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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
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نظم مجموعة من النش�طاء البريطانيين 
الفلس�طينية حفال  القضية  المتضامنين مع 
فنيا في لندن بديال ع�ن »يوروفيجين« الذي 
أقي�م في اس�رائيل مؤخرا ودعا النش�طاء الى 

مقاطعته على نطاق واسع. 
وانطل�ق الحف�ل البدي�ل تح�ت ش�عار: 
»لنحتف�ل من أجل فلس�طين ال يوروفيجن«، 
ونظمته حملة التضامن مع فلسطين، وحضره 
مئ�ات من مختل�ف المراحل العمرية، وش�ارك 
فيه العديد من الفناني�ن بينهم مغنيا الراب 

الشهيران لوكي وميك رايتيوس.
وقالت ه�دى عم�اري، إحدى مس�ؤوالت 
الحملة: “إن مس�ابقة يوروفيج�ن تحولت إلى 

حكاية فشل إلسرائيل”.
وأضافت: “بداًل من استقبال 50 ألف سائح 
كما توقع المسؤولون اإلسرائيليون، استقبلوا 

ما بين 4 و5 آالف سائح فقط”.
اس�تخدام  إس�رائيل  “أرادت  وقال�ت: 
يوروفيج�ن للتغطي�ة عل�ى الجرائ�م الت�ي 
ترتكبها. هدفنا هو نش�ر الوع�ي عن معاناة 

مقاطعة  بحرك�ة  والتعريف  الفلس�طينيين، 
إسرائيل”.

وقال مغني الراب م�ن أصل عراقي، كريم 
دينيس، الشهير ب� “لوكي”، إن حركة مقاطعة 
االحتالل نجحت في منع “إسرائيل” من استخدام 

“يوروفيجن” لتحقيق أهدافها الخاصة. 
وأض�اف أن “الحملة نجح�ت في التوضيح 
الغن�اء والرق�ص ف�ي مس�ابقة  للن�اس أن 
يوروفيج�ن في إس�رائيل هو بمثاب�ة الغناء 

والرقص على مقابر الفلسطينيين”.

حصل فيلم »قص�ص العابرين« للمخرج 
العراق�ي قتيبة الجنابي جائ�زة أفضل فيلم 
روائي – تجريب�ي دولي في حفل توزيع جائزة 

لندن لألفالم السينمائية الدولية في لندن. 
وتنافس الفيلم مع مجموعة من األفالم 
البريطاني�ة والعالمي�ة على جائ�زة الفيلم 
الروائي – التجريب�ي التي تُمنح عادة لإلنتاج 

األفضل على مدار سنة كاملة. 
والفيل�م هو إنتاج مس�تقل تم تصويره 
على م�دار 30 عاما، وهو عب�ارة عن يوميات 
بصرية ش�خصية تستعرض حكايا العابرين، 
أولئك الذين يغادرون أوطانهم بفعل الحروب 

الطاحنة والقمع السياسي.

حفل بديل ل�))يوروفيجين(( في لندن

أفضل فلم في لندن لمخرج عربي

سهرة فنية عراقية

يحتف�ل أبناء الجالي�ة العراقية بعي�د الفطر على أنغ�ام الطرب األصيل 
والموس�يقى العربية في سهرة طربية مساء يوم الس�بت الثامن من حزيران/ 

يونيو، وذلك بدعوة من »نادي خان مرجان العائلي« في لندن.
ويحيي الحفل الفنان العراقي ومطرب المقامات البغدادية والموصلية محمد 
ناف�ع، على أن الحفل يق�ام في قاعة »أوبلنس لونج« ف�ي منطقة »ويمبلي« 
بالقرب من »ألبيرتون ستيشن«، ويبلغ سعر التذكرة للشخص الواحد 40 جنيهًا، 

ولألطفال 25 جنيهًا، متضمنًا العشاء والمقبالت والمشروبات الساخنة.
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كتب: محمد عايش
يعاني الفلسطينيون في بريطانيا 

من االنقسام الذي يُشكل في األساس 
انعكاسًا لالنقسام السياسي داخل األراضي 

الفلسطينية

16

شاب في ال� 20 

من عمره حول 

ألف دوالر الى 

3.7 مليون.. 

كيف

عرب لندن
كشف شاب أميركي يبلغ من العمر 20 عامًا 
فقط ويمتلك ماليين الدوالرات السر وراء 
ثرائه السريع والكبير، زاعمًا أنه استطاع 

تحويل ألف دوالر أميركي فقط الى 3.7 
مليون دوالر

44

سفير بريطانيا 
يصلي إماما 
بالمصلين في 
الس�����ودان

عرب لندن
في مشهد نادر لسفير دولة أجنبية، صلى 

سفير بريطانيا لدى السودان عرفان 
صديق إماما في المصلين أمام منزله في 

الخرطوم بعدما دعاهم لمائدة إفطار. 

10

بريطانيا تضامن 
واسع مع 
فلسطين
في ذكرى النكبة

جاب عشرات اآلالف من المتظاهرين 
شوارع وسط لندن يوم السبت 11 أيار/ 

مايو 2019 في مسيرة حاشدة تضامنًا مع 
فلسطين في الذكرى السنوية للنكبة، 
وذلك بدعوة من عدد من المؤسسات 
البريطانية الداعمة للحق الفلسطيني

24



الع���رب 
وصع���ود 
اليمين في 
أوروبا
بقلم: محمد أمين

ال يمكن فهم نتيجة استفتاء 201٦م 
والذي انتهت نتائجه باختيار الخروج 

من االتحاد األوروبي إال في سياق كونها 
إحدى إرهاصات صعود اليمين المعادي 

للمهاجرين

7
ع�����رب 
بريطاني����ا..

 الرق����م 
الصع����ب
بقلم : محمد عايش

ال يوجد إحصائية دقيقة عن عدد 
البريطانيين العرب، ولكنك ال تكاد تجد 

حيًا في المملكة المتحدة إال وفيه مطعم 
سوري أو مخبز لبناني أو بقالة عراقية أو 

مقهى عربي

43

أشهر العب 

عربي في الدوري 

اإلنجليزي

محمد صالح

يعد محمد صالح أحد أبرز الالعبين العرب 
واألفارقة، حيث حصد العديد من الجوائز 

أبرزها جائزة أفضل العب في إنجلترا 
2018، وجائزة أفضل هدف في الموسم 
2018، وجائزة االتحاد األفريقي ألفضل 

العب في أفريقيا لعامي 2017 و2018

40

هل تغلق
المملكة 
المتحدة

أبوابه����ا 
في وجه العرب
بعد بريكس�ت؟

عرب بريطانيا – لندن 
هل تغلق بريطانيا أبوابها في وجه 

العرب بعد بريكست، وهل سيكون عرب 
بريطانيا أحد ضحايا الطالق بين المملكة 

المتحدة وأوروبا. 

8

الناشط 
الفلسطيني 
هشام شرباتي
يتحدث
ل�))عرب لندن((
عن جولته
في ١0 مدن 
بريطانية

ضمن جولة استمرت قرابة 10 أيام زار فيها 
الناشط الفلسطيني القادم من الخليل 
هشام شرباتي عشرة مدن بريطانية 

متحدثا عن الخليل، وعملية السطو التي 
تقوم بها إسرائيل على األحياء والقرى 

الفلسطينية  في المدينة

18

»منتدى التفكير 

العربي« ينطلق 

في لندن 

بندوات سياسية 

وفعاليات كبرى 

منوعة

لندن - عرب لندن
أطلق مجموعة من الصحافيين 

والمثقفين في لندن منتدى التفكير 
العربي الذي بدأ أول أنشطته بندوة فكرية 

عقدها بالتزامن مع ذكرى يوم األرض 
الذي يحيه الفلسطينيون سنويًا

11

التعريف الجدي�د 

لإسالموفوبيا 

في بريطانيا

الحكومة ترفض 

والجالية غاضبة

عرب لندن – خاص
جدل كبير أثير في المملكة المتحدة عقب 
تحذير رئيس الشرطة البريطانية لرئيسة 
الحكومة تيريزا ماي من الرضوخ لضغوط 
بشأن تبني تعريف جديد لإلسالموفوبيا

20

والد ضحية 
»نوتنغهام«.. 
والبحث عن 
المخفي في سر 
مقتل ابنته

عرب لندن - نوتنغهام 
بعد مرور أكثر من عام على مقتل ابنته 

بطريقة بشعة في وضح النهار،يقول 
محمد مصطفى والد الفتاة المغدورة 

أنه عازم على إعادة فتح التحقيق في 
مالبسات مقتل ابنته. 

15
ألفا شخص 
يشاركون في 
إفطار مسجد 
»فينزبري بارك«

عرب لندن
شارك أكثر من ألفي شخص من أبناء 
الديانات المختلفة، بمن فيهم يهود 

ومسيحيين، في االفطار السنوي العام 
الذي نظمه مسجد »فينزبري بارك« في 

حي إيزلينغتون

14

عرب لندن
في حضرة الغناء 
العربي األصيل
عالء مجيد : 
الموسيقى 
لغتي في الرد 
على من يتهم 
العربي باإلرهاب

لندن- محمد أمين
يحمل عل كتفيه هما يقول أنه رسالة 

يجتهد في  إيصالها، ف »أن تكون عربيا 
عروبيا في هذا الزمن، ذلك يعني أنك 

ستسبح عكس التيار« يقول المايسترو 
العراقي عالء مجيد ل�”عرب لندن” 

30
صحة وأسرة

لإقالع عن 
التدخين.. 
عليك بالقهوة 
والنعناع 
والشوكوال

مكنت دراسة حديثة من التوصل الى 
طريقة جديدة يمكن أن تساعد المدخنين 

في االقالع عن التدخين، وهو ما يمكن 
أن يغير حياة الماليين في مختلف أنحاء 

العالم من الراغبين في ترك السجائر وغير 
القادرين على ذلك بسبب إدمانهم عليه. 

34

))الشمس في 

الفرن((

ابتكار ألكاديمي 

عربي في 

بريطانيا

عرب بريطانيا – لندن 
  ال يتوقف الدكتور الفلسطيني البريطاني 

أمين حبايبة عن تجاربه العلمية والتي 
تنتهي دوما باكتشافات جديدة،فمن 

توليد الماء من الهواء إلي الطهي 
باستعمال الطاقة الشمسية

22
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ال يمكن فهم نتيجة استفتاء 201٦م والذي 
انته�ت نتائجه باختي�ار الخروج م�ن االتحاد 
األوروبي إال في س�ياق كونها إح�دى إرهاصات 
للمهاجرين،والذي  المع�ادي  اليمي�ن  صع�ود 
نج�ح خطابه المتط�رف في التس�لل للناخب 
البريطاني،بع�د حمل�ة ممنهجة ف�ي اإلعالم 
لش�يطنة المهاجري�ن، وتحميلهم مس�ؤولية 
تراج�ع الرف�اة، وت�ردي الخدم�ات التعليمية 

والطبية، وانخفاض مستوى الدخل.
 وإذ نج�ح هذا الخطاب ف�ي اقناع الناخب 
البريطاني بالتصويت بنعم للطالق من النادي 
األوروب�ي، فإنه أذكى كذلك منس�وب الكراهية 
 لآلخ�ر، كان أوروبيا أم مش�رقيا أو خالف ذلك،

و تأتي نتائج االنتخابات األوروبية لتؤكد أن هذا 
الخطاب ل�م يقتصر تأثيره عل�ى بريطانيا بل 
تسلل لكل الس�احات األوروبية األخرى، فتصدر 
حزب »بريكس�ت« بقيادة اليميني نايجل فراج 
في بريطانيا،و تق�دم حزب »التجمع الوطني« 
اليميني المتطرف في فرنس�ا بقي�ادة مارين 
لوبان كلها عالمات على أن أوروبا تدخل حقبة 
جدي�دة عنوانه�ا التطرف اليمين�ي واالنكفاء 
على الداخل،وال تقتص�ر مخاطر هذه الظاهرة 
عل�ى المهاجرين الج�دد فقط، ب�ل تتعداها 

للمواطنين من أصول غير أوروبية كالعرب. 
  ه�ذه الظاهرة التي تجت�اح أوروبا تأثرت 
الترامبي�ة«   « بالظاه�رة  الح�ال  بطبيع�ة 
الش�عبوية ف�ي أمري�كا الت�ي رفعت ش�عار 
»أمري�كا أوال«،إال أنها ورغم هذا الصعود تبقى 
في تقديري ظاه�رة عابرة س�تنتهي بانتهاء 
مس�بباتها وهي األزم�ة المالية الت�ي تمر بها 
أوروبا،وانعدام الثقة ف�ي األحزاب التقليدية، 
لكن وم�ع إيماننا بأنها س�حابة وس�تمر فإن 
علين�ا أن نجهز أنفس�نا للتعامل مع س�نوات 
عجاف تحت�اج للحكمة والتخطي�ط والبدء من 
اآلن في االنخراط في الش�أن العام وعدم ترك 
الساحة السياسية والمجتمعية لقواعد وأنصار 

تلك التيارات اليمينية.
وفي ق�راءة ظاهرة صعود اليمين، ينبغي 
أن ننطلق م�ن فهم واضح له�ا، إذ تعبر تلك 
الحركات اليمينية عن حالة احتجاج شعبي ضد 
األح�زاب التقليدي�ة القائمة،كذلك تعبر تلك 
الظاهرة ع�ن اخفاق نظام الحزبين وبرامجهما 
االنتخابي�ة في تحقيق الوعود االنتخابية، من 
الرفاة االقتصادي ،والتشغيل، وجودة الخدمات 
وغيرها، فاستغلت تلك األحزاب اليمينية هذه 
الظروف للولوج لخط�اب يذكي النزعة القومية 
ل�دى الناخ�ب، زاعمة أنه�ا الح�ل، وأنها تريد 
تغيير قواعد اللعبة السياس�ية لصالح اعالء 

المصالح الوطنية .
 والدة أح�زاب جديدة برأينا خارج س�ياق 
نظام الحزبيين القائم، والذي فشل أوأخفق في 

تحقيق وعوده االنتخابية، يعد ظاهرة طبيعة 
في ش�كلها العام، وتعكس احباطا لدى الناخب 
من الفش�ل في إيجاد حلول للمشاكل الحياتية 
التي نجمت عن األزم�ات االقتصادية التي مرت 
به�ا أوروب�ا، إال أن النزعة القومي�ة والدعوات 
للتموض�ع داخلي�ا ، والمناداة بإغ�الق الحدود 
الت�ي رافق�ت والدة تل�ك األح�زاب تجعل من 
المس�تحيل أن تكون هي بديال وطنيا حقيقيا 
لألحزاب القائمة، فاختزال اإلشكاالت في قضية 
واح�دة وه�ي » الهجرة«، يجع�ل برنامج تلك 
األحزاب يختزل ف�ي بند واحد وه�و الكراهية 
لآلخر،األمر الذي من المستحيل أن يجعلها حال 
وطنيا بدي�ال لألحزاب القائم�ة، بل خطرعلى 

دولها قبل كونها خطر على المهاجرين.
إال أن تل�ك األحزاب الش�عبوية في أوروبا  
ل�م تعد مجرد ظاهرة ينتظر أن تتراجع وتعود 
مياه السياسة األوروبية إلى مجاريها التقليدية، 
فهي تتحول شيئا فشيئا إلى قوة صلبة تستمد 
نق�اط ارتكازها من ال�رؤى المتباين�ة ألزمات 
االقتص�اد والهج�رة ،واالختالف ف�ي التعاطي 
م�ع مفه�وم القومي�ة بمفهومه�ا األوروبي 
الشامل والقومية في معناها األضيق المرتبط 

بجغرافية الدولة وتاريخها وخصوصياتها.
   وعلي�ه ينبغي لعرب أوروبا التفكير مليا 
في مقاربة لمواجهة هذه »اللعنة الجديدة« إن 
صح التعبير التي تجتاح أوروبا، وبتقديري فإن 
أول�ى المقاربات المطلوب�ة لمواجهة ذلك هو 
االندماج أكثر في المجتمعات األوروبية وتجنب 
االنع�زال، و اإلص�رار على الخط�اب المعتدل، 
واالنفتاح عل�ى المجتمع والقوى السياس�ية 
والمجتمعي�ة فيه،ألن االحتكاك المباش�ر هو 
الكفي�ل في دح�ض رواية اليمي�ن المتطرف، 
وتبيان زيفها، كما أن المطلوب من عرب أوروبا 
التحدث من منطل�ق المواطن�ة الكاملة، فهم 
بكامل حقوق  أوروبيون يتمتع�ون  مواطنون 
المواطنة،وليسوا أقليات طارئة على المجتمع، 
خاصة وأن بعض جالياتهم  تعيش االن الجيل 
الثالث وربما الرابع، م�ا يعني أن آباءهم ولدوا 
ف�ي أوروبا وأن كثيرا منه�م ال يعرف غير تلك 

البلدان األوروبية وطنا له.
 وم�ن جهة أخ�رى وفيما يتعلق بالش�ق 
التي تعد  الفلس�طينية  وبالقضية  السياسي، 
القضي�ة الجامعة لعرب أوروبا والعرب جميعا، 
فإن اللوب�ي الصهيوني التق�ط فرصة صعود 
اليمين لتش�ويه صورة العرب، مس�تغال تلك 
اللحظة من حالة الهيجان في اإلعالم واالنزعاج 
من المهاجرين، الس�تثمارها في تشويه صورة 
العربي، ووس�مه باإلرهاب، وتحميله مسؤولية 
التط�رف ال�ذي يجت�اح العال�م ويه�دد أمن 

المجتمعات األوروبية.
التنس�يق عل�ى  أو  للتحال�ف  والناظ�ر    

األقل بي�ن التي�ارات اليمينية والمؤسس�ات 
الصهيوني�ة العامل�ة في أوروب�ا يلحظ دونما 
ش�ك وجود تحال�ف وخطاب مش�ترك، ويتأكد 
لديه أن تلك ليس�ت مصادفة، وإنما جراء عمل 
منس�ق، تس�تهدف منه الصهيونية  تش�ويه 
صورة العرب المقيمين في أوروبا والذين باتوا 
يش�كون كيانات مس�تقلة وناهضة، وأصواتا 
انتخابي�ة تؤثر في صناعة الق�رار في بلدانها 

األوروبية.
  وتبدو في بريطانيا الظاهرة » الكوربنية« 
وصعود نجم زعيم حزب العمال جيرمي كوربن 
المناص�ر للقضي�ة الفلس�طينية مث�اال على 
ذلك،إذ تعرض الرجل اليس�اري لهجمة شرسة 
من اإلعالم اليمين�ي المتصهين،لالنتقام من 
مواقفه المناصرة للقضية الفلسطينية،وعمل 
إع�الم اليمي�ن جنب�ا إلى جن�ب م�ع اللوبي 
الصهيوني على وس�مه باإلرهاب، والربط بينه 
وبين بع�ض الجماعات اإلرهابي�ة، فلم تكن 
بطبيع�ة الح�ال قضية ذل�ك اليمين مواقف 
كوربن المتعلق�ة بقضايا الهجرة والمس�ائل 
االقتصادي�ة األخ�رى الت�ي يزعم�ون أنه�م 
يناضلون من أجلها، بل كانت تصفية حسابات 
مع الرج�ل لمواقفه من القضاي�ا العربية، إذ 
ش�نوا هجوما الذع�ا عليه انطالق�ا من تلك 
الرغبة ف�ي التصفي�ة السياس�ية ألي صوت 

مناصر للقضايا العربية.
  أخي�را ال ينبغ�ي الخ�وف، ألن الخوف لم 
يصنع يوما حال ولن يصنع، بل كان دوما عامال 
لتكريس اإلشكال، فرغم حوادث العنصرية هنا 
وهن�اك، والتي تتح�ول لجرائم بش�عة، إال أن 
الضمير األوروبي العام مازال يؤمن بالتعايش، 
واس�تيعاب اآلخر، وإعالء قيم حقوق اإلنسان، 
كم�ا أن قطاع�ا كبيرا م�ن األوروبيي�ن مازال 
رغ�م تحالف بلدانهم مع االحت�الل الصهيوني 
الفلسطيني،وأحدث  الش�عب  يدعمون حقوق 
ش�اهد عل�ى ذل�ك تل�ك التظاه�رة الكبرى 
ف�ي بريطانيا في ذك�رى النكب�ة مطلع مايو 
الماض�ي،إذ احتش�د ف�ي قلب لندن عش�رات 
اآلالف م�ن البريطانيي�ن للتندي�د باالحتالل 
اإلس�رائيلي،وانتقاد سياس�ة بالدهم الداعمة 
له،مطالبي�ن رئيس�ة وزرائه�م بالتوقف عن 
ذلك والعمل بدال منه على دعم حقوق الشعب 

الفلسطيني المشروعة.
به�ذا األمل، واليقي�ن، والعمل ينبغي أن 

نستمر في النضال أوروبيا.

ال��ع�����������رب وص��ع�����������ود 
 ال��ي��م��ي��ن ف���ي أوروب�����ا
محمد أمين / رئيس التحرير
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عرب لندن  

هل تغلق بريطانيا أبوابها في وجه 
العرب بعد بريكس�ت، وهل س�يكون 
عرب بريطانيا أحد ضحايا الطالق بين 

المملكة المتحدة وأوروبا. 

 أس�ئلة تخيم على الجالية العربية 
في بريطانيا مع استمرار عدم الوضوح 
وحال�ة الش�د والج�ذب بي�ن الق�وى 
السياس�ية المختلفة خاصة مع صعود 
حزب “ بريكست” الذي يترأسه السياسي 
للمهاجري�ن المع�ادي   البريطان�ي 

نايجل فراج .

  وتحدث�ت  »ع�رب لن�دن« لعدد 
م�ن الع�رب المقيمين ف�ي بريطانيا 
والذين قالوا أنهم يخضون من تش�ديد 
وزارة الداخلي�ة “ اله�وم أوفي�س” من 
إجراءات قبول طلبات اللجوء واستقدام 
عائالتهم من الخارج، أو حتى التش�دد 
في منح االقامات الدائمة بعد بريكست.

 كذلك فهناك هناك عامل آخر يؤثر 
على عرب بريطانيا وهو خش�يته من 
تزاي�د الكراهية من األح�زاب المعادية 
للمهاجري�ن عموم�ا والت�ي يتصاع�د 
حضوره�ا، كما أن  الجان�ب االقتصادي 
ه�و اآلخر أمر مقل له�م فتراجع قيمة 
تحويالتهم  يؤث�ر  اإلس�ترليني  الجنيه 
ألهاليه�م ف�ي الوطن العرب�ي ، حيث 
يق�ول عبداهلل أنه في الس�ابق كانت 

قيم�ة الجني�ه اإلس�ترليني أعلى من 
الدين�ار األردن�ي، وهو األم�ر الذي كان 
يف�رق إيجابيا مع�ه عن�د التصريف، 
بينم�ا اليوم باتت قيم�ة الدينار أعلى 
من الجنيه ما وضع عليه أعباء إضافية. 

   ولعل االنعكاس المباش�ر عليهم 
جراء هذا الخ�روج يتمثل في القلق من 
مستقبل التشريعات البريطانية عقب 
مغادرة االتحاد األوروبي، حيث يخش�ى 
العرب م�ن تعدي�الت قانوني�ة ربما 
تصعب بشكل أو بآخر إجراءات استقدام 
العائالت واألقارب للزيارة أو اإلقامة في 
بريطانيا مع التوعد المستمر من قبل 
المحافظي�ن بتطبيق قواع�د صارمة 

على الهجرة واللجوء عقب بريكست.

تشدد الهوم أوفيس

لن�دن« قال  ل�“عرب  وفي حدي�ث 
المستش�ار القانوني عل�ى القدومي أن 
األوروبي  االتح�اد  خروج بريطاني�ا من 
اصبح ش�به مؤكد وذلك بعد موافقة 
ال�دول األوروبي�ة على من�ح بريطانيا 
وقت أطول للخروج من االتحاد،  مش�يرا 

هل تغلق

المملكة المتحدة
أبوابه����ا 

في وجه العرب
بعد بريكس�ت؟

علي القدومي
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أن العرب س�يتأثرون اقتصاديا حيث ذكر 
اقتصاديون  بأن س�وق العفارات س�وف 
يتراجع ما بي�ن 20% ال�ى 35% في حالة 
خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي بدون 
اتف�اق، مبيننا أن اكثر المس�تثمرين في 

أسواق العقارات هم العرب.

