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مبتعثون مبدعون

عودية ؟ ماهي مجلة الّتصميم السُّ

واســعة آفاق  لفتح  و  املجتمع  نســيج  يف  اإلبــداع  لدمج  تسعى  متواضعة  محاولة  هي 
الذات. عن  التعبري  يف  املتعمقة  و  املبتكرة  و  السبَّاقة  املواهب  من  جديد  فيض  أمام 
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املؤسسة واإلدارة اإلبداعية

FOUNDERS NOTE

أتذكر جيدا اللحظات التي كنت أعيشها بالكثري من الشوق، حينام كنت أستقبل أخوايت العائدات من الخارج بعد 
إنهاء الدراسة، محملني بالكثري من التجارب والقصص واالنجازات، كنت أتطلع لسامعهم يحكون عن مشاريعهم 
ورحلة إكامل هذه املشاريع، ويف يومنا الحارض، كل منزل يعيش هذه اللحظات املمزوجة بالفخر وهم يستقبلون 
ابناءهم وأصدقائهم املبتعثني، العائدين بالكثري من اإلنجازات والتجارب، كل هذه البيوت تشكر ملكنا املغفور 
آل  عبدالعزيز  بن  سلامن  امللك  الرشيفني  الحرمني  خادم  لقائدنا  وتتطلع  عبدالعزيز،  بن  عبدالله  الله،  بإذن  له 
سعود، إلكامل املسرية بفتح آفاق واسعة للطالب والطالبات لخوض غامر التجربة والسفر يف طلب العلم يف أكرب 

وأرقى جامعات العامل. 

فّكرنا يف مجلة ديزاين تسليط الضوء عىل تجربة اإلبتعاث من خالل تجارب ناجحة ليست فقط منحرصة عىل 
النامذج املعروفة وإمنا بحثنا لنجد كم هائل من اإلنجازات التي جعلت مجلة ديزاين تشعر بالفخر بهذه األسامء 
ع لها صفحات مجلتنا، لكّننا نرفع  التي حفرت بالصخر لتصل لطموحاتها. هناك املئات من التجارب التي مل تتسِّ
لهم قبعة االحرتام ونشد عىل أيديهم بامليض قدما نحو تحقيق األحالم والعودة للمساهمة يف بناء الوطن يف كل 
املجاالت، وسنحرص عىل استعراض منجزاتهم من خالل حسابات املجلة يف مواقع التواصل اإلجتامعي ونود أن 
العقول  إليه  وصلت  مبا  بالتعريف  لنساهم  االبتعاث  عن  السلبية  األخبار  عن  بعيدا  مرشقا  وجها  عددنا  يكون 
متّسكها مع  وبحوثها  وإنجازاتها  مبخرتعاتها  لتعود  الجامعات،  أفضل  يف  تواجدها  من  استفادت  التي  السعودية 

بعاداتنا وتقاليدنا.
  

اللّه  حافظ
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شاكر 
كشغري

بقلم شاكر كشغري.. تم تغيري هوية أقسام مجلة ديزاين
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مبتعثون مبدعون

فكرة  واملبتعثات.  املبتعثني  إنجازات  عن  للحديث  مخصص  ديزاين  مجلة  من  العدد  هذا 
عن  القراءة  ميكنك  قارة،  عن  يتحدث  قسم  كل  أقسام   ٣ إىل  تقسيمه  يف  تتلخص  العدد 
املجاالت املتعددة التي أبدعوا فيها و استطاعوا خلق هويات خاصة بهم بل وحتى عىل 

مستوى املخرتعات والبحوث كان لهم السبق يف مجاالت عدة.

عن الحديث  ثم  الشاملية،  األمريكية  القارة  مبتعثي  عن  للحديث  مخصص  قسم  أول 
مبتعثي أوروبا، ثم مبتعثي آسيا والعامل العريب.

  

مبتعثون
مبدعون

عمر حسين

هديل أيوب
مرنان بحيري

عبدالمجيد الرهيدي

عبداهلل الكناني

عبد العزيز آل عبد العزيز

نايف الظفيري

بدر الصبان

مشعل الجاسر
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صورة الغالف من تصوير عبدالعزيز آل عبدالعزيز
لقراءة قصة عبدالعزيز .. صفحة ٥٢
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حال  ترميه  ملنتج  تصميم  إعادة  صدر»،  نيويورك «لينا  يف  اللِّبنانية  الطالبة  قررت  حينام   ،٢٠١٠ عام  يف  بدأ  مرشوع  مسواك»  «هذا 
باألسنان  عالقة  ماله  كل  عن  للبحث  ذلك  قادها  األسنان،  معجون  عن  الكتابة  فقررت  للكلية،  طاليب  مرشوع  وهو  للمنزل،  وصولها 
فتوصلت للمسواك وفوائده. التصميم الذي استخدمت به الفوتوشوب يف رسم مناذجه كان عىل مدونتها، لفت أنظار الكثريين الذين 
حاولوا التواصل معاها للتعرف عىل التصميم ومعرفة إمكانية تواجده باألسواق، وقررت بعد التخرج العودة لهذا املرشوع مرة أخرى. 
من  لإلستفادة  واملعجون،  الفرشة  استخدام  عن  يغني  خاص  بقاطع  للمسواك،  عرصي  حامل  هو  ببساطة  التصميم 
والطلبات. األذواق  كل  مع  تتناسب  مختلفة  وخامات  متعددة  بألوان  متوفرًا  أصبح  الحامل  نبوية.  سنة  إحياء  يف  التكنًولوجيا 

تكنولوجيا إلحياء السنة النبوية
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تصمم دانا الَعلمي مجموعة من املجوهرات التي تجمع بني عبق الرتاث وروح 
استطاعت  حتى  الثمينة،  املجوهرات  لتصنيع  عمل  بورشة  بدأت  التجديد، 
درجة  عىل  مجوهراتها  لتصنع  بها  الخاص  املصنع  الفتتاح  ومثابرتها  مبوهبتها 
عالية من الدقة والتميز، تستخدم دانا العديد من الخامات يف مجوهراتها، من 
ذهب وفضة وأملاس، والعديد من األحجار الكرمية التي تعطي مساحات كبرية 
لتنوع التصاميم، أشهر التصاميم هو «مفتاح التفاؤل»، تحرص دانا يف تصاميمها 
اإلسالمية. العربية  بيئتنا  من  مستوحاة  وأفكار  بخامات  مجوهراتها  تطعيم  عىل 

- َداان الَعلِمي

مفتاح التفاؤل.. يخطف األنظار

بلُّونة.. بطاقات الّتهاين بنكهة محلية

برنامج د. كاش، يهدف لتقديم معلومات مالية بطريقة ترفيهية، هو أول برنامج بالعامل 
الذي يتناول األمور املالية بطريقة مبسطة، من خالل تقديم قصص قريبة من الحياة 
اليومية، الربنامج برعاية من #ريايل وهي مبادرة مالية تهدف لرفع مستوى الوعي 
باملسائل املتعلقة باإلدخار واملال أطلقتها رشكة سيدكو. الربنامج يعرض يف إم يب يس.

بلونة اسم بسيط لبطاقات دينا  العامودي التي تعتمد يف تصاميمها عىل الهوية املحلية، 
بالكتابة عىل البطاقات باللغة العربية وبرسومات بسيطة ومميزة، أكرث البطاقات 
لألم. جميلة  وأمنيات  دعوات  تحمل  التي  البطاقات  دينا  لدى  رواجا  تالقي  التي 

 سيفتح اهلل بابًا كنت تحسبه من شرة اليأس لم يخلق بمفتاح

فن اإلدخار ببساطة
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سعودية تقتحم عامل ألعاب الفيديو

والذي بدأ شبابنا بتعلمه ليتقنوه ويتفوقوا فيه أيضا.

من  اإلنتقال  قررت  الشخصيات،  وتحريك  الرقمي  والرسم  الفيديو  بألعاب  ولعها  و  شغفها  سايرت  التي  الطالبة  بحريي،  مرنان 
انها  إال  املجال  صعوبة  ورغم  كندا  أوكفيل،  مدينة  يف  تقريبا  سنتني  قبل  املجال  بدراسة  بدأت  محرتفة  العاب  صانعة  إىل  مستخدمة 
تؤكد أن الشغف املستمر من أساسيات هذا املجال ورسعان ما سرتى نتائج مجهودها بعد التعب. انتجت مؤخرا عدة  ألعاب أبرزها

Phantom Fiest ،Phoenix Folklore والكثري أيًضا. كام أنها تحلم أن تكون النافذة السعودية األوىل لهذا املجال، وتتمنى أن يؤخذ 
هذا املجال بعني اإلعتبار أكرث، ليصبح من املجاالت املعروفة والدارجة وتعمل حاليا مرنان عىل إنتاج عدة العاب والتي من املتوقع

انتشارها مع قرابة الصيف القادم.
 

إنتهى العرص الذي كان فيه النجاح حرص عىل مجاالت معينة، مبعنى لتكون ناجح عليك بدراسة مجال الطب، الهندسة 
مرنان أو الطريان فمع تقدم الوقت اصبحنا نسمع عن مجاالت جديدة وغريبة مل نسمع عنها قط كمجال تصميم األلعاب 

بحيري

كتابة أحمد السعيد
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جديدة  مجاالت  عن  نسمع  أصبحنا  الوقت  تقدم  فمع 
وغريبة مل نسمع عنها قط كمجال تصميم األلعاب.

koochinko
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عبدالله الكناين متخصص تصميم الشعارات ، العالمات التجارية ، والتايبوغرايف.

بداياته كمصمم كانت مع اإلصدار الخامس للفوتوشوب يف عام ٢٠٠١ حيث أعجب بتعديل الصور والنصوص من خالل اإلطالع عىل 
بعض األعامل يف املنتديات، بدأ بعدها بالتعلم عن طريق الدروس اإللكرتونية والتعليم الذايت و بدأ ٢٠٠٥ يف  تصميم املنتديات وقوالب 
الويب مع إحدى رشكات اإلستضافة السعودية (دريم تيم) ومنها تطور إهتاممه بتصميم الشعارات. كان أول تصميم يل شعار مكتب 

املحاماة الذي يديره والدي .

 يف عام ٢٠٠٩ حصل املصمم عبدالله عىل املركز األول يف مسابقة أقامها مركز التدريب املهني عىل مستوى اململكة (املسابقة الوطنية 
للمهارات) وقام بتمثيل اململكة يف هذا املجال يف كندا. وحصل عىل املركز األول عىل اململكة يف املسابقة الوطنية للمهارات يف قسم 

(الرسوم اإللكرتونية) عام ٢٠٠٩ وشارك بعدها يف  املسابقة العاملية للمهارات يف كندا بنفس العام.

عمل كمتدرب ومصمم جرافيكس يف عام ٢٠١٤ يف مركز امللك عبداللّه للدراسات واألبحاث البرتولية بالرياض ومؤسسات سعودية 
عديدة مثل، تايم القابضة - أمرية الطويل - مؤسسة األمري عبدالعزيز بن أحمد اإلنسانية - الجمعية العربية للموارد البرشية (أرشم).

www.3abdol.com

عبداهلل
الكناني
عبداهلل
الكناني
عبداهلل
الكناني
عبداهلل
الكناني

إعجاب عبداللّه بتعديل الصور قدميًا نقله إىل مستوى 
كتابة أحمد السعيدأقوى املصممني اإلحرتافني
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وعندما سألناه عن ما إذا كان يهتم باملشاركات الخارجية أجاب:
يكمن تركيزي عىل الواليات املتحدة بحكم إقامتي هناك. شاركت يف معارض الجامعة املحلية.

