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دليل Styly الكامل 
األحالم لزفاف  للتحضير 

12-9 شهرًا قبل الزفاف

Pinterest انشئي لوحتك على موقع
ابدئي بتصفح المجالت والمواقع التي تحتوي على كل ما يهم العروس، وأضيفي الصفحات الجديدة المتعلقة بالزفاف على حسابك 

.Pinterest في انستقرام لتتابعي الجديد مما تقدمه، ثم احتفظي بما يعجبك من صور ومقاالت لتكون في لوحتك على موقع

ميزانيتك حددي 
ناقشي هذا األمر مع العريس والعائلتين.

المدعوين بكتابة قائمة أسماء  ابدئي 
حضري عدة قوائم تشمل المدعوين األساسيين، من تفكرين بدعوتهم، ومن ستدعيهم فقط إذا توفرت أماكن إضافية. في 

القوائم أضيفي حقواًل لتتضمن رد المدعو، معلومات االتصال، قائمة األطعمة المناسبة لكل مدعو، وأي تفاصيل أخرى. من المهم 
أن يكون لديك في هذه المرحلة رقم تقريبي لعدد الضيوف حيث سيساعدك هذا في اختيار المكان المناسب للحفل ورصد ميزانية 

مناسبة.

اختاري اإلشبينات ووصيفة الشرف
اطلبي من عريسك أن يقوم باختيار بعض أصدقائه لهذه األدوار أيضًا. التحضير لحفل زفافكما سويًا يلعب دورًا هامًا في مشاركة 

المرحة. األوقات 

اختاري منظم حفل الزفاف
ننصحك بقضاء وقت كاٍف في البحث عن منظم الحفل. فكل وكالة تنظيم حفالت لها طرازها المختلف عن غيرها لذا اختاري ما 

يناسبك. إذا كنت تفكرين بالسفر وإقامة زفافك في دولة أو مدينة أخرى، فكري في وكالة تنظيم حفالت لها تعاقدات سابقة مع 
الذي ستختارينه. المكان 

اقرئي المزيد عن قوانين الزفاف
تعرفي على القوانين الخاصة بالزفاف في بلد إقامتك. أما إذا قررت الزواج في دولة أخرى، فتعرفي على قوانينها واسألي عن األوراق 

ملؤها. المطلوب 

حددي التاريخ واحجزي المكان
يعد موقع troper euneV من أفضل المصادر للبحث عن أماكن تخطف األنفاس حول العالم إلقامة حفل الزفاف. إذا كنِت تنوين 

الزواج خالل موسم العطالت، فستحتاجين أن تكوني مرنة بشأن الموعد أو المكان. لذلك قرري أيًا من األمرين هو األهم لِك لتحددي 
خيارك على أساسه.
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الخدمات األخرى بالبحث عن مقدمي  ابدئي 
الفيديو. الخبازين، متعهدي تقديم الطعام، ومصوري  وبذلك نقصد المصورين، منسقي األزهار، 

الفساتين جربي بعض 
قومي بزيارة الكثير من معارض الزفاف وجربي فساتين بقدر ما تستطيعين ليصبح لديك فكرة واضحة عما تحبين وماال تحبين وعن 

شكل فستانك. اصطحبي اإلشبينات معك ونضمن لك أنك ستقضين ساعات من الضحك والمرح.

8 أشهر قبل الزفاف

تحدثي مع متعهدي تقديم الطعام
إذا كنِت ستقيمين حفل زفافك في فندق، فحتمًا تحتاجين لمقابلة الفريق المسؤول عن الحفالت واألطعمة والمشروبات للتعرف على 

الخيارات المختلفة. إذا كان مكان إقامة الزفاف ال يتضمن تقديم الطعام، عليك البحث عن متعهدين لتقديم الطعام من خارج المكان.

الترفيه احجزي وسائل 
عليك البدء مبكرًا بحجز وسائل الترفيه حيث أن حجزها يتطلب االنتظار لشهور عديدة، لذا ال تضيعي الوقت حتى ال تصابي بخيبة أمل.

