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a FRESH START

BE THE BEST  
YOU THIS YEAR

MIND, BODY & SOUL
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بالمغامرة

حديٌث 
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المنطقة المنطقة 

يرسمَن يرسمَن 
طريقهّن طريقهّن 

الخاصالخاص

الطريق إلى الطريق إلى 
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كل شهر
٦ كلمة التحرير

رئيسة التحرير دينا سباهي تدعو 
لبدايات جديدة

٨ في المقّدمة
إبقي على اطالع بأمور الموضة 

والثقافة والجمال

١١٣ الكلمة األخيرة
نجد مصدر إلهام لبداية جديدة 

بكلمات حكيمة

رادار
١٣ الرادار

نقّدم أحدث صيحات الموضة 
واألكسسوارات، باإلضافة 

إلى تسليط الضوء على قطع 
المجوهرات

٢٢ الحالة األيقونية
فيرونيكا إيترو تتحّدث عن إعادة 

إصدار حقيبة Pegaso ومستقبل 
الموضة وإرث العالمة التجارية

Misty ٢٨ تـأثير
Misty Copeland تتحّدث 

عن كسر قالب راقصة الباليه 
من حيث العرق ونوع الجسم، 

والوصول إلى جمهور جديد من 
خالل دروس الباليه االفتراضية 
التي تعطيها، وكونها متحدثة 
 Breitling’s Chronomat باسم

Ladies Collection

ثقافة
٣٢ إضغطي على الّزر

قائمة المهام الثقافية لعام 
2021 لجون س. مالوي، كبسوالت 

رائعة من اإللهام تساعد في جعل 
منطقتنا أكثر خصوصية

٣٦ تسليط ضوء 
على السعودية

يندمج الماضي والحاضر، 
ويكشفان عن جمالية تطلعية 

بسيطة وموثوقة في هذه 
اللقطة الملهمة

٤١ ما يجب أن تفعليه
جمعنا لك ما يجب قراءته 

ومشاهدته واإلستماع إليه ورؤيته 
هذا الشهر

تقارير ولقاءات
٤٠ على اسم الحّب 

إن الحّب للعائلة واألزياء هو أصل 
العالمة التجارية اإلماراتية سكة 

38

 فهرس كانون ٢ /  يناير ٢٠٢١
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بداية جديدة

حديث مع
كارن وازن ومدية الشرقي

العقل والجسم 
والروح

كوني أفضل "أنِت" 
هذا العام

٤٤ نجمة الغالف
كارن وازن والشيخة مدية الشرقي

في حديث عن أحدث مجموعة 
تصاميم تجمعهما معًا 

٥٣ العقل والجسد والروح
تتحّدث Elle مع خمس نساء يقدن 

ثورة داخلية لمواجهة الوضع الطبيعي 
الجديد بالقوة واليقظة والنعمة

٥٨ تنّفسي حياة جديدة
تعّرفي على دور األكسجين وأهمّيته 

لجسمك وعقلك فتجدين نفسك 
في عاصفة من الصفاء

موضة
٦٤ تقاليد الجمال

في مجموعة ٢٠٢١ Dior Cruise، أعادت 
ماريا غراتسيا كيوري االتصال بمنطقة 

بوليا، مكان عزيز على قلبها

٧٢ الموضة بين المّد والجزر
حيث تتصادم األحجام الهندسية 

بالقامات األنثوية المرهفة

٧٨ ما هو لون هالتك؟
عّبري عن نفسك ودعي نورك يسطع

جمال
٨٨ مذّكرة الجمال

أحدث كنوز الماكياج إلضافتها اآلن 
إلى عربة التجميل الخاصة بك

٦٢ يوميات زاهية
فاطمة الرشيدي تتحّدث عن أهمية 
حب الذات وروتين الشعر الخاص بها

٨٩ تحرير الجمال
عام جديد، هل أنِت جديدة؟ ماذا عن 

البدء بمزيل السموم إلنعاش الوجه 
والجسم وفروة الرأس؟

  ELLE BEAUTY ٩٠ جوائز
المنتجات األكثر إثارة ورغبة، التي 

اختارتها شبكة خبراء Elle العالمية

١٠٠ كل شيء عن الحّب 
موريلالس  ألبرتو  العطور  خبير 

 Love يتحّدث عن أحدث عطر 
Chopard، قوة الرائحة وذاك 

"المميز" المكّون 

نمط الحياة
١٠٤ في المقّدمة

أحدث اتجاهات المنزل والطعام 
والسفر هذا الشهر

١٠٧ تصميم لتحقيق التوازن
المصّممة الداخلية سارة عبد اهلل 

تتحّدث عن كيفية تأثير األنماط 
واأللوان على مزاجك وعلى نفسية 

الرفاهية

١١٠ السفر
حان وقت االستكشاف! اكتشفي 

التاريخ السحري واألهمية الثقافية 
ألقدم مدينة في أوروبا ، أثينا

١١٦ قائمة رغباتنا
قائمة الرغبات لدينا هنا! من خالل 

سبع مجوهرات مميزة من دار 
كارتييه المرموقة، نعرض لك طريقة 

تستلهمين منها.

صورة الغالف
 Madiyah Al Sharqi مظهر من

x Karen Wazen
Prod Antzoulis :تصوير

تصميم وتنسيق: جيف عون
تصفيف الشعر: مانويل لوسادا

ماكياج: لينا دالبك
الموقع: لقطة في الموقع على شاطئ بارادايز 

Paradise Beach - Rixos، النخلة دبي
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كل ما كان قدمًيا، عاد إىل الواجهة…

من اليسار: ميستي كوبالند تتحّدث عن كسر الحواجز والقيام باألشياء في وقتها...
من األعلى: يدمج الوجه الجديد للمملكة العربية السعودية تقاليدها بشكل جميل 

مع المستقبل.

يا لها من فرحة أن يبدأ هذا العام بلفتة متفائلة! على أمل رمي 
والحب  الحياة  بجمال  أكثر  االستمتاع  إلى  نتطلع  وراءنا،  األسوأ 
واألصدقاء والموضة والفن والثقافة. تحقيقًا لهذه الغاية، نقّدم 
لك المستحضرات الفائزة بجائزة ELLE Beauty، والتي تّم اعتمادها 
والشعور  الظهور  على  لمساعدتك  العالم  أنحاء  جميع  في 
بأفضل ما لديك بعد شهور من الحجر في المنزل. اكتشفي كيف 
يمكن للطريقة التي تزيّنين بها منزلك أن تجلب لك راحة البال 
في قسمنا "نمط الحياة"، وتعرّفي على تقنيات التنّفس الجديدة 
وفوائدها على الجسم من الداخل والخارج، واستمعي إلى فريق 
الخبراء لدينا للحصول على أفضل ما في العقل والجسم والروح. 
في الفّن والثقافة، حان الوقت الرتداء قبعة الفضول لدينا، بينما 

الطبيعة،  بجمال  لالستمتاع  جميلة  محلية  أماكن  إلى  نتوّجه 
واالستفادة من جرعتنا الفنية الضرورية بفضل التركيبات الرقمية 
التي من المؤكد أنها ستبهرك. في عالم الموضة، تعرّفي على 
نجمة الغالف كارن وازن وهي تجري مقابالت مع المصّممة مديّة 
الشرقي وتعرض أحدث مجموعة على الشاطئ! كل هذا وأكثر 

ينتظرك في هذا العدد وما بعده…

dina.spahi@ellearabia.com

الصفحة
 البيضاء
نريد أن نبدأ العام الجديد 
بلمسة نقّية منعشة! صور 
ظلية مريحة، ظالل وتدرّجات 
طبيعّية، مواد عضويّة، 
وإطاللة جديدة!

١- سوار J'Adior من Dior.٢- فستان من Mara Hoffman. ٣- حذاء من Castaner . ٤- حقيبة من Naturae Sacra + Net Sustain. ٥- مزهرّية من 
 . By Walid ٩- وسادة من .Chanel ٨- حذاء من .Tribe Dubai ٧- مرآة من . Loewe ٦- نّظارات شمسّية من . Simone Bodmer Turner

Replica’ Beach Walk’ من Maison Margiela ١٠- عطر
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خمتارات رئيسة التحرير
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احلقيبة
تضّخم أحدث حقيبة Roman Stud من Valentino Garavani الرموز 

المفّضلة لدى العالمة: األزرار، والخياطة، واألقفال، والسلسلة. النتيجة أنّها 
متوفرة في مجموعة متنوعة من األلوان والعالجات، وهي جريئة وجميلة!

ellearabia.com ٨

في المقّدمة

الساعة
تواصل ساعة Nantucket من Hermès، التي ُصّممت ألول مرة عام ١٩٩١، رحلتها بإطالق 

طراز Chaîne d’ancre، الذي يعيدنا إلى أيامها األولى. وتمتاز الساعة الجديدة بالتصميم 
المستحدث للحلقة األيقونّية الشهيرة، والتي تندمج بسالسة مع السوار المصنوع من 

الفوالذ الخفيف والمرن أو من الذهب الوردي.

 ٩ ellearabia.com



األحذية الرياضّية
تمّثل األحذية الرياضية الجلدية ذات األربطة من Max Mara رؤيا لألناقة 

الرياضية. مزدانة بأربطة من الكتان وبتفاصيل جلدية مصنوعة يدوًيا، فهي 
ترفع من مظهرك بأكثر من طريقة بفضل النعل المطاطي المرتفع!

ellearabia.com ١٠

في المقّدمة

نتطّلع إىل... 
أزياء جّذابة شرسة!
 ،Netflix حان الوقت للنزول عن األريكة، وإيقاف تشغيل
وتغيير المالبس المبّللة بالعرق مع عودة الموضة، يا 
جميلتي! فأكبر حدث للموضة في المنطقة قادم إلى دبي 
ألول مّرة في ربيع ٢٠٢١، وهو "أسبوع الموضة في الشرق 
األوسط"، ليدوم خمسة أيام مع أكثر من ٢٠ مصمم أزياء 
ومناطق صاالت عرض ومنتديات األزياء وعروض األزياء. 
باإلضافة إلى عروض األزياء، ستكون هناك أيًضا أحداث 
مهّمة في عالم الموضة ووالئم غداء لكبار الشخصيات 
وحفالت للـVIP وعروض تسليم جوائز.

على الرف... 
مع "بانكسي"

كتاب جديد يكشف أسرار إصدارات Walled Off الفنّية
شرع المؤلف والخبير الفني الفلمنكي "مارك بيرون"  في التحقيق ويكشف اآلن عن أسرار إصدارات 

"بانكسي"، Walled Off الفنية المرغوبة. بين عامي ٢٠١٧ و٢٠٢٠، أصدر بانكسي عدًدا من األعمال 
الفنية الرائعة الصادرة في فلسطين، والتي تهدف إلى لفت االنتباه إلى الظروف المعيشية الصعبة 

للشعب الفلسطيني. تّم صنع األشكال المختلفة لـ "الهدايا التذكارية" المنفذة في راتينج 
البوليمر من قبل "بانكسي" نفسه، بينما أشرف أيًضا على زخارف الجرافيتي التي نّفذها فنانون 
فلسطينيون. حتى اآلن، ال يُعرف سوى القليل أو ال شيء عن تنّوع إصدارات Walled Off الفنية 

والكميات التي تّم إصدارها. يحتوي هذا الكتاب الرائع بشكل استثنائي على حوالي ٢٠٠ صورة فريدة 
ومعلومات أساسية شاملة حول هذا اإلرث الفني التاريخي.

العالمة التجارية الفاخرة ذات الضمير الحّي، SemSem، تقّدم مجموعة Peace Collectionـ  كبسولة خاصة من 
كنزات الكشمير ١٠٠٪ مزينة بدقة بكلمات ورموز تعني السالم، بما في ذلك كلمة "سالم" باللغة العربية، 

و"عنخ" الرمز الهيروغليفي المصري الذي يدّل على الحياة. تهدف المؤسسة والمديرة اإلبداعية عبير العتيبة، 
وهي أم لطفلين وزوجة سفير اإلمارات العربية المتحدة في الواليات المتحدة، إلى دعم 

رفاهية النساء واألطفال في جميع أنحاء العالم واإلسثمار في هذا المجال اإلنساني 
من خالل SemSem، انطالقًا من كيفية الحصول على األقمشة وصوالً إلى كيفّية تصنيع 

المالبس التي خيطت لدعم الجمعيات الخيرية التي تحدث فرقًا في حياة األفراد فيها. في 
كل موسم، يتعاون الشركاء محّبو الغير وفاعلو الخير مع منظمة ال تبغي الربح مختلفة، 

مكرسة للمساواة بين الجنسين، ولمحو األمية وللصحة والوعي القانوني والتعليم.

"الموضة هي أكثر من 
مجرد الكشف عن المظهر 

النهائي؛ إنها عملية 
إبداعية. سيوفر متجر دبي 
 The Dubai Fashion لألزياء
Emporium مقعًدا في الصف 

األمامي خلف الستارة؛ 
تثبيت دائم يعرض عملّية 
الخلق أثناء تحول القطعة 

من لحظة ابتكارها إلى 
اعتالئها المنصة".

 The  بانكسي"ـ"
 Walled Off Art
Editions - إختفى 
من األسواق!(

"هناك العديد من الطرق 
لدعم وتشجيع السالم 

في مجتمعاتنا، ولكن 
علينا أّوالً أن نخلق الوعي 

وأن نكون مثاالً  لمن 
حولنا، القريبين منهم 

والبعيدين"، عبير العتيبة. 
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قوليها بصوت عاٍل ...األناقة والوعي



نخرج بأناقة مريحة
في حين أّنه قد حان الوقت للتخلي عن 
مظهر البيجاما والثياب المنزلية طوال 

اليوم، فقد اعتدنا على الراحة. ولحسن 
الحظ، عندما نخرج، يمكننا أن نبقى على 
راحتنا باختيار أحذية رياضية أنيقة لقفزة 

إضافّية!

نكتشف األماكن الرائعة
في الهواء الطلق

هناك الكثير لنفعله داخل بالدنا؛ من 
التنّزه في الشارقة إلى الغوص في عمان 

وعجائب العال في المملكة العربية 
السعودية. أيتها المغامرة، ها نحن 

قادمون!

نعتني ببشرتنا بشكل أفضل
سواء كان األمر يتعلق بمرافقة األصدقاء 
الذين لم نرهم منذ شهور أو بمكالماتنا 

عبر Zoom، فإّن كل االهتمام ينصّب على 
بشرتنا ونعتزم أن نبدو في أفضل حاالتنا.

الفّن…  
هو الفّن

كان  شكل  بأي  به،  وسُيسمع  وسُيرى  سيسود،  الفن 
 MMG اإلبداعي  اإلنتاج  وكالة  أطلقت  وسيلة.  وبأي 
إلى  لها  إضافة  أحدث  لها،  مقراً  دبي  من  تتخذ  التي 
mmgartgallery.( للفنون MMG المجموعة، معرض
com( ـ وهو معرض فني رقمي يعرض أعمال الفنانين 

والناشئين.  والمستقلين  الموهوبين  والمصورين 
يقّدم MMG Art Gallery أعمال فنية محدودة اإلصدار 
ويؤّمن الوصول إليها حصريًا لهواة الجمع والمشترين 
الرقمية  الثورة  من  طبيعي  كجزء  معقولة.  بأسعار 
التسوق  للمشترين  المبادرة  هذه  تتيح  العالمية، 
المفضلة  الحصرية  الفنية  القطع  وشراء  وراحة  بأمان 

لديهم من منازلهم وبكل سهولة.

هذا العام، سوف…

"يوّسع هذا 
المشروع جهودنا 

المستمرة لتحقيق 
متنفس إبداعي 
في حياة الناس 

وفي مساحاتهم 
الخاصة بسعٍر 

معقول". ومع وجود 
خطط لمعارض 
مستقبلية على 

اإلنترنت، ستعمل 
 MMG Art Gallery

على توسيع نطاق 
عرض فّنانيها 

ودعم نمو 
أعمالهم الفنية"، 
الرئيسة التنفيذية 

 Gosia والمؤسسة
.Golda
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Beautifying 
Face Oil,  

Tata Harper

Plum  
Beauty Oil,  
Le Prunier

Assouline 
Luxury Book, 

AL ULA 

The Rich Cream, 
Augustine Bader 

قلم يف... بصمة
معرض ال غنى عنه لهذا الموسم
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 Giorgio Armani المستوحاة من حقيبة الكتف األصلية التي صّممها ،La Prima مجموعة
في الّتسعينيات، هي رؤيا للخطوط البسيطة النقّية والحرفّية الّدقيقة. ها قد تّم ربط 

النموذج األصلي بحقيبة بمقبض وحقيبة طويلة Tote وحقيبة جديدة صغيرة جداً 
Micro باإلضافة إلى حقائب اليد  و"البوشيت" وحقائب "كروس بادي" cross body التي 

يمكن ارتداؤها على شكل متقاطع مع الجسم. نحن نحّب بشكل خاص كيف يُبرز 
الجلد المعدني الزوايا الهندسية!

رادار

 ١٣ ellearabia.com



جزمة لكل مزاج...
في الطقس البارد، هناك حذاء 

لكل ذوق. إّنها مجرد حالة 
تختارين فيها ما يتناسب 

مع مزاجك؛ إّما ستايل أنثوي 
ومثير وإّما جزمات قتالية 

ثقيلة.

       محطة واحدة ال غير
يدعو Azzi & Osta العمالء إلى عالمهم من 
خالل إطالق متجرهم المرتقب عبر اإلنترنت 
والذي يوّفر لهم مساحة ترحيبية مستوحاة 

من التجربة األكثر حميمية التي جمعتهما 
من قبل بزبائنهما والتي عاشاها في صالة 

العرض الخاصة بهم. توّجهي إلى موقع
Azziandosta.com لشراء مجموعات 

مالبس خريف وشتاء AW21 وربيع 
وصيف SS20 الجاهزة المتوفرة على 

الطلب المسبق.

       موجة فنية
ماذا لو حكمت النساء العالم؟ هذا هو 

السؤال الذي طرحته الفنانة النسوية جودي 
شيكاغو على إحدى الالفتات التي تزّين عرض 

أزياء ديور لربيع وصيف ٢٠٢٠، والتي تعاونت 
فيها مع دار ديور. استعانت بها العالمة 

التجارية الفرنسية مرة أخرى، هذه المرة 
للمجموعة الخامسة من "ليدي آرت"، حيث 
انضمت إلى فنانين آخرين حولوا حقيبة الدار 

الشهيرة "ليدي ديور" إلى قماش، مستخدمة 
سلسلة Great Ladies كمصدر إلهام لها.

A
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تقرير إخباري منّظم ألفضل 
صيحات الموضة الجديدة 
والقطع الملفتة، منتقاة بعناية 
من قبل المحررين لدينا.

Bottega Veneta

Dior

Jil SanderGianvito Rossi

Ganni

Saint Laurent
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مذّكرة 
املوضة

التعاون المبرم
من: حسن حّجاج x بوبي ليسيمان

ماذا: تحت اسم عالمته التجارية Andy Wahloo، وّجه 
الفنان المقيم في مراكش والمعروف بالتصوير الفوتوغرافي 
الشعبي، نظره نحو التصميم ليشّكل فريقًا واحداً مع 
مصممة األكسسوارات األسترالية Poppy Lissiman في ما 
يخص اثنين من أزواج النظارات الشمسية المشرقة والجريئة 
التي وفق قول حّجاج، " ستجعل من كل من يرتديها "نجم 
روك" على طريقته الخاصة". 
Poppylissiman.com متوفرة على اإلنترنت عبر

       رأس قوي
 Jennifer Behrمن عصبة الرأس لـ

وبكلة الشعر من Gucci إلى ربطة 
شعر Valentino الحريرية، انطلقي 

نحو العام الجديد مع أجمل 
أكسسوارات الشعر لهذا الموسم.

        مدينة "الترانش" 
نظًرا لتدنّي درجات الحرارة دون شك في الشتاء، وبما 

أن األماكن الخارجية تغرينا بالخروج والمرح، فمن 
السهل معرفة سبب كون "الترانش" المتواضع هو 
المناسب للجميع. خذي لمسات التصميم الخاصة 

بك من أزياء الشارع وتجاهلي تلك المفّضلة دائمًا 
على كل شيء، من الفستان المطبوع إلى بنطلون 

الجينز، وأضيفي لمعانًا فوريًا لمظهرك اليومي. 
الخروج إلى الشارع لم يكن أبًدا بهذه األناقة...

Emilio Pucci

Valentino

Jennifer Behr 

Gucci

Missoni Mare

Rixo
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         برنامج الحتضان الموضة في السعودية
بالنسبة إلى المصممين السعوديين، قد يكون عام ٢٠٢١ هو العام الذي 
تنشر فيه المواهب المحلية والناشئة أجنحتها وتُشكر على هذا وزارة 
الثقافة في المملكة وهيئة األزياء السعودية. سيوفر برنامج احتضان 
األزياء الجديد، األول من نوعه، الفرصة للمواهب السعودية للنمو من 

خالل برنامج من ثالث مراحل، والذي ينطلق مع انطالق هاكاثون األزياء 
في ١٤ يناير، وهو حدث افتراضي لمدة ثالثة أيام سيعمل المصممون 

خالله في مجموعات لحّل المشكالت المعقدة وتطوير أفكار إبداعية 
جديدة. سيحصل الفائزون في هذه المحطة على رحلة إلى أسبوع 

الموضة في ميالنو. لتقديم ترشيحاتكم مباشرة على
Engage.moc.gov.sa/fashion_incubation

قصيدة موّجهة  
إلى اليابان
شهد عام ٢٠٢٠ فقدان 
اثنين من أشهر المواهب 
في عالم الموضة، 
كنزو تاكادا وكانساي 
ياماموتو. اليوم، 
وبالنسبة لمجموعته 
الثانية، يقّدم فيليب 
أوليفيرا بابتيستا تعاوًنا 
جديًدا مع Yamamoto ـ 
احتفال وقصيدة ألعمال 
هاتين األسطورتين 
اليابانيتين التي تقّدم 
قطًعا مستوحاة من 
ستايل Punk  لكن يمكن 
ارتداؤها، ومزّينة بزخارف 
وأعمال فنية حيوانية، 
وخاصة فصيلة الهررة 
.Feline

                            انخفاض إقليمي
مستوحاة من الحرف األول المهيب لألبجدية 
العربية، أطلقت مجوهرات "داماس" أحدث 
مجموعاتها المميزة "أِلف" Alif، المصّممة 
لتكريم كل امرأة في منطقة دول مجلس 
التعاون الخليجي، وقد حّولت العالمة التجارية 
الحرف الواحد إلى تصاميم مجوهرات مبسطة 
وعصرية تجّسد روح قوية تقف شامخة 
وفخورة وقوية، تماًما مثل حرف الـ"ألف" 
نفسه. ولتكريم جميع النساء اللواتي يلهمن 
ويواصلن مناصرة التغيير الكبير الحاصل 
في العالم العربي، لم يقتصر األمر على اختيار 
المذيعة التلفزيونية الشهيرة ماهرة عبد 
العزيز كواجهة لحملة "ألف"، بل تّم التعاون 
أيًضا مع عدد كبير من النساء الملهمات في 
جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي 
حول سلسلة من الفيديوهات التي تسلط 
الضوء على قصصهن الملهمة في التصميم 
وااللتزام واإلنجاز؛ آمنة القبيسي، أول سائقة 
سيارات سباق إماراتية، نايلة الخاجة، أول 
مخرجة سينمائية إماراتية في اإلمارات، وراحة 
محرق، أول سعودية تتسلق جبل إيفرست.

Alif Rg Half 
Diamond Ring 
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Gucci

سيري على الخط 
المستقيم   
ثياب الرياضة تعبر المواسم بنكهة خاصة، 
ممزوجة بخطوط عريضة حيث الخط الواحد 
يساوي كّل الفرق!
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Ssone

 Valextra

Perfect Moment

Sartore  Roksanda

Colville

Goldbergh

 The Upside

 Ookonn

Karen Wazen

رادار
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استرخي بكل أناقة  
في أيام البرد القارص، تعطيك هذه 

المستلزمات الجديدة شعوراً جمياًل بالراحة 
والدفء واألناقة. فضعيها في سّلتك!

@
SK

IM
S

Birkenstock X Proenza Schouler

Kassl Editions

Max Mara

Gabriela Hearst

Isabel Marant

Ganni

Gucci

Le Monde Beryl

Proenza 
Schouler

MM6 Maison Margiela

Bottega Veneta

رادار
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 Dior Caro من تصميم ماريا غراتسيا كيوري، تتمّيز حقيبة Cruise 2021 ضمن مجموعة
بنمط "كاناج" المضّرب الرمزي وتزدان بسلسلة ثمينة تجّسد روابطها وتكّرر حلقاتها 
توقيع CD، مرّددة صدى البكلة المرهفة. هذه الحقيبة المرغوبة التي ال بّد من اقتنائها، 
متوفرة في حجمين وفي مجموعة متنوعة من األلوان والظالل المذهلة، يتخّللها نمط

Tie & Dior الساحر والدنيم الرائع.

أكسسوارات
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قائمة 
التسّوق     

بالقماش والجلد والخوص، تتجّدد 
الصورة الظلية الكالسيكية لتتكّيف 
مع الخريف والشتاء للعشريّة المقبلة.

Saint Laurent

Loewe

Jil Sander

Gucci

Fabrizio Viti

Balenciaga

Fendi

 E
TR

O

 Etro
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أكسسوارات

خطى واثقة
مريحة ورائعة في آٍن، األحذية القتالية تقود 
الحملة وترافق على أحسن وجه المالبس 

العابرة للمواسم.

D
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R

Chloé

 Calvin Klein Jeans

Max Mara

Gianvito Rossi

Sarah Chofakian

 Proenza Schouler

Valentino Givenchy

Malone Souliers

 Rag & Bone
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بعد الذكرى الخمسين لتأسيسنا، قررنا العمل على كالسيكياتنا وإعادة   
أعيد إصدارها  إحداها:   Pegaso لدينا. وحقيبة  المميزة  العناصر  ابتكار بعض 
منصات  على  مرة  ألول  ظهرت  وقد  الثمانينيات،  إلى  يعود  مبدع  بأسلوب 
الحقيبة  وتجّسد  الحين.  ذلك  منذ  حقيبتنا  وأصبحت   ،٢٠١٩/٢٠ وشتاء  خريف 
المزّودة بحزام يلتّف حول الجسم والتي تستوحي اسمها من آلهة األساطير 
اليونانية المجّنحة، جزءاً أساسيًا من هوّية العالمة منذ تأسيسها عام ١٩٦٨، 
حيث تتألق بجلد العجل وقماش "بيزلي" Paisley  المميز للعالمة، والمزّين 
أنيقة ومتعددة االستخدامات،  بقفل معدني على شكل صورة بيغاسوس. 
الماضيين  العامين  مدار  على  أكبر  بشكل  التصميم  تفسير  إعادة  تّمت 
الجلد تتميز بقفل كبير  ـ أحدثها نسخة من  لتقديم أشكال مختلفة منه 

وتأتي بألوان عديدة منها األسود و األزرق الكهربائي واألحمر واألصفر الالمع.
لسنوات عديدة، شهد نظام األزياء 
المجموعات  الشراهة على  نوًعا من 
الخاصة  والمشاريع  والمنتجات 
اللحظة  أن  حًقا  أشعر  والكبسوالت. 
مستوى  على  نعيشها  التي  الصعبة 
التفكير  إلعادة  فرصة  هي  العالم 
وعاداتنا  لعملنا  جديد  معنى  وإعطاء 
للعودة  الوقت  لقد حان  ومشترياتنا: 
واألصالة.  الملموسة  القيم  إلى 
الخصوص، تحتاج  الموضة، على وجه 
جهة  وإلى  البراغماتية،  من  مزيد  إلى 
نظر قوية ثابتة ووعي جديد، واعتماد 
"الجودة فوق الكمية" كمبدأ إرشادي 
مسؤولية  أكثر  درٍب   على  يقودنا 

للمضي قدًما.
 ،١٩٦٨ عام   ETRO تأسيس  منذ 
أنشأ والدي Gimmo، جمالية مميزة 

للغاية انتقلت إلّي وإلى إخوتي لتطويرها. لطالما مّيزت تركيبات األلوان القوية، 
وطبعات "بيزلي"، واألنماط االنتقائية التي تحمل إحساًسا بالحرية واالكتشاف 
ـ وال تزال حتى اليوم ـ ليس فقط مجموعات األزياء الخاصة بنا ولكن أسلوب 
حياتنا ككل. يسعدني وأنا فخورة أن أقول إّنه على الرغم من سيناريو الموضة  
الموجهة في الغالب ألزياء الشارع في العقد الماضي، فإننا في Etro كّنا دائًما 
التأسيسية  قيمنا  على  وحافظنا  إلرثنا،  مخلصين  وبقينا  بهويتنا  مؤمنين 
ـ وهذا كان  وأسلوبنا في جميع األوقات. نحن نؤمن بشدة بالجودة الخالدة 

توّجهنا أيًضا خالل عام ٢٠٢٠.
بمثابة قصيدة للصيف اإليطالي: دعوة  تعتبر مجموعة ربيع وصيف ٢٠٢١ 
العالمة  بجذور  واالحتفال  الساحر،  األبدي  الريفييرا  حياة  نمط  الستكشاف 

احلالة   
األيقونية 

ُثنا Veronica Etro عن  تُحدِّ
 Pegaso إعادة إصدار  حقيبة

ومستقبل الموضة وإرث 
العالمة التجارية.

