




What is Design Magazine? Design Magazine is a humble 
attempt to integrate creativity into the firm fabric of society 
and to open the flood gates of  humanity’s innovative power, 
and indulge in the discovery of self-expression.

متوا�ضعة  حماولة  هي  ال�ضعودية  الت�ضميم  جملة  ال�ضعودية؟  الت�ضميم  جملة  هي  ما 

من  جديد  في�ض  اأمام  وا�ضعة  اآفاق  ولفتح  املجتمع  ن�ضيج  يف  الإبداع  لدمج  ت�ضعى 

الذات. عن  التعبري  يف  واملتعمقة  واملبتكرة  ال�ضباقة  املواهب 

  M:  +966 543939826        :جوال
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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،

 تامر طيب، فجر ب�رشي، معن باجنيد

اأمين جمال، هال حارثي، 

و اأنت..

ال��وه��م هو  ع��ن  التي تعلمتها  الأ���ش��ي��اء  اأول      

اإذا  اإل  يخدع  اأن  �شخ�ص  اأي  ي�شتطيع  ل  ان��ه 

ل  الواقع  ي�شبح  عندما  ذل��ك.  يريدون  كانوا 

يحتمل ونبداأ باإقناع نف�شنا بنظريات تبعد عن 

الواقع، بعد فرتة من الزمن نبداأ بالعتقاد انها 

احلقيقة.

على  نتعرف  ان  ه��و  دي��زاي��ن  يف  نفعله  م��ا      

ال�����ش��ل��وك ال��ب�����ري والأف���ك���ار ون��ح��ول��ه��ا اىل 

الوهم  على  الإن�شان  قدرة  وتالحظ  املفاهيم. 

اخل��دع  خ��ل��ق  م��ن  مت��ك��ن��وا  امل�شممني  وب��ذل��ك 

جعل  امل�����ش��م��م��ني  ي�����ش��ت��ط��ي��ع  ل  ال��ب�����ري��ة. 

يفهموا  ولكن  تختفي  ال���ورق  على  ال���ش��ك��ال 

الكفاية  فيه  مب��ا  ذكية  نظرية  ق��دم��وا  اذا  انهم 

لي�ص  ال�شكل  اأن  فكرة  من  ما  �شخ�ص  لقناع 

هناك وبذلك ي�شبح امل�شمم �شاحر.

    هذا العدد من ديزاين عن الأوهام. ن�شتف�ر 

النا�ص  التي توهم  ال�شكوك والأ�شئلة  عن فهم 

امل��ب��ارك، وك��ي��ف نقنع  خ��الل �شهر رم�����ش��ان 

اأنف�شنا مبا نختار. ل تدع عقلك يتحايل عليك 

ال��ع��ام ومت��ن��ع��ك م��ن النظرة  يف رم�����ش��ان ه���ذا 

�شادقة يف ما يهم اهلل.

    .كما اأمتنى انكم جميعا ح�شلتم على فر�شة 

�شهر  خ���الل  اجل��دي��دة  الكنبة  م��ب��ادرة  روؤي����ة 

رم�شان.مبادرة من اأجل الكل لن�شتقطع وقتا 

ونتخذ قرارا ل�شهر رم�شان.

:YouTube شاهد الفيديو على موقع�

كنبة: رم�شان التغيري 

مع خال�ص التقدير،
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يقفون  يجعلهم  متلقيه،  الوهم  اأبهر  لطاملًا     

م��ذه��ول��ن اأم����ام ق����درة ال���دم���اغ ع��ل��ى ت�صور 

ال  اكت�صافات  اإىل  التو�صل  مّت  فقد  االأ���ص��ي��اء. 

خالل  م��ن  ال��دم��اغ  عمل  كيفية  ح��ول  ت�صدق 

حتليل االأوهام. 

   وقد ف�ّس بوركينجي االأمر قائاًل : » تخربنا 

اأوهام احلوا�س عن حقيقة االإدراك ».  

اإب��داع  ال��دوام خلف  االأوه���ام تقف على  كانت 

الرائعة وغري  الفنّية وت�صميم االأبنية  االأعمال 

ذل���ك م��ن االأل���ع���اب  وامل���ه���ارات ال��ذه��ن��ي��ة. فقد 

ب��االأوه��ام  يتالعبون  ال��ذي��ن  اأول��ئ��ك  ا�صتطاع 

االأبنية قد اختفت. كما  باأن  اإىل االعتقاد  دفعنا 

ويقنعوننا  وهمًا  امل�صممون  ينتج  اأن  ميكن 

باأنه برج بيزا على �صبيل املثال. 

ال�صور  اأن تتم �صناعة     لي�س من ال�سورة 

الرغم  على  الت�صلية  الأغ��را���س  فقط  اخل��ادع��ة 

من اأن العديد بداأ رحلته يف هذا املجال من اأجل 

ذلك، اإذ اأنهم اأي�صًا يعطوننا ملحة عما يدور يف 

داخل عقلنا وهذه اللمحة كفيلة اأن تفتح اأبوابًا  

اإىل الالوعي عند االن�صان. 
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اإن املظهر النقي الذي نبدو عليه 

يدفعنا اإىل الت�صاوؤل ما ال�رّس 

الكامن يف �صهر رم�صان اإذ اننا 

ن�صعى اإىل بذل جهود اإ�صافية من 

اأجل اأن ن�صبح مبنتهى اللطافة 

خالل هذا ال�صهر من ال�صنة ؟  

   هناك �أن��و�ع �أخ��رى من �لأوه��ام تكون �أكرث 

مرة  �لأق���ل  على  جميعنا  فنحن   ، �صخ�صية 

حقيقتنا  على  نظهر  ومل  �ح��دً�  �وهمنا  و�ح��دة 

وجن��ع��ل �لأ���ص��خ��ا���ص �لآخ����ري����ن ي��ت��وه��م��ون 

�أو  ع��ّن��ا،  حقيقية  لي�صت  �أ���ص��ي��اء  وي��ع��ت��ق��دون 

و�جلّيد  �حل�صن  �جل��ان��ب  ب��اإظ��ه��ار  فقط  نقوم 

�حد  �أنني  متامًا  متاأكد  .و�أن���ا  �صخ�صيتنا  من 

هذ�  مثل  و�أظ��ه��رت  �لكرث  �ل�صخا�ص  �أولئ���ك 

�أن��و�ع  �أن  بالذكر  و�جلدير  �لوهم.  من  �لنوع 

�لوهم �ل�صخ�صي عديدة ؛ �إذ نكون �أحيانا غري 

�أخرى  �أحيان  �أنف�صنا ، ويف  �صادقني حتى مع 

يكون من �ملمتع �أن ندفع �لآخرين �إىل ت�صديق 

ما لي�ص حقيقيا وهذه قمة �لوهم. 

   واليوم وقد هّل علينا �ضهر رم�ضان املبارك 

اإنه  عمرنا.  من  كاملة  �ضفحة  ط��اوًي��ا  اأخ���رًا، 

اأن��ن��ا جميعنا  ال��ي��م��ن وال���رك���ات ح��ي��ث  ���ض��ه��ر 

االحتفالية  واالأج��واء  الروحانية  احلياة  نحب 

االأي���ام  ط���وال  امل��ائ��ك��ة  ع���امل  اإىل  تنقلنا  ال��ت��ي 

منيل  كما  الف�ضيل.  ال�ضهر  ه��ذا  من  الثاثني 

�ضورة  نعك�س  باأن  جهدنا  ق�ضارى  ونحاول 

ط��وال  وال��ط��ه��ارة  النقاء  قمة  تام�س  مثالية 

ال�ضكوك  على  الرتكيز  ولكن  رم�ضان،  �ضهر 

التفا�ضيل  ح��ول  االأ�ضئلة  اإث���ارة  و  ال�ضغرة 

اإىل  اأق��رب  جتعلنا  اأن  ميكن  ال�ضغرة  الدقيقة 

التح�ضن نحو االأف�ضل ولكن هذا االأمر يبعدنا 

عن الرتكيز يف  ال�ضورة ال�ضاملة.

�إىل  يدفعنا  نبدو عليه  �لذي  �لنقي  �ملظهر  �إن     

�إذ  �لت�ضاوؤل ما �ل�رّس �لكامن يف �ضهر رم�ضان 

�ننا ن�ضعى �إىل بذل جهود �إ�ضافية من �أجل �أن 

من  �ل�ضهر  هذ�  خالل  �للطافة  مبنتهى  ن�ضبح 

�ل�ضوء على  يتّم ت�ضليط  �لو�قع،  ؟  )يف  �ل�ضنة 

هذ� �ل�ضهر لذلك علينا �لعمل لت�ضليط �لأ�ضو�ء 

على �ضائر �لأ�ضهر يف ذهننا(. 

�إىل  �لنقية  �ل�ضورة  ه��ذه  تنتقل  ل  مل  ولكن     

�لأ�ضخا�ص  فنحن  �لخ���رى؟  �لأ���ض��ه��ر  �ضائر 

�أنف�ضهم و�ل�ضاعات و�لأيام هي �أي�ًضا نف�ضها ، 

لكن �لإختالف �لوحيد هو حالة �لدماغ، وهذ� 

�أقوله  ما  يكون  رمب��ا   ... �لوهم  عن  �آخ��ر  مثل 

�ضحيحًا..
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اثنني  القراءة. وعندما �سافر  اإقراأ  يحبون   اأمة     وا�سح وب�سيط. فريق 

فكرة  واعتربوها  الكتب،  لبيع  اآل��ة  راأوا  اليابان،  اإىل  الفريق  اأع�ساء  من 

يف  للكتب  بيع  اآلة  ثاين  و�سعوا   2012 عام  مايو  �سهر  بحلول  عبقرية. 

العرب  بعد ان توجت االلة االوىل بنجاح واقبال غفري. لقد باعوا  جممع 

اأكرث من 200 كتاب حتى االآن! وكان فريق خواطر يدعم امة اقرا للغاية. 

الهدف هو ن�رش اآلة بيع الكتب يف جميع اأنحاء اململكة.

ــه ناع �مُلـو�ضَ )�ضُ
)

�ضارملــينا

CHARMALEENA

 �آالت لبيع �لكتب

بت�أ�سي�س   2012 لينا وهال اخلريجي عام  الأختان     قامت 

الب�ساطة  فل�سفة  جت�سد  التي  للمجوهرات  »�سارمالينا« 

اخل����ال����دة، ورغ�����م ك��ون��ه��ا ع�����ري��ة ل��ك��ن��ه��ا حت���اف���ظ على 

الكال�سيكية ، فهي متما�سية مع املو�سة جتمع بني الب�ساطة 

لت�سبح  اإعجابك  على  ت�ستحوذ  ما  ف�رعان  مًعا.  والأناقة 

تتكامل  التي  امل��ج��وه��رات  م��ن  املف�سلة  وقطعتك  اختيارك 

ينبغي  ك��م��ا  اخل��ا���ص  واأ���س��ل��وب��ك  ح��ي��ات��ك  م��ع  �سهولة  ب��ك��ل 

للمجوهرات  »�سارملينا«  وت�سكيلة  تكون.  اأن  للمجوهرات 

م�ساغة من الذهب عيار 18 قرياطًا بع�سها مر�سًعا باأجود 

الأل���وان  ذات  ال��ك��رمي��ة  ب��الأح��ج��ار  وبع�سها  امل��ا���ص  اأن����واع 

احليوية، وذلك لتقدمي قطع جموهرات متميزة حتافظ على 

رونقها على مدى الأزمنة.

الدولية  امل�سابقة  يف  الأول  باملركز  الأخ��ت��ان  ف��ازت  وق��د     

لت�سميم املجوهرات التي �سهدتها مدينة جدة �سمن اأعمال 

املعر�ص الدويل ال�سعودي للمجوهرات

 IQRAA UMMA
�أمـــة �إقــر�أ 
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�أو�ضحة

SCARFS

طر�بيزه

TARABEZA

فقبل  ارت��دا�ؤه��ا.  ميكن  التي  الفنّية  للت�صاميم  الأّ�ل   امل�صدر  اأّن��ادا  يعترب      

على  �العثور  للبحث  حملة  التجارية  العالمة  ه��ذه  اأطلقت   ، اليوم  من  ع��ام 

اأف�صل امل�صممني املوهوبني �املبدعني للم�صاركة يف هذه املبادرة اخلالقة لبيع 

تاألقًا �اإطاللة مبهرة على مرتديتها.  التي ت�صفي  الفريدة �املمّيزة  الأ��صحة 

فامل�صممني موهوبني، �مبدعني �اأعمالهم املبهرة تر�ي الف ق�صة �ق�صة.

    الفتاتني رميا القطبي واأ�سما الداعوق الطموحتني اللتني 

اإنها  تتمّيز  التجارية  العالمة  فهذه  »ط��رب��ي��زة«.  اأ�س�ّستا 

تخلق املتعة، وجتمع مًعا القطع احلديثة وقطع الأرابي�سك 

مكان.  لأي  الداخلي  الت�سميم  تكمل  اأن  �ساأنها  من  التي 

اأ�سا�سيات  ت�رشبتا  حيث  لبنان  يف  وا�سما  رمي��ا  در���س��ت 

فلورين�س.  يف   درا�ستهما  تابعتا  بعدها  وم��ن  الت�سميم. 

وتتمّيز  تعاونهما.  وثمرة  جهدهما  نتاج  هو  و«طربيزة« 

اأعمالهما بكونها ع�رشّية وغريبة حيث حتّبان مزج القدمي 

واجلديد وحتويل الطاولت العادية اإىل »طربيزة« ممّيزة. 
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املدينة الريا�سية ال�سعودية

Saudi Sports City
 مدينة  امللك عبداهلل الريا�سية هو م�سمى اكرب 

 1000 مب�ساحة  اململكة  يف  ريا�سي  م�رشوع 

متعددة  ري��ا���س��ي��ة  م��اع��ب  �ست�سبح  ه��ك��ت��ار 

�سمال  كيلومرتا   60 بعد  على  تقع  اال�ستخدام 

مدينة جدة. و�سيتم ا�ستخدام امللعب الرئي�سي 

ري��ا���س��ي��ة  م��اع��ب  اأن  ال���ق���دم، يف ح���ن  ل��ك��رة 

متخ�س�سة  الرئي�سي  بامللعب  حميطة  ا�سغر 

باالأحداث الريا�سية  يف ال�ساالت املغلقة. ي�سع 

 100،000 و   60000 بن  الرئي�سي  امللعب 

بناء  على  املوافقة  اهلل  عبد  امللك  وق��دم  متفرج. 

امل�رشوع يف فرباير 2009  و�ست�رشف اأرامكو 

على بناء املن�ساأة . 

ي��وج��د م��رك��ز ترفيهي م��ن ط���راز ع��امل��ي وه��و 

احدى االأماكن الرئي�سية يف مدينة امللك عبد اهلل 

الريا�سية ، و�سيجذب املركز ال�سباب يف اململكة 

جمموعة  يف  ي�ساركون  اأن  ال�سعودية  العربية 

يف  والرتفيهية  الريا�سية  االأن�سطة  من  وا�سعة 

اجواء حما�سية و بيئة ديناميكية مرحة.

وامل��راف��ق  ال��دول��ي��ة،  امل��ع��اي��ر  ب��اأع��ل��ى  م�صممة 

يف  امل�صاركة  ت�صجيع  اإىل  تهدف  للجميع،  متاحة 

القادم  اجليل  بحيث  وحيوي  ن�صط  حياة  منط 

الريا�صة  يف  انخراطا  اأك��ر  ي�صبح  ال�صباب  من 

حلياة �صحية اأف�صل. وبالإ�صافة اإىل ذلك، يقدم 

للمناف�صات  الوىل  ال��درج��ة  م��ن  م��راف��ق  امل��رك��ز 

ل�صت�صافة  للمملكة  الفر�صة  ويتيح  والحداث، 

وتعزيز  ال��ك��رى،  الدولية  الريا�صية  الأح���داث 

�صورة التفوق الريا�صي.

ال��وق��ت،  ن��ف�����س  يف  زائ����ر   2000 ل��ن��ح��و  ت��ت�����ص��ع 

وي�������ص���م امل����رك����ز اجل����دي����د ح���م���ام���ات ���ص��ب��اح��ة 

و�صالت ريا�صية املغلقة ومرفاأ وفندق ومكان 

وامل��اع��ب  ال��ق�����ص��وى  ب��ال��ري��ا���ص��ة  متخ�ص�س 

اأي�صا  ه��ن��اك  ���ص��ي��ك��ون  واخل��ارج��ي��ة.  ال��داخ��ل��ي��ة 

والرتفيهية  الجتماعية  امل��راف��ق  م��ن  جمموعة 

خل���دم���ة ال���ن���ا����س الق�����ل ن�����ص��اط��ا، م��ث��ل ال��ذي��ن 

اأولئك  اأو  الأن�صطة،  يف  امل�صاركون  ي�صتحبون 

لا�صرتخاء  نزهة  اخذ  بب�صاطة  يريدون  الذين 

على الواجهة البحرية.

