
                                                                                     

                                                                             

 
 نة"د  ل   "أرض   العاشر معرض الجناح الوطنينورة الكعبي تفتتح معالي 

 2021  خالل المعرض الدولي للعمارة في بينالي البندقية
 

،عبا وبعع(MgOرمعلكدممًلعجنذسحدممًن ع رصممحن وعيضمممعرض اعجناح اعجننيحنعوذناً أعلينً أعرمعر  بعيلة وعيردممةلجروعنت ممذح ع •
يجن ذدمممم  عجنذ،ة  بععجنة جثًوععجنانجوبعيًمعععً رضوأعجنةنعتنّثقعجندمممم،   ،عععتشمممم ً وعرمعجنصممممنةعجنذ ةذوعبضل مممموعجنقح ووع  اعجن   ممممذن

 "نسوعجنذدة ،ل"تح عشض ةعع

 جنذض اعتح عإش جفعجن ًذًمعجنقحًًمعيجئلعجأل نةعيكًحًةشنعتً جرنتنعيبذش ةكوعجنذصّنةبعجنقنتنغ ج ًوع  اعجن   ذن •

 2021ون ذ، عع21ة حبعرض اعجناح اعجننيحنع نعيًح ننعجن،حلقًوعب نزيّجةعيجنضًنفعحةىعةن ع •

 جن قذًو ، عجنذحّص  عجنذ ة قوعذض اعير ّنو تهعن عج ة جضًوتةن  عًننوعع •

 

،عرض اعيزي بعجنث   وعيجنشمممممم،  عع،رض ننعونةبعيح عرحذلعجن ض،نج ةةح علرسعععع:2021مايو   21دبي، اإلمارات،  
ومو"ع  نععع2021"ع نعجناحم اعجننيحنعنملينموعجررم ةج عجنذ  م  ع  ىعفم ريع ضم نًم  عجنذض اعجنمليننعن ضذم ةبععلةٌاعنمدلن

عح نن.،عيجنةنعتضلعجنذش ةكوعجنض ش بعن اح اع نعجن،ًيًح ننعجن،حلقًو
ع

ومويي مل عرض اع"ع ععحالأعيملةالأع"،عجنذ  م  عتحم عإشمممممممممممممم جفعجن ًذًمعجنقحًًمعيجئملعجأل نةعيكًحًةشممممممممممممممنعتً جرنتن،ععلةٌاعنمدلن
تلج ً تهععتالشمممنععقط ععجن،ح ءعيجروشممم ءج عيعجنحلعرمعجنةأثً ج عجندممم ،ًوعجنح ًذوع معيردمممةلجر أعنت مممذح عق  ةجأع  ىع

لععععجنذ نووفذهعجنذ  بعجن،لة وععععج مممممممة ال عتمععععهيتالةعجرشممممممم ةبعلو.ععجنةسً عجنذح خنرشمممممممةلععجنذة ت،وع  ىع رمعلكدممممممًم
ن   ، عي مممممممًم ناعزّيجةعجنذض اع  ىعرن لعرفعتا بوع  يلبعع.ععوق ي  عجنذح نلعجنذ حنعتليي ععرمع ذ ًوععجنذسحدمممممممًم

ع ن أععةليي،عرصمحنععرمعجنذ  بعجن،لة وعجنةنعتمعبم،ة علرة ةع5×ععع7  ىعردم حوععي فععععر،حنعةليي أعععفً لعوذناجعلينن
 عب  ممة لج عجنشممض  عجنذً  وًوعيجنذ ّنو  عجن،ح يوععحًدعشمم  لعتضًلعلاف وح عإنىعجأليحًوعيجنذح زلعجنة جثًوعجنةنعي عبأقنجنبعع

رمعيتشممممممممممم ةإلعجنقح ووعجرر ةجتًوع  اعجن   مممممممممممذن،عجنذ ًذوع نعرلةحوعوًنينةإل،عيةشممممممممممم ً وعةجئضوععععع. نع ينوعجرر ةج 
حة عنالوضمذ  عإنىعق ئذوعجنذنجقفععجنصمنةعجنقنتنغ ج ًوعجنةنعت بملعجناذ لعجندم ح ع نعرحط وعجندم، وعع جنةنعتمعت شًم



 

                                                                             

.عيي ذ معجن،حثنعيةجءعجنذ  بعجن،لة وعن ضذلععنة  جرعك و عرصممممممممملةععععجنةنيع،ععجنة جثًوعجنلينًوعجنة بضوعنذحّظذوعجنًنودممممممممم ن
  ذض اع ، عجنذنقفعجرن ة يونعجنة بفعن اح اعجننيحنعنلينوعجرر ةج .نن زّيجةعيجناذةنةعجن ً  عباننوعج ة جضًوع

 
قل عرض اعجناح اعجننيحنعع"عععمعالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشببببببا :ي نعفذهعجنذح  ممممممم،و،عق ن ع

جن صصعجنذ ةذوععجنةا ة عيعرمعل ضلعراذن وع،ععجند ب وجنضش بععجنليةج عع،عخاللعع نعيًح ننعجن،حلقًوععجرر ةج نلينوعع
يقملرةم علرم  ععععيجنذق  ج عجنة جثًموعجن،م  ثموع  ىعجنق  ع نع ينموعجررم ةج جنث م  ًموععل ممممممممممممممذىعجنذضم ونعةبمممممممممممممممل ععجنةنعع

يض فعجنذدمممممممممممممةحًلعيجنةزجرح عب الوقة اععالععرؤكلجأعن اذًفعيذنحح عجنذيعالعحلي عنهعيإيلج ح عجنذيعع،ععجناذةنةعجنض نذن
.ععتل فعبذدممًم بعجز ف ةو عإنىعجألر  عععنلينةح عردممم فذ  عر ذن مممور لر أعيليةهعع،عع  ىعجنث     عجألخ ىعيت،  لعجنذض ةف

لعل ذ لعجن ًذًمعجنقحًًمعيجئلعجأل نةعيكًحًةشمممممممممممممنعع ض سعقًمعجالية  ةععةياعجريلجععجننيحن،عيلعيتععتً جرنتنيتادمممممممممممممّ
وذناجععيضضح علر  عع نعرض ناوعجن ض ي عيجنةحلي  عجنلينًوع ياعجنذد يروع  ىعت جثح عجنض يق،عرذ عيإر  و تح عجنة ئ وعع

جررم ةج عي مممممممممممممم ئ علوحم ءعع ينموعجناحم اعجننيحنع نعتضزيزعليجبمممممممممممممم عجنةضم ياعيجالوقةم اعيًمعجنمذيعة ض،مهععليةعن معةجئفعع
 جنض نم".

