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ــوري، افتتحت الـــدورة األولــى  ــر اإلقتصاد رائــد خ برعاية وزي
لترفيه،  وا للمعارض  من »بيروت ديزاين فير« في مركز بيروت 

.)3 Hall،البيال(

إفتتاح الدورة األولى 
من »بيروت ديزاين 

فير«
12 صدى البلد



األساتذة يترّيثون قبل التصعيد

لترسيم الحدود اللبنانية 

ة
ّ

على المحاور كاف

12

أوقفت الشرطة المصرية امس مطلوبا
في »بؤرة إرهابية« تتهمه بالوقوف 
وراء االعتداءين على كنيستي طنطا

واإلسكندرية ما اسفر عن سقوط 45 
أفاد قتيال األسبوع الفائت، حسب ما

مسؤول في الشرطة.
وكانت الشرطة اعلنت أنها حددت 
هويات مرتكبي االعتداءين مؤكدة 

توقيف ثالثة عناصر من قائمة تضم 
19 شخصا وصفتهم »بالعناصر الهاربة« 
الذين تسعى االجهزة االمنية لتوقيفهم 

في »البؤرة اإلرهابية« المسؤولة عن 
التفجيرين. وأوضح مسؤول في الشرطة 
أن الحمالت األمنية المستمرة منذ ثالثة 

أيام اسفرت عن توقيف علي محمود
محمد حسن في محافظة قنا )قرابة 650 

كلم جنوب القاهرة(.
وأضاف أن شخصا أبلغ عن مكان تواجد

الشخص الموقوف للقبض عليه عند أحد
أقاربه في الجبل الشرقي في قنا.

وتم توقيف حسن من دون مقاومة 
وسيتم نقله للقاهرة، حسب المصدر 

نفسه. وينتمي انتحاريا كنيستي طنطا
واإلسكندرية لمحافظة قنا أيضا.
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قال منظما “بيروت ديزاين فير” 
غييوم تالي ديليان، مؤسس ومدير 
المعرض، وهال مبارك، المؤسسة 
الشريكة للمعرض ومديرة العالقات 
مع العارضين: “بيروت، بموقعها 
الجيوستراتيجي عند مفترق الشرق 
والغرب، هي نقطة التقاء المتناهية 
لفن التصميم. وقد ثبت بأن بيروت ال 
 لالبداع والمبدعين، فكان 

ً
زالت مركزا

من الطبيعي لمعرض بيروت ديزاين 
فير أن يبصر النور”.

ل��م��ع��رض ف��ي نسخته  ا يجمع 
األولى، الذي يستمر حتى 24 أيلول، 
ألمع األسماء اللبنانيين - مصّممون، 
وعالمات تجارية، وص��االت عرض، 

عون، وحرفّيون ممّيزون.
ّ
وموز

يطمح “بيروت ديزاين فير” ألن 
يكون منّصة عالية المستوى للتأكيد 
وتعزيز مكانة لبنان وشرعّيته في 
 . لمية لعا ا لتصميم  ا حة  قلب سا
عات 

ّ
ع المعرض إلى تلبية توق

ّ
ويتطل

ال��ه��واة وجامعي القطع ال��ن��ادرة 
 عن إبداعات وأفكار 

ً
والمحترفين بحثا

ومصادر إلهام جديدة ومختلفة 
ومبتكرة في مجال التصميم.

قال طارق خليفة، رئيس مجلس 
إدارة وم��دي��رع��ام بنك اإلعتماد 
المصرفي Creditbank، الشريك 
المؤسس للمعرض : “إّن ثقافتنا 
ان��ص��ه��ار ل��ل��ث��ق��اف��ات الماضية 
والحاضرة، وهي تحتضن ثروة من 
اإلبداع ينعكس جليا في األسواق 
منحت  لتي  ا لمّية  لعا ا و لمحلّية  ا
المصّممين اللبنانّيين كما خصتهم 

بشهرة مميزة ورفيعة المستوى”.
بيروت ديزاين فير: أربعة أيام 

من االبداع
يهدف معرض “بيروت ديزاين 
فير” في دورت��ه األول��ى إلى جمع 
أب��رز ص��االت العرض والمصّممين 
 المبدعين الناشئين 

ً
البارزين، وأيضا

 لم يتّم 
ً
لون جياًل صاعدا

ّ
الذين يمث

المعرض  اكتشافه بعد. يعكس 
صورة لبنان: صورة مليئة بالمفاجآت، 
كّم هائل من الجمال، فرص تبادل 

عة وحيوية ِجّد ملهمة.
ّ
غير متوق

منذ إطالقه، شّدد معرض “بيروت 
ديزاين فير” على اإلبداع والجودة 
والعالمية ما أّدى بطبيعة الحال إلى 
اختيار “استديو أدري��ان غاردير” 
 )Studio Adrien Gardère (

