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المخطط التوجيهي األخضر ليريفانحضري
يريفان، أرمينيا

 الّسنة: 2016
الّنوع: حضري

الّدور: تصميم
المساحة: 227,000 متر مربع

 227,000 تغطي  التي  يريفان  مدينة  نطاق  على  المشروع  هذا  يقع 
في  الشوارع  مشهد  استراتيجية  تنقيح  إلى  يهدف  و  مربع،  متر 
الحضرية  الخضراء  الموارد  الستعراض  محاولة  في  العاصمة، 
ذلك  تم  وقد  الواحد.  للفرد  الخضراء  المساحات  وزيادة  الحالية 
الحدائق  شبكة  تطوير  و  الخضراء  الممرات  توسيع  خالل  من 
ذات  تجريبية  تصاميم  ستة  اقتراح  تم  اإلطار،  هذا  في  العامة. 
في  الّتصاميم  استدامة  أخذت  قد  و  مختلفة.  أنماط  و  طباع 

حيث  من  الممارسات  أفضل  إلى  الوصول  أجل  من  االعتبار  عين 
أن  حاولنا  التوجيهي،  المخطط  تطوير  خالل  الّصيانة.  سهولة 
أسس  الذي  تمانيان  أللكسندر  األّولّية  الّرؤية  مع  متسقًا  نبقيه 
اعتمد  الذي  و   ،1924 عام  في  ليريفان  توجيهي  مخّطط  أّول 
مركزية،  ال  شبكة  إنشاء  إلى  هدف  و  الحدائقّية  المدينة  مفهوم 
. الخضراء  الحضرية  المناطق  من  وثيق  بشكل  مترابطة  ولكن 
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مترو المدينةحضري
المدينة المنّورة، المملكة العربية السعودية

بالّتعاون مع خطيب و علمي
 الّسنة: 2014

الّنوع: حضري
الّدور: تصّور  الّتصميم

المساحة: 33,300 متر

المدينة  وهي  الّسعودّية,  العربّية  للمملكة  الغربّية  المنطقة  في  المدينة  تقع 
في  السكان  عدد  حيث  من  والخامسة  األراضي  مساحة  حيث  من  األكبر  الثالثة 
المدينة  هذه  تستقطب  مقدسة،  مدينة  وكونها  السعودية.  العربية  المملكة 
المرور  حركة  من  للحد  مترو  نظام  تصميم  تم  وبالتالي  الحجاج  من  الماليين 
من  مجموعة  بإنشاء  المدينة  مترو  مشروع  استكمال  إلينا  فُطلب  الكثيفة. 
على  الممتدة  بالمدينة  المحيطة  األحياء  مختلف  من  بوحي  الطولّية  المتنزهات 
طول الطريق. تم تصميم هذه الفضاءات ضمن إطار البنية التحتية القائم لتثبت 
العام،  النقل  أنظمة  مع  الحضرية  المتنزهات  تتعايش  أن  يمكن  مدى  أي  إلى 
مشاريع.  هكذا  في  المستشري  التكرار  رتابة  تحدي  رفع  ضرورة  عن  فضاًل  هذا 
معًا. طوابعها  ومختلف  المدينة  طرفي  يصل  أخضر  رابط  تحقيق  إلى  وتوصلنا 
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مشروع مشهد شوارع الغويريةحضري
الغويرية، قطر

بالّتعاون مع خطيب و علمي
 الّسنة: 2012

الّنوع: حضري
الّدور: تصميم شامل 

المساحة: 3,000,000 متر مربع

واإلدراكية  البصرية  األبعاد  إلى  بالتطرق  المشروع  هذا  يقضي 
الغويرية  قرية  كامل  الشارع في  لمشهد  االقتصادية  واالجتماعية- 
القطرية. وفي إطار تحليلنا تمّكنا من تقدير أهمية وتمّيز مشهد 
وحي  مصدر  ليكون  ساعدنا  الذي  الريفي  الصحراوي  الغويرية 
لتخطيط  أساسًا  التميز  لهذا  إدراكنا  أصبح  وقد  وأهدافنا.  لرؤيتنا 

طابع  باقتراح  قمنا  هنا،  من  وبيئيًا.  ثقافيًا  مستدام  مستقبل 
الطبيعية  الموقع  ظروف  دمج  خالل  من  السائد  للمشهد  جديد 
الرئيسية  المشروع  وأهداف  جهة  من  القائمة  والصناعية 
وتزويد  المدينة  تجميل  شأنها  من  كان  التي  أخرى،  جهة  من 
العالية.  الجودة  ذات  والمرافق  الخدمات  من  بمجموعة  السكان 
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محايل الخوارمحضري
المملكة العربية السعودية

بالّتعاون مع خطيب و علمي
 الّسنة: 2014

الّنوع: حضري
الّدور: تصميم شامل 

المساحة: 1,723,951 متر مربع

تقع مدينة محايل الخوارم على بعد 11 كم من جنوب مدينة محايل 
و49 كم شمال غرب أبها في المملكة العربية السعودية. وفي إطار 
مشاريع وزارة اإلسكان األوسع، تخضع المنطقة حاليًا لعملية ستجعل 
السكان  تزويد  هو  للمشروع  هدفنا  وكان  سكنية.  مدينة  منها 
بفضاءات مفتوحة متنوعة في إطار السياق الحضري المرتقب. وفي 
المقترح الذي تقدمنا به اعترفنا بمشهد المدينة المتميز الذي شكل 
مصدر وحي بالنسبة إليها وبناء عليه قمنا بصياغة رؤية مشروعنا 
والثقافية.   اإليكولوجية  األهمية  حول  تتمحور  بحيث  وأهدافه 



