
 

 

 خبر صحفي

 

 2023لعام  اإلمارات لدولة الوطني الجناح لمعرض فنيا   قيما   طبارة فيصل

  البندقية بينالي في للعمارة الدولي المعرض من 18 الـ الدورة خالل
 

  ي  ف  ربالجامع  األمي عمارة سالفنون سالمصللمي الطبارة، عميد مشللارو ستاللماا مشللارو ف    ي   فيصلل 

 المشللارلا المجرلبي ف   الممخصلل  الشللار، ، سالشللرلم المفاللس ف  االلمورلو أعمارة ستىلليا  ت ر أ

 الشار،  سمقرهالعمارة سالمصمي   مجالب

  ل خبرا الوطن  لدسل  اإلمارات  الجناح سجههاالمفموح  الم    دعوةل االللللللمجابم طبارة عقب  ا ميار ت 

، لإلىلللرال ع   2021 الل ىلللهر تس للل س  ، مقمرحبحثي   رراالللات لمقدل سالعقول النابغ  سالباحثين 

من المعرض الدسل  ل عمارة ف  بينال   18 الل الدسرة الـللللللللللللل  الجناح الوطن  لدسل  اإلمارات معرض

 البند،ي 

    نوفمبر 26س مالو 20 بين المممدة الفمرة  الل ل عمارة الدسل  المعرض من 18 الـلللللللللللل الدسرة اللللللمن 

2023 

 

عميد الفيصللللللل  طبارة،  نييتع اإلمارات لدسل  الوطن  الجناح تع ن :2022 سبببببببب مبر 28اإلمارات،  أبوظبي،

فنيا  ل ن خ   ،يما   ي  ف  الشار، ، ربالجامع  األمي عمارة سالفنون سالمصمي المشارو ف    ي  الاماا األمشارو سال

ـ الدسرة فعاليات هامش ع   قامالم   اإلمارات لدسل  الوطن  الجناحالقارم  من معرض   الدسل  المعرض من 18 ال

 هدفها لممثّ  الم س ،المقمرح   البحثي رراالللللللم تقدل   عقب ف  بينال  البند،ي . سجا  ا ميار طبارة 2023 ل عمارة

ف   سسضللللعها ،اإلمارات بدسل   فاجالتس   القاح  ال بيع سالمعماري  المشللللهدالعال،  المممدة بين  تبعار رصللللد ف 

 .سمنمج  سني  ىااع إطار جدلد لعيد تصولرها  م احات 

 

الكوارر المبدع  سالعقول  لكاف الجناح الوطن  لدسل  اإلمارات  منطبارة عقب توجي  رعوة مفموح   اريا مت   ،دس

الالمع  من المصلللللللممين سالمعمارلين سالمفكرلن بدسل  اإلمارات سجميا تنحا  العال ، لم ولر رراالللللللات بحثي  

. 2023بينال  البند،ي   ف الدسل  ل عمارة  المعرضالقارم  من  الدسرةالوطن  ف   الجناح مشلللللار   حول مقمرح 

 ،الحضلللللرل ت  تك يف الممقدمين باالللللمكشلللللال الجوانب ال لللللاحرة ف  المشلللللهد المعماري اإلمارات  تس البي    دس،

 .سالدسلي  ساإل، يمي  المح ي  المعمارل  المماراات حول الم ه  حوارال رفد ف  ل م اهم 

 

 بينال  ف  الوطن  الجناح معرض  الل طبارة إليها توصلللللللّ المقرر عرض نمائج الدرااللللللل  البحثي  الم   سمن

معرض الدسل  ل عمارة ف  بينال  البند،ي  لعام  لتماىلللليا  ما الشللللعار الرئي لللل   ،مفلف  ماب سالللليرافقها البند،ي ،

معمارل  تحم  الجن للللي   مهندالللل سه   ،ل  لو وزتحت رعال  القيم  الفني  لي المقامأمخمبر الم للللمقب أ،  2023

 . مبيعا  األفض   رسالاتال من مجموع سمحاضرة س اتب   ت ارلم   ارراالاكم ندل   ما تنها -الغاني 



   

                                                                             

 

لشلللللباب الدع  تقدم سزارة الثقاف  سا معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشببببببا :جانبها، ،الت  سمن

