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مرشوع تابع ملعهد جوته وبدعم من وزارة الخارجية األملانية
A PROJECT OF THE GOETHE-INSTITUT AND SUPPORTED
BY THE GERMAN FEDERAL FOREIGN OFFICE

الشبكات الثقافية اليمنية هو مرشوع تابع ملعهد جوته يف األردن يدعم القطاع الثقايف يف اليمن. 
يـــب والتواصل للفنانـــني واملمثلني الثقافيني ، وربط األشـــخاص  كمـــا يوفـــر الربنامج فرًصا للتدر
مـــن خلفيـــات مختلفـــة. كما يعمل علـــى توفري مســـاحات آمنة لإلدماج واملشـــاركة. بـــدأ املرشوع 
يف أواخـــر عـــام 2020 وتلقـــى حوايل 200 طلـــب لربنامـــج التأهيـــل  يف 2021. قـــدم املمثلون 
املبدعـــون واملـــدراء الثقافيون من جميع أنحـــاء اليمن أفكار مشـــاريعهم ، والـــي تغطي مختلف 
التخصصات الفنية ، بما يف ذلك مرسح الشارع والبودكاست وأدب األطفال والرتاث املوسيقي.

يف الصفحـــات التاليـــة ، ســـتتعرفوا على املشـــاركني املختارين ومشـــاريعهم ، باإلضافـــة إىل املدراء 
واملوجهـــني املرافقـــني لهم يف رحلتهم. لقد ســـاعد برنامج التأهيل املشـــاركني على تحســـني أفكار 
مشـــاريعهم وإعدادهـــا وتنفيذهـــا ، كل ذلـــك كان أثنـــاء التواصـــل مـــع العقـــول املبدعـــة األخرى 

محلًيـــا ودولًيا.

Cultural Networks Yemen is a project of the Goethe-Institut Jordan that 
supports the cultural sector in Yemen. Its program provides training 
and networking opportunities for artists and cultural actors, connecting 
people from various backgrounds and offering safe spaces for inclusion 
and participation. 

The project was initiated in late 2020 and received some 200 applications 
for its Qualification Program 2021. Creative actors and cultural managers 
from all over Yemen submitted their project ideas, covering various artistic 
disciplines, including street theater, podcasts, children’s literature, and 
musical heritage. 

On the following pages, you will get to know the selected participants and 
their projects, as well as the trainers and mentors accompanying them on 
their journey. The Qualification Program has helped participants refine 
their project ideas and prepare for their implementation, all while getting 
connected with other creative minds both locally and internationally. 

الشبكات الثقافية يف اليمن
CULTURAL NETWORKS YEMEN 
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عبد الجبـــار السهيلــي
ABDULJABBAR ALSUHILI

تعرفوا على املدربيــــــــن
MEET THE TRAINERS

عبـــد الجبار الســـهيلي، ممثل وفاعل ثقايف. أنتج وشـــارك يف العديد من املرسحيـــات والفعاليات 
الكوميديـــة واألفـــام والدرامـــا التلفزيونية واإلذاعية. يعمـــل يف مجال الفنـــون املرسحية منذ عام 
1998 بـــدًءا من ســـن مبكرة جًدا، حيث اســـتخدم بشـــكل طوعـــي املرسح واملوســـيقى يف زيادة 
الوعي بمجموعة من القضايا السياسية والتعليمية واالجتماعية، وقدم عرشات العروض داخل 
اليمن وخارجه. كان أحد منظمي أول “”ستاند أب”” كوميدي يف اليمن. وهو أول فنان ضيف 
 يف مدينة هلسينغبورغ، السويد. شارك يف مشاريع ثقافية وفنية مختلفة داخل وخارج السويد.

شـــارك يف تأســـيس منظمة “”ايكو”” يف فرنســـا واليمن ويقود فرعها يف السويد. “”ايكو”” هي 
منظمة مســـتقلة غري ربحية تهدف إىل تعزيز التمكـــني االكاديمي والثقايف يف اليمن.

Abduljabbar Alsuhili (AJ) is an actor and cultural practitioner who uses arts 
for social and political change. He produced and participated in theater plays, 
stand-up comedy events, films, TV and radio drama. He has been working in 
performing arts since 1998, starting at a very young age mainly voluntarily 
using theater and music in raising awareness of a set of political, educational, 
and social issues. He delivered many of performances inside and outside Yemen.  
 
He was one of the organizers of the first stand-up comedy in Yemen. He is the first 
ICORN artist-in-residence (International Cities of Refugee Network) in Helsingborg, 
Sweden. He took part in different cultural and artistic projects inside and outside Sweden.   
He co-founded ECHO in France / Yemen and he is leading its branch in Sweden. 
ECHO is an independent non-profit organization that aims to advance educational 
and cultural empowerment in Yemen.
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إيـــي إبراهيـــم )مواليـــد 1987(، فنـــان تشـــكيلي متعدد الوســـائط وموســـيقي وكاتـــب ومخرج 
ســـينمايئ. إبراهيم هو املؤســـس ملؤسســـة رمـــوز للفنون. رموز هي مســـاحة مســـتقلة غري ربحية 
يف صنعـــاء مخصصـــة لدعـــم الفنـــون الناشـــئة واألدب يف اليمن. حازت مشـــاريعه علـــى العديد 
مـــن الجوائـــز واملنـــح الفنية العريقـــة، بما يف ذلـــك الصندوق العـــريب للثقافة والفنـــون وصندوق 
األمـــري كاوس واملجلس الثقايف الربيطاين وريد بول الرشق األوســـط وفن جميل واملورد الثقايف. 

Ibi Ibrahim (born 1987) is a visual artist, musician, writer, and film director. 
Ibi is the founder of Romooz Foundation; an independent non-profit 
dedicated to support emerging Art and Literature in Yemen. In late 2019, Ibi 
co-founded ARSHEEF, a contemporary art gallery based in Sana’a dedicated 
to emerging talent. 

His projects have received numerous art awards including the Arab Funds 
for Arts and Culture, Prince Claus Fund, British Council, RedBull Middle East, 
Art Jameel, and Culture Resources. 

إيبــي ابراهيـــــــم
IBI IBRAHIM

تعرفوا على املدربيــــــــن
MEET THE TRAINERS

شـــيماء جمـــال، تبلغ مـــن العمـــر 29 ســـنة، خريجة علـــوم سياســـية ومديـــرة تنفيذية ملؤسســـة 
كرث من تســـع  “بيســـمنت” للثقافـــة والتنميـــة االجتماعيـــة الي تأسســـت ســـنة 2009. لديها أ
سنوات من الخربة يف إدارة إدارة الفنون والربامج الثقافية يف اليمن، يتمثل أسلوبها يف استخدام 
الفن كأداة للتغيري االجتماعي وبناء الســـام يف املجتمعات املحلية. شـــيماء مستشـــارة يف الربامج 
الفنيـــة يف اليمـــن وتعمل مـــع العديد من املنظمـــات الدولية واملحليـــة، كما أنها مدربـــة يف اإلدارة 

واملناظرات. الثقافية 

شيماء جمال
SHAIMA GAMAL

تعرفوا على املدربيــــــــن
MEET THE TRAINERS

Shaima Gamal, 29, has a degree in political sciences and is Executive 
Director of Basement Foundation for culture and social development, 
which was established in 2009. She has over nine years of experience in 
the field of directing arts and cultural programs in Yemen. Her approach 
is to embed art as a tool for social change and peacebuilding in local 
communities. Shaima is a consultant on art programs in Yemen and works 
with several international and local organizations. She is also a trainer in 
cultural management and debates. 
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يرسى إسحاق
YOUSRA ISHAQ

تعرفوا على املدربيــــــــن
MEET THE TRAINERS

Yousra Ishaq is a first-time film director, with a strong background as a 
film producer in Yemen, facilitating local productions and coordinating 
multinational teams including international media outlets such as the BBC 
and PBS between 2013 and 2017. Yousra studied Business Administration 
at UUM (Malaysia) and applied her business management skills in versatile 
and multi-functional environments. In 2017, she co-founded the Yemen-
based film foundation and production company, Comra Films. In 2018, one 
of the projects, she worked on for PBS as a field producer was nominated 
for an Emmy Award.

يـــرسى إســـحاق، مخرجة أفـــام للمـــرة األوىل، لهـــا خربة كافيـــة كمنتجة أفـــام يف اليمـــن، حيث 
قامت بتســـهيل اإلنتاج املحلي وتنســـيق الفرق متعددة الجنســـيات بما يف ذلك وسائل االعام 

الدوليـــة مثل قنـــاة BBC وPBS ما بني عـــام 2013 و2017.

درســـت يـــرسا إدارة األعمال يف جامعـــة اوتارا املالزييـــة يف مالزييا واســـتخدمت مهاراتهـــا يف إدارة 
االعمـــال يف بيئـــات متنوعـــة ومتعددة الوظائف. شـــاركت يف تأســـيس رشكة أفام قمـــرة لإلنتاج 
الفـــي عام 2017 الي مقرها اليمن. ويف عام 2018 تم ترشـــيح أحـــد أعمالها كمنتجة ميدانية 

يف قنـــاة PBS لجائزة إيمي.
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يز( يز مرفق )عز عبدالعز
ABDUL-AZIZ MORFEQ (AZIZ)

تعرفوا على املرشفيـــــن
MEET THE MENTORS

يـــز من عشـــاق الفن اليمـــي، مقيم يف القاهرة. له 10 ســـنوات من الخـــربة يف مجال الثقافة  عز
والفنـــون. وهـــو مصور فوتوغـــرايف بالهوايـــة. أعد بضع مقـــاالت عن الفنـــون والثقافـــة يف اليمن 
يف مجلـــة املدنية ومقـــااًل وحيًدا يف رصيـــف 22 وكلها هذه املقـــاالت لها عاقة بالفنـــون والثقافة 

اليمن. يف 

Aziz is a Yemeni art enthusiast based in Cairo, with 10 years of experience 
in the field of culture and arts. He acts as coordinator at Basement Cultural 
Foundation in Sana’a. Aziz is also an amateur photographer. He has produced 
several articles on arts and culture in Yemen for different magazines, incl. 
Al-Madaniya Magazine and Raseef 22.
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أخرت قاسم
AKHTER QASIM

تعرفوا على املرشفيـــــن
MEET THE MENTORS

أخرت قاســـم، مخرج مرسحي وأســـتاذ فن اإللقـــاء يف معهد جميل غانم للفنـــون الجميلة ومنفذ 
الربنامج الثقايف للبيت األملاين للتعاون والثقافة. عمل مستشـــار ثقايف ملنظمة مســـاندة الاجئني 

الدنماركية. 

