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 األولى الدورة افتتاح وتواريخ مواقع عن يعلن للعمارة الشارقة يترينال
 

 المدرسة القاسمية وسوق الخضار القديم المقران الرئيسيان الستضافة فعاليات معرض حقوق األجيال القادمة 

 يُقام الترينالي من 9 نوفمبر 2019 ولغاية 8 فبراير 2020

 
 المدرسة القاسمية، الشارقة. بإذن من ترينالي الشارقة للعمارة 

 

 

لمنصة الرئيسة واألولى من نوعها التي دعت إلى إنشاء حوار مستمر حول العمارة والتحّضر هو اترينالي الشارقة للعمارة 

بتقييم التي تأتي الدورة االفتتاحية وتبدأ فعاليات  .وشمال وشرق أفريقيا وجنوب آسيا وجنوبها الشرقيفي الشرق األوسط 

، ويضم األسبوع 2020 فبراير 8نوفمبر وتستمر حتى  9" بتاريخ حقوق األجيال القادمةتحت عنوان " أدريان لحود

 .نوفمبر 11و 9االفتتاحي برنامجاً من عروض األداء، والندوات، والمؤتمرات ما بين 

 
من من خالل تحرير نفسها  إاليمكنها معالجة أزمة المناخ في كوكبنا  ال لهندسة المعماريةنظراً لالعتقاد السائد بأن او

تأتي الدورة األولى لترينالي العمارة  نفإالنظرة الغربية في مجال التصميم، والمرتكزة غالباً على االفتراضات غير المعلنة 

وسائط بديلة للوجود والمحافظة عليها بشكل خلق الجوهرية عن العمارة وقدرتها على في مجموعة من األسئلة  البحثلتعيد 

خططين الحضريين من جميع أنحاء الجنوب والمهذه الدورة القضايا التي تهم الجيل القادم من المعماريين تخاطب حيث . فعلي



 
 

 

بالنضاالت التحريرية، والبناء المؤسساتي، التي يواجهونها فيما يتعلق المميزة والتحديات فرص لل، وتستجيب العالمي

 واألرشفة التاريخية. 
 

وذلك في ، القديموسوق الجبيل للخضار  المدرسة القاسمية المعارض األساسية ستقام في ويسر الترينالي اإلعالن عن أن

وسع للدورة ليتقاطع مع الموضوعات األلذا يأتي هذا االختيار إعادة إحياء المباني القديمة التي توقفت عن العمل. إطار 

يعد كال المبنيين رمزاً . ووحفظ اإلرث ما بين األجيالوالتكيف االستخدام الحيوي إعادة  بتبني مفاهيمالتي تتعهد االفتتاحية 

فترة السبعينيات والثمانينيات، وسيتم تفعيلهما بشكل مختلف من خالل خالل المتحدة  واإلمارات العربية للشارقةمن رموز 

 .همامشاريع المشاركين المعروضة في

 

تقود حالياً أعمال التجديد والترميم التي وترينالي الشارقة للعمارة  مستشارةالمصفي،  منىقالت المعمارية وفي هذا السياق 

 في المدرسة القاسمية: 

 

في المدينة عوضاً عن البدء مسبقاً اإلمكانيات التي تقدمها المباني الموجودة  بوعي تام أن نعمل ضمناخترنا  لقد"

اً قائمويكون حوار مستمر،  ضمنيخلق منظومة معمارية متجددة بل فقط وال يعد هذا النهج مستداماً  ،من الصفر

نحن نؤمن بأن إعادة بينما يستجيب لالستخدامات المعاصرة والتطلعات المتطورة.  تهااالمدينة وذكريعلى تاريخ 

 ذات القيمة الثقافية يدعم إعادة تقييم العمارة وتحولها".لمباني ا إحياء

 

 
 سوق الجبيل للخضار القديم، الشارقة. بإذن من ترينالي الشارقة للعمارة.

 

 

تضمنت فقد بعد إعالن االتحاد من أولى األولويات التي تبنتها دولة اإلمارات العربية المتحدة كان قطاع التعليم تطوير وبما أن 

على يد شركة االستشارات الهندسية رية تصميماً أولياً للمدارس تم تنفيذه في منتصف سبعينيات القرن الماضي الخطة التطوي

في موزعة في جميع أنحاء اإلمارة، وثالث مدارس مدرسة بنيت على نفس الطراز  28رقة خطيب وعلمي. ويوجد في الشا

وأصبحت هذه المدارس جميعها جزءاً من  ،المطلة على ميناء المحيط الهنديالمدن دبا الحصن وخور فكان وكلباء، كل من 

ستمر في كما ستتبقى مدرسة القاسمية شاهدةً على النموذج المعماري األول وسشقوا طريقهم من خاللها. ذاكرة جيل كامل 

لجيل المستقبل من مصادر علمية وبحثية ثمينة  يقدم الذي  مسيرتها التعليمية لتكون المركز األول من نوعه في المنطقة

 المعماريين. 