تمثل فيرونيكا إيترو، 
المديرة اإلبداعية لمالبس 

النساء في Etro، جنًبا إلى 
جنب مع أشّقائها الثالثة 
األكبر منها سّنًا جاكوبو 
وكين وإيبوليتو، الجيل 
.Etro الثاني من شركة

Gala Gonzalez

Jessica Kahawaty
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التجارية وجمال بلد منشئها. إنها مجموعة جديدة ومريحة 
)مثل  البحري  الطابع  ذات  العناصر  بين  تمزج  معقدة،  وغير 
وإصدار  البحارة،  البحرية، وخطوط  والسالسل  الحبال،  زخارف 
فوالرات  برنتات  مع  شعارنا(   Pegasus من  الجديد   Triton

للوحات  متردٍد  كصدى  التسعينيات،  من  رقيقة  أرشيفية 
اللون  أحادية  اإليطالية، ونسخة  القصور  الفاخرة في  الجدارية 

بتصميم "بيزلي" Paisley المميز.
أنا مغرمة بشكل خاص باألطقم المنسقة من المالبس 
ببرنتات  والبلوزات  الدينيم  وشورتات  المرحة  المحبوكة 

"بيزلي" المعاد تدويرها.
الروح  عفوية  من  روحها  تمتد  نمطية:  ليست   Etro امرأة 
الحرة إلى التطور البرجوازي. عميالتنا من أجيال مختلفةـ  ومن 
المعتاد أن تتسوق الجدات مع بنات أخواتهن في متاجرنا، حيث 

يبحث كالهما عن القطع الخالدة والحرفية العالية الجودة.
الشخصية  حيث  من  تماًما  مختلفون  الثالثة  وإخوتي  أنا 
محاطين  نشأنا  لقد  واحدة:  تربية  بالتأكيد  نتشارك  ولكننا 
بالجمال والفن والثقافة، ورثنا قيًما راسخة من أبينا وعقلية 
فضولية للغاية. اليوم، نعمل جميًعا يداً بيد 
في الشركة المملوكة من العائلة: ما أشعر 
بأنه خاص بشركة عائلية مثل شركتنا هو 
حول  واآلراء  لألفكار  يومًيا  تبادًلا  هناك  أن 
على  مًعا  نعمل  ككل.  التجارية  العالمة 
كل  إن  الواقع  في  ولكن  المشاريع،  بعض 
الخاص ومسؤولياته  لديه مجاله  واحد منا 
التعبير  لحرية  مساحة  يمنح  مما 
لمبدئنا  الكامل  االحترام  مع  الشخصية، 
المشترك المتمثل في الحفاظ على جوهر 

العالمة التجارية وميزاتها.

"يف Etro، كّنا 
دائًما مؤمنني 
بهويتنا وبقينا 

خملصني إلرثنا، 
وحافظنا على 

قيمنا التأسيسية 
ورموزنا وأسلوبنا 

يف جميع 
األوقات".

تجمع حقيبة Pegaso، التي تستوحي اسمها 
 Etro من  آلهة األساطير اليونانية المجّنحة، رمز
منذ عام ١٩٦٨، بين جلد العجل وقماش "بيزلي" 
المميز للعالمة التجارية والمزين بقفل معدني 

على شكل صورة بيغاسوس.

"مجموعة ربيع 
وصيف ٢٠٢١ هي 
قصيدة للصيف 
اإليطالي: دعوة 

الستكشاف نمط 
حياة الريفييرا 
األبدي الساحر، 

واالحتفال بجذور 
العالمة التجارية 

وجمال بلد 
منشئها".

Chiara FerragniLaura Pausini

Marica Pellegrinelli
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Reservations:

info@driftbeachdubai.com
00971 (0)4 315 2200

Wednesdays & Thursdays

DRIFTBEACHDUBAI

 Tiffany مستوحاة من أسلوب ومواقع مدننا المفّضلة، تجمع مجوهرات
HardWear بين قياسات الروابط وحلقات السالسل واألشكال الصناعّية في 

 Link Tiffany تصميمات جريئة تتالعب بالتوترات واألحجام والتوازن. أساور
HardWear المترابطة المعروضة هنا مصنوعة من الذهب األبيض عيار
١٨ قيراًطا مع األلماس، ومن الذهب الوردي عيار ١٨ قيراًطا مع األلماس.
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مجوهرات

مستوحاة من أسلوب ومواقع مدننا المفّضلة، تجمع مجوهرات Tiffany HardWear بين 
قياسات الروابط وحلقات السالسل واألشكال الصناعّية في تصميمات جريئة تتالعب 
بالتوترات واألحجام والتوازن. أساور Link Tiffany HardWear المترابطة المعروضة هنا 
مصنوعة من الذهب األبيض عيار ١٨ قيراًطا مع األلماس، ومن الذهب الوردي عيار ١٨ 

قيراًطا مع األلماس.

 
Tiffany & Co

جموهرات
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ورق الذهب
كيف تنمو حديقة ماري هذا الموسم؟ بأحجار كريمة ذات 
أشكال ساحرة تبدو كما لو أن الطبيعة األم قد صّممتها.

.Alighieri من الفضة اإلسترليني ومطلّية بالّذهب من Lia  ١-أقراط
٢- سوار Connie Coral من Chloe .٣- أقراط Cluster Hoop من

Proenza Schouler. ٤- خاتم من الذهب األصفر مرّصع باأللماس 
والتورمالين من Jade Jagger. ٥- خاتم Lotus من الذهب األصفر 

وحجر الكوارتز من Ole Lynggaard Copenhagen. ٦- أقراط
 .Marni ٧- أقراط مرّصعة بالكريستال من .Misho من Cascade

 Lunaria ٩- خاتم .Jil Sander ٨- أقراط على شكل أجراس من
 .Marco Bicego من الذهب األصفر مع عرق اللؤلؤ األسود من Cocktail
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مجوهرات

زمن ذهبي
إنسي ما هو ناعم ورقيق!  تّتخذ 

المجوهرات الذهبّية اليوم، الكبيرة 
والجريئة بحجمها، مظهًرا عصرًيا 
تنطبق عليه عبارة "المزيد يعني 

المزيد".

 Signature Signet ٢- خاتم .Paco Rabanne من Eight Nano ١- أقراط
 Rolo Chain Single ٣- أقراط .Monica Vinader من الذهب األصفر من

من MM6 Maison Margiela. ٤- خاتم B.Zero1 من الذهب األصفر من 
 Elsa Peretti Medium Bone Cuff ٥- سوار   من الذهب األصفر .Bvlgari

 .Jil Sander من Fluid Clip ٦- أقراط من الذهب األصفر .Tiffany & Co من
٧- سوار Lucia من الذهب األصفر من Marco Bicego. ٨- حلق بيضاوي 

الشكل من الفضة اإلسترليني ومطلي بالذهب من Maria Black. ٩- خاتم 
Maillon Panthère من Cartier. ١٠- أقراط Twirl XS Twisted من

 .JW Anderson من Logo-Charm Chain-Link ١١- سوار .Balenciaga
. Chanel ١٢-سوار من الذهب األصفر من

1

3

2

4

6

5

7

8

9

10

11

12

A
LI

G
H

IE
RI

 ٢٧ ellearabia.com



  
Misty تأثري

كانت ملهمة Prince، وهي 
عضوة سابقة في مجلس 

الرئيس أوباما، ألهمت فيلًما 
 A Ballerina’s وثائقًيا بعنوان

Tale، تأّلقت في فيلم ديزني... 
وأكثر من ذلك بكثير. عبر 
 Misty ،المحيط األطلسي

Copeland هي أسطورة: أول 
راقصة رئيسية أمريكية من 

أصل أفريقي. وصلت هذه 
المرأة-المعجزة، القادمة من 

خلفية متواضعة، إلى القمة في 
ومضة. كسرت قالب راقصة 

الباليه من حيث العرق ونوع 
الجسم، وقاتلت من أجل 

التنّوع على المسرح وخارجه. 
اليوم، تتألق في جميع أنحاء 

العالم من خالل دروس الباليه 
االفتراضية التي تقّدمها. لم 

يكن من المفاجئ أن تختارها 
بريتلينغ كواحدة من الناطقين 
باسمها إلطالق أول مجموعة 

 Chronomat Ladies
Collection. حكاية خرافية 

حقيقية عن التمكين.
نص فيرجيني دوالتا
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Misty تأثري
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الدهشة، كنت فضولية ومتحمسة للغاية لمقابلة األسطورة  مما ال يثير 
عبر االتصال اإللكتروني e-meet. يظهر وجهها المنير على الشاشة. ال ماكياج، 
نيويورك،  في  المنزل  في  كوبالند  ميستي  خفيفة،  سترة  ببساطة  ترتدي 
تخرج  لم  ولكنها  تماًما  محجورة  ليست  مكتب.  خلف  جالسة  مانهاتن، 
أذهب  مكان  من  وما  مفتوًحا.  ليس  "العمل  قائلة:  تصرخ  بعد،  الحرية  إلى 
باليه  إليه"! قصة نجاح ميستي كوبالند هي واحدة من أسرار أمريكا. راقصة 
أفريقي.  أصل  من  أمريكية  رئيسية  راقصة  كأول  التاريخ  صنعت  ومحسنة، 
من  عشرة  الثالثة  في  جًدا،  متأخر  وقت  في  الباليه  رقص  اكتشفت  عندما 
عمرها، كانت كوبالند تعيش مع والدتها العازبة في غرفة موتيل رّثة تكافح 
مع أشقائها الخمسة للحصول على مكان للنوم على األرض. بدافع الشغف، 
صاغت كوبالند مصيرها بحذاء الباليه. يبلغ طولها ١٫٥٧ متًرا وعضالتها بارزة، 
وقد أحدثت تغييًرا في الكليشيهات. تقول: "من المهم بالنسبة لي أن أقّدم 
مثاالً لماهية الصورة الصحية. وإّنه ليس من الضروري أن تكون راقصة الباليه 

امرأة بيضاء ونحيفة جداً، بل يمكنها أن تبدو مثل كل 
بـ"المعجزة"،  تلقيبها  يمكن  من  هي  كوبالند  الناس". 
 ٣ في  بوانت"  حذاء  "على  تقف  أن  من  تمّكنت  التي  هي 
 Music Center أشهر فقط. فازت بالمركز األول في جوائز
 American إلى شركة  الـ١٥، وانضمت  Spotlight في سن 

Ballet Theatre’s Studio Company في مدينة نيويورك 

 Corps de في سن الـ١٨، وسرعان ما أصبحت عضًوا في
ballet. في الخامسة والعشرين من عمرها، كانت ثاني 

ثماني سنوات،  بعد  واألولى منذ عقدين.  Soloist سوداء 

كانت أول امرأة سوداء تّمت ترقيتها إلى مركز "راقصة 
سمعتها  انتشرت  اليوم،   .Principal Dancer رئيسية" 
حتى  العالم.  في  األفضل  بين  من  أصبحت  أنها  لدرجة 
البدنّية  للياقة  الرئاسي  المجلس  في  عّينها  "أوباما"  أن 
كما  النهائي!  والتكريس  االعتراف  والتغذية.  والرياضة 
أنها "ُخلدت"بلعبة "باربي" تمّثلها! عالوة على ذلك، لفتت 
انتباه النجم "برينس"، وأصبحت إحدى ملهماته. عّلمها 
االندماج. كانت كوبالند  التفرد وأال تقلق بشأن  تتبنى  أن 
صريحة للغاية بشأن العقبات التي واجهتها والتصميم 
المطلق الذي تطّلبه الوصول إلى ما هي عليه اآلن. سردت 
 Life in Motion:" بعنوان  الذاتية  سيرتها  في  شيء  كل 
An unlikely ballerina" المنشورة عام ٢٠١٤، والتي كانت 

يحّدد  ال  أتيت  أين  "من  شعارها:  مبيًعا.  الكتب  أكثر  من 
بالضرورة إلى أين أنت ذاهبة في الحياة".  فاستوحي!

الرقص  فيها  أصبح  التي  اللحظة  تتذكرين  هل 
شغفك الحقيقي؟ كانت إحدى أقوى اللحظات بالنسبة 

ألبومها  كاري  ماريا  أصدرت  تقريًبا.  عمري  من  السابعة  في  كنت  عندما  لي 
للغاية،  العرق موهوبة  ثنائية  امرأة  أرى  أن  األول. لقد كانت لحظة حقًا قوية 
تجدي  أن  بالغة.  أصبحت  حتى  تماًما  أفهمها  لم  بطريقة  معها  وتواصلت 
نفسك ممثلة هو أمر مهم ومؤثر للغاية. حّفزتني موسيقاها على تصميم 
الرقصات، على الرغم من أنني لم أكن أعرف أن هذا ما كنت أفعله. بدأت في 
تأليف الرقصات على موسيقاها، ووقتها بدأت أشعر أّنني معنّية حّقًا  بالرقص 

وأّن هذه فعاًل طريقة للتعبير عن نفسي.
أي نوع من األطفال كنت؟ لم أكن أحّب الكالم! كنت خجولة جداً ومنطوية 
على ذاتي. كان الرقص وسيلة للتعبير عن نفسي. وكان هذا هو الطريق الذي 
سرت فيه في نهاية المطاف وأوصلني إلى ممارسة الباليه في حياتي، وكان 

ذلك عندما كان عمري ١٣ عاًما.
الرقص في  أداء لإللتحاق بفريق  ماذا حدث بعد ذلك؟ لقد تقدمت بتجربة 

أردت أن أسير على خطى أمي وعندما خضعت لإلمتحان، أخبرتني  مدرستي. 
باليه مجانية في  أحضر دروس  بأن  لدي موهبة كبيرة. وأوصت  أن  المدربة 
"Boys and Girls Club"، والباقي قّصة  الذي أعيش فيه،  المركز المجتمعي 

تعرفونها.
كيف كانت حالتك النفسية وبماذا شعرت عندما وصفت بـ"المعجزة"؟ 
هل كان من السهل فهم ذلك؟ كل ما أعرفه هو أنني كنت سعيدة بذلك 
لي فقط.  مخصصًا  أجد فيها شيئًا  التي  األولى في حياتي  المرة  وكانت هذه 
أنني  أعتقد  ال  األخرى.  من  وخرجت  أذن  في  "معجزة"،  الكلمة،  تلك  فدخلت 
فهمت ما كان يعنيه ذلك حًقا حتى أصبحت محترفة، وعندها حدث العكس 
تماًما. انتقلت من أقوال مثل "لقد ولدت للقيام بذلك" إلى "كل شيء عندك 
"لم  "أنت سمراء جًدا"،  "أنت قصيرة جًدا"،  غير صالح"، "عضالتك كبيرة جًدا"، 
تتدربي بما فيه الكفاية"... كنت أقف مذهولة!  لم أكن أفهم كيف يمكن 
قلب عالمي رأًسا على عقب! ولكن بالمقابل، جعلني ذلك أعي حًقا العنصرية 
من  يمكنني  طريقة  يوجد  ال  أّنه  أعلم  كنت  الباليه.  في 
"أنا  فجأة،  إلى  الباليه  في  الكمال  من  االنتقال  خاللها 

محترفة ولم يعد األمر صحيًحا".
لقد  الباليه؟  خالل  من  تعّلمتيها  التي  القيم  هي  ما 
أعطاني الهيكلية والتناسق واالنضباط. لم يكن لدي أي 
من ذلك، لذا فإّن الرقص جلب لي الكثير، مثل هذا الغنى 
منذ  الباليه  عالم  في  بنيتها  التي  والعالقات  حياتي.  في 

الطفولة ما زالت صداقات قائمة حتى اليوم.
عالقتك  ما  البصر.  لمح  في  القمة  إلى  وصلت  لقد 
بالزمن؟ هناك الكثير من الطبقات المتراكمة في هذا 
المجال. لقد تطورت بالتأكيد على مّر األيام خالل سنين 
حياتي. عندما كنت أصغر سنًا، كنت أشعر كأنني أخّصص 
للوقت مرتبة جداً عالية. أنا من برج العذراء، وأنا دائًما على 
رأس األمور ومنّظمة للغاية. كان لدي الكثير من القلق 
به.  ألتحّكم  حياتي  في  الكثير  لدّي  يكن  لم  أّنه  لمجرد 
التحّكم  التي يمكنني  القليلة  الوقت من األشياء  وكان 
إلى  أذهب  كنت  أنني  أتذكر  شابة،  كنت  عندما  بها. 
المدرسة ساعة قبل بدء الدوام للتأكد من أننٍي سأكون 
في الوقت المحدد وأّنه لن يفوتني شيء. لقد كان األمر 
تريدينه،  ما  هذا  كان  "إن  والدتي،  قول  أتذكر  حًقا،  جنونًيا 
إن  ]تضحك[.  الشيء!"  بعض  غريب  لكنه  به،  فسنقوم 
اآلخرين،  وقت  أقّدر  كما  قّدرته،  لطالما  شيء  الوقت 
كوني محترفة وأظهر على المسرح في الوقت المحدد. 
وأثناء العمل مع "برنس"، كفنان، تحّدثت معه كثيًرا عن 
الوقت، وفي الواقع كان رأيه عكس رأيي تماًما. بالنسبة 
تقدير  فقط  كان  يريده  ما  كل  موجود.  غير  الوقت  له، 

وقته، دون فرض أي قيود عليه.
وياو  ثيرون  تشارليز  جانب  إلى  الجدد،  بريتلينغ  سفيرات  إحدى  أنت 
األولى  المجموعة  إنّها   .Chronomat Ladies لمجموعة  تشين، 
المخصصة بالكامل للنساء، مع أول فرقة "نسائية" بالكامل. ماذا يعني 
هذا بالنسبة لك؟ تمكين المرأة؟ بكل تأكيد! من المنطقي بالنسبة لي أن 
تكون هذه الحملة األولى احتفاًء بالنساء في مثل هذا الوقت في ضوء إيجابي. 
إلى جانب امرأتين رائعتين وقويتين ومتنوعتين، أعتقد أن هذا يمّثل كّل ما 
للخطر،  يعّرضها  أو  بنزاهتي  يمّس  بعمل  أبداً  أقوم  لن  أجله.  من  ناضلت 
ألكون  أو  المال  لكسب  فقط  أو  تجارية،  عالمة  من  جزًءا  أكون  أن  لمجرد 
مرتبطة بعالمة تجارية معروفة في جميع أنحاء العالم... المجموعة راقية 
للغاية وساحرة ولكنها تتميز أيًضا بشيء من الرجولية غير الرسمية. وأشعر 

أنه هكذا تمامًا يمكنني أن أصف أسلوبي.

"كنت خجولة 
جدًا ومنطوية 
على ذاتي. كان 
الرقص وسيلة 

للتعبري عن 
نفسي".

 ٢٩ ellearabia.com



هناك حجمان، أحدهما كبير واآلخر أصغر. أي من اإلثنين تلبسين؟ لدي 
معصم صغير حًقا لكني أحب الساعة الكبيرة. أشعر أن هذه الساعة تعني 
بالتأكيد أن للنساء أكثر من وجٍه واحد. يمكن تنسيقها بعدة طرق. فبقدر ما 

هي جميلة وأنيقة، أرى بعض الرجولة في كل من الصغيرة والكبيرة.
هل تعتقدين أّن الساعات هي إرث عائلي يمكنك نقله إلى أطفالك؟ كفنانة، 
قيمته  يستحق  شيء  وجميلة،  رائعة  سلعة  المنظار.  هذا  من  الفن  أرى 

جمع  خالل  من  ذلك  كان  سواء  الخالدة، 
من  جميلة  قطع  امتالك  أو  الفنية  األعمال 
واألزياء  المالبس  معروفين:  مصممين 
واألحذية والمجوهرات. أعتقد أنه ليست فقط 
التقاليد والتاريخ الذي يعني الكثير بالنسبة لي، 
الباليه  عالم  من  جزًءا  أكون  أن  بوضوح  أعني 
الغني بكليهما. إنه ألمر قوي أن تكوني قادرة 
على نقل شيء له قصة إلى الجيل التالي، وهذا 
أمر ذو قيمة. خاصة كامرأة سوداء وكسوداء 
في  لنا  متوّفر  يكن  لم  شيء  هذا  أمريكية، 
لكوني  بالفخر  أشعر  لذلك  األحيان،  من  كثير 
إلى  نقلها  يمكنني  أشياء  امتالك  على  قادرة 

أقاربي.
أذكر.  نعم  األولى؟  ساعتك  تتذكرين  هل 
ذلك  أفعل  زلت  ما  سنًا،  أصغر  كنت  عندما 
عباد  بزهور  هوس  لدي  كان  هذا،  يومنا  حتى 
أمي  أتذكر  الشمس.  عباد  وبذور  الشمس 
التي اشترت لي تلك الساعة التي عليها زهرة 
عباد الشمس الكبيرة على وجهها، وهذا يعني 
من  الكثير  لدي  يكن  لم  لي.  بالنسبة  الكثير 
األشياء الثمينة. ال أعرف أين هي اآلن! أتمنى لو 

أعرف ]تضحك[!
أحد  في  البطولة  دور  لعبت   ،٢٠١٨ عام 
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إلى  لالنتقال  خطط  أي  أو  قادمة  مشاريع  أي  لديك  هل  ديزني.  أفالم 
عالم التمثيل؟ لقد كانت رحلة طويلة. تعّرفت على الكثير من األشخاص 
الرائعين في صناعة السينما الذين دخلوا حياتي وحاولوا دفعي إلى ذلك، وكانت 
مسيرتي المهنية في الباليه دائًما األولى وأضعها قبل وفوق كل شيء في 
أي شيء كان، وأنا أقترب من موسمي العشرين مع ABT. لقد أنشأت شركة 
إنتاج منذ حوالي ٥ سنوات، ولذا فأنا بالتأكيد أغزو مجاالً آخر، حيث أصنع أفالًما 
األفالم  غرار  على  ومشاريع  والتليفزيون،  للسينما 
صامت  قصير  فيلم  إنتاج  قيد  اآلن  أنا  الوثائقية. 
سأشارك فيه، ويتم العمل عليه اآلن. باإلضافة إلى 
فيه  سأظهر  والذي  األعمال  في  موجود  آخر  شيء 

أيًضا وسيكون محاولتي األولى في التمثيل.
تجاه  بالمسؤولية  شعورك  عن  عّبرت  لقد 
تقديم صورة صحية، وأن راقصة الباليه يمكن 
أن "تبدو مثل العالم"، وال تقتصر على جنس أو 
نوع معين من األجسام. ما هي الخطوة التالية 
فعاًل  محظوظة  كنت  لقد  الفنون؟  لصناعة 
بالحصول على كل هذه الفرص، وخاصة المشاركة 
The Nutcrack�  في أحد أفالم "ديزني". لقد كان فيلم
القادمة.  لألجيال  وإيجابيًا  ومؤثراً  جمياًل  مثاالً   er

بشرة  ذات  بيضاء  دائمًا  ليست  الباليه  راقصة 
شاحبة. يمكن أن تكون راقصة الباليه من أي لون، 
إلى  يمكن أن تبدو مثل أشياء كثيرة، وهذا مجمد 
األبد في عالم ديزني. أشعر أن هذا هو الفصل التالي 
 Black Lives لباليه، اآلن في هذا الوقت حيث نحن مع
على  الضبط  إعادة  زر  من  نوًعا  يعطينا  إنه   .Matter

أفضل  أحد  يكون  وربما  المستويات  من  العديد 
فقط  ليس  للباليه،  تحدث  أن  يمكن  التي  األشياء 
مع BLM ولكن مع الوباء وإغالق المسارح. إنه يجبر 
ومبتكرة  جديدة  طرق  في  التفكير  على  صناعتنا 
لتقديم هذا الشكل الفني وفتحه أمام جمهور أوسع وأكثر تنوًعا. لقد طال 

انتظاره.
أطلقت العام الماضي دروًسا متقدمة في تقنية الباليه، على أمل إلقاء 
هل  االحترافي.  للرقص  اإلنساني  الجانب  وإظهار  الستارة  خلف  نظرة 
تشعرين أن هذا المنفذ قد نجح في جلب فئة ديموغرافية جديدة إلى 
التي  الفرص  من  العديد  من  الخبرة  هذه  إكتسبت  تمامًا!  المساحة؟  هذه 
أتيحت لي، وهذا هو السبب في أنني أريد أن أكون منفتحة على الفرص ألنني 
إلى جماهير مختلفة، سواء كان ذلك من خالل  أن تصل  أنها يمكن  أعرف 
"بريتلينغ" أو من خالل "ماستر كالس". لقد كانت أنواع الرسائل التي حصلنا 
عليها تبعاً لهذه الدروس مذهلة للغاية، وأتت من أشخاص لم نفكر فيهم 
أبًدا، أو حتى لم يظنوا هم أنفسهم أبًدا أّنهم سيكونون مهتمين بتعلم ما 
الباليه. الجميع مرّشح ليّطلع عليها، والشخص نفسه الذي  يبدو أنه تقنّية 
يذهب ويلقي نظرة على دروس كرة السلة "لستيفن كاري" قد يقع علّي وقد 

تكون نافذة له الستكشاف شيء جديد والتعرف عليه.

روتين Misty اليومي
ما هي طريقتك للترفيه عن نفسك واالسترخاء؟

أحب أن آكل وأطبخ وأسافر.
هل تتبعين نظام غذائي معين؟

أنا من محبي وأكلة األسماك، لذا ال آكل اللحوم. أنا آكل 
السمك ثّم كل شيء آخر. في معظم األحيان، أحاول 

االستمتاع بالطعام واالستماع فقط إلى جسدي. ال 
يوجد أبًدا وقت أتناول فيه طعاًما مختلًفا، حتى لو كنت 

أقوم بتأدية فّني، أنا آكل دائمًا األشياء نفسها.
الوصفة السهلة المفضلة لديك؟

من األشياء المفضلة لدي أن أكون مبدعة، والطهي 
هو بالتأكيد طريقة للقيام بذلك. أحب أن أجد أشياء 

في الثالجة وأن أصنع منها طبًقا، دون التخطيط مسبقًا 
لذلك. لقد صنعت الليلة الماضية مجموعة من الخضار 

المشوية، وشويت البنجر الكامل وقمت بقلي الجزر، 
وصنعت الكسكس بالثوم والبصل.

كيف تعتنين بنفسك؟
أنا ال أهتم بنفسي بإفراط على اإلطالق. أنا لست من 

اللواتي يكثرَن الماكياج ألنني مضطرة لوضع الكثير منه 
على وجهي عندما أرقص على المسرح. لذلك، كشيء 
أساسي يومي، أحب الحمامات، واستحّم مّرة كل يوم. 
أنا أحب أن أجّرب األمالح المختلفة. أستخدم الكثير من 
منتجات La Merـ  غسول وجهي ولوشن الوجه، أحب 
أن أتفاخر وأشعر أنني أبدو نظيفة وصحية من الداخل 

إلى الخارج. ومن ثم بالطبع فإن شعري مهم حًقا أيًضا، 
فقط للحفاظ على ترطيبه، خاصة الشعر المجعد.

