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ج�سد لبنان الوطن والر�سالة وتهدد وجوده وكيانه. 

)*( مدير �سابق لكلية االعالم والتوثيق يف اجلامعة اللبنانية

اءة 

بلدية برج الرباجنة تقفل معملني 

حلجارة الباطون يف الأوزاعي

والنقل  العامة  اال�شغال  اللبكي وزير  زار حمافظ عكار املحامي عماد 

ال������وزارة، ح��ي��ث ك���ان ب��ح��ث يف كافة  ف��ن��ي��ان��و���س يف مكتبه يف  ��ف 

ترتفع 9% لغاية ني�

والنقل  العامة  اال�شغال  اللبكي وزير  زار حمافظ عكار املحامي عماد 

ال������وزارة، ح��ي��ث ك���ان ب��ح��ث يف كافة  ف��ن��ي��ان��و���س يف مكتبه يف  ��ف 

�

.. واإطالق الدورة الثامنة من »بريوت اآرت فري«
غ��راي  ل��و  ف��ن��دق  م���وت���ًرا �شحافًيا يف  ف���ري«  اآرت  »ب����ريوت  ع��ق��د منظمو 

ف��ري« بح�شور لني  اآرت  الثامنة من »ب��ريوت  ال���دورة  ل��الإع��الن عن برنامج 

طحيني ق�شاطلي ممثلة وزير الثقافة غطا�ص خوري، ربيع �شّداد ممثاًل 

وزير ال�شياحة اأوادي�ص كيدانيان، وممثلي البنوك واجلهات الراعية اىل 

الفني،  اأودي��ل املدير  �شة ومديرة املعر�ص، وبا�شكال  لور دوتفيل موؤ�شِّ

وروز عي�شى من�شقة معار�ص فنية.

وح�������ش���رت اأي�������ش���ًا مم��ث��ل��ون ����ش���الت ع���ر����ص دول���ي���ة ق���دم���وا خ�����ش��ي�����ش��ًا 

 Galerie Natalie Obadia ون��ذك��ر:  اللبناين  الفني  امل�شهد  لكت�شاف 

 Galerie Analix Forever ،)فرن�شا( Dominique Fiat Galerie ،)فرن�شا(

املتحدة(،  واململكة  )بلجيكا   Galerie Jonathan F. Kugel )�شوي�شرا(، 

 Galerie Comparative )ت��ون�����ص(،   Galerie La Maison de la plage
 Wadi Finan Gallery ،)فرن�شا( Galerie Esther Woerdehoff ،)فرن�شا(

)الردن(، Albareh Art Gallery )البحرين(.

�شيحمل »بريوت اآرت فري« للعام 2017 الذي يقام بني 21 و 24 اأيلول 

وال��ت��ج��ّدد  ��ع  ال��ت��و���شّ �شعار  املقبل 

واكت�شاف اأجمل املواهب ال�شابة 

املنظور  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  واأف�شلها 

الذي يرتكز على التاريخ احلديث 

لالإبداع اللبناين.

امل������وت������ر ك���ل���م���ات  ال����ق����ي����ت يف 

ق�شاطلي  ط��ح��ي��ن��ي  ل���ني  ل��ل�����ش��ي��دة 

اهمية  ���ش��ّدادرك��زت��ا على  ول��رب��ي��ع 

التظاهرة الفنية.

 ب����دوره����ا ق���ال���ت ل�����ور دوت���ف���ي���ل: 

»ن����ه����دف يف ه�����ذا ال����ع����ام واأك�����ر 

ت��اأك��ي��د  اإىل  م�����ش��ى  وق����ت  اأي  م���ن 

ال�����ت�����زام�����ن�����ا وت�����ع�����زي�����زه ب���ال���ع���م���ل 

���ة م���رج���ع���ي���ة لك��ت�����ش��اف  ك���م���ن�������شّ

امل���واه���ب واإع������ادة اك��ت�����ش��اف��ه��ا يف 

اليوم  ت�شّكل  ال��ت��ي  املنطقة  ه��ذه 

الإب���داع املده�ص  اأرك��ان  ركًنا من 

وامللحوظ.«

وق����ال ب��ا���ش��ك��ال اأودي���ل:»ب���غ���ي���ة 

ت���ل���ب���ي���ة ت����وق����ع����ات ه��������واة اجل���م���ع 

و�������ش������الت ال����ع����ر�����ص واأ�����ش����ح����اب 

ال���ن���ف���وذ، ي�������ش���ّدد امل���ع���ر����ص على 

النوعية يف الختيار.« 

اآرت  »ب��ريوت  يف  م�شاركتها  العر�ص  �شالت  من  العديد  واأك���دت  ه��ذا 

فري«. ولهذا العام ي�شت�شيف املعر�ص �شالت العر�ص الدولية القادمة 

م��ن امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����ش��ع��ودي��ة، والأرج���ن���ت���ني، وب��ل��ج��ي��ك��ا، وت�شيلي، 

واجلمهورية  وقطر،  وفل�شطني،  واملغرب،  واإيطاليا،  وفرن�شا،  واإ�شبانيا، 

الت�شيكية، واململكة املتحدة، و�شوي�شرا.