ومن ناحية الهجرة واللجوء لبريطانيا 
أش�ار القدومي أنه  وبعد خروج بريطانيا  
أن الحكوم�ة البريطاني�ة ألغت تأش�يرة 
االستثمار بمبلغ 200 الف جنيه والتي كان 
يستفيد منها كثيرا من المواطنين العرب 
وقد استبدلت بتأشيرة أخرى تحت مسمى 
تأش�يرة المبتكر، وتتلخص ب�أن المبتكر 
يتقدم بدراسة مش�روع او ابتكار توافق 
عليه إح�دى الجامع�ات البريطانية التي 
اختارته�ا الحكومة أو بعض المؤسس�ات 
الخاص�ة، وزادوا الموض�وع تعقيدا حيث 
تخضع تلك التأشيرة لمراقبة على نشاط 
المبتكر أو صاحب المش�روع لمدة سنتين 

واذا اخل بالشروط تلغى إقامته ويرحل.

 ويقول المستش�ار القانوي بأن هذا 
النوع من التخوي�ف والتعقيد وضع حدا 
كبيرا للتفكير بالهجرة الى بريطانيا وهذا 
السياس�ة التي تتبعها الحكومة للحد من 
الهج�رة مع انه�ا خاطئة في حس�اباتها 

هذه.

وال ت�زال الحكومة تش�دد كثيرا على 
موضوع الهج�رة والتي تنعكس على امال 
الع�رب ألنهم يجدوا العي�ش والحياة في 

بريطانيا من أسهل الدول األخرى.

وفي ختام حديث�ه عبر القدومي عن 
اعتق�اده بأن قرار بريطاني�ا الخروج من 
االتح�اد األوروب�ي كان قرارا خاطئ�ا ، إذ 
لم يتص�ور المواطن البريطاني بحس�ب 
رأي�ه بأن دولته س�وف تتأث�ر اقتصاديا 

واجتماعيا نتيجة هذا  القرار الخاطئ.

 م�ن جهت�ه ي�رى الدكتور غس�ان 
العتيب�ي رئيس مركز جلوبال للدراس�ات 
بأن بريكس�ت س�يكون له تأثير مباش�ر 
على العرب من نواح متعددة، على سبيل 
المثال التأثير الس�لبي على قدرة الطلبة 
العرب عل�ى القدوم لبريطانيا للدراس�ة 

بحس�ب رأي�ه، بس�بب التوجه الرس�مي 
نح�و تخفي�ض أعداد الطلب�ة الدوليين 

المسموح لهم بالدراسة داخل بريطانيا.

كذل�ك ووفق�ا للباح�ث ف�إن هناك 
آثارا س�يئة من الناحية االقتصادية على 
العرب وغيرهم، مثل االنخفاض الحاد في 
اإلس�ترليني وبخاصة  الجنيه  سعر صرف 
أم�ام الدوالر األمريكي ون�زوح العديد من 

الشركات الضخمة إلى أوروبا. 

 العنصرية ضد المسلمين

 ويش�ير العتيب�ي إلى أن ع�ددا من 
الدراس�ات  التي نش�رت من�ذ التصويت 
عل�ى الخ�روج م�ن االتح�اد األوروبي قد 
كش�فت أن غالبي�ة الع�رب يعتق�دون 
أن خ�روج بريطاني�ا ربم�ا س�يكون له 
تأثي�ر س�لبي على التج�ارة بي�ن الدول 
االس�تثمار  ،وكذلك  وبريطانيا   العربي�ة 

في األعمال التجارية.

 إال أن األمر الذي ال خالف فيه بحس�ب 
الباحث هو أن خروج بريطانيا من االتحاد 
س�وف يعطي دفعة قوي�ة لليمين في 
بريطاني�ا، وفي دول أوروب�ا عموما، وهو 
ما سيؤدّي إلى تراجع المؤيدين للحقوق 
التعصب  وتصاع�د  العربية،  والقضاي�ا 

والعنصرية ضدهم. 

فتش عن إسرائيل

  سياسيا ترى المؤسس�ات  الناشطة 
في فض�اء العم�ل السياس�ي واإلعالمي 

المناصر للقضية الفلس�طينية أن خروج 
بريطاني�ا م�ن االتحاد األوروبي س�يصب 
اإلس�رائيلي، حيث  اللوب�ي  ف�ي صال�ح 
أكثر يميني�ة وقربا  س�تصبح بريطانيا 
م�ن اليمين االس�رائيلي بع�د ابتعادها 
 عن االتح�اد األوروبي ال�ذي يأخذ تاريخيا 

موقفا متوازنا.

 ويحذر خب�راء قانوني�ون كذلك من 
خس�ائر قانونية، حيث ستفقد الجاليات 
االوروبي ومؤسس�اته  االتح�اد  العربي�ة 
المؤثرة، وخاصة نظ�ام القضاء والمحاكم 
ال�ذي يعتب�ر م�الذا لصال�ح الجالي�ات 
المتض�ررة م�ن القواني�ن البريطاني�ة 
 االكثر تش�ددا في بعض المس�ائل التي

تهم الجاليات.

غسان العتيبي
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عرب لندن
ب�دأت أكاديمي�ة الفن�ون والت�راث العرب�ي ف�ي لن�دن 
لع�ام  الجميل�ة  الفن�ون  دورات  م�ن  الجدي�د  موس�مها 
2019، وذل�ك باالع�الن ع�ن ع�دة دورات متخصص�ة ف�ي 
والموس�يقى  والرس�م  العرب�ي  والخ�ط  التمثي�ل   فن�ون 

وغير ذلك. 
وقال�ت األكاديمية إنها تتيح بهذه ال�دورات الفرصة لمن 
يمتل�ك الموهبة أو لدي�ه الرغبة في تطوي�ر مهاراته الفنية 
للتس�جيل في الدورات المكثفة في الفن�ون الجميلة والحرف 
اليدوية وبأس�عار مدعومة ته�دف الى إس�تقطاب المواهب 

وتطويرها.
وب�دأت ال�دورات ف�ي األكاديمي�ة اعتب�ارًا م�ن ش�هر 
ش�باط/ فبراي�ر الماض�ي، عل�ى أن م�دة ال�دورة الواح�دة 

 أربعة أس�ابيع فقط وتبلغ الرس�وم المالية لل�دورة الواحدة
50 جنيهًا فقط. 

وطرحت األكاديمية دورة لتعليم فن الرسم، ودورة لتعليم 
فن التمثيل المس�رحي، ودورة تعليم فن الرسم على الزجاج، 
ودورة تعلي�م الخط العربي، إضافة الى ع�دد آخر من الدورات 

المتخصصة. 

دورات في

الفنون العربية بلندن

عرب لندن
في مش�هد ن�ادر لس�فير دولة 

أجنبي�ة، صلى س�فير بريطانيا لدى 
الس�ودان عرف�ان صدي�ق إمام�ا في 
المصلي�ن أم�ام منزل�ه ف�ي الخرطوم 

بعدما دعاهم لمائدة إفطار. 
ونش�رت الصفحة الرسمية لسفارة 
المملك�ة المتح�دة في الس�ودان على 
“تويتر” ص�ورا لحفل االفط�ار والصالة 
 ،2019-05-25 الس�بت  أقيم�ت  الت�ي 
وقال�ت إن “عرفان صديق دع�ا المارة 

إلى مأدبة إفط�ار أقامها أمام منزله في 
الخرطوم”.

ونشرت الس�فارة صورًا للسفير مع 
ضيوفه م�ن مواطني الس�ودان، حيث 
وثقت إحداها السفير وهو يؤم ضيوفه 

أثناء الصالة. 
قائل�ة:  الص�ور،  عل�ى  وعلق�ت 
بإفط�ارات  تمي�ز  لطالم�ا  “الس�ودان 

الش�ارع، والت�ي تضيف عل�ى رمضان 
أجواء س�ودانية خالص�ة”، مضيفة أنه 
المميز،  الس�وداني  التقليد  تيمنًا بهذا 
اس�تمتع الس�فير البريطان�ي عرفان 
صدي�ق ف�ي أمس�ية ممتع�ه بدعوة 
الم�ارة إلى مأدب�ة إفطار أقامه�ا أمام 
 منزل�ه لتن�اول الطع�ام مع�ه وتبادل

أطراف الحديث. 

س�����ف�����ي�����ر 
ب��ري��ط��ان��ي��ا 
ي����������������ؤم 
المصل�����ين 
ف������������������ي 
الس�����ودان
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لندن - عرب لندن

أطلق مجموعة من الصحافيين 
والمثقفين في لندن منتدى التفكير 
العربي الذي بدأ أول أنشطته بندوة 
فكري�ة عقدها بالتزام�ن مع ذكرى 
يوم األرض الذي يحيه الفلسطينيون 
التطبيع بين  س�نويًا، وتناول فيها 
الع�رب واس�رائيل ومخاط�ره على 
القضية الفلس�طينية، فيما يعتزم 
األنشطة  المنتدى تنظيم جملة من 
واالجتماعية  والفكري�ة  الثقافي�ة 
التي يتوق�ع أن تس�تقطب أعدادًا 
كبيرة م�ن أبن�اء الجالي�ة العربية 
في بريطاني�ا والزوار الع�رب الذين 

يقصدون المملكة المتحدة.
العربي  التفكير  وعقد منت�دى 
ندوته األولى في الح�ادي والثالثين 
من آذار/ م�ارس 2019 تحت عنوان 
»العرب واس�رائيل: مخاطر التطبيع 
والمطبعي�ن« بمش�اركة نخبة من 
والمثقفين  والصحافيي�ن  الكت�اب 
المقيمين في لندن، وذلك بالتزامن 
م�ع ذك�رى ي�وم األرض وبالتزامن 
أيضًا م�ع انعقاد القمة العربية في 

تونس.
وخلص�ت الن�دوة ال�ى توجيه 
ن�داء ال�ى القم�ة العربي�ة يدعو 
الح�كام العرب الى تجري�م التطبيع 
م�ع االحت�الل االس�رائيلي وإدان�ة 
االنظمة العربية التي تورطت مؤخرا 
بإقام�ة عالقات مع دول�ة االحتالل 
االس�رائيلي، كما رآى المشاركون في 
الن�دوة أن التطبي�ع مع اس�رائيل 
يُشكل تهديدا مباشرا لألمن القومي 

العربي والخليجي. 

وش�ارك ف�ي الن�دوة كل م�ن 
رئيس حملة التضامن مع فلسطين 
الدكت�ور كام�ل ح�واش، والباح�ث 
الفلسطيني فراس أبوهالل، والخبير 
ف�ي الش�ؤون الفلس�طينية محمد 
عاي�ش الذين ق�دم كل منهم ورقة 
بحثي�ة متخصص�ة، فيم�ا عقبت 
عل�ى األوراق البحثي�ة األكاديمي�ة 
الفلس�طينية واألس�تاذة بجامع�ة 
الجابري،  عفاف  الدكتورة  »ساواس« 
الن�دوة رئي�س منتدى  أدار  بينم�ا 
والصحافي  اإلعالمي  العربي  التفكير 

محمد أمين.
ودار ح�وار اس�تمر ألكث�ر م�ن 
ساعة ونصف بين الخبراء والباحثين 
والصحافيين والكتاب الذين ش�اركوا 
في الن�دوة وقدم كل منه�م رؤيته 
الخاصة في موضوع التطبيع العربي 
مع اسرائيل، وخاصة موجة التطبيع 
الخليجي مع تل أبيب التي لم يسبق 

أن شهد العالم العربي لها مثياًل. 
الندوة  في  المش�اركون  وأجمع 
على أن ارتف�اع وتيرة التطبيع بين 
األنظم�ة العربية وإس�رائيل يعود 
ال�ى تقاط�ع المصال�ح ف�ي إخماد 
الت�ي طالبت  العربية  االنتفاض�ات 
بالديمقراطية، ألن تلك االنتفاضات 
ش�كلت خطرا عل�ى الطرفين، حيث 
أن “األنظم�ة العربي�ة حاربت تلك 
الث�ورات للحف�اظ عل�ى كراس�يها، 
وإس�رائيل رأت في هذا المد الثوري 
مقدمة ل�والدة حكومات ديمقراطية 
تعبر عن تطلعات شعوبها، وبالتالي 
الش�عب  م�ع  بالض�رورة  س�تقف 

الفلسطيني ضدها”.
كام�ل  البروفيس�ور  وتح�دث 
ح�واش ع�ن الض�رر ال�ذي يلح�ق 
بريطانيا  في  العاملة  بالمؤسس�ات 
وأوروب�ا عموم�ا جراء ه�ذه الهرولة 
العربية للتطبيع، واعتبر أن “إقدام 
الع�رب على التطبيع مع إس�رائيل 
يعطيه�ا دفع�ة قوي�ة لتدعي�م 
روايتها، كم�ا أن إقن�اع األوروبيين 
بمقاطعة البضائع اإلس�رائيلية في 
الوقت ال�ذي تقوم ال�دول العربية 
ذاته�ا باس�تيراد بضائع إس�رائيل 

وتسويقها هو أمر بالغ الصعوبة”. 

وانته�ى ح�واش ف�ي ورقت�ه 
إل�ى خالص�ة أن “التطبي�ع العربي 
التضامن  حم�الت  جه�ود  يق�وض 
الغربي�ة  ال�دول  عل�ى  بالضغ�ط 
لتغيي�ر السياس�ة تجاه إس�رائيل، 
ألنه يترك نشطاء التضامن وحدهم 
الداعم  بمواجهة حكوماتهم واللوبي 
إلس�رائيل، وبداًل م�ن االعتماد على 
حكوماتهم،  عل�ى  العربي  الضغ�ط 
فإن مطالبهم تُرفض بس�هولة أكبر 
بدافع أن مطالبهم أعلى من مطالب 

العرب والفلسطينيين أنفسهم”. 
أم�ا الباح�ث فراس أب�و هالل 
فعبر ع�ن اعتق�اده ب�أن “الهدف 
األكبر م�ن التطبيع هو إيجاد تحالف 
عربي- إس�رائيلي عسكري وسياسي 
يت�م توجيهه ض�د إي�ران تحديدا، 
وهو م�ا أطل�ق عليه ف�ي أكثر من 
إسرائيلي”،  “ناتو عربي  اسم  مناسبة 
تس�عى إدارة ترام�ب م�ن محاول�ة 
إلى إقامة تحالف عسكري  تش�كيله 
االس�تخباراتية  المعلومات  لتب�ادل 
بين العرب وإسرائيل للمساعدة في 

مواجهة “العدو المشترك إيران”. 
والحق�ًا النته�اء الن�دوة أصدر 
“منتدى التفكير العربي” كتابًا خاصًا 
يحمل عنوان الن�دوة ذاتها يتضمن 
أوراق العم�ل المقدمة من الباحثين 
المش�اركين فيها، وهو الكتاب الذي 
أكد رئيس المنتدى في حديث خلص 
ل�”عرب لندن” بأنه تم إرس�ال نسخ 
منه ال�ى الجامع�ة العربية ومكتب 
التابع للجامعة،  العربية  المقاطعة 
إضافة الى إرس�ال نس�خ من�ه الى 
العامة  العربية  المكتب�ات  عدد من 

والمراكز البحثية واألكاديمية.
ولف�ت رئيس المنت�دى محمد 
أمين ال�ى أنه يج�ري التعاقد حاليًا 
م�ع ع�دة دور نش�ر عربي�ة كبرى 
لضم�ان توزيع الكت�ب الصادرة عن 
المنتدى ف�ي مختلف أنح�اء العالم 
وضمان عرضه في المعارض الدولية 
وإيداعه ف�ي المكتب�ات الكبرى من 
أج�ل إيصاله ال�ى أكبر ش�ريحة من 

الجمهور العربي.
كما لف�ت أمي�ن أيض�ا الى أن 
الن�دوة األول�ى حظي�ت باهتم�ام 

إعالم�ي واس�ع حيث ت�م بثها عبر 
س�بعة قنوات فضائية عربية، كما 
اس�تعرضتها قنوات أخ�رى بتقارير 
إخباري�ة مختص�رة، فض�اًل عن أن 
أكثر من 30 صحيف�ة يومية وموقع 
الكتروني نشروا مضمونها، بما فيها 
الصح�ف والمواق�ع الرئيس�ية في 

العالم العربي.
حديث�ه  ف�ي  أمي�ن  ويؤك�د 
ل��”عرب لن�دن” أن المنتدى يعتزم 
الفكرية  الندوات  تنظيم سلسلة من 
العام  خالل  المتخصصة  والسياسية 
الحال�ي، إضافة الى تنظيم جملة من 
األنش�طة والفعالي�ات االجتماعية 
والثقافي�ة المنوع�ة الت�ي يتوقع 
أن تج�ذب األجان�ب والبريطانيي�ن 
والس�ياح الذين يقصدون بريطانيا 
ول�ن تقتص�ر عل�ى أبن�اء الجالية 

العربية وحدها. 
المهتمين من  أمين كافة  ودعا 
أبن�اء الجالية العربي�ة وأصدقائهم 
والمتضامنين م�ع القضايا العربية 
الى التس�جيل في منت�دى التفكير 
العرب�ي ألغ�راض التواص�ل الدائم 
والمش�اركة في الفعاليات المختلفة 
س�واء الن�دوات أو غيره�ا، كما دعا 
أيضًا الع�رب الذين يخططون لزيارة 
المملك�ة المتحدة ال�ى التواصل مع 
المنتدى من أجل حض�ور فعالياته 
والحصول على المس�اعدة والخدمات 
المنتدى  يقدمه�ا  الت�ي  المجاني�ة 

لجمهوره في بريطانيا.

ندوته األولى غطتها 7 قنوات فضائية و30 صحيفة ووكالة أنباء

»منتدى التفكير العربي« ينطلق في لندن 
بن��دوات سياس��ية وفعالي��ات كب��رى منوعة
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توقيف برنامج

حل المشاكل الشهير
ضيوفه  أح��د  وف��اة  بعد 

و))أوفكوم(( تحقق

عرب لندن – لندن 

اتخذت الحكومة البريطانية خالل شهر رمضان 
حزمة إجراءات أمنية لحماية المساجد في بريطانيا. 
وتح�دث وزير الداخلية، س�اجد جافي�د، للبرلمان 
البريطاني، عن حزمة  التدابير  التي اتخذتها وزارته 
لحماي�ة دور العب�ادة الخاصة بالمس�لمين خالل 
ش�هر رمضان، مش�يرا إلى أهمية أن ال يشعر أحدا 
بالخوف وهو يمارس عقيدت�ه الدينية، وذلك إثر 
الهجمات التي اس�تهدفت مصلين مسلمين داخل 
 مسجد في مدينة كرايس�ت تشيرتش بنيوزيلندا.

 وش�لمت تلك التدابير، بحس�ب تقرير نشره مركز 
اإلع�الم والتواص�ل اإلقليم�ي التاب�ع للحكوم�ة 
البريطانية رف�ع مخصصات صن�دوق أمن أماكن 
العب�ادة وتوفير تدري�ب أمني ونصائ�ح للحفاظ 
عل�ى أمن المس�اجد م�ن خ�الل تقدي�م الدعم 
لتنظي�م إثنت�ا عش�رة ورش�ة عم�ل ف�ي أنحاء 

إنجلترا وويلز وتوزيع توجيهات إرش�ادية ونشرات 
عل�ى أكث�ر م�ن ألف�ي مس�جد ومرك�ز مجتمعي 
ومرك�ز ديني، إضافة إل�ى زيادة دوريات الش�رطة 
 بالقرب من أماك�ن العبادة الخاصة بالمس�لمين.
 وفي تصري�ح أدلى ب�ه أمام البرلم�ان بخصوص 
وزي�ر  أك�د  برمض�ان،  الخاص�ة  الدع�م  حزم�ة 
الداخلي�ة جافيد دعم الحكومة للمؤسس�ات التي 
تعن�ى بتقدي�م النصائ�ح األمني�ة للمس�لمين 
تفهم�ه  ع�ن   معب�را  رمض�ان،  ش�هر  خ�الل 
لقل�ق المس�لمين عل�ى س�المتهم ف�ي أعقاب 
االعتداءات المروعة في كرايس�ت تش�يرش، وأن 
 التوت�رات تزداد ح�دة خ�الل المواس�م الدينية. 
 وقال�ت المتحدث�ة باس�م الحكوم�ة البريطانية 
في الش�رق األوس�ط وش�مال أفريقيا، أليس�ون 
كن�غ: “لق�د ش�عرت مثلم�ا الكثيري�ن بصدمة 
كبي�رة إثر الهجمات المروعة الت�ي قام بها إرهابي 
ضد مصلي�ن أبري�اء داخ�ل مس�جد بنيوزيلندا، 

ولكن�ه كان م�ن المش�جع أيض�ا أن أرى مثل هذا 
التفاع�ل اإليجابي من قبل العديد من األش�خاص 
الذي�ن اخت�اروا روح التضام�ن والتعاي�ش، بدال 
م�ن الكراهي�ة.  مؤك�دة  أن المملك�ة المتح�دة 
تح�رص على أن يش�عر المس�لمون البريطانيون 
 باألم�ان وه�م يمارس�ون عقيدته�م الديني�ة.

 يذك�ر أن وزارة الداخلي�ة البريطاني�ة قد أعلنت 
في ش�هر أبريل الماض�ي أنه بإمكان المؤسس�ات 
الدينية تس�جيل رغبتها في الجول�ة األخيرة من 
برنام�ج األمن الوقائ�ي ألماكن العب�ادة وتقديم 
الطلبات لالس�تفادة من ه�ذا البرنامج الذي تبلغ 
ميزانيته 1.٦ مليون جنيه استرليني للسنة المالية 
2020/2019، وذلك اعتبارا م�ن يوليو 2019. ويأتي 
هذا التموي�ل قصير األجل إلى جانب منحة بقيمة 
5 ماليين جنيه إسترليني أعلن عنها وزير الداخلية 
في ش�هر مارس لتوفي�ر التدريب األمن�ي ألماكن 

العبادة التابعة لجميع األديان.

ال�����ح�����ك�����وم�����ة ال����ب����ري����ط����ان����ي����ة ت����ك����ش����ف ع�������ن ح����زم����ة 
ت����داب����ي����ر ج�����دي�����دة ل���ح���م���اي���ة ال���م���س���اج���د خ������الل رم���ض���ان

عرب لندن  

أوقف�ت قن�اة ITV برنامج المذي�ع الش�هير جيرمي كايل” 
بعد وفاة أحد الضيوف بع�د وقت قصير من التصوير، في وقت 
ب�دأت فيه أوفكوم – الهيئة المختصة بمراقبة  وس�ائل اإلعالم 
في بريطانيا تحقيقا ومراجع�ة للحلقة “بالنظر إلى خطورة هذا 

الحدث حسب بيانها.
وتذاع حلق�ات البرنامج المذيع يوم االثنين من كل أس�بوع 
إال أن القناة أعادت سلس�ة درامية أخرى م�كان البرنامج. وتوفي 
المشارك بعد أسبوع من تسجيل الحلقة.  حيث أقدم على االنتحار 

بجرعة موفين زائدة بعد اخفاقه في اختبار كشف الكشف.
وت�م العث�ور على الجد البال�غ من العمر ٦2 عام�ا ميتا في 
غضون أيام من تعرضه “لإلهانة والصدمة” في برنامج جيريمي 

كايل عندما فشل في اختبار الكشف عن الكذب في البرنامج.
ويعتبر برنامج كايل واحدا من أشهر البرامج االجتماعية في 
بريطانيا حيث تق�وم فكرته على جم�ع المتخاصمين ومحاولة 
الصل�ح بينه�م، وينجح كايل غالب�ا في حل المش�كلة التي أدت 
للخصام بينهم بشخصيته القوية وتأهيله في مجال علم النفس.

 ويشار إلى أن هذا البرنامج هو النسخة اإلنجليزية األصلية ، 
وأنتج عربيا عددا من البرامج الش�بيهة له مثل برنامج اإلعالمي 

جورج قرداحي.
من جهته قال متحدث باس�م هيئة مراقبة وس�ائل اإلعالم 
“أوفكوم” من الواضح أن هذه حالة مزعجة للغاية، ونجري تقييما 

للمحتوى الذي ت�م بثه، ونحاول بالتع�اون مع ITV فهم ما 
حدث”.