التصوير احجزي فريق 
قبل اتخاذ القرار، شاهدي أعمال المصورين السابقة بعناية وتأكدي من أن األسلوب الخاص بهم يناسب ما تبحثين عنه سواء كان 

أو عصريًا. تقليديًا 

الفستان اشتري 
دعك من شراء االكسسوارات اآلن، فبإمكانك شرائها الحقًا. لكن بالتأكيد سيحتاج الفستان لبعض التعديالت ولذلك اعطي لنفسك 

مساحة كافية من الوقت لقياس الفستان ثالث أو أربع مرات.

الزفاف الكترونيًا خاصًا بتفاصيل حفل  انشئي موقعًا 
يوجد العديد من الشركات القائمة على إنشاء المواقع االلكترونية والتي تقدم لك خدمة إعداد صفحة باستخدام قوالب جاهزة. أما إذا 
كنت تبحثين عن شيء مختلف ومصمم حسب الطلب، تعاقدي مع مطوري المواقع االلكترونية ذوي الخبرة األكبر في هذا المجال. 
احرصي أن يتضمن الموقع أكبر كم من المعلومات عن المدينة المقام بها الحفل، مثل حالة الطقس، مكان أقرب صيدلية أو خدمة 

تأجير سيارات وغير ذلك من التفاصيل المهمة لمساعدة المدعوين القادمين من مدن أخرى.

اتفقي مع الفنادق على أسعار مميزة للمدعوين القادمين من الخارج
حاولي اقتراح أسعار مختلفة على ضيوفك. أضيفي هذه المعلومة على موقع الزفاف الخاص بك.

اختاري أكثر من متجر ليهتم بالئحة هدايا الزفاف
أحبت Styly متجر White Almonds بدبي. أما متجر Khuory Home في بيروت، فيسمح لك بسحب أي رصيد لم يتم استعماله 

المختلفة واختاري ما يناسبك. العديد من المتاجر  واسترداده نقدًا. تعرفي على 

أرسلي الدعوات األولية
اعطي المدعوين الوقت الكافي لالهتمام بتفاصيل السفر واالستفادة من عروض الحجز المبكر للطيران. تنصحك ylytS أن تقومي 

بإرسال الدعوات عبر البريد االلكتروني ليرسل لك المدعوين ردهم مع عناوينهم وهذا سيوفر عليك عناء االتصال بكل مدعو للحصول 
الدعوات المطبوعة. على عناوين إقامتهم إلرسال 



3   Styly.com

6 أشهر قبل الزفاف

5-4 أشهر قبل الزفاف

احجزي موعدًا مع طبيب الجلدية
الكافي لتستجيب للعالج،  إذا كان لديك مشاكل ببشرتك ترغبين بمعالجتها قبل زفافك، راجعي طبيبك مبكرًا لتمنحي بشرتك الوقت 

ولجسمك ليتكيف مع أي أدوية جديدة.

اختاري شكل الدعوات واطلبي العدد المرغوب به
لديك خيارات كثيرة جدًا لتنتقي من بينها، بداية من األلوان وحتى خامة الصنع والملمس. اعتمدي على خبرة منظم حفل الزفاف 
لمساعدتك في حصر عدد الخيارات المتاحة وإعطائك نصائح لشكل الخط. يمكنك أيضًا إضافة األحرف األولى من اسميك واسم 

بالزفاف. الخاصة  المكتبية  العريس على األدوات 

التقي بمنسق األزهار واحجزي موعدًا
ستحتاجين إلبالغ منسق األزهار بموعد الزفاف وإذا ما كان الحفل كبيرًا أم صغيرًا وذلك ليتمكن من حجز موعد محدد لك.

قابلي المسؤول عن عقد القران
تأكدي من أنك تملكين كل األوراق المطلوبة وراجعي القوانين الخاصة بالدولة وتأكدي من عدم فقدان أي وثيقة.