 



 
 

 

ً مركزاً مجتمعي قريباً ليكونوسيفتتح ن المبنى الحالي للمدرسة يخضع حالياً للتجديد إ ويضم مكتبة ومقهى وصاالت  اً مزدهر ا

تمت دراسات التجديد على يد الدكتورة منى المصفي ، كما أنه سيكون المقر الرئيسي لترينالي الشارقة للعمارة. للمعارض

في سبيل الحفاظ على تراث الشارقة الحديث. محاولة ويشكل هذا التجديد ، 2019المرشحة حالياً لجائزة آغا خان للعمارة 

 SpaceContinuumاستديو التصميم  عمل من خاللعلى المباني والمساكن الثقافية واالجتماعية  في عملها صفيالمركزوت

تصميم الية ، فإنها تشغل منصب اسشارالعلمي. وإضافة إلى كونها استشارية لترينالي الشارقةالخاص بها القائم على البحث 

 .2005معماري في مؤسسة الشارقة للفنون منذ عام ال

 

 

 
 المدرسة القاسمية، الشارقة. بإذن من ترينالي الشارقة للعمارة 

 

 

في أوئل الثمانينات كان شاهداً على نمو المنطقة منذ بنائه فقد المجاور لمحطة الجبيل للحافالت، أما سوق الخضار القديم، 

من مجمع  حنية جزءاً ممراته المنتعد وعند افتتاح سوق الجبيل للخضار الجديد.  2015إغالقه عام وبقي مركزاً حيوياً حتى تم 

والتي كان لها أثراً كبيراً في  Halcrow Groupممته الشركة البريطانية لالستشارات الهندسية سوق الجبيل القديم الذي ص

المعارض التي يقدمها يضع  فعاليات الترينالي واحداً من مقراتاختيار السوق  إنتطوير البنية التحتية المدنية في المنطقة. 

الهجرة والتبادل التجاري  نما وكان حصيلةاألعراق، ومتعدد نابض بالحياة  كمركز تجاري الطويلضمن سياق تاريخ الشارقة 

 والثقافي. 

 

والسعي لتسليط الضوء على المستدامة،  في سبيل الممارسة المعماريةويعكس اختيار هذين الموقعين التزام الترينالي األول 

الموقعين، اللذان عبر هذين ووتطويره.  اإلمكانيات الحقيقية للعمارة التي من شأنها االستجابة للحوار القائم عن تغير المناخ

روف سيقدم المشاركون المختلفون مشاريع تتناول ظهندسة المعمارية للمناطق الحيوية في الشارقة، اليمثالن جوانب من 

  محددة عبر الجنوب العالمي فيما يتعلق بالعمارة واالستعمار والبيئة.

 

 

 

 - انتهى -



 
 

 

 المكتب الصحفي

 pelhamcomms ǀ +44 (0) 20 89693959@المكتب الصحفي الدولي في بيلهام لالتصاالت، 

 sophie@pelhamcommunications.com: صوفي كامبوس

   eleanor@pelhamcommunications.com: إليانور جيبسون

 المكتب الصحفي في الشارقة

 anum@sharjaharchitecture.org: أنم الغاري

 مالحظات للمحررين

على يد الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي المنصة الرئيسة  2017الذي تأسس عام  ترينالي الشارقة للعمارةيعدّ 

واألولى من نوعها للعمارة والتحّضر في الشرق األوسط وشمال وشرق أفريقيا وجنوب وجنوب شرق آسيا. ومن خالل 

متحدة، يفسح الترينالي مساحات مشاركته في النقاشات الدولية مع التركيز على خصوصية الشارقة واإلمارات العربية ال

جديدة للتأمل النقدي ويدعم البحوث التي تمعّن في عالقة البيئة العمرانية بسياقاتها االجتماعية واالقتصادية والثقافية المعقدة. 

