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  وممّن ترّشف املركز بالرتحيب هبم يف هذه املناسبة: صاحب اجلاللة
امللكي السمو  صاحب  ماليزيا؛  عاهل  اخلامس،  حممد  السلطان 
 األمري سلامن بن محد آل خليفة، ويل عهد مملكة البحرين؛ صاحب
السمو امللكي األمري حممد بن نواف، ممّثل خادم احلرمني الرشيفني
 امللك سلامن بن عبد العزيز آل سعود؛ صاحب السمو امللكي األمري
األمري امللكي  السمو  صاحب  العزيز؛  عبد  بن  سلامن  بن  سلطان 
 عبد املتني البلقية، ممّثل صاحب اجلاللة سلطان بروناي؛ صاحب
الصباح، حّصة  الشيخة  السمو  صاحبة  سوكوتو؛  سلطان   املعايل 
 ممّثلة صاحب السمو أمري الكويت؛ صاحب السمّو السيد هيثم بن
 طارق، ممّثل صاحب اجلاللة سلطان عامن؛ معايل السيد صالح غانم
 العيل، ممّثل صاحب السمو أمري قطر؛ معايل احلاج أدامو أدامو، ممّثل

معايل نيجرييا؛  رئيس   معايل 
جباروف، ميكاييل   السيد 
مجهورية رئيس  معايل   ممّثل 
السيد معايل   أذربيجان؛ 
معايل ممّثل  إدريسوف،  إرالن 
كازاخستان.  مجهورية  رئيس 
بِقدم املركز  يتمّتع   وممّن 
باحلضور رّشفه   صداقتهم، 
إلينا األمرية  سمو  املناسبة   يف 
وصاحبة ماليزيا،  برياك،    من 
األمرية امللكي   السمو 

مجال الدكتور  ومعايل  األردن،  من  طالل  بنت   بسمة 
بيتسوان سورين  الدكتور  ومعايل  ظبي،  أبو  من   السويدي 
من البوسعيدي  سعود  راوية  الدكتورة  ومعايل  تايالند،   من 
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عدد خاصنرشة أخبار املركز

الراعي ويلز،  أمري  امللكي  السمو  صاحب  تفّضل   لقد 
اإلسالمية، للدراسات  أوكسفورد  ملركز   الفخري 
وحرض  ،2017 مايو   16 يف  اجلديد  مبناه   بافتتاح 
املؤسسات ممّثلني  ضيف  أربعامئة  من  نحو  احلفل 
 الوطنية والدولية، إضافة إىل العديد من رسائل التهنئة والتأييد

 التي تلقاها املركز من مجع كبري من ُمنارصيه حول العامل.
بدأت الضيوف،  رشف  عىل  أقيمت  غداء  مأدبة   وإثر 
الدكتور املركز،  مدير  من  بكلامت  احلفل   إجراءات 
األمناء، ملجلس  املشارك  والرئيس  نظامي،  أحمد   فرحان 
ذلك وتبع  الفيصل،  تركي  األمري  امللكي  السمو    صاحب 
امللكي السمو  صاحب  بإلقاءه  تفّضل  الذي  االفتتاحي   اخلطاب 
التذكارية اللوحة  عن  الستارة  بكشف  قام  هنايته  ويف  ويلز،  أمري 

للمناسبة.

صاحب السمو الملكي أمير ويلز يفتتح المبنى الجديد للمركز

صاحب السمو امللكي يكشف اللوحة التذكارية الفتتاح املبنى

صاحب مع  للمركز  الفخري   الراعي 
الفيصل، تركي  األمري  امللكي   السمو 
 الرئيس املشارك ملجلس األمناء، والشيخ

حممد الصباح، رئيس جلنة البناء

الشخصيات الدولية أثناء حفل االفتتاح املقّر اجلديد ملركز أوكسفورد للدراسات اإلسالمية
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بالسري بيرت نورث، رئيس جامعة أوكسفورد السابق املركز   ورّحب 
من واألكاديميني  واملسؤولني  الكليات  رؤساء  من  والعديد 

      اجلامعة، بمن فيهم رئيس مؤمتر الكليات، األستاذ بول مادن.
الرئييس املهندس  الوكيل،  الواحد  عبد  الدكتور  األستاذ    وعاد 
 للمبنى، إىل املركز ضيفا له، عىل رأس مجلة من املسامهني يف إنشاءه
ومديري واملصّممني  واحلرفّيني  واملعامريني  املهندسني  بين   من 
اجلمهور من  واإلعجاب  والتقدير  الشكر  ببالغ  وحظوا   املرشوع، 
 عىل إسهامهم يف تطوير املبنى عرب السنوات. ويف هناية اليوم، تفّضل
األستاذ الوكيل بإلقاء حمارضة عن »الفن املعامري يف ضوء التقليد.»

