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سـجلت درجـات الحـرارة فـي بريطانيـا مسـتويات قياسـية خـال االيـام الماضيـة، وذلـك ضمـن موجـة حـر 
غـزت القـارة االوروبيـة باكملهـا. 

البريطانيـون متنفسـا  وسـجلت درجـات الحـرارة مسـتويات اعلـى فـي فرنسـا والمانيـا ايضـا، فيمـا وجـد 
وحيـدا لهـم فـي الهـروب مـن الحـر الـى الشـواطئ.

وشـهدت شـواطئ بريطانيا نشـاطا غير معتاد منذ اواخر شـهر حزيران/ يونيو الماضي، حيث تدفق مئات 
االالف نحو المدن السـاحلية وشـواطئها، مثل: برايتون، بورتسـموث، بورنوث، وبول، ومدن أخرى.

تدريس ))المثلية 
الجنسية(( في المدارس 

يرعب الجالية العربية 
)2( العدد   - ــى  األول السنة   -   2019 يوليو   / تموز 

صوت الجالية العربية في بريطانيا

المجموعة العربية
في حزب العمال تعود للحياة 

والنشاط..  ما الجديد؟

مبدعـون من شبابنا ابرمــوا 
شراكات ناجحة في بريطانيا

سفير فلسطــين لـ))عــرب لنــدن(( :

»مشيرب« العقارية تطلق 
لغة معمارية عالمية

طالب سوري دمــره 
االتهــام باإلرهــــاب





3مقــــال Arab London – July 2019 - Issue No (2) - Year (1)
تمـــوز / يوليـــــــو ـ 2019  - السنـــــة األولـــــــــى - العـــــــدد )2(

 لندن تتحدث العربية، يســتطيع كل زائر 
أو مقيــم أن يكتشــف ذلك بســهولة بمجرد 
اتخاذه قــرارا بالتجول يف عاصمة الضباب عبر 
املواصالت العامة بالقطارات أو الباصات،وحتى 
ســيارات األجرة العادية، ســيالحظ أن من بين 
كل خمســة أشــخاص هناك شــخص يتحدث 
العربية، وربما من بيــن كل ثالثة وفقا لبعض 
التقارير، كما ســيقرأ اليافطات العربية يف كل 
مكان، وســيجد موظفين بريطانيين يف كبرى 
املحــالت التجاريــة يتحدثون العربيــة التي 
كانت شــرطا من شروط قبولهم يف الوظيفة، 
وينفق السياح العرب وفقا للتقديرات الرسمية 
البريطانيــة بين مليار ونصف إلى 2 مليار جنيه 
إســترليني سنويا، مع حجم اســتثمارات تصل 
يف أقــل تقدير ل 150 مليار جنيه إســترليني، 
ووفقا ملكتــب اإلحصــاءات البريطانية ينفق 
السائح العربي  يوميا يف1٧٣ جنيها بمتوسط 
إنفاق للرحلة الســياحية الواحدة يبلغ 25 ألف 

جنيه إسترليني )40 ألف دوالرا(.
ضخامــة  و  الســياحة  عــن  وبعيــدا   
االســتثمارات العربية،وكلها عوامل قوة عربية 
فقد تشــكلت مجتمعات عربية يف بريطانيا 
ولد الجيل الثالث منها ىلع األقل يف اململكة 
املتحدة،ويعتبــر ذلــك الجيل انجلتــرا وطنه 
األول، ولغتــه األم هــي اإلنجليزية،مؤشــرات 
كلها تطرح تساؤال عن الســبب الحقيقي وراء 
تراجــع قوة الضغــط العربي واللوبــي العربي 
يف بريطانيــا رغــم توافره ىلع كل أســباب 
القوة؟،وملــاذا يتعثر العــرب يف الوصول إلى 

مبنى البرملان، وحصد تمثيل مناسب لهم؟
وملحاولة فهم تلك الظاهرة ينبغي إلقاء 
نظــرة تحليلية فاحصــة ىلع واقــع الجالية 
العربيــة يف بريطانيــا، تكشــف تلــك النظرة 
بــأن الجاليــة العربية وصلــت لبريطانيا ىلع 
مراحــل ضمــن موجــات لجوء مختلفــة بدأت 
الحرب  اللبنانيين جــراء  بالفلســطينيين ثــم 
األهليــة ثــم الجاليــة العراقية بعــد حربيي 
الخليــج األولى والثانية وصــوال ملوجة اللجوء 
الكبيــر بعد الثورات العربية أو ما اصطلح ىلع 
تسميته »الربيع العربي«،وما تبع تلك األحداث 
من انزالق بعض البلدان العربية لحروب أهلية 
داخلية،ما يعني أن غالبية العرب الذين وصلوا 
لبريطانيــا وصلوها يف ظــروف غير طبيعية، 
بحثا عن األمان، أو هربا من تهديدات سياسية، 
فوجد الالجئون العرب يف بريطاينا مالذا آمنا 
من الحروب أو االســتبداد ملــن فروا من بطش 
أنظمتهم،وهذه الظروف جعلت هدف الجالية 
األول هوالبحث عن األمــان بعيدا عن الخوض 

يف أي نشاط سياسي أو عام.
 وال تــزال عقلية »ياغريــب خليك أديب« 
تهمين ىلع ســلوك كثيــر من العــرب الذين 

البقــاء يف  االســتمرار يف  فقــط  يتأملــون 
بريطاينا،ويفكــرون بعقليــة األقليــة الطارئة 
مــن  يعيــق  الكاملة،مــا  املواطنــة  وليــس 
اندماجهــم يف املجتمع،ويقلــل بالتالي من 
فرصهم يف تشــكيل لوبيــات ضاغطة لصالح 
قضاياهم ، كما أن بعض من وصل بريطانيا منذ 
عشــرين عاما بقي طوال تلك الســنين »رجل 
هنا وأخرى هناك يف بلده« كما يقال معتقدا 
أن مكوثــه يف بريطانيــا مؤقت، أشــهر وربما 
بعض سنوات ثم ســيعود لبلده األصلي، وهو 
اليوم جد أحفاده ولدوا يف اململكة املتحدة.

 أما سياســيا فإن حجم االســتقطاب يف 
العالم العربي جعل الفرقة واالنقســام تنتقل 
لألســف الشــديد إلي صفوف الجالية العربية 
يف بريطاينا ومعظــم العواصم األوروبية،وقد 
حدثني صديق أنــه حضر فعاليتين متتاليتين 
يف نفس القاعــة بنفس الجمهــور لدولتين 
متخاصمتيــن، كل دولــة ســاقت حججها ضد 
األخرى، كما أن البرملــان يحفل يوميا بحمالت 
وحمــالت مضــادة عربية عربيــة موجهة ضد 
بعضها البعض،ما يســهل من تفســير ظاهرة 
غياب الصوت العربي عن الفعل،فلماذا ال يوجد 
حتى هذه اللحظة نائــب عربي يف البرملان، 

باختصار شديد ألن »بأسنا بيننا شديد«.
 باملقابل فقــد نجحت الجاليــة العربية 
يف تحريك الضمير الغربي وتشــكيل جماعات 
ضغط عقدت شــراكات مع منظمات بريطانية 
وحققت اختراقات كبيــرة يف بعض امللفات 
العربية علي ســبيل املثــال تمكنت اللوبيات 
العربية العاملة يف دعم القضية الفلسطينية 
من النجــاح يف تغيير الرأي العــام البريطاني 
لصالح دعم الحقوق الفلســطينية،عبر حشــد 
مئــات اآلالف مــن املتظاهرين يف الشــوارع 
دعما لفلسطين وتنديدا باالحتالل اإلسرائيلي، 
وقادت  تلــك اللوبيات مع حمــة التضامن مع 
الشــعب الفلســطيني وحمــالت املقاطعــة 
BDS سلســلة مــن الحمــالت التــي حققت 
اختراقــات كبيرة أجبرت الحكومــة البريطانية 
ىلع الرضوخ ملطالبها يف كثير من امللفات، 
إضافــة لشــراكة هامة مع حــزب العمال الذي 
انخرط كثير من الشــباب العــرب يف صفوفه. 
كما بات الصوت العربــي مهما يف االنتخابات 
إلى حد ما،ويمكن قراءة ذلك من حرص األحزاب 
يف برامجهــا االنتخابيــة  ىلع إدراج قضايــا 
تغازل احتياجات الناخبين العرب واملســلمين 
ولو باستحياء، كما أن شباب الجيل الجديد من 
عرب بريطانيــا واعدون، يتقنــون لغة الغرب 
وطرق التخاطب معه، لكن الســؤال يبقى ماذا 
لو خصص كل عربي بريطاني وكل سائح عربي 
جنيها إسترلينيا واحدا لدعم القضايا العربية، و 
تم تشــكيل بهذه األموال لوبيات ضغط عربية 

لندن مدينة عربية..
مــاذا عن البرلمـان؟

محمد أمـــين

وأحــزاب عربية حقيقية تمــول من هذه 
التبرعات ومن اشتراكات حقيقية لألعضاء 
حالها حال كبرى األحزاب البريطانية.. هل 
البرملان وقتها بــدون عرب؟؟  ســيبقى 
لكــن  قبل تلــك الخطوة ينبغــي اإلجابة 
بصراحة عن ســؤال أساســي أكثر أهمية: 
هل يمكن للعرب تجاوز خالفاتهم البينية 
لصالــح وحدة يف الغرب، بــدال من تبعثر 
وتفــرق صوتهم عبر الجاليــات املتعددة 
والســفارات،والتوقف عــن نقــل صراعات 

بلدانهم األصلية إلى العواصم الغربية!.
التيــار  وبمواجهــة صعــود  أخيــرا   
وارتفــاع  عمومــا  أوروبــا  يف  اليمينــي 
اآلخر،يجــد  ضــد  العنصريــة  منســوب 
العرب واملســلمون أنفســهم يف مرمى 
النيــران، فهم واحدة مــن الجاليات األكثر 
تضــررا جراء صعود هــذه التيارات،يبرزهذا  
جليــا كذلــك بالنظــر لتصاعــد ظاهــرة 
االسالموفوبيا،وكراهية املهاجرين عموما 
حيث كشف اســتطالع للرأي أجرته شركة 
»أوبينيوم« البريطانية عن أن االنتهاكات 
العرقية الصريحة، والتمييز العنصري الذي 
اشتكته األقليات العرقية قد تصاعدت من 
64% يف بدايــة عــام 2016 إلى ٧6% يف 

الوقت الحالي. 
العنصرية  آخــر ضحايــا االعتــداءات 
الفتاة املصرية مريم مصطفى من مدينة 
نوتنغهام،حيــث اعتدت عليهــا 6 بنات 
يف فبرايــر املاضي بالضــرب املبرح يف 
حافلة عامــة نقلت ىلع إثر هذا االعتداء 
للمستشــفى قبل أن تفــارق الحياة. كما 
تعرض الشــاب دانيال عزالديــن )1٧ عامًا( 
لالعتــداء والضرب حتى وصــل إلى حافة 
املــوت خالل رحلــة لالحتفــال بتخرجه 
يف مدنيــة كانتربري من قبل عصابة من 
الشبان يف هجوم يعتقد معظم السكان 

املحليين أنه بدافع عنصري.
فليس ألســباب سياســية فقط، بل 
ألســباب وجوديــة، ينبغــي ىلع العرب 
أن يفكــروا كعــرب ككتلــة واحــدة يف 
البــالد والقــارة  مســتقبلهم يف هــذه 
األوروبيــة عامة، وأن يوحــدوا جهودهم 

لتمثيل عربي أفضل يليق بهده الجالية.
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املخرجين العرب من خالل اشتغاله 

ىلع أفالم عاملية وتحويلها 
للمشاهد العربي وكذلك اقتحام 

40
رياض محرز 
صقر عربي 
يحلق في 
سماء 
انجلترا

انتقل رياض محرز الى مانشستر 
سيتي صيف 2018 بقيمة قدرت 

بـ 68 مليون يورو، وبهذه الصفقة 
أصبح محرز صاحب أغلى صفقة 

انتقال ألي العب عربي يف التاريخ.

44

هكذا يمكنك 
لم شمل 
عائلتك 
واستقدامهم 
لبريطانيا
نادية البزاز

تستطيع االنضمام إلى عائلتك  إذا 
كان شريك حياتك أو خطيبك أو 

 والدك أو طفلك
يف اململكة املتحدة. هناك 4 

انواع تأشيرات تحت فئة لم الشمل:

46

زواج سعيـد 
رغـم فارق 
40 عاما 
بينهما!

عرب لندن – لندن
يقول سيمون البالغ من العمر 44 
عاما وإدنا البالغة 84 عاما إنهما 
سعيدان أكثر من أي وقت مضى 

ىلع الرغم من النظرات املضحكة 
التي يتلقيانها بسبب الفجوة 

28

طالب 
سوري دمره 
االتهام 
باإلرهاب.. 
يعيش في 
حالة ذعر 
رغم تبرئته

عرب بريطانيا – لندن 
  ال يتوقف الدكتور الفلسطيني 

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

من الهواء إلي الطهي باستعمال

29

إلزامية 
تدريس 
العاقات 
الجنسية 
المثلية في 
المدارس..

يبدي أبو سارة والد إحدى الطفالت 
اللواتي يدرسن يف السنة الثالثة 

يف إحدى املدارس االبتدائية يف 
بريطانيا قلقه الشديد من القانون 

الجديد الذي أقرت فيه الحكومة 
البريطانية إلزامية تعليم ثقافة 

30
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أصبح شــهر رمضان املبارك مناســبة 
ســنوية يحتفل بها كل البريطانيين ىلع 
وأصولهم  وأعراقهــم  أديانهــم  اختــالف 
وأجناســهم، وذلك بفضــل اندماج العرب 
واملســلمين يف املجتمع وتحولهم الى 
شــريحة كبيرة، إذ قبل ســنوات قليلة لم 
تكن ترى "طعامًا حالاًل" وال زوايا متخصصة 
برمضان يف األسواق الكبرى ومحال السوبر 
ماركت الرئيسية، كما هو الحال هذه األيام.
أصبحــت أعيــاد العرب واملســلمين 
ومناسباتهم مواســم مهمة للبريطانيين، 
ولــم يعد ثمــة شــخص يف بريطانيا لم 
يســمع برمضــان والصيــام وعيــد الفطر، 
وبطبيعة الحــال يعرف كل العام عن عيد 
األضحى بسبب موسم الحج الذي يحتشد 
لــه أكثر مــن مليونــي مســلم يف مكة 
املكرمــة يبتهلــون الى اهلل ســنويًا يف 

نفس الزمان واملكان.
كل االنعكاســات والتداعيات ملواسم 
املســلمين وأعيادهــم ايجابيــة وتفاعل 
املجتمــع البريطاني معهــا أكثر من رائع، 
لكن ثمة ظاهرة سلبية واحدة تتكرر سنويًا 
ويتوجب االلتفات اليها قبل أن تتحول الى 
مشــكلة، وهي الضجيــج واالزدحام وعدم 
االكتــراث بمخالفات املرور مــن قبل رواد 
املســاجد واملصليات، وخاصة يف صالة 

التراويح خالل شهر رمضان املبارك.
مــا ُيميــز صــالة التراويح أنهــا تتكرر 
يوميًا يف رمضان وتســتمر لشــهر كامل، 
وأنها تقام يف ســاعة متأخــرة من الليل 
الجمعة مثال(، وتســتقطب  )خالفا لصالة 
أعدادًا كبيرة مــن املصلين، وهو ما يعني 
يف نهايــة املطــاف أنهــا إذا ترافقــت 
مــع مخالفــات مرورية وتجمعات بشــرية 
وازدحامات وضجيج فسوف تؤدي بالضرورة 
الــى إحداث األذى باملجتمع املحلي الذي 

يتوجــب احترامه، واحتــرام حقه بالهدوء 
 ليــاًل والخلــود الــى الراحة والنــوم دون

أي إزعاج. 
ثمــة مئــات املســاجد يف بريطانيا 
وجميعها تنشــغل بصــالة التراويح وقيام 
الليل خالل شــهر رمضان املبــارك، وهي 
تقــوم بــدور محمــود يف الحفاظ ىلع 
الهويــة ال ينكره إال جاحــد أو مغرض، لكن 
يف الوقــت ذاتــه يتوجــب ىلع إدارات 
املســاجد ومرتاديهــا أن يراعــوا توفيــر 
الهــدوء والراحــة وااللتزام بالنظــام العام 
باملســجد،  املحيطــة  املناطــق  يف 
لضمان عــدم إزعــاج الســكان املحليين، 
 وال إغــالق شــوارعهم وال تعكيــر صفــو 

نومهم لياًل. 
حق الجيران يف النوم الهادئ والراحة 
يف منازلهــم دون أن يزعجهم أحد، وحق 
الشــارع يف االلتــزام بقوانينــه ونظامه 
وحرماته، كلها حقوق أولى وأجدر بالرعاية 
من حــق املصلين يف أداء صالة ليســت 
مفروضــة عليهم أصــاًل، كمــا أن الحفاظ 
ىلع املظهــر العــام للجاليــة العربيــة 
واملســلمة واجب ىلع كل فــرد من أبناء 
هــذه الجالية، ومن الواجــب أن ُيري العرب 
واملســلمين من أنفسهم الخير لغيرهم ال 

أن يتسببوا بإيذائهم لياًل وإزعاجهم.
من املهــم جدا الحفــاظ ىلع صورة 
زاهية ونقية للجالية العربية واملســلمة، 
ومن املهم أيضًا العيش بايجابية بما يف 
ذلك من قبول االخرين، أما إغالق الشــوارع 
والتســبب بازعــاج النائميــن املطمئنين 
يف منازلهــم فليس من أخالق االســالم 
وال املســلمين، وال يجب أن يكون مقبواًل، 
ويمكــن أن يبعــث برســالة ســلبية الى 

اآلخرين من غير املسلمين.
اللهم إني بلغت، اللهم فاشهد.

مسلمـــو بريطانيـــا.. 
والمظهــــــر العـــــام

محمد عايش
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لندن - محمد عايش

العربية  املجموعــة  عــادت 
يف حزب العمــال البريطاني الى 
النشــاط  الحياة مــن جديد ودب 
يف أعضائها وأغلبهم من الشباب 
الجديــد الذي انتســب الى الحزب 
يف الســنوات األخيرة، فيما يظل 
الســؤال األهم حول مــا ُيمكن أن 
تقــوم بــه هــذه املجموعة من 

إنجازات خالل الفترة املقبلة. 
وُيعتبــر زعيم حــزب العمال 
الحالي واملرشح بأن يصبح رئيسًا 
للــوزراء يف أيــة لحظــة جيرمي 
كوربين أحد أبرز وأشــهر الداعمين 
للقضايــا العربيــة، حيــث يتبنى 
للفلســطينيين  مؤيــدًا  موقفــًا 
ومناهضًا لالحتالل االسرائيلي، كما 
أنه كان أحد أعضاء تحالف "أوقفوا 
العراق  الحتالل  املناهض  الحرب" 
واملعارض ملشاركة بريطانيا يف 

الحرب ىلع العراق بالعام 200٣. 
وأجــرت املجموعــة العربية 
البريطانــي  العمــال  حــزب  يف 
سلسلة اجتماعات مؤخرًا، بحسب 
ما رصــدت "عرب لنــدن"، انتهت 
باتخاذ قرار جماعي بتفعيل دورها 
وإحياء نشاطها من جديد، كما تم 
انتخــاُب قيادة جديدة للمجموعة 
من أجل البدء باألعمال واألنشطة 
الالزمة إلعادة دورها وتأثيرها يف 

الحزب.
وتشــير التقديرات الى وجود 
يف  العــرب  البريطانييــن  آالف 
صفوف حزب العمــال البريطاني، 
كمــا أن بعض الدوائــر االنتخابية 
تضــم تجمعــات عربيــة كبيــرة 
ومؤثرة تصل الــى درجة األغلبية 
لكــن  املناطــق،  بعــض  يف 

يتحــدث عنها  التــي  املشــكلة 
النشطاء العرب هو أن أغلب هؤالء 
ليسوا منظمين فضاًل عن أن كثيرًا 
منهم ليســوا فاعلين يف الحراك 
السياسي الذي تشــهده بريطانيا 

بما يجعل تأثيرهم محدودًا.
وكشــف الزعيــم  التاريخــي 
للمجموعــة العربيــة يف حــزب 
والناشــط  البريطانــي،  العمــال 
اهلل  املعروف عطا  الفلســطيني 
ســعيد عــن حــراك جديــد يف 
أوســاط العرب بالحــزب من أجل 
العــودة الــى النشــاط وتقديــم 
الحــزب  لرئيــس  الــالزم  الدعــم 
جيرمــي كوربيــن الــذي يواجــه 
 حملــة مــن قــوى يمينيــة تريد

إقصاءه وإفشاله.
تصريحات  ســعيد يف  وقال 
خاصة لــ"عرب لندن" إن النشــاط 
عاد الى املجموعــة العربية يف 
الحــزب بقــوة منــذ أواخــر العام 
املاضي، مشــيرًا الى أن سلســلة 
مشــاورات جــرت يف أواخر 2018 
انتهــت الى عقد اجتمــاع يوم 16 
كانون ثاني/ يناير 201٩ للمجموعة 
العربيــة، حيث تــم التداول خالل 
ذلك االجتماع وانتهى الى انتخاب 
لجنة تنسيقية لعد اجتماع هيئة 

عمومية.
وقال ســعيد الــذي حضر كل 
إن  واملداوالت  االجتماعــات  هذه 
للمجموعة  العموميــة  "الجمعية 
العربيــة انعقــدت بالفعــل يوم 
12 أيــار/ مايــو املاضــي، بحضور 
اكثــر مــن 50 شــخصًا مــن نخبة 
النشطاء العرب يف حزب العمال، 
انتخــاب  االجتمــاع  وتــم خــالل 
تنفيذية  أعضاء كهيئــة  تســعة 
للمجموعة العربية، وعقدت هذه 
الهيئة التنفيذية أول اجتماع لها 

يف 18 حزيران/ يونيو 201٩".
ورفض عطا اهلل سعيد، وهو 
الناشط يف حزب العمال منذ أكثر 
من ٣0 عامــًا، أن يتولى أي منصب 
يف الهيئة التنفيذية الجديدة أو 
أن يتولى رئاستها، مؤكدًا لــ"عرب 
لندن" أن "كافة املشــاركين فيها 
من الشباب الناشطين واملثقفين 
وجميعهــم ىلع درجــة عاليــة 
جدا من التعليــم والوعي، كما أن 
أغلبهم أســاتذة جامعات ومنهم 
من يحمل شــهادة الدكتوراة يف 

القانون".
ســعيد  اهلل  عطــا  وُيعتبــر 
واملؤســس  التاريخــي  الزعيــم 
للمجموعــة العربيــة يف حــزب 
العمــال، فيما يؤكــد ىلع أهمية 
العمــل ضمــن هــذه املجموعة، 
املجموعــة  "أهميــة  ويقــول: 
املســتحيل  مــن  أنــه  العربيــة 

الوصول الى أي مناصب سياســية 
يف هــذه البــالد دون أن يكــون 
الشخص عضوًا يف هذه األحزاب، 
وبالتالــي من املهم جدا أن يكون 

الشخص ضمن كتلة". 
ويلفت ســعيد الى أنه "يف 
املجموعــة  اســتطاعت   2010
العربيــة ايصــال 1٣ عربــي الــى 
أعضاء  البلدية وأصبحوا  املجالس 
فيها"، ويتابع: "دائما عندما يكون 
خلفك مؤسســة داعمــة وعندما 
تكون ضمن كتلة ســيكون صوتك 
أقــوى، وحــزب العمــال مــن أهم 
األحــزاب كمــا أنه يتــداول ىلع 

السلطة يف بريطانيا".
ويتابع: "عندما كنُت ناشــطا 
يف الحــزب عينني طونــي بلير 
يف العديد من املناصب املهمة، 
ويف أحد املناسبات ألقيُت كلمة 

بالنيابة عن بلير ذاته". 

المجموعــة العربية في حزب العمال 
تعود للحياة والنشاط.. ما الجديد؟
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لندن - محمد أمين

العاصمــة  وســط   يف 
البريطانية لندن، ويف واحدة 
من أرقى صروحها التعليمية 
دشــنت مســاء أمس األربعاء 
شــركة "مشــيرب العقاريــة 
القطرية" أول كتاب لها يروي 
التي امتدت لعشــر  تجربتها 
سنوات يف كيفية إعادة بناء 
وإحياء البيوت التراثية األربعة 
يف مدينة مشــيرب التراثية 
لكــي  بالدوحة،وتخصيصهــا 
للمنطقة  ثقافيًا  مركزًا  تكون 

تؤدي دورًا مجتمعيًا فاعاًل.

  كتــب تــروي خالصــة 
وأســرار وفرادة تجربة قطرية 
امتدت لعشــر ســنوات،اختار 
املشــروع  ىلع  القائمــون 
اطالق كتابهــم األول حولها 
"املتاحــف  مؤتمــر  ضمــن 
العربيــة" املنعقد يف لندن 
يونيــو   28-26 بيــن  حاليــا 

الجاري.

 وعملت شــركة مشيرب 
ســنوات  عشــر  مــدار  ىلع 
ىلع مشــروع مشــيرب قلب 
الدوحــة الوجهــة الجديــدة 
الحائــز ىلع  العاصمــة  يف 
أكثر  باعتباره  جوائز عامليــة 
حــي ذكــي ومســتدام يف 
العالم،ومــن أهم مشــاريعها 

قلــب  مشــيرب  "مشــروع 
الدوحة"  الذي حول بحســب 
املشــروع  ىلع  القائميــن 
الدوحــة  وســط  منطقــة 
إلــى  قديمــة  مدينــة  مــن 
مدينــة بمواصفــات عصرية 
تستجيب ملتطلبات النهضة 

االقتصادية الشاملة.