ع
عةئًدموعفًةوعجن،ح يمعن ث   وعيجثث ةعع،رض ننعجنشًم وعرنعيح عرحذلعللعخ ًقويشمةلعحقلعجال ةة اعحضمنةعكلعرمعع

جننكًلعجنذدممممم  لعععع، ممممم نمعجن   مممممذن مممممض  بعجنشممممًم ععيعع؛ةئًدممممموعرا سعإ جةبعجنذ كزعجرق ًذنعجنض بنعن ة جاعجنض نذنيع
ًموعجنذةحملب ًموعجنذض  موعيملينموعجررم ةج عجنض ب ًموعجنذض  موع نعيزجةبعجنث م  موعيتحذ ةئًسععع،ةيب تنع مممممممممممممًم نتنيع ؛ن طم ععتحذ

يكًلععع،ي  ً ءعخ نلعجن   مممممممذنن،حىعجن  ق يي،عرلة عر ةبعيزي بعجنث   وعيجنشممممممم،  ؛عععع،عب رضممممممم  وعإنىجن،حلقًوعيًح نن
رلة عرشممممم يععيرًث ءعجنض،لينن،عع؛ععجننزجةبعجنذدممممم  لعن ط ععجنصمممممح    عجنث   ًوعيجريلج ًوع نعيزجةبعجنث   وعيجنشممممم،  

وعجنض روعنلىع ممق ةبععيو بمم عجن  ًو،عةئًسعقدمممعجنشممؤياعجر الرًوعيجنلي نعيزجةبعجنث   وعيجنشمم،  ؛ععردمم  لع  نر  مًم
ع. ينوعجرر ةج 

 

عع2021يشمممممممممممممم لعجنض  ع"عععليلى بن بريك، مديرة التنسبببببببببيا في الجناح الوطني لدولة اإلمارات:،عق ن عع يرمعً و،ة
وعرض ضمممهعجنض شمم عع  ضمممعب  مممةععهرفعجحةق نععةزجرم،عحًثعةجناح اعجننيحنعنلينوعجرر ةج ععبرحطوعج مممةثح ئًوع نعردممًم ع

وعث   ًوع ينًوع ج ذوعوح عإنىعع جن،حلقًو،عرذ عيضن عبأاف نعيًح ننعع جنةق ً عحنلعردمممممممممة ، ح عجوطالق أعرمع يةو عكذحصمممممممممّ
يجبمممممممملعععيةغمعجنةحلي  عجنذدممممممممةذ بعجنةنعتق ضممممممممة عجنا ئحوعجنلينًو،ن ذنجفبعيجثةجءعجنذح ًوعلر  عًذةنةع  نذن.ع

ذحنةيعكذح ةبعر ةذوعيرًلجاعث   نعيإيلج نعنة،  لععيًح ننعجن،حلقًوعجكةدممممم  عزخمعيلفذًوعرةزجةلبعتذ شممممًم أعرفع يةهعجن
ي ممممنفعوح يلعخاللعرض اعجناح اعجننيحنع نعودمممم ةهعجنض شمممم بعلاعو ل عةتيوعرح ًوعر،ة  بعع.ععجأل   ةعيجنذض ةف

 ي ص يوعحنلعجنح نلعجنذض ناوعن ضًوعجنةسً عجنذح خن".



 

                                                                             

 
جنضالقوععلبض  ععرح يال عج ممممممممة شمممممممم فععدممممممممبععةت "عععتيراموتو:القّيمان الفنّيان وائل األعور وكينيتشبببببي  يبليةفم،عق لع

يجنضذلع  ىعتطني عح نلع صمممممممممم يوعلكث عج ممممممممممةلجروع نعقط ععجن،ح ءعععع،جن  ئذوعيًمعجنط،ًضوعيجنذشممممممممممةلعجنحضمممممممممم يع
ًل،علفذًوعرةزجةلب يح ً وأعوحمعرةحذدممناعن س يوعن ذشمم ةكوع نعفذجععع،يودممةط فعل  قهردممة ، ح ععوحظ عإنىععيًحذ ععععيجنةشمًم

إنىعععع‘ ممممحةض ييعيوحدممممامعرض أعع’كًفك  وعجنذشمممم ةكًمعتح عشممممض ةععع2021نعيًح ننعجن،حلقًوععييل ععنذن.جنحنجةعجنض 
 مممم، علغنجةعجنضالقوععج ةذ  عل مممم نًبعيي يعًلةلبعنصمممًم غوعردمممم ةجتح عوحنعردممممة ،لعل ضممممل.عجألر عجنذيع  ضح عإنىعع

يجت، عععيردممممم  ًح عجن،حثًوعع ذ ح ععةق  ع نعي ي وععجنجنةحذًوعجنحضممممم يوعيجنط،ًضو،عرذ عًض ح عوضًلععرشمممممةلععجنذذةلبعيًمع
 جنةض ياعيجنق  عجناذ  ن".وةجعة كزعلكث ع  ىع

