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أطلب نسختــك من الكتاب االن

بثتهــا 7 قنــوات فضائيــة و30 صحيفة 
وموقـــع.. وصــــدرت في كتــاب خـــاص

أضخـم مهرجـان 
فلسطيني في لندن

ً
مهرجان غنائيقريبــــــــا

عربي غير مسبوق

مقال

محمد أمني
رئيس التحرير

األمير هاري »كادحا«.. 
ماذا عن حكامنا العرب؟

الربيطانيــون عــى مــدار  انشــغل 

ــة  ــة الرتاجيدي ــة بالنهاي ــابيع املاضي األس

ــان  ــه ميغ ــاري وزوجت ــر ه ــة األم لقص

ــل  ــرا الرحي ــر أخ ــار األم ــاركل،إذ اخت م

ليســكن  والــده وجدتــه،  قــر  عــن 

قلــب زوجتــه، ويضــم إليــه طفلهــا 

آرتــي حديــث الــوالدة.

ــد  ــاب فق ــر ش ــانية ألم ــة إنس  قص

والدتــه مبكــرا يف حــادث ســر،اليريد 

ــع  ــر م ــرر ذات األم ــول أن يتك ــا يق ك

عائلتــه،إذ مــازال األمــر يعتقــد بــأن 

ــا كان  ــرة ديان ــه األم ــاة والدت ســبب وف

ــا الهــروب مــن مطــاردة  جــراء محاولته

الكامرات،ليعــرب  وعدســات  اإلعــام 

عــى  قلقــه  عــن  ووضــوح  براحــة 

يف  ورغبتــه  األمــر،  ذات  مــن  أرستــه 

األضــواء. بإبعادهــم عــن  حايتهــم 

 أيــا كانــت مــربرات األمــر الشــاب، 

ــه يكمــن يف  فــإن مــا يســتوقفنا يف قصت

الشــق الــذي عقــب تنحيــه، وتنازلــه عن 

ــاش  ــك النق ــه امللكية،ذل ــه ومهام صفات

الصحــي واملــروع الــذي اجتــاح الــرأي 

العــام الربيطــاين عــن رضورة توقــف 

دافعــي الرضائــب عــن متويــل األمــر،وأن 

عليــه تدبــر أمــره بنفســه والبحــث عــن 

الــذي  الراتــب  فرصــة عمــل، فذلــك 

كان مخصصــا لــه كان يتلقــاه مقابــل 

ورســمية،  عامــة  مبســؤوليات  قيامــه 

كان يتقــاىض راتبــه مــن مــن دافعــي 

يتوقــف،  أن  والطبيعــي  الرضائــب، 

ميكــن  مروعا:هــل  الســؤال  ليكــون 

العــريب؟  عاملنــا  يف  هــذا  يحــدث  أن 

ــك األرض واالنســان،  ــم ميل ــث الحاك حي

ويتحكــم يف ثــروات البــاد والعبــاد دون 

ــا  ــم م ــم تقدي ــيب، ويت ــب وال حس رقي

ــة  ــورة منح ــعب يف ص ــى الش ــه ع ينفق

وليــس حقــا مروعــا لهــم، فيــا األصــل 

أنــه موظــف عندهــم لخدمتهــم وليســوا 

هــم مــن يعملــون لديــه أو لــه. كــا أن 

الســؤال عــن امليزانيــات أو عــن رواتــب 

الحــكام لدينــا هــو أمــر محظــور ويعــد 

ــي!!. ــن القوم ــاكا لألم انته

تســتطيع  واحــدة  زر  بكبســة   

إليزابيــث  امللكــة  راتــب  تعــرف  أن 

وزرائهــا،  رئيــس  ومخصصاتها،وراتــب 

فيــا  وزيــر،  أو  أمــر  أي  وكذلــك 

التســتطيع  مجرد الســؤال عــن مدخرات 

وأمــاك حكامنــا العرب،لذلــك لــن يكون 

حجم األمــوال  أن  تعــرف  أن  غريبــا 

العربيــة املنهوبة واملخفيــة يف البنــوك 

مليــار   200 نحــو  بلــغ  الســويرسية 

دوالر، وفقــا لتقديــرات الغرفــة العربيــة 

يف  والصناعــة  للتجــارة  الســويرسية 

جنيــف.

وتعــد ســويرسا أهــم مــاذ آمــن 

الشــعوب  مــن  املنهوبــة  لألمــوال 

كانــت  حيــث  الحــكام،  وثــروات 

حتــى  املرفيــة  الرسيــة  تســتخدم 

ــم  ــا أه ــل بنوكه ــا جع ــنوات، م ــل س قب

األمــوال. إلخفــاء  املــاذات 

ــرى منظمــة الشــفافية أن قســا  وت

كبــرا من هــذه األمــوال يعــود إىل حكام 

ورجــال أعــال فاســدين حصلوا عــى 

ثرواتهــم بطــرق غــر مروعــة.

وزوجتــه  هــاري  األمــر  ســيدفع   

منــزل  يف  اإلقامــة  مقابــل  إيجــارا 

فروغمــور كوتــاج  امللــي، كــا ســيكون 

عليهــا تســديد ماقيمتــه 2.4 مليــون 

جنيــه إســرتليني مــن أمــوال دافعــي 

عــى  إنفاقهــا  تــم  التــي  الرضائــب 

ــا  ــا ســيكون مطلوب ــزل،  ك ــد املن تجدي

منهــا تأمــن لقمــة عيشــها، فهــل 

ميكــن أن يحصــل هــذا يف دولــة عربيــة؟

 عــى كثــر مــن الــدول العربيــة 

القيــم  تســتورد  أنهــا  تقــول  التــي 

ــج  ــتثني منت ــة أال تس ــارة الغربي والحض

» الشــفافية«  مــن قامئــة املســتوردات، 

أمريــي  يشء  كل  يســتوردون  ملــاذا 

الشــفافية  إال  غــريب  أو  وبريطــاين 

والدميقراطيــة؟

ينبغــي أن نناضــل ونطالب ونســتمر 

يف العمــل عــى اإلفــادة مــن تجــارب 

الغــرب يف ذلــك،وأن نحلــم بوطــن عــريب 

ــاواة،  ــة واملس ــة والنزاه ــوده العدال تس

ــا  وتحكمــه الدميقراطيــة ،فــا منجــاة لن

ــامل دون هــذه  ــن الع ــة م ــك البقع يف تل

ــة. الرباعي
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arab-london
.comأخبــار بريطانيا على مدار الســاعة

أول موقع إخباري

للجالية العربية في بريطانيا

مقال

محمد عايش

الطائفية مرض.. 
فعالجوه

ــرب  ــة الع ــه أم ــاين من ــا تع ــوأ م أس

واملســلمن هــذه األيــام هــي الطائفيــة 

ــاس عــى  ــن الن ــرق ب ــي ُتف ــة الت املقيت

واملذهبــي،  الدينــي  االنتــاء  أســاس 

ــر  ــع الب ــل م ــل أن نتعام ــن األص ونح

عــى الســواء، بغــض النظــر عــن الديــن 

أو  املذهــب  أو  العــرق  أو  اللغــة  أو 

ــك مــا  االصــل أو الجنســية أو غــر ذل

ليــس مــن اختيــار االنســان ومــا ولــد 

ــه. ــه علي ــد نفس ــان فوج االنس

أغلب العــرب واملســلمن املهاجرين 

إىل بريطانيــا خصوصــاً أو أوروبــا والعامل 

جــاؤوا  العمــوم  وجــه  عــى  الغــريب 

ــوا  ــن هــذه الرتهــات، ووصل ــن م هارب

العــدل  عــن  بحثــاً  البــاد  إىل هــذه 

ــرتام  ــي واح ــل اآلدم ــاواة والتعام واملس

ــا  ــب م ــن الغري ــان، لك ــوق االنس حق

رصدنــاه مؤخــراً يف أوســاط الجاليــة 

العربيــة واملســلمة يف بريطانيــا وأوروبــا 

باســتراد  حاليــاً  يقــوم  بعضهــم  أن 

ــة ويقــوم بإســقاطها  ــات املذهبي الخاف

وأوروبــا،  بريطانيــا  الجاليــة يف  عــى 

وهــذا عمــل كاريث يؤثــر ســلباً عــى 

وجودنــا ومصالحنــا ومســتقبلنا يف هــذه 

ــاد. الب

ــن  ــض الطائفي ــون ببع ــل الجن وص

العامــة  االنتخابــات  وقفــوا يف  أنهــم 

بريطانيــا  يف  جــرت  التــي  األخــرة 

العــال جرمــي  ضــد زعيــم حــزب 

كوربــن وذلــك بســبب موقفــه مــن 

ســوريا ورفضــه الحــرب هنــاك ورفضــه 

التدخــل العســكري الربيطــاين، وبغــض 

ــف  ــا ملوق ــا أو رفضن ــن تأييدن ــر ع النظ

كوربــن مــن ســوريا فــان التعامــل معــه 

ــكل  ــك ُيش ــه ذل ــن موقف ــاق م باالنط

رضبــاً مــن الجنــون، إذ أن الرجــل يقــود 

حزبــاً بريطانيــاً وليــس حزبــاً عربيــاً، 

وهــو ال عاقــة لــه مــن قريــب أو بعيــد 

التــي  الغبيــة  الطائفيــة  بالراعــات 

تشــهدها الــدول العربيــة. وعليــه فــان 

املوقــف منــه ومــن غــره مــن الساســة 

الربيطانيــن يتوجــب أن يكــون عــى 

ــا  ــا إذا كن أســاس برنامجــه الشــامل وم

نعتقــد أنــه األصلــح للبــاد التــي نحــُن 

ــا أم ال. ــزٌء منه ج

واملســلمة  العربيــة  الجاليــة  يف 

التــي تعيــش بربيطانيــا مثــة انقســام 

ــب  ــن واملذه ــاس الدي ــى أس ــس ع بائ

والطائفــة واألصــل والعــرق، وصــواًل إىل 

ــااًل  ــوأ ح ــاً واألس ــر بؤس ــام األك االنقس

بــن الفلســطينين الذيــن يؤيــد بعضهــم 

حركــة فتــح، وآخــرون يؤيــدون حــاس، 

القيــادي  يؤيــد  ثالــث  فريــق  ومثــة 

ــد  ــارات محم ــم يف االم ــاوي املقي الفتح

ــة  ــال إضاف ــة الح ــذا بطبيع ــان، ه دح

إىل الفريــق الرابــع املســتقل الــذي ال 

يؤيــد ســوى فلســطن ويعتكــف بعيــداً 

ــات! ــذه التناقض ــن ه ع

واالنقســامات  الخافــات  هــذه 

ــة  ــا يف حقيق ــى له ــعبات ال معن والتش

األمــر ملــن يعيــش يف بريطانيــا أو أوروبا 

أو الواليــات املتحــدة، فهــي انقســامات 

ــا،  مســتوردة، ورضرهــا أكــرب مــن نفعه

العليــا  املصلحــة  أن  الحــال  وواقــع 

ــلمون  ــرُب واملس ــون الع ــي أن يك تقت

ــاف  ــة واحــدة موحــدة عــى اخت جالي

واألعــراق  واملذاهــب  الطوائــف 

ــن نفســها رداء  ــزع ع واألصــول، وأن تن

بادنــا  منهــا  تعــاين  التــي  األمــراض 

يف  تنصهــر  وأن  واملســلمة،  العربيــة 

املجتمــع الربيطــاين لتصبــح أكــر تاثــراً 

واالجتاعيــة  السياســية  الحيــاة  يف 

وتعمــل عــى حايــة مصالحهــا. 

واملذهبــي  الطائفــي  التعصــب 

ــه،  ــب عاج ــرض يتوج ــوى م ــس س لي

ــق  ــؤدي إىل خل ــوف ي ــتمر فس وإذا اس

ال  البــر  مــن  مرتاميــة  مجموعــات 

قيمــة لهــا أينــا كانــت وأينــا ذهبــت. 

علينــا كعــرب ومســلمن أن نقتنــع بــأن 

ال فــرق بــن ســني وشــيعي وال بــن 

عراقــي وســوري، وال بــن فلســطيني 

األصــول  هــذه  كل  وأن  وأردين، 

ــوم  ــت ي ــرت وانته ــامات انصه واالنقس

ــر  ــي توف ــا الت ــؤالء إىل بريطاني ــاء ه ج

القوانــن  وفيهــا  للجميــع  املســاواة 

النــاس  بــن  التفريــق  تحظــر  التــي 

ــر  ــس غ ــى أس ــم ع ــة بينه وال املعامل

متكافئــة. 
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بريطانيا: عبارات مسيئة لإلسالم
بالقرب من مسجد في بريكستون

عرب لندن - لندن

انتــرت يف ينايــر املــايض عبــارات 

مســيئة لإلســام مرســومة عــى مبنــى 

بالقــرب مــن املســجد واملركــز الثقــايف 

اإلســامي لربيكســتون، حســب موقــع 

غارديــان«. »ذا 

وقالــت الرطــة يف بيــان لهــا إنــه 

ــاط حــوايل الســاعة  ــتدعاء الضب ــم »اس ت

11 صباحــاً إلباغهــم بوجــود شــعارات 

عــى  كتابتهــا  متــت  لإلســام  معاديــة 

ــتون  ــن مركــز بريكس ــرب م ــى بالق مبن

اإلســامي.وأكدت الرطــة أن التحقيقات 

ــرب  مســتمرة للوصــول إىل الفاعــل يف أق

ــت. وق

ــه :  ــة أن ــت الرط ــا قال ــان له ويف بي

» يحــق لجميــع مواطنــي مجتمعاتنــا 

مارســة حياتهــم اليوميــة دون خــوف 

مــن اإلســاءة اللفظيــة أو الجســدية أو 

شــكل  أي  مــع  نتســامح  املكتوبــة،وال 

ــون  ــن ملتزم ــكال التعصب،ونح ــن أش م

مبعالجــة مثــل هــذه الجرائــم عــى أكمــل 

ــن«. ــه ممك وج

ــان،  ــادق خ ــدن  ص ــدة لن ــرب عم وع

ــك  عــن شــعوره بـــ »االشــمئزاز« مــن تل

ــه  ــة وقــال يف تغريــدة ل الرســوم الجداري

عــى تويرت:«اســمحوا يل أن أكــون واضحاً، 

ــيواجه  ــة وس ــز ضعيف ــكال التميي كل أش

ــة ». ــون الكامل ــوة القان ــون ق املجرم

أخبار الجالية

الشرطة تلقي القبض على مشتبه
بقتل الشاب العماني محمد العريمي

عرب لندن - لندن

ــض  ــت الرطــة الربيطانيــة القب ألق

ــال  ــة اغتي ــه تهم ــت ل ــاب وجه ــى ش ع

ــي )26  ــد العرمي ــاين محم ــب الع الطال

ســنة(، الــذي تعــرض للطعــن حتــى فارق 

ــدن. ــايض بلن ــام امل ــة الع ــاة نهاي الحي

ونــر حســاب ســفارة ســلطنة عــان 

ــرت«  ــى »توي ــدة ع ــا تغري ــدى بريطاني ل

لشــقيق العرميــي جــاء فيهــا أن »الرطــة 

الربيطانيــة أعلنــت القبــض عــى املجــرم 

ــي،  ــد هللا العرمي ــد عب ــي، محم ــل أخ قات

لينــال عقابــه أمــام القضــاء«.

مــن جهتــه أوضــح موقــع »ديــي 

ميــل« أن الرطــة وجهــت االتهــام لبــدر 

ال  والــذي  ســنة(،   23( النــازي  رحيــم 

ــرة إىل أن  ــت، مش ــوان ثاب ــكن يف عن يس

ــزال مســتمرا عــن مشــتبه  ــا ي البحــث م

ــة. ــورط يف الجرمي ــان مت ــه ث ب

وألقــي القبــض عــى النــازي بعــد 

أن ســلم نفســه إىل مركــز رشطــة وســط 

ــدن. لن

وكانــت وســائل اإلعــام الربيطانيــة 

ذكــرت، شــهر ديســمرب املنــرم، بــأن 

يف  منزلــه  إىل  عائــدا  كان  العرميــي 

باغتــه  عندمــا  بلنــدن،  نايتســربيدج 

ســاعته  بتســليم  وطالبــوه  ملثمــون 

الفاخــرة.

حامــل الســاعة، محمــد بــن عبــد هللا 

العرميــي، رفــض التنــازل عنهــا ملهاجميــه، 

ــا 120  ــة Rolex مثنه ــا مارك خصوصــا أنه

ألــف إســرتليني، وفقــا ملــا ورد مبلــف 

ــأداة  ــه »ب ــه قاتل ــك طعن ــق، لذل التحقي

ثــم  معدنيــة حــادة« وانتزعهــا منــه، 

ــا  ــر. أم ــة الفج ــرارا يف عتم ــه ف الذ وزميل

ــد  ــاة بع ــارق الحي ــون فف ــب املطع الطال

ســاعة يف املــكان نفســه، مــع أن الطعنــة 

ــره. ــدة وبظه ــت واح كان

 3 منــذ  بلنــدن  املقيــم  العرميــي 

واالقتصــاد  السياســة  ويــدرس  أعــوام، 

بوســط   King›s College بجامعــة 

ــة  ــوم الجرمي ــه ي ــر ملهاجمي ــة، ظه املدين

ــه  ــم، وبرفقت ــث يقي ــر إىل حي ــو يس وه

صديــق بحرينــي، فاعرتضــه الطامعــان 

ــر  ــن متج ــار م ــد أمت ــى بع ــاعة ع بالس

ــا أن  ــب أحده ــهر، وطل Harrods الش

يتخــى لــه عنهــا، فرفــض ودخــل معهــا 

ــاألداة  ــل ب ــه القات ــاءه طعن بشــجار، وأثن

عنــد  عليــه  مغميــا  فانهــار  الحــادة، 

الواحــدة فجــرا، وبدقائــق وصلــت ســيارة 

إســعاف، فحــاول مــن فيهــا إســعافه قــدر 

ــكان. ــويف يف امل ــكان، لكنــه ت اإلم
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عــربت الطبيبــة واملدربــة الشــخصية، 

عائشــة إقبــال، عــن شــعورها بــأن النســاء 

ال  مازلــن  اللياقــة  عــامل  يف  املســلات 

ــكل كاف. ــن بش ــن عمله ميثل

يف  النــاس  بــأن  عائشــة  وقالــت 

عندمــا  بالصدمــة  يشــعرون  بريطانيــا 

يــرون عائشــة ترتــدي الحجــاب والعباءة، 

ألنهــم مل يتعــودوا عــى أن يكــون شــكل 

املدربــة الشــخصية كعائشــة.

»املــرتو«:  لصحيفــة  وأضافــت  

»أعتقــد أن هنــاك نظــرة عامــة بــأن 

املدربــات الشــخصيات دامئــا مــا يرتديــن 

مابــس تدريــب معينــة ويظهــرن مبظهــر 

محــدد، وأنــا ال أطابــق ذاك املظهــر«.

وتعتقــد عائشــة، التــي تعمــل طبيبــة 

ومــن ثــم مدربــة رياضيــة، أنــه مــن املهم 

أن يكــون هنــاك قــدوة لجميع األشــخاص 

تريــد  وأنهــا  بالصحــة،  يتعلــق  مــا  يف 

تعزيــز فكــرة عــدم وجــود »طبعــة« 

ــة. ــرأة القوي ــل امل ــة متث معين

لعائشــة  الحجــاب  ارتــداء  وشــكل 

أنهــا  خصوصــا  عديــدة،  تحديــات 

اختــارت أن تتــدرب يف بيئــة محــدودة 

فقــط. النســاء  تشــمل 

ــاه  ــا تج ــن تفاؤله ــة ع ــربت عائش وع

ــرب  ــذي يعت ــة، ال ــة والرياض ــال اللياق مج

ــأن  ــعر ب ــوع، إذ تش ــر متن ــدودا وغ مح

التغيــر بــدأ بالفعــل، وأن الوعــي زاد 

ــال. ــذا املج ــوع يف ه ــأن التن ــا بش فع

عائشة إقبال.. مدربة شخصية بـ»لوك« غير مسبوق في المجال

1500 مسلم يتطوعون لتنظيف الشوارع بعد احتفاالت رأس السنة
عرب لندن 

يف مبــادرة إيجابية،تطــّوع 1500 شــاب مســلم عضــو 

ــباب يف  ــامية AMYA للش ــة اإلس ــة األحمدي يف الجمعي

بريطانيــا بتنظيــف الشــوارع بعــد احتفــاالت رأس الســنة 

املياديــة التــي شــهدتها مــدن اململكــة املتحــدة.

القامــة  الشــباب مئــات األكيــاس مــن  وجمــع 

ــدن  ــا لن ــا؛ منه ــدن بربيطاني ــّدة م ــهدتها ع ــادرة ش يف ب

وكارديــف ومانشســرت، وذلــك منــذ ســاعات الصبــاح 

األوىل مــن يــوم األول مــن شــهر ينايراملــايض.

ــن  وأوضــح اإلمــام قمــر أحمــد ظفــر، أحــد القيادي

يف الجمعيــة األحمديــة، يف حديــث لــه لصحيفــة الديــي 

ميــل أن تلــك املبــادرة تهــدف إىل تخفيــف العــبء عــى 

عــال النظافــة، يف ظــل انتشــار املخلفــات انتشــارا كبــراً 

بعــد انتهــاء احتفــاالت رأس الســنة.

مايا غزال.. الجئة سورية تحلق بمفردها في سماء بريطانيا

عرب لندن 

اللجــوء ليــس نهايــة للعــامل، بــل لرمبــا يكــون بدايــة 

أخــرى. وهــذا بالضبــط مــا حــدث مــع الشــابة الســورية، 

مايــا غــزال، الاجئــة البالغــة مــن العمــر 20 ســنة، والتــي 

ــة عــى  ــا الجوي ــأول رحاته ــا ب خلقــت الحــدث بقيامه

ــا للحصــول عــى  ــدن يف طريقه انفــراد، مبطــار غــريب لن

رخصــة طيــار.