متاحف مشــيرب – التي 
بيــوت  أربــع  مــن  تتكــون 
قطريــة تراثية، تــم ترميمها 
لتكــون جزءًا هامــًا من إعادة 

إحياء مركــز املدينة التجاري 
نمــط  واســترجاع  القديــم، 
القائم ىلع  التقليدي  الحياة 
االجتماعي  التفاعــل  مظاهر 
واإلحســاس باإلخاء وحســن 

الجوار.

لغة معمارية مستدامة 

القطري  الســفير  أشاد  و 
بن  يوســف  بريطانيــا  لــدى 
علــي الخاطــر بمــا وصفــه 
الفريــد،  القطــري  باإلنجــاز 

والريــادة القطرية يف ابتكار 
مســتدامة  معماريــة  لغــة 
قدمــت عبــره قطر بحســب 
تجربتهــا  الخاطــر  الســفير 
للعالــم،  العربيــة  التراثيــة 
وأخذت املبادرة يف تدشين 
مســتدامة. معماريــة  لغــة 

وعــّد الخاطر هذا املشــروع 
فخــرا قطريا باقتدار حســب 
هــذا  أن  معتبــرا  تعبيــره 
اإلنجــاز يعكس تطلــع دولة 
قطــر للحفــاظ ىلع معنى 
يف  وتعزيــزه  االســتدامة 

بحضور السفير القطري بلندن..

»مشيرب« العقارية تطلق لغة معمارية عالمية  
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املحلية،واملشــاركة  البيئــة 
الدولية كذلك مع الخبراء حول 
العالم. وأكــد الخاطر ىلع أن 
كل مشــاريع قطر هي  بمثابة 
االســتدامة  ملعنــى  نمــاذج 
والحفاظ ىلع اإلرث اإلنساني، 
للعبــور  "جــواز ســفر  وأنهــا 

للمستقبل".

“مشــيرب  وعقــدت 
القائميــن  العقارّية”وفــق 
عليها شــراكات مــع باقة من 
أبــرز الخبراءواملختّصيــن يف 
مجاالتهــم، ملطابقة الدروس 
املعمارّيــة املســتفادة مــن 
املاضــي مع أحدث مــا يتوّفر 
مــن التقنّيات املراعية للبيئة 

يف الزمن الحاضر.

برؤيــة  الماضــي  روح 
متطلعة للمستقبل

الكــواري  محمــد  علــي 
باإلنابــة  التنفيــذي  الرئيــس 
لشركة مشــيرب العقارية قال 
والهــدف  القصيــد  بيــت  أن 
الرئيس لشــركتهم يكمن يف 
حديثه  معماريــة  لغــة  خلق 
وتتطلع  باملاضــي  مرتبطــة 

للمستقبل.

الكواري أن تدشين  واعتبر 
كتب مشيرب هو بمثابة لحظة 
وأوضح   فارقة يف مســيرتها. 
األول  يتحــدث  بــأن لكتــاب 
عن متاحف مشــيرب وطريقة 
القديمــة  البيــوت  تحويــل 

الثاني  الكتــاب  أما  ملتاحــف، 
فيتحدث عن مشيرب العقارية 
اســتعملتها  التي  والطريقــة 
املدينة القديمة يف الدوحة 
للتحــول مــن مدينــة قديمة 
ملدينــة حديثة تواكب العصر 

وتتطلع للمستقبل.
يف  الكــواري  ويشــير   
معــرض حديثه إلــى أن هذا 
عشــر  اســتغرق  املشــروع 
والعطاء  التصاميم  سنوات من 
يف موقــع العمــل، وكان البد  
توثيق هــذه التجربــة لتكون 
يف متناول الجميع ولتشــكل 
إطارا عاما يهتــدي به كل من 
يريد التعــرف ىلع التفاصيل 
اســتعملتها  التــي  واآلليــات 
تلــك  تنفيــذ  مشــيرب  يف 
املشاريع الثقافية املعمارية. 

من جهتها أكــدت مديرة 
بشــركة  العامــة  العالقــات 
مريــم  العقاريــة"  مشــيرب   "
هــذا  أهميــة  الجاســم ىلع 
اإلنجاز، معتبرة أن تدشين هذه 
الكتب بلندن هو بمثابة انجاز 
قطري بتقديم لغــة معمارية 
قطرية حديثة ابتكرتها شركة 
مشيرب العقارية ضمن مشاريع 
"مشــيرب قلــب الدوحــة"، إذ 
تم أمس األربعاء تدشــين أول 
كتــاب للشــركة يتحــدث عن 
القطرية يف  اللغة املعمارية 
الجاســم  كل مراحلها، ولفتت 
إلــى أن اختيار لنــدن إلطالق 
"متاحف مشــيرب" كان  كتاب 
قــرارا مقصــودا ليتزامــن هذا 

االطالق مــع فعالية املتاحف 
الجزيــرة  العربيــة يف شــبه 
املنعقــد يف جامعــة كينــز 
الجمهور  واســتهداف  كوليج، 

املشارك يف هذه الفعالية.

متاحــف  رئيــس  وشــرح 
مشــيرب الدكتور حافظ علي 
علــي كيفية تحويــل البيوت 
والخبــرة  ملتاحــف  العربيــة 
هذا  الجديــدة يف  القطريــة 
الســياق. وتحــدث علــي عن 
نجاح الكتاب يف رصد وتوثيق 
قطر  مدينــة  تحويل  كيفيــة 
القديمة ملدينــة حديثة مع 
حفاظها ىلع هويتها وتراثها، 
مســتعرضا البيــوت التراثيــة 
التي جــاء الكتــاب ىلع ذكر 
قصتهــا، ففي"بيت الشــركة" 
أول  عــن  الكتــاب  يتحــدث 
مقــر لشــركة انجليزية جاءت 
مقــرا،  واســتأجرت  للدوحــة 
القطريين  بتوظيــف  وقامــت 
النفــط،  مجــال  للعمــل يف 
الرضواني"،فيحكي  "بيــت  أما 
تاريــخ األســرة القطرية وكيف 
اســتطاعت مواجهة التغيرات 
التــي حدثــت يف املجتمع، 
فيمــا يــروي بيــت محمد بن 
جاسم تاريخ مشيرب كمنطقة 
حيوية تجارية ونظرة مشيرب 
ملدينة  لتحويلهــا  العقاريــة 
ذكيــة يف املســتقبل تعيد 
املنطقــة  لهــذه  النــاس 
بأســاليب حديثة، أما بيت "بن 
جلمود" فهو من أهم املتاحف 
التاريخيــة التــي تــروي تاريخ 

الــرق وكيفية التصــدي لهذه 
التحدي  أن  معتبــر  الظاهــرة، 
الحقيقي هــو كيفية تحويل 
التاريخ الشــفهي إلي متاحف 

تحكي للناس القصة كاملة.

األول  الكتــاب  ويلقــي 
"نبنــي ىلع التــراث" الضــوء 
ىلع املنهــج املعماري الذي 
توصلــت لــه الشــركة ويمكن 
مــكان،  أي  يف  تطبيقــه 
والهوية  التــراث  ويستشــرف 
عمرانيــة  مجتمعــات  لبنــاء 
جديدة تجمع مــا بين األصالة 
مشكاًل  واالستدامة،  والعصرية 

لغة معمارية قطرية جديدة.

 أما الكتــاب الثاني "كيف 
مشــيرب"،  متاحــف  بنيــت 
التــي تم  الكيفيــة  فيوضــح 
بها إعادة بنــاء واحياء البيوت 
األربعة يف مشــيرب  التراثية 
وتخصيصها لكــي تكون مركزًا 
ثقافيًا للمنطقــة وتؤدي دورًا 
مجتمعيًا فاعــال وهذا الكتاب 
ســوف يتــم تدشــينه ضمن 
مؤتمر "املتاحف العربية" يف 

لندن.

وحضر الحفل طيف واسع 
والباحثيــن  املثقفيــن  مــن 
التدشــين  والطالب،ويأتــي 
املتاحــف  مهرجــان  ضمــن 
الجزيــرة  العربيــة يف شــبة 
العربيــة املنعقد بين 26- 28 
 يونيو يف جامعة كينز كوليج

بلندن.
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لندن –جاد محمد

العالقــة بيــن املثقف والســلطة مــن أكثر 
العالقات الجدلية والتباســا عبــر التاريخ، فال عجب 
أن تشــغل بال عدد كبير من الفالسفة واملفكرين 
لرسم الحدود بين الطرفين، فنجد ابن املقفع عرف 
املثقف بكونه الشــخص القــادر ىلع إصالح حال 
الحاكم والرعية معا، أما ابن خلدون فلم يعر اهتماما 
كبيــرا للعالقة التــي يجب أن تكــون بين املثقف 
والحاكــم بقدر مــا انصب اهتمامه ىلع املســافة 
التي تربطه أو تبعده عن السلطان ومحيطه وىلع 
أساســها يتحدد دوره، ويبقــى التمييز األكثر تداوال 
ألدوار املثقف هو ما ذهب إليه الفيلسوف اإليطالي 
غرامشــي، وثنائيته الشهيرة بين املثقف العضوي 
املنخرط مع أفــراد املجتمــع يف همومه والقادر 
ىلع التأطير والتعبئة وبين املثقف التقليدي الذي 

يرى يف نفســه كيانا منفصال 
عــن جماعته وهو ما يســميه 
البــرج  العيــش يف  البعــض 
العاجــي بعيــدا عــن الهموم 

الحقيقية للناس.

كان  املقدمــة  هــذه 
البــد منها  مــن أجــل إظهار 
حجم الســجال الفكري املمتد 
لقرون حــول العالقة املعقدة 
ســلطتين  بيــن  والجدليــة 

رمزيتين "الثقافة والدولة".

   ولعــل الربيــع العربي 
لم يزد هذه العالقة إال غموضا 
والتباســا، بعد حصول اشتباك 
غيــر مســبوق بيــن النخبــة 
االشتباك كان  والســلطة، هذا 
إمــا ىلع شــكل تحالــف بين 
املثقفين واألنظمة الحاكمة، أو 
مواجهة بين الطرفين، ويمكن 
إدراج املفكــر الســوري برهان 
غليــون يف الخانــة الثانيــة، 
فأســتاذ العلوم السياسية يف 
ال  الفرنسية  السوربون  جامعة 
يختلــف اثنــان ىلع تصنيفه 
العضويين  املثقفيــن  ضمــن 
العــرب الذيــن وفــروا اإلطــار 
للثورات  والتنظيــري  العلمــي 
العربية، بكتبه عن الصدام بين 
الدولة واألمــة وعن الطائفية، 
والبيان من أجل الديمقراطية، 
والدولة،  الديــن  بين  والعالقة 
كلهــا مؤلفــات تعــرف عليها 
كاتب هذه األسطر قبل الثورات 
العربيــة وكانــت حاضــرة يف 
للشباب  املفاهيمي  القاموس 
يف مختلــف مياديــن الثورات 

العربية.

فال مراء إذن من القول إن 
برهان غليــون كان من الرعيل 
األول الــذي وفــر إطــارا علميا 
الديمقراطيــة  الدولــة  لبنــاء 
العربيــة وهــي أس كل ثوارت 
الربيــع العربــي، ومنحــه هذا 
االشتباك مع قضايا األمة فرصة 
تاريخيــة ال تمنــح للكثيــر من 
إخضاع  فرصة  املثقفين،وهي 
إنتاجــه العلمــي يف التنظير 
لالنتقــال الديمقراطــي وبناء 
الدولة األمــة والفرد املواطن، 
الواقــع،  أرض  ىلع  لالختبــار 
بعد اختياره لرئاســة املجلس 
الســوري، ليجمع بين  الوطني 
الثورة والسياسة والثقافة يف 
 توليفــة من النــادر أن تتحقق

ألي مفكر.

هــذه التجربة لــم تطل 
غليون سنة  باســتقالة  كثيرا، 
الوطني  املجلــس  مــن   2012
السوري، بسبب كثرة الخالفات 
وتشــتت الرأي وضياع البوصلة 
الثوريــة، اســتقال غليون من 
الدور السياسي ليعود ملوقعه 
األصيل واألصلي كمثقف عايش 
الثورة،  تفاصيــل  مــن  الكثيــر 
ومرارة العثرات وحسرة الفشل، 
كل هذه املشــاعر املشحونة 
رجــل قضى  والقاســية ىلع 
أربعة عقود يف النضال لتحرر 
العربية، فما كان من  الشعوب 
ملجأ سوى الكتابة، فكان كتاب 
"أعطاب الــذات: وقائع ثورة لم 
تفوق  التي  بصفحاته  تكتمل" 
500 صفحة، ولغتــه الصريحة 
املباشــرة، فاملرحلة ما عادت 
الــكالم  أو  التلميــح  تحتمــل 

املبهم.

عطب الذات..

صرخة برهان 
غليون لصناعـة 

نخبة الثورة
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وتذهــب الكثير من القراءات لهذا 
الكتاب، إلى أنه ســيرة ذاتية سياسية، 
وأذهــب إلــى القــول إن هــذا الكتاب 
يمكــن إدراجــه ضمــن أدبيــات الثورة، 
ويجــوز أن نســميه درســا يف الثورة، 
مدعوما بتجربة ميدانية ما يجعل منه 
عمال علميا مكتمل األركان، ســيهتدي 
بــه الباحثــون يف العلوم السياســية 
واالجتماعية خالل الســنوات القادمة، 
خصوصــا وأنــه يحــاول اإلجابــة ىلع 
ســؤال حارق، ملاذا فشل الربيع العربي 
ويف القلب منها الثورة السورية؟، أكثر 
من اهتمامه بسؤال ملاذا أفشلت الثورة 
وهو ســؤال يخفي يف طياتــه الكثير 
مــن إلقــاء اللــوم ىلع الخــارج بعيدا 
عــن العوامــل الذاتيــة، ولهــذا حرص 
 برهــان غليون ىلع تضمين الذات يف 

عنوان كتابه.

يف  للكتــاب  تقديمــه  وخــالل 
العاصمــة البريطانيــة لنــدن، لم تكن 
نبــرة الحســرة خافيــة عنــد حديــث 
برهان غليون، عــن أعطاب املحيطين 
بالثورة الســورية، من غياب للمشــروع 
الوطنــي والرؤية السياســية الواضحة 
ىلع  القــادرة  السياســية  والثقافــة 
املصلحة  وتغليــب  والحوار  التفــاوض 
العامــة  املصالــح  ىلع  الخاصــة 
واملصالح  املناصــب  والتهافــت ىلع 
 حتى قبــل أن تكمــل الثورة مســارها  

ويشتد عودها.

ويظهــر من خالل مقدمة الكتاب 
أنــه موجه للشــباب الســوري املؤمن 
بالثــورة الحالم بالتحرر، ولهذا يقول إنه 
يفي "بدين اتجاه الناشــطين الشــباب 
الذيــن وضعوا ثقتهم بــي ثقتهم بي 
ودفعونــي ألقــود املجلــس الوطني 
الــذي كانــوا وراء تأسيســه، والثانــي 
تجــاه جامعتــي التي منحتنــي اجازة 
مدفوعة لعام كامل، ألتفرغ لنشــاطي 
هــذا  مــن  ليجعــل  املعارضــة"،  يف 
الكتاب رســالة ألهل الثورة الحقيقيين 
ووقودها أي الشــباب، وأيضا للمثقفين 

الذين هالهم ما حدث خالل أيام الربيع 
العربي لحدود أعدموا الوسيلة العلمية 

القادرة ىلع تفسير ما حدث.

ويعترف برهان غليــون أنه يريد 
من خــالل كتابه تقديم الحســاب مع 
"لحظة اســتثنائية من تاريخ سياســي 
بلغت فيها الفاعليــة التاريخية حدها 
األقصــى، حالة فــوق الزمــن وخارجه، 
قضى فيها أشــخاص بســطاء وتقريبا 
مــن دون تاريــخ، يف معركــة شــرف 
حقيقيــة، فيما ســقطت فيهــا وجوه 
لــم تســتطع ان تغــادر عتبــة التاريخ 
املاضــي، وبقيت تتناحــر ىلع مواقع 
سلطة وهمية بدل املخاطرة وتقاسم 
املســؤولية"، ويــرى غليــون أن كتابه 
أيضا يقدم صورا واضحة عن نفســيات 
اإلنســان خــالل مراحــل الثــورة وعن 
املتســلقين والوصوليين أو ما يسميه 
هو "بالضعف االنســاني، وأحيانا الغدر 
والخيانــة، التــي عملــت يف الظهــر، 
ومــا كان مــن املمكــن أن ال يصيبني 
 منهــا قــروح لــم تندمــل بعــد وربما 

لوقت طويل".

ال يركــز برهان غليون ىلع الثورة 
بحد ذاتها كفعل سياســي وإنســاني 
وال عــن عــن الحتميــة التاريخية يف 
غرضــه  وليــس  الشــعوب  انتفاضــة 
كمــا يقول هو "تفســير انــدالع الثورة 
السورية، وال نفي أطروحات القوى التي 
نظــرت إليهــا كتمرد أو ثورة إســالمية 
أو طائفية او علمانيــة، أو اإلجابة عما 
إذا كانت انتفاضة أم ثــورة أم تمردا أم 
فــورة شــعبية، وال إلى تفســير الحرب 
الوحشية التي ووجهت بها، وأسبابها. 
إنه يهدف بالدرجــة األولى إلى تحليل 
ممارســتنا خاللها، ومشــاهدة أنفسنا، 
أفــرادا واحزابــا وتكتالت وشــعبا، يف 
مرآتهــا، للتعــرف ىلع األســباب التي 
رفعتنا إلى مســتوى الســمو األخالقي 
املذهل يف بداية الثــورة، وتلك التي 
أرجعتنــا إلى عصر التوحــش والبدائية 
يف نهاياتهــا التــي لم تنتــه وال تريد 

الســوريين،  ىلع  أي  تنتهــي.  أن 
بوصفهــم: ذاتــًا فاعلة جمعيــة"، بل 
يخصص كتابــه وانطالقا مــن تجربته 
الشــخصية للفرد الســوري، املعطوب 
الذات بسبب عقود من الخوف والقمع 
وغســيل الدمــاغ، إن الكتــاب يتحدث 
عــن "النحــن" الســورية الجامعة التي 
لم تحقــق إلى األن " نحن الســوريون، 
نشــطاء ومعارضون وفصائــل مقاتلة، 
 أداؤنا فيها وفهمنا إلشكاالتها وتعاملنا 

مع رهاناتها".

وعندما ينتهي برهان غليون من 
النقد البناء البعيد عن جلد الذات الذي 
يعتبر فعال هداما معطال للفكر يخصص 
فقــرة مفصلــة يف مؤلفــه للحديــث 
عــن صناعة النخبة، ويقــر بأن الثورات 
العربيــة أظهرت ضعف النخبة العربية 
وإن كانت حاملة للنوايا الحسنة، ولهذا 
وجــب العمــل ىلع إعــادة صناعتها 
مــن خــالل ثقافــة سياســية جديدة 
تقوم ىلع حســن تدبيــر املفاوضات 
واملســاومات وتقبــل كل اآلراء، بعيدا 
عن النعرات الطائفيــة أو العرقية، مع 
التركيــز ىلع بناء ذات ســورية والءها 
للوطن، وهذا لن يتحقق دون التخلص 
 من النخبة الرثة التي ســاندت األنظمة 

ونظرت للقمع.

إن كتــاب "عطــب الــذات" هــو 
مقالة جامعة لــكل األخطاء التي يجب 
تجنبها يف أي معســكر ثوري، ويقدم 
خريطة طريــق لبناء نخبة ثورية قادرة 
ىلع صياغة مشروع وطني، قد تكون 
هذه الخطة طويلة األمد لكنها ناجعة 
لكونهــا بنيــت ىلع أســس علميــة 
وتجربــة ميدانية مريرة، وقبل هذا كله 
هي محاولة من برهان غليون للتحفف 
من عبء اإلحســاس بالذنــب وإن كان 
بالفشــل  الضمنــي  لالعتــراف  يلجــأ 
والخطــأ دون االنتقال للتصريح بعثراته 
وســوء تقديره ربما خالل مرحلة الثورة 
 األولى عندمــا تولى رئاســة املجلس 

الوطني السوري.
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لندن - محمد أمين 

كشــفت منظمة بريطانية عن 
البشــرة  أصحاب  األطفال  تبييــض 
الداكنة الذين لم تتجاوز أعمارهم 10 
ســنوات وجوههم؛ لتجنب التعرض 
الوقت  العنصريــة،يف  لالعتداءات 
الــذي تكافح فيه الشــرطة موجة 
متصاعدة من جرائــم الكراهية ضد 

املهاجرين وخاصة املسلمين.

وذكــرت شــبكة "ســي إن إن" 
الوطنية  الجمعيــة  أن  األمريكيــة 
ملنع القســوة ضد األطفال كشفت 
أن مجمــوع جرائــم الكراهية التي 
ارتكبــت بدافــع العنصريــة خالل 
لدى  و2018، واملسجلة   2017 عامي 
الشرطة، بلغ 10571 جريمة، بمعدل 

29 جريمة يف اليوم.

وأضافت الجمعيــة البريطانية، 
يف تقريــر يســتند إلى ســجالت 
بريطانيا،  أنحــاء  بجميع  الشــرطة 
أن هــذه الجرائــم طالــت األطفال 
الجرائــم  عــدد  أن  أيضا،موضحــة 
يرتفع بمعدل 1000 جريمة كل عام، 
وســلطت الضوء ىلع حجم واتساع 

العنصرية .

هــذه  أن  التقريــر  ويكشــف 
النتائــج تعكس التزايــد اإلجمالي 
بريطانيا  الجريمة يف  يف معدالت 

بعد البريكســيت، التي لم تتراجع 
منذ ذلــك الوقــت، فتم تســجيل 
71251 جريمــة يف إنجلتــرا وويلز، 
يف الفتــرة مــا بيــن 2017- 2018، 
وبزيادة 14% عن عام 2016، مشــيرا 
القائمة  الكراهيــة  إلى أن جرائــم 
ىلع الجنس والديــن واالحتياجات 

الخاصة يف تزايد مستمر.
الجرائم  بأن  املوقع  ويستدرك   
تــزال  ال  بالعنصريــة  املدفوعــة 
الكراهية،  جرائــم  غالبية  تشــكل 
الفتا إلى أن املنظمة حصلت ىلع 
املعلومات من خــالل قانون حرية 
املعلومات،التي أرســلتها 38 مركز 
شــرطة من بين 43 مركزا استجابت 

للطلب. 
 وينقــل التقريــر عــن مديــر 
الجمعيــة جــون كاميــرون، قوله: 
"التنمــر ىلع األطفــال مــن هــذا 
النوع قد يــؤدي إلى ضرر نفســي 
لألطفال، ويخلق انقساما يف داخل 

املجتمع".

ومنذ اســتفتاء خروج بريطانيا 
من االتحاد األوروبي الذي ُأجري يف 
2016 تضخمت أزمة العنصرية بشكل 
حاد. وقالت فتــاة تبلغ من العمر 10 
ســنوات: "كنت أتعرض للتنمر منذ 
املتنمرون  للمدرســة،  انضمامــي 
كانوا ينادوني بأســماء قذرة، وكان 
ذلك يشــعرني بالخجــل"، مضيفة 
يمضون  يعــودوا  لــم  "أصدقائــي 

الوقــت معــي ألن النــاس بــدأوا 
يســألون عن سبب تكوين صداقات 

مع شخص لديه جلد متسخ".

وتابعت: "ولــدت يف بريطانيا 
لكــن املتنمريــن يطلبــون منــي 
العودة إلى بلــدي، أنا ال أفهم ذلك 
جعل  حاولــت  بريطانيــة،  ألننــي 
بشــرتي بيضــاء قبــل اســتخدام 
أريد فقط  التجميل، ألني  مساحيق 

االستمتاع بالذهاب إلى املدرسة. 

قصة دانييل عز الدين 

أما قصة الشاب اللبناني دانييل 
عزالدين )17 عامًا( فهي صفحة أخرى 
حزينة من صفحات جرائم الكراهية 

اآلخذة يف التصاعد.
 دانيــال كان يبــدو بوجه نضر 
ويحمل ابتسامة دافئة تبعث ىلع 
البهجة ومفعم بالحياة،واألمل، وهو 
يف  لبنانيين،ترعرع  ألبويــن  ابــن 
أملانيا ودرس فيها،وأخذه أساتذته 
لالحتفــال بتخرجــه يف رحلة إلى 
كانتربــري، حيث تعــرض لالعتداء 
إلــى حافة  والضــرب حتــى وصل 
املوت، من قبل عصابة من الشبان 
يف هجوم يعتقد معظم الســكان 

املحليين أنه بدافع عنصري.
يف  الحادثــة  هــذه  وقعــت 
الســاعة السادســة مســاء، يف 6 
يونيــو بمدينة روز ليــن يف مركز 

العنصريــة..  للنجــاة مــن  الوجــوه  تبييــض 
وعنصريون ينهالون ضربا على شاب لبناني
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املدينة، وىلع بعد نحــو 250 مترًا من 
كنيسة كانتربري.وتعرض دانييل لضرب 
مبرح ووحشي من العديد من األشخاص 
الذين هاجموه، ووصل إلى حافة املوت.
وتم نقله ســريعًا إلى املستشفى يف 
لنــدن بطائرة مروحيــة، حيث كان يف 
حالة إغمــاء. وكان األطباء قــد أعطوه 
فرصة 30% للعيش. وتم اعتقال ســبعة 
أشخاص، ستة منهم يف سن املراهقة، 
لكن لــم يتم توجيــه التهمــة إلى أيٍّ 

منهم.

