ترينال الشارقة للعمارة
الدورة األول من
ي

حقوق األجيال القادمة
بتقييم أدريان لحود
برنامج االفتتاح
 12-9نوفمبر 2019

نوفمب 2019
اليوم األول :السبت9 ،
ر
ممارسات متفانية
المواقع :سوق الجبيل القديم للفواكه والخضوات ،منصة دوغما ،مدرسة القاسمية

11:00

المرطبات
سوق الجبيل القديم للفواكه والخضوات

تتوفر المرطبات من شاحنات الغذاء لفن كافيه

11:30

مسبة إل سوق الجبيل القديم
وصول ال ر
للخضار والفواكه

ر
ر
كيت
نقل نموذج سفينة الدهو الشاعية واألعالم إل العمل الي ي
نيده ماهاجان يف سوق الجبيل القديم للخضار والفواكه
لـ
ي

13:00-12:00

مأدبة الغذاء
سوق الجبيل القديم للفواكه والخضوات

الغذاء متاح من شاحنات الغذاء لفن كافيه

13:30-13:00

مسبة إل منصة دوغما
ر

األهل ذكر جماعة
الموسيقيي يف فرقة
بقيادة
ر
ي

14:40-13:30

الندوة األول:
التكرار والرسد
منصة دوغما

المتحدثون :نازجول أنصاريا  ،روزبه إلياس عازار ،حامد
بيي
نيده ماهاجان ،سمانة
خشوي،
عبي سكسوك ،ر
معاف ،ر
ي
ي
يل ،مارتينو تاتارا (دوغما)
ر
أو
فيتوريو
ي
مدير الجلسة :باولو تافارز

16:00-14:40

مسبة إل مدرسة القاسمية
ر

األهل ذكر جماعة
الموسيقيي يف فرقة
بقيادة
ر
ي

17:30-17:00

ى
موسيق
مدرسة القاسمية

ديوا عليت وجاميالن سالوكات

19:30-17:30

مأدبة العشاء
مدرسة القاسمية

العشاء متوفر من مطعم أبايومي ،مدرسة القاسمية

20:30-19:30

عرض أداء
مدرسة القاسمية

ً
خمسي عاما أو أكي' الجزء األول ،تقدمه منصة
' يف غضون
ر
ح ر ك ( )HaRaKaالتابعة ر
لشكة أدهم حافظ

-21:00مساء

ى
موسيق
مدرسة القاسمية

مزاهر

ر
ر
ترينال الشارقة للعمارة
الرسم لفعاليات
الت تسبق االفتتاح
برنامج االفتتاح قابل
ر
ي
ي
للتغيي أو التعديل البسيط يف الفية ي

نوفمب 2019
الثان :األحد10 ،
اليوم
ر
ي
دالئل وموروثات متناقلة
المواقع :مدرسة القاسمية ،قاعة إفريقيا ،سوق الجبيل القديم للفواكه والخضوات

9:00-8:30

المرطبات
مدرسة القاسمية

أبايوم ،مدرسة القاسمية
تتوفر المرطبات من مطعم
ي

10:00-09:00

صحق وإلقاء عام
مؤتمر
ي
مدرسة القاسمية

إلقاء لحقوق األجيال القادمة (دعوة عامة)

11:00-10:00

الصحق لـ أتاكاما
المؤتمر
ي
مدرسة القاسمية

شيل ،ألونسو باروس ،وغونزالو
موريسيو هيدالغو من مجتمع هواتكوندو يف
ي
بيمنتل من مؤسسة صحراء أتاكاما يتحدثون عن إعارة جيوجليفات أتاكاما
(دعوة عامة)

12:00-11:00

الندوة الثانية:
تأثب مخلفات الحرب عىل النطاق
ر
الحيوي
مدرسة القاسمية

المتحدثون :غسان أبو ستة ،جيهان بسيسو،جاسي بوار  ،فرانشيسكو
سيييغوندي
مدير الجلسة :هيلغا طويل سوري