ضعي جدواًل زمنيًا ليوم الزفاف
ضعي في الحسبان مواعيد الوصول إلى الحفل، الُخطب، تقطيع الكعكة، الرقصة األولى، ورمي بوكيه الورد.

العروسين قومي بحجز سيارة 
هل ستختارين سيارة كالسيكية مثل الرولز رويس أم سيارة ليموزين فاخرة؟ هل سيحتاج األقارب أيضًا لوسيلة تنقل؟

احجزي كل ما يلزم الحفل من تفاصيل كالكراسي والطاوالت، وأدوات اإلضاءة
إذا كان منظم الحفل بارعًا، فسيتولى هذا األمر بداًل منك.

الرياضية التمارين  ابدئي ممارسة 
التوتر والضغط العصبي، والحصول على  الرياضي أو استعيني بمدرب شخصي. فالرياضة ستساعدك على التعامل مع  اشتركي بالنادي 

الجسم الذي ترغبين به، كما ستتخلصين من السعرات الحرارية اإلضافية التي ستحصلين عليها من تناول الطعام بسبب التوتر.

الزفاف احجزي كعكة 
لكن أواًل جربي الكثير من النكهات المختلفة قبل أن تختاري.

اشتري الحذاء المناسب، واذهبي لقياس الفستان ألول مرة
يفضل الذهاب بعد تذوق كعك الزفاف. إذا كنت تتدربين مع مدرب شخصي، فاحرصي أن تطلعيه على تصميم وَقصة فستانك، ألن 

التمارين المناسبة لجسمك. هذا قد يؤثر على اختيار 

احجزي موعدًا مع خبيري التجميل والشعر
تعرفي على ما يمكن أن يقدمه لك كل خبير من خدمات وأشكال تسريحات شعر ومكياج مختلفة واختاري من بينهم.
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فكري في نوع موسيقى الحفل
يمكنك إنشاء جدول بيانات على scoD elgooG ومشاركته مع خطيبك حتى يستطيع كاًل منكما مراجعة قائمة أغاني حفل الزفاف. 

بالحفل. التي ال تودين سماعها  بالتأكيد سترغبين بتخصيص جزء لألغاني 

العسل لشهر  بالتخطيط  ابدئي 
احجزي رحالت الطيران والفنادق وال تنسي التحقق من جوازات السفر والتأكد من أنها سارية المفعول. قد يتطلب األمر الحصول على 

فيزا لزيارة الوجهة التي ترغبين، ومن الممكن أن تستهلك إجراءات الحصول عليها عدة أشهر.

الثانية للمرة  الفستان  جربي 
كما أنه الوقت المناسب للبدء بشراء مجوهرات واكسسوارات الزفاف باإلضافة إلى المالبس الداخلية التي ستحتاجينها مع الفستان.

ضعي اللمسات النهائية مع مزودي حفل الزفاف
اختاري نوعية الطعام واألزهار التي ستودين الحصول عليها في حفل زفافك. ننصحك باالنتظار حتى هذا الوقت لعمل القرارات األخيرة، 

ألنك قد تغيرين رأيك بعد تذوق العديد من الخيارات في الفترة السابقة.

تسوقي هدايا حفل الزفاف
هذه الهدايا هي طريقة مميزة لتظهري امتنانك للضيوف ليأخذوها معهم إلى منازلهم وتبقى ذكرى مميزة من حفل زفافك. يمكنك 

االختيار بين سالل من الورد والهدايا الصغيرة للترحيب بالضيوف، أو هدايا صغيرة منقوش بحروف اسمك واسم خطيبك ليأخذها 
الضيوف بعد انتهاء الحفل. مهما كان اختيارك تأكدي أن يحمل لمستكما الخاصة.

الزفاف تسوقي خواتم 
عند اختيار خاتم عريسك، تأكدي من أن تأخذي بعين االعتبار طبيعة عمله وذوقه الشخصي. وتذكري بأن هناك أنواع معينة من الخواتم 

مثل خواتم السيراميك أو الستانلس ستيل ال تقبل إعادة تغيير مقاس الخاتم.

