
11
 14951العدد    2017-06-02 الجمعة 

الدورة الثامنة من »بريوت اآرت فري«ّ
على  املعرض  يشّدد  النفوذ،  وأص��ح��اب 

النوعية في االختيار«. 
وأك��دت دياال شقير، مديرة التسويق 
وال��ت��واص��ل ف��ي Bankmed، أّن���ه »من 
خ��الل ه��ذا التعاون، يحافظ البنك على 
صورته ليس فقط كمؤسسة مالية رائدة 
وحسب بل يساهم أيضا في تعزيز فرادة 
بيروت في جميع أنحاء العالم.. ويقّدم 
»بيروت آرت فير« 2017 معرضا محوريا 
ح���ول امل��ج��م��وع��ات ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة بعنوان 
»ال��ع��روب��ة، ع��ني لبنان« م��ن تنسيق روز 

عيسى منّسقة املعارض«.
بالوغلو،  جوانا  أعلنت  جهتها،  من 
مسؤولة قسم التواصل في بنك سوسيته 
جنرال في لبنان عن أّنه »من خالل رعايته 
اجلماعّية  املنصة   ،  REVEALING�ل
الشاّبة  للمواهب  بالكامل  املخّصصة 
امل��ع��اص��رة م��ن ل��ب��ن��ان وم��ن��ط��ق��ة الشرق 
بنك سوسيته جنرال  ي��ؤّك��د   ، األوس���ط 
م��رة جديدة، دعمه ومرافقته  لبنان،  في 

للتقّدم  ال��ص��اع��دة،  للمواهب  املستمرة 
التوالي،  على  ال��س��ادس  للعام  س��وّي��ا.. 
للتصوير  بيبلوس  بنك  ج��ائ��زة  ت��ه��دف 
 BYBLOS BANK( ال��ف��وت��وغ��راف��ي 
املصّورين  تشجيع  إل���ى   )AWARD

اللبنانيني الشباب«. 
وق��ال��ت ن��دى الطويل م��دي��رة مديرية 
اإلع�����الم ف���ي م��ج��م��وع��ة ب��ن��ك بيبلوس: 
م��رور ست سنوات على إطالقها،  »بعد 
أصبحت جائزة بنك بيبلوس للتصوير 
الفوتوغرافي مرجعا حقيقيا للمصورين 

اللبنانيني الصاعدين«.
وخ����الل امل���ؤمت���ر ال��ص��ح��ف��ي، قّدمت 
بالشراكة ومديرة  م��ب��ارك، مؤسسة  ه��ال 
العالقات مع العارضني في »بيروت ديزاين 
ف��ي��ر« ال����دورة االول����ى م��ن امل��ع��رض الذي 
يرغب بضّم أرقى االسماء، من مصممني، 
وعالمات جتارية وموّزعني. بالشراكة مع 
”بيروت آرت فير“ يقام املعرض في البيال 

من 20 إلى 24  أيلول 2017

عقد منّظمو »بيروت آرت فير« مؤمترا 
صحفيا ف��ي ف��ن��دق »ل��و غ���راي« لإلعالن 
عن برنامج ال��دورة الثامنة من »بيروت 
آرت فير« بحضور لني طحيني قساطلي 
ممثلة وزي���ر ال��ث��ق��اف��ة ال��دك��ت��ور غطاس 
خوري، ربيع شّداد ممثال وزير السياحة 
دي��اال شقير، مديرة  أوادي���س كيدانيان، 
 ،Bankmed في  والتواصل  التسويق 
ال��ش��ري��ك ال��رس��م��ي ل��ل��م��ع��رض، جوانا 
في  ال��ت��واص��ل  قسم  مسؤولة  بالوغلو، 
 ،SGBL - بنك سوسيته جنرال في لبنان
ن���دى ال��ط��وي��ل، م��دي��رة م��دي��ري��ة اإلعالم 
فيرونيك  ب��ي��ب��ل��وس،  ب��ن��ك  ف��ي مجموعة 
أوالنيون، مديرة املركز الثقافي الفرنسي 
التواصل  مديرة  سعد،  ريتا  لبنان،  في 
وال��ع��الق��ات ال��ع��ام��ة ف��ي ف��ن��دق لوغراي، 
اإلستراتيجي،  الشريك  ع��ك��اوي،  ياسر 
املعرض،  ومديرة  سة  مؤسِّ دوتفيل  ل��ور 
ب��اس��ك��ال أودي�����ل امل���دي���ر ال��ف��ن��ي، وروز 
عيسى منسقة معارض فنية. وأّكدت لني 
طحيني قساطلي أّن »وزارة الثقافة هي 
الداعمة االولى لكل مبادرة ُتظهر الوجه 

احلضاري واجلميل للبنان«.
وفي كلمته قال ربيع ش��ّداد: »بيروت 
آرت فير« سيؤكد من جديد ق��درة لبنان 
الفن  اح��ي��اء  ف��ي  واملساهمة  التنافسية 
وال��ث��ق��اف��ة وك���ذل���ك ف���ي ت��ع��زي��ز هويته 
فريدة  أن��ه��ا  ع��ل��ى  الثقافية  السياحية 

ومتنوعة«.
ل��ور دوتفيل: »ن��ه��دف في  فيما قالت 
هذا العام وأكثر من أي وقت مضى إلى 
تأكيد التزامنا وتعزيزه بالعمل كمنّصة 

مرجعية الكتشاف املواهب«.
ثم ق��ال باسكال أودي���ل: »بغية تلبية 
توقعات ه��واة اجلمع وص��االت العرض 
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