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بيت الجالية العربية في بريطانيا 

أنشطة وفعاليات منوعة على مدار العام
• ندوات فكرية شهريـــة تجمــــع نخبـــة من المثقفين
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أطلب نسختــك من الكتاب االن

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

أضخـم مهرجـان 
فلسطيني في لندن

ً
مهرجان غنائيقريبــــــــا

عربي غير مسبوق
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رئيس التحرير

جيرمي كوربن... نهاية 
رجل شجاع

 مــا تــزال بريطانيــا تعيــش أجــواء الصدمــة بعــد 

الزلــزال الســيايس الــذي غــر الجغرافيــا السياســية يف 

البــاد باكتســاح حــزب املحافظــن بقيــادة بوريــس 

وفــوزه  األخــرة،  االنتخابــات  لنتائــج  جونســون 

ــه  ــى غرمي ــر ع ــح التعب ــة إن ص ــة القاضي بالرضب

زعيــم حــزب العــال، وعــى خصومــه داخــل حــزب 

ــه. املحافظــن ذات

 جونســون هــذا الثعلــب »الكذاب« كــا وصفه 

كارهــوه اســتطاع اإلطاحــة برئيــي وزراء محافظــن 

مــن حزبــه وبزعيــم أكــر حزب معــارض، فقــد أطاح 

جونســون بديفيــد كامــرون عندمــا نجــح يف قيــادة 

حملــة التصويــت لصالــح الخــروج مــن االتحــاد 

األورويب عــام 20١٦، يف الوقــت الــذي كان كامــرون 

يقــود حملــة البقــاء مــا أدى الســتقالة األخــر، ثــم 

اجهــز جونســون عقبهــا عــى ثريــزا مــاي بعــد ان 

ــزيتين«  ــه »الريكس ــن حول ــع م ــا وجم ــرد عليه مت

مــن أقــى اليمــن يف الحــزب وعزلهــا حتــى ارهقت 

وانتهــت يف مشــهد االســتقالة املــذل باكيــة معلنــة 

ــر  ــظ املث ــون املحاف ــز جونس ــرا اجه ــلها، وأخ فش

زعيــم حــزب  عــى  القاضيــة  بالرضبــة  للجــدل 

ــا  ــزل فيه ــات ن ــتدرجه النتخاب ــد أن اس ــال بع الع

متحصنــا باتفــاق يف الجيــب فيــا نــزل اليهــا كوربــن 

بوعــود وغمــوض وتــردد قاتــل.

 لعــل مــن املســلم بــه هــو اطــاق صفــة 

»انتخابــات الريكســت« عــى تلــك االنتخابــات 

الحاســمة فهــذا امللــف الــذي ارهــق الريطانيــن ٣ 

ســنوات ونيــف، صــوت فيــه الناخــب ملــن يعتقــد 

أنــه ميلــك يف جيبــه خطــة إلخراجهــم مــن دوامتــه، 

صوتــوا لجونســون مــن أجــل ان يخلصهــم مــن لعنة 

بريكســت التــي ال يريــدون أن يبقــوا يف طياتهــا 

شــهورا ورمبــا ســنينا إضافيــة، فيــا مل يكــن جرمــي 

كوربــن واضحــا ومل يقــدم حتــى رأيــا حاســا يوضــخ 

حقيقــة موقفــه مــن البقــاء أو املغــادرة، ومل يكــن 

ــأن  ــر ب ــم اليســاري الكب ــي الزعي ــم أو رمبــا ن يعل

الحيــاد يف املعــارك الكــرى يعنــي الفشــل واالنتحــار 

ــذايت. ال

ــق،  ــيايس بح ــزال الس ــج ا الزل ــراءة لنتائ  ويف ق

ــن  ــة م ــر متوقع ــة وغ ــج صادم ــذه النتائ ــإن ه ف

ــا حــزب  ــي تحصــل عليه ــة الت ــة حجــم الغالبي جه

املحافظــن، فصحيــح أنــه مل يكــن أحــد يتوقــع 

فــوز حــزب العــال لكــن أيضــا صحيــح أن معظــم 

اللحظــات  الــرأي حتــى  املراقبــن واســتطاعات 

لكــن  املحافظــن  فــوز  ترجــح  كانــت  األخــرة 

هــو  األقــرب  الســيناريو  وأن  ضئيلــة،  بأغلبيــة 

»برملــان معلــق«. 

باألســباب  النتيجــة  هــذه  تفســر  وميكــن 

التاليــة برأيــي : أوال أن هــذه االنتخابــات هــي 

ــر  ــاغل األك ــاز وأن الش ــت بامتي ــات بريكس انتخاب

الريطانيــن  بــال  يشــغل  كان  الــذي  والوحيــد 

عــى مــدار الثــاث ســنوات املاضيــة هــو موضــوع 

ــي  ــل الت ــزر والتأجي ــد والج ــة امل ــت، وحال الريكس

ــس  ــوا لبوري ــم صوت ــايل فه ــون وبالت ــا الريطاني مله

جونســون ألنــه لديــه رؤيــة واضحــة حــول الخــروج 

مــن االتحــاد األوريب باتفــاق، كــا حســم املحافظون 

قرارهــم باتجــاه الخــروج باتفــاق،  فيــا اختــار 

جرمــي كوربــن الحيــاد، وقــال انــه ســيذهب اذا مــا 

فــاز للتفــاوض مــن جديــد مــع االتحــاد األورويب ثــم 

يعــود للشــعب ليقــرر اذا مــا اراد الخــروج باتفــاق 

او البقــاء وانــه شــخصيا محايــد ويف املعــارك الكــرى 

الحيــاد ليــس مفيــدا بــل بتقديــري انتخــار ذايت كــا 

ــلفت.  أس

ثانيــا: هــذه النتيجــة بشــكل أو بآخــر هــي 

 ،20١٦ اســتفتاء  نتيجــة  يؤكــد  ثــان  اســتفتاء 

ويعكــس مــن جديــد رغبــة غالبيــة الريطانيــن 

مبغــادرة االتحــاد األورويب وهــذا يــأيت جــراء تصاعــد 

ــج  ــإن برنام ــا: ف ــعبوية. وثالث ــة الش ــة الوطني النزع

ــي  ــه جرم ــذي طرح ــادي ال ــال االقتص ــزب الع ح

ورفــع  االجتاعيــة  العدالــة  لتحقيــق  كوربــن 

الرضيبــة عــى األغنيــاء لصالــح الفقــراء وتأميــم 

بعــض املؤسســات الحكوميــة جعــل القــوى الصلبــة 

ــم  ــده، فحج ــف ض ــال يصط ــال واألع ــاع امل وقط

الضــخ املــايل واالعامــي ضــده والتشــويه الــذي 

ــبوق.  ــر مس ــل غ ــه الرج ــرض ل تع

رابعــا: دور اللــويب الصهيــوين والحملــة التــي 

وســمه  ومحــاوالت  كوربــن  اللــويب ضــد  شــنها 

بأنــه معــاد للســامية وتشــويه صورتــه أســهمت يف 

ــل. ــورة الرج ــويه ص تش

التــي خاطــب بهــا  البســاطة   وأخــرا فــإن 

جونســون الشــعب الريطــاين بأنــه رســالته تتلخــص 

اقناعهــم،  يف  نجــت   »Get Brexit Done« يف 

ــب  ــوح وال يح ــب الوض ــارش ويح ــعب مب ــو ش وه

أنــه  إىل  االشــارة  وينبغــي  الطويلــة.  النقاشــات 

ــل إن  ــد ب ليــس حــزب العــال هــو الخــارس الوحي

ــاز  ــا ف ــروا، في ــك خ ــرار كذل ــن األح الدميقراطي

ــي  ــؤرشا ع ــي م ــذي يعط ــكتلندي وال ــزب االس الح

تنامــي النزعــة االنفصاليــة يف بريطانيــا. 

ــف  ــاج إىل التوق ــال يحت ــزب الع ــد أن ح أعتق

مليــا والتفكــر يف نتيجــة هــذه االنتخابــات واجــراء 

اصــاح شــامل وأن الــيء الوحيــد الجيــد للحــزب 

هــو انــه مل يتحمــل وزر الخــروج مــن االتحــاد 

ــزل  ــنوات أن ين ــع س ــد أرب ــه بع األورويب، وبإمكان

بقــوة ليحاســب املحافظــن عــا قــروره خــال 

االربعــة ســنوات املقبلــة والتــي هــي رمبــا األصعــب 

ــا. ــاة بريطاني ــري يف حي بتقدي
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المسلمون
في البرلمان الجديد

انتهــت االنتخابــات العامــة يف بريطانيــا بتعزيــز وجــود 

إىل  نائبــة محجبــة  أول  الرملــان، ودخــول  داخــل  املســلمن 

الريطــاين لتســجل بذلــك حدثــا تاريخيــاً  العمــوم  مجلــس 

املســتقبل. يف  الريطانيــون  ســيتذكره 

ــم  ــن بينه ــلًا م ــاً 19 مس ــاين حالي ــان الريط ــح يف الرمل أصب

ــك  ــوم، وذل ــانة بيغ ــال أبس ــزب الع ــن ح ــة ع ــة املحجب النائب

مقارنــة مــع 15 نائبــاً مســلًا فــازوا يف االنتخابــات الســابقة 

ــت  ــم تح ــزز حضوره ــلمن تع ــي أن املس ــا يعن ــام 2017، م ع

ســقف الرملــان األعــرق يف العــامل، وذلــك عــى الرغــم مــن الفــوز 

الســاحق لحــزب املحافظــن وزعيمــه بوريــس جونســون الــذي 

ســبق أن كان متهــًا بالتــورط يف »االســاموفوبيا«، أي املشــاركة 

ــلمن. ــن املس ــاين م ــع الريط ــف املجتم يف تخوي

رد الناخبــون الريطانيــون عــى جونســون الــذي أثــار جــدال 

ــاب  ــه بانتخ ــلمن، ردوا علي ــن املس ــه م ــبب مواقف ــعا بس واس

ــة  ــالة بالغ ــن، يف رس ــلًا آخري ــا 18 مس ــة ومعه ــيدة محجب س

الوضــوح والداللــة تؤكــد بــأن املســلمن جــزء مــن هــذا املجتمــع 

ــة  ــاركون يف السياس ــم يش ــي وأنه ــيجه الطبيع ــزء مــن نس وج

ــم  ــم ربطه ــم، وأن مزاع ــال غره ــم كح ــة حاله ــاة العام والحي

باالرهــاب ال أصــل لهــا وال معنــى لهــا، إذ االرهــاب ال ديــن لــه 

ــف والتطــرف. ــوح شــاذ نحــو العن ــا هــو جن ــة وإمن وال ثقاف

ُيســجل املســلمون يف بريطانيــا رقــا تاريخيــاً جديــدا بتواجــد 

19 منهــم يف مجلــس العمــوم، وهــو مــا يعيــد التأكيــد عــى أن 

األصــوات االنتخابيــة للعــرب واملســلمن ليســت هامشــية، كــا 

أن العــرب واملســلمن يشــكلون جــزءاً مهــًا مــن نســيج املجتمــع 

يكونــوا  أن  وميكــن  وإيجابيــون  مفيــدون  وهــم  الريطــاين، 

مؤثريــن، وليــس كــا يحلــو للبعــض أن يــروج عنهــم. 

لنتذكــر أيضــا أن حــزب املحافظــن كان ســبباً يف دخــول أول 

مســلمة إىل مجلــس الــوزراء الريطــاين، وهــي الوزيــرة ســعيدة 

ــد  ــت بع ــام 2010 وأصبح ــات الع ــازت يف انتخاب ــي ف واريس الت

ذلــك عضــواً يف مجلــس الــوزراء الــذي يقــوده ديفيــد كامــرون، 

لتكــون أول وزيــرة مســلمة يف تاريــخ الحيــاة السياســية بريطانيا. 

ــدن كان مرشــحان  ــة بغــرب لن ــر االنتخابي ويف إحــدى الدوائ

مســلان يتنافســان عــى مقعــد مجلــس العمــوم، أحدهــا مــن 

أصــول آســيوية واآلخــر مــن أصــول عربيــة، وقــد فــاز أحدهــا 

ــة  ــة الدالل ــة بالغ ــوم، يف حال ــس العم ــد يف مجل ــل مبقع بالفع

والوضــوح تشــر إىل تعاظــم الشــعور باالنتــاء واالندمــاج لــدى 

ــم  ــون« أو أنه ــم »مغرتب ــم بأنه ــعور لديه ــايش الش ــؤالء وت ه

ــرو ســبيل. ــة« أو أنهــم عاب ــاء »جالي أبن

يف كل انتخابــات ُيحقــق العــرب واملســلمون خطــوة جديــدة 

ــم  ــاد ويتعاظ ــا بالب ــزدادون اندماج ــوم ي ــام، ويف كل ي إىل األم

ــوا  ــم أصبح ــم، ألنه ــر مه ــذا أم ــة، وه ــم باملواطن ــعور لديه الش

ــًا يف املؤسســات  ــة مــن أي وقــت مــى، وأكــر متثي اكــر أهمي

العامــة مــن أي وقــت مــى، ويؤكــدون أكــر فأكــر أنهــم ليســوا 

ــروا ســبيل. هامشــين وال عاب
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أخبار الجالية

بريطانيا: »الصوت العربي مهم« ندوة مشتركة لمنتدى التفكير 
والمجموعة العربية بحزب العمال 

عرب لندن - لندن
 

التفكــر  منتــدى  بــن  بالرشاكــة 

العــريب بلنــدن واملجموعــة العربيــة يف 

حــزب العــال الريطــاين، ناقشــت نــدوة 

متخصصــة عقــدت قبيــل يومــن مــن 

الصــوت  أهميــة  األخــرة  االنتخابــات 

وانعكاســات  بريطانيــا،  يف  العــريب 

عــرب  عــى  ديســمر   ١2 انتخابــات 

بريطانيــا.

ومثقفــون  ناشــطون  وتــدارس 

وصحافيــون عــرب مــع ممثــي املجموعــة 

أهميــة  العــال  حــزب  يف  العربيــة 

االنتخابــات املقبلــة يف تحديــد مصــر 

عــى  وانعكاســاتها  لعقــود،  بريطانيــا 

عــرب بريطانيــا، كــا أكــدت النــدوة 

عــى رضورة املشــاركة العربيــة بكثافــة يف 

االنتخابــات، والتصويــت ملــن يــرون أنــه 

األقــرب واألنســب لقضاياهــم، محذريــن 

ــاء. ــلبية واالنكف ــة الس ــن حال م

وقــال الدكتــور مــازن املــري أســتاذ 

ــو  ــيتي وعض ــدن س ــة لن ــون بجامع القان

املجموعــة العربيــة لحــزب العــال أن 

ــود  ــر للوج ــم بالنظ ــريب مه ــوت الع الص

العــريب الكبــر يف بريطانيــا، حيــث تشــر 

احصائيــات عــام 20١١ إىل وجــود ٣٥0 

ــة  ــرات الحديث ــريب إال أن التقدي ــف ع أل

ــن  ــر م ــل إىل أك ــم يص ــول أن عدده تق

ــريب. ــون ع ــف ملي نص

العــرب  أن  املــري  وأوضــح 

كمواطنــن  املحليــة  لديهــم همومهــم 

تتعلــق  دوليــة  وهمــوم  بريطانيــن 

إزاء  لريطانيــا  الخارجيــة  بالسياســة 

ــر أيف  ــا إىل التأث ــة،  الفت ــم األصلي بلدانه

ــا  ــل بريطاني ــة مث ــات الليرالي الدميقراطي

مــن  »مأمســس«  وجــود  عــر  يكــون 

شــأنه التأثــر يف رســم السياســيات، وهــذا 

ــات  ــام أو الترع ــق االع ــن طري ــأىت ع يت

املاليــة أو غــره، وأن واحــدا مــن الطــرق 

تأســيس  هــو  التأثــر  ذلــك  إلحــداث 

املجموعــة العربيــة يف حــزب العــال. 

تصاعد العنرصية بعد بريكست 
 

هــذه  أن  عــى  املــري  وشــدد 

االنتخابــات من أكــر االنتخابــات مصرية 

والــذي  بالريكســت،  مرتبطــة  ألنهــا 

ســيكون لــه تداعيــات كبــرة حســب 

رأيــه، حيــث »أن حملــة الريكســت مــن 

بدايتهــا هــي حملــة ميينيــة متطرفــة 

مناهضــة للمهاجريــن واألقليــات وهنــاك 

مخــاوف كبــره مــن تزايــد العنريــة 

االتحــاد  مــن  بريطانيــا  خــروج  بعــد 

األورويب«.

جرس للتواصل

مــن جهتــه قــال محمــد أمــن رئيــس 

هــذه  بــأن  العــريب  التفكــر  منتــدى 

بــن  بالرشاكــة  تنعقــد  التــي  النــدوة 

واملجموعــة  العــريب  التفكــر  منتــدى 

ــد  ــدف مل ــال ته ــزب الع ــة يف ح العربي

جســور التواصــل بــن العــرب وممثليهــم 

يف األحــزاب الريطانيــة مــن جهــة، كذلــك 

ــة  ــى أهمي ــد ع ــة والتأكي ــدف للتوعي ته

املشــاركة  ورضورة  العــريب  الصــوت 

االنتخابــات. العربيــة يف 

وقــال أمــن إن املنتــدى يوفــر منصــة 

والتشــاور  للتحــاور  العربيــة  للجاليــة 

ــم  ــر عليه ــي تؤث ــا الت ــوص القضاي بخص

العــرب  داعيــا  عــرب،  كريطانيــن 

االنتخابــات،  يف  بكثافــة  للمشــاركة 

مرجعــا تــردد بعضهــم عــن االقبــال عــى 

التصويــت إىل تشــويه وتزويــر االنتخابات 
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يف كثــر مــن البلــدان العربيــة التــي أتــوا 

ــن العــرب  ــرا م ــن أن كث ــا، فضــا ع منه

الريطانيــن وصلــوا لريطانيــا كاجئــن 

األنظمــة  قمــع  مــن  فــروا  سياســين 

هنــاك، أو فــروا مــن ويــات الحــروب 

ــد عــن  ــدون أن البع ــم يعتق ــايل فه وبالت

السياســية يحقــق لهــم الراحــة والهــدوء، 

يجعلهــم  االنكفــاء  أن  الحقيقــة  فيــا 

ــهل  ــن الس ــل م ــر، ويجع ــر مؤث ــا غ رق

إقــرار قوانــن تــرض مبصالحهــم ومســتقبل 

ــم. أبنائه

هــذه  نتائــج  أن  أمــن  وأوضــح 

عــى  األهميــة  بالغــة  االنتخابــات 

خطــرة  أبعــاد  ثاثــة  وذات  العــرب، 

عــى مســتقبلهم يف اململكــة املتحــدة: 

األصليــة،  بلدانهــم  وعــى  كمواطنــن، 

أبنائهــم مــن  وكذلــك عــى مســتقبل 

والرابــع. الثالــث  الجيــل 

ال أريد أن أكون رقام 

مــن جهتهــا بــدأت منــى آدم مرشــحة 

حــزب العــال عــن مجلــس »كينغســتون 

وتشــيلي« كلمتهــا باإلشــارة إىل أنهــا 

وبعــد االنضــام للمجموعــة العربيــة 

بريطانيــة  ســودانية  أنهــا  اكتشــف 

ــذا  ــك به ــا متل ــت آدم أنه ــة، وقال أفريقي

حــزب  أي  يحتاجهــا  ميــزة  االنتــاء 

بريطــاين، وقالــت أنهــا تســعى وتعمــل يك 

ال تكــون كعربيــة مجــرد رقــم يف املجتمــع 

الريطــاين والحيــاة السياســية، بــل تريــد 

أن تكــون عربيــة بريطانيــة فاعلــة يف 

الحيــاة السياســية ولذلــك قاتلــت داخــل 

حــزب العــال مــن أجــل أن يرشــحها 

ــه. ــى قوامئ ع

ــة  ــة العربي ــت آدم أن املجموع  وقال

دعمتهــا وشــكلت لهــا هويــة عربيــة 

بريطانيــة داخــل الحــزب، وأنــه وألول 

كوربــن  جرمــي  وصــول  وبعــد  مــرة 

الحــزب  لهــا  أرســل  الحــزب  لقيــادة 

لتكــون مرشــحة عــى قوامئــه، داعيــة 

ــل  ــن أج ــد م ــا للتوح ــرب يف بريطاني الع

ــر يف السياســيات  اســاع صوتهــم، والتأث

بريطانيــا،  يف  والخارجيــة  الداخليــة 

ــرش  ــت أن برنامــج حــزب العــال ن وقال

ــة  ــربية يف دالل ــة الــعـــ مؤخــرا باللغــــ

بالناخبــن  واالهتــام  التأثــر  عــى 

العــرب.

 وختمــت الريطانيــة مــن أصــول 

وأن  التوحــد  إىل  بالدعــوة  ســودانية 

تكــون للعــرب رؤيــة واحــدة، معتــرة 

أن كل سياســات حــزب العــال نحتاجهــا 

ســواء يف املســائل الداخليــة التــي لهــا 

عاقــة بالتعليــم أو الصحــة، كــا نحتــاج 

تنهــي  إنســانية  خارجيــة  لسياســات 

الحــروب يف منطقتنــا.

 توقفوا عن لوم اآلخرين..

أمــا فاتــن حميــد مرشــحة حــزب 

غاســكو،  عــن  اســكتلندا  يف  العــال 

العمــل  يف  تجربتهــا  للحضــور  فــروت 

أمضــت ٣٥ عامــا يف  الســيايس حيــث 

بريطانيــا وأن مدينــة غاســكو احتضنتهــا 

ــذي وفــر  ــد االمــن ال ووجــدت فيهــا البل

لهــا كل يشء. 

أمضــت 20  أنهــا  وقالــت حميــد   

ــا تشــعر أن  عامــا يف حــزب العــال وأنه

ــه  ــاس وأن حــزب العــال هــو حــزب الن

كذلــك كان لديهــا عاقــات مــع سياســين 

ــال  ــزب الع ــال ح ــد اتص ــن، وبع عالي

بهــا يف 20١7 يف املــرة األوىل وافقــت عــى 

الرتشــح، وحققــت تقدمــا كبــرا قلــص 

ــن مرشــحتها املنافســة  ــا وب ــارق بينه الف

مــن الحــزب األســكتلندي، وهــي فخــورة 

ذلــك  يف  أنهــا  رغــم  املنافســة  بتلــك 

ــز. ــت مل تف الوق

ــها  ــدم نفس ــا تق ــد أنه ــت حمي  وقال

مــن  واشــتكت  اســكتلندية،  كعراقيــة 

عــدم اقبــال العــرب عــى املســاهمة 

ودعمهــا، متســائلة عــن أســباب ذلــك 

داعيــة العائــات العربيــة ألن تســتثمر يف 

ــاين والثالــث ألنهــم املســتقبل  ــل الث الجي

الريطانيــة،  السياســات  يف  التأثــر  يف 

ــة  ــة العربي وقالــت أن املشــكلة يف الجالي

وال  عــرب  مرشــحن  تدعــم  ال  التــي 

تنخــرط بقــوة يف السياســية داعيــة إىل 

التوقــف عــن لــوم اآلخريــن وتوجيــه 

اللــوم ألنفســنا.

وعقـــدت تلـــك النـدوة قبـــل يومـن 

انتهــــت  التــــي  االنتخابــــات  مــن 

باكتســــاح حــــزب املحافظـيـــن، والــذي 

ــة ومفاجــأة عقــب ٣  ــوزه صدم شــكل ف

ســنوات مــن التعــر يف الوصــول لتوافــق 

ــكل  ــى ش ــية ع ــزاب السياس ــل األح داخ

الخــروج مــن االتحــاد األورويب.

أخبار الجالية
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»عرب لندن« توقع شراكة مع تطبيق 
»نبض« لنشر محتواها عبره 

عرب لندن - لندن

ميكــن لقــراء موقــع ومجلــة عــرب لنــدن اآلن متابعــة أخبــار وتقاريــر وتغطيــات املوقــع عــر تطبيــق 

»نبــض« واســع االنتشــار عــى الهواتــف النقالــة.

وأعلــن موقــع »عــرب لنــدن« عــن توقيــع اتفاقيــة رشاكــة مــع تطبيــق »نبــض« إلتاحــة الفرصــة أمــام 

القــراء للوصــول لألخبــار والتقاريــر ومــواد املوقــع بــأرسع وأســهل الطــرق.

وبــدأت أخبــار عــرب لنــدن بالفعــل بالتدفــق عــر تطبيــق »نبــض« منــذ مســاء اإلثنــن 25 نوفمــر، 

األمــر الــذي القــى استحســانا وترحيبــا واســعن مــن قــراء ورواد املوقــع.

ــات املتاحــة لتوصــل  ــف املنصــات والتطبيق ــن االنتشــار عــر مختل ــد م ــدن« مبزي وتعــد »عــرب لن

ــامل. ــن يف الع ــراء واملتابع ــن الق ــر رشيحــة م ــا« إىل أك ــة يف بريطاني ــة العربي »صــوت الجالي

قضايا العرب والمسلمين تتصدر االنتخابات.. و19 مسلما في البرلمان
عرب لندن - لندن

تصــدرت العديــد مــن القضايــا العربيــة وقضايا املســلمن، 
ســواء مــا يتعلــق منهــا بهــم يف داخــل بريطانيــا أو خارجهــا، 
تصــدرت االنتخابــات العامــة األخــرة التــي شــهدتها بريطانيــا، 
حيــث تنافســت األحــزاب بشــكل واضــح عــى اســتالة 
العــرب مبــا يف ذلــك حــزب »بريكســيت« الــذي طــرح مرشــحا 

عربيــا ليغــازل بــه املهاجريــن العــرب ويســتميل أصواتهــم.
وشــارك أكــر مــن 70 مســلًا يف االنتخابــات العامــة 
ــت  ــون أول/ ديســمر 2019، وانته ــوم 12 كان ــي جــرت ي الت
ــات مــن بينهــم ســيدة واحــدة  بفــوز 19 مســلا يف االنتخاب
ــس  ــح عضــوا يف مجل ــة تصب ــرأة محجب ــة هــي أول ام محجب
ــدا واضحــا أن للعــرب واملســلمن يف  العمــوم يف تاريخــه. وب
بريطانيــا كتلــة تصويتيــة قويــة بــدأت األحــزاب تتنافــس عــى 
اســتالتها، فضــًا عــن أن عــدداً مــن القضايــا العربيــة كانــت 
مــن بــن ملفــات النقــاش املتعلقــة باالنتخابــات والتــي بــات 

مــن املؤكــد أنهــا تؤثــر عــى قــرار الناخــب الريطــاين.
وتــداول النشــطاء وأعضــاء األحــزاب والعاملــن يف الدعاية 
االنتخابيــة خــال األيــام التــي ســبقت االقــرتاع مقاطــع فيديــو 

يظهــر فيهــا زعيــم حــزب العــال جرمــي كوربــن وهــو يــديل 
بخطــاب يتعهــد فيــه باالعــرتاف بالدولــة الفلســطينية يف حال 
فــوزه باالنتخابــات، وهــو مــا دفــع مســؤولن ارسائيليــن إىل 
ــه  ــروف بتضامن ــن املع ــد كورب ــة ض ــات علني االدالء بتريح
مــع الفلســطينين ورفضــه االحتــال االرسائيــي، ورفضــه 
ــن يف  ــد املحتج ــال ض ــوات االحت ــه ق ــذي متارس ــف ال العن
ــن  ــر م ــذ أك ــزة من ــاع غ ــتمرة يف قط ــودة املس ــرات الع مس

عــام ونصــف العــام.
كــا كانــت قضيــة »االســاموفوبيا« وألول مــرة مــن 
ــث  ــى األحادي ــتحوذت ع ــي اس ــاخنة الت ــات الس ــن امللف ب
ــي  ــا الت ــن القضاي ــدة م ــي واح ــا، وه ــة يف بريطاني االنتخابي
ــي  ــاكل الت ــد املش ــا، وأح ــلمة يف بريطاني ــة املس ــم الجالي ته

تواجــه املســلمن يف البــاد. 
نشــاطا ملحوظــا وغــر مســبوق يف  العــرُب  وســّجل 
األخــرة،  االنتخابــات  ســبقت  التــي  الدعائيــة  الحمــات 
فيهــا  تصــدح  وحزبيــة  انتخابيــة  مهرجانــات  إىل  وصــواًل 
األغــاين العربيــة، وذلــك ألول مــرة، بحســب مــا قالــت عضــو 
املجموعــة العربيــة لحــزب العــال منــى آدم يف حديــث 

ــدن«. ــرب لن ــة »ع ــع مجل ــاص م خ

ألن  جــدا  مهــم  العــريب  »الصــوت  أن  آدم  وتؤكــد 
االنتخابــات األخــرة تســببت بحــراك داخــل األقليــات يف 
ــة  ــي للمصلح ــن الوع ــوع م ــاك ن ــح هن ــا أصب ــا، ك بريطاني
العامــة، ولذلــك وجدنــا أيضــا أن املجموعــة العربيــة يف حــزب 
العــال تحركــت مؤخــرا وأحدثــت كثــراً مــن التغيــر يف 
الحــزب، ومتكنــت مــن جــذب االهتــام العــريب ملــا يحتاجــه 

الناخــب العــريب«.
وتلفــت آدم إىل أن أصــوات العــرب يف انتخابــات بريطانيا 
أصبحــت مهمــة وأكــر أهميــة مــن أي وقــت مــى مســتدلة 
عــى ذلــك بــأن »األغــاين العربيــة كانــت حــارضة يف الدعايــة، 
والقنــوات التلفزيونيــة العربيــة كانــت تتجــول باهتــام كبــر 
ــة إىل أن  ــن، إضاف ــع الناخب ــي م ــرتاع وتلتق ــز االق ــى مراك ع
ــن العــرب رســائل باللغــة  كل األحــزاب وزعــت عــى الناخب
العربيــة ودعايــة انتخابيــة بالعربيــة، وكل هــذا شــجع يف 
الوقــت نفســه الكثــر مــن العــرب الريطانيــن عــى املشــاركة 
يف االنتخابــات وأعطاهــم انطباعــاً بــأن مشــاركتهم مهمــة«. 
وتقــول آدم إن إدراك أهميــة الصــوت العــريب بــدا واضحــا 
مــن قبــل كافــة األحــزاب وليــس فقــط مــن حــزب العــال، 
حيــث دفعــت أغلــب األحــزاب مبرشــحن عــرب لخــوض 
االنتخابــات، كــا أن الشــباب العــريب كان حــارضا يف كل 
األنشــطة الحزبيــة، مبــا يف ذلــك املجموعــة الشــبابية العربيــة 
التابعــة لحــزب املحافظــن، وهــو مــا يعنــي يف نهايــة املطــاف 
أن العــرب حارضيــن يف أكــر حزبــن متنافســن يف بريطانيــا.

وتابعــت آدم، وهــي عضــو ســابق يف أحــد املجالــس 
ــرب  ــا لـ»ع ــت يف حديثه ــال، تابع ــزب الع ــن ح ــة ع املحلي
ــراك  ــة يف الح ــات عربي ــا كمجموع ــد أنن ــا أعتق ــدن«: »أن لن
الحــايل ســوف نفــرض وجودنــا داخــل الرملــان وداخــل مراكــز 
ــة،  ــة مطروح ــدات عربي ــاك أجن ــتكون هن ــرار، وس ــع الق صن
ومــن بــن األجنــدات التــي اســتهوت العــرب يف حــزب العال 
هــو أنــه ضــد الحــرب، ومــن بينهــا الحــروب التــي تشــهدها 
ــوف  ــا فس ــروب يف بادن ــت الح ــو توقف ــة، ول ــدول العربي ال
تصبــح كل األجنــدات مــن املمكــن التعامــل معهــا وكل 

ــل«.  ــة للح ــح قابل ــاكل تصب املش
ــوم  ــت ي ــرة انته ــة املبك ــات العام ــار إىل أن االنتخاب يش
الثــاين عــرش مــن كانــون أول/ ديســمر 2019 بفــوز ســاحق 
لحــزب املحافظــن بزعامــة بوريــس جونســون والــذي حصــد 
364 مقعــدا مــن مقاعــد مجلــس العمــوم، ويف املقابــل حصــد 
ــط  ــد فق ــن 203 مقاع ــي كورب ــة جرم ــال بزعام ــزب الع ح
ليكــون بذلــك قــد منــي بخســارة قاســية مل يســبق أن تكبدهــا 
منــذ عقــود، فيــا تراجــع حــزب الدميقراطيــن األحــرار 
املعــارض لخــروج بريطانيــا مــن االتحــاد األورويب وارتفــع 
رصيــد الحــزب الوطنــي االســكتلندي داخــل الرملــان ليحــل يف 

ــث بعــد كل مــن املحافظــن والعــال. املركــز الثال
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ــا  ــا معرض ــطينية يف بريطاني ــة الفلس ــت الجالي نظم

ــارة  ــة التج ــع غرف ــاون م ــطينية بالتع ــات الفلس للمنتج

العربيــة الريطانيــة يــوم األحــد األول من ديســمر 2019، 

واألجانــب  العــرب  املتضامنــن  عــرشات  واســتقطبت 

ــة الفلســطينية.  ــن للقضي واملؤيدي

ــة يف  ــرشكات العامل وشــارك يف املعــرض عــدد مــن ال

ــرض  ــم ع ــا ت ــطينيون، ك ــا فلس ــي يديره ــا والت بريطاني

العديــد مــن املنتجــات التــي تــم اســترادها خصيصــاً مــن 

ــا يف  ــا وبيعه ــرض عرضه ــطينية بغ ــل األرايض الفلس داخ

املعرض. 