الكثير من  دانييــل  وواجهت عائلة 
الصعوبــات يف البداية، للحصول ىلع 
تأشيرة دخول لرؤية ابنها، ألنهم ليسوا 
مواطنيــن أملانــًا، ىلع الرغم من أنهم 
عاشوا يف أملانيا 30 عامًا. وكتب بسام 
أحــد أشــقاء دانييل الخمســة، يقول: 
"أدعو اهلل وأطلب الرحمة لك، وأن تكون 
قادرًا ىلع املشــي يا شقيقي الصغير. 

وأنت ال تستحق أن تموت هكذا".

ووقع حــادث االعتــداء بالقرب من 
حديقــة صغيــرة تدعى »ديــن جون«، 
والتي أصبحــت يف الســنوات األخيرة 
تتسم بســمعة ســيئة، نتيجة انتشار 

العصابات التي تبيع املخدرات.

ويعتبر املصير الذي آل إليه عزالدين 
دلياًل ىلع أن بريطانيا أصبحت دولة أكثر 
عنصرية منذ استفتاء خروج بريطانيا من 
انكار  )بريكســت(،رغم  األوروبي  االتحاد 
حزب املحافظين املؤيد لبريكست، لكّن 
استطالعًا للرأي أجرته شركة »أوبينيوم« 
البريطانية،كشــف عــن أن االنتهاكات 
العرقيــة الصريحة، والتمييــز العنصري، 
الــذي اشــتكته األقليــات العرقية قد 
تصاعدت مــن 64% يف بداية عام 2016 

إلى 76% يف الوقت الحالي.

وكانــت »بريكســت« قــد روجــت 
وأطلقت  اإلنجليزية،  الوطنيــة  للهوية 
التســاؤالت حول من هــو إنجليزي ومن 
 هــو ليــس ذلــك، وجعلتهــا يف قمة 

األولويات السياسية.

ومنذ عــام 2016، أصبحت التعبيرات 
العنصرية أكثر شيوعًا. وبعد فترة قصيرة 
من االســتفتاء ىلع »بريكست«، طلبت 
امــرأة أرجنتينية من أحــد الحراس يف 
مدينة كانتربري أن يدلها إلى مكان ما، 
فأجاب »هذا الطريــق يؤدي إلى دوفر«، 

أي إلى خارج بريطانيا.

وآخــر ضحايا االعتــداءات العنصرية 
هي الفتاة املصرية مريم مصطفي يف 
مدينة نوتنغهام،حيث اعتدت عليها 6 
بنات يف فبراير املاضي بالضرب املبرح 
يف حافلــة عامة نقلــت ىلع إثر هذا 
االعتداء للمستشــفى قبــل أن تفارق 

الحياة.

 وينكــر قــادة األحــزاب، التي تؤيد 
مغادرة االتحاد األوروبي أن يكون مشروع 
»بريكســت« معاد للمهاجرين أو موجه 
للحفاظ  ضدهــم، ويعتبرونه مشــروعا 

ىلع البالد وصون مصالحها.

البريطانيــة  الحكومــة  ورفضــت 
منتصــف مايــو وضــع تعريــف محدد  
لجرائم لإلسالم وفوبيا، وبررت الحكومة 
تعريف  رفضها ملقترح وضع  البريطانية 
رســمي لإلســالموفوبيا بأنه استجابة 
لنصائح قانونية تخشى من أن التعريف 
ربمــا يقــف حجــر عثــرة يف مكافحة 
اإلرهاب وأنهــا منعا للجدل رفضت وضع 

تعريفا جديدا.

الشرطة  رئيس  مارتن هيويت  وكان 
البريطانية  قد دعــا حكومة تيريزا ماي 
إلى عــدم اإلقدام ىلع هــذه الخطوة، 
أنهــا ســتضعف قوانين  اعتبــار  ىلع 
مكافحــة اإلرهاب بالبــالد، كما أنها قد 
أفــراد شــرطة املطارات  تقّوض حــق 
واملوانئ الجوية يف توقيف املشــتبه 
بهــم وتفتيشــهم، دون الحصول ىلع 

إذن مسبق.
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مانشستر - ابتسام كريم

نظمت الجالية السودانية يف 
مانشســتر نــدوة سياســية تحت 
شــعار )دعــم الثورة الســودانية (
وذلك يوم االحد السادس عشر من 
حزيران تخللت هذه الندوة ســوقا 
خيرية لجمع تبرعات مادية ألبناء 
النقص  شعبنا يف السودان وسد 

يف األدوية واملواد الغذائية.
وقد اكد القائمون ىلع تنظيم 
هذه الندوة أن التجمع الســوداني 

والعربــي مــن شــأنه ان يزيد من 
اصرار ابناء الشــعب السوداني يف 
إحداث التغيير السياســي املرجو 
والــذي تتوق لــه كل األطياف من 

دون استثناء.
وقد دعا املحامي الســوداني 
متــوكل عبــد الرحمــن إبراهيــم 
املجتمــع الدولي إلــى وضع حد 
ملعاناة الشعب السوداني واحترام 
خياراته. واضاف قائــال : إن الغاية 
مــن هذا التجمع هــو التضامن مع 
كل الخيريــن يف الداخــل الذيــن 

تغيــرات  يرغبــون يف  بدورهــم 
سياســية وقتصادية يف السودان 
وبالطبع لن يحدث هذا االمر سوى 
باحترام إرادة الشعب ونقل الحكم 

الى السلطة املدنية.
املــادي  الدعــم  ان  واعتبــر 
ســيذهب ريعــه الــى الســودان 
فمنــذ ان بدأ الحــراك يف عموم 
البالد وهناك مايقارب 118 شــهيدا 
ســقطوا ىلع يد القــوات االمنية 
فضال عن وقوع الكثير من الجرحى 
كما تــم هدم منازل بعض العوائل 

الجالية السودانية والعربية تؤكد تضامنها 
مع الحراك السوداني في الداخل 

في مانشستر :
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الســودانية وهــم اآلن من دون مــأوى وهم 
يف الوقت الراهن بأمس الحاجة الى املأوى 

والغذاء والدواء.
واســتدرك قائال : إن الثورة يف السودان 
هي ثورة وعي وليــس تغيير لذا فأننا ندعو 
إلــى الحريــة، والســالم، والعدالــة .. يجب 
أن يفهــم كل مواطــن ســوداني أن له حق 
ومســتحق لــذا يجــب ان يتســاوى الجميع 
يف الحقوق وأن ال يســتأثر الحاكم بالثروات 
والجاه يف الوقت الذي يعاني أبناء الشــعب 
التهميش والفقــر واملرض  الســوداني من 
مثلما حدث يف الســنوات املاضية وسوف 

يحدث إذا ما قلنا كلمتنا اليوم.
وقــد أكــد املشــاركون يف التجمع من 
ســودانيين وعرب أن الهم العربي واحد وأن 
ال مناص من مشــاركة إخواننا يف هذا الهم 
وتقديم كل سبل العون للحد من األلم وبدء 
خطوة أفضل من أجل جيل جديد واع ومدرك 

لحقوقه يف العيش بكرامة.
وأبدت الســيدة نسرين سوركين أن أهلنا 
يف الســودان يعانون من الحصار ومن شحة 
رغيف الخبز كما وقطعت كل وسائل االتصال 
محليا ودوليا.وقالت إن الحراك يف السودان 

كان ومازال سلميا وإن تذرعت 
من تســمي نفسها بالسلطة 
خالف ذلــك ألنهــم يعرفون 
جرمهــم ويحاولون طمس أي 
رأي أو موقف مشرف للمواطن 

السوداني.
األمــن  قــوات  أن  يذكــر 
السودانية كانت قد اقتحمت 
ســاحة اعتصــام املحتجيين 
مــن امــام القيــادة العامــة 
للجيش السوداني يف الثالث 
من حزيــران بالقــوة مما أدى 
الــى وقــوع قتلى لــذا دعت 
قوى املعارضة يف الســودان 
إلى عصيان مدني شامل كما 
طالبت بإجــراء تحقيق فوري 
يف هذه الجريمة ومحاســبة 

املسؤولين عنها.
الجيــش  أطــاح  وقــد 
الســوداني يف الحادي عشر 
مــن أبريــل نيســان املاضي 
بحكم البشيرالذي دام ثالثين 
عامــا بعــد احتجاجات عمت 

أرجاء السودان.
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مدير مدرسة الصقارة البريطانية.. بن لونج: 
قوانين الصيد بالطيور في بريطانيا غير كافية 

ال مسابقات أو مهرجانات دورية للصقور في المملكة المتحدة
اقتناء الطيور يؤدي لتمتعها بصحة أفضل والعيش لمدد أطول

أول كتاب بريطاني متخصص في الطيور نشر في العام ١4٨٦

حوار - كريم إمام 

الســيد بن لونج من عشاق الصيد بالصقور منذ 
الصغر، اكتشــف ولعه مبكرا عندما استطاع أن 
يســتحوذ ىلع أول طير له يف عمر السادسة 
عشرة وكان ذلك يف العام 1٩٧1. اآلن هو يقدم 
محاضرات يف مراكــز مختلفة يف كافة أنحاء 
إنجلتــرا كمركز األراضي الرطبة يف غرب لندن، 
ويقــدم دورات تدريبية ويصنــع ويبيع أدوات 
ومعــدات الصيد بالطيور. يعتقد الســيد لونج 
بأنــه ليس هنــاك قوانين كافيــة يف إنجلترا 
بخصوص هذه الهواية، ويــرى أن هناك حاجة 
ماســة إلى تعديل القوانين وتشديد الضوابط 
املطلوبــة القتنــاء وتدريب والصيــد بالطيور. 
ونفــى نجــاح اســتمرارية إقامــة مســابقات 
ومهرجانــات للصقور يف بلده. مشــددا ىلع 
أهميــة التعــاون الدولــي وتنوع الجنســيات 
املوجودة يف مدرســته جنوب غرب اململكة 
املتحــدة. التقينــاه خالل اســتراحته من أحد 
املحاضــرات التــي قدمهــا بمركــز األراضــي 
الرطبة جنوب غــرب العاصمة لندن فكان هذا 

الحـــــــوار:

أنــا بــن لونــج مديــر مدرســة الصقــارة يف 
غلوسترشــير )جنــوب غــرب إنجلتــرا( والتي 
تقــدم دورات تدريبيــة ملــن يهــوى الصيد 

بالصقــور إضافــة إلــى عــرض ملجموعة 
متنوعة من الطيــور، كما نقوم ببعض 

فــــــي  واملسابقـــــات  التجــارب 
املدرســة التي افتتحت يف العام 
2011، ولكنــي شــخصيا أعمل يف 
هــذا املجال منــذ حوالي 40 عاما 
واصطاد بالطيــور منذ 48 عاما وال 

زلت حتى اليوم اصطاد بالطيور. 

ال قوانين

ليــس مــن املتعــارف عليه أو 
املألوف أن تتعلم كيف تصطاد 
بالصقور هنا يف بريطانيا، إال 
أنه من املســموح شراء طير 

للصيد وممارســة عملية الصيد حتى بدون أن 
يكــون لديك تجربة ســابقة، فليس هناك من 
قوانيــن تمنع ذلــك وهو أمر محــزن، من يأتي 
إلينا هــم أولئك الذين يرغبون يف التعلم أكثر 
حيث نقــدم دورات للمبتدئين لكيفية اقتناء، 
االعتناء، والصيد بالطير. ولدينا يف املدرســة 
عــددا كبيرا مــن األجانــب يأتون من الشــرق 
األوســط، اســتراليا، أمريكا الجنوبيــة، جنوب 
إفريقيا، الواليات املتحدة، كندا، الســويد. دورة 
املبتدئين ملدة ثالثة أيام تكلفتها 250 جنيه 
إســترليني. ومعظــم الناس يمكنهــم االقتناء 
بعد هذه الدورة التدريبية التي يتعلمون فيها 
املبادئ الرئيســية. نملك 28 نوعا مختلفا من 
الطيــور ومعظمهــا من صقور الشــاهين والحر 
والجير وصقور هدســون ولكن هناك أيضا طيور 

هجينة وبوم ونسور مختلفة.    

مسابقات ومهرجانات

لألسف ليس هناك من مسابقات أو مهرجانات 
دوريــة للصقــور والصقــارة هنــا يف بريطانيا 
بالرغــم من وجــود محــاوالت إلقامة 
فعالية متخصصة يف ذلك اإلطار، 
حيــث كانــت هناك محــاوالت 
لكنهــا لم تشــهد النجــاح أو 
دورية،  كمسابقة  االستمرارية 

ألن معظــم الناس هنا 

مهتمون فقط بالصيــد كهواية، إال أن هؤالء 
يمثلون دائرة يعرف أعضائها بعضهم البعض 
ويصــل عددهــم إلــى 20 ألف اليــوم، وهي 
رياضة تشــهد رواجا كبيــرا، حيث كان العدد 

عندما بدأت ال يتعدى مائتي شخص. 

أسعار وتجارة

أمــا عن أســعار الصقــور فيقول إن األســعار 
تختلــف بالطبع بحســب الطير نفســه، وأن 

األغلــى دائما 
هــي 
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تلك الطيور التي تذهب إلى الشــرق األوســط 
من أجل املشاركة يف السباقات واملهرجانات 
وتحديدا الشــاهين والجير. كما أننــا نبيع هنا 
كافــة أدوات ومســتلزمات الصقارين بداية من 
القفازات وأغطية الــرأس واملالبس وصناديق 
السفر وأقراص مدمجة للتعليم وأجهزة تعقب 
والكتب والكتالوجات وغيرها من املســتلزمات 
واإلكسســوار وكلها مصنوعة من قبلنا هنا يف 
إنجلتــرا. لدينا زبائن من كافــة أنحاء العالم من 
نيوزيالند وفرنسا وبلجيكا واملكسيك وجنوب 

إفريقيا وأمريكا الجنوبية واليابان. 

تعديل القانون

ويــرى لونج أن هناك حاجة ماســة إلى تعديل 
القوانين وتشــديد الضوابط املطلوبة القتناء 
وتدريب والصيد بالصقور والطيور األخرى. فعلى 
سبيل املثال يف أمريكا يتوجب عليك الحصول 
ىلع ترخيص، وهو ما ال يتســنى لك الحصول 
عليــه من دون توفير مكان مخصص لالحتفاظ 
بالطير، واجتياز امتحان، وإيجاد شخص كمراقب 
ومســاعد، ومن ثم ُتمنح الترخيص ليس لشراء 
طير وانما الصطياده ومن ثم استئناســه. وهو 
ما يجعل الشــخص يبذل مجهودا لكي يتعلم 
ويفهم طبيعة هذه الطيــور، ومن ثم يتحّصل 
ىلع املهــارات الالزمة للتعامــل معها، ولهذا 
الســبب تجد أن يف أمريكا أعداد الصقارة أقل 
مقارنــة ببريطانيــا، ويف بعــض البلدان مثل 

هولنــدا هناك أرقام محــددة، فعليك أن 
تنتظر لبعضا من الوقت حتى يموت 

أحد الطيــور لتتمكن من اقتناء 
واحــد، ويف أملانيا عليك أن 
تجتــاز امتحان صيد وامتحان 
الصقور وإثبــات حوزتك  يف 
ىلع رخصــة للصيد، أما هنا 

فليــس  بريطانيــا  يف 
قوانيــن  مــن  هنــاك 
ألي  ويمكــن  كهــذه 
شــخص شــراء الطيور 
واالصطيــاد بهــا. الفتا 
إلى أنــه يمكن اصطياد 
الفرائــس كطعام للطير 
أو أن تشــتري له طعاما، 
وهناك بعض الطيور التي 

تتطلــب ترخيصا لالصطياد 
بهــا. ونحن عادة ما نشــتري 

لحوم ونقدمها نيئة للطيور.

فوائد االقتناء 

ويشــير لونــج إلــى أن اقتناء 
الطيــور أمر جيــد ليس فقط 
للصقارة ولكن للطيور أنفسها، 
حيــث أنها مع االنســان تجد 

املــأكل والرعايــة واألطبــاء، وبالتالي تعيش 
ملدد أطول مقارنة بتلــك الطيور التي تعيش 
يف البــراري، حيــث أنها قد تعيــش ألكثر من 
ثالثيــن عــام إذا ما تمــت العناية بها بشــكل 

حين  يف  أنه يف البراري جيــد، 
تعيــش نسبـــــــة أن 

ة  ملـــــــد
واحد  عام 

فقــط 
هــي 
 .%٣0

تعاون دولي

وبخصــوص التعــاون مــع الصقــارة يف أنحاء 
أخــرى من العالم، يقول مدير مدرســة الصقارة 
اإلنجليزي أن هناك بعض أشــكال التعاون بين 
الصقارة حول العالم، وأنــه دائما ما يبحث عن 
مساعدة أي شــخص يود أن يتعلم أكثر ولديه 
الرغبة للتعلم حيث أن لدي سنوات عديدة من 
الخبرة، إال أن معظم الناس هنا يف بريطانيا ال 
يودون التعلم، وانمــا يرغبون القفز إلى الصيد 
مباشــرة. الفتا إلى أن هناك العديد من الكتب 
اإلنجليزية املختصة بالطيور وأنواعها وكيفية 
تربيتها والعناية بها، وقد كان أول كتاب نشــر 
يف العام 1486 ومنذ ذلــك الحين يتم طباعة 
كتــب يف هذا املوضوع. أنا شــخصيا لم أكتب 
واحــدا بعــد، ولكنــي ربمــا أقــوم بذلك يف 

املستقبل القريب! 

بريطانيا والعرب

وباملقارنة بين الطيور يف بريطانيا والطيور 
يف الجزيــرة العربية يقــول لونج أن الحر 
ىلع ســبيل املثــال أو الجيــر وغيرهم 
من الطيور التــي تعيش يف املناطق 
الصحراويــة تكــون مقبلــة أكثر ىلع 
أكل أي شــيء، وهــو أمــر مختلف مع 
الطيــور هنــا التــي تنتقي مــا تأكل، 
وعــادة ما تكــون الطيور هنــا أكبر نوعا 
ما مقارنــة بنظيرتها يف منطقة الشــرق 
األوســط وذلك يعود إلــى طبيعة الطقس، 
فاملناطــق الحــارة عــادة مــا تجــد فيهــا 
الحيوانات أقل حجمــا، وهناك فرق آخر يف 
حجــم القدم واملخلب ما بين قدم كبير هنا 
-حيــث أنها تعتمد بشــكل أساســي ىلع 
صيــد الطيــور- وبين طيــور الصحــراء التي 
نجــد أن القدم واملخالــب أصغر حجما فيها، 
إضافــة إلــى االختالف يف الفــرو الذي يبدو 
 هنــا رطــب يف حين نجــده جاف وأشــعث 

يف الجزيرة العربية.
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كتبت: ابتسام كريم

الخطــوة األولى نحــو عالم آخر مبهــم وضبابي..نتخذها ىلع 
األغلب مجبرين ال أبطاال، نخطوها ونحن متيقنين أن ثمة صعوبات 

أخرى ربما من صنع أوهاما هي يف داخلنا ليس إال.
عندما نغادر أوطاننا نترك خلفنا أبوابا أغلقناها فيها الكثير من 
العثرات واالنكسارات، وربما هناك عثرات أخرى تكون يف استقبالنا 

يف أرض الغربة واللغة هي األولى بال منازع .

اللغة واألنتماء

فللغة لدى البعض مشــكلة شــائكة ألن ىلع أساسها ستتخذ 
خطوات الحقة تكون خريطة حياتنا واالســتقرار من ترحال منهك. 
والجالية العربية يف مدينة مانشســتر شــمالي غربــي بريطانيا، 
حالها مثل كل الجاليات التي  تنشــد استقرارا كانت قد فقدته يف 

أوطانها .
يبلغ تعداد ســكان مانشستر ثاني أكبر مدن اململكة املتحدة 
545500 نســمة. 2%هي نســبة الجالية العربية ومن بلدان عربية 
عديــدة، اليمن، الســودان، ســوريا، العــراق وغيرهــا. والعرب يف 
مانشســتر ينقســمون بين من يســعى إلى تعلم اللغة اإلنكليزية 
والتحــدث بها ألن فيما بعد ســيحدد انتماءه إلى هــذا البلد، يف 
الوقــت الذي يقلل مــن أهميتها البعض اآلخر ويمارســون حياتهم 
غيــر آبهين إذا مــا كانت لغتهم تعينهــم يف تعامالتهم اليومية 
املعتادة بل ال يكلفون أنفســهم عنــاء البحث عن منافذ تؤهلهم 
يف تطوير مهارات اللغة لديهم. كما هو الحال مع الســيدة أم فهد 
..فتلــك املرأة االربعينية ال تتفق معنا والتجد أن ثمة ضرورة لتعلم 
اللغــة فذلك آخر همها فما نفعها _ىلع حــد قولها - اذا لم تكن 
تنوي مســبقا استكمال دراســتها أو العمل لذا ليس يف قاموسها 
سوى بضع كلمات حفظتها عن ظهر قلب تستطيع مجاراة اآلخرين 

والرد عليهم إذا ما استلزم األمر.
لكــن األمر يختلف مع دلول الحائــز ىلع بكالوريوس يف اللغة 
اإلنكليزية من إحدى جامعات فلســطين والــذي وجد صعوبة يف 
التأقلــم مع محيطه الجديــد، ولم تكن شــهادته الجامعية كافية 
لالنخراط والتكيف. هو يســتذكر أيامــه األولى بألم قائال: يف بادئ 
األمر كانت نظرتي قاتمة. أشــعر باإلحباط إال أني استجمعت شتات 
نفســي وقررت أن ابدأ وأضع قدمي ىلع  أول الطريق وبعد ثالثة 
أشهر حصدت نجاح إصراري وتجاوزت حاجز اللغة ىلع خالف بعض 
أصدقائــي فمازال البعــض يف مكانه منه لم يتقــدم خطوة إلى 

اإلمام.
اما جهاد من ســوريا فيرى أن املشكلة ليس يف اللغة وال يف 
املؤسســات التي تدرســها بل أن املشــكلة فينا. وهو  يتكلم هنا 
باملطلق مبررا ذلك قائال: اإننا ال نســتطيع تخطي هذه الدائرة من 
االصدقاء واألقرباء وكل املحيطين بنا ممن يتكلم لغتك األم فكيف 
بعد ذلك أن نجيد تكلم اللغة اإلنكليزية بشكلها الصحيح. أنا أعتقد 
أننا لو بقينا ندرس هذه اللغة لســنوات قادمة فلن نتكلم بطالقة 
ذلــك أننا ال نتجرأ ىلع االنخراط يف املجتمــع البريطاني ومازالت 

واقــع  اللغــة   : مانشســتر  عـــرب 
فرضنــاه على أنفسنـــا
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لدينــا مخــاوف مــن أن نتقــدم خطوة 
باتجاهم خوفا من الرفض فضال عن ذلك 
أننا نعتمد  ىلع املؤسسات التعليمية 
فقط وال نبحث عن منافذ اخرى لتطوير 
قدراتنا اللغوية ونتذرع دائما بمشــاغل 

الحياة والظروف. 
املعرفــة التخضع لقوانيــن الزمان 
واملكان هي حاجة انسانية تزداد عمقا 
كلما طرأت مســتجدات وضــرورات يف 
حياتنا الســيما أن مســاحاتها شاسعة 
ومتشــعبة وهي تفتح أبوابها لكل من 
يطرقهــا ســائال املزيد. وهــذا هو حال 
إســراء فهي مازالت تنتظــر بفارغ الصبر 
احدى مؤسســات تعلم اللغة اإلنكليزية 
لقبولهــا يف أروقتهــا لتتخلص بعدها 
من هواجســها فهي تشعر بأن ال حول 
لها وال قوة وقد سئمت من كونها تائهة 
وســط هذا املجتمع وتطلب مســاعدة 

األصقــاء يف ترجمــة هــذه الوثيقة أو 
تلك أو االســتعانة بمترجم إذا ما تطلب 
األمر الذهاب إلى الطبيب مما يسبب لها 

الكثير من اإلحراج.

أروقة لتعليم اللغة 

يف مانشســتر هناك عــدد البأس 
بــه مــن املعاهــد واملــدارس وحتى 
املنظمات اإلنسانية التي تفتح أبوابها 
لــكل املقيميــن العــرب وحثهم ىلع 
تعلم اللغــة واألخذ بأيديهم إلى الطرق 
الصحيحة يف التعبير عن أنفسهم كي 
يزج بهم يف ما بعد بسوق العمل ومن 
بينهــا مانشســتر كولج بــكل فروعها، 
وهناك قسم خاص لألعمار التي تخطت 
سن الثامنة عشرة ويف هذه املؤسسة 
التعليمية العريقة كادر تدريسي له باع 
طويل وهــو يف تماس مباشــر مع كل 
الجاليات الســيما العربيــة. "عرب لندن 
" التقت باألســتاذة مورييــن إدوارد وقد 
تحدثــت لنا من واقــع تجربتها الطويلة 
يف تدريس اللغــة لغير املتكلمين بها 
وهــي ترى أن تعلم اللغــة اإلنكليزية أو 
أية لغة هي رغبة تسبقها إرادة ويجب 
أن يســعى املقيــم يف بريطانيــا إلى 
كل الســبل الصحيحة وســؤال ذويه أو 
أصدقائه لطلب املساعدة يف تزويدهم 
بكلمات جديدة او القراءة املستمرة من 
خالل زيــارة املكتبة بين وقــت وآخر .. 
الدراســة األكاديمية ليســت  وتؤكد أن 
كافية للذيــن يريدون املضي قدما يف 
تأســيس حيــاة جديــدة يف اململكة 
املتحدة لذا عليهم أن يفكروا جديا يف 
تكويــن عالقات مــع املتحدثين باللغة 
اإلنكليزية وأن يحيطوا أنفســهم بهذه 
 اللغــة دوما حتــى ال ينســوا مفرداتها 

أو قواعدها.
ونحن بدورنا نؤيد هذه املقترحات 
فاللغــة تحتــاج ملــن يتنفســها قبل 
أن يتكلمهــا فليــس املهــم أن تكون 
شكســبيريا ولكــن املهــم أن تــدرس 
خطواتك وتكمل طريقك نحو تأســيس 

صحيح للحياة التي تنشدها. 

