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Founder’s Note ر�سالة التحرير

املوؤ�ص�صة والتوجيه الإبداعي

عطار خلود 

نتوجه بال�سكر اجلزيل مل�ساندينا :

عبد الرحمن عطار، �سهيناز �سبان، نائله عطار، �سهد عطار، طالل زاهد، 

ناديه الزهري، �سهري القر�سي، معن باجنيد،

 تامر طيب، فجر ب�رشي، اأمين جمال، هال حارثي، خ�رش خ�رش و اأنت..

التطّور والتحّول

نعاي�ش  جميعاً  فنحن  ويتحّول.  يتطّور  حولنا  من  �شيء  كل       

كنا  �شواء  امل�شتمرة،  نتائجها  على  ون�شهد  هذه  التحّول  عملّية 

�رشكاء يف اإحداث هذا التطور اأو كنا جال�شني فقط نراقب التحّول 

عن بعد.

ال�شعودية  الت�شميم  جملة 
ديزاين  ملجلة  كان  �شيء،  كّل  وكما      

جملة ديزاين 
اإذ ت�شعى  التطّور والتحّول.  الأوىل ن�شيب من هذا 

جتربة  من  كجزء  ت�شتمر  اأن   2012 اجلديد  العام  هذه  بداية  مع 

املجتمع يف عامل الت�شميم لتكون حمفّزا جلميع القّراء و ت�شّجعهم 

على �شرب اأغوار هذا العامل  وفهم جوهره اأكرث. ونحن فخورون 

جملة ت�شتخدم 
اأ�شبحت منذ اليوم  جملة ديزاين قد 

اأن  باأن نعلن 

جنليزية . 
اللغة العربية كلغة اأ�شا�شية مع بع�ش املقالت الإ

يف  امل�شمم  اأن  هو  واحداً  معنى  املجلة  توّجه  يف  التحول  ولهذا      

هذا  و  الت�شميم  جمال 
يف  الإبداع  اأهمية  اأدرك  قد  العربي  العامل 

اأن  جند  ولذلك  التطّور.  عملية  يف  الأ�شا�شّي  العامل  هو  الإبداع 

امل�شمم العربي ي�شعى ليّطلع على كّل جديد يف عامل الإبداع الذي 

ي�شاهم يف حتّول املجتمع. 

مع  توا�شل  وعلى  متفاعلة  تبقى  اأن  ديزاين  جملة 
ت�شعى  كما      

منها.  جديد  عدد  كّل  و�شدور  املجلة  طباعة  بعد  حّتى  قّرائها 

اأق�شام جديدة، ن�شجعكم على الطالع  اإفتتاح  مّت  ولتحقيق ذلك، 

ي�شبح  اأن  نتمنى  والذي  كنبة  اإ�شم  يحمل  ق�شم  بينها  من  عليها 

على  التعرف  اأجل  من  الت�شميم  ق�شايا  جميع  ملناق�شة  منتدى 

تفا�شيل هذا العامل عن قرب. 

جميع  لأ�شكر  الفر�شة  اأنتهز  اأن  اأّود  اجلديد  العام  بداية  ومع      

املتوا�شلة  لردودهم  �شواء  حّد  على  الأوفياء  وم�شجيعنا  قراءنا 

هذه  تكون  اأن  للجميع  متنياتنا  مع  معنا،  امل�شتمّر  ولتفاعلهم 

ال�شنة �شنة التطّور والتحّول الإيجابي. 

EVO - DEVO





ياأخذنا الت�صميم من مرحلة اىل اأخرى عندما تتطور اإحتياجاتنا  ملواكبة الع�صر...

EVO DEVO
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فكرة العدد 

وبغ�ض النظر عن كون هذا التطور اإيج�بي�ً  اأو �سلبي�ً ف�إنه يف جتدد دائم 

م�دامت احل�جة موجودة.. وم�دام للإبداع موطن�ً يف عقولن�...
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01
First of all, you need a sketch.
I used a random sketch that I did on my sketchbook.
I took a photo of it using my handphone. 
(Scanner is recommended for a cleaner copy)

02
Next, clean up and make an outline with Adobe
Photoshop by adding a separated layer over the 
sketch I decided to make some few changes on the girl.

03
Tip, 
I’ll use (Hard Rounded Pressure Opacity) Brush for coloring.

Another Tip,
From Window>Brush, you can customize your own brushes. 
From the previous brush, I made a few tweaks to give me

04
 I roughly added the basic colors in another layer.

05
After setting up the light source, I added the high-
light and shadow after selecting my color tones.

06
By reducing the Opacity of the brush to 30%, I start 
to render and smooth the face with the help of 
the (Eyedropper Tool). 

07
Keep Rendering. 

And Complete it by controlling the entire balance of colours.  

@Deekoo
www.facebook.com/iDeeko

DIGITAL PAINTING TUTORIAL
by Deekoo 

To �nalize add some details and small touches.
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Brooklyn Bridge, by Ageel Alluhaibi

His Steps, by Ageel Alluhaibi »كلمة �ألف  عن  تعرب  »�ل�صورة  يقال:  كما     

�لأفكار  تخرتق  �لت�صوير،  طبيعة  وح�صب 

وجد�ننا  وتغزو  بنا  �خلا�ص  �لب�رصي  �ملحور 

فالعمل  كاأفر�د.  قيمنا  مع  وتنا�صل  �لو�عي، 

كلمة  �ألف  من  باأكرث  ينطق  �ملدرو�ص  �لفني 

ويعر�ص �آلف �لأفكار. 

ومفاهيم  �صهلة  ب�صاطة  هو  �ملربع  و�لفن     

و�لغاية  �لهوية  قوة  على  تركز  لكنها  خادعة 

�مل�صاحة  يلغي  �إنه  و�لكفاح.   للو�قع  �حلقيقية 

بالرتكيز  للفنان  وي�صمح  و�لتحريف  �ل�صلبية 

على تعقيد�ت عمل ما )كلوحة مثال( كا�صفًا عن 

�لكامنة فيه. �حلقيقة 

   ولكن ميكن للبع�ص �أن ي�صاأل : »ملاذ� ي�صتخدم 

�أو  �لرمادي،  �للون  تدرج  �لفّن  من  �لنوع  هذ� 

ويجيبنا  مربع؟«  �صكل  يف  �للوحة  تقولب  ملاذ� 

عقيل  �ملجال  هذ�  يف  �لر�ئد  �ل�صعودي  �لفنان 

» كل �صيء ي�صبح موؤكدً� وحتت  �للهيبي قائاًل: 

يجرد  فهو  و�لأ�صود.  �لأبي�ص  �ملربع  يف  �ل�صوء 

نعي�ص  �إننا  عن  تعبري  �إنه  و�قعه...  من  نف�صه 

�حللم  ي�صتجلب  فهو   ... �لفني  �لعمل  هذ�  حلم 

�ىل �حلياة. » وعندما يتّم تعرية تلك �لأفكار من 

�أخرى  و�أمور  و�لغاية  و�ملجتمع  �لهوية  بريق  

فاإنها ت�صبح جمردة و�صادقة بوح�صية.«

    يزّود �ل�صكل �ملربع �للوحة بجودة �رصمدية،  

�للوحة  يف  و�لتباين  �ل�صوء  تفاعل  ي�صيف  كما 

نوًعا من �حلو�ر و�لنربة �خلا�صة �لتي متّيز كّل 

فنّية.  قطعة 

    يقول �للهيبي: »يتّيم �لفنان بحب �لفن �ملربع«.  

�ملمكن وجوده  بالغنى  �لفنان  حيث ي�صبح ولع 

�أن  ميكن  ما  وكل  �ملتذبذب  �ل�صكل  هذ�  مثل  يف 

�لفن. يج�صده 

املربع  ال�شكل  يزّود     

اللوحة بجودة �شرمدية،  

كما ي�شيف تفاعل ال�شوء 

والتباين يف اللوحة نوًعا 

من احلوار والنربة اخلا�شة 

التي متّيز كل قطعة فنّية 

Photography17 A bit about



كتبي طــه  بقلم: 

The Island, by Ageel Alluhaibi

فن الت�صوير املربع هو نوع من اأنواع الفنون 

الأول  اأ�سا�سيني:   عاملني  على  ترتكز  التي 

مربع،  �سكل  على  وجوده  تاأكيد  بكل  هو 

الرمادي  اللون  بتدرج  تقدميه  هو  والثاين 

الأبي�ض والأ�سود 

جمال الب�ساطة..يف مربع

الت�صويركلمتني عن18



من  املزيد  تقدم  اأن  ت�ستطيع  لن  التكنولوجيا  اأن  يف  نفكر  اإن  ما     

االبتكارات اجلديدة، حتى يطّل علينا رائد مبدع اآخر ليقدم بكل ب�ساطة 

ما يجعلنا نفغراأفواهنا من الده�سة!! 

االأثاث  قطعة  ا�ستقبال  فيها  مّت  التي  الفعل  ردة  بال�سبط  هي  هذه     

اإنه �سيء يدعو   .. االأوىل  للمرة  االأ�سواق  ال�سغرية هذه عند طرحها يف 

للذهول حًقا !!! 

اإنها جمرد طاولة قهوة  اذهاننا  اإىل  االأوىل، قد يتبادر تلقائيًا     فللوهلة 

�سوداء عادية. غري اأنه قد �سدق من قال : »هناك دائمًا ما هو اأبعد مما 

االأ�سود  اخلارجي  الطاولة  هذه  �سكل  يعطي  .اإذ  املجردة«  العني  تراه  

طاولة  باأنها  انطباعًا  الزجاجي  و�سطحها  الطويلة  واأرجلها  امل�سطح 

كاأي طاولة عادية .  غري اأنه ومبجرد و�سلها باأي جهاز اأي فون اأو اأي 

اإىل  الب�سيط وبطريقة �سحرية  املظهر  الطاولة ذات  بود، �ستتحول هذه 

اأداة متعدد اال�ستخدامات. 

فهي  العجيبة.  الطاولة  تلك  وظائف  عن  احلديث  يف  التو�سع  ميكن     

الحًقا  تتحول  لكنها  عادية  قهوة  طاولة  جمرد  االأوىل  النظرة  من  تبدو 

اإىل جهاز �سديق ي�سل امل�ستخدم بكافة �سبكات التوا�سل حول العامل. 

وا�ستخدامات  خ�سائ�ص  بكافة  اأي�ًسا  تتمتع  فهي  فح�سب،  هذا  لي�ص 

اأو االأي بود، لذلك ميكن القول انها فقط تعمل وفق مقيا�ص  االأي فون 

اأكرب واأ�سخم  بكثري! 

اأنه يف يوم من االأيام �ستتمكن طاولة قهوة م�سطحة     فمن كان يعتقد 

اأن ت�سل االإن�سان بباقي اأرجاء العامل! ال ميكن الأحد االإنكار باأن  فريق 

LOA  للت�سميم قد جذبنا وجعلنا نت�سّمر جميعًا من الده�سة  �ستديو 

اأمام اإخرتاعهم الذي يعترب اأف�سل مثال للإبداع. 

