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العرب وانتخابات
ديسمبر الحاسمة

الربيطانيــة  السياســية  الســاحة  تنشــغل 

مــن  عــر  الثــاين  يف  املقــررة  باالنتخابــات 

ديســمرب القــادم، وتعكــف األحــزاب السياســية 

ــة كــا  ــات التاريخي ــك االنتخاب عــى التحضــر لتل

توصــف، فهــي األوىل منــذ عــام 1923 التــي تجــري 

ــات يف  ــري االنتخاب ــا تج ــادة م ــمرب، إذ ع يف ديس

الربيــع، وهــي انتخابــات حاســمة يف مســتقبل 

اململكــة املتحــدة وعالقتهــا مــع االتحــاد األورويب، 

كــا تــأيت عقــب ثــالث ســنوات مــن التيه الســيايس 

عقــب تعــر »بريكســت« ومــا صحــب ذلــك مــن 

رصاع وانقســام ســيايس وحــزيب ومجتمعــي.

والســؤال املهــم هــو أيــن عــرب بريطانيــا مــن 

ــم،  ــبة له ــا بالنس ــا أهميته ــات، وم ــذه االنتخاب ه

ــالد؟. وتأثرهــا عــى مســتقبلهم يف هــذه الب

ــات  ــات ديســمرب الحاســمة هــي انتخاب انتخاب

نتائجهــا بالغــة األهميــة عــى العــرب، و ذات 

ثالثــة أبعــاد خطــرة  عــى مســتقبلهم يف اململكــة 

ــة، و  ــم األصلي ــن، وعــى بلدانه املتحــدة: كمواطن

كذلــك  عــى مســتقبل أبنائهــم مــن الجيــل الثالــث 

ــع. والراب

حــزب  فــوز  فــإن  األول  املســتوى  ففــي 

املحافظــن الحاكــم مــرة أخــرى وهــذه املــرة 

ــن  ــدا م ــيعني مزي ــون س ــس جونس ــادة بوري بقي

التقشــف وسياســات خفــض االنفــاق ، والتــي 

تنعكــس بالدرجــة األوىل عــى مســتوى معيشــتهم 

ــدة،  ــة املتح ــي اململك ــي مواطن ــال باق ــم ح حاله

يف ظــل عــر ســنوات عجــاف بدأهــا املحافظــون 

بربنامــج تقشــف منــذ العــام 2010 وحتــى اليــوم 

تراجعــت فيهــا الخدمــات، وطالــت فيهــا  ســاعات 

االنتظــار يف املستشــفيات.

أمــا البعــد الثــاين مــن تأثــر تلــك االنتخابــات 

عــى عــرب بريطانيــا  فرتبــط ببلدانهــم األصليــة، 

فخــروج بريطانيــا مــن االتحــاد األورويب تحــت 

ــتجنح  ــا س ــيعنى أنه ــن، س ــزب املحافظ ــم ح حك

الواليــات  التاهــي مــع سياســات  أكــر نحــو 

عــن  بعيــدا  والتغريــد  األمريكيــة،  املتحــدة 

سياســات االتحــاد األورويب املعتدلــة، خاصــة فيــا 

يتعلــق يف املوقــف مــن القضيــة الفلســطينية، 

حيــث مييــل حــزب املحافظــن كــا هــو معــروف 

االحتــالل  دولــة  مــع  العالقــة  متتــن  إىل  عنــه 

اإلرسائيــي، واعتبارهــا حليفــا وصديقيــا، ويواصــل 

العاليــن  لهــا، عــى خــالف  الســالح  تصديــر 

الذيــن يدعــون إىل الضغــط عليهــا مــن أجــل 

االعــراف بحقــوق الشــعب  الفلســطيني وإقامــة 

دولتــه املســتقلة.

تأثــر  يف   فيكمــن  الثالــث   البعــد  أمــا 

مســتقبل  عــى  بآخــر  أو  بشــكل  االنتخابــات 

الجاليــة العربيــة، فــإن صعــود األحــزاب املحافظــة 

واليمينيــة بشــكل عــام يشــكل تحديــا جــراء 

مواقــف تلــك القــوى مــن املهاجريــن عمومــا 

والعــرب واملســلمن خصوصــا، واملخــاوف مــن 

ــة بهجمــة  ــة، املصحوب ــة والكراهي ــادة العنرصي زي

صهيونيــة تعمــل عــى تشــويه صــورة العــرب، 

ــارض  ــال املع ــزب الع ــاب ح ــإن خط ــل ف باملقاب

ــح  ــن األحــرار هــو خطــاب  منفت وحــزب الليربالي

عــى املهاجريــن، عقــالين، ومتــزن، كــا أن خربتنــا 

مــع حــزب العــال تؤكــد أنــه الحــزب الــذي 

أوىف بعهــده فيــا يتعلــق عــى ســبيل املثــال 

يف املوقــف مــن القضيــة الفلســطينية،فقد قــاد  

الحــزب حملــة العــراف اململكــة املتحــدة بالدولــة 

الفلســطينية، وهــو الحــزب الــذي يتعــرض زعيمــه 

ــه  ــة ممنهجــة لتشــويه صورت ألبشــع وأرشس حمل

ــارص  ــه من ــط ألن ــامية فق ــاداة الس ــمه مبع ، ووس

للقضيــة الفلســطينية.

لجملــة األســباب أعــاله وغرهــا، فــإن املشــاركة 

ــن  ــة م ــة األهمي ــا بالغ ــرب بريطاني ــية لع السياس

حيــث املبــدأ،  وهنــا ال أحــاول اكــراه العــرب عــى 

التصويــت لحــزب معــن فهــذه يف املحصلــة حريــة 

ــة  ــاركة رضوري ــر إىل أن املش ــي أش ــخصية، لكن ش

لحــزب  التصويــت  قــرر  فمــن  التصويــت،  يف 

ــو  ــه، وه ــي احرام ــذا خيــار ينبغ ــن فه املحافظ

بشــكل أو بآخــر ســيعني حضــورا عربيــا يف الحــزب 

ورمبــا تأثــرا عــى قراراتــه وترشــيدها لصالــح 

ــوت  ــن يص ــا، وم ــة لقضايان ــل عدائي ــات أق سياس

لحــزب العــال فهــو يدفــع بتقديــري باتجــاه 

جرمــي  والفلســطينين  العــرب  صديــق  دعــم 

ــا  ــر انفتاح ــاب األك ــوت للخط ــا يص ــن، ك كورب

عــى اآلخــر واألكــر ليرباليــة، لكــن األمــر الوحيــد 

املرفــوض هــو الجلــوس كمتفــرج، فهــذه بتقديــري 

ــا. ــا وال تربيره ــن فهمه ــلبية ال ميك س

عــى العــرب أن يتوحــدوا وأن يقبلــوا عــى 

املشــاركة يف االنتخابــات الربيطانيــة بقــوة وبصــرة 

وعــزم، فنحــن مواطنــون بريطانيــون وينبغــي 

ــداء  ــت، واب ــايب يف التصوي ــا االنتخ ــارس حقن أن من

الــرأي ، وأن يكــون لنــا صــوت وكلمــة، وهــذا 

أبــدع مــا نتمتــع بــه يف اململكــة املتحــدة وعمــوم 

ــار  ــاركة يف اختي ــق يف املش ــة والح ــا، الحري أوروب

ــل هــو واجــب  ــا، ب ــن ســيقود دولن ــا وم حكومتن

مصرنــا  تقريــر  يف  وأســايس  وأخالقــي  وطنــي 

ــارة. ــذه الق ــن يف ه كمواطن
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الصوت
العربي مهم

بريطانيــا عــىل  باتــت  أخــرى  مــرة 

ــات عامــة جديــدة بســبب  ــاب انتخاب أعت

اســتفتاء  بهــا  تســبب  التــي  األزمــة 

الخــروج مــن االتحــاد األورويب والــذي 

جــرى يف منتصــف العــام 2016، فيــا 

أوســاط  يف  التقليــدي  الســؤال  يتجــدد 

الجاليــات العربيــة عــن أهميــة أصواتهــم 

ــن أم  ــوا مؤثري ــا إذا كان ــات وم يف االنتخاب

ال. 

الجــواب األكيــد لســؤال )هــل الصــوت 

العــريب مهــم( هــو )نعــم(، فالربيطانيــون 

العــرب مهّمــون ومؤثــرون وإن كانــوا مــا 

زالــوا أقليــة يف البــالد، وذلــك عــىل الرغــم 

مــن أن هــذا الســؤال ميكــن تصنيفــه عــىل 

ــا  ــة« –ك ــئلة األبدي ــني »األس ــن ب ــه م أن

ــه  ــة- أو أن ــفة السياس ــد فالس ــاها أح س

ــى آخــر ســؤال جــديل ال ينقطــع وال  مبعن

جــواب  اىل  التوصــل  ميكــن  وال  ينتهــي 

معيــاري محــدد لــه، وذلــك بســبب عــدم 

وجــود احصــاءات دقيقــة او تصنيفــات 

العربيــة  االنتخابيــة  باألصــوات  تتعلــق 

ــايل فــان الســؤال يظــل  مــن غريهــا، وبالت

ــًا.  مفتوح

مــن املعــروف أن الجاليــة العربيــة 

الســنوات  يف  تضخمــت  بريطانيــا  يف 

ــاة  ــرياً يف الحي األخــرية وأصبحــت أكــر تأث

كــا  العامــة،  واالنتخابــات  السياســية 

ــاخنًا  ــراكًا س ــهد ح ــال يش ــزب الع أن ح

ــة  ــاء »املجموع ــادة إحي ــهور إلع ــذ ش من

العربيــة« التــي ســتلعب دوراً مهــًا بــكل 

بربيطانيــا  السياســية  الحيــاة  يف  تأكيــد 

خــالل الشــهور والســنوات املقبلــة. 

األرقــام  لغــة  مــن  األهــم  لكــّن 

العربيــة  بتعــداد األصــوات  واالنشــغال 

ووزنهــا االنتخــايب هــو أّن عــىل العــرب 

يف  يندمجــوا  وأن  انتخابيــًا  يتكتلــوا  أن 

ــرب األحــزاب الكــربى  ــاة السياســية ع الحي

والقنــوات الدميقراطيــة التقليديــة، مبــا 

يجعلهــم أكــر قــدرة عــىل التأثــري والتعبــري 

عــن أنفســهم، ذلــك أن حالــة »الالمبــاالة 

السياســية« التــي يتســم بهــا الكثــري مــن 

أبنــاء الجاليــة العربيــة هــي التــي تــؤدي 

بهــم اىل أن يتحولــوا اىل »غثــاء كغثــاء 

ــاة  ــرياً يف الحي ــل تأث ــوا أق ــيل« ويكون الس

السياســية. 

تفتقــد الجاليــة العربيــة اىل قيــادة 

اىل  أيضــًا  وتفتقــد  صفوفهــا،  توحــد 

ــا،  ــة له ــا وتشــكل مظل مؤسســات تجمعه

وأســوأ مــا يواجــه الربيطانيــني العــرب 

لتقســييات  زالــوا أرسى  ال  أنهــم  هــو 

تتعلــق بأصولهــم، فتــارة ينقســمون عــىل 

أســاس طائفــي )ســني وشــيعي أو مســلم 

ومســيحي(، وتــارة ينقســمون عــىل أســس 

تتعلــق  أســس  أو  جغرافيــة  أو  عرقيــة 

ببلــدان مولدهــم أو منشــأهم األصــي، 

ال بــل يصــل االنقســام العــريب اىل حــد 

ــا  ــيايس م ــف الس ــًا للموق ــام تبع االنقس

يحــدث يف بلدانهــم األصليــة، كــا هــو 

ــول  ــن أص ــني م ــبة للربيطاني ــال بالنس الح

فلســطينية أو مرصيــة أو غريهــم.. وهــذا 

مــا يــؤدي يف نهايــة املطــاف اىل تفتيــت أي 

تأثــري لهــؤالء العــرب يف الحيــاة السياســية 

الربيطانيــة.

اىل  العــرب  الربيطانيــون  يحتــاج 

ــم  ــاس أنه ــىل أس ــم ع ــات تجمعه مؤسس

أرضيــة  أي  عــىل  وليــس  بريطانيــون 

يضعــوا  أن  عليهــم  ويتوجــب  أخــرى، 

وعندهــا  أخــرى،  اعتبــارات  أي  جانبــًا 

ســيكون للصــوت العــريب أهميــة أكــرب، 

ــا  ــة يف بريطاني ــة العربي ــتصبح الجالي وس

أكــر قــدرة عــىل التأثــري يف أيــة انتخابــات، 

األحــزاب  يف  أكــرب  بصــورة  والتواجــد 

ــي  الرئيســية الكــربى، وهــي األحــزاب الت

تضــم الكثــري مــن أصحــاب التوجهــات 

ــم،  ــدة لقضاياه ــرب واملؤي ــاندة للع املس

ســواء يف الداخــل أو الخــارج.

الصــوت  أن  هــو  هنــا،  والخالصــة 

العــريب مهــم، ســواء كان يف االنتخابــات 

القادمــة أو يف الحــراك الســيايس، أو يف 

عمليــة الخــروج مــن االتحــاد األورويب، أو 

ــزب  ــة ح ــربى وخاص ــزاب الك ــل األح داخ

ــاري  ــه اليس ــاج زعيم ــذي يحت ــال ال الع

املتعاطــف معنــا جريمــي كوربــن لــكل 

دعــم ولــكل صــوت، ســواء يف االنتخابــات 

أو االعــالم أو الشــارع. 

ــكل  ــة ل ــوة مفتوح ــذه دع ــه فه وعلي

الربيطانيــني العــرب أن يشــاركوا بكثافــة يف 

ــة. ــة القادم ــات العام االنتخاب
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أخبار الجالية

»عرب لندن« تكشف تفاصيل حرب
تطبيق »شكرا« المناهض لإلسالموفو بيا 

عرب لندن - خاص 
 جاد محمد 

اإلســالموفوبيا  انتشــار  زمــن  يف   

املســلمن٬  عــن  النمطيــة  والصــور 

خصوصــا يف مواقــع التواصــل االجتاعــي٬ 

ــة لنــر  التــي تحولــت إىل ســاحة حقيقي

ضــد  املحرضــة  الرســائل  مــن  الكثــر 

املســلمن وتشــويه صورتهــم٬ وبلــغ األمــر 

ــذ الهجــوم عــى  ــام منف ــا ق ــه عندم ذروت

مســجدين يف نيوزيلنــدا بتوثيــق مذبحتــه 

ببــث مبــارش عــى الفيســبوك٬ ورغــم 

قيــام مواقــع التواصــل االجتاعــي مبــا 

ــة  ــارة ملواجه ــودات جب ــا مجه ــول إنه تق

ــت  ــة٬ مازال ــرف والعنرصي ــات التط خطاب

العديــد مــن املارســات التــي تصــب 

اإلســالم  كراهيــة  نــار  عــى  الزيــت 

واملســلمن.

مواجهة خطاب الكراهية

وبينــا يفضــل البعــض االنتقــاد٬ أو 

الوقــوف موقــف املتفــرج بينــا يســاء 

ــه  ــن يتشــاركون مع ــه وم ــه وتراث لحضارت

نفــس االنتــاء الثقــايف والدينــي٬ اختــارت 

الشــابة املغربيــة ســناء فريــاط املقيمــة يف 

إيطاليــا٬ املبــادرة وابتــداع فكــرة جديــدة 

مــن شــأنها تغيــر الخطــاب املتطــرف 

وشــكر  محبــة  رســائل  إىل  والعــدايئ٬ 

ــة  ــى لغ ــك ع ــدة يف ذل ــامح٬ معتم وتس

ومواقــع  التطبيقــات  لغــة  أي  العــرص 

التواصــل االجتاعــي.

مــع  وبتعــاون  ســناء  وأطلقــت 

موقــع  أول  أصدقائهــا  مــن  مجموعــة 

للتواصــل االجتاعــي املــريئ٬ مــن إنشــاء 

ــق اســا  ــاروا للتطبي ــباب مســلم واخت ش

لــه داللــة٬ »The Shukran«٬ واالســم هو 

مزيــج بــن كلمــة شــكرا باللغــة العربيــة٬ 

ــان  ــكر واالمتن ــرب للش ــة أك ــاء أهمي إلعط

الشــعوب٬  مختلــف  يوحــدان  اللذيــن 

ولهــا قــدرة إيجابيــة عــى خلــق جــو مــن 

التســامح والتعــاون بــن املنتمــن ملختلف 

ــف  ــتعال أداة التعري ــا اس ــات٬ أم الديان

»THE« فالغــرض منهــا هــو أن تكــون 

صلــة وصــل بــن املجتمــع املســلم والعــامل 

الغــريب٬ حتــى يضمــن لــه أكــرب قــدر مــن 

االنتشار عى الصعيد العاملي.

بدال من الاليك »شكرا« 

التطبيــق اختــار أن يكــون »شــكرا« 

اإلعجــاب  زر  عــن  البديــل  الــزر  هــو 

التواصــل  مواقــع  يف  الرائــج  »الاليــك« 

االجتاعــي٬ والــذي باتــت لــه العديــد 

يســبب  وبــات  النفســية  األرضار  مــن 

ضغطــا للكثــر مــن املتابعــن وبالتــايل 

لكــر  أخالقيــة٬  أبعــاد  لــه  فاالختيــار 

هــوس النــاس باإلعجــاب وجمــع أكــرب 

قــدر مــن التفاعــل.

النــور  إىل  الفكــرة  خــروج  يكــن  مل 

ــنة  ــت س ــة كان ــهلة٬ فالبداي ــة الس باملهم

2015٬ عندمــا تــم طــرح املــروع٬ وبعــد 

والتجــارب٬  الدراســات  مــن  العديــد 

ســناء  متكنــت  والفاشــلة٬  الناجحــة 

ســنة  التطبيــق  إطــالق  مــن  ورفاقهــا 

2017 أي بعــد ســنتن مــن العمــل الجــاد٬ 

ومــن األمــور التــي شــجعت الفريــق عــى 

مواصلــة العمــل هــو »حجــم التفاعــل 

الكبــر والرحيــب بهــذا التطبيــق« تقــول 

ســناء فريــاط وهــي تســتذكر األيــام األوىل 

إلطــالق التطبيــق٬ وهــي مرحلــة يكــر 

ــل  ــن ردة فع ــوف م ــط والخ ــا الضغ فيه
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الجمهــور »لكــن املفاجــأة الســعيدة أننــا 

اكتشــفنا أن الجمهــور املســلم ســواء يف 

الــدول املســلمة أو يف الغــرب لــه تعطــش 

كبــر لتطبيــق يكــون قريبــا ومــن ثقافتــه 

ويتــاىش مــع متطلبــات عــرص الرقمنــة« 

ــر مــن  ــدي الكث تتحــدث ســناء وهــي تب

ــه  ــذ أيام ــروع من ــاح امل ــن نج ــا ع الرض

األوىل.

وتؤكــد ســناء فريــاط أن للتطبيــق 

ــد  ــث يري ــي٬ »حي ــي ونف ــد اجتاع بع

ــع  ــط ومجتم ــاء محي )ThEShukran( بن

إيجــايب قائــم عــى التعــاون والعطــاء 

وبعــث رســائل إيجابيــة لــكل املنخرطــن 

فيــه« ومينــح التطبيــق للجميــع أي يغــذي 

الرغبــة يف التعلــم والعطــاء لــدى اآلخريــن 

ــزة  ــة محف ــواد مرئي ــر م ــالل ن ــن خ م

وذلــك بطريقــة ســهلة وفعالــة٬ »وهكــذا 

ــع  ــو موق ــود٬ وه ــع إىل الوج ــرج املوق خ

ــم  ــات ف ــل الثقاف ــد يوص ــي جدي اجتاع

بينهــا ومبفهــوم يفهمــه ويقــدره الجميــع 

ــكر«. ــو الش وه

العمــل  وفريــق  ســناء  وتحمــل 

معهــا٬ هــا كبــرا٬ ســببه الرغبــة يف حــل 

اآلن  ملحــة  وباتــت  عويصــة  إشــكالية 

وبشــكل كبــر٬ وهــو مســاعدة النــاس 

يف مختلــف مناطــق العــامل٬ عــى فهــم 

ــن  ــدا ع ــه٬ بعي ــالم وتعاليم ــو اإلس ــا ه م

ــكان٬  ــرة يف كل م ــة املنت ــور النمطي الص

وبالنســبة لســناء التــي تعيــش يف الغــرب 

فهــي دامئــا مــا تتلقــى الكثــر مــن األســئلة 

عــن اإلســالم واملســلمن وطريقــة عيشــهم 

وكيــف يفكــرون ومــا هــي القضايــا التــي 

تهمهــم يف الظرفيــة الراهنة٬ هذه األســئلة 
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الكبــرة تحتــاج ملنصــة ضخمــة قــادرة 

واضحــة  بأجوبــة  النــاس  تزويــد  عــى 

أو  الرســائل  التدخــل يف مضمــون  دون 

محاولــة توجيههــا أو تضليــل املتلقــي٬ 

وتصــف ســناء التطبيــق بأنــه »قــادر عــى 

ــة  ــة حــول الثقاف ــم الخاطئ فضــح املفاهي

اإلســالمية ويوفــر للجمهــور املســلم بــأداة 

ــامل  ــع العــ ــفاعل م ــوار املتـــ ــة للح فعال

والعكــس صحيــح«.

ــن  ــر م ــق الكث ــع والتطبي ــح املوق يتي

العمليــات التــي متنحهــا بقيــة مواقــع 

ــه  ــز في ــن املمي ــي٬ لك ــل االجتاع التواص

أنــه مينــع منعــا كليــا نــر أي رســائل 

ــى  ــرض ع ــرف أو تح ــون متط ــا مضم له

ــط  ــل فق ــل يتعام ــف٬ ب ــة والعن الكراهي

مــع مــا هــو إيجــايب وقــادر عــى خلــف 

ــك  ــل٬ وذل ــوار والتفاع ــليمة للح ــة س بيئ

مــن خــالل ثــالث خاصيــات مهمــة وهــي 

رس قصــص مــن خــالل صــور فوتوغرافيــة 

إلظهــار األشــياء اإليجابيــة املحيطــة بحيــاة 

باســتخدام  رســائل  وإنشــاء  املســلم٬ 

بالنظــر  وذلــك  ورســومات٬  ملصقــات 

ألهميــة الصــور يف التواصــل يف العــرص 

ــال  ــاع وإيص ــى اإلقن ــا ع ــايل ولقدرته الح

الرســائل ألكــرب عــدد مــن املتلقــن٬ كا أن 

املوقــع والتطبيــق يتيــح لــزواره اكتشــاف 

ــكلون  ــن يش ــدى م ــة ل ــع املفضل املواضي

مجتمــع »شــكرا« دون محاولــة توجيــه 

الــرأي العــام نحــو حــدث بعينــه٬ وأخــرا 

يتيــح املوقــع إنشــاء حمــالت توعويــة 

بخصــوص مواضيــع محــددة كلهــا تصــب 

يف إطــار الحــوار بــن الثقافــات واألديــان٬ 

والتعبــر عــن االمتنــان مــن خــالل زر 

ــكرا« »ش

شكرا األكر تحميال 

عــن  بفخــر  ســناء  وتتحــدث 

اإلنجــازات التــي حققهــا التطبيــق٬ ففــي 

وقــت وجيــز نجــح »شــكرا« مــن الصعــود 

ــال يف  ــر تحمي ــات األك ــب التطبيق يف ترتي

الكثــر مــن دول العــامل٬ حيــث احتــل 

العــريب  املغــرب  يف  السادســة  املرتبــة 

والعــارشة يف مــرص كــا بــرز وجــوده 

البانجالديــش٬  الباكســتان٬  مــن  كل  يف 

وإندونيســيا ووصــل ايضــا إىل الهنــد وكلها 

دول معروفــة بأنهــا أعــداد املســلمن فيهــا 

بعــرات إن مل يكــن مبئــات املســلمن٬ ومل 

يقتــرص عــى البلــدان العربيــة واالســيوية 

بــل أثبــت وجــوده يف أوروبــا وبــدأ يشــق 

طريقــه يف أمريــكا٬ وهــو مــا يجعــل مــن 

التطبيــق يحقــق املرجــو منــه مــن خــالل 

االنتشــار يف كل بقــاع العــامل٬ والتحــول 

ــلمن. ــالم واملس ــف باإلس ــة للتعري ملنص

مليون مستخدم

ويضــم حاليــا مــا يقــارب املليــون 

ــاء  ــدان نس ــف البل ــن مختل ــتخدم م مس

كتــاب٬  فنانــن٬  بينهــم  مــن  وشــباب 

أزيــاء  مصممــي  مصوريــن٬  طهــاة٬ 

وآخــرون٬ مــا يجمــع كل هــؤالء أنهــم 

»وجــدوا أنفســهم يف رســالة هــذا املوقــع 

ــة  ــوعة عاملي ــاء موس ــه إلنش ــوا إلي وانضم

تعــرف بالثقافــات يف جــو مــيء باألخــوة 

واالحــرام« تقــول فريــاط التــي تعــرب عــن 

أملهــا يف مزيــد مــن االنتشــار للتطـــــبيق 

املســـــلمن خصوصــا يف  يف صفـــــوف 

الغـــــرب فهــؤالء يجــدون أنفســهم يف 

ــئلة  ــن األس ــر م ــام الكث ــف األول أم الص

األوىل  الضحيــة  وهــم  اإلســالم  حــول 

اإلســالموفوبيا. النتشــار 
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عرب لندن - وكاالت

ــة  ــة  نهاي ــة »أومل« األملاني نجــت ســيدات مســلات يف مدين

فعالية للفــت  خــالل  بالســكني  طعــن  اعتــداء  مــن  أكتوبــر 

االنتبــاه إىل التمييــز الــذي تواجهــه املســلات يف الحيــاة اليوميــة.

ويف تعليــق عــىل الحادثــة قــال األمــني العام ملنظمــة »الرؤيــة 

الوطنيــة للمجتمــع اإلســالمي« )IGMG(، بكــر أقطــاش، إن 

محاولــة طعــن الســيدات وقعــت، خــالل تنظيــم مجموعــة مــن 

الســيدات فعاليــة نظمتهــا املنظمــة يف مدينــة أومل بواليــة بــادن-

فورمتبريغ.

ــا يف البدايــة عــىل ســيدات  وأوضــح أن شــخصا اعتــدى لفظي

ــز  ــاه للتمي ــت االنتب ــدف للف ــف منصــة ته ــن خل مســلات تقف

ــه املســلات يف الغــرب. ــذي تتعــرض ل ال

ــك الشــخص  ــداء اللفظــي أخــرج ذل ــه بعــد االعت وأضــاف أن

ســكينا وحــاول طعــن الســيدات ورصخ مهــددا »ســأقتلكم«، 

قبــل أن يقــوم املــارة  مبنــع هــذا الشــخص مــن طعــن الســيدات 

بالســكني.

ــن  ــاول طع ــذي ح ــخص ال ــف الش ــة  بتوقي ــت الرشط وقام

الســيدات، وفتــح تحقيــق بالواقعــة.

بريطانيا : تضاعف جرائم الكراهية بنسبة 10 %
عرب لندن - لندن

ســجلت نســبة جرائــم الكراهيــة التــي ســجلتها رشطــة انكلــرا  ارتفاعــا 

بنســبة 10 %  برقــم قيــايس بلــغ 103.379 جرميــة يف 2018-19، حســب 

ــة. ــام وزارة الداخلي أرق

ــة  ــى خلفي ــب ع ــي  ترك ــم الت ــا الجرائ ــة بأنه ــم الكراهي ــرف جرائ  وتع

كــره تجــاه عــرق شــخص مــا أو دينــه أو ميلــه الجنــي، أو اإلعاقــة أو هويــة.

 و شــكلت جرائــم الكراهيــة العرقيــة حــوايل ثالثــة أربــاع الجرائــم 

)78،991( وارتفعــت بنســبة 11 % عــن العــام الســابق يف بريطانيا،وصنفــت  

ــة. ــة  )1366 (جرمي ــة ديني ــم كراهي ــم ا كجرائ ــن الجرائ 18 % م

  ووفقــا للتقريــر الرســمي للرطــة والــذي نرتــه »يب يب يس« فــإن هنــاك 

ارتفاعــا كبــرا يف ارتــكاب مثــل هــذه الجرائــم يف مــارس 2019، وهــو شــهر 

الهجــات باألســلحة الناريــة عــى املســاجد يف كرايستشــرش، نيوزيلنــدا.

 وأظهــرت األرقــام أن الجرائــم  املتشــددين عنرصًيــا أو دينًيــا مــن 

املرجــح أن يتــم التعامــل معهــا بتهمــة أو اســتدعاء فقــط مــن نظرائهــم غــر 

ــددين. املش

يف حــن أن وزارة الداخليــة الربيطانيــة تؤكــد بخطورتهــا و إنهــا تعكــس 

»الطبيعــة الخطــرة للبريــة و يجــب الســيطرة عليهــا«.

ألمانيا.. اعتداء بسكين
على مسلمات في فعالية 

تناهض التمييز ضدهن

أخبار الجالية
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مزاد لألعمال الفنية اإلسالمية والهندية  وكرة أرضية ب120  ألف جنيه
عرض المخطوطات النادرة واألدوات العلمية التاريخية 

عرب لندن - لندن

تضــم  مجموعــة »ســوذبيز« أعــاال فنيــة مــن عــدة 

قــارات وفــرات زمنيــة بعيــدة، حيــث يعــود بعضهــا إىل 

القــرن السابع،وتشــتمل عــى روائــع فــن الخــط والرســم 

والســراميك واألعــال املعدنيــة واملجوهــرات واألثــاث.

وتعــد األعــال مبجملهــا  شــهادة واضحــة عــى كــّم 

اإلنتــاج املتطــور واإلبداعــي واملتنــوع للعــامل اإلســالمي.

ــم كل عامــن،  ــي تت ــع الت ــات البي وإىل جانــب عملي

تنظــم املجموعــة مــزادا منفــرداً ملجموعــات تعــود 

ــة  ــاً 100 مخطوط ــم تقريب ــد، وتض ــك واح ــا ملال ملكيته

خبــر  ذوق  ذو  متميــز  جامــع  ِقبــل  مــن  جمعــت 

وانتقــايئ«.

الفنــون  اختصــايص  كارتــر،  بينديكــت  وقــال   

ــم  ــوذبيز أنه ــات يف س ــم املبيع ــس قس ــالمية ورئي اإلس

الهنديــة  الفنيــة  األعــال  مــزاد  بعقــد  فخوريــن 

لنــدن. يف  واإلســالمية  

ورقة القرآن األزرق

ويضــم املــزاد ورقــة قــرآن كبــرة 

بالخــط  بالذهــب  مخطوطــة 

الكــويف عــى ورق أزرق، قرب 

أفريقيــا  شــال  الــرق، 

إســبانيا،  جنــوب  أو 

التاســع  القــرن  بــن 

)مقــدرة  والعــارش 

-400,000 بســعر 

جنيــه   600,000

وأخــذت  إســرليني( 

ــادرة  ــة الن هــذه الورق

مــن مخطوطــة فريــدة 

جــداً يشــار إليهــا باســم 

ــا  ــرآن األزرق«، عندم »الق

كانــت مكتملــة كانــت تعــد 

واحــدة مــن أكــر املخطوطــات 

ــامل  ــا الع ــي أنتجه ــن الت ــة م ففخام

الوســطى. العصــور  يف  العــريب 

ــا األصــي وقصــة تكليــف رســم  ويف حــن أن مكانه

املخطوطــة غــر معروفــة حتــى اليــوم، إال أنــه مــن 

املتفــق عليــه عامليــاً أن مــن كّلــف الفنــان بخطهــا ال بــّد 

ــن. ــاً هائَل ــروًة وطموح ــك ث ــًا ميل ــون حاك أن يك

الغامــق املصبــوغ بشــكل  الــورق األزرق  ويعــّد 

ــة رســالة سياســية موجهــة إىل  ــع والنصــوص الذهبي رائ

اإلمرباطوريــات املجــاورة.

