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Jeddah - AL-Rawdah Street
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 Fax No / 02-6637595
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املوؤ�س�سة والتوجيه الإبداعي

خلود عطار

التوجيه والإنتاج الفني

اإ�سراء فدعق

    

مديرة العالقات العامة

علياء النوري

الرتجمة

�سهى كباره

الو�سائل الإجتماعية

اإجني عيد

الدارة

ملىاليماين

الت�سوير الفوتوغرايف

�سايف جمل الليل

�ساحي العلي 

خمتار �ساهني

عمار �سم�س

املحا�سبة

نا�سر امل�سجري

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

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

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

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

الذات. عن  التعبري 

www.des ignksa.com
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CONTRIBUTORS

حممد           باحمي�شان

باحمي�شان
حممد  

عمار  �آل  حممود

حممود       كبار�

Writing in This Issue | يكتب يف هذ� �لعدد

ح�شن عيد

بالل حالب

10

�شفانة دحالن

وليد حمبي�شي

يوالند� بريز

عبد�لرحمن �ل�شليمان

هال �حلارثي

�أر�آم قباين

حممد باحمي�شان

املدير العام ورئي�ض ال�سرتاتيجية الرقمية و�سبكات التوا�سل والأعمال الجتماعية يف 

الجتماعي.  التوا�سل  و�سبكات  الرقمي  العالم  يف  ا�ست�سارات  �رشكة  وهي   ،The SocialClinic
ال���س��رتاجت��ي��ات  ب��ن��اء  خ��دم��ات��ه��ا:  وم��ن  الأو���س��ط  ال�����رشق  منطقة  تغطي  ج���دة،  يف  الرئي�سي  وم��ق��ره��ا 

والتدريب والتحليل والت�سميم والتطوير يف العالم الرقمي وو�سائل التوا�سل الجتماعي.

الرائدة  العاملية  العامة  والعالقات  والع��الن  الدعاية  وك��الت  من  العديد  مع  العمل  اإىل  متتّد  م�سريته 

بناء  ويف  والتكنولوجي  الرقمي  التكامل  يف  وخربة  وا�سعة  معرفة  ولديه  الأو�سط   ال�رشق  منطقة  يف 

خالل  الإجتماعي.  التوا�سل  و�سبكات  النرتنت  على  الرقمية  وال�سرتاتيجيات  الدعائية  احلمالت 

 @bilalhallab �سنوات خربته الطويلة يف اململكة العربية ال�سعودية وال�رشق الأو�سط. 

Creative Calligrapher & Visual Artist

الفلسفة: ال أستطيع أن أكون مكانك ألميل عليك ما يجب أن تفعل أو ما كان عليك فعله، وإمنا أنقل لك الزاوية التي أرى 
من خاللها األمور لرتاها من منظور أخر.يوما ما قررت أن أسافر وأن أتوقف عن إصدار األحكام عن كل ما حويل وأكتفي بأن 

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

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

قررت أن أراها من منظور أخر ألتعرف عليها وأعايشها بسالم.

اإلبداع:ليس اإلبداع هو التفكري خارج الصندوق وإمنا عدما الدخول فيه بداية، ففي خارج الصندوق تتعدد الخيارات وشمولية 
الروئية وحقائق األمور، وخارج الصندوق يستطيع اإلنسان معرفة حدود ذاته وأقىص أستطاعته.

التذوق:هو النعمة التي ينىس الكثريون أن يشكروا الله عليها فإننا تجاوزنا الجوع والشبع إىل التلذذ والتذوق، وهي املتعة التي 
أمارسها كل يوم وأحمد الله عليها ففنجان قهوة وقطعة شوكوالتة تحولت من متعة التذوق الشخصية إىل مشاركة األخرين لها 

من خالل ما أقدمه يف بوتيك ومقهى شوكوال وهو نوع من شكر هذه النعمة.

أول رئيس ملجلس إدارة الجمعية السعودية للفنون التشكيلية

محرر الفنون التشكيلية بجريدة )اليوم(

نرشت كتاباته حول الفن التشكييل« مجلة العريب و مجلة عامل 

الكويتية  الفنون  وجريدة  الكويتي،  التشكييل  ومجلة  الفكر، 

السورية،  التشكيلية  والحياة  السعودية،  الفيصل  ومجلة 

الرشق  وصحيفة  املرصية،  املجلة  ومجلة  اإلماراتية،  والصورة 

األوسط السعودية و البيان اإلماراتية وصحيفة الحياة اللندنية،  

وكتب زاوية أسبوعية يف املجلة الثقافية بصحيفة الجزيرة

مؤلف كتاب«مسرية الفن التشكييل السعودي« 

شارك يف تحكيم عدد من املعارض التي أقيمت داخل اململكة 

ويف بعض دول مجلس التعاون الخليجي

أعد برنامجا إذاعيا بعنوان » املجلة التشكيلية » إلذاعة اململكة

رأس قسم الفنون التشكيلية بجمعية الفنون بالدمام 

عمل مديرا للنشاطات ، ورئيسا لقسم اإلعالم والنرش ،  ومقررا 

لقسم الفنون التشكيلية بجمعية الفنون بالدمام

نظّم وشارك يف عدد من املعارض واملحارضات والندوات

شارك يف«مشاغل الحفر، والصباغة الزيتية مبوسم أصيلة الثقايف

00966555812438

solimanart@gmail.com

PROFESSIONAL IMAGE CONSULTANT
منهم  واملشاهري  العمالء  من  لكثري  موضة  استشارة  تعمل 

ساينت  جامعة  من  شهادة  ولها  أبوسليامن   منى  املذيعة 

مختلفة  ملناسبات  االزياء  من  كثري  بتنسيق  وقامة  مارتنز. 

Fashion fades style is eternal .

”Yves saint Laurent“

kabbania@gmail.com

 instagram : aramdesigns

+966506020633 

mahmoudkabbara@hotmail.com

 كاتب شغوق وعاشق للقراءة وتحليل معاين كل ما يقرء

تخرج من جامعة اليس يب اي. ونرش كتاب الشعاره باسم 

somewhere in the middle of my mind

hasan.m.eid@gmail.com

FASHION CONSULTANT
 استشارة مظهر ومنسقة أزياء عرفت باسلوبها األنيق الذي يستوعب ويفهم االسلوب الفريد لكل شخص. قامت باستشارات 

خاصة لكثري من العمالء وشخصيات املجتمع املعروفة. تخرجت بشهادة تنسيق أزياءsterling style academy من نيويورك 

Instagram : hala_alharithy   |    Email : halastyling@gmail.com  وقامت بتنسيق العديد من جلسات التصوي

Dress shabbily and they remember the dress, dress impeccably and the remember the woman - coco«

 Regional Creative director
LEOBURNETT

فاصل  باسم  االيوتيوب  برنامج  ومخرج 

مايدور  كل  يف  خاصة  نظرة  له  اعالين. 

اعامل  وله  واالعالم  الدعايات  عامل  يف 

كسبت جوائز عاملية

bahmishan@gmail.com

التنفيذية  الرئيسة  دحالن   سفانة   السيدة 

اجتامعية  مؤسسة  وهي  تشكيل،  ومؤسسة 

من  املبداعني  األعامل  رواد  وتشجع  تحتضن 

خالل تزويدهم منصة لهم من أجل مساعدتهم 

التجارية  والعالمات  التجارية،  أعاملهم  يف 

القانونية.  واملسائل  االسرتاتيجيات،  لتحديد 

مثل  مواضيع  حول  واسع  نطاق  عىل  تكتب 

يف  اإلبداعي  االقتصاد  اإلبداعية،  الصناعات 

والتنمية  االجتامعية،  والقيم  األوسط،  الرشق 

االجتامعية وريادة األعامل اإلبداعية.

Tashkeil @ :تويرت

Instegram: @ Tashkeil

S.dahlan @ Tashkeil.com

مؤسسة  وهي  تشكيل،  مؤسسة  يف  الرشيك 

األعامل  رواد  وتشجع  تحتضن  اجتامعية 

املبداعني من خالل تزويدهم منصة لهم من 

أجل مساعدتهم يف أعاملهم التجارية

Twitter :@Tashkeil

Instegram: @Tashkeil

y.perez@tashkeil.com
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FOUNDERS NOTE

�ل�شكر �جلزيل مل�شاندينا 

عبد الرحمن عطار، �صهيناز �صبان،

 نائله عطار، �شهد عطار،

 طالل زاهد، ناديه الزهري، 

اأمين جمال

و اأنت..