2223
سِكْيب وركس - حضري سِكْيب وركس - حضري

خميس مشيطحضري
المملكة العربية السعودية

بالّتعاون مع خطيب و علمي
 الّسنة: 2014

الّنوع: حضري
الّدور: تصميم شامل 

المساحة:  878,000 متر مربع

الغربية  الجنوبية  العاصمة  أبها،  شرقي  مشيط  خميس  مدينة  تقع 
مشروع  إطار  في  السعودية.  العربية  المملكة  في  العسير  لمحافظة 
بما  الجودة  وذات  الالزمة  بالمرافق  وتزويدها  المنطقة  بتجميل  يقضي 
يخدم سكانها المستقبليين. تولينا عملية إنشاء شبكة من المتنزهات 
مع  بصري  تجانس  تحقيق  ألهمية  ونظرًا  األحياء.  لمختلف  الحضرية 
مع  بسالسة  يندمج  طابع  إضفاء  على  عملنا  المتنزهات،  سائر  سياق 
هذا  وثمرة  اإلنسان.  أعمال  فرضتها  التي  والظروف  القائمة  الطبيعة 
المدينة من خالل تلبية  التي تحيي  المتنزهات  العمل كانت شبكة من 
احتياجات المستخدمين االجتماعية ومن خالل التأثير إيجابيًا على البيئة.
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ظهران الجنوبحضري
المملكة العربية السعودية

بالّتعاون مع خطيب و علمي
 الّسنة: 2014

الّنوع: حضري
الّدور: تصميم شامل 

المساحة: 766,403 متر مربع

تقع مدينة ظهران الجنوب في جنوب المملكة العربية السعودية 
مختلف  تحديد  حول  األولي  تحليلنا  تمحور  اليمن.  من  بالقرب 
الروابط الخاصة على األرض بما في ذلك الموائل الصحراوية األصلية، 
لها  المخطط  الحضرية  والمرافق  الريفية  الزراعية-  الفالحة  عادات 
جيدًا. وبالنظر إلى سياق المدينة األولي، شكلنا أسس مفهومنا 
ومخططنا التوجيهي. وكانت االستراتيجية التي اقترحناها تستند 
والبصرية  واإليكولوجية  المورفولوجية  الخصائص  دمج هذه  إلى 
ضمن إطار شمولي وديناميكي للمساحات الخضراء والمفتوحة. 
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بلقرنحضري
المملكة العربية السعودية

بالّتعاون مع خطيب و علمي
 الّسنة: 2014

الّنوع: حضري
الّدور: تصميم شامل 

المساحة: 591,473 متر مربع

جزءًا  وتعتبر  السعودية  العربية  المملكة  جنوب  بلقرن  مدينة  تقع 
إلى توسيع خصائص  اإلدارية. يهدف المشروع  من منطقة العسير 
في  مشاريعها  في  اإلسكان  وزارة  استمرار  مع  السكنية  المدينة 
كامل أنحاء المديرية. وبشكل خاص، يأتي الموقع في منطقة ريفية 
زراعية. والهدف كان تصميم شبكة  نسبيًا وهو محاط بمجتمعات 

خضراء يمكن للمجتمع النفاذ إليها واالستفادة منها واستخدامها. 
فعاالً  حاًل  اعتبر  الذي  الجلول  نظام  الخضراء  المساحات  تبّنت 
المقترحة  المورفولوجية  تتبع  وبالتالي،  الجبلية.  األراضي  الستخدام 
الموقع.  مع سياق  التجانس  وتؤّمن  الطبيعية  الموقع  طوبوغرافيا 
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الفيحاء- مسار الحّجاج األخضرحضري
مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية

بالّتعاون مع خطيب و علمي
 الّسنة: 2013

الّنوع: تخطيط حضري
الّدور: تصّور الّتصميم

المساحة: 100,000,000 متر مربع

لمكة  المقدسة  المنطقة  حدود  على  الّنطاق  الواسع  الموقع  يقع 
المحيطة.  والمديرية  السعودية  العربية  المملكة  في  المكرمة 
إلى  باالستفادة  يقضي  المشروع  هذا  وراء  الكامن  المفهوم  وكان 
للحجاج.  مخصصة  نزهة  خالل  من  الموقع  اتصالية  من  حد  أقصى 
التنقل  شبكة  لتعديل  الروابط  من  فعالة  مجموعة  اقترحنا  لذا 
الطبيعية.  الخضراء والمفتوحة  بالمساحات  الحضري  النسيج  وربط 
إنتاج  في  تحديًا  واجهنا  الثقافية،  وأهميتها  األرض  لقيمة  ونظرًا 

دعا  لذا  األهمية.  هذه  عينه  الوقت  في  ويعزز  يحترم  تصميم 
متنزهات  المتنزهات،  من  متنوعة  مجموعة  إنشاء  إلى  مقترحنا 
الجيبية  المتنزهات  بفعالية  وتربط  الطرق  تمتد على طول  طولية 
من  الحد  على  عينه  الوقت  في  وتساعد  المنطقة،  في  المشتتة 
نزهة  اقترحنا  كذلك  عام.  بشكل  والتلوث  المرور  حركة  ضجيج 
شأنها  من  طبيعية  محميات  وإنشاء  النهر  طول  على  تمتد 
وإغنائها. والثقافية  الطبيعية  الفيحاء  مساحات  على  الحفاظ 
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ساحة ترامبليحضري
 ترامبلي، فرنسا

