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نم ليصافتو  ينايبلا  مسرلا  مجح  ىلع  لصحت  فوس  تنرتنالا  ىلع  .ةفلتخم  ولوبلا  ناصمق  نم  ةلماك  ةعومجمو  عاونأ  لضفأ  ىلع  لوصحلا  كنكمي  كتينازيم ، دودح  يف  اضيأ ، تنرتنإلا  ربع  ءارش  قيرط  نع  ءارش  كنكمي  .ةكوبحم  داوم  نم  ةعونصم  نوكت  ام  ةداعو  .ةضراع  ريثأتو  ةفخل  ولوبلا  ناصمق  ةعونصم  .رارزأ  ةثالث  ةحتف  ىلإ  ةفاضإلاب  بيجو  يفاضإ  قوط  اهيدل  يتلا  ناصمقلا  نم  عون  يه  ولوبلا  ناصمق 
يلاثملا صيمقلا  وه  اذه  تالضعلا , رهظت  نأ  دونو  ماسجألا ، لامك  نيرامت  موقت  تنك  اذإ  . 2 بعلل جورخلاو  ءاضيبلا  ليوارسلا  وأ  ناسرفلا  عم  هنارقإ  .بسانملا  يزلا  يدتري  هلعجل  ًادج  ريبك  اذه  ولوبلا  صيمق  ىلع  راعشلا  .ةريبك  ةيضاير  ةرظنل  ةيكيسالكلا  ولوب  صيمقلا  اذه  رايتخا  لاجرلل : ولوب  صيمق  بسانت  صصخم  .داتعملا  اهمجح  نم  ًالدب  مجحلا  ةريبكلا  ولوبلا  ناصمق  ءاسنلا  لضفت  .ولوبلا  صيمق  داوملا 

وأ زنيجلا  ىلع  قلعت  نأ  نكميو  يخرتسم  ادج  ةرظن  .دربلاو  فيصلا  مايأل  بسنألا  وه  فيحن  يلاقترب  ولوب  صيمق  اذه  .ءاسنلاو  لاجرلل  ةبسانم  ةيفخ  ةرظن  امئاد  لضفي  لاجرلل : ناصمقلا  ولوب  بسانت  ةقيقر  . 3 نيديلا تالضع  يف  امامت  بسانيو  مسجلا  تاينحنم  ىلإ  دينعلا  لجرلا  ولوب  صيمق  طبض  متي  .كل  ةبسنلاب   pants.4 يف ءيضت  .ءيش  يأ  عم  ديج  وه  يذلا  يدرولا  نوللا  ءاسنلل : ولوب  صيمق  بسانت  يدرولا 
وأ نولطنب  وأ  لاورس  يأل  بسانم  يكيسالك  ضيبأ  ولوب  صيمق  رتخا  يمويلا : ضيبألا  ولوبلا  صيمق   6 .يضاير طاشن  يأل  ةيلاثمو  ةياغلل  سفنت  يه  داوملا  .اقح  ةعئار  صيمقلا  اذه  اهب  حمسي  يتلا  ةنورملا  .عون  يأ  نم  بردتت  تنك  اذإ  اذه  يضايرلا  ولوبلا  صيمق  رتخا  لاجرلل : ولوبلا  ناصمق   5 .ادج ةحيرم  اهلعجت  صيمقلا  يف  قوقشلا  .سأرلا  هرودب  لعجو  ءاسنلل  ةضراع  يدرو  ولوب  صيمق  اذه  رايتخا  دحاو ! موي 

ضيبألاو دوسألاب  ةيكيسالكلا  ةبيكرت  ءارجإ  متي  .ريبك  ريثأتل  نوللا  لتك  طمن  يف  ولوبلا  صيمق  اذه  رايتخا  لاجرلل : نول  ناولألا  ناولأ  نول  . 7 يدانلا ةطشنأ  وأ  ةيمسرلا  ريغ  لامعألا  تاعامتجال  رثكأ  ةبسانم  اهنأ  امك  .كئاقدصأ  مامتها  ىلع  لوصحلل  ءاقدصألا  بازحألل  ماظتناب  صيمقلا  نم  عونلا  اذه  مادختسا  لاجرلل  نكمي  .عئاضبلاو  يرباك  عم  اهؤادترا  متيل  يفكي  امب  ةضراع  وه  يكيسالكلا  ضيبألا  ولوبلا  .زنيج  ىتح 
لاجرلل ولوبلا  صيمق  ىلإ  رمحألا  ةفاضإ  فلتخم ، نول  ةلماك  ةرظن  ءاطعإ  متي  .نوللا  ةلتك  نم  ةريبكلا  ءازجألا  هذه  عم  ةوطخ   neckline.8: يتلا ةيمهو  ولوبلا  ناصمقلا  هذه  نوبحي  ةضايرلا  قاشع  لاجرلل : ولوبلا  ناصمق  نم  ةيضايرلا  ةخسنلا  . 9 ةلهذم ةيلاقترب  ةجهل  عم  ضيبألاو  قرزألا  نينوللا  نم  يكيسالك  جيزم  .ةليل  وأ  موي  يأل  يلاثم  هنإ  .قينأو  دراب  وه  هلك  ةرظن  .عئار  ولوبلا  صيمق  اذه  عم  باجحلا  ءادترا 

