
"أسبوع عّمان للتصميم" يحتفي باإلرث والثقافة واالبتكار
في يومه األخير

عّمان، أيلول 2016: في آخر فرصة للجمهور األردني للمشاركة في "أسبوع عّمان للتصميم" في 
نسخته األولى، ُتختتم فعاليات الحدث األول من نوعه، والذي شهد خالل أيامه التسع، إطالق أكثر 

من 100 فعالية توزعت على أرجاء مختلفة من العاصمة، هدفت إلى تنمية المواهب والتشجيع 
على التجريب وتطوير قطاع التصميم والتوسع في مجاالته في األردن ومنطقة الشرق األوسط. 

وبدعم من جاللة الملكة رانيا العبدالله، شّكل "أسبوع عّمان للتصميم" منصة ألكثر من 100 
مصّمم محلي وإقليمي متعّدد التخصصات، سعوا جميعًا إلى إبراز إمكانيات التصميم كأداة 

للثقافة والتعبير االجتماعي، وكوسيلة لحّل المشاكل وإحداث التغيير اإليجابي. ومع نهاية أيامه 
السبعة األولى، استقبل "أسبوع عّمان للتصميم" أكثر من 25,178 زائرًا، بعضهم قادم من 

دول أخرى كلبنان وفلسطين والمملكة العربية السعودية، وغيرها من دول المنطقة. 
ويختتم "أسبوع عّمان للتصميم" برنامجه بتنظيم عدد من ورش العمل والمعارض والعروض 

األدائية والبرامج الثقافية المتنوعة، التي ال تحتفي فقط بالجوانب الثقافية المحلية واإلقليمية، بل 
وتهدف أيضًا إلى تعزيز أسلوب التفكير التصميمي بين األجيال الشابة. وتتضمن فعاليات اليوم 

تنظيم ورشة عمل "فضاء يوريكيز" التي تقام في مساحة األطفال بمتحف األردن من الساعة 
السادسة وحتى الثامنة مساًء، والتي تقدم تعريفًا عمليًا في الهندسة الكهربائية للطلبة من أعمار 

11 إلى 16 عامًا. وفي هذه األثناء، تقيم ديانا رّيان، مؤسسة العالمة التجارية والمشروع االجتماعي 
"كيس شيك"، ورشة عمل بعنوان "من العقل إلى اليد" في مجمع رغدان السياحي، وذلك من 

الساعة 5:30 مساًء وحتى الساعة 7:30 مساًء، حيث سيقوم المشاركون باستخدام فنون 
التطريز وإعادة التدوير لألفضل إلنتاج قواعد أكواب أنيقة يدوية تحمل نقوشًا على طراز الفن 

اإلسالمي.
وفي يومه األخير أيضًا، يقدم "أسبوع عّمان للتصميم" لضيوفه وزواره تجربة معّدة بكّل عناية 

من األطعمة المصممة خصيصًا والتي تستكشف التفاعل ما بين عالمي الغذاء والتصميم، حيث 
سيقوم مشروع "نملية" بتقديم سلسلة من مواقع الطعام الملهمة تحت مظلة مشروع 

"عّمان تأكل"، وذلك في كل من نقاط االلتقاء الرئيسية الثالث وسط البلد. وباإلضافة إلى ذلك، 
وكجزء من الفعاليات المتعددة المقامة في المساحات اإلبداعية المستقلة بمواقع مختلفة من 

العاصمة، تقوم ورشة عمل "تحويالت الغذاء" بتحدي المشاركين لتقديم طبق يجّسد نموذجًا 
للتصميم المعماري. وستقام ورشة العمل هذه في محترف رند الحاج حسن وبمساعدتها تحت 
إشراف كل من هال الخيري و"توماس إيغومينيد"، وذلك من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الرابعة 

عصرًا،.
وإلى جانب الفقرة الترفيهية الموسيقية التي سيقدمها الفنان األردني عبدالهادي جعفر من الساعة 

السابعة مساًء ولغاية الساعة الثامنة والنصف مساًء في مجمع رغدان السياحي، سيحتفل 
"أسبوع عّمان للتصميم" أيضًا بنهاية برنامجه األول من نوعه بعرض للدبكة منّفذ بطريقة الـ 

"بريك دانس" في السابعة والنصف مساًء، وذلك في "الممشى" الواقع مقابل مركز الحسين 
الثقافي براس العين، حيث سيقدم محمد زين، المعروف باسم "زوكا" أداًء يجّسد تجربة تحّررية 

عابرة للثقافات، تنقل المشاهد في رحلة ال تنسى إلى عالم الرقص. ومن جانب آخر، يوّجه 
"أسبوع عّمان للتصميم" دعوته األخيرة للزوار للتوقف عند الملتقى االجتماعي "مضافة" الذي 

تشرف عليه مؤسسة "أرني"، والذي يشّكل نقطة التقاء للتجارب التفاعلية الملهمة الخاصة 
بأطباق الطعام الحضرية، ومفاهيم الضيافة والثقافة. وباإلضافة إلى ذلك، سيستمتع األطفال 

بتجربة ثقافية فريدة مع جلسة الحكواتي التقليدية، والذي سيمتع ضيوفه من الصغار بعدد من 
الحكايا في متحف األردن.