   باإمكانك م�ساهدة ابتكار فريق �ستديو LOA  و متابعة اأعمالهم على 

التالية: الروابط 

www.iphonetable.blogspot.com
  www.loa-studio.com

جمرد  الأوىل  النظرة  من  تبدو  هي 

تتحول  لكنها  عادية  قهوة  طاولة 

ي�صل  �صديق  جهاز  اإىل  لحًقا 

التوا�صل  �صبكات  بكافة  امل�صتخدم 

حول العامل

Table Connect امل�ستقبل  طاولة 

اخلويل ليان  بقلم: 

www.tableconnect.co.cc ال�صور من موقع : 

Interior Design19 A bit about
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Product21 A bit about

By: Taha Kutbi

    Did you know that one of the first 
things a person’s eyes lay on is the 
pair of shoes you wear? Therefore the 
progression of shoes has come a very 
long way since the beginning from 
tying soles to your feet to the custom-
ization of signature shoes, since hav-
ing a pair of shoes would suffice to 
having a whole closet just for shoes. 
Dignitaries, superstars and other 
world famous people have been ap-
proached by many shoe companies 
to personalize their footwear. King 
Abdullah as an example has tailored 
shoes, trainers, boots and sandals, 
made to measure and fit for royalty. 

    This brings us to our topic the evolu-
tion of shoes and where it all started.
The evolution of sports goods has 
seen serious attention in recent years. 
Yet no particular class of sports goods 
has seen the same development and 
evolution as football equipment, 
and in particular football boots. It all 
picked up in the early 1990’s with 
the introduction of the Adidas Preda-
tor and Nike Mercurial. As stars like 
Zidane, Ronaldo and Del Piero be-
gan sporting their equipment; the 
emphasis grew evermore on a play-
er’s traction and control of the ball. 
The challenge was to make the cleats 
integrate not only structural features 
(like Carbon fiber, grip assisting studs 
and more rigid housings), but to also 
make them visually prevalent and 

King Abdullah’s Shoes
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From stiff and uncomfortable 
to a jack of two trades, easy on 
the eyes and feet 

recognizable. The color schemes 
went from black on black to bril-
liant whites, vibrant blues, fiery reds 
and eye catching canary yellows. 
The lines became sharper and more 
purposeful, allowing the fit to be 
glove-like. Furthermore, with the 
introduction of the 3rd generation 
Nike Mercurial and the Adidas F50, 
minimalism became the new goal: 
Grip, traction and structural integrity 
were not to be sacrificed for light-
ness and style. 

    Nike pounced with their ‘Wire’ 
technology, which was derived from 
the design of suspension bridges, 
and that push for innovation saw 
expansion to their subdivisions like 
Golf, Basketball and Tennis. What 
are the fruits of evolution and devel-
opment in a brand? A sweet good-
bye to sore feet and fatigue for one! 
Renowned brand Cole Haan, for 
example, has formed a strong rela-
tionship with Nike Air, where Nike 
provides Cole Haan with soles for 
their footwear. 

   Would one compromise for any-
thing less? Style and comfort work-
ing seamlessly, and no one’s the 
wiser: from stiff and uncomfortable 
to a jack of two trades, easy on the 
eyes and feet. 



What it takes to create 
a successful brand? 

By: Serene Feteih

    What does it take to create a successful brand 
is the question posed to Mr. Said Baaghil, a Brand 
Marketing Strategy Consultant. 

The brand is the product character, 
personality, & look.  The logo is just 

the clothes 

Building brands is a comprehensive 
exercise which goes beyond a clever 

billboard 

“Many people think that brands and 
logos are the same thing.  Well they 
are not”.  He confesses his frustration 
with business owners whom make 
this mistake.  ‘’The brand is the prod-
uct character, personality, & look.  The 
logo is just the clothes.’’  This makes 
sense.  Apple is more than a fruit with 
a bite taken out.  It is innovation, dar-
ing leadership, & a pioneering spirit.  
‘’After many years in the market, what 
does Boom Boom energy drink stand 
for?  Who is its target audience? ’’

   I pressed him for a successful lo-
cal brand. ‘’Al-Marai.  I know in-
stantly what it offers –just from the 
name:  fresh dairy products.’’  The 
brand has a variety of dairy products, 
but what about its recent acquisitions 
of L’usine?  What about its launch of 
chicken?  ‘’ I’m glad they launched it 
under a different ‘Alyoum’ brand, but 
even then, they have to watch out.’’

    Said’s rules of branding success 
starts with the name.  ‘A brand name 
is 50% functional and 50% emotion-
al.  Secondly it must have 1 consist-
ent message.’’  He referred back to 
Al-Marai which used selling lines & 
suffixes to make it clear in which cat-
egory it competed.‘’They used ‘fresh 
milk’ in their communication.  That  
was smart.’’  He then stresses the im-
portance of clear pricing, product, & 
promotion strategies.
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By: Taha Kutbi

A 3-D visual of Jeddah’s Kingdom Tower

Architecture25 A bit about



   Welcome to the race. Which race in particular? 
As architect Ma’an M. Bajnaid of ‘M.B.O. Archi-
tecture and Engineering Consultancy’ deftly put 
states it’s the race to “hit the sky.” And Jeddah, 
Saudi Arabia’s record beater, the “Kingdom Tow-
er” is the one doing the hitting. Commissioned 
to set a new global precedent in height, it shall 
stand at roughly 1.6 Kilometers high, and shall 
be the crown jewel of North Jeddah. As a dag-
ger confidently penetrating the stratosphere, it 
claims its notoriety by imposition. 

   With it’s clean angled lines, purposeful fa-
cades and chiseled features it truly is a distin-
guished world-class structure. However, being 
the world’s tallest sky scrapper, it is by its own 
nature, the point of scrutiny by all who set eyes 
on it. So then the obvious question becomes, is it 
beautiful? Some say yes, absolutely and by merit 
of its simplicity and confident lines. Others find 
it distasteful, for a possible lacking of a soul, and 
more so by lacking of cultural linkage. 

“Give me one building that’s beautiful along 
[King Abdul-Aziz Road – Jeddah’s most promi-
nent boulevard]… Nothing comes to attention…
I am in favor of beauty, and if [the Jeddah Tower 
project] became the same way that it has been 
imagined, with the full development around it, to 
state how things will look 30 or 40 years ahead, 
I’m totally in favor of it.” says Bajnaid. 

   He goes on to add that “someone is defining 
how the whole city is going to look.” Maybe, 
it’s just the ticket Jeddah has been waiting for, 
or maybe it’s seen as nothing more than a chal-
lenge to other towers, like Dubai’s Burj Khalifa. 
Regardless, the dialogue around its esthetics is 
volatile; perhaps that is the mark of masterful ar-
chitecture. Some love it, yet some hate it, but can 
one be mute about it, definitely not. 

Some love it, yet 
some hate it, but can 
one be mute about it, 
definitely not 
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الطرحة 

يف  والإعتزاز  للجدل  م�صدًرا  كانت  لطاملا     

رف�صها،  من  وهناك  اأحبها  من  فهناك  اآن، 

يفعل.   مل  من  وهناك  ارتداها  من  وهناك 

ولكن �صيئًا واحدًا بقى على حاله ومل يتغري 

الطرحة  تكون  اأن  رف�صت  املراأة  اأن  وهو 

حجرعرثة تقف يف  طريق تعبريها عن حبها 

للمو�صة. 

قدمي  فمنذ  جديدًا،  لي�س  الع�صق  هذا  اإن     

بكافة  الطرحة  يرتدين  والن�صاء  الزمن 

الطرق الع�رصية التي ا�صتمرت بالتطور مع 

الزمن. لي�س هذا فقط ، فقد تركت الثقافات 

ب�صماتهما على هذه املو�صة. 

التي كانت م�صنوعة من  الطرح      تطورت 

تغطية  يف  ت�صتعمل  ب�صيطة  خامات  جمرد 

الراأ�س لت�صبح على �صكل اأو�صحة مزرك�صة 

يعتمدّن  الن�صاء  بع�س  اأن  جند  و  بالألوان 

التعبريعن  اأجل  اللون من  ب�صاطة على  بكّل 

اأذواقهّن اخلا�صة يف املو�صة، يف حني جتهد 

ذات  مميزة  مناذج  لتطوير  الأخريات 

اأزهار  �صكل  على  مثاًل  تاأتي  فنية  اأ�صكال 

ن�صاء  اأن  نالحظ  وعليه  معقودة.  و�رصائط 

اللون  يف  بالغًا  اهتمامًا  يظهرن  الع�رص  هذا 

وال�صكل على حّد �صواء. 

ثوريًا  تطورًا  الطرحة  تطورت  وقد     

طابًعا  وياأخذ  التقليدي  ال�صكل  من  ليتحّول 

حديًثا. ولنفر�س اأنه ويف قدمي الزمان كانت 

اأنها  اإل  كبري  و�صاح  جمرد  ترتدي  ال�صيدة 

للغر�س  العمامة  ت�صتخدم  هذه  اأيامنا  يف 

ر�صالة  ذلك  عرب  تر�صل  واأنها  بل  نف�صه، 

ومواكبة  الأزياء  اختيار  يف  اجلراأة  تعرّبعن 

الطرحة  وكاأن  يبدو  وعليه،   املو�صة.  عامل 

الطريق  بدورها  وجدت  قد  الب�صيطة  

للتطور مع الزمن.

من الو�شاح اإىل العمامة

اخلويل ليان  بقلم: 

From Urban To Turban

كانت  التي  الطرح  تطورت 

خامات  جمرد  من  م�صنوعة 

تغطية  يف  ت�ستعمل  ب�سيطة 

�سكل  لت�سبح على  �لر�أ�س 

�أو�سحة مزرك�سة بالألو�ن 

ِترَبن وردي من �سرتة
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Like us on      CREAM-Jeddah  Follow us on      @CREAMJeddah

Saudi Arabia, Jeddah
Al Malik Road

Stars Avenue
2nd floor

+966565694060
+96626626272

A One Stop Fashion Spot!



01
First of all, you need a sketch.
I used a random sketch that I did on my sketchbook.
I took a photo of it using my handphone. 
(Scanner is recommended for a cleaner copy)

02
Next, clean up and make an outline with Adobe
Photoshop by adding a separated layer over the 
sketch I decided to make some few changes on the girl.

03
Tip, 
I’ll use (Hard Rounded Pressure Opacity) Brush for coloring.

Another Tip,
From Window>Brush, you can customize your own brushes. 
From the previous brush, I made a few tweaks to give me

04
 I roughly added the basic colors in another layer.

05
After setting up the light source, I added the high-
light and shadow after selecting my color tones.

06
By reducing the Opacity of the brush to 30%, I start 
to render and smooth the face with the help of 
the (Eyedropper Tool). 

07
Keep Rendering. 

And Complete it by controlling the entire balance of colours.  

@Deekoo
www.facebook.com/iDeeko

DIGITAL PAINTING TUTORIAL
by Deekoo 

To �nalize add some details and small touches.
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01
First of all, you need a sketch.
I used a random sketch that I did on my sketchbook.
I took a photo of it using my handphone. 
(Scanner is recommended for a cleaner copy)

02
Next, clean up and make an outline with Adobe
Photoshop by adding a separated layer over the 
sketch I decided to make some few changes on the girl.