عام  املشش�ششروع  هششذا  على  االتششفششاق  مت 
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البحث     لتكون حقا قادرا على االبتكار يجب 

التي  التفا�صيل  كل  يف  والنظر  العقل  يف  عميقا 

الديكور  م�صممي  حوا�صك.  خالل  من  تاأتيك 

ينظرون  ع���ام،  ب�صكل  وامل�صممني  ال��داخ��ل��ي 

ل��ل��م��األ��وف واالأ����ص�������س ث���م ي��ت��خ��ي��ل��ون م���ا ك��ان 

خالله  من  وي�صممون  اال�ص�س،  قبل  موجودا 

امل�����ص��ت��ق��ب��ل. ب��ط��ري��ق��ة اخ���رى ي��ع��ي��دون ت��دوي��ر 

اأ�ص�س جديدة. االأ�ص�س ويبتكرون 

اأثاث  االأثاث دليل على ذلك ووجود     ت�صميم 

يف  عائمة  وك��اأن��ه��ا  تبدو  ومنها  بكرثة  متنوع  

باملفاهيم  امل�����ص��م��م��ني  اده�����ص��ن��ا  وق���د  ال���ه���واء. 

ال�صتجواب  االإدراك  يف  تت�صبب  التي  العائمة 

الت�صاميم  ه��ذه  اأ�صبحت  وق��د  طبيعي.  ماهو 

كيف  لي�صاأل  اجل��م��ه��ور  وجت���ذب  ج��دا  �صعبية 

جمموعة  يبتكرون  امل�صممني  ع��ائ��م��ة.  تبقى 

م��ت��ن��وع��ة م��ن ال��ت��ق��ن��ي��ات وامل����واد ل��ل��خ��روج عن 

�صيجعلنا  الذي  امل�صتقبل  اأثاث  وانتاج  املاألوف 

ننظر اأكرث من مرة.

�أثاث عائم

لقد �ده�ضنا �مل�ضممني باملفاهيم 

�لعائمة �لتي تت�ضبب يف �الإدر�ك 

ال�ضتجو�ب ماهو طبيعي.



24

     To really be able to cre-

ate you must dig deep into the 

mind and look into every de-

tail that is input through your 

senses. Interior designers and 

designers in general, look at 

conventional and the basics 

then think of what was there 

before and create what there 

could be after. In a way they 

recycle the basics and invent 

new ones.  

    Furniture design is no dif-

ferent and floating furniture 

is evidence of this. Designers 

have astonished us with float-

ing concepts that cause the 

perception to question nor-

mal. These designs have be-

come very popular and attract 

the audience to wonder how 

this elevation effect is done. 

Designers experimenting 

with a variety of techniques 

and materials are coming up 

with future furniture that’s 

bound to have you looking 

more than once.   

Floating Furniture

These designs have 
become very pop-
ular and attract the 
audience to won-
der how this eleva-
tion effect is done. 
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    كم�صممة داخلية، الحظت توجه جديد: التعاقد 

الداخلي جلعل حياة االن�صان ا�صهل.  مع امل�صمم 

اليكمن  الداخلي  امل�صمم  ان  تعلموا  اأن  واأردت 

الت�صميم  ف��ق��ط.  امل�����ص��اح��ة  ج��م��ال  ع��ل��ى  ت���اأث���ره 

الطريقة  على  تركز  املعمارية  والهند�صة  الداخلي 

جنعل  ال  نحن  لبيئتهم.  ال��ن��ا���س  بها  ينظر  ال��ت��ي 

نتالعب  ن��ح��ن  ف��ح�����ص��ب.  جميلة  ت��ب��دو  امل�����ص��اح��ة 

فعله  تود  وما  اليومية  حياتك  لتنا�صب  بامل�صاحة 

اأخرى  وبعبارة  متطلباتك.  يخدم  املكان  لنجعل 

والعواطف  النا�س  م�صاعر  على  ال�صيطرة  لدينا 

امل�صاحة. با�صتخدام 

 

امل��م��ار���ص��ة لي�صت ج��دي��دة، ب��ل م��وج��ودة      ه��ذه 

�صا�صرتا  اأو  �صوي  فنغ  عن  ا�صمعتم  ق��رون.  منذ 

م��وج��ودة  امل�صاحة  وع��ل��وم  ف��ن��ون  ه��ي  فا�صتو؟ 

هيئات  هي  والهند.  ال�صني  يف  �صنة   4000 منذ 

معقدة من املعرفة التي تك�صف عن كيفية حتقيق 

حم��ددة  م�صاحة  اأي  م��ن  ال��ط��اق��ات  ب��ني  ال��ت��وازن 

ي�صكنون  الذين  للنا�س  �صحة   و  راح��ة  ل�صمان 

الغرف  ت�صكيل  يتم  ان��ه  يعني  وه���ذا  امل�����ص��اح��ة. 

من  الكثر  وهناك  النظريات.  ه��ذه  اأ�صا�س  على 

يوؤمنون  زال��وا  ما  الغربية  احل�صارات  يف  النا�س 

ويطبقون هذه القوانني

ي�ستمع  اجل��ي��د  امل�سمم  احل��ا���ر،  ال��وق��ت      يف 

و�سيلة  اي��ج��اد  وي��ح��اول  العميل،  احتياجات  اىل 

هنا  ملمو�س.  ت�سميم  اىل  العميل  رغبة  لرتجمة 

كيفية  ف��ه��م  ع��ل��ى  �ست�ساعدك  ال��ن�����س��ائ��ح  بع�س 

با�سم  يعرف  ما  مع  نبداأ  امل�ساحات.  مع  التعامل 

امل�ساحة  م��ق��دار  درا���س��ة  اأو   ،  Proxemics
ل��ل��م�����س��اح��ة. ت�سري  امل���ث���ايل  ل��ل��ت��وظ��ي��ف  امل��ط��ل��وب��ة 

توؤدي  املزدحمة  العامة  الأماكن  اأن  اإىل  الدرا�سات 

اإىل القلق وزيادة م�ستويات التوتر، وبالتايل يوؤثر 

عامل  اأي�سا  هو  امل�ساحة  ت�سور  الإنتاجية.  على 

مهم جدا، ما اأعنيه هو اللون وال�سكل اأ�سا�سا. 

 �لت�ضميم �لد�خلي و�لهند�ضة 

�ملعمارية تركز على �لطريقة 

�لتي ينظر بها �لنا�س لبيئتهم.

بقلم: عال عابد
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ب�شكل  النا�س  على  ت�ؤثر  خمتلفة  ال���ان  تركيبات      

خمتلف، على �شبيل املثال ال او�شي ا�شتخدام نظام 

املري�س  الأن  امل�شت�شفى.  يف  ال��ل���ن  اأح��ادي��ة  األ����ان 

بني  النقي�س  ن�شف  �ش�ى  ي��رى  ال   75 ال  �شن  يف 

ال��ل���ن��ني. ل��ه��ذا ال�����ش��ب��ب امل��ر���ش��ى م��ن ك��ب��ار ال�شن 

امل�شت�شفيات،  ه��ذه  يف  االرت��ي��اح  بعدم  �شي�شعرون 

فاإنه قد ي�ؤدي حتى اإىل م�شت�يات عالية من الت�تر، 

اأط���ل  وق��ت��ا  ال�����ش��ف��اء  م��ن عملية  اأن جت��ع��ل  ومي��ك��ن 

واأ�شعب. هذا يتعلق اأي�شا االأ�شكال. الزاويا احلادة 

االأ���ش��ك��ال  بينما  ديناميكية،  اأك���ر  امل�شاحة  جتعل 

امل��ت��ع��رج��ة وال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ت��ع��ط��ي ال�����ش��ع���ر ب��ال��راح��ة. 

واحدة من التطبيقات الفعالة التي ت�شتخدم كثريا يف 

ت��شيع الغرف هي اخلط�ط، فاإذا كان املكان �شيق 

ذلك.  تفعل  اأفقية  فخط�ط  ت��شيعها  امل�شمم  وقرر 

ت�هم  العم�دية  فاخلط�ط  ق�شري،  ال�شقف  كان  اإذا 

ب�شقف اأعلى مما ه� عليه حقا.

     فيلي�س فاريني ه� مثال على �شخ�س ي�شتخدم 

امل�����ش��اح��ات  يف  واالأ���ش��ك��ال  الت��شيحية  ال��ر���ش���م 

الداخلية واخلارجية. وتعرف هذه الطريقه بال�هم 

ا�شتخدام  خ���ال  م��ن  م�����ش���ه��ة.  ب�����ري��ة  ب�����ش���رة 

اأجزاء من االأ�شكال منت�رة يف جميع اأنحاء الغرفة، 

نرى  اأن  اأج��ل  من  كثريا.  املف�شلة  االج��زاء  تعني  ال 

ي�شمى  ما  يف  ال���ق���ف  من  بد  ال  كلها،  الل�حة  ه��ذه 

اأي�����ش��ا �شكل من  اي��ج��اب��ي��ة. وه���ذا ه���  وج��ه��ة ن��ظ��ر 

مكان  يف  تقف  الأنك  حيث،  الب�ري  اخلداع  اأ�شكال 

ب��االأ���ش��ك��ال  ف��ج��اأة  وت�شعر  ت��رى  ان  ميكنك  م��ع��ني، 

ككل،  قائم  العمل  اإن  يجادل  فاريني  العمل.  وتقدر 

واالهم ه� ما يحدث خارج وجهة النظر االيجابية.

   

     هذه املعل�مات تعطينا فكرة عن اخلداع الب�ري 

وكيف تتجاوز ت�قعاتنا. امل�شمم الداخلي والفنانني 

مثل فاريني يختارون ل�حة اكرب بكثري لعمل فنهم، 

ليخادع�ا العقل لي�شدق ما يريدونه امل�شممني ...

و�حدة من �لتطبيقات �لفعالة �لتي ت�ضتخدم كثري� يف تو�ضيع �لغرف 

هي �خلطوط، فاإذ� كان �ملكان �ضيق وقرر �مل�ضمم تو�ضيعها فخطوط 

�أفقية تفعل ذلك. �إذ� كان �ل�ضقف ق�ضري، فاخلطوط �لعمودية توهم 

ب�ضقف �أعلى مما هو عليه حقا.



ــ
كي

في
ر�

جل
ـ �

م
مي

�ض
لت

� |
ـ 

عن
ـ 

نـ
تي

م
كل

27

ُمود ْ ّمار �آل محَ عحَ
Ammar Al Mahmood

م  َفن اخَلط َير�سُ

األف َكلَمْة
 Calligraphy Paints a Thousand Words

Mobile: +973 36459995
E-mail: ammar.almahmood@gmail.com
Website: www.ammardesign.net

   يف كل مكان ننظر فيه ت�صدمنا الآلف من الكلمات يف اليوم. 

جريئة،  وبع�صها  بال�صكر،  مغلفة  الكلمات  ه��ذه  م��ن  بع�س 

ال��ك��ث��ر م��ن اجل��م��ال واخل��ي��ال وراء كيفية  وال��ب��ع�����س الآخ����ر 

عر�صها، وال�رشكات واملوؤ�ص�صات التجارية تن�صىء م�صابقات 

لت�صميم �صعارات وهوياتهم ليرزوا الأفراد املوهوبني.
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مشروع لشركة WGA في كتابة ملخطوطة لآلية الكرمية »نصٌر 

من الله وفتح قريب« على شكل شعار الشركة - وجه اخليل

تصميم وإخراج كتاب عن اخليل ألحد أندية الفروسية في اخلليج واملشاركة بلوحات فنية باخلط العربي

مجال اخلط العربي واحلرف اليدوية، وأخذ أيضًا املركز األول في املسابقة 

الترويجية في قسم التصميم للخطوط اجلوية البحرينية.

مييل ويلوي األحرف ويستمتع خالل عمله في اخلط والتصميم، وبدوره يشكل 

ويصمم األشكال التي تبني الهوية، وينقش ذلك في ذهن املتلقي. شعارات 

بأحرف تتدفق مثل الشالل، وصور شكلت من الكلمات ببراعة استثنائية، 

واهتمام ال يصدق بالتفاصيل، وملسات أخيرة كخبراء هذه الصناعة.

اليومي، بعد  عمار يسعى جاهدًا لتحسني وتطوير نفسه وهذا هو شعاره 

التعلم وحتقيق أهدافه في مجال تصميم معني، ميضي واثقًا من أنه سيتفنن 

في املجال املقبل. التصميم في حمضه النووي، ورسخ اسمه وسوف يستمر 

في إذهال عالم التصميم.

اللمسة  ذو  املوهوب  الفنان  آل محمود  عمار  املوهوبني  األفراد  هؤالء  أحد 

السحرية العبقرية. مصمم جرافكس، خطاط، وفنان. عمار يجمع املعرفة 

ولوحات  وهويات،  شعارات،  ليبتكر  التصميم  في  مختلفة  مدارس  بني 

في  هاٍو  أيضًا  بكثير، وهو  ذلك  من  يدوية، وأكثر  ورسومات وصناعات 

التصوير الفوتوغرافي. وأنا ال أعتقد أنه سيقف هنا عند هذا احلد. إنه يبدو 

وكأنه واحد من هؤالء الناس الذين لديهم حقًا موهبة في أي شيء إبداعي 

وفيه تصميم يضع يديه وأفكاره فيه. طوال سنوات كان قد حصل على عدٍد 

من اجلوائز املرتبط بعمله في هذا املجال، جوائز في املركز األول، الثاني، 

الثالث على سنوات متفرقة من جامعة امللك عبدالعزيز في السعودية في 

مخطوطة بأسلوب خط الطغراء العثماني 
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متفرقات من بعض األعمال في اخلط العربي
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لوحة فنية باخلط العربي )أعلى( مت إهدائها إلى امللك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وذلك 

خالل زيارته الكرمية إلى مجلس العائلة »آل محمود« في مدينة احِلّد بالبحرين

متفرقات من بعض الشعارات  التي قمت بخطها وتصميمها مبلحقاتها والذي تطلب استخدام اخلط العربي في الفكرة األساسية بناء على طلب العميل
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 The Whimsical Butterfly جمموعة العباءات    

�صممتها روان اأزهر من »تاء مربوطة« هي تذكري ناعم 

بق�سة خيالية. اأقم�ستها غنية بال�سحر، واألوانها منتقاة 

بتعاٍل حذر بلم�سة من املرح والأنوثة.

ونعومة  و�أن���اق���ة  ح��دي��ث��ة  بب�ساطة  تقليدية  �ث����و�ب     

من  مزيجا  اجل��دي��دة  املجموعة  الفيكتوري.  الع�رص 

دقيق،�لرتو�ش  د�نتيل  مع  و�لزرك�سة  �لناعمة  �لأل��و�ن 

بدقة  عباية  كل  ت�سمم  �جل��ودة  ولتاأكيد  و�لفيونكات. 

يدويا. متناهية 

    ثوب وعباءة العيد

2[ 1[

10
اأماكن لإيجاد

Lum_ByLamaTaher @Lum_ByLamaTaher/ta.marbota  @ta_marbota Mobile: +966567800139
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احلجر،  وتطريز  وامل�سامري،  الأزرار،  مو�سم  ه��ذا    

الأقم�سة  امل�سامري.  م��ن  وامل��زي��د  ال��زه��ور  م��ن  ومل�سة 

ال�سيف  لف�سل  مثالية  يجعلها  مم��ا  لتربد  خملوطة 

جميع  اإن��ت��اج  وي��ت��م  متاحة  وا�سعة  جمموعة  احل���ار. 

الت�ساميم يف كميات حمدودة.

هذا  نهاية  تطلق  �سليمان  اأبو  ملنى  الثالثة  املجموعة     

اأنيقة  بعناية  م�سممة    2012 ع��ام  جمموعة  ال��ع��ام. 

التي  الع�رصية  ل��ل��م��راأة  �سممت  ف��اخ��رة  واح��راف��ي��ة 

حت��ب امل��و���س��ة ول��ك��ن ت��ري��د اأن ت��ك��ون م��ت��وا���س��ع��ة يف 

الوقت نف�سه. 

3[

4[

Nawalalmaimani www.nawal-almaimani.com

Email: aahd.kadiri@gmail.com Mobile: +966 561805258
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بني  مي���زج  ���س��ع��ودي  ت�سميم  »�أن�����س��ك��م«    

ب�����ض��اط��ة احل�������ض���ارة ال�����رق��ي��ة والأن���اق���ة 

امل�����ض��ت��وح��اة م���ن ال����غ����رب. ن���ق���دم ل��ل��م��راأة 

الع�رية جمموعة من املالب�س العملية 

جودة  ذات  اأقم�ضة  من  امل�ضنوعة  املميزة  و 

باأ�ضعار منا�ضبة. عالية 

 بعد تقدميها اول جمموعة للعاباءات2011 و من ثم اول جمموعة للكاجوال ربيع/�صيف 2012  ،

 قامت امل�صممة ربى �صياين حاملة ماج�صتري يف ت�صميم الأزياء من فلورن�ض، اإطاليا بعر�ض

 »Un été sucrée»، »a sugary summer»

 ت�صكيلة اأثواب 2012 امل�صتوحاة من جمال باري�ض باألوان 

 متميزة ،اأقم�صة خفيفة و تفا�صيل دقيقة لتتمتعي باأناقة  ب�صيفك الرم�صاين

5[

6[

at I Love Hishma

Instagram @roubadayani Mobile: +966 505697954RoubaDayani
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عامل  دخ��ل��ت   2008 ع��ام  منذ   Umore حمد  ب��ن  �أم���ل  ب���د�أت     

 Umore لت�صميم بخلفية �لت�صميم �لد�خلي. �طلقت خط �أزياء�

عاملها  تدخل  ل��اث��و�ب.  خط  ب��د�أت  جناحهم  وبعد  �لعبايات  من 

�خلا�ص �الإبد�عي وت�صمم من �القم�صة و�ملو�د �لتي جمعتها �أثناء 

�ل�صفر يف جميع �أنحاء �لعامل. لت�صعرين بااللهام طو�ل �ل�صنة. 

