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رويال

مؤسسةالبزرة للمفروشات
نضال ورائد 

نابلس-شارع طولكرم-مفرق وادي التفاح
رام ا� - شارع القدس - مفرق كفر عقب 
طولكرم- شارع نابلس -  قرب نور شمس

تلفون: 2347377-09 جوال:0597-711111
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هاتف 0097222963570

جوال 00972599210145

فلسطني - نابلس - الفرع الرئيسي - شارع حيفا
 هاتف 0097292370489

تلفاكس 0097292377445
جوال 00972599210144

 نعطي للحياة لونا

جديد الطليعة
ورق جدران



الطليعة
ل�قمشة والمفروشات

 

فلسطني - نابلس - زواتا
تلفاكس 0097292351068

جوال 00972599546060

فلسطني - البيرة شارع رام اهللا القدس
هاتف 0097222963570

جوال 00972599210145

فلسطني - نابلس - الفرع الرئيسي - شارع حيفا
 هاتف 0097292370489

تلفاكس 0097292377445
جوال 00972599210144

 نعطي للحياة لونا

جديد الطليعة
ورق جدران

5  |



كلمة أسرة التحرير

ت�صاميم  نحو  الديكور،  عامل  يف  م�صريتها  »رتال«  توا�صل  واثقة  بخطى 

اأكرث جاذبية واإبداعات مبتكرة ... �صعيا لن�صر الإبداع الفني وذلك وفقا 

لروؤية نخبة من املتخ�ص�صني واأ�صحاب الذوق الرفيع يف جمالت الديكور 

والعمارة.

وت�صع »رتال« يف عددها الثاين بني يدي قرائها خال�صة جتارب وخربات 

املتخ�ص�صني كي تفتح الفر�صة لتبادل اخلربات وال�صتفادة من التجارب 

ال�صابقة ودعما لبتكار نواٍح اأكرث جمالية واإبداعات خالقة.

للتطور  و�صوية  ومعا  اإبداعية  وعنا�صر  فنية  مل�صات  نحو  لأجلكم  »رتال« 

والتطوير.

اختارت اأ�صرة التحرير يف هذا العدد جملة من املوا�صيع ذات الخت�صا�ص 

مبتكرة  عمل  ومناذج  والت�صميم  الديكور  لدرا�صة  الأكادميي  املجال  يف 

ت�صتحق الهتمام اإ�صافة خلربات وجتارب م�صممني ومهند�صني عدة.

ومل يتوقف الأمر عند هذا احلد فاختارت »رتال« مو�صوع املباين املقاومة 

للزلزل ومناذج اأعمال طالبية يف هذه املجالت وموا�صيع اأخرى متعلقة 

بفل�صفة الألوان وحماية الهوية التاريخية لفل�صطني.

مجلة الديكور

جميع حقوق الطبع والن�صر حمفوظة ل ي�صمح بن�صخ اأو ت�صوير اأي 

مادة من املجلة دون اإذن خطي من النا�صر.

العدد الثاين

الناشر 
ديارنا إلدارة الحدث 

المدير التنفيذي  
أدهم خروبي 

 رئيس التحرير 
عنان الناصر 

هيئة التحرير
  معاذ شريدة 

تمارا حبايبه
هيا قيسية

طباعة 

مطبعة حجاوي - نابلس

هي جملة اقت�صادية فنية دورية متخ�ص�صة بالديكور الداخلي وفن العمارة  ومرفقاته 

ت�صعى اإىل ن�صرالبداع الفني املتعلق باأمور الت�صطيب الداخلي والديكور ، وت�صليط 

ال�صوء على ق�ص�ص جناح عدد من املهند�صني ورجال العمال يف ال�صفة الغربية من 

خالل عدد من التقارير ال�صحفية املهنية و الت�صاميم الفنية البداعية ذات ال�صلة .



المكتب االستشاري الهندسي: جهود متقدمة في تصاميم الطابع العصري

التصميم الزلزالي للمباني المقاومة للزالزل

ديارنا«  من فكرة... إلى إنجاز ممّيز في إدارة الحدث والعمارة والعقار

 جدار للديكور والتصميم الفني البساطة و الفخامة في آن واحد

مشاريع وتصاميم طلبة الفنون في جامعة النجاح 

التصميم الداخلي في جامعة النجاح صقل للموهبة وتنمية للطاقات

مجموعة عمار .. عندما تزهو األرض و يعلو الحجر 

  تصاميم مستوحاة من الخط العربي 

اللون األخضر  رمز للسالم ويساعد على  االسترخاء والهدوء

»رواق«  فكرة أنقذت الهوية التاريخية لفلسطين

 مصممة الديكور عدلة النجار: التصميم الداخلي مهنة تحديات التناغم واالنسجام بين االشياء

فلسطين تنفرد بتصنيع نظام »كوبياكس« اإلنشائي لألسقف للشرق األوسط
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امل�شمم �شمري  ر�شمي حاليقة من بلدة ال�شيوخ مبحافظة اخلليل.

جامعة  يف  الفنون  كلية  يف  “الديكور”  الداخلي-  الت�شميم  در�س 
النجاح الوطنية وتخرج عام 2004 م.

ال�شوق وكانت له  اإىل  الت�شميم حيث انطلق  عمل مبكرا يف جمال 
وكان  الثانية،  الدرا�شية  �شنته  يف  وهو  الواقع  اأر�س  على  م�شاريع 

لذلك اأثر يف تطوير اأ�شلوبه يف الت�شميم واكت�شابه اخلربة مبكرا. 

ودفعه ذلك اإىل احرتاف برامج الإظهار على م�شتوى الوطن واخلارج.

سمير حاليقة اسم في عالم الديكور 

�شارك حاليقة، يف املنتديات وتناف�س على املراكز الأوىل فيها.
واأنا  الداخلي  بالت�شميم  “عملت  “رتال”:  ملجلة  حاليقة  وقال 
طالب يف ال�شنة الدرا�شية الرابعة وكانت يل م�شاريع يف اخلارج مثل 
ال�شعودية والبحرين وبعدها �شافرت للعمل يف ال�شعودية واكت�شبت 

معرفة جيدة وثقافة خمتلفة ومهارة عالية«.

“اأن اأكرث الت�شاميم م�شتوحاة  وحول اأ�شلوبه يف الت�شميم اأ�شاف: 
واأي�شا  الت�شميم  تكرار  بعدم  اأفادين  وهذا  العربية  اخلطوط  من 

بالتميز باأ�شلوب فريد وخا�س بي«.

تصاميم مستوحاة من الخط العربي 

واملثال التايل يو�شح كيفية ا�شتخدام اخلطوط:

هيا قي�شية

بطاقة تعريفية: 

شـــــركة مصنع الخــــلود للمفروشات
فراس قتلوني واخوانه

������ א��א - א��א�� א��� ��א�
�א��:09-2348243 �אכ�:09-2340705 

�  �א�א א���� ��א�
�א��:09-2348243 �אכ�:09-2340705 



شـــــركة مصنع الخــــلود للمفروشات
فراس قتلوني واخوانه

������ א��א - א��א�� א��� ��א�
�א��:09-2348243 �אכ�:09-2340705 

�  �א�א א���� ��א�
�א��:09-2348243 �אכ�:09-2340705 

بيت بتصميم »نيو 
كالسيك« يمزج بين 

الحداثة والقدم، حيث 
أن الفيال تم تشييدها 

بنمط كالسيكي وتم مزج 
الداخلي مع األسلوب 

المعماري.

نماذج وأعمال 
الحاليقة
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بيت نعيم الشرباتي تصميم »مودرن« باستخدام خامة الورق ثالثي األبعاد ولون أخضر في الصوفا ليعطي الفخامة 
والبساطة.

نماذج 
أخرى

شـــــركة مصنع الخــــلود للمفروشات
فراس قتلوني واخوانه

������ א��א - א��א�� א��� ��א�
�א��:09-2348243 �אכ�:09-2340705 

�  �א�א א���� ��א�
�א��:09-2348243 �אכ�:09-2340705 
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شـــــركة مصنع الخــــلود للمفروشات
فراس قتلوني واخوانه

������ א��א - א��א�� א��� ��א�
�א��:09-2348243 �אכ�:09-2340705 

�  �א�א א���� ��א�
�א��:09-2348243 �אכ�:09-2340705 

حدائق مطعم مزار، وهو أضخم مطعم يتم بناؤه حاليا في فلسطين على مساحة 3000 م مربع في جفنا بمدينة رام الله 
وهي ملحقة بالمبنى القديم.

مطعم مزار تم تنفيذه وهو عبارة عن بيت قديم تم ترميمه وإضافة عناصر حديثة بمزج طابعين معا بأسلوب مختلف.

تصاميم
 متعددة
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اأن عامل الألوان عامل جميل ويتمتع به كل  مما ل �شك فيه 
اإن�شان ميلك قدرة الإب�شار ويرى فيه التاأثريات الرائعة على 

النف�س الب�شرية.

بعامل  الإن�شان  تاأثر  توؤكد  التي  الدرا�شات  من  الكثري  اليوم 
بع�س  ذهبت  حتى  وال�شلوكي،  النف�شي  امل�شتوى  على  الألوان 
اأن عامل الألوان يوؤثر على العالج لدى الإن�شان  اإىل  الدرا�شات 
املري�س  لدى  والأوجاع  الآلم  تخفيف  يف  كبري  ب�شكل  وي�شاهم 

اإذا ما وظفت الألوان ب�شكل �شحي و�شحيح.

ال�شوء  بوا�شطة  اإل  امللونة  الأ�شياء  اإدراك  ن�شتطيع  ل  ونحن 
الواقع عليها والذي ينعك�س جزء منه اإىل عيوننا – ولذلك فاأي 
�شيء ملون اإذا ما �شلط عليه �شوء قوي فاإنه يعك�س اإ�شعاعًا اأكرث 
اإذا وقع هذا ال�شيء امللون حتت  اأما  اأكرث ن�شوعًا  وبالتايل يظهر 

�شوء خافت فاإنه يعك�س قلياًل ويظهر غري وا�شح.

اإن  اللون.  اأ�شل  هو  ال�شوء  اأن  “نيوتن”  العامل  برهن  وقد 
ميكن  كما  الأ�شلية  األوانه  اإىل  حتليله  ميكن  الأبي�س  ال�شوء 
وبالتايل  الأبي�س،  ال�شوء  على  لنح�شل  الألوان  هذه  جتميع 

اإذا وجد ال�شوء وجدت األوانه.

 ويرجع ذلك اىل اأن طبيعة ال�شوء توؤثر على طبيعة الألوان، 

اللون األخضر 
رمز للسالم

ويساعد على االسترخاء والهدوء

د. حممد م�صطفى ب�صارات

خبري التنمية الب�صرية وال�صت�صاري الأ�صري

النهار  �شوء  حتت  مظهرها  فى  تختلف  الألوان  اأن  فنجد 
التاأكد من ذلك من  ال�شناعية، وميكنك  الإ�شاءة  عنها حتت 
بال�شوء  م�شاء  معر�س  داخل  معرو�س  قما�س  لون  مالحظة 

ال�شناعي، ولون ذات القما�س فى �شوء النهار العادي.

اللون يف  “اإن تاأثري  اأردت�شام:  النف�س وهو  اأحد علماء  يقول 
اأن  بينت  متعددة  جتارب  اأجريت  وقد  الغور  بعيد  الإن�شان 
اللون يوؤثر يف اإقدامنا واإحجامنا وي�شعر باحلرارة اأو الربودة 
واملراأة   الرجل  �شخ�شيه  يف  يوؤثر  بل   ، الكاآبة  اأو  بال�شرور  ،و 

ويف نظرتهما اإىل احلياة”.

وي�شبب تاأثري اللون يف اأعماق النف�س الإن�شانية فقد اأ�شبحت 
اجلدران  لون  لقرتاح  الأخ�شائيني  ت�شتدعي  امل�شت�شفيات 
ذات  املالب�س  وكذلك  املر�شى  �شفاء  يف  اأكرث  ي�شاعد  الذي 

الألوان املنا�شبة.