03
Tip, 
I’ll use (Hard Rounded Pressure Opacity) Brush for coloring.

Another Tip,
From Window>Brush, you can customize your own brushes. 
From the previous brush, I made a few tweaks to give me

04
 I roughly added the basic colors in another layer.

05
After setting up the light source, I added the high-
light and shadow after selecting my color tones.

06
By reducing the Opacity of the brush to 30%, I start 
to render and smooth the face with the help of 
the (Eyedropper Tool). 

07
Keep Rendering. 

And Complete it by controlling the entire balance of colours.  

@Deekoo
www.facebook.com/iDeeko

DIGITAL PAINTING TUTORIAL
by Deekoo 

To �nalize add some details and small touches.
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الذي ترك ب�صمة ال متحى يف جمال 

كتابه  يف  املو�صيقى  و  الفل�صفة 

الكبري«.  املو�صيقى  امل�صهور»كتاب 

مع العلم باأنهم يت�صاركون االأ�صم 

نوع  اىل  تنتمي  ماليزية  فرقة  مع 

و  االإ�صالمي«  »الروك  املو�صيقى 

اأكرث  ال  بحتة  �صدفة  جمرد  لكنها 

العالقات  م�صوؤول  من  علمنا  كما 

العامة ، االأ�صتاذ ثامر فرحان. 

الفيل�سوف  الفارابي  يذكرين     

الهنود  عند  »ال�سامان«  ب�سخ�سية 

اأنها  يقال  �سخ�سية  هو  و  احلمر 

النا�س  تداوي  كانت  اأ�سطورية 

،فهل  التوابل  و  باملو�سيقى 

بالإمكان اإعتبار الفارابي »�سامان 

الفارابي  فريق  وهل  العرب«؟ 

هو  ما  اأغنياته  طيات  يف  يحمل 

و  للأذن  اإ�ستمتاع  و  للروح  غذاء 

�أترك  �سوف  �لعام؟  للذوق  �حرت�م 

لكم �لأجابة �ىل حني �سدور �لألبوم 

يف  �لفار�بي  لفريق  �لأول  �لر�سمي 

فاملو�سيقى   ،2012 �أبريل  �سهر 

عليه،  �لأتفاق  يجب  �سيء  لي�ست 

ولول �ختالف �لأذو�ق لبارت �ل�سلع 

�ملو�سيقية  �لأذو�ق  �إختالف  لول  و 

لأقفلت �رشكات �لأنتاج...!

لأحلانها يف  العربي ن�صو�صاً  ال�صعر  الفرقة من  اإ�صتّقت هذه  لقد 

حماولة للعودة اىل الرتاث العربي يف حلة جديدة حتفظ الأ�صالة  

وتلب�صها ثوباً من اجلينز العملي  الع�صري

الفارابي فرقة  اأع�ضاء 
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الغيتار؟  املتنبي يعزف على  راأيتم  اأن  لكم  �سبق      هل  

اأ�سيل  ين�ساب  اأ�ستمتعتم ب�سعرعربي  اأن  هل �سبق لكم 

اأعتربناها  لطاملا  غربية  مو�سيقية   اآالت  و  اأحلان  على 

غريبة؟  اإنها ثقافة »االن�سهار« اأو » الذوبان« احل�ساري 

ثائرًا  و  مميزًا  يكون  اأن  اأراد  من  لكل  م�سعى  باتت  التي 

على كل ما هو يف خانة املاألوف و املعتاد.

   لقد اأ�سبحت هذه الثقافة حمببة عند البع�ض و حماربة 

الغرب  و  ال�رشق  اأن  يعتقد  فالبع�ض  اأي�سًا،  البع�ض  من 

بوجود  )اال  االإختالط،  لهم  ميكن  ال  الزيت  و  كاملاء 

حمرم!( هناك فريق يرى فى االأ�سالة  �سيء �سبه منزل 

اأن  االأ�سالة  املعاك�ض  التغيري، و يرى اجلانب  ال يحتمل 

و الرتاث  يتطوران مع تطور الع�رش و االأذواق. و نحن 

نقول اأن االأغنية املعا�رشة من دون هوية،من دون دين،

اجلغرافية  باحلدود  تعرتف  ال  مذهب،االأغنية  اأو  طائفة 

علنية  غري  اأو  علنية  كانت  الدولية،�سواء  باالإتفاقات  وال 

�سفرية  االأغنية  اأ�سحت  لقد    ! العليا  بامل�سالح  ال  و 

حتتويه  ما  ح�سب  على  �سيئة،  اأو  كانت  ح�سنة  النوايا، 

الذي بات  ال�رشيع  من مقومات جناح و مواكبة للع�رش 

اأن  االأغنية  من  يطلب  ال  و  باأذنيه  ينظر  و  بعينيه  ي�سمع 

ترتك اأي ب�سمة ...اال من رحم اهلل اذا جاز القول.

   اليوم نحن ب�سدد فرقة عربية من مدينة جدة ، �سمت 

نف�سها »الفارابي« و اأعطت نف�سها الطابع الرزين  املنفتح 

على املو�سيقى الغربية عمومًا و مو�سيقى الروك، اجلاز 

هذه  اإ�ستّقت  لقد  »الذوبان«.  مو�سيقى  وطبعا  ،البلوز 

العربي ن�سو�سًا الأحلانها يف حماولة  ال�سعر  الفرقة من 

للعودة اىل الرتاث العربي يف حلة جديدة حتفظ االأ�سالة  

وتلب�سها ثوبًا من »اجلينز« العملي  الع�رشي .

 

   لي�ض من ال�رشوري اأن حتمل االأغنية فل�سفة و ال حتى 

لكن  و  امل�سوؤوولية  هذه  من  اأرق  و  اأب�سط  فهي  ر�سالة 

احل�سارات  متزج  و  امل�سافات  تقرب  اأن  اأي�سًا  مينع  ال 

دنيا  اىل  االأحلان  من  ب�ساط  على  بامل�ستمع  ت�سعد  و 

امل�ساعر و الفنون من دون تذكرة �سفر .

الفارابي،  اإ�سم  الفريق  هذا  على  القيمون  اختار  لقد     

تقديرًا ل�سخ�ض الفيل�سوف العربي اأبو نا�رش الفارابي، 

كباره حممود  بقلم: 

اأ�رسى ثامر  اخليل و الليل على طريقة الفارابيت�ضوير: 

الفارابي اأبو ن�رص حممد 

مثنى الفارابي:  فرقة  مغني 
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Mmmm…

   As a brand, Spanish dessert 
fanatics Kalise-Menorquina 
strikes you as a fresh element 
to the confectionary scene. 
Their mission: to plant a smile 
on every customer’s face. The 
depth reached with combina-
tions like sabayon, pear, truf-
fles, coconut and zabaglione’ 
leave many longing for what 
they have to offer. And they 
have a lot to offer. Think vel-
vety Tiramisu, mouth water-
ing lemon sorbet and volup-
tuous chocolate with coffee 
flavored ice cream to name a 
few flavors. 

By: Taha Kutbi

The depth reached 
with combinations 
like sabayon, pear, 
truffles, coconut 
and zabaglione’ 

leave many longing 
for what they have 

to offer

   Dessert’s appeal is univer-
sal. It unites people under the 
banner of one common ges-
ture: the smile. Whether it’s 
hot or cold, summer or win-
ter, the warm fuzzy feeling we 
get from wrapping ourselves 
around an ice cream Sunday 
(or better yet, a slice of ice 
cream cake) is that of joy. 

  “Desserts to remember” 
they claim, and they’d be 
right, their range is memora-
ble. They have not opened a 
store in Saudi Arabia just yet 
(Menorquina ice creams and 
desserts are currently offered 
at select locations in Makkah, 
Riyadh and Jeddah, but make 
no mistake, once those stores 
open their doors they will 
leave many more remem-
bering just what ice cream 
should taste like.
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Z-Club for Sports & SPA
Tahlia Street, Jeddah

Kingdom of Saudi Arabia
Tel: 02-6690204, 920022166

Email: info@z-club.com
Website: www.z-club.com
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جمال  �أمين  �ل�سعودي  �لأعمال  �ساب  عاد  عندما  �سيء  كل  بد�أ     

�لعمر  من  �لبالغ  طارق  �بنه  و�ساهد  عمله  من  قادمًا  منزله  �ىل 

ثالث �سنو�ت يرك�ض يف �أرجاء �لبيت وهو يرتدي زّي �سوبرمان 

جمال  فّكر  �لعامل.  وينقذو�  يطريو�  �أن  ميكنهم  �لب�رش  �أن  معتقدً� 

بال�سخ�سيات �خليالية  �لأطفال كثريً�  »ملاذ� يتعلق  يف نف�سه قائاًل: 

وينجذبون �إليها �أكرث من �إجنذ�بهم لالأبطال �حلقيقيني �لذين نقر�أ 

عنهم فقط يف �لكتب؟!  و�أ�ساف جمال: » �سعرت بالإ�ستياء وودت 

�أ�ستطع  مل  ولكنني  �ملزّيف  �لبطل  هذ�  لبا�ض  نزع  ولدي  �أ�ساأل  �أن 

�أنه  �أعلم  �أنني  كما  بدياًل!  له  �أملك  ل  لأنني  نف�سي  من  خجاًل  ذلك 

�إعطائه  يف  فكرت  فقط  وعندها  يقنعه.  لن  ذلك  فاإن  له  قلت  مهما 

�لبديل وطرح �سيء جديد ومقنع وترفيهي يف �آن و�حد«. 

ب�سخ�سيات  �خليالية  �ل�سخ�سيات  ��ستبد�ل  جمال  حلم  كان     

بها.  ويتعلقو�  عليها  يتعرفو�  �أن  لأطفالنا  �آن  حقيقية  بطولية 

وهمية  �سخ�سيات  من  بدًل  �لتاريخ  �سنعو�  حقيقيني  �أ�سخا�ض 

�أنا و�رشيكي  �إخرتعتها خميلة �لإن�سان. و�رشح قائاًل: »لقد عملت 

�مل�رشوع  هذ�  على  �سنو�ت  ل�ست  عمل  وفريق  عبا�ض  �إبر�هيم 

وحماوًل  باحثًا  و�لوقت  و�ملال  �جلهد  من  �لكثري  عليه  و�أنفقت 

�خلروج مبقاربات ووجهات نظر خمتلفة« .

  اأمين جمال ، اإبراهيم عبا�س و م�رشوع بالل بن رباح
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ت�سّور اأبطالك احلقيقيني!

 

خالله  من  يج�ّسد  م�سروع  طرح  اإىل  جمال  اأمين  ي�سعى 

لالأجيال ال�سابة �سخ�سيات اأبطال حقيقيني 

خمتار رميا  بقلم: 
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   بعد اختياره ل�صخ�صيته، فكر جمال اأن الوقت قد حان لإحياء هذه 

اأمام الطفال مل�صاهدتها والتعرف عليها.  الق�ص�ص احلقيقية 

الفيلم  للم�صلمني، فهذا  الفيلم فقط  انتج هذا  اأنا ل   «  : قائاًل  اأ�صاف  و 

من  الكثري  فيها  »بالل«  فق�صة  حقيقية.  ق�صة  لبطل  حياة  �صرية  هو 

�أن  ت�ستحق  �سخ�سية  بالل  من  يجعل  مما  و�ملغامرة  �لدر�ما 

تو�سف ببطل حقيقي«.

