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و لدت ریم في المحرق ، البحرین . و درست الھندسة المعماریة في جامعة بوھوس في فیمار ، ألمانیا و جامعة 
البندقیة ، إیطالیا و في الجامعة االتحادیة للتكنولوجیا في زیورخ ، سویسرا . و تخرجت منھا و حصلت على 

امعة درست على  ید المھندس المعماري . و في ھذه الج 2006درجة الماجستیر في الھندسة المعماریة سنة 
و ھرمن ، ف . و بعد عملھا في عدة مكاتب معماریة مثل تشینو زوتشي في میالنو ، إیطالیا وھنس كولھ األستاذ

إلى  2008من سنة  ، ا ، النمسا ، بدأت حیاتھا المھنیة في مكتب دینر و دینر في بازل ، سویسرانّ فیتشك في 
ست في كرسي األستاذ فلوریان ناغلر في رَّ أت تزاول مھنتھا بشكل مستقل . و دبد 2011. و في سنة  2010

حیث شد إنتباھھا أعمال المھندس المعماري یوزف فیدامن و  2103إلى  2010للتكنولوجیا من سنة جامعة میونخ 
ً  2014قادھا إلى البحث في أعمالھ و الذي كان نتجتھ الكتاب الذي صدر في دیسمبر  ً تحلیا لثالثة من  محتویا

   .أعمالھ

---------------------------------------- 

مقالة عن المھندس المعماري فیدامن و مبنى األدارة الرئیسي لشركة ألینس للتأمینالملخص   

بقلم ریم المناعي و فلوریان فشر    

 جوھر األشیاء: یوزف فیدامن و مبنى األدارة الرئیسي لشركة ألینس 

   . Königinstrasse یقع مبنى األدارة الرئیسي لشركة ألینس للتأمین في مدینة میونخ في شارع    

وھو من تصمیم المھندس المعماري یوزف فیدامن . یُظھر ھذا المبنى قوة سیادیة و براعة مرھفة لمھندس 
لة أن معالجتھ المعماریة معماري في بدایة حیاتھ المھنیة . ریم المناعي و فلوریان فیشر یجادالن في ھذه المقا

تُستمد إلى حد كبیر حصریاً من براعة المبنى و مھارة ُصنعتھ . و یمكن القول بأنھ نتیجة للربط الصحیح للعناصر 
أن ترابط المسائل المعماریة و التي تظھر  نو األصناف التقلیدیة المعاصرة للعمارة . و المنّاعي و فیشر یزعما

نس یرجع إلى المعرفة بكیفیة البناء . و بھذا المفھوم فإن زخم فیدامن ال یُشتق من بشكل جلي في مبني شركة ألی
إبتكار جدید للعمارة أو لطرق التشیید و ال من الحث البطولي لیكون طلیعیاً و لكن من التطبیق المكثف و تعزیز 

 الطرق المألوفة . 
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