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ـــــالُمحتـويـاتـــــ 



جــدة مــن اجمــل مــدن الســعودية وتلقــب بعــروس البحــر 

االحمــر فــي الســعودية وتعــد العاصمة االقتصادية والســياحية 

فــي المملكــة وتمتلــك اكبــر مينــاء بحــري عــىل البحــر االحمــر.

تشــتهر مدينــة جــدة بأبراجهــا وكثــرة ناطحــات الســحاب فيهــا 

كمــا انهــا تذخــر بالعدـيـد مــن االماكــن الســياحية التاريخيــة 

والحديثــة. ولمــن عــاش وتربــي بهــا تربطــه عالقــة  عشــق مــع 

بحرهــا وأركانهــا الجميلــة 

ــة  ــن هــذا الحــب لمدين ــر ع ــن يعب ــة ديزاي العــدد ٦٥ مــن مجل

جــدة ، و بســبب جائحــة كورونــا  التــي منعــت الجميــع مــن 

أن  وتعودنــا  للخــارج  الصيــف  فــي  ســنويا  المعتــاد  الســفر 

نرىالمدينــة خاليــة فــي الموســم  عدنــا لنقــدر تفاصيــل بالدنــا 

المســتقبلية  الجميلــة  ونتطلــع لمشــاريعها 

  خلود عطار

رئيس التحرير / الناشر 
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نوال خالوي 
كلنا جزء من كل،

 والكل هو الوجود.

 متجر سادة 
منتجات تحاكي 
حياتنا وذكرياتنا

دار ورقة 
ترقية األفكار 
وتمكينها في 

الواقع.

أومــن بترابــط كل شــيء فيــه، مــن نجــوم و كواكــب اىل كريــات 

الــدم التــي تجــري فــي دمــي. ال يمكــن فصلهــم عــن بعضهــم.

ــة كلهــا متعلقــة ببعــض،  ــي الجســدية والنفســية والروحاني فصحت

لــذا اختــرت مجــال الصحــة الشــمولية ألكــرّس لــه حياتــي. صحتــك 

ــر  تشــمل أفــكارك و طعامــك و أســلوب حياتــك. أســعى ان أذكّ

نفســي و مــن َحولــي عــن أهميــة تلــك الفكــرة، وان اعمــل جاهــدًة 

ليكــون االكل الصحــي ســهل ولذيــذ فــي متنــاول الجميــع.

مختــص  االكترونــي  ســادة  متجــر 

بالمنتجــات التــي تحمــل هويــة عربيــة  

ــل شــربات برســمة  ــروح عصريــة مث ب

حــالوة الكجوريــو بقــر  ، وهــي جــزء 

ـات  العيــد منــذ الصغــر. مــن ذكرـي

تقديــم خدمــات إبداعيــة وترقيــة 

أرض  فــي  وتمكينهــا  األفــكار 

شــبابية وطنيــة   برمــوز  الواقــع 

@ N A W A L . A L K H A L A W I 

@ S A D A H T H I N G S @D A R W A R A Q A  
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سمعتوا . شوفتوا . يقولوا



صور إيمان
ألجل بيروت .

الكمامات والموضة
الحذر واجب اليمنع 

أن يكون بموضة عصرية

مبــادرة مــن مســاحة رواء وجولــف فوتــو بلــس  مــع مركــز بيــروت للتصويــر  

العالــم العربــي ومنهــا المصــورة  ايمــان لعــرض  يجمــع ٦٠ مصــور مــن 

صورهــم للبيــع  بســعر مخفــض وكل الدخــل لــكل مــن يحــب بيــروت 

ويرـيـد أن يســاهم فــي المســاعدة  بعــد اإلنفجــار 

ممكن شراء صور آيمان من سلسة » أين ليلي؟« 

ــرازات  ــا مــن ضمنهــا اإلحت ــر نمــط حياتن ــت ســبب فــي تغي ــا كان كورون

التــي تطلبــت لبــس كمامــات بشــكل يومــي فقامــوا المصمميــن  مثــل 

يومــور كولكشــن ودال ميــم  بعمــل تصاميــم  وقامــت دنيــا مكــي 

صاحبــة برانــد دال ميــم بعمــل كمامــة مطبــوع عليهــا الجملــة الشــهيرة  

لجــورج فلويــد الــذي  قالهــا قبــل إن يقتــل عــىل يــد الشــرطة األمريكيــة 

ظلمــا  ؤزصبحــت رمــز لمقاومــة العنصريــة 

@ P H O T O S B Y I M A N  
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@linamalaika
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 أنا اتطور مع مدينة جدة كما هي تتطور ، 
ستظل دائما جزء من هويتي وتكويني 

عروسة البحر األحمر 
لينا مالئكة
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عروسة البحر األحمر 
لينا مالئكة

ماهو عملك في المجال اإلبداعي؟

التعبيــر اإلبداعــي بــدأ مبكــرا فــي حياتــي، وكنــت أعبــر بطــرق ابداعيــة 

. كنــت دائمــا  الغنــاء والتصويــر   ، التمثيــل  الرســم،  مختلفــة  مــن 

شــغوفة لــكل ماهــو مبــدع فلــم أحصــر نفســي فــي نــوع محــدد مــن 

اإلبــداع  ومــن ثــم درســت التصميــم الجرافيكــي فــي جامعــة دار 

الحكمــة وأيضــا درســت  فــن األزيــاء والتصويــر . كل هــذه العوامــل 

ســاعدت ســاعدت فــي تطويــر حياتــي المهنيــة  منهــا عملــت فــي 

مجــالت ، أفــالم وغيرهــا وأنــا اآلن اعمــل كموجهــة فنيــة بشــكل حــر 

وليــس تحــت مظلــة أي شــركة، بــل تقــوم شــركات مختلفــة بتعينــي 

ــة لمشــاريع محــددة فابتكــر لهــم أفــكار  وأنفذهــا  كمشــرفة ابداعي

ــة بشــكل عصــري. وعــادة أدخــل جانــب  مــن الثقافــة الحلي

يوجــد مشــاريع كثيــرة ممكــن أتحــدث عنهــا ولكــن أكثرهــا بــروزا هــي 

المشــاريع المحليــة التــي عملــت بهــا مــع فريــق محلــي بعــد عودتــي مــن 

نيويــورك  فتعاونــت مــع شــركة اســمها  ذا لوفــت ، وإحــدى عمالئهــم 

كانــت مصممــة العبايــات ســماح خاشــقجي. كانــو مصمميــن العبايــات  

يصــوروا تصاميمهــم  بطريقــة اعتيادـيـة فــي الســتوديو فاتجهنــا اىل 

التصويــر القصصــي المبــدع وأنــا جــدا شــاكرة لثقتهــا بنــا   لنأخــذ أســلوب 

مختلــف . قمنــا بتصويــر عباياتهــا فــي المــرة األوىل فــي عســير والمــرة 

الثقافــي  بالبعــد  ، فكنــت جــدا ســعيدة  فــي مدائــن صالــح   الثانيــة 

المحلــي فــي المشــروع. 