�إختالف بني �لفقهاء يف  جت�سيد �لأنبياء     من �ملعروف �نه يوجد 

�إمكانية ت�سخي�سهم.  و�ل�سحابة لأنهم مقد�سني لدرجة متنع من 

وحول هذه �لنقطة �أجاب جمال: »مل �جد �أي ن�ص �رصيح يف �لقر�آن 

�أو �ل�سنة �ل�رصيفة يذكر قاعدة جت�سيد �سحابة �لنبي حممد �سلى 

�لدين  علماء  عند  �حلكم  عن  بالبحث  بد�أت  لذلك   ، و�سلم  عليه  �هلل 

�لعارفني يف هذه �لق�سية، وعرثت على عدة فتاوي جتيز هذ� �لأمر 

مما �أ�رصين كثريً� وكان �إيذ�نًا يل ببد�ية �لعمل . حيث �أن �لنهي كان 

�لفتوى بالإمتناع تاأدبًا  فقط عن �لأنبياء و�مهات �ملوؤمنني وكانت 

ولي�ص من باب وجود ن�ص يحرم!.« 

   وبعد ذلك بد�أ جمال باحل�سول على �ملزيد من �ملو�فقات من عدة 

علماء دين  مما جعله ي�سعر بالر�حة �أكرث جتاه وجهته وطريقه.

�ملعلومات  كافة  جتميع  وبد�أو�  �ملبادرة  وفريقه  جمال  �أخذ 

�ل�رصورية ملعرفة  كيف كان �سكل بالل بدقة . فقر�أو� �أكرث من17 

)لر�سم  �جلنائي  �لر�سم  )علم  يف  فنانني  عّينو�  ثّم  ومن   ، مرجعًا 

�ملو��سفات �لتي وجدوها يف تلك �لكتب.( 

ير�سمو�  �أن  �لفنانني  على  جدً�  �سهاًل  كان   «  : جمال  و�أ�ساف     

كّل  كانت  لهم.   بالن�سبة  و��سحة  كانت  �لروؤية  لأن  �ل�سخ�سيات 

جدً�  �ل�سهل  من  وكان  نف�سها  �ملعلومة  حتمل  قر�أناها  �لتي  �لكتب 

تعقبها ، بعد �ن ح�سلنا على �ل�سكل �لنهائي، بد�أنا باإعد�د منوذج 

على  تدل  �لتي  �لدقيقة  �لتفا�سيل  كافة  و�متام  �لأبعاد  ثالثي 

تو�سلنا  ما  �أن  �قول  �أن  ميكنني  و�لآن   . �لوجه  وتعبري�ت  �لطباع 

�إليه هو �أقرب �سورة تو�سلت �إليها جهة ما حتى يومنا هذ� ل�سكل 

�سيدنا  بالل  ر�سي �هلل عنه. 

   كما قام فنانو ) �لر�سم �جلنائي( بر�سم �سخ�سيات �أخرى كانت 

�لتي  �لطريقة  نف�ص  باإ�ستعمال  بالل  �سيدنا   بق�سة  عالقة  على 

�لرئي�سية. �ل�سخ�سية  لر�سم  ��ستخدمت 

�أ�سبح  باأنه  �لقول  على  �أخريً�  قادرون  ونحن   « قائاًل  و�أ�ساف     

لدينا كل ما نحتاجه لإنتاج فيلم ثالثي �لأبعاد .  و��ستغرقنا كثري 

وفق  �لفيلم  لإنتاج  �لعمل  فريق  تكوين  �ىل  للو�سول  �لوقت  من 

حيث    3D Animation علم  يف  �مل�ستخدمة  �لدولية  �ملعايري 

من  وي�ستغرق  تقريبًا  �سخ�ص   200 من  يتكون  �لعمل  فريق  �أن 

باأن  جمال  �لأعمال.قال  هذه  لطبيعة  نظرً�  �سنو�ت   3 �ىل  �سنتني 

�إنتاج فيلم عن ق�سة حياة »بالل« هي فقط نقطة �لبد�ية بالن�سبة له 

وهو يهدف �إىل �نتاج �ملزيد من �ل�سخ�سيات �حلقيقية من �لأبطال 

�ل�سخ�سيات.  هذه  على  �لأطفال  تعريف  بهدف  وذلك  �حلقيقيني 

وذلك لن يح�سل �سوى من خالل حتويل ق�س�سهم �حلقيقية �ىل 

م�ساهد تعر�ص من خالل �لو�سائل �ملرئية و�مل�سموعة. 

ت�رصفه   جمال  �أمين  �أبدى  معه  �لتو��سل  يف  رغبتكم  حال  ويف     

وعليه  �مل�رصوع،  هذ�  حول  ومالحظاتكم  �آر�ئكم   على   بالإطالع 

@ atjamal ميكنكم �لتو��سل معه عرب تويرت

فقط  الفيلم  هذا  انتج  ال  اأنا    

�سرية  هو  الفيلم  فهذا  للم�سلمني، 

حياة لبطِل ق�سٍة حقيقية. فق�سة »بالل« 

فيها الكثري من الدراما واملغامرة مما 

يجعل من بالل �سخ�سية ت�ستحق اأن 

تو�سف ببطل حقيقي

اأمين جمال

Video Art41 A bit about



على  اأجراه  راأي  اإ�ستطالع  خالل  من  بحثه  جمال  اأجنز  قد  و     

حول  فيه  ي�ساألهم  اجلن�سني  كال  من  العربي   العامل  يف  طفل   250

واأ�ساف:  الإ�سالمية.  وال�سخ�سيات  اخليالية  ال�سخ�سيات 

�سخ�سيات  كافة  يعرفون  الأطفال  هوؤلء  معظم  اأن  »وجدت 

املتحركة،  الر�سوم  برامج  واأ�سماء  املغامرات و�سخ�سيات ديزين 

النبي  �سحابة  من  اأ�سماء  ع�رشة  ت�سمية  منهم  طلبت  وعندما 

هوؤلء  فمعظم  ال�سميم.  يف  �سدمت  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  حممد 

اأ�سماءهم  حتى  يعرفون  ل  فهم   ، عنهم  �سيئًا  يعرفون  ل  الأطفال 

اأو ق�س�سهم اأو اأي �سيء يتعلق بهم«. 

واأظهرت نتائج ال�ستطالع  ما يلي : 

)الرجل  بامتان  اأن  الأطفال يعتقدون  باملائة من   30  •  

يف  فعاًل  موجودان  العنكبوت(  )الرجل  �سبايدرمان  و  الوطواط( 

احلياة احلقيقة .  

�سخ�سيات  كّل  اأ�سماء  يعرفون  الأطفال  جميع   •  

املغامرات و�سخ�سيات الر�رشوم املتحركة. 

بن  بالل  ا�سم  يعرفون  الأطفال  من  باملائة   23 •  فقط   

رباح اأول موؤذن يف التاريخ الإ�سالمي. 

يطلق  العنكبوت  الرجل  اأن  يعرفون  الأطفال  جميع    •  

ن�سيج العنكبوت، ولكن فقط 11 باملائة يعرفون اأن بالل بن رباح 

كان يوؤذن لل�سالة.  

•  92 باملائة من الأطفال يعرفون لون ثوب )�سنوايت(،   

كان  رباح  بن  بالل  ب�رشة  لون  اأن  يعرفون  باملائة   8 فقط  ولكن 

داكنًا )اأ�سود الب�رشة(.

ال�صخ�صيات  جعلت  التي  هي  الإعالم  و�صائل  جمال،  واأ�صاف     

بها  الأطفال  يتعلق  ال�صبب  ولهذا  الأطفال  اأعني  يف  بطلة  اخليالية 

فنحن  الإعالم،  و�صائل  يتبعون  الأيام  هذه  يف   فاجلميع  كثرًيا 

وتوؤثر  حتركنا  التي  هي  اأنها  كما  بها.  ونوؤمن  ونتعلق  ن�صدقها 

اأو  ال�صلوكية  اأو  الثقافية  اأو  الفكرية  �صواء  اليوم  معتقاداتنا  يف 

التجارية! 

التي  �رشكته  جمال  اأمين  اأ�ص�س  احلقيقة،  هذه  على  اإرتكازًا     

املرءي  الت�صّور  ان  يوؤمن  لأنه   »Visualizit  « ا�صم  عليها  اأطلق 

حال  يف   « �صارحًا:  .وقال  الأحيان  اأغلب  يف  بال�صيء  الإميان  يّولد 

اأن  اأطفالنا  من  نريد  الذي  الأيقونة  البطل  ن�صّور  اأن  ن�صتطع  مل 

تلك  باعتبار  اإقناعهم  يف  نف�صل  �صوف  فاإننا  بالتايل  به،  يوؤمنوا 

الأيقونات هم حقًا اأبطال.« 

   وقد اأجرى جمال وفريقه العديد من الأبحاث وقراأوا عددًا هائاًل 

من الكتب لإيجاد اأف�صل �صخ�صية يف التاريخ تنفع اأن تكون بدياًل 

عن �صخ�صيات املغامرات اخليالية.

ال�صحابة  ق�ص�س  من  العديد  قراءة  »وبعد  جمال:  علّق  وعليه     

ر�صوان اهلل عليهم قراأت ق�صة عن حياة بالل بن رباح ر�صي اهلل 

عنه واأر�صاه. لقد تعلقت كثريًا بق�صته ووجدت فيها ما يكفي من 

الدراما و املغامرة والتباين الذي قد ي�صاعدين يف تقدمي فيلم ممتع 

جدًا«.
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Rankin STARs IN NEW EPISODE OF 
SWATCH & ART LOVE STORY

   The never-ending love story between SWATCH and 
Art continues to delight followers of the popular Swiss 
brand with new creations from leading international 
artists. Famed British fashion photographer Rankin has 
created eight new watches in the classic Gent Original 
format to enrich the SWATCH & ART COLLECTION. 
Five are presented in the form of a set in their own spe-
cial packaging, available in a limited and numbered 
edition of 777 pieces. Three additional Gents designed 
by the British photographer are sold separately in un-
limited editions.

   London-based photographer and director Rankin’s im-
ages continue to create the hallmarks of contemporary 
iconography.  Co-founder of a trend-setting magazine, 
his work ranges from portraits of celebrities to those 
of displaced persons in the Congo. He has earned a 
reputation for creative portraiture, and his work, which 
often questions established notions of beauty, appears 
regularly in galleries around the world, as well as on 
billboards and magazine covers. As a director, he has 
shot music videos for top-selling artists, commercials 
for global brands and the award-winning feature film, 
“The Lives of the Saints”. 

   He is also known as a documentary filmmaker for 
“The Seven Photos that Changed Fashion”, “South Af-
rica in Pictures” and, shortly released, “Shooting the 
Stars”, which traces the history of photography in Hol-
lywood. Rankin also supports a number of charities. 
He lives and works in north London, based out of the 
studio and gallery that he had purpose-designed.