كما تدعو برامج الترينالي لبدء حوار يجمع ما بين التطور الحضري السريع في الشارقة وسط التحوالت التاريخية 

 .تجمعات الثقافية المستمرة والتحديات البيئية وطموحات المستقبلوال

وفي كل دورة يتم اختيار قيّم مختص يشرف على وضع برنامج المعارض والمشاريع الحضرية والمؤتمرات والحوارات 

 .العامة بمشاركة الممارسين والباحثين المحليين والعالميين

www.sharjaharchitecture.org 

  | sharjaharchitecture@ فيسبوك | sharjaharchitecture        انستغرام | sharjaharch@    تويتر

#ShjArch SAT# 

 الشيخ خالد بن سلطان القاسمي

رئيس ترينالي الشارقة للعمارة ومجلس الشارقة للتخطيط العمراني، ونظراً لمرجعيته األكاديمية في العمارة والتصميم 

وسان مارتينز المركزية في لندن، يشرف القاسمي على جهود حكومية متكاملة  Architecture Association  من 

إلدخال روح جديدة على العمارة والتنمية الحضرية في الشارقة. يضمن مجلس الشارقة للتخطيط العمراني تحت قيادته 

ورفاهية اجتماعية. ومن هذا المنطلق، فإن ترينالي حصول الشارقة ومقيميها على مستقبل يتمتع بنمو اقتصادي مستدام 

الشارقة للعمارة هو أول منصة رئيسية تتعامل مع التفكير النقدي في العمارة والجانب الحضري في منطقة الشرق األوسط 

 .وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، مما يضع تنمية الشارقة في حوار مع المنطقة األوسع

 أدريان لحود

، عالجت  مناطق الجنوبعقدت في مشاريع بناء األمة في فترة ما بعد االستعمار والبحوث المناخية التي باالستناد إلى 
 رسالة الدكتوراه الخاصة بلّحود "إشكالية الحجم: المدينة، اإلقليم، الكوكب" نظرية للمقاييس مستمدة من الممارسة

ضمن معرض المستقبل يبدأ هنا في متحف  ’جرائم مناخية‘المعمارية في سياق الصراعات التحررية. من أعماله األخيرة: 

، متحف ’دعونا نتحدث عن الطقس: الفن واإليكولوجيا في زمن األزمة‘في معرض ’شكل الكسوف‘، فيكتوريا وألبرت

تشمل محاضراته  في ترينالي أوسلو للعمارة. كما ’كوزمولوجيا علمانية فيما بعد االنتماء‘سرسق في بيروت، وعمل 

مدن متساقطة: العمارة ‘في الجامعة األميركية في بيروت،  ’العمارة والخيال االجتماعي في مناظرات المدينة‘يرة: األخ

 ’سواحل النزاع‘في معرض  ’أجسام طافية’في جامعة كولومبيا و   ’العمارة والتمثيل‘في مؤتمر المدينة العربية،  ’والتعمير

، مطبعة جامعة هارفارد، ’حر األبيض المتوسط: وهم جديد في جغرافيات جديدةالب‘في جامعة برينستون. نُشر له مؤخراً: 

القانون ‘، مطبعة معهد ماساشوستس للتكنولوجيا، ’إعالن بودلي في الحبوب، والبخار، والشعاع: قوام األنثروبوسين‘

 .، مطبعة معهد ماشوستس للتكنولوجيا’والكون في المجتمع العالمي الكبير

mailto:sophie@pelhamcommunications.com
mailto:eleanor@pelhamcommunications.com


 
 

 

 منى المصفي

 

. وهي معمارية تركز 2017منى المصفي، مستشارة ترينالي الشارقة للعمارة، وأسهمت بشكل فعّال في تأسيسه منذ عام 

. وعبر هذه 2005على المساحات الثقافية والمساكن. كما عملت كاستشارية معمارية لمؤسسة الشارقة للفنون منذ عام 

شارقة المتتالية فحسب، بل أنها صممت أيضاًمباني مؤسسة الشارقة اإلمكانات فإنها لم تعمل على جميع دورات بينالي ال

عاماً ضمن  12للفنون في ساحة المريجة، ومبنى الغرفة الماطرة في منطقة المجرة في الشارقة. وقد عملت المصفي لمدة 

(، ثم أّسست في عام 2014-2002الهيئة التدريسية لكلية العمارة والفنون والتصميم في الجامعة األميركية في الشارقة )

المعماري البحثي اإلماراتي، وقد ركزت فيه على إيجاد فرص مكانية جديدة عبر مختلف  ’سبيس كونتنيوم‘استوديو  2014

 .والحياة اليومية  المشاركة المجتمعيةمقاييس 


