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عقد وزيرا الإعالم ملحم الريا�شي والدفاع الوطني 

اء 

[  الريا�

[ فو�

اإعالن برنامج الدورة الأوىل من »بريوت ديزاين فري«
 ESA�ال يف  ���ض��ح��اف��ًي��ا  م�����وؤمت�����ًرا  ع���ق���د 

برنامج  عن  ل��الإع��الن   Business School
دي����زاي����ن  »ب��������ريوت  م����ن  االأوىل  ال���������دورة 

ف�����ري« ب��ح�����ض��ور غ���ي���ي���وم ت�����ايل دي���ل���ي���ان، 

مبارك،  وه��ال  املعر�س،  ومدير  موؤ�ض�س 

ومديرة  للمعر�س  ال�ضريكة  املوؤ�ض�ضة 

عبود،  وداين  العار�ضني،  مع  العالقات 

ع�ضو جمل�س ادارة جمعية ال�ضناعيني 

امل�ضت�ضار  عكاوي،  ويا�ضر  اللبنانيني، 

وادواردو  ل���ل���م���ع���ر����س،  اال����ض���رات���ي���ج���ي 

ك���ري���زاف���ول���ل���ي، م���دي���ر امل���رك���ز ال��ث��ق��ايف 

ل��وب��ا، امللحق الثقايف  االي��ط��ايل، واري���ك 

يف ال�����ض��ف��ارة ال��ف��رن�����ض��ي��ة، ومم��ث��ل��ني عن 

امل���وؤ����ض�������ض���ات ال�������ض���ري���ك���ة، ول���ف���ي���ف م��ن 

امل�ضممني.

االأوىل،  ن�ضخته  يف  امل��ع��ر���س  يجمع 

اأي���ل���ول  ل��غ��اي��ة 24  ال�����ذي ي���ق���ام م���ن 20 

 - ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني  االأ�����ض����م����اء  اأمل������ع   2017

و�ضاالت  جت��اري��ة،  وع��الم��ات  م�ضّممون، 

عر�س، وموّزعون، وحرفّيون ممّيزون.

وتعزيز  للتاأكيد  امل�ضتوى  عالية  ة  من�ضّ يكون  الأن  ف��ري«  دي��زاي��ن  »ب���ريوت  يطمح 

اإىل  املعر�س  ويتطّلع  العاملية.  الت�ضميم  �ضاحة  قلب  يف  و�ضرعّيته  لبنان  مكانة 

تلبية توّقعات الهواة وجامعي القطع النادرة واملحرفني بحثًا عن اإبداعات واأفكار 

وم�ضادر اإلهام جديدة وخمتلفة ومبتكرة يف جمال الت�ضميم.

اأّكد غييوم تايل ديليان قال : »...جمعنا عددًا كافيًا من الوقائع من اأجل التاأكيد 

على �ضرعّية لبنان واإمكانّياته لكي ي�ضبح عا�ضمة الت�ضميم بامتياز«.

واأنيقة  مبتكرة  اأفكار  ثمرة  هو  اللبنانيني  امل�ضّممني  اإنتاج  »اإّن  مبارك:  هال  وقالت 

مفعمة باالأحا�ضي�س، اأحيانًا، تقودنا االإرادة والبحث عن موا�ضلة املهارات التقليدية 

اإىل اإلهام اإبداعي ذي قيمة عالية«.

بريوت ديزاين فري: اأربعة اأيام من االبداع

كّم هائل من اجلمال، فر�س تبادل غري متوّقعة وحيوية ِجّد ملهمة.

منذ اإطالقه، �ضّدد معر�س »بريوت ديزاين فري« على االإبداع واجلودة والعاملية 

 Studio Adrien( غاردير«  اأدري��ان  »ا�ضتديو  اختيار  اإىل  احل��ال  بطبيعة  اأّدى  ما 

العمراين  التخطيط  من  م�ضتوحاة  املعر�س.  �ضينوغرافيا  لتطوير   )Gardère
ملدينة بريوت، تاأخذ ال�ضينوغرافيا الزائر يف م�ضار معا�ضر ودينامي.

امل��ع��ر���س،  ق��ل��ب  يف  �����ض��ة  خم�����ضّ م�����ض��اح��ة  وه���ي   ،Le Banquet ي��دع��و 

امل�����ض��ارك��ني وال���زائ���ري���ن اإىل ت���ب���ادل ح����ّر الأف���ك���اره���م ووج����ه����ات ال��ن��ظ��ر 

املطبخ  اأط��ب��اق  اأف�ضل  ت���ذّوق  للمدعّوين  ميكن  وح��ي��ث  واكت�ضافاتهم. 

اللبناين باإ�ضراف ال�ضيف مارون �ضديد.

ي���ج���م���ع ب�����ني م����ع����ر�����س »ب����������ريوت دي������زاي������ن ف�������ري« و امل����ع����ر�����س ال���ف���رن�������ض���ي 

ي��ن��ّظ��م  ف�������ض���وف   .2017 ال����ع����ام  يف  ����ض���راك���ة  م�������ض���روع   MAISON&OBJET
ومهند�ضي  املهند�ضني  م��ن  ملجموعة  �س  خم�ضّ ح��دث   MAISON&OBJET
ة حتت  �س لهم من�ضّ الديكور خالل معر�س »بريوت ديزاين فري« ، و�ضوف ُتخ�ضّ

عنوان Rising Talents حيث ميكن للزّوار ا�ضتك�ضاف »مواهب اليوم والغد«.

 ك��م��ا ي�����ض��ّل��ط م��ع��ر���س »ب����ريوت دي���زاي���ن ف���ري« ال�����ض��وء ع��ل��ى امل���واه���ب ال�����ض��اّب��ة 

 .!SPOT ON وال�ضاعدة من جيل جديد من امل�ضممني من خالل م�ضاحة

موؤّلفة  ا�ضتثنائية  اختيار  جلنة  االأوىل  دورت��ه  يف  ف��ري«  ديزاين  »ب��ريوت  ي�ضّم 

)مهند�ضة  دام��ان  اأ�ضمر  األ��ني   : ولبنان،  ب��ريوت  مبدينة  متعّلقني  اأ�ضخا�س  من 

وداخلية،  معمارية  )مهند�ضة  مهدايف  واإنديا  فنّية(،  مديرة  وداخلية،  معمارية 

اللبنانية  االأكادميية  يف  الت�ضميم  ق�ضم  ومدير  )م�ضّمم  ب��ارود  وم��ارك  م�ضّممة(، 

متحف  يف  واملعا�ضر  احلديث  الق�ضم  )م��ن  ب��راب��ان  وم��اري��ان  اجلميلة(،  للفنون 

ي�ضاركون  كما   .)m-O conseil �س  )موؤ�ضّ اأوري��ل  وماتيا�س  الزخرفية(،  الفنون 

 Beirut Design( للت�ضميم  ب��ريوت  بجائزة  الفائزين  اختيار  يف  املعر�س  خالل 

Award( عن فئة االإبداع واالبتكار.
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