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فستان مكشوف الظهر 

فستان كبير الحجم

فستان محدد عند الخصر

فستان بدون أكمام

تسريحة الضفائر

تسريحة نصف مرفوعة

تسريحة ذيل الحصان

شعر منسدل

لن ننسى الشعر القصير

الورود المنسدلة من السقف

الشمعدانات والشموع

األعشاب واألغصان

الورود المتنوعةمرفوعشعر 

خاتم ورود

أحجار كريمة

خاتم سوليتير بحجرة دائرية

خاتم على شكل كمثرى

صالة مغلقة

على شاطئ البحر

في منتجع سياحي

كيكة الزفاف

المصور

الدي جي

بطاقة الدعوة 

زينة الطاولة

البوكيه



إليك كل ما تحتاجين 
معرفته عند تحضيرك 

ليومك الكبير

تحلم كل فتاة منذ نعومة أظفارها بهذا اليوم المميز الذي 
.يضفي على بداية حياتها الجديدة ألقاً فريداً من نوعه

مع اقتراب اليوم الكبير، تخوض كل عروس خالل مرحلة 
التحضير تجارباً كثيرة مليئة بالتحديات ويجب عليك أن 

تستمتعي بهذه الفترة والحفاظ على هدوئك وتأكدي أنه 
مهما صادفتك مشاكل أو لم تسر األمور على هواك أنك 

ستكونين األجمل وستتمتعين بأروع اللحظات، إنه يومك فال 
.تدعي هذه العوائق تتمكن منك

سيمنحك هذا الدليل كل ما يمكن أن تحتاجي إله أثناء 
التخطيط للزفاف ابتداءً من األفكار البسيطة وصوالً إلى 

.التفاصيل الدقيقة
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هذا ما يشغل بال كل فتاة منذ بداية 
تخطيطها للزفاف، ما الموديل األنسب 

لها وما القصّة المثالية لجسمها 
ولطولها، ال تقلقي سنساعدك في اختيار 

.الفستان األمثل لك
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تأتي هذه القصّة ضيقة من األعلى 
لتتسع مع نهاية الفستان، تعتبر 

مثالية إذا كنت تتمتعين بقامة طويلة
وجسم متناسق، حيث يبرز هذا الموديل 

منحنيات الجسم أما إذا كان جسمك 
ممتلئاً ووقع اختيارك على موديل 
قصّة السمكة فننصحك باختيار 

فستان مطرز يخفي التفاصيل ويعطي
ي الشكل المتناسق الذي تبحثين عنه ف

كما يمكنك إضافة أو إزالة . الموديل
األكمام وانتقاء تطريزات وطرحة 

.للفستان بما يالئم ذوقك
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يمكنك اللجوء إلى هذا الموديل في حال 
كان هدفك جعل قامتك أكثر تناسقاً أو 

في حال كنت ال تودين إظهار منحنيات 
جسمك، تضفي هذه القصّة طوالً إلى 
.  قامتك وستبدين أطول مما أنت عليه
ويمكنك اختياره واسعاً أو ضيقاً من 

.األسفل حسب رغبتك
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تختلف اآلراء حول هذا الفستان حيث 
تنقسم السيدات بين عدم اختياره ألنه

غير مريح في الحفل بينما تنتظر أخريات
طوال حياتهن الرتدائه في يومهن 

الكبير، هذا الموديل من الفساتين مميز
وام للغاية فال تترددي باختياره إنه يبرز ق

جسمك الجميل، ويمكنك إكمال 
إطاللتك بالمجوهرات واالكسسوارات 

.إذا وقع اختيارك على فستان بسيط
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، الفساتين ذات الحجم الكبير أو الملكية
ستجعلك تشعرين وكأنك أميرة، 

يمكنك اختيار فستان كالسيكي بدون
تطريزات أو فستان مزين بالتطريزات 

والتفاصيل المميزة، إنه مثالي لصاحبات
. القامة الطويلة
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في حال كنت ترغبين التألق بإطاللة 
بسيطة وعصرية في الوقت ذاته 

يمكنك اللجوء إلى هذا التصميم إذ 
. سيمنحك شكالً استثنائياً وراقياً
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ال تكتمل إطاللة العروس بدون موديل 
شعر استثنائي ويجب أن تراعي في اختياره

موديل الفستان، سوف نساعدك في 
.اختيار الموديل المناسب إلطاللتك
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تعد هذه التسريحة من أفخم التسريحات 
وأكثرها أناقة ويمكنك اعتمادها إذا كان 

حفل زفافك في فصل الصيف أو الربيع، 
كما يمكنك التألق بها إذا كان شعرك 

طويالً أو قصيراً وما يميز هذه التسريحة 
إمكانية إضافة االكسسوارات المميزة 

ويمكنك ترك بعض الخصالت منسدلة 
من األمام وتزيينه بتاج أو زينة رأس لطيفة 

.أو حتى تركه بسيطاً دون أية إضافات
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أصبحت هذه التسريحة من 
التسريحات الرائجة في العامين 

