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هي  ال�سعودية  الت�سميم  جملة  ال�سعودية؟  الت�سميم  جملة  هي  ما 

اآفاق  ولفتح  املجتمع  ن�سيج  يف  الإبداع  لدمج  ت�سعى  متوا�سعة  حماولة 

يف  واملتعمقة  واملبتكرة  ال�سباقة  املواهب  من  جديد  في�ض  اأمام  وا�سعة 
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زياد    اورقنجي

حممود       كبارا

ح�سن عيد

هال احلارثي

اأراآم قباين

مستشار تصميم وبناء املاركات، الرشيك 

واملدير العام ملجموعة إن يونايتد يف 

جدة، الرياض و بريوت.

PROFESSIONAL IMAGE CONSULTANT
واملشاهري  العمالء  من  لكثري  موضة  استشارة  تعمل 

جامعة  من  شهادة  ولها  أبوسليامن   منى  املذيعة  منهم 

االزياء ملناسبات  بتنسيق كثري من  ساينت مارتنز. وقامت 

Fashion fades style is eternal مختلفة  

”Yves saint Laurent“

kabbania@gmail.com

 instagram : aramdesigns

+966506020633 

Procurement manager 

Saudi Crane services Ltd

email: moekabb@hotmail.com

m.kabbara@saudicraneservices.com

Mobile:0509402357//0557337280

يقرء ما  كل  معاين  وتحليل  للقراءة  وعاشق  كاتب شغوق 

تخرج من جامعة اليس يب اي. ونرش كتاب ألشعاره بإسم 

somewhere in the middle of my mind

hasan.m.eid@gmail.com

FASHION CONSULTANT
 استشارة مظهر ومنسقة أزياء عرفت باسلوبها األنيق الذي يستوعب

 ويفهم االسلوب الفريد لكل شخص. قامت باستشارات خاصة لكثري 

من العمالء وشخصيات املجتمع املعروفة. تخرجت بشهادة تنسيق أزياء

sterling style academy من نيويورك وقامت بتنسيق العديد من جلسات التصوير

Instagram : hala_alharithy   |    Email : halastyling@gmail.com  

Dress shabbily and they remember the dress, dress impeccably and the remember the woman| coco chanel

YouTube :indesignchannel
Twitter :@ziyadorganji
Facebook : Ziyad Organji
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�سفانة دحالن

وليد حمبي�سي

يوالندا بريز

التنفيذية  الرئيسة  دحالن   سفانة   السيدة 

اجتامعية  مؤسسة  وهي  تشكيل،  ومؤسسة 

من  املبدعني  األعامل  رواد  وتشجع  تحتضن 

خالل تزويدهم منصة لهم من أجل مساعدتهم 

التجارية  والعالمات  التجارية،  أعاملهم  يف 

القانونية.  واملسائل  االسرتاتيجيات،  لتحديد 

مثل  مواضيع  حول  واسع  نطاق  عىل  تكتب 

يف  اإلبداعي  االقتصاد  اإلبداعية،  الصناعات 

والتنمية  االجتامعية،  والقيم  األوسط،  الرشق 

االجتامعية وريادة األعامل اإلبداعية.

Tashkeil @ :تويرت

Instegram: @ Tashkeil

S.dahlan @ Tashkeil.com

مؤسسة  وهي  تشكيل،  مؤسسة  يف  الرشيك 

األعامل  رواد  وتشجع  تحتضن  اجتامعية 

من  لهم  منصة  تزويدهم  من خالل  املبدعني 

أجل مساعدتهم يف أعاملهم التجارية

Twitter :@Tashkeil

Instegram: @Tashkeil

y.perez@tashkeil.com

الفلسفة:

ال أستطيع أن أكون مكانك ألميل عليك ما يجب أن تفعل أو ما كان عليك فعله، وإمنا أنقل لك الزاوية التي 

أرى من خاللها األمور لرتاها من منظور أخر.

يوما ما قررت أن أسافر وأن أتوقف عن إصدار األحكام عن كل ما حويل وأكتفي بأن أشاهده من زاوية 

األخرين فكانت فرصة رائعة ألرى املنظور األخر لألمور، فعلمت أن لألخرين ثوابت ليست بالرضورة هي 

ذات ثوابتي وأن ثوابتنا هي التي تحكم ترصفاتنا. فقررت أن أن أمنح نفيس فرصة اإلصغاء لألخرين قبل أن 

يتحدثوا. حتى ذايت قررت أن أراها من منظور أخر ألتعرف عليها وأعايشها بسالم.

اإلبداع:

ليس اإلبداع هو التفكري خارج الصندوق وإمنا عدم الدخول فيه بداية، ففي خارج الصندوق تتعدد الخيارات 

وشمولية الروئية وحقائق األمور، وخارج الصندوق يستطيع اإلنسان معرفة حدود ذاته وأقىص أستطاعته.

التذوق:

هو النعمة التي ينىس الكثريون أن يشكروا الله عليها فإننا تجاوزنا الجوع والشبع إىل التلذذ والتذوق، وهي 

املتعة التي أمارسها كل يوم وأحمد الله عليها ففنجان قهوة وقطعة شوكوالتة تحولت من متعة التذوق 

الشخصية إىل مشاركة األخرين لها من خالل ما أقدمه يف بوتيك ومقهى شوكوال وهو نوع من شكر هذه 

النعمة.
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FOUNDERS NOTE

ال�سكر اجلزيل مل�ساندينا 

عبد الرحمن عطار، �صهيناز �صبان،

 نائله عطار، �شهد عطار،

 طالل زاهد، ناديه الزهري، 

اأمين جمال

و اأنت..

املوؤ�س�سة واالإدارة االإبداعية

خلود عطار

املحاكي  الكلمة احل�صنة والت�صوير  العدد من خالل  جنتمع بكم يف هذا 

قلوبنا  الت�صميم. وري  والتحليق بكم عاليا يف عامل  الواقع  جلمال 

لق�ص�ص  واالن�صات  العقل  حرية  �صذى  ولنتنف�ص  الفكر،  خليال  العط�صى 

اجلمال  م�صممي  عن  تروى 

االفكار  ال�صوء لي�ص فقط على  القينا فيه  العدد اخلا�ص عن اجلمال  هذا 

ن�صيج  يف  لنعي�ص  املبدعة  االفكار  هذه  ا�صحاب  عن  ولكن  املتناغمة 

 ١١ التا�صع والع�رشين نرى ما�صاركنا به  خيالهم اخلالب يف عددنا 

وا�صلوبه  بفكره  فريد  كل  للجمال  م�صمم 

.�صتجدوا  املبدعة  ان تكون �صباقة باالفكار  وكما عهدمت جملة ديزاين 

انتظاركم يف  عديدة  مفاجاآت 

معنا... فكونوا 

رسالة التحرير
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تؤثر أشكال املباين وطريقة تقسيمها عىل سلوك مستخدميها مدركني لذلك أم ال وذلك ألن املنطق 

أحياناً ال يبدي لنا أن مجرد زاوية أو موقع مدخل الغرفة أو حتى موقع مقبس الضوء يف الجدار قد 

يؤثر  علينا . وكذلك الحال يف طريقة توزيع اإلضاءة أو األلوان املختارة وإن قال البعض أنه يحب اللون 

الذي اختار.

وأنا أتجول يف العديد من شوارعنا وما يجول أمامي من املشاهد يف حياتنا اليومية مروراً باملباين إىل 

اللوحات اإلعالنية وسيارات أو مقعد يف مكتب أو حقيبة يدوية، إىل أبعد من ذلك عىل سبيل املثال 

طبق عىل طاولة الطعام. فوجدت أن  األمر ال يتعلق بجامل التصميم أو قبحه بالرضورة وإمنا بفاعليته 

من حيث املوقع أو إحاءاته وتجاوز األمر إىل غياب بعض العنارص يف تصميم معني أو مزيج ما ..

لقد نبعت لدي هذه الفلسفة من إمياين أن كل شئ يف األرض هو مسخر لإلنسان، وتكمن فعالية تلك 

ِهل عيشه عىل األرض من خالل إيجاد تناغم ما بني  األشياء يف مدى قدرة اإلنسان عىل تطويعها، لتسَّ

اإلنسان واإلنسان، وما بني اإلنسان وباقي الخليقة.

ذلك التناغم الذي ينسجم من خالله ما يُبنى عىل األرض مع كل ما حوله وكأنه امتداداً من أعامق 

األرض، فيكون متناسقاً مع ألوان األشجار وُزرقة السامء ومرشق الشمس وحتى مع اتجاه الهواء.

فصوت العصافري يف الصباح يتناغم مع لحظات الرشوق، حتى أنك ال تعلم أيهام قد أِذن لآلخر، 

الرشوق للعصافري بالزقزقة، أم العصافري للشمس باإلرشاق. ولحظة االستعداد للرتاص يف الصالة صفاً 

فيها تناغامً وصوت املؤذن، فهذا التناغم هو ما مينح الخشوع للمكان وداخل اإلنسان.

إنه رس الجامل الطبيعي، فتجد الَجمَل ينساب لونه والصحراء التي حوله بأشجارها وعفرة سامئها، 

تخيل لو أن دباً قطبياً بلونه األبيض وفرائه املخميل انتقل إىل الصحراء، فلن تستمتع بجامله، فهو 

هناك حيث كل شئ ناصع البياض. حتى ذلك البدوي، وخيمته ومبلبسه، جزء من ذلك املنظر 

الخالب لجامل الصحراء. وذلك القطبي املثقل بثيابه وبيته الثلجي جزء من تلك األنغام، ومن بني 

صحراء مجدبة وأقطاب مثلجة، تجد مرعاً أخرضاً، وراعي وأغنامه، ومرجاً مزهر، وغابات تسمع ترانيم 

أشجارها، كل منظٍر يعزف لحنه الخاص. 

وقد تناسق البرش يف املايض مع كل تلك املناظر، فبنوا مساكنهم فكانت جزء من ذلك املشهد، 

واكتسوا بزينة من ذات املشهد. إنه التناغم مع كل ما المس األقدام والتََحَف السامء، إنه صوت 

الطبيعة ولحنها.

ذلك التناغم هو ما يضفي الجامل عىل الخارج والصفاء إىل الداخل.

تناغم

من منظور أخر

الجمال؛ هو صفاء القلب، ونقاء القول، وأناقة األفعال.

كتابة | وليد خالد حمبييش
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م��������ب��������ادرة م�������ن م������ع������ايل خ����ا�����ش����ق����ج����ي  ب�����ال�����ت�����ع�����اون م�������ع ب����ي����ب����ي ف���ت���ي���ح���ي 

ي������ق������دم ب������رن������اجم������ه اجل�������دي�������د �����ش����م����ن م���������ش����ئ����ول����ي����ات����ه االج�����ت�����م�����اع�����ي�����ة  

  HOPE HOPE    م��ع ك��ل ح��ل��ق ج��دي��د م�����ش��ري م��ن جم��م��وع��ة   ال��ع��ط��اء -  ف��ن 

م��������ن ب�����ي�����ب�����ي ف����ت����ي����ح����ي ي�������ع�������ود ج�����������زء م��������ن ري�����������ع امل������ب������ي������ع������ات ل�������������راء 

 JISH ال�������������ش������م������ع   و  ل�����ل�����ن�����ط�����ق  ج�����������دة  مل�������رك�������ز  ج���������دي���������دة  ������ش�����م�����اع�����ة 

ال�����ش��م��ع��ي��ة  ال���ك���ث���ر م����ن االآط������ف������ال ذي االإع������اق������ة  ه������ذه امل�������ش���ري���ات ت�������ش���اع���د 

ل��ي��ت��ع��ل��م��وا و ي��ت��ح��دث��وا م���ع االآخ����ري����ن ب��ط��اق��ة و ي�����ش��اه��م��وا يف ب���ن���اء امل��ج��ت��م��ع .

فتيحي . بيبي 

او�سنت مارتن.
�سبيد�سرت«   100 �سي  »�سي  �سيارة  من��وذج  عن  مرة  لأول  مارتن  �أ�ستون  ك�سفت 

عاملي  م�ستوى  على  لتاأ�سي�سها  �ملئوية  بالذكرى  �حتفالها  من  كجزء  �ل�ستثنائية 

لتجمع هذه �ل�سيارة �لريا�سية بني مميز�ت �سيار�تها �لتاريخية و �سيارة

 »دي بي �أر 1« ، �ل�سيارة �لتي �أثبتت  جد�رتها على حلبة �ل�سباق. 



.اموج 

فتيحي  بيبي 
. جتوري

اأيكونيك . جمموعة  او�سنت مارتن

�أح��ذي��ة  و�لإب��ت��ك��ار،  للتميز  ج��دي��د  مفهوم  جت���وري 

حقائب و�ك�س�سو�رت جمعيها قامو� باإ�سافة مل�سات 

�لكرمية  و�لأحجار  �لكري�ستال  منها  عليها  جتوري 

لتلفت  ب��دق��ة  وخم��ت��ارة  مم��ي��زة  قطعة  .ك��ل  و�ل��ل��وؤل��وؤ 

�حل�����ري.  ب��الن��ف��ر�د   مقتنيتها  ت�سعر  و  �لإن��ت��ب��اه 

وهي �لآن متو�جدة يف بوتيك تيفا يف �نا غري مول.

تت�صم الت�صكيلة مبواد تقليدية من ال�رشق الأو�صط م�صممة بثنيات حديثة بالألوان التالية: الأرجواين والأزرق 

واأكواب  القهوة،  واأكواب  واملباخر،  الدلل،  مثل:  مب�صتلزمات  ا  ح�رشيًّ الت�صكيلة  هذه  تتمتع  والذهبي.  الداكن 

واحلداثة  الرتاث  بني  الت�صكيلة  هذه  جتمع  واحلداثة،  الرتاث  بني  الفجوة  �صد  يف  الت�صميم  ت�صتغل  التي  ال�صاي 

اإىل الطراز التقليدي بلم�صة ع�رشية، مما مينحك ت�صميمًا فريدًا  مما ي�صفي مل�صة جمالية على املنزل. يعود بنا 

يف منزلك. تقدم »اأورا« –عن طريق جمموعاتها التي جتمع بني اأمناط الت�صميم العاملية والت�صميمات احل�رشية 

ت�صميمات حديثة اإىل الزبائن الباحثني عن التكلفة املعقولة والذين يهتمون باملو�صة يف الوقت نف�صه. 

اأنواع املكونات الع�رصية والتوابل من جميع  اأجود  اإختيار  تقوم دار اموج على 

اأيدي  على  عطورها  اإبتكار  ويتم   . عطورها  اروع  تركيب  �سيبل  يف  العامل  اأنحاء 

منتجاتها  و  مميز  �سحر  ابتكراتها  جميع  جوهر  ويف  العطور  �سانعي  اأم��ه��ر 

الفاخره يجعلها فريدة من نوعها . وهو اأول عطر عماين  .
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الذواقة  | �شمو الأمري بندر اآل �شعود10

11   خلف ال�صتار  | �شعود �شبان
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�صارة خا�صقجي

ت�سميم املحالت واملتاجر وطرق تاأثريها �سار اليوم فن هند�سي قائم بحد ذاته، 

لذا  بيعها،  ي�سمن  الئق  مبظهر  عر�سها  طريقة  يف  يكمن  ال�سلعة  جمال  اأن  حيث 

بالتفنن  بدورهم  يقومون  الذين  للم�سممني  التجارية  املحالت  اأ�سحاب  توجه 

راقية  بلم�سات  حديثة  وابتكارات  اأنيقة  واجهات  وعمل  والديكور  الت�سميم  يف 

على  وبناء  اجلميع.  اإليه  يطمح  ال��ذي  والرقي  بالفخامة  االإنطباع  العميل  متنح 

هذا بداأ العمل على ت�سميم متجر بيبي عطرة بطريقة فنية منحته طابعا ع�رصيا 

اإذ قلما جند متجرا متخ�س�سا مب�ستلزمات االأطفال يقدم جميع هذه  وح�رصيا، 

اخلدمات يف جو مرح واأ�سلوب رفاهي يف اآن واحد بعيدا عن النمط التقليدي الذي 

فقد عنا�رص املتعة لدى العمالء.

كتابة | �سارة غربة

1
S A R A  K H A S H O G J I





24

فبعد النجاح الذي حظي به بيبي عطرة داخل املركز الطبي الدويل، توالت النجاحات مع افتتاح املتجر بفرعه الثاين والذي يعترب الرئي�شي يف 

منطقة الرو�شة، ومتا�شيا مع جمالية املنتجات واخلدمات املميزة للمتجر كان لت�شميمه الداخلي حكاية جناح اأي�شا.

وملا تتمتع به منتجات املتجر من ميزات حيث اأنها ت�شتورد خ�شي�شا ليتم عر�شها يف املتجر، جاءت كذلك الت�شاميم والديكورات الداخلية 

والتي مت تنفيذها بحرفية ودقة عالية مع مراعاة الب�شاطة يف الأ�شلوب. فكان عنوان املتجر ب�شاطة الت�شميم مما يعطي املنتوجات رونقا من 

نوع خا�ص، لتظهر جمالية كل منتج يتم عر�شه. 

وبعيدا عن التقليد املتبع يف ت�شاميم املتاجر اخلا�شة بالأطفال، ا�شتطاع املهند�ص »نواف ن�شار« اأن يخرج املتجر يف قالب حديث واأ�شلوب 

متميز ليرتجم من خالل عمله الفكرة التي تبنت تنفيذها �شاحبة املتجر »�شارة خا�شقجي«.