درَّس وخـــرجَّ 20 دفعـــة مـــن الطـــاب الدارســـني يف املعهد كأســـتاذ لفن اإللقـــاء. وأقـــام العديد 
مـــن الدورات يف فـــن اإللقاء والتواصـــل يف معهد جميل غانـــم للفنون الجميلـــة من 1991 إىل 
2021. كمـــا قدم العديد من القراءات الشـــهرية واملرسحيات وحلقات يوتيـــوب يف البيت األملاين 
للتعـــاون والثقافـــة مـــن 2006 إىل 2020. وقـــدم العديد مـــن الحلقات االذاعيـــة واملرسحيات 
   ونظـــم العديـــد من الحفات يف منظمة مســـاندة الاجئـــني الدنماركية مـــن 2012 إىل 2015.
 حاصل على شـــهادة البكالوريوس يف اإلخراج املرسحي من جامعة بغـــداد كلية الفنون الجميلة. 

وحاصل على شهادة الكمبيوتر من معهد نيوهوايزن.

فاطمة البيتــي
FATMA AL-BAITI

تعرفوا على املرشفيـــــن
MEET THE MENTORS

Akhter Qasim is a theater director and elocution instructor at Jameel 
Ghanem Institute of Fine Arts, with a degree in Theater from Baghdad 
University. He is also managing programs at the “The German House for 
Culture & Cooperation”, and he has worked as a cultural advisor for the 
Danish Refugee Support Organization. At the German House, Akhter has 
performed numerous readings, plays, and Youtube episodes, as well as 
radio episodes and cultural events. 

فاطمـــة البيي، صانعة محتوى مقيمة يف اململكة املتحدة. بـــدأت حضورها على مواقع التواصل 
االجتماعـــي عـــام 2014 كناقدة ملطاعـــم محلية يف صنعاء، اليمـــن. بعد انتقالهـــا إىل لندن تطور 
املحتـــوى الذي تقدمـــه إىل رسد القصـــص املجهولـــة وراء أطباق األكل، بعـــد إدراكها بـــأن الطعام 
يعد باباً لفهم األشـــخاص والثقافات. عادت فاطمة مؤخـــراً إىل الرتكزي على األطباق اليمنية من 
خال اســـتضافة أول سلســـلة إفطـــار متأخر يمـــي يف لندن بعنـــوان “قابلي عنـــد فاطمة”. ثم 
أصبحت مضيفة لسلســـلة الطعـــام الناجحـــة “Joo’ Al-Raraboo’” )على اســـم َمثل غذايئ 

شـــهري يف عدن( على مواقع التواصـــل االجتماعي.

Fatma Al-Baiti is a content creator based in the UK. Fatma started her social 
media presence in 2014 as a local restaurant reviewer in Sana’a, Yemen. 
After moving to London, her content evolved to telling the unknown stories 
of dishes after realizing how food is a door to understanding people and 
cultures. Fatma has recently gone back to focusing on Yemeni food by 
hosting London’s first Yemeni pop-up brunch series, Meet me at Fatma’s, 
and becoming the host of the hit online food series Joo’ Al-Raraboo’ (named 
after a famous food proverb in Aden) on social media. 
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محمـــد اآلنسـي
MOHAMMED AL ANESI

تعرفوا على املرشفيـــــن
MEET THE MENTORS

Mohammed Al Anesi is a Yemeni lawyer based in France. He is the founder 
and CEO of ECHO non-profit Organization that thrives to empower Yemeni 
youth culturally and academically. Besides Yemen and France, he has 
also lived in Egypt, the UK and Jordan, which contributed to shaping his 
multicultural personality and diversified profile. He is a certified project 
manager and has led several cultural and academic projects and initiatives. 
Mohammed considers himself an advocate of women empowerment and 
aims, via ECHO, to achieve a higher level of female representation in the 
academic and cultural scenes in Yemen. He is also a certified data protection 
officer in Europe with extensive experience in corporate, intellectual 
property and international law.

يـــم الذبحــــانـي مر
MARIAM AL-DHUBHANI

تعرفوا على املرشفيـــــن
MEET THE MENTORS

Mariam Al-Dhubhani is a Yemeni-Russian award-winning journalist, 
filmmaker, and curator. She first pursued her passion for media during the 
2011 Arab uprisings and co-founded her first media production. Her films 
have been screened globally at festivals such as Carthage, Interfilm, and 
Oaxaca. She also utilizes virtual reality in highlighting stories from Yemen.

يـــم الذبحـــاين، صحفيـــة وصانعة أفـــام وقيِّمة فنيـــة يمنية روســـية حاصلة على عـــدة جوائز.  مر
تابعت شـــغفها يف مجـــال اإلعام ألول مـــرة خال االنتفاضـــات العربية عام 2011. شـــاركت يف 
تأسيس أول رشكة إنتاج إعامي لها. تم عرض أفامها عاملياً يف مهرجانات مثل قرطاج وإنرتفيلم 

وواهـــاكا. كما أنها تســـتخدم الواقع االفرتايض يف تســـليط الضوء على قصـــص من اليمن.

 ECHO محمــــد اآلنســــي محامي يمي مقيم يف فرنســـا، وهو املؤســـس واملدير التنفيذي ملنظمة
الغري ربحية الي تسعى لتمكني الشباب اليمنــــي ثقافًيا واكاديمًيا. باإلضافة اىل اليمن وفرنسا، 
قىض دمحم فرتات من عمرة يف مرص وبريطانيا واألردن وهو ما ســـاهم بصقل شـــخصيته املتنوعة 
ثقافياً وإثراء ســـريته الذاتية. وهو مدير مشـــاريع معتمد قام بقيادة عدد من املشاريع واملبادرات 
الثقافية واألكاديمية. يؤمن محمــــد اآلنســــي بأهمية تمكني املرأة ويســـعى ملنارصة هذه القضية 
كرب للنســـاء يف الســـاحتني الفنية والثقافية يف  من خال منظمة ECHO لتحقيق نســـبة تمثيل أ
اليمـــن. وباإلضافة اىل ذلك، هو ضابط حماية بيانات مرخـــص يف أوروبا وصاحب خربة قانونية 

يف القطاع التجاري، وحقوق امللكيـــة الفكرية، والقانون الدويل.
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نارص املنــــج
NASSER ALMANG

تعرفوا على املرشفيـــــن
MEET THE MENTORS

Nasser Almang is a Yemeni American producer, cultural and social activist. 
He is founder and CEO of Youth of the World Together organization (YWT). 
Nasser is interested in supporting the creative and cultural industry within 
and outside Yemen. He has 6 years of experience in non-profit management 
and empowering Yemeni artists, storytellers and filmmakers. Making impact 
via social change and supporting the Arts & Culture are his main goals 
through YWT.

رشـــا عبيــــد
RASHA OBAID

تعرفوا على املرشفيـــــن
MEET THE MENTORS

Rasha Obaid is a contemporary realist artist living in London focusing 
on drawing and sculpture. Native to Hadramout, her style pays to her 
homeland’s traditional carvings, heritage and Sufi Islamic art in combination 
to European 19th century realism and post impressionism schools. Her style 
in telling the stories of female experiences emerges from advocating for 
women’s rights for 15 years. She is currently a student at Studio Incamminati, 
USA, and City and Guilds Art School, London. Among other degrees, Rasha 
also received the Chevening Scholarship and completed a master’s degree 
in Post-war Recovery Studies at the University of York, UK.

رشـــا عبيد، فنانة واقعيـــة معارصة تعيش يف لنـــدن وتركز على الرســـم والنحت. ينبثق أســـلوبها 
الخـــاص مـــن الفنـــون التقليديـــة يف النحت من مســـقط رأســـها يف حرضمـــوت والـــرتاث والفن 
اإلســـامي الصـــويف، إىل جانـــب املدرســـتني الواقعية الفرنســـية واالنطباعيـــة يف القـــرن 19. ينبع 
أســـلوبها يف رسد قصـــص التجارب النســـائية من خربتهـــا يف الدفاع عن حقوق املـــرأة ملدة تقارب 
15 عاًمـــا. وهـــي حالًيـــا طالبـــة يف ســـتوديو انكامينـــايت يف الواليات املتحـــدة األمريكية ومدرســـة 
ســـيي آنـــد جيلدز للفنـــون، لندن. مـــن بني الشـــهادات األخرى، حصلت رشـــا أيًضـــا على منحة 
كملت درجة املاجســـتري يف دراســـات التعايف واإلعمار بعد الحـــرب من جامعة يورك  تشـــيفنينج وأ

باململكـــة املتحدة.

نـــارص املنـــج، منتـــج أمرييك يمي وناشـــط ثقـــايف واجتماعـــي وهو املؤســـس والرئيـــس التنفيذي 
ملنظمة “YWT”. يهتم بدعم الصناعة اإلبداعية والثقافية داخل وخارج اليمن. لديه 6 ســـنوات 
مـــن الخربة يف اإلدارة غري الربحية وتمكني الفنانـــني والروائيني وصانعي األفام اليمنيني. هدفه 
الرئيـــي من خـــال منظمـــة “YWT”هـــو إحـــداث التأثري عـــن طريق التغـــري االجتماعـــي ودعم 

والثقافة. الفنون 
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ثنـــاء فـــاروق
THANA FAROQ

تعرفوا على املرشفيـــــن
MEET THE MENTORS

Thana Faroq is a Yemeni photographer based in the Netherlands. Her work 
mirrors her life and provides a visual echo of her voice as she negotiates 
themes of memory, boundaries, and migration.

Thana was a recipient of the 2018 inaugural Open Society Foundation 
Fellowship Grant and Exhibition and the 2019 Arab Documentary Fund 
supported by the Prince Claus Fund and Magnum Foundation and Zenith 
Magazine Reporting Grant. She was featured in the British Journal of 
Photography’s Ones to Watch series in 2020. 

Thana received her BA in Government and International Relations from Clark 
University, and an MA in Documentary Photography and Photojournalism 
from The University of Westminster London. She is currently completing her 
MA in Photography and Society at The Royal Academy of Art, The Hague.

ثناء فاروق، مصـــورة يمنية مقيمة يف هولندا. عملها يعكس حياتها ويمنح صدى برصياً لصوتها 
عندما تتناقش يف مواضيـــع الذاكرة والحدود والهجرة. حصلت تانـــا على منحة زمالة ومعرض 
مؤسســـة املجتمـــع املفتوح لعـــام 2018 وصنـــدوق األفام الوثائقيـــة العريب لعـــام 2019 بدعم 

من صندوق األمري كاوس ومؤسســـة ماغنوم ومنحـــة تقارير مجلة زينيث. 

