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مقال

فلسطين إذ تكسب 
معركة الرأي العام 

البريطاني

محمد أمني
رئيس التحرير

تنديدا  لندن  شوارع  جابت  برشية  أمواج   
مع  وتضامنا  األخري،  اإلرسائييل  بالعدوان 
مسريتني  العدوان  أسبوع  شهد  فقد  الفلسطينيني، 
ضخمتني؛ األوىل قارب عدد املشاركني فيها 150 ألفا، 

والثانية 250 ألفا، بحسب املنظمني.

من  غالبية  أن  إىل  بالنظر  األهمية  بالغ  تحول   
اإلنجليز،  من  كانوا  التظاهرات  هذه  يف  خرجوا 
وتحديدا من فئة الشباب الذين مل يعودوا مقتنعني 
تهديدات  أن  بات واضحا  اإلرسائيلية، كام  بالدعاية 
»معاداة  ومطرقة  ترهبهم،  تعد  مل  الصهيوين  اللويب 
السامية« التهمة الجاهزة التي يوسم بها من يندد 
بجرائم إرسائيل، أو يبدي تعاطفا مع الفلسطينيني؛ 
يعترب  جيل  باختصار  فهم  تخيفهم،  فزاعة  تعد  مل 
حربتها،  رأس  والعدالة  له،  مكتسب  أهم  الحرية 
وال يسمح ألحد أن يصادر رأيه أو يتالعب به، هم 
قادرون عىل معرفة أن الضحايا األطفال ال ميكن أن 
يكونوا ماتوا وهم يحملون صواريخ، كام أن مكاتب 

اإلعالم والصحافة ليست أهدافا مرشوعة.

الحاشدة  املسريات  صورة  يف  كذلك  واضحا  بدا   
بوسائل  يتأثر  ال  الجيل  هذا  أن  بالشباب؛  املكتظة 
التي  والصحف  كاملحطات  التقليدية،  اإلعالم 
من  األخبار  يستقي  بات  وإمنا  اللويب،  عليها  يهمني 
السوشيال ميديا ومنصاتها، وهي فضاءات ما زالت 
رحبة رغم كل املنع والتضييق. هو كذلك جيل من 
املتضامني الذي استفزتهم صورة العسكري اإلرسائييل 
عن  املدافعني  املدنيني  والشابات  الشباب  مبواجهة 
بيوتهم يف حي الشيخ جراح، واملنتفضني يف القدس 
الحفاظ عىل حقهم يف مامرسة شعائرهم  من أجل 
عىل  واالعتداء  املساجد  إغالق  فصورة  الدينية، 
الفلسطينيني  حق  مصادرة  من  نوع  هي  الكنائس 
منذ  شهدوا  جيل  كذلك  هم  عبادتهم.  مامرسة  يف 
2008  عىل الهواء مبارشة حروبا متكررة عىل غزة، 
يقتل فيها األطفال، وتدمر فيها البيوت، ثم تواصل 
إرسائيل الرتويج أنها ضحية، وأنها تدافع عن نفسها.. 
التصديق عن  فضال  الرتويج  عىل  عصيا  بات   أمر 

يف العام 2021.

القضية  مع  الربيطاين  التعاطف  هذا  إن   
الفلسطينية هو أمر بالغ األهمية والداللة، وينبغي 
الرواية  ترويج  يف  فيه  واالستثامر  عليه،  البناء 
التي  الصهيونية  الرواية  ومواجهة  الفلسطينية، 
تأسيس  قبيل  مبكرا  الصهيوين  اللويب  عليها  اشتغل 
ومثابرة  مراكمة  يحتاج  التعاطف  هذا  إرسائيل. 

واستثامرا لإلعالم الحديث، والتواصل مع املتضامني 
الذي  املحتوى  ضخ  يف  واالستمرار  واملتضامنات، 
الرسمي«  فـ»الغرب  الصهيونية،  الرواية  يفضح 
منحاز إلرسائيل، لكن »الغرب الشعبي« مغيب متاما 
وهنا تكمن الفرصة، التي ينبغي عىل أنصار فلسطني 

استثامرها. 

  »تويتة« واحدة باللغة اإلنجليزية مع صورة من 
أحداث حي الشيخ جراح يعاد نرشها مئات اآلالف 
يصدقون  إنجليز،  متضامني  قبل  من  املرات  من 
يجب  إرسائيل.  ويكذبون  يشاهدونه،  وما  الصورة 
من  كجزء  الهبة  وهذه  التأييد  هذا  مع  نتعامل  أن 
ما جاء يف  العدالة« حسب  أجل  »حركة عاملية من 
الظل  حكومة  يف  السابقة  الداخلية  وزيرة  خطاب 

العاملية ديان أبوت.

بإحدى  كلمتها  يف  املشهد  لخصت  أبوت 
أراضيهم،  تصادر  »الفلسطينيني  بأن  التظاهرات، 
بالضبط هي  يقتلون يف منازلهم«، هذه  وهم اآلن 
وأنصارهم  بريطانيا  عرب  عىل  ينبغي  التي  الرواية 
الفلسطينيني  أن  الغرب:  يف  عليها  والعمل  ترويجها 
الفصل  نظام  جراء  أراضيهم  وتصادر  يقتلون 
العنرصي الذي متثله دولة االحتالل اإلرسائييل، هذه 
املخيال  يف  والرمزية  والداللة  األهمية  بالغة  معان 
الشعبي الغريب، ليكن النضال من أجل فلسطني هو 

جزء من حركة عاملية من أجل العدالة.

إن الحشود الكبرية التي نزلت للشارع استجابة 
لدعوة املؤسسات الفلسطينية العاملة يف بريطانيا 
هي  الفلسطيني؛  الشعب  مع  التضامن  وحملة 
يف  حصل  الذي  التغري  حجم  عىل  شعبي  استفتاء 
املسؤولية  من  مزيدا  يلقي  تحول  وهو  بريطانيا، 
وأوروبا  بريطانيا  يف  الفلسطيني  العمل  عىل 
يف  املهجر  عرب  فلسطني  وحدت  فكام  عموما، 
أن  ينبغي  األخري،  العدوان  تظاهرات  يف  الشوارع 
مؤسسات  يف  املنظم  العمل  يف  جهودهم  توحد 
عىل  والضغط  الفلسطيني،  الشعب  مع  التضامن 
نواب مناطقهم وأعضاء بلدياتهم من أجل العدالة 
لفلسطني. نحتاج كذلك التوحد يف الصوت االنتخايب 
الغربية؛  الدميقراطيات  ففي  مؤثرا،  ليكون  العريب 
فارقا.  تحدث  التي  هي  الوازنة  االنتخابية  الكتل 
سبب  عن  كثرية  أسئلة  عىل  اإلجابة  كذلك  نحتاج 
خلو الربملان الربيطاين من نواب عرب، وعن سبب 
األحزاب  يف  فلسطني  أصدقاء  لجان  فاعلية  تراجع 

الربيطانية.
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مقال

تأييد البريطانيين 
لفلسطين تحول 

مهم

محمد عايش

للفلسطينيني،  واملنارصة  التأييد  موجة 
العدوان  خالل  بريطانيا  شهدتها  والتي 
وغزة،  األقىص  املسجد  عىل  األخري  اإلرسائييل 
سجلت  فقد  قبل،  من  مسبوقة  غري  كانت 
شوارع لندن أكرب مسريتني لتأييد الفلسطينيني 
مسبوقة  غري  موجة  وسط  البالد،  تاريخ  يف 
االحتالل  عدوان  تجاه  والغضب  التنديد  من 

االرسائييل وجرامئه ضد الفلسطينيني. 

