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أوليفر مارتن

حصل عى درجة ماجستري يف الهندسة 
املعمارية من املعهد الفيدرايل السويرسي 
للتكنولوجيــا يف زيوريــخ يف عــام ١٩٩٨. 
ثم أكمل دراسته وحصل عى الدكتوراه 
الهندســة  وتاريــخ  التقنيــة  العلــوم  يف 
املعمارية من املعهد الفيدرايل السويرسي 
للتكنولوجيا يف زيوريخ حتى عام ٢٠٠٢. 
شغل عدة مناصب يف املكتب االحتادي 
إىل  انضــم  حتــى  للثقافــة  الســويرسي 
كرئيــس   ٢٠١٢ عــام  يف  اإلدارة  مجلــس 
لقســم الــراث الثقــايف واآلثــار التارخييــة. 
وبالتزامن مع ذلك، عمل كعضو خبري 
يف الوفــد الســويرسي لــدى جلنــة الــراث 
العاملي التابعة لليونسكو يف الفرة من 

٢٠١٠ إىل ٢٠١٣.

رئيس املجلس التنفيذي إليكروم
)املركز الدويل لدراسة حفظ وترميم

 املمتلكات الثقافية(

زكي أصالن

دكتوراه يف املحافظة عى الراث وإدارته من 
كلية لندن اجلامعية يف اململكة املتحدة، 
وهو معمارٌي مختٌص باحلفاظ عى الراث 
الثقــايف. تســلم عــام ٢٠٠٣ إدارة برنامــج 
“آثار” يف منظمة إيكروم قبل أن يصبح 
هــو  الشــارقة.  اإلقليمــي يف  املركــز  مديــر 
كذلــك مستشــارٌ ليونســكو، وإيكومــوس 
واملفوضية األوروبية. شارك بتأليف دليل 
يونيسكو وإيكوموس املوّجه للمدرسني 
حول تقديم الراث الثقايف للجيل النائش 
حتــت عنــوان “إطــالع الشــباب عــى إدارة 
عضــو  وهــو  األثــري”،  املوقــع  وحمايــة 
مجلــس حتريــر مجلــة احلفــاظ عــى املواقــع 
األثريــة وإدارتهــا، اململكــة املتحــدة. وهــو 
ممثل إيكروم يف املجلس التنفيذي ملركز 
يونيســكو-الفئة الثانيــة- للــراث العاملــي 
يف الوطن العربي يف البحرين. وهو أستاذ 
ويديــر  اجلامعيــة،  لنــدن  كليــة  يف  رشف 

برامج اإليكروم للدول العربية.

مدير إيكروم-الشارقة
)املركز اإلقليمي حلفظ الراث الثقايف

يف الوطن العربي(

نورة الكعبي

نظــم  يف  البكالوريــوس  شــهادة  حتمــل 
املعلومات اإلدارية من جامعة اإلمارات 
العربية املتحدة عام ٢٠٠١، كما أكملت 
برنامج القيادة من جامعة لندن لألعمال 
عام ٢٠١٠. عضوة يف العديد من مجالس 
اإلدارة منهــا املجلــس الوطنــي لإلعــالم 
ورشكــة أبــو ظبــي لإلعــالم ومجلــس أبــو 
ظبي الريايض. تتوىل تعزيز جميع املجاالت 
الثقافية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة. 
كما ترعى وتدعم األنشطة الرامية إىل 
تطويــر املواهــب الشــابة داخــل املجتمــع، 
الدولــة  وزيــرة  منصــب  ســابقاً  شــغلت 
لشؤون املجلس الوطني االحِتادي. أدرجت 
كأول إماراتية ضمن قامئة “أبرز ١٠٠ مفكر 
عاملي” من مجلة “فورين بولييس”، إىل 
جانب إدراجها يف العام ٢٠١٤، ضمن قامئة 
“أكــرث ٣٠ امــرأة عربيــة تأثــرياً يف القطــاع 
مجلــة  مــن  العربــي”  بالعالــم  احلكومــي 

“فوربس الرشق األوسط”.

وزيرة الثقافة وتنمية املعرفة، 
اإلمارات العربية املتحدة

رئيسة مجلس إدارة هيئة املنطقة 
اإلعالمية يف أبو ظبي اإلمارات 

العربية املتحدة

كمــا حصلــت عــى جائــزة “ســيدة أعمــال 
 Gulf Business ِقَبــل  مــن  العــام” 
Industry Awards. وُكّرمت يف العام 
٢٠١٥ مــن قبــل جمعيــة أمريــكا لإلعــالم 
اخلارجي )AAM( تقديراً لدورها القيادي 
يف تنمية صناعة اإلعالم يف دولة اإلمارات 

العربية املتحدة.
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ويبر ندورو

حصــل نــدورو عــى درجــة البكالوريــوس 
يف التاريــخ مــن جامعــة زميبابــوي ودرجــة 
املاجستري يف الفلسفة يف علم اآلثار من 
جامعــة كامربيــدج ودرجــة املاجســتري يف 
احلفاظ املعماري من جامعة يورك.  وأكمل 
تعليمه الرسمي يف جامعة أوبساال حيث 
إدارة  يف  الدكتــوراه  درجــة  عــى  حصــل 
الراث.  انضم الدكتور ندورو إىل املتاحف 
الوطنية واآلثار يف زميبابوي.  وقد شغل 
منصب منسق مشارك لربنامج اآلثار، 
ثم انتقل إىل جامعة زميبابوي محارضاً يف 
إدارة الراث. كما حارض عن إدارة الراث 
يف جامعة بريغن يف الرنويج وكذلك يف 
جامعــة كيــب تــاون يف جنــوب أفريقيــا. 
نــدورو  للدكتــور  مشــاركة  أول  وجــاءت 
مع املركز الدويل لدراسة حفظ وترميم 
املمتلكات الثقافية يف عام ١٩٩٨، عندما 
ُكلف بتنفيذ أحد مشاريع امليدانية األوىل 

لربنامج أفريقيا ٢٠٠٩.  ومنذ عام ٢٠٠٢.

مدير عام إيكروم )املركز الدويل 
لدراسة حفظ وترميم املمتلكات

الثقافية(

خالد أرن

خريج كلية الدراسات اإلسالمية، جامعة 
مرمرة بإســتانبول، وحاصل عى درجة 
املاجســتري يف التاريخ من معهد العلوم 
االجتماعيــة، وعــى درجــة الدكتــوراه يف 
الدراســات  مــن معهــد  التاريــخ احلديــث 
الركية باجلامعة نفسها، أستاذ مشارك 
يف ميدان العلوم االجتماعية والبرشية 
واإلدارية من رئاسة مجالس اجلامعات يف 
تركيا. عمل يف إرسيكا خبرياً متخصصاً 
ورئيساً لقسم املكتبة والتوثيق، ويف جلان 
تنظيــم املؤمتــرات والنــدوات حــول تاريــخ 
القوقــاز ومنطقــة الفولغــا–أورال وآســيا 
الوسطى والبلقان، وشارك يف مؤمترات 
القمة ووزراء خارجية الدول اإلسالمية، 
ومّثل إرسيكا يف مؤمترات وزراء الثقافة 
واإلعــالم. عــني مديــراً عامــا للمركــز يف 
يناير ٢٠٠٥، وما زال مستمراً يف منصبه. 
نــرش عديــد الكتــب الهامــة  أرشف عــى 
مثل “القدس من خالل الصور التارخيية”

مدير عام إرسيكا )مركز األحباث
للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية(

الــدويل  املركــز  يف  نــدورو  الدكتــور  عمــل 
لدراسة حفظ وترميم املمتلكات الثقافية 
كموظف متفرغ مما وفر منظورا أفريقيا 
مفيــدا للغايــة لتخطيــط وتنفيــذ برنامــج 
أفريقيا ٢٠٠٩.  ترك الدكتور ندورو املركز 
الدويل لدراسة وترميم حفظ املمتلكات 
الثقافيــة يف عــام ٢٠٠٧، ليتبــوأ منصــب 
املدير التنفيذي للصندوق األفريقي ملركز 
الراث العاملي. وخالل فرة والية الدكتور 
ندورو يف الصندوق األفريقي ملركز الراث 
العاملي، قام بتوجيه الصندوق ليصبح 
أحــد املنظمــات الرائــدة يف مجــال حفــظ 
تربعــات  كمــا جمــع  املنطقــة  الــراث يف 
هامة للصندوق. وهو مدير عام إيكروم 
)املركــز الــدويل لدراســة حفــظ  وترميــم 
املمتلكات الثقافية( منذ بداية عام ٢٠١٨.

بالركية واالجنليزية والعربية. واملصحف 
الرشيف املنسوب إىل عثمان بن عفان، 
رساي،  قابــي  طــوب  متحــف  نســخة 
واملصحف الرشيف املنسوب إىل عيل بن 
يف  عمــل  صنعــاء.  نســخة  طالــب،  أبــي 
عدد من اجلمعيات اإلنسانية واملنظمات 
الثقافيــة غــري احلكوميــة مثــل: اجلمعيــة 
الركية- اإلســالمية بإجنلرا، كما عمل 
اجلمهوريــة  يف  الدولــة  لوزيــر  مستشــاراً 
الركية لشؤون البلقان، وأنشأ مؤسسة 
حضارة البلقان )BALMED(. هو عضو 
احلــوار  منظمــة  رئيــس  ونائــب  ُمؤســس 
الريك-العربي الدولية. يتحدث العربية 
إىل  والفارســية،  واليونانيــة  واالجنليزيــة 
جانب الركية، وميكنه التواصل باللغات 
الســالفية. وقد أثرى املكتبة اإلســالمية 
بعدد كبري من املؤلفات واملقاالت العلمية 
التــي صــدرت بلغــات العالــم اإلســالمي 

املختلفة.
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معجب بن سعيد
الزهراني 

حيمل دكتوراه يف األدب العام واملقارن من 
جامعة السوربون عن أطروحة بعنوان: 
صورة الغرب يف الرواية العربية احلديثة، 
عضو هيئة تدريس قسم اللغة العربية 
جامعة امللك سعود. حيمل بكالوريوس 
كليــة  مــن  وآدابهــا  العربيــة  اللغــة  يف 
الربية يف جامعة امللك سعود، وشهادة 
الدرجة العليا يف اللغة الفرنسية ودبلوم 
العربــي  األدب  يف  املعمقــة  الدراســات 
احلديث D.E.A من جامعة السوربون. 
هو عضو حترير مؤسس يف مجلة “دراسات 
رشقية” التي تصدر من باريس، وعضو 
هيئــة حتريــر يف مجلــة “قوافــل”، وعضــو 
مجلس إدارة اجلمعية العربية السعودية 
للثقافــة والفنــون، واملــرشف عــى املــادة 
عــن  الشــاملة  املوســوعة  يف  الثقافيــة 
مركــز  إدارة  مجلــس  وعضــو  اململكــة، 

الرجمة جبامعة امللك سعود. 

