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:ريرحتلا دعاسم

يالب يسول @ يالب يسول

 يف أدبن ، ةلجم عنصن امدنع

 فيضنو رفصلا نم ميمصتلا

 يف "TEST OF LAYOUT" ، ةمالعلا

 نم رسيألا بناجلا ىلع ءاقرز ةظحالم

 ليوحت متي .ةيريرحتلا ةحفصلا هذه

 ىلإ يجيردتو يعيبط لكشب اذه

 ةروص لك لدبتسن .ةصاخلا انتلجم

 يتلاو) ةقباسلا رابتخالا روص نم

 باسح يف اًعيمج اهقيثوت مت

Instagram نم روصب (انب صاخلا 

 هذه ءارو ةركفلا .ةيلصألا انتاطقل

 لضفأ طقف ديرن اننأ يه ةقيرطلا

 روصلا راتخن كلذل ، انتالجمل ماهلإلا

 و Vogue لثم ، ةلضفملا انرداصم نم

Numero و Harper's Bazaar و Elle 

Magazine ، انتاحفص ةءاضإل 

 ىلع لمعلا امك انمهلت يتلا روصلاب

 يلصأ انب صاخ روشنم ءاشنإ

 ةيضق لك ريوطت متي .لماكلاب

 اهرشن تقو يفو ، ةقيرطلا هذهب

 انعقوم حنمي ، رشنلا تاقوأ يف)

 صاخ ىوتحملا لك (تنرتنإلا ىلع

يف طقف هنإ .انب

 ىلع "روشنم" متخ رهظيس ةرملا هذه

.ةحفصلا هذه راسي

 يه ىرخألا صوصنلاو تالاقملا عيمج

.ةيادبلا نم ةيلصأ لامعأ

 ينودمل نكمي :رشنلا قوقح ينودمل نكمي :رشنلا قوقح

 عم روصلا رشن ةداعإ ةضوملا

 و جذومنلاو ةلجملل ريدقتو ركش

 يف ليلدلا مسق حنمي ، روصم

تامولعملا نم ديزمل انعقوم

 لك ىلإ لوصولا نكمي .تامولعم

 تاشاشلا نم لك لالخ نم ىوتحملا

 رتويبمكلا زاهج ىلع لثم ةريبكلا

 لثم ةريغصلا تاشاشلا لالخ نمو ،

.فتاهلا

 ةضوملا قاشعو نيبوهوملا صاخشألا

 ىجري ، انعم لمعلا يف نوبغري نيذلا

 وأ berlinib@aol.com ىلع انب لاصتالا

DM ىلع instagram. امئاد نحن 

عمسلا ىلع نوحتفنم

 باتكلاو نيضراعلا نم

 ينانفو نوممصملاو نيروصملاو

 يممصمو نيممصملاو ليمجتلا

 نيعدبملاو نينلعملاو ءايزألا

 نيذلا نيرخآلا نيسمحتملا

.ةمهاسملا يف نوبغري

 نأ انررق ، اًيبسن ةديدج ةلجمك

 .لماكلاب "ةيمقرلا ةقرولا" راتخن

و ، طخلا تادعملا ىلعأ عم

 انيمهاسمل ةيعادبإ تاراهمو عئار معط

.راطإلا اذه يف ةزاتمم جئاتن قلخن ،

 ريرحت ريدمو روصم } اموكات وتسيرأ ريرحت ريدمو روصم } اموكات وتسيرأ

BERLiNiB ريثك يف ممصملا اضيأو ؛ 

نايحألا نم

 لالخ نم BERLiNiB ليومت متي

 اهتياعرو تالمعلا لوادتو تانالعإلا

 تارادصإلا عيمج .(كلذ ىلإ راشي)

 ةيلاع PDF تافلمك اًناجم ةحاتم

.berlinib.com ىلع ةدوجلا

 :تانالعإ

 راسفتسالا قيرط نع نالعإلل يلاحلا رعسلا

 :تانالعإلل ينورتكلإلا ديربلا ىلإ

ads@industrialbabes.com ام رفوتي 

 اًبيرقت ةلجملا فصن ىلإ لصي

 ـب لصتا .ةدوجلا ةيلاع تانالعإلل

berlinib@aol.com تاراسفتسالل 

 .ريرحتلا ةياعرل ًاضيأو - ىرخألا

 نيمضت يف قحلاب ظفتحن

 هابتنالا فرصت ال يتلا تانالعإلا

 ، طقف ةلجملل يرصعلا ىوتحملا نع

 اهنأكو تانالعإلا ودبت نأ بجيو

 اذه ىلع اهزييمت متي وأ) تانالعإ

 اًمئاد تانالعإلا هذه ضرع متي .(وحنلا

.ةفشرؤملا PDF تالجم لخاد

 ةروشنملا BERLiNiB ةلجم لك ىوتحم

 Stein رشنلاو عبطلا قوقح وه

Henning B. Reusch alias Aristo 

Tacoma باتكلاو تاليدوملا ؛ 

 عبطلا قوقح مهيدل نيروصملاو

 متي امدنع مهتامهاسمل رشنلاو

 .حيحص لكشب BERLiNiB ىلإ عوجرلا

.ررحملا لبق نم ةعقوملا ريغ داوملا

 :ايجولونكتلا نمضتت

 KDE .تاريماكلا نم ةعونتم ةعومجم

Neon، Gimp، LibreOffice، 

FontLibrary.org [ردقن اننأ نيح يف 

 ءدب ليهستل ةبتكملا هذه رود

 ططخن اننإف ، ةديدج ةلجم ليغشت

 ةممصملا طوطخلا مادختسال

 ، [2021 نم اًءدب انيدل اًصيصخ

 يصخشلا رتويبمكلا ، لقأ سيلو

Android-x86.