مكّرس مبنى  إنشاء   وكان 
اإلسالمية  للدراسات 
هو أوكسفورد    يف 
املؤسسني األمناء   طموح 
تأسيسه منذ   للمركز 
فكان 1٩٨٥م،  عام  يف 
 حفل افتتاحه حلظة مؤاتية
 لتسجيل واجب االعرتاف

جتاه واالمتنان   والشكر 
يتمّكن مل  ومن  منهم  احلارضين  واحلاليني،  السابقني  املركز   أمناء 
الدكتور األمناء  ملجلس  املشارك  الرئيس  فيهم  بمن   - احلضور   من 

النصيف عمر  اهلل   عبد 
السديدة رؤيتهم  عىل   - 
الدائم  والتزامهم 
القرون، مّر   باملرشوع عىل 
أحّر مجيعا  إليهم   فقّدمت 

التهاين عىل إنجازهم.
وضع تّم  قد   وكان 

للمبنى األسايس   احلجر 
200٣م مارس   يف 

السيد أنطوين آنذاك،  برتحيب من كلية جمدلني، وباألخّص رئيسها 
أعىل استخدام  تّم  تلت،  التي  اإلنشاء  أعامل  ويف   سميث. 
البناء ليكتمل  املواّد  أنواع  وأجود  احلرفية    مستويات 
 عىل وجه يكون رمزا يف الروعة واملتانة. وأّكد صاحب السمو امللكي
 األمري تركي، الرئيس املشارك ملجلس األمناء، أن هذا التمّيز يف البناء

بدون ليتحقق  يكن   مل 
العديد من  سخي    دعم 
احلارضين، الضيوف   من 
خاصة بصفة   وشكر 
عىل ويلز    أمري 
وتشجيعه  دعمه 
عرب للمركز   املتواصَلني 

فرتة تناهز ربع قرن.
خطابه، خالل   ومن 

بحضور ابتهاجه  عن  ويلز  أمري  امللكي  السمّو  صاحب   أعرب 
والذي للمركز،  اجلديد  للمقّر  الرسمي  االفتتاح   حفل 

 بني - حسب تعبريه - ليدوم وليتقادم بطالوة وهباء.  

الكويت من  الصباح  العيل  سامل  ألطاف  والشيخة  عامن، 
ومعايل السيد عيل اهلاشمي من اإلمارات العربية املتحدة.

الدكتور حممد الدولية معايل  املنظامت    وحرض من بني كبار ممثيل 
اإلسالمي العامل  لرابطة  العام  األمني  العيسى،  الكريم  عبد 
البارونة  وسعادة 

األمينة  اسكتلندا، 
العام للكومنولث.

السلك عميد   ورافق 
 الـدبــلــومـــاسـي،
خالد السيد   معايل 
أكثر  الدويســان، 
سفريا ثالثني   من 
وكبار ساميا   ومفّوضا 
املمّثلني الدبلوماسيني 

حكوماهتم يف حضور احلفل ومشاهدة املبنى واحلدائق.
جلنته أعضاء  من  عدد  باستضافة  املركز   وترّشف 
خالد الشيخ  معايل  الدولية:  األكاديمية   االستشارية 
ثاين، آل  حممد  الشيخ  ومعايل  خليفة،  آل  خليفة   بن 
جرييمي والسري  بوغاجي،  عثامن  الدكتور   وسعادة 

غرينستوك، وسعادة الدكتور دريس أوويتشا.
وحرض من بني أعضاء اللجنة االستشارية االسرتاتيجية للمركز
اللورد آشداون، وسعادة السيد جاك سرتو، وسعادة السيد دومينيك
 غريف، إضافة إىل أعضاء أخر من جملس العموم الربيطاين وجملس
 اللوردات واخلدمة املدنية يف اململكة املتحدة، إىل جانب من ممثيل
الوطنية  اهليئات 
ذلك يف  بام  األخرى، 
ويليام  السيد 
رئيس    شوكروس، 
اللجان  مفّوضية 

اخلريية.
املمّثلون  وشمل 
اللورد املحّليون 
مدينة وعمدة  أوكسفوردشاير،  ملقاطعة   املالزم 

أوكسفورد، ورئيس قوات الرشطية اإلقليمية.

السمو صاحب  ممثلة  الصباح،  حصة  الشيخة   سمو 
أمري الكويت، مع راعي املركز

 صاحب السمو السيد هيثم، ممثل صاحب اجلاللة
سلطان عامن، يصل احلفل

، 

، 

 يستقبل رئيس جملس األمناء صاحَب السمو امللكي،
األمري سلامن بن محد، ويل عهد مملكة البحرين

 صاحب السمو امللكي األمري سلطان بن سلامن بن
عبد العزيز مع راعي املركز

السمو صاحب  مع  ماليزيا  عاهل  اجلاللة   صاحب 
امللكي أمري ويلز

 صاحب السمو امللكي أمري ويلز خياطب احلضور
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يتطّلب أنه  امللكي  السمو  صاحب   وأضاف 
لتصميم استثنائية  وحساسية   »مهارة 
من الدرجة  هبذه  مستوحى  جديد،    مبنى 
اإلسالمية املعامرية  التقاليد  من   التمييز 
متاما مندمج  ذلك  ومع    العتيقة، 
العريقة... أوكسفورد  جامعة  مباين  يف 
املرتابطة األفنية  من  املزيج  هذا  إن 

 يرّسين غاية الرسور أن
 أشارككم بمناسبة

 افتتاح هذا املقّر اجلديد
 املتمّيز للمركز.