.AIGA وأنا عضو الجمعية األمريكية لفنون الجرافيك

وكنا قد سألناه عن قصة أغرب تصاميمه فقال:
هوية وشعار (Fictional) كانت فكرة مرشوع خيايل غري حقيقي. كلفت نفيس بالقيام به.
أعطيت نفيس الحرية الكاملة يف التصميم واختيار األلوان وتصميم الخطوط. كان املرشوع
املثايل بالنسبة يل. ألن أغلب املشاريع مع العمالء يتم التعديل عليها ويف النهاية تفقد روح

 وإحساس املصمم.
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بداياته كمصمم كانت 
مع اإلصدار الخامس 

للفوتوشوب يف عام ٢٠٠١.
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ليال 
إدريس

وخـيـاالتـــها السحرية
كتابة أحمد السعيد
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«يتغري فكر املجتمع بشكل مستمر ويبقى الفن جزء مهم يف أي حضارة»

ليال الرسامة صاحبة الخيال الوردي ميكن وبكل سهولة للمشاهد 
أن يالحظ من خالل أعاملها كيف انها تتميز بحس كرتوين طفويل 
التي  الالمعة  األشياء  وبريق  الفانتازيا  عامل  بألوان  ميلء  ساحر 
تأرس فكرك وتجعلك تسبح يف خياالت الطفولة، حبها لهذا النوع 
من الفن جعلها أسرية عاملها الخاص والذي ومع مرور الوقت 
جامعات  أكرب  إحدى  من  املاجستري  شهادة  عىل  فيه  حصلت 
الواليات املتحدة األمريكية يف مجال الرسم الكرتوين بدأت ليال 
إىل  وأنتقلت  قدما  مضت  ما  رسعان  انها  إال  املجال  يف  صغرية 
 California state) تدريس املجال مع بداية العام يف جامعة
university fullerton)، رغم العقبات التي واجهتها يف عدم 
إعتامد هذا املجال يف عاملنا العريب او عدم أخذه  بعني اإلعتبار، 

وكام قالت «وجدت صعوبة بالغة ومازلت أواجه صعوبات من 
امللحقية بعذر ان التخصص غري مهم لكن يف نظري الفن مهم 
جدا ألي مجتمع متحرض متعلم و ناجح. يف الوسائل االعالمية 
وأعاملهم  املصممني  و  الفنانني  من  العديد  مؤخًرا  اتابع  رصت 
البارزة عاملًيا و محلًيا مام جعلني أعمل جاهدة ألنافس يف هذا 
يف  أعاملها  من  بثالث  باملشاركة  ليال  الرسامة  قامت  املجال»، 
القناة التلفزيونة (Nickelodeon) مام زادها خربة جديدة يف 
مجال اإلنتاج املختلف، وتعلمت طرق اإلنتاج من خالل دورات 
مكثفة، وحالًيا بعد اكتسابها لهذه الخربة الطويلة يف مجال الرسم 
الكرتوين.. قّررت الرسامة ان تنتج عدة كتب محلية يف السعودية 
ويف أمريكا، وتعمل حالًيا عىل اإلشرتاك يف معارض حول العامل.
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وجدت صعوبة بالغة ومازلت أواجه 
صعوبات من امللحقية بعذر ان 

التخصص غري مهم.

http://www.layalidriss.com
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يف أي املجاالت يريد العمل و أي التفاصيل يف األفالم تجذب نظره. يف قناة مشعل أكرث من ٤٥٩،٧٧٢ 
مشرتكًا، وصل عدد مشاهداتهم ألكرث من ٢٧ مليون، ألفالم قصرية متعددة مستوى اإلنتاج فيها يوضح 
مستوى الخيال الذي يتمتع به الجارس، هذه املخيلة التي تبحث عن التميز يف كل ماتقدمه. الجارس 
اآلن يف ال١٩ من العمر، يطمح لدراسة اإلنتاج السيناميئ يف الواليات املتحدة، إلميانه بأن موهبته تحتاج 
الكثري لتصل للمستوى الذي يرتضيه لنفسه، الجارس يقول ملجلة ديزاين «أطمح بأن أصنع رمزًا كلام 
ذكرت السعودية يتبادر ألذهان الناس هذا الرمز سواء كان عمال أو شخصا، وسأسعى جاهدا ألصل». 

له،  صديقة  كانت  الكامريا  أظافره،  نعومة  منذ  الجارس،  مشعل  أنظار  إلتقطت  الفضية،  الشاشة 
يختبيء تارة خلفها كمخرج ومرة أمامها كممثل ومرات أخرى يكون منتجا ألفالمه القصرية الخاصة. 
فكل ماله عالقة باألفالم كانت ملعبا يجد الجارس نفسه فيه. يحيك مشعل ملجلة ديزاين عن بداياته، 
التي كانت مبقطع فيديو من إنتاجه ومبشاركة من صديقه :» وجدت نفيس مثار لسخرية الجميع يف 
املدرسة»، ولكن شغفه القى جهة تتبناه حينام حصل عىل فرصة عمل يف سن مبكرة يف املجال الذي 
يعشقه وهو «األفالم». عمله يف تلفاز ١١ ملدة سنتني ساعد يف صقل الكثري من مواهبه وقاده ليعرف 

الجارس .. حكاية عشق مع الشاشة الفضية 

مشعل 
الجاسر

* اجتمعوا 
على التميز

*

Folaim Ya gholaim

كتابة مشاعل العمري
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أطمح بأن أصنع رمزًا كلام ذكرت السعودية 
يتبادر ألذهان الناس هذا الرمز سواء كان 
ألصل. جاهًدا  وسأسعى  شخًصا،  أو  عمًال 



مبتعثون مبدعون

علوم  درس  بأن  بالفن،  وشغفه  موهبته  صقل  يف  عبداملجيد  بدأ  القاهرة،  مسارح  خشبة  إىل  املكرمة  مكة  أحياء  فمن  لإلحرتافية،  وصوالً  رسيًعا  الرهيدي  عبداملجيد  الشاب  الفنان  نجم  سطع 
اسامء  بجانب  بالعمل  الفرصة  له  اتيحت  خاللها  من  العربية،  مرص  وجمهورية  اململكة  داخل  يف  مرسحية  فنية  أعامل  يف  مميزة  مشاركات  له  كانت  حيث  ٢٠١٠م  عام  القاهرة  من  وتخرج  املرسح 
أن  عن  لنا  رصح  ديزاين  مجلة  مع  حديثه  ويف  أيضا.  أفالم  عدة  يف  لظهوره  باإلضافة  وغريهم،  حسني  حسن  املدبويل،  عبداملنعم  سيف،  وحيد  الفنان  منهم  املرسحي،  الفن  مجال  يف  وزنها  لها  المعة 
تؤثر  ناعمة  وقوة  سالح  الفن  بأن  إميانه  هو  واالخراج  التمثيل  ملجال  اختياره  سبب  كان  هذا  من  وبالرغم  عام   بشكل  التمثيل  ملجال  املحيل  املجتمع  نظرة  يف  تتمثل  كممثل  واجهته  التي  الصعوبة 
اإلحرتاف. ملستوى  أوصله  الذي  الرهيدي  عبداملجيد  الفنان  نهج  هذا  كان  فقد  واملامرسة،  بالتدريب  عليهم  أن  هو  السعودي  باإلعالم  بالنهوض  الراغبني  للمتخرجني  نصيحته  وكانت   . املجتمع  عىل 

عبدالمجيد 
الرهيدي

من أعامق شعاب مكة إىل اإلحرتاف 

Majeedalrhedi

*
كتابة سهى زايد
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علوم  لدراسة  هوليوود  إىل  ذلك  بعد  إنتقل 
مايسمى  أو  الكوميدي  الطرح  وفن  املرسح 
ألرض  عودته  وبعد  كوميدي.  أب  بالستاند 
االنتاج  مجال  يف  رسيعا  بالظهور  بدأ  وطنه، 
فقد شارك و أنتج الكثري من األعامل املشهورة 
صباغ  محمود  للمخرج  (كاش)  مسلسل  منها 
وعمل فيه كمنتج فني إلعالن (أقم صالتك قبل 
مامتك) كمساعد منتج وتعد من اكرث الحمالت 
يف  والكثري  الكثري  وغريها  انتشارا  االعالنية 
كوميدي. أب  والستناد  املريئ  اإلنتاج  مجال 

املميزة  األعامل  صاحب  الظفريي،  نايف 
ورغبته  حبه  بدأ  املعارص  الفني  واألسلوب 
يف  طالب  كان  حني  السينام  ملجال  الشديدة 
االبتدائية ومتسك به حتى أنهى مرحلة الثانوية 
رغم  التمثيل  مجال  بدراسة  بعدها  جديًا  وقرر 
وكام  ألنه  املجال  لهذا  البداية  يف  والده  رفض 
اإلعتبار  بعني  يؤخذ  ال  مجال  أنه  يقول  كان 
ضئيلة  فيه  الحظ  محالفة  فرصة  تكون  قد  أو 
اإللحاح  وبعد  لكن  ما،  نوعا  معدومة  أو 
اليشء  حب  بأن  واإلميان  باإلقتناع  بدأ  املستمر 
رسيع  بشكل  وتلمع  فيه  تبدع  سيجعلك 
وملحوظ، واجه نايف رفض محيطه اإلجتامعي 
وأخريًا  طموحه،  وبشدة  ومتسك  بشجاعة 
لدراسة  ملرص  أنتقل  الرفض  رصاعات  وبعد 
الجمهورية  جامعات  إحدى  يف  اإلعالم  مجال 
مابدأه  إلكامل  قدما  مامىض  ورسعان  املرصية، 

عندما تضح رؤيتنا للحلم يسهل علينا تحقيقه

نايف 
الظفيري

naifbd

كتابة أحمد السعيد*
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هبة القرشي
أحمد أفغاني
بريكنج بريد

