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املؤسسة واالدارة اإلبداعية
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التصميم الجرافييك

 فجر برصي

مديرة العالقات العامة

علياء النوري

الكتابة و الرتجمة

سارة غربة

سهى كبارة

التصوير الفتوغرايف

ضاحي العيل

سلامن قباين

مروة املقيت

طارق عبدالله

املحاسبة

نارص املشجري

التوزيع
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ما هي مجلة التصميم السعودية؟

هي محاولة متواضعة تسعى لدمج اإلبداع يف نسيج املجتمع و لفتح 

آفاق واسعة أمام فيض جديد من املواهب السباقة والبتكرة واملتعمقة 

يف التعبري عن الذات.

Design Magazine @Design_Magazine Designnetwork info@designksa.com

الَفميلِيْة

designksa.com
T +966  12 6116765

P.O. BOX 126729 

JEDDAH 21352 KSA

WHAT IS DESIGN MAGAZINE?

IT IS A HUMBE ATTEMPT TO INTEGRATE CREATIVITY INTO 
THE FIRM FABRIC OF SOCIETY AND TO OPEN THE FLOOD 

GATES OF HUMANITY’S INNOVATIVE POWER, AND IN-
DULGE IN THE DISCOVERY OF SELF-EXPRESSION
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O B S E S S I O N  W I T H  D E S I G N

KHOLOUD ATTAR
founder & creative director

مجلة ديزاين اآلن وبعد ٣٣ عدد 
      نقدمها من جديد بروح الحامس التي بداءت بها ولكن تطورت      

                          بحكم هويس الشخيص ان اقدم دامئا مايأثر    
       بالروح ويهز الفكر.

                  البقاء عىل نفس الهوية ونفس االفكار نوع من أنواع االنتحار، 
يتطلب هذا التغري عقول جديدة تأيت مبفاهيم حديثة. 

يتمثل هذا التجديد يف عدة اشياء منها 
                       عودة املصممة فجر البرصي بخربتها املكتسبة

 الواضحة يف تصاميم الصفحات الجديدة، فتح فرع ملكتب ديزاين يف ديب 
               والذي سيضهر يف نرش اخبار املصممني ايضا 

من الخليج واخريا وهو من اكرث العوامل الواضحة هو تغري مجتمع الفن 
                   والتصميم الذين تشبعوا من تكرار

 التصاميم املقدمة واملصممني املذكورين.

ستظل مجلة ديزاين السباقة قي التصميم 
                                 والخالقة يف التقديم لتويف بأمانتها كأول 

مجلة تصميم سعودية.
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املوضة
FASHION

الفن
ARTS

EVENTS
َحَدَث فى َذِلك الُيوم

احتفالية يوم اليتيم يف العامل
 
اإلسالمي داون تاون ديزاين
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Conquest Classic

Elegance is an attitude

Kate Winslet
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VISUALIZING 
PALASTINE

معرض كنوز 
الفن السعودي 
واشنطن، دي يس

تجربة املرسح 
السعودي

Baccarat celebrates its 
250th anniversary

BEHANCE Jeddah

First for Decoration

AURA Living

TASHKEEL
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 L’AFSHAR الفشار
تقّدم مجموعة حقائب الربسبكس 

الشفافة امللونة

TRENDSETTER 
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ستجذب إبداعات املصّممة ]ليليان 

أفشار[ األنظار إليها يف املوسم القادم، 

إذ إنّها ستطلق مجموعتها الصغرية 

من حقائب الربسبكس الشفافة امللونة 

 .L’AFSHAR ]تحت إسم ]الفشار

وهنا، ال بّد من اإلشارة إىل أّن املصّممة 

تعيش حالياً يف ديب لكّنها إيرانية 

األصل، وقد جابت العامل متنقلّة ما بني 

لندن وفانكوفر وماربيال. وعليه، تُظهر 

التصاميم املميّزة بصورة واضحة مدى 

تأثّر ]لييل[ بهذه األسفار والتجارب.

www.facebook.com/LAFSHAR

عامل موتيش
 

تحتفي عالمة ]موتيش[ Mochi بفن 

التطريز القديم مستحرضة سحر 

الجامل املفعم باملرح، وهي تستلهم 

الغرزة املتسلسلة التي تحمل االسم 

نفسه. هذه العالمة التي أسستها آية 

طربي Ayah Tabari متثل منَط حياة 

فريداً من نوعه، وتستخدم األقمشة 

القدمية والحرفية العتيقة يف ابتكار 

خطوط وأشكال معارصة، وتدمج 

بالتايل بني األحاسيس الرشقية والغربية 

بأسلوب ال نظري له.

 



// ISSUE         JULY > AUG | 2014العدد الرابعة والثالثون

فصل جديد يخّط اليوم ضمن 

مجموعة كوزموس، يف تفّجٍر من براعم 

الربيع املزدانة بأّم الآللئ البيضاء 

والعقيق اليامين. مبزيج رقيٍق من 

النعومة واللامعية، تكرّم هذه االبتكا 

ا رت من املجوه ا رت موضوعْي 

الطبيعة والحّظ السعيد، هام من 

مصادر اإللهام األقرب إىل قلب الدار.

 Huda ]طّل ماركة ]هدى بيويت

Beauty عىل الساحة مجّددا،ً مقّدمة 

إلينا مستحرضات ستحّقق نجاحاً 

باهراً ال محالة! إنّها مجموعة األظافر 

اإلصطناعيّة املؤلّفة من ستّة أشكال 

مذهلة بكّل معنى الكلمة. فثّمة ما 

يناسبك يف كافّة األوقات واملناسبات، 

لتحظي بإطاللة أنيقة يف النهار أو 

لتتمتّعي بجاذبيّة أكرب يف ليلة مميّزة. 

Som’or?! 

سومور ماركة املجوهرات الربيطانية 

تقّدم تشكيلة من أساور الصداقة التي 

تجمع بني الثقافة العربية وهّويتنا 

العرصية.استوحت سومور صياغة 

الحروف العربية من عقدة الحب 

والتي هي وعد باملحبة والصداقة يف 

العديد من الثقافات. وهذه األساور 

املصنوعة من الفضة الخالصة قد 

صممت لتكون! الهدية املثالية لكل 

من تحبني. متوفرة يف جدة والرياض ! 

info@somor.com للتواصل

 Huda Beauty هدى بيويت
تطلق مجموعة األظافر اإلصطناعية

  

  أنوثة يزيدها الحّظ السعيد جماالً 

بتالتها األربع المميزة بشكل قلب، من زهرة فان كليف أند آربلز التي تعود " بالزاوية الدقيقة لCosmosابتكارات "استوحيت 
باألناقة يزيدها الحّظ السعيد جماًال، وهي تجمع بين الميزة  مفعمةٍ  المجموعة عن أنوثةٍ للخمسينات من القرن الماضي. تعّبر 

لدار، وهي تتخذ هذه المجوهرات رمزًأ صارخًا ل ر. تعدّ بهااألزها تمّيزتاألثيرية لزهرة البرسيم من أربع بتالت وبين األناقة التي 
  البيضاء.اليوم شكًال جديدًا بفضل العقيق اليماني وأّم الآللئ 

 ثنائي غاٍل بمنتهى الروعة

" الذهب ببريق األلماس، وها هي اليوم تشّكل مصدر إلهام وراء ارتباطاٍت جديدة. فيأتي Cosmosحتى اآلن، جمعت زهرات "
ض ثنائيًا لمعان أّم الآللئ ليكّمل نعومة الذهب الوردّي في أنشودٍة رقيقة تحتفي بالطبيعة. ويشّكل العقيق اليماني مع الذهب األبي

  فاخرًا ومشّعًا، بنفحٍة من األناقة السرمدية.

  

 

 

 

   

ويوّفر هذا التالعب بالمواّد تفسيرين جديدين للمجموعة وينفخ 
الحياة في كّل قطعة. كطالسم أنيقٍة، تتفتح التويجات الرقيقة 

 ”Cosmos“على خّط العنق، أوالرسغ أو اليد: فيكشف خاتم 
بين األصابع عن بتالت رقيقة تصّور إبداعية فان كليف أند 
آربلز. وفي مسحٍة مثالية من الرفاهية، تبدو البتلة من األلماس 
وكأنها تتألأل وسط أشّعة الشمس، فتضفي نغمًة غنيًة من 
الالتناظر. أما أقراط األذن، وهي متوافرة بقياسين، فتضفي 

تلقي فيه القالدة بريقًا مترفًا رونقًا وبريقًا على الوجه، في وقٍت 
 على جوف العنق.

Van Cleef & Arpels
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التنمية  مبادرات  أضخم  من  واحد  هو  العاملي  الثقايف  عبدالعزيز  امللك  مركز 

يف  اململكة  جهود  دعم  إىل  ويهدف  السعودية،  أرامكو  أطلقتها  التي  االجتامعية 

التنمية االجتامعية والثقافية، مركزاً بشكل خاص عىل اإلبداع يف املجاالت املعرفية.

املستوى  عاملية  مكتبة  ليضم  ميالدية   2015 عام  يف  الثقايف  املركز  إفتتاح  يتوقع 

من  الشباب، ومتحفاً  إلثراء  املستمر، وبرامجاً  للتعلم  للمحفوظات ومركزاً  وقسامً 

أربعة أقسام باإلضافة إىل متحف لألطفال، وقاعات للعروض اإلعالمية املتنوعة، كام 

تم تصميمه ليحتضن نشاطات دامئة ومؤقتة، وعروضاً حية ومتنوعة، وكل املرافق 

]برئ  من  بُعد خطوات  الظهران، عىل  منطقة  الثقايف يف  املركز  يقع  لذلك.  الالزمة 

الخري[ حيث اكتُشف النفط يف اململكة للمرة األوىل. ولهذا املوقع داللته الرمزية، 

إذ يسعى املركز إىل تطوير مصدر أكرب للرثوة يتمثَّل يف الطاقات الخالَّقة الكامنة يف 

املجتمع واألجيال الصاعدة واملقبلة.

وعىل الرغم من أن مبنى املركز ال يزال قيد اإلنشاء، إال أن لدينا مجموعة واسعة 

أنحاء  كافة  الظهران ويف  تنفيذها يف منطقة  يجري  التي  النشاطات  ومتنوعة من 

اململكة.

سعود،  آل  عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز  املؤسس  امللك  جاللة  اسم  مركزنا  يحمل 

يرحمه الله، عربون وفاء وتقدير لدوره التاريخي يف توحيد اململكة ونهضة شعبها، 

وسيسعى مركز امللك عبدالعزيز الثقايف العاملي إىل تقديم الرتاث العريب إىل العامل 

واالحتفاء به، مبوازاة انفتاحه عىل ما هو مفيد ومناسب يف ثقافات العامل. 

الله،  يحفظه  عبدالعزيز،  بن  عبدالله  امللك  الرشيفني  الحرمني  خادم  ل  تفضَّ وقد 

تأسيس  عىل  عاماً   75 مرور  بذكرى  االحتفال  خالل  للمركز  األساس  حجر  بوضع 

أرامكو السعودية، يوم 20 مايو 2008م.

املركز الثقايف
مركز امللك عبدالعزيز الثقايف العاملي يف الشرقية
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مركز امللك عبد 

العزيز الثقايف العاملي 

الجديد أخذ الرمزية 

املعامرية إىل مستوى 

جديد وهي مبادرة 

أرامكو السعودية.

يتسم مبنى املركز الثقايف الذي تبلغ مساحته نحو 80 ألف مرت مربع بالتكامل والشمولية. وقد قامت بتصميمه رشكة »سنوهيتا« الرنويجية 

املعروفة عاملياً، بأسلوب مبتكر ربط بني مهمة املركز وشكله الخارجي، وارتقى باإلبداع يف فن التصميم املعامري إىل آفاق رفيعة وجديدة.

استوحي تصميم املركز من الطبيعة الجيولوجية للمملكة، مصدر ثروتها من الطاقة، وهو يبدو يف ظاهره عىل 

شكل مجموعة مرتاصة من الحىص، فريمز بذلك إىل التنوع والتعاضد والتوازن كعنارص الزمة لقدرة اإلنسان عىل 

اإلبداع من أجل مستقبل أفضل.

يحرض العامل الزمني أيضاً يف التصميم الداخيل ألقسام املبنى. فاألدوار الواقعة تحت مستوى سطح األرض شبه 

مخصصة للاميض، وعند مستوى السطح للحارض، أما برج املعرفة القائم فوق كل هذا فيمهِّد الطريق للمستقبل.

ومن الخارج، يتميز املبنى مبظهر ال مثيل له يف فن العامرة املعارصة، إذ أنه مغطى بأنبوب من الفوالذ يلفه 

بالكامل. وهذا األنبوب مؤلف من آالف القطع الصغرية التي تُقطع وتُطوى كل واحدة عىل حدة، لتؤلف عند 

تركيبها وجمعها أنبوباً واحداً يُضفي عىل املبنى ككل مظهراً معدنياً ذا ملعان حريري ناعس.

مثة رشكات رائدة عاملياً طوَّرت تقنيات تفاعلية ملختلف أقسام املركز لتعزيز الجدوى وجعل التعلم فيها تجربة 

ممتعة ال مثيل لها يف مكان آخر. وتتجاور يف املبنى هذه التقنيات الحديثة واملبتكرة مع أقدمها وأجملها، مثل 

الطني املدكوك، والرمال والحىص. أما عىل الصعيد البيئي، فقد بُني املركز الثقايف وفق املقاييس املعروفة باسم 

»LEED« )الريادة يف التصميم البيئي والطاقة( ليعّمر لسنوات طويلة قادمة.
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ينهض قسم »األرشيف« يف املركز مبهمة إدارة وحفظ السجالت والوثائق التي ترصد تراث اململكة وتاريخها االجتامعي.

وثائق نادرة وتاريخية، مع العديد من الصور والكتب، وأفالم وثائقية، تروي قصص من التاريخ، ومنها قصة رشكة الزيت 

العربية السعودية. سيأخذك األرشيف الرسمي لوثائق أرامكو السعودية من البدايات األوىل للرشكة خالل نشأتها األوىل، 

مروراً بنجاحاتها املبكرة، َو وصوالً إىل حارضها الزاهر اليوم، حيث تقف كرشكة عاملية رائدة تتكامل فيها صناعتا النفط 

والبرتوكيميائيات.

يوفر األرشيف محتوى رقمياً لضامن سهولة الوصول وكذلك استمرار الحفاظ عىل الوثائق والتحف. وسوف تتاح أماكن 

خاصة لألكادمييني والباحثني لتسهيل إجراء بحوث متعمقة.

تم تطوير »واحة االستكشاف« لتكون مرىس ملجتمع نابض بالحياة من أجل التعلم من خالل اللعب واملتعة.