ظهـــرت تانـــا يف املجلة الربيطانيـــة للتصوير “وانس تـــو واتش” 2020.  كمـــا حصلت على درجة 
يـــوس يف الحكومـــة والعاقـــات الدولية من جامعـــة كارك، وعلى ماجســـتري يف التصوير  البكالور
الفوتوغـــرايف الوثائقي والتصوير الصحفي من جامعة وستمنســـرت، لندن. وهي تســـتكمل حالياً 
دراســـتها لدرجة املاجســـتري يف التصوير الفوتوغرايف واملجتمع يف األكاديمية امللكية للفنون، الهاي.

شهــاب جمــال
SHIHAB JAMAL

تعرفوا على املرشفيـــــن
MEET THE MENTORS

Shihab Jamal is a writer and researcher. He has more than 8 years of 
experience as a cultural actor and a bachelor’s in media. He is working as 
a researcher at Basement Foundation and a writer at Al-Qema company, 
that exports Yemeni coffee to Europe. Shihab published several research 
articles in Yemeni history, mythology, heritage, and anthropology in Al-
Madaniya and Khuyut Magazines. He got several sessions of training in 
telling stories and gender equality art with “Swedish Institute” as well as with 
“CARE Foundation”. Furthermore, at Basement Foundation, he participated 
in organizing more than 200 art galleries and cultural events.

شـــهاب جمال هو كاتب وباحث. حاصل على بكالوريوس يف اإلعام. عمل ألكرث من 8 ســـنوات 
يف املجال الثقايف كباحث يف مؤسســـة “بسمنت” الثقافية، وككاتب يف “رشكة القمة” الي تعمل 
علـــى تصديـــر النب اليمـــي إىل أوربا. نرش شـــهاب العديد من املقـــاالت البحثيـــة يف التاريخ اليمي 
واألســـاطري والـــرتاث واألنرثوبولوجيـــا يف كًا مـــن مجلـــي املدنية وخيـــوط. كما حصـــل على عدة 
يبيـــة من “املعهد الســـويدي” وكذلك من “مؤسســـة كري” يف كتابـــة القصة الفنية ويف  دورات تدر
كرث من 200  الجندر. خال ســـنوات عمله يف مؤسســـة “بيسمنت” شـــارك شـــهاب يف تنظيم أ

معرض في وفعاليـــة ثقافية ومناظرة.
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حنان إسحاق
HANAN ISHAQ

تعرفوا على املرشفيـــــن
MEET THE MENTORS

Hanan Ishaq- writer, photographer and visual artist based in Yemen. 
Currently works in communications with a UN agency. Published both 
locally and internationally as an artist, Hanan’s artwork expresses a range 
of notions, including reflections of her cognitive reality/internal dialogue 
while seeking empowerment as a woman raised in a conservative and 
complex socio-political reality. In addition to expressing her metaphysical 
interpretations, she also finds special interest in connotations of the social 
institution and the status quo.

حنان إسحاق، كاتبة ومصورة وفنانة تشكيلية مقيمة يف اليمن. تعمل حالًيا يف مجال االتصاالت 
مـــع وكالة تابعـــة لألمم املتحـــدة. فهي كفنانـــة تعرب من خـــال أعمالهـــا الفنية، الي ُتنـــرش محلياً 
ودوليـــاً، عـــن مجموعة من املفاهيم، بمـــا يف ذلك التعبري عـــن واقعها املعريف/ حوارهـــا الداخلي، 
مـــع الســـعي إىل التمكـــني بوصفهـــا امرأة نشـــأت يف واقـــع اجتماعي ســـيايس محافـــظ ومعقد، 
إضافة إىل التعبري عن تفسرياتها امليتافزييقية. كما أن لها اهتماماً خاصاً كذلك بدالالت املؤسسة 

االجتماعية والوضع الراهن.
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عبيــــر الحرضمــــي
ABEER HADRAMI

تعرفوا على املشاركيـــــــــــن
MEET THE PARTICIPANTS

عبري دمحم ســـاملني الحرضمي خريجة قسم فنون جميلة عام 2014 من جامعة حرضموت. فنانة 
تشـــكيلية ومشـــاركة يف العديد من املعارض املحلية واملعـــارض الدولية )ايطاليا، مـــرص، مالزييا(. 
أقامـــت أول معرض شـــخيص لهـــا عـــام 2018. وهي صاحبـــة أول مرشوع مرســـم في تحت 

اســـم “مرســـم ملتقى الفن” بجهود ذاتية كلياً.

Abeer Mohamed Salmen Al Hadrami graduated in 2014 from Hadhramout 
University, Faculty of Fine Arts. She is a plastic artist and took part in 
many local and international exhibitions (Italy, Egypt, Malaysia). In 2018, 
she held her first personal exhibition. Abeer independently opened her 
own art studio, “Art Zone Studio”, in Mukalla, Hadhramaut, in 2020. 

مرسم ملتقى الفن

فكرة املرشوع تستهدف الفنانني التشكيليني واملجتمع اليمي والحرضمي، بداية بتدريب وتأهيل 
مائة فنان تشكيلي وخطاط عريب يف حرضموت, يف سلسلة تدريبات تأهيلية تخصصية ومتقدمة 
يف مجـــال الفن تشـــكيلي ودورات يف مجال بناء الســـام، ينتج عنها اربعة معـــارض فنية متنقلة 
يف عدة مدة رئيســـية يف حرضموت، ومعرض الكرتوين في تفاعلي, وسيتم اقامة ندوات وورش 
يـــن واالعاميني، لتســـليط  عمـــل تســـتهدف صناع القـــرار والســـلطة املحليـــة يف املحافظة واملؤثر
الضـــوء واالهتمـــام اكرث بوضع الفـــن والفنانـــني يف املنطقة. يتبـــع ذلك اطاق فلـــم قصري حول 
يـــن يف الخارج ، مـــع مقابلة  وضـــع الفنـــان التشـــكيلي يف اليمن مـــع مقارنة بفنانـــني يمنيني اخر

بعض نماذج من الفنانـــني يف الخارج والداخل.

ART ZONE STUDIO
 
Abeer’s project targets artists and the Yemeni and Hadrami community, 
providing trainings for artists and Arabic calligraphers in Hadramout, 
including a series of specialized and advanced trainings in the field of 
visual art and courses on peace building. The trainings will result in four 
art exhibitions in several main cities in Hadramout, as well as an interactive 
electronic art exhibition. In addition, workshops will be held targeting 
decision-makers, influencers and media professionals, to highlight the status 
of artists in the province. A short film about the artists in Yemen will be 
released, comparing their situation to other Yemeni artists living abroad.

وصف املرشوع
PROJECT DESCRIPTION
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أفنــان العبـــادي
AFNAN AL-ABBADI

تعرفوا على املشاركيـــــــــــن
MEET THE PARTICIPANTS

Afnan Al-Abbadi, a Yemeni voice over. Born in 1997 - Sana’a.  She studied 
computer science and recently graduated from Sana’a University. The fields 
she is related to are content writing, voice-over, and digital marketing.  
Afnan has taken a voice-over course at Yes Media company along with 
online marketing courses such as Google’s Skills from Google and SEO 
from Edraak platform. Following this, she participated as a voice over with 
Smei-Colon team in the Arab Development Portal competition. Afnan is 
the narrator of animated stories on a YouTube channel as well as one of 
the content writers of Rabit upcoming festival.

أفنان العبادي، معلقة صوتية ولدت عام 1997 يف صنعاء. درســـت علوم الحاسوب وتخرجت 
مؤخـــًرا مـــن جامعـــة صنعـــاء. تتمتع بمهـــارات يف عـــدة مجاالت مثـــل كتابـــة املحتـــوى، والتعليق 
الصويت، والتســـويق الرقمي. شـــاركت يف دورة للتعليق الصويت لدى رشكة Yes Media لإلنتاج 
اإلعامـــي، باإلضافة إىل إكمال دورات للتســـويق عرب اإلنرتنت مثـــل دورة مهارات جوجل املقدمة 
من Google ودورة تحســـني محـــركات البحث على منصة إدراك. كما شـــاركت كمعلقة صوتية 
مـــع فريق Semi-Colon يف مســـابقة البوابة العربية للتنمية. أفنـــان هي راوية قصص متحركة 

علـــى قناة يوتيوب وواحـــدة من فريق ُكتـــاب املحتوى لدى مهرجـــان رابط املرتقب.

وصف املرشوع
PROJECT DESCRIPTION

KAZOZ

The chains binding Yemenis to their history have been downsized due to the 
marginalization of such a valuable heritage which required an intervention. 
Line Creative Studio has initiated a proposal to produce a series that sheds 
light on Yemeni archeology and mythology in a way that is attractive for 
our current generation. The series will be produced as an animation that 
focuses on in-depth detailed graphics. It will include 7 episodes, each of 
which will be 4-5 minutes long. Moreover, the series will be presented 
in a narrative style including characters’ dialogues in addition to sound 
effects and soundtracks.

كازوز

بلغـــت الروابط الـــي تجمع اليمنيـــني بتاريخهم أضعف حاالتها بســـبب التهميـــش الكاريث الذي 
يتعـــرض له تراثهـــم القيم، األمر الذي اســـتدعى منا وقفة جـــادة لتايف انقطاعهـــا الكامل. حيث 
قدمنـــا نحن يف  Line Creative Studio اقرتاًحا إلنتاج مسلســـل يلقـــي الضوء على علم اآلثار 
واألســـاطري اليمنية بطريقة تجذب اهتمام جيلنا الحايل، وســـيتم إنتاج هذه السلســـلة كرســـوم 
متحركـــة تركـــز على رســـومات دقيقـــة وتفصيلية، حيث ســـتكون عبـــارة عن 7 حلقـــات، مدة كل 
منها 4 إىل 5 دقائق، كما ســـيتم تقديم املسلسل بأسلوب رسدي يتضمن حوارات وشخصيات 

مع بمؤثرات صوتية وموســـيقى تصويرية.
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أحمد الباروت
AHMED AL-BAROUT

تعرفوا على املشاركيـــــــــــن
MEET THE PARTICIPANTS

أحمد صالح الباروت، مدير األنشـــطة الثقافية بصندوق الـــرتاث والتنمية الثقافية – اليمن. من 
مواليـــد 1976م – إب، نال شـــهادة يف اآلثار من جامعة ذمار، ودبلوم عايل)تمهيدي ماجســـتري 
آثار إســـامية( من جامعة صنعاء، كما عمل مديراً ملكتب املدير التنفيذي لصنعاء عاصمة للثقافة 
العربيـــة 2004، ومديـــراً للمكتـــب الفـــي بصندوق الـــرتاث والتنميـــة الثقافيـــة 2006-2009، 
ومديراً لألنشـــطة الثقافية 2021-2009م ونســـق وشارك يف مرشوع االســـتعادة آلثار متحف 

ذمـــار بدعم من صندويق )كابـــان – الف(2018-2021.