 ، نوملعت امك

BERLiNiB يف 

berlinib رشن ، موك تود 

 يف

 يمقر" يملاع يمقر

 ، PDF قيسنت" ، PDF ةغيصب قرولا قيسنت

 يف تارم ثالث يتأي

 ضعب عم .ةنسلا

 ، ةليلقلا تاءانثتسالا

 تالاقملا عضو متي

 ةلجملا يف ةيحاتتفالا

 متت يذلا لسلستلا يف

.هيف

 ىلإ تاحفصلا ماقرأ ريشت

 .A3 تاحفص

 جذومن

:فالغلا

يلاتان

وضر

يلاتان @

وضر

7 ةحفصلا

ادايروألا

يمرجبلا

oriada 

bajrami_ 

26 ةحفص

ايفوص

Lavrentiadou

lavrent 

iadou_

45 ةحفص

لوكين

Keisidi

nicole 

keisidi

71 ةحفص

نيليإ

ايروتكيف

eline 

victaaaa

87 ةحفص

ايتسان

_nastiaافوربساك

105 ةحفص

Betul 

ناهيج

betul cyhan 

115 ةحفص

 تالاقملا عضو متي ام اًبلاغ

 يف ةلجملا يف ةيحاتتفالا

 هيف متي يذلا لسلستلا

 .اهجاتنإ

 ةيحاتتفا ىلإ ةفاضإلاب

:هالعأ ةروكذملا روصلا

 ةبوتكم

،تالاقم

ةيحيضوتلا موسرلا

 و

 تانالعإ

!عتمتسا .ةلجملا يف





 ايفوص يلاتان ملقب

،fashionjudlusion ، BERLiNiB 

Fashion ةلسارملا

nathaliesophiajournaliste @ gmail.com

 يف "AUM" ليدعت مت :يحيضوت مسر

Android 10 يف Gimp ةطساوب 

يف

رمتسم

 ةوق

تاينيعبسلا

 تانيعبسلا

 ؛ ةيوثنألا اهتانوقيأو

 .ةديدجلا ةيكيسالكلا

 يف يميهوبلا ريثأتلا

ةمداقلا مساوملا

 س'

 فيك ممصم تاهاجتا

 ؛

1970s ىلع ضبق

 يف ةيميهوبلا ةبقحلا دعت مل امبر

 اهنأ كش ال ذإ - اًسوه تاينيعبسلا

 ، تاونس عضب دعب ىرخأ ةرم دوعتس

 ضعب .تلمتكا دق ةضوملا نوكت امدنع

 يف تثدح يتلا تاريثأتلا

 - FW20 / 21 ىلإ علطتت - تاينيعبسلا

 نأ نكمي ام لالخ نم اًبناج اهعفد متي

 ."تانيعستلا ةضوم ةيمدع" هيمسن

،نكل

 ، تاينيعبسلا قاشع

 قفدتلا ةعيرس راهنألا !فوخ ال قفدتلا ةعيرس راهنألا !فوخ ال

 دقع نم ريثأتلا نم ًايتاذ ةددجتملاو

 تلوحت .ءيش لك سملت نييبيهلا

 تناك يتلا - تاينيعبسلا تاميمصت

 ام رصعل فصو درجم قباسلا يف ربتعت

 يف ةلثمتملا ةيماسلا ةلاحلا ىلإ -

 مدق ىلع ، "ةيكيسالك" اهنأب اهفصو

 ليناش موهفم عم اًبيرقت ةاواسملا

."ريغصلا دوسألا بوثلا"

 عونتلا ىلع عيجشتلاو ءاقبلا ةوق نإ

 هفرعن ام نم .رهدزت تاينيعبسلا يف

 ةضوملا قاشعل ماهلإلا تاحول نع

 ىلع تانيعبسلا تقوفت ، نينميهملا

 ةرتف لكو اًبيرقت تاينينامثلا

!ةمئاد ودبت ةرملا هذهو .ىرخأ ةيخيرات

 تامالعلا ضعب تماق ، ةريخألا ةنوآلا يف

 نم تاينينامثلا حسمب ةيراجتلا

 ةعرج اوبرش ، كلذ نم الدب .ةطيرخلا

 ةلاح يف نولازي ال .يميهوبلا نم ةيوق

 عم نآلا نولضاني مهو ، 1970 ةيمس

 / FW20 مسوم ىلع تانيعستلا ريثأت

.مداقلا 21

 ىدل نوكي نأ بجي ، ةدحاو ةملك يف

 رثكأ هسفن مرتحي يذلا ءايزألا ممصم

 لوصحلل .تاينيعبسلا نع ةركف نم

 ثانإلا زومرب أدبا ، ةضبق ىلع

، ريش ءاسنلا لثم - تانيعبسلا، ريش ءاسنلا لثم - تانيعبسلا

 يبيد ، سكين يفيتس يبيد ، سكين يفيتس

 ءالؤه تلكش .جربنيلاب اتينأو يراه ءالؤه تلكش .جربنيلاب اتينأو يراه

 مهليم .ةضوملا خيرات نم رثكأ ءاسنلا

ءاليتسالا يف

 بولق لا بولق لا

 مهعضو عم ىشامت نييالم مهعضو عم ىشامت نييالم

 ضعبل ةبسنلاب يقيسوملا

 ًاذوفن رثكألا نيركفملاو نينانفلا

 .تقولا كلذ يف

 Anita :لاثملا ليبس ىلع Anita :لاثملا ليبس ىلع

Pallenbe rg. اهريثأت Pallenbe rg. اهريثأت 

 The ءاضعأ ىلع

 امب ، تاينيعبسلا يف زنوتس جنيلور

 مهتارارقو لب مهيناغأو مهءايزأ كلذ يف

 نم ةدحاو ةلوهسب اهنم تلعج ةيتايحلا

 .تقولا كلذ يف ةرهش ءاسنلا رثكأ

 اًئيش لعفت ال تافالخلا نم ليلقو

 ةأرملاو يه تدب .اهتعمس هيوشتل

 - عشت تقولا كلذ يف ىرخألا ةريهشلا

 تسرام عقاولا يف ، ةلاصألا ضعب عمو

.ديرت امك نوكت نأ ةيرح - ةسرامملا

 نيريثكلا ةقفاوم ىلع اولصح دقل

 نم فوخلل مالستسا نود نكلو

 انوعد .خسارلا عمتجملا نم ةناهتسالا

 .انم ًاررحت رثكأ اوناك دقل :كلذب فرتعن

اضيأ فاشكتسالا

سنجلا ةصاخسنجلا ةصاخ

 نكمي ال" ـب راشتنالا عساو ساسحإ عم

 اولصو "نورخآلا هدقتعي امب لقأ متهأ نأ

 اوماق ، سبالملا يفو .مهتورذ ىلإ

 يرصعلا جهنلا نم ةعومجم قالطإب

 اولعف دقو - "هبحت ام" ءادترال يلاحلا

 نع ريبعتلا لاكشأ نم لكشك كلذ

 ةيصخشب قلعتي رمألا ناك دقل .تاذلا

دجوي ثيح

 تافالتخالا ل اهب فرتعم تافالتخالا ل اهب فرتعم

 يتلا ةريغصلا

 صخش لك لعجت

ةمهم اًزيمم



[عبات]