ماهي بعض المشاريع التي 
تفتخري بتنفيذها؟
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ماذا تعني لك عروسة البحر األحمر؟

احكي لنا عن JEDDAH FINDS؟

فكــرة جــدة فاينــدز  ) jeddahfinds @(  مشــروع شــخصي  اعمــل بــه 

منــذ ٢٠٠٤ . كنــت دائمــا احمــل معــي كاميــرا   آو جــوال بكاميــرا     عندمــا 

أتجــول حــول مدينتــي جــدة .  أبهــرت بالخفايــا الفنيــة الموجــودة  وأردت 

أن أوثقهــا بصــور حتــى أصبــح لــي أرشــيف كبيــر مــن الصــور   عبــر ١٩ 

عــام . هــو أرشــيف عشــوائي  بعضهــا صــور بدائيــة وأخــرى احترافيــة  

تعبــر عــن كيــف أرى جــدة مدينــة الفــن مــن منظــوري. عــادة الصــور 

ــر   واردت أن  ــام كبي ــاس اهتم ــا الن ــر له ــل أشــياء او مناطــق  ال يعي تمث

اســلط الضــوء عليهــا ليلتفــت النــاس لهــا ويقــدروا جمالهــا. قــد اليعنبرهــا 

ــا. كل صــورة  ــا أرى الفــن به ــواع الفــن  ولكــن أن ــوع مــن أن ــا ن ــاس أنه الت

ــر مــن الســعادة بشــكل يومــي  أن أشــاركها  ــي كثي ــب ل واكتشــاف يجل

. هدفــي األساســي هــو تعبيــر عــن الجانــب الفنــي الــذي بداخلــي  وأن 

ــع  ــر شــيء هــو   أن أجمــع جمي ــة جــدة  وآخ ــال  مدين ــم جم أشــارك العال

هــذه الصــور فــي كتــاب  يتضمــن شــرح لمضمــون الصــور ،  أن فــي مرحلــة 

انتــاج الكتــاب وقريبــا ســيتم إصــداره.  أتمنــى أن احافــظ عــن طريــق جــدة 

فاينــدز عــىل    نظرتــي لجــدة اآلن قبــل أن يتــم هــدم بعــض هــذه األجــزاء  

أو الدهــان فوقهــا ، لمــن هــم فــي جيلــي  ومثلــي  تربــوا فــي أحيــاء هــذه 

ــة واكتشــافها  ــن لزيــارة المدين ــام ألخري ــة   واله المدين

ــدي مــن مكــة المكرمــة  فكالهمــا مــن  ــورة ووال ــة المن أمــي مــن المدين

الحجــاز  فتعتبــر جــدة بالنســبة لــي امتــزاج بيــن ثقافــة االثنيــن . جــدة بيتــي 

التــي تربيــت فيهــا. أعشــق العيــش عــىل ســاحل البحــر .، وخاصــة عــىل 

أجمــل بحــر فــي العالــم البحــر األحمــر . أحــب جــدة هــي مكانــي المفضــل 

مــن كل األماكــن التــي زرتهــا حــول العالــم ، ال أتخيــل نفســي أن اعيــش 

فــي مــكان أخــر. أحــب جميــع التفاصيــل بهــا  الجميــل منهــا والصعــب  

وحتــى البشــع .  أتمنــى أن يقدرهــا النــاس ويــروا  الجمــال والتفاصيــل 

الصغيــرة منهــا والكبيــرة . أنــا اتطــور مــع المدينــة كمــا هــي تتطــور ، 

ــي  ــي وتكوين ســتظل دائمــا جــزء مــن هويت
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المشــروع الثانــي الــذي افتخــر بــه كان لمصممــة برانــد بنــت البلــد وكانــت 

فكــرة التنفيــذ جديــد مــن نوعــه حيــث  قمنــا بتصميــم ســيدات بنــات البلــد 

فــي مجــاالت مختلفــة فــي جــدة التاريخيــة فــي محيــط يمثــل مجالهــم  

وكانــت الفكــرة آن ذاك جدـيـدة مــن نوعهــا . ولعشــقي للكــورة القــدم 

وخاصــة فريــق ريــال مدريــد كنــت فــي غايــة الســعادة حيــن شــاركت فــي 

تصويــر  فيديــو لتصويــر شــركة  اديــدس  مــع فريــق ريــال مدريــد حيــث 

دشــنت  شــركة ادـيـدس قمصــان مســتخدمة الخــط  واألرقــام العربيــة  

وكان التصويــر عندمــا أتــى الفريــق لجــدة .
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أبهرت بالخفايا الفنية الموجودة في 

جدة  وأردت أن أوثقها بصور حتى أصبح لي 

أرشيف كبير من الصور عبر ١٩ عام 

هل يوجد مشروع تتمني أن 
تشاركي في اإلبداع فيه ؟

ســؤال صعــب ، ألنــي أعشــق اإلبــداع فــي مجــاالت مختلفــة وال حــدود لمــا 

يمكــن أن أقــوم بــه . أود الذكــر  أنــي قمــت العمــل مــع وزارة الثقافــة فــي 

مهرجــان البحــر األحمــر ولكــن أود العمــل معهــم فــي مشــاريع أخــرى فــي 

ــا لشــركات  ــو اتجهن ــي أمــا  ل ــز محل مجــال الفــن والثقافــة  وهــذا فــي حي

عالميــة أود أن أعمــل مــع شــركة مثــل ديزنــي  أو مجــالت عالميــة.



معرض الحمير

السخرية الحادة بأسلوب 
الكوميديا السوداء قد 
تحرك المياه وتحدث  

حراك وتغير.  
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معرض الحمير
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أبدى الكثير 
إعجابهم بفكرة 
معرض الحمير ، 

ألنهم وجدوا فيها 
تشفي  بالفاسدين 

والمرتشين 
والوصوليين وغيرهم 

بــدر منصــور مــن الكويــت تخــرج ببكالريــوس تصميــم مســرحي وهــو 

اآلن يعمــل كمهنــدس ديكــور فــي تلفزيــون الكويــت ويعمل بشــكل 

خــاص  فــي الديكــور الداخلــي والخارجــي . أخــرج عــدة أفــكار كموجــه 

فنــي فــي الدعايــة واإلعــالم وهــو فــن وفلســفة الفكــرة.

