ال�سهري الدورة  تاريخ  من  للتاأّكد 

دليلِك  �سيكون   Clue تطبيق  لأّن 

بع�س  حتديد  �سوى  عليِك  ما  الأكيد. 

ين 
ّ
متر التي  والعوار�س  التفا�سيل 

دقيقة  وؤات 
ّ
تنب لتعطيِك  �سهر  كّل  بها 

ام 
ّ
ام الدورة القادمة، حتديد اأي

ّ
عن اأي

اخل�سوبة...



#عالمي

في  الزوايا  أروع  صور  فيه  تسّجل  انستقرام  على  خاّصًا  ملّفًا  تملك  ال  َمن 
مدّونات  أصدقائنا،  خالل  من  الممّيزة  األماكن  هذه  نكتشف  العالم! 
السفر  رحلة  هدف  بات  إذًا،  أمنياتنا.  الئحة  على  ونضعها  والسفر  الموضة 
المواقع  أجمل  بزيارة  يتعّلق  األمر  أصبح  بل  وتاريخه،  البلد  حضارة  يتخّطى 
بها.  والتباهي  نشرها  فيها،  الصور  التقاط  النستقرام"،  "الصديقة  لنقل 
فالتصوير اليوم انتقل إلى مستوى آخر بفضل إنستقرام، وفرض على كّل 
شخص العمل على التقاط أجمل صورة ضمن زوايا جمالّية تناسب المنّصة. 

ما رأيِك بأن نبدأ أّواًل بجولٍة في مقّر موقع إنستقرام؟

هل تسافرين فقط 
اللتقاط صورة؟

اإعداد: جووي غ�سطني



اليابان وحتديداً يف  اخليزران يف  غابة 

التي  الأماكن  اأحد  هي  كيوتو،  مدينة 

نة باخل�سار ال�ساحر. 
ّ
تقّدم لِك �سورة ملو

هذا املكان هو الأ�سهر يف تلك املنطقة، 

بني  الت�سوير  بهدف  ار 
ّ
الزو يق�سده 

اأح�سان الطبيعة.

Kyoto

تتنّقلني  وكاأّنِك  �سي�سعرِك  واإن�ستقرام  في�سبوك   
ّ
مقر يف  وجودِك 

من  وا�سعة  خياراٍت  جتدين  هناك،  املواقع!  �سفحات  داخل 

على  تن�رشيها  كي  تتناف�س  لالهتمام،  مثرية  واأماكن  زوايا 

ة مثل نيويورك، 
ّ
�سفحتِك. املراكز موجودة يف عّدة مدن اأمريكي

ات 
ّ

املن�س تلك  زة تعك�س روح 
ّ
ابتكارات ممي كاليفورنيا... هناك 

ت�سعرين  التي جتعلِك  ال�سغرية،  املوؤمترات  بقاعة  ي 
ّ
مر املرحة. 

�سورة  التقاط  اأي�سًا  ميكنِك  للدمى.  �س 
ّ

خم�س مكاٍن  يف  وكاأّنِك 

كما   ،Gravity Roomبـ املعروفة  ة 
ّ
اجلاذبي غرفة  داخل 

املديرين   ،Kevin Systromو  Mark Zuckerberg فعل 

 اإن�ستقرام وفي�سبوك.
ّ
ني ملوقعي

ّ
التنفيذي

USA

Sarah Jessica Parker يف مقرّ قاعة 
املوؤمترات ال�سغرية

 Mark Zuckerberg
ة

ّ
وKevin Systrom يف غرفة اجلاذبي

Eva Chen
Donatella Versaceو

 Facebook & Instagram
Headquarters

Bamboo Forest



التي  الفكرة  اإدراك  ميكنِك  فقط،  ا�سمه  من 

مكان  عن  كناية  هو  املقهى.  هذا  ئها 
ّ
يخب

لتعطيه  نة 
ّ
امللو املالحظات  اأوراق  تغّطيه 

ًا للت�سوير.
ّ
طابعًا مرحًا ومثالي

Vietnam

نة التي عليِك حتمًا ا�ستك�سافها 
ّ
تتعّدد الغرف امللو

يعّد  املثّلجات!  متحف  يف  بها  وال�ستمتاع 

وموقع  الت�سوير  فّن  ات 
ّ
ملحب جّنة  املكان  هذا 

اإن�ستقرام. هذه التجربة الفريدة من نوعها جتمع 

بني احللوى والفّن �سمن غرٍف تذهل الأنظار.

