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FOUNDERS NOTE

املؤسسة واإلدارة اإلبداعية

 مل تغب تللك اللحظة عن ذاكريت، كنت برفقة زوجي يف الطائرة يف الطريق للعودة إىل جدة من أمريكا، وصلتنا 
رسالة عىل الجوال عىل نبأ أحزنني، وكان النبأ وفاة خادم الحرمني الرشيفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه 

الله-، شعرت بحزن السعوديني من قبل وصويل إىل السعودية ومتنيت أن أصل يف أرسع وقت ألضم حزين معهم.

 

تجاوزت التغريدات املشاركة يف حزنهم "لوفاة خادم الحرمني الرشيفني" أكرث من مليون و72 ألف تغريدة، 

خالل أقل من 24 ساعة عىل إذاعة الخرب يف "تويرت".وعرب الكثري من الشباب والفنانني عن طريق أعامل فنية 

ملسة وفاء وفقد وحنني للملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز - رحمه الله ومن أبرزهم العمل القرافيتي الذي 

قام بع الفنان أحمد زهري عىل جدار كورنيش جدة والذي سيفضل كعمل اسطوري يف ذهن كل سعودي.

للملك  ومبايعتنا  عبدالله  امللك  لوفاة  حزننا  عن  نعرب  أن  ديزاين  مجلة  يف  الجديد  عددنا  يف  أردنا 

عليه  الله  رحمة  الصبان  شفيق  السيد  جدي  يل  حىك  أن  منذ  لنا،  خري  به  نتوسم  الذي  سلامن 

املليك.  الفن  عن  يتحدث  خاص  عدد  نقدم  أن  نود  له.  ومقابلته  الخارجية  يف  عمله  خالل  عنه 

نتمنى أن ينال إعجابكم .

الله حافظ

امللك سلامن وشفيق صبان يف وزارة الخارجية
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امسى امسي من حزنه يوني
ذرف دمعه على فرقى مليكه

خادم طيبه واحلرم واملصلي
وعلى منهج اخلالق واطهر اخلليقة
نسألك اجلنة يف كل فرض نصلي 

وعلى القوة ميد ربي أخوه وشقيقه
- أحمد السعيد
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دار للتصاميم الجرافيكية والرقمية،  تعتمد عىل املواهب الشابة املحلية من الرسامني 

والخطاطني و الفوتغرافيني. يعمل مصمموا دار هيا ، ونصب أعينهم هدف وحيد هو 

نرش الخط العريب يف زوايا مدينة جدة ومن ثم العامل.

بدأت الدار عام ٢٠١٠ يف مدينة جدة ، مقدمة العديد من األعامل لنجد الخط العريب 

يف  العديد من املنشورات من  مطبوعات ودعوات وهويات تجارية وإعالنات حدثية، 

والتقاويم.  إحتفلت دار هيا بعيدها الخامس موخرا. »مجلة ديزاين« تبارك للدار 

عامها الخامس العامر بالنجاح.

HAYA Design Studio

TRENDSETTER 

أم الّدنيا جديد فنان و سفري الهب هوب العريب ُقَص

كام عودنا فنان و سفري الهيب هوب العريب قص يف السنني السابقة عىل 

تنويعه ومزجه بني فن الهيب هوب والفن العريب بدءا من أغنية )الزواج( 

بالفن الحجازي، و )الوظيفة( مبزج الفنون و االالت الخليجية، و )يال( 

مبزج الفن اللبناين و الدبكة الشامية.  أىت اليوم ليفاجئنا بكل ماهو جديد 

يف أغنيته الجديدة )أم الدنيا(، حيث أن مرص قريبة جداً إىل قلب الفنان 

و قلب كل عريب. مزج الفنان قص هذه املره فن الهب هوب مع فن 

املهرجانات املرصي ليشاركه الفنانني سادات و فيفتي، وهي من إنتاج جيمي 

حداد، و الفيديو كليب من إخراج يوسف صالح.

hayadesign

qusaimuziq
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تم إفتتاح معرض رشم لينا للمجوهرات يف حي الروضة يف الّثاين عرش من فرباير 

للمصّممتني لينا وهالة بابراج الخريجي يف احتفال جمع األهايل واالصدقاء. 

 

جرس| عْبدالَخالق َكفيل
 ]Telfaz بنكهة ُكوِميدية ُتقدم » جرس« وهي إحدى قنوات ]تلفاز

،  فيديو » َكفيل«  ،  الذي يحاول تسليط الضوء عىل العاملة األجنبية، 

و طريقة التعامل معهم من زاوية ترتكز عىل الكوميديا،  يف محاولة 

للوصول ألكرب رشيحة ممكنة  خالل الضحك الذي هو من أهم طرق 

التعبري و أصعبها.

الفيديو لَقي َرواًجا بني جيل الشباب وهو متثيل ملا عربت عنه جرس 

من خالل التعريف بقناتهم متأملني آن يكونوا »جرسا بني الغناء و 

الكوميديا«.

تقدم الفنان السعودي “أحمد مطر” بدعوى قضائية 

ضد مجموعة “سواتش”، الرشكة األم ملاركة الساعات 

الشهرية “أوميجا”، بسبب إعالن ترويجي ألحد منتجاتها، 

الستغاللها عمله الفني الشهري “مغناطيسية” عام 2012، 

يف الرتويج ألحد منتجاتها.

و”مغناطيسية” تصور مغناطيًسا أسود مكعب الشكل 

ميثل الكعبة، ومحاًطا بكتلة سوداء من برادة الحديد، 

متثل الحجاج الذين يطوفون بها.

واتهم “مطر” الرشكة العاملية، بانتهاك حقوق امللكية 

الفكرية لعمله الفني، الذي قامت الرشكة باستبدال 

املغناطيس الذي يجسد الكعبة، ووضع إحدى منتجاتها، 

بحسب موقع صحيفة “لو فيجارو” الفرنسية.

وقالت الصحيفة، إنه يف حالة إدانة الرشكة العاملية يف 

القضية، فإن الغرامة املفروضة عليها رمبا تتجاوز الـ10 

آالف يورو.

أمحد مطر

charmaleena

alj i s ra lj i s rmus ic

ahmedmater
www.ahmedmater.com
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محافظة  أمانة  مع  بالتعاون  االجتامعية  جميل  عبداللطيف  مبادرات  تبنتها  التي  املبادرات  أحد  يعد  العامل  يف  علم  سارية  أعىل  مرشوع  أن  أبانت  و 

ومبقاس  مرتاً،   171 يتجاوز  بارتفاع  جدة،  وسط  الرشيفني  الحرمني  خادم  ميدان  يتوسط  مميزاً  وتاريخياً  واجتامعياً  وطنياً  معلامً  لتكون  جدة، 

مربع. مرت  ألف   62 تتجاوز  مساحة  وعىل  كلغم،   075 وبوزن  مربعاً،  مرتاً   5361 بلغت  إجاملية  مبساحة  عرضاً،  و33م  طوالً،  م   5,94 يبلغ  علم 

السيف  طول  قّدر  الذي  والنخلة(،  )السيفني  السعودية  العربية  للمملكة  رسمي  شعار  أكرب  يتضمن  امليدان  أن  األمانة  وأضافت 

قدم. كرة  ملعب  مساحة  من  املئة  يف   05 تعادل  امليدان  مساحة  أن  إىل  مشريًة  مرتاً،   58 النخلة  وطول  مرتاً،  بـ57  الواحد 

باالتساع  تنفيذها  وتم  طن،   005 قرابة  به  املستخدمة  الحديد  كمية  وبلغت  أسطواين،  شكل  عىل  الحديد  من  صنعت  العلم«  »سارية  أن  وأوضحت 

املرشوع،  هذا  يف  أنظمة  عدة  استخدمت  كام  مطلوبة،  صيانة  أي  لعمل  السارية  أعىل  إىل  الصعود  وإمكانية  باملرشوع،  الخاصة  الخدمات  لتحوي  الكايف 

ونظام  املطر،  وشدة  الرطوبة  ونسبة  الرياح  ورسعة  اتجاه  قياس  ونظام  الرياح،  اتجاه  حسب  العلم  دوران  يف  والتحكم  للحمل  وحدة  بينها  ومن 

العلم. سارية  داخل  الحريق  مقاومة  ونظام  العلم،  سارية  وثبات  الرياح  رسعة  عن  الناتجة  االهتزازات  امتصاص  ونظام  للطائرات،  التحذيري  اإلنارة 
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للدخول  الّثاني  الرقم  جدة   مدينة  سّجلت 
لألرقام  العالمية  »غينيس«  موسوعة  في 
في  علم  سارية  أطول  بتدشين  القياسية 
أن  بعد   ، مترًا   171 يتجاوز  بطول  العالم، 
في     نافورة  أطول  0891م  عام  في  سّجلت 

“العالم بارتفاع 213 مترًا.

