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Marie Claire was created in 1937 in France 
as a new weekly women’s magazine with  
a very modern approach.

Marie Claire wanted to offer not only the 
latest trends in fashion and  
beauty, but to also deliver serious,  
challenging journalism.

It was this contemporary
and unique combination that 
immediately proved successful.

Marie Claire is now one of the most 
widely recognised fashion titles 
in the world.
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www.marieclaire.fr
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ENQUÊTE
LE SPORT 
EST-iL SEXISTE ?

100 LOOKS 
NÉO-CHiCS

STORY
 MASAKO, 

LA PRINCESSE 
CAPTIVE 

DU JAPON

IRINA
LAZAREANU

Le style comme
 elle respire

ARGENT, 
SEXE, DEALS…

LES PAPARAZZiS 
BALANCENT

AFRIQUE DU SUD
LA JEUNESSE DÉJANTÉE 
QUI N’A JAMAIS 
CONNU L’APARTHEID

Beauté
LES SOINS 
COCOON
DE L’HIVER

CONTE MODERNE
ET SI L’AMOUR 
FOU DURAIT 
PLUS DE 3 ANS…
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32 international editions

languages

continents

million copies sold yearly

million readers every month

advertising pages in 2013

million unique users in 2013

websites

million followers & fans on social media

A multimedia brand reaching 41million  
women each month

Australia, Belgium / Vlaams Belgium, Brazil, � � � � � � � , China, 

Colombia, Czech Republic, france, Greece, Hong-Kong, 

Hungary, Indonesia, Italy, Korea, Malaysia, Mexico,  

The Netherlands, � � � � , Puerto Rico, � � � � � , Romania,  

Russia, � � � � � � � � � � � � , South Africa, Spain, Switzerland,  

Taiwan, Thailand, Turkey, ukraine, � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � , 
united Kingdom, united States, Venezuela



...informs you

...entices you

...surprises you

...helps you

...moves you

...makes you smile

...makes you dream



Marie Claire is a fashion magazine with character,
substance and depth for women with a point of view,  

an opinion and sense of style.

Marie Claire inspires readers to “Think smart and Look amazing.”

Sharing the same spirit and message: ‘empowering women’,  

Marie Claire Lower Gulf and Marie Claire Arabia differ when 

it comes to select editorial content. 

Marie Claire Arabia directly targets Saudi women and highlights 

their success stories and achievements, while also keeping readers 

up to date wih key fashion trends, beauty news, celebrity interviews and the 

latest female issues.

Marie Claire Lower Gulf, meanwhile, covering the UAE, 

Qatar, Bahrain and Oman, also keeps its readers up to date with 

key fashion trends, beauty news and celebrity interviews, 

and discusses key female issues in a transparent way, 
taking into consideration traditions and beliefs.

 

Marie Claire is known for its insightful and 

inspiring, yet relevant and entertaining content.

Marie Claire delivers fashion, beauty and lifestyle combined  
with challenging reports on real life issues.

Marie Claire is a successful formula that combines solid 

journalism, aspirational fashion and inspirational beauty.
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JE SUIS UNE BATTANTE 
La bonne équation Manteau long, trois-quarts ou grosse 
veste, la pièce esprit militaire est toujours classe et devient 
ultraféminine combinée à une jupe, une robe, des hauts 
talons. A associer les yeux fermés avec des bordeaux, mou-
tarde, bleus foncés, et tous les camaïeux de verts. 
Détail pointu La ceinture XXL portée dessous, sur une 
robe ou un pantalon, le manteau laissé ouvert.
Là, c’est too much Avec un treillis et des rangers… Jamais 
de total look militaire ! La valeur sûre : le décaler. 

Défilé Salvatore 
Ferragamo  

automne-hiver 
2012-2013

Défilé Max Mara 
automne-hiver 

2012-2013

… PASSIONNÉMENT

Derby 
en cuir lisse 
(Barbara 
Bui, 540 €).

Manteau en laine 
biologique 
(Ekyog, 355 €).

Robe en pure laine 
(Orla Kiely, 330 €).

Pull en maille 
de laine 

(Joseph, 225 €).

Escarpin en 
nubuck clouté 

(Aldo, 99 €).

Ceinture en cuir or 
(Gérard Darel, 135 €).

Montre chrono 
(Swatch, 88 €). 

Sac bicolore en box 
(Louis Quatorze, 740 €).
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3-4 fashion stories per issue and fashion service pages



يعتبر اآليالينر من المستحضرات الضرورية لدى معظم النساء فهو يعطي 
العيون جاذبية خاصة، أجمل ما فيه أنه بإمكانك التحكم في رسم خطوطه 
تتجه خطوط  البارد  الموسم  النهار والليل، وفي هذا  بين  لتناسب مكياجك 
المتعارف  السوداء  اآليالينر  ألوان  عن  البعيدة  عصرية  األكثر  األلوان  نحو  الشتاء  موضة 

عليها، والتي ستبرز جمال وسحر نظرة عيونك.