ضعي اللمسات األخيرة على برنامج الحفل
بدءًا من مراسم عقد القران إلى استقبال الضيوف والحفل وكل التفاصيل البسيطة بينها. بهذه الطريقة ستساعدين منظم الحفل على 

تنظيم كل األمور لتسير بسالسة ودون مفاجآت.

الزفاف المتعلقة بحفل  انتهي من طباعة كل المطبوعات 
مجددًا، منظم حفل الزفاف المتمرس سيتمكن من إتمام هذه المهمة. تأكدي من أن تطبعي عددًا إضافيًا من قوائم الطعام وبطاقات 

أماكن الجلوس الفارغة تحسبًا ألي ضيوف أكدوا حضورهم في آخر لحظة.

 3 أشهر قبل الزفاف

 قبل الزفاف بشهرين

ابدئي بإرسال الدعوات
وضحي للضيوف فيما إذا كان اصطحاب األطفال مسموحًا، وعدد المدعوين، وتأكدي ما إذا كان للضيوف الذين أكدوا حضورهم 

معينة غذائية  متطلبات 

قرري مبكرًا فيما إذا كنت ستحجزين المكان الحتفال ليلة ما قبل الزفاف
خططي لبدء العشاء مبكرًا حتى تتمكني من الحصول على أكبر قدر من الراحة قبل اليوم المنتظر.



5   Styly.com

التصوير واطلعيهم على ما تريدين تناقشي مع فريق 
شاركي معهم أفكارك واللحظات التي تودين أن يتم التقاطها والتركيز عليها، قومي بأخذهم لزيارة مكان الحفل حتى يقرروا إذا كانوا 

سيحتاجون إلى المزيد من المعدات أو اإلضاءة اإلضافية.

التي تفضلينها الفرقة أو مسؤولي تنسيق األغاني بقائمة األغاني  شاركي 
حتى وإن لم يلتزموا بكل األغاني التي اتفقت معهم عليها، سيكون لديهم فكرة عامة عن نوع الموسيقى التي تفضلينها أنت وخطيبك 

وتلك التي ال تفضالنها. ضعي قائمة تتضمن أكثر 02 أغنية لها األولوية وترغبين حتمًا بأن تسمعيها في حفل زفافك.

اقومي بإحصاء الردود على دعواتك
تواصلي مع كل من لم يرد على الدعوة بعد، وبعد التأكد من عدد الحضور، قومي بإرسال هذا العدد إلى المسؤولين عن 

األطعمة والمشروبات.

الثالثة للمرة  لتجربة فستانك  اذهبي 
سيمنحك ذلك متسعًا من الوقت للقيام بتغييرات في الفستان إذا تطلب األمر. يفضل أخذ موعد لقياس آخر قبل أسبوع من الزفاف.

أكدي على المواعيد مع كل األطراف
تواصلي مع مصفف شعرك وخبيرة مكياجك وفريق التصوير ومنسقي الورود وغيرهم ليعرف كل منهم موعده.

المدعوين بتنظيم مقاعد  قومي 
إنها مهمة أخرى قد تكون مرهقة ولكن ال يمكن أن يقوم بها منظم حفل الزفاف بداًل منك. يمكنك تنظيم المقاعد بتقسيمها إلى 

مجموعات، مجموعة لعائلتك وأخرى ألصدقاء المدرسة، وأخرى لزمالئك وهكذا. يمكن لكل شخص داخل مجموعة اختيار المقعد 
المناسب له. أما إذا كنت ترغبين باختيار مقعد كل مدعو، استخدمي ورق المالحظات الالصق.

مكان الزفاف بالتفصيل بعنوان  السائقين  أخبري 
بالطبع لن تقومي بتوجيه السائق إلى الطريق الصحيح ألول مرة وأنت متجهة لحفل زفافك.