“
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و قالت أمانة محافظة جدة إن سارية العلم الحديثة التي دشنت يف يوم احتفال اململكة بيومها 

الوطني الـ48 حطّمت الرقم القيايس املسّجل يف جمهورية طاجاكيستان، و قبلها مملكة األردن، 

يف حني تصبح السارية األعىل عاملياً، و ثاين أعىل ارتفاع مبحافظة جدة بعد نافورة امللك فهد.



20 T H E  R O YA L  A R T

Learning in Whole 
not in Part

تعليم متكامل غير جزئي

رحلة نجاحك تبدأ هنا..

العقل والقلب والجسم، محاور ترتكز عليها العملية التعليمية يف

 

 قرية وعد التعليمية 

تعليم متكامل غير جزئي
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Learning in Whole 
not in Part

تعليم متكامل غير جزئي

رحلة نجاحك تبدأ هنا..

العقل والقلب والجسم، محاور ترتكز عليها العملية التعليمية يف “ 

قرية وعد التعليمية” التي تحاول ردم الهوة، بني املجتمع واملدارس 
العاملية التي تخرج طالب وطالبات عىل درجة عالية من التعليم، ولكن 

ذلك كله عىل حساب الهوية الوطنية والدينية. 

  فاملناهج املطورة املمتزجة مع الهوية العربية اإلسالمية والسعودية، 

هي ما تحاول “أكادميية وعد” تقدميه للجيل القادم، مبحاولة تغيري 

مفهوم العملية التعليمية ابتداءا من طبيعة املناهج انتهاءا بالبيئة 

املدرسية، األكادميية تخلق بيئة حاضنة للطفل بنمط يقربهم من 

هويتهم ويقدم جيال بهوية مختلفة غري مستنسخة.

الفكرة راودت د.عادل برتجي، ببناء مدرسة عاملية وكانت مخرجات 

دار الذكر رائعة، فمن هنا جاءت فكرت  األكادميية إو ميكننا إطالق 

كلمة “قرية تعليمية” عىل املرشوع، الذي يحاول أن يكون أول مدرسة 

لديها منهج عاملي منقح بحيث  يتالئم مع الفكر اإلسالمي دون أن 

يكون دخيال علينا، وبذات الوقت اإلهتامم بالجانب الرتبوي فهي أول 

مدرسة  عاملية تتبنى املنهج العريب واإلنجليزي بشكل متساوي متاما، 

فالعام الدرايس يف األكادميية مقسم بني شهور يكون التحدث بها باللغة 

العربية باإلضافة إىل الدروس وجميع مرافق املدرسة وهناك شهور 

تخلق بيئة ميكن للطالب أن ميارس بها التحدث باللغة اإلنجليزية 

بشكل تام يف كل املناهج واملرافق ليتخرج الطالب وهو قادر عىل 

اإلملام بكل اللغتني بالكتابة والقراءة.

 ” أكادميية وعد”  تحاول تجاوز االعتامد الكيل عىل حشو عقل الطالب 

باملعلومات، دون االهتامم بالجسد والقلب،  “فمنهج وعد” يركز عىل 

ثالث خصائص يف اإلنسان  “القلب والجسد و العقل”،  الجسد يتم 

الرتكيز عليه يف املرحلة االبتدائية، القلب يف املرحلة املتوسطة والعقل 

يف املرحلة الثانوية،  فالطالب والطالبة يستطيعون التفاعل مع 32 

لعبة آوملبية، لالهتامم بعنرص الجسد، يتم بني كل حصة وأخرى تعليم 

الطالب والطالبات كيف يربط كل النظريات باختالفها مع حياته 

اليومية  وهذا ما يردم الهوة بني العملية التعليمة والحياة اليومية. 
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42 معمل مجهز لخدمة العملية التعليمة
الطالب يهيئون لتعلم التفاعل مع 32 لعبة أوملبية يف املجال الريايض

مناهج وعد تردم الهوة بني  التعليم العاملي والهوية السعودية واإلسالمية 

مناهج مطورة  تعزز الهوية اإلسالمية 
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اهتهمت قرية وعد التعليمية، بالتعاقد مع أكرب وأهم الرشكات يف كل املجاالت للخروج بأفضل التصاميم 

الهندسية ملبنى “القرية التعليمية”، بأخذ  خالصة خربة هذه الرشكات،  و فكرة التصميم مستوحاة من طلب 

اإلدارة بأن تكون اإلضاءه املستخدمة يف كل فصل درايس وبكل املعامل، هي إضاءة الشمس الطبيعية، لذلك 

كان شكل مباين املدرستني البنني والبنات، عىل شكل شعاع الشمس ومتت مراعات خلق بيئة مدرسية من 

خالل تصاميم جاذبة لكل املراحل، فالساحة الداخلية الكبرية هي  أكرب ساحة داخلية يف اململكة، مغطات 

بقبة تعترب األكرب يف العامل، يتواجد منها واحدة يف مدرسة البنني واألخرى يف مدرسة البنات، و أردت األكادميية 

أن تحول عملية االنتقال من الفصول إىل الساحات التي يتواجد بها كل ما يحتاجونه من ترفيه وغريه، إىل 

عملية ممتعة محببة لألطفال وهي “التزلج”.

التصميم الهنديس للقرية التعليمية، والذي استغرق بناؤه ٦ سنوات، يقام عىل 120مرت مربع، ذيك وصديق 

للبيئة حيث سيساهم التصميم يف حفظ 40 ٪ من الطاقة، فكل املبنى مغطى “بالرتكوته”  ،هي عبارة عن 

طني لزج كالفخار من أسبانيا، تساعد هذه املادة عىل عىل حفظ الحرارة،  وحتى اإلضاءات أستخدمت 

للمحافظة عىل الطاقة.

املالحق يف قرية وعد التعليمية:

 أهمها املكتبة املقسمة إىل ركن القصة والقراءة لألطفال، و مكتبة مدرسية توفر للطالب ما يحتاجه من 

مراجع، ومكتبة ثالثة عامة، للمساهمة بتنمية ثقافة الطالب، باإلضافة إىل الصالة الرياضية املتكاملة  لـ 32 

لعبة أوملبية وصاالت مغلقة أللعاب الدفاع عن النفس ،وتنس الطاولة، ،يف نفس الوقت مالعب خارجية 

للبنات وملعب خارجي لإلوالد يتوافق مع املتطلبات والرشوط العاملية للفيفا، فملعب األكادميية جاهز 

الستقبال منافسات الدوري السعودي، فجميع قياساته متوافقة مع متطلبات اللجان األولومبية.، باإلضافة إىل 

وجود ساحات خارجية و داخلية للطالب والطالبات.

