
 
 

 

 

ي لدولة اإلمارات  وائل األعوريعلن تعيي    الجناح الوطن 
اموتو  ي تي   2020 بينالي البندقيةخالل قيمي   فنيي    وكينيتش 

 

رتتبلوووفكرة وووض ر  وووض ر • ر  وووفاكرالجنوووالرالوووف     يم ووو ر حليووو ركموووا  رررالملووو ا ووواماا ا رحوووفبر وووار
رإنشاءر بني ر  

   سااا ا ا مالهارف 

روضعرتصا يمرر"للاصميمرارباإ ؤ س ر"شاككتر •  
،ربموارل وا ر و رالمؤ سوا رالفياةيو ر  ماكيو ف 
ر ر بر  راإلبااعر(رd3)رللاصميمرةيهار ضكزرجميلرللفنفنروح  ر لاقى  وح 

رتمراخاياكر • رروائلراألعفكرالمصممي   ا فتوفرروكينيتش   رتا  حواتهمرر97 و ربوي   رتيوا فاربمياى ر ضشوحا   
ف 

رلاولووووو راإل ووووواكا ري عوووووف ر فافحووووو ر وبرتلبيووووو رإ ووووواكر رلمجاموووووعرفجههوووووارالجنوووووالرالوووووف     للمبووووواعي  
رروالم ماكيي  رروالمصممي  ر رللم ض رالف      لايايمر ةكاكهمرحفبر فهفمرالايييمرالف   

 

 
ر

 

 2019سبتمير  25، العربية المتحدة اإلمارات

رلاولو راإل واكا رال  ايو رالماحوا  ررر عل رالجنوالرالوف     ا فتوفروائولراألعوفكركولر و رعو رت يوي   رتا  روكينيتشو  
رةنيي  ر رالميامرضم رة اليا ررقيمي   رالبناقي رلم ض رالجنالرالف     روذلكرب اراخاياكهمار،ر2020بينال 
رالوووو ي رلبووووفار عووووف رر وووو ربووووي  ر ر100ييووووض ر وووواروقووووا فاررالجنووووالرالمفافحوووو  جمفعوووو روا وووو  ر وووو رالمضشووووحي  
وعر ر شوو  لرحووفبر فهووفمرالاييوويمرالفوو   

رر وتيووفمرة ووض ر  ووضرر.ر يوواى ر  ووفكرعوو رهوو ي رالم موواكيي   الملوو ر ووار
را ووووواماا اتمرالمم نووووو رورر حليووووو ر سوووووااا  بنووووواءر وووووا  رباعابووووواك ر  

ضوووووم رالبي ووووو رر سوووووااا   بنيووووو رتطووووو يضرف 
ر ول راإل اكا الصحضاوي رر  

ر.كمارهفرالحابرف 
ر
،ور،رُت ار"إباارللاصميم"ور رالهنا و رالم ماكيو روتنسويورالمفاقوعرر يضهار بر   

 ؤ س رعالميو ر امصصو رف 
رتشوواهضربنهجهووارر.روالاصووميمروالامطوويحرالح وو   ر  الجوو رالمبا ووضروه   

الجفانووارالمجام يوو روالبي يوو رف 
بووووووواك  ر ووووووو روقوووووووارقا وووووووترباطووووووو يضر جمفعووووووو ر،رالمشووووووواكيووووعرالم ماكيووووووو ضوووووووم رواالقاصوووووووا ي روالا نفلفجيووووووو ر
رللاصووميمر)ركووانر وو ربينهووارالمؤ سووا رالفياةيوو رالم ضوةوو رر ر بر  روح  ر(رورd3" ضكووزرجميوولرللفنووفن"ربووابر  ح 

راإلبااع رجا .رر لاقى  
رف 



 
 

 

 

 

اموتو واووه  رالمنا ب ،رقابر ي تي  ي ن االمؤسس  ن ان المعمارياالمصممن و االقيم، وائل األعور وكينيتش 
ف 