ع
 نعثالاعً رض  عر ة قو،ععرة صممممممصمممممموع ذلععيقلعتض ياعجن ًّذ اعجنقحًّ اع نعتطني عرشمممممم ي ةذ عجن،حثنعرفع  يعع

سوعجن ًذً ئًوعنت مممممممذح ،عيًحذ عع"لر، "ععحًثع ممممممم فمعر ة، عع   مع"ر ة، ع نعً رضوعوًنينةإلعلينظ،نعية ليمعجنصممممممًم
لينتشممممممن"عي"ر ة، ع مممممم تن"عجنة بضًمعنا رضوعينكًنعجناةن عجنذ،ذينوع نعتطني عجننحلج عجروشمممممم ئًوعرضةذلةمع  ىع

وع معب ضلعثالثًوعج ً عجنةحل ممًم ن،ح ءعجنةً لعجنًلييع نعيًح ننعجن،حلقًو،عيلخً جأعقدممممعجألحً ءعيجن ًذً ءععألبض  ععجنة حننًن
ت ليمعلبح اع زز ع ةمعجن ًذًمعجنقحًًمعحنلعيجنض ن عجن،ًةًوعجنة بفعن ا رضوعجألر ي ًوع نعجنشممم ةقوعجنذيع ممم فمع نعع

عرح يقعجند، وعيجرنذ  عبط،ًضةة .
ع

،عجنذيعياذفعيًمعجن ًذًمعجنقحًًمعرمعر ة فعجألًححوععر ة ىعجن ًذًمعجنقحًًميشمممممممممممم ةإلعجن ًّمعجنقحنعيجئلعجأل نةع نعع
بشمممممممممممممم ممملعرحةظمعينجلع ة بعجنةحضمممممممممممممًم ج ععععجن ًذًمعجنقحًًمععًةذفج،عحًمممثعع2021جننيحًممموع نعيًحممم ننعجن،حممملقًممموعع

يةلفعتطني عجن تيوعجنذدمة ، ًوعن ةحل موعجنذضذ ةيوعيجنضذلع  ىعإيا  عل   ةعر ةذوعرمعععجنحدم وععةذهنيجال مةضلج ج عع
ععخاللعيح ءعحّنجةعرثذ عيج مة شم فع م،لعيردم ةج عًلةلبعنةح ًقعيذناعجن،ًح ننعرمعلًلعجنةض ياعيت،  لعجنذض  و.

ةضم ياعي  ذم أعألفملجفعجال ممممممممممممممةمل جن ًذناعجنقحًناعرضم أعر م  بعتنظًفعجنذ  قم  عرمعرنج عيحم ءعجألًححموععجرمو،ع مممممممممممممًم
ةوعن ذصممممممذذًمعيجنذ،ل ًمععجننيحًو ًّ ،عبذ ع نعانكعجنل نبعجنض روعجنذل نروعرمعجناح اعجننيحنعنلينوعجرر ةج عجنذن
تحذلعة  نوعرمعخاللعتصذًذة ععجنذ ض  عتليي ف ،ععععجنذض ةاعععرمعر  ق  ععوض رر ضلعليعرصط،وعنألر كمعجننةطني عع
 رذ ة   عجنة،  لعجالًةذ  ن.عيت ج ن

ع
ووة حبعرض اع"ع رمعجنذض اعجنليننعن ضذ ةب،عجنذ   عععع17خاللعجنليةبعجنمممممممعع"عب ناذةنةع نعيًح ننعجن،حلقًوععلةٌاعندلن

فعيينجبممممملعجناح اعخاللعجنةحضممممًم ج عن ذض اعجالفةذ  عبسً جءج عجندمممممالرو،عإاعيضمممممع.عع2021ون ذ، عععع21نس يوعع
[.ععةجبطعجرن ة يونع]عه ، عرنقضوعرمعجنذض اععً،عكذ عةن  عودمم وعةقذ ممالروعجنذنظقًمعيجنزيجةع  ىعةلأعلينني ته

http://curatorscollective.org/
https://nationalpavilionuae.org/architecture/2020-2/?language=ar


 

                                                                             

جنح دم عجنةا ي،ًوعجألينىعرمعجنحذناجعجالينن،عينجلعشمة عر ةن،علر  عجناذةنةع نعر ة، علبح اعععع  اع دمةذ ي ًم
وو"ع ردمممممم ءأع يةنقً عجرر ةج (عععع6:00ظة جأعإنىعععع1:00جنذ ة، عرقةناعرمعجندمممممم  وعع "ع نعجندمممممم ك لعل ًحًن.لةٌاعندلن

قةتعجنذ ة، عرمعجندممم  وع2021ر ةنعععع24حةىعع عإنىععع4:00،عب  مممةثح ءعلي  عجناذضو،عحًثع ممًم ردممم ءأعع9:00ردممم ءأ
جعرمعععمجن جغ،ً يةنقً عجرر ةج (.عييابع  ىع ر ةنعيحةىعوة يوعجنشممممممممة ،عحازعرن لعق،لععع25يزي ةبعجنذ ة، عيلءأ

ع.lujaine.rizk@waiwaidesign.comجنزي ةبع معي يقعجن، يلعجرن ة يونع
ع

 -جوةةى-

 

 نال ةقد ةج عجنصحقًو:ع

عي وزييكعلةتس
NPUAE@brunswickgroup.comع

 

،عينذض  وعلخ عجألخ، ةععnationalpavilionuae.orgنالوضمممممممذ  عإنىعجنحنجة،عتقضممممممم نجعيزي ةبعرنقضح عجرن ة يوًوعع
ىعرة بضوعحدمممم يح ع ، ع يجنن ممممععععتنية يعععإودممممةس ج يععع ًدمممم،نإليجنذدممممةالج عحنلعجناح اعجننيحنعنلينوعجرر ةج ،عة ً 

ع#جرر ةج _ ن_جن،حلقًو
ع

 مالحظات للمحررين

 

