
	

	

	

	

یعلن عن المتدربینالجناح الوطني 

معرضالمشاركین في 

2018 في بینالي البندقیة "الحیاة ما وراء العمران الشاھق"

ً  21 اختیار تم•  في التدریب برنامج" إلى لالنضمام إیطالیا من متدربین 7و اإلمارات من متدربا

البندقیة بینالي في اإلمارات دولةل الوطني لجناحل التابع 2018" البندقیة

 معرض في شھر لمدة سیعملون كما تدریبي برنامج في سیشاركون اختیارھم تم الذین المتدربون•

العالمیة الثقافیة الفعالیات أبرز أحد یُعد الذي البندقیة، بینالي في الوطني الجناح

ً  180 من أكثر ناآل حتى الوطني الجناح إلى انضموا الذین المتدربین عدد إجمالي بلغ•  منذ متدربا

 والعمارة افةوالثق الفن مجال في الناجحة المھنیة حیاتھم منھم الكثیرون وتابع ،2009 عام

الدبلوماسي والمجال
 أنماط العوضي، خالد الدكتور الفني القیّم إشراف تحت ،2018 الوطني الجناح معرض یرصد•

 في وتأثیره الشاھقة المباني مفھوم على المرتكز المعتاد العمراني المشھد وراء الكامنة الحیاة

المتحدة العربیة اإلمارات بدولة والمناطق األماكن مختلف في االجتماعیة األنشطة تعزیز

ن الجناح الوطني لدولة اإلمارات العربیة المتحدة في بینالي البندقیة عن لأع :2018 أبریل 18أبوظبي، 
من إیطالیا للمشاركة في برنامج التدریب في البندقیة للعام  متدربین 7متدرباً من اإلمارات و 21اختیار 
 حیث یُكلفون ب خبرات عملیة،اة للمتدربین الكتسویتیح ھذا البرنامج التدریبي السنوي الفرص .2018

الذي یُعد أحد أبرز ، الجناح الوطني في بینالي البندقیة على مدار شھر كامل بمھمة اإلشراف على معرض
الفعالیات الثقافیة البارزة في جمیع أنحاء العالم.

بینما یمضي قطاع " معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزیرة الثقافة وتنمیة المعرفة:وبھذه المناسبة، قالت 
الثقافة واإلبداع في دولة اإلمارات قدماً نحو آفاق وفرص أوسع، فإننا نلمس طلباً متزایداً على الطاقات 

الشابة التي تمتلك إمكانات ومھارات عالیة. ویُعد برنامج التدریب في البندقیة التابع للجناح الوطني 
ج التي تضع تطویر الكوادر الشابة في صمیم أولویاتھا نموذجاً وطنیاً مشرفاً یقدم صورة رائعة عن البرام

بھدف صقل مھاراتھم وتزویدھم بالتدریبات واإلمكانات الالزمة كي یكونوا مؤھلین لتحمل المسؤولیة 
وقیادة المستقبل في مختلف المجاالت. وبھذه المناسبة، أھنئ المتدربین الجدد وأدعو غیرھم من الشباب 

صة التدریبیة القیّمة خالل الدورات القادمة".بھذه الفر االلتحاقإلى 

"بینما یلتحق  لیلى بن بریك، مدیر التنسیق في الجناح الوطني لدولة اإلمارات:ومن جانبھا، قالت 

المتدربون إلى فریق عمل معرض الجناح الوطني لدولة اإلمارات في بینالي البندقیة، فإنھم أیضاً یمثلون 
من جمیع أنحاء العالم. وفي كل عام، یظھر ھؤالء الشباب والشابات شغفاً دولة اإلمارات أمام جمھور 

والتزاماً ومعرفة واسعة ضمن تخصصاتھم بشكل الفت، بما یُعد دلیالً واضحاً على ثراء دولتنا بالمواھب 
، وقدم العدید منھم 2009متدرباً منذ عام  180المحلیة. وقد نجح الجناح الوطني في استقطاب أكثر من 

ساھمات بارزة في مجال الفنون والعمارة والعالقات الدولیة والمجال الدبلوماسي بالمنطقة".م



	

	

	

	

، دائرة التخطیط العمراني تب رئیس الدائرةمك  مدیر  ، مساعدآل علي ریم حنتوشوبدورھا، قالت 
"یُعد برنامج التدریب  :2014التحقت ببرنامج التدریب في العام  التي سبق وأنوالبلدیات في أبوظبي، 

في البندقیة، بما یقدمھ من فرص للتعلیم واكتساب المھارات، منّصة رائدة تفتح المجال أمام الشباب لتعزیز 
إمكاناتھم من خالل خوض تجربة تدریبیة استثنائیة في البندقیة. وإنھ لشرف عظیم یتمناه الجمیع لیحظوا 

قیّمة كما فرص تدریبیة لدولي المرموق. ویقدم ھذا البرنامج بفرصة تمثیل دولة اإلمارات في ھذا الحدث ا

یتیح للمشاركین االستفادة من إرشادات الخبراء، والیوم تتجسد رسالة الجناح الوطني في نجاح ھؤالء 

الشباب الذین تخرجوا من برنامجھ والتحقوا بالعمل لدى العدید من المؤسسات الثقافیة الرائدة في دولة 
ً نحو التعلّم وإحراز المزید من التقدم اإلمارات. وكا نت تجربتي في البرنامج مصدر إلھامي یدفعني دوما

والنمو في مسیرتي المھنیة".

