الطبعة العربية عدد  ١٧٢ـ أيلول/سبتمرب ٢٠٢٢
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يتصدر الفيتامين
لماذا
ّ
«سي» كل الدراسات
الخاصة بالبشرة
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دليلنا النهائي ألروع إطالالت الموسم

قصص النجاح
وراء المجوهرات
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السعودية  ١٥ريال ،اإلمارات  ١٥درهم،
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DOLCE & GABBANA

VALENTINO

VALENTINO

MICHAEL KORS

PRADA
VALENTINO
JASON WU

GENNY

CAROLINA HERRERA

ACT N°1

SACAI

LOEWE

PACO RABANNE

LOEWE

ISABEL MARANT
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السعودية  ١٥ريال ،اإلمارات  ١٥درهم،
الكويت  ١٫٥دينار ،البحرين  ١٫٥دينار ،عُ مان  ١٫٥ريال
287000 378857
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نجمة الغالف

رادار

أميرة الزهير بفستان من
الساتان عالي اللمعان،
و"كارديغان" منسوج من
"الجيرسيه" وجزمة من العجل
الناعم حتى الركبة ،ك ّله من
Bottega Veneta

 ٢٧اتجاهات الموضة:
الموسم الجديد
المستقبل هنا ،وهو مشرق!

تصويرStephanie Volpato :
تنسيقSarah Cazeneuve :
ماكياجMeylo :
تصفيف الشعرAlexandre :
Gloaguen
الموقع :مونتمارتر ،باريس

 ٥٤تاريخ من الخلق واإلبداع
لمجموعة �Dior Haute Cou
 tureلخريف وشتاء ،٢٠٢٣/٢٠٢٢
تتامّ ل ماريا غراتسيا كيوري
الفن
الموضة من خالل منظار ّ
والثقافة وال ّزمن
 ٥٦عالمات الضوء
في أحدث مجموعة له لخريف

OFF-WHITE

دليلنا النهائي ألروع إطالالت الموسم

 ٢٠٠الكلمة األخيرة:
سعودي ستايل
يتماشى اللون األخضر الغني
واألبيض الرائع بأكثر من طريقة…

VALENTINO

قصص النجاح
وراء المجوهرات
المبهرة

أزياء
الخريف
اآلن

ellearabia.com ١٤

PROENZA SCHOULER

لماذا يتصدّ ر الفيتامين
«سي» كل الدراسات
الخاصة بالبشرة

PRABAL GURUNG

أحدث صيحات
الجمال لخريف وشتاء
٢٠٢٣/٢٠٢٢

تركيز
خاص
على:

 ٥٨صيحة الموسم
صيف ال ينتهي :مع استمرار
ارتفاع درجات الحرارة ،فلنتخيّل
أن هذا الصيف ال يزال مستم ّرا ً
ّ

مجوهرات
CHANEL
CHANEL

عارضة األزياء
السعودية أميرة
الزهير تدخل مستقبل
الموضة

GIAMBATTISTA VALLI

ellearabia.com

 ٢١كلمة التحرير
رئيسة التحرير دينا سباهي
تتحدث عن أرقى وأحدث وأروع
ّ
اإلصدارات

CHRISTIAN DIOR

ّ
كل شهر

SACAI

املوسم اجلديد

Fashion trend report
وشتاء  ،٢٠٢٣/٢٠٢٢يعود
المصمم الكبير Giorgio
ّ
تحدد
 Armaniإلى العالمات التي ّ
أسلوبه؛ ال ّنعومة ،في الصور
السلسة
الظلية الطويلةّ ،
واالنسيابية المتراقصة،
والقصات الدقيقة ،واأللوان
ّ
الجريئة ،وبالطبع ـ ودائم ًا ـ
الشعور باألسلوب الرقيق...

 ٧٤األجرام السماوية
مجموعة مجوهرات شانيل
الراقية " "1932ترسم خريطة
جديدة للسماء مع المذ ّنب
والقمر والشمس ،األجرام التي
تتصدر المجموعة كما كان
ّ
منذ  ٩٠عام ًا...

 ٦٠اتجاهات األكسسوارات:
الموسم الجديد
ّ
للرقة مكان
إليك لمحة :ليس
فيها...

ص على الجمال
ِ ٧٦حرْ ٌ
تشيد  Cartierبجمال العالم من
خالل أحدث مجموعاتها من
المجوهرات الرّاقية

 ٧٠ملف األسلوبMary :
Alice Malone
تتحدث المؤسسة والمديرة
ّ
اإلبداعية لشركة Malone
 Souliersإلى  ELLE Arabiaعن
دخولها إلى عالم صناعة
األحذية ،والقوة التحويلية
للموضة ،والصور الظ ّليّة
المميّزة لهذا الموسم

 ٨٠الخرزات الذهبية
في قصر ّ Palais Bulles
الشهير
المناسب تمام ًا لهذا الحدث
والذي يقع في مدينة "كان" في
فرنسا ،كشفت دار & Van Cleef
 Arpelsمؤخرا ً عن أحدث فصل
من مجموعة  Perléeالشهيرة.
السهرة رائعة واحتفا ًال
كانت ّ
للدار
حقيقي ًا بالرّمز األيقوني ّ
ـ الخرزة الذهبيّة ـ بمناسبة
دخولها حقبة جديدة مليئة
باأللوان واإلبهار والمتعة

 ٧٢جاهزة لالنطالق
سما الوسمي ،المؤسسة
والرئيسة التنفيذية لشركة
 ،Quinn Hopتشاركنا خياراتها
الشخصية فيما يتع ّلق
بالموضة والترفيه والعقل
والجسد والمزيد...

 ٨٨إكسري القواعد
مع أحدث مجموعاتها ،UNII
بعصر جديد من
ترحّ ب Marli
ٍ
التعبير

RICHARD QUINN

7

MICHAEL KORS
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اجتاهات املوضة:
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 ٩٠حياة من األلماس
الذي
ساعة 6 ،The Tonda Automatic
تم تقديمها حديث ًا بقرص ماسي
ّ
مرصوف بالكامل بنقشة Grain
 d’Orgeأو "بارليكورن" Barleycorn
 ،Dial Settingتشعّ ببساطتها
النابضة بالقوّ ة .هذه الساعة هي
قطعة من المجوهرات الجميلة
التي ّ
تمثل تكريم ًا راقي ًا لألناقة
األنثوية .هذه هي الرسالة التي تريد
يجسدها
 Parmigiani Fleurierأن
ّ
يقدرون
هذا اإلبداع الموجّ ه للذين ّ
الجمال في جوهره
ellearabia.com

 ٩٢المكان عبر الزمان
بتشكيلة رائعة من أرقى
الساعات في العالم ،يرفع
ثوان
 Watchboxأسلوبك في ٍ

لقاءات
قصة الغالف :فج ٌر جديد
ّ ١٠٢
أثبتت مجموعة خريف
وشتاء  ٢٠٢٢من Matthieu
 Blazyلـ  Bottega Venetaالبالغة
أن عدم التعقيد
البساطة ،على ّ
وقابليّة ارتداء المالبس ال يزال
ضجة في
بإمكانهما إحداث ّ
عالم الموضة اليوم
 ١١٢قوّ ة الطبيعة
نايلة تويني ،رئيسة "مجموعة
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النهار اإلعالمية" ،كما لم ترينها أو
تسمعيها من قبل...

ثقافة
 ١٢١اقرأي
جدا ً مواكبة عالمنا
أصبح من ّ
الصعب ّ
عدد
الرقمي المتسارع .لهذا ،قمنا بجمع ٍ
من الكتب إلضافتها إلى الرفوف اإللكترونيّة
الخاصة بك هذا الشهر لمساعدتك على
ّ
معرفة كل جديد حول الموضوع وما
يحدث اآلن
 ١٢٢المستكشف :ألكسندر أسولين
مدير العمليات في  Assoulineيتك ّلم عن
عالم الكتب الرائع
ّ
بكل أشكاله
الفن
١٢٤
ّ
تعج بالمناسبات ،هذه هي
وسط رزنامة ّ
ّ
تستحق اهتمامك في
الساخنة التي
األحداث ّ
الوقت الحالي
 ١٢٦موزة المنصوري
الفنانة الرائعة والرسامة والمعلمة
والسيّدة الناجية من مرض السرطان
هي امرأة تشارك قلبها وروحها من خالل
عملها
 ١٢٨التكنولوجيا تتك ّلم
تقرير موجز عن ّ
كل جديد في Web3
و  NFTsو  Cryptoو  Metaverseوالنساء
يتصدرن عناوين األخبار
ّ
 ١٣٢نساء مذهالت
في البودكاست الجديد "�The Gamechang
 ،"ersتجلس نسرين شقير ،الرئيسة
التنفيذيّة لشركة ،Yoox Net-A-Porter
مع النساء الملهمات في منطقتنا اللواتي
وأعمالهن على الرغم
مهنهن
نجحن في
َّ
َّ
َ
من كل العقبات والحواجز التي واجه َنها .في
تتحدث نسرين مع صاحبة
الحلقة األولى،
ّ
السعيد ،مؤسسة
السموّ األميرة بسمة ّ
 ،Whispers of Serenity Clinicوهي أوّل
عيادة خاصة للصحة العقلية والرّفاهية في
مسقط ،سلطنة عمان

موضة

١٣٤
عودة إىل

العصر اجلديد
ellearabia.com ١٦

 ١٣٤عودة إلى… العصر الجديد
مجموعة المالبس الجاهزة لخريف وشتاء
 ٢٠٢٣/٢٠٢٢من  Diorمتوازنة تمام ًا بين
الحاضر والمستقبل ،بحيث تعيد Maria
 Grazia Chiuriبناء وإعادة تخيّل ،وإعادة
تخصيص التصاميم والقطع المميّزة في
الدار باستخدام تقنيات مستقبلية
ّ
ٌ
خريف في ع ّز اإلزهار
١٤٢
الحياكة الدافئة ،والمعاطف التي تغمر
الجسم ّ
وتلفه ،واألحذية األنيقة للغاية،
تجعلنا نتوق إلى أجواء أكثر برودة
 ١٥٠أحمر ووردي
نقدم مجموعة األلوان القوية لهذا
ّ
الموسم
 ١٦٠لخريف متحرّر
تعدي ّ
كل الحدود بمظهر أحادي اللون
ّ
يأخذ بُعْ دا ً جديدا ً بصوره ّ
الظليّة المعماريّة
وأقمشته المتحرّكة المرنة
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جمال
ّ
مذكرة الجمال
١٦٨
إبقي على اطالع على أفضل
المنتجات التي جرّبتها محرّراتنا
هذا الشهر
 ١٧٠اتجاهات الجمال:
الموسم الجديد
جريئة وسوداء ـ مع لمسة من
اللون الوردي الجميل!
 ١٨٤التوهّ ج حاصل ال محالة!
إ ّنه معروف بكونه أحد األبطال
الخارقين للعناية بالبشرة،
فالفيتامين سي قادر على الكثير
في هذا المجال وليس هناك إ ّلا
مما ال يستطيع هذا
القليل ّ
الفيتامين فعله؛ من تفتيح لون
البشرة وتعزيز الكوالجين إلى
منع التصبّغ والحماية من األضرار
فإن مضادات األكسدة
البيئيّةّ ،
القوية هذه هي مكسب
للجمال
 ١٨٦الجميلة النائمة
لصحتنا
النوم ضروري ال بل أساسي
ّ
ومعنوياتنا وإنتاجيتنا وجمالنا.
لتج ّنب الليالي التي ال تعرفين
فيها النوم ،واأليام الطويلة التي ال
تنتهي ،اتبعي  ١٢نصيحة احترافيّة
وستكونين نضرة ومنتعشة مثل
زهرة األقحوان

نمط الحياة
 ١٩٣رُزنامة الشهر
األماكن واألشياء التي يجب
زيارتها والتط ّلع إليها في سبتمبر
تركيز خاص على :العُ ال!
دليل  Elle Arabiaألروع  ٣أحداث
في الوجهة المثيرة للمملكة
العربية السعودية
 ١٩٤الوجهة :لندن
تبحثين عن مكان لتستقرّي فيه
تقدم شركة
ولو لبعض الوقت؟ ّ
 Lodha UKأكبر عدد من األماكن
المرغوبة لتعيشي وتعملي فيها
من خالل مزيج من التصميم
المميّز والخدمة المثالية التي ال
تشوبها شائبة
 196تعرّفي على  EQEالجديدة
على أعقاب  EQSمباشرة،
ها هي  Mercedes-EQتسارع
في تقديم مجموعات الموديل
التالي الذي يعتمد على الهندسة
تم تطويرها
الكهربائية التي ّ
خصيص ًا للسيارات الكهربائية،
أال وهو سيّارة  EQEالجديدة.
فتقدم هذه السيّارة التي هي
ّ
بمثابة صالون أعمال رياضي
جميع الوظائف األساسية لـ EQS
بتنسيق وقياس أصغر بقليل
 198األبراج
ما الذي يخبئه لك شهر سبتمبر؟
هيا نكتشف…
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١٨٦
اجلميلة
النائمة

كلمة التحرير
ARABIA

رئيسة التحرير دينا سباهي
مسؤولة قسم األزياء والجمال دينا ق ّباين
مسؤول القسم الفني براسادان تاتلييا
اإلخراج الفني وتحرير الصور جورج ضاهر
تدقيق لغوي وتنسيق التحرير مريا اخلوري
ترجمة نيكول القارح نعيم
شارك في هذا العدد أوديليا ماثيوز،
متارا رايت ،ساميا قيوم ،سواتي جاين ،ماريا التي
مديرة تحرير الموقع اإللكتروني ندى قباين
موضة ومشاهير (الموقع اإللكتروني) فدى رمضان
موضة وجمال (الموقع اإللكتروني) مريانا جبيلي عون
اليف ستايل (الموقع اإللكتروني) روال معلوف ـ لبنة فواز
إخراج فني (الموقع اإللكتروني) إلسا مهنا
صفحات التواصل االجتماعي أبيغايل جوزيف
إعالنات في الخليج العربي

القصة وراء األحذية :كلمة مع  Marie Alice Maloneالمؤسسة
من اليسارّ :
والمديرة اإلبداعيّة لماركة .Malone Souliers
في األعلى :صناعة رائعة :لقاء وراء الكواليس في أحدث عرض "هوت كوتور"
لدار Dior
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a division of

األرقى
واألحدث واألروع…
نقدم لك دليل  ELLEالنهائي ألفضل صيحات الموضة
هذا ما يدور حوله عدد سبتمبر هذا ،حيث ّ
والجمال واألكسسوارات لهذا الموسم .كما نس ّلط الضوء الساطع على المجوهرات الرّاقية
والساعات الفاخرة وال ّتصنيع الرّائع والتصميم والتاريخ الذي يدخل في صناعة ّ
كل قطعة.
ّ
وأما بالنسبة لما هو أروع ،فليس هناك أفضل وأروع من الخطوات الواسعة التي حُ ققت في
ّ
 Metaverseو NFTs؛ ّ
إطلعي على دليلنا ألحدث األخبار واألعمال وكذلك الكتب التي نوصي بها
ّ
التنقل في مستقبل الموضة ،والمزيد...
لمساعدتك على

الثالثية الذهبية
High Shine
لدى Prada

Razzle Dazzle
لدى Balenciaga
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 All Locked upلدى
 .Tiffany & Coسوار
 Tiffany Lockالرّائع
األنيق من الذهب
األصفر عيار ١٨
قيراط ًا واأللماس
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مختارات رئيسة التحرير

المقدمة
في
ّ

حالوة
االنتقال
FENDI

TOD'S

١

CHRISTIAN DIOR

سندخل الموسم
الجديد بمع ّية نغمات
الكراميل الغن ّية
والفاخرة واألنيقة إلى
ما ال نهاية.

٨

٤

٣

١١

٥
٩

٢

١٢

٦

١٣

٧
١٠
١ـ حزام من Alaia؛ ٢ـ فستان من Blumarine؛ ٣ـ جزمة من Isabel Marant؛ ٤ـ ّ
نظارات شمسيّة  Aviatorمن Port Tanger X Vanessa Reid Kuky؛ ٥ـ "توب" من
L’Agence؛ ٦ـ حقيبة من Kayu؛ ٧ـ حذاء من See By Chloe؛ ٨ـ أقراط من Fernando Jorge؛ ٩ـ عقد من Oscar De La Renta؛ ١٠ـ ت ّنورة من Max Mara Leisure؛
١١ـ فستان قصير "ميني" من دون كتف  Off-The-Shoulder Gathered Tمن Renaissance Renaissance؛ ١٢ـ خاتم من Dolce & Gabbana؛ ١٣ـ حقيبة من Gucci

ellearabia.com ٢٢

األقراط
التطور الغرافيكي للحرف  Fإلى أبعاد جديدة هذا الموسم ـ
تأخذ Delfina Delettrez Fendi
ّ
الدار بين المعادن
حرفي ًا! نحن
ّ
نحب الطريقة التي مزجت بها المديرة الفنيّة للمجوهرات في ّ
والبلورات لخلق قطع جريئة ومميّزة ،وإن كانت أنثوية ،لمجموعة مجوهرات .Fendi First
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المقدمة
في
ّ
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احلقيبة

احلذاء

يرحب خط  Manhattanمن  Saint Laurentبعنصر جديد هذا الموسم :حقيبة "كالتش بوكس" من الجلد
ّ
ّ
األسود المذهل مستوحاة من بساطة التسعينيات .يتخلل شكلها الكالسيكي البسيط مشبك
مغناطيسي محفور عليه "سان لوران باريس" وعالمتان جانبيتان إلضفاء لمسة من الحيويّة واللمعان.

ظهرت عالمة األحذية  Piferiعلى ساحة الموضة منذ عامين بأحذيتها النباتية  ٪١٠٠التي تتميّز بحرفيّة
استثنائيّة وتصميمات مثيرة وممارسات مستدامة .هذا الموسم ،أمع ّنا النظر بكعب "،"Comma
لخطى ثابتة مستقرّة.
"الفاصلة" ،الذي يخلق وهم ًا بارتفاع يتجاوز الـ  ١٠٠مم الحقيقيّة ،مع قاعدة أوسع
ً

٢٥ ellearabia.com
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تمسكي وامسكي…
ّ

 ...بأحدث حقائب Loewe
الرائعة التي نشتهيها
دون ريب .تفوّ قت العالمة
اإلسبانية على نفسها هذا
الموسم باعتمادها األلوان
الفاتنة والجلود الطريّة
الناعمة واألشكال األيقونية.

رادار

املوسم اجلديد
خريف وشتاء ٢٠٢3/٢٠٢2

LOEWE BACKSTAGE @ MOLLY LOWE

اجتاهات املوسم اجلديد
ها هو دليلنا الشامل خلريف وشتاء  ٢٠٢٣/٢٠٢٢لإلطالع على
أحدث اإلطالالت! إكتشفي األلوان والصور الظلية واألكسسوارات
املثرية لإلعجاب والدهشة...

ellearabia.com ٢٦

يتمحور هذا الموسم حول التفاؤل،

مستقبل جديد.
والتط ّلع إلى
ٍ
٢٧ ellearabia.com
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المظهر

كل شيء
فوق ّ
اتبعي  Grace Jonesمع أرقى
أكسسوارات الموسم وأكثرها إفادة.
ّ
سيء للشعر
وتذكري ،ال يوجد يوم
ّ
بوجود غطاء للرأس.

المظهر

"ماموث" من الصوف

والتحول إلى الثوب
حان الوقت لخفض حرارة وسائل التدفئة
ّ
الفضفاض بد ًال من ذلك :من المعاطف إلى التنانير ،من األلبسة
المؤ ّلفة من قطعتين إلى المجموعات المزدوجة ،فأي شيء
مناسب إن كانت حياكته الئقة.

القوطيون!
يا ّأيها
ّ

اذهبي إلى الجحيم من أجل الجلد هذا الموسم ـ أي شيء طويل جداً وأسود ونحيل وخارق
ا ّللمعان .إنّها ّ
أقل استفزازاً منها دعوة إلى الحماية ،فتبدو أنماط خريف وشتاء  ٢٠٢٢مثل نوع
من الدروع الجسدية .من الكورسيهات المستوحاة من اللباس العسكري عند Dior
و  Balmainإلى المعاطف الطويلة التي ّ
تلف الجسم والدروع الموضوعة لحماية العينين
عند  Dolce & Gabbanaو  ،Chunkyوالجزمات التي تغمر الساق وتلتصق بها عند ،McQueen
ها قد حان الوقت لتب ّني القوة .فاختاري أحد الجانبين :الداكن أو الفاتح.
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االتجاه

تنانري حلوة
وقصرية

MIU MIU

FENDI

COURREGES

COPERNI

EMPORIO ARMANI

FENDI

ALAIA

ALTUZARRA

NENSI DOJAKA

ANNAKIKI

ALEXANDER MCQUEEN

MICHAEL KORS

ANN DEMEULEMEESTER

CHLOE

ALEXANDER MCQUEEN

VERSACE

GIVENCHY

HERMES

ERMANO SCERVINO

DOLCE & GABBANA

CHRISTIAN DIOR

PRABAL GURUNG

ellearabia.com ٢٨

قد تكون التنانير
القصيرة "ميني
سكيرت" قد كانت هي
األهم في الموسم
الماضي ـ فنسخة
 Miu Miuالقصيرة جداً
والمشهورة جداً لديها
حسابها الخاص على
إنستاغرام ـ وها هي
تعود أكثر ثقة واختيا ًال
لخريف وشتاء .٢٠٢٢

٢٩ ellearabia.com

المظهر
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نظارات شمسية
ّ
يف الليل
كلما كانت كبيرة وجريئة ،كلما
كانت أفضل ـ فما من شيء
ناعم وهادئ حول ظالل هذا
الموسم.
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VERSACE

V

المظهر

M A X M AR A

زي مدرسي
ّ

IT T
TK

بنطلونات بط ّيات ،ياقات "بيتر بان" ،وربطات عنق نصف
مربوطة وغير متماسكة ،جوارب بيضاء وتيشيرتات ومالبس
رياضية :فإطالالت خريف وشتاء  ٢٠٢٢جاهزة لالنطالق خلف
حظائر الدرّاجات .أسلوب الستينيات غير المبالي رافق عرض
 Miu Miuـ فهذه اإلطالالت هي لفتيات رائعات وفريدات جداً!

TK TK T TK

K
KK T
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O TK

LOUIS V U

A

N

BA

AB

&G

DOLC E

وانسي الملكة في أعالي اسكتلندا
إنسي نقشة الغرانجي والتويد التقليدي.
َ
والمرتفعات ،حتى وإن ظهرت الجزمات العالية جداً بشكل مفاجئ على
منصات الموضه عند  .Chanelهذا الموسم يسير في االتجاه اللذيذ ولكن ليس
الحلو جداً
ّ
قصات غير
كالسكارين،
ّ
متطور وأنيق لك ّنه مرح :يتداخل الباستيل مع ّ
متوقعة عند  Versaceوتتقاطع جزمة "الفينيل" عند  Vuittonمع أقصر تنورة تحت
بدلة مزيّنة بفيونكة عند .Valli

االتجاه

معاطف
ماكسي
SAINT LAURENT BY ANTHONY VACCARELLO

VERSACE

VERSACE

MAX MARA

VERSACE

MIU MIU

ELIE SAAB

LOUIS VUITTON

CHANEL

ALAIA

VERSACE

LOUIS VUITTON

CHANEL

ellearabia.com ٣٠

نحب
نحن ال
ّ
القواعد النمط ّية
لكن خريف وشتاء
 ٢٠٢٢قد أظهر شيئاً
جل ّي ًا :إن راودك
الشك حول ثيابك،
فارمي معطف ًا
طوي ً
ال ورقيق ًا
فوقها.

GIAMBATTISTA VALLI

املزاج :تويد

٣١ ellearabia.com

SACAI
PACO RABANNE

 لون كتلة جذابة تنشر الفرح على، جريء: أو قرمزي، فوشيا،وردي ساخن
، كان هذا اإلقتراح الوحيد ـ لكل مظهرValentino  فلدى.٢٠٢٢ منصات خريف وشتاء
ّ
المصممون اآلخرون إلى
باإلضافة إلى المجموعة الفعل ّية ـ فيما انغمس
ّ
 إلى فستان أحمر،Prada  منBarbie  من معطف من الجلد الوردي،الحد األقصى
ّ
.وبقصة صدر على شكل شفاه
Loewe "عمودي" ض ّيق بلون الطماطم من
ّ

ISABEL MARANT

ملون
:املزاج
ّ

٣٣ ellearabia.com

VALENTINO

CHANEL
CHANEL

RICHARD QUINN

CHRISTIAN DIOR

GIAMBATTISTA VALLI

OFF-WHITE

SACAI

LOEWE

PRABAL GURUNG

VALLI

LOEWE

ACT N°1

GENNY

CAROLINA HERRERA

PROENZA SCHOULER

MICHAEL KORS

JASON WU

VALENTINO

MICHAEL KORS

PRADA

VALENTINO

DOLCE & GABBANA

ELLE TREND REPORT/2022

VALENTINO
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جرعة من
الشمس

ELLE TREND REPORT/2022

COACH

أضيفي جاكيت
طويل إلى
مظهرك لتحصلي
على لمسة
شبابية تعود
بك إلى لوك
ِ
الستينيات.

COACH

PHILOSOPHY DI LORENZO
SERAFINI

إضاف ٌة أنيقة

PHILOSOPHY DI LORENZO
SERAFINI

MIU MIU

بد من جرعة
ال ّ
أكسسوار
بلون الشمس
لتضيء
مظهرك األبيض.

COACH

ROBERTO CAVALLI

جميلة
يف إطاللة بانك

التمرّد هو دائم ًا فكرة ج ّيدة .فطاقة البانك
تتد ّفق خالل موسم خريف وشتاء  ٢٠٢٢ـ
فالثياب الشبيهة بالثياب الداخل ّية أصبحت
رقم ًا صعب ًا مع إضافة زينة كريستالية إليها،
حدة أكبر
وجزمات "فينيل" التي تضفي ّ
لصور  Babydollالظل ّية .فكان الزلزال األنثوي
عاصف ًا في كل مكان .أظهرت  Miu Miuأجمل
وأكثرهن إثارة ـ فإن أردت
الفتيات في المدينة
ّ
نصيحة واحدة فهي :ليكن المخمل مع
طوق من األلماس.

بياض ناصع
ٌ

MIU MIU

حان الوقت لتنظيف ثيابك البيضاء على أكمل وجه وبأسرع
وقت .فمالبس الشارع إغتسلت بالبياض الناصع باعتمادها
حد
لوحة فاتحة ،رائعة ومنعشة ّ
وتم تبسيطها إلى أقصى ّ
وإبرازها وتمييزها بكل وضوح.

PORTS 1961

المظهر

COPERNI

عودة الى األسود
"المونوكروم"
يحدث دائم ًا ّ
كل
الفرق :أضيفي
األسود الختصار
الطريق إلى األناقة.
MIU MIU
GUCCI

PHILOSOPHY DI LORENZO
SERAFINI

ellearabia.com ٣٤

أناقة حا ّدة
التنانير والسراويل
جداً التي
الطويلة ّ
تالمس األرض
هي الخيار األفضل
لمالبس النهار
المتطورة باأللوان
ّ
الفاتحة.
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BOTTEGA VENETA

LUDOVIC DE SAINT SERNIN

PRADA

شفافة
مالبس ّ

سحر ّ
شفاف ساد منصات العرض لخريف وشتاء  :٢٠٢٢من المالبس اللذيذة
بالسهرات األنيقة كما عند  Erdemوصو ًال إلى
بجرأتها إلى تلك التي تليق
ّ
ّ
الفضي لدى  Pradaالذي يلبس فوق "توب" بدون أكمام أبيض (وهو
الشبك
ً
ليس أساس ّيا على اإلطالق) ،فها هي لعبة اإلخفاء والكشف .قد يكون السروال
والسترة هما األفضل ،لكن ّ
أن الثروة
تذكري ،ففي الموضة كما في الحياةّ ،
ّ
يفضالن الشجعان.
والحظ
DOLCE & GABBANA

ISABEL MA-

CAPTION STYLE HERE PLEASE

CAPTION STYLE HERE PLEASE

LOEWE

VALENTINO

ERDEM

ellearabia.com ٣٦
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SAINT LAURENT BY ANTHONY
VACCARELLO

ELLE TREND REPORT/2022

COPERNI

تركيز
مضاعف
على الدنيم
مهما أكثرت
من الدنيم،
فهذا ليس
كافي ًا مع هذا
النمط المم ّيز
الذي يمكن
ارتداؤه في كل
المناسبات.

النصيحة
طابقي أكسسواراتك
الخاصة ألسلوب
حقيقي من الرأس إلى
أخمص القدمين.

DOLCE & GABBANA

MICHAEL KORS

COPERNI

VERSACE

MICHAEL KORS

االثنني األزرق

VALENTINO

المظهر

مزيف
فراء ّ

MICHAEL KORS

فرو حيواني مزيّف وبالغ الكثافة :فقد جابت
مدارج هذا الموسم مجموعة من إبداعات
الفراء المزيّف األشعث ،منها الملونة ،الرائعة
والمتم ّيزة ،من الخطوط الفوشيا لدى & Dolce
 Gabbanaإلى شعار  ،Versaceفال شيء يشبه
ما هو حقيقي وهذا أفضل .تألقي من خالل
تصميم قطع عالية اللمعان لتمزجيها مع
"توبات" من القطن األبيض الكالسيكي.

من األزرق الغامق إلى الفيروزي إلى الزبرجد ،فكل تدرّجات
اللون األزرق كانت هي الصيحة لمالبس وأسلوب الشارع .بدءاً
من البدلة من قطعتين من  Diorوالذي عرف ضجّ ة كبيرة في
الس ّتين ّيات إلى رداء  Vuittonالقصير ،مروراً بكل تكرار ممكن
للدنيم ،فهناك طريقة لكل شخص للتم ّيز وإحداث الفرق.

BALMAIN

VERSACE
GUCCI
MICHAEL KORS

DOLCE & GABBANA

SAINT LAURENT BY ANTHONY
VACCARELLO

DOLCE & GABBANA
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النصيحة
قميص
"شامبراي"
 Chambrayواسع
قوة
يضفي ّ
خاصة على أقصر
ّ
ال ّتنانير األنثويّة
لدى Miu Miu

٣٩ ellearabia.com
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BALMAIN

MOSCHINO

MOSCHINO
ALEXANDER MCQUEEN

LOEWE

لوحات ف ّن ّية

N
RS O
NDE
JW A

المنصات لخريف وشتاء  ٢٠٢٢باألشكال
بالفن واضح ًا على
ظهر هوس األزياء
ّ
ّ
ّ
السوريال ّية ،واللجوء إلى  Trompe-L’Œilوالتعاون مع الفنان  Frank Stellaمن
 Stella McCartneyو  Anthea Hamiltonمن  .Loeweأ ّما  Jeremy Scottمن  Moschinoفقد
ّ
وضخم األشياء ،بحيث قام بتوسيع نطاقها
ذهب أبعد من ذلك بشكل طبيعي
منزل عريق.
المذهب في
عن طريق تحويل العارضات إلى قطع من األثاث
ّ
ٍ

LOEWE

ellearabia.com ٤٠
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VALENTINO
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MOLLY GODDARD

EFEND

JASON WU

التفصيل

مظهر الشعر املب ّلل

المظهر
ID

FENDI

RO

LOEWE

COPERNI

صيحة الجمال األسهل لهذا الموسم؟
اغسلي شعرك واخرجي ،فقط ال غير.
وإن كان لديك دقيقة إضافية ،فقومي
بتمشيط شعرك المب ّلل ببعض
الـ"جل".

MIU MIU

فوائد الشراشيب

INO

L
VA

FE N D I

االتجاه

إختاري
إحداها

PAUL & JOE

SIMONE ROCHA

DIOR

DOLCE & GABBANA

ALAIA

LAQUAN SMITH

DOLCE & GABBANA

CAVALLI

ROBERTO CAVALLI

DOLCE & GABBANA
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ري Catsuits
هرَ ّ
لباس ِ
مقابل مالبس الصقة
بالجسم :Bodysuits
إلى أي مدى يمكنك
أن تذهبي بالقصير،
ّ
والمقطع
والض ّيق،
ّ
والشفاف؟ صيحة
ّ
يجرؤن
واتي
ل
جديدة ل
َ
على المجازفة.