 العربية المتحدة في بينالي البندقيةنبذة عن الجناح الوطني لدولة اإلمارات 

يًح ننعجن،حلقًوع نعتدمم ًطعجنضممنءع  ىعجن صممصعغً عجنذ ييوعحنلعع-تةذّثلعةتيوعجناح اعجننيحنعنلينوعجرر ةج عع
وعة ًضوعع جنقحناعيجنضذ ةبعرمع ينوعجرر ةج عجنض بًوعجنذةحلبعرمعخاللعرشممممممممممم ةكةهع نعيًح ننعجن،حلقًو،عر لر أعرحصمممممممممممّ

عرق فًمعتحظًمعجنذض ةاعجنةنعتدةضًفعجنحنجةج عجنلينًوعجن، ةزبعرمعرحظنةعرح نعرةذًّز.جنذدةنىعال ةض جاع
يخاللعكلع يةبعرمعيًح ننعجن،حلقًو،علحلعلفمعيلي زعجنذحصمممممممّ  عجنث   ًوعجنلينًو،عي ن عجناح اعجننيحنعيةضًًمعقًذًمعع

ننضمممممفعجنةصمممممّنةج عيتحقًذعجألبح اعع حًًمعيت  ًفعو ،وعرمعجنقح وًمعيجنذضذ ةيًمعجنذدممممم فذًم،عحًثعةةض ياعرضةمع
يجنلةج مممممم  عجنالزروعيةلفعتطني عرض ةاعيكةبعر   وعنة ،عجوطالق أعرمعجنذدمممممم  نعجنذ،ذينوعوحنعتضزيزعيت  مممممًم عع

عجنن نعجنض نذنعحنلعجنذشةلعجنث   نعجرر ةجتن.
يلجيوأعرمععع،عتحم ين عرضم ةاعجناحم اعجننيحنعتطّنةج عجنذشممممممممممممممةملعجنث م  ن2009يرحمذعجنذشمممممممممممممم ةكوعجألينىع نعجنضم  عع

،ع2019جنقح وًمعجنةا ي،ًًمع نعجن  اعجنضشممممممممم يمعييبمممممممممنالأعإنىعجنذشمممممممممةلعجنث   نعجنذض بممممممممم عيجنذةحنع.عي نعجنض  ع

mailto:lujaine.rizk@waiwaidesign.com
mailto:NPUAE@brunswickgroup.com
https://nationalpavilionuae.org/?language=ar
https://www.facebook.com/NationalPavilionUAE
http://instagram.com/nationalpavilionuae
https://twitter.com/pavilionuae/


 

                                                                             

وعوان عع جحةضمعجناح اعجننيحنع ذالأعت كً،ً أعرصّنةجأعيدة شفعجنحزياعجناس ج نعيجنحقدنعرمعإيلجععجنقح ووعيجنذ ً 
 اعجنذضذ ةي اعيجن ًّذ اعجنقحًّ اعيجئلعجأل نةعيكًحًةشمممنعتً جرنتنعع ممًم لياعجنذةحل مممععع2021جنس وم،عي نعودممم وعجنض  عع

ن بع نع  ذالأعبحثً أعحنلعإيا  عحلعردممةلج عير،ة  عنًحلعرحلعر  بعجر ممذح عرصممحن  أعرمعجنذ تعيجنذض  اعجنذًن
عرنجقفعجند، وعجنة جثًوع نع ينوعجرر ةج .

ًموعجنةنعت م  ع نعيًحم نن ًمو،عيشمممممممممممممم ةإلعجناحم اعجننيحنعنملينموعجررم ةج عرفعععيتزجرحم أعرفعكملعرمعجنذضم ةاعجننيح جن،حملق
جنذاةذضمم  عجنذح ًمموعيمملينمموعجررمم ةج ع نع  معوذنعجن طمم  مم  عجنث مم  ًمموعيجريمملج ًمموعجنذح ًممو،عيانممكعرمعخاللعتحظًمعع
ي جرجع مم رمموعيخ قع   ع ذمملعرةحًممو.عيرمعخاللعجنةضمم ياعرفعراذن مموعيج ممممممممممممممضمموعرمعجنقحمم وًمعيجن ًذًمعجنقحًًمعع

شمم ك ءعجنذةمع مم فذنجع نعتطني عي  معرض ةضممهعينجلعجندممحنج عجنذ ضممًو،عق  عجناح اعجننيحنعيةحظًمععيجن، حثًمعيجن
ًموعألكث عرمع ًمو"عجندممممممممممممممحني،عجنمذيعلتم اع   عجنةملةيمبعيجكةدمممممممممممممم  عجن ، ج عجنضذ  عع170"ي وم رجعجنةملةيمبع نعجن،حملق

عرةلةب أ،عجنذةمعحًثعيضذلعجنضلةلعرحةمعح نً أعيحا اع نعجن ط ععجنث   ن.
رؤ مممدممموع مممالروعيح عحذلجاعللعوةً ا،عيفنعرؤ مممدممموعردمممة  وعغً عةبحًو،عرة  عجنذقّناعجن  مممذنعن اح اععععتةننى

 .جننيحنعنلينوعجرر ةج ع نعيًح ننعجن،حلقًوعيبل معرمعيزجةبعجنث   وعيجنش،  

  

 نبذة عن المفوض: مؤسسة سالمة بنت حمدان آل نهيان
ثذ ةع نعردمة ،لع ينوعجرر ةج عجنض بًوعجنذةحلبعرمعخاللععتدمضىعرؤ مدموع مالروعيح عحذلجاعللعوةً اعإنىع"جال مة

جال ةثذ ةع نعجنضحص عجن،ش ي".عينةح ًقعفذجعجنةلفعتضذلعجنذؤ دوعنةطني عي  معجنذ،  ةج عجنذذًزبع نعرا ال ع
ع .جنةض ًمعيجنقحناعيجنث   وعيجنة جاعيجنصحو