بموارةيهوارالءوفءروضعرتصا يمر نسفج ر  رعنارصر مالف ريضت زر فهفمرنهجنارع ر"ر: "للتصميم"إبدا 
روالفقتروالهيكلر رالطبيع  اال الهامر و روإننارالرن فرع ر،رهنا  رالم ماكي والروالمنظضرال امالاصميم 
ركسووولمهارالم مووواكيفنالظوووفاهضرالطبي يووو روالووور ر حاولووو ر ووونهمرال ا شوووا راآلخوووضونرراكو رالووو ى   

تصوووا يمرف 
ر ر عماقرالسياقرالمح    

ر.ر"  ماكي ر سااا  رت   ربج وكهارف 
ر

 : اموت   و ق   ائلي   رلاولووو ر"روأض   األ األع   ور وتي  رالجنوووالرالوووف      
رف  رةنيوووي   ونحووو رةموووفكونرباخاياكنووواركييموووي  

لاف يعرنطاقرالفضص ره  رإلتاح رر ؤ س ر ال  ربنترحماانرآبرنهياننافّجمربالش ضرإلراإل اكا ،رور
رالبووووواك رر اخووووول بحاثنوووووارو كا ووووواتنار كائ ووووو ر ووووو رحيووووو رخصائصوووووهارر وووووا  الملووووو رُي وووووارور.رهووووو ارالحوووووفاكرال وووووالم 

ر ولووو راإل ووواكا الطبي يووو رالموووفاك ر،ركموووار نووومر حوووار بوووض رالجيفلفجيووو   
ر نطيووو ررالماوووفةض رب وووا  رف   

رف  وتحايووواا 
رتتشوووكلرةيهوووار وووبما رالملووو السوووبم ،ر .روناطوووضقر ووو رخوووالبر  ضضووونارإلراإل كانوووا ربف ووولرالطبي يووو رالووو ى 

ره ارالما  رالبسيط ر  
 كما  ربناءر حلي ر سااا  ".رو ضقرا اماا اتهاررالكا ن رف 

ر
ي مؤسس   ة س   المة بن      واووواوكها،رقالوووتر

ا  ف  خل   ول خل   دون العمي   ات، م   دلث الةن    ون واليقاف   ة وال   ي 
ح الثس      ي للجن     اح 

: حم    دان هل ن،ي     ان، المة     وا ي ر"إنررال     وطن   
رف    ووووض رالجنووووالر هموووو رالاييوووويمرالفوووو   

ر رتحييووووورالاووووفا نربووووي   رالبناقيوووو ر سووووؤولي ركبووووا  رتسوووواا   ربينووووال   
رلاولوووو راإل وووواكا رف  تمفيوووولر ةكوووواكرالووووف    

ر  ضوةووو المنطيووو روق رقصوووةر حليووو ر امربالمفضوووفعا رر وووا  ل ررال الميووو والحوووفاكا ر وووعرااللووواى  ذا رالصوووّ
رالبناقيوو .ر ربينووال   

ائحوومرف  ر و وواخرالجمهووفكربممالووفرق  ربووي  
روا وو ا  رصوواعا رتلووقى رالوو ى   ؤ سوو رإبووااروتتبوو  ّ

ر وووو رنفعوووومررللاصووووميم رة يوووواا  رطاب وووومراليتسوووومربنهجووووا  ا ررالمؤ سووووي  ر،ركمووووار نر صوووومميهار ووووالم  يمالكووووانرخووووار
ر وو ر فكيووفرتماووار هنيوو روا وو  ر بموواريؤكووار نهووار يءوويفانرقيموو ركبووا  رو ي شووفانرالنيووا ر،ركوتووض اموحوو ى

ررالحوفاكرضوم رع ر نظفكرجايوار ر  وضا رالمماواربوي   روال والم  رالمشوهارالم مواك راإلقلويم  ،روكولرذلوكربوي  
رلاول راإل اكا ".ر رجفانار  ض رالجنالرالف    