مدير عام معهد العالم العربي
يف باريس

لــه العديــد مــن الدراســات والبحــوث يف 
مجــاالت فكريــة عامــة ويف مجــال النقــد 
والرسديــات منهــا: الطهطــاوي وخرافــة 
مفاهيــم  لبعــض  نقديــة  قــراءة  البــدء، 
اخلطاب العربي النهضوي، مفهوم الراث 
يف الفكر العربي املعارص: مقاربة حتليلية 
نقدية، مقولة الغزو الثقايف بني املعريف 
قــراءة  العامليــة:  أوهــام  واإليديولوجــي، 
حنــو  “العامليــة”،  ملفهــوم  مقارنــة  نقديــة 

نظريــة جماليــة عربية-إســالمية.

آّنا باوليني

حاصلة عى درجة املاجستري يف الهندسة 
املعمارية والتخطيط احلري واإلقليمي 
الهندســة  معهــد  مــن  الناميــة  للبلــدان 
املعمارية يف مدينة البندقية يف إيطاليا، 
ودرجــة الدكتــوراه يف الهندســة احلريــة 
واالقليمية من كلية الهندسة يف جامعة 
إىل منظمــة  انضمــت  بإيطاليــا.  بولونيــا 
مكتــب  يف  مشــارك  كخبــري  اليونســكو 
اليونسكو يف عمان، وتم نقلها يف البداية 
إىل إدارة اآلثار بوزارة السياحة األردنية 
من اجل إدارة أعمال الرميم والصيانة 
وتنفيذهــا يف الرقيــم وقــر عمــرة. ويف 
يوليه ٢٠٠٠، تقلدت منصب رئيس وحدة 
البلدان العربية. أسهمت باوليني يف إعادة 
التأهيل الطويل األجل ملنتقيات املتحف 
الوطني الكويتي وإعداد االسراتيجيات 
الوطنيــة للتنميــة الثقافيــة يف أبــو ظبــي 
واليمن. كما عملت مسؤولة عن أمانة 

جلنة التنسيق الدولية لصون الراث 

ممثلة اليونسكو يف الدول العربية
يف اخلليج واليمن

مديرة مكتب اليونسكو اإلقليمي
يف الدوحة

املتاحــف  قســم  يف  العراقــي  الثقــايف 
واملقتنيــات الثقافيــة يف قطــاع الثقافــة، 
حيث ُكلفت باألنشطة التشغيلية وبناء 
القدرات، مبا يف ذلك التدريب بالتعاون 
واملركــز  للمتاحــف  الــدويل  املجلــس  مــع 
الدويل لدراسة حفظ وترميم املمتلكات 
الثقافية. وهي عضو يف املجلس الدويل 
للمتاحف واجلمعية اإليطالية للمهندسني 

املحرفني.

29 28



محمد عبد اهلل
يونس 

دكتوراه يف اآلثار اإلسالمية من جامعتي 
العديــد  لــه  األملانيــة،  ويينــا  القاهــرة 
اآلثــار  مجــال  الدوليــة يف  البحــوث  مــن 
واملسكوكات والتاريخ اإلسالمي، إضافًة 
إىل مؤلفاٍت منشورٍة باإلجنليزية والعربية.  
أجنز العديد من املهام العلمية والبعثات 
من وزارة التعليم العايل املرية، واالحِتاد 
األوربي، واملجلس الدويل للمسكوكات، 
وكذلــك مــن بعــض اجلامعــات األملانيــة. 
شــارك يف العديــد مــن املؤمتــرات الدوليــة 
يف كل من أملانيا وروسيا وإيطاليا وتركيا 
والعديد من الدول العربية. درس العديد 
مــن فــروع اآلثــار اإلســالمية يف جامعتــي 

الفيوم واإلسكندرية.

خبري الراث اإلسالمي يف إيسيسكو
)املنظمة اإلسالمية للربية والعلوم 
والثقافة( يف الرباط باململكة املغربية.

أستاذ مساعد يف اآلثار اإلسالمية
بكلية اآلثار جامعة الفيوم، مر.

أحمد علي الزين

درس املوسيقى واملرسح يف اجلامعة اللبنانية 
ببريوت. بدأ حياته املهنية كصحفي وروايئ، 
وألف مقاالت ورسائل افتتاحية لصحف 
وزهــرة  واحليــاة  والســفري  والنهــار  النــداء 
اخلليج. يف عام ١٩٨٦، أنتج وألّف وقّدم 
عرشات املؤلفات الكوميدية والعروض 
السياسية لراديو صوت الشعب. وبالنسبة 
للتلفزيــون، أخــرج للتلفزيــون الرســمي 
الفنانــني  عــن  وثائقيــة  أفــالم  اللبنــاين 
اللبنانيني املعارصين وغريهم من املطربني 
واملوسيقيني والكتاب والشعراء املعارصين. 
كما ساهم يف حترير وإنتاج عدة حلقات 
من الربنامج احلواري “حوار العمر”، الذي 
قدمتــه جيزيــل خــوري وأذيــع عــى قنــاة 
ال بــي يس. ويف تلفزيــون أبوظبــي، قــام 
قــراءات، وهــو  بتحريــر وإخــراج برنامــج 

برنامج يعرض أحدث الكتب وأهمها.

كاتب وإعالمي

كمــا قــام بكتابــة وحتريــر وإخــراج سلســلة 
عــن  القصــرية  الوثائقيــة  األفــالم  مــن 
زكريــا  مثــل  العرشيــن  القــرن  مشــاهري 
أحمــد ومحمــد عبــد الوهــاب وأســمهان 
احلليــم حافــظ وفريــد  وأم كلثــوم وعبــد 
األطــرش وليــى مــراد ومحمــد القصبجــي 
وفــريوز. وقــد ُعرضــت إحــدى مرسحياتــه 
)رؤيــا( عــى مــرسح اليونســكو يف بــريوت 
عــام ٢٠٠٠. كمــا صــدر لــه روايــة “الطيــون” 
و“خربــة النــواح” و“معــرب النــدم” و“حافــة 
النســيان”. وكانــت أدرجــت روايــة “حافــة 
النسيان”، املجلد األول من ثالثية عبد 
اجلليل غزال، يف سلسلة بانيبال. يف عام 
األفــالم  مــن  عــرض سلســلة  بــدأ   ،٢٠٠٣
عــى  وبثهــا  “روافــد”  بعنــوان  الوثائقيــة 
قنــاة العربيــة اإلخباريــة. حــازت سلســة 
“روافد” عى اجلائزة الذهبية ألفضل برنامج 
ثقايف وتعليمي يف مهرجان اخلليج العارش 

لإلذاعــة والتلفزيــون.
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 زكي أنور نسيبة

عمل السيد نسيبة يف احلكومة اإلماراتية 
ومرجمــاً فوريــاً لرؤســاء دولــة اإلمــارات 
العربية املتحدة منذ عام ١٩٦٨. وكان قبل 
ذلــك مســاعدا لوزيــر اخلارجيــة والتعــاون 
الدويل يف وزارة اخلارجية واملستشار الثقايف 
يف املحكمة الرئاسية اإلماراتية. ولد نسيبة 
القــدس  تعليمــه يف  وتلقــى  القــدس  يف 
املهنيــة  حياتــه  وبــدأ  املتحــدة،  واململكــة 
نســيبة  أصبــح  عــام ١٩٦٧.  كصحفــي يف 
مديــر املعلومــات يف أبــو ظبــي، ويف عــام 
اإلعالمــي  املكتــب  مديــر  أصبــح   ،١٩٧٥
ثــم  الدولــة  رئيــس  الســمو  لصاحــب 
مستشــاره اخلــاص، وذلــك خــالل عملــه 
كمرجم شخي للرئيس. كما تم تعيني 
اجلهــات  مــن  العديــد  يف  نســيبه  الســيد 
العامة واخلاصة التي تعمل عى تطوير 
والتعليميــة،  الثقافيــة  االســراتيجيات 
وعضواً يف العديد من املجالس،مجلس 
إدارة جامعة باريس السوربون- أبو ظبي 

ومجلــس أمنــاء جامعــة أبوظبــي.

وزير دولة يف حكومة دولة اإلمارات
العربية املتحدة

خترج نسيبة من جامعة كامربيدج باململكة 
املتحــدة، وحصــل عــى درجــة املاجســتري 
يف االقتصاد. وقد نرش ترجمات للشعر 
اخلليجي والعربي إىل عدة لغات أوروبية 
وأسهم بسلسلة من املقاالت يف املجالت 
مــن  عــدد  عــى  كمــا حصــل  والصحــف. 
األوسمة العربية والدولية املرموقة. كما 
حصل عى درجة الدكتوراة الفخرية يف 
العلــوم اإلنســانية مــن جامعــة القــدس 

يف عام ٢٠١٤ تقديراً ملسريته الزاخرة.

 يوسف فضل
حسن

دكتــوراه يف التاريــخ اإلســالمي، مدرســة 
الدارســات الرشقيــة اإلفريقيــة، جامعــة 
وزارة  العــايل،  القانــون  شــهادة  لنــدن، 
العدل، رئيس كريس الدارسات الركية، 
مبعهد الدارسات اإلفريقية واآلسيوية، 
جامعــة  مديــر  اخلرطــوم،  جامعــة  مديــر 
مــن  العديــد  لــه  اإلســالمية.  درمــان  أم 
املؤلفات منها: مقدمة يف تاريخ املمالك 
اإلسالمية يف السودان الرشقي، العالقة 
بني الثقافة العربية والثقافة اإلفريقية، 
اإلســالم يف إفريقيا والكثري من األوراق 

العلميــة باللغــات املختلفــة.

مدير مؤسس جلامعة الشارقة،
اإلمارات العربية املتحدة

مدير جامعة أم درمان اإلسالمية
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ريتا عوض

ماجســتري يف النقــد املقــارن ونقــد الشــعر 
العربي احلديث، ودكتوراه يف دراسة الشعر 
اجلاهيل ونقده. نرشت عددا من الكتب 
والدراسات العلمية والنقدية يف الشعر 
العربي احلديث والكالسييك والنظريات 
مــن  العديــد  وحــررت  األدبيــة،  النقديــة 
والــراث،  والثقافــة  الفنــون  يف  الكتــب 
وقضيــة  عامــة  الفلســطينية  والقضيــة 
القــدس خاصــة، إىل جانــب رئاســة حتريــر 
عــدد  للثقافــة، وحتكيــم  العربيــة  املجلــة 
من املجالت األكادميية والعلمية واجلوائز 
األدبية. تولّت رئاسة إدارة الثقافة ووحدة 
العربيــة  )املنظمــة  ألكســو  يف  فلســطني 
نّظمــت  والعلــوم(،  والثقافــة  للربيــة 
املؤمتــرات  مــن  كبــري  عــدد  يف  وشــاركت 
والندوات وامللتقيات اإلقليمية والدولية، 
واكتسبت خربة واسعة يف العمل الثقايف 
والدبلوماسية الثقافية واإلدارة الثقافية 

والعالقــات الدوليــة.

ناقدة أدبية وخبرية يف شؤون الثقافة 
والفنون والراث الثقايف والعالقات 

الثقافية.

