
نم ةبالخ  تاعادبإب   Joseph & Alexander ردنسكلأ دنآ  فيزوج  ةمالع  انعلاطت 
عمجت اهعون  نم  ةديرف  ميماصت  مدقتو  يئيبلا ، يعولا  تاموقم  ّىنبتت  يتلا  ءايزألا 

ًةصاخو لافطألل  ءايزأ  ريفوتب  ةمالعلا  صصختتو  .لايخلاو  ةدوجلاو  ةمادتسالا  نيب 
سكعت ةيرهوج  ةيؤر  نمض  اهتاجتنم  ركتبتو  ةلوبقم ، راعسأب  ةريصقلا  ليوارسلا 

ميمصتلا مّدقيو  .فاشكتسالاو  ةفرعملا  ّبح  زفحتو  لايخلا  مهلتو  ةئيبلاب  مامتهالا 
ةحلملا ةيملاعلا  اياضقلا  ةشقانمل  يفيقثت ‘ راوح   ’ حتفل ةصرف  ةعطق  لكب  صاخلا 

عبتتو .ةمالعلا  مامتها  ميمص  يف  جردنت  ةيرهوج  ةيؤرك  يئيبلا  لمعلا  ىلع  ثحلاو 
نم اهريودت  داعم  ةشمقأب  ةناعتسالا  لالخ  نم  ةئيبلل  ةقيدص  لمع  ةيجهنم  ةكرشلا 

عم ةئيبلل  ةقيدص  ةعابط  رابحأو  طيحملا ، يف  ةدجاوتملا  ةيكيتسالبلا  تافلخملا 
ّةيوعوت صصق  ريوصت  ىلإ  ةليكشت  لك  ىعستو  مادختسالا ، ةداعإل  ةلباق  ةفلغأ 

هذهب عاتمتسالاو  بكوكلا  ىلع  ةيئيبلا  ةمصبلا  نم  فيفختلا  ةيمهأ  ىلع  زّكرت 
.هسفن تقولا  يف  ةفداهلا  ةيلمعلا 

ترعش اهنأ  ردنسكلأ ‘ دنآ  فيزوج   ’ ةسسؤم ، Alana Sorokin نيكوروس انالأ  تدّكأو 
، يئيبلا ىوتسملا  ىلع  ًايقيقح  ًاقرف  ثدحت  نأ  اهنكمي  ةيراجت  ةمالع  قالطإ  ةرورضب 

، تاطيحملا وزغت  يتلا  ةيكيتسالبلا  تافلخملا  تاريثأت  ةروطخل  اهكاردإ  دعب  ًةصاخ 
تافلخملا نم  اهتعانص  تمت  اهريودت  داعم  ةشمقأب  ةناعتسالا  تراتخا  كلذل 

ةعئار تاليكشت  راكتبال  ملاعلا  لوح  تاطيحملا  حطس  ىلع  ةيفاطلا  ةيكيتسالبلا 
.ةجهبملا ءايزألا  نم 

دادعأ قوفتتس  ماع 2050  لولحب  هنأ  تاعقوتلا  ريشت  : " ددصلا اذه  يف  تلاقو 
ىلعو . 1 هيف كامسألا  دادعأ  ىلع  طيحملا  يف  ةدوجوملا  ةيكيتسالبلا  تافلخملا 

نإف نمزلا ، نم  ةليوط  دوقع  ذنم  تافلخملا  هذه  رطاخمل  ملاعلا  كاردإ  نم  مغرلا 
لجأ نم  هاوق  دشحل  ةيضاملا  ةليلقلا  تاونسلا  ىتح  رّخأت  يعمتجملا  كارحلا 
يراجملاو راحبلا  وحن  تافلخملل  ةلئاهلا  تاقفدتلا  فاقيإو  ةلكشملا  هذه  ةهجاوم 

لوح نم  نيكلهتسملا  وعدتو  توصلا  عفرت  ةيراجتلا  انتمالع  نإف  كلذل  .ةيئاملا 
لّكش دقو  .ةلكشملا  هذه  ةجلاعمل  ًادحاو  ًاّفص  فوقولاو  لمعلا  ءدبل  ملاعلا 

يعولا ةدايزل  انتيجيتارتسا  نم  ًايساسأ  ًاءزج  لافطألاب  ةصاخ  ةفداه  ءايزأل  انراكتبا 
ةصق يوري  ميمصتب  ردنسكلأ ‘ دنآ  فيزوج   ’ جاتنإ نم  ةعطق  لك  زيمتت  امك  .ةئيبلاب 

ةيملاع اياضق  لوح  نيغلابلاو  لافطألا  نيب  ةيوعوت  تاشاقن  حتف  ىلع  عّجشت  ةصاخ 
". ةيمهألا ةياغ  يف 

ةيذحأو ‘ Polo  ’ ناصمقو ةريصقلا  ليوارسلا  نم  ةمالعلا  تاليكشت  ميمصت  متو 
قفو ، UPF 45  + سمشلا ةعشأ  نم  ةياقولا  لماعب  ةدوزم  نوكتل  ةركتبملا  رفول ‘ ’