قومي بإجراءات وثيقة الزواج
البلد التي سيعقد بها القران. تختلف اإلجراءات وفقًا لقوانين 

سجلي العهود أو الكلمة التي ستلقينها في الحفل في ورقة
يعتمد ذلك على االتفاق بينك وبين عريسك.

احجزي جناحًا لقضاء ليلة العرس في فندق من اختيارك
ستوفر لك معظم الفنادق عروض خاصة مثل اختيار جناح أفضل وتجهيز الجناح بطريقة خاصة حينما تخبرينهم بأنك عروس. أما إذا 

كان مكان إقامة حفل زفافك في إحدى الفنادق بالفعل، بكل تأكيد سيوفر الفندق لكما جناح شهر العسل كهدية الزفاف.

العناية امنحي شعرك بعض 
اهتمي بأن يكون غذائك غنيًا بفيتامين B وبعض الدهون المفيدة عن طريق تناول األسماك والبيض والمكسرات. تعمل هذه العناصر 

على إصالح شعرك من الداخل خاصة إذا كان صبغ الشعر وتصفيفه وتجفيفه من عاداتك.

الزفاف بشهر قبل 
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حان الوقت المناسب لقص شعرك وتلوينه
سيمنح ذلك شعرك وقتًا كافيًا لينمو قلياًل كما ستتسنى لك الفرصة إلصالح اللون إذا كنت غير راضية عنه.

لجلسة تنظيف بشرة اذهبي 
ال تفعلي ذلك في مدة أقل من أسبوعين قبل الزفاف، فال يمكنك أن تضمني كيف ستتفاعل بشرتك مع الجلسات، كذلك األمر 

بالنسبة لتبييض األسنان، لذلك فاآلن هو الوقت المثالي للقيام بذلك.

ابتعدي عن جميع أنواع الموالح في طعامك
من المعروف أن الملح هو من المسببات الرئيسية الحتباس السوائل في الجسم واالنتفاخ. قبل أسبوع من الحفل، أكثري من شرب 

الماء وابتعدي عن تناول الملح لتظهري بأجمل صورة في الحفل والصور.

قصي شعرك
افعلي ذلك منذ بداية األسبوع وتخلصي من النهايات الزائدة لشعرك، تجنبي تجربة قصات شعر جديدة، أو حتى تغيير صالون التجميل 

الخاص بك حتى ال تجازفي بالظهور بمظهر غير مرضي بالنسبة لك في يومك المهم.

شاركي جدول الزفاف الذي أعددته مع منظمي الحفل
وضحي في هذا الجدول كل تفصيل، مع توضيح المكان والزمان.

اجتمعي مرة أخرى مع جميع مقدمي خدمات الحفل
افعلي ذلك في حضور منظم حفل زفافك لتتأكدي أن التعليمات قد وصلت إلى الجميع.

حضري مغلفاٍت تحتوي على إرشادات محددة
أعطي هذه اإلرشادات لمنسق الحفل حتى يتولى توزيعها على بقية فريق العمل.

البيت إلى  اجلبي فستانك 
تأكدي من أن تعلقي فستانك وطرحتك في وضع مستقيم بعيدًا عن األرض حتى ال يتجعد، وإذا حدث ذلك علقي الفستان على باب 

بالبخار. بعد ذلك مّلسي على الفستان باستخدام فوطة  الحمام  الحمام وافتحي المياه الساخنة على حوض االستحمام حتى يمتلئ 
التجاعيد. لتسوية  ناعمة 

العسل لشهر  حقيبتك استعدادًا  حضري 
إن كنت ستسافرين في الصباح التالي لزفافك، حضري حقيبتك في وقت مبكر وقومي بإرسالها إلى الفندق.

حضري حذائك
ارتدي الحذاء وتحركي به في أرجاء المنزل وانحتيه من األسفل باستخدام سكين حاد أو مقص حتى تتجنبي أي حوادث على األرض ذات 

.The Cobbler األسطح الزلقة، يمكنك أيضًا تزويده بغطاء مطاطي من األسفل. هذه الخدمة متوفرة في دبي لدى

احجزي موعدًا إلزالة الشعر الزائد بالشمع
خططي ألن يكون الموعد قبل الزفاف بيوم أو يومين حتى تهدأ بشرتك من االحمرار.