تعاونت مع عدد من املنظمات الدولية 
كاليونسكو وإيكروم والوايبو، يف تنفيذ 
مشــاريع وعقــد مؤمتــرات وورشــات عمــل 
ودورات تدريبية للمنطقة العربية. منذ 
عام ٢٠١٢، خبرية ومستشارة مستقلة يف 
املجــاالت الثقافيــة والرجمــة والتحريــر، 
وتواصل البحث والتأليف والنرش يف مجال 

النقد األدبي للشعر العربي.

راسم بدران

أحد أعالم العمارة العربية املعارصة وأحد 
أبرز رواد الفكر املعماري العربي املعارص 
مبا أسسه من خالل مدرسته الفكرية، 
يعمل كمستشار معماري إلعادة تقييم 
الرئيــيس والتصميــم للجامعــة  املخطــط 
عضــو  وهــو  كواالملبــور،  يف  اإلســالمية 
منتخــب يف املجلــس األكادميــي للعمــارة 
العاملية يف صوفيا، وعضو جلنة التحكيم 
حلفــظ  إيكروم-الشــارقة  جبائــزة  اخلاصــة 
الــراث الثقــايف يف املنطقــة العربيــة. مــن 
أهم مشــاريعه قر احلاكم يف الرياض، 
املكتبة احلسينية يف جامعة الريموك يف 
إربد، ومبنى أمانة عمان الكربى واملسجد 

الكبري يف السعودية.

معماري ورئيس رشكة “دار العمران”
يف اململكة األردنية الهاشمية.

ريكاردو كرم

الســاحة  عــى  اإلعالميــني  أبــرز  أحــد 
العربيــة، انفــرد مبحــاورة عــدد كبــري مــن 
أبرز الشخصيات العربية والعاملية املؤثّرة، 
حققت برامجه نسب مشاهدة عالية، 
نذكر منها: “مع ريكاردو كرم”، “حديٌث 
آخر”،“وجوه املدينة”، “عراقيون”، “وراء 
الوجوه”، و”مرايا”. أطلق “تكريم” كمنصة 
تســتعرض ســنوياً مجموعــة مــن العــرب 
الذين يشكلون قدوة يف مجاالت اخلدمات 
اإلنســانية، الفنــون، الثقافــة، العلــوم، 
البيئة، التعليم واألعمال. نرش كتابني، 
األول حمــل عنــوان “حاورتهــم” والثــاين 
بعنوان “باريس اللبنانية”. حاز عى أوسمة 
وجوائــز عــّدة منهــا: وســام االســتحقاق 
الوطني الفرنيس من رتبة فارس، جائزة 
مهرجان بريوت الدويل، جائزة جمعية 
خرجيي اجلامعة اللبنانية األمريكية لإلجناز، 
جائزة مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل 
خليفة للثقافة والبحوث. أدرجت مجلة 
“تايم آوت” اسمه ضمن الحئة “الرجال 
العــرشة األكــرث تأثــريا يف بــريوت” وضمــن 
الحئة “أبرز أربعني لبناين يف العاصمة”.

إعالمي ومحاور
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نصير شمه

ختــرج مــن معهــد الدراســات النغميــة يف 
بغداد عام ١٩٨٧م، وختصص يف العزف عى 
آلة العود. مغرم منذ بداياته بالصوفية 
تعمق يف قراءة الطرق الصوفية العرش وما 
اشتق منها فيما بعد وسرية الصوفيني 
الكبار. له الكثري من األعمال يف قراءة 
الشعر موسيقيا. ألف العديد من القطع 
املوسيقية منها: قصة حب رشقية، إرشاق، 
ألجل أطفال العراق، حالة وجد، رحلة 
األرواح. وضع املوسيقى التصويرية للعديد 
من األعمال املرسحية العراقية والعربية 
ولإلذاعــة والتلفــاز ولألفــالم الوثائقيــة، 
وشارك يف الكثري من التجارب مع فنانني 
مــن  العديــد  عــى  كبــار. حصــل  عامليــني 
اجلوائز التقديرية والتكرميية آخرها لقب 
“فنان اليونسكو للسالم ٢٠١٧” يدير حاليا 
مدرسة بيت العود العربي يف القاهرة، 
العــود  بيــت  فــرع  عــى  إضافــة إلرشافــه 
العــود يف  وبيــت  ظبــي،  أبــو  العربــي يف 
يف  العــود  وبيــت  باجلزائــر،  قســطنطينة 
مكتبة اإلسكندرية. وهو مهتم مبؤسسة 
طريق الزهور التي تعنى بعالج وتعليم 
أطفال العراق، وبالقضايا اإلنسانية عى 

امتداد الوطن العربي والعالم.

مؤلف موسيقي وعازف عود
سفري النوايا احلسنة لليونسكو

حسن أوريد

السياســية،  العلــوم  يف  دولــة  دكتــوراه 
كمستشــار  عمــل  ســابق،  دبلومــايس 
بواشــنطن،  املغــرب  ســفارة  يف  ســيايس 
وناطق رسمي باسم القر املليك، ووايل 
جهة، ومؤرخ اململكة، حاصل عى جائزة 
بوشكني لآلداب من  احتاد كتاب روسيا. 
وهــو حاليــاً أســتاذ العلــوم السياســية يف 
وهــو  وبــوردو،  اخلامــس  جامعــة محمــد 
مؤسس مركز طارق بن زياد للدراسات 
واألحباث، ومستشار علمي ملجلة زمان 
)املغربية( بالعربية والفرنسية. ومن نتاجه 
األدبــي والعلمــي: اإلســالم الســيايس يف 
امليــزان )احلالــة املغربيــة(، جــذور الوهــن 
 Aux origines du )العربي )بالفرنسية
marasme arabe، نظرات يف الغرب 
 ,Regards sur l’Occident )بالفرنسية(
٢٠١٧، املوريســيك )روايــة( ثــالث طبعــات 
باملغرب، بالعربية والفرنسية، ستصدر 
قريبا عن الهيئة العامة للكتاب مبر. 
ســرية حمــار )روايــة( أربــع طبعــات )دار 
املركــز  )روايــة(  قرطبــة  ربيــع  األمــان(، 

الثقــايف العربــي. 

كاتب وسيايس
أستاذ العلوم السياسية يف جامعة

محمد اخلامس وجامعة بوردو

حسن أشكناني

دكتــوراه مــن جامعــة ســاوث فلوريــدا يف 
أمريــكا عــام ٢٠١٤، ســاهم يف إنشــاء أول 
متحف لألنرثوبولوجيا يف جامعة ساوث 
فلوريدا- الواليات املتحدة األمريكية. كاتب 
النــرباس  مجلــة  ويف  الــراث،  مجلــة  يف 
احِتــاد طلبــة الكويــت فــرع  الصــادرة مــن 
الواليات املتحدة األمريكية، كاتب صديق 
بواليــة  ديرويــت  يف  املنتــدى  جريــدة  يف 
املنظمــة  يف  عضــو  أمريــكا،  يف  ميشــغن 
العاملية للفولكلور الشعبي IOV التابع 
لألمم املتحدة يف فيينا، عضو يف منظمة 
مجتمع ناشيونال جيوغرافيك- أمريكا، 
 ،SAA عضــو يف معهــد اآلثــار األمريــيك
الدراســات  ومعهــد  متحــف  يف  وعضــو 
الرشقية ASOR.ألّف كتاب:” قوة دملون 
والتفاعــل احلضــاري يف العــر الربونــزي” 
مجلــة  يف  وكتــب  اإلجنليزيــة(،  )باللغــة 

املتحــف العربــي.

أستاذ مساعد األنرثوبولوجيا )علم 
اإلنسان( وآثار اخلليج العربي القديم 
يف كلية العلوم االِجتماعية، جامعة 

الكويت
األوســط  الــرشق  يف  عمــود  كاتــب  وهــو 
واحليــاة والبيــان اإلماراتيــة، كاتــب رأي 
يف القدس العربي، كاتب رأي يف مجلة 
زمــان )املغربيــة( بالعربيــة والفرنســية. 

 شارك يف تغطية مراسم جنازة احلسن 
الثاين لـ CNN باللغة اإلجنليزية، وتغطية 
 ،٢٠١٢ الرئاســية  األمريكيــة  االنتخابــات 
ظبــي”،  “أبــو  يف  العربيــة  نيــوز  لـــسكاي 
ومشارك يف قناة فرانس ٢٤ـ عقب رضبات 

الباتكالن.
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بالل البدور

عضــو يف الســلك الدبلومــايس والقنصــيل 
بدرجة وزير مفوض يف العام ٢٠١٤، شغل 
منصب الوكيل املساعد لشؤون الثقافة 
والفنون يف وزارة الثقافة والشباب وتنمية 
املجتمــع، عمــل ســفرياً لدولــة اإلمــارات 
العربية املتحدة لدى األردن وانتخب رئيساً 
جلمعية حماية اللغة العربية ونائباً لرئيس 
مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم، وهو 
عضــو األمانــة العامــة جلائــزة محمــد بــن 
راشد للغة العربية. وشكل بالل البدور 
منوذجــاً متميــزاً يف إثــراء احلــراك الثقــايف 
العربيــة  اإلمــارات  دولــة  وخــارج  داخــل 
املتحدة، وله العديد من املؤلفات البحثية 

خصوصاً يف الراث اإلمارايت.

رئيس جمعية حماية اللغة العربية،
اإلمارات العربية املتحدة

باحث وكاتب وشاعر

يوسف الحسن

الدكتــوراه  درجــة  احلســن  يوســف  حيمــل 
يف العلــوم السياســية، عمــل يف الســلك 
الدبلومايس منذ عام ١٩٧٢ ومثّل الدولة يف 
العديد من املؤمترات والندوات اإلقليمية 
والدولية، ويف اِجتماعات اجلمعية العامة 
لألمــم املتحــدة وجامعــة الــدول العربيــة 
عــى  اإلســالمي. أرشف  املؤمتــر  ومنظمــة 
تنظيم الندوة الدبلوماسية السنوية التي 
تنظمهــا وزارة اخلارجيــة بدولــة اإلمــارات 
كمــا   ،١٩٨٦ عــام  منــذ  املتحــدة  العربيــة 
رأس حترير مجلة الدبلومايس، وهو عضو 
واملنظمــات  اجلمعيــات  مــن  العديــد  يف 
الثقافيــة والفكريــة واإلنســانية العربيــة 
منها والدولية. هو أحد مؤسيس جريدة 
اخلليــج اإلماراتيــة عــام ١٩٧٠، وكان أول 
رئيس حترير لها. وهو باحث مختص يف 
العالقات الدولية، واحلوار بني احلضارات، 
وأمن اخلليج العربي. صدرت له العديد 
املســيحية  احلركــة  أبرزهــا:  املؤلفــات  مــن 
األصولية يف الواليات املتحدة األمريكية، 
اخلاصــة  العالقــات  يف  دراســة  ِاندمــاج: 
بــني إرسائيــل وأمريــكا، حنــو دبلوماســية 
عربيــة معــارصة، مســتقبل دولــة الرفــاه 
يف اخلليــج، واحلــوار اإلســالمي املســيحي، 
املؤلفــات  مــن  العديــد  قــام بتحريــر  كمــا 
احلضارات”،و“اإلمــارات  “حــوار  منهــا: 

وحقــوق اإلنســان”.

