
للمرة األولى في األردن
"أسبوع عّمان للتصميم" يرفع الستار عن فعالياته في مختلف

أرجاء العاصمة عّمان

عّمان، أيلول 2016: ُبعيد افتتاحه من قبل جاللة الملكة رانيا العبدالله يوم الثالثاء30  آب 2016، 
أعلن "أسبوع عّمان للتصميم" عن فتح أبوابه رسميًا الستقبال الجمهور هذا اليوم لبدء فعالياته 

التي ستتواصل على مدى تسعة أيام، حيث يشمل برنامجه مجموعة متنوعة من ورش العمل 
التفاعلية والمؤتمرات والمعارض، باإلضافة إلى عدد من الجلسات الحوارية والنقاشات، وتقديم 

فرص لتطوير األعمال والتعارف والتواصل مع اآلخرين، والجوالت التعريفية والعروض األدائية 
وأجنحة األطعمة التقليدية.

وتنطلق فعاليات "أسبوع عّمان للتصميم" في ثالث نقاط لقاء رئيسية في منطقة وسط البلد 
في عّمان؛ وهي "معرض الهنجر" في هنجر شركة الكهرباء في راس العين، و"مساحة الصّناع" 

في متحف األردن، و"حي الحرف" الذي سيقام في مجّمع رغدان السياحي. ومن بين أبرز 
 Memory " فعاليات اليوم األول ورشة عمل صناعة المجوهرات التي تعتبر جزءًا من مشروع

Matrix"، حيث ستقام في "حي الحرف" لتستكشف احتماالت خلق تراث مستقبلي، بطريقة 
تسمح للمشاركين بتصميم المجوهرات ألنفسهم وللمشروع بينما يتشاركون القصص 

المستوحاة من التراث. 
وطوال فترة انعقاد فعاليات "أسبوع عّمان للتصميم" سيتمكن الزوار من االستمتاع بالملتقى 

االجتماعي في جناح "مضافة" الواقع في مركز الحسين الثقافي وسط العاصمة عّمان. وقد 
قامت مؤسسة "أرني" باإلشراف على الـ"مضافة" التي صممها كل من راسم كمال وسجى 

نشاشيبي لمنح معنًى جديدًا معاصرًا للمساحة التقليدية المخصصة الستقبال الضيوف. 
وسوف يستمتع الزوار لحظة دخولهم هذه األجواء المريحة بفعاليات مختارة وعروض تفاعلية، 
باإلضافة إلى الموسيقى الحّية، كما ستسنح لهم الفرصة باالنغماس في األطعمة والمأكوالت 

الحصرية المتخصصة، إلى جانب المأكوالت العضوية الخفيفة التي تم تطويرها على يد 
متخصصين في إعداد األطعمة. وإلى جانب ذلك، سيتمّتع الزوار باألطعمة التي تقدمها "نملية" 

في نقاط اللقاء الثالث تحت مظلة مشروع "عّمان تأكل" الذي يهدف إلى إحياء ثقافة أطعمة 
الشارع واستكشاف التفاعل ما بين الطعام والتصميم.

وباإلضافة إلى الموسيقى الحّية المفعمة بالحيوية التي ستقدمها فرقة "همام عيد واألصدقاء" 
في مجمع رغدان السياحي، تضم فعاليات اليوم األول أيضًا مجموعة متنوعة من المعارض 

المشوقة، وافتتاح عددًا من المساحات اإلبداعية المستقلة في أرجاء متعددة من المدينة. وتشمل 
هذه المساحات معرض "أعمال ومنهجيات" في استديو رند الحاج حسن، إلى جانب معرض 

"معكوس" في قاعة عرض "جاكارندا"، ومعرض "تشكيالت نجمية" في مركز تصميم الدوق، 
ومعرض "يا حافظ يا أمين" في بيت وداد قعوار للثوب العربي، ومعرض "Prototype 1" في 

محترف "تيربو"، ومعرض "استنساخ" في دارة الفنون – مؤسسة خالد شومان. ويجدر بالذكر 
أن جميع المعلومات المتعلقة بأوقات ومواقع وتفاصيل فعاليات اليوم األول من "أسبوع عّمان 
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وتعليقًا على االنطالقة الرسمية لفعاليات "أسبوع عّمان للتصميم"، قالت رنا بيروتي، المدير 
المشارك في الحدث: "للمرة األولى في األردن ستقام فعاليات "أسبوع عّمان للتصميم" في 

أكثر من 40 مساحة إبداعية منتشرة في مختلف مناطق عّمان طوال تسعة أيام، حيث استقطب 
الحدث أكثر من 100 مصمم محلي وإقليمي للعمل على إطالق منصة لتبادل اآلراء واألفكار حول 

التصميم في األردن".
وأضافت بيروتي: "سيحظى األفراد من مختلف القطاعات بفرصة االستمتاع بفعاليات متنوعة، 

والتي لن تنحصر فقط بالمعارض والمعروضات التصميمية المدهشة، فهناك العديد من 

النشاطات الثقافية التي ستعيد إحياء األماكن العامة، إلى جانب ورش العمل والجلسات الحوارية 
وحلقات النقاش، كما تم تصميم برنامج لألطفال في أماكن متفرقة من العاصمة ليوفر لهم 

فرصًا لتعّلم التصميم بأسلوب متعدد الجوانب".
وفيما يتعلق بقطاع التصميم في األردن، قالت عبير صيقلي، المدير المشارك في "أسبوع عّمان 

للتصميم": "إنني على ثقة بأنه مع نهاية فعاليات األسبوع سيكون المصممون المشاركون قد 
اكتسبوا فرص التعّلم والتواصل الالزمة لتنمية مواهبهم وتطوير قطاع التصميم في األردن 
ومنطقة الشرق األوسط، في حين سيتعزز لدى الزائرين فهم أفضل لمبدأ التصميم باعتباره 

عامًال أساسيًا في عملية تشكيل وصياغة حياتنا ومجتمعاتنا".