ومن أهم املالحق يف القرية التعليمية هو  املعامل التي يصل عددها لـ 42 معمل يغطي كافة املجاالت 

التعليمية من معامل فيزياء ولغات ورياضيات حتى معامل للطباعة، باإلضافة إىل مرسح يسع ما يقارب الـ 

1000 متفرج، و مرسح “البالك بوكس” الذي من خالله تعزز األكادميية ثقة الطالب يف نفسه من خالل هذا 
املرسح . 

Our enrollment has 
started,Contact 
us now if you are 
ready for a 
redefined school 
experience”
Email us at: 
enrollment@waadacademy.edu.sa

Call us at: 920002398
 (9am to 12pm and 4pm to 8pm)

@waadacademy
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احلاجة �أم الإ خرتاع
عام )618( فكرت عائلة “تانغ” الصينية يف طريقة لحامية ممتلكاتها من ذهب وفضة 

خالل تنقلها بني البلدان , فأنتجوا أول شهادات مصدقة تثبت كمية ممتلكاتهم وأنهم

األزمان مرور  مع  الشهادة  هذه  فتطورت   , الحًقا  للتجار  الدفع  عىل  قادرين   

 وتحول إىل عملة نقدية , و اتخذها البعض كمهنة و اشتهروا بها اليهود

 سابقها حيث كانوا يصدرون أوراقًا منطية ليسهل تقدميها كإيصاالت.

التَّاجر  كان  و  هكذا.  و  مبائة  أخرى  و  بعرشة  إيصال  ورقة  هناك  فكان 

أخرى.  مرة  ذهبه  فيعطيه  للرصاف  اإليصاالت  يعطي  يعود  عندما 

اإليصاالت  من  بداًل  باألوراق  يتعاملون  الناس  بدأ  املسألة  انتشار  ومع 

الورقية. العمالت  ظهرت  هكذا   و   , الرصاف  من  رصفها  يتم  النهاية  ويف 
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عودية  األصعب تزويرًا لكرث التفاصيل الدقيقة و  تعترب العملة السُّ

استخدام عدة خامات يف الورقة الواحدة. 

“الرينجيت املاليزي” صعب التمزيق بسبب صناعة ورقة من مادة 
بالستيكية و ليست قطنية.

قامت “الرنويج” بإطالق مسابقة لتصميم ورقة 100 كورونا و سوف يتم

 اعتامد التصميم الفايز و طباعته عام 2017.
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الـ
الريج تستوحي تصاميم جموهراهتا من فن األزياء امللكية 
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Lareej: 
Location : Ana Ghair  / / Jeddah
Instagram : @lareej
Twitter:  @lareejj
Aroubezee@gmail.com
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Jewelry : Lareej  / Areej Aljifery 
Model Safaaa  Mirza
Photography : salma jammal
Makeup : najla Zainy
Art Direction : Aroub Ezzee
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الفن السعودي، وأبرز  التي مير بها  التي تعرب عن املرحلة  من خالل عرض  منتجاتهم 

آو  السعودي  الرتاث  من  خامات  عىل  املنتجات  هذه  اعتامد  هو  مالحظته  ميكن  ما 

الشارع«  »لفن  محاكاته  خالل  من  للشارع  الفن  وعودة  املنطقة،  هوية  عن  معربة 

يف  يساهم  الشوارع.  يف  املتجول  يصادفها  التي  الجدارية  الرسومات  يف  املتمثل 

متنوعة  مجموعة  ليت«  »اإلرت  ويعرض  سعودية،  ماركة   ١١ املرشوع  هذا  محتوى 

وبني  ــالم،  واألق التهنئة،  وبطاقات  ــواب  واألك امللفات  من  املكتبية  املقتنيات  بني 

وبني  املتميزة،  الهوية  ذات  والحقائب  شريتات  التي  من  الشخصية  املقتنيات 

السعودي.  الفن  بــروح  املنزل  لديكور  مميزة  ملسات  تكون  قد  التي  العنارص 

هذه  دمج  هو  اإلبداع  كان  وطاملا  املحيطة،  الثقافة  من   روحه  الفن  استمد  طاملا 

التي  املقتنيات  ليت«  اآلرت   « اقتبس  هنا  من  البيئة،  عىل  مايستجد  مع  الثقافة 

الزائر  بإمكان  مور.  قولد  يف  املقام  الرسيع«  التقدم   « معرض  يف  للجمهور  يعرضها 

خالل  من  حوله،  من  بالفن  يهتم  ملن  أوهدايا  للذكرى،  قطعة   يقتني  أن  للمعرض 

السعودية   املاركات  من  مجموعة  مع  ليت«  »أرت  بها  تشارك  التي  الصغرية  الزاوية 

عنوان  وتحت  منصور،  بنت  ملى  األمــرية  برعاية  املحليني،  املصمامت  واملصممني، 

واملايض. مرشوع الحارض  روحي  بني  تجمع  قطع  وهي  البلد«،  ألهل  البلد  آهل  »من 

ــة، ــ ــاب ــ ــش ــ ال املــــــواهــــــب  ــم  ــ ــدعـ ــ لـ ــدف  ــ ــهـ ــ يـ لـــــــت«  »اآلرت 

)theartlet( من النَّاس للنَّاس , هذا كان شعار
للموضة املتنوعة بالّطابع الوطني , منتجات كثرية غري متوقعة

صممتها أيدي سعودية فأنتجت
موضة خاصة للشباب.

املاركات املشاركة يف مرشوع »اآلرت ليت«
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ــذي  ــ ال ــة«  ــيـ ــربـ ــعـ الـ ــون  ــ ــن ــ »ف مـــعـــرض  ــال  ــ ــن خـ ــ م فـــنـــيـــة،  أعــــــال  إىل  ــس  ــ أمـ الــــريــــاض  ــوارع يف  ــ ــشـ ــ الـ ــات  ــ ــوح ــ ل ــن  ــ م ــدد  ــ عـ تـــحـــول 

ــون. ــنـ ــفـ ــة والـ ــاف ــق ــث ــل ــة ل ــوديـ ــعـ ــسـ ــة الـــعـــربـــيـــة الـ ــي ــع ــم ــج ــع ال ــ ــاون م ــعـ ــتـ ــالـ ــة الـــعـــربـــيـــة لــلــتــعــهــدات الـــفـــنـــيـــة، بـ ــ ــرك ــ ــه ال ــم ــظ ــن ت

حول  ما  بالرياض،  عبدالعزيز  بن  محمد  األمري  شارع  يف  أيام  خمسة  يستمر  الذي  املعرض  يف  مشاركة  لوحة   3162 أصل  من  فائزة  تشكيلية  لوحة   80 الركة  وعرضت 

اململكة،  أنحاء  جميع  يف  واحد  وقت  يف  الناس  مايني  مشاهدته  من  ليتمكن  األوسط،  الرق  منطقة  يف  التشكيلية  للفنون  معرض  أكرب  إىل  السعودية  الطرقات  لوحات 

بن  محمد  األمري  شارع  يف  الرياض  مبدينة  أقيمت  التي  املعرض  فعالية  انطاق  يف  وشارك  كامًا.  أسبوعاً  التشكييل  الفن  بأعال  السعودية  املدن  جميع  بدورها  ولتتزين 

وزار  والثقافة.  الفن  أهل  من  وكوكبة  التشكيليني،  والفنانات  الفنانني  من  كبري  وعدد  البازعي،  سلطان  والفنون  للثقافة  السعودية  العربية  الجمعية  رئيس  عبدالعزيز، 

الرياض. للوفد إىل أهم معامل مدينة  الرياض  أمانة منطقة  الرياض ضمن زيارات نظمتها  الذي يعقد يف  املدن 2014«  الرابع »بيئة  العاملي  املؤمتر  املشارك يف  الوفد  املعرض 
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الرشكة  إدارة  مجلس  وعضو  التنفيذي  الرئيس  نائب  وقال 

العربية«  »فنون  ملعرض  املنظمة  اللجنة  ورئيس  العربية 

محمد الخريجي: »تعتمد فكرة املعرض عىل مشاركة األعامل 

السعوديني  التشكيليني  والفنانات  للفنانني  امُلبدعة  الفنية 

الشباب مع ماليني الناس يف اململكة بطريقة مبتكرة وجذابة 

يف الهواء الطلق لتعزيز ثقافة بالدنا الغالية وصورتها امُلرشقة 

يف اإلنتاج الثقايف واألديب والعلمي، وليكون هذا املعرض مبثابة 

تكريم علني للمواهب الوطنية الشابة عىل مستوى الوطن«.