هل تستخدمين منتجات معّينة للشعر؟
األمر بسيط للغاية، أحصل عليه من الصيدلية! إنه 

مرّطب الشيا، ورذاذ جوز الهند والكركديه لضبط الشعر 
وإضفاء اللمعان.

عندما تنظرين إلى نفسك في المرآة، ماذا ترين؟
أرى القوة والرشاقة.

ال زال هناك الكثير لنراه، والكثير لنتعّلمه، والكثير الذي سيأتي في 
المستقبل. لقد أصبحت المنطقة، على نحو متزايد، وكأنّها دراسة لحالة 
معّينة تدور حول كيفية دمج الماضي والحاضر، والتراث واالبتكار بشكل 

جميل. فليكن عام ٢٠٢١ عام اإلكتشاف…
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زالوا  ما  الذين  األشخاص  عداد  في  أنك  المحتمل  فمن  القليلة،  األسطر  هذه  تقرأين  كنت  إن 
يوحي  ال  كما  وتمامًا  ايضًا.  أنا  لك،  حسنًا  للحياة.  اإلفتراضي  غير  الحقيقي  بالجانب  يتمتعون 
Netflix )أنت ال تحتاجيني لذلك( وال  عنوان مقالتي، لن تجدي أفضل ١٠ عروض لي لبثها على 
إلّي  بحاجة  )لست   Spotify على  فيها  االشتراك  عليك  يجب  التي  رواًجا  األكثر   التشغيل  قائمة 
لذلك أيًضا(. بل ستجدين قائمة األحداث الثقافية لعام ٢٠٢١، كبسوالت اإللهام المذهلة التي 

تساهم في جعل منطقتنا أكثر خصوصية.
نص جون س.مالوي

حان الوقت للضغط على 
)وجّديًا هذه المرة(زّر التشغيل... 
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INFINITY DES 
LUMIÈRES:  
XXist Century  
Relevancy (Finally)

جّداً،  صغيرة  أنك  وشعرت  لوحة  في  حدقت  أن  لك  سبق  هل 
وبشكل ال يصّدق، أمام اإللهام الكبير وراء ضربة فرشاة المعّلم؟ 
أنا نعم، شعرت بذلك. Infinity des Lumières، سيجعلك تشعرين 
 Atelier des Lumières بذلك بالضبط وأكثر. الدفعة الخامسة من
الباريسي الشهير سيتيح لك المجال للدخول مباشرة على لوحة 
مجرد  من  أكثر  الكلمة.  معنى  بكل  لديك  المفضلين  الفنانين 
وضع  يتم  حيث  للقوة  عرض  إّنه  مبتكرة،  جديدة  بحّلة  متحف 
التكنولوجيا في خدمة المشاعر، للحظة حّقًا فريدة من نوعها. 
في أيامنا هذه، وفي عالم نكافح فيه أحياًنا إليجاد معنى للحياة، إّن 
أحدث معلم ثقافي في دبي وجد لك طريقة للترفيه عن نفسك 
وإللهامك في الوقت نفسه. يا لها من فكرة جميلة!

 .G :عن الرسام الشهير فينسينت فان غوغ - إخراج "Starry night" :من اليسار
 Infinity des ـ سيفتتح معرض E.Spiller © Culturespaces :ـ تصوير Iannuzzi
Lumières في األسابيع المقبلة وسيحمل معه إلى المنطقة "كتالوغ" ودليل  
تغوصين من خالله في هذه التجارب الفنية الغامرة التي جعلت من متحف باريس 
رمًزا فريداً بالنسبة للسكان المحليين وللسياح على حد سواء.

 Dreamed Japan :من األعلى: أحد المعارض الثالثة التي ستفتتح باكراً هذا العام
ـ The Floating World حلم اليابان "العالم العائم" ـ  إخراج: G. Iannuzzi ـ تصوير: 
E.Spiller © Culturespaces

"أحدث معلم ثقايف يف دبي وجد 
طريقة تساعدك يف الرتفيه عن 

نفسك وإلهامك يف الوقت نفسه. 
يا لها من فكرة جميلة!"

)وجّديًا هذه المرة(
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"أسلوبهم يف التعبري عن 
هويتهم مقاربة فريدة من 
نوعها وال ميكن إال للبنانيني 
فقط أن يحسنوا فعل ذلك".

معرض بريوت 
للفنون: المزيد من 
االنفتاح، والمزيد من 
الحوار، والمزيد من 
لبنان

معرض بيروت للفنون هو معرض دولي للفن 
المشاهد  على  التركيز  مع  والمعاصر  الحديث 
المتوسط.  البحر  وحوض  المنطقة  في  الفنية 
العريضة، يكمن أسلوبهم  المنصة  وراء هذه 
من  فريدة  بمقاربة  هويتهم  عن  التعبير  في 
نوعها وال يمكن إّلا للبنانيين فقط أن يحسنوا فعل ذلك. في كل عام، 
ثقافية  أيقونة  في  دورهم  عن  للتعبير  العالميين  الفنانين  دعوة  يتم 
للبالد وإعادة ابتكارها. يبدو األمر بسيًطا من الناحية النظرية، ولكن في 
أيام صعبة وفي عصر نرى فيه األمم، أقل ما يمكن قوله أنها في وضع 
أقل خطورة من لبنان بكثير، تتراجع وتحتمي في قوقعتها وتتبنى المزيد 
يواصل  عام،  بشكل  الحياة  في  كما  السياسة  في  القومية  اآلراء  من 
البلد المتوسطي الصغير اندفاعه إلى األمام من أجل المزيد من االنفتاح 

والحوار. نسمة من الهواء النقي موضع ترحيب كبير.

"سأواصل الضغط على زّر التشغيل اخملّصص لالستمرارية يف احلياة، وكذلك أنت"
لنشهد  فرصة  اآلن  لدينا  الماضية،  الفوضى  شهور  بعد  وجهي. 
المعارض  الخاصة. عندما أستعد لالستمتاع بكل هذه  نهضتنا 
الرائعة، اسمحي لي أن أستشهد بقول "جاي زي": عام ٢٠٢١  الفنية 
قد يكون )ما زال( فيه ٩٩ مشكلة، لكن الثقافة لن تكون واحدة 

منها. وهذا يكفي إلسعادي.

 Liban Le تحية إلى لبنان ـ
 Voyage - ©A tribute to Lebanon

 Unexpected Trove ©
 - The Unseen Works
of Hussein Madi

كل  مشاهدة  في  الماضية  القليلة  األشهر  أمضيت  أن  بعد 
العروض، على كل الشاشات تقريًبا، هذا العام كما تعلمون ربما، 
في  لالستمرارية  المخصص  التشغيل  زّر  على  أضغط  أن  قررت 
نهضة  ومشاهدة  رؤية  على  قادًرا  أكون  أن  أنت.  وكذلك  الحياة 
الصناعة الثقافية في المنطقة، هي فكرة ترسم االبتسامة على 
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إن كنت 
تتساءلني 

كيف ميكن 
أن تبدو الثورة 

الثقافية، 
فما عليك 
إلّا الّتجّول 
يف ممرات 
"أسبوع 

التصميم 
السعودي".

أسبوع التصميم 
السعودي: تغيير 
التصّورات وتشكيل 
الهوية

يبدأ  أن  قبل  ولكن  ذلك.  نعرف  كلنا  تتغّير.  المملكة 
ذلك بعام، قامت امرأتان، بسمة ونورا بوزو سنة ٢٠١٤، 
يناشد  حدث  السعودي".  التصميم  "أسبوع  بتأسيس 
عمل،  وورش  وأحاديث،  لقاءات  بتعدديتها،  الحواس 
ومعرض وسوق للتصميم واألزياء، يستقبل ١٨٠٠٠ زائراً 
إلى الرياض. إّن اإلنجاز الذي تمكنتا من تحقيقه هو خلق 
بطريقة  حًقا  السعودية  الثقافة  فيها  تتألق  مساحة 
السعودي  التصميم  أسبوع   ،SDW وجديدة.  عصرية 
ليس فقط مدهًشا "للمنطقة"، بل إّنه مدهش وحسب! 
إن كنت تتساءلين كيف يمكن أن تبدو الثورة الثقافية، 
التصميم  "أسبوع  ممرات  في  الّتجّول  إّلا  عليك  فما 
السعودي". فسترين كيف يتجّلى التغيير. جيل الشباب 
في البالد ملهم دون شّك وهذا واضح تمامًا.

بسمة ونورا بوزو، 
 SDW مؤسستا
أسبوع التصميم 
السعودي، عام ٢٠١٤

سناء يوسف العبد 
 Saudi © الواحد
Design Week
  

 Photography ASI
Design Studio - عبد 
المجيد الروضان © 
 Saudi Design Week
2018
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تصوير لينا مو 

اإلستدامة               من ذهب
ارتداء البذلة مع البرقع ليس شيًئا مألوفًا نراه كل يوم. يندمج الماضي بالحاضر، ويكشفان 
عن جمالّية تطلعية بسيطة ومثالّية. استناًدا إلى الموضة المستدامة، تتداخل وتتماشى 

العناصر المحّببة اآلتية من عّدة أجيال مختلفة مًعا، بسهولة مذهلة ومهارة في قلب 
الصحراء العربية الرائعة. بدلة جّد، سترة عّم، خوذة أخت ذهبية، عقال صديق...
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اإلستدامة               من ذهب
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حب األسرة والموضة متجّذر في العالمة 
.Sekka 38 "التجارية اإلماراتية "سكة

على اسم احلب
ودانا  وماريا  غالية  اإلماراتيات  األخوات  بدأت 
ابتكار  بهدف   ٢٠١٢ عام  التصميم  جمعة  وعلياء 
وأصدقائهن.  لعائالتهن  مخصصة  كالسيكيات 
 .٢٠١٦ عام  دبي  في  رسمًيا  العالمة  إطالق  تّم 
 Sekka تسمية  اخترَن  الوثيق،  لرباطهن  تكريًما 
التي  "سكة"  العربية  الكلمة  من  المشتّقة   38

الشارع  رقم  مع  جنب  إلى  جنًبا  "الشارع"،  تعني 
الذي  المكان  إلى  يرمز  مّما  فيه،  نشأَن  الذي   ٣٨
 Elle تحّدثت  ذكرياتهّن.  أعز  فيه  يتشاركَن 
العالمة،  استيحاء  حول  جمعة  دانا  إلى   Arabia

للعام  وقراراتهن  الثالث،  شقيقاتها  مع  والعمل 
الجديد...

ابتكار  في  مّنا  برغبة   ٢٠١٢ عام  التصميم  بدأنا 
كالسيكيات مخصصة لعائلتنا وأصدقائنا. خالل 
مًعا  عملنا  جودة  مدى  أدركنا  العملية،  هذه 
بانسجام  المختلفة  شخصياتنا  تندمج  وكيف 
وقد  مًعا  العمل  نحب  نحن  تصميماتنا.  في 
إطالق  فقّررنا  الطلب،  زيادة  مع  ذلك  اختلط 

العالمة التجارية رسمًيا عام ٢٠١٦.
المختلفة  قوانا  تُبرز  أخوات،  أربع  كوننا 

التجارية.  عالمتنا  في  لدينا  ما  أفضل 
على  حريصة  عين  لديها  التي  إحدانا  من 
وتفكر  المغامرة  تحب  وواحدة  األلوان 
وتنصهر  المألوف،  عن  خارجة  بطريقة 
األخيرة  ونظرة  الكالسيكي  الثالثة  بذوق 
مًعا  العناصر  هذه  فتبرز  األنيقة.  ورؤياها 

تصميمات متعددة االستخدامات 
تلّبي احتياجات كل امرأة.

الذي  االهتمام  هو   ،Sekka 38 يمّيز  ما  أكثر 
وللجودة.  والتشطيبات  التفاصيل  لكل  نوليه 
تتحدث  وخالدة،  حديثة  جمالية  على  التركيز  مع 
قطعة  كل  تضّم  حيث  نفسها  عن  تصميماتنا 

بيان  هو  نمط  كل  مّنا.  أخت  كل  في  ما  أفضل 
التفاصيل  مثل  فنية  عناصر  تدخله  ذاته  بحّد 

المرسومة يدوّيا، مما يجعله فريًدا فعاًل.
 Sekka" بدءاً باالسم وصواًل إلى تصميماتنا، إّن
38" هو تكريم ألمنا. اسم Sekka 38 هو قصيدة 

للمنزل الذي نشأنا فيه. بينما االرتباط بالنباتات 
في  للعمل  أّمنا  حب  من  مستوحى  والطبيعة 
من  ذلك  كان  سواء  بالزهور،  شغفها  الحديقة. 
شيء  هو  بالحديقة،  اإلهتمام  أو  الرسم  خالل 

نعتز به ونريد أن نلتقطه من خالل تصميماتنا.
نحن نحب السفر! ولكن، نظًرا ألن السفر ليس 
حًقا  نستمتع  فإننا  األيام،  هذه  مستحّبًا  خياًرا 
المقاهي  زيارة  طريق  عن  مدينتنا  باستكشاف 
العرض  وصاالت  والمحالت  الجديدة  والمطاعم 

الفريدة.
وإيصال  إبراز  هي...  لي  بالنسبة  الموضة 

الشخصية دون حاجة الستخدام الكلمات.
مسار  اعتماد  في  الجديد  للعام  قرارنا  يتمثل 
يساهم في خلق نمط حياة أكثر صحة واستدامة 

والذي نريد أيًضا دمجه في عالمتنا التجارية.

عمالً برؤيا جّديّة إلبتكار كالسيكيات عالية املستوى 
نعتّز بها إىل األبد، أثبتت العالمة نفسها على أنّها 
املفضلة للمالبس املصقولة العابرة للمواسم.

تعمل األخوات جمعة 
األربع )تظهر هنا دانا 
جمعة( معًا عن كثب 
.Sekka 38 إلعادة إحياء
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START WHERE YOU ARE
يعتبر هذا الكتاب بمثابة تذكير 

مثالي لرعاية وإغناء إبداعنا ويقظتنا 
وكوننا مشجعين ألنفسنا: فهو 

هدية ملونة ستساعدك على 
التنقل عبر األفكار وااللتباسات 

المختلفة. هناك العديد من 
التدريبات التي يجب القيام بها، 

لة باقتباسات وأقوال جميلة  مكمَّ
لبعض أفضل الكّتاب والفنانين 

وغيرهم من أصحاب الرؤى، 
ومكتوبة بخّط يدهم.

Meera Lee Patel من Start Where You Are

SPARK JOY
تعرفي على سّر طريقة 
 Marie Kondo’s KonMari
للتخّلص من الفوضى من 
خالل التركيز على ما تريدين 
االحتفاظ به، وليس على ما 
تريدين التخّلص منه! مثالية 
للتي تبحث عن عام جديد 
من الترتيب والتنظيف، عام 
يحملك من غرفة إلى غرفة!
Marie Kondo من Spark Joy

 GREAT ESCAPES YOGA:
THE RETREAT BOOK
هل تبحثين عن الروح في عالم 
Covid-19؟ غوصي في قائمة 
Taschen المنسقة والمليئة 
بالخلوات التصالحية، من "بارمارث 
نيكيتان أشرم" في "ريشيكيش"، 
بلد منشأ اليوغا، إلى "سانتاني"، وهي 
مزرعة شاي سابقة مساحتها ٤٨ 
فداًنا في سريالنكا. زيارة موجبة لكل 
.Zen "من يبحث عن أجواء "زن

 Great Escapes Yoga: The Retreat Book

Angelika Taschen من

كتب
عام جديد، بدايات جديدة! لكل 

مخططاتك المستقبلية، ولبداية 
أكثر إشراًقا، ها هي أربع قراءات لبدء 

عام ٢٠٢١ من القدم اليمنى.

THE ASHRAM 
COOKBOOK
هل تفّكرين في الّسير في النظام 
 Hollywood’s النباتي عام ٢٠٢١؟ أطلق
 ،Favorite Detox Resort, the Ashram
هذا الكتاب لتبدأي به. من أطباق 
اإلفطار إلى السلطات الطازجة 
وأطباق الخضار الشهية، يحتوي 
هذا المجلد على أكثر من ١٠٠ وصفة 
صحية مستمّدة من خلوات العافية 
األصلية، وعلى شهادة من عارضة 
األزياء الشهيرة المحّبة ألشرم منذ 
زمن طويل، سيندي كروفورد!
Assouline من The Ashram Cookbook
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لالستماع
  Talking Out Loud with Danae

الصحفية  مع  حلقات   ٧ من  المكّون  البودكاست  هذا  بدأ 
لنشر  ووسيلة  كمساحة   Danae Mercer دبي  في  المقيمة 
بأنفسهن  الشعور  على  النساء  ومساعدة  الجسم  إيجابية 
واقعية  وقصص  خبراء  ورؤيا  رائع  بمشوار  ويعدك  ما.  حّد  إلى 
الجسم  وإيجابية  العقلية  بالصحة  يهتم  من  كل  على  مؤّثرة. 

أن يستمع إليه.

موسيقى تجلب اإلحساس بالدفء في ليلة شتاء باردة، بودكاست ينشر اإليجابية، 
نساء إقليميات وملهمات… إليك الئحة مختاراتنا الفنّية لبداية عام ممّيزة.

نص سواتي جاين

موسيقى 
   Taylor Swift لـ Evermore

األلبوم التاسع المفاجئ للمغنية األمريكية 
بالدفء  اإلحساس  يجلب  سويفت  تايلور 
ليلة  في  النار  بجوار  الحميمة  وباألجواء 
شتاء باردة. وإذا كان Folklore هو األخ األكبر 
والرومانسية  باالستبطان  يتسم  الذي 
الشقيق  هو   Evermore فإن  ما،  حّد  إلى 
يرتكب  يزال  ال  الذي  والمرعب  المشاغب 
 No" األخطاء ويتعلم. يشمل األلبوم أغنية
حبكة  على  تحتوي  التي   "Body ،No Crime
القتل  جرائم  ألغاز  معظم  من  إثارة  أكثر 
على Netflix، بينما تكشف األغنية الرئيسية 
"إيفرمور" عن فترات الصعود والهبوط أثناء 
على  اضغطي  ـ  توصيتنا  االكتئاب.  مكافحة 
على  طويلة  نزهة  في  واذهبي  التشغيل  زّر 

ضفاف بحيرة.

الفّن بكل 
أشكاله 
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للمشاهدة
Wonder Woman 1984

DC Universe مؤخًرا، كان  إلى حّد ما، ولكن من بين جميع أفالم  فيلم مثير للجدل 
Wonder Woman هو المفّضل على اإلطالق ـ وقد يعود ذلك إلى أّن Gal Gadot هي 
الجزء  في   !Patty Jenkins هي  أخرى،  رائعة  امرأة  أخرجته  الفيلم  أّن  إلى  أو  رائعة  ممثلة 
الجديد، نتابع "ديانا برنس" وهي تتعلم كيف تعيش جنًبا إلى جنب مع البشر ألول مرة، 
من  باين"(  "كريس  دوره  يلعب  )الذي  تريفور"  "ستيف  نجا  كيف  معرفة  نحاول  بينما 

!Wonder Womanانفجار الطائرة في آخر فيلم لـ

للمشاهدة
Audrey: More Than an Icon

حتى  ـ  حقيقية  وأيقونة  للكثيرين  ملهمة 
الجديد  الوثائقي  الفيلم  يومنا هذا، يرفع هذا 
امرأة  هيبورن،  أودري  حياة  عن  الحجاب 
لتمكين  الحديثة  العليا  المثل  تجاوزت 
المرأة والتي كانت حياتها مليئة بالتحديات 
في  تصويره  تّم  المتوقعة.  غير  واألحزان 
أولئك  قبل  من  المقابالت  من  سلسلة 
الذين كانوا يعرفونها جيداً ويعرفون أفضل 
ما لديها، بما في ذلك أشرطة أودري نفسها، 
ولحياة  للفيلم  حميمة  صورة  يرسم  وهو 

أيقونة الموضة، داخل وخارج دائرة الضوء.

الدكتورة سمية النصر
d@dr.sumayah369

أول مدّربة على التوعية والحياة في المملكة 
لعربية السعودية باإلضافة إلى كونها 

سفيرة السالم. تتطرق الدكتورة سمية 
إلى كل جانب من جوانب الحياة من خالل 
سلسلة فيديوهات منتظمة تهدف إلى 
مساعدة جمهورها العربي الضخم على 

التعامل مع قضايا الحياة اليومية.

كارن مطر
i@karenmattar

تنّظم معلمة اليوغا ومدربة 
الرياضة المعتمدة، كارن مطر، 

جلسات لمدة ٤ أسابيع لمساعدة 
األشخاص في استعادة لياقتهم 

من خالل روتين تمرين مفّصل!

للمتابعة

رويدا حكيم
@rowaidahakimarts

مبدعة ومبتكرة أعمال فنية مذهلة، غوصي 
في تخيالت هذه الفنانة البصرية التي تتخذ 

من دبي مقراً لها والتي تعانق الفردية وتحتفل 
باأللوان، من خالل لمستها الشبيهة بلمسة 

Midas )وهو الملك األسطوري الذي كان 

يحّول كل ما يلمسه إلى ذهب!(.

نساء إقليميات وملهمات يمكنك متابعتهّن 
على إنستغرام اآلن...
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في عام تّم تحديده من خالل الحاجة إلى "التباعد"، 
هادف  تعاون  أجل  من  مًعا"  "العمل  فكرة  فإّن 
الروح،  بهذه  مضى.  وقٍت  أي  من  أكثر  تعني 
الشهيرة  اإلماراتية  المصممة  جهود  تضافرت 
اللبنانية  األعمال  ورائدة  الشرقي  مدية  الشيخة 
مجموعة  في  للتعاون  وازن  كارن  الشهيرة 
الشرقي لربيع وصيف ٢٠٢١. تعاونت السيدتان على 
مجموعة مذهلة من ٢٨ قطعة، متأّثرة بكل من 
جمالياتهما، استخراج الصور الظلية المفضلة من 
برؤيا  ابتكارها  وإعادة  التجارية،  العالمة  أرشيفات 
جديدة لما أصبحت تعنيه الموضة في الموسم 
ففي  العالم.  في  تحدًيا  األعوام  أكثر  أحد  يلي  الذي 
 Madiyah Al Sharqi x  حين قد تكون مجموعة 
في  جديد  شيء  ال  أّن  إال  جديدة،   Karen Wazen
تعاون وتزاوج هاتين القّوتين في الموضة. أصدقاء 
في  تشتركان  ووازن  الشرقي  طويل،  زمن  منذ 
تاريخ قوي ورابط حقيقي. كانت كارن وازن "مصدر 
إلهام الدار''، وقد شوهدت عدة مرات في إطالالت 
رئيسية من عالمة Madiyah Al Sharqi التجارية، 
فنمت  الشرقي،  لعمل  داعمة  كانت  ولطالما 
العالمة التجارية وتطّورت من محببة إقليمياّ إلى 
الخاص  موقعها  لها  عالمي،  مستوى  على  العبة 
عالمي.  باعتراف  وتحظى  اإللكترونية  للتجارة 
للنظارات،  الخاص  خّطها  وازن  أطلقت  عندما 
المصممتان  عرضت   ،Karen Wazen Eyewear
صالة  نفس  في  جنب،  إلى  جنًبا  مجموعاتهما 
أنحاء  جميع  من  للمشترين  باريس،  في  العرض 
العالم. اآلن، ما بدأ كصداقة تّم نقله إلى المستوى 
التالي من خالل تعاون األزياء الذي هو "األول" لرواد 
بالنسبة  دولًيا.  بهم  المعترف  العرب  األعمال 
للشرقي، هذه أول شراكة من نوعها مع شخص 
مرة  أول  فهي  لوازن،  وبالنسبة  مؤّثر-متعاون، 
عالمة  مع  الشراكة  من  النمط  هذا  في  تعمل 
تجارية. فيما هما على استعداد لمشاركة العالم 
مجموعتهما، تجلس االثنتان لمناقشة األسلوب 
في  نفسهما  مع  صادقتين  والبقاء  والمضمون 

عالم الموضة السريع الوتيرة.

كارن: كنت أفّكر في المرة األولى التي التقينا فيها، 
هل تذكرين متى كان ذلك؟

مدية: نعم! أعتقد منذ ما يقارب األربع سنوات. لقد 
تغّير الكثير منذ ذلك الحين!

كان  الوقت،  ذلك  في  منا،  أًيا  أّن  أعتقد  ال  كارن: 
بإمكانها أن تتوقع أّننا سنتعاون في مشروع كهذا، 
أو أّن العالم سيكون في المكان الذي هو فيه اآلن. 

كان عام ٢٠٢٠ عاًما غريًبا وصعًبا على الجميع.
القلق  الوضع  أّن هذا  تعتقدين  أال  بالتأكيد.  مدية: 
المريب، قد أوضح لنا األشياء وأبرز األكثر أهمية؟ 

الشيخة مدية الشرقي 
وكارن وازن "يف حديث"

الحقيقي  سروري  دواعي  من  كان  لي،  بالنسبة 
قادرة  أكون  وأن  المجموعة  هذه  على  العمل 
على التعاون مع سيدة هي صديقة حقيقية، أحب 
لعالمتي  داعمة  كانت  لطالما  والتي  أسلوبها، 
التجارية على مدار العديد من المواسم. أحّب أننا 

ابتكرنا شيًئا يبدو وكأّنه انعكاس حقيقي لكلينا.
من  ارتديتها  إطاللة  أول  أن  أعتقد  نعم،  كارن: 
قطعنا  لقد  لذلك   .٢٠١٦ عام  كانت  مجموعتك 
أن  أعتقد  معك،  أتفق  وأنا  مًعا!  طويلة  مسافة 
أحد أجمل جوانب هذا المشروع هو أّنه جاء من 
التعاون  للغاية. لطالما كان  شخص قريب مّني 
للثياب  بالنسبة  وخاصة  تجارية،  عالمة  مع 
الجاهزة لالرتداء، فكرة تهمني وكنت أرغب في 
متابعتها وتحقيقها، لكن احتمالية العمل على 
معجبة  وكوني  بالذات  أنت  معك  المشروع  هذا 
هذا  كل  طويل،  زمن  منذ  التجارية  بعالمتك 
جعلني أشعر بالتمّيز. بالنسبة لك، بماذا شعرت 
هذا  إلى  االنضمام  فيها  قررت  التي  اللحظة  في 

التعاون؟
من  غريبة  لحظة  في  نحن  قلت،  كما  مدية: 
الزمن وشعرت أنه من المهم حًقا أن نصنع شيًئا 
ما لربيع وصيف ٢٠٢١ يعكس الزمن الذي نحن فيه: 
شخصي، يمكن القيام به، أصيل، وقطعاً تجلب 
شيء  هناك  يرتديها.  لمن  بالبهجة  شعوًرا  حقا 
الناس  يجعل  أن  يمكن  الصعبة  الفترات  حول 
أعطاني  وقد  طبيعي،  بشكل  بالحنين  يشعرون 
التي  بالطريقة  العمل  فكرة  المشترك  تاريخنا 
على  والعثور  مًعا،  األرشيف  إلى  والعودة  فعلناها، 
إعادة  كيفية  في  والنظر  لديك،  المفضلة  القطع 

تفسيرها وابتكارها اليوم.
كارن: كان االطالع على األرشيف مذهاًل وخاصة 
التصاميم  تطّورت  كيف  لرؤية  فرصة  كان  ألنه 
على مّر السنين. لطالما كانت لتصاميمك هوية 
االقتراب مني من  الناس  ـ لقد طلبت من  قوية 
قبل ويمكنني تلقائًيا تحديد العالمة التجارية التي 
أرتديها عندما تكون قطعة من تصميمك! يجب 
أن أقول، ما أحببته حًقا هو عملية اختيار القماش. 
اللعب بنماذج وأنواع القماش واإلبداع واختبار كل 
شيء لخلق الحالة المزاجية والتوازن المناسبين. 