ملموساً  تحوالً  تشهد  بريطانيا  أن  املؤكد 
الفلسطينية  بالقضية  يتعلق  فيام  ومهامً 
واملوقف منها، إذ أن الرواية االرسائيلية املزيفة 
مل تعد تنطيل عىل الرأي العام، كام أن املزاعم 
يف  يسقطون  الذين  األطفال  بأن  االرسائيلية 
مطلقي  من  وكانوا  »إرهابيني«  كانوا  مرة  كل 
يف  شخص  أي  عىل  تنطيل  تعد  مل  الصواريخ 

بريطانيا، كام هو الحال يف العامل بأكمله. 

كيف ُيكن لشخص يف بريطانيا أن يُصدق 
غزة  يف  استشهدوا  الذين  الـ63  األطفال  بأنَّ 
كانوا ينامون اىل جانب صواريخ يتجاوز مداها 
300 كيلو مرت؟ وكيف ألي عاقل يف أوروبا أو 
العامل أن يُصدق بأن  أمريكا أو أي مكان من 
مكاتب قناة الجزيرة ووكالة »أسوشيتد برس« 
يتم استخدامها من قبل مقاتلني، أو أنها كانت 
جزءاً من املعركة؟! ومن يف العامل ُيكن أن يربر 
أو يقبل اعتداًء باألسلحة عىل املسجد األقىص، 
أو حتى مجرد مداهمته فقط من قبل جنود 

مسلحني؟!

روايات  كذب  وتبني  الحقيقة،  انكشفت 
العامل  يف  العام  الرأي  تغري  ولذلك  االحتالل، 
وجه  عىل  وأمريكا  بريطانيا  ويف  بأكمله، 
الخصوص، وتدافع مئات اآلالف من املتضامنني 
األجانب ملنارصة الشعب الفلسطيني والتنديد 
باالحتالل وعدوانه عىل الشجر والحجر والبرش 

وبيوت العبادة يف فلسطني. 

أن  أمامنا؛ هي  اليوم  نراها  التي  الحقيقة 

الناس يف العامل الغريب إنسانيون، وال يكن أن 
يتعاطفوا مع العدوان وال مع االنتهاكات بحق 
لكسب  نحتاجه  ما  وكل  واملدنيني،  األطفال 
وتقديم  يجري بصدق،  ما  تأييدهم هو رشح 
يف  يحدث  كان  وما  أمامهم،  عارية  الحقائق 
يكونوا  مل  العرب  أن  هو  املاضية  السنوات 
الرأي  كان  بينام  لقضاياهم،  ناجحني  سفراء 
العام يف بريطانيا وأوروبا وأمريكا فريسة آللة 
إعالمية ضخمة تديرها ومتولها قوات االحتالل 

اإلرسائييل.

نحُن اليوم أمام تحول اسرتاتيجي وتاريخي 
القضية  تجاه  الدولية  املواقف  يف  مهم 
التحول  يفهم هذا  أن  أراد  الفلسطينية، ومن 
العربية  الدول  أغلب  بأن  يالحظ  أن  فعليه 
خالل  صامتاً  ظل  العريب  الشارع  وأغلب 
األقىص  املسجد  استهدفت  التي  االعتداءات 
والضفة الغربية وقطاع غزة، بينام كان الشارع 
الشعب  مع  تضامناً  يومياً  ينتفض  أوروبا  يف 
ما  االحتالل..  بعدوان  وتنديداً  الفلسطيني 
يحدث هو أن الرأي العام الذي كان ضدنا يف 

السابق أصبح اليوم معنا وإىل جانبنا.

عليه  البناء  يتوجب  املهم  التحول  هذا 
القضية  لخدمة  استثامره  أجل  من  والعمل 
الفلسطينية، فالرأي العام يف الدول الديقراطية 
الذين خرجوا  مهم وذو قيمة، ومئات اآلالف 
فلسطني؛  أجل  من  يهتفون  لندن  شوارع  إىل 
هؤالء هم أنفسهم الذين ينتخبون حكومتهم 
مستقبل  يحددون  الذين  وهم  وبرملانهم، 
بلدهم، وحكومتهم تبني سياساتها عىل أساس 

ما يريدونه دون أن تعاندهم. 

بريطانيا  يف  املوجودين  الفلسطينيني  عىل 
وانتامءاتهم  توجهاتهم  عن  النظر  بغض   -
ويواصلوا   يتحدوا  أن   - والعرقية  السياسية 

العمل والبناء عىل ما تم إنجازه.



أخبار الجالية

عرب لندن  - لندن

الدمنارك عن  عرب ناشطون حقوقيون سوريون يف 
انزعاجهم وغضبهم من محاوالت السلطات الدمناركية 
بعد  بالدهم،  إىل  للعودة  السوريني  الالجئني  دفع 
يكنهم  آمنا  مكانا  دمشق  »كوبنهاغن«  اعتربت  أن 

العودة إليه.

تقريراً   »Financial Times« صحيفة  ونرشت 
الذين  السوريني  الالجئني  بعض  قصص  فيه  تروي 
طويلة  سنوات  بعد  الرتحيل  خطر  اليوم  يعانون 
الدمنارك، ومنهم من فتح مشاريع يف  اللجوء يف  من 
الدمنارك وبدأ يف االندماج الكامل بعد أكرث من ست 

سنوات. 

السوريني واسمه »بالل متام«  الالجئني  وعرب أحد 

السلطة  عن  الصادرة  القرارات  من  انزعاجه  عن 

أن سوريا  القول  ال يكن  »بالطبع  وقال:  الدمناركية، 

آمنة للعودة«. وينتظر »متام« وكثريون قرار السلطات 

بقبول تجديد إقاماتهم.

وبحسب ما نقله التقرير؛ فإن بعض الخرباء الذين 

شؤون  حول  الدمناركية  للحكومة  النصيحة  يقدمون 

قراراتها  يف  النظر  بإعادة  السلطات  نصحوا  سوريا 

املتعلقة بالرتحيل، والذي من املمكن أن يأخذ منحى 

»مقلقا« يف سياسات أوروبا املتعلقة بالالجئني.

مدينة  من  آخر  الجئاً  و461  متام  اسم  ويوضع 

دمشق ضمن قامئة التجديد أو السحب أو التمديد، 

ويحتجز كل من تسحب إقامته لفرتات »طويلة« يف 

مراكز الرتحيل.

أكثر من 400 الجئ سوري مهددون بالترحيل 
من الدنمارك

عرب لندن - لندن

توجهت العائالت العربية واملسلمة أول أيام 
عيد الفطر للرتويح عن أطفالها واالحتفال بالعيد 
الرتفيهية  لأللعاب  كروس«  »برنت  مدينة   يف 

وسط لندن.

واحد  يوما  بريطانيا  يف  املدارس  ومتنح 
الطلبة  بالعيد، حيث يغيب  للمسلمني لالحتفال 
إجازة؛  تحتسب  أن  املدارس دون  املسلمون عن 
لهم  تضمنه  حق  هو  بأعيادهم  االحتفال  ألن 

الحكومة.