] َمِلكة َنفَســَها [

لنف�سك  ال��ع��ن��ان  واط��ل��ق��ي  ب��داخ��ل��ك  ال��ت��ي  امللكة  اكت�سفي     

تتميز  امل��ح��دودة.  جمموعتنا  م��ن  ف��اخ��رة  باناقة  لت�سيئي 

ولكن  االقم�سة  بانعم  خماطة  انثوية  بقطع  املجموعة  هذه 

تقبل  وال  التميز  تريد  التي  امل��راأة  تنا�سب  قوية  بتفا�سيل 

جمموعتها  واكت�سفي  الرفيع  ذوق��ك  اظ��ه��ري  ذل��ك.   بغري 

والثياب  الكاجوال  والف�ساتني  احلجاب  باليز  من  املتنوعة 

الع�رصية. وكوين كامللكة يف عيد٢٠١٢ . 

7[

8[

www.umoredesign.com E-mail: umore.designer@gmail.com  Mobile: +966 505666737

Nabila Nazer’s Boutique

www.nabila-nazer.com

Tel:  +9662 2614 554   Mobile : +966 554 002 554
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    عباءة �صماح تتميز باأناقاتها يف تفا�صيلها 

املاألوف  عن  املختلفة  اأفكارها  يف  اإبداعها  و 

ت�صكيلتها  ���ص��م��اح  ت��ق��دم  ال��ت�����ص��ام��ي��م.  م��ن 

لإكت�صاف  تدعوك  و  ماألوفه  الغري  اجلديده 

خطها اجلديد الآن.

9[

Mobile:  +966505311588 E-mail: samahkhashoggi@gmail.com

10[

للقفطان  احل�������ري  اخل���ط  اك��ت�����ش��ف��ي       

ب�شتان وغادة  الذي �شممته �شحر  املغربي 

امل�شنوعة  الفريدة  القطع  وي�شمل  القرين. 

يدويا باتقان وحرفية. مزيج من الت�شاميم 

الأنيقة والع�رية �شممت لتكون متعة لك 

ولكل من تريد اأن تتميز يف ظهورها.

www.audacious.bz

AUDACIOUS

Summer Collection 2012 is on display at “ANA 
SPECIAL” Mall. 20 july- 20 August 2012
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ال���ط���ران من      م���ن ب���ن 279 ف��ري��ق��ًا م���ن ع�����ش��اق 

خمتلف مناطق اململكة قدموا طلباتهم لبناء طائراتهم 

وامل�شاركة بها يف الن�شخة ال�شعودية الأوىل من بطولة 

اللجنة  اأخ��ت��ارت  ال��ط��ران(،  )ي���وم  فلوغتاغ  ُب��ل  ري��د 

الفنية للبطولة التي كان من �شمنها املنتج ال�شينمائي 

ال�شعودي املعروف ممدوح �شامل، 42 ت�شميمًا مميزًا 

الذي  ال�شخم  احل��دث  ه��ذا  يف  بفر�شة  اأ�شحابها  ف��از 

يف  جدة  مدينة  يف  اأبحر  كورني�ش  �شاحل  على  �شيقام 

يوم 22 نوفمرب القادم.

    تعتمد بطولة ريد ُبل فلوغتاغ )يوم الطران( -التي 

للمرة  وتقام  العامل  دول  من  العديد  يف  �شنويًا  تقام 

ت�شجيع  على  ال�شعودية  العربية  اململكة  يف  الأوىل 

لديهم  م��ن  وك��ل  اململكة  يف  ال��ط��ران  وع�شاق  حمبي 

تكوين  على  الإبتكار  على  وال��ق��درة  الإب��داع��ي  احل�ش 

فريق يقوم بت�شميم وتركيب طائرة من دون حمرك 

للموا�شفات  مطابقًا  ومميزًا  مبتكرًا  �شكاًل  لها  يكون 

واملقايي�ش العاملية املطلوبة توؤهلها للم�شاركة يف بطولة 

ريد ُبل فلوغتاغ ال�شعودية يف �شهر نوفمرب القادم. 

    طلبات الإ���ش��راك الأث��ن��ن واأرب��ع��ون ال��ت��ي ف��ازت 

اململكة  اأن��ح��اء  خمتلف  من  ُقدمت  امل�شاركة  بفر�شة 

ت�شاميم  على  منها  الكثر  و�شمل  ال�شعودية  العربية 

مبتكرة ذكية، منها ماهو جدي ومنها ماهو طريف.      
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   تعتمد بطولة ريد ُبل فلوغتاغ 

)يوم �لطري�ن( -�لتي تقام �ضنويًا يف 

�لعديد من دول �لعامل وتقام للمرة 

�الأوىل يف �ململكة �لعربية �ل�ضعودية 

على ت�ضجيع حمبي وع�ضاق �لطري�ن 

يف �ململكة وكل من لديهم �حل�س 

�الإبد�عي و�لقدرة على �الإبتكار 

ال��ف��ائ��زة  ال��ف��رق  بع�ض  ق��دم��ت  امل��ث��ال  �سبيل  فعلى     

م��رك��ب��ات  ���راع��ي��ة،  ط���ائ���رات  ���س��ك��ل  ع��ل��ى  ت�ساميم 

اأخرى  فرقا  قدمت  حني  يف  مقاتلة،  طائرات  اأو  ف�ساء 

ت�ساميما لهياكل طائراتها على �سكل بيوت حجازية، 

غريندايزر  مثل  كرتونية  و�سخ�سيات  طائرة،  جمال 

و�سوبرمان وبينك بانرث!

    جميع ال��ف��رق الث��ن��ني والأرب���ع���ني ال��ت��ي اأخ��ت��رت 

يقام  �سناعي  م��درج  على  من  طائراتها  تطر  �سوف 

مرت   25 بطول  ج��دة  يف  اأبحر  كورني�ض  �ساحل  على 

وباإرتفاع 6 اأمتار عن املياه. وميكن للفرق اأن ت�سنع 

الكرتون  م��ن  ب���دءًا  م���ادة  اأي  م��ن  ال��ط��ائ��رة  مركباتها 

م�ستوفية  تكون  اأن  ���رط  التيتانيوم  اإىل  وو���س��وًل 

ل�����روط ال�����س��ام��ة. وي��ت��األ��ف ك��ل ف��ري��ق م��ن طيار 

ويقوم  امل��رك��ب��ة  ال��ط��ي��ار  ي��ق��ود  بحيث  م�ساعدين  و3 

ممكنة  م�سافة  اأكرث  للتحليق  املركبة  بدفع  امل�ساعدين 

قبل الهبوط يف املياه. يذكر اأن وزن الطائرة مع الطيار 

يجب اأن ل تتعدى ال� 180 كلغ. 

    اجلدير بالذكر بطولة ريد ُبل فلوغتاغ اأقيمت لأول 

النم�ساوية فيينا. ومنذ  العا�سمة  1992 يف  مرة عام 

100 م��رة يف  اأك��رث من  اأقيم ي��وم الطران  ذل��ك احل��ني 

خمتلف بقاع الأر�ض.
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اأن����ت واأم���ث���ال���ك مم���ن ي��ع��م��ل يف جم����ال الإع�����ان،   - 

اأبي جهل  اأّول من يقذف يف نار جهنم مع  �ستكونون 

واأبي لهب؟ 

- ملاذا؟ 

اإن�سان يك�سب رزقه ولقمة عي�سه  - ت�ساأل ملاذا؟ اأنت 

فقط  والت�سليل،  والتزييف  الكذب  تعتمد  مهنة  من 

لتبيع منتج معني اأو لرتّوج لعامة جتارية

- واأين التزييف والت�سليل؟ 

 - لأن �سناعة الإعان كلها تزييف يف تزييف

 -  كيف؟ 

املبالغات  تعتمد  الإع��ان��ات  ك��ل  حليلك!  ي��ا  كيف؟    - 

اإعانات  اإىل  مثًا  انظر  اخلادعة.  و«الزبرقة«  الكاذبة 

منها  واح��دًا  لي�س  ال�سعر،  وم�ستح�رضات  ال�سامبو 

جميات  كلهن  بل  م�سّوهة.  اأو  ب�سعة  ام��راأة  يعر�س 

فاتنات و�سعورهن ناعمة وغزيرة وغاية يف الروعة. 

وترى ال�سعر اأ�سود فاحمًا وكاأنه �سال. هل ال�سامبو 

ال�سكل؟ اجلواب طبعًا  العادية تبدو بهذا  املراأة  يجعل 

زيوت  اإعانات  اإىل  وانظر  تزييف.  يف  تزييف  كله  ل. 

�سابه ذلك، كلها تعر�س  الطعام وال�سمن والزبد وما 

الطعام كاأ�سهى ما يكون وكاأنها اأطباق تقدم يف مطاعم 

التي ت�سرتي نف�س  العادية  املراأة  خم�س جنوم، بينما 

تزييف  عادية.  اأطباقا  لأ�رضتها  تقدم  املنتجات،  هذه 

هذا اأم لي�س بتزييف؟ وق�س على ذلك جميع املنتجات 

م��ن ع��ط��ور�ت ومالب�س وم�����روب��ات غ��ازي��ة و�أل��ب��ان 

ال�صحي،  والييتيي�أميين  والبنوك  االتيي�ييصيي�الت  وخييدميي�ت 

تقني�ت  وا�ييصييتييعييميي�ل  املييبيي�لييغيي�ت  عييلييى  يييقييوم  جميعه� 

الت�صوير والفوتو�صوب واملو�صيقى .. كله تزييف يف 

تزييف. 

 -  ي� �صّيدي اأنت خمطئ. واأن� ل�صت هن� ب�صدد الدف�ع 

املنتج�ت  اأو  التج�رية  العالم�ت  ميين  معينة  فئة  عيين 

اأو  التجميل  م�صتح�رضات  كفئة  اإليه�  اأ�ييرضت  ك�للتي 

عن  اأتكّلم  اأن  اأريييد  ولكنني  غريه�،  اأو  الطع�م  زيييوت 

الطبيعة االإن�ص�نية ب�صكله� الب�صيط. اإن املب�لغ�ت التي 

تتكّلم عنه�، هي طريقة ا�صتعمله� االإن�ص�ن منذ القدم 

له�  وي�صيف  وجم�اًل  رومن�صية  اأكيير  احلي�ة  ليجعل 

مع�ن اأكرب مم� هي عليه، ف�ل�ص�عر القدمي الذي ي�صف 

ونحن  مب�لغة،  هذه  املنري،  البدر  وك�أنه  حبيبته  جبن 

القمر،  ب�صطح  له  عالقة  ال  حبيبته  جبن  اأن  نعرف 

ولكنه عرّب عن احللم الذي يراه يف راأ�صه لوجه حبيبته. 

�صالالت  ي�صبه  الييذي  ب�صعره�  يتغزل  عندم�  وكذلك 

وامل�صل�صالت  االأغييي�ين  تفعله  ميي�  وهييذا  واليييخ.  امل�ص�ء 

الفنية  واللوح�ت  والييرواييي�ت  واالأفييالم  االأدب  وكتب 

واملنحوت�ت وحتى النكت واالأخب�ر القدمية وحك�ي�ت 

األف ليلة وليلة وكل �صكل من االأ�صك�ل الفنية االأخرى.

والييرويييج،  والت�صويق  واليي�ييرضاء  للبيع  ب�لن�صبة  اأميي� 

فكّله� �صن�ع�ت موجودة منذ ع�صور م� قبل الت�ريخ، 

وا�صتمّرت حتى وقتن� هذا. ال�صن�عة واحدة والهدف 

والن��س  خمتلفة.  والتقني�ت  الو�ص�ئل  ولكن  واحييد، 

ي�صرون  االأ�ييصييواق،  اإىل  يذهبون  االأزميينيية،  قييدمي  منذ 

روؤو�صهم  يف  ذهنية  �صورًا  لهم  تر�صم  التي  املنتج�ت 



40

للأفكار والتعليقات، الرجاء مرا�سلتي 

باللغـة العربيـة اأو الإجنليزيـة على: 

saudi.fasel.e3lany@gmail.com

�أج��م��ل و�أ���س��َي��ك و�أق���وى و�أق���در و�أك���ر �سعادة  باأنهم 

�مل��ر�أة  فمثاًل  كذلك.  يكونو�  مل  لو  حتى  تاأثريً�،  و�أك��ر 

مل  �ل��زي��وت،  رف  �أم��ام  �ل�سوبرماركت  يف  تقف  �لتي 

ظهور  قبل  حتى  �ل��زي��وت  ����ر�ء  ع��ن  ي��وم��ًا  تتوقف 

�ملكرونة،  �أو  �لق�سدة  �أو  �لزيت  تلتقط  �إنها  �لإعالنات. 

�لتي ت�سمح لها �أن تر�سم يف ر�أ�سها لوحة در�مية لطبق 

�سهي وحلظة جميلة تقدم فيها طعامًا لذيذً� لأ�رتها، 

�أجل  من  �ملائدة.  حول  بطبيخها  ي�ستمتعون  وتر�هم 

�ملنزل  رب��ة  تلتقط   ، �لأح��الم  لغريه من  �أو  �حللم  ه��ذ� 

�لرومن�سي جدً� ميثل  منتجًا غذ�ئيًا معّينًا. هذ� �حللم 

�سببًا لختيار منتج ما، و�آلف �لأ�سباب �لأخرى �لتي 

تتفاوت بني كونها عاطفية �أو عملية، كلها موجودة يف 

ر�أ�س �أي �إن�سان يلتقط �حتياجاته من �ل�سوق. وتاأكيدً� 

لذلك، �أن هناك �ريحة من �لنا�س يف جمتمعنا ملتزمة 

و�سائل  مل�ساهدة  �أنف�سها  ت��ع��ّر���س  ل  بحيث  دي��ن��ي��ًا 

�لإعالم من تلفاز ور�ديو و�إعالناتهما �لتجارية، ومع 

م�ستح�ر�ت  رف��وف  �أم��ام  يقفن  ن�ساءهم  نرى  ذلك 

هناك  لأن  �ل�سوق،  يف  �ملالب�س  وفاترينات  �لتجميل 

حلم جميل خلقه منتج معنّي يف ر�أ�س تلك �ملر�أة �مللتفة 

للرجل.  بالن�سبة  �ل�سئ  نف�س  �ل�����س��ود�ء.  عباءتها  يف 

�إن�سان  ذهن  من  �لأحالم  وتختلف  �ملنتجات،  تختلف 

�إىل �آخر. 

بكل  و�مل��ن��ت��ج��ات  �لب�سائع  ي�����س��رون  �ل��ن��ا���س  �إن  ث��م 

��ستعمال  عن  ت�سوم  �أن  حاولت  �إذ�  و�أن��ت  �لأح��و�ل، 

فحتمًا  و�ح��د،  �أ�سبوع  مل��دة  �لتجارية  �لعالمات  كافة 

���س��ت��ف�����س��ل. ك���ل ���س��ئ ح��ول��ن��ا مي��ث��ل ع��الم��ة جت��اري��ة 

�ملختلفة  منتجاتها  �أح��د  تلتقط  �أن  لك  بد  ول  معينة. 

�لتكنولوجيا  و�سائل  �أو  �ل�سوق  �أو  �ل�سوبرماركت  يف 

و�لت�سال، و�سيكون هذ� �لختيار له �أ�سبابه )�أحالمه 

و����س���وره �ل��ذه��ن��ي��ة( �ل��ت��ي ت��ر�ه��ا وج��ي��ه��ة يف ر�أ���س��ك 

وت�ستطيع �أن تعطي مربر�ت لذلك. 