 الّسنة: 2012
الّنوع: حضري

الّدور: مشاركة في مسابقة
المساحة: 10,500 متر مربع

هذه  تتمّيز  الفرنسّية.  ترامبلي  مدينة  قلب  في  الّساحة  هذه  تقع 
المدينة بكثافة وسطها المكّون من غطاء نباتي خفيف, و المفتوح 
مناطق  في  الّسّيارات  مواقف  يحصر  الذي  األمر  للمشاة،  بأكمله 
الفرنسّية، لم تواجه ترامبلي  المدن  تحت األرض. خالفًا لغيرها من 
األمر على  فاقتصر   .”Slab“ العمراني  الّتخطيط  الّتوسع في حركة 
الّسريعة  الحركة  هذه  وبعد  المركزّية.  نواتها  من  ضّيقة  حدود 
الّطبيعية.  الّتربة  على  تطّورها  بسرعة  المدينة  استأنفت  الّزوال، 
على  الوسطى  المناطق  أصبحت  عامًا،  ثالثين  مرور  وبعد  واليوم، 
الّلوح في حاجة ماّسة للّتجديد. على هذا الّنحو، نشأت دورة جديدة 
من الحياة في المساحات العاّمة، خصوصًا أن المنطقة حصلت اآلن 
على البعد الّتاريخي . اقتراحنا بسيط وسهل االستعمال على حد 
سواء, يضفي جّوًا دافئًا على المشروع بفضل تقسيمه الهندسي 
و استخدام الّسطح الخشبي.  بعيدًا عن اّتخاذها كقيد، يتم حل 
قضّية مرور المشاة بين الّساحة و الّشارع المجاور بواسطة منحدر 
يكشف بأناقة على الّساحة نفسها. أّما العنصر الّنباتي, فهو يعّبر 
عن خصوصّية المكان, مع حدائق حول منحدر المرور, وسلسلة من 
واجهات  أّن  كما  نفسها.  الّساحة  على  المرتفعة  الّزراعّية  األحواض 
قاعة المدينة المجاورة والمسرح تقّدم األلوان ووضوح الّرؤية لهاتين 

المؤسستين ، في ارتباط وثيق مع المساحة العاّمة المجاورة .
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رؤية جديدة لدالية الّروشةحضري
رأس بيروت، لبنان

بالّتعاون مع فادي منصور، كانديس نعيم، روال الخوري، علي أسعد
   و ليا حلو

 الّسنة: 2015
الّنوع: حضري

الّدور: المشروع الفائز في المسابقة

على  للحفاظ  األهلّية  الحملة  قبل  من  المسابقة  هذه  تنظيم  تّم 
سياحي  مشروع  من  مهّدد  بيئي  موقع  تعتبر  الّتي  الّروشة  دالية 
المطروح االقتراح  عاّمة.  كمساحة  استخدامه  سيعّوق  مّما  ضخم، 

 و الحاصل على جائزة يعي بأن تكوين الّدالية الجيولوجي هو جزء 
ال يتجّزأ من التكوينات الصخرية البحرّية في الّروشة، وأّن االثَنين معًا 
يجب المحافظة عليهما كمحمّيات طبيعّية. إّن اقتراحنا يتداخل مع 
فكرة زوال الحدود الساحلية وهشاشتها من خالل معالجة ثالثة أنظمة 
األنظمة  ُتدرج هذه  )المائية، والساحلية والحضرية(.  زمنية مترابطة 
ضمن سياق واحد من خالل إنشاء وكالة جديدة للّتحّكم الّساحلي، 
و تكون بمثابة مشروع مشترك بين القطاعين العام والخاص. إّنها 

الوزارية الهيئات  من  الخروج  تغّذي  التي  المؤسسية  استراتيجية 
 و البلدية، و التي تسعى إلى تسهيل إدارة المساحات المشتركة 
الّتنمية  'منهج'  مادية  بيروت.  لبّنظر عنها في  ال يمكن غض  التي 
المهرب  بمنتج.  المشروع  انتهاء  بوجوب  تملي  عادًة  الحضرّية 
على  وتستولي  ذلك،  خالف  تعلن  الدولة  كانت  إذا  هو  الوحيد 
الّدالية. نحن اخترنا أن نفّسر الّدالية كوسيلة زمنّية، اخترنا أن نمّيز 
في  به  مسّلم  كأمر  االكتمال  عدم  واقترحنا  المنتج،  على  المنهج 
القوى  تتألّف من  و  الوقت  مرور  تتحّول مع  المساحة  اقتراحنا. هذه 
و  الّزمن  عبر  االستعماالت  متعّددة  يجعلها  مّما  المتحّولة  و  الحّية 
الفصول. هذا التغيير يجب أن يستمر ، و يجب أن يتاح له باالستمرار.

الثروة الحيوانية
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استراتيجية التمويل
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مرسى طبرقةحضري
طبرقة, تونس

 الّسنة: 2010
الّنوع: حضري

الّدور: المشروع الفائز في المسابقة
المساحة: 28,000 متر مربع

م هذا المشروع الفائز في مسابقة تتمحور حول الّتحدي المتمّثل  ُقدِّ
البحر.  في تنشيط طبرقة، و هي مدينة تونسّية قديمة تطّل على 
و  القديمة  للمدينة  العمراني  الّنسيج  على  ينتشر  الّتدخل  إطار 
تقوم سلسلة من  الجنوب تضاريس تصاعدّية طبيعّية.  ُيحّدها من 
المعالم الثقافية بإغناء هذه المدينة المحتاجة إلى إعادة إحياء. و يتم 

استراتيجّيًا جمع المناطق المختلفة من المدينة من خالل إقامة دائرة 
تبدأ من السّكة الحديدّية المهملة في الجوار، وصوالً إلى قلب المدينة، 
استراتيجّية  إّن  محاور،  أربعة  على  مرّكزة  كونها  مينائها.  وهو  أال 
الّضوء  المدينة من خالل تسليط  تأّكد على هوّية  المقترحة  الوصل 

على جميع مجاالت الّتراث و على المناظر البحرّية.