الماضيين، حيث بدأت تتألق العروس 
بإطاللة ناعمة بدون موديل معقد، 

يمكنك اختيارها سواء أردت تسريحة 
شعرك أملساً أو أجعداً وحتى لو كان 

شعرك طويالً أو قصيراً، ويمكنك 
نك، تزيينه بتاج أو زينة رأس تالئم فستا
مع رفع القليل منه أو جمعه من 

.الخلف
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كثير من العروسات يقع اختيارهن على هذه 
التسريحة فهي مريحة وأنيقة في الوقت 

ذاته، وتعتبر مثالية للشعر الطويل 
والكثيف، ويمكنك ترك الذيل منسدالً أو 

أجعداً بما يالئم إطاللتك وذوقك الخاص، 
مع ترك خصل رفيعة من األمام والجوانب 
أو ترك غرة كبيرة في األمام التي ستضفي 

.حيوية للتسريحة
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إلطاللة بسيطة ننصحك بهذه 
التسريحة التي تجمع بين تسريحتي 

الشعر المنسدل والمرفوع وبالتالي 
كأنك اخترت الموديلين في حال تمكنت 

منك الحيرة، إنها مثالية للشعر الطويل 
والكثيف فضالً عن اإلطاللة العصرية 

يمكنك تصفيف. التي تمنحها للعروس
.الشعر منسدالً أو أجعداً كما يحلو لك
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تعد هذه التسريحة مثالية إذا كان 
حفل زفافك في الهواء الطلق، إذ 
ز ستحافظ عليه ثابتاً وأنيقاً وستبر

معالم وجهك، ويمكنك إضافة زينة 
.بسيطة كالورود أو سنابل القمح
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في حال كنت تملكين شعراً قصيراً وال 
تريدين إضافة وصالت اصطناعية 
يمكنك اعتماد تسريحة سابلة أو 

مجعدة وبالتاي ستتألقين ببساطة 
ساحرة، كما يمكنك تزيينه ببعض الورود

. أو اكسسوارات الشعر المتنوعة
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يرمز خاتم الزفاف إلى الرابطة األبدية التي 
تجمعك مع شريك حياتك، اختاري خاتماً 

مالئماً أنيقاً لموديل أصابعك، يمكنك 
إضافة ترك ذكرى خاصة بك وبشريك 
حياتك على الخاتم مثل أول حرف من 

اسميكما أو تاريخ الزفاف، اطلعي على 
مجموعة الخواتم التي جمعناها لك 

.واختاري منها ما يناسبك
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هذا الخاتم مثالي للفتاة التي تحب 
الطبيعة والتصاميم المستوحاة من 

. أزهار الربيع والصيف
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إنه مثالي في حال كانت أصابعك طويلة 
.حيث سيجعل أصابعك تبدو أقصر
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يناسب األصابع القصيرة 
.فضالً عن شكله المميز
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إذا كنت تملكين أصابع ذات مفاصل 
كبيرة فننصحك باللجوء إلى الخواتم 

المميزة باألحجار الكبيرة التي ستخطف
األنظار وستبعد االنتباه عن مفاصل 

.أصابعك
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تعتبر زينة الزفاف من األمور األساسية 
التي يجب تنسيقها مبكراً لتتأكدي أن 
يار زفافك سيكون استثنائياً ننصحك اخت
على الزينة التي تشبه شخصيتك لتحصلي

.زفاف فريد من نوعه
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ال يوجد أجمل من هذه الزينة التي 
تستلهم وحيها من وحي الطبيعة 
وخاصة إذا كان حفل الزفاف بأيام 

يمكنك انتقاء ألوان ورود . الربيع
متنوعة أو حتى لون مميز مثل األبيض 

أو الزهري، وتنسيقها بمساعدة 
منسق زهور ماهر لتصميم أشكال 

وتصاميم متنوعة، كما يمكنك إضافة 
.بوالين ملونة لمزيد من التفرد
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ة تعتبر هذه الزينة رائجة للغاية في اآلون
األخيرة، إذا كنت من عشاق الطبيعة 

فإنها الخيار المثالي لك، بإمكانك خلط 
توليفة من األعشاب واألغصان معاً 

للحصول على زينة بسيطة وجذابة
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تناسب هذه الزينة الزفاف الملكي 
المستوحى من العائالت الملكية، كما 

يضفي أجواءً رومنسية للحفل، يمكنك 
إضافة أغطية طاوالت من الحرير أو 

.الساتان لمزيد من اللمسات الملكية
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افرشي سقف زفافك بالورود، فهذه 
الزينة من أجمل تفاصيل الحفل، إذ 
تعكس فخامة وأجواء حميمة في 
الحفل، ويمكنك االكتفاء بها على 