العوائــق ال تبـــدأ باللغـــة 
اإلنكليزية وال تنتهي عندها
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مصريون  معارضون    اطلق 
يف  االزمــة  لتجــاوز  مبــادرة 
تغيير  الــى  داعيــن  بالدهــم، 
النخبة السياسية التي حملوها 
مســؤولية االزمة التي تعيشها 

مصر منذ ستة سنوات. 
وجاءت املبادرة يف ختام 
ندوة متخصصة نظمها منتدى 
التفكيــر العربي يف لندن يف 
السادســة  الســنوية  الذكــرى 
لتظاهرات الثالثيــن من يونيو، 
جمعــت نخبــة مــن مختلــف 
ألوان الطيف السياسي املصري 

بلندن.
وتحدث يف الندوة كل من 
القيــادي يف جماعــة االخوان 
وائل  والصحفي  محمد سودان، 
قنديــل، وعضو ائتالف شــباب 
الثورة سابقا وليد عبد الرؤوف، 
اضافة الى االكاديمي واالســتاذ 
الجامعي الدكتور ســعد جواد، 
االعالمــي  النــدوة  ادار  فيمــا 

املعروف اسامة جاويش.
قال  افتتاحية  كلمة   ويف 
رئيس منتــدى التفكير العربي 
محمــد أميــن بــأن املنتــدى 
اختار هــذا التاريخ لعقد الندوة 
ترتب  مــا  ألهميتــه وخطــورة 
ىلع االنقــالب يف مصــر من 
األحداث  انعكاسات ىلع مسار 
ليــس يف مصر فقــط بل يف 
التي شــهدت  الــدول  مختلف 
تأثــرت  شــعبية  انتفاضــات 
وانتكست جراء االنتكاسة التي 
حلت بثــورة 25 ينايــر، موضحا 
بأن التحوالت التي حدثت بعد 
اجهاض الثــورة املصرية كانت 
بالغة الضرر واألذى ىلع مسيرة 
يف  الديمقراطــي  التحــول 

الساحات العربية كلها.
 وبــدأ الكاتــب والصحايف 
وائــل قنديــل كلمته بســؤال 
نقــدي مباشــر: هــل ســيكون 
صادًمــا لو قلت إن آخر شــخص 
يمكــن توجيــه اللــوم له يف 
جريمــة ٣0 يونيــو هــو عبــد 

الفتاح السيسي؟
 وخاطــب قنديــل الحضور 
بالقول »إن التاريــخ ينبئنا بأن 
مهنــة الجيــش األصليــة هي 
الحــروب، حماية للحــدود، وأن 
هــواه وهوايتــه األولــى هــي 
االنقالبات العسكرية، وخصوًصا 
يف دولنــا العربيــة املنكوبة 
إن  تقــول  فاســدة  بعقيــدة 
الجيش هو الدولة والدولة هي 
الجيــش، تلــك األكذوبــة التي 
تتردد ىلع وجه خاص بشــأن 

مصر حيــن يقال إن مصر جيش 
نتــأت لــه دولة، أو تحــول إلى 

دولة«.
 وتابــع قنديل يف ســياق 
تشــخيصه ملا حــدث يف ٣0 
يونيــو 201٣ ومــا تبعــه مــن 
أحــداث أنــه مــن املنطقــي 
حيــن تذهــب نخب سياســية 
فشلت يف املعارضة بالوسائل 
املحترمــة، وتطلب من الجيش 
فهل  منافسها،  إلزاحة  التدخل 
يتخيل أحد أن الجيش يمكن أن 

يترك هذه الفرصة تفلت منه؟
 وبحســب قنديل فإن هذا 
ما جــرى يف ذلك اليــوم التي 
الثوري  الضميــر  استســلم فيه 
ملخــدر الصراع ىلع الســلطة، 
فمنــح الســلطة والثــورة، مًعا 

للجيش.
 ويضيف قنديل يف كلمته 
يف الندوة بأنه يمكن  تلخيص 
٣0 يونيو/حزيــران 201٣ ، بأنها 
لحظــة تعــرت فيهــا ضمائــر 
الثوريــة  النخــب  مــا تســمى 
التغيير  فاختارت  والسياســية، 
بصنــدوق الســالح، بــدال مــن 

التغيير بصندوق االنتخاب.

 توحيد الصف الثوري
أميــن  رأى  جهتــه    مــن 
بحــزب  الخارجيــة  العالقــات 
الحرية والعدالة محمد ســودان 
بــأن املطلوب حاليا هو توحيد 
أفــاد  الصفــوف ألن أكثــر مــا 
العسكر هو نجاهم يف نظرية 
»فــرق تســد« والحــل برأيــه 
يكمــن يف نســيان املاضــي 

ونبــذ الخالف تمامــا وتوحد أطياف 
وطنــي  برنامــج  ىلع  املعارضــة 
ملواجهة النظام العســكري،  مشيرا 
إلــى أن الرئيــس الذي بســببه كان 
وغيرهــم  واليســاريون  الليبراليــون 
يبــدون تخوفهم مــن عــودة التيار 

اإلسالمي للحكم قد استشهد.
العصيــان  أن   واعتبــر ســودان 
املدنــي أداة ضروريــة، وقــال أنــه 
ال يمكــن الحديــث عن املســتقبل 
معتبــرا أن مــا جــرى يف 11 فبرايــر 
2011 كان انقالبــا عســكريا وأن عبد 
الفتاح السيســي أعد ســلفا لقيادة 
العســكر  وأن  مبــارك،  بعــد  مصــر 
ظنوا أن أحمد شــفيق ســيفوز يف 
االنتخابات ليســقط يف يدهم بفوز 
محمد مرســي الذي تحالفت االمارات 
وبدعــم  وإســرائيل  والســعودية 
أمريكي السقاطه بسبب مواقفه من 

فلسطين ومن سوريا.
  واعترف ســودان بــأن االخوان 
ارتكبــوا أخطــاء، لكنه قــال ينبغي 
اعتبارهــم مالئكــة،  التوقــف عــن 
وينبغي أن يتم تقييم شامل ملا جرى 
خالل الست سنوات املاضية للجميع 
وليــس فقــط االخــوان، وأن الفرقة 
واالختالف بين قــوى املعارضة هي 

عملية أدارها املجلس العسكري.
 

 التسابق ىلع الغنائم
 من جهته انتقــد عضو ائتالف 
شــباب الثــورة ســابقا وليــد عبــد 
الرؤوف تســابق الثــوار ىلع الغنائم 
الثــورة، ورأى  والســلطة قبل انتهاء 
وليــد أن املخــرج حاليــا يكمن يف 
رحيــل كل القيادات القديمة من كل 
التيارات وتســليم القيادة للشــباب، 

وحمل الناشــط االخوان املســلمين 
مســؤولية ما حــدث يف ٣0 يونيو، 
بداية من اســتفتاء مارس الذي كسر 
التكتــل الــذي كان موجــودا، إضافة 
للتماهي مع العسكر والدفاع عنهم، 
ووصف من يطالب بإسقاط املجلس 
العســكري وقتها بالخونة،معبرا عن 
اعتقــاده بأن ٣0 يونيــو كانت تحركا 
شعبيا استغلته قوى الثورة املضادة 
لدعــم انقالبهــا يف ٣ يوليو /201٣ 
حيث لم تنزل الشعوب إلجراء انقالب 

بل للدعوة النتخابات مبكرة.
 التفكير يف املستقبل

جــواد  ســعد  الدكتــور   أمــا 
األكاديمــي العراقي وأســتاذ العلوم 
السياســية بجامعة لندن فنبه إلى 
ضرورة عــدم الحديث عــن املاضي 
بل التفكير يف املستقبل وهو األمر 
األهم برأيه والذي ينبغي أن تنشغل 
فيه الحركة الوطنية املصرية بكافة 
أطيافهــا، مضيفــا أن وضع مصر اآلن 
ليــس ىلع مــا يــرام وقــد فقدت 
دورهــا املركزي، واعتبر جــواد أن ما 
يهمه هو عودة مصر ملا كانت عليه 
بأن  اعتقاده  الســابق،معبراعن  يف 
النظام املصري جرف مصر من نخبها 
وتياراتهــا الوطنية، وأن قوة مصر قد 
انهارت وذهب دوهــا لدول عربية ال 
تملك ســوى املال، وانتهى للتعبير 
عن عدم تفاؤلــه بوجود تقارب بين 
الحركــة الوطنيــة املصريــة، جــراء 
االســتمرار يف النبــش يف املاضي 
وتبــادل االتهامــات، ودعاهــا إلــى 
التوحــد ىلع برنامج وطنــي إذا ما 

أرادت اإلصالح الحقيقي .

٦سنوات على االنقاب العسكري بمصر

خبراء بلندن يدعون لخارطة طريق وطنية



إعـــان

مؤسسة إعامية عربية
في لندن

تطلـــــب

محررين صحفيين ومتدربين
الرجاء ارسال السيرة الذاتية
على البريـــد االلكترونــي  التالـــي

mediajobs2018@gmail.com
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لندن – محمد عايش
عرض عدد من رجال األعمال الفلســطينيين الشباب 
مشروعات وشراكات يف لندن خالل األيام املاضية وسط 
اهتمام وترحيب من قبل العديد من الشركات البريطانية، 
فيما أكد السفير الفلسطيني يف لندن حسام زملط يف 
حديــث خاص لـ"عرب لنــدن" توقيع عدد مــن اتفاقيات 

الشراكة بين شبان فلسطينيين وبريطانيين. 
وقال زملط إن "لدى الشــعب الفلســطيني الكثير من 
الشــباب املبدعين الذين لديهم مــا يقدمونه لبريطانيا 
والعالم"، مشيرًا الى أن توقيع جملة من اتفاقيات الشراكة 
يمثل بداية جيدة للتعاون بين القطاع الخاص الفلسطيني 

وكبريات الشركات يف بريطانيا". 
زملط ىلع  تصريحات  وجاءت 

هامــش ملتقى نظمتــه غرفة 

العربيــــة  التجـــــــارة 
لنــدن  يف  البريطانيــة 

وضــم عــددا مــن ممثلــي 
الفلســطينية والقطاع  الشركات 

الخــاص يف األراضي املحتلــة الذين عرضــوا العديد من 
مشــروعاتهم وأفكارهم ضمن جولــة نظمتها لهم الغرفة 

ىلع مدى عدة أيام يف لندن. 
وأقامت غرفة التجارة العربية البريطانية لقاءا مشتركًا 
يوم الرابع عشــر مــن حزيران/ يونيو املاضــي بين رجال 
البريطانيين بحثوا  األعمــال الفلســطينيين ونظراءهــم 

خاللها سبل االستثمار والشراكات املحتملة.
وقال زملط يف حديثه لــ"عــرب لندن": "لدينا الكثير 
ممــا نقدمه لبريطانيا وليس فقط مــا نأخذه، ونعرف أن 
لدينا قطاع من املبدعين املبتكرين الشباب الذين لديهم 
مشاريع سيكون لها شــركاء دوليين يف بريطانيا وغيرها 

عمهــا  واالستفادة منها أيضًا".لد
وأضــاف: "اليــوم كان بدايــة 
للتعــاون االقتصادي بين  جيدة 
الفلســطيني  الخاص  القطــاع 
ويف  البريطانــي،  ونظيــره 
السابق كان ثمة لقاءات مماثلة 
ووفــود زارت اململكة املتحدة، 
وكلهــا تعطي مؤشــرات جيدة 
وحقيقيــة بأن هناك مســاحة 
لالســتثمار املشــترك، ونحــن 
كشعب فلسطيني لدينا مصادر 

السفير حسام زملط لــ))عرب لندن((:

الشبـــــــاب  مــــــن  مبدعون 
الفلسطيني أبرموا شراكات 

ناجحة في لندن

رجــال أعمــال شــبان من فلســطين 
بريطانيا في  الفرص  يقتنصون 
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بشــرية هائلة، وأكبر مصــدر لدينا هو 
هذا االبتكار واالبــداع والتعليم، وهذا 
رأســمالنا ألن شعبنا من أكثر الشعوب 
أن  وعلينــا  العالــم،  يف  املتعلمــة 

نسوق لرأس املال هذا".
دولــة  ســفارة  أن  زملــط  وأكــد 
ستســتمر  لنــدن  يف  فلســطين 
األساســي  "الســالح  تســويق  يف 
الفلســطيني ورأســال املــال الــذي 
نمتلكه وهو القدرات البشرية الهائلة 

واملبدعة". 
كما كشــف زملــط عــن أن رجال 
األعمــال الفلســطينيين الذيــن زاروا 
لنــدن القــوا اهتمامــا أيضًا مــن قبل 
الجالية العربية والشركات العربية يف 
بريطانيا، مشــيرًا الى "توقيع اتفاقات 
عديدة بين شركات فلسطينية وأخرى 

ذات رأس مال عربي يف بريطانيا".
يشار الى أن غرفة التجارة العربية 
البريطانيــة تضــم عــددا كبيــرا من 
الشــركات البريطانية وتلك اململوكة 
لعــرب بريطانييــن، كما أنها تشــكل 
واحــدا مــن الجســور املهمــة بيــن 
قطاع األعمــال يف اململكة املتحدة 
ونظرائه يف الــدول العربية، وتنظم 
ىلع الــدوام العديــد مــن الفعاليات 
التي تهدف لتعزيز العالقات التجارية 

بين بريطانيا والدول العربية، كما أنها تشكل مدخال مهما 
لرجال األعمال العرب الراغبين باالســتثمار يف بريطانيا، أو 
رجال األعمال البريطانيين الباحثين عن فرص اســتثمارية 

يف العالم العربي.
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عرب لندن- لندن 
كشــف اســتطالع للــرأي، أن نصــف أعضــاء حــزب 
املحافظين البريطاني الحاكم تقريبا، ال يريدون أن يتولى 

مواطن مسلم منصب رئيس الحكومة.
وأظهر االســتطالع الذي أجرته مؤسســة "يو جوف" 
باالشــتراك مــع جماعة "هــوب نوت هيــت" املناهضة 
للعنصريــة يف بريطانيــا أن 4 مــن كل 10 أعضــاء جرى 

استطالع آراؤهم رفضوا تلك الفرضية.
كما أوضح االســتطالع أن نســبة مماثلــة من أعضاء 
الحزب أبدوا تأييدهم لوضع حدود لعدد املسلمين الذين 

يدخلون البالد.
وأشــار إلى أن 45% من أعضاء الحزب يؤمنون بنظرية 
مؤامــرة تفيد بأن هنــاك مناطق معينــة يف اململكة 

املتحدة محظور دخولها أمام غير املسلمين.
وفيمــا يتعلــق باألنبــاء التــي تتــردد عــن صعود 
"اإلســالموفوبيا" بين صفوف الحزب ومــا إذا كانت هناك 
حاجــة إلجراء تحقيق بشــأن ذلــك، قــال 8% فقط من 
أعضــاء الحزب إن تلك املســألة تمثل مشــكلة بالفعل، 
 فيمــا قــال ٧6% إن الحزب يبذل قصــارى جهده للتصدي 

لهذه املسألة.
االســتطالع ىلع عينــة مــن 864 عضــوا  وجــرى 
 بالحــزب عبر اإلنترنت خالل الفترة مــن 14 إلى 18 يونيو/ 

حزيران الجاري.
وســجل التطــرف اليمينــي يف اململكــة املتحدة 
ارتفاًعا بحســب دراســة قامت بها صحيفة "إندبندنت" 

البريطانية مؤخرا.
وتضمنــت الحــوادث التي اســتهدفت املســلمين 
 يف اململكــة املتحــدة اإلســاءة اللفظيــة والجســدية 

وأعمال تخريب.
ويبلغ عدد مســلمي بريطاينا نحو 2.8 مليون، أي ما 

يعادل 4.4 باملائة من إجمالي السكان.

نصـــــف »المحافظيــن« 
يرفضــون تولي مســلم رئاســة 

الحكومة البريطانيــة 

عرب لندن – دبلن 

حصلــت طفلــة إيرلنديــة ولــدت أثناء رحلــة قطار 
بمدينــة دبلن ىلع تذاكر مجانية ملــدة 25 عاما.  وتمت 
عملية الوالدة بخدمة التوليد املتوفرة ىلع متن السكك 
الحديدية اإليرلندية يف الرحلة املتجهة من "غالوي" إلى 
محطة "دبلن هوستون"، مســاء الثالثاء 11 يونيو، وقدمت 
إدارة الســكك الحديدية أولى الهدايــا للمولودة الجديدة 
وهي عبارة عن سفر مجاني عبر خطوطها  حتى بلوغها 

سن 25 عاما.
 وساعد يف عملية التوليد ممرضتان وطبيب صدف 
تواجدهــا يف نفس الرحلة، بعد اســتعانة طاقم القطار 

بهمها عبر امليكرفون الداخلي للقطار.
من جهته شــكر املتحدث باسم الســكك الحديدية 
اإليرلنديــة الطبيــب واملمرضتيــن املتطوعتين وكذلك 
موظفيــه الذين ســاعدوا يف عملية الــوالدة، وهنأ األم 
ىلع الوالدة اآلمنة، وأعلن تقديم هدية للمولودة الجديد 

وهي السفر املجاني حتى بلوغها سن 25 عاما.
وحسب التفاصيل التي نشرتها صحيفة اإلندبندنت 
البريطانية، فقد سمعت "إيما توت" التي تعمل كمساعدة 
الطعــام ىلع متــن الســكك اإليرلندية امــرأة تصرخ يف 
املرحــاض وتوجهت فــورا لها لتفاجئ بأن ســاعة والدة 
تلك املرأة قد حانت،بل وبدأت بالفعل يف وضع طفلتها 
، وكانــت األم تصرخ طالبة املســاعدة، لتقوم  املضيفة 
بالصيــاح بميكرفــون القطــار مناشــدة الــركاب اذا كان  
بينهم طبيب أو ممرضة  للمســاعدة يف توليد الســيدة 
، ليهب طبيب وممرضتان للمســاعدة باإلضافة الى طاقم 
اإلســعافات األوليــة املوجود ىلع متــن الرحلة، وتم تم 
إخطار السائق باألمر ليبدأ ىلع فوره علمية إيقاف القطار 

وتم طلب اإلسعاف.

عملية الوالدة استغرقت 30 دقيقة 
وشــاءت الصدفــة أن يكــون الدكتــور آالن ديفيــن 
،وهــو طبيــب يف مركز "جي بــي غالواي"  أحــد أولئك 
الذيــن تقدمــوا للمســاعدة ،ويف شــهادته يف التقرير 
الطبــي قــال إن ممرضتيــن كانتــا تســاعدان األم ىلع 
 الوالدة لحظــة وصوله، وأشــرف هو بعدهــا ىلع توليد

األم بسالم وآمان.
 واستمرت العملية حوالي 20 دقيقة بينما تم إيقاف

القطار يف كيلدير.

والدة طفلــــــة إيرلنديــة 
على مــتن قطـــار..

وهديتها 25 ســنة تذاكر 
مجانية



27منوعــــــات Arab London – July 2019 - Issue No (2) - Year (1)
تمـــوز / يوليـــــــو ـ 2019  - السنـــــة األولـــــــــى - العـــــــدد )2(

لندن – عرب لندن 

 مــن قشــر األنانــاس وعلــب 
البالســتيكية اختار طــالب الكلية 
امللكية للفنون بلنــدن هذا العام 
أن يصممــوا أزياءهــم يف رســالة 
واضحــة للمصانــع واملتاجــر التي 
تعبــث بالبيئة بأنهم لــن يصمتوا، 
دراســتهم  سيســخرون  وبأنهــم 

وفنهم يف خدمتها.
   وكان عــرض األزياء الســنوي 
لطــالب الكليــة امللكيــة للفنون 
يف لنــدن هــذا العــام، مختلفــا، 
ومعبرا، ذلك أنه تناول تأثير صناعة 
املوضــة ىلع البيئــة يف الوقت 
الذي تســعى فيه العديــد من دور 
األزياء إلى تحسين بصمتها البيئية 
يتزايد  مســتهلكين  رضــا  لكســب 
البيئــة يوما بعد  وعيهم بقضايــا 
يوم جراء نجاح حمالت ومجموعات 
الضغط املناصــرة للبيئة واملنددة 

بمن يلوثها.
و صمم طلبــة الكلية امللكية 
للفنون يف لندن هذه الســنة أزياء 
ومالبس ضمــن أفــكار وتصميمات 
صديقــة مصنوعــة مــن نــوع من 
البالســتيكية، يف  والعلب  العفن، 

عرضهم السنوي للعام 201٩. 
الطــالب تصاميمهم  ويقــدم 
ضمــن عــرض ســنوي لألزيــاء يف 
يونيو مــن كل عام، ترعــاه الكلية، 
حيــث يزيــح الطلبــة الســتار عن 
إبداعاتهــم مــن مالبــس النســاء 
واألحذية  اإلبر  والرجال، ومشغوالت 

واإلكسسوارات والقبعات.
وقال الطالب يف الكلية، أندرو 
بيــل، "ينبغــي أن تصبــح املوضة 
واالســتدامة البيئيــة شــيئا واحدا 
اآلن. عليك التفكير بطرق مختلفة".
وتابــع "تفعل صناعــة األزياء 
الشــيء نفســه منذ وقت طويل.. 
القميــص األســود  نصنــع نفــس 

ونفــس الســروال الجينــز األســود 
ونقــول إنهــا مالبس جديــدة... ال 

يوجد أي شيء جديد يف هذا".
مارجــوت  الطالبــة،  وتعمــل 
القمصــان  فادربــاس، ىلع صنــع 
والتنانير،  والســراويل  واملعاطــف 
باســتخدام قشــر األنانــاس واألزرار 
الصديقــة للبيئــة، واملنســوجات 

املشغولة باإلبر والقابلة للتحلل.
بيــرو  اســمه  طالــب  وعّبــر 
يصنــع  أن  أملــه  عــن  دانجيلــو، 
ثيابهــم  باملوضــة  املولعــون 
باســتخدام كائنــات حيــة تعــرف 
وتوضــع  الغــروي،  العفــن  باســم 
ىلع تصميمــات املالبــس وتترك 
 للتكاثر بمعدل يصل إلى ســنتيمتر 

يف الساعة.
الوعي  ويف وقت يتزايد فيه 
وتأثيرهــا ىلع  بالنفايــات  العــام 

كوكــب األرض تــدرس الطالبــة أنا 
التصميــم  جوستشــين  صــويف 
باســتخدام  والصناعــة  الرقمــي 
الطباعة ثالثية األبعاد وتقول إنها 
قد تنطــوي ىلع "إمكانات هائلة" 
لجعل صناعة األزياء أكثر اســتدامة، 
الكثير مــن األزياء  وقالــت "نصنــع 
وفقــا لنظام قياســات محدد. لكن 
يمكننا محاكاة الثياب قبل إنتاجها 
باســتخدام الطباعة ثالثية األبعاد 

والتفصيل وفقا لشكل الجسم".
 وتعد أصدقــاء البيئة  واحدة 
مــن أكبــر جماعــات الضغــط يف 
بريطانيا، وتملــك تأثيرا كبيرا ىلع 
السياســيين  القــرار، وخاصة  صناع 
واألحزاب الذين يتنافســون لكسب 
برامجهــم  ي  ويدرجــون  رضاهــم، 
االنتخابيــة بنــودا خاصــة بالبيئة 

واملحافظة عليها.