 

 نبذة عن الداعم: وزارة الثقافة والشبا 

جنث   وعيجنشممممممممم،  ع  ىعتضزيزعجنذشمممممممممةلعجنث   نعيجنقحنع نعجنلينوعرمعخاللعإياليعجنذ،  ةج عييضمممممممممفععتضذلعيزجةبعع
جندممممممً  مممممم  عجنذحقزبع  ىعتحذًوعقط ععجنصممممممح    عجنث   ًوعيجريلج ًوعيزي  بعإ ممممممة رهع نعجنح تجعجنذح نعجرًذ ننعع

ع.جنلينوعن لينو،ع ضالأع معبً غوعتش يض  عي ً    عًلةلبعت ت نعبصح  وعجر ال ع ن
تةننىعيزجةبعجنث   وعيجنشممممم،  عردمممممؤينًوعتذ ًمعجنشممممم،  عيج مممممةثذ ةعقلةجتةمع ، عتقضًلع يةفمع نعر ة فعجن ط    عع
يتضزيزعةي  تةم،عيإشمممممم جكةمع نعبممممممحفعجن  جةعي، جرجعر ة قو،عيرححةمعجنق  عن ذدمممممم فذوع نعجنذدمممممًم بعجنةحذنيوع نع

عجنلينو.
 حول استوديو التصميم "واي واي"  



 

                                                                             

(،عفنعج مممةن ةنعرةضل عجالخةصممم بممم  عح ئٌزع  ىعجنضلةلعرمعجنانجئز.عةة صمممصعجال مممةن ةنععwaiwai عيجي"ع "يجي
 رمعخاللع   ًهع نعينكًنعي ينعب نضذ ةبعيتحدًقعجنذنجقفعيجنةصذًمعجنا ج ً نعيجنضذ جون.

 

يفعجنذضذ ةيو،عيقلعيجي"عبذض ناوعجنانجوبعجالًةذ  ًوعيجن،ًةًوعيجالقةصممممم  يوعيجنة حًوعن ذشممممم ةع يجي"عيشمممممةدةن عج مممممةن ةنعع
عث   ًوعب ةزبعرحة عر كزعًذًلعن قحناع نعرلةحوع ين،عحلي وعًّلجفعييت   يو عع شممممممممم ةإلعجال مممممممممةن ةنع نعرشممممممممم ةيفي

ع.ن قحنا،عردالعجننةق ء،عحنع ينعن ةصذًم،عيحن:عر ة ىعجريلجعع نعرلةحوعًلب
ع

ر ح ك بعبنتًوعت دةد لد ع نعجن سوعجنً ب وًوععتسًً عج معجال ةن ةنعرمع"إيلج"عإنىع"يجيعيجي"،عيفنععع2019تمع نع   عع
عرمعجأل  ج عجنذ،ةةاًم،عيانكعنالحةق لعب نذك ىعجندحنيوعجنض ش بعنةأ ًسعجال ةن ةن ع.نتش ةبعإنىعبن عحشلي

 

تحةضممممممممممعكٌلعرمعرلةحةنع ينعيينكًنعرق فًمعجنةحّنععجنث   ن،عيفنعر عةحض سع نعتضل عجن  قً  عجنث   ًوعضمممممممممذمع
عيرلةيأع نعرذ ة   عجال ةن ةنعع "يجي  يقع ذلع عيبدًطي عيجضتي معيليةهعجنةنجبلعرمعخاللعوةجي يجي"،عيجنذيعة  ةن

يجي"ع نع ين،عيجئلعجأل نةع ن،ح ا(عع جنذضذ ةيو.عيي،ليعجنةحّنععجنث   نعيجضمممممممممح أعكذنكع نعخ قًوعرلة ديعر ةبع"يجي
ن ذة ً بعرمعردمممم طدنعةل ممممةذ ،عنةادذفعرلةحوععيكًحًةشممممنعتً جرنتنع جنً ب ا(،عي نعجن صممممصعجنق يلبعجنةنعشممممّاضةةمعع

ع نع عيثًق،عي معب ضلي عيبشممم لي  ينعالح  أعيًمعفذةمعجنذضذ ةيدًمعجنذةمعةةشممم ةك اعجن لةبع  ىعر جق،وعجنذلةحوع معق   ي
عجننق عاجتهعرمعخاللعجنضل وعجنق حصوعن س يبع معجن،ال .

 

عإض   نعرمعجنضنءعجنط،ًضنعيجنزرمعيجن، حًوعيجنذحظ عجنض  ععتد فنمعلح  ًسعفذةمعجنذضذ ةيًمعجنقّذةمع نعإضق ءعب ضلي
قعنذ ا يةدبعجنظنجف عجنط،ًضًوعإنىعإوشممم ءعع   ىعرشممم ةيفعجال مممةن ةن.عإاعيدمممضىعج مممةن ةنع"يجي يجي"عرمعخاللعجنةحدممًم

حفعجرودممم ا،عنً، ىعيذنكعرحقةح أعإزجءعق ي ًوعت ًّقهعيج مممةذالكه،عينًدحة ع عتصمممذًذنعةةا يزعكنوهعبممم ح أعرمعبممم  جععفً لي
 . معانكعجنحةجعرش ي  ٌ عإيلج ًوعتشّافعجنةا ة عيجألوشطوعيجند نكً  عغً عجنذةنقضو

ع
،عيشممممسلعرحصممممبعجنذضذ ةيعجن ئًدممممنع نعجال ممممةن ةنعبضلعع2009يجي"ع نع   ع ل ممممسعيجئلعجأل نةعج ممممةن ةنع"يجي