و�لإعالن يا �سديقي له عدة �أهد�ف ووظائف، �أحدها 

فقط، هو �أن ي�سيف معاين جديدة لختيار�تك ويزيد 

يف روعة �أحالمك. فاأنت ت�سري �ملنتج �لفالين، ولكن 

ي�ضيف  امل��ن��ت��ج،  نف�س  ف����إن  الإع����ان،  م�ض�هدة  بعد 

حلي�تك معنى جديدًا، فقد يلهمك الثقة، اأو اجلراأة، اأو 

الإح�ض��س ب�ل�ضع�دة، لأنك »ق�عد تفّله�« اأو اإح�ض��ضك 

بخفة دمك واأنك �ضخ�س »كووووول« والخ.  الإعان 

الإبداعية، يجعل احلي�ة  ب�ألوانه ومو�ضيق�ه واأ�ض�ليبه 

اأج��م��ل واأك���م���ل، وي��ج��ع��ل امل��ن��ت��ج���ت امل�����ض��ج��رة التي 

ولي�ضت  اإله�مً�.  اأكرث  الأح��وال،  بكل  الن��س  ي�ضرتيه� 

هذه هي الوظيفة الوحيدة لاإعان، بل هن�ك وظ�ئف 

اأخرى كثرية غري ذلك، لي�س هذا جم�ل احلديث عنه�، 

نظرًا  اجل�نب  هذا  لك  اأو�ضح  اأن  اأردت  فقط  ولكنني 

هذه  من  لديك  اخل�طئ  واملفهوم  اللب�س  ه��ذا  لوجود 

 
ّ

اأغ��ري اأن  ا�ضتطعت  قد  اأك��ون  اأن  اأرج��و  فقط.  الن�حية 

نظرتك لاإعان! 

 -  كا. 

جنهم  ���ض���أدخ��ل  اأن��ن��ي  تعتقد  زل���ت  ل  اإذن  ك���ا؟؟    - 

بخطيئة التزييف؟؟؟ 

 -  بكل ت�أكيد.

 - اأوكيه.  



MARKER

TRY IT

WHAT IS AUGMENTED REALITY?

You already know what augmented reality is. You just might 
not know it's called that. Augmented reality (AR) is the art of 
super-imposing of computer generated content over a live 
view of the world. It is quite literally the practice of enhancing 
what’s already around us by computer-generated sensory 
input such as sound, video, graphics or GPS data.  As a result, 
the technology functions by enhancing one’s current 
perception of reality.

The entertainment, education and the ecommerce industry 
will be the first ones to benefit from it. By embracing AR we 
open up a new world where our mind is the only boundary.

STEP1: Download the iPhone/Android app from: www.backyardCS.com/app

STEP 2: Run the app

STEP 3: Point to the above marker at a 45 degrees angel
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 Gazzaz



 Gazzaz
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ل��ل��ف��ن��ان حم��م��د ك��ان��و،       يف م��ع��ر���ض ف����ردي 

دب��ي،  يف  ميم  معر�ض  يف  حاليا  يعر�ض  ال��ذي 

يف حم��اول��ت��ه مل��ع��اجل��ة ال��ت��ن��اق�����ض ب��ن ال�����رق 

والغرب، وباأعماله الفنية يطرح ال�سوؤال

 › خلف الواجهة، هل هناك فرق كبري حقا بن 

الطرفن؟ ‹

ويف  كلمة،  األ��ف  ت�ساوي  ال�����س��ورة  يقولون     

وباأخذه  بالتحديد.  عربية  كلمات  االعمال  هذه 

وامل�ساهري  ال�سيا�سية  ال�سخ�سيات  من  ل�سور 

التعبري،  �سح  ان  و«تعربيها«  رقميا  وتعديلها 

اأثار بها ردات فعل خمتلفة. معظم احلا�رين 

خفيفة  واع���ت���روه���ا  ال��ع��رق��ي  ال��ت��ح��ول  ت��ق��ب��ل 

وم�����س��ل��ي��ة، وال��ب��ع�����ض االآخ�����ر ت�����س��ور ق��ت��ام��ة 

الر�سالة بن ال�سطور.

ُمّمـد  َكــاُنو
M

oh
am

ed
 K

an
oo

املرح مع الفن

بقلم: لينا الإدري�سي



طبقة  وت�صنيف  حتديد  يف  هائا  دورا  يلعب  وال��ع��رق  ال�صكل  حيث  ع��امل  يف      

امل�صاهر يف �صوء  النا�س بعد روؤية  انطباع  املثر لاهتمام كان تعديل  املجتمع، 

خمتلف متاما.

 معظم �حلا�رضين تقبل �لتحول 

�لعرقي و�عتربوها خفيفة وم�ضلية، 

و�لبع�س �الآخر ت�ضور قتامة �لر�ضالة 

بني �ل�ضطور.
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اأوباما،  مثل  رقميا  التقليدية  العربية  الأزي��اء  امل�صاهر  ارت��دوا      

يبدو  وال��غ��رب.  ال�رشق  بني  الأل��ف��ة  وخلقت  احل��دود  ك�رشت  وبها 

احلجاب، وهو مو�صوع يتناق�صه الطرفني بتناق�س، اإختفى ن�صبيا 

واجنلينا  هيبورن  اأودري  مثل  امل�صاهر  روؤي��ة  على  للحا�رشين 

جويل بحجاب.

طويل  زمن  منذ  يفقدها  خ�صلة  تبدو  الزمن،  هذا  يف  الإن�صانية،      

ق��ائ��ا:  معر�صه  يف  امل�����ص��األ��ة،  ه���ذه  ي��ت��ن��اول  وك��ان��و  ال��ن��ا���س  معظم 

»خ��ا���ص��ة ال��ق��ول ه��ي اأن ال��ت�����ص��ام��ح ه��و ج��ان��ب ه���ام م��ن امي��ان��ن��ا 

امل�صرتكة  امل�صاكل  هي  املعا�رشة  الإن�صانية  ال�صعوبات  كم�صلمني. 

لكل الب�رش. هذا ما يجمعنا كب�رش«.

والغرب رد  ال�رشق  اختافات  التعمق يف  املحاولة يف  اأثارت هذه     

الإنرتنت. فكرة  اأنحاء  ا�صبحت يف جميع  كانو  فعل كبرة و�صور 

ب�صيطة انتجت تفاعل لي�صت ب�صيطة ابدا.

والدين  الدبلوما�صية،  بنجاح  رب��ط  ال��ف��ن«  م��ع  »امل���رح  معر�س      

وال�صيا�صة  بتوزان ممتع؛ خفيفة مبا يكفي لتكون م�صلية وواعية 

مبا فيه الكفاية لتكون لها تاأثر على اأولئك الذين نظروا اإىل الأعمال 

املعرو�صة. الفنية 
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Dolly Canvas  فكرة جديدة      جلبت 

جمعت  وال��ف��ن،  ال��ف��وت��وغ��رايف  ال��ت�����ص��وي��ر  يف 

للنظر. ملفتة  روائع  لتبتكر  االثنني  بني 

����ص���ورة،  ت�����أخ����ذ   Dolly Canvas

دقيقة  راقية  وبلم�ص�ت  لوحة  على  تكربه� 

حت��ول ال�����ص��ور اىل اأع��م���ل ف��ن��ي��ة. م��ن خ��ال 

ال�صورة. يف  معينة  عن��رص  اإبراز 
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م�صممة  اللوحات  اح��دى  على  امل��ث��ال  �صبيل  على     

ل��ع��رو���ص��ني، خ��ي��ط��ت ال��دق��ل��ة م��ن ح��ف��ل ال���زف���اف اإىل 

ال�صورة وو�صعت حجرة كرمية على خامت العرو�س 

علىيك  يخطر  �صيء  اأي  الذكريات.  احلى  بها  لترز 

الك�����ص�����ص��وارات،  م��ن  متنوعة  جم��م��وع��ة  م��ع  مم��ك��ن 

لتبدع  الوقت  دوللي  واعطاء  ال�صور  توفر  مبجرد 

�صتتيح لك فر�صة ا�صرتجاع الذكرى يف كل مرة تقع 

عينيك على اللوحة امل�صممة. 

   هذه اللوح تعطي ال�صور �صخ�صية وت�صتحق مكانا 

ل  التي  للهدايا  الفكار  اح�صن  من  املجل�س.  �صدر  يف 

تن�صى.

للتوا�صل: 

 Facebook: canvasbydolly

  Dolly81@gmail.com

مبجرد توفري �ل�ضور و�عطاء 

دوللي �لوقت لتبدع �ضتتيح 

لك فر�ضة ��ضرتجاع �لذكرى 

يف كل مرة تقع عينيك على 

�للوحة �مل�ضممة. 



ــ
ـن

فـ
لـ

� |
ـ 

عن
ـ 

نـ
تي

م
كل

47

من خردوات

From Scraps to Sculptures
اىل منُحوَتات

بقلم: عدنــان منجل

By: Adnan Manjal
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الور�شة.  يف  منحوتاتي  على  اأع��م��ل  »كنت      

وق����ال اح���د ال��ع��م��ال يل ان وال�����دي، ال����ذي مل 

كان  الوقت،  ذلك  يف  عملي  من  بينة  على  يكن 

ي�شتخدم احد اعمايل لريفع قدميه وي�شرتخي. 

يف وقت الحق، قررت امل�شاركة يف معر�ض يف 

العمل للمعر�ض. و�شاأل  الكويت، وقدمت هذا 

اخذها.  �شديق  ان  العمال  له  وقال  ابي،  عنها 

وت�شاءل ماذا يريد �شديق بهذه اخلردة الغري 

مرغوب فيها؟ »

يروي  وا�شل  �شديق   ال�شعودي   الفنان      

جتربته االأوىل يف عامل الفن. وتابع »لقد فوجئ 

قطعة  لهذه  ميكن  كيف  ي�شدق،  ومل  وال���دي 

بعد  ���ش��يء!  اأي  ك�شب  امل��ع��دن��ي��ة  اخل����ردة  م��ن 

اجلوائز والقابلية لفني، اقتنع والدي باأن هذا 

فن، وي�شتحق التقدير. بداأ م�شاعدتي يف جمع 

العثور  ا�شتطعنا  التي  املعدنية  اخل��ردوات  كل 

عليها .«

    ولد وترعرع  �شديق وا�شل يف مكة املكرمة. 

وكان والده �شاحب ور�شة متوا�شعة ي�شافر 

ياأخذ  وك��ان  تركيا،  اإىل  االأح��ي��ان  م��ن  كثري  يف 

ال�شاب �شديق معه. واأ�شاف �شديق »يف �شن 

16، ذهبنا انا ووالدي اىل تركيا بال�شيارة. وقد 

 The Mask VIII  -  8 القناع
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والفن  البيزنطية  باملنحوتات  والهمت  فتنت 

واكت�شافه  التجربة  ه��ذه  كانت  الإ���ش��ام��ي.« 

لتماثيل هرني مور يف كتب قدمية التي نحتت 

ان��واع  ع��ن  نف�شه  علم  ال��ف��ن.  ع��امل  اإىل  طريقه 

كل  يف  �شارك  موهبته.  اكت�شف  وهكذا  الفن، 

من  كثري  يف  رف�شه  مت  ولكن  وج��ده،  معر�ض 

يف  اعترب  عمله  لأن  احل��ك��ام  قبل  م��ن  الأح��ي��ان 

»لي�شت فن«؛ لعدم  الأحيان  ب�شفت  كثري من 

م�شاهد  ت�شور  التي  اللوحات  مبعيار  التزامه 

من ال�شحراء لاإبل واخليام.

للمرة  »التقيت  الم��ور،      �رسعان ما تغريت 

الأوىل بحمزة �شرييف مبعر�ض يف عام 2000. 

كان يحب احدى من املنحوتات التي �شممتها. 

بداأ  عندما   ،2008 ع��ام  حتى  منه  اأ�شمع  ومل 

حينها  اح�����رست  اث���ر.  معر�ض  لفتح  خططه 

كلها  وباعها  بع�شها  واخ��ذ  الأع��م��ال،  بع�ض 

2009 »، وكان هذا ال�شبب يف  يف اآرت دبي يف 

دخويل يف الفن من جديد. بعدها ظهرت اعمال 

�شديق يف معر�ض »التحول«  لدج اوف ارابيا 

عر�ض  اول  كان  حيث   )2010( ا�شطنبول  يف 

ل�شل�شة اأقنعة. ويف معر�ض »يجب ان نتحاور« 

)2012(. وعر�شت منحوتاته  يف مدينة جدة 

�شنغهاي  يف   Nabatt م��ع��ر���ض  يف  م��اق��ات 

.)2010(
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علم نف�شه عن انواع الفن، وهكذا اكت�شف موهبته. �شارك يف كل معر�ض وجده، ولكن 

مت رف�شه يف كثري من الأحيان من قبل احلكام لأن عمله اعترب يف كثري من الأحيان  ب�شفت 

»لي�شت فن«؛ لعدم التزامه مبعيار اللوحات التي ت�شور م�شاهد من ال�شحراء للإبل واخليام.
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 �لفنانني مثل �ضديق �رضورة يف جمتمعنا، 

ياأخذ ما يتم جتاهله و�ال�ضتغناء عنه 

وحتويله �إىل �إبد�عات مذهلة

اآخ��ر معر�ض له كان اول عر�ض ف��ردي له   يف 

بيعت كل اعماله يف معر�ض اثر بعنوان »وانهم 

عمال   40 عر�ض  �صديق  خمتلفني«،  اليزالون 

واالح��ج��ام،  امل���واد  يف  خمتلفة  منحوتاته  م��ن 

ب��وج��ود عن�رص واح���د م�����ص��رك؛ حبه  ول��ك��ن 

لالإ�صالم. انها لي�صت وا�صحة للجميع، ولكن 

بالهام  �صديق.  اعمال  على  اأثر  اأكرب  له  الدين 

ال��ق��راآن  ال��روح��ي م��ن  عميق م��ن قبل اجل��ان��ب 

يف  امل��وج��ودة  احلكمة  خا�ض  وب�صكل  ال��ك��رمي 

بالر�صائل  عمله  اإث����راء  اإىل  ي��ه��دف  ان��ه  اآي��ات��ه. 

اعمال  يف  ل��الإ���ص��الم.  ت��ق��دي��ره  م���رددا  الدينية 

اميانه  م��ن  مل��ح��ات  ت��رى  ان  ميكنك   ، �صديق 

الغري  وحبه  وجت��ارب��ه،  وخ��ربت��ه  ومعتقداته 

دون  خيال  لديه  املعدنية.  للخردوات  ع��ادي 

عوائق، ترافقه جرعة كبرية من املواهب خللق 

اأعمال فنية ال ت�صدق مثل القناع الثامن، قناع 

اأقنعة �صغرية كثرية، متثل  عمالق مكون من 

يف  جميعا  ن�صتخدمها  التي  ال��وج��وه  خمتلف 

الكبار  الفنانني  من  م�صتلهم  عمله  الواجهة. 

مثل اأنتوين جرملي والبريتو جياكوميتي.

    الفنانني مثل �صديق �رصورة يف جمتمعنا، 

ياأخذ ما يتم جتاهله واال�صتغناء عنه وحتويله 

االأحيان  لي�ض يف كثري من  اإبداعات مذهلة.  اإىل 

ولديه  جاهدا  يعمل  حقيقي،  بفنان  تلتقي  اأن 

���ص��غ��ف ل��ط��ل��ب ال��ع��ل��م وق����وة اب�����داع ال ميكن 

تروي�صه.
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Metamorphosis of A Chair  22  -22 حتوالت الكر�سي 



enrich his work with religious 

messages echoing his high re-

gard for Islam. 

   In Saddek’s work, you can 

get glimpses of what he truly 

believes in, what he has expe-

rienced, and his unusual love 

of metal scraps. He has an 

unhindered imagination, ac-

companied by a great dose of 

talent to create incredible art-

works such as Mask VIII; a gi-

ant mask made up of smaller 

masks, representing the vari-

ous faces that each of us pa-

rade on the surface. His work 

draws inspiration from great 
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   Saddek showcased forty sculptures 

varying in material and size, but having 

one common element; his love for Islam. 

It’s not obvious to everyone, but religion 

has the most impact on Saddek’s work. 

 And (All) Faces Will Be Humbled Before The Ever-Living و عنت الوجوه للحي القيوم 

2008, when he started his 

plans to open Athr Gallery. I 

brought him some of my latest 

works; he took some and sold 

all of them at Art Dubai in 

2009”, and that was how he 

was reborn into art. Saddek 

went on to exhibit at Edge of 

Arabia’s “TRANSITION” show 

in Istanbul (2010) where he 

first displayed his Masks se-

ries, and at the “We Need 

to Talk” exhibition in Jeddah 

(2012). 

   He also showcased his 

Moallakat sculptures at the 

Nabatt exhibition in Shanghai 

(2010). At his latest sold-out 

solo exhibition at Athr Gal-

lery titled “And They Will Not 

Cease To Differ…”, Saddek 

showcased forty sculptures 

varying in material and size, 

but having one common ele-

ment; his love for Islam. It’s 

not obvious to everyone, but 

religion has the most impact 

on Saddek’s work. 

   He is deeply inspired by the 

spiritual side of the Quran in 

particular and the wisdom he 

finds in its verses. He aims to 

artists such as Antony Grom-

ley and Alberto Giacometti.

 

   Artists like Saddek are nec-

essary in our society; they 

take what is discarded and 

transform it into spectacular 

creations. It is not often that 

you meet a genuine artist; 

one who has not only worked 

hard but also has a passion to 

seek knowledge and a force to 

create that cannot be tamed.



Dallah Zero دله �صفر 

   “I used to work on my sculp-

tures at the garage. And one 

of the workers told me that my 

father, who was not aware of 

my work at the time, used to 

ask them to bring one of my 

pieces to put up his feet and 

relax. Later on, I decided to 

participate in an exhibition 

in Kuwait and submitted this 

particular sculpture. And one 

day he asked for it, and the 

workers told him that Saddek 

took it. He asked what does 

Saddek want with this junk?!” 