تــدرج كفنــان منــذ ســنة ١٩٩٦  مــن رســم الكاركاتيــر  إىل الرســم 

الزيتــي ثــم إىل  الفنــون المفاهميــة وصــوال  إىل تدويــر المعــادن وحاليــا  

ــن لفكــرة  ــه بعمــل مجســمات الطي ــن. توج لعمــل مجســمات بالطي

ــادم القضايــا الســاخرة وهــو األســاس لمعرضــه الق

أن  الفنــان  ينــوي   : الحميــر  معــرض 

يقيــم معرضــاً تحــت مســمى  »معــرض  

الحميــر »  ســيتكون مــن ٢٠ إىل ٢٥  عمــل  

بالبرونــز  مصنوعــة  ألعمــال  ينقســموا 

. اســم   وأخــرى بالمعاجيــن  واإلبوكســي 

المعــرض منطلــق مــن وصــف لدينــا اســمه  

أبــو صابــر داللــة عــىل الشــخص الصبــور.   

مــن  كثيــر  عــىل  يصبــر  الــذي  الشــخص  

ــة  األمــور اليصــل إاىل نتيجــة أو يحــل مضل

ـأدي إىل تفاقــم  المشــكلة . ـي بــل بالعكــس قــد 

ــك  ــر جيــد لكــن فــي الحقيقــة هــو عكــس ذل يعتقــد البعــض أن الصب

ــد النــاس .   ــول كلمــة حمــار عن يعتمــد عــىل مدل

كلمــة حمــار  لــدى النــاس هــي ســخرية والتحقيــر والداللــة عــىل عــدم 

الفهــم والغبــاء ، فهــم هــؤالء الذيــن يكتفــون مــن الحيــاة فقــط بــاألكل 

، الشــرب والنــوم  فتتفاقــم المشــاكل حولهــم فتأثــر عليهــم ســلباً 

فيظــن أن الصبــر هــو الحــل . الصبــر خصلــة جميلــة لكــن فــي هــذه 

الحالــة هــو نــوع مــن أنــواع الجبــن والخنــوع.   

المعــرض ســيتناول  أمــور سياســية ، اقتصاديــة واجتماعيــة بأســلوب 

غيــر مباشــر  وبشــكل رمــزي .  يوجــد مقتــرح لمســمى المعــرض    

شــيمتك الصبــر وهــي مســتوحاه مــن أغنيــة ألم كلثــوم 

مجســم  أول  مــع  كانــت  الفكــرة  بداـيـة 

لشــخصية الشــعبية الخليجيــة حمــارة القايلــة 

نفذهــا منــذ عــدة ســنوات ومنهــا جــاءت 

الفكــرة أن  يســتمر بأعمــال أخــرى تســتخدم 

شــخصية الحمــار  واالســتفادة مــن زاوـيـة 

وأثرهــا  الحمــار  شــخصية  ومالمــة  الصبــر 

خاللــه  مــن  واســع  بــاب   وجــد  الســلبي. 

ـا  كوميدـي بــروح   كثيــرة  ـا  لقضاـي يتطــرق 

رســم  فــي  خلفيتــه  ،بحكــم   الســوداء 

الكاركاتــور. يعتقــد الفنــان بــدر أن تنــاول مواضيــع جــادة بشــكل جــاد 

تــم اســتهالكه واليوجــد لهــا أي قبــول فأظــن أن الســخرية الحــادة 

وتغيــر.   حــراك  .وتحــدث   الميــاه  تحــرك 
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أبــدى الكثيــر إعجابهــم بفكــرة معــرض الحميــر ، النهــم وجــدوا فيهــا 

، وغيرهــم  والوصولييــن  والمرتشــين  بالفاســدين  تشــفي  

ُزصبحــت الزعمــال تشــقفي غليلهــم نحــو هــؤالء الشــخصيات بشــكل 

بســيط ومباشــر.

يســتغرق تنفيــذ العمــل الواحــد مــن أســبوع لعمــل مجســم الطيــن واىل 

ــان ســتة أشــهر لينتهــي مــن ال ٢٥  ــر  ١٠ أيــام . يتوقــع الفن ــه األخي مراحلت

ــدر : ــان ب عمــل . بشــكل شــخصي يقــول الفن

» بسبب انغراسي في عمق فكرة العمل  أصبحت شخص متذمر   »
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حمار من أرض الحمير 



القشــطيني  رنــد  الديكــور  مصممــة  قامــت 
بتصميــم إضــاءة تراثيــة، حولــت فيهــا قطعــة فنيــة 
إىل مصــدر إضــاءة مميــز، وأطلقــت عليهــا اســم  
)دربونــات بغدادـيـة(، وهــي عبــارة عــن تصميــم 
رنــد  العراقيــة«  الديكــور  مصممــة  مخيلــة  فــي 
القشــطيني« ُصنــع وتُرجــم إىل قطعــة فنيــة بأنامل 
فنانــة الســيراميك، والزجــاج، الفنانــة الســعودية« 

الخضيــري« هالــة 

»أحــد أحالمــي، هــو تصميــم إضــاءة تجمــع مــواد 
الطبيعــة مــع تاريــخ الماضــي؛ لتكــون قصــة تســرد 
لقطــات الماضــي الجميلــة، وتشــع لنــا إضــاءة تنيــر 
ــا ». هــذه هــي قصــة« دربونــات بغداديــة«  حاضرن
باختصــار. هــي عمــل فنــي؛ غايتــه صنــع تحفــة فنيــة 
مميــزة؛  بأشــعة  المــكان  تُنيــر  تكُــرر،  ال  فرـيـدة، 

لتعطــي أجــواًء فريــدة للمــكان.

الفكــرة كانــت شــوارع بغــداد الضيقــة » الدربونــة« 
لــكل   ... وأســرارها  بغــداد  أهــل  قصــص  تحمــل 
ــوان، اجتمعــت فــي كل قطعــة  ــة قصــة وعن دربون
مــن القطــع الثــالث؛ لتنســج مــع بعضهــا حكايــات 
فــي دربونــات بغــداد... وتبــرز أهــم الســمات التــى 

ــزت بهــا شــوارع بغــداد فــي ذاك الزمــان.  تمي
فــي  والمســاجد  المنــارات  تبــرز  األوىل  القطعــة 

الدربونــات. 
أمــا القطعــة الثانيــة فتبــرز الحياة اليوميــة والعملية 

ألهل بغداد«األسواق«.
 والقطعــة األخيــرة تظهــر فــن العمــارة المميــز« 
فــي  المبانــي  بــه  تميــزت  الــذي  الشناشــيل« 

. آنــذاك  بغــداد  ودربونــات  شــوارع، 
وأبــرزت الفنانــة اللــون األزرق« التركــواز« بطريقــة 
ــن  ــزة بالف ــوان الممي ــه مــن األل ــك ألن واضحــة، وذل

العراقــي. 