ةديرف ةرظن  قلخي  ةطيسب  ءاضيب  طوطخ  ةفاضإ  .ةضقانتملا  نوللا  يف  مامكألاو  ةقاي  ىلع  طوطخب  ةنيزم  وأ  امامت  ةنولملا  امإ  ولوب  ناصمقلا  هذه  .ولوب  عئاش  دوسأ  وه  رخآ  يكيسالك  ولوب  صيمق  ةيداعلا : لاجرلل  ولوبلا  ناصمق   10 .تاراعشلا ىلع  ناولألا  ناولألا  تابيكرت  سكعتس  .اهيلع  ةفلتخملا  تاراعشلا  نم  ديدعلا  لمحت  ةفلتخم  ناصمق  نيب  نم  رايتخالا  كنكمي  .ةرهش  رثكألا  ةيضايرلا  ةيدنألا  تاراعش  لمحت 
نم ةيفخ  بسانت  .رارزأ  عم  ليوط  قنع  طخ  هيدل  صيمقلا  .ةليوط  مامكأب  حتاف  رمحأ  ولوب  صيمق  عم  رمحألا  نوللاب  باهذلا  ولوبلا : صيمق  مامكألا  ةليوط  ةأرملا   12 .ةبطرلا فورظلل  ةبسنلاب  عئار  معانلا  سململا  نأ  امك  رهظم  .ةضاير  يأو  ةيلكلا  ءادترال  تريش  يت  ططخم  ريبك  هيدل  ولوبلا  صيمق  اذه  .ططخم  لكش  نود  ةلمتكم  ريغ  ولوبلا  ناصمق  نم  لاجرلا  ةعومجم  ططخملا : ولوبلا  صيمق   11 .اهعون نم 

فاجلا لاجرلا  صيمق  . 13 ةدرابلا مايألا  يف  وأ  دراب  ميسن  كانه  نوكي  امدنع  ءفدلاو  ةحارلاب  رعشا  .مامتهالل  ادج  ةريثم  ولوبلا  صيمق  اذه   PoloChuza عم ةينهم  ةرظن  يطعي  هنأل  ةيمويلا  لمعلا  سبالمل  ةيلاثم  اهنا  .ةقانأ  رثكأ  اهلعجي  اذهو  صيمق  رارغ  ىلع  قوط  ءارجإ  متي  .رارزأ  عم  فاج  قوط  عم  صيمق  ولوب  لاجرلا   wear.14 ةيلاثم ةعمال  مامكأ  الب  ةأرملا  صيمقلا  اذه  مامكأ : الب  صيمق  ولوب  ةأرملا  ةضراع 
ليصافتلاب ظافتحالا  متيو  ةنكاد  ناولألا  .ةياغلل  ةحيرم  ةفيظو  اهنأكو  ودبت  ولوب  صيمق  يف  ةينهملاو  لامعألا  ءاسنلل : ولوبلا  ناصمق  لمع  ةصنم   15 .مامتهالل ريثم  رايخ  لعجت  ناولألا  تاعومجم  .زنيجلاب  نرتقي  ىتح  وأ  سنتلا  يز  لثم  يلاثم  قيقر  ولوب  صيمق  .جورخلل  اديدج  اروعش  يطعي  مامكأ  الب  صيمقلا  اذه  .فيصلا  مسوم  يف  قرعتلا  نم  ديزمب  نرعشي  ءاسنلا  ضعب  نأل  بساني  صيمقلا  اذه  .فيصلا  لصفل 
اهلادبتساو كب  ةصاخلا  ناصمقلا  ةدوعلا  كنكمي  كصيمق ، مجح  نع  ضار  ريغ  تنك  اذإ  تنرتنإلا ، ربع  قوستلا  قيبطت  لالخ  نم  .ءاسنلاو  لاجرلا  نم  رامعألا  عيمجل  ةبسانم  يهو  .ولوبلا  صيمق  بولسأو  نول  بحأ  اقح  تنك  .طمن  نايب  ديكأتلاب  وه  ولوبلا  صيمق  .بتكملا  يف  صيمقلا  اذه  ءادترا  تامولعملا  ايجولونكت  وفظوم  بحي  .لمعلا  ةصنم  يأ  وأ  بتاكملل  ناصمقلا  هذه  ءادترا  ءاسنلا  ضعب  .نكمم  دح  ىندأ  ىلإ 