منصات العرض ،واصطدم تمرّد
ظهر زلزال شبابي من الفساتين القصيرة على
ّ
الس ّتين ّيات بمبالغة التسعين ّيات في موكب بألوان ونغمات الباستيل .ولك ّنه،
وبالرغم من حالوته ،لم يكن دلِع ًا أبداً .أ ّما  ،Miu Miuفقد ضربت الرقم القياسي
ولكن المظهر
برفعها أطراف الزّافات والحواف إلى أعلى مستوى مرة جديدة،
ّ
الطفولي الجميل كان في كل مكان من  Loeweإلى .Jil Sander

JIL SANDER

GIAMBATTISTA VALLI

IT TON

IS V U

BOTTEGA VENETA

قصرية وحلوة

U
LO

ENT

كانت بداية  Matthieu Blazyلدى  Bottega Venetaغن ّية
ّ
بالضربات ال ّناجحة .ولكن المظهر األنجح ألسلوب الشارع
ّ
ّ
في الموسم المقبل سيكون دون شك التنورة الجلديّة
المتوسطة الطول والمزيّنة بشراشيب ،التي ابتكرها.

٤٣ ellearabia.com
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LEONARD PARIS

سحر حيواين

 وكنقطة معاكسة لكثرة الفراء. فلتنظر بعيداً اآلن،تحب البساطة
من
ّ
 فرِحة إلى، ظهرت البرنتات الحيوان ّية في كل مكان،المنصات
الصناعي على
ّ
 فظهرت حتى في أماكن.حد وبجمال خيالي أكثر من أي وقت مضى
ّ أقصى
ً  مثComme Des Garçons  وJW Anderson  عند،غير متو ّقعة
 مما يثبت أنّنا نحتاج،ال
ً  ولو قلي،ك ّلنا في بعض األحيان إلى الهروب من الواقع
.ال

ROBERTO CAVALLI

MICHAEL KORS
ALAIA

JW ANDERSON

BOTTEGA VENETA
COMME DES GARCONS
PROENZA SCHOULER

SACAI
LOUIS VUITTON

ETRO

GENNY
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SACAI

GUCCI

MIU MIU

LUDOVIC DE SAINT SERNIN

MM6 MAISON MAR-

GIAMBATTISTA VALLI

PROENZA SCHOULER

JW ANDERSON

ETRO
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لمحات ساخنة
مشرقة للغاية
لدرجة أنّك
ستحتاجين إلى
واق من الشمس!
ٍ
ّ
بكل
انطلقي
األلوان شرط أن
تحمي شبكة
عيونك من
نورها واختاري
أكسسوارات
صارخة.

ERDEM

SACAI

PHILOSOPHY DI LORENZO SERAFINI

امزجي أو
طابقي
تكتسب القطع
األحادية اللون
البسيطة بعض ًا
من الحياة عند
إقرانها بمعطف
بألوان مرحة وغير
متوقعة.

FENDI

المظهر

ال متييز بني اجلنسني

تفقد الخطوط وضوحها عندما يتع ّلق األمر بالمالبس الجنسانية.
ّ
لكل من األزياء الذكورية واألنثوية ،باستخدام
األنسب اآلن هو أسلوب مرح
الخياطة الخالدة األنيقة كنقطة انطالق لكسر قواعد ومعايير األسلوب.

SCERVINO
PRADA

CREDIT HERE

PRADA

SAINT LAURENT
BY ANTHONY VACCARELLO

جاكيتات ومعاطف منتفخة

فإن الجاكيتات
إن بدا ج ّيداً لريهانا أن تظهر في أول حملها مرتدية إحداهاّ ،
والمعاطف المنتفخة لهذا الموسم تفي بالغرض أيض ًا لمجموعة أسلوب
أحب المحرّرون والمؤثرون المظهر البيج والكاكي من Toteme
الشارع .فقد
ّ
و  ،Ganniلكن الفوشيا كان الخيار األبرز.

ALAIA

الشعر

GUCCI

KENZO

CHANEL

يتأ ّلق وشاح الحرير
المطبوع هذا الموسم.
تصادمت األلوان او تباينت،
كل شيء ممكن ـ طالما
أنّك تتقنين عقدة السيدات
اللوندونيات الراقيات.
تستطيعين أيض ًا إبداله
بربطة عنق جلدية صبيان ّية.

CHANEL KENZO

ellearabia.com ٤٦

مربوط

حشود صعبة
للحصول على الحد
األدنى من الصيحة،
طابقي معطف ًا
طوي ً
بقصة
ال ضخم ًا
ّ
أنيقة رصينة.

النصيحة
للجريئات فقط:
ارتدي سترة
قصيرة مميزة
كفستان ،وابرزي
وشدي
ساقيك
ّ
خصرك.

٤٧ ellearabia.com

GABRIEL A HE
ARST

CHANEL

ELLE TREND REPORT/2022

ELLE TREND REPORT/2022

AB
SA
IE
EL

O

N

TI

EN

VA
L

المظهر

ALEXANDER MCQUEEN

ملونة
بدالت
ّ

هناك صيغة بسيطة العتماد أسلوب
البيان وهي استخدام اللون الواحد
بالكامل .من  Michael Korsإلى
المصممون
صعد
ّ ،Alexander McQueen
ّ
دراما البدلة البسيطة باعتمادهم
المالبس الجديدة األحادية اللون .هذا هو
الحد األقصى لمح ّبي الحد األدنى.
ّ

المظهر

شورتات قصرية للغاية

أن تنورة  Miu Miuال يمكن أن تقبل
في الوقت الذي
اعتقدت فيه ّ
ِ
أي منافسة ،أتت  Miuccia Pradaمع تحديث أكثر جرأة وجاذبية.

MIC HAEL KORS

CHANEL

MIU MIU

االتجاه
ANA

ET

RS

G I A MB

RO

C
DOL

AT T
I

E&G
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A

ABB

O
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HAE
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EEN

E

C HAN

ALE XAN DER MCQU
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أو باألحرى خطان
مقابل ثالثة .كان
لدمج Alessandro
 Micheleبين
سارتوريال والمالبس
الرياضية بمثابة
تعاون لهذا الموسم.
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DOLCE & GABBANA
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VALENTINO

ALEXANDER MC-

BOTTEGA VENETA

ALTUZARRA

DOLCE & GABBANA

ERMANNO SCERVINO

CHRISTIAN COWAN

ROBERTO CAVALLI

ALBERTA FERRETI

GIAMBATTISTA VALLI

VALENTINO

BRONX BRANCO

ETRO

GIVENCHY
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DOLCE & GABBANA

 ومن قطع الترتر الصغيرة إلى تلك،من مادة اللوركس إلى القماش الالمع
 فقد أضيئت منصات عروض األزياء لخريف. إفتحي المجال للضوء،العمالقة
 فبدا فستان الورق: بقطع عالية اللمعان تشعّ بقدر ٍ كبير من الطاقة٢٠٢٢ وشتاء
ّ
بحده األدنى مقارنة بالعظمة المفرطة
ّ  بسيط ًاAlexander McQueen الفضي من
. كافية،أشدها
 على، حيث لم تكن البساطةDolce & Gabbana في عرض
ّ

ELIE SAAB

OFF WHITE

GERMANIER

كرة الديسكو

٥١ ellearabia.com
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@HOSKELSA

@DANAHOURANI

رادار

@EMRATA

KHAITE

قطع لإلستثمار

تزخر الرّزنامات االجتماعية بالحركة،
ومع إعادة إدراج عشاءات ما بعد العمل
تقدم "باليزرات"
على جدول األعمالّ ،
هذا الموسم الزيّ المثالي لإلنتقال من
المكتب مباشرة إلى البار.

قطعة
لالستثمار...

@CAMILLECHARRIERE

JACQUEMUS

@HAILEYBIEBER

ALEXANDER
WANG
ACNE STUDIOS

VEJA

@GOTHAM

متمرّدة ورائعة بشكل
ّ
إن سترة
ال يقبل
الشكّ ،
الجلد لن تفقد مكانتها
أبداً .ارتديها واشعري كم
أنت قويّة اآلن!

الجميع يرتدون...
Fendi’s Mini By The Way
إن األشياء الجيدة تأتي في علب صغيرة ،وهذا الموسم،
يقولون ّ
ً
جدا لـ By The Way
تتق ّلص الصورة الظلية البسيطة والبسيطة ّ
ارتدي حقيبة "الكروس بودي" فوق سترة
إلى حجم صغير لطيفِ .
غير رسمية أو امسكيها من الحزام مع فستان ماكسي طويل
يالمس األرض للحصول على مظهر أنيق.
ADIDAS ORIGINALS

مذ ّكرة املوضة

E

W
LOE

ّ
الجذابات الرائعات ،أحذية "ريترو"
جلد يليق بالبنات
ّ
ومجموعة كاملة كلها من  ...Fendiإليك ما نتعاون
من أجله (ونرتديه) هذا الخريف.

فإن هذه الكالسيكيات
بتفاصيلها التي تحرّك الحنين وصورها الظلية
ّ
المتجددةّ ،
(الحديثة) مستوحاة من الماضي ولك ّنها صنعت الرتدائها في المستقبل
ولسنوات عديدة قادمة.

GUCCI

انتبهي إلى...
Levi’s X Ganni

هل أحببت تعاونهما كثيرا ً في
المرتين األولتين؟ كثيراً؟ حسناً،
سيكون من دواعي سرورك إذن
أن تسمعي أ ّنهما أطلقا الثالث،
كما أنهما يتطرّقان إلى االستدامة،
وحتى أكثر من ذي قبل!  ٨أنماط
جديدة ـ بما في ذلك قميص "بيتر
بان" بياقته الفريدة ،وقطع الدنيم
 501الشهيرة األيقونيّة للعالمة
التجارية ـ ك ّلها مصنوعة من
القطن العضوي المعتمد بنسبة
 ٪٥٥على األقل واألصباغ الطبيعية.
متوفرة حصري ًا في متجر دبي مول.

الرائجة… األحذية الرياضيّة الريترو

مجموعة مرغوبة

فإن
إن كنت تتط ّلعين إلى رفع زيك اليوميّ ،
مجموعة  Reemamiـ " A Tin of Olive Oilتنكة
زيت زيتون" ـ هي طريقة مرحة للقيام بذلك.
ّ
الملونة المائية والمطبوعات
تشكل األزهار
ّ

ISABEL M

المتأللئة والمنسوجات التجريبية ،األرضيّة
المطبوعة المستوحاة من أطايب طفولتها
الشهية .إ ّنها صاخبة ،نابضة بالحياة ورائعة ـ
فمن التي تريد االندماج ّ
والذوبان عندما يكون
لديها خيار التميّز؟!

ARANT

MAISO
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رادار

تاريخ
من اخللق
واإلبداع
لمجموعة Dior Haute
 Coutureلخريف وشتاء
 ،٢٠٢٣/٢٠٢٢تتأ ّمل Maria
 Grazia Chiuriالموضة
الفن
من خالل منظار
ّ
والثقافة والزّمن.

"تجسد شجرة الحياة
ّ
القلب النابض
ألعمال الفنانة
األوكرانية Olesia
 ،Trofymenkoوهي
نقطة االنطالق
لمجموعة أزياء
"ديور" الراقية لخريف
وشتاء  ٢٠٢٣/٢٠٢٢من
تصميم ماريا غراتسيا
كيوري .يضفي ّ
كل
من الرسم والتطريز
شحنة عاطفية على
هذه الصورة التي
ّ
تمثل رمزاً لمختلف
الثقافات واألساطير
البعيدة في أقاصي
األرض".

"الفساتين مزيّنة بتركيبات من
الجدائل المؤلفة من تخريم
الـ"غيبور" واألقمشة البرونزيّة
والدانتيل األسود .بال ّنسبة
للفساتين الطويلة ،الهوائ ّية
تم اختيار الحرير
والخفيفة ،فقد ّ
تم إعادة
والشيفون ،في حين ّ
صياغة سترة  Barبقماش مطرّز
بتفاصيل مزمومة عمودي ًا".

"تكثر المطرزات الفخمة
المصنوعة من الخيوط
القطن ّية ،والخيوط
الحريريّة ،والخيوط
المنسوجة أو الغزل.
لوحة األلوان الناعمة
تتخ ّللها لمسة من
األسود أو األزرق ،مع
ّ
يحتل
فستان قرمزي
مركز الصدارة".
"تكشف األقمشة المنسوجة يدوي ًا عن أنسجة ثمينة وغير
متناسقة في ألبسة خالية من الحاشيات والحواف .فاألمر
يتع ّلق بمسألة تشكيل المواد واألشكال في مساحة
يجسدها المشغل ،والتي تخترق الواقع
التأمّل التي
ّ
االجتماعي الذي نعيش فيه؛ كما ويتع ّلق أيض ًا بمسألة
تذكير المرء بمعنى أن يكون إنسان ًا في يومنا هذا".
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عالمات

يسود الضوء ،من النهار إىل
ّ
متنقالً من الفساتني
املساء،
إىل احلقائب اخململية واجلزمات
العالية مثل اجلوارب.

في أحدث مجموعة له لخريف وشتاء  ،٢٠٢٣/٢٠٢٢يعود
المصمم الكبير ،المايسترو  ،Giorgio Armaniإلى العالمات
ّ
ّ
تحدد أسلوبه؛ النعومة ،في الصور الظلية الطويلة،
التي ّ
والقصات الدقيقة ،واأللوان
السلسة واالنسيابية المتراقصة،
ّ
ّ
ً
الجريئة ،وبالطبع ـ ودائما ـ الشعور باألسلوب الرقيق...

الضوء
هناك إحساس باألناقة
ناجم عن نبذ ما هو زائد عن
احلاجة بدال ً من اإلفراط.

لطاملا كان لدى جورجيو
أرماين شغف بالـ "آرت ديكو"،
وهو يأتي به إىل اإلطار
الشخصي من خالل السرتات
والسراويل التي ت ّتسم
بقصات وأشكال واضحة،
ّ
وملسات من الفراء الصناعي
تضيف احلركة ،واخململ
الذي ّ
يغطيها بانعكاسات
حريرية.
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توهج جديد هذا
هناك ّ
املوسم .كل شيء يتألأل
بأضواء فضية أو ألوان زاهية
ترتاقص وتتمايل.
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صيحة الموسم

OLIVIA RUBIN

RETROFÊTE

AMINA MUADDI

LINDA FARROW

TIMELESS PEARLY

JIMMY CHOO

GUCCI

OLYMPIA LE-TAN

HUNZA G

أكسسوارات

على رأس قائمة أمنياتنا ،تأتي حقيبة
 Capucineمن  .Louis Vuittonتستم ّر
هذه القطعة ،الكالسيكية والحديثة
في آن ،في الظهور موسم ًا بعد موسم
بمجموعة من ال ّتشطيبات واللمسات
النهائية واأللوان الجديدة.

أجمل القطع لهذا اخلريف...

صيف ال ينتهي

عرضنا ألحدث احلقائب التي يحلو حملها ،واألحذية
التي تختال بها اخلطوات ،واألكسسوارات التي
نتحدث إىل امرأة رائعة
تضفي مظهرًا رائعًا +
ّ
مسؤولة عن إدماننا احلديث على األحذية...

من يريد اإلسراع بالعودة إلى الحياة اليوم ّية؟ ليس نحن ،بالطبع! بل
سنمدد روح العطلة المريحة وأجواءها الجميلة ألطول فترة ممكنة.
ّ
ellearabia.com ٥٨
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EMPORIO ARMANI
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جدتك :أحلى حقائب الموسم تعود بنا إلى األقمشة
حان وقت اقتحام خزائن ّ
العتيقة من الحرير ببرنتات من الزهور ،والجلود المطبوعة ،وأنسجة “البروكار”.
حنين بعيد جداً ـ يعود  Emporio Armaniمن وإلى الماضي معتمداً صدام
األلوان بينما رسم  Louis Vuittonخطوط ًا أنيقة.

الكورسيه

تحولت الصيحة من حارة في الموسم الماضي إلى أنيقة لخريف
ّ
تم ارتداؤه على الجزء العلوي
عد الكورسيه ،الذي ّ
وشتاء  :٢٠٢٢يُ ّ
فوق ثياب من اللون نفسه ،هو الطريقة الجديدة إلظهار الجسم ومفاتنه.
فالمظهر األنيق هو ما ب ّينه وعرضه  Fendiبأعلى مستويات الدقة.

CHRISTIAN

LOUIS VUITTON

BALMAIN

FENDI

FENDI
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LOUIS VUITTON

حقائب مزهرة
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ALEXANDER MCQUEEN

CHANEL

CHRISTIAN

VALENTINO

ELIE SAAB
MIU MIU

BOTTEGA VENETA

LOEWE

أحذية جمنونة!
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إن كانت قطعة ّ
الثياب األساسية لخريف وشتاء  ٢٠٢٢عبارة عن سترة بسيطة ،فقد

المصممون عن هذه الرّصانة الزّائدة من خالل تقديمهم أغرب موديالت األحذية التي رأيناها على مرّ المواسم.
عوض
ّ
ّ
٦٣ ellearabia.com
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ELLE TREND REPORT/2022
EMPORIO ARMANI

EMPORIO ARMANI

GIVENCHY

VALENTINO

4

حقائب مبقابض علويّة
الحنين إلى التسعين ّيات قد أعاد إلينا حقيبة الظهر  Hoboـ لكن األنماط
األخرى ستكون أيض ًا معتمدة خالل خريف وشتاء  ،٢٠٢٢طالما أنّها ناعمة
تحدد االتجاه هذا الموسم.
حمل باليد .األلوان الجريئة هي أيض ًا ّ
وأنيقة وتُ َ

LOEWE

FENDI

GIVENCHY

BOTTEGA VENETA
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جزمات عالية حتى الفخذ
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GIAMBATISTA VALLLI

DOLCE & GABBANA

ELIE SAAB

BOTTEGA VENETTA

ISABEL MARANT

،Burberry  إلىBalenciaga  إلىBottega  علت الجزمات ـ من،كلما طالت األرجل
ّ
 وللواتي.بمنصات الموضة
تتحكم
جداً هي التي
ّ إن أنماط ال ّنساء النحيفات
ّ
ّ
! اللذين أوقفا الجزمات عند الرّكبةVuitton  وChanel فلهن
،أقل نحافة
ّ
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حقائب بنقشة “تويد”

6

قد يكون الـ”تويد” موضة في خريف وشتاء  ٢٠٢٢ـ لكن  Chanelتم ّلكته.
ّ
المفضل.
بالطبع فعلت وال عجب؛ فقد كانت اسكتلندا مصدر إلهام Coco
واأللوان الممزوجة هي التي صبغت هذه المجموعة التي توحي بأعالي
جبال اسكتلندا ـ من جوارب التريكو السميكة إلى حقائب “الباتشوورك”،
فقد جاءت األكسسوارات بجمال وأناقة المالبس التي تتطابق معها.

7

ربطات العنق

تم استبدال ربطة العنق الحريرية التقليدية لخريف وشتاء  ٢٠٢٢ـ ويُظهر
ّ
أن عقدة  Windsorالكالسيكية ال تزال هي الطريقة الفضلى
Louis
Vuitton
ّ
جديد ك ّلي ًا وبغاية النضارة
الرتداء هذه الربطات ولكن ،كل ما هو غير ذلك فهو
ٌ
الصارخة.
بدءاً من البدالت المحايدة جنسي ًا وصو ًال إلى البرنتات من الزهور ّ

LOUIS VUITTON

LOUIS VUITTON

LOUIS VUITTON

LOUIS VUITTON

CHANEL
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أكسسوارات
يتم تصنيع كل زوج من  Malone Souliersيدوي ًا في
ّ
إيطاليا ،باستخدام التقنيات التقليدية المتوارثة
عبر األجيال ،وتطبيق نهج صفر نفايات.

ملف األسلوب

MARY
ALICE
MALONE
تتحدث المؤسسة والمديرة
ّ
اإلبداعية لشركة Malone
 Souliersإلى  ELLE Arabiaعن
دخولها إلى عالم صناعة
األحذية ،والقوة التحويلية
للموضة ،والصور الظ ّل ّية
المم ّيزة لهذا الموسم.

أحب "صنع األشياء" بيديّ .
أنا "صانعة" ،بمعنى
ّ
ّ
هذا الشغف ،باإلضافة إلى حقيقة أنني كنت
مفتونة بجدتي منذ صغري ـ أسلوبها ومالبسها
المنتقاة وأحذيتها الرائعة ـ جعلتني أدرك مدى
رغبتي في اإلنخراط في عمل إبداعي ،وخاصة
مجال صناعة األحذية ،والدراسة وممارسة
الطريقة التقليدية في صناعة األحذية.
التحديات ودقيق المالحظة.
يحب
أنا شخص
ّ
ّ
لطالما أحببت األحذية ذات الكعب العالي
والنفسية الكامنة وراءها ،وهذا ما جعلني أبدأ
عالمتي التجارية الخاصة .أستلهم من النساء
وأبتكر للنساء ،أريدهن أن يرتدين شيئ ًا عابر
للزمان ،يكون في نفس الوقت كالسيكي ًا
وفريداً ،بجماليات مميزة.
ّ
مضخة
أول حذاء صنعته على اإلطالق كان حذاء
 Pump Shoeـ إ ّنه أبسط حذاء في صناعة األحذية.
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على الرغم من ذلك ،ذهبت إلى ما هو أعلى ولو
بقليل عن طريق إضافة جلد مشغول يدوي ًا إليه.
علي ثماني سنوات من األوقات الصعبة
لقد مرّت ّ
للغاية ،باإلضافة إلى الفرح والرضى الخالصين .لقد
قابلت الكثير من الموهوبين وتع ّلمت الكثير
منهم .المفاجأة غير المتوقعة كانت معرفة
الخط الدقيق لرؤيتي لألحذية مقابل إعطاء
المستهلك ما يريده ويحتاجه .إيجاد الطريق
ألنمو تجاري ًا وليس فقط إبداع ّي ًا كمجرد شخص
مبدع.
ً
أصمم معمار ّيا ،ويتبع ذلك الجزء الجمالي.
أنا
ّ
المالءمة والراحة أمران أساسيان بالنسبة لي،
أن هذا هو ما يميّزنا عن العالمات التجارية
وأعتقد ّ
أحب رحلة الوصول إلى الكمال،
األخرى .أنا شخص ّ
أن هناك طرق ًا
لذلك أشعر دائم ًا في كل موسم ّ
فالتطور
للمضي قدم ًا وعقبات للتعامل معها.
ّ
مثير.
عندما بدأت ،كنت أعتقد دائم ًا أ ّنني سأصل
إلى نقطة من الرضى فيما أريد تحقيقه ،سواء
بالنسبة للعالمة التجارية أو لنفسي .إ ّلا أ ّنني لم
أصل إلى هذه النقطة بعد ،أو أ ّنني كنت مخطئة
وهذه النقطة غير موجودة.
ّ
من خالل تجربتي كفارسة ،فقد تعلمت االنضباط،
ّ
مركزة وموجّ هة نحو الهدف ،وهذا
وكيف أكون
إن السيكولوجيا هي ما
ما أطبّقه في عمليّ .
أصمم من
يؤثر على رؤيتي لألحذية ورؤيتي لمن
ّ
أجلهن.
تس ّلط حملتنا لخريف وشتاء  ٢٠٢٢الضوء على
األسلوب كوسيلة قوية للتعبير عن الذات.
أردت االحتفال بالسلوك الفريد لمن يرتدي حذاء
 Malone Souliersوتعزيز الثقة الدائمة التي أهدف
إلى غرسها كلما انتعل أحد زوج ًا من أحذيتنا.
الصور الظلية الجديدة التي أدخلتها؟ الجزمات
وأحذية البالتفورم؛ لقد ّ
بشدة على القطع
ركزت
ّ
المميّزة مثل الشباشب ذات النعالت الجلدية
اللماعة والجزمات المزمومة ذات
والفضية
ّ
الكشاكش والريش ،لكن حذاءي Maureen
و  Montanaاأليقونيان سيكونان دائم ًا حاضرين
في كل مجموعة.
ّ
نخطط لتوطيد وجودنا في الشرق
نحن
متحمسة جدا ً ألن أكون جزءا ً من
األوسط ،وأنا
ّ
المجلس االستشاري التفاقية التجارة الحرّة FTA
 .Advisory Boardسأحضر حفل توزيع الجوائز أيض ًا
في أكتوبر ،إ ّنه لشرف كبير لي.

التصاميم الجريئة
للعالمة التجارية
جعلت منها
ّ
المفضلة لدى
المشاهير منذ
البداية...

إنّها جمموعة للواتي
ينته ْز َن كل فرصة
أنفسهن،
للتعبري عن
ّ
سواء كان ذلك بحذاء
 Platform Yuriمن
الساتان الوردي ،أو
بجزمة رعاة البقر
.Claudia

أجوبة سريعة
طريقتي للراحة واالسترخاء ...أقضي الوقت مع أطفالي .وبعد ذلك بمجرد ذهابهم إلى الفراش
ألجأ للساونا وكتاب جيد .الشيء الوحيد الذي ال يمكنني مقاومته هو ...الشوكوالتة الداكنة.
الهدية التي تلقيتها مؤخراً وأحببتها هي ...زهور نضرة من طفلي الصغير .عنصر أضفته إلى
ورشة العمل الخاصة بي ...هل يمكن ان أحتسب مكتبنا الجديد؟ مكان يلهمني ...العالم.
السفر هو أفضل إلهام .أثمن ما لديّ  ...هو سوار أعطتني أمي إياه عندما كان عمري  ١٨عام ًا .لم
أخلعه أبداً .أسلوبي  ...يختلف بناء على من أكون في ذلك اليوم .مالبسي للخروج من المنزل...
فساتين ،أو بدلة تجعل كل شيء أسهل .لقد ّ
ركزت عيني على ...لديّ ضعف على "الباليزرات".
إحدى أكثر ذكريات طفولتي العزيزة إلى قلبي هي ...كنت طفلة برّية في المزرعة مع المهور.
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C

A

جاهزة لالنطالق
سما الوسمي ،المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة Quinn
 ،Hopتشاركنا خياراتها الشخصية فيما يتع ّلق بالموضة والترفيه
والعقل والجسد والمزيد...
في األسلوب

D

E

ّ
المفضلة هي من العالمات
السفر :مالبسي
مالبس ّ
التجارية للمنتجع في متجر التجزئة الخاص بي على
اإلنترنت ( ،Quinn Hop (@ quinn_hopلذا فإما Suzie Kondi
ومقرّها نيويورك ،أو  ،Donni by Alyssa Waskoللرحلة.
أرتدي إما المخمل الدافئ أو قماش  Terryالمريح ،وأحزم
المتعددة االستخدامات من
طن ًا من القمصان القطنية
ّ
 Donniو  Sans Faffو  ،Kondiباإلضافة إلى الفساتين الجميلة
المصنوعة من القطن والكتان من توقيع Dear Nin
و( Rachel Antenoffأ( و( S/W/Fب( .من أساسيّات
األسلوب :وشاح الرأس .لطالما كان المفضل لديّ
منذ أيام الجامعة .أختار شيئ ًا كبيرا ً بما يكفي لربط
شعري به خالل األيام التي يصعب فيها تصفيف شعري،
أو الستخدامه كتوب أو صوفية ( Pareoج( .األزياء
ّ
المفضلة لدي حالي ًا هي Girl of the Earth؛
المستدامة:
إ ّنها تعيد تدوير األقمشة القديمة لتحوّ لها إلى أفضل
األساليب والقطع.

في نمط الحياة

ّ
المفضلة :بالتأكيد خالط "فيتاميكس"
أدوات المطبخ
الخاص بي .أنا ّ
حق ًا ال أستطيع العيش بدونه .مضيافة
وأحب ا ّللهو :الموسيقى واإلضاءة والطعام وبعض
ّ
األنشطة مثل لعبة أو مشروع شخصي أضعه ّ
وأنفذه
بنفسي .دعوت األصدقاء ذات مرة وجعلتهم يصنعون
ملصق ًا من  ٩إطارات من قصاصات ورق الجدران غير
المستخدم .خيارات صديقة للبيئة :لم يعد لدينا
زجاجات بالستيكية في منزلنا! كان شراء فلتر مياه عالي
الجودة قبل  ١٠سنوات هو أفضل قرار اتخذناه .أقوم أيض ًا
بتنظيف منتجات التجميل الخاصة بي ،وإعطاء األولوية
للزجاج أو الزجاجات المعاد تدويرها على البالستيك ،وأخيرا ً
باستخدام المنتجات الصحية المصنوعة من الخيزران
من .Leap Loves Green

F

في السفر والترفيه

G
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أحب الذهاب في
مالذات للتخ ّلص من السمومّ :
رحالت استرخاء! المفضلة لدي للتخ ّلص من السموم
هي  LifeCoفي بودروم (د( وأذهب إلى مالذ لركوب األمواج
أن المالكة
هو ( Escape Haven in Baliه(! ما أحبّه هو ّ

جموهرات

ّ
وحققت
تجسدت تمام ًا
"جانين" هي أم لطفلين ،وقد
ّ
نفسها في المهنة التي تحلم بها من خالل هذا المالذ.
فأنا أذهب إليه منذ سنوات ،وأقوم دائم ًا بتحسين
وتطوير مقدرتي على ركوب األمواج ،وأخضع لجلسات
مخصص للنساء
تدليك مذهلة ،باإلضافة إلى أ ّنه
ّ
أحب
فقط ،لذا فهو مريح للغاية .أماكن االسترخاء:
ّ
المحيط والبحر ـ لذا سواء كانت خلجان ميدانية صافية
متجمدة ،فطالما يمكنني ركوب األمواج
أو محيطات
ّ
أو السباحة فيها ،أكون سعيدة .أساسيات العناية
بالبشرة :عامل الحماية من الشمس ( (SPFهو ضرورة
أحب المنتجات الكورية من Seoul
مطلقة بالنسبة لي .أنا ّ
 Koolالتي تحتوي على منتجات مهدئة مثل  Cicaالتي ال
تفارقني أبداً.

رحلة في عالم الرّوعة...
مع مجموعة  Ailleursالمذهلة من
 ،Boucheronتأخذنا  Claire Choisneفي رحلة
حول العالم لتقدير جمال الطبيعة ـ من
الصحاري إلى المحيطات ومن الجبال إلى
الغابات المطيرة .جزء من مجموعة Sand
 Womanالفرعية ،هذه األقراط (Coquillage
 Diamant (Diamond Shellهي مزيج رائع من
الصدف الطبيعي والذهب واأللماس!
ّ

في الروائح واألسلوب

ّ
المفضل
عطري الشخصي Le Labo Gaiac 10 :ـ إ ّنه
لدي منذ  ٧سنوات حين اكتشفته في طوكيو وهي
رائحة المدينة .ما أحبّه هو أ ّنه ال يمكنك الحصول عليه
إال في طوكيو وأنا أعيش من أجل لحظة من الخشب
ّ
المفضلة في العالم
والمسك .أيض ًا ،طوكيو هي مدينتي
جدا ً ألن رائحة المدينة ترقى إلى مستوى
وأنا سعيدة ّ
توقعاتي .نغمات العطر العليا :المسك ،خشب الغاياك،
والعنبر .المجوهرات واألحجار الكريمة :المفضلة
لدي هي خاتم زواجي ،وخاتم الخنصر ،واألقراط الماسيّة
المثالية .بدأت مؤخرا ً في بناء مكدس الياقوت الخاص بي
من  Arkay Jewellersفي دبي (و( .ساعدني المالك ريشام
في تنظيم المجموعة المثالية من سالسل الياقوت
وأكوامالسوليتير.

في العقل والجسد

ّ
المفضلون( Anais Nin :ز( وأميلي
المؤلفون
ثومبو ،وهنري ميلر ،وجوليو كورتازار .نصيحتي
أن هذا
ل ّلياقة البدنيّة الشخصية :العرق! أعلم ّ
بسيط للغاية ،ولكن أكان عن طريق المشي لمدة
 ٥ساعات أو تفجّ ر سريع للطاقة بعد التمرين،
فما عليك سوى التعرق مرّة في اليوم! أحدث
بودكاست :لقد استمعت للتو إلى Sweet Bobby
بعد أن أوصاني به أحد زمالئي.

تليق باآللهة…

تلك هي الكلمة التي تتبادر إىل الذهن مع إطالق
والساعات.
أحدث جمموعات اجملوهرات الفاخرة
ّ
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مجوهرات

أجرام
سماويّة

القمر

 ١٨قطعة تكريم ًا للجسم
السماوي األكثر غموض ًا في النظام
الشمسي ،الجسم الوحيد الذي ال
ينبعث منه الضوء بل يعكسه.

الشمس

 ٢٤قطعة استثنائية ّ
تمثل تأ ّلق وتأللؤ
هذا الجسم السماوي التي كانت
تعشقه  Mademoiselleبشغف.