تستهدف واحة االستكشاف األطفال من عمر 2-12 سنة، وكذلك الكبار الذين يقومون برعايتهم. يتوفر فيها مختربات 

لالكتشاف، ومساحات لألنشطة مفتوحة يف الهواء الطلق، ومعروضات تفاعلية. نحن نسعى لنشارك األطفال أسس البناء 

لحياة كاملة من الفضول الفكري. أنشطتنا املتخصصة يف تنمية األطفال ستقدم لهم املتعة وسرتبطهم بطرق مختلفة 

االستكشاف  واحة  التعلم يف  وسيتجاوز  الكثري.  وغريها  واملواطنة  والثقافة  واالبتكار  والتقنية  والدراما  والفنون  بالبيئة 

النطاق املحيل واإلقليمي ليأخذ تجربته يف النطاق العاملي ككل.

مكتبة تنتمي إىل القرن الحادي والعرشين، صممت لتكون محوراً للتعلم الفردي والجامعي والتبادل املفتوح لألفكار، 

من خالل ما يفوق املليون كتاب ما بني مطبوع ورقمي، تغطي معظم مجاالت املعرفة، مانحة روادها معيناً ال ينضب 

من املعرفة من خالل أقسامها املتنوعة. تتألف املكتبة من أربعة طوابق، خصص طابٌق كامٌل منها للوسائط املتعددة، 

يشمل الكتب الصوتية، وأقراص الفيديو الرقمية، واألقراص املدمجة، فضالً عن أماكن مخصصة الستخدام املواد السمعية 

والبرصية، باإلضافة إىل مكتبة الطفل. كذلك خصص طابٌق آخر للبحث العلمي ويحتوي عىل مجموعة متخصصة من 

فستضم  األخرى  الطوابق  أما  الباحثني.  متناول  يف  لتكون  توفريها  تم  اإللكرتونية،  واملصادر  البيانات  وقواعد  املراجع 

مقتنيات املكتبة املؤلفة من الكتب، والدوريات من مختلف أنحاء العامل، مبا يف ذلك املجموعات الخاصة. ويتخلل كل 

هذا أماكن مريحة مخصصة للقراءة. كام تضم املكتبة مقهًى أعد خصيصاً بحيث يتيح للزائرين املشاركة يف املناقشات 

األدبية والفكرية يف أجواء مناسبة.
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التعلُّم املستمر تقليد معروف جيداً يف التاريخ العريب واإلسالمي ويف تاريخ اململكة. ويوفر برنامج التعلُّم املستمر مصادر تعليمية 

متنوعة باللغتني العربية واإلنجليزية وتجارب للزوار من مختلف األعامر واالهتاممات والقدرات.

اإللكرتوين،  التعلم  تفاعلية، ومحارضات، وورش عمل وفرص  تربوية وأخرى مدرسية  برامج  التعلُّم من خالل مجموعة  سيطبَّق 

بحيث يجد الزوار املصادر التعليمية التي تخدم اهتامماتهم وتوجهاتهم عىل أفضل وجه. وسيدار التعلَّم وتبادل املعارف بشكل 

ي الفضول وحب املعرفة يف املجتمع. للربامج والعروض  يعزِّز قيمة املواطنة، ويحرتم التنوع ويحتفي به، ويعزِّز ثقافة التطوع، ويغذِّ

الحية واملرسح دور مهم يف الكشف عن املواهب وتغذيتها يف مجاالت اإلنتاج والتصميم وتقنيات املرسح وفنون التمثيل والخطابة 

وكتابة النصوص واإلخراج وإدارة العروض ومشاريعها. وسيعمل املركز الثقايف مع الشباب السعودي واملنظَّامت املعنية بشؤون 

املرسح عىل تسليط الضوء عىل املحتوى الثمني الذي ينطوي عليه الرتاث السعودي، الستيحاء أعامل فنية ومرسحية مستقبالً.
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قاعة العروض 

اإلعالم  مجال  السعودية يف  اإلبداعات  وستحتضن  مقعد،   300 القاعة  تضم هذه 

الرقمي، بحيث توفِّر للعقول الشابة األدوات الالزمة لتطبيق أفكارهم. ويف مخترب 

اإلعالم املتعدد الوسائط، سيتشارك الخرباء والروَّاد يف هذه الصناعة مع املحرتفني 

العمل  وورش  التدريب  خالل  من  املعارف  ونرش  بتبادل  السعودي  اإلعالم  يف 

واملحارضات، والندوات حول آخر ما توصلت إليه التقنيات يف هذا الحقل.

املرسح

يضم هذا املرسح 900 مقعد، وخشبة مرسح مجهزة متاماً الستقبال العروض الفنية 

املحلية، كام أنها ستستضيف أفضل العروض من كافة أنحاء العامل. يف العام 2012م، 

متكنت »العروض الحية« و»اإلعالم املتعدد الوسائط« من تأسيس برنامج ابتكاري 

وتطويري للتدريب عىل فنون التمثيل، تم وضعه بالتعاون ما بني »مرسح الشباب 

الوطني« يف بريطانيا و»الجمعيات السعودية للفنون والثقافة«.

يف  املعارصة  الفنية  الحياة  الستكشاف  وعاملية  وطنية  معارض  املتحف  سينظِّم 

تزال  ال  التي  والكنوز  العربية  للجزيرة  واالجتامعي  الطبيعي  والتاريخ  اململكة، 

مجهولة من حضاراتها.
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قاعات العرض

السعوديني  الفنانني  عند  والتصميم  الفن  يف  اإلبداعات  أفضل  لعرض  »فنون«، 

والعرب. »أجيال«، لوصل الزائر بالرتاث الثقايف والحضاري السعودي وتحوالته خالل 

القرنني املنرصمني. »كنوز«، لتسليط الضوء عىل الفن اإلسالمي وكنوزه خالل أربعة 

الطبيعي والبرشي يف  التاريخ  بالزائر يف جولة عىل  للتجوال  عرش قرناً. »رحالت«، 

الجزيرة العربية من خالل عروض تفاعلية شيِّقة.

مخترب األفكار هو منصة لإلبداع واالبتكار للطالبات والطالب السعوديني واملتخصصني 

من عمر 22 عاماً وما فوق، ممن لديهم شغف بالغ ليصبحوا من املبتكرين. هدفنا 

منه هو رعاية وتنمية االقتصاد املبني عىل االبتكار يف اململكة العربية السعودية 

من خالل مجموعِة من الربامج والنشاطات الجذابة يف مجال ريادة األعامل. هنا، يف 

مخترب األفكار يتم تحويل األفكار واألحالم إىل حقائق عن طريق عملية تُعرف باسم 

»ترجمة الفكرة«، وهي طريقٌة تعتمد األسلوب العميل وتنظر إىل الفكرة عىل أنها 

مرشوع. وتتعامل هذه الطريقة مع مثار اإلبداع التي ميكن أن تتحول إىل براءات 

األفكار  مخترب  يقدم  أعامل.  مرشوعات  بدايات  أو  تجارية،  منتجات  أو  اخرتاع، 

االبتكارات  تشجيع  إىل  تهدف  التي  ساينس،  آرت  مختربات  مع  بالرشاكة  برامجه 

العلمية،  امليادين  يف  ثقافية  جوانب  ذات  تجارب  طريق  عن  اجتامعيًا  املفيدة 

ومع مختربات جامعة هارفارد »ذا البوتوري«. هذا النوع من التجارب التدريبية، 

متعددة التخصصات، يف مستوى املرحلة الجامعية األوىل، يسعى إىل تحفيز تنمية 

مهارات ريادة األعامل يف بيئات تعلٍُّم تعاونية.

إثراء الشباب

عىل  تقوم  العاملي،  الثقايف  عبدالعزيز  امللك  ومركز  السعودية  أرامكو  من  مبادرة 

التقليدي  النموذج  عن  ويختلف  الطالب،  حول  يتمحور  تعليمي  منوذج  وضع 

املتمحور حول األستاذ. ويعمل إثراء الشباب عىل إثارة اهتامم الشباب السعودي 

الرتكيز عىل  مع  والرياضيات،  والهندسة  والتكنولوجيا  العلوم  مواضيع  باملزيد من 

املعرفة واإلبداع واالبتكار. وتستهدف هذه املبادرة بربامجها املبتكرة واملتنوعة نحو 

مليوين شاب سعودي بحلول العام 2020، لتتكامل بذلك مع الجهود املبذولة من 

أجل تحول املجتمع السعودي إىل مجتمع معريف.

برامج إثراء الشباب

أكتشف: مجموعة ملتقيات مبتكرة ومكثفة حول العلوم والرياضيات، أقيمت يف 

مدن عدة عرب أرجاء اململكة العربية السعودية، وتم خاللها تقديم نصف مليون 

ساعة تعليمية. أتألق | مجموعة ورش عمل متحركة تستهدف طالب املدارس يف 

املدن والقرى من الصفني الدراسيني الثالث املتوسط واألول الثانوي، لتحفيزهم عىل 

متابعة برامج أسبوعية يف العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. أتجول | بعثة 

علمية دولية للطالب املتفوقني يف برنامج »أكتشف«، مع تدريب مكثف عىل اللغة 

اإلنجليزية. أقرأ | مهرجان القراءة لتسمية قارئ العام من خالل مسابقة تتضمن 

جلسات استامع ونقاش.

إنها رحلتنا الفريدة نحو إثراء الفكر وإلهام الخيال
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مي لندن
من تصميم نورمن فوسرت 

ملحة عن مي لندن  بدأت مجموعة فنادق مي من ميليا بافتتاح 

و  »فوسرت  لرشكة  فنادق  مرشوع  يعتربأول  و  لندن،  يف  فرعها 

رشكاه« يف  اململكة املتحدة و أول مرشوع صمم بالكامل من قبل 

هذه الرشكة. يقدم مي لندن الواقع يف }ماركوين هاوس{ – املكان 

األصيل إلذاعة يب يب يس يف لندن ويتكون من 157 غرفة ، منها 

16 جناح، جناح »مي« الفاخر،   وبنتهاوس املكون من طابقني 

يف برج املبنى. 

التصميم أضاف فندق »مي« لندن الربيق و التألق 
ملخطط املباين القائم منذ العرشينيات و يف الطرف الغريب ملدينة 

لندن.  يعترب هذا املرشوع أول فندق يتم تصميمه بالكامل 

من قبل رشكة »فوسرت و رشكاه«؛ بدءاً من املبنى الخارجي 

إىل تجهيزات الحاممات، لينتج مزيجاً من التصاميم الداخلية 

و الخارجية األنيقة التي تعكس األسلوب املعارص الجديد يف 

تصميم الفنادق يف لندن. و هو أول فندق لرشكة »فوسرت و 

رشكاه« يف اململكة املتحدة.  استطاع تصميم الفندق، املؤلف 

من 157 غرفة، أن يندمج بسهولة مع ما يجاوره من املباين 

كواجهة منزل ماركوين منذ 1904؛ من حيث املقاييس واالرتفاع 

و املواد املستخدمة. إن وجود املرشبيات البسيطة، الرشفات 

و سقف منحدر الجانبني و استخدام حجر بورتالند، يوحي 

بالتكامل املعامري املبدع. 
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ميثل الربج البيضاوي الشكل عند زاوية الفندق نقطة النهاية لشارع الدويش 

وميثل املدخل الرئييس للشارع. ويعلو الربج قبة من الزجاج – ذات ترجمة 

معارصة لألسلوب اإلدواردي ألسقف الدويش-  ليمثل جناح البنتهاوس لفندق 

»مي«، مع إطاللة بانورامية كاملة للمدينة.    تتميز واجهة الفندق ذات 

الشكل املثلثي برؤية طويلة لشارع سرتاند، مع الحفاظ عىل نسب مشابهة 

لنوافذ ماركوين هاوس – كام تسلط الضوء عىل هندسة املحور األسايس 

للفندق. و تستخدم تقنية رائدة لضامن العزل الصويت و الحراري. أما بالنسبة 

للنوافذ فتم تزويدها من الداخل بطبقتني من الزجاج بدالً من الستائر، 

لتتامىش مع التصميم البسيط و األنيق للغرف.    يضمن  تصميم الفندق و 

مرافقه درجة من الخصوصية؛ ابتداًء من األماكن العامة يف الشارع إىل رشفة 

الضيوف و حديقة السطح يف قمة املبنى. سيمر الضيوف عند وصولهم عرب 

ردهة ماركوين يف الطابق األريض، وصوالً إىل بهو الفندق و حانة الشمبانيا »ذا 

أتريم« يف الطابق األول. يشغل »ذا أتريم« حيزاً هاماً ضمن املبنى الهرمي 

املؤلف من تسعة طوابق بالرغم من مساحته الضيقة، و هو مكسّو متاماً 

بالرخام األبيض مع عروض ضوئية مؤثرة لتدّب الحياة يف املكان. 
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تجمع التصاميم الداخلية بني األساليب املعارصة و الكالسيكية مع تدرجات لونية جريئة يف مزيج من 

األنسجة الغنية و املواد الطبيعية الفاخرة، لترتك الضيف غارقاً يف سحر األلوان. حيث ميكن الوصول إىل 

غرف النوم البيضاء عن طريق ممرات من الرخام األسود العاكس، و منحوتات الجدران يف هذا الهرم 

الرئييس.  يقدم الفندق مجموعة متنوعة من تصاميم الغرف، كغرف مع رشفات خاصة يف الطابقني 

العلويني من املبنى، وأجنحة فردية مع حاممات رخامية كبرية و منفصلة. تحوي كل غرفة خزانة باللون 

األسود تضم التلفاز و نظام الرتفيه، ورفوف ذات إضاءة خلفية و ثالجة صغرية ]ميني بار[.  باإلضافة 

إىل اإلضاءة الخافتة من تصميم ]فوسرت و رشكاه[ .  تتميز الرشفة يف الطابق العلوي للفندق كأنها واحة 

مع حانة ذات إطاللة خالبة عىل النهر و أفق ]وستمنسرت[. يضفي الضوء و التصاميم الداخلية البيضاء 

للحانة جواً مريحاً و يلفت نظر الضيف إىل الخارج، كام تتناسب تصاميم الجدار و املنصة ذات اللون 

األسود الجريء مع تصاميم الفندق الداخلية. تقع مرافق النزالء مبارشة تحت البهو املركزي يف الطابق 

السفيل و تشمل أجنحة املؤمترات، و صالة رياضية مجهزة بالكامل. جايلز روبنسون، رشيك رئييس لدى 

]فوسرت و رشكاه[  استطعنا أن نحافظ عىل درجة عالية من الجودة و االستمرارية من خالل تصميم 

الفندق من الداخل والخارج حتى أدق التفاصيل. لقد أعطينا التصميم الداخيل هويته الخاصة عرب 

اللونني األبيض و األسود الجريء، و منحنا كل مساحة يف الفندق طابعها الخاص و الفريد من خالل 

األلوان، امللمس و املقاييس. إن تقدمينا لهذا املستوى الرفيع من الجودة ملا كان ممكناً لوال تشجيع و 

دعم الزبون و حرصنا عىل تنفيذ هدفنا املشرتك لتقديم تجربة استثنائية للضيوف«.  