ــم  ــة الســامية لألم ــع “املفوضي ــره موق وحســبا ذك

ــورية  ــدت الس ــد صع ــن«، فق ــؤون الاجئ ــدة لش املتح

غــزال، يف ســابقة ســيذكرها التاريــخ، إىل طائــرة صغــرة 

يف مطــار غــرب العاصمــة الربيطانيــة لنــدن، وتفحصــت 

ــرة باحــرتاف«. ــادت الطائ ــم ق األجهــزة، ث

وســتحظى غــزال التــي شــاركت يف املنتــدى العاملــي 

األول لاجئــن الــذي عقــد يف العاصمــة الســويرسية 

ــاه،  ــاوة واالنتب ــر مــن الحف ــر املــايض بالكث ــف يناي جني

ســيا أن هــذا املؤمتــر يضــع موضــوع تعليــم الاجئــن 

عــى رأس جــدول أعــال الــوزراء واملنظــات غــر 

الحكوميــة. وقالــت غــزال عــن تجربتهــا األوىل يف الطران 

منفــردة، بــأن ذلــك كان هدفــا أرادت تحقيقــه، موضحــة 

بــأن األمــر كان صعبــاً، لكــن ثقتهــا بنفســها مكنتهــا مــن 

ــدي  ــد تح ــا تري ــوص إىل أنه ــى الخص ــرة ع ــك، مش ذل

الصــور النمطيــة حــول الشــابات املســلات وحــول 

ــوم. ــن عــى العم الاجئ

تجــدر اإلشــارة إىل أن غــزال، التــي تنحــدر مــن 

مدينــة دمشــق، وتــدرس هندســة طــران يف إحــدى 

ــث غــادرت ســوريا عــام 2015  ــا، حي جامعــات بريطاني

ــت  ــا، كان ــراد أرسته ــة أف ــع بقي ــدة م ــة املتح إىل اململك

ــا التــي تدعمهــا  حصلــت عــى جائــزة إرث األمــرة ديان

كــا   ،2017 عــام  منــذ  اإلنســان  حقــوق  مفوضيــة 

دعمــت املفوضيــة أيضــاً يــوم الاجــئ العاملــي، وألقــت 

عــام 2019 خطابــاً مؤثــراً، عرضــت خالــه 5 حلــول 

ــل. ــكل أفض ــن بش ــم الاجئ لفه
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مــن الــازم وانتائهــا ألرسة ملكيــة هــي 

األعــرق حاليــا يف العــامل، ســيضعها تحــت 

األضــواء الكاشــفة، وتكــون مــادة دســمة 

للصحافــة وخصوصــا املهتمــة باملشــاهر، 

فهــذه املنصــة وجــدت ضالتهــا يف هــذه 

األمــرة الجديــدة عــى البــاط وتقاليــده، 

خصوصــا وأن عاقــة اإلعــام الربيطــاين 

خصوصــا مــع األمــر هــاري مل تكــن أبــدا 

ــع  ــر م ــتبك األم ــبق وأن اش ــل س ودية،ب

أكــر مــن صحفــي كان ياحقــه اللتقــاط 

صــور له،خــال جلســاته الخاصــة، إضافــة 

ــى  ــم ع ــازال ينق ــاري م ــر ه إىل أن األم

ويتهمهــا  الخطــرة  وطرقهــا  الصحافــة 

بأنهــا كانــت ســببا يف مقتــل والدتــه 

ــا. ديان

ولعــل هــذا مــا عــرب عنــه خــال 

إحــدى األفــام الوثائقيــة عندمــا رصح«ال 

ــاة  ــت حي ــي أنه ــة الت ــب اللعب ــد لع أري

ــائل  ــت وس ــف كان ــد كي ــديت« ويقص وال

للحصــول  طريقــة  أي  تتبــع  اإلعــام 

عــى صــور األمــرة ديانــا خصوصــا بعــد 

ــا  ــارلز،وظهر فع ــر تش ــن األم ــا م طاقه

يف  الزوجــن  تــرتك  لــن  الصحافــة  أن 

ــان«،  ــا »مختلف ــا وأنه ــا، خصوص حاله

األمــري  النمــط  مــن  ليســا  فهــا 

بالنســبة  الحــال  هــو  كــا  التقليــدي 

لألمــر وليــام األخ األكــرب لهــاري، وزوجتــه 

كيــت ميدلتــون، التــي اندمجــت برسعــة 

القــر،  يفرضهــا  التــي  الحيــاة  يف 

ــاس  ــى املق ــرة ع ــها كأم ــت نفس وقدم

الربيطاين،وبالتــايل مل مينــح الزوجــان تلــك 

»الغرائبيــة واإلثــارة« التــي تبحــث عنهــا 

ــرة  ــاف األم ــام، بخ ــائل اإلع ــض وس بع

ميغان التــــي وقعــــت يف وقــت وجيــز 

يف الكثــــر مــــن األخطـــاء الربوتوكوليــة، 

أمــا الشــعرة التــي قصمــت ظهــر العاقــة 

بــن دوق ودوقــة »ساســيكس« وبــن 

والعنريــة  التنمــر  فهــو  الصحافــة، 

الــذي عانــت منهــا األمــرة بســبب لــون 

برتهــا، لدرجــة أن القــر امللــي أصــدر 

باغــا ينتقــد فيــه العنريــة املبالــغ فيهــا 

ــع  ــى مواق ــرة ع ــا األم ــرض له ــي تتع الت

ــك مــن طــرف  التواصــل االجتاعي،وكذل

بعــض الصحــف املحســوبة عــى اليمــن 

يف بريطانيــا.

ال مكان للمطلقات
في قصر باكينغهام 

تاميــز  نيويــورك  صحيفــة  ولعــل 

الجــادة مل تكــن مبالغــة عندمــا اعتــربت 

أن انســحاب األمــر هــاري وزوجتــه مــن 

الحيــاة العامةهــو خســارة للتنــوع داخــل 

ــي فشــلت  ــة الت ــة الربيطاني األرسة امللكي

ــواء  ــة يف احت ــة األمريكي ــب الصحيف حس

هــذه األمرة،معــربة عــن خيبــة أملهــا من 

ــة  ــاندتها يف مواجه ــا ومس ــدم حايته ع

هاري..

قصة أمير يحمي زوجته من »لعبة« قتلت أمه ديانا
جاد محمد - لندن

األمــر هــاري بــن أم منبــوذة يف قــر 

ملكــة بريطانيــا إليزابيــث الثانية،وزوجــة 

مرفوضــة، داخــل نفــس القــر، وتحــت 

ظــل نفــس امللكــة، ســتكون قصــة هــذا 

الشــاب صاحــب الرتتيــب الســادس يف 

ــدة،  ــة املتح ــاج يف اململك ــة الت ــلم ورث س

قبــل إعــان تخليــه عــن صفتــه األمريــة، 

-ســتكون- مصــدر إلهــام للكثــر مــن 

األفــام الســينائية وستســيل الكثــر مــن 

ــف  ــاب الروايات،كي ــن وكت ــداد املؤرخ م

ال وقــد اجتمــع فيهــا كل عنــارص الدرامــا 

ــة، فضــا  ــات الفجائي والتشــويق، والتقلب

ــهر  ــي ألش ــر ينتم ــا أم ــون بطله ــن ك ع

ــامل. ــة يف الع أرسة حاكم

تعــرف  العــامل  إن  القــول  وميكــن 

بقصــة  هــاري،  األمــر  عــى  بكثافــة 

فقــد  عاديــة،  تكــن  مل  التــي  زواجــه 

ــرس  ــة ديانا،ك ــرة الراحل ــن األم ــار اب اخت

املرعية،باالرتبــاط  امللكيــة  األعــراف 

ــل،  ــتغلت يف التمثي ــة اش ــابة أمريكي بش

ــة الطــاق  ــة، وكان لصف ــة، وملون ومطلق

وقــع يف القــر الربيطاين،حيــث كشــفت 

الصحافــة الربيطانيــة أن امللكــة إليزابيــث 

ــد يف  ــة التقالي ــها حامي ــرب نفس ــي تعت الت

أرستها،قــد عــربت عــن تربمهــا مــن هــذه 

العاقــة ورفضتهــا يف البدايــة، لــوال أن 

حفيدهــا لــوح بالتخــي عــن صفــة األمــر 

ــزواج. ــام ال ــض إمت ــم رف إذا ت

امللكــة  موقــف  ســيجعل  تهديــد 

يلن،وتقبــل بــزواج األمــر هــاري باملمثلة 

األمريكيــة ميغــان مــاركل،يف حفــل زفــاف 

أســطوري شــاهده حــوايل مليــار شــخص 

عــرب العــامل، كانــت قصــة الشــابن ملهمــة 

ــم  ــن احرتامه ــربوا ع ــن ع ــن الذي للكثري

لألمــر الــذي حــارب مــن أجــل الحفــاظ 

عــى حبــه وهــدد بالتخــي عــن كل يشء 

مــن أجــل زوجتــه.

 اإلعالم وموت أمه ديانا 
كابوس يطارد األمير 

الشاب

يف الروايــات كانــت ســتكون هــذه 

النهايــة الســعيدة واملثالية،لــوال أن الواقع 

ــي  ــة الت ــه املختلف ــه وظروف ــه تعقيدات ل

ال تنتهــي دامئــا نهايــة مفرحة،فاألمــرة 

الجديــدة مل تكــن تعلــم أن ذلــك الحفــل 

األســطوري ســيجذب لهــا االهتــام أكــر 

ملف العدد
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ملف العددملف العدد

العنريــة. ولعــل الجريــدة األمريكيــة 

القصة،فاألمــرة  هــذه  عمــق  تخــرتق 

ميغــان كانــت منــذ البدايــة غــر مرحــب 

مطلقــة،وكأن  ســيدة  ألنهــا  أوال  بهــا 

التاريــخ يعيــد نفســه، فحتــى عــم امللكــة 

ــرش  ــن الع ــي ع ــر للتخ ــث اضط إليزابي

لصالــح والــد إليزابيــث مــن أجــل وقوعــه 

يف حــب ســيدة مطلقــة، ألن األعــراف 

واألمــراء  امللــوك  عــى  متنــع  كانــت 

الــزواج بامــرأة مطلقة،وقــد ســجل فيلــم 

»خطــاب امللــك« هــذه الواقعــة بطريقــة 

ــا  ــبب لونه ــا بس ــرة، وثاني ــينائية مبه س

فهنــاك الكثــر مــن األوســاط املحافظــة يف 

بريطانيــا التــي تــرى أن مســتقبل العائلــة 

»أبيــض« يف  يبقــى  أن  امللكيــة يجــب 

ــور. ــة لألم ــة عنري ــرة ضيق نظ

وبعــد تجــاوز هــذا املوضوع،ظهــر 

امللكــة ال يحــب األمــرات  أن محيــط 

بدايــة ظهورهــا  فمنــذ  »املختلفــات«، 

يف األنشــطة العموميــة بــدا أن األمــرة 

مــن  الكثــر  كــرس  تحــاول  ميغــان 

ترفــض  الربوتوكوليــة،كأن  اإلجــراءات 

تقديــرا،أو  النــاس  لهــا  ينحنــي  أن 

ــاس  ــع الن ــا م ــغ فيه ــر حميمــة مبال تظه

ــة  ــرسب للصحاف ــا ت ــب م العادين،وحس

فقــد كانــت هــذه الترفــات محــط 

تنبيــه مــن قبــل امللكــة.

ميركل تحيي ذكرى 
ديانا

تحــاول  ميغــان  األمــرة  أن  وظهــر 

إحيــاء ســرة األمــرة الراحلــة ديانــا، التــي 

ــت  ــع وبات ــن الجمي ــواء م ــت األض خطف

يف  فقــط  ليــس  الجاهــر  معشــوقة 

اململكــة املتحــدة وإمنــا يف العامل،وجــرّت 

امتعاضــا مــن  الشــعبية  عليهــا هــذه 

املالكــة. األرسة 

نهايات مأساوية 
للمتمردين على 
األعراف الملكية

»املزرعــة«  كتــاب  ويحــي   

امللكيــة  يف  األرسة  يف  للمتخصصــة 

ــف  ــو، كي ــي جين ــة بين ــة الكاتب الربيطاني

ــب  ــر فيلي ــث األم ــة إلزابي أن زوج امللك

عــرب رصاحــة عــن رفضــه للطريقــة التــي 

تتعامــل بهــا ديانــا مــع النــاس قائــا 

إن العائلــة املالكــة »ليســت يف ســباق 

انتخــايب حتــى تبحــث عــن الشــعبية 

املطلقــة«، مــا امللكــة فتقــول املؤلفــة 

ــا مل  ــة إال أنه ــا رصاح ــد ديان وإن مل تنتق

تكــن راضيــة عــن الصــورة التــي تعطيهــا 

عــن األمرات،ومــربر امللكــة إليزابيــث 

يف ذلــك أن هــذا ســيكرس الكثــر مــن 

ــا كان  ــرة ديان األعراف،خصوصــا وأن األم

ــك  ــة املل ــتكون زوج ــا س ــا أنه ــر له ينظ

ــراع  ــبيها ب ــر ش ــد كان األم ــادم.  لق الق

بــن التيــار التقليــدي والتيــار املتمــرد 

ــوال أن التمــرد  ــة، ل عــى الطقــوس امللكي

كان دامئــا يصطــدم بجــدار ســميك تقوده 

األمــر  تعلــق  ومحيطها،ســواء  امللكــة 

ــر  ــا األم ــى به ــي انته ــا الت ــرة ديان باألم

تلــك النهايــة املأســاوية،أو األمــرة ميغــان 

ــوار  ــارج أس ــر خ ــا األم ــى به ــي انته الت

قــر بكنغهــام.

شعبية الملكة.. وابن 
ديانا

وال نقصــد هنــا إدانــة امللكــة، بــل 

راكمتــه  مــا  خــال  ومــن  امللكــة  إن 

ــيناريو  ــب س ــت تجن ــة حاول ــن تجرب م

انســحاب حفيدهــا مــن الحيــاة امللكيــة، 

وســعت أال ينفــرط عقــد أرستهــا، وهــي 

التــي ســبق وأن اعرتفــت أن أســوء ســنة 

يف  الكثــرة  عقودهــا  يف  عليهــا  مــرت 

ــا،  ــرة ديان ــاة األم ــنة وف ــي س الحكم،ه

الســنة تراجعــت شــعبية  تلــك  ففــي 

امللكــة ألدىن مســتوياتها،وتطلب األمــر 

ــة. ــك األزم ــاوز تل ــدة لتج ــنوات عدي س

ــام  ــها أم ــد نفس ــة وتج ــود امللك لتع

ــن  ــا، لك ــن ديان ــا اب ــدة بطله ــة جدي أزم

ــد  ــد اختلف،فق ــرة ق ــذه امل ــل ه التعام

وزوجتــه  األمــر  مــن  امللكــة  طلبــت 

الرتيــث قليــا وعــدم إخبــار الــرأي العــام 

العائلــة  االنســحاب مــن  برغبتهــا يف 

الرســمية،وكان  املهــام  ومــن  املالكــة، 

ــة  ــن صيغ ــة هــو البحــث ع ــرض امللك ع

تبعتــد قليــا  مرضيــة تجعــل ميغــان 

عــن األضــواء ويف نفــس الوقــت يحافــظ 

دوق  لكــن  مكانتهــا،  عــى  الزوجــان 

قــرار  لهــا  ودوقــة »ساســيكس« كان 

العــام  الــرأي  هــز  بــاغ  آخر،بإصــدار 

بإعــان  العاملــي،  وحتــى  الربيطــاين 

ــة  ــاة امللكي ــن الحي ــميا م انســحابها رس

وقــرار االنتقــال للعيــش يف كنــدا.

بعدهــا ســتعلن امللكــة عــن لقــاء 

قمــة ال تلجــأ لــه إال يف األزمــات جمعــت 

هــذه  الحاكمة،ملناقشــة  األرسة  كبــار 

األزمة،وبعــد اللقــاء الــذي دام لســاعات، 

ــا  ــه إنه ــول في ــاغ تق ــة بب ســتخرج امللك

تدعــم الزوجــن وبــأن العائلــة املكيــة 

أمامهــا »ملفــات معقــدة يجــب حلهــا«، 

ــاع  ــذا االجت ــد ه ــام بع ــا هــي إال أي وم

حتــى يصــدر بــاغ آخــر مــن امللكــة 

ــه ســحب صفــة »ســمو األمــر  ــن في تعل

واألمــرة« مــن هــاري وزوجته،ووقــف 

ــه  ــا يتلقيان ــذي كان ــادي ال ــم امل كل الدع

مــن خزينــة الدولة،بــل إنهــا ســرجعان 

ــة مــا مجموعــه 2.4 مليــون جنيــه  للدول

اســرتليني قيمــة اإلصاحــات التــي كلفهــا 

ــدن. ــي لن ــا يف ضواح ــد قره تجدي

والتمويــل  النفقــات  ملســألة  وكان 

حضــور قــوي خــال مناقشــة أزمــة األمــر 

ــة  ــتطاع لصحيف ــر اس ــث أظه هاري،حي

ــن  ــة م ــراف« أن 75 يف املائ ــي تلغ »داي

أن  رفضهــم  عــن  عــربوا  املســتجوبن 

يســتفيد األمــر هــاري مــن أي متويــل 

مــن جيــوب دافعــي الرضائــب حــال 

ــاة العامــة، وهــو مــا  انســحابه مــن الحي

ــل. ــدث بالفع ح

رحــل األمــر هــاري لالتحــاق بأرستــه 

عاديــا،  شــخصا  أصبــح  كندا،وقــد  يف 

ــه،  ــل أرست ســيبحث عــن مشــاريع لتموي

ســتكون  قصــة  خلفــه  ســيرتك  ولكــن 

قطعــا مــادة أولويــة للكثــر مــن األعــال 

ــة،  ــى املكتوب ــة والســينائية وحت التلفزي

يف  هــاري  لألمــر  خطــاب  آخــر  وكان 

بالتأثــر  حلفــة عشــاء خريــة، حافــا 

ــه  ــده واســتعداده لخدمت ــه لبل وأكــد حب

مــن أي موقع،واألهــم أنــه دافــع عــن 

امللكــة إليزابيــث، التــي أكــد أنــه يجبهــا 

ــا  ــدة علي ــا »كجــدة وأيضــا كقائ ويحرتمه

ــاد«. للب
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قــال مكتــب رئيــس الــوزراء الربيطــاين بوريــس 

جونســون إن بريطانيــا لــن ترحــل مواطنــي االتحــاد 

األورويب يف حــال عــدم قدرتهــم عــى تصحيــح أوضاعهــم 

بحلــول املوعــد النهــايئ املعلــن عنــه يف 2021.

ــت يف  ــق بريكس ــول منس ــد حص ــد بع ــاء التأكي وج

االتحــاد األورويب، جــاي فرهوفشــتان، عــى ضــان مــن 

الحكومــة الربيطانيــة. وحســب يب يب يس، باســتطاعة 

ــاء يف  ــا، البق ــن يف بريطاني ــن املقيم ــن األوروبي املواطن

اململكــة بعــد بريكســت. وتــم الســاح لحــوايل 2.5 

مليــون مواطــن أورويب البقــاء يف بريطانيــا، يف حــن تــم 

ــن«. ــن »خطري ــتة مجرم ــض س رف

ــخ  ــة يب يب يس، إن التاري ــتان، إلذاع ــال فرهوفش وق

ــه  ــو 2021، لكن ــات هــو 30 يوني ــم الطلب ــايئ لتقدي ــم النه ــوا باملوعد،بإمكانه ــن مل يتقدم ــى الذي ــد أن حت ــح أســباب تأخرهــم.يعتق ــع توضي ــات م ــم الطلب تقدي

اخبار بريطانيا

بوريس جونسون: بريطانيا لن ترحل مواطني
أوروبا بعد »بريكست«

حزب العمال.. 5 مرشحين
لخالفة كوربين في القيادة

عرب لندن

أعلــن خمســة نــواب رســميا قرارهــم دخــول الســباق عــى 

خافــة جرمــي كوربــن يف زعامة حــزب العــال املعارض،وإعادة 

بنــاء الحــزب بعــد نتائجــه الكارثيــة يف انتخابــات ديســمرب 

املــايض. ويعتــرب كــر ســتارمر،وزير الربيكســت يف حكومــة الظــل 

العاليــة املرشــح املفضــل بــن النــواب حاليا،لكــن يســود اعتقاد 

ــغ- ــكا لون ــرتاكية ريببي ــي االش ــيه وه ــرب منافس ــتفادة أق باس

بايــي، مــن قربهــا مــن كوربــن والدعــم بــن النشــطاء مــن التيار 

اليســاري يف الحــزب عنــد فتــح الســباق أمــام أعضــاء الحــزب. 

وســيكون  شــخص الفائــز عامــا حاســا يف قــدرة حــزب العــال 

عــى التعــايف مــن أســوأ هزميــة انتخابيــة مينــى بهــا منــذ العــام 

1935، ويواجــه حــزب املحافظــن بزعامــة بوريــس جونســون.

ــل 2024، إال  ــري قب ــن تج ــة ل ــات املقبل ــم أن االنتخاب ورغ

أن وجــود معارضــة قويــة ميكــن أن يشــكل تحديــا للمحافظــن 

بعــد  الربيطــاين  االقتصــاد  صياغــة  بإعــادة  قيامهــم  أثنــاء 

بريكســت.

ــون  ــات 12 كان ــد انتخاب ــتقالته بع ــن اس ــن أعل وكان كورب

ــول  ــا ح ــا محتدم ــا داخلي ــت نقاش ــي أطلق ــمرب الت األول/ديس

ــال. ــزب الع ــه ح توج

ــيعيد  ــطية س ــخصية وس ــه ش ــى أن ــتارمر ع ــر إىل س وينظ

الحــزب إىل املوقــع الــذي كان عليــه يف ظــل زعامــة تــوين 

بلر،مؤكــدا عــى أنــه ســيحافظ عــى عنــارص مــن برنامــج كوربن 

خاصــة تحويــل االقتصــاد لــي يواجــه تحديــات التغــر املناخــي، 

ــل«. ــر الفاش ــوق الح ــوذج الس ــة »من ومعالج

إحصائيات رسمية: اإلسالم أسرع األديان انتشارا في إنجلترا

المصور الملكي: األمير هاري تغير »كثيرًا« بعد زواجه بميغان ميركل!
عرب لندن

أن  ميكــن  الجــادة  »العاقــة 

ــل«. ــان لألفض ــخصية اإلنس ــر ش تغ

هــذا مــا قالــه أرثــر إدواردز، مصــور 

العائلــة امللكيــة ل 40 ســنة. وأوضــح 

آرثــر: »ميغــان جعلــت حيــاة هــاري 

مــع  عاقتــه  وجعلــت  بائســة، 

ــع يف  ــذ أن وق ــامة.. من ــة س الصحاف

ــر  ــل األم ــاركل، انتق ــان م حــب ميغ

ــر.« ــوبرمان إىل جوك ــن س ــاري م ه

إدواردز  آرثــر  امللــي  املصــور 

ــة  ــث لصحيف ــرض حدي ــع يف مع تاب

»ذا صن«: »مل يكــــن األمــــر هــاري 

ســعيدة لفــرتة طويلــة وغالبــا مــا 

وأضــاف:  بائســة«،  بحالــة  بــدى 

ــى  ــب ع ــي يج ــعادة الت ــم الس »رغ

ــاة  ــدو أن الحي ــا، يب آرتــي أن يجلبه

ــن  ــان م ــها ميغ ــت تعيش ــي كان الت

كانــت  التــي  الحيــاة  هــي  قبــل 

تفضلهــا.«

وتابــع املصــور: »هــاري وميغــان 

يلقيــان اللــوم عــى وســائل اإلعــام، 

جميــع  بحظــر  ســيقومان  وأنهــا 

 The صحيفــة  باســتثناء  الصحــف 

يبــدو  لكــن ال   .Daily Telegraph

أن الزوجــن قــد وضعــا خطتهــا 

فــا  بشــكل صحيــح..  للمســتقبل 

ميكنــك أن تكــون يف اململكــة املتحدة 

ويف أمريــكا بالوقــت ذاتــه!«.
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بــأن  رســمية  إحصــاءات  أفــادت 

اإلســام هــو أرسع األديــان انتشــارا يف 

إنجلرتا،وذلــك مــن خــال تزايــد عــدد 

أعــداد  يف  الرتاجــع  مقابــل  املســلمن 

املســيحين. ونقلــت صحيفــة ديــي ميــل 

الربيطانيــة عــن مكتــب اإلحصــاء الوطنــي 

)حكومــي(، أن عــدد املســلمن تجــاوز 

ثاثــة مايــن شــخص للمــرة األوىل.

وجــاءت هــذه األرقــام الصــادرة عــن 

ضمــن  لإلحصــاءات،  الوطنــي  املكتــب 

مــروع بحثــي يف محاولــة إلجــراء تقييــم 

منتظــم حــول حجــم الجاعــات العرقيــة 

ــة. ــة املختلف والديني

ــي  ــي تغط ــاءات، الت ــفت اإلحص وكش

أن   ،2016 حتــى   2011 مــن  الفــرتة 

هنــاك ثاثــة مايــن و92 ألــف مســلم يف 

إنجلــرتا، ميثلــون 5.6 يف املائــة مــن مجمــل 

الســكان، مقارنــة بـ4.7 يف املائــة يف 2011. 