وقــال رئيــس »رابطــة الجاليــة الفلســطينية يف اململكة 

ــرب  ــع »ع ــة م ــة خاص ــح يف مقابل ــي الصال ــدة« ع املتح

لنــدن« إننــا »يف رابطــة الجاليــة أخذنــا عــى عاتقنــا 

ــم هــذا املعــرض ســنوياً الســتقطاب املهتمــن مــن  تنظي

ــة الفلســطينية«. ــع القضي ــن م ــة واملتضامن ــاء الجالي أبن

وتابــع: »نعــرض مــا ينتجــه الفلســطينيون يف الداخــل 

إىل أصدقائهــم يف الخــارج مــن العــرب وغرهــم«، مشــراً 

إىل أن »هــذه الفعاليــة ناجحــة يف مجــال التعريف باملنتج 

الفلســطيني، إضافــة إىل تأمــن دخــل مــايل للرابطــة، كــا 

أن أبنــاء الجاليــة يجتمعــون هنــا ويتســامرون ويتعارفــون 

ــو عــن وهــو  ــال صــاح أب ــه، ق ــا بينهــم«. مــن جهت في

أحــد املشــاركن يف املعــرض ومؤســس مــرشوع »الشــام« 

الــذي يهــدف مــن خالــه إىل الرتويــج إىل املنتجــات التــي 

تتميــز بهــا بــاد الشــام، قــال لـ»عــرب لنــدن« إنــه يعــرض 

منتجــات تشــمل املشــغوالت اليدويــة وغرهــا.

ــة بأنهــا »يــوم كريســمس  ــو عــن الفعالي ووصــف أب

ــطيني«. فلس

معرض للمنتجات الفلسطينية في لندن يستقطب عشرات المتضامنين

لندن : مطعم سعودي بدأت فكرته في الرياض
ونفذت في بريطانيا! 

عرب لندن - لندن

مهــًدا  الســعودية  شــكلت  لطاملــا 

بألوانهــا  ومتفاعلــة  متعــددة  لثقافــات 

يتميــز  الســعودي  فاملطبــخ  وأطيافهــا، 

بــرتاث ثــري مــن عــادات وتقاليــد مرتبطــة 

مبذاقهــا  متتــاز  أكات  إعــداد  بطــرق 

. وخصوصيتهــا

الريــاض  الســعودية  العاصمــة  يف 

أكات ســعودية قدميــة أبــرت النــور مــن 

جديــد يف مطعــم »زاد لنــدن« إلعــداد 

وتقدميهــا  تقليديــة  شــعبية  مأكــوالت 

يف قالــب جديــد يربــط بــن الحداثــة 

واألصالــة 

ــه  ــس فكرت ــرشوع أس ــدن... م  زاد لن

الشــاب الســعودي عبــد الرحمــن الخثــان 

لنــدن،  الريطانيــة  العاصمــة  قلــب  يف 

للتعريــف ببعــض مــن مامــح املطبــخ 

املــرشوع  أن  يــرى  وهــو  الســعودي 

ــه أحــد أوجــه الحفــاظ عــى  بالنســبة إلي

ــرون يف  ــه كث ــي يجهل ــخ غن ــة ومطب ثقاف

ــامل.  ــذا الع ه

بــدأت  أعــوام   7 »منــذ  ويقــول 

ــي  ــد أهلتن بالتفكــر يف هــذا املــرشوع وق

خــريت يف قطــاع التغذيــة لهــذا املــرشوع، 

ــارج  ــرتاث خ ــذا ال ــرش ه ــى ن ــل ع وأعم

ــذا  ــب يف ه ــدى التدري ــعودية، ويتع الس

ــة  ــم كيفي ــخ إىل تعلي ــون الطب ــم فن املطع

تاريخهــا  ومعرفــة  املأكــوالت  تقديــم 

للــزوار«. ومكوناتهــا ورشحهــا 

املطبــخ  أكات  أشــهر  بــن  ومــن 

ــر«  ــة نوفم ــح نهاي ــذي افتت ــعودي ال الس

بشــكل  واملرقــوق  والســليق،  الكبســة، 

الحائليــة،  والكبيبــة  واملنتــو  رفيــويل، 

مــن  عديــدة  وأصنــاف  والصياديــة«، 

إليهــا  يضــاف  الســعودي  املطبــخ 

منتوجــات  مــن  املصنوعــة  الحلويــات 

ــي  ــاء تعن ــة أس ــان املحلي ــور واأللب التم

مائــدة  تخلــو  وال  للســعودين  كثــراً 

غالبــاً. أحدهــا  مــن  ســعودية 
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مسلمو بريطانيا.. عام حافل باإلنجازات يحبطها المتطرفون 

جاد محمد 

ــة  ــا أطــراف معادل تلتقــي يف بريطاني

مــن الصعــب العثــور عليهــا يف بلــد آخــر٬ 

قوامهــا بلــد يقــدم منوذجــا يف احــرتام 

واإلثنــي٬  الدينــي  والتعــدد  التنــوع 

وأقليــات تندمــج وتســاهم يف الحيــاة 

العامــة للبــاد٬ ومــن هــذه األقليــات 

هنــــاك املســــلمون٬ الذيــــن صنعــوا 

الحـدث خـال األسـابيع القليلـة املاضية٬ 

وأحــداث  والبطولــة٬  التتويــج٬  بــن 

إرهابيــة تعــود بهــم خطــوة للــوراء.

سيدة القطار

ومــا كاد املســلمون مينــون النفــس 

بتقديــم أفضــل صــورة عــن جاليتهــم٬ 

التــي  بعــد واقعــة القطــار يف لنــدن٬ 

ــت  ــلمة دافع ــيدة مس ــا س ــت بطلته كان

تعرضــت  يهوديــة  أرسة  عــن  وبقــوة 

لهجــوم عنــري٬ حتــى عــاد الخــوف 

وهــم  منهــم٬  معتــرا  جــزءا  ليســاور 

ــي شــهدتها  ــة الطعــن الت يتابعــون حادث

منطقــة لنــدن بريــج٬ وزاد الخــوف بعــد 

وخلفيتــه  املنفــذ٬  هويــة  عرفــت  أن 

وانتائــه لتنظيــم متطــرف.

الجاليــة  أن وضــع  كثــرون  ويــرى 

املســلمة يف بريطانيــا أفضــل مــن دول 

املســلم  أخــرى هنــاك حيــث  غربيــة 

ــع  ــه٬ فاملجتم ــت براءت ــى تثب ــدان حت م

عــى  يحافــظ  اآلن  ولحــد  الريطــاين 

مناعــة ضــد االجــرتار نحــو الخطابــات 

املســلمن  تحمــل  التــي  العنريــة 

ينفذهــا  إرهابيــة  أحــداث  مســؤولية 

شــباب مســلم٬ ومــع ذلــك فالظــروف 

الحاليــة املوســومة بحملــة انتخابيــة غــر 

مســبوقة٬ وتزايــد املــد الشــعبوي٬ ســهل 

مــــن اســــتغال كل الظــــروف للظفــــر 

باملقاعـــد الرملانيـــة٬ واسـتغال أية مـادة 

ــن.  ــعور الناخبــ ــمة لدغدغــة شــ دســ

وبتتبــــع »عــرب لنــــدن« ملختلــف 

املواقــــف السياســــية الصــــادرة بعــــد 

ــين مل  ــل السياس ــر أن ج ــوم ٬ ظه الهجــ

يحاولــوا االقــرتاب مــن التهجــم عــى 

املســلمن بســبب هــذا الهجــوم٬ بــل 

تقاذفــوا املســؤولية فيــم بينهــم٬ لدرجــة 

كوربــن٬  جرمــي  املعارضــة  زعيــم  أن 

يف  التطــرف  أســباب  مــن  أنــه  اعتــر 

ــاده  ــاد هــو السياســة العســكرية لب الب

وتدخلهــا يف عــدد مــن الــدول اإلســامية.

ــى  ــلمون ع ــظ املس ــل يحاف يف املقاب

روح إيجابيــة مــن خــال التعامــل مبنطق 

الدينــي٬  االنتــاء  منطــق  ال  املواطنــة 

وهــم يدينــون بأشــد العبــارات مــا حدث 

مــن هجــات إرهابيــة٬ بــدون شــعور 

ــاع عــن أنفســهم٬  ــم يف حاجــة للدف بأنه

شــعور ولــده مــا حققــه املســلمون هــذه 

ــرت املتابعــن  ــن إنجــازات٬ أبه الســنة م

والفاعلــن  والسياســين  اإلعاميــن 

ــي  ــازات الت ــم اإلنج ــن أه ــن. وم املدني

حققتهــا الجاليــات املســلمة هــذه الســنة 

هــو نجــاح خمــس مدارســة إســامية 

يف اعتــاء التصنيــف كأفضــل املــدارس 

يف اململكــة املتحــدة٬ وذلــك يف إنجــاز 

تاريخــي غــر مســبوق٬ أذهــــل كثريــن 

مــن الذيــــن كانــــوا يحملــــون الكثـيـــر 

مــــن الصــــور النمطيــة عــــن املــدارس 

ــا. ــامية يف بريطانيــ اإلس

ظهــر  أيضــا  الســنة  نفــس  ويف 

التــي  الشــجاعة«  القطــار  »ســيدة 

احتفــى بهــا اإلعــام الريطــاين واعتــر 

ــي  ــانية وه ــا يف اإلنس ــت درس ــا قدم أنه

ــة٬ ويف لقاءهــا الحــري  الســيدة املحجب

ــدت أن  ــدن«، أك ــرب لن ــة »ع ــع مجل م

ــا كانــت إنســانية محضــة بغــض  دوافعه

النظــر عــن االنتــاء الدينــي أو العرقــي٬ 

ــل  ــف تفاع ــوار كي ــفت يف ذات الح وكش

معهــا اإلعــام الريطــاين الــذي اتفــق 

ــا  ــجاعة٬ م ــة٬ والش ــا بالبطل ــى وصفه ع

قــدم صــورة مرشقــة عــن املــرأة املســلمة 

يف اململكــة املتحــدة.

ألطف سائق يف بريطانيا مسلم 

وخــال هــذه الســنة أيضــا٬ أطــل 

عــى الريطانيــن وجــه لرجــل ملتــح 

ــة  ــرف هيئ ــن ط ــاره م ــم اختي ــلم٬ ت مس

ســائق  كأكــر  الريطانيــة  املواصــات 

رصدتــه  أن  بعــد  لطفــا  الحافــات 

ــع  ــل م ــرات وهــو يتعام عدســات الكام

ــركاب بــكل لطــف٬ فتــم منحــه لقــب  ال

ــر  ــدن٬ ليظه ــا يف لن ــر لطف ــائق األك الس
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منــذ  بريطانيــا  أنــه مســلم مقيــم يف 

عقــود ولــه أصــول مغربيــة.

جــاء  حتــى  أيــام  إال  هــي  ومــا 

االعتــداء بالطعــن٬ الــذي تــورط فيــه 

شــاب مســلم يحمــل أفــكارا متطرفــة 

وســبق وأديــن بســبب هــذه األفــكار٬ 

ومــع ذلــك فالنقــاش العــام يف بريطانيــا مل 

ينــزح عــن مناقشــة أصــل املشــكل نحــو 

إدانــة ظاملــة لــكل املســلمن٬ بــل انصــب 

النقــاش عــى رضورة تشــديد العقوبــة 

ومراجعــة  بالتطــرف  املدانــن  عــى 

سياســة البــاد فيــم يتعلــق بالقضايــا 

الخارجيــة.

عــى  دامئــا  املســلمون  ويحــرص 

إظهــار وجــه الراغــب يف املســاهمة يف 

رقــي البــاد ال خرابهــا٬ كــا حــدث قبــل 

عامــن عندمــا اندلــع الحريــق املهــول 

يف بــرج »كريــن فيــل«٬ حينهــا أقــرت 

ــأن  ــلطات ب ــا الس ــام ومعه ــائل اإلع وس

للجاليــة  يعــود  الفضــل  مــن  الكثــر 

املســلمة املقيمــة هنــاك والتــي ســاعدت 

ــن  ــن م ــاذ آخري ــا وإنق ــاء الضحاي يف إج

مــوت محقــق٬ وأظهــرت تــآزرا كبــرا مــع 

الضحايــا.

اإلمام الشجاع 

ســيظهر  أيضــا  الســنة  نفــس  ويف 

إمــام مركــز »فينزبــري بــارك« موقفــا 

»بطــل  لقــب  بســببه  حــاز  إنســانيا٬ 

ــة  ــام بحاي ــام ق ــك أن اإلم ــنة«٬ ذل الس

ــن  ــى املصل ــدى ع ــن اعت ــرف الذي املتط

ــن  ــام بتأم ــام اإلم ــهم٬ وق ــاول دهس وح

املعتــدي وتســليمه للرشطــة إميــان منــه 

بــأن العنــف ال يولــد ســوى العنــف وبــأن 

القانــون لــه مؤسســاته وتطبيــق العدالــة 

لهــا مســاراتها الخاصــة٬ موقــف حــاز 

ــه  ــي منحت إعجــاب املؤسســة املالكــة الت

ــه  ــجاعته وموقف ــاء لش ــاما لق ــع وس أرف

التاريخــي الــذي مل يــرد صــب املزيــد مــن 

ــب. ــار الغض ــى ن ــت ع الزي

ويدخــل املســلمون أيضــا االنتخابــات 

التــي تعرفهــا البــاد٬ وهــم أكــر انخراطــا 

ــرت الدراســات أن الصــوت  ــد أن أظه بع

عــرشات  يف  حاســا  ســيكون  املســلم 

املقاعــد٬ مــا يجعــل منهــم كتلــة مهمة يف 

ــة السياســية  ــح املعادل رســم بعــض مام

ــد. يف البل

مجلس المرأة المسلمة يحتفي
بذكراه العاشرة ويكرم وجوها معروفة

عرب لندن - برادفورد

ــنوية  ــرى الس ــلمة بالذك ــرأة املس ــس امل ــل مجل احتف

ــن شــاركوا  ــد مــن الذي العــارشة لتأسيســه، مشــيدا بالعدي

يف رحلتــه، ومرحبــا باألعضــاء الجدد,مبــن فيهـــم الدكتـــورة 

مريــــام فرانســوا)مذيــــعة معــــروفة، وشــــابنام خــــان 

)مطــــربة ومــدرسة(، وخششــــان أحمــد )محام، محامو. 

.)LPS

ــق  ــإن فري ــاص، ف ــي خ ــان صحف ــاء يف بي ــبا ج وحس

MWC األســايس يتكــون مــن مثــاين نســاء مســلات كرســن 

الســنوات العــرش املاضيــة لتمكــن املــرأة، إذ كان تفانيهــن 

تقدمهــن  يف  أساســًيا  دوًرا  املنظمــة  برؤيــة  وشــغفهن 

ــتمر. ــن املس ونجاحه

واســتمع الحضــور إىل املتحــدث الــدويل املعــروف 

ــة  ــة اإلغاث ــارك ملنظم ــس املش ــا املؤس ــاين البن ــور ه الدكت

اإلســامية، وهــي أكــر منظمــة غــر حكوميــة دوليــة 

لإلغاثــة والتنميــة اإلســامية. 

ــا  ــر به ــي أث ــة الت ــرق اإليجابي ــى الط ــا ع ــق البن وعل

MWC عــى حيــاة املجتمعــات، وعملــه عــى متكــن 

املــرأة املســلمة. وتحــدث أيًضــا عمــدة برادفــورد، دوريــن 

 MWC يل، عــن ثــروة املعرفــة واإللهــام التــي أبدتهــا

وتتطلــع إىل عملهــا يف املســتقبل.

 MWC ــال ــية أع ــاركون يف يف األمس ــتحرض املش واس

عــى مــدار الســنوات العــرش املاضيــة، إذ ســلط املجلــس 

الضــوء عــى مؤمتــره الســنوي »بنــات حــواء«، ومجموعــة 

متنوعــة مــن النــدوات وفعاليــات جمــع الترعــات، فضــا 

 MWC ــل إىل ــذي أرس ــنو، ال ــون س ــع ج ــية م ــن أمس ع

ــة شــخصية. رســالة تهنئ

ــا بالجهــود الكبــرة التــي بذلهــا  األمســية نوهــت أيًض

املتطوعــون، ممــن ضحــوا بوقتهــم يف كاري ســركل إلطعــام 

املســتضعفن واملرشديــن يف برادفــورد، باإلضافــة إىل توفــر 

الطعــام الســاخن والدعــم والتضامــن.

وتقديــًرا لعمــل العديــد مــن األفــراد الذيــن شــاركوا يف 

ــن  ــد م ــت MWC العدي ــنوات، كرم ــا 10 س ــة مدته رحل

الحضــور بجوائــز قيمــة، إذ ُمنحــت لألســتاذة فيــز أحمــد 

ــم  ــم تكري ــع، وت ــة للمجتم ــا املقدم ــن خدماته ــزة ع جائ

األعــال التجاريــة املحليــة MyLahore أيًضــا بجائــزة 

.Curry Circle ــا املســتمر لـــ لدعمه

وقالــت بانــا جــورا، الرئيــس التنفيــذي للمجلــس: 

ــس  ــارشة للمجل ــرى الع ــال بالذك ــعداء باالحتف ــن س »نح

ــن  ــورد. نح ــلات يف برادف ــاث املس ــوة اإلن ــد ق ــذي يع ال

فخــورون بشــكل ال يصــدق مبــا حققنــاه ونتطلــع إىل 

إقامــة رشاكات جديــدة ومســتدامة لدفــع عملنــا إىل األمــام 

يف املســتقبل«.

الرئيــس  نجيــب،  رشوق  قالــت  جانبهــا  ومــن 

القادم:«لقــد ترشفنــا مبشــاركة إنجازاتنــا مــع العديــد مــن 

ــي  ــة، وإنن ــا الطيب ــا ومتنياتن ــا وممولين ــا ومؤيدين أصدقائن

أتطلــع إىل أخــذ الشــعلة MWC وقيــادة املنظمــة إىل 

األمــام يف العقــد املقبــل«.

يذكــر أن املجلــس اإلســامي النســايئ مبدينــة برادفــورد 

ــاك  ــد أنشــأ مســجدا خاصــا للمســلات هن ــة ق الريطاني

كنــواة ألول مركــز إســامي مســتقل خــاص بهــن، معتــرا أن 

األوان قــد آن »ألن يكــون للمــرأة املســلمة مــكان خــاص 

بهــا متــارس فيــه العبــادة والتعليــم والنشــاط العــام«. 
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مركز العودة وجامعة اكستر والجزيرة 
للدراسات ينظمون مؤتمرا حول األونروا 

عرب لندن - لندن

ــة  ــة يف العاصم ــة إكســرت الريطاني ــرة للدراســات وجامع ــز الجزي ــع مرك ــاون م ــز العــودة الفلســطيني بالتع نظــم مرك

ــن  ــة غــوث وتشــغيل الاجئ ــة وكال ــا حــول أزم ــرا أكادميي ــع ديســمر املاضــن مؤمت ــة نوفمــر مطل ــدن نهاي ــة لن الريطاني

ــطيني. ــودة الفلس ــز الع ــن مرك ــإرشاف م ــروا«، ب ــطينين »األون الفلس

واحتضنــت قاعــة املكتبــة الريطانيــة، فعاليــات املؤمتــر عــى مــدار يــوم واحــد تتخللــه 4 جلســات عمــل عرضــت فيهــا 

أوراق بحثيــة ناقشــت واقــع وتحديــات »األونــروا«، يف ظــل أزمتهــا املاليــة املتفاقمــة، والضغــوط األمريكيــة املتواصلــة عليهــا 

ملنــع تجديــد واليتهــا.

» نحترق وسنموت جميعا«..
الكلمات األخيرة لـ»ميرنا« ضحية حريق غرينفيل! 

عرب لندن - لندن

ألحــد  للغاليــة  مؤثــرة  قصــة  يف 

ــل أخــرت  ــرج غرينفي ــق ب ــا حري ضحاي

العــارة  مرنــا13 عامــا صديقتهــا يف 

ســاخن  منزلهــم  »أن  أن  املجــاورة 

ــا  ــيء بالدخــان األســود« وأنه ــًدا وم ج

الخــروج،  يســتطيعوا  لــن  وعائلتهــا 

وكانــت هــذه آخــر كلاتهــا قبــل أن 

الهاتــف ومتــوت. تغلــق 

ماتــت مرنــا بجانــب جدتهــا 60 

عاًمــا، وشــقيقتيها فاطمــة 11 عاًمــا، 

باســم  ووالديهــا،  أعــوام،  وزينــب3 

وناديــة. وكشــفت هــذه التفاصيــل عــن 

اللحظــات األخــرة لـــ مرنــا ألول مــرة يف 

تقريــر جديــد نــرشه املحققــون وقامــت 

ــن  ــز م ــة التامي ــه صحيف ــرش تفاصيل بن

بــرج  قضيــة  يف  التحقيــق  محــارض 

غرينفيــل.

إحــدى  البوطــي«  »رنــا  وروت   

ــاهدت  ــي ش ــا، الت ــة مرن ــاء عائل أصدق

مــن   2017 عــام  يونيــو  يف  الحريــق 

منزلهــا يف مبنــى مجــاور، كيــف أن أرسة 

شــقر كانــت نامئــة عندمــا حاولــت 

ابنتهــا - والصديقــة املقربــة ملرنــا - 

ــن  ــر م ــت قص ــد وق ــم بع ــال به االتص

بــدأ الحريــق الواحــدة والنصــف.

 وقالــت البوطــي »أخــرت مرنــا 

ال  وأنهــم  نامئــة«  العائلــة  أن  ابنتــي 

وأخــرت  يحــدث،  كان  مــا  يعرفــون 

ابنتــي مرنــا أن بــرج غرينفيــل يحــرتق 

وعــى العائلــة الخــروج.«

ــة  ــن رئيــس لجن ورّصح الســيد مارت

التحقيــق يف تقريــره نهايــة نوفمــر« أن 

أن التوقيــت الخاطــئ هــو الــذي أودي 

بحيــاة الكثريــن يف املبنــى وأنــه كان 

مــن املمكــن إنقــاذ تلــك األرواح إذا 

تــم إخــاء املبنــى بــن الســاعة الواحــدة 

والنصــف والواحــدة وخمــس وأربعــون 

ــًا بــداًل مــن توقــف الفريــق  دقيقــة لي

قبــل  الحريــق  إلطفــاء  محــــــاوالته 

ــك. ذل

»عندمــا  البوطــي:  وأكملــت 

حاولــت ابنتــي االتصــال مبرنــا، أخرتنــي 

ــون  ــوا يبك ــراد األرسة كان ــع أف أن جمي

ــرة األخــرة  ــت هــذه امل ــرًا«، »و كان كث

ــا«.  ــي إىل مرن ــا ابنت ــي تحدثــت فيه الت

بالتواصــل  الكثــرة  محاوالتهــا  بعــد 

وتكـــــرار االتصـــــال حتى فجــــر ذلك 

اليوم، الســــــاعة 4.16 صبـــــاًحا، ولكن 

ــل«. ــا األم ــا فقدن ــاً دون رد »و هن عبث

دراسة لمعهد 
إيفوب: 40 % من 
مسلمي فرنسا 

عانوا من العنصرية 
والكراهية

عرب لندن - باريس

قــال أكــر مــن 40 % مــن املســلمن يف فرنســا 

ــدث  ــري، وتح ــلوك عن ــا لس ــوا ضحاي ــم كان أنه

ــز  ــن متيي ــا ع ــم تقريب ــة منه ــن كل ثاث ــد م واح

بســبب ديانتــه خــال الســنوات الخمــس األخــرة، 

بحســب اســتطاع ملعهــد إيفــوب نــرش مؤخــرا.

وعــّدد االســتطاع املجــاالت التــي تعــرض 

خالهــا املســلمون للتمييــز مثــل البحــث عــن 

ــة  ــر عرض ــلات أك ــد أن املس ــكن، وأك ــل وس عم

فرنســا. الرجال املســلمن يف  مــن  للتمييــز 

اســتطاعا  »إيفــوب«  معهــد  ونــرش 

للــرأي مثــرا للجــدل جــاء فيــه أن أكــر مــن 

ضحايــا  فرنســا كانوا  يف  %40 من املســلمن 

ــة  ــن كل ثاث ــد م ــدث واح ــري، وتح ــلوك عن س

ــال  ــه خ ــبب ديانت ــز بس ــن متيي ــا ع ــم تقريب منه

األخــرة. الخمــس  الســنوات 

ووفــق هــذا االســتطاع فــإن »42 % مــن 

املســلمن الذيــن يعيشــون يف فرنســا يؤكــدون 

أنهــم تعرضــوا عــى األقــل لشــكل واحــد مــن 

ــدة  ــرة واح ــك مل ــم، وذل ــط بديانته ــز املرتب التميي

عــى األقــل خــال حياتهــم«. وقــال 32 % إن ذلــك 

حــدث يف الســنوات الخمــس األخــرة.

وقــال املســتطلعون إن تعرضهــم للتمييــز تــم 

خصوصــا »أثنــاء عمليــة مراقبــة« أمنيــة، 13 % أو 

»أثنــاء البحــث عــن عمــل« 17 % أو البحــث عــن 

ســكن 14 % أو مــن مدرســن يف مؤسســة تربويــة 

..% 14

 % 60 مــن املحجبــات يف فرنســا تعرضــن 

للتمييز 

وكشــف االســتطاع أيضــا أن حــاالت التمييــز 

ثاثــن  بــن  العمــر  يف  األشــخاص  أكــر  متــس 

وأربعــن ســنة والنســاء )46 % مقابــل 38 % بــن 

ــا. ــن حجاب ــن يرتدي ــا إذا ك ــال( خصوص الرج

وبحســب االســتطاع فقــد تعرضــت 60 % 

مــن النســاء املحجبــات لتمييــز مــرة واحــدة عــى 

ــل 44 % بحــق مســلات  ــل يف حياتهــن مقاب األق

غــر محجبــات. ومــن نتائــج االســتطاع أيضــا 

%،  العتــداء   24 أربعــة،  مــن  مســلم  تعــرض 

باملئــة  تســعة  مقابــل  حياتــه  خــال  لفظــي 

ــن  ــة م ــبعة باملئ ــرض س ــا تع ــلمن. ك ــر املس لغ

ــة  ــة باملئ ــل ثاث ــدي مقاب ــداء جس ــلمن العت املس

لباقــي املواطنــن. وتعــرض 37 % مــن النســاء 

املحجبــات إلهانــات وشــتائم. 
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أخبار الجالية

حملة التضامن مع الشعب الفلسطيني تواصل المعركة القضائية 
ضد الحكومة البريطانية

عرب لندن - خاص

تواصــل حملــة التضامــن مــع الشــعب 

ــة منــارصة  الفلســطيني أكــر مؤسســة انجليزي

ــع  ــايئ م ــا القض ــطيني رصاعه ــعب الفلس للش

الحكومــة الريطانيــة حــول منــع الحكومــة 

ــة  ــن مقاطع ــة م ــات املحلي ــة للبلدي الريطاني

إرسائيــل.

ــة  ــدن بداي ــا يف لن ونظــرت املحكمــة العلي

ضــد  الحملــة  قضيــة  يف  املــايض  ديســمر 

ــق  ــع صنادي ــة من ــة الريطاني ــة الحكوم محاول

اســتثاراتها  ســحب  البلديــات  يف  التقاعــد 

الحقــوق  خــرق  يف  املتواطئــة  الــرشكات  يف 

اإلنســانية.

ويف حديثــه لعــرب لنــدن قــال الروفيســور 

كامــل اســحق الحــواش رئيــس حملــة التضامــن 

ــا  ــا يف بريطاني مــع فلســطن أن املحكمــة العلي

ــذي  قــد عقــدت جلســة للنظــر باالســتئناف ال

ــد  ــطن ض ــع فلس ــن م ــة التضام ــه حمل قدمت

بصناديــق  املتعلــق  الريطانيــة  الحكومــة 

ــة. ــس املحلي ــي املجال ــد ملوظف التقاع

حــواش  بحســب  الحكومــة  حاولــت  و 

ــحب  ــق مــن س ــري هــذه الصنادي منــع مدي

انتهــاك  يف  ضالعــة  رشكات  يف  االســتثارات 

حقـوق اإلنسـان عن طريـق العمـل أو الرشاكـة 

املســتوطنات  يف  مؤسســات  او  رشكات  مــع 

اإلرسائيليــة الارشعيــة، حيــث قامــت الحكومــة 

الريطانيــة بإصــدار تعليــات متنــع ســحب 

االســتثارات مــن هــذه الــرشكات أو رشكات 

ــع األســلحة، وكانــت حجــة الحكومــة أن  تصني

ــة  ــة الخارجي ــق بالسياس ــوع يتعل ــذا املوض ه

والدفاعيــة وأن ذلــك ليــس مــن حــق املجالــس 

ــة  ــر مقاطع ــه يعت ــة، وأن ــل الحكوم ــة ب املحلي

ــه. ــا ترفض ــو م ــل وه إلرسائي

و كانــت حملــة التضامــن ربحــت القضيــة 

الحكومــة  20١7ولكــن  عــام  طرحهــا  عنــد 

اســتأنفت وربحــت إال أن الحملــة حصلــت 

ــق  ــك الح ــبت ذل ــتئناف وكس ــق االس ــى ح ع

وهــو مــا جــاء بهــم مجــددا للمحكمــة بحســب 

حــواش، مبيننــا أنــه مــن الصعــب التكهــن 

ــة  ــرار املحكم ــدر ق ــن يص ــاح ول ــرص النج بف

ــابيع. ــدة أس ــل ع ــا قب العلي

100 ألف جنيه إسرتليني كلفة القضية

 حــواش لفــت إىل أن كلفــة رفــع هــذه 

القضيــة تصــل إىل اكــر مــن مائــة الــف جنيــه 

ــرتليني. إس

وناشــد رئيــس الحملــة الداعمــن للقضيــة 

الفلســطينية املســاهمة بالتــرع لتغطيــة هــذه 

ــام  ــا اله ــة بعمله ــى تســتمر الحمل ــة حت الكلف

ــل  ــى يحص ــطيني حت ــوت الفلس ــال الص إليص

ــة. ــم كامل الفلســطينيون عــى حقوقه

ثالثة طالب فلسطينيين يفوزون بجائرة أفضل فكرة ريادية
عرب لندن - لندن

انجــاز فلســطيني جديــد تحقــق عــى 

يــد ثاثــة مــن الشــباب الفلســطينين 

ــة  ــم إىل اململك ــت إبداعاته ــن وصل الذي

املتحــدة. وتأهــل كل مــن لطفــي األطرش 

مــن كليــة الهندســة، وســاح عيــاد مــن 

وأحمــد  واالقتصــاد،  املحاســبة  كليــة 

ــة  ــن جامع ــة الطــب م ــن كلي ــان م طوق

ملســابقة  النهائيــة  للجائــزة  القــدس، 

بريطانيــة حــول األفــكار الرياديــة، حيــث 

 Hult« ــت ــزة هول شــاركوا مبســابقة جائ

العامليــة.  »prize

اســم  الــذي حمــل  الفريــق  هــذا 

)CleanEcare( عــى مســتوى الجامعات 

العقبــات،  كل  تحــدى  الفلســطينية 

ليجلــس ملــدة 5 أســابيع عــى عــرش 

ــدن، يف  الصــدارة يف قــر »آرشدج« يف لن

مرحلــة املســابقة قبــل النهائيــة، منافســا 

يف ذلــك مثانــن فريقــا مــن جميــع أنحــاء 

ــامل. الع

ومتحــورت فكــرة مرشوعهــم الريــادي 

حــول إنتــاج قــاش يعمــل عــى التعقيــم 

ــاج  ــتخدامه يف إنت ــايئ الس ــذايت الكهرب ال

مابــس األطبــاء يف املستشــفيات واملراكــز 

ــن  ــل م ــك للتقلي ــة، وذل ــة املختلف الطبي

حــاالت  وتقليــل  البكتريــة  العــدوى 

ــاة. الوف

أجراهــا  التــي  الدراســة  وحســب 

املراحــل  يف  اإلنتــاج  ســيتم  الطلبــة، 

األوىل مــن خــال مصانــع ســتعمل عــى 

ــن  ــف م ــارب 200 موظ ــا يق ــغيل م تش

الشــابة.  العاملــة  األيــدي 

إلطــاق  الجائــزة  هــذه  وتهــدف 

ميكــن  جديــدة  اجتاعيــة  مؤسســة 

العــامل،  يف  جذرًيــا  تغيــرًا  تحــدث  أن 

وتولــد الجيــل القــادم مــن رواد األعــال 

االجتاعيــة. 

