
	
	

	

	

 
2018وطني لدولة االمارات في بینالي البندقیة معرض الجناح ال  

المشھداالنسجام بین التفاعل وأوجھ كشف عن ی  
أنماط من البیئة العمرانیة والطبیعیةأربع  ضمنالمعماري والحیاة المجتمعیة   

 
 المظاھرو العمرانیة البیئة بین الممتدة الروابط یبرز" الشاھق العمران وراء ما ةالحیا" معرض •

دولة اإلماراتفي  المألوفي المشھد العمران خلف تیةالحیا  
 السكنیة األحیاء من بدایةً  والطبیعیة العمرانیة البیئة من مختلفة جزاءأ أربع یتناول المعرض •

الطبیعیة واقعالم إلى صوالً و السكنیة بعاتالمرو) زقةاأل( والسكك الطرق بشبكات مروراً   
 من ذلك وغیر التخطیطیة الخرائطو الفوتوغرافیة الصور من سلسلة المعرض مقتنیات تضم •

 ألجزاء األبعاد ةیثالث نماذج جانب إلى المعماریة سوماتوالر األفراد عن السلوكیة البیانات
الطبیعیة و العمرانیة البیئة من مختلفة  

 ضافةإ ،الباحثینو الخبراء من ثمانیة بقلم وأبحاث دراسات یستعرض للمعرض المرافق الكتاب •
 جامعة مصدر، لمعھد التابع التحتیة والبنیة التصمیم مختبر في المعدة واألبحاث الدراسات إلى
والتكنولوجیا للعلوم خلیفة  

 إماراتي معماري مھندس وھو العوضي، خالد الدكتور للمعرض الفني التقییم مھمة یتولّى •
 المستدامة الحضریة التنمیة لبرنامج ومعدا مساعداً  أستاذاً  یعمل حضري، ومصمم ومخطط
أبوظبي في "مصدر معھد"لدى  

 
2018 مایو 8 اإلمارات،  

خالل مشاركتھ في المعرض الدولي للعمارة  ،المتحدةالجناح الوطني لدولة اإلمارات العربیة یقدم معرض 
 على الضوء یسلّط حیث ،"الشاھق العمران وراء ما الحیاة"معرضاً بعنوان  ،2018في بینالي البندقیة 

ً خارجأجزاء من البیئة العمرانیة والطبیعیة حیاة الیومیة ضمن أربع المظاھر الكامنة في ال  المشھد عن ا
 ،2018 مایو 24 في أبوابھ یفتح الذي المعرض، یستكشفو .اإلمارات دولة في المألوف الضخم العمراني
 الفنیة والرسومات الصور من سلسلة عبرالعفویة  الیومیة الحیاةو العمرانیة البیئة بین الممتدة الروابط
.األبعاد ثالثیة ومجسمات والخرائط  

 
األحیاء السكنیة أجزاء من البیئة العمرانیة والطبیعیة متمثلة في أربعة المرافق الكتاب یرصد المعرض وو

دیرة وبر دبي منطقة شبكة الطرق والسكك (، و)الشرطة في دبي وبني یاس في أبوظبيوشعبیة (السطوة 
 والمواقع ، )الزعاب في أبوظبيو الزاھیة والدانة والظفرة( كنیةسربعات الالموسط مدینة أبوظبي)، وو

.)جبل حفیت في العینو واحة المعترض( الطبیعیة  
 

مھندساً  وھوالدكتور خالد العوضي، باحث وأستاذ جامعي إماراتي، ویتولّى مھمة التقییم الفني للمعرض 
لبرنامج التنمیة الحضریة المستدامة ومعدا معماریاً ومخططاً ومصمماً حضریاً، ویعمل أستاذاً مساعداً 

.لـ"جامعة خلیفة للعلوم والتكنولوجیا" لدى "معھد مصدر" في أبوظبي التابع  
 



	
	

	

	