الرشكة  اسرتاتيجية  إطار  يف  تأيت  املبادرة  هذه  أن  وأضاف 

املهامت  أحد  كونه  السعودي  املجتمع  لخدمة  العربية 

الجوهرية التي تنهض بها للقيام بأنشطتها التجارية الرئيسة.

اململكة  اســـم  ــراز  ــ إب إىل  ــهــدف  ي ــرض  ــع امل أن  ــر  وذكـ

الفن  عــواصــم  إحـــدى  أنــهــا  عــىل  الــســعــوديــة  العربية 

الــقــطــاع  ــب  ــ واج ــن  م إن  إذ  الـــعـــامل،  يف  الــتــشــكــيــي 

للمملكة. املــرشفــة  الــصــورة  إظــهــار  يف  اإلســهــام  الــخــاص 

يذكر أن معرض »فنون العربية« هو املعرض التشكيي األكرب 

عىل مستوى اململكة واملنطقة، واألول من نوعه الذي يعرض 

الطلق  الهواء  يف  واملوهوبني  املبدعني  للفنانني  فنية  أعامالً 

العربية  للرشكة  التابعة  الطرق  لوحات  عىل  تعليقها  عرب 

بحرفية  الفنية  املبادرة  هذه  وتنفيذ  تنظيم  استطاعت  التي 

جميع  يف  الخارجية  إعالناتها  لوحات  انتشار  بفضل  عالية، 

والتكنولوجيا  التقنيات  أكرث  واستخدامها  السعودية  املناطق 

اللوحات. هــذه  لتشغيل  العامل  يف  املعتمدة  املتطورة 
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PHOTOGRAPHY
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PHOTOGRAPHY
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عندما تضم الّجهات املختصة أيديها مع أيـادي املبدعني يـظهر اإلبـداع يف 

شوارعنا , انتجت أمانة جدة بالتعاون مع مجموعـة من الشباب الرّسامني 

من ) ضاد ستور DHAD STORE ( عمل بإستخدامـ فن الجرافيتي 

, إلظهار الوالء و مبايعة امللك ســلامن بن عبدالعزيز بأسـلوب جديد ,

ليامن ,ضياء َرْمُبو قام الرسامني : عبداللّه سعد ,عبدالعزيز حسن ,رأفت السُّ

برسم لوحة بطول 30 مرت يف ممىش التحلية و اختتم املرشوع بتغطية 

إعالمية و حضور كبار الشـخصيات لتوقيع اللوحـة.

@abady926@dhadstore @deyaaone @az_designer @cellxpill



46 T H E  R O YA L  A R T

تعاون أمانة 
محافظة جدة

مع شباب 
ضاد ستور
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ُمقتنى

روح املغامرة هي الدافع وراء استعداد »حسان ضناوي« 
لخوض تحدي »حسان جيعان«، من خالل حلقات تقدم   

كل يوم خمس عىل شاشة »زون«.

,

,
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من  الربامج،  بقية  عن  ومختلف  جديد  بطابع  ترفيهي  محتوى  تقديم  الوقت  ذات  ويف  لدعمها  السعودي  الفرنشايز  مطاعم  عىل  الضوء  لتسليط  الربنامج  يهدف 

مستحيلة؟. املهمة  ستكون  أم  التحدي  يف  الجيعان  حسان  سينجح  هل  يرتقب،  املشاهد  ليرتك   ، املطعم  يف  وجبة  أكرب  أكل   ،»Big Hass« يخوضه  تحدي  خالل 

الحلقات تقدم بطريقة قريبة من املشاهد ألن حسان الجيعان يتحدث باستمرار للجمهور يف محاولة إلعطائهم  اإليحاء بأنهم جزأ من التحدي، وإلعطاء الجمهور ملحة عن املطعم 

ينتقلون مع حسان إىل داخل املطبخ للتحدث مع الشيف، وهذه فكرة أيضا للتعرف عىل كواليس العمل يف املطاعم املفضلة لدى املشاهدين، وطريقة تحضري أطباقهم املفضلة.

العمل يطعم حلقاته ببعض املشاهد التمثيلية التي يعتربها حسان تجربة جديدة  بالنسبة له ونوع من تحدي الذات قبل تحدي »األكل«، وهي رسالته الشخصية للمشاهد، بأن يكونوا 

أكرث قابلية للمغامرة واكتشاف ذواتهم، ألن كل تجربة قد تحمل يف داخلها فرصة عظيمة، وهدفه األول من املشاركة هو دعم مطاعم الفرنشايز السعودي، ودعم الشباب السعودي فيها. 

كونها تشجع عىل  للفكرة  البعض  انتقاد  الرتفيه، رغم  نوعا من  الربنامج   والجمهور وجد يف  وأسلوبها،  للنظر من حيث طريقتها  ملفًتا  كان  الجيعان«  لحلقات »حسان  اإلنتاج 

يومي،  بشكل  الكميات  بهذه  األكل  عىل  يشجع  ال  فهو  للتحدي  فقط  بأنه  التوضيح  عىل  حرص  حسان  أن  إال  نظرهم،  وجهة  من  صحي  غري  أمر  وهو  كبرية  بكميات  اآلكل 

الربنامج بحلقات  محددة  ولفرتة  واحد  يوم  يشكل  التحدي  وهذا  اليومية،  الحياة  يف  منتظم  بشكل  الرياضة  وميارس  صحته  عىل  يحافظ  شخص  كونه  عىل  التأكيد  محاوال 

حسان ضناوي،  الذي يشتهر بإسم بيق هاس، هو مدون يف »راديو ريفولت« ومقدم برنامج »ليش هيب هوب؟« يف إذاعة »ميكس إف إم«،  أول برنامج سعودي يتحدث عن الهيب هوب العريب.
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Beverly Hills Luxury Interiors

يف حوارنا مع املصمم   Kenneth Bordewick  الذي يعترب  قوة رشكة » BHLI«  ملدة تتجاوز الستة وعرشين عاما، كينيث 
Baron Von, vordenvick و Perugia ينحدر من أرسة نبيلة فهو دوق

 تحدث ملجلة ديزاين عن الكثري من املواقف واللحظات العالقة يف ذهنه خالل سنوات تعامله مع مشاهري وأثرياء العامل، 
وبعض أمراء الخليج العريب، فاملزج بني اآلمناط الفرنسية والعربية، وخلق أجواء جديدة داخل القصور 

هي األسلوب الذي قال كينيث بأنه يتقنه.

 « BHLI« هاّل حدثتنا عن
  رشكة التصميم الداخيل يف بيفريل هيلز، يف لوس أنجلوس، ومعروف عنا بآننا نصميم بيوت املشاهري وقصور األمراء حول 

العامل، ولنا الكثري من املشاريع املنفذة  يف الخليج العريب.
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من هم أشهر العمالء  » BHLI« ؟

األمري تشارلز ، مايكل  جاكسون، وبراد بيت، دونالد ترمب،  وكثري من  أمراء الخليج 

العريب الذين يفضلون عدم تحديد هويتهم. 