لوحة هندية

ــا  ــن بهاغافات ــوذة ع ــة مأخ ــزاد لوح ــم  امل ــا يض ك

بورانــا الشــهر، متتــاز بطبيعتهــا والرباعــة الواضحــة 

بتصويــر الشــخصيات  خــالل حركتهــم. وتعتــرب اللوحــات 

املجموعــات  يف  للغايــة  نــادرة  السلســلة  هــذه  يف 

الغربيــة، وتــم عــرض آخــر لوحــة مــن هــذه السلســلة 

يف مــزاد ســوذبيز عــام 1992.

املــزاد ثالثــة رســوم توضيحيــة غــر ويعــرض 

ســابقاً  معروفــة 

مــن 

ــا، الســرة  ــن أكربنام ــة املصــورة األوىل م النســخة امللكي

الرســمية لُحكــم أكــرب، والتــي بــدأت بتكليــف مــن 

 .1589 عــام  يف  املغــويل  اإلمرباطــور 

وتعــد هــذه الصفحــات إضافــة هامــة إىل املخطوطة 

ــة  ــة إضافي ــمة توضيحي ــم 116 رس ــي تض ــية الت الرئيس

موجــودة يف متحــف فيكتوريــا وألــربت، وتســجل هــذه 

ــوام 1548  ــي جــرت خــالل أع الصفحــات األحــداث الت

و1574. و1557 

مجوهرات استثنائية

تعــرض خــالل املــزاد كذلــك قطعــة ذهــب مرصعــة 

بالجواهــر، مــن الهنــد، بيناريــس، حــوايل 1850 )مقــدرة 

ــمح  ــرليني(. ومل ُيس ــه إس ــعر 60,000-80,000 جني بس

لإلمرباطــور  امللكّيــة ســوى  العامــة  بارتــداء حليــة 

املغــويل وعائلتــه وأعضــاء مختاريــن مــن حاشــيته، 

ــك.  ــال واضــح عــى ذل ــاليث هــو مث ــج الث وهــذا الربي

وحــل الــربوش املرصــع بالجواهــر املزخرفــة خــالل عهــد 

شــاه جهــان، محــل ريشــة البلشــون يف العامــة، ومــع 

ذلــك متتلــك هــذه القطعــة مبــكان إلدخــال عمــود 

ــي. ــش األص الري

عقد مانغا ماالي

واملــاس  الذهــب  مــن  مصنــوع 

والياقــوت والزمــرد، الهنــد، القــرن التاســع 

عــر )مقــدر بســعر 60,000-40,000 

الجــزء  يشــتهر  إســرليني(.  جنيــه 

الجنــويب مــن الهنــد مبجوهراتــه الذهبيــة 

الراقيــة، وكانــت املجوهــرات املاثلــة 

الخاصــة  املناســبات  يف  ترتــدى  لهــذه 

مثــل الطقــوس أو حفــالت الزفــاف. متتــاز 

قطعــة »مانغــا مــاالي« وتعنــي »قــالدة 

املانجــو« بتفرّدهــا وأهميتهــا بالنســبة لشــعب 

التاميــل القديــم، الــذي يعــود إىل القــرن الثالــث 

عــر. ووفقــاً لألســاطر الهندوســية، فــإن مثــار 

املانجــو هــي رمــز للحــب والخصوبــة، ومتثــل العنــارص 

الرئيســية للتصميــم الطبيعــة مــع أشــكال مختلفــة مــن 
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ر  لزهــو واألوراق ا

والفواكــه والرباعــم.

ــن  ــة م ــة أنيق ــرة أرضي ــرض ك ــزاد ع ــهد امل ــا يش ك

ــارس،  ــالد ف ــوي، ب ــرص الصف ــن الع ــر، م ــاس األصف النح

القــرن الســابع عــر )مقــدرة بســعر 120,000-80,000 

جنيــه إســرليني(. متتــاز هــذه الكــرة ببنــاء جيــد يتســم 

بطريقــة بنــاء اآلالت يف أواخــر القــرن الســابع عــر يف 

ــا وتطورهــا  ــوع إنتاجه ــان، والتــي اشــتهرت بتن أصفه

التقنــي. ويعتــرب عــدد الكــرات الصفويــة الباقيــة اليــوم 

ضئيــل جــداً. ومــن األمثلــة املعروفــة عــى ذلــك الكــرات 

ــع هــذه القطعــة بدقــة  ــم صن ــة يف أصفهــان. ت الصفوي

فائقــة ونقشــها بأناقــة تامــة، وهــي محــددة بالخطــوط 

العريضــة والوســطى ومســار الشــمس وخــط االســتواء 

ــي. والخــط املــداري والقطب

لوحة حرير

لوحــة بروكيــد نــادرة مــن الحريــر العثــاين والخيــط 

ــر  ــابع ع ــرن الس ــل الق ــا، أوائ ــا(، تركي ــدين )كيمه املع

)مقــدرة بســعر 60,000-80,000 جنيــه إســرليني، متتــاز 

قطعــة الحريــر العثــاين املذهلــة واملرقطــة بحالــة 

مثاليــاً تقريبــاً، وكانــت يف املــايض ضمــن مجموعــة 

ــيلد. ــد دي روتش إدمون

وتتميــز  اللوحــة بأبهــى صــور الحرفيــة الرائعــة 

العثانيــة  املنســوجات  لهــذه  التاريخيــة  واألهميــة 

املتطــورة. ويصــور التصميــم زخرفــة نباتيــة عــى شــكل 

ورود وقرنفــل ونخيــل، كــا أنهــا كانــت مصــدراً أساســياً 

ــي. ــراميك اإلزنيق ــال الس ــام أع إلله

متثال فارس

متثــال كاشــان فخــاري عــى شــكل حاكمــة بوضعيــة 

الجلــوس، بــالد فــارس، القــرن الثــاين عر/الثالــث عــر 

)مقــدرة بســعر 10,000-15,000(. مثلــت التاثيل جزءاً 

ــة يف  ــال الفني ــن األع ــراً م كب

ــة،  ــذه الحقب ــالل ه ــان خ كاش

وتنوعــت مواضيعهــا بشــكل 

هــذا  نحــت  وتــم  واســع. 

كشــخصية  الجميــل  املثــال 

معطفــاً  ترتــدي  جالســة 

وشــعراً  التصميــم  متقــن 

طويــاًل مجــدواًل.

طبــق فخــار أزرق وأبيــض 

ــالد  ــداً، ب ــّور أس ــوي يص صف

فــارس، القــرن الســابع عــر 

-8,000 بســعر  )مقــدر 

)12,000

الطبــق  هــذا  يصــور 

املذهــل أســداً منمقــاً ميــي 

ــتوحى  ــة. مس ــات الكثيف ــي للنبات ــر طبيع ــل منظ داخ

مــن األواين الخزفيــة الصينيــة مــن فــرة مينــغ، مــع نهــج 

ــم  ــم ث ــون يف التصمي ــون الصفوي ــه الحرفي ــي أضاف نق

أخــذوا العنــارص الطبيعيــة الصينيــة وحولوهــا إىل أمنــاط 

زخرفيــة.

مجموعة الشاكرين

ــتثنائية  ــة االس ــذه املجموع ــع ه ــتغرق جم اس

مــن  وتســعن  أربعــة  مــن  املكونــة 

املخطوطــات أكــر مــن خمســن عامــاً 

وتضــم  والشــغف،  التفــاين  مــن 

العــريب  الخــط  أعــال  أفضــل 

واإلضــاءة. وتشــمل مجموعــة 

ــة  ــال الديني ــن األع ــة م رائع

تضــم  التــي  والعلانيــة 

أمثلــة مــن تركيــا والهنــد 

وبــالد فــارس والعــامل العريب، 

ــن  ــام م ــف ع ــن أل ــر م وأك

الجميلــة. املخطوطــات 

بعــن  الجامــع  متيــز  و 

وتضــم  عاملــي  وذوق  راقيــة 

مجموعتــه أيضــاً أعــال لرينــوار 

ورودان  وغوغــان  غــوخ  وفــان 

وغرهــم. راي  ومــان 

مــن  املجموعــة  عنــوان  اســتوحي 

الشــاكرين  مســجد  يف  املذهلــة  العــارة 

يف إســطنبول، وهــو أول مســجد صممتــه امــرأة. 

مــن  آيــات  الحديــث  املســجد  داخــل  وتصطــف 

القــرآن الكريــم خطتهــا أيــادي الخطاطــن املعارصيــن 

وشــهدت ببالغــة عــى أهميــة الكلمــة املكتوبــة يف 

اإلســالمية. الحضــارة 

قرآن صفوي

ــرآن  ق

ي  صفــو

 ، ضخــم

ســط  وا أ

ن  لقــر ا

س  د لســا ا

بــالد  عــر، 

)مقــدر  بســعر فــارس 

إســرليني(. جنيــه   300,000-200,000

ُتعــد هــذه املخطوطــة الرائعــة واملضيئــة املزخرفــة 

بعنايــة أرقــى نســخة قــرآن ُعرضــت يف مــزاد علنــي عــى 

ــم  ــزة أله ــات املمي ــع الس ــم جمي ــود، وتض ــدار عق م

ــرب  ــن أك ــدة م ــي واح ــوي، وه ــرص الصف ــع يف الع القط

املصاحــف الصفويــة املوجــودة اليــوم. ُيعتقــد أن هــذه 

النســخة تــم تكليفهــا مــن قبــل أحــد امللــوك أو النبــالء، 

وُعرضــت كجــزء مــن معــرض الفــن الفــاريس يف املعهــد 

اإليــراين يف نيويــورك عــام 1940، ثــم تــم اســتعارتها 

للعــرض يف متحــف فــوغ بجامعــة هارفــارد يف بوســطن.

 1000
عام من 

األعمال الفنية
في العالمين 

اإلسالمي والهندي
أقيم المزاد في

 23 أكتوبر،
في سوذبيز

لندن

أخبار الجالية
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فنادق لندن وفنون تلبية 

احتياجات النزالء العرب

مليون سائح
عربي يزور 

بريطانيا سنويا 

لندن - كريم إمام 

وخاصــة  العــرب  الســياح  يســجل 
الخليجيــن أعــداداً ضخمــة ال ُيســتهان بها 
ســنوياً مــن الســياح القادمــن إىل لنــدن، 
فالســعودية وحدهــا يــأيت منهــا نحــو 200 
ألــف ســائح ســنوياً إىل بريطانيــا، ويزيــد 
عــدد مجمــل الســياح الخليجيــن الذيــن 
يقصــدون لنــدن عــن النصــف مليــون 
ــم  ــي أن عدده ــا يعن ــنوياً، م ــخص س ش
يصــل يف املجمــل مليــون شــخص، وهــذا 
ــكان  ــداد س ــن تع ــد ع ــل يزي ــدد هائ ع

ــتقلة. ــة املس ــدول العربي ــض ال بع
فنــادق  أهميــة  تــأيت  هنــا  ومــن 
العاصمــة كأحــد أهــم القــرارات التــي 
يتخذهــا هــؤالء الســياح الذيــن عــادة مــا 
يتطلبــون احتياجــات مختلفــة عــن باقــي 

ــزالء. الن
 عــرب لنــدن قامــت بجولــة يف عــدد 
ــت  ــة وتحدث ــادق العاصم ــم فن ــن أه م
مــع املســئولن عــن تلــك الفنــادق فــكان 

ــايل:  ــر الت التقري
مبوقعــه يف قلــب لنــدن األنيــق مايفــر 
إىل الغــرب، وســوهو املبدعــة إىل الــرق 
يقــدم  الجنــوب،  إىل  وســانت جاميــس 
لنزالئــه كل مــا  فنــدق كافيــه رويــال 
يف  مدهشــة  إقامــة  لقضــاء  يحتاجــون 

العاصمــة.
ــالم  ــدق جوي ــام الفن ــر ع ــول مدي  يق
ــدم  ــدق نق ــب الفن ــددا يف قل ــاريل: مج م
ــت  ــم لورن ــي مطع ــرة وه ــخة األخ النس
ــى  ــز ع ــام ترتك ــة طع ــدم قامئ ــذي يق ال
مشــاوي باريــال، والشــوي التقليــدي عــى 
الحديــد باربيكيــو، وتشــكيلة واســعة مــن 

ــة واملبتكــرة. ــن التقليدي ــا ب الســويش م
ــل  ــذي يحتف ــرب Ziggy،ال ــا يعت وبين
رويــال،  كافيــه  يف  املــايض  رواد  بأحــد 
و   ،David Bowie›s Ziggy Stardust
Green Bar املكانــان املثاليــان لالســرخاء 
 Oscar ــد ــم تجدي ــا ت ــل. ك ــع كوكتي م
Wilde Lounge )املعــروف ســابًقا باســم 
 -  )1865 عــام  الشــهر   Grill Room
ــور  ــال بديك ــه روي ــدق كافي ــرة فن جوه
 Louis XVI ديكــور  إىل  يضــاف  رائــع 
لالســتمتاع  مــكان  اآلن  وهــو  األصــي 
بشــاي بعــد الظهر.وكمثــال آخــر عــى 
التــزام فنــدق Café Royal بالتميــز يف 
الطهــي، كــا تــم يف العــام 2018 افتتــاح 
ــربت  ــهر أل ــيف الش ــد للش ــوم جدي مفه
 .Cakes and Bubbles أدريــا، بعنــوان
التجربــة  الســتكال  ويضيــف: 
الكاملــة، يعــد أكاشــا هوليســتك ويلفيينج 
لنــدن   ،Akasha Holistic Wellbeing
مســاحة  عــى  ميتــد  حرضًيــا  مــالًذا 

ــع،  ــدم مرب ــع / 13000 ق ــر مرب 1200 م
ليقــدم مفهوًمــا جديــًدا ونهًجــا للرفاهيــة 
الشــاملة، وهــو مــالذ مخفــي يف قلــب 
شــارع Regent، يضــم صالــــــة ألعـــــاب 
رياضيــة عــى أحــدث طــراز ومســبًحا 
ــاونا  ــًعا، وحــام ســباحة Watsu وس واس

ــّام(. ــة )ح ــار خاص ــة بخ وغرف
وعــن الضيــوف العــرب يقــول مــاريل: 
لتلبيــة  مدربــون  بالفنــدق  العاملــون 
احتياجــات وتوقعــات نزالئنــا مــن الــدول 
تدريبيــة  دورات  ويخوضــون  العربيــة، 
النــزالء  واحتياجــات  طلبــات  لتلبيــة 

العــرب. 
ــن  ــط م ــرق األوس ــوق ال ــد س ويع
ــذا  ــا ل ــة جــدا بالنســبة لن األســواق الهام
نفكــر دامئــا بشــكل اســتباقي للتأكــد 
مــن أن النــزالء مــن هــذه املنطقــة يف 
العــامل يشــعرون بأنهــم ينتمــون للمــكان 
وبالتــايل يعــاودوا التجربــة مــرات أخــرى. 
حتــى اآلن يف 2019 ميثــل نزالئنــا مــن 
نســب  مــن   %  21 األوســط  الــرق 
اإلشــغال وتــأيت دولــة قطــر عــى رأس 
ــعودية 6  ــم الس ــة ب 8 % ث ــذه القامئ ه

% واإلمــارات 4 %.
ويضيــف مــاريل: فريــق االســتقبال 
ــزالء  ــة احتياجــات الن ــدرب لتلبي ــا م لدين
ــا  ــة الغــرف لتتناســب معه العــرب وتهيئ
ــن  ــدد م ــة والع ــات روحي ــدون مروب ب
ــة.  ــات الرقي ــة والحلوي ــه الطازج الفواك
ــزالء  ــة للن ــات الخاص ــن الطلب ــن ضم وم
ــة  ــاص، خدم ــادل الخ ــة الن ــرب خدم الع
خدمــة  ســاعة،   ٢٤ الغــرف  تنظيــف 
التلفــزة  قنــوات  الشــخيص،  التســوق 
األجنحــة  خاصــة،  ســيارة  العربيــة، 
واألمــن  الخاصــة،  األجنحــة  املتصلــة، 
أكاشــا  لفريــق  الشــخيص. كــا ميكــن 
إغــالق النــادي الصحــي إن رغــب الضيــف 
يف اســتخدامه بشــكل خــاص وحــرصي 
ــن. ــن الجنس ــك م ــايئ تدلي ــر اخص وتوف
وحــول التجديــدات التــي شــهدها 
ــم  ــام ٢٠١٨ ت ــه يف الع ــول إن ــدق يق الفن
ادخــال عــدد مــن التعديــالت مــن ضمنها 
إعــادة تصميــم الــرواق الرئيــي مــن 
ــم  ــاح مطع ــوين وافتت ــرو ليسس ــل بي قب
ــق  ــت بالطاب ــويش لوران ــويات والس املش
ومطعــم  زيجــي  لبــار  إضافــة  األول، 

ــز. ــد بابل ــس أن ــات كايك الحلوي
ــدق  ــد أن فن ــول: أعتق ــم بالق  واختت
ــال هــو مــكان فريــد مبوقعــه  كافيــه روي
كبــر،  عــرصي  فنــدق  كأول  لنــدن  يف 
وأؤمــن بــأن مــا مينــح شــعور التميــز هــو 
الشــعور الــذي ينتــاب الشــخص بالتاريــخ 
ــة  ــى، ومعرف ــد دخــول املبن والعظمــة عن
تشرشــل  وينســتون  مثــل  عظــاء  أن 
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ــوي، ومحمــد  ــد ب ــد وديفي وأوســكار وايل
عــي قضــوا أوقاتهــم هنــا يف املــايض، 
وهــو مــا منزجــه بعنايــة بالتصميــات 
العرصيــة للبــارات وغــرف النــوم والنــادي 
الصحــي األمــر الــذي يجعــل الفنــدق 

ــوم.  ــا الي ــة بعاملن ــذاب وذا صل ج
مــن جانبــه يقــول الســيد ألفــارو راي 
ــدن  ــال لن ــدق انركونتيننت ــام فن ــر ع مدي
بــارك اليــن ومديــر منطقــة أوروبــا والذي 
يعمــل يف لنــدن منــذ عــرة ســنوات 
أن لنــدن مدينــة تشــهد العديــد مــن 
التغــرات وقــدر عــال مــن املنافســة األمــر 
الــذي يتطلــب الكثر مــن الجهــد للتعرف 
عــى املدينــة وبنــاء عالقــة معهــا، ويقول: 
عندمــا وصلــت إىل لنــدن حاولــت معرفــة 
بطــرق  النجــاح  يف  االســتمرار  كيفيــة 
ــادق  ــن الفن ــد م ــاك العدي ــة، فهن مختلف
املمتــازة يف املنطقــة هنــا حولنــا يف بــارك 
لــن، وبالتــايل كان الســؤال الهــام عــن 
كيفيــة التميــز، وهـــذا يـــأيت مـــن خـــالل 
العاملـــن يف هـذا الفنـــدق فا نود خلقه 

جميعــا يف هــذا الفنــدق هــو األناقــة ويف 
نفــس الوقــت الحميميــة، ويســتطرد بأنــه 
ــدن  بالرغــم مــن أن هــذه املنطقــة يف لن
قــد تكــون مغــرورة نوعــا مــا، لــذا نعمــل 
عــى إيجــاد نــوع مــن االنســيابية مــا بــن 
الفخامــة واملرونــة، وأعتقــد أن هــذا هــو 
ــن  ــن م ــا نتمك ــذي يجعلن ــا ال رس نجاحن
تلبيــة احتياجــات كافــة النــزالء مبختلــف 
يشــعر  الجميــع  وجعــل  خلفياتهــم، 
بالراحــة ســواء أكان العــب كــرة قــدم أو 
رئيــس دولــة أو شــخص عــادي. وبالنســبة 
يل هــذا ال يتــأىت مــن دون الكثــر مــن 
التدريــب والــدورات التأهيليــة للعاملــن 
لكيفيــة التعامــل والتواصــل مــع النــزالء. 
ــاح  ــن أرسار النج ــن ب ــاف أن م وأض
بشــكل  املقــدم  املنتــج  تحديــث  هــو 
دائــم ومســتمر، فــكل عــام أخــرص عــى 
تحديــث يشء مــا يف الفنــدق ســواء نــادي 
النــزالء، أو الغــرف، أو اســتحداث مطعــم 
الفندقيــة  األجنحــة  إثــراء  أو  جديــد، 
ــرى العمــالء  ــث ي ــث الغــرف بحي وتحدي

أنــك يف عمليــة تطــور دائــم وأنــك تحــرض 
ــدة.  ــة فري ــم تجرب ــدا ملنحه ــك جي نفس
ويــرى راي أن أكــرب خطــأ ميكــن أن يقــع 
فيــه أي فنــدق هــو تأجيــل التحديــث 
ــذي  ــر ال ــة األم ــنوات متتالي ــور لس والتط
يــؤدي إىل الفشــل. لــذا فــإن االســتثار يف 
الفنــدق أمــر هــام جــدا خصوصــا يف هــذا 

ــرا. ــذي يشــهد تنافســا كب الســوق ال
متطلبــات  تلبيــة  كيفيــة  وعــن 
النــزالء العــرب يقــول مديــر عــام فنــدق 
ــول  ــن يق ــارك الي ــدن ب ــال لن انركونتيننت
أن الفنــدق يقــوم بصفــة دوريــة بــدورات 
تدريبيــة ثقافيــة للعاملــن لضــان أن 
يعرفــوا طبيعــة النــزالء الذيــن يأتــون 
مــن كل أنحــاء العــامل، وهــذا يوضــح 
ومــا  العربيــة  الشــخصية  للعاملــن 
تطلبــه ومــا تفضــل مــن حيــث األكل 
ــى  ــا ع ــة، الفت ــة الخدم ــس وطريق وامللب
ســبيل املثــال أن النــزالء العــرب عــادة 
مــا يســتيقظوا متأخــرا وينامــون أيضــا 
متأخــرا، وبالتــايل البــد أن تتوافــق خدمــة 

الغــرف مــع هــذه التوقيتــات، وأنــا أســافر 
للــرق األوســط كثــرا، وأعتقــد أن الــر 
هــو بنــاء الثقــة، ففــي حــال أظهــرت 
ــي ســأعتني  ــة وأنن ــل صفــة الصداق للنزي
بــك كصديــق، فــإن األمــور تكــون ممتــازة 

ــة. ــر بسالس وتس
العــرب  النــزالء  أن  ألفــارو  وأكــد 
االشــغاالت  نســبة  مــن  ميثلــون 32 % 
ــون  بالفنــدق. موضحــا أنهــم دامئــا يفضل
باملنظــر  ويهتمــون  األكــرب،  الغــرف 
ــا  ــة، ك ــذة أو الرف ــن الناف الخارجــي م
جــدا  كبــرة  أهميــة  ميثــل  املوقــع  أن 
للنــزالء العــرب، ونحــن محظوظــون بــأن 
ــا  ــة. ك ــل يف املدين ــع األفض ــا املوق لدين
ــام ويف  ــم الطع ــة يف قوائ ــون مرون يتوقع
ــدق،  ــودة يف الفن ــق املوج ــت املراف تواقي
ــن  ــزالء متطلب ــرى أن العــرب ليســوا ن وي
خــالل  مــن  إرضائهــم  الســهل  ومــن 
تقديــم خدمــات متميــزة، أحيانــا قــد 
يحتاجــون خدمــة تنظيــف الغــرف أكــر 

ــوم. ــالل الي ــرة خ ــن م م
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مؤتمر

مآالت الثورة السورية..
ندوة في لندن لمنتدى التفكير العربي

ــد  ــل، بع ــت طوي ــد صم ــوريون بع ــوم رصخ الس »ي

ــموها  ــوم رس ــة، ي ــة حري ــرن كلم ــف ق ــت دام نص صم

ــوم  ــق، ي ــاس ودمش ــا وباني ــا ودوم ــدران درع ــى ج ع

ــاء  ــات يف س ــكل بالون ــى ش ــعار ع ــذه الش ــروا ه ط

دمشــق، يــوم وزعوهــا وروداً عــى جنــود بشــار األســد، 

ــوة يف العــامل  ــرب ق ــاين أك ــا أن ث ــون وقته ــوا يعرف مل يكون

ستحشــد طائراتهــا وأســاطيلها وجنودهــا لتــأيت لتحــارب 

ــكل  ــأن ال ــم، مل يصدقــوا كالم أنصــار األســد ب هــذا الحل

ــى األســد«. ســرحل ويبق

الســــوري،  افتتــــح اإلعالمــــي  الكلــات  بهــذه 

وائــــل التميمــــي، الثالثــــاء ٢٨- أكتوبــر- ٢٠١٩، الندوة 

الشــهرية ملنتــدى التفكــر العــريب يف لنــدن، تحــت 

أدارهــا  والتــي  الســورية«،  الثــورة  »مــآالت  عنــوان 

بحضــور حشــد كبــر مــن املثقفــن والناشــطن الســورين 

والعــرب املقيمــن بلندن.وقــدم كل مــن برهــان غليــون 

الوطنــي  للمجلــس  رئيــس  وأول  الســوري  املفكــر 

ــات  ــد الدراس ــتاذ مبعه ــقر األس ــر األش ــارض، وجلب املع

ــال  ــخيصاً لح ــدن تش ــة لن ــة بجامع ــة واألفريقي الرقي

الثــورة الســورية ومآالتهــا.

مسار ثوري عريب طويل

واعتــرب غليــون أن مــا يجــرى يف العــامل العــريب 

ــبابه يف  ــن أس ــل ومتجــدد، تكم ــوري طوي هــو مســار ث

فشــل النظــم العربيــة التــي حكمــت املنطقــة العربيــة 

ــك الفشــل  ــة، إذ حــول ذل ــورة الصناعي يف اســتيعاب الث

الــدول العربيــة كلهــا إىل دول ريعيــة، وفاقــم مــن 

ــة. ــات البطال أزم

ــل يف  ــو الفش ــون، ه ــب غلي ــاين، بحس ــبب الث والس

ــح  ــة أصب ــة تاريخي ــث ويف لحظ ــية، حي ــورة السياس الث

ــن  ــرن الثام ــامل يف الق ــلطة يف الع ــدر الس ــعب مص الش

عــر والتاســع عــر لكــن بقيــت دولنــا متخلفــة، 

جيشــاً  لديهــا  ألن  هائلــة  قــوة  الحديثــة  فالدولــة 

وأجهــزة، وإذا مل تكــن تحــت إرشاف الشــعب فســتكون 

أداة الســتعباده، ويف العــامل العــريب تحولــت بحســب 

غليــون الدولــة إىل أداة لالســتعباد يف ظــل عــدم وجــود 
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أمــة، وتتظاهــر الشــعوب اليــوم لتقــول إنهــا ليســت يف 

ــا. ــا حكامه ــا يف دول ميلكه ــعب وإمن ــة للش دول

والنقطــة الثالثــة، وفقــه، هــي الثــورة اإلنســانية، لــذا 

يصــح وفــق العوامــل أعــاله اعتبــار الثــورة بــأن الحــراك 

العــريب املتواصــل هــو رد فعــل عــى كل تلــك اإلخفاقات 

ــريب  ــامل الع ــأن الع ــاده ب ــن اعتق ــرباً ع ــات، مع واإلحباط

حــي ومتوقــد وألول مــرة يدفــع بنفســه نحــو املســتقبل.

الفرق بني املرشق واملغرب وسورية مثااًل

كذلــك عــرّب غليــون عــن رأيــه بــأن مــن حــول الثــورة 

الســلمية يف ســورية إىل حــرب وكارثــة بريــة نــادرة يف 

التاريــخ هــو التقــاء أربعــة عوامــل مــع بعضهــا البعــض: 

ــى  ــة باملعن ــن عصاب ــارة ع ــم عب ــام حك ــو نظ األول ه

الحــريف للكلمــة، ليــس نظامــاً سياســياً بــل نظــام يرصــد 

الشــعب ويحــرض منــذ 40 ســنة وينظــم أدوات العنــف 

ــة حــرب مــع الشــعب، باملعتقــالت  وهــو نظــام يف حال

ــا  ــدن، وعندم ــول امل ــدق ح ــش يتخن ــرات، وجي واملخاب

ــف،  ــدود للعن ــام ح ــدى النظ ــن ل ــعب مل تك ــام الش ق

ــدأ مبــارشة مبارســة القتــل والقنــص والقصــف. وب

والعامــل الثــاين بحســب قــراءة املفكــر الســوري 

واجــه  وعندمــا  الســوري  النظــام  أن  هــو  للمشــهد 

الشــعب وجــد إىل جانبــه نظامــاً آخــر ال يقــل عنــه 

اســتهتارا بحيــاة النــاس مبــا فيــه شــعبه، فالنظــام اإليــراين 

ضحــى بنصــف مليــون طفــل، وفقــاً لغليــون، مــن أجــل 

فتــح طريــق يف حقــول األلغــام، وهــو نظــام قريــب جــداً 

ــح  ــه أن يصب ــد، وهدف ــار األس ــام بش ــداً لنظ ــبيه ج وش

إمرباطوريــة عظمــى وهــذا النظــام اســتطاع لعــب دور 

ألن األمركيــن يف حربهــم عــى العــراق وتدمــر العــرق 

يف عــام 1991 وثــم 2003 فتحــوا لــه الطريــق لتحقيــق 

أحالمــه وتحقيــق مــا يســمونه »الهــالل الشــيعي«، 

ــران. ــح إي ــة لصال ــات اإلقليمي ــار التوازن وانهي

ــت  ــاءت يف وق ــورة ج ــو أن الث ــث: ه ــل الثال والعام

ــوا  ــروس كان ــا، وأن ال ــاردة زخمه ــرب الب ــتعادة الح اس

ــن  ــوا أن األمركي ــن، وأدرك ــن األمركي منزعجــن جــداً م

بــدأوا االنســحاب مــن املنطقــة جــراء هزامئهــم املتتاليــة، 

ــوا كل قواهــم يف ســورية. ــايل وضع وبالت

ــوري  ــدين الس ــع امل ــة املجتم ــون هشاش ــرب غلي واعت

وتفككــه هــي عامــل رابــع يف فهــم أســباب مــا انتهــت 

ــدم  ــي ع ــة تعن ــك الهشاش ــورية، وتل ــة الس ــه الحال إلي

وجــود تنظيــم عــى مســتوى املجتمــع »جمعيــات، 

إىل  الســورين  داعيــاً  دين..الــخ«،  ورجــال  وأحــزاب، 

ــتاتهم. ــد ش توحي

ــريب،  ــر الع ــدى التفك ــس منت ــال رئي ــه ق ــن جهت م

محمــد أمــن، بــأن انعقــاد هــذه النــدوة يــأيت يف ســياق 

ســعي املنتــدى لفهــم وتشــخيص مــآالت ثــورات الربيــع 

العــريب، والتحــول الدميقراطــي يف الــدول العربيــة التــي 

شــهدت انتفاضــات شــعبية.