العالم العربي



مبتعثون مبدعون

 المصممة هبة
القــرشـي

www.hebaalqurashi.com

info@hebaalqurashi.com

hebaalqurashi_official

FASHION
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مبتعثون مبدعون

واملصمم  املصور  عودة  بعد  التسويق  مجال  لدراسة   ٢٠٠٩ عام  ملاليزيا  رحلته  قصة  شاركنا  حني  ديزاين  مبجلة  لقائه  يف  أفغاين  أحمد  واملصمم  املصور  ماقاله  هذا 
هائل  ورواج  إقبال  نالت  والتي  الفوتوغرايف  التّصوير  مباديء  عنوان  تحت  دورة  أول  وأعد  التصوير  مجال  يف  ذاته  تطوير  عىل  العمل  بدأ  ماليزيا،  من  أحمد 
غريبة  صور  مبجموعة  املايض   العام  قام  وقد  أقامتها،  مسابقة  يف  باملشاركة  والفنون.  الثقافة  وزارة  من  اإلعتامد  عىل  بعدها  وحصل  املجال،  يف  املهتمني  من 
خيالية  شخصيات  لنا  يخلق  ان  للكتاب  ميكن  كيف  أن  للمشاهد  يرتجم  ان  استطاع  فقد  الوقت،  من  لوهلة  خيالك  تحرك  تجعلك  أقرأ)  (أنا  نوعها   من  وفريدة  
حًقا  الشخصيات،  هؤالء  من  البعض  ايضا  لنا  أصبح  فقد  خيالني،  اصدقاء  لهم  أن  أطفالنا  من  نسمع  عندما  مستقبليا  نستغرب  فال  الواقع  يف  نجسدها  ويجعلنا 
بالعديد املصور  شارك  أصواتهم،  نربة  وحتى  حياتهم  وتفاصيل  الشخصيات  وبدقة  يتخيل  العقل  جعل  عىل  القدرة  فللكتب  العمر،  تقدم  مهام  للخيال  الحدود 

َأمَحد أفَغاين
«إختالطي بأنواع مختلفة من البرش غريَّ نظريت للحياة»

جائزة  نالها،  التي  الجوائز  آخر  ومن  والعاملية،  املحلية  املسابقات  من 
شارك  قد  والذي   ٢٠١٣ لعام  الفوتغرايف  للتصوير  جميل  مسابقة 
تجسد  والتي  آدم)  (بنو  عنوان  تحت  قوي  تعبري  ذو  بصورة  بها 
واأللوان. الديانات،  الثقافات،  اختالف  رغم  البرش  بني  السالم  فكرة 

 ADVERTISING

كتابة أحمد السعيد
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جائزة مسابقة جميل للتصوير الفوتغرايف لعام 
تعبري  ذو  بصورة  بها  شارك  قد  والذي   ٢٠١٣
تجسد  والتي  أدم)  (بنو  عنوان  تحت  قوي 
فكرة السالم بني البرش رغم اختالف الثقافات، 
الديانات، واأللوان.

ahmad@ahmadlens.com 
wwww.ahmadlens.com

ahmadlens81



CULINARYمبتعثون مبدعون

(بريكن بريد) اعتمد طريقة تحضري مميزة عند الطلب حيث يتم اعداد الطلب 
كام  اململكة  مزارع  أفضل  من  يومياً  طازجة  خرضوات  باستخدام  وذلك  بحرفية 
مزيج  بريد)  (بريكن  يقدم  املطعم.  داخل  املخبوز  الساخن  الخبز  تقديم  يتم 
عدة  من  املستوردة  واللحوم  األجبان  اىل  باإلضافة  املحلية   الخلطات  من  
بحسب  البلد  عىل  اعتامدا  الكثري  وغريها  اسرتاليا  فرنسا،  كإيطاليا،  مختفة  بلدان 
طعام  قامئة  بريد)  (بريكن  يقدم  حيث  مثالية.  وجودة  طعم  لضامن  املنتج 
الفكرة  بدأت  رغبتكم.  حسب  القامئة  خارج  من  ساندوتش  تكوين  من  متكنكم 
أبوخرضا   باسل  العطاس،  طارق  جاوه،  أحمد  عطية،  سلامن  من   كل  عند  
يف  لهم  فرع  أول  إيجار  عقد  يوقعون  انفسهم  وجدوا  حتى  مالبثوا  و  مبزحة 

السندوتشات  حب  عىل  األربعة  الرشكاء  اجتمعوا  أن  بعد  الحمراء،  حي  جدة، 
مل  املتوفرة  الخيارات  ولكن  والغريبة  النادرة  املكونات  ذو  الطازجة  الخفيفة 
قام  األذواق،  لجميع  ممتعة  تجربة  لتكون  محل  أول  فتح  فقرروا  كثرية  تكن 
ملشاركة  الطلبات  لقامئة  وأضافته  املفضل  سندوتشه  بتكوين  الرشكاء  من  كل 
عن  بريد)  (بريكن  مييز  الذي  األشياء  أكرث  أحد  الخفيفة،  الوجبات  تنوع  الزبائن 
خلطات  بعمل  املطعم  يقوم  أسبوعًيا،  املميزة  السلطة  أو  السندوتش  هو  غريه 
الحصول  صعب  تكون  دامئا  محتوياتها  الطعام  الئحة  عىل  موجودة  غري  جديدة 
يحبون  من  مكان  «هو  بريد)  (بريكن  بإختصار  بكل  مستمر،  بشكل  عليها 
واألنواع. األطباق  الخلطات،  يف  والتجدد  اللذيذ  الطعم  ويقدرون  بطونهم» 

أذواق عاملية متجددة ومختلفة تنتج ألذ الوجبات الطازجة

مبتعث مبدع

كتابة أحمد السعيد
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breakingbreadksa



مبتعثون مبدعون

أحمد جاوهسلمان عطية
باسل أبوخضراطارق العطاس

اجتمعوا الرشكاء األربعة عىل حب 
السندوتشات الخفيفة الطازجة ذو 

املكونات النادرة والغريبة.

CULINARY
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مبتعثون مبدعون
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Conquest Classic

Elegance is an attitude

Kate Winslet
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هديل أيوب
عمرة العبدلي
عبدالعزيز العبد العزيز

بدر الصبان 

أوروبا



مبتعثون مبدعون

Sign Language Glove

تكرس حواجز التواصل مع الصم والبكم

هديل 
أيوب

هديل أيوب  مخرتعة سعودية، حصلت عىل امليدالية الربونزية لجائزة االبتكار التي قدمتها
 جامعة أم القرى يف يوم املهنة، وهي مبادرة طالبية دعمتها امللحقية السعودية الثقافية يف لندن. هدف هديل

 املبتعثة من قبل جامعة امللك عبدالعزيز من اخرتاعها الذي أطلقت عليه «قفاز لغة اإلشارة»، هو فتح آفاق من التواصل
بني من يستخدمون لغة اإلشارة وبقية العامل، حتى تنكرس الحواجز بينهم، ويصبحوا قادرين عىل التفاعل يف أي مكان وزمان، سواء كان ذلك يف 
طابور املطعم، أو السينام، أو يف قاعات الدراسة. البداية مع هديل كانت بسيطة، أرادت بناء تقنية تساعدها يف رسم «النموذج» الذي ستقدمه 
لعمالئها، فبدأت بالتفكري باالخرتاع  واإللهام الذي أوحى لهديل بتحويل كل ذلك الخرتاع مختلف عن فكرتها األساسية، هي قريبة لها تتعلم 
لغة اإلشارة، تقول هديل : «كنت أشاهدها تحاول رشح أفكارها وتحاول التواصل مع الجميع، وهي ذكية جدا باألمور التقنية، ففكرت بهذا 
االخرتاع لها وحدها، ووجدت التجاوب الرسيع منها». بعد هذه البداية، أرادت هديل أن يكون اخرتاعها «خرييًا» بعيًدا عن ربحية الرشكات، 
وبعيدا عن التجارة، فكل ذلك نابع من إحساسها باملسؤولية االجتامعية، تقول: «مل أوقع مع أي من الرشكات التي أرادت متويل مرشوعي،  ال 
أريد املستفيدين منه أن يشرتوه، فاملسألة ليست استغالالً لحاجتهم، بل هو واجبنا كمصممني ورشكات ومجتمع بأكمله أن نبني سبالً تعينهم 
عىل التواصل معنا، ومن واجبهم علينا أن نقدمه لهم»، هديل تسعى ألن يكون االخرتاع هو ما تقدمه املدارس لطالبها وطالباتها من ذوي 
اإلحتياجات الخاصة، والرشكات ملوظفيها. ويف حديثها عن اإلخرتاع أكدت بأن النسخة القادمة من اإلخرتاع ستكون السلكية، والجهاز عبارة عن 
القفاز و لوحة ترتجم لغة اإلشارة إىل حروف مكتوبة. ولالستفادة من التقنيات الحديثة يف التواصل، باإلمكان ربط القفاز بكل أجهزة الهواتف 
الجميع. مع  للتواصل  لناطق  لحديث  اإلشارة  لغة  يحول  بحيث  ناطًقا  أيًضا  ليكون  تطويره  عىل  هديل  وستعمل  اللوحية،  واألجهزة  الذكية 

PRODUCTS

كتابة مشاعل العمري
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CAKEَهديل َأيوب
HadeelAyoub

أرادت  التي  الرشكات  من  أي  مع  أوقع  مل 
متويل مرشوعي،  ال أريد املستفيدين منه أن 
لحاجتهم،  استغالال  ليست  فاملسألة  يشرتوه، 
ومجتمع  ورشكات  كمصممني  واجبنا  هو  بل 
التواصل  عىل  تعينهم  سبالً  نبني  أن  بأكمله 
معنا، ومن واجبهم علينا أن نقدمه لهم.

Hadeel_Ayoub



INTERIORمبتعثون مبدعون

عمرة 
العبدلي
هذا هو رس املليوين قـــطعة

وتعمقت فيه، وعرضت عىل مرشفها فكرة أن يكون هذا املجال هو مرشوع املاجستري، لكنه شكك بكونها فكرة عميقة بالشكل الكايف مللئ ثالث شهور 
من البحث، األمر الذي أصابها باإلحباط واختارت مجاالً آخر للعمل عليه كمرشوع للامجستري ونجحت فيه لكن الشغف األول كان اليزال حارضا 
ويبحث عن فرصة لالنطالق. وبعد تخرجها الزلت مقتنعة بأنها متيل  للواجهات وتصميمها فبحثت عن ورش عمل ودورات لتطوير رؤيتها مستغلة 
وجودها يف لندن للبحث عن عمل يف هذا املجال، الذي مل يكن له وجود يف السعودية، وطلبات التوظيف صعبة يف لندن، لكن إرصار عمرة جعلها 
تجد يف كل عرثة بابا لفرص أكرب، تقول: «قادتني الصدفة وأنا أسري يف شوارع لندن ألن أشهد عمل مجموعة يف واجهة محل « هارودز» الشهري، قالت 
يل صديقتي هذه الفرصة أمامك يجب استغاللها، فحاولت الحديث مع الرجال العاملني يف واجهة املحل وطلبت مقابلتهم، فخرج أحدهم ملقابلتي 
وضمنتها  الذاتية،  سرييت  عىل  شهر  ملدة  فعملت  السرية،  مني  طلب  كمتدربة،  أعمل  أن  عليه  فعرضت  هارودز،  يف  التسويق  مدير  بأنه  واكتشفت 
ألعاميل وشهادايت» فكانت املفاجأة بأن أصبحت عمرة رسيام متدربة يف هارودز بعد شهرين من إرسال سريتها، وكان أول مرشوع لها مختلف حتى 
عن الطابع الذي إعتاد الجميع رؤيته لدى املحل الذي مييل للكالسيكية. شورارع لندن ألن أشهد عمل مجموعة يف واجهة محل «هارودز» الشهري.