 نأ لمتحملا نم ، ةيلمعلا ةيحانلا نم

 ىلع ةمئاقلا ةلهذملا ءايزألا رثكأ نوكت

 ةلباق ةيميهوبلا تاماهلإلا هذه لثم

 يف - نيترم وأ طقف ةدحاو ةرم ءادترالل

لفح

 عم .كلذ عم ماري ام ىلع نحنو - دادعإلا

 ريجأتلاو قوستلا تامدخ عيمج رفوت

 تاعمتجملا يف لقألا ىلع) ةميدقلا

 طقف تارقن عضب عم (اًينقت رثكألا

 لوصحلا نكي مل ، حيتافملا ةحول ىلع

 يأ نم لهسأ اهركذتل عيمجلل ةرظن ىلع

 باحصأ مظعم فشكتسي .ىضم تقو

 غرافب مايألا هذه يف نيرثؤملا ةضوملا

 قاوسأو ةميدقلا علسلا رجاتم ربصلا

 نكمي ال" نع اًثحب ةلمعتسملا علسلا

"اهلوبق

 .رصانع ليصألا يميهوبلا .رصانع ليصألا يميهوبلا

 موقت ىتح هلوبق نكمي ال ، لقألا ىلع

 "ةعيرسلا ءايزألا" تايروطاربمإ ىدحإ

اهتزهجأ ليغشتب

 .نييالملا ىلع اهرشنل

 تايروطاربمإلا راظتنا انيلع نيعتي ال

ردقن نحن .كلذب مايقلل

 راجئتسا

 زيبيهلا

 ه

.مراغ

 فاشكتسا اننكمي ، فلكم ريغ لكشب

 ماحدزا نود بغرن امك ةنكمملا طامنألا

 ةئزجتلا راجت ضعب لمشي) .اننئازخ

 ةئزجتلا عئاب تامدخلا هذه نومدقي نيذلا

 رثكأو و TheRealReal و Rent the Runway يقارلا رثكأو و TheRealReal و Rent the Runway يقارلا

(.ةلوهس ةيرضحلا سبالملا راجت

 ءيش وه تاينيعبسلا بولسأ راركت نإ

 انيلع بجيو اننكمي نكلو ؛ دحاو

 ةعانص يف .فرظلا عفدا ديكأتلاب ةعانص يف .فرظلا عفدا ديكأتلاب ةعانص يف .فرظلا عفدا ديكأتلاب