وعــن أســباب إفــراد املنتــدى نــدوة لألزمــة الســورية 

قــال أمــن إن اختيــار الثــورة الســورية يف نــدوة املنتــدى 

ــول  ــراء تح ــاء ج ــاري ج ــن األول الج ــر/ تري يف أكتوب

ــة عــن  ــة مغيب ــة الســورية بشــكل أو بآخــر لقضي األزم

أجنــدات اإلعــالم العــريب والــدويل، واقتصــار التغطيــات 

اإلعالميــة ملــا يجــرى يف ســورية عــى الــرصاع اإلقليمــي 

والــدويل حولهــا، فيــا ال تتــم اإلجابة عن ســؤال أســايس؛ 

ــف  ــا؟ وكي ــى منه ــاذا تبق ــورة؟ وم ــر الث ــو مص ــا ه م

رسق حلــم الســورين؟ ومــا تأثــر املوجــة الجديــدة 

مــن الثــورات واالحتجاجــات العابــرة للطوائــف يف دول 

عديــدة ومنهــا املجــاور لســورية عــى إعــادة اســتنهاض 

ــياق رؤى  ــد يف س ــن جدي ــعبي م ــاض الش ــم االنتف زخ

ــة موحــدة. وطني

دول متلكها عائالت

مــن جهتــه، عــرّب األســتاذ مبعهــد الدراســات الرقيــة 

واإلفريقيــة بجامعــة لنــدن، جلبــر األشــقر، عــن اعتقــاده 

ــو  ــريب ه ــامل الع ــار يف الع ــق لالنفج ــأن الســبب العمي ب

ــة  ــة العربي اقتصــادي اجتاعــي يتجــى يف كــون املنطق

كانــت خــالل العقــود الســابقة لالنفجــار تعــاين معــدالت 

ــاريت  ــة بق ــاً مقارن ــر انخفاض ــد األك ــادي تع ــو اقتص من

ــة،  ــايس يف البطال ــم القي ــا الرق ــا، وكان له ــيا وأفريقي آس

التــي لهــا دور أســايس يف االنفجــارات الشــعبية.

ووصــف األشــقر الــدول العربيــة بأنهــا دول متلكهــا 

وتحــول  خــاص،  كملــك  بالدولــة  تتــرصف  عائــالت 

األجهــزة املســلحة لحــرس عائــي، ســواء نظــم جمهوريــة 

ــة. أم ملكي

وخلــص األكادميــي إىل أن مــا جــرى يف 2011 كان 

بدايــة لصــرورة ثوريــة طويلــة األمــد، معتــربا أن املســألة 

األساســية هــي طبيعــة النظــام االجتاعــي واالقتصــادي، 

ــا  ــر لديه ــة للتغي ــوى الحامل ــون الق ــن أن تك ــال ميك ف

برامــج ال تختلــف عــن برامــج النظــم الحاكمــة. وفيــا 

ــز  ــد يتمي ــام األس ــال األشــقر إن نظ ــق بســورية، ق يتعل

بدرجــة مــن الفظاعــة واإلجــرام، لكــن يف نفــس الوقــت 

ســوف نجــد مثلهــا عــى امتــداد العــامل العــريب عندمــا 

يهــدد النظــام، واألســوأ برأيــه موجــود يف النظــم الوراثية.

وقــارن األشــقر بــأن هــذه النظــم لــن ترحــل بشــكل 

ســلمي، ســتقاتل حتــى آخــر جنــدي، وبالتــايل كان وهــًا 

كبــراً التخيــل يف بدايــة الثــورة الســورية بأنــه ميكــن أن 

يحصــل يف ســورية مــا حصــل يف تونــس أو مــرص، ففــي 

ــاج للمؤسســة  ــو نت ــاك ه ــس هن ــة الرئي ــة املرصي الحال

العســكرية وليــس العكــس. أمــا يف حــاالت األنظمــة 

أبــداً، فتلــك  الوراثيــة فــال ميكــن أن يحــدث هــذا 

النظــم متســك بالنظــام عــرب الطائفــة والقبيلــة والعائلــة، 

ــة ينبغــي أن تكــون حــارضة. ــايل فهــذه العملي وبالت

يذكــر أن منتــدى التفكــر العــريب هــو منتــدى فكــري 

ســيايس يعنــى بالبحــث يف القضايــا العربيــة، والتحــوالت 

التــي تشــهدها الســاحات العربيــة املختلفــة، خاصة تلك 

التــي شــهدت ثــورات ومــآالت التحــول الدميقراطــي 

ــارس/ آذار 2019  ــدن يف م ــدى بلن ــس املنت ــا. وتأس فيه

ويقــوم عليــه مجموعــة مــن الصحافيــن والناشــطن 

ــا، ويرفــع شــعار: »التفكــر  العــرب املقيمــن يف بريطاني

الحــر حــق لــكل مواطــن عــريب«. وأصــدر املنتــدى عــدداً 

مــن الكتــب منهــا: »العــرب وإرسائيــل: مخاطــر التطبيــع 

واملطبعــن«.

مؤتمر
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يبــدو أن الحركــة العاليــة الربيطانيــة ماضيــة يف 

ــهدت  ــد ش ــة. فق ــطن املحتل ــا يف فلس ــا لزميلته دعمه

األســابيع القليلــة املاضيــة تحــركا قويــا يف هــذا االتجــاه، 

اقرحــه  الــذي  الشــعار  ذلــك  البــارز  عنوانــه  لعــل 

ــر  ــوق تقري ــم حق ــطن – دع ــر TUC، وهو »فلس مؤمت

املصــر«، وأفـــى إىل برمجـــة منتـــدى يعقــــد دوريــا يف 

العاصمــــة لنــــدن، لتــدارس الخطوات اإلجرائيــة لتنزيل 

ــع. ــى أرض الواق ــات ع املقرح

وتــرى الحركــة العاليــة يف اململكــة املتحــدة أن 

هنــاك تكالبــا عــى الحــق الفلســطيني يف العيــش الحــر 

ــدس  ــة والق ــة الغربي ــال يف الضف ــس للع ــم، لي والكري

ــل للشــعب الفلســطيني  ــة والقطــاع وحســب، ب الرقي

ــد التعامــل الــيء  ــرى أن األمــر ال يقــف عن ــه، إذ ت كل

ــم، وإىل  ــد إىل أرسه ــل ميت ــال، ب ــه الع ــام ب ــذي يس ال

ــر النشــيطة. ــات غ الفئ

فلــن كان الشــعب الفلســطيني كلــه يعيــش يف 

ظــروف قاهــرة وخطــرة، فــإن العــال هــم الذيــن 

متارســه  الــذي  املســتمر  االعتــداء  وطــأة  يتحملــون 

إرسائيــل عــى حياتهــم وحرياتهــم األساســية، مــن إنــكار 

لحقوقهــم، إىل تقييــد حركتهــم، املفــروض يف نقــاط 

التفتيــش وجــدار الفصــل العنــرصي، إىل العنــف املبــارش 

الــذي يتعــرض لــه العاملــون الصحيــون يف الحــدود مــع 

قطــع غــزة. ويســوء الوضــع بالنســبة إىل أولئــك العــال 

الفلســطينيون الــذي يعانــون مــن البطالــة الناجمــة عــن 

ــي. ــكري اإلرسائي ــالل العس االحت

ــال  ــا ملق ــة وفق ــة الربيطاني ــة العالي ــق الحرك وتنطل

للناشــط مــارك ســروتكا يف موقــع حملــة التضامــن مــع 

ــا  ــية يف دعمه ــة أساس ــن مقول ــطيني م ــعب الفلس الش

املتحــدة  الواليــات  أن  تــرى  إذ  الفلســطيني،  للحــق 

واإلرسائيليــن يدمــران آفــاق الســالم يف فلســطن - مــن 

ــف  ــل، ووق ــة إلرسائي ــدس عاصم ــراف بالق ــالل االع خ

املســتمر  والحصــار  الفلســطينين،  الالجئــن  متويــل 

املــرضوب عــى قطــاع غــزة، وتوســيع املســتوطنات غــر 

القانونيــة، فضــال عــن التخطيــط لضــم مناطــق واســعة 

بشــكل غــر قانــوين يف الغــرب. وتشــر يف األخــر إىل 

ــي  ــس األمري ــا الرئي ــي يرعاه ــرن«، الت ــة الق أن »صفق

لتدمــر  محاولــة  ســوى  هــي  مــا  ترامــب،  دونالــد 

الحقــوق الفلســطينية األساســية.

ويف هــذا الســياق، تــرى الحركــة العاليــة يف اململكــة 

املتحــدة، وباتفــاق أطرافهــا وفقــا للناشــط بــأن الدعــم 

املقــرح يتعــن أن يكــون مــن خــالل زيــادة الضغــط عى 

الــركات املتواطئــة يف تجــارة األســلحة ودعــم االحتــالل 

ــاء املســتوطنات«، وأيضــا مــن خــالل  ــوين وبن غــر القان

تطويــر االســراتيجيات، والعمــل بالتعــاون مــع النقابــات 

ــل والعمــل عــى  ــة، ب ــة الدولي ــة النقابي التابعــة والحرك

املســتوى العاملــي مــن أجــل تحالــف يرفــض االتفاقــات 

التجاريــة مــع إرسائيــل.

تقارير

الحق الفلسطيني في قلب الحركة  العمالية البريطانية

عرب لندن - لندن 

أوضحت تقارير إعالمية، نرشتها دوتيش فيله األملانية أن بريطانيا جاءت يف املركز الثالث من حيث عدد 
املرات التي فاز فيها بريطانيون بجائزة نوبل للفيزياء، وهي الالئحة التي خلت من أي اسم لبلد عريب.

وأكدت التقارير بأن بريطانيا فازت بجائزة نوبل للفيزياء 24 مرة عرب التاريخ، فيا جاءت الواليات املتحدة 
األمريكية يف املركز األول ب94 فوزا، وتلتها أملانيا ب26 فوزا، ثم حلت فرنسا يف املركز الرابع ب13 فوزا.

وبينا خلت الالئحة من أي اسم لبلد عريب، إذ أن العامل املرصي أحمد حسن زويل )26 فرباير 1946 – 2 أغسطس 2016( كان فاز بالجائزة يف الكيمياء، 
فقد سيطرت عليها دول أوروبا، بحضور واضح لكل من بريطانيا وأملانيا وفرنسا وروسيا ولهولندا وإيطاليا والسويد وسويرسا ب4 مرات.

ومل يفز العرب بالجائزة الكربى سوى يف مناسبات قليلة؛ لعل أبرزها جائزة نوبل للسالم، التي عادت للزعيم الفلسطيني الراحل يارس عرفات، سنة 
1994، ثم عادت للمرصي محمد الربادعي، املسؤول السابق عن وكالة الطاقة النووية، سنة 2005، وبعده لليمينة توكل كرمان، سنة 2011.

جائزة نوبل للفيزياء:
هيمنة بريطانية أمريكية 
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تقارير

هكذا تؤثر أصوات العرب والمسلمين بانتخابات بريطانيا
عرب لندن  -  لندن

يف  تجــري  التــي  املبكــرة  االنتخابــات  تشــكل 

ــون أول/ ديســمرب 2019  ــن كان ــوم الـــ12 م ــا ي بريطاني

محطــة فارقــة ومهمــة يف تاريــخ البــالد، يف الوقــت 

ــلمن  ــرب واملس ــوات الع ــة أص ــه أهمي ــزداد في ــذي ت ال

يف أيــة انتخابــات عامــة مــع ازديــاد أعدادهــم وتوســع 

تحديــد  يف  باملشــاركة  أكــر  واهتامهــم  مصالحهــم 

السياســات العامــة لربيطانيــا يف الداخــل والخــارج.

وتشــهد االنتخابــات الراهنــة حالــة اســتقطاب كبــرة 

دفعــت أكــر مــن 300 ألــف شــخص اىل التســجيل خــالل 

يــوم واحــد، وذلــك قبــل أســابيع قليلــة مــن االنتخابــات 

لتكــون بذلــك قــد ســجلت رقــًا قياســياً يف هــذا املجــال.

ــن الـــ300  ــدة »اندبندنــت« إن مــن ب وقالــت جري

ــر  ــة أك ــوم واحــد مث ــن ســجلوا يف ي ــف شــخص الذي أل

ــا  ــاً، م ــن الـــ35 عام ــم دون س ــن ه ــاً مم ــن 200 ألف م

رشيحــة  تســتقطب  الراهنــة  االنتخابــات  أن  يعنــي 

واســعة مــن الشــباب الراغبــن يف املشــاركة بتحديــد 

مســتقبل البــالد يف ظــل الخــروج مــن االتحــاد األورويب.

لالنتخابــات  بالتســجيل  وقــام 308 آالف شــخص 

القيــايس للطلبــات يف يــوم واحــد  ليحطمــوا الرقــم 

وذلــك قبــل املوعــد النهــايئ للتســجيل الــذي كان أواخــر 

ــرب. ــاين/ نوفم ــن ث تري

فلسطني يف برنامج »العال«

وتشــكل القضيــة الفلســطينية واحــدة مــن امللفــات 

الحــارضة يف انتخابــات بريطانيــا خاصــة مــع السياســات 

ــق  ــوم عــى الدعــم املطل ــي تق ــدة الت ــة الجدي األمريكي

الرسائيــل، حيــث أعلــن حــزب العــال الربيطــاين أن 

برنامجــه االنتخــايب يتضمــن يف الجــزء املتعلــق بالسياســة 

الــرق  الشــامل يف  بالســالم  ملتــزم  أنــه  الخارجيــة 

ــن. ــي عــى حــل الدولت األوســط واملبن

وورد يف إعــالن حــزب العــال أن »هــذا االلتــزام 

يعنــي نهايــة الحصــار، واالحتــالل واالســتيطان«، مؤكــدا 

بدولــة  باالعــراف  ســتقوم  العاليــة  الحكومــة  أن 

ــورا.  ــطن ف فلس

ورحــب الســفر الفلســطيني لــدى بريطانيــا حســام 

ــة  ــراف بدول ــال إدراج االع ــزب الع ــالن ح ــط بإع زمل

ــايب،  ــه االنتخ ــود برنامج ــن بن ــد م ــورا كبن ــطن ف فلس

الــذي تــم إعالنــه عــى لســان زعيمــه جرمــي كوربــن. 

ــا«  ــة »مع ــا وكال ــات نقلته ــط يف ترصيح ــال زمل وق

العــال  بالتــزام حــزب  الفلســطينية: »إننــا نرحــب 

ــة  ــراف بدول ــده االع ــدويل ووع ــون ال ــة والقان بالعدال

ــة  ــا كاف ــوزه باالنتخابــات«، داعي ــطن، يف حــال ف فلس

األحــزاب الربيطانيــة إىل االقتــداء بهــذه الخطــوة. 

الصوت االسالمي

وتشــكل أصــوات الجاليــة العربيــة واملســلمة يف 

ــت  ــث تحدث ــات، حي ــًا يف االنتخاب ــاًل مه ــا عام بريطاني

العديــد مــن التقاريــر عــن أن لهــا دور حاســم يف بعــض 

الدوائــر خصوصــا التــي توصــف بـ«املتأرجحــة«، والتــي 

فــاز فيهــا مرشــحون يف االنتخابــات األخــرة )2017( 

ــر.  ــارق صغ بف

وتــراوح نســبة املســلمن يف الدوائــر املتأرجحــة 

بــن 1 يف املئــة و14 يف املئــة مــن الناخبــن، ولكــن 

ــن  ــرات م ــع ع ــاوز بض ــد ال يتج ــوز ق ــش ف ــع هام م

األصــوات فــإن هــذه النســب متثــل أضعــاف عــدد 

األصــوات الالزمــة لحســم مصــر بعــض هــذه املقاعــد. 

ونــر املجلــس اإلســالمي الربيطــاين )MCB( قامئــة 

بـــ31 مقعــدا مــن املقاعــد املتأرجحــة التــي تبلــغ فيهــا 

نســبة املصوتــن املســلمن أكــرب مــن هامــش الفــوز بهــا 

يف االنتخابــات، مــا مينــح أصواتهــم تأثــرا حاســا يف فــوز 

واحــد مــن األحــزاب الرئيســية بهــا. 

ويصنــف املســح الــذي أجــراه املجلــس تأثــر أصوات 

ــط«،  ــال« و«متوس ــن »ع ــر ب ــذه الدوائ ــلمن يف ه املس

وذلــك بحســب نســبة املصوتــن إىل حجــم الهامــش 

ــا وأربعــة آالف صــوت.  ــن 20 صوت ــراوح ب ــذي ي ال

ــا  ــيطر عليه ــة يس ــد املعني ــن املقاع ــدا م و14 مقع

حــزب العــال، و14 أخــرى هــي بيــد حــزب املحافظــن، 

وثالثــة مــع الحــزب القومــي األســكتلندي، بينــا ينافــس 

حــزب الدميقراطيــن األحــرار عــى بعــض هــذه املقاعــد 

أيضــاً. 

ــوز  ــي يف ــة الت ــر االنتخابي وال تشــمل القامئــة الدوائ

فيهــا أحــد املرشــحن بفــارق كبــر، رغــم وجــود نســبة 

كبــرة مــن الناخبــن املســلمن فيهــا.

وتــأيت هــذه القامئــة يف ســياق جهــود املنظــات 

ــى  ــلمن ع ــن املس ــث الناخب ــاجد؛ لح ــالمية واملس اإلس

ــت يف  ــن، والتصوي ــم الناخب ــائهم يف قوائ ــجيل أس تس

االنتخابــات املقــررة يــوم 12 كانــون األول/ ديســمرب 

ــزب  ــت لح ــى التصوي ــجيع ع ــن دون التش ــادم لك الق

ــه.  بعين

وســبق أن قــام املجلــس اإلســالمي الربيطــاين بإجــراء 

اســتطالع بــن املجتمعــات املســلمة يف بريطانيــا، حيــث 

ــة اســتبانة بشــأن  ــن تعبئ ــن املحتمل طلــب مــن الناخب

ــل  ــدف العم ــا؛ به ــي يرونه ــات الت ــات والتوجه األولوي

ــزاب  ــجيع األح ــهم يف تش ــراتيجية تس ــة اس ــى صياغ ع

عــى التعامــل مــع القضايــا التــي تهــم املســلمن، 

وزيــادة فاعليــة أصــوات املســلمن يف هــذه االنتخابــات.

ــس هــارون خــان، يف  ــام للمجل ــال الســكرتر الع وق

بيــان: »كمشــاركن فاعلــن يف مجتمعنــا.. املســلمون 

ــن  ــا ميك ــا يف م ــوا دورا مه ــن أن يلعب ــم ميك بتنوعاته

ــة، ونحــن نأمــل مــن  ــة متقارب ــج انتخابي أن تكــون نتائ

جميــع األحــزاب أن تســتمع وتتواصــل مــع املجتمعــات 

املســلمة يف مختلــف أنحــاء البــالد، لالنخــراط يف القضايــا 

ــي تهــم« املســلمن. الت

وقــال الســكرتر املســاعد للمجلــس، زارا محمــد، 

ــا  ــدرك قدرتن ــار أن ن ــا كشــبان وكب ــه »مــن املهــم أنن إن

عــى إحــداث التغيــر مــن خــالل املشــاركة السياســية.. 

ــؤولية  ــا مس ــا جميع ــاف: »لدين ــة«. وأض ــا مهم أصواتن

لتشــجيع أكــرب عــدد مــن النــاس للتســجيل لالنتخابــات«.
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جامعات ومدارس

هارفارد تتصدر قائمة أفضل 100 جامعة
عرب لندن - وكاالت

للعــام  التصنيــف  قامئــة  هارفــارد  جامعــة  تصــدرت 

العــامل،  يف  جامعــة   1000 أفضــل  ضمــن  عــر،  الســابع 

وبقيــت جامعــة ســتانفورد وجامعــة كامربيــدج الربيطانيتــن 

يف املركزيــن الثــاين والثالــث عــى التــوايل يف التصنيــف. 

ومل يــرد ذكــر أي جامعــة عربيــة مــن بــن أول مئــة 

جامعــة يف العــامل، بينــا حــل يف املرتبــة الـــ85 معهــد إرسائيل 

ــون. ــا – تكني للتكنولوجي

وجــاءت أول جامعــة عربيــة وهــي جامعــة امللــك عبــد 

العزيز السعودية يف املرتبة بن 101 و200، فيا حّلت جامعة 

 القاهــرة يف املرتبــة بــن 301 و400 عــى غــرار جامعــة طهران. 

 Shanghai ونرت مؤسســة شــانغهاي للتصنيــف األكادميــي

Ranking Consultancy التصنيــف األكادميــي لجامعــات 

ــل 500  ــف أفض ــذي يصن ــام 2019، ال ــامل )ARWU( لع الع

شــفافة  منهجيــة  إىل  اســتنادا  ســنويا،  العــامل  يف  جامعــة 

ــة. ــة موضوعي ــات خارجي وبيان

 ويف املرتبــة بــن 401 و500 نجــد جامعتــن إرسائيليتــن، 

ــون يف النقــب،  ــن غوري ــالن وجامعــة ب ــار إي هــا جامعــة ب

يف نفــس مرتبــة جامعــة اســطنبول الركيــة، وجامعــة رشيــف 

للتكنولوجيــا يف إيــران، وجامعــة طهــران للدراســات الطبيــة.

أمــا يف املرتبــة بــن 501 و600، فقــد جــاءت مــن منطقــة 

الــرق األوســط، جامعــة أمــر كبــر وجامعــة تربيــة مــدرس 

ــروت يف  ــة يف ب ــة األمريكي ــر الجامع ــا تظه ــة.  بين اإليراني

املرتبــة بــن 601 و700 يف التصنيــف، يف نفــس خانــة جامعــة 

الشــهيد  وجامعــة  ســجاد،  وجامعــة  اإلرسائيليــة،  حيفــا 

ــران. ــتي يف إي بهش

ــامل،  ــة يف الع ــف جامع ــل أل ــف ألفض ــا ورد يف التصني ك

ــرى،  ــة أخ ــات إيراني ــع جامع ــف، أرب ــة 801 واألل ــن املرتب ب

ــة. ــات تركي ــالث جامع وث

وأفضــل 10 جامعــات أخــرى هــي معهــد ماساتشــوتس 

 ،Berkeley بــركي  وجامعــات   ،MIT للتكنولوجيــا 

وبرينســتون Princeton، وأكســفورد Oxford، وكاتليتــش 

 .Chicagoو  Caltech

ــة عــى  ــات املتحــدة األمريكي ــت جامعــات الوالي وهيمن

ــت 8  ــث ضم ــام، حي ــذا الع ــة ه ــل 1000 جامع ــة أفض قامئ

جامعــات مــن بــن أفضــل 10 جامعــات، و45 مــن بــن أفضــل 

100 جامعــة، و137 جامعــة مــن بــن أفضــل 500 جامعــة.

وكان للصــن 154 جامعــة مــن بــن أفضــل ألــف جامعــة 

يف التصنيــف، و66 منهــا بــن الـــ500 األفضــل.

العامليــة للجامعــات  األكادميــي  التصنيــف  ويتبنــى 

ARWU، املعــرف بــه كواحــد مــن التصنيفــات العامليــة 

ــة  ــرة بالثقة،ســتة مــؤرشات موضوعي للجامعــات األكــر جدي

لتصنيــف جامعــات العــامل، مبــا يف ذلــك عــدد الخريجــن 

والعلــاء الحائزيــن عــى جوائــز نوبــل وميداليــات الحقــول، 

وعــدد املقــاالت املنشــورة يف مجــالت الطبيعــة والعلــوم، 

ــاالت  ــدد املق ــة، وع ــات العالي ــن ذوي الدرج ــدد الباحث وع

املذكــورة يف فهــرس مــؤرش االقتباســات العلميــة، ومــؤرش 

االقتباســات يف فهــرس العلــوم االجتاعيــة الــذي تــم إنتاجــه 

ــف حــوايل  ــم تصني بواســطة Web of Science Group. ويت

1800 جامعــة يف الواقــع مــن قبــل ARWU كل عــام، ويتــم 

ــة. ــل 1000 جامع ــر أفض ن
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بريطانيا: اآلباء يشعرون بالقلق إزاء التكاليف المدرسّية
عرب لندن - وكاالت 

ــاء يف كل  ــن اآلب ــة ٪76  م ــال قراب ق

ــالية  ــدا الش ــز وإيرلن ــرا، ويل ــن إنجل م

ــدارس  ــم للم ــة إرســال أطفاله ــأّن تكلف ب

ــتطالع  ــج اس ــق نتائ ــا  وف ــاد، ك يف ازدي

.Parentkind »مؤسســة »برينــت كاينــد

 وكشــفت نتائــج االســتبيان الســنوي 

بــأن )%51( مــن  الخريــة  للمؤسســة 

والذيــن  باالســتبيان  املشــاركن  اآلبــاء 

وصــل عددهــم لـــ1500 ويل أمــر، قلقــون  

ــدارس. ــة امل ــاع تكلف ــأن ارتف بش

الرســمي  الــزي  تكلفــة  تعتــرب  و   

مصــدر القلــق األكــرب ألوليــاء األمــور 

الرحــالت  تكلفــة  ذلــك  يــي   ،)46%(

ــية  ــات املدرس ــية )%44( و الوجب املدرس

.)19%(

›العبء املايل‹

جــويل،  جــون  قــال  جهتــه  مــن 

»برينــت  لركــة  التنفيــذي  الرئيــس 

إن:«نتائــج   Parentkind كانــد« 

اآلبــاء  أن  بوضــوح  ُتظهــر  االســتبيان 

إرســال  تكلفــة  تزايــد  بشــأن  قلقــون 

الــذي  املدرســة،والتأثر  إىل  أبنائهــم 

يحدثــه الدعــم وامليزانيــات املحــدودة 

ــي يف  ــكل يوم ــم بش ــودة التعلي ــى ج ع

املــدارس. 

اســتمرار  املــدراس  عــى  أن  ورأى 

التواصــل املنتظــم مــع أوليــاء األمــور 

ُيواجهونهــا،  التــي  التحديــات  لفهــم 

معتــربا أنــه ال ينبغــي اتخــاذ أي قــرار 

متعلــق بالتمويــل املــدريس والــذي يؤثــر 

ــالت الطــالب  ــارشة عــى عائ بطريقــة مب

استشــارتهم. دون 

بريطانيا تعتزم زيادة رواتب المعلمين

عرب لندن - لندن 

 أعنلــت الحكومــة الربيطانيــة نيتهــا زيادة 

رواتــب املعلمــن، يف خطــة لزيــادة التوظيــف 

للمدرســن.   الوظيفــي  الوضــع  وتحســن 

ــا أن  ــر صــادر عنه ــة يف تقري ــدت الحكوم وأك

ــب املعلمــن الجــدد ســتصل إىل 30,000  روات

ــنوات.  ــع س ــون أرب ــرليني يف غض ــة إس جيني

وجــاء اإلعــالن الصــادر عــن وزارة التعليــم 

ــدة  ــات الجدي ــن السياس ــزء م ــة كج الربيطاني

التــي ســتطبق يف 2019، والتــي تشــمل أيضــاً 

وفقــاً  الحكوميــة،  املــدارس  متويــل  زيــادة 

غيفــن  الغارديان.وأعلــن  صحيفــة  لتقريــر 

ــه  ــا، أن ــم يف بريطاني ــر التعلي ــن، وزي ويليامس

 6,000 إىل  تصــل  زيــادة  إىل  يدعــو  ســوف 

ــة للخريجــن الجــدد  ــه إســرليني موجه جيني

مــن املعلمــن، بحلــول العــام الــدرايس 2022-

ــل  ــذب أفض ــم ج ــد أن يت 2023.   وقال:«أري

ــى  ــس واملدارس،ع ــة التدري املواهــب إىل مهن

الحكومــة  بدعــم  يثقفــوا  أن  املعلمــن 

لهــم يف كل مرحلــة مــن مراحــل حياتهــم 

املهنية.«.وباإلضافــة إىل ذلــك، تتضمــن الخطــة 

ــن. ــة للمعلم ــب التقاعدي ــع الروات ــاً رف أيض

جــاء  ملــا  وفقــاً  أنــه  بالذكــر  الجديــر 

يف تقريــر اســتقصايئ صــادر عــن صحيفــة 

ــم  ــذا الدع ــم ه ــإن معظ ــز، ف ــدي تامي الصان

الجديــد للمــدارس الحكوميــة ســيكون موجــه 

للمــدراس املوجــودة يف أماكــن ســيطرة أعضــاء 

األحيــاء  أن  حــن  يف  املحافظــن،  الربملــان 

الفقــرة مــن لنــدن وشــال بريطانيــا ستشــهد 

تحســينات محــدودة جــداً.

العــام  األمــن  وايتــان،  بــول  ورصح 

للرابطــة الوطنيــة للمدرســن أن زيــادة األجــور 

للمعلمــن الجــدد هــي حاجــة ماســة لتحســن 

ــن. ــع الراه الوض

تفشــل  »حاليــاً  وايتــان:  ويضيــف 

الحكومــة بتوظيــف العــدد الواجــب توظيفــه 

ســنوياً، ويغــادر ثلــث املعلمــن الجــدد هــذه 

ــوا خدمــة ملــدة خمــس  ــل أن يكمل ــة قب املهن

ســنوات، هــذا وضــع ســيئ وبحاجــة إىل عــالج 

ــوري«. ف

جامعات ومدارس
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فرنسا تبدأ حظر استعمال الهواتف
في المدارس والمعاهد

نظام جديد للتأشيرات في السعودية يهدف الستقطاب البريطانيين
لندن - عرب لندن

تتجــه الســعودية إلدخــال تعديــالت جديــدة عــى 

نظــام التأشــرات مبــا يتوقــع أن يتســبب بقفــزة يف أعــداد 

ــك  ــاً لذل ــؤدي تبع ــة، وي ــدون اململك ــن يقص ــزوار الذي ال

تبــدأ  البــالد، حيــث  القطــاع الســياحي يف  اىل إنعــاش 

الســعودية بتقديــم تســهيالت غــر مســبوقة لزوارهــا مــن 

ــن. ــن الربيطاني ــم املواطن ــيات،ويف مقدمته ــض الجنس بع

ــرض  ــعودية بغ ــول الس ــح دخ ــع أن يصب ــن املتوق وم

ــارة والســياحة واالســتجام ســهاًل وال يحتــاج لتأشــرة  الزي

مــن  وعــدد  للربيطانيــن  بالنســبة  وذلــك  مســبقة، 

الجنســيات األخــرى، األمــر الــذي ســيتيح لعــرات اآلالف 

مــن العائــالت الربيطانيــة، مبــن فيهــم العــرب الربيطانيــن 

ــم داخــل الســعودية دون  ــم وأصدقائه ــزوروا عائالته أن ي

ــاًل،  ــاً طوي ــتغرق وقت ــرات تس ــة لتأش ــق ودون الحاج عوائ

ــي  ــعودية الت ــل الس ــياحة داخ ــاً الس ــيصبح متاح ــا س ك

ــتاء.  ــن يف الش ــداً للربيطاني ــذاب ج ــاخ ج ــع مبن تتمت

وكشــفت وكالــة »بلومبــرغ« املتخصصــة باألخبــار 

االقتصاديــة أن »لــدى الســعودية خطــة لتســهيل منــح 

تأشــرات الزيــارة أمــام مواطنــي خمســن بلــداً يف العــامل«، 

وذلــك مــن أجــل تنشــيط الســياحة ورفــع أعــداد األجانــب 

ــم أو  ــن أجــل قضــاء عطالته ــن يقصــدون اململكــة م الذي

ــنوية. ــم الس إجازاته

ونقلــت الوكالــة يف تقريرهــا الــذي اطلعــت عليــه 

»عــرب لنــدن« عــن ثــالث مصــادر ســعودية مطلعــة 

تأكيدهــا أن »البــاب ســيكون مفتوحــاً مــن أجــل الحصــول 

عــى تأشــرات زيــارة بســهولة ملواطنــي هــذه الــدول 

ــايل«،  ــبتمرب الح ــة س ــن نهاي ــاراً م ــك اعتب ــن، وذل الخمس

ــة  ــاً مراجع ــم حالي ــه يت ــادر اىل أن ــد املص ــار أح ــا أش في

قامئــة الــدول التــي ستســتفيد مــن هــذه التســهيالت 

ــم حتــى االن االنتهــاء مــن  ــه مل يت ــاً اىل أن الســعودية، الفت

ــايئ. ــكل نه ــة بش ــع القامئ وض

»عــكاظ«  جريــدة  إن  األمريكيــة  الوكالــة  وتقــول 

الســعودية كانــت أول مــن كشــف بــأن الســلطات يف 

الريــاض تعمــل عــى وضــع نظــام جديــد لتأشــرات الزيارة، 

ــون  ــوف يتمتع ــدول س ــذه ال ــي ه ــت اىل أن مواطن ولفت

ــارة أو  ــرض الزي ــة بغ ــول أرايض اململك ــى دخ ــدرة ع بالق

الســياحة مبوجــب تأشــرات دخــول يتــم التقــدم لهــا عــى 

االنرنــت )أون اليــن( أو يتــم الحصــول عليهــا بشــكل 

فــوري مبجــرد الوصــول اىل أي مــن املطــارات الســعودية.