حيث اأن املفهوم اخلا�ص للمتجر اأنه من وللمجتمع، فهو يتيح جلميع الأ�شخا�ص عر�ص فكرة منتج معينة ا�شتطاعوا ابتكارها وتنفيذها 

بنجاح، ومن اأوىل تلك امل�شاركات التي مت عر�شها منتجات »�شبات ونبات« حيث ا�شت�شافتها اإدارة املتجر. ولهذا فكان الطابع الذي يت�شم 

به املتجر حيويا وعمليا بالإ�شافة اإىل �شمة التجديد والتنويع ليواكب املنتوجات املختلفة واملتنوعة.

“



منها  كل  حتمل  وابتكارات  خمتلفة  باأ�شكال  ت�شميمها  مت  فقد  املتجر  زواي��ا  اأم��ا 

فالقالب  عنها.  للرتويج  املتجر  يهدف  التي  الأف��ك��ار  جمموعة  من  معينة  فكرة 

اأقرب لل�شكل ال�شناعي احلديث واملطور ومع مفرو�شات  اخلارجي للمتجر يعد 

الكامل  ب�شكله  ليكون  اأي�شا،  املتجر  هوية  لتالئم  خا�شة  مل�شات  املهند�س  منحها 

كتحفة ع�رصية ل تخلو من مل�شات طفولية مت تنفيذها برباعة �شديدة، ومما مييز 

املفرو�شات اأي�شا اأنها جميعا للعر�س والبيع معا، فلرمبا اأعجبت اأحدى عميالت 

املتجر بكر�شي اأو نحوه فلها خيار �رصاءه مع ف�شتان جميل اأو لعبة مميزة لطفلها!

تو�شح  الدقيقة  التفا�شيل  خمتلفة،  عر�س  طريقة  ق�شة  ولكل  ق�شة  زاوي��ة  لكل 

�شديدة  بعناية  اختيارها  مت  فقد  الأل��وان  اأم��ا  بذله،  مت  ال��ذي  واجلهد  العمل  مدى 

عن  بعيدة  هادئة  بدرجات  وتت�شم  عليها،  �شلعة  اأي  عر�س  عند  مالئمة  لتكون 

التكلف حتى ل تتطغى على جمالية املنتجات، اإذ اأن الغر�س منها هو اإظهار رونق 

كل منتج وروعته ويف ذلك يكمن جمال الت�شميم وذكائه.

واملالحظ اأن الهدف الأ�شا�شي ل�شتخدام الطابع الع�رصي يف ت�شميم املتجر كان 

لتغيري الفكرة النمطية املاأخوذة حول م�شتلزمات الأطفال، فعادة اأول ما نفكر فيه 

حني نتحدث عن الأطفال هما اللونان الأزرق والوردي، اأما يف بيبي عطرة فهناك 

جتربة جديدة بانتظارك حيث املنتجات الع�رصية والزوايا املختلفة بالإ�شافة اإىل 

األوان متجددة �شتمنحك انت وطفلك اأجواء تق�شينها ب�شكل خمتلف!

جدول  خ��الل  خا�شة  فعاليات  بتنظيم  املتجر  ب��داأ  ال�شيف،  مو�شم  بداية  وم��ع 

و�شتكون  والديهم.  ب�شحبة  خاللها  ال�شتمتاع  الأطفال  ي�شتطيع  حمدد،  زمني 

الت�شاميم  مالئمة  مدى  لختبار  اأي�شا  جديد  وحتد  املتجر  يقدمها  جديدة  خدمة 

والديكورات لكل الفعاليات واملوا�شيع التي �شيتم طرحها للزوار، فالغر�س من 

واأ�رصته  للطفل  كاملة  لتقدمي خدمات  بل هو يهدف  ال�شلع  بيع  لي�س فقط  املتجر 

الفر�شة  ومنح  ا�شتح�شانا  لق��ت  التي  والبتكارات  امل�شاريع  لدعم  بالإ�شافة 

ل�شناعها با�شتثمار امل�شاحة لعر�شها.

التفاصيل  مختلفة،  عرض  طريقة  قصة  ولكل  قصة  زاوية  لكل 

األلوان  أما  بذله،  تم  الذي  والجهد  العمل  توضح مدى  الدقيقة 

فقد تم اختيارها بعناية شديدة لتكون مالمئة عند عرض أي سلعة 

عليها، وتتسم بدرجات هادئة بعيدة عن التكلف 

“

“
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ي�رسا �صالح
2

  Y O U S R A  S A L E H
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متحف الفن املعا�رص 

العمارة،  ق�سم  يف  اال�ستوديو  مادة  ُتدّر�س  والتي  �سالح  ي�رسا  املحا�رسة  تتميز 

كلّية دار احلكمة، باأ�صلوبها الإبداعي واإخال�صها يف العمل لتحفيز اجليل اجلديد 

فريد.  وبطابع  اخلا�صة  م�صاريعهم  ت�صميم  على  املعماريات  املهند�صات  من 

اأجزاء وتبداأ  اإىل خم�س  وتتمحور مادة ال�صتوديو  حول م�رشوع واحد ينق�صم 

النهاية  املرحلة الأوىل بدرا�صة احلالة، وبعدها حتليل املوقع، وثّم الربجمة، ويف 

الت�صميم والإهتمام بالتفا�صيل. ياأتي موعد 

�صتواجهه  ال��ذي  العمل  جلّو  م�صابه  عمل  جّو  خلق  هو  امل��ادة  هذه  من  والهدف 

ي�صارك  حيث  املتخ�ص�صة  الهند�صية  ال�رشكات  يف  الواقع  اأر���س  على  الطالبات 

امل�صممني املعماريني يف اتخاذ القرارات الفردية واجلماعية...  

وقد مّت تقدمي املزيد من الدعم لهذه املادة )ال�صتوديو( من خالل القيام بالعديد 

يف  الطالبات  واأخ��ذ  الكلّية،  ح��رم  اإىل  املتحدثني  ودع��وة  التوعّية،  الأن�صطة  من 

يف  العمل  طبيعة  على  كثب  عن  والتعرف  املوقع،  ظروف  لفهم  ميدانية  جولت 

املكتب الهند�صي والطالع على قوانني املدينة قبل البدء باأي م�رشوع... . 

Contemporary Art Musuem 
Doaa Tarabzouni- Rola ALGhalib - Dar AlHikma Collage - Ms.Yusra Saleh  
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“دعاء تربزوين و روال ال�رسيف



�رشكات  م��ن  جمموعة  َت��ق��ّدم  ح��ول  امل�����رشوع  يتمحور 

لت�صميم  مناق�صة  ط��رح  على  وال��ع��ام  اخلا�ص  القطاع 

مدينة  يف  ل��ه  ت��اب��ع  ف��ن��دق  وب��ن��اء  امل��ع��ا���رش  للفن  متحف 

الدعوة  قبول  على  الطالبات  مهمة  وتقت�رش  ج���دة... 

ي�صمل  مف�صل  م��ق��رح  واإع����داد  املناق�صة  يف  ل��ل��دخ��ول 

ت�����ص��م��ي��م ال��ت��ف��ا���ص��ي��ل امل��ع��م��اري��ة واق����راح����ات امل����واد 

امل�صتخدمة.

بناء  يف  ال�رشكات  من  املجموعة  ه��ذه  روؤي��ة  وتتمحور 

والعمل  للقاءات  من�صة  مبثابة  �صيكون  ال��ذي  املتحف 

الفنانني ال�صعوديني املعا�رشين واأمناء املتاحف  جتمع  

�صالة  مبثابة  امل�رشوع  ه��ذا  �صيكون  كما  وامل�صممني. 

وا�صت�صافة  امل��ت��م��ي��زة  ال��ف��ن��ّي��ة  الأع���م���ال  ت�����ص��ّم  ع��ر���ص 

�صل�صلة من الفعاليات املو�صمية. وبالإ�صافة اإىل املتحف 

للمتحف  م��ا���ص��ق  ف��ن��دق  ت�صميم  امل�����رشوع  �صي�صّم 

الذين  والإ�صت�صاريني  للفنانني  �صكن  مبثابة  �صيكون 

�صيتّم تعينهم من قبل املتحف ب�صكل موؤقت.

الطالبات  تقدمه  الذي  الت�صميم  يتاءم  اأن  يجب  ولذلك 

م��ع اح��ت��ي��اج��ات ال��ع��م��ي��ل، ك��م��ا ي��ن��ب��غ��ي اأن حت��ق��ق ه��ذه 

العتبار  بعني  الأخ��ذ  مع  امل�صتدامة  التنمية  الت�صاميم 

وطبيعة  اآن،  يف  واملو�صمية  الدائمة  املتحف  ن�صاطات 

واملعايريالجتماعية  للمنطقة  البلدية  وخطط  املوقع، 

امل��واد  ا�صتخدام  ُيَف�َصل  كذلك  جمتمعنا.  يف  والثقافية 

ال�صديقة للبيئة واأنظمة التحكم املفورة للطاقة.

هدى الغفري  و مها بن �صعيد

جّو  خلق  هو  املادة  هذه  من  والهدف 

ستواجهه  الذي  العمل  لجّو  مشابه  عمل 

الرشكات  يف  الواقع  أرض  عىل  الطالبات 

يشارك  حيث  املتخصصة  الهندسية 

القرارات  اتخاذ  يف  املعامريني  املصممني 

الفردية والجامعية...  

“

“
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• املتحف
للفعاليات وخم�ص�صة  مرت   800 �إىل  م�صاحتها  ت�صل  كبرية  عر�ض  • �صالة 

خمتلفة  مب�صاحات  د�ئمة  عر�ض  �صاالت   10 •
�لفنّية. �الأعمال  لعر�ض  وخم�ص�صة  خمتلفة  مب�صاحات  خارجية  قاعات   5 •

اأ�سلوب عمل املتحف
ومتجر  �الإ�صتعالمات  ومكتب  �لتذ�كر/  بيع  مكتب  يتو�جد  حيث  �لعام  �ملدخل   •

لبيع �لتذكار�ت و�لهد�يا.

�خلا�صة(. �الحتياجات  ذوي  �لذكور/  )لالإناث/  عامة  مياه  • دور�ت 
�خلارج. من  و�لثاين  �لقاعة  د�خل  من  و�حد  مدخلني  لديه  �لطعام  لبيع  • ك�صك 

و�لتغليف. للتعبئة  مكان  • خمزن/ 
�ملعرو�صات. لتحميل  خدمات  • مدخل 

و�حلافالت. �ل�صيار�ت  ملو�قف  خم�ص�صة  عامة  • م�صاحات 

اإدارة املتحف
�ملوظفني(. كبار  من  و�ثنني  مبتدىء  )موظف  موظفني  ثالث  ي�صّم  • مكتب 

يرتفع(. �أن  للعدد  )ممكن  مبتدئني  ذكور  موظفني  ثالث  ي�صّم  • مكتب 
عام. وخمزن  قرطا�صية  �أدو�ت  وخمزن  طعام،  • خمزن 

�إجتماعات. لقاعات  ت�صلح  خمتلفة  • م�صاحات 

الفندق
و�ملخزن. �خللفية  و�ملكاتب  �الإ�صتقبال  ومكتب  للفندق  �لعام  • �لبهو 

�ملتعددة. �أو  �ملزدوجة  لالإقامة  ت�صلح  فندقية  �صقق   5 •
و�الأفر�د(. )للعائالت  م�صرتكة  ومطاعم  للجلو�ض  م�صرتكة  • مقاعد 

و�الأفر�د(. )للعائالت  م�صرتك  �إ�صرت�حة  • �صالون 
و�الأفر�د(. )للعائالت  �خلارجية  �جللو�ض  • غرف 

املوقع املقرتح 
���ش��ارع فل�شطني وط��ري��ق  ت��ق��اط��ع  امل�������رضوع ع��ن��د  ب��ه��ذا  امل��وق��ع اخل��ا���ص  ي��ت��واج��د 

اأكرب  تطويري  خمطط  من  جزء  املوقع  هذا  ويعترب  ال�شاطىء.  قرابة  الكورني�ص– 

ينعك�ص  الأم��رال��ذي  املدنية  الأماكن  تعزيز  اإىل  ويهدف  جدة  حمافظة  اأمانة  طرحته 

اإيجاًبا على النمو الإجتماعي و الإقت�شادي للمدينة.

العمري و�صمر  باكدا�ش  �صاره 



البكري رانيا  و  �صاره حممود 
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زياد اورقنجي
3

Z I YA D  O R G A N J I

بدأت هذه القصة بعد انتهائنا من عمل كبري إلحدى الجهات الرسمية باململكة والذي استغرق منا 

الوقت والجهد الكبري يف عمل دراسات عىل اكرث من 21 دولة عاملية سعيا منا لتقديم ما يتناسب 

والرؤية الجديدة لتلك الجهة يف اململكة خالل السنوات القادمة، وهذا ما مل يكن يعلمه الناس فلم 

تكن هناك اي حمالت توعوية واعالنية إلطالع الناس عىل اإلسرتاتيجيات الجديدة ، وهنا قررت ان 

ابحث عن رأي عاملي متخصص يف هذا املجال ليعطيني رأيه الشخيص ورؤيتة يف العمل بشكل عام.

الحقيقة بحثت بشكل مطول عن اسامء المعة لها إنجازات عاملية ووصلت لربيد الكرتوين قد يوصلني 

ملصمم شعار ابل، وقمت بإرسال رسالة وانا فاقد لألمل ان يتم الرد عليها ، وهنا حصلت املفاجأة 

عندما وجدت الرد يصلني يف اليوم التايل من روب جانوف مصمم شعار ابل يخربين بانه ليس لديه 

مانع يف ان يبدي برأية يف املرشوع!  رسرت جداً بذلك وقمت بإرسال املرشوع كامال وفعال جائني الرد 

مفصالً خالل ثالثة ايام وكان فعال مثلجاً للصدر معربا بأسلوب راقي من انسان متخصص! 

وكانت تلك هي بداية التعارف وتم التواصل معه والتنسيق للقاء يف الواليات املتحدة مبدينة شيكاغو.
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من جدة إىل شيكاغو
 

 يف 14 ابريل 2013 مبدينة شيكاغو

التقينا امام الفندق الذي كنت اسكن فيه وقررنا السري عىل االقدام يف تلك املنطقة 

الجميلة وبدأنا الحديث.

حدثني كيف كانت البداية مع ابل؟
  البداية كانت عادية جداً كأي عميل يطرق بابك ويطلب االجتامع بك ليخربك بطلبة، ومل 

تكن هناك دعوة ألي رشكات اخرى ولكن كانت بشكل مبارش وكانوا رشكة مبتدأة. 

من الذي حرض لديكم وقام باملتابعة واملوافقة عىل كل يش حتى النهاية؟
النسخة  معة  واحرض  املرشوع  باعطائنا  وقام  حرض  الذي  هو  وحدة  جوبز«  »ستيف   كان 

األولية  من جهازة الجديد ابل 2 كعينة ليك نراها ونطلع عليها وتحدثنا عن كل املميزات 

املوجودة يف املنتج ان ذاك ورؤيتة املستقبلية له.

هل توقعت حينها انها ستكون احد اكرب رشكات العامل؟
 ساكون صادقا معك، لقد ظننا انهم مجموعة من الشباب يحلمون بيش ما وانهم لن يستمروا 

ألكرث من عام! ولكن بالتأكيد كنا عىل خطأ  ومل يخطر ببايل أبدا انني ساصمم شعار ألحد 

اكرب رشكات العامل!

لو كنت تعلم انها ستكون ابل اليوم هل كنت ستقوم بعمل شعار مختلف؟! 
ال أبدا فأنا أؤدي عميل بالشكل املطلوب سواء لرشكة كبرية ام صغرية فاملصمم عليه دامئاً ان 

يكون واعيا ملا يقوم به وان يقدم االفضل دامئاً.

هل كان اسم الرشكة »ابل« ام انكم انتم من سامها وملاذا؟
 الحقيقة االسم كان موجودا وقام ستيف جوبز مبوافقة الرشكاء حينها باختيارة، وقد استغربنا 

االسم حينها ولكن الهدف كان اسم حديث مختلف له طابع شبايب، البعض كان يقول انها 

ترمز لتفاحه آدم التي أعطتها إياه حواء يف الجنة وكانت سبب وجودهم عىل االرض وبالتايل 

وجود البرشية ولكن الحقيقة كانت يف طريقة »التفكري املختلف« حيث ان ايل كانت تقول 

 »Think Differently«

التفاح والذي  هل كنت تعلم مبوجود شعار اويل البل املحتوي عىل نيوتن وشجرة 

مل يستمر؟
 ال، مل اعلم بذلك حتى بدات املرشوع ومن ثم رايته، ولكنه يف األساس مل يكن ليلبي احياج 

الرشكة سواء من الناحية الفنية او التقنية ولكن فكرته كانت ان نيوتن هو الوحيد الذي فكر 

بشكل مختلف وبالتايل اكتشف الجاذبية.

لأللوان  تفسري  هنا  وهل  القطمة  وملاذا  التفاحة  فكرة  استوحيت  اين  من  اخربين 

العديدة يف اول شعار؟
 هذا السؤال تكرر عيل مئات املرات ولكن كان تفكريا بسيطا و مبارشا مبا ان اسم الرشكة ابل 

فمن البديهي ان يكون الشعار ابل  هههه! 