سِكْيب وركس - سكني سِكْيب وركس - سكني

سكني

4041

حديقة منزل كفر حدا
كفر حدا، لبنان

 الّسنة: 2016
الّنوع: سكني
الّدور: تصميم

المساحة: 3,550 متر مربع

في  الكورة  قضاء  في  حدا  كفر  قرية  في  المشروع  هذا  يقع 
و  سكنية  فيال  ترافق  الكبيرة  الحديقة  هذه  لبنان.  شمال 
و  الّزيتون  بساتين  على  تطل  و  بها،  ملحق  للّضيوف  بيت 
يهدف  ذلك،  إلى  باالضافة  المنطقة.  في  الّشهيرة  الحمضّيات 
خالل  من  المجاورة  للّطبيعة  الهادئ   الّطابع  إبراز  إلى  الّتصميم 
لبيت  امتدادًا  كونها  الخارجّية.   المكونات  من  مجموعة  دمج 
مسّطح  إلى  بإضاءة  المرفقة  الخشبّية  المنّصة  تؤّدي  الّضيوف، 
خالل  من  باستمرار  للّنشاط  الفيال  حول  الجو  يدعو  كبير.  مائي 
بين  الطلق  الهواء  في  للمرح  الوسائل  من  العديد  تقديم 
بأشجار  مزروع  كونه  و   . الهادئة  الّطيور  أصوات  و  الّزهور  رائحة 
لالسترخاء  مساحات  أيضا  التصميم  يتضّمن   ، المعّمرة  الّزيتون 
المنطقة. في  تضاهى  ال  التي  الطبيعة  إلى  االستماع  خالل  من 



سِكْيب وركس - سكني سِكْيب وركس - سكني

سكني

4243

 حديقة منزل المطيلب
المطيلب - لبنان

 الّسنة: 2014
الّنوع: سكني

الّدور: تصميم شامل
المساحة: 3,119 متر مربع

الجديد  السكني  للمبنى  كتوسعة  الخاصة  الحديقة  هذه  تصميم  تم 
مواجهته  تمت  الذي  التحدي  وكان  لبنان.  في  المطيلب  منطقة  في 
المبنى  وجود  من  بالرغم  االستمرارية  حس  إضفاء  هو  التصميم  في 
لذا  منفصلتين.  أرض  قطعتي  على  لها  المخطط  الخضراء  والمساحة 
قطعة  رفع  خالل  من  للمبنى  المتاخمة  الخارجية  المساحة  تعديل  قررنا 
المساحة  بتوسيع  سمح  مما  مستواها  من  أعلى  لتصبح  الثانية  األرض 
التغير  على  التعويل  خالل  ومن  توفرها.  الممكن  والعامودية  األفقية 
نجحنا  القانونية،  لالرتدادات  وامتثاالً  المنحدر  في  الحاصل  الطبيعي 
مما  ترفيهية،  صالة  أسفلها  في  أنشئ  حيث  للحديقة  منصة  وضع  في 
تمهيدها  تم  التي  الحديقة  وباتت  المقترح.  البرنامج  بتوسيع  يساهم 
تضم مجموعة من المقاعد المظللة وبركة سباحة ال حافة لها بما يسمح 
بيروت. مدينة  على  الجميل  والمطل  الخالب  المنظر  من  باالستفادة 
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حديقة منزل  الّلقلوق
الّلقلوق، لبنان

 الّسنة: 2015
الّنوع: سكني

الّدور: تصميم شامل
المساحة: 14,000 متر مربع

الّلقلوق هي قرية جبلّية صغيرة في قضاء جبيل، و هي معروفة 
بارتفاعها. بما أّن جمال أرضهم هو مصدر إلهامهم، و مثل معظم 
الحجار من  المعمارّية  بنيتهم  الّسّكان  أنشأ  اللبنانية،  القرى 

 و األخشاب. العالقة بين العمارة والطبيعة هي القوة المركزية في 
الخاصّية  هذه  مع  التعامل  عند  وبالتالي  لبناني،  بيت  أي  تصميم 
تشكيل  خالل  من  الوادي  جوانب  على  البيت  فتح  على  رّكزنا 
كانت  لطالما  األسرة  أّن  بما  و  الحّي.  المشهد  بهذا  للّتمّتع  منّصة 
تصميم  تّم  اللبنانية،  القرى  في  االجتماعية  الحياة  مركز  في 
المناسبات  و  االجتماعية  الّلقاءات  الستيعاب  الخارجّية  المساحات 
للّسباحة، ومطبخ  الّتصميم بركة صغيرة  الكبيرة، فضّم  العائلية 
الّنباتات  اختيار  تّم  ذلك،  إلى  باإلضافة  جلوس.  منطقة  و   ، خارجي 
خّصيصًا لتتناسب مع طبيعة المنطقة الّثلجية خالل فصل الشتاء.
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حديقة منزل  جبيل
جبيل، لبنان

 الّسنة: 2015
الّنوع: سكني

الّدور: تصميم شامل
المساحة: 216 متر مربع

بمثابة  وهو  التاريخية،  جبيل  مدينة  داخل  المشروع  يقع 
العفوي  اللبناني  الطابع  من  مستوحاة  سكنية  حديقة 
وأسلوب حياة السكان المحليين. يقضي المقترح بإنشاء 
فضاء مفتوح يستفيد من الوظيفة ضمن مساحة صغيرة 
المائية  المكونات  جانب  وإلى  مربع.  متر   216 على  تقتصر 
الوسطية وأماكن الجلوس االستراتيجية التي أضيفت، تم 
االحتفاظ باألشجار والتركيبة النباتية القائمة واستكمالها 
بنبات متسلق وغطاء نباتي كانت الغاية منه هي الزينة. 
تعريشة  خالل  من  المدخل  عند  المستخدمون  ُيستقبل 
تغطيها نباتات متسّلقة وفيرة. في الواقع، إن استخدام 
مزيدًا  يضفي  بكاملها  الحديقة  حول  المتسّلقة  النباتات 
من الترطيب واإلحساس المريح بالخصوصية على الحديقة 
المعتمدة.  الهندسية  األشكال  تلطيف  في  ويساهم 
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الحديقة المشتركة لعمارة حرش تابت
سن الفيل، لبنان