 متي ، رضاحلا تقولا يف ءايزألا

 ءايزأل ةيساسألا علسلا فاشكتسا

 رارمتساب ةديدج قرطب رتسبيهلا

 يف يميهوبلا شطعلا ضعب ءاورإل

 تاريثأت نأ وه عئارلا ءيشلاو .ريثكلا

اهسفنل حمست تاينيعبسلا

 طامنأ نأل امبر ؛ كلذ ةبرجت متي نأ

 ةجيتن تناك ام اًبلاغ تاينيعبسلا

 عم ةرشابملا ةينفلا ةبرجتلل

.ةلمعتسملا سبالملا

 عم ةلوهسب ةميدقلا ةضوملا جمد نكمي

 .يبهلا رصع عم يتأت يتلا ةرحلا حورلا

 ةعومجمو ، ةيرهزلا فيصلا نيتاسف

 رقبلا ةاعر ةيذحأ نم - ةيذحألا نم ةعونتم

 اهتخسن ىلإ برغلا نم ةاحوتسملا

 ةيدلجلا ةيذحألا نم ةعور رثكألا

.ديزملاو - ةقيضلا

 ديدجتلا تاهاجتا رثكأب ةمئاق يلي اميف

 نم مادختسالا ةلهس يتاذلا

:تاينيعبسلا

 نيتاسفلا .1

 ةيرهزلا

 ةيذحألا .2

 ةيبرغلا

 ممق .3

ليصاحملا

 ليوارسلا .4

 رصخم ةيلاع

نولطنب .5

 يرعلا .6

يفخلا

 سبالم .7

وكيرتلا

 تريش يت .8

كيفارج

 يف اًينافت نيبجعملا رثكأ نيب نم

 - طامنألا زومر نم ديدعلا كانه ، بولسألا

 تيك تركذ .نيممصملا وأ جذامنلا ءاوس

 يتلا سبالملا دحأ نأ يضاملا يف سوم

 رمألا قلعتي امدنع اهكلتمت نأ بجي

 قيتع يرهز ناتسف وه اهسبالم ةنازخب

 ىلع رركي ءيش وأ) تاينيعبسلا نم

 يف ةضوملا زمر .(دقعلا كلذ روعش لقألا

رضاحلا تقولا

 زنجداه

 ةاتف اًضيأ يه اسيناف ةاتف اًضيأ يه اسيناف

 ثيح نم تاينيعبسلا يف ةيقيقح

 ةضوملا دوشح ترهبأ دقل - بولسألا

 نكمي الو اليشتاوك يف يبهلا تارظنب

.نيحلا كلذ ذنم ددصلا اذه يف اهفاقيإ

 اوفشكتسا نيذلا نيممصملا ضعب

 تاينيعبسلا

 لمشي SS20 مسوم لالخ ماهلإلا

.سبوكاج كرام

 اتينأو ونايش انيرامل هتعومجم سرك

 كلذ لك يف غنيكنير نآو جربنيلاب

 اهلمكأب ءايزألا ةعانص نأ ودبي .زاجلا

 طامنألا نم ةريبك ةعومجم بح يف عقت

 جهن كانه ناك .ناولألاو ةيلظلا روصلاو

 دقعلا نم ىحوتسم ءاخرتسا رثكأ

 رطيس ثيح ، Celine ضرع لالخ هسفن

 ةيجراخلا سبالملاو قاسلا عساو زنيجلا

 تمهلتسا .جردملا ىلع لازغلا دلج نم

 Missoni و Etro لثم ةيراجتلا تامالعلا

 تاعوبطملا عم اًضيأ دقعلا نم ماهلإلا

 نيتاسفلاو ةنولملا وكيرتلاو ةيرهزلا

.ةقفدتملا

 ، صوصخلا هجو ىلع ، Etro طبتري

 ضغب تاينيعبسلا يف ةيلامجلاب

 رصانع نأ تبثي امم ، مسوملا نع رظنلا

 نم اًدبأ حبصت مل دقعلا كلذ نم ةنيعم

 عئار لاثم ةباثمب هنإ .ميدقلا زارطلا

 تاينيعبسلا نم بارتقالا ةيفيكل

 .ةيرصع ريغو ةميدق ودبت نأ نود

 ضعب نإف ، لبقملا مسوملل ةبسنلاب

 ، ةيراجتلا ةمالعلا نم ماهلإلا مظعأ نم

 رهشأ لالخ اًريبك اًحاجن ققحتس يتلاو

 نيتاسفلا لمشت ، فيصلاو عيبرلا

 رصخلا ةمزحأو ، ةعوبطملاو ءاضيبلا

 نم .لهرتم عوبطملا زنيجلاو ةعساولا

 ليصافتلا ضعب تناك ، ىرخأ ةيحان

 ىلع تدهوش يتلا مامتهالل ةراثإ رثكألا

و شماهلا ، ةشكشكلا :جردملا

 ةقيرط يأب اهؤادترا متي يتلا ةحشوألا

 كلذ يف امب ، ةليحتسم وأ ةنكمم

 يبهلا ةضوملا تارابع نم ةدحاوك

 فشكتسن دق .باجحلا - ةيكيسالكلا

 ام امنيب ةجهب رثكألا سبالملا اًعيمج

 فيرخلا رهشأ نأل كلذ عيطتسن انلز

 رثكأب ، ام دح ىلإ ةمتاق ودبت ءاتشلاو

.ةيرصعلا قرطلا



 BERLiNiB ةضراعو ءايزألا ةضراع

 natalierizou، وزير يلاتان

 :يسيئرلا ميمصتلاو ةروصلا

 اموكات وتسيرأ

 ممصمو مهاسملا ءايزألا ممصم

Myrto Departez :سبالملا

MUA ، رعشلا فيفصت: Myrto 

Departez ، @ myrto_departez

 نانويلا ، انيثأ :ةنيدملا عقوم

 @ ، Studio P56 :ويدوتسالا

studio.p56

 نم ةيرصعلا ةشمقألا :ءايزألا تاقصلم

EROTOKRITOS KIMIONIS ،prince_erotokritos 

 @ ، MOUSTAKIS نم 2020 فيص لدانص

moustakis.shoes Vintage 1970s sunwear نم 

RETROSEXUAL ،retrosexual_culture H&M 

،hm OYSHO ،oysho CALZEDONIA 

،calzedonia

 طمن

 ، ئطاشلا

 ةاتف طمن

ةنيدملا

 فيص ئطاش ةوق

 سبالمو 2020

 ةهجو نم تالفحلا

 ةنيدملا رظن

ةيليللا





 نمضتت ةلجملا هذه يف ةيئرملا تاعوضوملا نمضتت ةلجملا هذه يف ةيئرملا تاعوضوملا نمضتت ةلجملا هذه يف ةيئرملا تاعوضوملا

..نع راكفا

 ال ، لودنبلا حجرأتي ال ، لودنبلا حجرأتي

 :ناكم يأ يف ةليوط ةرتفل ءاقبلا اهنكمي

 تناك امهم

 ، تالاجملا ضعب ىلإ هابتنالا مهملا نم

 ةعيبطلا يه هذه .اًمتح بذبذتيس مامتهالاف

.هابتنالا ةعيبط اًضيأ يهو ، ةيرشبلا

 .بكوكلا ىلإ :ةعيبطلا ىلإ هابتنالا بهذو

ام ءيش ، فثكملا حجرأتلا كلت لالخ ، لمأنو

.ريثكلا نيسحت بجيو .نسحت

 ."ةمألا" ةركف قباس تقو يف تسمل دقل

 يف ."درفلا" ةركف سمل ىلإ دوعت ام اًبلاغ

 هجو ىلع دارفألا نم ءايزألا نوكتت ، عقاولا

 ىلع ةقصتلملا نويعلا عيمج نم ، ديدحتلا

رثكألا

 ءاحنأ عيمج يف فولأملا تاباشلا تاديسلا

 يتلا ، ةيدرفلا ةأرملا ىلإ رمألا بهذي - ملاعلا

 متيو ، ةيوق اهنأ ىلع نآلا اهب لافتحالا متي

 ةفرعمل ، ةسرش نوكت نأ ىلع اهعيجشت

 لخاد اًحاترم نوكت نأو Kung-Fu نم ليلقلا

 .ملاعلا ءاحنأ عيمج يف ، اهترشب

 يملاعلا مامتهالا نايبتسا نأ اًضيأ ىرن

يلاثملا عقاولا ةركف سمي

 موهفم بلطتي .ةنيدم موهفم بلطتي .ةنيدم

 نم ، تنرتنإلا يمدختسم ملاع يف ، ةنيدملا

 نم ليلقلا ، ًايمقر يكبشلا ملاعلا ينطاوم

 هايملا زواجتي اذه .اهب صاخلا ريفوتلا

نكلو ، كلذ ىلإ امو ءاوهلاو ةفيظنلا

:ةديج ةئيب ضرتفي:ةديج ةئيب ضرتفي

*  راجيإلا ةدايز نم ريفوتلا

:ةروهتملا

 فيطلا ربع ةديدجلا ةيسايسلا عفاودلا عم

 نم دحلل قرط فاشكتسال يسايسلا

 ةيالوو نيلرب ةنيدم يف راجيإلا تايوتسم

 .ىرخألا نكامألا نم ديدعلاو اينروفيلاك

 افعض رثكألا روهزلا ذاقنإ *

 ةريغصلا ةيلامسأرلا

 اهيف تعنص يتلا ذفانملا ، ةليمجلا اهيف تعنص يتلا ذفانملا ، ةليمجلا

 ، امبر ، اهلاومأ نم رثكأ اهبح لجأ نم ءايشألا

 امبر ، نيصصختم لبق نم ، اًيودي ةعونصم

 و مهتفرعم اوعرزو لايجألا ربع نيدوجوم اوناك

 لاثملا ليبس ىلع ةيوديلا فرحلا لاثملا ليبس ىلع ةيوديلا فرحلا

 .ةيلئاعلا تاكرشلا يف

 امهالك ذاقنإ *

 و ةيراجت ةمالع نودب و ةيراجت ةمالع نودب

 نيب نم رغصألا ةيراجتلا تامالعلا نيب نم رغصألا ةيراجتلا تامالعلا

 انك نإو ىتح ، ةيملاعلا ةيراجتلا تامالعلا

 ةينقتو ةيملاعلا ةيراجتلا تامالعلا نأ ردقن

 رثكأ ةايحلا لعجت نأ نكمي يفاصلا نطاوملا

 .ةيبذاجو ةعور

 سنجلا نكي مل ، ةيسايسلا ةيحانلا نم

 دوجو مدع عم .ةيوازلا يف اًدبأ اًروشحم يئانثلا

 تاقالعلا دعت مل ، نميهم لماعك يئانثلا

 عالطتسا رهظأ .لبق نم تناك امك "ةيئانث"

