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فیھ  فیھ بما تواجدتتعد العمارة أحد أنواع الفنون التى تتمیز بطبیعتھا الخاصة بتعبیرھا عن العصر الذى 
ن ، فى إلنساالذى یتأثر بھ من متغیرات سیاسیة وأقتصادیة وفكریة الى جانب واقعھا المادى البصرى ا

عدم ى تتصف بة التالعمارة الحدیثة على مختلف مدارسھا وفلسفاتھا نرى أن العمارة تتسم بالھیاكل الثابت
یة الى تلب یھدف المرونة ، فال تسمح باإلضافة أو الحذف منھا ، وذلك یتنافى مع مفھوم اإلستدامة الذى

فنجد  ،البناء   بعدطیة المتطلبات المتجددة والتى تطرأ مستقبالإحتیاجات المستخدمین وقابلیة التطویر لتغ
ف أو لمتاحانفسا أمام مبانى تحتاج لتوسیعات فى الفراغات أو إلضافة ملحق للمبنى األصلى كما فى 
ار أو و أدوأالمسارح والمستشفیات ، ومن ھنا تم اللجوء للحلول التصمیمیة التى تسمح بإضافة مبنى 

ا من صمیمھوخارجیة باستخدام خامات خفیفة كأألخشاب والھیاكل المعدنیة مستوحى تفراغات داخلیة أ
كملة منفس روح المبنى للوصول الى حلول تصمیمیة  لھا صفة التوافق مع المبنى األصلى وتكون 

 ث.الحدیللشكل العام للمبنى ، وتعبر عن صفات العصر الموجودة فیھ بصیغة جدیدة لربط القدیم ب
ات بین اإلضافالتكامل المعمارى بین العناصر التشكیلیة البنائیة القدیمة و ضوع البحث :الظاھرة مو

یھا من رأ علالمستجدة علیھا من خالل رصد الطابع والطراز والتشكیل األصلى للمبانى القدیمة وما ط
  توسعات سواء لغرض وظیفى أو جمالى .

  الواجھات المعماریة  
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  ارى التكامل المعم
Architectural integration 

 التمیز البصرى 
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  :Introductionمقدمة 
مالیة ا جیتعامل اإلنسان فى حیاتھ مع سلسلة من التشكیالت ام       

سھ وذوقھ أو نفعیة تؤدى وظیفة معینة ، أو تشكیالت تحاكى ح
حت تتكامل فیھا مفھوم اإلنتفاع والجمال ، فھناك فنون مثل الن
 ناكوالرسم والتصویر قد یخلو من تشكیالتھا عنصر اإلنتفاع ، وھ
ا عیدتشكیالت أخرى كالمیكانیكا یسیطر علیھا الجانب اإلنتفاعى ب

كیل لتشتطبیقیة ومنھا العمارة فاعن الجمالیات ، أما فى الفنون ال
یرتبط بغرض انتفاعى فھى عبارة عن حیز فراغى تشكیلیى یأوى 

  ) 295، ص 2000نشاط إنسانى معین یھدف تأدیة منفعة .(رأفت ،
فى العمارة الحدیثة على مختلف مدارسھا وفلسفاتھا نرى أن 

ال ف ة ،العمارة تتسم بالھیاكل الثابتة التى لھا صفات وعدم المرون
مة تداتسمح باإلضافة أو الحذف منھا ، وذلك یتنافى مع مفھوم اإلس

 الذى یھدف الى تلبیة إحتیاجات المستخدمین وقابلیة التطویر
نجد ف،  لتغطیة المتطلبات المتجددة والتى تطرأ مستقبال بعد البناء

حق نفسا أمام مبانى تحتاج لتوسیعات فى الفراغات أو إلضافة مل
من ما فى المتاحف أو المسارح والمستشفیات ، وللمبنى األصلى ك

وار أد ھنا تم اللجوء للحلول التصمیمیة التى تسمح بإضافة مبنى أو
 أو فراغات داخلیة أوخارجیة باستخدام خامات خفیفة كأألخشاب
والھیاكل المعدنیة مستوحى تصمیمھا من نفس روح المبنى 

ى المبنى األصلللوصول الى حلول تصمیمیة  لھا صفة التوافق مع 
وتكون مكملة للشكل العام للمبنى ، وتعبر عن صفات العصر 

  الموجودة فیھ بصیغة جدیدة لربط القدیم بالحدیث .
یف تصنومن ھنا نجد أن البیئة المعماریة الحالیة تحتاج الى رصد و