ــداد  ــا يف أع ــاك تراجع ــت أن »هن وأوضح

املســيحين، رغــم أن املســيحية ال تــزال 

ــا يف  ــة مــن حيــث عــدد أتباعه أكــرب ديان

ــرتا«. إنجل

 32 إىل  املســيحين  عــدد  وتراجــع 

مليونــا و731 ألفــا، مقارنــة بـــ33.2 مليونــا 

 59.6 مــن  نســبتهم  لترتاجــع  يف 2011، 

يف املائــة إىل 56.6 يف املائــة. يف املقابــل، 

بشــكل  الهنــدوس  نســبة  ارتفعــت 

يف   1.7 إىل  املائــة  يف   1.6 مــن  طفيــف 

املائــة، وتراجعــت نســبة الســيخ مــن 

0.8 يف املائــة إىل 0.7 يف املائــة، واســتقرت 

نســبة اليهــود عنــد 0.5 يف املائــة، وكذلــك 

البوذيــن عنــد النســبة نفســها )0.5 يف 

املائــة(.

ويبلــغ عــدد ســكان إنجلــرتا 55.98 

ســكان  إجــايل  مــن  نســمة،  مليــون 

اململكــة املتحــدة البالــغ 66.44 مليــون 

.2018 إحصــاءات  بحســب  نســمة، 

وزير الدفاع البريطاني: نخطط جديا الحتمال تراجع 
أمريكا عن قيادتها للعالم

لونج بيلي 
تحظى بدعم 

نقابة العمال 
لخالفة كوربين
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فــازت ربيــكا لونــج بيــي بدعــم 

نقابــة العــال الربيطانيــة،  كمرشــحة 

كزعيمــة  كوربــن،  جرميــي  لخافــة 

العــال. لحــزب 

ــة  ــرة ظــل الدول ــي، وزي ــاج بي وتحت

لشــؤون األعــال والطاقــة واالســرتاتيجية 

ــة واحــدة،  ــة أو نقاب ــة، ملجموع الصناعي

لتأييدهــا حتــى يتأكــد مكانهــا يف اقــرتاع 

األعضــاء.

األمــن  مكاســي،  لــن  ووصــف 

العــام لحــزب العــال، بيــي بــأن لديهــا 

ــس  ــل منصــب رئي ــذكاء لتحت العقــل وال

ــزب. الح

وأضــاف مكاســي أن نقابــة العــال 

دعــم  يف  أســايس  بشــكل  ستســهم 

لبيــي. االنتخابيــة  الحملــة 

ريتشــارد  النقابــة،  وســتدعم 

ــزب  ــم ح ــب زعي ــب نائ ــون، ملنص بورج

لعــال. ا

وبعــد حصولهــا عــى الرتشــح، عــربت 

الغامــرة بدعــم  بيــي عــن ســعادتها 

النقابــة، وقالــت: »مل أعتقــد يومــا بأننــي 

كانــت  الربملــان،  يف  نائبــا  أكــون  قــد 

ــي.« ــة هــي مــن دعمتن ــي العالي نقابت

عرب لندن

أكــد وزيــر الدفــاع الربيطــاين، بــن واليــس، رضورة أن تكــون 

بــاده جاهــزة لخــوض الحــروب بــدون الواليــات املتحــدة 

كحليــف أســايس. وقــال واليــس، يف تريحــات صحفية«مــا 

ــا  ــات املتحــدة عــن قيادته ــال تراجــع الوالي ــي هــو احت يقلقن

ــيئا  ــامل وس ــيئا للع ــيكون س ــذا س ــا أن »ه ــامل«، مضيف حــول الع

لنــا. نخطــط لألســوأ ونأمــل حــدوث األفضل«.وأشــار إىل أن هــذا 

األمــر قــد يضطــر بريطانيــا إلعــادة التفكــر يف افرتاضاتهــا بشــأن 

ــاع. ــرتاتيجيات الدف اس
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ســيكون املواطــن الربيطــاين عــى موعــد 

طيلــة الســنة الجديــدة، مــع عــدة متغــرات 

ســتمس حياتــه يف الصميــم، لعــل أبرزهــا 

تلــك التــي ســتصدر يف قوانــن يفــرتض أن 

ــذ يف 2020. ــز التنفي ــل حي تدخ

القطــارات  تذاكــر  أســعار  وارتفعــت 

مبعــدل 2.7 يف املائــة مــا يعنــي بــأن الزيــادة 

بالقطــارات  الســفر  لتكلفــة  الســنوية 

ســتفوق 100 جنيــه اســرتليني، ويعنــي كذلك 

أن “تذكــرة املوســم” )االشــرتاك الســنوي( 

حــن  يف  جنيًهــا،   40.50 مبقــدار  ســرتتفع 

ســرتفع االشــرتاك الســنوي مــن لنــدن إىل 

غيلدفــورد عــى ســبيل املثــال مــن 3732 إىل 

3836 أي مبقــدار 104 جنيــه اســرتليني.

ــد  ــر، فق ــاين / يناي ــون الث ــا يف 13 كان أم

إيرلنــدا  فرضتــه  الــذي  الحظــر  انتهــى 

يف  رســمياً  املثليــن  زواج  عــى  الشــالية 

2020، بعــد تدخــل سياســيي أدى إىل تغيــر 

القانــون.

وبينــا ســيتعن عــى املواطــن الربيطــاين 

االنتظــار حتــى الفاتــح مــن شــهر أبريــل 

األدىن  الحــد  بارتفــاع  يســتمتع  املقبــل يك 

لألجــور، إذ يتوقــع أن يحصــل مــن تبلــغ 

أعارهــم 25 عاًمــا أو أكــر عــى 8.67 جنيــه 

ــإن  ــن 8.21، ف ــداًل م ــاعة ب ــرتليني يف الس اس

إطــاق الحــد األدىن ألســعار الكحــول يف ويلــز 

ــارس، إذ  ــاين مــن آذار / م ــخ الث ســيبدأ بتاري

يريــد الــوزراء مــن تجــار التجزئــة والحانــات 

أن يدفعــوا 50 بينــس كحــد أدىن لــكل عمليــة 

بيــع.

يف ويلــز دامئــا، وعــى بعــد 18 يومــا مــن 

ــل،  ــارس املقب ــخ 20 آذار / م ــك؛ أي بتاري ذل

عــايل  انرتنــت  طلــب  يف  الحــق  ســيصر 

الرسعــة بأســعار معقولــة ومناســبة للجميــع، 

بــل ســيصر مــن حــق أي شــخص يف بريطانيــا 

تقديــم طلــب للحصــول عــى اتصــال انرتنــت 

تصــل رسعــة التنزيــل 10 ميغــا بايــت يف 

الثانيــة بتكلفــة أقــل مــن 45 جنيًهــا اســرتلينًيا 

يف الشــهر.

ومــع نهايــة آذار / مــارس 2020، ســيكون 

مســموحا باإلجهــاض يف إيرلنــدا الشــالية، إذ 

ســيتم الســاح للنســاء يف إيرلنــدا الشــالية 

بإنهــاء الحمــل دون الخــوف مــن املقاضــاة. 

فقــد متــت املوافقــة عــى التغيــر مــن قبــل 

برملــان اململكــة املتحــدة كجــزء مــن مــروع 

قانــون. ويف األول مــن أبريــل / نيســان املقبل 

لــن يتــم تفعيــل الزيــادة يف الحــد األدىن 

ــة  ــس املحلي ــل إن املجال لألجــور وحســب، ب

ســتضاعف رضيبتهــا عــى املنــازل الخاليــة. إذ 

ــة، بعــد أن  ــادة إىل 100 يف املائ ســرتتفع الزي

كانــت يف حــدود خمســن يف املائــة، وهــو مــا 

يعنــي مضاعفــة رســوم املنــازل التــي تركــت 

فارغــة لفــرتات طويلــة.

التــي  اإليجابيــة  القوانــن  بــن  ومــن 

ســتدخل حيــز التنفيــذ بتاريــخ 6 أبريــل 

ســيجعل  الــذي  القانــون  نيســان،ذلك   /

الطــاب الذيــن يســددون قروضــا يحصلــون 

ســيتمكن  بحيــث  رضيبــي،  إعفــاء  عــى 

الخريجــون الجــدد مــن توفــر 76 جنيــه 

اســرتليني هــذا العــام. كــا أن مبلــغ التقاعــد 

ــن  ــا م ــة انطاق ــبة 3.9 يف املائ ــرتفع بنس س

الســادس مــن أبريــل / نيســان، إذ يتوقــع 

يف  إســرتلينية  جنيهــات   6 تفــوق  زيــادة 

ــي  ــد الحكوم ــاش التقاع ــى مع ــبوع ع األس

ــغ 168.80  ــد مــن الســعر الحــايل البال الجدي

جنيًهــا إســرتلينًيا.

اخبار بريطانيا

جونسون يرفض طلبا إسكتلنديا 
باستفتاء ثان لالنفصال عن 

المملكة المتحدة

 تأشيرة بريطانيا تفتح لك أبواب السعودية من اآلن فصاعدا
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رفــض رئيــس الــوزراء الربيطــاين بوريــس جونســون، طلبــا رســميا بإجــراء اســتفتاء 

ثــان بشــأن اســتقال إســكتلندا عــن اململكــة املتحــدة.

وجــاء الرفــض برســالة رســمية مــن جونســون إىل الوزيــرة األوىل الســكتلندا، 

وزعيمــة الحــزب القومــي االســكتلندي، نيكــوال ســتارجن.

ــت إن  ــر املقبول،وقال ــر غ ــتمر باألم ــون املس ــض جونس ــتارجن رف ــت س ووصف

ــة. ــوات املقبل ــد الخط ــرد وتحدي ــتقوم بال ــكتلندا س ــة اس حكوم

بريطانيا: فقدنا أكثر
من 400 وثيقة تبين عالقتنا
بالسالح النووي اإلسرائيلي

قوانين بريطانية ستطبق في الشهور األولى ل 2020
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ــر مــن  ــا ألك ــا عــن فقدانه ــت بريطاني أعلن

400 وثيقــة تبــن عاقتهــا بالســاح النــووي 

ــة  ــجات العام ــب الس ــى مكت ــي. وتلق اإلرسائي

طلبــات بالكشــف عــن عــدد الوثائــق التــي 

ــق  ــد ح ــت بن ــدرج تح ــق ين ــو ح ــا، وه ميلكه

الحصــول عــى املعلومــة، ليكشــف املكتــب 

بــأن عــدد الوثائــق زاد عــن 11 مليــون وثيقــة،و 

ــة كشــفت  يشــمل هــذا العــدد وثائــق حكومي

ــنة. ــد 30 س ــن بع للعل

ــي  ــك الت ــق املهمــة، تل و مــن ضمــن الوثائ

تــم توقيعهــا عــام 1970 بشــأن التعــاون النووي 

مــع إرسائيــل ورســالة مــن ونســتون ترشــل.

ــا يف 1979،  ــم إصداره ــة ت ــة لوثيق باإلضاف

عنوانهــا »التعــاون العســكري والنــووي مــع 

إرسائيــل«. وضــم امللــف قــرارا مــن األمــم 

املتحــدة يعــرب عــن قلقهــا بشــأن ازديــاد األدلة 

ــة. ــلحة نووي ــاء أس ــاول اقتن ــل تح ــأن إرسائي ب

و بحســب يب يب يس، عــرب تريســتان هانــت، 

ــأن  ــه بش ــن قلق ــل، ع ــزب العم ــن ح ــب م نائ

مكتــب  أن  أضــاف  املفقــودة،و  املســتندات 

ــا، وأن  ــل عاملي ــن األفض ــي م ــيفات الوطن األرش

ــة. ــه كانــت تعمــل بكفــاءة وفعاليــة عالي إدارت

ضــان  يف  التحــدي  يكمــن   « قــال:  و 

ــذه  ــع ه ــة ملن ــة الازم ــى األنظم ــول ع الحص

يف  خســارة  كل  التكــرار،ألن  مــن  الحادثــة 

للتاريــخ  وضيــاع  خســارة  هــي  األرشــيف 

العــام.« والفهــم 

و عــرب املســؤولون يف بيــان أن األرشــيف 

يعمــل جاهــدا لتحديــد موقــع املســتندات، 

ــل  ــا بالفع ــد منه ــى العدي ــور ع ــم العث ــد ت وق

ــامل. ــث ش ــراء بح ــد إج بع
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للســياحة  العامــة  الھيئــة  أعلنــت 

ــي  ــي الســعودية أن حام ــرتاث الوطن وال

ــا  تأشــرة الدخــول إىل أمريــكا أو بريطاني

ــة )شــنغن( ميكنهــم  أو التأشــرة األوروبي

الدخــول إىل الســعودية والحصــول عــى 

تأشــرة زيــارة عــن طريــق املطــارات 

ــرى. ــذ األخ واملناف

ــي  ــح صحف ــة يف تري ــت الهيئ وقال

ــاق  ــال إط ــاال ألع ــأيت »إك ــك ي إن ذل

اململكــة  وفتــح  الســياحية  التأشــرة 

أبوابھــا للعامل،وانســجاما مــع مــا تضمنــه 

ــارة  ــرة زي ــة تأش ــياحة والئح ــام الس نظ

أن  البيــان  وتابــع  الســياحة«.  لغــرض 

الســياحية  التأشــرة  عــى  الحاصلــن 

أصبــح  الــدول  ھــذه  إىل  التجاريــة  أو 

بإمكانهــم الدخــول إىل اململكــة والحصول 

عــى التأشــرة الســياحية عنــد الوصــول.

واشــرتط املصــدر أن يكــون الزائــر 

للمملكــة قــد اســتخدم تأشــرته يف زيــارة 

دول  مــن  أي  أو  بريطانيــا  أو  أمريــكا 

)شــنغن( قبــل دخولــه إىل اململكة،مضيفا 

أن ھــذه الخطــوة تســر ضمــن خطــوات 

أجــل  مــن  اململكــة  اتخذتهــا  عــدة 

اســتقطاب الســياح مــن مختلــف دول 

ــامل. الع

يف  أعلنــت  الســعودية  وكانــت 

التأشــرة  إطــاق  املــايض  ســبتمرب   27

مــن  دولــة   49 ملواطنــي  الســياحية 

بينهــا بريطانيــا كمرحلــة أوىل حيــث 

التأشــرة  عــى  الحصــول  يســتطيعون 

ــور  ــرتوين أو ف ــع اإللك ــق املوق ــن طري ع

اململكــة. إىل  الوصــول 

محاكمة طبيب بريطاني 
بسبب أنه مارس الجنس 

دون »واقي ذكري«
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الربيطانيــة  الرطــة  أحالــت 

ــغ مــن العمــر 40 عامــاً إىل  ــا يبل طبيب

املحكمــة بســبب أنــه مــارس الجنــس 

مــع ســيدة دون أن يســتخدم »الواقــي 

التفــاق  خافــاً  وذلــك  الذكــري«، 

ســابق بينهــا.

ــب  ــلطات أن الطبي ــربت الس واعت

الــذي يعمــل مستشــاراً يف إحــدى املستشــفيات قــد »مــارس الخديعة 

ضــد الســيدة« وأوهمهــا أنــه ســرتدي الواقــي الذكــري لكنــه مل يفعل 

ــزم بذلك.  ومل يلت

وبحســب املعلومــات التــي نرتهــا جريــدة »ديــي ميــل« 

فــان الدكتــور مــايت ســيويل )40 عامــا( ميثــل حاليــاً أمــام املحكمــة 

ــه اســتخدم موقــع مواعــدة  ــك بســبب أن بتهمــة »االغتصــاب« وذل

عــى االنرتنــت للقــاء ســيدة ومارســة الجنــس معهــا، لكنــه خدعهــا 

عندمــا تعهــد لهــا بارتــداء الواقــي الذكــري ومل يفعــل ذلــك حقــاً. 

وقالــت الســيدة يف شــكواها للمحكمــة إنهــا مــا كان مــن املمكــن 

أن توافــق عــى مارســة الجنــس بصــورة غــر صحيــة ودون حايــة 

باملطلــق لــوال أن الطبيــب خدعهــا واســتدرجها لذلــك.

ــا  ــا عندم ــر 23 عام ــن العم ــغ م ــت الســيدة املشــتكية تبل وكان

ــة، بينــا كان الطبيــب يبلــغ مــن العمــر آنــذاك 36  وقعــت الحادث

عامــاً، إال أنــه تبــن أن مــن بــن الخــداع الــذي قــام بــه أنــه كتــب 

عــى »الربوفايــل« الخــاص بــه عــى موقــع التعــارف أنــه يبلــغ مــن 

العمــر 27 عامــاً فقــط.

واعــرتف الرجــل أمــام املحكمــة أنــه قــام بخديعــة الســيدة 

ــا.  ــذب عليه ــره وك ــوص عم بخص

اخبار بريطانيا
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المسلمون.. الجنود المجهولون في الحرب العالمية األولى ! 
عرب لندن - لندن

نــرت صحيفــة » امليرتو«مقــااًل مثــراً لاهتــام مبناســبة 

إحيــاء العــامل ذكــرى مــرور مئويــة انتهــاء الحــرب العامليــة األوىل، 

ــي  ــا حظ ــه قّل ــيء لكن ــب م ــه إىل جان ــة في ــت الصحيف تلتف

باالهتــام والرصــد الــكايف حــول الــدور الــذي لعبــه نحــو »مليــوين 

ــا  ونصــف« مســلم قطعــوا املســافة مــن بادهــم إىل قلــب أوروب

ــة األوىل. ــرب العاملي ــارك الح ــاركة يف مع للمش

ورصــدت وســائل إعــام بريطانيــة أخــرى مــن بينهــا صحيفــة 

الغارديــان الربيطانيــة أجــواء  املشــاركة املجهولــة واملظلومــة 

ملايــن املســلمن ضمــن صفــوف قــوات دول التحالــف، فــرسدت 

األوىل  العامليــة  الحــرب  مســلمو  تكيــف  كيــف  تقريرهــا  يف 

مبوجبــات دينهــم مــع أجــواء القتــال وســط الجيــوش الزاحفــة مــن 

كل بلــدان العــامل. ويوضــح التقريــر أن مســلمي الحــرب العامليــة 

األوىل كانــوا يــؤدون الصلــوات الخمــس، ومهتمــون بتلقــن القتــى 

ــلمن  ــود املس ــاج الجن ــاء إدم ــل الوفاة،وج ــهادتن قب ــم الش منه

ــم وضعهــا مبراعــاة دينهــم،  ــي ت ــاً لسلســلة مــن القواعــد الت وفق

ــرب. ــات الح ــع متطلب ــوازن م وبالت

حيــاة  مــن  أخــرى  صــور  إىل  الصحــايف  التقريــر  ويشــر 

املســلمن مــن قــوات التحالــف يف مياديــن قتــال الحــرب العامليــة 

األوىل مــن مســاندتهم يف املجــال الطبــي والطهــي والتنظيــم. 

ــن أنفقــوا  ــن الذي ــر أيضــاً  إىل مجهــود الباحث و يشــر التقري

ســت ســنوات يف فحــص ودراســة أرشــيف املســتندات العســكرية، 

والدبلوماســية.

وتأكــد إثــر هــذا املجهــود الضخــم أن نحــو 2.5 مليــون مســلم 

قــد خدمــوا بــن صفــوف قــوات التحالــف ســواء كجنــود أو 

ــم. ــد هــذا الرق ــم تحدي ــرة يت ــك يف أول م كعــال، وذل

ــن رشق  ــاً( م ــوكات )25 عام ــة ش ــن طيب ــر ع ــل التقري و نق

لندن،رأيها:«عندمــا تســتمع إىل هــذه الشــهادات الشــخصية، تدرك 

مــا مــر بــه هــؤالء الرجال.تجربــة الجنــود األوروبيــن خــال الحرب 

العامليــة األوىل تــم توثيقهــا باســتفاضة مــن جانــب الشــعراء 

وغرهــم مــن الكتــاب، ولكننــا ال نعلــم شــيئاً عــن حيــاة املســلمن 

ــدول املســتعمرة يف  ــن ال ــدوا م ــن وف ــود الذي ــن الجن وغرهــم م

ــر«. ــك يجــب أن يتغ حينها،وذل

اخبار بريطانيا اخبار بريطانيا

عندما طلبت الملكة البريطانية المساعدة
من السلطان العثماني مراد.. 

جاد محمد - لندن 

لعبــت الحمــات الصليبيــة دورا حاســا 

يف تقريــب العاقــات بــن اململكــة املتحــدة 

والدولــة العثانيــة٬ حيــث تشــر العديــد 

مــن املصــادر إىل أن أول تواصــل بــن الطرفن 

امللكــة  طلبــت  عندمــا   1386 ســنة  كان 

العثــاين  الســلطان  مــن  األوىل  إليزابيــث 

ــارة  ــم االستش ــري وتقدي ــم البح ــراد الدع م

لقواتهــا فيــا يتعلــق بالقــوات البحريــة ضــد 

مملكــة إســبانيا التــي كانــت الخصــم اللــدود 

ــرتة. ــك الف ــدة يف تل ــة املتح للمملك

قدمهــا  التــي  املســاعدة  هــذه 

أبــواب  ســتفتح  لربيطانيــا  العثانيــون 

القــرون  خــال  املســلمن  أمــام  اململكــة 

التــي تلــت هــذا الحــادث٬ وبعدهــا تــم 

اكتشــاف وثيقــة تعــود لســنة 1641 تتحــدث 

عــن »مجموعــة مــن املحمديــن«٬ وفيهــا 

إشــارة لشــخص يدعــى جــون نلســون الــذي 

ــق اإلســام،وبعدها  ــرب أول بريطــاين يعتن يعت

سيؤســس مجموعــة املحمديــن يف العاصمــة 

لنــدن٬ والتــي مل تكــن تضــم يف البدايــة ســوى 

ــل. ــدد قلي ع

يف  مــرة  وألول  تــم   1649 ســنة  ويف   

التاريــخ ترجمــة نســخة مــن القــرآن إىل 

اإلنجليزيــة مــن طــرف ألكســندر روس وهــو 

كاتــب مثــر للجــدل مــن اســكتلندا واشــتغل 

ــارل األول. ــك ش ــن املل ــرب م ــس مق كق

عــر٬  الثامــن  القــرن  يف  ذلــك  بعــد 

ــاق  ــاالت اعتن ــن ح ــدد م ــجيل ع ــيتم تس س

الربيطانيــن لإلســام٬ وســتتميز هــذه الفــرتة 

ــة  ــات مختلف ــيصل إىل طبق ــام س ــأن اإلس ب

ــات  ــى طبق ــغ حت ــع الربيطــاين وبل يف املجتم

راقيــة يف الدولــة٬ ومثــال ذلــك اعتنــاق اللورد 

إدوارد مونتاغــو ابــن الســفر الربيطــاين يف 

ــام. ــا لإلس تركي

ويعــود وصــول أول فــوج كبــر مــن 

ثــاث  حــوايل  إىل  بريطانيــا  إىل  املســلمن 

الهنــد  مــن  جميعهــم  ســنة،وكانوا  مائــة 

ــد  ــة »الهن ــرف رشك ــن ط ــتقدامهم م ــم اس ت

الرقية«لاشــتغال كبحــارة٬ وهــذا مــا يفــرس 

تــم  التــي  املســلمة  املجموعــات  أول  أن 

الربيطانيــة  الســواحل  تشــكيلها كانــت يف 

وخصوصــا مدينــة ليفربــول التــي كانــت 

ــاء يف  ــرب مين ــى أك ــرتة ع ــك الف ــر يف تل تتوف

أوروبــا.

