
 

ي تسبق االفتتاح الرسمي لفعاليات ترينالي الشارقة للعمارة
ة التر ي الفير

 
 برنامج االفتتاح قابل للتغيير أو التعديل البسيط ف

 
 الدورة األول من ترينالي الشارقة للعمارة 

 حقوق األجيال القادمة
       د أدريان لحو  بتقييم                                                              

 
 برنامج االفتتاح       

 2019نوفمبر  912-      

 

 2019نوفمبر  9، السبت اليوم األول: 
 متفانيةممارسات 
وات، منصة المواقع  مدرسة القاسمية، دوغما : سوق الجبيل القديم للفواكه والخض 

 
 

 المرطبات  11:00
واتسوق الجبيل القديم   للفواكه والخض 

 كافيه  فنل الغذاءشاحنات  تتوفر المرطبات من

  
ة وصول ال  11:30  القديم إل سوق الجبيلمسبر

 للخضار والفواكه 
 

اعيةنقل نموذج  ي  واألعالم سفينة الدهو الشر كيت 
إل العمل الير

ي  نيدهي ماهاجانلـ 
 
 سوق الجبيل القديم للخضار والفواكهف

 اء الغذ مأدبة 12:00-13:00
واتسوق الجبيل القديم   للفواكه والخض 

 

 لفن كافيه الغذاءمن شاحنات  متاح الغذاء

ة إل منص  13:00-13:30  دوغما  ة مسبر
 

ي فرقة األهلي ذكر جماعة
 
 بقيادة الموسيقيير  ف

 الندوة األول:  13:30-14:40
 الرسدو التكرار 
 دوغما  منصة

 
 

حامد ، روزبه إلياس عازار  ،نازجول أنصاريا : المتحدثون
، عبير  ةهاجان، سمانانيدهي م، خشوي ي

 
، بيير سكسوكمعاف

 )دوغما( ، مارتينو تاتارا أوريلي فيتوريو 
 مدير الجلسة: باولو تافارز

  

ة إل مدرسة القاسمية  4014-16:00:  مسبر
 

ي فرقة 
 
 األهلي ذكر جماعةبقيادة الموسيقيير  ف

 موسيقى  17:00-17:30
 مدرسة القاسمية

 

 جاميالن سالوكاتيت و علديوا 

 مأدبة العشاء 17:30-19:30
 مدرسة القاسمية

 

 ، مدرسة القاسميةمن مطعم أبايومي متوفر عشاءال

 عرض أداء 19:30-20:30
 مدرسة القاسمية

 

 أو أكي  '
ً
ي غضون خمسير  عاما

 
 الجزء األول، تقدمه منصة  'ف
كة أدهم حافظHaRaKa)ر ك  ح  ( التابعة لشر

 موسيقى  مساء  -21:00
 مدرسة القاسمية

 مزاهر 

 



 

ي تسبق االفتتاح الرسمي لفعاليات ترينالي الشارقة للعمارة
ة التر ي الفير

 
 برنامج االفتتاح قابل للتغيير أو التعديل البسيط ف

 

 : ي
 
 2019نوفمبر  10 ،د األح اليوم الثان

 دالئل وموروثات متناقلة
وات، قاعة إفريقيا  ،: مدرسة القاسميةالمواقع  سوق الجبيل القديم للفواكه والخض 

  
 

 المرطبات ، مدرسة القاسميةأبايومي مطعم  تتوفر المرطبات من
 مدرسة القاسمية

8:30-9:00 

 
ي  )دعوة عامة( لحقوق األجيال القادمةإلقاء  

 وإلقاء عام  مؤتمر صحق 
 القاسميةمدرسة 

 

09:00-10:00 

ي شيلي 
 
غونزالو و  ،ألونسو باروس، موريسيو هيدالغو من مجتمع هواتكوندو ف

 أتاكاما تيفاجيوجل عن إعارةيتحدثون  مؤسسة صحراء أتاكاما من بيمنتل
 )دعوة عامة(

   

ي لـ أتاكاما 
 المؤتمر الصحق 
 مدرسة القاسمية

10:00-11:00 

فرانشيسكو  ، جاسي  بوار بسيسو،غسان أبو ستة، جيهان : المتحدثون
يغوندي  سيي 
   هيلغا طويل سوري : سةمدير الجل