وقد  الألوان  عامل  يف  واياك  نبحر  �شوف  القارئ  عزيزي 
هو  بل  الن�شانية  الطبيعة  يف  الألوان  اأهم  من  لونًا  اخرتت 
اللون  وهو  األ  الطبيعة  يف  ووجودا  تاأثريا  الأكرث  اللون 
تاأثريه  ومدى  اأ�شراره  على  لنتعرف  معي  فتف�شل  الأخ�شر 
علينا وكيف ميكننا ا�شتخدامه يف احلياة اليومية �شواء كنا 

يف الأعمال اأو البيوت؟

مالئم لغرف نوم الأطفال
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ما أكثر ما يرد لفظ اللون األخضر في آيات القران الكريم 
والتي تصف حال أهل الجنة وما بها من نعيم في جو رفيع 
من البهجة والمتعة واإلطمئنان النفسي فنجد في سوره 
 )76( ) الرحمن: )متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان 
وحلوا  وإستبرق  خضر  سندس  ثياب  )عاليهم  تعالى:  وقال 
االنسان   (  ) ربهم شرابا طهورا  أساور من فضة وسقاهم 
:21( )متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين 

دان ( )الرحمن : 54(

بالراحة  الكريم  القرآن  في  األخضر  اللون  معنى  جاء  وقد 
والطمأنية واإليجابية واعتبره القرآن لباس أهل الجنة فهم 

معاني اللون األخضر في القرآن الكريم 

يتميز اللون الأخ�شر بكونه لونا مهدئا وم�شادا للتوتر وي�شفي 
باأجواء  تذكرنا  والطماأنينة  ال�شكون  من  م�شحة  اجلو  على 
بتدرجاته  خا�شة  الطفال،  غرف  جدا  ينا�شب  الطبيعة، 

الفاحتة واملائلة اإىل الأزرق.

امل�شت�شفيات  اأن  الأحمر ونالحظ  لون  هو عك�س  الأخ�شر  اإن 
العمليات  غرف  يف  وخ�شو�شًا  الأخ�شر  اللون  فيها  يكرث 
فنالحظ اأن الأطباء يرتدون ثيابًا خ�شراء ليبثوا الطماأنية 

يف نفو�س املر�شى. 

كما ميثل اللون الأخ�شر لون الطبيعة والنمو والتوازن ويعرب 
ن�شتخدمه  اأن  وميكننا  حولنا،  من  الأ�شياء  مع  التناغم  عن 
الطاقة  متو�شط  لون  فهو  الطاقة  حيث  ومن  لل�شالم،  كرمز 
والذبذبة، وتبلغ طاقته 3500 اأجن�شرتوم، وطاقة هذا اللون 
كل  امت�شا�س  على  قادر  اأنه  عنه  ومعروف   %100 اإيجابية 

استخدامات اللون األخضر   
التي  احلية  وغري  احلية  الأج�شام  كل  من  ال�شلبية  الطاقات 
تتعر�س له. والدليل على ذلك اأن الإن�شان املكتئب اأو احلزين 
اخل�شراء  والنباتات  بالأ�شجار  مليء  مكان  يف  يجل�س  عندما 

يزول اكتئابه وي�شبح �شعيدًا ون�شيطًا.

اإن اللون الأخ�شر منا�شب جدا يف غرف النوم لأنه ي�شاعد على 
ال�شخ�س  ينام  حتى  مطلوبة  �شفات  وهي  والهدوء  ال�شرتخاء 
براحة ودون تعب، ول ينا�شب اللون الأخ�شر اأماكن العمل التي 
اأو ج�شمي، لأنه كما ذكرنا  اإىل بذل جمهود ذهني  نحتاج فيها 
لون ي�شاعد على الإح�شا�س بالهدوء وال�شالم والتناغم وي�شجع 

على الراحة وهي اأمور ل تنا�شب طبيعة ومتطلبات اأي عمل.

على  ويوؤثر  بال�شرطان  الإ�شابة  حالة  يف  الآلم  يهدئ  وهو 
الع�شبية  الإ�شطرابات  ويريح  وال�شفراء  واملخ  الل�شان 

والإنهاك وم�شاكل القلب.

كل  من  ومنزهة  وايجابية  وراقية  صافية  نفوس  أصحاب 
السلبيات.

بالنسبة  لون  أفضل  هو  األخضر  اللون  إن  العلماء  ويقول 
والراحة  البهجة  من   

ً
نوعا يعطي  وهو  البشرية،  للعين 

حاالت  لعالج  باستخدامه  يفكرون  إنهم  حتى  والسرور، 
االكتئاب.
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ًرا ِمْن ُسن

ْ
ض

ُ
خ

ا( )الكهف: 31( . فسبحان الله!
ً

ق
َ

ف
َ
ْت ُمْرت

َ
َواُب َوَحُسن

َّ
الث

اللون األخضر:
 بالظل والراحة، ويعتبر اللون األخضر 

ً
هو لون الحشائش وورق الشجر والخضروات لذلك فهو يعكس إحساسا

من األلوان المريحة للنظر واألعصاب والمهدئة للمزاج بدليل استخدامه بكثرة في المستشفيات.

عزيزي القارئ ها نحن نختتم واياك أهم أسرار اللون
 األخضر وكيفية استخدامه في الحياة اليومية وأثره النفسي والصحي علينا وكيف يمكننا استخدامه بطريقة فعالة 

ومجدية لنجعل حياتنا مليئة باأللوان والجمال .
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احل�شاري  امل�شهد  غياب  ظل  يف  بال�شهلة،  لي�شت  مهمة  عاتقها  على  واأخذت  اأ�شيلة  فل�شطينية  بفكرة  »رواق«  مبادرة  انطلقت 
الفل�شطيني الذي ي�شم البيوت القدمية واحلواكري املحيطة بها، واأ�شجار ال�شرو وال�شنوبر والزيتون، وهو ما كان له وقع على 

نف�س املهند�شة املعمارية �شعاد العامري التي انطلقت بفكرة رواق عام 1991.

العامري انطلقت، هي و�شخ�شان اآخران �شما جهودهما لها، وبداأ الثالثة خطواتهم الأوىل يف املحافظة على املباين التاريخية، 
من مكتب �شغري دفعوا اأجرته من جيوبهم اخلا�شة، وحتولت “رواق” من ذلك املكان اإىل موؤ�ش�شة فل�شطينية غري حكومية رائدة 
تركت ب�شماتها من خالل م�شاريع عدة قامت بتنفيذها يف اإطار احلفاظ على التاريخ الفل�شطيني والهوية الوطنية يف �شتى 

اأنحاء البالد. 

ماذا ترمم »رواق«؟

ترمم »رواق« املباين التاريخية، والتي عرفها املدير احلايل املهند�س خلدون ب�شارة، باأنها املباين التي بنيت من مواد حملية 
بخربة حملية، والتي يبدو اأن بناءها قد توقف يف بداية اخلم�شينات بعد احلرب العاملية الثانية حيث دخلت مواد حديثة 
مثل الباطون واحلديد، والتي غريت �شكل العمارة، كما تغريت معها طريقة ال�شناعة والتجارة وحتى طريقة احلياة، والتي 
العثمانيني  زمن  الفل�شطينيون  يعي�شه  كان  الذي  النموذج  اختلف  حيث  لفل�شطني  ال�شرائيلي  الحتالل  بعد  اأي�شا  اختلفت 

والنتداب الربيطاين.

»رواق«
 فكرة أنقذت الهوية
 التاريخية لفلسطين

تقرير �شادن غنام
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قبل الترميم بدأت »رواق« عام 1994 في إعداد »سجل »رواق« الوطني للمباني التاريخية« والذي 
كان الهدف الرئيسي منه هو معرفة ما يوجد من مبان تاريخية في فلسطين. 

وتكاتفت جهود “رواق” مع طلبة اآلثار والتاريخ في الجامعات الفلسطينية، فساهموا في بناء هذا 
َص إلى أنه يوجد 50320 مبنى تاريخيا موزعا بشكل 

ُ
ل

َ
السجل، الذي انتهى العمل عليه عام 2004، وخ

غير متساو على 422 قرية وبلدة فلسطينية تشمل الضفة الغربية وغزة وشرقي القدس.

فكرة »رواق« في الترميم والعمارة القت تحديا كبيرا في بدايتها، فالفكرة السائدة لدى معظم 
الناس أن ترميم القديم ذو تكلفة عالية وأن المبنى القديم غير صالح لالستخدام العصري، لكن هذا 
ما أثبتت »رواق« عكسه من خالل النماذج المرممة التي أنجزتها وتستخدم اليوم كمنازل أو مراكز 

ثقافية وغير ذلك.

 .2000 عام  رواق  يف  الرتميم«  خالل  من  الفر�ص  »توفري  م�صروع  بداأ 

ومن خالله قامت رواق بالدخول اإىل 55 قرية وبلدة وترميم 65 مبنى 

تاريخيا يف الفرتة الواقعة بني عام 2000 اإىل 2011. 

جديدة  جمتمعية  ومراكز  عمل  فر�ص  اأوجد  القرى  هذه  اإىل  الدخول 

واأوجد تدريبا للعمال العاملني يف امل�صروع اإ�صافة اإىل امل�صاهمة يف تغيري 

ال�صورة النمطية عن الرتميم واإقناع النا�ص بان مبنى تاريخيا مهمال 

ميكن حتويله اإىل مركز ثقايف ومبنى جديدًا يحوي كل مقومات املباين 

احلديثة.  

بالرتميم  اأخرى  مرحلة  اإىل  النتقال  وقررت  نهجها  »رواق«  وغريت 

ب�صارة:  قال  النقلة  بهذه  يتعلق  وفيما  اأطلقت عليها »مقاربة هجومية«، 

»الهدف من هذه النقلة الهجوم على البلدات القدمية وترميمها لتحدي 

امل�صروع ال�صهيوين للتفتيت واحلفاظ على فل�صطينية الأماكن واخلارطة 

التاريخية لفل�صطني«.

سجل رواق
للمباني التاريخية

تطور الرؤية...«المقاربة الهجومية«
واأ�صاف: »بداأنا مب�صروع 50 قرية لأنه وعند رجوعنا اإىل �صجل املباين 

التاريخية، اكت�صفنا اأن ن�صف املباين التاريخية موجودة يف هذه البلدات 

وما زالت حمافظة على اجلذر التاريخي فيها، اأي اأنها بلدات مل تهدم«.

 وذكر ب�صارة، اأن البداية كانت يف بلدتي الطيبة وبريزيت، والتي اأ�صبحت 

الف�صيف�صاء  وم�صنع  ومتحفًا  مطاعمًا  ت�صمل  القدمية  بلدتها  الأخرية 

وغريها، ولول تدخل »رواق« ملا رممت وانوجدت هذه الأماكن.

اأي  فل�صطني،  تاريخ  ت�صم  التي  التاريخية هي  املباين  اأن  ب�صارة،  ويرى 

اأنها احليز الفراغي لهذا التاريخ، فاجتماعات الثورة الف�صطينية كانت 

اأي�صا  الوطنية  تاريخ احلركة  ت�صكل  فاإنها  وبالتايل  املباين،  تتم يف هذ 

واإذا مت اإلغاوؤها واإهمالها فكاأمنا ُيلغى تاريخ فل�صطني.
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فلسفة رواق في
»القديم«

اأهم ما تهتم به »رواق« يف الرتميم والعمارة هو احرتام كل ما هو قدمي واأ�صيل واحلفاظ عليه، لكن بنف�ص الوقت هذا ل يعني عدم التحديث يف 

املباين القدمية من اأجل تطويعها يف ال�صتخدام اجلديد. 

وتوؤمن موؤ�ص�صة »رواق« مببداأ »اأ�صمى طريقة للحفاظ على املبنى هي اإعادة ا�صتخدامه«.