INTERمساحات IOR
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 VISUALIZING
PALASTINE

لكن من يقرأ فعال هذه التقارير؟!

سعيا للمساعدة وإميانا منهم برضورة ايصال صوت أطفال فلسطني الذين يتم القبض عليهم وسحبهم من بيوتهم ليال لحجج 

واهية من قبل االرسائليني الطاغني، قام فريق  Visualizing Palastine مبرشوع من هدفه تبسط محتويات هذه التقارير 

املعقدة وتحويلها إىل قصص مبينة عىل معلومات وبيانات برصية، تتيح للجميع فهم سياق املواضيع والتفاعل معها ليتمكنوا 

 Visualizing بدورهم من مشاركة قصص األطفال مع العامل ومع أمثالهم ممن يهتمون بالعدالة االجتامعية. يتكون فريق

Palastine املستقل من مجموعة من املبدعني والباحثني والتقنيني الذين اجتمعوا معا لتكريس عملهم لتحقيق نتائج ملموسة 

من أجل إحقاق العدالة التي لطاملا تطلع إليها الشعب الفلسطيني.

27 | 26

متتلئ خزائن املؤسسات احلقوقية واجلمعيات 

اإلغاثية بالوثائق وامللفات التي سجلت املمارسات 

الظاملة والتعديات على حقوق الفلسطينني خاصة 

األطفال من قبل اجليش اإلسرائيلي. 
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أعاملهم املصورة بطريقة بسيطة وقريبة من األذهان استعان 

بها الكثري من الصحفيني واألكادمييني والناشطني، وصارت مادة 

غنية لنرش القصص والقضايا يف وسائل االعالم حول العامل. كام 

سجلت ارقاما ضخمة يف عدد األشخاص الذين تداولوها عرب 

صفحات املواقع االلكرتونية والتواصل االجتامعية وصفحات 

املدونات، لرياها أالف األشخاص يوميا من جميع أنحاء العامل. 

من  الهدف  أن   Visualizing Palastine فريق  ويصف 

العدالة  إحقاق  نحو  فاعلة  تقديم خطوة  نشاطهم هذا هو 

يقوم  حني  إال  ذلك  تحقيق  ميكن  وال  الفلسطينيني،  لجميع 

يف  األطفال  إليه  يتعرض  ما  إىل  بااللتفاف  بأجمعه  العامل 

يجب  إنسانية  غري  وانتهاكات  وحشية  معاملة  من  فلسطني 

إدانتها بشتى الطرق والوسائل.

   
 

 
   

 
 

   

 
 

  
 

 

 
 

 
 

 

 منزالً  مشرداً

مشرداً  منزالً  

سياسة
تهجيــر

2288

2221094

أولى حقيقة 
2011، دمرت   في 

االسرائيلية  الحكومة 
فلسطينيًا  منزالً   22 

الشرقية،  القدس   في 
فلسطينيًا.1  88 وهجرت 

ثانية حقيقة 
نفسها، السنة   في 

الحكومة  دمرت 
مجمله ما   االسرائيلية 

فلسطينيًا  منزالً   222 
وغزة،  الغربية  الضفة  في 

فلسطينيًا.2  1094 وشردت 

ثالثة حقيقة 
 2008  

2009 فقط،  الثاني   وكانون 
االسرائيلي  الجيش   دمر 

فلسطينيًا  منزالً   4455 
 في غزة، مما ادى الى 

من  اكثر   تهجير 
فلسطيني،  20000 

 هم عاجزون عن اعادة 
4 منازلهم.3  اعمار 

160000 مشرد 25000 منزل أكثر من 

20000 مشرد 4455 منزالً اكثر من 

متبعة سياسة 
الحكومة  1967، دمرت  منذ 

من اكثر   االسرائيلية 
فلسطينيًا  منزالً   25000 
الغربية.  والضفة  غزة  في 

في خالل ذلك الوقت، ادت 
االسرائيلية   السياسات 

المنازل تدمير   مثل 
  الى هجرة داخلية

  لما ال يقل عن
6 فلسطيني.5   160000 

7

مصادر
1 ICAHD, 2012. The Judaization of Palestine: Displacement Trends in 2011, p7
2 Ibid, p2
3 ICAHD, 2010. Statistics on House Demolitions (1967-2010)

 (accessed on 6 April 2012) http://www.icahd.org/?page_id=5508
4 UN OCHA, 2009, Locked In: The Humanitarian Impact of Two Years of

Blockade on the Gaza Strip, p3
5 ICAHD, 2011. No Home, No Homeland: A New Normative Framework for

Examining the Practice of Administrative Home Demolitions in East
Jerusalem, p1

6 Internal Displacement Monitoring Centre: Occupied Palestinian
Territory, 2011 (accessed on 17 July 2012) http://bit.ly/rzu6gT

7 ICAHD-USA, 2006. Israel's Policy of Displacement (accessed on 9 August 2012) 
http://icahdusa.org/2006/05/israel%E2%80%99s-
policy-of-displacement-political-affairs-interviews-jeff-halper/ 

=100 شخص

تهجير،  سياسة  هي  المنازل  تدمير  سياسة 
ويأخذ منه  شعبًا آخر  شعب يسلب  هي 

المصير. تقرير  في  وحقه  أرضه 
المنازل لتدمير  المناهضة  االسرائيلية  اللجنة  مدير  هالبر،   جيف 
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ورغم جهوداتهم يف نرش القصص والقضايا إال أن العامل ال يزال يجهل الكثري من املظامل التي يتعرض لها 

الفلسطينيون بشكل يومي، ومن هذا املنطلق قام الفريق بإعداد حملة ضخمة لتشجيع الجميع عىل 

املشاركة واملساعدة يف تصميم الصور البيانية وتجميع املعلومات التي تحتاجها الحملة لتحقيق هدفها 

بإيصال أعاملهم ألكرث من خمسة ماليني مشاهد جديد، من خالل صور االنيامشني والرسومات الغرافيكية 

التي تحيك معلومات وبيانات مهمة عن القصص التي تحدث بفلسطني. كام تسعى الحملة إىل إقامة 

خمسة معارض بخمسة بلدان مختلفة يشكل موضوع سجن القارصين واحد من القضايا األساسية فيها.

100
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1,000 

2001 2000200220032004200520062007200820092010201120122013

الفلسطينيون الذين قتلوا
اوالً  االسرائيليين  قبل  من 

االسرائيليون الذين قتلوا
اوالً  الفلسطينيين  قبل  من 

كال الطرفين ُقتال

8%

79%

13% 

TO DATE

6,792
1,102

3,457
125

القتلى
الفلسطينيون 

االسرائيليون 
إحياء إعادة 

دورة القتل 

و
الجدول الزمني للعنف

منذ ايلول 2000

القتلى
الفلسطنيون 

في الشهر 
القتلى

االسرائيليون
في الشهر 

ايلول 2000
بداية

االنتفاضة 
الثانية 

شباط 2001
انتخابات

الكنيست 
االسرائيلي 

ايلول 2001
اعتداءات

١١ ايلول في 
الواليات المتحدة 

كانون الثاني 2003
انتخابات

الكنيست 
االسرائيلي 

تشرين الثاني 2004
االنتخابات

الرئاسية 
ا�ميركية 

آب 2005
ترحيل اسرائيل

المستوطنين من 
قطاع غّزة 

كانون الثاني 2006
فوز حماس
باالنتخابات 

النيابية 

آذار 2006 
انتخابات

الكنيست 
االسرائيلي 

شباط 2009 
انتخابات

الكنيست 
االسرائيلي 

حزيران 2006 
أسر حماس

جندي 
اسرائيلي 

تشرين الثاني 2008 
االنتخابات

الرئاسية 
ا�ميركية 

تشرين الثاني 2012 
االنتخابات

الرئاسية 
ا�ميركية 

آذار - نيسان 2002
عملية
الدرع 

الواقي 
أعادت اسرائيل احتالل

مدن فلسطينية 

حزيران 2006

 تشرين الثاني  2012

كانون ا�ول 2008 -
 كانون الثاني 2009

عملية
أمطار 

الصيف 

عملية الرصاص
المصبوب 

عملية
عمود 

السحاب 
قصف اسرائيل

لقطاع غّزة 

قتلوا منذ
 ايلول 2000 

قتلوا منذ
 االنسحاب من غزة في 2005 

هجوم اسرائيل على
قطاع غّزة 

استناد© إلى دراسة توقف القتل ليوم واحد أو أكثر و التي قامت منظمة "بتسليم" بجمع المعلومات
عنها بين ايلول 2000 وتشرين ا�ول  2008 *

كانون الثاني 2013
انتخابات

الكنيست 
االسرائيلي 

هجوم اسرائيل على
قطاع غّزة 

@visualizingpal
fb.com/visualizingpalestine

WWW.VISUALIZINGPALESTINE.ORG. 2012 تشرين الثاني
   .NC-ND 3.0 LICENSE- للمشاركة والتوزيع. تحت رخصة المشاع االبداعي

المصادر
احصاءات منظمة بتسيلم عن الضحايا: http://www.btselem.org/statistics. البيانات التي قدمتها بتسيلم تتضمن بيانات بتسليم كل الفلسطينيين الذين قتلوا على يد الجيش او المدنيين االسرائيليين، وكل

االسرائيليين الذين قتلوا على يد فلسطينيين. ال تتضمن بيانات عن المواطنين الذين قتلوا على يد المواطنين او بواسطة "نيران صديقة". ُجمعت المعلومات من مصادر عدة.

* Nancy Kanwisher et al, 2009, Reigniting Violence: How Do Ceasefires End? http://www.huffingtonpost.com/nancy-kanwisher/reigniting-violence-how-d_b_155611.html

وثائقية  بتقارير  املرصوصة  الكلامت  االف  يحيك  أن  واحد ميكن  فتصميم  الصوري،،  لواقعنا  حقيقيا  منوذجا  الخطوة  متثل هذه 

تحتاج لساعات لقرائتها، وقد استطاع فريق Visualizing Palastine  باختصارها برسومات يفهمها الجميع باختالف مستوياتهم 

التعليمية أو العمرية. 

متثل Visualizing Palastine املفهوم الحقيقي للفن والتصميم …
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ماذا لو كنت حامًال؟

 كان من المفترض
 إطالق سراحي

هذا االسبوع

لماذا
أنا

هنا؟

دليل
االحتجاز
االداري

كم ستدوم
فترة إحتجازي؟ 

هل يمكنني االستعانة بمحاٍم؟ماذا فعلت؟

هل يمكنني رؤية عائلتي؟

أنا محتجزة في الحبس
االنفرادي. حالتي 

الصحية تتدهور .

المصادر
تم التحقق من جميع مصادر االنترنت في 18 أبريل 2013
منظمة بتسليم، 2010. «إحصاءات حول الفلسطينيين المحتجزين لدى قوات االمن االسرائيلية»
http://www.btselem.org/statistics/detainees_and_prisoners

منظمة بتسليم، 2013. «طاالحتجاز االداري في االراضي المحتلة»
http://www.btselem.org/administrative_detention/occupied_territories

منظمة العفو الدولية، 2008. «الوثائق المقدمة إلى مجلس االمم المتحدة لحقوق االنسان»
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE15/029/2008/en

منظمة بتسليم، 2011. «التقرير السنوي حول حقوق االنسان في االراضي المحتلة،» ص. 20
 مؤسسة الضمير لرعاية االسير وحقوق االنسان. «زيارات االهل»
http://www.addameer.org/etemplate.php?id=297

 اللجنة الدولية للصليب االحمر، 2010. «احترام حياة المحتجزين وكرامتهم»
http://www.icrc.org/eng/what-we-do/visiting-detainees/overview-visiting-detainees.htm

مركز عدالة القانوني لحقوق االقلية العربية في إسرائيل، 2011. «الحبس االنفرادي للسجناء والمحتجزين في السجون االسرائيلية»
مؤسسة الضمير لرعاية االسير وحقوق االنسان، 2010. «السجينات السياسيات الفلسطينيات»، ص. 8
مؤسسة الضمير لرعاية االسير وحقوق االنسان، 2013. «التقرير الشهري حول عمليات االحتجاز.»
http://www.addameer.org/etemplate.php?id=586

 غير أنهم
 جددوا فترة

 إحتجازي لمدة
6 أشهر
إضافية 

ماذا يسعني أن أفعل؟

 في فبراير 2013، كانت السلطات االسرائيلية
 تحتجز 169 فلسطينيًا بموجب قوانين

 االحتجاز االداري. يتم احتجاز هؤالء من دون
أي تهمة أومحاكمة.1

 يتم احتجاز معظم االشخاص على أساس
 «أدلة سرية»، ما يعني استحالة معرفتهم

لالتهامات الموجهة ضدهم.2

 يمكن للسلطات االسرائيلية منع
 االستعانة بمحاٍم لمدة تصل إلى

 90 يومًا. وفي حال السماح
 بذلك، ال ُيسمح للمحامي

باالطالع على االدلة السرية.3

يدوم االحتجاز االداري لمدة أقصاها 6 أشهر 
 من حيث المبدأ، يسمح الهالي المحتجزين بزيارتهم مرتين كل شهر. لكن ال بد من الحصول على تصاريح خاصةقابلة للتجديد إلى أجٍل غير مسمى.4

إذا كان الشخص محتجزًا داخل االراضي االسرائيلية، علمًا أن التصاريح قد ُتحجب من دون مبرر.5

يوافق أطباء إسرائيليون على مدة 
الحبس االنفرادي للمحتجزين 

الفلسطينيين. وتدين منظمة «أطباء 
لحقوق االنسان – إسرائيل» هذه 

الممارسة كتواطؤ لالطباء مع انتهاكات 
حقوق االنسان.7

 يحق للمحتجزين الحصول على مساعدة
 طبية. لكن نظام السجون االسرائيلية

 يضع بعض المعتقلين بعيدًا عن
 المستشفيات، مما يضطر النساء منهم

أن يلدن داخل السجن.8

 بحلول 1 مارس 2013، كانت السلطات
 االسرائيلية تحتجز 8 أعضاء من المجلس

 التشريعي الفلسطيني المنتخب بموجب
قوانين االحتجاز االداري.9

 يمكن للصليب االحمر أن يزور المحتجزين، لكن وبشكٍل عام ال يسعه
الكشف عن معلومات حول ظروفهم.6

في 17 أبريل 2013، أعلن أكثر من 2,000 محتجز 
ومعتقل فلسطيني إضرابهم عن الطعام. 