المكاني على أسالیب مختلفة في الرصد المیداني والتخطیط وفریقة البحثي واعتمد الدكتور خالد العوضي 
المناطق  فيالحیاة الیومیة للبیئة العمرانیة والطبیعیة ورصد  وتحلیل السمات المادیة بھدف توثیق 
التي من شأنھا ان تستعرض رؤیة  تفصیلیةدراسات حاالت وروایات شخصیة یقدم المعرض و .المذكورة

عالقة البیئة العمرانیة والطبیعیة مع الحیاة اإلجتماعیة .شاملة عن   
 

 الدكتور خالد العوضي، القیّم الفني لمعرض الجناح الوطني في بینالي البندقیةوبھذه المناسبة، قال 
 على الضوء تسلیط إلى رامیة لجھود ثمرة "الشاھق العمران وراء ما الحیاة"یمثّل معرض " :2018
ً  ،اإلمارات دولة في والمعتاد الضخم المعماري والمشھد الشاھقة األبنیة الكامنة وراء المناطق  موجھا
 الحیاة وتتمیّز .كبیر باھتمام عادة تحظى ال التي المتواضعة المناطق ھذه الستكشاف زّواره إلى الدعوة

 باألبنیة علیھا الخناق تضییق من بدالً  ،الرحابةو االجتماعي التوجھب البسیطة المناطق ھذه في" الیومیة"
 والحیاتیة العمرانیة السمات إلى زّواره أنظار الوطني الجناح معرض یلفتو .الضخمة الطرق مشاریعو

 الیومیة االفراد حاجات تلبیة في التأقلم على وقدرتھا ورحابتھا مرونتھا في المتمثلة المناطق ھذهل الممیزة
. اأفرادھ بین لاألواص وتوطید تفاعلال ترسیخ في مساھمة  

 
العطیات، مدیر الفنون والثقافة والتراث في مؤسسة سالمة بنت حمدان خلدون خلود ومن جانبھا، قالت 

 المغفور لھالشیخ زاید بن سلطان آل نھیان، كان سمو " آل نھیان، المفّوض الرسمي للجناح الوطني:
،بإذن هللا مؤسس دولة  باعتباره على قناعة تامة بأھمیة التخطیط الحضري  اإلمارات العربیة المتحدة، 
احتیاجات المواطنین من خالل وضع  السعادة وتعزیز النسیج المجتمعيأجواء  بثأساسیة في ركیزة 

 الحیاة"معرض یحتفي ، 2018تماشیاً مع مبادرة عام زاید و .جھود التنمیةوالمقیمین على رأس أولویات 
 یؤكد ما وھو ،بھا الحیاة أسالیب بتنّوع اإلمارات تتمیّزو. الفریدة الرؤیة بھذه "الشاھق العمران وراء ما

".العفویةو باإلنسانیةاحتفاًء  مبتكرلا بحثھ في العوضي خالد الدكتور علیھا  
 

 الضوء ،2018 مایو 24 في  أبوابھ یفتح الذي ،"الشاھق العمران وراء ما الحیاة"معرض یسلّط وسوف 
.  الطبیعیة و العمرانیة البیئة من مختلفة جزاءاأل في الحیاتیة المشاھد بساطة ىعل  

 
تصمیم المعرض  

 القضبان من دائري نصفشكل  على نامصنوع انسیاجمساحة المعرض ومقتنیاتھ المعروضة  یحیط
ً  الفوالذیة  والتيثنائیة األبعاد  المعرض مقتنیات لعرضجداراً  بمثابةكذلك  ھماو ، المرصوصة عمودیا

 مشھداً  للزّوار مقدما ،المخططات والرسومات التفصیلیة من ذلك وغیرروایات شخصیة و صورتشمل 
 التخطیطیةالسلوكیة والخرائط  لبیاناتاحین تركز مخططات  فيعن مظاھر الحیاة الیومیة.  امالً ك

.الیومیة وأنشطتھم االفراد بسلوكیات العمرانیة البیئة عالقةعلى  لمعماریةا والرسومات  
 

تفاصیل فرصة التعرف على ثیة األبعاد والتي تمنح الزّوار ثالالمجسمات ویتوّسط المعرض مجموعة من 
.من حیث الشكل والتكوین األربعة المختلفةالمعماریة والطبیعیة نماط األھذه   