وبحســب »عــكاظ« فــان رســوم الحصــول عــى تأشــرة 

الزيــارة ســوف يبلــغ 440 ريــااًل ســعودياً )117 دوالراً 

تقريبــاً(، عــى أن العمــل بهــذا النظــام ســوف يبــدأ اعتبــاراً 

مــن يــوم الســابع والعريــن مــن ســبتمرب الحــايل.

عرب لندن - باريس 

  أّكــد جــون ميشــيل بالنــي وزيــر الّربيــة الوطنّيــة 

الفرنــّي أّنــه قــرر منــع اســتخدام الهواتــف الّذكّيــة مــن 

ــة و  ــة و اإلعدادّي ــدارس االبتدائي ــذ يف امل ــرف الّتالمي ط

املعاهــد الّثانوّيــة.

كانــت  اّلتــي  االنتخابيــة  للوعــود  ترجمــة  ويف 

الحملــة  خــالل  املوضــوع  هــذا  حــول  متمحــورة 

االنتخابيــة الرّئاســّية إلميانويــل ماكــرون الّســنة املاضيــة، 

أّكــد الوزيــر أّنــه ســيتّم إصــدار وثيقــة قانونّيــة رســمّية 

ــة. ــة القادم ــابيع القليل ــالل األس ــوص خ ــذا الخص يف ه

ومنــع اســتعال الهواتــف الجّوالــة مــن طــرف 

ــبتمرب  ــهر س ــن ش ــذ م ــز التنفي ــيدخل حي ــذ س الّتالمي

ــة  ــن يقتــرص عــى قاعــات الدراســة الّداخلّي املقبــل ،ول

و  املعاهــد  و  املــدارس  ســاحات  عــى  كذلــك  بــل 

الفضــاءات الخارجّيــة. هــذا و أشــار الوزيــر الفرنــّي إىل 

أّنــه ميكــن للّتالميــذ اصطحــاب هواتفهــم الّذكّيــة معهــم 

يف أكيــاس خاّصــة دون اســتعالها.

محتالو التأشيرات 
يستهدفون الطلبة

األجانب في بريطانيا
لندن - عرب لندن

ظاهــرة احتيــال التأشــرة التــي حدثــت يف عــام 2005 تظهــر 

مــرة ُأخــرى يف اململكــة املتحــدة وتســتهدف الطــالب األجانــب 

مــن الصــن، بحســب مــا ذكــرت تقاريــر محليــة.

ــتخدام  ــة باس ــد الطلب ــالل تهدي ــن خ ــال م ــدث االحتي ويح

ــرق  ــم اســتخدام ُط ــون ويت ــي ميلك ــوع التأشــرة الت ــون لن القان

األجانــب  الطــالب  مــن  بالقــوة  األمــوال  لجلــب  مختلفــة 

األجانــب.  بالطــالب  املكتظــة  املناطــق  بعــض  ويســتهدفون 

وتشــتهر بريطانيــا بالطلبــة األجانــب مــن الصــن الذيــن يحملون 

تأشــرة مــن نــوع )Tier 4(، ووصــل عــدد هــؤالء يف عــام 2018 

ــا. ــة يف بريطاني ــايل الطلب ــن اج ــو %30 م إىل نح

وحســب مــا أشــارت إحصــاءات التعليــم العــايل، فــإن عــدد 

ــام 2012/13  ــذ ع ــدة من ــة املتح ــن للمملك ــن الص ــن م الوافدي

يــزداد ســنوياً ليصــل إىل أكــر مــن كل الوافديــن مــن دول 

االتحــاد األورويب أجمــع.  ولذلــك فعــى الجامعــات التــي تحتــوي 

عــى عــدد كبــر مــن الطــالب األجانــب مــن الصــن، عليهــم أن 

ــل هــذه الهجــات. ُيحذروهــم ملث

ــف الحصــول  ــالء تكالي ــة بســبب غ ــتهداف الطلب ــم اس ويت

ــن  ــة الصيني ــأن الطلب ــاد ب ــوع التأشــرة )Tier4( واالعتق عــى ن

ــة.  ــون مــن عائــالت غني يأت

وقــد حصلــت مثــل هــذه الهجــات يف العــام املــايض لطلبــة 

ــغ جامعاتهــم يف  ــه يــوىص الطــالب بتبلي ــك فإن ــد ولذل مــن الهن

حــال حصــول مثــل هــذه الهجــات.

جامعات ومدارس
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وزارة التعليم تجري تقييما لمستوى
الطالب والمدارس نهاية كل عام دراسي
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الدكتورة هناء البنا:
هذه وصفة نجاح المرأة المسلمة في بريطانيا

حاورها: جاد محمد

تشــتغل  البنــا،  هنــاء  الدكتــورة 

يف  االجتامعيــن  الباحثــن  ككبــرة 

 ،«faith regen foundation« مؤسســة

ــة  ــة يف منظم ــادرات الدولي ــرة املب ومدي

»كلوبــال وان»، وهــي مؤسســات تعنــى 

ومســاعدة  املســتدامة،  باملشــاريع 

ومــن  بريطانيــا،  يف  األقليــات  نســاء 

ــت  ــة، راكم ــن التجري ــنوات م ــال س خ

الدكتــورة هنــاء، خــربة وتجربــة جعلتهــا 

قــادرة عــىل تقديــم صــورة واضحــة عــن 

ــا  ــة النســاء املســلامت يف بريطاني وضعي

ويف هــذا اللقــاء مــع »عــرب لنــدن» 

تقــدم الدكتــورة هنــاء الوصفــة املناســبة 

لاندمــاج  املســلمة  املــرأة  لنجــاح 

الربيطــاين.  بســهولة يف املجتمــع 

في إطار مجال 
اشتغالك أكيد تلتقين 

مع النساء العربيات 
والمسلمات في 

بريطانيا ما هي أهم 
المشاريع التي تهم 

هذه الفئة من النساء؟

ــات يف  ــع األقلي ــي م ــالل عم ــن خ م

بريطانيــا، وجــدت أن النســاء املســلات 

اللغــة ومشــكل  يعانــن مــن مشــكل 

ــتنا  ــالل مؤسس ــن خ ــذا م ــاج، وله االندم

العربيــات  للنســاء  نقــدم  أن  نحــاول 

وغرهــن مــن األقليــات، دورات تدريبيــة 

ونصائــح ملعرفــة قوانــن البلــد ودورات يف 

ــة ولكــن اللغــة الخاصــة  للغــة اإلنجليزي

ــن  ــهل عليه ــي ستس ــة الت ــاة العام بالحي

أن  ميكــن  وكيــف  اليوميــة،  حياتهــم 

ــد  ــذ مواعي ــف وأخ ــى وظائ ــن ع يقدم

ــا. ــح الحكوميــة يف بريطاني ــع املصال م

مخصصــة  دورات  أيضــا  وهنــاك 

أو  بهــن،  خاصــة  مشــاريع  إلنشــاء 

ــة يف  ــى وظيف ــول ع ــن الحص ــف ميك كي

ــا  ــايل فكله ــة، وبالت ــات الربيطاني املؤسس

دورات هدفهــا إدمــاج املــرأة يف املجتمع.

بالنسبة للنساء 

العربيات، العديد منهن 
يأتين من مناطق صراع 
وحروب كيف تقومون 

بمساعدتهن نفسيا؟

نفســين،  استشــارين  نتوفــر عــى 

لالســتاع للنســاء، وتقديم نصائح نفســية 

ــذه  ــد ه ــق بع ــي ينطل ــا عم ــن، وأن له

الجلســات النفســية، ألعــرف مــدى تأثــر 

ــرأة  ــه امل ــظ أن ــية، وأالح ــة النفس املتابع

العربيــة مــا إن تتخلــص مــن األعبــاء 

النفســية حتــى تريــد االنطــالق، وتتحفــز 

لتعلــم اللغــة والشــغل واالندمــاج أكــر.

من خالل االحتكاك 
المتواصل مع النساء 

المسلمات، هل 
تلمسين رغبة في 

النجاح واالندماج أم 
هناك رغبة في االنعزال 

والبقاء بعيدا عن 
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األضواء؟

برصاحــة مــن خــالل مــا أشــاهده 

أن هنــاك نســبة كبــرة تفضــل البقــاء 

الــذي  إطــار مجتمعهــا  أو يف  منعزلــة 

يتشــارك معهــا نفــس الخلفيــة الثقافيــة، 

بســبب غيــاب الجــرأة، وأحيانــا نحــن 

املجالــس  يف  للمكتبــات  يذهــب  مــن 

ــن  ــاء ونخربه ــام النس ــن أرق ــث ع ونبح

بوجــود دورات تهــم حياتهــن، وحتــى يف 

ــة  ــاك ضعــف الثق ــة هن دروس االنجليزي

يف النفــس، ونحــن نحــاول التغلــب عــى 

ــر، مــن خــالل منحهــن الثقــة،  هــذا األم

ألنــه مبجــرد الرفــع مــن الــروح املعنويــة 

لديهــن، ينطلقــن يف التعلــم وبرعــة 

عجيبــة، وأيضــا الحظــت أن بعــد النســاء 

ــروب  ــق ح ــن مناط ــا م ــن لربيطاني يصل

ــل  ــدن األم ــد فق ــلحة وق ــات مس ورصاع

ــاة وال يبحــن ســوى عــن األمــان  يف الحي

واالنعــزال، ولكــن نحــن نعمــل عــى 

إقنــاع كل امــرأة بــأن هنــاك أمــل ووبأنها 

توجــد يف بلــد مينــح املــرأة كل حقوقهــا.

هل هناك قصص نجاح 
لنساء اشتغلت معهن 

وحققوا إنجازات 
مهمة؟

ــل،  ــن العم ــنوات م ــداد س ــى امت ع

ــاك  ــات، هن ــن النجاح ــر م ــا الكث حققن

يف  كلمــة  ولــو  يعــرف  ال  كــن  نســاء 

ــد املســاعدة،  ــن ي ــا له ــة، قدمن االنجليزي

وتعلمــن اللغــة، وحصلــن عــى وظائــف 

ــن،  ــد إتقانه ــة بع ــات بريطاني يف مؤسس

ــوق  ــراة لس ــام امل ــرب أن اقتح ــن نعت ونح

الشــغل يعتــرب أكــرب نجــاح ميكــن أن 

نحققــه.

هناك الكثير من 
يلقي بالالئمة في 

عندم اندماج النساء 
المسلمات على 

المحيط وخصوصا 
على العائلة ما مدى 
صحة هذا التفسير؟

نعــم نواجــه الكثــر مــن املشــاكل 

مــن  يريــد  ال  الــزوج  بــأن  املرتبطــة 

وهــذا  الحركــة،  أو  العمــل  الزوجــة 

ــن  ــن ب ــة ولك ــات العربي ــل يف الجالي يق

ــر  ــاك ضغــط كب ــات املســلمة، هن الجالي

عــى املــرأة يف عــدم االنخــراط يف الحيــاة 

االجتاعيــة، ونحــن نعلــم هــذا ألننــا 

ــرأة،  ــف ضــد امل ــر عــى قســم للعن نتوف

ونـــرى أن هنـــاك ضغـوطا  عى املرأة من  

قبــل محيطهــا العائــي.

ما النصائح التي يمكن 
تقديمها ألي سيدة 

مسلمة تريد االندماج 
أكثر والحصول على 

شغل؟

أول يشء عليهــا أن تقــوم بــه هــو 

التواصــل مــع املنظــات التــي تقــدم 

دروات مجانيــة يف اللغــة، هــذه كخطــوة 

أوىل وهنــاك الكثــر مــن املؤسســات التي 

ــم عليهــا  ــم اللغــة، ث تســاعد املــرأة لتعل

البحــث عــن املنظــات التــي تســاعد 

املــرأة يف تأســيس مروعهــا مــن األلــف 

للحصــول  اليــاء وتســاعدها حتــى  إىل 

ــب  ــا يج ــا، وهن ــل ملروعه ــى التموي ع

التنبيــه إىل أن هنــاك الكثــر مــن النســاء 

الــاليت وصلــن إىل بريطانيــا كالجئــات 

االقتصــاد  يف  عليــا  شــهادات  يحملــن 

والتجــارة وحتــى الطــب، ويحتجــن فقــط 

للتوجيــه.

ما هي الوصفة التي 
يمكن تقديمها 

الندماج حقيقي للمرأة 
المسلمة في المجتمع 

البريطاني؟

الرغبــة يف  أهــم يشء هــو وجــود 

االندمــاج، ثــم بــذل مجهــود مــن خــالل 

ــا،  ــر لغته ــها لتطوي ــى نفس ــتغال ع االش

وأن تؤمــن بأنهــا قــادرة عــى النجــاح يف 

بريطانيــا، خصوصــا وأن هــذا البلــد يوفــر 

للمــرأة كل يشء مــن أجــل االندمــاج، 

البلديــات  مــع  خــربيت  خــالل  ومــن 

ــن  ــه ميك ــه، أرى أن ــذي تقدم ــم ال والدع

املســتحيل،  تحقــق  أن  امــرأة  ألي 

وتركيزهــم عــى نســاء األقليــات، يجعــل 

أردن  إن  محظوظــات  املســلات  مــن 

االســتفادة مــن هــذا الوضــع، وحتــى 

ــا  ــإن بريطاني ــة ف ــدول أوروبي ــة ب مقارن

ــرأة يف  ــاعدة امل ــد ملس ــوذج جي ــدم من تق

االندمــاج. 

في ظل اإلسالموفوبيا 
هل أنت متفائلة من 

نجاح المرأة المسلمة 
في المجتمع الغربي؟

كلــا  ألنــه  جــداً،  متفائلــة  أنــا 

ــز  ــرب، والركي ــح أك ــرص تصب ــا الف تقدمن

عــى املــرأة يف بريطانيــا، ومــن خــالل 

عمــي أؤكــد أن هنــاك بحــث كبــر عــى 

املســلات إلظهــار مــدى نجــاح النمــوذج 

الربيطــاين يف مســاعدة املــرأة يف النجــاح، 

والتأثــر يف محيطهــن، وعــى الرغــم مــن 

اإلســالموفوبيا، هنــاك تخــوف مــن طــرف 

ــع،  ــن املجتم ــم رفضه ــأن يت املســلات ب

ــر  ــا وتقدي ــه ســيتم تقديره ــد أن ــا أؤك أن

ــادي  ــن األي ــر م ــتجد الكث ــوم وس ــا تق م

ــاح. ــل النج ــن أج ــا م ــدودة له املم
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الــذي  الرئيــس  فلســطن،  نصــر   

أحبــه العــرب جــراء مواقفــه املنــارصة 

ــل  ــذي ترج ــراك ال ــاك ش ــم، ج لقضاياه

ــل مــع املــرض، يذكــره  عقــب رصاع طوي

الفلســطينيون متحديــا إلرسائيــل، مطالبــا 

بتحقيــق العدالــة للفلســطينين، ويذكــره 

ــام  ــم ع ــزو بالده ــه غ ــون برفض العراقي

٢٠٠٣م.

 ُتطــوى صفحــة  حيــاة رئيــس غــريب 

كان صديقــاً للعــرب ومنــارصاً لقضاياهــم 

عــرب  كتــاب  وصفــه  كــا  املثاليــة 

وأجانــب، تــاركاً وراءه إرثــاً سياســياً كبــراً.

رئيــس  هو خامــس  شــراك  جــاك 

الخامســة،  الفرنســية  الجمهوريــة  يف 

أجــل  مــن  التجمــع  حــزب  ومؤســس 

الجمهوريــة، ولــد يــوم 29 نوفمــرب 1932، 

يف خامــس أحيــاء العاصمــة الفرنســية، يف 

ــب  ــراك ملنص ــب ش ــورة. انتخ أرسة ميس

رئاســة الجمهوريــة الفرنســية عــام 1995، 

وجــدد لــه عــام 2002، حتــى انتهــت 

رئاســته بتاريــخ 17 مايــو 2007. وكان 

قبــل ذلــك عمــدة باريــس ملــدة 18 عامــاً 

ــة  ــوىل رئاس ــا ت ــن 1977 إىل 1995، ك م

ــو 1974  وزراء فرنســا مرتن؛ مــن 27 ماي

إىل 26 أغســطس 1976، ومــن 20 مــارس 

1986 إىل 10 مايــو 1988.

حكــم عــى شــراك بالســجن لســنتن 

ديســمرب   15 يف  التنفيــذ،  وقــف  مــع 

بالفســاد  إدانتــه  بعــد  وذلــك  2011؛ 

األمــر  وهــو  العــام،  املــال  وتبديــد 

ــرة الضــوء  ــذي أخــرج الرجــل مــن دائ ال

لســنوات. اإلعالمــي 

صديق عرفات ونصري فلسطني

مــن  شــراك  موقــف  كان 

القضية الفلســطينية أحــد أهــم املواقــف 

ــرب  ــرة الغ ــر نظ ــاهمت يف تغي ــي س الت

لــه، إذ أبــدى موقفــاً مغايــراً للحكومــات 

ــوق  ــن الحق ــاً ع ــر مدافع ــة وظه الغربي

. لفلســطينية ا

ــه حــق  ــل دعم ــس الراح ــن الرئي أعل

ــة  ــة الدول ــطيني يف إقام ــعب الفلس الش

وعاصمتهــا  املســتقلة  الفلســطينية 

ــع هــذه الدعــوة  ــه رف ــى إن القــدس، حت

يف »إرسائيــل« نفســها حــن زارهــا يف 

احتاللهــا األرايض  عــام 1996، متحديــاً 

الجنــود  ومواجهــاً  الفلســطينية، 

اإلرسائيليــن بشــكل مبــارش حــن ضيقــوا 

ــدس  ــه الق ــاء زيارت ــه يف أثن ــه حركت علي

مل  إذا  زيارتــه  بقطــع  الرقية، فهــدد 

تضييقهــم. يوقفــوا 

كــا كان شــراك أول مــن تعامــل 

ــات  ــارس عرف ــطيني ي ــم الفلس ــع الزعي م

رئيســاً لدولــة، فاســتقبله يف قــرص اإلليزيه 

بهــذه الصفــة، وحــن مــرض عرفات ســّخر 

ــاذ  ــة إلنق ــالده الصحي ــدرات ب ــراك ق ش

حياتــه، بعدمــا نقــل مــن رام هللا إىل أحــد 

ــة. ــرة خاص ــس بطائ ــفيات باري مستش

 عارض غزو العراق 

ــد شــعبي   حظــي شــراك أيضــا بتأيي

واســع بعــد أن أعــرب عــن معارضتــه 

الشــديدة للغــزو األمريــي للعــراق ســنة 

2003، حيــث قــال وقتهــا: »بالنســبة لنــا 

ــل  ــى الفش ــاًل ع ــاً دلي ــرب دامئ ــد الح تع

بــذل  يجــب  ولــذا  الحلــول،  وأســوأ 

الجهــود لتجنبهــا«، األمــر الــذي عكــر 

صفــو العالقــات بــن باريــس وواشــنطن.

ــام  ــر ع ــا، يف 14 فرباي ــت فرنس وأعلن

ــراق  ــى الع ــرب ع ــا للح 2003، معارضته

عــرب كلمــة مدويــة لوزيــر الخارجيــة 

الفرنــي.

 تــويف جــاك شــراك الخميــس 9-26-

2019 عــن 86 عامــاً، وكان خــر ظهــور 

ــه ســنة 2014م. ــام ل ع

شخصيات

الراحل جاك شيراك...
صديق فلسطين والرئيس الذي أحبه العرب
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كــوك  تومــاس  رشكــة  افــالس  تســبب 

ــرب  ــامل-  يف أك ــياحة يف الع ــة س ــدم رشك – أق

عمليــة مــن نوعهــا يف بريطانيــا منــذ الحــرب 

آالف  عــرات  إلعــادة  الثانيــة  العامليــة 

ــاعيها يف  ــل مس ــد فش ــك بع ــافرين، وذل املس

ــا  ــرليني أي م ــه إس ــون جني ــع 200 ملي جم

يعــادل 227 مليــون يــورو، 250 مليــون دوالر 

ــها. ــب إفالس مــن مســتثمرين لتجن

و قــدم عمــالء »تومــاس كــوك«  40 ألــف 

الســاعات  اســرداد مســتحقات يف  منــوذج 

ــع  ــى املوق ــجيل ع ــالق التس ــذ انط األوىل من

ــم. ــتعادة أمواله ــب الس ــاص يف الوي الخ

الطــران  رشكــة  عــى  يتعــن  إجــااًل، 

حــوايل  أمــوال  اســرداد  كــوك«  »تومــاس 

عميــل.  360,000

اقتصاد

تبعات إفالس »توماس كوك« البريطانية  تطال القطاع السياحي

31 مليون جنيه إسترليني ضرائب على فيس بوك في بريطانيا! 

عرب لندن - لندن 

ــة يف  ــات االجتاعي ــاح املنص ــدالت أرب ــت مع ارتفع

بريطانيــا إىل 54 % حســب تقريــر نرتــه BBC مؤخــراً.

 و بهــذا فقــد تضاعفــت الرضائــب املفروضــة عــى 

ــه إســرليني،  فيــس بــوك إىل مــا يقــارب 31مليــون جني

و تــم تخفضيهــا بعــد التعديــالت القانونيــة يف البــالد،و 

لكــن مل يســلم فيــس بــوك مــن موجــة االنتقــادات لــه 

مــن قبــل اململكــة بســبب تراكــم الديــون للمنصــة. 

و قــام فيــس بــوك بالــرد قائــاًل ؛ إن الركة ســتتعامل 

بشــكل ايجــايب مــع قوانــن الرضائب،متعهــداً بدفــع مــا 

تســتحقه بريطانيــا قانونيــاً. 

 )OECD( ــة ــاد والتنمي ــة االقتص ــت منظم  واقرح

هــذا األســبوع، تغيــرات رضيبيــة تهــدف إىل جعــل 

ــى  ــب ع ــن الرضائ ــد م ــع املزي ــة تدف ــركات العاملي ال

Google و Facebook و Apple  التحديــد وجــه 

ــكان  ــأن امل ــدة بش ــد جدي ــراح قواع ــن االق و يتضم

ــا يف  ــبة أرباحه ــه ونس ــة في ــع الرضيب ــي دف ــذي ينبغ ال

ــد. البل
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بريكســت  ارتــدادات  أن  يبــدو   

انعكســت بشــكل كبــر ومؤثــر عــى 

املحــالت التجاريــة وقطــاع بيــع التجزئــة 

األكــرب. بالــرضر  وأصابتهــا 

نهايــة  رســمية،  بيانــات  وكشــفت 

يف  التجزئــة   رشكات  تســجيل  أكتوبــر 

الشــهر  خــالل  أداء  بريطانيا أســوا 

املــايض منــذ 24 عاماوقــال اتحــاد رشكات 

ــايل  ــة )BRC( إن إج ــة الربيطاني التجزئ

ــبة 1.3  ــض بنس ــة انخف ــات التجزئ مبيع

ــبتمرب/  ــنوي يف س ــاس س ــى أس ــة ع باملئ

أيلــول 2019.ويشــر الراجــع، إىل بــدء 

ــروج  ــن خ ــتهاليك م ــاد االس ــر االقتص تأث

اململكــة املتحدة مــن االتحــاد األورويب 

ارتفــاع  إىل  البيــان  )بريكست(.وأشــار 

املبيعــات عــرب اإلنرنــت، باســتثناء املــواد 

ــة، أبطــأ منــو  ــة، بنســبة 0.7 باملئ الغذائي

ــات الرســمية،  ــق البيان عــى اإلطالق.ووف

مبيعــات  يف  الســنوي  النمــو  تباطــأ 

التجزئــة بشــكل حــاد مــن الــذروة يف 

 2.7 إىل  ليصــل  املــايض،  آذار  مــارس/ 

العــام  مــن  آب  أغســطس/  يف  باملئــة 

الجــاري.

اقتصاد

بسبب بريكست.. انتكاسة مبيعات التجزئة في بريطانيا

أكثر من ثالثة ماليين بريطاني يكافحون لدفع الفواتير األساسية

عرب لندن - لندن

أكــر  كشــفت دراســة جديــدة أن 

ــا  ــخص يف بريطاني ــن ش ــة مالي ــن ثالث م

رضيبــة  دفــع  أجــل  مــن  يكافحــون 

وفواتــر  تاكــس«  كاونســل  االبلديــة« 

أخــرى. أساســية 

وعــى مــدار العــام املــايض، تخلفــت 

دفــع  عــن  أرسة  مليــون   1.6 حــوايل 

رضائــب املجلــس، وهنــاك مــا يقــرب 

مــن مليــون أســـرة تخلـفــــت عــن  دفــع 

اإليجــــار، يف حــن تأخــر أكــر مــن مليون 

ــاه. ــر املي ــى فوات ع

و أفــاد التقريــر الصــادر عــن جامعتي 

برمنغهــام ولينكولــن، أن الفقــر يتصاعــد 

ــات املجتمــع، حتــى  بالنســبة لجميــع فئ

ــتة  ــث أن س ــون حي ــن يعمل ــك الذي أولئ

ســكان  خمــس  أي«  عــرة  كل  مــن 

ــون. ــن الدي ــون م ــة«  يعان اململك

ويــربز التقريــر اتجاًهــا مقلًقــا حيــث 

تــم االتصــال املبــارش بأكــر مــن مليــوين 

شــخص مــن قبــل املســؤولن يف عــام 

2018 الســتكال االحصــاء املطلــوب.

مشكلة الديون يف بريطانيا

 StepChange مؤسســة  تقــول 

الخريــة للديــون إن هــذه األرقــام األخرة 

تبعــث عــى القلــق الشــديد، مــا يوضــح 

ــا. ــكلة يف بريطاني ــم  املش حج

»رئيــس  توتــون  بيــر  وقــال«  

ــح  ــات يف StepChange: »: يكاف السياس

اململكــة  أنحــاء  جميــع  يف  النــاس 

للحصــول عــى النفقــات األساســية  و 

بالتأكيــد عالمــة واضحــة عــى  هــذه 

االنتشــار. واســعة  ماليــة  ضائقــة 

»كاريــن  أكــدت  جهتهــا  مــن 

السياســة  أســتاذة   ،« رولنســون 

التــي  برمنغهــام  بجامعــة  االجتاعيــة 

شــاركت يف إعــداد التقريــر إن الحكومــة 

ــزوال التقشــف  لكــن أبحاثهــم  توهــم ب

يزالــون  ال  النــاس  ماليــن  أن  تظهــر 

األساســية،  الفواتــر  لدفــع  يكافحــون 

ــه  ــام ب ــب القي ــا يج ــر م ــاك الكث و هن

لزيــادة مســتويات الدخــل ومســاعدة 

نفقاتهــم. تغطيــة  عــى  النــاس 
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اماكن

عرب لندن
 في زيارة ألجمل

 مدن اليابان:
كينوساكي أونسن 

تمتلك سحر 
الطبيعة والمياه 

الشافية
 اليابان – كريم إمام 

واألماكــن  املــدن  مــن  بالعديــد  اليابــان  تزخــر 

حــول  أخــرى  أماكــن  تضاهيهــا  ال  التــي  الســياحية 

العامل،وغالبــا مــا ترتبــط صــورة اليابــان يف األذهــان 

بالتقــدم التكنولوجــي والوســائل الحديثــة يف عيــش 

الحيــاة والرفاهيــة والســيارات والروبوتــات وغرهــا مــن 

ــرب  ــن الع ــد م ــت العدي ــي جعل ــة الت ــور النمطي الص

يطلقــون عليهــا »كوكــب اليابــان الشــقيق«.

 إال أن عــرب لنــدن اليــوم يف جولــة إىل مدينــة غــر 

معروفــة يف اليابــان ال تــدرج عــادة عــى قامئــة األماكــن 

الســياحية، وغــر معروفــة لــدى الكثريــن مــن الســياح 

ــك ال  ــة وذل ــى الكلم ــاحرة مبعن ــة س ــي مدين العرب،ه

ــدم  ــة وتق ــا حديث ــن تكنولوجي ــه م ــا متتلك ــود إىل م يع

رقمــي، وإمنــا يكمــن  رسهــا يف البســاطة وطريقــة 

ــي.  ــش الصح العي

تقــع  التــي  أونســن«  »كينوســايك  مدينــة  إنهــا 

يف شــال إقليــم كانســاي وتبعــد حــوايل ٣ ســاعات 

بالقطــار مــن مدينــة أوســاكا،والتي تشــتهر بينابيــع 

امليــاه الطبيعيــة الســاخنة املفيــدة للجســم واملنعشــة يف 

جميــع أوقــات العــام وتتمتــع بتاريــخ يف تغذيــة الجســم 

ــا  ــارس خالله ــام م ــود إىل ١٣٠٠ ع ــروح يع ــل وال والعق

النــاس االســتمتاع بامليــاه الحراريــة الســاخنة والتــي 

ــد. تفي

عالج التهابات املفاصل

الـــ  أو  العامــة  الحامــات  املدينــة  يف  وتنتــر   

ــا وطــرق  ــون يف تصمياته ــن الياباني ــي يتفن اونســن الت

اســتخدامهم لهــذه امليــاه األرضيــة الغنيــة باملعــادن 

املفاصــل،  التهابــات  تخفيــف  عــى  تســاعد  والتــي 

ــرة،  ــن الب ــة لتحس ــة، إضاف ــالت املتعب ــاء العض وإرخ

فتجــد الحامــات مختلفــة ومتنوعــة يف أشــكالها ويف 

معارهــا ويف امكانياتهــا، فهنــاك الحامــات العامــة 

وهنــاك الحامــات داخــل الفنــادق وهنــاك الحامــات 

ــن  ــاين، وم ــدي ياب ــزل تقلي ــو ن ــكان« وه ــل »الروي داخ

كــرة الينابيــع فإنــه ميكــن للســائح اســتئجار غرفــة 

بينبوعهــا! كــا أن زوار املدينــة يحصلــون مــن الفنــادق 

عــى بطاقــة تتيــح لهــم دخــول كافــة الحامــات العامــة 

ــا.  مجان

ــكل  ــان بش ــة يف الياب ــات العام ــتخدم الحام  وتس

ــال فبعــد  ــا طوي ــارة وقت واســع، وال تســتغرق عــادة الزي

تنظيــف الجســم بالصابــون وشــطفه جيــدا، ثــم الغطــس 

ــون  ــادة تك ــي ع ــاه الت ــق يف املي ــع دقائ ــوث بض للمك

ــارة  ــون الزي ــادي، تك ــوزي الع ــن الجاك ــر ســخونة م أك

ــا تحتاجــه إلرخــاء العضــالت  ــد انتهــت، وهــذا كل م ق

الدمويــة وتخفيــف آالم  الــدورة  املجهــدة وتحســن 

ــل.   املفاص

وكــا العديــد مــن البــالد فــإن النــزل التقليــدي 

»الريــوكان« يكــون عــادة الخيــار األفضــل للســائح، 

ــمة،  ــر مقس ــرة غ ــة كب ــن غرف ــون م ــا يتك ــادة م وع

أرضيتهــا مكســوة بحصــرة تقليديــة »تاتامــي« مصنوعــة 

ــاث ومنضــدة صغــرة  ــن أث ــرز، مــع قطعت مــن قــش ال

ــد واألرِسّة  ــدد املقاع ــادة ع ــا زي ــن دامئ ــة، وميك منخفض

ــة  ــاول وجب ــالل تن ــوم خ ــى األرض للن ــرش ع ــي تف الت

العشــاء،األبواب عبــارة عــن قواطــع »شــوجي« منزلقــة. 