المدخل أو فوق منصة الرقص، وما 
يميزها أنها مثالية للصاالت المفتوحة 

.والمغلقة
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يتوقف اختيار مكان زفافك على مجموعة 
من العوامل منها عدد المدعوين 

والطقس والميزانية وبالطبع وفقاً 
ألحالمك التي نسجتها في خيالك منذ أن 

.كنت طفلة صغيرة
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يعتبر هذا الخيار كالسيكياً ومدروساً 
حيث يناسب جميع المواسم ويمكنك 

التوسع في الزينة كالثريات والورود 
.المنسدلة من السقف وغيرها
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زفاف على شاطئ البحر يميل 
للبساطة والحميمية ويكون مفعماً 

بالرومنسية، يفضل أن يكون عدد 
المدعوين قليالً، ويجب أن يكون في 

.فصل الصيف أو الربيع
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لمزيد من التميز يمكنك حجز جناح أو 
قسم من منتجع سياحي وقضاء أكثر 
من يوم مع ضيوفك وإنهاء العطلة 
.بزفاف أسطوري يتحدث عنه الجميع
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باقة الورود التي ستحملينها يجب أن 
يتم تنسيقها مع فستانك وزينة 
زفافك، ففي حال كانت إطاللتك 

كالسيكية يجب أن تنتقي باقة ورود 
بسيطة مثل التوليب أما في حال كان 

حفلك ريفياً فستبدو باقة األغصان 
مثالية، يمكنك حمل ورود بألوان متنوعة 

.أيضاً وفقاً لشخصيتك وذوقك
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م يتثنى لكم فرصة التواصل مع ضيوفك
قبل الزفاف من خالل تقديم بطاقات 
الدعوة التي ستكون تذكاراً لهذا اليوم، 

بإمكانك اختيار بطاقة دعوة تالئم 
موضوع الحفل وإرفاقها بعبارات 

كما يمكنكما إرسال بطاقة . لطيفة
دعوة الكترونية بتصميم رائع ومتناسق

.مع موضوع الحفل
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هناك أمور عديدة يجب على العروسين 
مناقشتها مع الدي جي قبل حفل 

الزفاف، مثل اختيار قائمة أغان مميزة 
إلحياء الحفل واختيار أغنية خاصة 

للدخول وأخرى للرقصة األولى، إذا كان 
الدي جي ماهراً فذلك يعني أن زفافك 

سيكون رائعاً وسيبقى محفوراً في 
. ذاكرة جميع الحضور
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إن اختيار المصور جزءاً ال يقل أهمية عن 
باقي أجزاء الزفاف، يمكنك اختيار خلفيات 
مختلفة مثل الطبيعة أو البحر أو شاطئ 
البحر أو الجبل كل هذه التفاصيل ستزيد 

.من جمالية الصور

اختاري مصوراً محترفاً إلبراز جمالك في 
يومك المميز ودعيه يلتقط أجمل الصور 

قبل الزفاف ويوثق أجمل اللحظات في 
.فيديو مميز
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ال يكتمل حفل الزفاف بدون كيكة لذيذة
ومن المهم أن تكون أنيقة ومتناسقة 

مع ألوان وموضوع الحفل، كما يمكنك 
.تزيينها بالورود أو األغصان أو اللؤلؤ
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تتنوع زينة طاوالت الزفاف ويمكنك 
انتقاؤها بما يتماشى مع موضوع الحفل 

ه وتنسيقها تبعاً المكان الذي تقيمين في
الزفاف، يمكنك اختيار ورود كبيرة في 

المنتصف أو إضافة مناديل ملونة إلى 
جانب الصحون كما يمكنك اختيار الشموع 

.إلضفاء أجواء رومنسية للحفل
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حددي ميزانية تكاليف الزفاف 
واحرصي على التزامك بها

نالي قسطاً من الراحة في اليوم 
.الذي يسبق يومك الكبير

انتقِ فستان زفافك بعد 
.اختيارك المكان
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ياً تتبعي نظاماً غذائياً قاسال 
.قبل الزفاف مباشرةً 

تسريحة جذابة حتى لو اعتمدي 
.كانت مكررة بالنسبة لك

على الضيوف عند ألقِ التحية 
.وصولك
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..  ال تبالغي بتزيين المكان
.البساطة دوماً أجمل

يجب أن يكون حذاؤك مالئم 
لفستانك لكن األهم من ذلك 

.أن يكون مريحاً 

مكياج العروس ال يعني 
البهرجة، اعتمدي مكياجاً 

.ناعماً يبرز جمالك الطبيعي



. نسقي باقة الورود مع إطاللتك
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