ماهي أكرث آمناط التصاميم طلبا من قبل عمالء »BHLI« يف العامل العريب ؟ 

هناك العديد من الطلبات واألمناط املحددة، فعماليئ من األثرياء يرغبون بخلق أجواء 

جديدة، والنمط املنترش واألكرث طلبابينهم، هو الفرنيس الكالسييك املدموج بالثيم العريب » 

أرابيسك« فاستطعت آن آدمجه بطريقة جعلت منه ثيام خاصا يطلب مني بكرثة حاليا.

هناك العديد من الطلبات املحددة من قبل العمالء،  ماهو الطلب األكرث غرابة والزلت 

تتذكره حتى اآلن؟ 

أحد األمراء بالخليج طلب مني تصميم خيل من الكريستال فآوكلت املهمة لرشكة »ليالك« 

دوالر،  مليون  منها  الواحدة  فكلف  والكريستال  الزجاج  تصاميم  مجال  يف  شهرة  اآلكرث 

أن  املسبح،آتذكر  حول  لتوزع  قطع  عرشة  من  أكرث  تنفيذ  طلب  التصميم  أعجبه  حينام 

حول  والذي  باألملاس،  مرصع  حريري  بقامش  الحائط  كامل  تغطية  طلبت  األمريات  إحدى 

نفذنا  بأننا  وأتذكر  الغرفة.   أنوار  بها  تضيئ  مرة  كل  يف  اللمعان  من  كرنفاال  إىل   الغرفة 

هالل. هيئة  عىل  عامود  وكل  الكريستال  من  مصنوعة  فيه  اآلعمدة   ، البالنيث  من  سلم 

الكنبة التي ُصممت للفنان
مايكل جاكسون

ماهي آبرز مالحظاتك عىل طلبات األمراء وأثرياء العامل هل هي مستتوحاة من 

بيئتهم ؟ 

ما يلفت نظري هي سعة إطالع األمراء واألثرياء حول العامل عىل ثقافات مختلفة من 

خالل سفراتهم املتعددة، فيبدؤون بطلب ٌحضار هذه البيئات املتعددة إىل داخل 

قصورهم بخلق تصاميم تحاكيها.

ماهو أكرث التحديات التي تواجهكم؟  

استطاعتي  دون  تحول  العريب  العامل  يف  األثرياء  حياة  تغلف  التي  الربوتوكوالت 

توقعاته،  يناسب  بتصميم  والخروج  جيد  بشكل  حياته  ودراســة  العميل  مقابلة 

تطبيق  قليلة يف  العريب خربتها  العامل  يف  املشاريع  تنفذ  التي  العاملة  آن  إىل  باإلضافة  

تصاميمنا،  منها  تتكون  التي  الخامات  مع  والتعامل  قبلنا،  من  املنفذة  التصاميم 

التي  القطع  مع  فالتعامل  ــا،  أوروب من  العاملة  استقدام  يرفضون  غالبا  والعمالء 

ونقلها  أوروبا،  من  مثينه  قطعة  نقلنا  أننا  أذكر  معينة،  طريقة  وفق  يكون  نصنعها 

إستقبلتها  التي  املجموعة  أن  إال  بحذر  معها  والتعامل  القفازات  إلرتــداء  يحتاج 

عادية. أثاث  نقل  وبسيارة  قفزات  أي  وبدون  مدربة  غري  عاملة  كانت  اإلمارات  يف 

ماهي قصة القطعة التي طلبها ما يكل جاكسون؟

قطعة  ذلك  يتضمن  وكــان  بقليل  وفاته  قبل  لندن  يف  بيته  تصميم  تنفيذ  طلب 

وفاته  بعد  ولكن  الكرمية،   األحجار  مرصعة  و  مذهب  بإيطار  مفصلة    كنبة 

املــزاد. يف  معروضة  اآلن  والقطعة  جاسكون  مايكل  لوالدت  املبلغ  بإرجاع  قمنا 
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الكنبة التي ُصممت للفنان
مايكل جاكسون
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ماهي املواقف التي اثارت دهشتكم أثناء العمل ؟ 

 أحد آمراء الخليج يتحدث اإلغريقية والالتينيه وهو مولع بآلة الرياح فقة طلب تصميم طاولة تجسد بها آلهة الرياح 

ال٣٥ ، فهذا آثار  دهشتي مبستوى علمه يف هذا املجال.

صممت منازل مشاهري وأثرياء العامل وفق تصوراتهم الشخصية، ولكن كيف قرر كينيث أن يصمم منزله الخاص،

وماهي هواياته بعيداعن التصميم؟ 

 

إخرتت التصميم« التاسكني«  اإليطايل، وقد صممت مسبحي  عىل هيئة النافورة،  وانا حقيقة مولع بجمع سيارات 

الرولزرايز، بعضها كانت مهداة يل من قبل األمراء يف الخليج العريب، بعد تنفيذ املشاريع لهم، وتتضمن مجموعتي 

الشخصية من الرولزرايز ٨٥ سيارة باللون املفضل بالنسبة يل وهو األزرق.

كينيث بوردويك مع إحدى سياراته الخاصة الرولزرايز

لــوس أجنــلــوس،  هــيــلــز، يف  بــيــفــريل  الــداخــلــي يف  التصميم    شــركــة 
حول  األمــراء  وقصور  املشاهري  بيوت  نصميم  بآننا  عنا  ومعروف 
العربي. اخلليج  يف  املــنــفــذة   املــشــاريــع  مــن  الكثري  ولــنــا  ــعــامل،  “ال

“
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إحدى املحررين يف ديزاين، قامت بطغتية أسبوع املوضة يف لندن.

I was amazed by each and every collection. Each student had a very specific DNA and each aesthetic was 
completely distinct. What they all shared was a strong vision, incredible technical details, and an 
overall feel of destruction for several. With some looks, you can’t help but think “HOW?!” Although they were super 
conceptual, some of them were always quite commercial (in a good way). I try super hard to stay critical when
 watching shows and not think as a consumer but rather a journalist, however sometimes I can’t help but think, “I would 
totally wear that”. I was surprised that I had some of those moments during a crazy CSM show! The shoes were just 
interesting as the clothes. 

I don’t even think you can call some of 
these pieces clothes but garments or 
rather, works of art.“ “

ندى عبدالغفار
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يرس غالريي حافظ أن يعلن عن افتتاح معرض شعبة ١١ للفنان السعودي راشد الشعيش، يضم املعرض مجموعة أعامل فنية جديدة للفنان املبتكرة 
برباعة مع ملسة تثقيفية. ويعمل الشعشعي عىل تكريس روح الفكاهة يف تعليقاته عىل القضايا االجتامعية والسياسية من خالل إنتاجه لسلسة من 
األعامل الفنية سواء املبتكرة من وسائط مختلطة أو األعامل الرتكيبية، موحداً الفكر األيديولوجي املطروح عىل الرغم من التنوع الجاميل املستخدم.