بالنسبة للقطمة فلها تفسريان الحقيقة وهذا ما ال يعلمة الكثريون...

االول: انها قطمة الِعلْم bight of knowledge الن الكل سيستفيد منها والثاين: حتى ال يتم 

خلطها بفاكهة اخرى مثل الكرز او الطامطم فالقطمة تؤكد انها تفاحة.

اما االلوان فكانت إليصال رسالة للناس انه الكمبيوتر االول الذي سيمكنك من التعامل مع 

الصور باأللوان وبالتايل برامج التصميم.

) شعار أبل صمم يدوياً  

قبل برامج التصميم(

) أول شعار آبل (
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الناحية  من  مقطومة  التفاحة  ملاذا  تفسري  هناك  هل 

اليمنى وليست اليرسى؟
 ال فقط ألنني امين، الحقيقة لقد حاول الكثريون خلق تفسري 

من وراء ذلك مام اثار الدهشة لدي ولكن بكل بساطة اقول 

يكون  ان  املحتمل  ومن  هكذا  واحببتها  هكذا  رأيتها  أنا 

العكس لو كنت أيرس ههههه.

هل كان هناك العديد من األشكال والشعارات ام ان 

هذا الشعار كان الوحيد؟
االختالفات  كانت  ولكن  تفاحه  شكل  عىل  كانت  كلها   ال 

الوان،  عدة  او  اثنني  او  لون  تكون  االلوان وهل  اختيار  يف 

ولكن يف النهاية تم اختيار االلوان املتعددة بعد التأكد من 

ان طرق  تنىس  وال  املواد  مختلف  طباعتها عىل  ميكننا  اننا 

الطباعة ان ذاك مختلفة متاماً وكانت بدائية للغاية.

ماذا كان انطباع ستيف جوبز وردة فعلة يف اول عرض 

قدمته له؟
 الحقيقة كان ستيف رغم صغر سنة يعرف متاماً ماذا يريد 

انني  أظن  وال  مثلة  أقابل  مل  فانا  ثاقبة  نظرة  عنده  وكان 

ساقابل مثلة يف حيايت. ولكن دعني اسالك انت يا زياد ماذا 

تعتقد كانت ردة فعله؟

روب، استطيع ان أتخيل من شخصيتة انه مل يتكلم و رشد 

بذهنه قليال وكان يفكر ثم ابتسم!

ممتاز فعال هذا تقريبا ما حصل فقد تخيل ستيف مستقبل 

عىل  كان  النقاش  ولكن  رائع  يش  هذا  وقال  الشعار  هذا 

االلوان حينها. 

**)) شعار أبل صمم يدوياً  قبل برامج التصميم((**

الشعار الول مرة مطبوعا  رأيت  انطباعك عندما  كان   ماذا 

عىل الكومبيوتر؟

 الشعار كان كانه طفل من اطفايل ولد عىل يدي واراه يكرب 

بالناكيد شعرت بسعادة كبرية جداً  امام عيني  شيئا فشيئا 

ولكن ما ان بدات الرشكة بالنمو حتى شعرت بحجم العمل 

الذي قمت به.‹

هل قمت بتصميم شعار او هوية لرشكة عاملية أخرى 

غري ابل؟ 
الرشكات  اغلب  ولكن  أوروبية  لرشكات  صممت  الحقيقة 

الفرصة قد  اعتقد  ابل،  كانت أمريكية وهي ليست بحجم 

تأيت لإلنسان مرة واحدة يف الحياة لعمل يش كبري دون ان 

يعلم.

التي  واملقومات  التصميم  مقومات  ماهي  رأيك  يف 

يجب ان تكون لدى املصمم؟
فنية  بها كلوحة  والتي يكتمل  املعروفة   للتصميم أساسياته 

والفراغ  واأللوان  األشكال  يف  والدمج  والتناسق  كالتوازن 

واملساحة واالهم من ذلك الفكرة والتعبري عنها لتصل لقلب 

الرشيحة املستهدفة.

رؤية  عنده  تفكرية  يف  مبدعا  يكون  ان  فيجب  املصمم  اما 

متخصصا  يكون  وان  بذكاء  يصمم  و  به  يقوم  الذي  للعمل 

تصميمه  تخدم  التي  الحلول  ايجاد  ويستطيع  ومطلعا 

والحقيقة ان الفن موجود يف العقل والروح للفنان وليس كل 

مصمم يستعمل برامج التصميم فنان!

من واقع خربتك ما هو األسلوب األمثل يف التعامل مع 

العميل وإقناعه؟
 هذا موضوع يختلف من بلد آلخر ومن عميل آلخر حيث 

يف  يصلح  قد  فام  هنا،  كبريا  دورا  يلعب  الثقافات  اختالف 

غريها،  او  اوروبا  يف  صالحا  يكون  ان  بالرضورة  ليس  أمريكا 

تكون  ان  يجب  العمل  يف  واإلخالص  الشفافية  اقول  ولكن 

واضحة للعميل ليك تكسب ثقتة وبالتايل تكسب رأيه فيك. 

العمالء  الكثري من  التعامل مع  ان هناك صعوبات يف  أكيد 

ولكن هنا يأيت دورنا يف تثقيف العميل باليشء الذي يجب 

ان يعلمه.

العميل  مع  التعامل  يف  الصعوبات  هذه  تقارن  كيف 

يف  االعالن  او  التصميم  فن  فيه  يدرس  ال  مجتمع  يف 

الجامعات والكليات؟!
موجود  يش  هذا  ان  اعتقدت  جدا  متعجب  انا  مستحيل!! 

يف كل دول العامل مثله مثل الفن التشكييل! لقد درست فن 

الجرافيكس يف العهد القديم قبل دخول الكومبيوتر ولك ان 

الكومبيوتر وتطور  ذلك وبعد دخول  كان  منذ متى  تتخيل 

االساليب وأجهزة الطباعة أيضاً عشنا ذلك التطور وتاقلمنا 

معه.

ولكن لإلجابة عىل سؤالك نعم اعتقد ان الصعوبة ستزيد يف 

التعامل مع جميع افراد املجتمع يف تقدير الجهد الذي نقوم 

به من الناحيتني الفنية واملادية.
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احلارثي هال 
4

HALA ALHARITHY

اعدت لكم استشارية األزياء هــال الحـارثـي إختيارات من مالبس و إكسسوارات لـرمضان ، العيد 

، الصيف ، البحر أختريت من عدة محالت محلية و عاملية و ايضا لن تنىس األطفال يف أختياراتها 
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7

8

9

11

1. Charabia - Lollipop Boutique

2. Three Floors Fashion - Tifa Boutique

3. Top shop

4 Mary Katrantzon - Mahat Boutique

5. Charlotte Olympia - Lespazio 

6. Marie Chantal - Lollipop Boutique

7. Zara

8. Lenovre- jewelry center

9. Lanvin - Rubaiyat

10. Shourouk- Cugini Boutique

11. Roberto Cavalli

12. Nicholas kirkwood

13. Dolce & Gabbana - Rubaiyat

14. Toby by Hatem Alakee
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10

12

13
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STYLE
العيد
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7

1. Naeem Khan - Avanti Centria

2. Ada - Lillies Boutique

3. Sara Mazhar

4.Vanina-tifa boutique

5. Buba- tifa boutique

6. I love hishma

7. H&M

8. J.crew - online

9. Lum by Lama Taher - Tifa Boutique

10. Cugini Boutique

11. Miumiu - Rubaiyat

STYLE
رم�ضان
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12

13

14

1.Top shop

2. Ice berg - Avanti centria

3. Elena Ghisellini

4. Zara 

5.Phillip Lim 

6. Sophia Webster

7. Zara

8. Gina - Escape 

9. Sara bag- cugini boutique

10. Zara

11. Maid in love - Cugini Boutique

12. Micheal Kors - Stars avenue 

13. Ankur Madi - Arwa Store 

14. Balmain

STYLE
ال�ضيف
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8

1. River Island

2. Victorias Secret online

3. Red Indian - Sabine Boutique

4. Shourouk - Cugini Boutique

5. LemLem - Sabine Boutique

6. All things Mochi

7. Zara

8. All things Mochi

9. Lancaster - Faces

10. Milly

11. Micheal Kors - Stars avenue

5

7

9

2

1

10

11

STYLE
البحر
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قباين م  اآ ر اأ
3

A R A M  K A B B A N I

قامت استشارية املوضة آرام قباين بتنسيق اإلكسسوارات لتصوير مجلة ديزاين الخاص مبوسم رمضان  

لهذا العدد الذي كان يتضمن ثياب و عبايات لـ 5 مصممني وهم ) رنا دباغ - منى ابو الفرج - سها 

آيش - آليساندرا رسافيني - إميان جوهرجي - هناء سامن ( بإسلوب يدمج بني الرتاث العريب و املظهر 

العرصي
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LE
NICHE

عباية
خوج  ندا  ج:  مكيا

ال�صعر : عماد 

ت�صوير : ابو بكر بالفقية



�صريافيني  لي�صاندرا  اأ  . �صمان  هناء   . اآ�صي  �صها   . الفرج  ابو  منى   . جوهرجي  اإميان   . دباغ  رنا 

ALESSANDRA SERAFINI  . HANAA SAMMAN . SOHA ASHI . MUNA ABULFARAJ .EMAN JOHARJY . RANA DABBAGH
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cugini : خامت

 هناء �صمان
H A N A A  S A M M A N 

�سمان  هناء  امل�سممة  ا�ستخدمت  2013م  موديالت 

اأقم�سة احلرير واملخمل والدانتيل، لتبدو العباءة اأكرث 

ميتزج  والت�سميم  اأناقة،  واأكرث  تعقيد  بدون  ب�ساطة 

بني روح ال�رصق وعبق الرتاث والتجديد الع�رصي.

اأزي��اء  ع��امل  يف  بقوة  ب��رز  ال��ذي  الإ���س��م  �سمان،  هناء 

العباءة ومالب�س املحجبات منذ اأكرث من ع�رصة اأعوام 

اجلديدة اأن  وت�سميماتها  موديالتها  يف  توؤكد  تقريبًا، 

لبا�س  هو  بل  فقط(،  اأ�سوداً  لونًا  )لي�ست  املراأة  عباءة 

ويفرحها  ي�سعدها  زي  وهو  الأعمار،  كل  ينا�سب  اأنيق 

كثرياً وتبدو فيه اأكرث رونقًا وجماًل.

M. +966505350958  
T.+96622382288
HanaSabaya@gmail.com
Instagram : hanasamman
www.hanasamman.com



 Cugini |  اإك�س�سوارات

  Jade | خامت

رنا دباغ 
 RANA DABBAGH 

ت�صميم  ال��دب��اغ  رن��ا  ال�صعودية  الأزي���اء  م�صممة  ب��داأت 

يف  احلجاب  ارت��داء  قرار  اتخذت  عندما  اخلا�صة  مالب�صها 

حتمل  ت�صاميًما  تبدع  وهي  احلني  ذلك  ومنذ  مبكرة.  �صن 

الإ�صالمية  الثقافة  من  ا�صتوحتها  والتي  اخلا�ص  توقيعها 

تتناغم  والتي  اخلا�صة  مل�صتها  اإ�صافة  مع  العربية  واللغة 

مع الت�صاميم الع�رصية.   حظيت رنا بالت�صجيع الكامل من 

الطريق؛ فقد قامت والدتها  التي دعمتها على طول  اأ�رصتها 

ابتكرتها كما �صاهمت  التي  الت�صاميم  اأّول  بنف�صها بخياطة 

عر�صها  خالل  من  الت�صاميم  لهذه  بالت�صويق  رنا  �صقيقات 

الأ�صماء  من  رنا  اأ�صبحت  واليوم  ال�صديقات...  جميع  على 

املعروفة التي ت�صارك يف البازارات املحلّية،

Instagram : RANADABBAGH
T : +966503637998
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رنا دباغ 
 RANA DABBAGH 



األي�صاندرا �صريافيني
A L E S S A N D R A  S E R A F I N I

يف   . �إيطاليا  يف  وترعرعت  �سري�فيني  �لي�ساندر�  ولدت 

العربية  اململكة  اإىل  الي�ساندرا  انتقلت   2009 العام 

حترتم  جديدة  ثقافة  اإىل  تعرفت  حيث  ال�سعودية 

الي�ساندرا  اأعجبت  كما  الإ�سالمية،  والتقاليد  العادات 

بالعباءة كزي ر�سمي الأمر الذي �سجعها على ت�سميم 

اخلا�سة... عباءتها 

اأطلقت  العبايات  ت�سميم  يف  اخلربة  من  �سنتني  وبعد 

2011 عالمتها التجارية اخلا�سة  األي�ساندرا يف العام 

و�ساركت يف معر�ض امل�سممني املحليني حيث عر�ست 

اإىل  و�سغفها  حبها  دفعها  وق��د   . الأوىل  جمموعتها 

احرتاف الت�سميم من خالل متابعة درا�ستها يف جمال 

اإيطايل  خّط  اإنتاج  على  اآن  يف  والعمل  الأزياء  ت�سميم 

ُتعترب  للي�سندرا  وبالن�سبة  العبايات.  لت�سميم 

املظهر  ي�سكل  ال��ذي  املحرتم  الر�سمي  ال��زي  العباية 

جمرد  ولي�ست  ال�سعودية   للمراآة  املتكامل  اخلارجي 

ثوب تخفي من حتته املالب�ض.

T : +966569524777 
info@alessandraserafini.com
www.alessandraserafini.com     
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 Cugini :  سل�سلة الرا�س�

Cugini : ا�سوره

Jade : حلق

  Jade : خامت

منى ابو الفرج
 M U N A  A B U L F A R A J

منى  ال�سعودية  الأزياء  مل�سممة  اجلديدة  املجموعة  تتمّيز 

الهند�سية  والأ�سكال  املتدفقة،  باخلطوط  الفرج  اأبو  غالب 

امراأة  لكّل  اخلا�ص  الأ�سلوب  خاللها  من  لُتربز  اجلريئة 

الت�ساميم  هذه  من  اأيًّ  تختارين  فحني  اأنوثتها.  وُتعزز 

الفريدة �ستكونني على ثقة تامة باأنك املراأة الأكرث اأناقة يف 

اأي مكان اأو منا�سبة تتواجدين فيها... 

عامل  يف  الفرج  اأبو  غالب  منى  ال�سعودية  امل�سممة  ملعت 

ت�سميم  يف  فارقة  عالمة  ا�سمها  واأ�سبح  الأزي��اء  ت�سميم 

الع�رصية  من  مزيج  ت�ساميمها  ج��اءت  فقد   ... الأث��واب 

الن�ساء  جميع  مطلب  باتت  حتى  اآن  يف  والراحة  والأناقة 

التي ترغب اقتناءها. وتعك�ص الألوان التي اختارتها منى 

يف جمموعتها الخرية الإبداع والفرادة التي متّيز كّل اأثواب 

خمتلفة  اأ�ساليب  يف  ارتداوؤها  ميكن  والتي  املجموعة  هذه 

ميكن  حيث  واملكان؛  والزمان  املنا�سبة  باختالف  وذلك 

اأو حتى  الأثواب يف حفالت و�سهرات  املراأة هذه  اأن ترتدي 

اأبو  ت�ستوحي  اليومّية..  احلياة  يف  ترتديها  عملّية  اأثواب 

احلياة  وتفا�سيل  وال�سفر  الطبيعة  من  ت�ساميمها  الفرج 

اجلمال  من  امل��راأة  حتتاجه  ما  ك��ّل  جتمع  اأث��واًب��ا  لتبدع 

فا�ص  يف  الت�سكيلة  ايجاد  ويكمن  والراحة.  والثقة  والأناقة 

فلري يف انا غري واإ�ستت�زش يف الدور الثاين 

Mob.: 0505652018
muna.abulfaraj@gmail.com
INTSAGRAML:munaabulfaraj
F.B : Muna Ghalib Abulfaraj



 Cugini :  سل�سلة الرا�س�

Jade : ا�سوره

Jade : حلق

  Jade : خامت

�صها اآ�صي
S O H A  A S H I

طغت  التي  الأنيقة  و�صخ�صيتها  املرهف  باإح�صا�صها 

الأزي���اء  ع��امل  اآ���ص��ي  �صها  دخلت  ت�صاميمها،  على 

مبدعة،  كم�صممه  مييزها  خ��ط  ر�صم  يف  وجنحت 

مل�صتها  و�صع  على  وحتر�ص  جديد  ماهو  كل  تع�صق 

وحتولت  ت�صاميمها  فاأ�رشقت  اأزيائها.  يف  ال�رشقية 

لقطع فنية ناطقة باجلمال.