CBS يثلث نأ 2019 ماعل

 ام ىلع نآلا نويكيرمألا نويكيرمألا قفاوي

 جاوزلا" هنأب سإ يب يس ةكبش هتفصو

 polyamory عم ."يقفاوتلا ريغ يداحألا

 ، اًقيثو اًطابترا طبترملا هقيقشو

 تاهاجتالا يف لوخدلاو ، يسنجلا ءامتنالاو

 ، عاونألا نم ةعونتم ةعومجم يف ةدئاسلا

 نم تازيملا ضعب ةاتفلا ءايزأ بستكت

 يزلا عم ، ًايسنج نيلوحتملا فقاوم

 ةضوملا سكعي يذلا 2020 ماعل يفيصلا

ةديدجلا

.ةاتف ةوق



 كل نمضت ةققحم ةقارشإ دهشن نحن

 ةروكذلا "مئالت" ةروكذلا

 ىلع ) ةديدج ةثونأ اهل يف ىلع ) ةديدج ةثونأ اهل يف ىلع ) ةديدج ةثونأ اهل يف

 يف انه "بسانملا" لعفلا مادختسا نم مغرلا

 ىلإ اًمومع نوليمي نيذلا لاجرلا ةلالد

 ةقارشإ ئلتمت .(ءيش لك ىلع ةقفاوملا

 رهاوظلا هذه لثم تدعاس ةيبذاجب هذه 2020

 يف يتنيف يتنير ةيراجتلا ةمالعلا لثم

 منص" نم ةسمل كلذ نمضتي .اهزيفحت

 يزلا تائف ىلع ةقبطملا "ةيلخادلا سبالملا

 ، عاونألا هذه نع اًدج ةديعب نوكت ام ةداع يتلا

.اًيراجت لمعت ةقيرطب

 نم رثكأ نآلا ةئيبلا ةيامح ربتعت

 تامالعلا مظعم لمعت ثيح ، هب ملسملا

 ديزملا لجأ نم دجب ةيراجتلا

 ةميكحلا ةشمقألا

 ليمي ، نيولتلا قرطو ةيبكوكلا ليمي ، نيولتلا قرطو ةيبكوكلا

 قاشع روزي 2020 ماع يف .ريودتلا ةداعإ وحن

 مق ةلمعتسملا سبالملا رخفب ةضوملا مق ةلمعتسملا سبالملا رخفب ةضوملا مق ةلمعتسملا سبالملا رخفب ةضوملا

 اهراهظإو مهب ةصاخلا ةطايخلا تالآ نيزختب

 سبالملاو ةريغصلا تاراعشلا دعت :ةأرجب

 ةرضخ رثكألا ةهكنلا نم اًءزج ةيمسرلا ريغ

 .ةيرح رثكألا ءايزألل



























 ءوضلا طيلست

 ضعب ىلع

 تاهاجتالا

 ةشمقألاو

 FW20 ةيساسألا
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 ايفوص يلاتان ملقب