Ahmed al-Barout serves as the director of cultural activities within the 
Cultural and Heritage Fund office in Sana’a. He holds a Bachelor’s degree in 
Heritage Studies from Dhmar University and a Master’s degree in Islamic 
Heritage from Sana’a University.  Over the years, He previously served as 
part of the Yemen organizing team behind the 2004 Arab Capital of Culture 
(Sana’a Edition), an annual regional initiative taken by the Arab League 
under the UNESCO cultural capitals program to promote and celebrate 
Arab culture and encourage cooperation in the Arab region. Since 2006, 
he has been affiliated with the Cultural and Heritage Fund office in Sana’a, 
first as director of the arts desk (2006-2009) and since 2009 as director 
of the cultural activities desk. He also serves as a coordinator within the 
Antiquities Return to Dhmar Museum project. 

مسودة اإلسرتاتيجية الشاملة للسياسات الثقافية

مســـودة اإلسرتاتيجية الشاملة للسياســـات الثقافية، تهدف االسرتاتيجية إىل تحديث وتحسني 
القوانني املتعلقة بالثقافة والرتاث وامللكية الفكرية، وإعداد سياسات وقوانني محفزة ومساعدة 
لخلـــق ورعاية اإلبداع والفنـــون، وإعداد خطط إلنشـــاء بىن تحتية وفضـــاءات ثقافية قادرة على 
كاديمية للفنـــون وأخرى للحرف  اســـتيعاب التنوع الثقـــايف الغزير الذي تتمزي به اليمن، وإنشـــاء أ
لدعم مخرجات الفنون والرتاث، ســـتتم مراجعة وتنقيح مسودة االسرتاتيجية الوطنية الشاملة 
للثقافـــة من ِقبـــل متخصصني وخـــرباء يف مجال السياســـات والخطط املتعلقـــة بتنمية الثقافة 
والفنـــون والحفاظ علـــى الرتاث الثقايف، وذلك بما يتناســـب مع خصوصيـــة الثقافة والفنون يف 

اليمن، واالســـتعانة بخربات رائدة يف هذا املجال محليـــة واقليمية ودولية.

وصف املرشوع
PROJECT DESCRIPTION

THE COMPREHENSIVE STUDY FOR YEMENI CULTURAL POLICIES

This comprehensive study of Yemeni cultural policies aims to provide 
an updated and improved paper on the cultural and intellectual policies 
and laws that support and nurture the arts while also providing plans to 
create infrastructure and cultural spaces capable of accommodating the 
cultural diversity that characterizes Yemen. The study will be reviewed 
and revised by specialists and experts in the field of culture policies, in line 
with the specificity of culture and arts in Yemen while seeking the support 
of pioneering experts in this field, locally, regionally and internationally.
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بشايـــر علـــــي
BASHAYER ALI

تعرفوا على املشاركيـــــــــــن
MEET THE PARTICIPANTS

يـــوس يف إدارة األعمال، إىل YUTB كمديـــرة لفريق الرتجمة  انضمت بشـــاير علي، خريجـــة بكالور
ســـنة تأسيســـه. هي فنانـــة برصيـــة وصانعة محتوى وناشـــطة ثقافيـــة تعمل يف مجـــال الثقافة 
والفن اليمي على مدى الثاث ســـنوات املاضية.  وبما أنها فنانة وناشـــطة ثقافية، فهي تسعى 

جاهدة الكتشـــاف إطار يمكن لـــكا املجالني أن يكمـــا كل منهما اآلخر.

Bashayer Ali is a cultural activist, visual artist and content creator. Working 
with several local and international organizations, she has been working in 
the Yemen Art and Culture scene for the past three years. Being an artist 
and a cultural activist, she strives to explore a context where both realms 
are completing and complementing one another.

وصف املرشوع
PROJECT DESCRIPTION

مرشوع القنبوس

تواجه آلة القنبوس تهديـــًدا خطرًيا باالنقراض بوجود اثنني مهنيني فقـــط يمكنهما العزف عليها 
وصانـــع محرتف واحـــد فقط! يهـــدف املـــرشوع إىل إحياء آلـــة القنبـــوس املهـــددة باالنقراض من 
خـــال دورة تدريبية رقميـــة لتعليم العزف على اآللة املوســـيقية. و ســـتكون الـــدورة موجهة نحو 
نحو املوســـيقيني اليمنيني املحليني بشـــكل خاص واملوســـيقيني يف الخارج بشـــكل عام. امتداداً 
للمخرجات املرشوع سنقوم إنتاج فيلم وثائقي وكتيب توثيقي يرشح عملية صنع اآللة وتفاصيلها. 
بحلـــول نهايـــة املرشوع ، ســـيتم تحميل جميع املـــواد التعليميـــة والوثائقية علـــى اإلنرتنت )موقع 

املنصة( لجعل املرشوع متاًحا ومســـتداًما لجميـــع األطراف املهتمة.

THE QANBOUS PROJECT

The Qanbous instrument faces a serious threat of extinction with only two 
professional players and only one professional luthier! The project aims to 
revive the endangered Qanbous through a digital training course to teach 
playing the instrument. The course will be directed by local Yemeni musicians 
in particular and musicians in the diaspora in general. An extension of the 
project will be to produce a documentary film and a booklet explaining 
the machine-making process and its details. By the end of the project, all 
educational and documentary materials will be uploaded to the platform’s 
website for it to be accessible and sustainable for all interested parties.
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فاطمـــة الكثيـــري
FATIMA ALKATHIRI

تعرفوا على املشاركيـــــــــــن
MEET THE PARTICIPANTS

Fatima Alkathiri is a translator and a digital-traditional artist. She holds 
a Bachelor degree in English translation 2015, a diploma in graphics and 
animation, a diploma in fashion design, Fatima is an art teacher who has 
participated in over 26 art shows since 2005. She created and published 
her first children’s book “A journey through Yemen’s architecture” for the 
UNESCO in 2021. Fatima is currently working as a TA in an English school.

يـــوس، تخصص ترجمة  فاطمـــة الكثـــريي، مرتجمة وفنانـــة رقمية تقليديـــة، حاصلة علـــى بكالور
إنجلزييـــة ســـنة 2015، وعلـــى دبلـــوم يف الجرافيك والرســـوم املتحركة ســـنة 2008، إضافة إىل 
كرث من 26  ياء ســـنة 2008. كما أنها ُمدرســـة للفنـــون وقد شـــاركت يف أ دبلـــوم يف تصميـــم األز
عرًضا فنًيا منذ ســـنة 2005. أعدت ونرشت كتابها األول “رحلة عرب العمارة اليمنية” لليونســـكو 

ســـنة 2021. وهي تعمل حالًيا كمدرســـة مســـاعدة يف مدرســـة للغة اإلنجلزيية.

وصف املرشوع
PROJECT DESCRIPTION

Fatima is creating three children’s books within one year. Children between 
the age of 5 and 12 will be the main audience and a 20% of the book copies 
will be distributed to displaced children in three different refugee camps. 
Given that Fatima is both a content writer and an illustrator, the work will 
be conducted solely by herself. The difficulties faced by Yemeni children 
during the armed conflict will be addressed within the content of the 
books. Several topics, including racial and gender based discrimination and 
displacement caused by the conflict will be creatively integrated within 
the content. An event will be held to announce and promote the books at 
the Basement Cultural Center in Sana’a.

THE BOOK TENT

ستقوم فاطمة الكثريي بتأليف ثاثة كتب لألطفال خال عام واحد. سيكون الجمهور الرئيســــي 
لهـــذه الكتب هم األطفال الذين تـــرتاوح  أعمارهم بني 5 و 12 عاًما وســـيتم تخصيص 20%  
من عدد النســـخ لألطفال النازحـــني يف ثاثة مخيمات نـــزوح مختلفة. نظرا لكونهـــا كاتبة وفنانة 
رســـوم توضيحية يف الوقت نفسه;  فســـتقوم بتنفيذ العمل بمفردها. سيتناول محتوى الكتب 
الصعوبـــات الي واجهها األطفـــال اليمنيون يف خضم الزناع املســـلح القائم، وســـتتطرق للعديد 
مـــن القضايـــا بما يف ذلـــك التميـــزي القائم على العـــرق والجنـــس وكذلك قضية التـــرشد الناجم 
عـــن الرصاع يف قالب مناســـب وبصورة خاقة. ســـتقام فعالية لإلعان عن الكتـــب والرتويج لها 

يف مؤسسة بيســـمنت الثقافية يف صنعاء.
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يـــال مجـــدي فر
FIRYAL MAJDI

تعرفوا على املشاركيـــــــــــن
MEET THE PARTICIPANTS

فريال مجدي ناشطة ثقافية أنشأت وساهمت يف إنشاء العديد من املبادرات الثقافية، وشاركت 
يف عدة أنشـــطة ومشـــاريع ثقافية وفنية. عملت كمعدة ومقدمة برامـــج يف إذاعة محلية وحالًيا 
ككاتبة محتوى وبودكاســـرت. أطلقت البودكاســـت األول لها يف أبريل 2020 )بودكاســـت ًســـلم( 
وتعتـــرب من الرائدات يف هذا املحتوى يف اليمن وتم اختيارها من )شـــبكة أصواتنا(، شـــبكة أملانية 
لبنانيـــة، ومنصـــات محلية أخرى إلنتاج محتوى صويت. تســـعى لنرش هذا النـــوع من املحتوى يف 

املجتمـــع اليمي والرتكزي على التوثيـــق الصويت والرسد القصيص.

Firyal Majdi is a cultural activist who participated in several cultural and 
artistic projects. She worked as a broadcaster in a local radio station and 
is currently working as a content writer and podcaster. She launched her 
first podcast in April 2020 (Sulam Podcast). She is considered a pioneer of 
this type of content in Yemen and was selected by Aswatona (a German-
Lebanese network) and other local platforms for producing podcasts. She 
is working on spreading this content in Yemen and concentrating on audio 
documentation and storytelling. 

وصف املرشوع
PROJECT DESCRIPTION

منكام )نوتات يمنية منسية(

منـــكام )االســـم القديم للســـاعة الرملية( مـــرشوع توثيق صـــويت تفاعلي يهدف لتدويـــن تواريخ 
نسوية موسيقية يف املشهد الثقايف اليمي، ويستكشف الخلفيات الثقافية واالجتماعية للفنانات 
واملوسيقيات والتقاطعات بينهن باختاف األزمنة واملناطق. يحرص املرشوع على تقليل الفجوات 
يـــخ املوســـيقية عـــن طريق إنشـــاء ســـري ذاتية مـــن خـــال البحث والشـــهادات  املعرفيـــة يف التوار
الشـــخصية، وتســـلط الضوء على املوســـيقى، والتجـــارب، والتســـويات خال مســـريتهن املهنية، 

ومشـــاركتها للجمهور والباحثني عن طريق منصات البودكاســـت.