ورغم األمطار؛ استمتع األطفال بأجواء العيد، 
العربية،  بالعائالت  الرتفيهية  املدينة  واكتظت 
الطعام  بيع  محالت  املدينة  داخل  وانترشت 

الحالل، والحلوى العربية .

العائالت العربية تقضي 

أول أيام العيد في مدينة 

عرب لندن- لندن»برنت كروس« لأللعاب

اشتكت نساء مسلامت خالل شهر رمضان من أن بعض 
املساجد يف بريطانيا ال تسمح للنساء بأداء الصالة فيها، األمر 

الذي دفعهن للقول بأن الوقت حان للتغيري.

الربيطانية  اإلذاعة  لهيئة  »أملاس«  تدعى  فتاة  وقالت 
حيث  دينها،  شعائر  ألداء  الوقت  متتلك  بالكاد  إنها   BBC
وإمتام  الثالث،  أطفالها  رعاية  مسؤوليات  عليها  ترتاكم 
رمضان  أن  تعترب  فهي  لذا  الجامعية،  الدراسة  متطلبات 

الشهر األنسب لتتفرغ للعبادة. 

عطلة  يف  الرتاويح  لصالة  أتطلع  »كنت  أملاس:  وتتابع 
نهاية األسبوع، خاصة عندما يكون لدينا املزيد من الوقت، 
لكنني عندما قمت باالتصال بأحد املساجد املحلية؛ قيل يل 
بأنه ال يسمح لكبار السن واألطفال والنساء بالصالة فيه«. 

املتأثرة بقرار إغالق املساجد  الوحيدة  وال تعترب أملاس 
تتبع  إذ  كوفيد-19،  قيود  بحجة  بريطانيا  يف  النساء  أمام 
العامل  حول  املساجد  نفسه. ومتيل  النهج  عديدة  مساجد 

توفري  طريق  عن  سواء  الصلوات،  خالل  الجنسني  لفصل 

الرجال؛  خلف  يصلون  النساء  جعل  أو  منفصلة،  مساحة 

للنساء مساحة  تخصص  ال  بريطانيا  مساجد  ربع  أن   إال 

عىل اإلطالق.

من جهتها، تقول »أنيتا نيار« التي تشارك يف إدارة حملة 

مناطق  عىل  يحصلن  ما  غالباً  النساء  إن  مسجدي«،  »افتح 

إما  تكون  العادة  يف  املساحات  ألن  الثانية«  الدرجة  »من 

أصغر من حيث املساحة، أو أنها صعبة الوصول. 

باالتصال  الربيطانية »يب يب يس«  اإلذاعة  وقامت هيئة 

بـ29 من أكرب املساجد يف بريطانيا من حيث سعة استيعابها، 

ملعرفة سياستها الخاصة بشهر رمضان.

ال  منها  مساجد  خمسة  أن  إىل  يس«  يب  »يب  وتوصلت 

تحتوي عىل منطقة مخصصة للنساء، وستة مساجد أعربت 

عن عدم قدرتها عىل استيعاب النساء ألسباب تتعلق بالصحة 

والسالمة، فيام بقي 12 مسجدا مفتوحا للجنسني. 

مسلمات بريطانيا يشعرن أنهن من »الدرجة 
الثانية« بسبب رفض بعض المساجد استقبالهن 
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عرب لندن - لندن

فلسطني«  »حركـــة  من  أفـــراد  واصـــــل 
إرسائييل  أسلحة  مصنع  داخل  احتجاجهم 
للطائرات دون طيار وأنظمة األسلحة املختلفة 

يف مدينة ليسرت.

إىل  الوصول  من  الحركة  أعضاء  ومتكن 
بعد  هناك،  والتحصن  املصنع  مبنى  سطح 
تدمريهم لبعض ممتلكات املباين، لوقف إرسال 
الربيطانية  طيار  دون  الطائرات  من  املزيد 

تعبري  حد  عىل  غزة«  يف  »فضائع  وارتكاب 
بيانا  أصدرت  التي  الفلسطيني  العمل   منظمة 

بهذا الخصوص.

احتجاج  إنهاء  الربيطانية  الرشطة  وتحاول 
أعضاء  يواجه  فيام  فلسطني«،  »حركة  أعضاء 
نشاطهم  بسبب  مختلفة  محاكامت  الحركة 
رضر  »الرتكاب  بالتآمر  اتهموا  حيث  الحايل، 

جنايئ«.

التي   Elbit عام 2014 واجهت رشكة  ومنذ 
املراقبة  وأنظمة  طيار  دون  الطائرات  تبيع 

وتكنولوجيا  اإلرسائيلية  للرشطة  واملعدات 
الضفة  يف  الفاصل  للجدار  اإللكرتوين  الكشف 

الغربية؛ العديد من األعامل االحتجاجية.

واصلت  التي  فلسطني«  »حركة   وقالت 
الرشطة حاولت  إن  أليام،  املبنى  احتالل سطح 
إقناعهم بالنزول من عىل سطح مصنع األسلحة 
بعد قرار وقف إطالق النار األخري يف غزة، غري 
أن أعضاء الحركة رفضوا ذلك وأعلنوا استمرارهم 
إرسال  املصنع عن  يتوقف  أن  إىل  االحتجاج  يف 

األسلحة إىل إرسائيل.

محتجون يوقفون عمل مصنع أسلحة 
إسرائيلي في ليستر بإنجلترا

عرب لندن – لندن

يف  فلسطني  مع  التضامن  حملة  رئيس  عرب 
وامتنانه  فخره  كامل حواش، عن  الدكتور  بريطانيا 
بالعمل مع رشكائه املنظمني ملسريات دعم ومنارصة 
فلسطني، والتي شارك فيها قرابة 250 ألف شخص.

يف  الصهيوين  اللويب  اتهامات  عىل  وردا   
الفلسطيني  للشعب  املنارصة  للمسريات  بريطانيا 
أنه  حواش  أوضح  للسامية«؛  »معادية  بأنها 
اليهود  عىل  يلقي باللوم  ال  وأنه  معاد للعنرصية، 

الربيطانيني وإمنا عىل أفعال إرسائيل.

دعم  يريد  ال  الفلسطيني  »الشعب  إن  وقال 

لبث  قضيتنا  استخدام  يحاولون  الذين  العنرصيني 

كراهيتهم لليهود، مشكلتنا مع االحتالل ومع الفكر 

الصهيوين وليس مع الديانة اليهودية وال اليهود«.

وكانت العاصمة لندن  وعدد من املدن الربيطانية 

للتنديد  اآلالف  مبئات  مسريات  شهدت  قد  الكربى 

كان  الفلسطيني،  الشعب  عىل  اإلرسائييل  بالعدوان 

الالفت فيها أعداد الشباب اإلنجليز واألوروبيني الذين 

والجمعيات  االئتالفات  لدعوة  تلبية  للشوارع  خرجوا 

املنارصة للشعب الفلسطيني.