-انتهى-

حول أسبوع عّمان للتصميم: 
يمثل "أسبوع عّمان للتصميم" تجربة تفاعلية ملهمة للحواس في التصميم؛ فاالحتفال السنوي الذي 
سيقام على مدى تسعة أيام في شهر أيلول 2016 في نسخته األولى، سيعمل على تشجيع المواهب 

وروح التجريب، كما سيعزز من فرص النمو واالنتشار لقطاع التصميم في األردن. وسيقوم "أسبوع عّمان 
للتصميم" بتحفيز مهارات التعّلم واالبتكار، كما سيوفر فضاًء إلطالق العنان للخيال من خالل بناء منصة 

من شأنها أن تدعم قطاع التصميم في األردن وتمضي به قدمًا إلبرازه واالعتراف به عالميًا. وعبر تمكين 
مجتمعات التصميم، يسعى الحدث إليجاد بيئة تضم الجماهير من مختلف القطاعات، لتوفر تجارب تنشر 

اإللهام بينهم وتحفزهم وتشجعهم على التفاعل. ويتمثل هدف النسخة األولى من "أسبوع عّمان 
للتصميم"، والذي يعد جزءًا من شبكة من أسابيع التصميم التي تقام حول العالم، في إنشاء منصة تحفز 

الفكر التصميمي وتجعل من العاصمة عّمان مركزًا لتبادل األفكار وتقارب المجتمعات، حيث سيتضمن 
البرنامج سلسلة من الفعاليات وورش العمل والمعارض، إلى جانب عقد جلسات الحوار وطرح النقاشات 

وتوفير فرص التواصل والتعارف. 

بيان صحفي صادر عن شركة بداية لالستشارات اإلعالمية واالتصاالت المؤسسية بالنيابة عن "أسبوع عّمان للتصميم".
لمزيد من المعلومات يرجى االتصال بنا:

 
      شركة بداية لالستشارات اإلعالمية واالتصاالت المؤسسية

      هاتف:  5854002/6 6 962+
      فاكس: 5853001 6 962+

      ص.ب. 930391، عّمان 11193، األردن
media@bidayacorp.com :البريد اإللكتروني      
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وتعليقًا على االنطالقة الرسمية لفعاليات "أسبوع عّمان للتصميم"، قالت رنا بيروتي، المدير 
المشارك في الحدث: "للمرة األولى في األردن ستقام فعاليات "أسبوع عّمان للتصميم" في 

أكثر من 40 مساحة إبداعية منتشرة في مختلف مناطق عّمان طوال تسعة أيام، حيث استقطب 
الحدث أكثر من 100 مصمم محلي وإقليمي للعمل على إطالق منصة لتبادل اآلراء واألفكار حول 

التصميم في األردن".
وأضافت بيروتي: "سيحظى األفراد من مختلف القطاعات بفرصة االستمتاع بفعاليات متنوعة، 

والتي لن تنحصر فقط بالمعارض والمعروضات التصميمية المدهشة، فهناك العديد من 

النشاطات الثقافية التي ستعيد إحياء األماكن العامة، إلى جانب ورش العمل والجلسات الحوارية 
وحلقات النقاش، كما تم تصميم برنامج لألطفال في أماكن متفرقة من العاصمة ليوفر لهم 

فرصًا لتعّلم التصميم بأسلوب متعدد الجوانب".
وفيما يتعلق بقطاع التصميم في األردن، قالت عبير صيقلي، المدير المشارك في "أسبوع عّمان 

للتصميم": "إنني على ثقة بأنه مع نهاية فعاليات األسبوع سيكون المصممون المشاركون قد 
اكتسبوا فرص التعّلم والتواصل الالزمة لتنمية مواهبهم وتطوير قطاع التصميم في األردن 
ومنطقة الشرق األوسط، في حين سيتعزز لدى الزائرين فهم أفضل لمبدأ التصميم باعتباره 

عامًال أساسيًا في عملية تشكيل وصياغة حياتنا ومجتمعاتنا".

-انتهى-

حول أسبوع عّمان للتصميم: 
يمثل "أسبوع عّمان للتصميم" تجربة تفاعلية ملهمة للحواس في التصميم؛ فاالحتفال السنوي الذي 
سيقام على مدى تسعة أيام في شهر أيلول 2016 في نسخته األولى، سيعمل على تشجيع المواهب 
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اإللهام بينهم وتحفزهم وتشجعهم على التفاعل. ويتمثل هدف النسخة األولى من "أسبوع عّمان 
للتصميم"، والذي يعد جزءًا من شبكة من أسابيع التصميم التي تقام حول العالم، في إنشاء منصة تحفز 

الفكر التصميمي وتجعل من العاصمة عّمان مركزًا لتبادل األفكار وتقارب المجتمعات، حيث سيتضمن 
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