ويهتم ترميم »رواق« باحلفاظ على كل حجر موجود يف املباين القدمية، كذلك بالن�صبة للخ�صب واحلديد وكل ما هو قابل للحفاظ عليه. 

AfterBefore
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After

اأو�صح مدير املوؤ�ص�صة: »اأن الهتمام مببنى �صرايا ليوجد مثله �صوى ع�صرة يف فل�صطني،  وتختلف قيم املباين عن بع�صها البع�ص يف ذلك، حيث 

�صيختلف بالتاأكيد عن الهتمام مببان اأخرى، لكن لكل م�صروع ح�صا�صيته وكلما كانت تفا�صيله اأعقد تكون فنّياته والتداخل فيه اأ�صعب واأعقد«. 

وتاريخا يف  فنا  العمارة  مو�صوعات  كتبا يف  م�صاريعها  اإىل جانب  ت�صدر  فاملوؤ�ص�صة  واحد،  م�صروع  »رواق« لميكن ح�صره يف  ن�صاط  فاإن  وختاما 

فل�صطني، واآخر ما �صدر عنها كتاب »اخلانات يف فل�صطني« الذي يتحدث عن 160 خانا كانت على طرق القوافل التجارية يف فل�صطني. 

كما تقيم »رواق« تظاهرة فنية كل �صنتني ت�صمى »بينايل رواق«، والتي هي من�صة خللق وفتح نقا�صات وحوارات حول العمارة، كعالقة الفن بالعمارة 

وعالقة التخطيط بالفن وعالقة النا�ص باملكان وغريها.

ويهدف الترميم دائما إلى خلق منصة كبيرة للتفاعل بين الناس، سواء داخل فلسطين أو خارجها.

Before
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نيرمين حبايبة النصر
بكالوريوس هندسة معمارية - جامعة النجاح الوطنية / نابلس عام 2006.

   Montessori Method of Education for Early Childhood.2008 \ دبلوم أساليب تدريس في األردن

تعمل في المكتب الهندسي اإلستشاري – نابلس في مجال التصميم المعماري “ديزاين” 
الذي يعتمد األسلوب العصري  Modern style  ويلبي رغبة الزبائن تبعا للمعايير الهندسية. 

المكتب االستشاري الهندسي:

جهود متقدمة في 
تصاميم الطابع العصري

 تقرير هيا قيسية

أهم  من  كونها  المعماري  المهندس  مهمة  تتمثل 
العناصر في تصميم المباني في شتى مجاالتها حيث 
والحيزات  المعماري  الشكل  ايجاد  في  عمله  يكمن 
ومحاولة  لالستعمال  والمالئمة  المتكاملة  الفراغية 
المحيطة من موقع ومن  العناصر  ربطها مع جميع 

طبيعة استعمال المبنى.

المكتب  من  حبايبة  النصر  نيرمين  المهندسة  وقالت 
“عند  “رتال”:  مع  لقاء  في  اإلستشاري،  الهندسي 
التصميم المعماري نأخذ في عين اإلعتبار ضرورة أن 
يؤدي التصميم الوظيفة المطلوبة وأن يكون شكله 
متاحة  تصنيعه  ووسائل  مقبولة  وتكلفته  جميال 
والمواد المصنوع منها متوفرة مع التفكير في متانته  

وصيانته”.

المعماري  التصميم  فإن  نيرمين،  المهندسة  وبحسب 
يتسم في مرونته بحيث تكون إمكانية التغيير والتعديل 

متاحة عند مواجهة أية اشكاالت خالل التنفيذ. 

البطاقة التعريفية:

مهمة المهندس المعماري

 
ً
وعلما عالية  ثقافة  وجود  تحتم  المهمة  أن  وأكدت 

والثقافة  للعلم  استنادها  تسعه حدود وهي مع  ال 
الروح  وسمو  والخيال  التصور  قوة  تستلزم  تنفك  ال 

والفكرة والمقدرة على التجدد واالبتكار”.

وشاركت  المكتب  نفذها  التي  المشاريع 
فيها المهندسة نيرمين النصر

 
شاركت المهندسة نيرمين النصر في مجال التصميم 
والمشاريع  المباني  من  للعديد  الميدانية  والزيارات 

التي نفذها وصممها المكتب ومنها:
مخازن وزارة الصحة . 1
مدارس بكالوريا الرواد . 2
مصنع طوباس للمحوالت الكهربائية . 3
مقرات األمن الوطني في بيت لحم. 4
فيال في عمان \األردن . 5
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6. معرض سيارات سكودا وفولكس فاجن/نابلس

8. مشروع اسكان بيدر-نابلس

7. مبنى الصالة الرياضية-نابلس
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مقاومة 	• مباني  تخصص  البناء،  هندسة  في  دكتوراه   
للزالزل )1989(.

مخاطر 	• من  والحد  الحضري  التخطيط  مركز  مدير   
الزالزل،  وهندسة  األرض  علوم  وحدة  ومدير  الكوارث، 
ومنسق عام المراكز العلمية في جامعة النجاح الوطنية، 
ونائب رئيس الهيئة الوطنية للتخفيف من أخطار الكوارث.

عضو في عدد من اللجان والمؤسسات العربية والدولية.	•
 شارك في عشرات المؤتمرات والندوات العربية والدولية، 	•

ونشر ثالث كتب في مجال التخصص باإلضافة إلى نشر 
عشرات األبحاث والمقاالت.

يعمل 	• الزلزالي،  للتصميم  اضافة  االهتمام:  مجاالت 
في مجال تقييم المخاطر وإدارتها، والتقييم السريع 
لألضرار والخسائر بعد الكارثة، وتقوية وتأهيل المباني 

القائمة لمقاومة الزالزل.

التصميم الزلزالي للمباني المقاومة للزالزل

منذ تاأ�شي�س مركز علوم الأر�س وهند�شة الزلزل يف العام 1996، مت تنفيذ العديد من الفعاليات يف جمال تخفيف  خماطر 
العادي  املواطن  املجتمع:  فئات  جميع  الفعاليات  هذه  ا�شتهدفت  وقد  خا�س،  ب�شكل  الزلزل  وخماطر  عام  ب�شكل  الكوارث 
واملخت�شني و�شناع القرار، ويف مو�شوع الت�شميم الزلزايل للمباين مت خالل الفرتة 1998-1999 وبالتن�شيق الكامل مع نقابة 
�شاملة  عمل  خلطة  وفقًا  وذلك  الفل�شطينية،  املحافظات  معظم  يف  للمهند�شني  وور�شات  تدريبية  دورات  اجراء  املهند�شني، 

ومتكاملة اأعدها يف حينه املركز والنقابة.

الزلزايل  للت�شميم  الأدنى  احلد  متطلبات  ت�شمنت  تو�شيحية  هند�شية  ن�شرات  عمل  على  كذلك  اخلطة  وا�شتملت   
الهند�شية  املكاتب  من  العديد  با�شرت  الفرتة  تلك  وخالل  الهند�شية،  املكاتب  على  الن�شرات  هذه  توزيع  ومت  للمباين، 
للمباين  الزلزايل  الت�شميم  لتطبيق  خطة  املهند�شني  نقابة  وو�شعت  املباين،  يف  الزلزالية  وال�شوابط  املعايري  تطبيق 
تراجع  ح�شل  الثانية،  النتفا�شة  انطالق  وبعد  مراحل،  �شكل  وعلى  تدريجي  وب�شكل   2000 العام  خالل  كامل  ب�شكل 
ال�شت�شارية  الهند�شية  املكاتب  من  عددًا  الأحداث  متنع  مل  احلال  وبطبيعة  للمباين،  الزلزايل  الت�شميم  مو�شوع  يف  كبري 
منها  العديد  يراعي  مل  احلكومية،  واملوؤ�ش�شات  الوزارات  وبخ�شو�س  الزلزايل،  الت�شميم  مبو�شوع  الذاتي  بالإلتزام 
والتعليم  الرتبية  وزارة  متيزت  وقد  كاٍف،  ب�شكل  لزلزل  املقاومة  البناء  لكودات  وفقًا  املباين  وتنفيذ  ت�شميم  مو�شوع 
للزللزل. املقاومة  البناء  كودات  ب�شروط  الكامل  �شبه  الإلتزام  عملية  يف  الوزارات  من  غريها  عن  البداية  منذ 

النجاح  جامعة  يف  الكوارث  خماطر  من  واحلد  احل�صري  التخطيط  مركز  مدير 

الوطنية، ونائب رئي�ص الهيئة الوطنية للتخفيف من اأخطار الكوارث

د. جالل الدبيك

البطاقة التعريفية
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وخالل الإنتفا�صة الثانية، ا�صتمر املركز بالعمل مع العديد من الوزارات 

الزلزايل،  الوعي  ثقافة  لن�صر  احلكومية  وغري  احلكومية  واملوؤ�ص�صات 

اأخطار  من  للتخفيف  الوطنية  الهيئة  ان�صاء   2006 العام  يف  ومت 

الكوارث، حيث نفذ املركز مع الهيئة ع�صرات الفعاليات يف معظم مدن 

العالقة. ذات  والوزارات  املوؤ�ص�صات  مب�صاركة  وذلك  الغربية،  ال�صفة 

املحلي،  احلكم  وزارة  بني  تفاهم  مذكرة  توقيع  مت   2012 العام  ويف 

علوم  ووحدة  املهند�صني،  ونقابة  والإ�صكان،  العامة  الأ�صغال  ووزارة 

الأر�ص وهند�صة الزلزل )تنويه: منذ بداية العام 2012 اأ�صبح املركز 

خماطر  من  واحلد  احل�صري  التخطيط  مركز  �صمن  كوحدة  يعمل 

الوحدات،  من  عدد  املركز  ويت�صمن  النجاح،  جامعة  يف  الكوارث 

http://www. التايل  الرابط  انظر  املعلومات  من  وملزيد 

املذكرة،  هذه  على  وبناء   ،)najah.edu/node/12799
والدورات  العمل  باإجراء عدد من ور�صات  النقابة  وبالتن�صيق مع  بو�صر 

هذه  توجت  وقد  للمباين،  الزلزايل  الت�صميم  جمال  يف  الهند�صية 

)م�صروع  فل�صطني”  يف  الزلزل  خماطر  “تخفيف  مب�صروع  الفعاليات 

بو�صر  والذي   ):  SASPARM-FP7 www.sasparm.ps

لهند�صة  الأوروبي  املركز  مع  بالتعاون   2012 العام  نهاية  تنفيذه يف  يف 

وقد  ايطاليا،  بافيا-  يف   IUSS وجامعة   )EUCENTRE( الزلزل 

الزلزايل  الت�صميم  مو�صوع  يف  تدريبية  دورات  تنفيذ  خالله  من  مت 

جميع  من  ال�صت�صارية  املكاتب  من  مهند�صون  فيها  �صارك  للمباين، 

والوزارات.  البلديات  من  عدد  ومن  الغربية  ال�صفة  حمافظات 

م�صروع  خالل  من  املركز  اأجرى  الهند�صية  الدورات  تنفيذ  وخالل 

املهند�صني  ونقابة  الوطنية  الهيئة  مع  بالتن�صيق   ،SASPARM
التوعية  برامج  من  كبريًا  عددًا  العالقة،  ذات  الفل�صطينية  والوزارات 

من  الفعاليات  هذه  تغطية  ومت  عمل(  وور�صات  )حما�صرات  العامة 

كذلك  ومت  للم�صروع،  اللكرتوين  واملوقع  الإعالم  و�صائل  معظم  خالل 

ذات  احلكومية  وغري  احلكومية  املوؤ�ص�صات  التزام  مو�صوع  متابعة 

اخلطة  على  وبناًء  للمباين،  الزلزايل  الت�صميم  مو�صوع  يف  العالقة 

املكاتب  وهيئة  النقابة  جمل�ص  اأقر  املهند�صني،  نقابة  اعتمدتها  التي 

الهند�صية الزام املكاتب الهند�صية ال�صت�صارية بالت�صميم الزلزايل يف 

العام 2014 وذلك وفقًا خلطة مت من خاللها مراعاة التدرج واملرحلية.