 الّسنة: 2015
الّنوع: سكني

الّدور: تصميم شامل
المساحة: 141 متر مربع

ثالثة  اقترحنا  لبنان،  في  الفيل  سن  منطقة  في  المشروع  لهذا 
مكونات  شأن  من  وكان  للمبنى.  األرضي  الطابق  لتصميم  بدائل 
أمثل  انتقالي  كفضاء  تعمل  أن  والمفتوحة  الخضراء  المساحات 
بين الشارع وباقي المبنى. ويهدف التصميم إلى إنشاء رابط بين 
الطابق األرضي ومستويات الشارع من خالل الحد من الوقع البصري 
قليلة  مسطحات  وضع  خالل  فمن  حاجز.  هكذا  يشكله  قد  الذي 
مع  بالتوافق  الفضاءات  تشّكلت  القائمة،  المستويات  بين  االنحدار 
التوجيهات الهندسية المحددة وطبقة مضافة من النباتات. تضفي 
على  مثاليًا  جوًا  الطبيعي  والحصى  النباتية  والغطاءات  األعشاب 
المزروعة والتي تم دمجها  األفقية  الشرفة  الفضاء، في حين توفر 
سواء. حد  على  والخارج  الداخل  من  مريحًا  مشهدًا  المبنى،  إلى 
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 حديقة منزل فقرا
فقرا- لبنان

 الّسنة: 2013
الّنوع: سكني

الّدور: تصميم شامل
المساحة: 200 متر مربع

في  الجبلية  فقرا  منطقة  أعالي  في  السكنية  الفيال  هذه  تقع 
وقد  الفاعل  الترفيه  موضوع  حول  التصميم  يتمحور  لبنان. 
الخارجي  الفضاء  تصميم  تم  البداية.  من  البرنامج  إعداد  تم 
الكبيرة  العائلية  والتجمعات  االجتماعية  الفعاليات  الستضافة 
يساهم  بما  المحيط-  الصخري  بالمشهد  بصريًا  يرتبط  وبحيث 
مع  الطويل  المسار  يتماشى  بفعالية.  الحديقة  توسيع  في 
بصورة  رصفها  تم  التي  واإلنارة  المحلّية  النباتات  من  باقة 
البارزة  الخصائص  حول  وتأمله  المستخدم  تفكير  إلثارة  إيقاعية 
لوجود  نظرًا  المكان.  على  تطغى  التي  الصخرية  والتشكيالت 
خصوصية  على  الحفاظ  إلى  سعينا  بالمكان،  محيطين  سكان 
للهيكليات  البصرية  االستمرارية  حجب  دون  من  المشروع  صاحب 
والمفتوحة. الخضراء  المساحات  على  المسيطرة  الجيولوجية 
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حديقة منزل موننيفيردي
مونتيفيردي

 الّسنة: 2015
الّنوع: سكني

الّدور: تصميم شامل
المساحة: 72.5 متر مربع

لهذه الحديقة السكنية الّصغيرة في مونتيفيردي، سعينا إلى إنشاء مكان مريح 
أخذ قيلولة  إلى  المكان  يدعو  اليومية،  األعمال  بعيدًا عن جهد  والروح.  للذهن 
قصيرة خالل النهار أو التمتع بنسيم المساء في الخارج. تحيط الفضاءات المظللة 
يتوفر  المكان.  وإحياء  تبريد  على  تساعد  أزهار  وأنواع  وافرة  نباتات  المشدودة 
لمالكي العقار مكان للجلوس ومنصة مرتفعة يمكن استقبال الضيوف عليها.
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في  الحديقة  فيه  تحتل  الحازمّية.  منطقة  في  المشروع  هذا  يقع 
جلوس، منطقة  من  تتكّون  صغيرة.  مساحة  األرضي  الّطابق 

أّنها  بما  الّنباتات.  من  منّوعة  مجموعة  على  و  خارجي،  مطبخ  و 
هادئ  مكان  لتأمين  متناغم  فضاء  خلق  حاولنا   ، سكنّية  شرفة 
تصميم  تّم  حافل.  يوم  نهاية  في  إليه  للعودة  العائلة  يدعو 
منّصة  يشمل  فهو  االجتماعّية,  الّلقاءات  ليستوعب  المكان 
خشبّية مظّللة من جهة، و أرجوحة في الجهة األخرى. إّن الّتصميم 
خالل  من  الخارجي  و  الّداخلي  المنزل  قسَمي  بين  بكفاءة  يربط 
استمرارّية المساحة المفتوحة على بعضها و تعّدد استخداماتها. 

حديقة منزل الحازمّية
حازمّية، لبنان

 الّسنة: 2015
الّنوع: سكني

الّدور: تصميم شامل
المساحة: 65 متر مربع
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حديقة منزل كفر قطرة
كفر قطرة، لبنان

 الّسنة: 2016
الّنوع: سكني
الّدور: تصميم

المساحة: 3,000 متر مربع

الشوف.  الجبلية في قضاء  المنزل في قرية كفر قطرة  يقع هذا 
التصميم مستوحى من المساحات الخضراء المحيطة به ، و هو 
يربط ثالث عقارات مجاورة من األرض. يقودنا المدخل، المحاط بالّزهور 
واألقواس الخضراء، إلى الفناء الّرئيسي والمواقف. بجوار الفيال، تم 
في  المثلى  الخدمات  لتقديم  المساحة  مع  بحساسّية  التعامل 
الهواء الّطلق، مع الحفاظ على االنسجام مع الطبيعة المحيطة، 
وفقا لذلك، ضّم الّتصميم حديقة إلنتاج المحاصيل، مسبح مسقوف 
بار،  و  الشتاء،  فصل  في  المنخفضة  الحرارة  درجات  مع  ليتناسب 
و منطقة جلوس رئيسية محاطة بتركيبات من الزهور الملونة .
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حديقة منزل سهيلة
سهيلة، لبنان