وقال عالم النفس التلفزيوني هاني النجكاستر جيمس، 
الذي عمل في برامج ITV بم�ا في ذلك Love Island ، إن 
صناع�ة التلفزيون ككل تحتاج إلى ضم�ان حصول الضيوف 

على الرعاية الالحقة المناسبة.
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عرب لندن

المؤسس�ات  لجنة  أطلق�ت 
الخيري�ة وهيئ�ة تنظي�م جمع 
التبرعات في بريطانيا بمناس�بة 
ش�هر رمضان لهذا الع�ام، حملة 
»لعطاء أكثر أمنا« وذلك لتشجيع 
المس�لمين على ضمان أن تصل 
أم�وال ال�زكاة الت�ي يقدمونه�ا 
إل�ى مس�تحقيها وتمكينهم من 
للجمعيات  التبرع  في  اإلس�تمرار 
المس�جلة رسميا، مش�ددة على 
أهمي�ة أن ال تق�ع مث�ل ه�ذه 
التبرعات ف�ي أيدي من يمكن أن 

يسيئوا استغاللها. 
وتتضم�ن حمل�ة »لعط�اء 
أكثر أمنا« مجموعة من النصائح 
واإلرش�ادات كالتحق�ق م�ن رقم 
تس�جيل الجمعي�ة الخيرية من 
خالل اإلطالع على السجل الخيري 
وأن يملك جامع التبرعات هوية 
مناس�بة وأنه قد حصل على إذن 
رس�مي للقيام بذلك وأن صندوق 
جم�ع التبرع�ات ال�ذي يحمل�ه 

مختوم ولم يُعبث به، باإلضافة 
إلى توخ�ي الحذر عن�د الرد على 
رس�ائل البريد اإللكتروني أو النقر 

على الروابط الموجودة فيها. 
كن�غ،  أليس�ون  وقال�ت 
الحكوم�ة  باس�م  المتحدث�ة 
البريطانية في الش�رق األوس�ط 
وش�مال أفريقيا في تقرير نشره 
اإلقليمي  والتواصل  اإلعالم  مركز 
البريطاني�ة:  للحكوم�ة  التاب�ع 
“إن حمل�ة “لعط�اء أكث�ر أمن�ا” 
الت�ي أطلقتها لجنة المؤسس�ات 
الخيري�ة وهيئ�ة تنظي�م جمع 
تمكين  إل�ى  ته�دف  التبرع�ات 
المتبرعي�ن خالل ش�هر رمضان 
الحالي من االس�تمرار في العطاء 
للجمعي�ات الخيري�ة المس�جلة 
رس�ميًا والتأك�د م�ن أن زكاتهم 

سوف تقع في أيد أمينة”. 
وأضاف�ت كن�غ قائل�ة: “إن 
عطاء المس�لمين السخي ال سيما 
خ�الل ش�هر رمض�ان، يس�اهم 
بش�كل كبي�ر ف�ي تعزي�ز قوة 
المجتمع�ات وتحس�ين ظ�روف 

فإنه  ولذل�ك  المحتاجين  حي�اة 
من المه�م أن نضم�ن أن تصل 
مس�اعداتهم وتبرعاته�م لم�ن 
يس�تحقها فعال وأن ال تقع في 

أيدي من يسيؤون استغاللها”. 
أوبنهاي�م،  جيرال�د  وق�ال 
تنظيم  لهيئة  التنفي�ذي  المدير 
جمع التبرعات: “نري�د أن نتأكد 
من أن التبرع�ات المقدمة خالل 
ش�هر رمض�ان تصل إل�ى الجهة 
الصحيح�ة، حي�ث هناك لس�وء 
الحظ أشخاص يحاولون استغالل 
المس�لمين وم�ن واجب  س�خاء 
جام�ع التبرع�ات ال�ذي يطل�ب 
الذي  المصير  أموالهم أن يع�رف 
ستؤول إليه، وإذا كان يضع شارة 
هيئ�ة تنظي�م جم�ع التبرعات 
عل�ى صن�دوق جم�ع التبرعات 
الذي يحمله أو على مالبسه، فال 
بدّ وأنه يجم�ع التبرعات بأمانة 
ونزاه�ة – ويمك�ن للمس�لمين 
التحقق من ذل�ك بدخول موقع 

الهيئة اإللكتروني”. 
وتعن�ى لجن�ة المؤسس�ات 

الخيري�ة والت�ي يمك�ن اإلطالع 
عل�ى نش�اطاتها عب�ر موقعها 
وتنظيم  بتس�جيل  اإللكترون�ي، 
المؤسس�ات الخيري�ة ب�كل من 
قدرعددها  والت�ي  وويلز  إنجلترا 
وفق�ا  أل�ف   1٦8 م�ن  بأكث�ر 
 .2018 م�ارس  إلحصائي�ات 
ولق�د قام�ت خالل هذه الس�نة 
بتنظي�م م�ا يقدر ب��7٦ مليار 
جني�ه اس�ترليني م�ن مداخيل 
المؤسسات الخيرية وأكثر من 73 
مليار جنيه استرليني من المبالغ 

التي تم إنفاقها. 
تجدر اإلشارة إلى أنه وبحسب 
المؤسس�ات  “منتدى  تقدي�رات 
ف�إن  اإلس�المية”،  الخيري�ة 
المس�لمين في أنح�اء بريطانيا 
قد تبرعوا خالل شهر رمضان من 
الع�ام الماضي بنح�و 130 مليون 
جنيه إس�ترليني، حيث يستفيد 
ع�دد كبير من األعم�ال الخيرية 
الزكاة،  التبرعات وأموال  من هذه 
وتقدي�م الخدم�ات للن�اس فى 

جميع أنحاء العالم. 

ح���م���ل���ة ب��ري��ط��ان��ي��ة 
المسلم�ين  لتشجي���ع 
وصول  من  التأكد  على 

الزكاة لمستحقيها

شهر  في  حمل���ة  تطل����ق  بريطانيا 
رمضان حول التعايش ونبذ الكراهي����ة

عرب لندن- لند ن 

حملته�ا  ف�ي  البريطاني�ة   الحكوم�ة  نجح�ت 
خ�الل  ش�هر رمض�ان ه�ذا الع�ام ح�ول التعاي�ش ونب�ذ 
الكراهي�ة، وتضمن�ت الحملة سلس�لة م�ن التقاري�ر باللغة 
بريطاني�ا. ف�ي  والتعاي�ش  المس�لمين  ح�ول   العربي�ة 

وس�لطت الحمل�ة الضوء عل�ى الدور الب�ارز ال�ذي يلعبه 
المس�لمون في بريطانيا في ش�تى المجاالت مثل اإلمام محمد 
محم�ود الذي كرم�ه األميرويليام دوق كامبريدج ومنحه وس�ام 
اإلمبراطوري�ة البريطانية في قصر باكنغهام تثمينا لما وُصف 
بعمله البطولي إثر الهجوم اإلرهابي في فينس�بوري بارك عام 

2017، فضال عن أخبار أخرى تتعلق بدور الش�باب في  مواجهة 
 الكراهي�ة وأف�كار العن�ف والتطرف عل�ى ش�بكة اإلنترنت. 

وتعليق�ا على الحمل�ة قالت أليس�ون كنغ، المتحدثة باس�م 
الحكومة البريطانية في الش�رق األوس�ط وش�مال أفريقيا، إن 
“الحكومة البريطانية تسعى دائما للتواصل مع مختلف األديان 
والثقافات في إط�ار التنوع والتعدد الدين�ي الثقافي التاريخي 
ال�ذي تعرفه المملكة المتحدة، وفي هذا الس�ياق تم االش�ادة 
بإنجازات المسلمين في بريطانيا في هذا الشهر الكريم، معبرة 
عن فخرها  بوجود مسلمين في السلك الدبلوماسي البريطاني 
يعمل�ون جنب�ا إلى جن�ب م�ع دبلوماس�يين بريطانيين من 

خلفيات أخرى.« 
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عرب لندن
ش�ارك أكثر م�ن ألفي ش�خص م�ن أبن�اء الديانات 
المختلف�ة، بمن فيهم يهود ومس�يحيين، ف�ي االفطار 
السنوي العام الذي نظمه مسجد »فينزبري بارك« في حي 
إيزلينغتون، فيما شارك زعيم حزب العمال جيرمي كوربن 

باالفطار وألقى كلمة أمام المحتشدين في المكان. 
وأقي�م االفط�ار يوم ال��21 من أي�ار/ ماي�و 2019، 
ليقام بذل�ك للعام الثال�ث على التوالي، وس�ط ترحيب 
واس�ع م�ن أبن�اء المنطق�ة والس�كان الذي�ن يحيون 
أيض�ا ذك�رى الهج�وم االرهاب�ي ال�ذي اس�تهدف عددا 
 م�ن المس�لمين ل�دى خروجه�م م�ن ص�الة التراوي�ح 

قبل ثالث سنوات.
وال�ى جانب كوربن حضر االفط�ار النائب في البرلمان 
دومنيك غريف، ورئي�س المجلس البل�دي في المنطقة 
ريتش�ارد واتس، إضاف�ة الى رزينة أخط�ر وهي ابنة أحد 
الضحايا الذين سقطوا في الهجوم االرهابي الذي استهدف 

المصلين قبل سنوات.
وألقى رئيس الرابطة االس�المية في بريطانيا محمد 
كزبر كلم�ة أم�ام الحضور عرفه�م فيها عل�ى التعاليم 
الس�محة للدين االسالمي، وأشاد بمش�اركة عدد من رموز 

األديان األخرى في االفطار السنوي الذي أقامه المسجد. 
يش�ار الى أن مسجد »فينبس�بري بارك« هو أحد أكبر 
المس�اجد ف�ي العاصم�ة البريطانية لن�دن ويقع قرب 
حديق�ة فينس�بري في ح�ي إيزلينغتون ش�مالي لندن. 
وكان قد تأس�س عام 1994 وقد حضر إفتتاحه ولي العد 

البريطاني األمير تشارلز. 

عرب لندن

نظمت الجالية المسلمة في مدينة ليستر حفل إفطار مفتوح شارك فيه 
مواطنون من جميع األديان، بدعوة من إدارة مش�روع »الخيمة الرمضانية« 
الت�ي تقيم حفل اإلفطار الس�ابع في »ليس�تر« منذ إطالق مبادرة مش�روع 

»الخيمة الرمضانية«  في عام 2013. 
ووجهت إدارة مس�اجد المدين�ة الدعوة إلى جميع رم�وز األديان لحضور 
حفل اإلفط�ار، وأقيم حفل اإلفطار في أش�هر ميادين ليس�تر، وهو ميدان 

»تاون هول« على مساحة ضخمة تقدر  ب 100 متر مربع. 
وش�ارك العديد من المتاجر والمطاعم المحلية خاصة اإلندونيسية في 

المدينة في تقديم طعام لما يقرب من 250 شخصا في الخيمة الرمضانية. 
وفي كلمته ذكر الشيخ اإلمام »سليمان فان أيل« رئيس إحدى الجمعيات 
الخيرية في بريطانيا وهولندا ان خطوة إقامة حفل اإلفطار تسهم في إحداث 
التقارب بين األديان ويزيل الشوائب التي تحيط باإلسالم في الغرب من قبل 
اليمينيي�ن المتطرفين، وأعرب عن س�روره لزيادة أع�داد المتطوعين من 
شباب وشابات مس�لمين في مدينة »ليستر« للمش�اركة في تنظيم وإقامة 

حفل اإلفطار هذا العام. 
وذكر مؤس�س مش�روع »الخيمة الرمضاني�ة« الباح�ث األكاديمي عمر 
صالحة في كلمته أن حفالت إفطار مماثلة ستقام أيضا في مدينة مانشستر 
ويتبعها مدينة »برادفورد« و مدينة »برمنجهام« وتتبعها إقامة حفل إفطار 

خارج بريطانيا في كل من تركيا والواليات المتحدة.
وتع�ود فكرة إقامة مش�روع “الخيم�ة الرمضانية” إلى ع�ام 2013 حيث 
س�عى الباحث األكاديمي عمر صالح�ة في جامعة لندن إلى تكوين مش�روع 
يقدم المعلومات الصحيحة عن اإلس�الم للشباب غير المسلم، ويقيم جسور 
التواصل بين األديان عبر مش�اركة المسلمين مع غير المسلمين في واحدة 
من أهم أركان اإلس�الم وهو الصوم من خالل إقامة حفل اإلفطار في رمضان، 
يضم المسلمين وغير المس�لمين، وكانت أولى ثمار هذا المشروع في مدينة 
مانشس�تر في عام 2013 وتبعها ف�ي لندن وال يزال يق�ام كل عام منذ ذلك 

الحين في العديد من المدن البريطانية.

يشاركون  شخص  ألفا 
مسجد  إف���ط���ار  ف���ي 
إفطار إسالمي في »ليستر«»ف���ي���ن���زب���ري ب�����ارك«

يجمع كافة األديان
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عرب لندن - نوتنغهام 

بعد مرور أكثر من ع�ام على مقتل ابنته 
بطريقة بش�عة في وض�ح النهار،يقول محمد 
مصطفى والد الفتاة المغ�دورة أنه عازم على 
إعادة فتح التحقيق في مالبسات مقتل ابنته. 
ويس�تهجن  المكل�وم  األب  ويرف�ض   
الخالص�ات الت�ي انته�ت إليه�ا التحقيقات 
بوصف الجريمة بأنها حادثة ش�جار وليس�ت 
قت�ل عمد، كم�ا يرف�ض كذلك الزع�م بأن 
االعتداء الوحش�ي الذي تعرض�ت له ابنته لم 
يكن س�ببا مباش�را في وفاتها كما أشارت إلى 

ذلك تحقيقات النيابة.
وفي تصري�ح لصحيفة األهرام المصرية 
م�ن لندن قال مصطفى أنه يش�عر بالغضب 
واإلحباط والضيق جراء استمرار غياب العدالة 

في المملكة المتحدة.
البريطاني�ة  المصري�ة  وقتل�ت مري�م 
الطالب�ة بكلية الهندس�ة والبالغة من العمر 
18 عاما في 20 من شهر شباط/ فبراير 2018، 
حيث اعت�دت عليها س�ت فتي�ات بالضرب 
المبرح أمام الناس في إح�دى حافالت النقل 
الع�ام، وسَ�جَّلت الكامي�رات في الش�وارع 
والحافل�ة تفاصي�ل االعتداء صوت�ا وصورة، 
وأدخل�ت مريم المريضة بالقلب المستش�فى 
عقب االعتداء،غي�ر أن األطباء أخرجوها بعد 
ساعات، وهو األمر المثير لالستغراب والريبة، 
إذ كيف ت�م اخراج الضحية من المستش�فى 
به�ذه الس�رعة،وهي التي تعرض�ت العتداء 
وحشي مروع، لتعاني عقب اخراجها انتكاسة 
أعيدت بس�ببها للمستش�فى لكنه�ا فارقت 

الحياة داخله.
ورغم ق�رب صدور الحكم عل�ى الفتيات 
الس�ت اللواتي اعترفن بالجريم�ة ، قال والد 
مريم إلذاعة بي بي سي إن السلطات لم تظهر 
»أي احترام« للعائلة الت�ي لم تكن على علم 
النيابة  المحاكمة،فيما ردت  بالجلسة ووقائع 
الملكية العامة )CPS( بالتعبير عن أس�فها 

العميق لعدم إبالغ مصطفى.
والد مريم قال كذلك أنه يرفض التكييف 
القانون�ي الذي انته له التحقيقات الرس�مية 
البريطاني�ة بتصنيف الحادثة كش�جار،ويصر 
عل�ى أنه اعت�داء عن عمد وقتل مع س�بق 
اإلص�رار والترص�د، خاص�ة أن اثنتي�ن من 
الفتيات الس�ت ذاته�ن اعتديت�ا علي مريم 
وأختها قبل س�تة أش�هر من  تاريخ الحادثة، 
وم�ع ذلك ال تريد الش�رطة  اعتب�ار االعتداء 

الثاني  الذي أدى لمقتلها أمرا مقصودا.
للركل  وبعد تع�رض مري�م مصطف�ى 
والض�رب المبرح في ش�ارع البرلمان بمدينتة 

نونتغهام  في 20 فبراير 2018، أصيبت الفتاة 
المغدورة بس�كتة دماغية بعد 10 ساعات من 

الهجوم وتوفيت في 14 مارس 2018.
واعترف�ت كل من ماريا فري�زر، البالغة 
من العمر 19 عام�ا، وبريتانيا هانتر، البالغة 
من العمر 18 عاما، وفت�اة تبلغ من العمر 1٦ 
عاما، بدورهم في الهجوم في جلس�ة عقدت 
في محكمة نوتنغهام كراون في 1٦ نيسان/ 
أبريل من العام الجاري، لكن أسرة الضحية لم 
تكن على علم ب انعقاد ومجريات المحاكمات.
وق�ال والد مريم أن�ه كان ينبغي أن يتم 
إبالغه من قبل النيابة بموعد ووقت جلس�ة 
االستماع، وأن تُمنح العائلة الفرصة للحضور 
إال أن هذا الحق البس�يط وفق تعبيره قد تم 

حرمانهم منه.
للتكيي�ف  رفض�ه  عل�ى  األب  ويؤك�د 
القانوني الذي يعتب�ره »غبيا جدا وغير كاف 
لما حدث لمريم«، مش�يرا إلى أن تلك الرواية 
الرس�مية هي رواية ضعيفة للغاية، وليست 
عادل�ة عل�ي اإلط�الق، وأن تهمة الش�جار ال 
تعني شيئا«، متهما الش�رطة بالتقصير في 

التحقيق في الحادث.
 ويضيف متس�ائال: “كيف يمكن تجاهل 
الكامي�رات ف�ي  37 ش�اهدا، وفيديوه�ات 
الش�وارع والحافلة والتي تؤكد أن االعتداء لم 

يكن شجارا، بل حادثا متعمدا”.
ويضي�ف محم�د: “اثنتان م�ن الفتيات 
الس�ت اعتديتا على مريم واختها قبل س�تة 
أشهر من الحادث ومع ذلك ال تريد الشرطة أن 

تعتبر أن االعتداء الثاني كان مقصودا”. 
ويطال�ب األب المكلوم الش�رطة “بإعادة 
النظ�ر ف�ي التحقيق واألدل�ة”، ويق�ول: “ال 
تعنيني الطرق القانونية التى يمكن للشرطة 

أن تس�لكها إلعادة فتح الملف،م�ا يعنيني، 
كأب، هو أن ابنتي ماتت بهذه الطريقة نتيجة 

اعتداء عليها”.
البريطانية قد أعلنت،  الش�رطة  وكانت 
قبل بدء المحاكمة، أن تقرير الطب الشرعي لم 
يقطع بوجود عالقة بين االعتداء على مريم 
وموتها متأثرة بما حدث لها  األمر الذي زاد من 
غضب األب،ودفعه لتوجي�ه االتهامات للطب 
الش�رعي ف�ي بريطانيا،مؤكدا أن�ه ال يمكن 
االقتناع بع�دم وجود عالقة بي�ن االعتداء 
والوف�اة. كم�ا دعا وال�د مريم هيئ�ة الطب 
الش�رعي البريطاني�ة إلعادة فت�ح القضية 
حتى لو اس�تدعي األمر إعادة تش�ريح الجثة 
أو م�ا تبقي منها،وكش�ف عن أن�ه أبلغ هذا 
بوضوح لممثل الشرطة البريطانية الذي كان 
على اتصال به إلبالغه بتطورات التحقيق في 

قضية ابنته.
ويح�ذر مصطفى من أنه ل�و أغلق ملف 
ابنته بهذه الطريقة فإن هذا “س�وف يشجع 
مجرمين آخرين  وعنصرين على االعتداء علي 

المهاجرين وخاصة المسلمين”.
وكانت ثالث فتيات قد اعترفن بالجريمة 
الع�ام الماضي، بينما أق�رت الثالث االخريات 
بالذنب يوم 1٦ من شهر أيار/ مايو 2019، غير 
أن المحكمة كانت قد فرضت حظرا على النشر 

في القضية. 
ويخش�ى ع�رب بريطاني�ا م�ن تصاعد 
وارتفاع  المهاجري�ن  الكراهية ض�د  جرائ�م 
منس�وب اإلس�الموفوبيا، كما يرون بأن مثل 
هذه الحوادث دليل واضح على تصاعد جرائم 
الحكومة  ويطالب�ون  والكراهية،  العنصري�ة 
باتخ�اذ مزيد م�ن التدابي�ر للتص�دي لهذه 

الظاهرة.

والد ضحية »نوتنغهام«.. والبحث عن المخفي في سر مقتل ابنته

م��ح��م��د م��ص��ط��ف��ى: أرف������ض رواي�����ة 
ال�����ش�����رط�����ة  ول��������ن أس�����ك�����ت أب������دا 
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كتب: محمد عايش

يعان�ي الفلس�طينيون ف�ي بريطانيا من االنقس�ام 
الذي يُش�كل في األس�اس انعكاس�ًا لالنقس�ام السياسي 
داخل األراضي الفلس�طينية، فيما تتجدد مالمح االنقسام 
في أوس�اط الجالية الفلس�طينية مع حل�ول عيدي الفطر 
واألضح�ى في كل ع�ام، إذ يقيم الفلس�طينيون أكثر من 
احتفالية على الرغم من أن الفروقات الجوهرية بينها تكاد 

تكون معدومة.
وبحسب ما رصدت “عرب لندن” فان الجالية الفلسطينية 
أقامت في أواخر ش�هر رمض�ان المبارك إفطاري�ن يكادان 
يكونان متطابقين، حيث أقيم كل منهما بمش�اركة فنان 
فلسطيني معروف، وتضمن كل منهما حملة لجمع التبرعات 
لصالح المحتاجين داخل االراضي الفلسطينية، كما تضمن 
كل منهم�ا فقرات منوعة خاصة بالعائالت واألطفال، فيما 
لم يكن ثمة فرق بينهما س�وى في “المنظمين”، حيث كل 

منهما محسوب على تيار سياسي مختلف داخل فلسطين.
وبحس�ب المعلومات التي حصلت عليه�ا “عرب لندن” 
فان احتفالي�ن للعيد ت�م االعالن عنهما أيض�ًا من قبل 
الجهتي�ن ذاتهم�ا، حيث يعت�زم “المنتدى الفلس�طيني” 
تنظيم احتفالية عائلية بعيد الفطر بينما تعتزم “رابطة 
الجالية الفلس�طينية” تنظيم احتفالية أخرى، على أن كل 

منهما تقامان في حديقة عامة وتتضمنان ألعابًا لألطفال. 
وقال أحد رم�وز الجالية الفلس�طينية ف�ي بريطانيا 
س�نويًا  تق�ام  احتف�االت  “ث�الث  إن  لن�دن”  ل��”ع�رب 
للفلس�طينيين في عيدي الفطر واألضحى”، مشيرًا الى أن 
“كل طرف فلسطيني يريد أن يقوم بتنظيم االحتفالية وال 

يقبل بالتعاون مع غيره فيها”.
وأضاف الفلس�طيني الذي طلب م�ن “عرب لندن” عدم 
نشر اسمه لحساسية الموضوع: “االستقطاب داخل األراضي 
الفلسطيني واالنقس�ام السياس�ي انعكس على الجاليات 
في الخ�ارج بكل أس�ف، ما يعن�ي أننا أمام ث�الث جاليات 
فلس�طينية وليس واح�دة في كل دولة م�ن دول المهجر، 

وهذه الجاليات الثالثة ال تواصل بينها مطلقًا”. 
وتساءل الناش�ط الفلسطيني الذي أكد ل��”عرب لندن” 
أنه “مس�تقل وبعيد عن االس�تقطاب” تس�اءل مستنكرًا: 
“ما الفرق بين طرف سياس�ي وآخر في مناس�بة اجتماعية 
ودينية مثل عيد الفطر أو عي�د األضحى أو إفطار رمضان؟ 
ه�ل يصوم أحدهم حتى أذان العش�اء مث�اًل حتى يرفض 

تناول اإلفطار مع اآلخر؟!”.
ويوجد ف�ي بريطاني�ا حاليا ثالث تجمعات رئيس�ية 
للفلس�طينيين، األول هو “رابطة الجالية الفلس�طينية”، 
وهي أول تجمع يربط الفلسطينيين في المملكة المتحدة، 
وهي محسوبة على السفارة الفلسطينية في لندن ويحضر 

فلسطينيو بريطانيا..
هل يوحدهم العيد أم يزيد خالفاتهم؟
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الحين  وانتخاباته�ا بين  اجتماعاته�ا 
واآلخر السفير الفلسطيني الذي يباركها 

ويُعتبر جزءًا منها. 
الممث�ل  الثان�ي  الكي�ان  أم�ا 
فهو  بريطاني�ا  ف�ي  للفلس�طينيين 
بريطانيا”،  الفلس�طيني في  “المنتدى 
وهو المحس�وب على التيار االس�المي 
أو أن�ه المق�رب م�ن التيار االس�المي 
الفلس�طيني وع�ادة م�ا ينتم�ي ل�ه 
المعارض�ون للس�لطة الفلس�طينية 
وحرك�ة فت�ح، والمنتدى تأس�س في 

لندن عام 2004. 
أم�ا الكي�ان الثالث فه�و “الجالية 
الفلسطينية” التي خرجت قبل سنوات 
الجالية  “رابط�ة  قليل�ة م�ن عب�اءة 
أعقاب  األصلي�ة ف�ي  الفلس�طينية” 

إشكاالت شهدتها انتخابات داخلية. 
الثالثة يتوزع  الكيانات  وبين هذه 
المقيمون  الفلس�طينية  الجالية  أبناء 
ف�ي بريطانيا، والذي�ن تحدث يتحدث 
كثيرون منهم عن عدم وجود فروقات 
بين ه�ذه الكيانات الثالثة باس�تثناء 
الخالفات في المواقف السياسية، وهو 
ما يجعل من غي�ر المنطقي أن يظلوا 

متفرقين عن بعضهم بعضًا. 
وأكد ناشط فلس�طيني آخر تحدث 
ل��”عرب لندن” طالبًا عدم نشر اسمه 
أن األنشطة التي تقيمها كل جالية من 
الجاليات الثالثة ت�كاد تكون متطابقة 
تمام�ًا فيما بينها، وأض�اف: “يقيمون 
حف�ل إفط�ار رمضاني ال ي�كاد الواحد 

يختلف ع�ن اآلخ�ر، ويقيمون حفالت 
لعيد الفطر وعي�د األضحى تكاد تكون 

متطابقة”. 
وتساءل الناشط: “هل من المعقول 
أن يحتفل الفلسطينيون في بريطانيا 
ثالث م�رات بالعيد، ويعق�دون ثالث 
إفط�ارات رمضانية ف�ي كل عام، بداًل 
م�ن أن يجتمع�وا على مائ�دة واحدة 
في رمض�ان ويضعوا خل�ف ظهورهم 

الخالفات السياسية”. 

