
 
 

 
 مادة حولدراسة بحثية  سيواصل 2021في بينالي البندقية الجناح الوطني لدولة اإلمارات 

 إلسمنت  لبديلة ومستدامة 
 

ً   وسيتااوا  وديايًا  ليبي  يختباان اسيمنتا  المعماريان وائل األعور وكينيتشي  ييااوويو   • سيبخا  وناطق الون وُسيتوى
 نفايا  المحاليل الميحي  الصناعي ون الميح المستخاج ون  وُيصنع المنتشاة ف  اإلوارا ،   الميحي ()المسطحا   

ف  الكاون  الًيم  البي   والثًافي  األسييياسيييي  ا وأىما بن شيييبيو، والير ياديييا شيييياافق المعاض كتاب ون يأليف را •
 السبخا  المنتشاة ف  دول  اإلوارا 

 
يًام الجناح الوطن  لاول  اإلوارا ، ف  إطار وشياركت  العاشياة ف  بينال   سي   :2021يناير    27اإلمارات، 

، وه  وسييتوىاة ون ىول وادة وسييتااو  ودييايً  ليبي   وةايي  لتسييمن رائاة  ، دراسيي  ثحثي   الًادم  البناقي 
وصينوع  ون ويي  ون األوحح  يأي   و المنتشياة ف  دول  اإلوارا   )المسيطحا  الميحي (  السيبخا   وناطق  

 يحيي  المياه.الناي  عن عميي  المحيول الميح  والمعادن المستخاج  ون 
 

بينما    ،ف  العال  ثان  أكسيييا الكاةون   % ون انبعاثا 8بنحو  يسيياه  دييناع  اإلسييمن  ويجار اإلشييارة أن 
وؤثاا     ،ف  المحيطا   عال  التشييبع المتخيف عن يحيي  المياه الصييناعي المحيول الميح   يت  التخيص ون  

  بينال  البناقي   الير يتناول الموضييييييييو  العام  انطحقا  ون  . و والنظ  البي ي   ثشييييييييعل كبيا عيً الحياة البحاي 
ان لمعاض الجنيياح الوطن     يعمييل،  يحيي  عنوان لالتعييايال واانسييييييييييييييجييام وعييا ل  وائييل األعور الًّيمييان الفنيييّ

، ون خحل  البي يين  هيين التحايينيعال  إيجاد ىيول بايي   دراسييييييييي  ثحثي  ىول عيً وكينيتشييييييييي  ييااوويو  
لميح  الُمعاد  اوصيييينوع  ون نفايا  المحيول   (MgOون أكسيييييا المونسيييييوم )يطويا وادة بايي  لتسييييمن   

 ياوياه.
 

ويأي  هيه المادة الًوي  المخصييصيي  للعمال اإلنشييائي  وبيا قابي  لييوةان وسييتوىاة  ون األوحح والمعادن  
المتبيورة ف  وناطق السيييييبخا  المنتشييييياة ف  دول  اإلوارا  )المسيييييطحا  الميحي (، والت  ي  إدراج ا وؤقتا  

ض سيييييشييييعل عبا وسيييياعي  المبيول   ، ويعن  ذلك أن المعا ضييييمن قائم  اليونيسييييعو لمواقع التااي العالم 
وسييتمعن اليّوار ون ييارة وختبا  العايً  وأثحاي ااسيتااو  المبتكاة.     البي يالموارد  ىيً  وديل يجمع بين 

وبيا ذلك ون الصييييييور   سييييييبخا العينا  ون ل ف  لالسيييييياكال أفنيول لحسييييييتمتا  با ي   أرٌض َلِان  أثحاي ل 



 
 

 

 

الًّيمان الفنّيان ف  يطويا ثحث ما ثالشااك  وع فاق وتخصص  ون جاوع   بينما يوادل  ،  المادي تجارب  الو 
 نيويورك أبوظب  والجاوع  األوايعي  ثالشارق  وجاوع  طوكيو.

