
 
 

  بیان صحفي
 

  ترینالي الشارقة للعمارة هي المنصة المعماریة الدولیة األولى
  في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا وجنوب آسیا

 
  یفتتح الترینالي فعالیاته العاّمة بجلسة حوار بمدینة الشارقة  في السابع من أبریل 2018

 
 

اإلمارات دولة في الرائد الثقافي ودورها الشارقة إمارة مكانة على تأكیدًا المتحّدة:- العربیة اإلمارات الشارقة، – أبریل 3                  
األوسط الشرق بمنطقة الحضري والتخطیط للعمارة األولى المنصة للعمارة: الشارقة ترینالي اإلمارة تطلق المتحّدة،                العربیة

  وشمال إفریقیا وجنوب آسیا.
 

الشارقة، بإمارة العمراني للتخطیط الشارقة مجلس رئیس القاسمي، خالد الشیخ أّسسه الذي للعمارة، الشارقة ترینالي                 یهدف
إقلیمي. منظور من القائم الخطاب في النظر إعادة خالل من المنطقة في البناء بیئة حول والمناقشات الحوارات إثراء                    إلى
على والهیئات األفراد من والمتخصصین المعنیین من العدید بمشاركة ،2019 نوفمبر في الترینالي ینطلق أن المقرر                  ومن

  الصعیدین اإلقلیمي والدولي.
 

"تشكل عنوان تحت نقاش جلسة في المتمثلة االولى، العامة فعالیته سیفتتح للعمارة الشارقة ترینالي أن الى االشارة                   تجدر
بالشراكة الفعالیة تعقد الشارقة. القصباء، في للفنون مرایا بمركز الجاري أبریل من السابع في وذلك المتبدل"، الخلیج                   مدن
الشارقة. إمارة في والمساحة التخطیط ودائرة الشارقة، في األمریكیة بالجامعة والتصمیم والفنون العمارة، كلیة من كل                  مع
المعنیین من عریض قطاع بین النقدي للحوار جدیدة مساحات إتاحة في تتمثل التي الترینالي مهمة الفعالیة هذه                   وتعكس

  والمهتمین من طالب وأساتذة ومفكرین ومهنیین، عالوة على ممثلي القطاع الحكومي العام.
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آثار مستكشفة العربي، الخلیج مدن في المورفولوجیة التغیرات في ستبحث االولى النقاش جلسة أن الى االشارة وتجدر                   كما
إلیها تنتمي التي الساحلیة والمساكن المناطق عن بعیدًا والتطور، النمو متسارعة الحدیثِة المدن في للسكن الخلیج سكان                   انتقال
دائرة رئیس المهیري، بطي بن خالد من كًال تجمع حواریة بجلسة الفعالیة وتبدأ . االجتماعیة وهویاتهم الثقافیة                   جذورهم
االقتصادي اإلسكان معهد في واالستشاریة واإلسكان الحضري التخطیط خبیرة صباح ومیساء بالشارقة، والمساحة               التخطیط
ورافاییل (الكویت)، خمسین بو وحامد (البحرین)، كریمي علي منهم المعماریین المهندسین من عدد بالمناقشات ویلتحق .                
فاركي النقاش یدیر الشارقة. في األمریكیة بالجامعة والتصمیم والفنون العمارة، كلیة في المساعد األستاذ                بیزارو

  باالثوتشریل، أستاذ وعمید كلیة العمارة، والفنون والتصمیم  بالجامعة األمریكیة في الشارقة.
 