لم ان ال،ا  من رسرها ال ي  سا ند، نال  الب حدة ف  بي ي  المم لدسل  اإلمارات العرب يارة رام  إل  ل جناح الوطن   ،

ل  تراللللي  إجهورها الم  تهدل ستوجي  الق اع الثقاف  ساإلبداع  ف  الدسل ، سهو ما لن للللج  ف  اات الو،ت ما 

عالمي ، سنحن ف  الوز لدسل  ع    ارط  اإلبداع ال ن  ا قائمين ع  مكا ق  ف  ال م  الث نا  ا لدل سف   الجناح ارة 

 أ.م مقب ي عرضها سالم  تمث  الدسل  سهولمها، اآلني  سالالمنهجي  الم  لمبعونها ال ميار المشارلا الم  ل

 

عماري اللي للاه  ف  رفد الم ورات الحاصلل   ف  المشللهد الم ستابعت معاليها: أنحن ع   ثق  بأن مشللرسع طبارة

 ف  م لللللاهم ال فرصللللل  سمنحها اإلبداع س وارر النابغ  العقول تمكين  اإلمارات،  ما نفمن بأهمي  المزرهر بدسل

 أ.البالرالنهض  ف   ستحقي  الم مدام  المنمي  عج   رفا

 

  عمارة والفنون وال صببمي المشببارو في يلية السبب ا  األمشببارو والعميد الفيصببل طبارة، هذه المنااللب ، ،ال  سف 

 تاللل وبا   تتباأ :في بينالي البندقية اإلمارات دولةل الوطني جناحلل الفني والقي  ،يية في الشبببارقةربالجامعة األمي

الم  لد    المارل  ممارااتالس المعرف سالمكنولوجيا  ح ولتوليف  ممكام   من  تشكي  ع   مفهوم  لرتكز مغالرا  

 الجناح لممثي  فنيا   ،يما   با مياري اعيد سإنن  بدسل  اإلمارات. القاح   الصحاري منف  تكولنها عناصر ترضي  

الشلللللللكر سالمقدلر إل   جزل تفوتن  هذه الفرصللللللل  رسن توجي   الس البند،ي ، بينال  ف  اإلمارات لدسل  الوطن 

ا  لمنح ، المفّوض الراللم  ل جناح الوطن ، ’مفالل لل  اللالم  بنت حمدان ال نهيان’ هذه الفرصلل  الرائع  ل مواللّ

ستدسر فكرة المعرض  .الدسل  العمارة حواررا    ممناميا   ز ما   اليوم تكم للللللب باتتف  ررااللللللات  البحثي  الم  

 سالي لمكشللفحول الجفال س،حول  األراضل  الم  الم ق  بلاللها ع   العدلد من المناط  ف  الم لمقب  القرلب، 

 سني ف  هذه الم للاحات سالمناط  الشللااللع  باعمبارها م للاحات  المموفرة اإلمكانات المعرض هذا عبر الجمهور

 أ.منمج س

 

المعرض الدسل   ف األجنح  الوطني   ألحدفن   قي  هذا المعرض المشلللللار   األسل  ل معماري طبارة  ساللللليمثّ 

 الللب حيث  ،عموما  المعرض الدسل  ل عمارة ف  بينال  البند،ي   بينال  البند،ي ، سمشلللار م  الثاني  ف   ف  ل عمارة

ع   هامش فعاليات الدسرة الـ  2021 الل عام  الكولتلدسل   الوطن  لجناحا ف ما القيمين الفنيين  تعاسنستن 

 أ.تفاسض  فضا من المعرض الدسل  ل عمارة تحت ىعار أ 17

 

 

 مفالللل لللل  تفخرأ مؤسببببالببببة سببببالمة بنت امدان  ل ن يان: دىل أنجيال مجلي، المديرة ال نفيذية،الت  سبدسرها،

 الجناح  انس .اإلمارات بدسل  ساإلبداع  الثقاف  ل ق اع سرعمها المزامها بمواصلللل   نهيان ال حمدان بنت اللللالم 

 بقص معرف  الجمهور الدسل   تعززثقافي   منارة بمثاب  الماضي ، ال نوات مدار ع   ،اإلمارات لدسل  الوطن 

 الفن  المشلللهد ممارالللات تفضللل  االللمعراض  الل من ل عال  رالللالم  تقدل  ف  بارزا   تقدما   تحرز س،د ،اإلمارات