13:00-12:00

مأدبة الغذاء

مدرسة القاسمية
14:00-13:00

الندوة الثالثة:
المقاومة الجزئية المستمرة

مدرسة القاسمية
15:00-14:20

محاضة أدائية

مدرسة القاسمية
16:30-15:30

الندوة الرابعة:
إشارة

مدرسة القاسمية

أبايوم ،مدرسة القاسمية
الغذاء متوفر من مطعم
ي
المتحدثون :سامانتا أرانجو اوروزقو ،ماروا أرسانيوس ،ماريا كلودينا لويزا،
ماريا إستيال باركو ،نيكول وولف
بورغي
مدير الجلسة :سونيا فاس
ر
نوفسك
اإلعالم الثوري السوري ،يقدمها ستيفان تار
ي
لطف جام،
المتحدثون :آدم جاسي ،فاتو كاندي سينجهور ،فارزين
ي
ر
رسوج ،غري ــغ ثوماس ،جامون فان دين هوك ،مارك
فيليسيت سكوت ،ديما
ي
ي
واسيوتا
مدير الجلسة :هوسيه اسيازا شونغ كوي

17:30-17:00

ى
موسيق
مدرسة القاسمية

ديوا عليت و جاميالن سالوكات

19:00-18:00

محاضة أدائية
قاعة إفريقيا

نطق ،يقدمها لورانس أبو حمدان

ر
ر
ترينال الشارقة للعمارة
الرسم لفعاليات
الت تسبق االفتتاح
برنامج االفتتاح قابل
ر
ي
ي
للتغيي أو التعديل البسيط يف الفية ي

ً
الثان والثالث ،تقدمه منصة ح ر ك
خمسي عاما أو أكي' الجزء
'ف غضون
ر
ي
ي
ر
( )HaRaKaالتابعة لشكة أدهم حافظ

21:00-19:30

عرض أداء
مدرسة القاسمية

02:00-21:30

مأدبة العشاء
سوق جبيل القديم للفواكه
والخضوات

العشاء متوفر من شاحنات الغذاء لفن كافيه

02:00-21:30

ى
موسيق
سوق جبيل القديم للفواكه
والخضوات

عروض موسيقية لـ :
 23:00-22:10شب جديد  +الناظر (بالتنم)
 23:45-23:00شب موري (بالتنم)
كامبي
DJ 2:00-23:45
ر

ر
ر
ترينال الشارقة للعمارة
الرسم لفعاليات
الت تسبق االفتتاح
برنامج االفتتاح قابل
ر
ي
ي
للتغيي أو التعديل البسيط يف الفية ي

اليوم الثالث:
األثني11 ،
ر
نوفمب 2019
ر
تصورات أشكال ما بعد الحياة
المواقع:
المبان الفنية يف
ي
المريجة ،مدرسة القاسمية،
حصن مليحة

10:00-9:00

المرطبات
المبان الفنية يف المريجة،
ي
مؤسسة الشارقة للفنون

10:40-10:00

حفل نهضة 'لوحة نجورارا
الثانية'
المبان الفنية يف مريجة،
ي
رواق  ،5مؤسسة الشارقة
للفنون

12:00-11:00

الندوة الخامسة
ا
العالم حيث نراه أرخبيال
أخضا
المبان الفنية يف مريجة،
ي
رواق  ،5مؤسسة الشارقة
للفنون

المتحدثون :مجموعة 'لوحة نجورارا الثانية' الفنية ،جون
كار ر ين ،ميكل مكماهون ،توان أندرو نغوين
مدير الجلسة :أدريان لحود

13:00-12:00

مأدبة الغذاء
مدرسة القاسمية

أبايوم ،مدرسة القاسمية
الغذاء متوفر من مطعم
ي

14:00-13:00

الندوة السادسة
تصورات أشكال ما بعد
الحياة
مدرسة القاسمية

إس إيشن،
المتحدثون :دينيس رفييرا دا سيلفا ،صالح حسن ،ي
أنجاليكا ساغار وكودو إيشون (مجموعة أوتولث)
مدير الجلسة :سيبك أنجياما

