
	  

	  

 

ً  28االجناحح االووططني لددوولة ااإلماررااتت االعرربيیة االمتحددةة يیعلنن عنن ااختيیارر  متددرربا  

لالنضمامم إإلى "بررنامج االتددرريیبب في االبنددقيیة"  

 

وواالذذيي منن االمقرررر إإقامتهھ أأثناء شهھررااً كامالً في ااإلشرراافف على االمعررضض االناشئيینن سيیقضي االمعمارريینن وواالفنانيینن 
للمعررضض االددوولي للعماررةة في بيینالي االبنددقيیة 15مشارركة االجناحح االووططني في االددووررةة االل  

 

 

 28يیسرّر االجناحح االووططني لددوولة ااإلماررااتت االعرربيیة االمتحددةة أأنن يیعلنن عنن ااختيیارر  :2016 برريیللأأ 4ااإلماررااتت٬، 

 ً في بيینالي االبنددقيیة  15االمعررضض االددوولي للعماررةة االـ خاللل  في "بررنامج االتددرريیبب في االبنددقيیة" للمشارركةمتددرربا
.2016لعامم   

 

تددرريیبب يیقددمم االجناحح االووططني لددوولة ااإلماررااتت االعرربيیة االمتحددةة في بيینالي االبنددقيیة منن خاللل هھھھذذاا االبررنامج فررصص 

مددةة شهھرر شغفف تجاهه االفنوونن وواالعماررةة٬، حيیثث سيیقضوونن فتررةة تددرريیبيیة للدديیهھمم للمووااططنيینن وواالمقيیميینن في االددوولة ممنن 

مع االمؤؤسساتت االثقافيیة تنسيیقهھ بالتعاوونن  تعليیمي يیتممكاملل في مدديینة االبنددقيیة. ووسووفف يیخضع االمتددرربوونن لبررنامج 
معمارريینن للاالباررززةة في كلل منن ددوولة ااإلماررااتت وواالبنددقيیة٬، بما يیعكسس االتززاامم االجناحح االووططني تجاهه إإتاحة االفررصص 

 ٬، حيِیثث صممم لتمكيینن االمتددرربيینن منن االتفاعللتعليیمي في ااإلماررااتتاالبررنامج اال يیبددأأووتددرريیبهھمم. ناشئيینن االوواالفنانيینن 

 لثقافي االنابضض في ددوولة ااإلماررااتت.بشكلل عامم عنن االمشهھدد اا االتحددثثبانسيیابيیة تامة مع محتوويیاتت االمعررضض وو

كما سيیتمم  وويیستمرر هھھھذذاا االبررنامج في االبنددقيیة٬، حيیثث سيیحضرر االمتددرربوونن محاضررااتت وويیشارركوونن في ووررشش عملل
االثقافيیة في االبنددقيیة.وواالمؤؤسساتت االبيینالي معاررضض  تتمحوورر حوولل ووااجباتتتكليیفهھمم ب 	  

 

ووأأثناء فتررةة االبيینالي٬، سيیتمم إإيیفادد مجمووعة جدديیددةة منن االمتددرربيینن كلل شهھرر على مدداارر أأشهھرر االمعررضض االستة٬، حيیثث 
ً إإلى جنبب مع متددرربيینن  سيیجرريي تكليیفف كلٍل منهھا بمهھامم ااإلشرراافف على االمعررضض. ووسيیعملل االمتددرربوونن جنبا

٬، بهھددفف تووفيیرر قناةة تووااصلل في االبنددقيیة ي إإططارر شررااكة االجناحح االووططني مع جامعة "كافووسكارريي"إإيیططاليیيینن ف

ووتباددلل ثقافي حقيیقي بيینن االمتددرربيینن٬، مما يیتيیح للمشارركيینن ااإلماررااتيیيینن ااالططالعع على االتقاليیدد ووااللغة وواالثقافة 
ااإليیططاليیة.  