�ملوؤ�ش�شة و�الد�رة �الإبد�عية

خلود عطار

عندما قّررت �لّن�رش عن �ملبدعني �ل�سعوديني , قررت �أن �أحتدث عن عبقريتهم 

و�إبتكار�تهم ب�سكل عام وكان ذلك بدون �إ�ستثناء لرغبة جملة ديز�ين 

للإجابة على�ل�سوؤ�ل �ملطروح .

 هل يوجد م�سممني ومبدعني يف �ل�سعودية ؟

و�لآن بعد �إ�سد�ر �لعدد 28 من جملتنا �لعزيزة وجدنا �أفكار كثرية  مليئة 

بالإبد�ع و�لت�سميم لدىكل �لفئات ويف كثري من �ملجالت وقد لحظنا �أننا لن 

ن�ستطيع  �لإجابة على �ل�سوؤ�ل �ملطروح مامل نبد�أ مرحلة جديدة من �إنتقاء 

�مل�سممني بنظرة �أعمق لأعمالهم مع حتليل دقيق ملحتو�ها بحيث ميكّننا ذلك 

من �إكت�ساف قوة �لت�ساميم �جلّيدة و�ملبدعة و�لتي ن�ستطيع �أن منيزها عن 

تلك �لتي تكون عابرة يف حمتو�ها ولي�ست من روح �مل�سمم .

ومن كل هذ� �لذي ذكرته نقدم لكم جملة ديز�ين مو��سيع ذ�ت حمتوى �أعمق 

وت�سميمات متطورة جمعنا فيها �لب�ساطة �ملدرو�سة و�لإعد�د �جلّيد �ملدعوم 

بالتجارب و�خلربة.

رسالة التحرير

179  NEW BOND STREET ,  LONDON   020  7399  9860

SHOP ONL INE  AT  M IK IMOTO.CO.UK
HARRODS ,  KNIGHTSBRIDGE    020  7730  1234

THE ORIGINATOR OF CULTURED PEARLS SINCE 1893
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العدد الثامن والع�رشون ،  ابريل  - مايو- 2013 مـ

Issue 28 ,April - May - 2013

�ملحتوى

60

�آر�ء �لقر�ء

كنبة ديز�ين

اإختياراتنا  

�شبكة �مل�شممني

14

92

94

 98

104
76

�أ�شبوع �لفن يف جدة

22

26

30

36

48

52

56

 60

70

72

74

كلمتني عن

Trendsetter | �سمعتوا . �سفتوا . يقولوا

�أحد�ث

تغطية

ل يفوتك..!

  خلف ال�ستار  | تال الها�سمي

فكرة �لعدد

احلريف

الإعمار   | رو�سان  زوروين كل �سنة مرة

الت�سميم الداخلي  |  خري الب�ساط ماقل ودل

جرافيك�س  |   نعمة نواب       اخلط العربي متازج وتباين 

املو�سة  |   مع اأرام قباين  .   �ستايل مع هال احلارثي    

منتج  |    ملتقى ال�سنوي مل�ساهري عامل الت�سميم

الإعالن  |  اأين الأطفال الكبار؟   .  العهد القدمي والعهد اجلديد

| اأوملبياد املوهبة والإبداع الت�سوير 

الفن  |  اأ�سبوع الفن يف جدة  .  دور القائم ملعر�ض الفن 

التجربة  | ت�سكيل 

فن الفيديو  |  وجدة

الذواقة  | ت�سميم اللحظة

18

80

90

48

56

60 30

ملتقى �ل�شنوي مل�شاهري عامل �لت�شميم

�أوملبياد �ملوهبة و�الإبد�ع

دور �لقائم ملعر�ض �لفن نعمة نو�ب
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كتابة | ركان الرشيف

الحريف هو سيد الصنعة اليدوية يف مجاله، وينتج السلع املصنوعة يدويا عادة بكميات محدودة.  يحمل 

مهارة الحرفة بعيدا عن آليات الصناعة، وذلك باستخدام املهارات النقية ليبتكر تحف فريدة من نوعها 

باختالفات يدوية تنال اعجاب الناظرين. الحريف مثل الفنان يخلق بشغف وعاطفة وفكر.  الفنان 

يصنع قطعة واحدة فريدة، دعونا نأخذ أسطورة املوناليزا عىل سبيل املثال، لوحة ال تقدر بثمن. ولكن 

يتم إعادة تدوير الصورة عىل القمصان واألكواب واللوحات وكثري من الوسائل األخرى، قيمتها مقارنة 

باللوحة الفعلية ال يشء. هذا املبدأ ينطبق عىل الحرفيني، إىل فنهم الفريد من نوعه.  كلنا نفهم نظرية 

العرض والطلب، وهذه النظرية مرتبطة بنهج الحريف. دعونا نعود إىل لوحة املوناليزا لليوناردو دا 

فينيش إذا رسم ليوناردو عرشة  نسخ للموناليزا بدال من واحدة، هل تعتقدون أننا كنا سمعنا بها؟ طبق 

الحرفيني مثل دافنيش فكرة االنتاج بكميات محدودة، اضافت ملنتجاتهم طابع خاص مييزها عن املنتجات 

التي تصنع بكميات هائلة.

 اخرتاع اآللة وتطويرها اىل املصانع اعطت العامل عرص الصناعة . تم استبدال العديد من الحرفيني 

بأدوات دقيقة تنتج بكميات ال يستطيع الحريف منافستها. من وجهة نظر التاجر اإلنتاج الضخم مكسب 

وفائدة أكرب للدخل والربح. الحريف أصبح مهمل وقديم ، ولكن تأثري العرض والطلب لعب دورا كبريا، 

والسلع التي تنتج بكميات كبرية يف متناول الجميع، ال ميكن أن تطلب مثنا باهظا.  وبحكم طبيعة 

البرشية عاد الطلب عىل املختصني الذين يصنعون القطع الفريدة والتحف املميزة التي تنتج بكميات 

محدودة. وأعادت رغبة الناس الحرفيني الذين يصنعون الروائع كاملوناليزا .
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Celebrate 40 years of TOGO with our  
anniversary special from 02.04. - 29.06.2013.   
Ask for more information at your next  
Ligne Roset shop. www.ligne-roset.com



20

21

KSA_2685_MINI_Magazine_ad_March_JCW_Range_Design_31x21.5cm_Ar.indd   1 3/12/13   10:28 AM



22



24



26



28



30



32



34

34
35

باملنزل  مكتبي  يف  كنت  ٢٠١٢م،  �أكتوبر  �شهر  بد�ية  يف 

�أعمل على �إمتام عدد من �مل�شاريع �ملختلفة يف �لت�شميم 

�ت�شال  ياأتيني  و�إذ�  �لعربي.  و�خلط  �لفني  و�لإخر�ج 

�أعمايل  على  ومثني  �شاكرً�  �ل�شديري  �لأمري  مكتب  من 

�لتي �أقوم بها يف جمال �خلط �لعربي و�لت�شميم، و�لتي 

�شاهدها يف �إحدى �ملقابالت مبجلة ديز�ين. 

�ل�شديري  تركي  �ل�شعودي  �لر�ليات  �شائق  يل  �شرح 

�أمريكا  يف  �ملقام  �لعاملي  د�كار  ر�يل  يف  م�شاركته  عن 

�لعامل حيث  �شباق يف  و�لأ�شعب  �لأ�شهر  وهو  �جلنوبية، 

من  عدد  خالل  كلم   ٩٠٠٠ من  �أكرث  �ملت�شابق  يقطع 

�لعربي  �خلط  يف  مل�شاتي  �أ�شع  �أن  مني  وطلب  �ملر�حل. 

على ت�شميم �شاحنة �ل�شباق �لتي �شي�شارك بها. مل يكن 

هناك فكرة حمددة، فقط �أن �أ�شع بع�ض �للم�شات وروح 

�خلط �لعربي و�لهوية �لإ�شالمية �لعربية كتمثيل للمملكة 

�لعربية �ل�شعودية.

بعد �ملو�فقة على �لبدء يف �مل�شروع �نتقلت ملرحلة بلورة 

�شيار�ت  ت�شاميم  ودر��شة  بالبحث  ور�شمها  �لفكرة 

كان  وهذ�  �جلانب.  هذ�  يف  يل  �أوىل  كتجربة  �ل�شباق 

�لهيكل  على  �لعربي  �خلط  فكرة  ��شتخد�م  يف  �لتحدي 

�خلارجي ل�شاحنة �ل�شباق وتنفيذها!