Tel.: 0096626636580
Fax: 0096626672876
Mob.: 0547548197
e-mail: Soha_ashi@hotmail.com
 w.s.basiwar@windowslive.com
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 Jade �سل�سلة : 

  Jade : خامت

�صها اآ�صي
S O H A  A S H I



 CUJINI: �سل�سلة 

األي�صاندرا �صريافيني

A L E S S A N D R A  S E R A F I N I
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Cugini : حلق

 

 E M A N  J O H A R J Y 

اإميان جوهرجي

ل �إميان �أن حياتها �شتتغيرّ جذًريا ب�شبب �شغفها  مل تتخيرّ

عامل  �لو��شع...فمن  خيالها  من  �لنابع  للت�شميم  وحبها 

لت�شبح  �لأزياء  ت�شميم  �إىل  �إميان  �نتقلت  و�ملحا�شبة  �ملال 

لعامل  حبها  وحول  وم�شهورة...  مبدعة  عبايات  م�شممة 

طفولتي  منذ  بد�أ  للت�شميم  حبي   « �إميان:  تقول  �لت�شميم 

و�لإ�شافات  �لك�ش�شو�ر�ت  بت�شميم  �أق��وم  كنت  حيث 

زة عن باقي �للعب«..  لألعابي لأجعلها تبدو مميرّ

�إمي��ان  ت��ت��و�ن  مل  �لت�شميم  ع��امل  يف  م�شو�رها  وخ��ال 

عن  و�ملبدعة  �ملوهوبة  �لعبايات  م�شممة  �جلوهرجي 

و�لتي  و�لر�قية  و�لأنيقة  ة  �لعمليرّ بت�شاميمها  �دها�شنا 

�خلا�شة  فلم�شتها  �ملو�شة،  �شيحات  �آخر  �آن  يف  جتاري 

�يجاد  ويكمن  وخا�شة.  فريدة  ة  فنيرّ بطريقة  و��شحة 

�لت�شكيلة �جلديدة يف �إ�شتت�زش �لدور �لثاين   

Instagram : EmanJoharjy
T, +966535687773



ا�سوره و �سل�سلة : منى ابو الفرج 

  Jade : خامت

منى ابو الفرج
 M U N A  A B U L F A R A J
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�صاحي العلي

كاريزما،، و�ضف يطلق على اأ�ضحاب اجلاذبية الكبرية واحل�ضور الطاغي فهم يتمتعون 

الآخرين  واأ�رس  الإقناع  بقوة  ميتازون  كما  اإيجابيا،  الآخرين  على  التاأثري  على  بالقدرة 

فهي  املعتاد  من  اأكرث  ب�ضكل  الإنتباه  وجذب  الإلهام  يف  ال�ضتطاعة  الكاريزما  ومتنحهم 

مرتبطة مبهارة الإت�ضال والتعامل مع الآخرين.  

اإنها كلمة يونانية الأ�ضل  ويق�ضد بها ال�ضمات التي تتميز بها ال�ضخ�ضية ذات اجلاذبية 

ال��ولء  يثري  �ضخ�ضي  �ضحر  الآخ��ري��ن،  على  طبيعية  غ��ري  �ضلطة  متلك  وال��ت��ي  امل��وؤث��رة 

وجه  تقا�ضيم  على  الغالب  يف  ترتكز  مبعناها  وهي  مبهرة  حيوية  قوى  لها  واحلما�س، 

ترتك  مالمح  فهنالك  املتلقي،  ل��دى  ال��وج��ه  يحدثه  ال��ذي  والن��ط��ب��اع  وال��ت��اأث��ري  الإن�����ض��ان 

فينا  باعثة  مطول  اإليها  ننظر  جتعلنا  فهي  وتاأملها،  اإليها  النظر  مبجرد  ب�ضمات  بداخلنا 

حر�س  التي  الع�رسية  كاريزما  منتجات  اإليه  تهدف  ما  حتديدا  وهذا  والذهول،  الإنبهار 

م�ضممها اأن يكون ا�ضمها مرتبطا بفكرة امل�رسوع!

6
D A H I  A L A L I

كتابة | �سارة غربة
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مايو  ب��داي��ة  يف  »ك��اري��زم��ا«  التجارية  العالمة  اإط��الق  مت  ق��د 

من  كامال  عاما  ا�ستغرق  وترتيب  اعداد  بعد  العام،  هذا  من 

حاجات  ملعرفة  ا�ستطالعات  وعمل  وال��درا���س��ة  التخطيط 

مت  حيث  اأخ���را،  التنفيذ  ب��داأ  ث��م  الفنية،  التجارية  ال�سوق 

الت�ساميم  اخ��ت��ي��ار  اأول��ه��ا  ك��ان��ت  حم���ددة  ب��خ��ط��وات  العمل 

واالأ�سلوب املتبع وو�سع اأفكار عديدة و�سوال اإىل مو�سوع 

ال��ه��دف منها احل��ر���ص على  االن��ت��اج بعد ع��دة جت��ارب ك��ان 

اإخراج املنتج باجلودة العالية يف املقام االأول، لتقدم املاركة 

اأخرا اأول منتوجاتها والتي كانت عبارة عن �سواين تقدمي 

مميزة لل�سيوف القت ا�ستح�سانا ور�سا وا�سعني لت�سجل 

بعدها خطوات جدية مت تنفيذها بدقة ومهارة.

االك�س�سوارات  م��ن  متنوعة  منتجات  ك��اري��زم��ا  تت�سمن 

بخم�ص  البداية  وكانت  مميزة،  ع�رصية  روح  ذات  املنزلية 

العمل  خطة  اأم���ا  رائ��ع��ا  جن��اح��ا  حققت  اأ�سا�سية  منتجات 

مع  العام  هذا  بنهاية  منتجات  لع�رصة  التو�سع  على  فتعتمد 

اأكرث واأكرث يف االأعوام املقبلة،  تطويرها وازديادها امل�ستمر 

كما اأن هناك خطة تو�سع يف ال�سوق اخلليجي اأي�سا. 

البوب  بطابع  تت�سم  جميعا  اأنها  املنتجات  هذه  مييز  ومما 

اآرت الذي يعتمد دائما على االألوان ال�سارخة واملبهجة التي 

ويعترب  واحلياة،  اجلمال  من  مزيدا  املنزل  على  �ست�سفي 

ه��ذا ال��ف��ن م��ن احل��رك��ات االإب��داع��ي��ة ال��ت��ي ظ��ه��رت يف ب��داي��ة 

قبل،  من  اجلميلة  الفنون  لتقاليد  حتديا  م�شكال  اخلم�شينات 

كان  اأن  بعد  والفن  العامة  جمهور  بني  الرتباط  اأعاد  والذي 

البوب  فن  فجاء  النخبوية،  بالفئات  ومرتبطا  عنهم  منعزل 

وال�شتجابة  للب�رض،  اليومية  احل��ي��اة  جتميل  ب��ه��دف  اأرت 

م�شاحة  واإ�شفاء  واإ�شباعها،  املتزايدة  الإن�شان  لحتياجات 

مرتبطا  لي�شبح  الباردة  التكنولوجية  البيئة  على  اإن�شانية 

والإب���داع  بالت�شميم  زاخ���را  املعا�رض  الإجتماعي  بالواقع 

كاريزما  م�شمم  اإليه  يطمح  ما  وهذا  التعبريي.  العام  الفني 

اأنه غالبا ما تت�شم منازلنا بالطابع  »�شاحي العلي« فقد وجد 

الروتني  لتك�رض  كاريزما  ج��اءت  هنا  وم��ن  اململ،  التقليدي 

هذا  بدورها  �شتغري  التي  واحليوية  الأل��وان  وت�شيف  وامللل 

اإك�ش�شوارات  اإ�شافة  من  اأجمل  فال  امل�شجر،  الهادئ  الرمت 

األوانا م�شعة وبهرجة جميلة. تنب�ص 

نظرا  املختلفة،  املنتجات  العربي  والفن  العربية  اللغة  وتزين 

الهتمام  من  كبريا  حيزا  الآن  ياأخد  التيبوغرافيا  فن  اأن  اإىل 

مدى  تبني  و�شيلة  بات  حيث  وخارجيا،  داخليا  الت�شميم  يف 

فنية  لوحة  اإخ��راج  على  وقدرته  امل�شمم  ل��دى  الفني  احل�ص 

وقد  امل��ر���ش��وم،  بال�شكل  ترتبط  وجمل  ح��روف  م��ن  معربة 

واكبت اللغة العربية هذا الفن وبداأت ت�شهد اإقبال عليها دوليا 

نظرا  بالت�شاميم  ا�شتخدامها  �شعوبة  رغم  ملحوظ،  ب�شكل 

لكرثة وجود النقط على احلروف واأ�شكالها املعقدة باملقارنة 

الالتينية. لنظريتها 

“



واالستجابة  للبرش،  اليومية  الحياة  تجميل  بهدف  أرت  البوب  فن  فجاء 

الحتياجات اإلنسان املتزايدة وإشباعها، وإضفاء مساحة إنسانية عىل البيئة 

التكنولوجية الباردة ليصبح مرتبطا بالواقع اإلجتامعي املعارص زاخرا بالتصميم 

واإلبداع الفني العام التعبريي.                 

                                                                     ضاحي العيل

“

“
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اأ�شا�شي  مطلب  والثقافة  واحل�شارة  الع�رض  مواكبة  ولأن 

اأن  اإىل  بالإ�شافة  بالفن،  متعلق  م�رضوع  اأي  يف  التفكري  عند 

وللمزيد  الب�شمات  من  للمزيد  بحاجة  مازال  العربي  الفن 

من الهتمام به لكي ي�شل مل�شتوى عال يف املحافل الدولية، 

لها  ب�شمة  العربية  احل���روف  ر�شم  م��ن  ك��اري��زم��ا  ات��خ��ذت 

لت�شبح  وا���ش��ح��ا،  وتقبال  ك��ب��ريا،  اهتماما  لق��ت  وع��الم��ة 

وال�شحر  واجل��م��ال،  ب��ال��غ��راب��ة  يرتبط  فنا  ب��ذل��ك  ك��اري��زم��ا 

والبتكار  الفذ  واخليال  الت�شميم  ذك��اء  ميزتها  والإب��داع، 

الفني احلر.

لكل  واملحبني  للفن  املتذوقني  العمالء  كاريزما  ت�شتقطب 

اأن  املالحظ  ومن  امل��األ��وف،  عن  وخ��ارج  تقليدي  غري  ماهو 

الأعمار،  جميع  وم��ن  م�شتمر  ووع��ي  ازدي��اد  يف  الفئة  ه��ذه 

ال�شعودي  ال�شوق  على  ج��دي��دة  فكرة  كاريزما  اأن  ورغ��م 

فقد  مفرحة،  اآراء  وح�شدت  وا�شعا  ت�شجيعا  نالت  اأنها  اإل 

جميل  بفكر  امل��األ��وف  ع��ن  خ��روج��ا  لكونها  الكثري  تقبلها 

اإىل  حاليا  ت�شعى  كما  باملئة.  مئة  �شعودي  واإن��ت��اج  ومميز 

اأعمالهم  وحتويل  ال�شعوديني  الفنانني  من  املزيد  ا�شتقطاب 

بها  ي�شتمتع  لكي  معقولة  باأ�شعار  جتارية  اأعمال  اإىل  الفنية 

الفنية  الأع��م��ال  باقتناء  يرغبون  الذين  الأ�شخا�ص  جميع 

التي عادة ما تنفرد بها املعار�ص الفنية فقط ويف هذا هدف 

حا�شة  وتنمية  الأف���راد  ل��دى  اجل��م��ايل  احل�ص  لرفع  �شامي 

قد  الفن  لأن  وع�رضي ،   راق  بفن  والتمتع  اجلمايل  التذوق 

اأ�شبح من اأ�ش�ص احلياة ومازال يف الفكر الفني التجاري يف 

بداياته باملجتمع ال�شعودي، والعالمة التجارية كاريزما ما 

منتجات  اأخ��ريا  ليثمر  بذله  مت  جلهد  ناجحة  جتربة  اإل  هي 

ح�شدت جناحا واإقبال وا�شعا.  

على  قادرة  كاريزما  ت�شيفها  التي  الديكورية  اللم�شات  اإن 

و�شورا  األوانا  ت�شفي  فهي  بالكامل،  املنزل  اأج��واء  تغيري 

تعبريية حيوية متحدية بها البهتان والفراغ الب�رضي الذي 

يف  ر�شالتها  حتقيق  حت��اول  اأنها  كما  بامللل.  العني  ي�شيب 

�شمن  خ�شو�شا  وال�شعودية  العربية  للثقافة  هوية  و�شع 

ت�شليط  اإىل  بالإ�شافة  احلديثة.  الفنية  والأعمال  الت�شاميم 

وت�شجيع  التقليدية  والغري  التقليدية  الفنون  على  ال�شوء 

اأكرث  بطريقة  الفنية  الأعمال  اقتناء  على  العادي  اجلمهور 

الر�شومات  امتالك  م�شتحيال  يعد  فلم  وع�رضية،  عفوية 

على  فنية  لوحة  اقتناء  الآن  ميكنك  اإذ  ال�شهرية،  واللوحات 

على  ل�شيوفك  ال��ق��ه��وة  ت��ق��دمي  اأو  م��ري��ح��ة،  و���ش��ادة  �شكل 

عن  بعيدا  اأنيقة،  وكتابات  فنانني  بتواقيع  مزخرفة  �شينية 

وب��األ��وان  فنية  بر�شومات  التمتع  باإمكانك  �شار  التكلف 

اإليه احليوية، ولك اأن تتخيل  �شتجدد اأ�شلوب منزلك وتعيد 

ب��األ��وان  ب�شيط  اك�ش�شوار  يحدثه  ق��د  مل��ا  الإب��داع��ي  التاأثري 

كاريزما  �شتمنحك  حيث  العادية،  اجللو�ص  غرفة  يف  جذابة 

الفن باأ�شلوب خمتلف ومميز!
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وام��ت��الأت  اجل��م��ال  مفاهيم  فيه  ت�شّوهت  ع�رض  يف 

اخلزانات مب�شاحيق التجميل؛ وهذا نوع من معاناة 

اخل�شو�ص،  وجه  على  امل��راأة  ي�شيب  والذي  الب�رض 

ف��ه��ي ال��ك��ائ��ن امل���ره���ف الإح�������ش���ا����ص وال�����ذي ي��ع��ّج 

وامل�شاعر...  بالعواطف 

 %54 اأن   
ّ

ت��ب��ني »دوف«،  اأج���رت���ه  م�����ش��ح  وب��ح�����ش��ب 

الأم��ر  يتعلق  حني  لأنف�شهّن  النّقاد  هن  الن�شاء  من 

بالتعليق على املظهر اخلارجي...وبالتايل لو جمعت 

هل  اأو  �شمينة؟«  اأبدو  »هل  مثل  �شوؤال  كّل  من  ريال 

و«هل  ال�شّن؟«  يف  اأك��رب  اب��دو  املالب�ص  ه��ذه  جتعلني 

يبدو اأنفي اأكرب؟«  ل�رضت اليوم من اأ�شحاب املاليني 

وبت قادًرا على �رضاء  جزر امللديف لأنتقل واأعي�ص 

هناك ب�شفاء وتناغم ل منتناهي مع الطبيعة.

 4 فقط  ال�شخ�شي،  جلمالها  ناقد  اأك��رب  ه��ي  امل���راأة 

جميالت.  اأنف�شهن  يعتربن  العامل  ن�شاء  من  باملائة 

اإعالن مبدع ل�شابون دوف مت ت�شويره لن�رض وعي 

اأنف�شهن.  جتاه  الن�شاء  لدى  اجلمال  يف  الذاتية  الثقة 

اإجتماعية  بتنفيذ جتربة  تقوم دوف  الإعالن  يف هذا 

بالواقع  باأنهن  الن�شاء  لإقناع  تهدف  واقعية  نف�شية 

اأجمل من ما يعتقدن.

مركز  ل�شالح  عمل  �رضطة  عميل  الإع���الن  ويظهر 

العام  اإىل   1995 ال��ع��ام  م��ن  خو�شيه  ���ش��ان  ���رضط��ة 

به  الإ�شتعانة  مّت  ال��ذي  الر�شام  نف�شه  وهو   2012

اأن  دون  اأو���ش��اف��ه��ّن  على  ب��ن��اًءا  ���ش��ي��دات   7 لر�شم 

ي�شاهدهّن والذي يقوم بر�شمهن بدوره... ومن ثم 

مدى  فما  للر�شام..  وي�شفها  الأ�شخا�ص  اأحد  ياأتي 

الإختالف؟

ال�شورة  �شّيدة،  لكّل  �شورتني  الّر�شام  ق��ّدم  وق��د 

بجبهة  نف�شها  ال�شيدة  و�شفت  كيف  تظهر  الأوىل 

ع��ري�����ش��ة وف���ك وا���ش��ع وع��ي��ن��ني ج��اح��ظ��ت��ني. بينما 

و�شف  على  ارتكزت  والتي  الثانية  ال�شورة  بدت 

ب�شكل  امل���راأة  وتظهر  اإي��ج��اب��ّي��ة  اأك��رث  اآخ��ر  �شخ�ص 

خم��ت��ل��ف مت���اًم���ا ح��ي��ث ت��ب��دو ب��ف��ّك ج��م��ي��ل وع��ي��ن��ني 

جذابتني و�شفاه مثالية وابت�شامة رائعة..

من  ام���راأة  ك��ل  فعل  ردة   ال��ك��ام��ريا  تلتقط  وب��ع��ده��ا 

ج��اءت  وق��د  ر���ش��م��ه��ّن،  مّت  ال��الت��ي  ال�شبعة  الن�شاء 

ذرف  كما  وامل�شاعر،  بالعواطف  مفعمة  اللقطات 

بينما  م�شاهدتها،  ل���دى  ال��دم��وع  الأزواج  بع�ص 

واكتفت  وال��ت��ف��ك��ري  ب��ال��ت��اأم��ل  ال��ن�����ش��اء  بع�ص  ق��ام��ت 

ال�شورة  اأمام  فقط بالوقوف ب�شمت كامل ومطلق 

بدورنا  وال��ذي  تعلمّنه  الذي  الدر�ص  من  مذهولت 

امل���راأة  تقييم  ب��ني  ال��ف��رق  ي���ربز  ت��ع��ل��م��ن��ه��ا...وال��ذي 

لنف�شها وتقييم الآخرين لها.