 إن هذا العدد الكبري من
 الشخصيات البارزة الذين
 قطعوا مسافات طويلة ألن

 يكونوا معنا...
 هو أبني شهادة عىل قوة
 الصداقات  التي اجتهد

 املركز يف توطيدها...
وإىل ديمومة األمهية 

للقيم التي أّسس عليها.
صاحب السمّو امللكي أمري ويلز

ممثل نواف،  بن  حممد  األمري  امللكي  السمو    صاحب 
  خادم احلرمني الرشيفني، واألمني العام لرابطة العامل
اإلسالمي، وعميد السلك الدبلومايس ]من اليمني]

راعي املركز مع رئيس جلنة املالية

 صاحب السمو امللكي مع األمني العام للكومنولث
وَمركيز لوثيان

صاحب السمو امللكي مع األكاديميني من أوكسفورد

األمرية إيلينا وتونكو عريشة ود. فريدة مع صاحب
السمو امللكي ]من اليمني ] 

سعادة سلطان سوكوتو وممثل رئيس نيجريياصاحب السمو امللكي أمري ويلز يصل إىل احلفل

 أمناء املركز، تون سارجي وهبني عزيز، مع الضيوف
من جنوب رشق آسيا

اإلمارات مركز  مدير  السويدي،  مجال   الدكتور 
للدراسات والبحوث االسرتاتيجية

العربية واململكة  وقطر  أذربيجان  من   الضيوف 
السعودية وعامن ونيجرييا

رئيس مؤمتر كليات أوكسفورد مع راعي املركز

صاحب ممثل  متني،  األمري  امللكي  السمو   صاحب 
اجلاللة سلطان بروناي، مع رئيس جملس األمناء

أ. د. عبد الواحد الوكيل، املهندس الرئييس للمبنى
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الواحد عبد  األستاذ  للمركز  الرئييس  املهندس  ألقاها   قّيمة 
الَذين والتناسب  التامثل  أمهية  بتبيني  خالهلا  من  قام   الوكيل، 
تلك عىل  تعتمد  والتي  القديمة،  الثقافية  التقاليد  يف   ينعكسان 
التجّدد أن  عىل  وشّدد  الطبيعي،  العامل  يف  الواضحتني   الصفتني 
مراعاة بدون  لتحقيقه  السعي  ينبغي  ال  املعامري  التصميم   يف 
واملواّد األشكال  بني  املتكامل  واالنسجام  املطلوب   التوازن 
هذه وكانت  القديمة،  املعامرية  التقاليد  واحرتام   اجلديدة 
األساليب بني  اجلمع  من  مّكنته  التي  الرئيسية  املبادئ   إحدى 
اجلديد املبنى  تصميم  يف  أوكسفورد  وتقاليد   اإلسالمية 

وخلق مساحة وبيئة فريدة من نوعها للعمل املستقبيل للمركز.
 

 

واملساحات  والقاعات 
والتفكر للتعلم   املخّصصة 
التآلف يف  خيتلف  مل   والصالة 
عرب اإلسالمي  العامل   معه 
أوكسفورد كليات  عن   تارخيه 
الثامنية القرون  مدى   عىل 
يف التامزج  هذا  إن   املاضية. 
حيمالن والرمزية   األساليب 
امتزاج عن  بالغة  حيوية   رسالة 
املجتمع يف  والديانة   الثقافة 
املعارص إلنتاج وحدة  الربيطاين 
 متكاملة متامسكة نعتّز هبا مجيعا.
كلمته، ختام   ويف 
السمو صاحب   أّكد 
استهالل جمرد  بل  القصة،  هناية  ليست  »هذه  أن  امللكي 
 فصل جديد«، وقّدم دعوة إىل أصدقاء املركز احلارضين والغائبني
تّم املقبلة وتشييد ما  التأمل يف سبل دعم املركز يف السنوات   إىل 
إنجازه والبحث عن املزيد من الفرص لتحقيق أهداف املركز يف

تعزيز احلوار والتفاهم بني احلضارات. 
وحديقة املبنى  معاينة  بعد  امللكي  السمو  صاحب   وقام 
لالحتفال اسطنبول  باحة  فناء  يف  شجرة  بغرس  ويلز   أمري 
أقيمت حفلة  مع  االفتتاح  يوم  جمريات  ومتّت  املناسبة.   هبذه 
حمارضة وتلتها  الضيوف،  رشف  عىل  ويلز  أمري    الراعي الفخري للمركز مع رئيس جملس األمناء ومدير املركز يف حديقة أمري ويلز بحديقة 

ويلز أمري  امللكي  السمو   صاحب 
لالحتفال تذكارية  شجرة   يغرس 

بافتتاح املبنى

«