حواش: المسيرات المناصرة لفلسطين ليست 
معادية للسامية
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أكثر من 400 الجئ سوري مهددون 
بالترحيل من الدنمارك

فلسطين..  تجمع شتات عرب بريطانيا 
في مسيرة تاريخية 

جاد محمد - لندن

يتبادر  قد  ما  هذا  بفلسطني،  الوصل  زمان  إنه 
للذهن وأنت تحاول أن تجد لك موطئ قدم يف مسريات 
لندن،  الربيطانية  العاصمة  يف  فلسطني  مع  التضامن 
العامل،  حيث املشاركة فاقت توقعات الجميع، وأبهرت 
يف  املشاركني  بعدد  إعجابه  عن  يعرب  الجميع  كاد  وما 
املسرية األوىل ملساندة فلسطني يف عز العدوان عىل غزة، 
حتى وقفوا مندهشني مصفقني لألعداد التي شاركت يف 
أيار/ السبت 22 من شهر  يوم  املنظمة  الثانية  املسرية 

حسب  فيها  املشاركة  حجم  بلغ  والتي  املايض،  مايو 
مصادر من اللجنة املنظمة ربع مليون شخص.

وستبقى شوارع لندن الباردة، شاهدة عىل الحرارة 
األصوات  من  اآلالف  عرشات  بفضل  فيها،  دبت  التي 
العدوان  ووقف  لفلسطني،  بالحرية  املطالبة  الهادرة، 
عىل املسجد األقىص وحي الشيخ جراح وغزة، ولسنوات 
الزخم  بهذا  مشابهة،  مسريات  لندن،  تشهد  مل  طويلة 

والعنفوان.

غريها«،  يف  يتفرق  ما  فيها  يجتمع  فلسطني  »إنها 
كوفية  مرتدياً  البدري  محمد  العراقي  املواطن  يقول 

وحامالً بيده علم فلسطني، وهو الذي مل يخرج يف أية 
مظاهرة منذ أكرث من 15 سنة.

يف  كان  لالحتجاج  فيها  نزلت  مرة  »آخر  يتابع: 
مظاهرة رفض الغزو ضد بالدي، والتي شارك فيها تقريبا 
مليون شخص، بعدها قاطعت كل التظاهرات يف الشارع 
الوضع  املرة  لكن هذه  العام،  والوضع  اإلحباط  بسبب 
مختلف، ومل يكن هناك من بديل عن النزول للشارع«.

الربيطانيني  املواطنني  الكثري من  حال محمد كحال 
القضية  صالحتهم  الذين  ومسلمة،  عربية  أصول  من 
كلام  يظهر  ما  وهذا  للتظاهر،  العودة  مع  الفلسطينية 
تجولت بني صفوف املشاركني، فكل أعالم الدول العربية 
واإلسالمية حارضة، والجميع يتنافس عىل رفع علم بالده 
مقرونا بالعلم الفلسطيني، ولسان حالهم يقول: »نحن 
هنا يا فلسطني، مل نتخلَّ عنك ولو باالحتجاج والتظاهر 

والهتاف باسمك ومن أجل حريتك«.
أم القضايا 

هو يوم تزينت فيه شوارع بريطانيا ولندن خصوصا 
يحمله  من  املشاركني  من  الفلسطيني،  العلم  بألوان 
من  ومنهم  وجهه،  عىل  رسمه  من  ومنهم  به،  ويلوح 
ارتداء  يف  جهدا  أحد  أي  يدخر  ومل  يرتديه،  لزي  حوله 
كان  فالرمز  التقليدي،  الفلسطيني  الزي  أو  الكوفية، 

حارضا وبقوة يف هذه املسرية، يف بلد يتحمل مسؤولية 
تاريخية يف هذه القضية.

حناجر  متل  مل  شعار   ،»Free free Palestine«
الهتاف به لساعات متواصلة، علها  عرشات اآلالف من 
قطعا  لكنها  املتحدة،  اململكة  يف  األمر  يهمه  ملن  تصل 
وصلت للصامدين هناك يف فلسطني، يف األراض املحتلة 
بالضفة والقدس املحتلة وغزة والداخل الصامد، وكانت 
الرسالة واضحة، »فلسطني قضية كل عريب وكل مسلم 

وكل إنسان حر يؤمن بالعدالة والكرامة«.

العامل  يعيشها  التي  التشظي  حالة  عن  وبعيدا 
الحادة  االنقسامات  وحالة  العريب،  الربيع  بعد  العريب 
الواحدة، والتي وصلت  الواحد والدولة  داخل املجتمع 
شظاياها لعرب املهجر، كل هذا يختفي، لتظهر مكانه 
»لهذه  لسنوات،  غابت  والتوحد،  الوحدة  من  حالة 
القضية سحر وجاذبية خاصة يختلط فيها ما هو مقدس 
مبا هو ديني مبا هو ثقايف مبا هو إنساين، وال يكن ألي 
إنسان سوي اإلنسانية إال أن يجد نفسه متعاطفا معها«، 
يقول وليد وهو شاب سوري وصل إىل بريطانيا كالجئ 
الدمار الذي لحق بالده من قبل نظام األسد  فرارا من 

وداعميه.

الحاملة،  اللحظة  لهذه  الجميع كان يف حاجة  وكأن 
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وكأن  عقود،  ورمبا  سنوات  منذ  املفقودة  اللحظة  هذه 
الجميع انتعشت ذاكرته، وعاد به الزمان سنوات للوراء، 
حني كانت قضية فلسطني قضية كل عريب ومسلم وإنسان 
أن  يريد  وكأنه  الهتاف  يف  ويجتهد  يهتف  والجميع  حر، 
يتأكد أن ما يحدث أمامه هو واقع يتجىل، ترسمه فلسطني 

مبداد من الشموخ والصمود.

أمني  محمد  العريب  التفكري  منتدى  رئيس  وقال 
لـ»عرب لندن« إن االتجاه العام يف الرأي العام الربيطاين 

يعمل لصالح القضية الفلسطينية.

واعترب أمني الذي كان يقف يف التظاهرة، أن حضور 
املظاهرة  يف  ألفا  و250  األوىل،  املظاهرة  يف  ألفا   150
الثانية هو رقم بالغ األهمية والداللة، موضحا أن الدعاية 
عىل  االعتداء  مشاهد  أمام  سقطتا  الصهيونية  والرواية 
عىل  البيوت  وتدمري  جراح،  الشيخ  حي  وشابات  شباب 
رؤوس سكانها يف غزة، وقتل األطفال والنساء، كام تعرى 
االحتالل جراء مامرساته القمعية بحق فلسطينيي الداخل 

الذين انتفضوا ضد نظام الفصل العنرصي.

القادرة  وهي  وتوهجها،  أللقها  القضية  عادت 
والتصنيفات  األيديولوجيات  جدران  كل  إسقاط  عىل 
املسرية  هذه  يف  أحد  ال  والعرقية،  والطائفية  الثقافية 
التي يبعد رأسها عن نهايتها أكرث من خمسة كيلومرتات، 
بجانبه،  يقف  الذي  عن  مختلف  أو  غريب  بأنه  يشعر 
االنتصار لغة  إنها  واحدة،  لغة  يتحدث   فالجميع 

لعدالة القضية.
اإلنسانية تجمعنا 

مشاركة  دون  تنجح،  أن  الحجم  بهذا  كان ملسرية  ما 

اللغة  مؤسسات وأفراد بريطانيني، ال تجمعهم بفلسطني 
العدالة  عروة  بها  تجمعهم  لكن  التاريخ،  وال  الهوية  وال 
كقيمة يؤمن بها اإلنسان الغريب ويرى أنها أس كل القيم 
القضايا  هذه  يتبنى  بات  من  أن  الفتا  وكان  العامل،  يف 
من  ويتحرك  االجتامعي  التواصل  مواقع  يف  عنها  وينافح 

أجلها يف الفضاء العام هم الشباب الغريب.