وبالرغم من أنخفاض عدد المحتجزين تبعًا لذلك، 
ال يزال االحتجاز االداري ممارسة مستمرة حتى 

هذا اليوم.

 
@visualizingpal
fb.com/visualizingpalestine

WWW.VISUALIZINGPALESTINE.ORG. 2013 تشرين أول 
CREATIVE COMMONS BY-NC-ND 3.0 LICENSE. أنشر ووزع بحرية

آسف، ال أستطيع
مساعدتك!

أنا عضو ، في البرلمانهل يمكن للصليب االحمر مساعدتي؟
 فماذا عن الحصانة

 الدبلوماسية؟

االضراب عن الطعام

GRAPHجرافكس ICS
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عرب صور وقصص حقيقية عىل حساب االنستقرام            متكنت 

من جذب انتباه عدد ال بأس به من املتابعني يف فرتة قصرية من الزمن. استخدامي 

نفس  الحساب وهدفه، ويف  فكرة  يوضح  #مغرتبون_فأحسن_معاملتهم  لهاشتاق 

الوقت يجمع كل صوري وصور املتابعني الذين يرغبون باملشاركة بقصة أو صورة. 

هؤالء  أن  املجتمع  تذكري  هو  للحملة  هدف  وأهم  أول  الحملة  اهداف 

وطموح،  ورغبات،  وهوايات،  وشخصيات،  مشاعر،  لديهم  مثلنا،  أناس  املغرتبون 

31 | 30

@outlanders_ksa

حملة مغرتبون حملة توعوية 
تسلط الضوء عىل أحد الفئات املنسية يف مجتمعنا، 

وهي فئة العاملة األجنبية.

مثلنا  برش  أنها  فنفسينا  جدار  وبينهم  بيننا  أصبح  الزمن  مع  ذلك.  وغري  وكرامة 

لنا أن نعاملهم غري. وما يزيد مشقتهم هو بعدهم عن اهلهم وأطفالهم  فكيف 

واصدقائهم وبيوتهم.

اتو إىل  الذين  الناس  الفئة من  اتجاه هذه  الناس بواجبنا  الثاين هو تذكري  الهدف 

بالدنا للعمل وكسب لقمة عيش. تجربتهم يف بالدنا تعتمد عىل طريقة معاملتنا.  

الواجبات  إىل  بااليضافة  تقديرهم وشكرهم عىل عملهم  احرتامهم،  الواجب علينا 

املادية من راتب وغري ذلك.
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ما الذي دفعني لبدء الحملة درست البكلريوس 

يف بريطانيا ثم تزوجت ودرست املاجستري يف أمريكا. عشت 

تجربتني مختلفتني اختالف تام، كلتا التجربتني كانت مفيدة 

من  عانيت  التجربتني  كلتا  ويف  وشخيص  شخصيتي  لبناء 

أصعبها،  أنها  الشك  النفسية  الصعوبات  مختلفة.  صعوبات 

إال  يعلمها  ال  املغرتب  عىل  متر  اخرى  هناك ضغوطات  لكن 

أو  وظيفية  عنرصية،  مادية،  صعوبات  من  حوله  ومن  هو 

دراسية، لغوية، تعامل املجتمع أو أهل البلد معك، صعوبات 

مع الكفيل أو املسؤول. بعد عوديت إىل السعودية اكتشفت 

ان غربتي رغم صعوبتها تعترب نزهة صيفية مقارنة مع تجربة 

أن  الشئ، قررت  أدركت هذا  أن  بعد  السعودية.  مغرتب يف 

أحدث فرق. 

ردة فعل املتابعني

بحمد الله يف رأي املتواضع الحملة نجحت يف توصيل الفكرة 

عرب حساب االنستقرام، ومتكنت من الحصول عىل عدد يفوق 

التعاليق سلبية لكن  ال35،000 متابع يف ثالث شهور. بعض 

أغلبها إيجابية الحمد لله وهذا ما يدفعني لالستمرار يوميا. 
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مبادراتنا

أو معونة  تركز عىل تجميع صدقات  التي  الحركية  الحمالت  االبتعاد عن  حاولت 

ألنني أرغب يف تغري فكر الناس او تذكريهم أنه واجب علينا حسن معاملة هؤالء 

يف  أشخاص  هناك  إذا  بالغرض  يفي  لن  الشهر  يف  مرة  املعونة  تجميع  األشخاص. 

تركز  حركية  مببادرتني  قمت  السيئة.  مبعاملتهم  املبادرات  هذه  يهدمون  املجتمع 

عىل فكرة معينة وطبعا فيها جمع معونة للعامل يف نفس الوقت. األوىل كانت يف 

جدة بالتعاون مع فريق ليش_ال، هدفها كان نرش فكرة #يوم_شكر_العامل، ليصبح 

يوم يف السنة نتذكر فيه العامل كام هناك ايام أخرى  لحمالت أخرى خالل السنة. 

الهدايا.  التغليف  بيربمون  رشكة  مع  بالتعاون  #قميص_العيد  مبادرة  هي  الثانية 

نجمع من خاللها قمصان للعيد للعامل ليشعرو بسعادة يوم العيد بلباس جديد.

فريق العمل

يف الوقت الحايل ليس لدي فريق عمل، 

سفري  هناك  يكون  بأن  أطمح  لكن 

السعودية.  يف  منطقة  كل  يف  للحملة 

مهتمني  مبصورين  أستعني  أنني  الشك 

شخصني  القامئة  رأس  وعىل  بالحملة 

وهم  يوم  أول  من  معي  بدأو  رائعني 

هاين  و  الرياض  من  زرعة  بن  فيصل 

الحازمي من مكة.

الخطوة التالية

عمل يوميا عىل نرش الحملة بأكرث من 

تكوين  يف  أفكر  أنني  الشك  طريقة، 

إنتاج  ورشكات  مصورين  مع  عالقات 

الحملة  لنرش  خرباتهم  من  لتستفيد 

جديدة.                                     شبكات  عرب  مختلفة  بطرق 

فيصل رشيف | قائد حملة #مغرتبون 



D E S I G N E R S  J O U R N A L 

35 | 34

When I  was young I  used to see th ings f rom an Ar t i s t ic  perspect ive,  but  Af-
ter  graduat ing f rom high school and a long t ime of  sculpt ing and drawing, 
people fed me the idea that  Ar t  & Design is  merely  a Hobby, so I  jo ined 
a scholarship to s tudy Engineer ing sponsored by Aramco. Af ter  a whi le of 
my s tudy I  got  depressed th inking that  I  don’ t  belong as an Engineer,  even 
though I  loved Math and Phys ics,  but  the lack of  creat iv i ty  I  craved made 
me s t ruggle wi th the decis ion to s tay,  I  sk ipped my s tudies and spent  weeks 
roaming around th inking what should I  do. I  dropped, and s tayed a year 
s t ruggl ing wi th the cr i t ic ism and chal lenges of  my decis ion.

ABDULRAHMAN ABURAHMA

عبدالرحمان ابورحمة
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I  t r ied to learn every th ing in Design, 
I  spent  days of  no s leep to learn 
how to draw, and how to i l lus t rate 
my ideas,  wi th al l  the doubts I  faced 
of  me not being good enough, I  got 
people laughing at  my work and my 
lack of  sk i l l s  in Design, but  I  s t i l l 
t r ied to learn. 
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I  t r ied to learn every th ing in Design, I  spent  days of  no s leep 
to learn how to draw, and how to i l lus t rate my ideas,  wi th al l 
the doubts I  faced of  me not being good enough, I  got  people 
laughing at  my work and my lack of  sk i l l s  in Design, but  I  s t i l l 
t r ied to learn.  4- I  went  to s tudy in KAU, and due to the lack of 
des ign s tudies in the k ingdom I  jo ined Archi tecture,  my sk i l l s 
grew bet ter  and my v is ion got c learer,  teachers s tar ted to not ice 
my creat iv i ty  which kept  bui ld ing the br icks of  hope that  were 
once shat tered.
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The f i rs t  year in Archi tecture I  s tar ted to get  t i red of  the academical  f ie ld,  l iv ing 
in a v i r tual  ex is tence imagining what could be was t i r ing,  I  wanted to s tar t  pro-
ducing, but  d idn’ t  know what I  can of fer.  What is  the Concept!  I  d idn’ t  know how 
to s tar t ,  but  as my sk i l l s  got  bet ter  I  wanted to tes t  them out.  I  d id not  concern 
mysel f  wi th succeeding, I  cared about t ry ing. I  made my f i rs t  p ieces wi th Lomar, 
d isplays for  some of  thei r  products ,  in the summer I  u t i l i zed my t ime to produce, 
I  made a Par t i t ion,  Tables,  and a c loth ing hanger.  I  des igned a Shop for Jeddah 
Uni ted and cont inued on the process of  balancing Col lege and Work
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Present ing Tedx Ef fat  marked the beginning of  my New Year as i t  was my bi r thday,  my message 
was “success is  not  knowing the answer,  success is  t ry ing to f ind the answer ”.  Current ly  I  am 
working wi th Sofana Dahlan and managing Workshops in the summer to teach Design programs 
to aid others in thei r  pursue to become designers,  because for  me sat is fact ion is  not  open-
ing doors of  opportuni ty,  i t  i s  leaving the doors open for others to jo in.  Next  year is  my Senior 
year.  I  feel  content  wi th my my fa i lures and successes,  and i f  I  had the chance to te l l  mysel f  a 
message when I  f i rs t  s tar ted i t  would be, Imagine your Real i ty !
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PHOTO SHOOT WAS DONE BY | ABDULLAH ALSHEHRI @3BOD_SH
MAKE UP FTOON ALJARALLAH @FOOTONMAKEUP

HAIR STYLE BY TAREK @JAGALOO
MODEL ASMA NASR 

CONTACT US AT FASHION@NTI.SA.COM 
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معرض كنوز الفن السعودي 
واشنطن، دي يس  24-27 مايو 2014 | مادة صحفية

45 | 44

مجموعة ابداع مجموعة تطوعية أخذت عىل عاتقها إيصال رسالة سامية للشعب األمرييك عن طريق إقامة معارض فنية بشكل دوري و عرض 

لوحات و أعامل فنية تصاغ بأيدي أبناء و بنات الوطن من املبتعثني و املبتعثات تظهر مالمح وطننا و إبداعاتنا الفنية املختلفة.  رسالتها السعي 

لتوعية املجتمع الغريب عن الفن السعودي و موضوعاته عرب أنامل طالب و طالبات يدرسون ضمن برنامج خادم الحرمني الرشيفني لإلبتعاث 

الخارجي هنا يف الواليات املتحدة األمرييك ومن آهم آهدافها  إبراز املواهب الفنية للطالب و الطالبات املبتعثني وتشجيعها و زيادة الثقة بالنفس 

لصاحب العمل الفني املعروض وتأكيد لشخصيته كجزء من مهمتها أقامت معرضها ]كنوز الفن التشكييل السعودي[.

Creativity is an art and art is the pulse of life. Novelist Brian Moore said that “Once you become 
creative, you will see the world in a different way from ordinary people”. I helped to establish a new 
movement that represents Saudi contemporary art called the “Ebdaa Art Group”. It is the first Saudi 
artist community in the U.S. and it focuses solely on Saudi art. This group includes many Saudi artists 
residing around the United States and is funded by the Saudi Culture Mission in Washington DC. The 
major aim of this group is to exhibit the hidden and unknown contemporary art treasures that have 
been created by Saudi female and male artists in the U.S. working with different types of media. The art 
presented here includes work of fine art, sculpture, photography, and graphic design.
As an artist, I see the importance of art in its history and from where it is originated. Art can serve as 
a straight line between two different cultures. After I graduated from the Academy of Art University 
in San Francisco, California, USA, I wanted to start a new movement to present hidden contemporary 
Saudi art treasures to the world. This movement is a complementary to one that was first started by 
Magied Alsgoor and Artist Hend al-Mansour, who organized the first Saudi females art exhibition, 
“Beauty Made by the Unseen” last year in Minnesota.
I am the first Saudi woman who has studied Fine Art painting at the Academy of Art University. 
While there, I was inspired by my instructors, and was able to learn about the basics of art exhibition 
organizations in the USA. These influences motivated me to start “Ebdaa Art Group” which is supported 
by the Saudi Arabian Culture Mission in the USA and Zawrag Studio for the design and creative work.

اإلبداع فن، والفن نبض الحياة. قال الروائي الشهير بريان مور » حينما تصبح مبدعًا، لن ترى بعدها األمور في العالم كما يراها 
األشخاص العاديون«. قمت بتأسيس مجموعة ابداع الفنية و التي يتلخص هدفها األساسي في إبراز الكنوز الفنية المختبئة 
والتي يمتلكها المبتعثين السعوديين و المبتعثات السعوديات في أمريكا، في جميع الميادين الفنية و التي تشمل الرسم و 

الفنون التشكيلية، النحت و الخزف و التصميم ثالثي االبعاد، التصوير الفوتوغرافي،  و التصميم الجرافيكي.
الغربية  الحضارة  بين  الفاصل  الخط  هو  فالفن  منها.  النابع  الحضارة  تاريخ  في  تكمن  الفن  أهمية  أن  أرى  تشكيلية  كفنانة 
والشرقية. ايضًا هو الذي يميز ثقافة وتراث كل شعب عن اآلخر، فهو لغة العالم التي تنطق وتتفاخر بها كل حضارة. من جميع 
 Academy of Art University هذه المنطلقات قررت بعد تخرجي وحصولي على درجة الماجستير في الفنون التشكيلية من
بمدينة سان فرانسيسكو، ان اقوم بتأسيس حركة فنية جديدة تبرز الفنان السعودي او الفنانة السعودية على ساحة الفنون 
التشكيلية العالمي. وذلك من خالل عمل معارض على مدار السنة تختص بتقديم الفنون السعودية اكمااًل لمسيرة وفكرة 
األستاذ ماجد الصقور والفنانة هند المنصور واللذان قاما بتنظيم اول معرض سعودي للفنانات السعوديات والذي وافق اليوم 
اول  وبصفتي  وايضًا  السعودية.  المرأة  فن  أبرز  بأمريكا  سعودي  معرض  اول  يعتبر  وهو  مينيسوتا.  والية  في  للمرأة  العالمي 
وتأثري   Academy of Art University التشكيلية و تخرجت بدرجة الماجستير من جامعة  الفنون  سعودية بدأت بدراسة 
الفنية في أمريكا، دفعني بشده للتفكير في  المعارض  التشكيليين و اكتسابي لثقافة تنظيم  الفنانات  بالفنانين و  الشديد 
تأسيس هذه المجموعة الفنية ودعم الحركة الفنية السعودية من خالل التطوع وتنظيم المعارض السعودية في امريكا 

بدعم من الملحقية الثقافية السعودية في واشنطن وإستديو زورق إلستشارات الهوية والفن البصري.