تبرز ستىلللهر الملاهرات  تحدل عد  الذيالبند،ي ،  بينال من  ان ال،ا   اإلمارات إنجازات سمشلللار   المح   سالثقاف 

ي  قاف ي  الث لدسل لدسل  اإلمارات   ما. ا قدمتن الجناح الوطن   ي  المبمكرة ستنلي   منصللللللللّ  ل كار البحث ل رح األف

لذي  نا نم  ا إل  المعّرل ع   مشلللللللرسع المعماري طبارة، ا ف ، سإن  من م  لج   ح وال   لضلللللللاالمعارض المخم 

 أ.المنا   المغير ع   ترتبت الم  ال  بي  المداعيات بفع  ،اليوم عالمنا لواجهها الم  الحقيقي  المحدلات

 

 الدعوة نوّج  العام، هذاأ :اإلماراتليلى بن بريك، مدير ال نالبببببببيج في الجناح الوطني لدولة جانبها، ،الت  سمن

 تحت ،جدلدة حدسر إل  مخيالته  تدفا اإلمارات حول ت ر  ،صلللل  الاللللمكشللللال العال  تنحا  جميا من ل جمهور

 سف . العمارة مجال ف  اإلمارات حوار إل  جدلدة   ،يم    بدسره الليضلليف الذي طبارة، فيصلل  الفن  القي  إىللرال

البحثي ، فإننا نأم  تن تكون اإلمارات ،اررة ع   طرح حوار  سرراالللللللات  طبارة المعماري ل مهندس نارعم إطار



   

                                                                             

عال  حا  ال نا ما المجممعات األ ر  ف  جميا تن ج  نفس  سالم  لجمع لاتتوا حد ح  المناخ ت قا لمعزلز تسج   ،ال

م للمقب  تفضلل . سإنن ، سباألصللال  عن  ناصلل  ح ول سترسات ،اررة ع    إلجارتج   منالمعاسن ستضللافر الجهور 

فرل  العم ، فخورة بدسر الجناح الوطن  لدسل  اإلمارات ف  رفد المشلهد الثقاف  ساإلبداع  منذ مشلار م  األسل  

 الم هم ، سنف د بهذا الصدر المزامنا بمقدل  األفض  ضمن راالمنا المممثّ   ف  ارر ،ص  اإلمارات 2009عام 

 أ. القارم ال نوات  الل

 

خصلل  مأعمارة ستىلليا  ت ر أ، الم اللمورلوالالق اع األ ارلم ، ل عد طبارة مفالل للا  ىللرلكا   ف  رسره سبجانب

طبارة معرف  ت ارلمي  سااللللللع   لمم مس .سمقره الشللللللار، ف  مجال العمارة سالمصللللللمي   المجرلبي  لمشللللللارلاا ف 

القائم  بين البي    العال،اتس برات طول   ف  مجال األبحاث سالممارالللللللات العم ي ، سالم  تم را جميعها إل  

ف  فه  سرالللل   لها ال بيعي  المحي   الموار توظيفالمجممعات ف   منهجي  تسالمعمارل ، اإل، يمي  سالمصللللورات 

المحي   بي مه  عناصللللر مالمح عوالمه ، بهدل ت ولر مماراللللات إنشللللائي  بدل   تضللللرب بجذسرها ف  تعماا 

 .المح   ستراثه  الثقاف 

 

من المعرض الدسل  ل عمارة،  18الجناح الوطن  لدسل  اإلمارات معرضا  ع   هامش فعاليات الدسرة الـلللل ايض  

 مالو(. 19س 18 الل لوم  افمماح  )ما ان الا حف   2023نوفمبر  26مالو س 20المقام  الل الفمرة 

 

معرض الدسل  ل فنون سالعمارة ال المشار   الثاني  عشر ل جناح الوطن  بدسل  اإلمارات ف  2023لصارل العام 

لمثّ  مشار م  الخام   ف  المعرض الدسل  ل عمارة. س،د  ما ، 2009بينال  البند،ي  منذ مشار م  األسل  ف   ف 

الدسرة الـ  أفضللل  جناح سطن  مشلللارو  الل فعاليات   فاز الجناح الوطن  لدسل  اإلمارات بجائزة األالللد الذهب

معرضللللللل  أترض لدن أ. مفهوم سمشلللللللرسع ، تقدلرا  ل2021ل عمارة ف  بينال  البند،ي  عرض الدسل  من الم  17