تموجات زرقاء 
تحديد  في  الأ�سود  اللون  ا�ستخدام  اإل��ى  الن�ساء  معظم  تميل  ما  ع��ادًة 
باللون الأزرق الذي  ا�ستبداله  مكياج عيونهّن، فما راأيك هذه المرة في 
برز وب�سدة لهذا المو�سم على معظم العرو�ض ال�ستوية مثل عر�ض اأزياء 
تلك  �ست�ساعدك في تحقيق  التي  الخطوات  اإليك بع�ض   ،Diorو ،Kenzo

الإطاللة.
البشرة:

في  هي  الب�سرة،  تنظيف  بعد  من  المكياج  تطبيق  في  الأول��ى  -الخطوة 
ترطيبها وخا�سة حول منطقة العين والخدين، فكلما كانت رطبة ومرنة 

باتت عملية و�سع المكياج �سهلة و�سريعة.
يوفر  اأن  �ساأنه  الذي من  الأ�سا�ض  تاأتي في و�سع كريم  الثانية  -الخطوة 
درجة  تختاري  اأن  المف�سل  من  ل��ذا  ب�سرتك  لعيوب  ال�ساملة  التغطية 

تنا�سب لون ب�سرتك. 
-مع هذه الإطاللة التي اخترناها لك، نن�سحك بو�سع القليل من اأحمر 
اإطاللتك تبدو  الألوان، ولجعل  اأجل خلق تجان�ض في  الخدود وذلك من 

اأكثر ب�ساطة.
العيون:

واحر�سي  العلوي،  الجفن  الأزرق على  الكحل  بر�سم خط  الآن  • ابداأي 
الخارجية،  العين  زاوي��ة  عند  ومجنحًاَ  وم�ستقيمًا  مت�ساًل  جعله  على 

يمكنك تحقيق ذلك با�ستخدام فر�ساة رفيعة خا�سة.
الآيالينر  خط  لتبرزي  الأزرق  اللون  ذات  الما�سكرا  و�سع  يمكنك   •

الذي ر�سمته ب�سكل اأو�سح.
العين،  منطقة  اأ�سفل  الكون�سيلر  من  القليل  ت�سعي  اأن  المف�سل  من   •

وذلك لتغطية اأي خطوط �سوداء حول المنطقة المحيطة بالعين.
و�سع  باإمكانك  كما  رمو�سك،  على  الما�سكرا  تطبيق  تن�سي  ل  • واأخيرًا 

بع�سًا من الرمو�ض الم�ستعارة لإبراز مكياج عيونك.

 Laura Mercier
 Creme Eye Liner in

Cobalt

Pelle Lannefors :تصوير
Sarah Rasheed :تنسيق

Marisol Steward :مكياج
  MMG من وكالة Roksana :العارضة

WaLK thE LinE

 naRS holiday 2014
almería Blush

 Smashbox
 Photo Finish

 Pore Minimizing

 Dior airFlash
Foundation

 Dior Glow
Maximizer

 Dior Gold
 Shock (001)

 Diorific
 illuminating

 Pressed
Powder 

 Givenchy
 Phenomen’eyes

Blue Folie

Chanel Rouge allure Gloss 11 Sensuel

مكياج  على  كبير  بشكل  ال��ام��ع  الذهبي  ال��ل��ون  هيمن 
ملكية  إطالتهن  كانت  فقد  وهكذا   .Dior دار  أزياء  عارضات 
الملكة  بمكياج  ذكرتنا  ولقد  معنى،  من  للكلمة  ما  بكل 
الذهبية،  اإلطالة  هذه  ج��اءت  بالذهب.  المطلي  ولباسها  كليوبترا 
وصيف  ربيع  أزي��اء  ع��روض  مكياج  ضمن  واألق���وى  األب��رز  تعد  والتي 
على  سيطرت  التي  ألوانها  وتعدد  الطبيعة  حيوية  لتناقض   ،2014

المشهد العام للعرض.

إعداد: سارة رشيد

مكياجك 
من الذهب

لقد تغطت الحواجب باللون الذهبي، كما تلونت الأجفان العلوية وال�سفلية وتلونت 
معها اأي�سًا تلك الم�ساحة المحيطة بالعينين بالذهبي الالمع. وتم اإدخال القليل 
من  قلياًل  وتك�سر  الأنظار  تلفت  خا�سة  جاذبية  العينين  ليعطي  الأزرق  اللون  من 
والتجربة،  التاأمل  منك  ت�ستحق  وع�سرية  مبدعة  الإطاللة  الذهبي.  اللون  رتابة 

فهي تمنحك مظهرًا  جذابًا و�ساحرًا ل يناف�سك فيه اأحد.

الح�سول  في  ي�ساعدك  الب�سرة  فترطيب  ب�سرتك،  بترطيب  ابدئي 
واللمعان  الن�سارة  ب�سرتك  ويمنح  ومتنا�سق  ثابت  مكياج  على 

المطلوبين.
 Glacial White Caviar Hydra-Pure Precious :اخترنا لك

 Mariam Quevedo من Cream

اأن  يمكن  عيوب  اأو  �سوائب  اأي   لتغطية  الأ�سا�س  كريم  ا�ستخدمي 
تكون قد اأ�سابت ب�سرتك، فهو �سيمنحك �سفاًء تامًا.
Guerlain من Lingerie de Peau :اخترنا لك

حان الآن موعد و�سع خافي العيوب اأو الـconcealer  حول واأ�سفل 
منطقة العينين. تعد هذه الخطوة مهمة، ذلك اأن �سر هذه الإطاللة 

يكمن في العينين.
Yves Saint Laurent من Touche Eclat :اخترنا لك

يمكن  عينيك.  على  الذهبية  العيون  ظالل  بتطبيق  الآن  ابدئي 
البدء  من الزاوية الخارجية للعينين و�سوًل اإلى الزاوية الداخلية. 
حافظي على ذلك النمط و�سوًل اإلى تلك المنطقة الواقعة اأ�سفل 
ال�سيء  بع�س  �سميكًا  الظل  خط  يكون  اأن  اأي�سًا  حاولي  العينين. 

