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} بيروت - »الحياة«

> عّين���ت مؤسس���ة الفك���ر 
العربي، الدكتور هنري العويط، 
مدي���رًا عام���ًا للمؤّسس���ة، خلفًا 
ألمينها العام الس���ابق الدكتور 
سليمان عبدالمنعم. وهّنأ األمير 
خالد الفيصل، رئيس المؤّسسة 
العوي���ط عل���ى اختي���ار مجلس 
بكفاءاته  مش���يدًا  ل���ه،  األمن���اء 
األكاديمّية والفكرّية. وأشار إلى 
أن ه���ذا التعيي���ن ه���و جزء من 
جهود مجلس إدارة المؤّسس���ة 
وعمله���م ال���دؤوب، الهادف إلى 
المؤس��ّس���ة  عم���ل  تطوي���ر 
وتثبيته���ا، لمواكب���ة التطّورات 
االجتماعية والتحديات الثقافية 
والفكرية التي يش���هدها الوطن 

العربي.  
أضاف: »أنه بعد عقد ونّيف 

عل���ى إط���الق ه���ذا المش���روع 
الثقافي العربي، ما زلنا نحرُص 
التجربة  عل���ى مواصل���ة ه���ذه 
المرتكزة على بناء نموذج عربي 
معرفي وحض���اري متقّدم، يقوم 
والموضوعي���ة  الحي���اد  عل���ى 
واالنفتاح، وعلى تمتين الحوار 
في  وتوظيفه  العرب���ي،  الثقافي 
الحاصل���ة،  المتغّي���رات  فه���م 
والنه���وض  بالفك���ر  لالرتق���اء 

باألّمة. 
ب���دوره، رّحب رئيس مجلس 
إدارة المؤّسس���ة األمير بندر بن 
خال���د الفيصل، بالمدي���ر العام 
الجدي���د قائاًل: »نؤّك���د حرصنا 
على التعاون والعمل مع المدير 
العام الجديد، لتأمين استمرارية 
نجاح مش���روع المؤّسسة الذي 
يش���ّكل امتحانًا نقدّي���ًا لمجلس 
الره���ان  نعق���د  حي���ث  اإلدارة، 

سوّية، على االرتقاء بالمؤّسسة 
إلى مستوى التحّديات المشتركة 
لبناء اإلنسان والمجتمع العربي 
في زمن النكوص والتحديات«. 

وأّك���د العوي���ط خ���الل لقاء 
ترحيبي به في مقر المؤسس���ة 
في بيروت على تمّيز المؤّسسة، 
كونه���ا تجّس���د روح التع���اون 
من  بين مؤّسس���يها،  الس���ائدة 
أعضاء مجلس األمن���اء العرب، 
لتحقي���ق المزيد م���ن المنجزات 
العم���ل  س���احة  ف���ي  النوعي���ة 

الثقافي العربي. 
والعوي���ط لي���س بعي���دًا من 
المؤّسس���ة، فه���و واكبه���ا منذ 
نش���أتها، وكان عض���وًا فاع���اًل 
وقّيمًا في هيئتها االستش���ارّية، 
المنص���رم  الع���ام  توّل���ى  كم���ا 
الع���ام عل���ى جوائز  اإلش���راف 
اإلب���داع العرب���ي وجائ���زة أهّم 
كتاب عرب���ي. والعويط أكاديمي 
لبنان���ي، يش���غل منص���ب نائب 
القديس يوس���ف  رئيس جامعة 
للش���ؤون األكاديمّي���ة من���ذ عام 
األدب  م���ادة  وأس���تاذ   ،2008
العربي الحديث، وأس���تاذ مادة 
اآلداب  معه���د  ف���ي  الترجم���ة 
الش���رقية. كم���ا يش���غل منصب 
رئيس اللجنة الوطنية اللبنانية 
الع���ام  والمق���ّرر  لليونس���كو، 
الجامع���ات  اتح���اد  لمجل���س 
العربّي���ة من���ذ ع���ام 2002. ل���ه 
المق���االت  م���ن  مجموع���ة 
والدراس���ات باللغتي���ن العربية 
والفرنس���ية ف���ي النق���د األدبي، 
والترجم���ة، والعل���وم التربوية، 
م���ن  مجموع���ة  ع���ن  فض���اًل 

الترجمات.

هنري العويط مديراً عاماً ملؤسّسة الفكر العربي

> بي���روت - »الحياة«  - أعلن���ت الجامعة األميركية في بيروت 
تعيي���ن فاتح ع���ّزام كأول مدير لمعهد األصف���ري للمجتمع المدني 
والمواطني���ة، وهو معهد جديد في الجامعة. ويطمح معهد األصفري 
إلى أن يصبح بوتقة للمعارف ولدعم نش���وء مواطنية مدركة وملتزمة 
في العال���م العربي. وعب���ر برامجه التي تش���مل التعليم واألبحاث 
والتشبيك والنشاطات العامة، سيشجع المعهد االنفتاح والشفافية 

والمساءلة على كل مستويات الحياة الترابطية العربية.
وتأّس���س المعهد بمنحة إلى الجامع���ة األميركية في بيروت من 

مؤسسة األصفري.
ويأت���ي فاتح عزام إل���ى الجامعة األميركية ف���ي بيروت مع ربع 
قرن من الخبرة في مجال حقوق اإلنس���ان، ودعم نشطاء المجتمع 
المدني. وكان س���ابقًا الممثل اإلقليمي في الشرق األوسط لمفوض 

األم���م المتحدة الس���امي لحقوق اإلنس���ان، بي���ن العامين 2006
و2012. وخدم مديرًا لبرنامج دراسات الهجرة القسرية والالجئين 
ف���ي الجامعة األميركي���ة في القاهرة بين العامي���ن 2003 و2006، 
ومس���ؤول برنامج حقوق اإلنس���ان في مؤسسة »فورد فاوندايشن« 
في الغوس وفي القاهرة بين العامين 1996 و2003، ومدير المنظمة 

الفلسطينية لحقوق اإلنسان »الحق« بين العامين 1987 و1995.
وسيس���تعرض عزام االنخراط العربي في آليات األمم المتحدة 
لحقوق اإلنس���ان بين العامي���ن 2005 و2012 في محاضرة باللغة 
اإلنكليزي���ة في الجامع���ة األميركية ف���ي بيروت ف���ي 16 الجاري. 
وس���يوجز القضايا التي طرحتها الدول، والمنظمات غير الحكومية 
وسيس������تعرض المراج��ع���ة الدوري���ة الش���املة لمجل���س حقوق 

اإلنسان.

... وفاحت عزام مديراً ملعهد األصفري