طرق التنفيذ

ُي�صار اإىل اأن تنفيذ الت�صميم الزلزايل للمباين يتم باأكرث من طريقة وباأكرث من م�صتوى لعامل الأمان، فاملباين العادية ميكن ت�صميمها زلزاليًا 

كمباين  املهمة،  الأخرى  واملباين  امل�صت�صفيات  ت�صميم  يتطلب  حني  يف  الب�صيطة،  ت�صمى  التي  اأو  العادية  الزالزايل  الت�صميم  طرق  با�صتخدام 

�صعر  بزيادة  للمباين  العادي  الزلزايل  الت�صميم  ي�صاهم  عام  وب�صكل  الأمان،  من  متقدمة  مب�صتويات  واحلكومية  العامة  واملباين  املدين،  الدفاع 

.%15-10 التكلفة من  زيادة  اإىل  يوؤدي  قد  املهمة واحل�صا�صة  للمباين  الزلزايل  الت�صميم  اأن  اأق�صى، يف حني  5% كحد  اإىل   %3 املبنى من  تكلفة 

وبناًء على اأهمية املباين وم�صتويات عامل الأمان اخلا�صة بها، ميكن حتقيق متطلبات الت�صميم الزلزايل للمباين العادية ب�صهولة، وي�صاهم اخ�صاع 

هيئة املبنى املعمارية والن�صائية لعدد من ال�صوابط واملعايري يف حت�صني �صلوكها الزلزايل، وبالتايل تقليل قابلية ا�صابتها الزلزالية، وميكن اجمال 

هذه ال�صوابط واملعايري مبا يلي:

 تخفيف وزن املن�صاأ لأق�صى حد ممكن، لأن القوى الزلزالّية التي  «

يتعر�ص لها املن�صاأ تزداد بزيادة وزنه.  

والراأ�صية  « الأفقية  امل�صاقط  لأ�صكال  والنتظام  التماثل  حتقيق   

وظيفية،  اأو  معمارّية،  لأ�صباب  ذلك   حتقيق  تعذر  واإن  للمباين، 

ا�صتخدام  احلالة  هذه  يف  فيمكن  الأر�ص،  �صكل  طبيعية  ب�صبب  اأو 

متماثلة  اأجزاء  اإىل  املبنى  تق�صيم  مبعنى  الزلزالية،  الفوا�صل 

ومنف�صله، اأو/تربيط املبنى يف املناطق ال�صعيفة بجدران م�صلحة.

 توفري التماثل والنتظام ما اأمكن اأثناء توزيع الكتل )الأوزان( الناجتة  «

عن وزن املبنى وعنا�صره يف كل من م�صاقطه الأفقية والراأ�صية. 

ب�صكل  « واجلدران(  )الأعمدة  الراأ�صية  الإن�صائية  العنا�صر  توزيع   

 . X و Y متماثل حول املحورين

 تاأمني ا�صتمرارية العنا�صر الإن�صائية الراأ�صية )الأعمدة واجلدران  «

احلاملة( ب�صكل متماثل من الأ�صفل اىل الأعلى.

 جتنب ا�صتخدام املباين النحيفة )املبنى النحيف: اإذا كان ارتفاع  «

املبنى يزيد عن 4 اأ�صعاف عر�صه(،  واإن تعذر حتقيق ذلك يو�صى 

باللتزام بالت�صميم الزلزايل اخلا�ص باملباين الربجّية.

 توفري م�صافة كافية بني املباين املتال�صقة، وذلك لتجنب ت�صادمها  «

عند تعر�صها للحركات الهتزازية.

 ربط القطع احلجرية للجدران مع اخلر�صانة ب�صكل جيد من خالل  «

ا�صتخدام الو�صائل املنا�صبة، وذلك جتنبا ل�صقوطها يف حالة ح�صول 

زلزل وخ�صو�صا يف املباين التي يزيد ارتفاعها عن اأربعة طوابق.

 عدم ا�صتخدام اجلدران احلجرية اخلر�صانية يف املباين التي تزيد  «

عن ع�صر طوابق.

 جتنب البناء على الأرا�صي �صديدة النحدار وخ�صو�صا تلك التي  «
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تتكون تربتها من �صخر فكاك، اأو ذات الرتكيب اجليولوجي القابل 

لالنزلقات )تربة طينية اأو الكل�صية اأواحلورّية( علما اأن هذا النوع 

من الأرا�صي مر�صح لإثارة امل�صاكل والنزلقات حتى بدون هزات 

عن  والناجت  لالأرا�صي  اخلاطئ  ال�صتخدام  نتيجة  وذلك  اأر�صّية، 

احلفر والقطع و البناء غري املنا�صب وغري املدرو�ص هند�صيًا. 

 جتنب ا�صتخدام اأو ت�صكيل ظاهرة الطابق )اأو الطوابق( الرخو اأو  «

اأو اأكرث يف املبنى مكونًا من اأعمدة  ال�صعيف، و هو اأن يكون طابق 

وجدران  اعمدة  على  حتتوي  الطوابق  وبقّية  جدران،  وبدون  فقط 

ذلك  جتنب  تعذر  واإن  امل�صلحة،  اخلر�صانة  من  حاملة  اأو  حممولة 

ملواقف  اكرث  اأو  طابق  وجود  مثاًل  وظيفية،  اأو  معمارية  لأ�صباب 

ال�صيارات، فيمكن يف هذه احلالة اإ�صافة عددًا منا�صبًا / حمدودًا 

عدم  حالة  ويف  املبنى،  يف  متماثل  ب�صكل  وتوزيعها  اجلدران  من 

التحليل  با�صتخدام  املبنى  ت�صميم  فيجب  ذلك،  حتقيق  اإمكانية 

الإن�صائي الديناميكي اخلا�ص.

 جتنب ا�صتخدام الطريان اأو نظام البلكونات يف املباين وخ�صو�صا  «

اإذا كانت بحور الطريانات كبرية وحمملة باأحمال كبرية، واإن تعذر 

بطرق  الإلتزام  فيجب  معمارية  اأو  وظيفية  لأ�صباب  ذلك  حتقيق 

ة بالطريانات املحملة. الت�صميم الإن�صائي اخلا�صّ

 تكثيف الكانات )الأ�صاور( يف اأطراف الأعمدة واجل�صور، وتاأمني  «

ا�صتمرارية كانات الأعمدة وتكثيفها يف منطقة تقاطع اجل�صور مع 

الأعمدة.

 النتباه لالأعمدة الق�صرية اأو لظاهرة ت�صكيل الأعمدة الق�صرية،  «

وذلك لتعر�صها للقوى القا�صة الزلزالية، ويف حالة وجود اأو ت�صكيل 

هذا النوع من الأعمدة لأ�صباب معمارية اأو وظيفية، يو�صى بتاأمني 

تكثيف  خالل  من  وذلك  الزلزالية،  القا�صة  للقوى  كافية  مقاومة 

عالية  نوعية  وتوفري  العمود،  مقطع  يف  عددها  وزيادة  الكانات 

املنطقة  الق�صرية:  الأعمدة  ت�صكيل  على  الأمثلة  ومن  للخر�صانة، 

اجلدار  يف  متقاربتني  متجاورتني  نافذتني  يف�صل  الذي  احليز  اأو 

الواحد تعترب عمودًا ق�صريًا.

 الهتمام باجلدران اخلارجية اخلر�صانية اأو اخلر�صانية امل�صلحة اأو  «

جدران اخلر�صانة واحلجر،  وذلك من خالل تاأمني تفا�صيل التنفيذ 

املنا�صبة، و�صرورة توفري التماثل يف توزيع هذه اجلدران.

 ا�صتخدام اجل�صور ال�صاقطة )Drop Beams( قدر امل�صتطاع  «

مع تخفيف ا�صتخدام اجل�صور امل�صحورة.

خالل  « من  وغريها  ال�صحّية  التمديدات  خطوط  مرور  جتنب   

الولوية  واإعطاء  والراأ�صية،  الأفقية  الرئي�صية  الإن�صائية   العنا�صر 

ة بهذه التمديدات  كاملناور. ل�صتخدام ت�صكيالت غري ان�صائية خا�صّ

 جتنب اأخطاء التنفيذ، واأهمها: «

• ربط الكانات ب�صكل جيد حتى تبقى يف مكانها اأثناء عملّية �صب 	

الباطون.

• تاأمني اأطوال كافية حلديد الت�صريك.	

• اأطراف 	 يف  وخ�صو�صا  الطويل  احلديد  م�صار  خط   �صبط 

العنا�صر الإن�صائية ويف مناطق التقاطعات.

• �صب اخلر�صانة ح�صب املوا�صفات، بحيث مينع �صب اخلر�صانة 	

من ارتفاعات تزيد عن 1.5 مرت، و ذلك ملنع تفككها. 

• الإن�صائية 	 للعنا�صر  العامودي(  )الو�صع  ال�صاقولّية  تاأمني 

الراأ�صية )الأعمدة واجلدران(.

• رج اخلر�صانة ب�صكل منا�صب وجتنب ح�صول التع�صي�ص.	
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وعملي  �شركتي  يف  للبدء  م�شتعدا  الـ35  عمر  يف  اأكون  ب�أن  املهنية 

للتطوير  دي�رن�  �شركة   ع�م  الرابي، مدير  مهند  بداأ  هكذا  اخل��ص« 

بني  معروف�  ا�شم�  اليوم  اأ�شبحت  والتي  فكرته  واال�شتثم�ر  العق�ري 

ال�شرك�ت.

يف  امل�لية  االإدارة  رئي�ص  هم  اأ�شخ��ص  ثالثة  بجهود  »دي�رن�«  بداأت   

والذي  الرابي  والدكتور جن�تي  الرحيم،  اي�د عبد  »اأراب تك«  �شركة 

يعمل ح�لي� طبيب� يف اإيط�لي�، ومدير »دي�رن�« احل�يل مهند الرابي. 

ديارنا« 
إدارة  في  ممّيز  إنجاز  إلى  فكرة...  من 

الحدث والعمارة والعقار
 تقرير �ش�دن غن�م 

م�شريتي  اأثن�ء  قرارا  »اأخذت 

االنطالق بكل ما هو جديد 

فكرة اأكرب �صدر كنافة يف العامل والذي بلغ طوله 74 مرتا وعر�صه 107 

خالل  ومن  »ديارنا«  من  انطلقت  كيلوغراما،   1756 ووزنه  �صنتميرتا 

من  الفكرة  تطوير  وكيفية  الأعمال  قطاع  تطور  على  »الّرابي«  اطالع 

ال�صركات  خالل عمله يف �صركة الت�صالت �صابقا واطالعه على عمل 

الكبرية والبنوك والذي اأعطاه خربة يف هذا املجال، �صاعدته يف البدء 

بالفكرة التي قام بتطويرها وكانت »مفاجاأة للجميع« على حد تعبريه.

وعلى الرغم من �صعوبتها فقد مت حتقيقها بهّزة اإعالمية كبرية ودخول 

ال�صفراء  من  كبرية  جمموعة  �صملت  نابل�ص  ملدينة  �صخ�ص  األف   140

اإ�صافة اإىل رئي�ص الوزراء. 

تكوين  يف  الرابي،  اإ�صتفاد  نوعها  من  الفريدة  التجربة  هذه  خالل  ومن 

عالقة اإ�صرتاتيجة مع بع�ص الأ�صدقاء ومن �صمنهم ال�صيد تي�صري ن�صر 

يف  الكبري  الف�صل  له  كان  الذي  الفل�صطيني  الوطني  املجل�ص  ع�صو  اهلل 

اإجناح م�صروع الكنافة وبذلك اأ�صبح ال�صيد ن�صر اهلل، اأحد اأهم الداعمني 

واملوؤ�ص�صني لتنفيذ العديد من امل�صاريع املجتمعية يف كافة الإجتاهات. 