باحث وكاتب ودبلومايس سابق

محمد صبحي

حاصــل عــى بكالوريــوس املعهــد العــايل 
للفنون املرسحية من أكادميية الفنون، 
قسم التمثيل واإلخراج املرسحي يف مر. 
أّسس أول معمل مرسحي عام ١٩٧٠ باسم 
“استوديو املمثل” وقدم من خالله عدداً 
من األعمال منها: هاملت )شكسبري(، 
ثــم أســس “فرقــة  ميديــا )جــون أنــوي(، 
أعمــاالً  خاللهــا  مــن  قــدم   ”٨٠ ســتوديو 
منها: املهزوز، املتحذلقات، البغبغان، 
الهمجــي، ختاريــف. وأخــرج العديــد مــن 
املرسحيات منها: الزيارة ، عى بالطة. ثم 
قدم من متثيله وإخراجه: ماما أمريكا، 
عائلة ونيس، الفن أصل احلضارة، كارمن. 
تطويــر  مجــال  كرميــة يف  مســاهمات  لــه 
وأنشــأ  أســس  حيــث  ومؤسســاته  الفــن 
عدة مسارح مع جتهيزاتها منها: مرسح 
الليسية باإلسكندرية، ومرسح نيو أوبرا 
مبيدان األوبرا، ومرسح الفردوس مبيدان 

البعوث. 

كاتب وسيايس
جنم مرسحي وتلفزيوين وسينمايئ

ممثل ومخرج

ويف مجــال العمــل اخلــريي أنشــأ مدينــة 
سنبل بطريق مر-اسكندرية الصحراوي 
لتعليم األطفال املرشدين واأليتام الفنون 
الرفيعة باإلضافة إىل التعليم األسايس، 
وتضم هذه املدينة دار مسنني للفنانني 
ومتحف للفنون. هو سفري النوايا احلسنة 
ملؤسسة FACE لألطفال واأليتام وأطفال 
الشــوارع، وهــو عضــو ســابق يف املجلــس 
القومي حلقوق اإلنسان املري، وعضو 
املجلس القومي للمرأة، وعضو املجلس 
األعى ملكافحة اإلرهاب. له العديد من 
األفالم السينمائية مثل: الكرنك، وراء 
الشمس، بالوالدين إحسانا، الشيطانة 
التــي احبتنــي، محامــي حتــت التمريــن، 
بطل من الصعيد، رجل بسبعة أرواح، 
وعدة مسلسالت تليفزيونية منها: جنة 
الفــردوس، يف بيتنــا رجــل، أيــام املــرح، 
رجــل غنــي  أنــا وهــؤالء،  ملــح األرض، 
فقــري جــداً، ســتة أجــزاء ملسلســل ونيــس 
وأحفاده، برنامج ما فيش مشكلة عى 
قنــاة CBC. حــاز عــى التكريــم واجلوائــز 
ســعاد  الدكتــورة  جائــزة  مثــل:  الكثــرية 
الصباح لإلبداع الفكري، وتكريم مهرجان 
املرسح العربي بتونس، وجائزة أحســن 
ممثل أوسكار، وتكريم من سمو الشيخ 
القاســمي  بــن محمــد  الدكتــور ســلطان 
حاكم الشارقة للعمل التطوعي، وتكريم 
قناة CBC للفن والتطوع. حاصل عى 
دكتــوراه فخريــة مــن اجلامعــة األمريكيــة 
بكاليفورنيا، وماجستري فخري من جامعة 

كمربيدج الربيطانية.
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سعاد عامري

دوليــاً:  استحســاناً  نالــت  أعمــاالً  ألفــت 
هــاوس،  )رانــدوم  وحمــايت”  “شــارون 
٢٠٠٥(، وقد اعتمدت فيه حس الفكاهة 
والسخرية لوصف العبثية وقسوة العيش 
حتت احلصار اإلرسائييل الطويل. وقد تُرجم 
الكتــاب إىل ٢٠ لغــة وحصــل عــى جائــزة 
فيارجييو - فريسيليا اإليطالية لعام ٢٠٠٤. 
وكذلك ألفت رواية باسم “لن خترس شيئا 
مــع  ســاعة   ١٨ مــن  رحلــة  حياتــك”:  إال 
مراد” )بلومزبري، ٢٠١٠(. وأحدث كتبها 
هو “جولدا نامت هنا” )بلومزبري ٢٠١٥( 
الذي يصف معنى فقدان الوطن وعدم 
الشــعور “باملوطــن” مــرة أخــرى، وقــد فــاز 
الكتاب جبائزة نونينو اإليطالية )٢٠١٤(.

وهــي مهندســة معماريــة متخصصــة يف 
إنهــا  تقــول  وهــي  الــراث،  عــى  احلفــاظ 
أصبحت كاتبة من قبيل الصدفة املحضة 
يف ســن اخلمســني مــن عمرهــا.  أسســت 

مركــز املعمــار الشــعبي “رواق”؛ 

كاتبة، مهندسة معمارية متخصصة 
يف حفظ الراث، ناشطة سياسية 

واجتماعية.

مراد بوتفليقة

مهنــدس معمــاري متخصــص يف حمايــة 
املعالم التارخيية واحلفاظ عليها، وأكمل 
الدكتــوراه يف الرميــم احلــري مــن كليــة 
الهندســة املعماريــة يف بوليتكنيــكا دي 
بعنــوان:  أطروحــة  مــع  إيطاليــا،  بــاري، 
“طرطــوس” )ســورية(. يأخــذ عــى عاتقــه 
مشــاريع  مــن  عــدد  وتنســيق  مســؤولية 
البحــث والتدريــب، مثــل: دورة ختصــص 
الدراســات العليــا حــول ترميــم وتأهيــل 
للتقنيــات  وفقــاً  اجلزائــر  قصبــة  وإظهــار 
التقليدية واستخدامها االبتكاري، مبادرة 
التدريــب يف املوقــع مــن قســم الهندســة 
املعمارية يف البليدة ملساعدة وزارة الثقافة 
اجلزائرية وهو مؤلف عدة منشورات عن 

حفــظ الــراث الثقــايف.

مدير حفظ وترميم الراث الثقايف يف
وزارة الثقافة اجلزائرية.

أستاذ مساعد يف قسم العمارة جبامعة 
البليدة باجلزائر. وهي منظمة غري حكومية مقرها يف رام 

اهلل بفلسطني. وفازت بالعديد من اجلوائز 
الدولية )جائزة األمري كالوس، وجائزة 
كاري ستون للتصميم االجتماعي، وجائزة 
اآلغا خان للعمارة لعام ٢٠١٤(. جنح مركز 
رواق يف حتويل عملية إعادة تأهيل املعالم 
واملباين التارخيية إىل وسيلة للقضاء عى 
الفقــر وخلــق فــرص العمــل وأصبــح أداة 
للتنمية االجتماعية واالقتصادية للفئات 
املهمشــة )النســاء واألطفــال( يف املناطــق 
الريفية يف فلسطني، وهو ما تشري إليه 
سعاد عامري بأنه من “األماكن العامة 

واملباين الرامية إىل التغيري االجتماعي”.
ملزيد من املعلومات عن سعاد عامري، 
 TED Talk يرجى مشاهدة حلقتها عى
بعنوان “عميل هوايتي: انظر ملا يف داخلك؛ 

وليس يف داخل اآلخرين”

سلمى سمر
دملوجي

املعماريــة  الهندســة  كليــة  مــن  خترجــت 
لنــدن،  يف  للفنــون  امللكيــة  والكليــة 
وعملــت مــع املهنــدس املعمــاري املــري 
حســن فتحــي )١٩٧٥-١٩٧٦( و )١٩٨٣ إىل 
١٩٨٤(. ويف عام ٢٠٠٨، أنشأت مع زمالئها 
“مؤسســة دوعــن للعمــارة الطينيــة” يف 
املكال، حرموت، اليمن، وكانت تبارش 
مشاريع استصالح األرايض وإعادة تأهيلها. 
مكثفــاً  ميدانيــاً  عمــالً  دملوجــي  بذلــت 
وأجــرت حبوثــاً حــول الهندســة املعماريــة 
يف املنطقة العربية. وقد ألفت أكرث من 
١٢ مقالة منها: زيليج، وهو فن اخلزف 
هيدجيكــو،  جــون  مــع   )١٩٩٣( املغربــي 
وعمارة عمان )١٩٩٨(، وعمارة اإلمارات 
العربيــة املتحــدة )٢٠٠٦(، وعمــارة اليمــن 
)٢٠٠٧(. وكان أحــدث كتبهــا “الهندســة 
املعمارية األخرى”: علم الهندسة واألرض 
 Leon Inaugurale( والهندسة العامية
ُــرش  de l’cole de Chaillot(، وقــد ن
وتــم   ٢٠١٥ عــام  يف  باريــس  يف  الكتــاب 
 Acadmie“ أكادمييــة  قامئــة  يف  إدراجــه 
 d’Architecture for the Prix du

.”Livre d’Architecture

مهندسة معمارية.
أستاذ يف مؤسسة بن الدن للعمارة يف

العالم اإلسالمي يف كلية الهندسة 
والعمارة، اجلامعة األمريكية يف بريوت.
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 صاحبة السموطالل عقيليطارق والي
الملكي األميرة

وجدان الهاشمي  مؤّسس مركز طارق وايل للعمارة والراث 
وهو أحد منابر العمارة يف مر، يهدف 
إىل حتقيق احلياة األفضل لإلنسان واملجتمع. 
حاصل عى دكتوراه يف التخطيط العمـراين 
مــن جامعــة القاهــرة وعــى العديــد مــن 
الشهادات واجلوائز التقديرية منها جائزة 
منظمــة العواصــم واملــدن اإلســالمية يف 
التأليف من املرتبة األوىل يف مجال العمارة 
١٩٩٨ له العديد من املؤلفات واإلصدارات 
منها: لطائف العمران يف دراسة املكان، 
نهج البقاء يف عمارة الصحراء، النظرية 
البيــان  اخللدونيــة،  العــرب  يف  العمرانيــة 
نهــج  والعمــران،  العمــارة  يف  والتبيــان 
الواحد يف عمارة املساجد، ونهج البواطن 

يف عمارة املساكن.

حيمل دكتوراه يف الهندسة املعمارية من 
اجلامعــة التقنيــة يف برلــني، وهــو عميــد 
كلية الهندسة املعمارية بدمشق سابقاً 
وأستاذ التصميم وختطيط املدن، محارض 
يف اجلامعات واملعاهد واملؤسسات العلمية 
العربيــة واألجنبيــة، باحــث يف العمــارة 
مــن  العديــد  نــرش  اإلســالمية.  العربيــة 
األحبــاث حــول العمــارة الراثيــة وختطيــط 
أهــم  مــن  اإلقليمــي.   والتخطيــط  املــدن 
مؤلفاته كتاب “اجلامع األموي يف دمشق”.