مؤتمر فلسطينيي بريطانيا
وكان المنت�دى الفلس�طيني ف�ي 
بريطانيا نظم في كانون أول/ ديسمبر 
2018 “مؤتم�ر فلس�طينيي بريطانيا”، 
وه�و أول مؤتمر من نوعه في المملكة 
المتح�دة، عل�ى الرغم من أنه يش�به 
“مؤتمر فلسطينيي أوروبا” الذي ينعقد 

سنويًا منذ أكثر من 15 عامًا. 
ورغم أن المؤتمر كان محاولة لجمع 
وتوحي�د  الفلس�طينية  المؤسس�ات 
عملها وجهوده�ا إال أن رابطة الجالية 
للجالية(  األصلية  )الكتلة  الفلسطينية 
ل�م تش�ارك ف�ي فعالياته ول�م تكن 
ممثل�ة فيه، كم�ا أن رابط�ة الجالية 
التي ظه�رت مؤخرًا كجس�م بديل عن 
الرابطة األصلية، أو جس�م منشق عن 
األصلية، شاركت بعدد محدود   الرابطة 

جدًا من األشخاص. 
حصلت  التي  المعلومات  وبحس�ب 
عليها “عرب لندن” فقد انتهى الش�هر 

الخام�س م�ن الع�ام 2019، أي مر نحو 
ستة ش�هور على انعقاد المؤتمر دون 
أن يت�م التوص�ل الى صيغ�ة تجمع 
الفلس�طينيين تح�ت س�قف واحد أو 
ضم�ن مظل�ة واح�دة، كما ل�م ينجح 
المؤتمر في تأس�يس مجلس أو ملتقى 
يق�وم بالتنس�يق بي�ن المؤسس�ات 
الت�ي تعمل من أجل فلس�طين داخل 
بريطاني�ا، وذل�ك عل�ى الرغ�م م�ن 

المطالبات الحثيثة بذلك. 
يش�ار الى أن�ه ال يوج�د إحصاء أو 
عدد محدد ألعداد الفلس�طينيين في 
بريطاني�ا، خاصة وأن أغلبهم ال يرتبط 
ب�أي تنظيمات فلس�طينية، وأغلبهم 
لي�س لدي�ه أي أوراق أو معامالت في 
السفارة الفلسطينية بلندن بسبب كون 
غالبيتهم يحملون الجنس�يات األخرى، 
 أو أنه�م لم يكون�وا قادمين من داخل

األراضي الفلسطينية. 
الباحثي�ن عن  ويتح�دث بع�ض 
أن أبن�اء الجالي�ة الفلس�طينية ف�ي 
بريطانيا يت�راوح عددهم بين 30 و35 
ألف ش�خص، في الوقت الذي يش�ارك 
عدد قليل جدًا من هؤالء في األنشطة 
التي  الكيانات  التي تقيمها  والفعاليات 
بريطانيا،  الفلس�طينيين ف�ي  تمثل 
األم�ر الذي يعن�ي بأن ه�ذه الكيانات 
ال  الفلس�طينية  للجالي�ة  الممثل�ة 
 تزال ل�م تصل الى الغالبية الس�احقة 

من أبناء الجالية. 
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ضمن جولة اس�تمرت قراب�ة 10 أيام 
زار فيه�ا الناش�ط الفلس�طيني القادم 
من الخليل هش�ام ش�رباتي عشرة مدن 
بريطانية متحدثا ع�ن الخليل، وعملية 
الس�طو التي تق�وم بها إس�رائيل على 
األحياء والقرى الفلسطينية  في المدينة، 
تحدث شرباتي ل »عرب لندن« عن حصاد 
تل�ك الجولة، مناش�دا الجالي�ة العربية 
ف�ي بريطانيا مس�اندتهم ف�ي إيصال 
ص�وت فلس�طين والخلي�ل، بمواجهة 
اللوب�ي الصهيون�ي الذي يدع�م الرواية 
اإلس�رائيلية، معتبرا أن ص�وت الجالية 
العربية في أوروبا بالغ األهمية في دعم 
القضايا العربية، وفي مقدتهما القضية 
الفلس�طينية،  معبرا عن اعتقاده بأن 
على الجالية مسؤولية كبيرة في االندماج 
والتفاعل أكثر في المجتمعات األوروبية 
للتأثير في صناعة القرار في تلك الدول.

 شرباتي الذي تحدث ل� »عرب لندن« 
عقب محاضرة ألقاها وسط لندن بدعوة 
من« كاب�و« -مرك�ز تطوي�ر العالقات 
العربي�ة-، وأدراها مدي�ر المركز كريس 
دويل، كش�ف عن أن إس�رائيل أغلقت 
باألمر العس�كري 520 مح�ال تجاريا فيما 
أغل�ق 1100 مح�ال تجاريا ج�راء األوضاع 
االقتصادي�ة، ف�ي دليل على السياس�ة 

الت�ي تنتهجها إس�رائيل ف�ي التضييق 
عل�ى أهالي الخلي�ل لدفعه�م للرحيل 
عنه�ا، مناش�دا الع�رب دع�م القضية 
الفلس�طينية سياس�يا وعدم االقتصار 

على الدعم االغاثي.

وفيما يلي نص الحوار..

عرب لن��دن: ما طبيعة النش��اط 
الذي تقومون به بشكل عام؟

أنا ناشط في لجنة الدفاع عن الخليل 
ونحن لجنة مقاومة ش�عبية ضد الوجود 
االس�تيطاني في مدينة الخليل والقيود 
الت�ي تفرضه�ا إس�رائيل عل�ى حرك�ة 
ونعم�ل  الفلس�طينيين،  المواطني�ن 
على مواجهة كل اش�كال نظ�ام الفصل 
العنص�ري ف�ي الخليل، كما ننش�ط مع 
لجان العمل الشعبي في الضفة الغربية. 

 ع��رب لن��دن: ما طبيع��ة الجولة 
الت�����ي تقوم������ون به�����ا حالي��ا 

لبريطانيا؟

 زيارتي تأتي ضم�ن جولة محاضرات 
زرت فيها 10 مدن بريطانية  للحديث عن 
الخلي�ل وما تتعرض له، وطبعا نس�قنا 

أيضا م�ع ب�ي دي اس وحل�ة التضامن 
وغيرها.

عرب لن��دن: ما الفكرة الرئيس��ة 
التي تحاول ايصالها  للناشطين 

الغربيين والبريطانيين؟

 عند الحدي�ث عن الخلي�ل نتحدث 
عن نم�وذج مصغر لكل أوج�ه المعاناة 
الفلس�طينية ، فعل�ى س�بيل المث�ال 
مع�روف أن هناك جدارا في فلس�طين 
بن�ي عام 2002م، لكن نح�ن في الخليل 
لدينا أيضا جدار في قلب المدينة، واليوم  
يجري تطهير عرقي للفلس�طينيين في 
قلب الخليل ش�بيه تمام�ا بما جرى في 
عام 1948م، ولدينا في الخليل انتهاكات  
لحق الناس في العبادة، فالحرم المقدس 
في المدينة تمنع إسرائيل المصلين من 
الوصول ل�ه وتضع الحواجز في طريقهم 
إليه، كم�ا قامت إس�رائيل بتحويل جزء 
منه لكنيس، بالتالي عندما أعرف العالم 
عن ما يج�ري في الخليل أق�ول لهم ان 
كل م�ا يجري ف�ي الخليل يج�ري في كل 
فلس�طين ف�ي الضف�ة وغ�زة والخط 
األخضر حيث تم على سبيل المثال هدم 
قري�ة العراقيب 130 م�رة ويعاد بنائها 
دائم�ا، أق�ول للعالم أن دول�ة االحتالل 

الناشط الفلسطيني 

هشام شرباتي
 يتحدث ل�))عرب لندن(( عن جولته

في ١0 مدن بريطانية

ش��رباتي: ص��وت الجالي��ة العربية 
في أوروبا بالغ األهمية في دعم 

القضية الفلسطينية
حاوره: محمد أمين
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ط�ورت نظ�ام تميي�ز وفص�ل عنصري، 
وهذه  هي الفكرة الرئيس�ية التي اشرحها 
لألجانب، إضافة لعملية التطهير العرقي، 
وأكشف كذلك في محاضراتي عن المشروع 
الصهيون�ي الخطير في الخلي�ل، حيث أن 
هناك طم�وح صهيوني لبناء مدينة خليل 
يهودي�ة في قل�ب مدينة الخلي�ل، وهذا 
واض�ح من وج�ود أماك�ن مغلق�ة داخل 
الخلي�ل، وترحيل الفلس�طينيين، وعمل 
بؤر استيطانية داخل المدينة، والسيطرة 
على مبان إضافية ، وتهدف دولة االحتالل 
في مشروعها هذا إلى الوصول لمرحلة يأتي 
فيها الزائر الغربي عبر طرق التفافية يزور 
الخليل دون أن يلتقي بأي فلسطيني، فقد 
تم إغالق 520 محال تجاريا بأوامر عسكرية 
مباش�رة، وهناك 1100 محل أغلقت بسبب 
التضييق�ات االقتصادية، جنب�ا إلى جنب 
مع أحياء مهجورة جراء التضييقيات ومنع 

الترميم.

التي  المساحة  كم  لندن:   ع��رب 
ت��خ��ض��ع ل��س��ي��ط��رة إس��رائ��ي��ل��ي��ة 

كاملة؟ 

%20 م�ن المدين�ة تح�ت الس�يطرة 
انها  الكاملة، و%80 مفروض  اإلس�رائيلية 
مناطق A اال أنه أعي�د احتاللها في ربيع 
2002 حيث أعادت إس�رائيل احتالل هذه 
األماكن وارت�كاب المجازر في جنين وحصار 
الرئي�س الراح�ل عرف�ات، و حاليا يدخل 
الجيش اإلسرائيلي  ويخرج في أي وقت، وال 

وجود للسلطة الفلسطينية.
تفاعل  تقيم  كيف  ل��ن��دن:  ع��رب 
والسياسيين  األجانب  الناشطين 

مع محاضراتك ؟

بش�كل عام هناك تعاطف واهتمام، 
لكن معظم الن�اس الذين حضروا هم كبار 
السن ونحن معنيين بالشباب وهذا تحدي 
للنش�طاء األجان�ب والع�رب ب�أن يكونوا 
متفاعلي�ن أكث�ر وقادرين عل�ى الوصول 
للش�باب، وأريد أن أناش�د الجالية العربية 
هنا بأن تتفاعل وتلعب دورا أكبر وتندمج 
والغربي  البريطان�ي  المجتم�ع  أكثر ف�ي 
عموم�ا، ألنه مفت�رض نحن ل�م نأت هنا 
لنعي�ش فقط ب�ل للدفاع ع�ن قضايانا 

العربية.

عرب لن��دن:  هل تعول على الرأي 
العام الغربي؟

 هناك كثي�ر من األجانب الذين حضروا 
وقدم�وا مداخالت هامة وتفاعلوا بش�كل 
إيجاب�ي، وتعرضن�ا لهجمة م�ن الصهاينة 
الذي�ن أت�وا وتهجم�وا علينا، وقال�وا أن 
إسرائيل هي الدولة الديمقراطية الوحيدة 
في المنطقة، مستغلين ما يجري في الدول 
العربية، وحاولوا التش�ويش علينا وطردنا 
بالقول أن الدول العربية منشغلة في قتل 

مواطنيها وإسرائيل هي واحة الديمقراطية 
كما يدع�ون، لكننا تصدين�ا لهم  وفضحنا 
وديمقراطيته�م  العنص�ري،  نظامه�م 
الزائف�ة، وه�ي معركة مس�تمرة، تحتاج 

نفس طويل وعمل وصبر.

لن��دن: م��اذا تري��دون م��ن  ع��رب 
الدول العربية؟

نريد موق�ف سياس�ي حقيقي يدعم 
لإلغاث�ة  ش�كرا  الفلس�طيني،  الش�عب 
ولتطوير البنى التحتية لكن ما يقدم تقوم 
إس�رائيل بمصادرته وتدميره، فمثال لجنة 
اعمار الخليل تتلقى دعم من مختلف الدول 
العربي�ة، لكن كل هذا الدعم والمش�اريع 
اذا ل�م يت�م حمايته�ا فس�يتم تدميرها 
ومصادرتها م�ن قبل إس�رائيل، مفروض 
أن يق�وم العرب بعم�ل لوبي ضغط على 
أمري�كا ، النهم يملكون أوراق قوة، وامريكا 
كيان سياس�ي تتعام�ل بالمصال�ح، وإذا 
تعرض�ت لضغط عربي حقيقي س�تقوم 
بتعديل سياساتها والضغط على إسرائيل 

ولو قليال.
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عرب لندن – خاص

ج�دل كبي�ر أثي�ر ف�ي المملك�ة 
المتحدة عقب تحذير رئيس الش�رطة 
البريطاني�ة لرئيس�ة الحكومة تيريزا 
ماي من الرضوخ لضغوط بش�أن تبني 
تعريف جديد لإلس�الموفوبيا، زاعما 
أن ه�ذا اإلج�راء من ش�أنه التس�بب 
ف�ي وقف تحقيق�ات اإلرهاب ، فضال 
عن منع بريطاني�ا من حل الجماعات 
المتطرفة، في تبني لنصيحة الشرطة 

في هذا المضمار.

البريطاني�ة  الحكوم�ة  ورفض�ت 
المقت�رح  الجدي�د  التعري�ف  تبن�ي 
جيم�س  وأخب�ر  لالس�الموفوبيا، 
بروكينش�اير ، وزي�ر الجاليات  مجلس 
العم�وم أن التعري�ف ال�ذي قدمته 
المجموعة البرلمانية لألحزاب بش�أن 
المس�لمين البريطانيي�ن يحتاج إلى 

“مزيد من  البحث”.

الذي  الجدي�د  التعري�ف  وين�ص 
رفضت�ه الحكومة عل�ى أن :”كراهية 
اإلس�الم هي نوع وممارسة جذرية من 
أنماط العنصرية،  وهي ش�كل رئيسي 
من أش�كال العنصرية التي تستهدف 
تعبي�رات المس�لمين أو  التص�ورات 

عنهم بسبب دينهم “.
 

  واته�م ممثلو هيئ�ات ومنظمات 
الشرطة بس�وء فهم  إس�المية قادة 
الجهود التي تبذلها األحزاب السياسية 
في مواجه�ة ظاهرة االس�الموفوبيا 
اآلخ�ذة ف�ي التصاع�د، معتبرين أن 
المس�لمة ف�ي بريطانيا هي  الجالية 
لالعت�داءات  تعرضا  الجالي�ات  أكث�ر 
وجرائ�م الكراهي�ة ف�ي ظ�ل ع�دم 
 وج�ود تش�ريعات تحميها م�ن تلك

االعتداءات.

 الجالية المسلمة ضحية 

 وفي حديث للجزيرة نت قال محمد 
الرابطة  كزبر رئي�س مجلس ش�ورى 
الجالية  إن  اإلس�المية في بريطاني�ا 
الجالي�ات تعرضا  أكثر  المس�لمة هي 
،معتبرا  الكراهية  وجرائم  لالعتداءات 
أن اإلف�الت م�ن العقاب أمر يش�جع 
التغول في  المتطرف عل�ى  اليمي�ن 
اعتداءات على المس�لمين مما زاد من 
حجمها خالل األش�هر القليلة الماضية 

الى أضعاف ما كان في السابق.
 

 واعتب�ر كزب�ر أن هن�اك أهمية  
وطن�ي  تعري�ف  إليج�اد  قص�وى 
لظاهرة االس�الموفوبيا كما هو الحال 
ف�ي ظاه�رة مع�اداة الس�امية عند 
الجالية اليهودية ال�ذي تم تبنيه من 
قب�ل األح�زاب السياس�ية والحكومة 
البريطانية، مبيننا أنه تم االتفاق على 
تعريف عكف على إع�داده مجموعة 
م�ن البرلمانيي�ن ينتم�ون لجمي�ع 
األحزاب البريطانية، وكان هناك اجماع 
عل�ى تبنيه من قب�ل معظم األحزاب 

البريطانية ما ع�دا حزب المحافظين 
الحاك�م والحكومة الت�ي ينتمي اليها، 
وهو األمر الذي وصفه كزبر “بالمؤسف 
للغاية«، منوه�ا إلى أن هناك العديد 
من مظاه�ر االس�الموفوبيا موجودة 
لدى حزب المحافظين حيث تم تجميد 
عضوي�ة بعض أعضائ�ه، في الوقت 
الذي اليزال هناك الكثير  بين أعضائه 
ممن يبثون الكراهية ضد المس�لمين 
ول�م يتم التعامل معه�م بعد  وعلى 
رأس�هم وزير الخارجية السابق وعضو 
البرلمان بوريس جونسون والذي شبه 

المرأة المنقبة بسارقة البنوك.

 و انتهى كزبر لإلش�ارة إلى أن األمر 
المس�تغرب كذلك هو اقحام الشرطة 
في هذه المسألة، الفتا إلى أن الجالية 
المسلمة لم تفهم الى االن ما هو تأثير 
تبني تعريف االس�الموفوبيا وحماية 
الجالية المسلمة على موضوع اإلرهاب 
والتط�رف، بل العكس ه�و الصحيح 
حيث أن تبنيه س�يكون له اثر إيجابي 
داخل الجالية خاصة لدى جيل الشباب.

الحكومة ترف��ض والجالي��ة غاضب��ة
 التعريف الجدي�د لإسالموفوبيا في بريطانيا.. 
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العم�ال  ح�زب  وتبن�ى    
التعري�ف  األح�رار  والديمقراطي�ون 
الجديد لالسالموفوبيا باستثناء  حزب 
المحافظي�ن ال�ذي م�ازال يبحث في 
األم�ر، قب�ل أن يصدر مجلس رؤس�اء 
الش�رطة الوطنية، بيان�ا عبروا فيه 
ع�ن مخاوفه�م م�ن تبن�ي الحكومة 
له�ذا التعري�ف، وأك�د ف�ي بيانهم 
أنهم  يأخ�ذون جمي�ع تقارير جرائم 
الكراهية على محمل الجد، لكن لديهم 
بع�ض المخ�اوف بش�أن التعري�ف 
المقترح لكراهية اإلسالم الذي قدمته 
المجموع�ة البرلمانية  م�ن زاية أنه 
الش�رطة  ربما يضع�ف عناصر قوى 

وقوات مكافحة اإلرهاب.

يحمي المتطرفين !

الت�ي تح�ذر  المؤسس�ات   وم�ن 

م�ن تبن�ي التعري�ف مرك�ز تب�ادل 
الحكوم�ة  المق�رب م�ن  السياس�ات 
والذي دع�ى إلى اس�تبدال مصطلح« 
االس�الموفوبيا« بعبارة »التحيز ضد 
المس�لمين« كم�ا هو مس�تخدم من 
 قبل مكت�ب األمن والتعاون في أوروبا 

بحسب المركز.

ورآى المركز ف�ي تقريره بأن حظر 
نقد الشريعة والتقاليد اإلسالمية في 
التعريف س�يعيق  بموجب  بريطانيا 
من الجه�ود  الحكومية ف�ي مكافحة 
فيليبس«  »تريفور  ويضرب  التطرف، 
، الرئي�س الس�ابق للجنة المس�اواة 
وحقوق اإلنس�ان الوطنية الذي أشرف 
على التقرير مث�اال على ذلك بأن هذا 
التعري�ف ربم�ا يمن�ع الحكومة من 
التحقيق في مزاعم وجود تطرف وروح 
إس�المية غير متس�امحة في بعض 

المدارس.

وف�ي إط�ار ردود األفع�ال رفض 
موقف  البريطاني  اإلس�المي  المجلس 
الحكوم�ة وكذلك تحذير الش�رطة من 
تبن�ى التعري�ف الجديد معتب�را أنه 
أمر يعطي رس�ائل س�لبية لمس�لمي 

بريطانيا.

 ولفت هارون خان السكرتير العام 
للمجلس اإلس�المي البريطاني إلى أنه 
ينبغ�ي  ب�أن تقوم الش�رطة وقوات 
األم�ن بمحارب�ة اإلره�اب بن�اء على 
المعلومات االستخبارية والتدقيق في 
العم�وم، وبالتالي  األدلة، وليس على 
بحسب رأيه ال يمكن “إعاقة” عمليات 
مكافحة اإلرهاب وفقا لذلك إال إذا كان 
اإلرهاب يس�تهدفون  مكافحة  ضباط 
المس�لمين بس�بب هويتهم ما يؤكد 
بحس�به المخ�اوف التي ت�م اإلعراب 
عنه�ا منذ فترة طويلة ح�ول التركيز 
المس�لمين  عل�ى  المتناس�ب  غي�ر 
وتأثير عملي�ات مكافحة اإلرهاب على 

المجتمعات اإلسالمية دون غيرها.

 ويوج�د ف�ي بريطاني�ا قرابة 3 
ماليين مس�لم، يعيشون في مختلف 
أنحاء المملك�ة المتحدة، وباتوا مؤخرا 
قلقين من تصاع�د موجات الكراهية 

ضدهم مع صعود األحزاب اليمينية.
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عرب لندن – لندن 

  ال يتوقف الدكتور الفلس�طيني البريطاني أمين حبايبة عن 
تجاربه العلمية والتي تنتهي دوما باكتشافات جديدة،فمن توليد 
الماء من الهواء إلي الطهي باس�تعمال الطاقة الشمس�ية، يقول 
حبايب�ة ل " ع�رب بريطانيا" أنه ماض في تطوي�ع التكنولوجيا 
لخدمة البش�ر ، وتوفير حلول تقنية للفقراء تخفف عنهم قسوة 

الحياة وتكاليفها الباهظة.

 الطهي على أش�عة الش�مس ب طباخ شمس�ي هو االختراع 
الجديد الذي توصل له أس�تاذ الهندس�ة بجامعة نوتنجهام ترنت 
وفريقه، ويقوم  الجهاز الجديد بالطهي  بأش�عة الش�مس حيث 

يعمل على تركيز أشعة الشمس داخل المنزل.

وقام فريق بحث علمي من جامعة نوتنجهام ترنت البريطانية 
بإش�راف األس�تاذ الدكتور أمي�ن الحبايبة - من كلية الهندس�ة 
المعمارية والتصميم والبيئة العمرانية بالجامعة بتصميم فرن 
شمس�ي يمكن اس�تخدامه للطهي عن طريق الطاقة  شمسية و 
يقوم الفرن  بطهي الطعام من خالل تركيز أش�عة الش�مس الى 

فرن يمكن تركيبه في مطبخ البيت .

المشروع بحس�ب األكاديمي يهدف إلى السماح لألشخاص في 
البلدان الحارة و المشمس�ة على مدار الس�نة بالطهي في منازلهم 

دون الحاجة إلى الغاز أو الكهرباء أو حرق األخشاب.
وتعمل التقنية من خالل التقاط أش�عة الشمس من الخارج 
وتركيز قوتها باستخدام عدسات حيث ينعكس هذا الضوء المركز 

))الشمس في الفرن((

ابتكار ألكاديمي عربي في بريطانيا

من خ�الل توجيهه إلى مس�احة صغيرة في وس�ط فرن 
األلمني�وم عالي الع�زل عن طريق مرايا عاكس�ة. ويوفر 
جهاز قياس حرارة الفرن بيان�ات حية عن درجة حرارته 
 ويمكن التحكم في مستوى الحرارة من خالل مقدار عكس

الضوء المركز.