المصممــة  تعرفنــا  ســوف  المقالــة،  هــذه  فــي 
رنــد القشــطيني عــن الخطــوات األساســية التــى 
ـيـة«. بغــداد  اعتمدتهــا فــي تصميــم »دربونــات 

1-تحدـيـد الهــدف والمطلــوب مــن عمــل اإلضــاءة، 
الهــدف مــن  حيــث كان  فــي دربونــات بغدادـيـة؛ 
ــرر؛  التصميــم، هــو صنــع تحفــة فنيــة فريــدة، ال تكُ
أجــواًء  وتعطيــه  مميــزة،  بأشــعة  المــكان  تنيــر 

فرـيـدة .

أن  وهــي  2- تحدـيـد طريقــة اســتخدام اإلضــاءة، 
ســقفية«  تكــون  أو  ثانوـيـة،  أو  رئيســة  تكــون 
معلقــة« أو أرضيــة، أو توضــع عــى الطاولــة. ففــي 
دربونــات بغدادـيـة، كانــت اإلضــاءة معلقــة، وأن 

نوعيــة  إلضافــة  ثانوـيـة؛  إضــاءة  مصــدر  تكــون 
ــا  إضــاءة تنســجم مــع جــو المــكان، وتعطــي مزاًج

للمــكان. مريًحــا 

3- تحديد األدوات التي تحتاجها لصنع اإلضاءة:  
ففــي« دربونــات بغداديــة«... المــادة التــي صنعــت 
)slip ( منهــا هــذه القطــع تســمى الطيــن الســائل
وهــو يختلــف عــن الطيــن الــذي يســتخدم للعجــن. 
وأيًضــا دخــل فــي صناعتــه الطيــن الصلــب، الــذي 
ليعطــي  األبعــاد؛  الثالثيــة  للنقشــات  اســتخدم 
شــعورًا متكامــاًل لســرد القصــص، التــى تحملهــا 

كل قطعــة. 
واأللــوان المســتخدمة، هــي ألــوان خاصــة، وهــي 
ــر  ــارة عــن معــادن مخلوطــة بمــواد أخــرى، يتغي عب
عمليــة«  وتســمى  بالفــرن،  وضعهــا  بعــد  لونهــا 

بالتزجيــج«. التلويــن 

بالنســبة  للقطــع  المناســب  الحجــم  تحدـيـد   -4
اإلضــاءة  وعــدد مصــادر  منهــا  الصــادرة  لإلضــاءة 
فيهــا، وهــي مــن أهــم النقــاط لنجــاح التصميــم. 
ففــي تصميــم الدربونــات، كان مــن المهــم جــًدا 
وذلــك  دقيقــة،  بصــورة  اإلضــاءة  حجــم  تحدـيـد 
ألن المجموعــة ســتتكون مــن 3 قطــع، فبالتالــي 
يجــب أن يكــون هنــاك تناســق فــي أحجــام القطــع،  
األحجــام  تكــون  وأن  بعــض،  مــع  نضعهــا  عندمــا 
ليســت كبيــرة بطريقــة تجعــل القطــع تميــل إىل 
الضخامــة؛ ممــا يفقدهــا رونقهــا. والنقطــة األهــم، 
ــاد عــى القطــع،  ــة األبع ــود المجســمات الثالثي وج
للمجســمات،  بالنســبة  صغيــرًا  الحجــم  كان  فــإذا 
فهــذا ســيجعل تصميــم اإلضــاءة غيــر متناســق 

أيضــاً.

مــن  فــكان  أحاديًــا  مصــدرًا  لكونهــا  وأخيــرًا   -5
يكــون  أن  االعتبــار  عيــن  فــي  الوضــع  الضــروري 
قــوة  مــع  متناســًقا  متوســًطا  القطعــة  حجــم 

الصــادرة.  اإلضــاءة 

»أحد أحالمي، هو تصميم إضاءة تجمع مواد الطبيعة مع تاريخ الماضي؛ لتكون قصة تسرد لقطات 
الماضي الجميلة، وتشع لنا إضاءة تنير حاضرنا

رند القشطيني 

randalkishtaini
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من األعمال السابقة وقت الحظر 
بسبب كورونا



ال تكتمــل تجربــة الترفيــه دون مشــاهدة أحــدث األفــالم فــي دور الســينما 

ــة مشــاهدة ممتعــة ومريحــة مــن خــالل عــدة صــاالت ،  المصممــة؛ لتجرب

وألن األطفال يحتاجون إىل مالذ آمن ســــيحب األطفــــال مناطــــق اللعــــب 

والترفيه ذات المســــتوى العالمــــي مع توفيــــر أكبر قــــدر مـــن المـــرح.

يوجــد فــي هاربــر إطاللــــة 3٦٠درجــة بحريــــة، وعــىل مشــاريع جــدة التنمويــة 

ــا مــع منظــر مســبح  ــر؛ ممكــن االســتمتاع به فــي أعــىل مــكان مــن هارب

ممتد النهائيًا للبحر، مع االهتمــام باللحظــات؛ ليشــعر الجميــع بالترحيــب 

والراحــة. ومســاحات مكتبيــة مختلفــة، تناســب جميــع أنــواع الشــركات 

الكبيــرة والصغيــرة، وحتــى المشــتركة فــي أجــواء إيجابيــة، تتميــز بإطاللــة 

بحريــة وشــرفة خارجيــة لــكل مكتــب.
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شــركة صــرح للتطويــر واالســتثمار  العقــاري فــي مرحلــة تنفيــذ مشــروع 

هاربــر التــي بــدأ التخطيــط والدراســة لــه منــذ كــم عــام.  يقــع هاربــر فــي 

منطقــة  فــي  الفيصــل  األميرعبداللــه  شــارع  عــىل  اســتراتيجي،  مــكان 

ــر أن ينعــم جميــع  أبحــر الشــمالية، عــىل شــاطئ شــرم أبحــر .يهــدف هارب

أفــراد العائلــة بأســلوب حيــاة فرـيـد؛ ألن الجميــــع يســــتحق االســــتمتاع 

بإطاللــــة البحــــر الســاحرة و مشــروع هاربــر يســهم فــي تعزيــز برامــج٢٠3٠، 

والمشــاركة الفّعالــة؛ ليكونــوا وجهــة ســياحية داخليــة ودوليــة، وسيســــاهم 

فــــي توليــــد + ٢٠٠٠وظيفــة، وتنويـــع النشـــاط االقتصــــادي.

يمكنك التجول في هاربر طوال العام والتمتع بجاذبية التصميم

الصديــق للبيئــة المميــز بالتشــجير، ودرجــة حــرارة ٢٤ طــوال العــام، وواجهــة 

بحريــة تمتــد إىل ٢٠٠متــر. وهــي عطلــة عائليــة بشــكلها الجديــد؛ تثــري الوقت

في جو معتدل طوال أيام السنة بالتسوق من الماركات العالمية

والمحلية خالل التجول بين األشجار.