الحملة 
البريطانية 

تتهم 
الحكومة 

بدعم 
االستيطان عبر 

منع البلديات 
المحلية من 

مقاطعة 
الشركات التي 

تبيع بضائع 
المستوطنات
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ملف العدد

مسلمو بريطانيا..الحجاب يدخل البرلمان
ومخاوف من تفاقم اإلسالموفوبيا

جاد محمد - لندن 

أضــواء كثــرة ســلطت عــى املســلمن 

ــم  ــي ت ــات الت ــال االنتخاب ــن خ الريطاني

إجراؤهــا يــوم 12 ديســمر/ كانــون٬ فكانــوا 

مــادة دســمة للبحــث والتغطيــة اإلعاميــة٬ 

بــن  التناقــض  حــد  اختلفــت  واألخــرة 

التعامــل بإيجابيــة مــع الــدور الــذي تقــوم 

بــه األقليــة املســلمة يف املجتمــع الريطــاين 

وأهميــة مشــاركتها يف االنتخابــات وبــن 

ــد  ــض ض ــع يف التحري ــيايس وق ــاب س خط

مــع  باســتخفاف  وتعامــل  املســلمن 

ــاموفوبيا. ــرة اإلس ــتفحال ظاه اس

ومــع بدايــة الحملــة االنتخابيــة كانــت 

للمســلمن يف بريطانيــا مخاوفهم املرشوعة 

مــن تزايــد االعتــداءات العنريــة ضدهــم 

التحريــض  خطــاب  مــع  والتســاهل 

ضدهم٬ولعــل مــا زاد مــن مخاوفهــم هــو 

وجــود بوريــس جونســون عــى رأس حــزب 

املحافظــن وللرجــل تريحــات ســابقة 

مســيئة للنســاء املنقبــات وال يظهــر الكثــر 

ــود للمســلمن. مــن ال

اإلسالموفوبيا باقية وتتمدد 

وبقــوة  اإلســاموفوبيا  ملــف  حــرض 

ــا  ــة الريطانية٬وم ــة االنتخابي ــال الحمل خ

غــذاه هــو رفــض رئيــس الــوزراء الريطــاين 

بوريــس جونســون مــع بدايــة الحملــة 

ــي  ــابقة الت ــه الس ــن تريحات ــذار ع االعت

بكونهــن  املنقبــات  النســاء  فيهــا  شــبه 

مثــل لصــوص البنــوك وعلــب الريــد٬ وبــرر 

جونســون خالهــا موقفــه بــرضورة احــرتام 

حريــة الــرأي والتعبــر وبأنــه عــر عــن رأي 

ــة. ــه أي عنري ــس في لي

ــا ســيرتاجع موقــف جونســون  تدريجي

أن  الحــظ  أن  بعــد  لاعتــذار  الرافــض 

ينصــب  قــد  االنتخابــات  يف  الرتكيــز 

عــى تهــم اإلســاموفوبيا داخــل حــزب 

املحافظن٬وهــو مــا ال يريــده جونســون 

الــذي دخــل االنتخابــات بهــدف معلــن 

ــف خــروج  ــز عــى مل وواحــد وهــو الرتكي

بريطانيــا مــن االتحــاد األورويب وإيصــال 

رســالة واحــدة مفادهــا أنــه الوحيــد القادر 

ــل األورويب. ــن التكت ــاد م عــى إخــراج الب

ومــع الوصــول لأليــام األخــرة ســيقدم 

جونســون اعتــذارا بــاردا لــكل مــن رأى 

ــب  ــة٬ عق ــاءة أو عنري ــه إس يف تريحات

واالحتجــاج  عليــه٬  الضغــوط  تزايــد 

الغاضــب الصــادر عــن املجلــس اإلســامي 

ــة التســاهل  ــد سياس ــذي انتق الريطــاين ال

املحافظــن  حــزب  بهــا  يتعامــل  التــي 

داخــل  املســلمن  معــاداة  انتشــار  مــع 

الحزب٬عــى خلفيــة نــرش صحــف بريطانيــا 

لعــدد مــن التغريــدات والتدوينــات التــي 

ــن  ــزب املحافظ ــارون يف ح ــا مستش نرشه

دون أن تطالهــم أي عقوبــات رغــم تأكيــد 

جمــد  أنــه  جونســون  بوريــس  حــزب 

املتورطــن يف  مــن  العــرشات  عضويــات 

الحاملــن  أو  املســلمن  ضــد  التحريــض 

ألفــكار عنريــة.

وزادت املخــاوف بعــد فــوز بوريــس 

ســاحقة٬  بأغلبيــة  وحزبــه  جونســون 

ســتجعله يحقــق الكثــر مــن سياســاته 

بعيــدا عــن أي معارضــة تذكــر٬ ويضــع 

املســلمون أيديهــم عــى قلوبهــم ولهــم 

أدت  أحــداث  مــع  التعامــل  يف  ســوابق 

ــة ضــد املســلمن٬  ــم الكراهي الرتفــاع جرائ

وهــذه املــرة أيضــا عــاد أنصــار اليمــن 

مــن  ومنهــم  بــل  لاحتفــال  املتطــرف 

تظاهــر يف قلــب العاصمــة عقــب اإلعــان 

عــن نتائــج االنتخابــات الرملانيــة.

نكسة »الجدار األحمر«

يف  العــال  حــزب  هزميــة  شــكلت 

االنتخابــات األخــرة صدمــة لكثــر مــن 

املراقبــن٬ حيــث خلــت أكــر اســتطاعات 

ــوز حــزب املحافظــن  ــع ف ــن توق ــرأي م ال

ــة ســاحقة٬ وحملــت هــذه الهزميــة  بأغلبي

أخبــارا غــر ســارة للمســلمن عــى اعتبــار 

أن حــزب جرمــي كوربــن هــو األقــرب 

دراســة  وحســب  قضاياهــم٬  لتبنــي 

أصدرتهــا املؤسســة اإلســامية لانخــراط 

والتنميــة »مانــد«، فــإن حــزب العــال 

ــلمة٬ويف  ــات املس ــرب إىل الجالي ــل األق يظ
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ــن  ــوت 64 % م ــام 2015 ص ــات ع انتخاب

العــال،  حـــــزب  لصــــــالح  املســلمن 

لصالــح حــزب  مقابــل 25 % صـــــوتوا 

املحافظــن.

أمــا يف انتخابــات 2017، فــإن نفــس 

املؤسســة تتحــدث عــن كــون املســلمن 

ــة  ــحب خمس ــر يف س ــكل كب ــاهموا بش س

مقاعــد مــن حــزب املحافظــن ومنحهــا 

لحــزب العــال. وُيتوقــع أن يحافــظ األخــر 

عــى دعــم املســلمن، خصوصــا مــع تزايــد 

بتبنيــه  املحافظــن  لحــزب  االتهامــات 

مواقــف مناهضــة لإلســام واملســلمن.

أن  بعــد  املســلمن  خيبــة  وازدادت 

ــوا بنفــس بحســمهم لعــرشات املقاعــد  من

االنتخابيــة٬ كــا أظهــرت ذلــك دراســة 

للمجلــس اإلســامي الريطــاين٬ الــذي توقــع 

أن يكــون للمســلمن الريطانيــن دور يف 

ــع  ــد٬ م ــرشات املقاع ــة يف ع ــح الكف ترجي

ــون  ــة إىل حــوايل ملي ارتفــاع كتلهــم الناخب

ناخــب  مليــون   46 أصــل  مــن  ناخــب 

بريطــاين.

برملانية محجبة ألول مرة 

وكــا كانــت االنتخابــات تاريخيــة مــن 

ــا  ــبق تحقيقه ــي مل يس ــا الت ــث نتائجه حي

كانــت  فكذلــك  عقــود٬  مثانيــة  منــذ 

ــلمة  ــول مس ــن أص ــحن م ــبة للمرش بالنس

مقارنــة   18 إىل  عددهــم  ارتفــع  حيــث 

بخمســة عــرش يف االنتخابــات الســابقة٬ 

وهــو رقــم مل يســبق أبــدا تحقيقــه يف 

تاريــخ البــاد.

وخــاض 70 مســلا املعركــة االنتخابيــة 

ــات  ــط يف انتخاب ــا فق ــع 44 نائب ــة م مقارن

2017، وهــو مــا ســاعد يف زيــادة حصتهــم 

ــة وكانــت التوقعــات  مــن املقاعــد الرملاني

تشــر إىل إمكانيــة أن يظفــر املســلمون 

بـــ22 مقعــدا، لكــن الخســارة الكبــرة التــي 

منــي بهــا حــزب العــال حالــت دون ذلك.

ومــن بــن النــواب الفائزيــن٬ نائبــة 

محجبــة وهــذا أيضــا إنجــاز تاريخــي غــر 

مســبوق٬ حيــث مل يســبق أبــدا أن وصلــت 

ــة. ــة برملاني ــز نائب ــة ملرك محجب

املســلمن  النــواب  عــدد  ويقــرتب 

ــع  ــلمن يف املجتم ــه املس ــبة متثيل ــن نس م

ثاثــة  عددهــم  يبلــغ  حيــث  الرملــاين٬ 

ــات  ــت كل اإلحصائي ــا٬ وكان مايــن تقريب

لتمثيــل  املناســب  العــدد  بــأن  تقــول 

ــان٬ وكاد  ــا يف الرمل ــو 20 نائب ــلمن ه املس

االنتخابــات  يتحقــق يف  أن  الرقــم  هــذا 

ــزب  ــي ح ــي من ــة الت ــوال الهزمي ــة ل الحالي

لســبعة  تزكيتــه  منــح  والــذي  العــال 

وســبعن نائبــا مــن أصــول مســلمة شــاركوا 

الرملانيــة. االنتخابــات  يف 

غياب العرب 

أمــا مــن حيــث األصــول، فقــد تبــن أن 

حــوايل ثلثــي النــواب املســلمن يف الرملــان 

ــم  ــتانية، يليه ــول باكس ــن أص ــاين م الريط

نــواب مــن أصــول بنغاليــة، ونائــب واحــد 

مــن أصــل إيــراين وآخــر كــردي، ومل يســجل 

أي تواجــد لنائــب مــن أصــول عربيــة.

املســلمن  مشــاركة  نســبة  وتبقــى 

يف االنتخابــات مــن أهــم القضايــا التــي 

ــن٬  ــن املراقب ــر م ــق الكث ــر قل ــت تث مازال

ذلــك أن العديــد مــن االســتطاعات تشــر 

االنتخابــات  يف  املشــاركة  نســبة  أن  إىل 

يف   50 املســلمن  صفــوف  يف  تتجــاوز  ال 

ــع  ــع أن يرتف ــن املتوق ــم م ــو رق املائة٬وه

تزايــد  مــع  املقبلــة  االنتخابــات  خــال 

األقليــة  صفــوف  يف  الشــباب  نســبة 

املســلمة٬ وهــذه الفئــة تتميــز بتوفرهــا 

عــى تأهيــل علمــي جيــد ميكنهــا مــن 

ــوة  ــر ق ــكل أك ــع بش ــراط يف املجتم االنخ

ــن  ــة م ــة املقبل ــه املرحل ــا تتطلب ــذا م وه

مرافعــات قويــة عــن حقــوق املســلمن يف 

بريطانيــا.

مؤتمر
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ــون،   ــس جونس ــوزراء الريطاين بوري ــس ال ــال رئي ق

ــادرة  ــب مغ ــرتايل عق ــرة األس ــام الهج ــيطبق نظ ــه س أن

ــه  ــاط ووصف ــم عــى نظــام النق االتحــاد األورويب والقائ

ــب. ــن ومراق ــادل وآم ــه نظــام ع بأن

عــى  الرســمي  عــى حســابه  وكتــب جونســون 

أن  »نريــد  »تويــرت«:  االجتاعــي  التواصــل  موقــع 

ــة يف  نشــجع ونرحــب باملهاجريــن ذوى املهــارات العالي

ــا  ــى حدودن ــيطرة ع ــى الس ــاظ ع ــع الحف ــا، م بريطاني

حتــى نتمكــن مــن التخطيــط ودفــع تكاليــف الخدمــات 

العامــة«. وقالــت املتحدثــة باســم جونســون إنــه يجــري 

وضــع تفاصيــل أخــرى بشــأن التغيــرات يف مســألة 

ــاً، ولكنهــا ستشــمل  ــة التنقــل، ســيتم طرحهــا قريب حري

ــايئ. إجــراءات أكــر رصامــة للتحقــق مــن الســجل الجن

وقــال جونســون لراديــو »ىب ىب.يس«مــا ســنفعله هــو 

تــرك االتحــاد األورويب وهــذا يعنــي أن تــؤول كل هــذه 

الســلطات إىل اململكــة املتحــدة.. هــذ ال يعنــي أننــا 

ــا  ــي أنن ــد، وال يعن ســنمنع أحــداً مــن دخــول هــذا البل

ســنصبح معاديــن للهجــرة أو للمهاجريــن«.  

اخبار بريطانيا

جونسون: سنطبق في بريطانيا نظام الهجرة األسترالي القائم 
على النقاط 

صحيفة بريطانية للمواطنين:
هذه الدول يمكنكم شراء جنسياتها بعد بريكست!!

»اإلنديبندنــت«  صحيفــة  اقرتحــت 

ــي  ــدان الت ــن البل ــة، عــى الريطاني الريطاني

كانــوا  حــال  يف  جنســياتها،  رشاء  ميكنهــم 

الهجــرة. يف  يرغبــون 

ــذي أحــرزه  ــد االنتصــار الســاحق ال فبع

حــزب املحافظــن يف االنتخابــات العامــة، 

مــا جعــل الكثــر مــن املواطنــن قلقــن 

بشــأن مســتقبل اململكــة املتحــدة واألوضــاع 

فيهــا، اقرتحــت الصحيفــة عــى أولئــك الذيــن 

يعتقــدون أن تغيــر مكانهــم قــد يكــون 

مفيــًدا، تلــك البلــدان التي يتســنى لهــم رشاء 

جنســياتها؛ مشــرة إىل أنــه ميكــن لألفــراد 

ــة  ــية الثاني ــى الجنس ــاك ع ــوا هن أن يحصل

ــتثار،  ــرع أو اس ــل ت ــرة« مقاب ــة كب »برع

وغالًبــا مــا يكــون ذلــك يف مجــال العقــارات، 

وفًقــا لـــ Nomad Capitalist، وهــي رشكــة 

تســاعد العمــاء عــى أن يصبحــوا »مواطنــن 

ــن«. عاملي

رشكــة  رئيــس  كاتــز،  نــوري  وقــال 

»أبيكــس كابيتــال بارتــرز«، وهــي رشكــة 

 :CIPs يف  متخصصــة  دوليــة  استشــارية 

الذيــن  األثريــاء  مــن  لكثــر  »بالنســبة 

يحملــون جــواز ســفر ثــاٍن أو ثالــث، لديهــم 

فــرص أكــر حتــًا دون غرهــم«، مســتدركا: 

»أصبحــت الجنســية الثانيــة أكــر مــن مجــرد 

ــض  ــاك بع ــفر، هن ــواز س ــى ج ــول ع الحص

املزايــا الســتخدام املواطنــة الثانيــة مثــًا، 

لإلقامــة يف البلــدان التــي تكــون فيهــا األعبــاء 

الرضيبيــة قليلــة.«

أن  تقريرهــا  يف  الصحيفــة  وزعمــت 

89 يف املائــة مــن الريطانيــن قالــوا أنهــم 

ــواز  ــرى وج ــية أخ ــاك جنس ــون يف امت يرغب

ســفر إضــايف، يف حــن قــال 80 يف املائــة مــن 

500 شــخص شــملهم االســتبيان بأنهــم عــى 

ــبة 5 يف  ــرع بنس ــتثار أو الت ــتعداد لاس اس

املائــة مــن رواتبهــم الســنوية للحصــول عــى 

ــة. ــية ثاني جنس

 Nomad ويف التقييــم الســنوي لرشكــة

ــل  ــن أفض ــة 10 م ــدرج الرشك Capitalist، ت

ــاٍن  ــات للحصــول عــى جــواز ســفر ث الوجه

ــى  ــول ع ــن الحص ــا يضم ــام 2019، م يف ع

الجنســية الثانيــة يف غضــون 4 إىل 12 شــهًرا.

جنسية مالطا:
ــدول،  ــك ال ــة تل وتوجــد مالطــا يف طليع

إذ تتطلــب الجنســية املالطيــة ترًعــا حكومًيــا 

بقيمــة 650، 000 يــورو؛ واســتثار 150.000 

ــدة  ــة مل ــة املالطي ــندات الحكوم ــورو يف س ي

خمــس ســنوات؛ ورشاء منــزل بتكلفــة ال 

ــدة  ــار مل ــورو أو إيج ــن 350، 000 ي ــل ع تق

خمــس ســنوات لعقــار مــا ال يقــل عــن 

16000 يــورو.

جنسية مولدوفا:
ــا،  ــية مولدوف ــا جنس أم

فتتــأىت مبوجــب برنامــج 

يســتدعي  جديــد 

بقيمــة  التــرع 

يــورو   100000

ســم  ر و

مــي  حكو

أو اســتثار 

العقــارات  يف  يــورو   000  ،250 بقيمــة 

. ة ملعتمــد ا

جنسية تركيا:
مــن جانبهــا، أطلقــت تركيــا مخطًطــا 

مشــابًها ملولدوفــا يف عــام 2017، ينــص عــى 

أن اســتثار مــا يعــادل 195، 000 جنيًهــا 

إســرتلينًيا يف العقــارات واالحتفــاظ بهــا ملــدة 

ــواز  ــك ج ــر ل ــن أن يوف ــنوات ميك ــاث س ث

ــهر. ــون أش ــريك يف غض ــفر ت س

وهنــاك أيضــا بعــض الــدول مــن خــارج 

ــكا، وأنتيغــوا،  ــل دوميني االتحــاد األورويب مث

وبربــودا، وســانت لوســيا وفانواتــو.
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بريطانيا في عصر 
جديد..

وحزب العمال
في أسوأ أحواله

منذ 85 عاما
عرب لندن - لندن 

خلــص املراقبــون واملحللــون السياســيون يف بريطانيــا 

ــذ 85  ــه من ــح يف أســوأ أحوال إىل أن حــزب العــال أصب

ــي  ــي من ــية الت ــة القاس ــاب الهزمي ــك يف أعق ــاً، وذل عام

بهــا يــوم الثــاين عــرش مــن ديســمر 2019 أمــام حــزب 

بوريــس  الــوزراء  رئيــس  يتزعمــه  الــذي  املحافظــن 

جونســون. وانتهــت جريــدة »التاميــز« الريطانيــة يف 

تحليــل مطــول إىل أن »بريطانيــا دخلــت عــراً سياســياً 

جديــداً« اعتبــاراً مــن هــذه االنتخابات، وذلــك يف أعقاب 

النتائــج املفاجئــة التــي انتهــت اليهــا االنتخابــات العامــة 

ــة ســاحقة  املبكــرة والتــي أعطــى فيهــا الناخبــون أغلبي

ــن  ــس العمــوم ســتمكنهم م لحــزب املحافظــن يف مجل

ــة  ــكيل حكوم ــن تش ــة م ــنوات قادم ــس س االن ولخم

قويــة ومتريــر مــا يريــدون مــن قوانــن.

وبحســب التحليــل الــذي كتبــه املحــرر الســيايس يف 

»التاميــز« أوليفــر رايــت فإنــه »تــم تدمــر حــزب العال، 

ــت  ــة كان ــق تقليدي ــزب مناط ــن الح ــت ع ــث تخل حي

ــه«.  ــة تصــوت ل طــوال العقــود املاضي

ــات  ــج األخــرة لانتخاب وتقــول الصحيفــة إن »النتائ

هــي األســوأ لحــزب العــال منــذ عــام 1935، فيــا 

ــان  ــه يف الرمل ــة ل ــر غالبي ــن أك ــزب املحافظ ــق ح حق

ــام 1987«. ــرش ع ــت تات ــذ مارغري من

ويقــول التحليــل إن »جرمــي كوربــن والريكســيت 

يفعلــه  مل  أمــر  بعمــل  التقليديــن  الناخبــن  أقنعــا 

أجدادهــم أبــدا، وهــو التصويــت لحــزب املحافظــن 

ــه  ــا توقعت ــوأ م ــج أس ــت النتائ ــرة، وكان ــداد كب وبأع

ــه يف  ــد تراجعــت حصت اســتطاعات حــزب العــال، فق

بعــض املناطــق مــن 10.9 % إىل 6.3 % مــن األصــوات، 

خاصــة يف املناطــق التــي صوتــت لصالــح البقــاء يف 

األورويب«.  االتحــاد 

وتقــول الصحيفــة إنــه »يف املقابــل فــإن حــزب 

املحافظــن اســتطاع الحصــول عــى مقاعــده التقليديــة 

إضافــة إىل مقاعــد مل يحلــم أبــدا بالحصــول عليهــا مثــل 

ــدن«.  ــون يف لن ــة كيزنغت ــحه يف منطق ــار مرش انتص

املثــرة  النتائــج  »مــن  أن  إىل  الصحيفــة  وتلفــت 

لانتخابــات أن زعيمــة حــزب الدميقراطيــن األحــرار 

جــو سوينســون فقــدت مقعدهــا يف الرملــان مــا يطــرح 

ســؤاال حــول قدرتهــا عــى االســتمرار يف زعامــة الحــزب 

ــاء يف  ــن بالبق ــن الريطاني ــاع الناخب بعــد فشــلها يف إقن

االتحــاد األورويب«. 

ويقــول الكاتــب: »ســنعرف الحقــاً تداعيــات انتصــار 

ومــا  الريطــاين،  الســيايس  النظــام  عــى  املحافظــن 

ــن  ــزم وللمنتري ــال املنه ــزب الع ــج لح ــه النتائ تعني

مــن املحافظــن وللريكســيت، وســيدخل حــزب العــال 

ــتبدأ  ــث س ــن حي ــيذهب كورب ــوة، وس ــان دون ق الرمل

معركــة عــى روح الحــزب بــن مؤيديــه الذيــن يريــدون 

ــحب  ــاول س ــي تح ــة الت ــم، والبقي ــد منه ــاب واح انتخ

ــط«. ــرى إىل الوس ــرة أخ ــزب م الح

وتــرى صحيفــة »التاميــز« يف تحليلهــا أن »حــزب 

ــام 2024، يف ضــوء  ــاة إال ع ــود إىل الحي ــن يع ــال ل الع

ســيطرة املحافظــن عــى الرملــان، وعندهــا ســتكون 

عاقــة بريطانيــا مــع أوروبــا مختلفــة، وســيواجه الحــزب 

الطبقــة  بــن  التقليــدي  التحالــف  ملراجعــة  تحديــا 

ــة يف  ــة املتعلم ــدز والطبق ــال وميدالن ــة يف الش العامل

ــدن«.  امل

ــاء  ــه »بعــد االنته ــل إىل أن ــب التحلي كــا يشــر كات

ــات  ــام تحدي ــن الريكســيت، فســيكون جونســون أم م

انتخبــوه، واملشــكلة  لتلبيــة وعــوده ملــن  وضغــوط 

أن الناخبــن الجــدد مختلفــون يف نظرتهــم للقواعــد 

التقليديــة للحــزب، ولهــذا ســيكونون ناقديــن لقراراتــه 

بشــأن قطــع أو زيــادة الرضيبــة يف املناطــق التــي مل 

ــاال«.  ــا ب ــي له ــزب يلق ــن الح يك

100 مليون جنيه إسترليني كلفة االنتخابات األخيرة
عرب لندن

ــل  ــا ال يق ــرة م ــرش األخ ــنوات الع ــال الس ــا خ ــت بريطاني أنفق

ــتفتاءات. ــات واالس ــى االنتخاب ــرتليني ع ــه اس ــار جني ــن ملي ع

 ،PA Medi ــة ــاء املحلي ــة األنب ــا وكال ــات جمعته ــب بيان وبحس

 ،2010 لألعــوام  العامــة  االنتخابــات  تكلفــة  إجــايل  بلــغ  فقــد 

2015، 2017، وانتخابــات الرملــان األورويب لألعــوام 2014 و2019، 

واالســتفتاءات املحليــة يف اســكتلندا وويلــز مــاال يقــل عــن مليــار و60 

ــرتليني. ــه اس ــف جني أل

ــن  ــا م ــروج بريطاني ــتفتاء خ ــات اس ــة أن نفق ــت الوكال وأوضح

ــرتليني،  ــه اس ــون جني ــت 129 ملي ــام 2016 بلغ ــاد األورويب لع االتح

باإلضافــة إىل 115 مليــون اســرتليني لانتخابــات العامــة يف 2015.

ــان  ــون اســرتليني النتخابــات الرمل ــاق 109 ملي ــا جــرى إنف ك

األورويب عــام 2014، و152 مليــون إســرتليني النتخابــات الرملــان 

.2019 للعــام  األورويب 

100مليون إسرتليني كلفة انتخابات ديسمرب

ــرتليني  ــون اس ــاق 100 ملي ــم إنف ــد ت ــرات فق ــب التقدي  وحس

عــى األقــل يف االنتخابــات األخــرة التــي أجريــت يف بريطانيــا يف 12 

ديســمر/كانون األول.

الجديــر بالذكــر، أن نفقــات االنتخابــات واالســتفتاءات يتــم 

أو  املتقدمــة  واإلدارات  املركزيــة  الحكومــة  قبــل  مــن  تغطيتهــا 

الســلطات املحليــة، ويذهــب الجــزء األكــر مــن تلــك النفقــات أجــورا 

ملوظفــي االنتخابــات والكتيبــات االنتخابيــة وإعانــات املرشــحن.
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اخبار بريطانيا

بريطانيا: خمس نقاط و200جنيه
مخالفة استعمال الهاتف أثناء القيادة

عرب لندن - لندن

ــغال  ــاه واالنش ــدم االنتب ــببها ع ــة س ــوادث املروري ــن الح ــإن 94% م ــمية ف ــاءات الرس ــب اإلحص بحس

باملوبايــل عــن الطريــق أثنــاء القيــادة.  وســنت بريطانيــا مؤخــرا قوانــن مشــددة وغرامــات لــردع الســائقن 

عــن اســتعال هواتفهــم أثنــاء القيــادة، وإذا تــم ضبــط الســائق مســتخدماً هاتفــه ألي ســبب مــن األســباب 

ســتعد هــذه جرميــة قانونيــة ويواجــه غرامــة ماليــة تصــل قيمتهــا إىل 200 جنيــه إســرتليني وفقــدان 5 نقــاط 

ــة قســم املعلومــات أظهــرت أن عــدد  ــادة. وأكــد مصــدر أمنــي بريطــاين أن إحصائي مــن نقــاط رخصــة القي

ــة  ــادة املســجلة العــام املــايض بلغــت نحــو 683 بينهــم 29 حال ــاء القي ــا اســتخدام الهاتــف النقــال أثن ضحاي

ــات خطــرة. ــاة و118 إصاب وف

توقيف موقع إلكتروني
يروج لالستغالل الجنسي لألطفال

عرب لندن - لندن 

أعلنــت الســلطات الريطانيــة واألمركيــة، تفكيــك 

موقــع عــى االنرتنــت يــروج لاســتغال الجنــي لألطفــال 

كان يبيــع مشــاهد مصــورة العتــداءات جنســية ضحاياهــا 

ــى 337  ــض ع ــة القب ــال العملي ــم خ ــال، وت ــن األطف م

ــة. شــخص يف 38 دول

وإثــر تفكيــك املوقــع تــم توجيــه التهمــة إىل مديــره 

ــات املتحــدة. ــويب يف الوالي الكــوري الجن

وكانــت عمليــات االعتقــال عــى صلــة مبوقــع »مرحبــا 

بكــم يف فيديــو« )Welcome To Video( الــذي كان مــن 

ــرة  ــو مث ــع »مقاطــع فيدي ــي عرضــت بي ــع الت أول املواق

لاشــمئزاز« باســتخدام عملــة البيتكويــن املشــفرة، وفــق 

ــة ملكافحــة الجرميــة  ــة الريطاني ــان صــادر عــن الهيئ البي

املنظمــة.

 250 ألف مقطع جنيس

وقالــت وزارة العــدل األمركيــة إن املوقــع مثل«أكــر 

ــم  ــث حج ــن حي ــال م ــي لألطف ــتغال الجن ــوق لاس س

ــر  ــو كث ــع فيدي ــف مقط ــع 250 أل ــد جم ــوى«، وق املحت

ــم تنزيلهــا  ــك الحــن، وت منهــا مل يكــن معروفــا حتــى ذل

ــون مــرة. أكــر مــن ملي

ــغ وو  ــة جون ــا الجنوبي ــن كوري ــع م ــوىل إدارة املوق ت

ــجنه  ــم س ــذي ت ــا، وال ــر 23 عام ــن العم ــغ م ــون البال س

بالفعــل يف بــاده ووجهــت إليــه التهمــة يف الواليــات 

ــدة. املتح

وقــال املصــدر نفســه إن العمليــة »أنقــذت مــا ال 

يقــل عــن 23 مــن األطفــال« الذيــن يعيشــون يف الواليــات 

املتحــدة وإســبانيا واململكــة املتحــدة، وكانــوا ضحايــا 

ــذي  ــع ال ــتخدمي املوق ــل مس ــن قب ــي م ــداء الجن االعت

ــة«. ــبكة املظلم ــتضيفه »الش ــت تس كان

ــة  ــب( مجموع ــة« )دارك وي وتضــم »الشــبكة املظلم

مــن الشــبكات املشــفرة واملخفيــة داخــل جــزء مــن 

ــق محــركات  ــه عــن طري ــت ال ميكــن الوصــول إلي اإلنرتن

ــة. ــث التقليدي البح

ــون املوقــع يف إطــار  ــون الريطاني واكتشــف املحقق

التحقيــق يف قضيــة العــامل الجيوفيزيــايئ ماثيــو فالــدر 

الــذي يقــي عقوبــة بالســجن ملــدة 25 عامــا بعــد 

اعرتافــه يف عــام 2017 بارتــكاب 137 جرميــة مبــا يف ذلــك 

التحريــض عــى اغتصــاب أطفــال ومشــاركة صــور العتــداء 

ــة. ــا للرشطــة الريطاني ــد، وفق ــود جدي ــي عــى مول جن

ثمن تذاكر 
المواصالت العامة 

في لندن هي 
األغلى !

عرب لندن

 يف تقريــر نرشتــه” world index “ عــى تويــرت 

حلــت لنــدن كأغــى املــدن مــن حيــث مثــن تذاكــر 

الســفر مقارنــة ب 12 دولــة يف العــامل.