جزًءا  كانت  األقمشة  أن  أعتقد  نعم،  مدية: 
في  أسلوبك  منظور  تقديم  من  أساسًيا 
كان  لك،  بالنسبة  أنه  أعرف  كنت  المجموعة. 
من المهم جًدا أن تكون هذه المجموعة عملية 
حًقا وقابلة للتكّيف، ليس فقط مالبس النهار أو 
ينتقل  أن  يمكن  شيء  ولكن  السهرة،  مالبس 
بسالسة بين االثنين. بدت لك عملية التصميم 
أن هذا  تعتقدين  تماًما، فهل  بأكملها طبيعية 
كنت  الذي  العمل  نتيجة  كان  بالراحة  الشعور 

تقومين به في خط النظارات الشمسية الخاص 
بك؟

ألّنه  دوًرا،  يلعب  أن  يجب  هذا  أن  أعتقد  كارن: 
جزًءا  فإن   ،Karen Wazen Eyewear لـ  بالنسبة 
الظلية  الصور  تعديل  هو  به  أقوم  مما  كبيًرا 
بأسلوب  تشعرين  بحيث  باستمرار،  وتحسينها 
هذا  لذلك  أرتديه،  أن  أحب  وشيء  للغاية  أصيل 
جمالّيتي  بتعريف  جًدا  قوًيا  إحساًسا  أعطاني  ما 
مجال  في  عملت  ذلك،  على  عالوة  الخاصة. 
من  الصناعة  في  االنخراط  منظور  من  الموضة 
خالل العديد من العالمات التجارية المختلفة، وأنا 

متأكدة من أّن هذا لعب دوًرا أيضاً.
مدية: من الملهم أّنك أنشأت مثل هذه المنصة 
الناجحة خالل أربع سنوات وأن العالمات التجارية 
في  ترغبين  جعلك  الذي  ما  يومًيا.  معك  تتعاون 

متابعة تعاون بهذا الحجم؟
لطالما  جداً!  طبيعياً  كان  هذا  أن  أعتقد  كارن: 
لي  أتيحت  إذا  أّنه  وفكرت  بمجموعاتك  أعجبت 
الفرصة للقيام بتعاون مثل هذا، سأفعل بالتأكيد. 
النساء  تدعم  أن  حًقا  المهم  من  أنه  أعتقد 
أن  أحب  وأنا  األخريات،  العربيات  النساء  العربيات 

هذه المجموعة تعكس كال رؤيتينا.
يجعل  ما  هو  المشترك  المنظور  هذا  مدية: 
أن  أحب  لي.  بالنسبة  حًقا  قوية  المجموعة  هذه 
جوهر  طياتها  في  تحمل  النهائية  القطع  تكون 
للعالمات  ظلية  صور  مع   ،Madiyah Al Sharqi
التجارية يحبها عمالؤنا، ولكن تّم تفسيرها أيًضا 
بصدق من خالل عدستك. أسعار القطع معقولة 
حًقا على سبيل المثالـ  أعلم أّن كون المجموعة 
جميلة وسهلة المنال للجميع أمر بالغ األهمية 

بالنسبة لك.
كارن: نعم، كانت هذه أولوية رئيسية بالنسبة 
في  منالها  يسهل  التي  القطعة  أن  أعتقد  لي. 
المجموعة يبدأ سعرها بحوالي ٩٠ دوالًرا أمريكًيا، 

وهذا يعني أّنها في متناول الكثير من األشخاص.
مدية: أحب ذلك، ألنه في حين أن العالمة التجارية 
لديها بالفعل قاعدة جماهيرية قوية حًقا، أعتقد 
التعاون، سنكون قادرتين على  أنه من خالل هذا 
بالكامل  جديد  جمهور  مع  والتفاعل  الوصول 
سيكون قادًرا بدوره على اكتشاف ما نقوم به. هل 
لديك مظهر مفّضل من المجموعة تعتقدين أنه 

سيحظى بشعبية كبيرة؟
لكن  واحد...  مظهر  تحديد  الصعب  من  كارن: 
ارتداء فساتين  أين سأتمكن من  بالفعل  أتخّيل 
 asymmetric الطول  المتماثلة  غير   Midi "ميدي" 
طوياًل.  تعيش  قطعة  إّنها  الموسم،  هذا  خالل 
حياة  لها  يكون  أن  يمكن  التي  الموضة  أحّب 
أّن  حًقا  وأعتقد  موسم  بعد  موسم  متجّددة 
معظم القطع، إن لم تكن المجموعة بأكملها، 

لديها القدرة على ذلك.

 Madiyah Al Sharqi x ستتوفر مجموعة
 Ounass.com على Karen Wazen

 Bloomingdale's و   Bloomingdale's Dubai و 
 Farfetch.com و Rubaiyat Jeddah و Kuwait

و madiyahalsharqi.com اعتباًرا من يناير.
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تنسيق جيف عون Prod Antzoulis تصوير

 Madiyah Al ،فستان
Sharqi x Karen Wazen

 ٤٥ ellearabia.com
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صفحة اليسار
قميص،

 Madiyah Al Sharqi
x Karen Wazen

صفحة اليمين
فستان،

 Madiyah Al Sharqi
x Karen Wazen
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" أتخّيل بالفعل أين سأمتكن من ارتداء فساتني "ميدي" غري 
املتماثلة الطول خالل هذا املوسم، إنّها قطعة تعيش طويالً. 

أحّب املوضة التي لديها حياة متجّددة موسم بعد موسم وأعتقد 
حًقا أّن معظم القطع، إن مل تكن اجملموعة بأكملها، لديها 

القدرة على ذلك".
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 Madiyah Al ،فستان
Sharqi x Karen Wazen
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صفحة اليمين
 Madiyah Al Sharqi ،فستان
x Karen Wazen
صفحة اليسار
بنطلون، قميص وبراسيير، 
 Madiyah Al Sharqi
x Karen Wazen
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 Madiyah Al ،فستان
Sharqi x Karen Wazen

في جميع اإلطالالت:
النّظارات الشمسية من 
Karen Wazen Eyewear
األحذية من
Andrea Wazen
Aurate المجوهرات من
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نص أوديليا ماثيوز                   كوالج ت. براسادان

ELLE Arabia تتحدث إلى خمس نساء يقدن ثورة داخلية لمواجهة الوضع 
الطبيعي الجديد بالقوة واليقظة والنعمة. في هذا الظهور الخاص، 
سمحَن لنا بالتعرف على كيفية قيامهن بإحداث هذه الثورة من خالل 
الممارسات البسيطة وبتجارب جديدة لنشهد قوة التوافق مع الكون 

والذات، كل ذلك من خالل الطقوس المبتكرة والعالجات واألزياء 
والجمال، لمنظور جديد للعصر الجديد.

العقل
 واجلسم
 والروح
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الجسدية  األعمال  تعتبر  خفّية. 
ضرورية هذه األيام، خاصة مع تجربة 
التباعد التي احتجنا إلى اختبارها، فإن 
لمسة إنسان احترافي في بيئة آمنة 

ال تقدر بثمن.
إجابات:  على  العثور  في 
في  وتنفسي  قلبك،  في  غوصي 
سبب  عن  قلبك  اسألي  قلبك. 
تبحثين عنه.  الذي  وجودك هنا وما 
نفسك،  داخل  اإلجابات  كل  لديك 
للعقل  تسمحين  عندما  لذلك 
إلى  االستماع  من  تأكدي  بالهدوء، 
على  للحصول  بداخله  الصمت 

إرشادات.
ما  غالًبا  الواعية:  الحياة  في 
المكونات األكثر فاعلية هي  تكون 
تلك التي يتم تجاهلها. الهواء الذي 
تشربينها.  التي  والماء  تتنفسينه 
في  الهواء  بتغلغل  اسمحي 
مساحاتك الداخلية، واقِضي وقًتا في 
الشاطئ  من  كنت؛  أينما  الطبيعة 
إلى الصحراء، ومن الجبال إلى الغابة. 
بالماء  بوعي  االتصال  الضروري  من 
التي تشربينها، ومباركتها، والتعرف 

على بنيتها.

 The Seva Experience مؤسسة 
 and Life’nOne Wellbeing Center

 Eda المتحدة،  العربية  اإلمارات  في 
روحية  أعمال  رائدة  هي   Gungor

والجسد  للعقل  شاملة  ثورة  تقود 
والتأمل  الطعام  خالل  من  والروح 
بكل  مؤمنة  والعافية.  واليوغا 
تشجع  فهي  الطبيعية،  األشياء 
ذواتهم  مع  التواصل  على  الناس 
على  للعثور  والطبيعة  الداخلية 
هدفهم والتواصل مع أعلى مستوى 
المصممة  الواعية  الحياة  من 
على النهائية  للتجربة   خصيًصا 

sevaexperience.com

ما  غالًبا  والحدس:  النّية  في 
يتم التغاضي عن النية ومن المهم 
أن  يمكن  الداخلية.  الذات  توضيح 
تكون اللغة محدودة، وغالًبا ما يضيع 
الحكمة  من  الترجمة  في  الجوهر 
النية،  نحدد  عندما  لذلك  القديمة، 
ودليلنا  حدسنا  من  نستفيد  فإننا 

الداخلي.
على  الشاكرا  استقامة  في 
الشاكرا  جعل  يمكن  واحد:  خط 
الحركات،  خالل  من  واحد  خط  على 

معّين،  لون  "شاكرا"  لكل  والسكون.  والتنّفس، 
التركيز على "شاكرا" معينة  لذلك يمكن للمرء 
ضوئية  أطياف  إدخال  طريق  عن  طاقة  مراكز  أو 
اليومّية عن وعي سواء في ما  الحياة  معينة في 
الذي  المكان  في  الضوء  طريق  عن  أو  ترتدينه، 
تتواجدين فيه، أو لون الطعام الذي تتناولينه )على 

سبيل المثال األحمر لتفعيل "شاكرا" الجذر(.
الهالة  تطهير  يمكن  الهالة:  تنظيف  في  
البّلور  أنواع   وبعض  األصوات  بعض  باستخدام 
حرق  )ممارسة  "التبخير"  أو  السيلينيت  مثل 
األعشاب المجففة كجزء من الممارسة الروحية 
بالمريمية  الثقافية(  المراسم  أو  الطقوس  أو 
حرق  أن  واالعتقاد  األخرى.  العناصر  أو  واألعشاب 
والروائح  الدخان  يطلق  األعشاب  هذه  مثل 
والجسد  والفضاء  الهواء  تطهر  التي  واالهتزازات 
في  اختالالت  أنه  على  تفسيره  يمكن  مما 

استقامة الخط.
وقت  في  نحن  الذات:  طاقة  تنشيط  في 
هذا  خلق  وقد  البشرية،  تاريخ  في  مسبوق  غير 
العام حركات لم يكن الكثير منا مستعدين لها. 
مع  السير  نتعلم  وعندما  الحياة،  تساوي  الحركة 
التيار نصبح في نوع من البركة حتى عندما تكون 

أهم النصائح للعيش الشامل
 Enagic's Kangen Water نحن نوفر Seva Café ١( في

وهي أكثر من مجرد مياه قلوية.
٢( الغذاء الحكيم، من مصادر محلية هو بداية رائعة 

للحياة الصحية والوعي واألكل الغريب غير المحّلي ليس 
دائًما الحّل.

٣( بعض األطعمة الفائقة التي نستخدمها بانتظام 
في المنزل عبارة عن مزيج من صبغات الفطر الطبية 

 ،Reishiو Chagaو Lion’s mane مثل صبغات
 Adaptogenics باإلضافة إلى أعشاب

.Shilagit وطاقة وقوة Ashwagandha مثل

EDA GUNGOR
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تقرير

أفضل ثالثة منقذين للجلد 
بالنسبة للدكتور زماني

١( مجموعة MZ Skin Ultimate Firming: هذه 
المجموعة القوية عبارة عن ٤ خطوات للوجه 

يمكن استخدامها بكل راحة في منزلك. تحتوي 
على قناع معالجة الوجه بفيتامين MZ Skin، الغني 

بالفيتامينات A وE وF التي ترطب البشرة بعمق 
وتعزز الكوالجين للحصول على بشرة مشدودة. 
هذا القناع يجّدد البشرة الباهتة للمساعدة في 

تحقيق توهج شبابي.
٢( MZ Skin Brighten & Perfect: يحتوي على ١٠٪ من 

فيتامين C المقرون بحمض Azelaic، جنًبا إلى 
 MZ Skin Hydrate جنب مع مرطب ومغذي مثل

Nourish &، وهو مثالي لتجديد شباب البشرة 
ويعطي انطباعًا بتوهج وإضاءة آتية من الداخل.

٣( MZ Skin Hydrate & Nourish: جنًبا إلى جنب 
مع MZ Tint & Protect مع حمض الهيالورونيك 
وSPF يرطب الجلد مع حمايته من أضرار أشعة 

 Hydrate & Nourish ،الشمس. على وجه التحديد
هو مرطب نهاري يتميز بمزيج رائد من الريتينول 

المغلف )غير المهيج( وSPF 30 لتنقية البشرة 
وحمايتها في نفس الوقت.

جراحة عيون وطبيبة تجميل، الدكتورة زماني هي 
خبيرة أولى في مكافحة الشيخوخة، وموضع ثقة 
 Gwynethو  Elle Macpherson أمثال  الكثيرات 
 Selma Blairو  Arizona Museو  Paltrow

سبيل  على   ،Princess Charlene of Monacoو
لتقديمها  بنفسها  تفخر  إنها  الحصر.  ال  المثال 
المضادة  العالجات  مع  الطبيعية  النتائج  أفضل 
التي  بالبشرة  العناية  ومجموعة  للشيخوخة 
تحمل اسمها والحائزة على جوائز عدة والمتوفرة 

mzskin.com على موقع
تحتاج بشرتنا إلى مكونات لدعم نضارتها والحفاظ 
عليها، ولمقاومة عالمات الضرر البيئي، وتجديدها. 
أفضل طريقة لترطيب البشرة وتوحيدها وشدها 
في العام الجديد هي استعمال العالجات المنزلية، 
تعريض  هو  النساء  معظم  ترتكبه  خطأ  وأكبر 
حماية  دون  مفرط  بشكل  للشمس  البشرة 

الضوئية.  الشيخوخة  إلى  يؤدي  مما  مستمرة، 
في  البنفسجية  فوق  الشمس  أشعة  تتسبب 
يعد  التجاعيد.  واكتساب  لمرونته  الجلد  فقدان 
االستخدام اليومي لعامل الحماية من الشمس 
)SPF( )حتى عندما يكون الجّو غائًما( أهم خطوة 

في روتين العناية بالبشرة لمكافحة الشيخوخة.
فيتامين  عام،  لمدة  صحي  توهج  على  للحصول 
سي هو أحد مضادات األكسدة التي يجب دمجها 
حمض  بالبشرة.  العناية  روتين  معظم  في 
العناية  في  آخر  أساسي  عنصر  هو  الهيالورونيك 
بالبشرة للمساعدة في استعادة رطوبة البشرة 
والحفاظ عليها ونفخها فوًرا، وأخيراً، من المهم 
من  حماية  عامل  على  يحتوي  كريم  استخدام 
العناية  منتجات  واستخدام  يومًيا  الشمس 
األكسدة  مضادات  على  تحتوي  التي  بالبشرة 
من  التخلص  وتحفيز  التأكسدي  اإلجهاد  لتقليل 

د. مرمي زماين
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من  واقًيا  درًعا  يخلق  مما  الخلوية،  السموم 
التوهج لمدة  السر وراء  اليومي.  اإلجهاد والتلوث 
عام هو عدم نسيان عامل الحماية من الشمس 

.SPF

الحياة الصحية  إّن عادات نمط  إلى ذلك،  باإلضافة 
ال تفيد الصحة العامة فحسب، بل لها أيًضا تأثيراً 
الجلد  حماية  الجلد.  شيخوخة  منع  على  إيجابيًا 
استهالك  وتجنب  الشمس  من  حماية  بعامل 
من  للوقاية  الذهبية  المعايير  هي  النيكوتين 
شيخوخة الجلد. نظًرا ألن خاليا الجلد تتجدد أثناء 
 ٨ إلى   ٧ بين  ما  على  الحصول  عدم  فإن  النوم، 
من  يقلل  أن  يمكن  ليلة  كل  النوم  من  ساعات 
معدل العمليات المهمة التي تحصل أثناء النوم، 

مثل تخليق الكوالجين".



تتبع مدربة اليوغا في دبي nerryfit @ نهًجا شاماًل لليوغا، 
أي  في  الرياضة  هذه  ممارسة  من  الناس  يمّكن  مما 
العزيمة  ألصحاب  اليوغا  مؤخًرا  بدأت  مكان.  أو  وقت 
وتعتقد أن اليوغا ممارسة قديمة شافية تساعد الناس 
على استعادة حياتهم وشفاء أنفسهم عقلًيا وجسدًيا 

ونفسًيا.

الداخلي. إذا تمكنا من القيام بذلك أثناء أزمة شخصية، 
فسوف يقلل ذلك من معاناتنا. هذا الفعل من اللطف 
لحكمة  مقدسة  مساحة  أيًضا  سيخلق  العميق  الذاتي 

اليوغا لتزدهر في قلوبنا.
أثبت التقدم األخير في مجال البحث أن اليوغا تساعد 
في األداء الفسيولوجي والنفسي. على سبيل المثال، 

فائدة الصحة العقلية لممارسة اليوغا هي أنها تنقل 
الطالب من الجهاز العصبي الوّدي Sympathic إلى الجهاز 

العصبي السمبتاوي Parasympathetic، أو من أوضاع 
القتال/الطيران Fight-or-Flight  إلى الراحة /الهضم 

."Rest-and-Digest

 Surya اليوغا ألي عمر في أقل من ٣٠ دقيقة: أوصي بـ
Namaskar A أو Sun Salutation A. وهي عبارة عن 

سلسلة من األوضاع التي تتدفق بسالسة من واحدة 
إلى أخرى والتي تعمل على تدفئة الجسم بالكامل 

وتقويته وتوافقه. إنها في األساس أفضل سلسلة 
تمدد وتقوية محصورة في مجموعة ضيقة جًدا من 

الحركات التي تزيد من الطاقة الحيوية للبرانا  Prana في 
جسمك، وتساعد على إزالة تجّمد الطاقة.

إنها  الخاصة.  بتجربتك  لالحتفال  دعوة  هي  "اليوغا 
والتمكين  والتهدئة  والتقوية  للشفاء  ممارسة 
الشباب  ذلك  في  بما  الجميع،  إلفادة  تكييفها  يمكن 
المصابين  السن  كبار  إلى  وصوالً  جسدًيا  والقادرون 
يالزمون  الذين  األشخاص  وحتى  المفاصل،  بالتهابات 
ممارسة  إّن  الفراش.  طريحي  أو  المتحركة  الكراسي 
اليوغا كأسلوب حياة يمكن أن يكون مفيًدا لألفراد ذوي 
األوضاع  خالل  من  المزمنة  الصحية  الحاالت  أو  اإلعاقة 
الجسدية والتنفس. يمكن تعديل كل وضع أو تكييفه 

لتلبية احتياجات كل شخص.
التركيز النهائي لليوغا ألصحاب العزيمة والهمم هو أن 
يحاول الفرد تمديد جسمه إلى أقصى حّد بحسب قدرته، 
مع مراعاة القيود الجسدية الخاصة به. الغرض من اليوغا 
هو أن يتمتع كل فرد بصحة جيدة جسدًيا وعقلًيا، وأن 
يكون قادًرا على الوصول إلى أعلى إمكاناته كشخص. من 
خالل اليوغا، نزرع الوعي الداخلي، فهو يعلمنا أن ننظر إلى 
األزمات الشخصية كعملية طبيعية، لنتخّلى عن حاجتنا 
للتحكم بالحياة وتحويل انتباهنا إلى داخلنا ونثق بدليلنا 

فوائد "تحية 
الشمس" 

Sun Salutation أو
- تخّفف التوتر من الجسم 

والعقل.
- تحّسن الدورة الدموية.

- تنّظم التنّفس وتساعد على 
إزالة السموم.

- تسّرع عملية األيض 
metabolism الغذائي.

- تزيد من دفاعات المناعة.
- تنّشط الجهاز العصبي 

المركزي.

 Savoir Flair سة  مؤسِّ طحيني،  نور   قامت 
الشركات  عالم  باجتياز   ،The Goodness Podcast و 
وغامرت في مجال الشفاء والعافية والرفاهية من خالل 
سلسلة بودكاست تحتفل بالقصص الملهمة لنساء 
يعشن في الشرق األوسط. من خالل تسليط الضوء على 
حكايات التغّلب على المأساة، وقصص المرونة، وقصص 
على  الرئيسي  التركيز  ينصب  الحياة،  قيد  على  البقاء 
ومن  للمستمعين.  حية  وتجربة  قّيمة  نصائح  تقديم 
العاطفية والجسدية  خالل معالجة موضوعات الصحة 
كسر  هو  الهدف  شاملة،  بطريقة  والعقلية  والروحية 
في  المرأة  بصحة  المحيطة  المحظورات  من  العديد 
goodness.me/ على  عليها  العثور  ويمكن  المنطقة 

podcast

ندوبك  إظهار  إن  فخر:  بكل  الندوب  إظهار  في 
"تمّلك"  من  تمكنا  إذا  يبدو.  مما  بكثير  أصعب  بفخر 
عليه  نحن  ما  كوننا  سبب  من  جزء  أنها  وتقّبل  ندوبنا 
تسمح  أن  يمكن  جميلة  خطوة  بالفعل  فهذه  اليوم، 
الشفقة  وممارسة  معها  والتعايش  بمعالجتها  لنا 

والرحمة.

NERRY TOLEDO 

نور طحينة
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سة L’Couture Collections، التي  تفتخر مؤسِّ
 Lydnsay المولد  واالسكتلندية  دبي  مقّرها 
التجارية  عالمتها  وبنت  بدأت  بأنها   ،Doran

أعمالها  وباقي  الرياضية  للمالبس  الفاخرة 
في  هائل  نجاح  مع  بنفسها.  كلها  التجارية 
نمت  عام،  من  أقل  في  العالم  أنحاء  جميع 
يعمل  كامل  فريق  مع  التجارية  العالمة 
جذابة  مجموعات  إلنشاء  الكواليس  خلف 
تصميم  تم  جديدة.  وبرنتات  بألوان  تتميز 
على  القوي  التركيز  مع  داخلًيا  مجموعة  كل 
جميعًا  للنساء  واألناقة،  والجودة  الوظيفة 
من كل األشكال واألحجام، وهي متوفرة على 

  Lcouture.com

"المالءمة والتناسق، في األسلوب والقماش 
إلطاللة  للغاية  ضروريان  المناسبين، 
البدنية.  اللياقة  مالبس  ارتداء  عند  جذابة 

يمكن لعنصر واحد مثل القماش أن يغير مظهر الجزء السفلي من جسمك بالكامل. أنا حًقا 
متخصصة في القماش وأتأكد من تثبيته على الجلد بدالً من تسطيح شكلك كثيًرا. ومع ذلك، 
يجب أن يكون حزام الخصر مشدوداً دائًما ليمنحك شكل الساعة الرملية. وكعنصر أساسي 
من األناقة، سأفكر في ما تحتاجه كل فتاة ـ سروال ضيق أسود مع حمالة صدر مطابقة له. هذا 
هو نمط مالبسي الشخصية المفضلة إال إذا كنت أرغب في ارتداء شيء مشرق وصيفي، وهو أمر 
ال يحدث كل يوم! فيما يتعلق باألناقة لتحمل صيحات األلبسة الرياضية، أود أن أقول أّنه يمكن 
ارتداء أي شيء مع قطع مثل "التيشيرتات" المكشوفة على الكتف و"الهوديز" و"السوتشيرت" 

لخلق مظهر يمكنك ارتداؤه على أعلى الجسم أو في أسفله، قبل وبعد التمارين الرياضية".

أهم النصائح ألسلوب
Workout-to-Hangout

١( تعتبر مالءمة وتنسيق القماش مع قطعة المالبس 
أمًرا بالغ األهمية، بغض النظر عن الحجم أو الشكل 

الذي أنت عليه. نصيحتي هي نفسها ألي شخص: بغض 
النظرعن مقاسك، ارتدي ما يناسبك، مما يجعلك 

تشعرين براحة أكبر وبأفضل ما أنت عليه.
٢( سيكون العنصر األكثر كالسيكية في األناقة، من 

التمارين إلى الجلسة مع األصدقاء، هوالسروال الداكن، 
والذي يمكن أن يكون أسود أو كاكي أو رمادي. مع "هودي" 
قصيرة أو إحدى جاكيتاتنا Profile Jacquets، فهي مناسبة 

تماًما للقيام بمهامك بعد الخروج من صالة الرياضة.
٣( خيار آخر هو تصميم السراويل مع "تيشرت" كبيرة 

الحجم فوق حمالة الصدر الرياضية. أضيفي قبعة 
"بيسبول" لمظهر رياضي بسيط وأنيق. إن كنت ترتدين 
أحد الـ"شورتات" لدينا المخصصة لراكبي الدراجات، فما 
عليك سوى إضافة "تي شيرت" وسترة واسعة الحجم 

مع بعض األكسسوارات إلضفاء مظهر عصري واللحاق 
باألصدقاء!

إيجاد  أن  يبدو  واألمل:  اإليجابية  عن  البحث  في 
األهمية  بالغ  أمر  لنفسك  مقدسين  ووقت  مكان 
باختالف  األمر  ويختلف  إيجابية.  عقلية  على  للحفاظ 
كل  بمفردي  أمضيها  ساعة  إنها  لي،  بالنسبة  الناس. 
صباح، أقوم بتسجيل اليوميات أو الذهاب في نزهة فيما 

استمع إلى بودكاست عندما يكون الطقس لطيًفا.
العناصر  إّن  الضيوف:  المتحدثين  من  رؤى  في 
سجلته  الذي  البودكاست  في  ظهرت  التي  الرئيسية 
ومن  نفسه  المجتمع  من  واستمدتها  قوتها  وجدت 
باربر  بيترينا  حال  هو  هذا  كان  والهدف.  منها  الغرض 
)الحلقة ١٥( من خالل كالمها عن عالجها من السرطان، 
وشيان سالمة )الحلقة ١٧( من خالل طالقها، وكارولين 

ليون )الحلقة ١( بعد سقوطها من 
نصف  كسر  الذي  التسلق  جدار 
الواقع  في  هاتان  كانت  جسدها. 
الدكتور  ذكرهما  نصيحتين  أهم 
في   )٢٨ )الحلقة  ويكفيلد  نيك 
حول  سجلناه  الذي  البودكاست 
واإلستسالم  األمل  فقدان  عدم 
وضرورة التغلب على الصدمة بعد 

انفجار بيروت.

العديد  تحدث  المهني:  الدعم  عن  البحث  في 
من ضيوفي عن أهمية البحث عن الدعم المهني عندما 
تشعرين أنك بحاجة إلى القليل )أو الكثير( من المساعدة 
في إيجاد السعادة واألمل من جديد. كان هذا هو الحال 
بالنسبة لفلورنس جيليت )الحلقة ٢( عند التعافي من 
اضطرابات األكل، ولسارة مالكي )الحلقة ٤( عند التغلب 
على اكتئاب ما بعد الوالدة، وماريان تيفاني )الحلقة ٣٩( 
أشد  من  أنا  المؤلمة.  الوالدة  تجربة  من  التعافي  عند 

المؤمنين بعالج نفسي بنفسي.
في تغيير طريقة تفكيرك وقوتك الداخلية: 
نحتاج جميًعا إلى التخلص من بعض الركود هذا العام. 
علينا،  أحدثه  الذي  التأثير  من  التقليل  المستحيل  من 
الكثير  يضاعف  أن  يمكن  والذي 
معها  نتعامل  كّنا  التي  القضايا  من 
االستماع  فإن  ذلك،  ومع  سابقًا. 
أن  يمكن  الصحيح  البودكاست  إلى 
طريقة  تغيير  في  البدء  في  يساعد 
الذهن  إلى  تتبادر  منها  ثالثة  تفكيرك. 
 Dan مع Ten Percent Happier )هي:  ١
 Gretchen مع   Happier  )٢  .Harris 

Rubin. ٣( Magic Lessons مع 

.Elizabeth Gilbert

ليندساي دوران
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شهيق، زفير! التنّفس هو أثمن فعل ال إرادي نقوم به. فهو يساعدنا على إعادة 
التركيز وأكثر من ذلك بكثير! تعرّفي على دور األكسجين وأهمّيته لجسمك 

وعقلك فتجدين نفسك في عاصفة من الصفاء!