وجاءت  ا�صتمرت  بل  هناك  و�صركاوؤها  »ديارنا«  اأفكار  تقف حداثة  ومل 

بفكرة »ماراثون نابل�ص الدويل الأول« والذي �صارك فيه اأكرث من ثالثة 

اآنذاك، وماراثون نابل�ص الدويل الثاين الذي �صارك فيه  اآلف مت�صابق 

اأكرث من 5000 مت�صابق  وعدد من الريا�صيني الأجانب.

املجتمعي  ال�صلم  ر�صالة  ولتحمل  ال�صيا�صة  عامل  لتدخل  الأفكار  وتطورت   

هذه  حملت  التي  والأمل«  »البت�صامة  مباراة  خالل  من  النق�صام  وانهاء 

الر�صالة.

 

بتنفيذ عر�ص جماعي  ال�صراكات  نف�ص  و�صمن  »ديارنا«  قامت  ثم  ومن 

متطور  مب�صتوى  اإخراجه  ومت  وعرو�صًا  عري�صًا   90 يقارب  ما  مب�صاركة 

جدا من كافة اجلوانب، ومل تقف »ديارنا« عند هذا احلد بل تطور العمل 

العديد  تكرمي  خالله  مت  والذي  نابل�ص«  »منارات  م�صروع  تنفيذ  ليتم 

اإدارة  اأخذ قرار من قبل  التميز والإبداع، ومت  اأ�صحاب  الأ�صخا�ص  من 

مع  العالقة  ت�صت�صمر  واأن  وامل�صاريع  الأفكار  هذه  ت�صتثمر  باأن  ال�صركة 

ال�صركاء بهدف متابعة تنفيذ م�صاريع م�صابهة. 

التطوير  اأوله�  اجت�ه�ت،  عدة  يف  عليه�  العمل  مت  بفكرة  بداأت  »دي�رن�« 

العق�ري حيث حملت ال�شركة على ع�تقه� خلق منوذج جديد من العق�ر 

ب�الإ�ش�فة  عليه،  متع�رف  هو  عم�  م�  نوع�  خمتلف  فل�شطني  يف  والبن�ء 

للبدء يف العم�رة واإ�ش�فة فن جديد يحمل يف طي�ته جم�لية لفن العم�رة. 

تطورت »دي�رن�« الحق� لت�أخذ وك�لة �شي�رات »في�ت« ملنطقة ال�شم�ل، 

بعده� انخرطت يف جم�ل اإ�ش�يف وهو »اإدارة احلدث« ف�أ�شبحت اليوم 

وك�أنه� اأربع �شرك�ت يف �شركة واحدة. 

واليوم »ديارنا« هي صاحبة فكرة المجلة األولى في فلسطين التي تهتم 
الخصوص  وبهذا  »رتال«.  الداخلي  والتصميم  والديكور  العمارة  بشؤون 

قال الرابي: »مستمرون بالعمل والفكرة إلى أن تحقق أهدافها«. 
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بصمة مميزة في »ضاحية النخيل«

 بادرت »ديارنا« للدخول يف عامل املجال املعماري للنهو�ص بالواقع احلايل 

بنابل�ص ب�صكل خمتلف ومميز بحيث يتم الرتكيز من خالله على الربط 

بني الأمور الوظيفية واجلمالية املرتبطة يف الطابع العام للمكان خ�صو�صا 

اأن نابل�ص من املدن ذات الطابع التاريخي القدمي املهم مراعاته. 

العمارة  جانب  يف  مهمة  ب�صمة  تركت  »ديارنا«  فاإن  الرابي،  وبح�صب 

والتطوير العقاري، وامل�صروع الأول مت حتقيقه يف بناء »عمارة ديارنا 1« 

والتي اعتربت من املباين املميزة يف طابعها املعماري. 

ولحقا ات�صعت وكربت امل�صاريع العمرانية يف ال�صركة لتنتقل بعدها اإىل 

م�صروع »�صاحية النخيل« يف مدينة نابل�ص وهي عبارة عن ثالثة مبان 

مغلقة، تتميز باإ�صافات حديثة منها اأن »ديارنا« كانت اأول من قّدم كتّيب 

�صغري عن �صورة امل�صروع بالإ�صافة اإىل خمططات كاملة له. 

ويتيح هذا الكتيب اإمكانية قيام اأي �صخ�ص يريد ال�صراء الطالع على 

جميع ال�صقق مب�صاحاتها وتوزيعها الداخلي، بالإ�صافة اإىل ال�صعار الذي 

بداأ فيه م�صروع ال�صاحية وهو »اإ�صاأل عن اجلار والدار«. 

اإىل ما مت  الرابي،  اأ�صار  النخيل كما  البناء متيزت �صاحية  ويف جمال 

الرابي:  وقال  الواقع.  اأر�ص  الورق قد مت حتقيقه على  اإليه يف  الإ�صارة 

»اإن املباين مت ان�صاوؤها بطريقة منظمة وجمالية احتوت اأ�صكال هند�صية 

خمتلفة، وتراجعات يف البناء كلما مت الرتفاع«، ومت الرتكيز على جميع 

إلى أين ستصل ديارنا؟ 

منذ اللحظة األولى لبدئها ترافق مع »ديارنا« نظام شديد الوضوح بأهداف ورؤية استراتيجية ومنظمة. 

مستوى  على  والبناء  العقاري  التطوير  مجال  في  األولى  الشركة  تكون  كي  وسعي  بطموح  »ديارنا«  خطة  وتتمثل 
فلسطين، باإلضافة إلى نقل ونشر رسالة أن البناء والعقار ليس فقط أمر تجاري وبناء يباع بل إنه يحمل مضمونا ينعكس 

على األشخاص في ثناياه.

اجلوانب الوظيفية واجلمالية يف ال�صكن. 

واأ�صاف: »اأن من اأبرز ما مت اإ�صافته حديثا على هذا امل�صروع هو تعهد »ديارنا« 

بـ«خدمة ما بعد البيع«، حيث اأن هناك حالة من عدم الهتمام بالعمارات بعد 

التق�صري من  نوعا من  ال�صركة  وبيعها وهذا ما اعتربته  بنائها  النتهاء من 

اأ�صحاب العقار ودفعها اإىل جتنب ذلك عرب ت�صكيل جلنة ومن خالل اتفاقية 

البيع وحمامي ال�صركة، حيث �صيتم اللتزام باملتابعة حتى بعد البيع. 

ونظرا لأن »ديارنا« بداأت من ال�صفر فال بد واأن الكثري من ال�صعوبات 

واجهتها يف البدايات بل ويف كل مرحلة اأي�صا ومن اأكرب هذه ال�صعوبات 

من  العديد  وجود  ظل  يف  وال�صركات  العقار  عامل  اإىل  الدخول  هي 

ال�صركات الكبرية والقوية وذات الأ�صماء املعروفة. 

اأر�ص  على  »ديارنا«  ا�صم  فر�ص  يف  متثلت  القدرة  »اأن  الرابي:  واأكد 

الواقع بتحقيقها للعديد من الجنازات بالإ�صافة اإىل حتملها للم�صوؤولية 

املجال  هذا  يف  اجلهات  من  العديد  مع  ب�صراكات  وبدخولها  املجتمعية 

الأمر الذي �صاعد على انت�صار ا�صم »ديارنا« بتمّيز يف فل�صطني. 

جمال  يف  عملها  اطار  ويف  ديارنا  �شركة  ان  ذكره  واجلدير 
التطوير العقاري  اإنتهت من و�شع الت�شاميم اخلا�شة بعمارة 

�شتكون من اأهم واأ�شهر العمارات يف حمافظة نابل�س .
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 جدار للديكور والتصميم الفني

البساطة و الفخامة في آن واحد

مت  متخ�ص�ص  ديكور  مكتب  اأول  هو  الفني،  والت�صميم  للديكور  جدار 

من  عاما  ع�صر  اثني  بعد  واليوم   ،2002 عام  اخلليل  مدينة  يف  ان�صاوؤه 

اخلربة يعد من املكاتب البارزة على م�صتوى الوطن.

العناوين الرئي�صة ملكتب جدار، بال�صافة اإىل جمالية الت�صميم وم�صتوى 

الأبداع، تكمن يف دقة التنفيذ وجودته،  والتكامل يف تنفيذ امل�صاريع ، 

والب�صاطة  الفخامة  بني  بدقة  واملمزوجة  بالراحة  مفعمة  اأجواء  تعك�ص 

يف اآن واحد.

كل م�صروع على حدة لدى جدار بغ�ص النظر عن موقعه اأو م�صاحته، يفتح 

م�شروع فيال حرباوي/ اخلليل
هذا امل�شروع هو مبثابة منوذج حي لالأهمية التي يوليها مكتب جدار للتوا�شل بني امل�شمم و�شاحب امللك، حيث مت العمل ب�شكل متكامل مع اأ�شحاب امللك، الذين قاموا بدورهم 

باي�شال الأفكار املختارة والروح املراد اجناز امل�شروع على ن�شقها.

جمال رحبا لالبداع واظهار القدرات اخلالقة يف ر�صم الأفكار الطليعية و 

املميزة، وبلورتها على اأر�ص الواقع.

الإ�صاءة هي من اأهم العنا�صر التي نوليها اهتماما خا�صا، فهي بنظرنا 

املكمن الرئي�ص الذي من �صاأنه اأن ينجح اأي م�صروع، ول نق�صد هنا قوة 

اليها  يحتاج  التي  الإ�صاءة  كمية  علينا  يفر�ص  م�صروع  فكل   ، الإ�صاءة 

لإبراز اأهم جوانبه.

التوا�صل ما بني امل�صمم و�صاحب امل�صروع ي�صكل مفهوم ال�صهل املمتنع، وهو من 

اأهم ال�صبل القادرة على اجناح امل�صروع .

فيال عابدين / اخلليل فيال مت تنفيذها على الطراز  الكال�شيكي 

م. هنادي جواد حجازي
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مجال  في  قدوته  وكان  التصميم  عمالقة  خطى  درب  على  سار 
التصميم الداخلي المصري كريم رشيد.

عامر الحاج حمد مواليد عام ١٩٩٠ تخرج من قسم التصميم الداخلي 
من جامعة النجاح الوطنية العام ٢٠١٢.

عمل الحاج حمد، في مجال التصميم في العديد من المكاتب كان 
التي   في جامعته 

ً
 معيدا

ً
تعيينه مؤخرا تم  ثم  روابي  آخرها مدينة 

تخرج منها األول على دفعته.

. Artichec design ويسعى الفتتاح مكتب خاص به تحت مسمى

على  والنحت  والتصوير  الرسم  في  مواهب  عدة  الحمد،  يمتلك 
الخشب، ما كان له األثر األكبر في اإلبداع في مجاله.

التفكيكية  المدرسة  أسلوب  إتباع  إلى  تصميماته  في  يميل 
الخيال  أو  بالحلم  األولى  للنظرة  التي توحي   Deconstruction

ويمكن أن يتلمس االتجاه الوظيفي.

مشاريع وتصاميم طلبة الفنون في 
جامعة النجاح 

ريبورتاج: تمارا حبايبة

عامر الحاج حمد -  نابلس

على  تعمد  والتي   ،  Hightic الـ  مدرسة  إلى  أيضا  ويميل  كما 
استخدام التكنولوجيا في تصميماتها وتستخدم فيها الرماديات من 

األلوان .