ًموعيجن ذحم ظ عجنضم روعع ن تمهعإنىعجنشمممممممممممممم يعجألي ممممممممممممممطعرمعينكًن.عةةذّةفعيجئملعرمعخاللعجفةذم رم تمهعبم نظنجف عجنط،ًض
عرةضل عجنة صمممممممممممصممممممممممم  ع نعجنةصمممممممممممذًم،عييةط فع جئذ أعإنىعتحليعع يجنة طًط  عجنضالئ ًوعغً عرحل بعجنةًةوعيحةجي

ع.جنذذ ة   عجنة  ًليوعيةلفع  فعيتن ًفعجنحلي عجنح نًوعنذذ ة   عيرق فًمعجنةصذًم
 



 

                                                                             

،عيلبمممم،تعشمممم ي أ عع2012عةئًدممممنعيشمممم يكع نع   ذةحلأعرضذ ةيعجوضمممممعكًحًةشممممنعتً جرنتنعإنىعإيلجعن ةصممممذًمعك
.عيقلعجكةدممممممبعتً جرنتنعرمعخاللعخ، تهعجنضذ ًوعع2019رؤ ممممممدممممممأ ع نع"يجيعيجي"عبضلعتسًً ع الرةة عجنةا ةيوع   ع

لج عجنذ  يو،عكذ عتةذةفعرذ ة مم تهعيةضل عت صممصمم تة عيجفةذ رة ع ع  يلةمعن ث   وعيجناس ج ً عيجنةادممّ عيج ممةًض  ي ر ةجإلي
 لعجنةصممممممذًذن،عييدممممممةذ عتً جرنتنع نعج ممممممةانج عر  ةب  عجنةصممممممذًمعيةلفعت ليمععجنضذًقعب نظنجف عجنط،ًضًوعيجنةً

عتةذًّزعبسيلج ًةة   .تصذًذ  ي

ع
يذة زعكالعجنذضذ ةيدًمعب ، بعيج ممممضوع نعتصممممذًمعجنذشمممم ةيفعاج عجنذ  ةًسعيجن، جرجعجنذ ة قو،عيجنةنعتشممممذلعجنذ جكزعع

ذشممممممممم ةيفعاج عجال مممممممممة لجر  عجنذةضل ب،عإضممممممممم  وعإنىععجنقحًوعيجنذحةزف  عيجنذ لاعجنا رضًوعيجنذلجةأ،عيغً ف عرمعجن
 .جنقًال عجن  بوعيجنذد ًل

ع
نيوعجن جئلب عرضذ ةيعيل ضملعع17ضمذمعل ضملع يجي"ع ج مةن ةنع"يجي جخة ة عراّ وع"وً ن"عجث ًم رصمذميعع50رةحلأي

ك عجال مممةن ةنع نع ل عرا وع"لةكًةً ةشمممنةجلعةي نة "عجألر ي ًوعجندمممحنيعح2019رؤث عنض  عع نلعل ضممملع،عكذ عتمعان
،عإضمممممم  وعإنىعإ ةجًهع نعق ئذوعرا وعع2018جنذ  تبعجنصمممممم  لبع ينً أعنض  عععع10جنذصممممممذذًمعب  ة، ةهعلحلعل ضمممممملع
عرضذ ةيع نع50"لةكًةً ةشنةجلع جياد "عأل ضلع ع.2017جنش يعجألي طعنض  ع ر ةبي

 

 حول وائل األعور
،عبضلعجوة  نهعع2009   ع يلجعن ةصمممذًم(جنذض يفع ممم ب  أعب  ممممعإ(ل مممسعيجئلعجأل نةعج مممةن ةنعجنةصمممذًمع"يجيعيجي"ع

إنىعرحط وعجنش يعجألي طعق  ر أعرمعجنض بذوعجنً ب وًوعينكًن،عيفنعيذة كعخ، ج عيج ضوعرمعجنذش ةيفعجنةصذًذًوعع
بذ ة فعلحامم رةمم عيب جراةمم ،عيجنةنعشممممممممممممممذ مم عجنذ جكزعجنقحًمموعيجنذحةزفمم  عيح  عجنذمملجةأعيجنامم رضمم  عيغً فمم عرمع

ع.بعجال ة لجر  عيجنق لعجن  بوعيجنذد ًلجنذش ةيفعجنةطني يوعرةضل 
ع

ًملبعيًمعر ة فعع ًموعغً عجنذ  ًم و ًمهعجنذحم ظ عجنضم روعيجنذ ططم  عجن، ًموع نعجال ة،م ة،عبذم ع  ييأخذعيجئلعجنظنجف عجنط،ًض
جنضنجرلعيجنضح بممممممم ،عرضةذلجأع  ىعوةجعرةضل عجنة صمممممممصممممممم  ع نعجنةصمممممممذًمعييةط فع ير أعإنىعتحليعجنذذ ة مممممم  عع

ع.يجنل فعبحلي عجنةصذًمعوحنعل  يعًلةلبجنذضذ ةيوعجنة  ًليوع
ع

ييذة كعيجئلعخ، ج عرةحن وع نعرحط وعجنشمممممممممم يعجألي ممممممممممطعيجنليلعجنس بًو،عكذ ع ذلعندممممممممممحنج ع لةلبع نعينكًنعع
ب نةض ياعرفعلشمممة عجنذصمممذذًمعجنذضذ ةيًمعجنً ب وًًم.عيقلعواتعيجئلع نعإة ممم ءعل مممسعرقةن عث   نعقنيعيجالرةث لعع

  ىعحلبيعضمممممممذمعرشممممممم ةيضهعبذ ة فع ممممممًم ق تة ،عيفنعيط اعرحظنةجأعر ة ق أعحنلعإي ج ععنط،ًضوعكلعرحط وعًس ج ًوعع



 

                                                                             

وعب  ننةينأعجنةحل مممممممممموعجنذضذ ةيوعرمعجنا رضوعع ًوعتةا يزعجنحلي عجناس ج ًو.عيحذلعيجئلع ًة شمممممممممم جك  ع ذلعخ ًة
ع.جألر ي ًوع نعيً ي ،عن،ح ا