MENKAM (FORGOTTEN YEMENI RHYTHMS)

Menkam (Classical Arabic for Sandglass) is an interactive vocal documentation 
project that aims to create feminine musical accounts on the history of the 
Yemeni cultural scene. It navigates the diverse socio-cultural backgrounds 
of the female singers and musicians and how they intersect within different 
periods and locales. The project will attempt to reduce the information 
gap in music histories by creating a comprehensive biography through 
research and personal testimonies, shedding light on music, experiences, 
and the compromises of these women through their career and to share 
it with audiences and researchers via podcast platforms.
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هشـــام النعمــــان
HISHAM ALNOMAN

تعرفوا على املشاركيـــــــــــن
MEET THE PARTICIPANTS

هشـــام النعمـــان هو موســـيقي يمي مـــن مواليـــد محافظة تعز ســـنة 1969، يعمـــل يف مجال 
التلحـــني والتدريب املوســـيقي والهندســـة الصوتية. خريج معهـــد جميل غانم للفنـــون الجميلة 
ومؤســـس فرقـــة النـــورس الفنيـــة. شـــارك يف تأســـيس الكثـــري مـــن الفـــرق الفنية على الســـاحة 
اليمنيـــة. وهو رئيس مؤسســـة النعمان للفنون والثقافـــة ورئيس لجنة التحكيـــم لجائزة رئيس 
يـــة لعـــدد من الســـنوات. شـــارك يف العديـــد مـــن املهرجانات الوطنيـــة ولـــه العديد من  الجمهور

املهرجانـــات والفعاليـــات الفنية داخل وخـــارج الوطن.

Hisham Al Noman is a Yemeni musician, born 1969 in Taiz Governorate. He 
works in the fields of composition, music training and acoustic engineering. 
He is a graduate of Jameel Ghanem Institute of Fine Arts and founder of 
Al Nowras band. He took part in founding many bands at the local level in 
Yemen. Additionally, he is the chairman of Al Noman Foundation for Arts 
and Culture. For many years, he was the head of the jury for the President 
Award. He participated in many national festivals and has his own festivals 
and artistic events inside and outside the country.

وصف املرشوع
PROJECT DESCRIPTION

فرقة النعمان

فرقة النعمان هي فرقة موســـيقية غنائية تســـعى لدعم الفنانني الناشـــئني يف املجال املوســـيقي 
يـــق تأهيلهم وارشاكهم يف برامج ارشـــادية ليصبحوا جزء من فرقة غنائية تجمع النســـاء  عن طر
والشـــباب إلنتاج مقاطع غنائية وتشـــجعهم على خوض تجارب فنية جديدة. يعترب هذا املرشوع 
محاولة إلحياء الســـاحة الفنية اليمنية من جديد ورفدها باملواهب النسائية والشبابية واحداث 

حراك ثقايف وفي يف اليمن.

AL-NUMAN BAND

Al-Numan Band is a singing orchestra project that seeks to support young 
artists emerging in the musical field by qualifying them and engaging them 
in a mentorship program to become part of a singing group that brings 
them together to produce vocal pieces and encourages them to undertake 
new artistic experiences. This project is considered an attempt to revive 
the Yemeni art scene again, to supplement it with female and male talents, 
and to create a cultural and artistic movement in Yemen.
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إبراهـــيم فضل
IBRAHEEM FADL

تعرفوا على املشاركيـــــــــــن
MEET THE PARTICIPANTS

إبراهيـــم فضل، فنـــان وملحن ومنتج موســـيقى ورشيك مؤســـس لــــ Fertash، وهي منظمة 
تهدف اىٕل نرش املوســـيقى من خال الصالونات والفعاليات التعليمية. حصل إبراهيم على درجة 
يـــوس يف العاقات العامة من من جامعة صنعاء ســـنة 2020 ويعمل يف املجال الثقايف  البكالور
منذ ســـنة 2018، عندما قـــام إبراهيم بتأســـيس الصالون املوســـيقي الوحيـــد يف اليمن والذي 
يجتمع فيه املوســـيقيون املعارصون لتبادل األفكار واستكشاف طرق جديدة لتحسني املوسيقى 
اليمنية. قام إبراهيم بتسجيل سبع أغاين وتقديمها يف العديد من املناسبات الهامة مثل 2014 

TEDxSanaa. يســـعى إبراهيم يف صنعاء اىٕل صياغة أنماط جديدة من املوســـيقى اليمنية.

Ibraheem Fadl is a Yemeni artist, composer, and music producer. He is the 
Co-Founder of Fertash, an organization that aims to spread music through 
salons and educational events. Ibraheem earned his Bachelor’s degree in 
Public Relations from Sana’a University in 2020. He has been working in 
the cultural field since 2018, and he founded the only musical salon in 
Yemen that gathers contemporary Yemeni musicians to share ideas and 
explore new ways to improve Yemeni music. Ibrahim has recorded seven 
songs and performed in multiple important events such TEDxSanaa 2014. 
Located in Sana’a, Ibraheem strives to shape new forms of Yemeni music.

وصف املرشوع
PROJECT DESCRIPTION

ZOWAT MOSIQA

Zowat Mosiqa is a music training and album production that spans over 
a period of two months and will include two main workshops, numerous 
field visits and panel discussions with the participating musicians. Due to 
the lack of musical resources, the majority of Yemeni musicians lack the 
academic knowledge, the productive process, and the tools necessary to 
broaden their horizons and facilitate artistic practice. The project aims to 
present basic academic knowledge and improve the technical skills of six 
Yemeni musicians. Participants will come from different demographics, not 
only to learn and develop but also to network and expand the network of 
Yemeni musicians. At the conclusion of the workshops, the six musicians 
will work together as a group to produce a music album.

زوة موسيقى

يارات ميدانية  هـــو تدريب وإنتاج موســـيقي يمتد على مدار شـــهرين ويتكون من ورش عمـــل وز
وحلقـــات نقـــاش مع فنانـــني ومـــدراء ثقافيني. وبســـبب قلـــة املصـــادر املوســـيقية، فـــإن غالبية 
املوســـيقيني اليمنيني يفتقرون إىل املعرفة األكاديمية والعملية اإلنتاجية واألدوات الازمة لتوسيع 
آفاقهـــم ولتســـهيل املمارســـة الفنية. ولهـــذا تهدف هـــذه الفعاليـــة إىل تقديم املعرفـــة األكاديمية 
األساســـية وتحســـني املهارات الفنية لســـتة موســـيقيني يمنيني. ســـيأيت املشـــاركون من تركيبات 
سكانية مختلفة، ليس بهدف التثقيف فحسب، وإنما بهدف التواصل وتوسيع شبكة املوسيقيني 
اليمنيني. يف ختام الفعالية سيعمل املوسيقيون الستة معا كمجموعة على إنتاج ألبوم موسيقي.
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جهـــاد جــارهللا
GEHAD GARALLAH

تعرفوا على املشاركيـــــــــــن
MEET THE PARTICIPANTS

جهـــاد، كاتبة وفنانة تشـــكيلة من صنعـــاء، خريجة علوم سياســـية مهتمة بالفـــن املعارص. تعمل 
بشـــكل حر وطوعي يف املجال الثقايف منذ العام 2018 وترســـم بخامـــات مختلفة، بدأت مؤخًرا 
يف ممارســـة النحت وشـــاركت يف عـــدد من املعـــارض املحليـــة. كان لديها معرض خـــاص بعنوان 
)صمـــت ملـــون 2017( بصنعاء، كما أنها تعـــد حالًيا ملعرض خاص حول الفـــن املعارص. تمارس 
جهاد الكتابـــة اإلبداعية بصور مختلفة ونـــرشت لها عدة مقاالت حول الثقافـــة والفنون وقضايا 
املـــرأة. لها قصة قصـــرية حائزة على املركز الثاين بمســـابقة بيـــت الفنون| واشـــنطن ألدب الخيال 
العلمـــي، كما أنها ضمن القائمة القصرية ملســـابقة تلك القصص وفـــازت قصتها الغداء املرتجمة 

إىل اللغة الصينية بجائزة القصة األكرث شـــعبية لذات املســـابقة.

Gehad is a writer and recreational artist from Sana’a, who studied Political 
Sciences and is interested in contemporary art. She works voluntarily and 
as a freelancer in the cultural field since 2018 and draws using different 
ores. Recently, she started practicing sculpture. She participated in several 
local exhibitions and had her own exhibition under the title “Colorful 
Silence 2017” in Sana’a. Recently, she is preparing for a special exhibition 
on contemporary art. Gehad also practices creative writing in different ways, 
and has published several articles on culture, arts, and women issues. She 
has a short story that won the second place in Beit Al-Founoun Science 
Fiction Writing Contest in Washington. In addition, her story “Al Ghada’a”, 
that was translated into Chinese, has won the prize of the most popular 
story in that contest.

وصف املرشوع
PROJECT DESCRIPTION

SNARA (HOOK)

Snara is a project that aims to empower the Yemeni artists economically, 
through an instructive training program designed to raise the artists’ abilities 
artistically and technically, enabling them to invest their skills in establishing 
profitable and eco-friendly art projects. Snara aims to provide a stable and 
sustainable source of income for the artists, within safe conditions that 
ensures their continued productivity.

صنارة

يـــق برنامـــج تدريي  صنـــارة هـــو مـــرشوع  يهـــدف اىٕل تمكني الفنـــان اليمـــي اقتصاديـــاً، عن طر
إرشـــادي صمم لرفع قدرات الفنان فنياً وتقنياً، بما يمكنه من اســـتثمار مهاراته الفنية يف إنشاء 
مرشوعـــه الفي الربحي الخاص والصديق للبئية، بغرض توفري مصدر دخل آمن للفنان يضمن 

له استمرارية ممارســـة نشاطه الفي. 
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كوكــــب علي الحسنـي
KAWKAB ALI AL-HASANI 

تعرفوا على املشاركيـــــــــــن
MEET THE PARTICIPANTS

كوكـــب علي الحســـي، طبيبة أســـنان يف مدينـــة الحديدة، مديرة التنســـيق والعاقـــات يف نادي 
القـــراءة بالحديـــدة،. نادي القـــراءة بالحديـــدة، نادي ثقـــايف اجتماعي، نشـــأ عـــام 2014 بجهود 
يـــف والحفاظ علـــى املوروث الشـــعي يف مدينة  فرديـــة للعمل علـــى ثقافة القـــراءة والفن والتعر
الحديـــدة ومختلـــف مناطق تهامة. خال الســـنوات املاضية قـــام النادي بالعديد من األنشـــطة 

والفعاليـــات  الي ســـاهمت يف  الحفـــاظ على الحركـــة الثقافية والفنيـــة يف تهامة.

