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أوقفت الشرطة المصرية امس مطلوبا 
في »بؤرة إرهابية« تتهمه بالوقوف 
وراء االعتداءين على كنيستي طنطا 
واإلسكندرية ما اسفر عن سقوط 45 
قتيال األسبوع الفائت، حسب ما أفاد 

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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 )Beirut Design Fair( ”يواصل “بيروت ديزاين فير
الذي انطلق في العام 2017 مستقطبا 16,700 زائر، 
تحديد هوية التصاميم اللبنانية بكل غناها وتفاصيلها 
وترسيخ حضورها، وذلك عبر عرض أعمال اكثر من مئة 

مصّمم لبناني وافكارهم.
 من النجاح الباهر الذي حققه في دورته 

ً
وإنطالقا

السابقة، يسعى “بيروت ديزاين فير” الى الكشف في 
العام 2018 - على الصعيدين الوطني والدولي على حد 
سواء - عن التأثير الذي يميز المشهد االبداعي الذي 
يتمتع بُبعد عالمي رغم تجذره في التقاليد، هذه الميزة 
التي تشكل اليوم نقطة لقاء مهمة بين الطاقات المحلية 
والدولية. عالوة على ذلك، واحدة من اهداف المعرض 
الرئيسية هي توفير مساحة مشتركة لمجتمع ابداعي 
ومنحه الوقت الالزم من اجل الحوار والتبادل والتفاعل 

والتعاون. 
ستقام الدورة الثانية من “بيروت ديزاين فير” في الـ 
 ،Beirut Central district ،2 Seaside Arena - Hall
الواجهة البحرية الجديدة، من 20 أيلول الى 23 منه، 
فيما سيقام االفتتاح الرسمي بحضور كبار الشخصيات 

في 19 أيلول. 
وسيواصل المعرض إيــالء اجتماع لجنة االختيار 
 مع الحرص 

ً
الخاصة به االهتمام االكبر، وذلك تماشيا

على مستواه الرفيع وعدم المساومة على مضمونه الغني 
بحيث تنسجم رؤية المؤسسين مع لجنة االختيار التي 

تضع في المقدمة كل معايير الجودة، االبداع، التنوع، 
االبتكار، خبرات األسالف ومعارفهم. أما مشهد التصميم 
ره وتعّدديته، اضافة الى 

ّ
اللبناني، الذي يشتهر بتجذ

 على العالم 
ً
ديناميكيته وسعيه الَبّناء، فيبدو منفتحا
المعاصر الذي ُيعرف بتجديده المستمر. 

يكمن الدور المحوري الموكل الى لجنة االختيار 
لــجــودة أوال، في جعل  ا المذكورة، التي تبحث عن 
لعارضين  ا بين  لمنشود  ا زن  لتوا ا لمعرض يرسي  ا
المعروفين  المصّممين  لعالميين، بين  المحليين وا
والناشئين أو المستقلين، سواء كانوا لبنانيين او 
 
ً
عالميين. ففي نهاية المطاف، يشكل التفاعل عنصرا
 من اجل الحفاظ على التوجه االولي 

ً
 وحاسما

ً
جوهريا

للمعرض، وهو ان يصبح واجهة عرض للتصاميم في 
منطقة حوض البحر المتوسط حيث كل أشكال التعاون 

متاحة خارج الحدود. 
لكل من ألين أسمر دامان، لينا غطمة، كريم شعيا، 
ــارود، ماتياس اوريــل قّصته مع بيروت، هذه  مــارك ب
المدينة التي ال تنفك عن اعادة اعمار نفسها وتقديم 
مشاريع وفرص جديدة. مهندسون داخليون، معماريون، 
 منهم يضع 

ٌّ
مصّممون، مبدعون، مكتشفو مواهب، كل

االنسان في صلب اعماله. كما انهم يشاركون بشكل 
وثيق في تطوير هذا الصالون، وفي اختيار المشاركين 
منح خالل 

ُ
فيه والفائزين بجوائز التصميم الثالث التي ت

هذا الحدث.
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