،fashionjudlusion ، BERLiNiB 

Fashion ةلسارملا

nathaliesophiajournaliste @ gmail.com

 ريثأت

BOTTEGA 

 هنأ وه ءايزألا ةعانص ةيكيمانيد لامج

 دئار / ديدج دئاق رهظي نيمسوم لك يف

مظعم .ءايزأ

 نأ دعب فقوملا اذه لثم ثدحي ام اًبلاغ

 ةيراجت ةمالع ىلع ديدج ممصم ذوحتسي

 عم اًديدجو اًديدج اًرهظم اهحنمي امم ، ةخسار

 كلذل ةديرفلا ةدوجلا ىلع ظافحلا

 ةمالعلا نأ يف كش كانه سيل .لزنملا

 يضاملا ماعلا يف ةلص رثكألا ةيراجتلا

 ةضوملا راد .اتينيف اغيتوب يه يلاحلاو

 دلجلاب اهبعالتب ةفورعملا ةيلاطيإلا

 بولق تقرسو يل لايناد لبق نم اهثيدحت مت بولق تقرسو يل لايناد لبق نم اهثيدحت مت

 بذج .ةضوملا تايتف عيمج بذج .ةضوملا تايتف عيمج

 ةيدلجلا سبالملاب ديازتملا مامتهالا

 تاميمصتلا نم ديدعلا هابتنا

 اورسفو ، هاجتالا اوذختا كلذل ةباجتساو

 ةداق نيب نم .مهب صاخ هنأ ىلع كلذ

 نم ةريبك ءازجأ اولمع نيذلا ةعانصلا

 ناك ثيح ، رلغوم ، دلجلا يف مهتاعومجم

 نيب حوارتت ةفلتخم ناولأب دلجلا

 ليللا فصتنم ىلإ يرمخلا نوللا

 ليوارسلاو ةسبلألل شامق ةباثمب

 مت .يرخصلا ريثأتلا تاذ رينانتلاو

 ةريثم ةقيرطب رينانتلاب بعالتلا

 مازحب انركذت ، صاخ لكشب مامتهالل

 رصخلا طيحم نم لصتملا طابرلا

 قشلا ربع رظني بروج ىلإ ةرونتلل

 اًجهن Pierpaolo Piccioli تعبتا .يلاعلا

 عم ونيتنلافل ةيسنامورو ةثونأ رثكأ

 تارتسو ةدودشم ةيدلج نيتاسف ضرع

 عطق مادختساب تاروكيدو ةممصم

 لكش ىلع بوبصملا دلجلا نم ةريغص

ةرهز

 تاقحلملا دجوت ، عقوتم وه امك .تالتب

 اًبيرقت تاعومجملا عيمج يف ةيدلجلا

 صاخ لكشب ةليمج ةقيرط نوكتسو

.لماك رهظم لامكإل

 يت ودناتس

راتوا

 يف طبترت Bottega Veneta نأ نيح يف

 الإ ، دولجلا ةجلاعمل اهمادختساب بلاغلا

 مسوملا اذه اهميدقت مت يتلا داوملا نأ

 .ةعومجملاب ةلص يذ بناج نم لقأ تناك

 ةيلظلا روصلاو نوللا حاتفملا حبصأ

 ىلع همادختسا دنع اًمادختسا رثكألا

 هجو ىلع ، ةدحاو ةرظن .ةيجراخلا سبالملا

يهابتنا تبذج ، صوصخلا

 لوطب ورف فطعم .ةنكمم ةقيرط لضفأ

 يف لصتم كيمس شماه عم قباطلا

 ةيضرأ ةحسمم عم اههباشت نإ .لفسألا

 ، مامتهالل ةراثإ رثكأ سبالملا لعج

 نم دعبأ وه ام ةفاح ىلع ةرشابم ةنزاوتم

 ىرخأ ءايزأ راد .ليمجلا عادبإلاو فخسلا

 سبالم عطق رارمتساب مدقت ةعئار

 مهطابترا نإ .يربرب يه ةلهذم ةيجراخ

 تاذلاب ةئفلا كلتب يخيراتلا

 يكسيت ودراكيرل ةيعادبإلا ةيرقبعلاو

 عم لماعتلا مت .ةعئار ةجيتن ققحي

 داومب ةيكيسالكلا قدنخلا فطاعم

 نيح يف ، ةيفرخز تاينقتو ةعونتم

 فتك ةقبط ءاتشلا فطاعم ترهظ

 ، ةقفرملا ءارفلا تاحول عم ةلدسنم

 اًفوفلم اًئفاد اًحاشو هبشت يتلاو

.فطعملا قوف ضافضف لكشب

كور مجن

 ةيصخشلا يتالضفم مظعم نأ نيح يف

 رثؤت تاينينامثلا نع اهسفنب تأن

 كلت نم دحاو ماهلإ ادب ، مسوملا اذه ىلع

 يف ةصاخ ، ام دح ىلإ اًعئاش ةرتفلا

 ناسو تنارام ليبازيإ تلعج .سيراب

 ىقيسوم لثم ودبت امهيتضراع نارول

 عم .تانينامثلا يف ةيقيقحلا كورلا

 ، "موحشلا" لثم ةدابعلا مالفأ ريثأت

 ىلع لينيفلا نم ةقيض قامط انيأر

 نم ةاحوتسملا ةلدبلا تارتسلا رارغ

 ناصمقلا عم بسانتت ةيزاوجربلا

 ساوقألا يف قنعلا طخ دنع ةطوبرملا

 ةيحان نم سبوكاج كرام .نارول ناس يف

، ىرخأ

 ةيسنامورو ةموعن رثكألا هعطق تهجاو

 عم ، نوتيوف سيول يف هلمعب انركذت

 لاصيإل كلذ نم دعبأ بهذ .ةدح رثكأ ةرظن

 سورياس يليام رشن لثم ةلاسرلا

 ىضوفلا بناج ىلإ جردملا ىلع يشملل

 ىلع .ةيفلخلا يف اهمظن يتلا ةينفلا

 نيتاسفلا ، ةيدلجلا رينانتلا ؛ جردملا

 تازافقلاو ةريغصلا ةلوقصملا

 خرف يف ةيساسألا علسلا - ةيدلجلا

تاينينامثلا يف روخصلا

هيسروك

 كلت .مسوملا اذه هجتت لاكشألا نأ ودبي

 ليكشتل نوممصملا اهب بعالتي يتلا

 قامعأ يف تدلو ةيعيبط ريغ لاكشأ

 زيزعت ىلإ فدهت يتلا كلت وأ مهلايخ

 ضعب طبترت .ةأرملل يعيبطلا لكشلا

 دمألا ةليوط ةقالعب ةيراجتلا تامالعلا