 الّسنة: 2016
الّنوع: سكني
الّدور: تصميم

المساحة: 145 متر مربع

في  لبنان.  جبل  في  الجبلّية  سهيلة  قرية  في  المنزل  هذا  يقع 
المشاهد  تصميم  يرتكز  األرضي،  الّطابق  في  الحديقة  هذه 
رغم  الوظائف  متعّددة  مفتوحة  مساحة  خلق  على  الّطبيعّية 
أرجوحة،  و  الّلحم،  لشواء  مساحة  و  بار  تشمل  و  بساطتها، 
االجتماعّية.  الفعالّيات  الستضافة  مناسية  للجلوس  أماكن  و 
متناغم فضاء  خلق  إلى  الّتصميم  يهدف   ، الوقت  نفس  في 

يأتي  وبالّتالي  للموقع.  الّسكني  الّسياق  ضمن  هادئ  و   
الّتصميم الخارجي ليشّكل توسعة لمساحة االستقبال الّداخلية 
القائمة.  والّطبيعّية  البصرّية  المنافذ  وتعزيز  استخدام  مع 
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حديقة سطح مبنى الحازمًية
الحازمّية، لبنان

الّسنة: 2016
الّنوع: سكني
الّدور: تصميم

المساحة: 164 متر مربع

سكني

على  بشموخ  ويطّل   ، بيروت  ضواحي  قلب  في  الشروع  هذا  يقع 
كونه  مختلفين  جّوين  بتوّفر  الًتصميم  يسمح  بأكملها.  المدينة 
تصميم  تّم  األّول،  الجانب  على  مستقّلتين.  منطقتين  يغّطي 
الّزجاجية  الجلوس  لمنطقة  كامتداد   ، معاصرة  انتقائّية  مساحة 
 ، اآلخر  الجانب  على  الحفالت.  الستضافة  تجهيزها  تم  و  الّداخلية 
و  األعشاب  لزراعة  بأحواض  ، محاطة  أكثر حميمية  أجواء  توفير  تم 
لقاءات  فرصة الستضافة  المنطقة  تقّدم هذه  الّطازجة.  الخضروات 
بمشاهدة  االستمتاع   ، الفطور  وجبة  كتناول   ، صغيرة  عائلّية 
فيلم، أو االجتماع حول نشاط للّطهي بفضل توفر مطبخ خارجي.
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حديقة سطح منزل اليرزة
اليرزة، لبنان

الّسنة: 2016
الّنوع: سكني
الّدور: تصميم

المساحة: 45 متر مربع

الّدور  في  جميلة  لشّقة  تتّمة  هو  الّسكني  الّسطح  هذا 
للّتصميم  الّنهائي  المنتوج  إّن  شاّبان.  زوجان  يقطنها  العلوي 
األرضّيات  عليه.  الّصناعي  الّطراز  إضافة  بفضل  جديد  و  دافئ 
اإلسمنتّية  الّزراعة  أحواض  ترافقها   ، الملّمعة  اإلسمنتّية 
إلى  إضافًة  المجاورة.  الغابة  نحو  الّرؤية  توّجه  األطراف  على 
القصب  شجر  الّرئيسّية  المساحة  يزّين   ، للكالب  وّدّية  كونها 
طعام  طاولة  و  للجلوس  منطقة  تتضّمن  و   ، األسود  الفارسي 
ومحطة  و  للّتشّمس  منصة  وكذلك   ، داخلي  بمطبخ  متصلة 
. الحاّرة  الّصيف  أيام  في  لالستحمام  خارجي  دش  و  للّشواء 
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كلّية جامعة قطر
قطر

بالّتعاون مع خطيب و علمي
 الّسنة: 2015

الّنوع: تربوي و ثقافي
الّدور: تصميم شامل

المساحة: 68,960 متر مربع

الطالب  شؤون  مبنى  حول  قطر  لجامعة  تصميمنا  يتمحور 
المبنى  كون  به.  المرتبطة  الخضراء  ومساحاته  وفناءاته  المركزي 
واجهة المؤسسة األولى، لم نسعى إلى استحداث بيئة أكاديمية 
يعكس  مدخل  تصميم  إلى  سعينا  بل  فحسب  للتعلم  محفزة 
من  والمستوحاة  العصرية  النوافير  تسّلط  الجامعة.  عراقة 
الموقع،  على  الضوء  والمسرح  االنعكاس  برك  العربية،  الثقافة 
سياق  إلى  بالمستخدمين  الساكنة  الممرات  تؤدي  حين  في 
يمكنهم  حيث  طبيعية  مساحات  تصميم  إلى  باإلضافة  هادئ، 
و  السطوح   على  الحمل  تّم  كذلك  والوحي.  للراحة  مصدر  إيجاد 
الجديد. الخارجي  السياق  مع  التكامل  لتأمين  الّداخلّية  الفناءات 
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 ACS ملعب حضانة 
بيروت، لبنان

الّسنة: 2016
الّنوع: تربوي و ثقافي

الّدور: تصميم
المساحة: 700 متر مربع
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في الّسنوات األخيرة، علماء نفس األطفال الحظوا زيادة المشاكل 
تعّرضهم  نقص  بسبب  األطفال  اضطراب  عن  الّناجمة  الّسلوكية 
 ،ACS للّطبيعة و عدم استفادتهم من فوائد الّلعب فيها. مدرسة ال
وهي مؤسسة أكاديمية رائدة في بيروت ، تهدف إلى معالجة هذه 
المشكلة عن طريق توفير مساحة تعليمّية متمّيزة في الهواء الطلق 
لطاّلب الحضانة فيها. فالملعب المطّور هو فريد من نوعه ، يتبلور 
حول موضوع الّطبيعة ، و تتألّف عناصره بأكملها من مواد طبيعّية. 
، االكتشاف  المغامرة  الّتصميم حول ثالثة مجاالت لّلعب:  و يتمحور 
مختلفة. إنمائّية  أهداف  و  أنشطة  منها  كل  تلّبي  حيث  اإلبداع.  و 
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مشروع كلوفر بارك
سن الفيل، لبنان