مدقتل مهطاشن ، ىلع  ظافحلاب  نيفوغشلا  لافطألا  بسانت  ةيلمع  ةينف  طوطخ 
دنآ فيزوج   ’ تاليكشت عمجتو  .ءاسملا  ىتحو  حابصلا  نم  اهؤادترا  نكمي  ءايزأ 

ةبخن عم  ًاضيأ  نواعتت  اهنأ  امك  ةيلاعلا ، ةدوجلاو  ةديرفلا  ميماصتلا  نيب  ردنسكلأ ‘
يتلا ةثيدحلا  ةينفلا  بيلاسألا  نم  عساو  جيزم  راكتبال  نيقومرملا  نيممصملا  نم 

.قاوذألا عيمج  بسانت 

Trapped ليوارس ةمالعلا  مدقت  ةيرحبلا ، ةايحلاب  نيفوغشلا  لافطألل  ةبسنلابو 
عطقلا هذه  نادزت  ثيح  هرارسأو ، رحبلا  لوح  قيمع  راوح  ءاشنإب  ةليفكلا  ةريصقلا 
ةراثإ اهنكمي  ةيكبش  ةيفلخ  عم  تاناويحلا  لاكشأل  تاموسرب  قرزألا  نوللا  تاذ 

اّمأ .تاطيحملا  ىلع  يكيتسالبلا  ثّولتلاو  ةيرشبلا  تاطاشنلا  ريثأت  لوح  شاقنلا 
نم ةئيبلا  ىلع  ظافحلا  قاشع  مامأ  حيتتف  ةريصقلا  ‘ Sea Activist  ’ ليوارس
اذكهو .ةباذجلا  اهميماصت  لالخ  نم  مهفغش  نع  ريبعتلا  ًةصرف  راغصلا  لافطألا 

‘Trapped’و ‘ Plating a Seed  ’ ةريصقلا ليوارسلا  نم  ةمالعلا  تاليكشت  ّطلست 
عم لماكتي  عادبإ  نمض  يئيبلا ، يعولا  ةلأسم  ىلع  ءوضلا  ‘ Sea Activist’و

اهعيمج حوبت  يتلاو  ‘ Superyacht’و ‘ Monaco  ’ تاليكشتل ةعئارلا  ميماصتلا 
ناولألاب ةضبانلا  اهليصافتو  ةقينألا  اهداعبأ  نع  ّىلختت  نأ  نود  ةّدرفتم  صصقب 

امك .ّزيمتلاب  اهعم  نورعشي  ةبالخ  ءايزأ  لافطألا  حنمتل  ةقيقدلا  تاموسرلاو  ةيويحلا 
ةركتبملا ‘ Noir’و ‘ Blue Marine  ’ ةيذحأ نم  ًةحيرم  ًةليكشت  ًاضيأ  ةمالعلا  مدقت 

‘. اميب  ’ نطق عاونأ  ىقرأ  نم  ةعونصملا  ولوب ‘  ’ ناصمق بناج  ىلإ  ءادترالا ، ةلهس 

تاءاحيإ قفو  ةريصقلا  ‘ Father and Son  ’ ليوارس ميمصت  مت  ىرخأ  ةيحان  نمو 

حور دّسجت  لافطألل  ءايزأ   Joseph & Alexander
 يئيبلا يعولا 

نآلا يئرقإ 

1
اذكه ويديفلاب :

رمحأ نيعنصت 
...هافشلا

2
يف ُتعقو 

بحلا

3
ءاملا ميجر 

نزولا ةراسخل 
... يف 10

4
نم يرسخإ 

عرسأب كنزو 
...عم ةقيرط 

5
دئاوف يفشتكا 

نشخلا حلملا 
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ةليكشتلا عّجشتو  .ءانبألاو  ءابآلا  نيب  عمجي  يذلا  قيمعلا  طبارلا  ىلإ  ريشت  ةيعادبإ 
ءايزأ لالخ  نم  كلذو  اهيف ، اومهاسي  نأ  لافطألل  نكمي  ةفداه  تاراوح  ءانب  ىلع 

ةعطق لك  عمو  .ءاصقتسالاو  ةفرعملا  ّبح  مهلخاد  يف  ضهنتستو  مهلايخ  زفحت 
ةريصق ليوارس  ءادتراب  عاتمتسالا  ءانبألاو  ءابآلل  نكمي  نيليجلا ؛‘ بسانت  يتلا  ’

نمض ةرفاوتم  يهو  ةلالس ، لكب  معطملا  ىلإ  ئطاشلا  نم  اهب  نولقتني 
‘Portofino Dreaming’و ‘ Yeti & Starfish  ’ نمضتت ةديرف  تاليكشت 

‘. Planting a Seed’و ‘ Monaco’و

ًاضيأ ِكّمهي  دق 

...ثحبا
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