عــى  الــدور  ســيأيت  بعدهــا 

الســمك  طهــي  يف  املختصــن  الطهــاة 

اســتقدامهم  ســيتم  والبطاطس٬وهــؤالء 

حيــت  املهمــة٬  لهــذه  بنغاديــش  مــن 

ــة إىل  ــق التاريخي ــن الوثائ ــد م ــر العدي تش

بنغاديــش  مــن  القادمــن  املســلمن  أن 

ــا  ــا واشــتغلوا يف مطاعه ــوا إىل بريطاني وصل

األول  الوصــول  هــذا  ويعــد   1873٬ ســنة 

مــن  عــدد  وقــرر  لربيطانيــا،  للمســلمن 

البحــارة والطباخــة التخــي عــن أعالهــم 

واالنتشــار يف البــاد دون القيــام بــأي إجــراء 

قانــوين لتســجيل إقامتهــم يف البــاد مــا ضيــع 

ــلمن  ــة املس ــق لحرك ــع الدقي ــة للتتب الفرص

البــاد. داخــل  وتطورهــم 

ــلمن  ــن املس ــة م ــة الثاني ــتصل املوج س

إىل بريطانيــا وهــي أكــرب مــن التــي ســبقتها٬ 

ــنة  ــاة الســويس س ــاح قن ــع افتت ــن م بالتزام

1896، والتــي أعطــت نشــاطا كبــرة لحركــة 

ــدة  ــة املتح ــون اململك ــر لك ــة وبالنظ املاح

كانــت تتوفــر عــى أكــرب أســطول ماحــة يف 

العــامل حينهــا٬ فقــد احتاجــت لليــد العاملــة 

مــن أجــل تشــييد الســفن واملوانــئ٬ ومل تجــد 

أفضــل مــن العــال املســلمن للقيــام بهــذه 

املهمــة.

ــوا  ــرتة كان ــك الف ــن يف تل ــب الواصل أغل

ــون  ــع لك ــذا راج ــن اليمن٬وه ــن م منحدري

التوقــف  محطــة  كانــت  عــدن  مدينــة 

الرئيســية ألغلــب الســفن التجاريــة مــن أجل 

التــزود بالفحم،كــا كانــت صلــة الوصــل بــن 

ــرق األقــى٬ ووصــل العــال  ــا وال بريطاني

الســاحلية خصوصــا  املــدن  إىل  اليمنيــون 

ــي  ــدن الت ــة إىل لن ــول إضاف ــف وليفرب كاردي

يعربهــا نهــر التاميــز٬ ولعــل هــذا مــا يفــرس 

ــة ليفربــول  أن أكــرب جاليــة مســلمة يف مدين

هــي الجاليــة اليمنيــة والتــي تعتــرب مــن أكــرب 

ــة. ــة عام ــا بصف ــات يف بريطاني الجالي

وتشــر اإلحصائيــات إىل تواجــد أكــر مــن 

مثانــن ألــف مينــي يعيشــون يف بريطانيــا٬ 

يف  اســتقرارا  األطــول  الجاليــة  وميثلــون 

ــة  ــات القدم ــع الجالي ــة م ــا مناصف بريطاني

ــد. ــن الهن م

 

أول مسجد يف بريطانيا

أمــا أول مســجد تــم تشــييده يف بريطانيا 

فهنــاك خــاف حــول املوضــوع مــع ترجيــح 

ــادة للمســلمن  ــاء أول دار عب ــخ بن ــأن تاري ب

كان يف مدينــة كارديــف ســنة 1860٬ بعدهــا 

بســنوات قليلــة ســيتم تشــييد مســجد آخــر 

 1887 ســنة  وذلــك  ليفربــول  مدينــة  يف 

ــفورد. ــوعة أكس ــب موس حس

تقارير

مسلمو الحرب العالمية األولى باألرقام:
400 ألف هندي )الجيش الهندي الربيطاين(.

200 ألف جزائري.

100 ألف تونيس.

40 ألف مغريب.

100 ألف من غرب أفريقيا.

5 آالف صومايل وليبي )الجيش الفرنيس(.

5 آالف أمريك مسلم.

1,3 مليون رويس مسلم.

العال املسلمون:

100 ألف مري.

35 ألف صيني مسلم.

130 ألفاً من شال أفريقيا.

200 ألف من أفريقيا جنوب الصحراء.

40 ألف هندي.

الجنود املسلمون:
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جامعات بريطانيا »تعج« بالطالب الصينيين!
عرب لندن - لندن

الصينيــن يف جامعــات اململكــة  الطــاب  ارتفــع عــدد 

ــة. ــة يف الســنوات الخمــس املاضي املتحــدة بنســبة 34 يف املائ

وميثــل الطــاب الصينيــون، البالــغ عددهــم 120 ألــف، 

ــك بفعــل  ــات، وذل ــًا للدخــل االقتصــادي للجامع مصــدراً مه

املســتحقات  دفــع  عليهــم  يتعــن  الدوليــن  الطــاب  أن 

الجامعيــة بنســبة 3 أضعــاف تقريبــاً مقارنــة بأقســاط الطــاب 

الربيطانيــن.

ــاً  ــة تســعى دامئ ــة املتحــدة الربيطاني واملعــروف أن اململك

ــن الطــاب إىل اململكــة املتحــدة. ــد م إىل جــذب املزي

تقارير

بريطانيا: انتقاد شديد لجامعة برمينغهام
بتهمة »إهمال شكاوى اغتصاب«

جامعات ومدارس

عرب لندن - بيرمنغهام 

احتجــت مجموعــة مــن الطالبــات عــى موقــف 

شــكاوى  يف  للتحقيــق  الرافــض  برمينغهــام  جامعــة 

االغتصــاب. بتهمــة  تتعلــق 

وتواجــه الجامعــة غضًبــا متزايــًدا بســبب ردهــا 

ــن الطــاب،  ــيس م ــف الجن ــا العن ــارد« عــى ضحاي »الب

ــغ  ــا مل تص ــا بأنه ــن طالباته ــر م ــت الكث ــد أن رصح بع

إىل شــكواهّن، بــل ورفضــت التحقيــق يف قضايــا تتعلــق 

ــاب. ــة االغتص بتهم

وقالــت إحــدى الخريجــات مــن الجــدد والتــي تدعي 

أنهــا تعرضــت لاغتصــاب يف ســكن تابــع للجامعــة، إن 

الجامعــة رفضــت التحقيــق يف شــكواها،رغم أنهــا ذكــرت 

ســابًقا بأنــه ســيتم اتخــاذ إجــراء تأديبــي بســبب ســوء 

ــة  ــت الجامع ــا طالب ــا، مشــرة إىل أنه الســلوك يف مقره

مرتــن بإجــراء تحقيــق رســمي،وقالت إن املوظفــن 

أخربوهــا يف كلتــا الحالتــن أنــه ال توجــد إجــراءات 

ــك ال  ــاب، لذل ــكاوى االغتص ــع ش ــل م ــددة للتعام مح

ميكــن اتخــاذ أي إجــراء.

ــان  وقالــت الطالبــة يف تريحــات لصحيفــة الغاردي

: »قالــوا إنهــم ال يســتطيعون فعــل أي يشء حيــال 

ذلــك،ألن املغتصــب مل يخــرق أي قواعــد جامعيــة«.

وأضافــت »إن نتيجــة تقاعــس الجامعــة عــن التحقيــق، 

تشــعر النســاء بعــدم األمــان يف الحــرم الجامعــي«، 

ــة،  ــس الجامع ــب رئي ــب إىل نائ ــا كت ــا أن والده موضح

ــه بشــأن  ــر عــن مخاوف ــد إيســتوود، للتعب الســر ديفي

ــق أي رد. ــه مل يتل ــة، لكن الحادث

جامعــة  باســم  متحدثــة  قالــت  جهتهــا،  مــن 

برمنغهــام: »نحــن آســفون إذا شــعر أي طالــب أن الدعم 

املقــدم مــن الجامعــة كان أقــل مــن توقعاتهــم، وســنقوم 

ــاع نهــج اســتباقي لدعــم الطــاب الذيــن  مســتقبًا باتب

تعرضــوا لاعتــداء الجنــيس. ويشــمل ذلــك املســاعدة يف 

الوصــول إىل خدمــات الدعــم واالستشــارات املتخصصــة، 

والعمــل مــع الرطــة، ومتابعــة أي إجــراء رســمي«.
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كيف ومتى بدأت 
االهتمام بالطيران؟

ــًا  ــُت طف ــذ كن ــران من ــت الط أحبب

صغــراً، ولكــن أول رحلــة طــران حلقــت 

ويومهــا   ،2009 العــام  يف  كانــت  بهــا 

كانــت الطائــرة مــن طــراز »بايــرب« أو 

مــدة  وكانــت   ،)140-Piper - PA28(

الرحلــة نصــف ســاعة فقــط، وكانــت 

ــُت  ــا، وكن ــة حينه ــة تجريبي ــة رحل مبثاب

مــن  وكان  إيرلنــدي،  مــدرب  بصحبــة 

ــاع  ــذ االق املفــروض أن يقــوم هــو بتنفي

والهبــوط يف تلــك الرحلــة لكننــي قمــُت 

ــا  ــى م ــرف ع ــو ُي ــدي وه ــك وح بذل

أفعــل، وكان مندهشــاً لدرجــة أنــه ظــن 

بأننــي ســبق يل الطــران.  

ــب،  ــدأت التدري ــد ب ــُت ق ــا كن قبله

يف  التدريــب  كان  الحــال  وبطبيعــة 

ــث  ــة، حي ــة صفي ــاً يف غرف ــة نظري البداي

ــل  ــران يل قب ــادئ الط ــاً ملب ــُت رشح تلقي

أن أســتقل الطائــرة ككابــن.

ــد  ــُت ق ــب كن ــدأ التدري ــل أن أب وقب

الكمبيوتــر  عــى  برنامجــاً  اســتخدمُت 

ملحــاكاة الطــران، وكان هــذا الربنامــج 

ــارة،  ــم هــذه امله ــد ســاعدين عــى تعل ق

وهــذه الربامــج ال تــزال مســتخدمة يف 

عمليــات تعليــم الطــران ألنهــا أوفــر مــن 

ــت. ــال والوق ــث امل حي

كم تحتاج من الوقت 
من اجل الحصول على 

رخصة الطيران؟ وما 
هي المؤهالت المطلوبة 

بالشخص؟
رخــص الطــران مختلفــة ومتنوعــة 

ومتعــددة، أمــا الرخصــة املبدئيــة فُيطلق 

شخصيات

روني شنودة لـ»عرب لندن«: هذه قصتي من األرض إلى السماء
طيار عربي يُحلق في سماء بريطانيا

ويتيح للسائح العربي تجربة قيادة الطائرة

 ،)Private Pilot License( عليهــا 

وهــذه هــي أول رخصــة ومــن أجــل 

الحصــول عليهــا يجــب اجتيــاز عــدد 

ــر  ــدد آخ ــة، وع ــات النظري ــن االمتحان م

ــة، أمــا الدراســة  ــات العملي مــن االمتحان

النظريــة لهــذه الرخصــة فتســتغرق نحــو 

ســتة شــهور، وتختلــف مــن مــكان آلخــر، 

ــري  ــب النظ ــة الجان ــن دراس ــث ميك حي

بشــكل فــردي، بينــا يقــوم بعــض النــاس 

املعاهــد  أو  الجامعــات  يف  بدراســتها 

أنجــزت  شــخصياً  وأنــا  املتخصصــة، 

»لنــدن  جامعــة  يف  الدراســة  هــذه 

ــهور. ــتة ش ــتغرق س ــان« واس ميرتوبوليت

ينتقــل  النظــري  االمتحــان  بعــد 

الطالــب إىل العمــي، وهنــا ميكــن أن 

ــد  ــران بع ــدرب الط ــخص املت ــدأ الش يب

ــة، لكــن  ــب عملي 15 إىل 16 ســاعة تدري

مــن الناحيــة القانونيــة يجــب أن يكــون 

ــب  ــاعة تدري ــاز 45 س ــد اجت ــدرب ق املت

عمليــة قبــل أن يخضــع لامتحــان. لكــن 

خــال هــذه الســاعات التدريبــة يتوجــب 

مبفــردك  جويــة  برحــات  تقــوم  أن 

أن  يتوجــب  متــدرب، حيــث  كطالــب 

ــوم  ــل وتق ــرة ملســافة 150 مي ــود طائ تق

ــة  ــذه رحل ــوط، وه ــاع وهب ــة إق بعملي

تكــون فيهــا متدربــاً لكــن تقــود الرحلــة 

تهبــط  املدرب،وعندمــا  وجــود  بــدون 

وتحصــل  املخصصــة  الرســوم  تدفــع 

عــى شــهادة مــن املطــار بأنــك هبطــت 

بنجــاح عــى أحــد مدارجــه، كــا تتضمــن 

ــذي  ــوط ال ــة الهب ــم لعملي الشــهادة تقيي

ــه. ــَت ب قم

تدريبــك  يتــم  التمرينــات  وخــال 

عــى كيفيــة الهبــوط يف حاالت الطــوارئ، 

وكيفيــة الهبــوط يف حــال حصــول عطــل 

ــك.  ــا شــابه ذل يف املحــرك أو م

ــن  ــة تتضم ــة النظري ــا أن الدراس ك

14 مــادة نظريــة مــن بينهــا الكيميــاء 

واألحيــاء والقانــون املتخصــص بالطــران، 

وكذلــك ميكانيكيــات الطــران وكيفيــة 

لندن - عرب لندن - محمد عايش

ُيشــكل الطــريان والتحليــق يف الســاء حلــًا لــدى املاليــن مــن البــر حــول العــامل، وخاصــة يف العــامل العــريب حيــث تضــع الســلطات الحكوميــة قيــودًا صارمــة وقاســية عــى قيــادة الطائــرات، 

ال بــل ال تــزال العديــد مــن الــدول العربيــة تحظــر عــى مواطنيهــا الطائــرات بــدون طيــار )الدرونــز(، لكــن شــابا عربيــًا بريطانيــا اســتطاع أن يحقــق هــذا الحلــم يف لنــدن وبإبــداع غــري مســبوق.

الطيــار العــريب الشــاب روين شــنودة، وهــو بريطــاين مــن أصــول مرصيــة، مولــع بالطــريان والتحليــق يف الجــو، حيــث طــار بـ»عــرب لنــدن« إىل هوايتــه املفضلــة، مؤكــدًا أن »الطــريان أســهل 

بكثــري مــا يتخيــل بعــض النــاس، كــا أنــه أأمــن وســيلة مواصــالت يف الكــون حاليــًا«، لكــنَّ املفاجــأة كانــت يف التكلفــة املاليــة للطائــرات الخاصــة ورحــالت الطــريان الخاصــة التــي قــال إنهــا أيضــًا 

أقــل بكثــري مــا يعتقــد بعــض النــاس. 

ويقــول شــنودة يف مقابلــة خاصــة مــع »عــرب لنــدن« إنَّ مبقــدور أي شــخص يــزور بريطانيــا للســياحة أو العمــل، أو يقيــم فيهــا بشــكل دائــم، أن يقــوم بتنظيــم رحلتــه الخاصــة بطائــرة خاصــة 

مســتأجرة وبتكلفــة متواضعــة قــد ال تتجــاوز املئــات أحيانــًا، ليســجل بذلــك تجربــة طــريان رائعــة، حيــث ُيحلــق بطائــرة صغــرية، وقــد يجلــس إىل جانــب كابــن الطائــرة خــالل الرحلــة، وهــي تجربــة 

فريــدة مغايــرة لتجربــة الطــريان التجــاري التقليــدي الــذي يســتخدمه أغلــب النــاس. 

والطيــار شــنودة حاصــل عــى رخصــة خاصــة بالطــريان، مشــريًا إىل أن »الحصــول عليهــا يف بريطانيــا ليــس أمــرًا ســهاًل، وإمنــا يتطلــب الكثــري مــن الــروط والتدريــب، لكنــه أمــر ممكــن وكافــة 

رشوطــه فنيــة، حيــث أنهــا تهــدف إىل التأكــد مــن القــدرة التامــة لحامــل الرخصــة عــى الطــريان والســيطرة عــى الطائــرة يف الجــو«. 

وفيا ييل النص الكامل للحوار: 
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ــران. ــل الط عم

أن  إىل  االشــارة  املهــم  مــن  أيضــا 

رخــص  عــدة  تحتــاج  الطائــرة  قيــادة 

أيضــاً  واحدة،حيــث  رخصــة  وليــس 

يتوجــب عــى الطيــار الحصــول عــى 

االتصــال  أجهــزة  الســتخدام  رخصــة 

واملاحــة داخــل الطائــرة، وهــذه تحتــاج 

منفصلــة،  ورخصــة  منفصلــة  دراســة 

وهــي تؤهــل الشــخص الســتخدام هــذه 

الطائــرات.  كل  يف  املوجــودة  األجهــزة 

هــذا فضــًا عــن أن بعــض الطائــرات 

لقيادتهــا.  تحتــاج رخــص خاصــة 

ما هي أنواع الُرخص؟
ــية  ــة األساس ــان الرخص ــا ف ــا أرشن ك

بعــد  ثــم   ،)PPL( هــي  االبتدائيــة  أو 

نســميه  مــا  إىل  الطيــار  ينتقــل  ذلــك 

)Building Hours( حيــث يتــم اعتــاد 

ــات وســاعات الطــران وحســابها  التقيي

الطيــار إىل مرحلــة  ينتقــل  للطيار،ثــم 

ُتســمى  والتــي  التجــاري«  »الطــران 

)Commercial Pilot License(، وهــذه 

ــرات  ــودون طائ ــن يق ــا م ــي يحتاجه الت

ــدة  ــرة. وكل واح ــة الكب ــركاب التجاري ال

مــن هــذه الرخــص تحتــاج دراســات 

نظريــة وتحتــاج تدريبــات عمليــة، ومــن 

ــا.  ــب اجتيازه ــات يتوج ثــم امتحان

وما هي المؤهالت؟
ــاز  ــو اجتي ــاً ه ــات طبع ــم املؤه أه

ــار  ــذي ال يجــوز للطي ــي ال الفحــص الطب

أن ُيحلــق دون أن يجتــازه، ويتــم إخضــاع 

الطيــار إىل فحــص طبــي قبــل االقــاع يف 

ــاد  ــص املعت ــة إىل الفح ــار، إضاف كل مط

قبــل  للشــخص  إجــراؤه  يتــم  الــذي 

ــن  ــادرة م ــة الص ــى الرخص ــول ع الحص

ــة. ــران الربيطاني ــلطة الط س

ويشــمل الكشــف الطبــي كل يشء 

والســمع  النظــر  مثــل  الطيــار  لــدى 

والصحــة العامــة. كــا أشــر إىل أنــه 

ــب أو  ــأي تع ــار ب ــب الطي ــال أصي يف ح

مــرض اضطــره للمبيــت يف املستشــفى 

ــة  ــان رخص ــر ف ــام أو أك ــاث أي ــدة ث مل

ــوري  ــايئ وف ــه تتوقــف بشــكل تلق طيارن

ــق يف  ــه التحلي ــموح ل ــر مس ــح غ وُيصب

ــو.  الج

أال تخاف من التحليق في 
الجو؟

الطــران عشــق، وبشــكل عــام كل 

مــن يحــب الطــران ال يخــاف منــه، عــى 

الرغــم مــن أنــه مــن املهــم التأكيــد أنــه 

ال يوجــد شــخص ال يخــاف مــن أي يشء، 

لكــن عندمــا تكــون دارس الــيء وتفهــم 

كيــف يعمــل ومتــدرب بشــكل جيــد، 

قلبــك.  مــن  الخــوف  يــزول  فعندهــا 

وتدريبــك  بامتحانــك  يقــوم  فاملــدرب 

عــى كل يشء مبــا يف ذلــك تعطــل املحــرك 

ومــا يجــب أن تقــوم بــه، أو يف حــال 

ــة.  ــزة املاح ــن أجه ــاز م ــل أي جه تعط

ــار  ــتمر للطي ــب املس ــن التدري ــزء م وج

ــا  ــة م ــى الرخص ــه ع ــد حصول ــى بع حت

ــوارئ. ــاالت الط ــه يف ح ــب فعل يج

ولذلــك كلــه فــا أشــعر بالخــوف 

هــذا  ألن  الطــران،  خــال  مطلقــا 

كيــف  وأفهــم  ودرســته  أحبــه  يشء 

ــأن الطــران  ــع ب ــا مقتن يعمل،ولذلــك فأن

أمانــاً  األكــر  املواصــات  وســيلة  هــو 

وأرقــام  احصــاءات  وهنــاك  العــامل  يف 

رســمية تؤكــد ذلــك، والطيــار لديــه وعــي 

ودراســة كافيــة مــن أجــل التعامــل يف أي 

ظــرف مــن الظــروف. 

ما هي نصائحك لمن 
يخشون الطيران؟

ليتغلــب  حلــول  عــدة  هنــاك 

ــة  ــا ممكن هــؤالء عــى الخــوف وجميعه

يســتمع  أن  وأســهلها  وجميلة،أولهــا 

خــال  باألمــر  ُيفكــر  وال  للموســيقى 

ــة،  ــة الجوي ــاء الرحل ــرة وأثن ــه الطائ ركوب

الشــخص عــن  يقــرأ  أن  الثــاين  الحــل 

الطــران ويتعــرف عــى كيفيــة عملــه 

املجهــول  مــن  يخــاف  الشــخص  ألن 

ــن  ــرأ ودرس ع ــخص وق ــم الش ــإذا تعل ف

ــذا ســوف يســاعده عــى أن  الطــران فه

يتخلــص مــن الخــوف. وعــى املســافر أن 

يتأكــد ويتيقــن بــأن مــن يقــود الطائــرة 

شــخص مؤهــل واجتــاز كميــة كبــرة مــن 

االمتحانــات، فضــًا عــن خضــوع الطيــار 

إىل امتحانــات مســتمرة وبشــكل دوري 

ــًا.  ــزال مؤه ــه ال ي ــن أن ــد م للتأك

أن  عــى  أخــرى  مــرة  التأكيــد  أود 

الطــران هــو األكــر أمانــا عــى االطــاق 

مقارنــة بــكل وســائل املواصــات األخرى، 

الطائــرة  قيــادة  يتــوىل  ال  الطيــار  ألن 

ــه  ــن أن ــلطات م ــد الس ــد أن تتأك إال بع

ــل. ــكل كام ــل بش مؤه

هل صحيح ان بمقدورك 
التنقل بين الدول بطائرتك 

الصغيرة التي تقودها؟
بالطائــرات  الــدول  بــن  الطــران 

الصغــرة ممكــن طبعــاً، نحــن نســافر من 

ــة  ــا بالرخص ــكا وفرنس ــا إىل بلجي بريطاني

التــي نحملهــا، واملحــدد الوحيــد هــو أن 

ــل  ــوين أحم ــة ك ــرة بريطاني ــون الطائ تك

رخصــة بريطانية،وكذلــك ألتــزم بكافــة 

الدوليــة،  والقوانــن  بريطانيــا  قوانــن 

ــا.  ــي أقصده ــة الت ــن الدول وقوان

ال يوجــد حــدود للرحــات تتعلــق 

بالرخصــة، وإمنــا أســتطيع الســفر إىل أي 

ــابقاً إىل  ــت س ــد ذهب ــكان يف العامل،وق م

دول أوروبيــة عديــدة. وأحيانــا نســافر 

أكــر مــن طيــار عــى مــن طائــرة واحدة، 

ــرة يف  ــادة الطائ ــا بقي ــوم أحدن ــث يق حي

الذهــاب ويقــود اآلخــر الطائــرة باإليــاب. 