معرض
راشد الشعشعي
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أثارة فضويل صورة فطورت قرية
ثروة فنية

هذا كان تعليق مديرة قسم العامرة (أنا كلينغامن) يف جامعة دار الحكمة ،حيث اصابها الفضول بعد ان رأت صورة ملتقطة 
األرايض  وقطع  اشخاص   ٣ من  مكون  مساعد  باحث  طاقم  تجمع  ان  يف  ترتدد  مل  حيث  االلوان  زاهية  وبيوتها  عسري  لجبال 
الوعرة لقرية العكاس يف جنوب اململكة، لتبداء ابحاثها فكانت فكرتها كيف ميكن ان تربط املايض بالحارض او كيف نعيش 
الحارض ونحافظ عىل املايض ، استمرت الدكتورة آنا وطاقمها يف جمع معلوماتها ملدة ثالثة ايام حيث سحرت باملناظر الخالبه 
والغنية وطبيعة سكان املنطقة الودودون والذي كام شبهتهم بالشجرة املتغلغلة يف ارضها الخرضاء , اختتمت جولتها مبهرجان 
تبادل ثقافات والذي حرضوا فيه اسامء مشهور يف نفس املجال منهم ، احمد مطر، عبدالنارص كريم ،عبدالله حامس ، يحيى 
وقالت   ، عسري  لقرى  التطويرية  فكرتها  آنا  الدكتورة  عرضت  دحامن،  ابو  احمد  الحزام  كتاب  وكاتب  املنصور،  هند   ، البرشي 
عراقتنا نفقد  ان  دون  املستقبل  نحو  قدما  وامليض  املواكبه  فعلينا  االخرية  اآلونه  يف  رسيع  جدا  بشكل  تطورت  اململكة  ان 

الجنوبية.  العكاس  قرية  وهي  قرية  اول  تطوير  يف  بالبداء  آنا  املعامرية  الدكتورة  تسعى  اخريا 
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مســــــــــــــرحية 

تم إفتتاح ”Christian Louboutin“ يف مركز الخياط بتاريخ ٩ ديسمرب ٢٠١٤
والذي قام بعرض تشكيلة الربيع/الصيف.

Head Over Heels

مائسة صبيحي
أول إمرأة سعودية تشارك يف أكرب مهرجان مرسحي يف العامل. الحائزة 

 “Head Over Heels” عىل الجوائز العاملية قدمت عرضها الفني
عىل مرسح جامعة عفت.
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Let’s make a change

26th Oct 2014. Along with the efforts to promote awareness with regards to breast cancer, Rubaiyat the 

Leading Luxury Retailer hosted a seminar during October month in its Department Store. The Seminar took 

place in the lavishly decorated Ruba Lounge, featuring breast cancer specialist Dr. Ola A. Almarzoky Abuhus-

sein and in the presence of leading bloggers and social figures. The seminar discussed various topics relating 

to breast cancer including prevention, treatment methods and early detection. 

Dr. Ola also presented the different types of breast cancer screening methods available, followed by her 

personal story as a breast cancer survivor. Stylists Nour Kelani and Marriam Mossalli as well as the head of 

Dermatologist Department and Beauty Consultant Dr. Shazia A Ali, took part in the seminar in the objective of 

spreading awareness. Part of the attendees were also the young talented Saudi Bloggers Sara Al Ofi and Nour 

Al Ofi.

The three unique fashion divas Marriam Mossalli, Nour Kelani and Sarah Al Ofi showcased their styling in 

pink to complement the event’s theme. The masterpieces were graciously styled by them and shared their 

spirit of giving supporting breast cancer under the umbrella of “You Can Make A Change”

 BREAST
 CANCER
 AWARENESS
EVENT
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كرثت هواجييس
أستعرض ضمن أجندة «٢١,٣٩»
فن جدة الفن والثقافة يف الشارع السعودي

خالل  من  وذلك  اململكة،  يف  الشارع  إىل  الشارع  فن  إعادة  عىل  الشباب  السعودين  الفنانني  من  مجموعة  عمل  م٢٠١٥:  فرباير   ٢ جدة، 
ويأيت  جدة.  فن   «٢١,٣٩» فعااليات  ضمن  الحايل  ینایر   ٣٠ یوم  جددة  مبدينة  العامرية  يف  أقيم  الذي  هواجييس»  «كرثرت  معرض 
العامة.  إىل  املميز  ألفن  هذا  إلعادة  یسعى  حيث  الشارع٬  بفن  للتجارة  مضادة  كنتیيجة  نوعه  من  الفريد  ربحي  الغري  املعررض  هذا 
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مبناسبة #يوم_املرأة_العاملي شارك #معهد_فيوترش النسايئ بجدة بإحياء هذه املناسبة يف املعهد بتاريخ ٨ مارس , وتقدمت صاحبة 
املركز االستاذه \ رجاء مؤمنه بتكريم املشاركات بالحفل منهم ,بسمة العمري ,نوف ابو راس , خلود عطار, إلهام نقشبندي , سفانه 
دحالن ,لينا املعينا , أمل فلمبان , مويض برتجي , عبري ابو سليامن ,عليا املنال , واخريات من الشخصيات الناجحه واملوثرة يف املجتمع، 
قدمت الحفل  األستاذه نادية الشيخ ,وتم عرض فيديو للنجاح الطالبات املتخرجات واعامل لهم بعد اإلتحاق بالدورات التطويرية.

 , النيء  اللحم  مع  الفرئان  بوضع  جمجوم  حمزه  الفنان  قام  الخياط  سوق  يف  وينجز)  (إرابني  معرض  يف   , للفن  والحدود  للفكر  سقف  اليوجد  انه  يقال  وكام 
حيث  من  الفكرة  عارض  واالخر  فن  اعتربه  البعض  ان  ,حيث  األراء  تضاربت  و  اإلهتامم  عىل  استحوذ  العمل  ان  املوضوع  يف  الغريب   , زجاجي  صندوق  يف 
اورقنجي):  (زياد  اإليسام  كتاب  كاتب  قال  وكام  املعنى  او  الفكرة  طرح  يف  طريقته  فنان  ولكل  الفن  انواع  اختلفت   , للتقزز  مثرية  او   , للحيوان  إسائة  كونها 

مشاركة فيوترش
ليوم املرأة العاملي

اليكفي ان نرى األشياء من منظور واحد،فلكل إنسان منا 
خياله املختلف، وبالتايل يرى االشياء بطريقة مختلفة.

“

“
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الفن  رائد  دايل  سلفادور  اإلسباين  الفنان  أعامل  معرض  االقتصادية  عبدالله  امللك  مدينة  تنظم 
من  عدًدا  تصّور  حيث  أعامله  بني  األشهر  تعترب  التي  الذاكرة)  (إرصار  لوحة  صاحب  الرسيايل، 
يعترب  الذي  املعرض  ويستمر  هادئ.  طبيعي  منظر  يف  تستقر  والتي  الذائبة  املتعرجة  الساعات 
ويقدم  املقبل،  أبريل   ٦ حتى  املدينة  يف  الزوار  مبركز  اململكة  مستوى  عىل  نوعه  من  األول 
ملدينة  التنفيذي  والرئيس  املنتدب  العضو  الرشيد  فهد  وقال  فنية.  وقطعة  لوحة   ٣٤ من  أكرث 
االقتصادية  املدينة  أسوار  داخل  الفنان «دايل»  أعامل  استعراض  االقتصادية: «إن  عبدالله  امللك 
والعاملية». املحلية  الفنية  باألعامل  اهتامًما  تويل  التي  املدينة  مفهوم  يعزز  فنيًا  حدثًا  يشكل 

 

سلفادور
 دايل
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كالس) (ماسرت  دورة  أتاحت  البلد،  منطقة  يف  بالتصوير  عميل  تطبيق  شملت  ايام   ٣ فخالل 
عملية  يف  أساسية  مباديئ  باعطاء  اململكة،  مستوى  عىل  نوعها  من  االوىل  تعد  والتي 
أنفسهم  إلختبار  للطلبة  الفرصة  اتاحت  قد  كام  وتصويرها،  الوثائقية  األفالم  صناعة 
مبارشة  عملهم  نتائج  ومناقشة  ومشاهدة  قدراتهم  وإختبار  الفعيل  العمل  ميدان  يف 
سالزار. اوڤايديو  فاروق،  عمر  الله،  عبد  بو  سامل  بن  العامليني،  املخرجني  إرشاف  تحت 

واملمتلكني لخربة واسعة يف هذا املجال ممتدة اىل ٣٥ سنة، والتي من خالل هذه الدورة 
أتيحت لهم فرصة نقل خرباتهم إىل الطالب.

