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برعاية جاللة الملكة رانيا العبدالله
انطالق أسبوع عّمان للتصميم 2017 تحت شعار 

“التصميم يحرك الحياة تحرك التصميم“
 

عّمــان 10 أيلــول 2017 – ُأعلــن فــي عّمــان اليــوم عــن برنامــج أســبوع عّمــان للتصميــم فــي نســخته الثانيــة 
بعــد النجــاح الكبيــر الــذي حققــه العــام الماضــي والــذي يأتــي بمبــادرة مــن جاللــة الملكــة رانيــا العبداللــه.

وســتنطلق فعاليــات األســبوع  هــذا العــام فــي الســادس مــن تشــرين األول القــادم  مــن رأس العيــن  فــي 
ــان للتصميــم 2017 موضــوع “ الحركــة “  ــر التنــوع، ويستكشــف أســبوع عّم برنامــج واســع النطــاق وكثي

تحــت شــعار ‘” التصميــم يحــرك الحيــاة تحــرك التصميــم”.

وخــالل مؤتمــر صحفــي عقــد اليــوم األحــد الموافــق 10 أيلول/ســبتمبر ســّلط منظمــو األســبوع  الضــوء 
علــى العديــد مــن العناصــر التــي ســتعرض ألول مــرة هــذا العــام والتــي تهــدف الــى تمكيــن المصمميــن مــن 

إنشــاء منتــدى للتعلــم والتبــادل والتعــاون.
 

 وشــارك فــي المؤتمــر الصحفــي كل مــن المديرتيــن المشــاركتين ألســبوع  عّمــان للتصميــم، رنــا بيروتــي 
ــركة  ــي ش ــذي ف ــر التنفي ــم والمدي ــان للتصمي ــبوع عّم ــي أس ــر ف ــرض الهنج ــق مع ــي، ومنس ــر صيقل وعبي

ــن.  ــا حدادي ــم دين ــان للتصمي ســنتاكس أحمــد حّميــض،  ومصممــة معــرض أســبوع عّم

كمــا شــارك فــي المؤتمــر الرئيــس التنفيذي لشــركة زيــن أحمد الهنانــدة  باعتبار زيــن الراعي البالتيني ألســبوع 
عّمــان للتصميــم، وممثــال عــن أمانــة عّمــان الكبــرى الشــريك االســتراتيجي ألســبوع عّمــان للتصميــم لبنــى 

الحنيطــي، باالضافــة الــى ممثلــي الصحافــة المحليــة واالقليميــة ووســائل التواصــل االجتماعي.

 ويقــدم أســبوع عّمــان للتصميــم الــذي ســيعقد خــالل الفتــرة مــن 6 - 14 تشــرين األول / أكتوبــر المقبــل، 
برنامجــًا غنيــًا ومبتكــرًا يكشــف النقــاب عــن اإلمكانــات المتأصلــة فــي مجــال التصميــم فــي األردن، ويتــم 

خاللــه إنشــاء منصــة حيويــة الستكشــاف التأثيــر القــوي وغيــر المحســوس للتصميــم فــي الحيــاة .

ــن  ــر م ــي أكث ــن، ف ــة رأس العي ــب منطق ــى جان ــم ال ــان للتصمي ــبوع عّم ــة ألس ــطة المرافق ــتقام األنش وس
50 موقعــا تتضمــن صــاالت عــرض، ومحــالت، ومعاهــد، وجامعــات وأماكــن عامــة فــي مختلــف أنحــاء 

العاصمــة.
 

قالــت الشــريك المؤســس ألســبوع عّمــان للتصميــم  رنــا بيروتي:”فــي العــام الماضــي، أطلقنــا حــوارًا حول 
التصميــم فــي المدينــة، مــع إبــراز أهميــة التصميــم بيننــا ومــن خاللنــا ، وأهميتــه فــي تنميــة مجتمعاتنــا”. 
وأضافــت بيروتــي، “هــذا العــام، ســوف نســلط الضــوء علــى موضــوع الحركــة وقــدرة  التصميــم  علــى 

دفــع الحيــاة والعكــس “.

وقالــت الشــريك المؤســس ألســبوع  عّمــان للتصميــم عبيــر صيقلــي: “ جســد أســبوع عّمــان للتصميــم 
الــروح النشــطة للحركــة – التــي تكتســب زخمــا عنــد المشــاركة الجماعيــة وتعمــل علــى تمكيــن النــاس لتولــي 

القيــادة والســيطرة والتأثيــر لترتفــع الــى تحــدي الوضــع الراهــن”.

ــنتاكس  ــركة س ــس لش ــذي والمؤس ــر التنفي ــض، المدي ــد حّمي ــقه أحم ــذي نس ــر ال ــرض الهنج ــم مع ويض
أعمــال أكثــر مــن 100 مصمــم محلــي، إقليمــي و دولــي مــن اإلمــارات العربيــة المتحــدة، فلســطين، 
لبنــان، المغــرب، العــراق، مصــر، المملكــة العربيــة الســعودية، الكويــت، الهنــد، ألمانيــا، فرنســا، والواليــات 

المتحــدة األمريكيــة. 

