
	
	

	

 
الجناح الوطني لدولة اإلمارات قیماً فنیاً لمعرض الدكتور خالد العوضي تعیین 

2018لمعرض الدولي للعمارة في بینالي البندقیة افي   
 

 ،المستدامة الحضریة لتنمیةا في مختص إماراتي جامعي وأستاذ باحث ،العوضي خالد الدكتور •
ً  یعمل  أبوظبي في" مصدر معھد" لدى المستدامة الحضریة التنمیة برنامجل مساعد كأستاذ حالیا
والتكنولوجیا للعلوم خلیفة جامعة لـ التابع  

– مایو 26 الفترة خالل البندقیة بینالي في للعمارة الدولي للمعرض 16الـ الدورة تُقام •  نوفمبر 25 
2018  

 
أعلن الجناح الوطني لدولة اإلمارات العربیة المتحدة في : 2017 أكتوبر 9 المتحدة، العربیة اإلمارات

ومھندس  أستاذ جامعي إماراتيو باحثوھو تعیین الدكتور خالد العوضي، الیوم عن ة بینالي البندقی
للمعرض الدولي للعمارة في  16مشاركة دولة اإلمارات العربیة المتحدة في الدورة الـ لقیماً فنیاً ، معماري

.بینالي البندقیة  
 

 برنامجكأستاذ مساعد لحالیاً یعمل ھو و ص في تصمیم المدن المستدامة؛عد العوضي أول إماراتي مختیُ و
، جامعة خلیفة للعلوم والتكنولوجیاالتابع للدى "معھد مصدر" في أبوظبي  التنمیة الحضریة المستدامة

ویُعتبر العوضي  . التحتیة المستدامة األول من نوعھ على مستوى المنطقةبرنامج البنیة  أسسحیث 
ً ومخططمھندساً معماریاً  ً ومصمم ا أبحاثھ على التصمیم الحضري واإلسكان تنصب اً بارزاً، وحضری ا

والتنمیة المستدامة. المبنیةبیئة والتخطیط العمراني، مع التركیز بشكل خاص على العالقة بین ال  
 

"معھد التابع لـ المتطورة  ةفي مركز التنمیة الحضری اً زائر اً مساعد اً ضي مؤخراً أستاذووعمل الع
ً مھندسكان یعمل في السابق كما  ،ماساتشوستس للتكنولوجیا" ً معماری ا في  اً مساعد اً لدى بلدیة دبي وأستاذ ا

  جامعة اإلمارات العربیة المتحدة.
 

الدكتوراه في التخطیط المجتمعي واإلقلیمي من  وتجدر اإلشارة إلى أن العوضي حاصل على درجة
جامعة تكساس في أوستن.  

 
مدیر الفنون والثقافة والتراث في مؤسسة سالمة بنت حمدان آل خلود العطیات، قالت وبھذه المناسبة، 

التخطیط في مجال  المنطقةالمبتكرة بالعقول خالد العوضي واحداً من أبرز یُعد الدكتور " :نھیان
واسعة إلى الخبرات الونحن على ثقة بأنھ سیضیف قیمة كبیرة من ، التصمیم العمرانيو الحضري
كقیم الدكتور العوضي بانضمام ونفخر . 2018في بینالي البندقیة الجناح الوطني لدولة اإلمارات معرض 

الكتاب والبحث المرافقین لمعرض خصوصاً وأنھ كان أحد المساھمین البارزین في فني للجناح الوطني، 
وبفضل مشاركتھا  .بدولة اإلماراتأنماط البیوت الشعبیة الذین استكشفا  ،2016عام الجناح الوطني 

یُعد الثقافي العالمي، والمستمرة في ھذا الحدث المرموق، تلعب دولة اإلمارات دوراً رائداً في الحوار 
".لتمثیل دولة اإلماراتبكل تأكید الدكتور العوضي الخیار األفضل   

 
، القیّم الفني لمعرض الجناح الوطني لدولة اإلمارات العربیة الدكتور خالد العوضيومن جانبھ، قال 

شجع على اإلبداع ی منبر رائدواإلمارات كمركز للمعرفة  مكانةتعزیز على أبحاثي تركز " :المتحدة



	
	

	

معماري تراث بوتتمتع دولة اإلمارات . طور الحضري المستدامتال في مجال حفّز على االبتكاریو
عجلة بدفع تخصبة وفر بیئة تأنھا كما  ،المتسارعة التنمیة الحضریةوتیرة مع ینسجم تماماً استثنائي 

المعرض الدولي ویُعد  ندسة المعماریة والتخطیط الحضري.إلبداع واالبتكار في رسم مالمح مستقبل الھا
أتولّى مھام الرئیسیة بھذا المجال، وإنھ لشرف عظیم لي أن المنصات أبرز أحد  للعمارة في بینالي البندقیة

".2018خالل دورة العام دولة اإلمارات لمعرض الجناح الوطني لالقیّم الفني   
 

–مایو  26في بینالي البندقیة خالل الفترة  للمعرض الدولي للعمارة 16الدورة الـ وتُقام  نوفمبر  25 
بإشراف القیمتین الفنیتین إیفون فاریل وشیلي ماكنامارا من مؤسسة  فارغة""مساحات تحت شعار  2018

الرئیسي رؤیتھ حول الھدف بھذا المعرض كل جناح وطني مشارك قدم وسی "غرافتون أركتیكتس".
الربط بین التاریخ والشعوب في شتى األماكن وعبر مختلف قدرة الھندسة المعماریة في المتمثّل في إبراز 

الزمنیة.الحقب   
 

بعنوان "حجرة ورقة مقص: ممارسات اللعب وینظم الجناح الوطني لدولة اإلمارات معرضاً حالیاً 
ویكشف معرض . 2017نوفمبر  26في المعرض الدولي للفنون في بینالي البندقیة یمتد حتى واألداء" 

بوصفھا رابطاً بین  عن مفاھیم اللعب واألداء الجناح الوطني، تحت إشراف القیّم الفني حّماد ناصر،
مواطنین ومقیمین في من خالل أعمال لخمسة فنانین مختلف أجیال الممارسات الفنیة في دولة اإلمارات، 

دولة اإلمارات، وھم: نجوم الغانم وسارة الحداد وفیكرام دیفیتشا والنتیان شیھ والدكتور محمد یوسف.  
 

، والتي تتیح برنامج التدریب في البندقیةالعام القادم لدورة ات االنضمام إلى ویستقبل الجناح الوطني طلب
المشاركة على مدار شھر كامل في اإلشراف على معرض الجناح بالدولة فرصة  للمواطنین والمقیمین 

، یُرجى زیارة الموقع اإللكتروني برنامج التدریبلمزید من المعلومات حول كیفیة التقدیم إلى . الوطني
nationalpavilionuae.org.  

 
- -انتھى  
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