مجموعة مجوهرات شانيل الراقية " "1932ترسم خريطة
جديدة للسماء مع المذنّب والقمر والشمس ،األجرام
تتصدر المجموعة كما كان منذ  ٩٠عام ًا...
التي
ّ
قبل  ٩٠عام ًا ،ابتكرت غابرييل شانيل
" ،"Bijoux de Diamantsأوّل مجموعة
مجوهرات راقية في العالم .بعد اإلنهيار
الكبير ،كانت المجموعة بمثابة نسمة
أمل مرحّ ب بها .وكما قالت غابرييل
نفسها" ،ليس هناك ما هو أفضل لنسيان
األزمة من إغراق العيون باألشياء الجديدة
ّ
تتوقف مهارات الحرفيّين
الجميلة ،التي لم
لدينا رجا ًال ونساء من الكشف عنها" .كان
مصدر إلهامها لتلك المجموعة األولى هو
أعلى السماء ،والنجوم ،والقمر ،والمذ ّنبات،
الحب.
والحب ـ دائم ًا
ّ
ّ

"نجومي! كيف يمكن ألي شيء أن
يكون أكثر جما ًال وحداثة إلى األبد؟"

GABRIELLE CHANEL

أنسق
"أردت أن أعود إلى جوهر " "1932وأن ّ
ّ
وأمحور الرسالة حول ثالثة رموز :المذنب،
والقمر والشمس .كل جسم سماوي
يضيء بنوره الخاص".

،PATRICE LEGUEREAU

المدير اإلبداعي الستوديو Chanel Fine
Jewelry Creation

يعيد االستوديو اإلبداعي لمجوهرات
شانيل الراقية ،النظر في الماضي
لإلنطالق نحو المستقبل بشكل
أفضل ،ولصنع مجوهرات تناسب العالم
الحديث؛  ١٣قطعة من أصل  ٧٧قطعة
هي قابلة للتحويل واإللتفاف وتستق ّر
على الجلد بحرّية وراحة كاملة .يمكن
ّ
ّ
المرصعة بالنجوم
الملتفة
لف األساور
ّ
حول المعصم حسب الرغبة إلنشاء
مجموعات نجميّة فريدة.

كانت مجموعة Bijoux de Diamants
التي تزيد عن  ٥٠قطعة مصدر إلهام
لمجموعة المجوهرات الرّاقية ""1932
ـ قصة جديدة تحتفل بهذا التاريخ
الغني بالجمال والرموز والنجوم .ومن
تم
المجموعة األسطوريّة األصليّة ،فقد ّ
اإلحتفاظ بموضوع األجرام السماويّة،
وبنقاء الخطوط وحريّة الجسد.
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بينما كانت المجموعة األصليّة تقريب ًا
فإن مجموعة " "1932تتالعب مع
البكرّ ،
الملونة :الزفير األزرق
األحجار الكريمة
ّ
الغامق كما األلماس األصفر الناري
األزرق ،والياقوت األحمر النابض بالحياة
والتنزانيت األزرق السماوي...

نجمة
المجموعة:
المذنّب

ظهر على  ٣٤قطعة ،إما منفردا ً أو في نطاق الكوكبة ،هذا
ّ
ويؤثر
الجرم السماوي يجلب الحظ بسحر نوره وهالته،
إيجاب ًا على مصير المرأة التي ترتديه" .أردت تزيين النساء
بالكواكب .بالنجوم! نجوم بجميع األحجام".

GABRIELLE CHANEL

قالدة The Allure
Céleste
قالدة Allure Céleste
تتضمن مجموعة
هذه
ّ
من الماسات بقطع
يتوسطه حجر
مستدير،
ّ
زفير أزرق غامق بيضاوي
ً
قيراطا) وماسة
(٥٥٫٥٥
 ٨٫٠٥ Type IIa DFLقيراطاً،
على شكل كمثرى .في
هذه القطعة القابلة
للتحويل ،يمكن فصل
الهالة لتصبح دبابيس أو
يتحول
"بروشات" ،فيما
ّ
الصف األوسط من
محو ًال
األلماس إلى سوار،
ّ
القالدة إلى نسخة قصيرة.
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مجوهرات
ماذا يعني لك الجمال؟ تعريفي للجمال ،إ ّنه
شيء يروق إلحساسي .حتى لو كان هناك شيء
قد نراه جميع ًا على أ ّنه جميل ،ففي بعض
الحاالت األخرى يمكنني أن أشعر بشيء على أ ّنه
جميل فيما البعض اآلخر قد ال يشعر بالشيء
إن الجمال
نفسه .لهذا السبب يصعب القول ّ
عالمي .أما بالنسبة لما يعنيه لكارتييه ،فاألمر
ك ّله يتع ّلق بفكرة أن تكون فضولي ًا!
ما الذي يميز هذه المجموعة عن غيرها؟
كل مجموعة وكل موضوع له إلهام؛ إ ّنها
فرصة لنا لتخطي الحدود والمضي قدم ًا في
تنمية ما يميّزنا .فالمجموعة الحاليّة توضح
االتجاه الذي تسير فيه العالمة التجارية؛ أو ًال،
واحدة من المجموعات تتع ّلق بالجماليات
فقط ،والبحث الذي نقوم به حول األشكال
والمظاهر وكيف نحاول الذهاب إلى أبعد ما
يمكن في فكرة عدم كوننا تشكيليين وال
تجريديين ولكن في موقف وسط يسمح
وتصور ما يريده من خالل
للمشاهد بتخيّل
ّ
استحضاره ،وخلق الشيء الخاص به .هذا مهم
للغاية ،نحن ال نفرض شيئ ًا ولكن بالطبع نخبر
عمالءنا بما ألهمنا ولكنهم ليسوا ملزمين
برؤية ذلك ،وإذا كانوا يريدون عرض فكرة أخرى،
فهم مرحب بهم إذا سمح التصميم بذلك.
ّ
أفكر في التقنيات ،في ما تنقله القطع
ثاني ًا،
من حيث الرقة ،ومدى ثباتها في صنعها أمر
رائع .إ ّنها طريقة للتعبير عن أناقة معينة في

TILASM
RING

ص على
ِح ْر ٌ
اجلمال

تشيد  Cartierبجمال العالم من خالل أحدث
مجموعاتها من المجوهرات الرّاقية.
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لطالما كان السعي وراء جمال العالم والحفاظ
ّ
شكلت تصاميم
عليه وإثرائه ،الركائز التي
 Cartierومهاراتها العملية .اليوم ،تواصل أحدث
مجموعة من المجوهرات الراقية Beautés
 du Mondeهذا التقليد ،حيث تلتقط الجمال
وشد الخطوط
وتع ّززه من خالل التصميم
ّ
والهندسة والتجريد .التقت  ELLE Arabiaمع
 ،Pierre Raineroمدير الصورة واألناقة Image’s
 and Style Directorفي كارتييه ،لمعرفة كيف
ّ
الدار من التقاط الجمال في العالم حتى
تمكنت ّ
في أصغر األماكن واألشياء الحيّة.

IWANA
NECKLACE
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مجوهرات

SCILLA
RING

التفاصيل ،هي فوق االنسيابية والمفصليّة،
وهي أيض ًا تعبير صارخ عن األنوثة في إظهار
مدى ّ
رقة التصميم.
تلعب الطبيعة واألرض دوراً كبيراً بالنسبة
للدّ ار .هل هذه المجموعة استمرار
أن
لمجموعة العام الماضي؟ كانت الفكرة ّ
العالم مليء بأمثلة الجمال ،إ ّنها مجرّد مسألة
أحب فكرة بعث الرسائل ،ولكن
حرّية للعين .ال ّ
إن كان هناك رسالة لهذه المجموعة ،فهي:
"حرّروا عينيكم للنظر إلى العالم" .فاألشياء
ّ
تستحق ذلك
موجودة ل ُنبدي إعجابنا بها وهي
ـ يمكنك أن تعجب بقوة النهر ،وبقوة النجوم
المتحركة ـ فكل شيء ملهم ،المهم أن نُبْقي
عيوننا مفتوحة لنرى.

توضح هذه اجملموعة قدرة "كارتييه" على
اإلعجاب باجلمال وتعزيزه من خالل التصميم
وشدّ اخلطوط والهندسة والتجريد .يؤدّ ي تفاعل
األحجار إىل تضخيم عناصر الطبيعة والثقافات
التي تلهم هذه اجملموعة اجلديدة.
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AMODEA
RING

& MIZUCHI RING
RECIF NECKLACE

RIGHT: RITUEL
NECKLACE
IN WHITE
GOLD, RUBIES,
CHALCEDONIES,
& ONYX
DIAMONDS

هل كانت هناك أي تحدّ يات للحصول
ً
خاصة المرجان؟ بعد الوباء
على األحجار،
وبالظروف العالمية الحالية ،عادت الندرة فجأة
ألسباب عديدة مختلفة .فاغتنمناها فرصة
لنصبح أكثر إبداع ًا؛ نعم ،قد يكون من المح ِبط
االضطرار إلى العمل بما هو متاح فقط ،ولكن
هناك جمال في كل مكان ،لذلك نحن ّ
نركز
على ما يمكننا تغييره وننسى الباقي.
نظراً
ألن االستدامة هي محور التركيز
ّ
األساسي في العالم هذه األيام ،كيف
تدمجها كارتييه بمفاهيمها؟ منذ البداية،
تمت إعادة تدوير كل المياه الموجودة
فقد ّ
في أنظمة جميع مساحات التصنيع لدينا
في سويسرا .تتميّز مبانينا أيض ًا بنظام عزل
للحفاظ على الحرارة .وفي ما يتع ّلق بالتصاميم،

نلتزم بالقواعد العالمية ونعمل على أن تكون
قطعنا صالحة لكل زمان ـ وأي شيء ابتدعناه
في الماضي يمكن تفكيكه وإعادة استخدامه.
ّ
نتمكن من
نقوم أيض ًا بتحويل القطع التي لم
بيعها.
كيف كانت رحلتك مع كارتييه؟ إ ّنها لمثرية
جداً! الشيء العظيم هو أ ّنني تع ّلمت الكثير
ّ
ّ
ّ
وال يزال لدي شعور بأنه يمكنني تعلم المزيد
من زمالئيَ ،ف َلما كان كل هذا ممكن ًا لوال
اإلبداع والطاقة وتفاني جميع المصممين ـ
فهم المحرّك ،وهم شباب صغار جداً ،يجلبون
العين الجديدة في خدمة كارتييه .لديهم رؤية
تصدق والتصميم الذي نراه
محددة ،وهي ال
ّ
ّ
سنة بعد أخرى ،ال نهاية له .جيل المستقبل
جداً.
قادر على السحر .أنا متفائل ّ
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مجوهرات
منذ ما يقارب  ١٢٠عامًا،
ودار Van Cleef & Arpels
يف طليعة أصحاب اخلربة
واملهارة احلرف ّية البتكار
قطع استثنائ ّية مستوحاة
من ّ
الطبيعة واألزياء
وإن
والرقص واخليالّ .
حمفوظاتها ّ
الضخمة غنية
بالتاريخ ،وهذه اجملموعة
األخرية من  Perléeتستمدّ
عناصر من هذه الكنوز
وتعيد تشكيلها من أجل
جمال ّية حديثة.

اخلرزات
الذهبية:

والقصة املبهرة
تستمر
ّ

يف قصر "بولز" ّ Palais Bulles
الشهري املناسب متامًا
لهذا احلدث والذي يقع يف مدينة "كان" يف فرنسا،
كشفت دار  Van Cleef & Arpelsمؤخرًا عن أحدث
فصل من جمموعة "بريليه"  Perléeالشهرية .كانت
للدار
ّ
السهرة رائعة واحتفاال ً حقيقيًا بال ّرمز األيقوين ّ
ـ اخلرزة الذهب ّية ـ مبناسبة دخولها حقبة جديدة
مليئة باأللوان واإلبهار واملتعة.

ُو ِلدت مجموعة  Perléeعام  ،٢٠٠٨لكن "الخرزات الذهبية" برقت في
إبداعات دار فان كليف أند آربلز منذ عشرينيّات القرن الماضي ،وازداد
حجمها وشهرتها ،وأ ّدت إلى ظهور قطع مرنة.
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مجوهرات
مكونان من سوار وق ّ
الدة يعيدان
طقمان
ّ
تم إطالقه عام ،٢٠١٧
ال ّنظر في أسلوب ّ
إما الالزورد أو المرجان .تظهر
باستخدام ّ
كثافة ألوان هذه األحجار ال ّنادرة بشكل
أكبر بسطحها المصقول األملس.
PATRICK SWIRC © VAN CLEEF & ARPELS

حديث مع…

 - Nicolas Bosالرئيس واملدير
التنفيذي لشركة فان كليف أند آربلز
لمرافقة خواتم  Perléeالماسيّة
تم إطالقها
المرصوفة التي ّ
عام  ،٢٠٢٠تعكس ثالثة أزواج من
األقراط المتطابقة المصنوعة
من الذهب األصفر واألبيض
والوردي ،صدى هذه الخواتم.

جداً ،لكنها مرّت
عن  ٢٢عام ًا من الخبرة في  ...Van Cleef & Arpelsلقد كانت رحلة طويلة ّ
بسرعة وكانت ممتعة للغاية ،وأنا محظوظ لوجودي في هذه الدار .هناك الكثير من األشياء التي
ّ
تمكنت الشركة من الحفاظ على ما كانت عليه ـ
قمت بتطويرها وتغييرها ،وفي الوقت نفسه
المؤسسون أن تكون ـ دون أن تفقد روحها وحُ ر َِفيّتها وهويّتها.
وكما أرادها
ّ
عن االحتفال في  ...Palais Bullesك ّنا سعداء للغاية أن تتاح هذه الفرصة لنا ،أردنا أن نجتمع مع ًا
ونحتفل بهذه المجموعة من األشخاص الذين نعتبرهم أسرة ،والذين كانوا دعامة لنا لفترة
أحب هذا الموقع حيث يوجد الكثير من األلوان واإلحساس بالمرح .يعتبر Palais Bulles
طويلة .أنا ّ
ّ
ً
مهيبا للغاية من حيث الهندسة المعماريّة والتصميم.

"احلفاظ على تراث
ميتاز بأكرث من
قرن من التاريخ
واالبتكار مع
التعبري عن تلك
الهويّة وإثرائها
يف عامل اليوم.
مهمتنا
تلك هي
ّ
للمستقبل".

عن مجموعة  Perléeالجديدة ...إ ّنها ليست فئة فرعية
السابقة.
من المجوهرات الرّاقية ،لك ّنها
مكملة للمجموعة ّ
ّ
ّ
أن هناك الكثير
على الرغم من اختالف بسيط في المقاربة ،إال ّ
من أوجه ال ّتشابه مع المجوهرات الرّاقية .إ ّنها ترجمة سهلة
لهويّة دار فان كليف أند آربلز ،وذلك للعديد من األشخاص ،من
مخصصة لهواة الجمع.
المجوهرات الراقية التي ال تزال
ّ

عن تاريخ الدار ...من الرائع رؤية ما حدث وراء الكواليس
في إنشاء هذه المجموعة؛ ما يدخل في ال ّتصميم ،واإللهام،
يشكل استمراريّة في تاريخ ّ
ّ
الشركة وحرفيّتها .هذه
وكيف
نتحدث
المجموعة ليست مجرّد أكسسوارات أزياء .فعندما
ّ
جدا ً
عن  ،Perléeنعني إرث قديم يبدأ من العصر المبكر ّ
قدمنا  Perléeقبل  ١٥عام ًا ،قمنا بتطوير
للمجوهرات .عندما ّ
مجموعة سهلة االرتداء لك ّنها متطورة وأكثر تجريدا ً من معظم المجموعات.

الملونة ذات الظالل
عن المستجدات في هذه المجموعة الجديدة ...هناك بعض األحجار
ّ
نحب أن
تم اكتشافها منذ وقت ليس ببعيد ،وهي مزيج من األحمر واألزرق واألسود.
ّ
العميقة التي ّ
واألهم من ذلك ،أردنا إعادة
الصيف في الستينيّات.
ّ
نمزج هذه األحجار غير العاديّة؛ لقد عدنا إلى ألوان ّ
األحجار الكريمة التقليديّة مثل ال ّزفير األزرق والياقوت األحمر والزمرّد التي ال نستخدمها كثيرا ً في
مجموعات بنفس روح  ،Perléeبحيث نميل إلى استخدامها بشكل أكبر في المجوهرات الرّاقية.
عن المجوهرات في المنطقة ...أعتقد أ ّنها منطقة تعتبر المجوهرات شك ً
ال من أشكال
الفن وليس فقط مجرّد أكسسوارات .لقد شهدنا ذلك عندما أحضرنا  L’Écoleهنا؛ فلم يقتصر
ّ
القصة وراء كل قطعة
االهتمام على غنى أو ثمن هذه القطع فقط ،بل أراد الناس معرفة
ّ
والحرفيّة التي تمتاز بها.
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تم الجمع بين شكل الخرز
ّ
ّ
الذهبي المميّز للدار ـ من
الذهب األصفر أو الذهب الوردي
أو األبيض ـ واألحجار الكريمة
وعرق اللؤلؤ والمرجان .خمس
حلقات جديدة تعيد تفسير
جماليّة الخواتم الفيليبينيّة التي
ابتدعتها الدار عام  .١٩٦٨وفي
تتضمن
وسط إطار ثالثي األبعاد،
ّ
تم اختياره
كل جوهرة حجرا ً ّ
بعناية للونه ال ّنابض بالحياة.
ينتشر ّ
صفان من الخرزات
الذهبية الرقيقة على جانبي
األحجار الكريمة ،جنب ًا إلى جنب
مع خط من الماس المستدير.

خمتارات رئيسة التحرير:
مستوحاة من جواهر You and Me
فإن الساعة السريّة التي
"أنت وأنا"ّ ،
ّ
تمثل قطعة مجوهرات فعليّة هي
مكون بالكامل
عبارة عن سوار مفتوح
ّ
من خرزات ذهبيّة مع زخارف متقابلة.
يتحرّك القرص األكبر ّ
بدقة بزاوية ٣٦٠
درجة ،ويكشف عن ميناء من عرق
اللؤلؤ األبيض ،محاط بإطار من األلماس
نحب بشكل خاص
المستدير .نحن
ّ
مجموعات األلوان الجريئة!

تتميّز مجموعة "بيرليه"  Perléeالجديدة هذه ـ
التي أطلقت أوّل مرة عام  ٢٠٠٨ـ بأحجار كريمة
ملونة في ثالث خواتم جديدة مستوحاة من
ّ
تم إنشاؤها في
التي
"كارولين"
وأساور
خواتم
ّ
السبعينيّات.
أواخر ّ

تنضم خمس
ّ
ساعات جديدة إلى
العائلة ،وتجمع بين
المنحنيات المرحة
والمهارة في صناعة
الساعات .تتميّز كل
ساعة بسوار قابل
للتبديل من قماش
الـ  Gros-Grainإلى
جانب سوار مرن
مصنوع بالكامل
من حلقات خرز
ذهبية مفصليّة.
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Jewelry

تمجّ د  Bulgariاآلن الجواهر المذهلة،
أندر وأروع هدايا الطبيعة ،بمزيج فريد
تفسر األيدي
من الحرفية والخيالّ .
الماهرة لصائغ المجوهرات أفكارا ً
رائعة تجمع بين التصميم والنهج
الصارم الذي يعطي شك ً
ال
المعماري ّ
ويقدم مزيج ًا
فريدا ً للقطع المبهرة،
ّ
فريدا ً من الصقل والمالءمة المريحة
والتنوّ ع المطلق.

مجوهرات

الفاكهة
احمل ّرمة
تتحدث عن "ج ّنة عدن".
استسلمي لإلغراء مع أحدث مجموعة مغرية من مجوهرات  Bulgariالتي
ّ
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مجوهرات

Dauphine Mini & Alma BB, Louis Vuitton

تستحضر المجموعة عالم ًا
خالب ًا ،حيث تعبّر عظمة الطبيعة
األم عن نفسها في أندر وأجمل
أشكالها وتلتقي بأكثر اإلبداعات
البشرية تطوّ را ً في حوار مستمر
وغزير.

لقد كان للثعبان تأثيرا ً كبيرا ً على األذهان ،وألكثر من
ّ
تمكنت بولغاري من إدخال هذا المخلوق
 ٨عقود،
الفاتن إلى العديد من المجموعات ،وتزيينها باأللماس
الالمع واألحجار الكريمة الرائعة ،مما جذب العديد
من الباحثين عن اإلثارة للخروج واالنغماس في شيء
يلمع ويتألأل بشكل خطير .اليوم ،مع إطالق أحدث
مجموعاتها من المجوهرات والساعات الراقية Eden
" ،The Garden of Wondersعدن ،ج ّنة الرّوائع" ،ستجعل
الدار اإليطالية الجميع يستسلم لإلغراء ويبدأ هذا بعقد
ً
مغرية من
 .Serpenti Spinel Embraceتتأ ّلق األفعى
خالل الصور الظلية المتعرّجة واألنسجة الملموسة
ّ
وتلتف حول
المصنوعة من الذهب الوردي واأللماس،
ً
اإلسبنيل الوردي على شكل قطرة  ٢٥٫٧٠قيراطا ،وهو
حجر مرتبط بالعاطفة والتفاني" .بالنسبة لنا ،طموحنا
كل عام مع المجموعة الجديدة هو أن نكون أفضل
من العام السابق .يبرز  ،Mauro Di Robertoمدير
تنوع
أن جمال هذه القطعة هو ّ
المجوهرات لدى بولغاريّ ،
إن
وتفرّد اإلبداع مقارنة بالماضي ـ خاصة مع ّ .Serpenti
مرصع ًا باألحجار الكريمة له داللة مختلفة؛
Serpenti
ّ
ّ
يدل على أ ّنه يمكن أن يكون فع ً
ال جوهرة
فهو
المجموعة!" تظهر تجسيدات أخرى للثعبان في
 ،Serpenti Ocean Treasureوالتي تتميّز بثعبانان اثنان
ّ
المرصعة باأللماس
تلتف أجسادهما
متشابكان
ّ
بشكل حسي حول الرقبة ورأسهما المشترك يحمل
ياقوت ًا سريالنكي ًا على شكل قطرة  ٦١٫٣٠قيراط ًا .بصرف
النظر عن جمال الدار على شكل رأس ثعبان ،تستحضر
المجموعة أيض ًا عالم ًا خالب ًا ،حيث يعبر عظمة الطبيعة
األم عن نفسها في أندر وأجمل أشكالها وتلتقي بأكثر
تطورا ً في حوار مستمر وغزير اإلنتاج.
اإلبداعات البشرية
ّ
تتكون من أكثر من  ١٤٠تحفة فنية ،أكثر من  ٣٠قطعة
ّ
مخصصة
من هذه المجوهرات الفريدة من نوعها
ّ
للزمرد الرائع ،الحجر الذي استحوذ على خيال الحرفيين
الصائغين ألكثر من  ٦٠عام ًا .يقول ماورو دي روبرتو:
"كان الشيء الرئيسي وراء هذه المجموعة هو التركيز
على الزمرد" ،وأروع مثال على ذلك هو Emerald Glory
المذهل ،وهو جوهرة ناعمة مثل الدانتيل يمكن
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أحب األحجار
"أنا ّ
ولك ّنني أميل أكرث إىل
ُح ّب اإلبداع واحلرف ّية
والعمل التي تدخل
يف القطع".
 ،Mauro Di Robertoمدير
اجملوهرات لدى بولغاري.

ارتداؤها كقالدة أوطوق أو تاج؛ استغرق تنفيذها أكثر من  ٣٠٠٠ساعة من العمل اليدوي لصانعي
المجوهرات في بولغاري إلنشاء شبكة من  ٢٢٠قيراط ًا من األلماس تزيّن بـ  ١١حجر زمرد
ّ
تمكنت بولغاري ،ملكة األحجار
كولومبي على شكل كمثرى .في مكان آخر من المجموعة،
ّ
بشكل مشرق
الملونة ،من الوصول إلى آفاق جديدة من تجارب األلوان التي تتفتح
الكريمة
ّ
ٍ
في عقد " Flowers of Edenأزهار الجنة"؛ مزيّنة بوابل من الزهور الرائعة ،تخرج إلى الحياة وتزهر
مع التورمالين ،العقيق ،الجمشت ،والزمرد ،وتحيط ببهجة بثالث أزهار رائعة من عرق اللؤلؤ
المرصع باأللماس .تمجّ د اآلن الجواهر المذهلة ،أندر وأروع هدايا الطبيعة من قبل بولغاري
ّ
ً
تفسر األيدي الماهرة لصائغ المجوهرات أفكارا رائعة تجمع
بمزيج فريد من الحرفية والخيالّ .
بين التصميم والنهج المعماري الصارم الذي يعطي شك ً
ويقدم
ال فريدا ً للقطع المبهرة،
ّ
والتنوع المطلق .يضيف ماورو دي روبرتو" :هذه
مزيج ًا فريدا ً من الصقل والمالءمة المريحة
ّ
مصممة المرأة ال تريد أن تُالحظ ،أل ّنها متى ارتدت أ ّي ًا من قطعنا ،ستالحظ
المجموعة ليست
ّ
المتوسط" ،هو إحدى أغلى اإلبداعات التي
بد" .وعقد " The Mediterranean Reverieحلم
ّ
وال ّ
ّ
حققتها دار المجوهرات اإليطاليّة على اإلطالق ،ويتميّز بقطع سافير سريالنكي نادر بقطع
مكونة من
وسادة بقطر  ١٠٧٫١٥قيراط ًا مع تدرّجات لونية زرقاء شفافة تتد ّلى من سلسلة
ّ
مرصعة بالكامل بأحجار سافير مقطوعة باغيت ومئات الماسات.
حلقات من البالتين
ّ

تتكوّ ن المجموعة من أكثر
وتضم
من  ١٤٠تحفة فنية،
ّ
مخصص ًا
أكثر من  ٣٠إبداع ًا
ّ
للزمرد الرائع ألول مرة في تاريخ
بولغاري .هذا التكريم المذهل
لإللفة التاريخيّة التي تجمع بين
الدار واألحجار الكريمة الرائعة،
ّ
يضم بعض ًا من أكثر عجائب
ّ
تم إبرازها
الطبيعة الرّائعة التي ّ
على اإلطالق.
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مجوهرات

إكسري القواعد
ترحب  Marliبعصرٍ جديد من التعبير ،مس ّل ً
طة الضوء على ال ّتف ّرد
مع أحدث مجموعاتها ّ ،UNII
المصممة لالرتداء بالعديد
للتخصيص
القابلة
األساور
من
مجموعة
والفرديّة مع ًا من خالل
ّ
بشكل جميل فوق بعضها البعض ،أساور  Marli Cleo-B3و ،Cleo 2
مكدسة
من الطرق.
ّ
ٍ
ّ
ّ
ملونة
بأحجار
نة
ي
مز
ها
ل
ك
فهي
دارة،
الص
يحتل
الذي
اقي
ر
ال
Tennis
"تنس"
سوار
وبالطبع
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
مرصعة بالكامل.
متطابقة أو تشكل مجوهرات ماس ّية
ّ

وكدسيها
أكرثي منها ّ

عندما يتع ّلق األمر باألساور هذا الموسم ،فك ّلما زادت األساور ،ك ّلما
كان أفضل .فبادري إلى تحريك وهزّ معصميك بفخر مع أساور Marli
ألن واحداً ال يكفي أبداً!
 UNIIالكثيرة ـ ّ

إسمه قيمته

وبلمسة مرحة على
كلمتي " "Unisexو"،"I
إن مجموعة المجوهرات
ّ
المحايدة جنساني ًا هي
التعبير المطلق عن
الجرأة والروح.

تباين أنيق

تناغم ًا مع ّ
الطبيعة
يقدم
الديناميكيّة لـ ّ ،UNII
كل سوار خيارات مختلفة
من األحجار الكريمة مع
أحزمة جلديّة متناسقة
للحصول على تميّز
شخصي حقيقي.

مث ّلث
القوة
ّ

ّ
يحتل الحجر الكريم
الهرمي ،وهو أحد
أكثر أشكال "مارلي"
شهرة ،مركز الصدارة
في سوار  UNIIالجديد،
بحيث يتداخل حجر
"كابوشون" مع الجلد
اإليطالي في لعبة من
التوليفات ا ّللونية
الجريئة.

سح ٌر حديث

@MARLI

ع ّبري عن
نفسك

أساور حلوة وعصريّة

ّ
المفضل لديك من الذهب الوردي أو األبيض عيار  ١٨قيراط ًا.
مرصع ومتأللئ باأللماس بقطع "براينت" ،إختاري سوار UNII
ّ

الالزورد
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العقيق األخضر

الكوارتز الزهري

العقيق األبيض

الفيروزي

يمنح حزام جلد سافيانو
 Saffianoكل سوار ديمومة
مما يفي برغبة
حقيقيةّ ،
المؤسسة والرئيسة
ّ
التنفيذيّة لشركة Marli
 New York Maral Artinianفي
إنتاج مجموعة عالميّة ذات
محدد وإحساس دائم
طابع
ّ
بالفخامة.

مصنوعة يدو ّي ًا من
الذهب األبيض أو الوردي
عيار  ١٨قيراط ًاّ ،
تمثل
أساور  UNIIقطعاً
فريدة من نوعها
بخطوطها المرنة
وما ّدتها المثاليّة
وصفاتها العاكسة
الخالية من العيوب.

مرصعة بأحجار الهيماتيت والعقيق األسود  Onyxمن .Marli
أساور  UNIIمن الذهب الوردي واألبيض
ّ
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مجوهرات

حياة من األملاس
تم تقديمها حديث ًا بقرص ماسي مرصوف
ساعة  ،The Tonda Automaticالذي ّ
بالكامل بنقشة  Grain d’Orgeأو "بارليكورن"  ،Barleycorn Dial Settingتشعّ ببساطتها
بالقوة .هذه الساعة هي قطعة من المجوهرات الجميلة التي ّ
تمثل
النابضة
ّ
تكريم ًا راقي ًا لألناقة األنثوية .هذه هي الرسالة التي تريد  Parmigiani Fleurierأن
يقدرون الجمال في جوهره.
يجسدها هذا اإلبداع
ّ
الموجه للذين ّ
ّ
تم تصميم  Tonda Automaticالمرصوفة بالكامل باأللماس ،وكأ ّنها
لوحة يتخيّل فيها الرسام أ ّنه يمأل قماشه باستخدام تقنيّة التنقيط (وهي
يتم فيها تطبيق نقاط صغيرة ومميّزة من األلوان في أنماط
تقنية للرسم ّ
لتشكيل صورة) .ترسم "بارميجياني فلورييه" باأللماس باستخدام أكثر
من ألف ماسة بأحجام مختلفة لترصيع الميناء والعلبة .كل هذه األحجار
الكريمة المعتمدة من  F-G colorو  ،VVSوهو معيار استثنائي ونادر
للجودة في الصناعة ،تضفي الحيوية على شعار  Grain d’Orgeالمميّز.
فالخطوط الواضحة والمتناغمة لـ  Tonda Automaticالمصنوعة من
الذهب الوردي عيار  ١٨قيراط ًا أو الذهب األبيض عيار  ١٨قيراط ًا ،تكشف فورا ً
عن ميناها الذي يأسر العين .هذا الترصيع الماسي الفريد الذي يتبع الخطوط
المميّزة لنمط  ،Grain d'Orgeال يمكن مقارنته أبدا ً بالزخرفات المعتادة .
تعد اآلن إحدى أقوى التوقيعات
مستوحية من زخرفة  ،Grain d'Orgeوالتي ّ
الجمالية لـ "بارميجياني فلورييه" على موانئها المزخرفة ،اختارت الدار
تحدي ًا
ترجمتها من خالل ترصيع ماسي كامل يستحضر الفكرة .كان هذا ّ
تضمن تسليط
صعب ًا حق ًا ،حيث
ّ
الضوء على نمط Grain d’Orge
بترصيع "ثلجي" من األلماس
ساعة Tonda
يستخدم األلماس بسبعة أقطار
 Automaticمن
مختلفة ،في مساحة محدودة
الذهب الوردي
للغاية على الميناء الذهبي
الكاليبر (العيار)PF310 :
المنقوش بدقة.

ساعة Tonda
 Automaticمن
الذهب األبيض
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تركيب دقيق

تصوير Sam Rawadi :و David Goff؛ العارضة Oriana :لدى
Barefaced؛ الموقعManzil Downtown Hotel :

الكاليبر (العيار) PF310 :ـ حركة
تصنيع متعرّجة أوتوماتيكية،
احتياطي طاقة لمدة  ٥٠ساعة.
العلبة :ذهب أبيض مصقول
مرصع بـ  ٧٠ماسة،
عيار  ١٨قيراط ًا
ّ
 ١٫٦٩قيراط ًا .مقاومة الماء ٣٠ :م.
مرصع بمجموعة
القرص :أبيض
ّ
كاملة من نمط Grain d'Orge
مع  ٩٧٩ماسة  ١٫٢١قيراط ًا ،وذهب
أزرق عيار  ١٨قيراط ًا مع شعار PF
مطلي بـ .PVD
العقارب :من الفوالذ األزرق
المقاوم للصدأ ،على شكل
أوراق شجر.
السوار :سوار من جلد التمساح
األزرق من  Hermèsمزوّد بمشبّك
من الذهب األبيض عيار ١٨
قيراط ًا.