لكي تح�سلي على ال�سكل المطلوب والمتماثل.
Maybelline من Color Tattoo 24 HR  :اخترنا لك

عليك  الإطــاللــة،  لتلك  المماثل  الحواجب  �سكل  على  لتح�سلي 
و�سع عدة طبقات من لون الظالل الذهبي وتثبتيها بـ Gel تثبيت 

الحواجب ال�سفاف. 
MAC Brow Set :اخترنا لك

تاألقي بلم�سة من الألوان التي �ستبرز من جمال لون عينيك، وذلك 
باإ�سافة اللون الأزرق الفاتح اأو ما يحلو لك من الألوان على طول 

خط الجفن العلوي لعينيك.
 Modster Smooth Ride العيون  تحديد  قلم  لك:   اخترنا 
Dior من Couleurs Designer 5 اأو  Inn Ardency من Eyeliner

يمكنك و�سع القليل من الما�سكرا، وذلك لتهذيب رمو�س عينيك 
وتحديدها، ولكن ل تكثري منها.

Dolce & Gabbana من Passion Eyes :اخترنا لك
يجب  اإذ  �سفاه،  اأحمر  اأي  و�سع  بعدم  ين�سح  الإطــاللــة  هــذه  مع 

الحفاظ على لونهما الطبيعي.

في  تساعدك  التي  الخطوات  إليك 
الحصول على هذه اإلطاللة:

BEAUTY

Lower Gulf 194195 Lower Gulf

Marie Claire offers smart ideas, expert tips,  
glamorous and inspiring beauty images.

In-depth, professional advice, on all aspects of  
beauty, including the latest products and technologies.

Marie Claire combines the practical with the  
beautiful and helps readers achieve the perfect look.



Marie Claire delivers eye-opening  
reportage and investigations offering new  
perspectives and insights into women’s lives.

International and local,  
social campaigns, real life articles, a true world  
with a female perspective.

Emotional first-person testimonies,  
fascinating celebrities and superb intelligent 
photo journalism.

إعداد: فرح باسم صبري 
وإنما  الصدفة  بمحض  يأت  لم  المتداول،  الشعبي  المثل  هذا  المجتمع"،  نصف  "المرأة 
استحقته المرأة بامتياز. فالمرأة هي العنصر األكثر تأثيراً في تنمية األجيال. وبتقدير دورها 
حكومية  مؤسسات  تعمل  ولذلك  األصعدة.  جميع  على  المجتمعات  ترتقي  الفاعل، 
وخاصة عدة،  على دعم قدرات المرأة السعودية واإلستفادة من طاقاتها اإلنتاجية وإبداعاتها 

الملهمة وفتح سوق العمل أمام طموحاتها.

تتمثل  ال�سعوديات،  للطالبات  اأم��ل  م��ب��ادرات  تاأتي 
"خطوة نحو الأمام"،  اإحداها في معر�ض التوظيف 
الذي افتتحه نائب اأمير منطقة الريا�ض، الأمير تركي 
 Glowork بن عبداهلل بن عبدالعزيز، ونظمته �سركة
المعر�ض،  ه��ذا  و�سهد  اثنين.  يومين  م���دار  على 
ال�سعوديات  من  مئات  واإقبال  �سركة،   91 م�ساركة 
ت��وظ��ي��ف واإج�����راء مقابالت  ت��ق��دي��م ط��ل��ب��ات  ع��ل��ى 
هذا  في  التواجد  ارت��اأت   Marie Claire �سخ�سية. 
بح�سب  التوقعات  كل  فاق  اإقباًل  �سهد  الذي  الحدث 
المنظمين والقائمين عليه. والتقت بعدد من الن�ساء 
المعر�ض.  بهذا  راأيهن  اأبدين  اللواتي  ال�سعوديات 
الموارد  مديرة  ال�سنقيطي"،  ب��"هناء  اأي�سًا  والتقت 
الح�سون،  وهوازن  المراأة"،  "بانوراما  في  الب�سرية 
ح��اورت  كما  ال�سركة.  ف��ي  التوظيف  ق�سم  م��دي��رة 
وتحدثت  العرجاني.  فهد  ن��دى  المعر�ض  منظمة 
اإلى موؤ�س�ض ومنظم المعر�ض خالد الخ�سير. اأي�سًا 

 
 إحصائيات

�ُسجلت ن�سبة البطالة بين �سفوف الإناث في المملكة 

في   ،35% اإل��ى  و�سل  ارتفاعًا  ال�سعودية،  العربية 
المهن  ظل وجود )215840( موظفة في عدد من 
والمجالت الإدارية في القطاع الخا�ض لعام 2012، 
وذلك وفقًا للتقرير ال�سنوي ال�سادر عن وزارة العمل 

في اأكتوبر من العام 2013. 

رواد  ل��ل��ت��واص��ل م��ع   ال��م��ع��رض ف��رص��ة 
األعمال والناجحين

اإدارة  خريجة  �سنة(،   ٢٢( ال�سالم  هنوف  ت�سف 
الأعمال ونظم المعلومات الإدارية من جامعة الملك 
اأكثر  باأنه  التوظيف"،  قبل  "خطوة  معر�ض  �سعود، 
فر�سة  لنا  اأت��اح  المعر�ض  "هذا  قائلة:  رائ��ع،  من 
مختلف  م��ن  وم��ت��ح��دث��ات  متحدثين  م��ع  ال��ت��وا���س��ل 
الناجحين  ن�سائح  اإل��ى  وال�ستماع  العالم،  بلدان 
للطالبات  الفر�سة  اأي�سًا  يتيح  وهو  الأعمال.  ورواد 
مما  الجهات،  مختلف  اأم��ام  اأنف�سهن  عن  للتعريف 
وتو�سح  وظيفة".  على  ح�سولهن  فر�ض  من  يزيد 
هنوف: "من م�ساهدتي الخا�سة، اأعتقد اأن المعر�ض 
الن�ساء"،  ل��دى  البطالة  م�سكلة  حل  في  �سي�ساهم 