مشروع هاربر 
الوجهة السياحية القادمة في جدة
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255 معرضا بواجهات
زجاجية وإطالالت

بحرية، مع توفر مواقف
سيارات
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عملهــا مــع أكثــر مــن ١٠٠ عميــل فــي مختلــف القطاعــات، وعــن توجهاتهــا 

فــي المســتقبل وخطــوط الخدمــات والمنتجــات التــي تبنتهــا حديثــا. 

إطالق مجموعة النهضة

عملــت« بتــرة« عــىل إنشــاء خــط للمنتجــات منــذ بدئهــا بالعمــل عــىل 

أجنــدة ومنظمــات ســنوية عنــد تأسيســها، إال أنهــا فــي احتفاليــة ميالدهــا 

ــع  ــم المجوهــرات م ــم تصمي ــا إىل عال ــأة دخوله ــام أطلقــت مفاج هــذا الع

شــريكها فــي هــذا اإلعــالن« مجوهــرات ياســمين مــرزوق«. 

الحمــراء  قصــر  مــن  المســتوحاة  النهضــة،  مجموعــة  بتــرة«  أطلقــت« 

األندلســي، وحرصــت مــع شــريكها فــي المجموعــة عــىل تمثيــل عمــق 

التــراث اإلســالمي العربــي والمتجســد فــي تأريــخ حكايــة اإلنســان وكفاحــه 

ونهضتــه. 

بتــرة«  اختــارت«  األبــد،  حتــى  الحاضــر  الحــي  اإلرث  هــي  اللغــة  وألن 

مجموعــة النهضــة لتكــون بخــط النســخ األندلســي المنحــوت عــىل جــدران 

قصــر الحمــراء، ولتكــون شــاهدة عــىل رحلــة وكفــاح ونهضــة مــن ترتديهــا. 



بترة  في .202

33

انطلقــت« دار بتــرة« للتصميــم« فــي عــام ٢٠١8؛ لتعكــس اإلرث العريــق 

تقديــم  خــالل  مــن  لعمالئهــا،  الغنــي  والحاضــر  المشــرق  والمســتقبل 

خدمــات تكامليــة إىل أصحــاب المشــاريع، تجمــع بيــن تصميــم الهوـيـة 

الداخلــي والعمــارة.  التجارـيـة، والتصميــم 

بمعاييــر  األصيلــة  المحليــة  الــروح  تصاميمهــا  فــي  بتــرة«  »دار  تحمــل 

عالميــة، وتســعى ألن تكــون األســاس، الــذي يجمــع نواحــي المشــروع 

الماديــة والمعنويــة، بمــا يحافــظ عــىل جوهــره عــن طريــق تصميــم هويــة 

تجاريــة مميــزة ومنتجــات مرحبــة، وتعكــس حكايــا العمــالء، وبيئــة عمليــة 

متجــددة ألصحــاب المشــاريع. 

منــذ أن بــدأت بتــرة، حمــل مؤسســوها عــىل عاتقهــم عهــًدا بــأن يترجمــوا 

روح االمتيــاز الخفيــة فــي مشــاريع الشــباب النوعيــة، وأن يمهــدوا الطريق 

أمــام أصحــاب المشــاريع لدخــول األســواق ذات التنافســية العاليــة. 

احتفالية مرور عامين

احتفلــت« بتــرة« فــي ٢٥.٠8.٢٠٢٠ بعيــد ميالدهــا الثانــي، فــي مركــز جــدة 

واإلعالمييــن  األعمــال  رواد  مــن  العدـيـد  االحتفــال  وحضــر  للشــباب. 

والخبــراء والمهتميــن بمجــال التصميــم والتســويق. أتــت هــذه االحتفاليــة 

لتســلط الضــوء عــىل منجــزات« بتــرة« خــالل العاميــن الماضييــن خــالل 



34



@  M A K E E N S P A C E      
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MAKEENSPACE, believes in curation and innovation, they appreciate 

handmade products that support collaborative and sustainable design. 

They deeply respect the mastery work of our  individual designers and 

artisans and the love they give to it.

As a committed platform store located in the heart of Tahlia , JEDDAH and 

an online store, they go above and beyond to create strong emotional 

ties with the designers they work with. They strengthen their ties with 

the clients through integration activities and creating trends initiatives, all 

while helping designers and entrepreneurs reach economic independence 

through their craft.

LEFT PHOTO 
BOHEMIA, THOBE

IMPERFETTOLAB, CHAIR

BRUNO RAINALDI , MIRROR
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RIGHT PHOTO 
ZAHA , ABAYA

STOOLS

RK COLLECTION , SUNGLASSES
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LEFT PHOTO 
ZAHA , ABAYA

CHAIR

FERVOR MONTREAL NECKLACE

RIGHT PHOTO
ZG PERFUMES

ZIYAD ALGHORAIBI PERFUME 
INSTAGRAM : @z_g_ksa
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LEFT PHOTO 
AR , ABAYA

FERVOR MONTREAL ,EARRING

ZG ,PERFUME
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LEFT PHOTO 
AR, ,ABAYA

EARRING

95 celsius , COFFEE

RIGHT PHOTO
DALMEEM, MASK



44



45



46



استخدم البوبح 
مهاراته في التصميم 

لتقديم إهداء.

اهداء تصميم لصاحب السمو الملكي

األمير محمد بن سلمان آل سعود

قــام المصمــم البوبــح بتصميــم شــعار  اهــداء لصاحــب الســمو الملكــي 

ــر ســمو  ــه يعتب ــح أن ــن ســلمان . يقــول البوب ــر محمــد ب ــي العهــد  األمي ول

األميــر قدوتــه وقــدوه لــكل الشــباب   لذلــك تشــجع لتقديــم عمــل حســب 

ــم  لعمــل الشــعار ــرة لديــه فــي التصمي المهــارات والخب

@A L B O B A H

47



ال  حــرف  باســتخدام  التصميــم  بنــى 

ســمو  اســم  مــن  األول  الحــرف   M

األميــر ودمجهــا مــع شــعار الســعودية  

ــة . اســتخدم أســلوب  الســيفين والنخل

تجريدي هندســي  بســيط  وبرســم  ١3 

ضلــع تعبــر عــن عــدد مناطــق المملكــة 
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 J U S T  B R E A T H