دكتوراه يف تاريخ الفن اإلسالمي من كلية 
الدراســات الرشقيــة واإلفريقيــة جبامعــة 
لندن. سفرية اململكة األردنية يف إيطاليا 
ســة وعميد كلية  ســابقا، كما أنها مؤسِّ
الفنون والتصميم يف اجلامعة األردنية، 
ومحررة الفن اإلسالمي ملوسوعة احلضارة 
ســة املتحــف الوطنــي  اإلســالمية، ومؤسِّ
األردين للفنون اجلميلة، واجلمعية امللكية 
للفنون اجلميلة، ولها مساهماٌت كبريٌة 
يف تطوير الفنون والراث اإلسالمي عى 
أنهــا  كــم  األردن.  يف  األكادميــي  املســتوى 
مندوب وزارة اخلارجية األردنية إىل برنامج 
األمــم املتحــدة اإلمنــايئ، وهــي أول اِمــرأة 
لهــا ١٦  تدخــل وزارة اخلارجيــة األردنيــة. 
باللغتــني  اإلســالمي  الفــن  حــول  كتــاب 
العربيــة واإلجنليزيــة، ولهــا ٣٨ معرضــاً 
وبينــايل يف  جماعيــاً  و١٠٠ معرضــاً  فرديــاً 
العربــي وأوروبــا وآســيا  العالــم  مــن  كل 

والواليــات املتحــدة.

معماري باحث وكاتبمعماري ومصمم عمراين

رئيسة اجلمعية امللكية للفنون اجلميلة
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واسيني األعرج

حاصل عى دكتوراه بعنوان “نظرية البطل 
يف الرواية العربية” من جامعة دمشق، 
وهو أستاذ كريس جبامعة اجلزائر املركزية 
وأستاذ كريس جبامعة السوربون. قبل أن 
يتفرغ للكتابة الروائية، كان نائب رئيس 
احتاد الكتاب اجلزائريني ومؤسس ومرشف 
إصــدار  عــى  أرشف  االحتــاد.  مجلــة  عــى 
السلسلة األدبية “أصوات الراهن” التي 
تهتم بالتجربة األدبية الشابة يف اجلزائر. 
ســاهم كــروايئ يف العديــد مــن النــدوات 
مبوضوعــات  املتعلقــة  والعامليــة  العربيــة 
الكتابة وحتديات الفكر العربي، وغريها. 
أعد وأنتج برنامج أهل الكتاب التلفزيوين 
عن الكتاب واملقروئية يف اجلزائر والوطن 
العربي. أنتج سلسلة الديوان التلفزيونية 
التــي حتــاول أن تنجــز أنطولوجيــا مرئيــة 
عن الكتاب منذ بداية القرن العرشين.

روايئ وأكادميي

من أعماله الروائية واألدبية: نوار اللوز، 
بعــد  الســابعة  الليلــة  الغائــب،  ضمــري 
األلــف، ســيدة املقــام، حارســة الظــالل، 
ذاكرة املاء، رشفات حبر الشمال، طوق 
رمــاد  األندلــيس،  البيــت  الياســمني، 
الرشق، أصابع لوليتا، مملكة الفراشة، 
العربــي األخــري، الشــعر اجلزائــري. حائــز 
عى جائزة الرواية اجلزائرية عى مجمل 
أعماله الروائية، جائزة التليفزيون األوىل 
للحصص الثقافية اخلاصة وجائزة الكتاب 
الذهبي، وجائزة اإلبداع العربي، وجائزة 

كتارا للرواية العربية.

جاد ثابت

العــرب  املعماريــني  احتــاد  نقابــة  رئيــس 
للمهندســني  اللبنــاين  الفــرع  ورئيــس 
اليونســكو  جلنــة  يف  وعضــو  واملعماريــني 
للراث العاملي. يعمل بني بريوت وباريس، 
خربته متعددة املجاالت ما بني التصميم 
والبحوث، التي متتد عرب مجاالت املشاهد 
الفضــاء  وتصميــم  التارخييــة،  احلريــة 
العام، وإعادة تأهيل وتنشيط النسيج 
العمراين التقليدي، ووضع اسراتيجيات 
لالســتدامة ومنــو املجتمــع املحــيل، فضــال 
عن اإلسكان االجتماعي واملرافق العامة. 
املنشــورات  مــن  العديــد  مؤلــف  وهــو 
األكادمييــة عــن احلــرب وإعــادة اإلعمــار، 
وعن العالقة بني الراث واحلداثة. درس 
الوطنــي  املعهــد  يف  املعماريــة  الهندســة 
اللبنانيــة  اجلامعــة  يف  اجلميلــة  للفنــون 
اجلامعــة  يف  والعمــارة  الهندســة  وكليــة 
بليفيــل  ومدرســة  بــريوت  يف  األمريكيــة 
للهندســة املعماريــة يف باريــس باإلضافــة 
يف  الدوليــة  للشــؤون  باريــس  كليــة  إىل 

العلــوم Po  يف باريــس.

مهندس معماري ومخطط

معاوية ابراهيم

الــراث  جلنــة  يف  الســابق  األردن  ممثــل 
العاملي يف اليونيسكو والرئيس السابق 
أســتاذاً  وكان  اآلثــار،  أصدقــاء  جلمعيــة 
للبحــوث والدراســات  وعميــداً  جامعيــاً 
العليا يف جامعة اإلرساء اخلاصة باألردن. 
حيمل شهادة دكتوراه من جامعة برلني 
اآلداب  كليــة  ســابق  وهوعميــد  احلــرة. 
والعلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية 
ومديٌر مؤسٌس ملعهد اآلثار واألنرثوبولوجيا 
يف جامعة الريموك باألردن. أّسس وحارض 
يف قسم اآلثار يف جامعة السلطان قابوس 
بُعمــان. وقــاد بعثــاٍت تنقيــب ومشــاريع 
حبثية يف فلسطني واألردن وأملانيا والبحرين 
والكويــت واليمــن وعمــان. حصــل عــى 
جائزة وســام اِســتحقاق جمهورية أملانيا 
االحِتادية وجائزة االحِتاد العام لآلثاريني 
العرب وجائزة جامعة فيالدلفيا.  ألّف 
وحّرر العديد من املجلدات وله ما يزيد 
عن ١٠٠ مقال يف جرائد وكتب متخصصة.

عالم آثار ومؤرخ
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سهير زكي
حواس 

خبريٌ اِستشــارٌي ومنســق وزارة اإلســكان 
واملجتمعات اجلديدة.  ترأس حالياً وحدة 
التدريــب يف املنظمــة الوطنيــة للتنســيق 
العمراين. رائدٌة يف توثيق عمارة القاهرة يف 
القرن ١٩، وهي مؤلِّفة موسوعة القاهرة 
اخلديوية عام ٢٠٠٢، لها ستة كتٍب وأكرث 
من ٥٠ حبثاً يف املجالت الوطنية والدولية. 
املنظمــات  مــن  العديــد  يف  عضــٌو  وهــي 
أنهــا  الوطنيــة والدوليــة، كمــا  واللجــان 
إدارة NOUH، وعضــو  عضــو مجلــس 
باللجنة املعنية بتجهيز “مرشوع امليثاق 
العربي للحفاظ عى الراث املعماري يف 
الدول العربية” يف املجلس األعى لآلثار. 
وهــي عضــٌو بلجنــة قانــون البنــاء اجلديــد 
اخلاصــة  املــادة  الربملــان يف  يناقشــه  الّــذي 

مبستويات ولوائح التنسيق العمراين.

أستاذ العمارة والتصميم العمراين
بقسم الهندسة املعمارية، بكلية

الهندسة- جامعة القاهرة.

سعد المسعودي

بالدراســات  املســعودي  ســعد  يهتــم 
أّســس  والثقافــة،  باإلعــالم  املتخصصــة 
مــع متخصصــني يف علــم الــراث واآلثــار 
“ملتقى مالحقة اآلثار املرسوقة” الذي جنح 
يف حجز الكثري من اآلثار الِسردادها عرب 
السفارات. حيرص املسعودي عى حضور 
مؤمترات يونيسكو واملؤمترات الدولية التي 
والســالم  التســامح  ثقافــة  بنــرش  تنــادي 
واحلفــاظ عــى اآلثــار وينــادي بنقــل اآلثــار 
أكــرث  أماكــن  اىل  املضطربــة  املناطــق  مــن 
امناً عى أمل عودتها بعد عودة السلم.
يعمــل إعالميــاً يف راديــو مونــت كارلــو يف 
فرنسا ومراسالً متجوالً يف قناة العربية. 
غطــى احلــرب العراقيــة- اإليرانيــة وحــرب 
الكويــت وأفغانســتان والغــزو األمريــيك 
للعــراق ووثّــق رسقــة املتحــف العراقــي يف 
بغداد، ثم نرش قامئة املتورطني يف تهريب 

اآلثار يف الصحافة العراقية. 

أكادميي وإعالمي

إحسان فتحي

حصــل عــى درجــة الدكتــوراه يف احلفــاظ 
عى املناطق احلرية من قسم التخطيط 
العمراين واإلقليمي، جامعة شيفيلد، 
اململكة املتحدة. نرش أكرث من ١٠٠ كتاب 
مــن  الكثــري   وورقــة حبثيــة، وشــارك يف 
املؤمترات العاملية وكان املتحدث الرئييس 
يف ١٠ مؤمتــرات. عميــد مؤســس لكليــات 
العمارة يف العديد من املناطق يف العالم 
الــراث  قســم  أســس  وكذلــك  العربــي، 
يف بلديــة بغــداد عــام ١٩٨٣. وقــد شــغل 
منصب رئيس قسم الهندسة املعمارية 
يف جامعــة بغــداد يف الفــرة ١٩٨٦-١٩٩١. 
وهو خبري يف احلفاظ عى الراث وخبري 
استشاري لدى منظمة اليونسكو ومعهد 
جيتــي لصيانــة اآلثــار والصنــدوق العاملــي 
للمباين التذكارية واملركز الدويل لدراسة 
حفظ وترميم املمتلكات الثقافية ومدير 
جمعية املهندسني املعماريني العراقيني.

مؤرخ وناقد يف الفن والعمارة.
أستاذ الهندسة املعمارية يف جامعة

عمان باألردن. يف عام ١٩٧٨.

منذر جمحاوي

دكتوراه يف إدارة املوارد الثقافية من كلية 
الهندســة املعمارية، جامعة أكســفورد-

بروكس، اململكة املتحدة. يشغل منصب 
أستاذ مشارك حلفظ وإدارة الراث الثقايف 
والتخطيط والتصميم يف كلية الهندسة 
املعماريــة والتصميــم يف جامعــة العلــوم 
والتكنولوجيا األردنية. عضو يف العديد 
من املجالس املحلية والدولية مثل مجلس 
إيكروم واملجلس الوطني األردين للسياحة 
املــادي.  واالحِتــاد العاملــي للــراث الثقــايف 
نرش العديد من املقاالت يف مجال إدارة 
وحفــظ املمتلــكات الثقافيــة والتخطيــط 
للســياحة الثقافيــة والســياحة املســؤولة 
والتطبيقــات  الــراث  وإحيــاء  وترميــم 
اجلديدة لتكنولوجيا املعلومات يف إدارة 

الراث.