نوعها  من  الأق���وى  الإع��الن��ّي��ة  احلملة  ه��ذه  وتعترب 

حيث ح�شد الفيديو الذي اأطلق يف 14 اأبريل 2013 

 500.000 اإط��الق��ه  على  �شاعة   24 فقط  وخ��الل 

مت��ّت  اأب���ري���ل   27 يف  اأي  ي���وم   13 وب��ع��د  م�����ش��اه��د. 

على  م��رة  مليون   300 من  اأك��رث  الإع��الن  م�شاهدة 

قد  الن�شاء  ت��ك��ون  اأن  اأم���ل  على  ال��ي��وت��ي��وب،  م��وق��ع 

الإع���الن  ه��ذا  م�شاهدة  بعد  ن��ظ��ره��ّن  وج��ه��ة  غ���رّين 

واأ�شبحّن اأكرث ثقة باجلمال الذي وهبهَن اهلل اإياه.

 الجمال الحقيقي: كيف 
تشاهدين نفسك وكيف 

يشاهدك اآلخرين؟
“

كتابة | ح�سن عيد



املشاعر ثّم املشاعر ثّم املشاعر

هو  وعواطفنا..هذا  م�شاعرنا  ت�شرّينا  الب�رض  نحن 

اإعالن دوف الذي  الوتر احل�شا�ص الذي طرق عليه 

اأثار ردود فعل عاطفية كبرية من اجلمهور، وذلك 

و«ال�شعادة«.  »احل��م��ا���ص«  عاملي  م��ن  بال�شتفادة 

الثقة  هو  الإع��الن  هذا  وراء  احلقيقية  الر�شالة  اأم��ا 

ومنجاتها. بالطبعة 

1 

2 

3 

الدقة يف كّل يشء

لعّل اأ�شعب عامل يف الإعالن هو »الدقة«. والقليل من 

ال�شحيحة... الر�شالة  اإي�شال  يف  تنجح  الإعالنات 

وما قام به اإعالن دوف الذي ارتكز على الر�شومات 

بالن�شبة  ليظهر حقيقة قائمة، وبناء على ذلك �شار 

للجمهور الفيديو الأكرث جاذبية حتى الآن.

»املشاركة« من خالل النقر عىل املربع 

اإنه لي�ص فقط الفيديو  دعونا نواجه الأمرب�رضاحة، 

باأكرث  حظي  ال���ذي  الفيديو  ��ا  اأي�����شً ولكنه  املبتكر، 

 3.7 امل�����ش��ارك��ني  ع���دد  ب��ل��غ  ح��ي��ث  م�����ش��اه��دة  ن�شبة 

العوامل  اأه��ّم  م��ن  وه��ذا  الآن  حتى  م�شاهد  مليون 

التي �شاهمت يف جناحه. 

الإناث  ا�شتهدف  الإعالن قد  اأن هذا  الرغم من  على 

ق��رار  ات��خ��ذت  فقد  اح��داه��ّن،  واأن���ا  وا���ش��ح،  ب�شكل 

 وه���و ال��ت��وق��ف ع��ن ال��رتك��ي��ز ال��دق��ي��ق يف 
ّ

���ش��خ�����ش��ي

فنحن  با�شتمرار.  بها  والتحديق  وج��ه��ي  م��الم��ح 

ل�شنا م�شنوعني من النم�ص ول تتوقف حياتنا على 

خلقنا  كما  جميلني  ونحن  ب�رض  نحن  اأنوفنا،   حجم 

الفيديو  هذا  م�شاهدة  على  ن�شجعكم  وبالتايل  اهلل. 

وتعلم قبول الذات كما هي. 

مّيزت  التي  الثالث  العنا�رض  على  ال�شوء  ولإلقاء 

اإعالن دوف نذكر التايل:

»دوف«،  أجرته  مسح  وبحسب 

هن  النساء  من   %54 أن  تبنّي 

النّقاد ألنفسهّن حني يتعلق األمر 

بالتعليق عىل املظهر الخارجي

“

“
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كري�صتي ميت�صيل
7

KIRSTY MITCHELL

كريستي متشيل املصورة التي اخذتنا اىل عاملها الخيايل بصور اهدتها اىل والدتها بعد وفاتها . والدتها التي كانت تحيك لها قصص وتدرس اآلدب االنجليزي تركتها 

مبخيلة واسعة وذكريات خصبة جعلت كريستي تستوحي منها هذه الصور.وتحيك لنا كريستي كّل يشء بدأ بعد وفاة والديت، حني حاولت الهروب من الواقع 

واللجوء إىل عامل التصويرحيث متتزج الحقيقة بالخيال، حينها مل يكن لدي أي توقعات عىل اإلطالق يف تطوير هذه الهواية أو احرتاف هذه املهنة...فقد كنت 

دامئًا أردد برسي قائلة: »إذا نالت الصور التي التقطها استحسان الناس فهذا سيكون شيئًا جيًّدا، ويف كّل األحوال ستكون تجربة عرّبُت من خاللها عن مشاعري«..

مل أفكر ليوم أن هذه الصور ستغرّي مجرى حيايت بهذه الطريقة... وال زلت أتذكر يوم كنت جالسة يف الغابة أفكر أنني تخليّت عن مهنتي يف تصميم األزياء من 

أجل التصوير،  وبعد أن جرفتني األفكار إنتابني شعور بالخوف ورصت أبيك...يومها كنت أبيك من شدة القلق ملا يحمله املستقبل، وفجأة تلقيت رسالة إلكرتونية 

من معجب يعيش يف النيبال عىل سفح جبل ايفرست مفادها أنه تأثر كثريًا بالصور التي التقطها. لقد كانت اللحظة األكرث استثنائية بالنسبة يل، ورحت أفكر 

كيف أن الصور تقرب املسافات وتربط العامل بعضه ببعض..لقد كانت املرة األوىل التي أدرك فيها أن صوري قد وصلت إىل بقاع اآلرض. 



كري�صتي ميت�صيل



66

العملية يف  النهائية للصور تطابق رؤيتك األساسية؟ وإىل أي مدى  تؤثر هذه  النتائج  هل  

استحضار الذاكرة والرؤية؟

 

أفخر أن أقول أن هذه الصور هي دقيقة للغاية ومرتبطة جًدا برؤيتي الخاصة،  ولهذا السبب 

مفعمة  املشاهد  هذه  أتخيّل  فأنا  فقط.  واحدة  صورة  إلنتاج  عدة  أشهر  أميض  أن   ميكن 

بالحياة ، ثم يأيت الجزء األصعب وهو تجسيدها وجعلها صور حقيقية...ومن ال يعرف الكثري 

عن أعاميل يجهل أين أقوم بتصميم املالبس وكّل التفاصيل التي تدعم الصورة بنفيس، فأنا قد 

اعتمدت عىل تخصيص يف تصميم األزياء وشغفي للفّن وحبي للطبيعة ألنتج أعاميل... فمعظم 

الناس يعتقدون أن هذه الصور مصممة عرب برنامج الفوتوشوب وليست صور حقيقية. ولذلك 

تستغرق كّل صورة عمالً دؤوبًا وجهًدا كبريًا ألجعل منها حقيقة تصدق. أنا آخذ عميل عىل 

محمل الجّد وتجسيد كّل صورة والوقوف يف النهاية أمامها لتأملها هو شعور أكرث من مدهش، 

إنه العالج الحقيقي بالنسبة يل. كّل هذه الصورتجعلني أتذكر اللحظات السعيدة  والجميلة 

التي قضيتها مع والديت ومتحو من ذاكريت التفاصيل املرة... يف الواقع، أصبحت مجموعة الصور 

التي اخرتت »بالد العجائب« كعنوان لها حياة بديلة بالنسبة يل يف الوقت الذي كان واقعي 

وحيايت مجرد حزن وأمل.

 أي صورة من بني الصور الـ68 من مجموعة بالد العجائب »وندرالند« تحمل القيمة األكرث 

عاطفية بالنسبة لك؟

من الصعب جًدا االختيار ، فكل الصور مؤثرة بالنسبة يل. ومع هذا أظن أن صورة »اليشء 

الغريب« هي من أكرث الصور التي تؤجج املشاعر، وذلك يعود ببساطة إىل جامل الطبيعة 

الخالبة يف الصورة نفسها كوين التقطت هذه الصورة يف غابة مظلمة بعد دقائق عىل بزوغ 

تراقبني  والديت  أن  حينها  وشعرت  بالسامء  الواقع  يصل  ممر  مثل  الضوء  كان  الفجر...وقد 

وموجودة من حويل، لقد كانت لقطة مبنتهى الشاعرية والروحانية. وأحد أجمل أيام حيايت 

وأهمها، فقد شعرت أين أرى الغابة والعامل من منظور جديد ومختلف لن أنساه أبًدا. ويف 

بعض األحيان ما زلت ال أستطيع أن أصدق أن هذه الصورة حقيقية.
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فأنا قد اعتمدت عىل تخصيص يف تصميم 

األزياء وشغفي للفّن وحبي للطبيعة ألنتج 

أعاميل... فمعظم الناس يعتقدون أن هذه 

الفوتوشوب  برنامج  عرب  مصممة  الصور 

وليست صور حقيقية. ولذلك تستغرق كّل 

صورة عمالً دؤوبًا وجهًدا كبريًا ألجعل منها 

حقيقة تصدق                  

                                  كريستي متشل

“
“
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.أي صورة استمتعت بإنتاجها؟

هنا اختار صورة »امللكة أرمادا«. أقولها اآلن بعدما استغرقني18 شهرًا للتعايف من هذه 

التجربة. فقد كادت أن تحطمني كليًا، إنها من أصعب املشاهد التي قمت بتصويرها. لقد 

أمضيت 5 أشهر لتصميم األزياء والسفن املصنوعة من الفوالذ...لقد التقطت أنفايس عند 

وقويف أمام هذه الصورة فور انتهائها؛ لقد كانت تشبه لقطة مأخوذة من فيلم حيث وقفت 

العارضة عىل منصة تطفو فوق املاء، وترتدي زي مصنوع من 240 مروحة خشبية، وتحيط 

بها السفن السحرية املصنوعة من الفوالذ ... إنها صورة مستوحاة من أحد كتبي املفضلة 

..وفيها يجتمع جامل الغابة واالنعكاسات عىل سطح املاء والضباب امللون...كّل يشء متاًما 

كام تخيلته أن يكون. واليوم أشعر أنها من أعظم اإلنجازات التي حققتها يف حيايت املهنيّة.

 أخربينا  دون إطالعنا عىل أرسار املهنة أي صورة شكلت بالنسة لك تحديًا تقنيًا وملاذا ؟

كانت  لكونها  البعيدة«  »الشجرة  صورة  انتاج  يف  صعوبات  واجهت  التقنية  الناحية  من 

أّول صورة التقطتها لياًل ، فقد كانت ميزانية اإلضاءة منخفضة جًدا مام جعلني أستخدم 

الكابالت واملصابيح الكهربائية  املنزلية.. يف الحقيقة كانت تجربة فيها الكثري من املخاطرة، 

فلم يكن أي من الكابالت الكهربائية مخصًصا لالستخدم يف املاء، ويف حال أمطرت السامء، 

لصعقتنا الكهرباء جميًعا... ال ميكن الحد أن يصدق أن هذه الصورة حقيقية ولطاملا اعتقد 

الناس أنها نتيجة الفوتوشوب خاصة أن السفن ظهرت معلقة عىل أغصان الشجرة. لكن يف 

الواقع، استغرقني 6 ساعات والكثري من القوى العاملة واألسالك  لتثبيت السفن يف مكانها. 

باستمرار خالل  يتعطل  املصابيح وكان  لدينا مولد كهربايئ واحد فقط إلنارة جميع  كان 

التصوير... إنها ملعجزة أين متكنت من الحصول عىل هذه الصورة!

إنك  أو  والدتك،  لك  ترويها  كانت  التي  القصص  من  مستوحاة  اللقطات  هذه  هل    •

استلهمتها من مذكراتها واألشياء التي خلفتها بعد رحيلها؟ 

لقد كانت القصص التي قصتها والديت هي مصدر إلهامي، لكني أعدت صياغتها وإنتاجها 

بأسلويب الخاص فلم تأيت أي صورة لتطابق شخصيات القصص بشكل مبارش...إنها شخصيات 

حقيقية وتجريدية يف آن مًعا.... كام جاءت بعض الصور تشبه الشخصيات األصلية يف كتبي 

املفضلة التي تعود للعام 1970... والبعض اآلخر يرتبط بالطبيعة وحقول األزهار التي تذكرين 

بطفولتي، وبالقصص والقصائد، واللوحات والعواطف...أسميها الصور »الهجينة« من طفولتي، 

كونها تعني يل الكثري، إنها مزيج من »كل األشياء التي مرت يف حيايت وجميع العواطف التي 

اختربتها« والتي تدفقت يف مخيلتي ألترجمها عىل شكل مجموعة قصص مصّورة من دون نّص 

مكتوب األمر الذي يسمح للمشاهدين أن يدّونوا أحالمهم الخاصة.

حازت مجموعة بالد العجائب »وندرالند«  عىل اهتامم اإلعالم، فام الذي جذب الناس؟ 

أظّن أنها عاطفة اإلنسان وارتباطه بالطبيعة. إنه أمر مهم جًدا بالنسبة يل ألنني مل أتخيل قط 

أن يفهم الناس كيف شعرت عندما ألتقطت هذه الصور، أو السبب من التقاطها...إنها صور 

شخصية جًدا بالنسبة يل. ومع ذلك فقط رحب الناس بأعاميل فهم يراسلوين باستمرار ليعربوا 

التقطتها. وهذا أكرث مام حلمت به،  كونه مل يكن يشء حاولت  عن إعجابهم بالصور التي 

فرضه بل جاء مبحض الصدفة... إنها صور تساعدنا العودة إىل الطبيعة وإعادة اكتشاف العامل 

ا من حولنا يف الوقت الذي نحدق بالتلفاز لساعات عدة للهروب من الواقع. 

 ما هي آخر أخبار الكتاب الذي سيضم مجموعة بالد العجائب »وندرالند« ؟

سأبدأ العمل عىل الكتاب فور االنتهاء من املجموعة مع نهاية يوليو... حينها سأصب تركيزي 

كله إلنتاج الكتاب الذي ينتظره الجميع. ويف الوقت الذي أخطط  فيه إلطالق كتاب تجاري، 

مبثابة  الطبعة  هذه  وستكون  الكتب،  لجامعي  ومحدودة  خاصة  طبعة  إنتاج  أيًضا  أسعى 

الكنز الحقيقي تتوارثها األجيال العديدة القادمة. وسيكون ذلك تكرميًا لذكرى والديت الراحلة 

»مورين« ولعّل هذا أقّل ما ميكن القيام به ألجلها...
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اظهاراً لجامل الفن اإلسالمي وقدرته عىل مواكبة األساليب الفنية املعارصة، أطلق متحف »فكتوريا وألربت« يف العاصمة الربيطانية 

لندن »جائزة جميل« الخاصة باألعامل الفنية اإلسالمية، بدعم من مؤسسة »عبد اللطيف جميل« لخدمة املجتمع، وذلك بعد أن حّول 

املتحف إحدى صاالت عرضه التاريخية يف يونيو 2006 إىل مكان مناسب يضّم مجموعة التحف الرائعة من الفن اإلسالمي. ويعترب 

املعرض تجسيًدا رائًعا للرتاث الفني اإلسالمي، حيث تهدف الجائزة إىل إبراز التفاعل بني املامرسة املعارصة وهذا الرتاث التاريخي 

املدهش. وأسهمت الجائزة كذلك يف نرش املعرفة بالثقافة اإلسالمية ومكانتها يف العامل.وقد انطلقت »جائزة جميل« للفن اإلسالمي يف 

العام 2009 حيث متنح كل عامني، وتبلغ قيمتها 25,000 جنيه إسرتليني.  وتتم املشاركة يف الجائزة عرب الرتشيح، واملنافسة مفتوحة 

للفنانني واملصممني املعارصين من كافة أنحاء العامل ومن أي خلفية عرقية أو دينية أو ثقافية برشط أن يستلهموا أعاملهم الفنية 

من من الرتاث اإلسالمي والتصاميم اإلسالمية التقليدية، وذلك بهدف التشجيع عىل اكتشاف الفنون والتصاميم اإلسالمية العريقة  يف 

إطار عرصي. ويف فعاليات جائزة جميل 2013 تّم ترشيح ما يقرب من 270 فنان ومصمم من دول مختلفة ومن هذا العدد تم اختيار 

عرشة فنانني للمراحل النهائية.

ح�صن جميل
8

H A S A N  J A M E E L 
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2013
وامل�صممني  الفنانني  قائمة 

الذين بلغوا النهائيات لعام 

�أحمد • فيغ 
دب�س • ندى 

فاطمي • منري 
جني • رحول 
كيك • د�ي�س 
خان • وقا�س 

ماري�شال • لور�ن 
�ل�شامل • نا�رص 

�شالنو • فلوري 
زغبي • با�شكال 

»جائزة جميل« للفن اإلسالمي



»جائزة جميل« للفن اإلسالمي
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»تشكيل« مرشوع إجتامعي يساعد عىل تنمية رواد اإلبداع وتشكيل هويتهم املتميزة، ليكونوا أعضاء فاعلني يف اقتصاد مجتمعاتهم، وهو 

املنصة األوىل عىل صعيد الرشق األوسط التي ينطلق منها التطوير اإلجتامعي واإلبداعي.