للعلم  رسم  دون  إيرلندا  يف  شارع  أي  تجد  »لن 
أكرب  من  ألنها  لنا  ملهمة  القضية  هذه  إن  الفلسطيني، 
قضايا التحرر يف التاريخ« يقول جيمس الشاب اإليرلندي 
الذي يعمل كمستشار يف األمن املعلومايت، مؤكدا حقيقة 
دعام  الدول  أكرث  من  وإسكتلندا  إيرلندا  أن  تاريخية 
من  كبريا  حراكا  هناك  أن  أراه  »ما  الفلسطينية:  للقضية 
التواصل  مواقع  يف  القضية  هذه  لدعم  الغريب  الشباب 

االجتامعي«.

الفلسطيني  العلم  يحمل  كان  الذي  جيمس  وينبه 
تخاض  رضوسا  حربا  هناك  أن  إىل  بالده،  بعلم  مقرونا 
عىل  يقدر  من  »حاليا؛  االجتامعي  التواصل  مواقع  يف 
التواصل  مواقع  يف  االنتشار  عىل  القادر  هو  فيها  التأثري 
مبا  جهال  هناك  أن  أالحظ  كنت  السابق  ويف  االجتامعي، 
يتغري تدريجيا، وهذا  بات  الوضع  يقع يف فلسطني، لكن 

أمر إيجايب«.
الشرطة وفلسطين 

الذي درج  الهتاف  »الحرية من أجل فلسطني« هذا 
وضع  املاضية،  األيام  خالل  العامل  عرب  املاليني  لسان  عىل 
القليلة  األيام  خالل  الضوء  دائرة  يف  بريطانية  رشطية 
املاضية، وجعلها موضع تحقيق مهني، بعد انتشار مقطع 

فيديو يظهر هذه الرشطية وهي تتفاعل مع املتظاهرين 
العاصمة  يف  لفلسطني  مساندة  مسرية  يف  خرجوا  الذين 
عددهم  قدر  والذين  املايض،  األسبوع  نهاية  الربيطانية 

بأكرث من 150 ألف مشارك. 

يف  واسع  نطاق  عىل  انترش  الذي  املقطع  يف  وتظهر 
تتلقى  وهي  شابة  رشطية  االجتامعي؛  التواصل  وسائل 
تبادل  وبعد  املسرية،  يف  مشاركة  سيدة  من  بيضاء  وردة 
شعار  الرشطية  رفعت  السيدة؛  هذه  مع  قليلة  كلامت 
معها  يتفاعلون  املشاركني  جعل  ما  لفلسطني«،  »الحرية 

كتحية عىل موقفها.

مواقع  عىل  املقطع  انتشار  من  ساعات  إال  هي  وما 
الربيطانية  الرشطة  أعلنت  حتى  االجتامعي؛  التواصل 
فتح تحقيق يف هذا الحادث، تحت مربر أن ما قامت به 
الرشطية هو تعبري عن موقف سيايس، يف حني أن رجال 
الرشطة املفروض فيهم الحياد وعدم التعبري عن مواقف 

سياسية خالل أداء مهامهم.

هي  الرشطية  فإن  لندن«  لـ»عرب  مصادر  وحسب 
التحاقها  عىل  يض  ومل  الرشطة  سلك  يف  جديدة  عضوة 
التحقيق  باألمن سوى ستة أشهر، وما زالت حاليا تنتظر 
معها، إال أن قرار الرشطة أثار الجدل عىل مواقع التواصل 
يف  مبالغة  التحقيق  يف  أن  اعترب  من  بني  االجتامعي، 
التي  املقاطع  من  الكثري  هناك  أن  اعتبار  عىل  التقدير، 
خالل  من  املتظاهرين  مع  الرشطة  رجال  فيها  يتفاعل 
تأييدهم دون أن يطالهم أي تحقيق، ويف املقابل هاجمت 
صحف يينية شعبوية وأخرى معروفة بتأييدها إلرسائيل، 

هذه الرشطية.



أخبار الجالية

»عين على فلسطين« برنامج يومي 
يبث على قناة بريطانية

عرب لندن - لندن

أطلقت قناة »إسالم« الربيطانية، سلسلة حلقات 
يومية حول فلسطني، بعد الدعم الكبري الذي أظهره 
الشارع الربيطاين تجاه ما يحدث يف األرايض املحتلة، 

ورفضه لسياسات إرسائيل.

وتبث القناة برنامج »عني عىل فلسطني« يوميا يف 
التاسعة مساء بالتوقيت املحيل. 

الربنامج الضوء عىل مامرسات االحتالل  ويسلط 
يعيشها  التي  واملعاناة  الفلسطيني  الشعب  ضد 

بسببه. 

عرب لندن – لندن

قصة جميلة ومثرية جدا قدمتها 
مي عابد عرب برنامجها األسبوعي عىل 

منصات عرب لندن »مع الجالية«.

القصة تروي تفاصيل نجاح قصة 
أحبا  سوريني  زوجني  جمعت  حب 
فيسبوك،  طريق موقع  عن  بعضهام 
ليجدا  »أونالين«،  بعضهام  وخطبا 
نفسيهام يف رحلة طويلة ومتعبة من 
والبدء  بالزواج  حبهام  تتويج  أجل 
بلدهم  يف  ناجحة  تجارية  مبشاريع 

الجديد هولندا.

منصات  عرب  استضافتهام  ولدى 
الزوجان  حىك  لندن«  »عرب 
القصة  رهف ومتيم،  السوريان 
الشغف  بكل  الياء،  إىل  األلف  من 
بكل  أيضا  ولكن  تضمنته،  الذي 
وتحمالها،  عاشاها  التي  املعاناة 

والزواج،  اللقاء  إىل  حاجتهام  بفعل 
وتقول  آمن.  مكان  يف  واالستقرار 
كان  ذاته  حد  يف  اللقاء  رهف إن 
وتؤكد:  مصادفة،  عن  وعبارة  مثريا، 
صفحته  يف  فتح  متيم وقد  »وجدت 
بفيسبوك الباب ملن يريدون االنضامم 
الربحية،  غري  املنظامت  إحدى  إىل 
وإذا  يب،  الخاص  السيفي  فأرسلت 
 يب أتلقى رسالة منه تقول بأنه يريد

يدي للزواج«.

ثم  رهف،  قالته  متيم ما  ويؤكد 
فعال،  مثرية  قصة  »كانت  يضيف: 
سنة  من  األول  الشهر  يف  بدأت 
2016، واحتجنا إىل شهور يك نلتقي«.

وقت  »يف  رهف:  تضيف  ثم 
األمور،  تعقدت  وقد  األوقات،  من 
منا  كل  محاولة  أن  غري  يأسا،  بكينا 
األمل  جعلت  هولندا  يف  االستقرار 

يتجدد، واستطعنا أن منيض معا«.