من  لعدد  خمتلفة  باأفكار  �لنماذج  من  بعدد  خرجت 

مبعاين  مرتبطة  عنها  بحثت  �شعرية  و�أبيات  �لعبار�ت 

�لقوة و�ل�شرعة و�ل�شرب، و�لتي تعك�ض م�شمون و�أهد�ف 

كانت  �خليار�ت  هذه  �أحد  �لكبري.  �لعاملي  �ل�شباق  هذ� 

�شعرية  �أبيات  م�شتخدمًا  �لعربي  باخلط  للخيل  ر�شمة 

بها  خرجت  �لتي  لالأفكار  �لأول  �لعر�ض  بعد  للمتنبي. 

�أعيد  �أن  مني  طلب  كثريً�،  �إعجابهم  على  نالت  و�لتي 

�شعرية  باأبيات  م�شرعًا  يجري  وهو  �خليل  ور�شم  كتابة 

بالعز  »خيلهم  �ل�شديري:  �لأحمد  حممد  �لأمري  جلده 

وفعاًل  جايالت«  �ملعارك  ميادين  يف   .. �حلروب  باأيام 

�لفكرة  وو�شع  وخطها  ر�شمها  يف  عليها  بالعمل  بد�أت 

�لنهائية على هيكل �شاحنة �ل�شباق خالل فرتة وجيزة مع 

تركيز عاٍل ل�شمان �إمتامها يف �لوقت �ملحدد. ومت �إر�شال 

�إعجابهم  على  فعال  نال  و�لذي  �لنهائي  ب�شكله  �لعر�ض 

�ل�شعرية  �لأبيات  بني  �لرت�بط  تو�جد  حيث  �حلمد  وهلل 

�لأ�شيل يجري  �لعربي  �لعربي على �شكل �خليل  باخلط 

و�لأ�شالة  و�لعروبة  و�ل�شرعة  �لقوة  معاين  معه  حاماًل 

�حلروف  روح  حاماًل  متنا�شقًا  دجمًا  فكان  و�جلمال، 

�لعربية على هيكل �شاحنة �ل�شديري.

بعد مرحلة �خلط �لعربي و�لت�شميم، مت �لنتقال ملرحلة 

�لتنفيذ على �ل�شاحنة و�لتي تولتها �شركة فرن�شية، ومن 

ثم �شحن �شاحنة �ل�شباق �إىل �أمريكا �جلنوبية للم�شاركة 

بر�يل د�كار �لعاملي �ملقام يف يناير ٢٠١٣م.

من  عدد  و�جهت  �مل�شروع  هذ�  على  �لعمل  فرتة  خالل 

�ل�شعوبات و�لتي �جتزتها بعد تفكري وعمل عميق:

هيكل  على  �لعربية  �حلروف  دمج  فكرة  عمومية  �أول: 

�أمتار.   ٤ قر�بة  �إىل  �لتي ي�شل عر�شها  �ل�شباق  �شاحنة 

و�شف  �آخذ  �أن  حر�شت  �لعمل  يف  �ملرحلة  هذه  وخالل 

�لهند�شي،  وهيكلها  �ل�شاحنة  وقيا�شات  حلجم  تف�شيلي 

معرفة  كذلك  �ل�شباق،  وطبيعة  �حلدث  عن  معلومات 

�رتباط ب�شخ�شيته  له  �لعميل ويهو�ه بدقة وما  ما يحبه 

�أ�شافت يل يف معاين  �أ�شرته �لكرمية، و�لتي  و�شخ�شية 

�لكلمات و�لعبار�ت �لتي بد�أت من خاللها »�ل�شكت�شات« 

ور�شم �لأفكار �لأولية، و�حلمد هلل وفقت بها لتوفر �شيئني 

�ملعلومات  من  �ملزيد  وطلب  �لأ�شئلة  وهما  �أل  مهمني 

تقيده  وعدم  �لعميل  �شرح  وثانيًا  و�لتو�شيح،  لال�شتز�دة 

بفكرة قد تاأخذه ملنحنى ل يرغب به. فقد ترك يل �ملجال 

مفتوحًا كفنان ومتخ�ش�ض يف هذ� �ملجال بو�شع �أفكاري 

دون قيود فهذه �أ�شفها بال�شهل �ملمتنع، لأنه مهم �أن يركز 

�ل�شخ�ض على كيفية �لتعامل مع ذلك.

�لعربي  �خلط  من  �لأ�شا�شية  �لفكرة  على  �لعمل  ثانيًا: 

و�لأ�شالة  و�لقوة  �ل�شرعة  معاين  يحمل  خا�ض  بـ«ثيم« 

�خليل  �شكل  �عتماد  فبعد  �لعربية.  �لهوية  �إظهار  يف 

�ل�شعرية  �لأبيات  كتابة  يف  �شعوبة  و�جهت  يجري  وهو 

حيث  لل�شاحنة،  و�لي�شرى  �ليمنى  �جلهة  تتو�زن  بحيث 

�لوقت  �أن تكون مقدمة �خليل لالأمام، ويف  �أنه يفرت�ض 

نف�شه متازج �حلروف يكون متنا�شقًا غري معكو�ض! فهذه 

�ل�شعرية  �لأبيات  نف�ض  كتابة  يف  عميقة  جتربة  كانت 

مرتبني ب�شكلني مت�شابهني خمتلفني! وهنا جل�شت �أحاول 

و�أحاول باأكرث من طريقة م�شتخدمًا �أو�تي يف �ل�شتوديو 

مبنزيل، وعكفت عليها �إىل �أن �أمتمتها باإتقان يف �لدقة 

و�لتفا�شيل، �لتي جعلتني �أنتقل ملرحلة �لإخر�ج �لنهائي 

وو�شع �للم�شات �لأخرية.

وهلل  �إعجابهم  على  نالت  للم�شروع  �لنهائية  �لنتيجة 

من  �جلمهور  ده�شة  كذلك  فاجئني  و�لذي  �حلمد، 

تركي  �لر�ليات  �شائق  كان  عندما  �لدول  خمتلف 

�جلنوبية  و�أمريكا  فرن�شا  يف  �ل�شاحنة  يقود  �ل�شديري 

�خلط  ت�شميم  من  وده�شتهم  �أفعالهم  بردود  يخربين 

�لعربي �لذي �أدرج على هيكل �شاحنة �شباق �ل�شديري.

من  الكثري  تعلمت  امل�شروع  هذا  خالل 

الأمور منها:

على  م�شتحيل  ا�شمه  �شيء  يوجد  ال   .١

اأو  جديدة  الفكرة  كانت  اأيًا   .. االإن�شان 

غريبة، باإمكان ال�شخ�ص اأن يحقق جناح 

باهر يف العمل عليها.

تختزل  قوية  فكرة  على  الرتكيز   .٢

االأ�شا�شية  واملعاين  العمل  من  الغر�ص 

جدًا  مهم   .. بالعميل  وارتباطها 

واالإخراج  الفنية  امل�شاريع  يف  خ�شو�شًا 

املخرج  اأو  امل�شمم  يرتب  اأن  والت�شميم 

ا�شتالم  واأولوياته بداية بكيفية  اأفكاره 

ملرحلة  وانتقااًل  العميل،  من  املعلومات 

االأوىل  مراحله  يف  امل�شروع  على  العمل 

وانتقااًل  االأولية،  االأفكار  بت�شميم 

النهائي  العر�ص  يف  املتقدمة  للمراحل 

والتنفيذ واالإمتام.

يف  جدًا  مهم   .. واالإبداع  االإلهام   .٣

املنا�شبة  البيئة  امل�شمم  يهيء  اأن  نظري 

مرحلة  يف  م�شمم  كان  �شواء  للعمل  له 

اأو حتى املخرجني يف  مبتدئة يف حياته 

املراحل املتقدمة، فالبيئة لها عامل كبري 

باجلودة واملخرجات التي يخرج بها.