خطوة قبل
التــوظــيـف

تفـــتـــح أبـــواب األمل وتــغـــلــق نـــوافـــذ البـطــالـة 

Arabia 5253 Arabia

LOCAL REPORT

فقد  أنه  تشعرين  هل  واألع��ذار؟  المشاكل  ويختلق  عيوبك  يتصيد  زوجك  بدأ  هل 
أال  أحيانًا  منك  يطلب  أب��ات  لعائلته؟  ضئيلة  أهمية  يولي  وأصبح  بك  اهتمامه 
تفسدي عليه أجواءه الخاصة في غرفة الجلوس؟ هل أصبح فجأة كثير األسفار 
واألطوار؟ هل استبدل سيارته بأخرى ذات مقعدين وسقف مكشوف؟ أبدأ وعلى نحو مفاجئ 
باالهتمام بلياقته وأصبح يعتاد النوادي وال يدخر جهداً في مراقبة نظامه الغذائي؟ أيبالغ 

أحيانًا في طريقة تأنقه ووسامته؟ هل حدث أن قال لك ذات مرة: "لقد ضاع شبابي؟!" 

إعداد:  عال الشخشير

اإذا اأ�ضبح و�ضع زوجك بهذه الحالة، فقد دق ناقو�س 
النحو  على  ومعالجته  الأم��ر  تدبر  لك  واآن  الخطر 
منت�ضف  اأزم��ة  يدعى  ما  مرده  ذلك  فلربما  الأمثل، 
العمر. حيث تتخوف العديد من ال�ضيدات مما ي�ضمى 
ت�ضرفات  على  ت��ط��راأ  ق��د  التي  الثانية  بالمراهقة 
اأزواجهن، كالنجذاب لن�ضاء اأخريات، اأو التغيير في 
من   70% اأن  الإح�ضائيات  واأثبتت  حياتهم.  اأ�ضلوب 
بلوغهم  العمرعند  منت�ضف  باأزمة  يمرون  الرجال 
الأربعين عامًا، وقد ت�ضتمر هذه الأزمة من ثالث اإلى 
الأزم��ة  هذه    Marie Claire تطرح �ضنوات.  ع�ضرة 
على  وانعكا�ضاتها  واأعرا�ضها  اأ�ضبابها  في  وتبحث 
للزوجة  واقعية  �ضهادات  خالل  من  الزوجية  العالقة 
منار)32  عامًا ( وزوجها عمر )41  عامًا (. كما 
"فائقة  العالجي  النف�س  علم  في  الدكتورة  ت�ضت�ضير 
حبيب" التي اقترحت خطوات ت�ضاعدك في مواجهة 

هذه المرحلة وتجاوزها ب�ضالم.

مرحلة البحث عن الهوية
عندما يبلغ الرجل الأربعين من عمره، قد تطغى عليه 
�ضفة التغيير وعدم الإ�ضتقرار. حيث يحاول  التعرف 
ورغباته  بطموحه  يتعلق  فيما  الحقيقية  هويته  على 

مفعمًا  رج��اًل  نف�ضه  يجد  فتارة  ال��ق��ادم.  وم�ضتقبله 
يعد  لم  اأنه  يتذكر  اأخ��رى  وت��ارة  وال�ضباب،  بالحيوية 
�ضغيرًا وي�ضعب عليه التحكم في اأعرا�س التقدم في 
العمر، كال�ضعر الأبي�س اأو ال�ضلع اأو �ضعف الب�ضر اأو 
اآلم المفا�ضل. اأحياًنا ي�ضعر بالرغبة في فتح �ضفحة 
جديدة، حيث ي�ضكل انجذاب الن�ضاء اإليه بمثابة تحد 
وعدم  الإن��ع��زال  يف�ضل  اأخ��رى  واأحيانًا  ل��ه.  حقيقي  
"�ضالي  الأمريكية  الكاتبة  وت�ضف  باأحد.  الت�ضال 
عنوان  يحمل  الذي  كتابها  في  الرجل  حالة  كونوي" 
في  يبداأ  "اأنه  العمر":  منت�ضف  اأزمة  في  " زوجك 
لخطوات  ع��ام  وتقييم  لإن��ج��ازات��ه،  دقيقة  مراجعة 
والقيم  المبادئ  وت�ضبح  ح�ضاباته،  واإع���ادة  حياته 
بنف�س  اإليها  ينظر  ل  باهًتا  �ضيًئا  دليله،  كانت  التي 
بال�ضياع وب�ضعوبة  ل�ضعوره  اإ�ضافة  ال�ضابقة".  القيمة 
مما  والف�ضيولوجية،  النف�ضية  التغيرات  مع  التوافق 
وال�ضعوبات  الم�ضاكل  لتراكم  مفتوحًا  المجال  يجعل 

والإخفاقات.
 

البحث في أسباب األزمة
 يعاني الأزواج من اأزمة منت�ضف العمر اإذا تزامنت 

هذه المرحلة مع العوامل التالية: G
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زوجك...
ه����ل ي���راه���ق؟
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إعداد: فرح باسم صبري  
تتميز الشاعرة السعودية بالتزامها بمعايير أخالقية ومهنية مميزة، فهي إنسان قبل كل شيء 
لديها أفكارها ومعتقداتها.. أحالمها وطموحاتها.. مشاعرها وأحاسيسها.. ال تتوانى على أن تعبر 

بين سطور أشعارها عن ذاتها وذات اآلخر بشكل مرهف وحّساس. 