 

املحالت،  واجهة  تصميم  مجال  يف  معروفًا  بات  اسم  العبديل،  عمرة 
بعض  ملعرفة   السعودية،  يف  املجال  هذا  تخصص  من  أوائل  من  وهي 
بها  إلتقت  ديزاين،  مجلة  عمرة،  خاضتها  التي  الرحلة  عن  التفاصيل 
«مصاصة». املليونني  ورس  هارودز،  يف  العمل  أرسار  عن  للحديث 

يف  الجرافييك  القسم  من  تخرجها  بعد  لندن  يف  للدراسة  عمرة  انتقلت 
املاجستري،  مرحلة  يف  الهوية)  (إنشاء  الرباندينق  لدراسة  الحكمة،  دار 
مبفهوم محدد عن الرباندنيق لتكتشف بأنه عامل أكرب مبراحل مام تصورت 
املحل  بشكل  انتهاًءا  الشعار  من  ابتداًءا  للمكان  الكاملة  الهوية  فهو 
اسم  أقرأ  ال  «قد   : قائلة  البداية  قصة  تحيك  املباين.  يف  حتى  وهويته 
خالل  من  هويتهم  يلفتني  ما  املحالت،  واجهة  يف  أدقق  لكنني  املحل 
طريقة العرض يف الخارج»، هذه املالحظات وّجهت تفكريها نحو هدف 
محدد، شعرت عمرة من خالله بأنه مجال ميكن اإلبداع فيه بشكل كبري، 
ألن ترتقي  الواجهات  هذه  يف  نشاهده  الذي  الفن  :»مستوى  وأضافت 

تكون عمال إبداعيا». بدأت عمرة رحلة البحث يف مجال تصميم الواجهات 

visualarts_byamra

كتابة مشاعل العمري
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محالت  واجهة  تصميم  يف  أخرى  متميزة  تجربة  عن  عمرة  وتحيك 

تستخدم  التي  «املصاصات»  فيه   استخدمت  الذي  جدة،  يف  رباعيات 

وممتعة-  متعبة  رحلة  كانت  كاملة  الواجهة  بناء  يف  العصري  لرشب 

والتدريب  التجربة  بعد  املطاف  بها  انتهى  حيث  عمرة-  وصفتها  كام 

املتواجدة  من  سم  ب٥  أطول  مصاصات  لعمل  املصنع  مع  للتحدث 

مئة  وأربع  مليونني  واستخدمت  املرشوع،  مع  متالمئة  لتكون  بالسوق 

أتواصل  مل  «لألسف   : وتقول  املرشوع،  إلكامل  مصاصة  ألف  وسبعني 

جينيس  موسوعة  مع 

متخصصة  نبهتني  كام  فني،  عمل  يف  العدد  لهذا  استخدامي 

الكثري  فيها  وغريبة  مميزة  تجربة  لكنها  املجال،  هذا  يف  بريطانية 

بالتفكيك». وال  التصميم  يف  سهلة  تكن  مل  ألنها  التحديات  من 

«الفرق  عمرة:  قالت  تواجهها،  التي  التحديات  أكرث  عن  وللحديث 

عىل  إخراجها  حتى  الفكرة  من  التفاصيل  كامل  عىل  أعمل  بأنني  هنا 

ليس  املجال  فهذا  املرشوع،  كامل  عىل  بنفيس  باإلرشاف  وأقوم  الواقع 

حيث  بدايته  يف  الرشف  يل  كان  لندن  من  عوديت  قبل  هنا،  وجود  له 

واملشاركة  هنا  العودة  هو  دراستي  فرتة  منذ  يراودين  حلم  كان 

حديثها  يف  العبديل  لخصتها  التي  والصعوبة  عليه»  الضوء  بتسليط 

األيدي  وقلة  التصميم  بأهمية  املجتمع  من  جزء  وعي  قلة  يف  تتمثل 

تحتاجها.  التي  الخامات  وندرة  األفكار  تنفذ  التي  املدربة  العاملة 

INTERIOR

(The Guinness Book Of Records) لتوثيق
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تجربة هارودز، كانت مليئة بالتحدي 
كل ثانية مرت عيل هناك كانت كفيلة 
التحدي من  جو  يف  درس،  بتعليمي 
واملنافسة والثقافة الفنية.
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خليط فريد بني حب التصوير وإتقان التعديل 

اختص به عبدالعزيز العبدالعزيز ,الشاب املبتعث للواليات املتحدة األمريكية بعد أن اكتشف تعدد مواهبه والتي رسعان ما وحدها لتصبح إبداع من نوع آخر. بدأ العمل يف مجال 

, فكان ميارس التصوير يف حني عودته للوطن ويكمل العمل عىل تنقيح  التصوير بأسلوب احرتايف رغم اإلحراج الذي واجهه يف بداية األمر بسبب اختالف الثقافات وصعوبة التواصل 

وتعديل الصور بعد الرحيل , مل يلبث حتى أصبح ذو شعبية  ورواج يف كال البلدين, بدأ مبشاركاته يف معارض الجامعة حتى اصبح يطلب باالسم لتغطية وتصوير أكرث املنتجات وموديالت 

األزياء شهرة عامليًا، بعد انطالقته فكر جديا بامتالك  استيديو للتصوير الفوتوغرايف, وفعال افتتح  بعدها االستيديو الخاص به يف مدينة النجوم (لوس انجلوس).  يعمل عبدالعزيز حاليا 

عىل تحضري عدة مشاريع تصويرية مع مصممني وعارضني ازياء وهذا ما يتمنى عبدالعزيز إكامله عند رجوعه للمملكة العربية السعودية وامتالك أحد اكرب االستيديوهات فيها لحبه 

الشديد لتصوير االشخاص والعارضني وكام قال: «ال أشعر ان الصورة مكتملة بدون وجود اشخاص بها,  يزيد االشخاص بالصورة جانب الجاذبية والحياة يف الصور ,ال أعارض أي نوع آخر 

انتج املصور مرشوع خاص للمجلة وكانت فكرة العمل تجسد اندماج الحضارات عن الهوية الوطنية والطابع الخاص املميز دون التخيل فقال:  من التصوير لكن هذا النوع ميثلني». 

إىل  الفكرة  تحويل  التحدي  وكان  رأيس  يف  الفكرة  تبلورت 
واقع يف خالل يومني، صعوبة املوضوع كانت يف توفري الزي 
السعودي يف لوس أنجلوس لجلسة التصوير والتنسيق مع 
املودل املناسب للفكرة يف خالل فرتة وجيزة. تواصلت مع 
الثوب.  بدون  شامغ  توفري  استطعت  حتى  معاريف  جميع 
بسبب  وتعديلها  الفكرة  تحوير  آخر  تحدي  هذا  وكان 
عاريض   ٣ مع  نسقت  التصوير  يوم  يف  الثوب.  وجود  عدم 
أزياء يتوافقون مع الفكرة وأخرتت أكرثهم توافًقا للعمل.

كتابة أحمد السعيد
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مبتعثون مبدعون

مباذا تتميز لوس أنجلوس؟
«تتميز بسكانها الذين ُعرِفُوا باإلجتامعية واللطافة، والننىس أهم مميزاتها 

هي إختالط الثقافات بسبب تعدد اجناس سكانها وتناغمهم .

أفضل األكالت األمريكية؟
لن أستطيع إختيار يشء محدد لكني أفضل األكل املكسييك.  

PHOTOGRAPHY
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مدرسة  يف  ثانوي  كطالب  االوىل  سنواته  ومنذ  املعامريني.  بوالديه  اقتداًء  و  تيمنا   , الصبان  بدر   , الصاعد  املهندس  أمام  جليا  املستقبل  مالمح  تتشكل  بدأت  قد  كانت 
(دار املعرفة االهلية) بجدة, بدأ اهتاممه بفن الهندسة يتكون من تلك املشاهد الراسخة يف ذهنه من زياراته وجوالته مع والده , حيث كان يصحبه يف بعض األحيان 
مشاريع كان يعمل عليها , مام كان لهذه الجوالت كبري األثر يف نفس الشاب الواعد بدر. وبالفعل وجه هذا االهتامم إىل املجال األكادميي، حيث درس (الهندسة املدنية) 
يف جامعة سالفورد بربيطانيا، وتخرج منها بعد دراسة دامت خمس سنوات. ويف فرتة الدراسة الجامعية , قبل التخرج كان له فرصة بخوض تجربة مميزة وهي فرصة 
التحق  حيث  التخرج  بعد  ومنها  اإلقتصادية،  عبدالله  امللك  مدينة  يف  البيلسان  مرشوع  يف  موقع  مهندس  كمساعد  السعودية  العربية  (فريسينه)  رشكة  لدى  التدرب 
بالعمل لدى ذات الرشكة  وساهم بالعمل عىل مرشوع برج الهيدكورتر بزنس بارك، يف كورنيش جدة والذي يعد اطول برج يف مدينة جدة. استكامالً ملشوار املهندس 
بدر امليلء باإلنجازات، تم نقله يف ما بعد اىل الرياض للعمل عىل مرشوع مرتو الرياض (ائتالف فاست) وصوال إىل منصب مساعد مدير املرشوع،  وكطبيعة الحال كلام

 

مفهوم هندسة الحضارة

حقيقة  كانت  الرياض  مرتو  ملرشوع  املرافقه  التحديات  فمن  التحديات،  زادت  كلام  املسؤوليات  زادت 
متعددة،  عدة رشكات من دول  عن ادارته  مختلفة، كون املرشوع مسؤول  جنسيات  عدة  التواصل مع 
وكانت هذه التجربة هي األوىل من نوعها وقد أتاحت له هذه املشاركة فرصة اإللتحاق مبشاريع محلية 
مامثلة مستقبالً بإرشاف من الدولة، كمشاريع البنى التحتية ومرشوع قطار الحرمني الحايل وغريها. مثبتًا 
بذلك جدارة وكفاءة أبناء الوطن من مهندسني وغريهم جاعالً من املهندس (بدر الصبان) مثالً يحتدي 
به جميع الطالب وشهادة فخر تعتز بها اململكة أمام العامل بأن انجبت مثل هذه الكوادر الكفئة والتي

ال تقل مستوا عن غريها من الكفائات األخرى.