 الّسنة: 2015
الّنوع: إنمائي

الّدور: تصميم شامل
المساحة: 890 متر مربع

استخدامات  ذات  مباني  ثالثة  من  بارك  كلوفر  مشروع  يتألّف 
مختلفة، مّما يعني أنها تلّبي مجموعات مختلفة من المستخدمين 
الّطابع  تعريف  يعيد  سوف  المشروع  هذا  وجود  األنشطة.  و 
محيطه مع  متناغم  مجّمع  توفير  خالل  من  للّشارع  الحضري 

على  المقترحة  الخارجّية  المساحات  وتستند  البصرّية.  روابطه  و 
تعزيز  أجل  من  بينها  فيما  الجيدة  العالقة  و  الثالثة  المباني  توّجه 
االرتباط الّتكافلي للمشروع على المستوى األرضي. على هذا النحو، 
يسعى الّتصميم إلى الجمالّيات كما إلى سهولة الّتنّقل كي يشعر 
متكامل. كبير  مشروع  إلى  ينتمون  أّنهم  المستخدمين  جميع 
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مشروع ساحل الّضبّيه
الّضبّيه، لبنان

بالّتعاون مع خطيب و علمي
 الّسنة: 2014

الّنوع: إنمائي
الّدور:  تصّور الّتصميم

المساحة: 250,000 متر مربع

من شأن هذا مشروع اإلنمائي الساحلي أن يصبح مدينة مستدامة 
لتقسيم  المتوسط. ونظرًا  البحر  االستعماالت تطل على  متعددة 
سعينا  والسكني-  التجاري  األعمال،  مناطق-  ثالثة  إلى  المشروع 
إلى وصل المنطقة الجديدة و ربطها بالمحيط من خالل استخدام 
نزهة باتجاه البحر. كان من شأن إنشاء هذه المرافق تزويد السكان 
بتوسعة لفضاءات المدينة الداخلية من خالل مجموعة متنوعة من 
العامة  الحدائق  من  عدد  إنشاء  اقترحنا  لذا  التزيينية.  التصاميم 
المستخدمين  حاجات  لتلبية  الحضرية  المناطق  ضمن  والفناءات 
المتنزهات في  اندرجت هذه  الترفيهية.  لتأدية نشاطاتهم  اآلتين 
الممرات  على  الحفاظ  على  ساعدت  وطولية  جانبية  محاور  إطار 
الفضاءات  بين مختلف  ترابطًا سلسًا  وأّمنت  البحر  باتجاه  البصرية 
الخضراء. تتألأل الحدائق أيضًا من على سطوح المباني لتعزيز تجربة 
الساحل. طول  على  الواقعة  الفخمة  المنطقة  هذه  في  المالكين 
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مساحة لألعراس في كفر عبيدا
كفر عبيدا، لبنان

 الّسنة: 2014
الّنوع: إنمائي

الّدور:  تصّور الّتصميم
المساحة:  11,000 متر مربع

تطّل هذه المساحة على ساحل شمال لبنان الخالب. وكان التحدي يكمن 
في استخدام أحواض الملح ذات األهمية الثقافية ولكن التي تركت مهملًة. 
فقررنا تحويل هذه المنّصات القائمة إلى مجموعة من الفضاءات المرتبطة 
في ما بينها والتي يتمتع كل منها بوظيفة محددة، وذلك من خالل إعادة 
إحياء الجوهر التقليدي لهذه الهيكليات، التي تم تصميم البعض منها 
للجلوس، والبعض اآلخر لبرك السباحة أو حتى تم تخزين الملح في بعضها 
اآلخر. ينعم المنتجع بحدائق تزيينية عالية وبساتين زيتون وأكواخ خشبية 
وشرفات وبرك سباحة تبقي المستخدم في جو من التسلية واإلثارة الدائمة.  
فمع مطّل خالب على البحر األبيض المتوسط، وسعة ألكثر من خمسمائة 
الحدائق  من  واسعة  ومجموعة  الحفالت  طاوالت  من  والعديد  مقعد 
التزيينية، ُتعّد الواحة بسحرها المكان األمثل لتنظيم أفضل المناسبات. 
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مشروع الفنار
الفنار، لبنان

 الّسنة: 2014
الّنوع: إنمائي

الّدور:  تصّور الّتصميم
المساحة: 23,000 متر مربع

التي تشهد حركة عمرانية كثيفة  الفنار  يقع المشروع في ضاحية 
مساحة  على  الموقع  يمتد  بيروت.  العاصمة  من  بالقرب  والواقعة 
23,000 متر مربع وكأنه مالذًا كامنًا على تلة تّطل على البحر األبيض 
ومنازل  ودوبلكس،  شققًا  اآلمن  المجّمع  هذا  يضم  المتوسط. 
المرافق والخدمات.  مستقلة مزودة جميعها بمجموعة واسعة من 

والمنّسقة  المصممة  والمفتوحة  الخضراء  المساحات  وتؤدي 
ينقسم  الموقع.  على  ومريح  فخم  طابع  إضفاء  في  رئيسيًا  دورًا 
وتضم  معينة،  غاية  قسم  كل  يخدم  مناطق  سبعة  إلى  المجّمع 
رياضية،  مالعب  خضراء،  سطوح  أرضية،  حدائق  خاصة،  فناءات 
خارجية. رياضية  ومرافق  السباحة  لبركة  للحضانة، مساحة  مساحة 
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برج 44
سن الفيل، لبنان