يف الفرتة املمتدة بني 4 و 7 مايو 2013 وتحت عنوان »درب التصميم«، وهو مرشوع يسعى للتبادل الثقايف يف مجال الفنون املستوحاة 

من »طريق الحرير«، استضافت »تشكيل« سلسلة من ورش العمل والندوات التي أقيمت يف مدينة جدة وضمت مجموعة من الفنانني، 

واملصممني، ورواد األعامل، واملهتمني باألفكار اإلبداعية.

وقد قّدم »درب التصميم« )نسخة جدة( خمس ورش عمل بعنوان )التصميم بالتجزئة، تصميم النوافذ، العالمات التجارية لألزياء، معارض 

األزياء واالختيار املالئم(، باإلضافة إىل جلسة إفتتاحية وجلسة ختامية. وقد عقد هذا الحدث بالتعاون مع جمعية »الحوار الخالق«، وهي 

جمعية غري ربحية تعمل يف مجال التواصل اإلبداعي بني الثقافات ومقرها إسبانيا، وجرى تقدميه برشاكة بني الجمعية واملجلس الثقايف 

الربيطاين يف السعودية. أما الرشكاء األكادمييون فهم جامعة كينغستون يف لندن وجامعة جامعة األعامل والتكنولوجيا يف جدة. 

�صفانة دحالن
9

SOFANA DAHLAN  
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وقد علقت سفانة دحالن املؤسسة واملديرة التنفيذية ملرشوع »تشكيل« قائلة: »من أجل انخراط املصممني 

بأنه من الرضوري  اقتصادية منتجة قادرة عىل خلق تغيري اجتامعي مستدام، نؤمن  بشكل كامل كقوى 

السعودية«. وتضيف: »نسعى من خالل قسم  أمام املواهب اإلبداعية  الفرص  العقول وتأمني  تنوير  أواًل 

»الفتحة«، إىل فتح آفاق واسعة ودعم قدرات التعليم وبناء التفكري اإلبداعي«.

ويأيت مرشوع »درب التصميم« الذي تأسس يف عام 2010 كفكرة مستوحاة من »طريق الحرير«، واملعروف 

تاريخيًا بكونه منظومة لتمكني املشاركني وصقل مواهبهم وزيادة املهارات الالزمة لتحقيق مستوى أعىل 

من اإلبداع. وكل ذلك من خالل توفري حوار مفتوح مع املصممني والفنانني ليصبحوا قادرين عىل التأثري يف 

محيطهم واملساهمة يف تعزيز ثقافة التصميم يف البلدان املشاركة.

وخالل الحفل الختامي يف 7 مايو، حصل املشاركون يف ورش العمل عىل شهادات تنّص عىل إكاملهم الورش 

ومشاركتهم يف حلقات النقاش التي تناولت االتجاهات الرئيسية واملواضيع الهامة يف صناعة األزياء املحلية.

ومن أهّم املواضيع التي تّم التطرق إليها خالل هذه الورش: الرشاكات ضمن صناعة األزياء الذي تناوله كّل 

من الدكتور بازا آل سعود والسيدة رنا اسامعيل من بوتيك ليربا ، وموضوع تغرّياالتجاهات يف صناعة األزياء 

الذي تحدث عنه السيّد كريستوف بوفياس من لومار، أما اآلنسة خلود عطار مؤسسة مجلة ديزاين فقد 

تطرقت إىل اإلعالم وصناعة األزياء. 

مها طاهر تعرض احدى التصميم
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كريستوفر باملر من القنصلية الربيطانية

ف مصمم االزياء للومار
كريستو
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من أجل انخراط املصممني بشكل كامل 

عىل  قادرة  منتجة  اقتصادية  كقوى 

نؤمن  مستدام،  اجتامعي  تغيري  خلق 

العقول  تنوير  أواًل  الرضوري  من  بأنه 

اإلبداعية  املواهب  أمام  الفرص  وتأمني 

السعودية«. وتضيف: »نسعى من خالل 

واسعة  آفاق  فتح  إىل  »الفتحة«،  قسم 

التفكري  وبناء  التعليم  قدرات  ودعم 

اإلبداعي.                  

                                  سفانة دحالن

“

“
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ق�صي خ�رس
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Q U S A I  K H E D E R
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البومه  من  اأغنية  ثاين  بت�صوير  ق�صي  ال�صعودي  هوب  الهيب  �صفري  و  الفنان  قام 

الثالث  ) التغيري املحتوم ( والذي �صدر يف �صيف العام 2012.

اإهداء من الفنان ق�صي بنف�صه جلميع الن�صاء  EVE  (  وهي  اإ�صم الأغنية  ) حواء- 

املكافحات  الذين عرفهم مثل الطبيبة , املهند�صة ,�صيدة الأعمال , املعلمة , ربة املنزل 

وغريهم ومن كلمات الأغنية : 

ملكة , احلب , الأمومة , الن�صاء , املهنة ,  تقدمي امل�صورى , التحمل , الرفق , احلنان 

, اجلمال , القدوة , الرحمة و العزة.

اأعمال,  معظم  يف  والإجنليزية   العربية  للغتني  خلطه  ق�صي  الفنان  من  اإعتدنا  كما 

مظهرًا اإيجابية اللغة العاملية  وجاعاًل العمل من فئة الأعمال الدولية .

دائمًا  حتر�ص  التي  الجتماعية  جميل  عبداللطيف  مبادرات  العمل  هذا  برعاية  قام 

العمل  اململكة والعامل.وقد كان هذا  الربامج الجتماعية املختلفة يف  امل�صاهمة يف  على 

من اإنتاج �رشكة الأ�صاطري العاملية  , فكرة و اإخراج ذا لوفت واملخرجة فرح جوين, 

توزيع بالتينيوم ريكوردز.

كما ا�صافت بع�ص ال�صخ�صيات البارزة امل�صاركة يف ت�صوير الأغنية..

منى ابو�صليمان, غادة مو�صلي,رانيا ال�صليمان,عهد كامل و خلود عطار 



دينا علي ر�ضا :

�ص/ ملاذا �شاركتي ودعمتي  يف ت�شوير اأغنية حواء ؟

يف  امل��راأة  دور  على  والرتكيز  امل��راأة  مل�شاندة  الفكرة  لأن 

لنتاج  ب�شيطة  فكرة  زرع  و   ، العربي  والعامل  جمتمعنا 

�شجرة مثمرة لأبناء امل�شتقبل.

اأن  ت�شتطيع  ح��واء  »ك��ل   : ح��واء  لكل  ر�شالتها  وك��ان��ت 

تكون ما تريد اأن تكون« 

د.رويدا ادري�س 

د. نوف الغامدي 

ال�ضليماين رانيا 

منى ابو �ضليمان

غاده م�ضلي

عهد كامل

نهله �ضالح

منى حداد

ريهام كابلي

خلود عطار :

ت�شوير  يف  ودعمتي   �شاركتي  مل��اذا   

اأغنية حواء ؟

لأن مو�شوع الأغنية موجه لكل حواء 

تكون  ان  نف�شها  ع��ل��ى  ام��ان��ة  وه��ي   ،

.وت��ق��ول  الكلمة  معنى  بجميع  ح���واء 

حقيقية  :«ك�����وين  ح����واء  ل��ك��ل  خ��ل��ود 

وواقعية مع نف�شك« 
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تاو الوجن
11

T A O  L O U N G E

تاو ...و�صفة جناح و متيز !

املكونات اخلا�سة  : موقع مميز ، قائمة طعام متنوعة ، خدمة عالية امل�ستوى ، 

اأجواء راقية ، ت�سميم ملفت .

الو�سفة تكفي : مدينة جدة باأكملها .

افتتاح  العا�رشة على  بال�سنة  احتفاله  انتظار و تزامنا« مع  واأخريا« و بعد طول 

مدينة  يف  الثاين  فرعه  تاو  مقهى  و  مطعم  يفتتح  الريا�ض  مدينة  يف  الأول  الفرع 

يف  فرع  افتتاح  املطعم  على  القيمني  حثهم  و  تاو  رواد  لرغبة  تلبية  ذلك  و  جدة 

مدينة جدة .

مبا اأن جدة هي العرو�ض فاأن كل الطرق توؤدي لها و لقد اختار تاو اأن يكون يف 

مركز بوجنفيال اجلديد على طريق امللك عبد العزيز �سمال« و هو موقع جذاب و 

ا�سرتاتيجي خا�سة لكونه يف دور علوي مما يعطي جمالية للمنظر .

كتابة | حممود كباره
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ف��ورا«  ت���درك  ت��او  ت��دخ��ل  ال��ت��ي  الأوىل  اللحظة  م��ن 

مثيل  ل  جتربة  و  عامل  يف  الدخول  و�شك  على  اأن��ك 

و  الدافئ  ال�شتقبال  من  ب��دءا«  تفا�شيلها  بكل  لها 

الأول  الأنطباع  �شتعطيك  التي  اللطيفة  البت�شامة 

الذ�ص �شريافقك اىل حيث اجلل�شة و للجل�شات وقفة 

الوانها  و  ا�شمها  و  �شخ�شيتها  لها  واح���دة  فكل 

و  املختلفة  ل�����الأذواق  ار����ش���اءا«  ذل���ك  و  اخل��ا���ش��ة 

 »FUSION« الأن�شهار  مفهوم  تاأكيد  و  لأ�شفاء 

قائمة  حيث  م��ن  خا�شة  و  املطعم  ب��ه  يت�شم  ال��ذي 

و  املعروف  منها  العاملية  الأطباق  اأختيار  و  الطعام 

حيث  املحلي  الذوق  ينا�شب  مبا  مبتكر  هو  ما  منها 

جند اأن الكثري من الأطباق قد تكون غربية و لكنها 

و  منا  القريبة  املكونات  و  العربية  بالروح  مطعمة 

الكثري من الأبداع و  النوع من الأطباق  يتطلب هذا 

البحث و التجريب و التطوير من اأجل الو�شول اىل 

على  القيمني  ان  بالذكر  اجلدير  و  مر�شية  نتيجة 

مرة  كل  يف  و  الأهتمام  كامل  رواده��م  يعريون  تاو 

يف  ج��ذري  تغيري  اأو  جديد  �شنف  ا�شافة  فيها  يتم 

قائمة يكون للزبائن فر�شة امل�شاركة باأعطاء الراأي 

ي�شع  و  املتبادل  الولء  من  يعزز  ذلك  و  التقييم  و 

املطعم  على  القيمني  متكن  قريبة  مكانة  يف  الزبائن 

النقد  الأعتبار  بعني  الأخ��ذ  و  اآرائهم  اىل  الأ�شتماع 

عند  القيمة  و  ال��ر���ش��ى  م�شتوى  لتح�شني  ال��ب��ن��اء 

الزبائن .

مقومات  اأه���م  م��ن  تعترب  ال��ط��ع��ام  ج���ودة  اأن  مب��ا  و 

اي�����ش��ا«  الأه�����م  ت��ك��ن  مل  ،اأن  م��ط��ع��م  لأي  ال��ن��ج��اح 

اعدت  التي  و  املنوعة  الطعام  بقائمة  التنويه  فيجب 

التي  و  الأذواق  من  ممكنة  �رضيحة  اكرب  لأر�شاء 

دائما«على  للحر�ص  ذل��ك  و  اآن  و  اآن  ك��ل  تتجدد 

على  جديد  كل  يع�شق  فالقلب  هواأف�شل  ما  تقدمي 

الأطباق  ح�رض  علينا  ي�شعب  ال�رضق!  كوكب  قول 

يف مطبخ واحد يف تاو فمن هنا اأطباق ايطالية و من 

هناك اأ�شناف �شينية و يابانية و هندية و فرن�شية 

اأذا ا�رضينا على و�شع تاو يف خانة فالأقرب هو  و 

الآ�شيوي   « الفيوجن  اىل«  تنتمي  قائمته  نعترب  اأن 

وا�شعا«  ملعبا«  و  م�شاحة  يعطي  ال��ذي  الأوروب���ي 

املفهوم  عن  اخل��روج  دون  الأ���ش��اف��ات  و  لالأبتكار 

العام . و يقدم تاو اي�شا« �شمن قائمته باقة »�شاي 

املغرب  و  الع�رض  بني  ما  بفرتة  اخلا�شة   « الع�رض 

الفرتة  )  و لكن بعيدا« عن ملة اخليالة طبعا«( فهذه 

الأ�شدقاء  و  العائالت  جتتمع  حيث  بالهدوء  تت�شم 

التمتع  مع  اأنواعها  على  القهوة  و  ال�شاي  ل�رضب 

احللويات  و  ال�شغرية  اخلفيفة  بال�شندوي�شات 

اخل��ا���ش��ة ب��ت��او و ح��ني ن��ق��ول خ��ا���ش��ة ف��ه��ي فعال« 

خا�شة.

و مبا اأن اللقمة الطيبة ل تكتمل ال باخلدمة الأطيب 

املحرتف  و  الرفيع  امل�شتوى  على  الأ�شاءة  فيجب 

بال�شتقبال  ب����دءا«  امل��ط��ع��م  ط��اق��م  ب��ه  يت�شم  ال���ذي 

مرورا« مبقدمي الطعام و انتهاء« بال�شتقبال الذي 

التاأكد  العودة دائما« و  الزبائن و يتمنى لهم  يرافق 

اأن كل �شيء كان على ما يرام و ح�شب التطلعات و 

مما  الطاقم  كل  بها  يقوم  التي  اخلطوات  نف�ص  هي 

ال�شتماع  و  الزبائن  م��ع  القريب  التوا�شل  يعزز 

امل�شتمر لآرائهم و اقرتاحاتهم و يف حال وجود اأي 

احرتايف  فوري  ب�شكل  معاجلتها  يتم  فاأنها  �شكوى 

ير�شي الزبون بل و يتعدى توقعاته اأحيانا«. 

جميع  ب��ني  بالتناغم  ت�شعر  ان  ج���دا«  اجلميل  م��ن 

يف  فهي  تفا�شيلها  يف  اختلفت  اأن  و  حتى  العنا�رض 

اختالفها متناغمة و تتكلم لغة واحدة و ان اأختلفت 

اللهجات فاجلل�شات مثال« خمتلفة من حيث الألوان 

و الت�شميم و الهوية و لكل جل�شة �شخ�شية خا�شة 

�شاملة  بعني  نظرنا  اذا  لكننا  و  غريها  عن  متيزها 

العنا�رض  كل  ك��اأن  و  الأن�شيابية  و  التناغم  �شرنى 

ح�شب   ، امل��ر���ش��وم  الطريق  ح�شب  ت��دور  و  ت�شري 

»التاو« .

ل �شك ان مطعم و مقهى تاو �شيكون قيمة م�شافة 

اىل مدينة جدة و حتما« �شتكون جدة قيمة م�شافة 

م�شلحة  يف  ي�����ش��ب  ه���ذا  ك��ل  و  لأن��ت�����ش��اره  و  ل��ت��او 

و  ه��و ج��دي��د  م��ا  ك��ل  ي��رح��ب و يحبذ  ال��ذي  املجتمع 

املتاحة  متميز و ي�شاهم يف تو�شيع دائرة اخليارات 

لي�ص  تاو  اأن  التنويه  اآخرا« يجب  لي�ص  . و اخريا« و 

لوحة  كونه  على  زيادة  فتاو  مقها«  و  مطعما«  فقط 

املعار�ص  من  نوع  اأي  يحت�شن  لآن  مهياأ  فهو  فنية 

و  للوحات  معار�ص  ع��دة  فيه  اأق��ي��م  ان  �شبق  ق��د  و 

جم��وه��رات ب��الأ���ش��اف��ة اىل امل��ن��ا���ش��ب��ات اخل��ا���ش��ة و 

للتو�شيل  )لي�ص  الزبون  بيت  اىل  الذهاب  امكانية 

ياأتي  حيث  البيت«  يف  »تاو  بخدمة  التزاما«  لكن  و   )

يحبها  التي  الأ�شناف  يختار  و  املطعم  اىل  الزبون 

لي�شت  اأ�شنافا«  يختار  ق��د  ال��ذي  الطهاة  كبري  م��ع 

ت�شكيل  يتم  و  الأم��ر  تطلب  اذا  القائمة  يف  موجودة 

لو  كما  بيته  يف  ال�شيف  بخدمة  يقوم  م�شغر  طاقم 

كان موجودا« يف تاو و تعتري هذه اخلدمة اخلا�شة 

اأن  الذي يعترب  املطعم  الزبائن و  ج�رضا« متينا« بني 

منزلهم  ت��او  الزبائن  اعتبار  يف  تكمن  جناحه  قمة 

الثاين و عندما يف�شل الزبون ان ي�شت�شيف تاو يف 

بيته فهذا اأكرب دليل على العالقة املتبادلة و الثقة يف 

املطعم و خدمته و جودة ما يقدمه و متيزها فاملثل 

يقول » من ل يجيء عندك اأذهب عنده«  ! فما بالكم 

،طبعا«  الطرفني  من  متبادلة  الزيارات  تكون  عندما 

لن جتد القطيعة لها مكانا« !