Art, the Straight Line between Two Cultures
الفن، أقرب طريق بين ثقافتين

Maali Fallatah | معالي فالتة
Artist, Founder and GM

www. ministermaali.com | minister.maali@gmail.com

Walking Through the Fillmore District, Maali Fallatah

Jury
لجنة التحكيم

Effat Al-Saraj | عفــــت السـراج
Jury Member

www.effatalsaraj.com | effat@effatalsaraj.com

Dr. Suzan Alyahya | د. ســوزان اليحـيى
Jury Member

suzan.alyahya@gmail.com | Twitter: @ SuzanAlyahya

Dr. Taghreed Al-Saraj | د. تغريد السراج
Head of Jury

www.EducateRight.com | dr.talsaraj@gmail.com
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وإنما  مقروءة،  يدوية  كتابة  مجرد  ليس  العربي  الخط 
إلى  للوصول  والكياسة  بالفضيلة  يدفع  روحي  تكنيك 
العربي  والخط  العربية  الكتابة  وتأتي  والروح.  العقل 
ترجمة  أو  للمعلومات  كتسجيل  األحيان  بعض  في 
للمفاهيم، ولكن في وجهة نظر الخطاطين أنه أبعد من 
ذلك. فقد أجمع مؤرخي الفن اإلسالمي بأن الخط العربي 
الفن  جمالية  بين  يجمع  ذاته  بحد  قائم  بصري  فن  هو 

والتقاليد المقدسة.
ما الذي يميز الخط العربي عن الكتابة اليدوية التقليدية؟!
هي  التقليدية  اليدوية  فالكتابة  الجمال.  بساطة،  بكل 
الخط  ولكن  عظيمة.  كانت  وان  لألفكار  تعبير  مجرد 
وأبعاد  لجوانب  تعبير  هو  نظري  وجهة  من  العربي 
كما  العربي،  لإلنسان  بالنسبة  العربي  فالخط  الجمال. 
روحي  تكنيك  هو  إقليدس،  السكندري  الفيلسوف  عبر 
يتدفق بشكل طبيعي من اإلنسان. في القرون األربع عشر 
كان  فقد  اإلسالمي،  بالدين  العربي  العالم  تأثر  الماضية 
المولى  كالم  خالل  من  وذلك  الحياة  جوانب  لكل  إلهامًا 
عز وجل في القرآن الكريم والذي أنزل على النبي محمد 
صلى اهلل عليه وسلم بلسان عربي. ومنه أخذ الخطاطون 
يعكس  ومنظم  منمق  بأسلوب  أعمالهم  يستلهمون 

روح اإلنسان المؤمن.
أهدف من خالل أعمالي الوصول إلى إتجاه فني يربط بين 
بأسلوب  الغربي  والتصميم  العربي  الخط  وجمال  أصالة 
فني معاصر، فاإلبتعاد عن قيود قواعد الخط ليس هروبًا 
اإلسالمي بشكل  الفن  روح  تعبير عن  وإنما  الحرفية،  عن 
آخذه  العربي.  الحرف  وأناقة  التشكيل  إنسيابية  يعكس 
حروفي  تركيب  لبناء  اإلنحناءات  جمالية  اإلعتبار  عين  في 

بجمال بصري.

أعمالي تحاكي المباني وأسلوب الحياة القديم المبني 
العربية  المملكة  في  والكرم  البساطة  أسس  على 
بين  ما  تجمع  أعمااًل  أقدم  المعرض،  في  السعودية. 
في  اإلسالمية.  الزخارف  و  القديمة  المنازل  تصميم 
لوحة »بيوتنا القديمة« تظهر سلسلة لمنازل قديمة 
بشكل خارجي تجريدي لتتوافق مع الزخارف اإلسالمية 
رجل  تبرز  فهي  »السقى«  لوحة  بينما  لها.  المضافة 
وبحوزته جرة ماء يحملها بيده اليسرى ألنه سيقدم 
اإلسالمية.  مبادئنا  يعكس  مما  اليمنى  باليد  الماء 
القديمة  بشكل  الحلي  اما لوحة »كنزنا« فهي تظهر 
تجريدي مزخرفة بزخارف اسالمية. في اعمالي تتجلى 
تختلط  حتى  والتشكيل  التجريد  بين  التقسيمات 
من  الخليط  هذا  أخترت   البعض.   بعضها  مع  العناصر 
التراث ألنهما يحتالن جزء كبير  و  اإلسالمية  الزخارف 

من حياتي و شخصيتي. 

In my works, I combine cultural and Islamic 
ornaments that represent my vision of Saudi 
Arabia. My peices display the unique details 
in old Saudi houses or heritage. In “Al Saka”, I 
printed a man holding the jar of water with 
his left hand because he will give the water 
with his right hand. Giving water with the 
right hand is a reflection of our principle in 
Islam. In my painting, “our treasure”, I painted 
the ancient jewelry with adding some of the 
ornaments that inspired by my culture. I like 
to mix between abstraction and figuration.

What distinguishes calligraphy from ordinary 
handwriting is, quite simply, beauty. Handwriting 
may express ideas, even great ideas, but to 
me it also must express the richer dimension 
of aesthetics. Calligraphy to the Arab is, as the 
Alexandrian philosopher Euclid expressed it, “a 
spiritual technique,” flowing quite naturally from 
the influence of Islam. For thirteen centuries, the 
dominant influence in the Arab world has been 
the Islamic religion. Its sacred book, the Holy 
Koran, as the word of God revealed to Muhammad 
(swt) in the Arabic tongue, which inspired most 
calligraphers to seek to reproduce its words with 
a perfection of style worthy of its contents. In 
my works, I have been attempting to reproduce 
calligraphy with western contemporary styles. 
I prefer to use the free style of the calligraphy, 
which is not restricted by the writing rules of any 
of the known standard scripts. This free style relies 
on the beauty of Arabic glyphs and how they can 
be curved, twisted, and reshaped to form a visual 
melody and eye-catching artwork.

Najwa Natto
نجوى نتو

Email: mjf.2@hotmail.com

Ola Fairag

Mohammed  Alyami

عال فيرق

محمد اليامي

Email: o.fairag@gmail.com

Email: alyamitoon@hotmail.com
Twitter: @Alyamitoon | Instagram: @Alyamitoon

من وساخرة  هزلية  الرسالة  تلك  تكون  قد  عقله.  و  المشاهد  قلب  تمس  عميقة  رسالة  تكمن  الكاركتيرية  الرسوم   في 
هذه من  الرئيسي  الهدف  ملحوظ.  بشكل  بالمجتمع  ينتشر  بدأ  قد  دخياًل   أمراً   أو  معينة  قضية  من  أو  معينين   أشخاص 
 الرسالة هو إضفاء روح الترفيه و الفكاهة على قلب المشاهد. في معرض كنوز الفن السعودي، أستعرض بعض رسوماتي
 الكاركتيرية الطريفة والتي تلخص بعض حاالت المبتعثين في الواليات المتحدة االمريكية وردود فعلهم تجاه مشاكلهم

 .الدراسية ومحاولتهم في التعايش والتأقلم والتكيف مع الثقافات األخرى
In caricatures, there is always a message to the viewer. For me,  is eitherfor fun or focusing on cyrrent 
issues of society. Most of my caricatures in this exhibition are about the situations that may encounter 
some Saudi students in the United States and how they deal with the problems. It invloves studying 
and how cultural exchange issues as well.

Left: Faith, Najwa Natto

Pronunciation, Mohammed Alyami

 Our Old Home, Ola Fairag

20” x 16”, Acrylic and pouring medium on cardboard, $800

20” x 26”, Paper, Acrylic, and pouring medium on cardboard, $1000
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PAINTING & FINE ART
الرسم و الفنون التشكيلية

حصلت على درجة البكالوريوس من كلية اإلقتصاد المنزلي في تخصص الفنون اإلسالمية من جامعة الملك عبدالعزيز, وأنا اآلن أدرس مرحلة الماجستير في قسم الفنون الجميلة 
البدء بها. على سبيل  اللوحة قبل  بإجراء عدة دراسات على  أبدأ  المختلفة و غالبًا ما  الحياة  الفنون بمدينة سان فرانسيسكو.  أعمالي مستوحاة من لحظات  أكاديمية  في جامعة 
المثال دراسة الظل والنور ودرجة حرارة األلوان او بمفهوم آخر تأثير المناخ على المنظر الذي سوف أقوم برسمه. أيضًا غالبًا ما أقوم بعمل رسم مصغر للعمل مما يساعد على فهم 
التراكيب الشكلية،  وفهم المساحات الموجبة والسالبة  قبل رسمها في لوحة كبيرة.  مع العلم أن جميع المفاهيم الفنية تتبع أسس الفن والتصميم واللذان لهما دورهم الكبير 
في نجاح اللوحة الفنية. في معرض كنوز الفن السعودي، أعرض مجموعتي »وجوه«. بإستخدام األلوان الزيتية رسمت أعمار مختلفة من الفئات البشرية ككبار السن و األطفال و 

الشباب و قمت بتسليط اإلضاءات الباردة والدافئة إلظهار التفاصيل العمرية وغيرها. 
على سبيل المثال، لوحة »الطباخ« والتي تعرض نموذجًا للطباخ األمريكي، قد ُرسمت تحت مصدرين إضاءة مختلفين: أضواء طبيعية باردة من خالل نافذة الغرفة باليسار، و أضواء 
صناعية دافئة من اليمين. و يظهر تغير درجة حرارة األلوان من الباردة إلى الدافئة في أجزاء العمل من خالل ضربات الفرشاة المختلفة اإلتجاهات والحجم والكثافة اللونية، قمت بأبراز 

تفاصيل الوجه العمرية وكبر السن. 
أنا مؤمنة بأن الفن رسالة حياتية وتطوير مستمر حيث أنه ال توجد نقطة واحدة يتوقف عندها الفنان التشكيلي و اللوحة الفنية الجميلة تتحدث بدون تفسيرات عدة من الفنان.

In Saudi Art Treasures exhibition, I am presenting my collection “Faces”. In this collection, I 
paint, using oil paintings, faces from different areas of the world because I believe that faces of 
individuals tell their stories, racial backgrounds, and ages. My aim is to lead painting workshops 
that reflect both culture and values of Saudi Arabia.”

المنشورة  الرسومات  كانت  االبتدائية،  المرحلة  منذ 
الفترة.  تلك  في  انتباهي  يشد  ما  أكثر  هي  الصحف  في 
فكانت متابعتي لها بشكل شبه يومي، ومن خاللها 

كانت بداياتي في تعلم ـساسيات هذا النوع من الفن.
رسومات  ليس  شخصيًا  لي  بالنسبة  الكاريكاتير 
أعبر من خاللها  أداة  وإنما  ساخرة ومبالغ فيها فقط، 
عن آرائي وأفكاري. أحاول من خالل هذه األداة أن أسلط 
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المعماري  التصميم  في  الماجستير  أدرس  حاليًا 
سان  مدينة  في  الفنون  أكاديمية  في  الداخلي 
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Hussam Alzahrani
حسام الزهراني

Amani Badokhon
أماني بادخن

Email: oct25art@hotmail.com

Email: hossam_101@hotmail.com
Twitter: @hussam_101 | Instagram: @hussam_101
Cell: (619)206-6743

Cell Phone, Hussam Alzahrani

The Cook, Amani Badokhon

The Cartoon is not only a drawing, but a tool can be used to express my opinion and sthoughts. 
Community, critical views of social, cultural and intellectual issues inspired me. I am constantly 
drawing and developing more deep ideas. 
When I graduated in 2010, I found my way to study in the United States and explore new trends 
in art and architecture which extends my knowledge.
I believe the architecture and interior design are two faces of a same coin so I started my master’s 
degree in interior architecture and design at Academy of Art University. At the same time I have 
got a great chance to work as a daily cartoonist at OKAZ newspaper.
My goal is to combine the cartoon style with architecture so that I can create my own unique 
signature style.
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PAINTING & FINE ART
الرسم و الفنون التشكيلية

غر. اعتمدُت على نفسي لالبتكاِر والتطّوِر فيه. إتخذُت من الرسم الواقعي مدرسة  الرسم بأقالِم الرصاِص شغفني حبًا منذ الصِّ
تعطي اإللهام للوحاتي و طّورُت نفسي ذاتيًا من خالل قراءة الكتب الفنية وممارسة الرسم باإلضافة إلى زيارة المعارض الفنّيِة 

العالمية ومتابعة مختلف األعمال الفنية لفنانين محليين وعالميين.
الطبيعة  المعرض أقدم مجموعة »رمادي« والتي تتضمن رسومات ألشخاص وخيول باألبيض واألسود مستوحاة من  في 
و الصور الفوتوغرافية.  أستعمل أقالم الرصاص والحبر األسود والفحم لتكوين درجات الظل والنور وانعكاسها على الجلد 
والعين. غالبًا ما أعير إهتمامًا ألدق التفاصيل مهما كانت صغيرة، ألنها تعطي الكثير للعمل كرسم ابتسامة بأدق تفاصيلها 

على الوجه مع مراعاة جميع المسافات إذ أّن أّي خطأ صغير له تأثير كبير في رسم تعابير الوجه. 
خططي المستقبلية هي أن أطوَر نفسي وأنتقل إلى مرحلة أعلى عبر مزج األلوان المائية بالفحم لرصد مشاعري وإيصالها إلى 

المجتمع. كما أطمُح أيضًا إلى رسم سلسة خاصة بشخصيات عالمية أو محلية لهم تأثيرهم في العالم.

Drawing with pencil has been a major part of my work. The realistc style is what I love most, where 
details are the key. I found my path through reading art books, and observing other artists’ galleries 
online and on site. In this exhibition, my collection “gray“ consists of portraits of people and animals 
in black and white. Light shades and measurements are important to master face expressions and to 
capture the emotion.
My future plan is to work on my own style by mixing charcoal with water colors to better demonstrate 
my thoughts. Moreover, I would like to work on a special series of portraits of people I believe they have 
influenced the world.