بدر 
الصبان

كتابة سهى زايد

badrsaban
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كتابة أحمد السعيد

ري الفكر العام لكن مع حلول زمن إزالة األقنعة وإتضاح رؤية املتلقي أصبح عهدنا الجديد منا وإلينا ، بعيداً عن فربكة الحقيقة وذو سقف عايل  كان اإلعالم لوهله من الوقت هو من يسَّ
وجريء. ظهرت مؤخراً عدة أسامء إختصت يف تناول هذا النوع من املواضيع وطرحها بعدة اساليب وكان النصيب األكرب لإلعالمي عمر حسني الذي متيز بأسلوبه الساخر يف طرح املواضيع 
س عىل شفافية مواضيعه  الساخنة، إنتقل املقدم عمر حسني من شاشات اليوتيوب إىل شاشات تلفاز (او أس ان )، ليحايك جميع أنواع الفكر والتوجهات يف برنامجه الجديد الذي أُسِّ
وقوتها. يتم بهذا الربنامج استضافة احد الشخصيات صاحبة القرار ويتم املناقشة مع طالب الجامعات بحيث يتيح الفرصة للجميع أن يشارك برأيه بقوة وبدون تردد. كان كريس استضافة

برنامج الجامعة

عمر 
حسين

كأول  عبدالعزيز  الدكتور  معايل  اختيار  تم  خوجة،  عبدالعزيز  السابق  اإلعالم  وزير  نصيب  من  األوىل  الحلقة 
مل  أنه  علاًم  املوسم،  باقي  وضيوفه  الربنامج  نوعية  عن  اإلنطباع  إلعطاء  وايضاً  ملكانته  تقديرًا  للربنامج  ضيف 
األمور  سارت  ولكن  الحمراء  الخطوط  من  األحداث  وترية  وكانت  اللقاء  يف  مرتوكة  كاملة  حرية  هنالك  يكن 
الربنامج  أن  ذلك  بعد  اكتشفنا  وجديد،  خاص  (الجامعة)  برنامج  فكرة  أن  البداية  يف  اعتقدنا  يرام   ما  عىل 
كبرية  فئة  لوجود  نظراً  محلية  لنسخة  تحويلها  وتم  الشبكة  نفس  عىل  سابقاً  املرصية  النسخة   من  إنتقل 
بأمرهم. يهتم  ومن  لهم  موجه  عام  بشكل  الربنامج  وهذا  الجامعة  طلبة  يف  متمثلني  السعودي  املجتمع  من 
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يف رأيي أعتقد هو انتصار 
عىل فريق اإلعداد واملخرج! 

طلعو هم مترنفزين وهو 
مروق املانجا.
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ضيعت الحسبة! لكني أعرف أن كل يوم تصوير كان يتجاوز ال١٢ ساعة عىل األقل.كم استغرقت من الوقت لتجهيز الربنامج ؟

محاولة جيدة :) ماهو سبب توقف برنامج عىل الطاير ؟

القياس يف التلفزيون أصعب من اإلنرتنت وهذه نقطة تثري اهتاممي وأتطلع لرؤية آلية قياس نجاح الربنامج من إدارة ال OSNكيف رأيتم تقبل الناس ؟

ال.هل  تعتقد ان عملك مع قناة (او اس ان) سريفع سقف الحرية ؟

ماهو مدى املساحة املرتوكة إلختيار املوضوعات والتعليق عليها؟

حالياً املساحة املرتوكة يل ضئيلة جداً ، بحكم  أنها أول تجربة يل، أمتنى مع منو العالقة يتم ترك يل املساحة بشكل أكرب.

أيهام أكرث تحديًا.. العمل عىل اليوتيوب أم شاشة التلفاز؟

لكل نوع من اإلنتاج تحدياته. يف التلفزيون تقريباً كل شخص يقوم بعمل معني وهذا يقلل من إمكانية مشاركة املقدم يف محاور أخرى مثل اإلعداد، أيضاً التلفزيون يهتم

التاريخ     /         /اليوم:  ....................موضوع الدرس:  

منا  الجديد  عهدنا  أصبح 
فربكة  عن  بعيداً   ، وإلينا 
الحقيقة وذو سقف عايل

وجريء.

بشكل كبري عىل تفاصيل بسيطة ليس لها عالقة باملحتوى وهذا مخالف بشكل تام عقلية مقدم املحتوى اإللكرتوين الذي يٌَعد املحتوى من أهم أولوياته. بالنسبة يل التجربة

OSN التلفزيونية تجربة جديدة متاماً و أتطلع ألستفيد منها خاصًة كوين محظوظ يف العمل مع خرباء املجال من شبكة
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«من نحن؟ بعيدا عن أقنعتنا امللونة؟» 
«جادة  عنوان  يحمل  الذي  املعرض  آرت،  داما  صالة  يف  املحمدي  غادة  معرض  زوار  يواجه  سؤال 
١٠٧»، أول ما يفكر به الزائر هي األلوان التي تعطي إنطباع بالسعادة لكن املالمح املضطربة أو 
عىل الوقوف  تجرب الجميع  له  بأنها موجهة  والنظرات التي تشعر الزائر  السيدات  الحزينة لوجوه 
لدقائق أمام كل لوحة، وهو محاط بكم هائل من النظرات، فاألسلوب املتَّبع الذي ترسم به غادة 
قوي  اسلوبها  بأن  فلوكيه  فينسيت  جدة  يف  املقيم  الفرنيس  الفنان  عنه  قال  الزائر،  إنتباه  يرسق 
جادة ١٠٧»  غادة :»من خالل اختياري لعنوان املعرض «  عن اختيار اسم املعرض تقول   . ومميز 
ما  دامئا  التي  املحمدي،  غادة  للفنانة  الرابع  يعد  املعرض  الخاص»،  لعاملي  الناس  أدعو  أن  أردت 
واملعارصة. األصالة  بني  وتجمع  تجاربها  من  مستوحاة  خاصة  بهوية  أعاملها  تكون  أن  عىل  تحرص 

سؤال املعرض: ملاذا «الروج» األحمر؟ 
فقالت  لوحاتها،  كل  يف  السيدات  شفاه  لطالء  األحمر  للون  إختيارها  سبب  عن  الفنانة  سألنا 
الشعر  يكون  ما  فغالبا  فنية  ألسباب  وأيضا  إعتقادي،  يف  لألنوثة  لون  هو  األحمر  «الروج 
جامليا». بعًدا  يعطي  الشفاة  عىل  األحمر  فوجود  الرمادي،  باللون  مرسومة  واملالمح  أسود 

األلف  مهرجان  يف  يشاركون  وفنانة  فنان   ٣٠٠ جالريي»  «ذا  قاعة  يف  لوحة  األلف  معرض  يجمع 
هذا العام،  يشمل املعرض كافة أنواع  الفنون البرصية دون أي قيود أو رشوط باستثناء الفيديو 
ريال  بـ ٢٠٠٠  العمل  سعر  تحديد  تم  كام  ٦٠سم×٦٠سم   : بأبعاد  املعروضة  األعامل  واملنحوتات. 
يف  األصالة  بأهمية  والتعريف  أصيلة  ألعامل  اإلقتناء  تشجيع  وهو  معني  هدف  لخدمة  سعودي. 
األعامل الفنية ومدى تقدير الجميع األعامل الفنية. وبحسب القامئني عىل املعرض فإنهم اعتمدوا 
إىل  الحاجة  عىل  الرتكيز  : «مع  مضيفني  السعودية،  يف  االستثامري   للسوق  مستفيضة  دراسة  عىل 

تشجيع الفنانني بطريقة صحيحة ومناسبة وإظهارهم بأفضل صورة». 

َغادة احملمـــــدي
ملاذا «الروج» األحمر؟ 

٣٠٠ فنان وفنانة يف مهرجان األلف

dama.art

arabian_wings
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عىل  الضوء  لتسليط  محاولة  يف  التشخييص،  الطابع  أخذ  سعودية،  فنانة   ٢٠ مشاركة   ، غالريي»  «حافظ  يف  أقيم  الذي  املجهولة  معرض 
املستخدمة  الفنية  واألساليب  الوسائط  تنوع  هو  املعرض  يف  املميز  الفني،  العمل  يف  كموضوع  املرأة  تناول  يف  تغريت  التي  الطريقة 
يشجعنا  الذي  األمر  فريد،  وبأسلوب  مختلفة  قصة  يحيك  املعرض  يف  عمل  «كل  خاشقجي:  سامية  املعرض  منسقة  تقول  املعرض،  يف 
ورؤية  معايري  وفق  كان  املشاركات  الفنانات  إختيار  أن  إىل  خاشقجي  وتشري  الفنية».  األعامل  هذه  مع  متبادل  حوار  يف  الدخول  عىل 
تجاوزه  بل  والعرب  السعوديني  الفنانني  عىل  يقترص  مل  والحضور  واسعة  أصداًءا  لقي  الفنانات.املعرض  قبل  من  إستيفاؤها  تم  معينة 
وما  املعرض،  أعامل  يف  املرأة  تناول  نظرهم  لفت  أجانب  زائرين  بني  حوارا  ديزاين  مجلة  شهدت  حيث  األجنبي،  املقيم  نظر  ليلفت 
العبديل،  سارة  املعرض:  يف  املشاركات  .الفنانات  مستقبالً السعودية  املرأة  متثل  التي  األعامل  مستوى  يف  الطرح  هذا  يقدمه  أن  ميكن 
العيىس،  نورا  فلمبان،  بسمة  الضويان،  منال  البسام،  نبيلة  بربود،  بيان  البقيش،  تغريد  عاشور،  رائدة  عامل،  شادية  عبداللطيف،  فوزية 
فهد. طرفة  الصالح،  دانية  النمر،  فاطمة  النعمي،   أروى  ناظر،  ريم  الناظر،  فلوة  مطهر،  نجاة  موصيل،  نوال  ملوح،  مها  كامل،  عهد 

«املجهولة».. وحديث عن وجود املرأة يف الفن

         &         hafezgallery
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٢٠١٥/ /١٢٠١٥/ /٢٠ -
أملان،  خرباء  استقطبت  الذي  السعودية،  اإلبداع  ألسابيع  التجريبي  املرشوع  مارس  شهر  مطلع  يف  تشكيل  رشكة  أطلقت 
للحديث عن صناعة  تصميم األثاث و املفروشات، ملدة أسبوع مابني محاظرات و ورش عمل مقدمة للمهتمني يف هذه 
الصناعة ومجاالتها املتعددة، باإلضافة إىل الجلسات اإلستشارية، ومعارض الوظائف املتخصصة. أسابيع اإلبداع السعودية 
تعد جزء من املبادرة الوطنية السعودية لإلبداع وهي مبادرة طموحة، هي مبادرة تنموية وتأهيلية وبحثية مستقاة من 
مبادرة  أول  بكونها  املبادرة  تختص  عام ۲۰۳۰.  بحلول  املعرفة  إقتصاد  نحو  للتحول  للمملكة  الوطنية  اإلسرتاتجية  الرؤية 
ستعمل عىل سرب واقع الصناعات اإلبداعية الحالية يف اململكة ومكامنها ومواقعها والتعرف عىل العاملني فيها عىل كافة 
املستويات واإلختصاصات وظروف عملهم ومستوى قدراتهم للعمل عىل رفدهم بكافة السبل الرضورية لتحسني أدائهم 
وتنميتهم وتواصلهم والتواصل معهم لنعمل جميًعا عىل املساهمة يف تحقيق اإلسرتاتيجية الوطنية التي ترتكز بشكل أسايس 
عىل اإلستثامر يف املوارد البرشية للمملكة واإلسهام يف إيجاد فرص عمل للشباب املدرب جيًدا وتنويع مصادر الدخل الوطني. 