 

رب وووووا رالفنيوووووي   رلاولوووو روجوووواءراخايووووواكرهووووو ي رالييمووووي   مرالجنوووووالرالوووووف    
اإل ووووواكا ر عوووووف ر فافحووووو رإلر اروجووووّ

ر ولوووو راإل وووواكا روجميووووعر نحوووواءرال ووووالم  
روالمف وووو ي رف  روالم موووواكيي   حووووا رر جامووووعرالمصووووممي   لايووووايمر ياى

،ر.ر2020و ةكووووواكرحوووووفبر فضووووو عرالم وووووض ر حووووو ر ووووو رالمضشوووووحي   الووووو  ربلووووو روقوووووار اهوووووض رالمشووووواكيووووعرالمياى
ر وو ر،ر ضشووحا رر97عووا همر ا  ركبووا 

راألةكوواكرالمانفعوو روالووضاعرالضائ وو راالباكوواكرورقوواكا  حووفبرةوو رال موواك رالمحوو  
ر ر.روالاول 

 

 للاصميمر  رقائم ر ما  رشملت:رارباإوتمراخاياكر ؤ س ر

ر:ربم سوورال • ر+ررحوواتمرحوواتم)ررahypotheticalofficeر وو رالا وواك رتوواابا   
رو ووا  (ربينيمووانرةفكتووفب 

ر)ر  (رت كاجينفةير اكياروررزاةيلفرترايلي   

ربينيوووووو ر النووووووا"،رللمباعووووو ر • ر" وووووا   حاصووووول رعوووووو ر كجوووووو رالووووواكافكا ر وووووو ر  هووووووارال)رر يفوووووواءرالمووووووزكو  
ر ا اتشف ووووووتنرللاينيوووووو  رالهنا وووووو ر،روه   

 ؤ سوووووو روكئرسوووووو رتح يووووووضر جلوووووو روتووووووارالمامصصوووووو رف 



 
 

 

 

اك ر)ر روالاصوووميم(،روةيصووولر بووووّ  
كيوووو رف  رالجا  ووو راأل ا   

رالهنا ووو رالم ماكيوووو رف   
األ وووااذرالمسوووواعارف 

رر(رالشاكق   (.ر  ماكي روةنان رةلسطيني )رو يمارقوحر 

رالجا   راأل  ي ي رر كئرنرقسمرالهنا  رالم ماك  )رآناركفكناكورللمباع رركف يزاي ر/رإكنرةاكافكيزر  
ف 

ر  
رف   (ر بر 

ر
رلاولووو راإل ووواكررساءووويفيور رراربووواإ  وووض ر ؤ سووو ر"ر االجنوووالرالوووف     للاصوووميم"رخوووالبرالم وووض رالووواول 

ووووورلل موووواك ر رر29 وووووايفرور23،رالميوووووامرخووووالبرالفووووواى ر17الو رنوووووفةمار ر22ور21)حفوووولرال وووووض راألوبرخوووووالبريوووووف  
رالبناقي راوبنت.روي(ر ايفر ربينال  ا راليوّيمرالفو    رالم مواك ر،رالميامرتحوترإق   

تحوتررهاشومرقكورناللبنواب 
"،ررشوو اكر رت  يووزر"الا وواك رواالنسووجامر  ووا   

راألةووضا ر وارصر فضوو عرقوواك رال موواك رف  الافاصوولروالافاعوولربووي  
رضفءرتزايارعموروالمجام ا ر  
راالنيسا ا راالجاماعي رواالقاصا ي روالسيا ي روالضقمي .رف 

ر
رويحاء ر  ض رالجنالرالفر رضوم رلاول راإل اكا رالميوامرر     رللفنوفنرحاليوا  ورة اليوا رالم وض رالواول  الو

