
بنفس وباحاته  للمركز  اجلديد  املبنى  حدائق  ختطيط  تّم   وقد 
 الدقة واالهتامم بمراعاة التفاصيل املنسجمة مع مبانيه ومرافقه
وأبرزها، املركز  حدائق  أكرب  وتلقى  واالجتامعية.   األكاديمية 
السمو صاحب  للمركز  الفخري  الراعي  اسم  حتمل   والتي 
التخطيط ودّقة  االهتامم  هذا  من  أكرب  حّظا  ويلز،  أمري   امللكي 
 والتنفيذ، إذ يترّشف املركز ليس فقط بموافقة صاحب السّمو
كرمه ببالغ  بل  باسمه،  احلديقة  تسمية  عىل  الكريمة   امللكي 

بمسامهته الشخصية يف تصميمها

أديسون، ممشى  عىل  تطّل  حدائقه  أن  املركز  حّظ  حسن   ومن 
 والذي هو جزء خاّص من حديقة زمالء كلية جمدلني، حيث
 تّوفر أشجارها التاّمة النمّو خلفية جّذابة للنظر مقارنة بحديقة
 املركز احلديثة، وبخاّصة يف فصل اخلريف. ومتّت إزالة أكوام
 الركام واملباين املؤقتة خالل الصيف املايض لتبدأ أعامل احلجر
 وحفر مساحة غائرة إلنشاء مروج العشب والزهور قبل حتسني
 املسارات احلجرية بالنوافري واملسطحات املائية األخرى، وتّم

الفراغ من مرحلة الزراعة األوىل خالل فصل اخلريف

 وتضّم احلديقة ممّرات حجرية مزخرفة حتيطها املروج اخلرضاء
املياه وقنوات  النوافري  روعتها  وتكمل  الزهور   وأحواض 
وتتمتع اإلسالمية.  احلديقة  لتصاميم  تقليدية  سمة  متّثل   التي 
بديعة توّفر مشاهد  املرتفعة والتي  بنقطة االسترشاف   احلديقة 
أن حني  ويف  املتنّوعة.  األغراس  من  املزيد  عىل  حتوي  ما   مع 
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عدد خاصنرشة أخبار املركز

زراعة حديقة أمري ويلز

اإلسالمية، التقاليد  تعكس  للحديقة  احلجرية   املسّطحات 
 فاألغراس بطبيعة احلال حتمل طابعا غربيا متامًا ليتناسب مع
 الطقس املحيل، وتشمل - إضافة عىل املعاشب واملروج  - عىل
 امليزات التقليدية للحدائق الغربية مثل السياج املربعة والورود
 والقيقب الذي يصطّف عىل جانَبْي احلديقة، ما أّدى إىل إنشاء
 مساحة فريدة من نوعها والتي متتاز كمباين املركز باملزج بني

أشكال وتقاليد الرشق والغرب

 وعندما تكون الشمس مرشقة يسهل تصّور أجيال من العلامء
 والطلبة تتمتع باملساحات املرحية واملناظر البهّية التي أنجزها
ملباين رائعة  إطالالت  حسنًا  تزيده  والذي  املبدع،   التصميم 
املركز مساحات  من  العديد  يطّل  آخر،  جانب  ومن   املركز. 
 االجتامعية، بام يف ذلك قاعة ُعامن وصالَتْي االسرتاحة للزمالء
أبواب فتح  يتّم  عندما  ستوّفر  والتي  احلدائق،  عىل   والطلبة، 

القاعة مساحة موسعة لتشكيلة من املناسبات االجتامعية

املنظر من الشالل يف الطرف املرتفع من احلديقة
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 السكرتري اخلاّص الرئييس لصاحب السمّو امللكي أمري ويلز )وسط( والسيدة آلدرتون
مع املدير
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الربوفيسور أندرو هاملتون، رئيس جامعة أوكسفورد، يغرس شجرة

 عميد السلك الدبلومايس مع السفراء األخر واملفوضني الساميني خالل مراسم غرس
األشجار

 وقد أجرى املركز عددا من مناسبات التشجري الترشيفية، بام يف
 ذلك شجرة قام بزرعها السكرتري اخلاّص الرئييس ألمري ويلز،
به قام  الذي  اخلاّص  بالدور  احتفاالً  آلدرتون،   السيد كاليف 

الراعي الفخري للمركز يف إنشائها

األشجار غرس  فرصة  تضّيع  ال  أن  املركز  أمناء  قّرر   وقد 
بل  – الراسخة  األعراف  من  أصبحت  قد  والتي   –  الترشيفية 
للشخصّيات املركز  بتقدير  لالحتفال  إجيايب  بشكل   تستخدم 
منذ وازدهاره  املركز  نمّو  يف  مهّم  دور  هلا  التي   واملؤسسات 

النافورة يف

احلديقة الغائرة 

 النافورة الرئيسية يف حديقة أمري ويلز
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 امللكةوأتاحت املناسبة أيضا فرصة للتعبري باالمتنان للكّليات
 التي لعبت دورا هاّما يف تطوير املركز، بام يف ذلك كلية سانت
 كروس، والتي قّدمت إطارا لتأسيس املركز، وكلية املجدلني،
اجلديد، املبنى  عليها  يقوم  التي  األرض  بتوفري   والتي جادت 
 والتي يرتبط هبا املركز أيضا من خالل وجود زمالة أمري ويلز
أشجار غرس  خالل  من  الروابط  هبذه  اإلشادة  ومتّت   هبا. 
ديفيد الربوفيسور  املجدلني،  كلية  رئيس  قبل  من   تذكارية 
 كالري، وعميد كلية سانت كروس، السري مارك جونز، برفقة