�لأمري حممد �لأحمد �ل�شديري

بقلم: عمار آل محمود
Creative Calligrapher & Visual Artist

لألفكار والمالحظات يرجى التواصل 
على البريد اإللكتروني:

ammar.almahmood@gmail.com

www.ammaralmahmood.net
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اال�ستاذ عادل فقيه

اال�ستاذ ة �سالفة برتجي
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شانت افيديسيان

أحمد السودان 2011
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منتدى “ الهوية” 

بكلية دار احلكمة

ت�صميمي  منتدى  �أول  �حلكمة  د�ر  كلية  رئي�صة  �لقر�صي  �صمرية  �لدكتورة  �فتتحت 

�ملعمارية  �لهند�صة  جمال  يف  �لرو�د  �أبرز  من  نخبة  فيه  �صارك  وقد  �لهوية«   « بعنو�ن 

ور�صات  ت�صمن  وقد   . �الزياء  وت�صميم  �جلر�فيكي  و�لت�صميم  �لد�خلي  و�لت�صميم 

�لق�صايا  على  �ل�صوء  �ملنتدى  و�صلط  �ملدعوين,  مع  ومناق�صات  وحما�رض�ت  عمل 

�لت�صميم  �ل�صعودية و�لرت�ث وكيفية �حلفاظ عليها وت�صجيع طالب  بالهوية  �ملحيطة 

باململكة على �لتفكري مبعنى �لهوية و��صتخد�مها للتعبري عن �لذ�ت.

معر�ض “ من نحن” 

للفنان خالد زاهد 

اأقام الفنان ال�سعودي »خالد زاهد« معر�سه الأول» اأكو�ستك « يف اخلرب بعنوان »من نحن« 

ال�سعودي خا�سة ومبا  باملجتمع  ناق�ست ق�سايا متعلقة  فنية  لوحة   44 احتوى عل  اللذي 

األقت لوحاته ال�سوء على التطور يف املجتمع ال�سعودي و كيف  فيه من مظاهر كاذبة. وقد 

جناحها  ومدى  املراأة  حقوق  ق�سايا  اأعماله  وتناولت  احلا�رض,  يف  واأ�سبح  املا�سي  يف  كان 

يف التناف�س مع الرجل. 

تاأثرها  ومدى  العربّية  املراأه  جت�ّسد  التي  »ال�سائعة«  لوحاته  اأهم  احدى  اأخرى,  جهة  ومن 

الغربية. بالتقاليد 
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كوردوال بيرت رئي�صة ق�صم الت�صميم

طارق عرتي�سي و �ستايق مي�سرت

االملانية  القن�سلية  عر�ض 

2
0

1
2

/
6

/
4

مت  البحريني  االقت�سادي  التنمية  جمل�ض  من  وبدعم  الرواق  غالريي  من  مببادرة 

الفنانني  يعطي  حيث  الرواق  �سالة  تنّظمه  �سنوي  حدث  هو  و   »338 »�سوق  افتتاح 

اأمام  منتاجاتهم  وعر�ض  لت�سويق  مهمة  مبادىء  ال�سغرية  امل�ساريع  وا�سحاب 

احلدث  هذا  ديزاين«  جملة  »�ساحبة  عطار  خلود  اال�ستاذة  ح�رضت  وقد  اجلمهور 

اإعجاب  على  املعر�ض  حاز  وبذلك  للطالب,  مبا�رضة  عمل  ور�سة  بتقدمي  وقامت 

اجلمهور والفنانني عامة.
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�سوق 338
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حب  �سغف  يجمعهن  �سنة   18 اعمارهن  تتجاوز  ال  الطالبات  من  جمموعة  جتتمع  اأن  جميل 

الفن. فقد قررو مبجهودهن ال�سخ�سي افتتاح اأول معر�ض خا�ض والذي هدفه عر�ض االأعمال 

املبدعة لطالبات املدر�سة  

jeddah knowledge school 

اال�ستاذ  لدعم  يعود  امل�رضوع  هذا  الفريدة.  واالإبداعات  املتميزة  اللوحات  من  العديد  ت�سمنت 

»غ�سان ال�سليمان« مالك �سل�سلة فروع »ايكيا« وتعترب هذه اول خطوة لطالبات حاملات ب�سغف 

للفن احلديث و يطمحن لتحيق �رضاكة اجتماعية.

�شل�شلة العرو�ض املتنقلة العاملية لعالمة بور�شه يف دبي 

 دعت �رضكة بور�سه ال�رضق االأو�سط واإفريقيا االإعالميني يف املنطقة للم�ساركة يف اأجنح برامج 

املرتبط  واحلما�ض  واالإث��ارة  ال�سغف  جتربة  فر�سة  لهم  لتتيح  ال�رضكة,  تقيمها  التي  القيادة 

�سيارة  منها  �سيارة,   20 ت�سم  جمموعة  ا�ستعرا�ض  ومت  املرموقة.  بور�سه  �سيارات  بقيادة 

اإىل  اأملانيا  من  اإح�سارها  جرى  حيث  كايان,  بور�سه  مبيعًا,  املوديالت  واأكرث   911 “بوك�صرت 
حلبة دبي اأوتودروم لهذا الغر�ض. 

م�شابقة جائزة باب رزق جميل للت�شوير 

 قام معايل  اأمني منطقة جدة الدكتور هاين اأبو را�ض برعاية وافتتاح م�سابقة جائزة باب رزق 

عربية  اأجنحة   « �رضكة  مع  بالتعاون  العام  هذا  امل�سابقة  هذه  تنظيم  مت  وقد   , للت�سوير  جميل 

يتم  اللذي  املفاهيمي«  الت�سوير   « هو  احل��ايل   للعام  امل�سابقة  حمور  وكان   , اجلميلة«  للفنون 

العربي, وكان هذا املعر�ض اخلطوة  ال�سعودية والعامل  العرببة  تقدميه للمرة االوىل يف اململكة 

االوىل للم�سمني الفوتوغرافني ال�سعودين للدخول اىل جمال الت�سوير املفاهيمي.

على  اعتمادٌا  بينهم  من   81 اعمال  قبول  ومت  فوتوغرافيٌا  م�سورٌا   255 للم�سابقة  تقدم  وقد 

القواعد واملعاير املتبعة يف امل�سابقة.

االبداعي  املجال  يف  عمل  فر�ض  توفري  هي  منها  اال�سا�سية  الفكرة  ان  امل�سابقة  من  ويت�سح 

واعداد الفنانني ال�سعودين للمناف�سة على امل�ستوى العاملي.
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Kicking canvas

اال�ستاذ . حممد بحراوي و حرمة جنالء فلمبان مع امني عام جدة  اال�ستاذ . هاين ابو را�ض

اال�ستاذ.هاين ابو را�ض مع اال�ستاذ. حممد احلكمي

بن�ض ال�سارع ال�سورة التي فازت باجلائزة االوىل اال�ستاذ.عبداهلل دمرب

jeddah knowledge school طالبات
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امل�سممة اميلدا مع طفلة من احل�سور

العي�سائي مع فريق عمل مي مي �سول 

جملة ديزاين مع فريق مي مي �سول وامل�سممة اميلدا

جانب من احل�سور يف معر�ض مي مي �سول

فهد العي�سائي مع ابناءه
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مي مي �شول
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الول مرة يف اململكة العربية ال�سعودية  وبف�سل ال�رضاكة مع جمموعة اأحمد غالب العي�سائي 

اأنواع  �ستى  من  ت�ساميمه  متتاز  الذي  »مي.مي.�سول«  االطفال   مالب�ض  معر�ض  افتتاح  مت 

احلرير والتطريز النفي�ض واالأزهار املرحة واحلقائب ال�ساحرة ال�سغرية. مت تنظيم مهرجانا 

حافال مبنا�سبة افتتاح احدث فروعه )بالريا�ض و جدة( وبح�سور امل�سممة اميلدا برونزي 

عرو�سا  ت�سمنت  التي  الفعاليات  يف  �ساركو  اللذين  والعائالت  االطفال  من  كبرية  اعداد  و 

ترفيهية خمتلفة ومهرجني  . 