مابس مــن العفن 
والباستيك .. عرض 
أزياء فريد في لندن 

عرب لندن – لندن 

بيــن عامي 2025 و2040، من 
املتوقع أن يرتفع عدد الســيارات 
الطريق  ىلع   )EVs( الكهربائيــة 
يف اململكــة املتحدة من مليون 
إلــى 11 مليون ســيارة وفقا لتقرير 

نشرته صحيفة التايمز.
ىلع  الطلــب  تزايــد  ومــع 
ســيتمر  اإللكترونيــة  الســيارات 
توفير محطات شحن أكثر لتغطي 
ســيتم  املتحدة، حيث  اململكــة 
تخفيــف الضغــط املتزايــد ىلع 
نظــام الطاقــة قريًبــا مــن خالل 
إلمــدادات  الذكــي  التخصيــص 
الطاقــة، وذلك باســتخدام بيانات 
من ماليين العــدادات الذكية يف 

بريطانيا.
أنــه  ألــى  التقريــر  ويشــير 
ومــع زيادة الطلــب ىلع الكهرباء 
بالتزامــن مــع زيــادة الطلب ىلع 
الســيارات االلكترونيــة فلن تكون  

ىلع  قــادرة  الحاليــة  الشــبكة 
التعامــل مــع كل مالــك يحــاول 
شــحن مركبته يف نفــس الوقت، 
لكنه يشــير إلى أنه وعندما يرتفع 
الطلب ىلع الطاقة ، غالًبا ما يأتي 

من الوقود األحفوري.
يقوم  الحالــي  الوقــت  ويف 
السيارات بشحن  بعض مالك هذه 
سياراتهم يف املنزل، إال أن دراسة 
جديــدة خطيره نشــرت نتاذجها 
صحيفــة »ديلــي ميل«وأجرتهــا 
الحكومــة  الهيئــات  إحــدى 
 %٧4 بــأن  أقــادت   ببريطانيــة، 
الذيــن يقومون  البريطانيين  مــن 
الكهربائيــة  ســياراتهم  بشــحن 
للعديــد  مــن املنــزل معرضيــن 

من املخاطر.
وحــذرت هيئــة ESF من أن 
الخطــر يتركــز بشــكل أكبر ىلع 
أولئــك الذيــن يقومــون بتوصيل 
الشــحن بكابــالت أخرى  كابــالت 
إضافية يف حال قصر طول الكبل 

األصلــي الــذي يطرح مع الســيارة 
ليتمكنــوا مــن إيصالهــا بإحــدى 

وصالت الكهرباء داخل منازلهم.
للدراسة  وفقا  الخطر  ويشمل 
تعرض مســتخدمي هذه الكابالت 
يف الشــحن املنزلــي لحاالت من 
املاس الكهربائي غير املتوقع، أو 
الحرائق الناتجة عن الضغط العالي 
املنزليــة  الطاقــة  مصــادر  ىلع 

 غيــر املجهــزة لضــخ هــذا الكم
من الطاقة.

ىلع  القائمــون  وطالــب 
املواطنيــن  جميــع  الدراســة 
املستخدمين لســيارات كهربائية 
داخــل وخــارج بريطانيــا، بضرورة 
االلتزام بشحن سياراتهم بمحطات 
الشــحن املخصصــة لذلــك تجنبا 

للحوادث التي تم التحذير منها. 

بريطانيا: وداعا للبنزين..  11 مليون سيارة الكترونية في 2025
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البالغ من  يقول ســيمون 
العمــر 44 عاما وإدنــا البالغة 
84 عامــا إنهما ســعيدان أكثر 
ىلع  مضــى  وقــت  أي  مــن 
الرغم من النظــرات املضحكة 
بســبب  يتلقيانهــا  التــي 
بينهمــا  العمريــة   الفجــوة 

والبالغة 40 عامًا. 
وكانــت قصــة الزوجيــن 
الفريدة أهم مادة اســتوقفت 
املتــرو  صحيفــة  قــراء 
البريطانية أثناء تنقلهم صباح 
الخميــس ألعمالهــم،  اليــوم 
وســط انبهــار مــن حميمــة 
بيــن  العالقــة  ورومانســية 
البريطانيين،الــزوج  الزوجيــن 
اقتربت  التي  الشــاب وزوجته 

من التسعين عاما.
مارتن،البالغة  إدنا  وتقول 
من العمر 84 عاًما، إنها ال تزال 
تتمتع بحياة جنســية سعيدة 
مــع زوجهــا ســايمون، البالغ 
مــن العمر 44 عاًمــا، وتقضي 
األمســيات يف حضنــه ىلع 
األريكــة "مثــل أي زوجين يف 

مقتبل العمر.
وتزوج ســيمون وإدنا منذ 
حوالــي 14 عامــًا عندما وقع 
الزوج الشــاب يف حــب إدنا، 
بعــد لقــاء يف أحــدى مراكز 
والترفيــه،  العامــة  األلعــاب 
فيمــا قال ســاخرون أن الجدة 
العظيمــة كانــت تبحــث عن 
فوجــدت  ســاذجة  لعبــة 
ســيمون، لكنها ســعيدة كما 
كانت دائمــًا. وترد الجدة ىلع 
الساخرين بالقول: نحب بعضنا 
البعض وعالقتنا حميمة مثل 

أي زوجين يحبان بعضها.
وتضيــف الجــدة الباغــة 
غالًبا يف  :"نتوقــف  84عامــا 
الشــارع ونقبل بعضنا البعض 
ولم أشعر مطلقا بفجوة العمر 
وتضيف  العامــة،  األماكن  يف 
وأقرصه  ســيمون  رقبة  "أقبل 
أي  مثــل  الســوبرماركت  يف 
زوجيــن وال نأبــه لتعليقــات 

الساخرين". 
مؤخــرا  الزوجــان  وقــام 
زواجهما يف  بعيد  باالحتفال 
منزلهما يف "ويســتون سوبر 
الزوج  ويعد  مير، سومرســت"، 
سيمون عبقريا موسيقيا يف 
األوساط املحلية ويواصل سحر 
زوجتــه "إدنا" بعــزف أغنيتها 
 )Goodnight( املفضلــة 
آلــة  ىلع   )Sweetheart(و
كان  أن ســيمون  كمــا  االورغ، 
الــدوام بجولــة  يقــوم ىلع 
منتظمــة يف البــالد لعــزف 
موســيقاه املفضلة، قبل  أن 
يصــاب بمــرض الســكري من 
الثاني الذي أجبره ىلع  النوع 

عملية زرع الكلى والتقاعد. 
ســيمون، الذي يعاني من 
متالزمــة "أســبرجر"، وتصعب 
عليه القراءة، يحب االســتمتاع 
باالستماع إلى موسيقاه، فيما 
ألربعة  الجــدة  زوجتــه  تقول 

أطفــال: "نحــن نحــب بعضنا 
البعــض أكثــر مــن ذي قبل - 
لقــد نما الحــب بيننا ىلع مر 
السنين ، إنه ألمر رائع للغاية. 

باعتنائها  وفخــر  وبإصرار 
القول"  إدنــا  تواصل  بزوجهــا 
خضــع  قــد  ســيمون  "كان 
لعمليــة زرع كلــى منــذ أربع 
إصابته  تشخيص  وتم  سنوات 
بمــرض الســكري مــن النــوع 
الثاني لذلــك يجب أن أطعمه 
جيًدا وأعتني به ،ونحن ندعم 

ونحب بعضنا". 
"إدنا" مهندســة متقاعدة 
أصبحــت فيما بعد ســكرتيرة 
لنادي مسرحي محلي قبل أن 
تلتقي بسيمون يف عام 200٣ 
الذي لم يكن لديه صديقة من 
قبل حســب قوله، نما بينهما 
حب من النظرة األولى وفق ما 

رويا لصحيفة "مترو". 
وتضيــف إدنــا: "قبــل أن 
نتــزوج ،كان يتحــدث معــي 
ســاعات  خمس  ملــدة  يوميا 
الهاتــف،  عبــر  الليــل  يف 
وأحببته أكثر بعد حديثنا عبر 
السوشــيال ووســائل   الهاتف 

ميديا أكثر". 
التــي عملت  إدنا،  الجــدة 
حتــى  مدنيــة  كمهندســة 
مــن  الســتين  يف  تقاعــدت 
عمرها، لديهــا أطفال من زواج 
ســابق عمره ٣٧ عامــا، وتقول 
أن أبنائهــا: "لوريــن، 5٩ عاما"، 
و"رســل، 5٧ عامــا" - يدعمــان 
دائما عالقتهما. وتذكر أن ابنها 
"راســل" يشارك ســيمون حب 
أجهــزة الكمبيوتر، ويرســل له 
حتى بطاقاتعيد األب كل عام.

هي 84 عاما وهو 44 عاما...
زواج سعيـد رغـم فارق 40 عاما بينهما!
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 رغــم تبرئتــه مــن االتهــام باملشــاركة يف تفجير 
إرهابي، إال أن حياته انقلبت رأس ىلع عقب وبات اسمه 
يف محركات غوغــل للبحث يرتبط ب 8000 نتيجة حول 
الحادث اإلرهابي الذي وقع عام 201٧ يف "بارسينز غرين". 
ونشرت صحيفة الصنداي تايمز تقريرًا لريتشارد كرباج 
يلقي فيه الضوء ىلع معاناة طالب بريء يحاول استيعاب 
ما حصل لــه منذ عامين حين اتهم بصورة علنية أنه وراء 

هجمات "بارسينز غرين" يف بريطانيا.
ويقول يحي فاروق )21 عاما( - الالجئ السوري- الذي 
ألقي القبــض عليه من قبل عناصر من شــرطة مكافحة 
اإلرهاب عندما كان يتنظر سيارة أجرة لتقله بعدما انتهى 

من العمل بدوام ليلي يف مطعم لبيع الدجاج.
ويضيف "لم أفهم ماذا يحصل حينها ألنني كنت يف 
حالة من الصدمة كمــا أن لغتي اإلنجليزية لم تكن جيدة 

أيضًا".
واشــتبهت الشــرطة بأن فاروق صنــع القنبلة التي 

انفجرت يف القطار يف بارسينز غرين يف بريطانيا.
ويقول فاروق أنه بعد ساعتين من إلقاء القبض عليه 
يف جنوب لندن، تناقلت جميع وسائل اإلعالم يف العالم 
ووســائل التواصل االجتماعي مزاعم بأنه املســؤول عن 

تصنيع هذه القنبلة.
وبينت التحقيقات أن املسؤول عن هذه القنبلة هو 
أحمد حسن الذي درس يف نفس الكلية التي كان يدرس 

فيها فاروق يف مقاطعة سري االنجليزية.
ويضيــف فاروق بالقول إنــه ال يريد الحصول ىلع أي 
تعويضــات إال أنه ما زال يعاني من تبعات اتهامه ولحظة 
إلقاء القبض عليه ونشــر اسمه بصورة عالنية يف جميع 

وسائل التواصل االجتماعي".
لكن الشاب السوري  يخشى أن تكون آفاق املستقبل 
يف بريطانيا مظلمة، و محبط بســبب القلق من الروابط 

التي ال تمحى التي تربط بين اسمه وعمل إرهابي.

طالـــب ســـوري دمـــره االتهـــام 
باإلرهـــاب.. يعيـــش فـــي حالـــة 

ــه ــم تبرئتـ ــر رغـ ذعـ

وقــال فاوروق ، الــذي أدلى بمقابلته األولــى للتايمز منذ اعتقاله: 
"لقد ُصدمت للغاية ألنني متهم باإلرهاب - ويف هذه املرحلة لم يكن 

لدي أي فكرة عما يشيرون إليه".
"حذرتني الشــرطة من التحدث إلى أي شخص أثناء احتجازي يف 
املــكان. كان أصدقائي ، الذين عملــوا معي يف متجر الدجاج ، قلقين 
، لكنني لم أســتطع أن أقول لهم أي شــيء ، ولم تخبرهم الشرطة بما 

يحدث.
ويواصل الشاب السوري يف رواية لحظة القاء القبض عليه:"توقف 
الكثير من املارة اللتقاط الصور ، وطلبت من الشرطة أن تأخذني بعيًدا 
لكنهم لــم يفعلوا ذلك. لقد أبقوني هناك ملدة ســاعة. واصل الناس 

التقاط الصور وسمحوا لهم بذلك. كنت متعبا وخائفا ".
 Google ورغــم أن فاروق بريء وال عالقة لــه بالحادثة لكن بحث 
عن اســم فروخ فيمــا يتعلق بالحــادث أدى إلى ظهــور حوالي 8000 

نتيجة.
و يختم فاروق حديثه باإلشــارة إلى خشــيته بأنه ىلع الرغم من 
باراءته، إال أنه يخشــى من أن اعتقاله غير املشــروع ســيضر إلى األبد 

بفرص عمله. 
 من جهتــه قال كايت كابل ، مدرس ســابق يف كلية بروكالندز ، 
قام بتدريس فاروق للغة اإلنجليزية وما زال صديًقا له ، يف نهاية هذا 

األسبوع ،" إن اعتقاله املهين حطم ثقته وجعله "منسحًبا وخائًفا".
وأضاف "لقد مر بالكثير من حياته - من النجاة من الحرب يف سوريا 
وفقدان أفراد عائلته املمتدة إلى الشــروع يف رحلة  مغامرة بحًثا عن 

األمان يف اململكة املتحدة".
لــم يفعلــه وال  تــم تســميته عالنيــة لشــيء   وينهي"لقــد 
يعانــي  ومــازال  أن  حيــن  يف  اإلطــالق.  ىلع  بــه  لــه   عالقــة 

من آثار اعتقاله العلني ".
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رعب وقلق يجتاحان الجالية العربية

يبدي أبو ســارة والد إحدى الطفالت اللواتي يدرسن يف الســنة الثالثة يف إحدى املدارس 
االبتدائية يف بريطانيا قلقه الشــديد من القانون الجديــد الذي أقرت فيه الحكومة البريطانية 
إلزاميــة تعليم ثقافة العالقات الجنســية املثلية للطالب يف املدارس،وعدم الســماح ألولياء 
األمور الرافضين لتلك الدروس بسحب أبنائهم، معتبرة أن االطالع ىلع هذه املمارسات هي حق 

من حقوق كل طالب وطالبة.
وأثــارت دروس عن حقوق مثليي الجنس يف ممارســة العالقات الجنســية احتجاجات أمام 

مــدارس ابتدائية يف مدينة بيرمنغهام البريطانية، كما تمخــض عنها تحويل تالميذ من فصول 
ألخرى، فضال عن تهديد مديري تلك املدارس.

 وأثــارت محاولة لوكيل مدرســة »باركفيلد األهليــة« يف برمينغهام »أندرو موفات«عبر مشــروع 
عنوانه »ال للغرباء«، غضبا شــديدا، حيث استهدف يف املشروع املشار له تعليم التالميذ أشياء 

عن قانون املســاواة الصــادر يف 2010 وعن القيم البريطانية،كمــا أراد موفات وفق ما نقلته 
الصحافــة البريطانية« أن يزهو التالميذ بأنفســهم ىلع ما هم عليه من إدراك االختالفات 

والتنوع، واالحتفاء بذلك«.
واستخدم املشــروع الذي أثار جدال وغضبا واسعين يف أوساط الجالية العربية يف 
بيرمنغهام ُكُتبا تحكي عن كلب ال يشعر بالتكيف، وعن اثنين من ذكور البطريق يتبنيان 

عرب لندن – وحدة التحقيقات  

معا بطريقا صغيرا،وعن ولد يروق له ارتداء 
مالبس الحوريات.

و يف الوقت الذي يقول فيه موفات إن 
املشروع يستهدف تعليم األطفال الصغار 
من ســنيهم األولى« أننــا مختلفون«،عبر 
أهالي الطالب عــن غضبهم واحتجاجهم 
ىلع تلــك الدروس التي قالوا أنها تشــوه 
ثقافــة الطفل الفطريــة، وتنتهك براءته، 

وتمثل تعد ىلع قيمهم الدينية.
 وبــدأت القصــة والتصعيــد عندمــا 
تقدمــت والدة أحد التالميذ يف مدرســة 
باركفيلد بعريضة تشــتكي فيها مخالفة 
التعليم يف املدرســة لتعاليــم العقيدة 

اإلسالمية.

وتشهد املدن البريطانية الكبرى منذ 
تلــك الحادثــة تظاهرات أســبوعية يقوم 
بها أولياء أمور تالميذ املدارس االبتدائية 
من مختلف األديان والشــرائح االجتماعية 
ىلع خلفيــة تدريس مــادة املثلية يف 
دروس  التربية الجنســية، خاصة بعد إقرار 
الحكومــة البريطانيــة تعديــالت جديدة 

يف مواد الثقافة الجنسية يبدأ تطبيقها 
من بداية العام الدراســي الجديد سبتمبر 
201٩،فيمــا اليــزال امللــف مفتوحــا مع 
الجهات التربوية املســؤولة والجدل قائم 
بين إصــرار وزارة التربية ىلع املواد وبين 
األهالــي الرافضيــن لذلك النهــج والذين 
بــراءة  ىلع  املحافظــة  ىلع  يؤكــدون 
الطفل وعدم تشويشــه بموضوع يصعب 
عليه استيعابه يف هذه املرحلة العمرية 

املبكرة. 

وتابعــت »عــرب لنــدن« هــذا املف 
األكثر اســتحواذا ىلع عقول أولياء األمور 
يف الجالية العربية واملســلمة، وتحدثت 
مــع خبــراء وتربوييــن ونشــطاء حــول 
كيفيــة مواجهــة هــذا التحــدي الجديد 
يف تربيــة الجالية العربيــة ألبنائها يف 
الجالية  مــن  املطلوبة  الغرب،واملقاربــة 

للتعامل مع هذا التحدي الجديد.

 عريضة ومظاهرات 

 وتحدثــت عرب لندن للناشــط أحمد 

األثــوري نائب رئيس الجاليــة اليمنية يف 
مدينــة بيرمنغهام، حيــث تتواصل هناك 
التظاهــرات املنــددة بالقانــون الجديــد 
املناهــج  يف  الجديــدة  والتعديــالت 
تظاهــرات  األثــوري  التعليمية.ويقــود 
أســبوعية أمــام املــدارس التــي أقــرت 
تعليم تلــك الدروس،كما أنــه  قام بجمع 
توقيعــات ىلع عريضــة برملانيــة تندد 
بتوجــه الحكومــة البريطانيــة يف هذه 
املســألة، وطالبــت  تلك العريضــة التي 
عمل عليها الناشــط اليمني رفقة نشطاء 
آخرين عرب وأجانب النواب بالضغط ىلع 
الحكومــة إلعطــاء املســلمين الحق يف 
ســحب أبنائهــم مــن تلك الــدروس التي 
تتنافــى مع ثقافتهــم ومعتقداتهم، كما 
تحدثــت عرب لندن كذلك لألســتاذة هبة 
شــنار التربوية املختصــة يف هذا امللف 
واألم ألربعة أطفال يدرسون يف املدارس 
البريطانية،والتــي تواصل البحث والكتابة 
البريطانيــة،  املــدارس  مــع  واملتابعــة 
لتوعيــة الجاليــة العربيــة بخطــورة هذا 

املسار ىلع مستقبل أبنائهم.

إلزاميـــة تدريـــس العاقـــات الجنســـية 
المثليـــة فـــي المـــدارس..



31ملف العدد Arab London – July 2019 - Issue No (2) - Year (1)
تمـــوز / يوليـــــــو ـ 2019  - السنـــــة األولـــــــــى - العـــــــدد )2(

 واتفــق الخبيــران ىلع أن بريطانيــا 
عازمــة ىلع إقــرار تدريس مــواد املثلية 
الجنســية،وتحويل حضور دروسها لقانون 
ممنهجــة  خطــوات  إلــى  ملتزم،ودعــوا 
ومنســقة من قبل الجالية لالعتراض ىلع 
هــذا املســار، ووضع خطط تســاعد اآلباء 

واألمهات ىلع التعامل مع هذا التحدي.

 وقال الناشــط األثــوري »لعرب لندن« 
النقاشــات والتظاهــرات واالعتراضات  بأن 
ىلع مشــروع التعليم الجنســي والصحة 
الجنســية والتطبيع مع املثليين لم تنته 
بعد، حيــث تم اقراره تدريجيا ليتم تنفيذه  
بشــكل إلزامــي بــدءا مــن ســنة 2020م 
،ويضيف الناشــط بأن هناك ضرورة قصوى 
الستمرار النضال ضده، ففي العام الدراسي 
القادم سوف تقوم املدارس بتدريس هذا 
املنهج ابتداء من ســن الرابعة، أي من دور 
الحضانة بناء ىلع مشروع قرار تقدمت به 

وزارة التعليم البريطانية .

 األخطر سيتم في سبتمبر 2019

 أمــا األســتاذة هبــة شــنار فترى يف 
حديثهــا لعرب لنــدن بأنه )منــذ فبراير/ 
شــباط 201٩(  تــدرس هــذه املــادة إمــا 
والثقافــة  العالقــات  بمســمى:مادة 
 RSE Relationship and الجنســية 
مــادة  مســمى:  أو   /Sex Education

 Sex and الثقافة الجنســية والعالقــات
»Relationship Education

  وتشــير شــنار إلى أن بعض املدارس 
يف بريطانيــا التعــد تلك املــواد الزامية 
حاليا،أي أن املدرسة غير ملزمة بتدريسها، 
وإذا ما تم تدريســها يمكن لألهل ســحب 
أبنائهــم من حضــور هذا املســاق، لكنها 
تســتدرك باإلشــارة إلى أن القانون الجديد 
والذي سيبدأ يف 2020/٩/1 سيترتب عليه 
وضــع مغاير،حيــث قامــت الحكومة ومن 
خالل إصدارهــا لدليل القواعد اإلرشــادية 
املحــدث يف تموز 2018،والــذي تم إقراره 

يف فبراير 201٩ بفرض التالي:
األمــر األول: قســمت الحكومــة مادة 
الثقافة الجنســية والعالقات إلى مادتين، 
حيــث أنه أصبــح لدينــا اآلن مادة باســم 
العالقــات Rel Education، ومادة أخرى 
منفصلــة تمامــا باســم مــادة الثقافة أو 

 .Sex Education التربية الجنسية
األمر الثاني: نصت القواعد اإلرشــادية 
 Rel ىلع أن هــذه املادة، مــادة العالقات
Education هي مادة إجبارية يف جميع 
والثانوية  االبتدائية  البريطانيــة  املدارس 
وال يمكــن لألهــل ســحب أبنائهــم مــن 
 Sex حضورها. أما مادة الثقافة الجنســية
Education  فقــد بقيت مــادة اختيارية 
يف املــدارس االبتدائيــة والثانوية، ولكن 
يسمح للطالب يف املرحلة الثانوية دراسة 
هذه املــادة عند بلوغه ســن السادســة 
عشــر إذا ما رغــب يف ذلــك دون حاجته 

إلعالم أهله أو موافقتهــم، والقانون يلزم 
إدارة املدرســة بالقيام بالترتيبات الالزمة 

لحصول الطالب ىلع هذا التعليم. 

هــل يمكــن ألوليــاء األمــور ســحب 
أبنائهم؟

 هذا الشــرح التقديمي يطرح ســؤاال 
محوريا يهم الجالية العربية معرفته، وهو 
باختصــار هل سيســمح القانــون الجديد 
لألوليــاء الرافضيــن لتعليــم أبنائهم هذه 
الثقافة بســحبهم من املدارس؟ أم أنهم 

ملزمون بحضورها؟. 
ويف هــذا الســياق يجيــب الناشــط 
األثــوري بوضــوح بأنــه مــن بدايــة العام 
الدراســي القــادم لــن يكــون مــن حــق 
أوليــاء االمــور ســحب أبنائهــم مــن تلك 
الدروس،ســيحق لهم فقــط االطالع ىلع 
محتوى املنهج املقر لتدريس تلك املادة .

ويبــدو أن جهــود الجاليــة العربيــة 
رفعوهــا  التــي  والعرائــض  والتظاهــرات 
للبرملان لــم تأت أكلها، إذ تصــر الحكومة 
ىلع املضي قدما يف تعديل التشريعات 
الثقافــة  بتعليــم  الخاصــة  والقوانيــن 
الجنســية، وتأتي هذه التحوالت استجابة 
لضغــوط جماعــات الضغــط التــي تناصر 
حقوق الزواج املثلي وما يعرف بالعالقات 
املثليــة، والتــي أجبرت الحكومــة مؤخرا 
ىلع االســتجابة ملطالبهــم والنص ىلع 
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حقوقهم واعتبار الزواج بين شــريكين من 
ذات الجنس أمرا قانونيا.

لسياســة  رافضــة  أقليــات  خلــق 
التعليم 

 ويقــول األســتاذ أحمد األثــوري يف 
مخاطــر  تســاؤل  ىلع  إجابتــه  معــرض 
وانعكاســات إدراج تعليم العالقات املثلية 
يف مواد الثقافة الجنســية يف املدارس، 
بأنه »بعيدا عن األثر الديني الذي ســيتركه 
تدريس هــذه املواد يف املداس اإللزامية، 
فإن املجتمع ســيتجه الى خلــق »أقليات 
رافضة لسياسة التعليم هذه »،داعيا البتكار 
خطة مجتمعية موحدة لرفض هذا التوجه 
ألن أثره سيكون ســيئا جدا ىلع املجتمع 
البريطانــي، ككل وليس ىلع املســلمين 

وحدهم ىلع املدى القريب والبعيد . 

 ويضيــف األثــوري بــأن هــذا التوجه 
ســيؤدي إلى زعزعــة ما يمكن تســميته 
بالهويــة الجنســية  للطفل، فتشــجيعه 
ىلع عيش الحالة التي تخطر يف باله هو 

أمر خطير، ويتم ذلك عبر اســتعراض حالة 
شــاذة تدعى إلى املدرســة أمام الطالب 
ىلع شــكل ذكر يرتدي مالبس أنثى وذو 
شــخصية جذابة ولبق بمظهر جيد يغري 
بعــض االطفــال ىلع أن يقلــدوه، وهذا 
بحسب وجهة نظر الناشــط يمثل تالعبا 

بالهوية الجنسية للطفل.

من جهتها تعبر األســتاذة هبة شــنار 
عن اعتقادهــا بأن األخطــر يف املناهج 
الجديدة هو إلزام املدارس بتضمين دروس 
تشــرح العالقات الشــاذة بين الجنســين 
)ثقافــة الشــذوذ الجنســي(، وأن العائلة 
النموذجيــة قد تتكون من أب وأم، أم وأم، 
أب وأب، وهو األمر الــذي يتحدى وتعارض 

مع منظومتهم الثقافية والدينية.