 
الصناعات  واقع  وتحليل  إستكشاف  منها  الهدف  بآن  موضحة  املبادرة،  مؤسسة  دحالن،  سفانة  املحامية  عنها  قالت  كام 
أن  يذكر  اإلبداعية،  قدراتهم  تطوير  عىل  الناس  ملساعدة  منصة  وخلق  السعودية  العربية  اململكة  يف  املحلية  اإلبداعية 
لإلستشارات  آي  أند  يب  أملانيا،  يف  بوش  روبرت  ومؤسسة  واآلعامل  التكنلوجيا  جامعة  رعايته  يف  ويشارك  الحدث  هذا 
إفرتاضية  منصة   إنشاء  تم  اإلبداعي،  الحدث  هذا  أهداف  ولتحقيق  واملقاوالت.  للتجارة  البنيان  مجموعة  اإلبداعية، 
وتشجيع  املجتمع،   تنمية  يف  ذلك  يساهم  حتى  اإلبداع،   يف  قدما  وامليض  التطور  عىل   املهتمني  ملساعدة  وواقعية،  
حلم  بينهام   يجمع  التي   ، وخارجية  محلية  جهات  بني  تعاون  نتيجة  هي  اإلبداعية  األسابيع  وهذه  املنطقة،  يف  اإلبتكار 
إحياء  الرتاث اإلبداعي الذي  يكون تاريخ التصميم يف اململكة. ويجدر اإلشارة أن االسبوع التجريب الثاين ألسابيع اإلبداع

السعودية يف جدة سوف يضم ٦ خرباء يف مجار امليديا واإلعالن والذي سيكون يف األسبوع األول من شهر يونيو ٢٠١٥.
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افتتحت رشكة لوفت للمفروشات، وهي إحدى رشكات مجموعة زهران القابضة، أول معرض لها 
يف شارع األمري سلطان مبدينة جدة مخصص لعرض مفروشات ومستلزمات غرف املعيشة الراقية 
تصاميم  من  ضخمة  مجموعة  تضم  اململكة.  يف  نوعه  من  األول  هو  ومبتكر  جديد  بأسلوب 
صناعة  ذات  الجلوس  وغرف  واألرائك  الكنب  من  صنف   ٤٠٠ من  أكرث  املتنوعة  املفروشات 
وضامن جودة أوروبية مبختلف ألوانها املختارة بعناية كام يضم املعرض ايضاً بوتيكات داخلية 
الجدران. وديكورات  واالضاءة  واإلكسسوارات  بالسجاد  متخصصة  املستوي  رفيعة  أوروبية 

صالة «لوفت».. إسم جديد يف عامل املفروشات الراقية

Loftbyetab

٢٠١٥/٤/١٤
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تصاميم  من  الضخمة  املجموعة  تضم 
صنٍف   ٤٠٠ من  أكرث  املتنوعة  املفروشات 
الجلوس  وغرف  واألرائك  الصوفات  من 
أوروبية  جودة  وضامن  صناعة  ذات 
مبختلف ألوانها املختارة بعناية. 

٦٥



مبتعثون مبدعون
 

 

س رشكة (عن جدة)، وأحد أعضاء مجلس الفن السعودي الحاصل عىل البكالوريوس للتصميم الداخيل من الجامعة  نواف النصار، مصمم داخيل  ومؤسَّ
االمريكية يف بريطانيا بدأ فكرته السنة املاضية بتأسيس مجلس الفن السعودي والذي ترأسه صاحبة السمو املليك األمرية (جواهر بنت ماجد) و ١٥ 
عضو من محبي الفن التشكييل، قدم املجلس مؤخرا برنامج تعليمي عبارة عن ١٥ ورشة عمل مختلفة وعدة برامج تعليمية خريية، هدفها نرش الوعي 
والذوق الفني. والتي نُظَّمت من قبل اعضاء املجلس (سارة عيل رضا، سارة بن الدن، نواف النصار) وكانت عبارة عن جوالت مدرسية، محارضات
و ورش عمل ألكرث من ٦٠٠٠ طالب وطالبة من ١٥٠ مدرسة مختلفة وتم تقديم محارضات أيًضا للمهتمني بهذا املجال وناقش عدة جوانب مهمة كفن 

هناك أشخاص حملوا عىل عاتقهم مسؤولية نهضة هذا الوطن
وا بالكثري من الوقت والجهد ليك نعلوا به جميًعا و ضحُّ

اإلضاءة والتعبري من خالل الخط اإلسالمي والنحت واملخيلة الجامعية. باملشاركة مع أشخاص ذو وزن ثقايف 
يف هذا املجال يجمعهم هدف نرش الوعي الفني والرتبوي وإتاحة الفرصة للحضور أن يستكشفوا ويتذوقوا 
الفن السعودي املختلف، إستقبل هذا املجلس اكرث من ١٥٠٠٠ حتى اآلن ويأمل القامئون عىل املرشوع بأن 
من الفن  معنى  عىل  والتعرف   الثقافات  لتبادل  القادمة  األجيال  بابتعاث  السعودي  الفني  املجلس  يقوم 

خالل البعثات. 

http://www.3n-jeddah.com

٢٠١٥/١/٢٢
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قدميًا االمريكية  والحانات  الليلية  النوادي  من  نبعت  ثقافة  كوميدي)،  اب  (الستاند  أو  الكوميدي  الطرح  فن 
وانترشت حتى وصلت إىل وطننا العريب األن، ماهو الستاند اب كوميدي؟  هو األسلوب الساخر املضحك يف رسد املواضيع او 
نقد االشياء بطريقة حية أمام الجمهور. وتختلف انواع ومجاالت الطرح فهنالك الكوميديا الجسدية , الكوميديا السوداء، 
الكوميديا السياسية، والكوميديا الساخرة، وكوميدية الخط  الواحد، والكثري من االنواع االخرى التي يتميز كل ممثل بها.

فن السخرية

بدأت مؤخرًا هذه الثقافة بالظهور، والتي اختص بها (نادي جدة للكوميديا) تحت إرشاف املقدم واملمثل (يارس بكر) الذي يعتربه الكثري الشخصية امللهمة لهم بحكم خربته ومتيزه يف 
املجال. أصبح املركز يقدم عرضان بالشهر الواحد يقام يف (النادي االديب للثقافة والفنون) مبشاركة الكثري من االسامء الالمعة كنواف الظفريي، شاكر الرشيف، خالد عمر، عبد الجليل 
شاكر، طالل الشيخي، بدر صالح، رضوان الرميي، بتال البتال، مروان عقيل، نايف الظفريي، أحمد قاري والكثري من األسامء االخرى املبدعة بدأ هذا النوع من العروض يلقى رواًجا 
وانتشاًرا هائالً ورسيًعا، فصارت متنفس و ومكان ترفيهي يقبل عليه الكثري من أعامر مختلفة وثقافات متنوعة. انتهى املوسم السابق امليلء بالهسترييا الكوميدية التي خلقت لنا جوا

متجددا كارسا للروتني، وسيبدأ قريبا املوسم الجديد تحت تغطية ورعاية ديزاين االعالمية.

ياسر بكر

مروان العقيل

أحمد قاري

خالد عمر

نواف الظفيري

رضوان ريمي

شاكر الشريف

عبدالجليل شاكر

@Jedcomedyclub  ملعرفة تفاصيل العروض وأماكن بيع التذاكر
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مصمامت  من  مجموعة  مع  بالتعاون  موسمية  مجموعات  إلطالق  منصة  بعمل  (تشكيل)  املبدعني  حاضنة  قامت 
وحفظ  وتوثيق  تغطية  الحدث  فكرة  كانت  شانيل).  (كوكو  مقولة  من  املقتبسة  املوضة)  (انا  مسمى  تحت  األزياء 
حقوق ملكية أفكار وتصاميم مصمامت األزياء ونرش الوعي و صناعة مقياس جديد للجيل الصاعد. لقي الحدث رواج 

وإقبال كثري من الناس من املهتمني واإلعالمني لتوثيق والتغطية.

تم التعاون مع املصمامت, الذي عرضوا جزء من خطوط تصاميم العبايات من ضمنهم : 

هنيده صرييف املختارة عام ١٩٩٥ من ضمن الفنانني الناشئني، بعدها 
التحقت مبدرسة بارسون بباريس واسست عالمة خط (كانتيل) ألزياء 

النساء يف الخليج.

ملى طاهر صاحبة الحس الفني املعتمد عىل البساطة واألناقة الفكتورية  
وتعترب من أوائل مصمامت األزياء يف الجيل الصاعد، يف الرياض ومتيزت 
بعدد متابعينها عىل اإلنستقرام والذي يقارب عددهم ٢٦٠ ألف متابع.

املصممة مي عناين التي بدأت بتصميم العبايات للعائلة واألصدقاء، 
وأكلمت حبها لألزياء يف «لندن كوليج للموضة». 

املساحة،  و  الحرية  هي  األزياء  ان  قالت  التي  الحسيني  مشاعل 
فبتصميمي  ميكنني إنشاء قواعد بلدي والتعبري عن مشاعري وأفكاري
أسست (ماشا) للتصميم يف عام ٢٠١١ وهي العالمة التجارية املعارصة

بالنسبة ألولئك الذين يسعون للجرأة والتميز.  

 

@honaydaofficial

@lum_bylamataher

@maienani

@mashadesign

@kanteel

صناعة مقياس للجيل الصاعد

٢٠١٥/٥/١٢٠١٥/٥/١٨ -
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ملى طاهر صاحبة الحس الفني املعتمد عىل البساطة واألناقة الفكتورية  وتعترب 
من أوائل مصمامت األزياء يف الجيل الصاعد، يف الرياض ومتيزت بعدد متابعينها

عىل اإلنستقرام والذي يقارب عددهم ٢٦٠ ألف متابع.

القصص  بوتيك  مصيل  وياسمني  رمضاين  رنيم  بواسطة  بوتيك  واي)  (أر 
صغرية  تجارية  أعامل  إىل  وتحولت  بسيط،  بحلم  بدأت  التي  الخيالية 
حديثة  طريقة  بإنشاء  بدأت  أكرب  رؤية  ذات  رشكة  إىل  أزهرت  وثم 
النسائية العبايات  و  (التوربن)  حجاب  وأطلقت  للحجاب  ومبتكرة 

عىل  خاصة  بصمة  لتكون  والكريستال  بالحجر  التطريز  عىل  املعتمدة   
واإلتجاهات الرتاث  بني  تصاميمها  متزج  لألزياء  بالنسبة  أما  العبايات. 

الحديثة للموضة.

 

 

@lum_bylamataher

@ryboutique_sa

توثيق وحفظ حقوق ملكية أفكار
 وتصاميم مصمامت األزياء. 
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مبتعثين مبدعين

يف  الصغرية  الطفلة  دهشة  مصدر  كانت  لطاملا  فأناقتها  لإللهام،   األول  املصدر  هي  نسيبة  والدة 
مراحل مبكرة من عمرها، تقول نسيبة : «كنت يف الـ١١ من عمري حينام كانت رحالت التسوق

مع والديت أروع لحظات حيايت». 