 
راشيا وأىما  ف  الاراسيا  الحرياي   يأليف الباىثين   ، ونل يكوين السيبخا ثعنوان ل كتاب   المشياو  وسيياافق  

. وياديييييييييا هيا الكتاب األهمي  البي ي   شييييييييي ا وايو ون العام الحال والمتوقع أن يصيييييييييار ف   ،  بن شيييييييييبيو
ثالتفصيييييييييييل، اعتمادا  عيً وجموع  ىالي  ون الكاون  ف  هيه الظاهاة الطبيعي     والمجتمعي  وااقتصييييييييييادي

وسيييوت يتريييمن هيا الكتاب جياا  إضيييافيا   والصيييور الفويوباافي .    الشيييخصيييي   والمًاا الاراسيييا  البحثي   
ليعمارة، ىيث يسيييييياد يفاديييييييل الحائية عيً جائية اآلبا خان  وارينا يبسيييييي  المعماري   قاو  بتحاياه ويأليف   

 ل.أرٌض َلِان  ل وعاض خحل  ييااوويوو  عّورين األ الاراس  البحثي  ليمعماريو  اىي ال
 

ليلى بن بريك، مديرة التنسيييييييل في الجناح الوطني لدولة اإلمارات في بينالي  قال   وف  هيه المناسيييييييييب ،  
إللًاا الريييييييوا عيً ونصيييييييّ  ثارية  يخما  كبياا  بوديييييييف   الجناح الوطن  لاول  اإلوارا   يعتسيييييييو  ل   البندقية:

باورها سييييييييييسيييييييييي  ون الحوارا  الاولي  ون ونظور وحي  وتمّيي. يحوس  التًيي  الفن  الت   و البحث    وفاهي 
ضييييمن الحوار العالم  الير  دول  اإلوارا   الماافً ، وعان  البحثي      اراسيييي الو   ،’أرٌض َلِان وعاض ’يعيي و 

 ودورها المؤّثا عيً التوّيا المناخ  والموارد الطبيعي ل. يتناول وستًبل ال ناس  المعماري 
 

الفنّيام لمنرض  القيمام  المصييييييممام المنماريام و وائل األعور وكينيتشييييييي تيراموتو،  وون جانب ما، قال 
ىول التحيار العيالم  األكثا  نظاة بي يي  ثياقبي منياطق السييييييييييييييبخي  البي ي  الطبيعيي  لمنحنيا يل   :الجنياح الوطني

التويا المنياخ . وف  إطيار وسيييييييييييييياعينيا المبييولي  إليجياد ىيول قيادرة عيً وعيالجي   ىيايثنيا هنيا عن  أهميي ، و 
ج ودنا سييعيا   نوادييل الصييناعي  وعمييا  يحيي  المياه، فنننا  العمييا  اإلنشييائي   الًور الناشييع عن التأثيا  

ف  الًان الحادر والعشياين ون خحل  يطويا الصيناع  اإلنشيائي  والمعماري   وراا يحًيق هافنا المتمّثل ف  
إيجاد وادة وسييييييييييييييتااو  يمعن ون خحل ا إعادة ياويا النفايا  الصييييييييييييييناعي  ويًييل اعتماد دول العال  عيً 

يوفيا ف  الجناح الوطن  لاول  اإلوارا  ون   وشييييييييياركتناا ون خحل وىًيً  ، يمعنّ .  يحنارر اإلسيييييييييمن  البو 
وهو وا وعننا ون يطويا  ،  يعاوني  شياوي عبا ونظوو   المواد الحيو  لتاجم  هيه الا ي  عيً أرض الواقع  

كمصييييييييار   ون الميح المحي الت  يأي  وصيييييييينوع  البايي   اإلسييييييييمن   عيً جاارة اسييييييييتخاام وادة  دليل قور 
 وستاام قابل ليتنفيي والتطويال.



 
 

 

 

 
يكتسييو الًرييايا الحيوي  وثل الطاق  المتجادة  ل  أحمد وراشيد بن شيبي :الكاتبام والمؤلفام  وةاورهما، قال 

كأولوي  أكثا إلحاىا  أوام جيينا  ، وسييييييياعان وا فاضييييييي  نفسييييييي ا  والتويا المناخ  وااسيييييييتااو  أهمي  وتياياة
وتا اسييييييييييييييتخياام  . ولك  أن يتخييوا أن إجياثي  لييليكوالبحيث عن  يطبيعيي   لالحيال ، وهو ويا دفعنيا إلً اليجوا  

واىا عن الواثا   واةع  متا وًارن   ثثشعل أكبا  الكاةوني      حا ون اانبعاثايأن ثنوعان   واةع ون السبخ   
كتابنا أن وناطق  . ويوضييييييييييييييح  وعافتنا ب يا المورد الطبيع  ف  وااىي ا األولًذلك ا ييال  وع ، و 1المطياة