Kawkab Ali Al-Hasani is a dentist in Hodeida as well as the Relations and 
Cooperation Manager at Hodeida Reading Club. Hodeida Reading Club, a 
socio-cultural initiative started by individuals in 2014, works on reading, 
arts, and preservation of folklore in Hodeida city and the Tehama region. 
During the last years, the club implemented several activities and events 
that sustained the cultural momentum in the region.

أصوات تهامية 

يهدف املرشوع لتغيري الصورة النمطية عـــن الثقافة التهامية عرب إعادة الصلة بينها وبني النشء 
من خـــال التدريب علـــى بعض التقاليـــد وتحديًدا املوشـــح التهامي والفنـــون الفلكلورية لزتيني 
املســـاكن، وتقديم صـــورة حقيقية معـــربة عن عمـــق الســـياق التاريخي والحضاري للشـــخصية 
التهامية املعـــارصة، ومنارصة الحصول على اعرتاف دويل للموشـــح التهامي بحملة فنية تحاول 
إدراجـــه ضمـــن قائمـــة اليونســـكو للـــرتاث الامـــادي لليمن بالتعـــاون مـــع املجتمع علـــى الواقع 
ومنصـــات التواصـــل االجتماعي والتخاطـــب مع الجهات الثقافية املســـؤولة. تـــم اختيار الزتيني 
الفلكلوري باعتباره فًنا نســـوًيا محلًيا يربز الفلسفة الجمالية عند املرأة التهامية، واملوشح التهامي 
لحضوره الفاعل يف املناسبات االجتماعية والطقوس الدينية، كا الفنني ظًا حارضين يف الحياة 

لقرون. التهامية 

وصف املرشوع
PROJECT DESCRIPTION

ASWAT TEHAMIAH
 
Aswat Tehamiah aims to change the stereotypes on the Tehami culture 
by reconnecting adolescents with training on two of its components: Al-
Muwashah Al-Tehami (Tehami Chants) and traditional interior drawings 
of Tehami Dar (house). It also advocates international recognition by an 
artistic campaign seeking to enlist Al-Muwashah Al-Tehami within UNESCO’s 
Intangible Heritage List - Yemen via grassroot support on ground, social 
media and communication with representative cultural apparati. Both 
have been present for centuries, the interior drawings were selected as 
representative of the aesthetics of Tehami women and the Tehami chants 
for its active presence in socio-religious ceremonies and rituals.
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يانـــي معيــــن االر
MAEEN ALERYANI

تعرفوا على املشاركيـــــــــــن
MEET THE PARTICIPANTS

معـــني االرياين فنـــان برصي متعدد الوســـائط مقيـــم يف صنعاء ,  مهتـــم بمجال الفـــن والثقافة 
منذ 2013. يســـتلهم أفكاره التصويرية من اللحظات العفوية الخفية من حياة الشارع اليمي 
وتجســـيده بصـــور ونصـــوص فنية. مهتـــم حاليـــاً بالتصوير املعـــارص. آخر مـــرشوع أنتجه مرشوع 
“رصيـــف” وانتهى بمعـــرض منفرد يف صنعاء وشـــارك يف عـــدة معارض محليـــة وخارجية.معني 
يطمـــح الستكشـــاف التصوير كأداة للتعبري بشـــكل معمق ومحاوله لجذب املتلقي عرب مشـــاعره 
واســـتخدام حواســـه. أحـــدث جائـــزة حصل عليهـــا يف مســـابقة تصوير لرشكـــة قمرة الســـعودية 

بمحور حكايـــات اللحظات 2019.

Maeen Aleryani is a multimedia visual artist based in Sana’a, interested in art 
and culture since 2013. His pictorial ideas are inspired by the spontaneous, 
hidden moments of street life in Yemen and embodied with artistic images 
and texts. Currently, he focuses on contemporary photography. His last 
project “Raseef” was featured in a solo exhibition in Sana’a. He also 
participated in several local and foreign exhibitions. Maeen aspires to 
explore photography as a tool for an in-depth expression to attract the 
viewers’ emotions using their senses. In 2019, Maeen won an award in 
the photography competition, Tales of Moments, organized by Qomra in 
Saudi Arabia.

THE LIGHT IN BETWEEN

هـــو مـــرشوع يســـعى إىل توثيق حيـــاة الفاعلـــني الثقافيـــني يف صنعاء ضمـــن مســـاحات اإلنتاج 
الخاصـــة بهـــم. ســـريكز املرشوع علـــى فنانني اثنـــني يف اليمن ، رجل وامـــرأة ، لتجســـيد عمليتهم 
اإلبداعيـــة وقصصهم يف مراحـــل مختلفة من حياتهم الثقافية ، يعمل هذا العمل على تســـليط 
الضـــوء علـــى حياتهـــم من خـــال قوة الصـــورة وروايـــة القصـــص. يف النهايـــة ، ســـينتج عن هذا 

العمل كتـــاب مصور.

وصف املرشوع
PROJECT DESCRIPTION

The Light in Between is a project that seeks to document the lives of 
cultural practitioners in Sana’a within their own production spaces. The 
project will focus on two artists in Yemen, male and female, to visualize 
their creative process and their stories in different phases of their cultural 
life. This work serves to shed light on their lives through the power of 
image and storytelling. Eventually, this work will result in a book as an 
ideal manifestation of the impact.
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يــف مـــــازن شـر
MAZEN SHARIF

تعرفوا على املشاركيـــــــــــن
MEET THE PARTICIPANTS

مازن رشيف ابن مدينة عدن، خريج هندسة معلومات الكرتونية من جامعة بكني للتكنولوجيا، 
ناشـــط ثقايف ومجتمعي ومصّور فوتوغرايف منـــذ 2008، مهتم بتصوير وتوثيـــق الرتاث املعماري 
ملدينة عدن القديمة، مشـــارك ومنّظم للعديـــد من املعارض والفعاليات الفنيـــة محليا وخارجيا، 
أهمهـــا معـــرض عدن األول وتيدكس عدن، مؤســـس مؤسســـة عدن أجني الثقافيـــة والي من 
خالها ســـاهم بتنظيم العديد من الفعاليات الثقافية والفنيـــة واملجتمعية، آخرها إدارة مرشوع 
هويـــة عـــدن لحفـــظ وتوثيق الطابـــع العـــدين لعـــدن القديمة. ســـاهم مـــازن بـــإدارة العديد من 
الصفحـــات املجتمعيـــة على السوشـــيال ميديا والـــي من خالها تـــم خلق محتـــوى يدعم الفن 

والثقافة وابداعات الشـــباب والشـــابات بمختلف األصعدة الفنية.

Mazen Sharif is from Aden city. He graduated from the University of Science 
and Technology – Beijing. Cultural and community activist and photographer 
since 2008, passionate about documenting the architecture in the old city 
of Aden. Participant and organizer of several art exhibitions and events, 
including Aden First Exhibition and TEDx Aden. Mazen is the founder 
of Aden Again Cultural Foundation through which he participated in and 
organized many cultural, artistic, and community events. Most recently, he 
joined the Aden Identity project as coordinator to archive and document 
the Adeni architecture. Mazen also manages several social media pages 
supporting the arts, culture and youth talents.

REGATHERED 
يـــب الفنانني الصاعديـــن وتأهيلهـــم يف االدارة الثقافية وتنظيم  هو مرشوع يســـعى لجمع وتدر
املعـــارض، من خال اتاحة فرصة لرواد اإلبـــداع املقيمني يف عدن لتطوير أفكارهم وتدريبهم على 
إدارة املشـــاريع الفنية والثقافيـــة، وذلك من أجل تحقيق فن مســـتدام وخلق تقاطعات ما بني 
الثقافة واملجتمـــع، بحيث يصبح الفنانـــني والفنانات قادرين على تنظيم وإعـــداد معارض فنية 
بتوجيه ومشـــاركة من مؤسســـة عـــدن أجني يف ثـــاث مجاالت مختلفـــة وهي الفن التشـــكيلي 
والتصويـــر وتصميـــم الجرافيك، وسيســـاعد املرشوع بعد ذلـــك الفنانني على مشـــاركة أعمالهم 

يف معـــارض دولية واقليمية.

وصف املرشوع
PROJECT DESCRIPTION

Regathered is a project that seeks to gather and train up-and-coming artists 
in artistic management and the organization of art exhibitions. The project 
is to provide opportunities for creative pioneers residing in Aden and to 
help them develop their ideas and projects in a sustainable way. The goal 
is to create intersections between culture and society, enabling artists to 
organize and prepare art exhibitions under the guidance of Aden Again in 
three fields: Photography, graphic design, and fine arts. Regathered will 
also help artists to participate in international and regional exhibitions.
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محمـد املحفلـــي
MOHAMMED ALMAHFALI 

تعرفوا على املشاركيـــــــــــن
MEET THE PARTICIPANTS

Mohammed Almahfali is a Yemeni academic and researcher. He was born 
in 1979 and he received his Ph.D at Cairo University in 2004. He worked 
as a lecturer and an assistant professor in Hadhramaut University, Socotra 
Education College 2004- 2017. In 2017, Mohammed had a fellowship from 
the Institute of International Education Scholar Rescue Fund to work at Lund 
University, Centre for Advanced Middle Eastern Studies, Sweden. He has 
published five books in different fields, several papers in peer-reviewed 
journals, as well as a poetry collection. Mohammed is also a writer for 
several national and international newspapers and websites.

كاديمي وباحث، ولد يف اليمن 1979، حاصـــل على الدكتوراه من جامعة  د. محمــــد املحفلي، أ
القاهرة 2014. عمل محارضا ثم أســـتاذا مســـاعدا لألدب العريب بكلية الرتبية سقطرى 2004 
حـــى 2017. حصل علـــى زمالة مـــا بعد الدكتـــوراه من منظمة صنـــدوق إنقـــاذ العلماء وعمل 
يف مركز دراســـات الرشق األوســـط بجامعة لوند يف الســـويد منذ 2017. أصدر خمســـة كتب يف 
مجـــاالت أدبيـــة بحثية مختلفة، كمـــا نرش أبحاثـــا متعددة يف مجـــات علمية عربيـــة ودولية، تركز 
أبحاثـــه الحاليـــة على تحليـــل الخطـــاب الثقـــايف واألديب والســـيايس واإلعامي. شـــاعر وصدر له 
ديوان شـــعري وله ديواين شـــعر تحـــت الطبع، كما إنه يعمـــل كاتبا يف مجـــات وصحف ومواقع 

عربيـــة ودولية مختلفة. 

وصف املرشوع
PROJECT DESCRIPTION

PROTECTING SOCOTRA FOLK
LITERATURE FOR CREATIVITY
 
The project aims at documenting a collection of folk literature on Socotra by 
collecting, revising, and making it available in Arabic in a database that will 
be designed for this purpose. The database will be then promoted through 
various media, cultural and academic platforms, in order for cultural activists 
to benefit from this project and to enable them to produce other cultural 
and artistic works. The project will be implemented by a selected group of 
young people from Socatra who have previously worked on collecting the 
intangible heritage of Socotra. The goal is to collect around thirty Socotra 
stories and to provide a base to be extended in the future through cultural 
partnerships working in the field of folk culture in Socotra, Al-Mahra, and 
other areas of Yemen.