ــرة يف  ــن التذك ــه مث ــغ في ــذي يبل ــت ال ويف الوق

العاصمــة األمريكيــة واشــنطن 3.79 دوالراً، فــإّن 

ــرتلينياً.  ــاً اس ــغ 5.10 جنيه ــدن يبل ــعرها يف لن س

ــرتو  ــة امل ــا صحيف ــي أوردته ــام الت ــاً لألرق ووفق

الريطانيــة فــإن ســعر الرحلــة يبــدأ مــن 2.1 جنيــه 

إســرتليني والحــد األقــى لاســتخدام اليومــي عــى 

جميــع الخطــوط هــو 11.7 جنيهــاً يف أي وقــت 

ــا االســتخدام خــارج  ــذروة، أم ــا وقــت ال ومــن بينه

وقــت الــذروة وألي منطقــة فهــو ال يزيــد عــن 

3.1 جنيهــات، بينــا تبلــغ قيمــة اســتخدامها ملــدة 

ــرتلينياً. ــاً إس ــواىل 29 جنيه ــبوع ح أس

ــدد  ــب ع ــاً حس ــرة أيض ــعر التذك ــف س ويختل

الراكــب  التــي يســتقلها  الخطــوط  أو  املحطــات 

وكذلــك حســب توقيــت الركــوب، حيــث مييــز املــرتو 

األســعار يف أوقــات الــذروة خــال األيــام مــن اإلثنــن 

إىل الجمعــة ويف األوقــات مــن 6.30 إىل 9.30 صباحــاً 

ومــن 4 إىل 7 مســاء.
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مقتل مراهقة
على يد حبيبها السابق 

عرب لندن 

انتهــاء  مــن  الرغــم  عــى 

العاطفيــة، مل يســتطع  عاقتهــا 

تومــاس الطالــب الريطــاين ذي ال 

18 عامــاً تقبــل فكــرة تــرك حبيبتــه 

الســابقة إيــي 17 عامــاً لــه، األمــر 

الــذي دفعــه لطعنهــا يف عنقهــا 

يف منــزل عائلتهــا وذلــك بعدمــا 

تســلل ملطبــخ املنــزل صباحــاً قبــل 

ذهابهــم إىل املدرســة.

صحيفــة  ذكــرت  وحســبا 

فقــد  الريطانيــة،  تاميــز«  »ذا 

املتميزيــن  مــن  الطالبــان  كان 

واملجتهديــن دراســيا عــى مســتوى 

ململكــة.  ا

وحكــم عــى تومــاس جريفيث 

بعــد  الحيــاة  مــدى  بالســجن 

إقــراره بقتــل املراهقــة الريطانيــة 

ــي. إي

اخبار بريطانيا

بريستول.. أول مدينة بريطانية 
تحظر استخدام سيارات الديزل! 

عرب لندن - لندن 

تســتعد مدينــة بريســتول الواقعــة 

جنــوب غــريب بريطانيــا لفــرض أول حظــر 

واســع النطــاق عــى اســتخدام ســيارات 

ــة  ــد موافق ــا بع ــل مناطقه ــزل داخ الدي

مجلــس املدينــة عــى قــرار الحكومــة 

بريطانيــا  لجعــل  الريطانيــة وخطتهــا 

ــون  ــف، وبهــذا تك ــواء النظي ــاً لله مكان

بريســتول أول مدينــة بريطانيــا متنــع 

ــا.  ــزل يف مناطقه اســتخدام ســيارات الدي

ــرض  ــق ف ــتول مناط ــتحدد بريس  وس

الديــزل حيــث  ســيارات  عــى  رســوم 

الشــاحنات  عــى  رســوما  ســتفرض 

جنيهــات   9 تبلــغ  األجــرة  وســيارات 

الحافــات  ســتواجه  فيــا  إســرتلينيه، 

الثقيلــة  الديــزل  النقــل  ومركبــات 

جنيــه   100 قدرهــا  رســوًما   )HGV(

املنطقــة.  لدخولهــا  إســرتليني 

وســيطبق الحظــر اعتبــاراً مــن بدايــة 

الســابعة  الســاعة  مــن   2021 العــام 

ــيكون  ــاء، وس ــة مس ــى الثالث ــا حت صباح

ــزل  ــع ســيارات الدي ــا بخطــة لبي مصحوب

ــتعملة. ــار مس ــع غي ــكل قط ــى ش ع
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روما.. اجمع علب بالستيك واستبدلها بتذاكر للمواصالت

اوروبا

عرب لندن - وكاالت

لعلهــا فكــرة جميلــة ونافعــة تلــك التــي بــادر إليهــا 

القنــاين  اإليطاليــة، وهــم يســتعملون  ســكان رومــا 

الباســتكية الفارغــة لــرشاء تذاكــر املوصــات. أي نعــم، 

قنــاين فارغــة منــك لقــاء تذاكــر تســتعمل لركــوب 

ــك؟ ــف ذل ــن كي ــات، ولك املواص

فيلــه«  »دوتــي  موقــع  أعــده  تقريــر  يقــول 

مــن  الباســتيكية  النفايــات  مشــكلة  األملاين:«تــزداد 

ســنة إىل أخــرى يف جميــع أرجــاء العــامل، حتــى أغرقــت 

مكبــات النفايــات وراحــت ُتلقــى يف امليــاه ملوثــة البحار 

ــدأت  ــة ب ــكلة املتفاقم ــذه املش ــام ه ــات، وأم واملحيط

ــول  ــة تضــع الحل ــة بالبيئ ــات ومنظــات العناي الحكوم

ــن  ــؤال اآليت:«لك ــرح الس ــم يط ــا«، ث ــة مبواجهته الكفيل

ــن أن  ــة ميك ــاه الفارغ ــاين املي ــاً أن قن ــرت يوم ــل فك ه

ــاق؟«. ــار األنف ــة أو قط ــوب الحافل ــك لرك ــون تذكرت تك

يبــدو الســؤال غريبــا ومثــرا للفضــول، ويأتيــك 

ــا حــدث يف العاصمــة  ــاً م ــرد كاآليت:«نعــم، هــذا متام ال

ــتخدمي  ــن ملس ــن املمك ــار م ــد ص ــا، فق ــة روم اإليطالي

ــة اســتخدام  وســائل النقــل العــام يف العاصمــة اإليطالي

القنــاين الباســتيكية القدميــة لــرشاء تذاكــر للمــرتو 

ــاين  ــوم الراكــب بســهولة بوضــع القن ــات، إذ يق والحاف

الباســتيكية يف ماكينــة البيــع التــي تقــوم بتحميــل مثــن 

ــق  ــال تطبي ــن خ ــة، م ــف الذكي ــى الهوات ــرة ع التذك

ــرتوين«. إلك

يــا لهــا مــن فكــرة ممتــازة، فمــن جهــة هنــاك 

تخلــص ذيك مــن القنــاين الباســتيكية الفارغــة التــي 

تــؤذي البيئــة، ومــن ناحيــة ثانيــة هنــاك مقابــل مهــم، 

أمــام  أننــا  أي  املواصــات؛  تذكــرة الســتعال  وهــو 

ــم يك  ــاس، يف دفعه ــدى الن ــة ل ــة رضوري ــتثار حاج اس

يحرتمــوا البيئــة، ويحســنوا التعاطــي معهــا.

ــر والســفر«، حســب  ــح نظــام »إعــادة التدوي »ومين

املوقــع نفســه، »خمســة ســنتات مقابــل كل قنينــة 

ــام  ــة أم ــة مصطف ــر طويل ــاك طواب ــت هن ــة. وكان فارغ

ــة يف  ــا يف البداي ــم وضعه ــي ت ــات االســتبدال، والت ماكين

ــهر  ــال الش ــم خ ــد ت ــط. وق ــرتو فق ــات م ــاث محط ث

األول مــن تشــغيل املاكينــات، التخلــص مــن 100 ألــف 

ــتيكية«. ــة باس قنين

ــا،  ــه« عــن عمــدة روم ــي فيل ــع »دوت ــل موق وينق

فرجينيــا راجــي، قولهــا »إنهــا أول عاصمــة أوروبيــة 

تدخــل املاكينــات الجديــدة يف الخدمــة، وهنــاك يف 

ــادة  ــة إلع ــة خطــط محلي ــدول األوروبي ــن ال ــد م العدي

ــل  ــد مث ــن ال يوج ــتيكية، ولك ــاين الباس ــات القن مخلف

ــا«. ــام إال يف إيطالي ــذا النظ ه

الشيوخ الفرنسي يقر مشروع قانون يحظر »حجاب األمهات« 
عرب لندن - باريس

وافــق مجلــس الشــيوخ الفرنــي عى 

ــات  ــى األمه ــرض ع ــون يف ــرشوع قان م

املســلات الــايئ يرافقــن أوالدهــن يف 

ــاب. ــع الحج ــية خل ــات املدرس الرح

ــدم  ــذي تق ــرار ال ــرشوع الق ــال م ون

الفرنــي  »الجمهوريــون«  حــزب  بــه 

اليمينــي، عــى موافقــة 163 صوتــا يف 

ــا. ــل 114 صوت ــن قب ــه م ــم رفض ــن ت ح

ــون  ــرشوع القان ــاد م ــب اعت ويتطل

ــة الفرنســية  ــة الوطني ــل الجمعي ــن قب م

قانونــا،  ليصبــح  الفرنــي(  )الرملــان 

وبســبب معارضتــه مــن قبــل حــزب 

»الجمهوريــون« فــإن احتــال إصــدار 

القانــون يصبــح ضئيــا.

و قــال الرئيــس الفرنــي إميانويــل 

ــم بالحجــاب يف  ــر مهت ــا غ ــرون: »أن ماك

األماكــن العامــة، لكــن عندمــا يتعلــق 

األمــر باملؤسســات العامــة واملــدارس، 

تهمنــي،  الحجــاب  مســألة  فــإن 

ذلــك«. تتطلــب  فالعلانيــة 

 ومطلــع الشــهر طالــب وزيــر الرتبية، 

ــزب  ــة ح ــر، وزعيم ــيل بانك ــان ميش ج

»التجمــع الوطنــي«، ماريــن لوبــان، مبنــع 

ارتــداء الحجــاب يف األماكــن العامــة، مــا 

خلــق حالــة مــن الجــدل يف البــاد، وأدى 

لتعليقــات اســتهدفت املســلمن

أحدث القصات العالمية
للرجــــال والنســـاء

حالقـــــون محترفـــــون

الحالقة كما يجب أن تكون

Address: Perivale, Greenford UB٦ ٧DH
Phone: ٠٢٠ ٨٩٩٨ ٧٧٧٠
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ألمانيا: إغالق التحقيق في وفاة سوري أعتقل خطأ
وأضرم النار في نفسه احتجاجا

عرب لندن - وكاالت

ــئ يف  ــوري الاج ــاة الس ــت بوف ــة انته ــة تراجيدي قص

أملانيــا أحمــد أ، والــذي أحــرق نفســه بعــد أن اعتقــل 

ــه  ــح بأن ــررة التوضي ــه املتك ــم محاوالت ــا رغ ــجن ظل وس

ــأ. ــم بالخط ــه ت ــأن اعتقال ــريء وب ب

ــن  ــد أ. ع ــوري أحم ــف الس ــم توقي ــايض ت ــام امل والع

طريــق الخطــأ بســبب تبديــل بياناتــه الشــخصية مــع 

بيانــات شــخص آخــر. الســوري »الــريء« لقــي حتفــه 

ــة  ــت النياب ــه بحــروق شــديدة، وتول ــه جــراء إصابت بزنزانت

التحقيــق يف القضيــة، لكنهــا أغلقــت امللــف.

وأعلنــت النيابــة العامــة وقــف التحقيــق وإغــاق ملف 

القضيــة املتعلقــة بحبــس الســوري »أحمــد أ.« عــن طريــق 

الخطــأ يف أحــد الســجون بواليــة شــال الرايــن ويســتفاليا 

والــذي كانــت الســلطات قــد أوقفتــه عــن طريــق الخطــأ 

ــات رجــل  ــع بيان ــه الشــخصية م ــل بيانات ــن خــال تبدي م

آخــر مــن مــايل كانــت الرشطــة تبحــث عنــه.

وأثنــاء توقيــف الشــاب الســوري )26 عاما( قــام بإرضام 

النــار يف زنزانتــه مبدينــة كليفــه احتجاجــا عــى توقيفــه، مــا 

ــر  أدى إىل إصابتــه بحــروق بليغــة انتهــت بوفاته.وعــى إث

ذلــك تــم فتــح تحقيــق مــع عنــارص الرشطــة املســؤولن عن 

الواقعــة بتهمــة حجــز الحريــة، وقيــل إنــه قــد تــم تخزيــن 

بيانــات خاطئــة يف بنــك معلومــات الواليــة تفيــد بــأن هناك 

مذكــرة بحــث وقبــض بحــق الشــاب الســوري.

كذلــك املوظفــة املســؤولة عــن تخزيــن بيانــات »أحمــد 

أ.« والشــاب املــايل، مل يتــم إثبــات قيامهــا عمدا بخطــأ 

يعاقــب عليــه القانــون، وأكــدت املوظفــة أنهــا كانــت 

أعطاهــا  مــن  تتذكــر  ال  ولكنهــا  بالتعليــات،  ملتزمــة 

التعليــات املتعلقــة بالقضيــة.

وكذلــك أشــارت النيابــة العامــة إىل أنــه مل يتــم إثبــات 

ارتــكاب املوظفــن املســؤولن عــن الســجن الــذي تــم 

توقيــف الســوري فيــه، لجــرم يعاقــب عليــه القانــون. 

ــق  ــاء الحري ــدى إطف ــأ ل ــكاب خط ــات ارت ــم إثب ــا مل يت ك

يف الزنزانــة.

وكانــت النيابــة تحقــق ضــد مثانيــة أشــخاص لهــم 

عاقــة بالواقعــة، وهــم مثانيــة رشطيــن وطبيــب الســجن، 

ــن  ــال الراي ــة ش ــان والي ــة يف برمل ــكيل لجن ــم تش ــا ت ك

ويســتفاليا، للبحــث والتحقيــق يف مابســات القضيــة.

تقارير

أحدث القصات العالمية
للرجــــال والنســـاء

حالقـــــون محترفـــــون

الحالقة كما يجب أن تكون

Address: Perivale, Greenford UB٦ ٧DH
Phone: ٠٢٠ ٨٩٩٨ ٧٧٧٠
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حوار

حصري.. »مسلمة المترو«
تتحدث لعرب لندن عن تفاصيل الحادثة 

جاد محمد 
بيرمنغهام

ــة وســط  ــام الهادئ ــة برمنغه يف مدين

بريطانيــا، التقــت »عــرب لنــدن« بأســاء 

شــويخ أو التــي باتــت ملقبــة ببطلــة 

املــرتو، بعــد موقفهــا البطــويل للدفــاع 

العتــداء  تعرضــت  يهوديــة  أرسة  عــن 

عنــري، وألســباب أمنيــة كان اللقــاء 

خــارج املنــزل.

أي  أســاء  محيــا  عــى  يظهــر  ال   

ارتبــاك أو رهبــة وهــي التــي وجــدت 

نفســها بــن عشــية وضحاهــا حديــث 

والعامليــة،  الريطانيــة  اإلعــام  وســائل 

بعــد انتــرش مقطــع ال يتعــدى الدقيقتــن 

تظهــر فيــه أســاء مدافعــة رشســة عــن 

ــة مــن أب وطفلــن  ــة بريطاني أرسة يهوي

مــن  وابــل  تحــت  أنفســهم  وجــدوا 

العنريــة. الشــتائم 

»قمــت بالتدخــل ألننــي أوال أم وال 

أقبــل أن يتعــرض أبنــايئ العتــداء مشــابه 

ــا ألننــي  بســبب انتائهــم الدينــي، وثاني

ــا  ــاق م ــخص يف اعتن ــق كل ش ــن بح أؤم

شــاء مــن معتقــدات دون أن يتعــرض 

للمضايقــة«. تحــي أســاء وقــد بــدا 

ــد  ــال وهــي تعي ــن االنفع ــا يشء م اعليه

ترتيــب ذلــك املشــهد الــذي شــاهده 

املايــن عر العــامل، لتكشــف أن ذلك كان 

مجــرد جــزء مــن كل الحادثــة التــي بدأت 

ــخص  ــاء والش ــود أس ــد صع ــارشة بع مب

املعتــدي للمــرتو، ومــا إن شــاهد األخــر 

الرجــل وطفليــه حتــى بــدأ يف ســبها 

ــا  ــة كله ــدات ديني ــن معتق ــث ع والحدي

ــة. ــن الكراهي ــر ع تع

 سأوقفه مهام كان الثمن!

البدايــة  يف  إنهــا  أســاء  وتقــول 
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كانــت تنتظــر أن يتدخــل أي أحــد لــردع 

رجــل  حــاول  البدايــة  »يف  املعتــدي، 

التدخــل لكــن تعــرض للتهديــد، وبعدهــا 

ــف أن  ــاهدت كي ــي ش ــا ألنن ــت أن تدخل

ــى  ــن«، وع ــد مرعوب ــوا ج ــال كان األطف

الرغــم مــن كل محــاوالت املهاجــم أن 

عــى  مــرة  »كنــت  تقــول:  يســكتها 

ــف  ــن«، تضي ــف الثم ــا كل ــه مه إخراس

ــر  ــلوك كث ــتنكرت س ــي اس ــة الت املتحدث

ــة  ــوا الحادث ــن تابع ــخاص الذي ــن األش م

مصــور  باســتثناء  يتدخلــوا،  أن  دون 

ــف  ــر ووق ــف التصوي ــذي أوق املقطــع ال

بــن املعتــدي واألطفــال وحــذره مــن 

االقــرتاب منهــم.

عندمــا  إال  بــال  ألســاء  يهــدأ  ومل 

توقــف هــذا الهجــوم العنــري، »حينهــا 

نزلــت مــن القطــار أنــا واألرسة التــي 

نتبــادل  أن  دون  لاعتــداء  تعرضــت 

كل  بــأن  تفــره  موقــف  الحديــث«، 

ــدودة  ــق املع ــك الدقائ ــدث يف تل ــا ح م

األمــر  وتطلــب  معهــودا  يكــن  »مل 

بعــذ الوقــت ألســتوعب مــا حــدث«، 

ــيدة  ــإن الس ــف ف ــورة املوق ــم خط ورغ

الريطانيــة ذات األصــول الليبيــة ال تظهــر 

تكــرار  حــول  ســؤالها  عنــد  تــردد  أي 

مــا قامــت بــه لــو وجــدت نفســها يف 

نفــس املوقــف »بالطبــع ســأقوم بنفــس 

ــذه  ــل ه ــن مث ــت ع ــف ألن الصم املوق

ــداءات هــو الــذي يجعــل املعتــدي  االعت

يتــادى يف غيــه«. 

وكان املشــهد يضــج بالرمزيــة ســيدة 

محجبــة تدافــع عــن أب يهــودي يرتــدي 

»الكيبــاه«، وتدحــض رسديــة متطرفــة 

يحــاول شــخص ظهــر أنــه ينتمــي لطائفــة 

ــم  ــى الرغ ــي، وع ــوق العرق ــن بالتف تؤم

ــا  ــا حركه ــاء أن م ــد أس ــك تؤك ــن ذل م

ــن  ــانية ومل أك ــو اإلنس ــل أي يشء »ه قب

أعلــم أن هنــاك مــن كان يصــور«، ومل 

يحتــج األمــر ســوى لســاعات قليلــة حتــى 

بــث املقطــع الحــرارة يف شــعاب مواقــع 

ســتصبح  وهنــا  االجتاعــي  التواصــل 

العاصمــة  يف  الســاعة  حديــث  أســاء 

ــاين. ــام الريط ــدن واإلع لن

ــي هــي مــن أخــرين  »كانــت صديقت

بــأن الجميــع يتحــدث عنــي يف تويــرت 

ــرت،  ــر عــى حســاب يف توي ــن أتوف ومل أك

بعدهــا ســأتوصل بوابــل مــن االتصــاالت 

ــت  ــا قم ــى م ــي ع ــي تثن ــائل الت والرس

بــه«، وبابتســامة الــرىض تعــر أســاء 

عــن امتنانهــا لــكل الدعــم الــذي حظيــت 

بــه مــن الكثــر مــن األشــخاص »مســلمن 

مســيحين ويهــود ومــن مختلــف مناطــق 

ــدث  ــر تتح ــن الفخ ــر م ــامل«، وبالكث الع

ــن نســاء  ــا م ــي وصلته ــائل الت ــن الرس ع

بأنهــا  يخرنهــا  بريطانيــا  مســلات يف 

ــرة  ــعاديت غام ــم، »وس ــم له ــوذج مله من

الرســائل  عندمــا أتوصــل مبثــل هــذه 

ــة  ــورة إيجابي ــت ص ــي قم ــرشف أنن وأت

عــن املــرأة املســلمة يف بريطانيــا والغــرب 

عمومــا«، مشــرة إىل أنهــا كانــت تحــاول 

ــن  ــة ع ــورة النمطي ــك الص ــر تل أن تك

املــرأة املســلمة بأنهــا امــرأة مغلــوب 

ــر  ــى التعب ــادرة ع ــر ق ــا وغ ــى أمره ع

عــن موقفهــا »عــى الجميــع أن يعلــم أن 

ــة  ــة شــخصية قوي املــرأة املســلمة صاحب

وتســتطيع التعبــر عــن موقفهــا بــكل 

ــس«. ــة يف النف ــة وثق حري

مضايقات بسبب الحجاب 

وتعــي »بطلــة املــرتو« أن الســياق 

االعتــداءات  بارتفــاع  موســوم  الحــايل 

النســاء  ضــد  وخصوصــا  العنريــة 

املســلات، »أنــا شــخصيا تعرضــت أكــر 

ــاب  ــبب الحج ــات بس ــرة ملضايق ــن م م

وكنــت دامئــا محبطــة ألن الكثــر مــن 

ــو  ــن أدع ــريت ولك ــون لن ــاس ال يهب الن

أي  مــع  للتعامــل  املســلات  النســاء 

تقــول  املطلوبــة«  بالحكمــة  موقــف 

أســاء التــي دعــت إىل رضورة تغيــر 

ــات  ــن هج ــاس م ــلبي للن ــلوك الس الس

األفــكار  أصحــاب  »ألن  الكراهيــة 

ــاك جبهــة  ــة إذا شــاهدوا أن هن العنري

العنريــة  ضــد  وعريضــة  موحــدة 

مــرة  مــن  أكــر  ســيفكرون  فاألكيــد 

ــى أي  ــداء ع ــى االعت ــجرؤ ع ــل التـــ قب

شــخص«.

لقاء أسامء املسلمة مع األب 
اليهودي 

ومــن اللحظــات اإلنســانية التــي لــن 

تنســاها أســاء هــي لقاؤهــا بــاألب الذي 

دافعــت عنــه حيــث تــم جمعهــا يف 

أحــد الرامــج التفزيــة الريطانيــة، وتروي 

ــا منقطــع  ــر امتنان ــف أن الرجــل أظه كي

ــه وجــد نفســه يف موقــف ال  النظــر، ألن

يحســد عليــه ومل يجــد مــن ســند لحايــة 

ــه ســوى أســاء. أطفال

وال تخفــي رغبتهــا يف أن يتم اســتثار 

حالــة التاحــم والتضامــن التــي أحدثتهــا 

ــر  ــرتو«، للتحــرك بشــكل أك ــة امل »موقع

ملواجهــة االعتــداءات العنريــة التــي 

تطــال أي شــخص بســبب انتائــه الديني 

ــن  ــة م ــة طموح ــي رغب ــي، وه أو العرق

ســيدة أبهــرت الجميــع بشــجاعتها. 

حوار

يف هذه الخدمة الجديدة التي أطلقتها عرب لندن، تجيب املحامية 

واملستشارة القانونية املعتمدة لدى وزارة الداخلية ناديا البزاز عىل 

أسئلتكم واستفساراتكم القانونية حول مختلف قوانني الهجرة والعائلة 

واللجوء إىل بريطانيا.

س١: طفيل مرصي وحاصل عىل الجنسية الربيطانية، انفصلت عن زوجي 

مؤخرا، هل يحق يل حضانة الطفل والرجوع به إىل مرص أم أحتاج إلذن 

والده؟

اإلجابة: يجب أن تطلبي إذن من املحكمة وإذا حصلتي عليه فال مانع.

س٢: حصلت عىل اإلقامة الدامئة بشهر ١١، وشهر ١١ السنة القادمة 

أستحق التقديم للجنسية، كم الفرتة املسموحة يل بالسفر خارج بريطانيا 

خالل هذه السنة، أي قبل

التقديم للجنسية؟

اإلجابة: ٩٠ يومًا

س٣: أنا طالب يف بريطانيا كيف ميكني التحويل من فيزة طالب إىل فيزة 

عمل؟

اإلجابة: يجب الحصول عىل رقم كفاله من كفيل داخل بريطاين.

س٤: أنا سوري مقيم يف تركيا وأرغب يف التقدم باللجوء يف بريطانيا ما 

االجراءات؟ 

اإلجابة: أهم رشط أن املقدم الطلب يجب ان يكون داخل بريطانيا او 

عند الحدود الجويه )املطار(، البحريه )املوانئ( حتى يتنىس له تقديم 

اللجوء 

س٥: تزوجت من ابنة عمتي وهي مقيمة يف فلسطني تقدمت لها بطلب 

تأشرية التحاق بزوج وتم رفضها 

ما أفعل اآلن؟

اإلجابة: يوجد طريقتني يا أًما تقدم مره ثانيه او تستأنف الحكم.

اسأل المحامي
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لندن – كريم إمام 

نتعــرف خــال هــذا التقريــر عــى منــوذج 

التــي تعيــش يف  الريطانيــة  العائــات  مــن 

لنــدن، ورؤيتهــا للمدينــة وللمشــهد االجتاعــي 

والثقــايف والســيايس يف العاصمــة الريطانيــة 

مــن وجهــة نظــر عائلــة تعيــش يف حــي بوتنــي 

لنقــرب  الثانينيــات،  بدايــة  منــذ   Putney

القــارئ العــريب لوجهــة نظــر الريطانيــن عــن 

مدينتهــم املفضلــة، وكيــف ينظــرون إليهــا ومــا 

ــتقبلها.  ــم ملس توقعاته

أنــدرو ماريــوت رجــل بريطــاين مــن أصــول 

فرنســية يبلــغ مــن العمــر 69عامــا، أرمــل 

ــدرس اللغــة العربيــة، لديــه ابنــان  متقاعــد وَي

28 و29 عامــا وكلــب... يقــول: انتقلــت للعيــش 

 ،1981 العــام  يف   Putney بوتنــي  حــي  يف 

العربيــة  اللغــة  بدراســة  اهتامــي  ويعــود 

بلــد يتحــدث  إىل أن آخــر عمــل يل كان يف 

ــوال  ــرا ط ــافرت كث ــم أين س ــة، وبالرغ بالعربي

حيــايت العمليــة، إال أننــي مل أعــش يف بلــد 

عــريب مــن قبــل، حيــث كانــت موريتانيــا البلــد 

األول ولألســف مل أقــدم عــى تعلــم اللغــة منــذ 

البدايــة وامنــا بــدأت قبيــل رحيــي عنهــا بأشــهر 

قليلــة، ولكــن عــى األقــل اســتطعت أن أتعلــم 

حــروف األبجديــة وبعــض الكلــات املعــدودة 

قبــل العــودة إلنجلــرتا، ثــم تقاعــدت وفكــرت 

ــي  ــى عق ــي ع ــا ألبق ــاد يشء م ــّي إيج أن ع

ــم  ــة تعل ــايل قــررت خــوض تجرب يعمــل، وبالت

ــة.  ــة العربي اللغ

منط حياة

أمــا عــن يومــه العــادي كريطــاين يعيــش 

ــدي  ــس ل ــد فلي ــي متقاع ــول: ألنن ــدن يق يف لن

روتــن، ولكــن لــدي سياســة خاصــة بتقاعــدي 

وهــي أننــي أقــول )نعــم( ألي يشء، فمثــا إن 

كان األصدقــاء يــودون القيــام بــيء مــا -حتــى 

ــي  ــام- فأنن ــرا لاهت ــك مث ــن أرى ذل إن مل أك

ــد مــن املغامــرات،  ــوم بالعدي ــول نعــم، وأق أق

أســافر كثــرا، وأبقــي نفــي مشــغوال قــدر 

ــي  ــافرت إىل الكاريب ــام س ــذا الع ــتطاع. ه املس

ــافرت إىل  ــم س ــهر، ث ــدة ش ــاك مل ــت هن وعش

عــّان يف األردن حيــث درســت اللغــة العربيــة، 

كــا ذهبــت إىل فلوريــدا يف أمــركا ومــن هنــاك 

زرت كوبــا وقــد كانــت رحلــة ممتعــة للغايــة، 

كــا ســافرت إىل فرنســا وبولنــدا واليابــان ملــدة 

ثاثــة أســابيع حيــث ذهبنــا لحضــور كأس 

ــي.  ــة الركب العــامل يف لعب

لندن والطقس

وحــول رؤيتــه للنــدن كمدينــة يقــول: 

نحــن كإنجليــز دامئــا مــا نتحــدث عــن الطقس، 

وكــا تعلــم فــإن الطقــس هنــا متقلــب جــدا، 

ــايل  ــوم الت ــمس والي ــع ومش ــده رائ ــوم تج في

ــول  ــا فص ــا أن لدين ــارد، ك ــرا وب ــده ممط تج

متفاوتــة خــال الســنة يف درجــات الحــرارة 

يف  نتحــدث  مــا  دامئــا  وبالتــايل  املتقلبــة، 

حالــة الطقــس، إال أن لنــدن مــكان جميــل، 

ــال  ــا خ ــورا مذه ــة تط ــهدت كمدين ــد ش وق

الســنوات العرشيــن املاضيــة، تغــرت مامحهــا 

متامــا مــع كل هــذه البنايــات الشــاهقة، وعــى 

الرغــم مــن الطــرازات املختلفــة يف املعــار إال 

أن هنــاك أيضــا الكاتدرائيــة التــي اعتــادت أن 

تكــون املبنــى األكــر دراميــة يف لنــدن، إال أنهــا 

اليــوم تعــد صغــرة باملقارنــة بــكل هــذه املبــاين 

الجديــدة. ويضيــف: أعتقــد أنهــا مدينــة أكــر 

نظافــة فالنهــر أكــر نظافــة ولدينــا اآلن أســاك 

بــه وهــو مــا مل يكــن موجــودا منــذ ثاثــن عاما 

ــوايل  ــام الخ ــة، ويف األي ــا للغاي ــث كان ملوث حي

ــر  ــوايئ كب ــوث ه ــاك تل ــرب كان هن ــل الح قب

ــاب البــرشي  ــا يســمى بالضب أدى إىل وجــود م

الناتــج عــن األدخنــة التــي كانــت تخــرج مــن 

ــن  ــوع م ــذا الن ــا ه ــس لدين ــع، واآلن لي املصان

التلوث.عــى صعيــد آخــر هنــاك نــوع مــن 

التعدديــة يف لنــدن حيــث يعيــش العديــد 

مــن النــاس مــن أصــول مختلفــة ومســتعمرات 

ــك تجــد  ــك فإن ــة، وكنتيجــة لل ــة قدمي بريطاني

تشــكيلة ضخمــة مــن املطاعــم التــي تقــدم كل 

مــا قــد تتصــور مــن مأكــوالت عــدا املأكــوالت 

ــارة  ــة جــدا وعب ــي هــي ضعيف ــة الت اإلنجليزي

ــارات  ــدون به عــن خضــار مســلوق أو لحــم ب

ــداع!. ــن اإلب ــوع م دون أي ن

السياسة واملستقبل

وعــن املشــهد الســيايس يقــول أنــدرو إنــه 

ــزري،  ــع امل ــذا الوض ــا يف ه ــف أنن ــن املؤس مل

واملشــهد بالنســبة يل كــا أنــه مسلســل درامــي 

طويــل يعــرض يوميــا ومــيء باملنعطفــات 

ــه  ــه مســتمرة، لكن ــزال حلقات ــات والت واملنحني

حزيــن ألنــه بالفعــل عمــل عــى تقســيم الناس 

ــاء يف اإلتحــاد  ــودون البق ــن ي ــن هــؤالء الذي ب

األورويب، وأولئــك الذيــن يــودون الرحيــل، وهــو 

ــن  ــاك ألن الذي ــن االرتب ــر م ــبب الكث ــا يس م

ــودون يف  ــخاص موج ــم أش ــل ه ــودون الرحي ي

كافــة األحــزاب السياســية، وهــو أمــر ال يختــص 

بــه حــزب معــن ســواء أكان ميينــي أو يســاري، 

رأســايل أو ليــرايل، وهــو مــا أدى للعديــد مــن 

االنقســامات والصعوبــات، أضــف إىل ذلــك 

السياســين املتلونــن املوجوديــن عــى الســاحة 

عــى رأســهم رئيــس الــوزراء الحــايل الــذي 

ــادة  ــا ق ــس لدين ــر صــادق. لألســف لي هــو غ

سياســين يرغبــون بالعمــل بصــدق لتقديــم 

ــط  ــودون فق ــم ي ــا ه ــم، وامن ــل لباده األفض

ــهم.  ــخصية ألنفس ــب الش ــق املكاس تحقي

قــدر  يســعون  السياســين  هــؤالء 

اســتطاعتهم للوصــول إىل الســلطة واإلبقــاء 

يعتمــد  املســتقبل  أن  أنــدرو  عليها.ويــرى 

ــا  عــى )الريكســت( بشــكل أســايس، وإن تركن

االتحــاد األورويب يف نهايــة املطــاف ســيكون 

لدينــا الكثــر مــن الصعوبــات، وقــد تكــون 

ــد  ــايض، وق ــن امل ــيئا م ــى ش ــا العظم بريطاني

تحصــل اســكتلندا وأيرلنــدا الشــالية عــى 

ــن  ــن ع ــنكون منفصل ــايل س ــتقال، وبالت االس

أقــرب جراننــا وهــو أمــر محــزن.