Saudi artist Saddek Wasil re-

counted his first experience in 

the art world.

 

  He continued “my father was 

surprised and couldn’t believe 

it; how could this piece of 

metal scrap win anything! Af-

ter the awards and the atten-

tion, my father got convinced 

that this, art, is worth some-

thing. He started helping me 

collect all the metal scraps we 

could find”. 

   Saddek Wasil was born and 

raised in Makkah. His father 

was a modest garage owner 

who travelled often to Turkey, 

and took the young Saddek 

with him. “At the age of 16, fa-

ther took me to Turkey by car. 

I was fascinated and inspired 

by Byzantine sculptures and 

Islamic art” Saddek said. It 

was this experience and his 

discovery of Henry Moore 

sculptures in old books that 

carved his passage into art-

hood. He thrived to educate 

himself about art, and thus 

discovered his talent. 

   As he grew up, he participat-

ed in every group exhibition 

he could find, but was often 

rejected by judges because 

his artwork was often deemed 

as“un-art”; not adhering to 

the standard of paintings de-

picting desert scenes of cam-

els and tents. 

   Soon things changed, “I first 

met Hamza Serafi at an exhi-

bition back in 2000. He liked 

one of my sculptures. I never 

heard back from him until 

From Scraps to Sculptures
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املو�صيقى،  ع�صاق  جميع  ان  القول  ميكننا      

عاء  على  يتعرفوا  مل  اإذا  الكثر  خ�����رشوا  ق��د 

موهوب  مو�صيقي  ه��و  وردي  فعاء  وردي. 

الأردن.  يف  اجل��م��ي��ل��ة  ال��ف��ن��ون  ق�صم  يف  در����س 

الريا�س، ودر�س  اإيراين الأ�صل، ولد ون�صاأ يف 

غريًبا  مزيًجا  وح��ده  ه��ذا  اأول��ي�����س  الأردن،  يف 

على  ال��ق��درة  ل��دي��ه  ف��ع��اء  م��ًع��ا؟  اآن  يف  وملفًتا 

اتقانه  اإىل  بالإ�صافة  وت��ف��اوؤل،  مب��رح  ال��ع��زف 

اأية  ا�صتخدام  دون  ذلك  وكّل  املعروفة  الأغاين 

مو�صيقي،  جم��رد  من  اأك��ر  اإن��ه  مو�صيقية.  اآل��ة 

ومطرب  وملحن  و���ص��اع��ر  حم��رتف  ف��ن��ان  اإن���ه 

اآن.  يف  ك��ل��ه��م  ����ص���وت،  وم��ه��ن��د���س  وع������ازف 

اإن�����ص��ان اأ����ص���اف روًح����ا ج��دي��دة اإىل ع��امل  ان���ه 

املو�صيقى!

     عاء وردي �صخ�س �صغوف بالفّن و يوؤمن 

بني  تفرق  ل  فهي  لها  ل��ون  ل  املو�صيقى  ب��اأن 

العاملية  بيت  انها  اأوالوظيفة.  الدين  اأو  العرق 

الذي يّوفر مكان للجميع.

عـالء وردي

لديه �لقدرة على �لعزف مبرح وتفاوؤل، 

باالإ�ضافة �إىل �تقانه �الأغاين �ملعروفة وكّل ذلك 

دون ��ضتخد�م �أية �آلة مو�ضيقية.

»اأوؤمن  قائًا:  عاء  عّلق  للمو�صيقى  حبه  وعن 

ب��امل��و���ص��ي��ق��ى، ف��ه��ي ت�����ص��ك��ّل ج����زًءا ك��ب��ًرا من 

على  نفو�صنا  ت�صاعد  ك��م��ا  ال��ي��وم��ي��ة،  حياتنا 

حني  القوة  ومتنحنا  اأط��ول  لفرتة  ال�صتمرار 

اأج�صادنا  وت�صت�صلم  التفكر  عن  عقولنا  تكّف 

للياأ�س والإرهاق. واإين ل�صعيد وحمظوظ كون 

م�صاركة  على  واملقدرة  الفر�صة  يل  �صّخر  اهلل 

املو�صيقى التي اأوؤلفها. كما ي�رشفني اأن اأعرف 

ما  �صخ�س  حياة  على  اإي��ج��اًب��ا  اأث��رت  ق��د  اأن��ن��ي 

على  البت�صامة  ر�صم  طريق  عن  اإما  بب�صاطة  

ولوللحظة  ا���ص��ه��ل  ح��ي��ات��ه  بجعل  اأو  وج��ه��ه، 

واحدة من خال مو�صيقاي«. 

بقلم : ندى عبدالغفار





رمضاني
السنوي رمضان  بازار  معرض 

صباحا    1 الساعة  حتى  مساء   8:30 الساعة  من 

رمضان  12  -  11 الثالثاء   و  االثنين  يومي 
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her tool to “allow the 
viewer to see beyond 
our objective conceptu-
alization of reality, 
revealing the complex-
ity imperceptible by 
our immediate senses. 
Through the act of 
painting the precise 
moment of inspiration 
and creativity allows 
the represented subject 
to break with its 
perceptible form, color, 

and spatiality. The 
subject explodes into a 
reality which is 
unmediated by pure 
rationality.”
She has participated in 
multiple solo and 
group exhibitions in 
KSA, the United States, 
Lebanon and the UAE. 
In 2008, she received 
the Painting Award at 
the Prophet Moham-
med Love Festival in 

Dubai. Her critically 
acclaimed solo 
exhibition about the 
Prophet Mohammed 
(PBUH) has gained 
strong regional 
attention. Although 
Lina’s artwork mostly 
deals with figurative 
and Islamic art in a 
critical contemporary 
manner, she aims to 
capture the inner soul 
& essence of depicted 

objects. Lina clarifies 
that “whether the basic 
elements are derived 
from nature, facts, or 
ideas, each work can be 
viewed as an attempt to 
re-inject the emotional, 
imaginary, and illogical 
to reveal the limits of 
human knowledge and 
perception.”
Her most recent work, 
Figures of Color, is 
mainly inspired by 
different forms of 
nature, a dialogue 
between her and the 
ink. Her intention is for 
her audience to 
appreciate the beauty 
of the colors 
themselves, through 
each represented 
imaginary figure. 
Interestingly, Lina 
makes the color the 
main subject, in order 
to discover its inner 
beauty and bring out 
the feeling behind the 
figures.

Tashkeil has recently 
signed to be the 
international agent of 
Lina Gazzaz, an artist 
that challenges the 
minds and hearts of 
local and international 
audiences. Originally 
from Mecca, Lina's art 
statement is about 
bringing out the inner 
soul and beauty of 
each piece of artwork. 
Lina says that art is 

The MENA Research 
Center organized the first Beirut Design 
Week. Theme revolved around three 
clusters: design and community, design and 
education and design and business. On June 
28th at 6pm, Tashkeil hosted a talk with 
guest entrepreneurs, Angelique Saboujian, 
Ghita Abi Hanna, Nevine Maktabi and Roula 
Abu Chabke at Cinema Montreal. The talk 
was about the growing Creative Industry and 
the emerging set of design graduates that get 
their start as freelancers. Often, independent 

designers are faced with many challenges, it is 
during this transition that is crucial to seek 
advice to overcome challenges such as 
through improving production, governmental 
bureaucracy, marketing and positioning 
products, overpricing and legal procedures 
such as contracts and registration. As a 
platform to promote and incubate designers 
in the Middle East, Tashkeil CEO and 
Founder, Sofana Dahlan, held an interactive 
talk. Tashkeil’s session was one of the major 
talks for the week.

بحلول شهر رمضان المبارك تنظم شركة 

تشكيل معرض بازار رمضان السنوي. المعرض 

يهدف لدعم المواهب االبداعيه الشابة و يعتبر 

حلقة وصل بين المصمم والسوق المحلى.

يضم المعرض هذا العام نخبة من مصممات 

ا�زياء والعبايات و االكسسوارات, كما تشارك 

ا�عالمية السيدة منى ابو سليمان بجموعة ازياء 

حريم السلطان و مجموعة من ازياء المحجبات 

من تصميمها. 

كما يشارك بونيك تنوين أيضًا والذي يضم نخبة 

من المصممين العرب منهم خبيره النسيج 

نيفين مكتبي بمجموعة شاالت الحرف العربي 

ومجموعة ازياء ديسترك من الكويت . المعرض 

يفتح ابوابه يومي االثنين و الثالثاء 11 - 12 رمضان 

من العام الحالي في معرض تشكيل الواقع 

بالقرب من بيوتات ا�عمال. 

 

معرض بازار 
رمضان السنوي

يضم نخبة
 المصممات 

Strategic,Analytical,
Practical, Realistic, Logical,

Categorized, Familliar 

brain Right
Creative, Motivated, 
Vivid, Emotional, Sensitive, 
Unexpected

brain 

Vision without Execution is an illusion

Kasra was created in order to 
help designers in small to 
medium sized businesses break 

obstacles by facilitating and optimising 
their operations, which enables them to 
focus on their creativity and designs. 
Kasra is divided into two sections: we 
provide consulting, marketing, financial 
and legal packages that will help design-
ers to ensure they hold an efficiently run 
and profitable organisation. The second 
section, is Creative Solutions, which 
creates websites, digital advertising, 
graphics, logos, branding, concepts that 

will offer unique branding and accurate 
positioning to ensure reaching target 
market. For larger organisations, we 
provide consulting in terms of creative 
branding,developing concepts, creating 

company philosophy, business planning 
and strategy and also advise on how to 
best communicate corporate social 
responsibility through their activities 
into local and regional markets.
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her tool to “allow the 
viewer to see beyond 
our objective conceptu-
alization of reality, 
revealing the complex-
ity imperceptible by 
our immediate senses. 
Through the act of 
painting the precise 
moment of inspiration 
and creativity allows 
the represented subject 
to break with its 
perceptible form, color, 

and spatiality. The 
subject explodes into a 
reality which is 
unmediated by pure 
rationality.”
She has participated in 
multiple solo and 
group exhibitions in 
KSA, the United States, 
Lebanon and the UAE. 
In 2008, she received 
the Painting Award at 
the Prophet Moham-
med Love Festival in 

Dubai. Her critically 
acclaimed solo 
exhibition about the 
Prophet Mohammed 
(PBUH) has gained 
strong regional 
attention. Although 
Lina’s artwork mostly 
deals with figurative 
and Islamic art in a 
critical contemporary 
manner, she aims to 
capture the inner soul 
& essence of depicted 

objects. Lina clarifies 
that “whether the basic 
elements are derived 
from nature, facts, or 
ideas, each work can be 
viewed as an attempt to 
re-inject the emotional, 
imaginary, and illogical 
to reveal the limits of 
human knowledge and 
perception.”
Her most recent work, 
Figures of Color, is 
mainly inspired by 
different forms of 
nature, a dialogue 
between her and the 
ink. Her intention is for 
her audience to 
appreciate the beauty 
of the colors 
themselves, through 
each represented 
imaginary figure. 
Interestingly, Lina 
makes the color the 
main subject, in order 
to discover its inner 
beauty and bring out 
the feeling behind the 
figures.

Tashkeil has recently 
signed to be the 
international agent of 
Lina Gazzaz, an artist 
that challenges the 
minds and hearts of 
local and international 
audiences. Originally 
from Mecca, Lina's art 
statement is about 
bringing out the inner 
soul and beauty of 
each piece of artwork. 
Lina says that art is 

The MENA Research 
Center organized the first Beirut Design 
Week. Theme revolved around three 
clusters: design and community, design and 
education and design and business. On June 
28th at 6pm, Tashkeil hosted a talk with 
guest entrepreneurs, Angelique Saboujian, 
Ghita Abi Hanna, Nevine Maktabi and Roula 
Abu Chabke at Cinema Montreal. The talk 
was about the growing Creative Industry and 
the emerging set of design graduates that get 
their start as freelancers. Often, independent 

designers are faced with many challenges, it is 
during this transition that is crucial to seek 
advice to overcome challenges such as 
through improving production, governmental 
bureaucracy, marketing and positioning 
products, overpricing and legal procedures 
such as contracts and registration. As a 
platform to promote and incubate designers 
in the Middle East, Tashkeil CEO and 
Founder, Sofana Dahlan, held an interactive 
talk. Tashkeil’s session was one of the major 
talks for the week.

بحلول شهر رمضان المبارك تنظم شركة 

تشكيل معرض بازار رمضان السنوي. المعرض 

يهدف لدعم المواهب االبداعيه الشابة و يعتبر 

حلقة وصل بين المصمم والسوق المحلى.

يضم المعرض هذا العام نخبة من مصممات 

ا�زياء والعبايات و االكسسوارات, كما تشارك 

ا�عالمية السيدة منى ابو سليمان بجموعة ازياء 

حريم السلطان و مجموعة من ازياء المحجبات 

من تصميمها. 

كما يشارك بونيك تنوين أيضًا والذي يضم نخبة 

من المصممين العرب منهم خبيره النسيج 

نيفين مكتبي بمجموعة شاالت الحرف العربي 

ومجموعة ازياء ديسترك من الكويت . المعرض 

يفتح ابوابه يومي االثنين و الثالثاء 11 - 12 رمضان 

من العام الحالي في معرض تشكيل الواقع 

بالقرب من بيوتات ا�عمال. 

 

معرض بازار 
رمضان السنوي

يضم نخبة
 المصممات 

Strategic,Analytical,
Practical, Realistic, Logical,

Categorized, Familliar 

brain Right
Creative, Motivated, 
Vivid, Emotional, Sensitive, 
Unexpected

brain 

Vision without Execution is an illusion

Kasra was created in order to 
help designers in small to 
medium sized businesses break 

obstacles by facilitating and optimising 
their operations, which enables them to 
focus on their creativity and designs. 
Kasra is divided into two sections: we 
provide consulting, marketing, financial 
and legal packages that will help design-
ers to ensure they hold an efficiently run 
and profitable organisation. The second 
section, is Creative Solutions, which 
creates websites, digital advertising, 
graphics, logos, branding, concepts that 

will offer unique branding and accurate 
positioning to ensure reaching target 
market. For larger organisations, we 
provide consulting in terms of creative 
branding,developing concepts, creating 

company philosophy, business planning 
and strategy and also advise on how to 
best communicate corporate social 
responsibility through their activities 
into local and regional markets.
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ت�سجل  يوتيوب  موقع  على  جديدة  حلقات      

ارق���ام ع��ال��ي��ة ج��دا يف ع��دد امل�����س��اه��دي��ن، تركز 

العديد  ل��ه  رج��ل  قبل  م��ن  احل��ي��اة  جت��ارب  على 

الذي  امل�سل�سل  الق�س�ص والتجارب. و�سم  من 

ين�رش على املوقع املعروف يف متناول اجلميع. 

م�سل�سالت  جن���اح  م���دى  جميعا  الح��ظ��ن��ا  ل��ق��د 

ال��ن��ج��اح.  ه���ذا  ي�ستمر  و���س��م  وم���ع  ي��وت��ي��وب، 

�سخ�سية  نرى  اأن  اجليد  من  اأنه  القول  ويجب 

يوتيوب،  وتاأثري  قدرة  تالحظ  معروفة  دينية 

حديثة،  بطريقة  ر�سالته  نطاق  يو�سع  وبها 

ليجذب جمهور اأو�سع وخا�سة اجليل اجلديد.

ال�سخ�سي  اجل��ان��ب  للجمهور  ت��ق��دم  و���س��م      

لل�سيخ �سلمان العودة، وهو يك�سف ما بداخله 

خ��الل  وم���ن  و���س��دق،  ب��ان��ف��ت��اح  للم�ساهدين 

من  الذات  حت�سني  �سبل  يناق�ص  االأفكار،  اإثارة 

مع  بالتعامل  والرقي  بال�سلوك  الرقي  خ��الل 

والنزاهة  وال�سدق  التعاطف  واملجتمع.  النا�ص 

Wasam

يجب �لقول �أنه من �جليد 

�أن نرى �ضخ�ضية دينية 

معروفة تالحظ قدرة وتاأثري 

يوتيوب، وبها يو�ضع نطاق 

ر�ضالته بطريقة حديثة، 

ليجذب جمهور �أو�ضع 

وخا�ضة �جليل �جلديد.

BMG

الشريك االستراتيجي

الراعي الرئيسي

الراعي اللوجستي وا�عالمي

الراعي الرياديالشريك الفنيالشريك الخيري

الحملة الفائزه بمسابقة مياهنا حياتنا: هيا اليحيى ، إيمان النصار ، جواهر العويد .

ال�صخ�صية  ال�صمات  بع�ض  ه��ي  واال�صتقامة 

ومناق�صتها.  ع��ر���ص��ه��ا  ي��ت��م  ال��ت��ي  ال��وا���ص��ح��ة 

واالأكرث و�صوحا وتوا�صعا هو تاأمله باأخطائه 

اخلا�صة ليعترب ويتدبر امل�صاهد.