رةيوووايفرر58  
رواحوووارعووو رقنوووابى رآني  

رف  ر نفصووولاي    ووو رإبوووااعرصوووان  رتج اووو ر وووا ض رو صوووّفك رت وووض رقصووواي  
رر24،رو ف ريامرإ اابرالسااكرع رالم ض ريفمراألةالمراإل اكاتي رنجفمرالغانم ر.ر2019رنفةمار

ر
،ربوواعمر وو رو اك روتاووفلر ؤ سوو ر ووال  ربنووترحموواانرآبرنهيووانر هووامر رللجنووالرالووف     المفووّف رالض ووم 

رتمالكر ولو راإل واكا رالفياة روتنمي رالم ضة .رور ر ائموا  رلهوار يوضا  ر نطيو راألك ونال   
،روُت وارهو  رالمشواكك رف 

رالبناقيوووو رعووووامرال وووواق  رللاولوووو ر نوووو ر نر ربينووووال   
كمووووار نهووووارالمشوووواكك ررر،2009 ووووّجلترحءووووفكهارألوبر ووووض رف 

رلل ماك .ر رالم ض رالاول   
رالضاب  رلهارف 

ر
 حول إبدا للتصميم

رالهنا وووو رالم ماكيوووو روتنسوووويورالمفاقووووعروالاصووووميمر  
ُت ووووار"إبوووواارللاصووووميم"ر ؤ سوووو رعالميوووو ر امصصوووو رف 

لرهواةهار روضوعرتصوا يمر شواكي ها.رويامفوّ  
رف  ر انفعوا  رت امارنهجوا  ،روه  والامطيحرالح   ،رو يضهار بر 

رتن  
ر  رخالبر  الج ر ب ا  رالمجام ي روالبي ي رواالقاصا ي روالا نفلفجي ،رف  وعرع رحا ي في ركلر ش 

وعرضم ر ياقمرالمحا  راحاياجا ركلر ش  ر.للمضو ربمفاهيمرخاص رتل ر 
ر

ر روائوووولراألعووووفكر وووو رلبنووووانروركينيتشوووو   روالف ووووض رلل بيوووو يي   رللناووووا راإلبوووواا  
وتشووووكلر"إبوووواارللاصووووميم"رثمووووض ا

ا فتوووفر ووو را ليابوووان،رالووو ي ريمالكوووانرقصوووّ رة يوووا رعووو ربوووااياتهماروكيوووفرآلوووتربهمووواراأل وووفكرلموووف ر مووواكرتا 
.روهموواريتشوواككانرقوواك ر ابا لوو ر ريا اونووار  ووا   ً ر ر بر   

رف  رعوو ر و انهمووارليلاييووارالحيووا  ال موواك روالاصووميمرب يوواا 
ر"الغ اوواء"را رتشووهاهارالماينوو ،رعوو رقووض روعوو رب ووا،رولموو ربوو عي   رتهووامربكوولرعوو ركصووارالاحووّفال رالوو ى  لوو ى 

ر.تفصيل 
ر

ر  موواك رقوائمرعوو رنهوو ر رحووفاكرهنوا   ر نهموواريافاصوالنرعووار وك ومر نهمووارالريتشواككانرنفوونراللغوو راألم،ر وا 
رلمسوووووا رتصوووووميم رةض يووووو ر بسووووويحرو ووووواكومروواضووووو رالمال ووووو .روتجموووووعر شووووواكيووووعر"إبووووواارللاصوووووميم"ربوووووي  

رةيهاروافض لرعنارصرالءفءر نسجم ر عر جمفع ر  راالعاباكا ،ربمارينا رعنهارتحفر  ماكي رتاجّ ر



 
 

 

 

ر ووعرهوو  رالظووفاهضرالطبي يوو ،ركسوو اركالهمووارإلر روالفقووترواليالوواروالمنووااضرالطبي يوو .روانسووجا ا  الطبوويع 
ر و ركفنهوار و رصوّنعراإلنسوان،رلااوفةضرةيهوارخيواكا رالاو قلمروالامصوية.ر وضعرهياكلر  ماكيو رلابواور كوا 

