مهرجان دبي للمفروشات يلهم طالب التصميم
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة 24 ،أبريل  :2019مع استمرار فعاليات الدورة األولى من مهرجان
دبي للمفروشات ،تسلط مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة الضوء على أثر هذا المهرجان الجديد
الذي يستمر على مدى أسبوعين ،في إلهام المصممين المحليين الشباب وتشجيعهم على تحقيق
طموحاتهم المهنية في مجال التصميم.

و يمنح مهرجان دبي للمفروشات الطلبة العديد من الفرص لعرض أعمالهم الفنية ،ومنهم طالب
محظوظون من معهد دبي للتصميم واالبتكار الذين تعاونوا مع دار صلصال للتصميم إلبداع ثالثة
تصاميم لفناجين قهوة عربية جميلة ،يمكن شراؤها من البوتيك في حي دبي للتصميم أو عن طريق

الموقع اإللكتروني لدار صلصال ،وهي متوفرة حتى نفاذ الكمية .و يشجع هذا العمل التعاوني أعمال
التصميم اإلبداعي في الشرق األوسط ،حيث تساهم دار صلصال في دعم مجتمع التصميم في دبي
وشبابه الذين يمثلون الجيل المقبل من المصممين والفنانين والمبدعين.

كل منهم فنجان قهوة ،تعليقا ً
ل من الطالب الثالثة الذين تعاونوا مع دار صلصال ،وصمم ّ
وص ّرح ك ٌّ
على هذه الفرصة:

 قالت رفيف الحسن 19 ،عاما" :ألهمتني أمواج الخليج العربي ورماله في تصميمي للفنجان،
وأنا ممتنة جدا ً لعرضها وبيعها في مهرجان دبي للمفروشات إلى جانب أعمال زمالئي الطالب.
لقد منحتنا الشرا كة بين معهد دبي للتصميم واالبتكار ودار صلصال للتصميم فرصة رائعة
حقا ً".

 وقال عبد الرحمن الحمادي 18 ،عاما" :هذه فرصة عظيمة بالنسبة لي .لطالما ألهمتني
الحيوانات بسلوكها الفطري وطقوسها الخاصة ،وأردت تصوير ذلك في تصميمي ،حيث
أن بيع أعمالنا الفنية في أنحاء
مزجت بين األشكال العضوية والعناصر الهندسية .وال
شك ّ
ّ
دبي خالل فترة مهرجان دبي للمفروشات هو أمر مميز للغاية".

 وأضافت حميرة عزيز 18 ،عاما" :استلهمت فكرتي من الجانب الصناعي للعمارة المعاصرة،
وقدّمت ذلك في تصميمي للفنجان من خالل استخدام الضوء والظل بطريقة لها وقع مؤثر.
إن مثل هذه الفرص الرائعة ال تتاح كثيرا ً للطلبة ،لذلك نحن ممتنون للغاية ومتحمسون
ّ
لما سيقدمه لنا مهرجان دبي للمفروشات في األعوام المقبلة".
و يسعى معهد دبي للتصميم واالبتكار لمساعدة المصممين المحليين الناشئين على تأسيس
أنفسهم في قطاع التجهيزات المنزلية والديكور من خالل تنظيم "معرض المصممين الشباب" في
مول اإلمارات في الفترة من  24أبريل وحتى  1مايو ،والذي يقدّم مجموعة من المشاريع اإلبداعية
لطالبه.

و يحتفي مهرجان دبي للمفروشات ،والذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة ،بأفضل ما
تقدمه اإلمارة من المفروشات والتجهيزات المنزلية ،وتستمر دورته األولى حتى األربعاء  1مايو
 ،2019ما يمنح هواة الديكور والتصميم الداخلي فرصة مثالية للتسوق .كما ُيبرز هذا المهرجان
الجديد مكانة دبي كمركز لتجارة التجهيزات والمفروشات المنزلية في الشرق األوسط ،ويقدّم برنامجا ً
يعم المدينة ويشمل مجموعة من الخصومات التي ال تف َّوت ،فضال ً عن العروض الترويجية
ّ
الحصرية والفعاليات واألنشطة المميزة طوال مدة المهرجان.
يمكن االطالع على التفاصيل الكاملة لمهرجان دبي للمفروشات ،بما في ذلك العروض الترويجية
والفعاليات ،على الموقع اإللكتروني .www.dubaihomefestival.com
 انتهى-نبذة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي "دبي للسياحة"
تتم ّثل رسالة دبي للسياحة إلى جانب رؤيتها المطلقة التي ترمي إلى ترسيخ مكانة دبي لتصبح المدينة والمحور التجاري األكثر زيارة في
العالم في زيادة الوعي بمكانة دبي كوجهة سياحية للز ّوار من جميع أنحاء العالم واستقطاب السياح واالستثمارات الداخلية إلى اإلمارة.
دبي للسياحة هي الجهة الرئيسية المسؤولة عن التخطيط واإلشراف والتطوير والتسويق السياحي في إمارة دبي ،كما تعمل ً
أيضا على
تسويق القطاع التجاري في اإلمارة والترويج له؛ وتحمل على عاتقها مسؤولية ترخيص جميع الخدمات السياحية وتصنيفها ،بما في ذلك
المنشآت الفندقية ومنظمي الرحالت ووكالء السفر .ويأتي على رأس العالمات التجارية واإلدارات داخل "دبي للسياحة" فعاليات دبي
لألعمال ،وجدول فعاليات دبي ،ومؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.
نبذة عن مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة
إن مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة ،إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي ،هي المسؤولة عن تطوير قطاعي
ّ
التجزئة والمهرجانات ،وتساهم في تعزيز مكانة دبي كوجهة سياحية عالمية تحتضن العديد من الفعاليات المم ّيزة واألنشطة الترفيهية

العائلية ،وتو ّفر تجارب تس ّوق رائعة على مدار العام.
للمزيد من المعلومات يرجى االتصال على:
دبي للسياحة

mediarelations@dubaitourism.ae
[+971] 600 55 5559
[+971] 4 201 7631