من المعرض الدسل  ل فنون ف  بينال  البند،ي   59الجناح الوطن  لدسل  اإلمارات  الل الدسرة الـلللللللل   للمضلليفسل

مالا تلي للون، تحت إىللرال القيم  الفني   ،أمعرضللا  بعنوان أمحمد تحمد إبراهي : بين الشللرسا سالغرسب 2022

محمد تحمد تصلللللللمي  الفنان اإلمارات  إبداع سمن  ، ع  سرا معّجن 128عمال  تر يبيا  صلللللللخما  مكّونا  من حيث 

 .2022نوفمبر  27ف  ع ي  بالجمهور حم  إادال ال مار يواص  المرحيب إبراهي ، سالذي ا

 

الوطن  لدسل  اإلمارات ف  بينال  تمول  مفالللل لللل  اللللالم  بنت حمدان ال نهيان مهام المفّوض الراللللم  ل جناح 

الللللال  ري -،  ما لمم م الجناح الوطن  مقرا  رائما  ف  مو،ا أترالللللنالالبند،ي  سبدع  من سزارة الثقاف  سالشلللللباب

 ارم أ. 

 

ل حصلللول ع   مزلد من المع ومات حول مشلللار   اإلمارات ف  بينال  البند،ي ، ل رج  زلارة المو،ا اإللكمرسن  

nationalpavilionuae.org  تس ممابع   اف  الم للللللمجدات حول الجناح الوطن  لدسل  اإلمارات عبر ح للللللابات

 .تولمرس إن مغرامس في بوو

 -انمه -

 

 :لالس فالارات اإلعالمية، يُرجى االتصال بـ

  برنزسلم ارتس

+971 56 992 8442 

NPUAE@brunswickgroup.com  

  

 سأان مغرامأ سأتولمرأ باامخدام الوا ل مشار   ف  النقاش، تابعوا الجناح الوطن  لإلمارات ع   أفيس بووأ 

UAEinVenice# 

https://www.facebook.com/NationalPavilionUAE
http://instagram.com/nationalpavilionuae
http://instagram.com/nationalpavilionuae
https://twitter.com/pavilionuae/
https://twitter.com/pavilionuae/
mailto:NPUAE@brunswickgroup.com


   

                                                                             

 

 :معلومات للمحررين

 

الواائط سلمكن تحمي  . هناالبيانات الصحفي  سالصور، لرج  زلارة الم ف الصحف  الر،م   لالطالع ع    اف 

 ن  لدسل  اإلمارات العربي  الممحدة.ل جناح الوط المو،ا اإللكمرسن ع   

 

 نبذة عن فيصل طبارة

العمارة لشغ  فيص  طبارة، الذي لقا م قط رتا  ف  مدلن  ح ب، منصب عميد مشارو ستاماا مشارو ف    ي  

بالجامع  األمير ي  ف  الشار، ،  ما تن  الشرلم المفاس ف  اامورلو أعمارة ستىيا  ت ر أ سالفنون سالمصمي  

القي  الفن   مهامطبارة لمولّ  س .الممخص  ف  المشارلا  المجرلبي  بمجال العمارة سالمصمي  سمقره الشار، 

 من المعرض الدسل  ل عمارة ف  بينال  البند،ي . 18ف  الدسرة الـ  2023لعام  ل جناح الوطن  لدسل  اإلمارات

 

األبحاث سالمماراات العم ي ، سالم  تم را لمم م طبارة معرف  ت ارلمي  سااع  س برات طول   ف  مجال 

جميعها إل  العال،ات القائم  بين المصورات البي ي  سالمعمارل  ف  المن ق ، تس منهجي  المجممعات ف  توظيف 

ف  فه  سرا  مالمح عوالمه ، بهدل ت ولر مماراات إنشائي  بدل   تضرب  لها الموار ال بيعي  المحي  

بجذسرها ف  تعماا عناصر بي مه  المحي   ستراثه  الثقاف  المح  . ستعممد تعمال طبارة ع   مجموع  ممنوع  

الموار من األرسات سالواائط، بدال   من األرسات الحوابي  سمرسرا  بالح ول المكنولوجي  الناى   ستبحاث 

 .سسصوال  إل  ال جالت سالوثائ  المارلخي 

 

