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في بيینالي االبنددقيیة  15تعيیيینن يیاسرر االششتاوويي لتمثيیلل االجناحح االووططني في االمعررضض االددوولي للعماررةة االـ 
2016  

لبررنامج االتددرريیبيل تقدديیمم االططلباتتفتح بابب   

 ٬،أأعلنن "االجناحح االووططني لددوولة ااإلماررااتت في بيینالي االبنددقيیة"٬، تعيیيینن يیاسرر االششتاوويي :االمتحددةة االعرربيیة ااإلماررااتت 2015،٬أأكتووبرر  20

ً على مشارركة ددوولة ااإلماررااتت االعرربيیة االمتحددةة في  االهھنددسة االمعمارريیةأأستاذذ مشارركك في قسمم  ما بجامعة ااإلماررااتت االعرربيیة االمتحددةة٬، قيیِّ

. ووقدد تمم فتح 2016نووفمبرر  27مايیوو حتى  28بنددقيیة االذذيي يیقامم خاللل االفتررةة منن للمعررضض االددوولي للعماررةة في بيینالي اال 15االددووررةة االـ 

" االذذيي يیستمرر على مددىى ااألشهھرر االستة للمعررضض٬، أأمامم ااإلماررااتيیيینن 2016لـ"االبررنامج االتددرريیبي في االبنددقيیة  االتررّشحبابب تقدديیمم ططلباتت 
فما فووقق.    21وواالمقيیميینن بعمرر االـ   

نهھيیانن مهھامم االمفووضض االررسمي لـ "االجناحح االووططني لددوولة ااإلماررااتت في بيینالي االبنددقيیة" ووبددعمم منن  ووتتوولى مؤؤسسة سالمة بنتت حمدداانن آآلل

ووززااررةة االثقافة وواالشبابب ووتنميیة االمجتمع.  

ووقالتت االشيیخة سالمة بنتت حمدداانن آآلل نهھيیانن٬، مؤؤسسس "مؤؤسسة سالمة بنتت حمدداانن آآلل نهھيیانن" : "يیسررنا أأنن تشارركك ددوولة ااإلماررااتت 

في االمعررضض االددوولي للعماررةة في بيینالي االبنددقيیة٬، كما يیسعددنا أأنن يیتوولى يیاسرر االششتاوويي مهھامم االقيّیمم على مشارركة  االعرربيیة للمررةة االثانيیة
لكك منن تميیاالددوولة في هھھھذذاا االمعررضض االذذيي يیعتبرر أأحدد أأهھھھمم االفعاليیاتت في مجالل االهھنددسة االمعمارريیة على مستووىى االعالمم. ووكلنا ثقة بقددررتهھ بما 

ووااسعتيینن٬، تمثيیلل االهھوويیة االعمرراانيیة للددوولة على أأكملل ووجهھ٬، ااألمرر االذذيي سيیساهھھھمم في تررسيیخ ااإلماررااتت كمرركزز عالمي للفنن  وومعررفةخبررةة 
وواالثقافة".     

ً على  ٬، قالل االششتاوويي االذذيي يیعتبرر أأحدد االشخصيیاتت االمررمووقة في مجالل االتخططيیطط االحضرريي وواالهھنددسة االمعمارريیة في تعيیيینهھووتعليیقا
لي أأنن أأمّثلل ددوولة ااإلماررااتت االعرربيیة االمتحددةة في بيینالي االبنددقيیة. يیتميیزز االمشهھدد االحضرريي في ددوولة ااإلماررااتت  االمنططقة: "إإنهھ لشررفف عظظيیمم

غيیرر االمسبووقة٬، ااألمرر االذذيي ساهھھھمم في تططوويیرر بيیئة عمرراانيیة ااستثنائيیة بكلل االمقايیيیسس. ووال  ة٬، فضالً عنن إإنجاززااتهھ االتقنيیفرريیددةةنسانيیة إإسة بلم
ملة للمشهھدد االعمررااني لددوولة ااإلماررااتت٬، في منبرر مهھمم مثلل بيینالي االبنددقيیة مسألة تنططوويي على قددرٍر شكك في أأنن تططوويیرر ووتجسيیدد ررؤؤيیة شا

كبيیرٍر منن االتحدديي وواالمتعة٬، ووآآملل أأنن أأنجح في ااستعررااضض االخصائصص االفرريیددةة للووااقع االعمررااني وواالثقافي االغني بددوولة ااإلماررااتت خاللل هھھھذذاا 
االحددثث االعالمي االمميیزز".         