بطيــار  االكتفــاء  ممكــن  طبعــا  لكــن 

ــد. واح

هل لك أن تنظم رحالت 
سياحية لعائالت ترغب 

بالطيران في رحالت 
خاصة بها؟ وهل لك ان 
تعطينا بعض التفاصيل 

عن ذلك؟
نعــم بالتأكيــد. وســبق أن أخــذت 

رجــًا مــع زوجتــه وابنتــه يف رحلــة جويــة 

بريطانيــا إىل ســاحل  الشــال يف  مــن 

الجنــوب )برايتــون(،  البحــر يف أقــى 

ــون  ــرون يحب ــة. كث ــة جميل ــت رحل وكان

مــن  النــوع  وهــذا  التجربــة  هــذه 

الرحــات االســتثنائية، وكل مــن يقــوم 

بهــذه الرحلــة يغمــره الفــرح. 

أو  براكبــن،  إمــا  لدينــا  الطائــرات 

الســبورت  طائــرات  أو  ركاب،  أربــع 

ــداً  ــاً واح ــذ راكب ــتطيع أن تأخ ــي تس الت

فقــط إىل جانــب الطيــار، وجميــع هــذه 

الطائــرات ميكــن الســفر بهــا وتشــكل 

للمســافرين. فريــدة  تجربــة 

كم تكلفة تعلم 
الطيران؟ وكم تكلفة 

الرحلة الخاصة؟ 
ــة،  ــذا الســؤال صعب ــى ه ــة ع االجاب

ألنهــا تختلــف مــن شــخص لشــخص 

ــم،  ــب املوس ــكان، وبحس ــكان مل ــن م وم

األغــى  يعتــرب  الطــران  تعلــم  لكــن 

واألكــر كلفــة بالنســبة للطلبــة. 

ــن  ــف م ــاً يختل ــرة أيض ــار الطائ إيج

ــدرب  ــر. وكمت ــكان آلخ ــر وم ــت آلخ وق

ــه  ــن 200 إىل 250 جني ــعار م ــدأ األس تب

اســرتليني يف الســاعة، ُيضــاف لهــا رســوم 

ــار.  ــوط يف املط الهب

نقــارن  كنــا  إذا  الحــال  وبطبيعــة 

وســائل  بأســعار  الطــران  أســعار 

املواصــات األخــرى ســيكون هــو األغــى. 

أحدث القصات العالمية
للرجــــال والنســـاء

حالقـــــون محترفـــــون

الحالقة كما يجب أن تكون

Address: Perivale, Greenford UB٦ ٧DH
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لنــدن  يف  املنــازل  أســعار  اقرتبــت 

ــعار  ــية ألس ــام القياس ــم األرق ــن تحطي م

املنــازل يف العــامل بعــد صفقــة بيــع قــر 

Knightsbrid ــة يف ــن 45 غرف ــون م مك

مليــون   200 بقيمــة  مســتثمر  اشــرتاه 

جنيــه إســرتليني مــا يعــادل 262 مليــون 

ــق رجــل األعــال عــى رشاء  دوالر. وواف

 8a-2 ــة ــع يف منطق ــم الواق ــزل الفخ املن

Rutland Gate، واملطــل عــى حديقــة 

ــة  ــة عام ــربت الصفق ــارك، واعت ــد ب هاي

يف  العقــارات  لســوق  بالنســبة  فارقــة 

العاصمــة الربيطانيــة، وداللــة عــى أن 

ــه  ــم« الجني ــامل يجذبه ــاء الع ــى أغني أغن

االســرتليني الضعيــف ». 

كأكــرب  الصفقــة  هــذه  وصنفــت 

صفقــة« بيــع عقــار عــى اإلطــاق يف 

ــث تخطــت آخــر  ــة املتحــدة، حي اململك

صفقــة  كبــرة مبلــغ 140 مليــون جنيــه  

 Oxfordshire مقابــل منــزل ريفــي يف

ــا. ــد تقريًب ــذ عق من

ــا إذا  ــأن م ــرار بش ــاذ ق ــم اتخ ومل يت

كان العقــار ســيبقى منــزاًل منفــرًدا أم 

ســيتم تحويلــه إىل شــقق فاخــرة. 

عمــاق  باســم  املتحــدث  وقــال 

تشــونج  الصيني«تشــيونغ  العقــارات 

كيو«الــذي اشــرتى البيــت وفقــا لصحيفــة 

الغارديــان: »هنــاك تفكــر بإعــادة تطوير 

املبنــى وتحويلــه إىل شــقق قــد تصــل 

قيمتهــا إىل 700 مليــون جنيه إســرتليني«.

اقتصاد

سعره 200 مليون جنيه استرليني..
هذه تفاصيل صفقة بيع أغلى بيت في لندن

»إيزي جت« تستأنف رحالتها إلى 
شرم الشيخ قريبًا

انتاج السيارات في بريطانيا 
سينهار .. خبراء يتوقعون..
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ــار قطــاع  حــذر خــرباء يف قطــاع صناعــة الســيارات يف اململكــة املتحــدة مــن انهي

الســيارات اذا مل تتحــرك الحكومــة لحــل املــأزق بعــد بريســكت، فيــا يعــاين القطــاع 

حتــى االن مــن تباطــؤ الطلــب العاملــي حســب مــا جــاء يف صحيفــة الغارديــان.

ــوق  ــت يف س ــو الباه ــن النم ــر م ــاً آخ ــهد عام ــا ستش ــرباء«أن بريطاني ــال الخ و ق

الســيارات، حيــث فقــد الســوق مــا يصــل إىل ٪4 مــن إجــايل النمــو، فيــا وقبــل بضــع 

ــنويا  ــيارة س ــوين س ــاج ملي ــدة إلنت ــة جي ــيارات بطريق ــة الس ــت صناع ــنوات انطلق س

ــح هــذا الهــدف مــن املســتحيل تحقيقــه«. ــول 2020، واآلن أصب بحل

وتعــد صناعــة الســيارات أحــد القطاعــات األكــر تــرضرا مــن خــروج بريطانيــا مــن 

االتحــاد األورويب، فحــوايل 8 مــن أصــل 10 ســيارات تصنــع يف اململكــة املتحــدة نصفهــا 

يكــون مخصــص للتصديــر، ونصفهــا اآلخــر إىل االتحــاد األورويب.

عرب لندن - لندن

أعلنــت رشكــة الطــران منخفــض التكلفــة، »إيــزي جــت«، أنهــا ستســتأنف تســير 

رحاتهــا بــن بريطانيــا ومدينــة رشم الشــيخ املريــة. وجــاء اإلعــان بعــد توقــف يف 

الرحــات بــن بريطانيــا ورشم الشــيخ قرابــة 5 ســنوات.  وقالــت رشكــة الطــران، أنهــا 

ستســر رحلتــن أســبوعيا مــن مانشســرت إىل رشم الشــيخ اعتبــارا مــن شــهر حزيــران/ 

ــارا مــن شــهر أيلــول/  يونيــو املقبــل، باإلضافــة لرحلتــن مــن جاتويــك يف لنــدن، اعتب

سبتمرب. 

يذكــر أن الحكومــة الربيطانيــة وضعــت قيــد منــع مــن الســفر جــوا إىل مطــار رشم 

الشــيخ يف 2015، عقــب ســقوط طائــرة ركاب روســية راح ضحيتهــا 224 شــخص.

حوار

يف هذه الخدمة الجديدة التي أطلقتها عرب لندن، تجيب املحامية 

واملستشارة القانونية املعتمدة لدى وزارة الداخلية ناديا البزاز عىل 

أسئلتكم واستفساراتكم القانونية حول مختلف قوانني الهجرة والعائلة 

واللجوء إىل بريطانيا.

س١: أمضيت ٩ سنوات مقيم بشكل غري رشعي يف بريطانيا، كيف ميكنني تصحيح أوضاعي؟  

اإلجابة: إذا كنت قد كونت أرسه )زوجة واوالد( بريطانين أو أوربين فتستطيع ان تتقدم لفيزا 

العائلة وتستعن مبادة 8 من حقوق االنسان، أو ممكن تقدم اللجوء إذا أوضاعك أو أوضاع 

بلدك غري مستقرة.

س٢  أنا مرصي متزوج من أوروبية منذ سنتن هل ميكنني االن التقدم لإلقامة الدامئة أو 

الجنسية؟ 

اإلجابة: نعم تستطيع أن تقدم ولكن  لإلقامة املؤقتة وليس الدامئة.

س٣: أنا أردين ولدي رأس مال 50الف دوالر؟ هل ميكن أن احصل عى  هجرة إىل بريطانيا 

وإقامة يل ولعائلتي تؤهلني للحصول عى الجنسية؟ 

Innovator اإلجابة: نعم  قدم للحصول عى فيزا ال

س٤:   أنا ليبية وتزوجت ليبي معه الجنسية الربيطانية. لكن بعد والديت طفيل االول ب 6 

شهور قرر العودة  لليبيا،  وأنا ال أريد العودة هل يحق يل طلب اللجوء والبقاء؟  

اإلجابة: إدا حياتك يف خطر يف ليبيا ممكن أن تقدمي عى اللجوء او عى فيزا الوالدة لطفل 

بريطاين.

س٥: أنا من العراق، إذا كان لدي أسبوع واحد النتهاء فيزا )طالب( هل استطيع الدخول 

لربيطانيا؟

اإلجابة: نعم ال مانع من دخولك لكن من املمكن أن متنع من رشطه املطار وخصوصا أنك قد 

أكملت دراستك.

س٦: استاذه ناديا أرغب بالسفر إىل لندن وقد عشت بلندن فرتة طويله من عام١٩٨٥إىل 

عام١٩٩٥ واالن ضاقت يب االحوال يف سوريا وامتنى منك املساعدة قدر االمكان وعندي كثري من 

االصدقاء هناك اذا كان هناك طريقه  للعودة إىل لندن )انا اعمل نجار محرتف تصنيع وتركيب 

معظم انواع االخشاب(؟

اإلجابة: تستطيع أن تقدم يف إحدى مكاتب األمم املتحدة ولكن ال يضمن قبول طلبك، كا 

تستطيع أن تقدم عى فيزا طالب او استثار إذا كانت عندك اإلمكانية..

اسأل المحامي
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اماكن

قلعة إدنبرة.. 
سحر اسكتلندا

ادنبرة - عرب لندن

تشــكل »قلعــة إدنــربة« وجهــة ســياحية فريــدة بســبب أنهــا مــكان أشــبه بالخيــال وزيارتهــا تشــكل تجربــة فريــدة، ويعــود تاريــخ قلعــة »ادنــربة« إىل القــرن الثــاين عــر، 

وتعتــرب حاليــًا متحفــًا ومنطقــة جــذب ســياحي مهمــة. 

وقلعــة ادنــربه خدمــت العديــد مــن االهــداف املختلفــة يف التاريــخ، ولكــن ليــس مــن املؤكــد مــا هــو الغــرض مــن هــذه القلعــة عندمــا تــم بناؤهــا، والــيء املثــري 

لالهتــامم ان قلعــة ادنــربه تــم بناؤهــا فــوق بــركان خامــد.  وتشــهد قلعــة إدنــربة عرضــًا عســكريا خاصــًا والفتــا يف شــهر آب/ أغســطس مــن كل عــام، ويتــم بــث هــذا الحــدث 

بأكملــه يف جميــع أنحــاء العــامل، واآلالف مــن النــاس يأتــون ملشــاهدة هــذا املشــهد املدهــش. 
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عرب لندن - لندن

ــوس  ــة ناق ــة حديث ــة أمركي ــت دراس دق

الخطــر بشــأن الســجائر اإللكرتونيــة، التــي 

ــار يف الهشيم،مشــرة  ــل الن ــر مث صــارت تنت

إىل رضرهــا البالــغ عــى عضلــة القلــب، إذ 

تخفــض لــدى مدخنيهــا مســتويات تدفــق 

ــدم. ال

ــع  ــغ التاب ــز التب ــون مــن مرك وأوىص باحث

لجمعيــة القلــب األمركيــة األشــخاص باإلقــاع 

عــن التدخــن باســتخدام بدائــل النيكوتــن 

املعتمــدة مــن هيئــة الغــذاء والــدواء األمركية 

ــن أن  ــة وفعالة،مؤكدي ــا آمن ــت أنه ــي أثبت الت

األشــخاص إذا اختــاروا اســتخدام الســجائر 

عــن  للتوقــف  أثناءرحلتهــم  اإللكرتونيــة 

عليهــم  األخــرى،  التبــغ  منتجــات  تدخــن 

الســجائر  عــن  للتوقــف  التخطيــط  أيضــا 

ــول  ــات ح ــص املعلوم ــرا لنق ــة، نظ اإللكرتوني

ــدد  ــد ع ــل، وتزاي ــدى الطوي ســامتها عــى امل

البيانــات التــي ترصــد التأثــرات الفســيولوجية 

ــم. ــة الجس ــى صح ــات ع ــذه املنتج له

مســتويات  أن  إىل  الباحثــون  وخلــص 

الثاثيــة  والدهــون  الــيسء  الكوليســرتول 

ــون  ــن يدخن ــن م ــى ب ــت أع ــوز كان والغلوك

الســجائر اإللكرتونيــة فقــط، أو مــن يدخنــون 

ــون  ــن يدخن ــط،أو م ــة فق ــجائر التقليدي الس

معــا،  والتقليديــة  اإللكرتونيــة  الســجائر 

مقارنــة مبــن ال يدخنــون.

الباحثــون  ويف دراســة منفصلــة، حلــل 

تدفــق الــدم يف القلــب، وهــو مقيــاس لوظيفة 

مدخنــا  لـــ19  التاجيــة،  الدمويــة  األوعيــة 

تــرتاوح أعارهــم بــن 24 و32 عامــا قبــل 

تدخــن الســجائر اإللكرتونيــة أو التقليديــة 

مبــارشة وبعــده، فوجــدوا أن تدخــن الســجائر 

اإللكرتونيــة يرتبــط بخلــل وظيفــي يف األوعيــة 

ــدم  ــق ال ــى تدف ــر ع ــة، ويؤث ــة التاجي الدموي

الســجائر  تدخــن  متاثــل  بصــورة  بالقلــب، 

التقليديــة.

صحة

دراسة أمريكية : تناول األسبرين يومًيا
يشفي من السرطان والزهايمر والرعاش

عرب لندن - وكاالت 

انتهــت دراســة أمريكيــة إىل أن تنــاول 

ــو األورام  ــن من ــد م ــا يح ــربين يومًي األس

ــرة  ــرض م ــودة امل ــع ع ــة، ومين الرسطاني

أخــرى، عــرب تفعيــل آليــة املــوت املربمــج 

ــة. ــا الرسطاني للخاي

 وأجــرى الدراســة باحثــون مبركــز 

يف  عنهــا  كشــف  الرسطــان  أبحــاث 

ــيتي  ــة »س ــر يف مؤسس ــن يناي ــابع م الس

يف  بكاليفورنيــا  البحثيــة  هــوب«  أوف 

ــا يف  ــروا نتائجه ــدة، ون ــات املتح الوالي

العلميــة.  »Carcinogenesis« دوريــة 

األســربين  أن  الباحثــون  ووجــد 

»املــوت  فّعــل  املختلفــة  بجرعاتــه 

تــؤدي  آليــة  للخايا«،وهــي  املربمــج 

ــث زادت  ــة، حي ــا الرسطاني ــوت الخاي مل

يف جميــع خطــوط الخايــا الرسطانيــة، 

وفقــا لنســــــب األســربين التــي تناولتهــا 

الفــران.

دراســات  أن  الباحثــون  وأوضــح 

ســابقة ربطــت بــن تنــاول األســربين 

والوقايــة مــن أمــراض القلــب، باإلضافــة 

ــتقيم. ــون واملس ــان القول ــاج رسط إىل ع

عــن  وكشفت دراسة ســابقة 

فوائد جديدة لألســربين؛ إذ أثبتــت أنــه 

يعالــج األمــراض العصبيــة املدمــرة، وعى 

رأســها مــرض الزهاميــر والشــلل الرعــاش، 

ــدي، وميكــن  ــدم الوري ــط ال ــد لتجل ومفي

أن يكــون بديــا آمنــا وأقــل تكلفــة، 

ــات  ــة الجلط ــة إذاب ــع أدوي ــة م باملقارن

ــن. ــة الثم باهظ

يف  الباحثــون  واســتخدم 

 432 بلغــت  الفــران  الدراســة مناذج 

حيــث  فــأرا، 

 3 أعطوهــا 

يوميــة  جرعــات 

مــن  متفاوتــة 

األســربين، وكانــت 

تعــاين  الفــران 

أورام  مــن 

رسطانيــة متنوعــة يف 

القولــون واملســتقيم، وكان 

منهــا أيًضــا فــران تعــاين مــن طفــرة 

ــان  ــة برسط ــر اإلصاب ــد خط ــة تزي جيني

والقولــون. الثــدي 

باحثون أميركيون: السجائر اإللكترونية تشكل خطرا على القلب

 خبيرة التغذية هيفاء جوهر لعرب لندن:
هذه  هي العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم..

واألكل السريع يدمر صحة األطفال 
عرب لندن - لندن

يف هــذا الحــوار تقــدم خبــرة التغذيــة هيفــاء جوهــر خاصــة 

تجربتهــا يف العمــل يف إنتــاج الشــوكوالتة الصحيــة لعــدد مــن أكــرب 

ــر  ــن األبحــاث يف تطوي ــر م ــا الكث ــة الربيطانية،وله املحــال التجاري

املنتجــات الغذائيــة بطــرق صحيــة بعيــدا عــن الســكريات املصنعــة 

واملــواد الضــارة٬ وتحــذر يف هــذه املقابلــة خطــورة الوجبــات 

الرسيعــة عــى صحــة األطفــال والجســدية والنفســية.

عرب لندن ( ماذا نقصد باألكل الصحي وما 
هي مكوناته؟

األكل الصحــي هــو عبــارة عــن تنظيــم األكل اليومــي بطريقــة 

ــوم  ــذاء ليق ــة والغ ــن الطاق ــه م ــن حاجيات ــمنا تأم ــن لجس تضم

بوظيفتــه بطريقــة ســليمة بعيــدا عــن األمراض.أمــا مكوناتــه 

فهــي تعتمــد عــى الكميــة الكافيــة مــن الكربوهيــدرات، الربوتــن، 

ــاء. ــادن وامل ــات، املع ــون، الفيتامين الده

  عرب لندن ( هل تختلف طبيعة األكل 
الصحي حسب العمر والجنس؟

بــن  بالكميــة  إال  تختلــف  ال  الصحــي  األكل  طبيعــة 

ــك  ــد النســاء بحــال الحمــل والرضاعــة وكذل الجنســن،وتختلف عن

حســب نســبة الحركــة وحــرق الدهــون عنــد األشــخاص. أمــا 

ــال دون عمــر الســنتن  ــد األطف ــة عن طبيعــة األكل فتكــون مختلف

وتبقــى ثابتــة نوعــا بعــد ذلــك إال بحالــة بعــض األمــراض. 

  عرب لندن ( كيف يمكن للشخص العادي 
أن يعرف أن ما يتناوله  مفيد لصحته أم 

مضر؟
ميكــن معرفــة ذلــك عــرب االطــاع عــى مــا يفيــد الجســم ومــا 

ــرر  ــو مك ــا ه ــن كل م ــاد ع ــن واالبتع ــؤال األخصائي ــه وبس يؤذي

ــة. ــات كياوي ــة أو إضاف ــر طبيعي ــواد غ ــع مب ومصن

  عرب لندن ( كيف يمكن للشخص أن تصبح 
لديه ثقافة األكل الصحي؟

ميكنــه أن يعــرف ذلــك عــرب معرفــة مــا يحتاجــه جســمه 

وتثقيــف نفســه عــن املــواد الضــارة للجســم واالبتعــاد عنهــا وعمــل 

ــد. ــا هــو مفي ــاول فقــط م ــث يتن نظــام بحي

  عرب لندن ( في عصر الوجبات السريعة 
ما هي خطورتها على الصحة وخصوصا 

األطفال؟
ــررة  ــون مك ــى ده ــا ع ــوي بغالبيته ــة تحت ــات الرسيع الوجب

ومشــبعة مؤذيــة للجســم كــا أنهــا مليئــة باألمــاح املضافــة 

الزائدة،وارتفــاع  الســمنة  إىل  تــؤدي  التــي  املرتفــع  والســكر 

الضغط،والســكري عنــد األطفــال، وحتــى تعرضهــم إىل احتــال 

اإلصابــة بأمــراض الرسطــان الحقا،وتأثــر عــى منــو الدمــاغ بطريقــة 

ســليمة ويحصــل لديهــم بطــئ يف الرتكيــز وتبــدل يف الســلوك بشــكل 

ــلبي. س

  عرب لندن ( كيف يمكن الحفاظ على 

األكل الصحي وأيضا تنويع الوجبات 
الغذائية؟

 ميكــن ذلــك بعمــل نظــام صحــي يتألــف مــن وجبــات رئيســية 

خــال النهــار خاصــة يف الصبــاح حيــث يعــد الفطــور أهــم وجبــة 

وتنــاول ســناك خفيــف مغــذ خاصــة الفواكــه والخضــار بــن 

الوجبــات بطريقــة تضمــن التنــوع يف األكل للحصــول عــى الغــذاء 

ــكايف. ال

  عرب لندن ( ما هي أسوء العادات الغذائية 
التي تسبب األمراض ويمكن االستغناء 

عنها؟
مــن أســوأ العــادات الغذائيــة املنتــرة هــي تــرك طعــام 

الفطــور، األكل قبــل النــوم مبــارشة أو خــال مشــاهدة التلفزيــون 

ــات.  ــام الشاش ــوس أم والجل

ــاول املقــايل واملأكــوالت التــي فيهــا دهــون مشــبعة  كذلــك تن

ونســبة ســكر وملــح عــايل، عــدم تنــاول الخضــار والفواكــه، وتنــاول 

ــة  ــة وكياوي ــواد مضاف ــى م ــوي ع ــي تحت ــة الت ــوالت املصنع املأك

مــرضة للجســم.

  عرب لندن ( هناك الكثير من وصفات 
الحمية هل هناك حمية معينة توصين 

بها؟
أنــا أنصــح  بعمــل نظــام صحــي يضمــن تنــاول مكونــات األكل 

ــاد  ــة ومتناســبة واالبتع ــة متنوع ــا بطريق ــابقا كله ــا س ــي ذكرته الت

عــن ال Fad Diets أو »األنظمــة املروجــة« التــي متنــع بعــض 

ــت  ــا وإن خفف ــط ألنه ــد فق ــوع واح ــى ن ــد ع ــات أو تعتم املكون

الــوزن لفــرتة مــا إال انهــا ترهــق الجســم عــى املــدى الطويــل وقــد 

تســبب أمراضــا.