احتياجات  كامل  تغطي  ت�سكيالت  جتمع  وقالبًا  قلبا  ايطايل  م�رضوع  »مي.مي.�سول«  اأن 

منا�سبة  و  مريحة  �سنة,   14 اىل   2 عمر  من  والبنات  لالأوالد  خم�س�سة  الع�رضي  الطفل 

الرتدائها كل يوم, ويكتمل عامل »مي.مي.�سول« بت�سكيلة  )بيبي كولك�سن( الأعمار من 3 اىل 

24 �سهراأ الفريدة من نوعها.
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                                                                                     لتسجيل رحالت المدارس او االنضمام لفريق العمل نرجو التواصل معنا : 

L N R P M N L Q TLQLPNSLSLS

L N R U T R P L S
مؤسسة كادي ورمادي للنشر والتوزيع - مركز العطار - شارع االمام مالك - حي الروضة / جدة 

jrffc1@gmail.com
jrfforchildren @jrfforchildren ملتقى جدة القرائي للطفل

٢٨ مايو - ٣ ابريل ٢٠١٣م 

جمعيةالثقافة والفنون بجدة 
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رحلة انتماء

احت�سن معر�ض اثر غالريي للفنون ب�سهر يناير املعر�ض ال�سخ�سي للفنانة ال�سعودية منال 

ال�سويان » رحلة انتماء« ا�ستمل احدث اعمالها,,, واملعروف ان الفنانة منال ال�سويان  تتميز 

مبوهبة الت�سوير و�ساعرة ع�رضية وهي من اكرث الفنانني ال�سعودين املعا�رضين, وقد تبنى 

اثر غالريي افكارها وكانت جمموعة من اعمال خمتلفة حني تتاملها جتد روح الفنانة يف كل 

جزء من اعمالها ت�سدك للتامل يف كل لوحة
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25 – 16

ARE YOU A YOUNG ARTIST, 
PHOTOGRAPHER OR 
FILMMAKER WITH SOMETHING 
TO SAY?

WINNERS WILL BE INVITED 
ON A CREATIVE JOURNEY OF 
A LIFETIME TO THE UNITED 
KINGDOM IN AUGUST 2013.

COMPETITION OPEN TO 
NATIONALS AND RESIDENTS 
OF SAUDI ARABIA, THE UNITED 
ARAB EMIRATES AND QATAR, 
AGED 16-25

The Crossway Foundation is a UK Registered Charity no. 1145522. Registered O�ce: 40 Elcho Street, London, SW11 4AU

Regional partners:      Alaan Artspace     Arabian Wings       Art Dubai     ArtintheCity    Athr Gallery        

     ARATAK ,noitadnuoF egalliV larutluC    aibarA fo ameniC    koobnworB     noitadnuoF trA leejraB    yrellaG mayyA

     ediuG trA iduaS     trA nredoM fo muesuM :fahtaM   enizagaM sisaO    reesA nbI   aibarA fo egdE    enizagaM ngiseD

Tashkeel      tasmena    The Archive  Tra�c     UTurn    WTD Magazine

WWW.CREATE-INSPIRE.ORG

Founding Partner

:   APPLY NOW:
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ال يـفوتـكـ !

�آم�شية �شعرية مع �شوكوالتة

فنجان من القهوة وقطعة �سوكوالتة والكثري من امل�ساعر 

مبعر�ض �سوكوالة يف �سارع االمري �سلطان

يوم ٧ مايو  | ٨ م�ساءاً

عيد ميالد منى �بو�شليمان

حفل خريي لدعم اأرامل مكة 

يت�سمن مزاد خلوامت. 

يف مطعم اآمارا مقابل مم�سى ال�ساطئ

يوم ١١ مايو | ٨ م�ساءاً

�فتتاح معر�ض جديد 

ل�رصكة �لنا�رص 

يف �سارع التحلية

يوم ١٤ مايو | ٩ م�ساءاً

ر�لف لورين

حقائب  من  جديدة  جمموعة  اطالق 

رالف لورين

يف مركز اخلياط. جدة

يوم ٢١ مايو | ٩ م�ساءاً

مهرجان �العالم �لعربي

 تقدم جمموعة الفار�سي للمعر�ض

لالذاعة  العربي  االعالم  مهرجان   

الفنية  الثقافية  للفعاليات  والتلفزيون 

والفكرية االوىل يف املجال املرئي

جدة | قاعة الهيلتون

معر�ض �مل�شاريع �لهند�شة

التي  للم�ساريع  القرار  ا�سحاب  كل 

الت�سميم  خدمات  جميع  عن  تبحث 

ال�سعودية  للم�ساريع  الهند�سي  والتنفيذ 

والقطرية �سوف يتواجدوا يف هذا احلدث 

لربطهم مع اجلهة املعنية

جراند حياة | قطر | ٤ يونيو
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�ش�ركن� ب�آرائك على

info@designksa.com

اآراء الُقــّراء

Amal H. Selim

 hello
 I am egyptian designer looking for product design
 courses here in saudi arabia and i don›t have a lot of
 connection here so i wonder if you can help me? by
 suggest any place or workshops
Thank you

March 4  محمد شادي
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 

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

مجرد سؤال وإستفسار .. 
هل يوجد في مجلتكم فقرة مخصصة لطرح املقاالت أو نحوها 

؟
انا لست مبتابع , ولكن دلني أحد اإلخوة إليكم فسألت .

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

التواصل  فأرجو منكم   ، وجودتها  وفكرتها   ، اجمللة  أحببت هذه 
على هذا اإلبداع ،،

)البيت  ألبومي  بغالف  القادمة،  األعداد  في  أشارككم  أن  أود 
قام  وقد   ، لألطفال  موجه  أناشيد  ألبوم  وهو  السعيد( 2013 
حتويل  وفكرته   ، لبان(  )مصطفى  املصمم  الغالف  بتصميم 
خيالية  شخصيات  إضافة  مع  كرتوني  إلى  الطبيعية  صورتي 

أخرى وهم األم واألب وأختي وأخي بشكل رائع .
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حتتفل ب�حلب والزواج دائمً�

وجدت الكنبة ان النا�س ال ت�سمع اال عن 

ن�سبة  ع��ن  او  ال�سلبية  ال���زواج  حكايات 

ال�سعودي  جمتمعنا  يف  املنت�رش  الطالق 

ال�سباب  ثقة  ت��ع��زز  ان  كنبة  ف����ارادت   ،

والبنات يف الزواج واحلب الذي مل نعتاد 

مناذج  الكنبة  ا�ست�سافت  �سماعه.  على 

من  منهم  ال�سعودية  يف  املتزوجني  م��ن 

ال�سنني  بع�ض  وم��ن��ه��م  �سنني   ١٠ ل��ه��م 

ليعطوا منظور حي ملعنى احلب والزواج

THE LOFT  مع التعاون مع
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حبه  عن  �رصح  الدين  فتح  اأمنار  بينهم  املواقف  اأظرف  ومن 

فرح  يوم  ذكريات  اأجمل  ومن  اخلطوبة  من  اأ�سبوعني  بعد  للمى 

ال�سعب   « الوطني  اليوم  �سادف  انه  جابر  وعهود  �سم�ض  عمار 

مبوقف  للكنبة  وملى  الدين  فتح  اأمنار  واعرتف  زفنا«  كله 

طارت« الدبلة   « الفرح  يوم  ح�سل  م�سحك 

فا�ساف  �ساهداه  فلم  اأجمل  عن  ومي  الن�سار  نواف  �سوؤل  عند 

الآن« �سويا  نعي�سه  الذي  الفلم   « قائال 

ه�سام  دلع  فكان  بالخر  منهما  كل  يتغزل  وكيف  الغزل  وعن 

يو�سي« وهي  �سو�سي  هو   « عبدالباقي  و�سذى  مالئكة 

 

 اأحمد�رصباه و هديل �سيخ

 

 اآمنارفتح الدين وملىمياين

 

وعهودجابر عمار�سم�ض 

 

»حتى لو هو زعلني هو يرا�سيني« ملى مياين

 

ه�سام مالئكة و�سذى عبدالباقي

 

 نواف الن�سار ومي ابوالفرج

 

حممد بحراوي وجنالءفلمبان
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     PRODUUCT

BOOK
27 ولكن نوا هو النجم ال�صاعد يف عامل   عمره فقط 

انه  كيف  يتذكر  الريا�ض،  يف  ولد  الذي  نوا،  االزي��اء  

النعال  ت�صميماته  اآخ���ر  وم���ن  بالت�صميم.  م��ول��ع 

ال�����ص��ع��ودي زب���ري���ة2012 . خ��ل��ق ن��ق��ا���ض ك��ب��ر يف 

قام  الن��ه  املجموعة  ا���ص��دار  بعد  امل�صميمن  جمتمع 

من بعده  امل�صمم ال�صهر كري�صتيان لوبتني بت�صيم 

نوا  علىم�صتقبل  وي��دل  للفخر  يدعو  وه��ذا  مماثل 

م�ص�صمة  الزبرية  ت�صاميم  احدى  وكانت  الباهر. 