D E S I G N  B Y
N O T  B O R I N G  E D I T S
 
@  E  D  I  T  S  B  Y  R  A  I  N  B  O  W      
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It all started once upon a time with Coach Rawan… An idea was born shortly before the year 2010, a beautiful 
concept took root in her mind – building a space that is more than just a gym - building a community. In 2010, six 
months after she gave birth, Coach Rawan underwent a life-changing transformation: She was able to transform her 
body, her mind and her lifestyle. It was hard not to notice! People around her were intrigued and wanted to know her secret 
and that is how it all started. Little by little, Coach Rawan helped people with their diets in a way that was far from traditional as it 
targeted a lifestyle change rather than just being a conventional diet. People were truly fascinated by the changes they witnessed 
in their bodies, but most importantly, in their overall health. This inspired Coach Rawan to take action, fueled by the rewarding 
effect of helping people, she started the “SWEAT” movement: Strength. Willpower. Endurance. Agility. Transformation. Those are 
the four concepts which SWEAT ARMY Training is built on. It all started from a small space at the privacy of her home, Coach Rawan 
transformed fitness into a lifestyle for she believed – and still believes - that health goes far beyond just being physically fit. She 
trained small groups of ladies at a time and skillfully made them LOVE working out which created motivation and made them look 
forward to their sessions. She earned her fitness certification and built a loyal customer base, some of who were then trained to 
become trainers. After successfully training three ladies who became certified fitness trainers, an army was born and Sweat evolved 
into SWEAT ARMY. The small home business that started in 2011 turned into a full-fledged fitness club in 2017. Today, the Army is 
bigger. Lead by Coach Rawan, the heart and soul of Sweat Army, her fellow commanders Rania Zahran and Nehad Sulaimani and 
countless dedicated soldiers who strive every day to better themselves and transform their lives. Even though the army is a lot bigger 
than it used to be, the goal remains the same: To make each soldier’s day a little better every time they walk in. Sometimes, having 
a better day means lifting heavy weights and sweating it out. Other times though, having a better day simply means relaxing and 
connecting. Sweat Army is here to help you transform your life day by day. Welcome to the Army, you are now part of our story!

Before You Proceed On The Path Of Your Fitness Journey, Our Team At Sweat 
Army Will Make Sure You Go Through A Body Assessment To Help Track Your 
Progress. We Take Pride In Having The Latest Technology In The Industry! We 
Then Use The Information We Gather To Design A Program That Is Specific To 
Your Individual Needs.

Our Story :

BODY ASSESSMENT:
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Sunan Bracelet
إسورة السنن الرواتب

فجر

ظهر

 ركعتان
قبل الفجر

ركعتان
بعد المغرب

ركعتان
بعد الظهر

ركعتان
بعد العشاء ٤ ركعات

قبل الظهر

رضاك
حبك

عفوك
قربك

ابتغي
ارجو

اطلب
احتاج

مغرب

عشاء

عصر
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INSTAGRAM @  HAWWA.DATES

شــعرت بــأن هــذه التجــارة منحــة وهدـيـة مــن اللــه، بعــد االبتــالء الــذي 

مــررت بــه، وأننــي يجــب أن أســتمر فيهــا، وأن ال أفقــد األمــل. 

فعــدت إىل وطنــي« حامــدة شــاكرة« تملؤنــي شــعلة مــن األمــل، وأن 

تكــون فــي هــذه التجــارة إحســان كبيــر، وأن انتقــي لهــا  أجــود التمــور، 

وألذهــا، وأن تكــون مبنيــة عــىل األمانــة، مــا اســتطعت. 

هاجسنا كان... كيف :

* يحصل الكل عىل هذه التمور 

* وفي كل وقت

* وفي كل مكان.. 

ــات خفيفــة؛ مثــل  ــدأت فكــرة منتجــات »تمــور حــواء« كوجب ــا ب ومــن هن

المجففــة.  التمــر والمكســرات والفواكــه  البــارز المصنوعــة مــن خليــط 

وإفطــار الجرانــوال، واآلن المنتــج الثالــث، وهــو خليــط المكســرات النيــة مــع 

قطــع تمــر إخــالص األحســاء المجفــف كســناك. 

التمــر،  القبــول مــن محبــي  الحمــد،  المنتجــات، وللــه  وقــد القــت هــذه 

وآخريــن.  المبتكــرة،  المنتجــات  ومحبــي  والرياضييــن،  والصحييــن، 

نعلــم أننــا مــا زلنــا فــي البدايــة، والطريــق طويــل أمامنــا 

.. لكــن بخطــوات واثقــة، وخطــة متقنــة، واســتعانة بالله، 

نحســن الظــن باللــه بأننــا ســنصل لــكل مــكان فــي العالــم 

. وللــه الحمــد، خــالل عــام وصلــت »تمــور حــواء« إىل 

١3 دولــة حــول العالــم؛ مثــل هولنــدا، الصيــن، أمريــكا، 

فرنســا، المانيــا، ودول عربيــة مثــل البحريــن، واإلمــارات، 

والكويــت. نحلــم ونســعى لبرانــد عالمــي، يظهــر جــودة 

ــا.  التمــور الســعودية ويجعــل أكل التمــرة ممتًع

وإني سميتها تمور حواء:

ــرأة  ــة بالم ــت مقرون ــا كان ــرًا م ــواء« ألن التمــور كثي ســميت بـــ« تمــور ح

وخاصــة فــي ديننــا العظيــم. بدايــة مــن مريــم عليهــا الســالم ، وعنــد الــوالدة 

ــوالدة فــي النفســاء؛  ــد عــىل الوضــع. وأيًضــا بعــد ال فإنهــا تســاعد التــي تل

فإنهــا تعيــد لهــن الصحــة، وتعطيهــن القــوة وتــدر الحليــب للرُضــع. 

ــة أحــب أن أذكرهــا؛ خاصــة للرجــال، عندمــا يســألونني لمــاذا  ــاك دعاب وهن

أطلقــت عليهــا » تمــور حــواء« فأقــول لهــم: أخذتــم التفاحــة »تفاحــة آدم« 

ونحــن أخذنــا التمــرة »تمــرة حــواء«.

نســأل اللــه أن يبــارك فــي هــذه التجــارة، وأن نكــون عنــد حســن ظــن 

ووطننــا.    عمالئنــا، 

نتبــع  وأن  والصناعــة،  التجــارة  فــي  قــدوة  حــواء«  »تمــور  تكــون  وأن 

ــه عليــه وســلم« ونحيــي ســنته  خطــوات وهــدي النبــي محمــد« صــىل الل

فــي كل أمورنــا. 