  عرب لندن ( نصيحة لألشخاص الذين ال 
يعرفون كيف يمكن تنظيم وجباتهم 

الغذائية؟
اللجــوء إىل اخصــايئ تغذيــة أو قــراءة املراجــع واألبحــاث 

ملعرفــة مــا يفيــد الجســم ومــا يــرض ولكــن ينبغــي لهــذه املصــادر 

أن تكــون موثوقــة وغــر تجاريــة او متعاملــة مــع رشكات ترويجيــة.
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قواعــد صارمــة  لــه  أشــتغل يف يشء  ال 
وخطــة مســبقة٬ فهــذا مينحنــي حريــة 
أكــر٬ وكلــا تقدمــت يف اللوحــة كلــا 
اكتشــفت أشــياء جديــدة٬ وأحــب عندمــا 
تفاجئنــي٬وإذا  أن  اللوحــة  مــن  أنتهــي 
ــي أعتــرب  مل أشــعر بهــذا اإلحســاس فإنن
تفاجئنــي  مل  إذا  ألنهــا  فشــلت٬  نفــيس 

ــي. ــر يف املتلق ــن تؤث ــا ل ــد أنه فاألكي
عــرب لنــدن ( مــا يحــدث يف ســوريا 
ــك  ــر في ــل أث ــنوات ه ــذ س ــتمر من واملس

ــك؟ ــيا ويف أعال نفس
عندمــا أتأمــل يف التاريــخ أكتشــف أن 
كل الشــعوب عاشــت مثــل هــذه التجربــة 
املريــرة٬ ألنــه يف البدايــة صدمنــا مــن 
الــذي حــدث٬ ومــا حــدث مدمــر للجميــع 
ــى  ــظ ع ــا أحاف ــن أن ــوهت الباد٬ولك وش
يف  أثــرت  املســتقبل٬وبالفعل  يف  األمــل 
ــي خصصــت معرضــا  أعــايل٬ لدرجــة أنن
لهــذا املوضــوع أســميته »لوحــات حــرب 
ــرا يف  ــوع مؤث ــة«٬وكان املوض ــة عاملي أهلي
ــرب  ــت أعت ــرتة كن ــك الف ــخصيتي٬ يف تل ش
أن لوحــايت التــي رســمتها ليســت قاســية٬ 
ولكــن بعــد ثــاث ســنوات عندمــا أطالــع 
صادمــة  أنهــا  أحــس  اللوحــات  هــذه 
وجــد قاســية عــى املتلقــي٬ لكــن عندمــا 
تعيــش حالــة التأثــر ال تشــعر بقــوة هــذه 

ــات. اللوح
ــال  ــون إقب ــف يك ــدن ( كي ــرب لن ع

ــك؟ ــى لوحات ــاس ع الن
مــن  يختلــف  واإلقبــال  التفاعــل 
منطقــة ألخرى٬مثــا بــن الــدول العربيــة 
أن  يشــعر  مــن  فهنــاك  واألوروبيــة٬ 
لوحــات الحــرب قاســية٬ وهنــاك مــن 
ــرض  ــا مع ــا٬ مث ــة منه ــا قريب ــس به يح
»العبوديــة الحديثــة« يف لنــدن٬ الــذي 
يتحــدث عــن اســتغال املــرأة٬ هنــاك 
تأثــروا لدرجــة  الكثــر مــن األشــخاص 
ــذه اللوحــات  ــا بالنســبة يل فه ــكاء٬ أم الب
ــا  ال تشــكل ضغطــا نفســيا رغــم صعوبته
ــي أعــرب عنهــا يف اللوحــات وال تبقــى  ألنن

هــذه األحاســيس مكبوتــة يف داخــل.
ــر يف دواخــي  مــا حــدث يف ســوريا أث
ــم  ــت برس ــا قم ــن عندم ــكل كبر،لك بش
لوحــات تعــرب عــن الوضــع أحسســت 
براحــة أكــر٬ وتكــرر األمــر معــي عندمــا 
كنــت أشــتغل عــى التجــارة بالنســاء٬ 
نســاء ضحايــا  مــع  لقــاءايت  أول  ففــي 
هــذه الظاهــرة مل أكــن قــادرة عــى النــوم 
وراودتنــي أحــام مزعجــة وهــذا طبيعــي 
ألننــي أغــوص يف املواضيــع التــي أشــتغل 
ــرج  ــك أخ ــد ذل ــا بع ــم عمقه ــا ألفه عليه
ــوم برســمها٬  ــل أن تتلبســني وأق ــا قب منه
ــاة ضمــن  ــة يف الحي ــح تجرب ــذا تصب وهك
تجــارب كثــرة يعيشــها البــر٬ ولكــن 
تبقــى العاقــة بينــي وبــن اللوحــة حتــى 
وإن انتهيــت مــن االشــتغال عليهــا٬ تبقــى 
ــن خــال ردود  ــة مرتبطــة م هــذه العاق
فعــل النــاس٬ ورمبــا عندمــا أعــود لهــا رمبــا 

ــدة. ــياء جدي ــا أش ــف فيه أكتش

عــرب لنــدن ( هــل اكتشــفت موهبــة 
الرســم لديــك يف ســن مبكــرة؟

كنــت جــد صغــرة يف عمــر األربــع 
ــت  ــوال للرســم٬ كن ــدي مي ســنوات، كان ل
أرســم عــى األرض ويف البيــت٬ وأهــي 
أبــدا مل مينعــوين وهــذه الحريــة منحتنــي 
ــا  ــا وعازف ــدي كان محب التشــجيع٬ ألن وال
للموســيقى ووالــديت كانــت أســتاذة علــم 
ــال٬  ــس األطف ــم نف ــت عل ــاع ودرس اجت
مثقفــة  أرسة  بــن  فوجــودي  وبالتــايل 

ــرا. ــاعدين كث س
عــرب لنــدن ( سيســتمر حبــك للرســم 
البدايــة  كانــت  متــى  ويرتســخ ولكــن 

ــال؟ ــذا املج ــة يف ه االحرتافي
ــت أن  ــنة اقتنع ــن 14 س ــويل لس بوص
هــذا هــو مســاري٬ واقتنعــت أنــه بالرســم 
أســتطيع أن أعــرب عن كل أفــكاري٬ وبدأت 
الدراســة يف معهــد أدهــم إســاعيل يف 
دمشــق٬ ملــدة ســنتن ثــم تخرجــت منــه٬ 
ــت  ــاك درس ــون وهن ــة الفن ــا كلي وبعده
ألربــع ســنوات٬ وتخرجــت منــه٬ وانطلــق 

مســار املارســة.
عــرب لنــدن ( طيلــة هــذا املســار 

هــي  مــن  الرســم  لتعلــم  األكادميــي 
فيــك؟ أثــرت  التــي  الشــخصيات 

أثــرا يف مســاري بشــكل  أمــي وأيب 
نجاحــي  يف  كبــر  فضــل  كبر٬ولهــا 
واســتمراري يف الرســم٬ أمــا عــى الصعيــد 
ــيلفادور  ــام س ــرت بالرس ــد تأث ــي٬ فق الفن
دايل رائــد املدرســة الســوريالية٬خصوصا 
وأنــا يف فــرتة املراهقــة وكنــت معجبــة 
ــز  ــا ترك ــة٬ ألنه ــة الرسيالي ــوم املدرس مبفه
عــى الاوعــي وعــامل األحــام وخفايــا 
العقل.ثــم هنــاك بيكاســو أثــر يف مســاري٬ 
خصوصــا فيــم يتعلق مبســارة حياتــه٬ وكل 
املراحــل التــي مــر منهــا تبقــى جــد مؤثــرة 
ــن  ــن أحس ــه م ــت من ــي جعل ــي الت وه
الرســامن عــى مــر التاريــخ٬ أمــا مــع 
ــاك شــخص  ــن مل هن بلوغــي ســن العري
معــن يؤثــر يب٬ أصبحــت الحيــاة هــي 
مصــدر إلهامــي٬ واملوســيقى والروائــح.

عــى  االشــتغال   ) لنــدن  عــرب 
اإلنســان  ومشــاعر  الالوعــي  موضــوع 
ــا نفســيا  ــاة أال يشــكل عبئ ومفهــوم الحي

عليــك؟
الرســم بالنســبة يل هــو حالــة جــد 
مــن  العيــش  أســتطيع  وال  طبيعيــة٬ 
مزاجــي  يتعكــر  أرســم  مل  دونــه٬وإذا 
وال أســتطيع فعــل أي يشء٬ ولهــذا فأنــا 
مــع  باســتمرار  الرســم  عــى  حريصــة 
الطقوس٬ومنهــا  بعــض  عــى  الحفــاظ 
االســتاع للموســيقى٬ خصوصــا موســيقى 

ــف مناطــق  ــن مختل ــة م ــوز والصوفي البل
ــور  ــن األم ــر م ــرك الكث ــا تع ــامل ألنه الع

بداخــي٬ وتجعلنــي مرتاحــة.
عــرب لنــدن ( هــل تعــرب لوحاتــك 
ــا مســتقلة  ــك النفســية أم أنه ــن حاالت ع

ــك؟ ــة عن الكينون
ــن  ــرب ع ــات تع ــذه اللوح ــد أن ه أكي
يشء عشــته وأحسســت بــه٬ ولكــن يف 
الوقــت ذاتــه فهــي تعــرب عــن بعــد آخــر 
ــة  ــا يف حال ــي دامئ ــه٬ ويجعلن ــا ال أعرف أن
ــد  ــي لطــرح املزي ــق وجــودي٬ ويدفعن قل
هــي  اللوحــات  وهــذه  األســئلة٬  مــن 

ــوان  ــدي واألل ــي٬ ألن األي ــكاس لاوع انع
دامئــا تكشــف عــن مكنونــات النفــس٬ 
ــة دهشــة  ــون يف حال ــا أيضــا أك ــذا أن وله

ــة. ــن أي لوح ــي م ــا أنته ــة عندم أولي
ــوان  ــدن ( التعامــل مــع األل عــرب لن

ــم اختيارهــا؟ ــف يت والفرشــاة كي
ــارات مســبقة٬أضع  ــاك اختي ــس هن لي
جميــع األلــوان عــى اللوحــة وبعدهــا 
أنطلــق يف العمــل٬ مثــا إذا كنــت أشــتغل 
عــى العيــون أختــار الفرشــاة الدقيقــة 
للكشــف عــن تفاصيــل العــن٬ وحركــة 
الفرشــاة مرتبطــة بحالتــي النفســية٬وألنني 

جاد محمد ـ لندن 

نجحــت الرســامة الســورية ســارة شــمة يف أن تختــط لنفســها مســارا عامليا٬مــن خالل 

معارضهــا يف أكــرب العواصــم العامليــة٬ آخرهــا معــرض »العبوديــة الحديثــة« يف العاصمــة 

الربيطانيــة لنــدن٬ بالتعــاون مــع جامعــة »كينــز كوليــج« العريقــة٬ التــي اختــارت هــذه 

الرســامة العربيــة ملعالجــة قضيــة االتجــار بالنســاء والتعبــري عــن معاناتهــم.

 ومل يكــن اختيــار شــمه مــن فــراغ٬ فتتبــع مســار الرســامة الســورية٬ يكشــف أنهــا 

دامئــا اختــارت االشــتغال عــى املواضيــع التــي تهــم اإلنســان٬ بــل جعلــت مــن الجســم 

ــل  ــز عــى تفاصي ــاة اإلنســانية٬ مــن خــالل الرتكي ــري عــن املعان ــا للتعب البــري موضوع

ــي  ــد املتلق ــوريالية فيج ــة الس ــرة باملدرس ــتها املتأث ــارة ملس ــع س ــد كالعيون٬وتض الجس

ــس  ــج النف ــة ولواع ــة القوي ــيس البري ــن األحاس ــج م ــي مزي ــات ه ــام لوح ــه أم نفس

ــكار  ــاكاة األف ــل ومح ــن العق ــل يف بواط ــو للتأم ــة تدع ــة دهش ــاب بحال ــة٬ فيص املخفي

ــواردة عــى الالوعــي. ال

ــا فنجــان  ــة معه ــي احتســت املجل ــاء مــع الرســامة الت ــدن هــذا اللق كان لعــرب لن

ــوة صباحــي.  قه
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 توت عنخ آمون يبهر الجمهور اللندني 
قبيل عودته النهائية إلى مصر

عرب لندن
كريم إمام

أن  القدمــاء  املريــون  اعتقــد 

اإلنســان ميــوت مرتــن؛ مــرة بوفاتــه، 

يذكــر  شــخص  آخــر  بوفــاة  والثانيــة 

اســمه«.. بهذه الجملــة يســتقبل معــرض 

آمــون  عنــخ  تــوت  امللــك  مقتنيــات 

امللــك  خلــود  عــى  ليدلــل  الزائريــن، 

ــى  ــأرسه اســمه حت ــامل ب ــردد الع ــذي ي ال

يومنــا هــذا ولعقــود قادمــة مــن الزمــن، 

ــا هــو  ــا ملشــاهدة م ــر متلهف ــرتك الزائ لي

موجــود بالداخــل مــن تاريــخ.

يف  يســافر  الداخــل  أن  والواقــع 

رحلــة معايشــة لحــدث اكتشــاف مقــربة 

ــة  ــال مجموع ــن خ ــون الصغر،م الفرع

بديعــة مــن القطــع األثريــة تضــم مائــة 

ــادرة  ــة ن ــدم فرص ــة، لتق ــن قطع وخمس

ســاتي بغالــري  اللنــدين  للجمهــور 

Saatchi gallery، لزيــارة امللــك الــذي 

ــه إىل  ــل عودت ــة قب ــوم بجــوالت عاملي يق

مــر، وتحديــدا املتحــف املــري الكبــر 

ــهور. ــال ش ــه خ ــع افتتاح املزم

لــوس  مــن  كا  املعــرض  زار  فقــد 

املتحــدة  الواليــات  يف  أنجلــوس 

األمركية،ثــم العاصمــة الفرنســية باريس، 

وبعــد انتهــاء املعــرض يف لندن،ســيزور 

أســرتاليا  يف  ســيدين  الصغــر  الفرعــون 

أن  املقبل،ذلــك  العــام  أشــهر   6 ملــدة 

ســحر الفراعنــة يف أعظــم صــوره يتجــى 

مــن خــال مــا وجــد يف مقــربة الفرعــون 

العــام  تــوت عنــخ آمــون يف  املــري 

.1922

طابــور الــزوار، الــذي ميتــد مــن بــاب 

ــرض  ــاهدة املع ــارع ملش ــرض إىل الش املع

ــة  ــار املري ــل وزارة اآلث ــن قب ــج م املنت

 Viking  ــه بالتعــاون مــع  IMG وتقدم

إذ وصفــت  بأهميتــه،  يــي   ،Cruises

ــا  ــام بأنه ــائل إع ــل وس ــن قب ــه م تذكرت

األغــى يف تاريــخ املعــارض بربيطانيــا. 

يف  حقا،والوقــوف  التجربــة  وتســتحق 

قــد  ملــدة  للدخــول  انتظــارا  الشــارع 

ــك. ــا ش ــة ب ــحر الفراعن ــه س ــول، إن تط

مــن  مجموعــة  املعــرض  ويضــم 

تــويف  الشــاب،الذي  امللــك  مقتنيــات 

وهــو يف التاســعة عــرة مــن عمــره، 

موزعــة عــى ســت صــاالت عرض،ومرتبــة 

بحســب مراحــل الحيــاة مــا بعــد املــوت 

بــدءا مــن  كــا اعتقدهــا املريــون، 

ــث،  ــط، والبع ــم التحني ــربة، ث ــكل املق ش

ــاة  ــم الحي ــر، ث ــامل اآلخ ــال إىل الع واالنتق

يف عــامل الخلــود.

ــن  ــاءا م ــوزان، ج ــان عج ــول زوج يق

كهديــة  املعــرض  لحضــور  مانشســرت، 

ــن  ــوع م ــه ن ــاده، إن ــد مي ــزوج يف عي لل

ــات الخاصــة  ــة هــذه املقتني الســحر رؤي

بعنــخ آمون،ينقلــك مبــارشة ألســئلة حول 

الحضــارة املريــة القدميــة والتكنولوجيــا 

التــي وصلــت إليهــا. وتقــول الزوجــة: 

»ضيعــت فرصــة حضــور معــرض ماثــل 

ــن  ــرة م ــة ع ــت يف السادس ــا كن عندم

عمــري، ســنوات الخمســينيات«، مشــرة 

أنهــا قــررا الحضــور بعــد رؤيــة  إىل 

ــاز. ــرض يف التلف ــان املع إع

ــن األدوات  ــا ب ــوع املعروضــات م تتن

حافظــة  للفرعون،مثــل  الشــخصية 

قلمــه، وعكازاتــه )وجــد منهــا ١٥0 يف 

ــا كان  ــيه عندم ــره، وكرس ــه(، ورسي مقربت

طفــا،وأدوات الصيــد الخاصــة به،وأبــواق 

مــن  وأخــرى  الفضــة  مــن  موســيقية 

الربونــز تــم اســتخدامها مــرات عــدة 

خــال القــرن املــايض، وأعقــب ذلــك 

-بحســب  الكــوارث  مــن  العديــد 

املعلومــات املقدمــة باملعــرض- فبعــد 

نفخــه العــام 1939 بعــدة أشــهر، دخلــت 

بريطانيــا الحــرب العامليــة الثانيــة. 

العــام 1967، اندلعــت  والحقــا، يف 

ــا  ــل. وعندم ــر وإرسائي ــن م ــرب ب الح

ُنفــخ فيــه مجــددا العــام 1990، اندلعــت 

حــرب الخليــج الثانيــة. وكانــت املــرة 

ــن  ــل أســبوعن م ــام 2011 قب األخــرة ع

الثــاين  يناير/كانــون   25 ثــورة  انــدالع 

يف مــر. ولــن ُيســمع صوتــه مجــددا 

ــه. ــف حالت ــبب ضع بس

مــن  عــددا  املعــرض  ويقــدم 

الزائــر  تعــرف  التــي  الفيديوهــات 

يــد  بتفاصيــل اكتشــاف املقــربة عــى 

عــامل املريــات الربيطــاين هــاورد كارتــر، 

ــام حســن عبدالرســول؛ وهــو  بعــد أن ق

لفريــق  امليــاه  يجلــب  الــذي  الســقا 

الرابــع  يف  املقــربة،  الكتشــاف  الحفــر 

ــام 1922،  ــاين ع ــن الث ــن نوفمرب/تري م

الرمــال  يف  الحفــر  محاولتــه  وأثنــاء 

لتثبيــت أواين امليــاه، كشــف بالصدفــة 

ــة إىل  ــامل املؤدي ــة يف الس ــن أول درج ع

داخــل املقــربة. واســتكاال للمعروضــات 

واملعلومــات املتاحــة عنها،خصــص الــدور 

العلــوي األخــر لتجربــة الواقــع االفــرتايض 

التــي تأخــذك لداخــل املقــربة وغرفهــا 

ــا. ــن به ــد يف كل رك ــا وج ــة، وم املختلف

وهنــا تقــول شــابتان مــن إيطاليــا 

ــرض  ــدن«، إن املع ــرب لن ــبانيا لـ»ع وإس

ــا أن  ــال، وترحــان:« توقعن ــب لآلم مخي

ــة،  ــاوات األربع ــريس واملومي ــاهد الك نش

يف  باملوســيقى  نعجــب  مل  أننــا  كــا 

والفيديوهــات  العــرض  غــرف  خلفيــة 

املصاحبــة، لكنــه يف النهايــة معــرض جيــد 

قررنــا حضــوره بعــد مشــاهدة إعانــه يف 

ــاق«. ــرتو األنف ــة م محط

إيطاليــا  مــن  الشــابتان  وعــربت 

وإســبانيا، يف تريحهــا، عــن أملهــا يف 

ــاهدة  ــا، ملش ــا م ــر يوم ــاب إىل م الذه

ــرأة  ــت ام ــن قال ــار، يف ح ــذه اآلث كل ه

يف نهايــة العقــد الســابع إنهــا اســتمتعت 

بهــذه التجربــة اآلرسة يف كافــة جوانبهــا.

يجــوب  الــذي  املعــرض  أن  يذكــر 

العــامل حقــق نجاًحــا كبــرًا غــر مســبوق 

ىف فرنســا، بعــد أن زاره 1,423,170 زائــر 

خــال ســتة أشــهر مــن مــارس حتــى 

ســبتمرب 2019 بقاعــة غرانــد هــال دو ال 

ــس. ــت بباري ڤيلي
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Extraرياضة

أغنى أغنياء أفريقيا يعلن نيته شراء أرسنال السنة المقبلة
عرب لندن - لندن

ــى  ــد أغن ــويت، أح ــو دانغ ــدد أليك ج

ــه يف  ــن رغبت ــان ع ــا اإلع ــاء إفريقي أغني

رشاء نــادي أرســنال اإلنجليــزي. وقــال 

الجنســية،إنه  نيجــري  وهــو  دانغــويت، 

يومــا  أرســنال  نــادي  رشاء  يف  يرغــب 

مــا، مضيفــا أن هــذا األمــر قــد يتــم 

يف عــام 2021. وأكــد موقــع »دوتــي 

ــت  ــا ليس ــرب، أنه ــذي أورد الخ ــه«، ال فيل

ــب  ــا صاح ــن فيه ــي يعل ــرة األوىل الت امل

ــا  أكــرب رشكــة لإلســمنت يف غــرب أفريقي

ــرارا يف  ــه م ــبق ل ــل س ــذا األمر،ب ــن ه ع

الخمســة أعــوام األخــرة اإلعــان عــن 

نيتــه القيــام بهــذه الخطــوة، حســب مــا 

نرتــه صحيفــة »مــرور« اإلنجليزيــة.

يف  رجــل  أغنــى  دانغــويت،  ويعــد 

أفريقيــا وفقــا ملــؤرش بلومــربج حيــث 

تتجــاوز ثروتــه 14 مليــار دوالر، وهــو 

مــن املشــجعن األوفيــاء لنــادي أرســنال، 

ــن  ــر م ــذ أك ــجيعه من ــى تش إذ دأب ع

30 عامــا، حســبا أفــاد املتحــدث باســم 

املليارديــر النيجــري.

حاليــاً  اإلنجليــزي  النــادي  ويقــع 

تحــت ملكيــة عــدة مســتثمرين أبرزهــم 

ــوف األمريــي ســتان كرونــك بنســبة 66.64 يف  ــر عثان ــي ش ــي ع ــة، واألوزب ــة.املائ ــبة 30 يف املائ بنس

صالح.. جائزتان لنجم نجوم الموندياليتو
عرب لندن - لندن

تــوج الــدويل املــري محمــد صــاح، 

نجــم نــادي ليفربــول اإلنجليــزي، بجائــزة 

ــب يف كأس  ــل الع ــة كأفض ــرة الذهبي الك

ــه  العــامل لألنديــة بقطــر 2019 بعــد أدائ

النهــايئ  نصــف  لقــايئ  يف  املميـــــــز 

ــايئ. والنه

ــامل  ــب كأس الع ــول لق ــق ليفرب وحق

أمريــكا  بطــل  عــى  بفــوزه  لألنديــة 

بهــدف  الربازيــي  فامنغــو  الجنوبيــة 

مقابــل ال يشء، يف املبــاراة النهائيــة التــي 

ــة الدوحــة. أقيمــت يف العاصمــة القطري

ــزة  ــد صــاح عــى جائ وحصــل محم

الكــرة الذهبيــة كأفضــل العــب يف هــذه 

ــارايت  ــه يف مب ــة أدائ ــى خلفي ــخة ع النس

نصــف النهــايئ أمــام مونتــري املكســيي 

ــا  ــي، في ــايئ أمــام فامنجــو الربازي والنه

نــال الكــرة الفضيــة، كثــاين أفضــل العبــي 

ــي،  ــو هرني ــو برون ــم فامنج البطولة،نج

والــذي كان أفضــل العبــي أبطــال أمريــكا 

ــة. ــة خــال البطول الجنوبي

ــى  ــل ع ــاح حص ــري ص ــم امل النج

ــا،  ــي باب ــم ع ــل اس ــرى تحم ــزة أخ جائ

ــميتها  ــبب تس ــح س ــم توضي ــن مل يت ولك

ــى أي  ــص وع ــاذا تخت ــم، ومب ــذا االس به

ــا. ــول عليه ــم الحص ــاس يت أس

Diana 
and 
Meghan:
is history 
repeating 
itself?
Yaman Hmidan 

It has been a hot month 
for sure with so much for us 
to worry about that we don’t 
know where to look. But as 
a british citizen I believe the 
focus should always be at 
home. And here in the UK the 
news couldn’t get any more 
dominated by anyone other 
than Prince Harry & Duchess 
Meghan Markle. 