تبقى  العصور,  مر  على  التاريخية  حدودها  اختلفت  وإن  السعودية.  العربية  المملكة  من  الغربية  المنطقة  هي  الحجاز 
بثقافة مدنية رفيعة، تنعكس في  الحجاز  األزل. يحتفظ  للحضارة والتقدم منذ قديم  المختلفة رمزاً  الحجاز بمدنها 
الثقافي وعدد  الحياة االجتماعية واألعمال األدبية والفنية والمعمار الحجازي األنيق، والتعدد المذهبي والتنوع  مظاهر 

من األغاني و المواويل و كذلك الحرف المختلفة. لوحاتي الفنية تبرز صور مختلفة من التراث الحجازي األصيل.
يتميز المحيط الحجازي بتعدد األعراق واأللوان، فهو مزيج فني تمتاز به هذه المنطقة. في المعرض أشارك بمجموعتي 
»التراث الحجازي« والتي توضح هذا االختالف واالنسجام في نفس الوقت. باإلضافة إلى ذلك فإن منطقة الحجاز تتميز 
الرجالي  الزي  المزمار« توضح  المثال لوحة »رقصة  النساء والرجال. فعلى سبيل  الجنسين  المتميز على صعيد  بزيها 
بدايه بالعمامة أو الغبانة، الثوب، السدرية، ثم الوزرة. في الجانب األخر الزي النسائي الخاص بأهل الحجاز، بدايه بالفستان 
أو كما سمي قديمًا الكرتٌه، المدوره وهو ما يلبس على الرأس مع إظهار جزء من مقدمة الشعر، ثم السدريه البيضاء 
ذات األزره الذهبية. ولكي يكتمل مظهر العرس الحجازي البد من وجود اإلنارة التي تسمى بالعقود. هذه العقود تعتبر 
بمثابة إعالن الفرح أو العرس. كذلك الدفوف والعصي والتي تمثل رمزا للفرح. أما اللوحة الثالثة فهي عبارة عن عودة 
للماضي الجميل بكل ما يحمله من ذكريات وألعاب خاصة بفترة الطفولة. كل شخص أو طفل في هذا العمل يحمل 
بيده رمز ألحد األلعاب القديمة مثل نط الحبل، لعبه الدراجة، الغميضة، وفتحي ياورده. كما هو مالحظ جميع األعمال 
كان  التي  السائدة  األلوان  من  تعتبر  كانت  فهي  وزهري،  وأزرق  أصفر  من  الفاتحه  بألوانها  تتميز  هنا  المطروحة  الفنية 
يرتدينها النساء الحجازيات في الماضي. بالرغم من أن كل عمل من هذه األعمال له طابعه الخاص، إالأنٌه عند جمع 

هذه األعمال مع بعضها فإنها تشكل البيت الحجازي و البيئة الحجازية و األشخاص الحجازين القدماء.

Hijaz is the western region of Saudi Arabia that has been considered as a symbol of progress and 
civilization.  Hijazi culture retains a high level of urbanization, reflected in the aspects of social life; 
artistic and literary works; elegant Hijazi architecture; ethnic diversity, music, and various crafts.
In my collection, I represent the Hijazi heritage and its diversity characterized by the light colors 
of yellow, blue, and pink. These colored clothes predominantly worn by Hijazi women in the past.  
Although each of my painting has its own character, when displayed as a series, they are intended 
to evoke the Hijazi House, environment, and people in the past.

Iman Bukhamseen

Samaher Fallatah

إيمان بوخمسين

سماهر فالتة

Email: imanbu50@gmail.com
Instagram: @emangreyart

Email: s.flatah@hotmail.com
Instagram: samaher_samaher | Facebook: s.flatah@hotmail.com

Arabic Heritage, Iman Bukhamseen

Right: Game of the Lane, Samaher Fallatah
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PHOTOGRAPHY
التصوير الفوتوغرافي

Abdullah Alshuraidah
عبداهلل الشريدة

www.flickr.com/ebnmajed  | Email: a.majed.sh@gmail.com
Twitter: @ebnmajed | Instagram: @ebnmajed
Cell: (415)373-8200

Qasem Almutair
قاسم  المطير

Email: kasem_330@hotmail.com
Cell: (619)228-1821

Abdulrahman Almusallam
عبدالرحمن  المسلم

Email: Abdulrahman.n.m92@gmail.com
Twitter: @DahomNM | Instagram: @Dahom6 | Facebook: Abdulrahman Almusallam
Cell: (202)631-8969

بشكل  تظهر  كهربائي  لحقل  موجات  »هالو«  الصورة  في 
صغيرة  بعدسة  مزودة  كاميرا  مستخدمًا  ومتناسق  جميل 
في  أما  الصورة.  هذه  اللتقاط  الكهربائي  للمجال  ومصدر 
على  يضفي  الذي  السكون  جمال  تصف  فالصورة   »Mena'a«
كيف  تظهر  فهي  »الحرية«  أما  الليل.  في  أخراً  رونقًا  الشاطئ 
الكاملة  الحرية  أن يملك  العالم  يمكن ألي شخص في هذا 
شخصًا  تظهر  الصورة  هذه  ما.  مشكلة  من  الخروج  في 
نهاية  في  ولكن  المشاكل،  يمثل  الذي  و  نفق  في  يمشي 
النفق ينبثق بصيص من النور. هذا النور يمثل تحرره من تلك 
ذلك  اتجاه  في  يسير  الصورة  في  الشخص  .ذلك  المشاكل 
النور  الى  قدمًا  المضي  في  الكاملة  الحرية  يملك  وهو  النور 

هروبًا من تلك المشاكل أو العودة الى الوراء. 
My piece “Halo” shows what the electric field 
looks like, using a camera with micro lens, and a 
source of an electric field. In “Mena’a”, I captured 
the moment and the beauty of the beach at night. 
In “Freedom” represents our choice of getting 
out of a problem and solve it. The photo depicts 
a person’s choice of walking away from that 
darkness into the light or going back.

تعتمد  التي  التصوير  أنواع  أجمل  من  واألنهار  البحار  تصوير 
القصير  الزمني  فقط  ليس  التوقيت  على  كبيرة  بدرجة 
أو ذهبية  اللذان يضيفان لمسة سحرية  كالشروق والغروب 
فالتوقيت  الفصول.  أو  للمواسم  تمتد  بل  المشهد،  على 

المناسب له لمسته السحرية على الصورة.
ال  آخراً  بعداً  للصورة  تضيف  تقنية  بطيئة  بسرعات  التصوير 
التصوير  من  النوع  هذا  إتقان  رؤيتها.  المجردة  للعين  يمكن 
المناسبة  للحظة  وترقب  مالحظة  قوة  ممارسة،  يتطلب 

في الٌبعد واإلضاءة المناسبين.

Photographing sea and rivers is one of the most 
beautiful types of photography that mainly 
depends on timing. The magic colorful touch can 
be captured during all seasons. 
Slow shutter technique implicates a new effect to 
the picture that can not be seen by the naked eye. 
Beside timing, mastering this requires practicing 
along with looking for the best moments and 
perfect lighting.

تبرز مجموعة صوري الفوتوغرافية المشارك بها في 
اإلنسان  بين  العالقة  السعودي  الفن  كنوز  معرض 
اإلنسان  وشغف  حب  منظور  من  والحياة  والطبيعة 
طرق  من  وذلك  حوله.  من  العالم  استكشاف  في 
متعددة تتلخص في القراءة والتأمل والترحال. وكل 
والخلوة  التفكر  مبدأ  وهو  واحد  مبدأ  الى  يعود  ذلك 
بالنفس. و في ديننا الحنيف حًث صريح على التفكر و 
التمعن و النظر في الكون من حولنا من خالل قوله 
عز وجل في كتابه المبين  }  اْقَرأْ َوَربَُّك اْلأَْكَرُم{  ] العلق[    
َماَوات َواْلأَْرض{ ] يونس [ }ُقْل  }ُقْل اُْنُظُروا َماَذا ِفي السَّ
المعاني  من  وغيرها  ]العنكبوت[   .  اْلأَْرِض{  ِفي  ِسيُروا 
المعنى.  نفس  على  تحث  التي  الشريفة  األحاديث  في 
يقضي  كان  أنه  وسلم  اهلل  صلى  النبي  عن  ورد  قد  و 
الناس  معتزالًَ  التأمل  و  التفكر  في  الطويلة  األيام 
في غار حراء حتى أتاه الوحي و أمره بالقراءة. التقطت 
كاميرا  بواسطة  متفرقة  أماكن  في  الصور  جميع 

 .)70-200mm( 7 والمزودة بعدسةD كانون
My collection represents the relationship 
between the human being, the nature,   the 
life, meditation, traveling and the passion 
of discovering things through reading. In 
the religion of Islam, it is very encouraging 
to contemplate and deem in the universe. 
It has been also told that the Prophet 
Muhammad used to spend long days in 
contemplation and meditation in the cave 
of Hira, until Gabriel, the angle, came to 
him and asked him to read.
All the images were taken in three different 
places by Canon 7D provided with 70-
200mm lens. 
The image of an old woman reading a 
newspaper was taken in Kew Garden- 
Britain. Moving to the next image that 
represents a man feeding the birds, 
was taken in the Buckingham Palace 
Park, London. Finally, the last image was 
captured in a way called “bird’s-eye view” 
overlooking the Pacific coast of northern 
California in an area called Half Moon Bay.

Below: Happiness, Abdullah Alshuraidah

Haystack Rock, Qasem Almutair

Above: Mean’a, Abdulrahman Almusallam
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بالتعاون مع امللحقية الثقافية السعودية يف العاصمة واشنطن وزورق، ستوديو العالمات التجارية  

ومجلة ديزاين كراعي آعالمي أسست املجموعة  معايل فالتة ، التي وجدت يف كل من الشباب 

والشابات السعوديات القدرة يف تقديم الجانب الغآئب عن الثقافة السعودية . معرض ]كنوز الفن 

التشكييل السعودي[ قدم قطع فنية ذات جودة عالية يف أربعة مجاالت هي | الفنون الجميلة، 

التصميم الجرافييك، والتصوير الفوتوغرايف، والفخار وتركيب 3D، من 20 الفنانني السعوديني املوهوبني 

الذين يدرسون يف الواليات املتحدة. افتتح معايل وزير التعليم العايل والسفري السعودي لدى أمريكا 

معرض ]كنوز الفن السعودي[ الذي أقيم برعاية امللحقية الثقافية السعودية، وتنظيم مجموعة إبداع 

الفنية. وشارك يف املعرض 10 فنانني و10 فنانات من الطلبة املبتعثني، وتجاوز عدد األعامل الفنية الـ 

80 عمل فني، وقد قامت امللحقية الثقافية برشاء جميع األعامل الفنية.
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كان لحضور حفل ثقايف واحد أكرب أثر عىل املهندس هشام مالئكة الذي تفاجئ بكم املواهب السعودية الشابة التي تعرف 

عليها، وتنوعها بكافة املجاالت الثقافية والفنية…

وألن املرسح يحتل يف قلبه مكانة هامة، اذ لطاملا حرص عىل حضور املرسحيات منذ ان كان بعمر صغري، وجد ان افضل طريقة 

الستثامر املواهب الشابة وتشجيعها هي اقامة مرسحية والعمل عىل اخراجها يكون ابطالها مجموعة من الشبان الذين قدموا 

عرضا مرسحيا هائال، فاجئ الجمهور باحرتافيتهم الفذة.

بعد ان عزم عىل القيام بالفكرة جاء وقت اختيار املرسحية نفسها،، فلمعت بباله فورا رواية “احدهم طار فوق عش الوقواق” 

للروايئ املعروف كني كييس، والتي تم تقدميها عدة مرات عىل مسارح العامل باالضافة للفيلم االمرييك الذي يحمل نفس الفيلم 

وقام بأداء البطولة فيه جاك نيكلسون ولويس فليترش أنذاك.

اختيار املرسحية مل يأت من العدم، حيث وقع االختيار عليها السباب كثرية اهمها ان مشاهد املرسحية ال تتعدد فيها مناظر 

كثرية مام يسهل عىل الفريق اعداد كواليس ومشاهد املرسح دون الحاجة القامة ديكورات متعددة، باالضافة لعدم وجود ادوار 

انثوية عديدة مام يجعلها مناسبة بشكل اكرث للمجتمع عن غريها من املرسحيات. وبعد االنتهاء من مرحلة الكاستينغ التي 

استمرت ملدة شهر، تم اختيار املمثلني وبدأت فرتة التجهيز واالعداد التي امتدت أحد عرش شهرا من الجهد والعمل الشاق 

والتدريبات املكثفة التي كان يقوم بها فريق العمل مرتني باالسبوع. وقد كان العمل تطوعيا بالكامل، فالشغف وحده هو 

الذي جمع الفريق ليعمل جاهدا لتقديم عمال فنيا خالقا ورغم انها كانت تجربة جديدة عىل جميع املشاركني اال انهم نجحوا 

بتحقيق هدفهم فكانوا قريبني من الجمهور، واستطاعوا ايصال قضية املرسحية لتلمس قلوب الحارضين جميعا بطريقة مؤثرة.

جتربة املسرح السعودي 
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خمسة عرش ممثال استطاعوا بفضل مواهبهم تقديم عرض ال يصدق، باسلوبهم الخاص حولوا هذه القصة 

الكالسيكية لقصة عرصية محلية ونجحوا بايصال رسالتهم بطريقة فذة وملهمة للجميع. وقد قامت نادية 

مالئكة بكتابة سيناريو املرسحية املقتبس من الرواية العاملية، ومل ترتدد باضافة وتغيري بعض التفاصيل 

ليقدمها الفريق بالنسخة السعودية لتكون اقرب للمجتمع والحارضين، فبدال من أداء دور الشخصية 

الهندية التي عانت من العنرصية والعبودية، اضافت نادية دور الشاب الفلسطيني الالجئ الذي ادى 

دوره حسام ضيناوي، مام جعلها اضافة رائعة للمرسحية المست الجميع وجعلتها اقرب اليهم. شغف 

نادية جعلها عنرصا هاما يف فريق العمل، اذ ان دورها مل يقترص عىل كتابة السيناريو فحسب، فقد كانت 

حارضة يف كل التدريبات لتساعد املمثلني وتؤدي دور اي ممثل غائب كيال يتوقف التدريب، فكانت عونا 

كبريا ملخرج املرسحية هشام مالئكة، باالضافة للدور الذي ادته عىل خشبة املرسح برباعة تامة.
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أما بطل املرسحية الذي قام بدور “ماكمريف” هو الشاب عبد الحكيم جمعة، الذي 

ادى دوره بطبيعية، ويف الحقيقة إن هذه ميزة قد اشرتك فيها جميع املؤدين يف 

فيها  برعوا  ساحرة،  فنية  بصورة  لتربز  اجتمعت  الشابة  املواهب  كوكبة  العرض. 

فظهروا كفنانني متمرسني عىل خشبة املرسح وكأنها بيئتهم الحقيقية، وبالرغم من 

أنها كانت تجربتهم األوىل إال أنهم تألقوا جميعا يف تلك الليلة.