حيور  ال  هادور ، وؤكاا  عيً السييبخ  المتواجاة ف  دول  اإلوارا  ُيعا وعونا  أسيياسيييا  ضييمن ونظووتنا البي ي 
  يتبادر إلً أذهانناالير  األباي . ولعل السييييييؤال  ف  نمو النبايا  وهجاة الحيوانا  ويحًيق التنّو  البيولوج 

  يكويناي اون ىيث  ،  باائ ا وف م ا ون ونظور عيً وناطق السيييييييييييييبخ  ودراسيييييييييييييت ظ  كيف يمعننا الحفا هو
الممتاة  ليتعّات عيً العحقا  التاريخي     ون ونظور وتطّور  إوعاناي ا وفوائاها  اسيييييييييتكشييييييييياتالجيولوجي ، و 

 طبيعيا ل.بودف ا وصارا  ووناطق السبخ  المجتمع بين 
 

  مؤسيسية وع الوطن   ف الحوارا  المثماة، يعاون الجناح  يسييتريي يمنصييّ  ثارية  المسييتما كدور  ويماشيييا  وع
 .ليكوين السيييبخا ل   ؛اسيييترييياف  سييييسيييي  ون الحوارا  العاو  ثعنوان لون ليوا إلً الماي   للمسييتقبل دبي

ويشييييارك  الموضييييوعا  والًرييييايا المايبط  ثالمعاض ووناطق السييييبخ .  وسييييوت يتطاق هيه السيييييسييييي  إلً  
ان كيييلييك ف  جيسيييييييييييييييي  ىوارييي  ُوًيياويي  عيً هيياوال لقمييّ  ىول العييال ل )  World Aroundالًّيمييان الفنيييّ

Summit ،)  المايبطيي  ثيالبي ي    الًرييييييييييييييياييا الطييارئي  والُميحيي اكي عيً وعييالجيي   يوؤيما وعمييارر دول   وهو
. ليتسجيل، ُياجً ييارة الموقع  2021ينايا    30يوم  وذلك  ،  الفاص والتطّور الحرار ويحًيق المساواة ف   

 .theworldaround.comاإللكتاون  
 

ون المعاض الاول  ليعمارة،   17خحل الاورة اليييييي   المشاو  ويستريف الجناح الوطن  لاول  اإلوارا  هيا 
ويواديييييييييييييييل الجنيياح خحل    .2021نوفمبا    21األىييا  وييايو لويياييي     22ون السييييييييييييييبيي   المًييام خحل الفتاة 

 .، إذ يرع سحو  الموظفين واليوار عيً رأس أولوياي ااهتمام ثنجاااا  السحو التحرياا  ليمعاض 
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https://theworldaround.com/
https://www.environment.gov.au/system/files/resources/e013aa9d-4167-4709-8080-7732950dcc76/files/factsheet-wetlands-mangroves-saltmarshes.pdf


 
 

 

 

 
المعاض الاول  ليعمارة ثعنوان لالتعايال واانسييييييييييجام وعا ل، الاعوة إلً األجنح  الوطني   ويوّج  ووضييييييييييو   

المشيييييييارك  ف  بينال  البناقي  ليوقوت عيً قارة العمارة ف  يعييي أواديييييييا التواديييييييل والتفاعل بين األفااد  
وقا اسيييتجاب    ي .والمجتمعا  ف  ضيييوا ييايا عمق اانًسييياوا  ااجتماعي  وااقتصيييادي  والسيييياسيييي  والاقم

وعاض الجناح الوطن  ل يه الاعوة ون خحل ر يت  اإلشييييييياافي  وكيلك ن ج  التعاون  ثخصيييييييوص يطويا  
 .والكتاب الماافق، ثالتعاون وع وجموع  وتنوع  ون الشاكاا والباىثين والجاوعا  مشاو  الوف وم 

 -انت ً-
 :لالستفسارات اإلعالمية، ُيرجى االتصال بي

  بانيويك آريس

+971 56 992 8442 

NPUAE@brunswickgroup.com   

  

ليمشييييييييارك  ف  النًاا، ياثعوا الجناح الوطن  لتوارا  عيً لفيس بوكل ولانسييييييييتواامل وليويتال ثاسييييييييتخاام  
 #UAEinVenice الوس 