The hottest topic has been 
discussed in many ways 
and forms and from various 
perspectives, this is why I’m 
trying to look at it in a more 
“out-of-the-box” form. As we 
all know by now, Princess 
Diana is Harry’s mother. Her 
story is well known but I’ll 
cover a quick background 
check for those of you who 
aren’t aware. 

Lady Diana Frances 
Spencer, (July 1, 1961–
August 31, 1997) was the 
first the first wife of Charles, 
Prince of Wales. From her 

marriage in 1981 to her 
divorce in 1996, she was 
called “Her Royal Highness 
The Princess of Wales”. After 
her divorce from the Prince of 
Wales in 1996, Diana ceased 
to be the Princess of Wales 
and also lost the resulting 
Royal Highness style.

After her divorce, officially, 
she was called Diana, 
Princess of Wales.Diana 
was often called Princess 
Diana by the media and 
the public, but she did not 
possess such a title and was 
not personally a princess, a 
point Diana herself made to 
people who referred to her as 
such. Contrary to belief, being 
Princess of Wales does not 
make one a princess in one’s 
own right. It merely indicates 
that one was married to a 
Prince of Wales.

An iconic presence on 
the world stage, Diana, 
Princess of Wales was noted 
for her pioneering charity 
work. Yet her philanthropic 
endeavours were sometimes 
overshadowed by her difficult 
marriage to Prince Charles. 
In the 1990s she made many 
public revelations about the 
difficult marriage – her affairs 
and Prince Charles’ affair with 
Camilla Parker-Bowles.

This backstory is vital, 
reason being, it will all make 
sense in the end of these 
trials and tribulations of the 
Sussexes. Harry was only 
young man when his mother 
unfortunately passed. But as 
the man he is now, we can 
be assured that he has done 
his homework on the events 
of his mother›s death and 
was able to thread the strings 
together. That being said, 
Meghan is receiving the same 
backlash from the media that 
Diana received.
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عرب لندن

بعــد 3 أيــام مــن التحاقــه 

ــة ناســا  ــة الفضــاء األمريكي بوكال

ــي  ــب أمري ــجل طال ــا، س متدرب

إنجــازاً  الثانويــة  املرحلــة  يف 

مميــزاً.

ــورك  ــة نيوي ــب صحيف فحس

ملــا  األمريكية،ووفقــاً  تاميــز 

موقعهــا  عــى  ناســا  أعلنتــه 

الطالــب  اكتشــف  اإللكــرتوين، 

األمــريك »وولــف كويكــر 17 عامــاً«، كوكبــاً جديــداً مياثــل 7 أضعــاف حجــم 

األرض، ويبعــد عنهــا نحــو 1300 ســنة ضوئيــة، ويــدور حــول نجمــن، وليــس 

حــول نجــم واحــد كاألرض.

وقــال الطالــب وولــف: »بعــد 3 أيــام مــن التحاقــي بناســا رأيــت إشــارة 

ــدت  ــة اعتق ــوي 1338، ويف البداي ــم ت ــه اس ــق علي ــذي يطل ــام ال ــن النظ م

ــه  ــح أن ــذا اتض ــاً، وهك ــت كان خاطئ ــن التوقي ــاً، لك ــوفاً نجمي ــه كان كس أن

كوكــب«. كــا ذكــر املصــدر أن الطالــب وولــف كوكــر حصــل خــال ســنته 

ــب ملــدة شــهرين مــع  ــورك، عــى تدري ــة يف نيوي األوىل، يف مدرســته الثانوي

وكالــة ناســا،ما اضطــره للســفر خــال إىل مركــز غــودارد لرحــات الفضــاء، 

أحــد مراكــز البحــث العلمــي التابعــة لناســا الواقــع يف واليــة ماريانــد وعمــل 

ــن  ــخاص الذي ــح لألش ــروع يتي ــن م ــزء م ــة كج ــذه املهم ــى  ه ــف ع وول

ــد  ــدة وق ــب جدي ــى كواك ــور ع ــاعدة يف العث ــا املس ــدى ناس ــون ل ال يعمل

وجدهــا بالفعــل!.

تتوفــر العاصمــة الربيطانيــة لنــدن، شــأنها يف ذلــك شــأن 

مــدن بريطانيــة أخــرى، عــى مواقــع رائعــة الجــال، وتشــهد 

ــة ذات  ــف يف املدين ــن الطري ــن العامل،ولك ــة م ــارات كثيف زي

الشــوارع واألماكــن املميــزة أنهــا تحمــل أســاء ليــس يســرا 

نطقهــا بشــكل جيــد.

Fel-tum : تنطق  Feltham

ــتهر  ــدن، وتش ــرب لن ــة يف غ ــن منطق ــارة ع ــام عب وفوله

كونهــا مســقط رأس فريــدي مركــوري، املغنــي الرئيــيس 

ملوســيقى الــروك، كــا أنهــا مســقط رأس أنجــح عــداء 

للمســافات الطويلــة يف بريطانيــا، مــو فــرح.

Turn-um Green : تنطق Turnham Green

يف الواقــع، كانــت ترنهــام جريــن قريــة، لكنهــا اآلن 

حديقــة عامــة.

Penj : تنطق Penge

ويجــب أن تســتبدل »ge« بحــرف »j« عنــد نطقهــا. 

ــي  ــدن يف ح ــوب رشق لن ــة يف جن ــن منطق ــارة ع ــج عب وبين

ــد بعــض املؤرخــن أن اســم  ــدن. ويعتق ــي يف لن ــورو بروم ب

ــات«،  ــي »رأس الغاب ــلتية تعن ــة س ــن كلم ــتق م Penge مش

ــة. ــة بغاب ــت محاط ــة كان ــك ألن املنطق وذل

Dul-ich :تنطق Dulwich

لنــدن،  جنــوب  يف  صغــرة  قريــة  هــي  ودولويتــش 

ــر شــاعرية يف إنجلرتا،وتشــتهر  ــة األك ــا املنطق وتوصــف بأنه

بأنهــا املــكان املفضــل لــدى رئيســة الــوزراء الربيطانيــة 

الســابقة، مارغريــت تاتــر. وُيعتقــد أن اســم دولويتــش 

ــة  ــه نبت نشــأ مــن اســم »Dilwihs« مبعنــى »مــرج ينمــو في

الشــبت«.

Weald-stun : وتنطق Wealdstone

وتقــع منطقــة ويلدســتون يف شــال غــرب لنــدن يف حــي 

هــارو يف لنــدن. وهــي موطــن نــادي ويلدســتون، الــذي كان 

أحــد أنديــة كــرة القــدم األوىل يف إنجلــرتا التــي ظهــرت عــى 

التلفــاز. 

May-da Vale : تنطق Maida Vale

وميدافــال هــي منطقــة ســكنية قريبــة مــن محطــة 

Paddington، كــا أنهــا مــكان لســبع اســتوديوهات صــوت 

ل يب يب يس.

War-ick Avenue :تنطق Warwick Avenue

ــو.  ــك فيني ــة واري ــايل محط ــن ميداف ــرب م ــد بالق وتوج

ويذكــر أن أغنيــة ‹Warwick Avenue‹ للمخــرج دويف تشــر 

ــايل، قــد ترغــب يف الحصــول عــى نطقــك  إىل املحطــة. وبالت

الصحيــح، فتجاهــل »w« يف Warwick عنــد الغنــاء مــع هــذه 

.Duffy القصــة الكاســيكية

Knees-dun: تنطق  Neasden

نيــدون عبــارة عــن قريــة صغــرة يف شــال غــرب لنــدن، 

ــرف  ــا ُيع ــل يف بريطاني ــدويس أصي ــد هن ــن ألول معب وموط

باســم »مانديــر«، يــزوره الهنــدوس يف جميــع أنحــاء العــامل .

South Quay Docklands Light Railway station

South Key : تنطق

وتقــع محطــة ســاوث يك يف رشق لنــدن، ومــن الشــائع أن 

تســمع النــاس يشــرون إىل املحطــة، مــع الرتكيــز عــى »ق«. 

ولكــن يف الواقــع هــو واضــح باســم »يك«.

منوعات

لندن.. 9 أماكن قليل من يعرفون كيف تنطق أسماؤها!
عرب لندن

عرب لندن - لندن

بعــد أن رفضــت الســلطات يف بريطانيــا منــذ 20 

ــى  ــذي يدع ــل ال ــر الرج ــه، اضط ــب لجوئ ــاً طل عام

ــل  ــات نق ــار حاف ــا أن يخت ــغ 55 عام ــي« والبال »صن

ــوم. ــه للن ــدن كمــكان آمــن  ل لن

ــه، »الهــارب  »صني«هــو االســم الغــر حقيقــي ل

إىل لنــدن بالرشــوة مــن ســجن يف نيجريــا، والــذي كان 

ســيواجه حكــم اإلعــدام فيــه، بجرميــة »النضــال مــن 

أجــل الدميقراطيــة«.

ــدن  ــس لن ــدى كنائ ــل ل ــوع للعم ــي« متط » صن

ــا  ــل م ــرت »، ظ ــة« ويستمنس ــارئ يف مكتب ــارا،و ق نه

ــدن،  ــات لن ــن حاف ــل عــى م ــا يتنق ــارب 21 عام يق

بعــد أن رفضــت الســلطات الربيطانيــة طلــب لجوئــه.

ومؤخــراً وبحســب مــا جــاء يف يب يب يس اســتطاع 

فريــق محامــاة يتبــع كنيســة »نوتــردام دو فرانــس« 

تقديــم طلــب بالنيابــة عنــه للحصــول عــى تريــح 

باإلقامــة، الــذي مبوجبــه يســتطيع كل مــن يثبــت 

إقامتــه املســتمرة يف بريطانيــا ملــدة 20 عامــا الحصول 

ــه  ــم قضائ ــي« رغ ــتطاع »صن ــق اإلقامة،فاس ــى ح ع

كل تلــك األعــوام بعيــدا عــن الســجات الرســمية 

ــا  ــات، ك ــائقي الحاف ــق س ــن طري ــك ع ــات ذل اثب

ــل  ــم، وبالفع ــات دع ــه خطاب ــت ل ــس كتب إن الكنائ

ــق  ــن طري ــه، ع ــة إقامت ــات املعني ــدت الجه ــد أك فق

ــخ  ــا وتواري ــد متــت مشــاركته فيه صــور ومشــاريع ق

ــة. مضبوط

ــة يف  ــح باإلقام ــى تري ــي ع ــل صن ــراً ؛ حص أخ

بريطانيــا، بعــد أن اســتغرقت اإلجــراءات مــدة عــام، 

وأصبــح لديــه حــق املــأوى والعمــل بعــد أعــوام مــن 

ــاع. التــرد والضي

رجل ينام في حافالت 
لندن لمدة 21 عامًا!

مراهق أميركي يكتشف 
كوكبًا جديدًا لناسا!

منوعات

بريطانيا.. »لغز محير« وراء نفوق المئات من طيور الزرور
عرب لندن - لندن

ــور  ــات مــن طي ــوق املئ ــز نف ــا مــن حــل لغ ــة متكنه ــت الســلطات الربيطاني أعلن

الــزرزور شــهر ديســمرب املــايض، بعــد أن خلصــت هيئــة حكوميــة معنيــة بالبيئــة إىل 

ــة. نتائــج اعتــربت مفاجئ

وحســبا ذكرتــه »ســكاي نيــوز«، ُيعتقــد أن طيــور الــزرزور النافقــة كانــت تحــاول 

تجنــب الطيــور الجارحة،مــا أدى إىل ارتباكهــا وســقوطها عــى األرض.

ــع ديســمرب  ــزرزور نفقــت يف مطل ــور ال ــن طي ــات م املصــدر نفســه أوضــح »املئ

يف جزيــرة أنغلــزي أقــى شــال غــريب ويلــز، وكانــت الحيوانــات امليتــة تتــوزع عــى 

مســافة متتــد لنحــو 100 مــرت«. وقالــت الرطــة، أول األمــر إن األمــر كان لغــزا، لكــن 

بعــد التحقيــق وتريــح الحيوانــات امليتــة اتضــح الســبب األرجــح. 

أمــا وكالــة صحــة الحيوانــات والنباتــات فخلصــت، بعــد فحــص الطيــور النافقــة،إىل 

أنهــا تعرضــت إىل مــا يعــرف بـ»الصدمــة« مــرات عديــدة، وأصيبــت بنزيــف داخــي 

إثــر اصطدامهــا بــاألرض.
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نصحــت الرطــة الربيطانيــة املواطنــن 

الجغــرايف،  للرتميــز  بتنزيــل تطبيــق ذيك 

التطبيــق  وهــو  وردز«،  »وات3  يســمى 

واإلنقــاذ  البحــث  فــرق  متكنــت  الــذي 

موقــع مجموعــة  تحديــد  مــن  بفضلــه 

ــرتيل  ــة همس ــوا يف غاب ــة ضاع ــن الرحال م

باململكــة املتحــدة الشــهر املــايض.

فبمجــرد عثورهــم عــى إشــارة اتصــال 

لخدمــات الطــوارئ، طلــب منهــم املســؤول 

وردز«  »وات3  يســمى  تطبيــق  تنزيــل 

what3words،ويف غضــون دقيقــة واحــدة 

ــع  ــة موق ــدى الرط ــل، كان ل ــن التنزي م

ــاذ يف  ــق إنق ــاك فري ــم،وكان هن ــق له دقي

ــم. ــور عليه ــه للعث طريق

ــكل  ــك بش ــق إىل موقع ــر التطبي ويش

العــامل،  مــكان يف  أي  للغايــة يف  محــدد 

العــامل  مناطــق  مطــوروه  قســم  فقــد 

تحديــد  ميكــن  مربــع،  تريليــون   57 إىل 

ــام  ــتخدام نظ ــا باس ــور عليه موقعها،والعث

كريــس  وأوضــح  العاملــي.  التموقــع 

شــيلدريك، مؤســس رشكــة »وات3 وردز«أن 

فكــرة التطبيــق جــاءت بعــد نشــأته يف 

املناطــق الريفيــة بربيطانيــا، ومعاناتــه مــع 

ــون إىل  ــن ال يعرف ــائقي الشــاحنات الذي س

أيــن يذهبــون بســبب الرمــوز الربيديــة 

ــة. ــر الدقيق غ

عرب لندن - وكاالت

الرائــج  »توتــوك«  تطبيــق  ســحب 

والــذي تــم تطويــره يف اإلمــارات مــن 

عــى منصتــي »آبــل« و»غوغــل« لتحميل 

ــر حــول  ــة تقاري ــات، عــى خلفي التطبيق

اســتخدامه مــن قبــل الحكومــة اإلماراتية 

ــس. ــراض التجس ألغ

ــز«  ــورك تامي ــة »نيوي ــت صحيف وكان

ــق  ــأن تطبي ــد ب ــرا يفي ــرت تقري ــد ن ق

تعقــب  للحكومــة  يتيــح  »توتــوك« 

املحادثــات والحركــة وتفاصيــل أخــرى 

الذيــن حملــوه عــى  األشــخاص  عــن 

هواتفهــم. وقالــت »آبــل« لوكالــة فرانــس 

بــرس إنهــا ســحبت »توتــوك« مــن عــى 

أعلنــت  فيــا  ســتور«،  »آب  منصــة 

»غوغــل« أن التطبيــق حــذف مــن عــى 

ــا. ــة له ــتور« التابع ــاي س ــة »ب منص

فــإن  تاميــز«  »نيويــورك  وبحســب 

يســتخدمه  الــذي  »توتــوك«  تطبيــق 

والبلــدان  اإلمــارات  يف  املايــن 

ــة  ــيلة آمن ــدو وس ــم، ليب ــاورة مصم املج

الرســائل  إلرســال  االســتخدام  وســهلة 

والفيديوهــات يف بلــدان تحظــر خدمــات 

ماثلــة.

التقريــر أن مســؤولن يف  وجــاء يف 

ــة، وباحــث  أجهــزة االســتخبارات األمركي

أن  إىل  توصلــوا  األمنيــة  الشــؤون  يف 

ــق  ــة تســتخدم التطبي ــة اإلماراتي الحكوم

لتعزيــز عمليــات املراقبــة.

يف  الباحــث  واردل  باتريــك  وقــال 

الشــؤون األمنيــة يف تعليــق عــى مدونــة 

إلكرتونيــة إن »توتــوك« يبــدو جــزءا مــن 

»عمليــة مراقبــة جاعيــة« أعطــت عــى 

األرجــح »صــورة واضحــة عــن نســبة 

ــاد«. ــكان الب ــن س ــرة م كب

وقــال واردل إن التطبيــق لقــي رواجــا 

ــة  ــاح اتصــاالت ورســائل مجاني بعدمــا أت

ملســتخدميه يف بــاد تحظــر خدمــات 

عــى غــرار »ســكايب« و»واتســاب«، كــا 

أن وجــود آراء، تبــدو مزيفــة، تثنــي عــى 

التطبيــق ســاهم يف رواجــه.

ومل تتطــرق »توتــوك« يف تعليــق لهــا 

عــى األمــر إىل مزاعــم التجســس، لكنهــا 

أشــارت إىل أن تطبيــق الرســائل »غــر 

ــي  ــى منصت ــت« ع ــكل مؤق ــر بش متوف

»مشــكلة  بســبب  و»آبــل«  »غوغــل« 

ــة«. تقني

تطبيق »توك توك«.. هل ُسِحَب من »آبل« و»غوغل« بسبب التجسس؟

بريطانيا : تطبيق قد ينقذ حياتك بثالث كلمات فقط ..

هذا هو الطبق المفضل لملكة بريطانيا
عرب لندن - لندن

وعــاء مــن صحــن األرز الحار،مــع 

ــض،  ــدد والبي ــر املق ــم الخنزي ــض لح بع

هــو الوجبــة املفضلــة للملكــة اليزابيــث 

ــة. الثاني

الخــاص  الطبــق  هــذا   ويصنــع 

مبلكــة بريطانيــا - الــذى يعــود أصلــه 

ــن  ــد -م ــر يف الهن ــع ع ــرن الراب إىل الق

ســمك الحــدوق املدخــن واألرز والبيــض 

مــع  مطبــوخ  وجميعهــا  املســلوق، 

الــكاري. ومســحوق  الكرميــة 

الرســمية  واملناســبات  األعيــاد  ويف 

الكريســمس بحســب صحيفــة  كعيــد 

الديــي ميــل تبــدأ األرسة امللكيــة يومهــا 

ببوفيــه إفطــار مــن النقانــق والحبــوب يف 

ــة  ــدأ امللك ــا تب ــا - بين ــاعة 9 صباًح الس

ــة مــن  ــة خفيفــة مــع صيني ــا ببداي يومه

والقهــوة،  املحمــص  والخبــز  الفاكهــة 

ثــم يتــم تقديــم مروبــات مــا قبــل 

يف  الكنســية  الخدمــة  بعــد  الغــداء 

ــع دوق  ــا يتمت ــة، بين ــة امللك ــر إقام مق

ــا مــا تختــار  أدنــربة بزجاجــات برة،وغالًب

ــداًل مــن  ــوس يف املنتصــف ب امللكــة الجل

وضعهــا عــى رأس الطاولــة وهــى مزينــة 

بالشــمعدانات وأواىن النبيــذ وغصــن مــن 

ــدس. ــور املق الث

بدايــة  يوجــد  التقريــر«ال  ويقــول 

مــع  الرومــى  الديــك  تقديــم  قبــل 

أو  املشــوية  أو  املهروســة  البطاطــا 

صلصــة  وكذلــك  والبصــل،  الكســتناء 

ــز، وتشــمل  ــربى وصلصــة الخب ــوت ال الت

الخــرضاوات املقدمــة براعــم بروكســل 

املحمــص. األبيــض  والجــزر 

الملكة إليزابيث تبحث عن طباخ ملكي  وهذه شروط التقدم 
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أعلنــت امللكــة إليزابيــث الثانيــة عــن رغبتهــا يف 

ــاخ عــام،وال حاجــة إىل أي  التعاقــد مــع مســاعد طب

خــربة للتقــدم  للوظيفــة يف مطبخهــا امللي،والعيــش 

ــر  ــى أج ــح ع ــيحصل املرش ــام،و س ــر باكنغه يف ق

بقيمــة 18 ألــف جنيــه إســرتليني إذا تــم تعينــه. 

و أفــاد موقــع صحيفــة ذا صــن أنــه جــاء يف 

ــروط  ــن ال ــد م ــة العدي ــاص بالوظيف ــان الخ اإلع

ــو كنــت متتلــك  ــايل: »ل وتفاصيــل العقــد وهــي كالت

هــذه املواصفــات ســتحصل عــى وظيفــة مــع ملكــة 

ــرت«ا! انجل

وقــال نــص اإلعــان : »إذا كنــت ترغــب بتجهيــز 

وإعــداد أطبــاق ملكيــة لذيــذة ألمثــال األمــر وليــام، 

ــون  ــد يك ــة، فق ــة الجال ــون، وصاحب ــت ميدلت وكي

هــذا العمــل مناســًبا لــك«.

رشوط التقدم وفقا لإلعالن:

 1. أن يكــون لديــك بالفعــل بعــض الخــربة ذات 

ــام، ولكــن  ــم الطع ــة العمــاء أو تقدي ــة بخدم الصل

هــذا ليــس رضورًيــا ألن تدريبنــا املمتــاز ســيوفر لــك 

جميــع املهــارات التــي تحتاجهــا.

ــة  ــم خدم ــة يف تقدي ــد والرغب  2. التواصــل الجي

ــا. ملكيــة رائعــة هــا مــا يهــم حًق

 3.  أن تــرى يف نفســك عضــوا لفريــق محــرتف، 

ــك  ــع زمائ ــل م ــادرة والعم ــاركة، واملب ــعيد باملش س

ــة سلســة. ــق خدمــة يومي لتحقي

ــامة  ــة وس ــى صح ــا ع ــك أيًض ــيتم تدريب  4. س

ــك. ــز تجربت ــة لتعزي األغذي

 5. ســيحصل املرشــح املحظــوظ أيضــاً عــى عطلة 

ــمية   ــل الرس ــام العط ــك أي ــا يف ذل ــدة 33 يوًما،مب مل

براتــب 18،109.07 جنيًهــا إســرتلينًيا ســنوًيا ،ومعــاش 

تقاعــدي وبالطبــع فرصــة للعيــش يف القــر.