للوقوف على تجارب ن�شاء �شعوديات في عالم ال�ِشعر 
كتبي،  مي  بال�شاعرة   Marie Claire التقت  والأدب 
بخاري،  ميرفت  وال�شاعرة  الدباغ،  البتول  والأديبة 
والكاتبة الق�ش�شية رنا المداح، الالتي تحدثن عن 
في  واجهتهن  التي  والعقبات  الكتابة  في  بداياتهن 

بداية م�شوارهن الأدبي.

همسات حائرة
ت���ق���ول ���ش��اح��ب��ة دي�����وان 
حائرة"  "هم�شات 
مي  ال�شعودية  ال�����ش��اع��رة 
ال���غ���رب  " ك�����ان  ك���ت���ب���ي: 
ال��م��ك��ان ال���ذي ل��م اأع��رف 
ق���ب���ل���ه ������ش�����يء، وك���ان���ت 
�شوي�شرا بمثابة وطني الأول، فعدت اإلى ال�شعودية في 
لكن  العربية،  اللغة  اأ�شول  بتعلم  وبداأت  عمرالثامنة 
مرة  �شوي�شرا  اإلى  اأعادتني  اأن  الغربة  رياح  لبثت  ما 

اأخرى، مع زّوادة ب�شيطة من قواعد اللغة العربية". 

�شديد،  ب��خ��وف  م�����ش��واري  "بداأت  كتبي:  وت�شيف 
فرا�شلت مجلة الحوادث الرائدة مختبئة خلف ا�شم 
راأي��ت  عندما  كبيرة  فرحتي  كانت  وك��م  م�شتعار، 
وفي  �شفحاتها.  طيات  بين  لي  كتابية  تجربة  اأول 
عنوان  تحت  لي  ديوان  اأول  طبع  ع�شر  ال�شابعة  عمر 
2000 ت�شلمت اإدارة  العام  وفي  حائرة"،  "هم�شات 
 2004 العام  في  واأطلقت  عربيات،  مجلة  تحرير 
ديواني الثاني "ثريا"، وفي 2010 قمت باإ�شدار ديوان 

"عا�شقات" ال�شوتي. 
وتعترف كتبي باأنها فقدت قدرتها على الكتابة لمدة 
لي�س  بنف�شي  اإيماني  "فقدت  اأربع �شنوات، مو�شحة: 
اأنني  �شعرت  لكنني  اأعمالي،  من  اأي��ًا  اإخفاق  ب�شبب 
العربية  لغتي  �شيء، حتى  اأي  كتابة  على  ق��ادرة  غير 
اأي�شًا.  والإنجليزية  الفرن�شية  نفى  وعقلي  تدهورت، 
تحديدًا  الحالة  تلك  ف��ك��ري.  ب�شلل  اأ�شبت  كاأنني 
قمت  ب�شعوبة  مريرة،  نف�شية  معاناة  في  اأدخلتني 
والف�شل  ما غاب عنه،  كل  تذكر  بتمرين عقلي على 
عوامل  واإل��ى  الأول  بالمقام  والدعاء  لل�شالة  يعود 

سعوديات... 
رسمن كلماتهّن 

شعراً

يات أو   "الحب ال يحتاج إلى مسمَّ
تصنيفات، هو عالم قائم بذاته، 

وإما أن يسكن العاشق داخل 
عالمه أو يبقى خارجه يتوّهمه.
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Marie Claire :خاص
ممّثلة جميلة، سّيدة أعمال ناجحة، ناشطة سياسّية راقية وروح تعشق العطاء والعمل الخيرّي. Eva Longoria، المرأة الذكّية التي 
عرفت كيف تضع شهرتها العالمّية في خدمة اإلنسان األقّل حّظًا منها، وبخاّصة المرأة الالتينّية التي تواجه تحّديات ثقافّية في 
الواليات المّتحدة. ومن بين المنّظمات الكثيرة التي تعمل على دعمها وتطويرها، تشغل Eva Longoria منصب الرئيسة الفخريّة لـ

Global Gift Gala التي حّققت نجاحًا كبيراً العام الماضي في دبي. وتعود Longoria هذا العام لكي تحيي الحفل الذي سيقام في مطعم 

Cavalli Club في 13 ديسمبر 2014. وفي هذه المناسبة، التقت Marie Claire مقّدمة الحفل التي حّدثتنا عن نشاطاتها الخيريّة وأعمالها 

السينمائّية الجديدة، وبالطبع سّر جمالها وتألّقها الدائمين.

 Eva إل��ى  ال��خ��ي��رّي  العمل  يضيف  م���اذا 
كداعمة  تجربتك  لنا  صفي  Longoria؟ 

Global Gift Foundation لمنّظمة
منذ  ة  اخلا�صّ االحتياجات  ذوي  من   Liza �صقيقتي 
نف�صهم  كّر�صوا  كّلهم  عائلتي  اأف���راد  لكّن  والدت��ه��ا، 
مل�صاعدتها، حّتى اأّن والدتي اأ�صبحت م�صاعدة مدّر�س 
ال�صّف. فعلت  البقاء معها يف غرفة  تتمّكن من  لكي 
والدتي كّل ما اأمكنها فعله لكّل فرد من اأفراد عائلتنا، 
�صّن  منذ  ال��ت��ط��ّوع  ع��امل  اإىل  و�صقيقاتي  وعّرفتني 
�صغرية، فتطّوعنا يف االأوملبياد اخلا�ّس مثاًل. لذلك، 
بف�صل  حياتي  من  جزءًا  اخلريّي  العمل  �صّكل  لطاملا 
والدتي ب�صكل خا�ّس الأّنها غر�صت فينا حّب امل�صاعدة. 
اأنا ممتّنة لعائلتي الأّنهم وّجهوين اإىل العمل اخلريّي.