 :منلومات للمحررين

 اإلمارات النربية المتحدة في بينالي البندقيةنبذة عن الجناح الوطني لدولة  

ي ييات الجنيياح الوطن  ليياوليي  اإلوييارا  العاةييي  المتحيياة إلً دع  ومييارسييييييييييييييييا  الفنون والعمييارة ف  دوليي   
ًياف  بنّياا بين دولي  اإلويارا  والمجتمع   اإلويارا ، ون خحل المشييييييييييييييياركي  ف  بينيال  البنياقيي  وخيق ىوار ث

 .الاول 

  

، ون خحل الجناح الوطن  ف  الاورة الي  2009اإلوارا  ف  بينال  البناقي  ف  عام  باأ  وشارك  دول   
الاورا  الحىً . ويمثل العام الجارر المشارك  الااثع    ف  المشارك  ليمعاض الاول  ليفنون، ويوادي   53
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الفتاة ون   ليعمارة خحل  الاول   المعاض  ف   اإلوارا   لاول   الوطن   إلً    22ليجناح  نوفمبا    21وايو 
2021. 

  

وينّظ  الجنياح لبانياو  التيارييو ف  البنياقيي ي، اليير يتيح فاص ييارييو ليمواطنين والمًيمين ف  الياولي  ومن 
لاي   شييييييييييوف يجاه الفنون والعمارة، ىيث سيييييييييييًرييييييييييون فتاة ياريبي  لماة شيييييييييي ا كاول ف  واين  البناقي ،  

 .وسيعميون خحل ا كمشافين عيً الجناح

  

وؤسيييييسييييي  سيييييحو  بن  ىماان آل ن يان و ام المفّوض الاسيييييم  ليجناح الوطن  لاول  اإلوارا  ف  يتولً  
 .بينال  البناقي  باع  ون ويارة الثًاف  وينمي  المعاف 

  

 نبذة عن المفوض: مؤسسة سالمة بنت حمدام آل نهيام

ارا  العاةي  المتحاة ون يسعً وؤسس  سحو  بن  ىماان آل ن يان إلً لااستثمار ف  وستًبل دول  اإلو
خحل ااسييييييتثمار ف  العنصييييييا البشييييييارل. ولتحًيق هيا ال ات يعمل المؤسييييييسيييييي  لتطويا ودع  المبادرا   

  .المميية ف  وجاا  التعيي  والفنون والثًاف  والتااي والصح 

 

 والشباب الثقافة وزارةنبذة عن الداعم:  

  المبادرا   إطحق خحل ون  الاول  ف   والفن   الثًاف  المشيييييييييييييي ا  يعييي عيً  والشييييييييييييييباب  الثًاف   ويارة يعمل
  المحي   الناي  ف   إس او   وييادة واإلبااعي   الثًافي   الصناعا   قطا    ينمي  عيً  المحفية  السياسا   ووضع

 .الاول  ف  اإلعحم ثصناع  يايً  جاياة وسياسا  يشايعا  دياب  عن فرح   لياول ، اإلجمال 

  وختيف ف   دوره   يفعيل  عبا  قاراي    واسيييييييييتثمار  الشيييييييييباب يمعين  وسيييييييييؤولي   والشيييييييييباب  الثًاف   ويارة  يتولً
 ف   ليمسييييييييييياهم  الفاص   وونح    وختيف ،  ببااو   الًاار  دييييييييييينع ف   وإشيييييييييييااك    ريادي  ، ويعييي  الًطاعا 

 .الاول  ف  التنموي  المسياة



 
 

 

 

 

 حول استوديو التصميم "واي واي"  
(، والمعاوت سييياثًا  ثاسييي  لإباا ليتصيييمي ل، هو اسيييتوديو وتعاد ااختصييياديييا  ىائٌي  waiwaiوارل ) لوار

عيً العايا ون الجوائي. يتخصيييص ااسيييتوديو ون خحل فاعي  ف  طوكيو ودب  ثالعمارة وينسييييق المواقع  
 والتصمي  الجاافيع  والعماان .