 

ماســـرت
كالس

أتت فكرة إقامة دورة (ماسرت كالس) من رشكة (ارابيان جيويل) قبل حوايل الثالثة أشهر. 
حيث قاموا بالتواصل مع االستاذ/ عمر فاروق. وقد كانت فكرة األستاذة / اليشا و فرح. 

كانت الفكرة مستوحاة من واقع إتساع دائرة إهتامم الشباب والشابات يف اململكة 
العربية السعودية باألفالم الوثائقية وصناعتها. هذا بجانب وجود أعامل يف األساس 

من صنع الشباب والشابات هنا. فهذا ما حفز أستاذة اليشا من رشكة (ارابيان جيويل) 
لتبني فكرة إقامة دورة تعد كعامل مساعد لهؤالء الشباب الصاعد وإعطائهم الدفعة 

للميض أكرث. 
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آ راء القّراء

Hi, My name is Faisal Alaseeri, and I’m part of a project 

called Barajon which is aiming to help promote local 

young fashion designers. To do that, we need to find them 

first. As such, we’d like you to help us find and reach as 

many local designers as possible. We already have a few 

names here and there, but felt that reaching out to Design 

Magazine would be the best way to find a large number 

of them in short period of time. Your assistance is highly 

appreciated. 

Faisal Alaseeri

Thank you for contacting us, In our issues we 
mention a lot of young and talented designers, and 
they all following us in our social media accounts. 
You can reach them from there.

This is dareen kousah and i’d like to ask about the (Talent 

of the week) what is it about ? and how we can share our 

art work if it is allowed many thanks

Dareen Kousah

Thank you for contacting us. We care about talented 
people and we would love That to send us your 
profile this page is for you.

Your magazine is amazing and your artwork characterized 

by creativity, I will be grateful if I can find place in your 

magazine.

Smr Kandil

Maryam Owa

طالل الطخيس

مجلة أكرث من رائعة
متنيايت لكم بالتوفيق

 business السالم عليكم مرحبا انا طالبة يف الكلية الجامعية وعندي بحث عن
بعض  يف  تساعدوين  سمحتوا  لو  منكم  وودي   plan about graphic design
يف   government regulation ب يسمى  مبا  لديكم  يوجد  هل   .. املعلومات 
مرشوع املجلة ؟ هل للدولة قوانني تحكم مثل هذه النوعية من الرشكات ؟ 

شكراً إلهتاممكم مبجلة ديزاين. أي مرشوع يف السعودية يخضع لقوانني 
املواقع  يف  القوانني  هذه  كل  إيجاد  ميكنك  العمل.  سوق  تنظيم  بغرض 
الحكومية. 

سؤال .. هل يوجد اي دليل للفعاليات الثقافية او الفنية يف مدينة جدة ؟؟
عيل حداد

شكراً إلهتاممكم مبجلة ديزاين. ميكنك متابعة حسابات «مجلة ديزاين» يف 
مواقع التواصل االجتامعي مثل
Design_magazine @ :تويرت  

 Design magazine :فيسبوك
Designnetwork@  :انستغرام

لتزويدكم بفعاليات متعددة، أو ميكنك متابعة حسابات آبرز صاالت الفنون 
وجميعة الثقافة والفنون يف جدة.
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سعوديات اتقنوا
الِحرَف الَيدوية

 و َحوَّلوا الّرتاث الّسعودي إىل
 ماركة حديثة.

املجتـمع   يف  املــرأة  وضع  تحســني  ,و  مهاراتهم  تنمية  عىل  الحرفيات  ,تسـاعد  خريية  سعودية  مؤسسة 
منها مجاالت  عدة  يف  تطورها  و  املـرأة  تثقيف  بجانب  اإلهـتامم  مع  السعودية  الرتاثية  املصنوعات  عىل  والحفاظ 

العادلة  التجارة  نظام  املؤسسة  تتبع  غريها،  والعديد  والرسم  النقش،  الخياطة،  الفّخاريات،  الخزفيات، 
 . بشؤونها  واالهتامم  املرأة  بدعم  يساهم  من  كل  ونشكر  العظيمة،  مجهوداتها  عىل  نحيي   .Fair Trade

@aydeena_store

أيدينا
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@_al_saud_  

حساب مختصص بتغطية 
مناسبات 
العائلة الحاكمة

W
E
B

@organji 

جمع املصمم
زياد طارق أورقنجي

بحر اإليسام و الّشعارات يف كتاب 
واحد و أسامه ( إيسام ) و شاركنا 

فيه بعض التجارب و األفكار ,و كام 
يقول أن لكل إنسان خياله الخاص 

ورؤيته املختلفة.    
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رَِئاب 

عرف الفن صغريا فأتقنه كبريا رَِئاب , عازف سعودي أتقَن
العزف عىل آلة العود، وآلة الكيبورد، و الجيتار.

@reaab

Talent of the 

 @aishahmusic

 فنانة سعودية بلون غريب
صوت جمع مابينـ
 اإلحساس العريب واألنغام الغربيةفأنتج لنا عائشة الشابة
 املتألقة.

عاِئشة بَنوي
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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

شــبكة املصّممني
The Designer’s Network
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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

TQ Photography

Tarik Alabdullah

T@teQo.net

www.Teqo.net

 GRAPHICS
ABUBAKER BALFAQIH 

Phone: +966 2 6501402  

Fax: +966 2 6502308  

abubakir@bnavcc.com 

www.bnavcc.com

HALA ZAHID

Mobile: +966 505294890

hala.f.zahid@gmail.com

AHMED BADRAH

Mobile: +966 554653418

ahmedbadrah@gmail.com

MAHMOUD NASEEM

Mobile: +966 568880555

mahmoudnaseem@gmail.com

ECHO DESIGNS

Mobile: +966 545246050

echo.designs@yahoo.com

www.echo-designs.cleanfolio.com

SAMAR MIRZA

Mobile: +966 505365481

sjmirza1@gmail.com

WE DESIGN

Esraa Fadaag

Mobile: +966 548111303

esraa_fadaag@hotmail.com

FATEMAH HAMMIDADIN

 Mobile: +966 595677561

fatemah.alhussein@gmail.com

SALEEM ATFA

 Tell: +96612171927

 Mobile:  +966 509995891

FREELANCE ME *

 Tell: +966 2 2637444 

 Fax:  +966 2 2637457

 Mobile:  +966 542123488

creative@freelanceme.com

 www.freelanceme.com

NADA NANAH

Mob: +966598778182

nadananah@gmail.com

PRINTING
ALMADINA PRINTING &

PUBLICATION

Phone: +966 02 2882027

mohamed.elraiy@sppc.com.sa

 

ALWAEL

PAPER SUPPLIER

P.O Box 4045 Jeddah .21491

Saudi Arabia

Jeddah:

+ 966 2 643 0036

+ 966 2 6441950

Riyadh: 

+ 966 1 473 3622

www.al-wael.com

ADVERTISING
3 POINTS

Phone: +966 2 6571499

Fax: +966 2 6571662

Website:  www.3points-ad.com

FULL STOP

Phone: +966 2 6900209

Fax: +966 2 6900207

Email:  ksa@fullstop-ad.com

Website:  www.fullstop-ad.com

TO BE

Phone: +966 2 6057444

Fax: +966 2 6057700

Website: www.tobe-ad.com

NEOFLEX

Tel: +966 2 6613686

Mobile: +966 550535255

Email: info@neoflexgroup.com

www.neoflexgroup.com

RED BRUSH STUDIO

Mobile: 0558608633

Email: redbrush.cc@gmail.com

MARKETING & ADV & GIFT ITEMS

+966558878727

+966501699998

ibrahim2005_55@hotmail.com

www.firstclassjeddah.com

PHOTOGRAPHY

PRODUCTION
INLIGHT

www.inlight.me/en

info@inlight.me

HILAL AL HARITH

E. 77@77-m.com

T. 02 659 0077

CIRCLES

Tel:   +966 2 6655778

Fax:  +966 2 6694083

Mob: +966 54 0000 769

info@circles.com.sa

www.circles.com.sa

WEB DESIGN

PS - PERVASIVE SOLUTIONS

Office: +96626606536

Mobile: +966556615586

Fax: +96626693388

Email: hello@psit.com.sa

Website: www.psit.com.sa

HILOOL AL SHIMULIH

Office:  +96626606536

Mobile: +966556610086

Email:   hello@psit.com

 