تتميّز كل من النسختين الذهبيتين
بإجمالي  ٩٧٩ماسة قطع بريانت
 Brilliant-Cutمثبتة على الميناء ،مما
ّ
يشكل تركيبة دقيقة تستحضر
موجات رائعة متموجة على سطح
الميناء الكبير مما يس ّلط الضوء
ّ
المعقدة لضبط
على العمليّة
ّ
والمنفذة على القطعة.
األلماس
تم ترصيع اإلطار والعروات بما
كما ّ
مجموعه  ٧٠ماسة قطع بريانت.
تم تزيين التاج أخيرا ً بكابوشون
ّ
من الياقوت األزرق على الموديل
المصنوع من الذهب األبيض ،أو من
العقيق األبيض على الموديل الصنوع
من الذهب الوردي .يكتمل جمالها

بفضل القياسات الدقيقة وال ّنسب الصحيحة لهذه الساعة-الجوهرة
التي يبلغ قطرها  ٣٦ملم ،والتي تعتبر رسمية للغاية في مظهرها
لك ّنها تمتاز أيض ًا بأناقتها الهادئة .الجزء الداخلي عبارة عن حركة
تم تصنيعها بخبرة داخل مراكز صناعة الساعات
تعبئة أوتوماتيكية ّ
تم تجهيز عيار  PF310باحتياطي
التابعة لشركة "بارميجياني فلورييه"ّ .
طاقة يدوم لمدة  ٥٠ساعة ووزن متذبذب Oscillating Weight
من الذهب الوردي عيار  ٢٢قيراط ًا منقوش ًا بنمط Grain d'Orge
 Guillochéالمناسب .السوار األنيق المصنوع من جلد التمساح باللون
األزرق للنسخة المصنوعة من الذهب األبيض عيار  ١٨قيراط ًا ،وباللون
الرمادي للنسخة المصنوعة من الذهب الوردي عيار  ١٨قيراط ًا ،هو
من صنع خبير الرفاهية الفرنسي .Hermès
تعكس  Tonda Automaticالمرصوفة بالكامل باأللماس الروح
اإلبداعية للعالمة التجارية :البساطة التي تتم ّتع بتفاصيل قوية
ودقيقة تحرّك العاطفة ،حيث التفاصيل مرادفة للجمال.

ـ حركة تصنيع متعرّجة
أوتوماتيكية ،احتياطي طاقة
لمدة  ٥٠ساعة.
العلبة :ذهب وردي مصقول
مرصع بـ ٧٠
عيار  ١٨قيراط ًا
ّ
ماسة ١٫٦٩ ،قيراط ًا .مقاومة
للماء ٣٠ :م.
القرص :أبيض مع مجموعة
كاملة من نمط Grain d'Orge
مع  ٩٧٩ماسة  ١٫٢١قيراط ًا،
وذهب وردي عيار  ١٨قيراط ًا
مع شعار .PF
العقارب :مطلية بالذهب
الوردي ،على شكل أوراق شجر.
السوار :سوار من جلد
التمساح الرمادي من Hermès
مزوّد بمشبّك من الذهب
الوردي عيار  ١٨قيراط ًا.
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املكان

عرب الزمان
ثوان.
بتشكيلة رائعة من أرقى الساعات في العالم ،يرفع  Watchboxأسلوبك في
ٍ
تصوير Fouad Tadros

صفحة اليسار :ساعة من  Rolexلدى Watchbox
صفحة اليمين :ساعة من  Chopardلدى Watchbox
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توجيه إبداعي وتنسيق Jade Chilton
٩٣ ellearabia.com

Watchbox  لدىCartier  ساعة من:صفحة اليسار
Watchbox  لدىVan Cleef & Arpels  ساعة من:صفحة اليمين

٩٥ ellearabia.com
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Watchbox  لدىRolex  ساعة من:صفحة اليمين
Watchbox  لدىAudemars Piguet  ساعة من:صفحة اليسار

٩٧ ellearabia.com
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٩٩ ellearabia.com
Monique :؛ ساعدت في تنسيق األزياءIvan Kuz :؛ شعر وماكياجFouad Tadros :؛ تصويرJade Chilton :توجيه إبداعي وتنسيق
 في دبيBiki Boss Studios :؛ الموقعAvant Models Chain And Bench @Home Figure  لدىAnzhelika :؛ العارضةSpearman

Watchbox  لدىCartier  ساعة من:صفحة اليسار
Watchbox  لدىRolex  ساعة من:صفحة اليمين
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At your door steps
الطبعة العربية عدد  ١٥٧ـ نيسان/أبريل ٢٠٢١
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الطبعة العربية عدد  ١٦٤ـ كانون أول/ديسمرب ٢٠٢١

المجوهرات الرائعة

عدد  ١٥١ـ تشرين أول/أكتوبر  ٢٠٢٠الطبعة العربية

INCONVERSATION
KAREN WAZEN
& MADIYAH AL SHARQI

APRIL 2022

Ramadan
READY

ISSUE 111-MAY/JUNE 2020

STAY HOME HANDBOOK

السينما

العربي
تعّةرّفي إلى

Modest FASHION
to make you feel
PHENOMENAL

NATURE
CALLING

الروّاد اإللكترونيون
الجدد
يغيّرون وجه التسوّق
عبر اإلنترنت

على طريق
النجومية

ال تقلقي ،لقد أمنّا لك
 ٥٠اكتشاف ًا رائع ًا وأكثر

287000 378857

DANA
HOURANI
IS READY TO
SHAKE THE
WORLD

AGENT OF

CHANGE

5

لنحتفل!
عبري عن نفسك
ّ

AMIRA
MOHAMMED

قصص ملهمة ،أزياء جميلة ،ووصفات خاصة بشهر رمضان

عارضة األزياء
السعودية أميرة
الزهير تدخل مستقبل
الموضة

287000 378857

أزياء جريئة،
مجوهرات مذهلة
وأكسسوارات بارزة

الطبعة العربية عدد  ١٧٢ـ أيلول/سبتمرب ٢٠٢٢

السعودية  ١٥ريال ،اإلمارات  ١٥درهم،
الكويت  ١٫٥دينار ،البحرين  ١٫٥دينار ،عُ مان  ١٫٥ريال

وقت
للتفكير

تليدة تمر تعيد اكتشاف
وباسل
النا
متعة التأنّق

هدايا!

Think GREEN
& Fashion
Clean Beauty

a FRESH START

ملهمة
عصرية

والنساء
الكاميراللمبدعات الناشئات
خلف منصة
عبر المنطقة تضمن
أنّ األصوات األنثوية تبقى
الصفوف األولى
دائم ًا في ّ

أبرز صيحات حقائب اليد
للموسم الجديد

287000 378857

تسليط
الضوء على

"السوبر ستار"
الخارقة التي
تحدث الفرق

 ٥٠عاماً! اإلمارات العربية المتحدة تحتفل بيوبيلها الذهبي

5

بلقيس
فتحي

MIND, BODY & SOUL
BETHEBEST
YOU THISYEAR

Discover ELLE ARABIA on our PRINT
and DIGITAL PLATFORMS

عدد
مخصص للفنّ
ّ

SAUDI MODEL
AMIRA AL ZUHAIR
STEPS INTO
THE FUTURE OF
FASHION

5

السعودية  ١٥ريال ،اإلمارات  ١٥درهم،
ريال ،عُ مان
 ١٫٥دينار،
الكويت  ١٫٥دينار ،البحرين
ريالدرهم،
١٥ ١٫٥
اإلمارات
السعودية ١٥

الكويت  ١٫٥دينار ،البحرين  ١٫٥دينار ،عُ مان  ١٫٥ريال
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الطبعة العربية عدد  ١٦٨ـ نيسان/أبريل ٢٠٢٢

ISSUE 115 NOVEMBER 2020

عدد  ١٥٤ـ كانون الثاين/يناير  ٢٠٢١الطبعة العربية

CONSCIOUS
CONVERSATION
THE ROAD TO
SUSTAINABLE
FASHION

استعدادات
رمضان

أزياء متواضعة
تجعلك تشعرين
بأن ّك استثنائية

FOR THE
LOVE OF
ADVENTURE
THE WOMEN
IN THE
REGION
FORGING
THEIR OWN
PATH

نداء الطبيعة
فكّ ري في الموضة
الخضراء والجمال
النظيف

عدد  - ١٤٩مايو/يونيو  ٢٠٢٠الطبعة العربية

دليلٌ شامل للحجر المنزلي

حديث مع

كارن وازن ومدية الشرقي

"أنت"
كوني أفضل
ِ
هذا العام

287000 378857
5

287000 378857

287000 378857

السعودية  ١٥ريال ،اإلمارات  ١٥درهم،
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الطبعة العربية عدد  ١٥٩ـ حزيران/يونيو ٢٠٢١
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الطبعة العربية عدد  ١٦٢ـ تشرين أول/أكتوبر ٢٠٢١

LANA & BASIL
ON THE ROAD
TO STARDOM

دليل أزيائك
لهذا الصيف
 +نظرة على
مجموعات
المجوهرات
المتألّقة الجديدة

287000 378857
5

الطبعة العربية عدد  ١٥٨ـ أيار/مايو ٢٠٢١

الطبعة العربية عدد  ١٧٠ـ حزيران/يونيو ٢٠٢٢
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الجديد

!Gifts
البشرة أو ً
ال
حماية
WE’VE GOT

INCONVERSATION
KAREN WAZEN
& MADIYAH AL SHARQI

!CELEBRATE

OUR GUIDE THE

SHINE
BRIGHT
رائدات األعمال في المنطقة
ونجاحهنّ السريع والباهر في
عالم الجمال
 +المستحضرات المنقذة
لبشرتنا هذا الصيف على
قائمة أمنياتنا

287000 378857
5

أفضل ما في الموضة المحتشمة
مجوهرات رائعة لعيد الفطر

الرؤية المزدوجة
TALEEDAH TAMER
PERFECTS THE ART OF MAKING
A FASHION STATEMENT

الغوص في عالم التوأم خضرا

5
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Modern
Muse

5

02/12/2021 8:21 PM

HOT
right
NOW
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& PRIME
PROTECT
THE LATEST
BEAUTY
TECHNIQUES
& TIPS FROM
INDUSTRY
EXPERTS

THE SUMMER HIT LIST:
WHAT TO WATCH, LISTEN TO,
WEAR AND DO

a FRESH START

287000 378857

املميزة واألكسسوارات
األلوان والقطع
ّ
التي يجب ارتداؤها اآلن

MEET THE NEW SHOW-STOPPING GLAMOUR:
BOLD EXCESS, GROWN UP
GLITTER, FINE FEATHERS

287000 378857

منط الصيف

إبقَ ْيمتأ ّلقةIN THE :
SEASON’S
BOLDEST
+
LOOKS
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again with

ونصائح
أحدث تقنيات
YOU
COVERED
في
التجميل من الخبراء
5O+FABULOUS
هذا المجال FINDS

TO TOP

BEAUTY
BECKONS

THE JOY OF
DRESSING UP

ZARAH
HAIDAR

let’s

WORLD’Sعالي التأثير ،طبيعي أو جريء
نظيف،
MOST MAGICAL
بيدك فتملّكيه!
ـ المفتاح
DESTINATIONS

287000 378857

جمال
ال

5

MEET THE
WOMEN
MAKING A
DIFFERENCE

صعودها السريع إلى الشهرة
وما هي الخطوة التالية التي
وضعتها نصب عينيها
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VALERIE
ABOU
CHACRA’S
JOURNEY

MIND, BODY & SOUL
BETHEBEST
YOU THISYEAR

قائمة النشاطات الصيفية:
ما ينبغي مشاهدته واالستماع
إليه وارتداءه والقيام به

إبلغي وجهتك نضرة
وأنيقة مع أساسيات
العافية واجلمال

السعودية  ١٥ريال ،اإلمارات  ١٥درهم ،الكويت
 ١٫٥دينار ،البحرين  ١٫٥دينار ،عُ مان  ١٫٥ريال
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YEAR OF THE 5OTH ! THE UAE’S GOLDEN JUBILEE

اجلمال
أثناء التنقّ ل

كل النزعات البارزة
ّ
ملوسم ربيع وصيف 2020

287000 378857

MAY 2022

"نساء الشرق
لديهن
األوسط
ّ
صوت ،والعامل
بأسره بحاجة
إىل سماعه”

01/10/2021 12:26 PM

تقرير
منصات
ّ
العروض

SPECIAL
FOCUS

THE STORIES
BEHIND THE
DAZZLING
JEWELS
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سلمى
أبو ضيف

رقيوأناقة
ّ
STAR
هدى المفتي عن الحياة في
TURN
دائرة الضوء...

TAKING
CONTROL

مزاج
جديد
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حبّيتك
بالصيف...

Available on
AMAZON.AE
AND NOON.COM
ألروع إطالالت الموسم
النهائي
EVERY
دليلنا5th
of the
MONTH

THE DEFINITIVE
GUIDE TO THE
SEASON’S
MOST
FABULOUS
LOOKS

5

31/05/2021 5:33 PM

THE ESSENTIAL PIECES
THE STATEMENT JEWELRY
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عدد  - 147آذار/مارس  ٢٠٢٠الطبعة العربية

WHY
VITAMIN C
TOPS THE
SKIN
CHARTS

FALL
FASHION
!NOW

5
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TheART ISSUE

29/09/2020 1:22 PM

هيا إلى
السعودية
بصمة ريرتو
داخل
اململكة

تعرّفي إلى أحدث خطوط األزياء
واألكسسوارات الفاخرة

01_ELLE_English COVER_PANTONE-5405c.indd 1

حملة
أهم
على ّ
املعارض
الفنّية

دليلك إلى
!Expo2O2O

تينا كوناكي

قصص النجاح
وراء المجوهرات
المبهرة

SEPTEMBER 2022

287000 378857

الشعور بالحرفية
فنّ الصناعة
اليدوية
يعود بقوة

أنت األفضل من
ِ
خالل اللياقة البدنية
والعافية والمرح!

NEW
COOL

THE

EXPRESS YOURSELF

آرت دبي

أكثر من  ٢٥صفحة من
المجوهرات الرائعة

POOL
PARTY

THE ULTIMATE
SWIMSUIT
GUIDE

5

DESTINATIONS
TO MAKE YOU
DREAM

مبهر بكل
بساطة

ARAB
CINEMA
AND THE
WOMEN
BEHIND THE
CAMERA

تركيز
خاص
على:
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وراء الكواليس
مع سارة
مراد

STAY
COOL

HIBA
TAWA JI

أزياء
الخريف
اآلن
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JULY/AUGUST 2022

UNEDITED
& UNSTOPPABLE

روتين الجمال اللّطيف
والمنتجات الرّقيقة الناعمة
في ّ
الطليعة
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لماذا يتص ّدر الفيتامين
«سي» كل الدراسات
الخاصة بالبشرة

THE LATEST
AW22 23
BEAUTY
TRENDS

الجمال "اللطيف"

5
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إختاري ما هو كبير ،وجريء ،وفاخر

287000 378857

جاهزة لتهزّ العالم

01/11/2020 2:32 PM

أسلوب
يحدث الفرق

بداية جديدة
دانا حوراني
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الفنّ في
السعودية!

المرأة في التصميم
واللّياقة البدنية
والسينما،
ثورة إبداعية
في السعودية

The GREAT
OUTDOORS
ISSUE

دياال علي

تقارير صيحات
الموسم الجديد

أحدث صيحات
الجمال لخريف وشتاء
٢٠٢٣/٢٠٢٢

"اللوك" الذي نحبّه +
األكسسوارات الملفتة

العقل والجسم
والروح

FORCE OF
NATURE

صانعة التغيير

قانون
التوازن

الطبعة العربية عدد  ١٦١ـ أيلول/سبتمرب ٢٠٢١

عدد خاص بأزياء الخريف
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حديث مع

عدد  ١٥٢ـ تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٠٢٠الطبعة العربية

٢٠٢٢129
أيار/مايو
2022العربية عدد  ١٦٩ـ
الطبعة
ISSUE
FEBRUARY

الطبعة العربية عدد  ١٧١ـ صيف ٢٠٢٢

دليلنا إلى أكثر
الوجهات سحراً
في العالم

القمة
رحلة إىل
ّ

B E A U T I F U L

&
B O

وجهات تنقلك
إلى عالم األحالم

اسم يعني
العمل

287000 378857

جديد ورائع

INCONVERSATION
KAREN WAZEN
& MADIYAH AL SHARQI

a FRESH START

ELLE INTERNATIONAL
BEAUTY AWARDS
المنتجات األكثر رواج ًا
واألكثر طلب ًا

27/12/2020 4:54 PM

مرحب ًا !٢٠٢٢
توقّعات فلكيّة مميّزة
للعام الجديد

القطع األساسية والمجوهرات المميّزة

هيا نبدأ...

5

كل ما تحتاجينه لبدء العام
بشكل جيد
الجديد
ٍ

5
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ريم السعيدي
ووسام بريدي
يجعالننا نؤمن
بالسعادة مدى
الحياة

5
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الدليل المطلق
لمالبس السباحة

هبة طوجي

287000 378857

يف إطالالت املوسم األكرث جرأة

الصيف على
ّ
الشاطئ

ال أحد ي ُشبهها
وال شيء ي ُثنيها

287000 378857

بريق ساطع
ٌ

THE STYLE STAKES
HAVE BEEN RAISED
WITH DAZZLING
ACCESSORIES,
POP COLOR,
AND STATEMENT
SILHOUETTES

L D
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إقامة ممتعة

MIND, BODY & SOUL
BETHEBEST
YOU THISYEAR

287000 378857

STYLE

THE COLORS,
STATEMENT PIECES
& ACCESSORIES
TO WEAR NOW

جمال أخّاذ

تألّق جنمة

فالريي
أبو شقرا

الطبعة العربية عدد  ١٦٥ـ كانون ثاين/يناير ٢٠٢٢

SUMMER

روعة الهواء الطلق

الطريق إلى
الموضة
المستدامة

لقاء مع
آل بريدي

V-Day
Special
FOR THE
LOVE OF
ART, FAMILY,
FRIENDS,
CAREER,
TRAVEL,
…FASHION
AND
!SELF-CARE

بدايةجديدة
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ARRIVE FRESH
AND CHIC WITH
OUR WELLNESS
& BEAUTY
ESSENTIALS

قوة
ّ
الطبيعة

ٌ
حديث
مسؤول

قابلي النساء الّلواتي
يصنعن فرق ًا
َ

"أنت"
كوني أفضل
ِ
هذا العام

287000 378857

“MIDDLE
EASTERN
WOMEN
HAVE A
VOICE,
AND THE
WORLD
NEEDS TO
”HEAR IT

BEAUTY
ON THE GO

النساء في
المنطقة
يرسمن
َ
طريقهن
ّ
الخاص

تحت
األمور Yara
Mustafa
السيطرة

26+PAGES
OF BRILLIANT
PIECES

العقل والجسم
والروح
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SALMA
ABU DEIF

JUNE 2022

حبّ ًا
بالمغامرة

& Andria Tayeh

Focus:
Jewelry

كارن وازن ومدية الشرقي
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معطف من الجلد
"المشمع" وبنطلون
ّ
قصير من الجلد
"المشمع" ،ك ّله من
ّ
Bottega Veneta

نجمة الغالف

فج ٌر
جديد
أثبتت مجموعة خريف وشتاء  ٢٠٢٢من  Matthieu Blazyألجل
أن عدم التعقيد وقابليّة ارتداء
 Bottega Venetaالبالغة البساطة ،على ّ
جة في عالم الموضة اليوم.
المالبس ال يزال بإمكانهما إحداث ض ّ
تصوير Stephanie Volpato
تنسيق Sarah Cazeneuve

ellearabia.com ١٠٢

١٠٣
2 ellearabia.com
ellearabia.com

Cover story

نجمة الغالف

فستان من الساتان عالي
اللمعان ،كارديغان منسوج
من الجيرسيه المحبوك،
وجزمة عالية فوق الركبة
من جلد العجل الناعم ،ك ّله
من Bottega Veneta
ellearabia.com ١٠٤

١٠٥ ellearabia.com

سترة محبوكة Alpaca
 ،Chevronتنورة من الجلد
الالمع مع شراشيب ،وحقيبة
 Sardine Intrecciatoمن
جلد نابا المجدول ،ك ّله من
Bottega Veneta

Cover
Coverstory
story

نجمة الغالف

تنورة من الجلد الالمع
مع شراشيب ،حذاء من
جلد نابا ،وحقيبة Sardine
 Intrecciatoمن جلد نابا
المجدول ،ك ّله
من Bottega Veneta

ellearabia.com ١٠٦

١٠٧ ellearabia.com

نجمة الغالف

ellearabia.com ١٠٨
ellearabia.com

9

"توب" بدون أكمام من
القطن المطاطي المض ّلع،
وبنطلون من جلد نوبوك
المطبوع بنقشة الدنيم،
ك ّله من Bottega Veneta

١٠٩ ellearabia.com

فستان ّ
شفاف من
الجيرسيه مزيّن بالترتر،
ّ
قفازات من الجيرسيه
ّ
الشفاف المزيّن بالباييت،
وجزمة عالية فوق الركبة
اللماع،
من جلد العجل ّ
ك ّله من Bottega Veneta

نجمة الغالف
كاب توسكانا
شيرلينغBottega ،
Veneta

تصويرStephanie Volpato :؛ تنسيقSarah Cazeneuve :؛ ماكياجMeyloo :؛ تصفيف الشعر:
Alexandre Gloaguen؛ العارضة :أميرة الزهير .الموقع :ت ّلة  Montmartreفي باريس

ellearabia.com ١١٠

١١١ ellearabia.com

نايلة تويني

قوة
ّ
الطبيعة
تتعرّف  Elle Arabiaإلى شخصية الرئيسة التنفيذيّة المتم ّيزة لصحيفة النهار
تتحدث الصحف ّية من الجيل الرابع ،والعضو السابق في البرلمان ،واألم
اللبنانية.
ّ
المتفانية عن مسؤولية الحفاظ على مؤسسة وطن ّية في طليعة التكنولوجيا،
والتحديات التي تواجه الصناعة ،وقيمة التع ّلم من األخطاء ،وغير ذلك الكثير...
ّ
تصوير Mohamad Seif
تنسيق Jony Matta

ellearabia.com ١١٢

١١٣ ellearabia.com

١١٥ ellearabia.com

ellearabia.com ١١٤

واجهتك على
حدّ ثينا عن نفسك ،وعن الصعوبات التي
ِ
الصعيد الشخصي؟ ُولدت وعشت في منزل صحافي وسياسي
ومنخرط جدا ً بالثقافة والديبلوماسيّةّ .
كل هذه الجوانب تدفع
أحب هذا العمل
باإلنسان نحو التع ّلق بمهنة الصحافة ،وكنت
ّ
جدي ووالدي ومرافقتي لهما إلى الصحيفة.
عند متابعتي لعمل ّ
وتخصصت بالصحافة في الجامعة اللبنانية
ُولد الشغف عندي،
ّ
قبل أن أكمل دراساتي العليا في استراتيجيات التفاوض
الديبلوماسي في جامعة باريس .خضعت لتدريب في جريدة
المؤسسة .ومع اغتيال والدي
"النهار" كأيّ صحافي يدخل هذه
ّ
جبران عام  ،٢٠٠٥تغيّر ّ
تحمل مسؤولية
علي
كل شيء وكان
ّ
ّ
مؤسسة كبيرة كـ"النهار" وجعلها تصمد في مواجهة
ّ
االغتيال .حينها ،عملت على تطوير مهارات أخرى لديّ كإدارة
ّ
للتمكن من تطوير المؤسسة ومتابعة أيّ مشكلة
األعمال
قد تواجهها ،والسيّما األزمات االقتصادية
المتتالية ومحاولة إيجاد الحلول المالئمة.
علي االهتمام بمصير صحيفة هي األعرق
بات
ّ
وتضم
في لبنان ،وتملك حضورا ً عربي ًا وازن ًا،
ّ
أهم الصحافيين من دول مختلفة .ليس
ّ
بالسهل على شابّة عمرها  ٢٢سنة أن تترأس
العمل وتتعامل مع أشخاص من مختلف
األجيال .وقد واجهت "النهار" ثالث أزمات
اقتصادية ،وهنا كانت المسؤولية كبيرة على
المؤسسة في ّ
ظل األزمات .إنقاذ
عاتقي إلنقاذ
ّ
وتتطور كانا الهدف
"النهار" وجعلها تستم ّر
ّ
األول الذي واجهت ال ّتحديات والعراقيل من
أجل تحقيقه.
وقت كان علينا
واجهنا أزمة كورونا ،في
ٍ
تغطية األزمات ونحن محجورون في منازلنا.
واجهنا تداعيات انفجار مرفأ بيروت الذي
ودمر مكاتبنا في يوم
أصاب زمالء لنا بجروح
ّ
إطالق مشروع "النهار العربي" .واآلن ،ال نزال
نواجه تداعيات األزمة االقتصادية الخانقة التي
يم ُّر بها لبنان وهذا ّ
تحدي ًا كبيرا ً لي.كل
يمثل
ّ
هذه األمور ّ
ً
ً
جديا الدارة مؤسسة
مثلت
تحديا ّ
ّ
ّ
موظف ًا وشبكة مراسلين منتشرين في
تضم أكثر من ٢٢٥
ّ
العالم.

التحول الرقمي ،من خالل موقع يعمل  ٢٤ساعة في اليوم،
ّ
يتناول مختلف المواضيع السياسية ،واالقتصادية ،واالجتماعية،
والبيئية ،والصحيّة وغيرها ،إضافة الى الرياضة والطبخ وإدارة
األعمال لجذب فئات كالنساء والشباب واألجيال الجديدة التي
تواكب التكنولوجيا .أدخلنا الفيديو وتلفزيون الويب وأنشأنا
االستديوهات ،وحرصنا على تطوير المحتوى الب ّناء المتفاعل مع
مواقع التواصل.
ً
وعام  ،٢٠٢٠عملت أيضا على تطوير موقع "النهار العربي" الذي
يضم أهم الك ّتاب العرب ،والهدف منه مخاطبة كافة األجيال
ّ
والمجتمعات العربية .ونعمل مع مختلف الهيئات والجمعيات
التي تتابع قضايا هامة وهادفة كاألطفال والمرأة وذوي الحاجات
الخاصة .الجوائز التي حصلنا عليها من
وغيرها من المواضيع
ّ
خالل مشاريع عملنا عليها لغايات إيجابيةّ ،
مثلت نمط ًا جديدا ً
لكيفية تعامل المؤسسات اإلعالمية .أذكر
منها إصدار الصحيفة "الصفحة البيضاء"
وإصدار النشيد واإلصدار االنتخابي وغيرها،
وك ّلها إصدارات تحاكي التزامنا بقضايا
ّ
وشكلت الجوائز العالمية اعتراف ًا
ورسائل،
لنا بهذا الدور.
مشروع "النهار" األخير ""Redress Lebanon
مصمم األزياء العالمي زهير مراد كان
مع
ّ
كمؤسسة إعالمية
بمثابة إنجاز ،فدخلنا
ّ
عربية عالم الـ"" ."NFTالنهار العربي" ستعمل
أيض ًا على مشاريع " "NFTهادفة مع مختلف
الطاقات الشبابية والف ّنية العربية .هذا
تطور المؤسسة ومواكبتها
دليل على
ّ
زمن  Web.03وإيمانها بضرورة دور العرب
ّ
نحضر
والشباب تحديدا ً في هذا السياق ،وحالي ًا
لبرامج "بودكاست" و" "Road showوغيرها
التطورات والمساهمة في
وهدفنا مواكبة
ّ
التفاعل أكثر مع العالم العربي.

"نحن بشر يف
نهاية املطاف.
فالذين ال يرتكبون
األخطاء هم
الذين ال يحاولون.
نحن نعمل يف
ظروف مرهقة
للغاية ولدينا
الكثري لنفعله ،ويف
معظم األوقات
نريد أن تكون
األشياء مثالية".

ّ
نت من تحقيقه رغم هذه الصعوبات؟ خالل
ما الذي
تمك ِ
ومنصات
 ١٧عام ًا لي في الجريدة ،أصبح "للنهار" موقع إلكتروني
ّ
متعددة على مواقع التواصل االجتماعي ،من دون االكتفاء
ّ
التحول سه ً
ال ،خصوص ًا
بالجريدة الورقية فقط .لم يكن هذا
ّ
مع الجيل القديم إلقناعهم بأهميّة هذه الخطوة ،بعدما
اعتادوا طيلة حياتهم على اإلصدار الورقي فقط .عملت على
مصممي
أهم
تغيير تصميم الصحيفة مع ماريو غارسيا ،أحد
ّ
ّ
تحدي ًا كبيرا ً أيض ًا .وحرصت على مواكبة
الصحف العالميّة ،وكان
ّ
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كيف يمكنك التنسيق بين حياتك
ّ
يشكل
العائلية والعملية واالجتماعية؟
تحدي ًا كبيرا ً للمرأة،
الخاصة والحياة المهنية
التنسيق بين الحياة
ّ
ّ
ً
أحب اصطحاب أوالدي يوم ّيا إلى المدرسة،
فأنا ،على سبيل المثالّ ،
والطبخ واالهتمام بشؤون المنزل ونشاطات األوالد كافة.
التوفيق بين مسؤوليات وصعوبات العمل والمنزل أمر صعب،
إلى جانب اهتمام اإلنسان بنفسه وبالمناسبات االجتماعية التي
عد جزءا ً أساسي ًا من عملي .لك ّني اعتدت الموازنة بين األمور،
تُ ّ
نحب أن نقوم بها،
وجزء من النجاح هو القيام بكل األمور التي
ّ
والتي يجب أن نقوم بها.

ما التحدّ يات التي تواجه المرأة العربية؟ هناك العديد من
الصعوبات التي تواجه المرأة العربية العاملة ،لك ّنها أثبتت
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لكل إنسان :ال حياة من دون طموح ودور ،وهنا
يكمن س ّر النجاح.
ما نصيحتك للجيل القادم من الشابات
رائدات األعمال؟ نصيحتي للشابات الناشطات
أنفسهن
بجد على
في ريادة األعمال أن يعملن
ٍّ
ّ
من دون تقليد اآلخرين .ال ينبغي االنجرار خلف
موجات "التراند" والحياة ليست ورديّة كما
يصورها البعض ،ففيها أيام جميلة وأخرى مليئة
ّ
بالصعاب .قمة الفشل هي العمل على تكسير
وتدمير اآلخرين ،والنجاح يأتي من خالل العمل
والتحديات.
على تحقيق الحلم رغم كل الصعاب
ّ

ما هو العامل األهم الذي ساعدك على النجاح؟ العامل األكبر
الذي يساعد على النجاح هو االستماع إلى اآلخرين والتع ّلم من
تجاربهم .الثقة بالنفس ضروريّة ،لكن ضمن حدود معيّنة،
أهمية قصوى .الحلول حاضرة
وللتصحيح بعد الوقوع في األخطاء ّ
التحديات الكبيرة التي واجهتها ،استمررت رغم
دائم ًا رغم
ّ
لحظات الضعف .أؤمن بعملي وبالدور الذي ُولدت ألجله ،وأقول
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كيف يمكن للنساء دعم بعضهن بعض ًا في المجاالت
كافة؟ الدور األساسي الذي تضطلع به المرأة هو دعمها
لألخريات ،من خالل تكاتف العامالت ورائدات األعمال وربّات
والمصممات على تع ّلم أيّ مهنة جديدة .نصيحتي
المنزل
ّ
ً
ّ
للمرأة هي عدم البقاء في المنزل واالعتماد كليا على الزوج ،بل
يجب أن تعمل وتشعر بدورها في البناء واإلنتاج .للعائلة واألوالد
لكن للمرأة دورا ً كبيرا ً في العطاء ال يقتصر على
أهمية أساسية،
ّ
ّ
االهتمام بالمنزل فقط.
كصحافية ناجحة ورائدة ،أؤمن بدوري الكبير في هذا المجال،
عدة
لذلك أعمل على برنامج "بودكاست" قريب ًا ومشاريع ّ
عدة
لموقع "النهار العربي" من خالل جمع قضايا اجتماعية ّ
على صفحات الموقع .وأعمل على برنامج " "Road showأتواجد
فيه أنا وفريق "النهار العربي" من خالل مؤتمرات وقضايا إنسانية
حصة كبيرة من محتوى الموقع
نعمل عليها .للمرأة العربية ّ
ّ
في هذا العام ،إلى جانب قضايا التنمية والشباب والثقافة ،وكلها
بأساليب وقوالب جديدة تحاكي كل الفئات واالهتمامات.