45 | Covered Events



لــومــار مع الإعالمي تركي الدخيل

�إطالق جمموعة �شتاء/خريف ٢٠١٢

الأ�صالة  بروح  الإبداع  يف  املتمثلة  لفل�صفتها  امتدادًا    

الفرع   ،  ) لومار   ( الدولية  تفا�صيل  �رشكة  د�صنت 

حيث  الريا�ض،  مدينة  يف  لل�رشكة  الأول  النموذجي 

 ٢٠١٢ �صتاء/خريف  جمموعة  اإطالق  مع  املوعد  كان 

العالمي  مع  العالنيه  و  العالميه  ال�رشاكه  واعالن 

الدخيل. تركي 

 

نخبة  بح�صور  اجلديد  الفرع  مبقر  الحتفال  اأقيم  كما    

املجموعة  اإطالق  ومت  والأعمال  الإعالم  رجال  من 

جميع  يف  متاحة  �صتكون  والتي  اجلديدة،  ال�صتوية 

باململكه. لومار  معار�ض 

عن  مف�صال  �رشحًا  ن�صيم  لوؤي  قدم  احلفل  ويف    

خامات  من  فيها  ا�صتخدم  ما  اجلديدة  وعن  الت�صكيلة 

 ، �صتوية  ثياب  �صته   ( ت�صمنت  والتي   ، واك�ص�صوارات 

واثنى ع�رش �صيفية ، واأربع دقالت ( ، ومن جهته علق 

مبجاٍل  حم�صورًا  لي�ض  الإبداع   « بقوله:  الدخيل  تركي 

»لومار«  هو بحق  اليوم من  �رشكة   ن�صهده  فما  واحد، 

ح�صارتنا  من  نابعا  خالقًا  فكرًا  ثناياه  يف  يحمل  اإبداع 

العالميه  ال�رشاكة  اأن  اإىل  م�صريًا  الأ�صيلة.  وقيمنا 

الإيجابية  روح  تر�صيخ  اأ�صا�ض  على  قامت  والعالنيه 

الفرد«. لدى 

النتماء  قيمة  يعزز  الثوب  اأن  الدخيل  تركي  واأكد      

تراثيه،  نقو�صًا  الثياب  حملت  حيث  لل�صعودية، 

ابتكار  اإىل  تهدف  وهي  وغريها،  جندية  وخطوطًا 

من�صجمة  نف�صه  الوقت  ويف  اأ�صيلة  بروؤى  ت�صاميم 

بروؤيٍة  التقليدي  الثوب  عر�ض  ليتم  الع�رش،  حركة  مع 

اإيجابية. ور�صالٍة  لومارجديدة   - 2012 �شتاء/خريف  ت�شكيلة خمتارة من جمموعة 

الدخيل ال�سيد/ تركي  ال�سيد / ل�ؤي ن�سيم و الإعالمي  ) ل�مار(  اإدارة  جمل�س 
رئي�س 
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   احتفل مطعم وخمبز “PAUL” بالإفتتاح الكبري لفرعه الأول 

فرن�سا  �سفري  �سعادة  بح�سور  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف 

�سخ�سيات  اإىل  بالإ�سافة  لفرن�سا  العام  القن�سل  و�سعادة 

وم�ساهري  �سعوديني  اأعمال  رجال  من  وباقة  دبلوما�سية 

الإعالم.  و�سائل  وممثلي 

 ”PAUL“ وخمبز  مطعم  يج�ّسد   : راميبلوت  ال�سيد  �رصح     

متنا�سقة  وحدة  فهو  الفرن�سية.   للثقافة  �سورة  اأف�سل 

تقدمي  يف  والإبداع  الفن  مع  الفرن�سية  الفخامة  جتمع  ومتكاملة 

تدعمهم  حمرتفون  وخبازون  طهاة  يح�رصها  طعام  وجبات 

الفرن�سية  الثقافة  طابع  لإ�سفاء  �سديدة  بحما�سة  تتمتع  اإدارة 

بها يف كل تف�سيل. يتمتعون  الزوار  وجعل 

“PAUL” اإىل بدايته كمخبز     تعود ق�سة جناح مطعم وخمبز 

ولعّل  عامًا.   120 عن  يزيد  ما  منذ  فرن�سا  �سمال  يف  متوا�سع 

قد   املكونات  اأنواع  اأف�سل  وا�ستعمال  للتقاليد  الكبري  الحرتام 

اأو�سل “PAUL” اىل ما هو عليه اليوم ، كما جتدر ال�سارة اىل 

24 بلدًا حول العامل.  اأن ملطعم وخمبز “PAUL” 500 فرع يف 

٢٠١١ جدة – نوفمرب 

PAUL الفتتاح الكبري ملطعم وخمبز

 Mr Christian Raimbault and Mr Majed darwish 

From PAUL Saudi Arabia

مطعم Mayrig، نوفمرب ٢٠١١ ، جدهخفة يد ممدوح املرزوقي ت�ضحر اأ�ضحاب الفن و الريا�ضة

    احتفل الفن�ن الع�ملي يف اخلدع الب�رصية ممدوح املرزوقي ب�أم�سية 

و  الإعالميني  من  عدد  بح�سور  اجلديدة   ال�سنة  بداية  مع  جميلة 

الفن�نني و رج�ل و �سيدات الأعم�ل و املجتمع.

    تت�سمن الأم�سية عر�ش للفن�ن ممدوح املرزوقي اده�ش احل�سور 

به، اجلدير ب�لذكر ان الفن�ن ممدوح املرزوقي خريج معهد هوليوود 

حملية  جوائز  عدة  على  واحل��سل  الأمريكية،  املتحدة  الولي�ت  يف 

جديد  م�هو  كل  يقدم  اأنه  حيث  الب�رصية  اخلدع  جم�ل  يف  وع�ملية 

اأجد الأحداث يف الع�مل ويقوم بتطويره� يف جم�ل  ب�إطالعه دائمً� على 

يف  التلفزيونيه  الربامج  من  العديد  ممدوح  قدم  كم�  الب�رصية،  اخلدع 

اجلم�هري. اإعج�ب  ن�لت  والتي  واملحلية  العربية  القنوات  اأكرث 

الأحت�د  ن�دي  رئي�ش  منه�  ال�سخ�سي�ت  من  عدد  احلفل  وح�رص      

الراهب،  ح�سن  و  هزازي  ن�يف  الالعب�ن  و  املرزوقي،  خ�لد  الأ�سبق 

و جنم الراب ال�سعودي ق�سي و جنوم التمثيل ال�سعودي ه�ين ن�ظر 

ي��سني  الك�تب  و  عوي�ش،  علي  واملغني  احلط�ب،  �رصين  والفن�نه 

العديد من الإعالميني. اأي�سً�  ك�مل و على املرواين و ح�رصه� 

املرزوقي ،ق�صي خ�رض.ممدوح  الفهوم  : حممد  للي�صار  اليمني  من 

�أحد مقتنيات هوديني و  �ملرزوقي  �لفنان ممدوح 

47 | Covered Events





النوم على الطبيعة 

من COCO-MAT  لل�ضرق الأو�ضط

معر�ض COCO-MAT  ، نوفمرب ٢٠١١ ، جده

الكبري  الأفتتاح  مت  قد  الأو�سط  لل�رشق    COCO-MAT من      

�أمني  معايل  رعاية  حتت  نوفمرب   23 يف  �لرئي�سية  �لعر�ض  ل�سالة 

الذي  ال�سار  احلدث  هذا  وكان  اأبورا�س  هاين   / الدكتور  جدة  حمافظة 

الذين  املهند�سني  و  املعماريني  من  املجتمع  �سفوة  من  نخبة  فيه  ح�رش 

اأتوا حل�سور الأفتتاح املرتقب الذي طاملا اأنتظره الكثري لإعطاء فر�سة 

الطبيعة يف جو راقي ومميز.  النوم على  املميزين جتربة  للعمالء 

عن  متتاز  التي  الوحيدة  اأنها    COCO-MAT به  تتميز  ومما      

املرتبة واإ�ستخدام بدل  ال�س�ست املعدنية داخل  اإ�ستغنائها عن  غريها يف 

على  واأرتكازها  بع�س  فوق  بع�سها  الطبيعية  املواد  من  طبقات  منها 

مرنة. خ�سبية  قاعدة 

الهند  جوز  �سعريات  وهما:  رئي�سيتني  مادتني  من  املراتب  وتتكون      

وتعمل  اأطول  عمر  تعطيها  جوزالهند  ف�سعريات  الطبيعي,  واملطاط 

 %96 ن�سبته  تكون  الذي  الطبيعي  املطاط  واما  املثالية,  التهوية  على 

وهذه  الطبيعي.  اجل�سم  �سكل  واإتخاذ  اجل�سم  مرونة  على  يعمل  مما 

للجراثيم. وم�سادة  ونظيفة  �سحية  اأنها  مميزاتها  اأهم  من  املواد 

اخلال�س  القطن  من  امل�سنوع  غطاءين  على  حتتوي  املراتب  كل      

على  والق�ساء  الأو�ساخ  لإزالة  وغ�سله  الغطاء  وفك  فتح  اإمكانية  مع 

ال�رشير(. )عث  بال�رشير  تعي�س  التي  احل�رشات 

و  الأحالم  ب�سانع  امللقب   Moroheus من  الإلهام  اإقتب�سنا  وقد      

الطبيعي  النوم  يف  ملبادئهم  تبعًا  الدواء  باأبو  امللقب   Hypocrites
قمة  يف  اجل�سم  ليكون   . املعادن  من  خاليًا  ليكون  املتطور  وال�سحي 

لينام  هدوء  فى  للنوم  العقل  وي�ست�سلم  الري�سة  مثل  واخلفة  الراحة 

اىل  ن�ستمع  فنحن  الدافئة.   COCO-MAT بيئة  حميط  يف  كالطفل 

كذلك؟  انت  فهل  الطبيعة 

COCO-MAT  يف جدة معر�ض 

�لإفتتاح �شوره من حفل 

�لطبيعية  COCO-MAT مر�تب 
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والفنون  الت�صاميم  كلية  بزيارة  ديزاين«  »جملة  ت�رشفت       

اأخرى«  »م�صارب  الأمريه نورة و زيارة معر�ض  اجلميلة بجامعة 

تنوعت  والتي  الت�صاميم  كلية  طالبات  ابداعات  اأظهر  واللذي 

، فن اجلرافيك،  الت�صكيلي  للفن  األوان متعددة  و  باأ�صاليب خمتلفة 

الت�صميم  الفوتوغرايف،  الت�صوير   ، اآرت  الفيديو   ، الرقمي  الفن 

والطباعة. النحت  الت�صكيلي،  الت�صوير  الداخلي، 

مواد  ا�صتخدام  و  املتنوعة  بالأفكار  الفنية  الأعمال  متيزت     

الطالبات  هوية  تعك�ض  متقنه  تفا�صيل  و  اإحرتافيه  بطريقة  عديده 

طالبات  بني  امل�صاركات  وتنوعت  الواعدة،  الفنية  مهاراتهن  و 

لل�صوؤون  الكلية  وكيلة  ومنهم  الكليه  تدري�ض  اأع�صاء  هيئة  و 

الحمد.  حنان  د/  التعليمية 

اأ�صماء امل�صاركات:    