ب�صكل ع�رصي تطويرا للنعال التقليدي

منتج

كت�ب

الذي  الإنرتنت،  و�شبكة  الذكي  الهاتف  تطبيق  نقطة 

يدعو اجلمهور لن�رش �شور اخلط العربي والطباعة 

يف اأي مكان، وعلى اأي �شيء.

العربي  للخط  حب  لديه  �شخ�ص  لأي  متوفرة  نقطة 

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

املحتوى عرب  ان تتعلم من  والتثقيف، بحيث ميكنك 

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

تقوم بن�رشه.

الكرتوين
WEB

www.nuqta.com

العظيم،  الطوح  من  جزء  هي  الكتابة  حرفة  اتقان  ان  �شك،  ال 

ن�رَشعدد  وقد  اآن...  يف  ممتعة  و  باملخاطر  حمفوفة  مهنة  اإنها 

ال�شحيحة  الكتابة  اأ�شاليب  فيها  تناولوا  كتًبا  تاب  الكُّ من  هائل 

كّل من خالل وجة نظره اخلا�شة ؛  �شواء كان عرب رواية، اأو 

اأ�شلوب �رشدي يتعلق  اأو من خالل  اأو ق�شيدة  ق�شة ق�شرية، 

بهذه احلرفة.

و�شمن هذا ال�شياق يجذبنا الروائي االأمريكي ال�شهري �شتيفن 

من  يتناول  ال��ذي   «  On Writing  »: كتابه  خالل  من  كينغ 

على  كتابه  ج��اء  وق��د  الكتابة.  حرفة  واق��ع��ي  وب�شكل  خالله 

اإىل  �شكل �شرية ذاتية يف جزئني؛ ياأخذنا اجلزء االأول يف رحلة 

اأما اجلزء  طفولته حيث يتناول حكايات �شخ�شية من حياته، 

الثاين في�شلط ال�شوء على الكتابة بحّد ذاتها.

ولعّل اأ�شلوب الكاتب املرموق الذي ا�شتخدمه عند �رشح اآليات 

الكتابة هو الذي جعل من هذا الكتاب يربز ويتمّيز. اإنه يعطينا 

من  التقليل  دون  من  ج��ًدا   
ّ

واقعي ب�شكل  احلرفة  هذه  يف  راأي��ه 

اأو احلّد من طموحاته.  والكتاب مزيج  القارىء  �شاأن كتابات 

جهنم  اإىل  مثل:«الطريق  ه��زيل  ب�شكل  املقدمة  الن�شائح  م��ن 

يف  اجل��دّي��ة  غلى  وال��زم��ان«...ب��االإ���ش��اف��ة  امل��ك��ان  بظرف  معبد 

عرب  الذهبية  الدرو�س  اإعطاء  اأي�ًشا  متكن  فقد  الفكرة،  اإي�شال 

ت�شّيطر  اأن  ميكن  م��ث��ل:«ال  بالغة  االأ�شاليب  اأك��ر  ا�شتخدامه 

هذه  اأث���ّرت  ح��ال  يف  اإال  ت��وؤث��ر  واأو  �شخ�س  اأي  على  كتاباتك 

الكتابات بك اأواًل.«  

لذلك  وممتعة  رائعة  جتربة  يف  الكتاب  ه��ذا  ياأخذنا  املجمل  يف 

الطموح،  للكاتب  منوذًجا  كنت  اإذا  معك  با�شطحابه  نن�شحك 

كنت  حتى  اأو  »كينغ«   االأ�شطورة  الروائي  ع�شاق  من  كنت  اأو 

عطلة  يف  ت��ق��راأه  اآن  يف  ومفيد  م�شلًّ  كتاب  عن  تبحث  بب�شاطة 

االأ�شبوع. نهاية 

الكاتب | ح�سن عيد 

حرفة الكت�بة 
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LOCATION

TABATEEK

TALENT OF THE ISSUE

موقع

موهبة العدد | مودة حمت�شب

 

تاباتيك كلمة حجازية قدمية تعني:

ما متلك واملقتنيات العزيزة جدا لك

التي جتعل املكان املحيط بك جميل.

2005، مبفهوم جديد هنا  افتتح تباتيك يف عام 

يف جدة، اململكة العربية ال�سعودية.

التمتع  للن�ساء  ميكن  حيث  جميل  مكان  وه��و 

لطيفة  �ساهي، يف و�سط هدايا  اأو  بفنجان قهوة 

واك�����س�����س��وارات رائ��ع��ة، ك��ل��ه��ا يف م��ك��ان واح��د 

مريح.

تيك تب�

حلمها اأن لتكون فنانة بل اأن تكون الفن نف�سه،  ت�سعى خلف التميز فهي “م�سورة 

وخمرجة و�سانعة اأفالم وحمبة للفن بكل اأنواعه”.

اأحبت  اجلدران،  على  والر�سم  ال�سارع  بفن  واملعروف  اجلرافيتي  فن  يف  تتخ�س�ض 

اأن  اأفكارها من خالل هذا الفن واأن ت�سع ب�سمتها، فا�سبح هدفها هو  اأن تعرب عن 

بداأت بعمل  او تخريب، ومن هنا  لي�ض فن ت�سويه  اأن فن اجلرافيتي  تثبت ملجتمعها 

�سل�سلة مقاطع فيديو بعنوان   »on the roof« من اإخراجها وت�سويرها، واأي�سا 

من  العديد  يف  و�ساركت  نف�سها  تطوير  على  وعملت  والت�سوير  الإخ��راج  مار�ست 

امل�سابقات، واأخريا هدفها هو “ اأن تغري وجهة نظر جمتمعها ل اأن تغري جمتمعها”

 

 www.tabateek-sa.com

SOCIAL MEDIA

التوا�شل االجتم�عي

 @ bilalhallab بالل حالب - 

ت���رز ي��وم��ًي��ا وب�����ص��ك��ل م��ت��زاي��د اأه��م��ي��ة و���ص��ائ��ل ال��ت��وا���ص��ل 

فرد  كل  حياة  من  اأ�صا�صًيا  جزًءا  اأ�صبحت  التي  الإجتماعي 

لديه  اأ�صخا�ص   ث��الث  ك��ّل  ب��ن   من  �صخ�ًصا  اأن  حيث  منا. 

ح�صاب على الفي�صبوك، بح�صب جملة  »فورب�ص«.

م�صاهدة  يتّم  بينما  تويرت،  على  كلها  موقع   100 اأف�صل 

500 فيديو كّل يوم من قبل مليارات من متابعي اليوتيوب، 

وقد مّت بيع ال�رشكة التي م�صى على تاأ�صي�صها �صنتن فقط 

التوا�صل  و�صائل  ث��ارت  لقد  ال����دولرات.  مليارات  مقابل 

تربطنا  التي  التقليدّية  التوا�صل  ط��رق  على  الإجتماعي 

ببع�صنا البع�ص، والطريقة التي نعر بها عن اأنف�صنا، ولكن 

الأهم من ذلك كله الطريقة التي نتوا�صل بها مع املنظمات، 

ال�رشكات،  من  فالعديد  وال�رشكات.  التجارية،  والعالمات 

التوا�صل  و���ص��ائ��ل  ع��ل��ى  ت��ك��ون  اأن  ت��ري��د  كلها  ي��ك��ن  مل  اإن 

الجتماعي، ولكن لي�ص اجلميع على دراية من اأين ميكن اأن 

اأقدم  التي  العامة  املنظمات وال�صخ�صيات  يبداأ. فالعديد من 

»اأنا  نف�صه:  ال�صوؤال  دائما  يطرحون  كلهم  ال�صت�صارة   لها 

يكون  اأن  اأريد  الجتماعي،  التوا�صل  و�صائل  اأهمية  اأعرف 

يل ح�صاب يف و�صائل التوا�صل الجتماعي، ولكن كيف اأبداأ؟ 

ومن اأين؟ وماذا اأفعل؟ ». 

فيما يلي قائمة من 8 عنا�رش للتاأكد قبل اأن تغامر يف خو�ص 

جتربة التوا�صل الإجتماعي ، بعد كل �صيء، تعتر و�صائل 

التوا�صل الجتماعي  �صيف ذو حدّين:

قبل  للت�أكد   اأ�ش��شية   عن��رص   8
التوا�شل  جتربة  خو�ض  يف  تغ�مر  اأن 

االإجتم�عي:

اأهداف وا�شحةماذا تريد اأن حتقق؟ يف حال  1  حتديد 
مل متلك الإجابة عندها �ستكون امل�ساكل اأكرب من اأن يكون لك 

ح�ساب على و�سائل التوا�سل الإجتماعي اأو ل!