أن  إال  المدارس  تلك  نهج  السير على  رغبته في  الرغم من   وعلى 
 ما يحاول أن يضع ذوقه 

ً
 ما تحسم األمر، ولكنه غالبا

ً
رغبة الزبون عادة

 بصمته أيضا عليها .
ً
بطريقة ترضي الزبون تاركا

مشروع غرفة النوم 

التي  األلوان  استخدم  لكنه   معين  شيء  من  الفكرة  يستوح  لم 
عامال   الفراغ  كان  كما  للزبون  والراحة  بالدفء  الشعور  تعطي 
بسيطة  التصميم  في  استخدمها  التي  العناصر  أن  كما  مساعدا، 
وأدخل بعض الزخارف والخشب حتى تعطي نوعا من الوقار وأهمية 

المكان الموجودة فيه.
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 تخصص تصميم داخلي سنة ثالثة
المشروع: غرفة نوم مراهقين لعمر ١3_١6

))Paletaالفكرة: من مزج األلوان وألوان الرسم
تم استخدام األلوان الزهري والسكني التي تتناسب مع جنس األطفال كونهن إناث واستخدمت الخطوط المنحنية بالتصميم إلبراز طابع األنوثة 

والطفولة بالتصميمم. 

الطالب: غيث رمضان 

تخصص تصميم داخلي/ سنة ثالثة
قسم الفنون التطبيقية/ جامعة النجاح الوطنية

قرية تل/نابلس.
المشروع : تصميم داخلي لصالون تجميل للسيدات

الفكرة: استوحى الطالب فكرته التصميمية من شعار “» logo  شركة ’ حيث قام بتجريد الخطوط
الرئيسية للشعار واستنبط منها الخطوط التي استخدمها في تصميم صالون التجميل.

األلوان: استخدم اللون األحمر واألبيض واألسود والسكني، وذلك للتعبير عن الحيوية والجمال كونه صالون تجميل للسيدات.

ماسة عكر من مدينة نابلس

 تخصص تصميم داخلي سنة ثالثة 
المشروع: معرض لبيع منتجات جلدية / أحذية

 الفكرة: مستوحاة من شعار الشركة من ماركة فرنسية san loran .ysl..... قامت الطالبة بدمج جزء من الخطوط التي استوحتها من 
الشعار مع بعض خطوط برج ايفيل كونه  أشهر معالم فرنسا عاصمة الجمال في العالم  واستخدمت المدرسة التفكيكية لتنفيذ التصميم 

الداخلي المطلوب 
 األلوان: البرتقالي واألبيض والرمادي والفضي والكحلي.

هيام عكوب من مدينة نابلس
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سنة ثالثة تخصص تصميم داخلي
المشروع معرض جلود لماركة “السوبرا”

التصميم  لتنفيذ  التفكيكية  المدرسة  ضمن  واستخدامها  بتجريدها  قام  التي  “السوبرا”  ماركة  من  التصميمية  خطوطه  استوحى  الفكرة: 
الداخلي المطلوب.

األلوان: األصفر واألسود والزيتي

 مقداد الخياط من نابلس

سنة ثالثة تصميم داخلي
المشروع: مطبخ داخل شقة سكنية

تتناسب مع  لتصبح منحنية  المربع   زوايا  التعديل على  ثم  للمربع ومن  الهندسي  الشكل  الفكرة: مستوحاة من خطوط حادة مشتقة من 
المدرسة الحديثة في التصميم، وبالتالي اعتمدتها الطالبة لتفيذ التصميم الداخلي المطلوب. 

 نورا حسون /نابلس

ليالي فرعونية /برقة - نابلس

 سنه ثانية تصميم داخلي
 المشروع: استديو فنان )مكان للنوم والعمل(

 الفكرة: مستوحاة من  إحدى لوحات الفنان العالمي )كاندينسكي(  وذلك بتوظيف العناصر الموجودة باللوحة وتحويلها لمرافق وظيفية 
يستخدمها الفنان في األستوديو وذلك وفق األسلوب التعبيري لتنفيذ التصميم الداخلي المطلوب.

 األلوان: التزمت الطالبة بألوان اللوحة التي استخدمتها بالتصميم الداخلي

سنة ثالثة تخصص تصميم داخلي
المشروع: معرض منتجات جلديه ماركة  Chanel العالمية

وسحاب   Chanel شركة  شعار  خطوط  من  مستوحاة  الفكرة: 
الحقيبة وطبقات الجلد بحيث جعلت من الشعار زخرفة بالمدخل 

وخطوط الجلد في الواجهات.
 األلوان: البرتقالي واألزرق والبني

 تغريد يحيى / جنين
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بطاقة تعريفية

هاين الفران، مواليد عام 1979م من نابل�ص اأ�صتاذ م�صاعد يف ق�صم الفنون التطبيقية/ تخ�ص�ص الت�صميم الداخلي يف كلية الفنون اجلميلة، 

متخ�ص�ص يف جمال الديكور والإ�صاءة التلفزيونية، حا�صل على درجة الدكتوراة يف العمارة الداخلية من جامعة دم�صق ودرجة املاج�صتري يف 

هند�صة التخطيط احل�صري والإقليمي وبكالوريو�ص يف الديكور من جامعة النجاح الوطنية.

عمل حما�صرا يف جامعه القد�ص اأبو دي�ص، وجامعة دم�صق واملعهد العايل للفنون امل�صرحية يف دم�صق وجامعة القلمون اخلا�صة اإىل حني اإنهائه 

درجة الدكتوراه وعودته اإىل فل�صطني.

 واأثناء اإكماله لدرا�صته العليا يف دم�صق اأ�صاف الفران، اإىل حقل معرفته وخربته يف جمال الديكور التلفزيوين، بامل�صاركة يف ديكورات وت�صاميم 

م�صل�صل »باب احلارة« اإ�صافة اإىل اطالعه امل�صتمر على جتربة هيئة الإذاعة والتلفزيون ال�صوري يف هذا املجال.

 ومع نهاية العام 2011 م ان�صم الفران، اإىل اأع�صاء الهيئة التدري�صية يف كلية الفنون اجلميلة يف جامعة النجاح الوطنية اإىل هذا الوقت.

النشأة والبداية

ن�صاأ ق�صم الديكور يف جامعة النجاح الوطنية �صمن اأق�صام كليه الآداب، ومع بداية ت�صعينات القرن املا�صي تاأ�ص�صت كلية الفنون اجلميلة بق�صمني 

هما ق�صم الفنون الت�صكيلية وق�صم املو�صيقى.

“كان الديكور اأحد اأق�صام الفنون الت�صكيلية الذي اأ�ص�صه اأ�صتاذي الفنان الفل�صطيني املرحوم كامل املغني،   وقال الفران، يف ت�صريح لـ”رتال” : 

ومنذ تلك الفرتة وق�صم الديكور يف تطور اإىل وقتنا احلا�صر”.

 وحول اهتمام جامعة النجاح الوطنية بق�صم الديكور، اأكد الفران، اأن اجلامعة تويل اهتمامًا خا�صًا بالفنون من حيث ا�صتغاللها للخربات يف جمال 

الت�صميم الداخلي وا�صتقطاب اأ�صحاب اخلربة الأكادمييني، وابتعاث طالب لإكمال املاج�صتري يف املجال ذاته.

واأو�صح اأن هذا الأمر من �صاأنه اأن يعزز من قوة تخ�ص�ص الت�صميم الداخلي واإغناء التخ�ص�ص باخلربات الأكادميية املتنوعة وذلك بعد ح�صور 

مدر�صني اأكملوا  درجة الدكتوراة يف الت�صميم الداخلي مما �صاعد يف تغيري حمتويات امل�صاقات وامل�صاريع مل�صاقات الت�صميم الداخلي ب�صكل خا�ص.

التصميم الداخلي في جامعة النجاح

صقل للموهبة وتنمية للطاقات

د. هاين خليل الفران تقرير: متارا حبايبة

38  |  رتال عمارة وديكور    



 

أساليب التدريس في قسم التصميم الداخلي

 وفيما يتعلق بالأ�صاليب املتبعة يف التدري�ص، قال الفران: “اإن التدري�ص يعتمد الأ�صلوب العلمي والعملي ل�صقل مواهب الطلبة �صمن التوجه العلمي 

والأكادميي ال�صحيح”.

واأو�صح اأن مواد الت�صميمات وم�صروع التخرج هي مواد عملية، يدعمها الإطار النظري املعلوماتي.

 ففي البداية يتم التطرق باأفكار ب�صيطة تهدف اإىل دمج الطلبة من ناحية تعبريية وفهم الفراغ وفهم العالقات الوظيفية للت�صميم الداخلي انطالقًا 

اإىل ال�صنوات املتقدمة التي ت�صمل عالقة الكتلة بالفراغ والألوان اإ�صافة اإىل التاأثري الف�صيولوجي ال�صيكولوجي للون وال�صكل على الإن�صان وعالقة 

التوزيع الوظيفي وم�صارات احلركة مع بع�صها بحيث يكون الطلبة مع بدايات الت�صميم الداخلي مدركني لكل تف�صيالت الف�صاء الداخلي وعالقته 

بالعنا�صر الأخرى.

دور الموهبة في صقل شخصية طلبة التصميم الداخلي

 بهذا اخل�صو�ص قال الفران: “ل يختلف اثنان على اأن املوهبة تعد اأ�صا�ص كل �صيء خا�صة الت�صميم الداخلي كونها تربز يف بع�ص الأ�صخا�ص دون 

اأن يبذلوا اأي جهد مقارنة مع غريهم من الطلبة لأنها موهبة ربانية”.

واأ�صاف: “اأن الطالب دون موهبة ل ميكن اأن يكون مبدعًا يف الت�صميم الداخلي حتى واإن كان لديه ميول لأنه غري كاف لالإبداع يف هذا املجال”.

كيف يبدأ الطلبة في تصميم مشاريعهم ؟

 يبداأ الطلبة بالفكرة الت�صميمية مع حتديد منط الت�صميم )املدر�صة الت�صميمية( حديثة اأو كال�صيكية اأو تفكيكية وغريها ي�صطحبها عملية توجيه 

النموذجية  الفنية واملقايي�ص  وال�صرتاطات  والأ�ص�ص  بالت�صميم  يتعلق  ما  وكل  والألوان  بالتكوينات واخلامات  ومعرفة  املدر�ص  فكري من  واأ�صا�ص 

للت�صميم الداخلي للم�صروع املطلوب.

الت�صكيل اجلمايل وحل  تبداأ عملية  وبعد ذلك  الداخلي  للف�صاء  الوظيفي  )Concept) والتوزيع  الفكرة الت�صميمية  بتطوير  الطلبة  يبداأ  ثم   

امل�صكالت الت�صميمية مع مراعاة م�صار احلركة وتوزيع الألوان واخلامات بال�صكل املنا�صب للفكرة الت�صميمية للم�صروع.

وقال الفران: “اإنه مع كل ف�صل درا�صي للطلبة يزداد عمق امل�صكلة الت�صميمية بحيث تتنا�صب مع م�صتوى الطلبة و�صوًل مل�صروع التخرج الذي يعد 

عبارة عن فح�ص للطلبة لقيا�ص مدى جناحهم يف احلياة العملية، بحيث يختار كل طالب م�صروعه خالل م�صاق “بحث م�صروع التخرج””.

التخرج  م�صروع  م�صاق  مل�صروعه �صمن  م�صابهة  درا�صة حالت  ويعمل على  نظرية  ناحية  �صينفذه من  الذي  للم�صروع  فكرة  الطالب  ولحقا يطرح 

لال�صتفادة منها،  وبنجاحه يف هذا امل�صاق يكون موؤهاًل للتقدم مل�صروع التخرج النهائي الذي يكون اأ�صا�صيًا ل�صتكمال فكرته ويبداأ بتنفيذه باإ�صراف 

وتوجيه من اأ�صتاذه اإىل حني جتهيز متطلبات م�صروع التخرج.