الزيد،  �صهى  بابكري،  اأفراح  العبد،  د/عفاف  الأحمد،  د/حنان 

العقيل،  رنا  القحطاين،  زهراء  القحطاين،  فاطمة  العتيبي،  هيا 

املطريي،  فوزية  اأباح�صني،  هند  الب�صيلي،  غدير  الر�صيدي،  فاتن 

هدى  العتيبي،  دلل  البقمي،  خلود  النا�رش،  هدى  املو�صى،  ندى 

جبالوي،  هدى  ب�صول،  جوليانا  العبيدي،  اأجماد  املزروع، 

حنان  احلربي،  منال  النبهان،  هدى  احل�صيني،  هالة  مرزا،  جلني 

اأ�صواء  �صالح،  ربى  بري،  اأفنان  النوي�رش،  اإميان  الغما�ض، 

الياب�ض. منار  اجلهني،  اأمل  الع�صاف، 

لأعمال  نتطلع  و  واعد  مب�صتقبل  امل�صاركات  جلميع  متنياتنا     

الت�صكيلي.  الفن  جمال  يف  اأخرى  اإبداعية 

�لعتيبي هيا 

م�ضارب اأخرى ~ جامعة الأمرية نورة

كلية �لت�شاميم و�لفنون، جامعة �لأمرية نورة ، دي�شمرب ٢٠١١ ، �لريا�ض

�لب�شيلي غدير 

�لزيد �شهى 

�لأحمد حنان 

�ملو�شى ندى 

بابكري �لبقمي�أفر�ح  خلود 

�لعبيدي �أجماد 

هدى �ملزروع
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رددت« و  قيل   « كتاب  تد�ضني  حفل 
�مللتقى ، دي�شمرب ٢٠١١ ، جده

Jeddah - November, 2011
Offscreen Edge of Arabia

اإ�ستهل الكاتب �سعد بن حممد كتابه     كاإهداء للنف�س الب�رشية، 

اجلديد » قيل ورددت«   بقوله: »هذه النف�س التي حتوي الكثري 

والتي  ت�ستوعبها،  اأن  دون  من  داخلها  الرب  معجزات  من 

اإىل كل  اأحاول اكت�سافها،  ا�ستخدمت نف�سي وكل من حويل كي 

يرى  كي  اآخر  اأفقا  فتح  كتبه  مبا  اأنه  يعرف  ومل  القيل  كتب  من 

من  جزءا  الكتاب  بهذا  امتلكت  من  يا  اإليك..  الآخر،  يخفيه  ما 

تد�سني  مت  الرائعة  البداية  وبهذه  اإياين«.  اأهديك  اإليك  ذاتي.. 

كتاب »قيل ورددت« يف جممع حافل ب�سخ�سيات واأعالم اأدبيه 

واجتماعية.

يف  الفكرة  »جاءت  الكاتب:  يقول  الأدبي  امل�رشوع  هذا  وعن     

�سعود  من  و�سلتني  هاتفية  ن�سية  بر�سالة   2008 �سيف 

بها،  واأعجب  قراأها  ن�سية  قطعة  يف  راأيي  يطلب  العطيات  عواد 

عائلتي  اأطفال  من  جمع  يف  البحر  �ساطئ  على  �ساعتها  كنت 

اأحاول اأن ت�سيبني عدوى براءتهم، واأنال جزءا من �سعادتهم 

على  التعليق  يف  هذا  كتابي  فكرة  جاءت  هنا  ومن  الفطرية، 

والكالم«. القول  اأجمل 

والإخراج  امليمان،  ثامر  الأديب  الكاتب  العمل  على  اأ�رشف     

عا�سي. لعلي  فكان  الإبداعي  والت�سميم  عبداهلل،  لبيرت 

حممد بن  �شعد  �لكاتب 

Offscreen   Edge of Arabia    التقى فريق جملة »ديزاين« بالفائزين يف م�سابقة      

و قد تخلل اللقاء نقا�سات متنوعة حول املجلة مع عر�ض لأعمال الفائزين املبدعة.  وباإمكانكم 

التايل: املوقع  على  امل�سابقه  و  الفائزين  اأعمال  متابعة 

wwwarabiaoffscreen.com

Raisa Almansoori

Lujain Abulfaraj

lizzie Hobbs

Syaza Mohd Shakharulain

Mohammed Al-Haddad

Marouan omara

Ahmed Hamed

Sebastian Feehan

 Awais Ali

Hamida al-kawari

C O

M P E T I T I O N

01-08-2011

WIN 
A 
CREATIVE 
JOURNEY 
OF 
A 
LIFETIME 
TO 
SAUDI 
ARABIA

ARABIA
OFFSCREEN

ARE YOU A YOUNG ARTIST,  
DESIGNER, PHOTOGRAPHER OR 

FILMMAKER WITH A MESSAGE TO 
SHARE AND A PASSION  

FOR ADVENTURE? 

 � ��� א�� ��א�, ����, ����, א� ��

 א� ��א�כ ��א � 	�
כ ��
�כ ��א�� ��

�������א�  �� 

IN DECEMBER 2011, ARABIA OFFSCREEN WILL  
INVITE 10 TALENTED WINNERS TO EXPLORE  
THE INCREDIBLE LIFE AND CULTURE OF THE  

KINGDOM OF SAUDI ARABIA.

COMPETITION OPEN TO RESIDENTS OF THE UK,  
UAE, EGYPT, QATAR AND MALAYSIA AGED 18-24

  «��
	� «א�� �כ�� ,  ������ ��
א���א��   � א���א�  ���כ�א�   ������ �א��� 

 .������א�  ����א�� א����כ�   ��

 ,�
א���� א����כ�  �כא� �  ������ א���א��� 
� � �א����א �� �  � �� ,�א��א�א�, ��

APPLY NOW: 
WWW.ARABIAOFFSCREEN.COM

A N  O F F S C R E E N  P R O J E C T

OFFSCREEN EDUCATION PROGRAMME (A COMMUNIT Y INTEREST COMPANY ),  REGISTERED IN ENGLAND & WALES COMPANY NO. 5957375;  REGISTERED OFFICE:  1 GOUGH SQUARE, LONDON EC4A 3DE
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َـــّمرها لتعـ اأتَــت 

كلية د�ر �حلكمة ، دي�شمرب ٢٠١١ ، جدة

Elderly Day Care - Rana R. Maad

Historia - Rawan Al-Wazna

    بعد 4 �سنوات من اجلهد والدرا�سة املكثفة يف جمال 

طالبات  من  طالبة   18 عر�ست  الداخلية  الهند�سة 

بهّن.  اخلا�سة  التخرج  م�ساريع  احلكمة  دار  كلّية 

    وقد كانت اأ�سداء هذا احلفل ممتازة اإذ نال اإعجاب 

وتنظيم  عر�ض  اأن  علّقوا  الذين  احلا�رضين  جميع 

بف�سل  التوقعات  كّل  جتاوز  قد  ال�سنة  هذه  حفل 

بفريي�ض.  نينا  الأ�ستاذة 

    وجاءت بع�ض خيارات الطالبات مل�رضوع تخرجهّن 

ذلك  على  مثال  مبجتمعهّن،  ارتباطهّن  لتعك�ض 

اأظهرت حنان  اجلناح احلجازي ملنى باجنيد. يف حني 

حقيقية  مل�سكلة  حاًل  م�رضوعها  خالل  من  عثمان 

حمطة  لت�سميم  اختيارها  عرب  مّكة  يف  احلجاج  تواجه 

للحجاج.  خا�سة 

    وت�ستحق العديد من امل�ساريع املعرو�سة اأن توؤخذ 

وال�ستثمار   تبنّيها  طريق  عن  وذلك  اجلّد  حممل  على 

الواقع. اأر�ض  على  النور  لتب�رض  فيها 
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ال يفوتك..!

EDGE OF ARABIA: 
We Need to Talk

Location: 
Al Furusia Mall & Marina, 
Al Corniche Road, Jeddah
20th Jan –18th Feb 2012

12–11pm.
 

ART SYMPOSIUM
Location: Dar Al-Hekma 

College, Jeddah
Date: 18th Jan 2012, 

6–9pm.

VERNISSAGE

Location: 
Lahd Gallery, London

12th Jan - 7th Mar 2012 
7:30pm

The premiere of ‘Khaled 
Akil: The Unmentioned’ ex-
ploring the social, political, 
sexual and religious issues 
facing Syria in a unique 
Hybrid of photography and 

paid techniques.

DESIGN DAYS DUBAI 
OPENING

Location: 
Downtown Dubai, Emaar 

Boulevard 
Public opening: 

18-21 March, 2012
 4 pm – 10pm

C O

M P E T I T I O N

01-08-2011

WIN 
A 
CREATIVE 
JOURNEY 
OF 
A 
LIFETIME 
TO 
SAUDI 
ARABIA

ARABIA
OFFSCREEN

ARE YOU A YOUNG ARTIST,  
DESIGNER, PHOTOGRAPHER OR 

FILMMAKER WITH A MESSAGE TO 
SHARE AND A PASSION  

FOR ADVENTURE? 

 � ��� א�� ��א�, ����, ����, א� ��

 א� ��א�כ ��א � 	�
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�������א�  �� 

IN DECEMBER 2011, ARABIA OFFSCREEN WILL  
INVITE 10 TALENTED WINNERS TO EXPLORE  
THE INCREDIBLE LIFE AND CULTURE OF THE  

KINGDOM OF SAUDI ARABIA.

COMPETITION OPEN TO RESIDENTS OF THE UK,  
UAE, EGYPT, QATAR AND MALAYSIA AGED 18-24

  «��
	� «א�� �כ�� ,  ������ ��
א���א��   � א���א�  ���כ�א�   ������ �א��� 
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א���� א����כ�  �כא� �  ������ א���א��� 
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APPLY NOW: 
WWW.ARABIAOFFSCREEN.COM

A N  O F F S C R E E N  P R O J E C T

OFFSCREEN EDUCATION PROGRAMME (A COMMUNIT Y INTEREST COMPANY ),  REGISTERED IN ENGLAND & WALES COMPANY NO. 5957375;  REGISTERED OFFICE:  1 GOUGH SQUARE, LONDON EC4A 3DE

The Arabia Offscreen 
Expedition

A Group of young artists, 
photographers and film-
makers were set out on a 
creative journey of a life-
time across Saudi Arabia.

Follow the expedition on 
 www.edgeofarabia.crea-

tesend5.com 
Watch episodes from the 
journey starting from 25th 

of January

“My Name” 
Art Project by Artist 
Manal Al Dowayan

 This project was developed 
to highlight the unique so-
cial attitudes towards wom-
en’s names in Saudi society.
If you love art and appreci-
ate culture and would like 
your name to be included 
in an art project then please 

register to participate.

 This workshop is open to 
all Saudi women and girls. 

No age restriction at all. 

For registeration please 
email us

info@manaldowayan.com

‘‘I Am Anything, 
I Am Everything’’

Ayman Yossri Daydban’s 
Solo Exhibition

Location: Athr Gallery, 
Jeddah

20th Jan-16th Feb 2012
10 am- 10pm

Upcoming Events
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Hello ... I’m a huge fan of your magazine. 
I grab every issue I can find and I’m always 
so stunned. The written and visual content is 
always so impressive and unique. The maga-
zine seems so creative, youthful, and differ-
ent than anything out there right now, I’m 
currently studying in Switzerland, and I was 
wondering if you offered any summer jobs/
internships (even if they were simple, unpaid 
positions)? I’m just very interested in that field 
and I think it would be so wonderful to be 
in a working environment like that with such 
artistic and talented people. 
Nada Abdul Ghaffar 

Thank you so much for your flattering kind 
words, we try our best to exceed every expec-
tation and are very humbled to know that it is 
appreciated and encourages us to work hard-
er and achieve greater heights. Design would 
love to accommodate your internship request, 
so next time you are in Saudi kindly contact 
us. We wish you all the best in your studies. 