تم  حينام  ولكن   ،«Central Saint Martins» بجامعة  اإللتحاق  كان  نسيبة  حلم 
واصلت  فقد  طريقها،  يف  عائقا  يكن  مل  ذلك  لكن  األمل  بخيبة  شعرت  قبولها،  رفض 
يف  للفاشن،  املخصص  الفوتوغرايف  للتصوير  دراستها  بعد  املوضة،  مجال  يف  العمل 
إلطالق  جاهزة  بأنها  شعرت  حتى   ،London College Of Fashion photography & Styling
مختلفة،  بلدان  بني  التنقل  لنسيبة،  اإللهام  مصادر  أهم  هو  السفر  الخاصة.  مجموعاتها  أول 
واإلطالع عىل ثقافات جديدة، و ألوان مختلفة ومالمح متنوعة، لطاملا كانت أكرث ما يشعل بداخلها 
العامل. حول  وجدته  ما  مع  وهويتها  الشخصية  ثقافتها  بني  بها  تدمج  متنوعة  لتصاميم  األفكار 

«ثوب رمضان» هو أعز التصاميم لقلبها تقول عنه نسيبة : «أتطلع لتصميم الثوب الرمضاين سنويًا، 
وأحرص عىل أن تكون تصاميمي فيه دمج بني روح ثوب رمضان و التصاميم املعارصة حتى يكون 
من  يل  صديقة  مع  بها  تعمل  جديدة  تجارية  عالمة  لديها  السنة».  طوال  إرتداءه  وميكن  حاًرضا 
املغرب ستخصصها لتصاميم الثياب وستطلق هذا العام أول املجموعات املشرتكة، يف نهاية شهر ماي،

وأول أسابيع رمضان.  

كنت يف الـ١١ من عمري حينام كانت رحالت 
حيايت. لحظات  أروع  والديت  مع  التسوق 

 nasibahafiz
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ألفكاره،  تتسع  تعد  مل  كراسته  وبأن  كرب،  وعيه  بأن  داغستاين  هاشم  يقول 
ال  أن  ويحاول  فرقا،  يصنع  بأن  خاللها  من  ينشد  مختلفة،  ألحانه  وأصبحت 
تأخذه «لحظية الرغبة وفقاعية التأثري». الكتاب عبارة عن مجموعة مقاالت، 
تحاول دراسة ظواهر اجتامعية إما بتبسيطها أو تحليلها، مع إهتاممه بتقديم 
حلول عملية لتلك الظواهر، فالكتاب يهتم بتقديم حلول مستدمية يقول عنها 
الكاتب يف حديثه عن فلسفته يف هذا املَؤلف بأنه حرص عىل تحويل القراءات 
اإلجتامعية املختلفة إىل تطبيقات ومشاريع تنموية صفتها بأنها « مستدامة». 

َداغ�سَتاين
َهـــــــــاشــــم

كتــــــاب دام

شبكات  خالل  من  أمريكا»  يف  «سعوديون  صفحات  تسعى 
عالقة  ماله  كل  عىل  الضوء  لتسليط  االجتامعي  التواصل 
وإنجازاتهم  أخبارهم  حيث  من  أمريكا،  يف  بالسعوديني 
وأنشطتهم املتنوعة. فحسابات تويرت وفايسبوك تحاول أيضا 
حساب  يسعى  حني  يف  السعوديني،  تساؤالت  عىل  اإلجابة 
انستغرام لتشجيع السعوديني عىل املشاركة بإرسال صورة مع

كتابة اسم الوالية واملدينة، لنرش إبداعاتهم.

         &        saudiinusa

         &         hashemdagh



مبتعثين مبدعين

القلم ولغة  الوتر  عزف  اتقنت  بوسطن  من  سعودية  انامل 
نغم وترجمة  القوايف  نظم  يف  بدأت  الدخيل  اضوى  املبتعثة 

الوتر منذ نعومة أظافرها وانتجت البومها االول يف عام ٢٠١٣ 
اضوى الشابة املتعددة املواهب تم  تكريم جهودها يف مجال 
كتابة الشعر عام ٢٠٠٦ يف منتدى الشعر العاملي يف واشنطن،

متخصص  كتاب   ٣٠٠ خالصة  جمع  كتاب  مؤخرًا  واصدرت 
قالت  وكام  صفحة   ١٠٠ يف  النفس  وعلم  األعامل  بإدارة 
ذلك  وبعد  الخاص  دفرتي  يف  مالحظايت  اكتب  «كنت 
جديا  ففكرت  كتاب  ال٣٠٠  محتويات  لخصت  أنني  الحظت 
منه». لإلستفادة  الكتاب  هذا  ونرش  طباعة  يف  ذلك  بعد 
ستور. وفريجن  جرير  مكتبات  يف  حاليا  الكتاب  َأضوى ادَلِخيلَأضوى ادَلِخيلويباع 

املستهلك  خيارات  تنوعت  املوضة،  خطوط  إزدياد  ظل  يف 
تختص  العالية،  الجودة  ذو  الوطنية  الصناعة  وتبقى  واألنواع 
بطابعها الخاص واملميز، عبدالعزيز باعشن، راودته الفكرة أثناء 
وإنتاج  بتصميم  جديا  بالتفكري  فبدأ  املفضلة،  رياضته  مامرسته 
الرياضية  (درع)  أحذية  العاملية،  للامركات  منافس  جديد  يشء 
بطانات  عدة  خالل  من  للقدم،  جدا  عالية  بحامية  متتاز  والتي 
لحامية  الوقت  نفس  يف  ومرنة  قوية  ومواد  للحذاء  داخلية 
أحذية  مامييز  اكرث  والضغط،  الصدمات  من  واملفاصل  األقدام 
الصناعية  أو  الرتابية  املالعب  بيئة  لتحايك  صنعت  أنها  (درع) 
املحيل  سوقنا  يف  قوي  منافس  لألحذية  درع  ماركة  تعترب  وبهذا 
املحلية.  املالعب  وطبيعة  القرن  موضة  مع  لتامشيها  والعاملي 

www.dr3sports.com

dr3sports

   &         Adwa Aldakheel
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ماذا يشكِّل لنا املايض؟ بإنجازاتنا وخساراتنا، هل هو حافز لتجاوز عقبات 
املستقبل؟ أم طاقة مغناطيسية تجذبنا لنكون حبييس املايض؟

بداية فيلم «ذا بريد مان» الحائز عىل األوسكار لعام٢٠١٥، توحي بأنه مجرد فيلم 
يتحدث عن قدرات خارقة لشخص ما يستطيع تحريك األشياء بأفكاره. وقد نتسائل 
املشابهة،  السابقة  القصص  كل  عن  مختلفا  سيكون  أم  فرقاً؟»،  سيحدث  «هل 
نكتشف  حتى  املشاهد  تتواىل  أن  وما  للبرش.  الخارقة  القدرات  عن  تتحدث  والتي 
تسيطر  التي  الهوليودية،  الطريقة  عن  مختلفة  بطريقة  العقل  يخاطب  فيلم  بأنه 
الفيلم  هذا  لكن  مؤخرا  األفالم  معظم  رسائل  يف  نالحظها  قد  أفكار  مجموعة  عليها 
أثبت  أنه  وجدنا  حتى  واقعيتها،  بكل  الحياة  قدم  أن  ما  جديد،  بطرح  غامر  رمبا 
نفسه يف قامئة األفالم التي قد تصل لتحصد الجوائز. فكرة ضياع اإلنسان يف ماضيه 
وإحساسه بأنه حبيس للحظة ما، سواء كانت نجاحا أم سقوط، قد تعيقه عن التقدم 
يف حياته، وهذا ما شاهدناه يف  حياة بطل الفيلم « ريغان» - يقوم بدوره مايكل 
النجاح،  هذا  يتجاوز  أن  يستطع  ومل  السابق  لنجاحه  حبيسا  ظل  الذي  كيتون-، 
وبدأت شهرته بالتاليش، رغم أنه خرس الكثري يف طريقه للمحافظة عىل هذا النجاح. 

املخرج: أليخاندرو غونزاليز إيناريتو
األبطال: مايكل كيتون- إميا ستون- زاك غاليفياناكيس-ناومي واتس- إدوارد نورتون

الجوائز: ترشح للكثري من الجوائز أهمها: ٤ جوائز يف األوسكار. وجائزتني يف القولدن قلوب. وجائزة يف البافتا.

يخص  فيام  البداية  كانت  هنا  علمي،  موقع  ملرشوع  تحولت  األصدقاء  بني  البسيطة  الحوارات 
موقع «تعرف دي»، ليتجىل االختالف بني العقول املنتجة عن العادية، فثمرة موقع « تعرف 
دي « العلمي، قناة عىل اليوتيوب تحمل ذات االسم وتهتم بالعلوم بهدف تقريبها من العامة. 
رسالة  إلرسال  يهدف  صبان.  وساري  طيبة،  عمري  العسريي،  فيصل  يقدمه  اليوتيوب  برنامج 
موجهة للجميع، ليستفيد منها طالب املدرسة أو حتى املعلم يقول القامئون عىل املوقع :»كانت 
العلمية  واألسس  باملصداقية  االلتزام  مع  للدهشة  مثرية  مقاالت  كتابة  مجرد  األساسية  الفكرة 
وتوفري املراجع. بعد إطالق املوقع بأسبوعني انضم ساري الصبان للفريق لتوافق األفكار العامة 
واالتجاه» ساري الصبان استفاد من مادة التواصل العلمي باملجتمع الذي درسها خالل تحضريه 
مبسطة بطريقة  املقاالت  لكتابة  أهلَّته  التي  املتحدة.   اململكة  شيفيلد،  جامعة  يف  للدكتوراة 
يفهمها الجميع. موقع «تِعرف دي»، يكتب عن العلوم املختلفة من علم األحياء والرياضيات العلوم اإلنسانية والجيولوجيا، وحتى التاريخ له نصيب 
عىل املوقع أكدوا بأن املنطق  فالقامئون  العلمي العريب  إلثراء املحتوى  العربية  باللغة  يهتم بكتابة املقاالت  من املقاالت التي يقدمها املوقع الذي 
خلف املعلومة العلمية هو العائق األسايس وليس نسبة ذكاء الشعوب أو خربتها. القناة تهدف لنقل تجارب علمية بشكل مبسط تعرف املشاهد 
التجارب  بنقل  الوثائقي  التسجيل  بطريقة  مقدم  األول  الفيديو  علمية.  ملصطلحات  الفيديو  أسفل  الرشح  ويكتب  التجارب،  بعض  مسميات  عىل 
العمل  فريق  ملجهودات  راعي  هو  دي»  «تِعرف  قناة  ماتحتاجه  أبرز  الكمي».  التحليق   » فيديو  يف  يظهر  الذي  األمر  وهو  هي،  كام  واملحاوالت 
ميكنهم من توظيف أشخاص من كتاب وموظفني يساعدون يف إنتاج الحلقات القادمة حتى تستمر القناة التي تحمل هدفا ساميا وتخدم املجتمع.