خاللها من یتم محوریة لحظة "هذه القاسمي: خالد الشیخ قال الترینالي، فعالیات أولى إطالق على تعلیقه معرض                   وفي
وشمال األوسط الشرق منطقة أنحاء عموم في وتطویرهما العمراني والتخطیط المعماریة الهندسة دینامیات وفهم                اإلحاطة
المدن تلك قاطني تواصل على یؤثر بإیقاع المتسارع النمو في آخذ المنطقة في الحضري المشهد إن آسیا. وجنوب                    أفریقیا
في النقدي للتأمل فعًال نحتاجها التي المنصة یكون أن للعمارة الشارقة ترینالي شأن ومن البعض. بعضهم مع                   وتفاعلهم
المبتكر التفاعل هذا خالل من أننا، في ثقة وكلنا والدولي. اإلقلیمي الصعیدین على نواجهها التي والثقافیة االجتماعیة                   القضایا

 والمبدع، قادرین على التوصل إلى سبل جدیدة لتصمیم مدن أجیال المستقبل".
 
وتشجیع الشارقة حاكم االعلى المجلس عضو القاسمي محمد بن سلطان الدكتور الشیخ السمو صاحب رؤیة یعكس                  وبما
والتخطیط العمارة مجال في الفتة مساهمة للعمارة الشارقة ترینالي یمثل الحوار، تعزز التي الثقافیة للمبادرات                 سموه
أنحاء عموم في بالعمارة المعنیة والمناقشات المعاصرة الفكریة التیارات على الضوء تسلیط یتم حیث بالمنطقة،                 الحضري

  منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا وجنوب آسیا، والسیاقات االجتماعیة واالقتصادیة والبیئیة والثقافیة لتلك المناقشات.
 

 
 
 انتهى

 
  لالستفسارات اإلعالمیة، یرجى التواصل مع:

 یسر وسام
  رؤیة لالستشارات
yusur@rpr.ae 
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  مالحظات للمحّررین:
 

  ترینالي الشارقة للعمارة
 

وقد تمویلها. على الشارقة حكومة وتشرف العمراني للتخطیط الشارقة مجلس بإشراف تنفیذها یتم ربحیة غیر مبادرة الترینالي                   یمثل
العمارة كلیة للفنون، الشارقة مؤسسة والمساحة، التخطیط دائرة الشارقة، بإمارة العمراني التخطیط مجلس من: كل تأسیسه في                   شارك

  والفنون والتصمیم بالجامعة األمریكیة في الشارقة، والشركة الوطنیة للمحافظة على البیئة (بیئة).
 

فعالیات حضریة، تدخالت معارض، یشمل أساسیًا برنامجًا یدیر حیث ، متخصص َقّیم بإدارة الترینالي نسخ من نسخة كل                    ستحظى
والدولي. واإلقلیمي المحلي الصعید على والباحثین التطبیقیین من المعنیین بمشاركة عامة نقاش وجلسات مؤتمرات،                عامة،

www.sharjaharchitecture.org   
 
 
 

 الشیخ خالد بن سلطان القاسمي
 

تحصیله واقع ومن للعمارة. الشارقة ترینالي و العمراني للتخطیط الشارقة مجلس رئیس منصب القاسمي سلطان بن خالد الشیخ                    یشغل
الجهود على القاسمي خالد الشیخ یشرف لندن، في مارتینز سانت سنترال و المعماریة الجمعیة في والتصمیم العمارة دراسة في                     العلمي
الشارقة بإمارة العمراني التخطیط مجلس ویكفل الشارقة. في العمرانیة التنمیة في جدیدة روح إدخال إلى الهادفة المتكاملة                   الحكومیة
قدرات على واعتمادًا . االجتماعیة والرفاهیة المستدام االقتصادي النمو من مستقبل تحقیق من وقاطنیها اإلمارة تتمتع أن ، قیادته                     تحت
منطقة بدول العمراني والتخطیط العمارة في النقدي بالتأمل تعنى رئیسیة منصة أول لیكون للعمارة الشارقة ترینالي یأتي                   المجلس،

  الشرق األوسط وشمال أفریقیا وجنوب آسیا، مما یضع التنمیة العمرانیة بإمارة الشارقة في دائرة حوار مع المنطقة  في نطاقها األوسع.
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