تنّفسي حياة جديدة

اكتسبي نظرة ثاقبة حول العمل التنّفسي الجديد
هذه هي الطريقة التي تجذب عشاق العافية أكثر فأكثر. يشهد عالج التنّفس هذا، الذي نشأ في 

السبعينيات، اهتماًما متجدًدا في جميع أنحاء العالم بفضل فوائده الرائعة.
كيف يعمل؟ هذه جلسات تنّفس عميق، وهي تخص اإلفراج عن النفس: تّم تطوير الطريقة ألول 
مرة من قبل األطباء النفسيين لنسخ تأثيرات LSD على الدماغ. من خالل التسبب بتغيير في حالة 
الوعي، يمكن أن تساعد هذه الجلسات في تخفيف الجمود العاطفي. بعد ٨ إلى ١٢ دقيقة من التنّفس 
المتحكم فيه hyperventilation )التنّفس فقط من خالل الفم(، يطلق الهايبوثالموس اإلندورفين 
ويحدث تغييًرا مؤقًتا في نسب الغاز في الدم )ارتفاع تدّفق األكسجين، وانخفاض في ثاني أكسيد 
الوعي  )التحليلي، الفكري( للدماغ يقوم بعد ذلك بتبديل العقل ما دون  الكربون(. الفص الجبهي 
subconscient. تفسح  الـ"أنا" الطريق إلى "الذات". هذه هي العملية الفيزيولوجية التي تفّسر اإلحساس 
بالوضوح الشديد والشعور باالمتالء، القريب جداً مما يعرف بـ"ارتفاع العّداء" وهو إحساس باإلغتباط 
والبهجة. نشرت "سوزان أوباري" خبيرة هذه الطريقة، للتو كتاًبا وتقدم دورات عبر اإلنترنت )باللغتين 
اإلنكليزية والفرنسية(. لقد حّولت هذه المصممة السابقة العديد من صديقاتها في الموضة إلى 
هذا األسلوب. بعيًدا عن كونه مجاًلا جديًدا للعصر، فإن آثاره على الدماغ معروفة ومعترف بها: "حتى 
لو تحدثنا كثيًرا عن النية أو الطاقة أو الكون، فإن هذه التقنية ال يشوبها أّي غموض"، كما تذكر 

المؤلفة المشاركة في الكتاب، إميلي فيريتوت. سرعان ما تصبحين مدمنة عليها!

أدخلي األكسجين إلى بشرتك من خالل التدليك الذاتي
إذا كان هناك شخص واحد تقسم به النجوم، فهو خبير تجميل الوجه! يعهدن بوجوههن إليهم 
بإيمان أعمى. أصبح هؤالء المدلكون وأخصائيو الوجه في غاية الرواج: خالل األشهر الماضية من 
اإلغالق، قدموا لنا فن التدليك الذاتي: لمس وجهنا إلعادة تشكيله وإعطائه الحياة، ولكن قبل كل 

شيء، عالج أنفسنا وتأسيس أنفسنا.
تظهر العديد من الدراسات أن تدليك الجلد يحفز الخاليا الليفية، وهي خاليا الجلد  كيف يعمل؟ 
الرئيسية التي تنتج اإليالستين والكوالجين. وهذا بالطبع له تأثير مضاد للشيخوخة، ولكنه أيًضا 
وسيلة لزيادة أكسجة األنسجة. عن طريق تدليك وجهك، فإنك تزيدين من دوران األوعية الدقيقة 
في الدم وبالتالي النشاط بين الخاليا. النتيجة: توهج واضح ودائم. استخدمي األكسسوارات واألدوات 
وتحسين  البشرة  رفع  لعملية  "غواشا"  حجر  أو  "الرولر"  اختيار  خالل  من  لمساعدتك  المناسبة 
 Nurse Jamie's Beauty Roller محبي  من  ألبا  جيسيكا  الممثلة  أصبحت  وتنشيطها...   شكلها 
Massage. هناك أيًضا أدوات لتجميد الوجه. تأتي على شكل دائرتين مملوءتين بـ"الجل"، وتحفظ 
في الفريزر. لذلك تظالن باردتان لفترة طويلة، مما يسمح بجلسة عالج بالتبريد في المنزل. "إنها 
طريقة تقوي الجلد بالتأكيد، لكنها قبل كل شيء توفر شعوًرا رائعاً!" بحسب هيلينا ماريون، خبيرة 

التجميل األخضر ومبتكرة الطريقة. لقد أصبحت "جودي كومر" Jodie Comer من محّبيها!

اختاري الروائح الفاضلة
عام ٢٠٢١، نتجه نحو العطور المستدامة! بدأت دور العطور النظيفة والصديقة للبيئة في الظهور، 

مما يسعدنا كثيًرا. االتجاه الرئيسي في صناعة العطور اليوم، والخيارات ال حصر لها.
كيف تعمل؟ أصبحت التركيبات أكثر"خضرة"، بفضل الكحول التي تستخرج من النباتات والمواد 
الخام التي يتم الحصول عليها من مصادر أخالقية، من أجل التركيبات الطبيعية )أحياًنا عضوية 
بنسبة ١٠٠٪، وهو أمر رائع(، وقبل كل شيء... تلك الرائحة الطيبة! المستخلصات النباتية واألخشاب 
والنباتات والحمضيات والتوابل والراتنجات: مجموعة المركبات الطبيعية واسعة النطاق. يعرف 
صانعو العطور اآلن كيف يصنعون عطوراً تدوم على الجلد وتنافس صناعة العطور التقليدية. وغني 
عن القول، أن العبوة تتغير أيضاً لتصبح: أخف وزًنا ومصممة إلعادة تدويرها أو إعادة تعبئتها إلى ما ال 
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 Maison Louis أو Seven Virtues أو Clean Perfume نهاية. هل ترغبين في الخروج؟ قام عطر
Marie بإزالة بعض المواد إلبتكار تركيبات طبيعية. نحن نحب أيًضا Henri Rose، خط العطور 

.Michelle Pfeiffer النظيف الذي أطلقته

Ethos Flows استعيدي طاقتك باستخدام طريقة
و"تيموثي  ميلوديستا"  تاي  "كريس  يد  على  فقط  سنوات  أربع  منذ  الطريقة  هذه  تأسست 
ميرثيل"، وقد اجتذبت هذه الطريقة بالفعل مجتمًعا دولًيا من الموسيقيين ورجال األعمال 
والفنانين. فهي تجمع بين تمارين اليوغا وqi qong وتمارين التنّفس أثناء الحركة للحصول 

على اإلحساس بالراحة طوال اليوم.
حول  التمارين  معظم  "تتمحور   :Timothy Mirthil ميرثيل"  "تيموثي  يوضح  تعمل؟  كيف 
على  التأثير  يمكنك  شيء.  بكل  القيام  يمكنك  التنّفس  مع  ولكن  االسترخاء،  أو  الهدوء 
الجهاز العصبي الالإرادي، والذي يتم توجيه جزء منه بواسطة الحويصالت الهوائية في رئتينا. 
يمكنك زيادة مستويات األدرينالين في جسمك بشكل كبير في غضون دقيقة، فقط عن 
طريق تغيير تنفسك". الستعادة الطاقة قبل اجتماع أو مكالمة "زووم"، يوصي بـ"نفس النار" 
أو أنفاس الكبش. اجلسي، ارفعي ذراعيك فوق رأسك واستنشقي. ثم أغلقي قبضتيك وأعيدي 
ذراعيك إلى صدرك، وازفري بصوت عاٍل من خالل فمك. ابذلي جهًدا كما لو كنت تسحبين حبًلا 
نحوك. يمكنك أن تصرخي "آه" وتفّكري بنية لذلك. كرري عشر مرات وغّيري في العاشرة. كرري 
الحركة ولكن دون زفير: حافظي على رئتيك مليئتين بالنفس. خذي استراحة لمدة ٣٠ ثانية 

وكرري ثالث مرات. "الطاقة مضمونة للساعتين القادمتين" يؤكد الخبير.

طّبقي Sophro-cosmetics لتنعيم مالمح الوجه
أنه  لدرجة  عميقة  فوائده  المعاصرة.  العافية  مجال  في  الرائد  االنضباط  هي  "سوفرولوجي" 
أقنع العديد من المتحمسين بإعادة التركيز والهدوء واستعادة النوم وتخفيف القلق. ماذا لو 
ربطناها بمستحضرات التجميل؟ تأتي هذه الفكرة من Anne Millier، التي اكتشفت هذا النوع 
من االنضباط بعد العمل في صناعة مستحضرات التجميل السريعة لمدة ثمانية عشر عاًما. 

إكتشاف حقيقي!
االستماع  أثناء  دقيقة  لمدة ٢٠  الجلد  على  الحيوي  السليلوز  قناع  وضع  يتم  يعمل؟  كيف 
يتم  فقط،  جلسات  بضع  في  التنّفس.  تمارين  من  العديد  مع  سوفرولوجي  جلسة  إلى 
استرخاء مالمح الوجه وتنعيمها، "كما لو تمت إعادة إشعال الضوء الداخلي"، بحسب قول 
االنضباط  أن  أدركت  يمارسنها،  اللواتي  النساء  وجوه  على  النتائج  مراقبة  بعد  ميلييه”.  "آن 
 ،Ressource Corps Mental ،مكمل تماًما لمستحضرات التجميل. تقدم عالمتها التجارية
جلسات "سوفرو- تجميلية". هل ترغبين في الحصول على بعض اإللهام في هذا المجال؟ 
يقدم  الخاص.  برنامجك  إلنشاء  للتخصيص  قابلة  إصدارات  التطبيقات  من  العديد   تقدم 

Be-Sophro أيًضا جلسات صوتية مجانية باللغة اإلنكليزية للبدء بها.

تنّفسي الهواء... في شعرك!
هل شعرك باهت ومتعب كأّنه يختنق؟ امنحيه فرصة جديدة للحياة! أعيدي تنشيط فروة 
الجذور وتزويدها باألكسجين. سوف ينمو شعرك بشكل أفضل  رأسك عن طريق تحفيز 

ويكون أكثر صحة.
أثناء روتين الجمال في  أو أمام المرآة  كيف يعمل؟ دلكي رأسك برفق وببطء في الحمام 
إلى  المساء أو الصباح. حركي جلد فروة الرأس برفق، بدًءا من الجبهة وشقي طريقك نزوالً 
كل  ـ  دائرّية  بحركات  والقيام  المصادغ  على  الضغط  نقاط  تطبيق  يمكنك  عنقك.  مؤخرة 
ذلك بطريقة ممتعة ومريحة! لتعظيم التدليك وتأثيراته، يمكنك استخدام األدوات. هناك 
فراش صغيرة تساعد في تدليك فروة رأسك أثناء استحالب الشامبو المؤكسج. اقتناء الخط 
الياباني S. Heart S. ضروري في هذا المجال: أطلق مصفف الشعر David Lucas بشكل خاص 
أداة تدليك للسفر. بديل آخر هو استخدام العالج باألكسجين في الصالون. يتم رش فروة 
الرأس باألكسجين النقي بضغط مرتفع. سيؤدي تجديد الخاليا، إلى جانب مستوى الترطيب، 
إلى تحسين شعرك. يساعد األكسجين على تخليق جميع البروتينات، ويحفز تجديد الخاليا، 
ويضمن تدفق الدم بشكل جيد إلى فروة الرأس، وبالتالي يسمح للجذور بامتصاص المواد 

التي تمنح الشعر القوة والحيوية، مثل الكيراتين.
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 Chachatint Cheek &
 Benefit من Lip Stain

Cosmetics

أستيقظ عند... ٧٫٣٠ صباًحا وأبدأ يومي بتأمل 
قصير لضبط اإليقاع الصحيح لنهاري دون 

استخدام أي أدوات على اإلطالق!

أول شيء يجتاز شفتّي هو... الماء الدافئ 
الصباحي بالليمون والمذاق الجذاب للقهوة 
الشقراء المفضلة لدي. وكذلك السوداء أو 

"اإلسبريسو".

آخر شيء يجتاز شفتّي هو... بلسم الشفاه 
Ixora Citrus؛ إّنه ألمر مدهش للغاية أن 

تستيقظي بشفاه مرطبة بعد ليلة كاملة 
من النوم.

روتين ماكياجي... يبدأ باستخدام 
مستحضرات Ixora لكل شيء، من التنظيف 

إلى الترطيب. ثم أقوم بإقرانه بكريم 
األساس من Make Up For Ever وكذلك 

بالنسبة للحواجب والماسكارا من 
الماركة نفسها. أّما في ما يخّص شفتاي 

ووجنتي فقد وثقت بمستحضرات 
التجميل من Benefit Cosmeticsـ  أنا أحّب 

هذا المزيج!

روتين تماريني الرياضّية... يستغرق 
١٥ دقيقة يومًيا على الرغم من الجدول 

الزمني المحموم الذي يديره تطبيق 
Workout، وكل ذلك أثناء االستمتاع 

بالموسيقى اللطيفة والهادئة.

نصائح لطريقة صحية في األكل... 
قبل القهوة، يجب شرب الليمون بالماء 

الدافئ وفي كثير من األحيان مع الزنجبيل 
لتنقية البشرة وإشراقها.

عندما أنظر في المرآة أرى... كائناً ذو روح حّرة 
وأجنحة يمكنه الطيران إلى ما وراء األفق.

أسوأ عاداتي في الجمال هي... السماح 
لشخص ما برسم حواجبي؛ أنا ال أستطيع أن 

أتقن ذلك أبداً!

آخر مستحضر تجميلي اشتريته... عطر
Balmain للشعر؛ يحافظ على رائحة شعري 

جميلة طوال اليوم مهما كان جنونّيًا 
ومزدحماً.

 ،SRS Serum خزانتي ممتلئة دائًما بـ... مصل
مستحضرات Ixora من Lift Serum إلى كريم 

وتونر مجّدد لشباب ونضارة البشرة
Rejuvenating Cream and Toner وأحتفظ دائًما 

 Argan Oil Charme D بمخزون زيت األرغان
Orient' وElastic Pour Cheveux Black للشعر 

األسود.

فاطمة 
الرشيدي

تتحّدث سيدة التجميل اإلماراتية 
عن أهمية حب الذات وروتين 

الشعر الذي تقسم به.

يوميات زاهية

كريم 
 Ultra األساس

 HD Invisible
 Foundation

 Make Up من
For Ever

 C-Boost مصل
SRS من Serum

عطر الشعر 
Balmain من

ellearabia.com ٦٢

لقاء

أعظم اكتشاف تجميلي... هو رفع الحاجبين 
والرموش. إّنه رائع.

أكبر تدليل لنفسي... التمّتع بأظافر أنيقة دائمًا 
وصبغ شعريـ  إّنه يغير المظهر.

أفضل سّر للجمال... هو النوم الكافي فقط، دون 
أن تحملي معك أي قلق إلى السرير، والبقاء هادئة 

في كل الحاالت والمواقف.

 Coral Bliss-Tropical ...آخر عالج قمت به كان
وMarshmallow، من أجل يدي وقدمي، أهتّم بها 

وأدّللها ألّنها هي من يقودوني في مسيرتي.

العالج التالي الذي أريده هو... لشعري؛ أحب 
.Milkshake treatment الحفاظ عليه بعالج الحليب

أفضل نصيحة تجميلية تلقيتها... هي أن 
استثمر في شخصي إذا صّح القول. وأن أحّب نفسي 

وأؤمن بها وأتذّكر دائًما أن كل يوم هو نعمة 
أستمتع بها.
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تحتفل مجموعة أليساندرو ميشيل "Epilogue" لدار Gucci بالطقوس السحرية لعرض 
األزياء، وعملية التصميم وتعقيدات الخبرة والحرفية. يُترجم هذا إلى نسيج فاخر وتفاصيل 

رائعة، إلى جانب ألوان وأنماط جريئة.

موضة
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 Dior من أجل مجموعة
Cruise 2021، رست سفن 

 Maria Grazia Chiuri
 ،Puglia "بمنطقة "بوليا

العزيزة على قلبها. يتأّلق 
فّنها وتقاليدها وطاقتها 

وحرفّيتها ويتجّلى في كل 
قطعة.

 Dior Cruise 2021 مجموعة                 Teresa Ciocia تصوير

تقاليد     اجلمال

فستان أسود طويل، 
وشاح للرأس من 
الدانتيل األسود، أقراط، 
قالدة، سوار من الجلد 
األسود، كّله من ديور

تقاليد     اجلمال



معطف متعّدد األلوان، 
فستان طويل، وشاح 

للرأس من الدانتيل األسود، 
عقد ذهبي، أقراط، خواتم، 

كّله من ديور 

ellearabia.com ٦٦

معطف متعّدد األلوان، 
فستان طويل، حزام الخصر 
D-waist، وشاح للرأس من 
الدانتيل األسود، عقد ذهبي، 
 Dior أقراط، باليرينا بيضاء
Caro، حقيبة من الجلد البني 
 ،Dior Book Tote المنحوت
كّله من ديور   
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فستان طويل بيج، حزام 
D-lace من الجلد البني 
المنحوت، صندل بلون 

الجلد الطبيعي، تاج ذهبي، 
أقراط، عقد ذهبي، كّله 

من ديور 
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معطف متعّدد األلوان، 
فستان طويل من الدانتيل 
األبيض، عقد ذهبي، أقراط، 
حزام ديور الطبيعي، وشاح 
للرأس من الدانتيل األبيض، 
كّله من ديور 
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من اليسار:
فستان بيج شبكي مطّرز 
بالزهور، عقد وأقراط من 
D- الذهب، سوار بني، صندل
trap بيج، كّله من ديور
في الوسط:

"بونشو" متعّدد األلوان، 
قميص أبيض، تنورة متعّددة 
األلوان، وشاح للرأس من 
الدانتيل األسود، أقراط، عقد، 
خواتم، سوار من الجلد األسود، 
Dior Quest جزمة قصيرة 
بلون الكاميل، حقيبة سرج من 
ديور متعّددة األلوان بتطريز 
فاتح خفيف، حزام حقيبة 
كريستيان ديور، كّله من ديور
من اليمين:

معطف، قميص أبيض وتنورة 
 ،D-lace بيضاء، حزام بيج
وشاح للرأس من الدانتيل 
األبيض، أقراط، عقد، صندل 
D-trap بيج، كّله من ديور
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"بونشو" متعّدد األلوان، 
تنورة متعّددة األلوان، 

سوار من الجلد األسود، 
خواتم، حزام حقيبة 

كريستيان ديور، حقيبة 
سرج من ديور متعّددة 

األلوان بتطريز فاتح 
خفيف، Dior Quest جزمة 

قصيرة بلون الكاميل، 
كّله من ديور
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حين تتصادم 
األحجام الهندسية 
بالقامات األنثوية 
المرهفة.

تنسيق فرانشيسكا جيوفاتشيني

تصوير وإدارة فنّية سام سبينس

املوضة

ني 
ب

 املّد واجلزر 
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تصوير جايمي بافون  

ما هو 
لون 

هالتك؟
عبّري عن نفسك ودعي نورك يسطع.
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Alexander McQueen لوك" كامل من"
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Tibi ،أحذية .Mônot ،فساتين

ellearabia.com ٨٠80     ellearabia.com

Chloé ،حذاء .Valentino ،فستان
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 Dior ،حذاء .Soid Studios ،فستان
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Tibi ،حذاء .Norma Kamali ،توب
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Gucci ،حذاء .Norma Kamali ،سروال .Dolce & Gabbana ،توب
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ÉT
O

IL
E 

FI
LA

N
TE من قبل صانع العطور Grasse تّم تركيبه  في ،Étoile Filante ،الجديد Louis Vuitton عطر

الماهر Belletrud Jacques Cavallier وهو رحلة حقيقية للحواس مع زهرة األوسمانثوس، 
وهي زهرة يتّم تكريمها في الشرق األقصى لفروقها الطبيعية بطعم الفواكهة من 

المشمش والكاسي، باإلضافة إلى لمسة من ياسمين "غراس" الفرنسّية وماغنوليا من 
الصين، وهمسة من المسك األبيض. للواتي يُردَن فعاًل الخروج في رحلة مع هذا العطر، ال 

داعي للترّدد فاستعجلَن السفر في ثناياه الرائعة!

جمال
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عودي إلى األساسيات مع الّظالل الّناعمة ولمسة 
من التوّهج والبريق إلبراز أفضل ما لديك.

جمال طبيعي

ellearabia.com ٨٦

تصوير
 Sebastien Hilgetag

الماكياج لتحضير البشرة Base: لوشن جيلي منعش Shiseido Waso Gel Fresh Jelly Lotion، كريم 
تمهيدي/كريم األساس: Liquid Highlight Les Beiges / Pearly Glow Chanel، كريم األساس: خافي العيوب 
 ،Shiseido Synchron Skin Concealer 102 & Skin Glow Luminizing Fluid N°1 ،وسائل مضيء البشرة
 MAC Eye Brows Big الحواجب: جل ،Make Up For Ever HD Translucent Powder بودرة: بودرة شفافة
 Becca Highlighter :مضيء البشرة ،Becca Mineral Blush / Songbird :أحمر الخدود ،Boost Fibre Gel /Fling
 Fenty Beauty Gloss Bomb Universal Lip Luminizer Lipgloss ،الشفاه: أحمر الشفاه الّلّماع ،/ Own Your Light
Givenchy Volume Disturbia Mascara / N°1 Noir الماسكارا: ماسكارا أسود ،/ Fenty Glow
 Sebastien Dark Oil زيت الشعر ،Efalock Emotion Twister Lockenstab 11mm الشعر مكواة الشعر
 Bumble سبراي" بّخاخ الزيت" ،GHD Head Protection Spray سبراي" بّخاخ الحماية من الحرارة" ،Haarserum
& Bumble Invisible Oil Soft Texture Finishing Spray  .E
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    منتجع صّحي فريد 
Sensasia Stories

ماذا: منتجع صحي مصّمم بشكل يحمل 
الزائرين إلى عالٍم فريٍد حًقا، في رحلة عبر الحواس 
اآلسياوّية.
 Kempinski أين: فندق كمبينسكي مول اإلمارات
Hotel Mall، دبي.

 Natura Bissé Diamond Life جّربي: عالج الوجه
Infusion، العالج الذي اختارته نجمات هوليوود، 
كروتين تحضيري قبل حفل توزيع جوائز األوسكار 
والذي يقلب مسار الشيخوخة المبكرة، مع 
استعادة التماسك والمرونة. يستحق المحاولة 
للواتي يبحثن عن تنشيط وتجّدد في الموسم 
القادم، ما بعد إجازة نهاية السنة. 

أشعليها
عالقة حميمة، رائحة ذكّية ودفء، 
ولكّنها أيًضا احتفال بالعالم 
الطبيعي. تلك هي الشمعة 
Loewe's Honeysuckle التي ستحّول 
مائدتك النهائية إلى جزء من 
حديقة نباتية عطرة، وجزء من 

صيدلية غنّية بالمنافع. 

إطاللة جديدة 
 Gloss Bomb تمنحنا اآلن

 Fenty الرقم واحد لدى
Beauty إحساسًا بنعومة 

الكريم أليام عديدة بفضل 
إطالق كريمات الشفاه 

 ،Color Drip Lip Creams
وهي نسخة كريمية اللون 

ذات لمعان مذهل. ضعيها 
بمفردها أو ضعيها فوق 

أحمر الشفاه. يتناسب 
 Stunna Lip بشكل جيد مع

Paint ـ ضعي منها طبقة 
واحدة فقط لزيادة كثافة 

اللون.  

  وقفة في عالم العطور
 Arcadia أنت من المعجبات بعطور
التي استقّرت في دبي؟ يمكنك اآلن 
الحصول على نفحة من عطور آمنة 
 ،Faces الحبتور للجنسين من صاالت
أحد أكبر متاجر مستحضرات التجميل 
الفاخرة في المنطقة. توّجهي عبر 
اإلنترنت إلى موقع faces.com للحصول 
 Milk على المنتجات المفضلة مثل
!Hassaku Highو Fumeeو Musk

مذّكرة 
اجلمال
العالمات التجارية والمنتجات 
الجديدة الرائجة التي 
تشّق طريقها إلى خزانة 
مستحضرات التجميل لدينا.
تجميع دينا قّباني

Gloss Bomb 
Cream in Mauve 

Wive$, Fenty 
Beauty

  اندماج العطور
أتعرفين الفترة الزمنية في شهر كانون الثاني 
)يناير(، عندما تشعرين أّن الطقس ال يستقّر 
وال يمكن أن نقّرر ما إذا كان الجو حاًرا أو بارًدا، 
فيصبح كأّنه مجرد اندماج بينهما؟ هذا هو 
 Lancôme Idôle الشعور الذي تمّكن عطر
l’Intense من التقاطه. بعض من رائحة األفندي 
والورد والياسمين ممزوجة بأنواع عصائر الصيف 
اللذيذة، في حين أّن فانيليا جزيرة مدغشقر 
وخشب الصندل ترحب بلطف بالخريف

التحّكم باأللوان 
مغّلفة بجلد صناعي جميل 

مطابق للجزء الخارجي الفاخر 
لحقائبه الشهيرة، تدعوك 
أحدث لوحتين للظالل من 

YSL Beauty لتكوني جريئة 
في اختيار ألوانك والتحّكم 

بها. ١٠ تدّرجات وظالل مختلفة 
مستوحاة من مدينتين 

شهيرتين ـ باريس ومراكش. 
مرغوبة للغاية ويمكن 

تجميعها  للفتاة التي تريد 
لظّل عيونها أن يدوم ٧/٢٤.
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1. Detoxifying Body Oil, Anne Semonin; 
2. G.Tox 5 Salt Detox Body Scrub, Goop 

Beauty; 3. Detox Shampoo, Ouai Haircare; 
4. Digital Detox Bath Soak, Pursoma; 

5. Evening Detox Clay Mask, This Works; 
6. A Tongue Cleaner Changed My Life, Cosmic 

Dealer @ Museandheroine.com; 7. Cold 
Processed Scalp Detox, Act + Acre; 8. Green 

Clay Detox Face Mask, Circumference; 
9. Marula Detoxifying Salt and Sugar Body 

Scrub, African Botanics; 10. Body Brush 
Medium No. 2, Dr. Barbara Sturm; 11. On 

Veut...A Detox Booster, Atelier Nubio 
@ Museandheroine.com

1

7

5

9

8

11

10

6

2

3
4

إضغطي على زّر 
اإلنطالقة اجلديدة

عام جديد، و"أنِت" جديدة؟ ماذا لو بدأت عامك بإزالة السموم 
وإعادة النضارة إلى بشرة وجهك، وجسمك وفروة رأسك!
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    جوائز 
الدولية للجمال

المنتجات المرغوبة واألكثر إثارة وتحفيًزا، التي 
اختارتها خبيرات شبكة ELLE من حول العالم.

ellearabia.com ٩٠

ماكياج...
الماسكارا
Fenty Beauty من Full Frontal Volume Lift & Curl ماسكارا
"للحصول على نفس مظهر الرموش اإلصطناعّية تمامًا مثل ريهانا، نبدأ بوضع كريم هذه 
الماسكارا بالجانب المسطح للفرشاة، كالملعقة! ثم نطيل ونجّعد الرموش بالجانب الدائري 
ELLE France للفرشاة. ذكي وفعال جّداً!"، تقول إليزابيث مارتوتيل، رئيسة تحرير قسم الجمال في

أحمر الشفاه
 Rouge أحمر شفاه غير المع
 Hermès من Hermès Matte Lipstick
"إّنه فعاًل Birkin Bag أحمر الشفاه. واآلن، إن لم يكن 
باستطاعتك شراء هذه الحقيبة الممّيزة، يمكنك على 
األقل شراء أحمر الشفاه الرائع هذا"، كما تقول روزينا كوري، 
ELLE Greece رئيسة تحرير قسم الجمال في

كريم األساس
Givenchy من Teint Couture City Balm

"كريم األساس هذا يحتوي على عامل حماية من الشمس وأكثر: 
فهو يعدك أيضًا بحماية ثالثّية ضّد التلوث والضوء األزرق والجفاف. 