ع
 حول كينيتشي تيراموتو

،عيلبمممم،تعشمممم ي أ عع2012ةئًدممممنعيشمممم يكع نع   عذةحلأعرضذ ةيعمعكجوضمممممعكًحًةشممممنعتً جرنتنعإنىعإيلجعن ةصممممذً
ع.2019رؤ دأ ع نع"يجيعيجي"عبضلعتسًً ع الرةة عجنةا ةيوع   ع

ع
يقلع ممممممم،قعيلاع ذلعكًحًةشمممممممنعنلىعلي زعجنشممممممم ك  عجنذضذ ةيوع نعينكًنعيةيت  ج عضمممممممذمعراذن وعيج مممممممضوعرمع

نيوعيجأليةيبًو.عيفنعةةذةفعبذض  وعيج مممضوععجنذشممم ةيفعجنذح ًوعيجنلينًو،عكذ عجكةدمممبعخ، ج عيني وع نع جندمممنيعجث ممًم
 نعجنةصممممممممذًمعجنذضذ ةي،عيجنةنعتسطنعشمممممممم يحوع  يضمممممممموعرمعجنذشمممممممم ةيفعبذ ع ًة عجنذ جكزعجنقحًوعيجنذحةزف  عيح  عع

ع.جنذلجةأعيجنا رض  عيغً ف عرمعجنذش ةيفعجنةطني يوعرةضل بعجال ة لجر  عيجنق لعجن  بوعيجنذد ًل
ع

و،عجكةدمممممممممممبعكًحًةشمممممممممممنعرة ةج ع لةلبع نعتطني عرقةن عشممممممممممم رلعيسطنعجنانجوبعجنث   ًوععيبقضممممممممممملعخ، جتهعجنضذ ً
يجناس ج ًوعيجنذ  يو.عييةذًّزعوةاهع نعجنةصممممممممذًمعب نوهعرةضل عجنة صممممممممصمممممممم  ،عيفنعةةةمعكثً جأعب ن نجنبعجنذضذ ةيوعع

وعيجنظنجف عجنط،ًضًو،عكذ علوهعيضًلعتقدممممممًم عوةاهعيةلفعت ليمعتصممممممم رًمعر ة قوع نعكلعر ب.عيحذ لعكًحًةشمممممممنع ًة
ع.جنذ ًدةً ع نعجنةحل وعجنذضذ ةيوعرمعً رضوعينكًنعن ض ن ع نعجنً ب ا

 
 حول الفنانة فرح القاسمي

ت ت زعجنذذ ة مممممم  عجنقحًوعن ذ،ل وع  اعجن   ممممممذن،ع نعجنذ   عجأليل،ع  ىعجنةصممممممني عجنقنتنغ ج نعيجنقًلةنعي  ياعع
يفً كلعجن ّنبعيرق فًمعجنحنععجالًةذ  نعيجنذييع نع يلعرحط وععجأل جء،عحًثعتط اعتدمممممممممممممم تال عرةأر وعحنلعلنً  عع

 جن  ًجع  بعج ة النة عرمعجال ةضذ ة.

ع
وعر ًدمةً عجنقحناعع2012يقلع ة م عجن   مذنعجنةصمني عيجنذن ًم ىع نعً رضوعةًلع   ع ،عحًثعحصم  ع  ىع ًة

  وأعيًمع ينعيوًنينةإل،عحًثعع.عيت، شممممممممم عجن   مممممممممذنعرذ ة مممممممممةة عجنقحًوعرةح2017جناذً وعرمعك ًوعةًلعن قحناع   ع
واح ع نع رجعفذهعجنذذ ة مم  عكذدمم ةعو ليعت بمملعرمعخالنهعجنانجوبعجنذةضل بعن لعر  اعبشمم لعغً عر، شمم .ع
يجوطالق أعرمع ل مةة عجنا يةوعيجنحًنيو،عتدمة شمفعجن   مذنعجن صمصعيجنحً بعجالًةذ  ًوعجن  رحوعكذ عتدمّ طعجنضمنءعع

 ة بعليعشممممنءعر .عيتدممممةل نعبممممنةف عجنقنتنغ ج ًوعجنذحقزبعن ةق ً عجنذشمممم فلةمعع  ىعجن ًمعجنةنعةةذًّزعية عر  اعليع



 

                                                                             

نالوسذ أع نعةح وع   يوعن ةأرلع نعجنحلي عغً عجنذض حوعجنةنعتح معجنذشممممممم فلعجندممممممم ح بعجنةنعة ذحنوة عرمعخاللعع
 بنةف عجنقنتنغ ج ًو.

 

جقفعيجنطذناعيجنط بفعجنق  يععتق اعل ذ لعجن   ممممممممذنعتحلي  علر  عجنذشمممممممم فلعن ةذضمع نعرقةنرهعجنشمممممممم صممممممممنعن نع
يجنصمممممممممنةبعجنذض ن مممممممممو.ع قنعتشممممممممم ً ةة عبضحنجاع"  وة يأ"عتدمممممممممةض اعجنقح ووعرة ةجتة ع نعتصمممممممممني عرح ظ عح   وعع
لع ، عبمممنةف عجنقنتنغ ج ًوعجنذذةضو،عبذ عيدمممةحضممم عتأثً عجن لجععجن،صممم يعجنذيعةةحّنلعإنىعي بفعر،ةجع ب نةق بممًم

عيجحل.عي  ىعً وبعلخ  ،عت،لععجنقح ووعل ذ الأع حًوعتةحلىعجنذق فًمعجنشم ئضوع نع معجنةصمني ععيرذةفعيرز جع نعلاي
 ةضممممممعراذن وعبمممممنةعبضحنجاع"ب إلعلولع نةاع يدممممم ن"ع ممممم دممممم وعرمعجأل ذ لعجنةنعت ل ععع-جنقنتنغ ج نعيجن،نةت يهعع

وعجنضذل،عحًثعتدمّ طعجنضمنءع  ىعجنصمع ق  ععتذثًالأعرةذًّزجأعنذنضمنععر ع ياعجندمذ اعن ذشم فلعب ننبمنلعإنىعشم صًم
عجنق يلبعجنةنعت  معرالرتعجنذقةن عجنق  يعيتاّدلعجنصذًمعجنانف يعجنذةحنعع نعرلةحوعوًنينةإل.