ليمجتلا تارضحتسم  تاراوسسكإللا  بئاقح  ةيذحأ  سبالم  تاكرام  اثيدح  لصو  .يمسر  ريغ  لكشب  اهكرت  وأ  زنيجلا  ىلع  اهبيكرت  نكميو  ةعونتمو  ةعساو  ةعومجم  نم  كيدل  لضفملا  نوللا  رايتخا  .فيفخلا  ءاملاب  ولوبلا  ناصمقلا  هذه  لسغ  كنكمي  .ةراحلا  مايألل  ةيلاثم  معانلا  جيسنلاو  ولوبلا ، ناصمق  نم  ةيمسوملا  ءادترا  رايخ  .صيمقلا  اذه  ءادترا  دعب  ةمعان  ةسملب  روعشو  ةمعان  ةدام  .نوللاو  حيحصلا  مجحلاب 
نكمي كلذل  ةيبعشلا ،  نم  ىرخأ  ةجوم  ولوبلا  ةبعل  تحبصأ  ماع 2017 ،  يف  .ءاسنلا  سبالم  ةنازخ  يف  ةصاخلا  ةيحرسملا  هذه  خسرتت  تقولا ، رورم  عم  نكلو  .ةتحب  ةيضاير  ةمس  ربتعي  ولوبلا  ناك  ةليوط ،  ةرتفل  تاكرام  اثيدح  لصو  لزنملا  ةضايرلا  تاراوسسكإللا  بئاقح  ةيذحأ  سبالم  تاكرام  اثيدح  لصو  مويميرب  ةضايرلا  ةيانعلا  تاراوسسكإللا  بئاقح  ةيذحأ  سبالم  تاكرام  اثيدح  لصو  لزنملا  ةضايرلا 

روهظ ىلع  ةيعامجلا  باعلألا  لالخ  سبالملا  هذه  لثم  نويطارقتسرألا  ىدترا  رشع ، عساتلا  نرقلا  ذنمو  كلذ ، زيلجنإلا  ظحال  دقو  .دلبلا  اذه  يف  قاطنلا  ةعساو  ةيبعش  بستكي  مل  هنكل  دنهلا ، يف  لاجرلل  ولوب  لوأ  ولوبلا  خيرات  نم  اليلق  ناك  .ليصفتلا  نم  ديزمب  كلذ  نع  ثدحتن  انوعد  تاعومجملا -  نم  تارادصإ  ءايزألاو  ةيلاحلا  ناولألاو  ةصقلا ، ةرظن  .نيروهشملا  نيممصملا  نم  ءايزألا  تاعومجم  يف  اهتيؤر 
كانه تناك  تقولا ، رورم  عم  نكلو  .ةريهشلا  تسوكال  ةكرش  ءاشنإل  هتمهلأ  يتلاو  ولوبلا ، ةبعل  نم  ةديازتم  ةيبعش  ىلإ  تسوكال  هينير  ناك  .فلوغلا  تاقباسم  يف  كلذكو  راحبإلا ، يف  ولوبلا  ةيؤر  نكمي  تقولا ، نم  ةرتف  دعب  .سنتلا  يف  جذومنلا  اذه  يف  نارينلا  تلعتشا  ام  ناعرس  كلذل  ةركفلاب ،  ءادعس  عيمجلا  ناك  .ولوبلا  ةلوطب  يف  تسوكال  هينير  ريهشلا  سنتلا  بعال  قلأت  ريصق ، تقوب  كلذ  دعب  .ليخلا 
ىلع وأ  ءاضيبلا  تاقايلا  يوذ  ىلع  ةنولم  تاجهل  ضعبلا  لمكي  .نوللا  اذهب  جذامنلا  نم  ةعساو  ةعومجم  ميدقت  لالخ  نم  هاجتالا  اذه  نوممصملا  معد  ماع 2017 ، يف  .ضيبأ  .طقف  ضيبألا  ولوب  ناك  ةيادبلا  يف  هالعأ ، ركذ  امك  ماعل 2017 ، ناولألا  لضفأ  ءاسنلا : ولوب  .لابم  ريغ  دحأ  كرتت ال  فوس  يتلا  ةشهدملا  روصلا  لعجل  ءادعس  تايتفلا  .لجرلا  سبالم  ةنازخل  عوضوم  درجم  سيل  مويلا  ولوب  .نوللا  تارايخ 