ولدفع الطلبة وت�صجيعهم لالإبداع تقيم كلية الفنون اجلميلة ب�صكٍل م�صتمر معار�ص ي�صارك فيها الطلبة مب�صاريعهم وبالتعاون مع اجلامعات الأخرى 

كما ويف ال�صنوات الأخرية داأبت اجلامعة اإىل تنظيم جائزة “املرحوم حكمت امل�صري” لالإبداع لكافه تخ�ص�صات الفنون التي تدر�صها الكلية ل 

�صيما الت�صميم الداخلي وحاليًا يتم العمل على تقدمي جائزة جديدة من قبل الكلية.
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املعرض الرئيسي - شارع سفيان 
الفرع اجلديد - رفيديا
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»عمار« تزرع الحياة و تعزز صمود شعبنا الفلسطيني على أرضه

ريبورت�ج مت�را حب�يبة

َعمار  �صعت جمموعة  اإنطالقتها  ومنذ  م�صاهمة خ�صو�صية حمدودة،  ك�صركة   2009 عام  الأول من  الن�صف  العقارية يف  َعمار  انطلقت جمموعة 

لتحديد الغايات والتطلعات لإن�صاء وتطوير امل�صاريع العقارية يف فل�صطني. 

اأن�صئت جمموعة عمار العقارية من قبل �صندوق ال�صتثمار الفل�صطيني، وبراأ�ص مال يعادل 140 مليون دولر اأمريكي.

 وتتوىل “عمار” اإدارة م�صاريع ال�صندوق العقارية وال�صياحية، والتن�صيق فيما بينها مبا يتواءم مع ا�صرتاتيجية ال�صندوق يف ال�صتثمار يف القطاع 

العقاري وال�صياحي.

مشروع ضاحية الريحان... لرغد العيش عنوان

بداأت فكرة �صاحية الريحان من الرغبة يف توفري �صكن مالئم لأكرب �صريحة من املجتمع  الفل�صطيني ومل تغفل عن املزج بني امل�صاحات املفتوحة 

واملباين ال�صكنية التي جتمع بني منط احلياة املتميز وتقدمي اأف�صل امل�صتويات املعي�صية. 

مجموعة عمار ..
عندما تزهو األرض و يعلو الحجر 

العمراني  والتطوير  التنوع  وخبرة في   .. الريادة  اسم في 
والعقاري ..
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) الريحان( عنوان كل عائلة فل�صطينية تبحث عن اأف�صل الأمناط املعي�صية املتمثلة باأف�صل التطبيقات الهند�صية والتوازن ما بني بيئة مليئة بامل�صاحات 

اخل�صراء التي ت�صحر القلب والعقل واملباين ال�صكنية املتميزة بامل�صتوى املعماري الرفيع. 

الفل�صطينية الواعدة بتوفري منط حياة �صهل ومتناغم مع طبيعة العائلة الفل�صطينية.  الأر�ص  من  بقعة  “الريحان« 

فالريحان لي�صت جمرد مباين �صكنية واإمنا م�صاحات وا�صعة تعك�ص مزايا احلياة الع�صرية وتوفر كافة م�صتلزمات واحتياجات �صكانها من مدار�ص، 

وحدائق ومراكز جتارية.

 نحو 250,000م2 من الأر�ص �صوف يتم البناء عليها خللق التوازن ما بني احلياة الع�صرية وما بني ربوع الطبيعة الفل�صطينية. 

ت�صم ال�صاحية 1500 وحدة �صكنية مبوا�صفات ع�صرية وذات جودة عالية، حيث ترتاوح م�صاحات هذه الوحدات ما بني 100- 250 م2 . وتت�صع 

�صاحية الريحان ملا يقارب ال 8000 ن�صمة .

وقد انتهت جمموعة “عمار” من تطوير املرحلة الأوىل من ال�صاحية والتي ت�صم اأكرث من 300 وحدة �صكنية مت بيعها ب�صروط تق�صيط مي�صرة ومنها 

مع البنوك الفل�صطينية بتوفري متويل طويل الأجل باأ�صعار فوائد معقولة.

 وقد انتقل لل�صكن يف ال�صاحية اأكرث من 120 عائلة فل�صطينية تتمتع بال�صكن النموذجي واملرافق املختلفة.

حياة .. أمان .. ثقة 
�صاحية »الريحان« توفر ل�صكانها احلياة املريحة والآمنة، حيث حتتوي على املركز التجاري املكّون من اأربعة مبان �صخمة حتتوي على �صتني حماًل 

جتاريًا واأكرث من 100 موقف �صيارة بالإ�صافة اإىل املطاعم واملقاهي وغريها من املرافق الأ�صا�صية والرتفيهية.

اأطفال ومكتبة وم�صت�صفى تخ�ص�صي جمهز باأف�صل التقنيات واأمهر الأطباء يف خمتلف  اأي�صا م�صجدا مميزا بت�صميمه وجتهيزه ورو�صة  ووفرت 

التخ�ص�صات بطاقة ا�صتيعابية  ت�صل اإىل 250 �صرير وكادر مكّون من 1000 موظف.

  مل يقف املو�صوع على توفري رغد العي�ص وح�صب بل اأن ال�صاحية توفر الأمان ل�صكانها حيث يوجد ممرات م�صاة تربط اأنحاء ال�صاحية وبنية حتتية 

مميزة مبوا�صفات عاملية.
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دفع عجلة االقتصاد 
�صاهمت »الريحان« بدفع عجلة احلراك القت�صادي على امل�صتوى املحلي يف ال�صنوات الأربع املا�صية ب�صكل اإيجابي يف خمتلف القطاعات حيث وفرت 

450,000 فر�صة عمل مبا�صرة ليوم واحد، و�صاهم يف تطوير ال�صاحية اأكرث من 90 �صركة مقاولت ومكتب هند�صي و�صناعة مكملة وغريها من 

ال�صركات ايل ا�صرتكت يف تنفيذ امل�صروع.

عطيت الأولية من خالل جميع العطاءات التي اأ�صدرتها ال�صركة للمنتج الفل�صطيني 
ُ
واعتمدت ال�صركة يف البناء على املنتجات الفل�صطينية حيث اأ

املطابق للموا�صفات. 

القطاع  �صركات  اأمام  الأبواب  وفتح  فيها  ال�صتثمار  فر�ص  الذي عزز  الأمر  التحتية  البنية  كبري من  ب�صكل  للريحان  املجاورة  الأرا�صي  ا�صتفادت 

اخلا�ص للم�صاهمة يف النه�صة العمرانية يف املنطقة.

كما �صاعدت على احلد من الكتظاظ ال�صكاين يف مركز حمافظة رام اهلل والبرية بالمتداد العمراين اإىل �صمال املحافظة.

ومن اجلدير بالذكر اأن جمموعة عمار العقارية تنفذ عددا من امل�صاريع الأخرى منها م�صروع �صاحية »اجلنان« يف مدينة جنني �صمال فل�صطني 

وم�صروع »مدينة القمر« يف منطقة الأغوار �صمال مدينة اأريحا. 

ومن امل�صاريع التجارية لديها م�صروع »الإر�صال �صنرت« الذي يعترب اأهم امل�صاريع العقارية التجارية يف فل�صطني والذي ي�صم جمموعة من الأبراج 

املكتبية واملرافق التجارية م�صهمَا يف اإحداث نه�صة عمرانية وجتارية ونقلة نوعية يف طبيعة احلياة الجتماعية والقت�صادية يف حمافظة رام اهلل 

والبرية واملناطق املجاورة.

اأول فندق  ويف جمال ال�صياحة هنالك �صركة فنادق »اجلراند بارك« التي ت�صكل نقطة م�صيئة يف قطاع ال�صياحة الفل�صطينية والتي متتلك وتدير 

خم�صة جنوم فل�صطيني، كما تدير الفرع الثاين للفندق يف قلب مدينة بيت حلم.
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لتزيين

 مدخل البيت

 يمكنكم اتباع  الخطوات 

التالية

يحر�س الكثري منا على اأن تكون �شورة املنزل باأجمل طلة يتمتع بها من ي�شكنه ومن يزوره، وميّثل املدخل ال�شورة الأوىل التي تنطبع 
يف ذاكرة الزائر عن املنزل، ما يتطّلب ت�شميم ديكوره ب�شورة تراعي بع�س اخلطوات 

تزيني باب املنزل با�شم �شاحبه واآية قراآنية.	•
و�شع بع�س ال�شمعدانات التي متنح الزائر �شعورًا بالدفء، اأو و�شع النباتات اخل�شراء الطويلة.	•
تعليق مراآة كبرية على احلائط، تكون حماطة باإطار اأنيق، وبع�س اللوحات التي تر�شم الطبيعة. 	•
كن و�شع طاولة من اخل�شب، منخف�شة العلو، عليها بع�س التحف واملزهرّيات، يف حال توفر امل�شاحة الكافية.	• ميمُ
ف�شل ا�شتعمال الألوان الفاحتة، كالأبي�س والبيج لطالء اجلدران، بهدف الإيحاء بالف�شاحة.	• يمُ
واإذا كان املدخل يطّل مبا�شرة على ال�شالون، يجب الأخذ بعني العتبار تنا�شق الديكور بينهما، من حيث اللون والطراز.	•
ال�ّشقف 	• اإذا كان  اأّما  ا�شتعمال ثريا كبرية لتنرث نورها يف الأرجاء كافة،  ال�شقف عاليًا، فمن املحّبذ  اإىل الإنارة، فاإذا كان  وبالن�شبة 

مكن اللجوء اإىل تقنيات الإنارة املخفّية التي توّزع يف الزوايا. منخف�شًا فيمُ
ل اأن تتالءم األوانه واملدخل.	• ف�شّ ويف حال وجود �شّلم عند مدخل البيت لينقلك اإىل الطبقة العليا، يمُ
نا�شب �شكل املدخل، والتاأكد من تثبيت الأطراف ب�شكل جّيد، منعًا للتعرث.	• واأخريًا، و�شع �شّجادة تمُ

نصائح وأفكار المصممة جمانة بدور.

اإ�شاءة املدخل تتنا�شب وحجم ارتفاع ال�شقف	•
األوان الطالء الفاحتة تعطي �شعور بامل�شاحة الوا�شعة	•
تزيني املدخل بالفواني�س والورود	•
اختيار �شجادة مالئمة للمدخل	•
طاولة منخف�شة الرتفاع ت�شفي جمال	•
مراآة باإطار اأنيق	•
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م�شممة الديكور عدلة النجار:

التصميم الداخلي
مهنة تحديات التناغم واالنسجام

 بين االشياء

�صادن غنام

البطاقة الشخصية:

الت�صوير  الر�صم وهوت  فاأحبت  اأظافرها،  نعومة  تعددت مواهبها منذ 

بجائزة  خالله  من  فازت  والذي  الكتابة،  فن  واأتقنت  الفوتوغرايف 

م�صابقة الق�صة الق�صرية التي نظمتها وزارة الثقافة عام 2004. 

»ملك« اأو »عدلة« النجار ا�صم مل�صممة الديكور التي ولدت يف رام اهلل عام 

1975 وح�صلت على �صهادة البكالوري�ص يف تخ�ص�ص »اأدب اإجنليزي« من 

جامعة القد�ص املفتوحة و�صهادة الدبلوم يف الهند�صة املعمارية.

اأن كانت  الديكور منذ  اأوىل خطواتها املهنية يف ت�صميم  بداأت »عدلة« 

على مقاعد الدرا�صة يف �صن التا�صعة ع�صرة، عندما ُطلب منها اأن تقوم 

حينها  اآنذاك،  اهلل  رام  يف  املطاعم  كبار  من  لثنني  ديكور  بت�صميم 

قررت خو�ص هذه املغامرة.

اأدق  ت�صميم  وا�صتلمت  جتاربي،  اأوىل  »كانت  النجار:  ملك  وقالت 

وقمت  احلائط  على  ر�صمتها  التي  اللوحات  �صمنها  ومن  التفا�صيل 

اإثر هذه الت�صميمان جاءين زبائن لت�صميم  بت�صميمها بنف�صي، وعلى 

قد  الأوىل  جتربتي  باأن  اأرى  ذلك  خالل  ومن  مطاعمهم،  اأو  بيوتهم 

جنحت«.  