معظــم فنــادق ريــوكان تحتــوي عــى حــام عمومي 

ــن  ــاء،والكثر م ــال والنس ــمي الرج ــادة لقس ــم ع مقس

ــارة  ــة عب ــع الســاخنة هــي يف الحقيق ــات الينابي منتجع

ــاخنة.  ــاه الس ــع املي ــع ينابي ــوكان يف موق ــة ري ــن بناي ع

تكاليــف الغرفــة تشــمل وجبتــي طعــام دامئــاً مــا تكــون 

حسن بوعمال:
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ــة  ــة متنوع ــات محلي ــى مكون ــوي ع ــة عشــاء تحت وجب

تقــدم عــى مهــل ولهــا طقوســها، ووجبــة افطــار. 

يف الريــوكان عــادة يقــوم عاملــو خدمــة الغــرف 

بإحضــار وجبــات طعــام إىل غــرف الضيــوف، بعــد 

وجبــة املســاء، ويتــم تنظيــف املنضــدة ومتديــد الفــراش. 

كــا يتوفــر لبــاس مثــايل للنــوم يف الريــوكان وعــادة مــا 

ــاس يف الشــارع  ــون روب يســمى »يوكاتا«،وتجــد الن يك

يلبســون اللبــاس التقليــدي اليابــاين، والقبقــاب الخشــبي 

ــون يف املطاعــم التقليديــة املتنوعــة،  ــون ويأكل يتبضع

ويلتقطــون الصــور التذكاريــة عــى جســور النهــر الــذي 

ــه بأشــجار الكــرز املشــهورة.  ــن عــى جانبي يتزي

أبريل وأكتوبر أفضل املواسم لزيارة كينوسايك 
أونسن

ــر التســويق يف مؤسســة  ــن فــوكاي مدي ويقــول كول

نيشــيمورايا التــي متلــك أفضــل أونســن ريــوكان يف 

 Nishimuraya  ــت ــي بالن ــة لون ــان بحســب مجل الياب

Honkan-بنــي منــذ ١٦٠ عامــا ويــدار اليــوم مــن 

قبــل الجيــل الســابع لنفــس العائلــة- باإلضافــة لفنــدق 

 Nishimuraya Hotel Shogetsutei تقليــدي عــرصي

ــارات  ــتينيات، أن الزي ــيد يف الس ــة ش ــة جبلي ــى غاب ع

للســياح تكــون موســمية عــادة وأن وقــت الــذروة يكون 

دامئــا يف أبريــل بســبب موســم تفتــح أزهــار الكــرز الذي 

يكــون جميــل جــدا هنــا فتجــد نصــف الــزوار هــم مــن 

األجانــب، ثــم هنــاك أيضــا أكتوبــر عندمــا تبــدأ الزهــور 

يف تغيــر لونهــا، وبالتــايل تجــد ســبتمرب ويونيــو ويوليــو 

هــي الشــهور األقــل اشــغاال لدينــا هنــا يف املدينــة. 

ويضيــف: زيارتــك لكينوســايك اونســن هــي لتختــرب 

ــزول يف  ــا الن ــدا أوله ــة ج ــة تقليدي ــياء ياباني ــة أش ثالث

ــادق  ــاك فن ــس هن ــة لي ــي املدين ــدي، فف ــوكان تقلي ري

عامليــة وإمنــا ريوكانــات تــدار مــن قبــل عائــالت محليــة، 

ــعبي  ــو يشء ش ــئ وه ــاء الداف ــون امل ــة عي ــا تجرب ثاني

ــاء  ــاول العش ــة تن ــا تجرب ــان، وثالث ــدا يف الياب ــج ج ورائ

ــة.  ــة التقليدي ــة الياباني بالطريق

بــن  االختــالف  بأوجــه  يتعلــق  فيــا  ويضيــف 

املنشــئتن يقــول بــأن Nishimuraya Honkan هــو 

ــة،  ــة التقليدي ــري وبالطريق ــزل أث ــش يف ن ــة للعي تجرب

لكــن إذا أردت مســاحات أكــرب ومرافــق عرصيــة وغــرف 

أكــرب فــإن Nishimuraya Hotel Shogetsutei هــو 

ــل. ــار األمث الخي

  ويحــوي نيشــيمورايا هونــكان متحــف صغــر 

يحــي قصــة املدينــة والتــي كانــت قــد تعرضــت لحريــق 

ــا  ــزال جــاء عندم ــد زل ــا بع ــا فيه ضخــم أىت عــى كل م

ــم  ــت معظ ــذاء فاحرق ــة الغ ــون وجب ــاس يطه كان الن

معــامل املدينــة، ويوضــح املتحــف بالصــور كيــف كانــت 

املدينــة، والجهــود املبذولــة مــن قبــل عمدتهــا يف ذلــك 

ــع.  ــزل الرائ الوقــت مؤســس هــذا الن

باإلضافــة إىل كل تلــك املزايــا الرائعــة واملحســنة التي 

ــش اللطيــف يف هــذه البقعــة الســاحرة مــن  ــز العي متي

ــوكان مراعــاة القواعــد  ــان، تتطلــب اإلقامــة يف الري الياب

القليلــة التاليــة التــي تختلــف عــن الفنــادق ذات الطــراز 

الغــريب. مثــاًل، يجــب عــى الســاكنن خلــع احذيتهــم يف 

ــرك  املدخــل واســتعال النعــل الداخــي يف املمــرات، ُي

النعــل الداخــي خــارج غرفــة الضيــف، ال يجــوز املــي 

عــى التاتامــي إال عندمــا يكــون الشــخص حــايف القدمــن 

أو يلبــس جــوارب.

ــادة  ــام، ع ــاين الع ــام الياب ــتحام يف الح ــد االس عن

ــل  ــرة قب ــات املتوف ــه يف الحنفي ــمك بأكمل ــل جس إغس

الدخــول يف الحــام، مــع رضورة شــطف جســمك مــن 

ــل. ــكل كام ــون بش ــوة الصاب رغ

 الحامــات اليابانيــة مخصصــة لنقــع الجســم باملــاء 

وليــس مــن أجــل الغســل، وعــادة تكــون يف مــكان مثــايل 

لتدفئــة الجســم والحــوار بــن االصدقــاء وأعضــاء العائلــة 

أو حتــى مــع الغربــاء مــا يجعلــك تشــعر باالســتجام، 

واملســتحمون اليابانيــون يتناوبــون عــى الغســل والنقــع 

الحــام  مــن  واالســتفادة  االســتمتاع  إلطالــة  باملــاء 

الســاخن قــدر املســتطاع. 

ويوجــد يف اليابــان حــوايل 55,000 ريــوكان معظمهــا 

أجســادهم.    عــى  الوشــم  ذوي  األشــخاص  تقبــل  ال 

وتتفــاوت أســعار الريــوكان كثــراً، حيــث يتميــز بعضهــا 

بأســعار عاليــة تــراوح بــن 12,000 يــن إىل 20,000 يــن 

للشــخص الواحــد، مــع وجبتــي طعــام وهــذه االســعار ال 

تشــمل الرضيبــة وأجــور الخدمــات.

أحمد يونس:
 شعب محترم وودود وال 

يعرف العنصرية 
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عرب لندن
تعيش يوما مع عرب اليابان

طوكيو – كريم إمام 

يعيــش حــوايل ٢٦٥ ألــف عــريب يف 

ــع  ــرون يف املجتم ــرون ويؤث ــان يتأث الياب

وغرهــم  ميثلــون  متفاوتــة،  بأشــكال 

ــن  ــة م ــبة ٦.٦ يف املائ ــب نس ــن األجان م

اجــايل التعــداد الســكاين وذلــك مــع 

ــات  ــام ٢٠١٨ بحســب احصائي ــة الع نهاي

رســمية. وعايشــت عــرب لنــدن يومــا من 

حيــاة عــرب اليابــان ملحاولــة التعــرف 

ــادل  ــة التب ــة وماهي ــم وكيفي عــى واقعه

املعــريف والحضــاري والثقــايف بينهــم وبــن 

لالغــراب  فريــد  كنمــوذج  اليابانيــن، 

العــريب، وتوقفــت عــرب لنــدن عنــد مــا 

يواجهونــه مــن صعوبــات وذلــك مــن 

ــن الشــباب  ــع عــدد م ــاءات م خــالل لق

والذيــن  اليابــان  يف  املغــرب  العــريب 

يعملــون يف شــتى املجــاالت الحياتيــة. 

اإلنجليزية غري مفيدة يف اليابان 

يف البدايــة التقينــا حســن بوعــال 

مــن املغــرب والــذي يعمــل يف أقــدم 

مســاجد العاصمــة طوكيــو، والــذي يضــم 

مركــزا ثقافيــا تركيــا ويقــوم بتعريــف 

اليابانيــن الذيــن يأتــون إىل هــذا الجامــع 

ــرق. ــخ ال ــن اإلســالم وتاري طبيعــة الدي

قــال  لنــدن   لعــرب  حديثــه  ويف 

حســن إنــه يعيــش يف اليابــان منــذ ســبع 

ــة يف  ــة الياباني ــد درس اللغ ــنوات و ق س

وتحديــدا  باملغــرب  املحمديــة  مدينــة 

ــو.  ــه إىل طوكي ــل قدوم ــة اآلداب قب بكلي

مــا  رسعــان  أنــه  إىل  حســن  ويشــر  

تأقلــم مــع حياتــه الجديــدة يف العاصمــة 

كطالــب  إليهــا  وفــد  التــي  اليابانيــة 

وتعــرف عــى العديــد مــن األســاتذة 

التعــرف  الذيــن ســاعدوه يف  والطلبــة 

وخصوصيــة  املجتمــع  طبيعــة  عــى 

ــا  ــه عندم ــا أن ــة، موضح ــة الياباني الثقاف

وصــل إىل اليابــان كان يجيــد التحــدث 

ــن ال  ــا إىل أن الذي ــة، الفت ــة الياباني باللغ

ــدون  ــاين يج ــدث بالياب ــتطيعون التح يس

ــاس  ــع الن ــل م ــة يف التعام ــة بالغ صعوب

البلــدان  العديــد مــن  هنــا، فبعكــس 

ــة ال تفيــد  األخــرى فــإن اللغــة اإلنجليزي

ــدث  ــد التح ــن يجي ــد م ــا تج ــا فقل هن

اليابــان.  يف  باإلنجليزيــة 

ال عنرصية يف اليابان 

وحــول طبيعــة عملــه يؤكــد بوعــال 

ــذي  ــه التحــق بالعمــل يف املســجد -ال أن

يعــد األقــدم يف طوكيــو- لتعريــف الــزوار 

وتوضيــح  اإلســالمي  الديــن  بســاحة 

الصــورة التــي عــادة مــا تكــون مغلوطــة 

عــن الديــن الحنيــف، الفتــا إىل أنــه طوال 

فــرة عملــه وعيشــه يف اليابــان مل يواجــه 

أي نــوع مــن أنــواع العنرصيــة التــي 

غالبــا مــا نســمع نهــا يف أوروبــا والــدول 

ــى أن  ــددا ع ــام، مش ــكل ع ــة بش الغربي

ــا.  ــا إطالق هــذا الــيء مل يلمســه هن

وأكــد املغــريب حســن عــى نقطــة أن 

الذيــن ال يتحدثــون اليابانيــة يجــدون 

محمد درويش: 
عدم معرفة اللغة 

اليابانية يمثل عائقا 
كبيرا 
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عرب لندن
تعيش يوما مع عرب اليابان

ــم،  ــتطيعون التأقل ــة وال يس ــور صعب األم

ناصحــا مــن يرغــب يف االنتقــال للعيــش 

أوال  اللغــة  تعلــم  رضورة  اليابــان  يف 

والتعــرف عــى الثقافــة اليابانيــة وطبيعة 

يف  هــي  التــي  اليابانيــة،  الشــخصية 

حقيقتهــا مختلفــة متامــا عــن الشــخصية 

األوروبيــة أو األمركيــة، ضاربــا املثــال 

ــت.  ــدس الوق ــد وتق ــرام املواعي باح

ــه يقــول زايك صاميــة وهــو  مــن جانب

مدينــة  مواليــد  مــن  األصــل  ســوري 

والقريبــة  اليابــان  الســاحلية يف  كــويب 

ــة  ــد يف بداي ــه ول ــاكا أن ــة أوس ــن مدين م

هنــاك  يكــون  مل  ووقتهــا  الثانينيــات 

ــان، وكان  ــب يف الياب ــن األجان ــد م العدي

مختلفــة،  بطريقــة  يتعامــل  األجنبــي 

ال  اليابــاين  ولكــن  بشــكل يسء،  ليــس 

ــاك.   ــد هن ــه ول ــاين مــع أن ــه كياب ينظــر ل

هنــاك  املثــال  ســبيل  »عــى  ويقــول: 

عــادات وتقاليــد متعــارف عليهــا هنــا 

أتحــدث  فعندمــا  معــي،  يطبقوهــا  ال 

ــوا  ــال ال يصححــوين وال يتدخل بصــوت ع

وهــو أمــر غــر اعتيــادي ولــو أن شــخص 

آخــر يابــاين قــام بنفــس الفعــل لصححوه 

ــه  ــه. إال آن ــض صوت ــره ليخف ــوا نظ ولفت

األجنبــي  يحرمــوا  أنهــم  ليؤكــد  عــاد 

وليــس لديهــم عنرصيــة«. 

باآلخــر  اليابــان  عالقــات  وحــول 

البــالد  هــذه  أن  صاميــة  يوضــح 

ــل  ــتينيات وأوائ ــر الس ــت يف أواخ انفتح

الســبعينيات، فمــن جــاء يف الثانينيــات 

ــول، ولكــن  ــن القب ــوع م ــات يشــعر بن ب

وقتهــا مل يكــن هــذا الجيــل قــد اســتطاع 

ــال:  ــف قائ ــل. ويضي ــكل كام ــم بش التأقل

»رجعــت إىل اليابــان بعــد ٤٠ عــام وقــد 

وجــدت أنهــا تغــرت كثــرا، ومل يعــد 

لــدى اليابانيــن رهبــة تجــاه األجنبــي 

ــد أن  ــف، بع ــخص مختل ــه ش وال يعتربون

كانــوا يعتــربون األجنبــي كائــن فضــايئ«.

 ويلفــت صاميــة إىل أن اليابــاين يعتــرب 

ثقافيــا  منــه  أقــل  والكــوري  الصينــي 

األمريــي  يعتــرب  حــن  يف  واجتاعيــا، 

منهــم  أعــى  مرتبــة  يف  واالنجليــزي 

ــرب،  ــم يف الح ــك لهزميته ــود ذل ــا يع رمب

ــيات ال  ــذه الجنس ــر ه ــام غ ــكل ع وبش

يعرفــوا عنهــا الكثــر.

ويف رأي ناقــد بعــض الــيء يــرى 

زايك أن اليابانيــن مل يخرعــوا الكثــر مــن 

األشــياء املرتبطــة يف األذهــان باليابــان 

بالكوكــب،  تلقــب  مــا  عــادة  والتــي 

أخــذوا  األمــر  واقــع  يف  ولكنهــم 

وطوروهــا،  عليهــا  وبنــوا  االخراعــات 

ــر هــي  ــار أو الكمبيوت ــال القط فنجــد مث

اخراعــات أجنبيــة طــورت وباتــت أفضــل 

ــية  ــوالت الفرنس ــى املأك ــان، وحت يف الياب

ــا،  ــن فرنس ــل م ــا أفض ــا رمب ــا هن تجده

ــرة  ــنوات األخ ــه يف الس ــى أن ــددا ع مش

ــاح عــى  ــوع مــن االنفت بــات هنــاك ن

اآلخــر وبدأنــا نشــاهد الالفتــات التــي 

ــد  ــالل، وق ــوالت الح ــع املأك ــر إىل بي تش

ــرف  ــر للتع ــم األم ــت عليه ــهل االنرن س

عــى املســلمن والعــرب. 

»يف  بأنــه  حديثــه  زايك  ويواصــل 

بالغــة يف  نجــد صعوبــة  كنــا  صغرنــا 

وكانــت  الحــالل  املأكــوالت  إيجــاد 

حقبــة  يف  األمثــان  غاليــة  توافــرت  ان 

الثانينيــات، كــا أن املســلم املتديــن 

ســيجد صعوبــة يف التعايــش هنــا ألن 

مــكان«.  كل  يف  الخمــر 

زيك وككل مــن تحدثــت معهــم عــرب 

أكدواعــى   اليابــان  عــرب  مــن  لنــدن 

ملــن يخطــط  اليابانيــة   تعلــم  رضورة 

للعيــش هنــا، الفتــن إىل أنهــا لغــة يف 

قواعدهــا ســهلة جــدا والصعــب فيهــا 

ــان  ــل الياب ــة، إال أن أه ــو الكتاب ــا ه رمب

يحبــون املســاعدة. 

 وينتهــي مــن تحدثــت معهــم عــرب 

ــس  ــة لي ــخصية الياباني ــدن إىل أن الش لن

لديهــا دوافــع االختــالط كثــرا فــال تجــده 

فالعالقــات  مثــال،  منزلــه  إىل  يدعــوك 

رســمية نوعــا مــا، رمبــا ليــس مــن وراءهــا 

ــا  ــاك دامئــا هــدف م مصلحــة ولكــن هن

ــة  ــاس، ويف مقارن ــن الن ــات ب ــن العالق م

مــع العــامل العــريب تجــد أن املحبــة لدينــا 

ــط  ــا ألن الراب ــرب رمب ــدر أك ــودة بق موج

األرسي وحجــم العائــالت أكــرب، فالعائالت 

ــط أرسي  ــا كراب ــس هن ــرة ولي ــا صغ هن

كــا الحــال لدينــا. ملخصــا ذلــك فالقــول 

ــرضورة يف  ــى ال ــة ع ــم مبني ــأن حياته ب

املحبــة  عــى  مبنيــة  أن حياتنــا  حــن 

ــة.  والصحب

يف حــن يقــول محمــد درويــش وهــو 

ــرصي يف طوكيــو أنــه يعيــش  طالــب م

يف اليابــان منــذ حــوايل ثــالث ســنوات 

ــب. ــة الط ــدم لدراس ــم ق وأنه

ــد  ــكل جي ــت بش ــف: »تأقلم  ويضي

ــل  ــزال متث ــة ال ت ــع إال أن اللغ يف املجتم

عائقــا كبــرا، أتحــدث قليــال وحاولــت 

تعلــم اليابانيــة قبــل قدومــي، وهــو أمــر 

ــاين  ــا الشــعب الياب ــح، واصف رضوري ومل

ــاون.  ــب ومتع ــامل وطي ــه مس بأن

ــه أحمــد يونــس فيقــول أن  أمــا زميل

الحيــاة هنــا جيــدة للغايــة وأن الشــعب 

ــه أي  ــس لدي ــرم وودود ولي ــاين مخ الياب

مــن أشــكال العنرصيــة، الفتــا إىل أنــه 

ــة  يعــاين مــن عــدم اتقــان اللغــة الياباني

كــا أنــه مل يتمكــن مــن اســتطعام األكل 

اليابــاين بعــد. وأوضــح أنــه يــدرس باللغــة 

ــب  ــن الصع ــه م ــددا أن ــة، مش اإلنجليزي

جــدا إيجــاد وظيفــة بــدون لغــة يابانيــة.     

زاكي صايمة:
 هناك انفتاح على 

اآلخر وبدأنا نشاهد 
الالفتات التي تشير 

إلى بيع المأكوالت 
الحالل
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صحة

الدكتورة إيناس دوحي تقدم لعرب لندن

وصفة سحرية للحفاظ على صحة األسنان 
جاد محمد 

نجحت الدكتورة إيناس دوحي السامرايئ، يف تحقيق مسار طبي متميز، قوامه 

الدراسة املعمقة، والخربة الطويلة يف مجال طب األسنان، إىل أن أصبحت صاحبة 

مصحة لطب األسنان، يف قلب العاصمة الربيطانية لندن، وفيها تستقبل حاالت 

مختلفة سواء من العرب املقيمن يف عاصمة الضباب، أو القادمن من دول عربية 

وخصوصا الدول الخليجية، ويف هذا الحوار، تقدم الدكتورة إيناس عصارة خربتها 

الطبية يف التعامل مع صحة األسنان وخصوصا للعرب، من خال نصائح استخلصتها 

من تجربتها الطويلة وبحثها املستمر يف مجال عملها لتقديم أفضل الحلول لكل من 

يزورها، ومتازج الدكتورة إيناس يف عملها بن الرصامة الطبية، واملتابعة النفسية، 

حتى تتخلص من تلك الصورة النمطية لدى كثرين عن كون زيارة طبيب األسنان 

هي مبثابة حصة عذاب نفيس.

من خالل عملكم 
لسنوات في مجال 

طب األسنان مع العرب 
المقيمين في بريطانيا 
أو الزائرين، ما هي أهم 
المشاكل التي يعانون 

منها فيم يتعلق 
باألسنان؟

مــن  الكثــر  يصلنــي  العيــادة  يف 

األول  قســمن،  إىل  تنقســم  الحــاالت 

ــأيت  ــاين ي ــا، والث ــا يف بريطاني ــش هن يعي

كســائح أو بغــرض العــالج، وهــؤالء غالبــا 

ــع  ــاون م ــى تع ــاء ع ــتقبلهم بن ــا نس م

مراكــز طبيــة يف دول الخليــج عــى وجــه 

ــا تصــل هــذه الحــاالت،  ــد، عندم التحدي

مســتعجلة،  حــاالت  تكــون  أغلبهــم 

لشــعور املريــض بــآالم ال ميكــن تحملهــا، 

وهــذا يتطلــب تدخــال عاجــال، إمــا يخلــع 

الســن، أو حشــو الجــذع، وإعــادة ترميــم 

ــم. ــكل الف ل

مــن خــالل تجربتــي، هنــاك مشــكل 

العــرب،  نحــن  لنــا  بالنســبة  حقيقــي 

وهــو إهــال صحــة الفــم واألســنان، 

ــدم  ــة، وع ــة اللث ــوء حال ــن س ــظ م أالح

االهتــام بالنظــام الغــذايئ، واملروبــات، 

وضعــف املتابعــة لــدى الطبيــب، بخــالف 

ــة  ــى مراجع ــرص ع ــاك ح ــب فهن األجان
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األقــل  عــى  مرتــن  األســنان  طبيــب 

ــن  ــاك م ــاك أي أمل، وهن ــن هن وإن مل يك

يــزورين يف العيــادة أربــع مــرات يف الســنة 

ــنان. ــف األس ــة وتنظي للمتابع

هذا فيم يتعلق 
بالعالج ماذا عن 

المهتمين بالجانب 
الجمالي؟

بالطبــع أســتقبل الكثــر مــن الحــاالت 

التــي تــأيت ألغــراض تجميليــة أكــر، وهــذا 

يتســاوى فيــه العــريب بغــر العــريب، هناك 

عــدد كبــر يــأيت مــن أجــل تنظيــف 

األســنان،  وتبييــض  والحشــو  األســنان، 

ــى  ــدا ع ــر ج ــال كب ــح اإلقب ــا أصب وحالي

ــود. ــاملة هولي ــى بابتس ــا مي م

بمناسبة الحديث 
عن تبييض األسنان 
والهوس بابتسامة 

هوليود، هل هي 
مناسبة للجميع؟

لهــذه  يحتــاج  ال  البعــض  هنــاك 

تناســبه ال  االبتســامة، وهنــاك مــن ال 

صحيــا وال جاليــا، ومــع ذلــك فهنــاك 

قســم ال يهتــم بهــذا املوضــوع، يهمــه 

ــا  ــنان، بين ــي لألس ــر األمام ــط املظه فق

إذا نظــرت لألســنان الخلفيــة أو للثــة، 

ــاك  ــن هن ــة، ولك ــة كارثي ــي يف وضعي فه

ــذا يسء  ــط، وه ــكل فق ــم بالش ــن يهت م

للصحــة بصفــة عامــة، ويجــب أيضــا 

مراعــاة الجانــب الجــايل، فليــس كل 

الوجــوه يناســبها اللــون األبيــض الفاقــع، 

ــاه  ــارات أخــرى يجــب االنتب ــاك اعتب فهن

ــي  ــب أن يراع ــنان يج ــاض األس ــا، فبي له

بيــان العينــن، ولــون البــرة، وكذلــك 

الســن، كل هــذه املعايــر يجــب االلتــزام 

بهــا، وأنــا اختصــايص هــو هــذا، وعندمــا 

أحــاول أن أرشح األمــر لبعــض الحــاالت، 

ــون  ــى الل ــرصون ع ــر، وي ــون األم يرفض

ــل  ــن يف املقاب ــه، ولك ــغ في ــض املبال األبي

ــدا  ــل أب ــن أن أقب ــاالت ال ميك ــاك ح فهن

أن أضــع لهــا ابتســامة هوليــود، ألســباب 

ــاب  ــاك مــن يعــاين مــن الته ــة، هن صحي

مــرض  مــن  يعــاين  أو  اللثــة،  حــاد يف 

ــد  ــة ق ــاول أدوي ــوي أو يتن ــكري الق الس

تســبب لــه حساســية معينــة، وهنــاك 

أمــر يجــب اإلشــارة لــه، أنــه يف حــال 

تنظيــف  أوال  فيجــب  اللثــة،  التهــاب 

قبــل  والعظــم،  اللثــة  وتهدئــة  الفــم 

ــن  ــاك م ــنان، هن ــض األس ــال لتبيي االنتق

يتفهــم هــذا املســار ولــو كان طويــال 

ــاك مــن يســتعجل وال يهمــه ســوى  وهن

االبتســامة البيضــاء الرباقــة.  

تتحدثين كثيرا عن 
أهمية نشر ثقافة 

الوقاية ما هي مخاطر 
من غياب العناية 

باألسنان؟

ــة  ــي معرف ــة، ه ــم يشء يف الوقاي أه

أفضــل الطــرق للوقايــة، أول يشء هــو 

زيــارة لطبيــب األســنان مرتــن يف الســنة 

األقــل، وذلــك ملعاينــة وضعيــة  عــى 

اللثــة، وحالــة العظــم، وإذا كان الشــخص 

يقــوم بعــادات ســيئة تــرض بأســنانه، مثل 

القضــم الكثــر، ســنالحظ هــذا وســنخربه 

للعــالج،  بطريقــة  ونخــربه  باألمــر، 

واملســألة الثانيــة، هــي االســتاع لنصائــح 

الطبيــب بعنايــة، وأخذهــا بجديــة، وعــى 

ــع  ــه م ــوم ب ــا أق ــأول م ــال ف ــبيل املث س

املــرىض، هــو تعليمهــم الطريقــة الصحيــة 

لتنظيــف األســنان، البعــض يتعامــل مــع 

هــذا األمــر بســخرية، ولكــن نســبة جــد 

ــرة مــن األشــخاص ينظفــون األســنان  كب

أعلمهــم  ولهــذا  خاطئــة،  بطريقــة 

ــن األســنان،  ــون األســنان وب ــف ينظف كي

وطريقــة املضمضــة، ثــم الوقايــة مــن 

التســوس، يتــم عــرب التنظيــف الجيــد 

يقــم  مل  وإذا  لألســنان،  والصحيــح 

الشــخص بهــذه الوقايــة، فهــذا يعنــي 

ــم، والتســوس،  ــام لألســنان والف ــار ت انهي

ونصــل إىل مرحلــة، تصبــح األســنان يف 

ــا  ــة، ورمب ــاب اللث ــة الته ــار، وبداي االنهي

ــنان. ــاع كل األس ــى ضي حت

وهــي  مهمــة  مســألة  إىل  أرشت 

العــادات الغذائيــة عنــد العــرب وتأثرهــا 

عــى صحــة األســنان..

ــا ميكــن أن أتحــدث عــن مســألة  هن

مــن  الكثــر  لهــا  ينتبــه  وال  مهمــة 

ــات  ــة إىل رشب املروب ــخاص، إضاف األش

تقــل  ال  مروبــات  فهنــاك  الغازيــة، 

ــد  ــد نج ــنان، ق ــة األس ــى صح ــرا ع خط

أشــخاصا ميارســون الرياضــة ولياقتهــم 

عاليــة، وينظفــون أســنانهم بشــكل كبــي 

أكل صحــي، ولكــن  ويحافظــون عــى 

يربــون املروبــات الرياضيــة، وهــذا 

ــر  ــات تتوف أمــر كاريث، ألن هــذه املروب

عــى نســبة حموضــة جــد عاليــة، تــؤدي 

لألســنان  الخارجيــة  الطبقــة  نــزع  إىل 

وتــؤدي إىل التهابــات حــادة يف الفــم، 

وقــد يعجــز اإلنســان حتــى عــن الــكالم، 

ألن الفــم هــو حامــي، وعندمــا تضيــف 

عليــه هــذه املروبــات وكأنــك تضــع 

ســائل األســيد عــى األســنان ويســبب 

ــض. ــرة للبع ــاة كب معان

ماذا عن تناول األشياء 
التي تحتوي على نسبة 

سكر عالية؟

ــع  ــذي مين ــوع ال ــن الن ــت م ــا لس أن

عــى الشــخص كل يشء، ولســت مــع 

تتنــاول  ال  للمــرىض  يقولــون  الذيــن 

ــخصا  ــرم ش ــا تح ــه عندم ــوكالتة، ألن الش

ــياء  ــذه األش ــن ه ــال م ــا األطف وخصوص

فاألكيــد ســيحصل عليهــا بطريقتــه ورمبــا 

أنصــح دامئــا  بطريقــة مــرضة، ولهــذا 

بــأن يكــون هنــاك اســتهالك معقلــن 

للســكريات ومــع مراقبــة دامئــة مــن 

ــن الشــكوالتة،  ــاء، واألســوء م طــرف اآلب

هــو الكعكــة التــي تســبب آثــار خطــرة 

عــى األســنان، ألن يشء يحتــوي ســكر 

ــات،  ــك الحلوي ــي، وكذل ــذاب أو صناع م

ــر. ــكل كب ــا بش ــب تجنبه ــذه يج ه

ــاك أيضــا،  ــة فهن ــا بالنســبة لألغذي أم

ــى  ــن ع ــي تتضم ــة، الت ــه املجفف الفواك

ســكر مركــز، وهــذا ســبب رئيــي يف 

التســوس.