 .ثانإلا نم اهئالمع تاينحنم زيزعت عم

 ءايزألا راد وه ةيمهأ رثكألا نيب نم

 Olivier ةدايق تحت Balmain ةيسنرفلا

Rousteing ، هروذج ىلإ مسوملا اذه داع يذلا 

 نأ نيح يف .لامكلا ىلإ مسجلا بص يف

 نم ديدعلا تقرتخا ةريخألا هتعومجم

 ةلص رثكألا تاهاجتالا تاذ قيدانصلا

 ةيدلجلا لامعألا كلذ يف امب مسوملاب

 ضعب تناك ، ةزرابلا ةيجراخلا سبالملاو

 بلاوقلا يه ةعور رثكألا عطقلا

 ىلع ةلوهسب ودبتل دلجلاب ةبوبصملا

ينطق جيسنك مسجلا



 بهذ ، ىرخأ ةيحان نم .ءاملا نم جورخلا دعب

 .ةيجذومن رثكأ ةرظن ءاقلإل اموك ديفيد

 قوف ةفافشلا تاهيسروكلا نم تاقبط

 ميندلا لثم ةفلتخملا سبالملا

 انركذي يذلا اهلكش عم ةيدلجلا عطقلاو

 ةيراجتلا ةمالعلا ىتح .ككفم لكيهب

 اهيعس يف ، ليناش لثم ةيكيسالكلا

 تمدق ، انس رغصأ ليمع نم برقتلل

 عم ةمدقملا يف ةنيزم ديوت تاهيسروك

.رترتلا نم ةحول

يبرغلا

 اندهش ، نييضاملا نيمسوملا لالخ

 ، ةيناويحلا تاعوبطملا ةلص ةدايز

 نمو .ىرخألا داوملاو دلجلا ىلع ةقبطملا

 ماعلا ةياهن يف ةزرابلا تامالعلا

 ةمصب ، ماعلا اذه هنأ ودبي امو ، يضاملا

كلذ عم ايشمت .رقبلا

 بولسأ يف ةدايز انيأر دقل ، عجرملا

 لادنيك لاثمأب ةعوفدم رقبلا ةيعار

 ـل هولبأ ليجريف نم ةعومجم ثدحأو رنيج

OffWhite. ليوسكام نودنارب ركتبا 

 هبولسأ نزاوت ىلع ظفاحت ةعومجم

 يبرغلا روعشلا عم قينألاو يوثنألا

 يبرغلا ليوسكام بولسأ رعش .حيرملا

 دلج نم نيتاسف :ديدجلاو ميدقلاب

 فطاعم عم ةيدنك تالدبو يديم لازغلا

ةنطبم

 تاذ رقبلا ةاعر ةيذحأو سينيب اهلباقي

 .مازح سايكأب ةدوزمو يلاعلا بعكلا

 ةيعار روعش ىلإ اضيأ Dsquared2 كسمت

ريثكب كلذ نم رثكأ نأ ، رقبلا

 يدلج تروش عم يخرتساو ىخرتسا

 عم بنج ىلإ اًبنج ةشوقنم ناصمقو

 ةحيرملا ةيجراخلا سبالملا نم ريثكلا

 سلجي نأ ءرملا بحي يتلا ةحيرملاو

 بورغ ةدهاشمو هلزنم ةفرش ىلع اهيف

 .سمشلا

 تاقبط

ءاتشلا

 عم يبرغلا مهبولسأ Dsquared2 طلخ

 ةبسانم .ةعاسلا تاقبطل رخآ هاجتا

 لشفت الو ، درابلا سقطلل اًمامت

 مايأ دربأ لعج يف اًدبأ ءاتشلا تاقبط

 سقطلا اهنأكو رعشت يبوروألا ءاتشلا

 رارزألاب ممق نيطبت .ةهزنلل يلاثملا

 ةرتس لثم ةئفاد ىرخأ ةقبط ةفاضإو

 ةيشماه ليصافت عم ةليوط ةيدامر

 ةلالطإل ممصم ، ءاطغك لمعلل فاك مجحو

 ةدوربلا نم ءاوجأ عم ةيلاثم ةيوتش

 لكش ميدقت مت .رقبلا ةاعر ىدل طقف

 ، ةاتفو ةيسنامور رثكأ ، تاقبط نم رخآ

 تعضو يتلا ، اشور نوميس لبق نم

 عم شهلا ضيبألا اهصيمق تاقبط

 تلكش يتلاو ، ةكوبحم حاشو فانصأ

 يضارألا ىلع .اهب ةصاخلا سبالملا

 ًأدبم سروك لكيام عبتا ، ةيكيرمألا

 نم ةعونتم ةعومجم عضو ثيح ، اًهباشم

 يئانثو صيمق قوف سوؤرلاو فطاعملا

.ةبقرلا

 ةيعار ىلإ هتعومجم ىلإ ريشت رصانع

 .ةيسورف - ةثادحو ةثادح رثكأ رقب

رمقلا ىلإ يب ريطي

 نكمي ال ، ةثيدحلا لولحلا نع ثيدحلاب

 ةديازتملا ةيمهألا توفي نأ ءرملل

 فاشتكال عفادلاو ايجولونكتلل

 بذجي دحاو لاجم كانه ناك اذإ .لوهجملا

 لخاد ءاوس ، نيرمثتسملا نم ديدعلا

 ىلإ رفسلا وهف ، اهجراخ وأ ءايزألا ةعانص

 صرفلا نم ديزملا عم .ءاضفلا

 ىلع ةردقلا نإف ، موي لك تافاشتكالاو

 امم ريثكب برقأ ءاضفلا ىلإ رفسلا

 دحأ .دوقع ةعضب لبق هليختن انك

 ءايزألا ةعانص اهب عتمتت يتلا ءايشألا

 ةديدج عيضاوم طاقتلا وه ةصاخ ةراهمب

 ةّيشم تاداهش ىلإ اهليوحتو ةلص تاذ

 .ةظحللا كلت عمتجم هيف ركفي امل

 نيممصملا نم ديدعلا نإف ، اذكهو

 ةدوع .عجرملا اذه نوطقتلي بابشلا

 عوبسأو سيراب ىلإ تسيو يناك

 ةلدبب انركذت ةعومجمب زيمت ةضوملا

 ةيلاثملا ةيمكلا جزم ، ةثيدحلا ءاضفلا

 ةعومجم ءاشنإل راكتبالاو ءاقنلا نم

 تمدق .ةيلبقتسم اهنكلو ةطيسب

 هنأكو ادب اًمامت اًيضف اًرهظم ةقطنملا

 تاحيرست لثم هلكش يف راوطألا بيرغ

 ضيبلا هبشت يتلاو ، نامركأ رديح رعش

و جذامنلا سوؤر سأر ىلع

 ضرع لالخ برغ لامش ءادأك ةيلسم

Yeezy. 

