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�صحايف  م�ؤمتر  يف  ج��راح  جمال  االت�صاالت  وزي��ر  أطلق 

[ من امل�ؤمتر املخ�ص�ص الطالق حزمة االت�صاالت اخلا�صة بالطالب

املخارج املذك

العقاريني  اريني 

ث������ق������اف������ة وف������ن������ون

ت��رج��م جل��ن��ة االخ��ت��ي��ار ف��ك��رة »ب����روت دي���زاي���ن ف��ر« 

ة لقاءات ومواهب حيث تلتقي احلاجات  نف�سها: من�سّ

ب���ال���ع���ط���اء، وح���ي���ث ي�������س���ود ال���ت���ن���ّوع ال���ع���امل���ي وي���دخ���ل 

والثقايف ويالقي عامل  االقت�سادي  ال�سياَقني  االإب��داع يف 

الت�سميم ا���س��ت��ق��ط��اب��ًا م��ه��م��ًا م��ن ج��م��ه��ور ع��ري�����س، وم��ن 

االإب��داع��ي��ة  بالتمايزات  ت�سمح  وا�سعة  ت�سويقية  �سوق 

الفردية وبب�سمات فنية تعزز امللكية الفردية لالأعمال. 

الت�سكيلي  الن�سيج  من  ج��زءًا  �سارت  الت�سميم  اأ�سابيع 

الر�سم  يجمع  الذي  الت�سكيلي«  »النرث  نوع  من  نف�سه، 

امل��دن��ي��ة،  وال��ه��ن��د���س��ة  والتجهييز  وال��ت��ل��وي��ن  وال��زخ��رف��ة 

واأغ��را���س��ه��ا  ب��ادوات��ه��ا  �سناعية  لثقافة  اخ��ت��ب��ارات  ويف 

واأ���س��واق��ه��ا واأف���ك���اره���ا ال�����س��ٌي��ارة،وت��ت��دف��ق ال��ظ��اه��رة اىل 

»دبي«  يف  الوا�سعة  م�ساحاتها  لها  و�سارت  املنطقة، 

ويف »اب����و ظ��ب��ي« وت��ن�����س��ط يف ب����روت ح��ال��ي��ًا. ال��ظ��اه��رة 

تت�سع مب�ساركة تيارات واجتاهات جديدة ومب�ساركة 

وور�س  لقاءات  وتنظيم  الفنية  مادتها  تقدم  غالريات 

عمل وتختر توا�ساًل مهمًا مع ذائقات خمتلفة واأمناط 

مع  امل��ع��ا���س��رة،  املدينية  احل��ي��اة  هند�سة  اأ���س��ك��ال  م��ن 

االأه���م  ل��ك��ن  ال�����س��ن��اع��ات التقليدية.  اأه��م��ي��ة  اإغ��ف��ال  ع���دم 

مو�سوعات  تختار  التي  التحكيمية  اللجنة  اختبار  هو 

العر�س وتن�سق ما بني اأفكارها واأ�سيائها و�سهدنا يف 

دبي هذا العام ات�ساع ل�سينوغرافيا العر�س وا�ستقطاب 

التجهيز  ع��امل  اىل  ال�سابق،  م��ن  اأك��رث  ت�سكيلية  اأف��ك��ار 

وال��دي��ك��ور وال��زخ��رف��ة. اىل دي��ن��ام��ي��ة اأك���رث وح��ي��وي��ة يف 

فكرة الت�سميم والتوا�سل مع �سكان املدينة وخمتري 

اجلماليات الب�سيطة. 

 ج��م��ع »ب����روت دي��زاي��ن ف���ر« يف دورت����ه االأوىل جلنة 

اأ���س��خ��ا���س متعّلقني  ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة م���وؤّل���ف���ة م���ن  اخ��ت��ي��ار 

اأو بالن�سب. هذا  مبدينة بروت ولبنان، �سواء باجلذور 

والهند�سة  الت�سميم  جم��ال  يف  املحرفني  ب��ني  اللقاء 

واملتاحف  الفخامة  ع��امل  ويف  وال��داخ��ل��ي��ة،  امل��ع��م��اري��ة 

والتعليم، مينح خرة متعّددة الثقافات ملراكز االهتمام 

املتنّوعة املتمحورة حول مقايي�س اجلمال واالإح�سا�س 

والتناغم. 

ي��ق��ود اخ��ت��ي��ار امل�����س��ارك��ني يف »ب����روت دي��زاي��ن ف��ر« 

وداخلية،  معمارية  )مهند�سة  مهدايف«  »اإنديا  من  كّل 

معمارية  )مهند�سة  دام����ان«  اأ���س��م��ر  و»األ����ني  م�سّممة(، 

وداخ���ل���ي���ة، م���دي���رة ف���ن���ّي���ة(، و»م�������ارك ب�������ارود« )م�����س��ّم��م 

للفنون  اللبنانية  االأكادميية  يف  الت�سميم  ق�سم  ومدير 

اجل��م��ي��ل��ة(، و»م����اري����ان ب���راب���ان« )م���ن ال��ق�����س��م احل��دي��ث 

و»ماتيا�س  ال��زخ��رف��ي��ة(،  الفنون  متحف  يف  واملعا�سر 

ال��ت��وظ��ي��ف  يف  وم�����س��ت�����س��ار   0-m �������س  )م���وؤ����سّ اأوري���������ل« 

يقام  ال��ذي  املعر�س  خ��الل  ي�ساركون  كما  االإب���داع���ي(؛ 

من 20 اإىل 24 اأيلول 2017 يف اختيار الفائزين بجائزة 

بروت للت�سميم عن فئة االإبداع واالبتكار.
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مناف�سة حامية على الدراما الإذاعية»بريوت ديزاين فري«: هند�سة احلياة املدينية
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