ارعوو رخووف رتجوواك رو نشووط رو ماك ووا رضووم روتحفووزرهوو  رالمسوواحا رالناشوو  رعوو رهوو ارالوونه رالف يوور
رلسياقها هارك فا لر حّفز ربحسار فق هارووةيا  رالفقترال  ريامرتفسا   

ر.آةاقرجايا ،رف 
ر

ابركي وفك "رعوامر ،ركمواراخاوا  رر2018وقارتمرت  يمر ؤ س ر"إباارللاصوميم"ر و رقبولر جلوّ ر"ر ككيا تشو 
كوو رناشوو  ر وو رقبوولر جلووّ ر" يووزاي رةانغوواك "روا رر50خاووا  ركوو لكرضووم رقائموو ر ةءوولرك ةءوولرق   

كوو رف  ق 
ابر ايجست"رعامر قراألو حر  رقبلر جّل ر" ككيا تش  ر.2017 نطي رالش 

ر
وةا  ر ؤ س ر"إباارللاصميم"ربال ايار  رالجفائزرع ر شاكي هارالمبا ض ،ربمارةيهارجائز ر"إيمرآ رإيومر

ر  
وجووائز ر"ني يوووفك رر2018رعوووامر يووابرإكسوووترهووفنض"روجوووائز ر"هفنوو ركفنووو رللاصووميم"ر)الف ووو رال هبيوو (رف 

رر2018للاصميم"ر)الف  رالفءي (رعامر  
رال وض رف  راإلبوااع"وروجوائز رالم مواكيي   :ر لواقى وعهار"ح  ع ر ش 

عووو ر سوووجارالفكقووواءروجوووائز ر"لنوووانرر2016،روجوووائز رال مووواك رالاينيووو ر"ةيووو رآنوووارةوووفكم"رعوووامر2018عوووامر
رللاصوميمر2016للاصوميم"رعوامر ر بر  رعور .(Hai d3) عو رح   

،ركانوتر"إبواارللاصوميم"رضوم ر2016امروف 
و رللفوووو .روتووووضتبحر ؤ سوووو ر"إبووووواار اليائموووو رالمما وووو رلجووووائز رالمسووووابي رال الميوووو رلاصوووووميمر احووووفربووووا 

رال اصم رالياباني ر فكيفر  
اك ر عرا اف يفرالاصميمر"وا روا "رف  ر.للاصميم"ربش 

ر
 حول وائل األعور

كوو ر"إبوواارللاصووميم"رعووامر ر وو ر2009  وونروائوولراألعووفكرق  قراألو ووحرقا  ووا  ،رب ووارانايالوومرإلر نطيوو رالشوو 
ا روا وووو  ر وووو رالمشوووواكيووووعرالاصووووميمي ربممالووووفر حجا هووووار ال اصووووم راليابانيوووو ر فكيووووف،روهووووفريمالووووكرخووووار
هوووار ووو رالمشووواكيووووعر هوووا روحوووضمرالموووااكمروالجا  وووا رو ا  رشوووملترالمضاكوووزرالفنيووو روالمناى  واضا جهوووا،روالووو ى 

ر.فللرالماص روالمساجاالاط ي ي ر ا ا  راال اماا ا روال
ر

رالمييوووا ر راالعابووواك،ربموووارةيووومرالمنوووااضرال ا ووو روالممططوووا رالبيانيووو ر وووا   
وي خووو روائووولرالظوووفاهضرالطبي يووو رف 

رإلر رالاصوووميمروياطلوووعر و وووا   
رعووو رنهووو ر ا وووا رالامصصوووا رف  ر مالوووفرال فا ووولروال نوووارص،ر  امووواا  بوووي  

ر.ميمرنحفرآةاقرجايا تحا رالمماك ا رالم ماكي رالايلياي روالاةعربحاو رالاص
ر

ر  
قراألو ووحروالوواوبرالغ ايوو ،ركمووارعموولرلسوونفا رعايووا رف  ر نطيوو رالشوو   