23 Arab London – June 2019 - Issue No (1) - Year (1)
)1( ال���ع���دد   - األول�����ى  ال��س��ن��ة   -   2019 ي��ون��ي��و   / ح���زي���ران  مبدع����ون

وفي حديث ل�� "عرب لن�دن" وصف البروفيس�ور الحبايبة  
المش�روع بالشيق للغاية مش�يرا إلى أن هذه التكنولوجيا لديها 
الق�درة على تغيير الطريقة التي يطبخ بها الماليين من الناس 
في المنزل ويمكن أن تقلل بش�كل كبير من االنبعاثات الحرارية 
و التل�وث، كما انه ليس هناك حاجة للطبخ باس�تخدام الكهرباء 
أو الغاز  في البلدان الحارة التي تش�رق فيها أشعة الشمس على 

مدار السنة .

  حبايبة يقول أنهم اس�تطاعوا اثبات أنه من الممكن طهي 
الطعام داخل المنزل من خالل تس�خير طاقة الشمس، وأن هذه 
التقنية تقدم للفقراء في الدول النامية حلوال رخيصة تسهم في 

التخفيف عنهم عوضا عن شراء الوقود غال الثمن. 

 ويض�رب المخت�رع مثال من دول الخليج على س�بيل المثال 
، ففي الكويت مع الفترات الطويلة من أش�عة الش�مس، يمكن 
لثالثة عدس�ات فقط توفير درجة حرارة الفرن حوالي 200 درجة 
مئوية ، كما يش�ير الباحث كذلك أنه في ي�وم صيفي صاف في 
المملك�ة المتحدة ، قد يكون من الممك�ن تحقيق درجات حرارة 

مماثلة بعشرة عدسات فقط.

مساعدة الفقراء
 من جهت�ه قال  الدكت�ور بوبكر ش�اكماك ، أحد 
الباحثين  الذين عملوا على المش�روع في الجامعة أن 
هذه التكنولوجيا الجديدة ليست فقط أفضل للبيئة ، 
ولكن يمكنها أيضًا مساعدة الناس في البلدان النامية 
الذين ال يحصلون على الكهرباء أو الغاز أو تلك الوقود 
باهظ�ة الثم�ن في بلدانه�م من خ�الل توفير هذه 
التكنولوجيا بأسعار في متناول الجميع ،حيث سيكون 
الناس قادرين على تس�خين الطعام بسرعة وسهولة 

أكثر من أي وقت مضى."
 

فريق متعدد الجنسيات 
وقد ض�م فريق التصميم و البح�ث العلمي  تحت 
اش�راف البروفيس�ور الحبايبة في جامعة نوتنجهام 
ترن�ت البريطانية ثالث�ة طالب في برنام�ج التبادل  
األوروبي وه�م إيزابيل هيمانز من  هولنو باس�تيان 
إينس�تي من ألمانيا وسيزار كاس�تانيو فيسينتي من 
إسبانيا، وكما ساهم في المشروع الدكتور آالن هواس 

الذي يعمل حاليا في إحدى الجامعات السويدية.

و أشرف األستاذ الدكتور أمين الحبايبة  على الفريق 
الذي صنع نموذجا أوليًا صغيرا إلثبات هذا المفهوم، 
يحتوي النموذج األولي على ثالثة عدس�ات ويمكن أن 
تص�ل حرارة الفرن إلى ٦0 درجة مئوية في يوم صيفي 
نموذجي في المملكة المتحدة، وقد تم اختباره مؤخرًا  

بحسب األكاديمي وتم طهي بيضة بنجاح.

وفيم�ا يخص البح�ث العلم�ي بالعال�م العربي 
يقول الحبايب�ة إن المهارات البحثي�ة يجب ان تكون 
استراتيجية لس�وق العمل ، موضحا أن العالم العربي 
بحاجة لتطوير ثقافة البحث العلمي ودمجها بالتعليم 
، مؤك�دا أن كثير من الجامع�ات العربية تحتوي على 
الموارد المالي�ة ، لكنها تفتقر لثقافة البحث العلمي ، 

التي برأيه هي ثقافة أكثر منها موارد مالية .
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جاب عش�رات اآلالف من المتظاهرين ش�وارع وس�ط لندن 
يوم الس�بت 11 أيار/ مايو 2019 في مس�يرة حاش�دة تضامنًا مع 
فلس�طين في الذكرى الس�نوية للنكبة، وذل�ك بدعوة من عدد 
من المؤسس�ات البريطانية الداعمة للحق الفلسطيني والمنددة 

بجرائم االحتالل االسرائيلي.
وكان الفتا مساهمة فلسطينيي بريطانيا من كافة التيارات 
واالتجاهات السياس�ية جنبا إلى جنب في المس�يرة، تتوسطهم 
المناضل�ة الفلس�طينية عهد التميم�ي التي ألهبت مش�اركتها 

حماسة المتظاهرين. 
وحمّل�ت التميم�ي بريطاني�ا مس�ؤولية نكب�ة الش�عب 
الفلس�طيني، وقالت إنه�ا جاءت إلى قلب لن�دن لتقول للمملكة 
المتح�دة أن عليه�ا االعتذار ع�ن الجريمة الت�ي ارتكبتها بحق 

الشعب الفلسطيني، وعليها العمل على تخليص الفلسطينيين 
من هذا االحتالل العنصري الفاشي.

من جهته أكد السفير الفلسطيني في بريطانيا حسام زملط 
رفض الفلس�طينيين قيادة وش�عبا وبش�كل مطلق كل ما يتم 

تسريبه حول صفقة القرن المشبوهة. 
وحي�ا زمل�ط المتظاهري�ن ش�اكرا عل�ى وج�ه الخصوص 
المتضامنين األجانب الذين وصفهم باألبطال المناصرين لقضية 

فلسطين العادلة. 
ورآى النائب في البرلمان البريطاني عن حزب العمال ريتشارد 
بورغن في الحشود المش�اركة رسالة دعم واضحة لمشروع حزبه 
القائم على االعتراف بدولة فلسطين، مؤكدا حق الفلسطينيين 

بالعيش بأمان وسالم. 

تضامن واسع مع فلسطين
في ذكرى النكبة

 بريطاني����ا..

تصوير: عرب لندن
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لندن - عرب لندن
إيرلندية  تمكن�ت س�يدة 
من العثور على أمها بعد نحو 
٦0 عام�ًا من الغي�اب والبحث 
األم مع  لتجتم�ع  المتواص�ل 
ابنته�ا أخيرًا بع�د أن أصبحا 
كهواًل، في حادثة هزت وجدان 
ودفعت  البريطاني  المجتم�ع 
العديد من وسائل االعالم الى 

الحديث عنها.
الت�ي  التفاصي�ل  وف�ي 

"التايم�ز"  جري�دة  نش�رتها 
البريطاني�ة واطلع�ت عليها 
"عرب لندن" فان السيدة إلين 
ماكين البالغة من العمر اليوم 
82 عامًا كانت قد تربت ونشأت 
في دار لأليت�ام بمدينة دبلن 
عاصمة إيرلن�دا، لكنها عندما 
كانت في التاس�عة عشرة من 
عمرها، أي قب�ل ٦3 عامًا من 
االن، ب�دأت رحل�ة البحث عن 
لتتمك�ن  إليزابي�ث  والدته�ا 

الماضي أخيرًا وبعد كل  الشهر 
هذا الغي�اب من العثور عليها 
ولقائها في مدينة "جالس�كو" 

شمالي بريطانيا. 
ووصف�ت ماكي�ن والدتها 
العمر  البالغة م�ن  إليزابي�ث 
حاليا 103 سنوات بأنها "السيدة 
األجمل على االط�الق"، وذلك 
لدى لقائهما ألول مرة منذ أكثر 

من ستة عقود.
العثور على  وبدأت ماكين 
والدته�ا بع�د أن تحدثت عبر 
محط�ة إذاعية محلي�ة العام 
الماضي ع�ن قصة بحثها عن 
أمه�ا، ومن ثم تواص�ل معها 
األنساب  في  متخصص  شخص 
والذي طل�ب منها ابتداءًا إجراء 
ليفاجئه�ا   )DNA( فح�ص 
بعد ذلك في ش�هر أغسطس 
من العام الماض�ي أن والدتها 
الحي�اة  قي�د  عل�ى  ت�زال  ال 
وتعيش في مدينة "جالسكو" 
عاصمة س�كوتالندا في شمال 

بريطانيا.
وكان�ت ماكين ق�د أجرت 
أول اتص�ال م�ع والدته�ا في 
ش�هر أكتوبر الماضي وتحدثت 
اليها عبر الهات�ف عدة مرات، 
لك�ن اللق�اء الفعل�ي بينهما 
ماكي�ن  أن  بس�بب  تأخ�ر 
كان�ت تتعاف�ى م�ن عملية 

جراحي�ة خضعت له�ا وكانت 
بانتظ�ار أن تتحس�ن صحي�ًا 
 حت�ى تتمك�ن من لق�اء أمها 

في جالسكو.
وتقول جريدة "التايمز" إن 
صح�ة األم البالغة م�ن العمر 
103 س�نوات هش�ة أيضًا، كما 
أن االبن�ة تعاف�ت لتوها من 

عملية جراحية خضعت لها. 
إنها  فتق�ول  ماكي�ن  أما 
ق�ررت أن تأخذ زم�ام المبادرة 
أخي�رًا وحجزت تذك�رة طيران 
وسافرت من دبلن الى جالسكو 
بصحبة زوجها ج�ورج لتلتقي 
والدته�ا إليزابي�ث التي تقيم 
هناك، وتمكنت من ذلك فعاًل.

وبحس�ب ماكي�ن فانه�ا 
الق�ت "ترحيبًا كبي�رًا" عندما 
إليزابيث  وصلت لزيارة والدتها 
التي تعيش حالي�ًا مع ابنيها 
االثنين والل�ذان أيضًا يقيمان 
معها ويقوم�ان برعايتها في 

المنزل. 
م�ن  العدي�د  وت�داول 
البريطانيي�ن عل�ى ش�بكات 
التواص�ل االجتماع�ي وعب�ر 
وس�ائل االع�الم ص�ورة األم 
اليزابي�ث وابنتها إلين ماكين 
اللت�ان اجتمعتا بعد كل هذه 
الغياب  وهذا  الطويلة  العقود 

الطويل.

إيرلندية تعثر على أمها 
بع��د 60 عام��ا من البحث

واحد م��ن كل ثمانية مراهقين بريطانيين 
فكر في االنتحار بسبب شكله

عرب لندن - لندن
أظهر مس�ح جديد أن الماليين من البالغين البريطانيين قد مروا بأفكار أو مش�اعر  

رغبة في االنتحار بسبب صورة شكل أجسامهم .
 ونشرت استطلعت مؤسسة الصحة العقلية استطالعا شمل  4،505 من البالغين 
في مارس / آذار الماضي وكشفت أن واحدًا من بين كل ثمانية )13 في المائة( فكر 

في االنتحار بسبب المخاوف المتعلقة بشكله وعدم رضاه عن صورة  جسمه. .
وقام�ت الجمعية الخيرية بإجراء الدراس�ة االس�تقصائية ضمن أس�بوع 
التوعي�ة بالصحة العقلية ، والذي يبدأ يوم االثنين 15 مايو بموضوع لصورة 
الجس�د في ضوء المخاوف المتزايدة بش�أن كيف يمكن أن يسهم ذلك في 

التأثير علي الصحة العقلية  للمراهقين، وخاصة عند النساء الشابات.
وقال أكثر من ثلث المجيبين إن صورة جس�دهم تركتهم يشعرون 

بالقلق )34 في المائة( أو باالكتئاب )35 في المائة(.
ووج�دت الدراس�ة أن وس�ائل التواص�ل االجتماع�ي والص�ور 
المس�تخدمة ف�ي اإلعالنات له�ا دور مهم ف�ي إدراك المراهقين 
لصورهم الجس�دية ، حيث ألقى ما يقرب من نصف المشاركين 
الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 سنة باللوم عليها إلثارة 

قلقهم بشأن الطريقة التي ينظرون بها ألنفسهم.
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  رفع�ت البريطانية روزاموند كيس�ي-ديبرا دعوى قضائية 
أمام المحكمة العليا في األس�بوع الماض�ي مطالبة بالتحقيق في 
وف�اة ابنتها إيال كيس�ي ديبرا ، التي توفيت ف�ي العام 2013 جراء 
نوب�ة ربو قاتلة، محمل�ة الحكومة ووزارة البيئة المس�ؤولية عن 

ذلك.
وتقول  األم المكلومة إن مرض الطفلة البالغة من العمر تسع 
س�نوات ونوبة الربو القاتلة في ع�ام 2013 كانت ناجمة عن تلوث 

من الطريق الدائري الجنوبي بالقرب من منزلهما في جنوب لندن.
وخلص تحقيق أجرته التايمز إلى أن ماليين األطفال يذهبون 
إلى المدارس في بريطانيا يعانون من مستويات خطيرة من تلوث 

الهواء.
وبعد أي�ام من أمر المحكمة العليا بإج�راء تحقيق جديد في 
وفاة فتاة في لندن تدعي أمها أنها قتلت بسبب أبخرة العادم من 
الطرق المسدودة ، كشفت دراسة أن حوالي ٦500 مدرسة  تدرس٦.2 
ملي�ون طفل في المناط�ق التي توجد فيها جزيئ�ات دقيقة في 

الهواء تتجاوز الحد الموصى به من قبل منظمة الصحة العالمية.
الجس�يمات الدقيقة ، المعروفة باس�م PM2.5 ، هي أخطر 
أش�كال تلوث اله�واء ألن حجمها المجهري يس�مح له�ا باالختراق 
العميق في الرئتي�ن ودخول مجرى الدم، وهناك ما يزيد عن 234 
مدرس�ة ف�ي برمنغهام تتجاوز ذل�ك ، باإلضافة إل�ى أكثر من 100 

مدرسة في مدن كبيرة مثل ليستر ونوتنجهام.
ويش�مل المجم�وع 3900 حضان�ة وم�دارس ابتدائية ، حيث 
يكون األطفال الصغار أكثر عرضة لتلوث الهواء ألن رئتيهم تتطور 
وحجمهما النسبي يعني أنهما أقرب إلى انبعاثات عوادم السيارات.

وأطلقت صحيفة  التايمز حملة من أجل قانون الهواء النظيف 
الجدي�د ، والذي يمنح الجميع الحق في الحماية من الهواء الس�ام 
الذي يس�هم في وفاة 40 ألف شخص س�نو، يًا ويهدد بشكل خاص 

الشباب وكبار السن واألشخاص الذين يعانون من أمراض الرئة..
م�ن جهتها قال�ت  الحكومة أنه�ا تتعامل مع تل�وث الهواء 
بموجب اس�تراتيجية الهواء النظيف التي نش�رت في يناير ، لكن 
تحليل التوقعات الرسمية يكشف أن حوالي 4700 مدرسة تضم 1.9 

مليون تلميذ ستظل فوق الحد بحلول عام 2030.
ووع�د مايكل جوف ، وزير البيئة ، ف�ي يناير / كانون الثاني 
بتحديد "هدف طموح جديد وطويل األجل للحد من تعرض الناس 

لهذا النوع من التلوث، ومواجهة هذه التحديات البيئية.

الحكوم��ة  تقاض��ي  بريطاني��ة 
لوفاة ابنتها جراء التلوث البيئ��ي 

عرب لندن- لندن 

أطلق األمير هاري وميغان على ابنهما 
اس�م "آرتش�ي". وقال قص�ر باكنغهام إن 
الكامل للطفل هو،آرتشي هاريسون  االسم 

ماونت باتن- وندسور.
وأصدر القصر هذا اإلعالن بعد ساعات 
من التقاط صور للزوجين مع الطفل البالغ 

من العمر يومين أمام وسائل اإلعالم.
وتم اإلع�الن عن الخبر على حس�اب 
الزوجي�ن عل�ى Instagram ، إلى جانب 
ص�ورة لميغان تظهر الطف�ل على الملكة 
ودوق إدنب�رة في قلعة وندس�ور ، برفقة 
وال�دة الدوقة دوريا راجالن�د. تُرى الملكة 
بس�عادة في حفيدها الثامن ، بينما يقف 
ه�اري وراءه�ا بفخر.وقال متحدث باس�م 
القصر: "لقد اختاروا عدم استخدام األلقاب 

المجاملة في هذا الوقت".
وف�ي قاع�ة القدي�س جاورجيوس، 
ش�فيع إنكلترا، في قصر ويندس�ور غرب 
لندن، حم�ل هاري ابنه ملفوف�ا ببطانية 
بيض�اء ومعتم�را قبعة من الل�ون عينه 
نائم�ا بين ذراعي�ه أمام وس�ائل اإلعالم 
والبس�مة عريضة على وجه�ه وإلى جانبه 
زوجته ميغن التي اختارت فس�تانا أبيض 
مزن�را للمناس�بة وأس�دلت ش�عرها على 

كتفيها.

وقالت ميغن ف�ي أول إطاللة لها بعد 
الوالدة "إن�ه ألمر رائع بالفع�ل"، مضيفة 
ببسمة كبيرة ارتس�مت على وجهها "لدّي 

أفضل رجلين وأنا في غاية السعادة".
وأوضح�ت أن "الطف�ل ه�ادئ ج�دا 
وطبع�ه لطيف جدا ف�ردّ ه�اري ممازحا 
"أتساءل من أين له هذه الخصال الحميدة".

وقال هاري الذي ارتدى بزّة رمادية "أن 
يرزق المرء طفلال أمر رائع" وأردفت ميغن 
)37 عاما( أن ما تعيشه هو بمثابة "حلم".
وصرّح األمير البالغ من العمر 34 عاما 
"يق�ول الجميع إن مالم�ح األطفال تتغيّر 
كليا في األسبوعين األولين. ونحن سنتتبع 
األمر عن كثب"، مش�يرا على س�بيل المزاح 

"بات له بعض الوبر على وجهه".
ويحتّل الطف�ل وهو ثامن أبناء أحفاد 
الملكة إليزابي�ث الثانية )93 عاما( واألمير 
فيلي�ب )97 عام�ا( المرتبة الس�ابعة في 

ترتيب خالفة عرش إنكلترا.
وعادة م�ا تثير الوالدات ف�ي العائلة 
المالكة حماس�ة كبيرة، غير أن والدة طفل 
األمير ه�اري وزوجته ميغن لقيت اهتماما 
كبيرا، إذ س�عى األمير وزوجت�ه إلى البقاء 
بعيدين عن األنظار قدر المس�تطاع خالل 
فت�رة الحمل والوالدة التي لم يكش�ف عن 

موقعها.

والزوجان  الثامن  بحفيدها  سعيدة  الملكة 
يقرران عدم استعمال األلقاب

تلوث الهواء في شوارع بريطانيا
يسمم 2.6 مليون من تالميذ المدارس

عرب لندن - لندن
حض�ر الزوجان ج�ورج كلوني وأمل عل�م الدين مع مجموع�ة من الوجوه 
 Vue Cinema 22 ، الذي أقيم ف�ي Catch الش�هيرة ف�ي الع�رض األول ل

Westfield بلندن.
وخطفت أم�ل، 41 عامً�ا، األنظار بإطاللته�ا األنيقة ، فيم�ا قال كلوني 
للصحفيين أن "اللحظة مناس�بة جدا للتكيف مع Catch 22 ألن العالم يواجه 

أوقاتا سخيفة جدا".
 وتاب�ع كلون�ي "أعتقد أنه من الجيد دائمًا تذكير أنفس�نا بأن الحرب في 
الواقع تكلف أرواح الكثير من الش�باب ، فكبار الس�ن يتخذون القرارات ويموت 

الشباب..
يذكر أن قصة المسلس�ل مس�توحاة م�ن رواية المؤل�ف "جوزيف هيلر"، 
ت�دور أحداثها في إيطالي�ا أثناء الح�رب العالمية الثانية، ح�ول حياة النقيب 
جون يوس�اريان الذي يعمل في القوات الجوية التابعة للجيش األميركي، وتركز 
عل�ى محاوالت الجنود االحتف�اظ بعقالنيتهم للوف�اء بمتطلبات الخدمة حتى 

يستطيعون العودة إلى ديارهم.
يق�وم ممثل هوليوود ب�دور البطولة ف�ي إنتاج وإخ�راج وتوجيه جزئي 
للنس�خة التليفزيونية من رواية جوزيف هيلر ، والتي تم إعدادها خالل الحرب 
العالمي�ة الثانية وتتبع طي�ارًا أمريكيًا أثناء محاوالته لله�روب من المعركة 

بسبب قاعدة بيروقراطية شريرة.

الممث��ل الهولي��ودي ج��ورج كلون��ي: 
كبار السن يتخذون قرارات الحرب ومن 

يموت هم الشباب 
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لندن- محمد أمين

يحمل عل كتفيه هم�ا يقول أنه 
رس�الة يجتهد ف�ي  إيصاله�ا، ف »أن 
تك�ون عربيا عروبيا في ه�ذا الزمن، 
ذلك يعني أنك ستسبح عكس التيار« 
يقول المايس�ترو العراقي عالء مجيد 
التقته وعاش�ت  التي  ل”عرب لن�دن” 
مع�ه يوم�ا تعليمي�ا ف�ي أكاديمية 

الموسيقى العربية وسط لندن.
   فليس�ت الموس�يقي العربي�ة 
وحده�ا ه�ي الت�ي يناض�ل رواده�ا 
للحفاظ على أصالتها وسط االنفجارات 
الثقافي�ة، فلع�رب المهج�ر نضالهم 
الخ�اص للحفاظ على هوية االنس�ان 
والمهاج�ر  الالج�ئ  ذات�ه،  العرب�ي 
والس�ائح ف�ي األرض بحثا ع�ن أمان 
ع�زّ ف�ي بل�دان أنهكته�ا الح�روب، 

المهاجرأن  له�ذا  والصراع�ات، فه�ل 
يكون سفيرا للثقافة العربية؟.. نعم 
العراقي  المايس�ترو  كبيرة يجيب بها 
ع�الء مجيد،فالموس�يقى برأيه لغة 
مش�تركة تعبر باقتدار ع�ن هويتنا 
العربي�ة، وتقدمنا للعال�م في أبهى 
صورنا،وأرقاها،بعيدا عن الوسم غير 
الب�ريء للعرب�ي ك » إرهاب�ي”، وهي 
الصفة الت�ي يقول مجي�د أنها باتت 
تحضر في مخيلة االنسان الغربي عند 
ذك�ر كلمة عربي،ذل�ك بتقديره نتاج 
فعل مقصود، لتش�ويه صورة العربي 
ولصق صفة اإلره�اب به زورا وبهتانا، 
فمن يملك تلك الموس�يقى الراقية، 
الغنية  والحض�ارة  العذبة،  واأللح�ان 
يقول مجيد ال يمكن أن يكون إرهابيا.

م�ن فرق�ة الت�راث ف�ي العراق 
إل�ى التدريس ف�ي معهد الدراس�ات 

غرب�ة  هناك،إل�ى  الموس�يقية 
الخليج،وص�وال للس�ويد ح�ط مجيد 
لندن،حام�ال معه  أخيرا ف�ي  رحال�ه 
يرويه�ا  العراق،رحل�ة  مقام�ات 
 المايسترو المخضرم في حوار خَصّ 

به “عرب لندن«.

عرب لندن :  كيف بدأت رحلة عالء 
األوروبية؟

قبل عشر سنوات أسست فرقة 
طيور دجلة في السويد التي حققت 
العضوات  للنس�وة  بجه�ود فردية 
فيه�ا انتش�ارا عالميا.طي�ور دجل�ة 
هي أق�دم فرقة غن�اء عربية،وأردت 
البن�اء على ه�ذه التجرب�ة وتحويلها 
لفرقة عربية بشكل أوسع من الغناء 
العراق�ي عندم�ا انتقل�ت للندن منذ 

قرابة عامين ونصف.

عرب لندن: لماذا لندن؟ 
ألن الجالي�ة العربي�ة أكب�ر ف�ي 
بريطاني�ا و المجال أوس�ع فيها فنيا 
وثقافي�ا وم�ن حيث تواجد وس�ائل 
اإلعالم،وأتيح لي المجال أن أعمل في 
لندن على تطوير أصوات فرقة الغناء 
العرب�ي رجاال ونس�اء وصناع�ة حالة 
متف�ردة منهم، كم�ا أن لدينا مهرجان 
س�نوي للغن�اء العربي س�يكون هذا 

العام في الخريف.

ع�رب لندن :م�اذا تعني الموس�يقى 
العربية لعالء مجيد؟

كل ش�يء.. عندم�ا أتي�ت للندن 
األلوس�ي  ثناء  األس�تاذة  أسس�ت مع 

»عرب لندن«
في حضرة الغناء 
العربي األصيل  
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أكاديمية الموسيقى العربية، لتعليم 
الغناء العربي وتعلم العزف على اآلالت 
الشعبي  التراثي  الموس�يقية،والغناء 
لكل دولة، وفرقة الغن�اء العربي التي 
تعن�ي باألغان�ي التراثي�ة العربي�ة 
والغناء العام ته�دف إلى إحياء التراث 
الموس�يقي لكل بلد عرب�ي والحفاظ 
عليه، فالموسيقى هي حافظة الذاكرة 

العربية. 