 
كتابال  
مقدماً بذلك تحلیالً شامالً  ةیاألكادیم البحاث والدراساتاالمرافق للمعرض مجموعة من  الكتابیضم و

الفصل األخیر من  . ویعكساألربعة ضمن أربعة فصول أساسیة المعماریة والطبیعیة نماطاألمن  نمطلكل 



	
	

	

	

الذي  الكتاب،یقدم . وربط البنیة المعماریة بحیاة األفراد عند تصمیم المناطق في المستقبلالكتاب أھمیة 
مشاھد وصور عن الحیاة الیومیة خلف المظھر العمراني رؤیة شاملة عن حرره الدكتور خالد العوضي، 

الشاھق و ذلك من خالل رصد و دراسة المواقع البسیطة التي تربط العمران بحیاة االفراد الیومیة.  
بقلم ثمانیة من الخبراء جزاء البنیة العمرانیة والطبیعیة أ كل فصل من الكتاب مقدمة نظریة عن یستھل

مصممة ومدققة مواد بحثیة ودراسات تفصیلیة بعد ذلك إلى ثم ینتقل   والباحثین المعروفین في المجال،
وترصد ھذه المواد البحثیة ممیزات وصفات البنیة  .البحثي ةعلى ید الدكتور خالد العوضي وفریق

باإلضافة إلى دراسة األفراد وروایاتھم .العمرانیة والطبیعیة   
 

–مایو  26للمعرض الدولي للعمارة في بینالي البندقیة خالل الفترة  16وتُقام الدورة الـ  نوفمبر  25 
- 24(االفتتاح الرسمي  2018 بال حدود" بإشراف القیمتین  تحت شعار "مساحات) 2018 مایو 25 

ن مؤسسة "غرافتون أركتیكتس". وسیقدم كل جناح وطني الفنیتین إیفون فاریل وشیلي ماكنامارا م
مشارك بھذا المعرض رؤیتھ حول الھدف الرئیسي المتمثّل في إبراز قدرة الفن المعماري في الربط بین 

التاریخ والشعوب في شتى األماكن وعبر مختلف الحقب الزمنیة.  
 

العربیة  للجناح الوطني لدولة اإلماراتتتولى مؤسسة سالمة بنت حمدان آل نھیان مھام المفّوض الرسمي 
في بینالي البندقیة بدعم من وزارة الثقافة وتنمیة المعرفة. المتحدة  

 
نبذة عن الدكتور خالد العوضي  

عن في التنمیة الحضریة المستدامة، فضالً مختص  وأستاذ جامعي إماراتي باحثالدكتور خالد العوضي، 
 ومصمم حضري. ویعمل الدكتور العوضي كأستاذ مساعدكونھ مھندس معماري متدّرب ومخطط 

التابع لـ"جامعة خلیفة للعلوم  لدى "معھد مصدر" في أبوظبي التنمیة الحضریة المستدامة برنامجل
. األول من نوعھ على مستوى المنطقة التنمیة الحضریة المستدامة أسس برنامجوالتكنولوجیا"، حیث 

واإلسكان والتخطیط العمراني، مع التركیز بشكل خاص على وتركز أبحاثھ على التصمیم الحضري 
العالقة بین البیئة المبنیة والتنمیة المستدامة.   

 
" ضمن "معھد ةالمتقدم ةضي مؤخراً كأستاذ مساعد زائر في "مركز التنمیة الحضریووعمل الع

السكنیة المستدامة ماساتشوستس للتكنولوجیا"؛ حیث ركز على مجاالت نمذجة واستكشاف أنماط األحیاء 
 معماري لدى "بلدیة دبي" وأستاذفي دولة اإلمارات ومنطقة الخلیج العربي عموماً. كما عمل كمھندس 

مساعد في جامعة اإلمارات العربیة المتحدة. وتجدر اإلشارة إلى أن الدكتور العوضي حاصل على 
تن.دكتوراه في التخطیط المجتمعي واإلقلیمي من جامعة "تكساس" في أوس  

 
-انتھى  
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