تصويرMohamad Seif :؛ تنسيقJony Matta :؛ تصفيف الشعر:
 Wassim Morcosلدى Pace Luce؛ ماكياجHala Ajam :

أهم المناصب في السياسة واإلدارات
حضورها من خالل تو ّليها
ّ
وريادة األعمال وغيرها .على الصعيد الشخصي ،واجهت العديد
من الصعوبات ،خصوص ًا في البداية .فقد عمد كثر إلى تشبيهي
بأن لكل
بوالدي الذي أهتدي بسيرته ومبادئه ،رغم إيماني ّ
الخاص.
شخص نمطه
ّ
ً
واجهت ضغوطا كبيرة من خالل مواجهة أزمات مؤسستي،
واليوم أصبح لزمالئي ثقة تامة بي بعدما أدركوا أن كل ما أقوم
للتطور الكبير الذي يشهده العالم.
به هو بمثابة مواكبة
ّ
وبالتالي على المرأة أن تؤمن بدورها وتواظب على العمل لتحقيق
أحالمها وأهدافها.

كونك مشغولة باستمرار ،كيف تعتنين
مع
ِ
بنفسك؟ يصل إنسان إلى مرحلة عدم القدرة
على إعطاء المزيد في حال االنشغال باستمرار
من دون االهتمام بطعامه الجيّد وصحّ ته
الجسدية والنفسية .اعتناء المرأة بنفسها
وبمظهرها الخارجي ليس ليراها الناس فقط،
حب نفسها
بل لها .فهذا يساعدها على
ّ
وإعطائها الطاقة اإليجابية الالزمة لالستمرار.
لليوغا والسفر والقراءة والخروج مع األصدقاء
ّ
التحديات
وتخطي
دور كبير في تطوير اإلنسان
ّ
ً
المحيطة بكل واحد م ّنا .انطالقا من هنا ،أعطي
وقت ًا لنفسي ألكون في المقابل قادرة على
الخاصة والمهنيّة.
االهتمام بمسؤولياتي
ّ
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ثقافة

THE ART OF
IMMERSION
VIRTUAL
SOCIETY
ّ
تحتل أحاديث
فيما
 Metaverseمركز
الصدارة ،ال يزال
هناك الكثير لفهم
هذا العالم الجديد
وكيف يمكننا تطوير
أنفسنا فيه .من
الماضي إلى الحاضر،
يقدم المؤلف
ّ
Herman Narula
حالة وقضيّة واضحة
لإلنسانية في
الميتافيرس.

الفن والروح…
ّ

ثقافة

والرسامة،
الفنانة،
ّ
والمع ّلمة ،وال ّناجية من
مرض السرطان موزة
المنصوري تنسج قصص
الماضي والحاضر مع ًا في
تناسق جميل من األلوان.

THE NFT
HANDBOOK:
HOW TO
CREATE,
SELL AND
BUY NONFUNGIBLE
TOKENS

جمال ال ّتباين :عندما يتعايش
تقدير التقاليد والتط ّلع إىل املستقبل +
أحدث مستجدات الـ .Metaverse
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تجميع سواتي جاين

عالمة العصر...

ليس لديك خلفية
يهم! فأنت
تقنيّة؟ ال
ّ
لن تحتاجي إليها
بفضل هذا الدليل
الذي سيعلمك
بالضبط ما هي ،NFTs
تطورت ،ولماذا
وكيف
ّ
لها قيمة ،وما إذا كان
يجدر بك ،أم ال ،شراء
تلك الصورة لقرد
يرتدي فستان الباليه!

فن سرد
يستم ّر ّ
التطور،
القصص في
ّ
من كونه متفرج ًا إلى
كونه وسيلة إعالم
خاصة بنا من خالل
منصات التواصل
ّ
االجتماعي .يغوص
هذا الكتاب في
العالم الجديد الثنائي
االتجاه الذي يح ّلل
ّ
ونفكر
كيف نتواصل
وننغمس في أنفسنا
بحسب رغبتنا.

اقرأي

الصعب
أصبح من ّ
جداً مواكبة عالمنا
ّ
الرقمي المتسارع.
لهذا ،قمنا بجمع عد ٍد
من الكتب إلضافتها
إلى الرفوف
الخاصة
اإللكترون ّية
ّ
بك هذا الشهر
لمساعدتك على
معرفة كل جديد
حول الموضوع وما
يحدث اآلن.

DIGITAL
MINIMALISM:
CHOOSING A
FOCUSED LIFE
IN A NOISY
WORLD
فيما أصبح العالم
في متناول اليد ،عالم
مشبع بالتكنولوجيا،
ّ
يركز هذا الكتاب
األكثر مبيع ًاNew ،
York Times Best ،sellerعلى ممارسة
التواجد في اللحظة
ـ حياة من البساطة
خاصة عندما يتع ّلق
األمر بالتكنولوجيا
الشخصية للفرد.

THE ARTIST IN
THE MACHINE:
THE WORLD OF
AL-POWERED
CREATIVITY
مع انتقال الذكاء
اإلصطناعي إلى
ما هو أبعد من
العلم النموذجي
للوجود وارتقائه إلى
اإلبداع وخلق الفن
والموسيقى واألدب
ـ يبحث هذا الكتاب
في العوامل الرئيسية
واألساسية للعملية
اإلبداعية ،وفي طبيعة
الوعي والعواطف داخل
آلة هي الكمبيوتر.

THE COFFEE
TABLE
يلتقط هذا الكتاب
الرقمي من Jerald
W. Blackstock
هوايته المحبّبة
لرصد ومشاهدة
األشخاص الذين
َؤمون المقاهي ،وهو
ي ّ
عبارة عن مجموعة
من الفن الرقمي
المبني على مراقبته
للمقاهي حول العالم
ومالحظاته المختلفة.
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لقاء

من الداخل:

ألكسندر
أسولني
مدير العمليات في Assouline
يتك ّلم عن عالم الكتب الرائع.

جميعنا يريد أن يعرف ما الذي يجعل موقع ما يندرج على قائمة
ّ
يتوقف
Assouline Travel؟ نحن ،كما تعلمون ،شركة عائلية .كل هذا
على ما نريد اكتشافه وما هو مثير لالهتمام في حينه .لدينا جميع ًا
قائمة باألماكن التي نرغب في استكشافها ،ونختار فقط ما الذي
ويتحدث إلينا .عامل األسرة حاسم في هذا القرار .نتخذ
يجذبنا أكثر
ّ
كفريق واحد ونحاول مواءمة إطالق الكتاب مع لحظة معينة
القرارات
ٍ
تكون مهمة للوجهة التي اخترناها .يتع ّلق األمر بشكل أساسي باإلثارة
والشعور بالحماسة.
لديك ثالثة مجلدات مختلفة عن شبه الجزيرة العربية .كيف كان
اإلقبال عليها؟ جيد للغاية ـ على الصعيدين المحلي والدولي .لقد تع ّلم
قرّاؤنا وعمالؤنا الكثير عن هذه الثقافات من خالل كتبنا .وكانت الدول
العربية محط تركيز كبير في السنوات األخيرة.
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هل هناك المزيد في طور اإلعداد؟ بالتأكيد ،نعتزم فتح مواقع في المنطقة
موسع
والبدء في التعامل مع عناوين إضافية .على سبيل المثال ،لدينا تعاون
ّ
مع المملكة العربية السعودية للعمل على كنوزها الثقافية ونطلق سلسلة
كاملة مخصصة لتلك الموضوعات .لقد نشرنا بنجاح سبعة كتب عن إكسبو
 ٢٠٢٠دبي ،ونعمل اآلن مع المزيد من الدول العربية ،وهو أمر مثير حق ًا بالنسبة
لنا.
مع تحوّل كل شيء إلى حياة رقميّة ،هل كان الحفاظ على ديمومة
ّ
ألن الناس
الكتب في هذا العصر الرقمي
يمثل تحدي ًا؟ لن أقول إ ّنه ٍ
تحد ّ
ّ
يعتمدون علينا في الكتب المطبوعة وتنظيم الصور .الطريقة التي نتمتع بها
في رواية القصص الفاخرة ،والجمع بين الكتابة من قبل المطلعين واالختيار
الفريد للصور التي نقضي أشهرا ً في الحصول عليها والتصوير ،هو ما يبقي الناس
مهتمينبمنشوراتنا.

الطريقة التي نتم ّتع بها يف رواية القصص الفاخرة،
واجلمع بني الكتابة من قبل املطلعني واالختيار
الفريد للصور التي نقضي أشهرًا يف احلصول عليها والتصوير،
هو ما يبقي الناس مهتمني مبنشوراتنا.
يختلف جيل األلفية الثانية كثيراً عن األجيال األخرى ...فهل هو
من عمالئك في الوقت الحالي؟ إ ّنهم ليسوا عمالءنا األساسيين
حالي ًا ،لكنهم بالتأكيد مهتمون بمنتجاتنا وكتبنا .كل مجموعة
نقوم بإنشائها تلبي احتياجات الجمهور .على سبيل المثال ،لدى
 The Ultimate Collectionو  Travel Seriesجمهور مختلف .لقد بدأنا
في العمل أكثر على تطوير الكتب والمنتجات التكميلية لتلك
الديموغرافيةالمتزايدة.
ّ
تحفز اهتمامهم بعناوين Assouline؟ من خالل تضمين
كيف
ً
منتجاتنا المكونات الرقمية ،مع الحفاظ دائما على كتابنا باعتباره
أن هذا جانب مهم لهذا الجيل.
المحور الرئيسي .أدرك ّ
هل ستخوض  Assoulineعالم NFT؟ هل هناك أي خطط
أن كل عالمة تجارية يجب أن
لالنضمام إلى Metaverse؟ أشعر ّ
تؤسس مقاربتها الخاصة في  Web3بأسلوبها الفريد .نحن نعمل
بنشاط على مشروع جديد في هذا المجال وأفكار أخرى مثيرة ،ولكن
كل شيء سوف يدور حول الكتاب.
ما هي األشياء الثالثة التي ال بدّ منها لدى مؤسسة Assouline؟
صممته بنفسي وله زاوية وآلية
أوال ،األكريليك .إ ّنه كشك كتب
ّ
مثالية ألي كتاب .ثاني ًا ،شمعة في صالة الثقافة ،فرائحة مكتبتنا
المميزة ستتوفر بتنسيق وقياس جديد في أوائل العام المقبل .أخيراً،
كتاب  ،Paris Chicالذي أتركه دائم ًا مفتوح ًا على طاولة القهوة الخاصة
يجسد تمام ًا جوهر تلك المدينة الجميلة.
بي والذي
ّ
هل من نصائح لتنظيم مكتبة مثالية في المنزل؟ ال تجعليها
تزدحم وتتراكم ،دعي كتبك تتنفس والنتيجة ستكون مميّزة
بالفعل.
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شاهدي

ّ
شغلي

The Lord of the Rings: The Rings of Power
هذه سنة األفالم التي سبق وعرضت من قبل ،على األقل هذا ما نراه يحصل مع House of the
السحَ رَة في ،Middle Earth
 Dragonواآلن  .The Rings of Powerلذلك ،وباستدعاء جميع األشخاص َّ
تم تعيين مقدمة مثالية لسلسلة  Hobbit and the Lord of the Ringsعلى  Amazon Primeبدءا ً من
ّ
الدور الرّئيسي في هذه السلسلة الجديدة هو لـ  Galadrielالساحرة والمراوغة ـ ملكة
سبتمبرّ .
ّ
تحث وتجمع حلفاءها لمحاربة الش ّر وإنشاء الممالك والموروثات والشخصيات
الجان ،التي
التي رأيناها في المسلسالت التي عُ رضت من قبل.

 Legendمن John Legend
اعتبارا ً من  ٩أيلول (سبتمبر) ،ي َِع ُد ألبوم
االستوديو الثامن القادم لجون ليجند بأن يكون
رائع ًا ...بل اسطور ّي ًا .ال يقتصر األمر على كونه
أغان مع
ألبوم ًا مزدوج ًا فحسب ،بل سيعرض
ٍ
مجموعة من المبدعين مثل  Rick Rossو Moni
 Longو  Jazmine Sullivanو  Rapsodyوغيرهم.
من إنتاج Legend and OneRepublic's Ryan
تم وصفه في بيان صحفي بأ ّنه "ممتلئ
ّ ،Tedder
بروح جريئة من الحسية والفرح ،مستنير من
الضعف والتعرّض لأللم والثناء والشفاء".
استعدي لتشغيله دون هواده واإلستماع إليه
ّ
مرارا ً وتكرارا ً!

انظري
Romeo & Juliet at the Dubai Opera
مع قدومها خالل عطلة نهاية األسبوع في
شهر سبتمبر ،تجلب فرقة باليه جورجيا State
 Ballet of Georgiaمعها بعض ًا من أكثر راقصيها
المبدعين ،والذين يصعب نسيانهم ،إلى مسرح
دبي حيث سيقدمون أحد أعظم العروض التي
ّ
تمثل الباليه الدرامي ،مع عناصر دراماتيكية
حد كبير .تعالي وشاهدي
للغاية وواقعية إلى ّ
أعظم قصة حب على اإلطالق وال تنسي أن
كمية الدموع التي
تُكثري من المناديل بسبب ّ
بشدة!
ستنهال دون شك! نحن نوصي بها
ّ

الفن ّ
بكل
ّ
أشكاله

تابعي

خيطون المالبس ويُعيدون تعريف قواعد الموضة البطيئة
هم يَ ِ
ّ
يستحقون المتابعة.
مصممو أزياء من أصل عربي
والمستدامة ،ثالث
ّ

ّ
تستحق اهتمامك
الساخنة التي
وسط رزنامة
تعج بالمناسبات ،هذه هي األحداث ّ
ّ
في الوقت الحالي.

استمعي
نجود عويس

Beautiful Stories
from Anonymous People
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تجميع سواتي جاين

يفتح  Chris Gethardالخط كل أسبوع لمتصل واحد مجهول،
وال توجد موضوعات محظورة؛ بدءا ً من األشخاص الذين
يشاركون أسرارهم المظلمة ،وصو ًال إلى االعترافات
فإن هذا البودكاست
الصادمة والمناقشات الفلسفية،
ّ
سوف يلعب على أوتار قلبك.

@NujoudOweis
المتعددة المستويات التي
المصممة
نجود،
ّ
ّ
ّ
تركز على األكسسوارات والمجوهرات ،تجد
مصدر إلهامها حرفي ًا في البحر بحيث ّ
تركز على
إعادة تدوير وابتكار أشياء تجدها على الساحل
وذلك من خالل ممارسات مستدامة وأخالقية،
مع الحفاظ على ذكريات طفولتها بأفضل ّ
الطرق.

دارا حمارنة

مالك توماس

@DaraHamarneh
تتمحور رؤية دارا ومبادئها األساسية ،أثناء
صياغتها للقطع المعاصرة ،حول إنشاء
أكسسوارات "عابرة للمواسم" بحُ رَفيّة
استثنائية ،تمتاز بسهولة ارتدائها.

@MalikThomasJalil
من أصل عراقي ومقيم في األردن ،وصل مالك
إلى المرحلة النهائية في  .Fashion Trust Arabiaمع
التركيز في المنسوجات على طباعة الشاشة،
ّ
تركز عالمته المحايدة جنساني ًا على حركة
يتم إنتاج كل قطعة
الموضة البطيئة ،بحيث ّ
بشكل مستدام وترسيخها في العالم العربي.
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ثقافة
يتط ّلب األمر قدرا ً كبيرا ً من الشجاعة للتغ ّلب على المحن الشخصية واالستفادة من المواهب الفطرية،
ولالنتصار في الجانب اآلخر من القتال .كثيرون غير قادرين على النجاح ،بينما يواصل آخرون القتال حتى
والرسامة اإلماراتية موزة المنصوري .تتذكر قائلة" :كنت
يصلوا إلى نور أحالمهم ،وهي قصة الفنانة
ّ
أرسم منذ أن كان عمري  ١٢عام ًا ،لكنني لم أؤمن بقدراتي حتى تغ ّلبت على السرطان" .لقد كانت رحلة
اكتشاف الذات للمنصوري حيث واجهت أكبر مخاوفها وقاتلت في طريقها للعثور على الجانب المشرق
في وضعها .كان حلمها أن تكون فنانة ،لك ّنها لم تعتقد ذلك ممكن ًا .حتى اليوم الذي التقطت فيه
ثم بدأت في
فرشاة الرسم وبدأت في تجربة األلوان .وتخبرنا" :بدأت في تع ّلم أساسيات الرسم الزيتيّ ،
استكشاف تقنيات الرسم األخرى مثل األلوان المائية واألكريليك .بعد بضع سنوات ،عملت في صناعة
الخزف ووقعت في الحب" .لم يكن الوقوع في الحب سوى البداية بالنسبة للمنصوري وكل شيء آخر
كان من قلبها الذي يقود الطريق .كانت مجموعتها األولى عبارة عن سلسلة من أكواب السيراميك
تم ابتكارها
الجرار الخزفية التي ّ
المصنوعة يدوي ًا واألطباق الصغيرة التي تعكس فن الضيافة اإلماراتي التقليدي لتقديم القهوة والتمور.
لالحتفال بالذكرى العاشرة
في ما تضمنت مجموعة القطع الحجرية التي سرعان ما تلتها رموزا ً ثقافية مثل الطائر الوطني لدولة
لتأسيس مطعم  Coyaالبيروفي.
اإلمارات ،والصقر الذي هو عالمة القوة والشجاعة ،واإلبل التي ّ
تجسد
تمثل التراث اإلماراتي ،والخيول التي
ّ
ثم نقلت موهبتها إلى المستوى التالي ،إذ حصلت المنصوري على شهادة
القيم التقليدية للفخر والشرفّ .
دولية كمدرّبة محترفة وسرعان ما بدأت العمل مع
الفنانين الشباب الناشئين لتشجيعهم على متابعة
أحالمهم ومواهبهم" .أعمل مع األطفال في "مركز
عليا للفنون"  Alya Art Centerوفي "آرت سنترال"
 Art Centralحيث أقوم بتدريس تقنيات فن الميديا
المختلطة  Mixed Media Artوالفخار واأللوان المائية.
إنني دائم ًا أنصح الفنانين الشباب بالتدرّب والوثوق
بعملهم ،تمام ًا كما أنصح نفسي ،تلك األصغر سن ًا،
بأن أكون أكثر ثقة بالنفس ووثوق ًا في العملية"،
والتطور
كما تقول .دائم ًا على استعداد لالستكشاف
ّ
مع الوقت ،فهي ال تخشى التغيير وتحتضن التع ّلم
وإتقان التقنيات الجديدة .هذا ،بالنسبة لها ،هو وسيلة
والرسامة والمعلمة والس ّيدة
الفنانة الرائعة
ّ
وتوضح:
للبقاء وفية لنفسها دون أن تنسى ماضيها.
الناجية من مرض السرطان هي امرأة تشارك قلبها
وأقبلها
"أستكشف باستمرار التقنيات الجديدة
وروحها من خالل عملها .ملهمة جيل الشباب من
أريد
السيراميك.
وأطبّقها على الرسم التقليدي على
إن مواهبها العديدة تتك ّلم
الفنانين الناشئينّ ،
ّ
أن أصنع أكواب ًا خزفية بلمسة خاصة وأن أركز على
عن التقاليد والتراث واأللم واالنتصار ،حيث تنسج
رسم المشاريع المتعلقة بتقاليدي" .مستوحية
قصص الماضي والحاضر مع ًا في كيمياء جميلة
فان
من الفنانين ،الفرنسي كلود مونيه والهوالندي
من األلوان التي تصمد أمام اختبار الزمن وتشهد
علياء
غوغ ،ومن أعمال فناني الشرق األوسط مثل
على روح المثابرة وبراءة الطفولة.
السويدي ونورة الهاشمي ومنيرة العبادي وجينا
شريف ،على سبيل المثال ال الحصر ،ترى المنصوري
نفسها رسامة وفنانة تمزج بين الماضي والحاضر
بلمسة محلية وعالمية من التقنيّات واألساليب.
شوهد مثال مذهل على موهبتها ومهاراتها في تعاونها األخير مع العالمة التجارية الحائزة على جوائز،
 Coyaأبو ظبي ،لالحتفال بالذكرى السنوية العاشرة للمطعم البيروفي بمجموعة خاصة من الجرار
الخزفية التي أعطيت طابع ًا تقليد ّي ًا .بعد أن عرضت مجموعاتها في مواقع مختارة في جميع أنحاء المدينة،
تحرص المنصوري على إنشاء استوديو خاص بها ومتجر لتلبية احتياجات قاعدتها الجماهيرية المتنامية.
وتخبرنا" :إحدى أع ّز ذكريات طفولتي كانت الذهاب إلى الصحراء مع والدي .كان دائم ًا ضحوك ًا للغاية وكان
يغني لي طوال الوقت .اليوم ،هذه هي أسعد ذكرى في حياتي" ،وعملها هو انعكاس مذهل لمثل هذه
تقديم القهوة من
الذكريات المبهجة من ماضيها .تتميّز إبداعات المنصوري بالرمال الذهبية للصحراء والشمس المشرقة
أهم تقاليد الضيافة
والبحار الزرقاء ،وهي تستحضر بهجة الحياة التي تلتقط الحياة من خالل عيون األطفال .كوخ صغير غريب
في المجتمع العربي
وسالحف متحركة وذباب التنين وفرس البحر وأصداف البحر وصو ًال إلى الفوانيس العربية وتقنيات التطريز
بشكل عام وفي
ٍ
التي هي جزء من التراث الشعبي اإلماراتي ،هناك دائم ًا ما يعجب به كل شخص يرى الفن كلغة حب
المجتمع اإلماراتي،
وشكل من أشكال سرد قصصي .هذه هي طريقة المنصوري لمشاركة قصتها مع العالم .لمزيد من
ال عن كونه رمزا ً
فض ً
المعلومات ،اتبعيها على moza_uae_artist
للكرم.

القهوة أسلوب ضيافة
أصيل بالنسبة للعرب
ورائحة قهوتهم
المحمصة تفوح منها
ّ
رائحة النحاس المد ّلل
والقبالت ّ
الفخارية .ارتبطت
القهوة بالمناسبات واألعياد
العربية.

موزة
املنصوري

نص أوديليا ماثيوز
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"أقوم دائمًا بإدخال
الهوية اإلماراتية إىل ف ّني
بحيث أمزج بني املاضي
واحلاضر من تقاليدي".

صناعة "التلي" هي إحدى
أقدم صناعات التطريز في
اإلمارات وهي جزء مهم
من التراث الشعبي والتراث
الحقيقي للمجتمع.

صناعة الخوص هي من الحرف اليدوية الشعبية التي
تميّزت بها المرأة في الماضي في دولة اإلمارات العربية
المتحدة ،أل ّنها اعتمدت على تجديل الخوص لتشبه
ثم صنعت احتياجاتها المنزلية المختلفة
الضفيرةّ ،
من تلك الضفائر المصنوعة من الخوص ،بما في
ذلك السالل واألكياس وطمر النفايات .تم إهداء
هذه اللوحة لمتحف المرأة وهي معروضة كجزء من
الفيلم الوثائقي الفني عن المرأة اإلماراتية.
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التكنولوجيا تتك ّلم

يف ميتافريس

تقرير موجز عن ّ
كل جديد في  Web3و  NFTsو Crypto
يتصدرن عناوين األخبار.
و  Metaverseوالنساء
ّ

يجب أن نحاول…
Givenchy Beauty House

تسليط الضوء على:

عال دودين

الرئيسة التنفيذيّة والشريكة
المؤسسة لشركة BitOasis
ّ

أصبح اإلستمتاع بالمالبس وتجربة الماكياج أكثر إثارة مع أحدث تجربة
من  Givenchy Parfumالمتاحة اآلن في  .Metaverseادخلي على Givenchy
 Beauty Houseعلى  Robloxواستمتعي بتجربة افتراضية تربطك
بالتراث األرستقراطي للعالمة التجارية ،مما يمنحك فرصة للتفاعل
مع المنتجات والعطور واألكسسوارات .ارتدي صورتك الرمزية ،وشاركي
فن الماكياج ،حيث تستمتعين بتجربة افتراضية
في مسابقة ،وارتجلي ّ
تفتح كنوزا ً مخفية مستوحاة من العطور الرمزية للعالمة التجارية
مثل عطرَي " "Irresistibleالذي ال يقاوم و" "L’interditالممنوع المرغوب.

لقد ُ
كثر الحديث عن سيطرة
ّ
المشفر.
الذكور على الفضاء

تفوتي...
ال ّ
 Metaconالنّسخة الثانية

أظهرت العديد من الدراسات
أن النساء
االستقصائية ّ
ممثالت تمثي ً
ال ناقص ًا في
صناعة العمالت المشفرة،
سواء كمستثمرات أو كقادة
في الصناعة ،وال يزال هناك
الكثير الذي يتعين القيام به
لسد الفجوة بين الجنسين.
ّ
مهمتنا هي بناء نظام مالي
ّ
مفتوح وشامل ،وللمرأة
دور كبير فيه ،سواء كانت
مستثمرة أو مبرمجة أو فنانة
 NFTأو رائدة أعمال .نحن ّ
نركز
كثيرا ً على تثقيف األشخاص
وإ ّنه لمن التمكين رؤية عدد
متزايد من النساء في مجال
العمالت الرقمية والتكنولوجيا
منهن
المالية ،مع قيام العديد
ّ
بأدوار ّ
جداً.
مؤثرة ّ
غالب ًا ما يُساء فهم العملة
ّ
المشفرة كموضوع .على

ّ
المشفرة
أن الكثير من األشخاص قد بدأوا في إضافة األصول
الرغم من ّ
أن الكثيرين ال يفهمون التكنولوجيا
إلى محفظاتهم االستثمارية ،إال ّ
األساسية وتأثيرها على مستقبل التمويل.
أحد أهدافنا الرئيسيّة هو بناء الوعي حول األصول الرقميّة بين
المستثمرين اإلقليميين ،مما سيساعدهم في التغ ّلب على األقاويل
والقصص الخاطئة المحيطة بالموضوع ،فض ً
ال عن مساعدتهم على
تفادي عمليات االحتيال.
تقدّ ر قيمة سوق  NFTالعالمي بأكثر من  ٤٤مليار دوالر أمريكي .لقد
وأن المنطقة هي موطن للعديد
الحظنا ارتفاع الطلب على  ،NFTsخاصة ّ
من الفنانين والمبدعين الناشئين .ومع ذلك ،وبالمقارنة مع أحجام
المعامالت الهائلة  NFTالتي نشهدها دولي ًا ،ال تزال منطقة الشرق
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استعدي لمؤتمر ثقافة البوب الفريد من نوعه
ّ
" "metaverse into realityمع اإلصدار الثاني من
 Metaconالمقرّر عقده في ديسمبر من هذا
سيقدم الحدث أول بطولة إقليمية من
العام.
ّ
بطولة  esportأللعاب  blockchainمع النقابات
المشاركة من جميع أنحاء العالم للحصول على
جائزة نقدية .ستفتح أبواب العروض أمام الزائرين
ليتعرّفوا على دولة اإلمارات العربية المتحدة
كدولة رائدة في مجال تقنية سلسلة الكتل
( )blockchainحيث يلتقي الفنانون والمبدعون
وجامعو التحف والمستثمرون والخبراء
والمتحمسون حول أربع ركائز مميزة .لمزيد
ّ
من التفاصيل ،يرجى زيارة metaconglobal.com

وقت اللعب...
Tommy Play Metaverse Store
األوسط وشمال إفريقيا في مرحلة النشوء.
كان لـ  NFTبعض حاالت االستخدام المثيرة لالهتمام وقد ّ
مثلت
المقتنيات والصور والموسيقى ومقاطع الفيديو وحتى الميمات
والتغريدات .نظرا ً لحاالت االستخدام الفريدة الخاصة بهم بين الفنانين
الرقميين والالعبين وجامعي األعمال الفنية ،يمكن أن تقود  NFTsالتبني
السائد ألصول التشفير.
كان خلق الوعي حول العمالت المشفرة أمرا ً أساسي ًا الستراتيجية نمو
ّ
أن عمالءنا والمستثمرين على دراية
 .BitOasisلدينا التزام
للتأكد من ّ
بالمخاطر قبل أن يستثمروا فيها .نهدف أيض ًا إلى جعل محتوى التشفير
التعليمي أكثر سهولة للمستثمرات اإلناث المبتدئات في مجال التشفير.
bitoasis.net

في محاولة من العالمة التجاريّة لتقديم تجارب فريدة للمجتمع
العالمي ،وسعت  Tommy Hilfigerتواجدها في الـ  Metaverseمن
خالل متجر إفتراضي  Tommy Playيعتمد على نجاح أول مجموعة
تم إطالقها
 Tommy X Roblox Creatorsللعالمة التجارية التي ّ
يتضمن مساحة اجتماعية
في  ٢١ديسمبر .هذا التعاون الذي
ّ
يقدم تحديثات مستمرة للمحتوى لمجتمع  Robloxمن
غامرةّ ،
لتحدي
ص ّمم متجر Tommy Play
المستهلكين الرقميين .لقد ُ
ّ
ويضم تماثيل لحيوانات
قواعد الفيزياء ،إذ يقع في مكان مرتفع
ّ
حجرية كبيرة مستوحاة من حديقة حيوانات برونكس Bronx Zoo
فض ً
ال عن بعض فناني الشارع المحليين الذين يعرضون أعمالهم
ّ
عن طريق عمل تاغ للمتجر .باإلضافة إلى ذلك ،فإنه يعرض
تتضمن جاكيتات
مجموعة  Tommy Jeans Pop Collectionالتي
ّ
"بافيرز" وأغطية للرأس وأكسسوارات أيقونيّة.
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األحدث على NFTs
مستوحى من الجمال...
Lil Beauty Boss NFTs
أطلقت ميريام كيراماني ،مؤسسة  ،Myriam.K Parisأول خطوط  NFTلها
في صناعة التجميل المعروفة باسم  .Lil Beauty Bossجميع  LBBsفريدة
تم إنشاؤها باستخدام
من نوعها في ألوانها وأصولها وتعبيرات الوجه وقد ّ
الخوارزميات .على الرغم من وجود نوع واحد فقط من  ،Lil Beauty Bossإال
بناء على أصولها أو ألوانها.
أ ّنه
ّ
مقسم إلى أربع مجموعات ً
ّ
بغض النظر عن
يجسد  LBBالتميّز والشمول،
ما الذي يجب معرفته؟
ّ
العمر أو الجنس أو المظهر أو العرق أو أي معايير أخرى؛ مجتمع ينتمي إليه
الجميع ،ويكون آمن ًا ومرئي ًا ومسموع ًا ومحمي ًا.
ما الهدف؟ تقول ميريام كيراماني" :من خالل  ،Lil Beauty Boss HQنريد
أن نجعل مجتمعنا مكان التقاء النساء المستعدات لتثقيف أنفسهن
في عالم  3.0للمناقشة والمشاركة والتعاون بهدف وحيد وهو إحداث
نظامهن البيئي،
فرق في شبكة الويب  3.0بأكملها .للمساعدة في بناء
ّ
يمكنهن البدء باالنضمام إلى عمل ف ّني فريد من نوعه من Lil Beauty
ّ
 Bossأو شرائه".

ساخن وجديد...
األول من Bentley

تطلق شركة "بنتلي موتورز" نسخة  NFTلمرة واحدة ،تقتصر على  ٢٠٨قطعة فقط.
تم إنشاؤه بواسطة ،Bentley Design
إن  Genesis Bentley NFTهو عمل فني فريد ّ
ّ
وسيستمتع ما ِلكو أول  NFTالمستدام هذا بمنافذ فريدة  Unique Accessومكافآت
حصرية.
ّ
تم سكها على  ،Polygonوهي منصة لتوسيع نطاق  ،Ethereumوستكون
الساخن؟ ّ
ما ّ
هذه  NFTsعادمة تمام ًا للكربون بحيث حصلت  Polygonمؤخرا ً على شهادة عادمة
للكربون وتعهّ دت بأن تصبح سالبة للكربون بحلول نهاية عام .٢٠٢٢
ما الذي يجب معرفته؟ لإلصدار المحدود من  NFTs 208عالقة خاصة بالسرعة
القصوى ألسرع سيارة ( Grand Tourerكونتيننتال  )GT Speedوبإجمالي إنتاج سيارة
 R-Type Continentalلعام  ١٩٥٢ـ السيارة التي ألهمت التصميم الحديث لسيّارة .Bentley
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حديث
مع…
نادين عبد
الغفار
بيع ناجح...
قطرات كبسولة Prada

في وقت كتابة هذه المقالة ،كان لدى Prada Crypted
مسجل كجزء من مجتمعها عبر
أكثر من  ٦٠٠٠عضو
ّ
اإلنترنت .هنا تطلق العالمة التجارية الفاخرة إصدارها
المحدود من مجموعات  Timecapsuleمصحوبة بـ NFT
مهداة .كانت أول قطرتين في يونيو ويوليو بمثابة
بيع فوري مع  NFTالمهداة الذي أصبح مركز اهتمام
الكثيرين .يتم ّتع األعضاء والمشترين لهذه القطرات
المحدودة اإلصدار والمتوفرة في أسواق مختارة ،بما في
ذلك اإلمارات العربية المتحدة ،امتيازات خاصة مثل رحلة
برادا الكاملة في ميالنو مع دعوة حصرية لحضور عرض
أزياء العالمة التجارية في سبتمبر.
ما الذي يجب معرفته؟ الكبسولة الزمنية هي حدث
شهري عبر اإلنترنت وتقتصر كل قطرة جديدة على
يتم إصدارها لمدة  ٢٤ساعة فقط ،في أول
 ٥٠عنصراًّ ،
خميس من كل شهر.
صنع القميص رقم
ما ّ
الساخن؟ لقطرة أغسطسُ ،
 ٣٢من البوبلين األسود ،مزيّن بمجموعة مختارة من
أقمشة برادا الحصرية ،بما في ذلك طبعة مستوحاة من
"فرانكشتاين" ،من إبداع الفنانة .Jeanne Detallante

"أنا دائمًا أؤ ّكد
على املساواة بني
اجلنسني ومتكني
املرأة من خالل
وجودها يف العامل
الثقايف".