مدير عام دائرة اآلثار، األردن.
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حمدان طه

عمل حمدان طه باحثاً مستقالً، ومن عام 
٢٠١٢ حتى ٢٠١٤ كان وكيالً لوزارة السياحة 
واآلثار. ويف عام ١٩٩٤ شغل منصب املدير 
العام إلدارة اآلثار يف فلسطني. قام د. طه 
يف مجرى عمله باإلرشاف عى عدد من 
التنقيبــات األثريــة يف فلســطني، أبرزهــا 
تنقيبات تل السلطان وخربة بلعمة وتل 
املفجر وخربة املفجر وتل بالطة. وعمل 
أيضاً كمنسق وطني لربنامج مركز الراث 
العاملي يف فلسطني. كما أن له العديد من 
املقاالت والدراسات املنشورة يف املجالت 

والدوريات العلمية.

عالم آثار
مؤرخ وكيل سابق لوزارة

السياحة واآلثار الفلسطينية
مدير عام سابق لدائرة اآلثار والراث

الثقايف

حسام مهدي

خترج مهدي مهندساً معمارياً من جامعة 
عني شمس يف مر. وقد حصل عى درجة 
املاجستري يف حفظ املباين واملدن التارخيية 
من جامعة لوفني يف بلجيكا )مركز رميوند 
لومري الدويل لصيانة اآلثار(، وكذلك درجة 
الدكتوراة من جامعة غالسكو يف اململكة 
املتحدة، عن رسالته “اجتاهات حنو حفظ 
املبــاين األثــري- دراســة حالــة “القاهــرة”.  
كمــا عمــل كرئيــس قســم الرميــم بهيئــة 
أبو ظبي للسياحة والثقافة يف أبو ظبي 
ومســؤول عــن ختطيــط الــراث العمــراين 
وإدارتهــا  وتنفيذهــا  ظبــي  أبــو  إمــارة  يف 
وصيانتهــا. وهــو اآلن يــرشف عــى فريــق 
مــن املتخصصــني يف حفــظ املبــاين وينســق 
أعمــال االستشــاريني واملقاولــني لتنفيــذ 
مشاريع صيانة املباين األثرية يف جميع أحناء 
اإلمــارة. عمــل حســام مهــدي كمهنــدس 
مستقل وباحث ومستشار ومحارض حول 
احلفاظ عى الراث املعماري واحلري. 

معماري وكاتب

رشاد محمد سالم

دكتوراه يف فقه اللغة العربية، ماجستري 
لــه  األزهـــر،  جامعـــة  مــن  اللغــــة  أصــول 
العديد من الكتب واملؤلفات منها: احلرف 
العربي سرية ومسرية، منهج األصوليني 
اللغــوي لغتنــا العربيــة جمــال وكمــال، 
األداء الصويت، التعريب رضورة حضارية، 
ضعف األداء اللغوي يف وسائل اإلعالم، 
مصــادر الدراســات اإلســالمية والعربيــة 

وسبل تطويرها.

مدير اجلامعة القاسمية بالشارقة
أستاذ ورئيس قسم اللغـة العربية

وآدابها، كليـة اآلداب والعلـوم 
وقد ُكلف للقيام بالعديد من املهام من 
منظمة اليونسكو وبرنامج األمم املتحدة 
اإلمنايئ واالحتاد األوروبي واملشاريع املمولة 
مــن البنــك الــدويل بشــأن الــراث الثقــايف 
واملحافظة عى الراث املعماري واحلري 
وتعتــرب مجــاالت  األثريــة.  املواقــع  وإدارة 
البحــوث والتدريــس والتدريــب جوانــب 
انتخــب  وقــد  املهنيــة.  هامــة يف مســريته 
العلميــة  اللجنــة  لرئيــس  نائبــاً  مهــدي 
الدوليــة املعنيــة بالــراث الشــعبي العــام 
التابعة املجلس الدويل للمعالم واملواقع. 
ومنذ عام ٢٠٠٠، عكف عى إعداد مسودة 
“مــرسد للمصطلحــات العربيــة للحفــاظ 
باللغــة  ومقابلهــا  الثقــايف  الــراث  عــى 
اإلجنليزية” مع إيكروم-الشــارقة. يكرس 
مهــدي حياتــه ويســعى ســعياً دؤوبــاً حنــو 
املساهمة يف إرساء نهج خاص بالثقافة 
وفلسفة حفظ الراث الثقايف وممارستها 

يف املنطقــة العربيــة.
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سمو األميرة دانا
  فراس 

مدافعة عاملية عن حماية الراث واحلفاظ 
عليه باعتباره أساساً للتنمية والسياحة 
املســؤولة والهويــة واملشــاركة السياســية. 
وحاليــاً تشــغل منصــب رئيــس صنــدوق 
البراء الوطني، وهو أقدم منظمة وطنية 
مبجــال  معنيــة  األردن  يف  حكوميــة  غــري 
عملــت  عليــه.  واحلفــاظ  الــراث  حمايــة 
عــى تعزيــز احلفــاظ عــى الــراث الثقــايف 
والتعليم والتنمية املستدامة من حيث 
مختلف القدرات يف القطاعات الثالثة: 
القطاع اخلاص والقطاع العام واملجتمع 
املدين، يف كل من األردن والواليات املتحدة. 
كذلــك عملــت يف مكتــب جاللــة امللكــة 
نور يف مشاريع تعزيز التنمية املستدامة 
والسالم وحقوق اإلنسان. حاصلة عى 
درجة البكالوريوس من جامعة بوسطن 
يف االقتصــاد والعالقــات الدوليــة، كمــا 
حصلت عى درجة املاجستري يف الدراسات 
اإلمنائية من كلية لندن لالقتصاد والعلوم 
العامــة  اإلدارة  وماجســتري  السياســية، 
مــن كليــة كينيــدي احلكوميــة يف جامعــة 
املســتدامة  التنميــة  ختصــص  هارفــارد 

والسياسة البيئية.

رئيس صندوق البراء الوطني
سفرية اليونسكو للنوايا احلسنة ٢٠١٧.

 سليمان إبراهيم
العسكري

أنهى د. العسكري دراسته اجلامعية بكلية 
دار العلوم يف جامعة القاهرة، وحصل 
عى شهاديت املاجستري والدكتوراه يف تاريخ 
اخلليج واجلزيرة العربية يف العر اإلسالمي 
من جامعة مانشسر، اململكة املتحدة. 
واحلضــارة  اخلليــج  لتاريــخ  مدرســاً  عمــل 
العربية اإلسالمية يف قسم التاريخ جبامعة 
الكويــت بــني عامــي ١٩٨٤ و١٩٩٤، وكان 
أمينــاً عامــاً للمجلــس الوطنــي للثقافــة 
بني عامي ١٩٩٣ و١٩٩٨، عمل عى إنشاء 
مكتبة الكويت الوطنية ومهرجان القرين 
ُكلــف   ١٩٩٩ عــام  الســنوي، ويف  الثقــايف 
برئاسة حترير مجلة العربي، وبقي فيها 
حتى عام ٢٠١٣، أرشف عى عدة مجالت 
دورية كما أسس وأصدر مجلة )العربي 
العلمي( يف يونيو ٢٠١١. نال جائزة الكويت 
التقديرية لعام ٢٠٠٩، وتكريم احِتاد املؤرخني 
العرب بالقاهرة ٢٠٠٧، وقد نالت مجلة 
العربي خالل رئاسته لها جائزة مؤسسة 
العويس الثقافية عام ٢٠٠٢، وجائزة أفضل 
مجلــة عربيــة ثقافيــة باِســتفتاء األهــرام 

الدويل بالقاهرة عام ٢٠٠٢ أيضاً. 

مدير املركز العربي للبحوث الربوية 
لدول اخلليج )منذ عام ٢٠١٥(

مينا المغاري

دكتوراه دولة يف تاريخ العمارة اإلسالمية 
والصويــرة  مــاكادور/  مدينــة  بعنــوان: 
“دراســة تارخييــة وأثريــة”، كليــة اآلداب 
والعلوم االنسانية، الرباط. دكتوراه من 
الدرجــة الثالثــة يف آثــار وتاريــخ الفنــون 
اإلســالمية: “املســاجد اجلامعيــة يف عهــد 
السلطان مال سليمان”، جامعة باريس 
الرابعــة، الســوربون، باريــس. الســكرتري 
مــن  لليونيســكو  املغربيــة  لّلجنــة  العــام 
٢٠٠٥ حّتــى ٢٠١٠. أســتاذ يف قضايــا الــراث 
لفئة طالب الدكتوراه يف كلية العمارة 
حاليــاً. أســتاذ يف قضايــا الــراث لطــالب 
املاجيستري يف آليات الصحراء االِجتماعية.  
نائب رئيس اللجنة املغربية إليكوموس، 
مــاكادور  الــراث )مؤسســة  رئيــس جلنــة 
والصويرة(، رئيس اللجنة الدولية للذاكرة 
التنفيــذي  باملجلــس  عضــو   .٢٠١٣  -٢٠٠٨
إليكومــوس. عضــو بلجنــة خــرباء القــرى 

العامليــة واملــدن التارخييــة.

أستاذة يف كلية اآلداب والعلوم 
اإلنسانية، جامعة محمد اخلامس، 

الرباط، املغرب.

هو عضو املجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب - دولة الكويت، ومجلس أمناء 
املجمــع الثقــايف العربــي – بــريوت، وهــو 
عضــو مراســل مبجمــع اللغــة العــــربية – 
دمشق، وعضو مجلس أمناء املركز القومي 
للرجمة جبمهورية مر العربية، ومجلس 
األمنــاء باملجلــس العربــي لكتــاب الطفــل 
والنــشء -  القاهــرة، ومجلــس األمنــاء 
الحِتاد املؤرخني العرب - القاهرة، وجمعية 
لــدول مجلــس التعــاون  التاريــخ واآلثــار 
للجامعــة  األعــى  واملجلــس  اخلليجــي، 
الكويتيــة، ومجلــس أمنــاء معهــد تاريــخ 
العلــوم العربيــة واإلســالمية يف جامعــة 
فرانكفورت. من مؤلفاته، التجارة واملالحة 
يف اخلليج العربي، كشف الغمة يف تاريخ 
عمــان، حلــم التنويــر العربــي، الكويــت 
الثقافــة  حتديــات  الثقافيــة،  والتنميــة 

العربية.
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راوية مجذوب

دكتوراه يف التاريخ واحلضارات من جامعة 
ليــون، فرنســا، ودكتــوراه يف تاريــخ الفــن 
وعلم اآلثار من جامعة السوربون، فرنسا. 
وعملت مديرة معهد الفنون اجلميلة يف 
اجلامعة اللبنانية بني عامي ١٩٩١ و١٩٩٧. 
العــايل  التعليــم  مركــز  وأدارت  أسســت 
املتخصص يف ترميم وصيانة املعالم األثرية 
واملواقــع التارخييــة، يف مدينــة طرابلــس، 
بالتعاون مع مدرسة شاليوت يف باريس 
وجامعة سابينيزا يف روما ملدة ١٤ عاماً. 
يف عام ٢٠٠٥ كرمتها حكومة فرنسا عى 
خدماتها للحكومة اللبنانية واملجتمعات 

املحلية، وُمنحت لقب “فارس”.