باإلضافة إلى ذلك، إّنه ماكياج جيد حًقا: تغطية دقيقة وفّعالة 
تضفي توهجًا صّحياُ يجلب الضوء"، كما تقول كاتي بيكر، مديرة 

ELLE USA قسم الجمال والصحة في

الخبيرة:
"جميع كرميات األساس من 
Givenchy هي كبشرة ثانية، 
ولكن هذا املستحضر هو 
أرفع قدرًا دون شّك، فهو 
يحصل على نقاط إضافية 
بسبب عامل احلماية 

)العايل!( من الشمس، ومكّوناته املضادة 
للتلوث، ومستخلص عرق السوس. إنه 
ضروري جلميع فتيات املدن!"،

 بحسب Agnieszka Zygmunt، رئيسة تحرير قسم 
 ELLE Poland الجمال في

 ٩١ ellearabia.com



الخبيرة:
"هذا أحد املنتجات التي تعرفني أنك ستحبينها حتى قبل أن جتربيها. أفضل 
جزء منه؟ يفوق توقعاتك. فكأنّك تغطني بشرتك بطبقة من الطاقة النقية"،

ELLE Spain تقول سوزانا بالكيز، مديرة قسم الجمال في 

مكافح الشيخوخة
Dior من Capture Totale Super Potent مصل
"بعد أسبوع فقط من استخدام هذا المنتج، أصبحت 
بشرتي أكثر نعومة. وللمرة األولى ربما على اإلطالق، 
شعرت أّنه يمكنني تماًما مغادرة المنزل دون أي ماكياج. 
له رائحة لطيفة جًدا ويشعرني بالترطيب العميق دون 
أن يكون ثقياًل على بشرتي"، تقول ماريا تارانينكو، محررة 
ELLE Russia التجميل في

البشرة واجلسم...

ellearabia.com ٩٢
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عطور…
العطر
Louis Vuitton من California Dream
"األفندي الطازج، ودفء المسك لبذور األمبريت، والبنزوين 
benzoin الحلو... إّنه عطر رائع يمزج ثالث روائح متباينة في 
عطٍر واحٍد مثالي بشكل مذهل. يذكرنا بغروب الشمس 
الهادئ والجميل، وينتشر أريجه على بشرتك بطريقة رائعة"، 
 ELLE Japan تقول يوميكو موراتا، مديرة قسم الجمال في

مكواة تصفيف الشعر 
Dyson Corrale TM Straightener من 
Dyson
"ما أحّبه بجهاز تمليس الشعر هذا أّنه السلكّيـ  فهو 
يجعل تجعيد الشعر وتمليسه أسهل، وبشكل 
عام أكثر راحة بكثير. تقول تشيلسي تانغ، رئيسة 
تحرير قسم الجمال في ELLE Singapore، إّن األلواح 
المرنة الموجودة على جهاز فرد الشعر تلتقط الشعر 
وتنعمه بشكل أكثر كفاءة من أي مكواة أخرى 
قمت بتجربتها".

الشامبو
Kérastase من Genesis Bain Hydra-Fortifiant
"كنت أفقد الكثير من الشعر أثناء الحجر الصحي، لكن هذا 
الشامبو جعل شعري أفضل، واألكثر من ذلك أّن رائحته طيبة 
 ELLE حًقا! تقول أرليت باريونيفو، محّررة الجمال والموضة في
Mexico، لقد الحظت بالفعل بعد أسبوعين من استخدامه أن 
شعري أصبح أقوى، وبدا بشكل عام أكثر صحة".

الخبيرة:
" أي شيء يفعله 
Kérastase للشعر هو 
الفائز يف كتبي وصيغة 
Genesis هي ما 
أختاره عندما يكون 

شعري باهًتا وضعيًفا". 
 ELLE دينا قباني، محررة الموضة والجمال في
Middle East

بلسم مرّطب
 Botanical Repair Intensive

Aveda من Strengthening Masque
"مجموعة Botanical Repair رائعة بأكملها، 

لكن هذا المستحضر ساحر وسريع يفعل 
على الفور. لدي شعر ناعم جًدا، وأشعر أن 

العديد من األقنعة الغنية تجعله ثقيًلا جًدا 
ومسطًحا. أّما هذا المنتج فهو مرطب 

ومغذي للغايةـ  دون أن يثقل شعري"، كما 
تقول مارثي جاكوبسن، نائبة محّرر قسم 

 ELLE Norway الجمال في

العناية 
بالشعر...
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المرطب
Hydra  Zen Anti- مرطب سائل

Lancôme من Stress Glow Liquid
"هذا المرطب الخفيف على البشرة يشبه 

كريم الهالم، ويعطي إحساسًا بالبرودة 
والهدوء. عالوة على ذلك، فإن "مكافحة الـ

Stress" هو ما يلفت نظر كل امرأة اآلن؛ هذا ما 
نحتاجه، أليس كذلك؟"، تقول يونجى جونج، 

 ELLE South مديرة قسم الجمال في

الواقي
 Sun Beauty Nude Skin Sensation Sun
Lancaster من Protection Water SPF50
"على عكس معظم محرري التجميل، أنا من أشد 
المعجبين بحّمامات الّشمس. لذلك، أنا أقّدر بشدة 
كل منتج يجعلني أشعر بالوقاية والحماية )وأكون فعاًل 
محمّية( تحت أشعة الشمس. وعندما يعمل هذا المنتج 
 Sun أيًضا على تحسين لون بشرتك وتعميقه كما يفعل
Beauty Nude Skin Sensation، فإنه مجرد حلم تحقق"، تقول 
ELLE Ukraine ماريانا بارتيفيان، محررة قسم الجمال في

كريم الجسم
كريم الجسم 
المغذي بزهور 
 Velvet الزعفران
 Nourishing Body
 Cream with Saffron
Sisley من Flowers
"كما هو الحال مع جميع 
منتجات Sisley، فإن 
المكونات المستخدمة 
هي المستخلصات النباتية 
األكثر تقدًما في السوق. 
تقول ماليكا بونييان، محررة 
 ELLE قسم الجمال في
Thailand، بشرتي تشربها 
فعاًل، فتشعر بالراحة، وتبدو 
أكثر سعادة بعد استخدامها 
مباشرة".

القناع
 Hydra Beauty Camellia قناع
Chanel من Repair Mask
"كان الحب من أّول شّمة! عطره الجميل 
هو أول ما ستالحظينه، ثم ملمسه، وأخيًرا 
وليس آخًراـ  نتائجه المذهلة: بشرة أكثر نعومة 
ورطوبة تبدو رائعة"، حسب قول ياسمينا 
ELLE Croatia روديك، رئيسة التحرير في

مضاد السيلوليت
Caudalie من Vinosculpt Lift & Firm Body Cream كريم الجسم

"صيغة متطّورة، ونتائج مثبتة، وأحدث منتجات الجالينيك، وفوق ذلك كله عبوات 
صديقة للبيئة... هذه المجموعة من Caudalie تشتمل على كل شيء!"، تقول ماري 

ELLE Belgium FR/FL نويل، رئيسة التحرير الرقمي في

ellearabia.com ٩٤
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أخضر...

العناية بالشعر
 Coconut Water & شامبو بماء جوز الهند وزهرة الميموزا
Love Beauty & Planet من Mimosa Flower Shampoo Bar

"الشامبوهات الخالية من الكبريت، والتي تعدك بشعر أقل "تجريًدا" بعد 
االستخدام، هي األكثر شيوًعا هذه األيام، ولكن من النادر العثور على شامبو 
ال تزال رغوته مثل هذه الصيغة من Love Beauty & Planet. سيتم تنظيف 
فروة رأسك وشعرك جيًدا من الغسلة األولى. تقول كاتي بيكر، مديرة قسم 
الجمال والصحة في ELLE USA، إّنه من المهم أيًضا مراعاة ما هو داخل تركيبات 
الجمال التي تغسلينها وتذهب في مجاري المياه، وستجعلك كمية المكونات 
الصديقة للبيئة، في هذه القائمة، تشعرين بتحسن بعد كل غسلة".

الماكياج
 Color Haze Multi-Use Pigment

Ilia من
"بفضل أداة وضع الماكياج المعدنّية المبّردة، 

لن تشعري أبًدا بأنه ماكياج حقيقي. شعور 
رائع للغاية! يمكنك الحصول على مظهر 

جميل وجديد وأنثوي في ٣٠ ثانية فقط من 
خالل وضع اللون على الّشفاه والخدود، وحتى 

على الجفون! دعوني أحتفظ به كسّر لي!"، 
تقول Agnieszka Zygmunt، رئيسة تحرير 

ELLE Poland قسم الجمال في

كريم الوجه
Tata Harper من Water-Lock Moisturizer مرطب
"الصيغة رائعة، لكن ما يعجبني حًقا هو العبوة. البرطمان يعمل 
مع الكبسوالت، وهو سهل االستخدام وإعادة التعبئة. أفخم 
طريقة ليكون مستداًما!"، تقول Shanice Zoeteweij، محررة قسم 
ELLE Netherlands الجمال )مستقلة( في

الخبيرة: 
 Tata Harper ها هي"
مرة أخرى! هذا املرطب 
رائع للواتي يفّضلن روتيًنا 
بسيًطا ونظيًفا للعناية 
بالبشرة. إنّه خفيف 

للغاية، لكّنه مرطب، ويحافظ على بشرتي 
ممتلئة ورطبة طوال اليوم". 
 كما تقول مارثي جاكوبس، نائبة محّرر قسم 
ELLE Norway الجمال في
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إعادة  ابتكار  رمز  معاصر.
ROUGE DIOR
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على مّر السنين
ومسلة فنية  كقطعة  األيقوني  الشفاه  أحمر  تصميم   تّم 
في  الكونكورد  لساحة  تكريمًا  والزجاج  الذهب  من   Obelisk

األيقوني باستمرار، وزخرف  الشفاه  ابتكار أحمر  أعيد  باريس، وقد 
باللون الذهبي والبيج ثم األزرق السماوي قبل اعتماده، عام ٢٠٠٥، 
ديور  بزخرفة  مزّينة  داكنة،  زرقاء  علبة  في  تطوراً  أكثر  مظهراً 
أحرف  تحمل  جديدة  بحلقة  مزينة  ـ  اليوم   .Cannage األيقونية 
التصميم  بين  الجديدة   Rouge Dior علبة  تجمع  ـ  األولى   Dior

كأكسسوار  واألناقة  الناعم  الملس 
لألزياء الراقية، والذي يمكن إعادة تعبئته 
األولية  الرؤية  خطى  على  أخرى،  مرة 
أحمر  ابتكر  والذي  ديور،  لكريستيان 

شفاهه األول قاباًل إلعادة التعبئة.

٧٥ لون كوتور مخصص
قال الراحل Christian Dior ذات مرة، "األحمر 
الشغف،  هذا  عاكسًا  الحياة".  لون  هو 
جوانب  جميع   Peter Philips يستكشف 
أحمر الشفاه المميز هذا ويعيد اختراع اللون 
نفسه ـ في ٧٥ ظّل أو تدّرج على وجه الدقة. 
ويضيف أيًضا اللون "النيود" الطبيعي باعتباره 
اللون  لوًنا داعًما، حيث يشرح قائاًل: "يمّثل 
اللون  أصبح  بينما  حقيقًيا،  تعبيًرا  األحمر 

"النيود" الطبيعي هو الظل اليومي".

مستوحى من الحيوانات والنباتات
يأتي  واألصباغ،  الوردية  بالشفاه  العناية  مكّونات  بين  مثالي  بتوازن 
التي تكشف عن  Dior Rouge الجديد ممزوًجا بأقوى المواد الخام 

لون أكثر إشراًقا وشفاه أكثر جماًلا، يوًما بعد يوم؛ تساعد الفاوانيا 
الحمراء في الحفاظ على ترطيب الشفاه الطبيعي، بينما يعمل زهر 
الرمان بعمق في الداخل، مما يوفر ليونة وراحة ينتج عنها لون أكثر 

كثافة من أي وقٍت مضى.

تشكيلة جديدة من التشطيبات
تتوفر المجموعة الجديدة من األلوان بلمسات نهائية غير المعة 
جديدين:  لونين  ذات  وهي  األسطوري،  الساتان  من  بالحياة  نابضة 
طويلة  راحة  يوّفر  المع  غير  "مخمل" 
األمد، و"معدني" المع وجريء. يتميز كل 
واحدة  بكل  خاص  بقواٍم  شفاه  أحمر 
من اللمسات النهائية المستوحاة من 
تاريخ  عن  الموروثة  األربعة  األقمشة 

ديور.

Femme Fatale
تعيد  بورتمان،  ناتالي  األيقونة  تجسدها 
ابتكار  وذكاء  بجرأة   Rouge أسطورة 
عدسة  خالل  من  تُرى  كما   Dior أناقة 
األزياء  أكسسوارات   .Inez & Vinoodh

أحمر  من  بلمسة  والماكياج  الرياضية 
كاميرا  مع  تلعب   ،Rouge Dior الشفاه 
عن  لتكشف   ،Gordon Von Steiner

 Dior ألوان  ابتسامة تجعل كل لون من 
ينبض بالحياة.

ابتكر كريستيان ديور أول أحمر شفاه Rouge Dior عام ١٩٥٣، 
معرًبا عن رغبته في "تلبيس ابتسامات النساء". ومنذ ذلك الحين، 

تّم إعادة ابتكار أحمر الشفاه "كوتور" هذا بأكثر من ألف لونـ  من 
أول ٨ ألوان مصممة لتتناسب مع مالبس األزياء الراقية، إلى األزياء 

المعاد ابتداعها اليوم في نسخة بيتر فيليبس، المدير اإلبداعي 
.Dior والتصويري لماكياج

"ميّثل اللون 
األحمر تعبرًيا 

حقيقًيا، 
بينما أصبح 

اللون "النيود" 
الطبيعي 
هو الظل 
اليومي".

مجموعة أحمر الشفاه 
الجديدة المبتكرة عام ١٩٥٧ 

 .Dior Rouge ناتالي بورتمان، وجه
رسم رينيه غروو من أجل 
كريستيان ديور نُشر في مجّلة 
Vogue اإلنكليزية عام ١٩٦٣. 
إعالن ألحمر الشفاه ديور عام ١٩٦٠. 
المسّلة األولى الخاصة بأول أحمر 
للشفاه Rouges Dior من ابتكار 
ديور عام ١٩٥٣.
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إستعّدي، 
ابدأي العام الجديد بنبرة عالية بينما تستعدين اللتقاط صور إنطلقي! 

عن قرب بثقة وببشرة ناعمة وماكياج مثالي لصور رائعة 
POREfessional: Super Setter بفضل
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املنتج البطل
ال حاجة إلخفاء مسام بشرتك عن 

طريق الـ"فوتوشوب" والتأكد من أّن 
ماكياجك ملّطخ أو ال، وذلك بفضل 
 Benefit  The أحدث منتج بطل من

 .POREfessional: Super Setter

تشتهر Benefit بحلولها التجميلية 
الفورية، وقد كان حّل معضلة 

المسام البارزة جزًءا من كيانها وهّمًا 
من همومها لعقود طويلة.

بخاخ تثبيت الماكياج المتعدد 
اإلستعماالت هذا يخفي المسام على 
الفور ويثّبت الماكياج لمدة ١٦ ساعة. 

 The POREfessional: Super وال يعمل
Setter على تحسين مظهر الماكياج 

فحسب، بل يقّلل بشكل واضح من 
اللمعان ويترك البشرة أكثر نعومة 

وانتعاًشا وترطيًبا.

The POREfessional
 Super Setter هو:

* مضاد للعرق !
* مضاد للماء!

* مضاد للتلطخ!
* خايل من الكحول!

تركيبة إخفاء 
املسام، ببخاخها 
الدقيق للغاية - 
تقّلل اللمعان 
بشكل واضح، 

وتقّلل من مظهر 
املسام، وحتفظ 
املاكياج ملدة ١٦ 

ساعة

Psst... نحن نعلم 
أّنك تتساءلين عن 

حواجب العارضة 
المثالية. مع قلم 
 Benefit حواجب

 Cosmetics’Precisely,
 ،My Brow Pencil
يمكنك الحصول 
على حواجب رائعة 

أيًضا! 

نحن نحّب أّن هذا 
املستحضر الفائق 

النقاء واخلّفة والذي 
يبّخ بدّقة على 

شكل رذاذ، كسحابة 
صغرية، يشعرك 
باخلّفة ومتتّصه 

البشرة على الفور.

BE
N
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نصائح حول طريقة 
اإلستعمال:

*بعد وضع الماكياج، فقط رّجي 
الزجاجة وأبقيها على بعد ٨ إنش 

من وجهك ورّشي الرذاذ بالتساوي 
على كّل الوجه.

*رّشة واحدة تكفي لتثبيت 
الماكياج لمدة ١٦ ساعة، ولكن 

إذا كنت ترغبين في إعادة وضعه 
على مدار اليوم لشعور منعش 

ومرطب وقوة في إخفاء المسام، 
قومي برشه عن بعد!

 The POREfessional: Super*
Setter يمكن استعماله بعدة 

طرق فهو يساعدك على التغّلب 
على صعوبات يومك!

*إن لم تكوني من مستخدمي 
الماكياج الثقيل، ضعيه بمفرده 

دون ماكياج فهو ينّعم ويقّلل من 
مظهر المسام ويساعد البشرة 

على الشعور باالنتعاش.

*رّشي على وجهك بالكامل في 
نهاية روتين الماكياج فتحفظي 

ماكياجك لمدة ١٦ ساعة.

*إذا كنِت من مستخدمي بودرة 
التثبيت، رّشي فوق بودرة التثبيت. 

سيعطيك مظهًرا طبيعًيا 
ويساعد على تحسين ماكياجك 

وإخفاء المسام. أو استعمليه بداًل 
من البودرة!

* يمكنك أيًضا رّش رذاذ التثبيت 
هذا قبل وبعد التمارين الرياضّية! 
لن يقتصر األمر على الحفاظ على 
مكياجك أثناء التمرين حتى الذي 

يسّبب لك التعّرق ألنه مقاوم 
للعرق، ولكنه رائع أيضًا بعد 

التمرين! يشعرك بالخفة والنعومة 
واالنتعاش والترطيب.

*كّرري وضعه على مدار اليوم 
لشعور منعش ومرطب وقوة في 

إخفاء المسام!
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LOVE كل شيء عن
يخبرنا صانع العطور الماهر ألبيرتو موريلالس عن أحدث 

عطر Love Chopard، عن قّوة أريجه، وعن ذلك "المكّون الخاص".
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تألق وإشراق الورد، ملك العطور والزهرة 
المفضلة لدى كارولين.

التي  اللمسة الخاصة المضافة  ما هي 
تّم استخدام  تجعل هذا العطر فريًدا؟ 
المختلفة  الورد  خالصات  من  العديد 
تكثيفه  يتم  فريد،  زهري  توقيع  البتكار 
الوردي واألسود  الفلفل  من خالل حيوية 
الباتشولي  مثل  الثمينة  واألخشاب 

وخشب األرز.
للحب؟  المضافة  اللمسة  هي  وما 
الّطّيبة  الطبيعية  المكونات  من  القليل 
مثل عسل Provence والكاكاو وفانيليا 

بوربون وحبوب التونكا تضفي لمسة نهائية من اإلدمان.
أخبرنا  البعض؟  ببعضهما  يليقان  أنهما  تشعر  لماذا  والحب.  الورد 
الورد هي إحدى أكثراألنواع غنى في  Love Chopard؟ رائحة  الورد في  عن 
الطبيعة. إّنها مصنوعة من مئات المواد العطرية، ولها عدد ال متناهي 
من األوجه، بحسب تنّوع الزهور، وبلد المنشأ وعملية االستخراج. يتكون 
الورد،  Love Chopard من ستة مكونات استثنائية من 

من بينها بعض من أغلى مستخلصات الورد الطبيعي في 
صناعة العطور بما في ذلك أجود أنواع زيت الورد البلغاري. 
ليست  لكنها  وحلوة،  بريئة  حسية،  لي  بالنسبة  الوردة 
واحد.  آن  في  ودقيقة  ناعمة  ولكنها  قوية  إنها  طاغية. 

إنها حًقا مكّون جميل للعمل به.
نشأت في إشبيلية، ما هي الذكريات التي لديك حول 
األندلس،  في  طفولتي  عن  رائعة  ذكريات  لدي  الروائح؟ 
وصحيح أن هذا هو السبب الذي يجعلني اليوم أحب كل ما من شأنه أن 
، بالمياه الزرقاء العميقة والشمس  يستحضر البحر األبيض المتوسط  
أنا مرتبط جًدا على سبيل المثال بالحمضيات  التي تصاحبها.  والطبيعة 
والزهور والتعبير عن نوع معين من النضارة، المتطورة ولكنها في نفس 
الوقت مليئة بالبهجة. عندما أقوم بإبتداع صيغة عطرية معينة، أحب 
التألق  تثير  صدر لإللهام، لحظات  م اللحظات ك إستعادة إحساس هذه 

والدفء وهذا يعني الكثير بالنسبة لي.

ما الذي تحّبه في العطور من اآلن وإلى األبد؟ العطور 
تحظى  ال  أّنها  رغم  بها  يستهان  ال  وقوتها  أسرار،  لها 
على اإلهتمام الذي تستحّقه. فهي يمكن أن تشعرك 
بالسعادة واإلغواء الجنسي واإلغراء والراحة. يمكنها أن 
تسترجع لك ذكرياتك، الجيدة أو السيئة. تخبرنا الروائح 
سحرية  رسالة  لي  لنسبة  ا ب العطر  ندركه.  مما  بأكثر 
روح  يعكس  العطر  بأن  قتنع  م أنا  اآلخرين.  إلى  ننقلها 
وشخصية مستخدميه. يمكن للروائح أن تقول الكثير 

بإبتكار  دائًما  أقوم  النفس.  وعلم  والمزاج  ب  ح ال مجاالت  في  األشياء  من 
تنسيقات جديدة وأفكارعطرية، وألنني منفتح جًدا على العالم المحيط بي، 
منظر  لوحة،  موسيقية،  قطعة  إلهام:  صدر  م يكون  أن  شيء  لكل  يمكن 
طبيعي، وصفة، مكون صناعي جديد، إلخ. في بعض األحيان، ينتهي األمر بهذه 
التنسيقات لتكون جزًءا من عطر جديد، وإذا لم يكن األمر كذلك، فإنها تظل 

في "مخزون" األفكار.
ما الذي ألهمك Love Chopard؟ هذا العطر Love Chopard مستوحى من 

Love Chopard هو تكرمي Chopard الساحر للورود
حتتوي تركيبة العطر على بعض من أكرث 

خالصات الورد استثنائية يف العامل:
Rose Damascena Infusion من تركيا

Rose Damascena Oil من بلغاريا
Rose Centifolia Absolute من املغرب
Rose Damascena Absolute من تركيا

رمز احلياة واحلب، القلب هو شعار 
Chopard. مستوحاة من إبداعات 

اجملوهرات الّراقية غري العادية للدار، 
تربز القارورة واجلزء العلوي الفخم زهرة 

ثمينة من القلوب، كالهما منحوت 
بالكامل من الزجاج الثقيل النبيل 

واملرّصع بتفاصيل ذهبية.

Alberto Morillas، صانع 
العطور، هو أول صانع 
عطور يف التاريخ يحصل 

 Lifetime على جائزة
 Achievement

من مؤسسة العطور،
 Fragrance Foundation 
 Lifetime Achievement

Award

يتكّون Love Chopard من 
كحول طبيعية مستخرجة 

من نباتات مزروعة وحمصودة 
بشكل مستدام. خاٍل من 
الفثاالت phtalates واملواد 

املسببة للحساسية والكائنات 
املعدلة وراثًيا، فهو يجمع 

بني اجلودة العطرية املمتازة 
وأعلى مستوى من النقاء. 
يعرض ٣٠ خالصة طبيعية 
من مصادر مستدامة، ١٥ 
 Naturals منها تأتي من
Together، الربنامج الدويل 

للتمّيز املستدام الذي أنشأته 
دار العطور السويسريةـ  

.Firmenich ورائدة االستدامة ـ
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المفتاح
ال شيء يعطي انطباعًا بالبساطة 

والسهولة مثل حجم وكثافة 
الشعر المجّعد في الصباح الذي 

يلي سهرة صاخبة. للحصول على 
هذا المظهر، باستثناء الحفلة 

في الليلة السابقة، جّربي مصفف 
الشعر Dyson Airwrap للحفاظ 

على هذه التجاعيد الوّثابة التي 
تتحدى الجاذبية وإلبقائها تحت 
السيطرة. قومي بلف أقسام 

مختلفة من الشعر حول العصا 
السحرية واتركي الهواء، وليس 

الحرارة الشديدة، يخلق تلك 
التجاعيد الحّسية المبهجة.

العطر
مهما كانت أنشطتك الليلية صاخبة، فإن 
Valmont’s Lady Code تؤّمن لك تغطية 
كاملة. هذا العطر يمزج بين روائح األزهار 
والفلفل الوردي الحار واللوز المدّخنـ  وهو 
مزيج مثالي، حتى لو طال بك السهر ولم 

تكوني مستعّدة للنوم بعد.

إنسي مخدع الماضي المثير والجذاب، فهذا 
المظهر أقرب إلى أجواء الراحة واإلسترخاء 

التي يمكن أن توّفره غرفة النوم.

اجلميلة 
النائمة

R U N W A Y

ellearabia.com ١٠٢

جمال

M
SG

M

يواصل الفّن والتصميم إيجاد مكانهما في هذا العالم الجديد 
الشجاع، من خالل الجوالت االفتراضية التي تضمن بقاء أرواحنا 

وعقولنا قادرة على مواجهة التحدي وعلى اإللتزام. إّن صالة العرض 
االفتراضية في كاليري أوبرا Opera Gallery Virtual Viewing Room هي 

حقًا رحلة فّنية للحواس...

 Mel Bochner يقّدم
من خالل فّن 

التجميع التلصيقي 
Collages مفهوًما 

عالًيا حاجبًا لّلغة 
وللمساحات 

المادية، عن طريق 
إضافة أشكال 

وأبعاد للكلمات 
التي يصّورها. 

"نحن نعيش في 
عالم مشبع بلغة 

فارغة ]...[. إن لم 
يكن هناك مفر من 

هذا التسونامي 
اللغوي، فإن لوحات 

"باله، باله، باله" 
تقّوضه وتضربه 

من األسفل".

منط احلياة
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متعة يف... 
 Loewe حديقة

 The Sporkful للجسم ـ *
Dan Pashman هو منشئ  "دان باشمان" 
جوائز،  على  الحائز   The Sporkful ومقّدم 
إنه  الطعام،  لعّشاق  "ليس  هو  وشعاره 
ومقدم  منشئ  أيًضا  هو  دان  لآلكلين". 
 Cooking Channel’s You’re Eating It Wrong برنامج قناة 
أثناء عرضه،  العروض. كل أسبوع،  العديد من  ومساهم في 
يستخدم الفكاهة واإلنسانية ليقارب مفهوم تناول الطعام 
والثقافة  والهوية  والتاريخ  العلم  فيها  بما  زوايا،  عدة  من 
واالقتصاد والمناقشات المطولة حول أفضل طريقة لوضع 

زبدة الفول السوداني والهالم في شطيرة.
 