حماية األدب الشعيب السقطري
يز مصادر اإلبداع من أجل تعز

ترتكـــز فكـــرة املرشوع علـــى توثيق مجموعة من األدب الشـــعي يف ســـقطرى من خـــال تجميعه 
وتنقيحـــه وجعله متاحـــا باللغة العربية على قاعـــدة بيانات خاصة بهـــذا األدب. ومن ثم الرتويج 
كاديمية مختلفة، وكذلك التنســـيق مـــع الفعاليات الثقافية  لـــه عرب منصات إعاميـــة وثقافية وأ
األخرى من أجل االســـتفادة من هذا املـــرشوع يف إنتاج مواد ثقافية وفنية أخرى. ســـوف يعتمد 
املـــرشوع على مجموعـــة مختارة من الفتيات والشـــباب الســـقطريني الذين عملـــوا من قبل يف 
جمـــع الرتاث الســـقطرى الامـــادي، وســـوف يركز املـــرشوع على جمع مـــا يقرب مـــن 30 حكاية 
ســـقطرية، كما ســـيوفر املرشوع قاعدة للتوسع يف املســـتقبل عرب رشاكات ثقافية تعمل يف مجال 

الثقافية الشـــعبية يف ســـقطرى واملهرة وغريها مـــن مناطق اليمن.
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يـــن اليوســـفـي صابر
SABREEN ALYOUSEFI 

تعرفوا على املشاركيـــــــــــن
MEET THE PARTICIPANTS

Sabreen Alyousefi is a filmmaker and director. In 2019, she participated 
in Mudwanat, a podcast training held in Tunisia by the Cultural Resource, 
for which she published two episodes addressing Yemeni cultural topics. 
Sabreen and her colleagues Aseel Ehab and Sarra Abdulrahman established 
the first Yemeni podcasts platform (Boncast) that specializes in documenting 
Yemeni cultural heritage. It was independently established by a group of 
youth artists in Sana’a in August 2019. Through its various podcasts, Boncast 
aims to enrich the Yemeni audio content and uncover the shadowy details 
of Yemen’s cultural identity. It tells the stories of its figures, events, and 
myths by way of various podcasts produced in high quality. The platform 
believes in the importance of creating a safe space for young artists to 
participate in the cultural field through modern approaches of content 
creation and publishing. To this day, Boncast is the number one podcast 
platform in Yemen with over 13,000 plays.

يـــن اليوســـفي: مخرجة وصانعـــة أفام. شـــاركت يف 2019 ضمـــن برنامـــج تدريي خاص  صابر
بالبودكاســـت “مدونات”  أقامه املورد الثقايف يف تونـــس، وأصدرت حلقتني عن مواضيع ثقافية 
يمنية، أسســـت صابرين مع أصيل إيهاب ورساء عبد الرحمن أول منصة بودكاســـت يمنية )ُبن 
كاســـت( وهي املنصـــة األوىل املتخصصـــة يف توثيق املـــوروث الثقـــايف اليمي صوتًيا. تأسســـت يف 
صنعاء يف أغســـطس 2019 بشـــكل ذايت من قبل مجموعة من الفنانني والفنانات الشـــباب. 
تســـعى املنصة لكشـــف الغطاء عن دفائن مكونات إرث اليمن الامـــادي املتعلق بالفن والثقافة 
وطبيعـــة النســـيج املكون للهويـــة اليمنية من شـــخصيات، أحـــداث، حقائق، وأســـاطري عرب إنتاج 
برامـــج بودكاســـت متعددة ترثي املحتـــوى الصـــويت اليمي وتقدمه بجـــودة عاليـــة. تؤمن املنصة 
بأهمية خلق مســـاحة آمنة أمام الشابات والشباب للمشاركة واإلنتاج والنرش بأحدث الوسائل 
كرث املنصات استماعاً بني املنصات املوجودة يف اليمن  املمكنة. حى اآلن تعترب منصة بن كاســـت أ

كرث من 13 ألف اســـتماع. حيث حققـــت املنصة نجاح كبـــري يف الوصول إىل أ

وصف املرشوع
PROJECT DESCRIPTION

ME’ELAMA
 
Me’elama is an audio cultural project that aims to develop the skills of 
Yemeni youth artists by enabling them to document and produce audio 
content on Yemen’s intangible heritage. The project provides training sessions 
and workshops in audio content creation and supports the production 
of podcasts covering different aspects from Yemen’s diverse culture. 
Me’elama believes in investing in the artists’ skills, and the project will 
create sustainable outcomes through similar audio productions in the future.

معالمة

معامة هـــو مرشوع ثقايف صويت، يســـعى إىل بناء قـــدرات الفنانني اليمنني الشـــباب وتمكينهم 
مـــن مهارات التوثيـــق الصويت إلنتاج محتـــوى يخلد الـــرتاث اليمي الامادي، وذلـــك عن طريق 
إرشاك الشـــباب يف ورش عمـــل لإلنتـــاج الصـــويت، ودعمهم إلنتـــاج برامج صوتية تســـلط الضوء 
علـــى التنـــوع الثقـــايف والفي اليمـــي. يؤمن املـــرشوع بأن البودكاســـت وســـيلة فَعالة تســـتطيع 
تحقيـــق ثورة ثقافية يف اليمن، وأن رفع قدرات الشـــباب يف هذا املجال ســـيحقق اســـتدامة على 
املدى الطويل وســـيمكنهم من إنتاج مشـــاريع بودكاســـت خاصة تعـــّرف العامل بالثقافـــة اليمنية 

يـــة وملهمة.  وتقدمها بطريقة حضار
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صفـــاء بافقيـــه
SAFA’A BAFQEEH

تعرفوا على املشاركيـــــــــــن
MEET THE PARTICIPANTS

Safa’a Bafqeeh, a bachelor’s graduate in Computer Sciences from Aden 
University. She attended several training programs, including the 
distinguished teacher program of the Scientific Computer Society, and a 
course on digital content creation from Al Jazeera Media Institute. Safa’a 
also attended English language courses from Mali Institute in Aden, and she 
has received a certification for the memorization of the Holy Quran from 
Aden Charitable Society in the year 2016. She looks forward to gaining more 
experience and skills in managing projects and digital content. Moreover, 
Safa’a is interested in exploring Yemeni historical subjects, to introduce 
the past to the people, for the reality to be understood and the future to 
be planned for. Safa’a is also interested in current cultural subjects that 
are related directly to heritage. All of this will be represented through her 
program, a production of series: The Adani Memory & Jo’a Alrabou.

صفـــاء بافقيه، خريجـــة بكالوريوس يف علوم الحاســـوب من جامعة عدن. حـــرضت عدة برنامج 
يبيـــة بينهـــا الربنامج للمعلم املتمـــزي يف جمعية الحاســـوب العلميـــة ودورة يف صناعة املحتوى  تدر
يـــرة لإلعام. حرضت أيضـــا دورات يف اللغـــة اإلنجلزيية مـــن معهد مايل  الرقمـــي مـــن معهد الجز
يف عـــدن. حصلت علـــى إجازة يف إتمام حفـــظ القرآن الكريم مـــن الجمعيـــة الخريية/عدن للعام 
٢٠١٦. تتطلـــع الكتســـاب املزيد من الخـــربة واملهارة يف إدارة املشـــاريع وإدارة املحتـــوى الرقمي، كما 
يـــف الناس باملايض يك يفهم  تهتـــم حاليا بالبحث عن املواضيـــع التاريخية اليمنية من جهة، لتعر
الواقـــع ويتـــم التخطيط للمســـتقبل، باإلضافـــة إىل املواضيع الثقافيـــة اآلنية الي ترتبط بشـــكل 

مبـــارش بالـــرتاث. ويتمثل ذلك بربنامجهـــا الذاكرة العدنية وجـــوع الربوع.

انتاج سلسلتني لربنامجي
كرة العدنية وجوع الربوع الذا

مـــع مرور الزمن وضعف املؤسســـات الحكومية ُفقد جزء من األرشـــيف اليمي أو تعرض للنهب 
من دول الجوار. يســـعى املـــرشوع لرقمنة التاريخ والـــرتاث الثقايف غري املادي وجعلـــه متاًحا لكل 
فئات املجتمع عن طريق اطاق سلســـلتني لربنامجي الذاكرة العدنية وجوع الربوع على منصة 
نـــاس عدن. سيشـــارك برنامـــج جوع الربـــوع طرقاً جديـــدة يف الوجبـــات اليمنية يمـــزج وصفات 
قديمـــة وحديثة مع مشـــاركة قصص اطباق عدنية غـــري معروفة ومن محافظـــات اخرى بطرق 
حديثة ومبتكرة. وســـيقوم برنامج الذاكرة العدنية يف موســـمه الجديد بتســـليط الضوء على أبرز 
املعـــامل وأهـــم مزياتها مثل ســـاعة بغ بـــن، وســـتتضمن القصص مجموعـــة من املواد األرشـــيفية 

التاريخية من مصادرها الخاصة )األرشـــيفني الربيطاين والســـوفيي

وصف املرشوع
PROJECT DESCRIPTION

PRODUCTION OF SERIES:
THE ADANI MEMORY & JO’A ALRABOU

With the passage of time and the weakness of government institutions, part 
of the Yemeni archive was lost or stolen. The project seeks to digitize the 
history and cultural heritage innovatively and make it available to society 
by launching two series: The Adani Memory and Jo’a Alrabou. Jo’a Alrabou 
will introduce the audience to unheard stories of dishes from Aden and 
the region, linking them to their original homage. The Adani Memory will 
highlight the most prominent landmarks such as the Big Ben and include 
a set of historical archival materials from their original sources (British 
and Soviet archives).
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شعيــب العفيـــف
SHUAIB ALAFIF

تعرفوا على املشاركيـــــــــــن
MEET THE PARTICIPANTS

Shuaib Alafif from Aden. A theatrical arts graduate who was trained in 
the field of short films and artistic production essentials. He works as a 
playwright and theater director and has participated in several art projects. 
Shuaib is active in the field of street theater, having worked with many civil 
society institutions and the US Embassy, as well as Oxfam Organization and 
the Friedrich Ebert Foundation. Shuaib has conveyed people’s suffering and 
their social issues through expressive paintings and street theater for years.