األجمل يف القصة ليس فقط هو 
نهايتها السعيدة باللقاء والزواج، بل 
أنشأ  بحيث  النجاح،  عىل  وباإلرصار 
والذي  الخاص،  مرشوعهام  الزوجان 

قهوة  إىل  التمر  نوى  بتحويل  يعنى 
نجاح  من  القاه  ما  ومدى  خاصة، 
 وانتشار، ال سيام عرب اإلنرتنت، سواء

يف هولندا، أو عرب العامل.

هولندا.. قصة حب سورية »أونالين« بنهاية 
أكثر من سعيدة 
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عرب لندن- لندن

أن  تلغـــراف«  »ذا  صحيفـــة  ذكـــرت 
الهولنديـــة  والتجنيـــس  الهجـــرة  دائـــرة 
)IND( منحـــت نحـــو 50 ألـــف مواطـــن 
ـــايض،  ـــام امل ـــة الع ـــية الهولندي ـــي الجنس أجنب
معظمهـــم مـــن طالبـــي اللجـــوء الذيـــن 
ـــة الهجـــرة  ـــد خـــالل أزم ـــذا البل ـــاؤوا إىل ه ج

يف عـــام 2015.

إن  الهولنديـــة  الصحيفـــة  وقالـــت 
األكـــرب  املجموعـــة  شـــكلوا  الســـوريني 
ــم  ــس يف 2020، يليهـ ــات التجنيـ ــن طلبـ مـ
ـــة  ـــة الثالث ـــا، ويف املرتب ـــن إريرتي ـــون م الالجئ
مل  الذيـــن  الجنســـية  عديـــو  األشـــخاص 
يتـــم االعـــرتاف بهـــم كمواطنـــني مـــن قبـــل 
ـــه متـــت  ـــه يف العـــام ذات وطنهـــم، موضحـــة أن

املوافقـــة عـــىل 96 يف املئـــة مـــن الطلبـــات 
والتجنيـــس  الهجـــرة  دائـــرة  قبـــل  مـــن 
ــل إىل  ــم يصـ ــل الرقـ ــام جعـ ــة، مـ الهولنديـ
ضعـــف مـــا كان عليـــه يف العـــام الســـابق.

ــم  ــام 2019، تـ ــه يف عـ ــارت إىل أنـ وأشـ
قبـــول 26 ألـــف طلـــب تجنيـــس فقـــط، 
ــدي  ــفر هولنـ ــواز سـ ــح جـ ــم منـ ــام تـ بينـ
 ألكـــرث مـــن 21 ألـــف مواطـــن أجنبـــي

يف عام 2018.

ــذا  ــك أن هـ ــت كذلـ ــة أوضحـ الصحيفـ
ـــارشة  ـــات هـــو النتيجـــة املب ـــاع يف الطلب االرتف
ألزمـــة الهجـــرة يف عـــام 2015، حيـــث جـــاء 
ــب  ــف طالـ ــوايل 60 ألـ ــام حـ ــك العـ يف ذلـ
لجـــوء إىل هولنـــدا مـــن أجـــل الحصـــول 
عـــىل الحاميـــة، الفتـــًة إىل أن العـــدد األكـــرب 

منهـــم جـــاء مـــن ســـوريا.

هولندا.. الجنسية لـ50 ألف أجنبي 
معظمهم سوريون

عرب لندن - لندن

االٔربعة  وأطفاله  وزوجته  سوري  الجىء  يعاين 

من فقر يقول إنه مل يكن يتخيله أبداً داخل اململكة 

املتحدة، حيث هرب السوري مع أطفاله الصغار قبل 

الذي  حيهم  »داعش«  اقتحمت  عندما  سنوات  سبع 

كانوا يسكنون فيه، واستولت عىل مناطق واسعة يف 

زوجته  مقتنيات  بيع  إىل  دفعه  ما  وسوريا،  العراق 

الذهبية يك يتسنى للمهربني إخراجهم اىٕل »بر االٔمان«. 

وبحسب صحيفة »Metro«  فقد قال الالجئ إن 

»اململكة املتحدة كانت خيارا مناسبا جدا بالنسبة لنا، 

ألننا عىل األقل نتقن الحديث باللغة اإلنجليزية، وهي 

أسهل من اللغات األوروبية«.

ولكن اليوم، يعرّب الشاب السوري عن شعوره بعدم 

االستقرار وعدم االٔمان منذ وصوله اىٕل بريطانيا قبل 

ثالث سنوات، مشريا إىل أنه ينتظر قرارا نهائيا بشأن 

طلب لجوئه، ويخىش أن تتعامل بريطانيا معهم كام 

تعاملت الدمنارك مع الالجئني السوريني الذين قررت 

ترحيلهم اىٕل سوريا باعتبارها »بلدا آمنا«.

لفتح  يخطط  كان  أنه  اىٕل  السوري  الشاب  وأشار 

املتحدة، ولكنه ال يلك حق  اململكة  شغل خاص يف 

قانون  احرتام  بني  عالق  »إنني  مضيفا:  قانونياً،  ذلك 

اململكة املتحدة، وبني الرغبة يف إعالة ارٔسيت«.

كورونا؛  وجائحة  اإلغالقات  فرتة  »بعد  وأضاف: 

ازدادت التحديات التي نواجهها أنا وأرسيت«.

من نار داعش إلى لظى الفقر
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خطـف السـفري الفلسـطيني يف لنـدن، الدكتـور 
حسـام زملـط، األضواء يف وسـائل اإلعـالم الربيطانية 
خـالل الحـرب األخـرية عـىل غـزة، بعـد أن نجـح يف 
تعريـة الروايـة االرسائيليـة، وكشـف زيفهـا، ومثّـل 
فيـام  ناجحـة،  بصـورة  الفلسـطينية  النظـر  وجهـة 
التـي  الفيديـو  تـداول نشـطاء عـددا مـن مقاطـع 
لتسـجل  باالنجليزيـة،  متحدثـا  زملـط  فيهـا  ظهـر 
وتحصـد  النطـاق  واسـع  انتشـارا  املقاطـع  هـذه 

املشـاهدات. ماليـني 

وبرز نشـاط زملط بشـكل الفت خـالل العدوان 
االرسائيـيل األخـري عىل قطـاع غزة، حيث اسـتضافته 
العديـد مـن القنـوات التلفزيونية الربيطانيـة، ليربز 
كمتحـدث »رشس وقـوي وبـارع يف اللغـة واملنطـق، 
ويف متثيـل وجهـة النظـر الفلسـطينية« بحسـب مـا 
وصفـه أحـد أبنـاء الجاليـة الفلسـطينية يف حديـث 

خاص لــ»عـرب لندن«.

أمـا الظهـور األهـم لزملـط خـالل العـدوان عىل 
غـزة؛ فـكان عـىل برنامـج »نيـوز نايـت« الـذي تبثه 
شـبكة »يب يب يس«، وهو أهم نرشة إخبارية مسـائية 
يف بريطانيـا، حيـث حاورتـه املذيعة إييـيل ميتليس 
والتـي حاولـت مـراراً أن تجـرت منه إدانـة للصواريخ 
العـدوان  »يديـن  أنـه  أكـد  أنـه  إال  الفلسـطينية؛ 
االرسائيـيل والعنـف الذي يسـتهدف املدنيني يف غزة 
ويسـتهدف املسـجد األقـىص«، مشـرياً اىل أن كل مـا 
تـال ذلـك هـو رد فعـل فلسـطيني طبيعـي لشـعب 

يتعـرض للعـدوان مـن قبـل االحتالل. 