كانت المنسقة الفنية الفرنسية-
المصرية ،والمستشارة الفنية،
والسفيرة الثقافية ،ومؤسسة
 ،Art D’Égypteمن بين عدد قليل
من النساء من الشرق األوسط
حضرن مؤتمر VeeCon22
اللواتي
َ
الذي ّ
نظمه Gary Vaynerchuk
لعدة أيام في الواليات المتحدة في
وقت سابق من هذا العام .فهي
ٍ
تشارك أفكارها حول التكافؤ بين
الجنسين في مجتمع "الويب ،"3.0
وبيعها ألوّل مجموعة Forever Is
 ،Now NFTوحول أحدث مشاريعها
القادمة.
الفن والثقافة :أصبح Art
في
ّ
 d’Égypteدراسة وضعيّة في
الترويج للتراث الثقافي وجذب
السياحة الثقافية ،بحيث يُنظر
إلى التراث من منظور الفنانين
المعاصرين .لذلك ،أطلقنا عالمتنا
التجارية العالمية .Culturvator
حول التكافؤ بين الجنسين
في  :Web3لقد كان غريب ًا جدا ً
أن عددا ً قلي ً
ال جدا ً من
بالنسبة لي ّ
النساء دخلن  Web3عالمي ًا حيث كنت أنا وحدي ،مها جابر وهدى قطان
من الشرق األوسط في  .VeeCon22أنا دائم ًا ّ
أؤكد على المساواة بين
الجنسين وتمكين المرأة من خالل وجودها في العالم الثقافي.

أخبار حصرية لـ  :ELLEنطلق تذكرة افرتاضية  NFTلألشخاص حلضور
اإلصدار الثاين من  Forever Is Nowيف أكتوبر ،و من جميع أنحاء العامل.
يهمه األمر ،فليتواصل معنا على artdegypte
إن كان هناك من ّ
ملعرفة املزيد من التفاصيل وكيفية احلصول على الرابط.

على المزيد من النساء الفنانات :نحاول أيض ًا في مصر ،كل عام أن
ً
يكون هناك المزيد من الفنانات الممثالت في معرضنا السنوي ،وأيضا من
خالل إقامة معارض جانبية للنساء فقط ،إلعطاء منصة وصوت للفنانات
المصريات.
على  NFTsالمباعة :مجموعة  Forever Is Now NFTكانت مجموعة
فريدة للغاية أل ّنها كانت المرة األولى منذ  ٤٥٠٠عام التي يقام فيها هذا
المعرض الفني المعاصر في مثل هذا المكان القديم وبالطبع حيث يقفز
 NFTإلى المستقبل ليجعله حتى أكثر جاذبية.
حول المشاريع القادمة :هذا العام لدينا حديث كامل عن Forever Is
 Nowوالذي سيكون عبارة عن سلسلة مخصصة على  .Web3لدينا أيض ًا
فناني  NFTفي معارضنا الجانبية.
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لقاء

نساء مذهالت

في البودكاست الجديد " "The Gamechangersأو المرأة الرائدة ،تجلس نسرين شقير ،الرئيسة التنفيذيّة لشركة Yoox
وأعمالهن على الرغم من
مهنهن
نجحن في
 ،Net-A-Porter Middle Eastمع النساء الملهمات في منطقتنا اللواتي
َّ
َّ
َ
السعيد،
تتحدث نسرين مع صاحبة
كل العقبات والحواجز التي واجه َنها .في الحلقة األولى،
ّ
السمو األميرة بسمة ّ
ّ
مؤسسة  ،Whispers of Serenity Clinicوهي أ ّول عيادة خاصة للصحة العقلية والرّفاهية في مسقط ،سلطنة عمان.
نسرين :لقد ّ
فالصحة النفسيّة هي التوازن العقلي .إذا شعر
به عادة ،تكون هناك مشكلة.
ركزنا في  YOOX Net-A-Porterعلى قضايا الصحة العقلية
ّ
ً
ً
المرء أن هناك نقصا متكرّرا في التوازن ،فيقتضي القيام بشيء ما.
لكل من الرجال والنساء .ما فاجأنا هو عندما قمنا ببرنامج حول هذا
نسرين :حدّ ثينا عن حملة " Not Aloneلست وحدك" للصحة النفسيّة.
الموضوع ،لم يكن الرجال فقط هم الذين قالوا إنّهم ال يستطيعون
هل يمكن للمراهقين االنضمام والمساعدة؟
البكاء أو التعبير عن مشاعرهم ولكن ال ّنساء أيض ًا .إنّهم ال يعرفون
سمو األميرة :أطلقت حملة "لست وحدك" منذ  ٨سنوات .إ ّنها تتمحور
إلى أين ي ّتجهون إذا كانوا بحاجة إلى المساعدة .أنت بصفتك معالجة
والفن
بر ّد الجميل ولكن بطريقة مبتكرة ،من خالل الموسيقى والشعر
كلينيكيّة ،ومنوّمة مغناطيسيّة ومد ّربّة على إدارة االضطرابات الناتجة
ّ
يسمى بـ "عقول
والمسابقات مثل  .Freud’s Got Talentلدينا أيض ًا ما
الصدمات ( .)Post Traumatic Stress Disorderكيف خضت عالم
عن ّ
ّ
شابة" للمراهقين والشباب والشابات الذين يقرّرون األنشطة التي
التنويمالمغناطيسي؟
يرونها ضروريّة .تهدف "لست وحدك" إلى تعزيز ثقافة الصحّ ة النفسيّة
سمو األميرة :بدأت دراستي أ ّو ًال في جامعة األردن حيث كان هناك دكتور
وزيادة الوعي ليس فقط في عمان ولكن في جميع أنحاء العالم .كان
أن هذا مجال خطير
ّ
متخصص في المعالجة بالتنويم المغناطيسي وأخبرنا ّ
للغاية ويتط ّلب الكثير من التدريبّ .
لدينا ّ
خط ساخن للبنان عندما وقعت األحداث واالنفجارات وتعاو ّنا مع
ظل هذا في ذهني عندما واصلت تدريبي
المؤسسات هناك .نجد أن ّ
الشباب هذه األيام
ثم
في المملكة المتحدة في ّ Kings College
التحدث عن قضايا الصحة العقلية
يريدون
أستراليا
جامعة  .Harvardعندما ذهبت إلى
ّ
يسمى
لدينا أيضًا ما
ّ
ّ
ّ
ً
ً
لكنهم يفضلون أحيانا االستماع إلى بعض
للحصول على درجة الماجستير ،كنت حامال
بـ"عقول شابة" للمراهقني
ّ
والمؤثرين بد ًال من االستماع إلى
المد ّونين
أحد
بابنتي ،وكان العالج بالتنويم المغناطيسي
والشباب والشابات الذين
المتخصصين في هذا المجال .قد يكون
بعض
عندما
األشياء التي جعلت حملي أسهل ،لذلك
ّ
يق ّررون األنشطة التي
هذا خطيرا ً نظرا ً لوجود الكثير من المعلومات
في
شهادتي
عدت إلى السلطنة ،حصلت على
يرونها ضروريّة.
ّ
الخاطئة ،لذا فمن األفضل أن يثقفوا أنفسهم
العالج بالتنويم المغناطيسي .إنه فعّ ال للغاية
المتخصصين في هذا المجال.
من خالل االستماع إلى
في إخراج وطرح القضايا المدفونة في عقلنا الباطن والتي قد ال يكون الشخص
ّ
نسرين :نبيع األزياء التي تساعدنا على ّ
الشعور بالرضى عن أنفسنا.
على دراية بها.
إنّه شكل من أشكال ال ّتعبير عن ّ
الذات .أعتقد أنّه ال يمكن ألي عالمة
نسرين :أو ّد أن أتحدّ ث عن رجال ونساء األعمال ،خاصة أثناء وبعد وباء
وأن علينا أن نكون قريبين من
كوفيد .فهم باستمرارعلى  ،Zoomوعلى اتصال بشكل دائم ،وال فرق
تجاريّة أن تعبّر عن شيء واحد فقط ّ
عمالئنا من جميع النواحي.
عندهم بين أيام األسبوع وعطالت نهاية األسبوع ـ فهم مرهقون
متحد ً
ً
ّ
ثة في
ضيفة
تمت دعوتي ألكون
نحذر الناس ونشجّ عهم على
ومجهدون وال ينامون جيداً .فكيف
ّ
سمو األميرة :في أكتوبر الماضيّ ،
أكاديميّة "جيمي شو"  Jimmy Chooلألزياء في لندن .قيل لي إ ّنك معالجة في
االعتناءبأنفسهم؟
ً
ً
ً
ّ
الصحة العقليّة ،فما عالقة ذلك بالموضة؟ الصحّ ة العقليّة موجودة في
مجال
بالطبع هناك
سمو األميرة :أو ّد أوال أن أوضح أن لكل حالة عالجا مختلفا.
ّ
المصممين
لكن
الخطوات األساسية لجميع الحاالت ولكن هذه ال تنطبق دائم ًا ،ولهذا السبب
ّ
كل ما نقوم به .في أكاديميّة األزياء ،يطلقون العنان لإلبداعّ ،
الذهني .يمكننا مساعدتهم
مثل الف ّنانين يمكن أن يمرّوا بفترات من الجمود
جدا ً وتساعدنا في التعرّف على الشخص الذي
تعتبر الجلسة األولى
مهمة ّ
ّ
ّ
الب احترام ّ
على تجاوز هذه الفترات .ويعتبر تعليم الط ّ
الذات ،وال ّتواصل ،وكيفيّة
أما عن مسألة إمكانيّة التوفيق بين العمل والحياة الشخصيّة ،أعتقد
يزورناّ .
أن هذا خيار شخصي .فبالنسبة لبعض الناس ،العمل أكثر أهمية من األسرة،
التحدث إلى اآلخرين ،ميزة إضافيّة.
تقديم وتسويق عالماتهم التجاريّة ،وكيفيّة
ّ
ّ
ال جديدا ً
نحن نبني جي ً
وبالنسبة آلخرين تأتي األسرة أو ًال .عندما نجد أ ّننا غير قادرين على إنجاز ما نقوم
وصحته العقليّة.
يهتم برفاهيّته
ّ
ّ
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موضة

ّ
اللذة في
ال ّتفاصيل…

في مجموعتها لخريف
وشتاء ،٢٠٢٣/٢٠٢٢
ّ
ركزت  Pradaعلى
التفاصيل ـ من التول
ّ
الشفاف إلى التطريزات
ّ
المعقدة ،إلى األلوان
المعدنيّة المتأللئة،
وصو ًال إلى خصالت
من الفراء الصناعي،
ورشقات ناريّة غير
ّ
متوقعة من األلوان
المتوهّ جة.

تلفك بدفئها...
ّ
اخلاصة بك
بادري إىل حجز تذاكر السفر
ّ
مميزة
نحو وجهات أكرث برودة ،مع عودة
ّ
بقوة وزخم  +نلقي نظرة دقيقة
للمعاطف ّ
على جرأة األلوان غري املألوفة لهذا اخلريف…
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جاكيت كحلي ،تنورة
بيج ذات طيّات،
وحقيبة ""Saddle
خضراء فاتحة ،ك ّله
من Dior

عودة إىل…

العصر

مجموعة المالبس الجاهزة لخريف وشتاء  ٢٠٢3/٢٠٢2من  Diorمتوازنة تمام ًا بين الحاضر
والمستقبل ،بحيث تعيد  Maria Grazia Chiuriبناء وإعادة تخ ّيل ،وإعادة تخصيص التصاميم
والقطع المم ّيزة في الدار باستخدام تقنيات مستقبلية.

اجلديد!
تصوير Daniel Asater
تنسيق Jade Chilton
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فستان  Tiaraأحمر
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فستان  Tiaraأحمر ،شورت
دانتيل أسود ،وصندل بكعب
عال أسود وأحمر "Dior
ٍ
 ،"Illusionك ّله من Dior

١٣٧ ellearabia.com

حمالة صدر سوداء،
فستان دانتيل أسود،
وحقيبة ""Dior Caro
باللونين األسود
واألبيض ،ك ّله من Dior
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قبعة Houndstooth
باللونين األسود
واألبيض ،سترة
 Houndstoothباللونين
األسود واألبيض،
وتنورة باللونين
األسود واألبيض ،ك ّله
من Dior
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سترة  Tiaraمن
الدانتيل األسود،
حمالة صدر سوداء،
متعددة
وتنورة
ّ
األلوان ،ك ّله من Dior

تصويرDaniel Asater :؛ تنسيقJade Chilton :؛ ماكياجManuel Losada :؛ تصفيف الشعرDeena Alawaid :؛ تصوير فيديوStephanie Moukarzel :؛
العارضة Vera L :من fashionleagueuae؛ ساعد في التصويرFiel Concoles :؛ ساعد في تصفيف الشعرLindie Benade :؛ الموقعBickiboss Studio :

١٤١ ellearabia.com
ellearabia.com ١٤٠

ّ
نظارات شمسيّة
""Miss Dior B 1 U
مرصعة بالكريستال،
ّ
جاكيت مخمل أسود،
وبنطلون مخمل
أسود ،ك ّله من Dior

معطف من Vero Moda
سروال من Dolce & Gabbana
وشاح من Louis Vuitton

تصوير Ed Mehravaran
تنسيق Hercules Terres

ٌ
خريف يف
ع ّز اإلزهار
ّ
وتلفه،
الحياكة الدافئة ،والمعاطف التي تغمر الجسم
واألحذية األنيقة للغاية ،تجعلنا نتوق إلى أجواء أكثر برودة.
ellearabia.com ١٤٢
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Brachmann معطف من
Calvin Klein سترة من
Hugo Boss بدلة من
Gucci جزمة من

Ecoalf معطف من
Aline Celi بدلة من
Gucci قميص من
Christian Dior جزمة من
Falke جوارب من
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Max Mara كنزة من
Dawid Tomaszewski بدلة من
Gucci جزمة من

Aspesi معطف من
Moschino قميص من
Christian Dior جزمة من
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Hercules Terres @ :؛ تنسيق وإخراج ف ّنيAngelina Suslova @Retouch.linka :؛ رتوشDenys Babenko @denys.babenko :؛ ساعد في التصويرEd Mehravaran @edmehravaran :تصوير
Chiara Christmann @chirara_1808 :؛ العارضةMarc Juan Comunicación Agency ؛ وكالةIsraed Alcantara @alcantaraxmakeup :؛ تصفيف الشعر والماكياجhercules_terres

Selected Femme معطف من
Brachmann بدلة من
Calvin Klein ياقة مدورة من
Isabel Marant جزمة من

١٤٩ ellearabia.com
Dawid Tomaszewski تنورة من
Ecoalf كنزة من
Jil Sander جزمة من
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أحمر
و
ووردي

فستان من Alexander McQueen
"جيليه" مع غطاء للرأس من Moncler
حذاء من Roker
جوارب ،خاص بالعارضة

نق ّدم مجموعة األلوان القوية لهذا الموسم.

تصوير Laurie Bartley
تنسيق Aurelia Donaldson
حم ّررة األزياء Charlotte Deffe
ellearabia.com ١٥٠
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Max Mara بنطلون و"جاكيت" من
ّ
Miscreants قفازات من
Pangaia حزام من
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Extreme Cashmere كنزة من
Mugler x Wolford سروال ضيّق من
Neous حذاء من
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Valentino "جاكيت" و"توب" وبنطلون من
ّ
Elissa Poppy قفازات من
Ralph Lauren حقائب من

Prada معطف من
Hunza G "توب" من
Emporio Armani حذاء من
 خاص بالعارضة،جوارب
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Emporio Armani "توب" وتنورة من
Extreme Cashmere كنزة من
Moncler "جاكيت" من
Isabel Marant جزمة من
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Isabel Marant "جاكيت" من
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Joey :)؛ ماكياجELLE International) Charlotte Deffe :؛ محرّرة األزياءLila Vitos :؛ ساعد في التصميمAurelia Donaldson :؛ تنسيقLaurie Bartley :تصوير
Lucan G @ Select Model Management :؛ العارضةKen O Rourke @ Premier Hair & Makeup :؛ تصفيف الشعرChoy @ Premier Hair & Makeup

Chanel "جاكيت" من
Moncler بنطلون من
ّ
Cutler & Gross نظارات شمسيّة من

١٥٩ ellearabia.com
Michael Kors Collection بدلة وكنزة من
Moncler  منRed Down "جاكيت" حمراء
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خلريف
متحر ر
ّ

كل الحدود بمظهر أحادي اللون يأخذ بُ ْعداً جديداً بصوره ّ
تعدي ّ
الظلية
ّ
المعماريّة وأقمشته المتحرّكة المرنة.

تصوير
Beatrice V. Winterfeldt
تنسيق
Zhenya Tarasova

"توب" من Roksanda
سروال من Helmut Lang
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The Row سروال من
Nanushka قميص من
Jil Sander "توب" من

ATU Body Couture "بودي" من
Jacquemus سروال من
Chanel أقراط من
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Magda Butrym باليزر من
Nanushka سروال من
Saint Laurent عقد من
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Khaite فستان من
Stuart Weitzman حذاء من
Vedovka أقراط من

ellearabia.com ١٦٤

فستان من Prada
حذاء من Chloe
خاتم من Chopard

عطر ينبض بروح
المدينة...

جمال
تصويرBeatrice V. Winterfeldt :؛ تنسيقZhenya Tarasova :؛ ساعدت في التصميمYana Kurhanova :؛ تصفيف الشعر والماكياج:
Rebecca Kugler؛ ساعدت في الماكياجIsabella Schneider :؛ العارضةEsther Lomb @Vivienne Models :؛ رتوشYaroslav Zaiats :
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جال فرانسيس كوركدجيان
العالم وزار زواياه األربع وسكن
في جميع بقاع األرض ،بدءا ً من
باريس ،مرورا ً بنيويورك وسيدني،
وطوكيو ،وسيول ،وشنغهاي
 ،ونيودلهي ،ومومباي ،ومانيال
 ،وكوااللمبور ،وموسكو ،ولندن
 ،وبرلين ،وبوينس آيريس ،ولوس
أنجلوس ،وهيوستن" .للمدن
الكبيرة سحر خاص يغمرك
ويصعقك ويحملك إلى األعالي
 .لقد ترجمت تلك الطاقة
الصادقة ،تلك الحياة التي تنبض
ّ
عطر بنفحات
في انسجام تام ،إلى
ٍ
المسك ،واألزهار والمدينة،
أطلقت عليه اسم  ،724أل ّنه ّ
يوفر
لك  ٢٤ساعة من الحياة العطرة،
سبعة أيام في األسبوع".

بكل أناقتك…
ّ
ها هنا! أجمل إطالالت املاكياج
والشعر واألظافر لهذا املوسم! +
نستعرض فوائد ال ّنوم الهنيء ليالً
ومنافعه الرائعة لناحية اجلمال
وكذلك فوائد الفيتامني "سي".

١٦٧
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@ALEXI LUBOMIRSKI

جمال
آخر صيحات الشعر:
جربي الضفائر
ّ

كما يقولون ،يعود كل قديم جديد ـ وهذا الموسم
يشمل الضفائر أيض ًا .فبدءا ً من الجدايل النموذجية التي
جداً ،وصو ًال إلى مفارق الشعر
ّ
تحولت إلى شيء خاص ّ
الجانبية التي أصبحت أكثر روعة بفضل مجموعات من
الضفائر التي تحيط بالوجه وتعطيه إطارا ً جمي ً
فإن
الّ ،
الجدايل تعيش أجمل أوقاتها ونحن ك ّلنا لها.

وجه منحوت
ٌ

CECILIE BAHNSEN

BRANDON MAXWELL

DIOR

شفاه رائعة

"فالنتينو" يخرج الكرة دائم ًا من ملعبها على
مجددا ً ولكن ،هذه
مدارجه وهو يفعل ذلك
ّ
المرة ،مع  Nude Intensaمجموعة من خمسة
أقالم أحمر شفاه جديدة بألوان محايدة عارية
 Rosso Valentinoمستوحاة من ألوان مدينة
"روما"ّ .
فكري في ألوان مذهلة بلمسات نهائية
غير المعة ،أو"ساتانية" ،تنزلق على الشفاه
بتمريرة واحدة ،وتالئم بشرتك مهما كان
لونها .المكافأة :األنبوب الخارجي قابل إلعادة
التعبئة أيض ًا بحيث يمكنك بسهولة ملء
األنبوب المفضل لديك فور انتهائه.

مذ ّكرة اجلمال
إبقي على اطالع على أفضل المنتجات التي
جرّبتها محرّراتنا هذا الشهر.
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GUCCI CARING COLLECTION

عطور قدمية،
حيل جديدة

هذا الموسم ،قام أصحاب "األنوف" لدى كبار
ّ
العطارين بتجديد النغمات المألوفة .يمنحك
عطر  Vanille Antiqueمن  Byredoرائحة أقل حالوة
وأكثر دقة بحيث يلتقط نفحات الليل الجذابة.
فيما يصبح عطر  Coach Wild Roseأكثر إشراق ًا
تم مزجها بالبرغموت
بأزهاره الكالسيكية التي ّ
ويتفجر
والياسمين سامباك والكشمش األحمر.
ّ
 Girl of Now Lovelyمن إيلي صعب بتركيبته
المشمسة يقودها الباتشولي النبيل.

FENTY

يبدو أن "الكونتور" لم يفقد مكانته وذلك
بفضل مقاطع الفيديو لهواة الجمال على
وسائل التواصل االجتماعي وقد اعتنقنا
تقنية "النحت الناعم" باستخدام تركيبات
كريميّة بلمسات نهائيّة كالبودرة
للحصول على مظهر أكثر قابلية للبناء.
المفضل لدينا؟ Fenty Beauty’s Match Stix
ومصحح لعيوب البشرة.
 ،Contourمشرق،
ّ

تعاونٌ مرغوب

َمنGivenchy Beauty X Yasmine Al Mulla :
ماذا :ابتكرت المال تصميمات خاصة لتغليف وتوضيب
منتجات الدار الباريسية باستخدام ورق الحرير وأغلفة
يتم تغليف مشتريات العمالء
المنتجات الخاصة ،بحيث ّ
الذين يشترون هدايا "جيفنشي بيوتي" لدى Harvey
 Nicholsفي تغليفة خاصة محدودة اإلصدار.

احتفظي ببعض
الوقت لنفسك

مع انتهاء العطلة ،عادت الرعاية الذاتية لتندرج
على جداول أعمالنا ،وسيجعلك ثنائي العناية من
 Gucci Beautyوهو Baume Nourrissant Universel
متعدد األغراض) و Brume De Beauté
(بلسم مغذي
ّ
(رذاذ الجمال لتحضير البشرة وتثبيتها وإنعاشها) ـ
تنغمسين في تلك اللحظات.

حديث مع تاتا...
رائدة العناية
بالبشرة Tata Harper
مع مرور الوقت ،تبدأ وظائف الجسم الطبيعيّة بالطباطؤ،
مثل تجديد الكوالجين والرطوبة والخاليا ،مما يؤدي إلى بشرة
ّ
وأقل مرونة .تعتبر العناية بالبشرة
رقيقة ومتجعّ دة ،منكمشة
أن المكمالت الغذائية هي
أساسيّة ّ
جداً ،لكنني أعتقد أيض ًا ّ
مفتاح رئيسي لعكس عمليّة الشيخوخة والحصول على بشرة
جدا ً بشأن تحديد المكمالت الغذائية التي أقوم
شابة .أنا دقيقة ّ
بإضافتها إلى روتين العافية الخاص بي أل ّنها ال ينبغي أن تكون
بدائل ،بل هي تساعد حق ًا في نقل تغذيتك إلى المستوى األعلى.
أم عاملة ،لديّ ثالثة أطفال ،لذلك أعطي األولوية لتناول
أنا ّ
ّ
ألن
المكمالت التي تكافح االلتهاب
ّ
وتنظم الحالة المزاجيةّ ،
أحب أيض ًا تناول
اإلجهاد أو التش ّنج يجعلك
السنّ .
تتقدمين في ّ
ّ
المكمالت الغذائية التي تدعم وظائف الجسم األخرى وتؤ ّدي إلى
تحسين بشرتي بشكل غير مباشر.
المغنيسيوم وأوميغا  ٣مكمالن رائعين لتحسين وظائف المخ
والمزاج ،مع تحسين صحة الجلد أيض ًا .يساعد المغنيسيوم
على تحسين مستويات السيروتونين وكذلك المظهر العام
لبشرتك ،بينما تعمل أوميغا  ٣على تحسين تكوين األحماض
الدهنية في بشرتك وتوازن استجابتها االلتهابية .هذان
المتعددة لصحة الجسم والعقل.
أهم المهام
المكمالن هما ّ
ّ
أحب أن أبدأ نظامي بالفطر الوظيفي Functional
في الصباحّ ،
 Mushroomـ والـ  Chagaهو فطر يحتوي على مضادات األكسدة
وحب
القوية التي تساعد على منع التجاعيد وتَغيُّر اللون
ّ
الشباب؛  Lion’s Maneهو فطر آخر يساعد على تقوية جهاز
المناعة ،وتحفيز الهضم ،كما أ ّنه مفيد للبشرة؛ يعتبر الريشي
 Reishiأيض ًا رائع ًا الستعادة فقدان الرطوبة ومحاربة الخطوط
الدقيقة والتجاعيد ،ولتقليل التوتر وتحسين النوم؛ وأخيرا ً
الـ  ،Cordycepsوهي مصدر آخر للحصول على فوائد مكثفة
لمكافحة الشيخوخة .من المهم أن تولي اهتمام ًا وثيق ًا لصحة
ألن القناة الهضمية مرتبطة مباشرة بالجلد ،لذلك
أمعائك أيض ًا ّ
أحب دمج "البريبايوتك" اليومي في روتيني .من الطرق األخرى
ّ
المفضلة لدي للحصول على جرعة يومية من تخفيف التوتر،
تناول الشاي .لقد كنت مهووسة بشاي  Buttefly Pea Teaأو
ّ
ّ
مرطب طبيعي ورائع لتعزيز الحيوية.
الشاي األزرق ـ إ ّنه
يعد دمج المكمالت في روتينك اليومي طريقة رائعة أخرى
لممارسة الرعاية الذاتية وقضاء بعض الوقت مع نفسك ،لذلك
أشجع الجميع على اتخاذ هذه الخطوة اإلضافية نحو تحسين
ّ
صحتهم ورفاهيتهم .جسمك سوف يشكرك على ذلك!
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HUI

VALENTINO

EMPORIO ARMANI

VALENTINO

HUI
HUI
EMPORIO ARMANI

VALENTINO

أفكار ورديّة

VALENTINO

ACT N°1

BRONX & BANCO

مستوحي ًا م
ن عرض alentino
،V
حي
ث
ك
ل
شيء بد ً
مروراً بالمقا
ءا من المالبس
عد ووصو ًال إلى
ال
م
ج
ي
م
و
عا
ت
صبح الجمال سا
قد صبغ بنف
طع ًا وجريئ ًا لخ
ري
ف
و
س لون الفوشيا،
ش
تا
ء
٢
 .٢٠٢وب
وردي ،فهو يش
ما أ ّن كل شيء
مل الشفاه غير
ال
الم
ما يتبعها،
عة
ال
م
ح
دّ دة بد ّ
وصو ًال إلى تد ّف
ق
م
ن
ال
ظ
ال
قة وعناية وكل
ل
الورديّة حو
ل العين ك ّلها.

VALENTINO
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COURREGES

COURREGES

PHILOSOPHY DI LORENZO
SERAFINI

VERSACE

.

عودة اىل األسود

يلتقي الغرا
فيك بالغرونج الدا
ك
:ن
م
ن
خ
ط
ب
ب
قل
الدراما الجريئة إل
م أسود مشحون
ى إطالالت الجما
ل
ال
دا
الما
ك
كي
.ن
اج
س
ه
و
و
اء
أن تك
كان مزاجك في
وني ملكة الشا
شة
ال
س
ين
ما
ئي
أو
،ة
ب
ّ خ
،بنقرة هرريّة
 ت،ط عريض ثقيل
خلصي من الما
س
ك
ارا
ب
و
ضع
ّ
خ
.ط سميك

VERSACE

ROKSANDA

SAINT LAURENT
BY ANTHONY VACCARELLO

COURREGES

ROKSANDA

ROBERTO CAVALLI

ROBERTO CAVALLI

CHANEL

PHILOSOPHY DI LORENZO
SERAFINI

VERSACE

ELLE TREND REPORT/2022
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GIVENCHY

BURBERRY

SACAI

BURBERRY

SIMONE ROCHA

SIMONE ROCHA

شعر مربوط في
أسفل الرأس
قطعة زينة للشعر
لتجميل سهل :جرّبي
الماسي
مشبك الشعر
ّ
من  Fendiلتأ ّلق رقيق.

SIMONE ROCHA
COPERNI

مجوهرات للوجه
للصبورات واللواتي يتح ّلين
عليكن سوى
بي ٍد مرنة ،ما
ّ
المخصص
إخراج الغراء
ّ
لرموش العين والقيام بلصق
المجوهرات على الوجه في
حرفي جميل.
عمل
ّ

مر
ص
ع
ّ
ة
ب
ا
جل
و
ا
ه
ر
ومبهرة

ا
ألل
و
ا
ن
ال
ع
ا
ري
ة
ا
جلديدة

CHANEL

الفئة هي ديس
كو بول .لمسات
م
ع
دن
ية
ت
سي
طر على من ّ
عيون محجوبة
صات الموضة،
بور ٍق المع من ci
uc
G
أو
الداخل
مر
ص
ّ
عة
باللون ا
ية عند  .Diorأضاف
ت
أ
ك
س
س
و
ارا
ت
لفضي في الزوايا
الشعر المزيد من
في حين أن
اللمعان والزّينة،
ّ جواهر الوجه احت ّل
ت
م
كا
نة
ر
ئي
س
ية لدى Burberry
و .Simone Rocha
FENDI

حقيقة م
متعة :عاد لمعا
ن
أح
مر
ال
شف
اه
العاري .لمز
يد من التفاصيل
حول الجمال ل
خريف وشتاء ٠٢٢
،٢
ا
س
تب
الغوطيّة” ،بم
عد
ي
ك
ل
ظهر بدون ماكياج ير ّ
ك
ز
تلك اللحظات “
عل
ى
ب
ش
رة
متناهية ال ّنقاوة،
ولم
سات ناعمة من
“ا
لب
ال
ش”،
و
شف
اه
و
رد
ي
ّة طبيعيّة.