مؤسسة تمور حواء 
نوراء ناصر بن ملحوق  
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هــذه بداـيـة تمــور حــواء... كنــت فــي رحلــة عالجيــة بأمريــكا، وكانــت 

صديقتــي ترســل لــي التمــر، وكلمــا وصلنــي التمــر، كنــت أشــارك فيــه 

المســلمين وغيــر المســلمين، فوجــدت الســعادة والرضــا يرتســمان عــىل 

وجوههــم. فكنــت أوزع كل مــا عنــدي؛ حتــى نصيبــي، مــن جميــل مــا أجــد، 

والســعادة التــي أراهــا فــي وجــوه اآلخريــن. فتمنيــت لــو كانــت عنــدي 

ــواع التمــور  ــى أمألهــا بأجــود أن ــورك؛ حت ــرة فــي شــقتي بنيوي ثالجــة كبي

الســعودية. لكــن ظروفــي لــم تكــن مســتقرة فــي ذلــك الحيــن؛ حتــى 

تمويــل عالجــي كان منقطًعــا وغيــر دائــم، فتــارة يأتينــي وتــارة أعيــش فــي 

ــن تكلفــة عالجــي.  خــوف مــن عــدم تأمي

ومضــت األيــام، وانقطــع عالجــي فــي أمريــكا، وانتقلــت إىل المانيــا لتكملــة 

التمــور،  إرســال  فــي  واألصدقــاء  األهــل  واســتمر  ـد،  جدـي بأمــر  العــالج 

واســتمررت أيًضــا فــي مشــاركتها مــع اآلخريــن، ووجــدت نفــس ردة الفعل 

مــن األلمــان والمســلمين المقيميــن. وهنــاك بــدأت صحتــي فــي التحســن، 

وللــه الحمــد، فقــررت أن أذهــب لالطــالع عــىل الســوق، فرأيــت تمــورًا مــن 

بــالد عربيــة، وأجنبيــة، لكــن ليــس فــي نفــس الجــودة التــي نملكهــا نحــن. 

فقــررت أن أبــدأ فــي تجــارة التمــور، وكنــت قــد مكثــت »ســنين« طويلــة 

أبحــث عــن تجــارة تــدر علــّي ربًحــا، فخطــرت فــي بالــي مئــات األفــكار، لكــن 

لــم أجــد تجــارة تــرن جــرس قلبــي، وتجعلنــي أحــارب مــن أجلهــا. كنــت دوًمــا 

ــب  ــر ضــارة، وتجل ــن، وغي ــر لآلخري ــة بالخي ــارة المليئ ــك التج ــن تل أبحــث ع

الســعادة فلــم أجــد!! 

وكنــت كثيــرًا مــا أســأل اللــه عــن الطريــق، وكيــف ســأبدأ حياتــي مــن جديد، 

عندمــا أعــود لوطنــي؛ ألننــي توقفــت أربعــة أعــوام عــن العمــل وبالتالــي لــم 

يكــن توجــد مصــادر للدخــل. مــا زلــت أذكــر تلــك اللحظــة المليئــة بالحيــرة، 

التــي تســاءلت فيهــا.. هــل ســتكون تجارتــي فــي مجــال التمــور؟ هــل 

ســأنجح؟ التمــور عــادة مــا يمتهــن تجارتهــا الرجــال، فهــل ســأنجح مثلهــم؟

فاستشرنا، واستخرنا، ثم استبشرنا. 

قــال تعــاىل: }َفنَاَداَهــا ِمــن تَْحِتَهــا أاَلّ تَْحزَنـِـي َقــْد َجَعــَل رَبـّـِك تَْحتـَـِك َســرِيّاً * 

َوُهــزَّى إِلَْيــِك بِِجــْذِع النّْخلـَـِة تَُســاِقْط َعلَْيــِك رَُطبــاً َجنِيـّـاً  *

كم واحد منّا مرّ بظرف صعب جًدا في حياته، وظّن أنه النهاية، فكانت أحىل بداية ...

تمور حواء
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نبــدأ اليــوم بتقديــم أطبــاق الذواقــة الرائعــة فــي 

مطعمنــا والتــي لــم يتــم تقديمهــا مــن قبــل مــع 

نكهــات مميــزة فريــدة تمنحــك تجربــة ال تريــد أن 

تفوتهــا.

يتجــول مفهــوم الطعــام لدينــا حــول فــرن جوســبر 

، وهــو مزيــج مــن الشــواية والفــرن ، الســتعادة 

الرائحــة الغنيــة والنكهــة لتقنيــة الطهــي  ســحر 

التــي ترتبــط عــادًة بمطاعــم ذواقة أكثــر تخصًصا.

  

بدأنــا كأربعــة رجــال يجاهــدون بشــغف لتقديــم الطعــام الذواقــة 

ــر  ــم بشــكل كبي ــاء تقديــم الطعــام للحفــالت الخاصــة. نمــا الحل أثن

حيــث اكتســبنا ثقــة منتجــع Indigo Beach لتقديــم البرغــر لدينــا 

حصريًــا لعمالئنــا المتميزيــن.

تجربة الحواس

BURNT
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»نعانيع«
منتج طبيعي من مزارع 

النعناع والعطرة والدوش إىل العالمية

نعانيــع: هــي عالمــة تجاريــة ســعودية مختصــة فــي إنتــاج خلطــات، وتوليفــات 
ــورة. ــه المن طبيعيــة بنكهــات مختلفــة مــن أعشــاب المدين

العطــرة،  الــدوش،  الحبــق،  العطرـيـة مثــل؛  لتوليفــة األعشــاب   وهــي اســم 
وغيرهــا، التــي توضــع فــي فنجــان الشــاي أو داخــل البــراد؛ لتحســين وإضافــة 

طعــم مميــز للشــاي. 
كما أنها كلمة متداولة في المجتمع »المديني«.

يعتبرمنتــج »نعانيــع« حلقــة وصــل بيــن اليــوم، وبيــن ذكريــات، وطقــوس شــرب 
ــدأ مــن طريقــة  ــارة عــن مجموعــة حكايــات تب ــد أهــل أول، وهــي عب الشــاي عن
التجهيــز ) نصبــة الشــاهي التــي تحتــوي عــى الســماور، وأنــواع النعنــاع المدينــي 
المشــكل( وطريقــه« التحضيــر وعمــل الخلطــات المختلفــة مــن التلقيمــات 

العطريــة« مــن خيــرات، وبــركات مــزارع المدينــة المنــورة.
اليــوم نجــد مشــاكل النعانيــع واســتمرارية اختــالف الطعــم تتركــز فــي طريقــة 
الزراعــة،  ومصدرهــا، وصعـــوبة توفــر األعشـــاب فــي جميــع المواســم عــى مـــدار 
العــام؛ نظــرًا لقصـــرعمرها ألنهــا طازجــة، وعــدم ســهولة الوصــول إىل األعشــاب 
جــودة  الختــالف  باإلضافــة  تخزينهــا،  وطريقــة  النظيفــة،  العضوـيـة  الطازجــة 

الطعــم والنكهــة؛ بحســب التوليفــة وكميتهــا.
ــارع نمــط الحيــاة العصريــة، أصبــح الجميــع بحاجــة لمنتجــات عمليــة وســهلة؛ توفــر عليهــم الوقــت، والجهــد. مــن هنــا جــاءت  ومــع تسـ
فكــرة تجميــع أعشــاب« النعانيــع« المختلفــة،  وتجفيفهــا، بعــد تنقيتهــا مــن جميــع الشــوائب، وتعبئتهــا فــي فتــالت؛ للحصــول عــى 
ــه منتــج طبيعــي %100  ــي الجــودة بنفــس نكهــة أعشــاب« النعانيــع« الطازجــة بطريقــة عصريــة ســهلة االســتخدام؛ حيــث إن منتــج عال