ف��ري« 2017 معر�ص حم��وري ح��ول املجموعات  اآرت  وي��ق��ّدم »ب���ريوت 

اللبنانية بعنوان »العروبة، عني لبنان« من تن�شيق روز عي�شى.

ا�شتعارتها من  اأعمال ولوحات ّتت  ال��ذي يحوي  ويثري هذا املعر�ص 

اأجمل املجموعات اخلا�شة والعامة يف لبنان، مو�شوع التاريخ احلديث 

الغني واملعّقد وذات ال�شلة ب�»العروبة«.

REVEALING by SGBL، يف دورتها الأوىل،  هذا اىل تو�شيع م�شاحة 

واملخ�ش�شة لكت�شاف املواهب ال�شابة الواعدة.

 BYBLOS BANK( الفوتوغرايف  للت�شوير  بيبلو�ص  بنك  جائزة  واىل 

AWARD( اإىل ت�شجيع امل�شّورين اللبنانيني ال�شباب واإعطائهم امتياز 
واملعار�ص  ك��اخل��رباء  الفن  �شوق  يف  الرئي�شية  الأط���راف  اإىل  الو�شول 

ال��ع��ادة، �شيرتافق هذا  الثانية كما ج��رت  وه��واة اجلمع والإع���الم. وللمّرة 

بيرتيل  اأوريلي  دولًيا  ال�شهرية  الفنانة  دعيت  عمل.  ور�شة  مع  الربنامج 

للعمل مع ثالثة من امل�شورين اللبنانيني ال�شباب.

الإع��الم يف جمموعة بنك بيبلو�ص قالت:  ندى الطويل، مديرة مديرية 

بيبلو�ص  بنك  ج��ائ��زة  اأ�شبحت  اإط��الق��ه��ا،  على  �شنوات  �شت  م��رور  »بعد 

للت�شوير الفوتوغرايف مرجعًا حقيقيًا للم�شورين اللبنانيني ال�شاعدين، 

وموعدًا ل يفوت �شمن معر�ص بريوت اآرت فري«. واأ�شافت: »نفتخر بلعب 

دوٍر مهٍم يف اإر�شاء الت�شوير الفوتوغرايف كفن قائم بحد ذاته يف لبنان 

من خالل هذه اجلائزة«.

امل�����ش��ت��دي��رة/ ال����ط����اولت  ب��رن��ام��ج  ف����ري« 2017  اآرت  »ب�����ريوت  و���ش��ي��ط��ل��ق 

املناق�شات، بالإ�شافة اإىل برنامج كبار ال�شخ�شيات وزيارات ور�ص العمل 

واملجموعات اخلا�شة واملتاحف.

خالل املوتر ال�شحايف، قّدمت 

بال�شراكة  موؤ�ش�شة  م��ب��ارك،  ه��ال 

ال��ع��الق��ات م��ع العار�شني  وم��دي��رة 

يف»ب������ريوت دي���زاي���ن ف����ري«ال����دورة 

يرغب  ال���ذي  املعر�ص  م��ن  الوىل 

ب�شّم اأرقى ال�شماء، من م�شممني، 

وع�����الم�����ات جت�����اري�����ة وم�����وّزع�����ني. 

فري«  اآرت  »ب��ريوت  مع  بال�شراكة 

 20 من  البيال  يف  املعر�ص  يقام 

اإىل 24 اأيلول 2017.

ال��ف��ن  وي������ك«  اآرت  ام�����ا»ب�����ريوت 

ق���ل���ب  اإىل  ف�����ي�����ع�����ود  امل�����ع�����ا������ش�����ر 

ب���ني 19 و26  ب����ريوت  ال��ع��ا���ش��م��ة 

عر�ص  يتّم  �شوف   .2017 اأي��ل��ول 

الأعمال املتنوعة يف م�شار خارج 

اجل������دران ي��ع��رب الأم����اك����ن ال��ع��ام��ة 

وامل���ت���اج���ر ال���ت���ج���اري���ة امل���رم���وق���ة 

الأمر  ال�شواء،  على  املدينة  و�شط 

الذي يعزز الإرث الثقايف والرتاث 

يف بريوت.
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