، ت ق  2020ستجدر اإلىارة تن طبارة ،ام بنشر مفلفات ستنلي  معارض ف  جميا تنحا  العال ، فف  العام 

النلرة البرنامج المدرلب  الذي ،دم  طبارة ف  الجامع  األمرلكي  ف  الشار،  حول الهندا  المعمارل  س

الوطن العرب ، جائزة ت ولر البرامج المدرلبي ، المقدم  من مر ز تمب  هولن بول  لدراا   لبي  االامشرا،ي  

 .العمارة األمرلكي  سراب     يات الهندا  المعمارل 

 

سمن بين المشارلا الم  تنجزها اامورلو أعمارة ستىيا  ت ر أ مف را  مشرسع أسستر إن اا سرلنأ، الذي فاز 

. سىغ  طبارة اابقا  منصب تاماا م اعد ف    ي  ارهوس ل هندا  2020بي  ف  إ  بو ف  م ابق  نوافير مياه ا

 المعمارل  ف  الدنمارو.

 

 نبذة عن الجناح الوطني لدولة اإلمارات العربية الم حدة في بينالي البندقية

سير المرسل  حول بينال  البند،ي  ف  ت  يط الضو  ع   القص   -تممثّ  رؤل  الجناح الوطن  لدسل  اإلمارات 

الفنون سالعمارة من رسل  اإلمارات العربي  الممحدة من  الل مشار م  ف  معارض  الفنون سالعمارة الدسلي  الم  

لنلمها بينال  البند،ي ، مقدما  منّص  رفيع  الم مو  الامعراض مفاهي  تنلي  المعارض الم  ت مضيف 

 .زالحوارات الدسلي  البارزة من منلور مح   ممميّ 

 

، تحد ته  ستبرز المنّصات الثقافي   بينال  البند،ي  المعرض الدسل  ل فنون سالعمارة ف  س الل    رسرة من

الدسلي ، لقوم الجناح الوطن  بمعيين ،يمين فنيين ستك يف نخب  من الفنانين سالمعمارلين الم اهمين، حيث لمعاسن 

معه  لوضا المصّورات ستنفيذ األبحاث سالدرااات الالزم  بهدل ت ولر معارض س مب مرفق  لها، ان ال،ا  من 

 .حو تعزلز ستراي  الوع  العالم  حول المشهد الثقاف  اإلمارات الم اع  المبذسل  ن

 

، تناسلت معارض الجناح الوطن  ت ّورات المشهد الثقاف  بدال   من 2009سمنذ المشار   األسل  ف  العام 

، 2021الفنانين المجرلبيين ف  القرن العشرلن سسصوال  إل  المشهد الثقاف  المعاصر سالممنوع. سف  العام 

https://www.dropbox.com/sh/c5h4epitsip82np/AABlW0JE-YIRSFMHyb9ldiZfa?dl=0&utm_source=Dropbox&utm_campaign=BiennaleArte2022
https://www.dropbox.com/sh/c5h4epitsip82np/AABlW0JE-YIRSFMHyb9ldiZfa?dl=0&utm_source=Dropbox&utm_campaign=BiennaleArte2022
https://nationalpavilionuae.org/?language=ar
https://nationalpavilionuae.org/?language=ar


   

                                                                             

حمضن الجناح الوطن  معرضا  بعنوان أترض لدن أ تحت إىرال القيمين الفنيين المعمارلن سائ  األعور ا

س ينيمش  تيراموتو، سالذي ،دّم بحثا  مبمكرا  حول توفير مارة م مدام  بدل   لإلامنت مصنوع  من الم ح 

ز الجناح الوطن  بجائزة األاد الذهب  سالمعارن الموجورة ف  موا،ا ال بخ  المراثي  ف  رسل  اإلمارات، س،د فا

  .، بعدما اّج  مشار م  العاىرة ف  المعارض الدسلي  الم  لنلمها بينال  البند،ي 2021

 

ستزامنا  ما    من المعارض الوطني  الم  تقام ف  بينال  البند،ي ، لشارو الجناح الوطن  لدسل  اإلمارات ما 

رع  نمو الق اعات الثقافي  ساإلبداعي  المح ي ، سالم من  الل تنلي   المجممعات المح ي  بدسل  اإلمارات ف 

برامج عام  س    فرص عم  مهني . سمن  الل المعاسن ما مجموع  سااع  من الفنانين سالمهنداين 