HILAL AL HARITH

E. 77@77-m.com

T. 02 659 0077

E DESIGN

Tel: +966 2 6030111

Fax: +966 2 6030222

Mob: +966 509111311

info@edesign.com.sa

www.edesign.com.sa

INTERIOR
HATOON INTERIOR

Mobile: 0505645563

hatoon@hatoonis.com

www.hatoonis.com

IBTISAM ABULNAJA

Mobile: +966 561242398

e.abulnaja@hotmail.com

FARAH ALQAWASMI

Phone: +966 2 6398184

Mobile: +966 543730983

lindesign@hotmail.com

MONA ABU EID

Mobile: +966 505596956

www.mzadesignsa.com

mza_designs@hotmail.com

DEE INTERIORS

Mobile: +966 504 689 953

dara.alsayyed@deeinteriors.com

www.deeinteriors.com

ART OF PROFESSIONALS 

 Safi Al-Khadra

 Tell: +966 2 2610111

 Fax: +966 2 2611333

 Mobile: +966 561155999

safi@artofprofessionals.com

 www. artofprofessionals.com

MOHAMMAD BADRAN

Mob: +966 546332222

Direct: +966 2 606 8817 (18)

Fax: +966 2 606 8819

mbadran@sharpedge.com.sa

info@sharpedge.com.sa

www. sharpedge.com.sa

FOCAL DESIGN 

Phone:+96626986529 

Fax: +966 2 6986407           

sarab@thefocaldesign.com                     

www.thefocaldesign.com

GRATTAROLA - ITALY 

Fine Italian Furniture 

Mobile: +966 504 30 60 64

MA’AN BAJUNAID

Mobile: +966 506610969

Email: m3n@m3nv.com

Website: www.m3nv.com

 

HISHAM MALAIKA

Mobile: +966 505685974

hisham.malaika@diyar.com

ARCHITECTS

 GARDEN
DESIGN
WOOD & STONE GARDEN

DESIGN

woodandstonedesigns@gmail.com 

Mobile:+966 503568828

info@HQest.com.sa

www.grattarola.it 

ALEBTEKAR AL HALEM

Mobile : 0555199947

 o_halem@hotmail.com

GHALIA ZAKY EDREES

Tel: 0096626642020 Ext: 60

Fax: 6626642316

P.O.Box: 13900

Jeddah 21414, KSA

info@alghalia-ides.com

www.alghalia-ides.com

SALONAZ DESIGN

Mobile : +699 505594782

 info@salonazinteriors.com

NAWAF AL NASSAR

3N JEDDAH

P.O.BOX 50213 JEDDAH 

21523 SAUDI ARABIA

Tel : 02 6635405-7

www.3n-jeddah.com

3n@3n-jeddah.com 

TAREK A. ALNAAMANI

Tell: +966 2 6823580

Fax: +966 2 6831948

Mobile: +966 54000362

tnaamani@deseleven.com

 

63PARTNERS

Tell: +966 2 6681337

Fax: +966 2 6681337

63partners@gmail.com

www.63partners.com

MAJED FAKHRY ARCHITECTS

Mobile: +966 565105151

Phone: +966 02 2632374

Fax: +966 02 2632374

majed.fakhry@gmail.com

ART OF PROFESSIONALS*

 Tel: +966 2 2907581

 Mobile: +966 554666668

safi@artofprofessionals.com

 www. artofprofessionals.com

WADEE AL AMRI

 Mobile: +966 543999952

 Email: wade.k@hotmail.com

MOHAMMAD BADRAN   

Mob: +966 546332222

Tel:  +966 2 606 8817 (18)

Fax:+966 2 606 8819

mbadran@sharpedge.com.sa

info@sharpedge.com.sa

www.sharpedge.com.sa 

A.D. DESIGNER

AHMAD ALHADDA

 Mobile: +966 562883888

Tel: +966 12883888

Email: info@addesigner.com.sa

www.addesigner.com.sa

EVENTS

AZHAR TASHKANDI

www.azharcherryontop.weebly.com

azharcherryontop@gmail.com 

Mobile: 055 869 9635

IMAAN ATTAR

Mobile: 0505626459
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٠ ١العــدد  ٢العــدد  ٣العــدد  العــدد 

١١ العــدد 

١٩ العــدد 

٢٧ العــدد 

١٠ العــدد 

١٨ العــدد 

٢٦ العــدد 

٩ العــدد 

١٧ العــدد 

٢٥ العــدد 

العــدد٨

١٦ العــدد 

٢٤ العــدد 

ديـــــــزايــــــنالخروج من الصفر رةوالدة  لطــــــــــــــــهــــا بــني القـــديم و الجـــــديدا

القلـــب محـــلهــا  لـــــــوتالنـــية  لعنــــرصيـــةبــــــــا ا مـــيالدي و  هـــجري 

لعتــــــــيــــــق ا محـــــــــــــذوف

أعمـال املصممني العرب ٢٠١٢

التـــــصمــيــم ثـــــــورة  اإللـــــــــــهام

والتصميم العقل  الصدفةاملستقبلأوهــام 

ة ا ا  ا
BACK ISSUES
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٤ ٥العــدد  ٦العــدد  ٧العــدد  العــدد 

١٥ العــدد 

 ٢٣ العــدد 

١٤ العــدد 

٢٢ العــدد 

١٣ العــدد 

٢١ العــدد 

١٢ العــدد 

٢٠ العــدد 

آدم و حــــواء العـــربــي ســـيزر  البـــســطة البيـــئيبــساطـــة  التـــصميـــم 

الدمـــاغ غســــيل  أعمـال املصممني العرب ٢٠١٠ !..PING جـــيل الــ رمـــضــان  فـــوانيـــس 

التـــطور مــــــراحل  بـــياأعمـال املصممني العرب ٢٠١١ ســــعوتـــو الســودة البـــطة  إبــــن 

٢٨ ٢٩العــدد  ٣٠العــدد  العــدد 
بالشقلوبالجاملالحريف
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نعم أرغب باإلشرتاك يف مجلة ديزاين ملدة سنة 

     اشرتاك ملدة سنة واحدة ( 500 ريال سعودي | 6 أعداد )

هل ترغب بإستالم النرشة اإلخبارية اإلكرتونية
     نعم

     ال 

علمت عن مجلة ديزاين عن طريق 
     صديق

     مواقع التواصل االجتامعي 
     إعالن 
     معرض

الرجاء إرسال هذه الصفحة إىل
مؤسسة خلود عطار 

رقم الصندوق 126729
ت:99626116765+

info@designksa.com

SUBSCRIBE ONLINE NOW
إشرتك و احصل عىل نسختك اإللكرتونية اآلن

www.designksa.com
500 SR

االسم الكامل
الربد االكرتوين

العنوان
صندوق الربيد

املدينة
الدولة

الهاتف/الجوال
هل أنت مصمم ؟

info@designksa.com سيتم إرسال فاتورة عن طريق اإلمييل - يتم الدفع عن طريق حوالة بنكية - الرجاء إرسال صورة من التحويل عىل
مؤسسة خلود عطار 

البنك األهيل
IBAN:SA 12100000114744000108
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