تم عرض املرسحية يف يوم واحد فقط خالل عرضني، مام اعتربه الفريق جرعة غري 

الوقت  العرض مرات اكرث، ويف نفس  كافية لهم، فهم اآلن يتطلعون قدما القامة 

فريق  اليها  يتطلع  ال  التي  القادمة  املرسحية  موضوع  حالية عىل  نقاشات  تجري 

العمل فحسب بل كل من حرض املرسحية ايضا! وقد اخربنا مخرج املرسحية هشام 

مالئكة بان افكارهم تتجه نحو القصص واالعامل العاملية منها اعامل شكسبري التي 

سيكون تقدميها بوجهة نظر سعودية امرا مفاجئا بالتاكيد!

الجمهور الذي حرض العرضني تعدى الستامئة شخص، خرجوا جميعا بعد العرض 

وقلوبهم معلقة باالحداث التي أدهشتهم عىل خشبة املرسح، واالدوار التي المست 

قلوبهم وشغلتهم بقضاياها االنسانية التي مثلت الشوائب التي يعاين منها املجتمع 

من نواح عدة ومل تخلو من الجوانب االيجابية ايضا…
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عطار املتحدة حتتفل 
بافتتاح أول شوبارد بوتيك 

يف السعودية
افتتاح بوتيك الرياض الجديد الذي يعد متجراً رئيسياً 

ومهامً لشوبارد بحضور كارل - فريدريك شوفيله، الرئيس 

الرشيك يف دار شوبارد.
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السعودية وذلك يف  للدار يف  أول بوتيك  املتحدة ودار شوبارد رسمياً  افتتحت عطار  07 مايو  2014- 

بانوراما مول يف الرياض.  ونفذ البوتيك البالغة مساحته 210 مرت مربع وفقاً ملفهوم شوبارد الذي أسس له 

املعامري الفرنيس الشهري تريي ديسبون، حيث يجتمع الخشب الفاتح ]خشب البلوط األبيض[ والجلود 

املصمم  قرر  وقد  الدافئة.  الكالسيكية  بلمستها  املدفأة  تصميم  مع  الفاخر  واملخمل  والحرير  الثمينة 

تريي ديسبون اإلبقاء عىل نفس الرتف واإلطاللة الساحرة التي تزخر بها البوتيكات السابقة، مع مزجه 

الجامل  فاخر يعج بكل معامل  بزيارة ملنزل  أشبه  املكان  زيارة هذا  ليجعل من  أنيقة  بلمسات عرصية 

اآلرس، مع تخصيص أماكن معينة تعرض أهم إبداعات الدار من املجوهرات والساعات واإلكسسوارات 

األخرى. وكان غرض ديبسون الرتكيز عىل إضفاء الحميمية عىل املكان بحيث يتمكن الزوار من التجول 

بحرية وراحة يف أرجاء البوتيك. وجاءت كل تفاصيل يف هذه البوتيكات مدروسة بعناية ومفعمة بالرتف 

والفخامة التي ال يخبو سحرها، نتيجًة للعمل املشرتك القائم بني املصمم الفرنيس وكاولني شوفيله، الرئيس 

الرشيك لدار شوبارد ورئيس شبكة توزيع، والتي تحدثت بهذه املناسبة قائلة ]نرغب من خالل خلق 

هذه األجواء الجديدة والحميمية إىل تشجيع زبائننا عىل اكتشاف األوجه املختلفة املميزة التي يحفل بها 

عامل شوبارد الخاص.[ تجمع هذه البوتيكات الجديدة، التي استعانت بإرث من الحرفية العالية املمتدة 

عرب مئات السنني، بني روعة التقنيات الحديثة املتطورة وعشق الفن والرغبة يف املحافظة عىل البيئة.

وتعليقاً عىل هذه املناسبة الخاصة، تحدث محمد صديق عطار، الرئيس التنفيذي لرشكة عطار املتحدة 

قائالً |  ] أعترب زيارة كارل - فريدريك شوفيل مناسبة خاصة ومهمة إذ تعكس هذه الزيارة االلتزام الجدي 

والطويل األجل من كل من إدارة دار شوبارد وعائلة عطار بتطوير هذه العالمة التجارية وتوسعها يف 

اململكة من خالل بوتيكات شوبارد التي نخطط الفتتاحها يف الرياض ومدن أخرى يف اململكة.[

قائالً: »عىل مدى  الحفل  الذي شهد  لدار شوبارد،  الرئيس الرشيك  - فريدريك شوفيله،  وتحدث كارل 

السنني، أسست دار شوبارد لعالقات قوية مع وكالئنا يف املنطقة. ونحن سعداء النضامم ]عطار املتحدة[

لتصبح فرداً يف عائلة شوبارد. ونتطلع يف بوتيك شوبارد األول يف السعودية إىل تقديم أفضل خدمة لجميع 

عمالء شوبارد املميزين مبا ينسجم وتقاليد دار شوبارد العريقة وأصول اللباقة والخدمة املتميزة.  

شوبارد، عشق التميز
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لصناعة  ورشته  أسس  شوبارد،الذي  أوليس  لوي  مع  سويرسا  يف  الحكاية  تبدأ 

الساعات عام 1860 يف سونفيلييه. ومنذ عام 1963، انتقلت ملكية دار شوبارد إىل 

بإبداعاتها  الدار عاملياً  الواقع يف جنيف. اشتهرت  الرئييس  عائلة شوفيله ومركزها 

من الساعات واملجوهرات، ويعمل يف املجموعة حالياً حوايل 2000 موظف  حول 

العامل. تعد دار شوبارد رشكة مستقلة وذات شبكة عمل منضبطة، بحيث ميكن لها 

أنها تتحكم بجميع مراحل التصنيع بدءاً من التصميم إىل التوزيع، من خالل 1600 

نقطة بيع حول العامل و130 بوتيك يحمل عالمة دار شوبارد التجارية. ويوجد أكرث 

للدار مع تركيز كبري عىل  الثالثة  التصنيع  من 30 حرفة مختلفة متارس يف مواقع 

التدريب املستمر يف الرشكة. هذا وبنت دار شوبارد سمعتها وقصة نجاحها معتمدة 

عىل مجموعات أيقونية خالدة مثل “Happy Diamonds” و “Happy Sport” و 

“Mille Miglia”. كام اشتهرت الرشكة مبجموعة L.U.C والتي جمعت بني اإلبداع 

الكبرية  والخربة  الساعات  العالية يف صناعة  والحرفية  املجوهرات  تصميم  عامل  يف 

يف التصنيع. والتزاماً باثنني من أهم القيم التي تستند إليها الرشكة، وهام االحرتام 

واملسؤولية االجتامعية، تعمل دار شوبارد بشكل وثيق مع العديد من املنظامت 

كاريراس  خوسيه  مؤسسة  من  كل  مع  األمد  طويلة  رشاكات  تربطها  إذ  الخريية، 

الدولية لللوكيميا ومؤسسة إلتون جون ملرض األيدز. وأخريا وليس آخراً، تبقى دار 

شوبارد الرشيك املخلص لكل من مهرجان كان السيناميئ الدويل واألحداث الرياضية 

الكربى والكالسيكية يف عامل السيارات مثل سباق ميل ميليا )سباق األلف ميل( يف 

 Grand Prix de Monaco( إيطاليا وسباق الجائزة الكربى يف موناكو التاريخية

.)Historique

عام 2011 من  املحدودة يف  املتحدة  تأسست عطار    | املتحدة   ملحة عن عطار 

قبل عمر ومحمد عطار أبناء الشيخ صديق عمر عطار. حصلت الرشكة عىل امتياز 

دار شوبارد، وتشمل كافة منتجاتها من الساعات و املجوهرات و اإلكسسوارات.  

مخصص  بوتيك  خالل  من  شوبارد  منتجات  جميع  ببيع  املتحدة  عطار  وستقوم 

يحمل عالمة شوبارد التجارية، وقد تم افتتاح أول بوتيك مؤخراً يف الرياض. تعتزم 

عطار املتحدة تنفيذ خطة عمل إلنشاء عدة بوتيكات شوبارد يف اململكة العربية 

الرياض    | الثالثة  الرئيسة  املدن  يف  لها  بوتيكات  افتتاح  تنوي  حيث  السعودية، 

وجدة والخرب. 

ملزيد من املعلومات حول دار شوبارد، الرجاء االتصال بـ | 

كاتيا سيسة | مديرة العالقات العامة يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا

katia.sessa@chopard.com

60 | 59



// ISSUE         JULY > AUG | 2014العدد الرابعة والثالثون



D E S I G N E R S  J O U R N A L 

E V E N T S َحَدَث فى َذِلك الُيوم

@DanubeCo

www.danubeco.com
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 Baccarat celebrates its
250th anniversary

the House of prestigious and 
specialized in the art & design 
of the glassworks of crystal in 
the world



// ISSUE         JULY > AUG | 2014العدد الرابعة والثالثون

Baccarat house, celebrates its 250 years of art & innovation 

the most beautiful avatar creations, Baccarat name has been 

associated in providing the most beautiful glittering glassworkw 

crystal and characterized by the purity of absolute excellence 

and an exceptional excellence of craftsmanship and with the 

elegance distinctive of creations.  Baccarat house keens to em-

body the history of French ingenuity and unique, who represent 

the highest number of a artisans elite in the French products 

luxury industry.

On this occasion, Rizzoli is proud to provide a book celebrates 

with 250th anniversary, featuring the finest photographs that 

are specially designed for the occasion in addition to the 

graphics, which was not published until today and culled 

from the archives of the house, which displays more than 

300 pieces Luxury, chosen from international exhibitions. It is 

worth mentioning that the creations of Baccarat has met with 

great approbation and won a number of awards in various 

Paris world Exhibition since 1867, to this date, those creations 

range between a group of charming chandeliers that adorn 

Dolmabahce palace in Istanbul and among the pieces that 

had asked by [Napoleon III,] to be designed specifically for his 

royal suites in the Louvre.

No doubt that the Baccarat House became a symbol of the 

wonderful moments celebrations, over the 250 years, in addi-

tion to its contribution to the creation of innovative experiments 

around the world. About Baccarat history, since 1764, Bac-

carat has written the chapters of its remarkable history in spar-

kling letters; the crystal factory World that founded in Lorraine 

by permission of King Louis XV, has become over the centuries 

as a symbol of superb craftsmanship and French art de vivre, 

made Baccarat name synonymous with cutting stunning and 

extraordinary places, savoir-faire and unforgettable moments.
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Behance Jeddah
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داون تاون ديزاين 2014
يستقطب أرقى العالمات التجارية العاملية يف مجال التصميم
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احتفالية يوم اليتيم يف العامل اإلسالمي 

تكريس ملبادئ ديننا الحنيف

ووعد األمني العام ملنظمة التعاون اإلسالمي، السيد إياد أمني 

اليوم  بهذا  ستحتفل  اإلسالمية  والدول  املنظمة  بأن  مدين، 

العامل  وتحث  عام.  كل  مختلفة  إسالمية  عاصمة  ويف  سنويا 

اإلسالمي عىل رضورة دعم ومساندة اليتيم يف جميع الدول 

األعضاء. وأوضح إياد مدين أن احتفالية يوم اليتيم يف العامل 

للقرار  الحنيف وتطبيقا  ديننا  تكريسا ملبادئ  اإلسالمي متثل 

منظمة  خارجية  وزراء  ملجلس  األربعون  الدورة  تبنته  الذي 

التعاون اإلسالمي املنعقدة يف العاصمة الغينية، كوناكري، يف 

تأيت »يف ضوء  ديسمرب 2013، مشريا إىل أن هذه االحتفالية 

واملؤسسات  املجتمع  أفراد  تذكري  رضورة  من  نستشعره  ما 

الحكومية والخاصة مبعاناة هذه الرشيحة من األطفال الذي 

الجهد يف مجال  املزيد من  بذل  فقدوا ذويهم، وحثهم عىل 

رعاية وكفالة األيتام«.

جدة، 14 يوليو 2014

أقامت منظمة التعاون اإلسالمي احتفالية كربى مبناسبة يوم اليتيم يف العامل اإلسالمي، 

وذلك يف مقر جامعة دار الحكمة يف مدينة جدة، السبت 12 يوليو 2014.

ومثن األمني العام الدور الريادي الذي قام به خادم الحرمني الرشيفني، امللك عبد الله بن عبد العزيز واليزال يضطلع به، إثر كارثة تسونامي التي رضبت 

إقليم باند آتشيه يف إندونيسيا، والتي تعترب من أسوأ الكوارث الطبيعية التي عرفتها البرشية يف العرص الحديث، حيث خلفت أكرث من 20 ألف طفل 

يتيم فقدوا عائالتهم. وقال إنه بفضل دعم خادم الحرمني الرشيفني ويف إطار سعي منظمة التعاون اإلسالمي بالتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية، تم 

تبني برنامج تحالف منظمة التعاون اإلسالمي لحامية وإنقاذ أطفال ضحايا تسونامي، مبينا أنه متت بواسطة الربنامج كفالة عرشة آالف يتيم ملدة 15 

تحن العامل  سنة، مبقدار 5400 دوالر أمرييك لكل طفل. وأكد إياد مدين أن قضية األيتام يف العامل اإلسالمي ال تقترص عىل أطفال ضحايا تسونامي، إذ يمُ

اإلسالمي ويمُبتىل يف أماكن عدة، فقطاع غزة يتعرض لعدوان إرسائييل تسبب يف تيتيم الكثري من األطفال، مشريا إىل أن هناك أيتام يف سوريا وميامنار 

والصومال، وغريها من املناطق التي تحتاج وقفات من العامل اإلسالمي.