San Francisco

Melissa Teng

Amy Roiland

التي  الأماكن  اأعداد  اإح�ساء  حتى  ول  عّد  ميكن  ل 

يف  لإن�ستقرام،  جميلة  �سور  فيها  التقاط  ميكنِك 

حديقة  درج  الأماكن،  هذه  اأحد  �سنغافورة.  مدينة 

حتت  يقع  الذي  ج 
ّ
املتعر  Fort Canning Park

 من الأعلى. ميكنِك التقاط 
ٌ
الأر�س، حتيط به اأ�سجار

�سورة من الأ�سفل للح�سول على اأف�سل نتيجة.

Singapore

Fort Canning ParkThe Note Coffee

Museum of Ice Cream
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Lindsay Voitton

ممّلة  اأماكن  هي  املكتبات  اإّن  قال  ن 
َ
م

رين 
ّ
للت�سوير؟ يف مكتبة Starfield، �ستت�سو

ما  امل�سفوفة،  الكتب  من  �سخم  عدٍد  اأمام 

املكتبة  ز 
ّ
تتمي كتاب!  الـ50.000  يقارب 

ثروة  اأي�سًا  وتعترب   
ّ

الع�رشي بديكورها 

ة.
ّ
ة مهم

ّ
ثقافي

Seoul
زوري   !

ّ
الرقمي العامل  منظار  من  الطبيعة 

متحف العلوم والفنون يف مدينة �سنغافورة 

املرتبطة  ة 
ّ
الفني التحف  باأحدث  وا�ستمتعي 

ر!
ّ
بالطبيعة. جتربة ل تتكر

Singapore

بتاأثرٍي  يتمّتع  الذي  املقهى  هذا  يف 

�ست�سعرين  ديكوره،  يف  الأبعاد   
ّ
ثنائي

الكثري  اأّنِك بطلة يف فيلٍم كرتويّن. فيه 

كة 
ّ
ة والر�سوم املتحر

ّ
من اخلدع الب�رشي

ام الطفولة.
ّ
التي تعيدِك اإىل اأي

Seoul

Starfield LibraryArtScience Museum

Cafe Yeonnam-dong 223-14

Tara Whiteman
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#مجتمع_جمالِك

يف كّل �سنة، ننتظر هذا املهرجان كي ن�ستمتع باإطاللت 

ادة احلمراء. ح�رشت اأملع الأ�سماء من 
ّ
النجمات على ال�سج

اٍت م�سهورة  يف  الن�سخة الـ72 
ّ
ممّثلني، ممّثالت و�سخ�سي

 للرتويج لأحدث اأفالمهم. 
ّ
من مهرجان "كان" ال�سينمائي

الألوان  مبختلف  وال�سخمة  الكبرية  الف�ساتني  طغت 

الباهية على الإطاللت، اإليِك الأجمل.

مبالغة في كّل 
تفصيل 

 CANNES FILM
 FESTIVAL

2019

Elie Saab Couture يف ف�ستان من Coco Rocha

Zuhair Murad Couture  اأ�سيل عمران يف ف�ستان منDior Couture يف ت�سميم من Elle FanningRalph & Russo Couture نادين لبكي يف ف�ستان من

Louis Vuitton يف ت�سميم من Selena GomezEtro يف ف�ستان من Izabel Goulart
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Marwan & Khaled جويل مردينيان يف ف�ستان من

Georges Hobeika Couture يف ف�ستان من Sara Sampaio

Ashi Studio Couture يف ف�ستان من Aishwarya Rai

Dior Couture يف ف�ستان من Julianne Moore
Leonardo DiCaprio يف ت�سميم 

Giorgio Armani من

Jessica Jung يف ف�ستان من
Rami Kadi Maison de Couture 

Georges Hobeika Couture يف ف�ستان من Madison Beer
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Michelle Rodriguez يف ف�ستان من 
Rami Kadi Maison de Couture

Ali Younis درة زروق يف ف�ستان منTom Ford يف ف�ستان من Doutzen Kroes
 Brooklyn Beckhamو Hana Cross
Salvatore Ferragamo يف ت�ساميم من

Atelier Versace يف ف�ستان من Natalia Vodianova

#مجتمع_جمالِك
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Marmar Halim رايا اأبي را�سد يف ف�ستان من