روتني يومي

يف حــن يقــول ابنــه جــاك -2٩ عامــا- 

وهــو مهنــدس مــدين يعيــش ويعمــل يف لنــدن 

ــدأ يف التاســعة صباحــا  ــادي يب ــه االعتي أن يوم

ــل  ــب يظ ــل يف األغل ــر العم ــاب إىل مق بالذه

ــدا  ــا ع ــر، في ــام الكمبيوت ــب أم ــل املكت داخ

مواقــع  إىل  يذهــب  عندمــا  األيــام  بعــض 

املشــاريع املختلفــة، ثــم يعــود إىل املنــزل بعــد 

العــر ليقــوم ببعــض التاريــن أو ماقــاة 

األصدقــاء، ويضيــف: أواظــب عــى رياضــة 

الســباحة أيضــا حيــث كنــت ضمــن املنتخــب 

الوطنــي للســباحة، كــا أين أدرس للحصــول 

عــى شــهادة إضافيــة يف الهندســة. 

رحلة حياة

كنــت  وعندمــا  هنــا  ولــدت  ويضيــف: 

ــا  ــش يف ماليزي ــا للعي ــابيع انتقلن ــن ٦ أس يف س

حيــث كان أيب يعمــل، وعشــنا هنــاك ملــدة 

ــا للعيــش  عــام ثــم ولــد أخــي األصغــر وانتقلن

يف الكاريبــي ملــدة ســنتن، وعدنــا للملكــة 

املتحــدة ودخلنــا املدرســة، ثــم بــدأ أيب العمــل 

ــم انتقــل  ــة، ث يف الصــن عندمــا كنــت يف الثالث

ــا  ــنوات وكن ــري ٥ س ــا كان عم ــا عندم إىل كيني

شخصيات

عرب لندن في زيارة لعائلة بريطانية..
كيف ينظرون لمدينتهم وللعرب والمهاجرين ؟؟
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ــا  ــدن وكيني ــن لن ــش ب ــي نعي ــي وأخ ــا، أم أن

ــث اكتشــفنا  ــة ســعيدة حي ــت طفول ــد كان وق

ــد  ــة. بع ــدان اإلفريقي ــن البل ــد م ــا العدي وزرن

ذلــك انتقــل أيب للعمــل يف ســوازياند ملــدة 

عــام، وبعــد ذلــك انتقــل إىل كنــدا وكنــا أيضــا 

نذهــب لزيارتــه كثــرا، ثــم انتقــل إىل الجابــون 

بــه  انتهــى  النهايــة  ويف  إفريقيــا،  غــرب  يف 

املطــاف يف موريتانيــا حيــث تعلــق باللغــة 

ــة.  العربي

املدينة األفضل

عــن رؤيتــه للنــدن فيقــول: أعــرف املدينــة 

جيــدا حيــث عشــت فيهــا معظــم عمــري، ويف 

ــث  ــامل، حي ــة األفضــل يف الع ــي هــي املدين رأي

ــخاص  ــا كل األش ــك كل يشء، وتقريب ــا متتل أنه

الذيــن عرفتهــم طــوال حيــايت يعيشــون يف 

لنــدن، األصدقــاء مــن املدرســة والجامعــة، 

ــايل  ــة، وهــذا أمــر مث ــة، والعائل ــاء العائل أصدق

قريبــون  جميعــا  أنهــم  حيــث  يل  بالنســبة 

ــذي  ــا بالنســبة للشــخص ال ــد أنه ــي، وأعتق من

ــة  ــون مخيف ــد تك ــا ق ــش هن ــا للعي أىت حديث

بوســائل  يتعلــق  فيــا  خاصــة  مربكــة  أو 

عــادة  وأنــا  القيــادة،  كيفيــة  أو  املواصــات 

أذهــب للعمــل بالدراجــة يف الصيــف، وكل 

ــايل  ــق، وبالت ــر يف الطري ــادث س ــدة أرى ح م

فإنهــا قــد تكــون مدينــة مربكــة للواصلــن 

ــا، لكــن عندمــا تعتــاد عليهــا، ســتجد أن  حديث

بهــا كل يشء قــد تحتاجــه. 

تعدد الثقافات

تزخــر  مدينــة  كونهــا  مــدى  عــن  أمــا 

يقــول:  الثقافــات واألجنــاس  مــن  بالعديــد 

مــن  نصفــه  أصدقــايئ  فأقــرب  بالفعــل 

كنــت  عندمــا  حقــا  أعرفــه  ومل  ســوازياند، 

ــاك وإمنــا مــن خــال الســباحة حيــث كان  هن

ــد  ــي، وق ــب الوطن ــق املنتخ ــن فري ــا ضم أيض

ــل  ــدن للعم ــل إىل لن ــوث وانتق ــاش يف بلوم ع

وكان معــي يف الجامعــة، قــد جــاء يف أيــام 

مراهقتــه إىل بريطانيــا ومل يكــن يعــرف الكثــر 

ــا. كــا أن لــدي صديــق عــريب  مــن النــاس هن

ــد  ــدس ديكــور داخــي، وق وهــو مصــور ومهن

لنــدن  للعيــش يف  وانتقــل  بغــداد  تــرىب يف 

أيضــا يف فــرتة املراهقــة، وكلــا التقينــا نذهــب 

رؤيتــه  وحــول  متنوعــة.  عربيــة  ملطاعــم 

للوضــع الســيايس يوضــح جــاك: أعتقــد أن 

أغلبيــة النــاس يف لنــدن مــع البقــاء يف االتحــاد 

ــي  ــرى ه ــدن األخ ــم امل ــا معظ األورويب، ورمب

ــا هــو  ــايل وكأن الوضــع هن ــع الخــروج وبالت م

لنــدن يف مواجهــة باقــي اململكــة املتحــدة، 

ومــع ذلــك فإنــك ال تشــعر بهــذه األجــواء 

ــبيل  ــى س ــت ع ــيا، إال إن كن ــحونة سياس املش

تــرى  حيــث  الرملــان  مــن  بالقــرب  املثــال 

ــة  املتظاهريــن واملحتجــن، وأعتقــد أنهــا عملي

ــم  ــك تعل ــث أن ــن، حي ــل الباط ــة بالعق مرتبط

ــس  ــن لي ــر، ولك ــيايس دائ ــاك رصاع س ــأن هن ب

هنــاك مــا ميكــن القيــام بــه حيــال ذلــك األمــر. 

التجول بالدراجة

ونصــح جــاك القادمــن إىل لنــدن للعيــش 

الصيــف هــي  بــأن يشــرتوا دراجــة، ففــي 

املناطــق  عــى  للتعــرف  املثــى  الطريقــة 

املختلفــة يف لنــدن -بالطبــع عليهــم أن يكونــوا 

ــق  ــاين يتعل ــر الث ــع الســيارات- األم ــن م حذري

بالتنــوع، فقــد عشــت معظــم ســنوات حيــايت 

املقاصــد  مــن  العديــد  أزور  مل  زلــت  وال 

الســياحية يف لنــدن، وأنــا لســت يف عجلــة 

ــا باقــي  ــم أين ســأعيش هن مــن أمــري ألين أعل

ــك،  ــوم بذل ــت ألق ــدي الوق ــايل ل ــايت وبالت حي

لكــن العديــد مــن النــاس يأتــون إىل لنــدن 

ويظلــون يف نطــاق الحــي الــذي يعيشــون فيــه 

ــا  ــرى، وأن ــق أخ ــاء أو مناط ــون ألحي وال يذهب

الزلــت حتــى اآلن اكتشــف أماكــن جديــدة يف 

ــدن.  لن
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متاجــر  سلســلة  أصبحــت 

أول  ســبنر«  آنــد  »ماركــس 

متاجــر تجزئــة بريطانيــة كــرى 

الجاهــزة  الوجبــات  تبيــع 

الحــال الخاصــة بهــا، وذلــك 

ــد مــن  ــب املتزاي اســتجابة للطل

املســلمن. العمــاء  قبــل 

تاميــز  صحيفــة  وقالــت 

آنــد  »ماركــس  إن  الريطانيــة 

ســبنر« ســتصبح أول متاجــر 

تجزئــة بريطانيــة كــرى لبيــع 

الحــال  الجاهــزة  الوجبــات 

وأضافــت  بهــا،  الخاصــة 

ــات الحــال  الصحيفــة أن الوجب

متاجــر  يف  تخزينهــا  ســيتم 

»ماركــس آنــد ســبنر« العامليــة 

وديب. ســنغافورة  يف 

التغذيــة  مديــر  وقــال 

ســبنر«  آنــد  »ماركــس  يف 

ســتيوارت ماشــن،  إن مجموعــة 

ــاال  ــت مث ــدة كان الحــال الجدي

التجزئــة  متاجــر  قيــام  عــى 

ــا دون  ــاق جاذبيته ــيع نط بتوس

اضطــرار املســلمن للجــوء إىل 

النباتيــة.  الوجبــات 

ــن  ــادرة ع ــام ص ــدر أرق وتق

مجلــة »إنســايدر« قيمــة ســوق 

ــو 2.8  ــا بنح ــال يف بريطاني الح

مليــار جنيــه إســرتليني )3.66 

مليــارات دوالر( ســنويا.ويوجد 

مــن  أكــر  وحدهــا  لنــدن  يف 

ألــف مطعــم للحــال، وهــذا 

العــدد يتصاعــد بوتــرة رسيعــة.

اقتصاد

»ماركس آند سبنسر«..أول متاجر كبرى تقدم الطعام واللحوم الحالل! 

دراسة.. بريكست يدفع الشركات اإلسبانية
للتفكير في االنتقال من بريطانيا إلى المغرب 

عرب لندن

كشــفت دراســة حديثــة نــرشت نتائجهــا مؤخــرا 

أن املغــرب يشــكل أحــد األســواق الناشــئة البديلــة 

ــي تنشــط شــال  ــك الت للــرشكات اإلســبانية، خاصــة تل

ــذ  ــدة لتنفي ــات جدي ــن وجه ــي تبحــث ع ــبانيا، والت إس

الخســائر  مــن  التخفيــف  أجــل  مــن  اســتثاراتها 

ــن  ــا م ــن خــروج بريطاني ــد تنجــم ع ــي ق ــة الت املحتمل

األوريب. االتحــاد 

غرفــة  أنجزتهــا  التــي  الدراســة،  هــذه  وقالــت 

واملعهــد  نافــاري  يف  والخدمــات  والصناعــة  التجــارة 

ــا  ــدا وكوري ــن كن ــة إن كا م ــارة الخارجي ــباين للتج اإلس

الجنوبيــة وتركيــا واليابــان وأســرتاليا، إضافــة إىل املغــرب، 

هــي أســواق واعــدة يجــب اســتغالها ملواجهــة الخســائر 

ــن  ــا م ــن خــروج بريطاني ــد تنجــم ع ــي ق ــة الت املحتمل

ــررت  ــي ق ــة الت ــذا الرســوم الجمركي االتحــاد األوريب، وك

ــات  ــى املنتج ــا ع ــة فرضه ــدة األمريكي ــات املتح الوالي

األوروبيــة.

ــر أســواقا  ــدان »توف وأكــدت الدراســة أن هــذه البل

بديلــة حقيقيــة مــن حيــث الصــادرات، وكــذا مــن 

حيــث قيمــة ونوعيــة االســتثارات، خاصــة يف مجــاالت 

الطاقــات املتجــددة والصناعــات الغذائيــة الفاحيــة 

وهــي القطاعــات الرئيســية القتصــاد منطقــة نافــاري«.
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أوزيل يتحدث: العنصرية كانت وراء اعتزالي دوليا
عرب لندن – وكاالت

بعــد 15 شــهرا عــى اعتزالــه اللعــب مــع املانشــافت، 

دافــع مســعود أوزيــل مجــددا عــن الصــورة املثــرة 

ــر العــب أرســنال  للجــدل مــع الرئيــس أردوغــان. واعت

ــه«  ــي فيل ــع »دوت ــه موق ــه عن ــا نقل ــزي، يف م اإلنجلي

األملــاين، بعــد االعتــداء عــى كنيــس يهــودي يف هالــه، أن 

ــة. ــا تعــاين مــن مشــكلة كبــرة يف العنري أملاني

ــل إىل أن  ــة أوزي ــول الرتكي ــب ذو األص ــار الاع وأش

قــرار اعتــزال اللعــب الــدويل جــاء بســبب »أن العنرية 

أصبحــت مشــكلة كبــرة يف أملانيــا«.

واعتــزل  أوزيــل اللعــب الــدويل عقــب كأس العــامل 

2018 يف روســيا، مشــرا إىل أنــه تعــرض لاســتهداف 

مــع  فوتوغرافيــة  صــورة  التقــط  بعدمــا  العنــري 

ــاق  ــل انط ــان قب ــب أردوغ ــب طي ــرتيك رج ــس ال الرئي

املونديــال. وقــال أوزيــل يف مقابلــة مــع بوابــة »ذي 

أتلتيــك« »بعــد مــرور وقــت وتأمــل املوقــف، أدرك 

أننــي اتخــذت القــرار الصحيــح«.

ــبة يل  ــة بالنس ــة للغاي ــرتة عصيب ــت ف ــاف »كان وأض

ــا  ــب أملاني ــع منتخ ــوام م ــعة أع ــت تس ــي لعب ــا أنن مب

ــه  ــزت مع ــق، ف ــن يف الفري ــح الاعب ــد أنج ــت أح وكن

ــات  ــت مباري ــرى، خض ــاب أخ ــامل وألق ــب كأس الع بلق

كثــرة  وظهــرت بشــكل جيــد يف أغلبهــا وبذلــت قصــارى 

ــدي«. جه

وأشــار أوزيــل، حســب املوقــع نفســه: »ولكــن بعــد 

الصــورة )مــع أردوغــان( شــعرت بعــدم االحــرتام وعــدم 

الحايــة، كنــت أتعــرض الســتهداف عنــري حتــى مــن 

ــة، دون أن يخــرج  رجــال السياســة والشــخصيات العام

أي شــخص مــن املنتخــب الوطنــي يف ذلــك الوقــت 

ويقــول /توقفــوا عــن فعــل هــذا، إنــه العبنــا، ال ميكــن 

إهانتــه عــى هــذا النحــو/، الجميــع التــزم الصمــت«.

عاصفة من االنتقادات لغاريث بيل إثر رفضه طلبا 
لمعجب صغير

مانشستر سيتي يرصد مبلغًا ضخمًا! 

»بي تي« تحتفظ 
بحقوق بث مباريات 

القارات في 
بريطانيا

عرب لندن 

مقابــل 1.5 مليــار دوالر، احتفظت شــبكة 

االتصــاالت الريطانيــة »يب يت« بحقــوق نقــل 

مباريــات مســابقات كــرة القــدم لألنديــة 

األوروبيــة يف بريطانيــا لثاثــة أعــوام إضافيــة. 

الصفقــة  إن  يت«  »يب  شــبكة  وقالــت 

الجديــدة لبــث مباريــات املســابقات القاريــة 

حيــز  ســتدخل  الريطانيــن،  للمشــاهدين 

التنفيــذ بــدءا مــن العــام 2021.

يت«  »يب  شــبكة  بإمــكان  وســيكون 

بــث 420 مبــاراة تتــوزع بــن املســابقتن 

القاريتــن الحاليتــن، أي دوري أبطــال أوروبــا 

»التشــامبيونزليغ« والــدوري األورويب »يوروبــا 

ليــغ«، إضافــة إىل املســابقة الجديــدة لألنديــة 

ــدم  ــرة الق ــاد األورويب لك ــزم االتح ــي يعت الت

ــا. ــا« إطاقه »ويف

عرب لندن – لندن

مل يتعامــل الويلــزي غاريــث بيــل، العــب نــادي ريــال مدريــد 

اإلســباين بطريقــة الئقــة مــع أحــد األطفــال املعجبــن بــه وبناديــه 

ــر عاصفــة  كان يرغــب يف أخــذ توقيعــه والحديــث معــه مــا أث

مــن االنتقــادات ضــده، غمــرت وســائل التواصــل االجتاعــي.

وانتــرش مقطــع فيديــو عــر مواقــع التواصــل االجتاعــي 

يظهــر فيــه جنــاح »املرينغــي« داخــل مطــار مدريــد، أثنــاء 

ــه مــن لنــدن، حيــث رفــض الاعــب التوقــف رغــم طلــب  عودت

ــي  ــاء، طف ــة: »رج ــه قائل ــق ب ــت تلح ــي كان ــل، الت ــدة الطف وال

ــك«. يحب

وذكــرت مواقــع إخباريــة نقــا عــن صحيفــة مــاركا اإلســبانية، 

أن التعليقــات الســلبية انهالــت عــى الاعــب املنبــوذ مــن قبــل 

جاهــر النــادي املدريــدي، الــذي لطاملــا أثــار الجــدل بترفاتــه، 

ــه يف  ــه إىل رغبت ــذا تلميح ــدن، وك ــئ إىل لن ــفره املفاج ــواء بس س

الرحيــل.

عرب لندن 

كشــفت صحيفــة »ديــي ميــل« أن 

نــادي مانشســرت ســيتي يعتــزم دخــول 

ســوق االنتقــاالت الشــتوية بقــوة، لضــان 

األوروبيــة  النخبــة  بــن  النــادي  بقــاء 

ــول  ــام ليفرب ــة أم ــرص املنافس ــز ف وتعزي

عــى لقــب »الرميرليــغ«.

ــق  ــأن إدارة فري ــة ب ــرت الصحيف وذك

ــدر بـــ  ــاً يق ــدت مبلغ ــد رص ــرت ق مانشس

ــه إســرتليني مــن أجــل«  ــون جني 100 ملي

تدعيــات الشــتاء«، مــع اســتهداف بدائــل 

ــاين  ــنت كومب ــي فينس ــن البلجي ــكل م ل

وصانــع  الدفــاع،  خــط  مســتوى  عــى 

األلعــاب اإلســباين ديفيــد ســيلفا الــذي 

ــرر  ــن املق ــة وم ــة عضلي ــن إصاب ــاين م يع

ــل. ــف املقب ــق الصي ــه الفري مغادرت

البحــث  يســتهدف  النــادي  أن  و 

بديــًا  ليكــون  محــرتف  مهاجــم  عــن 

لألرجنتينــي ســرجيو أغويــرو يف املســتقبل 

القريــب.
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دراسة جديدة: زيادة الوزن والكرش يؤدي للخرف
عرب لندن - لندن

 
قالــت نتائــج دراســة جديــدة إن خطــر اإلصابــة بالخــرف يف 

ــدى  ــغ محيــط الخــر ل ــزداد بشــكل واضــح عندمــا يبل ــر ي الِك

الرجــل 90 ســم واملــرأة 85 ســم.

ــي مــن الجامعــة  ــق بحث ــي أجراهــا فري ــر الدراســة الت وتعت

الكوريــة يف ســيول هــي أول دراســة موّســعة تستكشــف العاقــة 

بــن الخــرف والســمنة.

ــد  ــايل ق ــام الح ــع الع ــرِشت مطل ــابقة ُن ــة س ــت دراس وكان

وجــدت عاقــة بــن زيــادة الدهــون حــول البطــن، وبــن تقّلــص 

ــاغ. ــا الدم حجــم خاي

األكزيما.. وطريقة غريبة لمعالجتها! 

عرب لندن - لندن

ــد التأتبــي )األكزميــا( مــن أكــر  ــر التهــاب الجل يعت

األمــراض شــيوعاً التــي نراهــا يف عيــادات أطبــاء الجلــد. 

ــه  ــا، بأن ــن األكزمي ــاين م ــاين يع ــل بريط ــى رج وادع

ــاع  ــق االمتن ــن طري ــرض ع ــذا امل ــن ه ــه م ــص نفس خّل

ــرة  ــتحام م ــترويد واالس ــات الس ــتخدام كرمي ــن اس ع

واحــدة يف األســبوع.

ــدن،  ــة لن ــن مدين ــاً، م ــان رو، 32 عام ــدأ جوناث وب

ــاد  ــرشة، واعت ــة ع ــن الثامن ــا يف س ــع األكزمي ــه م معانات

ــاً وعقاقــر قويــة  ــاء عــى إعطائــه كرميــات وحبوب األطب

كعــاج لألكزميــا، إال أنهــا كانــت عاجــات مؤقتــة ال 

ــايئ. ــكل نه ــرض بش ــج امل تعال

ويف محاولــة للتخــي عــن األدويــة، أجــرى الســيد رو 

بعــض األبحــاث وعــر عــى عــاج مضــاد للرطوبــة التــي 

تزيــد مــن انتشــار األكزميــا، ويتمثــل العــاج يف رشب لــرت 

واحــد مــن املــاء فقــط يوميــاً، واالســتحام مــرة واحــدة 

يف األســبوع، وعــدم اســتخدام أي منتجــات للبــرشة.

عــن تجربتــه: »بعــد  الســيد رو متحدثــاً  وقــال 

بحــث مطــول، عــرت عــى مقــال لطبيــب يابــاين يدعــى 

كينجــي ســاتو، تحــدث فيهــا عــن كيفيــة التخلــص 

مــن الســترويدات إىل األبــد واســتخدام العــاج املضــاد 

للرطوبــة، وبالفعــل نفــذت النصائــح الــواردة يف املقــال، 

وملســت تحســناً كبــراً شــيئاً فشــيئاً حتــى تخلصــت مــن 

األكزميــا بشــكل نهــايئ، وفــق مــا نقلــت صحيفــة ديــي 

ــة. ــل الريطاني مي

اتبعي هذه الخطوات لحماية
بشرتك من الجفاف في الشتاء

عرب لندن

- الحرص عى استعال الخلطات الطبيعية املنزلية للعناية بالبرشة خال الشتاء

- رشب املاء بوفرة

-تقشر البرشة بانتظام

- ومن الرضوري جداً االبتعاد عن حامات املياه الساخنة
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» الحشيش« عقار طبي معترف به في المملكة المتحدة
عرب لندن - لندن

الحشــيش النبتــة املخــدرة األشــهر واملمنوعــة عامليــا واألكــر 

تحفيــزاً للضحــك والســعادة مــن بــن نبتــات األرض، باتــت 

ــن دون  ــة، م ــراض املزمن ــا لعــاج األم ــة معــرتف به ــر طبي عقاق

ــدر. ــول مخ أي مفع

واعرتفــت الحكومــة الريطانيــة أخــراً بعاجــات أساســها نبتــة 

»حشــيش« وفقــاً ملــا نقلتــه صحيفــة »اندبندنــت« الريطانيــة. 

وتــم اعتــاد دواءيــن مســتخلصن مــن نبتــة الحشــيش مــن 

قبــل NHS ويســتخدمان لعــاج حــاالت الــرع والتصلــب 

املتعــدد والتشــنج العضــي وتــم تطويرهــا يف اململــك املتحــدة.

ورحــب األطبــاء واملنظــات الخريــة الريطانيــة بهــذا القــرار 

الــذي كان بالنســبة لهــم »نبــأ ســاراً«، وقالــوا إنــه مــن املمكــن أن 

يحــدث فرقــا كبــرا يف نتائــج العــاج للمــرىض.

سيدة بريطانية تجري عملية جراحة لـ10 ساعات دون تخدير!
عرب لندن - لندن

ــل  ــي تعم ــس الت ــول بيتي ــة نيك ــفت الريطاني اكتش

كمدربــة لياقــة إصابتهــا بــورم يف الدمــاغ يف يوليــو 

ــايض. امل

وبعــد أن عانــت نيكــول مــن أعــراض كالشــعور 

بالدوارواإلرهــاق الشــديد والغثيــان، قامــت بإجــراء 

ــاغ. ــاين يف الدم ــورم رسط ــا ب ــدت إصابته ــات أك فحوص

ــبب  ــا بس ــن صدمته ــة ع ــابة الريطاني ــرت الش وع

هــذا األمــر نظــرا العتنائهــا بصحتهــا بشــكل كبــر، 

وملارســتها متاريــن رياضيــة بانتظــام.

ــة  ــة جراحي ــاء بإجــراء عملي وعــى الفــور قــام األطب

إلزالــة %85 مــن الــورم الرطــاين، واســتمرت هــذه 

العلميــة ملــدة 10 ســاعات ومل يتــم تخديــر نيكــول فيهــا 

ــر  ــدم تأث ــن ع ــدوا م ــتيقظة ليتأك ــا مس ــت خاله وظل

ــة أجــزاء الجســم،  ــورم عــى مناطــق االســتجابة بكاف ال

ــع تخديرهــا. ــا اضطرهــم ملن وهــو م

وبحســب صحيفــة »دايــي ميــل« الريطانيــة أن 

ــايئ  ــاج الكيمي ــة الع ــدأت مبرحل ــة ب ــابة الريطاني الش

ــع  ــاين وملن ــرض الرط ــن امل ــن الـــ15 % م ــص م للتخل

انتشــاره يف جســدها.
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المتحف البريطاني يحتضن معرض »إلهام الشرق«:
كيف أثّر العالم العربي واإلسالمي في الفن الغربي 

كتب وتصوير 
كريم إمام 

ينايرأعــال   20 حتــى  تتواصــل 

املعــرض الفنــي« إلهــام الــرشق« والــذي 

ويقــدم  الريطــاين  املتحــف  يحتضنــه 

صــورة عــن التفاعــات الثقافيــة والفنيــة 

تأثــر  وحجــم  والغــرب،  الــرشق  بــن 

الغــريب  الفــن  عــى  اإلســامي  العــامل 

متتاليــة. لقــرون 

ويحتــوي املعــرض عــى أعــال فنيــة 

لفنانــن غربيــن مــن أوروبــا وأمــركا 

الشــالية عــن مناطــق يف العــامل العــريب 

واملغــرب  ومــر  تركيــا  واإلســامي يف 

ــا.  ــران وغره وإي

املعــرض  يف  املعروضــات  وتتنــوع 

ــزوار  ــن ال ــا م ــاال كثيف ــهد إقب ــذي يش ال

مــا بــن الفنــون التشــكيلية واملعروضــات 

واملخطوطــات، ليقــدم خليطــاً واســعاً 

مــن األعــال، تبــدأ مــن لوحــات الفنانــن 

ــة  البنادقــة للســاطن العثانيــن يف نهاي

القــرن الخامــس عــرش، والصــور التــي 

ــون لفلســطن،  رســمها الحجــاج األوروبي

ــن  ــوش م ــة بالنق ــة مزين وخــوذة عثاني

غنائــم الحصــار الثــاين لفيينا، ومجّســات 

ومســاقط معاريــة ملســاجد يف مــدن 

عربيــة وقصــور أوروبيــة ُبنيــت عــى 

ــال  ــاء وأع ــه فسيفس ــي في ــراز مرشق ط

غربيــة  وكتيبــات  رشقيــة،  خزفيــة 

للتصميــم تحتــوي منــاذج لطــرز هندســية 

للزخرفــة مســتوحاة مــن بــاد مختلفــة يف 

ــط.  ــرشق األوس ــا وال ــال إفريقي ش

ــاالت  ــور احتف ــة تص ــرض لوح يف املع

ــاة الســويس، ورســوم لفنانــن  افتتــاح قن

يف البــاط العثــاين للســفارات األوروبيــة 

ورجالهــا ومابســهم، وبورتريهــات ذاتيــة 

رشقيــة،  مابــس  يف  غربيــن  لفنانــن 

أدبيــة  وكذلــك رســومات تزيــن كتبــاً 

ــة. ــات رشقي ــة ذات ثي غربي

ــاء التجــول يف املعــرض تصــادف  وأثن

عروضــا ألعــال فنيــة مثــل فيلــم رســوم 

متحركــة أملــاين بعنــوان »مغامــرات األمــر 

ــاب  أحمــد«، يســتلهم مغامــرات مــن كت

املخرجــة  قدمتــه  وليلــة  ليلــة  ألــف 

ــه  ــة لوت ــوم املتحرك ــدة الرس ــة رائ األملاني

راينيجــر يف منتصــف عرشينيــات القــرن 

ــايض.  امل

ــات  ــه بلوح ــرض أعال ــم املع ويختت

ألربــع فنانــات مــن الــرشق األوســط 

ــا، يطرحــن ســؤال هويــة  وشــال إفريقي

املــرأة املســلمة يف أعالهــن الفنيــة مثــل 

ــطينية  ــأت والفلس ــرين نش ــة ش اإليراني

ــدة ســعادة، هــذا مــع فتــح مســاحة  رائ

ــة  واســعة ملناقشــة تاريــخ األعــال الفني

ــا. ــرز مامحه ــترشافية وأب االس

صور استرشاقية ال تعكس حقيقة 
الرشق

لنــدن(  )عــرب  زيــارة  وخــال 

ــاك عــدد مــن  للمعــرض الحظــت أن هن

اللوحــات ملســترشقن غربيــن ال تعكــس 

ــث أن  ــرشق، حي ــة للم ــورة الحقيقي الص

معظــم هــؤالء الفنانــن مل يــزروا املنطقــة 

ومل يتفاعلــوا مــع النــاس يف تلــك الحقبــة 

ــايل جــاءت لوحاتهــم غــر  ــة، وبالت الزمني

عاكســة للواقــع الحقيقــي كرســم محمــل 

ــي  ــط األطلنط ــاطئ املحي ــى ش ــج ع الح

بجــال أقــرب إىل تــل املوجــودة يف أمركا 

الســيدات  تصويــر  أو  مثــا،  الاتينيــة 

مــن  منســوخة  أو  متخيلــة  بتصاويــر 

ــن املاحظــات. ــا م ــاء وغره ــب األزي كت

كــا أن يف املعــرض مجموعــة مــن 

ــات  ــة للمعروضــ ــات املصاحبــ الفعاليــ

العربيــة  للغــة  تعليميــة  كــدورات 

وأخــرى حــول الفــن اإلســامي وعــروض 

راقصــة مســتوحاة مــن كتــاب ألــف ليلــة 

ــبة  ــات املناس ــن لفعالي ــا م ــة وغره وليل

ــار. ــع األع لجمي

وقــد اتخــذ املتحــف لوحــة الســلطان 

العثــاين بايزيــد األول شــعارا للمعــرض.