صحة
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العائلة الملكية تقود حملة لدعم الصحة العقلية 
للبريطانيين والتخلص من القلق

عرب لندن  -  لندن

شــاءت األقــدار أن تكــون الصحــة 

العقليــة للربيطانيــن هــي املجــال الــذي 

ســيطلق فيــه كل مــن ميغــان مــركل 

ــن  ــن األمري ــال ع ــون، فض ــت ميدلت وكي

األول  مروعهــم  وويليــام،  هــاري 

إعالنــا  األربعــة  أطلــق  إذ  مجتمعــن، 

جديــدا للخدمــة العموميــة يخــص هــذا 

الجانــب، ورفــع عنــه الســتار.

الــذي  املــروع،  هــذا  ويــأيت 

ترعــاه الصحــة العموميــة الربيطانيــة، 

ــرز«،  ــد مات لتدعيــم برنامــج »إفــري ماين

ــة  ــى صح ــة ع ــا للمحافظ ــم أساس القائ

عقليــة جيــدة، وهــو مــا أكــده قــرص 

»كينســينغتون«، يف تدوينتــه عــى موقــع 

ــأن هــذا الربنامــج  ــر، حــن أوضــح ب توي

»سيســاعد النــاس عــى اتخــاذ إجــراءات 

العقليــة،  بصحتهــم  لالعتنــاء  بســيطة 

العقليــة ومســاعدة  تحســن صحتهــم 

غرهــم«. ويف هــذا الســياق، بــث القــرص 

مقطعــا صوتيــا يشــتمل عــى كلــات 

تعــود إىل أفــراد مــن العائلــة امللكيــة، 

ــن  ــون وغل ــان أنديرس ــن جيلي ــال ع فض

حســن،  ناديــة  إىل  باإلضافــة  كلــوز، 

ــش  ــت بريتي ــزة »غري ــى جائ ــزة ع الحائ

بكييــوف«.

ويالحــظ املســتمع للمقطــع الصــويت 

بغــرض  عاطفيــة،  لغــة  يعتمــد  أنــه 

الوصــول إىل قلــوب الجميــع، إذ يؤكــد 

مــن البدايــة عــى أن الجميــع يحــس بــأال 

ــا  ــد حــن تغمره ــي بشــكل جي يشء مي

القلــق، ويغلــب  املشــاغل، ويداهمنــا 

ــدرة  ــى الق ــك حت ــزن، وال منل ــا الح علين

ــوم. ــى الن ع

وميــي املقطــع باللغــة نفســها، غــر 

أنــه يقلــب كل يشء، حــن تقــول ميغــان 

اليــوم  أننــا منلــك  الجديــد هــو  بــأن 

ثــم تضيــف  لتغيــر األشــياء،  طريقــة 

ماتــرز«  ماينــد  »إفــري  برنامــج  بــأن 

ســتوفر للمعنيــن طرقــا بســيطة للعنايــة 

بصحتهــم العقليــة.

»Zantac« أدوية حرقة المعدة
في بريطانيا  قد تحتوي

على مواد كيمائية مسرطنة! 
عرب لندن - لندن 

ــة للحــد  ــة  يف اململكــة الحكومــة بالعمــل عــىل إجــراءات وقائي طالبــت الجهــات املعني

مــن انتشــار  دواء »زينتــاك« املعــروف و ذلــك بســبب املخــاوف مــن أن املنتــج قــد يحتــوي 

عــىل مــادة كيميائيــة تســبب الرسطــان. وقامــت رشكــة »جالكســو ســميث كاليــن »الثالثــاء 

.»Zantac« باســتدعاء أربعــة أنــواع مــن

وقــال متحــدث باســم وكالــة تنظيــم األدويــة ومنتجــات الرعايــة الصحيــة )MHRA( إن 

املخاطــر الصحيــة املتمثلــة يف الــدواء أعــىل مــن الخطــر املحتمــل للشــوائب،  مــع التأكيــد أن 

الســلطات املعنيــة ســتتخد إجــرءات فعليــة للتأكــد و الوقايــة بــأرسع مــا ميكــن. 

ــة  ــل رشكات أدوي ــن قب ــة م ــة طبي ــى دون وصف ــات »Zantac« تعط ــر أن منتج  و يذك

ــم اســرتجاعها. ــة وال يت مختلف

صحة
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تــرى الربوفيســورة ســيي ديفيــس، الطبيبــة الرئيســية يف 

ــد  ــه ســيكون مــن املفي القطــاع الصحــي الحكومــيNHS، أن

للغايــة منــع األكل والــرب يف وســائل النقــل العمومــي، 

ــا. ــة مــن الســمنة وأمراضه ــك للوقاي وذل

وتؤمــل الربوفيســورة ديفيــس حســب تقريــر نرتــه 

ــة  ــع لحاي ــة يف اســتثار هــذا املن صحيفــة التاميــز الربيطاني

األطفــال، عــى الخصــوص، مــن اإلغــراءات املؤديــة إىل األكل 

غــر الصحــي، مقرحــة الســاح فقــط بــرب املــاء والرضاعــة 

ــة يف بعــض الحــاالت الخاصــة. ــة، والتغذي الطبيعي

أعدتــه  تقريــر  ضمــن  املقرحــات  هــذه  ووردت 

ــم  ــة، ويهـتـ ــى 48 توصي ــوي ع ــس ويحت ــورة ديفي الربوفيس

التقريــر بإبراز الوســــائل التــــي ميكنهــــا اإلســـهام يف تنفيـــذ 

تعهـــدات الحكومـــة القاضيــة بتخفيــض نســبة الســمنة لــدى 

األطفــال حتــى حــدود ســنة 2030، وتــرى الربوفيســورة أنهــا 

لــن تتحقــق. الربوفيســورة ديفيــس ال تقــف عنــد حــد الدعوة 

إىل منــع الطعــام والــراب يف وســائل النقــل العمومــي، بــل 

ــن  ــزة، وس ــات الجاه ــم الوجب ــى لحج ــد أق ــع ح وإىل وض

رضائــب جديــدة عــى املنتجــات غــر الصحيــة، »إلعــادة 

ــس  ــع لي ــك أن الوض ــا، ذل ــادات األكل يف بريطاني ــط« ع ضب

ســليا، فثلــث األطفــال يعانــون مــن ثقــل شــديد عنــد 

ــرب  ــم لخطــر أك ــا يعرضه ــة، م ــدارس االبتدائي ــم امل مغادرته

ــب. ــان والقل ــراض الرط ــل أم مث

ــورة  ــول الربوفيس ــا، تق ــرب ملقرحه ــة أك ــي حجي ويك تعط

ســيي ديفيــس إن »اليابــان، وهــي واحــدة مــن أقــل البلــدان 

معانــاة مــن الســمنة ضمــن الــدول املتقدمــة، ال تســمح 

النقــل  وســائل  يف  الطعــام  وتنــاول  الخفيفــة  بالوجبــات 

املحليــة«، مــرة إىل أن »كل هــذه األشــياء هــي خيــارات، 

ونحــن بحاجــة إىل الكثــر مــن الخيــارات ألنــه ال توجــد 

ــحرية«. ــول س حل

توصية طبية في بريطانيا لمنع األكل
في النقل العمومي لوقاية الصغار من السمنة

مفاجئ.. تناول المكسرات يقي من السمنة !
عرب لندن - وكاالت

بينــا كان االعتقــاد ســائدا، باســتمرار، 

بــأن املكــرات، التــي تحتــوي ســعرات 

الزيــادة  إىل  تــؤدي  مرتفعــة،  حراريــة 

دراســة  فــإن  الــوزن،  يف  األوتوماتيكيــة 

ذلــك،  عكــس  لتقــول  جــاءت  حديثــة 

موضحــة بــأن تنــاول مقــدار مــن املكرات 

يوميـا يسـاهم يف الحـد مـن زيـادة الـوزن، 

ــة  ــمنة، وخاصـ ــن السـ ــي مـ ــايل يقـ وبالتـ

حينــا  يكــون بديــــال عــــن أغذيــــة ذات 

فائـــدة صحيــــة أقـــل.  الدراســة التــي 

اســتغرقت فــرة تراوحــت مــا بــن 20 و24 

عامــا، وأجريــت عــى أكــر مــن 126 ألــف 

مشــارك يف منتصــف العمــر ويتمتعــون 

بصحــة جيــدة، متتــع كل منهــم، يف بدايتهــا، 

بــوزن صحــي أو بزيــادة طفيفــة يف الــوزن، 

فقــط  منهــم  املائــة  يف   17 بحــوايل  وإذ 

ــة. ــد النهاي ــمنة عن ــون بالس يصاب

ــة  ــالل دوري ــن خ ــون، م ــر الباحث وذك

الطــب الربيطانيــة، أن األشــخاص الذيــن 

يزيــد مقــدار مــا يتناولونــه مــن مكــرات 

إىل نحــو 14 غرامــا يوميــا تقــل احتــاالت 

يف  ثالثــة  بنســبة  بالبدانــة  إصابتهــم 

املائة. كــا أوضحــت الدراســة أن تنــاول 

يرتبــط  ماثلــة  بكميــة  يوميــا  الجــوز 

بالســمنة 15  اإلصابــة  بانخفــاض خطــر 

ــرات  ــاول مك ــط تن ــا يرتب ــة، بين يف املائ

مثــل الكاجــو واللــوز بانخفــاض احتــاالت 

اإلصابــة بالســمنة 11 يف املائــة.

يف  الطــب  بكليــة  لألســتاذة  ووفقــا 

جامعــة هارفــارد األمريكيــة واملرفــة عــى 

ــاك  ــإن هن ــس، ف ــردري توباي ــة، دي الدراس

عــدة طــرق ميكــن مــن خاللهــا أن تســاعد 

ــي،  ــى وزن صح ــاظ ع ــرات يف الحف املك

إذ تقــول: »احتــواء املكــرات عــى نســبة 

عاليــة مــن الدهــون الصحيــة واألليــاف 

يعطــي إحساســا بالشــبع لفــرة أطــول 

ــة  ــدرات املعالج ــاول الكربوهي ــة بتن مقارن

وغرهــا مــن األغذيــة ســهلة الهضــم«، 

مشــرة إىل أن تجنــب تنــاول املكــرات 

ــه. ــا ب ــرا منصوح ــد أم ــح يع ــاة باملل املغط

صحة
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حوار وتصوير
 كريم إمام

األفــالم  مخرجــة  توجــت 

بنصــاري  هنــد  املغربيــة  الوثائقيــة 

دويل  وثائقــي  فيلــم  أفضــل  بجائــزة 

أن  الوثائقي »ميكننــا  فيلمهــا  عــن 

 We Could Be“ »أبطــاال نصبــح 

الكنــدي  الــدويل  Heroes” باملهرجــان 

لألفــالم الوثائقيــة Hot Docs  بتورونتــو، 

اللقــب.  عــى  تحصــل  كأول ِإفريقيــة 

بالجائــزة  كذلــك  فــازت  بنصــاري 

للفيلــم  الوطنــي  للمهرجــان  الكــربى 

الــذي  الجديــد  فيلمهــا  عــن  بطنجــة 

بحضورهــا  املــايض  األســبوع  عــرض 

ــس  ــش ميك ــة ريت ــينا مؤسس ــة س بقاع

بعــد  لنــدن  يف   Rich mix الثقافيــة  

ــرة  ــالم القص ــن األف ــة م ــرض مجموع ع

ــان  ــار مهرج ــا يف إط ــال إفريقي ــن ش م

»مواقــف«. 

رصد معاناة ذوي االحتياجات 
الخاصة

صديقــن  رحلــة  الفيلــم  ويتتبــع   

الخاصــة يف  االحتياجــات  ذوي  مــن 

املغــرب “عزيــز ويوســف“ خــالل معانــاة 

ــة  ــاد الباراملبي ــة األوملبي ــول إىل بعث الوص

ناحيــة،  مــن  بالربازيل »ريــو 2016« 

ــاواتهم  ــي ملس ــم املعي ــن وضعه وتحس

ــة  ــن ناحي ــي م ــريب األوملب ــايض املغ بالري

ــرى.  أخ

وقــد تحدثــت املخرجــة بعــد العــرض 

عــن الصعوبــات التــي واجههــا فريــق 

الربازيــل،  يف  التصويــر  أثنــاء  العمــل 

وتطــرق الحديــث مــع الحضــور عــن 

ــة يف  ــاب الباراملبي ــام باأللع ــدى االهت م

اإلعــالم يف املغــرب، وفيلمهــا األول الــذي 

ــدا.  ــا جي ــدا دولي ــال نق ن

العودة للوطن

الــدار  مدينــة  مواليــد  مــن  هنــد 

لنــدن  مبدينــة  ترعرعــت  البيضــاء، 

اإلنجليزيــة حيــث تخرجــت مــن جامعــة 

ــا  ــاد، ومل مينعه ــعبة اإلقتص ــورغ ش إيدنب

مجــال عملهــا مــن تحقيــق حلمهــا لــي 

تســتقيل وتعــود للمغــرب مــن أجــل أول 

 Break The Silence 425 وثائقــي لهــا

ظاهــرة  عــى  الضــوء  ســلط  الــذي 

اجتاعيــة قانونيــة باملغــرب يف العــام 

.2014

ــا  ــرار عودته ــن ق ــاري ع ــول بنص تق

ــوك  ــاع البن ــل يف قط ــد العم ــا بع لبلده

عــدت  عندمــا  لنــدن:  يف  واألعــال 

للمغــرب الســتكال فيلمــي األول مل أكــن 

أنــوي عــدم العــودة مــرة أخــرى إىل عــامل 

االقتصــاد بلنــدن، ولكنــي ذهبــت بهــدف 

وكان  هنــاك  يحــدث  فيــا  االنخــراط 

ــدأت  ــا ب ــودة، وعندم ــو الع ــط ه املخط

يف صناعــة الفيلــم وجــدت أن يف املغــرب 

وكانــت   ،٪٤٠ بلغــت  األميــة  نســبة 

مناظــرات  لبــدء  الوحيــدة  الطريقــة 

ومناقشــات عامــة هــي الصــورة، لــذا 

قــررت صناعــة الفيلــم األول للحديــث 

ــون  ــع ســيايس وقان ــه عــن واق مــن خالل

ــات،  ــزواج باملغتَصب ــن بال ــن املغتِصب مُيّك

ــة  ــذه القضي ــن ه ــث ع ــوددت الحدي ف

ومســاءلة املجتمــع املغــريب، ومل يكــن 

ــورة.  ــر الص ــرى غ ــة أخ ــدي طريق ل

لدينا رضورة واحدة يف الحياة
وهي أن نسأل!

وخــالل حديثهــا مبلتقــى تيديكــس 

ــل  ــن أج ــارب م ــا ال تح ــد أنه ــت هن قال

وتســمع  تســأل  وإمنــا  املــرأة  حقــوق 

ــذا  ــل ه ــألتها ه ــم، فس ــاول إن تفه وتح

فن وثقافة

مخرجة الوثائقيات المغربية
هند بنصاري تتحدث لعرب لندن: 

أؤمن بطرح األسئلة
بشكل حقيقي وجدي دون خوف

فن وثقافة
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كاف، فقالــت: ليــس فقــط كصانعــة أفالم 

ــدة يف  ــا رضورة واح ــان لدين ــا كإنس وامن

الحيــاة وهــي أن نســأل، يف هــذه األيــام 

نعتقــد بــأن علينــا أن نعــرف وأن يكــون 

لعالمــة،  نتحــول  وأن  الجــواب،  لدينــا 

فمــع هــذا الكــم مــن وســائل التواصــل 

ــة إىل  ــع يف حاج ــات الجمي ــي ب االجتاع

ــذا  ــا، وه ــة م ــط بعالم ــون أو يرتب أن يك

ال يعنــي أنــك عــى حــق أو أن هــذه 

ــن  ــا ال أؤم ــدة، فأن ــة الوحي ــي الطريق ه

بأنــه البــد أن يكــون لــدي رأي قــوي 

عمليــة  بفعاليــة  أؤمــن  وحازم،وإمنــا 

املختلفــن  النــاس  ومقابلــة  التســاؤل 

األســئلة  هــذه  بطــرح  وأؤمــن  عنــك، 

بشــكل حقيقــي وجــدي دون خــوف مــن 

املســاءلة القانونيــة أو اإليــذاء، وكصانعــة 

أفــالم هــذه هــي مهمتــي، وهــي ليســت 

ــا أود  ــذا م ــا ه ــا أيض ــة وامن ــط كافي فق

مــدى مســاعدة  وعــن  بــه.  أقــوم  أن 

أن  يف  واالقتصــاد  للسياســة  دراســتها 

ــا  ــا م ــول: دامئ ــالم تق ــة أف ــون صانع تك

ســاعدتني دراســتي يف صناعــة األفــالم ويف 

ــا  فهــم اإلنســان وفهــم املجتمــع، فعندم

أحلــل الوضــع يكــون لــدي رؤيــة صانعــة 

ــة  ــة السياســة ورؤي ــة لرؤي ــالم، إضاف األف

التــي  األمــور  مــع  وخاصــة  االقتصــاد 

ــر.  ــاج للتطوي تحت

صعوبات استصدار تصاريح
األفالم باملغرب

وضــع  بخصــوص  هنــد  وتضيــف 

األفــالم يف املغــرب باإلشــارة إىل أن هنــاك 

ــم  ــص للفيل ــة يف اســتصدار الراخي صعوب

األول، وعمومــا األمــر أصعــب لصنــاع 

ــة  ــالم الروائي ــا األف ــة، أم ــالم الوثائقي األف

ــأيت بعــد أســبوع،  ــة، فالرخيــص ي الطويل

ــأيت  ــم الوثائقــي ي ــص الفيل يف حــن ترخي

بعــد خمســة أســابيع، وهــي مــدة كافيــة 

ــى أو  ــد انته ــره ق ــود تصوي ــا ت ليكــون م

قــدم أو بــات ال يصلــح، فالــرد يكــون 

ــة يف عــدم  ــات للرغب أبطــئ مــع الوثائقي

ــجيع. التش

ــع  ــل وجم ــات التموي ــن عقب ــا ع أم

التربعــات كــا حــدث مــع فيلمهــا األول 

الــذي جمعــت تكاليــف انتاجــه مــن 

ــر هــام  ــه أم ــة، تقــول بنصــاري: أن العام

ــايل  ــم امل ــدا، ألن الدع ــب ج ــه صع ولكن

ــاك يف  ــرا، ليــس هن يف املنطقــة ليــس كب

ــا  ــة تقريب ــالم الوثائقي ــا ســوق لألف بلدانن

غــر موجــودة، بالرغــم مــن وجــود قنــاة 

مغربيــة حكوميــة تســتثمر أمــوال قليلــة 

الــرق  بلــدان  معظــم  أن  إال  جــدا، 

وبالتــايل  ذلــك  لديهــا  ليــس  األوســط 

يكــون علينــا أن نبحــث عــن مصــادر 

متويــل أخــرى يف الغــرب حيــث تجــد 

منافســة مــع صنــاع أفــالم مــن حــول 

ــاج  ــب، ويحت ــر صع ــع األم ــامل، بالطب الع

ــة القصــة  منتجــن جيديــن، وعليــك كتاب

ــرى.  ــرى وأخ ــرة أخ ــا م ــادة كتابته وإع

تأثري رأس املال عىل صناعة األفالم

وهنــا ســألتها عــن مــدى تدخــل رأس 

ــم.. فــردت: عندمــا  املــال يف توجــه الفيل

ــه  ــارون مروعــك فهــذا يف حــد ذات يخت

ــن  ــالم م ــن األف ــوروه ع ــا يتص ــاه مل اتج

رمبــا  تحكــم  فهنــاك  املنطقــة،  هــذه 

ــة  ــت يف النهاي ــارش، فأن ــكل مب ــس بش لي

إال  تريــد،  الــذي  الفيلــم  لصنــع  حــر 

ــة  ــار دقيق ــة اختي ــون بعملي ــم يقوم أنه

ــك.وعليك  ــال ش ــم ب ــع رؤيته ــب م تتناس

ــم  ــة مــا هــو الفيل ــذ البداي أن تعــرف من

الــذي تــود عملــه، ومــا هــي املصاريــف 

الخاصــة بهــذا املــروع، وقــد اســتطعت 

ــود  ــي لوج ــات لفيلم ــوال تربع ــع أم جم

منتجــن جيديــن ووســائل تســويق، كــا 

أن قصــة عــز الديــن ويوســف هاتــن 

الشــخصيتن عندمــا شــاهدهم النــاس 

مشــاهدة  وأرادوا  منهــم  اســتغربوا 

ــزء  ــي وج ــو عم ــه ه ــزء من ــم، فج الفيل

ــة.  ــخصياتهم املذهل ــق بش ــر يتعل آخ

صعوبات تسويق اإلنتاج الوثائقي

ــر  ــة للتعب ــة املغربي ــت املخرج وانته

عــن رأيهــا بــأن املهرجانــات يف العــامل 

ــات  ــاك مهرجان ــريب متــوت، إال أن هن الع

األفــالم املســتقلة التــي عــادة مــا يكــون 

الدعــم فيهــا أقــل، لذلــك يكــون مــن 

ــن  ــم م ــرب، بالرغ ــا أن تك ــب عليه الصع

ــدة  ــالم الجي ــن األف ــد م ــاك العدي أن هن

ــال  ــان مث ــة، يف لبن ــج يف املنطق ــي تنت الت

الحــرب،  بعــد  وســوريا  وفلســطن 

والفيلــم الوثائقــي صعــب وال يعــرض 

األوســط..  بالــرق  الســينا  يف  عــادة 

إال قليــال، وال يحظــى بدعــم وبالتــايل 

ــا أن نحصــل عــى  ــون علين ــا يك ــا م دامئ

ــا  الدعــم مــن الخــارج.  وأشــارت إىل أنه

الســينائية  قرطــاج  أيــام  يف  شــاركت 

جيــدة،  تجربــة  كانــت  وقــد  بتونــس 

الوثائقــي  الفيلــم  مبهرجــان  وشــاركت 

ــر يف املغــرب، كــا زارت ديب مــن  بأغادي

أجــل الدعــم. مضيفــة: أنــا اآلن منشــغلة 

باألمــور األرسيــة حيــث أن لــدي مولــودة 

صعبــة  املهرجانــات  فباتــت  صغــرة، 

لكــن  بضحــك:  واختتمــت  الحضــور، 

الفيلــم يشــارك. 

استصدار 
تصاريح 
الفيلم 

الوثائقي 
أصعب من 

الروائي 
الطويل 
بالمغرب

فن وثقافة
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عرب لندن 
جاد محمد 

ينتهــي عــرض الفيلــم، تســود للحظــات 

همــس،  يتخللهــا  الصمــت  مــن  حالــة 

ثــم تصفيــق ينتقــل مثــل العــدوى بــن 

املشــاهدين، هــذه لقطــة مــن قاعــة ســينا 

خــالل  لنــدن،  الربيطانيــة  العاصمــة  يف 

ــأل  ــذي م ــر«، ال ــم »جوك ــرض األول لفيل الع

حديــث  وبــات  النــاس،  وشــغل  الدنيــا 

القــايص والــداين، واســتنفر األجهــزة األمنيــة 

ــل  ــالد أورويب، وحقــق مداخي يف أكــر مــن ب

قياســية ســتدخل التاريــخ ضمــن أكــر األفالم 

تحقيقــات لألربــاح، وبــات هــذا العمــل 

الســينايئ مرشــحا فــوق العــادة بالفــوز 

بــكل الجوائــز الســنائية التــي سيرشــح لهــا، 

ــة  ــا قص ــكار، ف ــزة األوس ــا جائ ويف مقدمته

هــذا الفيلــم »الحــدث«؟ مجلــة »عــرب 

وحاولــت  الفيلــم  عــرض  لندن«حــرضت 

تفكيــك بعــض مضامينــه، وكيــف نجــح بطــل 

الفيلــم جواكــن فينيكــس يف تجســيد واحــدة 

ــكل  ــينائية ب ــخصيات الس ــد الش ــن أعق م

العصبيــة،  وتقلبتهــا  النفســية  تناقضاتهــا 

ــط  ــة لضب ــاهد يف معرك ــتجعل املش ــي س الت

ــل  ــن طف ــول م ــول امله ــام التح ــه أم أعصاب

ــج. ــارد املزع ــذا امل ــر« ه ــرئ إىل »جوك ب

»ال تقتلوا الرباءة بداخي«

ــكل مــا  ــة، ب ــة النفــس البري هــي رحل

ــكار  ــس، وأف ــات، وهواج ــن تباين ــه م تحمل

جوانيــة قــد تعــرب عــن نفســها أحيانــا بأبشــع 

الطــرق إن تعرضــت لالســتفزاز والتنمــر، 

ــم  ــل الفيل ــع بط ــع م ــدث م ــا ح ــك م وذل

»جوكــر« أو »آرثــر فيلــك« ذلــك الشــاب 

ــرج  ــاح يف كمه ــدا النج ــاول جاه ــذي يح ال

ــاس،  ــاك الن ــى إضح ــادر ع ــه ق ــع بأن ومقتن

رغــم فقــر موهبتــه، وطبيعــة شــخصيته 

يف  شــاب  إىل  منهــا  الطفــل  إىل  القريبــة 

عقــده الثالــث، يبــدع البطــل يف متثــل الرجــل 

ــربة  ــن خــالل ن ــل م ــة طف الســاكن يف قوقع

ــث  ــالل الحدي ــه خ ــة وخجل ــه الطفولي صوت

مــع اآلخريــن، وتصديقــه لــكل مــا يقــال لــه، 

واألكــر مــن هــذا تلــك الضحكــة الهســترية 

التــي تنتابــه خــالل انفعالــه، وال تعكــس أي 

ــاة  شــعور بالســعادة بقــدر مــا تخفــي معان

ــة،  ــة متوحش ــرصه آل ــحوق، تع ــان مس إنس

واحتــكار  القيــم،  انهيــار  فيهــا  تتداخــل 

ــوة  ــاع اله ــلطات، واتس ــول الس ــروة، وتغ ال

ــاء. ــراء واألغني ــن الفق ب

ويحــايك الفيلــم فــرة نهايــة الســبيعينات 

نيويــورك  الثانينيــات يف مدينــة  وبدايــة 

األمريكيــة، واختيــار املــكان ليــس عبثــا، بــل 

لكــون املدينــة متثــل رمــزا للنظــام الرأســايل 

املتوحــش، ومعقــل أثريــاء العــامل، ومــع ذلك 

ــى  ــقاط ع ــو إس ــه ه ــدث في ــا يح ــكل م ف

واقــع النــاس يف العــرص الحــايل، ال يشء تغــر، 

بــل رمبــا أصبحــت األمــور أكــر ســوء، ومعهــا 

النفســيات  ذوي  مــن  األشــخاص  يتحــول 

ــات، إىل  ــن اضطراب ــاين م ــي تع ــة والت الهش

ــة،  ــر يف أي لحظ ــد تنفج ــة ق ــل موقوت قناب

ــى تعرضــت للتنمــر والتجاهــل. مت

إىل  تتحــول  التــي  الضحكــة  تلــك  إن 

قهقهــة عاليــة الصــوت، يحــاول صاحبهــا 

ــاة  ــا صيحــة معان ــل يف طياته ــا، تحم كتانه

بعنــف  تقابــل،  لكنهــا  اســتغاثة،  ونــداء 

والخديعــة  الجســدي،  واالعتــداء  مفــرط، 

يقتنــع  وتدريجيــا  والســخرية،  والتآمــر 

»املهــرج الطفــل« بــأن هــذا العــامل هــو 

»غابــة تســكنها حيوانــات« كــا يخــربه أحــد 

ــة يرفــض جوكــر  ــه يف العمــل، يف البداي رفاق

ــظ  ــرص أن يحاف ــرة وي ــذه الفك ــق ه تصدي

عــى ابتســامته وإضحــاك النــاس، وتدريجيــا 

ــون  ــي يك ــداث الت ــن األح ــلة م ــام سلس أم

هــو ضحيتهــا، يقتنــع بــأن الحــل هــو إخــراج 

املــارد الــذي بداخلــه يف هيئــة جوكــر مزعــج، 

ومعــه  الفيلــم،  أحــداث  تتســارع  وهنــا 

يرتفــع حتــى إيقــاع املوســيقى، فيدخــل 

املشــاهد يف ســباق محمــوم يضــج باملشــاعر 

والعواطــف املشــحونة، والكثــر مــن األســئلة 

املقلقــة، رمبــا أهمهــا، هــل أنــا معــك جوكــر؟ 

ــر  ــذا جوك ــل ه ــر؟ أال ميث ــد جوك ــا ض أم أن

ــا  ــئلة رمب ــن شــخصيتي؟ أس ــج جــزء م املزع

مغادرتــه  بعــد  حتــى  املشــاهد  ســرافق 

ــة زاد  ــئلة وجودي ــي أس ــينا، فه ــة الس قاع

مــن استشــكالها تعقيــد الحيــاة اليوميــة 

ــوض أن  ــذي ع ــي، ال ــام العامل ــط النظ وضغ

ــة مهمــة  يحتفــي بالفــرد كقيمــة كانــت لبن

ــاء العــامل الليــربايل الحــدايث، تحــول إىل  يف بن

مجــرد رقــم أو مســتهلك يف أفضــل األحــوال، 

وهــو مــا عــرب عنــه جوكــر وهــو يبــث 

شــكواه ملعالجتــه النفســية »أشــعر وكأننــي 

ــذا  ــس ه ــاس«، ألي ــبة للن ــريئ بالنس ــر م غ

شــعور فئــات واســعة يف العــامل، أنهــا باتــت 

ــا؟ ــوت له ــة وال ص مهمش

تحذير من عنف العامل 

ــينا،  ــم يف دور الس ــرض الفيل ــتبق ع اس

املتحــدة  الواليــات  يف  أمنيــة  تحذيــرات 

ــربر  ــة، وامل ــدول األوروبي ــن ال ــا م ويف غره

العنــف  يحــرض عــى  أن »جوكــر« رمبــا 

والعصيــان املــدين ضــد كل مــا ميثــل الدولــة 

مــن أجهــزة أمنيــة ومؤسســات، وانتشــار 

الفــوىض العامــة، ليظهــر بعــد أســبوعن مــن 

عــرض الفيلــم أنهــا تقديــرات يف غــر محلهــا، 

ــينايئ،  ــل الس ــذا العم ــي له ــل الواع فالتأم

العنــف  لتبنــي  مغايــرا  طريقــا  سيســلك 

كــرد فعــل، بــل ســيقف مــع نفســه للتأمــل 

للعــامل،  رؤيتــه  ويف  الداخليــة  أفــكاره  يف 

واملصارحــة مــع أفــكاره الســلبية، فبطــل 

الفيلــم ظــل يــردد أكــر مــن مــرة أنــه يعــاين 

ــيئة. ــكار س ــن أف م

مل يكــن اختيــار »كتــاب النــكات« الــذي 

ظــل جوكــر يحملــه معــه طيلــة فيلــم مــن 

ــذات،  ــع ال ــوة للمحــاورة م ــي دع ــراغ، فه ف

ــح  ــى تصب ــة والصــورة، حت باســتعال الكتاب

كل هــذه األفــكار الخطــرة، شــاخصة أمامــه، 

وحينهــا ميكــن أن يتعامــل معهــا ويصححهــا، 

أو يحــاول معالجتهــا.