    

 الندوة الثانية: 
النطاق  عىلمخلفات الحرب تأثبر 

 الحيوي
 مدرسة القاسمية

 

11:00-12:00 

، مدرسة القاسمية متوفر  الغذاء  اءذالغ مأدبة من مطعم أبايومي

 مدرسة القاسمية
 

12:00-13:00 

، ماريا كلودينا لويزا  ،ماروا أرسانيوس ،اوروزقو سامانتا أرانجو: المتحدثون
  نيكول وولف، ماريا إستيال باركو 
   سونيا فاس بورغير  مدير الجلسة:  

 الندوة الثالثة: 
  المقاومة الجزئية المستمرة

 مدرسة القاسمية
 

13:00-14:00 

ة  ستيفان تارنوفسكي اإلعالم الثوري السوري، يقدمها    أدائيةمحاض 

 مدرسة القاسمية
 

14:20-15:00 

ي جام،  ،فاتو كاندي سينجهور ، آدم جاسي  : المتحدثون
 فارزين لطف 

ي سكوت
ي  ،فيليسيتر مارك جامون فان دين هوك،  ،غريــــغ ثوماس، ديما رسوج 

 تا و يواس
ازا شونغ كوي: مدير الجلسة  هوسيه اسي 

 الندوة الرابعة: 
  إشارة

 مدرسة القاسمية
 
 

15:30-16:30 

 موسيقى  سالوكات النديوا عليت و جامي
 مدرسة القاسمية 

 

17:00-17:30   

ة  نطق، يقدمها لورانس أبو حمدان   أدائيةمحاض 
   فريقيا إقاعة 

 

18:00-19:00 



 

ي تسبق االفتتاح الرسمي لفعاليات ترينالي الشارقة للعمارة
ة التر ي الفير

 
 برنامج االفتتاح قابل للتغيير أو التعديل البسيط ف

' الجز   أو أكي 
ً
ي غضون خمسير  عاما

 
ي والثالث ء'ف

 ر ك ، تقدمه منصة حالثان 
(HaRaKaكة أدهم حافظ  ( التابعة لشر
 

  أداءعرض 
 مدرسة القاسمية 

19:30-21:00 

  العشاء مأدبة لفن كافيه الغذاءمن شاحنات  متوفر  العشاء
للفواكه  القديم سوق جبيل
وات   والخض 

 

21:30-2:000 
 

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

  موسيقى 
للفواكه  القديم سوق جبيل
وات  والخض 

21:30-2:000 
 

 



 

ي تسبق االفتتاح الرسمي لفعاليات ترينالي الشارقة للعمارة
ة التر ي الفير

 
 برنامج االفتتاح قابل للتغيير أو التعديل البسيط ف

 11 ،األثنير  : الثالثاليوم 
 2019نوفمبر 

  أشكال ما بعد الحياةتصورات 
ي المواقع: 

ي  المبان 
 
الفنية ف

مدرسة القاسمية، المريجة، 
 حصن مليحة

 
 

9:00-10:00 
 
 

 
10:00-10:40 

 
 
 
 
 

11:00-12:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

تالمرطبا  
ي المريجة، 

 
ي الفنية ف

المبان 
 مؤسسة الشارقة للفنون

 
  حفل نهضة 'لوحة نجورارا 

 الثانية'
ي مريجة، 

 
ي الفنية ف

المبان 
مؤسسة الشارقة  ،5رواق 
 للفنون

 
 الندوة الخامسة
 بيأرخالعالم حيث نراه 

ا
 ال

 أخض  
 
 ا

ي مريجة، 
 
ي الفنية ف

المبان 
مؤسسة الشارقة  ،5رواق 
 للفنون

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ي المريجةتتوفر المرطبات من 
 
 فن كافيه ف

 
 
 
 
 
 
 
 
 

جون   ،مجموعة 'لوحة نجورارا الثانية' الفنية ن: المتحدثو 
ي كار
 ، ميكل مكماهون، توان أندرو نغويننر

 مدير الجلسة: أدريان لحود

 اءمأدبة الغذ 12:00-13:00
 مدرسة القاسمية

 