بــدون نكهــات، ومــواد صناعيــة أو ســكر، أو كافيــن. 
يعتبــر« نعانيــع« المنتــج األول، والوحيــد فــي المنطقــة، والخليــج العربــي، الــذي يجمــع هــذا العــدد مــن أعشــاب المدينــة المنــورة، فــي 

كيــس واحــد.
 منتــج« نعانيــع« يهــدف إىل حفــظ تــراث، وطقــوس، وعــادات أهــل أول، وتثقيــف، ومشــاركة  العالــم وتعريفــه بثقافاتنــا، وعاداتنــا 
فــي المدينــة المنــورة،  وطريقــة تجهيــز، وتحضيــر، وتقديــم الشــاي بشــكل يناســب العصــر الحديــث وألجيــال قادمــة؛ حيــث كانــت- 
والزالــت- عــادة فنجــان الشــاي بطعــم وريحــة« النعانيــع« العطريــة المّشــكلة مــن بركــة أرض المدينــة الطيبــة، هــي جــزء مــن تــراث 

أهــل أول.

لميس غازي مدني
مؤسس ومدير عام العالمة التجارية نعانيع
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العجيــن  وهــو  الرئيســي  العنصــر  حــول  الجدـيـد  مفهومنــا  ـيـدور 

المحــروق ، وهــو عجيــن مثبــت لفتــرات أطــول للحصــول عــىل عجينــة 

بيتــزا نابولــي األصليــة عنــد طهيهــا وتفحمهــا فــي فــرن الفحــم الخــاص 

بنــا. لقــد قمنــا بدمــج بعــض النكهــات الشــهيرة مــن BUNS فــي هــذه 

العجيــن المحتــرق مثــل برجــر الكمــأة.
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ما هو الشيء الذي 
حتبي عمله؟ 

صف لنا شخصيتك 
بثالث صفات.

كل  االشياء موجودة في:

كل الشكر للموقع :

أذكري لنا ثالث 
شخصيات ألهمتك؟ 

دانـــــيــــــة عقيـــــــل
DANIA AKEEL

dania.akeel

BLUE_JEDDAH

HOMEGROWN_market

camel _square

DANIAKABLI_line

ARWAALBANAWI

قنوعة ،عملية 

واجتماعية

استثمار وقتي لتطوير نفسي اىل األفضل 

ومايرضى ربنا سبحانه وتعاىل وايجاد حلول  

لتحديات اجتماعية في العالم اإلسالمي 

سيدنا محمد 

صليالله عليه وسلم

خليل جبران

البرت آينستاين

والت ديزني
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NAWALSTORE
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بايتــز.. بــدأ مــن كشــك صغيــر فــي ســوق الجمعــة فــي 
البلــد عــام  ٢٠١٧. وكان يشــتغل خميــس وجمعــة فقــط. 

واســتمر بايتــز فــي ســوق الجمعــة لمــدة ٥ أســابيع. 

وخدمــة« وحســت  أكل  مــن«  بايتــز  حبــت  جــًدا  النــاس 
مجــرد  مــو  وفيهــم،  ومنهــم  أصحابهــم  الموظفيــن  إنــو 
موظــف يعمــل الطلــب وانتهــى. كنــا نبنــي عالقــة جميلــة 
ــا  مــع الزبائــن مــن ضحــك متبــادل ونصائــح متبادلــة. طبًع
كانــوا«  الجمعــة  ســوق  فــي  معــي  الموظفيــن  جميــع 

وزوجتــي«.  إخوانــي 

بايتــز.  توقــف  تــم  الجمعــة،  ســوق  مــن  االنتهــاء  بعــد 
وبعدهــا جاءتنــي اتصــاالت وطلبــات كثيــرة؛ للرجــوع إىل 

بايتــز.  أرجــع  يبغــون  وأنهــم  الســوق، 

ــح مطعــم،  ــة ألفت ــوس الكافي ــك الفل ــت أمتل ــا ماكن طبًع
فقــررت أن أبــدأ بـ«فــود تــرك«. وأعلنــت عــن هــذا الشــيء 
فــي إنســتقرام. والنــاس انبســطت وفرحــت. وفــي نــاس 
المشــروع  أبــدأ  عشــان  ماديًــا  تســاعدني  أنهــا  عرضــت 

الصغيــر. 

والحمداللــه، اشــتغل« الفــود تــرك« لمــدة ســنة تقريبًــا. 
بالشــراء،  كثيــرًا  بتدعــم  كانــت  النــاس  دي  الســنة  خــالل 

حســاباتهم.  فــي  المجانيــة  ـات  وبالدعاـي

وبعدهــا قــرر أحــد األشــخاص أن يســتثمر معــي انــا و زوجتــي، 
ونفتــح أول محــل رســمي. ومــن هنــا انطلقــت #بايتزمــن 

الناس_للنــاس. 

وفــي المطعــم نحــرص جًدا إنو نحافظ عــى عالقة الموظفين 
مــع الزبائــن؛ لكــي تكــون عالقــة جميلــة، وصحوبيــة، أكثــر مــن 
أن تكــون عالقــة موظــف، وعميــل؛ كمــا بدأناهــا فــي ســوق 

لجمعة ا

كلهــا  والجوائــز،  شــهريًا  نســويها  إللــي  العــروض  حتــى 
بنفذهــا. بــس  وحنــا  النــاس،  مــن  اقتراحــات 

STORY
قصة

BitezBurger
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  سيتم ارسال فاتورة عن طريق اإليميل عن طريق حوالة بنكية - الرجاء إرسال التحويل إىل

 

دار خلود عبدالرحمن عطار للنشر و التوزيع
البنك األهلي التجاري

IBAN: SA12 1000 0011 4744 3300 0108














نعم أرغب في اإلشتراك في مجلة ديزاين لمدة سنة

هل ترغب في استالم النشرة اإلخبارية اإللكترونية؟

علمت عن مجلة ديزاين عن طريق

تابعنا عىل مواقع التواصل االجتماعي

الرجاء إرسال هذه الصفحة إىل:

إشتراك لمدة سنة واحدة ( ١٥٠ ريال سعودي - ٦ أعداد )
إشتراك لمدة سنة واحدة مع صالحية الدخول لنادي المصممين ( ٥٠٠ ريال سعودي )

إشتراك لمدة سنة واحدة خارج  مدينة جدة ( ٥٠٠ ريال سعودي  - ٦ أعداد )

نعم

ال

صديق
مواقع التواصل اإلجتماعي

مؤسسة دار  خلود عبدالرحمن عطار للنشر و التوزيع

إعالن

معرض

+966 126390629

صّور الكود

info@designksa.com
+966 546700067
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