ــن  ــرتة م ــد األول يف الف ــم بايزي وحك

أيضــا  معروفــا  وكان   ،1402 إىل   1389

وهــو  الصاعقــة«،  »الســلطان  باســم 

للخافة العثانيــة،  الرابــع  الحاكــم 

مســاحة  وســع  فــرتة حكمــه  وخــال 

»إمراطورتيــه« يف البلقــان واألناضــول، 

وهــزم الجيــش املســيحي لتأمــن موقعــه 

املنطقــة. يف 

ــد  ــه الســلطان بايزي ــر البورتري وُيظه

األول يف إضــاءة ملحميــة بعامــة ضخمة 

ينظــر  وهــو  ُمطــرزة  وعبــاءة  بيضــاء 

ــل  ــه الذي يط ــاع وجه ــة أرب ــرايئ بثاث لل
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ــطيني يف  ــم الفلس ــان الفيل ــار مهرج يف إط

ــان  ــارص فيل ــن املع ــد الف ــرض مبعه ــدن، ع لن

ــورة(، حيــث  ــوان عريــض )نســاء الث تحــت عن

ــر  ــة قص ــوم متحرك ــم رس ــة بفيل ــدأت الليل ب

مــن إنتــاج أملانيــا الغربيــة يف العــام ١٩٨٥ 

للمخرجــة الفلســطينية ليــايل بــدر بعنــوان 

Road to Palestine »الطريــق إىل فلســطن«، 

»البــاب   Upper Gate فيلــم  عــرض  كــا 

العــايل« مــن إنتــاج ١٩٩١ للمخرجــة اللبنانيــة 

ــي.  ــرب لطف ــة ع املري

بنــت  قصــة  األول  الفيلــم  ويتنــاول 

االحتــال  تحــت  ليــى  تدعــى  فلســطينية 

ــطينية  ــات الفلس ــدى املخي ــي يف إح اإلرسائي

حيــث يستشــهد والدهــا الفــدايئ جــراء غــارة 

إرسائيليــة. أمــا الفيلــم الثــاين فيتنــاول لقــاءات 

ــن عــن  ــن الفلســطينين واللبناني ــدد م ــع ع م

تهجــر ســكان مدينتــي عــكا وصيــدا بعــد 

النكبــة يف إطــار تســجيي. 

العــرض جــرت جلســة حواريــة  وبعــد 

بــن مؤسســة مــرشوع Void عــزة الحســن 

تتمكــن  مل  حــن  بــدر، يف  ليــايل  واملخرجــة 

املخرجــة عــرب لطفــي مــن االنضــام بســبب 

عــدم الحصــول عــى تأشــرة.وقالت بــدر خــال 

الجلســة أن القضيــة الفلســطينية اليــوم باتــت 

يف ذيــل اهتامــات العــرب بعــد كل األحــداث 

العــراق  يف  العــريب  العــامل  يشــهدها  التــي 

ــا.  ــن وليبي ــوريا واليم ــان وس ولبن

ــا  ــارت املخرجــة الفلســطينية إىل أنه وأش

قدمــت عــدة تجــارب أخــرى يف إطــار الرســوم 

اســتخدمت   ١٩٩٦ العــامل  ففــي  املتحركــة، 

كامــرا HD واألنيميشــن للمــرة األوىل يف مــر 

وقــد حقــق نجــاح هائــل. كــا قدمــت عــرض 

ــس يف مــر أيضــا.  عرائ

وحــول انتــاج هــذا الفيلــم قالــت: عشــت 

ــة  ــة للدراس ــى منح ــت ع ــت وحصل يف الكوي

ــت  ــا عمل ــت عندم ــة والحظ ــا الرشقي يف أملاني

مــع األطفــال هنــاك أن األطفــال الفلســطينين 

واملــوت  الحــرب  رســموا  عندمــا  واألملــان 

والقنابــل رســموها باألبيــض واألســود، يف حــن 

ــوان. ــموه باألل ــر رس كل يشء آخ

يف حــن أشــارت عــزة الحســن إىل أن هــذا 

ــطن  ــد فلس ــيس معه ــد تأس ــاء بع ــم ج الفيل

لألفــام الــذي أســس بعــد أشــهر مــن تأســيس 

ــة بشــعور مــن قبلهــم  ــر الوطني ــة التحري جبه

ــة الســينا.  بأهمي

 يذكــر أن عــرب لطفــي هــي مخرجــة 

ــة  ــدا الواقع ــدت يف صي ــه، ول ــة - مري لبناني

بجنــوب لبنــان يف عــام 1953، واســتقر بهــا 

املقــام يف العاصمــة املريــة القاهــرة منــذ 

العــام 1981، ثــم انتقلــت لدراســة املونتــاج يف 

املعهــد العــايل للســينا، وعملــت بعــد التخــرج 

وصحفيــه،  ومونتــرة  مســاعدة  كمخرجــة 

كمخرجــة  العمــل  يف  ذلــك  بعــد  اســتقرت 

وكاتبــة ومدرســة إخــراج ســينايئ باإلضافــة إىل 

ــت إدارة  ــا تول ــة، ك ــال الصحاف ــا يف مج عمله

مركــز )مًعــا( املتخصــص يف دراســات املــرأة 

ــام 1992.  ــه يف الع ــاركت يف تأسيس ــذي ش وال

 أمــا ليــايل بــدر فهــي مخرجــة وكاتبــة 

ــة أريحــا يف العــام  ــدت يف مدين فلســطينية، ول

األطفــال  كتــب  تأليــف  يف  وعملــت   ،1957

وإخــراج مرحيــات لألطفــال يف الكويــت، كــا 

تعاونــت مــع التليفزيــون يف برلــن الرشقيــة من 

ــال، ويف ســوريا  ــاج فيديوهــات لألطف أجــل انت

ــة إىل  ــان موســيقيتان باإلضاف صنعــت مرحيت

كتابــة ملسلســل تليفزيــوين وفيلــان، واتجهــت 

للعيــش يف مــر منــذ العــام 1997 لعملهــا يف 

.ART ــرب ــون الع ــو وتليفزي رادي

»نساء الثورة« أفالم عن النكبة 
والتغريبة الفلسطينية

في معهد الفن المعاصر

مــن فــوق كتفــه األميــن. وقــد رســم 

ــاري )1528  ــو كالي اللوحــة اإليطــايل باول

.)1588  –

ويــأيت املعــرض بالتعــاون مــع متحــف 

الفــن اإلســامي املاليــزي الــذي ســيفتتح 

الجــزء الثــاين مــن املعــرض مباليزيــا بعــد 

ومــن  مبــارشة.  بريطانيــا  يف  انتهائــه 

ــال  ــن األع ــر م ــدد كب ــرض ع ــرر ع املق

ــط يف  ــي مل تعــرض ق ــة الت ــة الغربي الفني

ــم  ــدد ضخ ــرض ع ــد ع ــذا بع ــرب، ه الغ

يف  واإلســامية  الرشقيــة  األعــال  مــن 

بريطانيــا.

»الصــاة«  بلوحــة  املعــرض  ويبــدأ 

ــك  ــريك فريدري ــان األم ــل للفن ــو عم وه

ــي أو  ــًا يص ــل رج ــان، متث ــر بريدج آرث

ــدو مــن ملبســه  ــاء، يب ــده بالدع ــع ي يرف

عليهــا  يصــي  التــي  الســجادة  ومــن 

ــخص  ــه ش ــاء، وإىل جانب ــن الوجه ــه م أن

ــه شــخص أفقــر  آخــر مابســه توحــي أن

تقليديــة  متصوف.اللوحــة  رمبــا  أو 

ــن  ــا أســلوب الف املوضــوع، وتضــع أمامن

االســترشاقي كــا نعرفــه... منظــر متخيــل 

ــه  ــاص ب ــتديو الخ ــان يف االس ــمه الفن رس

لــدى عودتــه مــن الــرشق، واســتعان 

ــا  ــي ابتاعه ــع الت ــض القط ــم ببع يف الرس

ــاح،  ــجادة واملصب ــل الس ــاك، مث ــن هن م

ــارص  ــاف عن ــدأ يف استكش ــا نب ــن هن وم

بنــا  ُيعــرج  ثــم  املختلفــة.  املعــرض 

ــدات  املعــرض عــى مجموعــة مــن املجل

والرســومات التــي تصــور طريقــة امللبــس 

يف اإلمراطوريــة العثانيــة، بعضهــا نفــذه 

بأيــدي  والبعــض  غربيــون،  رســامون 

فنانــن محليــن. 

لوحــات  كذلــك  املعــرض  ويضــم 

ــم  ــترشاق، منه ــة االس ــاين موج ــار فن لكب

فريدريــك  وجــون  دياكــروا،  يوجــن 

ــة  ــر مألوف ــع غ ــب قط ــس، إىل جان لوي

مثــل رســومات الفنــان الريطــاين إدمونــد 

دوالك.

مــا يجــذب االنتبــاه إىل املعــرض 

القطــع التــي مل نرهــا مــن قبــل هنــا، 

ــن  ــاق ب ــدة إىل االتف ــع عائ ــي بالطب وه

ماليزيــا  ومتحــف  الريطــاين  املتحــف 

للفــن اإلســامي، األمــر الــذي ُتعلــق عليه 

املشــاركة  املنســقة  ثريلكيلــد،  أوليفيــا 

فرصــة  »املعــرض  بقولهــا:  للمعــرض 

ــر متحــف  ــة أعــال مــن أك ــادرة لرؤي ن

بجنــوب رشقــي آســيا متخصــص يف الفــن 

اإلســامي«.
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» غريب في وطنه« يستحوذ على االهتمام
في مهرجان الفلم الفلسطيني بلندن

كتب وتصوير 
كريم إمام

 Stranger at home فيلــم  حظــي 
»غريــب يف وطنــه«، والــذي عــرض عــى 
ــم  ــكان يف إطــار مهرجــان الفيل مــرح باربي
واهتــا  تفاعــا  لنــدن  يف  الفلســطيني 
واســعن، وذلــك بحضــور مخرجــه الهولنــدي 

رادولــف فــان ديــر بــرج. 
الفيلــم الــذي أنتــج يف العــام ١٩٨٥ يتتبع 
ــطيني  ــؤرخ الفلس ــان وامل ــودة الفن ــة ع رحل
ــى  ــه ع ــد حصول ــدس بع ــة للق ــال ُباّط ك
الصديقــان  ليجــد  األمركيــة،  الجنســية 
ــراع  ــة ال ــا يف حقيق ــر انغاس نفســيها أك
ــي  ــطينين، وه ــود والفلس ــن اليه ــة ب املؤمل
املــرة الوحيــدة التــي زار فيهــا باطــة مدينتــه 
قبــل وفاتــه العــام املــايض ودفنــه فيهــا بعــد 
مجهــودات حثيثــة مــن قبــل محاميــه وأفــراد 
عائلتــه.  وقبيــل عــرض الفيلــم أشــار املخــرج 
ــن  ــم م ــاظ بنســخة ١٦م ــة االحتف إىل صعوب
ــي  ــرة األوىل الت ــي امل ــذه ه ــم، وأن ه الفيل
يشــاهد فيهــا فيلمــه منــذ ٣٣ عامــا، الفتــا إىل 

ــم لشــخص آخــر.  ــه فيل ــه يشــعر بأن أن

قراءة يف التغريب روحيا 

وقــال القامئــون عــى املهرجــان أنــه تــم 
النــادرة لتتوافــق  تعديــل هــذه النســخة 
ــاف  ــينائية.  وأض ــرض الس ــات الع ــع آلي م
الفيلــم  أن  هــو  املذهــل  األمــر  املخــرج: 
ســيايس  جــو  يف  الصداقــة  عــن  يتحــدث 
حانــق ولألســف منــذ ٣٥ عــام إىل اليــوم 
ــايب يف  ــل إيج ــى األق ــر ع ــدث أي تغي مل يح
هــذه القضيــة مشــددا عــى أن الفيلــم ليــس 
تقريــرا صحفيــا عــن فنــان فلســطيني يعــود 
لوطنــه بعــد ســنوات الغربــة، وإمنــا هــو 
قــراءة يف التغريــب روحيــا وليــس فقــط 
جســديا، موضحــا أن الفيلــم ليــس رأي وإمنــا 

ــاك!. ــن االرتب ــة م ــو حال ه

ممنوع من العودة!

ــال ُبّاطــة  ــع ك ــرن، ُمن ــذ نصــف ق ومن

مــن العــودة إىل مدينتــه ألنــه كان يف الخــارج 
مــن أجــل إقامــة معــرض فّنــي لــه يف بــروت 

خــال العــام 1967حــن وقــوع االحتــال. 
محاوالتــه  جميــع  فشــلت  وقــد 
للعــودة إىل القــدس، ومل يســتطع العــودة 
ســوى مــرة واحــدة خــال زيــارة قصــرة 
عــام 1984، حيــث قــام فيلــم ›غريــب يف 
وطنه‹ بتســجيلها. لكــن رغــم ذلــك فقــد 
ــد ســجل  ــه، وق ــه وفّن ــت القــدس يف قلب بقي
الفيلــم رحلــة الفنــان وزوجتــه مــع املخــرج 
املناقشــات  العديــد مــن  والتــي تخللتهــا 
والــرؤى حــول القضيــة الفلســطينية وأوضــاع 

ســكان القــدس تحــت االحتــال.
عــرض  بعــد  رادولــف  وقــال 
ــام ١٩٨0  ــال يف الع ــا وك ــا ان الفيلم:«التقين
عندمــا حــرض عــرض لفيلمــي الــذي كان 
عــن  يتحــدث  وكان  أمريــكا  يف  وزع  قــد 
النــاس  يعنــي  ومــاذا  اليهوديــة  الهويــة 
عندمــا يصفوننــي كيهــودي، ويف تلــك األيــام 
كان هــذا ســؤاال مختلفــا، وعندمــا شــاهد 
كــال الفيلــم بواشــنطن جــاء وطلــب منــي 

التــايل،  اليــوم  يف  للغــذاء  معــه  الذهــاب 
أنــه  وأصبحنــا أصدقــاء.. بعدهــا قــال يل 
أن  عســانا  فــاذا  القــدس  إىل  ســيذهب 
ــم  ــويا، بالرغ ــب س ــا أن نذه ــل؟ فقررن نفع
مــن الصعوبــات العديــدة، فقــد كان مــن 
ــت  ــذا الوق ــم يف ه ــط لفيل ــب التخطي الصع
ــق  ــت الفري ــد أقنع ــاج، وق ــث اإلنت ــن حي م
الــذي عمــل معــي يف الفيلــم الســابق أن 

يأتــوا معــي إىل القــدس«. 
ــدى  ــن م ــور ع ــئلة الحض ــى أس وردا ع
ــم  ــخيص، يف فيل ــه الش ــم برأي ــم الفيل تطعي
ــه  ــف أن هــو باألســاس تســجيي أشــار رادول
عندمــا قــدم هــذا الفيلــم كان بعــد أول 
ــا  ــل، وأن أي درام ــم روايئ طوي ــة لفيل تجرب
هــي عن نــوع مــن الــراع،  وبالتــايل أراد أن 
يكــون هنــاك رصاعــا، وأن يكســب كــال هذا 
الــراع.  وأضــاف: »الفيلــم هوعــن االرتبــاك، 
هــو وثائقــي ولكنــه غــر موضوعي ليــس 
ــتخدمته  ــذي اس ــال ال ــن ك ــن ع ــي ولك عن
كممثــل، وهــو أمــر كان يعيــه جيــدا ولكنــه 
ــا إىل  ــخيص«،  الفت ــه الش ــح رأي أراد أن يوض
أنــه ال يريــد أن يضــع رأيــه يف الجــدل الدائــر 

حــول الــراع. 
ــن رفضــه الســتخدام  ــؤال آخــر ع ويف س
كلمــة الفاشــية يف وصــف إرسائيــل قــال: 
ــه  ــا كان علي ــّر عــن م ــد أن الوضــع تغ أعتق
إن  غالبــا  ولكــن  لألســوأ،  عامــا   ٣٥ منــذ 
ــا  ــأعرتض عليه ــة س ــذه الكلم ــُتخدمت ه اس
ــع  ــوم بالطب ــع الي ــن الوض ــا، ولك ــوم أيض الي
ــزان  ــال مي ــن اخت ــو ع ــم ه مختلف.. الفيل
يــريض  حــل  وجــود  واســتحالة  القــوة 
ــمع وال  ــرى وال يس ــع ال ي ــع،  فالجمي الجمي

ــر.  ــع اآلخ ــدث م ــد أن يتح ــب وال يري يح
وعندمــا ســئل عــن رؤيتــه لحــق العــودة 
قــال: ال بــد أن يكــون هنــاك حــل عمــي 
ــل  ــاك ح ــودة، إن كان هن ــق الع ــمح بح يس

عمــي فبالطبــع أؤيــده، وإن مل يكــن هنــاك 
حــا فعلينــا أن نــرى كيفيــة إيجــاد حــل 

ــن. ــؤالء املهجري له
جديــر بالذكــر أن ُباّطــة درس الرســم 
يف  حلبــي،  خليــل  مرســم  يف  والتصويــر 
ــم  ــث رس ــدس، حي ــل بالق ــاب الخلي ــي ب ح
بورتريهــات وحــارات وعمــران القــدس يف 
مرحلتــه األوىل، ودرس يف أكادمييــة الفنــون 
ــي 1960و1965،  ــن عاَم ــا ب الجميلــة، بروم
وتابــع دراســاته الحقــا يف واشــنطن )1968–

ــون  ــف الفن ــوران ملتح ــة كورك 1971( يف كلي
الجميلــة.

الواليــات  يف  الراحــل  الفنــان  وعــاش 
ولبنــان،  واملغــرب،  وفرنســا،  املتحــدة، 
ــن  ــة الف ــرغ لدراس ــة تف ــى منح ــل ع وحص
اإلســامي باملغــرب مــن مؤسســة فولرايــت 

و1994.  1993
أقــام ُباّطــة عــدة معــارض شــخصية 
ــة،  ــي، واملنام ــو ظب ــّان، وأب ــدس، وع يف الق
وموســكو،  وباريــس،  والربــاط،  وبغــداد، 
وأمســرتدام،  ولنــدن،  وطوكيــو،  وأوســلو، 
األمريــي  الوطنــي  املتحــف  يف  كذلــك 
كوبريونيــون  متحــف  ويف  بواشــنطن، 
برســم  واشــتهر   ،1988 عــام  بنيويــورك 
بعــض أغلفــة املجــاّت يف بــروت. صــدر 
ــة يف  ــكان – دراس ــتحضار امل ــاب »اس ــه كت ل
الفــن التشــكيي الفلســطيني املعــارص« عــام 
2000، بتونــس اشــتمل عــى 300 صــورة 
ــن فلســطينين، برتشــيح  ــة لفنان ألعــال فني
مــن وزارة الثقافــة الفلســطينية، ودعــم مــن 
املنظمــة العربيــة للرتبيــة والعلــوم والثقافــة 
التابعــة للجامعــة العربيــة، حيــث تفــّرغ 
ثــاث ســنوات إلنجــازه، وهــو الكتــاب الرابــع 
عــن الفــن التشــكيي الفلســطيني، بعــد 
ُكتــب املنــارصة 1975 – شــّموط 1989 – 

 .1997 محظّيــة 
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الكوميديان الفلسطيني عالء أبو دياب لعرب لندن: 
الجمهور العربي في الخليج هو األصعب في اإلضحاك
دائما ما أقدم المقارنات بين البلدان العربية واألوروبية

حوار – كريم إمام 

آب«  »ســتاند  ديــاب  أبــو  عــاء 

ــن  ــذ عام ــدأ من ــطيني ب ــان فلس كوميدي

إقدامــه  مــن خــال  املهنيــة  مســرته 

عــى ســبيل التجربــة عــى تقديــم عــرض 

كوميــدي القــى رد فعــل جيــد، فقــرر أن 

يقــدم عروضــا كاملــة، واســتمر يف تقديــم 

تلــك العــروض يف أماكــن مختلفــة إىل أن 

بــات واحــدا مــن أشــهر املوجوديــن عــى 

ــة  ــب جول ــذا املجال.وعق ــاحة يف ه الس

ــرش  ــة ع ــا مثاني ــدم خاله ــطن، ق يف فلس

عرضــا، وصــل إىل لنــدن ليقــدم عرضــا 

ميكــس  ريتــش  مــرح  يف  كوميديــا 

ــم«. ــع »مرس ــاون م بالتع

عرب لندن التقت عالء وتحدثت 
معه فكان هذا الحوار: 

يف البدايــة يتحــدث عــاء عــن كيفيــة 

ــا خــال  ــي يطرحه ــع الت ــتقاء املواضي اس

عروضــه قائــا: دامئــا مــا أقــدم مقارنــات 

وأوروبــا  العربيــة  البلــدان  بــن  مــا 

نعيشــها  التــي  االجتاعيــة  والقضايــا 

الغالــب  يف  مواضيــع  وهــي  يوميــا، 

ــا  ــر به ــي أم ــارب الت ــى التج ــزة ع مرتك

ــاة شــخصيا ومــن خــال الســفر،  يف الحي

ــرا.  ــافر كث ــث أس حي

اختالف أمزجة الجمهور العريب

واختــاف  تنــوع  مــدى  وعــن 

ــك يقــول:  ــور العــريب وأســباب ذل الجمه

الجمهــور العــريب يختلــف مــن بلــد آلخر، 

حيــث تأثــر البلــد التــي يعيــش فيهــا 

فالجمهــور  شــخصيته،  عــى  الشــخص 

ــان  ــج غــر نظــره يف لبن العــريب يف الخلي

أو األردن، غــر نظرهــا يف أوروبــا، كــا 

أن املواضيــع التــي ميكــن الحديــث عنهــا 

يف الخليــج غــر تلــك التــي أتحــدث عنهــا 

يف لنــدن مثــا، هــذا باإلضافــة إىل درجــة 

أكــر  الخليــج  فالجمهــور يف  التفاعــل، 

هــدوءا مــن الجمهــور يف لبنــان أو األردن 

أو فلســطن، مرجعــا ذلــك إىل الهــدوء 

الــذي يعيشــون فيــه يف تلــك املجتمعــات 

ــة.   ــب الرفاهي ــا نس ــع فيه ــي ترتف الت

سقف الحرية 

الحريــة  ســقف  قائــا:  وأضــاف 

أيضــا عامــل مهــم يف متييــز الجمهــور، 

الســهل  مــن  العربيــة  البلــدان  ففــي 

الســقف،  هــذا  مــدى  معرفــة  جــدا 

حيــث أنهــم عندمــا يســتقبلونك فــإن 

ــة الحديــث يكــون عــن املمنوعــات  بداي

ــأي  والخطــوط الحمــراء التــي ال ميكــن ب

حــال مــن األحــوال تجاوزهــا. 

نفس التجارب بتسميات مختلفة

ــن  ــرتك ب ــاب أن املش ــح أبودي ويوض

كل النــاس يف الوطــن العــريب هــو عامــل 

ــروت  ــة املشــرتكة، فاملدرســة يف ب التجرب

والقاهــرة،  القــدس  يف  املدرســة  هــي 

ــرب  ــع ع ــت م ــافرت وتعامل ــا س وعندم

مــن كل الــدول العربيــة اكتشــفت أن 

ــا نفــس التجــارب ولكــن بتســميات  لدين

مختلفــة، فاملواصــات مثــا يف بــروت 

هــي املواصــات يف عــّان، وكل مــا عليــك 

ــة.  ــم اللهج ــو أن توائ ــه ه أن تفعل

الجمهور األصعب إضحاكا!!

الجمهــور  عــن  ســألته  وعندمــا 

ــري  ــال: يف تقدي ــه ق ــب يف إضحاك األصع

كان أصعــب عــّي أن أضحــك جمهــور 

الــذي  فالهــدوء  والدوحــة  الكويــت 

الضحــك  كيفيــة  عــى  أثــر  يعيشــوه 

العــريب  فالشــخص  التفاعــل،  ومــدى 

هنــاك ليــس معتــادا عــى أن يكــون 

ــل  ــك، وال يتفاع ــن يضح ــال ح ــه ع صوت

كثــرا معــي، يف حــن أن الشــخص العــريب 

يف بــروت أو عــان يتفاعــل بشــكل أكــر 

ويضحــك بأعــى مــا لديــه مــن صــوت!.

املــري  الجمهــور  أن  إىل  وأشــار 

لبلــد  أذهــب  أن  وأخجــل  مخيــف، 

العــرب  علمــت  التــي  الكوميديــا 

الكوميديــا لتقديــم عــروض كوميديــة، 

ــم  ــرة لتقدي ــرأة كب ــى بج ــد أن تتح فاب

مر.وقــال:  يف  كوميديــة  عــروض 

ــر قبــل أي عــرض  ــا أتوت »بشــكل عــام أن

أينــا كان، ولكنــي ال أتخيــل املقارنــة 

مــع القاهــرة، حيــث ســتكون مغامــرة أن 

للمريــن«.  كوميديــا  تقــدم 

ــل  ــة روعــه قب ــة تهدئ ــا عــن كيفي أم

ــاول أن  ــه يح ــرض فيشــر إىل أن ــدء الع ب

ــر  ــال تحض ــن خ ــه م ــن روع ــدئ م يه

مواضيــع لهــا عاقــة بالجمهــور الــذي 

يقــدم لــه العــروض، »فمثــا العــرض 

 )2018 )ديســمر  لنــدن  يف  املــايض 

تحدثــت خــال العــرش دقائــق األوىل 

عــن الفيــزا وصعوبــة الحصــول عليهــا 

ــذي  ــدن وال أمــام الجمهــور العــريب يف لن

وبالتــايل  األمــر  هــذا  جيــدا  يعــرف 

اســتطعت أن أكــر الحاجــز املوجــود 

يؤمنــوا  أجعلهــم  وأن  وبينهــم  بينــي 

يب ويســلموا يل آذانهــم، وبالتــايل فتــح 

إمكانيــات الضحــك عــى اآلخــر«. 
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عرب لندن
كريم إمام 

واضحــة  وحيويــة  كبــر  حــاس 

واملوســيقى  الحــريك  واألداء  الرقــص  يف 

والتمثيــل الصــادق ملعانــاة فلســطيني 

ــاع  ــا، هــذا هــو االنطب يعيــش يف بريطاني

الــذي خرجــت بــه عــرب لنــدن بعــد 

ــان(  ــدي اس ــة )ل ــرض األول ملرحي الع

الــذي قــدم عــى مــرح Cockpit يف 

لنــدن الشــهر املــايض. 

وأخرجــه  كتبــه  الــذي  العــرض 

املخــرج الفلســطيني أحمــد نجــار مــزج 

عــدة فنــون مرحيــة يف قالــب مــن 

االسكتشــات الحركيــة املفعمــة بالحيويــة 

والنضــوج يف توصيــل اإلحســاس املطلوب، 

قدمهــا ثاثــة مــن الشــباب املوهــوب 

ــام املتفــرج الريطــاين ليعــرض لقصــة  أم

كل شــاب فلســطيني مغــرتب مشــتت مــا 

ــعى  ــان، يس ــان وثقافت ــدان ولغت ــن بل ب

ــت  ــا تح ــه مكان ــد لنفس ــدا ألن يج جاه

ــا  ــا مل ــم متام الضــوء يف ســياق غــر متفه

ــه مــن تشــتت وعــدم وضــوح  قــد يعاني

يف الرؤيــة للمســتقبل. إنــه عــرض مــيء 

باألحاســيس الصادقــة والتــي ال ميكــن أن 

ــي. ــا املتلق يخطؤه

يبــدأ العــرض باسكتشــات راقصــة 

ــذي  ــي )ســامل( ال ــة للبطــل الرئي مختلف

قدمــه املمثــل والراقــص املوهــوب عمــر 

ــا ماكجويجــان،  جــواد، و)ســارة( جورجين

و)ديفيــد( ويليــم بريتــل، تعكــس إىل 

حــد كبــر مــدى تشــتته وتبلور أحاســيس 

مختلفــة تنتابــه مــا بــن الغربــة والحنــن 

ــطن. ــده األم فلس إىل بل

 يبــدأ الحــوار يف صلــب املوضــوع 

ــا  ــارة: أن ــامل لس ــل س ــول البط ــا يق عندم

ــن  ــا م ــرتد: أن ــاك، ف ــن هن ــا وم ــن هن م

ولغتــان،  بلــدان  لــدي  فيقــول:  هنــا، 

ولكنــي ال أتذكــر بأيــة لغــة أحلــم.. لنجــد 

البدايــة أمــام  أنفســنا كمتلقــن منــذ 

الوجــع واألمل يف القصــة. 

ثــم تحــي لــه ســارة عــن رحلتهــا إىل 

فلســطن ومــدى الحــب املوجــود وصفــاء 

ضيقهــا  عــن  معــرة  هنــاك،  النــاس 

لعــدم متكنهــا مــن الذهــاب إىل غــزة، 

أثنــاء حديثهــا تخفــت اإلضــاءة عنهــا 

ــث  لتتجــه بســامل إىل وســط املــرح حي

ــه أمــام الجمهــور لتــدور يف  يــرح بعقل

ــع يف  ــول الوض ــدة ح ــئلة عدي ــده أس خل

ــا مــن خــال الرقــص  فلســطن عــر عنه

ــا تلعــب  عــى موســيقى ممزوجــة، وهن

مــن  نــوع  إىل  االنتقــال  دور  اإلضــاءة 

الفــاش بــاك أو العــودة بالزمــن للــوراء. 

اســكتش راقــص آخــر مــع أجــزاء 

الكنيســت  يف  الســادات  خطبــة  مــن 

اإلرسائيــي، وموســيقى أثنــاء أداء املمثلن 

الثاثــة لرقصــات تعــر عــن مــدى عــدم 

مــع  واالنزعــاج،   الرؤيــة  يف  الوضــوح 

مــزج ملقطــع مــن أغنيــة عبدالباســط 

ــي(...  ــا مــش عارفن حمــودة الشــهرة )أن

الــذي  الريطــاين  مــع صديقــه  حــوار 

ــد،  ــوم واح ــة ي ــل يف رحل ــب إلرسائي ذه

ــه مغيــب  ــه وكيــف أن تظهــر مــدى جهل

متامــا عــن الوضــع الحقيقــي يف فلســطن، 

ــدوء  ــاك باله ــعوره هن ــف ش ــث يص حي

النفــي والروحــي، وقــد جــاء لــه بهديــة 

ــا  ــامل( يرفضه ــن )س ــة لك ــات رشقي حلوي

ــل.  ــع يف إرسائي ــا صن ــوب عليه ــه مكت ألن

مــع  الســفر  ســامل  يقــرر  عندمــا 

ــعر  ــق وتش ــا القل ــزة ينتابه ــارة إىل غ س

يحــدث  قــد  مــا  والخــوف  بالريبــة 

ــه  ــب من ــدود، فتطل ــا الح ــد عبوره عن

الهاتــف  الرســائل عــى  أن ميســح كل 

وأن يتظاهــرا بأنهــا ال يعرفــان بعضهــا 

البعــض. هــذه األفــكار البســيطة تلخــص 

القالــب العــام والفكــرة الرئيســية للعرض 

ــة  ــاول قضي ــذي يتن ــع وال املرحــي املمت

االغــرتاب وشــعور العزلــة. 

بعــد العــرض قــال املخــرج أحمــد 

ــد  ــن العدي ــتوحاة م ــة مس ــار: القص نج

مــن النــاس حــويل، وقــد أردت الحديــث 

ــدا... وأضــاف  عــن هــذا املوضــوع تحدي

متحدثــا للجمهــور يف جلســة حواريــة 

ــة  ــة الفلســطينية الريطاني ــا الكاتب أدارته

ســلمى دبــاغ: الكثــر مــن املوســيقي 

مــن  خليــط  هــي  ســمعتموها  التــي 

املوســيقى املتنوعــة التــي أســمعها، وقــد 

ــة  ــا صالح ــا ألجعله ــر منه ــت الكث مزج

ــن  ــزاء م ــة أج ــب إضاف ــص، إىل جان للرق

ــور  ــل أن ــري الراح ــس امل ــاب الرئي خط

الســادات الــذي كان يطبــع العاقــات 

مــع إرسائيــل ليمثــل اتجاهــا معينــا مــن 

الخــارج  مــن  وليــس  املنطقــة  داخــل 

ــت  ــاف: »كن ــة. وأض ــذه القضي ــاه ه تج

الرقصــات  مصمــم  لوجــود  محظوظــا 

الــذي انســجم بشــكل كبــر مــع رقصــات 

متنوعــة مثــل الدبكــة الفلســطينية يف 

ــر«.  ــت قص وق

عدم املساواة

ــن  ولفــت إىل أن الرســالة الرئيســة م

هــذا العمــل هــو جعــل النــاس يتعرفــوا 

عــى مــا يشــعر بــه الفلســطينيون هنــا، 

ــا  ــن ولكنه ــخص مع ــن ش ــة ع ــي قص ه

ميكــن أن تنطبــق عــى العديــد منــا، األمر 

األســايس هــو أن الفلســطينين هنــا يــرون 

بأنهــم ليســوا عــى نفــس الخــط، وليــس 

لديهــم نفــس الحقــوق كــا الريطانيــن، 

فمثــا طــرق الســفر إىل فلســطن تختلف 

مــن شــخص بريطــاين مــن خلفيــة عربيــة 

أو تحديــدا فلســطينية وشــخص بريطــاين 

»أبيــض«، فقــد أردت أن أركــز عــى عــدم 

املســاواة تجــاه الفلســطينين ليــس فقــط 

عــى الصعيــد الســيايس وامنــا أيضــا عــى 

الصعيــد الشــخيص.