وتحلیل تلك الظاھرة ، واألسالیب المختلفة المتبعة لتكامل 
  ة .التشكیالت القائمة والمستجد

وفى األونھ األخیرة تعاقبت العدید من األحداث والتطورات فى كل 
نواحى الحیاة وبالتالى على العمارة ، فشھدنا تطورا حضاریا 
تطلب ظھور العدید من المشروعات والمبانى والتشكیالت 
المعماریة الجدیدة ، ومنھا إضافة بعض اإلمتدادات المستجدة على 

ن لھا ایجابیات ومشھدا بصریا ممیزا ، المبانى القائمة ، والتى كا

ولكن أخفقت فى مرات أخرى وأصبحت تشوھا معماریا ومفھوم 
غیر واعى اقتصر على القص واللصق ، من خالل اإلستعارات 
العشوائیة للعناصر التشكیلیة دون األخذ فى اإلعتبار لألصول 

  التشكیلیة للمبنى القائم.
حدة رغم التناقض بینھما ، أن التكامل والتغییر وجھان لعملة وا

فنجد مبدأ التكامل یتعامل مع الجوانب العاطفیة فى التصمیم حیث 
یؤكد على معانى األصالة واإلستقرار واأللفة ، أما مبدأ التغییر 
فإنھ یقدم العوامل الجدیدة والغیر متوقعة ـ لذلك یتوقف التغییر 

البناء ،  على مدى تطور فن العمارة والتكنولوجیا الموجودة وقت
لكن تظل اإلضافة المتكاملة ھى اإلضافة المتوافقة مع التشكیل 

المعمارى القائم لكافة مفردات البیئة حتى نحقق المالءمة 
  والتوافق والتناسب .

تجدة لمسلذلك سیتناول البحث عالقة التشكیالت المعماریة القائمة وا
لعام ا لمرئىذات القیمة التى قد تؤثر سلبا أو ایجابا على المشھد ا

  للمتلقى .
  :Proplem of the researchإشكالیة البحث 

 تكمن المشكلة فى التناقض بین ما ھو قدیم وما ھو مستجد 
وھى متناقضة أزلیة لیس لھا حل واحد ، حیث ان ما زال 

 حقیقللقدیم عبقھ وما زال للحدیث سحره وابھاره وجمالھ ، وت
 یا .باینا توافقیا او تالتكامل بینھما ھو مشكلھ من الواجب حلھ

 اریةافتقار الحلول التصمیمیة المحلیة فى ایجاد مفردات معم 
ھو  تتكامل مع بعضھا ، نتیجة وجود خلل بین ما ھو قدیم وما

 ى فىمستجد ، فیؤدى ذلك الى حدوث التنافر بینھما ، مما یؤد
  النھایة الى عمارة محلیة غیر معبرة.

فتعدد   فى ھذا المجال ،وذلك لعدم اإلستعانة بالمتخصصین 
دى اإلتجاھات والطرز وتعدد القوانین ومرور فترات زمنیة قد تؤ
ى تالإجماال الى تضارب وعدم توافق الھیئة الشكلیة للعمران وبال

  تؤثر سلبا على الجمھور.
  :Objectivesأھداف البحث 

  تحقیق التكامل بین التشكیالت المستجدة وما ھو قائم
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  ن .یحمل ھویة وطابع معی
 س الوصول الى منھج تحلیلي مقارن یمكننا من خاللھ قیا

 جد.مدى نجاح العالقة التبادلیة بین ما ھو قائم والمست
 :  Theoretical Framework اإلطار النظرى

ة تلفبعد ظھور العدید من الحركات الفنیة الحدیثة والمدارس المخ
ة اریالمعمفى فن العمارة ، ظھر اتجاه اخر للحفاظ على التشكیالت 
 لمنطقةم لالقائمة وحمایتھا من أى تغییر ، وذلك باحترام الطابع العا

  .وأھمیة اختیار التصمیم األمثل للملحقات والمبانى المضافة 
فنجد أن تطور العمارة ھو تسلسل تتراكم فیھ عناصر الفن 
 والمعرفة والمھارات عبر العصور ، وتحقیق التكامل المعمارى

قد م ذو قیمة أمر مھم ومكمل للحفاظ علیھ ، فبین اى تشكیل قائ
 ھ .یكون ھذا التشكیل متوافقا مع المبنى األصلى أو متباینا مع