 

لووططني لددوولة ااإلماررااتت: "نحنن سعددااء باختيیارر ووبهھذذهه االمناسبة٬، قالتت ليیلى بنن برريیكك٬، مدديیرر االتنسيیقق في االجناحح اا
التززاامنا تجاهه صقلل جيیلل جدديیدد منن االمعمارريینن وواالفنانيینن االذذيینن سيیووااصلوونن بددووررهھھھمم نفتخرر بمتددرربي هھھھذذاا االعامم٬، وو

االمساهھھھمة في تططوويیرر االمشهھدد االثقافي بددوولة ااإلماررااتت. ووفي كلل عامم٬، يیتيیح االجناحح االووططني للمتددرربيینن فررصة 
عظظمم ووأأررقى االفعاليیاتت االفنيیة وواالمعمارريیة حتى يیساهھھھموواا مساهھھھمًة حقيیقيیة في مسيیررةة االمشارركة في ووااحددةة منن أأ

".في بيینالي االبنددقيیة نجاحح معاررضض ددوولة ااإلماررااتت  

 

٬، ااحتضنن االجناحح االووططني لددوولة ااإلماررااتت أأكثرر منن 2009وومنذذ مشارركتهھ ااألوولى في بيینالي االبنددقيیة في عامم 
ملل في مجالل االفنن بعدد تخررجهھمم منن االبررنامج االتددرريیبي.متددرربب٬، ووقدد اانتقلل االعدديیدد منهھمم إإلى االع 100  

 

:2016ررنامج االتددرريیبب في االبنددقيیة تضمم قائمة االمشارركيینن في ب  

 

 



	  

	  

 

متددرربيینن ددوولة ااإلماررااتت االعرربيیة االمتحددةة  

آآمنة جوواادد  ●  

اانيیتا بوو صالح ●  

أأنوومم الغارريي ●  

  االكعبي االصغيیررهه ●

كوومارر شايیتانيیا ●  

  فررحح االرراافعي ●

حيیددرر مهھدديي ●  

حصة االززررعووني ●  

االهھاشمي جمانة ●  

  خالدد بنن ساحلي ●

خالدد االتميیمي ●  

لووجيینن ررززقق ●  

مهھا االظظاهھھھرريي ●  

ميیسس االبيیكك ●  

مرريیمم االسرركالل ●  

محمدد االسقا ●  

منى صالحح ●  

نادديیهھ االبررووااني ●  

نوورراا بنن ساحلي ●  

سيیفف محيیسنن ●  

شبلي أأبوو بكرر ●  

 

متددرربيینن إإيیططاليیا  

 

أأليیتشهھ جاّتي ●  

إإيیليینا بيینتوونيیلوّو ●  

إإيیليینوورراا فنتووتززيي ●  

إإيیمانن مبررووكك ●  

لووكا تشيیرريیساني ●  

ررووبيیررتا سجاررااميیالمارريیا  ●  

سيیلفيیا لووفيیرّريي ●  

 

 

ووتتوولى مؤؤسسة سالمة بنتت حمدداانن آآلل نهھيیانن مهھامم االمفووضض االررسمي للجناحح االووططني في بيینالي االبنددقيیة٬، بددعمم 
منن ووززااررةة االثقافة ووتنميیة االمعررفة في ددوولة ااإلماررااتت االعرربيیة االمتحددةة.  

 



	  

	  

في بيینالي االبنددقيیة  15االددوولي للعماررةة االـ ووتشارركك ددوولة ااإلماررااتت االعرربيیة االمتحددةة بجناحح ووططني في االمعررضض 
نووفمبرر. ووسيیقددمم يیاسرر االششتاوويي٬، االقيّیمم على  27مايیوو إإلى  28االمقرررر إإقامتهھ خاللل االفتررةة منن  2016لعامم 

للمعررضض االددوولي للعماررةة في بيینالي االبنددقيیة ووأأستاذذ  15مشارركة ددوولة ااإلماررااتت االعرربيیة االمتحددةة في االددووررةة االـ 
ً عنوواانهھ " تحووالتت: مشارركك في قسمم االهھندد سة االمعمارريیة بجامعة ااإلماررااتت االعرربيیة االمتحددةة في االعيینن٬، معررضا

االبيیتت االووططني ااإلماررااتي" وواالذذيي يیسلطّط فيیهھ االضووء على االتحووالتت االتي مررتت بهھا االبيیووتت االشعبيیة في ددوولة 
ّكانن ليیتالئمم مع ااإلماررااتت. ووسووفف يیتمحوورر ترركيیززهه حوولل تكيّیفف االنمووذذجج ااألساسي للبيیتت ااإلماررااتي منن ِقبلل االس

متططلباتهھمم٬، لتصبح بيیووتاً فرردديیة تعكسس ثقافتهھمم ووأأسلووبب حيیاتهھمم.  

 

- -اانتهھى  

 

 