لتطوير سينوغرافيا المعرض. 
يهدف هذا التعاون إلى نشر لغة 
خاصة بمساحة المعرض تقودها 
روح الترابط واحترام التفّرد اإلبداعي 
 من العارضين. مستوحاة من 

ّ
لكل

التخطيط العمراني لمدينة بيروت، 
تأخذ السينوغرافيا الزائر في مسار 

معاصر ودينامي.
Le Banquet، وه��ي  ي��دع��و 
مساحة مخّصصة في قلب المعرض، 
المشاركين والزائرين إلى تبادل 
ح��ّر ألف��ك��اره��م ووج��ه��ات النظر 
واكتشافاتهم. في بالد األرز، أحد 
البلدان الثقافية األقدم في العالم، 
تقام فكرة Le Banquet على طاولة 
ضخمة مصنوعة من خشب قديم 
٥٠ أل��ف سنة، وحيث  يعود إل��ى 
يمكن للمدعّوين تذّوق أفضل أطباق 
المطبخ اللبناني بإشراف الشيف 

مارون شديد.
يجمع ب��ي��ن م��ع��رض “ب��ي��روت 
ديزاين فير” و المعرض الفرنسي 
ع  و م��ش��ر  MAISON&OBJET
م 

ّ
ش��راك��ة ف��ي ال��ع��ام 2٠17. ينظ

ث  ح���د  M A I S O N & O B J E T
مخّصص لمجموعة من المهندسين 
ومهندسي الديكور خالل معرض 
“بيروت ديزاين فير”، كما أن فريق 
العمل الخاص به متواجد في بيروت 
خالل المعرض. بالمقابل، يستقبل 
مصّممين   MAISON&OBJET
لتي تقام  ا لبنانيين في نسخته 
في أيلول 2٠18 في فرنسا، وسوف 
خّصص لهم منّصة تحت عنوان

ُ
ت

Rising Talents حيث يمكن للزّوار 
استكشاف “مواهب اليوم والغد”.
ط معرض “بيروت ديزاين 

ّ
يسل

فير” الضوء على المواهب الشاّبة 
وال��ص��اع��دة م��ن جيل ج��دي��د من 

 SPOT المصممين من خالل مساحة
ON!. وتهدف المساحة إلى إبراز 
هؤالء المصّممين من خالل عرض 
ب��ع��ض م��ن أع��م��ال��ه��م ف��ي جناح 

مشترك. 
يضّم “ب��ي��روت دي��زاي��ن فير” 
ف��ي دورت���ه األول���ى لجنة اختيار 
أشخاص  من  فة 

ّ
ل مؤ ئية  استثنا

قين بمدينة بيروت ولبنان، 
ّ
متعل

سواء بالجذور أو بالنسب: ألين أسمر 
دامان )مهندسة معمارية وداخلية، 
م��دي��رة ف��ن��ّي��ة(، وإن��دي��ا مهدافي 
 ، خ��ل��ي��ة ودا ية  ر )مهندسة معما
مصّممة(، ومارك بارود )مصّمم ومدير 
ديمية  ألكا ا في  لتصميم  ا قسم 
اللبنانية للفنون الجميلة(، وماريان 
برابان )من القسم الحديث والمعاصر 
 ، ) فية لزخر ا لفنون  ا متحف  ف��ي 
 m-O وماتياس أوري��ل )م��ؤّس��س

.)conseil
الدورة األولى من “بيروت ديزاين 
نيين  لبنا ضين  ر عا م  تقد  ” فير
بمستوى دولي وبعضهم يعرض 

للمرة األولى في بيروت.

حول “بيروت ديزاين فير”
يقام معرض “بيروت ديزاين 
ف��ي��ر” ف��ي ال��ب��ي��ال )م��رك��ز بيروت 
للمعارض والترفيه( من 2٠ إلى 24 

أيلول 2٠17.
م المعرض كل من غييوم 

ّ
ينظ

تالي ديليان وهال مبارك، مع الخبيرة 
صة  لخا ا ة  ر للمستشا لمية  لعا ا

بينيديكت كولبان.
 
ً
وي���أت���ي ال��م��ع��رض م��ت��زام��ن��ا
 مع معرض “بيروت آرت 

ً
ومتشاركا

فير” للفّن المعاصر ال��ذي، ومنذ 
العام 2٠1٠، يهدف إلى الترويج 
للحماس الفنّي والثقافي في بيروت 
ولبنان وبلدان الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا. هكذا، وعلى مدار المعرض، 
بالحياة  تنبض بيروت اإلبداعية 
ق حول محورين بارزين هما 

ّ
وتتأل

الفّن المعاصر والتصميم.

إفتتاح الدورة األولى من

بيروت ديزاين فير

غييوم تالي ديليان، ميرنا وطارق خليفة، هال مبارك

برعاية وزير اإلقتصاد رائد خوري، افتتحت الدورة األولى من “بيروت ديزاين فير” في مركز بيروت 

.)3 Hall،للمعارض والترفيه، )البيال


	AlBalad 21-09-2017.pdf
	Untitled