بأظافرك احصلي على جلسة لالعتناء 
احجزي لذلك أيضًا قبل موعد الزفاف بيوم. إذا ذهبت قبل الحفل بأكثر من يوم، ستتعرض أظافرك للتقشر، وإذا قمت بعملها في 

اليوم نفسه قد تتلطخ األلوان.

استرخي في منتجع صحي
واآلن بعد أن أصبح كل شيء جاهزًا ومخططًا له، بإمكانك أن ترتاحي. وسيكون من الرائع أن تقومي بعمل تقشير كامل لجسمك حتى 

تحصلي على بشرة ناعمة ومشرقة.

الزفاف بأسبوع قبل 
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يوم الزفاف

التأمل التأمل، ثم   التأمل، 
التجميل، لذا  التي ستغادرين فيها غرفتك، ستجدين نفسك محاطة باألقارب واألصدقاء ومصففي الشعر ومتخصصي  اللحظة  في 

انعمي ببضع دقائق من السالم واستعادة الطاقة في سريرك قبل الخروج إليهم.

إفطارًا صحيًا تناولي 
اسألي أي عروس وستخبرك بأنها كانت تنسى أن تأكل وجباتها في يوم الزفاف. لذلك احرصي على بدء يومك بتناول اإلفطار الصحي، 

مع تجنب األطعمة التي تسبب االنتفاخ مثل منتجات األلبان، واألطعمة التي تحتوي على الغلوتين.

بشرتك رطبي 
قبل الجلوس لعمل شعرك ومكياجك، قومي بترطيب جسمك بشكل كامل واتركي البشرة تمتصه بشكل جيد قبل ارتداء الفستان.

استمتعي! وأخيرًا، 

بعد شهر العسل

المغسلة أحضري فستانك من 
قبل أن تغادري لشهر العسل، قومي بتكليف أحدهم ألخذ فستانك إلى المغسلة. من الممكن أن تقوم والدتك بهذه المهمة، أو 

أختك، او إحدى وصيفات الشرف. عند عودتك سيكون الفستان جاهزًا. قومي بتغليفه بقماش التغليف وضعيه في صندوق خشبي 
لحفظه. يمكنك بعد ذلك التغيير في قصته أو لونه وارتدائه من جديد.

أرسلي رسائل شكر
التي تلقيتها بكتابتها في ملف lecxE لتسهيل المهمة. واختاري رسائل شكر بتصميم يتناسب مع تصميم  الهدايا  خصصي وقتًا لترتيب 

الحفل أو بطاقات الدعوة لترسليها إلى الضيوف لتعيدي الضيوف بذاكرتهم إلى يومك المميز.

تواصلي مع فريق التصوير
تابعي تقدم عمل فريق التصوير على ألبومات الصور وفيديو الحفل بنفسك، وشاركي المسؤول عن الصور الختيار الصور أللبوم 

بك. الزفاف الخاص 

أنهي األوراق الالزمة
سواًء كنت ستغيرين اسمك لتنسبيه لزوجك أم ال، في كل األحوال ستحتاجين إلنهاء العديد من األوراق الالزمة حتى يتم االعتراف بكما 

كزوج وزوجة في بلدكما ومكان إقامتكما. ربما ستحتاجين إلى تجديد جواز سفرك أيضًا.

منزلك بتجهيز  اهتمي 
بعد أن تنتقال للعيش معًا، حان الوقت للعمل على عش حبكما. بيعي بعض أثاث البيت القديم، أضيفي الهدايا التي تلقيتها، وال 

تنسي أن تستبدلي أو تعيدي الهدايا غير المرغوب بها.

وأخيرًا وليس آخرًا نتمنى لك حياة سعيدة دائمًا وأبدًا!