وانتقـد زملـط املذيعـة إييـيل ميتليـس، متهـام 
إياهـا بـ»ازدواجيـة املعايـري« يف أسـئلتها وتعاملهـا 

مـع تطـورات الوضـع يف فلسـطني املحتلـة. 

ونقلـت صحيفة »دايـيل إكسـربيس« الربيطانية 
الحـوار الـذي دار بـني زملـط ومذيعـة البـي يب يس، 
حيـث سـألته مـا إذا كان يديـن هجـامت »حامس« 
بالصواريـخ عـىل املحتـل اإلرسائيـيل ردا عـىل قيامـه 
بطـرد عائـالت فلسـطينية مـن حـي الشـيخ جـراح 
رمضـان  شـهر  خـالل  األقـىص  املسـجد  واقتحـام 
مخلفـا مئـات الجرحـى، فـرد بأنـه »يديـن العدوان 

اإلرسائيـيل«، مضيفـا: »ليسـت حـامس التـي قـررت 
إخـالء النـاس مـن منازلهـم«. 

البعثـة  رئيـس  عـىل  السـؤال  املذيعـة  فكـررت 
مبقتـل  علـم  عـىل  »لسـُت  فـزاد:  الفلسـطينية، 
العنـف  عـن  وقـد سـألتموين سـؤاالً  أي إرسائيـيل، 
واإلدانـة«، قبـل أن يضيف: »من الـذي تجب إدانته 
إييـيل؟ هـل رأيـِت صـور األطفـال التسـعة يف غـزة 
الليلـة؟ مـن تجـب إدانتـه؟ لقـد سـئمنا وتعبنـا من 
املعايـري املزدوجـة. علينـا أن نسـمي بشـكل صحيح 

الحقيقيـة«.  بأسـامئها  األشـياء 

وأكـد سـفري فلسـطني أن القصـص حـول الرصاع 
بـني إرسائيـل وفلسـطني »تبـدأ دامئـا عندمـا يحدث 
رد فعـل فلسـطيني كـام لـو أنـه بـدأ مـع حامس«. 

بيومـني  يس«  يب  »يب  عـىل  ظهـوره  وبعـد 
فقـط؛ حـل زملـط ضيفـاً عـىل شـبكة »يس إن إن« 
األمريكيـة، حيـث قـال يف مقابلـة مـع املذيعة بييك 
أندرسـون »إنهـم يريـدون إيقـاف التوتـر املتصاعـد 
فقـدان  إىل  سـيؤدي  اسـتمراره  بينـام  املنطقـة،  يف 
أرواح كثـرية«، غـري أنـه أكـد عـىل أن »الوضـع قبـل 
بالفعـل«. فظيعـاً  كان  األخـرية  املواجهـات  انـدالع 

وحصـدت مقابـالت زملـط ماليـني املشـاهدات، 
االجتامعـي  التواصـل  شـبكات  عـىل  انتـرشت  كـام 
والهواتـف النقالـة الذكيـة، فيـام سـارع العديـد من 

النشـطاء العرب إىل ترجمتها وإعـادة نرشها لتنترش 
بأكـرث من لغـة وتصل إىل جمهور أوسـع وأكرب.

أو  بريطانيـا،  يف  فلسـطني  سـفري  أن  اىل  يشـار 
الدبلوماسـية لفلسـطني يف اململكـة  البعثـة  رئيـس 
املتحـدة، هو الدكتور حسـام سـعيد شـحادة زملط، 
فلسـطيني  وأكاديـي  ودبلومـايس  سـيايس  وهـو 
الشـابورة لالجئـني يف رفـح بقطـاع  ولـد يف مخيـم 

غزة عام 1973. 

وكان زملـط قـد ُعني رئيسـا للبعثة الفلسـطينية 

يف بريطانيـا يف ترشيـن أول/أكتوبـر 2018، إال أنـه 
التحريـر  قبـل ذلـك عمـل رئيسـا ملكتـب منظمـة 

األمريكيـة،  املتحـدة  الواليـات  يف  الفلسـطينية 

 والـذي تـم إغالقه مـن قبـل إدارة الرئيـس األمرييك
دونالد ترامب. 

وزملـط هـو أيضا عضو قيـادي يف حركة التحرير 

الشـؤون  ومستشـار  )فتـح(  الفلسـطيني  الوطنـي 

اإلسـرتاتيجية للرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس، 

فتـح  حركـة  مفوضيـة  يف  سـابقا  عمـل  قـد  وكان 

للشـؤون الخارجيـة، كـام عمـل أسـتاذا جامعيـا يف 
أيضـا  وكان  بريزيـت،  بجامعـة  العامـة  السياسـة 

 باحثـا يف جامعـة هارفـارد األمريكيـة، ومحـارضا يف
جامعة لندن.

أخبار الجالية

سفير فلسطين في لندن يخطف األضواء 
بمقابالت تلفزيونية لشرح االعتداءات اإلسرائيلية

لندن - عرب لندن - خاص
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عرب لندن - لندن 

ـــاء، النســـاء املســـلامت يف  ـــة إطف ـــة تعمـــل كجندي دعـــت أول ســـيدة محجب

ـــا. ـــاع خطواته ـــا التب بريطاني

وكشـــفت »أوروســـا أرشـــيد« مـــن مدينـــة نوتنغهـــام، والبالغـــة 
ـــاك«  ـــا »االرتب ـــدو عليه ـــا تتلقـــى نظـــرات يب ـــا، أنه مـــن العمـــر 27 عام
ـــري  ـــزال الكث ـــل أفـــراد الجمهـــور عندمـــا يرونهـــا، مضيفـــة: »ال ي مـــن قب
ـــة،  ـــب منطي ـــاء يف قوال ـــم اإلطف ـــني يف قس ـــون العامل ـــاس يضع ـــن الن م
ـــاك«. ـــة واالرتب ـــون بالصدم ـــيل يصاب ـــرون أشـــخاًصا مث ـــا ي ـــك عندم لذل

ــة  ــن خدمـ ــي مـ ــاس إننـ ــول للنـ ــا أقـ ــيد: »عندمـ ــت أرشـ وتابعـ
ـــا، لكـــن  ـــي بتات ـــة.. ال يصدقونن ـــي محتال ـــم أنن ـــاء؛ يعتقـــد بعضه اإلطف
ـــويل؛  ـــن ح ـــي م ـــرية وكل فريق ـــراء الكب ـــاحنة الحم ـــرون الش ـــا ي عندم

ـــوع«.  ـــتوعبون املوض ـــم يس فإنه

ـــا  ـــالل عمله ـــق خ ـــا للحري ـــا مقاوم ـــا خاص ـــيد حجاب ـــدي أرش وترت
ـــن  ـــد م ـــة املزي ـــى رؤي ـــا« وتتمن ـــة أحالمه ـــه »وظيف ـــه بأن ـــذي تصف ال
ــاء  ــدرك النسـ ــد أن تـ ــيد: »أريـ ــت أرشـ ــلامت يف امليدان. وقالـ املسـ