منها ما هو مبتكر مبا يناسب الذوق 

من  الكثري  أن  نجد  حيث  املحيل 

لكنها  و  غربية  تكون  قد  األطباق 

مطعمة بالروح العربية
“
“
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 ���ش��م��م ال���ش��ت��اذ ���ش��ع��ود ���ش��ب��ان ب��ي��ت��ه ع��ل��ى ال���ش��ل��وب 

الوروبي القدمي وي�شهر ذالك خا�شة عند دخول �شالة 

الثرية  واخلناجر  ال�شيوف   بع�ص  بوجود  البيلياردو 

 · ال��داف��ئ��ة   والل����وان  ال��ف��اخ��ر  باملخمل  املك�شي  والث���اث 

للطريقة الوروبية التي تنتمي للع�شور الو�شطى  منط

يف  الت�شميم الذي ت�شعر به فور دخولك منزله مبا ينتمي 

احدى  يف  البيانو  يف  جت��ده  رومان�شية  من  الع�رض  لذالك 

بها  اخلا�ص  بال�شوء  م�شلطة  واملنحوتات  ال�شالة  اركان 

وثقافته  احلا�رضة  �شاحبها  �شخ�شية  املنزل  يعك�ص   .

ال��وا���ش��ع��ة م���رورا ب��ع��ن��اوي��ن ال��ك��ت��ب امل���وج���ودة يف ارف��ف 

جدرانه .  كل ماجتولت يف املنزل اكت�شفت تفا�شيل اعمق 

وارق يف كل زاوية. فيتمنى الزائر جتربة جميع املجال�ص 

املختلفة.





96





98

رالف لورين
ديزاين  جملة  مع  بالتعاون  لورين  رالف  قامت 

املجتمع يف معر�ضها مبركز اخلياط  بدعوة �ضيدات 

و�ضوفت  ايكونيك  حقائب  جمموعة  على  للتعرف 

ريكي ) ت�ضمم على ح�ضب الطلب ( واكت�ضاف اآخر 

�ضيحات املو�ضة  يف عر�ض اأزياء مع هال احلارثي .

هال احلارثي 
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دالل �ضبان و دانة كيال وب�ضمة معو�ض وخلود عطار 

رزان عارف و لينا املعينة

�ضاره باهديلة وب�ضمة معو�ض  دانة كيال ربى �ضياين

نونيكا و رزان عارف 
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رولز روي�س اجلديدة

امل�ضّممة  جو�ضت  رولز-روي�ض  جمموعة  ال�ضعودية   العربية  اململكة  ا�ضتقبلت   

حممد  موؤ�ض�ضة  عر�ض  �ضاالت  اإىل  واالأ�ضود«  »االأبي�ض  فئة  من  الطلب  ح�ضب 

يف  دولة  اأول  ال�ضعودية  العربية  اململكة  اأن  العلم  مع  لل�ضّيارات   ناغي  يو�ضف 

العامل ت�ضتقبل هذه ال�ضّيارات اجلديدة الباهرة.



جمموعته  بطرح  جايكوب�ض  مارك  معر�ض  احتقل 

ر�ضم  االإفتتاح  ت�ضمن  و   ، مميز  باإ�ضلوب  اجلديدة 

جرافيكي و �ضارك من خالله الكثري من ع�ضاق املو�ضة.

مارك جايكوب�س
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ت�سوير حياة ال�سارع” مع علي ال�سمي

 

 
ّ

فني معر�ض  اإىل  اأخ��رى  م��رة  لوفت  ذا  ا�ضتوديو   حت��ّول  االب���داع«،  »حم��ور  روؤي��ة  مع  متا�ضًيا 

للم�ضّور   « ال�ضارع«  حياة  »ت�ضوير  عنوان  حتت  االخري  احلدث   2013 يونيو   1 يف  لي�ضتقبل 

مو�ضوع  تناول  املعر�ض  ف��اإن  العنوان،  ي�ضري  وكما  ال�ضمّي.  علي  ال�ضعودّي  الفوتوغرايف 

الت�ضوير الفوتوغرايف يف ال�ضوارع، باالإ�ضافة اإىل حوار ونقا�ض عن ت�ضوير حياة ال�ضارع.

اأعمال  عر�ض  احلدث  تخلل  ال�ضوارع،  يف  الفوتوغرايف  الت�ضوير  طبيعة  عن  عامة  مقدمة  وبعد 

احل�ضور  مع  ال�ضمّي  تناول  وقد  عنها.  للتعريف  �ضخ�ضًيا  ح�رض  الذي  ال�ضمّي  علي  امل�ضّور 

ثالث من جمموعاته الفوتوغرافّية التي يعتربها جتارب ممّيزة يف ت�ضوير حياة ال�ضارع حتت 

عناون: الهند، واإيطاليا، باالإ�ضافة اإىل مكان اإقامته، دبي. كما �ضارك ال�ضمّي احل�ضور جتربته 

واحلكايات،  املغامرات،  اإىل  بعدها  وتطرق  ال�ضّور،  وتركيب  الفوتوغرايف  الت�ضوير  يف  الفنّية 

والقيمة العاطفية التي حتملها كّل �ضورة...

االآراء حول  املعر�ض، من خالل تبادل  التي تلت  املناق�ضة  امل�ضاركة يف  اإىل   كما ُدعي احل�ضور 

اأعمالهم وجتاربهم اخلا�ضة يف الت�ضوير الفوتوغرايف يف ال�ضارع. وقد اأدار جل�ضة احلوار علي 

ال�ضمّي الذي عرّب بدوره عن اآرائه ووجهات نظره اخلا�ضة. 
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معر�س �ستيتوف ارت 

يدعى       اجلامعة  يف  للكور�ض  م�رضوع  مايو  �ضهر  من   12 و   11 يف  الطالبات  من  جمموعة  اقام 

اللذي يجمع    »stateof-art.com« ان�ضاء موقع   الهدف  »Internet business«  وكان 

هذا  خالل  من  الفنية  اعمالهم  وبيع  عر�ض  من  الفناني  وميكن  واح��دة،  مظلة  يف  الفناني  كل 

الفناني  اعمال  بالريا�ض وكانت جمموعة من   »Harvey Nichols« اقيم احلفل يف    املوقع 

معرو�ضة للبيع يف احلفل وقد اقيم مزاد حيث كان ريعه الأطفال مر�ضى ال�رضطان.
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اال�ضتاذ . حممد بحراوي و حرمة جنالء فلمبان مع امي عام جدة  اال�ضتاذ . هاين ابو را�ض

بن�ض ال�ضارع ال�ضورة التي فازت باجلائزة االوىل
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معر�س جمموعة 

النا�سر 

قامت جمموعة النا�رص باإفتتاح معر�صها اجلديد باإ�صت�صافة م�صمم 

عبد  الأ�ستاذ  من  مميزة  كلمة  الإفتتاح  ت�سمن  و  جاردن  الإ�ساءة 

من  نخبة  الإفتتاح  يف  �سارك  كيوب.  ليت  وعر�ض  النا�رص،  العزيز 

اأهم املهند�سني وم�سممي الديكور.  2
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4
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فنجان   ( كتابه  بتد�ضي  حمبي�ضي  وليد  االأ�ضتاذ  قام  لقد 

قهوة ( يف اأم�ضية �ضعرية ، �ضملت جمموعه من حمبي ال�ضعر 

مع فنجان قهوة ، قطعة �ضوكوالة ،  والكثري من امل�ضاعر 
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مها مّعوض، خبيرة تجميل سعودية كثر من ثالثة عشر سنة و صاحبة 

صالونات الجميلة. بدأت العمل كهاوية في المجال إلى أن أصبحت متمرسة 

في المهنة، حيث قامت بالتوّسع من خالل إفتتاح فرع جديد متكامل.

 يتميز بتقديم خدمات عالية الجودة (ماسك الذهب، الكيرياتين البرازيلي، 

ماسك الكافيار، بروتين للشعر، ” New well “ للمكياج).

تطمح مها مّعوض للوصول إلى نجاحات عالمية.

الجميلة



مها مّعوض، خبيرة تجميل سعودية كثر من ثالثة عشر سنة و صاحبة 

صالونات الجميلة. بدأت العمل كهاوية في المجال إلى أن أصبحت متمرسة 

في المهنة، حيث قامت بالتوّسع من خالل إفتتاح فرع جديد متكامل.

 يتميز بتقديم خدمات عالية الجودة (ماسك الذهب، الكيرياتين البرازيلي، 

ماسك الكافيار، بروتين للشعر، ” New well “ للمكياج).

تطمح مها مّعوض للوصول إلى نجاحات عالمية.

الجميلة
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ال يـفوتـكـ !

11 16

يوم من الت�ضميم 

مع تالة الها�ضمي يف 

املعر�ض

اإفتتاح معر�ض 

بامل�ضممة  اخلا�ض 

�ضماح خا�ضقجي يف 

اأنا غري مول



JULY 

7 4

ب�ساط
 الريح
البازار ال�ضنوي يف 

رم�ضان يف فندق 

الهيلتون

معر�ض بازار ت�ضكيل 

ال�ضنوي اخلا�ض 

االأزياء  مب�ضممي 
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�ش�ركن� ب�آرائك على

info@designksa.com

اآراء الُقــّراء

Nadine Sinno El Mir

Dear design mag, 

I would like to add a post in ur porfolio as I am 

an architect handling intrior jobs in jeddah ,

thank u

DESIGN MAGAZINE: we are always looking for new 

talents and discovering new designers we will 

contact you soon to feature you in the magazine 

and look for other means of collaborations.

Pau Cisternas

Good Morning, 

I›m Paula Cisternas, from Chile and I would 

like to have one edition of your 28 issue Design 

Magazine. How can I buy one?

Can I buy it online?

Thank you,

Paula Cisternas

Graphic Designer

Santiago, CHILE.

DESIGN MAGAZINE: Dear Mr.Pau kindly send us 

your address to

 info@designksa.com and the good news is by next 

month you can download the magazine online.

محمد شادي

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 

اإلخوة القائمني على مجلة ديزاين . امتنى ان تكونوا بأمت الصحة والعافية ,, 

مجرد سؤال وإستفسار .. 

هل يوجد في مجلتكم فقرة مخصصة لطرح املقاالت أو نحوها ؟

انا لست مبتابع , ولكن دلني أحد اإلخوة إليكم فسألت .

مجلة ديزاين : نحن دائماً نبحث عن املهتمني باملشاركة بكتابتهم لننشرها 
في مجلة ديزاين أروجو إرسال أرقام التواصل إلى

info@designksa.com

 �  � �
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�سليمان ابو  منى  ميالد  بعيد  حتتفل 
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ريع هذا املزاد لجمعية الرب مبكة املكرمة لدعم األرامل 

و جامعة الرشق.

“

“
الها�شمي  تالة  وزوجتة  فيتيحي  ح�شن  دحالن �سفانة  خمتار-  رميا   - قباين  ر�آم  �أ  - �حلارثي  هال 

وزوجتة  خوجة  وهاين  وزوجتة   �خلطيب  ق�سوره 

�سربي   ملى  وزوجتة  ح�سني  عمر   - ق�سورة�خلطيب   - �لرميح  �إميان  وزوجتة  �سالح  بدر 

�سليمان �بو  منى  مع  دهلوي  نهى 



 

 

�أق������ي������م م����������ز�د ب�����ال�����ت�����ع�����اون م���ع 

جم������وه������ر�ت �ل����ف����ار�����س����ي �ل������ذي 

ت�������س���م���ن جم����م����وع����ة مم����ي����زة م��ن 

�خل�����و�مت و ك���ان ري���ع ه���ذ� �مل����ز�د:

�لتي  �ملكرمة  مبكة  �ل��رب  جلمعية   -

ت��ه��دف �ىل ت��ق��دمي خ���دم���ات  رع��اي��ة  

�حل��اج��ات.  ل��ذوي  �لتنمية  لتحقيق 

ت��ه��دف  �ل���ت���ي  �ل�������رق  - جل��ام��ع��ة 

�ل�رقية  �مل����ر�آة  ق����در�ت  تنمية  �ىل 

�مل��ج��ت��م��ع  ت����ط����ور  يف  ل���ل���م�������س���ارك���ة 

�ل�������رق���ي���ة  �ل����ط����اق����ات  وت���ن���م���ي���ة   ،

�لعلمي  �لإب���د�ع  �أج��ل  م��ن  �لعربية  

�ل��ب��ن��اء �حل�����س��اري. و�مل�����س��اه��م��ة يف 

ح���������������ر �حل��������ف��������ل ك�������ث�������ر م����ن 

�ل���������س����خ���������س����ي����ات �ل�����������س�����ه�����رة.

�حلد�د منى  وزوجتة  ن�سيم  لوؤي 

 - �لفرج  �بو  مى   - �سليمان  �بو  منى   - عطار  خلود   - عيد  �إجني   - �لباقي  عبد  �سذى  وزوجتة  مالئكة  ه�سام   - فدعق  �إ�ر�ء   - �لن�سار  نو�ف   - �رباه  �أحمد  وزوجها  �سيخ  هديل 

فيتيح  �سرين 

�بو�سليمان  منى  حتتفل   �أن  �أحبت 

منطلق  من  �لأربعني  بعيدميالدها 

�لأ�سا�سي  ع��ن��و�ن��ه  ك��ان  و  خ��ري 

. �ل�رق  وجامعة  �لأر�م��ل«  »دعم 
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     PRODUUCT

املنتجات  من  وا�سعة  جمموعة  ي�سم  جديد  مفهوم 

امل��ن��زل��ي��ة ال��رائ��ع��ة م���ن خم��ت��ل��ف اأن���ح���اء ال���ع���امل، مع 

املنزل.  يف  غرفة  اأي  لتنا�سب  وم��واد  خمتلفة  اأمن��اط 

االذواق  جميع  تنا�سب  املتاحة  املتنوعه  القطع  هذه 

الكال�سيكي، واحلديث، اأو اجلاز.

منتج

Dkayal@theroom-sa.com

TALENT OF THE ISSUE

موهبة العدد | اأمرية ال�شيخ

�إن �لر�سم و�لفن جزء منها و من حياتها، و هي �لطريقة �لوحيدة �لتي تتمكن من خاللها للتعبر عن 

�لتفكر  �لتاأمل و  �أن يكرثو� من  �لنا�س  �لعامل و جعل  �إيجابي يف  �أثر  �أفكارها بّحرية.هدفها هو ترك  كل 

يف  �أم�ستها  فر�غها  �أوقات  فكل  �مل�ستمر  �لتدريب  و  �لكتب  طريق  عن  تعلمت  �أكرب.  بعمٍق  حولهم  فيما 

�لر�سم. 

�ساركت يف عدة معار�س، لكن كان �أبرزها هو معر�س »�إليا�س« �لذي �أّعدته مع �سديقتها، و م�ساركتها 

يف »كوميك كون« يف دبي. ما ز�لت يف طور �لتعلم و �لبحث عما ت�ستطيع من خالله �إحد�ث �أكرب تغر.

دعمًا  �أعطاين  من  كل  و  �أ�سدقائي  و  عائلتي  من  �ل�سديد  �لدعم  ثم  �هلل  بف�سل  هذ�  »كل  �أمرة:  تقول  و 

معنويا، فلول �هلل ثم هوؤلء ملا تو�سلت لهذ� �لنجاح.
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BOOKكت�ب

الذي  الإنرتنت،  و�شبكة  الذكي  الهاتف  تطبيق  نقطة 

يدعو اجلمهور لن�رش �شور اخلط العربي والطباعة 

يف اأي مكان، وعلى اأي �شيء.

العربي  للخط  حب  لديه  �شخ�ص  لأي  متوفرة  نقطة 

واحل�������روف. وال���ف���ك���رة ه���ي ال��ت��ع��ل��م، وامل�����ش��ارك��ة 

املحتوى عرب  ان تتعلم من  والتثقيف، بحيث ميكنك 

الآخ��ري��ن م��ن خ��ال ما  الإن���رتن���ت، وك��ذل��ك تثقيف 

تقوم بن�رشه.

الكرتوين
WEB

www.wishalbas.com

الأكرث  اعتربته  الذي  الكتاب  �سواه، فهو  ي�سبه  كتاًبا ل  ا�سارككم  اأن  لقد اخرتت 

الأمريكية  والفيل�سوفة  الروائية  تاأليف  من  »املنبع«  اإن��ه  اآن...  يف  واث��ارة  ج��دًل 

يف  املو�سوعي  املفهوم  لتطويرها  ا�ستهرت  والتي  اآن��د  ران��د  الأ�سل  والرو�سية 

ق�س�سها...

الب�رشي...فقد  ال�سلوك  بت�سوير  ودقته  العميقة  بفل�سفته  الكتاب  هذا  ويتّميز 

هاورد  البطل  خالل  من  املثايل  للرجل  املثالية  ال�سورة  جت�سيد  الكاتبة  حاولت 

يف  نبيل  كهدف  ال�سعادة  لتحقيق  ي�سعى  �ساب  معماري  مهند�س  وهو  روارك 

احلياة، وقد طرد من اجلامعة لرف�سه اخل�سوع للعادات والتقاليد البالية ليغادر 

وبعد  كامريون.  هانري  املعماري  املهند�س  حل�ساب  ليعمل  نيويورك  اإىل  بعدها 

اأي�ًسا  نيويورك  اإىل  كيتينغ  بيرت  الثاين  البطل  وهو  ه��اورد  �سديق  اإنتقل  فرتة 

ليعمل لدى �رشكة هند�سية مهمة هناك.