    وي��ن��ب��غ��ي ل��ه��ذه اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة م��ن قبل 

مو�صع  يكون  ان  و�صم  حلقات  وراء  الفريق 

تاأثري  له  �صيكون  وبالتاأكيد  واهتمام،  تقدير 

جيد على اجليل القادم.



BMG

الشريك االستراتيجي

الراعي الرئيسي

الراعي اللوجستي وا�عالمي

الراعي الرياديالشريك الفنيالشريك الخيري

الحملة الفائزه بمسابقة مياهنا حياتنا: هيا اليحيى ، إيمان النصار ، جواهر العويد .



ة
ــ

ــ
ق

و�
ذ

�ل
 | 

نـ
ع

ـ 
نـ

تي
م

كل

61

مرحلة  لل�شوكوال  النا�س  بع�س  ح��ب  يبلغ      

منها.  يومية  جرعة  اإىل  بحاجة  فهم  االإدم���ان، 

وزوجها  �شالم  مكتبي  يا�شمني  ع�شق  ولعّل 

كان الدافع وراء ت�شميمهما حمل خا�س بقطع 

تلبية  اإىل  ال�رشكة  هذه  وت�شعى   . ال�شوكوالته 

ع�شاق  على  ت�شيطر  التي  ال�شديدة  الرغبة  تلك 

ال�شوكوالته ، ف�شال عن حب كل �شيء جميل. 

اإنها  الطلب«.  بفّن »ح�شب  فكّل قطعة مغلفة      

علب  عك�س  فهي  و�شخ�شية،  ح�رشية،  هدايا 

عن  يوًما  �شمعت  فهل  اجلاهزة،  ال�شوكوالته 

�شيء اأفخر من هذا..

    يا�شمني مكتبي �شالم هي م�شممة جرافيك 

االأهمية:  غاية  يف  والتغليف  التعبئة  اأن  توؤمن 

»حتى لو كان امل�شتهلك ال يرغب يف �رشاء علبة 

ب��داخ��ل  م��ا  ت��ت��وق��ع  يجعلك  فالتغليف   ، ه��دي��ة 

العلبة قبل فتحها!« 

CHOCOLATE COUTURE
كوتور   ال�سوكول

بقلم: ندى عبد الغفار

ولنقدمها  ل��ل��ه��داي��ا  خم�ص�صة  م��ن��ت��ج��ات��ه��ا 

ف�صالم  نحبهم،  الذين  لالأ�صخا�ص  ب�صغف 

طبق  يف  ال�صوكوالته  تقدمي  فكرة  اأن  توؤمن 

الطراز.  قدمية  مو�صة  اأ�صبحت  ف�صة  من 

ملونة،  ب����اأوراق  املغلفة  ال�����ص��وك��والت��ه  اأم���ا 

ومزينة تعترب اأكرث ع�رصية وت�صفي املرح، 

والبهجة! 

الفاخرة  البلجيكية  ال�صوكوالته  فقطع     

وال����ل����ذي����ذة  وال����ت����ي ت��ت��ّم��ي��ز ب�������12 ع�����رص 

ن��ك��ه��ة  ي�����ص��ي��ل ل��ه��ا ال��ل��ع��اب: ن��ك��ه��ة ال����ورد، 

وال��ت��وت وال��ل��ي��م��ون وال��ربت��ق��ال وال��ف��راول��ة 

والكرمل،  احلليب،  و�صوكوالتة  والف�صتق 

وال�����ص��وك��والت��ه ال��ب��ي�����ص��اء، وال�����ص��وك��والت��ه 

ال�����ص��وداء بطعم  وال�����ص��وك��والت��ه  ال��داك��ن��ة، 

االإغراء  هذا  يكفي  فهل  واملاندرين  الليمون 

ومغلفة   ي��دوًي��ا  م�صنوعة  اإن��ه��ا  االآن؟  حتى 

على  ي��ح��ت��وي  كيلو  )ف��ك��ل  رق��ي��ق��ة  ب�����اأوراق 

حوايل 200 قطعة(.    وهذه ال�شوكوالته املميزة 

رائع.  ب�شكل  تغلفها  اأن  �شالم  األهمت  والفاخرة 

يف  ناجًحا  تكون  اأن  اأجل  من  اأن��ه،  �شالم  وتعتقد 

عملك، يجب اأن تبدع ب�شيء ممّيزا وجديًدا ميكن 

له ان ي�شتمر واأن يدوم. 

    ال�شوكوالته تّقدم يف �شندوق زجاجي جميل 

اأوخ�شبي   ، ال��ن��ق��و���ش  بع�ش  اأوع��ل��ي��ه  )ب�����ش��ي��ط، 

م��ر���ش��ع ب����االأ�����ش����داف(. وب���ذل���ك ت�����ش��ت��ف��ي��د من 

ال�شوكوالتة  ت�شتهلك  اأن  بعد  املمّيز  ال�شندوق 

ال��ل��ذي��ذة ال��ت��ي ب��داخ��ل��ه! وق���د ك���ان ال���ه���دف من 

ه����ذا اإب������داع ����ش���يء خ���ا����ش ي�����ش��ف��ي ع��ل��ى طعم  

من  و�شيئا  احل��داث��ة،  م��ن  ���ش��يء  ال�����ش��وك��والت��ه، 

طويال  ال�شتخدامه  ت�شعد  �شوف  بحيث  الفرادة 

املو�شة،  ع�شاق  ولكّل  ال�شوكوالته.  اإنتهاء  بعد 

ت�شميم  ه���و  ه���ذا  اأن  اأخ����را  ال���ق���ول  مي��ك��ن  ه���ل 

ال�شوكوالته الراقية الذي طال انتظاره؟
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توؤمن �ضالم �أن فكرة تقدمي �ل�ضوكوالته 

يف طبق من ف�ضة �أ�ضبحت مو�ضة قدمية 

�لطر�ز. �أما �ل�ضوكوالته �ملغلفة باأور�ق 

ملونة، ومزينة تعترب �أكرث ع�رضية 

وت�ضفي �ملرح، و�لبهجة! 



م���أل��وف  داف��ئ طعم  ن���ج��ل  م��ن طبق  نتوقع      

ل��ك��ن ه��ن���ك خ��ط���أ ال ت��وج��د رائ��ح��ة ال��ت��واب��ل اأو 

ا�ستبدال  يتم  ال��ت��ذوق  وعند  امل�سوي.  ال�سمك 

الطعم امل�لح املتوقع بنكهة حلوة غنية، نالحظ 

اإىل  ال��ت��غ��ي��ر يف ت��ع���ب��ر ال���وج���ه م���ن م��ت��ل��خ��ب��ط 

مدهو�ش وم�رسور.

وراء  املدبر  العقل  هي  بولي�س�كوف�  م�رين�      

 ”Confetti“ وب����داأت  ال��ك��ع��ك  ت��زي��ن  ف��ك��رة 

جتعل  مميزة  حلوى  للحلوى،  جديد  مفهوم 

اأمر ال ي�سدق حق�  ف�إنه  كل من يراه� يتعجب، 

ال مي��ك��ن م��ع��رف��ة ال��ف��رق ب��ن ال��ك��ع��ك وال�����س��يء 

تنتج   ”Confetti“ الكعك.  به  يت�سبه  ال��ذي 

وفريدة  اأنيقة  »حلوة،  بنهج  والكوكيز  الكعك، 

من نوعه�«، لي�ش فقط يف املظهر ولكن ب�لنكهة 

اي�س�. فندانت، م�سحوق ال�سكر امللكي وعجن 

ال�����س��ك��ر ي�����س��ب��ه ���س��ل�����س���ل االط���ف����ل ���س���حل��ة 

لالأكل، هذه بع�ش املكون�ت التي ت�ست�سخدمه� 

للكعك،  الواقعية  التف��سيل  بدقة  لتزين  م�رين� 

من��سب�تكم  جميع  لتن��سب  طلب�تكم  كل  لتلبي 

اخل��سة.

وفريدة  واأن��ي��ق��ة  »ح��ل��وة،  مييز  �سيء  هن�ك      

م��ن ن��وع��ه���« وه��ي ال��زه��ور ال��زخ��رف��ي��ة رقيقة 

ب���أدق  م���ري��ن���  ق��ب��ل  م��ن  ي��دوي���  ج��دا م�سنوعة 

وكل  الطبيعي  اجلم�ل  تط�بق  انه�  التف��سيل. 

ت�سدق.  ال  بدقة  وال��زه��ور  ال���ورود  تف��سيل 

يكت�سفون  عندم�  الن��ش  وج��وه  على  النظرة 

فيت�أكدوا  ي�سدقون  ال  يزالون  ال  لالكل،  اأنه� 

حلظة  ب�لت�أكيد  وا�ستطع�مه�.  و�سمه�  بلم�سه� 

ب�لنظرات  جن�حه�   تقي�ش  الأنه�  مل�رين�  ممتعة 

واالنبه�ر على وجوه زب�ئنه�.

كعك  قطعة  م��ن  اأك���ر  ع��ن  يبحثون  ال��ن������ش      

و�سيلة  ع��ن  ويبحثون  ملن��سب�تهم،  اعتي�دية 

طريقة  اأف�����س��ل  ي��ن�����س��ى،  ال  اح��ت��ف���ل��ه��م  جت��ع��ل 

احل�سول  هي  بك  خ��سة  مبن��سبة  لالحتف�ل 

على كعكة رائعة ومميزة يف نه�ية احلفل. ترى 

به� االنبه�ر والده�سة بنف�سك

Am Eye Seeing sugar
ّكر َوهم ال�سُ

ت�ضتمتع مارينا بالنظرة على وجوه �لنا�س عندما 

يكت�ضفون �أن هذه �ملج�ضمات لالكل، وال يز�لون ال 

ي�ضدقون فيتاأكدو� بلم�ضها و�ضمها و��ضتطعامها

ة
ــ

ــ
ق

و�
ذ

�ل
 | 

نـ
ع

ـ 
نـ

تي
م

كل

63

more info: Confetti_Jeddah
marinabolisacova@yahoo.com
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دي��ك��ور  ب��اخ��ت��ي��ار  الأم����ر  يتعلق  ع��ن��دم��ا       

من  اخلا�س  اأ�صلوبه  �صخ�س  فلكّل  املنزل، 

ناحية اختيار اللون والت�صميم، والأ�صكال، 

وحتديد اأماكن الأثاث،  ولكّل �صخ�س اأي�ًصا 

جتذبه  فبع�صنا  الأ���ص��ي��اء،  تقدير  يف  نظرته 

يعتمد  الآخ���ر  والبع�س  الت�صاميم   روع��ة 

على الذكريات التي تّولدها هذه الأ�صياء.  

     ي��اأخ��ذك ه��ذا الإ���ص��دار اجل��دي��د م��ن جملة 

العاطفي  املعنى  لإكت�صاف  رحلة  يف  ديزاين 

ال��ك��ام��ن خ��ل��ف ال��ت�����ص��ام��ي��م وق��ط��ع الأث����اث 

ب��ارزة  �صخ�صيات  منازل  داخ��ل  امل��وج��ودة 

يف اململكة. 
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 BEHIND CLOSED DOORS  َخلـْف �ل�ِضتار      

Sultan

َ�سلطان باهديلةَُ
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    �ييشييلييطييان احيييد �ييشييبيياب جيييدة املييحييبييوبيين ذو 

ال�شتار  خلف  ينور  وتوا�شعه  بلباقته  �شهرة 

�رشايينه   تييغييذي  الييتييي  بهوايته  الييعييدد،  هييذا  يف 

ديفيد�شون،  هاريل  لديه  �شلطان  بالأدرينالن. 

ولي�س جمرد اي هاريل بل هاريل انتاج حمدود 

بجاذبية بالغة. الدراجة فائقة ال�رشعة، مبظهر 

اأفيي�ييشييل ميين معظم دراجيييات  مييلييتييهييب، وتييبييدو 

هييياريل بيير�ييشييوميياتييهييا وخييطييوطييهييا اليينييارييية. ثم 

تفعله  ان  تريد  مييا  وكييل  املييحييرك،  زئيير  ت�شمع 

»وتدع�س  قوتها  تخترب  ان  الزئر  �شماع  بعد 

بنزين« حتى ت�شبع غايتك.
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الغرفة  يف  الت�شكيلية  الفنون  جلنة  رعاية  حتت      

مع  بالتن�شيق  وذل���ك  ب��ج��دة  ال�شناعية  ال��ت��ج��اري��ة 

رئي�س  بنجابي  ه�شام  ال�شوي�رسية.  القن�شلية 

�شتالدرالقن�شل  وه��ان��ز  اجل��م��ي��ل��ة  ال��ف��ن��ون  جل��ن��ة 

عبد  ملجموعة  الرئي�شي  املقر  يف  ل�شوي�رسا،  العام 

مل�شمم  املعر�س  هذا  وكان  جدة.  يف  جميل  اللطيف 

ال��ف��ردي  روه���ر  ي���ورغ  ال�شوي�رسي  امل��ج��وه��رات 

ي��اأخ��ذ  ان���ه  ال��ط��ب��ي��ع��ة«. ح��ي��ث  »ف���ن  ب��ع��ن��وان  الأول 

الدقيقة للح�رسات، ويكرب احجامها بكل  التفا�شيل 

خ�شائ�شها،  ليربز جمال هذه الوحو�س ال�شغرية. 

     النمل والبعو�س وفر�س النبي وح�رسات اأخرى 

يتيح  مما  مت�شخمة  املروعة  بتفا�شيلها  معرو�شة 

لك حقا تقدير وفهم ملاذا خلقت بهذه الطريقة. دعنا 

نقول فقط اأننا �شعداء بحجمها احلقيقي ال�شغري.

2012/6/4

   مت يف م�ساء يوم الثالثاء ثالثني �سعبان من ال�ساعة اخلام�سة وحتى 

للهيئة  التابعة  الن�سائية  اللجنة  بازار  بتنظيم  م�ساءا  العا�رشة  ال�ساعة 

العاملية لتحفيظ القران الكرمي وهو بازارها ال�سنوي وكان هذه ال�سنة 

ت�ساميم  ,عر�ض  خييري  �سوق  الييبييازار  ت�سمن   . واأجيير  متعة  بعنوان 

ازياء و حما�رشة رم�سانية و م�سابقات وجوائز.

متعة و�أجر
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Arts of Nature

بازار اللجنه الن�سائية 

لتحفيظ القراآن الكرمي

BMG Foundationتفا�سيل املخلوقات



   اقيمت البطولة ال�س�د�سة ع�رش لك�أ�س اخلليج للبولو يف 

من   اكرث  احت�سنت  التي  املتحدة  ب�ململكة  ويندزر  مدينة 

اأمرية  الأمرية  و  الث�نية  اليزابيث  امللكة  بح�سور  �سيف 

اخلريية  طالل  بن  الوليد  موؤ�س�سة  رئي�س  ن�ئبة  الطويل، 

و  الدبلوم��سي  ال�سلك  اأع�س�ء  و  امل�سوؤولني  من  عدد  و 

عدد كبري من رج�ل الأعم�ل و الإعالم.

   و يف تعليق لالأمرية » لقد ا�ستمتعت جدا ب�أول ح�سور 

يل ملب�راة البولو، و اأن� �سعيدة بفوز فريق اخلليج يف هذه 

و  الربيط�ين.  امللكي  احلر�س  فريق  نظريه  على  البطولة 

اإم جي خلدمة املجتمع على كرمه� و  اأ�سكر موؤ�س�سة بي 

تنظيمه� الرائع لهذه البطولة ».

الفتي�ت  م�����س���رك��ة  يف  ن��ظ��رت��ه���  ع��ن  �سئلت  ع��ن��دم���  و     

الأوملبي�د  يف  اأو  للبولو  اخلليج  فريق  �سمن  ال�سعودي�ت 

يف  لدين�  يوجد   « الأم���رية  اأ�س�فت  الق�دمة  ال�سنوات  يف 

التي  امل���ه��رات  الف�ر�س�ت  من  الكثري  ح�لي�  ال�سعودية 

الري��سية  امل�����س���ب��ق���ت  يف  يتن�ف�سن  اراه����ن  اأن  امت��ن��ى 

الع�ملية يف امل�ستقبل«.