)Weeks, K., D., 2006(  
 ونعرض فیما یلى طرق الوصول الى التكامل المعمارى سواء كان

  متوافقا او متباینا .
  أوال : التوافق مع التشكیل القائم :

  ولھ عدة أشكال وھى :
  لتوافق من خالل الوحدة أو التماثل :ا . 1

 ودةوتعنى النسخ أو المحاكاة الصریحة للشخصیة المعماریة الموج
حیث تسعى للحفاظ على ما ھو موجود على حساب المستجد ، 

ى وقال فى ھذا الناقد المعمارى فریمان " ان محاكاة الماضى ھ
 ، دةقرار صریح یستبعد اتوماتیكیا اى احتمال إلضافة عناصر جدی

 تھدید ولةفإذا لم تنفذ المحاكاة بمھارة عالیة قد تصبح الصورة المنق
  )Worskett, R., 2006لوضع المنتج المعمارى األصل . (

  م1999ام ع –مثال : الملحق الجدید لمبنى األھرام 

   
  م1999م ، 1987) الملحق الجدید لمبنى األھرام 1شكل (

لقائم لجریدة األھرام عندما كانت الحاجة الى توسعة المبنى ا
بإضافة مبنى جدید لھ ، تمت اإلضافة كما ھو موضح حیث یصعب 

م ألنھا تكمل 1999التمییز بین الواجھة الحدیثة التى بنیت عام 
  م.1987شكل الواجھة القدیمة التى بنیت عام 

  : التوافق من خالل التشابھ النسبى . 2
 استمراریةوھنا لیس فیھا تجاھل كامل للماضى ، فھى تؤكد على 

 ،دة تكامل الفترات الزمنیة مع الحفاظ على حداثة اإلضافة الجدی
اظ حتففھى تعنى التشابھ النسبي بین القدیم والحدیث ضمنیا مع اإل

بحداثتھ ، وبھذه الطریقة یختلف المستجد مع القدیم من حیث 
ه التفاصیل المعماریة والخامات وھندسة الواجھات ، وتعتمد ھذ

ثة الستخدام الصحیح للتكنولوجیا للتعبیر عن حداالطریقة على ا
  )Salama, 2002المبنى بطریقة مالئمة لھویة المبنى القدیم . (
  مثال : المركز الثقافى البریطانى بالقاھرة :

  
  لقاھرة ا –) المركز الثقافى البریطانى بالعجوزة 2شكل (

على كورنیش النیل  Birtish Councilیقع المركز البریطانى 
 جوار فندق شھر زاد ، وتتكون من فیال ذات تراث كالسیكى منب

رت أوائل القرن الماضى ، ونظرا للتوسعات الطلوبة للمركز ، أق
اللجنة الھندسیة إضافة مبنى ملحق بجواره كتوسعات مستجدة 

یث ن حممكملة للمبنى ، ونالحظ الربط بین المبنى القدیم والمستجد 
 م وھو األصفر الكنارى ، والذىمادة التشطیب واللون المستخد

ن ساعد المشاھد على تكوین صورة ذھنیة كاملة بدون أن یعتقد أ
  كال المبنیین منفصلیین .

      التوافق من خالل التداخل : . 3
ذه وھى طریقة الندماج نسیج المبنى القدیم بالحدیث ، وتختلف ھ

یدة دلجالطریقة عن سابقتھا بأن ھذا التدخل یخفى أحیانا اإلضافة ا
من  نبعتالتى تم إدخالھا ، والطریقة الصحیحة لھذا التداخل والدمج 

ھم إضافة نفس العناصر لشكلیة مثل اإلرتفاع واللون والحجم بعض
  )Scott, D.,  2004ولیس الكل. (

  القاھرة : –مثال : فندق رمسیس ھیلتون 

           
  القاھرة -) مبنى فندق رمسیس ھیلتون 4-3شكل (

ن م إضافة شكل ھندسى الى أخر رأسیا أو افقیا بحیث تكوحیث یت
 عاةالكتلة الناتجة فى النھایة ھى كتلة واحده مستمرة ، مع مرا

  اشتراك كال الكتلتین فى قاعدة واحدة .