عليها  اأطلق  لقد  اإليه.  تتحدث  الذي  ال�شخ�ض  معرفة   2
و�سائل التوا�سل الجتماعي بهدف معنينّ حيث �سوف تتوا�سل 

مع النا�ض: فهل تعرفهم ب�سكل كاف يخولك التوا�سل معهم؟

3  احلديث عن النا�ض، بعد حتديد هدفك من الأ�سخا�ض الذي 
اأم�كنهم، حيث ل يتواجد  التوا�سل معهم، ومعرفة  د  تونّ

 6 ة هناك  اجلميع يف كلنّ مكان، ففي اململكة العربية ال�سعودينّ

3 مليون  مليون �سخ�ض يتواجدون على الفي�سبوك بينما 

�سخ�ض على تويرت، وجمهور تويرت لي�ض كله موجود على 

الفي�سبوك، فهل فهمت املعادلة وتو�سحت لك ال�سورة... 

4  و�سائل التوا�سل الإجتماعي ل تنام ... الفي�سبوك، تويرت، 
يوتيوب ل تغلق اأبوابها يف متام ال�ساعة 5:00 م�ساًء ... فهل 

ال�ش�عة؟  مدار  على  مهمة  بجولة  للقي�م  املوارد  من  يكفي  م�  لديك 

ميزانيتك: من قال اأن و�سائل التوا�سل الإجتماعي  حدد    5
هي اأدواة جمانية؟ فكيف متكن في�سبوك اإذن من �رصاء 

اإين�ستاجرام مقابل مليار دولر؟

االأمد  طويل  التزام  و�سائل التوا�سل الجتماعي هي   6
وحوار يف اجتاهني،  حيث حتتاج  اإىل احلفاظ على امل�ساركة 

ب�سكل متوا�سل وبطريقة يجدها متابعيك مثرية لالهتمام.

7  املحتوى هو كل �سيء يف و�سائل التوا�سل الإجتماعي، فهل 
لديك املحتويات الكافية لت�ستمر يف م�ساركتها مع متابعيك؟

8  اإذا كنت مطعم قذر يف احلقيقة فلن تتمكن من اأن تكون 
اأول  تنظيف  بحملة  قوموا  لذلك  النرتنت.  مطعًما نظيًفا على 

قبل التوجه اإىل الراأي العام!
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SAFI JAMALALLAIL

Mobile: +966 544255652

Email: safi.j82@gmail.com

MOHAMED BELHAJ

Mobile: +966 553056714

belhaj.mohamed@gmail.com

www.mohamedbelhaj.com

THE LOFT

Phone: 02 6103775

info@theloftme.com

www.theloftme.com

DHAHI AL ALI

Mobile: +966 555555855

Email: dhahi@dhahi.com

Website: www.dhahi.com

MOKHTAR CHAHINE

Mobile: +966 504634933

info@mokhtarchahine.com

www.mokhtarchahine.com

YAZEED BIN SUWAIDAN

Mobile: +966 569000065

Email: yazeed@ljpro.net

SALMA ENANI

Mobile: +4 7970651273 (UK)

Mobile: +966 504386004

Email: salmaenani@gmail.com

BADER AL ASMARI

Mobile: +966 509544359

Email: m.c.5@hotmail.com

ALA’A  YOUSEF

Mobile: +966 542491400

al2.foodphotographer@gmail.com 

ODAY ABID

E. Oday@77-m.com

T. 02 659 0077

PROMIX STUDIO

M: 0503000238

ammar@promixstudio.com

 GRAPHICS
ABUBAKER BALFAQIH 

Phone: +966 2 6501402  

Fax: +966 2 6502308  

abubakir@bnavcc.com 

www.bnavcc.com

HALA ZAHID

Mobile: +966 505294890

hala.f.zahid@gmail.com

AHMED BADRAH

Mobile: +966 554653418

ahmedbadrah@gmail.com

MAHMOUD NASEEM

Mobile: +966 568880555

mahmoudnaseem@gmail.com

ECHO DESIGNS

Mobile: +966 545246050

echo.designs@yahoo.com

www.echo-designs.cleanfolio.com

SAMAR MIRZA

Mobile: +966 505365481

sjmirza1@gmail.com

WE DESIGN

Esraa Fadaag

Mobile: +966 548111303

esraa_fadaag@hotmail.com

FATEMAH HAMMIDADIN

 Mobile: +966 595677561

fatemah.alhussein@gmail.com

SALEEM ATFA

 Tell: +96612171927

 Mobile:  +966 509995891

FREELANCE ME *

 Tell: +966 2 2637444 

 Fax:  +966 2 2637457

 Mobile:  +966 542123488

creative@freelanceme.com

 www.freelanceme.com

NADA NANAH

Mob: +966598778182

nadananah@gmail.comPRINTING
ALMADINA PRINTING &

PUBLICATION

Phone: +966 02 2882027

mohamed.elraiy@sppc.com.sa

SARAWAT

Phone: +966 2 6837400

Fax:     +966 2 6827976

www.sarawat.com

REFAAT

Phone: +966 2 2272280

Fax:     +966 2 2272289

www.refaatprinters.net

 

ALWAEL

PAPER SUPPLIER

P.O Box 4045 Jeddah .21491

Saudi Arabia

Jeddah:

+ 966 2 643 0036

+ 966 2 6441950

Riyadh: 

+ 966 1 473 3622

ADVERTISING
3 POINTS

Phone: +966 2 6571499

Fax: +966 2 6571662

Website:  www.3points-ad.com

FULL STOP

Phone: +966 2 6900209

Fax: +966 2 6900207

Email:  ksa@fullstop-ad.com

Website:  www.fullstop-ad.com

TO BE

Phone: +966 2 6057444

Fax: +966 2 6057700

Website: www.tobe-ad.com

NEOFLEX

Tel: +966 2 6613686

Mobile: +966 550535255

Email: info@neoflexgroup.com

www.neoflexgroup.com

RED BRUSH STUDIO

Mobile: 0558608633

Email: redbrush.cc@gmail.com

MARKETING & ADV & GIFT ITEMS

+966558878727

+966501699998

ibrahim2005_55@hotmail.com

www.firstclassjeddah.com

www.al-wael.com

PHOTOGRAPHY

PRODUCTION
INLIGHT

www.inlight.me/en

info@inlight.me

HILAL AL HARITH

E. 77@77-m.com

T. 02 659 0077

CIRCLES

Tel:   +966 2 6655778

Fax:  +966 2 6694083

Mob: +966 54 0000 769

info@circles.com.sa

www.circles.com.sa

WEB DESIGN

PS - PERVASIVE SOLUTIONS

Office: +96626606536

Mobile: +966556615586

Fax: +96626693388

Email: hello@psit.com.sa

Website: www.psit.com.sa

HILOOL AL SHIMULIH

Office:  +96626606536

Mobile: +966556610086

Email:   hello@psit.com

 

HILAL AL HARITH

E. 77@77-m.com

T. 02 659 0077

E DESIGN

Tel: +966 2 6030111

Fax: +966 2 6030222

Mob: +966 509111311

info@edesign.com.sa

www.edesign.com.sa

INTERIOR
HATOON INTERIOR

Mobile: 0505645563

hatoon@hatoonis.com

www.hatoonis.com

IBTISAM ABULNAJA

Mobile: +966 561242398

e.abulnaja@hotmail.com

FARAH ALQAWASMI

Phone: +966 2 6398184

Mobile: +966 543730983

lindesign@hotmail.com

MONA ABU EID

Mobile: +966 505596956

www.mzadesignsa.com

mza_designs@hotmail.com

DEE INTERIORS

Mobile: +966 504 689 953

dara.alsayyed@deeinteriors.com

www.deeinteriors.com

ART OF PROFESSIONALS 

 Safi Al-Khadra

 Tell: +966 2 2610111

 Fax: +966 2 2611333

 Mobile: +966 561155999

safi@artofprofessionals.com

 www. artofprofessionals.com

MOHAMMAD BADRAN

Mob: +966 546332222

Direct: +966 2 606 8817 (18)

Fax: +966 2 606 8819

mbadran@sharpedge.com.sa

info@sharpedge.com.sa

www. sharpedge.com.sa

FOCAL DESIGN 

Phone:+96626986529 

Fax: +966 2 6986407           

sarab@thefocaldesign.com                     

www.thefocaldesign.com

GRATTAROLA - ITALY 

Fine Italian Furniture 

Mobile: +966 504 30 60 64

MA’AN BAJUNAID

Mobile: +966 506610969

Email: m3n@m3nv.com

Website: www.m3nv.com

 