وتضيف شــنار:«تكمن الخطورة كذلك 
يف أن محتــوى مــادة الثقافة الجنســية 
قد يحتوي ىلع مواد إباحية ســواء كانت 
صور،أو ملس ملجسمات حقيقية ملكونات 
الجهاز التناســلي لــدى الذكــر واألنثى،أو 
أفالم حقيقية أو كرتونية تشــرح كيفية 

إقامــة العالقــة بين الطرفيــن بالتفصيل 
اململ،وتضيــف بأن الطالــب يتعرض مثال 
يف الصف الســادس يف بعض املدارس 
ملوضوع اإلشــباع الجنسي الفردي )العادة 
الســرية(، وهــو األمــر املحــرم يف ديننا 
اإلســالمي ىلع ســبيل املثــال، كما قد 
يتعرض أبناؤنا ملثل هذه املواد يف ســن 
مبكرة جدا أو يف بداية سن املراهقة األمر 
الذي يخدش حياؤهم ويكسبهم جرأة يف 
 نواحي جنســية هم يف غنى عنها يف

هذا العمر.

للحكومــة  حديثهــا  شــنار  وتوجــه 
البريطانيــة« نحن نرســل أبناءنا للمدارس 
اللغــة والحســاب والعلوم  كي يتعلمــوا 
البحتــة واالجتماعيــة وغيرهــا من علوم 
الحياة،وال نرســلهم ليتعلموا عن الرغبات 
الجنســية وكيفية إشــباعها وغيرها من 
التفصيــالت املتعلقة بهــذا األمر الخاص 
يف الحقيقــة«، وانتهت شــنار يف هذه 
الزاويــة للتعبير عــن وجهــة نظرها بأن 
تلقي الطفل للتعليم الجنسي أو الثقافة 
الجنســية يجب أن ينحصر يف إطار األسرة 

وحسب تعاليم الدين الحنيف.

ضبابية التشريعات 

للتشــريعات  نقدهــا  إطــار  ويف 
لعــرب  شــنار  الخبيــرة  الجديدة،تقــول 
لنــدن أنهــا قــرأت القوانيــن وترجمتها 
وانتهــت  املــرات  عشــرات  ومحصتهــا 
لنتيجــة مفادهــا بــأن املشــكلة تكمن 
 يف طبيعــة القواعد اإلرشــادية الجديدة
)The New Guidelines( ، وهي بحسب 
رأيهــا تتســم بالضبابية وعــدم الوضوح، 
حيث تطلــق العنان ملــدراء املدارس أن 
يختــاروا محتــوى الدروس،وحرية التواصل 
واالرتبــاط بمؤسســات خاصة كــي تقدم 
تدريبــا ومناهجــا معينة للمدرســة األمر 
الــذي قد يكــون خطيرا يف حــال ارتباط 
بعض املؤسسات التعليمية يف بريطانيا 
بمؤسســات ذات أجنــدات خاصــة تروج 
لثقافة الشــذوذ الجنسي ملختلف األعمار 
صغــارا وكبارا،كمــا أن الخطــورة الثانيــة 
بحسب رأيها تكمن يف أنه سيتم تدريس 
مادة العالقــات ومادة الثقافة الجنســية 
بدءا من املرحلة التمهيدية أي من عمر 4 
ســنوات، ولم تقر القواعد اإلرشادية الفئة 
العمرية املحــددة ألي من املواضيع التي 
ســتطرح يف هذه املواد، إنمــا ترك األمر 
للمدرســة بتقريــر ماذا ســتدرس ومن أي 
عمر ستبدأ وماذا ستســتخدم من وسائل 
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 إيضــاح وهــو األمــر املثيــر لالســتهجان 
واالستغراب.

أسباب الفشل

قادتهــا  التــي  العريضــة  وفشــلت 
الجاليــة يف اجبار الحكومــة ىلع تغيير 
قرارها رغم العــدد الكبير الذي وقع عليها 
بسبب نجاح مناصري املثلية يف تسويق 
أنســهم كأقليات مضطهــدة غير مقبولة 
يف املجتمــع وغير مســتوعبة بحســب 
حديــث الناشــط األثــوري، الــذي يضيف 
بأن تلــك الفئة تحضى بدعــم عدد كبير 
جــدا من املشــاهير) فنانيــن وممثلين / 
نســاء دين ورجال/نســاء دولــة يف كل 
املجموعــة  عكــس  القطاعــات(،ىلع 
املقابلــة والتــي تشــكل يف أغلبها من 
مجموعــات مــن املهاجريــن وقليــل من 
 املؤسســات الدينية التي تتظاهر وتظهر 

بشكل خجول  .

المنزلــي..  بالتعليــم  التهديــد    
ومجلس موحد للديات المختلفة

 ويخلص نائب رئيس الجالية اليمنية 
والناشــط بمدينــة بيرمنغهــام أحمــد 
األثــوري إلــى أن املطلوب مــن الجاليات 
الرؤيــة  توحيــد  يتمثــل يف  العربيــة  
والهدف وتشــكيل مجلس أىلع لشؤون 
األقليات املســلمة وغير املسلمة،مشيرا 
إلى أنهم بدأوا بالفعل يف وضع أســس 
لهذا املجلس وســيتم اإلعالن عنه يف 
منتصف الشــهر الثامن ،فيه مســيحيون 
 ويهــود وممثلون عــن مختلــف األديان 

والثقافات.
  ودعا الناشط جنبا إلى جنب مع هذه 
الجهود إلى ضرورة تواصل أولياء األمور مع 
إدارة  املــدراس  والحديث حول املوضوع 
وطلــب االطــالع ىلع املنهــج، وإعــالم 
املدرســة برفــض املنهــج  واملطالبــة 
بحق ســحب االبناء من مثل هذه الدروس 
حتى وان رفض الطلب فهذا يعد تسجيل 
ملوقف،كما ينبغي بحســب الناشط ذاته 
التهديــد بإمكانيــة تدريــس األبنــاء يف 
مدارس خاصة، إضافة إلى  تنظيم الندوات 
واملحاضرات لتثقيف الناس حول املوضوع 
ومخاطــره ىلع األســرة الطبيعية ، بعيدا 
عن الدين ورأي الدين، فغالبية األسر ال تعلم 
ما يحاك ألبنائها بحســب تعبيره،وينبغي 
الحرص ىلع التواصل مع الجهات الدينية 
املسيحية واليهودية والعمل ىلع اقامة 
 عمل مشــترك لتبني كل املشــاكل التي

تواجه األقليات.

 تعزيز المشــاركة في مجالس إدارة 
المدارس 

 ومــن جهتها تنتهي  الخبيرة شــنار 
إلى أن  املطلوب من الجاليات العربية من 
وجهة نظرها يتمثل يف تعزيز دور األسرة 
الطفل،وينبغــي  حيــاة  يف  واألم(  )األب 
ىلع الوالديــن احتضان طفلهــم وإقامة 
عالقة سلســة معه تقــوم ىلع املحبة 
والصراحــة، وتقبل ما قد يطــرأ عليه من 
تغيرات يف شــخصيته أو نمــط تفكيره، 
ومحاولــة زرع بذور الخيــر وتقويمها دائما 
يف نفسه وأن ال يتركوه عرضة ملدخالت 
مجتمعيــة غربية تتنافى مــع معتقدات 
ديننا الحنيف وثقافتنا العربية املحافظة. 
 ويتوجب بحسب الخبيرة  املساهمة 
مــن  أبنائهــم  مــدارس  يف  بإيجابيــة 
أوليــاء  مجالــس  يف  املشــاركة  خــالل 
األمــور واملعلميــن وهــو مــا يعــرف ب 
 PTA Parents and Teachers
أيضــا  واملشــاركة   ،  Association
املدرســة  إدارة  مجلــس  وبفعاليــة يف 
اختيــار  فإقــرار   School Governors
املناهج الدراســية يف املدرســة منوط 
بموافقــة School Governors، فإذا ما 
كان ولــي األمــر عضوا يف هــذا املجلس 
فســيكون له رأي وتأثير يف صناعة القرار 

يف املدرسة.

 ودعــت شــنار كذلك لعقــد الندوات 
والجلســات التربويــة التي تثقــف األهل 
 Sex Education, مــادة  بماهيــة 
وتقــدم   Relationship Education
لهم البديل املناسب بما يتفق مع تعاليم 
الدين اإلســالمي، وكل أتبــاع ديانة أخرى 
الدينية، إضافة للعمل  حســب خلفيتهم 
ىلع توعيــة األهالــي بالخطــر املحذق 
من نشــر ثقافة الشــذوذ الجنســي لدى 
أبنائهــم وما تهــدف إليه هــذه املناهج 
من بناء جيل يســتمرئ هذا األمر ويعتبره 
أمرا طبيعيا قائمــا يف املجتمعات،وهي  
حقيقــة ممارســات تتعــارض بطبيعــة 
الحال مع الدين اإلســالمي بشــكل خاص 
ومع جميع الشــرائع والديانات الســماوية 
مــن مســيحية ويهوديــة، والتوحد خلف 
الجهــود يف هــذا االتجاه لحمايــة بنية 
األسرة الصحيحة املكونة من أب وأم، ذكر 
وأنثــى، فإذا هدمــت هذه اللبنــة والنواة 
األساســية للمجتمع هدم املجتمع بأسره 

ىلع املدى الطويل. 

وتشير الخبيرة إلى أن بعض التربويين 
الذيــن يطرحون خيــار التعليــم املنزلي 

والتعــرض  للمدرســة  للذهــاب  كبديــل 
ملثــل هــذه األفــكار ينبغــي عليهم أن 
يقدموا دراســات أكثر عنه،فهــو خيار قد 
تتبنــاه األســرة حســب ظروفهــا املادية 

واالجتماعية.

 وتلفت شــنار لدعوة الدكتورة »كيت 
تعليم  »أوقفوا  جوديفري«مؤسسة حملة 
الثقافــة الجنســية« والتي تقتــرح تأخير 
إلحــاق الطفــل املدرســة حتــى الصــف 
الثالــث مثال، وهو أمر بحســب الناشــطة 
محمــود يف الحقيقــة، حيــث أن ســن 
الطفولة املبكرة هو ســن تكون وتشــكل 
العقيــدة الدينيــة الصحيحــة القويمــة 
تشــكل  وســن  الطفــل  لــدى  الســليمة 
 الصورة النمطية للمجتمــع والعالقات مع

اآلخرين وطبيعتها. 

وانتهت األســتاذة هبة شــنار للدعوة 
إلى ضــرورة تحقيق توازن بيــن الخلفيات 
الثقافيــة العربيــة وبين عيــش الجاليات 
يف الغرب، بحيث »نفهم ما يتماشــى مع 
معتقداتنا ونعمل ىلع رأب الصدع مع ما 
يتعارض مــع هذه املعتقدات، ونحاول أن 
نرســم صورة نمطية موحدة لنا كمسلمين 
هنــا يف الغرب، ما نقبل ومــا نرفض وما 
يمكن لنا أن نتعايش معه وما يتحتم علينا 
القبول بــه دون نقاش«، فليس املطلوب 
وفــق رأيها خلق حالة صدام بين ما تقبله 
الجالية من املجتمع الغربي وما ترفضه، بل 
خلق توازنات ومعادالت مجتمعية معينة 
تعيــن الجالية ىلع اإلفادة مــن وجودها 
يف الغــرب للعيــش بســالم واإلفادة من 
التقدم العلمي ومساحة الحرية السياسية 
 وحرية الــرأي دون انغالق حــول الذات أو 

تصادم مع اآلخر.

بــالد  يف  األبنــاء  تربيــة  وتبــدو 
االغتراب األوروبي،مســألة شــائكة وكثيرا 
ما تــؤرق اآلبــاء واألمهات ضمــن معادلة 
وســلبيات  إيجابيــات  فيهــا  معقــدة 
عديدة، بين جــودة التعليم والحياة وبين 
مغايــرة ثقافــة  يف  العيــش   تحديــات 

لثقافتهم ودينهم.

 ويذكر بــأن منتدى التفكيــر العربي 
الــذي يتخــد من لنــدن مقرا لــه قد أخذ 
املبــادرة وقــرر تنظيم نــدوة متخصصة 
حول هذه الظاهر مع بداية العام الدراسي 
القــادم يف ســبتمبر 201٩م ، وســتكون 
بحسب القائمين ىلع املنتدى األولى من 

نوعها يف هذا اإلطار.
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عرب لندن – لندن
يمكنكــم االن  تنقية املياه امللوثة للشــرب باســتخدام ثالث 
زجاجات بالســتيكية فارغة فقط بفضل بحث جديد أجرته جامعة 
نوتنجهام ترينت البريطانية.سيسمح االبتكار الجديد بقيادة األستاذ 
أميــن الحبايبة – خبير يف النظم الهندســية الذكية – للناس يف 
البلدان النامية بتنظيف املياه القذرة ومياه البحر بطريقة مستدامة.

 تتمحور التكنولوجيا حول اســتخدام ضوء الشــمس لتســخين 
املياه الطبيعية امللوثة أو املالحــة.و مع ارتفاع درجة حرارة املاء، 
يتم انتاج بخار املاء النظيف يف حيز منفصل، وبعد انخفاض درجة 

الحــرارة نســبيا مــع غروب الشــمس 
يتقطــر املــاء  ويتم تخزينــه بأمان ، 

ليكون جاهًزا لالستهالك.
 فقــط ألــف وحدة مــن زجاجات 
البالســتيك لتنقيــة امليــاه – والتي 
مربًعــا  متــًرا   25 مســاحة  تغطــي 
فقط – ســتكون كافيــة إلنتاج نصف 

لتــر من املــاء النقــي يومًيــا. يمكن 
صنعها بزجاجات بالســتيكية وحيدة 
االستخدام والتي ترمى يوميا  كل يوم 

مثل زجاجات الكوال.
من  الحبايبة  البروفيســور  وقــال 
قســم تصميــم املنتــج يف كليــة 
والتصميــم  املعماريــة  الهندســة 

والبيئــة العمرانية: “هذه التكنولوجيا 
البســيطة التي تســتخدم الزجاجات 
البالستيكية املهملة ستسمح للناس 
يف البلــدان الناميــة بإنتاج مياههم 
النظيفــة مــن خالل قــص الزجاجات 
البالستيكية بطريقة معينة ولصقها 
ما ســيجعل الناس قادرين ىلع خلق 

خبيــر عربي يختــرع تقنية 
خارقة لتنقية مياه البحر.. 

تعرف عليها
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مياه شــرب نظيفة، وإن كانت بكميات 
صغيرة.

 ويشير املخترع العربي إلى أنه ومن 
خالل زيــادة عدد أجهــزة تنقية املياه 
هذه ســيكون من املمكن لألشــخاص 
الذيــن ال يســتطيعون الحصــول ىلع 
مياه الشرب النظيفة أن يحافظوا ىلع 
صحتهم.، ويضيف: "إن املواد الحقيقية 
الوحيدة املطلوبة هــي تلك التي يتم 
التخلــص منهــا ، مما يجعل املشــروع 
تقريبــا بــدون تكلفــة. إنهــا وســيلة 
التي  البالستيكية  الزجاجات  الستخدام 
يتــم التخلــص منهــا للمســاعدة يف 

االستدامة". 
وإلنشاء وحدة تنقية املياه املبتكرة 
يتطلب املشروع بحسب الحبايبة قص 
النصف،مع  إلى  بالستيكيتين  زجاجتين 
الصــاق النصفيــن العلوييــن مــن هذه 
الزجاجــات معــا، مــع إبقــاء االغطية 
البالســتيكية يف كال الطرفين. وهكذا 
يتكون حيز البخــار النظيف، ويتم وصل 
الغطاء الســفلي بأنبــوب والذي ينقل 
املياه املقطــرة و النظيفة الى زجاجة 

صغيرة لخزن املياه.
 يتــم إدخــال النصف الســفلي من 
زجاجة اخــرى بالســتيكية أصغر ىلع 
شــكل كــوب داخــل الحيز حيــث يعبأ 
الكوب باملاء املتســخ او املالح و الذي 
يتبخــر يف الجــزء العلــوي مــن الحيز 
ثــم يتكثــف، ويصبح مــاًءا مــرة أخرى 
بالتقطيرحيــث يمراملــاء ىلع جــدار 
الحيز. ثم يتم جمع املياه النظيفة يف 

اســفل الحيز وتخزينها بشكل منفصل 
عن املياه غير النقيــة او املالحة ، مما 

يجعلها آمنة لالستهالك.
ســيضع فريــق البحــث تعليمــات 
بلغات مختلفة ســتمكن األشخاص يف 
البلدان النامية من تصنيع أجهزة تنقية 

املياه بأنفسهم. 
وقــال طالب تصميم املنتجات يف 
السنة النهائية كليمان ديفاراجان، الذي 
عمل ىلع فكرة مشروع تصميم السنة 
النهائية مع البرفسور الحبايبة: "نحن ال 

ندعي أي ملكية فكريــة للتصميم،نود 
تقديم هــذه املعلومــات بحرية حتى 
يتمكن الناس من نســخها وإنشاء مياه 

نظيفة خاصة بهم". 
وأضاف: "الهدف من هذا املشــروع 
هو مساعدة الناس يف البلدان النامية، 
إذا كان لديــك اآلالف مــن أجهزة تنقية 
املياه املتصلة، يمكنك توفير ما يكفي 
من امليــاه لعائلة صغيــرة ويف نفس 
الوقــت تنظيــف بيئتنا مــن الزجاجات 

البالستيكية املهملة". 
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١- عين لندن " لندن آي"

األلفيـة،  عجلـة  أو  لنـدن  عيـن 
كلهـا مسـميات ألشـهر معالـم مدينة 
املعلـم  هـذا  يعتبـر  حيـث  لنـدن، 
يف  الترفيهيـة  املعالـم  أشـهر  مـن 
عيـن  أنشـئت  البريطانيـة،  العاصمـة 
بريطانيـا  بمهرجـان  احتفـااًل  لنـدن 
سـنة 1٩51، وتقـع يف الطـرف الغربي 
ضفـة  ىلع  اليوبيـل  حدائـق  مـن 
جسـر  بيـن  الجنوبيـة  التايمـز  نهـر 
شـونغيرفورد."  وجسـر  وستمنسـتر 
لنـدن  آى" تعـرض بعـض أهـم مناظر 
االثنـي  كبسـوالتها  ضمـن  املدينـة 
وثالثيـن، التـي تـزن كل منهـا حـوال 
 25 لحوالـي  وتتسـع  أطنـان  عشـرة 
شـخصًا. ال بـد لـك مـن اعتـالء هـذه 
العجلـة لالسـتمتاع بتجربـة تخطـف 
مشـاهدة  يمكنـك  حيـث  األنفـاس، 
يف  شـهيرًا  معلمـًا   55 مـن  أكثـر 

فقـط! دقيقـة   ٣0 خـالل  املدينـة 

٢-  قصر باكينغهام ":

باكنجهـام،  قصـر  إلـى  بذهابـك 
وأعـرق  أقـدم  مـن  واحـدًا  تدخـل 

أحـد  فهـو  العالـم،  حـول  املاكـن 
يف  العاملـة  امللكيـة  القصـور  آخـر 
العالم، ومقر السـكن الرسـمي للملكة 
شـهري  ويف  الثانيـة.  إليزابيـث 
عـام،  كل  مـن  وسـبتمبر  أغسـطس 
عندمـا تسـافر امللكـة إلى اسـكتلندا 
قصـر  يفتـح  باملـورال،  يف  لإلقامـة 
باكنجهـام أبوابـه للجمهـور، ويحظى 
غرفـة  مشـاهدة  بفرصـة  زواره 
االحتفـاالت  وقاعـة   ،1٩ الــ  األنيقـة 
الفاخـرة وحدائـق القصـر التـي تعـد 
العالـم. يف  الخاصـة  الحدائـق  أكبـر 

يحتـوي املقـر الرسـمي للملكـة ىلع 
وهـو  ضخمـة.  غرفـة   ٧٧5 حوالـي 
التـي  امللكيـة  القصـور  قالئـل  أحـد 
حتـى  بأعمالهـا  قائمـة  زالـت   مـا 

الوقت الحاضر.

٣- جولـــة علـــى متـــن باصـــات 

المفتوحـــة: لنلـــدن 

اشـتر تذكـرة لــ 24 سـاعة وتمتع 
بحريـة التنقـل ضمـن هـذه الحافالت 
السـياحية الستكشـاف بعـض أشـهر 
األماكـن يف املدينـة مثل بـرج لندن 

وقصـر باكينغهام ودير ويستمينسـتر 
وسـاحة  بـول  سـان  وكاتدرائيـة 

ترافالغـار.

ــر  4-  جولـــة فـــي ســـتوديو وارنـ

بـــروس لنـــدن- صناعـــة فيلـــم 

ــر: ــاري بوتـ هـ

تمتـع بيـوم سـحري عنـد القيـام 
هـاري  فيلـم  كواليـس  يف  بجولـة 
بـروس  وارنـر  سـتوديو  يف  بوتـر 
لنـدن. حيـث تسـتطيع معاينـة كافة 
التجهيـزات واألزيـاء والتحضيرات لهذا 
الفيلـم بشـكل مباشـر، كما تسـتطيع 
مواقـع  مـن  العديـد  إلـى  الدخـول 
الفيلـم الشـهيرة مثل القاعـة الكبيرة 

هاغريـد. وكـوخ  دمبلـدور  ومكتـب 

5-  قصر كينسينغتون:
أحـد  كينسـينغتون  قصـر  يعـد 
التاريخيـة  امللكيـة  القصـور  أكثـر 
املثيـرة لالهتمـام. ستستكشـف فيه 
فيكتوريـا  امللكـة  حيـاة  مـن  قصصـًا 
بهـا،  الخـاص  املعـرض  خـالل  مـن 
البـالط يف  ألعـاب  وسـتتعرف ىلع 

تعرف على أشهر
15 مقصدا سياحيا في لندن صيفا 
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إلقـاء  تسـتطيع  كمـا  امللـك.  شـقق 
ديانـا،  األميـرة  فسـاتين  ىلع  نظـرة 
الحاكمـة  السـاللة   واالطـالع ىلع أسـرار 

يف شقق امللكة.

7 - قصر وستمنستر

مـن  واحـدًا  وستمنسـتر  قصـر  يعـد 
لنـدن  يف  املوجـودة  القصـور  أقـدم 
بهـا،  السـياحية  األماكـن  أشـهر  ومـن 
اجتمـاع  مـكان  يمثـل قصـر وستمنسـتر 
اللـوردات،  ومجلـس  العمـوم  ملجلـس 
ويقـع القصر ىلع ضفة ميدلسـكس من 
ويستمنسـتر،  مدينـة  يف  التايمـز   نهـر 

يف وسط لندن..
ىلع  األول  امللكـي  القصـر  ُبنـي 
، وكان  الحـادي عشـر  القـرن  موقـع يف 
اإلقامـة  مقـر  لنـدن  يف  وستمنسـتر 
شـب  حتـى  إنجلتـرا  مللـوك  األساسـي 
حريـق دمـر جزءا كبيـرا مـن املجمع يف 

1512 عـام 

٨- برج لندن:

أحـد  مـع  بجولـة  القيـام  تسـتطيع 
الـذي يعتبـر أحـد  البـرج  الحـراس حـول 

حيـث  العالـم.  يف  املبانـي  أشـهر 
التاريـخ  مـن  عـام   ٩00 فيـه  تستكشـف 
وسـجن  ملكـي  كقصـر  فيهـا  عمـل 
وبيـت  وترسـانة  لإلعـدام  ومـكان 
حيوانـات!  وحتـى حديقـة  للمجوهـرات 
اللـون  ذي  البـرج  إلـى  هنالـك  سـتصعد 
بهـدوء ضمـن حجـرة  وتتنقـل  األبيـض، 
للعصـور  تعـود  التـي  امللـك  نـوم 
مجوهـرات بنفسـك  وتعايـن   الوسـطى، 

التاج املبهرة.

٧- مجمع األحياء البحرية بلندن 

حيـث  وأسـرارها،  البحريـة  الحيـاة   
ستشـاهد حوالـي 400 صنف مـن األحياء 
القـرش  البحريـة بمـا يف ذلـك أسـماك 
والسـتينغراي وثعابيـن املوراي وأسـماك 
املهـرج ضمـن الحـوض املائـي. وسـترى 
اللـون  ذات  البحريـة  السـالحف  أيضـًا 
األخضـر الرائـع وتختبـر أعصابـك بالقـرب 
مـن الزجـاج الـذي يفصلـك عـن أسـماك 

القـرش.

٩- المتحف الوطني

يمثـل املتحـف الوطنـي أو املعرض 

أهـم  مـن  واحـدا  لنـدن  يف  الوطنـي 
والعالـم،  لنـدن  يف  الفنيـة  املعـارض 
ونـادرة  كبيـرة  تشـكيلة  يعـرض  حيـث 
مـن اللوحـات الفنيـة التـي يعـود تاريـخ 
معظمهـا إلـى القرن الثالث عشر.تأسـس 
بسـاحة  ويقـع   1824 عـام  املتحـف 
ترافلغار، ويضم اليوم أكثر من 2000 عمل 
فنـي لكبـار الفنانيـن ىلع غـرار ليوناردو 
وينظـم  ودالـي.  وبيكاسـو  دافينشـي 
العديـد  لنـدن  يف  الوطنـي  املتحـف 
واملحاضـرات  الخاصـة  املعـارض  مـن 
التعريفيـة والبرامـج السـمعية البصريـة 
السـياحية الجـوالت  إلـى   باإلضافـة 

لألطفال والكبار.