  التوافق من خالل التمویھ :  . 4
وھو تحقیق التوافق من خالل اإلحتفاظ بالواجھة المعماریة 

د خلفھا ، وظھر ھذا األسلوب فى األصلیة وإخفاء المبنى المستج
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ألمانیا بعد الحرب العالمیة الثانیة وما تركتھ من تأثیر مدمر للمبانى 
المعماریة ،فأصبحت ھذه الطریقة ھى األنسب لمحاولة اإلحتفاظ 
بالتراث القدیم ، فقام المعماریون باإلحتفظ بما تبقى من التشكیل فى 

  بھا . الواجھة القدیمة ومحاولة تغطیة المستجد
تصیم  –فى فالدیلفیا  Peen Mutual مثال برج "بن میوتوال" 

  :1975میشیل وجیرجوال عام 

             
  )7)                          شكل (6)                             شكل(5شكل (

  1975فى فالدیلفیا ، تصمیم میشیل وجیرجوال عام  Penn Mutualبرج " بن میوتوال" 
قف حیث قرر المصممان اإلبقاء على الواجھة الحجریة ، وكانھا ت

  .یث أمام البناء الشفاف وكأنھا حاجز بین المشاھد والمبنى الحد
عرف ریتشاردس " نظریة الواجھات " على انھا  1994وفى عام 

یم مع لقدلالعملیة التى تتیح إزالة ما یقرب من كافة النسج التاریخى 
ى فھة األصلیة ، ویمكن استخدامھا احیانا اإلحتفاظ فقط بالواج

 بنىتطعیم المبنى المستجد" وھكذا تحتفظ الواجھة على مكانة الم
  )Richards, J., 2004القدیم.(

  ثانیا التباین مع التشكیل القائم :
تمیز ال أحیانا یكون التباین أو اإلختالف امر مرغوبا فیھ ، حیث أن

 میةخالل المقیاس أو المسا الكلى بین القدیم والمستجد یكون من
  والنسب أو غیرھا من المعاییر ، ویظھر ذلك فى شكلین وھما :

 التباین الكلى : . 1
تستخدم ھذه الطریقة عند الحاجة الى اإلختالف للتعامل مع تصمیم 

بنائى فرید أو نصب تذكارى أو مبنى قومى یبرز رمزا معینا على 
  سبیل المثال .

 د من المعماریین معارضة البیئةوعلى ھذا المبدأ اراد العدی
م یخدالمحیطة إلبراز أعمالھم ، بغض النظر عن كون ھذا التباین س

ا فى ائمالجانب الجمالى للمبنى القائم أو ال ، فإن اإلضافة ستظل د
  مكانھا معلنھ عن نفسھا .

ففى اإلمتداد المقترح لمتحف فیكتوریا البرت لفن الدیكور بلندن  ، 
م المعمارى " دانیال لیبسكیند" قال المعمارى الذى كان من تصمی

عن عملھ " ان الشكل الحلزونى غیر متسم بالسیمتریة ، وھو ما 
یفتح المتحف على رؤى جدیدة ، ویجعلھ لیس فقط مكانا للعرض ، 
وانما ھناك كفاتیریات ومساحات خدمیة ومرفقات ، ویعد تحفیزا 

  للزائرین أن یكتشفو ھندستى المعماریة ".

  
  ندن) اتحف فیكتوریا والبرت ، تصمیم دانیال لینسكیند ، ل8شكل (

  
) یوضح اإلمتداد الحلزونى لمتحف فیكتوریا والبرت ، 9شكل (

  تصمیم دانیال لینسكیند ، لندن 

  
  كندا -  أونتاریو الملكي)متحف 10شكل (
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وقد صمم المبنى لیحقق عالقة بین الحركة والتأمل ، حیث كانت 
خلیة للمبنى ھادئة تماما ، وقال لیبسكند " لم أصمم ھذه المساحة الدا

التشكیالت بطریقة عشوائیة ، لكنى قمت بتجمیعھم لخلق عالقة بین 

العناصر الثابتة مثل أثار الفن والتاریخ ، وبین المساحات ذات 
الحركة مثل قاعة مشاھدة األفالم وعروض الفیدیو واللیزر " 

.)archpedia.com,2005(  

    
  )13شكل (          )                      12شكل (       )                11شكل (

خ تاریأونتاریو الملكي ھو متحف للفن والثقافة العالمیة والمتحف 
الطبیعي في تورونتو، كندا. وھي واحدة من أكبر المتاحف في 

ن أمریكا الشمالیة، وھي األكبر في كندا، ویجذب أكثر من ملیو
  ئر سنویا.زا

ر ناصامثلھ لمبانى وواجھات معماریة توضح التبائن الكلى بین الع
  القائمة والمستجدة :