 
ل ثمعالج  الجوانو ااجتماعي  والبي ي  وااقتصييادي  والتًني  ليمشيياريع المعماري ،  وار وارل يشييَتِ ا اسييتوديو  

وقا شييييييييييارك ااسييييييييييتوديو ف  وشيييييييييياريعل ثًافي  ثارية ون ا واكي جميل ليفنون ف  واين  دب ، ىايً  جّاات  
 .وويافاون  ليفنون، وسجا الورقاا، ى  دب  ليتصمي ، وى : ويتًً اإلباا  ف  واين  جاة

 
يوييا اسيي  ااسييتوديو ون لإباال إلً لوار وارل، وه  ُوحاكاة دييويي  ُيسييَتخَام ف  اليو     2019  عام ي  ف

الياثاني  لتشييارة إلً دييو  ىشييال ون األفااد المبت جين، وذلك لحىتفال ثاليكاو السيينوي  العاشيياة لتأسيييس  
 .ااستوديو

 
ًياف  ًيافي   يحتريييييييييييييين كٌل ون واينت  دب  وطوكيو وفياهي  التنّو  الث ، وهو وا ينععس ف  يعياد الخيفييا  الث

وارل، والير ُييِ   باوره التواديييييييل ون خحل ن  ل واضيييييييحل وةسيييييييي ل وواروس ف   ضيييييييمن فايق عمل لوار
وارل ف   ومارسييا  ااسييتوديو المعماري . ويباو التنّو  الثًاف  واضييحا  كيلك ف  خيفي  وايَار وعتو لوار

شيي  ييااوويو )الياثان(، وف  الًصييص الفاياة الت  شييّجعت   ليم اجاة ون دب ، وائل األعور )لبنان( وكينيت
َط  رأسيي ما، لتَجمع واين  دب  اىًا  بين هيين المعمارَيين اليين يتشيياركان الًارة عيً وااقب  الماين    وسيًي

 عن ُقابل وةشعلل وثيق، وعن ُثعال ف  الوق  ذاي  ون خحل العاس  الفاىص  ليوايو عن البحد.
 
سييييييياِه  أىاسييييييييس هيين المعماريين الفّيين ف  إضيييييييفاا ُثعال إضييييييياف  ون الريييييييوا الطبيع  واليون والُبني   ي

وارل ون خحل التنسيييق لُمجاوَرة الظواها  والمنظا العام عيً وشيياريع ااسييتوديو. إذ يسييعً اسييتوديو لوار
نع اإلنسيان، لي بًً بيلك ونفتحا  إياا قابيي   الطبيعي  إلً إنشياا هيعلل يصيميم  يتجاوي كون  دياىا  ون ديُ

يكّيف  واسييييتمحك ، ولَينُت  عن ذلك الن   وشيييياوعاٌ  إبااعي  يشييييّجع التجارب واألنشييييط  والسيييييوكيا  بيا 
 .المتوقع 



 
 

 

 

 
، وشييول ونصييو المعمارر الائيسيي  ف  ااسييتوديو  2009وارل ف  عام  أسييس وائل األعور اسييتوديو لوار

و. يتمّتع وائل ون خحل اهتماواي  ثالظواها الطبيعي  والمناظا  ثعا عودي  إلً الشيييييياق األوسيييييي  ون طوكي
العاو  والتخطيطا  العحئًي  بيا وحادة ال ي   بن  ل وتعاد التخصيصيا  ف  التصيمي ، ويتطيع دائما  إلً  

 .يحار الممارسا  التًيياي  ب ات دفع ويوسيع الحاود الحالي  لممارسا  ووفاهي  التصمي 
 

. وقا اكتسيو  2012وارل كمعمارر رئيسيي  وشييايكل لحسييتوديو ف  عام  لوار وويو إلًكينيتشيي  يياا انريي 
ييااوويو ون خحل خباي  العميي  إلدراكل واستيعابل فاياين ليثًاف  والجواافيا والتجّساا  المادي ، كما يتمتع  

يسيييتما ييااوويو  ومارسييياي  بتعاد يخصيييصييياي ا واهتماو ا العميق ثالظواها الطبيعي  وال يعل التصيييميم ، و 
 .ف  استجواب وًارةا  التصمي  ب ات يًاي  يصميما ل يتمّيي ثنبااعيت ا

 
يمتاي كح المعمارَيين ثخباة واسيييييع  ف  يصيييييمي  المشييييياريع ذا  المًاييس والبااو  المختيف ، والت  يشيييييمل 

سييييييتخااوا  المتعادة،  المااكي الفني  والمنتيها  والُمان الجاوعي  والماارس، وبياها ون المشيييييياريع ذا  اا 
 .إضاف  إلً الفيح  الخاد  والمساجا