وكــا هــو دعــوة للتأمــل الفــردي، فهــو 

دعــوة للتفكــر الجاعــي يف الجنــون الــذي 

العــامل، والعنــف غــر املــربر  لــه  ينزلــق 

ــل  ــع التواص ــراد، يف مواق ــد األف ــارس ض امل

ــك  ــرج إىل ذل ــال املخ ــد أح ــي، وق االجتاع

ــي تعــرض  ــار الســخرية الت ــن خــالل إظه م

لهــا جوكــر يف برنامــج »تولــك شــو« وكيــف 

الــدور املمثــل  أن مقــدم الربنامــج، )أدى 

الكبــر روبــرت دي نــرو(، يظهــر يف الفيلــم 

كيــف أن نســبة املشــاهدة والركــض خلــف 

لتحويــل  املقــدم  دفعــت  الجــدل،  إثــارة 

»جوكــر« ملــادة للتنــدر واالســتهزاء أمــام 

املشــاهدين، دون االكــراث بالحالة النفســية 

اســتئذانه إلقحامــه  دون  لجوكــر، وحتــى 

يف معركــة جلــب املشــاهدين، وكــم مــن 

شــخص وجــد نفســه موضــوع تشــهر بحياته 

التواصــل  مواقــع  يف  وأرستــه  الشــخصية 

ــازا  ــا أو جه ــة م ــط ألن جه ــي، فق االجتاع

مــا، قــرر اســتعاله كــادة للرفــع مــن 

املشــاهدات ونيــل اإلعجــاب.

ــر«  ــم »جوك ــه فيل ــا نجــح في إن أكــر م

العنــف  عــن  عاملــي،  نقــاش  فتــح  هــو 

ــزة  ــرف أجه ــن ط ــرد، م ــى الف ــارس ع امل

ــالم،  ــائل اإلع ــامل، ووس ــاء الع ــة، وأثري الدول

ــن  ــذا الطائ ــرى يف ه ــع ي ــع، الجمي واملجتم

الــربئ صاحــب األحــالم الصغــرة، مــادة إمــا 

لالغتنــاء أو القمــع أو تحقيــق الشــهرة، وكأن 

العــامل ينتقــل مــن مرحلــة تحويــل الفــرد إىل 

ســلعة، إىل تدمــر كينونــة الفــرد وجعلــه 

ــا ســيجد هــذا  ــم أو ال يشء، حينه مجــرد رق

ــرد واعــي  ــن أي ف ــة رشســة م ــامل مقاوم الع

املعنــوي،  وجــوده  عــى  القضــاء  يرفــض 

وعــدم احــرام أي خصوصيــة لــه، وهــذه 

ــايل. ــا الح ــارك عرصن ــرب مع أك

فن وثقافة
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كتب وتصوير  ـ
 كريم إمام 

يف عرضــه األول بأوروبــا ضمــن مهرجــان 

فلــم  الســينايئ  2019 والــذي ســجل  لنــدن 

ــة  ــألت صال ــث امت ــا  حي »الكهــف« حضــورا قوي

للمخــرج  الجديــد  الفلــم  ملشــاهدة  العــرض 

ــل  ــن قب ــح م ــذي رش ــاض ال ــراس في ــوري ف الس

لجائــزة األوســكار، وذلــك بحضــور عــدد مــن 

أعضــاء فريــق العمــل. 

مشفى تحت األرض

يتتبــع الفيلــم الحيــاة اليوميــة لطبيبــات 

أثنــاء  األرض،  تحــت  يعملــن يف مشــفى رسي 

حصــار الغوطــة الرقيــة بــن العامــن 2012 

ــاذ  ــن إلنق و2018.، ويرصــد جهودهــن ومكابدته

تحــت  يقبعــون  الذيــن  املدنيــن   أرواح آالف 

ــة مــن  القصــف والحصــار املــرضوب عــى املدين

ــوري. ــام الس ــل النظ قب

لإلنتــاج  الدمناركيــة  »الركــة  وشــاركت 

الوثائقــي« يف إعــداد العمــل وإنتاجــه إضافــة 

إىل ناشــونال جيوغرافيــك، علــًا أن بطلــة الفيلــم 

ــة  ــي طبيب ــاً( وه ــاين )30 عام ــورة أم ــي الدكت ه

أطفــال، مل تتمكــن مــن إنهــاء دراســتها، وأصبحت 

ــن يف  ــن االختصاصي ــن 130 م ــق م ــدة لفري قائ

ــذي كان يخــدم 400 ألــف  مشــفى »الكهــف« ال

ــة. ــت األرض بالغوط ــن تح ــدين م م

 ويعكــس الفيلــم عــى مــدار 95 دقيقــة 

ــون  ــه العامل ــذي يعيش ــوف ال ــع والخ ــدر الهل ق

ــى  ــوء ع ــي الض ــي، ويلق ــكل يوم ــفى بش باملش

أبطــال حقيقيــن يكافحــون مــن أجــل البقــاء، من 

ــات  ــذي يجــري العملي ــور عــالء ال ضمنهــم الدكت

الجراحيــة عــى أنغــام املوســيقى الكالســيكية، 

ويطلــب مــن الجرحــى الركيــز عــى شاشــة 

الهاتــف النقــال الصغــرة وســط غرفــة العمليــات، 

املشــفى  يف  الطبــخ  تعلمــت  التــي  وســاهر 

ــي تحــاول أن تبقــي حســها  تحــت القصــف والت

ــا.  ــار حوله ــوت والدم ــواء امل ــي يف أج الفكاه

شهادة للتاريخ 

لهــؤالء  تاريخيــة  شــهادة  الفيلــم  يعــد 

ــة العمــل تحــت الحصــار  ــاروا مواصل ــن اخت الذي

وقصــف الطائــرات واملخاطــرة بحياتهــم ملســاعدة 

ــه  ــا أن ــوس، ك ــل يف النف ــاء األم ــى، وإبق الجرح

يعــد دعــوة التخــاذ موقــف حيــال الجرائــم ضــد 

اإلنســانية البشــعة التــي تشــهدها ســوريا حتــى 

ــوم.  الي

وقــد حــرضت املنتجتــان وعــدد مــن العاملن 

عــى املوســيقى والصــوت عــرض الفيلــم، إضافــة 

إىل الكاتبــة التــي شــاركت فــراس يف كتابــة النــص 

يف جلســة أســئلة وأجوبــة بعــد العــرض. 

الستاليت الطريق الوحيد لتهريب 
الصور من »الكهف«

وتحدثــت املنتجــة كريســتن بارفــود عــن 

صعوبــة مشــاهدة مــا يحــدث يف ســوريا، مشــرة 

ــل  ــاة بداخ ــس الحي ــن عك ــد م ــه كان الب إىل أن

كيفيــة  تفاصيلهــا. وبخصــوص  بكافــة  الفيلــم 

ــم  ــى الفيل ــل ع ــق العام ــن الفري ــر وتأم التصوي

ــق كان بداخــل ســوريا ومل يكــن  ــت إن الفري قال

هنــاك مدخــل أو مخــرج لهــم، حيــث  اســتمروا 

ــذ  ــت: مل نأخ ــوا، وأضاف ــر إىل أن خرج يف التصوي

أيــة مــواد للخــارج وامنــا تــم إرســالها مــن هنــاك 

ــتااليت. ــرب الس ع

يف حــن قــال مهنــدس الصــوت أنــه كان البــد 

مــن إيجــاد ليــس فقــط األصــوات اإلنســانية، 

ولكــن أيضــا تلــك التــي تجعــل جســمك يقشــعر، 

نكــون  أن  يف  كبــرا  مجهــودا  وضعنــا  وقــد 

نــأيت بأصــوات  حقيقيــن قــدر املســتطاع،وأن 

ــن  ــة م ــي جــاءت حقيقي ــل الت ــرات والقناب الطائ

الواقــع الســوري، إضافــة إىل بعــض األصــوات 

ــرج  ــات املخ ــالل توجيه ــن خ ــا م ــي أضفناه الت

الــذي كانــت لديــه دومــا رؤيــة واضحــة بعيــون 

شــخصيات الفيلــم. 

ــازه  ــل إنج ــم  قب ــوا الفيل ــم عرض ــال إنه وق

ــالت  ــدى العام ــاهر -إح ــى س ــايئ ع ــكل نه بش

الفيلــم  يف  األصــوات  إن  وقالــت  املشــفى-  يف 

حقيقيــة، وهــي التــي ســمعتها يف الواقــع.

مصري فريق »الكهف«

ــة  ــن كيفي ــة ع ــن القاع ــؤال م ــى س ،وردا ع

مســاعدة الســورين يف الداخــل أوضحــت بارفورد 

ــأىت مــن خــالل دعــم  ــك يت ــم أن  ذل منتجــة الفل

بــال حــدود واملنظــات غــر  منظمــة أطبــاء 

أوضــاع  تحســن  يف  تســاعد  التــي  الربحيــة 

الســورين يف الداخــل بطــرق مختلفــة. 

ــري  ــق املشــفى ال ــدت أن معظــم فري وأك

موجــودون اآلن خــارج ســوريا، وأن الدكتــورة 

ــى  ــادرة ع ــر ق ــا، غ ــا يف تركي ــش حالي ــاين تعي أم

التحــرك، حيــث أنهــا تريــد العــودة ملواصلــة 

ــرك  ــتطيع التح ــا ال تس ــف، لكنه ــا يف الكه عمله

مــن تركيــا وأنهــم يحاولــون تقديــم املســاعدة لهــا 

مــن خــالل تجمعــات أطبــاء، واصفــة ذلــك األمــر 

باملؤســف حيــث أنهــا امــرأة قويــة جــدا وتــود أن 

ــاين.  ــا اإلنس ــل عمله تواص

يف حــن قالــت إليســار حســن التــي ســاعدت 

الغوطــة  يف  حــدث  مــا  أن  الفيلــم:  كتابــة  يف 

يحــدث اليــوم يف إدلــب، وعلينــا أن نوقــف ذلــك 

أننــا نســتطيع أن  وأن نحمــي إدلــب، حيــث 

نوقــف مــا يحــدث اآلن يف أماكــن أخــرى لحايــة 

»الكهف« تحفة سينمائية تعكس
 آالم ومآسي الحرب في سوريا:

الفيلم يلقي الضوء على أبطال حقيقيين
يكافحون من أجل البقاء
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فن وثقافة

ــاك. ــون هن ــن يعيش ــؤالء الذي ه

 وأوضحــت إليســار أن فــراس كان يرســل 

للفريــق، وقــد  الواتــس آب  فيديوهــات عــرب 

درب املصوريــن عــرب خدمــة الســكايب ليتمكنــوا 

ــض  ــالل بع ــن خ ــم، وم ــذا الفيل ــر ه ــن تصوي م

اللقطــات نســتطيع أن نــرى مــدى املوهبــة التــي 

ــورون.  ــؤالء املص ــا ه ــع به يتمت

الســوري فراس  املخــرج  ترشــح  وبعدمــا 

فياض لجائزة األوســكار بفئة األفــالم الوثائقيــة، 

ــا  ــب«. وبعدم ــال يف حل ــر الرج ــن فيلمه »آخ ع

ــة، واحــداً مــن  ــة »Good« األمركي ــه مجل اختارت

ــال  ــة يف املج ــرة وملهم ــخصية مؤث ــة ش ــن مائ ب

ــاء  ــد األس ــاض أح ــات في ــامل، ب ــي يف الع اإلبداع

البــارزة يف الفــن الســوري،  ويلقــى اهتامــا غربيا 

كبــرا، وذلــك بعدمــا عــاش ســنوات طويلــة 

ــواء. ــن األض ــداً ع ــاً بعي مهمش

مسؤولية أخالقية لتوثيق جرائم 
الحرب

صحافيــة  يف ترصيحــات  فيــاض  وقــال 

الســينا  أخبــار  يف  متخصصــة  نقلتها مواقــع 

الوثائقيــة، إن دافعــه للعمــل كان مــا شــهده 

ــام  ــب للنســاء يف ســجون النظ ــع وتعذي ــن قم م

ــرب  ــم ح ــن جرائ ــك م ــهده كذل ــوري، وماش الس

اســتخدامه  مــن  الغوطــة  يف  النظــام  ارتكبهــا 

2013،والتخــاذل  العــام  الكياويــة  لألســلحة 

العاملــي الــذي تبعهــا، وقــال: »أدركــت أنــه يجــب 

عــّي تحــدي ذلــك التخــاذل وشــعرت مبســؤولية 

أخالقيــة لكشــف آثــار جرائــم الحــرب«.

ــابه  ــرب حس ــرب ع ــالن الخ ــاض إع ــارك في وش

لشــجاعة  ممــن  »أنــا  وكتــب:  »تويــر«  يف 

بنقــل  ملشــاركتهن  الرائعــات  النســوة  تلــك 

القصــة  هــذه  وراء  للفريــق  الحقيقة،وممــن 

لتقديــم الحقيقــة يف وجــه األكاذيــب والتضليــل«.

مــن جهتهــا، قالــت الدكتــورة أمــاين- الطبيبــة 

التــي وإحــدى أبطــال »الكهــف«- عــن العمــل يف 

ترصيحــات صحافيــة: »هــذه قصــة مهمــة للنســاء 

اليــوم ولألجيــال املقبلــة، تــدور حــول النســاء 

اللــوايت يــردن االســتقالل والتغيــر يف الحيــاة، 

ــر  ــرب أك ــاس لنق ــن الن ــد م ــراه مزي ــل أن ي آم

مــن إنهــاء الحــرب وتحقيــق العدالــة، ال بــد مــن 

أن يتغــر أمــر مــا«.

يف  املنفــذة  املنتجــة  اعتــربت  ذلــك،  إىل 

»ناشــيونال جيوغرافيــك«، كارواليــن برنســتن، 

ــة  ــاين وأهمي ــة أم ــل كان لبطول ــار العم أن اختي

مبشــاركة  نتــرف  »إننــا  وأضافــت:  قصتهــا، 

قصتهــا مــع العــامل ولضــان أن يشــهد أكــرب 

ــزام  ــاين وااللت ــدى التف ــن م ــي ممك ــور عامل جمه

الــذي قدمــه فريقهــا يف أســوأ الظــروف«.

ــااًل  ــابق أع ــدم يف الس ــاض ق ــر أن في ويذك

بــارزة أخــرى مرتبطــة بالواقــع الســوري، مــن 

بينهــا فيلــم »آخــر الرجــال يف حلــب«، الــذي تبــع 

ــوري  ــدين الس ــاع امل ــق الدف ــن فري ــن م متطوع

»الخــوذات البيضــاء«، وهــم يحاولــون إنقــاذ 

النــاس يف مدينــة حلــب املحــارصة، والــذي ترشــح 

لجائــزة »أوســكار« العــام 2017، وحصــل عــى 24 

ــزة أخــرى. جائ

الحاليــة  الــدورة  فعاليــات   وانعقــدت 

ــر،  ــن ٢- ١٣ أكتوب ــينايئ م ــدن الس ــان لن ملهرج

وشــهدت حضــورا واســعا للمخرجــن العــرب، 

بأفــالم القــت اهتامــا وقبــوال واســعن.
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لندن - كريم إمام 

لنــدن  مهرجــان  فعاليــات  ضمــن 

الفيلــم  عــرض    ٢٠١٩ الســينايئ 

 The املثاليــة(  )املرشــحة  الســعودي 

Perfect Candidate يف إطــار املنافســة 

ــاج مشــرك ســعودي  الرســمية، وهــو إنت

– أملــاين، مــن تأليــف املخرجــة الســعودية 

ــان  ــراد ني ــاء املنصــور وب ــة هيف املعروف

وإخــراج هيفــاء املنصــور.

ــرب  ــذي حــرضت ع ــم ال يحــي الفيل

ــات مهرجــان  ــدن عرضــه ضمــن فعالي لن

ــة ســعودية  ــدن الســينايئ قصــة طبيب لن

شــابة يف قريــة صغــرة باململكــة العربيــة 

ــة  ــود املفروض ــل بالقي ــعودية، ال تقب الس

بســبب  املجتمــع  قبــل  مــن  عليهــا 

جنســها، وتقــرر أن تأخــذ زمــام املبــادرة، 

للمجلــس  نفســها  ترشــح  وباملصادفــة 

ــواىل  ــة لتت ــة النائي املحــي يف هــذه القري

أصالــة  عــن  تكشــف  التــي  األحــداث 

ــابة.  ــة الش ــذه الطبيب ــدن ه مع

األول  فيلمهــا  حقــق  أن  وبعــد 

)وجــدة( يف العــام 2012 إنجــازاً كبــراً 

لكونــه أول فيلــم عــى اإلطــالق يتــم 

تصويــره بالكامــل يف الســعودية، واألول 

مــن صنــع امــرأة ســعودية، تعــود هيفــاء 

املنصــور اآلن مــع »املرشــحة املثاليــة«، 

وهــو قصــة ســعي امــرأة واحــدة لتحــدي 

ليــس النظــام فقــط، ولكــن نفســها أيضــاً 

يف مجتمــع ذكــوري ال يــرىض بتحقيــق 

ــا. ــرأة لذاته امل

العيادة املنسية 

الزهــراين(  )ميــال  مريــم  تعمــل 

بحــاس كطبيبــة يف عيــادة بلــدة صغــرة، 

الطريــق املــؤدي للعيــادة طينــي غــر 

ــال املســؤولن  ــك ب ــد، وال يشــغل ذل معب

الذيــن ال يعتربونــه مــن ضمــن األولويات، 

ــب  رغــم أن بعــض الرجــال يرفضــون طل

ــها. ــبب جنس ــاعدتها بس مس

ــد  ــان موســيقي )خال ــم فن ــد مري  وال

ــة  ــم(، حافــظ عــى روح األموم عبدالرحي

بعــد وفــاة والدتهــا -التــي كانــت مغنيــة 

ــه  ــالث. لكن ــه الث ــه لبنات ــراح- يف تربيت أف

ال  فنيــة،  جولــة  يف  يســافر  عندمــا 

تســتطيع مريــم تجديــد ترصيــح ســفرها، 

يكــن  مل  جــداً  قريــب  وقــت  فحتــى 

ُيســمح للنســاء الســعوديات بالســفر دون 

إذن مــن ويل األمــر، وتتخلــف بالتــايل عــن 

ــي.  ــر طب ــور مؤمت حض

معركة االنتخابات إلثبات الذات 

ــن  ــاط م ــعرت باإلحب ــي ش ــم الت مري

املواقــف  إىل  باإلضافــة  املوقــف،  هــذا 

التــي واجهتهــا يف العيــادة، مقتنعــة بــأن 

الوقــت قــد حــان لتغيــر الواقــع بيديهــا، 

ويف مســعى إليجــاد حــل عنــد قريبهــا 

الــذي يعمــل بالحكومــة يف تلقــي طلبــات 

املرشــحن للمجلــس البلــدي كان الســبيل 

ــم أوراق  ــرب تقدي ــه هــو ع ــد لرؤيت الوحي

املجلــس  انتخابــات  لخــوض  ترشــحها 

ــي.  املح

ــي  ــا -الت ــى أخته ــم ع ــد مري وتعتم

تعمــل كمصــورة أفــراح- ملســاعدتها يف 

مــع  ويخوضــون  االنتخابيــة،  حملتهــا 

أختهــم الصغــرة غــار معركــة انتخابيــة 

تظهــر مــدى جديــة مريــم وقدرتهــا عــى 

ــرأة.  ــع كام ــارق يف املجتم ــداث الف إح

ــرة،  ــة مؤث ــا عائلي ــدم درام ــم يق الفيل

ــاعدة  ــم، مبس ــة مري ــرى محاول ــث ن حي

الرجــال،  قلــوب  كســب  أخواتهــا، 

خصوصــا  رئيــي،  بشــكل  وعقولهــم 

ــا  ــس له ــه لي ــدون أن ــن يعتق ــك الذي أولئ

مــكان يف الشــأن العــام. 

الفيلــم  يف  املنصــور  وتستكشــف   

لنــدن اهتــام  الــذي الحظــت عــرب 

يف  عرضــه  خــالل  بــه  املشــاهدين 

املهرجــان القضيــة امللحــة لحقــوق املــرأة 

مــن خــالل منــوذج مصغــر لشــخصية 

ــد  ــر ق ــدّل عــى أن التغي واحــدة، مــا ي

يكــون بطيئــاً يف املســتقبل، ولكــن ميكــن 

ــجاعة،  ــال الش ــط أفع ــن أبس ــدأ م أن يب

الوالــد  يتابــع  األحيــان  هــذه  ويف 

مجهــودات بناتــه مــن بعيــد، حيــث أنــه 

حفــالت  لتقديــم  موســيقية  جولــة  يف 

أمــام الجمهــور ألول مــرة يف مشــواره 

الفنــي كمغنــي وعــازف عــود، دعمــه 

ــه  ــدم قدرت ــة ع ــع لوع ــاين م ــوي الح األب

عــى أن يكــون بجانــب بناتــه يعكــس 

ــة  ــر بحقيق ــرة ويذك ــانية مؤث ــا إنس درام

أن التغيــر قــد يتطلــب الوقــت لكنــه يف 

النهايــة يســتحف العنــاء. 

المرشحة المثالية: دراما عائلية سعودية
لهيفاء المنصور في لندن السينمائي

فن وثقافة
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»بيك نعيش« يعرض بحضور مخرجه في مهرجان لندن السينمائي 2019 
مهدي برصاوي لعرب لندن: 

الفيلم سيعرض في افتتاح المسابقة العربية
لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

كتب ـ كريم إمام 

ضمــن فعاليــات مهرجــان لنــدن الســينايئ 2019  

ــه  ــور مخرج ــش«A son  “بحض ــك نعي ــم »بي ــرض فيل ع

التونــي الشــاب مهــدي برصــاوي والــذي يعــد هــذا 

الفلــم أول أفالمــه الروائيــة الطويلــة. 

ويتنــاول الفيلــم حكايــة أرسة تونســية  مكونــة من أب 

وأم وولــد تعيــش يف ســعادة وتآلــف خــالل فــرة مهمــة يف 

ــل  ــن عــي وقبي ــخ تونــس الحديــث، بعــد هــروب ب تاري

مقتــل القــذايف، حيــث يبــدأ الفيلــم مــن الصحــراء وســط 

ــخصية  ــال بش ــم االحتف ــرح بتنظي ــارة للف ــة، واش الطبيع

مريــام وهــي بــن األصدقــاء، وزوجهــا فــارس وابنهــا 

ــة  ــت وظيف ــد نال ــره، فق ــن عم ــارشة م ــغ الع ــذي يبل ال

ــركات.  ــدة بإحــدى ال جدي

تساؤالت اإلنسانية
والرجولة واألبوة

أثنــاء الحفــل وبعــده نتلمــس طيفــاً مــن األمــور التــي 

متــر بهــا سياســة البلــد، وكذلــك طبيعــة العالقــة املتحــررة 

ــه، إىل  ــق األب ب ــن وتعل ــا لالب ــوة حبه ــن الزوجن،وق ب

ــى  ــة ع ــى دوري ــلحن ع ــل مس ــن قب ــة م ــع حادث أن تق

الطريــق أثنــاء عودتهــم مــن جنــوب تونــس إىل العاصمــة، 

لتقلــب حيــاة هــذه األرسة رأســا عــى عقــب بعــد إصابــة 

ــواىل األحــداث  ــد، وتت ــاري يف الكب ــق ن ــز بطل ابنهــا عزي

ــأن  ــة ب ــن حقيق ــؤدي إىل الكشــف ع ــي ت واملفاجــآت الت

األب ليــس هــو األب البيولوجــي لتواجــه األرسة مــا مل 

يكــن متوقعــا.

زوايــا  التقــاط  بحرفيــة شــديدة  اســتطاع  الفيلــم 

ــاالت  ــس الح ــس تعك ــراء تون ــن يف صح ــر، وأماك التصوي

ــات  ــة إىل لقط ــال، إضاف ــا األبط ــر به ــي مي ــة الت املختلف

مــن يوميــات املجتمــع التونــي واملعوقــات اإلداريــة 

ــة التــي تشــوب عالقــة املــرأة بالرجــل  ــة والثقافي والديني

يف هــذا املجتمــع العــريب، ووضعنــا أمــام تســاؤالت حــول 

ــوة.   ــة، واألب ــانية، الرجول اإلنس

الحدود بني ليبيا وتونس

ــم   تحــدث برصــاوي مــع الحضــور بعــد عــرض الفيل

عــن املعوقــات التــي شــابت التصويــر، وعــن فــرة حكــم 

القــذايف يف ليبيــا وكيــف كانــت الحــدود بــن البلديــن بــال 

رقيــب، األمــر الــذي أدى الســتفحال ظواهــر غــر إنســانية 

مثــل التجــارة باألعضــاء وهــو مــا يركــز الفيلــم عليــه مــن 

زوايــا متعــددة. 

كــــا تحــــدث املخــــرج الشــاب عــــن األداء الــذي 

قدمــــه املمثلــون الذيــن أعطــوه الكثــر مــن وقتهــم 

وطاقتهــم، خاصــة أن ســامي يعيــش يف فرنســا وجــاء 

ليعيــش يف تونــس ملــدة شــهر للتحضــر للفيلــم قبيــل بــدأ 

ــر.  التصوي

إنتاج مشرتك

وعــن ظــروف انتــاج الفيلــم يقــول مهــدي يف حديــث 

مــع عــرب لنــدن: »اســتغرقنا األمــر خمــس ســنوات 

ــر  ــم مــن تطوي ــاج هــذا الفيل ــالزم إلنت إليجــاد الدعــم ال

وكتابــة الســيناريو ومرحلــة مــا قبــل اإلنتــاج، أنتجــه 

ــاج  ــم انت ــس، والفيل ــج يف تون ــو منت ــة وه ــب عطي حبي

ــر«.  ــان، وقط ــا، لبن ــس، فرنس ــن تون ــا ب ــرك م مش

ويضيــف مهــدي بأنــه كان مــن الصعــب متويــل الفلــم 

ــرض  ــده ع ــه،، وبع ــروايئ األول ل ــم ال ــه الفيل ــا أن خصوص

ــرض  ــدويل، ع ــينايئ ال ــة الس ــان البندقي ــم يف مهرج الفل

يف قســم »آفــاق« الرســمي باملهرجــان، وحصلنــا عــى 

جائزتــن األوىل ُأفضــل ممثــل لســامي بوعجيلــة والثانيــة 

جائــزة اقتصاديــة مــن لجنــة التحكيــم. ولفــت إىل أن 

ــان  ــة ملهرج ــاح املســابقة العربي ــم ســيعرض يف افتت الفيل

مشــاركات  إىل  إضافــة  الــدويل،  الســينايئ  القاهــرة 

ــج.  ــج كون ــورن وهون ــاي، وملب ــتقبلية يف مومب مس

وعــن تطابــق أو تقــارب الزمــن املخصص للشــخصيتن 

الرئيســيتن يف الفيلــم األب واألم، ومــدى عكــس ذلــك 

لطبيعــة وضعيــة املــرأة يف املجتمــع التونــي يقــول 

ــا  ــث أنن ــس حي ــل وضــع املــرأة يف تون بنصــاري هــذا ميث

ــة ورضورة أن تكــون أوضــاع  ــد عــى أهمي ــا نؤك دامئــا م

ــبة ٥٠٪ ل ٥٠٪،  ــس بنس ــل يف تون ــاوية للرج ــرأة مس امل

ونالحــظ أن يف نهايــة الفيلــم هــي التــي توقــع، وهــو مــا 

يعيــد موضــع املــرأة يف املجتمــع بالرغــم مــن املعوقــات 

ــي  ــي الت ــرأة ه ــة، إال أن امل ــة والديني ــة واإلداري القانوني

ــع.  ــا يف املجتم ــذ وضعه تأخ

فن وثقافة
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بعد تنصتها على بريده الصوتي: األمير 
هاري يفتح النار على الصحف
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اتخذ األمـيـــر الربيطــــاين ودوق »ساســــكس«، 

هــــاري، إجــراءات قانونيــــة ضــد مالــي صحيفتــي 

ــم  ــة مزاع ــرور«، عــى خلفي ــي م »ذا صــن« و«دي

ــه  ــد لحرب ــك يف تصعي ــه، وذل بالتنصــت عــى هاتف

الشــاملة ضــد صناعــة الصحــف باململكــة..

وقالــت متحدثــة باســم األمــر هــاري، إنهــا 

إىل  عنــه،  بالنيابــة  قضائيــة  بدعــوى  تقدمــت 

ــن  ــا الصحيفت ــم فيه ــي تته ــا، والت ــة العلي املحكم

الربيطانيتــن بـ«اعــراض رســائل بريــده الصــويت 

بشــكل غــر قانــوين«.

ومل توضــح املتحدثــة باســم األمــر املزيــد مــن 

ــا،. ــل يف بيانه التفاصي

وتــأيت مقاضــاة األمــر هــاري للصحيفتــن، بعــد 

أيــام مــن قيــام زوجتــه، ميغــان مــاركل، برفــع 

دعــوى قضائيــة منفصلــة ضــد صحيفــة »ديــي 

ميــل« الربيطانيــة، األحــد املــايض، بســبب انتهاكهــا 

الطبــع  حقــوق  وانتهــاك  للخصوصيــة،  املزعــوم 

ــلتها إىل  ــة أرس ــالة خاص ــا رس ــد نره ــر، بع والن

ــا. والده

وبســبب تــرصف صحيفــة »ديــي ميــل«، شــن 

األمــر هــاري هجومــا عنيفــا عــى الصحافــة، متهــا 

إياهــا بشــن حملــة قاســية ضــد زوجتــه..

بحكم القضاء: الطريق للعمل
ضمن ساعات العمل الرسمية للدوام 

عرب لندن - لندن

ــراراً  ــة ق أصــدرت محكمــة العــدل األوروبي
ــة  ــرد يف بداي ــه الف ــذي يقضي ــت ال ــرب الوق يعت
اليــوم للذهــاب إىل العمــل ويف نهايــة اليــوم 
للعــودة منــه، ضمــن ســاعات العمــل الرســمية 

ــل. ــوق العام ــة حق ــون ولحاي ــاً للقان وفق
ــن ال  ــال الذي ــة أن الع ــت املحكم وأوضح
ميتلكــون مكاتــب ثابتــة يجــب أن يتقاضــوا 
رحلتهــم  يف  يقضــوه  الــذي  للوقــت  أمــوااًل 
أن  املنتظــر  ومــن  منــه.  إىل العمل والعــودة 
ــد مــن الوظائــف  ــل القــرار ليشــمل العدي يفّع
ــة. ــرار املحكم ــاً لق ــارة األوروبية وفق داخل الق

ووفقــا للقــرار فــإن الــركات التــي توظــف 

عــاال مثــل الكهربائيــن أو العاملــن مبجــال 
الرعايــة أو امليكانيكيــن قــد تكــون مخرقــة 
لقوانن العمــل باالتحــاد األورويب إذا مل تكــن 
موفــرة ملكاتــب إقليميــة للركــة كفــروع أقــرب 

ــن باألعــى. مســافة للعــال املذكوري
وذكــرت املحكمــة يف القــرار أنهــا اســتندت 
ــاد األورويب،  ــاعات العمل باالتح ــى قوانن س ع
وأنــه إذا كانــت الرحلــة املســتغرقة مــن منــزل 
ــة  ــس نابع ــل أو العك ــع العم ــل إىل موق العام
ــة  ــب اإلقليمي ــاء املكات ــة بإلغ ــرار الرك ــن ق م
ــة تكــون  ــل نفســه، فالرك ــة العام ــس رغب ولي
ــن  ــة ضم ــاعات الرحل ــار س ــى اعتب ــربة ع مج
حقــوق  لضــان  الرســمية  العمــل  ســاعات 

ــة. ــة واألمني ــل الصحي العام

كيف تصبح غنّيًا بتناولك
الطبخ المنزلي؟
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ســتيفنز  مــور  مؤسســة  كشــفت 

ــع 2018  أن أكــر مــن  للمحاســبات مطل

ألــف مطعــم يف بريطانيــا أعلنــت إفالســها 

خــالل عــام واحــد ميتــد حتــى نهايــة 

ــاق  ــع إنف ــل تراج ــايض يف ظ ــبتمرب امل س

املســتهلكن، مــع تزايــد غمــوض مســتقبل 

بريطانيــا بســبب احتــدام أزمــة انفصالهــا 

ــاد. ــن االتح ع

زحف التجارة اإللكرتونية

ورغــم الظــروف الربيطانيــة الخاصــة 

إال أن إغــالق املطاعــم والحانــات ميثــل 

ظاهــرة عامليــة وهــي متتــد إىل جميــع 

االقتصاديــة  والنشــاطات  املتاجــر 

التجــارة  زحــف  بســبب  التقليديــة، 

إىل  التوصيــل  وخدمــات  االلكرونيــة 

البيــوت و زيــادة الوعــي بأهميــة الطبــخ 

املنــزيل. الصحــي 

تفضيل البقاء يف البيت  

فــإن  إعــالن  لألســباب  واضافــة   

االتصــاالت وخدمــات  وســائل  تســارع 

الرفيــه املنزليــة مثــل التلفزيونــات فائقــة 

التلفزيــوين  البــث  الوضــوح وخدمــات 

البعــد  ذات  الكومبيوتــر  وألعــاب 

التفاعــي قلصــت مــن ميــل الســكان إىل 

ــون  ــع محلل ــازل. ويتوق الخــروج مــن املن

أن تتســع هــذه الظاهــرة و يزايــد عــزوف 

ــارات  ــم والب ــاد املطاع ــن ارتي ــكان ع الس

وأماكــن الســهر والرفيــه.