بعد التأثیر الطفیف للحركات الحدیثة على بیئة المبانى فى أواخر 

الستینیات ، ظھرت إتجاھات حدیثة للتشكیالت المعماریة القائمة 
نى التاریخیة ،وانصبت محاوالت ھذا اإلتجاه على ابقاء كل المبا

على حالھا وحمایتھا من أى تغییر ، لذلك أصبح الحفاظ على ما ھو 
قائم ھو الخطوة األولى نحو احترام الطابع العام للمنطقة ، ونحو 
الوعى بأھمیة االختیار األمثل لتصمیم المبانى المضافة . 

)Worskett, R. Warren, J., 2004 (  

 
  التشكیلین لى لكالكم توضح االختالف بین التشكیل المعمارى القائم والمستجد مما أدى الى تباین ) أمثلة معماریة حول العال14شكل (

  
  التباین الجزئى : . 2

سعى فیھا المعماریون أن تكون أعمالھم متالئمة مع التشكیالت 
القدیمة ، حتى وان كانت تتباین فى خصائصھا مع القدیم ولكنھا 

  تتشابھ ضمنیا مع مالمحھ .
 –فرنسا  –مشروع امتداد متحف اللوفر بباریس مثال : 

  :  I.M.Pieالمعمارى 
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  ) الھرم الزجاجى بداخل فناء قصر اللوفر القدیم 15شكل (

عندما قرر الرئیس الراحل "فرانسو میتران" تطویر مبنى متحف 
اللوفر ، الذى اختیر لھ المعمارى االمریكى الصینى األصل 

)I.M.PIEلزجاجى وتمثل ھیئتھ فراغ لالمتداد ) الذى أنشا الھرم ا

الغیر مرئى الذى یحوى الخدمات العامة للزوار . 
)Architectural Style, 2005(  

  
  ) یوضح الھرم الزجاجى لمبنى متحف اللوفر الذى صممھ اى ام باى ویعكس واجھات مبانى عصر النھضة المواجھة لھ16شكل (

متداد وإلضافة مستجدة وقد واجھ المعمارى مشكلة كبیرة فى خلق ا
ال تضر بالقیمة التاریخیة للقصر ، حیث توصل الستغالل الفناء 
المركزى الواقع بین أجنحة المتحف وعمل امتداد غیر مرئى من 

خالل دور كامل تحت األرض بھ العدید من العناصر الوظیفیة التى 
لم تكن موجودة من قبل الى جانب ما حققھ ھذا االمتداد من اتصال 

  اشر وربط بین األجنحة المختلفة للقصر من تحت االرض .مب

  
  ) یوضح انعكاس ھیئة المبنى التاریخى لقصر اللوفر على اسطح الھرم الزجاجى17شكل (

وقد اثارت تلك اإلضافة الكثیر من النقد على أساس أن الشكل 
الھرمى ال یمثل أى ربط معمارى فنى بین تشكیل متحف اللوفر 

النھضة ، ولو أن المصمم استخدم أشكال العقود  الذى یتبع عصر
والقباب الزجاجیة المنتشرة لكان ذلك أكثر تألفا مع المبنى القدیم 
(من وجھة نظر النقاد) ، فكان الرد على تلك اإلنتقادات أن الشكل 
الھرمى ھو شكل ھندسى بسیط یعبر عن نقاء التشكیل ،  حیث 

، ویمكنھ الربط بین استخدمھ الكثیر من فنانى عصر النھضة 
األجنحة المختلفة المتوازیة مع اضالعھ الرئیسیة التى تعكس على 
اسطحھ لتعطى لمسة تجدید للفناء ،  كما یمكن من داخل الھرم 
وعبر جوانبھ الشفافة رؤیة تشكیل المبنى القدیم واإلستمتاع بھ . 