 
 50و ناسل وعمارر وأفرييل  17ضييمن أفرييل  وارل  اسييتوديو لوار اختار  وجّي  لنيع ل اآلسيييوي  الاائاة

، كما ي  ِذكا ااسيتوديو ف  عاد وجي  لأركيتيعتشيورال ريعوردل األوايعي  السينور  2019وصيم ل وؤثا لعام  
، إضيياف  إلً إدراج   2018المعايو الصيياعاة دوليا  لعام   10ين ثاعتباره أىا أفرييل ىول أفرييل المصييمم

 .2017الشاق األوس  لعام  وعتول وعمارر ف  50ف  قائم  وجي  لأركيتيعتشورال دايجس ل ألفرل 
 

 حول وائل األعور
الشيياق األوسيي  قادوا   ، ثعا انتًال  إلً ونطً   2009أسييس وائل األعور اسييتوديو التصييمي  لوار وارل عام 

ون العادييييييييم  الياثاني  طوكيو، وهو يمتيك خباا  واسييييييييع  ون المشيييييييياريع التصييييييييميمي  ثمختيف أىجاو ا  
وةااوج ييا، والت  شييييييييييييييمييي  المااكي الفنييي  والمنتيهييا  وىام الميياارس والجيياوعييا  وبياهييا ون المشييييييييييييييياريع  

 .التطوياي  وتعادة ااستخااوا  والفيل الخاد  والمساجا
 



 
 

 

 

وائيل الظواها الطبيعيي  ف  ااعتبيار، ثميا فيي  المنياظا العياوي  والمخططيا  البييانيي  بيا المًيياة بين وييأخيي 
وختيف العواول والعنادييييا، وعتماا  عيً ن   وتعاد التخصييييصييييا  ف  التصييييمي  ويتطيع دووا  إلً يحار  

 .الممارسا  المعماري  التًيياي  والافع ثحاود التصمي  نحو آفاق جاياة
 

وائل خباا  وتنوع  ف  ونطً  الشاق األوس  والاول الواةي ، كما عمل لسنوا  عاياة ف  طوكيو ويمتيك  
ثالتعاون وع أشيييييي ا المصييييييممين المعماريين الياثانيين. وقا نجح وائل ف  إرسيييييياا أسييييييس وف وم ثًاف  قور 

ح ونظورا   وااوتثال لطبيع  كل ونطً  جواافي  عيً ىاةل ضيييييييييمن وشييييييييياريع  ثمختيف سيييييييييياقاي ا، وهو يطا 
وختيفا  ىول إباام شييييييااكا  عمل خارجي  يتجاوي الحاود الجواافي . يحمل وائل درج  ثعالوريوس ال ناسييييي   

 .المعماري  ون الجاوع  األوايعي  ف  بياو ، لبنان
 

 حول كينيتشي تيراموتو
 .2012انر  كينيتش  ييااوويو إلً وؤسس  لوار وارل كشايك وؤسس عام 

 
وقا سبق وأن عمل كينيتش  لاو أباي الشاكا  المعماري  ف  طوكيو ورويادام ضمن وجموع  واسع  ون 
المشييياريع المحيي  والاولي ، كما اكتسيييو خباا  طويي  ف  السيييوق اآلسييييوي  واألوروةي . وهو يتمتع ثمعاف  

المااكي الفني   واسيييييييييع  ف  التصيييييييييمي  المعمارر، والت  يوط  شيييييييييايح  عايرييييييييي  ون المشييييييييياريع ثما في ا  
والمنتيها  وىام الماارس والجاوعا  وبياها ون المشياريع التطوياي  وتعادة ااسيتخااوا  والفيل الخاد   

 .والمساجا
 

وةفريييل خبااي  العميي ، اكتسيييو كينيتشييي  و ارا  عاياة ف  يطويا وف وم شييياول يوط  الجوانو الثًافي   
  ثعون  وتعاد التخصييييييييييييصييييييييييييا ، وهو ي ت  كثياا  ثالًوالو  والجواافي  والمادي . ويتمّيي ن ج  ف  التصييييييييييييمي

المعماري  والظواها الطبيعي ، كما أن  يعيا يفسيييييييا ن ج  ب ات يًاي  يصيييييياوي  وختيف  ف  كل واة. يحمل 
 .كينيتش  درج  الماجستيا ف  ال ناس  المعماري  ون جاوع  طوكيو ليعيوم ف  الياثان

 