"غريتشن  مع  أسعد  كوني  ـ  للعقل   *
 Happier with Gretchen Rubin "روبن

أكثر  من  واحدة  هي  روبين  غريتشن 
تأثيًرا  البشرية  والطبيعة  السعادة  مراقبي 
"ملكة  لقب  عليها  يطلق  للتفكير.  وإثارة 
على  بقدرتها  معروفة  وهي  الذاتية"،  المساعدة  مذكرات 
والوضوح.  الدعابة  بروح  المعقدة  األفكار  ونقل  استخالص 
 Outer تايمز  لنيويورك  مبيًعا  األكثر  الكتب  مؤلفة   وهي 
 The Happinessو Better than Beforeو Inner Calmو Order

Project. في البودكاست الحائز على جائزة، تناقش السعادة 

إليزابيث كرافت. تستمد في  الجيدة مع شقيقتها  والعادات 
والدروس  العصور،  وحكمة  المتطورة،  العلوم  من  عملها 
الخاصة  تجاربها  ومن  الشعبية،  الثقافة  من  المستفادة 
وصحة  سعادة  أكثر  حياتنا  جعل  يمكننا  كيف  الستكشاف 

وإنتاجية وإبداًعا.

السموم  قليلة  حياة  ـ  للروح   *
والمتاعب

تغيير  ووكيلة  معلمة  هي   Alexx Stuart

 Low Tox الشامل  البودكاست  أسست 
Well� مجلة  في  كاتبة   .٢٠١٠ عام  في   Life

وتستكشف  ووصفات،  اإلنترنت،  عبر  دورات  تقّدم   ،being

إلى  السعادة(  )أي  "لليكي"  السويدي  المفهوم  كل شيء من 
الذبذبات"  العالية  "الحياة  من  المغناطيسي،  بالتنويم  العالج 
الشخصية  القيم  نظام  رسم  وكيفية  األهداف  تحديد  إلى 
الخاصة بك. Low Tox Life هو هذا بالضبط؛ إّنه يوّفر نظام دعم 
التوتر  مستوى  وتخفيض  الحياة  في  الفوضى  من  للتخفيف 

واتخاذ خيارات أفضل ألنفسنا وعائالتنا وبيوتنا وكوكبنا.

خّف ما قبل النوم...

٣ بودكاست  
محّددة للشعور بالرّاحة 

في  الراحة  نجد  العصيبة،  األوقات  في 
أكثر  ـ  منازلنا  أصبحت  المألوفة.  األشياء 
حيث  لنا،  مالذات  ـ  مضى  وقت  أي  من 
هذه  والسالم.  باألمان  نشعر  أن  يمكننا 
ألهمت  التي  العاطفية  االستجابة  هي 

المزاج واألفكار  األلوان، منّسقة لتعكس  Jotun البتكار مجموعة جديدة من  خبراء 
إعادة  مجموعة  في  األربعة  األلوان  مجموعات  وتمّثل  الحاضر،  الوقت  في  السائدة 

االكتشاف أربع قصص:
الشبيهة  اللوحة  هذه  مع  بالراحة  شعوًرا  وتجلب  تلهم  وريفية:  دافئة  ظالل 

باألرض. كل لون يشجع على الحياة البطيئة والتقدير الحسي.
تبسيط  على  تساعد  ظالل  اللمسية:  واأللوان  الناعمة  المحايدة  األلوان 
ألوان  والفوضى.  الضوضاء  من  عالم  في  نعيش  بينما  الذهن  وتصفية  المساحات 

تقّلص من حجم منازلنا، وتزيل ما يفوق الحاجة وتحتفي باألشياء البسيطة.
الحرية  من  لمسة  تضفي  ظالل  المعّتقة:  والنغمات  الجّو  بلون  الناعم  األزرق 
مستمدة من البحر والسماء. مستوحاة من األماكن البرية والبعيدة، نتراجع بعض 

الشيء لنغمر أنفسنا في أحضان الطبيعة ونجد السالم في صمتها.
ظالل صامتة وألوان الباستيل التي تشبه الحلم: تحّرر الخيال من خالل التعبير الفني. 

تجلب المشاعر واألحالم إلى المساحات الفارغة، هذه األلوان تعطي الحياة لألفكار.

ألوان 
مشّفرة

Jotun Crisp Cityscape 

Jotun Antique Yellow

Jil Sander
Zara Home

Marni

Sleeper
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في المقّدمة

عطور Loewe Home Scents التي تم إطالقها 
مؤخًرا هي احتفال بالعالم الطبيعي وقصيدة 
للحديقة. تعتمد مجموعة العطور المنزلية 
والشموع المحفوظة بوعاء على خواص حديقة 
نباتية. ساهمت صانعة العطور الخاصة بالدار 
Cruelles Nuria في استخراج وتفسير ١١ مرّكز 

نباتي والتعبير عنها كرائحة قائمة بذاتها داخل 
الشموع وحامالت الشمع وعطور المنزل 
وموّزعات الروطان. تشمل الروائح عسل النحل 
والشمندر وتوت العرعر وأوراق الطماطم والكزبرة 
وعرق السوس ورائحة الماريوانا والبازالء اللذيذة 
واألوريغانو وكرات السرو واللبالب.

فّن... أدوات المائدة الفريدة
 Cruise 2021 بين البنى التقليدية اآلسرة التي تتخلل سينوغرافيا عرض Dior Maison من Luminarie تمزج مجموعة

واألكسسوارات المنزلية. ها إّن المطبوعات التي صممتها Maria Grazia Chiuri  تزّين اآلن مجموعة من األطباق 
الخزفية، والصواني المخصصة الستقبال األغراض الصغيرة، والمزهريات ومفارش األكواب، باإلضافة إلى المراوح الرقيقة 

والوسائد الناعمة بألوان متأللئة تضفي الدفء على الديكورات الداخلية.

متعة يف... 
 Loewe حديقة
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Dior Maison 
Luminaries Plate

Dior Maison 
Luminaries Plate

Dior Maison 
Luminaries Plate

Dior Maison 
Luminaries 

Cushion

Dior Maison 
Luminaries 

Cushion

٣ بودكاست  
محّددة للشعور بالرّاحة 

 ١٠٥ ellearabia.com



تنبيه: االتجاه نزواًل نحو األرض
لنبدأ العام بألوان ترابية دافئة وطبيعية.

دللي نفسك بإقامة صحية أو قضاء يوم أو مغامرة 
تشتّد الحاجة إليها بمساعدة RetreatMi.com، وهي 

بوابة تّم إطالقها مؤخًرا حيث يمكنك العثور على 
المالذ المثالي لك وحجزه. قد يكون االستثمار في 
العناية الذاتية هو التأثير الجديد ألحمر الشفاه في 
عصر كوفيد، ونحن بالتأكيد بحاجة إلى استراحة. 

لمزيد من المعلومات، اتبعي Retreatmi@ أو قومي 
www.retreatmi.com بزيارة

حان الوقت... 
وقتي "أنا"

Leather Chair, 
Kershaw

Stool, Nada DebsVotive Light, Lladro 

Stool, Kartell

Cactus Daum, 
Emilio Robba 

Malachite 
Candle, l'Objet

Throw Blanket, 
Erdem
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في المقّدمة

مصّممة داخلية تخبرنا عن كيفية تأثير األنماط 
واأللوان على حالتنا النفسية وتقّلبات مزاجنا.

تصميم لتحقيق التوازن
نص سارة عبد اهلل، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة التصميم اإلبداعي الوظيفي. 

نمط الحياة
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معهد  لدراسة  وفًقا  حًقا،  بصرية  مخلوقات  البشر 
الدماغ  معالجة  حول  للتكنولوجيا  ماساتشوستس 
للمعلومات المرئية: "نظًرا ألن نصف الدماغ البشري مخصص 
عملية  فهم  فإن  للرؤية،   مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل 
الرؤية يوفر أدلة لفهم العمليات األساسية في الدماغ"، يقول  
والعلوم  الدماغ  قسم  من  سور"  "مريغانكا  البروفيسور 
أن  يقدر  للتكنولوجيا.  ماساتشوستس  بمعهد  المعرفية 
٩٠٪ من المعلومات المنقولة إلى الدماغ هي معلومات بصرية 
محيطنا  أّن  يعني  بصريون.هذا  متعّلمون  البشر  من  و٦٥٪ 
له  لدينا،  الداخلية  للديكورات  والبصر  التصميم  أي  المادي، 
تأثير كبير على حالتنا النفسية ورفاهيتنا وعواطفنا. ال يمكننا 
وقتنا  من   ٪٩٠ نقضي  ألننا  المبنية  بيئاتنا  أهمية  من  التقليل 
في داخل بيوتنا وهذا  المتوسط   مذهل. بينما نحن نتعدى اآلن 
التسعة أشهر الكاملة من التواجد في نفس المكان في غالب 
األحيان بسبب الوباء، فإننا نبحث جميًعا عن المزيد من الطرق 

لخلق توازن عقلي وعاطفي وروحي.
ا مهًما ألسباب عديدة. فيما  أمًر ألوانك بحكمة  اختيار  يعتبر 
التي  األلوان  نفس  علم  ل  حو االحترافية  النصائح  بعض  يلي 
يجب أخذها في االعتبار عند اختيار األلوان لمساحات مختلفة 

داخل منزلك.
األخضر  من  بالحياة  النابضة  الظالل  أي  الزاهية،  األلوان  توّفر 
واألزرق واألصفر والبرتقالي ـ شعوًرا باإلنفتاح والراحة. هذه ألوان 
موضع  فهي  وبالتالي  التواصل  على  تشّجع  وسعيدة  صديقة 

ترحيب خاص في غرف الطعام والمطبخ.
والظالل  واألزرق  واألرجواني  األحمر  مثل  الداكنة،  األلوان 
والجو  بالضيق  توحي  أن  يمكن  األخضر،  اللون  من  الداكنة 
كعناصر  أو  المناسب  المكان  في  اعتمدت   إذا  ولكن  القاتم. 

مميزة، يمكن أن تساعد في إضفاء الراحة واألمان.
تعمل األلوان الدافئة والبرتقالي واألصفر، على سبيل المثال، 
األفضل  من  السبب،  لهذا  الغرفة.  حرارة  درجة  رفع  على 
بالنشاط.  توحي  ألنها  الّشمالية،  الغرف  في  استخدامها 

تجنبيها في الغرف المخصصة لالسترخاء، مثل غرفة النوم.
األلوان الباردة واأللوان مثل األزرق الجليدي واألخضر لها تأثير 
مهّدئ، وهي مناسبة بشكل خاص لغرف النوم؛ أنها تساعدك 
واالستيقاظ  المساء،  في  باسترخاء  الفراش  إلى  الذهاب  على 

منتعشة في صباح اليوم التالي.
يجب تجّنب اللون الرمادي في غرف الطعام والمطبخ ـ إال إذا 

كنت ترغبين في كبح شهيتك.
قد  ولكنه  الغرفة،  في  الطاقة  مستوى  األحمر  اللون  يرفع 
خياًرا  ليس  فهو  لذا  ـ  وعدائية  غضًبا  أكثر  أيًضا  الناس  يجعل 
كَلوٍن  ال  صغيرة  لمساحة  استخدميه  األطفال.  لغرف  جيًدا 

أساسّي للغرفة.

Farrow and Ball 
Pavilion Gray 242

The Vinyl custom fabric by a 
company called F.Shumacher

Farrow and Ball 
Pink Ground

Farrow and Ball 
Hague Blue 30

Farrow and Ball 
Pavilion Gray 242

التي   ٢٠٢١/٢٠٢٠ األلوان  وأنماط  خيارات 
يجب أخذها في االعتبار:

* يخلق هذا اللون الرمادي الناعم إحساًسا باالسترخاء 
ـ يُستخدم في غرفة مكتبك في المنزل أو  والهدوء 

غرفة النوم أو الحمام.
التي  الطبيعة  بعناصر  ويذّكر  مهدئ،  األزرق  اللون   *
الحمام.  أو  للمطبخ  مثالي  بالهدوء.  إحساسًا  تعطي 
حركة  فيها  تكون  التي  المنزل  لمناطق  نقترحه 

المرورعالية ومتكررة. 
والسعادة  بالتفاؤل  الشعور  األصفر  اللون  يغذي   *
مكان  في  مثالي  الذهني.  للتركيز  جيد  إنه  والبهجة. 
استكمال  يتم  الطبيعي.  الضوء  من  الكثير  فيه 

االنتقال باللون األخضر الطبيعي من الخارج.
والحب  الرحمة  يستحضر  ـ  مهدئ  الوردي  اللون   *

والسكينة ويرتبط بالرعاية والتفاهم. 

Sarah at the Public hotel 
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نمط الحياة
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تركيا  في  التاريخية  التصميم  وتفاصيل 
العربية  الجزيرة  وشبه  إفريقيا  وشمال  وإيران 
والمشرق العربي لنرى كيف يمكننا إعادة تصور 
أن  شأنها  من  وظيفية  بطرق  األشكال  هذه 
وهندسته  الجديد  تصميمنا  إثراء  في  تساعد 
المعمارية لعام ٢٠٢١ وما بعده. الحقيقة هي أن 
أسالفنا كانوا منذ زمن بعيد قادة في الرياضيات 
نستمر  دعونا  المعمارية.  والهندسة  والعلوم 
في استعادة ابتكاراتنا كقادة عالميين يوفرون 
التصاميم  خالل  من  حًقا  الرفاهية  لربط  طرًقا 
لتحديات  حلول  وإيجاد   Biomorphic الحيوية 
درجة   ٣٦٠ منظار  خالل  من  الجديدة  اليوم 

للحياة البشرية.

الملهمة  للمساحات  وخفيفة.  منعشة 
رّكزي نظرك  الطاقة،  وللحصول على مزيد من 
الحجم  الكبيرة  الملهمة  األزهار  بعض  على 

بألوان أكثر جرأة وحيوية.
األلوان  مزيج  استخدام  يؤدي  استوائي:  مخدر 
يمكن  ال  أّنه  لدرجة  التركيز  العالي  واألنماط 
لكن  متصاعدة.  مشاعر  خلق  إلى  تصورها، 
منها،  الصغيرة  الجرعات  تعطي  أن  يمكن 
نوصي  نحن  رائًعا.  وتأثيراً  انطباعًا  منزلك،  في 

باستخدام هذا التأثير باعتدال.
جًدا،  شائعة  الخطوط  تكون  قد  الخطوط: 
ال  بشكل  االستخدامات  متعددة  أيًضا  لكنها 
العمودي  الخط  بصرية.  مساعدة  كأداة  يصدق 
األعلى،  إلى  يشير  ألنه  سماوي  بأنه  يشعر 
اإلستقرار،  بعدم  شعوراً  يثير  القطري  والخط 
بقربه  يشعر  المرء  يجعل  األفقي  الخط  بينما 
التصميم  تحسين  يمكن  والواقع.  األرض  من 
بخطوط  الواسعة  للمساحات  الحديث  الداخلي 
عريضة وألوان زاهية ـ بحيث يؤدي التباين القوي 
حيوية  مساحة  إنشاء  إلى  الزاهية  األلوان  مع 

ومبهجة.
األنماط الهندسية: تمثل األشكال الهندسية 
لهذا  الهيكلي  والتعقيد  القوة  المضلع  مثل 

إنه  الشكل، كما تضفي عليه هالة مستقبلية. 
مثالي بالنسبة لمكتب منزلي حيث يتردد صدى 

هيكل شكل قرص العسل ممزوجًا باإلصرار.
التي  والمعلومات  المعرفة  من  الكثير  هناك 
يمكننا أن نصقلها ونلّمعها كمجتمع عالمي، 
أكانت إيجابّية أوسلبًية، حول البقاء داخل بيوتنا 
موائل  ننشئ  ال  فلماذا   .٢٠٢٠ عام  جائحة  خالل 
ترتد  الجديدة  األفكار  أن  يبدو  أو مساكن  حيث 

بحرية وحيث يمكننا رعاية الحكمة والنمو .
تاريخنا  على  نظرة  إلقاء  إلى  بحاجة  نحن 

عن سارة عبد اهلل: أكثر من عقد من الخبرة 
المهنية في التصميم الداخلي والهندسة 
المعمارية وتطوير العالمة التجارية، تفّوقت 
سارة كمؤسسة ومديرة تنفيذية للتصميمات 
اإلبداعية الوظيفية منذ عام ٢٠١٤. قبل هذا 
التعيين، عملت مع مجموعة روكويل لصالح 
توني تشي وشركاه، ومع بيركنز وإيستمان، من 
خالل التصميم اإلبداعي الوظيفي. تهدف سارة 
ليس فقط إلى إنشاء مساحات تدمج أساليب 
العافية بل تخلق أيًضا بيئة يتم فيها إنشاء نقاط 
اتصال بشرية وتفاعالت من أجل فهم أفضل 
لآلخر. حصلت على شهادة LEED، وهي مكرسة 
لتخفيف التأثير البيئي من خالل تطوير مساحات 
مؤثرة تتمتع برؤية شاملة ٣٦٠ درجة لالستدامة. 
وقد تبنت أيًضا دراسات متعمقة لليوغا والتأمل 
 Body Talkو Reikiواليقظة والرقص والتغذية والـ
والمزيد مع التركيز على دمج عناصر الشفاء 
الشاملة في جميع تصميماتها.

الفوائد النفسية لألنماط 
الموجودة في الطبيعة

هناك بحث مكثف يوّثق فوائد رؤية ومشاهدة 
الطبيعة؛ الوجود في الطبيعة له عالقة إيجابية 
مباشرة بالبشرـ  لناحية تخفيف التوتر، وتحسين 
والشعور  اليقظة  وزيادة  المزاجية،  الحالة 
المرئية المستوحاة  بالوضوح اإلدراكي. األنماط 
ارتباطات مباشرة  البيولوجية لها  من األنظمة 
تقلل  أّنها  لوحظ  وقد  المزاجية  الحالة  بتحسن 

من التوتر بنسبة كبيرة قد تفوق الـ ٦٠٪.
في  الطبيعة  ودمج  العضوية  لألنماط  يمكن 
العمارة والتصميم والفن أن تهدئ حًقا نفسية 
التصميم  نهج  باسم  أيًضا  هذا  يُعرف   الفرد. 
المحبة  األنماط  استخدام  إن   .Biophilicالـ
العمارة  إلحياء  البيئة  في  الموجودة  للطبيعة 
تأثير  الديكور، له  أو عناصر  الداخلية والتصميم، 

إيجابي على رفاهية الفرد.
الهياكل  في  الطبيعية  الموضوعات  تخبرنا 
العالم  أنحاء  جميع  في  التاريخية  والمواقع 
جديدة،  فكرة  ليس  هذا  الحيوي  التصميم  أن 
مصر  في  البشري.  اإليجاز  من  جزء  حًقا  إنه  بل 
اللوتس  أوراق  المثال، نجد  القديمة على سبيل 
وأنماط  الهول  أبو  مثل  الحيوانات  ومنتديات 
مع  جنب  إلى  جنًبا  األخرى  الطبيعية  األزهار 
التقليدية والخط وأسلوب  الهندسة اإلسالمية 
تشبه  ألنها  حيوية  تعتبر  جميعها  ـ  األرابيسك 
عليها  العثور  يمكن  التي  الطبيعية  المنتديات 
تركيا  إلى  إيران  من  المنطقة  أنحاء  جميع  في 
في جميع أنحاء اإلمارات ومن الجزائر وصواًل إلى 
السودان. في السنوات األخيرة تّم تبنيها كنهج 

رسمي للتصميم والعمارة.
من  المختلفة  األنواع  بعض  في  الخوض  قبل 
األنماط، أود أن أشجعك كما أفعل مع عمالئي 
مدركة  كوني  الداخلي:  التصميم  مجال  في 
واألنماط  النماذج  استخدام  في  تفرطي  وال 
المختلفة وحاولي أن تتفادي ذلك. من الضروري 
وجود  يسّببه  الذي  البصري"  "التلّوث  تجنب 
واحد،  مكاٍن  في  واألشكال  األنماط  من  الكثير 
العاطفي  والتوتر  القلق  يسبب  أن  يمكن  والذي 
األخير  هذا  يعرف  أّلا  المحتمل  ومن  للشخص، 

حًقا سبب شعوره هذا الناتج عمّا يَراه.
من  الكثير  األزهار  لدى  يكون  ما  غالبًا  األزهار: 
ألنها  مهدئة  فهي  ـ  المنحنيات  و/أو  الدوائر 
المرء  يجعل  وجودها  فإن  لذا  زوايا،  بال  ناعمة 
اختيار  عند  والراحة.  والسعادة  بالشباب  يشعر 
اختاري  دارك،  في  األزهار  أنماط  دمج  كيفية 
الشعور  تناسب  التي  الزهرة  ونوع  ولون  حجم 
شعور  على  للحصول  التقاطه.  تريدين  الذي 
بألوان  الحجم  المتوسطة  األزهار  جربي  مهدئ، 
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هناك عدد قليل من األماكن على األرض يلتقي فيها التاريخ الساحر والثقافة 
الغنّية بالمغزى كما هو الحال بالنسبة ألقدم مدينة في أوروبا، أثينا.

والضرائب  المكتوبة  والعقود  والمدارس  والعلوم  والفلسفة  الديمقراطية 
والكتابة و… أثينا! لدينا الكثير لنشكر اليونانيين القدماء عليه.

عاصمة اليونان والعاصمة األصلية للثقافة، أثينا هي أكثر من مجرد أساطير 
أنه ليس "مكاًنا ال بد من زيارته"؛ قد يكون  وآثار وأكروبوليس )وهذا ال يعني 
األكروبوليس قديًما ولكنه لن يصبح عجوزاً أو يطعن في السّن أبداً!(. بمجرد 
االنتهاء من وضع عالمة على العجائب والغرائب القديمة المدرجة على قائمة 
األشياء التي تخّصك، استكشفي السحر والمفاجآت الرائعة التي تقدمها هذه 
المدينة التي لم تحَظ بالتقدير الذي تستحّقه. سواء فعلِت أو لم تفعلي كما 
أثينا  في  حي  كل  ألن  كثيًرا  تخطئي  أن  يمكنك  ال  المحليون،  السكان  يفعل 
إيجه  الخاص. من احتساء مشروب ومنشط بحر  الفريد وسحره  له طابعه 
السطوح،  على  الموجودة  المصطبات  مئات  إحدى  على  من   Agean Tonic

بـ Souvlaki )جّربي Kostas للحصول على  إلى التجول في الشوارع لالستمتاع 
السندويشة األصلية والمعتمدة محلًيا( فيما تلتقطين لمحات خاطفة من 
غروب الشمس بين المباني القديمة، وسط المنحوتات والكتابات التي تزّين 

جدران الشوارع وأجواء الفنـ  المكان سيبهرك فعاًل.
على زاوية شارعي Sokratous وTheatrou في حّي السوق المركزي بأثينا، عبر 
Di�  مجموعتين من األبواب ونزوالً بعض الخطوات إلى قبو ريفي، يقع مطعم
porto األكثر سحًرا في أثينا. ال توجد الفتات. ال توجد قائمة طعام. ال خيارات 

الخمر في براميل  للمشروبات. بدون زخرفة. تأكلين ما يجلبه لك الشيف. 
مصطفة على الحائط ويتم تقديمه في أباريقـ  تجربة صادقة وودية ورائعة.

الثقافة  فيه  تختلط  محّل   ،Mon Coin زوري  أصيلة،  أثينية  تسّوق  لتجربة 
ذلك  كان  سواء  زياراتك.  جدول  على  فاجعليه   Koukaki حّي  في  والتجارة 
صنعها  التي  نوعها  من  الفريدة  التذكارية  الهدايا  أو  الرقيق  السيراميك  من 
بشيء  المغادرة  لك  نضمن  المحليون،  والسكان  اليونانيون  المصممون 
جميع  زيارة  أيًضا  الجدير  من  فقط".  "المشاهدة  تنوين  كنت  لو  حتى  مذهل 
متاجر ومطاعم Koukaki الرائعة، ولكن تأكدي من أن محطتك األخيرة هي 
بار Meerkat Cocktail Safari. إن بدت لك قائمتهم غير العادية، المستوحاة 
من إفريقيا، زائدة عما يلزمك، ما عليك إّلا أن تقفزي خلف البار وتقومي بإبتكار 

مشروبك الخاص بمساعدة نادل "الميركات". "ياماس"! )"في صّحتك!"(
أثينا لديها أطول خط ساحلي على اإلطالق بالمقارنة مع أّي عاصمة أوروبية 
أخرى,يزّينه ١٨ شاطئ Blue Flag beaches أي "العلم األزرق" )وهو شهادة من 
بعد  على  الّصارمة(  معاييرها  يطابق  الشاطئ  أّن  البيئي  التعليم  مؤسسة 
لبحيرات  الشفافة  المياه  في  اسبحي  المدينة.  وسط  من  ساعة  من  أقّل 
"فولياجميني" Vouliagmeniـ  وهي تعتبر "كان اليونان" Cannes of Greeceـ  قبل 
التوّجه لتناول الغداء في BlueFish لالستمتاع بالمأكوالت البحرية المحلية 
ومشاهدة النهار يتحول تدريجّيًا  إلى ليل ساحر مع إطاللة على البحر تعتبر 
من األحالم. بالنسبة للمغاِمرات، ماذا عن التزّلج على الماء أو ركوب األمواج 
في فندق "فور سيزونز أستير باالس" Four Seasons Astir Palace؟ إذا كان لديك 
الوقت الكافي، هذا هو أفضل مكان للحصول على بعض "فيتامين البحر" أو 
Vitamin Sea. من يحتاج إلى جزيرة يونانية عندما يكون كّل هذا على عتبة داره؟

أثينا،  اليونان
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ماذا أفعل؟

مستلزمات 
اجلمال

استريحي للحصول على أفخم إقامة 
 Grand Bretagne في أثينا، فإن فندق

الحائز على جوائز عّدة يقّدم لك كل 
شيء ويمكنك أن تري من شرفته: 

األكروبوليس، مبنى البرلمان اليوناني 
)الذي يستضيف حفل تغيير الحرس( 

و"االستاد" االوليمبي األصلي. هو محجوز 
بالكامل؟ احصلي إذاً على خدمة فندق ٥ 

 Airbnb نجوم وتمتعي بحرية شّقة
في The Foundry، وسط مدينة أثينا. 

إّنه اختياري الشخصي المفّضل.

ُكلي يقع Orizontes على تل 
"ليكابيتوس" Lycabettus Hill )أعلى 

قمة في أثينا(، ويتميز بأجمل المناظر 
الخالبة وهو أحد أفضل المطاعم في 
المدينة. ماذا تأكلين؟ جبنة الفيتا في 

معجنات "فيلو". بالنسبة للحلوى، جّربي 
 Lukumades قصة الحب هذه وذوقي

في ساحة Agias Irinis. سترضي كرات 
الدونات اللذيذة هذه المفعمة بالبهجة، 
والتي يمكن أن ترافقها عّدة  خيارات من 

اإلضافات، رغبات أي شخص.

زوري  يعد متحف Vorres، أفضل 
أسرار المدينة، وقد تأسس 
بعد أن حصل تمّدن اليونان 
في الحرب العالمية الثانية 

عندما أراد "إيان فورس" الترويج 
للثقافة اليونانية وإنشاء مكان 

للمواطنين ليزوروه ويتعرفوا 
على هويتهم. ستة أفدنة 

من الحدائق الخضراء المورقة 
ومتحف الفن الجميل، غاية في 

الروعة والهدوء.

The Concentrate من 
La Mer

Hair in The Sun من 
Sachajuan

Velvet Mughetto من 
Dolce & Gabbana

نظارات شمسية، 
Loewe Paula’s Ibiza

قميص أخضر، 
Calle Del Mar

صندل،
Amina Muaddi

ثوب السباحة،
Zimmermann

حقيبة من القّش، 
Jacqueline
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 Mandarin منتجع
Oriental Jumeira، دبي

الديكور المذهل والخدمة الشخصية 
يجعالن من هذا المنتجع المواجه 
للشاطئ "منزًلا بعيًدا عن المنزل".

 Loewe ،حقيبة
Paula’s Ibiza

ماسك Jet Lag من 
   Summer Fridays

Marni ،أقراط

Gucci ،صندل

 Wave سبراي
  R+Co من Spray

D
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معلومات وأسرار
الجميلة  الردهة  دخول  عند  األول  االنطباع  هو  هذا  مصقولة.  أناقة 
والمضيئة المطّلة مباشرة على المياه الالزوردية. يقع المنتجع على 
قلب  في  حقيقية  واحة  وهو  دبي،  أحياء  أرقى  أحد  في  البحر  شاطئ 
المدينة. تسوقي وتناولي الطعام واكتشفي... ثّم عودي "إلى المنزل"، 
إلى المنتجع األّخاذ، واسترخي في الـ"سبا" الذي يمتّد على مساحة ٢٠٠٠ 
أو  الحداثة.  في  غاية  وهي  الرياضة  الصالة  إلى  توجهي  أو  مربعًا.  متراً 
بالصمت وبصوت  الرمال واستمتعي  أغرقي قدميك في  ببساطة 

البحر الهادئ.