HISHAM MALAIKA

Mobile: +966 505685974

hisham.malaika@diyar.com

ARCHITECTS

 GARDEN
DESIGN
WOOD & STONE GARDEN

DESIGN

woodandstonedesigns@gmail.com 

Mobile:+966 503568828

info@HQest.com.sa

www.grattarola.it 

ALEBTEKAR AL HALEM

Mobile : 0555199947

 o_halem@hotmail.com

GHALIA ZAKY EDREES

Tel: 0096626642020 Ext: 60

Fax: 6626642316

P.O.Box: 13900

Jeddah 21414, KSA

info@alghalia-ides.com

www.alghalia-ides.com

SALONAZ DESIGN

Mobile : +699 505594782

 info@salonazinteriors.com

NAWAF AL NASSAR

3N JEDDAH

P.O.BOX 50213 JEDDAH 

21523 SAUDI ARABIA

Tel : 02 6635405-7

www.3n-jeddah.com

3n@3n-jeddah.com 

TAREK A. ALNAAMANI

Tell: +966 2 6823580

Fax: +966 2 6831948

Mobile: +966 54000362

tnaamani@deseleven.com

 

63PARTNERS

Tell: +966 2 6681337

Fax: +966 2 6681337

63partners@gmail.com

www.63partners.com

MAJED FAKHRY ARCHITECTS

Mobile: +966 565105151

Phone: +966 02 2632374

Fax: +966 02 2632374

majed.fakhry@gmail.com

ART OF PROFESSIONALS*

 Tel: +966 2 2907581

 Mobile: +966 554666668

safi@artofprofessionals.com

 www. artofprofessionals.com

WADEE AL AMRI

 Mobile: +966 543999952

 Email: wade.k@hotmail.com

MOHAMMAD BADRAN   

Mob: +966 546332222

Tel:  +966 2 606 8817 (18)

Fax:+966 2 606 8819

mbadran@sharpedge.com.sa

info@sharpedge.com.sa

www.sharpedge.com.sa 

A.D. DESIGNER

AHMAD ALHADDA

 Mobile: +966 562883888

Tel: +966 12883888

Email: info@addesigner.com.sa

www.addesigner.com.sa

EVENTS

AZHAR TASHKANDI

www.azharcherryontop.weebly.com

azharcherryontop@gmail.com 

Mobile: 055 869 9635

IMAAN ATTAR

Mobile: 0505626459

�صبكة امل�صممينـ
The Designer’s Network

�صبكة امل�صممينـ

The Designer’s Network

HILAL AL HARITH

E. 77@77-m.com

T. 02 659 0077

ANGGI MAKKI

Mobile: 0555646474

anggimakki@gmail.com

THE LOFT

Phone: 02 6103775

info@theloftme.com

www.theloftme.com

FILM MAKERS

FASHION
LOMAR

Phone: +966 2 2631755

www.lomarthobe.com

HATEM ALAKEEL

Phone: +966 2 6932315

Mobile: +966 540576639

info@urtoby.com

 www.urtoby.com

Y TREND

Phone: +966 2 2753934

Mobile: +966 506631963

nfo@ytrend-abaya.com

NIYAAH

Phone: +966 2 6695059

Fax: +966 2 6632074

sbinhejaila@niyaah.com

Website: www.niyaah.com

NAWAL AL MAIMANI

Tel: +966 2 6606502

Mobile: +966 505616035

info@nawal-almaimani.com

wwww.nawal-almaimani.com

HANA SAMMAN

Tel: +966 2 2832288

Mobile: +966 505350958

hana@hanasamman.com

www.hanasamman.com

MAHA GHALAYINI

Mobile: +966 506661634

mahato.gg@gmail.com

I LOVE HISHMA

Phone: +966 2 6658297

info@ilovehishma.com

www.ilovehishma.com

EMAN JOHARJY

Mobile: +966 535687773

Eman.joharjy@gmail.com

SOTRA

Phone: +966 2 6915082

Mobile: +966 569710559

sorta@ymail.com

www.sotraboutique.com

DALIA DARWISH

Email:  dolly81@gmail.com

REEM ALKANHAL

Mobile: +966 562197622

rk-designs@info.com

Website: www.rk-designs.com

NOA COUTURE

noa.couture@gmail.com

www.noacouture.com

A R T I S T S
ABDULLAH HAMMAS

Mobile: +966 505696438

hammasart@hotmail.com

BASSEM AL SHARQI

Mobile: +966 506877811

alsharqi_art@hotmail.com

www.alsharqiart.com

NAEIL MULLA

Mobile: +966 555599423

naielmulla@hotmail.com

HISHAM AHMAD BINJABI

Mobile: +966 505608538

hisham.binjabi@gmail.com

ABDULLAH IDREES

Mobile: +966 540901038

art.idress@gmail.com

POP STUDIO BY MAZIN 

ALJEFRY

Mobile: +966 560367998

mazin@pop-studio.net

www.pop-studio.net

SARA AL SHAREEF

Mobile: +966500001799

HUDA BEYDOUN

huda.beydoun@gmail.com

www.behance.net/hudabey-

doun.com

AYMAN HAFIZ

ayman_hafiz@live.com

KHALID ZAHID

Mobile: 0555671855

GALLERIES
ATHR GALLERY

Phone: +966 2 284 5009

Fax: +966 2 2844913

info@athrart.com

www.athrart.com

ROCHAN GALLERY

Phone: +966 2 6655630

Fax: +966 2 6635922

rochangrp@awalnet.net.sa

RIDA ART GALLERY

Phone: +966 2 6606780

Fax: +966 2 6637479

riri1919@gmail.com

CORE OF MODERN ART

Phone: +966 2 6555438

Fax: +966 2 6555438 (115)

coreofmodernart@gmail.com

AL ALAMIA

Phone: +966 2 6635107

Fax: +966 2 6635201

ALAAN ART GALLERY

Phone: 01 4169550

contact@alaanart.com

ARABIAN WINGS

Mobile: 0569375093

info@arabian-wings.com

LAM ART GALLERY

Phone: 01 2810906

DESERT DESIGN

Phone: +966 3 8894747

Fax: +966 3 8892121

TASHKEIL

Tel: +966 2 6063011

www.tashkeil.com

MANAR ALRAWI

Phone: +966 2 6686781

Mobile: +966 569169923

manar_alrawi@hotmail.com

RK IMAGE CONSULTANCY 

Riham Kordi

Mobile: +966504595298

rahooome@yahoo.com

FIORE

Mobile : 0555199947

 o_halem@hotmail.com

REHAM KURDI

Mobile : +966 504595298

rehamkurdi@gmail.com

NABILA NAZER

Phone: +966 2 2614554

Mobile: +966 554002554

www.nabilanazer.com

SUE - SUAD ZAMIL

Mobile: +966 541151595

suadzamil@hotmail.com

BOLD CREATIVE BOUTIQUE

ABEER AL ESSA 

Mobile: 0505400962

abeer@bold.com.sa 

ARAM KABBANI

Mobile: 0505244037

kabbania@gmail.com

TA MARBOUTA

mobile + 966567800139

Ta_marbota@hotmail.com
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ديـــــــزايــــــناخلروج من ال�صفر اآدم و حــــواءوالدة  ة ر لطــــــــــــــــهــــا العـــربــيا �ســـيزر  البـــ�ســطة بــ�ساطـــة  القـــدمي و اجلـــــديد البيـــئيبــني  التـــ�صميـــم 

القلـــب حمـــلهــا  تالنـــية  لـــــــو لعنــــ�رصيـــةبــــــــا ا هـــجري و مـــيالدي
الدمـــاغ غ�ســــيل  اأعمـال امل�صممني العرب 2010 !..PING جـــيل الــ  رمـــ�ضــان  فـــوانيـــ�س 

لعتــــــــيــــــق ا التـــطورحمـــــــــــــذوف مــــــراحل 
اأعمـال امل�صممني العرب 2011

اأعمـال امل�صممني العرب 2012

التـــــ�صمــيــم ثـــــــورة  لـــــــــــهام بـــياالإ تـــو �ســــعو ال�ســودة البـــطة  اإبــــن 

العقل والت�صميم ال�صدفةامل�ستقبلاأوهــام 

 �  � �
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