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  لجائزة اآلغا خان للعمارة، أعلنت الهيئة العليا

نيويورك قائمة نهائية    هيئة دولية مقّرها في وهي  
مرشحة للمرحلة    من تسعة عشر مشروعًا

  للعام النهائية من جائزة اآلغا خان للعمارة
قيمتها نصف مليون دوالر    تبلغ   والتي   ،2010 

ومن بين هذه المشاريع مشروع  .  أميرآي
  بيروت،   للجامعة األميرآية في   المخطط الرئيسي

وتتوّزع  .  سنوات   بدأ العمل به قبل ثماني   والذي 
آل من ألبانيا    مشاريع القائمة النهائية في
و والصين والهند وأندونيسيا وإيران ولبنان وماليزيا والمغرب وقطر وبنغالديش وبورآينا فاس

لجنة تحكيم مستقلة    وتقوم حاليًا .  والمملكة العربية السعودية وإسبانيا وسريالنكا وتونس وترآيا
نوعية  فيوتأثيرها    هذه المشاريع لتقييم تمّيزها المعماري لكلومتعددة االختصاصات بمراجعة فنية 

التاريخ والهندسة والفلسفة وحفظ الهندسة المعمارية    وتجمع هذه اللجنة بين خبراء في .  الحياة
المناظر الطبيعية    عن المهندسين المعماريين المزاولين ومهندسي فضًال   والفنون المعاصرة،

  .   والمخططين الحضريين
هرة عالمية مثل المهندس ش ووختصاصيون ذااللجنة هذا العام    ومن بين األعضاء التسعة في 

  يو آونجيجان والنحات الهندي   جان نوفيل ومهندس المناظر الطبيعية الصيني   الفرنسي   المعماري
متحف الفن    يقام في   وسيتم اإلعالن عن المشاريع الفائزة بالجائزة خالل احتفال رسمي .  أنيش آابور 

حتى    1977   العام   ومنذ إطالق الجائزة في  . لعام الجاريتشرين األول من ا   الدوحة في   في   اإلسالمي
يقارب سبعة آالف وخمسمئة    يزيد عن مئة مشروع لنيل الجائزة وتم توثيق ما   تم اختيار ما   اآلن،

    . مشروع خالل عملية توثيق المشاريع المرشحة للجائزة
  وير حرمها الذيُوضع لتنظيم وتوجيه تط بيروت   للجامعة األميرآية في   يذآر أن المخطط الرئيسي

ويقدم المخطط مبادىء أساسية  .  على مدى العقدين المقبلين ًاونّيف   مئة وأربعين عامًا  عمره   يبلغ 
.  حتياجات الحالية والمستقبلية للجامعةاظر الطبيعية والمدنية لتلبية االللتصاميم المعمارية والمن

وبخاصة وسط    للشروط الطبوغرافية لتعزيز المناظر الطبيعية القائمة،   ستخدامًااويلحظ المخطط  
المطّلة  قلب الجامعة مع بيئتها الخصبة والمناظر المثيرة    في   خضر والمشجّراأل   الحرم الجامعي

  ًاأساسي تشكل جزءًا   التي   يشّجع المسؤولية االجتماعية،   فإن المخطط   وعالوة على ذلك، .  على البحر
إلى إقامة شراآات مع    النشيط من خالل السعي   عبر إشراك المجتمع المدني   الجامعة،   من التعليم في 

وإعادة بعض    فكريًا،   ومتنوعًا   حيويًا   حضريًا   ما مضى حيزًا   الجوار المباشر إلحياء ما آان في
وتطوير حملة لخلق أول    والتمتع بها،لالستخدام العام    األجزاء الصغيرة من أرض الحرم الجامعي

وقال رئيس الجامعة األميرآية بيتر   . داخل أسوار الحرم الجامعي   لبنان،   حظر دائم لعدم التدخين في
شديد بالحالة الفريدة    بيروت قد وضع مع وعي   للجامعة األميرآية في   إن المخّطط الرئيسي "  دورمان

آمنارة    بيروت ولدورها التاريخي   نا داخل البيئة الحضرية فيمن نوعها لطوبوغرافية جامعت
فنحن نعتقد أن أفضل    ينتج قادة الغد،   إذا آان التعليم الجامعي : " وأضاف ".  للمواطنية المسؤولة

  آاديميمن خالل العالم األ   إلظهار ما هو ممكن،   من خالل المثال،   وسيلة لتحقيق هذه األهداف هي
بيروت للمرافق    ميرآية فينائب رئيس الجامعة األ   وقال سامر معماري،  ". واالجتماعي   يئيوالب 

  منطقتنا،   في   تقّيم اإلبداع المعماري   شهرة التي وسعالجائزة األ   إن جائزة اآلغا خان هي "  والتخطيط



لقائمة الطويلة من المتطلبات إلى ا   رًاحد ذاته نظ   في   إنجازًا   يعّد   وتأّهلنا ضمن القائمة النهائية 
 يذالللجامعة األميرآية    أن نشعر بفخر آبير لرؤية المخطط الرئيسي   ينبغي : " وأضاف ".  والشروط
ستجابة لتوقعات الناس من خالل التحفيز واال   تماشى مع أيديولوجية اآلغا خان،على أنه ي اعُترف به

  ". الروحية والثقافية