، ينوقدص .ولوبلا  تامغن  نم  نينثا  ىلع  لوصحلاو  مهنم ، دحاو  ىلع  ررقت  نأ  عيطتست  تنك ال  اذإ  ىتح  .دحاو  جتنم  يف  ءاقرزو  ءاضيب  لالظ  نم  قينأ  جيزم  هنأكو  ودبي  .ةينغو  ةقرشم  جذامن  ةبرجت  ةبرجت ، كنكمي  كلذ ، عمو  .ادج  ةليبن  ودبت  يتلا  ةقيمعلاو  ةنكادلا  ناولألا  نوممصملا  رايتخا  نايحألا  نم  ريثك  يف  .قرزألا  ولوب  وه  ةيبعش  رثكألا  يلاتلا  لظلا  .ادج  ةقينأ  ودبت  ةفلتخم  ناولأ  نم  ميلقت  عم  ولوب  .لماك  لوط 
نإف ولوبلاب ،  رمألا  قلعتي  امدنع  ولوب 2017  ءايزأ  طامنأ  .ءايزأ  ممصم  لك  ةيراس  وه  دياحم  لظ  يف  ولوبلا  ةبعل  نإف  كلذل ،  .ايفرح  ءيش  لك  عم  ةليمج  ودبت  ةساسحلاو  ةليمجلا  ليتسابلا  ناولأ  .سبالملا  نم  ىرخأ  رصانع  عم  نينول  لوأ  نيب  عمجلا  لهسلا  نم  نوكي  نل  هنإف  لاحلا ، ةعيبطبو  .ليتسابلا  ناولأ  كلذكو  يدامرلاو ، يدرولا  يه  ولوبلا  عقب  .ةقباسلا  تارادصإلا  نم  ةطاسب  لقأ  نوكيس  امهنيب  عمجلاو 
نكلو .ةفلتخم  روص  يف  مامتهالل  ادج  ةريثم  ودبت  جذامنلا  هذه  .مامكأ  نودب  ولوب  نوكيس  ماع 2017  يف  ردصلا  يراع  .لقأ  وأ  رثكأ  تاجتنم  ميدقت  لالخ  نم  رايعملا  نع  تافارحنا  نوممصملا  لعجي  .ةثالث  كيدل  نكي  مل  رارزأ ، عم  جذومن  نع  ثدحتن  انك  اذإ  .ةريبك  ةيبعشب  ىظحت  نيمأت  نود  نم  وأ  رارزأ  نم  الدب  مئاغ  ةيلاحلا  جذامنلا  كلذ ، عمو  .رارزأ  ةثالثو  تاقايلا  ضفخنم  صيمق  عم  لاصتا  هيدل  ًابيرقت  عيمجلا 

ثنؤملا ودبت  يتلا  داوملا  ببسب  كلذو  .اهعنصل  مدختست  ام  ابلاغ  نوفيشلا  وأ  ريرحلا  لثم  ةفيفخلا  ةشمقألا  .اصاخ  امامتها  قحتست  ولوبلا  ناصمق  .مويلا  بابش  عم  ةيبعش  اهلعجي  ام  اذه  نكلو  ام ، دح  ىلإ  يداع  ريغ  ودبي  .ريصقت  جذومن  قحب  ىمسي  نأ  نكمي  ولوبلا  نم  ادج  يلصألا  طمن  نكلو  ةيداع ، ريغ  رخآ  .لاكشألا  بويع  رغصأ  ىتح  دكؤي  طمنلا  اذه  نأل  ةبسانمو ، ةقيقر  تايتفلا  لبق  نم  طقف  طقتلت  نأ  يغبني 
ةرونت عم  ةليمج  ةيسنامور  رصانع  .نايحألا  نم  ريثك  يف  اهرايتخا  متي  كلذل  لتكلا ،  ةكرح  عم  ةرحلا  لاكشألا  لخادتت  .ةنيدملا ال  فاشكتسا  وأ  بيردتلل  ةبسانم  وه  ةضايرلا  بولسأ  .ةيمويلا  ةايحلا  يف  اهل  ليدب  نوكتس ال  ةزهجملا  ةقينأ  نيتاسف  .ةفلتخم  جذامن  نوممصملا  مدق  ماعل 2017 ، ءايزألا  تاعومجم  يف  .ولوب  نيتاسف  ركذي  نأ  اضيأ  يغبنيو  .لهذم  لكشب  ةليمج  روص  قلخل  ةبسانم  اهنأل  كلذو  ةمعانلاو ،