املديرة املؤسسة ملركز التعليم العايل
املتخصص يف ترميم وصيانة املعالم
األثرية واملواقع التارخيية يف معهد 

الفنون اجلميلة يف اجلامعة اللبنانية.

منال عطايا

مختصــة يف املتاحــف وحتمــل ١٢ ســنة مــن 
اخلربة يف احلفاظ عى الراث الثقايف وتطوير 
املتاحــف والدبلوماســية الثقافيــة. كونهــا 
الشــارقة،  متاحــف  لهيئــة  العــام  املديــر 
فإنهــا تديــر ١٦ متحًفــا يف إمــارة الشــارقة. 
وحتمل عطايا بكالوريوس يف فن االستوديو 
ودراسات االتصال من كلية هاميلتون، 
باإلضافــة إىل شــهادة دراســات عليــا يف 
دراسات املتاحف من جامعة هارفرد يف 
الواليــات املتحــدة األمريكيــة، كمــا أنهــا 
زميلــة يف منظمــة كلــور وذلــك إلجنازهــا 
برنامج القيادة الثقافية املميز يف املمكلة 
وتعــد عطايــا عضــوة   .٢٠١٠ عــام  املتحــدة 
يف املجالــس االستشــارية لكليــة الفنــون 
واآلداب والعلوم االجتماعية يف جامعة 
الشارقة ويف املركز اإلقليمي حلفظ الراث 
الثقــايف )إيكــروم – الشــارقة(. كمــا أنهــا 
عضو يف اللجنة العليا مللف الشــارقة – 

بوابــة اإلمــارات املتصاحلــة.

مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف
ستيفانو دي كارو

شهدت حياته املهنية املبكرة خربة خاضها 
يف إدارة آثار الزلزال يف إربينيا بإيطاليا يف 
أوائل الثمانينيات. كان دي كارو مديراً 
ملكتب التنقيبات يف بومباي، ثم مراقباً 
لآلثــار يف نابــويل وكازيرتــا، وأخــرياً مديــراً 
إقليمياً للراث الثقايف يف منطقة كامبانيا، 
حيث كان رائداً يف إدارة املشاريع األوروبية 
حلفــظ الــراث الثقــايف يف إطــار الربنامــج 
التنفيذي اإلقليمي. ومن بني النجاحات 
األخــرى التــي حققهــا متكنــه مــن جــذب 
خــالل  مــن  الثقــايف  الــراث  إىل  العامــة 
إعــادة تنظيــم العديــد مــن أبــرز األقســام 
الدامئة يف متحف نابويل األثري، وكذلك 
اخلاصــة  للمعــارض  الرويــج  خــالل  مــن 

وتطوير املتاحف املحلية.

املدير العام السابق إليكروم
عالم آثار ومؤلف ومحارض يف العديد

من اجلامعات اإليطالية
املدير العام السابق لقسم اآلثار 

يف وزارة الراث الثقايف واألنشطة 
والسياحة اإليطالية.

ُعرف دي كارو بنظرته الثاقبة، إذ كان 
آلرائــه أثــر ملحــوظ يف الربامــج الوطنيــة 
حلفظ الراث. وقد ساهم يف رسم املبادئ 
التوجيهية الوطنية األوىل إلنقاذ اآلثار، 
ومثــل إيطاليــا يف العديــد مــن املؤمتــرات 
مــن  أكــرث  نــرش  الدوليــة.  واالجتماعــات 
٣٠٠ كتاب ومقال علمي حول مواضيع 
تراوح بني علم اآلثار واحلفاظ عى املعالم 
التارخييــة اليونانيــة والرومانيــة املشــاهد 
الثقافيــة والــراث غــري املــادي. كمــا نظــم 
دي كارو معــارض حــول الــراث الثقــايف 
الصــني  منهــا  كثــرية  بلــدان  يف  اإليطــايل 
وفرنســا وروســيا. حصــل دي كارو عــى 
اإليطاليــة  اجلمهوريــة  اســتحقاق  وســام 
ووسام الفروسية جلوقة الرشف الوطني 
للجمهورية الفرنسية، وهو أيضا عضو 
يف األكادمييــة الربيطانيــة واملعهــد األملــاين 
لآلثار واملجلس االستشاري العلمي ملرشوع 
هريكوالنيوم للحفاظ عى الراث الذي 
يديــره معهــد بــاكارد للعلــوم اإلنســانية. 
وباإلضافــة إىل ذلــك، تــم تكرميــه مبنحــه 
“جائزة اخلدمة العامة املتميزة” من معهد 

اآلثــار األمريــيك. 
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 يوكا إلماري
جوكيلهتو

ولد جوكيلهتو يف هلسنيك، فنلندا وخترج 
مــن كليــة العمــارة والتخطيــط احلــري، 
جامعــة بوليتكنيــك يف هلســنيك. شــارك 
يف دورة احلفاظ املعماري الدويل )إيكروم، 
١٩٧١(، وهو بروفيســور يف جامعة يورك 
)١٩٨٦(. قام بتدريس تاريخ ونظرية حفظ 
اآلثار والتخطيط للراث العمراين وإدارته 
يف إيكروم من ١٩٧٢ إىل ١٩٩٨، كان مسؤوالً 
عــن قســم احلفــاظ عــى املبــاين املعماريــة 
واحلرية. قام بتمثيل إيكروم يف البعثات 
التقنيــة إىل الــدول األعضــاء. تقاعــد مــن 
منصب مساعد املدير العام يف عام ١٩٩٨. 

الــدويل  )املجلــس  إيكومــوس  يف  عمــل 
للمعالم واملواقع( وكان الرئيس السابق 
للجنة التدريب الدولية CIF، ومستشار  
إيكوموس للراث العاملي ومسؤول تقييم 
وعــرض ملفــات الرشــيح لقامئــة الــراث 
العاملي لدى جلنة الراث العاملي. بعد عام 
١٩٩٨، عمل يف مجال الهندسة املعمارية 
يف فنلنــدا، والتخطيــط احلــري، واملبــاين 
السكنية، واملكاتب، واملباين الصناعية. 
وساهم يف تطوير املخططات التنظيمية 
ومخططات إدارة حفظ الراث لدول مثل 
إيران وجورجيا وإريريا وأذربيجان، وكذلك 
العاملــي،  الــراث  ملركــز  مستشــاراً  عمــل 
وأرشف عى بعثات استشارية بالنيابة عن 
منظمات اليونسكو وإيكروم وإيكوموس. 
له حوايل ٣٠٠ منشور، منها: تاريخ احلفاظ 
املعماري )بوترورث-هاينمان، ١٩٩٩، نرُش 
أيضــاً يف اليابــان وكوريــا والصــني وتايــوان 
وإيــران واســتونيا وجورجيــا(، وإرشــادات 
إلدارة مواقع الراث الثقايف العاملي )مع 
الــدويل لدراســة  بــي. إم. فيلــدن؛ املركــز 
حفظ  وترميم املمتلكات الثقافية، ١٩٩٣، 
تُرجــم إىل عــدة لغــات(. ويف منشــورات 
قامئة الراث العاملي له منشــور بعنوان: 
ســد الثغــرات - خطــة عمــل للمســتقبل 
)مع إم. بيتزيت، و إتش. كليري، و إس. 
دينري، إيكوموس، اآلثار واملواقع، الثاين 
عرش، ٢٠٠٥(، وآخر بعنوان: ما هي القيمة 
العاملية االستثنائية؟ )إيكوموس، اآلثار 
واملواقــع، الســادس عــرش، ٢٠٠٨(، ومــن 
منشــورات إيكــروم لــه منشــور بعنــوان: 
تاريخ املنظمة ألول ٥٠ عاماً، ١٩٥٩-٢٠٠٩، 

روما ٢٠١١.

مهندس معماري متخصص يف ختطيط
املدن )هلسنيك(. 

دكتوراه من جامعة يورك باململكة
املتحدة. 

أستاذ مخرم،جامعة نوفا غوريكا، 
سلوفينيا. 

أستاذ زائر فخري، جامعة يورك، 
اململكة املتحدة. 

مستشار خاص ملدير عام إيكروم )املركز
الدويل لدراسة حفظ وترميم املمتلكات

الثقافية(. 
عضو فخري يف إيكوموس )املجلس 

الدويل للمعالم واملواقع(.

باتريشيا كيل

نائبة رئيس املجلس التنفيذي إليكروم 
وترميــم  حفــظ  لدراســة  الــدويل  )املركــز 
كمديــرة  عملــت  الثقافيــة(  املمتلــكات 
عامة للمعهد الكندي للحفاظ يف يناير 
٢٠١٤، وتولت دور املدير العام للراث يف 
أغسطس\آب ٢٠١٦. و تدير املعهد الكندي 
الراثيــة  املعلومــات  وشــبكة  للحفــظ، 
باملتاحــف  املتعلقــة  والربامــج  الكنديــة، 
يف إدارة الــراث الكنديــة. عملــت كيــل 
ألكرث من ١٥ عاما يف مجموعة واسعة من 
الوظائــف مــع باركــس كنــدا، منهــا مديــر 
حفظ الراث ومدير فرع سياسة املواقع 
مؤهالتهــا  وتشــمل  الوطنيــة.  التارخييــة 
األكادمييــة درجــة املاجســتري يف دراســات 
املتاحــف والعلــوم وكذلــك الدكتــوراه يف 
أكســفورد.  مــن جامعــة  املتاحــف  تاريــخ 
ركزت مسريتها املهنية عى وضع وتنفيذ 
السياسات والربامج يف التاريخ، وإدارة 

املــوارد الثقافيــة واحلفــاظ عــى الــراث.

أستاذة يف كلية اآلداب والعلوم 
اإلنسانية، جامعة محمد اخلامس،

الرباط، املغرب.

سوزان دينير

اضطلعت ببعثات دولية إليكوموس يف 
أوروبا وآسيا والرشق األوسط وأفريقيا. 
وعملت سابقاً يف الصندوق الوطني يف 
اململكة املتحدة، كما عملت يف املتاحف، 
وكمحــارضة، مبــا يف ذلــك ســت ســنوات 
يف رشق وغــرب أفريقيــا. وكانــت رئيــس 
BASIN وهــي شــبكٌة دوليــٌة للمســاكن 
  INTACHوأمــني التكلفــة،  منخفضــة 
اململكة املتحدة  )املؤسسة الوطنية الهندية 
للفن والراث الثقايف، اململكة املتحدة(. 
لها العديد من املنشورات عن املشاهد 
الطبيعية الثقافية، وهي محارضٌة زائرٌة 

يف عدد من اجلامعات.