تقريــر  يشــر  ذاتــه  الحــن  يف   

»مؤسســة مــور ســتيفنز »إىل الحاجــة 

ــر  ــه اك ــزل  ألن ــارج املن ــب األكل خ لتجن

رضراً  وأكــر تكلفــة حيــث أن املطعــم 

ــة  ــواد الغذائي ــة امل ــادي يضخــم تكلف الع

.300٪ بنســبة 

تنــاول  ميثــل  التقريــر  وبحســب 

عــادة  والــذي  الخــارج،  يف  الطعــام 

مــا يكــون أغــى بكثــر مــن الطهــي 

يف املنــزل، 43 ٪ مــن نفقــات الطعــام 

الدخــل،  متوســطة  للعوائــل  الســنوية 

ومــن عــام 2015 إىل عــام 2019 أنفــق 

األمركيــون أمــوااًل يف الحانــات واملطاعــم 

ــوه عــى  ــار دوالر( عــا أنفق )54.86 ملي

دوالر. مليــار   52.50( البقالــة  محــالت 

مــور  مؤسســة  تقريــر  وينتهــي 

ســتيفنز للمحاســبات إىل أنــه وعــى الرغم 

مــن أنــه ليــس مــن الــرضوري تنــاول 

طعــام األســبوع كامــاًل يف مطبخــك،  إال أن 

الطهــي يف املنــزل يعــد األنســب لحســابك 

ــل  ــيطة مث ــوة بس ــإن خط ــذا ف املرصيف،ل

ــز عــى  إعــداد بيضــة مســلوقة مــع الخب

اإلفطــار ســيبدأ يف طريقــك لتوفــر املــال.
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بعــض  أســطح  اســتئجار  كــربى  رشكات  بــدأت 

البنايــات يف جميــع أنحــاء لنــدن، الســتخدامها مســتقباًل 

ــات.  ــك املركب ــوط لتل ــات هب كمنص

ــن  ــل ع ــة تفاصي ــن الربيطاني ــة الص ــرت صحيف ون

ــات التاكــي  ــركات مــن اطــالق خدم ــك ال ــراب تل اق

الطائــر، حيــث تعكــف رشكات عمالقــة عــى رأســها 

أوبــر، ايربــاص، يب إم دبليــو، رولــز رويــس وكيتــي هــوك 

التابعــة لـــ »غوغــل« عــى تطويــر تكنولوجيا التاكســيات 

الطائــرة لنقــل الــركاب عــرب رحــالت جويــة قصــرة مــن 

مدينــة ألخــرى أو عــرب رحــالت داخــل نفــس املدينــة.

وذكــرت الصحيفــة أنــه ســيتعن عــى تلــك الــركات 

أن تربهــن عــى فعاليــة وكفــاءة تلــك التكنولوجيــا 

املبتكــرة بتجاوزهــا بعــض اختبــارات الســالمة الصارمــة 

ــا واســتخدامها يف اململكــة  ــة عــى تعميمه ــل املوافق قب

ــدة. املتح

بــأن  واملثــر يف تقريــر »الصــن« هــو ماأوردتــه 

رشكــة »ســكاي بورتــس« - املتخصصــة يف أعــال البنيــة 

ــاء 15  ــى إعط ــل ع ــت بالفع ــط - وافق ــة للمهاب التحتي

رخصــة لتشــغيل بعــض أســطح البنايــات كمنصــات 

ــدن.  ــرة يف لن ــيات الطائ ــك التاكس ــوط لتل هب

ونقلــت الصحيفــة عــن دانــكان ووكــر، املؤســس 

الريــك لركــة ســكاي بورتــس، قولــه »نتواجــد يف 

ــارات  ــى إيج ــا ع ــل فيه ــي نحص ــدن الت ــن امل ــدد م ع

ــابيع  ــالل 3 أو 4 أس ــح خ ــا نفتت ــات، ك ــطح البناي ألس

ســاحة إقــالع وهبــوط خاصــة بتلــك التاكســيات الطائــرة 

يف ســنغافورة«.

كــا أعلنــت رشكــة أخــرى تدعــى »ســكاي ســكيب« 

ــاحات  ــر مس ــدء تأج ــات لب ــاً محادث ــري حالي ــا تج أنه

عــى أســطح بعــض البنايــات يف جميــع أنحــاء العاصمــة 

ــة، لنــدن، التــي يتوقــع لهــا أن تكــون واحــدة  الربيطاني

مــن أكــرب األســواق العامليــة لتلــك التاكســيات الطائــرة.

التاكسي الطائر... قريبا جدا في لندن 

خريطة مقاعد الخطوط الجوّية اليابانّية
تساعد على تجنب بكاء األطفال!!! 

عرب لندن - لندن 

ــزة  ــة مي ــة الياباني طرحــت رشكــة الخطــوط الجوي

فّعالــة عــى نظــام حجــز املقاعــد توضــح أماكــن 

جلــوس األطفــال الصغــار الذيــن تــراوح أعارهــم 

بــن ٨ أيــام و ســنتن مــا يجعــل املســافرين بتوخــي 

ــا  ــدم حجزه ــذر و ع الح

ــز  ــة حج ــى شاش ــل« ع ــه طف ــز« وج ــر رم  يظه

املقعــد لتنبيــه املســافر بإمكانّيــة وجــود أطفــال وفقــاً 

.CNN لشــبكة

وقــال أحــد املســافرين ُمعلقــاً عــى منصــة تويــر 

متــى  يعــرف  أن  مــن  مّكنتــه  امليــزة  إن  الشــهرة 

ــا 13  ــة مدته ــالل رحل ــكاء” خ ــال للب ــط األطف “يخط

ــاعة. س

إال أن رشكات الطــران اليابانيــة حــذرت مــن أن 

األداة قــد تكــون ليســت مضمونــة، حيــث قــد ال 

ــرة ســفر مــن خــالل  ــم حجــز تذك ــز إذا ت ــر الرم يظه

جهــة خارجيــة أو إذا كان هنــاك تغيــر يف اللحظــة 

ــرة. ــرة للطائ األخ

ومــع ذلــك، تبقــى إمكانيــة رحلــة هادئــة ســليمة 

الذيــن  املســافرين  لبعــض  بالتأكيــد جذابــة  هــي 

ــار يف  ــال الصغ ــوا بعــض املشــكالت بســبب األطف عان

ــة. ــم الجوّي رحالته

مقاعد صديقة للبيئة قريبا
على متن الخطوط الجوّية البريطانّية
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الربيطانيــة  الجويــة  الخطــوط  كشــفت 
»يب آي« عــن رشاكتهــا مــع إحــدى مبتكــري 
فورمــوال 1 وذلــك بالعمــل عــىل مــرشوع جديد 
متميــز صديــق للبيئة يهــدف لخفض الــــــوزن 
عــىل مــن الطائرة مبقــدار يصل  إىل 20 باملــــئة 
عــرب تصمـــــيم مقاعــد اقتصـــــادية متمـــــيزة 
الطــــــائرة  وزن  لخــفــــض  مصــمــــمة 
مبــقـــــدار 2 كجــــم لــكل مقعــد يف الدرجـــــة 
االقتــصـــــادية، و 4 كجـــــم لــكل مقعــد عــىل 
درجــــــة رجــال األعــال  شــاملًة ســعر تذكــرة 

ــة. ــة و األمتع الرحل
الجديــد  و يفــرتض عــرب هــذا االخــرتاع 
توفــري محتمــل عــىل رشكات الطــريان قــدره 
75.500 كجــم مــن انبعاثــات ثــاين اوكســيد 
الكربــون و تقليــل هائــل مــن اســتهالك الوقــود 
بقيمــة ال تقــل عــن 14 ألــف جنيهــًا إســرتلينيًا 

ــنويًا.  س
وكانــت رشكــة »يب آي«  قــد ذكــرت أن 
الفريــق املســؤول عــن املــرشوع يعمــل أيضــًا 
عىل أخـــــذ إجـــراءات الســـالمة  و الضمــان 
للمـــقـــــاعد و التــي تتناســب مــع راحــة 

ــل. ــورة بالكام ــان املقص ــركاب و أم ال
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الليرباليــة  الطريقــة  عــى  صــالة 

ســيدتان  وصفــت  هكــذا  الحديثــة، 

فرنســيتان غــر محجبتــن إمامتهــا لرجــال 

وأثــارت  يف صــالة جاعــة يف مســجد.  

صــالة »مختلطــة« بإمامــة امرأتــن غــر 

يف  واســعا،  جــدال  فرنســا،  يف  محجبتــن 

ــالد. ــا يف الب ــن نوعه ــي األوىل م ــوة ه خط

وأفــادت صحيفة »ال باريزيــان« أن الخطوة 

هــي األوىل مــن نوعهــا وأن مــن شــأنها 

ــة«.  التأســيس لـ«صــالة مختلطــة و تقّدمّي

ونقلــت الصحيفــة عــن »إمامــة املســجد«، 

إيفــا جناديــن: »نحــن نقــوم بوضــع حجــر 

ــاء إســالم فرنــي متســق مــع  األســاس لبن

الحداثــة«. مكتســبات 

لـ«جناديــن«  صــور  نــر  ورغــم 

ــن  ــا »آن صــويف مونســوناي«، اللت وزميلته

ــا  ــاء إمامته ــا، أثن ــالم حديث ــا اإلس اعتنقت

ثالثــة رجــال، إال أن موقــع »يورونيــوز« 

ذكــر أن نحــو 70 شــخصا اجتمعــوا بريــة 

يف إحــدى الغــرف بباريــس، لتأديــة الصــالة 

ــدل. ــرة للج املث

الشــابتن،  أن  »يورونيــوز«  وذكــرت 

للموســيقى  مدرســة  إحداهــا  وتعمــل 

إىل  تســعيان  للتاريــخ،  مدرســة  وأخــرى 

الكافيــة  واألمــوال  املســاعدات  تأمــن 

ــت  ــكان ثاب ــاد م ــا بإيج ــمح له ــي تس الت

للعبــادة.

ونقــل املوقــع عنهــا أنــه مــن املقــرر 

أن يطلقــوا عــى املــكان اســم »مســجد 

فاطمــة«، تيمنــا بابنــة النبــي محمــد صــى 

ــلم. ــه وس هللا علي

جذور الفكرة

لجمعيــة  باألصــل  تعــود  والفكــرة 

»حدثنــي عــن اإلســالم« ملؤسســتها »كهينــة 

بهلــول«، والتــي رصحت لوســائل اإلعالم أن 

املســجد ســيحمل »فكــرا ليرباليــا ويســمح 

ــاء«. ــال والنس ــن الرج ــالط ب باالخت

ــة  ــي مواطن ــة« ه ــار إىل أن »كهين يش

فرنســية مســلمة، مــن أب جزائــري وأم 

فرنســية.

إمرأتان غير محجبتين تؤمان رجاال.. شاهد!!
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بيجامة ذكية ترتديها لياًل لحمايتك
من الموت ومراقبة وضعك الصحي
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ــة«  ــة ذكي ــكار أول »بيجام ــن ابت ــون م ــاء أمريكي ــن عل متك

مــزودة بأجهــزة الكرونيــة مــن أجــل الحفــاظ عــى الصحــة 

العامــة للشــخص ومراقبتــه خــالل نومــه، لتكــون مبثابــة »طبيــب 

منــاوب« يظــل مــع املريــض خــالل الليــل مــع امكانيــة اســتخدامها 

ــاس غــر املــرىض. بطبيعــة الحــال مــن قبــل عمــوم الن

وأنتــج علــاء وباحثــون يف جامعــة »ماساتشوســتس« األمركية 

»بيجامــة« مــزودة بعــدد مــن األجهــزة االلكرونيــة التــي تعمــل 

طــوال الليــل عــى مراقبــة حركــة القلــب ونبضاتــه، وكذلــك 

ــت  ــا، يف الوق ــذي يرتديه ــخص ال ــبة للش ــس بالنس ــة التنف متابع

ــا.  ــأي إزعــاج مــن جــراء ارتدائه ــه الشــخص ب ــذي ال يشــعر في ال

ــارة  ــا »عب ــا إنه ــن انتاجه ــوا م ــذي متكن ــون ال ــال الباحث وق

ــا تقــوم  عــن بيجامــة عاديــة وتقليديــة لكنهــا مــزودة بتكنولوجي

ــت  ــا نقل ــب م ــك بحس ــا«، وذل ــي ملرتديه ــع الصح ــة الوض مبراقب

ــة.  ــل« الربيطاني ــي مي ــدة »دي جري

ــوف  ــرة س ــة املبتك ــة إن البيجام ــة الربيطاني ــت الصحيف وقال

ــام  ــدن خــالل األي ــي دويل ُيعقــد يف لن ــا يف مؤمتــر طب ــم عرضه يت

ــة  ــذه البيجام ــن ه ــة ع ــل الكامل ــا التفاصي ــة، أم ــة املقبل القليل

فســوف يتــم نرهــا الحقــاً مــن قبــل الباحثــن يف دوريــة علميــة 

متخصصــة يف التكنولوجيــا القابلــة لالرتــداء واألجهــزة القابلــة 

ــل. للتنق

ــذا  ــى ه ــدرو، أحــد القامئــن ع ــا أن ــال الربوفيســور تريش وق

االبتــكار، إن »التحــدي الــذي واجهنــاه كان يتمثــل يف كيفيــة 

الحصــول عــى اشــارات مفيــدة دون تغيــر جاليــات الــرداء ودون 

ــزة«.  الشــعور بوجــود أجه

ــة  ــذه البيجام ــى ه ــة ع ــارب الجاري ــت التج ــال نجح ويف ح

فانهــا ســوف تحــدث تغيــراً مهــًا بالنســبة للكثــر مــن املــرىض، 

ــظ عــى صحــة غــر املــرىض أيضــاً مــن خــالل  كــا ســوف تحاف

مراقبتهــم، كــا أنهــا ســتكون مناســبة جــداً ملــرىض القلــب 

وضغــط الــدم ومشــاكل الرايــن، إضافــة اىل الذيــن يعانــون مــن 

ــوم. ــالل الن ــس خ ــراب يف التنف ــس أو االضط ــاع التنف انقط

كيف تتعلم 
لغة في 15 

دقيقة فقط 
في اليوم! 
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 كــم مــن الوقــت يجــب أن متــارس 

لغــة جديــدة يف اليــوم الواحــد؟  

برنامــج   عــى  القامئــون  يــويص 

 15 »Babbel ب   الشــهر   لتطبيــق 

ــة  ــم لغ ــط  لتعل ــوم فق ــة يف الي دقيق

جديــدة.

ســكونر  كارولــن  وأعــدت     

   »Babbel« يف  اللغويــة   األســتاذة 

ــم  ــة تعل ــح ترشــدك لكيفي ــة نصائ ثالث

أي لغــة يف 15 دقيقــة فقــط يف اليــوم.

1 ـ االلتزام:

 الــيء األكــر أهميــة هــو القيــام 

بــيء مــا كل يــوم ملــدة دون انقطــاع 

حتــى لــو كانــت 10 دقائــق فقــط، 

بــداًل مــن 15 دقيقــة، فهــذا أفضــل 

ــالق!. ــى اإلط ــن ال يشء ع م

2 ـ تعلم أثناء تنّقلك:

“ صممــت   Babbel« تطبيــق  يف 

عــى  لتســاعدك  مخصصــة  برامــج 

التعلــم حتــى يف أوقاتــك التــي تنتظــر 

بهــا حافلــة أو حتــى تســتمع فيهــا إىل 

املقطوعــة املوســيقية املفضلــة! 

3 ـ بناء الثقة من خالل 
املارسة:

ــباين يف  ــم إس ــاك مطع  إذا كان هن

 Hola »حّيــك، فلــاذا ال تســتقبلهم بـــ

باللغــة  طلــب طعامــك  حــاول  »أو 

ــاًل؟. ــبانية مث اإلس

غضب في بريطانيا بسبب طبخ سمكة قرش نادرة

عرب لندن - لندن

عــرب ُحــاة الحيــاة البحرّيــة عــن 

غضبهــم بعــد عــرض ســمكة قــرش أزرق 

ــوالت  ــرٍض للأمك ــود، يف مع ــادرة الوج ن

ســاحلية جنــوب  مدينــة  البحريــة يف 

غــرب بريطانيــا وذلــك قبــل طبخهــا 

للحارضيــن. وتقدميهــا 

وانتــرت الصــورة عــى شــبكات 

التواصــل االجتاعــي قبــل حذفهــا مــن 

ــمكة  ــا الس ــر فيه ــع ويظه ــض املواق بع

ــور. ــام الجمه ــة أم ــة معروض املّيت

ــن  ــردة فعــل م وتســببت الصــورة ب

ــد هــذا الســلوك  ــرة تنتق مؤسســات كث

وتصفــه بأنــه “ُمخجــل”، ومــن بينهــا 

التــي  ترســت”  شــارك  “ذا  مؤسســة 

تســاهم يف املحافظــة عى أســاك القرش 

املهــددة والتــي بــادرت باالنتقــاد العــام 

ــوالت  ــرض املأك ــاب مع ــه أصح ــا فعل مل

البحريــة. وقالــت املؤسســة يف بيــان لهــا 

إن “مشــهد ســمكة القــرش وهــي ميتــة 

ــي أّن  ــرة ه ــّن الحقيقــة امُل ــج، لك ُمزع

ــر  هــذه الســمكة هــي واحــدة مــن كث

مــن األســاك التــي يتــم اصطيادهــا كل 

ــد”. ــم أح ــدون أن يعل ــوم ب ي

مجلــس  باســم  املتحــدث  وقــال 

ــد  ــم صي ــد ت ــه ق ــث” بأن ــة “بليم مدين

ــن  ــد وم ــر قص ــن غ ــرش ع ــمكة الق س

َثــّم عرضهــا عــى مــرح العــرض، وعّلــق 

ــرب  ــوب غ ــان األورويب لجن ــو الربمل عض

ــه ال ميكــن أن  ــو: “بأّن ــرا مــويل كات إنجل

ــأي شــكل  يــربر هــذا الســلوك املشــن ب

ــكال”. ــن األش م

“بِلميــث”  مدينــة  مجلــس  وأكــد 

البحريــة  الحيــاة  بحايــة  االلتــزام 

وااللتــزام بالصيــد املســتدام للحفــاظ 

عــى البيئــة، خاّصــة فيــا يتعّلــق بأنــواع 

مثــل  باالنقــراض  املهــددة  األســاك 

ــن  ــم “ل ــاف بأّنه ــرش، وأض ــاك الق أس

ــون  ــم يعمل ــدث وأنه ــّا ح ــوا ع يتغاض

ــن عــدم  ــد م ــن أجــل التأك ــن م جاهدي

تكــرار مثــل هــذه الحادثــة”.
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 نــر موقــع هيئــة اإلذاعــة الربيطانيــة » يب يب يس« 

تقريــرا مثــرا يتحــدث فيــه عــن نظريــة جديــدة انتهــت 

ــن  ــون وم ــن الك ــرى م ــخة أخ ــود نس ــة وج إىل احتالي

ــه.  ــش في ــذي نعي ــون ال ــد يف الك ــخص الواح ذات الش

وميكــن بحســب التقريــر الــذي ترجمتــه »عــرب لنــدن«  

للكــون الــذي نعيــش فيــه يكــون الوحيــد املوجــود 

ــكلة لـــ  ــوان املش ــد األك ــون أح ــن أن يك ــاك، وميك هن

ــدد«. ــون املتع »الك

ــود  ــال وج ــوم ف ــة املفه ــن مصداقي ــم م ــى الرغ وع

ــدد،  ــون املتع ــول إىل الك ــط للوص ــدة فق ــة واح لطريق

لكــن العديــد مــن النظريــات الفيزيائيــة تشــر بشــكل 

مســتقل إىل مثــل هــذا االســتنتاج، ويعتقــد بعــض 

ــن  ــرب م ــة أك ــوان الخفي ــال وجــود األك الخــرباء أن احت

عــدم وجودهــا، وفيــا يــي أهــم خمــس نظريــات 

علميــة معقولــة تشــر إىل أننــا نعيــش يف كــون متعــدد:

١. أكوان غر نهائية 

٢. أكوان متوازية 

٣. أكوان فقاعية

٤. أكوان حسابية 

٥. أكوان مولدة 

نظريــة الكــون املتعــدد هــي مــن أغــرب النظريــات 

الكونيــة و التــي و بشــكل غريــب تتوافــق مــع مختلــف 

ــن  ــم م ــى اآلن، بالرغ ــة حت ــاد الفلكي ــارب و األرص التج

ــا  ــي تخرجه ــة الت ــاالت املذهل ــق االحت ــة تصدي صعوب

تلــك النظريــة. 

معهــد  مــن   « تيجــارك  »ماكــس  يقــول 

اقــرح هــذه  الــذي  »ماساتشوســتس »للتكنولوجيــا، 

ــي يشء  ــة ه ــة الرياضي ــل: )البني ــتتة للعق ــرة املش الفك

ميكنــك وصفــه بطريقــة مســتقلة متامــا عــن النظريــات 

ــن أن  ــذي ميك ــون ال ــن بالك ــا أؤم ــة، وأن ــة البالي البري

يوجــد بشــكل مســتقل عنــي وميكنــه أن يســتمر يف 

الوجــود حتــى لــو مل يكــن هنــاك بــر(.

بي بي سي: احتمال وجود  كون آخر ونسخة منك
في الكون اآلخر واردة جدا!!

منوعات

في النمسا زوج يصنع قنبلة
ويرسلها بطرد بريدي للتخلص من طليقته!!

عرب لندن - وكاالت 

ــخ  ــرٍد مفخ ــه بط ــل طليقت ــاول قت ــابقا ح ــاوية زوجا س ــة  النمس ــت الرط اعتقل

أســفر انفجــاره عــن إصابتهــا بجــروح نقلــت عــى إثرهــا إىل املشــفى حيــث وصفتهــا 

حالتهــا بالخطرة.وأوضحــت الرطــة أن الــزوج الســابق للضحيــة، وصديقــاً لــه، اعرفــا 

بقيامهــا بوضــع الطــرد املفخــخ أمــام مدخــل منــزل الزوجــة الشــابة يف منطقــة 

ــالد. ــويب الب ــغ جن غوتارين

وأضافــت الرطــة أن صديــق الجــاين وهــو عســكري يف التاســعة والعريــن مــن 

ــل أن يغــادر  ــاب قب العمــر، »وضــع الطــرد املفخــخ أمــام شــقة املــرأة ودق عــى الب

املوقــع«، يف حــن قــام الطليــق الــذي كان يف مــكان قريــب بتشــغيل الطــرد املفخــخ 

عــن بعــد.

وأفــادت املصــادر أن الضحيــة البالغــة مــن العمــر 27 عامــاً، هــي أٌم لثالثــة أطفــال، 

وتعــاين حاليــاً مــن حــروق مــن الدرجــة الثانيــة والثالثــة يف 40 باملئــة مــن جســمها، 

كــا أنهــا خضعــت لعمليتــي ترميــم جلــد.

وأشــارت الرطــة إىل أن الرجلــن جّربــا قنبلتهــا اليدويــة الصنــع هــذا الصيــف يف 

إحــدى الغابــات، بعــد أن اشــريا مكّوناتهــا عــرب االنرنــت، الفتــة إىل أن الــزوج البالــغ 

ــبوع  ــة األس ــه نهاي ــل رشيك ــا اعتق ــوم، في ــوم الهج ــل ي ــاً، اعتق ــر 28 عام ــن العم م

املــايض.

بريطانية اتكأت 
على نافذة 

القطار فقتلتها 
شجرة!!

عرب لندن - لندن

ــت يف  ــرأة قتل ــبوع إن ام ــذا األس ــدر ه ــايئ ص ــر جن ــاد تقري أف

ــت«  ــار.  وأصيب ــذة قط ــى ناف ــا ع ــراء اتكائه ــدة ج ــة املتح اململك

روبــر«  ، 28 عاًمــا ، يف رأســها بشــجرة  عنــد اســتنادها عــى نافــذة 

يف قطــار بالقــرب مــن تويرتــون -بــاث ، أدى إىل وفاتهــا عــى الفــور.  

والحظــت الرطــة بعــد التدقيــق يف حــوادث الســكك الحديدية 

)RAIB(؛ أن األشــجار املوازيــة للمحطــة مل يتــم تنظيمهــا منــذ عــام 

2009 ومــن املحتمــل أن يكــون ســبباً كبــراً للحــادث.

ــذة  ــث »إشــارات الحــذر » حــول الناف ــم تحدي ــد ت ــك فق وبذل

ــت  ــر كان ــيدة روب ــاً إن الس ــق أيض ــاد التحقي ــة.  وأف ــد الحادث بع

. Bath Spa ــة ــن محط ــز ، م ــوب ويل ــارث ، جن ــدة إىل بين عائ

وعملــت الســيدة روبــر يف جمعيــة مجلــس الالجئــن الخريــة، 

وكانــت رئيســة جمعيــة الشــباب يف كارديــف.

ابنتــه  إن  قائــاًل؛  وفاتهــا  بعــد  حزنــه  روبــر  والــد  وأكــد   

ــن  ــل م ــال كل ــل ب ــا تعم ــد بين ــى ح ــاة إىل أق ــتمتعت بالحي »اس

ــان  ــب كل إنس ــة يف قل ــتظل حي ــا س ــض،وأن ذكراه ــامل أف ــل ع أج

ــون. ــه الع ــدت ل م
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رياضة

دون بالون: 
نيمار 

مطلوب
في 

تشيلسي 
األنجليزي!

 عرب لندن - وكاالت 

فجــر موقــع »دون بالــون« اإلســباين مفاجــأة مــن العيــار 

تشــيلي  نــادي  رغبــة  عــن  النقــاب  الثقيــل، حــن كشــف 

اإلنجليــزي يف االســتفادة مــن خدمــات الــدويل الربازيــي نيــار دا 

ــي. ــان الفرن ــان جرم ــس س ــادي باري ــب ن ــيلفا، الع س

املوقــع اإلســباين أوضــح، يف التفاصيــل، بــأن تشــيلي مســتعد 

لدفــع مبلــغ 210 مليــون يــورو لضــم الالعــب نيــار، مشــرا إىل 

أن إدارة نــادي برشــلونة اســتقبلت الخــرب كصاعقــة، عــى اعتبــار 

ــابق إىل  ــا الس ــد العبه ــايض يك تعي ــف امل ــذ الصي ــل من ــا تعم أنه

صفــوف النــادي.

وكان نــادي برشــونة اإلســباين قــدم عرضــا مغريــا لنــادي باريس 

ســان جرمــان الســتعادة العبــه الســابق، مفــاده تبادلــه بالالعــب 

ــر، غــر  ــغ مــايل كب جريزمــان، فضــال عــن الحصــول عــى مبل

أن املفاوضــات وصلــت إىل البــاب املســدود، وهــو مــا 

حــرم البارصــا مــن الســاحر الربازيــي.

األخبــار املتناقلــة حلينهــا أكدت أن 

ــى حــن علــم باســتحالة  نيــار ب

انتقالــه للبارصــا، وهــو مــا 

نقمــة  عليــه  جلــب 

باريــس  جاهــر 

جرمــان،  ســان 

وقتــا  واحتــاج 

ــه  ــق ل يك يصف

مجــددا.

عرب لندن - وكاالت

أصبــح نــادي ميــالن اإليطــايل لكــرة القدم 

ــن خــالل  ــع أحــد نجومــه البارزي مضطــرا لبي

يناير/كانــون  الشــتوية يف  االنتقــاالت  فــرة 

ــي يف  ــز التاريخ ــبب العج ــل، بس ــاين املقب الث

ميزانيــة النــادي والــذي بلــغ 146 مليــون 

يــورو، حســبا أفــادت تقاريــر صحفيــة يف 

ــا. إيطالي

وأوضحــت صحيفــة »ال غازيتــا ديللــو 

فريــق  أن  الرياضيــة،  اإليطاليــة  ســبورت« 

جمعيــة ميــالن مل يعــد أمامــه ســوى بيــع أحد 

نجومــه البارزيــن لســد جــزء مــن هــذا العجــز 

ــادي«. ــخ الن ــى يف تاري األع

وأشــارت الصحيفــة إىل أن الالعبــن األقرب 

املقبلــة  االنتقــاالت  ســوق  يف  الخــروج  إىل 

هــا حــارس املرمــى الشــاب »جانلويجــي 

»خيســوس  اإلســباين  واملهاجــم  دونارومــا« 

ــاع قيمــة كل  ــز سوســو«، نظــرا الرتف فرناندي

منهــا بشــكل واضــح، مــا يعنــي أن بيــع أي 

منهــا ســيضخ مبالــغ مهمــة لخزينــة النــادي.

ليــون  مثــل  عــدة  أنديــة  وترغــب 

وفيورنتينــا  ورومــا  الفرنســين  ومارســيليا 

اإليطاليــن يف ضــم »سوســو« بعدمــا فشــلت 

االنتقــاالت  فــرة  خــالل  األمــر  هــذا  يف 

املاضيــة. الصيفيــة 

ــس  ــا مــن باري ــض عرض ــالن رف وكان مي

ســان جرمــان الفرنــي لضــم »دونارومــا« 

مقابــل 20 مليــون يــورو إضافــة للحصــول 

عــى الحــارس »ألفونــس أريــوال«.

دون 
بالون: نيمار 

مطلوب في 
تشيلسي 
األنجليزي!
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يســجل الســياح العــرب وخاصــة الخليجيــني أعــداداً ضخمــة ال ُيســتهان بهــا ســنويًا 

مــن الســياح القادمــني إىل لنــدن، فالســعودية وحدهــا يــأيت منهــا نحــو 200 ألــف ســائح 

ــد عــدد مجمــل الســياح الخليجيــني الذيــن يقصــدون لنــدن  ــا، ويزي ســنويًا إىل بريطاني

ــون  ــي أن عددهــم يصــل يف املجمــل ملي ــون شــخص ســنويًا، مــا يعن عــن النصــف ملي

شــخص، وهــذا عــدد هائــل يزيــد عــن تعــداد ســكان بعــض الــدول العربيــة املســتقلة.

فنادق لندن
تلبي احتياجات العرب