ا ر انفعوو رف  ويمالووكروائوولرخووار
ر  
رإك واءر  ونر فهوفمرثيواف   

.روقوارنجو روائولرف  راليابوانيي   رالم مواكيي    فكيفربالا اونر عر شهضرالمصوممي  
رضووم ر شوواكر ي مربممالووفر ووياقاتها،روهووفريطوو لرقووف رواال افووابرلطبي وو ركوولر نطيوو رجغضاةيوو رعوو رحووا ي

اكووووووا رعموووووولرخاكجيووووو رتاجوووووواو رالحوووووواو رالجغضاةيوووووو .ريحموووووولروائوووووولر كجوووووو ر رحووووووفبرإبووووووضامرق  ر مالفووووووا   نظوووووفكا 
و ،رلبنان ربا   

ر.بكالفكيفمرالهنا  رالم ماكي ر  رالجا   راأل  ي ي رف 
ر

اموتو ي تي   حول كينيتش 
ا فتووفرإلر ؤ سوو ر"إبوواارللاصووميم"ركمهنووامر رتا  رللمؤ وونروائوولرانءوومركينيتشوو   يكووا  روق    موواك ركئرشوو 

ر.2012األعفكرعامر



 
 

 

 

ر
ر فكيووفروكوتووض امرضووم ر جمفعوو روا وو  ر  

كا رالم ماكيوو رف  رلوواعر بووض رالشوو  وقووار ووبورو نرعموولركينيتشوو  
رالسووفقراآل ووي ي رواألوكوايو .روهووفرياماووعر  

ا ر  يلو رف   و رالمشوواكيووووعرالمحليو روالاوليوو ،ركموواراكتسوارخووار
رالاصميمرالم  

يح رع يء ر  رالمشواكيووووعربموارةيهوارالمضاكوزرالفنيو ربم ضة روا   رف  رق  رتغط   ماك ،روال ى 
هووار و رالمشوواكيووووعرالاط ي يوو ر ا ووا  راال وواماا ا روالفلوولر هوا روحووضمرالمووااكمروالجا  ووا رو ا  والمناى 

ر.الماص روالمساجا
ر

رالجفانووووار رتطوووو يضر فهووووفمرشووووا لريغووووط   
ر هوووواكا رعايووووا رف  اتوووومرال مليوووو ،راكتسوووواركينيتشوووو   وافءوووولرخار

را ا  رالاصوووميمرب فنووومر ا وووا رالامصصوووا ،روهوووفريهوووامركفوووا   
رنهجووومرف   ّ لفياةيووو روالجغضاةيووو روالما يووو .روياموووا 

ركولر  
رنهجمربها رتيايمرتصا يمر مالف رف  باليفالارالم ماكي روالظفاهضرالطبي ي ،ركمار نمري يارتفسا 

رالهنا  رالم ماكي ر  رجا   ر فكيفرلل   
رف  ر كج رالماجساا  راليابان ض .ريحملركينيتش    

ر.لفمرف 
*** 

ر-اناىه-
 :لالستةسارات اإلعالمية، ُلثجر االتصال ب 

ر بضنزويكرآكتن
ر4600 234 2 (0) 971+

NPUAE@brunswickgroup.comر 

ر 
رل  وووواكا رعوووو ر"ةوووورنربووووف "ر رالنيوووواا،رتوووواب فارالجنووووالرالووووف      

"ربا وووواماامرالف وووومللمشوووواكك رف   و"انسوووواغضام"رو"توووو ياى

UAEinVenice#ر
ر 

 :معلومات للمحثرين
ي بينالي البندقية 

ي لدولة اإلمارات العربية المتحدة ف   نبذة عن الجناح الوطن 
ر ولوو راإل وواكا ،ر وو رخووالبر  