يف حــن قــال بطــل العــرض عمــر 

كان  للشــخصية:  تحضــره  عــن  جــواد 

هنــاك نــوع مــن الصعوبــة ألن بعــض 

املقاطــع املوســيقية يتخللهــا كلــات، 

ونحــن كممثلــن ال نتحــدث العربيــة، 

ببحــث  نقــوم  أن  علينــا  كان  وبالتــايل 

ــت  ــد كان ــن األشــياء وق ــر م ــزج الكث وم

ــت إىل  ــة أضيف ــة وتعاوني ــة تفاعلي عملي

ــاف:  ــاءة. وأض ــكار البن ــن األف ــد م العدي

ــا  ــرف م ــد أين أع ــت أعتق ــة كن يف البداي

أتحــدث عنــه، ولكــن وبعــد البحــث 

وجــدت أننــي جاهــل جــدا بالوضــع 

خلفــه.  وبالتاريــخ  املنطقــة  هــذه  يف 

عــا  الوثائقيــات  بعــض  شــاهدت 

يحــدث يف غــزة وعــن حــاس، وقــد 

ــن  ــات، ولك ــخ واملعلوم ــت يل التاري قدم

ــم هــذا  ــأين لتقدي ــي فعــا وهي ــا ثقفن م

ــدور بهــذا الشــكل هــو الحديــث مــع  ال

ــة  ــذه التجرب ــون ه ــن يعيش ــاس الذي الن

وتلــك األحاســيس مثــل أحمــد نجــار، 

والذيــن يتأثــرون بــه يف الواقــع املعــاش.

ــا مل أعــش هــذا الوضــع وال أعتقــد أن  أن

العديــد مــن النــاس هنــا عاشــوا يف أجــواء 

كاألجــواء يف غــزة مثــا، ولكــن الشــخصية 

قامــت بذلــك وبالتــايل هنــا كانــت تكمــن 

الصعوبــة. 

 يف حــن قالــت املمثلــة جورجينــا 

العديــد  بهــا  كان  ماكجويجــان: ســارة 

حماس وحيوية في عرض مسرحية )لدي اسمان( بلندن

أحمد نجار: القصة مستوحاة من العديد من الناس حولي 
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فن وثقافة

مــن املامــح يف شــخصيتي، بالرغــم مــن 

االختافــات الشاســعة، وقــد كان لــدي 

التطوعــي  العمــل  التجــارب يف  بعــض 

ــن متعــددة حــول العــامل وهــذه  يف أماك

ملــا  مشــابهة  املرحيــة  يف  الشــخصية 

قمــت بــه وقــد حاولــت عكــس هــذا يف 

األداء وأن ال أكــون متصنعــة، الفتــه إىل 

جهــل املجتمعــات الغربيــة بفلســطن 

التــي ال ميكــن أن تجدهــا عــى الخريطــة 

محــرك  عــى  اســمها  تكتــب  عندمــا 

بريتــل  ويليــام  أمــا  البحــث جوجــل. 

فقــال: يف البدايــة كنــت أعتقــد أن ديفيــد 

يشــبهني كثــرا، ولكــن هنــاك العديــد 

طريقتــه  يف  الســاذجة  الجوانــب  مــن 

عليهــا،  والحكــم  األمــور  ملشــاهدة 

ــد  ــدا وق ــبة يل ج ــم بالنس ــو دور مه وه

ســاعدين الزمــاء كثــرا. وأشــار إىل الجهــل 

ــي،   ــريب اإلرسائي ــراع الع ــاع وبال باألوض

محيطــه  يف  بأصدقائــه  مثــال  ضاربــا 

الذيــن يعتقــدون بــأن عمــر إرسائيــل 

آالف الســنن حيــث أنهــا مذكــورة يف 

اإلنجيــل!.

وردا عــى ســؤال حــول مــزج القــرآن 

ــرج  ــال مخ ــرض ق ــيقى يف الع ــع املوس م

ــا تدخــل ألي  ــه عندم ــب العــرض أن وكات

مدينــة يف الــرشق األوســط ميكنــك أن 

تســمع القــرآن مع املوســيقى يف الشــارع، 

وقــد أضفنــا هنــا أيضــا غنــاء باللغــة 

الكنائــس،   ألجــراس  وصــوت  العريــة، 

ــة  ــس حقيق ــر يعك ــكل أو بآخ ــذا بش فه

بشــكل  ســامل  يريدهــا  التــي  األشــياء 

محــدد. مشــددا عــى فكــرة الحصــول 

ليتمكــن  األورويب  الســفر  جــواز  عــى 

ــرشق  ــدان ال ــارة بل ــن زي ــطيني م الفلس

األوســط أو حتــى بلــده األم.

يف حــن قــال عمــر: أنــا نصــف عــريب 

ــن  ــن التضام ــوع م ــاك ن ــد أن هن وأعتق

أننــي  إال  الفلســطينية.  القضيــة  مــع 

وبالرغــم  الثقافــة  مــن  جــزءا  لســت 

يعيشــها  التــي  العاقــات  هــذه  مــن 

)ســامل( إال أن هنــاك نــوع مــن عــدم 

الفهــم ملحيطــه، الفتــا إىل أنــه عندمــا 

يســمع القــرآن يفكــر يف أن هــذا هــو 

ــامل،  وأن  ــن الع ــة م صــوت هــذه املنطق

ولكنــه  دينــي  ليــس  اســتخدامه هنــا 

ــن  ــزء م ــذا الج ــذه األرض وه ــط به مرتب

العــامل.
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حوار – كريم إمام

وملّحــن  مغّنــي  هــو  كــال  عمــر 

فلســطيني مــن مدينــة نابلــس, مّكنتــه 

مــن  املتعــّددة  الثقافّيــة  اهتاماتــه 

بــدًءا  رفيــع  موســيقي  ذوق  اكتســاب 

كفرانــك  الســوينغ  موســيقى  بعالقــة 

ســيناترا، مــروًرا بأســاطر موســيقى البــوب 

كايــكل جاكســون، مــن دون أن ينــى 

كبــار األغنيــة العربّيــة أمثــال محّمــد عبــد 

وفــروز. الوّهــاب 

يــؤّدي عمــر أنواًعــا موســيقّية مختلفــة 

يف عــدد مــن اللغــات، ويتقــن العــزف 

والتلحــن. هــذه العنــارص جميعهــا جعلــت 

الفّنانــن أصالــة  مــن عمــر أحــد أكــر 

ــا، حيــث يســعى  وانفتاًحــا يف املنطقــة حاليًّ

وعنــارص  نغــات  إضافــة  إىل  باســتمرار 

ألحــان  اختبــار  مــع  فّنــه،  إىل  جديــدة 

متنّوعــة.

ــه األّول  ــى ألبوم ــل ع ــر العم ــدأ عم ب

يف بدايــات العــام 2015 مــع املنتــج دايــف 

)مايــكل  إميــي  جائــزة  الحائــز  بــرس، 

إســتايت(،  ســيناترا  فرانــك  ذو  بوبــي، 

ــكا،  ــوب روك )ميتالي ــطورة ب ــج األس واملنت

ــدد  ــميث(، وع ــويف، أيروس ــون ج ــون ب ج

مــن املشــاركات الدولّيــة )بــدرو أوســتاش، 

أعظــم  وبعــض  نايتــرش(،  هيومــان 

املوســيقّين الذيــن تعاملــوا مــع أمثــال 

ــي. جــرى  ــول مكارتن ــكل جاكســون وب ماي

ــاس،  ــدن، والس فيغ ــوم يف لن تســجيل األلب

ولــوس أنجلــس، وفانكوفــر، كــا جــرى 

يف  ســتوديوز  كابيتــول  اســتوديوهات  يف 

هوليــوود. َتشــارَك بــوب روك وآل شــميت، 

ــي  ــزة غرام ــى جائ ــّدة ع ــّرات ع ــز م الحائ

)فرانــك ســناترا، كوينــي جونــز، بربــرا 

ســرتايزند( التنســيَق املوســيقي لأللبــوم. 

وقــد صــدر األلبــوم يف بدايــة العــام 2017. 

حّقــق عمــر كــال الكثــر يف فــرتة 

وجيــزة مــن الزمــن، أي منــذ تاريــخ صــدور 

ألبومــه وبــدء مســرته الفّنّيــة. ُأطلــق عــى 

عمــر كــال اســم فرانــك ســيناترا العــرب، 

وحظــي بتغطيــة إعامّيــة واســعة مــن 

ــة. ــة مرموق ــائل إعامّي وس

 ،2018/2017 ســنة  جولتــه  خــال 

غّنــى عمــر أمــام آالف األشــخاص يف مــدن 

عديــدة كلنــدن وعــّان واملنامــة وأبــو 

ظبــي والقاهــرة، وافتتــح مهرجانــات بيــت 

الديــن يف لبنــان، وهــي مــن أهــّم اللقاءات 

ــة  ــة يف العــامل العــريب. تســتمّر جول الثقافّي

املمّيــزة  اللندنّيــة  كــال وفرقتــه  عمــر 

مــع أمســيات يف الــرشق األوســط وأوروبــا 

والواليــات املّتحــدة األمركّيــة. يف حــوار مــع 

ــه  ــل حفل ــال قبي ــا ك ــدن التقين ــرب لن ع

 Aldwych ــرح املنتظــر عــى خشــبة م

ــايل: ــوار الت ــكان الح ــدن ف Theatre يف لن

عرب لندن: ما توقعاتك 
بالنسبة للحفل 

المنتظر إقامته هنا 

في لندن. خلفياته، 
أهدافه؟ 

ــبة  ــه مبناس ــوم بتنظيم ــل نق ــو حف ه

صــدور األلبــوم الجديــد، وســوف يتضمــن 

هــذا  أغــاين  تقديــم  مــن  كبــرا  جــزءا 

األلبــوم. بعــض تلــك األغــاين مــن مؤلفــايت 

فيهــا  نعمــل  اآلخــر  والبعــض  الخاصــة 

ــاين  ــن أغ ــيقية م ــع موس ــذ مقاط ــى أخ ع

كاســيكة وإعــادة إنتاجهــا مــن جديــد 

وطرحهــا بالعــريب. إنــه يقــرتب إىل حــد 

ــن  ــد م ــه العدي ــام ب ــا ق ــس م ــن نف ــا م م

ــد الوهــاب  ــال عب املوســيقين العــرب، أمث

ــاين. ولكــن نحــن نحــاول  ــن الرحب واألخوي

للموســيقى  أكــر  مســاحة  نخصــص  أن 

ولــآالت الغربيــة، ليكــون ناتــج مــا نقدمــه 

ــل  ــط، ب ــاً فق ــط وال رشقي ــاً فق ــس غربي لي

ــا.  ــي بينه ــو تاق ه

كذلــك هــو حفــل غنــايئ بالدرجــة 

ــن  ــن وعاملي ــوف محلي ــن ضي األوىل يتضم

الفنان الفلسطيني متعدد المواهب عمر كمال قبيل حفله في لندن: 

ال أحاول تغيير هويتي ولكنها جزء
من الثقافة العالمية الموسيقية

فن وثقافة
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عــى املــرح، ولكــن بوجــود األوركســرتا، 

حيــث نحــب دامئــا أن نعطــي مســاحة 

للموســيقين، وهــذا هــو مــا مييــز الحفــل. 

خصوصية موسيقى عمر كامل 

عرب لندن: أنت مستمع 
مثقف موسيقيا 

ومتمكن من فن األداء.. 
ما هي خصوصية تلك 

التوليفة التي تقدم 
من خاللها أعمالك 
الفنية والتي يمكن 

وصفها بالوصفة 
السحرية؟ 

والعــرض  املوســيقى  انتــاج  عمليــة 

باإلضافــة إىل العــزف والتأليــف والغنــاء 

أخــرا، تضفــي نوعــا مــن الشــمولية يف 

العمــل ويف بعــض األحيــان يصبــح الصــوت 

ــف  ــن اآلالت توظ ــة م ــة آل ــاء( مبثاب )الغن

بحســب متطلبــات العمــل نفســه. مــن 

ــدوره  ــذي ب ــايئ ال ــع الغن ــاء التنوي ــا ج هن

املوســيقية  بالثقافــات  متأثــرا  يكــون 

املختلفــة. 

عرب لندن: إعادة 
تقديم أغاني معروفة 
لدى الذاكرة السمعية 

للعرب بشكل 
كالسيكي موسيقيا 

أو بمزج لموسيقى 
الجاز، هل يأتي في 
إطار إعادة تقديم 

تلك األغاني بطريقة 

معاصرة، أم أنك ترى 
ذلك -في حد ذاته- 

نوعا من اإلبداع؟
ــه أوجــه عــدة لكــن العمــل  ــداع ل اإلب

تراكــات  هــو  ذاتــه  بحــد  املوســيقي 

لتجــارب موســيقية ســابقة ونحــن ال نخلــق 

ــم  ــادة تقدي ــا إع ــدم. ام ــن الع أي يشء م

األغــاين بتــرف فهــي أوال نــوع مــن التحية 

ــر  ــي تســتحق التقدي ــة الت لألعــال العاملي

وثانيــا هــي لفتــة جميلــة بحــق الجمهــور 

وببســاطة  مســؤولية،  علينــا  لــه  الــذي 

إلنهــاء اإلجابــة عــى الســؤال أي عمــل 

ــي هــذا  ــداع، برأي يتســم بالجــال فهــو اب

ــة.   ــس املهم ــد املقايي أح

عــرب لنــدن: مــع تعــدد املواهــب 

التــي متتلكهــا، هــل ننتظــر أن نــراك يف 

ــا؟ ــينا قريب ــايئ أو الس ــرح الغن ــامل امل ع

ليــس هنــاك أي تفكــر يف هــذا املجــال 

. ليا حا

عرب لندن: تحدثت أكثر 
من مرة عن خلفيتك 

العربية وتأثيرها أحيانا 
سلبا أو إيجابا على 
تقبل المتلقي لما 

تقدم. كيف تعمل 
على تغيير الصورة 

النمطية عن نفسك؟ 
وما هي أدواتك في 

ذلك؟ 
ــي  ــي ولكن ــر هويت ــا ال أحــاول تغي  أن

مــن  العاملــي  الثقــايف  الجــزء  أدخــل يف 

شــخيص وشــخصيتي املوســيقية. هكــذا 

نقــوم بإلغــاء العقبــات والحواجــز بــن 

الجــزء  مــن  التنصــل  دون  الثقافــات 

املحــي العــريب الــذي يكــون حــارضا يف 

وقتــه املناســب. وإذا تحدثنــا عــن األدوات 

لتحقيــق ذلــك فهــي املوســيقى والحضــارة.

أصوات من أجل فلسطني

عرب لندن: القضية 
الفلسطينية في حاجة 
إلى أصوات وشخصيات 

مثلك تعّرف بها 
وبخصوصيتها 

للجماهير في أصقاع 
األرض المختلفة. ما 

المطلوب من قبل 
أي فنان عربي مؤمن 

بتلك القضية، خصوصا 
أولئك المتفاعلين مع 
اآلخر والذين يملكون 

قنوات لنقل أفكار 
وآراء من وجهات نظر 

مقابلة؟
العــريب  أو  الفلســطيني  الفنــان  دور 

ــه  ــن ثقافت ــة ع ــورة حضاري ــل ص ــو نق ه

هــذه  يحــرتم  العــامل  تجعــل  وحضارتــه 

الخلفيــة ويحميهــا مــن أيــة تشــويه أو 

تضليــل. أمــا عــن الــدور املبــارش فــكل 

حســب امكانياتــه يف الوســط الــذي يعيــش 

ــه. في

عرب لندن٬ تعاملت 
خالل فترة وجيزة 

نسبيا مع عدد 
من الموسيقيين 

والمنتجين الدوليين 
من بريطانيا والواليات 
المتحدة وكندا... في 

رأيك ما هي أهم 
االختالفات بين هؤالء 

ونظرائهم في العالم 
العربي؟ 

ــه  ــو نفس ــدع ه ــج املب ــان أو املنت الفن

يف أي مــكان، وقــد وجــدت أن التشــابهات 

أكــر مــن االختافــات بــن العاملــن، درجــة 

ــداع تتفــاوت عــى اختــاف  ــة واإلب الحرفي

ــح  ــيقى أصب ــامل املوس ــن ع ــخص، ولك الش

مــا  وتجاريــة  ماديــة  وأكــر  مزدحــا 

يدفــع بعــض كبــار املنتجــن إىل التغيــر 

ــزال.  ــى االعت ــلوبهم او حت ــن أس م

عرب لندن: ما هو 
جديدك خالل الفترة 

المقبلة؟ 
يف  موســيقية  جولــة  بصــدد  نحــن 

دار  يف  تبتــدأ  وأمــركا  األوســط  الــرشق 

األوبــرا يف ديب ولينكــون ســنرت يف نيويــورك.



42
January 2020 - Issue 07

منوعات

ماكدونالدز متهمة ببيع المخدرات!! 
عرب لندن - لندن

ــدز  ــامل، »ماكدونال ــهرة يف الع ــم ش ــلة مطاع ــر سلس ــه أك  تواج

ــض  ــدرات يف بع ــتعمل املخ ــا تس ــاء بأنه ــد العم ــن أح ــات م “اتهام

ــاً، أن  ــراون 24 عام ــش ب ــريك باري ــاب األم ــى الش ــا. وادع مرشوباته

شــاي الليمــون الــذي يقدمــه ماكدونالــز يحتــوي عــى ثاثــة أكيــاس 

ــا. ــن عشــبة املاريجوان ــرة م صغ

ــاي  ــه أن الش ــد احساس ــي بع ــا يدع ــك ك ــراون ذل ــف ب و اكش

يحتــوي عــى طعــم غريــب ليــس معتــادا عــى تذوقــه، وأبلــغ 

الســلطات فــور شــعوره بأنــه »بأعــى مســتوى مــن الســعادة الغريبــة 

ــح غطــاء  ــه الشــاي، مــا دفعــه لفت ــق مــن رشب »فجــأة وبعــد دقائ

ــه.  ــة في ــبة املوضوع ــافه للعش ــاي واكتش كأس الش

و قالــت الســلطات أنهــا بــدأت تحقيقــاً يف الحــادث وأن عشــبة 

ــد أخــذت  ــواع املخــدرات« ق ــا مــن أن ــر نوع ــي تعت ــا »الت املاريجوان

كدليــل لتحليلهــا ومــن ثــم إتافهــا. 

ــام  ــكل ت ــاون بش ــدز تتع ــة : »أن ماكدونال ــل للرشك ــال ممث و ق

ــن  ــري ع ــتوجب التح ــة تس ــم والقضي ــى املته ــون ع ــق القان لتطبي

ــرتو«. ــة »مي ــاء يف صحيف ــا ج ــب م ــؤول« حس املس

ربع البريطانيين يكذبون
على شركائهم بشأن المال

عرب لندن - لندن

بشــأن  العامــة  القاعــدة  أن  يبــدو 

»ســرت أمــور املــال« ليســت مقصــورة 

ــامل،  ــذا الع ــره يف ه ــعب دون غ ــى ش ع

ــع  ــة أن رب ــة حديث ــفت دراس ــد كش فق

العائلــة  عــى  يكذبــون  الريطانيــن 

املاليــة  مواردهــم  بشــأن  واألصدقــاء 

لشــخصية. ا

ــذي شــمل 2.806  ــرأي ال اســتطاع ال

شــخصاً، جــاء بخاصــة مثــرة للغايــة، 

مفادهــا أن 11 يف املائــة كذبــوا عــى 

رشيكهــم بشــأن مقــدار الديــن الــذي 

ــم. عليه

أشــخاص   10 كل  مــن  ورأى 6 

شــملتهم الدراســة أنــه مــن املهــم معرفــة 

الوضــع املــايل لرشيــكك قبــل االلتــزام 

كلهــم  يعرفــوا  أن  دون  عاقــة،  بــأي 

بــأن 23 يف املائــة يكذبــون عــى رشيكهــم 

بشــأن املــال.

وأنجــز البحــث عــن طريــق بنــك 

النــاس  لويــدز  loyds Bankملســاعدة 

عــى التحــدث عــن املــال يف مراحــل 

الرئيســية. الحيــاة 

وقالــت الروفيســور تانيــا بايــرون 

الريــري:  النفــس  علــم  استشــارية 

“يف الوقــت الــذي أصبحنــا فيــه أكــر 

ــل  ــع مث ــن مواضي ــث ع ــة يف الحدي راح

الصحــة العقليــة يف الســنوات األخــرة، ال 

ــاً محظــوراً بالنســبة  ــال موضوع ــزال امل ي

ــن  ــدون ع ــاس يبتع ــا، والن ــن من للكثري

لذلــك”. نتيجــة  املهمــة  املحادثــات 

وأضافــت الروفيســورة قائلــة: “الحديــث 

ــاعدنا  ــن أن يس ــال ميك ــن امل ــة ع براح

املشــرتكة،  املســؤولية  تحمــل  عــى 

صحتنــا  وحايــة  عاقاتنــا،  وتعزيــز 

العقليــة”.

ــة  ــد كــذب غالبي ومل يقــف األمــر عن

الحيــاة  رشيــك  عــى  الريطانيــن 

ــل وصلــت النســبة  ــون، ب بخصــوص الدي

ــم  ــوا عــى رشيكه ــة ملــن كذب 14 يف املائ

عــى  أنفقــوه  الــذي  املبلــغ  بشــأن 

منتــج واحــد. وأوضحــت الدارســة أن 

البحــث  شــملهم  ممــن  املائــة  يف   43

يشــعرون بالحــرج مــن الحديــث عــن 

مواردهــم املاليــة الشــخصية مــع العائلــة 

ــر  ــم إىل أك ــاع الرق ــع ارتف ــاء، م واألصدق

مــن نصــف مــن هــم دون ســن 45 

ــة أخــاس  ــال ثاث ــل،  ق ــاً، ويف املقاب عام

بالتحســن  يشــعرون  أنهــم  املشــاركن 

عــن  ويتحدثــون  ينفتحــون  عندمــا 

األمــوال. بشــأن  مخاوفهــم 

كشــفها  الدراســة،  يف  أكــر  املثــر 

النقــاب عــن أن ثلــث البالغــن يف اململكة 

املتحــدة شــعروا بالتوتــر أو القلــق بشــأن 

املــال يف الشــهر املــايض، مــع شــعور 

الذيــن تــرتاوح أعارهــم بــن 18 و24 

عامــاً بذلــك أكــر مــن أي شــخص آخــر.

التقاعد المبكر 
سبب للثراء! 
عرب لندن - لندن

أن  فكــرة  تــراوده  ال  منــا  مــن 

ــب  ــذا كان تعقيــ ــاً؟ هكــ ــح ثري يصب

ــئا  ــا س ــن عندمــ ــن أمريكيــ زوجــ

ــرة. ــن مبكــ ــا يف ســ ــن تقاعدهــ عــ

يف  أمركيــان  زوجــان  ونجــح 

بفضــل  األثريــاء  مــن  يصبحــا  أن 

املبكــر،  التقاعــد  عــى  حصولهــا 

حســب مــا ذكــرت صحيفــة ديــي 

الريطانيــة. ميــل 

الزوجــن  إن  الصحيفــة  وقالــت 

كريســتينا )41 ســنة( وأمــون براونينــغ 

)39 ســنة(، جمعــا مبلغــاً ماليــا كبــرا 

مســتفيدين مــن اســتثاراتها ونظــام 

تعديــل النفقــات التــي اعتمداهــا، إىل 

جانــب العمــل كســائقي تاكــي يف 

أوقــات الفــراغ.

التقاعــد  الحصــول عــى  وقبــل 

املبكــر كان أمــون يعمــل مهندســا 

دوالر  ألــف   98 يتقــاىض  مدنيــا 

كريســتينا  كانــت  فيــا  الســنة،  يف 

ســنوي  براتــب  فيدراليــة  محاميــة 

دوالر. ألــف   70 يبلــغ 

للصحيفــة  أمــون،  وقــال 

الريطانيــة، “لقــد فكــرت يف التقاعــد 

تكرميــي  تــم  عندمــا   2011 عــام 

عــى  ســنوات   10 مــرور  مبناســبة 

زميــل  تكريــم  تــم  كــا  عمــي، 

ــى  ــنة ع ــرور 40 س ــبة م ــر مبناس آخ

. خدمتــه”

أن  أدركــت  “حينهــا  وأضــاف 

طــوال  يعمــل  أن  ميكــن  اإلنســان 

عمــره ويف النهايــة يحصــل عــى ورقــة 

ــر  ــاة أك ــن الحي ــد م ــا أري ــط، وأن فق

مــن ذلــك، لذلــك قــررت التقاعــد 

عــن عمــر 40 ســنة، وأبلغــت زوجتــي 

فوافقتنــي”. بالفكــرة 

ووضــع الزوجــان خطــة ملــدة 10 

ســنوات تبــدأ عــام 2013 وتنتهــي 

عــام 2021 بحيــث يصبحان مســتقلن 

ــا إىل  ــدف انض ــق اله ــاً، ولتحقي مالي

ــة تدعــى “االســتقال  ــة اجتاعي حرك

ــرا”. ــد مبك ــايل التقاع امل

ومتكــن الزوجــان مــن تحقيــق 

ــل ســنتن  ــغ قب هدفهــا وجمــع املبل

التــي  الخطــة  نهايــة  موعــد  مــن 

وضعاهــا.
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الملكة إليزابيث تتخلى عن 
تقليد ملكي عريق إرضاء 

لجمعيات الرفق بالحيوان!!
عرب لندن - لندن

قــررت ملكــة بريطانيــا اليزابيــث الثانيــة االســتغناء عــن الفــراء 

الطبيعــي، يف ســابقة ملكيــة، حيــث اعتاد ملــوك وملــكات بريطانيا 

عــى لبــس املابــس املصنوعــة مــن جلــود وفــراء الحيوانــات.

وقــال قــر بكنغهــام إن الثيــاب الجديــدة التــي ســتصمم مــن 

أجــل امللكــة إليزابيــث لــن ُتصنــع بعــد اآلن مــن الفــراء الطبيعــي، 

يف خطــوة القــت ترحيبــا مــن نشــطاء حقــوق الحيــوان.

وســتصنع أزيــاء امللكــة إليزابيــث )93 عامــا(يف املســتقبل مــن 

الفــراء الصناعــي، لكنهــا لــن تتخلــص مــن املابــس القدميــة املزينــة 

بالفــراء الطبيعــي.

عرب لندن - لندن

ــاال  ــل نض ــاء أق ــة أن النس ــرتة طويل ــذ ف ــد من اعُتق

مــن الرجــال، وأكــر اســتعدادا لتوقيــع اتفاقيــات الســام 

ــدال مــن إشــعال الحــروب. ب

لكــن دراســة جديــدة تنفــي املنظــور املتعــارف 

عليــه، وتكشــف أن امللــكات كــّن أكــر اندفاعــاً بنســبة 

ــرون. ــر الق ــى م ــروب ع ــن الح ــوك لش ــن املل 39 ٪، م

ــات  ــة بيان ــل ودراس ــون بتحلي ــراء أمريكي ــام خ وق

عــن امللــوك وامللــكات األوروبيــن بــن عامــي 1480 

و1913، حيــث غطــوا 193 عهــدا يف 18 دولــة.

وتــأيت هــذه الدراســة التــي نــرشت نتائجهــا صحيفــة 

الديــي ميــل الريطانيــة بعــد أن ادعــى املؤلــف الكنــدي 

ســتيفن بينكــر أن الرجــال خططــوا لـــ »جميــع الحــروب 

واإلبــادة الجاعيــة يف العــامل تقريبــا«.

إليزابيــث  الريطانيــة  امللكــة  الدراســة  وشــملت 

ــام  ــهر ع ــباين الش ــطول اإلس ــت األس ــي هزم األوىل، الت

1588، وكاتريــن العظيمــة التــي جعلــت مــن روســيا قوة 

ــن  ــا األوىل م ــرش، وإيزابي ــن ع ــرن الثام ــة يف الق عظيم

Castile التــي ســاعدت إســبانيا يف الســيطرة عــى العــامل 

ــن الخامــس عــرش والســادس عــرش. يف القرن

ووجــد الباحثــون أنــه عنــد خضــوع الدولــة لحكــم 

ــراع والحــروب  ــة، فمــن املرجــح أن تشــارك يف ال ملك

أكــر مــا لــو اســتلم ملــك الحكــم.

ومــن جهتــه يــر الكاتــب األمريــي فرانســيس 

فوكويامــا، عــى أن زيــادة عــدد الحــكام اإلنــاث أدى إىل 

ــامل. ــاء الع ــع أنح ــام يف جمي ــار الس انتش

دراسة: الملكات أكثر استعدادًا لخوض الحروب من الملوك!

عجوز في قرابة السبعين تنجب طفاًل 
في الصين!

عرب لندن - لندن

وضعــت العجــوز الصينيــة« تيــان« والتــي 

ــاين بفــارق  تبلــغ مــن العمــر 68 عامــاً طفلهــا الث

41 ســنة عــن ابنهــا األول.و قالــت العائلــة أن 

ــداً. ــة ج ــورة طبيعي ــم بص ــل ت الحم

لتلقــي أي عــاج، ومل  العجــوز  و مل تلجــئ 

ــت  ــان كان ــك ألن تي ــد ذل ــاء تأكي ــتطع األطب يس

حامــًا بالفعــل عنــد قدومهــا إىل املستشــفى، كــا 

ــر  ــوز األك ــي العج ــان ه ــأن تي ــة ب ــي العائل تدع

ــبعن.  ــًا يف الس ــع طف ــي تض ــن الت ــناً يف الص س

و قالــت الســيدة تيــان:« عندمــا علمنــا باألمــر 

بدايــة كنــت أفكــر بالتخلــص منــه، ولكــن زوجــي 

ــة  ــعادة بالغ ــعر بس ــا تش ــة أنه ــي«. مضيف اقنعن

وكذلــك زوجهــا، كــا أكــد أطبــاء أن تيــان بصحــة 

ــار هــذا الخــر ضجــة  ــا أيضــاً.  وأث ــدة وطفله جي

كبــرة عــى املنصــات االجتاعيــة الرائجــة كتويــرت 

ــل حــظ ســيجر  ــه طفــل قلي وكتــب أحدهــم« إن

ــغ  ــه العجوزيــن عندمــا يبل ــاء بأبوي عــى االعتن

العرشيــن«. فيــا شــجع آخــرون قــرار األبويــن.

منوعات
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حققتهــا  التــي  اإلنجــازات  رغــم 

ــن  ــادة أعداده ــا، وزي ــاء يف بريطاني النس

العمــل،  ســوق  قطاعــات  مختلــف  يف 

مايــزال متوســط أجــور النســاء العامــات 

أقــل مقارنــة مبتوســط أجــور الرجــال 

الذيــن يــؤدون نفــس الوظيفــة. 

ــي أن  ــال مكتــب اإلحصــاء الوطن و ق

ــعت  ــن اتس ــن الجنس ــور ب ــوة األج فج

ــبا  ــنوات، حس ــت س ــذ س ــرة من ألول م

ــدة. ــام جدي ــرت أرق أظه

وأضــاف إن الرجــال املوظفــن بــدوام 

ــبة  ــد بنس ــر يزي ــى أج ــوا ع ــل حصل كام

ــة بالنســاء العامــات  ــة مقارن 8.9 يف املائ

بــدوام كامــل أيضــاً لهــذا العــام، بزيــادة 

عــام  مئويــة عــن  نقطــة   0.3 قدرهــا 

2018. ورجــح املكتــب الســبب وراء هــذا 

االرتفــاع إىل أنــه يعــود إىل زيــادة يف عدم 

املســاواة يف الطبقــات املهنيــة واملديريــن 

واملهنيــن  املرتفعــة  الرواتــب  ذوي 

ــي  ــات، والت ــؤولن يف املؤسس ــار املس وكب

ــة  ــدر 13.9 إىل 15.9 يف املائ ــت بق ارتفع

ــايض.  ــام امل ــة بالع مقارن

األجــور  ذات  الوظائــف  وشــملت   

املرتفعــة أكــر الفجــوات يف األجــور بــن 

األســنان  أطبــاء  كقطاعــات  الجنســن، 

وفنيــي  والطياريــن  املائــة(،  يف   39(

ومديــري  املائــة(،  يف   36( الطــران 

رشكات الخدمــات املاليــة )33 يف املائــة(، 

املائــة(. يف   30( املاليــة  ومديــري 

ــور  ــر يف األج ــاع كب ــاك اتس وكان هن

يف املهــن االحرتافيــة كالنجاريــن )44 يف 

املائــة(، وعــال املحطــات البيرتوليــة )41 

ــع الســيارات  ــة(، وأصحــاب مصان يف املائ

ــة(. )32 يف املائ

بريطانيا : اتساع فجوة األجور بين الجنسين! 