المعمارلين سالقيمين الفنيين سالباحثين سالشر ا  الذلن ااهموا ف  ت ولر سرع  معارض  طوال ال نوات 

،ام الجناح الوطن  بمنلي  أبرنامج المدرلب ف  البند،ي أ ال نوي، الذي تتاح فرص المدرلب سا م اب الماضي ، 

 .ممدربا ، الذلن حيث لعم  العدلد منه  حاليا  بنجاح ف  الق اع الثقاف  200الخبرات العم ي  أل ثر من 

 

مفا   االم  بنت حمدان ال نهيان لعمبر الجناح الوطن  لدسل  اإلمارات مفا   م مق   سير ربحي ، ستمول  

 .مهام المفّوض الرام  ل جناح الوطن  لدسل  اإلمارات ف  بينال  البند،ي  بدع  من سزارة الثقاف  سالشباب

 

 مؤسالة سالمة بنت امدان  ل ن يان -نبذة عن المفوض

ت ع  مفا   االم  بنت حمدان ال نهيان إل  أاالامثمار ف  م مقب  رسل  اإلمارات العربي  الممحدة من  الل 

ميزة ف  مت ولر سرع  المباررات المع   االامثمار ف  العنصر البشريأ. سلمحقي  هذا الهدل تعم  المفا   

  .مجاالت المع ي  سالفنون سالثقاف  سالمراث سالصح 

 

 وزارة الثقافة والشبا  -داع نبذة عن ال

تعم  سزارة الثقاف  سالشللللباب ع   تعزلز المشللللهد الثقاف  سالفن  ف  الدسل  من  الل إطالا المباررات سسضللللا 

ال لللليااللللات المحفزة ع   تنمي  ، اع الصللللناعات الثقافي  ساإلبداعي  سزلارة إاللللهام  ف  الناتج المح   اإلجمال  

 .رسل  اإلمارات العربي  الممحدةاإلعالم ف   ل دسل ، فضال  عن صياس  تشرلعات سايااات جدلدة ترتق  بصناع 

 

عبر تفعي  رسره  ف  مخم ف الق اعات  ،تمول  سزارة الثقاف  سالشباب م فسلي  تمكين الشباب ساامثمار ،دراته 

ستعزلز رلارته ، سإىللرا ه  ف  صللنا القرار ببرامج مخم ف ، سمنحه  الفرص ل م للاهم  ف  الم لليرة المنمول  ف  

 الدسل .
 

 ة عن بينالي البندقيةنبذ

ساليوم لحل  ب لللمع  ساالللع  باعمباره تحد تعرا الملاهرات الثقافي  المرمو،  ، 1895ان    بينال  البند،ي  عام 

سمحورا   ،عالميا ، حيث لقدم منصلللللللّ  ترحب بالجميا مف دا  مكانم  الرلارل  ف  ط يع  الدراالللللللات الثقافي  البحثي 

  من المهممين بالفنون ال مشللال الموجهات الجدلدة ف  مشللهد الفن المعاصللر، حيث جاابا  ل فنيين سالقيمين سسيره

اع  من الفعاليات عبر ، اعات ممخصص ، سه : الفنون )  تنضوي تحم (، الهندا  المعمارل  1895ا     سا

جانب تنشللللل   إل  (، 1934( سالم لللللرح )1930(، المواللللليق  )1999(، الر،  )1932(، ال لللللينما )1980)

اات األبحاث سالمدرلب. ست  توثي  الفعاليات ساألحداث الم  تخ  ت تارل  بينال  البند،ي  ضمن محفوظات سممار

األرىيف المارلخي  الموجورة ف  مارسيرا بالبند،ي  س ذلم مكمب  جناح جياررلن  المر زي. تما المعارض الدسلي  

. سف  ال للنوات األ يرة، تبنّ  بينال  1998ام ل عمارة، فقد ىللهدت تغييرات ضللمن هيك ها سطرلق  تنليمها منذ ع

البند،ي  رؤل  جدلدة الالللللمضلللللاف  األنشللللل   المع يمي  سالبرامج المدرلبي  )  ي  البينال (، سسيرها من المفتمرات 

 سج  ات النقاش ان ال،ا  من مقره ف   ا جوامينيان، بالقرب من ااح  اان مار و.

 



   

                                                                             

 


