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لإلشتراك دعوة

العربي الخط األولى لتصميم مسابقتها عن تعلن الينوتايب اليبراري

المسابقة في للمشاركة والخطاطين المصممين بدعوة اليبراري تتشرف الينوتايب ١٩ أيار ٢٠٠٥. ألمانيا،
الزدياد استجابة وهي السنوات األخيرة في نوعها من األولى هي المسابقة العربي. لتصميم الخط األولى

أمام ازالة العقبات من الحاسوب من تقنيات األخيرة في التطورات سهلت وقد العربية. الطباعة احتياجات
من يتحرر الذي العربي للخط الجديد المنظار هي إيجاد األخيرة العقبة ولهذا، فإن العربي. الخط تطوير

العربي، الخط وتطوير لدعم المسابقة تهدف اليوم. حاجات تلبية على قادر وهو الماضية التقنيات عقبات
تطوير وإبراز في ومساهمة وتشجيع األصيل، العربي الخط نطاق في جديدة ونشر تصميمات وإكتشاف

مصممين جدد.

خالل عملية من عالمية بشهرة وإمكانية التمتع مغرية لنيل جوائز بفرصة المشتركون سيحظى ولهذا،
أن المسابقات كما الشراكة. لهذه أساس هي النشر حقوق وعدالة وضوح اليبراري. الينوتايب مع التسويق

الضوء على فتلقي اإلهتمام من الكثير تستقطب عالميًا ولهذا فهي معروفة اليبراري الينوتايب تقيمها التي
المشتركين. أعمال

فيونا (لبنان)، الصايغ وهم: سمير وتصميمه الخط فن مجال في أعضاء مشهورين من التحكيم هيئة تتكون
أبي وهدى المتحدة)، (الواليات كريس هولمز المتحدة)، الواليات (سوريا، صقال مأمون (بريطانيا)، روس

زابف. هرمن العالمي والمصمم الخطاط التحكيم هيئة إلى وسينضم هولندا). (لبنان، سمتشهاوزن فارس

مخصصة الفئة وهذه فنية والخطوط النص، خطوط العناوين، خطوط فئات: ثالث إلى موزعة المسابقة
األول ٢٠٠٥. تشرين ٣١ هو الطلبات الستالم موعد آخر مبرمجة. الغير لكل التصاميم أيضًا

عربية. حروف ومجلة وينسوفت شركة برعاية المسابقة وتقام

آلة  اخترع من أول ١٩١١ كانت العام ففي العربية. الطباعة فن عريق ومميز في تاريخ لها الينوتايب اليبراري
وسرع عملية  الذي سهل النسخ المبسط ١٩٥٤ أصدرت خط العام وفي العربي. للخط الميكانيكي الصف
بتحديث مجموعة اليبراري الينوتايب تقوم واليوم العربية. الدول في تطور الصحافة في فساعد الطباعة

أجل توسيع المصممين من تتعامل مع أهم أنها الكمبيوتر. كما التطورات في مجال خطوطها لتناسب آخر
حاجة المنطقة العربية. مجموعتها لتتناسب مع

وأدوبي وأّبل ماكروسوفت مثل العالمية للكمبيوتر أكبر الشركات مع اليبراري الينوتايب تتعامل كما
إنتاج الخطوط على القدرة اليبراري الينوتايب وتملك برامجهم. إلى يضيفوها لكي خطوطها فترخصهم

حاليًا. الموجودة التقنيات وأعلى بأحدث

العريق تاريخها على وبناءًا ألمانيا. في بادهومبارغ ومركزها غروب، هادلبرغ شريك هي اليبراري الينوتايب
أكبر الموزعين  من وبهذا فهي ٦٠٠٠ خط مجموعتها من وتتألف التقنيات بأحدث المبرمجة الخطوط فهي تنتج

إلى التجريبي. الكالسيكي من الغرب، الشرق إلى من الحديث، إلى القديم  من مجموعتها وتتراوح العالم. في
 . www.linotype.com اإلنترنت: على أو األقراص المدمجة على للبيع جاهزة الينوتايب خطوط جميع

الشركات العالمية. من لكثير التقني الدعم بتأمين تقوم الينوتايب توزيع الخطوط، إلى وباإلضافة

البريد األلكتروني:  أو +49(0)61724842460 الهاتف: على المعلومات ، اإلتصال من للمزيد
.contest@linotype.com

www.linotype.com/contest اإلنترنت: معلومات إضافية على هنالك

شركة من خالل حصريًا وموزعة المناطق بعض في مسجلة تكون وقد دروكماشينن هايدلبرغر لشركة مسجلة ماركات هي اليبراري والينوتايب الينوتايب

أّبل. لشركة مسجلة هي ماركة أّبل أدوبي سيستمز. لشركة مسجلة ماركة هي أدوبي دروكماشينن. شركة هايدلبرغر كليًا التي تتبع اليبراري الينوتايب