طيسب و سوق  ءارجإ  نكمي  لاثملا ، ليبس  ىلع  .ءايزألا  ةعانص  نم  ةريبك  ةفرعم  كيدل  نوكي  نأ  قالطإلا  ىلع  يرورضلا  نم  سيل  هنإف  ولوبلا ، ىلع  ةمئاقلا  ةقينأ  ةروص  قلخل  ةددعتم  دعاوق   2017 ولوب : .ماعلا  اذه  هل  ليدب  هنأل ال  لقألا ، ىلع  دحاو  ولوب  ناتسف  ءارشب  يصون  .مهئابحأ  عم  تاعامتجالل  ةمءالم  رثكأ  نوكي  نأ  نكمي  قلحت ال   laconic نولطنب عم  ولوب  مهنول  مهي  الو  .زنيجلاو  ولوبلا  نيب  عمجلا  لالخ  نم 
امك .اعونت  رثكألا  ءيشلا  حجرالا  ىلع  يه  ولوب  ةعابطلا  ةطرشأ  .دوسألاو  ضيبألاب  ولوبلاو  دوسأ  نولطنب  لاثملا ، ليبس  ىلع  .ةلثامم  لقألا  ىلع  دحاو  نول  اهلو  اعم  تاجتنملا  هذه  نكل  .لالظلا  ةلواحم  اضيأ  كنكمي  .ليوارسلا  عيمج  عم  ةديج  ودبت  فوس  رايخلا  اذه  نأ  نم  دكأت  .ضيبألا  نوللاب  اًزجومو  ًاطيسب  جذومنلا  نوكي  نأ  نكمي  .حيحصلا  ولوبلا  رايتخا  مهملا  نم  اقح ، ةمغانتم  ةروص  ءاشنإل  .ةقانأ  لقأ  ودبت  ال 

يقيقح برض  وه  ولوبلا  عم  بنج  ىلإ  ابنج  ميندلا  ةرونت  .حيحصلا  رايخلا  رايتخا  كنكمي  ةرونت  يأ  ىلع  ديكأتلاب  .ولوبلل  حيحصلا  طمنلا  ىلع  فقوتي  اذه  لك  ةلاحلا  هذه  يف  نكلو  تايتفلا ،  ضعبل  لدجلل  اًريثم  اذه  ودبي  دق  .هبعل  .ةبعل  يه  ةيلاتلا  ةليكشتلا  .ادج  ةمغانتم  ةروصلا  ودبت  ولوبلا ، ىلع  ةقانألاو  ليوارسلا  نم  لظلا  سفن  لضفب  نكلو  .اعم  ةديج  ودبت  ةيافكلا  هيف  امب  قرشم  ناولألا  نم  نينثا  نأ  نكمي  نورت ،
لوصحلا .ةصاخلا  ةبسانملاو  ةيمويلا  ةايحلا  نم  لكل  ةفلتخم  روص  ءاشنإ  كنكمي  هراتخت ، يذلا  نوللاو  طمن  ىلع  ادامتعا  .ءاسنلا  ةنازخ  نم  ادج  ليمج  ءزج  وه  ولوب  .ةثونأ  رثكأ  ةعومجملا  هذه  ودبت  ةقينأ ، تاعاسو  بئاقحو  ةليمج  براوق  لكش  يف  بسانملا  قحلملا  عم  .ةقينألا  ةرونتلا  ىلإ  لهذم  لكشب  ليمج  ولوب  سوق  ةفاضإ  نكمي  .ثنؤملا  تقولا  سفن  يف  نكلو  ةقينأ ،  ةروصلا  هذه  ودبت  ماع 2017 . نم 

؟) يون ( ؟ نآلا ىتح  ةيديلقتلا  ناصمقلا  وأ  ولوبلا  ناصمق  يدترت  تنك  ةرم  مك  .ءيشلا  اذه  عونت  ىدم  كردن  فوس  ابيرقو  ناولألا  ةددعتم  ولوبلا  نم  جوز  ىلع 
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