لنــدن حيوانــات  حديقــة   -١0 

)زد اس إل(:

 "هنـا يمكنك أن تستكشـف أكثر من 
16000 حيـوان ضمـن واحـدة مـن أقـدم 
سـترى  انكلتـرا.  يف  الحيـوان  حدائـق 
وجهـًا لوجـه النمـور العظيمـة وأفـراس 
النهـر والزرافـات وتقابـل البطاريـق ىلع 
ذا  يومـك  اجعـل  الشـاطئي.  منزلهـا 
لحديقـة  بزيارتـك  ممتـع  عائلـي  طابـع 
يمكـن  حيـث  اللطيفـة،  الحيوانـات 
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ألطفالـك أن يطعمـوا حيوانـات الالمـا 
والخـراف. والحميـر 

١١- متحف مدام توسود للشمع:

توسـاد  مـدام  متحـف  يف 
بعـض  مـع  لوجـه  وجهـًا  سـتتقابل 
مـن  العامليـة.  الشـخصيات  أشـهر 
مـرورًا  غاغـا  ليـدي  وحتـى  شكسـبير 
الهامـة  الشـخصيات  مـن  بالعديـد 
سـواء يف عالـم الترفيـه أو الرياضـة أو 
السياسـة وحتى الشـخصيات امللكية. 
سـتتمكن مـن التقـاط صـورة فنية مع 
يوسـين بولـت أو فرقـة ون دايركشـن 
أو حتـى االقتـراب مـن جاللـة امللكـة 

نفسـها! بـذات 

١٢-  برج شارد:

فـوق  عاليـًا  تصعـد  سـوف  فيـه 
مسـتوى لنـدن لرؤية منظـر مميز ألفق 

املدينـة ، يمتـد أمام ناظريـك لحوالي 
40 ميـاًل )64 كيلومتـرًا(. وتشـاهد مـن 
كـوكا  البـرج  سـطح  ىلع  موقعـك 
كـوال لنـدن آي وكاتدرائيـة سـان بـول 
 800 يرتفـع  حيـث  ويمبلـي  وملعـب 
قـدم )244 متـر( عـن أطـول بنـاء يف 

الغربيـة. أوروبـا 

١٣- ميدان بيكاديللي

يعـد ميـدان بيكاديللـي الوجهـة 
وسـكان  السـياح  ملعظـم  األساسـية 
مـن  العديـد  تضـم  حيـث  لنـدن، 
واملطاعـم  واألسـواق  الترفيـه  أماكـن 
املدينـة  يف  الشـهيرة  واملقاهـي 
الشـهيرة  النافـورة  إلـى  باإلضافـة 

يـال. ميمور

١4- حديقة هايد بارك

يف  بـارك  هايـد  حديقـة  تقـع 

مسـاحة  ىلع  لنـدن  مدينـة  قلـب 
الحديقـة  وتعتبـر  هكتـارا،   142
واالسـترخاء  للمشـي  مثاليـا  مكانـا 
والستنشـاق الهـواء النقـي، كمـا تضم 
الترفيهيـة  األنشـطة  مـن  العديـد 
داخـل  القـوارب  جـوالت  غـرار  ىلع 
 بحيرتهـا ومدينـة األلعـاب الترفيهيـة 

"وينتر وندرالند.".

١٥- نهر التايمز

الجـزء  يف  التايمـز  نهـر  يقـع   
الجنوبـي مـن بريطانيـا، ويعـد أطـول 
نهـر يف إنجلتـرا، حيـث يبلـغ طولـه 

كـم.  ٣46 حوالـي 
ويعتبر نهـر التايمز ملتقى لألدباء 
واملثقفيـن،  والفنانيـن  والشـعراء 
مـن  العديـد  ىلع  يحتـوي  فهـو 
بـرج  جسـر  إلـى  إضافـًة  املقاهـي 
 بيـج بـن الـذي يعتبـر أول جسـر بنـي 

يف لندن.
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رســم املخرج الســوري أنور قوادري 
بقيــة  عــن  متفــردا  مســارا  لنفســه 
املخرجيــن العــرب من خالل اشــتغاله 
ىلع أفالم عاملية وتحويلها للمشــاهد 
العربي وكذلك اقتحام عالم هوليود وهو 
يف عقده الثالــث، قبل أن يراكم تجربة 
مكنتــه من إخراج العديد من األفالم من 
بينها "عرب لندن" هذا املسلســل الذي 
تــم تصويــره يف العاصمــة البريطانية 
لندن ويتــم تصنيفه كواحد من األعمال 
التــي تصور بدقة حيــاة املغتربين يف 
بريطانيا، ويف هذا الحوار، تســأل مجلة 
"عرب لندن" املخرج السوري عن وصفته 
لبلوغ العاملية ورأيه يف وضع الســينما 

العربية وعن أعماله الجديدة.

بدايــات  مــع  لنــدن  إلــى  وصلــت 
دراســة  بغــرض  الســبعينيات 
األجــواء  كانــت  كيــف  الســينما 
الفنية والســينمائية في عاصمة 

الضباب؟

يف تلــك الفترة كانــت هناك حالة 
مــن الترقب ملــا ســيحدث يف العالم 
الســينمائي بعــد أن ظهــرت حالة من 
التمــرد ىلع النمط الســائد بدأت يف 
فرنســا مع فرانســوا تروفو ويف أمريكا 
كان هنــاك مارتن سكورســيزي وكوبوال 
هــذا التمرد وصل إلى مصــر التي كانت 
مركز اإلنتاج الســينمائي العربي، يعني 
أنه يف تلك الفترة كانت هناك ســينما 

"العراب"  جديــدة تولد، وشــكل فيلــم 
لفرانســيس كوبــوال نقطــة االنطــالق 
الحقيقية لســينما جديــدة، وأنا تابعت 
كل هــذه التحوالت أثناء دراســتي يف 
لنــدن وتأثــرت بهــا وأعتقــد أن الكثير 
منن أعمالي يمكــن إدراجها ضمن هذه 
املدرسة املتمردة، وتعلمت من وجودي 
الســينما  تنتــج  كيــف  بريطانيــا  يف 
البريطانيــة أفالمهــا وفــق قوانينهــا 
الخاصة التي تمكنهــا من العيش ملدة 

طويلة.

كيف بدأت عاقتكم بالسينما؟

كانت هنــاك عالقة مباشــرة بيني 
وبين الشاشــة وتحديدا سنة 1٩64 كان 
هناك فيلم لســيرجي ليوني اسمه "من 
أجل حفنــة من الدوالرات" هــذا الفيلم 
ترك نوع من الســحر لدي للسينما، ومن 
حســن حظي أنني التقيت بســيرجي 
ليونــي بعدهــا يف مهرجــان القاهرة 
ســنة 1٩86 قلت له أنه كان السبب وراء 
تخصصــي يف الســينما، فأخبرني بأنه 
هذا خبر جيد ألننا كسبنا مخرجا عامليا، 
ألن ســيرجي ليوني كان معجبا بعملي 

"كسارة البندق".

من هــي األســماء التي أثــرت في 

مسارك وعملك الفني؟

تعلمــت ىلع يد أســتذ كبير وهو 

عاطف ســالم وأعتبر نفسي محظوظا، 
واشــتغلت أيضا مع املنتج نادر أتاســي 
واملخــرج الكبير هنري بــركات، والفنان 
محمود ياســين ونادية لطفــي، إضافة 
لالحتــكاك بيوســف شــاهين فعندمــا 
تنهل من هؤالء الكبار كل هذا يدفعني 
لإلبداع أكثر وأيضــا كنت محظوظ أنني 
كنت أدرس يف لبنان ويف اإلجازة كنت 
أقضيها يف شــارع الحمرا فهناك كانت 
تعــرض أهم األفــالم العاملية، كل هذه 
الفتــرة أثرت بشــكل كبيــر يف تكوين 

ذائقتي الفنية ورؤيتي السينمائية.

التــي  الخطــوات  أهــم  هــي  مــا 
الســينما  اقتحــام  مــن  مكنتــك 
العالميــة والمشــاركة فــي أهــم 

المهرجانات السينمائية؟

فيلم "كســارة البنــدق" كان الفيلم 
العاملي األهم بالنســبة لي،كان املنتج 
هو نادر أتاســي وهو رجل متنور ومبدع 
ولكن طبعــا حتى يصل العمل للعاملية 
فأنت تحتاج إلى تســويق وتوزيع ىلع 
أىلع مســتوى ولهذا تعاقدنا مع شركة 
بريطانية تمتلك العديد من دور العرض 
واتفقنــا  بريطانيــا  يف  الســينمائية 
ىلع جلب نجمة كبيــرة، فوقع االختيار 
ىلع النجمة الهوليوديــة جون كولينز 
وعرضت عليها الســيناريو وسبق لها أن 
شــاهدت عملي السابق "غرفة االنتظار" 
وكان عمــري حينهــا 2٧ ســنة، وقالت 
كولينز إن هذا الشــاب القادم من سوريا 

الســـينما العربيـــة 
ابتعـــــــدت عــــــــن 
العالميـــة ويجـــب 
صناعـــــــة نجـــــوم 

حقيقييـــن

أنور قوادري: 

لندن- حاوره جاد محمد 
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ســيكون له مســتقبل كبير يف بريطانيا، 
بحريــة  ســمفونية  باســتخدام  وقمــت 
البجع ما املوســيقي الفرنســي سايمون 
بارك الذي سأشــتغل معــه فيما بعد يف 
فيلمــي "عبد الناصر" ألنه قام بعمل جبار، 
وسيكون هذا الفيلم ســببا ليتعرف جون 
ترافولتا ىلع جون كولينــز للتمثيل معه 
وســيكون املخرج هو سيلفستر ستالون، 
وبالتالــي عندمــا تتعــرف هذه األســماء 
الهيوليوديــة ىلع أعمالك وتصبح مرجعا 

ألسماء عمالقة يف هوليود.

كيــف راودتكــم فكرة إخــراج فيلم 
عن عرب لندن تحديدا؟

أنــا من عــرب لندن وعنــدي هاجس 
أن هــؤالء هــم جــزء مــن األمــة العربية 
وهنــاك بعض الشــوارع يف لنــدن تجد 
فيهــا الخليجــي والشــامي واملشــرقي 
وبالتالــي كان هــديف هــو  واملغربــي 
معاجلة قضايا هــؤالء وصحيح أن الغرض 
األساســي هو تســليط الضوء ىلع قضايا 
العرب املهاجرين ولكن عيني كانت دائما 
ىلع الشرق األوسط أيضا ألظهر أن هناك 
تداخــال بين ما يعيشــه املواطن العربي 
يف بــالده وما يعيشــه يف الغربة، علما 
أن العرب يف لندن لهم خصوصية فريدة 

مقارنة مع بقية املغتربين يف العالم.

ما هي األفكار التي حاول فيلم عرب 
لندن إيصالها للمشاهد العربي؟

كنــت أريــد أن أقــول للمشــاهد أن 
الغربة هي رحلة عــذاب ومعاناة وطموح 
ومنافســة ألنك يف مجتمــع يقوم ىلع 
املنافســة وهناك املؤامــرات ومحاوالت 
النماذج  النصــب واالســتغالل، كل هــذه 
موجــودة وهناك املشــردين يف الغربة، 
كنــت أريد أن أقول إن الغربة ليســت هي 
الفــردوس املفقود وليســت هــي الجنة 
وكانت عندي مقولة يف املسلسل وهي 
أنــه "حتى لو ملكت قصرا يف لندن فأنت 

فقير ألنه ليس بلدك"، وكانت لدي رســالة 
أيضا هــو إظهار أنه بالرغم من االختالفات 
بيــن املواطنين العرب، لكن هناك العديد 
من القواســم املشــتركة يف حياة العرب 
هناك يف الغرب ويشاركون نفس الهموم 

والقضايا.

مــا هــي وصفــة إنجــاز فيلــم عربي 
بمواصفات عالمية؟

أوال يجــب أن يكــون املخــرج قــادرا 
االكتفــاء  وعــدم  النجــوم  ىلع صناعــة 
املوجوديــن،  النجــوم  ىلع  باالعتمــاد 
ألن الوجــوه الجديــدة يكــون تقبلهــا من 
طــرف الجمهــور أكثر ســهولة، وأنــا أيضا 
من محبــي "منهج املمثــل" القائم ىلع 
التلقائية والبســاطة وعدم التصنع، إضافة 
للتركيز ىلع الجوانب اإلنســانية واملشاعر 
والســلوك البشــري فاألكيد أن املشــاهد 
ســيجد نفســه يف إحدى الشــخصيات أو 
يرى فيها أحد املقربيــن منها، ثم اإلتقان 
واالعتماد ىلع املحترفيــن والقدرة ىلع 
تســويق العمل، ألن اختــراق هوليود ليس 
 باألمــر الســهل، ولكن يحتاج اســتراتيجية 

تسويقية محكمة.

والدك كانت منتجا كبيرا ونقل إليك 
حــب الســينما هــل قمتــم بنفس 

األمر مع أوالدك؟

ابنــي الكبيــر درس الســينما وتوجه 
إلى االشتغال يف اللوحات الفنية، وأعتبر 
أوالدي بمثابة مستشــاري، فقبل أي عمل 
ســينمائي أعرض عليهم األعمال وأستمع 
آلرائهم قبل مباشــرة العمــل ويف الكثير 
من األحيان تكون آراءهم جيدة ولها عمق 

فني أستفيد منه

مــا هــو تقييمكــم لواقع الســينما 
العربية؟

الســينما العربيــة تعيــش حالة من 
التراجــع وباتــت الكثير من األعمــال تلجأ 
للبهرجــة والســطحية واالكتفــاء بنجوم 
الشــباك، وهذا مخيف ألنــه ال يمكننا من 
صناعة النجوم وال من التوفر ىلع صناعة 
سينمائية حقيقية قادرة ىلع املنافسة 
ولهــذا فنحن نشــاهد أن أغلــب األعمال 
التي تعرض تنتهي مدة صالحيتها خالل 
أشهر، بعكس ما كان سابقا حيث األعمال 
تظل صامدة لســنوات، كل هذه املشاكل 
ســببها أيضا طبيعة اإلنتــاج حيث دخل 
لهــذا امليــدان بعض األشــخاص الذين ال 

عالقة لهم بالفن.

هل هناك أعمال قادمة ألنور قوادري؟

أعلن مــن خالل هذا املنبــر عن خبر 
حصري وهو عمل تلفزيوني ضخم يحاكي 
تجربة عرب لنــدن ولكن هذه املرة بإنتاج 
أضخــم، أنــا اآلن أعكــف ىلع اللمســات 
األخيــرة لهذا املسلســل قبــل االنطالق 
يف تصويره من أجل شــهر رمضان املقبل 
وأعتقــد أنه ســيالقي نجاحــا كبيرا لدى 

املشاهد املتعطش لألعمال الجيدة.
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عرب لندن- لندن

 يرفض خبيــر الطب البديل توصيف العالقة بين الطــب البديل والطب العادي 
بأنهــا صراع ويفضل أن يقول أنها عالقة تكاملية، فالطبيب يف الطب البديل يبني 
ىلع النتائــج التي توصل لهــا الطبيب العادي، لكنه يصــر ىلع أن الفرق الجوهري 
بين الطبين هو أن الطب البديل يعالج الســبب بينما الطب العادي يكتفي بمعالجة 
العــرض وال يقدم حال وعالجا جذريا. ويف حديث مع عــرب لندن أكد عدوان ىلع 
أن الطريــق الوحيد لتجنــب األمراض هو الحفــاظ ىلع الطعام الســليم، والرياضة 
وشــرب املاء والتقليل من الســكريات وفجر مفاجئة بقوله أن املتســبب األول يف 

إبراهيم عدوان:
السكـــــــر هـو المتسبب األول 

في اإلصابة بالسرطان

خبيــــر الطــــب البديــل

الســرطان هو الســكر ، كما بــرئ الدهون من 
االتهامات التي الحقتها بأنها املتســبب يف 
الكوليســترول، موردا أدلة بأن املسؤول األول 
عن اإلصابة بالكوليســترول هو السكر معتبرا 
أن الكوليســترول بنســبته الطبيعيــة ليس 
ضارا بل مفيدا للجســم  ومنه يتكون هرمون 
الذاكرة، وال يكون الكوليسترول ضارا إال عندما 

يتحول التهاب.

الدكتور إبراهيم عدوان خريج طب االزهر 
والذي درس الطب والشريعة وعمل يف عدد 
من الدول العربية قبل أن يصل لندن بحثا عن 
عالج طبي من الســكر بعــد اصابته به،وهو 
املــرض الذي أودى بحياة  والده والديه وعدد 
من أفراد أســرته،  وكان هذا املرض مســؤوال 
عن تغيير مســار حياة الدكتور عدوان وجعله 
يتخذ قرارا بمواجهة هذا املرض واالبحار يف 
البحث عن عالج له، إليقافه عن التسبب يف 

وفاة مزيد من الناس كما يقول.

ويف رحلتــه للتصدي للســكري والبحث 
عــن فك شــيفرته لوقفه عــن االجهاز ىلع 
مزيد مــن الضحايا، درس الدكتور عدوان عددا 
من التخصصات الطبية يف بريطانيا كالجهاز 
التنفســي وأمراض القلب وأمــراض االعصاب 
وكورســات يف أمــراض الغــدد الصمــاء يف 
طريــق البحث عن عــالج للســكري، وانتهى 
به املطــاف للطــب البديل الــذي وجد فيه 
ضالته كمــا يقول،فبعد أن عمــل طبيبا من 
عــام ٧2 الــى منتصــف الثمانينــات، انتهت 
رحلــة عدوان استشــاريا يف الطــب البديل، 
ويقــول لعرب لندن الــذي التقته يف الهواء 
الطلق بعيدا عن املكاتــب التي يكرهها بأن 
هــذا التخصــص هــو عصب عمــل أي طبيب 
عــادي أو طبيــب معالــج بالطــب البديــل، 

وكانت رســالته للتخــرج بحــث علمي حول 
 عــالج الســكر النــوع الثانــي والتخلص منه 

بدون أدوية.

ما هو النوع الثاني من السكري؟

هــو الذي يأتي من أكل الســكر، أما النوع 
األول فهــو نــوع من أمــراض جهــاز املناعة 
ويأتي جــراء خلل يف جهــاز املناعة، وهذا 

يأتي يف األطفال غالبا.

كيف بدأت رحلتك مع الطب البديل؟

بالدراســة ودرســت تخصصــات  بــدأت 
طبيــة شــاملة ألن طبيــب الطــب البديــل 
يجــب أن يكون طبيبــا ملما بمختلــف أنواع 
العلــوم الطبيــة،وأن يكــون مؤهــال، وعقب 
ســنوات من العمل يف الطب العادي اتجهت 
يف الثمانيــات نحــو الطــب البديــل والذي 
 كان يف ذلــك الوقــت مايــزال يف بدايتــه

يف بريطانيا.

ما هو تعريف الطب البديل ؟

ليس بديال هــو هذا الطب الحقيقي،هو 
الطــب األصيــل، فالســيارة عندمــا تعطيها 
للميكانيكي هو املســؤول عنها لكن االنسان 
هو املسؤول عن صحته، فاملفروض أن يكون 
املريض مشتركا يف ما يتعلق بصحته، ففي 
الطــب البديــل يأخذ الطبيب وقتــا كافيا مع 
املريــض ويشــركه يف اتخاذ القــرار، ويقدم 
له رؤية متكاملة لتغييــر نمط حياته وتناول 
الطعام املفيــد واملعادن واألعشــاب وترك 
الســكريات،وهو طب ليس ربحيا بل تعليميا، 
ويتــم عبر االقنــاع والتعليم وليــس االكتفاء 
بإعطاء املريض قرصــا أصما يعالج فقط األثر 

وال يعالــج الســبب،  وأنا اعتمــد ىلع تغيير 
نمــط االكل  لجهة األكل الصحي، كما أن ٩0% 
من األمــراض تأتي من التوتر وعدم ممارســة 
الرياضــة وهي أمــور يف اد االنســان، الطب 
البديــل بإمكانه معالجة أي مرض، وأنا أشــرح 

للمريض وأشركه يف تغيير نمط حياته.

 إذا هــل يقوم التشــخيص فــي الطب 
البديل على معايير علمية ألن الشــائع 

أن من يتصدرون له غير مؤهلين؟

 أنــا طبيــب،وكل من يعمــل يف الطب 
البديــل من األفضل أن يكون طبيبا مؤهال ألن 
هذا يســاعده يف فهم األمراض وتشــخيص 
عالجا طبيعيا مســاندا للعالج العادي،صحيح 
يوجد مشعوذون او أشخاص غير مؤهلين هم 
املسؤولون عن تشــويه صورة الطب البديل، 
لكن ال أســتطيع القول أنه يجب أن يكون كل 

معالج بالطب البديل ذو شهادة طبية.

الطب العادي قائم ىلع الربحية ويؤدي 
أهداف شــركات األدوية،كما أنه يعالج العرض 
وليس املرض،  ففــي الطب التقليدي عندما 
تذهــب وعنــدك صــداع للطبيب يقــول لك 
قــرص للتخفيف من الصداع بينما ال يقول لك 
ما الســبب، بينما عندما تأتي لي أول شــيء 
يجب ان اعرف السبب، وطريقة حياتك ونمط 
غذائــك،، وأقــدم لــك عالجا طبيعيــا، عالج 

السبب وليس العرض. 

يعنــي ماهي المؤهــات التي يجب أن 
تتوافــر فــي من يــود ممارســة الطب 

البديل؟

انا بالنســبة لــي أرى أنه مــن املهم أن 
يكــون الطبيــب يف الطــب البديــل مؤهال 
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طبيــا ألن خلفيتــه الطبيــة تســاعده ىلع 
فهــم الســيرة املرضيــة للمريض، وأنــا أقو 
بتحليــل نمــط حيــاة، وأطلــع ىلع تقارير 
وأبحاث طبية يف فوائد األعشاب واملعادن 
والفيتامينات،فعلى ســبيل املثــال فإن آخر 
األبحاث تشــير إلى أن الكركم هو أفضل 400 
مرة أفضل من أدوية الســكر، وعالج طبيعي 
ممتاز، هــذه املعلومات أطلــع عليها كوني 

طبيب تصلني األبحاث العاملية.

هل تســتطيع معالجة الســبب نفسه 
وتقدم وصفات لعاج االمراض؟

 أنا اشــرك املريض يف معالجة السبب 
وأغــوص يف الســبب فــال أوصــف فيتامين 
أو عشــبه أو معــدن اال بعد معرفة الســبب، 
فعندما يأتيني مريض سكري من النوع الثاني 
ال أعطيه حبــة واإتهى األمر، بل أقوم بتغيير 
التي  أنواع،السكريات  أكله،فالســكريات  نمط 
تعطــي الجلكوز وغيــره، والنشــويات والتي 
تعطــي الســكريات ببطء كالحمــص والفول 
والرز،والنوع الثالــث البروتينات التي الينبغي 
ان أكلهــا بكثرة ألنها تتحول لســكر،والعائلة 
الوحيدة التي ال يمكن أن تتحول لســكر هي 
الدهــون ىلع غير ما هو شــائع عنها، ولهذا 
الحديث الشريف "كلوا الزيت وادهنوا به فإنه 
من شــجرة مباركة"، وأنا أشــرح للمريض هذه 

األشياء وأقول له  غير أكلك.

كيــف يمكــن لمــن يعمل فــي الطب 
البديــل معرفــة خصائــص كل عشــبة 

ومعدن؟

يتــم هــذا عبــر الدراســة االكاديميــة 
والتعامل مع الشــركات ودراســة مكونات كل 
معــدن وعشــبة والبحــث هام جــدا، فمثال 
الكروميــوم هو معدن طبيعي إضافة للقرفة 
 والحلبــة يف معالجــة الســكري أنجــع من 

األدوية العادية.
أنا اطلــع ىلع آخر التحاليل قبل العالج، 
واطلــب التحاليل الطبيــة الخاصة به ألتمكن 
من معرفة وضعه الطبي، صحيح أن خلفيتي 
الطبيــة هامة وتســاعد يف فهــم االمراض، 
لكني هناك باملقابل اشــخاص ناجحون يف 

الطب البديل لكنهم لم يدرسوا الطب.

يتفــوق  التــي  األمــراض  أبــرز  ماهــي 
الطب البديل فــي عاجها على الطب 

التقليدي؟

الثانــي  النــوع  فمثــال  االمــراض،  كل 
مــن الســكري يمكــن للطب البديــل عالجه، 
فاملشكلة يف الجسم وليس يف البنكرياس، 
فمثال الكلوفــوكاج هو وســيط فقط، يقول 
للخاليــا افتحــي ألخذ الســكر الــذي يحمله 
األنســولين، فأنــا أقــول للمريــض غير نمط 
طعامــك للتغلــب ىلع الســكر مــن النــوع 
الثاني،وأيضا مرض الســرطان كان حتى وقت 
قريــب يعتبــره األطباء مرض جينــي، يعني 
يأتي جــراء قلب يف الجينــات لغاية ما جاء 
طبيــب  وحصل ىلع جائــزة نوبل وأثبت أنه 

مــرض يف مصانــع الخلية،ووجــد أن خاليا 
الســرطان تتغذى ىلع الســكر أكثر من 500 
مرة  من خاليا الجســم  األخــرى بدون وجود 
الســكر،  نتــاج  الســرطان  أوكســيجين،وأن 
فالسكر يســبب مرض الســكر ويسبب مرض 
الســرطان،والخاليا الســرطانية تتغذى ىلع 
السكر، والطب البديل يوصي املريض بالتقليل 
من السكر،ونعطي املريض وصفه لألكل الذي 
ال يتحول لســكر،كما أن التقليل من السكر هو 
الذي يخفض من احتماالت اإلصابة بالسرطان، 
أمــا الكذبــة الكبيرة فهي أن الدهن يســبب 
الكوليســترول، فالدهون مستحيل أن تتحول 
لسكر، ىلع ســبيل املثال لهرمون املسؤول 
عن الذاكرة مكون من الكوليسترول، وفيتامين 
د هو من الكوليسترول، وهرمون الذكر واألنثى 
هــو مكــون مــن كوليســترول، وال صحة بأن 
الدهن هو املســؤول عن التسبب باألمراض، 
ولدي بحث يثبت ذلك نشرته صحيفة التايمز 
مؤخــرا نقال عن 1٩ منظمة عاملية  و1٧ خبير 
عاملــي  انتهوا بــأن الكوليســترون يجعلك 
تعيــش أكثر، فأخــذ مضادات الكوليســترول 
مــرض  يف  فاملشــكلة  الجســم  يضعــف 
الكوليســترول مســؤول عنها الســكر وليس 
الدهن، أكل السكر وعدم الحركة هو سبب كل 
األمراض، فالكوليسترول ليس سيئا بل يصبح 
 ســيء عند حدوث التهاب، فعصب أي مرض 

هو االتهاب.