A

SIMONE

SIMONE

CH

RO

E
ON

S IM

BALMAIN

GUCCI

SIMONE ROCHA

CHANEL

MAX MARA

COURREGES
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معادن ثقيلة
و ّفقي بين الرّقة
والجرأة ـ ال ماكياج
ولكن مجموعة من
الـ Piercingالمزيّف.
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LOUIS VUITTON
LOEWE

CHRISTIAN DIOR

SAINT LAURENT
BY ANTHONY VACCARELLO

SAINT LAURENT
BY ANTHONY VACCARELLO

DION

ن وقت التلوين

حا

داخلك ألسهل
ي الطفلة في
طانة غير المرتّبة
ت .فقط احتضن
الل العيون والب
ال داعي أليّة أدوا
ذا الموسم :ظ
قة للتجميل له
مرحتيها بحرّية
ما
طري
كل
خدام األصابع .ف
الت” ،أو كانت
ى الجفون باست
قرمزية أم “كوب
عل
والممزوجة
ء كانت األلوان
ك أفضل؛ سوا
ني وانطلقي!
كلما كان ذل
قط ارسمي ،ل ّو
طخات فضية ،ف
على شكل ل

قصري وحلو

التي تصل إلى
شعر غير المثالية
وسم .فالعودة
صة ال
 ،Louis Vuittoفإ ّن ق ّ
ف الشعر هذا الم
نا عند  Loeweو n
في
ص
لت
كما رأي
ن
خ
سا
م اجعلي
وهي الطرف ال
ال ب ّد منه ،ومن ث ّ
ل الرّقبة جميلة
رائج ًا عام  ٢٠٠٠أمر
ف
مج ّفف بالهواء.
أس
ن
ط الرأس الذي كا
شن وطبيعي و ُ
ى الفرق في وس
خارج أو بمظهر خ
إل
طراف أو ناحية ال
عرك مستقيم األ
ش

COACH
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GUCCI

GUCCI
VERSACE

VERSACE
SACAI

HUI

شع ٌر م

اجعل
ي من شفاهك مح ّ
ط الجاذب
ية
ا
لر
ئي
س
ي
ه
ذا
المو
ناشف أو المع ،ورد
سم .بأحمر شفا ٍه
ي فاتح أو أحمر غ
ام
ق،
ال
فاللواتي ي
م
ه
م
أ
ن
تحت ّ
ّ
حببن لفت األنظ
ار،
ي
م
كن
ه
ل الشفاه ال ّ
ن
ت
ّ
صدارة.
جر
وبالنس
بة الكوبالت
بة لأللوان األخرى،
حا
ن
ال
األزرق مع ...Gucci
وق
ت
ل
ال
ستثمار
في قلم يل ّون ش
فاهك ويظ ّللها.

PHILOSOPHY DI LORENZO
SERAFINI

ستقيم ومشب ٌك أنيق

شفا ٌه مرسومة

MOSCHINO
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TORY BURCH

 Margot Tenenbaumـ
بالشعر على طريقة
م أضيفي
ّ ري في العناية العالية
إلى حدود الف ّ
كـث ّ
صة دقيقة تصل
فك
ستقيم ،مفرق جانبي ،ق ّ
بكرات ،Velcro Rollers
شعر م
الوقت للعودة إلى
ً لماركة معروفة .حان
مشبك يحمل شعارا
ل س ّتة أسابيع.
طراف الشعر ك ّ
صأ
شيف الشعر بالهواء وق ّ
وتن
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جمال

جديد سيكون
ٌ

املفضل أبدًا
ّ

للتحول واالنتقال حتى  ١٦ساعة :يأخذ
 ٢٢تدرّج ًا ثابت ًا ومقاوم ًا
ّ
بيتر فيليبس أيقونة ماكياج  Diorإلى حقبة جديدة.

عندما قرّرت ديور صنع أحمر الشفاه ،انطلقت الدار في مهمة
إلباس ابتسامات النساء في كل المناسبات .اليوم ،أحدث
إطالق لها ـ  Rouge Dior Foreverـ قد أنجز المهمة أخيراً .من
خالل تقديمها ما هو أبعد من اللون الرائع الذي يُغني الشفاه،
تمكنت الدار من الجمع وألول مرة على اإلطالق ،بين تطبيق
ومدة دوامه الطويلة
المنتج بالرصاصة السهلة المنسابة
ّ
للغاية ،مما يعني أ ّنك تحصلين على  ١٦ساعة من اإلرتداء غير
القابل للتحويل جنب ًا إلى جنب مع  ١٦ساعة من الراحة .إ ّنه إنجاز
يقدم
حقيقي لناحية التركيبة ،فأحمر ّ Rouge Dior Forever
كل ما تطلبه المرأة من أحمر الشفاه :ال انتقال للون على
المالبس أو الجلد بعد اليوم؛ لون موحّ د يبقى سليم ًا وكثيف ًا؛
وأخيراً ،صيغة ال تتط ّلب المزيد من التشطيبات النهائية" .هذا
الجيل الجديد من أحمر شفاه ديور صاخب عندما يجب أن
يكون صاخب ًا وهادئ حين يُطلب منه ذلك،
وبالتأكيد ،جميل دائم ًا" ـ بيتر فيليبس،
فإن
المدير اإلبداعي والصوري لماكياج ديورّ .
الـ  ٢٢تدرّج ًا ،من األحمر األيقوني إلى األلوان
العارية األساسية ،متألقة وواثقة وأكثر
ّ
متوفرة في
كثافة من أي وقت مضى ،وهي
لمسة نهائية غير المعة ،ناعمة ومرغوبة
ّ
توفرها
يصدق .فالراحة التي
بشكل ال
ّ
ٍ
طويلة األمد وتمتاز ّ
بخفة الوزن ،لتلطيف
الشفاه دون الشعور بالثقل ،ولجعلها تبدو
أكثر جما ًال يوم ًا بعد يوم .يأتي هذا المنتج
الرائد أيض ًا مرتدي ًا علبة جديدة أكثر أناقة
وقت مضى ،مع لمسة نهائية زرقاء
من أي
ٍ
داكنة غير المعة تعكس إبداعات ديور.

"من خالل إظهار
ما تريدين قوله،
تضمنني أن يُسمع
صوتك .يرمز أحمر
الشفاه هذا إىل قوة
وتأثري  .Diorهو رابط
بني النساء يدوم إىل
األبد ،من خالل قوة
اللون واألنوثة".

بيرت فيليبس ،املدير اإلبداعي
والصوري ملاكياج ديور.
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Mettre les titres en arabe pas en anglais

أفضل لمسة
نهائ ّية

بالش بلون خدود
األطفال Baby
Cheeks Blush Stick
من Westman
Atelier

 ١٠من أفضل…

أحمر خدود بيج منعش
Les Beiges Water Fresh
 Blushمن Chanel

أفضل كريم

أفضل
مجموعة
ألوان

أفضل بودرة

روج بالش كوتور Rouge Blush
 Coutureمن Dior Beauty

أحمر خدود
كريمي
Cheeks Out
Freestyle
Cream Blush
من Fenty
Beauty

مستحضرات
أحمر اخلدود

نصيحةمحترف…

Best Vegan Formula

فانيش بالش ستيك  Vanish Blush Stickمن Hourglass
Best trio

 ١٠من أفضل…

األفضل
لإلستعماالت
المتعددة
ّ
أفضل
صيغة
نبات ّية

بالي تينت  Playtintمن
Benefit Cosmetics

سواء أضفى تد ّفق ًا لطيف ًا
أشعة الشمس أو نحتاً
لبعض من
ّ
ناعم ًا لعظام الخد على شكل
فإن أحمر الخدود هو منتج
كونتورّ ،
الماكياج الوحيد الذي يمكن أن
ّ
ثوان.
يضخ الحياة في بشرتك في
ٍ
إليك  ١٠من هذه المستحضرات
التي يمكنها فعل ذلك.

أفضل ثالثي

Best Skincare Hybrid

متعدد
صباغ
ّ
االستخدامات Color
Haze Multi-Use
 Pigmentمن Ilia

قومي بإقران حواجبك المصقولة حديث ًا
بأداة تحديد وتثبيت الحواجب  ٢٤ساعة
 24-HR Brow Setterمن Benefit
ّ
المفضلة من محبّي العالمة،
،Cosmetics
لتوسيع تأثير العالج وتضخيمه.

شيء إضافي...

نيوبالش  The Neo Blushمن Kevyn Aucoin

األفضل إن
كنت على
عجلة

كيف تعمل…

الخطوة األولى هي رسم الحواجب،
يتم تمشيط شعر الحاجب نحو
حيث ّ
األعلى إلظهار الشكل الذي سيبدو عليه
ّ
المصفح بالضبط .هذه هي
الحاجب
المرحلة التي نستق ّر فيها على الشكل
عملية
المطلوب.
النهائي
بعد ّ
سواء أضفى ّ
في بشرتك
ذلكالحياة
يضخ
تبدأأن
يمكن
الوحيد الذي
فإن أحمر الخدود هو منتج الماكياج
تدفق ًا لطيف ًا لبعض من أشعّ ة الشمس أو نحت ًا ناعم ًا لعظام الخد على شكل كونتورّ ،
ويتم تمليس شعر
الحاجب،
تصفيح
ّ
ثوان .إليك  ١٠من هذه المستحضرات التي يمكنها فعل ذلك.
في ٍ
يتم
ثم ّ
الحاجب وإعادة وضعه وتكييفهّ ،
يتم
تثبيته في شكل كامل ومرتفع ّ
Best Pigment
اختياره يستم ّر حتى  ٦أسابيع .ويلي ذلك
صباغ
أفضل
استشارة قصيرة حول كيفية تصفيف
Elaluz
من
Lip
&
Cheek
Stain
أحمر الخدود والشفاه
ّ
المصفحة حديث ًا والعناية بها.
الحواجب

أفضل صيغة نبات ّية

مستحضرات
أحمر اخلدود

جمال

أفضل عناية هجينة

أحمر شفاه وبالش  Blush Divine Radiant Cheek &Lip Colorمن Rose Inc
Best On-The-Go

األفضل إن كنت على عجلة

متعدد االستخدامات  Color Haze Multi-Use Pigmentمن Ilia
صباغ
ّ
Best Cream

هل تريدين المزيد من خدمات Benefit
يتم
 Cosmeticsلتجميل الحواجب؟! ّ
إقران  Brow Laminationبسهولة مع
خدمة صبغ الحواجب Brow Tinting
الشهيرة للحصول على مظهر جديد
وجميل للحواجب!
احجزي لنفسك خدمات تصفيح وصبغ
الحواجب Brow Lamination and Brow Tinting
في متاجر  Benefit Cosmeticsومتاجر "سيفورا"
.Sephora

أفضل كريم

بالش بلون خدود األطفال  Baby Cheeks Blush Stickمن Westman Atelier

Best color Range
أفضل مجموعة ألوان

أحمر خدود كريمي  Cheeks Out Freestyle Cream Blushمن Fenty Beauty

فانيش بالش
ستيك Vanish
 Blush Stickمن
Hourglass

أفضل عناية
هجينة

أحمر شفاه وبالش Blush
Divine Radiant Cheek
 &Lip Colorمن Rose Inc

إرفعيها إىل فوق

24 HOUR BROW
SETTER CLEAR
BROW GEL

Best Sheer Finish

أفضل لمسة نهائ ّية

أحمر خدود بيج منعش  Les Beiges Water Fresh Blushمن Chanel
Best Powder

أفضل ثالثي

نيوبالش The Neo
 Blushمن Kevyn Aucoin

ellearabia.com ١٨٢

أفضل صباغ

أحمر الخدود
والشفاه Lip & Cheek
 Stainمن Elaluz

الحصولبودرة
تشاركنا  Benefit Cosmeticsأسرارها في أفضل
 Rouge Blushمن Dior Beauty
كوتور ّيرCouture
على حواجب أجمل تبقى روج
بفضل
بالش تتغ
ثابتة وال
أحدث خدمة لتصفيح الحواجب ،Brow Lamination
Best Multi-Purpose
وهي إحدى أكثر عالجات الحواجب المطلوبة في
المتعددة
األفضل لإلستعماالت
ّ
صالونات التجميل حول العالم.

BENEFIT COSMETICS

بالي تينت  Playtintمن Benefit Cosmetics
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جمال
VITAMIN C BRIGHTENING
BOOSTER, 111SKIN
خفيف الوزن ولطيف على البشرة ،هذا
المع ّزز الفائق ،الذي يستخدم بمفرده أو
ّ
المرطب ،ال يتميّز فقط بتركيز
ممزوج ًا مع
عال من فيتامين سي النقي لمعالجة
ٍ
الخطوط الدقيقة وحتى لون البشرة ،بل
إ ّنه يحتوي أيض ًا على المربى المليء بجذر
عرق السوس  Liquorice Rootsوالجلوتاثيون
 Glutathioneلتحفيز كل األشياء التي تساعد
في الحفاظ على البشرة شابة :الكوالجين
ّ
المطاطيّة
وحمض الهيالورونيك والمرونة
حسنة.
الم َّ
ُ

C-FIRMA FRESH VITAMIN-C DAY
SERUM, DRUNK ELEPHANT
ليس أفضل من أن تصنعي الشيء بنفسك،
ويقدم لك هذا سيروم C-Firma Fresh Day
ّ
 Serumمن  Drunk Elephantـ فرصة لخلط
مصلك قبل استخدامه ألول مرة ،وهو
عامل رئيسي يزيد من فعالية مكوّ ناته
الحساسة (ولكن القوية) فيما يحافظ على
فحمامك
انسي المختبرات،
الصيغة طازجةَ .
ّ
هو المكان الذي سيحدث فيه السحر فع ً
ال!

TOPICAL C, THE NUE CO.’S
فإن المساحيق هي األنسب عندما يتعلق األمر بالمجموعة الجديدة
لننسى األمصالّ ،
من المنتجات التي تحتوي على فيتامين سي؛ القوة العظمى الجديدة ،التي تجمع
نفس التأثيرات المذهلة للسائل ،لك ّنها أكثر ثبات ًا وليست عرضة لنفس القدر من
تم تنسيقها على هيئة بودرة يمكن مزجها إما بالماء أو بالسيروم
عدم االستقرارّ .
ّ
يبسط
أو
بالمرطب المفضل لديك ،هذا المكمل البودرة هو سالح رائع من شأنه أن ّ
روتين العناية بالبشرة ألي شخص.

التوهج حاصل
ّ
ال حمالة!
& C + COLLAGEN BRIGHTEN
FIRM VITAMIN C SERUM, DR
DENNIS GROSS SKINCARE
للحصول على توهّ ج أكثر إشراق ًا مخبّأ في
زجاجة ،ال حاجة للمزيد من البحث ـ يأتي
هذا المصل معبأ بحمض األسكوربيك
واألحماض األمينية للكوالجين وبالطبع
الفيتامين سي ،والذي مع استخدامه
بشكل يومي ،يق ّلل من فرط التصبّغ
ويزيد من الترطيب ،ويمنحك بشرة
متوهّ جة من الداخل.

إنّه معروف بكونه أحد األبطال الخارقين للعناية بالبشرة،
فالفيتامين سي  Vitamine Cقادر على الكثير في هذا المجال وليس
مما ال يستطيع هذا الفيتامين فعله؛ من تفتيح
هناك إ ّلا القليل ّ
لون البشرة وتعزيز الكوالجين إلى منع التص ّبغ والحماية من
فإن مضادات األكسدة القوية هذه هي مكسب
األضرار البيئ ّيةّ ،
للجمال .موصى به لالستخدام في الصباح (لحماية البشرة من
التلوث) ،هذا النظير النهاري للريتينول المسائي سيجعل بشرتك
ّ
سعيدة ومشرقة ،سواء كنت تعانين من فرط التص ّبغ أو العالمات
الداكنة أو بهتان البشرة أو كل ما سبق .هنا ٩ ،من أفضل خيارات
ّ
المرطبات ـ لمنح بشرتك اإلشراق
فيتامين سي ـ من األمصال إلى
ّ
تستحقه.
الذي

HOLI © THE C DUO CALCIUM
& VITAMIN C, AGENT NATEUR
بعد أن سافرت حول العالم بحث ًا عن المكوّ نات العالية الجودة،
ّ
مؤسسة  Agent Nateurمن تعبئة الكالسيوم
تمكنت Jena Covello
ّ
والفيتامين سي في حالتهما األكثر استقرارا ً وقوة .ال تعمل تركيبتها
ب
على تفتيح البشرة
وشدها فحسب ،بل إ ّنها تشفي أيض ًا الندبات وحَ ّ
ّ
ّ
الشباب وتساعد على التخ ّلص من مشاكل "الورديّة" .Rosacea
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CEO 15% VITAMIN C BRIGHTENING SERUM,
SUNDAY RILEY
مدعوم بالعلم ومتوازن بالنباتات ،هذا المصل الرائع يحتوي على
شحنة قوية من الفيتامين سي لتحسين مظهر فرط التصبّغ
بشكل كبير .حقيبة تجميل أساسية تعمل
وتفاوت لون البشرة
ٍ
مع مرور الوقت لتحدي عالمات الشيخوخة.

THE GOOD C VITAMIN C
SERUM, DR BARBARA STURM
يوجد الكثير من الفيتامين سي في
مصل  The Good Vitamin Cالذي
تقدمه الدكتورة باربرا ستورم .داخل
ّ
الزجاجة البيضاء الرّائعة ،ستجدين
متعددة المهام لفيتامين
تركيبة
ّ
سي بثالثة أشكال صديقة للبشرة
ـ فيتامين  C THDالقابل للذوبان
في الزيت ،فيتامين سي اإلصطناعي
 Syntheticالمستق ّر على شكل
جلوكوزيدك  Glucosidicومستخلص
من كاكادو بلوم  ،Kakadu Plumوهي
فاكهة تعتبر مصدر قوي لفيتامين
سي النباتي ،يساعدان مع ًا على تقليل
التصبّغ غير المتكافئ ،وتحسين
درجة اللون ،وتوفير الحماية المضادة
لألكسدة من الجذور الحرّة.

C E FERULIC, SKINCEUTICALS
ّ
مفضل لدى محرّري التجميل وأطباء الجلد
حد كبير؛
حد سواء ،هذا المصل فعال إلى ّ
على ّ
يحتوي على فيتامينات  Eو  ،Cباإلضافة إلى حمض
الفيروليك ،وقد أثبت مرارا ً وتكرارا ً أ ّنه ّ
يخفف
الداكنة التي تسبّبها أضرار
بشكل كبير البقع ّ
ّ
يستحق سعره ـ إذ ما عليك
أشعة الشمس .إ ّنه
سوى استخدام قطرتين منه بحجم حبة البازالء
لوجهك بالكامل ،فيدوم لوقت طويل.

VITAMIN C SERUM, LA
ROCHE-POSAY
تم تعزيز الفيتامين سي في خدمة
ّ
الجمال بسبب قدرته على تفتيح
البقع الداكنة .أخذت La Roche-
 Rosayتلك الخصائص وأضافت
حمض الساليسيليك وحمض
الهيالورونيك إلى المزيج ،مما يعني
أن فرط التصبّغ لن يحتمل قوّ ة هذه
ّ
التركيبة!
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لصحتنا ومعنوياتنا وإنتاجيتنا وجمالنا .لتج ّنب الليالي التي ال تعرفين
النوم ضروري ال بل أساسي
ّ
فيها النوم ،واأليام الطويلة التي ال تنتهي ،اتبعي  ١٢نصيحة احتراف ّية وستكونين نضرة ومنتعشة
مثل زهرة األقحوان .النوم هو الحياة!

اجلميلة
النائمة

نص فريجيني دوالتا

نعد األغنام
نقضي أكثر من ثلث حياتنا في السرير .لسوء الحظ ،ونحن ُّ
ّ
لنتمكن من النوم .النوم أساسي لوظائفنا البيولوجيّة
في بعض األحيان
لصحتنا الجسديّة والعقليّة والنفسيّة،
والفيزيولوجيّة ،وهو ضروري
ّ
تتعدد عواقب األرق ،وخاصة األرق المزمن :أمراض القلب
ولجمالنا.
ّ
واألوعية الدموية ،والسرطان ،وارتفاع ضغط الدم ،واالكتئاب ،وسوء
الحالة المزاجيّة ،وزيادة الوزن ،والبشرة الباهتة والعينين المتعبتين في
منتصف النهار ،ونقص التركيز وانخفاض األداء ...نفقد الصبر ،نفرط في
تناول الطعام ،ونعتقد أننا أصبحنا أقوى ،وننهار عند أدنى إزعاج ،سواء كان
ذلك يتع ّلق بالعائلة أو العمل .يتيح لنا النوم تنظيم عواطفنا ،وتمثيلنا
الغذائي ،وخاصة مستويات السكر في الدم ،وشهيّتنا ،وبالتالي الشعور
بالشبع .كما أ ّنه ّ
ينشط الذاكرة ويمنح الدماغ تنظيف ًا عميق ًا ،ويساعد
أيض ًا على التعافي المادي على مستوى الخاليا .كما يساعد النوم الجيد
لي ً
وتطوره والحفاظ على القدرات المعرفيّة .نحن
ال على نضوج الدماغ
ّ
أكثر كفاءة في عملنا وأكثر قدرة على التم ّتع بحياة اجتماعية ُمرضية.
باإلضافة إلى ذلك ،أثناء النوم ،تنشط بشرتنا في تجديد الخاليا وإصالح
البشرة .س ّر الجمال األول للفتيات الجميالت هو النوم! لذلك نحن ننام.

١

تبنّي عادات نمط الحياة األساسية

وفق ًا للمعهد الوطني الفرنسي للنوم واليقظة،
بشكل
يجب تناول عشاء خفيف ،للهضم
ٍ
صحيح ،قبل ساعتين أو ثالث ساعات على األقل
من موعد النوم .فبدءا ً من الساعة الرابعة بعد
الظهر ،تفادي تناول المنبّهات مثل القهوة والشاي
والفايتمين سي والكوال والتبغ والتدخين وكذلك الكحول التي ّ
تؤخر النوم
وتزيد من عدد االستيقاظات لي ً
ال .اذهبي إلى الفراش في نفس الوقت،
في غرفة مر ّتبة ،جيدة التهوئة ،وفيها سرير موضوع باتجاه جيّد .يجب
استخدام غرفة النوم ،وخاصة السرير ،فقط للنوم (أو تقريب ًا .)...الحل:
تناولي البروتينات واللحوم البيضاء واألسماك التي تع ّزز إنتاج الميالتونين
والسكريات البطيئة التي تمنع آالم الجوع أثناء الليل .أضيفي الخضروات
الغنية بمضادات األكسدة والفيتامينات ،مثل الخرشوف أو البروكلي أو
السبانخ .بالنسبة للحلوى ،اختاري أحد منتجات األلبان والفاكهة (الموز
والتفاح والتين والجوز) التي تتح ّلى بخصائصها المضادة لإلجهاد .وكوجبة
خفيفة ،مربع أو مربعان من الشوكوالتة الداكنة ،وهو وسيط عصبي
 Neuro-Mediatorمعترف به للنوم.
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٢

قيّمي أنماط النوم

يقال إن المغنية ماريا كاري تنام  ١٥ساعة في
الليلة ،بينما ينام جورج كلوني  ٥أو  ٦ساعات فقط.
بشدة بـ  ٨ساعات من النوم
ويتمسك جيف بيزوز
ّ
ّ
ّ
ليشعر بأنه في أفضل حاالته .يختلف وقت النوم

بشكل عام بين سبع إلى تسع
باختالف العوامل الوراثيّة ،لك ّنه يتراوح
ٍ
ساعات .تستغرق دورة النوم  ٩٠دقيقة تقريب ًا ،ونحن نم ّر بخمس دورات
متعاقبة من النوم ،تتناوب على النوم العميق والخفيف والنوم ريم .Rem
من الناحية المثالية ،يجب أن تستيقظي في نفس الوقت كل يوم ،بما
في ذلك عطالت نهاية األسبوع  ،واسمحي لنفسك بساعة إضافية إن
كنت متعبة .من األفضل احترام إيقاع النوم ـ االستيقاظ وتأثيره التزامني.
ّ
الحل" :للعثور على المدة المثلى لك،
الصباحي ا لطويل.
فوداع ًا للنوم ّ
اذهبي إلى الفراش قبل سبع ساعات ونصف بالضبط من وقت االستيقاظ
المحدد .أضيفي أو اطرحي دقائق من هذا الجدول حتى يمكنك االستيقاظ
ّ
بشكل طبيعي في نفس الوقت كل يوم ،حتى دون منبّه" ،كما ينصح
 ،Michael Breusاختصاصي ع لم النفس السريري وأخصائي النوم في
لوس أنجلوس.

٣
٤

قيلولة مثل ريهانا

القيلولة المنتظمة ليست بالضرورة سبب
حرمان من النوم ،لك ّنها طريقة فعّ الة لزيادة
إن القيلولة هي س ّر العافية
طاقتنا وإنتاجيتنا .يقال ّ
للمغنية ورائدة األعمال ريهانا ،التي تتبع أسلوب
حياة "في وقت متأخر من الليل  /في وقت مبكر من الليل" (تنام  ٥ساعات
ّ
 /لي ً
الحل :جرّبي قهوة " ،"nap-latteوهي قهوة صغيرة تليها  ٢٦دقيقة
ال).
من النوم .سوف تستيقظين بمجرد بدء تناول الكافيين .بديل آخر هو
"غفوة القلم"  Pen Napالقصيرة في المكتب ،والتي تدوم من  ٣إلى ١٠
كحد أقصى .امسكيه بين أصابعك وذراعك ممدودة إلى أسفل
دقائق
ّ
ّ
ونامي .بمجرد أن يسقط من يدك ،ستستيقظين .إنها طريقة سحريّة!
نصيحتنا :جرّبي قيلولة " ."Nap Barفراش مريح أو سرير شياتسو أو
مصممة لمساعدتك على
كرسي بدون جاذبية مع مد ّلك مدمج ،في بيئة
ّ
للجو واألضواء
مرطبات
مع
اإلسترخاء واإلستماع إلى الموسيقى الهادئة
ّ
ومجددة.
الخافتة لمدة  ٢٥أو  ٣٥أو  ٤٥دقيقة من قيلولة منعشة
ّ

ال تخافي من الظالم

بشكل أفضل
يع ّزز الظالم التام إنتاج الميالتونين
ٍ
ّ
ويوفر نوم عالي الجودة .حتى الضوء الخافت
يمكن أن يؤدي إلى القلق .لكن في الصباح ،افتحي
ستائرك على مصراعيها .سيساعدك الضوء
القادم من الخارج على االستيقاظ منتعشة.
ّ
الحل :استخدمي قناع نوم من
وتتمددي جيّداً!
تتمددي،
وال تنسي أن
ّ
ّ
القماش أو قناع تجميلي مع مصل يحتوي على مادة "السيريسين"
إلطاللة منعشة ومسترخية عند االستيقاظ .خيارنا :قناع العيون الحريري
 Regard de Soieمن ( Benu Blancمغطى بالفيبروين) ومصل العيون
بالمكونات النشطة ( ٢٠مل).
الحريري ،المليء
ّ
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أعلني الحرب على الضوء األزرق

ينبعث من شاشاتنا ،ويرسل إشارة معاكسة إلى
ّ
بالتوقف عن إنتاج الميالتونين ،وهي
دماغنا ،يخبره
ّ
ّ
ً
مادة ضرورية للنوم .إنه يحفز الدماغ بدال من تهدئته
وجعله في وضعيّة االستعداد للنوم .لذلك يجب أن
تتج ّنبي الشاشات قبل  ٤٥دقيقة على األقل من
الذهاب إلى الفراش .ليست كل الخدوش متساوية ،فالنوم أمام التلفزيون
ّ
الحل :مارسي اليوغا
أقل ضررا ً من تمريرك لموقع  Instagramعلى هاتفك.
بد ًال من ذلك .مارسي هذه األوضاع الثالثة المستوحاة من "االيورفيدا" .في
"الفاجراسانا" (الجلوس على كعبيك ،ووضع يديك على ركبتيك) ،تنفسي
بهدوء لمدة  ٥دقائق ،مع التركيز على ّ
تنفسك .الهدف هو أن تأخذي أقل
ّ
وعدي ببطء
ثم ،استلقي وتنفسي من أنفك،
من أربعة أنفاس في الدقيقةّ .
ّ
ثم أخرجي الزفير من
١ـ٢ـ٣ـ ،٤احبسي أنفاسك.
وعدي مرة أخرى ّ ،٤-٣-٢-١
ّ
أنفك ،مع االستمرار بالعد ١ـ٢ـ٣ـ .٤كرّري ذلك  ١٠مرات (حوالي  ١٠دقائق).

حرّكي جسمك مثل بيونسيه

ّ
ويفضل قبل الساعة
يؤدي النشاط البدني المنتظم،
مساء ،إلى تحسين جودة النوم بال شك ،وبالتالي
٧
ً
إنتاجيتك ومزاجك وشخصيتك .إ ّنه يخلق تعب ًا صحي ًا
المتخصصون بممارسة ساعة إلى
جيداً .يوصي
ّ
ساعة ونصف من التمارين ٣ ،مرات في األسبوع أو
 ٣٠إلى  ٤٥دقيقة في اليوم .أو  ٩ساعات من الرقص في اليوم مثل Queen
ّ
ّ
التحمل مثل ركوب الدرّاجات
يحفز القدرة على
الحل :اختاري نشاط ًا
!B
ّ
والسباحة والمشي والجري بكثافة معتدلة ووتيرة منتظمة باإلضافة
ّ
ويفضل أن يكون ذلك في الهواء الطلق لالستفادة من
والتمدد،
إلى اليوغا
ّ
التعرّض لضوء النهار .خيارنا :تأتي الراحة بعد المجهود .في حمام ساخن،
أضيفي بضع قطرات من  Weleda Recuperating Bath Milkبالـ .Arnica

امنعي شخير أميرك الساحر
وحفالت الجيران في وقت متأخر
من الليل

يمكن أن تسبّب الضوضاء غير المرغوب فيها
فترات راحة في النوم واعية أو غير واعية ،وغالب ًا ما
يتبعها صعوبة في العودة إلى النوم .يمكن أن يكون
المطول للضوضاء في حينها أيض ًا عواقب على
للعواقب الطبية للتعرّض
ّ
القلب واألوعية الدموية (ارتفاع ضغط الدم) ،أو حتى عواقب نفسية (االكتئاب
ّ
الحل :سدادات األذن سوف تق ّلل
والقلق) ،كأن تصبحي عصبيّة وعدوانيّة.
حد كبير .خيارنا ،Bollsen :من السيليكون الناعم.
الضوضاء إلى ّ

استفيدي من روتين ما قبل النوم

يمكن الزدحام أمسيتك بما يشير إلى نهاية
يومك ،أن يمهد الطريق لنوم هادئ وليلة سعيدة.
ستساعدك هذه المرحلة على تقليل مستويات
الكورتيزول ،وهو هرمون التو ّتر الذي يحدث اضطراب ًا
كبيرا ً ويعيق النوم .سيكون لديك بعد ذلك القليل
ّ
ّ
الحل :في مرحلة أولى ،خذي حمام ًا
لتفكري فيه عندما تذهبين إلى الفراش.
مريح ًا (مع أمالح إبسوم) ،وارتدي مالبس مريحة وفضفاضة ،وبالتالي تلك
التي ترتدينها لحماية فستانك  Balmainمن رذاذ صلصة "البولونيز" ...في
المرحلة الثانية ،المعروفة باسم "استباقية" ،قومي بوضع قائمة مهامك
لليوم التالي ،مع تحديد األولويات وفق ًا لما هو ُم ِل ّح .مثل كيم كارداشيان،
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جهّ زي مالبسك للصباح .قد يتط ّلب مزيج ومطابقة Acne-Versace
بعض التفكير .أخيراً ،مهّ دي للنوم بالقيام بطقوس صغيرة خاصة بهذا
الوقت ،كاإلهتمام باإلضاءة المحيطة ،والموسيقى الهادئةّ ،
ورشة الخزامى
الصغيرة على الوسادة كتحيّة عطرة لك عند سحب األغطية .الروتين الذي ال
يجب ّ
تخطيه :إزالة الماكياج ،لوشن ،سيروم ،كريم أو قناع ليلي .خيارنا :مو ّزع
عطر  Ritual Sleep of Jingمن  ،Ritualsبخاخ للغرفة برائحة الالفندر وخشب
الصندل ،ومصباح صغير يطفئ نفسه.

٩
١٠
١١

ساخن أو بارد

يحتاج البشر باستمرار إلى تنظيم درجة حرارتهم
عند مستوى ثابت ( ٣٧درجة مئوية) وإال فسوف
يولدون ردود فعل فيزيولوجية تزعج النوم .تبلغ
درجة الحرارة المثالية لغرفة نومك  ١٨درجة مئوية،
مع لحاف جيد ومريح في الشتاء .نصيحتنا :أظهرت
الدراسات أ ّنه إذا قمت بتدفئة قدميك الباردة عن طريق ارتداء الجوارب ،كما
تتمدد،
فإن األوعية الدموية الخاصة بك
ّ
نصحتك والدتك عندما كنت طفلةّ ،
أن الوقت قد حان للنوم .وال تنسي أن تغسلي أسنانك
مما يخبر عقلك ّ
بالفرشاة!

مسرحية أليكسا "ال نوم" لجانيت
جاكسون

غالب ًا ما يكون األرق نتيجة لنوعية النوم السيئة.
فأنت ال تحترمين إيقاعك .تذهبين إلى الفراش باكرا ً
جدا ً أل ّنك تخلطين بين التعب والنعاس .أو ،على

وقت
العكس من ذلك ،تذهبين إلى الفراش في
ٍ
ّ
الحل:
متأخر وبعد ذلك ،متجاوزة وقت النوم ،مما يؤدي إلى تشتيت نومك.
من األفضل أن تنهضي ،وتتناولي كوب ًا من الماء في المطبخ ،وتقرأين أحدث
إصدار من  ،ELLEوتنتظرين بحكمة "القطار التالي" ،في غضون  ٩٠دقيقة.
بمجرد أن يبدأ ،ابحثي عن العالمات ،مثل انخفاض درجة حرارة جسمك ،ووخز
التسوق لدينا :خذي جرعة من المغنيسيوم .سوف يق ّلل من
في العين...
ّ
التوتر ويساعدك على النوم.

