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خبرر صحفي  

االشعبيیة  يیبررزز تحووالتت االبيیووتت جناحح ااإلماررااتت  

2016" في بيینالي االبنددقيیة لعامم 15خاللل "االمعررضض االددوولي للعماررةة االـ   

	  

	  

 15لمعررضض االددوولي للعماررةة االـ اا بجناحح ووططني فيددوولة ااإلماررااتت االعرربيیة االمتحددةة  تشارركك :االمتحددةة االعرربيیة ااإلماررااتت 2016،٬ يینايیرر 3

ووسيیبررزز االجناحح خاللل مشارركتهھ في االمعررضض االتحووالتت االتي مررتت بهھا االبيیووتت االشعبيیة ااإلماررااتيیة.  2016لعامم  في بيینالي االبنددقيیة
ووططني لددوولة ااإلماررااتت في بيینالي االبنددقيیة٬، بددعمم منن ووتتوولى مؤؤسسة سالمة بنتت حمدداانن آآلل نهھيیانن مهھامم االمفوّوضض االررسمي للجناحح اال
.2016نووفمبرر  27مايیوو إإلى  28خاللل االفتررةة  15ووززااررةة االثقافة وواالشبابب ووتنميیة االمجتمع ووسووفف يُیقامم االمعررضض االددوولي للعماررةة االـ   

	  

عررضض االددوولي للعماررةة في بيینالي للم 15سيیقددمم يیاسرر االششتاوويي٬، االقيّیمم على مشارركة ددوولة ااإلماررااتت االعرربيیة االمتحددةة في االددووررةة االـ وو
ً عنوواانهھ "تحووالتت: االبيیتت  االبنددقيیة ووأأستاذذ مشارركك في قسمم االهھنددسة االمعمارريیة بجامعة ااإلماررااتت االعرربيیة االمتحددةة في االعيینن٬، معررضا

ززهه حوولل ووسووفف يیتمحوورر ترركيی .االشعبي ااإلماررااتي" وواالذذيي يیسلطّط فيیهھ االضووء على االتحووالتت االتي مررتت بهھا االبيیووتت االشعبيیة ااإلماررااتيیة

تكيّیفف االنمووذذجج ااألساسي للبيیتت ااإلماررااتي منن ِقبلل االسّكانن ليیتالئمم مع متططلباتهھمم٬، لتصبح بيیووتاً فرردديیة تعكسس ثقافتهھمم ووأأسلووبب حيیاتهھمم.  

	  

 في بيینالي االبنددقيیة٬، االمتمّثلة في 15ااستجابًة لددعووةة أأليیخانددرروو آآرراافيینا٬، االقيّیمم على االمعررضض االددوولي للعماررةة االـ  االمعررضض إإقامة وويیأتي

.تقدديیمم نماذذجج حوولل إإسهھامم االبيیئة االمبنيیة في تحسيینن جووددةة حيیاةة ااإلنسانن  

 

سيیقددمم االششتاوويي حاالتت ددررااسة االتي منن شأنهھا تووضيیح االددررووسس االمستفاددةة في بناء نمووذذجج مررنن وومالئمم٬، كما هھھھوو ووااضح في االبيیتت وو
ااجتماعي مالئمم. يیمكنن ااستخدداامهھ في تلبيیة االتططلعاتت االعالميیة في تووفيیرر إإسكاننحيیثث  ٬،االشعبي ااإلماررااتي 	  

	  

في مددنن ددوولة ااإلماررااتت االعرربيیة االمتحددةة. ووقدد وُوضعتت تصاميیمم هھھھذذهه االبيیووتت االشعبيیة في بدداايیة ة ووتقع االبيیووتت االشعبيیة في ااألحيیاء االسكنيی
سبعيینيیاتت االقررنن االماضي٬، ووجررىى تنفيیذذهھھھا خاللل فتررةة االسبعيینيیاتت وواالثمانيینيیاتت منن االقررنن ذذااتهھ٬، لتووفرر االسكنن ووووسائلل االتررفيیهھ االحدديیثة 

للسكانن االمحليیيینن.   