اخلليج  لك�أ�س  ع�رش  ال�س�د�سة  البطولة  اقيمت  ق��د  و     

مي�هن�   » م��ب���درة   دع��م  بهدف  ويندزر  مدينة  يف  للبولو 

اىل  هدفت  والتي  جي،  اإم  بي  موؤ�س�سة  قبل  من  حي�تن�» 

اململكة  يف  الث�نوية  وامل��دار���س  اجل�مع�ت  طلبة  ت�سجيع 

العربية ال�سعودية على ت�سميم حملة توعوية و اإعالمية 

على  ح�سلت  ال��ت��ي  واحلملة  امل��ي���ه.  ا�ستهالك  لرت�سيد 

اأعلى درج�ت الت�سويت تعود لفريق من ط�لب�ت ج�معة 

وجواهر  الن��رش  اليحيى،امي�ن  هي�  من  املكون  الدم�م 

�سمية  الدكتورة  عليه  ب���لإ���رشاف  ق�مت  ال��ذي  العوي�س 

ال�سليم�ن.  و �سيتم تنفيذ وتفعيل الفكرة الإعالمية التي 

العربية  اململكة  م�ستوى  على  الط�لب�ت  بت�سميمه�  ق�مت 

وو�س�ئل  وال�سحف  الإع���الم  و�س�ئل  ع��رب  ال�سعودية 

اإىل  يوليو  �سهر  من  املط�رات  ويف  الجتم�عي  التوا�سل 

املقبل. دي�سمرب 

موؤ�س�سة  رئي�س  الغالييني  ب��سل  ال�سيد  ���رشح  وق��د     

جي  اإم  بي  موؤ�س�سة  تدعم   « املجتمع  خلدمة  جي  اأم  بي 

و  املهمة.  املجتمع  ق�س�ي�  احدى  �سنوي�  املجتمع  خلدمة 

التي   « حي�تن�  »مي�هن�،  �سع�ر  حتت  ال�سنة  ه��ذه  ق�سية 

اليقظة للحف�ظ على  الوعي ورفع درجة  تهدف اىل ن�رش 

من  ال�سعودي  ال�سب�ب  ومتكني  الق�دمة،  لالأجي�ل  املي�ه 

والجتم�عية  ال��ت��وع��وي��ة  الأه����داف  حتقيق  يف  الإ���س��ه���م 

و  الأعم�ل  رج���ل  اأه��م  ب��ست�س�فة  فخور  اأن���  و  للحملة. 

من  ال�رشق  و  الغرب  بني  التوا�سل  ج�سور  لبن�ء  الق�دة 

خالل دعمهم لهذه املب�درة املهمة«.
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ميــــاهنا حيـــــاتنا

للبولو ال�سعودي  الفريق 

امللكة اليزابيث و الأمرية اأمرية الطويل

جانب من الإحتفال

BMG Foundation
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برناجمها  بد�أت  جدة  يف  �لر�ئد  �لفني  �ملعر�ض  �ثر     

ثالثة  بافتتاح  املبارك  رم�ضان  ب�ضهر  للفنون 

م�ضهد  خالل  من  الزوار  تاأخذ  املعار�ض  معار�ض: 

اإظهار  خالل  من  الأو�ضط  ال�رشق  يف  املعا�رش  للفن 

ت�ضاميم  واأحدث  املنطقة  يف  اخلطاطني  من  الإبداع 

الأثاث.

 

الفن  حمبي  من  وافر  بجمع  املعر�ض  »افتتح     

ال�ضعودي  املجتمع  من  واأع�ضاء  وال�ضحافيني 

وروؤية  الفنانني  مقابلة  فر�ضت  ونالوا  واملقيمني 

الفنية. اعمالهم  ومناق�ضة 

 

  وتكر�ض جناح يف املعر�ض للمعر�ض الفردي  الأول، 

ال�ضامل   نا�رش  اخلطاط  ال�ضعودي  ال�ضاب  قبل  من 

...من الفنانون املعرو�ضة اعمالهم ح�ضن م�ضعودي، 

الدكتور  قازان،  والدكتورهالل  ال�ضهراين  منري 

ن�ضار من�ضور، �ضمري ال�ضايغ، وندى دب�ض.

30 اأغ�ضط�ض.   ي�ضتمر املعر�ض حتى 

2012/7/30

ليايل رم�سان

ال�سامل نا�رص 

م�سعودي ح�سان  ندى دب�س



2012/6/24

افتتاح املطعم 

الياباين جولد

حيث  جولد  مطعم  افتتاح  حفل  جدة  �شهدت     

احتفل �رشكاء املطعم هيثم حفني , مروان بخاري   

الذين  احل�شور  من  كبري  عدد  مع  مغربي  وعلي 

عربوا عن اعجابهم باملطعم. 

ال�شو�شي  حمبي  لكل  نادي  جولد  وا�شبح    

ا�شبوعي  ب�شكل  يعتادوه  اال�شيوية  واملاكوالت 

املرحب  املكان  جو  اجلمع  هذا  على  وي�شاعد 

ح�شب  على  ال�شو�شي  تف�شيل  و�شهولة  واملريح 

و�شط  يف  املطعم  يقع   . املختلفة  لللنكهات  العا�شق 

جدة يف جممع �شاري جيت.

   ديفيد ري�سن بروفي�سور ورئي�س ق�سم الر�سم 

يف �لكلية �مللكية للفنون. وهو فنان، ومعلم و�أمني 

يف  و��سع  نطاق  على  �أعماله  وعر�ست  معار�ض. 

تيت  يف  عمله  عر�ض  يتم  ودول��ي��ا.  �ملتحدة  �ململكة 

و�ملجل�ض �لثقايف �لربيطاين وجمعية �لفن �ملعا�رص.

يف  �لب�رصية  �الم��ك��ان��ي��ات  فيه  يبني  ري�سن  عمل 

�حلياة �ليومية، مما ميكن �ل�سيء �لذي نر�ه عاديا 

ن�سبح نر�ه ر�ئعا.

   �لقى حما�رصة عن روؤية جمال �ملناظر �لطبيعية 

من ز�وية خمتلفة. �لقى �ملحا�رصة يف �ثر جالريي 

�ل����ذي �ع��ت��دن��ا م��ن��ه��م رف����ع ر�ي����ة �ل��ف��ن �مل��ع��ا���رص 

با�سلوبهم �ملميز.

2012/7/16
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Out of Britain

حما�سرة اجلاذبية 

التاريخية والثقافية 

للمناظر الطبيعية
معر�ض �أثر
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التفوتك مكروونز يف �صارع عبداملق�صود خوجة -جدة

الآن يف �شارع التحلية /جدة

الآن يف رد�سي مول/جدة

Chocolates - Chocolate arrangments - Gifts





�ش�ركن� ب�آرائك على

info@d-magazine.net
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اآراء الُقــّراء

حر�صكم  على  دليل  اليمني..وهذا  ايل  ال�صحيحه  العوده  مربوك  ديزاين  جمله 

كتبها  ب�صيطه  ا�صطر  قراءه  النهايات..ف�صال  حتكم  واالبداع,البدايات  للتطوير 

هند�صيه  حول  �صعود  امللك  بجامعه  اال�صالمي  الفن  ا�صتاذ  الغيثي  �صامل  الدكتور 

ال�صكل والتوازن الفني.

االأ�صتاذ / على العنربي

الفن االإ�صالمي م�رشوع للرتبية الفنية مل ُيكت�صف 

د. ال�رشيف �صامل بن حممد بن زيد الغيثي 

ق�صم الرتبية الفنية- جامعة امللك �صعود

    بالرغم من اأن الفن االإ�صالمي وليد العقيدة التي نوؤمن بها, يختزل الذاكرة الفنية 

الرتبوية  ر�صالته  نرى  ال  االأ�صف  مع  فاإننا  اإليها,  ننتمي  التي  للثقافة  واجلمالية 

�رشيحة  ود  اأ�صئلة  اليوم  معه  حوارنا  يف  يجد  مل  الفن  فهذا  مدار�صنا.  يف  حا�رشة 

�صوى ما نبديه له من اهتمام عابر عندما نلتقي به م�صادفة يف اأطالل املدن القدمية 

اأو حينما نزوره قريبًا اأو بعيدًا من خلف زجاج املتاحف. وهذا رمبا يف�رش اجلهل 

مب�صمون ر�صالة الفن االإ�صالمي الرتبوية التي نفهم لغتها ونهمل قراءتها بعيون 

مب�رشة وعقول واعية. 

    ويف عامل اليوم دخلت جتارب الفنون هذه بقوة يف جمال تطوير اأ�صاليب العمارة 

والطب  الف�صاء  علوم  يف  الفنون  دخلت  كما  احلا�صب,  برامج  ت�صميم  جانب  اإىل 

يت�صاءل:  لدينا  املهتمني  من  الكثري  جعل  الذي  االأمر  املختلفة؛  العلوم  من  وغريها 

على  وازدهرت  تطورت  التي  الغائبة  احلا�رشة  الثقافة  هذه  الكت�صاف  ال�صبيل  ما 

نف�ش االأر�ش التي نعي�ش عليها اليوم؟

االإ�صالمي  الفن  بني  الوثيقة  العالقة  وجود  اإدراك  يف  نختلف  ال  قد  اأننا  ومع      

الفنية  التاريخ احلديثة حتول بيننا وبني م�رشوع الرتبية  اأن م�صادر  اإال  والرتبية 

بع�ش  يف  التفكري  على  ت�صاعدنا  جريئة  قراءة  تبني  علينا  لذلك  اإليه؛  اأ�رشنا  الذي 

االآراء واملعايري التي حجبتنا طويال من الدخول مبا�رشة اإىل عامل الفن االإ�صالمي, 

التي  الرتبوية  ر�صالته  لفهم  واإمنا  فح�صب,  واجلمالية  الفنية  قيمه  لفهم  لي�ش 

�صاهمت لعدة قرون يف ن�رش العلم واملعرفة بني االأمم. 

الفن  اأن  وهي  بحثها,  جتاهلنا  طاملا  فريدة  ظاهرة  اأمام  نقف  يجعلنا  وهذا      

االإ�صالمي لي�ش فن تعبري عن عواطف اأو جتليات ذاتية نابعة من خيال الفنان فقط, 

واإمنا فن يعرب عن توجه م�صرتك نابع من تعاليم القراآن, هدفه العلم واملعرفة. 
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  رم�������ش����ن ه����و ���ش��ه��ر اخل������ر، ���ش��ه��ر ل��ل��ت���أم��ل 

ن�شلط  رم�ش�ن  يف  ال��ذات،  حت�شني  و  ال�شخ�شي 

من  نقلل  الإمك�ن  بقدر  و  ايج�بي�تن�  على  ال�شوء 

جديدة  �شفحة  لبدء  وقت  اأف�شل  وهو  �شلبي�تن�، 

من حي�تن� ، من هن� ت�أتي فكرة بداية تقليد جديد 

على  الن��س  جمع  هي  الفكرة  رم�ش�ن«  »ق��رارات 

يف  ب��ه��م  خ������س  ق���رار  ع��ن  للتعبر  دي��زاي��ن  كنبة 

ر�ش�لة ق�شرة عرب الفيديو.

امل��وؤث��رة  ال�شخ�شي�ت  م��ن  ع��دي��دا  اخ��رن���  ق��د  و     

اإ�شت�ش�فتهم  و  امل��ج���لت  خمتلف  م��ن  اإجتم�عي� 

قرارهم  ع��ن  بطالقه  للتعبر  دي��زاي��ن  كنبة  على 

للتغير ابتداء من رم�ش�ن .. �شهر التغير.

قرارات
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�صهر رم�صان هو اأف�صل وقت لبدء �صفحة جديدة من حياتنا ، 

من هنا تاأتي فكرة بداية تقليد جديد ..قرارات رم�صان

مالئكة،  ه�شام  املهند�س  فدعق،  عبداهلل  ال�شيخ      

 ، عبا�س   اإبراهيم  الأ�شتاذ   ، جمال  اأمي��ن  الأ�شتاذ 

الأ�شتاذ ل�ؤي ن�شيم و زوجته الأ�شتاذه منى حداد 

الأ�شتاذه  زوجته  و  اخلطيب  ق�ش�رة  الأ�شتاذ   ،

دلل.  جميع قراراتهم كانت ايجابيه و حتث على 

اإ�شتغالل ال�شهر الكرمي للتغيري لالأف�شل.
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الأ�ستاذ  ن�سار،  ن��واف  ال��دي��ك��ور  م�سمم      

، الأ�ستاذ  الكاتب خالد ي�سلم  ه�سام بنجابي، 

بلخي،  حممد  اخل��ف��ة  لع��ب  ���س��ب��اغ،  حم��م��ود 

 ، ال�سقاف  خالد  املذيع   ، �ساكر  ثامر  الكاتب 

جميعهم   . خ�رض  ق�سي  هوب  الهيب  فنان  و 

ك���ان���ت ق���رارات���ه���م ح��م��ا���س��ي��ه ع��ل��ىال�����س��ع��ي��د 

ال�سخ�سي و تدعو للتغيري.
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�صالح  ب���در  ال��ك��وم��ي��دي��ان  م�����ص��ارك��ة  طبعا  والن��ن�����ص��ى      

فاليل،  اأمين  االأ�صتاذ  بكر،  يا�رس  االأ�صتاذ  اإميان،  وزوجته 

جمل  �صايف  امل�صور  ال��وزي��ر،  ف��دوى  الداخلية  امل�صممة 

الليل، جمموعة جده باك باك، املذيع طراد �صندي، االأ�صتاذ 

جي  الدي   ، كامل(  )يا�صني  اأبالي�صو   ، النعمان  العزيز  عبد 

جنالء  امل�صممة  البكري،  حممد  االأ�صتاذ   ، غزاوي  ح�صان 

و  مكي  اإجن��ي  امل��خ��رج  �صاملني،  اأ�صامه  االأ���ص��ت��اذ  الب�صام، 

املدير االإبداعي حممد باحمي�صان.



مل�صاهدة و ن�رش الفيديو الرجاء 

الذهاب اىل هذا الرابط

م�شاركينا  جميع  ن�شكر  ديزاين  جملة  فريق  نحن   

لنا  ان�شمامهم  و  رم�شان  يف  التقليد  ه��ذا  لإح��ي��اء 

حلث املجتمع على التغيري نحو حياة ايجابيه اكرث. 

والآن قد حان دورك لتقول لنا :

بقراراتهم  امل�شاركني  من  اأخ��رى  وكوكبة    

الفارابي،  فرقة  وا�شل،  �شديق  الفنان  مثل 

ح��ارث  الأ���ش��ت��اذ  ال��ع��زوين،  رزان  امل�شممة 

فريق  من  الب�شري،   
ّ

اأب��ي الدكتور   ، القر�شي 

يوترين: اأحمد فتح الدين و اأمنار فتح الدين، 

الت�شويق  خ��ب��ري  و  ���ش��م�����س  ع��م��ار  امل�����ش��ور 

�شعيد باعقيل و غريهم الكثري.

82

ما هو قرارك يف رم�صان؟
#كنبه
#Kanaba



TALENT OF THE ISSUE

WEBSITE

نا
تـ

را
يا

ـت
خ

| اإ
 D

.P
IC

K
S

83

نا
رات

يا
خت

اإ

    بداأت الر�صم التقليدي منذ ال�صغر ، و م�ؤخرًا قبل 

اأ�صهر فقط اجتهت للر�ص�مات الثالثية و كانت  عدة 

 ، االن��رن��ت  �ص�ر  بع�ض  م��ن  فكرة  عنها  ك�نت  ق��د 

خا�صة تلك التي ُتر�صم على ال�ص�ارع و االر�صفة. 

يف�ق  بحجم  العنا�رص  ر�صم  على  تركز  فكرتها      

حجمها الطبيعي ، و ت�ص�يرها من زاوية منخف�صة 

يبدو  ح�لها  ما  بينما  الطبيعي  بحجمها  تبدو  كي 

بالتايل  و  االب���رز  العن�رص  ت��ك���ن  ه��ك��ذا  و  ���ص��غ��رًا 

هذه  تطبق  اأن  فحاولت  اأبعاد  لها  اأن  امل�صاهد  ي�صعر 

الفكرة على ال�رق و بداأت بعنا�رص ب�صيطة  و كانت 

، كي متيز  الت�ص�ير عند كل خط�ة ر�صم  ت�صتخدم 

ان كان ما تر�صمه يبدو ثالثي االبعاد اأم ال ، و على 

عدة  بعد   ، هلل  احل��م��د  و  العمل  تكمل  االأ���ص��ا���ض  ه��ذا 

حماوالت ا�صتطاعت اأن تنجح .

مروه جمل الليل

موهبة العدد

والت�صميم  بالفّن  مولعات  اأنثيات  اإنهّن      

�أط��ل��ق��ّن عليه  ���ص��ك��ل��ّن م��ع��ًا ف��ري��ًق��ا ���ص��غ��ًر� 

����ص��م  »���ص��دى«، وك��ّل �أع�����ص��اء ه��ذ� �لفريق 

خربة  ولديهّن  �ملتمّيز�ت  �لن�صاء  م��ن  ه��ّن  

ت���ف���وق �ل���ث���اث���ن ع����ام����ًا يف جم������االت ع���دة 

�ل��ت�����ص��م��ي��م ول���ه���ّن ن��ظ��رة يف ع��امل  يف ع���امل 

�الك�������ص�������ص���و�ر�ت �ل���ف���ري���دة  �ل���ت���ي مي��ك��ن 

�رتد�وؤها �أو عر�صها بفخر.

SADASHOP
موقع الكرتوين

�أخ��ر �صيحات  �ن��ك جت��اري  تاأكد      ولذلك 

منتجات  م��ن  �أي  �خ��ت��ي��ارك  ع��ن��د  �مل��و���ص��ة 

يجوب  �لفريق  فهذ�  �ملعرو�صة.  »�صدى« 

للنظر و�لتي  �مللفتة  �لقطع  �لعامل بحثًا على 

ت����ر�وح ب��ن �ل���رف و�ل�������رورة. ول��ع��ّل 

يف  ومالئمة  وذك���اّء،  �إث���ارة،  �لأك��ر  �ل�صيء 

»�صدى« �أنه �ملوقع �لأول و�لوحيد للت�صوق 

�ل�صعودية  �لعربية  �ململكة  يف  �لإل��ك��روين 

ل�صائر  �ل�صحن  خدمة  تاأمينه  �ىل  بالإ�صافة 

�أنحاء �لعامل.   