، مدرسة القاسمية  الغذاء متوفر من مطعم أبايومي

 الندوة السادسة   13:00-14:00
تصورات أشكال ما بعد 

 الحياة
 مدرسة القاسمية 
 

يرا دا سيلفا  : المتحدثون  إسي إيشن،،صالح حسن، دينيس فير
 ث(كودو إيشون )مجموعة أوتولو  ساغار أنجاليكا 

 : سيبك أنجياماالجلسة مدير 

أوضاع 'إصدار كتاب    14:00-15:00
  'راهنة

 مدرسة القاسمية

 

 وأدريان لحود مع مها مؤمون وعالء باجناتوأندريا  : المتحدثون

 كايفا تا(يونس )

إل  حافالتانطالق ال  15:00
 حصن مليحة

  

 والفنادق  مدرسة القاسميةمن  حافالتتنطلق ال

ي  16-18:00: 45
 عرض موسيقى

 مليحة حصن
 نيكوالس جار

   
 عرض فيلم  18:30-19:50

 حصن مليحة
 ثمجموعة أوتوللـ  'يا أيها األفق'



 

ي تسبق االفتتاح الرسمي لفعاليات ترينالي الشارقة للعمارة
ة التر ي الفير

 
 برنامج االفتتاح قابل للتغيير أو التعديل البسيط ف

 

 
 

ة أدائية 20:00-20:40  محاض 
 حصن مليحة

 

يرالـ هوماس  -أكس  جودوفريدو بير

 العشاءمأدبة     21:00
 حصن مليحة

ة األمسية لفن كافيهحافالت الغذاء متوفر من  العشاء  خالل فير

   
 موسيقى  21:00-00:30

 حصن مليحة
 
 

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

 
 
 
 
 
 

 العودة إل مدينة الشارقة  مساء  -21:30
  

ة األمسيةالحافالت متاحة للعود   ة إل المدينة خالل فير
 
 
 



 

ي تسبق االفتتاح الرسمي لفعاليات ترينالي الشارقة للعمارة
ة التر ي الفير

 
 برنامج االفتتاح قابل للتغيير أو التعديل البسيط ف

  2019  نوفمبر  12،  الثالثاء : الرابعاليوم 
 حقوق األجيال القادمة لجنة

 مدرسة القاسمية، : قاعة إفريقيا المواقع
 
 

السمو الشيخ الدكتور سلطان بن  صاحبالخطاب اإلفتتاجي ل
 حاكم الشارقةو عضو المجلس األعل  ،محمد القاسمي 

 
 (1999-2008سعادة ثابو مبيكي، رئيس جنوب إفريقيا )

 
 (16-2011سعادتها ديلما روسيف، رئيسة البرازيل )

 
 (الكرسي الرسوليممثل نعمة الكاردينال بيتر تركسون )

 

 

 ،  مدرسة القاسميةالغذاء متوفر من مطعم أبايومي

حقوق  لجنةالجلسة األول ل
 األجيال القادمة

 فريقياقاعة إ
 
 
 
 
 
 
 

   اءمأدبة الغذ
 مدرسة القاسمية 

                                    

09:00-13:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13:00-14:00  

ى ويزقالـ  'غربان'  نبشر
  

 ءعرض أدا 
 مدرسة القاسمية

 

14:00-14:35 
 
 

رئيس الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير  ،هوسنج ليبروفيسور 

الحكومي الدولي والدكتور يوبا صوكونو، نائب رئيس الفريق  المناخ 

 المعني بتغير المناخ  

 
رئيسة الجمعية العامة لألمم  السفيرة ماريا فرناندا إسبينوزا غارسيس،

 )الدورة الثالثة والسبعون( المتحدة 

 
 (جامعة كامبريدج، قتصادالا)كلية جون تشانغ -بروفيسور ها

حقوق  لجنةالجلسة الثانية ل
 األجيال القادمة

 فريقياإقاعة 
 

14:45-16:45  

   

، مدرسة القاسمية العشاء  متوفر من مطعم أبايومي
 
 

 عبد هللا إبراهيم
 
 

 مأدبة العشاء
 مدرسة القاسمية

 
                                   موسيقى 
 فريقياإقاعة 

 
 

18:30-20:00 
 
 

20:00-22:00   
 
 
 

  

 