النصائح الذهبية للحصول على الرفاهية
في رحلتك الجوية االقتصادية! 

عرب لندن - لندن 

ــون  ــد يك ــة ق ــة االقتصادي ــن الدرج ــى م ــفر ع الس

ــة، كــا  ــة طويل مرهقــاً للغايــة خاصــة إذا كانــت الرحل

أن نوعيــة الخدمــات املقدمــة وفقــاً لســعر التذكــرة 

ــل.  تكــون أق

فــإذا كنــت تســافر يف رحلــة طــران طويلــة بتذكــرة 

عــى الدرجــة االقتصاديــة وتريــد أن تشــعر بالرفاهيــة، 

فــإن هنــاك بعــض الحيــل التــي ســتجعلك تعيــش 

ــك: كذل

١-خد وسادة نوم مريحة معك:
تخــى عــن الوســائد الرقيقــة التــي تقدمهــا رشكات 

ــي  ــة الت ــادتك املريح ــتخدم وس ــا واس ــران لعمائه الط

ــة. ــوم لســاعات طويل ســتعينك عــى الن

٢-اشرِت مسند لراحة القدمني:
ــن  ــواء ع ــا باله ــم ملؤه ــن يت ــاند للقدم ــاك مس هن

ــا  ــإن تخزينه ــايل ف ــواء”، وبالت ــخ اله ــاز ض ــق “جه طري

بالهــواء  مألهــا  أن  كــا  كبــرة،  مســاحة  يشــغل  ال 

سيســتغرق دقائــق معــدودة.

٣- ابحث عن فرصة لتبديل املقاعد:
ــًا  ــركاب قلي يف بعــض الرحــات قــد يكــون عــدد ال

بحيــث تجــد صفوفــاً بأكملهــا فارغــة، وهنــا ميكنــك أن 

تطلــب مــن املضيفــة تغيــر مقعــدك إىل أحــد الصفــوف 

الخاليــة.

٤- اشرِت سامعات أذن عالية الجودة:
ــة  ــرة لســاعات أذن عالي ــن الطائ ســتحتاج عــى م

ــام  ــيقى أو األف ــاع املوس ــتطيع س ــى تس ــودة حت الج

ــاً  ــرة، وأيض ــن الطائ ــى م ــاهدتها ع ــتقوم مبش ــي س الت

الطائــرة يف حــال  لتحجــب عنــك صــوت محــركات 

رغبــت يف النــوم قبــل الوصــول لوجهتــك النهائيــة، 

وهــذه الســاعات ســتكون ســاحك الســحري ملواجهــة 

ــن. ــال املزعج ــض األطف ــود بع ــة وج ــج يف حال الضجي

٥-اخرت مقاعدك بذكاء قبل الصعود إىل الطائرة:
 قبــل أن تصعــد عــى مــن الطائــرة، عليــك أن تقــوم 

أن تســجل  فيمكنــك  األفضــل،  املقعــد  باختيــار  أواًل 

ــن  ــى تضم ــن حت ــوم أو يوم ــفر بي ــل الس ــك قب تذكرت

تفضياتــك،  حســب  مقعــد  أفضــل  عــى  حصولــك 

وبصـــــفة عـــــامة، فـــــإن أفضــل مقاعــد الدرجــة 

..6A االقتصاديــة هــو



45
January 2020 - Issue 07

بريطانية تقوم بتجديد مطبخها بـ 80 جنيها 
استرلينيا فقط!!.. تعرفي على السر 

فندق لعالج 
نقص النوم... 

إليكم المفاجئة! 
عرب لندن - لندن 

كشــف فريق من العلــاء الريطانين 

أن اســتخدام أجهــزة تتبــع النــوم ميكنهــا 

مراقبــة شــكل النــوم عــن طريــق قيــاس 

النبــض أو الحركــة يف الريــر، لكنهــا قــد 

ال توفــر “نتائــج حقيقــة” وقــد تزيــد مــن 

ــن  ــخاص الذي ــى األش ــط ع ــدة الضغ ح

يشــكون مــن األرق.

صحيفــة  يف  نــرش  تقريــر  ويــدرج 

ــج  ــة هــذه النتائ ــل« الريطاني ــي مي »دي

ــو  ــومنيا”، وه ــراب “أورثوس ــن اضط ضم

العميــق  النــوم  عــن  البحــث  هــوس 

“صائــدو  فدخــول  مناســبة.  بكميــة 

واملراقبــة  االنتظــار  دوامــة  يف  النــوم” 

يؤّجــج مشــاعر القلــق والتوتــر بشــأن 

ــو  ــه، وه ــيحصلون علي ــذي س ــدار ال املق

مــا يســقطهم يف فــخ األرق مــرة أخــرى.

مايــن   4 بــأن  التقريــر  وُيقــدر 

يشــرتون  بريطانيــا  يف  ســنويا  شــخص 

ســاعات ذكيــة وأجهــزة تتبــع لرتصــد 

إىل  أدى  مــا  نومهــم،  ســاعات  عــدد 

 The ــة ــق للبيئ ــدق »الصدي ــف فن تعاط

.joy of plants

املركــز يف  افتتــاح هــذا  تــم  وقــد 

الفنــدق يف ظــل ازديــاد الوعــي حــول 

اضطرابــات النــوم وازيــاد طلــب العــاج 

بالطبيعــة للتعــايف مــن األرق. 

 وتنبــع فلســفة هــذا الفنــدق لعــاج 

بالنباتــات  بالعــاج  النــوم  اضطرابــات 

ــف  ــخص مختل ــأن كل ش ــا ب ــن إميانه م

طبيعيــة  عاجيــة  خطــة  إىل  ويحتــاج 

خاصــة بــه تدمجــه حالتــه مــع النباتــات، 

وأن هــذا املــزج بــن الطبيعــة وعلــم 

النفــس يف كثــر مــن األحيــان يكــون هــو 

ــل.  ــاج األمث الع

بريطانيا : توقعات بحظر األلعاب النارية! 
عرب لندن - لندن

يتوقــع أن تنظــر الحكومــة الريطانية 

يف  الناريــة  األلعــاب  بيــع  حظــر  يف 

املتاجــر، بعــد أن وقــع أكــر مــن 118 

ــع  ــا مبن ــوا فيه ألــف شــخص وثيقــة طالب

ــة.  ــة للعام ــاب الناري ــع األلع بي

ويطالــب املوقعــون بفــرض قانــون 

ــة فقــط  ــز اســتخدام األلعــاب الناري يجي

يف العــروض االحتفاليــة وتحــت إرشاف 

تتعلــق  ألســباب  وذلــك  محرتفــن، 

بالســامة، مشــرين إىل اســتمرار تعــرض 

األشــخاص والحيوانــات لــألذى بســبب 

األلعــاب الناريــة كل عــام.

كــا ميكــن أن يــؤدي اســتخدامها 

بصــورة خاطئــة إىل حــدوث أرضار بيئيــة 

ــواء. ــوث اله ــق وتل ــوب الحرائ ــل نش مث

و جــاء يف إحصــاءات وزارة الصحــة 

ــايض  ــام امل ــفيات الع ــل املستش ــه وص أن

ــة  ــة ناجم ــة مختلف ــالة إصاب 4436 حـــ

لأللعــاب  الخاطــئ  االســتخدام  عــن 

الناريــة.

ــل  ــن قب ــاءات م ــرت إح ص ــا ذك في

العــروض  بتنظيــم  املكلفــة  الرشكــة 

ــغ  ــر تبل ــرض تذاك ــدن، بع ــة يف لن الناري

كلفتهــا 10 جنيهــات إســرتلينيه فقــط 

ــر  ــق أك ــد تدف ــاالت، بع ــور االحتف لحض

ــدى  ــن يف إح ــون مواط ــف ملي ــن نص م

الســنوات إىل الســاحات العامــة التــي 

ال تتســع ألكــر مــن 100 ألــف فقــط، 

الغارديــان.  بحســب صحيفــة 

وتشــر األرقــام الرســمية إىل أن لنــدن 

تتكبــد ســنوياً مبالــغ ضخمــة، وبحســب 

 ،time out تقريــر صــادر عــن مجلــة

فقــد بلغــت تكاليــف إضــاءة الســاء 

وملــدة 11 دقيقــة العــام املــايض أكــر 

ــع  ــم يرتف ــو رق ــن دوالر، وه ــن 4 ماي م

ــنوياً.  س

عرب لندن - لندن 

ــرف  ــب الغ ــن أصع ــدة م ــروف واح ــو مع ــا ه ــخ ك املطب

ــا نحــاول إيجــاد  ــا عندم ــة، وخصوًص ــم وأكرهــا كلف يف التصمي

ــى  ــاد ع ــد املي ــرتة عي ــة يف ف ــة منخفض ــز بتكلف ــم ممي تصمي

ــد.  ــه التحدي وج

ــم  ــا القدي ــت مطبخه ــة.. حول ــة ذكي ــرأة بريطاني ــن ام ولك

إىل حديــث ومميــز ب 80 جنيهــاً اســرتليني فقــط باســتخدامها 

ورق لصاقــات الحائــط املصنوعــة عــى شــكل »الرخــام باهــظ 

الثمــن«.. 

و بعــد وضعهــا صــور املطبــخ الجديــد) قبــل وبعــد (

ــى  ــاء ع ــئلة والثن ــات واألس ــت التعليق ــوك، انهال ــس ب ــى في ع

جهودهــا اإلبداعيــة. 

لــذا اذا كنتــي تبحثــن عــن حــل ســحري ويف »متنــاول 

األيــدي« إلطالــة جديــدة ملطبخــك فقــط احــرضي مقصــاً 

ومســطرة وورق جــدران كبــرة وأبــديئ!.
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الملكة فيكتوريا ومدرسها المسلم الذي علمها القرآن 

الملكة إليزابيث واألمير فيليب.. 72 عاما من الحب 
عرب لندن - لندن 

احتفلــت العائلــة املالكــة الريطانيــة يف 20نوفمــر 

امللكــة  لــزواج  والســبعن  الثانيــة  بالذكــرى  املــايض 

إدنــرة. دوق  »فيليــب«،  واألمــر  الثانيــة«  »إليزابيــث 

ــغ مــن العمــر 93  ــي تبل ــا، الت ــت ملكــة بريطاني وكان

عاًمــا، قــد تزوجــت مــن األمــر »فيليــب«، 98 عاًمــا، يف 20 

نوفمــر عــام 1947، يف ديــر وستمنســرت الشــهر.

الجديــر بالذكــر أن امللكــة »إليزابيــث« التقــت باألمــر 

»فيليــب« للمــرة األوىل يف عــام 1934؛ وتــم اإلعــان عــن 

خطوبتهــا رســمًيا يف التاســع مــن يوليــو عــام 1947، 

وأقيــم حفــل الزفــاف بعــد أربعــة أشــهر فقــط، وأنجبــا كا 

مــن األمــر »تشــارلز«، 71 عاًمــا، واألمــرة »آن«، 69 عاًمــا، 

ــا. ــا، واألمــر »إدوارد«، 55 عاًم واألمــر »أنــدرو«، 59 عاًم

ميــل«  »ديــي  صحيفــة  نرشتــه  تقريــر  وأشــار 

الريطانيــة إىل أن األمــر »فيليــب« أصبــح دوق »إدنــرة« 

قبــل حفــل الزفــاف؛ وبعــد خمــس ســنوات مــن زواجهــا، 

أصبحــت »إليزابيــث« ملكــة إنجلــرتا، تحديــًدا يف الســادس 

ــام 1952. ــر ع ــن فراي م

عرب لندن- جاد محمد

ــا  ــق مل يكشــف عنه ــة إىل وثائ ــة بريطاني ــت كاتب توصل
مــن قبــل بشــأن العاقــة الوثيقــة التــي كانــت تربــط ملكــة 
بريطانيــا الشــهرة فيكتوريــا ومعلمهــا الهنــدي املســلم، 

عبــد الكريــم.
الكاتبــة  جمعتهــا  يوميــة  مذكــرات  هــي  الوثائــق 
شــاراباين باســو واعتمــدت عليهــا كمراجــع يف تحديــث 
ــم«،  ــد الكري ــا وعب ــا »فيكتوري ــن كتابه ــدة م ــة جدي طبع
ــة التــي كانــت  ــاب الــذي يعــرض للعاقــة القوي وهــو الكت
ــل  تربــط امللكــة الشــهرة مــع مــدرس هنــدي وســيم طوي

ــلم. ــة ومس القام
ومــن شــأن تلــك املذكــرات تعزيــز التكهنــات بــأن 
ــوى  ــت أق ــم كان ــد الكري ــع عب ــا م ــة فيكتوري ــة امللك عاق
مــن عاقتهــا مــع جــون بــراون، وهــو خادمهــا االســتكلندي 
ــر  ــا االم ــاة زوجه ــد وف ــا بع ــب له ــول إىل حبي ــذي تح ال

ألــرت يف عــام 1861.
وتكشــف املذكــرات كيــف أن الشــاب عبــد الكريــم 

ــن  ــر م ــت قص ــد وق ــه بع ــن وظيفت ــتقالة م ــر يف االس فك
ــا، ولكــن  ــة دني ــا وظيف ــد أنه ــه كان يعتق ــا، ألن ــه به التحاق

ــا. ــا منه ــى قريب ــه يك يبق ــلت إلي ــة توس امللك
وكان عبــد الكريــم شــابا مل يتجــاوز الرابعــة والعرشيــن 
ــن  ــا م ــا قادم ــه يف بريطاني ــط رحال ــا ح ــره عندم ــن عم م
واليــة أجــرا بالهنــد. وكانــت املهمــة التــي وفــد مــن أجلهــا 
ــي  ــل الذهب ــل اليوبي ــة يف حف ــدة امللكي ــة املائ ــي خدم ه
للملكــة فيكتوريــا عــام 1887. وقــد جــاء عبــد الكريــم 
إىل الحفــل امللــي البــاذخ باعتبــاره »هديــة مــن الهنــد إىل 
امللكــة، وكان وصولــه بعــد أربــع ســنوات مــن وفــاة حبيــب 

ــراون. امللكــة جــون ب
ويف غضــون عــام واحــد، نجح الشــاب املســلم يف ترســيخ 
أقدامــه كواحــد مــن أهــم املتنفذيــن يف البــاط الفيكتــوري، 

وأصبــح معلــم امللكــة ومستشــارها لشــؤون الهند.
ــراون، أصبــح عبــد الكريــم صاحــب  وكــا كان جــون ب
ــه  ــتخلصته وجعلت ــي اس ــة الت ــاة امللك ــع يف حي ــوذ واس نف
موضــع ثقتهــا وكاتــم أرسارهــا. وبعكــس ســلفه بــراون، 
نجــح عبــد الكريــم يف الخــروج مــن دائــرة الخــدم إىل دائــرة 

ــة مــن امللكــة. الحاشــية املقرب
أن  يس  يب  لبــي  باســو  شــاراباين  الكاتبــة  وكشــفت 
التــي كتبتهــا امللكــة لعبــد الكريــم خــال  الخطابــات 
ــام  ــا ع ــى وفاته ــا وحت ــها يف بريطاني ــي عاش ــنوات الت الس
1901 تؤكــد عمــق عاقتهــا مــع عبــد الكريــم، حيــث كانــت 
ــة«،  ــك املحب ــل »أم ــات مث ــل توقيع ــات تحم ــك الخطاب تل

ــك«. ــة ل ــرب صديق »أق
واملثــر أن فيكتوريــا كانــت توقــع بعــض خطاباتهــا 
لعبــد الكريــم بقبــات متاحقــة عــى الــورق.. وهــو أمــر مل 

ــام. ــك األي ــادا عــى االطــاق يف تل يكــن معت
امللكــة  إدارة  ليشــمل  الكريــم  عبــد  نفــوذ  وامتــد 
ــة  ــة املرتامي ــة الريطاني ــية يف اإلمراطوري ــؤون السياس للش
ــتار يف  ــف الس ــن خل ــا م ــب دورا هام ــد لع ــراف، وق األط
ــض  ــرتاح بع ــد، أو اق ــة يف الهن ــواب امللك ــة ن ــن أو إقال تعي

التدابــر الحتــواء أزمــات وثــورات داخليــة هنــاك.
ــذي  ــت ال ــه يف الوق ــو إن ــاين باس ــة رشاب ــول الكاتب وتق
بلغــت فيــه االمراطوريــة الريطانيــة أوج مجدهــا، كان 
ــرة النفــوذ والتحكــم يف  شــاب مســلم يجلــس يف مركــز دائ

رأس تلــك االمراطوريــة.
ــم  ــد الكري ــا وعب ــن فيكتوري ــة ب ــك العاق ــت تل وكان
مبثابــة صدمــة قاســية ألفــراد األرسة املالكــة والبــاط يف 
ــون  ــم يعرف ــرارة أنه ــعورهم بامل ــن ش ــا زاد م ــدن، وم لن
ــة  ــن العاق ــة م ــة ورسي ــر حميمي ــة أعمــق، وأك ــا عاق أنه
ــراون. ــون ب ــاين ج ــاب الريط ــة والش ــن امللك ــة ب الواضح

ومل يكــن أدل عــى كراهيــة دوائــر الحكــم لعبــد الكريــم 
مــن أنــه بعــد مــا ال يزيــد عــن بضــع ســاعات مــن جنــازة 
امللكــة فيكتوريــا، كان مــن أوائــل القــرارات التــي اتخدهــا 
ــورة  ــه بص ــاء خدمات ــم وإنه ــد الكري ــرد عب ــا إدوارد ط ابنه

مهينــة.
وتطلــب األمــر عمــا مباحثيــا شــاقا مــن رشابــاين باســو 
يف الهنــد وباكســتان للتوصــل إىل املذكــرات التــي كتبهــا عبــد 
الكريــم بخــط يــده، وقــد احتفــظ بهــا بعــض أفــراد أرستــه 

بعــد وفاتــه عــام 1909.
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ــامل يف  ــوراً يف الع ــر تط ــر« األك ــي الطائ ــة »التاك ــة خدم ــة بريطاني ــت رشك أطلق

أول تجربــة لهــا لتختــر شــكًا جديــداً مــن املواصــات التــي ســتبدأ رحاتهــا رســمياً يف 

غضــون أربعــة أعــوام. 

ــي  ــي »للتاك ــو تعريف ــن فيدي ــات م ــتول لقط ــا بريس ــة مقره ــدرت رشك و أص

الطائــر«، توضــح فيــه ميزاتــه وحجمــه وتفاصيــل أول رحاتهــا النموذجيــة التــي بــدأت 

ــرة  ــركاب »بطائ ــل ال ــت تحم ــي كان ــز والت ــرب ويل ــال غ ــدر« يف ش ــار »لانب يف مط

ــار«. ــدون طي ب

وتــم تطويــر الطائــرة التاكــي مــن قبــل رشكــة »يف فــركل إيروســبيس«، وســتقوم 

الرشكــة بتشــغيل التاكــي تجاريــاً عــام 2023.

سيارات أجرة جوية

ــن  ــة ب ــات ســيارات األجــرة الجوي ــا عــى إنشــاء »خدم وســرتكز الرحــات مبدئًي

املــدن«، وســتتمكن الطائــرة التاكــي مــن الســفر ملســافة تصــل إىل 150 ميًا -املســافة 

تقريًبــا مــن لنــدن إىل مانشســرت-.

ــر بالذكــر أن الطائــرة التاكــي هــي طائــرة صديقــة للبيئــة مــن املرتبــة  و الجدي

األوىل. 

االنتخابات الساخنة انتهت بــ»مشاكل عقلية« لبعض 
البريطانيين

عرب لندن - لندن 

ــت  ــي انته ــرة الت ــة املبك ــات العام ــدو أن االنتخاب يب

يف الثــاين عــرش مــن ديســمر 2019 يف بريطانيــا قــد 

تســببت مبوجــة مــن املشــاكل العقليــة لــدى الكثــر 

ــن انهمكــوا خــال الفــرتة  ــن، خاصــة الذي مــن الريطاني

ومزاعــم  االعــام  ووســائل  األخبــار  مبتابعــة  املاضيــة 

السياســين والحمــات االنتخابيــة التــي تناولــت العديــد 

ــة. ــات الحساس ــن امللف م

واســعة  الشــعبية  »مــرتو«  جريــدة  واضطــرت 

االنتشــار يف لنــدن إىل نــرش تقريــر مطــول يف اليــوم التــايل 

ــة  ــا كيفي ــه لقرائه ــرشح في ــات، ت ــج االنتخاب ــور نتائ لظه

ــون  ــن أن تك ــي ميك ــة الت ــى املشــاكل العقلي ــب ع التغل

قــد نتجــت عــن االنتخابــات والحمــات الدعائيــة التــي 

رافقتهــا والتــي عصفــت بالبــاد خــال األســابيع املاضيــة.

ونــرشت الصحيفــة تقريــراً مطــواًل اطلعــت عليــه 

ــت  ــي تدفق ــار الت ــه إن »األخب ــت في ــدن« قال ــرب لن »ع

ــت  ــي كان ــة الت ــات اليومي ــة االهان ــوادة، وموج ــا ه ب

ــة، والنقاشــات الســامة  ــاز يف كل ليل عــى شاشــات التلف

ــي  ــة الت ــي، والعنري ــل االجتاع ــبكات التواص ــى ش ع

تــم اســتغالها مــن أجــل تحقيــق مكاســب سياســية، كل 

ذلــك كان لــه تأثــر خطــر ومــرض عــى صحتنــا العقليــة«.

لكــّن التقريــر اســتدرك بالقــول إنــه عــى الرغــم مــن 

كل مــا حــدث، وعــى الرغــم مــن حالــة االســتقطاب غــر 

ــل  ــة أم ــه »مث ــا إال أن ــهدتها بريطاني ــي ش ــبوقة الت املس

ــا  ــببت به ــي تس ــة الت ــاكل العقلي ــى املش ــب ع يف التغل

ــات«. ــي ســبقت االنتخاب ــة الت الحال

ونقلــت الصحيفــة عــن ســيدة ُتدعــى هايــي وتعمــل 

كمديــرة رشكــة وتعيــش يف العاصمــة لنــدن قولهــا: »لقــد 

اســتيقظت يف حالــة مــن الفــوىض صبــاح الجمعــة«، 

ــرت  ــا ظه ــات عندم ــايل لانتخاب ــوم الت ــارة إىل الي يف اش

املحافظــن  لحــزب  بفــوز ســاحق  املفاجئــة  نتائجهــا 

ــال. ــزب الع ــية لح ــة قاس وهزمي

وأضافــت هايــي: »لقــد كنــُت قلقــة طــوال األســبوع 

ــاج  ــة ع ــزُت جلس ــوم. حج ــس إال الي ــتطيع التنف ومل أس

لهــذا اليــوم ألننــي كنــُت أعلــم أننــي بحاجــة لهــا«.

وتقــول هايــي إن أعــراض القلــق التــي تعــاين منهــا 

فيهــا«،  هــوادة  ال  ســامة  »أخبــار  بســبب  تفاقمــت 

ــاعدة  ــى مس ــول ع ــعى للحص ــي تس ــك فه ــة لذل ونتيج

ــة مــن أجــل التغلــب عــى  مــن أخصــايئ الصحــة العقلي

حالــة القلــق التــي تعــاين منهــا، بحســب مــا نقلــت 

الصحيفــة الريطانيــة.

ــت  ــة ليس ــد األخصائي ــى ي ــاج ع ــة الع ــن جلس لك

ــذت  ــا اتخ ــي، وإمن ــتفعله هاي ــذي س ــد ال ــيء الوحي ال

ــرق  ــودة إىل ط ــا والع ــتيت انتباهه ــراءات لتش ــاً اج أيض

ــب  ــا، بحس ــن مزاجه ــل تحس ــن أج ــرة م ــة ومخت مجرب

ــة. ــول الصحيف ــا تق م

ــى  ــى أبق ــل حت ــي بنفــي يف العم ــا ألق ــع: »أن وتتاب

ــي«.  ــت وأرصف انتباه ــوال الوق ــغولة ط مش

األلعــاب  إىل صالــة  أيضــاً  أتجــه  »إننــي  وتقــول: 

ــُت  ــع: »حذف ــعيدة«، وتتاب ــي س ــا تجعلن ــة ألنه الرياضي

نفــي أيضــا مــن شــبكات التواصــل االجتاعــي ليومــن 

قادمــن مــا مل أضطــر للعــودة مــن أجــل العمــل فقــط. 

لقــد وعــدُت نفــي بالعمــل بجديــة أكــر، وتوفــر املزيــد 

مــن الجهــد، ولــي أكــون يف حالــة أفضــل وأكــر ســعادة 

ــه«.  ــام ب ــي القي ــا ميكنن ــو كل م ــذا ه ألن ه

منوعات



48
January 2020 - Issue 07

صحة

أبـــرز  محــالتأبـــرز  محــالت
المطاعم العربية في لندن السوبر ماركت العربية

Al Mustafah Supermarket
133 Edgeware Road  London W2

Tel: 020 7724 91909 

ماندوال   الســوداني
ملتقى العائالت السودانية 

westbourne grove   london w2

تازا تيك أوى 
35a Queensway, London W2

Tel: 0207 - 243 3177 

السلـــــــــطان  
51 Hertford Street, London W1

Tel: 0207 - 581 5434

مطعــــم أغــــادير 
24 Westbourne Grove, London W2 

Tel: 0207 - 792 2207 

رنــــــــــــــــوش 
43 Edgware Road, London W2

Tel: 0207 - 723 5929 

مـــــــروش 2 
38 Beauchamp place, London SW3

Tel: 0207 - 581 5434 

اللحـــم الحــــالل 
118 Edgware Road, London W2

Tel: 0207 - 723 2248 

مــــــــروش 3 
62 Seymour Street, London W1

Tel: 0207 - 724 5024 

مشــــــــــــوار
Edgware Road, London W2  128

Tel: 0207 - 723 7548 

كازابالنكا مطعم مغربي 
Queensway London

Tel: 0207 - 72218045 

إشبيليــــــــــا 
9 William Street, London SW1

Tel: 0207 - 235 7788 

Babylon Supermarket 
396 Edgware Road  London W2

Al Amin Supermarket 
8a The Parade Hunger Lane London W5

Tel: 0961 153 150 

Green Valley 
3637  -  Upper Berkeley Street -  London W1

Al Sultan Super Market 
460 Edgware Road  London W2

Tel: 020 7724 9109

Damas Gate 
8185  -   Uxbridge Road London W12

Tel: 020 8743 5116 

Al Madina 
52 Crawford Street  London W1

Tel: 020 7724 2541 

Ifin Shop 
600 Seven Sisters Roa  London N15 6TH

Shazia 
124 Edgware Road   London W2 2DZ

Tel: 0207 723 4511 

Kawther Supermarket 
13 Varley Parade Colindale

London NW9 6RR

Bestways 
107 Edgware Road  -  London W2 2HX
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العربيـــة المــدارس  أبـــرز 
مدرسة النجاح العربية

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

Hampstead School, Westbere Road London NW2 3RT

Tel  : 02074932702
Mob : 07403333096

مدرســـة لنــدن العربيـــة
ابتدائي واعدادي

London Arabic School 1 Ranelagh Gardens

Fulham, London SW6 3PA

Tel: 0207736 1139

أكاديميــة الملك فهــــد
King Fahd Academy Bromyard Avenue, 

London W3 7HD

Tel: 0208743 0131

المدرسة المصرية
The Arabic Egyptian School

At Phoenex High School The Curve
White City, London W12 0RQ

Tel: 0208960 7158

المدرسة الفلسطينية
The Palestinian School Ravenor Primary School

Ruislip Road, Greenway Gardens
Greenford UB6 9TT

Tel: 07739 629 515

أكاديميــة الملك فهــــد
King Fahd Academy

Bromyard Avenue, London W3 7HD

Tel: 0208743 0131

مدرسة النور االسالمية
Al-Noor Muslim Primary School
619 - 625 Green Lane Goodmayes

Ilford Essex, IG3 9RP

Tel: 0208597 7576

مدرسة ويمبلدن العربية
Wimbledon Arabic School  Wimbledon 

College, Edge Hill Wimbledon, London SW19

Tel---Fax : 01372 460 005

مدرســــة الريــــان
)من 4 سنوات الى 14 سنة )مناهج عربية معتمدة

College of North West London, 
Dudden Hill Lane, Willesden London NW10 2XD

Tel: 074 1146 5539

المدرسة األهلية لتعليم اللغة العربية
Al-Ahliah School of Arabic At Kings College School;

Southside Common, London SW19

Tel: 0208947 5536

مدرسة سنابل العربية
Sanabel Arabic School

Westminster Academy, London W2 5EZ

Tel: 07789 006 352

المدرسة السورية
The Syrian Community School Bromyard 

Avenue   Acton, London W3 7HD

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

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

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

- عند اســتعمالك جهاز الصرف تأكد من عدم وجود شــخص ينتظر من فوق كتفك وال يوجد عبث في الجهاز. اذا الحظَت شيئًا غريبًا 

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

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

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

في حاالت الطوارئ اتصل بالرقم: 999.

- بلغ الشرطة عن أية سرقة، وباألخص اذا كنت تنوي المطالبة بتعويض من شركة التأمين.

- في المقاعد أو المقاهي ال تترك حقيبتك على ظهر المقعد أو على األرض.
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Dar al-Hikma دار  الحكمــــة
88 Chalton street NW1 1HJ

Tel: 02073834037

AL SAQI مكتبة الساقي
26 WESTBOURNE GROVE LONDON W2 5RH

TEL: 02072298543

المكتبـــــات العربيـــــــة

السفارات العربية في لندن

المساجد والمراكز اإلسالمية
المسجد المركزي )المركز االسالمي(

147  Park Road, London, NW8 7RG

02077243363

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

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

المملكة األردنية الهاشمية 
02079373685

6 Upper Phillimore Gardens, London, W8 7HA

جمهورية مصر العربية 
02074993304

26 South street, London, W1K 1AD

دولة قطر 
02074932200

1 South Audley Street, London, W1K 1HF

المملكة  البحرينية 
02072019170

30 Belgrave Square, London, SW1X 8QB

المملكة المغربية 
02075815001

49 Queens Gate Gardens, London, SW7 5NE

الجمهورية اللبنانية 
02072297265

1521 - Palace Gardens Mews, London, W8 4RB

المملكة العربية السعودية 
02079359931

30 charles street, Mayfair, London, W1J 5DZ

سلطنة عمان 
02072250001

167 Queens Gate, London, SW7 5HE

الجمهورية السورية 
02072459012

8 Belgrave Square, London, SW1X 8PH

الجمهورية الموريتانية 
02074789323

6 Carlos Place, London, W1K 3AS

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

02089463350

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

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

02089606378

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

02088886796

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

02074958283

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

02089938073

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

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

02077369060

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

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

02076367568

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

02086770588

مؤسسة هولبورن االسالمية
33 Brookes Court, Baldwin Garden, London, EC1N 7RR
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اسطنبول.. سحر المعمار
تدفــق عــىل تركيــا أكــر مــن 43 مليــون ســائح أجنبــي خــالل العــام 2019، بنســبة زيــادة بلغــت 

ــة عــن العــام 2018.  14.3 باملئ

ــاء  ــف أنح ــن مختل ــًا م ــا يومي ــن يقصدونه ــياح الذي ــني الس ــة ملالي ــطنبول قبل ــة اس ــكل مدين وتش

ــاذة. ــف األخ ــة واملتاح ــن التاريخي ــارة األماك ــاحر، وزي ــامري الس ــن املع ــاهدة الف ــامل، ملش الع

)الصورة ملسجد آيا صوفيا يف وسط اسطنبول - عرب لندن(