 :ددجلا نيدياحملا

 قرزألاو رضخألا

ينبلاو

 ةعيرس تارييغتلا ثيح ملاع يف

 ثحبت ، اهبنجت نكمي الو ةعساوو

 نع رارمتساب ءايزألل ةيراجتلا تامالعلا

 ةئيبلا هذه لثم يف نكلو ، ديدجلا

 .اًيفاك ديدجلا دعي مل ، ةيسفانتلا

 امب ةيفاك ةرتفل ديدجلا مودي نأ بجي

 ةيراجتلا تامالعلل ةيافكلا هيف

 ىلع رومألا تراس اذإو ، هنم ةدافتسالل

 علسلا ريوطت ةيناكمإ نإف ، ماري ام

 ءالمعلا اهيلإ لصيس يتلا ةيساسألا

 ثيح نم ءاوس ، اًحاجن حنمت مسوم لك يف

 علسلا هذه ضعب .ةلصلا وأ لخدلا

 بئاقحلا لمشت ةثيدحلا ةيساسألا

 .نوللا ةيداحأ ءايزألاو لاغبلاو ةريغصلا

 ىلع ءاليتسالا متي ، مسوملا اذه يف

 - ةديدجلا ناولألا ةصنم لالخ نم ةضوملا

 اهبرق ثيح نم ءاوس ، ةديدجلا ةدياحملا

 مكح .فيكتلا ىلع اهتردقو ةعيبطلا نم

 ليللا فصتنم قرزألاو رضخألا تسروف

 رفوتسيرك تاعومجم يبارتلا ينبلاو

 .وماغاريف روتافلاسو نيفنالو نيك

 هذه لبق نم ناولألا مادختسا رهظي

 فيكتلا ىلع اهتردق ةيراجتلا تامالعلا

نيك رفوتسيرك ىلع زيكرتلا عم

 عطقو يسح ريرح ديزملا عطقو يسح ريرح ديزملا عطقو يسح ريرح ديزملا

 و ةطايخلا ىلع Lanvin ، ليتنادلا

 تايساسأ ىلع وماغاريف روتافلاس

.ةلهس ةيموي

 ةيذحألا

ةليوطلا

 الو ، طامنألا نع ةديعب تسيل ةيذحألا

 مظعم لضفي امدنع فيصلا لالخ ىتح

 مسوملا .لدانصلا وأ لاغبلا مادختسا

 تامالعلا تلمع .ءانثتسا نكي مل ريخألا

 عم ءايزألا مصاوع عيمج يف ةيراجتلا

 كرام كلذ يف امب ةليوطلا ةيذحألا

 ونيكسومو نيوكام ردنسكلأو سبوكاج

 مهعيمج نأ هب ملسملا نم .نارول ناسو

 دقو مهب ةصاخلا ةديرفلا مهطامنأ مهيدل

 وه اذه نكلو ، مهجهن يف كلذ سكعنا

 - ةقيض ةيلاع ةيذحأل يقيقحلا لامجلا

 نم ديدعلا يف اهب لمعي نأ ءرملل نكمي

 ةنيزملا ةيذحألا نم ؛ ةفلتخملا قرطلا

 عم قباطتت يتلا نقتم لكشب

 يتلا كيلتيناوطنأ يرام نيتاسف

 رادصإلا ىلإ توكس يميريج اهممص

 مهنإ .نوتروب ةراس هتمدق يذلا فيطللا

 اًيملاع ودبي - ريغص دوسأ ناتسف لثم

.ةيدرفلل ةريبك ةحاسم كانه نكلو ،

ةيمدعلا ىلإ تدرج

 نيممصملا عيمج ررقي مل نيح يف

 ، تانيعستلا لئاوأ ماهلإ رمم يف ريسلا

 بولسأ نإ لوقن نأ نمآلا نم هنأ الإ

 يمدعلا ساسألا ديكأتلاب وه عراشلا

 ، ةضوملاب روعشلا - ةيمدعلا .ةيمدعلل

و لامهإلا

 Kurt نم ةراعتسم ًاليلق ةطبحم ةرظن

Cobain و Kate Moss ، لكشب بسانت 

 نكمي ءاطخأ دجوت ال ثيح ، موي لك صاخ

 كسمتلا ءرملا ررقي امدنع اهذاختا

 اهيدل 90s Laquan Smith .ةطاسبلاب

 اميس الو ، Gianni Versace نم ةحسم

 ."Miss S&M" 1992 ءاتش / فيرخ ةعومجم

 Balenciaga كسمت ، ىرخأ ةيحان نم

 ءزج مظعمل ةنكادلا ناولألاو هتطاسبب

 ةيلظ روص .ةمخضلا هتعومجم نم ريبك

 ال ، تاقحلملا نم ىندألا دحلا ، ةطيسب

 ةنجلا - نوهدم رعش ، جايكم رهظم

 نم ريثكلا نوكي ال دق ، اًنسح .ةيمدعلا

 يومدلا دهشملا ىلإ رظنلاب ةنجلا

 Demna اهتراتخا يتلا ىقيسوملاو

Gvasalia ، ودبي ملظملا جازملا اذه نكل 

.ةبسانملا هذهل ةمءالم رثكأ





 Oriada ءايزألا ةضراع

Bajrami ،oriadabajrami 

 :يسيئرلا ميمصتلاو ةروصلا

اموكات وتسيرأ

Myrto Departez :مهاسملا ممصملا

MUA ، رعشلا فيفصت: Myrto 

Departez ، @ myrto_departez

 ، Studio P56 :ويدوتسالا عقوم

.studio.p56 @ ، انيثأ

 TATU ةطساوب ةيذحأ :ءايزألا تايمست

،tatu_by_suelita THS ،ths_fashion_ BERSHKA 

،bershkacollection

 عم ، انيثأ يف جذومنلا ريوصت مت :ندملا

 ، جربزورك نم اموكات فيلأت نم ىرخأ روص

 نيلرب

 يف قيربلا

فيصلا

ةنيدم







































ايفوص س'

بولسأ

 :يناثلا نم لوألا ءزجلا

ةاتفلا رهوج

 Sofia :ءايزألا ةضراع

Lavrentiadou،lavrentiadou_

 وتسيرأل يسيئرلا ميمصتلاو ةروصلا

 MUA: Myrto ، كراشملا ممصملا اموكات

Departez ، @ myrto_departez راشتسملا 

 Henrik :ينفلا

S.Tangen ، INTERFOTO 

،interfotonorge عقوملا: Studio P56 ، 

studio.p56 @ ، انيثأ

 INTIMISSIMI :ءايزألا تايمست

،intimissimiofficial FASHION COMPONENTS ، 

 fashion.components H&M ،hm @ ، انيثأ

MANGO ،mango IOAKEIMIDIS FINE 

JEWELLERY ،ioakeimidis_collection



 ةقادصلا لثم بحلا"

 اهيف تلعتشا

يل سورب ".نارينلا







 انأ" انأ

 نوهركي

 ، سجرنلا

 يننكل

 ىلع قفاوأ

.رورغلا

 انأ"

 انايد

د ناليرف



 انلعف ، معن >>

 - مث ، ةريثك ءايشأ

 << ليمج ءيش لك

Sappho



 قدحيس"

 .سانلا

 هلعجا

 قحتسي

 ".مهتقو

 يراه

نوتسنيو



 نم عردلا يه ءايزألا >>

 ديق ىلع ءاقبلا لجأ

 ةايحلا عقاو ةايحلا

 ليب << .ةيمويلا

 ماهجنيناك







 ايفوص طمن

 نم يناثلا ءزجلا

 ، عرد ةاتف :يناثلا

2020ish





























 اًرطع ينلعجا

 ةحئار هبشي

بحلا

 نايتسيرك

رويد

 BERLiNiB ـل ةبسنلاب

 اينيسك ةنانفلل

kkseniartافوتوك







 لوكين ءايزألا ةضراع

 nicolekeisidi، يديسيك

 :يسيئرلا ميمصتلاو ةروصلا

اموكات وتسيرأ

 :كراشملا ممصملا

Myrto Departez

MUA ، رعشلا فيفصت: Myrto 

Departez ، @ myrto_departez

 ، Studio P56 :ويدوتسالا عقوم

.studio.p56 @ ، انيثأ

 OYSHO ،oysho :ءايزألا تايمست

ZARA ،zara EX-TREME ، انيثأ 

،theonly_extremeworld NIKE ،nike

 سبالملا ميمصت ىلإ ةفاضإلاب

نيممصملا لبق نم ةيذحألاو






