I like it so much: you are creative, good and 
talented at what you do. Keep up the good 
work. On the other hand, some times I feel 
the magazine is not as great as it was, and 
sometimes it is better than the last issue... It 
keeps going up and down... even if the last 
couple of issues were great and I sense a good 
improvement. So, I think you need to focus on 
some details to be as good as usual at the top 
as my favorite magazine. Also, if you wouldn’t 
mind, I may advise you to focus in some other 
areas for example: PR, marketing and distribu-
tion departments. You have to improve these 
departments to keep you at the top as you are. 
Finally, no matter what I say or any one says 
you are the best of the best (You rock or as a 
hejazi I would say you mizmar :D)

Mr. Hejazi your comments are valued highly 
within the team. Design hope and are work-
ing on improving without going down as you 
say, to stay on top as your favorite magazine, 
and one of the region’s leading magazines. All 
the departments here at the magazine have sat 
down planned, restructured and revamped to 
be the best we can possibly be to please our 
readers and clients.      

You don’t need to improve. Just balance your 
content… I want design magazine to have 
more inspirations. Since I don’t like to read 
alooot I want to see more. Your concepts and 
ideas are most welcome but still don’t go 
where the world is going. Keep away from 
the MEDIA! Politics! Ads and Marketing.. 
You have your own culture and lead which is 
inspirational and conceptual. Leave us with 
a vision and we will perceive it and get our 
education done. Design shouldn’t focus on 
tutorials or how to do make up or decor. (Re-
member IKEA doesn’t say in words they say 
in images in how to do so.) IMPROVE YOU 
PHOTOGRAPHY QUALITY and have fewer 
articles. I’d say leave us with visions and inspi-
rations.... YOU ARE THE DRIVER OF YOUR 
OWN MAG let others pass or over take, but 
you drive smoothly in your lane and INSHAL-
LAH you will reach the points that you want 
to... ALL THE BEST. I TOTALLLY STAND BY 
YOU AND LOVE YOU.

The design team appreciates your comments 
and suggestions. This year we have planned 
for a few improvements that would be a pre-
cise response to some of our fans requests, 
yours included, wishing you and all our fans 
a fantastic year. 
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اآَراء

الُقــّراء

�ش�ركن� ب�آرائك على

feedback@d-magazine.net

اأحبائي القائمني على جملة ديزاين،

اأحب اأخربكم ب�ضيء هو اإن جملتكم بتنوع موا�ضيعها

 وحمتواها واأفكارها التي تخ�ص اأهل الفن والذوق اأكرث من

 غريهم �ضارت عندي زي مرجع اأ�ضا�ضي يف ا�ضتلهام اأفكار

ا�ضتفدت كثريا  اإبداعية يف �ضغلي. واحلق وبدون جماملة اإين 

 خ�ضو�ضا يف تطوير مهاراتي ومنطي يف الت�ضميم..

pdf ولو اإين اأمتنى تكون املجلة ن�ضخة اأ�ضكركم من جد 

اأقل �ضيء للم�ضرتكني.و�ضكرا جمددا

خالد الهندي

م�ضمم

�ضنبداأ يف  امل�ضتقبل.  اكرث يف  نلهمك  اأن  اإ�ضرتاكك ونتمنى  نقدر 

عام  وكل  للم�ضرتكني.  الإلكرتونية  الن�ضخة  العاجل  القريب 

واأنت وجميع حمبي ديزاين بخري. 

انا طالبة من كلية الت�صاميم يف جامعة نورة 

وحابة اين ا�صارك معكم يف املجلة

اللي تبونها ع�صان ا�صارك معكم  ب�ش اي�ش املتطلبات 

وحظ موفق مع هذه املجلة الأكرث من رائعة 

saron1155

لنا  تر�صلي  اأن  واملرجو  املجلة  يف  معنا  ت�صاركي  اأن  حابني  نحن 

  a.shamim@d-magazine.net اإىل  اأعمالك  نبذة من 

نا معجب جدا اأ اأع�صاء تيم جملة ديزاين  مرحبا بكل 

نتاج املجلة.اأعرفكم بنف�صي .. بداعكم وفنكم يف اإخراج واإ باإ

اأخوكم �صالح خليل .. م�صمم جرافيك وخمرج �صينمائي ..

ذاعة والتلفزيون طالب يف جامعة القاهرة كلية الإعالم ق�صم الإ

نا اأقيم يف الريا�ش - ال�صعودية .. اأجد �صعوبة كبري يف  اأ حاليا 

ياريت لو تدلوين على مقر  و  احل�صول على اأعداد جملتكم 

التوزيع اأو طريقة و�صول الأعداد اإيل .. ولكم خال�ش التقدير 

اأود وكل اأملي اأن يكون يل زيارة يف مقر جملتكم .. وال�صكر. 

 باأعمالكم نا معجب جدا اأ  

اأتيحت يل الفر�صة قريبا ذا  اإ  لو تكرمتم ماهو عنوان املقر .. 

التقدير حتياتي وخال�ش 

اأخوكم �صالح خليل

عدد  كل  يف  م�صاركتك،  على  ن�صكرك  �صالح  اأخينا  بك  اأهال 

املجلة؟  اأح�صل  ممكن  فني  مب�صمى  �صفحة  توجد  املجلة  من 

لن�صمي  حوار  ومعر�ش  لومار  يف  املجلة  جتد  اأن  ت�صتطيع 

تبداأ  اأن  ميكنك  ديزاين.  فيها جملة  تتواجد  التي  املواقع  بع�ش 

منزلك،  اىل  املجلة  اأعداد  لت�صل  اي�صا  املجلة  يف  بالإ�صرتاك 

اإىل اإمييل  اإر�صال  املرجو  لالإ�صرتاك 

       a.shamim@d-magazine.net  

بجدة  فيها  تتواجد  التي  املقبلة  املرة  بنا  اإت�صل  مقرنا  لزيارة 

طلبك.  لنلبي 
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KICKBACK ON DESIGN KANABA
#FF #kanaba

تّكي و حّكي معانا

�سجيني رزان  ت�سوير: 

Kanaba.كنبة | 57



Ciao
Italian Restaurant & Café

to



59



Majed Fakhry Architects
Mobile: +966 565105151
Phone: +966 02 2632374
Fax: +966 02 2632374
majed.fakhry@gmail.com

Art of Professionals *
 Rabah Hussein
 Tel: +966 2 2907581
 Fax: +966 2 2611333
 Mobile: +966 554666668
safi@artofprofessionals.com
 www. artofprofessionals.com

 Wadee Al-Amri
 Mobile: +966 543999952
 Email: wade.k@hotmail.com

Ghassan Bukhari
Mob: +966 558871111
Tel: +966 2 606 8817 (18)
Fax: +966 2 606 8819
Email: gbukhari@sharpedge.com.sa
Web: www. sharpedge.com.sa

A.D. Designer-Ahmed Al Hadda 
Mobile: +966 562883888
Tel: +966 12883888
Email: info@addesigner.com.sa
Website: www.addesigner.com.sa

Ma’an Bajunaid
Mobile: +966 506610969
Email: m3n@m3nv.com
Website: www.m3nv.com
 
Hisham Malaika
Mobile: +966 505685974
hisham.malaika@diyar.com

Tarek A. Alnaamani
Tell: +966 2 6823580
Fax: +966 2 6831948
Mobile: +966 54000362
tnaamani@deseleven.com
 
63partners
Tell: +966 2 6681337
Fax: +966 2 6681337
Email: 63partners@gmail.com
Website: www.63partners.com

Safi Jamalallail
Mobile: +966 544255652
Email: safi.j82@gmail.com

Mohamed Belhaj
Mobile: +966 553056714
belhaj.mohamed@gmail.com
www.mohamedbelhaj.com

Fahad Ayyad
Mobile: +966 558333339
Email: info@fahadayyad.com
Website: www.fahadayyad.com

Dhahi Al Ali
Mobile: +966 555555855
Email: dhahi@dhahi.com
Website: www.dhahi.com

Mokhtar Chahine
Mobile: +966 504634933
info@mokhtarchahine.com
www.mokhtarchahine.com

Yazeed Bin Suwaidan
Mobile: +966 569000065
Email: yazeed@ljpro.net

Salma Enani
Mobile: +4 7970651273 (UK)
Mobile: +966 504386004
Email: salmaenani@gmail.com

Bader Al-Asmari
Mobile: +966 509544359
Email: m.c.5@hotmail.com

Ala’a Yosef
Mobile: +966 542491400
al2.foodphotographer@gmail.com

PHOTOGRAPHERS

INTERIOR
Hala Zaini
Mobile: +966 569485844
Email: hala.zaini@gmail.com

Hatoon Interior Studio
Mobile: 0505645563
Email: hatoon@hatoonis.com
www.hatoonis.com

Ibtisam Abulnaja
Mobile: +966 561242398
Email: e.abulnaja@hotmail.com

Farah Al-Qawasmi
Phone: +966 2 6398184
Mobile: +966 543730983
Email: lindesign@hotmail.com

Mona Abu-Eid
Mobile: +966 505596956
www.mzadesignsa.com
mza_designs@hotmail.com

Dee Interiors
Mobile: +966 504 689 953
dara.alsayyed@deeinteriors.com
www.deeinteriors.com

ARCHITECTS

 Art of Professionals 
 Safi Al-Khadra
 Tell: +966 2 2610111
 Fax: +966 2 2611333
 Mobile: +966 561155999
safi@artofprofessionals.com
 www. artofprofessionals.com

Mohammad Badran
Mob: +966 546332222
Direct: +966 2 606 8817 (18)
Fax: +966 2 606 8819
mbadran@sharpedge.com.sa
info@sharpedge.com.sa
Web: www. sharpedge.com.sa

Focal Design 
Phone:+96626986529 
Fax: +966 2 6986407           
sarab@thefocaldesign.com                     
www.thefocaldesign.com

Grattarola - Italy  
Fine Italian Furniture & Interior
Mobile: +966 504 30 60 64
Email: info@HQest.com.sa
www.grattarola.it 

Alebtekar Alhalem
Mobile : 0555199947
Email : o_halem@hotmail.com

Ghalia Zaky Edrees
Tel: 0096626642020 Ext: 60
Fax: 6626642316
P.O.Box: 13900
Jeddah 21414, KSA
e-mail: info@alghalia-ides.com
www.alghalia-ides.com

Salonaz Design
Mobile : +699 505594782
Email : info@salonazinteriors.com

FASHION

Lomar
Phone: +966 2 2631755
www.lomarthobe.com

Hatem Alakeel
Phone: +966 2 6932315
Mobile: +966 540576639
Email:  info@urtoby.com
Website:  www.urtoby.com

Y Trend
Phone: +966 2 2753934
Mobile: +966 506631963
Email: info@ytrend-abaya.com

Niyaah
Phone: +966 2 6695059
Fax: +966 2 6632074
Email:  sbinhejaila@niyaah.com
Website: www.niyaah.com
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Reham Kurdi
Mobile : +966 504595298
Email : rehamkurdi@gmail.com

Nabila Nazer
Phone: +966 2 2614554
Mobile: +966 554002554
Website:  www.nabilanazer.com