رلاولوو راإل وواكا رال  ايوو رالماحووا رإلر عوومر ماك ووا رالفنووفنروال موواك رف  يهووا رالجنووالرالووف    
ر ر ول راإل اكا روالمجامعرالاول  ربّناءربي    

رالبناقي روخلورحفاكرثياف  ربينال   
ر.المشاكك رف 

ر 
رعامر  

رالبناقي رف  ربينال   
رالاوك رالور2009با  ر شاكك ر ول راإل اكا رف   

رف  رر53،ر  رخالبرالجنالرالف     للم ووض رالوواول 
رالوواوكا رالالحيوو .رويمفوولرعووامر  

رر2018للفنفن،روتفاصوولترالمشوواكك رف   
رلاولوو راإل وواكا رف  المشوواكك رالفالفوو رللجنووالرالووف    

رلل ماك رخالبرالفاى ر  ر رر25 ايفرإلرر26الم ض رالاول  ر.2018نفةمار
ر 

رالاولووو ر مووو رلوووايهمر  
رف  روالمييموووي   رالبناقيووو ص،رالووو  ريتوووي رةوووضيرتووواكيارللموووفا ني    

ويووونّظمرالجنوووالر"بضنوووا  رالاووواكيارف 
ر اينوووو رالبناقيوووو ،رو ووووي ملفنرخاللهوووواررشووووغفرتجووووا رالفنووووفنروال موووواك ،رحيوووو ر   

ييءووووفنرةوووواى رتاكي يوووو رلمووووا رشووووهضركا وووولرف 
رع رالجنال ةي   ر.كمش 

ر 
رالبناقيوو ر ربينووال   

رلاولوو راإل وواكا رف  رللجنووالرالووف     تاووفلر ؤ سوو ر ووال  ربنووترحموواانرآبرنهيووانر هووامرالمفووّف رالض ووم 
ر.باعمر  رو اك رالفياة روتنمي رالم ضة 

ر 
 سالمة بن  حمدان هل ن،يان نبذة عن المةوح: مؤسسة
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ر سووووايبلر ولوووو راإل وووواكا رال  ايوووو رالماحووووا ر وووو رخووووالبر  
تسووووعر ؤ سوووو ر ووووال  ربنووووترحموووواانرآبرنهيووووانرإلر"اال ووووتفماكرف 

ر جوووواال ر  
رال ن وووورالبشوووو  ".رولاحييووووورهوووو ارالهووووا رت موووولرالمؤ سوووو رلاطوووو يضرو عوووومرالمبووووا كا رالممووووا   رف   

اال ووووتفماكرف 
ا ر .ثروالصح الا ليمروالفنفنروالفياة روالاى

ر
 نبذة عن الداعم: وزارة اليقافة وتنمية المعثفة 

ر رواحاءووووانرالمفهوووو اي   توووومرا وووواحااثرو اك رالفياةوووو روتنميوووو رالم ضةوووو ربهووووا را ووووتفماكر اقووووا رالشووووبا ،روكعايوووو رالمبوووواعي  
،رالشبا روتفجيهمربماريحيورالانمي رالمجام ي رالشا ل ر ووعرالحفووا رعوو راله يوو رالف نيوو ،روكوو لكرإحيوواءر اثرالووف    
الوواى

رالفقترال  رتحووضيرةيوومرعوو ر  
ربالمماك ا رالفياةي راالجاماعي ،رف  رإ اكرذلك،رعز  رالف اك ر سافعرالف    

وتفثييم.روف 
ركاةووو رالم لف وووا رالافصوووويلي ر .رروتفاصووولرالوووف اك رتطوووو يضرإ ووواكرعمووولر اكا ووولرلاوووفةا   

تشوووجعراالباكووواكروإثوووضاءرالافاصووولرالفيووواف 
رمي رالشبا روالمجامع.روعالو رع رذلك،رتيفمرالف اك ربتنظيمرالف اليا روتط يض.رالما لي ربفياة رالاول روتن