هـــــــل عنــــــــــدك عــــــاج طبيعــــــي 
للكوليسترول وااللتهاب؟

أهــم مــا يعالــج االتهــاب هــو الكركم  
والزنجبيــل وزيت الســمك وكل هذه مضادات 
 لالتهاب والذي يسبب االلتهاب اللحوم والحليب 

ومشتقاته. 
لمــاذا تشــن حربــا على الطــب العادي 
وطالبت بعــض المرضــي التوقف عن 

تناول أدوية القلب والضغط ؟

القانونيــا  اطالقــا،  صحيحــا  ليــس 
والطبيا،لــم ادع لهذا لكني أدعو لعدم تناول 
الســكر، وتغيير نمــط الحياة، والطعــام، فأنا 
ال أقــول ألي مريض أوقــف أي دواء لكن أقول 
 لــه حســن  أكلك، مــارس الرياضة،نــام جيدا 

واشرب املاء.

هــل ممارســة الطــب البديــل تحتــاج 
ترخيص؟

 نعم هناك هيئات يف بريطانيا تشــرف 
وتنظــم عمــل هــذا القطــاع و كل طبيــب 
ويقــدم الرابطــة  يســجل يف  أن   ينبغــي 

شهاداته.

هنــاك رجــال ديــن وحتى مشــعوذين 
المهنـــــــة..  هـــــــذه   يمتهنــون 

كيف تعلق؟

عندمــا يتدخــل الجهلــة يف أي مهنه 
يفســدونها، ومن يتصدر للطب البديل يجب 
أن يكــون مؤهــال، وهؤالء املشــعوذون هم 
املســؤولون عن تشويه سمعة الطب البديل 
، أمــا رجــال الديــن فعليهــم االقتصار ىلع 
الحديــث يف الدين فقــط، وال يتدخلوا فيما 
اليعرفوا،فهم ليسوا مؤهلين ملمارسة الطب 
البديل، كما أني كطبيب لست مؤهال للحديث 
يف الديــن، فكل حقل لــه مختصوه، ودخول 
رجال الدين ىلع قطاع الطب البديل جزء من 
املشكلة، إذا تريد ان تسأل يف الطب البديل 
اســال طبيب مختص،لكن يف العالم العربي 
كل املعايير مقلوبة، يف إحدى القنوات ظهر 
معي شــخص يف ظلمة وهو مشعوث ليس 
طبيبا بديال، يدعي أنه معالج بالطب البديل 
ويعالج الســرطان ب 2500 دينــار أو جنيه ال 

أذكر، هذه شعوذة.

الصـراع  انهــــــاء  يمكـــــــن  كيــــــــــف 
العـادي؟ والطـب  البديـل  الطـب  بيـن 

 اليوجــد صــراع بــل يوجــد تكامــل، أنا 
أقوم بتحســين الحيــاة الطبيعيــة للمريض، 
 وأحــاول معالجــة الســبب وليــس العــرض 

وتحسي طعامه. 

كلمة أخيرة لقراء عرب لندن ؟

  صحتــك أنت مســؤول عنهــا بالدرجة 
األولــى وليــس الطبيب، أنت لســت ســيارة 
ترســل مليكانيكي، القرار يجب أن يكون %50 
بمشاركتك مع الطبيب، ويجب أن توازن وتقرأ 
املضاعات واآلثــار الجانبية ألي دواء، وال تأخذ 

الدواء إال إذا كنت مضطرا له.

إعان

شركة عربية في لندن متخصصة
فــي تنظيــم المناسبات العـامة

بحاجة لموظفة غير متفرغة
للعمل معها

الرجاء التواصل على البريد االلكتروني التالي:

m e d i a j o b s 2 0 1 8 @ g m a i l . c o m
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رياض محرز صقر عربي يحلق في سماء انجلترا

مواليــد 21 فبرايــر 1٩٩1 
يف سارسيل، فرنسا

يلعب لنادي مانشستر سيتي ومنتخب الجزائر لكرة القدم كالعب وسط

وصلــت قيمــة انتقاله عام 
201٧ إلى 8.6٧

الــى  محــرز  ريــاض  انتقــل 
مانشستر سيتي صيف 2018 بقيمة 
قــدرت بـــ 68 مليون يــورو، وبهذه 
الصفقة أصبح محــرز صاحب أغلى 
 صفقــة انتقــال ألي العــب عربي

يف التاريخ.

خــاض ريــاض محــرز أول لقاء 
ســيتي  مانشســتر  مــع  رســمي 
بمناســبة نهائي الدرع الخيرية ضد 
نادي تشيلســي بـــملعب ويمبلي 
الشــهير يــوم 05-08-2018، و الذي 
انتهى بتفوق رفقاء محرز بهدفين 
دون رد من تســجيل زميله أغويرو، 
و شــارك رياض محرز يف 68 دقيقة 
قبل أن يترك مكانه لزميله البرازيلي 

جابرييل جيسوس.

ملحــرز  ظهــور  أول 
بقميص الســيتي يف الدوري 

 - املمتــاز  اإلنجليــزي 
نادي  البريمرليــغ كان ضد 
أرسنال بتاريخ 2018-08-12 
املباراة  االمارات،  بـــملعب 

التــي شــارك فيها أساســيا 
ىلع الجهة اليمنى من هجوم 
السيتي، و فاز بها رفقة ناديه 
بنتيجــة هدفين دون رد من 
امضــاء الدولــي اإلنجليــزي 
الدولي  رحيم ســتيرلينغ و 
ســيلفا،  برناردو  البرتغالي 
رياض محرز قدم أداء حسنا 
طيلــة فتــرة تواجده يف 
امللعب قبــل تركه مكانه 
لزميلــه البلجيكي كيفين 

دي بروين.

مانشستر سيتي

بعــد إلحــاح كبيــر عليــه من 
القدير  االســباني  املــدرب  طــرف 
بيــب غوارديوالا، انتقال رياض محرز 
الــي الســيتيزن صيــف 2018 جعل 
منه أغلــى العــب يف تاريخ نادي 
مانشســترر ســيتي بقيمــة قدرت 
بـــ 60 مليــون باوند )مــا يقارب 68 
مليون يــورو(، كذلك بهذه الصفقة 
أصبــح ريــاض محرز صاحــب أغلى 
 صفقــة انتقــال ألي العــب عربي 

يف التاريخ.

خــاض ريــاض محــرز أول لقاء 
رسمي مع مانشستر سيتي بمناسبة 
نهائــي الــدرع الخيرية ضــد نادي 
الشهير  ويمبلي  بـملعب  تشيلسي 
يــوم 05-08-2018، و الــذي انتهى 
بتفــوق رفقاء محــرز بهدفين دون 
رد من تســجيل زميله أغويرو، 

و شارك رياض محرز 
 68 يف 

دقيقة قبــل أن يترك مكانه لزميله 
البرازيلي جابرييل جيسوس.

بقميــص  ملحــرز  ظهــور  أول 
اإلنجليــزي  الــدوري  يف  الســيتي 
املمتــاز - البريمرليغ كان ضد نادي 
أرسنال بتاريخ 12-08-2018 بـملعب 
االمارات، املباراة التي شــارك فيها 
أساسيا 
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اليمنــى مــن  ىلع الجهــة 
هجــوم الســيتي، و فــاز بها 
رفقــة ناديه بنتيجة هدفين 
دون رد مــن امضــاء الدولي 
اإلنجليــزي رحيم ســتيرلينغ 
برناردو  البرتغالــي  الدولي  و 
ســيلفا، رياض محرز قدم أداء 
حســنا طيلة فتــرة تواجده 
يف امللعب قبل تركه مكانه 
البلجيكي كيفين دي  لزميله 

بروين.

املمتاز  اإلنجليزي  الدوري 
 Premier )باإلنجليزيــة: 
كــرة  دوري  هــو   )League
يف  األول  للقســم  القــدم 
إنجلتــرا وقــد تم اســتخدام 
املمتاز يف  الدوري  مســمى 
الدوري  يتكون  ســنة 1٩٩2م. 
مــن 20 فريــق، برعاية بنك 
باركليز، ولذلك يســمى دوري 
ينطلــق  املمتــاز.  باركليــز 
الدوري يف شــهر أغسطس 
وينتهــي يف شــهر مايــو، 
ويلعب كل فريــق ٣8 مباراة، 
ليصبح املجمــوع ٣80 مباراة 
تلعب  الواحد،  املوســم  يف 
يومــي  املباريــات  معظــم 
ولكــن  واألحــد]؟[،  الســبت 
عــدد قليــل مــن املباريات 
تلعب خالل أمسيات منتصف 

األسبوع.

حتــى عــام 1٩٩2، أىلع 
القــدم  كــرة  يف  درجــة 
الدرجــة  كانــت  اإلنجليزيــة 
األولــى؛ ومنــذ ذلــك الحين، 
اإلنجليــزي  الــدوري  أصبــح 
املمتــاز هــو األىلع. فتــم 
الــدوري  مســابقة  تشــكيل 
 20 يف  املمتــاز  اإلنجليــزي 
فبراير 1٩٩2، بعــد قرار أندية 
الدرجة األولــى االنفصال عن 
دوري الدرجــة األولــى، الذي 
تأســس عــام 1888 ; وذلــك 
صفقــات  مــن  لالســتفادة 
مربحــة مــن حقــوق البــث 
الحين  التلفزيوني. ومن ذلك 
اإلنجليــزي  الــدوري  أصبــح 

دوري مشــاهدًة  أكثر  املمتاز 
يف العالم، وهــو كذلك أكثر 
دوري كرة قــدم ربحًا ; وذلك 
األنديــة مجتمعة  بإيــرادات 
بلغــت 1.٩٣ مليــار دوالر يف 
وهــو   ،2008-200٧ موســم 
كذلــك صاحب املركــز األول 
يف ترتيب اإلتحــاد األوروبي 
لكــرة القــدم للدوريــات من 
حيــث األداء يف البطــوالت 
الخمــس  خــالل  األوروبيــة 
ســنوات املاضيــة، متفوقــًا 
اإلســباني  الــدوري  ىلع 

والدوري اإليطالي.

الحالي  النظــام  بدأ  منذ 
للبطولة يف عام 1٩٩2، ومن 
مجمــوع 44 ناديــًا نافســت 
اإلنجليــزي  الــدوري  ىلع 
أنديــة فقط  املمتاز، ســتة 
فــازوا باللقــب : أرســنال )٣ 
ألقاب(، بالكبيرن روفرز )لقب 
واحد(، تشيلســي )6 ألقاب(، 
مانشستر ســيتي )٣ ألقاب(، 
مانشســتر يونايتد )1٣ لقب(، 
واحد(.  )لقب  ســيتي  ليستر 
حامــل اللقــب يف الــدوري 
الحالــي هو نادي مانشســتر 
سيتي، الذي فاز بلقب موسم 

.1٩–2018

)الهداف  الذهبيــة  الكرة 
جائــرة  هــي  ولوبيتــور( 
كروية،أنشــئت يف 2001 من 
الرياضيتين  الجريدتين  طرف 
الجزائريتين الهداف ولوبيتور.

الجائــزة  هــذه  وتقــدم 
ســنويا ألفضل العب جزائري 
عن موسم فائت، بعد عملية 
الصحيفة  تطلقها  لآلراء  سبر 
مع نهايــة كل ســنة. حيث 
تقــام هــذه الجائــزة بحضور 
أشــهر الالعبيــن يف العالم 
الجائزة ألفضل العب  لتسليم 
جزائري، وكان جمال بلماضي 
نجــم املنتخــب الوطنــي و 
الســابق  مارســيليا  أوملبيك 

أول من توج بها.
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صفحة تعنى بشؤون الهجــرة واإلقامة يحررها متخصصـون

1. تأشيرة الزواج او الخطبة :

هذه التأشيرة تشمل االشخاص 
الذين يرغبــون يف االنضمام إلى 
الــزوج أو الخطيــب املقيــم يف 
اململكــة املتحــدة ، ســواء كانوا 
بريطانييــن أو يحملــون اإلقامــة 

الدائمة ، الالجئون أو األوروبيون.

للتأهــل للحصــول ىلع هذه 
ان  عليــك  يتعيــن   ، التأشــيرة 

تستويف الشروط التالية:

إثبــات العالقة: يجــب عليك 
تقديم دليــل إلثبات أنــك قابلت 
شــريك حياتك شــخصيا او متزوج 
منه، كما يجــب أن تكون عالقتك 
حقيقية وتنوي العيش مع شريك 
حياتك بشــكل دائم يف اململكة 

املتحدة.

بطلــب  تتقــدم  كنــت  إذا 
للحصول ىلع تأشــيرة خطيب)ه( 
، فيجــب أن تأتــي إلــى اململكة 
املتحــدة لتتــزوج يف غضــون 6 
إلــى اململكة  أشــهر من وصولك 

املتحدة.

يجــب  املاليــة:  املتطلبــات 
عليك تقديــم ادلة ىلع أن الزوج 

هكذا يمكنك لم شمل عائلتك 
واستقدامهم لبريطانيا

نادية البزاز
مستشارة قانونية

اكسم ستون سوليسترز

 تســتطيع االنضمام إلى عائلتك  إذا كان شــريك حياتك أو خطيبــك أو والدك أو طفلك
يف اململكة املتحدة. هناك 4 انواع تأشيرات تحت فئة لم الشمل:

يف بريطانيــا لديه دخل ســنوي 
إســترليني  قــدره 18،600 جنيــه 
)باإلضافة إلى ٣800£ للطفل األول 
؛ و 2400£ لــكل طفــل إضايف( أو 
لديه  مدخــرات نقدية )£62،500( 
ملــدة 6 اشــهر اال اذا كان كفيلك 
أو شــريكك الجئ أو لديه اعاقة او 

اوربي.

اإلنجليزيــة:  اللغــة  إثبــات 
يجب عليك تقديم شــهادة اللغة 
اإلنجليزية IELTS أو تكون حاصل 
ىلع بكالوريوس مــن دولة تكون 
لغتها الرســمية هــي اإلنجليزية. 
أنت معفي من هذا الشرط إذا كان 
كفيلك أو شريكك الجئ او أوروبي.

محل وتكاليــف اإلقامة: يجب 
أن  ىلع  دليــل  تقديــم  عليــك 
شــريكك قادر ىلع توفير املكان 
الزوجية( املناسب وتكاليف  )بيت 
اللجــوء الى  املعيشــة من غيــر 
الدولة اال اذا كان كفيلك أو شريكك 

الجئ أو لديه اعاقة او اوربي.

املوافقة ىلع طلبك  بمجرد 
، ســتحصل ىلع تأشــيرة مدتهــا 
٣٣ شــهًرا ، يمكــن تمديدها ملدة 
٣0 شــهرا أخرى.  عند االنتهاء من 
5 ســنوات ، يمكنك الحصول ىلع 

الجنســية  تليها  الدائمية  االقامة 
البريطانية.

إلــى تاشــيرة  أمــا بالنســبة 
الخطوبة فتكون مدتها 6 أشــهر، 
وخــالل هذه الفترة يجــب أن يتم 
الزواج وعندما يتزوجون ، يجب ان 
يرجع الى بلدهم ومن ثم التقديم 

ىلع تاشيرة الزوج.

2. تأشيرة الوالدين لاطفال 

اقل من 18 سنة:

تأشــيرة  يمكنك تقديم ىلع 
لطفل  كوالد)ه(  لبريطانيا  الدخول 
)اقل من 18 ســنة( بريطاني مقيم 
للحصول  املتحــدة.  اململكة  يف 
ىلع هــذه التأشــيرة ، يجــب ان 

تستكفي الشروط التالية:

يجــب  األبــوة:  مســؤولية 
عليــك تقديم ادلــة أن لديك دور 
فعــال ومتحمل مســؤولية تربية 
طفلك ســواء باالتفاق مع الطرف 
االخرالوالد)ه( أو بأمر من املحكمة. 
تحتاج أيًضا إلى تقديم دليل يثبت 
أن ســتلعب دوًرا نشطا يف تربية 
طفلك بعــد وصولك إلى اململكة 

املتحدة.
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اإلنجليزيــة:  اللغــة  إثبــات 
يجب عليك تقديم شــهادة اللغة 
اإلنجليزية IELTS أو تكون حاصل 
ىلع بكالوريوس مــن دولة تكون 
لغتها الرســمية هــي اإلنجليزية. 
أنت معفي من هذا الشرط إذا كان 

كفيلك أو شريكك الجئ او اوربي.

محل وتكاليــف اإلقامة: يجب 
عليــك تقديــم دليــل ىلع أنك 
قادر ىلع توفير املكان املناسب 
وتكاليف املعيشة من غير اللجوء 

الى الدولة.

املوافقة ىلع طلبك  بمجرد 
، ســتحصل ىلع تأشــيرة مدتهــا 
٣٣ شــهًرا  ويكــن تمديدها ملدة 
 5 مــن  االنتهــاء  شــهًرا.عند   ٣0
ســنوات ، يمكنــك الحصول ىلع 
الجنســية  تليها  الدائمية  االقامة 

البريطانية.

 3.تأشــيرة طفــــــــل  )اقــــــل

 من 18 سنة(

تأشــيرة  يمكنك تقديم ىلع 
الدخول لبريطانيــا لاللتحاق بأحد 
الوالديــن البريطانيين واملقيمين 
للحصول  املتحــدة.  اململكة  يف 
ىلع هــذه التأشــيرة ، يجــب ان 

تستويف الشروط التالية:

يجــب عليك  العالقة:  شــرط 
تقديــم دليل ىلع أن والديك كانا 
وال يزاال يتحمالن املســؤولية عن 
تربيتك، أو أن هناك ظروف عائلية 
خطيرة ومقنعة تجعل من الصعب 
عليك أن تعيش بعيدًا عن والديك.

محل وتكاليــف اإلقامة: يجب 
عليك تقديم دليل ىلع أن والدك 
قادر ىلع توفير املكان املناسب 
وتكاليف املعيشة من غير اللجوء 

الى الدولة.

املوافقة ىلع طلبك  بمجرد 
ســيتم منحــك تأشــيرة طويلــة 
املــدى يف اململكــة املتحــدة. 
عنــد االنتهــاء من 5 ســنوات من 
اقامتــك ، يمكنــك الحصول ىلع 
االقامــة الدائمة تليها الجنســية 

البريطانية.

4. تأشــيرة االطفــال )فــوق 

الوالديــــــــــن او   18 سنـــــــة( 

لألوالد الكبار

هــذه التأشــيرة  للوالديــن او 
األطفــال الذيــن تزيــد أعمارهــم 
عــن 18عاما والذيــن يحتاجون لى 
رعايــة طويلة األجل من أســرهم 
يف  املقيميــن  أو  البريطانييــن 
اململكــة املتحدة. للحصول ىلع 
هذه التأشــيرة ، يجب ان تستويف 

الشروط التالية:

يجــب عليك  العالقة:  شــرط 
تقديــم دليل ىلع نظــرا لعمرك 
أو مرضــك أو إعاقتك ، فإنك تحتاج 
إلــى رعايــة طويلة املــدى ألداء 
املهــام اليومية وأنــت غير قادر ، 
حتى بمســاعدة مالية من كفيلك 
، ىلع الحصــول ىلع املســتوى 

املطلوب من الرعاية يف بلدك.

محل وتكاليــف اإلقامة: يجب 
عليك تقديم دليل ىلع أن والدك 
او ابنــك قــادر ىلع توفير املكان 
لك  املعيشة  وتكاليف  املناســب 

من غير اللجوء الى الدولة.

املوافقة ىلع طلبك  بمجرد 
، ســيتم منحــك تأشــيرة طويلة 
املــدى يف اململكــة املتحــدة. 
عنــد االنتهــاء من 5 ســنوات من 
اقامتــك ، يمكنــك الحصول ىلع 
الجنســية  تليها  الدائمية  االقامة 

البريطانية.

صفحة تعنى بشؤون الهجــرة واإلقامة يحررها متخصصـون
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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   الســوداني
ملتقى العائات السودانية 

westbourne grove   london w2

تازا تيك أوى 
35a Queensway, London W2

Tel: 0207 - 243 3177 

السلـــــــــطان  
51 Hertford Street, London W1

Tel: 0207 - 581 5434

مطعــــم أغــــادير 
24 Westbourne Grove, London W2 

Tel: 0207 - 792 2207 

رنــــــــــــــــوش 
43 Edgware Road, London W2

Tel: 0207 - 723 5929 

مـــــــروش ٢ 
38 Beauchamp place, London SW3

Tel: 0207 - 581 5434 

اللحـــم الحــــال 
118 Edgware Road, London W2

Tel: 0207 - 723 2248 

مــــــــروش ٣ 
62 Seymour Street, London W1

Tel: 0207 - 724 5024 

مشــــــــــــوار
Edgware Road, London W2  128

Tel: 0207 - 723 7548 

كازابانكا مطعم مغربي 
Queensway London

Tel: 0207 - 72218045 

إشبيليــــــــــا 
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

أبــــــو   علــــــي 
136 - 138 Gorge Street, London  

Tel: 0207 - 724 6338 

عصيــر  فتـــــوش
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 

األمـــــــراء
27 Queensway, London W2

Tel: 0207 - 436 4547 

بيت الدين 
8 Harriet Street, London SW1

Tel: 0207 - 235 3969 

الحمــــــــرا 
31 Trebeck Street, London W1

Tel: 0207 - 493 1954 

فخــــر الديــــن 
29 Queensway, London W2

Tel: 0207 - 243 3177 

فينيسيــــــا 
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 

الملكيـة 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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العربيـــة المــدارس  أبـــرز 
مدرسة النجاح العربية

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

Hampstead School, Westbere Road London NW2 3RT

Tel  : 02074932702
Mob : 07403333096

مدرســـة لنــدن العربيـــة
ابتدائي واعدادي

London Arabic School 1 Ranelagh Gardens

Fulham, London SW6 3PA

Tel: 0207736 1139

أكاديميــة الملك فهــــد
King Fahd Academy Bromyard Avenue, 

London W3 7HD

Tel: 0208743 0131

المدرسة 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

أكاديميــة الملك فهــــد
King Fahd Academy

Bromyard Avenue, London W3 7HD

Tel: 0208743 0131

مدرسة النور االسامية
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

مدرســــة الريــــان
)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 اســتعمالك جهاز الصرف تأكد من عدم وجود شــخص 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 الشرطة عن أية سرقة، وباألخص اذا كنت تنوي المطالبة بتعويض من شركة التأمين.

- في المقاعد أو المقاهي ال تترك حقيبتك على ظهر المقعد أو على األرض.
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Dar al-Hikma دار  الحكمــــة
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 االسامي(

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 االسامي
19 Hertford Street, London, W1J 7DB

02074958283

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

02089938073

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

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

02077369060

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

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

02076367568

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

02086770588

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



الصور من مدينة »بورنموث« جنوب انجلترا
تصوير: خضرة إبراهيم

سـجلت درجـات الحـرارة فـي بريطانيـا مسـتويات قياسـية خـال االيـام الماضيـة، وذلـك ضمـن موجـة حـر 
غـزت القـارة االوروبيـة باكملهـا. 

البريطانيـون متنفسـا  وسـجلت درجـات الحـرارة مسـتويات اعلـى فـي فرنسـا والمانيـا ايضـا، فيمـا وجـد 
وحيـدا لهـم فـي الهـروب مـن الحـر الـى الشـواطئ.

وشـهدت شـواطئ بريطانيا نشـاطا غير معتاد منذ اواخر شـهر حزيران/ يونيو الماضي، حيث تدفق مئات 
االالف نحو المدن السـاحلية وشـواطئها، مثل: برايتون، بورتسـموث، بورنوث، وبول، ومدن أخرى.

تدريس ))المثلية 
الجنسية(( في المدارس 

يرعب الجالية العربية 
)2( العدد   - ــى  األول السنة   -   2019 يوليو   / تموز 

صوت الجالية العربية في بريطانيا

المجموعة العربية
في حزب العمال تعود للحياة 

والنشاط..  ما الجديد؟

مبدعـون من شبابنا ابرمــوا 
شراكات ناجحة في بريطانيا

سفير فلسطــين لـ))عــرب لنــدن(( :

»مشيرب« العقارية تطلق 
لغة معمارية عالمية

طالب سوري دمــره 
االتهــام باإلرهــــاب