الراحة والرفاهية
إيالء  تّم  فقد  مذهلة،  فيه  الراحة  ووسائل  الفندق  أن  حين  في 
اهتمام خاص للغرف واألجنحة الرائعة. تتميز كل غرفة من الغرف 
الفسيحة الـ١٧٨ والـ٧٨ جناحًا أنيقًا، بإطاللة أّخاذة على البحر أو األفق، 
وأجنحته  غرفه  قرب  إّن  خاصة.  شرفات  على  معظمها  ويحتوي 
من البحر أمر مذهل للغاية. البلوط العمودي المصقول، والورنيش 
األسود، وعرق اللؤلؤ ليست سوى بعض من التفاصيل الدقيقة التي 
يمكن أن نجدها في الغرف التي تحتوي على خزائن كبيرة وحمامات 
واسعة مع حمامات عائمة فاخرة و"دش" مطري. وتكتمل الصورة 
يحلو  عديدة  أخرى  وغرف  للترفيه  فسيحة  طعام  بغرفة  الرائعة 
جميع  ليشمل  بالتفاصيل  االهتمام  توسيع  تّم  العيش.  فيها 
جوانب وميزات الغرف، بما في ذلك األسقف المزينة بأنماط متعّرجة 
انتقائية مستوحاة من زخارف األرابيسك. اإلقامة في غرف وأجنحة 
 The Clubتشمل الدخول الحصري إلى الـ Club Rooms and Suites النادي
Lounge، والذي يمتاز بمطبخ مفتوح وشرفة وغرفة رسم وغرف 
طعام خاصة كاملة مع نوافذ ممتدة من األرض حتى السقف توفر 
إطالالت رائعة على أفق دبي. يجب أن تزوري Royal Penthouse، لكن 
يجب أن نحّذرك، فبمجّرد أن تقيمي هناك سيكون من الصعب جًدا 

عليك المغادرة!

ماذا ترتدين
على الشاطئ

D’Ascoli ،فستان

 Saint ،حقيبة
Laurent

Zimmermann ،فستان
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ماذا ترتدين
خالل زيارة المدينة
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      R+Co من Wave Spray سبراي
D’Ascoli ،فستان

Loewe Paula’s Ibiza ،حقيبة
Gucci ،صندل

تصميم ت. براسادان

بقدميك العارية والرياح

جربان خليل جربان

"ال تنسي أن األرض تسعد بالشعور

 تتوق للتالعب بشعرك".

امتنان

طبيعة

حّب

اقتباسنا امللهم لعام ٢٠٢١
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بعد شهور من انشالل النشاط، أتى التغيير. 
سيأخذك العام الجديد في اتجاه جديد، لذلك 
ال تضيعي الوقت في النظر إلى الوراء. اتخذي 
بشأن  يناير  شهر  منتصف  في  حازًما  قراًرا 
ذلك؛  بعد  إليه  الذهاب  تريدين  الذي  المكان 
مثل عامل منجم ذهب قديم، عليك تحديد 
منطقتك قبل البدء بالحفر. أخيًرا، في اليوم 
األولى  الخطوة  التخاذ  استعدي  العشرين، 

والمهمة جًدا باتجاه حياتك الجديدة. 

مهما  وصبرك.  بقوتك  مشهورة  أنت 
لكن  التأقلم.  يمكنك  الحياة،  تقاذفتك 
الشهر،  هذا  آخر؟  خيار  لديك  كان  لو  ماذا 
ـ  بالفعل  تريدينه  الذي  ما  الكواكب  تسألك 
السائق  اآلن  أنك  أن تدركي  إياه.  وستعطيك 
سيشعرك  أمر  فقط   الراكب  وليس 
لتتأكدي  دوافعك،  في  ترتابين  قد  بالغرابة؛ 
صحيحة.  لدواعي  األشياء  تفعلين  أنك  من 

أنت كذلك، فال تقلقي.

فيه  تحسني  لم  موقف  إلى  العودة  إن 
التصّرف ليس شيًئا تتطلعين إليه، وهذا أمر 
تتلقين  المرة قد  يمكن فهمه؛ لكن هذه 
مفاجأة ساّرة. كما سترين، فإّن عدة عوامل 
الخيارات  من  بداًل  تغيرت.  قد  رئيسية 
المحدودة وعدم  وجود أي مجال للمناورة، 
لطرح  وفرصة  إبداعية  مساحة  اآلن  لديك 

أفكارك الخاصة. أنت سعيدة بذلك.

21 أيّار/ مايو – 20 حزيران/ يونيو20 نيسان/ أبريل – 20 أيار/ مايو20 آذار/ مارس – 19 نيسان/ أبريل

اجلوزاءالثوراحلمل

عالقة  أهم  تعرقلت  مضت،  أشهر  لعدة 
بالنسبة لك بسبب مجموعة من الظروف 
الخارجة عن إرادتك. اآلن رفعت هذه القيود، 
النمو  على  قادرة  حرة  العالقة  وأصبحت 
ال  أصبح  اآلن  ينبغي.  كما  قدًما  والمضي 
بأس في أن تفعلي، وتقولي، كل األشياء التي 
أو  بها  القيام  تستطيعي  لم  أنك  شعرت 
التفّوه بها من قبل. وإذا كان هذا يعني بعض 
الصراخ والصياح، وإطالق العواطف التي كانت 

تتراكم بداخلك، فال بأس بذلك أيًضا.

الطريق  على  بأنك  تقتنعي  أن  السهل  من 
عقبات  هناك  يكن  لم  إذا  الصحيح 
أكثر  التدرج  يصبح  عندما  فقط  تعترضك. 
هناك  كان  إن  تتساءلين  وصعوبة،  حدة 
القيام  عليك  كان  إن  أو  أسهل،  طريق 
في  ظهرت  إذا  تنزعجي  ال  ال.  أو  بالرحلة 
غير  مشاكل  القادمة  القليلة  األسابيع 
متوقعة: فهي موجودة لتجعلك تنظرين 
من  بها  فكرت  قد  تكوني  لم  بدائل  إلى 

قبل.

بدأت منذ بضعة أشهر  أن عالقة حب  يبدو 
عادت في الظهور اآلنـ  لكنك تقنعين نفسك 
أنك مشغولة جًدا وال وقت لديك للتوّرط من 
جديد. وبالرغم من جهودك للهروب، فمن 
العاطفي  االنجذاب  الهروب من  المستحيل 
القوي الذي يجمعكما ويشّدكما الواحد نحو 
اآلخر. ال تكمن المشكلة في أنك ال تريدين 
تعترفي  لن  ولكنك  مًعا،  الوقت  قضاء 
لنفسك بمدى عمق عواطفك حًقا. ولكن 

قد يكون هذا ضرورياً.
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عمل فّني بيا خليفة                     نص بيرنار فيتزواتر

في الماضي، لطالما نظرت إلى شؤون الحب 
الشركاء  يتوقع  حيث  الرقص،  من  كنوع 
ويستجيبون  البعض  بعضهم  تحركات 
هذا  لك  يقدم  ما  إّن  لذلك.  وفًقا  بتناغم 
وصالبة،  جدية  أكثر  شيء  هو  الشهر 
الماضي.  عناء  بدون  النهائية  المحصلة 
ستكون رّدة فعلك األولى أن تقولي ال، لكن 
هذا فقط ألن ما يحصل غير متوقع. فكري 
التي  الفرصة  هي  هذه  تكون  قد  األمر؛  في 

كنت تنتظرينها.

حتى  تقاتلي  أن  للغاية  رومانسي  أمر  إنه 
بغض  بها،  تؤمنين  قضية  أجل  من  النهاية 
أن  تدركين  اآلن  لكنك  ـ  كلفتها  عن  النظر 
وأن  دفعه،  تستطيعين  مما  أكثر  تكلفتها 
شيء  لكل  اآلن.  بعد  جذابًا  يعد  لم  الثمن 
مهما  المشروع،  هذا  زمن  أن  ويبدو  وقته، 
دروًسا  بالفعل  تعلمت  لقد  وّلى.  قد  كان، 
بالكامل؛ ولكن  لذلك لم يضع وقتك  منه، 
وتأخذ  تمضي  األشياء  تتركي  أن  يجب  اآلن، 

مجراها.
 

ستبدو نهاية شهر كانون األول )ديسمبر( 
شهور  بعد  الشمس  أشعة  تفّجر  وكأنها 
حب واألمطار. لفترة طويلة جًدا، بدا  من السُّ
لك أنك قد حرمت كل ما تريدين القيام به ـ 
واآلن، فجأة، كل شيء ممكن، وتفتح فرص 
تحسنت  وكلما  سحر.  أّنه  لو  كما  جديدة 
كذلك؛  تفكيرك  يتألق  المزاجية،  حالتك 
بها،  تشتهرين   التي  الكبيرة  األفكار  تعود 
وثقتك  القديمة  طاقتك  كل  إلى  باإلضافة 

بنفسك. مرحبًا بعودتك!
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حان الوقت للمضي قدًما كشخص كان من 
المفترض أن يكون دائًما كذلكـ  واألهم من 
ذلك، أن تمشي في نمط الحياة الذي طالما 
زحل  حاكمك  يترك  عندما  فيه.  رغبت 
والّتحول،  البناء  إعادة  فترة  تنتهي  برجك، 
والمكافآت  اإلنجازات  من  مرحلة  في  وأنت 
العالية. واألفضل من ذلك، سيكون كوكب 
القليلة  األشهر  خالل  معك  المشتري 
ما  كل  إلى  واإلشراق  الثراء  إلضافة  المقبلة 

تفعلينه. سوف تحّبين ذلك!

لقاء  بأهمية  اإلستخفاف  المستحيل  من 
في  برجك  في  وزحل  المشتري  كوكبي 
نهاية ديسمبر. ببساطة، إّنه شيء عظيم، 
وهو  حياتك،  من  كامل  جديد  فصل  بداية 
من  معرفة  الصعب  من  أّنه  لدرجة  كبير 
ستعطيك  ـ  ذلك  بشأن  تقلقي  ال  يبدأ.  أين 
في  الصحيح  االتجاه  في  دفعة  الكواكب 
ثالثة  حوالي  يمنحك  ما  وهذا  يناير.  أواخر 

الكبيرة. أسابيع لتستعدي للحظتك 

معظم الناس، عندما يتحّررون من القيود، 
يتوقون إلى المضي قدًما أو إلى أعلى ـ لكنك 
ال تريدين أًيا من هذين: تريدين التراجع. نظًرا 
هذا  الرئيسية  الكواكب  إشارات  لتغيير 
الشهر، ستمنحين فرصة للتراجع واالبتعاد 
تكوني  أن  في  أبًدا  ترغبين  لم  موقف  عن 
مالءمة  أكثر  مكان  عن  ابحثي  منه.  جزًءا 
تكوني  أن  يمكنك  حيث  الحتياجاتك، 
مع  تكوني  وأن  الحقيقية،  طبيعتك  على 

الشخص الذي تهتمين به كثيًرا.
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مجوهرات كارتييه

رغبة في جعل "الحياة في الفن والفن في الحياة"١
التفكير.  بعض  يتطّلب  مجوهرات  قطعة  إلى  مسمار  تحويل 
الفكرة  بهذه  سيبولو  ألدو  األمريكي  اإليطالي  المصمم  حلم 
"أعتقد  السبعينيات.  في  نيويورك  في  الّسّباقة"  "المتطورة 
يجب  ـ  المجوهرات  صناعة  في  جذرية  تغييرات  إجراء  يجب  أنه 
وضع  بسهولة  يمكننا  القلب!  إلى  وأقرب  مرًحا  أكثر  تكون  أن 
إنّه  جنب.  إلى  جنًبا   Le Corbusier وكرسي   Louis XVI بذراعين  كرسي 
 Women’s Wearلـ قال  حسبما  للمجوهرات"،  بالنسبة  الشيء  نفس 
Daily في أكتوبر ١٩٧٠، مضيًفا: "سوار Clou )المسمار( انعكاس للحياة. 
النتيجة:  ومسّمرة".  ومقّفلة،  بالبراغي،  مثّبتة  بأشياء  محاطون  نحن 
سوار بخطوط نقية، واسعة وبسيطة، جذرية ال تقبل المساومة، وتهزّ 
يرتديها  واحدة،  قطعة  في  واألناقة  الروك  موسيقى  دمج  تّم  القاعدة. 
الساحرين  المتأّلقين  الملوك  ويرتديها  كما  االستفزازي   Lou Reed
تّم  الكامل،  الذهبي  اإلصدار  في  تكّيفها!  مدى  يبّين  وهذا  اليوم. 
اإلعتناء بالتفاصيل إلى أقصى الحدود، مع إعادة صياغة األلماس على 
طول الخطوط وفي نهاية 
تسمح  المدبب.  الطرف 
النقية  المثالّية  األحجام 
فيما  السهلة،  بالحركة 
حول  برفق  السوار  يلتف 
عن  ويعانقه  المعصم 

ة٢قرب. ودون وخز نفسك! و لحال ا من  قيع  فقا في  غبة  ر
إن كنت تبحثين عن ساعة مستديرة ال تبدو حقًا مستديرة، 
قد  أنك  البعض  يقول  قد  الصحيح.  الطريق  على  فأنت 
اسمها:  ضوء  في  الكرة،  باألحرى  أو  الدائرة،  تربيع  حّللت 
حتى  المساواة  ورقة  يلعب  الكابوشون،   .Ballon bleu
مستدير  الزجاج  األعلى،  من  جًدا.  متوازن  ألنّه  الصميم، 
وأبواق إطاره قصيرة. عند رؤيتها من األسفل، الساعة منحنية وتكشف 
الياقوت  "فقاقيعها"،  إلى  نعود  دعونا  لكن  ميكانيكية.  حركة  عن 
اللون  هو  "األزرق  والحكمة.  والنقاء  للحقيقة  الرمزي  الحجر  األزرق، 
حتى  الجميع.  استحسان  وينال  أحداً  يصدم  وال  القارب"،  "يهزّ  ال  الذي 
باإلنجليزية،   Blue بالفرنسية،   Bleu خافتة:  هادئة،  الكلمة،  موسيقى 
Blu باإليطالية )...( إنّها سائلة وناعمة"، كما كتب ميشيل باستورو في 
األزرق  أيضا  ربما   .Blue: The History of a Colour (Edition Seuil)l،كتابه
الفاتح الطفولي baby-blue؟ لوالدة ملكية، أهدى أحد األمراء ألميرته 
ساعة Ballon Bleu. لم تقلع عن ارتدائها منذ ذلك الحين. حافظي على 

هدوئك وارتدي اللون األزرق!

قالت أندريه بوتمان، إلهة التصميم: "بمجرّد أّلا تجرؤي تكونين قد خسرِت". حان الوقت قالت أندريه بوتمان، إلهة التصميم: "بمجرّد أّلا تجرؤي تكونين قد خسرِت". حان الوقت 
لتكوني جريًئة وتطلقي العنان لرغباتك من خالل التعبير عنها، في قائمة الرغبات مثاًل: الرغبة لتكوني جريًئة وتطلقي العنان لرغباتك من خالل التعبير عنها، في قائمة الرغبات مثاًل: الرغبة 

في الحصول على فقاقيع من العذوبة والحالوة، وعلى إحساس بالجمال، وبعض السحر، في الحصول على فقاقيع من العذوبة والحالوة، وعلى إحساس بالجمال، وبعض السحر، 
والهروب من الواقع وتأكيد وترسيخ أنوثتك. من خالل سبع قطع من المجوهرات الفاخرة منوالهروب من الواقع وتأكيد وترسيخ أنوثتك. من خالل سبع قطع من المجوهرات الفاخرة من  

Maison CartierMaison Cartier المرموقة، ندّلك على الطريق. فاستلهمي.  المرموقة، ندّلك على الطريق. فاستلهمي. 

قائمة رغباتنا
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من الجمال"٣ رعشة  " رغبة في 
عندما  عليه  الحصول  يمكنك  الذي  الشعور  هو  هذا 
تنظرين إلى لوحة أو تشاهدين فيلًما. تدور أحداث حملة 
األمريكي  الممثل  أطلقها  التي  اإلعالنية،  سانتوس 
مع  الحلم  يشبه  مكان  في  جيلينهال،  جيك  الغامض، 
التي  األنيقة  والخطوط  المظّللة  اإلضاءة  تأثيرات 
نحن  وها  اليومية،  للحياة  مهندس  إنّه  هوبر.  إدوارد  بلوحات  تذّكرنا 

الذي  كارتييه  لويس  ابتكار  اكتشاف  اآلن  نعيد 
"ساعة  أول  عاًما،  عشر  وسبعة  مائة  منذ  ابتدع، 
يد"  "ساعة  أول  المعصم".  على  تُلبس  مربعة 
صانع   ،Cartier بين  باجتماع  ذلك  بدأ  للرجال. 
ألبرتو  البرازيلي  والمستكشف-الطيار  الساعات، 
سانتوس- دومون، الذي كان مصدر اإللهام وأول 
رائدة  وهي   ،Santos ساعة  تمكنت  يرتديها.  من 
مبهرة  تظّل  أن  من  الحديثة،  الساعات  صناعة 
براغيها  بفضل  للغاية.  ناجح  ثالث  تحول  بفضل 
وانصهار  وتداخل   Art Deco الـ وأسلوبها  الظاهرة 
الجديد  النقر  حزام  ونظام  فيها  والفوالذ  الذهب 
في  نبدو  حًقا  يجعلنا  كّله  هذا  للتبديل،  القابل 
في  الجميل.   Jake مثل  والّشياكة...  األناقة  غاية 

أحالمنا!

في ٤ الوقوع  في  رغبة 
) حد أ بك  م  الحب )أن تغرمي وأن يغر

أنت  أغنيتها،  في  بالطبع(  )بروني  كارال  مثل 
أنك  لدرجة  خاصتك  "ريموند"  على  مدمنة 
باسم  بعيًدا  نفسك  لحبس  استعداد  على 
 Aldo الرؤيا  صاحب  إن  أخرى،  مرة  الحب! 
المشرفة  الفكرة  هذه  وراء  يقف  الذي  الرجل  هو   Cipullo
والمالئمة للغاية. سوار Love يمتاز بخطوطه النقية حتى 
مثبتين  ومسطحين  صلبين  دائريين  وبقوسين  الكمال 
يعانق  فهو  مخصص.  ذهبي  براغي  مفك  بواسطة 
أنت  أردت  إذا  إال  أبًدا.  يتركه  وال  ثانية  بشرة  مثل  المعصم 
ذلك! مستوحى من موضوع السالم والحب، تّم تقديم 

الذين  األزواج  من   ٢٥ على  توزيعه  وجرى   ١٩٧٠ عام  حفلة  في   Love سوار 
نانسي  مثل  تمامًا،  نفسها  كالقطعة  أسطوريين  بعد  فيما  أصبحوا 

هذا  الحب"  "سوار  يقّدم  سيناترا.  وفرانك 
من  متنوعة  مجموعة  الشكل  البيضاوي 
األصفر  باللون  سحره  ويعرض  المباهج، 
عشاق  يزخزفه  قد  الوردي.  أو  الرمادي  أو 
أحجار  ببعض  المتسلسلة  المجموعات 
الماس أو الياقوت أو العقيق أو األكوامارين. 

ها قد تسّلمِت رخصة الحب!

رغبة في السحر٥
خواتم  ثالث  تجعلين  كيف 
البعض  بعضها  تناسب 
كوبرفيلد  ديفيد  "بسالسة"؟ 
هي  ما  يحاول!  يزال  ال  العظيم 
الحرفية  إنها  ببساطة،  الحيلة؟ 
االستثنائية لدار كارتييه، والتي لن تكشف 

"كوكتو"  والشاعر  الكاتب  وصف  قريب.  وقت  في  سرها  بالتأكيد 
بارع  "ساحر  ابتكره  ثالثي"،  زحل  "خاتم  بأنّها  األرضية"  "الجوهرة  هذه 
منه  يرتدي  كان  و  األسالك"،  من  شمس  على  قطعًا  القمر  يصيغ 
الذهب  من  خاتًما  كارتييه  وصنعت  الصغير.  إصبعه  في  خاتمين 
واألخير  لإلخالص  يرمز  األصفر  الذهب  من  وواحداً  الحب،  يمثل  الوردي 
من الذهب األبيض يرمز للصداقة. وقد أعيد ابتكار "الكل في ٣"، وهو 
من  شيئًا  يفقد  أن  دون  وسوار،  وأقراط  عقد  شكل  على  اآلن  متوفر 
دقيقة،  أحجام  نقّية،  خطوط  قسمين.  إلى  ينقسم  أو  األنيق،  مظهره 
إّن  الحلزونّية،  ديكو"  الـ"آرت  بزخرفات  تذّكرنا  سّباقة  طليعية  جماليات 
فإن  لها،  أو  له  للغاية.  رومانسية  رمزيتها 
بد  ال  الذي  االتحاد  هو   Trinity الثالوث  هذا 
نجمة  األبدي.  للحب  النهائي  للختم  منه 
شوهدت  بكارتييه،  معجبة  أميريكية، 
Abraca� إصبعها.  في   Trinity ترتدي  وهي 
dabra... تعويذة صغيرة وها هو اآلن لي!

"خاتم كزحل "خاتم كزحل 
ثالثي، ابتكره ثالثي، ابتكره 

ساحر بارع يصيغ ساحر بارع يصيغ 
القمر  قطعًا القمر  قطعًا 
على شمس على شمس 
من األسالك".من األسالك".
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مجوهرات كارتييه

رغبة في إظهار قوة المرأة فيك٦
ئمة  لنا ا ة  لنمر ا يقظي  أ
ثتك  نو أ ي  ّكد أ  ! خلك ا بد
عن  يعّبر  يًا  قو اً  ئير ز طلقي  ا و
في  ي  بير تي  كا مثل  ضا  لر ا
و  أ  . سمها ا تحمل  لتي  ا غنيتها  أ
على   The Panther عة  سا طة  ببسا ي  تد ر ا
عة  سا نها  إ  : تها قو  . قيق لر ا معصمك 

. ٍن آ في  ت  ا هر مجو قطعة  و
 ، ة ير لمستد ا ها  يا ا و ز و بعة  لمر ا بعلبتها 
على   . ء قا ر لز ا بها  ر بعقا قت  لو ا ي  و تر
ج  يمو  ، ه هذ ت  ا هر لمجو ا قطعة  نب  ا جو
 ، لشبكي ا لمظهر  ا و ذ ئل  لسا ا ها  ر ا سو
سلس  نحو  على   ، ز ر أل ا حبة  بنقشة 
 The Panther عة  سا ر  بتكا إ تم   . ي ير حر
 ،٢ ٠ ٠ ٤ م  عا تصنيعها  ّقف  تو و  ،١ ٩ ٨ ٣ م  عا

 ،٢ ٠ ١ ٧ م  عا قها  طال إ عيد  أ و
د  عد في  ن  آل ا تي  تأ هي  ها  و
 . ل شكا أل ا من  له  حصر  ال 
عة  كسا يًضا  أ يمها  تقد يتّم 
تلتف  د  صفا أ شكل  على 
عة  سا و  ، لمعصم ا ل  حو
جة  و د مز بطة  ر بأ ة  صغير
هي  و  ، ن ا ر و لد ا ثية  ثال و  أ
حقيقي  ء  يا ز أ ر  ا كسسو إ
ت  ا ز بلو مع  ًما  تما سب  يتنا
في   . ة لصغير ا  " ي كلو "
ية  لنمر ا ة  أ لمر ا  ، ية لنها ا
 " شيك " و ة  ر متطو و نيقة  أ
 . حة مر و ة  مثير يًضا  أ لكنها  و

! نا أ ه  هذ  : لين تقو قد  و

رغبة في الخطوط النقيّة٧
 ، تييه ر كا يس  لو ة  فكر ت  خطر ما  عند
على  ًء  بنا  Tank عة  سا ر  بتكا با  ،١ ٩ ١ ٧ م  عا
من  ة  ذ خو مأ ية  عسكر بة  با لد سم  ر
 . . . اً ذ ا ذ ر هب  تذ ن  أ يته  عر شا ت  د كا  ، لجّو ا
 . مًا تما ا  هذ عكس  ن  كا ث  حد ما  لكن 
تمجيد  و ة  قصيد ته  ا ذ بحّد  هو   Tank ط  خطو ء  فنقا

ي  د ل  ر شا ن  جا لمصمم  ا  . ل للكما
 : له بقو لك  ذ عن  يعبِّر  ك  جا ستلبا كا
نّها ساعة أتمنى لو كنت أنا مصّممها.  إ "
عن  عبارة   Tank رائعة،  أزياء  قطعة  مثل 

أكثر  منذ  الرفيع.  للذوق  معبد  معبد... 
 Tank "الدبابة"  ساعة  عام،   ١٠٠ من 
خالدة". اليوم، تعتبر Tank إحدى أعظم 
التصميم  مبدأ  يقودها  الكالسيكيات. 

للمسالك،  الرباط  هذا:  الواضح 
بسرعة،  لآللية.  الداخلية  والعلبة 

بإعطائه  المحبوب"  الجندي  "أنقذي 
"دبابة" أو Tank. فهي موجودة بالنسبة 
له أيضًا. سيكون ممتًنا لك جًدا وسوف 
مالحظة.  أبدية".  "ملهمة  ينتخبك 

واسرقيها  العدو  حاصري  اليوم:  تكتيك 
  ! منهم

رغبة في يوم غير عادي٨
"يجب   :Pensées كتابه  في  جوبير  يف  ز جو كتب 
الناس  الخير، عندما نستطيع، وأن نعامل  أن نفعل 
أن  نستطيع  ألننا  األوقات،  جميع  في  بالحسنى 

في  ذلك  نفعل 
مما  األوقات".  جميع 
يعني... حان الوقت إلعداد جدول زمني 
مساج  صباًحا:  العاشرة  مخّصص. 
للوصول  األساسية  بالزيوت  األحالم 
جميلة  رحلة  مثل  جديدة،  آفاق  إلى 
في Ballon Bleu! الثانية عشرة ظهراً: 
اذهبي إلى مصفف الشعر للحصول 
مونيكا  مثل  لطيف  تجفيف  على 
بيلوتشي. الواحدة بعد الظهر: جرّبي 
بأظافرك  لإلعتناء  الجديدة  الطريقة 
التي   New French Manucure
خاتم يتأّلق  سوف   .ELLE في   رأيناها 
Trinity على مثل هذه األيدي الناعمة، 
الخفيف  األظافر  فّن  يبرزها  التي 
اللعنة،  الظهر:  بعد  الثانية  هذا! 
القائمة، سوار معصمك جائع! على 

الذهب  من  بالكامل  المصنوع   Love
 The Panther الجوهرة  ـ  الساعة  أو 
مترّددة.  أنت  الثالثية.  بنسختها 
الرابعة بعد الظهر: لقد نسيت تقريًبا 
أهم شيء: رحلة تسّوق صغيرة. هذا 
 Maison هو يومك المحظوظ. هناك
Cartier دار كارتييه الرائعة على مرمى 
بقطعة  نفسك  دّللت  لو  ماذا  حجر. 
تجنيب  خالل  من  مميزة؟  مجوهرات 
مزاجك  وأطفالك  إحباطك  حبيبك 
من  جاهدة  تسعين  فأنت  السيئ، 
أجل السالم. قد ينبغي تزيينك أيضًا! 

اكتشفي  المزيداكتشفي  المزيدساعة Tank ستكون مثالية.
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الرمز  الفاخر
بخطوطها البسيطة، وتفاصيلها الرائعة، وأحجامها المثالية، 

ال شّك أّن هذه القطع الجوهرية ستجتاز اختبار الزمن بنجاح.
CARTIER لـ ELLE من ابتكار