أيتام  عن  وثائقي  فيلم  عرض  إىل  إضافة  تسونامي،  أطفال  قدمها  وعروضا  جدة،  يف  االجتامعية  الحضانة  دار  أليتام  استعراضا  االحتفالية  وشهدت 

تسونامي. وجرى يف نهاية الحفل توزيع الهدايا التذكارية وتكريم الرعاة والجمعيات املشاركة يف الحفل.
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يقدم علينا شهر رمضان الكريم - جعله الله مباركا عيل 

الجميع- يستقبل تشكيل رمضان ببازاره السنوي والذي يضم 

نخبة من املصميمني مبنتجات متنوعة تساعدك لتجديد اثاث 

منزلك ومحتويات خزانتك وذلك بزيارة البازار الرمضاين الرابع يف 

تشكيل.. البازارمخصص للسيدات فقط  ويقام يف مساحات كيان 

حي الشاطئ يف جدة بتاريخ 23 وحتى 25 يونيو متام الساعه 5 

مساء وحتى 10 مساء.  تهدف تشكيل لدعم وتشجيع املصممني 

املبتدئني واملحرتفني يف اململكه العربية السعودية والدول العربية، 

كام تدعم الجمعيات االجتامعيه التى تعمل من أجل دعم  

االعامل اليدوية املنزلية. معرض بازار رمضان، هو مبادرة فريدة 

من تشكيل، توفر للعرشات من املصممني املحليني والدوليني 

منصة مشرتكة لعرض مواهبهم عن طريق عرض منتجاتهم 

وتوسيع انتشار أعاملهم. يتميزالبازاربتنوع املنتجات التي يعرضها 

من العباءات التقليدية والحديثة اضافة الكسسوارات منزليه، 

ومعروضات اخرى حرفيه ذات طابع ترايث.   يضم البازار نخبة 

من املصمامت السعوديات املشاركات و غريهن من الخارج بلغ 

عددهن الثالثون مصصمة و منهم فاتن سيالين، أمل بن حمد، 

ليىل مسلم، جاردينيا حافظ، حنان عبد العزيز، سارة العمودي، 

نهاد باخربيه،  ود زاهد ، نهى الثنيان، هبة القريش، هند برتجي، 

رحمة بيطار، شيامء الطيب، نجود باخشوين، انصاف ابراهيم، 

ندى بقشان، ومشاعل الحسيني وغريهن.  تشارك السيدة إيان 

األنصاري ورشيكتها للعام الثاين يف هذا البازار ]استقطبنا مساحة 

كربى لبيع عباءاتنا الجاهزة و اثوابنا املصممة بعد النجاح الباهر 

الذي حققناه العام املنرصم[ و اضافت االنصاري: ]أنا سعيدة 

للعودة مرة أخرى و االشرتاك يف هذا البازار نظرا للتنظيم الجيد 

الذي يتمتع به و يحقق لنا النجاح.[

TASHKEEL
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 رشكة أوبر العاملية توفر تطبيق عىل الهواتف الذكية يوصل املستخدم بسائق خاص بضغطة زر، وقد بدأت خدمة 

UberX يف جدة بنجاح. التطبيق يوفر، بكل شفافية، القدرة عىل استعامل خدمة السيارات الخاصة يف البلد. مستخدمي 

أوبر يظهر لهم صورة السائق، اسمه، تقييمه لوحة السيارة ونوعها عند الطلب. يستطيعون أيضاً متابعة السيارة عىل 

الخريطة أثناء قدوم السائق وطوال مدة الرحلة. كال الطلب والدفع يتامن إلكرتونياً. خدمة أوبر متوفرة يف أكرث من 

١٣٠ مدينة حول العامل يف ٣٨ دولة مختلفة. تستطيع استخدام نفس التطبيق يف أي من املدن التي فيها أوبر. الخدمة 

حالياً موجودة يف الرياض، أبو ظبي، ديب و الدوحة وستستمرأوبر يف التوسع يف الرشق األوسط.

الستخدام أوبر، قم بتنزيل التطبيق من uber.com/app عىل األيفون، أندرويد أو بالك بريي ٧، قم ييإمتام التسجيل 

uber.com/jeddah :للحصول عىل رحلتني مجانيتني. ملزيد من املعلومات زر DesignKSA وأدخل الكود

CLUB
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ميثل  وطني  منتج  اىل  الريايض  املجتمع  بحاجة  تقريباأحسسنا  سنوات  خمس  من  املتجر  فكرة  بدأت 

بتوزيع  فبدأنا  األخرى.  الدولية  املنتجات  عىل  االعتامد  من  بدال  البنات  و  الشباب  بقسميها  اكادمييتنا 

منتجاتنا من قمصان جدة يونايتد و بعض املنتجات التسويقية و عرضها يف املحالت الرياضية املختلفة و 

الفنادق عىل متوى مدنة جدة. ثم زرنا بعض املصانع يف الخليج و الذين يصنعون لبعض املاركات العاملية 

الرياضية و تواصلنا مع مصانع يف مختلف بلدان آسيا مثل الباكستان و الصني لتصنيع الكور و بعض 

املعات الرياضية الخاصة بنا لندخل السوق السعودي و نقدم بديال محليا بجودة عالية

و مبناسبة مرور ١٠ سنوات من بداية مرشوع جدة يونايتد الريايض , نعلن عن قرب افتتاح متجلر جدة 

يونايتد الريايض للشباب و البنات و األطفال, و الذي يعترب منوذجا للمنتجات الخليجية الوطنية و تأيت 

تأكيدا لنرش الثقافة الرياضية يف بلدنا الحبيب
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Jeddah United
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MA’AN BAJNAID

m3n@m3nv.com

www.m3nv.com

 HISHAM MALAIKA

M+966 505685974

hisham.malaika@diyar.com

TAREK A. ALNAAMANI

T+966 2 6823580

F+966 2 6831948

M+966 54000362

tnaamani@deseleven.com

 63PARTNERS

T+966 2 6681337

F+966 2 6681337

63partners@gmail.com

www.63partners.com

MAJED FAKHRY 

ARCHITECTS

M+966 565105151

T+966 02 2632374

F+966 02 2632374

majed.fakhry@gmail.com

ART OF P

ROFESSIONALS*

 T+966 2 2907581

 M+966 554666668

safi@artofprofessionals.com

 www.artofprofessionals.com

WADEE AL AMRI

M +966 543999952

wade.k@hotmail.com

MOHAMMAD BADRAN   

M+966 546332222

T+966 2 606 8817 (18)

F+966 2 606 8819

mbadran@sharpedge.com.sa

info@sharpedge.com.sa

www.sharpedge.com.sa 

HALA ZAINI

M +966 569485844

hala.zaini@gmail.com

HATOON INTERIOR 

STUDIO

M +966505645563

hatoon@hatoonis.com

www.hatoonis.com

IBTISAM ABULNAJA

M +966 561242398

e.abulnaja@hotmail.com

FARAH ALQAWASMI

T +966 2 6398184

M +966 543730983

lindesign@hotmail.com

MONA ABU EID

M +966 505596956

www.mzadesignsa.com

mza_designs@hotmail.com

DEE INTERIORS

M +966 504 689 953

dara.alsayyed@deeinteriors.com

www.deeinteriors.com

ART OF PROFESSIONALS 

Safi Al-Khadra

T +966 2 2610111

F +966 2 2611333

M +966 561155999

safi@artofprofessionals.com

www. artofprofessionals.com

FOCAL DESIGN

T+96626986529

F+966 2 6986407           

sarab@thefocaldesign.com

www.thefocaldesign.com

ALEBTEKAR AL HALEM

M 0555199947

o_halem@hotmail.com

GRATTAROLA - ITALY 

Fine Italian Furniture 

M +966 504 30 60 64

info@HQest.com.sa

www.grattarola.it 

GHALIA ZAKY EDREES

T 0096626642020 Ext|60

F 6626642316

P.O.Box: 13900

Jeddah 21414, KSA

info@alghalia-ides.com

www.alghalia-ides.com

SALONAZ DESIGN

M+699 505594782

info@salonazinteriors.com

MOHAMMAD BADRAN

M+966 546332222

T+966 2 606 8817 [18]

F+966 2 606 8819

mbadran@sharpedge.com.sa

info@sharpedge.com.sa

www. sharpedge.com.sa

NAWAF AL NASSAR

3N JEDDAH

P.O.BOX 50213 JEDDAH 21523 

SAUDI ARABIA

T 02 6635405-7

www.3n-jeddah.com

3n@3n-jeddah.com

INTER IOR  DES IGNERS ARC H I TECTS

theDE    SIGNERS 
   NET       WORK
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ABUBAKER BALFAQIH

T +966 2 6501402

F +966 2 6502308

abubakir@bnavcc.com

www.bnavcc.com

HALA ZAHID

M +966 505294890

hala.f.zahid@gmail.com

AHMED BADRAH

M +966 554653418

ahmedbadrah@gmail.com

MAHMOUD NASEEM

M +966 568880555

mahmoudnaseem@gmail.com

ECHO DESIGNS

M +966 545246050

echo.designs@yahoo.com

www.echo-designs.cleanfolio.com

SAMAR MIRZA

M +966 505365481

sjmirza1@gmail.com

WE DESIGN

Esraa Fadaag

M +966 548111303

esraa_fadaag@hotmail.com

FATEMAH HAMMIDADIN

M +966 595677561

fatemah.alhussein@gmail.com

SALEEM ATFA

T +96612171927

M +966 509995891

FREELANCE ME *

T +966 2 2637444 

F +966 2 2637457

M +966 542123488

creative@freelanceme.com

www.freelanceme.com

NADA NANAH

M +966598778182

nadananah@gmail.com

GRAPHICS

SAFI JAMALALLAIL

M +966 544255652

safi.j82@gmail.com

MOHAMED BELHAJ

M +966 553056714

belhaj.mohamed@gmail.com

www.mohamedbelhaj.com

THE LOFT

T 02 6103775

info@theloftme.com

www.theloftme.com

DHAHI AL ALI

M +966 555555855

dhahi@dhahi.com

www.dhahi.com

MOKHTAR CHAHINE

M +966 504634933

info@mokhtarchahine.com

www.mokhtarchahine.com

YAZEED BIN SUWAIDAN

M +966 569000065

yazeed@ljpro.net

SALMA ENANI

M +4 7970651273 (UK)

M +966 504386004

salmaenani@gmail.com

BADER AL ASMARI

M +966 509544359

m.c.5@hotmail.com

ALA’A  YOUSEF

M +966 542491400

al2.foodphotographer@gmail.

com 

ODAY ABID

Oday@77-m.com

T. 02 659 0077

PHOTOGRAPHY

theDE    SIGNERS 
   NET       WORK
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ABDULLAH HAMMAS

M +966 505696438

hammasart@hotmail.com

BASSEM AL SHARQI

M +966 506877811

alsharqi_art@hotmail.com

www.alsharqiart.com

NAEIL MULLA

M +966 555599423

naielmulla@hotmail.com

HISHAM AHMAD 

BINJABI

M +966 505608538

hisham.binjabi@gmail.com

ABDULLAH IDREES

M +966 540901038

art.idress@gmail.com

POP STUDIO BY 

MAZIN ALJEFRY

M +966 560367998

mazin@pop-studio.net

www.pop-studio.net

SARA AL SHAREEF

M +966500001799

HUDA BEYDOUN

huda.beydoun@gmail.com

www.behance.net/hudabeydoun.com

AYMAN HAFIZ

ayman_hafiz@live.com

KHALID ZAHID

M +966555671855

ART IS TS

ATHR GALLERY

T +966 2 284 5009

F +966 2 2844913

info@athrart.com

www.athrart.com

ROCHAN GALLERY

T +966 12 6655630

F +966 12 6635922

rochangrp@awalnet.net.sa

RIDA ART GALLERY

T +966 2 6606780

F +966 2 6637479

riri1919@gmail.com

CORE OF MODERN ART

T +966 2 6555438

F +966 2 6555438 [115] 

coreofmodernart@gmail.com

AL ALAMIA

T +966 2 6635107

F +966 2 6635201

ALAAN ART GALLERY

T 01 4169550

contact@alaanart.com

ARABIAN WINGS

M 0569375093

info@arabian-wings.com

LAM ART GALLERY

T 01 2810906

DESERT DESIGN

T +966 3 8894747

F +966 3 8892121

TASHKEIL

T +966 2 6063011

www.tashkeil.com

GALLER I ES

HILAL AL HARITH

77@77-m.com

T +96612 659 0077

ANGGI MAKKI

M +966555646474

anggimakki@gmail.com

THE LOFT

T +96612 6103775

info@theloftme.com

www.theloftme.com

WOOD & STONE 

GARDEN DESIGN

woodandstonedesigns@gmail.com 

M+966 503568828

F I LMMAKERS 

GARDEN DESIGN

theDE    SIGNERS 
   NET       WORK
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LOMAR

T +966 2 2631755

www.lomarthobe.com

HATEM ALAKEEL

T +966 2 6932315

M +966 540576639

info@urtoby.com

www.urtoby.com

Y TREND

T +966 2 2753934

M +966 506631963

nfo@ytrend-abaya.com

NIYAAH

T +966 2 6695059

F +966 2 6632074

sbinhejaila@niyaah.com

www.niyaah.com

NAWAL AL MAIMANI

T +966 2 6606502

M +966 505616035

info@nawal-almaimani.com

www.nawal-almaimani.com

HANA SAMMAN

T +966 2 2832288

M +966 505350958

hana@hanasamman.com

www.hanasamman.com

MAHA GHALAYINI

M +966 506661634

mahato.gg@gmail.com

I LOVE HISHMA

T +966 2 6658297

info@ilovehishma.com

www.ilovehishma.com

EMAN JOHARJY

M +966 535687773

Eman.joharjy@gmail.com

DALIA DARWISH

dolly81@gmail.com

SOTRA

T +966 2 6915082

M +966 569710559

sorta@ymail.com

www.sotraboutique.com

FASH ION

REEM ALKANHAL

M +966 562197622

rk-designs@info.com

www.rk-designs.com

NOA COUTURE

noa.couture@gmail.com

www.noacouture.com

MANAR ALRAWI

T +966 2 6686781

M +966 569169923

manar_alrawi@hotmail.com

RK IMAGE CONSULTANCY 

Riham Kordi

M +966504595298

rahooome@yahoo.com

FIORE

M 0555199947

o_halem@hotmail.com

REHAM KURDI

M +966 504595298

rehamkurdi@gmail.com

NABILA NAZER

T +966 2 2614554

M +966 554002554

www.nabilanazer.com

SUE - SUAD ZAMIL

M +966 541151595

suadzamil@hotmail.com

BOLD CREATIVE BOUTIQUE

Abeer Al Essa

M +966505400962

abeer@bold.com.sa 

ARAM KABBANI

M +966505244037

kabbania@gmail.com

3 POINTS

T +966 2 6571499

F +966 2 6571662

www.3points-ad.com

FULL STOP

T +966 2 6900209

F +966 2 6900207

ksa@fullstop-ad.com

www.fullstop-ad.com

TO BE

T +966 2 6057444

F +966 2 6057700

www.tobe-ad.com

NEOFLEX

T +966 2 6613686

M +966 550535255

info@neoflexgroup.com

www.neoflexgroup.com

RED BRUSH STUDIO

M 0558608633

redbrush.cc@gmail.com

MARKETING & ADV 

& GIFT ITEMS

M +966558878727

M +966501699998

ibrahim2005_55@hotmail.com

www.firstclassjeddah.com

ADVERTISING

theDE    SIGNERS 
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FIRST NAME

LAST NAME

NATIONALITY

ABOUT YOU

TEL

MOBILE

EMAIL

P.O BOX

ZIP CODE

COUNTRY

CITY

SIGNATURE

اإلسم األول
إسم العائلة

الجنسية
مني إنت؟

الهاتف
الجوال

امييل
ص.ب

الرمز الربيدي
البلد

املدينة

TO PURCHASE A SUBSCRIPTION OF DESIGN MAGAZINE, 

SIMPLY COMPLETE THIS FORM AND RETURN IT BY EMAIL TO 
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