وقد جنح هاورد يف عمله واأبدع يف الت�ساميم لكّنه قلما كان يح�سل على التقدير، 

بلوغ  من  متكن  والرياء  واملديح  الكذب  يف  اأ�ساليبه  وبف�سل  بيرت  �سديقه  بينما 

مكانة مرموقة لي�سبح �رشيًكا يف ال�رشكة بعد مرور �سنة فقط ...

والف�سل  النجاح  مغامرات  اآند  راند  حتكي  �سفحة   700 من  املوؤلفة  الرواية  ويف 

ال�سخ�سيات  خ��الل  م��ن  النجاح  اإىل  للو�سول  الإن�����س��ان  يدفعه  ال��ذي  والثمن 

املعقدة  فرانكن  ودومينيك  ال�رشير،  يج�سد  توهي  ال�سورث  ون��رى  املختلفة؛ 

وغريبة الأطوار والتي تعمد اإىل تدمري وحتقري البطل هاورد روارك بكّل الطرق 

والأ�ساليب املمكنة. بالإ�سافة اإىل الإن�سان الب�سيط غيل ويند...

وكل  الب�سيطة  ال�سعر  واأب��ي��ات  ال��راق��ي  الأ�سلوب  ناحية  من  رائعة  رواي��ة  اإنها 

العبارات التي ا�ستخدمتها راند لتزّين روايتها. وكن�سيحة اأخريى لكّل من يرغب 

لي�سطر  دقيقة  كّل  �سيتوقف  حيث  قلًما  معه  يحمل  اأن  عليه  الرواية  هذه  ق��راءة 

حدًثا مهمًا ...ولعّل جمال هذه الق�سة ل يكمن فقط يف �سلوك ال�سخ�سيات، بل يف 

العربة التي ت�ستنبطها كونها تدفعك لتحدي ذاتك واإعادة النظر بقيمك اخلا�سة 

وتوقعاتك من احلياة والتفكري باملعنى احلقيقي خلف مفهوم الأ�سالة.

الكاتب | ح�سن عيد 

THE FOUNTAINHEAD

KSA_3163_MINI_NOT_NORMAL_Design_31x21.5cm_Ar.indd   1 6/4/13   4:28 PM



122

LOCATION

PARK HYATT

موقع

 

لق�ضاء  منا  كل  و�ضعها  التي  املختلفة  واملخططات  اال�ضتعدادات  وبداأت  ال�ضيف  بداأ 

واملراكز  العيادات  ح��ول  االأن��ظ��ار  وتتجه  ال�ضيفية،  االإج���ازة  خ��ال  االأوق���ات  اأمتع 

بع�ض  تخ�ضي�ض  من  لنا  البد  اإذ  متخ�ض�ضة،  �ضحية  براجما  تقدم  التي  الريا�ضية 

الوقت الأج�ضامنا و�ضحتنا، ولقد زارت جملة ديزاين عيادة »�ضحة ب�ضيطة« التي مت 

افتتاحها يف نادي اإيفانيا لل�ضيدات يف بارك حياة جدة بالتعاون مع اأخ�ضائية التغذية 

العاجية / اآمال االنديجاين. حيث تقدم االأخ�ضائية برامج �ضحية تعتمد على تغيري 

بناء على طبيعة حياته  به  لكل �ضخ�ض نظاما خا�ضا  بالكامل، فهي تقدم  منط حياة 

الغذائية عادة،  البدء باالأنظمة  الذي قد يح�ضل عند  املفاجئ  التغيري  وبالتايل يتدارك 

وتت�ضمن  حياته،  يف  طبيعيا  نظاما  لي�ضبح  متدرجا  ياأتي  الطريقة  بهذه  التغيري  فاإن 

هذه الربامج نظام غذائي �ضحي اإىل جانب ممار�ضة متارين ريا�ضية حمددة.

وقد كان لوجود عيادة تغذية عاجية يف منتجع البارك حياة اأمرا �رضوريا واإ�ضافة 

االأ�ضاليب  على  دوما  املحافظات  من  هم  اإيفانيا  نادي  يف  امل�ضرتكات  اأكرث  الأن  قيمة 

االأخ�ضائية  التغذية والر�ضاقة، وتقوم  باأ�رضار  تنمية معرفتهن  ال�ضحية ويرغنب يف 

الغذائية  امل�ضاكل  على  ال�ضوء  وت�ضليط  ال�ضحية  احلياة  حول  لديهن  الوعي  بزيادة 

وخيمة  عواقب  عنها  تنتج  التي  اخلاطئة  بالطرق  الوزن  تنزيل  تفادي  على  وحثهن 

خ�ضو�ضا اإذا مل يتم خالها اتباع حمية �ضحية مع ممار�ضة الريا�ضة وحتت مراقبة 

االأخ�ضائيني.

حي�ة ب�رك 

�شحة ب�شيطة ل�شيف اأف�شل!

ن��ظ��ام تنظيف  �ل��ع��ي��ادة ع��دة خ��دم��ات وب��ر�م��ج منها  وت��ق��دم 

�جل�سم من �ل�سموم �ملعروفة علميا بالديتوك�س وهو برنامج 

يف  �ل�سحية  �مل��ر�ك��ز  يف  �ملقدمة  �ل��رب�م��ج  �أف�سل  م��ن  مقتب�س 

منتجات  على  فيها  �عتمد  �أي��ام   ٤ عن  عبارة  وه��و  بريطانيا 

�ملقدمة  و�ل��ب�����رة  للج�سم  وتنظيفات  وم�ساجات  طبيعية 

لتخلي�سه  �ل��الزم��ة  ب��ال��ر�ح��ة  �جل�سم  لتح�سي�س  �أف��ان��ي��ا  م��ن 

بر�مج  �ل��ع��ي��ادة  ت��ق��دم  كما  �ل��ز�ئ��دة،  و�لأم���الح  �ل�سموم  م��ن 

�خلا�سة  �حلمية  �سحية،  بطريقة  �حلمل  كربنامج  �أخ��رى 

بالأمر��س، وبرنامج زيادة �لوزن بطريقة �سحية.

ف��ك��رة تغير من��ط �حل��ي��اة  ع��ل��ى  ت��ق��وم  �لأن��ظ��م��ة  ه��ذه  جميع 

�أن  حيث  �لطريقة  هذه  فعالية  �لدر��سات  �أثبتت  فقد  تدريجيا 

ما يفقده �جل�سم خالل هذه �لطريقة ل ي�ستعيده على عك�س 

�حلميات �لقا�سية �لتي تعتمد يف �إنقا�س �لوزن   على �إجباره 

�أن ي�ستعيد كل ما  على نظام غذ�ئي و�حد، فما يلبث �جل�سم 

هذه  لبع�س  �أن  كما  �ملتبعة،  �حلمية  ف��رة  تنتهي  حني  فقده 

�حلميات �آثار� �سلبية عديدة، فاإذ� ��ستمر �جل�سم يف �لنق�سان 

بتنزيل  له  ت�سمح  ل  �سلبية  فعل  ردة  لديه  ي�سبح  �ل�ريع 

بالركيز  �آم��ال  �لأخ�سائية  حت��اول  ما  وه��ذ�  بعدها.  �ل��وزن 

�حلميات  حول  لديهن  �لوعي  وتنمية  �مل�سركات  عند  عليه 

�ملثالية. �لغذ�ئية  �ل�سحية و�لأنظمة 

�ل��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا ل��ع��م��ي��الت��ه��ا �أول ع��دم  �ل��ن�����س��ائ��ح  �أه����م  وم���ن 

�تباع  ع��دم  و  �حلياة  منط  تغير  نظام  �تباع  و  �ل�ستعجال 

�ل�سيئة  �لعاد�ت  �إىل  يرجعك  �سوف  �لعقل  لأن  معينة  حميات 

مبجرد �نتهاء �حلمية و �سيزيد �لوزن كما كان ..

من  تخ�ر  ل  كي  عالجية  تغذية  �أخ�سائية  �إىل  �للجوء  ثانيا 

�لركيز  �سحي.  �لغر  �ل���وزن  ن��زول  م��ع  �لع�سالت  ن�سبة 

�أثبتت �لدر��سات  على �رب �ملاء و عدم �لإهمال يف ذلك فقد 

�لعلمية �أن �ملاء ي�ساعد على �إنقا�س �لوزن.

و�أخر� تقدم لقر�ئنا �أهم ن�سيحة لديها: د�ئمًا �جعلي �لهدف 

�لرئي�سي لنزول �لوزن هو �سحتك و لي�س لل�سكل �خلارجي 

فاإنك  �لد�خلية  �ل�سحة  �أعطيِت ج�سمك  �إذ�  �نك  �علمي  فقط و 

�ست�سّعني جمال خارجيًا.
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The Designer’s Network

HILAL AL HARITH

E. 77@77-m.com

T. 02 659 0077

ANGGI MAKKI

Mobile: 0555646474

anggimakki@gmail.com

THE LOFT

Phone: 02 6103775

info@theloftme.com

www.theloftme.com

FILM MAKERS

FASHION
LOMAR

Phone: +966 2 2631755

www.lomarthobe.com

HATEM ALAKEEL

Phone: +966 2 6932315

Mobile: +966 540576639

info@urtoby.com

 www.urtoby.com

Y TREND

Phone: +966 2 2753934

Mobile: +966 506631963

nfo@ytrend-abaya.com

NIYAAH

Phone: +966 2 6695059

Fax: +966 2 6632074

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

mahato.gg@gmail.com

I LOVE HISHMA

Phone: +966 2 6658297

info@ilovehishma.com

www.ilovehishma.com

EMAN JOHARJY

Mobile: +966 535687773

Eman.joharjy@gmail.com

SOTRA

Phone: +966 2 6915082

Mobile: +966 569710559

sorta@ymail.com

www.sotraboutique.com

DALIA DARWISH

Email:  dolly81@gmail.com

REEM ALKANHAL

Mobile: +966 562197622

rk-designs@info.com

Website: www.rk-designs.com

NOA COUTURE

noa.couture@gmail.com

www.noacouture.com

A R T I S T S
ABDULLAH HAMMAS

Mobile: +966 505696438

hammasart@hotmail.com

BASSEM AL SHARQI

Mobile: +966 506877811

alsharqi_art@hotmail.com

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

art.idress@gmail.com

POP STUDIO BY MAZIN 

ALJEFRY

Mobile: +966 560367998

mazin@pop-studio.net

www.pop-studio.net

SARA AL SHAREEF

Mobile: +966500001799

HUDA BEYDOUN

huda.beydoun@gmail.com

www.behance.net/hudabey-

doun.com

AYMAN HAFIZ

ayman_hafiz@live.com

KHALID ZAHID

Mobile: 0555671855

GALLERIES
ATHR GALLERY

Phone: +966 2 284 5009

Fax: +966 2 2844913

info@athrart.com

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

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

ALAAN ART GALLERY

Phone: 01 4169550

contact@alaanart.com

ARABIAN WINGS

Mobile: 0569375093

info@arabian-wings.com

LAM ART GALLERY

Phone: 01 2810906

DESERT DESIGN

Phone: +966 3 8894747

Fax: +966 3 8892121

TASHKEIL

Tel: +966 2 6063011

www.tashkeil.com

MANAR ALRAWI

Phone: +966 2 6686781

Mobile: +966 569169923

manar_alrawi@hotmail.com

RK IMAGE CONSULTANCY 

Riham Kordi

Mobile: +966504595298

rahooome@yahoo.com

FIORE

Mobile : 0555199947

 o_halem@hotmail.com

REHAM KURDI

Mobile : +966 504595298

rehamkurdi@gmail.com

NABILA NAZER

Phone: +966 2 2614554

Mobile: +966 554002554

www.nabilanazer.com

SUE - SUAD ZAMIL

Mobile: +966 541151595

suadzamil@hotmail.com

BOLD CREATIVE BOUTIQUE

ABEER AL ESSA 

Mobile: 0505400962

abeer@bold.com.sa 

ARAM KABBANI

Mobile: 0505244037

kabbania@gmail.com

TA MARBOUTA

mobile + 966567800139

Ta_marbota@hotmail.com



SAFI JAMALALLAIL

Mobile: +966 544255652

Email: safi.j82@gmail.com

MOHAMED BELHAJ

Mobile: +966 553056714

belhaj.mohamed@gmail.com

www.mohamedbelhaj.com

THE LOFT

Phone: 02 6103775

info@theloftme.com

www.theloftme.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  YOUSEF

Mobile: +966 542491400

al2.foodphotographer@gmail.com 

ODAY ABID

E. Oday@77-m.com

T. 02 659 0077

PROMIX STUDIO

M: 0503000238

ammar@promixstudio.com

TQ Photography

Tarik Alabdullah

T@teQo.net

www.Teqo.net

 GRAPHICS
ABUBAKER 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

WE DESIGN

Esraa Fadaag

Mobile: +966 548111303

esraa_fadaag@hotmail.com

FATEMAH HAMMIDADIN

 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

NADA NANAH

Mob: +966598778182

nadananah@gmail.com

PRINTING
ALMADINA PRINTING &

PUBLICATION

Phone: +966 02 2882027

mohamed.elraiy@sppc.com.sa

 

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

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

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

PHOTOGRAPHY

PRODUCTION
INLIGHT

www.inlight.me/en

info@inlight.me

HILAL AL HARITH

E. 77@77-m.com

T. 02 659 0077

CIRCLES

Tel:   +966 2 6655778

Fax:  +966 2 6694083

Mob: +966 54 0000 769

info@circles.com.sa

www.circles.com.sa

WEB DESIGN

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

E DESIGN

Tel: +966 2 6030111

Fax: +966 2 6030222

Mob: +966 509111311

info@edesign.com.sa

www.edesign.com.sa

INTERIOR
HATOON INTERIOR

Mobile: 0505645563

hatoon@hatoonis.com

www.hatoonis.com

IBTISAM ABULNAJA

Mobile: +966 561242398

e.abulnaja@hotmail.com

FARAH ALQAWASMI

Phone: +966 2 6398184

Mobile: +966 543730983

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

www. sharpedge.com.sa

FOCAL DESIGN 

Phone:+96626986529 

Fax: +966 2 6986407           

sarab@thefocaldesign.com                     

www.thefocaldesign.com

GRATTAROLA - ITALY 

Fine Italian Furniture 

Mobile: +966 504 30 60 64

MA’AN BAJUNAID

Mobile: +966 506610969

Email: m3n@m3nv.com

Website: www.m3nv.com

 

HISHAM MALAIKA

Mobile: +966 505685974

hisham.malaika@diyar.com

ARCHITECTS

 GARDEN
DESIGN
WOOD & STONE GARDEN

DESIGN

woodandstonedesigns@gmail.com 

Mobile:+966 503568828

info@HQest.com.sa

www.grattarola.it 

ALEBTEKAR AL HALEM

Mobile : 0555199947

 o_halem@hotmail.com

GHALIA ZAKY EDREES

Tel: 0096626642020 Ext: 60

Fax: 6626642316

P.O.Box: 13900

Jeddah 21414, KSA

info@alghalia-ides.com

www.alghalia-ides.com

SALONAZ DESIGN

Mobile : +699 505594782

 info@salonazinteriors.com

NAWAF AL NASSAR

3N JEDDAH

P.O.BOX 50213 JEDDAH 

21523 SAUDI ARABIA

Tel : 02 6635405-7

www.3n-jeddah.com

3n@3n-jeddah.com 

TAREK A. ALNAAMANI

Tell: +966 2 6823580

Fax: +966 2 6831948

Mobile: +966 54000362

tnaamani@deseleven.com

 

63PARTNERS

Tell: +966 2 6681337

Fax: +966 2 6681337

63partners@gmail.com

www.63partners.com

MAJED FAKHRY ARCHITECTS

Mobile: +966 565105151

Phone: +966 02 2632374

Fax: +966 02 2632374

majed.fakhry@gmail.com

ART OF PROFESSIONALS*

 Tel: +966 2 2907581

 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

AHMAD ALHADDA

 Mobile: +966 562883888

Tel: +966 12883888

Email: info@addesigner.com.sa

www.addesigner.com.sa

EVENTS

AZHAR TASHKANDI

www.azharcherryontop.weebly.com

azharcherryontop@gmail.com 

Mobile: 055 869 9635

IMAAN ATTAR

Mobile: 0505626459
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ديـــــــزايــــــناخلروج من ال�صفر ةوالدة  ر لطــــــــــــــــهــــا القـــدمي و اجلـــــديدا بــني 

القلـــب حمـــلهــا  تالنـــية  لـــــــو لعنــــ�رصيـــةبــــــــا ا هـــجري و مـــيالدي

لعتــــــــيــــــق ا حمـــــــــــــذوف

اأعمـال امل�صممني العرب 2012

التـــــ�صمــيــم ثـــــــورة  لـــــــــــهام الإ

العقل والت�صميم ال�صدفةامل�ستقبلاأوهــام 
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اجلمال
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العــدد 12
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اآدم و حــــواء العـــربــي �ســـيزر  البـــ�ســطة البيـــئيبــ�ساطـــة  التـــ�صميـــم 

الدمـــاغ غ�ســــيل  اأعمـال امل�صممني العرب 2010 !..PING جـــيل الــ  رمـــ�ضــان  فـــوانيـــ�س 

التـــطور مــــــراحل 
اأعمـال امل�صممني العرب 2011

بـــيا تـــو �ســــعو ال�ســودة البـــطة  اإبــــن 

 �  � �

العــدد 28

احلريف

 �  � �
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