)Architectural Style ,2005(  
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المركزى فى عمل االمتداد الغیر مرئى الذى یحوى خدمات الجمھور ویصل بین األجنحة المختلفة للقصر ،  شكل () یوضح استغالل الفناء

  مع تصمیم فراغ المدخل فوق سطح األرض على ھیئة ھرم زجاجى شفاف وسط الفناء
م قائوالنتیجة كانت تصمیم متباین فى ساحة القصر لما ھو موجود و

 میعجلربط والتوافق الشكلى مع من عمارة كالسیكیة ، مع محاولة ا
 فیةتشكیالت المبنى القدیم من خالل الحصول على نوع شدید الشفا

ن من الزجاج ، فأصبح الھرم فى حد ذاتھ "فاترینة" عرض ینظر م
خاللھا المشاھد لیرى جمیع محتویات وعناصر القصر القدیم ، 
فأصبحت طریقة معالجة جزئیة حیث انھ جعل المبنى المستجد 

 ھرمرا إلظھار المبنى القدیم من خالل مقدار اشلفافیة فى العنص
الزجاجى ، فتتضح العالقة بین عناصر الھرم الذى استفاد من 

مكن  یالالمبنى القدیم الغنى بالعناصر المعماریة الفریدة ، والتى 
  ة .اریباى حال من األحوال تقلیدھا لثرائھا ولقوة تفاصیلھا المعم

    Resultsالنتائج 
 ى ى علتوافق فى التشكیل المعمارى بین القائم والمستجد یأتال

 ینمابعدة اشكال وھى التماثل والتشابھ والتداخل والتمویھ ، 
ھم یأت التباین بین ما ھو قائم وما ھو مستجد على شكلین و

  التباین الكلى والتباین الجزئى .
 جدة محاولة الربط بین التشكیالت المعماریة القائمة والمست

س خالل كیفیة ادراكھا بصریا ، والقاء الضوء على االسمن 
  النظریة للتشكیل المعمارى .

 ل خال یمكننا تحقیق التكامل بین ما ھو قائم وما ھو مستجد من
دراسة الخصائص الشكلیة للقدیم ومحاولة محاكاتھا على 

ز تعز المعالجات التصمیمیة المقترحة مع ابتكار انماطا جدیدة
 تشكیل القدیم .الذوق المرئى لل

 ھ ركیباألعمال اإلضافیة البد أن تكون مأخوذة من السیاق والت
ع المعماریة األصلیة ، وفى ذات الوقت البد ان تظھر بطاب
م معاصر (تشیر الى زمن اإلضافة) لكن فى نفس سیاق التناغ

  مع الوضع األصلى.
 د رى قان النقل الحرفى لمالمح التشكیل القدیم للمبنى المعما

 الى طمث التاریخ فیخطلت القدیم بالحدیث فیما یعد یؤدى
  تزویرا للتاریخ المعمارى للمبنى .

  Recommendationsالتوصیات 
  وجود منھج للرصد والتوثیق والتحلیل لكل العناصر

،  لیھاعالمعماریة القائمة للحد او التحكم فى ظاھرة االإضافة 
 للمبانىوذلك من خالل دراسة العناصر الواجھات الخارجیة 

. 
 طرق توثیق جمیع األماكن التاریخیة توثیقا كامال لألحدث ال

 والوسائل المتوفرة .
 باى ضرورة الحفاظ على القیمة التاریخیة للمكان ، وال یجوز 

ال حال من األحوال استعمال أسالیب تفقد المكان جزءا او ك
من طابعھ التراثى ، وفى حال اإلضافة تتم بنفس الطرز 

  ر اإلمكان المواد المستخدمة عند تشییده .واألطر وبقد
  ضرورة دراسة عناصر التشكیل المعمارى القائمة قبل البدء

  فى اى من عملیات االضافة او الحذف عندما یتطلب االمر .
 و مراعاه االحتیاجات المستقبلیھ قبل البدء فى اإلضافة ا

الحدف من اى من المبانى المعماریة ، حتى ال نتعرض 
ل عد كبالتعدیالت التى قد تؤدى الى اختفاء التراث  للكثیر من

 تعدیل .
 ض ال یسمح بإضافة اى عناصر جدیدة اال اذا كانت ال تتناق

لى عمع األجزاء المھمة والمتمیزة للمبنى ، وكذلك ال تؤثر 
  التوازن فى تكوینھ ، وعالقتھ مع المحیط الخارجى.

  وجود لجنھ علمیة مكونة من متخصصین مھندسین
 على ماریین وفنانیین تشكیلیین ، یتم من خاللھم اإلشرافومع

یذ لتنفاى إضافة الى مبنى ، وال یعتمد التعدیل او البدء فى ا
د للح اال بعد الموافقھ علیھ من قبل اللجنة المتخصصة ، وذلك
 . من األخطاء التى یمكن ان تحدث تنافر مع المبنى القدیم
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