عرب لندن: كي�ف تترجم رحلة الغربة 
موسيقيا؟

أن�ا لس�ت سياس�ا لكن�ي رفضت 
ال�ذي  األمريك�ي  والحص�ار  االحت�الل 
ببلدي،ودوما تس�كن موس�يقاي  حل 
العربي�ة  والبل�دان  بل�دي  هم�وم 
األخرى،ألنها غير منفصلة عن بعضها 

عل�ى  المحافظ�ة  البعض،وأح�اول 
العربية  والهوي�ة  العراقية  هويت�ي 
في وج�ه مح�اوالت تغري�ب األغنية 
العربية،وعلين�ا مقاوم�ة التأثي�رات 
موس�يقانا  على  واألجنبية  اإلقليمية 
العربية  األغني�ة  وأغانين�ا، فإهمال 
والتأث�ر باألغاني واأللحان األجنبية هو 
بتقدي�ري خطي�ر جدا عل�ى الثقافة 
ثقافي�ا  تطبيع�ا  العربية،ويع�د 
 سينس�ي األجيال القادمة موس�يقاها 

األصيلة.
عرب لندن : كي�ف يمكن الحفاظ على 
في  العربي�ة  واألغني�ة  الموس�يقى 
الغ�رب وأن تقن�ع  األجي�ال الجديدة 
المولودة هنا باالس�تماع للموس�يقى 

العربية؟
االندماج جيد لكن االنصهار خطير 

وأنا ض�ده ثقافي�ا وموس�يقيا ومن 
كل النواحي،أن�ا ض�د دم�ج ثقافت�ي 
بثقافة أوروبية أو غيرها ألن هويتنا 
ستضيع،وأعتقد أن المطلوب االندماج 
إنسانيا مع الحفاظ على الخصوصيات 
الثقافية،لك�ن ال أصه�ر ثقافتي في 
الثقاف�ة الغربية،وانطالق�ا من هذه 
المقاربةعلين�ا أن نقول له�ذا الجيل 
الجدي�د أن هن�اك موس�يقى عربية 
أصيل�ة م�ن ثقافتك،وأن نُس�مِعه 
إياها،ونجعله يتمتع بجمالها وندعوه 
بالض�رورة   لحضورأمس�ياتها،وهنا 
بجمالها،وسيتمس�ك  سيش�عر 
بها،وبالفعل هن�اك جيل يأتي لتعلم 
العود وه�ذا دليل عل�ى الحرص على 
االفتخ�ار بهويت�ه وموس�يقاه وتقع 

علينا مسؤولية تعزيز ذلك. 

تصوير: عرب لندن

الموس��يقى لغتي في الرد عل��ى من يتهم 
العربي باإلرهاب

عالء مجيد :
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عرب لندن: إلي ماذا يهدف عالء مجيد 
؟ وهل عملك الحالي هو مهنة فقط ؟

هدف�ي األس�مى واأله�م هو أن 
تك�ون الموس�يقى العربي�ة لغ�ة 
إنس�انية للتواصل، وأس�عى عبرها 
لتغيير ص�ورة العربي ف�ي المخيلة 
الغربية،فعندم�ا تُذكر ف�ي العالم 

الجريمة  للذهن   كلمة«عربي«يتبادر 
وصورة  نمطية لشخص إرهابي وهذه 
صفة مظللة الصقت بنا لألسف عبر 
عمل ممنهج،فمثال بوش قتل مليون 
عراقي ولم يصفه أحد باإلرهابي فأنا 
أش�عر أن مس�ؤوليتي إب�راز الجانب 
المشرق في ثقافتنا العربية في الرد 

على ه�ذه التهم،وإبراز جمال وأناقة 
العربية،نحن  والموس�يقي  الثقافة 
كعرب كانت ثقافتنا مشعال النطالق 
التنوي�ر س�واء م�ن بابل أو س�ومر 
او آش�ور أو خ�الل الفترة العباس�ية 
وغيرها، فثقافتن�ا باقية وال يمكن 

الغائها.

ع�رب لن�دن: إذا ه�ذا م�ا تقص�ده 
م�ن  حديثك ح�ول مواجهة اإلرهاب 

بالموسيقي؟
 أن�ا أبي�ن لهم أن ش�عب عربي 
يمتلك ثقافة بهذا المس�توى وهذا 
الغناء ال�ذي فيه محبة ورقي اليمكن 
أن يك�ون إرهابي�ا، وأح�اول إبراز أن 
ه�ذه البالد والش�عب العرب�ي الذي 
يمتلك ثقافة بهذا المس�توى حتما 
ليس قات�ال وال مجرما، على عكس ما 
يروجه بعض اإلعالم الغربي وأعتقد 
أن مهمتنا األساسية كعرب في أوروبا 

هي إبراز هذا الجانب.

ع�رب لندن :ه�ل هناك إقب�ال من 
األوروبيي�ن أيض�ا على الموس�يقي 

العربية؟
 نعم هناك أجانب يتدربون على 
الموسيقى والغناء العربي، وإن كانوا 
ال يفهم�ون الكالم لكنهم يش�عرون 
بروح الكلم�ات واللحن. كما أن العرب 

تصوير: عرب لندن

تصوير: عرب لندن
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الذي�ن يأت�ون هم يأت�ون من حبه�م للثقافة 
العربية، صحيح ليس ل�دى كثير منهم طموحا 
أن يصبح�وا مطربين لكن يأتون إلبراز ثقافتهم 
العربية، ويش�عرون بأن هذه األكاديمية تحقق 
له�م ذل�ك، وكله�م مواظب�ون عل�ى الحضور، 
وه�م عروبي�ون، وتحولت األكاديمي�ة لملتقى 
عربي،فمن األشياء العجيبة أنه ال يوجد ملتقى 
عربي جام�ع للعرب ف�ي لندن،وه�ذا تتحمله 
 الس�فارات العربية وله عالقة بالفكر الالعروبي

والالقومي.

عرب لندن : هل للموسيقى دور في تجسير تلك 
المسافة وجمع العرب دون النظر لهوياتهم؟

الموسيقى طبعا  خيرسفير للعروبة، فنحن 
نغني كل األغنيات العربية،وباللهجات المحلية، 
وال�كل يج�د هويت�ه هن�ا، وتراث�ه وثقافته، 
 والموس�يقى هي األق�در على تقريبن�ا كعرب 

من بعضنا البعض.

ع�رب لن�دن: كي�ف اس�تطعت أن تخ�رج من 
عراقيتك وتخاطب كل العرب ؟

ألن الموسيقى لغة عالمية وعابرة للثقافات 
لغ�ة مش�تركة يس�تطيع  فبالض�رورة ه�ي 
الموسيقار فك أي شيفرة فيها،وأنا قبل أن أنفذ 
الصوتية،وبعد  أدرسها وأعرف حدودها  األغنية 
ذل�ك  أدرس ال�كالم وألق�ن الط�الب تلقين�ا، 
كم�ا نغنيها ب�ذات اللهج�ة المحلية،ونصلحها 
أه�ل م�ن  الطلب�ة  م�ع  بالتع�اون   س�ويا 

 تلك البالد.

عرب لندن : كموس�يقار عربي يس�عى للحفاظ 
على الموسيقى العربية ماذا تريد من العرب ؟

الحفاظ عل�ى الموس�يقى العربية هو جزء 
من الحفاظ عل�ى الهوية العربي�ة وهي مهمة 
الجمي�ع، وليس�ت مهمتي فقط،رس�ميا هناك 
تقصي�ر لكن أيضا هن�اك تقصير م�ن الجالية 
العربية في الحضور والدعم، فقضيتنا ليس�ت 
تجارية بل ثقافية،ورسالتي للجالية العربية أن 
ه�ذه األكاديمية معنية بالثقافة والموس�يقي 
العربية،وأدعوه�م  الذاك�رة  العربية،وص�ون 
العربية، والمشاركة  الموس�يقى  جميعا لتعلم 
ف�ي الغن�اء العربي،ال�ذي هو س�فير للعروبة 

والهوية العربية.

تصوير: عرب لندن
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عرب لندن

دراس�ة  تمكن�ت 
التوصل  م�ن  حديثة 
جديدة  طريق�ة  ال�ى 
تس�اعد  أن  يمك�ن 
االقالع  في  المدخنين 
ع�ن التدخي�ن، وهو 
م�ا يمك�ن أن يغي�ر 
في  الماليي�ن  حي�اة 
العالم  أنح�اء  مختلف 
ف�ي  الراغبي�ن  م�ن 
وغير  الس�جائر  ت�رك 
القادري�ن عل�ى ذلك 
بسبب إدمانهم عليه. 
الدراس�ة  ووجدت 
نتائجها  نش�رت  التي 
»اندبندنت«  جري�دة 
أن استنش�اق رائح�ة 
أو  النعناع  أو  القه�وة 
الش�وكوال أو الفانيال، 
جمي�ع ه�ذه الروائح 
أو بعضه�ا أو أي منها، 
يس�اعد  أن  يمك�ن 
االقالع  في  المدخنين 
ع�ن التدخي�ن عب�ر 
تقلي�ل الرغبة لديهم 
باستنش�اق الس�جائر 

والتبغ.
الدراس�ة  وتؤك�د 
عميقًا  »استنشاقًا  أن 
بش�كل  الروائح  لهذه 
متكرر يزيد من نس�ب 
النج�اح ف�ي االق�الع 
وذلك  التدخين«،  عن 
الباحثي�ن  بحس�ب 
الذي�ن  األميركيي�ن 
والتي  الدراس�ة  أجروا 
كان�ت ته�دف لرف�ع 
ف�ي  النج�اح  نس�ب 
االق�الع  عملي�ات 

ع�ن التدخي�ن وترك 
السجائر.

الدراس�ة  وأجريت 
فري�ق  قب�ل  م�ن 
بحث�ي ف�ي جامع�ة 
 » غ بيتس�بير «
»بنس�لفاينا«  بوالية 
حي�ث  األميركي�ة، 
أن  الباحث�ون  وج�د 
الذي�ن  المدخني�ن 
أص�اًل  يحاول�وا  ل�م 
االقالع ع�ن التدخين 
لديه�م  »تراجع�ت 
في  الش�ديدة  الرغبة 
الس�جائر  تدخي�ن 
بنسبة وصلت الى %23 
بعد إعطائهم الروائح 

م�ن  يحبونه�ا  الت�ي 
بين خي�ارات: القهوة 
والنعن�اع والش�وكوال 

والفانيال«.
تراجعت  وبينم�ا 
الرغب�ة بنس�بة %23 
استنشقوا  الذين  لدى 
فانها  الروائ�ح  ه�ذه 
تراجعت بنس�بة %14 
الذي�ن  ل�دى  فق�ط 
علب  إعطاؤه�م  ت�م 
الطلب  وت�م  فارغ�ة 
الهواء  منهم استنشاق 
اله�واء  أي  بداخله�ا، 
النقي بدون أية رائحة.
ويق�ول الباحثون 
إن نتائ�ج دراس�تهم 

تس�اعد  س�وف  هذه 
عل�ى إنج�اح عمليات 
التي  االدم�ان  ع�الج 
المدخنون،  لها  يخضع 
الت�ي  العالج�ات  أو 
ال�ى تقلي�ل  ته�دف 
النيكوتي�ن   نس�بة 

في الجسم. 
الدكت�ور  وق�ال 
الذي  س�اييتي  مايكل 
الذي  البحث  فريق  قاد 
إن  الدراس�ة  أج�رى 
ماس�ة  حاجة  »هناك 
إل�ى تدخ�الت جديدة 
الماليي�ن  لمس�اعدة 
في  يرغب�ون  الذي�ن 
اإلقالع ع�ن التدخين 

ولكنهم  غير قادرين«. 
أن  ال�ى  يش�ار 
المدخني�ن  أع�داد 
كبيرًا  تراجعًا  س�جلت 
م�ن  العدي�د  ف�ي 
بس�بب  العال�م  دول 
التوعي�ة  حم�الت 
والقواني�ن  الصحي�ة 
األكث�ر صرام�ة الت�ي 
بع�ض  اتخذته�ا 
بريطانيا  ففي  الدول، 
أعداد  تراجع�ت  مثاًل 
بنس�بة  المدخني�ن 
الس�نوات  ف�ي   %15
بحس�ب  األخي�رة، 

»اندبندنت«.

لإقالع عن التدخين.. 

عليك بالقهوة والنعناع والشوكوال
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حت�ى تظهري بمظه�ر أكثر جم�ااًل وأصغر 
عمرًا حافظي على اتباع اآلتي:

حافظ�ي عل�ى اس�تقامة ظه�ركِ: فكلما 
تمكنتِ من الوقوف مس�تقيمة الظهر كلما بدا 
أنكِ أصغر س�نًا فحين يتقدم بكِ العمر فإّن 

العمود الفقري ينحني إلى األمام.
طريقة المشي:

 إّن طريقة المش�ي لها أهمي�ة كبرى على 
جعل�كِ تظهرين أكث�ر ش�بابًا، فالتمايل عند 
المش�ي والخط�وات النش�يطة والحيوي�ة مع 

حركات الجيم المرنة تش�ير إلى ليونة المفاصل 
وتدل على الش�باب، وقد دل�ت األبحاث على أّن 
األشخاص الذين يسيرون بهذا األسلوب يظهرون 
أصغر سنًا، بل إنهم أكثر سعادة وقوة من الذين 

يمشون كالمتقدمين في السن.
شكل الجسد:

يش�ير الوزن وحجم الجس�د إلى العمر وكل 
منهما يميل إلى االزدي�اد مع العمر لذلك يوحي 
مظهر النس�اء الالئي يملن إلى الس�منة بأنهنّ 
أكبر سنًا من عمرهنّ الحقيقي بثماني أو عشر 
سنوات، كما أّن الخصر يعتبر من أهم المؤشرات 
في جس�م المرأة، فكلما كان الخصر أكثر كثافة 

كلما أوحى بكبر السن.
األسنان:

األس�نان البيض�اء لها حس�نات كثي�رة إذ 
أنها توح�ي بعمر أقل مما أن�تِ عليه حقيقة 
.والمؤش�ر اآلخر لعمركِ فيما يتعلق باألسنان 
هو طول األس�نان األمامية مقارن�ة بالجانبية. 
فحين تكونين ش�ابة ف�إّن أس�نانك األمامية 

تكون أكثر طواًل من الجانبية.
الصوت: كلما كان�ت نبرة صوتكِ منخفضة 
كلما أعتقد الناس أنك أكبر سنًا وبالتالي تنالين 

مزيدًا من االحترام.
تقاطيع الوجه:

كلما كان�ت تقاطيع وجه�كِ قوية وبارزة 
المعال�م كلما ب�دا وجه�كِ أكثر نضوج�ًا. إّن 
الوجنتي�ن المس�تديرتين اللتي�ن ترافق�ان 
اإلنس�ان أثناء الطفولة تصبحان أكثر نحواًل مع 
التق�دم في العم�ر لذلك فإّن الوج�وه النحيلة 
غالبًا ما تبدو أكبر عمرًا من الوجوه المستديرة. 

تعابير الوجه:
األش�خاص الذين يبتس�مون كثيرًا يبدون 
أكثر ش�بابًا من ذوي الوجوه المتجهمة. والسبب 
في ذلك أننا كلما تقدم بنا العمر تخسر وجوهنا 
الدهون وتصب�ح الحواجب أكث�ر انخفاضًا مما 
كانت علي�ه وبالتال�ي تصبح نظرتن�ا مماثلة 

لتعابير وجوهنا في حالة التجهم. 
تس�ريحة الش�عر: تس�ريحة الش�عر التي 
تختارينه�ا تؤثر كثي�رًا على تخمي�ن عمركِ، 
فالش�عر القصي�ر يدفع الناس إل�ى إعطائكِ 
عم�رًا أكبر م�ن عم�ركِ، ف�إذا أردتِ فعاًل أن 
تظه�ري أصغر م�ن عم�ركِ الحقيق�ي اتركي 
شعركِ ليصبح طوياًل؛ ألننا دائمًا نقوم بالربط 
بين الطفولة والش�عر الطويل، ثم اربطيه إلى 

الوراء بشكل ذيل الحصان. 

عرب لندن

خلصت دراس�ة طبية أجري�ت مؤخرًا الى 
نتيج�ة مفاده�ا أن االبتعاد ع�ن الهواتف 
النقال�ة الذكية من ش�أنه أن يطي�ل العمر 
ويُحس�ن صحة االنس�ان، حي�ث اتضح بأن 
ه�ذه الهوات�ف يمك�ن أن تجل�ب األمراض 

لمستخدميها والمدمنين عليها.
ووج�دت الدراس�ة التي نش�رت نتائجها 
جري�دة »نيوي�ورك تايم�ز« األميركي�ة أن 
الهواتف النقالة الذكية تس�بب اضطرابًا في 
النوم لمس�تخدميها وتؤثر عل�ى عالقاتهم 
م�ع اآلخرين، كما أنها تضر بالذاكرة واليقظة 
واالنتباه واالبداع، إال أنها إضافة الى كل ذلك 
تسبب ما هو أخطر وأسوأ بكثير، وهو ارتفاع 
الكوليسترول في الدم، بما يمكن أن يؤدي الى 

الوفاة.
وترى الدراس�ة أن الهواتف الذكية ترفع 
من حالة الضغط النفسي لدى المستخدم بما 
يزيد من الكوليس�ترول في ال�دم، بما يمكن 
أن يؤدي بالش�خص الى أمراض مزمنة أو الى 

تهديد مباشر لحياته. 
نس�بة  ارتف�اع  أن  المع�روف  وم�ن 

الكوليس�ترول في جسم االنس�ان يؤدي الى 
القلبية  بالنوب�ات  االصابة  احتم�االت  زيادة 
والس�كتات الدماغية والتي غالبًا ما تؤدي الى 

الوفاة الفورية المفاجئة.
ويقول تقرير »نيويورك تايمز« إن أغلب 
الدراس�ات الت�ي بحثت ف�ي التأثي�ر الصحي 
للهوات�ف النقال�ة كان�ت تركز على دراس�ة 
تأثيره�ا عل�ى الخالي�ا العصبية المس�ماة 
»الدوبامي�ن«، وه�ي الخالي�ا الموجودة في 
دم�اغ االنس�ان وتؤث�ر على الع�ادات وعلى 
االدمان، حيث وجدت أغلب هذه الدراسات أن 
الهوات�ف الذكية وبعض تطبيقاتها تس�بب 
االدمان لدى المس�تخدمين مم�ا يجعل من 
الصع�ب عليه�م االبتعاد عنه�ا، لكن هذه 
الدراسة تركزت على استكشاف الضغوط التي 

تسببها هذه الهواتف.
وبحسب الدراسة فان الكوليسترول الذي 
يرتفع في الجس�م عندما يتعرض االنس�ان 
لضغوط نفس�ية ي�ؤدي ارتفاعه إلى حدوث 
تغييرات في الجسم مثل الطفرات في ضغط 
الدم ومعدل ضربات القلب والس�كر في الدم، 
وجميعها يمكن أن تؤدي الى تهديد مباش�ر 

لحياة الشخص.

كيف تبدين أكثر ش��بابا وأصغر عمرا؟

االبتع��اد ع��ن الهات���ف النق��ال 
يطيل العمر.. وهذا ه���و السبب
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عرب لندن – مانشستر

أظه�رت دراس�ة اس�تمرت لعش�رين عام�ا وه�ي 
األولى م�ن نوعها أن النس�اء اللواتي تتج�اوز أعمارهن 
50 عامً�ا يمك�ن أن يقلل�ن م�ن خط�ر الوفاة بس�بب 
س�رطان الثدي بنس�بة الخمس عن طريق تناول كمية 
 أقل م�ن اللح�وم، وتناول كمي�ة إضافية م�ن الفاكهة 

والخضروات يوميًا. 
وف�ي حدي�ث لصحيف�ة التايم�ز البريطانية نصح 
البروفيسور توني هاول األستاذ بجامعة مانشستر النساء 
بمحاولة الحفاظ على وزن صحي، وممارسة الرياضة لمدة 
30 دقيقة على األقل في اليوم، وتقليل الكحول، معتبرا 
أن  اتباع هذه النصائح الثالث من شأنه أن يخفض بشكل 

كبير احتماالت إصابة النساء بسرطان الثدي. 
أما البروفيس�ورة سوزان جيب من جامعة أوكسفورد 
فقالت إن النتاج مبشرة جدا حيث  تبين أن تقليل النساء 
م�ن تناولهن للدهون بنس�بة تقارب 4 أوقي�ة تقريبًا 
في الي�وم يؤدي لنتائج ممت�ازة، ويحميهن من اإلصابة 
بالمرض، معتبرة أن ه�ذه الخطوات أمرا قابال للتحقيق 

وليس نظامًا غذائيًا قاسيا. 
ووجدت الدراس�ة التي استمرت عقدين والتي شملت 
49000 ام�رأة أن اتباع نظام غذائي أكثر صحة قلياًل يمكن 
أن يح�دث فرًقا كبي�رًا في خطر إصابة المرأة بس�رطان 

الثدي القاتل.

وتحث الدراسة النساء على تقليص اللحوم ومنتجات 
األلبان أو تن�اول خيارات أقل احتواء عل�ى الدهون بعد 
أن وجدت أدل�ة على أن هذه الخط�وات يمكن أن تطيل 

حياتهن. 
وخالل عشرين عامًا من الدراسة، كانت هناك 3،374 
حالة إصابة بسرطان الثدي وكانت النساء اللواتي يتبعن 
الحمي�ة أقل بنس�بة 21 في المائة من الوفيات بس�بب 
الم�رض، وفق�ًا للنتائج التي س�تُعرض ف�ي االجتماع 
السنوي للجمعية األمريكية لعلم األورام السريري )أسكو( 

في شيكاغو.

دراسة حديثة: 

هذه الوصفة للنجاة من سرطان الثدي

عرب لندن

تبي�ن م�ن دراس�ة حديث�ة أن وفاة 
أحد األصدق�اء المقربين للش�خص يمكن 
أن يس�بب له مش�اكل صحية قد تصل به 
ال�ى الموت أيض�ًا، كما أظهرت الدراس�ة أن 
النس�اء أكثر تأثرًا من الرجال بخبر وفاة أحد 

األصدقاء. 
وأجري�ت ه�ذه الدراس�ة الفريدة من 
قبل باحثين في جامعة »س�تيرلينج« في 
الوطنية، حيث  أستراليا  اسكتلندا وجامعة 
قاموا بدراسة البيانات الشخصية ألكثر من 
62 ألف ش�خص خالل ال��41 عامًا الماضية 
وانته�وا ال�ى ه�ذه النتائج التي نش�رتها 

جريدة »التايمز« البريطانية.

ووجد الباحث�ون أن »الرفاه النفس�ي 
والجس�دي« تأثر لدة تصل الى أربع سنوات 
عن�د األش�خاص الذين توف�ي لهم صديق 
مق�رب، وهو ما يعرضهم بص�ورة أكبر الى 

األمراض البدنية والنفسية.
الباحث�ة  فورب�ات،  لي�ز  وقال�ت 
والبروفيسورة المس�اعدة في كلية العلوم 
االجتماعي�ة بجامع�ة »س�تيرلينج«، إن 
»العدي�د م�ن البح�وث الس�ابقة تناولت 
الحزن والكمد الذي يصيب الش�خص بوفاة 
أحد أقاربه، وخاصة ال�زوج أو الزوجة، لكن 
هذه المرة األولى التي يتم دراس�ة أثر وفاة 

الصديق على صديقه«.
ولفتت فورب�ات الى أن »الجميع يعلم 
حجم األلم والحزن بوفاة األب أو األم أو االبن 

أو الزوج أو الزوجة، لكن ال أحد درس تأثيرات 
الوفاة على األصدق�اء والتي تبين من هذه 

الدراسة أنها كبيرة وجدية«.
ووجد الباحثون أن وفاة أحد األصدقاء 
المقربين يؤدي بالنس�بة للمرأة الى هبوط 
ح�اد في الحيوي�ة، كما يوج�د العديد من 
الحاالت التي تواجه تدهورًا كبيرًا في الصحة 

العقلية.
وتؤك�د الدكتورة فوربات أن الدراس�ة 
خلص�ت الى توصي�ة مفادها أن�ه يتوجب 
توفي�ر خدم�ات رعاي�ة صحية مناس�بة 
الذين يفقدون صديقًا مقربا،  لألش�خاص 
تع�ارف  ش�بكات  توفي�ر  يتوج�ب  كم�ا 
 له�م م�ن أج�ل تعوي�ض الصدي�ق الذي

 فقدوه بالموت.