شهھررااً كامالً في مدديینة االبررنامج االتددرريیبي في االبنددقيیة" “االذذيینن سيیقع عليیهھمم ااالختيیارر لالنضمامم إإلى نن يیاالمتددرربكلل منن  يُیمضيووسووفف 

بالتعاوونن مع فتررةة تددرريیبيیة بعدد إإكمالل ووذذلكك االجناحح االووططني لددوولة ااإلماررااتت. على االبنددقيیة خاللل فتررةة االبيینالي٬، حيیثث سيیعملوونن كمشررفيینن 

.ماررااتتمؤؤسساتت ثقافيیة باررززةة في ددوولة ااإل  

 االتددرريیبي االمدديیرر االتنفيیذذيي وواالمستشارر االعامم في "مؤؤسسة سالمة بنتت حمدداانن آآلل نهھيیانن": يیتيیح االبررنامج أأنجيیال مجلي٬، منن جانبهھا٬، قالتت

عملل في مجالل االفنن وواالثقافة٬، لشحذذ مووااهھھھبهھمم ووتططوويیرر خبررااتهھمم وواالتباددلل االثقافي وواالعملل على االفررصة فرريیددةة للشبابب االذذيینن يیططمحوونن إإلى 

إإنجازز مشررووعع مميیزز مع كبارر االخبررااء وواالمختصيینن في مجالل االعماررةة. وويیسعددنا أأنن نووفرر هھھھذذهه االفررصة للمووااهھھھبب االشابة االصاعددةة االذذيینن 
ة ااإلماررااتت االعرربيیة االمتحددةة".  سووفف يیساهھھھموونن في مسيیررةة تططوورر االمشهھدد االثقافي وواالعمررااني في ددوول  

متددرربب٬، ووقدد اانتقلل  ٬100، ااحتضنن االجناحح االووططني لددوولة ااإلماررااتت أأكثرر منن 2009وومنذذ مشارركتهھ ااألوولى في بيینالي االبنددقيیة في عامم 

االعدديیدد منهھمم إإلى االعملل في مجالل االفنن بعدد تخررجهھمم منن االبررنامج االتددرريیبي.   

 

 

 



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

2	  

	  

نبذذةة عنن يیاسرر االششتاوويي  

بجامعة ااإلماررااتت االعرربيیة االمتحددةة٬، حيیثث يیحاضرر بططالبهھ فيیهھا منذذ عامم  االهھنددسة االمعمارريیة٬، أأستاذذ مشارركك في قسمم يیاسرر االششتاوويي

٬، وواالذذيي أأصبح مرركزز رراائدداا في تووثيیقق االمشهھدد االحضرريي 2012. أأسسس االششتاوويي مختبرر أأبحاثث االتنميیة االحضرريیة في عامم 1997
ااهھھھتمامم االششتاوويي على االمدديینة منن أأجلل تددوويینن االتجرربة االعمرراانيیة وواالحضرريیة وواالعمررااني لددوولة ااإلماررااتت االعرربيیة االمتحددةة. وويیترركزز 

لسكانن االمددنن. ووتتمحوورر ددررااستهھ حوولل االتططوورر االحضرريي في االمجتمعاتت االناميیة وواالحيیاةة االحضرريیة االعادديیة ووتارريیخ تططوورر االمددنن فضال 