 Global Gift (GGF) واأوؤّي��د ما حتّققه منّظمة  اأدعم 

العام  يف  تاأ�صي�صها  منذ  كبريًا  �صوطًا  قطعت  التي 
العزيزتان  �صديقتاي  املوؤ�ّص�صتان،  تدعم   .2013

عديدة  م�صاريع   Alina Peraltaو  Maria Bravo

الترّبعات  خالل  من  م�صروعي،  بينها  من  خمتلفة، 
للدعم  مم��ت��ّن��ة  واأن����ا  ح��ف��الت��ن��ا.  يف  جنمعها  ال��ت��ي 
املا�صية.  القليلة  ال�صنوات  خ��الل  يل  قّدمتاه  ال��ذي 
اأخرى  كثرية  ومنّظمات  منّظمتي  ت�صتمّر  فبف�صلهما، 
يف العمل لتحقيق مهّمتها التي تق�صي مب�صاعدة عدد 

كبري من الن�صاء واالأطفال والعائالت املحتاجة.

  Global Gift م��ع  ال��ع��م��ل  ب���دأت  ك��ي��ف 
 Global Gift�وأصبحت الرئيسة الفخريّة ل

Gala؟ ما الذي جذبك إلى المنّظمة؟

اأقمنا يف العام 2009 اأّول حدث خريّي لنا يف باري�س، 

 Global Gift Gala با�صم  عاملّيًا  نعرف  اأ�صبحنا  ثّم 
املك�صيك  لندن،  كان،  ماربيا،  باري�س،  يف  ُتقام  التي 
منح  يف  ذل��ك  ي�صاهم  فخرّية  رئي�صة  وك��وين  ودب��ي. 
ح�صولها  على  ي�صاعد  �صوتًا  ندعمها  التي  املنّظمات 

على االهتمام االإعالمّي الذي ت�صتحّقه.

ما هي المشاريع التي دعمتها المنّظمة 
بفضل التبّرعات التي جمعتها حّتى اآلن؟

 Parent برناجمي  دعم  من  االآن  حّتى   GGF متّكنت 
 Eva ملنّظمة  التابعني   Micro-Loanو  Engagement

�صناعة  متويل  يف  اأي�صًا   GGF �صاعدت   .Longoria

حتديدًا،  ال�صرطان  ت�صتهدف  االإ�صعاعّي  للعالج  اآلة 
كما دعمت Soup Kitchen يف ماربيا حيث مّت تقدمي 
الطعام جّمانًا ل�465 �صخ�صًا يومّيًا. ما هذا اإال عدد 

LongoriaLongoriaEva
ـــاء  ـــط جـــــــمـــــــال.. أنــــــــاقــــــــة.. ع

Arabia 7071 Arabia
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�شخ�ص،   76.000 �شملت  �أمريكية  در��شة  �أظهرت 
�لتو�لي،  على   1997 �لعام  وف��ي   1989 �لعام  في 
دون  �لبقاء  يف�شلون  �لذين  �أو  �لعازبون  �لرجال  �أن 
�لدر��شة  �أ�شارت  كما  مبكرة.  �شن  في  يموتون  زو�ج 
�لأزو�ج  لدى  �أي�شًا  �رتفعت  �لوفيات  ن�شبة  �أن  �لى 
ت�شتعر�ص   Marie Claire زوجاتهم.  فقدو�  �لذين 
�لمو�شوع.  بهذ�  متعلقة  و�إح�شائيات  در��شات  عدة 
كما ��شتطلعت �آر�ء عامة لعدة ن�شاء ورجال. و�لتقت 
با�شت�شاري علم �لنف�ص و�ل�شلوكيات �لأ�شرية "ماجد 
�لدر��شات،  بخ�شو�ص  تعليقاته  قدم  �ل��ذي  قن�ص" 
و�لتربوية  �لنف�شية  بال�شت�شارية  �أي�����ش��ًا  و�لتقت 
وع�شو  �لعربي  �لمجل�ص  في  و�لم�شت�شارة  و�لمدربة 
خلق  رج��ب  "�شحر  �لدكتورة  �لمتحدة  �لأم��م  هيئة 
�هلل" �لتي �أبدت ر�أيها باأهمية كل من �لرجل و�لمر�أة 

في حياة بع�شهما �لبع�ص.

دراسات وأبحاث
كلية  في  �لأ�شاتذة  من  ثالثة  بها  قام  در��شة  �أك��دت 

بالوليات  هوبكنز"  "جون  بجامعة  �لعامة  �ل�شحة 
�أن �لزوج ي�شعر بالكاآبة عندما تغيب عنه  �لمتحدة، 
زوجته لفترة طويلة. وبع�ص من �لأزو�ج �لذين تتر�وح 
طعامهم  يهملون  عامًا،  و64   55 بين  ما  �أعمارهم 
في  �لبيت  ويلزمون  �لخارجي  ومظهرهم  و�أعمالهم 
حالة غياب �لزوجة.  كما ت�شير �لإح�شاء�ت �إلى �أن 
زوجاتهم  فقدو�  �لذين  �لرجال  بين  �لوفيات  ن�شبة 
ينعمون  �ل��ذي��ن  ب����الأزو�ج  مقارنة   63% �إل��ى  ت�شل 