النوم على السحابة التاسعة

 ١٠سنوات هي أقصى عمر موصى به للفراش٣٠٫٠٠٠ :
ساعة من االستخدام ١٥٠٫٠٠٠ ،حركة ،بمعدل  ٤٠حركة
لكل نانوغرام و ٤٠سنتيلتر من الماء يمتصها
الجسم (أي  ٣٠٠لتر من الماء سنوي ًا إذا كان هناك
ّ
عث الغبار،
شخصان في السرير) ،وماليين من
و"جزيئات صغيرة" من الجلد والشعر والفراء...
ّ
جددي سريرك بالكامل ،الفراش،
ما يكفي ليؤ ّدي إلى الكوابيس.
الحلّ :
ّ
والرفاصات .استخدمي واقيات وشراشف ووسائد مضادة للحساسية.
قومي بتهوية الفراش كل يوم ،وبتغيير المالءات كل أسبوعين على
األكثر ّ
ونظفي الفراش بالمكنسة الكهربائية بانتظام .قومي أيض ًا بتغيير
وسادتك .يجب أن تعكس منحنى رقبتك ،وأ ّال تكون سميكة جدا ً وال رقيقة
جداً .نصيحتنا :عند اختيار سرير جديد ،جرّبيه مع شريكك! استلقي لعدة
دقائق وأغمضي عينيك ّ
وركزي على مشاعرك .اختبار  :١استلقي على ظهرك.
فإن الفراش يكون صلباً
إذا كان بإمكانك وضع يدك بين ظهرك والفراشّ ،
جداً .االختبار  :٢استندي على مرفقك .إذا غاص في الفراش ،فهو ليس إذن
ّ
صلب بما فيه الكافية.

١٢

قائمة المنتجات الليلية

تعمل بشرتك لي ً
ال ونهاراً :تحمي نفسها من
ّ
ّ
وتنشط تجديد
الخارجية أثناء النهار
العوامل
الخاليا وتصلح تلف البشرة في المساء .ومثل
جسمك تمام ًا ،تفقد بشرتك كمية من الماء
تصل إلى  ٤مرات أكثر من النهار .تحتاج البشرة
إلى التجديد ومساعدتها على تجديد احتياطاتها المائية أثناء النوم .لذلك،
ّ
الحد األقصى من الترطيب ،من الرأس إلى أخمص القدمين:
نركز على
ّ
ّ
المنظفات ومزيالت الماكياج مشبّعة
مثل مناديل نظيفة،
بمستخلصات الـ  French Nympheaالشورية الفرنسية المنقيّة.
ّ
المنظف ومزيل ماكياج العيون
فماء الـ "ميسيالر" والحليب
والشفاه تضاعف التنقية والتنظيف بلطف وفعاليّة ـ Dior Cleansing
with Nymphea

منعشة مثل زهرة  ،Daisyيصبح الجلد ند ّي ًا وناعم ًا بفضل
ّ
المرطب العميق بحمض
مستخلص الورد الدمشقي وقناع النوم
الهيالورونيك Rose Deep Hydration Sleeping Mask, Fresh

ضد العوامل
واق ،يعمل جل الكريم
ّ
المرمم هذا ّ
درع ٍ
قويّة مثل ٍ
والتلوث والتعب واألشعة فوق البنفسجية
الخارجية والضوء األزرق
ّ
بفضل  Tripeptide-3ـ Estee Lauder Advanced Night Repair
مثل الحلم ،تركيبة كاملة تعمل على  ٣أنواع من الشيخوخة،
الجينيّة والبيئيّة ونمط الحياة وتفيد منطقة العين والشفاهSisleya ،
Integral Anti-Aging Eye and Lip Cream
إلهة النوم ،بفضل مستخلص  Longozaوبذور العنب ،فإ ّنه يع ّزز
قوة تجديد الخاليا الجذعية لي ً
ال مثل السحرIntensive Restorative ،
ّ
Night Cream Face and Neck, Dior Capture Totale
نضر وناعم ،مليء بزيت بذور التوت وزبدة الشياّ ،
يغذي ويحمي
ويريح الشفاه ويبلسم محيطها ،ويزيل التجاعيد والخطوط
الرفيعة حول الفم Extra Firming Lip and Contour Balm, Clarins
للشعر الحالم ،بتركيبة تعتمد على الماء ،هذا المصل المدهش
بقوامه الخفيف السائل يحتوي على عطر رقيق لشعر يليق بملكة
النحلAbeille Royale Scalp & Hair Youth Oil Guerlain ،
المقدس لتنعيم وتهدئة
ليدين جميلتين ،قناع ليلي بالخشب
ّ
معظم األضرار التي تصيب األيديSleep night Rescue Hand Mask, ،
The Ritual of Jing, Rituals
يمتص الجلد قوامها الكريمي بسرعة وتعرف
سيري على سحابة،
ّ
ً
بشكل خاص األقدام الجافة جدا .كريم ترطيب القدم،
قيمتها
ٍ
Hydrating Foot Cream, Dr Hauschka
ّ
التنفس ،استخدمي مرطب ذكي في غرفة نومك
يساعد على
ّ
الذي يع ّزز صحة الجلد ويقلل من أعراض البرد واإلنفلونزاThe ،
Canopy Humidifier
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جمال

أي نوع من النائمات ِ
أنت؟
هل لديك مشكلة في
النوم؟ هل تطفئين المن ّبه
ثماني مرات كل صباح؟ ربما
ال يتطابق نمط نومك مع
ساعتك البيولوجية الداخلية.
قام عالم النفس الكلينيكي
وأحد ر ّواد العالم في عالج
اضطرابات النوم Michael
 ،Breusالمستوحي من إيقاع
الحيوانات ،بتحديد أربعة أنماط
زمنية (دولفين ،أسد ،دب ،ذئب).
أجرى بريوس اختباراً لمعرفة
النمط الخاص بك.

 .١ال أستطيع النوم وأستيقظ إذا كان هناك
القليل من الضوء أو الضوضاء.
 .٢أنا غير مبال نسبي ًا بالطعام.
 .٣أنا ال أنام جيدا ً في الطائرات حتى مع القناع.
 .٤أنا ال أنام جيدا ً في الطائرات حتى مع القناع.
 .٥غالب ًا ما يجعلني التعب عصبي.
 .٦أنا قلقة للغاية بشأن األشياء الصغيرة.
تم تشخيصي من قبل طبيب (أو
 .٧لقد ّ
ّ
شخصت نفسي) على أ ّنني مصابة باألرق.
 .٨خالل دراستي ،كنت متوترة للغاية بشأن
تقدمي وشهاداتي.
ّ
 .٩بد ًال من النومّ ،
أفكر في الماضي وأقلق بشأن
المستقبل...
 .١٠أنا أَنشد الكمال والمثاليّة.

إذا لم يكن كذلك ،فاختاري من اإلجابات
الثالثة لكل سؤال.
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أيام األسبوع العاديّة.
أكثر من ساعة ونصف عن أيام األسبوع.
 .٢هل تعانين في كثير من األحيان من
اضطرابات النوم الناتجة عن الرحالت
الجويّة؟
خاصة
ال ،يمكنك تجاوزها بسرعة كبيرةّ ،
إذا سافرت من الشرق إلى الغرب.
نعم ،وتحتاجين إلى وقت للتعافي.
تتحسنين بعد  ٤٨ساعة.
نعم ،لكنك
ّ
 .٣من حيث التوقيت بد ً
ال من قائمة
الطعام ،ما هي وجبتك المفضلة؟
إفطار.
غداء.
عشاء.
 .٤أنت باألحرى...
المخ األيمن :إبداعيّة وبعيدة النظر.
المخ األيسر :استراتيجيّة وتحليليّة.
ما بينهما.
 .٥هل تأخذين قيلولة؟
أحيا ًنا في عطالت نهاية األسبوع.
أبداً.
إن أخذت قيلولة ،فأنت ال تنامين طوال
الليل.
 .٦هل لديك شهية عند االستيقاظ؟
ال ،على اإلطالق.
نعم ،كثيراً.
نعم ،قلي ً
ال.
 .٧لناحية صحتك ،ما هي أكثر القوالب
التي تشبهك؟
أتخذ خيارات معقولة من وقت آلخر.
أجد صعوبة في اتخاذ خيارات معقولة.
أتخذ خيارات معقولة معظم الوقت.

 .٩عندما تستيقظين في الصباح ،تشعرين
أنّك...
في حالة إنتعاش ومرح.
بشكل مؤقت
في حالة ذهول قليل ،ولكن
ٍ
للغاية.
وبجفون ثقيلة.
مذهولة،
ٍ
بشكل عام ،هل أنت راضية عن الحياة التي
.١٠
ٍ
تعيشينها؟
جداً.
قلي ً
ال.
بعض الشيء.

النتائج:

اجمعي عدد النقاط المطابق لكل إجابة من
إجاباتك:
(المربع الزهري ) = نقطة.
(المثلث األزرق الفيروزي ) = نقطتين.
(الدائرة الزرقاء ) =  ٣نقاط
حاجة ماسة للنوم.
بين  ٢٤و  ٣٠نقطة ،أنت من فئة "ذئب".
نمط الليل" .الذئب" مبدع ،منطوي ومنفرد،
متوسطة .يبلغ ذروة إنتاجيّته
بمتط ّلبات نوم
ّ
مساء ونادرا ً ما ينام قبل
الساعة السابعة
حوال ّ
ً
منتصفالليل.
بين  ١٠و  ١٦نقطة ،أنت من فئة "أسد".
هذا هو النمط الزمني األكثر صباح ًا :مثل الصيّاد
في الجزء العلوي من السلسلة الغذائية ،أنت
متفائلة وطموحة واستراتيجيّة .أنت أكثر إنتاجيّة
في بداية اليوم ،أبطئ في وقت متأخر بعد الظهر
وفي المساء ،كل ما يمكنك التفكير فيه هو
ّ
الذهاب إلى الفراش.
بين  ١٧و  ٢٣نقطة ،أنت من فئة "دب".
هذا هو النمط الزمني األكثر شيوع ًا :أنت مثل
 ٪٥٠من الناس ،تقومين بتكييف دورتك مع دورة
الشمس .إجتماعيّة ،محبّة للخروج والمرح ،ينام
"الدب" نوم ًا عميق ًا ولديه نمط زمني.
ّ

تصويرSophie Le Gendre :
العارضةZelie/Aeon Models :

إذا كانت إجابتك صحيحة سبع مرات على
األقل ،فأنت من فئة "دولفين".
مثل  ٪١٠من السكان ،ومثل الحيوان الذي ينام
بنصف دماغه فقط ،فأنت قلقة ،ومفرطة
اليقظة ،وبالتالي عرضة لصعوبات النوم
واالستيقاظ لي ً
ال.

 .١في أي وقت تستيقظين في عطلة
نهاية األسبوع؟
في نفس الوقت خالل األسبوع.
ّ
أتأخر ما بين  ٤٥دقيقة وساعة ونصف عن

 .٨هل أنت مرتاحة للمخاطرة؟
جداً.
ال على اإلطالق.
حد ما.
إلى ّ

١٩١ ellearabia.com

نمط الحياة
حتى

30

سبتمبر

ابدأي الموسم الجديد على المسار الصحيح مع ورش عمل العافية من
 Habitas AlUlaلمدة  ٣أيام .تتدافع اللياقة البدنية والعافية واالستكشاف
والثقافة على خلفية هذه الوجهة الخالبة .خذي نفس ًا عميق ًا وأعيدي
اإلتصال بالطبيعة عن طريق زيارة تركيبات الترامبولين لدى منال الضويان
ثم رحلة إلى  ،Hegraواحتفال بالنار
"ّ ،"Now You See Me، Now You Don't
وتأمل في دروب الوادي مع شروق الشمس ،وزيارة
تأمل ،ومشي ّ
وجلسة ّ
صخرة الفيل مع غياب الشمسOurhabitas.com/alula .
تناديك…
لندن
ِ

وباريس ونيويورك ،وميالنو.
أسابيع الموضة قادمة ،لذا
انطلقي بهذه القطع المميّزة...

منط احلياة

العال على بعد ٦٢٠
تقع ُ
ميالً من الرياض ،وهي
مكان ذو تراث طبيعي
وإنساين غري عادي .تشمل
املنطقة الشاسعة ،التي
تغطي أكرث من  ١٤٠٠٠ميل
مربع ،وادي واحة خصبة
وجبال شاهقة من احلجر
الرملي ومواقع تراث ثقايف
قدمي يعود تاريخها إىل
آالف السنني ،إىل زمن حكم
مملكتي حليان واألنباط.

األماكن واألشياء
التي يجب زيارتها
والتط ّلع إليها يف سبتمرب

30 -1
حان وقت التحليق عاليًا…
كل موسم جديد يحمل معه دائمًا آماال ً
ّ
تخبئه
تعريف على ما ّ
وخططًا وأحالمًا جديدةّ .
لك النجوم لألشهر املقبلة  +الوصفات التي
حتتاجينها اآلن إلعادة التواصل مع األصدقاء
@SAM RUDKIN MILLICHAMP
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العال!
تركيز خاص علىُ :
دليل  Elle Arabiaألروع  ٣أحداث في الوجهة المثيرة
للمملكة العربية السعودية.
سبتمبر

الصخور! هذا الشهر هو الوقت المثالي
لنفرح ونمرح بشموخ ّ
الستكشاف التكوينات الصخرية المذهلة ذات الجمال االستثنائي
والتاريخ الطويل .بينما استغرق تشكيلها ماليين السنين ،يمكنك
بالطوافة.
زيارتها سيرا ً على األقدام أو بالعربات أو بالسيارة أو
ّ
تس ّلقي ثالثة طوابق في سماء العرب فوق صخرة الفيل المهيبة
التي يبلغ ارتفاعها  ٥٢متراً ،وشاهدي  Desert Fish Rockالتي انتشرت
ّ
مؤخرا ً على وسائل التواصل االجتماعي من خالل صورة التقطها

المصور خالد العنزي ،وهي تتراقص على تناغم مع الصخور الراقصة
التي تبدو وكأ ّنها تتأرجح في انسجام تام في "وادي الرّاقصات"،
وقومي بجولة بطائرة هليكوبتر للحصول على إطاللة بانورامية
على قباب الحمم البركانيةExperiencealula.com .

8 16
سبتمبر

أكتوبر

ّ
السعوديّة ذات الشهرة العالمية
ال
أن التمور ّ
شك ّ
ّ
تستحق االحتفال الخاص بها! تحت مظلة "لحظات
يقدم
العُ ال" ،وفي نهاية كل أسبوع على مدار  ٤أسابيعّ ،
أما لمساعدتك
تفوت! ّ
مهرجان التمور تجربة حلوة ال ّ
على حرق السعرات الحرارية التي اكتسبتيها ،فتوجّ هي
إلى  Adventure Hubالجديد في العُ ال والذي ّ
يوفر لمحبّي
المغامرات الهبوط من قمم الجبال ،وتس ّلق الصخور عبر
أرجوحة  Ferrataواألرجوحة الشبكيّة فوق الوادي ،والحبل
االنزالقي لتمرين رائعExperiencealula.com .
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نمط الحياة

لندن

No.1 Grosvenor
Square

تبحثين عن مكان لتستق ّري فيه ولو لبعض
تقدم شركة  Lodha UKأكبر عدد من
الوقت؟ ّ
األماكن المرغوبة لتعيشي وتعملي فيها
من خالل مزيج من التصميم المم ّيز والخدمة
المثالية التي ال تشوبها شائبة.

تفاصيل داخليّة

يعد العنوان الجديد األكثر روعة في لندن الذي
ّ
يجمع بين الثقافة الغنية والعافية الشاملة.
أقراط من
Buccellati

تحت الضوء

BURBERRY
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حذاء من
Amina
Muaddi

سيضم  Holland Park Gateنادي ًا
ّ
مخصص ًا بما في ذلك
صحي ًا وسبا
ّ
مسبح بطول  ٢٥مترا ً وصالة ألعاب
رياضية وغرف عالج خاصة وغرفة
ّ
سيوفر المشروع أيض ًا
طعام ومكتبة.
مطعم ًا وسينما وبوتيك ًا ومساحة
للعمل بشروط مرنة.

ماذا حتزمني يف أمتعتك؟

حقيبة من
Jacquemus

وغرف نوم ذات سمات تاريخية مذهلة ،بما
في ذلك األسقف العالية التجاويف ،واألفاريز
والنوافذ الكبيرة.

قميص من
Gucci

تحت الضوء

تفاصيل داخليّة

موطن األرستقراطية البريطانية منذ القرن
الثامنعشر،فقدكانNo.1GrosvenorSquare
في مركز الموضة والمكانة الرفيعة منذ أن
وضع  Sir Richard Grosvenorالحجر األول .اليوم،
أعيد بناء المبنى التاريخي حجرا ً حجرا ً ليكشف
ّ
تطل على أكبر
عن  ٤٤وحدة سكنية مذهلة
ساحة في "مايفير" .تستفيد واجهة العقار
األنيقة المواجهة للغرب من كثافة الضوء
منذ شروق الشمس حتى غروبها ،بينما تتميّز
التصميمات الداخلية بارتفاعات استثنائية
ّ
توفر إطالالت
في السقف وشرفات كبيرة
شاملة على لندن ،مما يجعلها مكان ًا سكني ًا
مثالي ًا للقلة المتميّزة .يمكن للمقيمين
التط ّلع إلى الترفيه عن ضيوفهم في محيط
متطور الستوديو التصميم المشهور عالمي ًا،
التصميمات الداخلية لـ  ،Yabu Pushelbergحيث
مخصصة كاملة
حمامات
تشمل المزايا
ّ
ّ
بالرخام اإليطالي األنيق والحجر الطبيعي،
ومطبخ واسع مع أحدث األجهزة المتكاملة،

يضم  Grosvenor Squareمن Lodha UK
ّ
نادي ًا صحي ًا وسبا  Health Club & Spaعلى
يضم صالة ألعاب رياضية خاصة
أحدث طراز
ّ
ومسبح ًا بطول  ٢٥مترا ً ومنتجع ًا صحي ًا مع
غرفتي عالج خاصتين وصالة للمقيمين
تم تصميم هذه المساحة التي
وسينماّ .
تبلغ  ١٢٠٠٠قدم ًا مربع ًا لتعزيز شعور السكان
باالسترخاء والهدوء ،مع توفير بيئة مريحة
وفاخرة لمواكبة األصدقاء والعائلة.

عطر من
Burberry

PRADA

عصبة للرأس من
Jennifer Behr

تنورة من
Versace

يقع فندق  Holland Park Gateفي شارع
 Kensington High Streetالنابض بالحياة،
فدان ًا
مع  Holland Parkعلى بعد ّ ٥٤
ومتحف  Museum Designعلى مرمى
حجر ،ويفتخر بكونه أحد أكثر المواقع
رواج ًا في غرب لندن .هذا الموقع التاريخي،
الذي سبق وكان في يوم من األيام
يضم
سينما على طراز "اآلرت ديكو"،
ّ
اآلن مجموعة غير عادية من  ٧١شقة
فاخرة من شركة  Lodha UKتتو ّزع
مبان أنيقة .وقد كان تمكين
على أربعة
ٍ
السكان من عيش أنماط حياة صحية
ومستدامة للغاية ،بمثابة حجر األساس
تم زرع فناء
لهذا المشروع منذ بدايتهّ .
محاط باألشجار وسط مكان اإلقامة،
صممه مهندس المناظر الطبيعية
ّ
المشهور عالمي ًا ،Andy Sturgeon
التنوع البيولوجي،
خصيص ًا لتشجيع
ّ
بينما ّ
ّ
مغطى بسجادة
حي
يوفر سقف ّ
مؤلفة من  ٢٤نوع ًا من الزهور البرّية
ّ
للملقحات .سيستمتع
موطن ًا حيو ّي ًا
السكان أيض ًا بأحدث وسائل الراحة بما
في ذلك النادي الصحي والمنتجع الصحي،
صممه المصمم اإليطالي Piero
الذي
ّ
ّ
سيوفر واحة هادئة
 ،Lissoniوالذي
للهاربين من حياة المدينة ،وسيديره
فريق "الكونسييرج" الداخلي االستثنائي،
 .Saint Amandباإلضافة إلى ذلك،
ستكون المنازل الجديدة من بين أكثر
المنازل كفاءة في استخدام الطاقة
في لندن ،وسيجعل نظام الشحن
الكهربائي المتكامل امتالك سيارة
كهربائية أمرا ً سه ً
ال.

LOUIS VUITTON

EMILIA WICKSTEAD

Holland Park Gate
ماذا حتزمني يف أمتعتك؟

تصميم عالمي أنيق وخدمة ال مثيل لها
في قلب .Mayfair

حذاء من
Valentino
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إعالن

تعريف على  EQEاجلديدة
ّ

"تسعى عالمة  Mercedes-EQالتجارية إىل حتقيق هدف طموح وواضح :نريد بناء أكرث السيارات استدامة وأكرثها
تقدمًا من الناحية الفنية يف العامل .فمن خالل جلب االبتكارات املسؤولة إىل الطرقات ،إنّنا نقود العملية االنتقال ّية
ّ
مهمة يف هذا اجملال".
هذه إىل األمام .سيارة  EQEهي أحدث مثال على ذلك ـ وستكون مساهمتها
ّ

كريستوفستارزينسكي

نائب رئيس قسم هندسة املركبات الكهربائية ورئيس .Mercedes-EQ

تتميّز  EQEبتصميمها الرياضي مع جميع العناصر المميّزة
لـ ،Mercedes-EQوالخطوط األحادية القوس وتصميم "الكابين"
األمامي .أكثر انسيابية ،مع قاعدة عجالت أقصر بقليل ،وأطراف أقصر
وجانبين أكثر راحة ،تأتي  EQEالجديدة بمفهوم صالون األعمال إلى
ّ
ّ
التنقل باستخدام الذكاء الكهربائي Electric
يخطط
المستقبل.
ّ
محطات
 Intelligenceللمسار األسرع واألكثر مالءمة ،بما في ذلك
الشحن ،استنادا ً إلى العديد من العوامل ويتفاعل ديناميكي ًا مع
اإلزدحامات المرورية أو التغيير في أسلوب القيادة ،على سبيل المثال.

المتعددة دون أيّ انخفاض في
والسرعات
إن األداء العالي المستمر،
ّ
ّ
ّ
يتضمن ذلك مفهوم ًا حراري ًا
.EQE
في
القيادة
فلسفة
ّز
ي
يم
القوة،
ّ
متطورا ً والعديد من المتغيّرات الستعادة الطاقة عن طريق االسترداد.
مع وظيفة  Mercedes me Charge Plug & Charge Functionالجديدة،
يمكن شحن  EQEبشكل أكثر مالءمة في نقاط الشحن العامة التي
تدعم  :Plug & Chargeعند توصيل كابل الشحن ،تبدأ عملية الشحن
تلقائي ًا؛ وال حاجة أليّ مصادقة من قبل العميل .تتواصل السيارة
ومحطة الشحن مباشرة عبر كابل الشحن.

إلتزام باالستدامة
على أعقاب  EQSمباشرة ،ها هي  Mercedes-EQتسارع في تقديم مجموعات
تم تطويرها
الموديل التالي الذي يعتمد على الهندسة الكهربائية التي ّ
فتقدم هذه
خصيص ًا للسيارات الكهربائية ،أال وهو س ّيارة  EQEالجديدة.
ّ
الس ّيارة التي هي بمثابة صالون أعمال رياضي جميع الوظائف األساسية
لـ  EQSبتنسيق وقياس أصغر بقليل.
ellearabia.com ١٩٦
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أبراج

عمل ف ّني بيا خليفة

احلمل

الثور

اجلوزاء

 20آذار /مارس –  19نيسان /أبريل

 20نيسان /أبريل –  20أيار /مايو

 21أيّار /مايو –  20حزيران /يونيو

من المستحسن أحيان ًا وضع القرارات
المهمة جانب ًا لفترة من الوقت .هذا ال يعني
ّ
تجاهلها أو نسيانها ،بل إ ّنها مجرّد طريقة
لمنح نفسك بعض الوقت للتفكير،
للتوصل إلى مقاربة المشكلة من منظور
ّ
معيّن .عندما ستعودين إليها بعد بضعة
أن ر ّدك األ ّول كان غريز ّي ًا،
أسابيع ،سترين ّ
ودفاعك مفرط ًا بعض الشيء؛ هناك حلول
أفضل وأسهل.

التقدم في
تتابع األحداث الذي دفعك إلى
ّ
األسابيع األخيرة ينحسر اآلن ،حيث تفقد
الكواكب الكبيرة زخمها الدافع إلى األمام.
ّ
ويحثك على العودة إلى
يغريك
هناك ما
ِ
الوضع الذي كنت فيه من قبل ،ولكن يجب
أن تحاولي مقاومة ذلك .أي ميزة اكتسبتيها
ّ
تتمسكي
تستحق أن
ـ مهما كانت صغيرة ـ
ّ
بها .لذا ،استمرّي في ال ّتطلع إلى األمام .قد
تجلب لك أواخر سبتمبر عرض ًا مفاجئ ًا :فإن
حصل ذلك ،خذيه وال تتر ّددي.

في نهاية شهر أغسطس ،أنت مليئة
ومستعدة لالنطالق؛ ولكن بعد
بالحماسة
ّ
مضي أسبوعين ،يتضاءل اندفاعك وتتراجعين.
ّ
مهتمة؟
ّرت رأيك؟ أم لم تعودي
هل غي ِ
ّ
في الواقع ،العكس هو الصحيح .تُظهر لك
محاولتك األولى ما تقومين به بالضبط ـ لكنك
تدركين أيض ًا مدى أهميّة نجاحك في ذلك.
تحتاجين إلى إعادة التفكير في تكتيكاتك،
والقيام بإجراء المزيد من األبحاث والتحضيرات،
قبل المحاولة من جديد.

السرطان

األسد

العذراء

امليزان

نص بيرنار فيتزواتر

العقرب

القوس

 23أيلول /سبتمبر –  22تشرين  / ١أكتوبر

 23تشرين  / ١أكتوبر –  21تشرين /٢نوفمبر

 22تشرين / ٢نوفمبر –  20كانون / ١ديسمبر

يتميّز مزاج األسابيع القليلة المقبلة
باللطف والحنين إلى الماضي ،نوع ًا ما .قد
تجدين نفسك ميّالة إلى إعادة بدء عالقة
غراميّة تعود إلى وقت سابق من العام،
لك ّنكما انتقلتما وتركتماها وراءكما ،وال
ترغبان ّ
حق ًا في متابعة األمر أو استئناف
العالقة من جديد .ما تريدانه اآلن ،ربّما ،هو
عالقة ناعمة ،هادئة وسهلة دون ّ
توقعات
من أي جانب؛ ستشعرين بالرّاحة في بعض
الليالي الهادئة مع صديق قديم.

هذه إحدى األوقات الرّائعة التي يكون لكل
ما تفعلينه تقريب ًا نتيجة جيّدة ،ونجاح واحد
يؤدي مباشرة إلى آخر .إذا فشل هذا العام
حتى اآلن في تلبية ّ
فإن األسابيع
توقعاتكّ ،
ستعوض ذلك وأكثر .ح ّتى
القليلة القادمة
ّ
حياتك الشخصيّة جيّدة ،مع صديق يو ّد
أن يكون أكثر من ذلك بكثير؛ ولكن ،هل
سيمنحك برنامجك أو جدولك الزمني
المزدحم وقت ًا للعالقة اآلن؟

من الواضح أ ّنكما تعمالن بشكل جيّد
وأن هناك الكثير من الكيمياء
مع ًا،
ّ
الشخصيّة بينكما؛ هل حان الوقت لنقل
هذه الرومانسيّة من المكتب إلى المجتمع
أن اإلجابة هي
األوسع؟ والمثير للدهشة ّ
ال .في غضون أيّام قليلة ،يدرك كالكما
ّ
مخطط لها؛
أن األشياء ال تسير كما هو
ّ
لذلك تعيدينها إلى بيئة عملك ،حيث كل
شيء على ما يرام .ربّما هي زهرة دفيئة ،وال
يناسبها الطقس القاسي.

اجلدي

الدلو

احلوت

 21حزيران /يونيو –  21تموز /يوليو

 22تموز /يوليو –  22آب /أغسطس

 23آب /أغسطس –  22أيلول /سبتمبر

 21كانون /١ديسمبر –  19كانون  /٢يناير

 20كانون  /٢يناير –  18شباط /فبراير

 19شباط /فبراير –  19آذار /مارس

تواجهين معضلة في العالقة وأنت محتارة.
ما تريدين أن تفعليه هو أناني وقائم تمام ًا
الخاصة ،وأنت تعرفين ذلك.
على رغباتك
ّ
ولكنك تقنعين نفسك :أليس هكذا تسير
األمور دائم ًا في شؤون الحب؟ في الحقيقة،
أنت ال تنتهكين أي قوانين هنا .ولكن ،إن
تفكرين القيام به يشعرك ّ
كان ما ّ
بالذنب،
فال يمكن أن يكون إذن صحيح ًاّ .
فكري
مل ّي ًا في إطار قواعدك الشخصيّة وحدودك،
وابقي ضمنها.

الوظيفة التي تريدينها موجودة وحاضرة
لتأخذيها .أو هكذا يبدو ـ لك ّنك تتفاجئين
عندما يخبرك أحد أفضل أصدقائك،
عملت معه لفترة
باإلضافة إلى شخص
ِ
طويلة ،أ ّنه ال ينبغي عليك ذلك .فهل
يحاولون منعك من ارتكاب خطأ أم
يحاولون الوصول إلى نفس الجائزة؟
إ ّنه وضع يصعب ح ّله .ربّما يجب عليك
االنسحاب من المسابقة والبحث عن
شيء مختلف في مكان آخر.

لكن ال ّتغييرات
إنك تبذلين قصارى جهدك،
ّ
األخيرة في نمط حياتك ليست هي ال ّترقية
أن
ّ
السهلة التي تخيّلتيها ـ وقد ثبت ّ
صيانتها باهظة ال ّتكلفة أيض ًا .هل تفعلين
كل هذا أل ّنك تحاولين مواكبة اآلخرين؟ أن
تعيشي حياتك األفضل هو أن تعيشي الحياة
التي تشعرين فيها بالرّاحة وتشعرين أ ّنه
يمكنك أن تكوني أنت نفسك الحقيقيّة .ال
تحتاجين إلى أكثر من ذلك.

بينما تقتربين من تحقيق طموحاتك،
تجدين نفسك تواجهين بعض األسئلة
الجا ّدة .هل توافقين على موقف األشخاص
الذين تعملين لهم أو معهم؟ إذا لم
يكن األمر كذلك ،فما مدى التباعد بين
موقفك وموقفهم؟ مسافة صغيرة بما
جدا ً لدرجة أنك
يكفي لتجاهلها ،أو كبيرة ّ
ستشعرين بالسوء حيال االستمرار في
العمل هناك؟ أنت بحاجة إلى إجابات قبل أن
ّ
تتمكني من اإلرتقاء إلى المستوى األعلى.

للتوصل إلى ّ
حل وسط هي أن
أسرع طريقة
ّ
يقدم كالكما تنازالت ،ولتقليص المسافة
ّ
بينكما ،وباعتبارك من مواليد برج الدلو
ً
عادة.
فإن هذا ما تفعلينه
المنصفين،
ّ
أن موقفك هو
ولكن ،هذه المرّة ،تعلمين ّ
الصحيح ،وال يجب أن تتحرّكي من مكانك.
ببطء شديد ،سيقترب ّ
الشخص اآلخر من
وجهة نظرك .قد تكون عمليّة غير مريحة
ً
صبورة.
لكليكما؛ فكوني

مع تحرّك كوكب الزهرة وعبوره زاوية
العالقات واالرتباطات في الرّسم البياني
الخاص بك ،تبدو حياتك الشخصيّة جيّدة
جداً؛ ومع ذلك ،قد يحاول األصدقاء والعائلة
ّ
ّ
تدفق األحداث ،وتوجيهك نحو
تسريع
نتيجة معيّنة .لحسن الحظ ،أنت على دراية
ً
سعيدة
بهذا .في معظم األوقات تكونين
بحدوث ذلك من حولك؛ مرّة واحدة فقط،
في منتصف سبتمبر ،تفقدين أعصابك
وتظهرين مشاعرك الحقيقيّة.
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New Season Opening
Indulge in the ultimate beachfront experience
and discover a Provençal lunch affair.
For more information and bookings call 04 315 2200
or email info@driftbeachdubai.com
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Located at One&Only Royal Mirage.