 لدیھم شغف بمجاالتالبندقیة" فرص تدریب للمواطنین والمقیمین بالدولة ممن یقدم "برنامج التدریب في 

دولة اإلمارات في المحافل الدولیة  بتمثیلأو  والمجال الدبلوماسي والعالقات العامة الفنون والعمارة

وعلى مدار ستة أشھر، یتم إیفاد مجموعات المتدربین المختلفة لالنضمام إلى  وفي كل شھر .المرموقة

برنامج تعلیمي یتم تنسیقھ بالتعاون مع مؤسسات ثقافیة بارزة في دولة اإلمارات والبندقیة، ویشمل 

بما یمكنھم من التفاعل مع محتوى ، رات الستودیوھات فنیةزیاوالبرنامج ورش عمل ومحاضرات 
المعرض والمساھمة في تعزیز المشھد الثقافي الحیوي في دولة اإلمارات.

تم اختیار عدد من امعة "كافوسكاري" في البندقیة، وتحت الشراكة المستمرة بین الجناح الوطني وج
للعمل معاً في الجناح، بما یدعم قنوات تواصل  االماراتمن دولة المتدربین اإلیطالیین بجانب نظرائھم 

وتبادل ثقافي حقیقي أثناء المشاركة في بینالي البندقیة.

منة الشحي، جود ااسماء الخوري،  وفیما یلي، قائمة المتدربین الذین تم اختیارھم من دولة اإلمارات:
ني، سارة المطروشي، سالمة العمیره، الدخیل، حصة الفھیم، خالد البلوشي، خولة باوزیر، رشا سفاری

شمسھ األحبابي، علیاء الغفلي، غانم مبارك، ماریھ شرف، محمد ابو الھدى، محمد محیسن، مریم الكعبي، 
 اندریا، لورینزو الیسامیثاء العامري، میره الیبھوني، ناصر النكاس، خلیفھ السویدي. ومن ایطالیا: 

.لودنزي جولیا، بالومبو جولیا، فراتوسكو جاكوبو، فیرونیسي مارتا، دیسانتیس روبرتو، بیزیناتو

مقدماً معرضاً بفكرة جدیدة وفي كل عام، یشارك الجناح الوطني لدولة اإلمارات في بینالي البندقیة 

تستكشف ممارسات الفنون والعمارة في دولة اإلمارات. ویُعد بینالي البندقیة أحد أبرز الفعالیات المرموقة 

ومن المقرر العام الماضي. خالل ألف زائر  615د الثقافي الدولي، وقد شھد حضور أكثر من في المشھ

تحت شعار "مساحات  2018نوفمبر  25 مایو  26خالل الفترة  2018المعرض الدولي للعمارة إقامة 

بال حدود".

ویشرف على معرض الجناح الوطني لدولة اإلمارات ھذا العام القیم الفني الدكتور خالد العوضي، باحث 

یُعد مھندساً معماریاً ومخططاً ومصمماً حضریاً، ویعمل أستاذاً مساعداً  وھووأستاذ جامعي إماراتي 
امعة خلیفة للعلوم لبرنامج التنمیة الحضریة المستدامة لدى "معھد مصدر" في أبوظبي التابع لـ"ج

، یسلّط معرض الجناح الوطني الضوء "الحیاة ما وراء العمران الشاھقوتحت عنوان " .والتكنولوجیا"
خصائص فن العمارة والتصمیم غیر المرتبط بحجم البنیان والتي بدورھا تساھم في رسم مالمح دور  على

الحیاة الیومیة داخل المجتمعات المتنوعة، كما یرصد على وّجھ الخصوص مزایا وأنماط العمارة خارج 



	

	

	

	

زیز وتیسیر نطاق المشھد العمراني المألوف، المرتكز على حجم البنیان الشاھق الضخم، وتأثیرھا في تع

األنشطة االجتماعیة "الیومیة" في مختلف األماكن والمناطق بدولة اإلمارات العربیة المتحدة.

یونیو معرض "إعادة سرد"، والذي یسلط الضوء على  24حتى في أبوظبي  "421معرض"ویستضیف 
في بینالي البندقیة اثنین من المعارض التي استضافھما الجناح الوطني لدولة اإلمارات العربیة المتحدة 

 15اإلماراتي" في المعرض الدولي للعمارة الـ  تحت عنوان "تحوالت: البیت الوطني 2016خالل العام 

تحت عنوان "حجرة، ورقة، مقص: ممارسات اللعب واألداء" في المعرض الدولي للفنون  2017والعام 
.وذلك ألول مرة في دولة اإلمارات 57الـ

بنت حمدان آل نھیان مھام المفّوض الرسمي للجناح الوطني لدولة اإلمارات في تتولى مؤسسة سالمة و
بینالي البندقیة بدعم من وزارة الثقافة وتنمیة المعرفة.

انتھى

لالستفسارات اإلعالمیة، ُیرجى االتصال بـ:
press@nationalpavilionuae.org 