 
شمممم ةك عجنقح ووع  اعجن   ممممذنعبأ ذ نة عضممممذمعراذن وعر ة ةبعرمعجنذض ةاعشممممذ  ع" حة يأ"ع نع"فً ًح علو جزةعع

(،عيبًح ننعع2020بممممحلييعجنقمعجنض  ع نعوًنينةإلع "ب إلعلولع نةاع يدمممم ن"ع نع(،عي2020غ نً ي"ع نعوًنينةإلع 
فًن ممةمعن ةصممني عجنقنتنغ ج نعع(،عيرض اع"ليبمعلة ع ممن"ع نعر كزع2020الفنةع نعرلةحوعالفنةعجن، كدممة وًوع 

(،عي"لةيق ل"ع نعرض اع"اجعثً  عالةم"ع2019(،عيرشمممم يععر ةأع نعرؤ ممممدمممموعجنشمممم ةقوعن قحناع 2020ية دمممم أع 
(،عي ًذ عة نعق ئذوعبذش ةيفعجنقح ووع  ا:عع2019يلين،عي"إ جعليفعةن"ع نعرةحفعجنقمعجن حليعجنذض ب عيةنةوةنع 

ًم ع نعرملةحموعكم ر، يملجعيناليوعععMIT Listر كزعجنقحناعجن،صمممممممممممممم يموعع جنةم بفعنذضةملعرم  مممممممممممممم تشممممممممممممممن ممممممممممممممةسعن ة حننًن
"ع بذشممممممم ةكوعع7(،عي"جنحنجةع2019(،عيغ فعجنقح وًمع نعر كزعًذًلعن قحناع نع ينع 2019ر  ممممممم تشمممممممن مممممممةسع 

دممم نع  دممم نعن قحناعبذلةحوع ممم اع  جودممًم العب ة يعلةيزج(ع نعناحوع ممم اع  جودممًم (،عيالعن سزي:عجألضممم جةع2018ر ة ممًم
فً ًح علو جزةعع(،عي"جنذزيلعرمعجألخ، ةعجنذ،ةاو"ع نع2017يجثث ةعجنا و،ًو،ع ممنع ممنعإأعب ة عغ نً يز،عوًنينةإلع 

ع(.2016 نعرض اع"اجعثً  عالةم"عيلينع  "كنرًحجعل عةيزأ"ع(،عي2017غ نً يعبذلةحوعوًنينةإلع 
 

(،عيرلة وع  نفًس اع2017يقلع ،قعيلاعش ةك ع  اعضذمع ل عي جرجعجرق روعجنقحًوع نعرؤ دوع نقًح عي حلاع 
(،عكذ ع  ز عبا ئزبعو  جعلةت  ي ع نعوًنينةإلعيزر نوعجنةصمممممممممممني عع2017ن   ممممممممممممعيجنحح ع نعجنناليوعجألر ي ًوعرًمع 

ع(.2018تنغ ج نعجنق  يعلةياع ًد ًحلع جنقنع
 

نة"   قائمة المشاركين في المشروع البحثي لمعرض "أرض  ل د 

 



 

                                                                             

 فريا المشروع البحثي

 يجئلعجأل نةعيكًحًةشنعتً جرنتن،عرلة جعجنذش يععجن،حثن

نعك رنا،عةئًسعقدمعجألبح اعيجنحذ اجعجنذ ة، يوعجألينًو عةيًن
عيجألبح اناًمعةزي،عرحد وعر ة، ج ع

ع  ئشوعجندةاليي،عرد  لبعر ة، عيب حثو
  ةح عجن طًب،عتنثًقعر ة، يع

 إي جفًمعخذًس،عرد  لعر ة، 

 لحذلعيًضنا،عرد  لعر ة، 

 ل ير أعزيمعجنلةم،عرد  لعر ة، 

 إي جفًمعإي جفًم،عرد  لعر ة، 

 جند ك لعل ًحًن،ع ين،عال ع ،ًس

 
 األطراف المتعاونة

 

 أبوظبي، مختبر "أمبر" جامعة نيويورك 

عكذ لع ً ًك،عل ة اعرد  لع نعت صصعجنةحل وعجنذلوًوعيجنحض يو
 جنلكةنةبعةيت و عف ي،ع  نذوعلبح ا

 جنلكةنةع ،لعهللاعخ ًل،عل ة اع ةج   عر عبضلعجنلكةنةجهع

 جنلكةنةعغ ومعقشنجون،عل ة اع ةج   عر عبضلعجنلكةنةجهع

 كنةوً ًنأعليتشً ي،عرلةأعرد  ل

 ،عي ن،وعرد  لب  ةبعجالوًس

 ةيش اعين ل،عي نبعرد  لع

ع
 جامعة طوكيو، مختبر "أبوتشي" ومختبر "ساتو" 

 ًناع  تن،عرصذمعفً  ن

 ةن نكنعليبنتشن،عرصذمعإوة جعةقذن

 رً  علةجكن،عرصذمعفً  ن

 



 

                                                                             

 قسم األحياء والكيمياء والعلوم البيئية التابع للجامعة األمريكية في الشارقة

 ب ب الة ي،عل ة ابعرش ةكوع نعت صصعجن ًذً ءجنلكةنةبعنن ً ع

   ئشوعش يح  ،عرد  لبعر ة، عيب حثو

 