دراس��ة: وفاة صديق مقرب يؤدي الى مش��اكل صحية
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 كن�ت وما زل�ت أعمل، وق�د انتهيت من الدراس�ة
في الجامعة، فهل أستطيع االستمرار في العمل؟

اذا كنت تحمل تأشيرة طالب، فيجوز لك العمل خالل 
فترة الدراسة شريطة أن ال يزيد عن 20 ساعة أسبوعيًا، 
وش�ريطة أن ال تزيد عدد س�اعات العمل عن س�اعات 
الدراس�ة، كما أن القوانين الجديدة تش�ترط عليك أن 
تعمل في نفس مقر دراس�تك، أو أن يكون عملك جزءًا 
من الدراس�ة. في ح�ال انتهيت من الدراس�ة فال يجوز 
االس�تمرار في العمل ما لم تحصل على تأش�يرة جديدة 

تؤهلك للعمل في بريطانيا، وهذا ممكن. 

هل أس�تطيع الحصول على اقامة في بريطانيا اذا 
قمت بتأسيس شركة خاصة بي؟

يس�تلزم أن تطلب تأش�يرة اقامة بموجب قوانين 
تشجيع االستثمار، وهذه القوانين تفرض مجموعة من 
الش�روط، منها أن تؤسس ش�ركة برأس مال ال يقل عن 
100 ألف جنيه اس�ترليني، عندها يتم اعتبارك مس�تثمر 
أجنبي وتحصل على اقامة عمل ما دامت شركتك قائمة. 

أرغ�ب بزي�ارة بريطانيا، فما هي ش�روط الحصول 
على التأش�يرة، علمًا بأنني موجود في الس�عودية 

وجنسيتي مصري؟

تس�تطيع التقدم بطلب حصول على تأشيرة زيارة 
من الس�فارة البريطانية في الرياض، أو مركز التأشيرات 
الذي يمثل الس�فارة. وعادة ما تكون الش�روط ميسرة، 
حيث يتطلب حصولك على التأشيرة أن يكون لديك حجز 
مس�بق للس�كن وتذكرة طائرة ذهابًا وايابًا، ورسالة من 
صاحب العمل الذي تعمل لدي�ه توضح طبيعة عملك 
وراتبك، وأن يك�ون لديك مبلغًا كافي�ًا يغطي تكاليف 

رحلتك الى بريطانيا بشكل كامل ومريح. 

أقي�م ف�ي بريطانيا بدون تأش�يرة وال أي�ة أوراق 
رس�مية، فهل يمكنن�ي تصويب أوضاع�ي؟ وماذا 

أفعل؟

ننصحك باللج�وء فورًا الى محام�ي مختص بقضايا 
الهجرة. لكن عل�ى العموم ال يمكن الحك�م على حالتك 
لحين معرفة الكثير من التفاصيل المتعلقة بك. أغلب 
الح�االت يمكن تصويبه�ا، وفي حال لم تق�م بتصويب 
أوضاع�ك فأنت معرض للتوقيف في أي لحظة من قبل 

الشرطة ومن ثم ستقوم بترحيلك من البالد.

سمعت كثيرا عن االستثمار في بريطانيا وامكانية 
الحص�ول على اقام�ة دائمة، فما هي ش�روط هذا 

االستثمار وكم المبلغ المطلوب من اجل ذلك ؟ 

ش�جعت الحكومة البريطانية المس�تثمرين للهجرة الى 
بريطانيا م�ن كافة الدول ، وس�هلت الطريق لهم بذلك 
حي�ث طلبت من اي مس�تثمر اثبات وج�ود مبلغ 200.000 
جنية استرليني الستثمارة في المملكة المتحدة وبموجب 
هذا يحصل المس�تثمر على اقامة 5 س�نوات ثم االقامة 

الدائمة وبعدها الجنسية البريطانية.
هناك عدة طرق لالس�تثمار ومدة اقل للحصول على 
االقامة الدائمة ، لذا يجب االتصال على ش�خص مختص 
بأمور الهجرة اليضاح كافة الش�روط والطرق المؤدية الى 
الحصول على االقامة الدائمة للمس�تثمر خالل س�نتين 
كأقصر مدة ممكن الحصول عل�ى االقامة الدائمة ضمن 

قوانين الهجرة الحالية.

تزوجت من فتاة تحمل الجنس�ية البريطانية، لكن 
ال�زواج تم في بلد عربي، وحاليًا جئت الى بريطانيا، 
فهل هذا الزواج معتبر لغايات االقامة والجنس�ية؟ 
وه�ل علي تس�جيل ال�زواج ف�ي أي جه�ة داخل 

بريطانيا؟

الحكوم�ة البريطانية ودائرة الهج�رة يعترفوا بكل 
عق�ود الزواج التي تم�ت خارج المملك�ة المتحدة وهي 

تصلح لغايات االقامة والجنسية . 

معي اقام�ة طالب في بريطاني�ا، وتزوجت مؤخرًا، 
هل أستطيع استقدام زوجتي؟

تستطيع اس�تقدام زوجتك، سواء تزوجت مؤخرًا أو 
متزوج من ذي قبل، وتحصل الزوجة على تأشيرة تنتهي 
في نفس تاريخ انتهاء تأشيرتك. وهذا الحال يسري على 
األبناء أيضًا ان وجدوا، فتستطيع استقدامهم بسهولة. 

قدمت زوجتي طلب تأشيرة من احدى الدول العربية 
لاللتح�اق ب�ي فرفضوها، وأن�ا أقي�م وأعمل في 

بريطانيا، فماذا أفعل؟ 

اذا كنت مقيمًا ش�رعيًا، واقامتك س�ارية المفعول، 
وتعم�ل بدخل مالي كافي العالة زوجتك، ولديك ش�قة 
مس�تأجرة أو مملوك�ة وتصل�ح ألن تعي�ش فيها مع 
زوجتك، فالس�فارة البريطانية في تل�ك الدولة مجبرة 
على منح زوجتك تأش�يرة دخ�ول، واذا رفضت يمكنك 
االعتراض على قرار الرفض خ�الل 28 يومًا من صدوره، 
بع�د االعتراض فان على س�لطات الهجرة في بريطانيا 

سؤال وجواب

صفحة تعنى بشؤون الهجــرة واإلقامة يحررها متخصصـون
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أن تبت في الطلب خالل س�تة ش�هور، فاذا تكرر الرفض 
يمكنك اللجوء الى القضاء.

أنا طالب مغربي جئت للدراسة الى بريطانيا بموجب 
تأش�يرة مدتها عامين، ومع تغي�ر قوانين الهجرة 
أصبح�ت الكلي�ة الت�ي أدرس بها غي�ر مدرجة في 
قائمة )high trusted(، واالن أخطط لزيارة أهلي 
في المغرب وأخش�ى سحب التأشيرة مني، فهل هذا 
وارد؟ وهل سأتمكن من تجديد التأشيرة مع استمرار 

دراستي في هذه الكلية؟ وبماذا تنصحونني؟

 Highly اذا اصبح�ت الكلية غي�ر مدرجة بقائم�ة
Trusted   وقد تم اغالقها واخبروك بذلك ، فلك الحق 
بتغيير الكلي�ة خالل ٦0 يوما من اخط�ارك . اذا الغيت 
رخصة الكلية فننصحك بعدم الس�فر الى ان تجد كلية 
اخ�رى. من الممكن ان تتابع دراس�تك في نفس الكلية 

اذا لم تلغى الرخصة ولم تبلغ بذلك . 

أحمل تأش�يرة )Tier 2( وعندما حصلت عليها كان 
هناك ش�رط أن يتوافر مبلغ مال�ي في البنك حتى 
أتقدم لهذه التأش�يرة، وكذلك الح�ال عندما قمت 
بتجديدها مؤخرًا، وس�ؤالي: عندما أتقدم للحصول 
على االقامة الدائمة الحقًا هل يجب أن يتوفر معي 
مبلغ مالي معين في البنك؟ وكم المبلغ؟ ولمدة كم 
قبل التقدم بالتأش�يرة يجب أن يكون موجودًا في 

الحساب؟

ال يوجد ش�رط في أن يكون هن�اك مبلغ معين في 
حسابك عند تقديمك على االقامة الدائمة ، ادارة الهجرة 
والحدود سيتأكدوا فقط اذا كنت قادر على اعالة نفسك 

وذلك اذا قدمت لهم كشف راتب وكشف حساب بنكي . 

أنهيت دراس�تي في الجامعة مؤخ�رًا، وحصلت على 
كافة الش�هادات، وأود الس�فر الى بلدي السعودية، 
لكن تأش�يرة الطالب الت�ي أحملها ل�م تنتهِ بعد، 
بل ما زال فيها عدة ش�هور الحقة، فهل أس�تطيع 
اس�تخدامها لزيارة بريطانيا في الش�هور القادمة؟ 

وهل ستواجهني أية مشاكل في المطار؟

م�ن الممكن ان تس�أل عن�د عودتك ال�ى المملكة 
المتحدة س�بب الزي�ارة وعلي�ك مهمة اقن�اع موظف 
دائ�رة الهج�رة ان هن�اك س�بب رئيس�ي لعودتك الى 
بريطاني�ا ومث�ال عل�ى ذل�ك النه�اء ترتيبات الس�فر 
 النهائي وتسليم الس�كن واعالم البنوك بتغير عنوانك 

والى ما ذلك . 

تزوج�ت زواجًا ش�رعيًا من مواطن�ة بريطانية ولم 
اقم بتس�جيله في الكاونسل فهل يتم اعتبار ذلك 
ضمن المدة المطلوبة للحصول على االقامة الدائمة 

والجنسية؟

غالبًا م�ا ال يتم احتس�اب الفت�رة الماضية، عليك 
تسجيل زواجك مدنيًا لدى السلطات المحلية المختصة، 
وبعدها يبدأ احتس�اب المدة الزمني�ة الالزمة لتتقدم 

بطلب الحصول على االقامة الدائمة ومن ثم الجنسية. 

أحمل تأشيرة زيارة وأرغب في الدراسة، فهل يمكن 
تحويل التأش�يرة؟ وهل يتطلب األم�ر المغادرة ثم 

العودة؟

نع�م يمكنك الحصول على قب�ول جامعي، ومن ثم 
تحوي�ل اقامتك في المملكة المتحدة من خالل ال�”هوم 
أوفيس” الى اقامة طالب، وال يتطلب ذلك مغادرة البالد 
مطلق�ًا. وتذكر دائمًا بأن غالبي�ة الجامعات تضم مكتبًا 
للطلب�ة األجانب يعمل في�ه متخصصون في مثل هذه 
األمور ومهمتهم المس�اعدة، فال تتردد في اللجوء اليهم 

بمجرد حصولك على القبول الجامعي. 

بالنسبة لالستثمار في المملكة المتحدة سمعت انه 
ممكن اس�تثمار مبلغ 100.000 جني�ة فقط فهل هذا 

صحيح وهل تمنح اقامة بهذا المبلغ..؟

ان من تس�هيالت الحكومة البريطانية للمستثمرين 
فقد س�محت بان يتشارك شخصان في اس�تثمار مبلغ 
200.000 جني�ة حيث يوفر كل ش�خص منه�م مبلغ 100.000 
جنيه وبذلك يمكنهم من الحصول على اقامة مس�تثمر 

لهم ولعائالتهم . 

أنا وزوجت�ي نقيم ف�ي بريطانيا بتأش�يرة طالب 
وأنجبن�ا مولودًا جديدًا، فه�ل يحصل على االقامة؟ 

وما هي االقامة التي يحصل عليها؟ وما شروطها؟

الطفل المولود لكم هنا في المملكة المتحدة يحصل 
على نفس االقامة التي حصلتم عليها حيث يكون تابع 
 Your . لك كم�ا هي زوجتك تتبع لك بخصوص االقامة

 Dependant

أحمل اقامة طالب فهل يجوز لي العمل؟

- يج�وز ل�ك العمل بش�كل جزئ�ي وداخ�ل الحرم 
الجامعي.

سؤال وجواب

صفحة تعنى بشؤون الهجــرة واإلقامة يحررها متخصصـون
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مواليد:  15يونيو 1992
بمدينة نجريج المصرية

مركز الجناح األيمن / ليفربول اإلنجليزي

يعد محمد صالح أحد أبرز الالعبين العرب واألفارقة، حيث 
حص�د العديد من الجوائز أبرزها جائزة أفضل العب في إنجلترا 
2018، وجائزة أفضل هدف في الموس�م 2018، وجائزة االتحاد 
األفريقي ألفضل الع�ب في أفريقيا لعام�ي 2017 و2018، 
جائزة أفضل العب أفريقي بواس�طة البي بي سي لعامي 
2017 و2018، وأفض�ل العب في ال�دوري اإلنجليزي لعام 
2018. اختير من قبل مجلة تايم األمريكية في عام 2019 

ضمن 100 شخصية تأثيرًا في العالم.
ب�دأ مس�يرته في صف�وف الناش�ئين ف�ي نادي 
المقاولون الع�رب حتى تم تصعيده إل�ى الفريق األول، 
ث�م اتجه لالحتراف في أوروبا وانضم لنادي بازل السويس�ري 
وتشيلس�ي اإلنجليزي وفيورنتينا وروما اإليطالي�ان وناديه الحالي 

ليفربول اإلنجليزي.
حقق صالح مع ناديه األوروبي األول بازل العديد من األلقاب، فحصل 
معه على لقب دوري السوبر السويسري موسم 2012–2013، وجائزة أفضل 
العب في دوري الس�وبر السويس�ري لعام 2013، ثم انضم محمد صالح إلى 
نادي تشيلسي اإلنجليزي وحصل معهم على لقب الدوري اإلنجليزي الممتاز 
موس�م 2014–2015 وكذلك كأس رابطة األندية اإلنجليزية المحترفة 2014–

2015 ولكنه لم يش�ارك بصفة أساس�ية مع الفريق ثم انتقل على سبيل 
اإلعارة لنادي فيورنتينا اإليطالي ثم انتقل إلى نادي روما وش�ارك معه 
طوال موسمي 2015–1٦ و201٦–17 في 83 مباراة أحرز فيها 34 هدفًا.
وف�ي 2017 انضم لنادي ليفربول بصفق�ة بلغت 42 مليون 

يورو باإلضافة إلى 8 مليون يورو كحوافز.
ليصبح حينها أغلى الع�ب عربي وأفريقي عبر التاريخ 
وثاني أغلى العب في تاريخ النادي، وحقق معهم موسمًا 
قويً�ا للغاية حي�ث أختير 3 مرات كالعب الش�هر في 
ال�دوري اإلنجليزي ونجح في تس�جيل 43 هدفًا خالل 
موس�م واحد ليصب�ح أحد أكبر هداف�ي الفريق من 

حيث عدد األهداف في موسم واحد.

أشهر العب عربي في الدوري اإلنجليزي

محمد صالح
المصري
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نتيج�ة للتأل�ق الالف�ت لصالح في موس�مه 
األخير م�ع روما- أعل�ن نادي ليفرب�ول اإلنجليزي 
عن تعاقده مع محمد صالح بصفقة تاريخية على 
جميع المس�تويات، حيث بلغت قيمة الصفقة 42 
مليون يورو )3٦ مليون جنيه إس�ترليني( باإلضافة 
إلى 8 ماليين يورو تدخ�ل من ضمن بند المكافآت. 
هذه الصفق�ة جعلت محمد صالح أغلى صفقة في 
تاريخ نادي ليفربول، متفوقًا على الرقم القياس�ي 
الس�ابق الذي كان بحوزة أن�دي كارول، والذي انضم 
في 2011 بصفقة بلغت 35 مليون جنيه إس�ترليني، 

قادمًا من نادي نيوكاسل.
أيضًا هذه الصفقة جعل�ت محمد صالح أغلى 
العب أفريقي، بعد أن حطم رقم زميله في الفريق، 
الس�نغالي س�اديو مان�ي، والذي انتق�ل في صيف 

قادم�ًا  نادي 201٦  من 

ساوثهامبتون مقابل 34 مليون جنيه إسترليني.
اس�تمر محمد صالح بكس�ر األرقام القياسية، 
وهذه المرة عندما أصبح أغلى العب عربي، متفوقًا 
على مهاجم ليس�تر سيتي الجزائري إسالم سليماني 
والذي َقدمَ من نادي س�بورتينغ لشبونة البرتغالي 
بصفقة كلفت ما يقارب 30 مليون جنيه استرليني، 
ليصب�ح بذل�ك أغلى الع�ب عربي ف�ي تاريخ كرة 

القدم.
عالوة عل�ى ذلك أصبح محم�د صالح صاحب 
أغل�ى صفقة بيع ف�ي تاريخ نادي روم�ا اإليطالي، 
متفوقًا على البوس�ني ميراليم بيانيتش الذي رحل 
لصفوف يوفنتوس اإليطالي مقابل 32 مليون يورو 

في صيف 201٦. 
وارت�دى محمد صالح القميص رق�م 11 بعدما 
تنازل له زميله روبرتو فيرمينو البرازيلي عن الرقم 

في حين ارتدى فيرمينيو القميص رقم 9.
اس�تطاع ص�الح من�ذ مباراته األول�ى بل منذ 
ش�وطه األول م�ع ليفرب�ول أن يثب�ت أقدامه في 
التش�كيلة األساس�ية للفري�ق حيث اس�تطاع في 
مباراته األولى مع الفريق بتاريخ 14 يوليو 2017 أمام 
نادي ويجان أتليتيك أن يسجل هدفًا في المباراة 

الودية التي انتهت بالتعادل 1–1.
الرس�مية  المباريات  بداي�ة  مع 
كان صالح على موعد مع موسم 
مواسمه  أفضل  هو  تاريخي 
مبارات�ه  فف�ي 

الرس�مية األولى في ال�دوري اإلنجلي�زي في يوم 12 
أغس�طس 2017 تمكن صالح من تسجيل هدف في 
مرم�ى واتفورد لتنته�ى المباراة بالتع�ادل بثالثة 

أهداف لكل فريق.
وف�ي مباراته الثاني�ة في دوري أبط�ال أوروبا 
س�جل هدفًا في مرم�ي هوفنهاي�م األلماني، وفي 
مبارات�ه الثالثة في الدوري س�جل هدف�ًا في مرمى 
أرسنال بعد انطالقة لمسافة ٦5 متر بسرعة 10 متر 
ف�ي الثانية أي ما يعادل 3٦ كيلومتر في الس�اعة، 
وقد اختير ذلك الهدف كأفضل هدف لنادي ليفربول 

في شهر أغسطس 2017.
تم اختيار محمد صالح كأفضل العب في النادي 

في نفس الشهر.
بعد منافس�ة ش�ديدة لصالح م�ع االنجليزي 
ه�اري كين اس�تطاع ص�الح حصد جائ�زة هدَاف 
ال�دوري اإلنجليزي الممتاز برصي�د 32 هدًفا في 3٦ 

مباراة ليكون أول مصري يحصد الجائزة.
وف�ي 17 مارس 2018 س�جل محم�د صالح أول 
سوبر هاتريك )4 أهداف( له مع ناديه ليفربول ضد 
نادي واتفورد في مباراة الفوز 5–0. ليصبح أول العب 

عربي في التاريخ يحقق هذا اإلنجاز.
وف�ي 31 م�ارس 2018 حق�ق ص�الح رقمي�ن 
قياس�يين بهدفه ف�ي مرمى كريس�تال باالس في 
مباراة فوز فريقه بنتيجة 2–1 حيث صار صالح أكثر 
العب إفريقي تسجياًل لألهداف في موسم واحد من 
الدوري اإلنجليزي برصيد 29 هدًفا بالتساوي مع 
النجم اإليف�واري ديدييه دروجبا، ثم نجح 

مسيرته مع ليفربول اإلنجليزي .. وتحطيم األرقام القياسية

ف�ي تخطي ه�ذا الرقم بوصول�ه إلى 32 
هدًفا بحلول نهاية الموسم. كما 
نجح صالح في أن يصبح 
أكثر العب يس�جل في 
المباريات  عدد مختلف من 
في الموس�م في تاريخ الدوري اإلنجليزي برصيد 24 مباراة بعدما تخطى الهولندي روبن 
فان بيرس�ي الذى س�جل في 21 مباراة مختلفة مع نادي أرسنال والبرتغالي كريستيانو رونالدو الذي حقق نفس 
الرقم مع نادي مانشس�تر يونايتد، ونجح صالح أيضًا في تحقيق العديد من األرقام القياسية األخرى في هذا 
الموس�م ومنها أنه أصبح أكثر الالعبين تس�جياًل لألهداف بالقدم اليسرى في موس�م واحد في تاريخ الدوري 
اإلنجليزي، وهو ثاني أكثر الالعبين تسجياًل لألهداف في موسم واحد مع ليفربول عبر التاريخ برصيد 44 هدًفا 
بعد أسطورة النادي أيان راش الذي سجل 47 هدًفا، وصالح أكثر الالعبين تسجياًل مع ليفربول في موسمه األول، 
وبعد ذلك نجح صالح في تخطى كل هذه األرقام حيث وصل إلى 44 هدًفا في الموسم بواقع 32 في الدوري ليصبح 
أكثر العب تس�جياًل لألهداف في موسم واحد من الدوري اإلنجليزي متخطيًا أالن شيرر و كريستيانو رونالدو ولويس 
س�واريز أصحاب ال 31 هدًفا. وس�جل صالح هدًفا في كأس االتحاد اإلنجليزي باإلضافة إل�ى 11 هدف في دوري أبطال 
أوروبا بدوره التمهيدي، وسجل صالح أهداًفا في الدوري اإلنجليزي هذا الموسم أكثر من ثالثة أندية في البطولة، وهي 

ويست بروميتش ألبيون )31 هدفًا( وسوانزي سيتي )28 هدفًا( وهدرسفيلد تاون )28 هدفًا(.
موسم 2018–19:

- اختير ضمن قائمة المرش�حين »الثالث رجال« كأفضل العب في العام في االتحاد األوروبي لكرة القدم، وجاء 
في المركز الثالث.

-أدرج أيضًا في القائمة المختصرة المكونة من ثالثة رجال ضمن قائمة أفضل العبي االتحاد األوروبي لكرة القدم 
)UEFA Forward of the Season(، وجاء في المركز الثاني.

-اختير ضمن القائمة المختصرة المكونة من ثالثة العبين كأفضل العب في فيفا، وحصل على المركز الثالث.
-حصل صالح على جائزة بوش�كاش 2018 لهدف العام، حيث حقق ه�دف الفوز على ملعب أنفيلد في أول مباراة له 

مع ديربي الميرسيسايد.
سجل هدفه رقم 50 في الدوري الممتاز بفارق 4-3 على كريستال باالس، ووصل رصيده في 72 مباراة. وبذلك، أصبح 

رابع أسرع العب يحقق هذا اإلنجاز.
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ال يوج�د إحصائي�ة دقيق�ة 
العرب،  البريطانيي�ن  عن ع�دد 
ولكن�ك ال ت�كاد تج�د حي�ًا ف�ي 
وفي�ه  إال  المتح�دة  المملك�ة 
مطعم س�وري أو مخب�ز لبناني أو 
بقال�ة عراقية أو مقه�ى عربي، 
العربية  الثقاف�ة  تتح�ول  فيما 
تدريجيًا الى جزء مهم من الثقافة 
البريطاني�ة والحي�اة العامة في 
البالد، وهو ما يدل على أن أعداد 
وتزداد كبيرة  العرب   البريطانيين 

بشكل يومي.
المواطني�ن  جان�ب  ال�ى 
البريطانيين ذوو األصول العربية 
فثمة ش�ريحة مهمة م�ن العرب 
تتدف�ق على لندن س�نويًا، وهم 
السياح العرب وخاصة الخليجيين 
الذين يس�جلون أعدادًا ضخمة ال 
يُستهان بها سنويًا، فالسعودية 
وحدها يأت�ي منها نح�و 002 ألف 
ال�ى بريطاني�ا،  س�ائح س�نويًا 
الذين  الخليجيين  السياح  ومجمل 
يقصدون لندن يزيد عددهم عن 
النصف مليون ش�خص سنويًا، ما 
بالمجمل  العرب  السياح  أن  يعني 
س�نويًا  بريطانيا  يقصدون  ممن 
يصل عددهم الى مليون شخص، 
وه�ذا عدد هائل يزيد عن تعداد 
س�كان بع�ض ال�دول العربي�ة 

المستقلة!
لكن أهمي�ة الجالية العربية 
في بريطانيا ال يتوقف عند هذه 
األرقام فق�ط، فهي أرقام مجردة، 

إذ ثم�ة م�ا ه�و أهم م�ن ذلك، 
وهو أن الس�ائح العرب�ي يُنفق 
في بريطانيا عش�رات أضعاف ما 
ينفقه الس�ائح األوروبي. وتقول 
الجمعية التجارية البريطانية في 
أح�دث تقاريره�ا أن المواطنين 
العرب الذي�ن يقصدون بريطانيا 
للزيارة يضخون فيها أكثر من 3.1 

مليار جنيه استرليني سنويًا. 
كما تش�ير الجمعية ذاتها إلى 
أن معدل إنفاق السائح السعودي 
يبلغ 7842 جنيه استرليني، وهو 
األعلى على االطالق يليه االماراتي 
جني�ه   5932 إنف�اق  يمع�دل 
الذي  الكويتي  ثم  الواحد  للشخص 

ينفق 5٦91 جنيه استرليني. 
قبل سنوات انتبهت السلطات 
البلدي�ة ف�ي لن�دن ال�ى أهمية 
فأطلق�ت  العربي�ة،  الجالي�ة 
وبرعاي�ة مباش�رة م�ن عم�دة 
لن�دن ال�ذي كان آن�ذاك بوريس 
مهرجان�ًا  أطلق�ت  جونس�ون، 
ثقافيًا عربيًا هو األول من نوعه 
في أوروبا بأسرها، وأطلقت عليه 
اسم »مهرجان شبّاك«، ووصفته 
الثقاف�ة  عل�ى  »ناف�ذة  بأن�ه 
وه�و  المعاص�رة«،  العربي�ة 
مهرج�ان اس�تقطب آالف العرب 
المقيمين في  البريطانيي�ن  من 
الب�الد، أو من الطلبة الدارس�ين، 
أو الس�ياح الزائرين، وكان أش�به 
بالملتق�ى العرب�ي ال�ذي يجمع 
جنس�ياتهم  اختالف  على  العرب 

 ال�22 في لندن التي أصبح العربُ 
جزءًا منها.