وبهذه المناسبة، قالت عبير صيقلي، المديرة المشاركة لـ "أسبوع عّمان للتصميم": "مع إسدالنا 
الستار على فعاليات اليوم األخير، من الهام أن نذكر هنا بأنها مجرد البداية لرحلة "أسبوع عّمان 
للتصميم" بعد أن اكتسب األردن، وبكل نجاح، موقعه على خريطة التصميم العالمية، لينضم 
بذلك إلى العديد من دول العالم التي أدركت أهمية التصميم، واختارت بالتالي عرض أسبوعها 
الخاص بها لفعاليات التصميم". وأضافت صيقلي: "ال يسعى "أسبوع عّمان للتصميم" إلى 

إبراز المملكة كوجهة لإلبداع واألعمال واالستثمار فحسب، بل وإلى تمكين مجتمع التصميم 
أيضًا. ونحن نأمل أن نكون قد ساهمنا في مساندة ودعم قطاعات التصميم المحلية واإلقليمية 

من خالل توفير هذه المنصة للتجريب والتشبيك والتعّلم".
ومن جانبها، عّبرت رنا بيروتي، المديرة المشاركة لـ "أسبوع عّمان للتصميم" عن شكرها العميق 
لصاحبة الجاللة الملكة رانيا العبدالله على دعمها الراسخ الذي لعب دورًا أساسيًا في تحويل رؤية 

المنظمين إلى حقيقة. وأضافت: "كما أود أن أشكر جميع الحضور الذين شاركونا فعاليات هذا 
البرنامج الضخم والمتنوع، فبفضل هذه المشاركة المذهلة للجمهور، استطاع هذا الحدث 

الطموح تحقيق النجاح الباهر، وإنني أتطلع لمشاركة المزيد من التجارب التصميمية مع األردن 
والمنطقة عند إقامة "أسبوع عّمان للتصميم" خالل السنوات القادمة". 

-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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عّمان، أيلول 2016: في آخر فرصة للجمهور األردني للمشاركة في "أسبوع عّمان للتصميم" في 
نسخته األولى، ُتختتم فعاليات الحدث األول من نوعه، والذي شهد خالل أيامه التسع، إطالق أكثر 

من 100 فعالية توزعت على أرجاء مختلفة من العاصمة، هدفت إلى تنمية المواهب والتشجيع 
على التجريب وتطوير قطاع التصميم والتوسع في مجاالته في األردن ومنطقة الشرق األوسط. 

وبدعم من جاللة الملكة رانيا العبدالله، شّكل "أسبوع عّمان للتصميم" منصة ألكثر من 100 
مصّمم محلي وإقليمي متعّدد التخصصات، سعوا جميعًا إلى إبراز إمكانيات التصميم كأداة 

للثقافة والتعبير االجتماعي، وكوسيلة لحّل المشاكل وإحداث التغيير اإليجابي. ومع نهاية أيامه 
السبعة األولى، استقبل "أسبوع عّمان للتصميم" أكثر من 25,178 زائرًا، بعضهم قادم من 

دول أخرى كلبنان وفلسطين والمملكة العربية السعودية، وغيرها من دول المنطقة. 
ويختتم "أسبوع عّمان للتصميم" برنامجه بتنظيم عدد من ورش العمل والمعارض والعروض 

األدائية والبرامج الثقافية المتنوعة، التي ال تحتفي فقط بالجوانب الثقافية المحلية واإلقليمية، بل 
وتهدف أيضًا إلى تعزيز أسلوب التفكير التصميمي بين األجيال الشابة. وتتضمن فعاليات اليوم 

تنظيم ورشة عمل "فضاء يوريكيز" التي تقام في مساحة األطفال بمتحف األردن من الساعة 
السادسة وحتى الثامنة مساًء، والتي تقدم تعريفًا عمليًا في الهندسة الكهربائية للطلبة من أعمار 

11 إلى 16 عامًا. وفي هذه األثناء، تقيم ديانا رّيان، مؤسسة العالمة التجارية والمشروع االجتماعي 
"كيس شيك"، ورشة عمل بعنوان "من العقل إلى اليد" في مجمع رغدان السياحي، وذلك من 