الّسنة: 2016
الّنوع: إنمائي

الّدور: تصميم
المساحة: 5،000 متر مربع

برج 44 هو ثاني أكبر مشروع برج متعدد االستخدامات في منطقة بيروت 
تعتمد  التي  القليلة  المباني  من  واحد  ليكون  المشروع  يطمح  الكبرى. 
معايير نظام LEED في العاصمة الّلبنانّية ، و تلعب المساحة الخارجّية دورًا 
محورّيًا في تحقيق هذا الهدف. يعمل الّتصميم على إرشاد المشاة نحو 
وجهتهم من خالل شبكة متسلسلة للّتنّقل ، و يوّفر مناطق للجلوس 
ذات تصميم بسيط ، ُوضعت بين أحواض الّزراعة الّتي تعكس الّطبيعة 
الخضراء في منطقة حوض المتوّسط. على طول المحاور الّرئيسّية ، تفيض 
نوافير المياه الّضّيقة على الحصى لخلق صوتّيات مائّية هادئة عبر استخدام 
، كما  الجمالّيات  فالّتصميم يهتم بتحسين   . المياه  أقل قدر ممكن من 
يتيح بجمع المياه الجوفّية و يسمح بتبّخر المياه بمعدالّت صديقة للبيئة.
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منتجع دفون
دفون، جبل لبنان

الّسنة: 2016
الّنوع: إنمائي

الّدور: تصميم
المساحة: 1،900 متر مربع

يهدف المشروع إلى تجسيد الّضيافة الحقيقّية  لسّكان جبال لبنان ، ويقع 
في دفون ، وهي قرية صغيرة في قضاء عاليه . يقع المنتجع بين بساتين 
الّزيتون و الحمضّيات الاّلمتناهية ، و يتضّمن أربعة بيوت حجرّية تقليدّية 
األربعة  البيوت  تّتصل  منها.  بحديقة على سطح كل  مزخرفة   ، للّضيافة 
إلى  ، باإلضافة  بانوراما جبلّية  بار يطل على  مع بركة سباحة كبيرة فيها 
مساحات في الهواء الّطلق تقّدم مستويات مختلفة من األجواء الهادئة .
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موقع للمناسبات في كفردبيان 
كفردبيان، لبنان

 الّسنة: 2016
الّنوع: ريفي

الّدور: تصميم شامل 
المساحة: 1,128 متر مربع

ينبع هذا المشروع الّطموح من رؤية خبير في مجال المطاعم و صاحب 
العديد من المشاريع في منطقة كفردبيان . مساحة الموقع مسّطحة 
نسبّيًا و تتمّيز بوجود منحدر حاد في طرفها يكشف عن مشهد خّلاب 
لجبل لبنان و سّد شبروح. يهدف المشروع إلى استضافة مناسبات 
الّتصميم  يخلق  لذلك  و  الّسنة،  مدار  على  مطعم  إقامة  و  كبيرة 

من  واسعة  مجموعة  توّفر  التي  المفتوحة  المساحات  من  سلسلة 
مع  والجسدّية  البصرّية  االّتصاالت  تنشأ  لزّوارها.  المختلفة  الّتجارب 
الّطبيعة تدريجّيًا خالل الّتجّول في المستويات المنحدرة للمشروع، 
الّضيوف  يشعر  حيث  حميمّية  أكثر  مكانًا  مسّطح  أدنى  توّفر  و 
الجبلي. الّلبناني  المشهد  أّنهم في منطقة محمّية بوجه ضخامة 
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منتجع عماطور البيئي
عماطور، الّشوف، لبنان

 الّسنة: 2013
الّنوع: ريفي

الّدور: تصميم شامل
المساحة: 33,730 متر مربع

سِكْيب وركس - ريفي
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بتجربة  النهوض  هو  البيئي  عماطور  منتجع  تصميم  من  هدفنا  كان 
الزوار للمساحات الطبيعية من مختلف األبعاد. وانطالقًا من رؤية نابعة 
واإلنتاج  البيئي  الوعي  تعزيز  إلى  المنتجع  يهدف  شعبية،  مبادرة  من 
يضم  المورفولوجي،  المستوى  على  ومضياف.  مريح  جو  في  العضوي 
الموقع تّلة تتعّرض للرياح المسيطرة ومجرى مائي دائم يمّر في أسفل 
الموقع. يكشف المسار تدريجيًا عن درب محدد تتخلله نشاطات تستفيد 
من إمكانيات الموقع. تجتمع الفضاءات في أسفل التلة حيث تطّل على 
المشهد المحيط وتمنح المستخدمين تجربة حّسية لدى تأّملهم الشالل 
المستخدمين  أمام  المجال  إتاحة  هذه  الراحة  أماكن  شأن  من  المجاور. 
من  وجبة  حول  ومناقشتها  المحيط  المشهد  حول  تجربتهم  لتبادل 
معًا.  آن  في  ويتعّلم  يتمتع  أن  للجميع  يسمح  بما  العضوية  المنتجات 
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إعادة تأهيل غابة بعبدا
بعبدا، لبنان

 الّسنة: 2008 - 2009
الّنوع: تطوير

الّدور: تصميم شامل
المساحة: 100,000 متر مربع

كان الهدف من هذا المشروع حماية غابة بعبدا شبه الحضرية من 
الثقافي.  وتاريخها  فيها  اإليكولوجيا  لها  تتعرض  التي  التهديدات 
ومن خالل اعتماد نهج شمولي والعمل على اكتساب فهم عميق 
أخذ كل جهة معنية ومستخدم في  السياقية، تم  الموقع  لوقائع 
االعتبار كجزء ال يتجزأ من المشروع. كذلك سعينا إلى حماية التنوع 
الغابة من خالل تطوير حل مستدام  به  الذي تنعم  الغني  الحيوي 

من  تمكّنا  كذلك  مساحاتها،  يعبر  الذي  الضخم  السريع  للطريق 
تنظيم نشاطات مستدامة في الغابة. ضم التصميم دراسة معّمقة 
للبلدية  وقّدم  الخضراء  للمساحات  اإليكولوجية  الروابط  لمختلف 
التضمينية  الحضرية،  الغابة شبه  الفرصة للحفاظ والنهوض بهذه 
والمتاحة للعامة والواقعة على بعد 20 دقيقة من العاصمة بيروت.
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جسر الواطي، بناية فيراري
الّطابق الّثالث، الّشّقة ٣٠٣

بيروت، لبنان
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