خبر صحفي 
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باإلضافــة إلــى ذلــك، ســتقام سلســلة مــن مقصــورات التمثيــل والمحــالت المؤقتــة  واألنشــطة الثقافيــة 
والغذائيــة فــي منطقــة “حــي الحــرف” المنبثقــة عــن أســبوع عّمــان للتصميــم، وذلــك ضمــن هيــكل مفتــوح 

يقــام فــي الهــواء الطلــق المصمــم مــن قبــل دينــا حّداديــن  باإلضافــة الــى مركــز الحســين الثقافــي. 
 

وسيســتضيف األســبوع  ألول مــرة معــرض للطلبــة– والــذي يأتــي نتيجــة برنامــج تعليمــي مدتــه عامــًا كامــاًل 
– إضافــة الــى مجموعــة متنوعــة مــن ورشــات العمــل وجلســات النقــاش والحــوارات الموجهــة لزيــادة الوعــي 

بشــأن عناصــر التصميــم والتأثيــر الــذي تحدثــه علــى حياتنــا اليوميــة.
 

ــادة مــدى  ــان للتصميــم علــى زي ــدأ الحركــة، تركــز نســخة هــذا العــام مــن أســبوع عّم وبهــدف تجســيد مب
وصــول الفعاليــة للجماهيــر مــن خــالل التركيــز علــى البرامــج التــي تســتهدف المــدارس فــي المحافظــات 
والعمــل مــع المجتمعــات المحليــة وتعريفهــم بقيمــة التصميــم وأثــره، حيــث ســتظهر الطبيعــة الحركيــة 
لنســخة هــذا العــام بشــكل جلــي مــع مــا ســتنفذه مــن أنشــطة وزيــارات ميدانيــة وتجــارب مســاحة الّصنــاع 

المتنقلــة

ــن ،  ــى جانــب شــركة زي ــم ، فإل ــان للتصمي  ويلعــب الرعــاة والشــركاء دورًا أساســيًا فــي إنجــاح أســبوع عّم
ــا و مؤسســة عبدالحميــد شــومان كراعييــن فضييــن، ومركــز  الراعــي البالتينــي، انضمــت شــركة آرت ميدي
ــى  ــن. ال ــاة برونزيي ــس كراع ــة وآرامك ــياحة األردني ــة الس ــر، وهيئ ــم والتطوي ــي للتصمي ــه الثان ــك عبدالل المل

ــم. ــان للتصمي ــبوع عّم ــتراتيجي ألس ــريك االس ــرى الش ــان الكب ــة عّم ــب أمان جان

ومــن جهتــه قــال الرئيــس التنفيــذي لشــركة زيــن االردن أحمــد الهنانــدة أن الشــركة  تفتخــر بدعمهــا ألســبوع 
عّمــان للتصميــم وللعــام الثانــي علــى التوالــي، حيــث تأتــي الرعايــة انطالقــًا مــن دورهــا الفعــال فــي تنميــة 
المجتمــع المحلــي والمســاهمة فــي بنــاء االقتصــاد الوطنــي عــن طريــق دعــم اإلبــداع والمصمميــن، خاصــًة 
وأن المملكــة تتمتــع ببنيــة تحتيــة متطــورة فــي قطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات، داعمــة لالبتــكار 

واإلبــداع. 

وأضــاف الهنانــدة “ وتأتــي هــذه الخطــوة انســجامًا مــع اســتراتيجية زيــن فــي تشــجيع مهــارات التعّلــم 
وتحفيــز الخيــال وتعزيــز المواهــب، ســعيًا منهــا لتعزيــز مكانــة اإلبداعــات األردنية، وذلك سيســاهم فــي إبراز 
مكانــة األردن فــي مجــال التصميــم واإلبــداع علــى المســتوى العالمــي، حيــث أن أســبوع عَمــان للتصميــم 
ــك للتعريــف عــن أنفســهم و إبداعاتهــم والتواصــل  ــن كافــة، وذل ــن والمصممي ــه المبدعي ــع ل ــذي يتطل وال
ــي  ــز ف ــداع والتمّي ــاف اإلب ــة الكتش ــة مهم ــة ومحط ــد واجه ــداع، يع ــم واإلب ــة بالتصمي ــات المهتم ــع الجه م
ــرات  ــادل الخب ــن وتب ــن والمصممي ــر قــدرات المبدعي ــة، إضافــة لتطوي ــم والحــرف اليدوي مجــاالت التصمي

والثقافــات”. 

 معلومات إضافية حول أسبوع عّمان للتصميم، البرامج والمصممين ستكون متاحة على
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حول أسبوع عّمان للتصميم
ــة، بدعــم  ــة واإلقليمي ــان للتصميــم هــو حــدث ســنوي يركــز علــى التصميــم والثقافــة المحلي أســبوع عّم
مــن جاللــة الملكــة رانيــا العبداللــه. مكــرس إلنشــاء منتــدى للتعلــم والتبــادل والتعــاون، هــذه المنصــة 
تمكــن المصمميــن مــن خــالل برنامجهــا الشــامل للمعــارض المنســقة علــى نطــاق واســع، وورش العمــل، 
والنــدوات والفعاليــات. وســتعقد النســخة  الثانيــة مــن الحــدث الــذي يســتمر لمــدة تســعة أيــام فــي الفتــرة 
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