مؤؤلفا في  70. ووقدد كتبب االششتاوويي أأكثرر منن عنن االددررااساتت االسلووكيیة االبيیئيیة٬، مع ترركيیزز خاصص على االمددنن في منططقة االشررقق ااألووسطط

 The)٬، وو (Behind an Urban Spectacleاالعدديیدد منن االمجالتت ووددوورر االنشرر االعالميیة االمررمووقة٬، وومنهھا كتبب مثلل  (

Evolving Arab City and Planning Middle Eastern Cities جعمرر) وواالتي أأصبحتت ً ً  ا على صعيیدد االتنميیة  مهھما

االحضرريیة وواالهھنددسة االمعمارريیة في االمنططقة. ووكانن االششتاوويي قدد تلقى ددعووةة لعررضض أأبحاثهھ في االعدديیدد منن االمؤؤسساتت االددووليیة مثلل 
"جامعة كوولوومبيیا" وو"هھھھاررفرردد غررااددجوويیتت سكوولل أأووفف دديیززاايینن"٬، وو"االمعهھدد االفيیددرراالي للتكنوولووجيیا في ززيیووررخخ"٬، وو"االلووفرر بارريیسس" 

للعماررةة" في موونتلایر. وويیضافف إإلى ذذلكك٬، تمم عررضض أأعمالهھ في مجالل االووسائطط االمتعددددةة في متحفف جووجيینهھايیمم  وو"االمرركزز االكندديي
ووجامعة نيیوويیوورركك. وويیتوولى االششتاوويي أأيیضا مسؤؤووليیة االعدديیدد منن االمباددررااتت على شبكة ااإلنتررنتت وومنهھا مددوونة عنن ددبي " 

dubaization.com لمددووناتت في االعالمم٬، ووكذذلكك مددوونة " "٬، ووصفتهھا صحيیفة االجارردديیانن كووااحددةة منن أأهھھھمم ااuaemodern.com 

زز على االتنميیة االحضرريیة االحدديیثة وواالمشهھدد االعمررااني في ددوولة ااإلماررااتت االعرربيیة االمتحددةة.  " االتي ترركّ   

نبذذةة عنن "االبررنامج االتددرريیبي في االبنددقيیة":  

٬، االذذيینن يیططمحوونن إإلى ددخوولل 21حددةة فووقق سنن االـ يیستهھددفف االبررنامج االتددرريیبي االمووااططنيینن وواالمقيیميینن في ددوولة ااإلماررااتت االعرربيیة االمت

ميیدداانن االفنن وواالعماررةة أأوو ااإلختصاصاتت ذذااتت االصلة. وويیخضع االمتددرربوونن االذذيینن تمم ااختيیاررهھھھمم لددووررااتت تددرريیبب في ددوولة ااإلماررااتت وومنن ثمم 
ً إإلى جنبب2016يیمضوونن شهھررااً كامالً في مدديینة االبنددقيیة خاللل االفتررةة منن مايیوو حتى نووفمبرر  مع متددرربيینن  ٬، حيیثث سيیعملوونن جنبا

-كا فووسكارريي”إإيیططاليیيینن في إإططارر شررااكة مع جامعة  االمررمووقة. ووتهھددفف هھھھذذهه االشررااكة إإلى تووفيیرر قناةة تووااصلل ووتباددلل ثقافي “ االبنددقيیة

حقيیقي بيینن االمتددرربيینن٬، مما يیيیتح للمشارركيینن ااإلماررااتيیيینن ااالططالعع على االتقاليیدد ووااللغة وواالثقافة ااإليیططاليیة٬، أأثناء ووجووددهھھھمم في االبنددقيیة.  

. وولتقدديیمم االططلبب يیررجى ززيیاررةة 2015نووفمبرر  ٬28، حتى تارريیخ 2015ح للبررنامج االتددرريیبي شّ االترركرر أأنهھ تمم فتح بابب تقدديیمم ططلباتت يیذذ

nationalpavilionuae.org/venice-internshipاالمووقع اااللكتررووني :    

- -اانتهھى  