Pixie Lott يف ف�ستان 
Yanina Couture من

Stacy Martin يف ف�ستان 
Dior Couture من

Sasha Luss يف ف�ستان 
Chanel Couture من

Camila Morrone يف 
Miu Miu ف�ستان من

Ralph & Russo Couture يف ت�سميم من Sonam KapoorEtro يف ف�ستان من Karolina Kurkova
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"كان"  مهرجان  هام�س  وعلى  عام  كّل  يف 

ة 
ّ
اخلريي  amfAR ة 

ّ
من�س تدعو   ،

ّ
ال�سينمائي

عدداً كبرياً من النجمات وخ�سو�سًا عار�سات 

احلا�رشات  تاأّلقت  �سخم.  حفٍل  اإىل  الأزياء 

بف�ساتني مبهرة، معظمها من اخلياطة الراقية، 

طغت عليها الك�ساك�س والألوان ال�سارخة، مثل 

الأحمر والأ�سفر. اإليِك اأجمل الإطاللت.

بركاٌن من الجاذبّية

amfAR
2019

Kendall Jenner يف ف�ستان من 
Giambattista Valli x H&M

Sara Sampaio يف ف�ستان من 
Oliver Ripleyو Armani Privé

Chiara Ferragni يف ف�ستان من
Giambattista Valli x H&M 

Eva Longoria يف 
Alberta Ferretti ف�ستان من

Kris Jenner يف ت�سميم 
Tommy Hilfiger من

Stella Maxwell يف 
Atelier Versace ف�ستان من

#مجتمع_جمالِك
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Ana Beatriz Barros يف ف�ستان 
Georges Hobeika Couture من

Leomie Anderson يف ف�ستان من
Rami Kadi Maison de Couture

Jasmine Tookes يف ف�ستان 
Georges Chakra Couture من

Izabel Goulart يف ف�ستان 
Julien Macdonald من

Helena Gatsby يف ف�ستان 
Georges Hobeika Bridal من

Josephine Skriver يف 
Alberta Ferretti ف�ستان من

Winnie Harlow يف ف�ستان 
Richard Quinn منBalmain Couture يف ف�ستان من Cindy Bruna

Valentino Couture يف ف�ستان من Dua LipaAshi Studio Couture يف ف�ستان من Coco Rocha
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LAST
JamaloukiCon X Bassam Fattouh

ات 
ّ
م لكّل محب

ّ
مفاجاأة! خبير المكياج Bassam Fattouh يقد

 Neon Lip & Eyeliners ضيحات الجمال، م�ضتح�ضرات�

  Booth ًا في
ّ
مها مع Jamalouki و�ضتباع ح�ضري

ّ
Set، �ضم

  .JamaloukiCon حدث  �ضمن   Bassam Fattouhلـ

مت 
ّ
م

ُ
، الأ�ضفر والأزرق. �ض

ّ
3 اأقالم باإ�ضعاع النيون: البرتقالي

وتراعي  م�ضيئة  بلم�ضاٍت  عينيِك  د 
ّ
فتحد ة، 

ّ
عملي لتكون 

امتلكي هذه  اأحمر �ضفاه م�ضاغب!  اأ�ضلوب  جراأتِك في اختيار 

بانتظارِك! ة 
ّ
هدي اأي�ضًا  هناك  نفاذها...  قبل  الآن  الأقالم 

JamaloukiCon X Andrea Wazen 
الأحذية  مة 

ّ
م�ضم ا�ضتلهمت  المطلوب!  ال�ضيف  حذاء  هو  هذا 

م 
ّ
ة Andrea Wazen من �ضيحات المو�ضة الجريئة، لتقد

ّ
اللبناني

 .JamaloukiConلـ ًا 
ّ
ح�ضري تطلقها  مرحة  باألواٍن  ت�ضاميم   3

النيون  بلون  كعٍب  على  وترّكز  القدمين،  عن  ة 
ّ
ب�ضفافي تك�ضف 

ال�ضارخ. يرافق كّل حذاء �ضوار للكاحل، وكاأّنه خلخال. باإمكانِك 

اأو  ال�ضندال  مثل  مختلفة  اأخرى  اأحذيٍة  مع  الخلخال  هذا  تن�ضيق 

هذه  يعتمدن  اللواتي  الن�ضاء  بين  من  كوني  ة! 
ّ
الريا�ضي الأحذية 

ق�ضم  في  فقط  قيها 
ّ
ت�ضو ة، 

ّ
والعملي المبتكرة  ة، 

ّ
الم�ضع الأحذية 

.JamaloukiCon في CON-cept

DESIRE