Sue - Suad Zamil
Mobile: +966 541151595
Email: suadzamil@hotmail.com

Nawal Al Maimani
Tel: +966 2 6606502
Mobile: +966 505616035
 info@nawal-almaimani.com
wwww.nawal-almaimani.com

Hana Samman
Tel: +966 2 2832288
Mobile: +966 505350958
hana@hanasamman.com
www.hanasamman.com

Maha Ghalayini
Mobile: +966 506661634
Email:  mahato.gg@gmail.com

I Love Hishma
Phone: +966 2 6658297
Email:  info@ilovehishma.com
Website: www.ilovehishma.com

Eman Joharjy
Mobile: +966 535687773
Email: Eman.joharjy@gmail.com

Sotra
Phone: +966 2 6915082
Mobile: +966 569710559
Email: sorta@ymail.com
www.sotraboutique.com

Dalia Darwish
Email:  dolly81@gmail.com

Reem Alkanhal
Mobile: +966 562197622
Email: rk-designs@info.com
Website: www.rk-designs.com

Noa Couture
E-mail: noa.couture@gmail.com
www.noacouture.com

Manar Al-Rawi
Phone: +966 2 6686781
Mobile: +966 569169923
manar_alrawi@hotmail.com

RK Image Consultancy 
Riham Kordi
Mobile: +966504595298
E-mail: rahooome@yahoo.com

FIORE
Mobile : 0555199947
Email : o_halem@hotmail.com

ARTISTS
Abdullah Hammas
Mobile: +966 505696438
hammasart@hotmail.com

Bassem Al-Sharqi
Mobile: +966 506877811
alsharqi_art@hotmail.com
Website:  www.alsharqiart.com

Naeil Mulla
Mobile: +966 555599423
naielmulla@hotmail.com

Hisham Ahmad Binjabi
Mobile: +966 505608538
hisham.binjabi@gmail.com

Abdullah Idrees
Mobile: +966 540901038
Email:  art.idress@gmail.com

Pop Studio by Mazin Jeffery
Mobile: +966 560367998
Email: mazin@pop-studio.net
Website: www.pop-studio.net

Sara Alshareef 
Mobile: +966500001799

EVENTS
Azhar Tashkandi
www.azharcherryontop.weebly.com
azharcherryontop@gmail.com 
Mobile: 055 869 9635

GALLERIES
Athr Gallery
Phone: +966 2 284 5009
Fax: +966 2 2844913
Email: info@athrart.com
Website: www.athrart.com

Rochan Gallery
Phone: +966 2 6655630
Fax: +966 2 6635922
rochangrp@awalnet.net.sa

Rida Art Gallery
Phone: +966 2 6606780
Fax: +966 2 6637479
Email: riri1919@gmail.com

Core of Modern Art
Phone: +966 2 6555438
Fax: +966 2 6555438 (115)
coreofmodernart@gmail.com

Al Alamia
Phone: +966 2 6635107
Fax: +966 2 6635201

PRINTING

Sarawart
Phone: +966 2 6837400
Fax:     +966 2 6827976
www.sarawat.com

Refaat
Phone: +966 2 2272280
Fax:     +966 2 2272289
www.refaatprinters.net
 
Alwael
PAPER SUPPLIER
P.O Box 4045 Jeddah .21491
Saudi Arabia
Jeddah:
+ 966 2 643 0036
+ 966 2 6441950
Riyadh: 
+ 966 1 473 3622
www.al-wael.com

PRODUCTION

www.inlight.me/en
info@inlight.me
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Hamzah Tarzan  
Mobile: +966 541909395           
hamzah.tarzan@hotmail.com           
www.hamzahtarzn.com

FILM MAKERS

Circles
Tel:   +966 2 6655778
Fax:  +966 2 6694083
Mob: +966 54 0000 769
info@circles.com.sa
www.circles.com.sa

PS - Pervasive Solutions
Office: +96626606536
Mobile: +966556615586
Fax: +96626693388
Email: hello@psit.com.sa
Website: www.psit.com.sa

Hilool Al Shimulih
Office:  +96626606536
Mobile: +966556610086
Email:   hello@psit.com

WEB DESIGNER

GRAPHIC
Abubakir Balfaqih  
Phone: +966 2 6501402  
Fax: +966 2 6502308  
abubakir@bnavcc.com 
www.bnavcc.com

Hala Zahid
Mobile: +966 505294890
hala.f.zahid@gmail.com

Ahmed Badrah
Mobile: +966 554653418
ahmedbadrah@gmail.com

Mahmoud Naseem
Mobile: +966 568880555
mahmoudnaseem@gmail.com

EDesign
Tel: +966 2 6030111
Fax: + 966 2 6030222
Mobile: +966 560662765
info@edesign.com.sa
www.edesign.com.sa

Samar Mirza
Mobile: +966 505365481
sjmirza1@gmail.com

WeDesign
Esraa Fadaag
Mobile: +966 548111303
esraa_fadaag@hotmail.com

Fatemah Hamidaddin
 Mobile: +966 595677561
fatemah.alhussein@gmail.com

Saleem Atfa
 Tell: +96612171927
 Mobile:  +966 509995891

Freelance Me *
 Tell: +966 2 2637444 
 Fax:  +966 2 2637457
 Mobile:  +966 542123488
creative@freelanceme.com
 www.freelanceme.com

Majed Al-Ghalayini
Mobile: +966 54 0000 769
Email: majed@seven-sa.com
www.seven-sa.com

ADVERTISING
3 Points
Phone: +966 2 6571499
Fax: +966 2 6571662
Website:  www.3points-ad.com

Full Stop
Phone: +966 2 6900209
Fax: +966 2 6900207
Email:  ksa@fullstop-ad.com
Website:  www.fullstop-ad.com

To Be
Phone: +966 2 6057444
Fax: +966 2 6057700
Website: www.tobe-ad.com

NeoFlex
Tel: +966 2 6613686
Mobile: +966 550535255
Email: info@neoflexgroup.com
Website: www.neoflexgroup.com

 

Red Brush Studio
Mobile: 0558608633
Email: redbrush.cc@gmail.com

Marketing & adv & gift Items
+966558878727
+966501699998
ibrahim2005_55@hotmail.com
www.firstclassjeddah.com
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Colleges & Institutions
جامعات و معاهد 

King Abdul-Aziz University
University of Dammam – College of Design (Dammam)
Dar Al Hekmah College
Dar Al Uloom (Riyadh)
Effat 
KAUST
CBA 
British Council
Future Center  
Wall Street institute School of English
AUD (Dubai)
AUC (Cairo)
VCU (Doha)

Galleries معار�ض

Jeddah
Al Alamiya
Athar
Atelier Jeddah
Roshan Core of Modern Art
Riyadh
Art of Heritage
Hewar
Khobar
Acoustic Tea Lounge & Gallery
Angoud
Dubai
XVA 
Art Space
The Empty Quarter
Ebdaa
Four Seasons Ramesh
Opera Art Connection
Cuadro
Traffic
Doha
Third Line
Waqif Art Center 

Retail Stores حمالت

Absent
Al Bader Opticals ( Jeddah – Riyadh –  Khobar )
Alwan
AD Design (Riyadh)
Batal Design
Bridges
Bo Concept
Boutique Masqat (Oman)
Circle 22 ( Khobar )
Dactylifera
DNA (Riyadh)
Edible Arrangements
First Print (Riyadh)
Features art for photography (Riyadh)
International Matresses (Khobar)
Libra Boutique
Lospazio
Lomar ( Jeddah – Riyadh –  Khobar )
MAS
Moda Car
Modecor (Khobar)
Nawal Al Maimani
Nour Asultan (Khobar)
N/V
Omar Azure
Open Sky (Khobar)
RK Design 
Style Islam (Madinah)
Toby
The Shop
The Wedding Shop
Jungle Blue
Jeddah 3N

Hotels فنادق

The Westin
Hilton Jeddah (VIP & SPA)
Park Hayatt
Intercontinental (Jeddah)
Intercontinental (Al khobar)
Marriott Jeddah
Four seasons (Riyadh)
Four seasons (Cairo)
Atlantis Dubai

Health Centers
 مراكز �صحية

Bouthaina Spa
Dentalia Clinics
International Medical Center
IC Center
Gold Gym – Al Hamra Branch
Jole Dam Ladies Center (Khobar)
Kai
La Perle Dental Spa
Spa lounge
Ultimate Power Gym

Banks بنوك

NCB –Tahlia Branch
Samba – Ladies Branch Malek road

Malls اأ�صواق

Al- Andalus Mall 
Basket of Cookies – Latifo

Al Rashid Mall (Khobar)
I Machine – Le Caffe – Glamour

Al Rashid Mega Mall (Madinah) – Latifo

Ana Special Mall
Al Mohra – Little Blossoms – I love Hishma – 
FashFlare – Vaniti
 
Aziz Mall – Latifo

Basateen Mall
Noon – Paper Moon – Food Court

Centria mall (Riyadh) – Cities

Jarir mall (Khobar) – Champions

Jeddah mall – CCDK

Lu Chateau – Carrol Boys, Cilantro

Mall Of Arabia 
Basket of Cookies –  Café Larica

Othaim Mall (Riyadh) – Latifo

Panorama Mall (Riyadh) – Champions

Red sea Mall
Champions – Crunchies – Café Larica – 
Esquires Coffee –  Kalimah – Musalli Jewelery 
– Noon – Style Islam – Virgin Mega Store

Roshana Mall 
Crepe’ cafe – Garra Rufa – Virgin Mega Store
 
Serafi Mall 
Athr – Cilantro – Kai

Stars Avenue Mall
Argenterie – Bert’s – Crepe’ cafe – Cream – 
Champions – Lovesac – Pomellato 

ة؟
ل
ج

مل
 ا
ل

�صّ
ح

 اأ
ن

ك
مم

ني 
ف

63 | Where Can I Get My Copy?



Coffee shops & Restaurants 
 مقاهي ومطاعم
Al-Andalusia
Aromachi 
Blue Diamond
Cast & Crew
Uptown 966
Cappuccino
Campioni
Chai&Ba 
Coffee Republic
Cilantro
Classical Cafe’ (Khobar )
Crunchy Square
Crusty
Cup Of Cake (Khobar)
Dunkin Donuts 
Deera Café  
Havana Cafe (Riyadh)
Helen’s
il Gusto
Juicy Burger
Lenotre
Margherita pizzeria
Munch Bakery (Jeddah – Riyadh)
New York Cab Pizza
Pastel (Khobar)
Paul
Portafino
Pie Sweet Pie
Salad boutique
Shakelicious
Tasty (Khobar)
Theatro
The coffee been & Tea leaf
Toasted
Venue Cafe - V2
White

TO ADVERTISE  لالإعالن 
T: +966 26822810
F: +966 26822835
M:+966 541146691
Email: info@d-magazine.net
Email: kh.elhattab@d-magazine.net
P.O Box: 126729 Jeddah 21352

ا�صتمتع مبجلة ديزاين يف...

Al-Khobar , Prince Faisal Bin Fahad Street
Tel. 03 8822760  acoustic.lounge.sa@gmail.com

TO SUBSCRIBE  لالإ�صرتاك

www.zinio.com - Search:Design Magazine
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Acoustic Tea Lounge & Gallery



IBC

www.alammari.sa



www.alammari.sa
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