15:00-14:00

إصدار كتاب 'أوضاع
راهنة'
مدرسة القاسمية

المتحدثون :أندريا باجناتو وأدريان لحود مع مها مؤمون وعالء
يونس (كايفا تا)

15:00

انطالق الحافالت إل
حصن مليحة

تنطلق الحافالت من مدرسة القاسمية والفنادق

18:00-16:45

ى
موسيق
عرض
ي
حصن مليحة

نيكوالس جار

19:50-18:30

عرض فيلم
حصن مليحة

'يا أيها األفق' لـ مجموعة أوتولث

تتوفر المرطبات من فن كافيه يف المريجة

ر
ر
ترينال الشارقة للعمارة
الرسم لفعاليات
الت تسبق االفتتاح
برنامج االفتتاح قابل
ر
ي
ي
للتغيي أو التعديل البسيط يف الفية ي

20:40-20:00

محاضة أدائية
حصن مليحة

أكس-هوماس لـ جودوفريدو ربييرا

21:00

مأدبة العشاء
حصن مليحة

العشاء متوفر من حافالت الغذاء لفن كافيه خالل ر
فية األمسية

00:30-21:00

ى
موسيق
حصن مليحة

عروض موسيقة لـ :
 22:30-21:30نبيهة إقبال
 00:30-22:30سلكباك

-21:30مساء

العودة إل مدينة الشارقة

الحافالت متاحة للعودة إل المدينة خالل ر
فية األمسية

ر
ر
ترينال الشارقة للعمارة
الرسم لفعاليات
الت تسبق االفتتاح
برنامج االفتتاح قابل
ر
ي
ي
للتغيي أو التعديل البسيط يف الفية ي

نوفمب 2019
اليوم الرابع :الثالثاء 12 ،
ر
لجنة حقوق األجيال القادمة
المواقع :قاعة إفريقيا ،مدرسة القاسمية
13:00-09:00

الجلسة األول للجنة حقوق
األجيال القادمة
قاعة إفريقيا

14:00-13:00

مأدبة الغذاء
مدرسة القاسمية

أبايوم ،مدرسة القاسمية
الغذاء متوفر من مطعم
ي

14:35-14:00

عرض أداء
مدرسة القاسمية

'غربان' لـ ر
بشى ويزقان

16:45-14:45

الجلسة الثانية للجنة حقوق
األجيال القادمة
قاعة إفريقيا

بروفيسور هوسنج لي ،رئيس الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير
المناخ والدكتور يوبا صوكونو ،نائب رئيس الفريق الحكومي الدولي
المعني بتغير المناخ

20:00-18:30

مأدبة العشاء
مدرسة القاسمية

أبايوم ،مدرسة القاسمية
العشاء متوفر من مطعم
ي

22:00-20:00

ى
موسيق
قاعة إفريقيا

عبد هللا إبراهيم

اإلفتتاج لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن
الخطاب
ي
القاسم ،عضو المجلس األعل وحاكم الشارقة
محمد
ي
سعادة ثابو مبيكي ،رئيس جنوب إفريقيا ()1999-2008
سعادتها ديلما روسيف ،رئيسة البرازيل ()16-2011
نعمة الكاردينال بيتر تركسون (ممثل الكرسي الرسولي)

السفيرة ماريا فرناندا إسبينوزا غارسيس ،رئيسة الجمعية العامة لألمم
المتحدة (الدورة الثالثة والسبعون)
بروفيسور ها-جون تشانغ (كلية االقتصاد ،جامعة كامبريدج)

ر
ر
ترينال الشارقة للعمارة
الرسم لفعاليات
الت تسبق االفتتاح
برنامج االفتتاح قابل
ر
ي
ي
للتغيي أو التعديل البسيط يف الفية ي