العرب ف�ي بريطاني�ا جالية 
مهم�ة، ومك�ون مه�م م�ن هذا 
المجتم�ع، أض�ف ال�ى ذل�ك أن 
ه�ذا الوج�ود العرب�ي انعك�س 
السياس�ة  على  ملموس  بش�كل 
البريطانية، وب�ات يوجد في كل 
م�ن ح�زب المحافظي�ن وح�زب 
العم�ال كتل عربي�ة مؤثرة، كما 
ذو  أصب�ح  العرب�ي  الص�وت  أن 
أهمية وذو اعتبار في االنتخابات 
العامة.. وهنا من المهم االش�ارة 
البرلماني�ة  االنتخاب�ات  أن  ال�ى 
أول س�يدة  األخيرة ش�هدت فوز 
عربي�ة ف�ي تاريخ الب�الد، وهي 
النائبة عن ح�زب الديمقراطيين 
األح�رار ليل�ى م�وران.. الش�ابة 
الت�ي  العربي�ة  البريطاني�ة 
األراض�ي ال�ى  أصوله�ا   تع�ود 

الفلسطينية المحتلة.
خالصة الكالم هنا هو أن عرب 
بريطانيا ش�ريحة مهمة من أبناء 
هذه البالد، وهم ليس�وا عابرين 
وإنما يمك�ن أن يكونوا ذوو تأثير 
وأصحاب بصم�ة مهمة على هذه 
البالد، وكل ما يحتاجونه هو فقط 
أن يدرك�وا ذل�ك، وأن يندمج�وا 
أكث�ر ف�ي الحي�اة االجتماعي�ة 
حت�ى  والثقافي�ة  والسياس�ية 
يك�ون صوتهم مس�موعًا، وحتى 
منه�م  األم  بالده�م   تس�تفيد 

ومن جهودهم.

بريطاني����ا.. ع�����رب 
الصع����ب الرق������م 

عايــش  محمـــــد 
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عرب لندن

تمكَّن طفل بريطان�ي يبلغ من العمر 
1٦ عام�ًا فقط من تحويل مبل�غ 150 جنيهًا 
اس�ترلينيًا فقط )200 دوالر أمريكي( الى أكثر 
من ٦0 ال�ف جنيه اس�ترليني )80 ألف دوالر 
تقريب�ًا(، وذلك خالل عدة ش�هور لم تكمل 
عام�ًا واح�دًا في حادث�ة أش�به بالخيال أو 
الس�حر وأثارت جداًل على ش�بكات التواصل 

االجتماعي في بريطانيا. 
وبحس�ب التفاصي�ل الت�ي انش�غلت 
بنقلها وسائل االعالم المحلية في بريطانيا 
فان إدوارد ريكيتس البالغ من العمر 1٦ عامًا 
فقط استطاع أن يصبح أصغر تاجر عمالت 
أو »متداول فوريكس« في بريطانيا بأكملها 
وذلك بعد أن تعلم الصنعة من فيديو على 
»يوتيوب« وبدأ قبل ش�هور تجارته في هذا 

المجال برأسمال 150 جنيه استرليني فقط.
وتجاوزت ثروة ريكيتس أخيرًا مس�توى 
ال�٦0 ألف جني�ه اس�ترليني )80 ألف دوالر( 
خالل مدة لم تصل الى س�نة واحدة بفضل 
األرب�اح الكبي�رة الت�ي حققها خ�الل هذه 

الفترة. 
وق�ال تقرير نش�رته جري�دة »مترو« 
البريطانية إّن الفتى إدوارد أمضى س�اعات 
طويل�ة في تعل�م كيفي�ة الت�داول على 
االنترن�ت وكيفي�ة دخول س�وق العُمالت 

وتحقيق األرباح. 

إداوارد  ف�ان  التقري�ر  وبحس�ب 
ال�ذي يس�كن ف�ي منطق�ة »توتنه�ام« 
ش�مالي العاصم�ة لن�دن وه�و اآلن أصغر 
الفوركس  أس�واق   مت�داول محت�رف ف�ي 

على مستوى بريطانيا. 
وتبين ب�أن إدوارد يمضي أوقات فراغه 
بين الحصص الدراس�ية في المدرس�ة وهو 
يتابع حركة الت�داوالت المتعلقة بالعملة، 
أما أفضل األرباح الت�ي تمكن من تحقيقها 
فجاءت بفض�ل الصفقات الت�ي أجراها في 
أعقاب األخبار الهام�ة التي كانت تخرج عن 
»البريكس�ت« والمفاوض�ات الجاري�ة بين 
بريطانيا وبروكسل بشأن الخروج من االتحاد 

األوروبي.
وبع�د تحقيق�ه نجاح�ًا ف�ي مج�ال 
حالي�ًا  يدي�ر  إدوارد  أصب�ح  »الفورك�س« 
حس�ابات ألكث�ر م�ن 100 عمي�ل، لكن كل 
منه�م ال يزي�د رأس�ماله ع�ن 120 جني�ه 
تق�ول  م�ا  بحس�ب  فق�ط،   اس�ترليني 

جريدة »مترو«.
ويق�ول إدوارد إنه س�وف ينفق 30 ألف 
جنيه اس�ترليني من األم�وال التي يمتلكها 
حاليًا في شراء سيارة مرسيدس، لكنه ينتظر 
أن يبل�غ 18 عامًا من العمر حتى يتمكن من 
قيادة السيارة وامتالكها بشكل قانوني، كما 
يعتزم أن يس�افر مع عائلته في إجازة الى 
الواليات المتحدة بهذه األموال التي استطاع 

أن يجمعها بمفرده.

ش��اب في ال� 20 من عمره حول 
أل��ف دوالر ال��ى 3.7 ملي��ون.. 

  كي���ف؟
عرب لندن

كشف شاب أميركي يبلغ من العمر 20 عامًا 
فقط ويمتلك ماليين الدوالرات السر وراء ثرائه 
السريع والكبير، زاعمًا أنه استطاع تحويل ألف 
دوالر أميركي فق�ط الى 3.7 مليون دوالر، وهي 
التي حولته الى واحد من المليونيرات الش�باب 

القليلون في العالم اليوم.
مقابل�ة  ف�ي  فينم�ان  إري�ك  وكش�ف 
المواقع  تلفزيونية نش�رت مضمونها مئ�ات 
والصحف الغربية أن جدته أهدته قبل سنوات 
ألف دوالر فاستثمرها بداًل من أن ينفقها على 
األلع�اب والرحالت، وهو ما جعله اليوم يمتلك 
أكثر من 3.7 مليون دوالر، أما مجال االس�تثمار 

فكان عملة »بيتكوين«.
ويق�ول فينمان إنه كان يبل�غ من العمر 
12 عام�ًا عندما اش�ترى العمل�ة االلكترونية 
العالمية »بيتكوين« مقابل 12 دوالرًا للقطعة 
الواح�دة، لك�ن ثروته س�رعان م�ا تضخمت 
خ�الل العامي�ن الماضيين، وب�ات اليوم أحد 

المليونيرات الشباب في العالم إذ يمتلك حاليًا 
أكثر من 3.7 مليون دوالر.

وكان�ت »بيتكوي�ن« قد س�جلت س�عرًا 
قياس�يًا في أواخ�ر الع�ام 2017 عندما بلغت 
مس�توى 20 ألف دوالر للقطعة الواحدة، لكنها 
عادت الى مسار االنخفاض طوال العام الماضي، 
أما خالل ش�هر ماي�و الحالي فعادت لتس�جيل 
مكاسب قياس�ية وسريعة إذ س�جلت ارتفاعًا 
بنسبة وصلت الى 50% وتجاوز سعرها مستوى 

السبعة آالف دوالر.
وبحس�ب تصريح أدلى به فينمان لموقع 
»مارك�ت ووت�ش« المتخص�ص بأخب�ار المال 
واالعمال واالقتصاد وأس�واق األسهم والعمالت 
فان »عمل�ة بيتكوين وغيره�ا من العمالت 
االلكتروني�ة تقدم فرص�ة ذهبية يومية لكل 
الناس«، وأض�اف: »إذا لم تأخ�ذ هذه الفرص 
الذهبي�ة وتصبح مليونيرا فهذا س�وف يكون 

خطأك«.
ويقول تقرير إخباري أميركي إن فينمان ال 
يزال غير متأكد من األرباح التي حققها بسبب 

أن البيتكوين ال تزال تسجل ارتفاعات متوالية، 
كما يش�ير التقري�ر الى أن فينم�ان ال يزال لم 
يحتفل بعيد ميالده العشرين، أي أنه لم يبلغ 

العشرين عامًا حتى االن.
ولك�ن على الرغم من كل هذه األرباح التي 
حققها الش�اب فينمان إال أنه يؤكد بأن “سوق 
العمالت االلكتروني�ة ال يزال يعاني الكثير من 

المشكالت التي تحتاج الى حل”. 
كما يرى فينم�ان أن العمالت االلكترونية 
“مه�ددة بالموت في حال ل�م يتم التغلب على 
عدد من المش�كالت الت�ي تواجهه�ا”، مؤكدًا 
أن م�ن أبرز هذه المش�كالت وأهمها الرس�وم 
المرتفع�ة على عملي�ات التحوي�ل، والوقت 
الطويل الذي يس�تغرقها إرسال هذه العمالت 

وتحويلها وتداولها.

طفل بريطاني حول 
١50 جنيها  الى 60 ألفا 

في أقل من سنة
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لندن – عرب لندن

وّف�رت واحدة من أجمل م�دن إيطاليا 
وأوروبا فرصة أش�به بالخي�ال لمن يرغب 
بالس�كن فيها أو تملك العقار، حيث تبلغ 
تكلفة ش�راء المنزل الس�كني ي�ورو واحد 
فق�ط )1.1 دوالر أميرك�ي(، في س�ابقة لم 

تشهد لها مثياًل أوروبا بأكملها.
نش�رتها  التي  المعلوم�ات  وبحس�ب 
جريدة »ديلي مي�ل« البريطانية واطلعت 
عليها »عرب لندن« فان السلطات المحلية 
ف�ي مدينة موس�وميلي الواقع�ة جنوبي 
البالد عرضت 500 عق�ار للبيع مقابل يورو 
واح�د فق�ط لكل منه�ا، لك�ن كافة هذه 
العقارات مهجورة وتحتاج الى إعادة ترميم. 
أما الش�رط الوحيد لمن يرغب بتملك 
العق�ار مقابل يورو واح�د فهو أن يتعهد 
بإع�ادة ترميم�ه وإصالح�ه خ�الل م�دة 

أقصاها ثالث سنوات من تاريخ الشراء.
الجنوب  الى  وتقع مدينة موس�وميلي 
م�ن جزي�رة صقلي�ة الواقعة أص�اًل في 
أقصى جن�وب إيطاليا، وتبعد المدينة عن 
العاصم�ة روما نحو 950 ك�م، وتحتاج أكثر 
من 10 ساعات للسفر بالسيارة انطالقًا من 

مدينة روما. 
المحلي�ة ف�ي  الس�لطات  أن  ويب�دو 
موس�وميلي وجدت في بيع ه�ذه المنازل 
به�ذا الس�عر المتدن�ي فرصة لتنش�يط 
الحركة التجارية واالقتصادية في المدينة، 
حيث أن إع�ادة ترميم 500 من�زل في هذه 

المدينة الصغيرة يعني تشغيل العاطلين 
ع�ن العم�ل وتنش�يط الحرك�ة التجارية 

لسنوات في هذه المدينة.
وقالت »ديلي ميل« إن الس�لطات في 
موس�وميلي طرحت 100 عقار مهجور للبيع 
بالفعل على أن تعرض 400 منزل آخر خالل 

الفترة المقبلة.
وتشترط السلطات على كل مشتري أن 
يض�ع مبل�غ 8 آالف دوالر كتأمين من أجل 
ضمان أن يقوم بترميم المنزل خالل ثالث 
سنوات من تاريخ شرائه، على أن المشتري 
يفقد ه�ذا التأمين إذا تخل�ف عن ترميم 

المنزل خالل الفترة المحددة.
ترميم  الصحيفة فإن عملية  وبحسب 
المنزل تبلغ نحو 107 دوالرات للقدم المربع، 
كما يتوج�ب دفع مبلغ يتراوح بين أربعة 

آالف دوالر و٦450 دوالرًا أميركيا ك��”رسوم 
إدارية” من أجل امتالك المنزل.

وج�اءت ه�ذه الخط�وة بعدم�ا غادر 
اإليطالي�ون المناطق الريفي�ة إلى المدن 
في الس�نوات األخيرة، حيث انخفض عدد 
سكان موسوميلي إلى النصف خالل العقود 
الثالثة الماضية، حيث لم يبقَ في المدينة 
سوى 1300 شخص معظمهم من كبار السن 

الذين ليس لديهم أطفال. 
أيضًا  الصغيرة تعتب�ر  المدين�ة  لكن 
للراغبين  الجميلة  الس�ياحية  األماكن  من 
بالعيش في الري�ف األوروبي، حيث تبعد 
س�اعتين فق�ط ع�ن مدين�ة باليرم�و 
الش�هيرة، كما توجد ف�ي المنطقة كهوف 
بيزنطي�ة وقلع�ة من العصور الوس�طى 

والعديد من الكنائس القديمة.

فرص��ة ال تع��وض: 
من��زل ف��ي إيطاليا 

بيورو واحد..

ولكن بشرط
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أبـــرز  محــالتأبـــرز  محــالت
المطاعم العربية في لندن السوبر ماركت العربية

Al Mustafah Supermarket
133 Edgeware Road  London W2

Tel: 020 7724 91909 

ماندوال   الس��وداني
ملتقى العائالت السودانية 

westbourne grove   london w2

تازا تيك أوى 
35a Queensway, London W2

Tel: 0207 -  243 3177 

السل���������طان  
51 Hertford Street, London W1

Tel: 0207 -  581 5434

مطع����م أغ����ادير 
24 Westbourne Grove, London W2 

Tel: 0207 -  792 2207 

رن����������������وش 
43 Edgware Road, London W2

Tel: 0207 -  723 5929 

م�������روش 2 
38 Beauchamp place, London SW3

Tel: 0207 -  581 5434 

اللح���م الح����الل 
118 Edgware Road, London W2

Tel: 0207 -  723 2248 

م��������روش 3 
62 Seymour Street, London W1

Tel: 0207 -  724 5024 

مش������������وار
Edgware Road, London W2  128

Tel: 0207 -  723 7548 

كازابالنكا مطعم مغربي 
Queensway London

Tel: 0207-  72218045 

إشبيلي����������ا 
9 William Street, London SW1

Tel: 0207 -  235 7788 

Babylon Supermarket 
396 Edgware Road  London W2

Al Amin Supermarket 
8a The Parade Hunger Lane London W5

Tel: 0961 153 150 

Green Valley 
3637 - Upper Berkeley Street -   London W1

Al Sultan Super Market 
460 Edgware Road  London W2

Tel: 020 7724 9109

Damas Gate 
8185 - Uxbridge Road London W12

Tel: 020 8743 5116 

Al Madina 
52 Crawford Street  London W1

Tel: 020 7724 2541 

Ifin Shop 
600 Seven Sisters Roa  London N15 6TH

Shazia 
124 Edgware Road   London W2 2DZ

Tel: 0207 723 4511 

Kawther Supermarket 
13 Varley Parade Colindale

London NW9 6RR

Bestways 
107 Edgware Road  -   London W2 2HX
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أبـــرز  محــالت
المطاعم العربية في لندن

خطوط الطيران العربية

أب������و   عل������ي 
136 -  138 Gorge Street, London  

Tel: 0207 -  724 6338 

عصي��ر  فت�����وش
183 Edgware Road, London W2 

Tel: 0207 -  706 0725 

مقهى مون اليت 
190 Edgware Road, London W2

Tel: 0207 -  258 0951 

مطعم باشا 
1 Gloucester Road, London Sw7

Tel: 0207 -  589 7969 

األم�������راء
27 Queensway, London W2

Tel: 0207 -  436 4547 

بيت الدين 
8 Harriet Street, London SW1

Tel: 0207 -  235 3969 

الحم��������را 
31 Trebeck Street, London W1

Tel: 0207 -  493 1954 

فخ����ر الدي����ن 
29 Queensway, London W2

Tel: 0207 -  243 3177 

فينيسي������ا 
1113 - Abingdon Road, London W8

Tel: 0207 -  937 0121 

فخر الدين 
86 Piccadilly Road, London W1

Tel: 0207 -  493 3424 

مسكوف مطعم عراقي 
Connaught Street, London

Tel: 0207 -  72625919 

الملكي�ة األردنية
 Space one, 1 Beadon Road, 6th Floor,

Hammersmith, London W6 0EA

Tel: 08719 112 112  

الجوية السورية
27 Albermarle Street London W1X 3FA

Tel: 020 7493 2851  

الجوية الجزائرية
10 Baker Street London W1M 1DA

Tel: 020 7487 5903 

الجمعية الكويتية
16 Baker Street London W1M 2Ad

Tel: 020 7412 0006

طيران اإلمارات
95 Cromwell Road London SW7 4DL

Tel: 020 7808 0033 

الجوية اليمنية
67 Great Titchfield Street London W1X 3FF

Tel: 020 7491  7186 

الجوية السعودية
173 Victoria Street London SW1E 5NH   

Tel: 020 8898 9898    

الجوية السودانية
32 Ruhand Gate London SW7 1PG

Tel: 020 7584 2400 

طيران الخليج
27 Albermarle Street London W1X 4LS

Tel: 020 7408 1717 

الشرق األوسط
45 Albermarle Street London W1X 3PETel:   

Tel: 020 7493 5681

مصر للطيران
2931 - Picadilliy London W1V 0PT

Tel: 020 7734 2395

الجوية المغربية
205 Regent Street London W1R 8PE

Tel: 020 7493 8865 

الجوية التونسية
24 Scakville Street London W1X 1DE

Tel: 020 7734  7644
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أبــــرز المـــدارس العربيــــة
مدرسة النجاح العربية

))المدرسة القطرية(( 
من  مرحلة الروضة – الى الجي سي أس سي

Hampstead School, Westbere Road London NW2 3RT

Tel  : 02074932702
Mob : 07403333096

مدرس���ة لن��دن العربي���ة
ابتدائي واعدادي

London Arabic School 1 Ranelagh Gardens

Fulham, London SW6 3PA

Tel: 0207736 1139

أكاديمي��ة الملك فه����د
King Fahd Academy Bromyard Avenue, 

London W3 7HD

Tel: 0208743 0131

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

أكاديمي��ة الملك فه����د
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

مدرسة ويمبلدن العربية
Wimbledon Arabic School  Wimbledon 

College, Edge Hill Wimbledon, London SW19

Tel /Fax : 01372 460 005

مدرس����ة الري����ان
)من 4 سنوات الى ١4 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

مدرسة سنابل العربية
Sanabel Arabic School

Westminster Academy, London W2 5EZ

Tel: 07789 006 352

المدرسة السورية
The Syrian Community School Bromyard 

Avenue   Acton, London W3 7HD

نصائح مهمة لزوار بريطانيا
تمتع برحلة سعيدة الى لندن، وهذه بعض نصائح السالمة:

- ضع محفظة نقودك في أحد جيوبك الداخلية وال تحمل مبالغ كبيرة. 

- تأكد من كون مقتنياتك مؤمٌن عليها قبل وصولك، واترك جوازات السفر وصكوك المسافرين اذا أمكنك ذلك في خزانة الفندق.

- عند اس��تعمالك جهاز الصرف تأكد من عدم وجود ش��خص ينتظر من فوق كتفك وال يوجد عبث في الجهاز. اذا الحظَت شيئًا غريبًا 

فأبلغ البنك أو الشرطة. واذا لم ُيرجع لك جهاز الصرف بطاقة االئتمان فأبلغ الشركة أو البنك الذي أصدر البطاقة على الفور.

- احفظ الموبايل بعيدًا عن األنظار في جيبك أو حقيبتك اليدوية عندما ال تستعمله، واستعمل رقمًا سريًا لقفل الهاتف النقال. 

- استخدم التاكسي األسود أو سيارات األجرة المرخصة. تأكد من أن السائق يعرف المكان الذي ترغب بالذهاب اليه قبل الصعود. 

في حاالت الطوارئ اتصل بالرقم: 999.

- بلغ الش��رطة عن أية س��رقة، وباألخص اذا كنت تنوي المطالبة بتعويض من ش��ركة التأمين.

- ف��ي المقاع��د أو المقاه��ي ال تت��رك حقيبت��ك عل��ى ظه��ر المقع��د أو عل��ى األرض.



51 Arab London – June 2019 - Issue No (1) - Year (1)
)1( ال���ع���دد   - األول�����ى  ال��س��ن��ة   -   2019 ي��ون��ي��و   / ح���زي���ران  دليلك في لندن

Dar al-Hikma دار  الحكم����ة
88 Chalton street NW1 1HJ

Tel: 02073834037

AL SAQI مكتبة الساقي
26 WESTBOURNE GROVE LONDON W2 5RH

TEL: 02072298543

المكتبـــــات العربيـــــــة

السفارات العربية في لندن

المساجد والمراكز اإلسالمية
المسجد المركزي )المركز االسالمي(

147  Park Road, London, NW8 7RG

02077243363

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

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

المملكة األردنية الهاشمية 
02079373685

6 Upper Phillimore Gardens, London, W8 7HA

جمهورية مصر العربية 
02074993304

26 South street, London, W1K 1AD

دولة قطر 
02074932200

1 South Audley Street, London, W1K 1HF

المملكة  البحرينية 
02072019170

30 Belgrave Square, London, SW1X 8QB

المملكة المغربية 
02075815001

49 Queens Gate Gardens, London, SW7 5NE

الجمهورية اللبنانية 
02072297265

1521 - Palace Gardens Mews, London, W8 4RB

المملكة العربية السعودية 
02079359931

30 charles street, Mayfair, London, W1J 5DZ

سلطنة عمان 
02072250001

167 Queens Gate, London, SW7 5HE

الجمهورية السورية 
02072459012

8 Belgrave Square, London, SW1X 8PH

الجمهورية الموريتانية 
02074789323

6 Carlos Place, London, W1K 3AS

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

02089463350

مسجد العزيزية
117119 - Stoke Newington Road, London, N16 8PU

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

02089606378

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

02088886796

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

02074958283

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

02089938073

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

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

02077369060

مركز ومسجد ويستمنستر االسالمي
Dryburgh Hall, Alderney street, London, SW1V 4ET

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

02076367568

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

02086770588

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



أيار/ مايو  ال11 من  السبت  لندن في مسيرة كبرى يوم  الى شوارع وسط  البريطانيين  المواطنين  خرج آالف 

 باالحتالل االسرائيلي، مطالبين العالم برفع الغطاء عن هذا 
ً
 لذكرى النكبة الفلسطينية، وتنديدا

ً
2019 إحياءا

االحتالل ووقف الدعم للنظام االسرائيلي العنصري الذي يضطهد الفلسطينيين. 

تفاصيل صفحة 24 الى 27 

تصوير: خضرة إبراهيم