&        T3rfDe

www.t3rfde.com



مبتعثون مبدعون

FASHION
LOMAR

+966 12 2631755

www.lomarthobe.com

HATEM ALAKEEL

+966 12 6932315

+966 540576639

info@urtoby.com

www.urtoby.com

Y TREND

+966 12 2753934

+966 506631963

nfo@ytrend-abaya.com

NIYAAH

+966 12 6695059

Fax: +966 2 6632074

sbinhejaila@niyaah.com

www.niyaah.com

NAWAL AL MAIMANI

+966 12 6606502

+966 505616035

info@nawal-almaimani.com

wwww.nawal-almaimani.com

HANA SAMMAN

+966 12 2832288

+966 505350958

hana@hanasamman.com

www.hanasamman.com

MAHA GHALAYINI

+966 506661634

mahato.gg@gmail.com

I LOVE HISHMA

+966 12 6658297

info@ilovehishma.com

www.ilovehishma.com

EMAN JOHARJY

+966 535687773

Eman.joharjy@gmail.com

SOTRA

+966 12 6915082

+966 569710559

sorta@ymail.com

www.sotraboutique.com

DALIA DARWISH

dolly81@gmail.com

REEM ALKANHAL

+966 562197622

rk-designs@info.com

Website: www.rk-designs.com

A R T I S T S
ABDULLAH HAMMAS

+966 505696438

hammasart@hotmail.com

BASSEM AL SHARQI

+966 506877811

alsharqi_art@hotmail.com

www.alsharqiart.com

NAEIL MULLA

+966 555599423

naielmulla@hotmail.com

HISHAM AHMAD BINJABI

+966 505608538

hisham.binjabi@gmail.com

ABDULLAH IDREES

+966 540901038

art.idress@gmail.com

POP STUDIO BY MAZIN 

ALJEFRY

+966 560367998

mazin@pop-studio.net

www.pop-studio.net

SARA AL SHAREEF

+966 500001799

HUDA BEYDOUN

huda.beydoun@gmail.com

www.behance.net/hudabey-

doun.com

AYMAN HAFIZ

ayman_hafiz@live.com

KHALID ZAHID

+99 555671855

GALLERIES
ATHR GALLERY

+966 12 284 5009

Fax: +966 2 2844913

info@athrart.com

www.athrart.com

ROCHAN GALLERY

+966 12 6655630

Fax: +966 2 6635922

rochangrp@awalnet.net.sa

RIDA ART GALLERY

+966 12 6606780

Fax: +966 2 6637479

riri1919@gmail.com

CORE OF MODERN ART

+966 12 6555438

+966 12 6555438 (115)

coreofmodernart@gmail.com

AL ALAMIA

+966 12 6635107

Fax: +966 12 6635201

ALAAN ART GALLERY

+966 01 4169550

contact@alaanart.com

ARABIAN WINGS

+966 569375093

info@arabian-wings.com

LAM ART GALLERY

+966 01 2810906

DESERT DESIGN

+966 3 8894747

Fax: +966 3 8892121

TASHKEIL

+966 12 6063011

www.tashkeil.com

NOA COUTURE

noa.couture@gmail.com

www.noacouture.com

MANAR ALRAWI

+966 12 6686781

+966 569169923

manar_alrawi@hotmail.

com

RK IMAGE CONSULTANCY 

Riham Kordi

+966 504595298

rahooome@yahoo.com

FIORE

+966 555199947

 o_halem@hotmail.com

REHAM KURDI

+966 504595298

rehamkurdi@gmail.com

NABILA NAZER

+966 12 2614554

+966 554002554

www.nabilanazer.com

SUE - SUAD ZAMIL

+966 541151595

suadzamil@hotmail.com

BOLD CREATIVE BOUTIQUE

ABEER AL ESSA 

+966 505400962

abeer@bold.com.sa 

ARAM KABBANI

+966 505244037

kabbania@gmail.com

TA MARBOUTA

+966 567800139

Ta_marbota@hotmail.com
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SAFI JAMALALLAIL
+966 544255652
safi.j82@gmail.com

MOHAMED BELHAJ
+966 553056714
belhaj.mohamed@gmail.
com
www.mohamedbelhaj.
com

THE LOFT
02 6103775
info@theloftme.com
www.theloftme.com

DHAHI AL ALI
+966 555555855
dhahi@dhahi.com
www.dhahi.com

MOKHTAR CHAHINE
+966 504634933
info@mokhtarchahine.
com
www.mokhtarchahine.
com

YAZEED BIN SUWAIDAN
+966 569000065
yazeed@ljpro.net

SALMA ENANI
+4 7970651273 (UK)
+966 504386004
salmaenani@gmail.com

BADER AL ASMARI
+966 509544359
m.c.5@hotmail.com

ALA’A  YOUSEF
+966 542491400
al2.foodphotographer@
gmail.com 

ODAY ABID
Oday@77-m.com
+966 12 659 0077

PROMIX STUDIO
+966 503000238
ammar@promixstudio.com

TQ Photography
Tarik Alabdullah
T@teQo.net
www.Teqo.net

 GRAPHICS
ABUBAKER BALFAQIH 
+966 2 6501402  
Fax: +966 2 6502308  
abubakir@bnavcc.com 
www.bnavcc.com

HALA ZAHID
+966 505294890
hala.f.zahid@gmail.com

AHMED BADRAH
+966 554653418
ahmedbadrah@gmail.
com

MAHMOUD NASEEM
+966 568880555
mahmoudnaseem@
gmail.com

ECHO DESIGNS
+966 545246050
echo.designs@yahoo.
com
www.echo-designs.clean-
folio.com

SAMAR MIRZA
+966 505365481
sjmirza1@gmail.com

WE DESIGN
Esraa Fadaag
+966 548111303
esraa_fadaag@hotmail.
com

FATEMAH HAMMIDA-
DIN
+966 595677561
fatemah.alhussein@
gmail.com

SALEEM ATFA
+966 12171927 
+966 509995891

FREELANCE ME
+966 12 2637444
+966 12 2637457
+966 5421223488
creative@freelanceme.
com
 www.freelanceme.com

NADA NANAH
+966598778182
nadananah@gmail.com

PRINTING
ALMADINA PRINTING &
PUBLICATION
+966 12 2882027
mohamed.elraiy@sppc.
com.sa
 
ALWAEL PAPER SUPPLIER

P.O Box 4045 Jeddah 
.21491 KSA 

Jeddah:
+966 12 643 0036
+966 12 6441950
Riyadh: 
+966 1 473 3622
www.al-wael.com

ADVERTISING
3 POINTS
+966 12 6571499
+966 12 6571662
www.3points-ad.com

FULL STOP
+966 12 6900209
+966 12 6900207
ksa@fullstop-ad.com
www.fullstop-ad.com

TO BE
+966 12 6057444
+966 12 6057700
www.tobe-ad.com

NEOFLEX
+966 2 6613686
+966 550535255
info@neoflexgroup.com
www.neoflexgroup.com

RED BRUSH STUDIO
+966 558608633
redbrush.cc@gmail.com

MARKETING & ADV & 
GIFT ITEMS
+966558878727
+966501699998
ibrahim2005_55@hotmail.
com
www.firstclassjeddah.com

PHOTOGRAPHY PRODUCTION
IDRISS ENTERTAINMENT
+966 12 6527045
info@idressent.com
Instagram: @idrissent
Twitter: @idrissanwar
FB: @ANWAR IDRISS

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

HILAL AL HARITH
77@77-m.com
+099 12 659 0077

CIRCLES
+966 12 6655778
+966 12 6694083
+966 540000769
info@circles.com.sa
www.circles.com.sa

WEB DESIGN

PS - PERVASIVE SOLU-
TIONS
+96626606536 
+966556615586
+96626693388
hello@psit.com.sa
www.psit.com.sa

HILOOL AL SHIMULIH
+966 12 6606536
+966 556610086
hello@psit.com
 
HILAL AL HARITH
77@77-m.com
012 659 0077

E DESIGN
+966 2 6030111
+966 2 6030222
+966 509111311
info@edesign.com.sa
www.edesign.com.sa

INTERIOR
HATOON INTERIOR

+99 505645563
hatoon@hatoonis.com
www.hatoonis.com

IBTISAM ABULNAJA

+966 561242398
e.abulnaja@hotmail.com

FARAH ALQAWASMI

+966 12 6398184
+966 543730983
lindesign@hotmail.com

MONA ABU EID

+966 505596956

www.mzadesignsa.com

mza_designs@hotmail.com

DEE INTERIORS

+966 504689953
dara.alsayyed@deeinteri-
ors.com
www.deeinteriors.com

ART OF PROFESSIONALS 

 Safi Al-Khadra
+966 12 2610111
+966 2 2611333
+966 561155999
safi@artofprofessionals.com
 www. artofprofessionals.com

MOHAMMAD BADRAN

+966 546332222
+966 12 606 8817 (18)
Fax: +966 12 606 8819
mbadran@sharpedge.
com.sa
info@sharpedge.com.sa
www. sharpedge.com.sa

FOCAL DESIGN 

+966 12 6986529 
Fax: +966 12 6986407           
sarab@thefocaldesign.com                     
www.thefocaldesign.com

GRATTAROLA - ITALY 

Fine Italian Furniture 
+966 504 30 60 64

MA’AN BAJUNAID
+966 506610969
m3n@m3nv.com
www.m3nv.com
 
HISHAM MALAIKA
+966 505685974
hisham.malaika@diyar.

ARCHITECTS

 GARDEN
DESIGN
WOOD & STONE
GARDEN DESIGN

woodandstonedesigns@
gmail.com 
+966 503568828

info@HQest.com.sa
www.grattarola.it 

ALEBTEKAR AL HALEM

+966 555199947
 o_halem@hotmail.com

GHALIA ZAKY EDREES

+966 126642020  
Ext: 60
Fax: +966 126642316
P.O.Box: 13900
Jeddah 21414, KSA
info@alghalia-ides.com
www.alghalia-ides.com

SALONAZ DESIGN

+996 505594782
info@salonazinteriors.com

NAWAF AL NASSAR
3N JEDDAH

P.O.BOX 50213 JEDDAH 
21523 SAUDI ARABIA
012 6635405-7
www.3n-jeddah.com
3n@3n-jeddah.com 

com

TAREK A. ALNAAMANI
+966 12 6823580
+966 12 6831948
+966 54000362
tnaamani@deseleven.com
 
63PARTNERS
+966 12 6681337
+966 12 6681337
63partners@gmail.com
www.63partners.com

MAJED FAKHRY ARCHITECTS

+966 565105151
+966 12 2632374
+966 02 2632374
majed.fakhry@gmail.com

ART OF PROFESSIONALS

+966 2 2907581 
+966 554666668
safi@artofprofessionals.
com
 www. artofprofessionals.
com

WADEE AL AMRI
+966 543999952
 wade.k@hotmail.com

MOHAMMAD BADRAN   
+966 546332222
+966 12 606 8817 (18)
Fax: +966 2 606 8819
mbadran@sharpedge.
com.sa
info@sharpedge.com.sa
www.sharpedge.com.sa 

A.D. DESIGNER
AHMAD ALHADDA
+966 562883888
+966 12883888
Email: info@addesigner.
com.sa
www.addesigner.com.sa

EVENTS

AZHAR TASHKANDI
www.azharcherryontop.weebly.com

azharcherryontop@gmail.com 
+966 55 869 9635

IMAAN ATTAR
+966 505626459

HILAL AL HARITH

77@77-m.com

+996 12 659 0077

ANGGI MAKKI

+966 555646474

anggimakki@gmail.com

THE LOFT

+966 12 6103775

info@theloftme.com

www.theloftme.com

FILM MAKERS



Not all chocolates are made equal. Some are made with extra love.
 Others with impressive eye to detail. And some with that special artisan touch.

 
Then there is BLACK CHERRY where we’ve been combining all of these

to create unique and premium chocolate styles for all your occasions.

Made with love

www.blackcherry.sa

012 605 4939
 (P. Sultan St showroom)

Blackcherrysa

012 667 9395
(AlRawdah St showroom)

BlackCherrySA

9200 292 88
(Unified)