 وميكــن التقــدم للحصــول عــى الــدور عــى 

..Royal Household موقــع 

منوعات منوعات
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أنفقت 20 مليون دوالر في »هارودز« فانتهت إلى المحكمة

عرب لندن - لندن

نشــاطها  يف  ُيشــتبه  ســيدة  مثلــت 

ــد أن  ــة بع ــة بريطاني ــام محكم ــايل أم امل

ــر  ــت أك ــا أنفق ــلطات بأنه ــفت الس اكتش

ــر  ــدى ع ــى م ــون دوالر ع ــن 20 ملي م

ســنوات يف متجــر واحــد، وهــو متجــر 

ــود يف  ــهر واملوج ــاره والش ــارودز« الف »ه

ــدن.  ــط لن ــربيدج« بوس ــة »نايتس منطق

وبحســب املعلومــات التــي نرتهــا 

فــان  الربيطانيــة  »اندبندنــت«  جريــدة 

ــه  ــا وتواج ــرا هاجيف ــى زام ــيدة ُتدع الس

قضيــة هــي األوىل مــن نوعهــا يف املحاكــم 

ــا الســلطات  ــب منه ــث تطل الربيطانية،حي

ــة وأن  ــدر ثروتها،خاص ــن مص ــاح ع االفص

زوجهــا مســجون يف بلــده أذربيجــان بعــد 

فســاد خــال عملــه  قضايــا  إدانتــه يف 

كرئيــس ملجلــس إدارة أحــد البنــوك هنــاك.

زامــرا  أن  املحكمــة  لــدى  وتبــن 

جنيــه  مليــون   16 مــن  أكــر  أنفقــت 

متجــر  مــن  كمشــرتيات  اســرتليني 

»هــارودز«، إال أنَّ هــذه املشــرتيات كانــت 

ســنوات.  عــرة  عــى  مموزعــة 

وتقــول الصحيفــة إن الســيدة التــي 

أنفقــت هــذا املبلــغ الفلــي يف متجــر 

ــام  ــرتت يف الع ــا اش ــاً أنه ــن أيض ــد تب واح

لنــدن  وســط  يف  ســكنية  شــقة   2009

بقيمــة 11.5 مليــون جنيــه اســرتليني )15 

دوالر(.  مليــون 

وبحســب »اندبندنــت« فــان الســيدة 

ــزل  ــاالت مصــادرة املن ــاً احت تواجــه حالي

فشــلت  أن  بعــد  لهــا  اململــوك  الفــاره 

ــة  ــا لهيئ ــا وأمواله ــدر ثروته ــان مص يف بي

املحكمــة.

زامــرا  أن  إىل  املعلومــات  وتشــر 

هــي زوجــة الرجــل املــريف املعــروف يف 

أذربيجــان جاهينجــر هاجييفا،وهــو الــذي 

شــغل منصــب رئيــس مجلــس إدارة أحــد 

ــاك خــال  البنــوك اململوكــة للحكومــة هن

ــتقالته  ــى اس ــام 2001 حت ــن الع ــرتة م الف

يف العــام 2015، والحقــاً الســتقالته أدانتــه 

املحكمــة بتهــم فســاد وقضــت بســجنه 15 

ــان  ــى االن وراء القضب ــزال حت ــاً، وال ي عام

ــاده.  يف ب

مرحاض إلكتروني »مضاد إلهدار الوقت« !

شركة بريطانية تمنح موظفيها غير المدخنين 
إجازة إضافية

عرب لندن 

ــر  ــا الغ ــح موظفيه ــة من ــة« KCJ » الربيطاني ــررت رشك ق

ــك  ــام، وذل ــن كل ع ــة م ــام إضافي ــة أي ــازة أربع ــن إج مدخن

ــن.  ــن التدخ ــاع ع ــن لإلق ــاً للموظف ــجيعاً وإلهام تش

وقــال جيمــس هكيــت، املتحــدث باســم الركــة؛ إن اقــرتاح 

ــن تابعــة  الركــة بشــان هــذه السياســة مســتوحى مــن قوان

ــون  ــن يقض ــارتها أن املدخن ــب إش ــي عق ــركات يابانية،والت ل

الكثــر مــن الوقــت يف التدخــن،وإذا كان الفــرد الواحــد منهــم 

يدخــن ثــاث مــرات يف اليــوم ملــده 10 دقائــق، فإنهــم يضيفون 

وقتــا  ضائعــا مــا يصــل إىل 16 يومــاً يف الســنة. 

ــف  ــه إذا توق ــى أن ــص السياســة ع ــت نفســه، تن ويف الوق

املوظــف عــن التدخــن ملــده ســنه واحــدة، فيمكنــه ان يأخــذ 

أجــازه ســنوية إضافيــة ملــده أربعــة أيــام. 

عرب لندن - لندن

رمبــا تنتهــي فــرتة االســرتاحة الطويلــة 

يف الحــام التــي تتيــح للموظفــن قــراءة 

التواصــل  مواقــع  وتصفــح  األخبــار 

مقعــد  تصميــم  مــع  االجتاعــي، 

إلكــرتوين جديــد. مرحــاض 

الــركات  إحــدى  قــررت  فقــد 

تقنــي  مرحــاض  وضــع  التكنولوجيــة 

يعمــل بنظـــــام حديــث، ميكــن مــن 

خالــه تحديــد الفــرتة الزمنيــة للموظــف 

املمكــن قضــاؤه إياهــا داخــل املرحــاض، 

 5 مــن  أكــر  املكــوث  مــن  ومينعــه 

دقائــق!.

الربيطــاين،  املهنــدس  واســتطاع 

مقعــد  يصمــم  أن  جيــل،  مهابــر 

مرحــاض خصيًصــا للموظفــن والعاملــن 

بالــركات، ليمنعهــم مــن إهــدار أوقــات 

العمــل مــن خــال قضــاء وقــت أطــول 

الحــام. يف  الطبيعــي  مــن 

الطويلــة  االســرتاحات  أن  وذكــر 

للموظفــن تكلــف الصناعــة والتجــارة 

جنيــه  مليــارات   4 نحــو  بريطانيــا  يف 

ســنويا«،  مليــار دوالر   5.2« إســرتليني 

املهنــدس. بحســب 

املهنــدس،  أوضحــه  مــا  وحســب 

ــى  ــاعد ع ــث يس ــاض الحدي ــإن املرح ف

للموظفــن  املهــدور  الوقــت  تقليــص 

إىل  الــركات  بعــض  يف  يصــل  الــذي 

حســب  الحــام،  يف  ســاعة  نصــف 

أن  جمعت.وأضــاف  التــي  البيانــات 

مقعــد املرحــاض الجديــد لــن يكــون 

مريحــا بعــد الجلــوس عليــه لســبعة 

دقائــق، نظــرا لشــكله املائــل مبقــدار 

13 درجــة، وســيجرب األمــر الجالــس عــى 

املقعــد عــى اســتخدام عضــات الســاق 

حتــى ال ينزلــق عنــه.

لقــي  الجديــد  االبتــكار  أن  يذكــر 

ــر  ــه« غ ــة »يب يت إي ــن مؤسس ــا م دع

الربحيــة التــي تعمــل عــى تعزيــز أعــى 

معايــر الصحــة والنظافــة املمكنــة يف 

ــة. ــق العام ــع املراف جمي

البابا يعين أول سيدة بمنصب  دبلوماسي رفيع في الفاتيكان
عرب لندن - لندن 

عــن البابــا فرانســيس، بابــا الكنيســة 

ــرأة يف  ــكان، أول ام ــة يف الفاتي الكاثوليكي

منصــب رفيــع بــوزارة الخارجيــة، والتــي 

ــة  ــية واإلداري ــؤون الدبلوماس ــوىل الش تت

ــكان. بالفاتي

الكنيســة  عــادة  غــر  وعــى 

الكاثوليكيــة التــي ال تســمح برتســيم غــر 

الرجــال قساوســة، قــام البابــا فرانســيس 

بتعيــن فرانشيســكا دي جيوفــاين بدرجــة 

ــر. ــب وزي نائ

أن  الفاتيــكان،  مــن  بيــان  أفــاد  و 

اإليطالية،واملتخصصــة  جيوفــاين  دي 

يف القانــون الــدويل وحقــوق اإلنســان، 

نائبــن  مــن  واحــدة  فعليــا  ســتصبح 

الخارجيــة.  لوزيــر 

ــائية  ــات نس ــت جاع ــا طالب و لطامل

للرئيســات  الــدويل  االتحــاد  منهــا 

فرانســيس  البابــا  لألديــرة،  العامــات 

ليشــغلن  النســاء  مــن  مزيــد  بتعيــن 

الفاتيــكان.  إدارة  يف  رفيعــة  مناصــب 

ــا  ــن امتنانه ــاين ع ــربت دي جيوف و ع

ــم  ــى الرغ ــبوق«، ع ــر املس ــن« غ للتعي

مــن أنهــا تعتقــد أن التعيــن مرتبــط 

وليــس  تنتظرهــا  التــي  باملســؤولية 

بكونهــا امــرأة. 

ــن  ــة م ــر دول ــكان، هــي أصغ والفاتي

يف  وتقــع  العــامل،  يف  املســاحة  حيــث 

قلــب مدينــة رومــا وتربطهــا عاقــات 

دبلــومـــاســـــية مــع أكــر مــن 180 

ــة. دول

لندن.. افتتاح 
»فندق الجبنة« 

واإلقامة 
بالمجان

عرب لندن- لندن

ــة  ــور الجبن ــرة ديك ــدو فك ــد تب ق

ومفروشــات مصنوعــة مــن الجبنــة 

وحســاء الجبنــة مبثابــة قضــاء يــوم 

ــس  ــب ألي ــاد العجائ ــس يف ب ــع ألي م

كذلــك؟ ولكــن دعنــا نخــربك أن الحلــم 

ــح اآلن حقيقــة واقعــة! ــوين أصب الكرت

ــة،  ــاق الجبن ــن عش ــم م ــإذا كنت ف

 The“ فقــد تــم افتتــاح فنــدق الجبنــة

cheese suits “ يف مدينــة »كامدتــن 

تــاون« بلنــدن، والــذي أنشــئ لتكــون 

ومفروشــاته  وأثاثــه  ديكوراتــه  كل 

ــط! ــن فق ــن الج ــتوحاة م مس

وحســبا ذكــرت صحيفــة »مــرتو« 

الربيطانيــة، فــإن الفنــدق فتــح أبوابــه 

للنــزالء لفــرتة معينــة مــن الـــ 29 مــن 

ينايــر ااملــايض وحتــى الـــ 6 مــن فرباير 

ــط، وال  ــام فق ــذا الع ــن ه ــاري م الج

ميكــن للنزيــل اإلقامــة فيــه ألكــر مــن 

ليلــة واحــدة مهــا كانــت الظــروف!.

ــون  ــذي يتك ــدق، ال ــد الفن ويعتم

مــن 9 غــرف فقــط، عــى الخدمــة 

الذاتيــة، وســيكون عــى النزيــل طهــي 

كتــب  باســتخدام  بنفســه  طعامــه 

طهــي يوفرهــا الفنــدق له.واألهــم مــن 

كل ذلك،هــو أن اإلقامــة مجانيــة كليــا، 

إذ يطلــب الفنــدق مــن النــزالء التــربع 

الخريــة   Prince’s Trust لجمعيــة 

فقــط. وإذا كنــت ترغــب يف الحصــول 

واملزركشــة  املميــزة  غرفتــك  عــى 

بدرجــات اللــون األصفــر، عليــك زيــارة 

thecheesesuite@ املوقــع اإللكــرتوين

caferouge.co.uk

اســمك  تســجيل  وبعــد 

اختيــارك  تــم  وإذا  ومعلوماتــك، 

ــك،  ــل مع ــيتم التواص ــة، س ــرب قرع ع

ــة واحــدة  ــة ليل ــى إقام وســتحصل ع

. ن! ملجــا با

منوعات منوعات
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نصائح
مهمة لزوار بريطانيا

أبـــرز المــدارس العربيـــة
مدرسة النجاح العربية

))املدرسة القطرية((

من  مرحلة الروضة – اىل الجي يس أس يس

 

Hampstead School, Westbere Road London 

NW2 3RT

Tel  : 02074932702 

Mob : 07403333096

مدرســـة لنــدن العربيـــة
ابتدايئ واعدادي

London Arabic School 1 Ranelagh Gardens

Fulham, London SW6 3PA

Tel: 0207736 1139

أكاديميــة الملك فهــــد

King Fahd Academy Bromyard Avenue, 

London W3 7HD

Tel: 0208743 0131

المدرسة السورية
 

The Syrian Community School Bromyard 

Avenue   Acton, London W3 7HD

المدرسة المصرية

The Arabic Egyptian School

At Phoenex High School The Curve

White City, London W12 0RQ

Tel: 0208960 7158

المدرسة الفلسطينية

The Palestinian School 

Ravenor Primary School

Ruislip Road, Greenway Gardens

Greenford UB6 9TT

Tel: 07739 629 515

مدرسة ويمبلدن العربية

Wimbledon Arabic School  Wimbledon 

College, Edge Hill Wimbledon, London 

SW19

Tel---Fax : 01372 460 005

مدرســــة الريــــان
من 4 سنوات اىل 14 سنة )مناهج عربية معتمدة(

College of North West London, 

Dudden Hill Lane, Willesden London 

NW10 2XD

Tel: 074 1146 5539

المدرسة األهلية
لتعليم اللغة العربية

Al-Ahliah School of Arabic At Kings 

College School;

Southside Common, London SW19

Tel: 0208947 5536

تمتع برحلة سعيدة الى لندن،
وهذه بعض نصائح السالمة:

• ضع محفظة نقودك يف أحد جيوبك الداخلية وال تحمل مبالغ كبرية. 

• تأكــد مــن كــون مقتنياتــك مؤمــٌن عليهــا قبــل وصولــك، واتــرك جــوازات الســفر وصكــوك املســافرين اذا أمكنــك ذلــك 

يف خزانــة الفنــدق.

• عنــد اســتعاملك جهــاز الــرف تأكــد مــن عــدم وجــود شــخص ينتظــر مــن فــوق كتفــك وال يوجــد عبــث يف الجهــاز. اذا الحظــَت شــيئًا 

غريبــًا فأبلــغ البنــك أو الرطــة. واذا مل ُيرجــع لــك جهــاز الــرف بطاقــة االئتــامن فأبلــغ الركــة أو البنــك الــذي أصــدر البطاقــة عــىل الفــور.

• احفظ املوبايل بعيداً عن األنظار يف جيبك أو حقيبتك اليدوية عندما ال تستعمله، واستعمل رقاًم رسيًا لقفل الهاتف النقال. 

• استخدم التاكيس األسود أو سيارات األجرة املرخصة. تأكد من أن السائق يعرف املكان الذي ترغب بالذهاب اليه قبل الصعود. 

• يف حاالت الطوارئ اتصل بالرقم: 999.

• بلغ الرطة عن أية رسقة، وباألخص اذا كنت تنوي املطالبة بتعويض من رشكة التأمني.

• يف املقاعد أو املقاهي ال ترتك حقيبتك عىل ظهر املقعد أو عىل األرض.

مدرسة سنابل العربية

Sanabel Arabic School

Westminster Academy, London W2 5EZ

Tel: 07789 006 352

أكاديميــة الملك فهــــد

King Fahd Academy

Bromyard Avenue, London W3 7HD

Tel: 0208743 0131

مدرسة النور االسالمية
Al-Noor Muslim Primary School

619 - 625 Green Lane Goodmayes

Ilford Essex, IG3 9RP

Tel: 0208597 7576

المطاعم العربية في لندن
أبــــــو   علــــــي 

 

136 - 138 Gorge Street, London  

Tel: 0207 - 724 6338 

األمـــــــراء

27 Queensway, London W2

Tel: 0207 - 436 4547 

مقهى مون اليت 

190 Edgware Road, London W2

Tel: 0207 - 258 0951 

الحمــــــــرا 

31 Trebeck Street, London W1

Tel: 0207 - 493 1954 

مسكوف مطعم عراقي 

Connaught Street, London

Tel: 0207 - 72625919

بيت الدين 

8 Harriet Street, London SW1

Tel: 0207 - 235 3969 

فخــــر الديــــن 

29 Queensway, London W2

Tel: 0207 - 243 3177 

فخر الدين 

86 Piccadilly Road, London W1

Tel: 0207 - 493 3424

مطعم باشا 

1 Gloucester Road, London Sw7

Tel: 0207 - 589 7969 

فينيسيــــــا 

1113- Abingdon Road, London W8

Tel: 0207 - 937 0121 

عصيــر  فتـــــوش

183 Edgware Road, London W2 

Tel: 0207 - 706 0725 

إشبيليــــــــــا 

9 William Street, London SW1

Tel: 0207 - 235 7788 

خطوط الطيران العربية
الملكيـة األردنية

Space one, 1 Beadon Road, 6th Floor, 

Hammersmith, London W6 0EA

Tel: 08719 112 112 

الجوية السعودية

173 Victoria Street London SW1E 5NH   

Tel: 020 8898 9898   

الشرق األوسط

45 Albermarle Street London W1X 3PETel:   

Tel: 020 7493 5681

الجوية الجزائرية

10 Baker Street London W1M 1DA

Tel: 020 7487 5903 

طيران اإلمارات

95 Cromwell Road London SW7 4DL

Tel: 020 7808 0033

الجوية السورية

27 Albermarle Street London W1X 3FA

Tel: 020 7493 2851 

الجوية اليمنية

67 Great Titchfield Street, London W1X 3FF

Tel: 020 7491  7186 

مصر للطيران

2931- Picadilliy London W1V 0PT

Tel: 020 7734 2395

الجوية السودانية

32 Ruhand Gate London SW7 1PG

Tel: 020 7584 2400

طيران الخليج

27 Albermarle Street London W1X 4LS

Tel: 020 7408 1717 

الجوية المغربية

205 Regent Street London W1R 8PE

Tel: 020 7493 8865 

الجوية التونسية

24 Scakville Street London W1X 1DE

Tel: 020 7734  7644

الجمعية الكويتية

16 Baker Street London W1M 2Ad

Tel: 020 7412 0006
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السفارات العربية في لندن

المسجد المركزي )المركز االسالمي(
147  Park Road, London, NW8 7RG

Tel: 02077243363

ماندوال   الســوداني
 ملتقى العائات السودانية

westbourne grove   london w2

Al Mustafah Supermarket
133 Edgeware Road  London W2

Tel: 020 7724 91909 

 Al Sultan Super Market
460 Edgware Road  London W2

Tel: 020 7724 9109

 Al Amin Supermarket
8a The Parade Hunger Lane London W5

Tel: 0961 153 150 

 Al Madina
52 Crawford Street  London W1

Tel: 020 7724 2541 

 Babylon Supermarket
396 Edgware Road  London W2

 Damas Gate
8185 -  Uxbridge Road London W12

Tel: 020 8743 5116 

 Green Valley
3637 - Upper Berkeley Street -  London W1

 Ifin Shop
600 Seven Sisters Roa  London N15 6TH

 Kawther Supermarket
13 Varley Parade Colindale

London NW9 6RR

 Shazia
124 Edgware Road   London W2 2DZ

Tel: 0207 723 4511 

 Bestways
107 Edgware Road  -  London W2 2HX

السلـــــــــطان  

51 Hertford Street, London W1

Tel: 0207 - 581 5434

مـــــــروش 2 

38 Beauchamp place, London SW3

Tel: 0207 - 581 5434 

مشــــــــــــوار

128 Edgware Road, London W2

Tel: 0207 - 723 7548 

Dar al-Hikma دار  الحكمــــة
88 Chalton street NW1 1HJ

Tel: 02073834037

المملكة األردنية الهاشمية 
6 Upper Phillimore Gardens, London, W8 7HA

Tel: 02079373685

المملكة المغربية 
49 Queens Gate Gardens, London, SW7 5NE

Tel: 02075815001

دولة قطر 
1 South Audley Street, London, W1K 1HF

02074932200

المملكة العربية السعودية 
30 charles street, Mayfair, London, W1J 5DZ

Tel: 02079359931

الجمهورية الموريتانية 
6 Carlos Place, London, W1K 3AS

Tel: 02074789323

مسجد فينسباري بارك
715- St. Thomas Road, London, N4 2QH 

Tel: 02088886796

مركز جنوب لندن االسالمي
8 Mitcham Lane, London, SW16 6NN

Tel: 02086770588

مسجد ويمبلدن
262270- Durnsford Road, London, SW19 8DS

Tel: 02089463350 تازا تيك أوى 

35a Queensway, London W2

Tel: 0207 - 243 3177 

رنــــــــــــــــوش 

43 Edgware Road, London W2

Tel: 0207 - 723 5929 

مــــــــروش 3 

62 Seymour Street, London W1

Tel: 0207 - 724 5024 

مطعــــم أغــــادير 

24 Westbourne Grove, London W2 

Tel: 0207 - 792 2207 

اللحـــم الحــــالل 

118 Edgware Road, London W2

Tel: 0207 - 723 2248 

كازابالنكا مطعم مغربي 

Queensway London

Tel: 0207 - 72218045 

AL SAQI مكتبة الساقي
26 WESTBOURNE GROVE LONDON W2 5RH

TEL: 02072298543

جمهورية مصر العربية 
26 South street, London, W1K 1AD

Tel: 02074993304

الجمهورية اللبنانية 
1521- Palace Gardens Mews, London, W8 4RB

Tel: 02072297265

الجمهورية السورية 
8 Belgrave Square, London, SW1X 8PH

Tel: 02072459012

المملكة  البحرينية 
30 Belgrave Square, London, SW1X 8QB

Tel: 02072019170

سلطنة عمان 
167 Queens Gate, London, SW7 5HE

Tel: 02072250001

مسجد النهار
70 Caledonian Road, Kings Cross, London, N1 9DP 

مسجد التقوى
11 North Circular Road, London, NW10 0PN

مسجد ومركز مايفير االسالمي
19 Hertford Street, London, W1J 7DB

Tel: 02074958283

االتحاد االسالمي العالمي
46 Goodge Street, London, W1T 4LV  

Tel: 02076367568

مسجد العزيزية
117 - 119 Stoke Newington Road, London, N16 8PU

المنتدى االسالمي
7 Bridges Place, Parsons Green, London, SW6 4HW

Tel: 02077369060

مسجد شمال لندن المركزي
715- Thomas Road, London, N4 2OH

مؤسسة أكتون االسالمية
23- Oldham Terrace, Acton, London, W3 6LS

Tel: 02089938073

مسجد االمام الحسين
14 Brondesbury Road, Killburn, London, NW6 6AY

Tel: 02089606378

مؤسسة هولبورن االسالمية
33 Brookes Court, Baldwin Garden, London, EC1N 7RR

مركز ومسجد ويستمنستر االسالمي
Dryburgh Hall, Alderney street, London, SW1V 4ET
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تحليق عربي
في سماء لندن

ــأن  ــدا ب ــكان اىل آخــر، ومؤك ــن م ــال م ــا متنق ــاح يف ســامء بريطاني ــق كل صب ــريب ُيحّل ــار ع روين شــنودة.. طي

الطــريان هــو الهوايــة األكــر إثــارة يف حياتــه، كــام يكشــف بــأن مبقــدور أي ســائح عــريب يــزور لنــدن أن يســتأجر 

طائرتــه الخاصــة ويصطحــب عائلتــه يف رحلــة ســاموية ال ُتنــى.

ــريان،  ــل الط ــن أرسار وتفاصي ــري م ــا الكث ــة رشح خالله ــارة جوي ــة إث ــنودة يف رحل ــت ش ــدن" رافق ــرب لن "ع

وكيفيــة الحصــول عــىل رخصــة الطــريان، واألهــم مــن ذلــك أنــه ُيطمــن املســافرين جــواً بــأن الطائــرة هــي وســيلة 

ــًا، متوقعــًا أن تشــهد مزيــداً مــن التطــور يف الســنوات القادمــة. ــًا يف الكــون حالي املواصــالت األكــر أمن

التفاصيل ص 24 - 27