مستشارة الراث العاملي يف إيكوموس
)املجلس الدويل لآلثار واملواقع(
أمني عام إيكوموس يف اململكة 

املتحدة
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جون روبنز

مسؤول عن العمليات اليومية للمتحف 
وكذلك مشاريع التصميم والبناء. تقلد 
ســابقاً  التنفيــذي  املديــر  منصــب  روبنــز 
للمركز الوطني لتكنولوجيا صيانة اآلثار 
والتدريب عليها، وكذلك مساعد مدير 
املركــز الوطنــي  الثقافيــة، ومديــر  املــوارد 
للمــوارد الثقافيــة، وكان جميعهــا يقــع 
حتــت دائــرة املناطــق املفتوحــة األمريكيــة.

جــون روبنــز مهنــدس معمــاري معتمــد 
خرباتــه  وتشــمل  املتحــدة،  الواليــات  يف 
الواسعة يف مجال املشاريع ترميم متثال 
احلرية وجزيرة احلرية يف نيويورك، وتصميم 
واملعــارض  الفنــون  معــارض  وتركيــب 
األخــرى يف متحــف بــول جيتــي يف لــوس 
أجنلــوس. كان روبنــز أول مــن حــاز عــى 
جائزة ريتشارد موريس هانت يف احلفاظ 
عــى اآلثــار التارخييــة، وهــو حاليــاً عضــو 
يف مجلــس املركــز الــدويل لدراســة حفــظ 

ترميــم املمتلــكات الثقافيــة. 

بعد عام ١٩٩٨، عمل يف مجال الهندسة 
املعمارية يف فنلندا، والتخطيط احلري، 
واملبــاين  واملكاتــب،  الســكنية،  واملبــاين 
الصناعية. وســاهم يف تطوير املخططات 
حفــظ  إدارة  ومخططــات  التنظيميــة 
الراث لدول مثل إيران وجورجيا وإريريا 
وأذربيجان، وكذلك عمل مستشاراً ملركز 
بعثــات  عــى  وأرشف  العاملــي،  الــراث 
استشارية بالنيابة عن منظمات اليونسكو 
 ٣٠٠ حــوايل  لــه  وإيكومــوس.   وإيكــروم 
منشــور، منهــا: تاريــخ احلفــاظ املعمــاري 
)بوترورث-هاينمان، ١٩٩٩، نرُش أيضاً يف 
اليابــان وكوريــا والصــني وتايــوان وإيــران 
واســتونيا وجورجيــا(، وإرشــادات إلدارة 
مواقــع الــراث الثقــايف العاملــي )مــع بــي. 
إم. فيلدن؛ املركز الدويل لدراسة حفظ  
وترميم املمتلكات الثقافية، ١٩٩٣، تُرجم 
قامئــة  منشــورات  ويف  لغــات(.  عــدة  إىل 
الــراث العاملــي لــه منشــور بعنــوان: ســد 
الثغــرات - خطــة عمــل للمســتقبل )مــع 
إم. بيتزيت، و إتش. كليري، و إس. دينري، 
إيكوموس، اآلثار واملواقع، الثاين عرش، 
القيمــة  هــي  مــا  بعنــوان:  وآخــر   ،)٢٠٠٥
العاملية االستثنائية؟ )إيكوموس، اآلثار 
واملواقــع، الســادس عــرش، ٢٠٠٨(، ومــن 
منشــورات إيكــروم لــه منشــور بعنــوان: 
تاريخ املنظمة ألول ٥٠ عاماً، ١٩٥٩-٢٠٠٩، 

رومــا ٢٠١١.

جون روبنز هو نائب مدير املتحف 
الوطني للفنون يف واشنطن، نائب 

رئيس املجلس التنفيذي إليكروم

نظمي جعبة

دكتوراه يف الدراسات الرشقية من جامعة 
توبنغــن بأملانيــا، أكمــل دراســاته األّوليــة 
يف دراسات الرشق األوسط وعلم اآلثار 
جبامعــة بريزيــت. مديــٌر مســاعٌد يف مركــز 
رواق: مركــز احلفــاظ عــى املعمــار يف رام 
اهلل )١٩٩٢- ٢٠١٠(. مدير املتحف اإلسالمي 
-احلــرم الرشيــف- القــدس )١٩٨٠- ١٩٨٤(. 
والتاريــخ  اآلثــار  علــم  بــني  أحباثــه  تدمــج 
والسياســات والعمــارة. وهــو متخصــٌص 
بشــؤون القــدس واخلليــل بشــكٍل عــام، 
واملواقــع املقّدســة بشــكٍل خــاص. يعمــل 
حاليــاً مبجلــس أمنــاء مؤسســاٍت ثقافيــٍة 
متعــددٍة ومتاحــف يف القــدس والضفــة 
كبــرياً  نــرش عــدة كتــٍب وعــدداً  الغربيــة. 
مــن املقــاالت يف التاريــخ، وعلــم اآلثــار، 

والسياســة والعمــارة.

أستاذ مشارك يف التاريخ وعلم األثار
جبامعة بريزيت يف فلسطني

 جان لويس
لوكسن

بعــد احلصــول عــى شــهادة الدكتــوراه يف 
القانــون مــن جامعــة لوفــن يف بلجيــكا، 
أكمل لوكسان دراساته يف علم االِقتصاد 
يف جامعــة ســتانفورد بكاليفورنيــا. كان 
مديراً عاماً يف وزارة شؤن الثقافة ببلجيكا 
يف الفرة من ١٩٧٣ حّتى ٢٠٠٦. ترأس جلنة 
الراث الثقايف يف مجلس أوروبا يف الفرة 
من ١٩٨٩ حّتى ١٩٩٣، قبل أن تم اِنتخابه 
سكرترياً عاماً إليكوموس يف الفرة من 
١٩٩٣ حّتــى ٢٠٠٢. فــأرشف عــى مشــاركة 
املجلس االِستشاري يف جلنة الراث العاملي، 
وشارك يف العديد من اِجتماعات اخلرباء، 
منها اِجتماع نارا عام ١٩٩٤، واِجتماعات 
الــراث العاملــي الالمــادي يف زميبابــوي يف 
٢٠٠٠ و٢٠٠٣، وهــو أمــني خزينــة االئتــالف 
الــدويل للتحالــف الــدويل ملواقــع الضمــري 
منذ ٢٠١٠.  كتب بغزارٍة يف الراث كعامٍل 
للتنميــة االِقتصاديــة، وكتــب يف البعــد 
الالمــادي يف الــراث املبنــي. نــرش مؤخــراً 
االِتفاقــات  أهميــة  عــن  حتليليــًة  دراســًة 
واملواثيق. يتمتع د. لوكسن مبعرفٍة عميقٍة 
باملجلس الدويل للمعالم واملواقع، وله 
آراٌء مثريٌة لاِلهتمام بشأن عمل الهيئات 

االِستشارية للجنة الراث العاملي.

السكرتري العام األسبق إليكوموس 
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رضا فراوة

دكتوراه يف القانون من جامعة فريبورغ 
املــرشوع  غــري  االجتــار  حــول  ســويرسا  يف 
باملمتلكات الثقافية واسرجاعها. عمل 
يف وزارة العدل االحتادية يف سويرسا ملدة 
٣١ عاماً )حتى ٣١ ديسمرب ٢٠١٦(، حيث 
ترأس وحدة الترشيع األوىل ملدة ١٦ عاماً، 
وهــو مستشــار لــدى منظمــة اليونســكو 
مــن  العديــد  عــام ١٩٨٦. شــارك يف  منــذ 
الندوات الدراسية واملؤمترات الدولية التي 
ُعقــدت حتــت رعايــة اليونســكو وإيكــروم 
ومجلــس أوروبــا واالحتــاد األوروبــي حــول 
حماية الراث الثقايف بصفة عامة، واالجتار 
غري املرشوع باملمتلكات الثقافية يف بصفة 
خاصة. وباعتباره خبرياً دولياً يف ترشيعات 
الراث الثقايف، ُكلِّف بالعديد من البعثات 
الفنيــة وصــاغ تقاريــر التقييــم الترشيعــي 
يف مجــال حمايــة الــراث الثقــايف وإدارتــه 

والرويج له.

رئيس سابق لوحدة الترشيع 
األوىل يف وزارة العدل االحتادية

يف سويرسا

عبد العزيز المسلم

مؤلٌف وباحٌث وخبريٌ اِستشارٌي يف الراث 
الثقايف. حصل عى شهادة الدكتوراه يف 
التاريخ والراث من جامعة احلسن الثاين 
يف املغرب، له اِهتماماٌت حبثيٌة وتراثيٌة 
يف اخلليــج والــراث الثقــايف العربــي. قــّدم 
الباحثــني  دعــم  يف  ملموســًة  إســهاماٍت 
واملؤسسات املعنية بالراث. يرأس حالياً 
معهد الشارقة للراث، وهو رئيس حترير 
مجلة “املوروث”. كما أنه عضٌو تنفيذٌي 
لعدد من املنظمات واملؤسسات الدولية 
املعنية بالراث الثقايف، وتقلّد العديد من 
اجلوائــز واألوســمة مــن اإلمــارات العربيــة 
املتحدة ودول مجلس التعاون اخلليجي، 
وله مجموعٌة كبريٌة من الكتب واملنشورات 
والــراث  اخلياليــة  الثقافــة والقصــص  يف 
مــن  بعــض  تُرجمــت  اخلليجــي.  والشــعر 
أعماله إىل اإلجنليزية واإليطالية واإلسبانية 
والتيشيكية. رُّشح جلائزة سريد ليندرجن 
السويدية عام ٢٠١٦.  كّرس جهوده وقدراته 
ملخططه )حلمه(، الّذي يأمل فيه جعل 
بســهولة  متيــرسة  الشــعبية  احلكايــات 
لألطفال للحفاظ عى الروايات الرسدية 
مــن زمــن املــايض اجلميــل، ولتمكــني كّل 

األطفال من القراءة والفهم.

رئيس معهد الشارقة للراث
عضو مجلس إيكروم االِستشاري 

أمير باتشيك

كان باتشيك أستاذاً للهندسة املعمارية 
وتاريــخ  ونظريــة  احلــري  والتخطيــط 
الهندســة املعماريــة واملحافظــة التارخييــة. 
وهو حالياً زميٌل لدى جامعة رساييفو. 
كما حارض يف أكرث من ٣٠ جامعة يف جميع 
جلمعيــة  مستشــاراً  عمــل  العالــم.  أحنــاء 
اآلغــا خــان للثقافــة جبنيــف، وللصنــدوق 
واملجلــس  املعماريــة،  للــروح  العاملــي 
الدويل للمعالم واملواقع. حصل باتشيك 
عى جائزة آغا خان لعام ١٩٨٦ للعمارة 
لرميم مدينة موستار القدمية، وكان عى 
مدار عرشة سنواٍت منسق أنشطة إعادة 
تأهيل املدينة بعد حرب ١٩٩٢-١٩٩٥. ألّف 
وشــارك يف تأليــف ٢١ كتابــاً و٥٢ مقالــة، 
ألّف رواية “بلدة موستار القدمية”، وهو 
املحــرر اإلقليمــي ملجلــة اإلدارة الثقافيــة 

والتنمية املستدامة يف لندن.

مستشار املدير العام للراث املعماري 
يف مركز إرسيكا

مفوٌض يف جلنة احلفاظ عى اآلثار 
القومية يف البوسنة والهرسك
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