الزمالء األخر التابعني لكلّيتهام

يف املشاركة  األمناء  صّمم  و  عاما.  ثالثني  نحو  قبل   تأسيسه 
زراعة عىل  بموافقتهم  املركز  وسعد  بأنفسهم،  العملية   هذه 
 شجرة تذكارية نيابة عن جملس األمناء ومجيع أعضائه السابقني
لتوجيه وطاقتهم  وقتهم  من  الكثري  بذلوا  والذين    واحلاليني، 

التطوير األكاديمي للمركز

ومتعّددة قوية  أوكسفورد  جامعة  مع  املركز  عالقة   ودامت 
قبل من  للمرشوع  إجيابية  موافقة  إثر  تأسيسه  منذ   األوجه 
اجلامعة رئيس  ِقَبل  من  زراعة شجرة  اجلامعة، وكانت   جملس 
تلك لتنمية  جديدا  رمزا  هاملتون،  أندرو  الربوفيسور   آنذاك، 
بغرس قام  للجامعة،  مجاعية  طبيعة  إىل  ونظرا  اهلاّمة.   العالقة 
 شجرة رئيس جممع كلياهتا، الربوفيسور بول مادن، عميد كلية

 وشارك أيضا يف غرس األشجار النائب السابق لرئيس جامعة
 أوكسفورد، السري جون هود، والذي شغل منصبه خالل فرتة
االستشارية اللجنة  أعضاء  فعل  كام  املركز،  تطّور  يف   مهّمة 
 األكاديمية العاملية للمركز، عىل هامش اجتامعهم السنوي يف

أوكسفورد
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عمدة واللورد  أوكسفوردشاير،   مقاطعة 
نيابة عن املدينة، والنائب  راي مهربستون، 
 الربملاين، السيد أندرو سميث، والذي يقع

املركز يف دائرته االنتخابية
 

من السنني  مّر  عىل  املركز  استفاد   وقد 
اململكة لدى  السفراء  من  العديد   دعم 
املركز بعمل  باالهتامم  قاموا  الذين   املتحدة 
 واملشاركة يف أنشطته األكاديمية والتمكني
 من تقوية الروابط مع املؤسسات األكاديمية

يف بالدهم
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 رئيس أساقفة كانرتبري السابق )الثاين من اليسار( مع
أعضاء املركز

أسقف أكسفورد مع املدير

النائب الربملاين السيد أندرو سميث

أعضاء اللجنة االستشارية األكاديمية العاملية للمركز

 رئيس مؤمتر كليات اجلامعة )يمني( والسيدة مادن مع
املدير

عمدة مدينة أوكسفورد

 سعادة الدكتور عبد اهلل غول، رئيس تركيا السابق

السري جون هود، الرئيس السابق جلامعة أوكسفورد

 السيد تيم ستيفنسون، اللورد اللفتنانت ملقاطعة
أوكسفوردشاير

عميد كلية سانت كروس وزمالئها

 فكانت الزيارة املحتفى هبا من عميد السلك 
سعادة الكويت،  دولة  وسفري   الدبلومايس 
 السيد خالد الدويسان، برفقة جمموعة كبرية
 من زمالئه السفراء رمزًا ألمّهية هذا الرابط
يف بجولة  خالهلا  من  الوفد  وقام   للمركز، 
 مبنى املركز قبل حضور مأدبة غداء أقيمت
 عىل رشفه من ِقَبل املدير وعدد من الزمالء

  وغريهم من اإلدارة العليا للمركز

األديان بني  احلوار  عىل  املركز   ويشّدد 
الديانات أتباع  ليشمل  دائام   ويسعى 
كاملستشارين املتعددة،  أنشطته  يف   األخرى 

 وِمن أبرز من شارك يف مراسم الزراعة
اجلامعة، خارج  القيادية   الشخصيات 
املركز دور  عىل  الضوء  يسّلط   ومما 
 وعالقاته املمتّدة عىل مدينة أوكسفورد،
 اللورد تيم ستيفنسون            ، نيابة عن

رئيس كلية املجدلني وزمالئها

 تّم استخدام مراسم زراعة
 األشجار إجيابيا لالحتفال
 بتقدير املركز للشخصّيات

 واملؤسسات التي هلا دور مهّم
يف تطويره

االهتامم، هلذا  وتقديرا  املشاركني.   أو 
 تفّضل أسقف أوكسفورد، القّس كولن
 فليترش، بزراعة شجرة يف احلديقة، كام
السابق، كانرتبري  أساقفة  رئيس   فعل 
OBE اللورد وليامز من أويسرتمث، وعضو
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أعضاء جملس أمناء املركز خالل مراسم غرس األشجار

مرأى حديقة أمري ويلز من اجلناح اجلنويب الغريب للمركز

اللجنة االستشارية االسرتاتيجية للمركز

ستّوفر واملتنوعة  الكثرية  االحتفاالت  هذه  أن  املؤمل   ومن 
يف سواء  وصداقاته،  املركز  روابط  لتعّدد  واقعيًا   متثيال 

.أوكسفورد وعىل الصعيدين الوطني والدويل


