
  األميرآية   الفنون واالنسانيات في   منح من مؤسسة ميلون لمشاريع في
 2010   تموز   13   الثالثاء

  
الجامعة    نال خمسة أساتذة في

  بيروت تمويًال   األميرآية في
من مؤسسة أندرو دبليو  

ميلون لتنفيذ مجموعة من 
مشاريع الفنون والعلوم 

الجامعة لتشجيع    اإلنسانية في
رآة الطالب والتفكير مشا

  . اإلبداعي
   

من    إن منح صندوق ميلون هي : " على ذلك   وقال وآيل الشؤون األآاديمية الدآتور أحمد دالل تعليقًا
وحين نساعد طالبنا لتطوير  .  ضمن عدة مبادرات لتقوية التزام األميرآية بدعم الفنون واالنسانيات

وال شك أن هذا  .  نعّدهم الآتساب الفكر األصيل والخالق   ،مروحة واسعة من المجاالت   معارفهم في
  ". ولحياة وفيرة ورغيدة   أفضل للنجاح المهني   سيمنح طالبنا فرصًا

   
أول هذه المشاريع سيكون سلسلة من ورشات العمل برعاية مشترآة لمرآز األبحاث والدراسات 

  وسيقوم هنري .  والفنون الجميلة وتاريخ الفنون   ،الهندسة المعمارية والغرافيك   ودائرتي    األميرآية
بشرح دراسته عن فن الشوارع آظاهرة  )  فن الكتابة والرسم على الجدران (  خبير الغرافيتي   شلفانت، 

بيروت والفنانين المحليين    ستقام مع طالب الجامعة األميرآية في   هذه الورشات التي   ثقافية جدية في
  . لتدريسوأعضاء هيئة ا

   
  بعنوان   وثائقيًا   وأخرج فيلمًا "  فن اَألنفاق "  وقد وضع آتاب   شلفانت هو مؤلف ومخرج،   وهنري

.  فلسطين   في   وفيه تناول موضوع الغرافيتي "  الضفة الغربية   عشرة أيام في :  زيارة فلسطين "
.  ألفالمه   الشارع ويقدم عرضًا شلفانت محاضرة حول فن   سيلقي    وباإلضافة إلى الورشات، 
.  ومحاضرة   ستقّدم ورشة عمل حول المسرح،   وسترافقه زوجته الممثلة الشهيرة آاثلين شلفانت التي 
أنا سعيد ألن  : " األستاذ المشارك روبرت مايرز   وقال مدير مرآز األبحاث والدراسات األميرآية، 

بيروت إلستعادة موقعها السابق آواحدة من أآثر    مؤسسة ميلون تساعد الجامعة األميرآية في
  ". الشرق االوسط   المراآز الحيوية للفنون في

   
المجلة    قسم اللغة اإلنجليزية ومستشار الهيئة التعليمية في   األستاذ في   غسان أبو زين الدين،   وسيقود

وهو عّبر عن سروره  .  المشروع الثاني )  شجرة األثاب " ( بانيان تري   ذي "  األدبية للطالب الناشئين
ألن منحة مؤسسة ميلون سوف تساعد وضع المجلة الجديدة على الخريطة الثقافية للجامعة 

الخيال والقصة    خمسة أنواع هي   وستفتح هذه المجلة صفحاتها للكتابة في .  بيروت   االميرآية في
صة نادرة للتعبير عن أفكارهم اإلبداعية والشعر والمسرح والقصة المصّورة وستقّدم للطالب فر

آما ستقدم خبرة عملية قّيمة للطالب الذين تتألف منهم هيئة التحرير وفريق التصميم  .  طباعًة
من    هذه الجائزة تظهر التزامًا : " وختم أبو زين الدين .  الجامعة   واإلخراج من برنامج الغرافيك في

  ". أن تنمو وُتثمر "  لـشجرتنا "  قبل إدارة الجامعة بتعزيز الفنون وستسمح
   



غليزون من  - ويقول البروفيسور فرانسوا آزافييه .  وسيكون وليم شيكسبير محور المشروع الثالث
  :   والمشرف على المشروع   دائرة اللغة اإلنجليزية،

وفد أثبتت  .  نحو الشرق   جذريًا   سات شيكسبير تحوًالإتخذت درا   السنوات الخمس الماضية،   في "
  ليس فقط لفهم الشرق األوسط   يكون شيكسبير مفيدًا   يمكن أن   هذا المجال الناشئ آيف   المنشورات في

ُيفهم شيكسبير ويعاد اختراعه    يمكن أن   ولكن أيضا آيف )  من خالل عطيل وتاجر البندقية وغيرهما (
  يكون موضوعًا   الرؤية سوف   وهذا التحول في ".  يجمع الشرق والغرب   واجتماعي   آجسر ثقافي

تنّظمه دائرة اللغة اإلنجليزية ويشارك به أعضاء هيئة  "  شيكسبير و المشرق "  لمؤتمر بعنوان 
رح وسيتضمن المؤتمر جلسة إستثنائية ُتط .  شيكسبير من حول العالم   التدريس والطالب وخبراء في

  . فيها مقاالت للطالب تحت إشراف الخبراء
   

المشروع الرابع وفيه سيقوم الطالب    من دائرة الفنون الجميلة وتاريخ الفنون،   ويقود دافيد آوراني،
إلى    لنوال السعداوي، "  سجن النساء   في   مذآراتي "  الجامعة بترجمة   الدراما في   وأعضاء نادي

وسيكون  .  الجامعة اللبنانية االميرآية   من دائرة المسرح في   تاذة لينا أبيض،مسرحية من إخراج األس
يستكشف مقاومة العنف    هذا العمل الجريء الذي   عن تصميم األزياء والديكور في   مسؤوًال   آوراني

  . والظلم وتكوين مجتمع المرأة وراء القضبان
   

وفيه سيعمل جهاد توما من  .  لموسيقى والفيزياءالمشروع الخامس سيقوم على تعاون مثير بين ا
  صناعته من المعهد العالي   والخبير في   عازف الناي   ومسلم رحال،   الجامعة،   دائرة الفيزياء في

  في   بيروت الستكشاف الناي   إلى جنب مع طالب الجامعة األميرآية في   جنبًا   دمشق،   للموسيقى في 
.  والموسيقى   القولبة الرياضية للفيزياء الضمنية مع صناعة الناي    يدمج   اصاتإطار متعدد االختص 
  . وسيمتد المشروع على مدى عام 
   
  السابق من مؤسسة ميلون،   في   بيروت قد تلقت تمويًال   وعلى الرغم من أن الجامعة األميرآية في   
قيمة المنح    وتبلغ .  ل للفنون والعلوم اإلنسانيةتخصص فيها األموا   المرة األولى التي   فإن هذه هي 

مجموعة مئة ألف دوالر وستدعم هذه المشاريع الخمسة والمبادرات اإلضافية على مدى السنوات 
  . عن طريق لجنة جائزة رئيس الجامعة التقديرية   وقد أعطيت المنح .  الثالث المقبلة