يـــج فنون مرسحية، إضافـــة إىل حصوله علـــى تدريبات يف مجال  شـــعيب العفيف من عدن، خر
صناعة األفام القصرية وأساسيات االنتاج الفي. يعمل كمؤلف ومخرج مرسحي وقد شارك يف 
العديد من األعمال الفنية وعمل ســـابًقا يف مرسح الشـــارع مع العديد من مؤسســـات املجتمع 
املدين مثل مؤسســـة بادر والســـفارة األمريكية ومنظمة اكسفام ومؤسسة فردرش إيربت. ينقل 
معاناة الناس وقضاياهم االجتماعية يف اللوحات التعبريية الصامتة ومرسح الشارع منذ سنني.

وصف املرشوع
PROJECT DESCRIPTION

منطقــــة فــــن

مرسح متنقل يف مديريات محافظة عدن حول القضايا املجتمعية اإلنسانية وال عاقة ألصحاب 
بالسياســـية وال ينتمون لطرف. ســـيكون عرض مرسحي نهاية كل أســـبوع بمعدل أربعة عروض 
يف الشـــهر بإجمـــايل 12عرض يف أربعة أشـــهر. يوجد فريق مرسحي مدرب وقد شـــارك يف العمل 

لفرتات طويلة واغلـــب أعضاء الفريق من خريجي مرسح معهـــد الفنون الجميلة.

The project seeks to establish a mobile theater in Aden, focussing on 
humanitarian social issues without taking any political stance or supporting 
any party. It is planned to organize a series of open air theater shows 
in the city, an average of four shows per month and a total of 12 shows 
over a period of four months. The program will be established through a 
trained theater group that has been working on this for a long time. Most 
of the team members are graduates from the Fine Arts Institute’s theater. 
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وجــــدي األهـــدل
WAJDI AL-AHDAL

تعرفوا على املشاركيـــــــــــن
MEET THE PARTICIPANTS

Wajdi al-Ahdal is a Yemeni novelist, the author of short stories, a screenwriter, 
and a dramatist. Born in 1972 – Hudaydah, he received a degree in literature 
from Sana’a University. He is known for his contemporary literary style 
and sometimes socially critical works, some of which have been censored 
in Yemen. Until 2019, he has published five novels, four collections of 
short stories, a play and a film screenplay. His novel A Land without 
Jasmine was translated into English by William M. Hutchins. A bilingual 
dramatization of the work was produced in London at the Battersea Arts 
Centre, April 4-6, 2019.

“وجـــدي األهـــدل، روايئ يمـــي وكاتب ســـيناريو وكاتب مرسحـــي. ولد ســـنة 1972 يف الحديدة 
َف بأسلوبه األديبّ املُعارص وأحياًنا بأعماله 

ِ
وحصل على شـــهادة يف اآلداب من جامعة صنعاء. ُعر

النقديـــة االجتماعّية الي تـــم حرض بعضها يف اليمـــن. قام إىل غاية 2019 بنـــرش خمس روايات 
مـــت روايته “أرض 

ِ
وأربع مجموعات من القصص القصرية ومرسحية وســـيناريو ســـينمايئ. ُترج

با ياســـمني” إىل الّلغـــة اإلنجلزيية مـــن طرف ويليام م. هتشـــزن. أُنِتـــج عمل دراميّ ثنـــايئ الّلغة 
مبـــيّ على هـــذه الّرواية يف لنـــدن يف مركز باتريس للفنـــون، 6-4 يف أبريل 2019.

وصف املرشوع
PROJECT DESCRIPTION

SCREENWRITING WORKSHOP

The project is to implement a 10-day workshop to teach the principles of 
script writing. The workshop is held in a cultural institution in the city of 
Sana’a and targets altogether ten young women and men from different 
regions of Yemen. The aim is to enable young Yemenis to master the art 
of writing scripts for drama series and films, and to show them how this 
art can be a profitable profession and source of income.  

يو ورشة عمل لكتابة السينار

ورشـــة عمل ملـــدة 10 أيام لتعليـــم مبادئ كتابة الســـيناريو بمعدل 4 ســـاعات يف اليـــوم. وتعقد 
الورشـــة يف مدينة صنعاء يف مؤسسة ثقافية مجهزة بشاشة وجهاز عرض، باإلضافة إىل سبورة، 
كمـــا هو الحـــال يف مؤسســـة “”بســـمنت”” الثقافيـــة. سيســـتفيد من هذه الورشـــة الشـــابات 
والشـــباب اليافعني من شـــى أنحاء اليمن. وسينحرص عدد املشـــاركني يف الورشة الواحدة على 
10 من املتدربني واملتدربات. تهدف ورشـــة كتابة الســـيناريو إىل تمكني الشـــابات والشـــباب من 
اليمـــن مـــن اتقان فـــن كتابة الســـيناريو، وبعدهـــا العمل على إيجـــاد مصادر الدخـــل من خال 
كتابة ســـيناريو لألفام واملسلســـات الدرامية، ليكتســـب الشـــباب والشـــابات مهنة مجدية تدر 

عليهم دخـــًا مربًحا.
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وداد البدوي
WEDAD ALBADWI

تعرفوا على املشاركيـــــــــــن
MEET THE PARTICIPANTS

Wedad Albadwi is a journalist, cultural activist, and supporter of women and 
peace issues, Head of the Cultural Media Center in Sana’a (CMC), member 
of the Cultural Politics Group, and member of the Yemeni Women Pact for 
Security and Peace. Wedad was honored in Iraq as the Best Arab Journalist 
in 2021, and by the French media agency CFI in the context of International 
Women’s Day 2020. She has a wide relationship with the cultural, artistic, 
feminist and media milieu.

صحفية، وناشـــطة ثقافية ، وداعمة لقضايا النســـاء والســـام. من مواليـــد 1983 – تعز، نالت 
شـــهادة يف اإلعام ولديها العديد مـــن املواد الصحفية والثقافية كما إنهـــا تعمل كاتبة يف مجات 
وصحـــف ومواقـــع عربيـــة ودولية مختلفـــة وهي عضـــوة يف التوافق النســـوي اليمـــي من أجل 
األمن والســـام وتشـــغل منصب رئيســـة مركز اإلعام الثقايف CMC الذي تأســـس عام  2011 
كمؤسســـة ثقافية غري ربحية، بمبادرة عدد من الشـــباب العاملـــني يف املجالني الثقايف واإلعامي 
ويعمل املركز من أجل ردم الهوة بني اإلعام والثقافة وإبراز املبدعني يف الساحة اليمنية وتسهيل 
عرض أعمالهم للمجتمع من خال التشـــبيك بني املؤسســـات الثقافية واإلعامية والعمل على 

اإلنتاج الثقـــايف والفي املبي على احرتام حقوق االنســـان واملرأة.

وصف املرشوع
PROJECT DESCRIPTION

CULTURAL RECOVERY

Cultural Recovery is a project that seeks to enhance the Yemeni cultural 
scene by forming a local network of institutions and non-governmental 
organizations that work in the cultural and artistic field in Yemen. They will 
hold consultative meetings that bring together all the cultural entities and 
issue a guide for them. The project is to contribute to the return of cultural 
organizations in an organized and strong way, unifying their efforts and 
creating communication links between them.  

التعافــي الثقافـــــي

مرشوع “التعايف الثقايف” هو مرشوع يســـعى لتشـــكيل شـــبكة محلية للمؤسسات و املنظمات 
يـــة اليمنيـــة،  من خال  الغـــري حكوميـــة املشـــتغلة بـــاألدب والفكر واالبـــداع والفنـــون يف الجمهور
عقـــد لقاءات تشـــاورية  تجمع املؤسســـات و املنظمات الغـــري حكومية العاملة يف املجـــال الثقايف  
واصدار دليل لها. سيســـاهم هذا املرشوع يف عودة املنظمات اىل املشـــهد الثقايف بشـــكل منظم 
وســـيخلق حلقات تواصل من خال تشكيل الشـــبكة املحلية للمؤسسات و املنظمات املشتغلة 
بـــاألدب والفكر واالبـــداع والفنون يف الجمهورية اليمنية وســـيعمل على توحيـــد الجهود والروية.  
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ياســـر عبدالباقــي
YASSER ABDUL-BAQI

تعرفوا على املشاركيـــــــــــن
MEET THE PARTICIPANTS

Yasser Abdul-Baqi is from Aden Governorate. He is currently working 
on establishing a cultural site called “The Cultural Laboratory”. Yasser is 
a photographer who has made some short documentaries. He has broad 
experience in organizing, setting up, and creating ideas for cultural events. 
His foundation has been involved in social and cultural activities together 
with other organizations operating in Yemen. Yasser is a member of the 
Writers Union, and he has published five books, including two novels: 
Zahavar and Traudel, which is set in Germany.

يـــارس عبد البـــايق من محافظه عدن. يعمل حالياً على انشـــاء موقع ثقايف ســـماه املخترب الثقايف. 
هـــو مصـــور فوتوغرايف قـــام بعمل بعض األفـــام الوثائقي القصرية. شـــارك يف عـــدد من الورش 
خـــارج البلد متعلقة بكتابـــه الســـيناريو وغريها.لديه خربه جيـــدة يف تنظيم وإقامـــة وخلق أفكار 
لفعاليات ثقافية. نظم مؤخًرا عدد من الفعاليات الثقافية ملؤسســـة جدارية. شـــاركت مؤسسته 
يف أنشـــطة اجتماعية وثقافية مـــع بعض املنظمات العاملة يف اليمن. وهـــو أيضاً عضو يف اتحاد 
األدبـــاء وأصدر خمس كتب منها روايتني. األوىل زهافـــار والثانية تراوديل وتدور أحداثها يف املانيا.

وصف املرشوع
PROJECT DESCRIPTION

ADEN COMICS

Aden Comics is a project that aims to spread the culture, heritage, customs, 
and traditions of Aden city in artistic and innovative ways by engaging 
and encouraging artists to produce comics within the Aden context. The 
project believes in the importance of having a comics magazine in Aden 
that represents the cultural scene, providing people with information on 
the city and its diverse heritage. This project is a pioneer, as there are no 
comics magazines in Aden so far.

كوميكس عدن

مـــرشوع” كوميكـــس عدن” هـــو مرشوع يهـــدف اىل نرش ثقافـــة، تراث، عـــادات، وتقاليـــد مدينة 
عدن بطـــرق فنية ومبتكرة عن طريق ارشاك وتشـــجيع الفنانني والفنانـــات على انتاج القصص 
املصـــورة ضمن الســـياق العدين. يؤمـــن املـــرشوع بأهمية ان تكـــون لدى عدن مجلـــة كوميكس 
تمثـــل الواجهـــة الثقافيـــة للبلد، ويتعـــرف من خالهـــا الناس على عـــادات وتقاليد عـــدن وتراثها 

املتنـــوع. ُينفذ هـــذا املرشوع ألول مـــرة يف عدن الـــي تفتقر وجود مجـــات الكوميكس.
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