.
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موقع

    زهرة يف مزهرية

جديدة  فكرة  لكم  تقدم  مزهرية  يف  زهرة 

الألوان  من  قزح  قو�س  لل�سبح.  وخالقة 

املتوفرة وت�ساميم متعددة ومتنوعة.

مزخرفة  بكرو�سيهات  �سبح  ت�سكيلة 

الزجاج  من  مزهرية  داخل  تو�سع  بالورد 

الن�سيج  من  متعددة  باألوان  املغطى  الأنيق 

والأزهار وترتر وغريهم من الك�س�سوارات 

املثالية  الهدية  اأنيقة وراقية، وهي  التجميلية! 

هي  مزهرية  يف  زهرة  منا�سباتكم!  لكل 

الأجيال!  جلميع  للمو�سة  اجلديدة  ال�سيحة 

اجلودة والألوان اهم عوامل النجاح.

FLOWER VASE
Product منتج

املعر�ض الفني اجلديد

 

عربية  �أجنحة  ي�ضّم  مكان  عن  عبارة  »�ملعر�ض«  �و  غالريي  ذ�      

جميع  يرتاده  �أن  و�لأن�سب  �ملثايل  �ملكان  �جلميلة  للفنون  خمتلفة  

ع�ساق �لفن يف مدينة جدة. فقد مّت تخ�سي�ص كّل قاعة لنوع خمتلف 

حما�رض�ت  �ملمّيز  �مل��ك��ان  ه��ذ�  يقدم  كما  �حل��دي��ث.  �لفن  �أن���و�ع  م��ن 

�سبيل  وعلى  �لفن.  حول  عمل  وور���ص  تثقيفية،  ودور�ت  خمتلفة، 

�لفن  فهم  على  �لنا�ص  م�ساعدة  �ىل  �ل��درو���ص  بع�ص  تهدف  �مل��ث��ال، 

�لق�س�ص  �لعديد من  �أي�ًسا قاعة تروى فيها  بطريقة مهنية. وهناك 

�ل�سنة  �أن  بالذكر  وجدير  جناحهم.  وق�س�ص  �لفنانني  خمتلف  عن 

�أن  �لقادمة �ستكون حافلة بالأحد�ث و�ملعار�ص �لفنّية �لتي  ميكنك 

تكون جزء� منها بالذهاب لال�ستمتاع بهذ� �لنوع من �لفن �لر�قي.
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BOOKكتاب

ق�صة  ق�صة،  جت��ارّي��ة  ع��ام��ة  ك��ّل  وراء     

ال��و���ص��ائ��ل  اأن ت���روى م��ن خ���ال  ال مي��ك��ن 

الب�رصية فح�صّب!

االنرتنت عن  انك تبحث عرب  لو     ت�صوّر 

ك��ام��را ج��دي��دة وال ت���رى ���ص��وى ���ص��ورة 

الكمرا دون اأي معلومات اإ�صافية او نبذة 

عن املنتج وممّيزاته؟

   من املوؤكد ان الو�صائل الب�رصية وال�صور 

و�رصورية  كبرة  تناف�صية  بطاقة  تتمتع 

وتعمل  االأهمية  يف  توازيها  الكلمات  ولكن 

على خلق جوهر العامة. وعلى الرغم من 

لي�س  قد يغويك ولكنه  الرائع  الت�صميم  اأن 

كافيًا للحفاظ على عاقة وطيدة بني املنتج 

وامل�صتهلك .

ال عالمات جتارية من دون ق�صة تروى

ق�ص�ص  رواي���ة  يف  املحتوى  ف��ن 

العالمات التجارية : 

بيان  �أو  �ل��ت��ج��اري��ة  �ل��ع��ام��ة  م��ه��م��ة  �إن     

العالمة لي�س فقط من اأجل فريق الت�سويق 

الداخلي ، ولكن البد لها اأن تربز من خالل 

بد  ال  الزبائن.   مع  حتدثها  التي  التجربة 

ان يدار ب�سورة عاطفية )يلعب  للمحتوى 

على امل�ساعر( / وي�سف و�سعية العالمة 

ويو�سل العوامل املميزة لهذا املنتج . 

   انواع من ق�ص�ص

 العالمات التجارية 

تخلق  ان  احلياة  ا�ساليب  لق�س�س  ميكن 

رابطًا عاطفيًا مع اجلمهور. وبالتايل غالبًا 

التجارية  العالمات  ا�سحاب  اليها  يلجاأ  ما 

م��وج��ودة  ف��ئ��ات  اىل  خاللها  م��ن  ليدخلوا 

من  الكثري  م��ع  ق�ستهم  وي���روون  م�سبقًا 

ال�سخ�سية.  اال�ستقاللية 

 ترتكز ق�س�س الرتاث على تاريخ وظيفي 

قبل  من  روايتها  يتم  ما  فغالبًا  وحقيقي، 

ع���الم���ات جت���اري���ة ت��راث��ي��ة دام����ت ط��وي��اًل  

لت�رشح كيف اأن هذا املنتج اخلا�ص �سوف 

ي��ج��ع��ل ح��ي��ات��ك اأ���س��ه��ل واأك����ر ف��ع��ال��ي��ة اأو 

اأف�سل مما هو عليه بطريقة ما . 

الق�صة  نوع  عن  منوذج  واإليكم    

العالمات  من  للعديد  املختارة 

التجارية الكبرية: 

   كن اأ�صياًل وال تكن مقلداً ! 

   ال يهم اأي نوع من الق�س�ص التي تختار 

ال��ع��ام��ات ال��ت��ج��اري��ة رواي���ت���ه���ا، ال�����س��يء 

رواي����ة  وج�����وب  ن��ن�����س��ى  ال  اأن  ه���و  امل���ه���م 

العديد  تخ�رش   . الق�س�ص  ه��ذه  من  ق�سة 

املناف�ص  موقعها  التجارية  العامات  من 

وبالتايل  الرتكيز  فقدانها  ب�سبب  املتقدم 

فقدانها االنتباه لوالء زبائنها.

املناف�سة  ت��رغ��ب يف  ع��ام��ة جت��اري��ة  ك��ل     

تخربنا  �أن  يجب  �ل�سوق  يف  و�ال�ستمر�ر 

ق�ستها �خلا�سة. 

اأ���س��ا���س��ي��ة ل��ن��ج��اح ال��ع��ام��ة      ف��ال��ق�����س��ة 

ي��ق��وم  ال�����س��ف��ه��ي،  ال�����راث  اإذ ك��ج��زء م���ن 

قلب  يف  املنتج  رواي���ة  ب�سغط  امل��روج��ون 

اأهمية  .فبقدر  للعامة  اجلينية  الب�سمة 

ب��دور  الق�سة  تتمتع  الآ�����ر،  الت�سميم 

اإىل اتخاذ  النا�س  اأهمية يف دفع  يوازي ذلك 

اإذا كانوا  اإذا كانوا يحبونك،   : التايل  القرار 

واإذا  اإذا كنت تفهم حاجاتهم،  يثقون بك،  

كانوا يريدون التعامل معك . 

اأث������رًا ل مي��ح��ى عند  ال��ق�����س�����س  ت����رك     

عديدة  ل�سنوات  الثر  هذا  وي�ستمر  النا�س 

وت�����س��ت��م��ر ب��ال��ن��م��و وت��ت��ج��ذر ال��ع��اق��ة بني 

رابحًا  مناف�سًا  لتكون  واملنتج.  امل�ستهلك 

انت حتتاج اىل ق�سة .

NO STORY... NO BRAND

   هذا املقال مقدمة لكتاب 

 »Brands in Glass Houses«

تاأليف �سعيد باعقيل و دبي وليامز

 و د�سي وت�س.



   هذا املقال مقدمة لكتاب 

 »Brands in Glass Houses«

تاأليف �سعيد باعقيل و دبي وليامز

 و د�سي وت�س.



 
63partners
Tell: +966 2 6681337
Fax: +966 2 6681337
Email: 63partners@gmail.com
Website: www.63partners.com

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

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

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

 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 

Alkayan Decor Co.Ltd 
Phone: +966 2 660 5886
Fax: +966 2  660 6658
info@alkayandecor.com
www.alkayandecor.com

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

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 

Oday Abid
E. Oday@77-m.com
T. 02 659 0077

PHOTOGRAPHERS

ARCHITECTS
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�صبكة امل�صممينـ
The Designers Network

EXTERIOR

Wood & Stone & Garden Design
woodandstonedesigns@gmail.com 
Mobile:+966 503568828



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
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

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

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
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

Bold Ctreative Boutique
Abeer Al-Essa 
Mobile: 0505400962
abeer@bold.com.sa 

Tashkeil
Tel: +966 2 6063011
www.tashkeil.com
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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

Echo Designs
Mobile: +966 545246050
echo.designs@yahoo.com
www.echo-designs.cleanfolio.com

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

Nada Nanah
Mob: +966598778182
nadananah@gmail.com

PRINTING

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

Hamzah Tarzan  
Mobile: +966 541909395           
hamzah.tarzan@hotmail.com           
www.hamzahtarzn.com

Hilal Al-Harith
E. 77@77-m.com
T. 02 659 0077

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
 

Hilal Al-Harith
E. 77@77-m.com
T. 02 659 0077

WEB DESIGNER

PRODUCTION

www.inlight.me/en
info@inlight.me

Hilal Al-Harith
E. 77@77-m.com
T. 02 659 0077

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

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
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eDesign
Tel: +966 2 6030111
Fax: +966 2 6030222
Mob: +966 509111311
info@edesign.com.sa
www.edesign.com.sa

PIZ BUIN® IN SUN MOISTURISING SUN LOTION
The latest innovation from PIZ BUIN® - suncare specialist for more 
than 65 years – In Sun Moisturising Lotion. The non greasy, non 
sticky formula intensely moisturises your skin, leaving it smooth 
and silky soft all day. PIZ BUIN® In Sun Moisturising Sun Lotions are 
sweat and water resistant.
Available as:
SPF 10, SPF 30, SPF 50+, Aloe Lipstick SPF 20 

Exclusive agent in KSA



PIZ BUIN® IN SUN MOISTURISING SUN LOTION
The latest innovation from PIZ BUIN® - suncare specialist for more 
than 65 years – In Sun Moisturising Lotion. The non greasy, non 
sticky formula intensely moisturises your skin, leaving it smooth 
and silky soft all day. PIZ BUIN® In Sun Moisturising Sun Lotions are 
sweat and water resistant.
Available as:
SPF 10, SPF 30, SPF 50+, Aloe Lipstick SPF 20 

Exclusive agent in KSA
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العــدد 8
القلـــب حمـــلهــا  النـــية 

العــدد 10
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العــدد 2
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العــدد 5
العـــربــي �ســـيزر 

العــدد 4
البـــ�ســطة بــ�ساطـــة 

العــدد 3
القـــدمي و اجلـــــديد بــني 

العــدد 11
لعنــــ�رصيـــة ا

العــدد 9
هـــجري و مـــيالدي

العــدد 17
لعتــــــــيــــــق ا

العــدد 16
حمـــــــــــــذوف

العــدد 15
الدمـــاغ غ�ســــيل 

العــدد 14

اأعمـال امل�صممني العرب 2010

العــدد 22
ال�ســودة البـــطة  اإبــــن 

العــدد 21
التـــطور مــــــراحل 

العــدد 20
اأعمـال امل�صممني العرب 2011
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العــدد 23
بـــيا تـــو �ســــعو
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ترقبوا تعاوننا مع ت�شكيل : عبداهلل قنديل لتنفيذ عملنا الفني القادم

العدد القادم

اإ�صرتك  و اإح�صل على ن�صختك الإلكرتونيه الآن

www.zinio.com
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Colleges & Institutions
جامعات و معاهد 

King Abdul-Aziz University
University of Dammam – College of Design

Dar Al Hekmah
Dar Al Uloom (Riyadh)

Effat 
KAUST

UBT
Princess Noura University

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
Edge Of Aribia

The Gallery
Roshan Core of Modern Art

Riyadh
Art of Heritage

Hewar
NTI

lam art Gallery

Khobar
Acoustic 
Angoud
Desert

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
Bandar Design

Bo Concept
Boteique Masqat (Oman)

Circle 22 ( Khobar )
Dactylifera

DNA (Riyadh)
Edible Arrangements (Jeddah – Riyadh)

features art for photography (Riyadh)
International Mattrecss (Khobar)

Lomar ( Jeddah – Riyadh –  Khobar )
Lospazio

MAS
Moda Car

Modecor (Khobar)
Nawal Al Maimani

Nour Asultan (Khobar)
N/V

Omar Azure
Open Sky (Khobar)

Radio Shack
RK Design 

Toby
The Shop

The Wedding Shop
Jeddah 3N

Hotels فنادق

Hilton Jeddah (VIP & SPA)
Park Hyatt

Intercontinental Jeddah
Intercontinental Al khobar

Marriott Jeddah
Four seasons Riyadh & Cairo

Atlantis Dubai
Rosewood Corniche

Health & Beauty Centers  
  مراكز ال�صحة واجلمال

Adama clinics 
Al Maghrabi Hospital

Al Mawj Clinics
Bagedo Medical Clinics

Bakhsh Hospital 
Bouthaina Spa
Concept Club

Dentalia Clinics
EVE Center

Ghassan Faroon
Gold’s Gym 

Grand Kai Gym
International Medical Center

Jole Dam Ladies Center (Khobar)
La Perle Dental Spa
Mareez Dental Clinic 

Mermaid Spa
Minna center

ــل املجــلـة؟ فيــن ممــكن اأح�صّ

Obagi  Clinic
Rema center

Saudi German
Spa lounge
Tony & Guy

Ultimate Power Gym
Z Club
Zouari 

Malls اأ�صواق

Al- Andalus Mall 
Esquires Coffee – Stardust – Radio Shack

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

Al Rashid Mega Mall (Madinah) – Stardust

Ana Special Mall
Al Mohra – Sotra – Little Blossoms – I love Hishma – 

FashFlare 

Aziz Mall – Stardust

Basateen Mall
Noon  – Food Court

Centria mall (Riyadh) Cities

Jarir mall (Khobar)  Champions

Lu Chateau 
 Carrol Boys - Libra Boutique

Mall Of Arabia 
Crepe’ cafe - Café Larica – Esquires Coffee

Othaim Mall (Riyadh) Stardust

Panorama Mall (Riyadh) Champions

Red sea Mall
Champions – Crunchies – Café Larica –  Esquires Cof-
fee –  Kalimah – Musalli Jewelery – Radio shack - Style 

Islam – Virgin Mega Store

Roshana Mall 
Crepe’ cafe – Garra Rufa – Virgin Mega Store

 
Serafi Mall 

Athr – Grand Kai gym

Stars Avenue Mall
Argenterie  – Crepe’ cafe – Cream – Champions – 

Lovesac – Pomellato
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ــل املجــلـة؟ فيــن ممــكن اأح�صّ

لالإعالن    TO ADVERTISE

T: +966 26822810
F: +966 26822835
M:+966 509317357
M:+966 543939826
Email: info@d-magazine.net
P.O Box: 126729 Jeddah 21352

Cappuccino - Al Hamra -Tel +966 2 2832500

Esquairs - Mall of arabia - Red sea mall - Andalus mall -  
Bakhsh Hospital - Tel +966 2 6363825

Habsburg Restaurant 
Rosewood Corniche - Tel +966 2 2607111
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ا�صتمتع مبجلة ديزاين يف...

Coffee shops & Restaurants 
 مقاهي ومطاعم

Al-Andalusia 
Acoustic Tea Lounge (Khobar)

Al Shorafa 
Al Forn

Blue Diamond
Cast & Crew
Cappuccino

Campioni
Cafe Du Jardin 

Coffee Republic
Cilantro

Ciao
Classical Cafe’ (Khobar)

Crusty
Cup Of Cake (Khobar)

Dunkin’ Donuts 
Deera Café

Esquires Coffee
fish market

Fratilli Lunge
Gold  Rest.

Havana Cafe (Riyadh)
Helen’s
il Gusto 

Il Jebiano
Il porto

Il Vilagio
Le croissant shop
Le Caffe (Khobar)

Lenotre
Margherita pizzeria

Mezza Maison
Munch Bakery (Jeddah – Riyadh)

Mugg & bean
New York Cab Pizza

Pastel (Khobar)
Pearl Café

Peruve
Phillys

Portafino
Ruby Tuesday Lunge

Ruby Tuesday Restaurant
Rossobomodorro (Jeddah – Riyadh)

Salad boutique
Shadow Launges

Shakelicious
SemSom

Sushi Youshi
Tasty (Khobar)

Theatro Lounge
The coffee been & Tea leaf

Toasted
Terrace Rest.

Uromshe 
Venue Cafe - V2

White Lunge
Wox Café

Zershek Rest.
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