 

ووقدد أأثبتتت هھھھذذهه االمساكنن قددررةة عاليیة على االتكيّیفف مع  فناء ددااخلي٬،لغررفف االمططلة على ساحة وويیضمم نمطط االبيیووتت االشعبيیة سلسلة منن اا
بيیووتت االشعبيیة االيیوومم شاهھھھددااً على االززخمم االمتززاايیدد للعناصرر االمعمارريیة لتططوورر أأسلووبب حيیاةة االعائالتت ااإلماررااتيیة ووتقفف االعدديیدد منن اا

ً فرردديیة تمثِّلل عنصرًراا مهھًما في أأصلل االبيیئة االحضرريیة بددوولة  ااإلماررااتيیة على مدداارر ااألعوواامم٬، ووتحوولهھا منن االنمووذذجج ااألساسي إإلى بيیووتا
ااإلماررااتت االعرربيیة االمتحددةة.  

 

مثلل ااستجابة لمووضووعع االبيینالي وواالذذيي يیتناوولل االططررقق االتي يیمكنن منن خاللهھا تلبيیووتت االشعبيیة ااإلماررااتيیة أأنن اايیاسرر االششتاوويي  ررىىوويی
مستووحى منن االمساكنن االتقليیدديیة االتي كانتت اللل تووفيیرر نمووذذجج مررنن٬، تشكيیلل االبيیئة االحضرريیة لتحسيینن جووددةة حيیاةة االشعووبب. فمنن خ

بيیووتهھمم للتعبيیررعنن ثقافتهھمم وولتلبيیة ااحتيیاجاتهھمم. لقدد ططررأأتت  أأتاحح االمهھنددسوونن االمعمارريیوونن ااألوواائلل للسكانن تعدديیلل مووجووددةة بمددنن ااالماررااتت٬،
 بيیووتتتغيیيیررااتت في حجمم ااألررااضي االمخصصة للبيیووتت ووتفاصيیلل االتصميیمم٬، غيیرر أأنن ااإلططارر ااألساسي بقي كما هھھھوو. ووقدد أأثبتتت هھھھذذهه اال

ً مع  بيیووتتهه االمرروونتهھا االكبيیررةة في االتكيیفف مع االمقيیميینن منن خاللل إإجررااء سلسلة منن االتغيیيیررااتت بحيیثث يیمكنن أأنن تكوونن هھھھذذ أأكثرر توواافقا
ً شعبيیة٬، يیمكنن أأنن نسلطط  أأسلووبب حيیاتهھمم بما ال يیتعاررضض مع االثقافة االمحليیة. وومنن خاللل االترركيیزز على ااألحيیاء االسكنيیة االتي تضمم بيیووتا
اةة االضووء على هھھھذذاا االجانبب منن تططوورر االنمطط االمعمارريي في ددوولة ااإلماررااتت االعرربيیة االمتحددةة وواالذذيي يیهھتمم بالمساحاتت االيیووميیة في حيی

االسّكانن.  

	  

٬، االتي "مؤؤسسة سالمة بنتت حمدداانن آآلل نهھيیانن" االثقافة وواالفنوونن وواالتررااثث في مدديیرر االمشارريیع٬، ٬،خلوودد االعططيیاتت ووفي هھھھذذهه االمناسبة٬، قالتت
: "نفخرر في ثاني مشارركاتنا في بددعمم منن ووززااررةة االثقافة وواالشبابب ووتنميیة االمجتمع تتوولـى مهھامم االمفوّوضض االررسمي للجناحح االووططني

لي للعماررةة في بيینالي االبنددقيیة٬، بأنن يیوولي االجناحح االووططني لددوولة ااإلماررااتت االعرربيیة االمتحددةة ااهھھھتماًما لهھذذاا االعنصرر منن االمعررضض االددوو
عناصرر االتررااثث االمعمارريي االمحلي. وويیلتززمم االجناحح االووططني باالحتفاء بالفنوونن وواالمماررساتت االمعمارريیة لددوولة ااإلماررااتت االعرربيیة االمتحددةة 

في تررسيیخ ااإلماررااتت كمرركزز عالمي  ةساهھھھماالمبهھددفف مع االمجتمع االددوولي في معاررضض االجناحح االووططني٬،  منن خاللل إإفرراادد مساحة للحوواارر
للثقافة وواالفنوونن".  

 

 

-اانتهھى  