بحياة زوجية �شعيدة. 
بال�شوؤون  مخت�شة  بر�زيلية  در����ش��ة  �أظ��ه��رت  كما 
�لجتماعية و�لمر�أة، �أن ما يميز �لمر�أة عن �لرجل، 
فهي  مهمات.  بعدة  �لقيام  ي�شتطيع  كائن  �أنها  هو 
بالو�جبات  للقيام  طبيعية  وبقدر�ت  بمعرفة  تتمتع 
ر�أ�شها  وعلى  �أخ��رى  ق��در�ت  �إل��ى  �إ�شافة  �لمنزلية، 
�لأولد  لتربية  بال�شبر  و�لتمتع  و�لإن��ج��اب  �لحمل 
باأن  �لدر��شة  و�أ���ش��ارت  حياتهم.  م�شيرة  ومر�فقة 
�لمر�أة هي �لعمود �لفقري لحياة جميع �لمجتمعات 
في �لعالم، و�أهميتها بالن�شبة للرجل تاأتي على ر�أ�ص 

�أن  �إلى  �أي�شًا،  �لدر��شة  و�أ�شافت  �لأولويات.  قائمة 
�لوقت  وقيا�ص  �لتو�ريخ،  تذكر  على  ق��ادرة  �ل��م��ر�أة 
من  مهمة  بكل  للقيام  �لمنا�شبة  �لأوق���ات  وتحديد 
على  بالذكر،  جدير  هو  ومما  �لحياة.  في  مهامها 
على  ق��درة  �أكثر  هي  �لمر�أة  �أن  �لدر��شة،  قول  حد 
في  للرجل  تحتاج  ل  لأن��ه��ا  �لعنو�شة،  م��ع  �لتعامل 
حياته  تتحول  �لذي  فهو  �لرجل  �أما  حياتها،  تنظيم 

�إلى فو�شى من دون زوجته.

المرأة ال تتأثر بغياب الزوج 
"جون  �لأمريكي  �لنف�ص  عالم  �ل�شلوك  هذ�  يف�شر 
�لحياة  ي�شتطيع  ل  �لرجل  �إن  قائاًل:"  و�ني"  دي��ال 
من دون �لمر�أة، بينما ت�شتطيع �لمر�أة �أن تعي�ص من 
دون �لرجل. كما �أن �لرجل يعتمد على �لمر�أة بدرجة 
و�لعقلي.  �لنف�شي  ت��و�زن��ه  على  �لحفاظ  ف��ي  �أك��ب��ر 
ويرتبط �لرجل بالمر�أة منذ �لطفولة لرتباطه باأمه، 
�لمر�أة  ت�شبح  �ل�شباب  مرحلة  �إل��ى  ي�شل  وعندما 
�لرجل  ��شتغناء  ور�ء عدم  �ل�شر  �أما  حياته.  محور 

حياته فوضى...
دون المرأة

إعداد: ميرفت عرفات
المرأة والرجل كل منهما يكمل اآلخر. فدور المرأة في حياة الرجل له أهمية بالغة، فهي مسكنه ومالذه، سر بيته وسنده. ال يستطيع الرجل 

أن يستغني عن وجود المرأة، لكن يمكن للمرأة بدورها أن تعتمد على نفسها دون حاجة حقيقية لوجود الرجل.
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ميريام فار�س التي تعتبر نجمة متاأّلقة على ال�ساحة 
بها،  ي�ستهان  ال  �سعبية  قاعدة  وتمتلك  العربية، 
الأنها  بالثقافة  بالت�سّلح  العربية  ال��م��راأة  ن�سحت 
ماذا  تعرف  امراأة  تكون  باأن  تخّولها  التي  الوحيدة 
تقول،  كما  خطوة،  فهي  عائلة  تكوين  اأم��ا  تريد. 
هو  منها  وال��ه��دف  بها،  للقيام  ج��اه��زة  اأ�سبحت 
فار�س  ميريام  تحمل  م��اذا  ب��االأط��ف��ال.  ت��رزق  اأن 
يعني  م��اذا  الغد؟  اإل��ى  تنظر  كيف  طفولتها؟  من 
م�ساريعها  ه��ي  وم��ا  الم�سرح،  على  ال��وق��وف  لها 
وعلى  اليوم،  حياتها  في  الرجل  اأين  الم�ستقبلية؟  
كتف من ت�ستند عندما ت�سعر بالقلق اأو الحزن؟ هذه 
االأ�سئلة وغيرها طرحناها على ميريام فار�س، التي 
اأجابت عليها بعفوية، فك�سفت عن الوجه االآخر لها 

بعيدًا عن النجومية.

في  به  يستهان  ال  نجاحًا  حققت  لقد 
أول  ه��و  وال���ذي  »ات��ه��ام«  مسلسل 

ع��م��ل درام����ي ل���ك  ف��ه��ل ه��و نتيجة 
موهبة مدفونة أم عمل دؤوب؟

واأن��ا  نف�سي،  م��ع  خ�سته  ج��دي��د  ت��ح��ّد  نتيجة  ه��و 
�سعيدة جدًا به.

الذي شاركك  الرداد  الممثل حسن  ولكن 
كنت  وبأنك  بالمجتهدة  وصفك  البطولة 
تدّونين أي مالحظة تقال لك؟ هل تعنين 

بذلك أنك تنسين كثيرًا؟
ال اأبدًا، بل هي مجرد منهج في الحياة،  بحيث اأترك 
ذاكرتي وذهني بحالة راحة ال�ستخدامهما في اأ�سياء 
اأري��ده في  اأف��ّرغ كل ما  بينما  اأخرى كاالبتكار مثاًل، 
الورقة والقلم، اأو ال��»نوت بوك« في هاتفي المحمول.