عملت ملك، فور تخرجها مع دائرة الآثار يف جمال توثيق ور�صم الأماكن 

الأثرية يف فل�صطني والتي كان من �صمنها املقام النوباين، ونفق بلعما يف 

جنني، وكني�صة عابود. 

بعد ذلك عملت يف مكتب هند�صي معماري يف جمال الت�صميم املعماري 

والديكور، ثم ما لبثت اأن تركته لتعمل حل�صابها اخلا�ص وتبدع يف جمال 

»ت�صميم الديكور« لعدة منازل ومراكز للب�صرة مثل مركز »بيوتي بال�ص« 

يف رام اهلل، واملركز ال�صحي العربي اأي�صا هناك.

االنسجام والتناغم

الداخلي  الت�صميم  جمال  يف  الأهمية  اأن  على  ملك،  امل�صممة  واأكدت 

مع  الأ�صياء  وعالقة  والتناغم«  »الن�صجام  حتقيق  �صرورة  يف  تكمن 

بع�صها البع�ص، اأي عالقة امل�صاحة مع ما �صيو�صع داخلها وكيفية توزيع 

الأثاث والإ�صاءة. 

واملثال على ذلك كما قالت: »لو اأخذنا اأثاثا يف غاية اجلمال مع م�صاحة 

هذه  مع  ومن�صجمة  متناغمة  غري  بطريقة  بتوزيعه  قمنا  ولكن  جميلة، 

امل�صاحة اأو اأنه مل ينا�صب هذه امل�صاحة على الرغم من جماله، يف هذه 

احلالة �صت�صيع جماليتها، وهنا تكمن اأهمية الن�صجام ك�صّر من اأ�صرار 

الت�صميم الداخلي«. 

املراد  الأثاث  مع  الألوان  ي�صمل  اأن  يجب  هذا  التناغم  »باأن  واأ�صافت: 

وم�صاحة  واألوان  اأثاث  ما هو موجود من  كل  فتنا�صق  املكان،  و�صعه يف 

ي�صفي جمالية ويعطي راحة نف�صية ل�صاحب املكان«.

األلوان

عملية  يف  جدا  هاما  دورا  تلعب  الألوان  فاإن  ملك،  للم�صممة  ووفقا 

املن�صاأة  نوع  ح�صب  الألوان  ا�صتخدامات  وتتباين  الداخلي،  الت�صميم 

عن  حتما  �صيختلف  �صحي  ملركز  الألوان  فاختيار  ت�صميمها،  املراد 

اختيارها لت�صميم منزل.

ويف الوقت ذاته، اأ�صارت امل�صممة اإىل �صعيها الدائم للتو�صل للون تقتنع 

به ويتنا�صب مع طبيعة املوقع ويحقق ر�صى الزبون لأنه يف النهاية هو من 

�صيعي�ص وحوله هذه الألوان اجلديدة.  
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وبينت ملك، اأن لكل لون من الألوان مّيزته وتاأثريه على نف�صية الإن�صان، لذلك فاإن لختيار الألوان اأهمية بالغة، وقالت: »كل لون من الألوان يعطي 

طاقة اإيجابية لع�صو معني من اأع�صاء اجل�صم، فالأخ�صر مثال يعطي طاقة اإيجابية للقلب، والأخ�صر والأزرق والتدرج بينهما يقلل من كمية تدفق 

الدم لأنها األوان باردة،اأما اللون الأحمر فهو لون ناري ويزيد من كمية تدفق الدم يف اجل�صم، لذلك وب�صكل عام ل يف�صل ا�صتخدام الألوان النارية يف 

العيادات واملراكز ال�صحية حتى ل تزيد ن�صبة تدفق الدم يف ج�صم الإن�صان، وعلى العك�ص من ذلك فيما يتعلق با�صتخدام الألوان الباردة يف املطاعم«.  

اإىل  ي�صل  ورتو�صه  الديكور  تفا�صيل  بكافة  ملك،  امل�صممة  اهتمام 

مكملة  لتكون  احلائط،  على  تعّلق  التي  اللوحات  ت�صميم  على  حر�صها 

اختالف  على  باإجنازه  تقوم  الذي  الفني  امل�صهد  ت�صميم  يف  لإبداعها 

طبيعته �صواء اأكان ملنزل اأو مطعم اأو غري ذلك.

اأن  ت�صتطيع  التي  لوحاتها  الب�صيطة يف ت�صميم  املواد اخلام  وت�صّخر ملك، 

تعك�ص من خاللها هذه الب�صاطة مع ب�صمات ت�صميمية متيزها عن غريها. 

واملواد التي ت�صتخدمها يف ت�صميم لوحاتها تختلف من واحدة اإىل اأخرى 

فت�صتخدم  للمكان،  ت�صممه  الذي  الديكور  �صياق  على  اعتمادا  وذلك 

الألوان العادية ويف حالت اأخرى األوان الزجاج، واأحيانا مواد اأب�صط من 

ذلك بكثري كالفّلني واخل�صب والقما�ص واخلرز.

اإلبداع في التفاصيل

 واأغرب ا�صتخدامها يف الت�صميم »املكياج« وحول ذلك قالت ملك: »يف 

الن�صاء  ت�صتخدمها  التي  املكياج«  »اأدوات  ا�صتخدمت  ت�صاميمي  اأحد 

بيوتي  باإجنازه ملركز جتميل  وذلك لت�صميم لوحة مكملة لديكور قمت 

بال�ص يف رام اهلل«.

ومما تهتم به امل�صممة ملك، واأكدت على اأهميته يف عملية الت�صميم هو 

التوفيق بني ذوق الزبون ون�صائح امل�صمم وروؤيته من ناحية ت�صميمية 

مع مراعاة امليزانية التي يكون الزبون قد ر�صدها للعمل. 

اأي�صا  اأمر مهم  الت�صميم  تكرار فكرة  اأن عدم  اأخرى ترى  ناحية  ومن 

على  احلفاظ  اأن  اعتبار  مع  طابعه،  ت�صميم  لكل  يكون  اأن  فيجب 

خ�صو�صية الت�صميم وعدم تكراره هو حق للزبائن، فهم يقومون بدفع 

املال مقابل فكرة هذه الت�صماميم. 

لوحة  ت�شميم  يف  خمتلفة  واألوان  مواد  ا�شتخدام 
داخل احلائط يف مركز بيوتي بال�س.

تناغم وان�شجام الأثاث وامل�شاحة والإ�شاءة اإ�شافة لالألوان واللوحات املعلقة على احلائط.

امل�شاحة داخل احلائط بعمل مكتية  اأخرى ا�شتغالل  لأغرا�س  ا�شتخدامها  وميكن  على �شغرية،  امل�شممة  حر�س  يف  تكمن  الأهمية  عدم ترك فراغات يف ت�شاميمها بال معنىلكن 
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فل�شطني اإىل الع�ملية والتميز بجهود مميزة حققته� �شركة “اأ�شب�ب” للتج�رة واال�شتثم�ر يف جم�ل اخلدم�ت الهند�شية املتممة.

التنفيذي  املدير  مري،  هوجو  مثله�  والتي  “كوبي�ك�ص” ال�شوي�شرية  �شركة  مع  اتف�ق  عن  النق�ب  ك�شف  عمر،  عزام  املهند�ص  ال�شركة  مدير 

ملجموعة “كوبي�ك�ص” تيكنولوجي، �ش�حبة النظ�م االإن�ش�ئي اخل��ص ب�الأ�شقف “كوبي�ك�ص” ي�شتمل على تو�شيع احلقوق احل�شرية املمنوحة 

ل�شركة “اأ�شب�ب” لت�شنيع وت�شويق نظ�م الكوبي�ك�ص لت�شمل ك�فة دول ال�شرق االأو�شط. 

املنتج  وت�شدير  فل�شطني،  يف  االإنت�ج  من  ميكنه�  االأو�شط  ال�شرق  دول  لك�فة  احل�شرية  احلقوق  على  ال�شركة  ح�شول  ف�إن  عمر  م.  وبح�شب 

الفل�شطيني اإىل ك�فة دول املنطقة ب�الإ�ش�فة لت�شدير اخلدم�ت الهند�شية املتممة.

ووفق� مل� ذكره و�شرح به ف�إن العمل ج�ر على التح�شري الإن�ش�ء م�شنع على اأر�ص تقدر م�ش�حته� بـ 13 دومن� لت�شنيع ك�فة مكون�ت النظ�م، االأمر 

الذي �شيوفر ع�شرات فر�ص العمل للفل�شطينني.

 كم� اأن جزءا من املواد اخل�م امل�شتخدمة يف ت�شنيع املنتج هي مواد يع�د تدويره� من النف�ي�ت ال�شلبة وهذا بدوره، يوؤدي لال�شتف�دة من املوارد 

الفل�شطينية.

فلسطين تنفرد بتصنيع نظام
»كوبياكس« 

اإلنشائي لألسقف للشرق األوسط
ب�ش�م اأبو الرب
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ويتميز هذا النظ�م الذي تتوزع م�ش�نعه يف معظم دول الع�مل، ب�لتك�ملية بني هذه امل�ش�نع، اإذ تعد م�ش�نع كوبي�ك�ص ك�فة، عب�رة عن �شبكة 

ع�ملية واحدة مرتبطة بكوبي�ك�ص يف �شوي�شرا، وهو م� يعطي لهذا النظ�م الثقة وامل�شداقية الع�لية واالأم�ن يف التوريد والت�شنيع.

و�شتتم اإدارة عملية الت�شويق يف ال�شرق االأو�شط من خالل ال�شركة ال�شقيقة )�شركة كوبي�ك�ص ميديل اي�شت(، والتي مت ت�أ�شي�شه� لهذا الغر�ص 

يف مدينة دبي حيث �شتقوم بتعيني وكالء و�شرك�ء جت�ريني للقي�م بعملية الت�شويق والرتكيب املحلي  لك�فة الدول املعنية.

اأمل�ني�،  ال�ش�رمة مثل  االإن�ش�ئية  القوانني واملتطلب�ت  البلدان �ش�حبة  الع�مل وخ��شة يف تلك  املعتمد يف معظم دول  النظ�م  ومن خ�ش�ئ�ص هذا 

وبريط�ني�، والوالي�ت املتحدة، والف�ئز بعدة جوائز علمية يف هذه البلدان كنظ�م هند�شي اإن�ش�ئي، اأنه يح�شن ويطور من خ�ش�ئ�ص املبنى وي�شهل 

وي�شرع عملية البن�ء وف�ز بعدة جوائز كنظ�م �شديق للبيئة.

بن�ء على نت�ئجه عملية ت�شنيع دقيق  الذي تتم  الهند�شي  ب�لت�شميم  النظ�م ي�شكل حال هند�شي� ك�مال متك�مال يبداأ  اأن  اإىل  االإ�ش�رة  جتدر 

للوحدات املن��شبة والتي يتم توريده� مع املخطط�ت الت�شميمية اخل��شة به� للموقع ج�هزة لتتم عملية التنفيذ ب�شكل ب�شيط و �شريع جدا.

وقد نفذت ال�شركة عدة م�ش�ريع يف فل�شطني يف مدن خمتلفة منه� رام اهلل، وجنني، وطولكرم وبيت حلم ب�شال�شة وجن�ح وامت�زت ردود اأفع�ل 

املهند�شني واملق�ولني ب�الرتي�ح والرغبة يف ا�شتخدام النظ�م يف م�ش�ريع اأخرى تخ�شهم.

واأ�ش�د املهند�ص عمر ب�ملك�تب الهند�شية الفل�شطينية واملق�ولني الذين اعتمدوا هذا النظ�م ونفذوه بطريقة مهنية ممت�زة، معتربا اأنه� تعد نقلة 

نوعية يف ع�مل البن�ء.

واأثنى على اجلهود الع�لية التي يقوم به� ط�قم ال�شركة من مهند�شني واأخ�ش�ئيني والتي اأدت اإىل هذه النت�ئج املمت�زة.
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