الساعة 5:30 مساًء وحتى الساعة 7:30 مساًء، حيث سيقوم المشاركون باستخدام فنون 
التطريز وإعادة التدوير لألفضل إلنتاج قواعد أكواب أنيقة يدوية تحمل نقوشًا على طراز الفن 

اإلسالمي.
وفي يومه األخير أيضًا، يقدم "أسبوع عّمان للتصميم" لضيوفه وزواره تجربة معّدة بكّل عناية 

من األطعمة المصممة خصيصًا والتي تستكشف التفاعل ما بين عالمي الغذاء والتصميم، حيث 
سيقوم مشروع "نملية" بتقديم سلسلة من مواقع الطعام الملهمة تحت مظلة مشروع 

"عّمان تأكل"، وذلك في كل من نقاط االلتقاء الرئيسية الثالث وسط البلد. وباإلضافة إلى ذلك، 
وكجزء من الفعاليات المتعددة المقامة في المساحات اإلبداعية المستقلة بمواقع مختلفة من 

العاصمة، تقوم ورشة عمل "تحويالت الغذاء" بتحدي المشاركين لتقديم طبق يجّسد نموذجًا 
للتصميم المعماري. وستقام ورشة العمل هذه في محترف رند الحاج حسن وبمساعدتها تحت 
إشراف كل من هال الخيري و"توماس إيغومينيد"، وذلك من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الرابعة 

عصرًا،.
وإلى جانب الفقرة الترفيهية الموسيقية التي سيقدمها الفنان األردني عبدالهادي جعفر من الساعة 

السابعة مساًء ولغاية الساعة الثامنة والنصف مساًء في مجمع رغدان السياحي، سيحتفل 
"أسبوع عّمان للتصميم" أيضًا بنهاية برنامجه األول من نوعه بعرض للدبكة منّفذ بطريقة الـ 

"بريك دانس" في السابعة والنصف مساًء، وذلك في "الممشى" الواقع مقابل مركز الحسين 
الثقافي براس العين، حيث سيقدم محمد زين، المعروف باسم "زوكا" أداًء يجّسد تجربة تحّررية 

عابرة للثقافات، تنقل المشاهد في رحلة ال تنسى إلى عالم الرقص. ومن جانب آخر، يوّجه 
"أسبوع عّمان للتصميم" دعوته األخيرة للزوار للتوقف عند الملتقى االجتماعي "مضافة" الذي 

تشرف عليه مؤسسة "أرني"، والذي يشّكل نقطة التقاء للتجارب التفاعلية الملهمة الخاصة 
بأطباق الطعام الحضرية، ومفاهيم الضيافة والثقافة. وباإلضافة إلى ذلك، سيستمتع األطفال 

بتجربة ثقافية فريدة مع جلسة الحكواتي التقليدية، والذي سيمتع ضيوفه من الصغار بعدد من 
الحكايا في متحف األردن.

وبهذه المناسبة، قالت عبير صيقلي، المديرة المشاركة لـ "أسبوع عّمان للتصميم": "مع إسدالنا 
الستار على فعاليات اليوم األخير، من الهام أن نذكر هنا بأنها مجرد البداية لرحلة "أسبوع عّمان 
للتصميم" بعد أن اكتسب األردن، وبكل نجاح، موقعه على خريطة التصميم العالمية، لينضم 
بذلك إلى العديد من دول العالم التي أدركت أهمية التصميم، واختارت بالتالي عرض أسبوعها 
الخاص بها لفعاليات التصميم". وأضافت صيقلي: "ال يسعى "أسبوع عّمان للتصميم" إلى 

إبراز المملكة كوجهة لإلبداع واألعمال واالستثمار فحسب، بل وإلى تمكين مجتمع التصميم 
أيضًا. ونحن نأمل أن نكون قد ساهمنا في مساندة ودعم قطاعات التصميم المحلية واإلقليمية 

من خالل توفير هذه المنصة للتجريب والتشبيك والتعّلم".
ومن جانبها، عّبرت رنا بيروتي، المديرة المشاركة لـ "أسبوع عّمان للتصميم" عن شكرها العميق 
لصاحبة الجاللة الملكة رانيا العبدالله على دعمها الراسخ الذي لعب دورًا أساسيًا في تحويل رؤية 

المنظمين إلى حقيقة. وأضافت: "كما أود أن أشكر جميع الحضور الذين شاركونا فعاليات هذا 
البرنامج الضخم والمتنوع، فبفضل هذه المشاركة المذهلة للجمهور، استطاع هذا الحدث 

الطموح تحقيق النجاح الباهر، وإنني أتطلع لمشاركة المزيد من التجارب التصميمية مع األردن 
والمنطقة عند إقامة "أسبوع عّمان للتصميم" خالل السنوات القادمة". 

-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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