وماذا أضافت إليك هذه التجربة؟
واإذا  جديد،  عمل  مجال  اأمامي  فتحت  اأنها  اأعتقد 
وال  ان�سغاالتي«،  م��ن  »زادت  فهي  ال��ق��ول  اأمكنني 

REGIONAL CELEBRITY

Arabia 8889 Arabia

حوار: فيفيان حداد
الدراما،  عالم  في  جديدة  بخبرة  زّودتها  مسلسل»اتهام«  في  التمثيلية  تجربتها 
وجعلت منها نجمة عربية بامتياز. أما اإلضافة التي تّلقتها من هذه التجربة فهي 
نفسها  في  تحّبه  ما  أكثر   . حديثها  في  فارس  ميريام  تقول  كما  زي��ادة«  »شغل 
هو تلك الجاذبية التي تتمتع بها، أما حالوة الروح فتفضلها على جمال الشكل، وتتمنى أن 
يراها الناس من هذا المنظار. وهي فوق ذلك تفّضل اعتماد الصراحة في أي عالقة تقوم بها 

مهنية كانت أم عاطفية.

 mSeif  :التصوير     
 Duja Hijazi :التنسيق 
Patricia Riga :المكياج

Jack :تصفيف الشعر 
Le Patio Hotel ,Beirut :موقع التصوير

ل�����ل�����زواج«  م��س��ت�ع�ّدة  »أن��������ا   

ميريام فارس:
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The Prix d’excellence de la Beauté Marie Claire, created in France in 
1985, are the original and most famous international beauty awards that 
celebrate the very best in beauty. These awards are anticipated by consumers 
and highly respected by the international cosmetic industry.  
This award is open to all the beauty products (except perfumes).

INTeRNATIONAL AwARdS
The jury awarding the Prix d’excellence de la Beauté consists of  
20 french and International beauty journalists.
The Prix d’Excellence de la Beauté awards are published in  
ALL the international editions of Marie Claire.

NATIONAL AwARdS
In addition to the international Prix d’Excellence de la Beauté awards, 19 editions 
also organize national awards.
The national Prix d’excellence de la Beauté Marie Claire rewards 
maximum 3 of the best cosmetic products selected  
by a national jury. 
The national jury is set up locally. 
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THRee INTeRNATIONAL AwARdS 

1. Best women’s fragrance award.

2. Innovation and Creativity award: 
perfume composition, imagery and unique communication for women’s fragrance.

3. Best women’s fragrance Bottle award. 
 
ALL of the Marie Claire editions vote for the 3 international awards.

4. One National award: In addition to 3 international awards,  
each Marie Claire edition has the opportunity to grant 1 national award  
to the “Best women’s fragrance”.

- Marie Claire editions organized 10 national awards in 2013.

- The jury is made up of 1 MC Beauty editor plus at least 2 beauty editors  
from competitors’ magazines. 



Good job

25-35 years old
(core target)

18-45 years old
(broad target)

Stylish

Active

Attractive

Highly educated 

Strong 
purchasing 
power

Aspirational

Ambitious fashionista

Concerned with
women’s issues
and social issues



Marie Claire Arabia

Total Circulation: 43,000 copies

Area of distribution:
 Riyadh 23,000
 Jeddah 15,000
 dammam   5,000

Marie Claire Lower Gulf

Total Circulation: 36,000 copies

Area of distribution:
 uAe  20,000
 Qatar   5,000 
 Bahrain   5,000
 Oman   5,000



- DIGITAL

LOWER GULF online

E-READING

Website: www.marieclairearabia.com

Unique Users: 528,298
Page Views: 1,250,000

Facebook Fans: 14,311
Twitter Followers: 4,221
Instagram Followers: 6,679

•   Free enriched version available on the Apple App store
•   17,492 downloads in December 2014



Photographs by Helene Renault, Bruno Juminer, Alexis Limousin, Kim Knott, Marc Philbert, 
Vincent Lenoux, Julien Chatelin.

Photographs by Helene Renault, Bruno Juminer, Alexis Limousin, Kim Knott, Marc Philbert, 
Vincent Lenoux, Julien Chatelin.

ADVERTISING RATES 2016
LOWER GULF

Marie Claire Rates Gross ($)

Full Page 6,000

First 50% 6,600

First 30% 7,200

Facing Contents 1 7,800

Facing Contents 2 7,800

Facing Contents 3 7,800

Facing Index 7,800

Facing Editor’s Letter 7,800

IFCS 16,000

FCGF 18,000

DPS 1&2 14,500

DPS 3&4 14,300

DPS 5&6 14,100

DPS 11,000

OBC 14,000

IBC 7,500



Photographs by Helene Renault, Bruno Juminer, Alexis Limousin, Kim Knott, Marc Philbert, 
Vincent Lenoux, Julien Chatelin.

Photographs by Helene Renault, Bruno Juminer, Alexis Limousin, Kim Knott, Marc Philbert, 
Vincent Lenoux, Julien Chatelin.

ADVERTISING RATES 2016
ARAbIA

Marie Claire Rates Gross ($)

Full Page 6,000

First  50% 6,600

First 30% 7,200

Facing Contents 1 7,800

Facing Contents 2 7,800

Facing Contents 3 7,800

Facing Index 7,800

Facing Editor’s Letter 7,800

IFCS 16,000

FCGF 18,000

DPS 1&2 14,500

DPS 3&4 14,300

DPS 5&6 14,100

DPS 11,000

OBC 14,000

IBC 7,500



مـاري  كـلـيـر الـعـربـيــة

UAE I KSA I Egypt

Lebanon I France

Kuwait I Algeria

7th floor I Bldg 273 I Afrah Plaza Center (Pain d'or bldg)

Fouad Chehab boulevard I Dekwaneh

UAE I t:+971 4  369 75 73 I f:+971 4 390 87 37

TO AdvErTISE

obeida@mediaquestcorp.com
m.ammous@mediaquestcorp.com

To advertise from France: Elisabeth Barbier, Marie Claire International, ebarbier@gmc.tm.fr
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