ـــت«.  ـــام كان ـــن مه ـــق أهدافه ـــعني لتحقي ـــن، وأن يس إمكاناته

ـــن  ـــاذ: »نح ـــاء واإلنق ـــام لإلطف ـــات نوتنغه ـــت خدم ـــا، قال وبدوره
ـــأن  ـــول ب ـــىل الق ـــن ع ـــون قادري ـــا أن نك ـــة ويرشفن ـــون للغاي محظوظ

ـــدة«. ـــة املتح ـــة يف اململك ـــة محجب ـــا أول إطفائي لدين

أول جندية 
إطفاء
بريطانية 
محجبة تدعو 
المسلمات 
لاللتحاق 
بالخدمة



أخبار بريطانيا

عرب لندن - لندن

مـن أب هنـدي وأم أمريكيـة، ولـدت »نـور عنايـة 
املخابـرات  دفاتـر  تعرفهـا  كـام  »مادلـني«  أو  خـان« 
النازيـني  التـي خدعـت  املـرأة  تلـك  األملانيـة. كانـت 
طويـال، مـن أوائـل الذيـن تـم تجنيدهـم نهايـة العـام  
1942 للعمـل يف تشـغيل الراديـو الالسـليك ويف مجـال 
الجاسوسـية ضـد األملـان إبان الحـرب العامليـة الثانية.

ترعرعـت األمـرية نـور يف بيـت والدهـا املوسـيقي 
يف  والدتهـا  منـذ  انتقلـت  حيـث  الصـويف،  واملعلـم 
موسـكو عـام 1914 إىل باريـس، ثـم إىل فرنسـا، حيـث 
النازيـني  يـد  يف  سـقوطها  بعـد  فرنسـا  مـن  هربـت 

األملـان.

قـوات  إىل   1940 العـام  بدايـة  انضمـت 
بعـد  فيـام  تجنيدهـا  وتـم  بريطانيـا،  يف  النخبـة 
تعمـل  امـرأة  أول  فكانـت  باريـس،  إىل  وإرسـالها 
أثنـاء األملانيـة  املخابـرات  ضـد  رسيـة   كعميلـة 

احتالل النازيني لفرنسا.

مل يـر وقـت طويـل حتـى تعرضـت »نـور عنايـة« 
للخيانـة مـن سـيدة فرنسـية، وبذلـك متكن الجسـتابو 
»البوليـس الـري األملـاين« مـن القبـض عليهـا وعـىل 
آخريـن من شـبكة التجسـس التـي عملـت ضدهم يف 

. فرنسا

»فورتسـهايم«  سـجن  إىل  الحقـا  إيداعهـا  وتـم 
داخـل أملانيا، حيـث تعرضت هنـاك لعمليات تعذيب 
متكـررة، ورغـم ذلك كانت رافضة رفضـا قطعيا اإلدالء 

بـأي معلومـات عـن رؤسـائها يف بريطانيـا.

انتهـت قصة »مادلني« بطريقـة ملحمية يف أيلول/
سـبتمرب 1944 حيـث أعدمـت بإطالق الرصـاص عليها 

مع عمـالء بريطانيـني آخرين.

وبعـد إعدام »نـور عنايـت« منحتهـا بريطانيا عام 
الـذي  1949 وسـام »صليـب جـورج«، وهـو الوسـام 
أعـامل وطنيـة بطوليـة  أقـدم عـىل  إال ملـن  ال ينـح 

اسـتثنائية.

من هي عميلة المخابرات البريطانية 
»المسلمة« التي خدعت النازيين؟

»بي بي سي« تعلن مراجعة سياستها التحريرية 
عقب أزمة مقابلة األميرة ديانا

عرب لندن – لندن 

أعلنـت هيئـة اإلذاعـة الربيطانيـة »يب يب يس«، أنهـا بدأت مبراجعة سياسـاتها التحريرية وأسـاليب 
الحوكمـة املتبعـة داخـل مؤسسـتها، بعد موجة االنتقـادات التي طالتها بسـبب اتباع أحـد الصحافيني 

العاملـني لديهـا أسـلوب »الخـداع« إلجراء مقابلة مـع األمرية الراحلة ديانـا عام 1995. 

وقدمـت »يب يب يس« اعتـذارا رسـميا بعـد انتشـار تقريـر مسـتقل أعـده القـايض السـابق جـون 
دايسـن، ينـدد باألسـلوب الـذي اعتمـده الصحـايف مارتـن بشـري، إلجـراء املقابلـة، متهـام »يب يب يس« 

مبحاولـة طمـس القضيـة وسـوء اإلدارة.

مـن جهتـه، قـال مجلـس إدارة »يب يب يس« يف بيـان: »نظـن أن يب يب يس منظمـة مختلفـة اليـوم، 
مـع حوكمـة مختلفـة وأكـرث قوة، إضافة إىل تحسـني يف مسـاراتها«، لكن »ال يكننا التكهن ببسـاطة أن 

أخطـاء املـايض لـن تتكـرر اليـوم، علينا فعـل ما يلـزم لعدم حصـول ذلك«.

يذكـر أن املقابلـة املعنيـة، نـرشت عـام 1995 ضمـن برنامـج »بانورامـا« وحصـدت 23 مليـون 
مشـاهدة بسـبب ترصيحـات األمـرية ديانـا حـول حقيقـة زواجهـا وعالقتهـا مـع رجـل آخـر. 16
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أخبار بريطانيا

عرب لندن - لندن

 طالبـت مـاز سـليم الحكومـة الربيطانيـة بتبنـي 
تعريـف معتمـد لـ»اإلسـالموفوبيا« يف حملـة أطلقتهـا 
مـاز، وهـي ابنـة الرجـل املسـلم الـذي مـات عـىل يـد 
شـخص أبيـض »متعصـب« أثنـاء عودتـه مـن مسـجد 

برمنغهـام عـام 2013. 

خاللهـا  شـجعت  إعالميـة  حملـة  مـاز  وأطلقـت 
العديـد مـن األشـخاص يف بريطانيـا عـىل نـرش مقاطع 
فيديو قصرية وشـهادات للحديث عن »اإلسـالموفوبيا« 

عـرب مواقـع التواصـل االجتامعي.

وقالـت مـاز إن هـذه الحملة سـتكون مبثابة بداية 
قبـل  مـن  املشـكلة  هـذه  بوجـود  لالعـرتاف  مهمـة 
حكومتنـا، مشـرية إىل أن تجاهـل جرائـم واعتـداءات 
األرس  أفـراد  بحـق  العدالـة  سـيضعف  اإلسـالموفوبيا 
الذيـن يفقـدون أشـخاصا عزيزيـن، أو يتعرضـون هـم 

أنفسـهم ملواقـف مشـابهة.

املجلـس  باسـم  املتحـدث  قـال  جهتـه؛  مـن 

الربملانيـة  املجموعـة  إن  بريطانيـا،  يف  اإلسـالمي 
املكونـة مـن جميـع األحـزاب تبنـت تعريفـا موحـدا 
لـ»اإلسـالموفوبيا«، واعتُمـدت يف املجتمـع املـدين ويف 
غالبية األحزاب السياسـية، باسـتثناء املحافظني، مؤكدا 

أن هـذا التجاهـل مـن قبـل الحـزب الحاكـم، يتطلـب 
مـن الجميـع محاولـة لفـت النظر ملثـل هكـذا قضايا. 

 وقتـل والـد ماز »محمد سـليم« البالـغ من العمر 
82 عامـاً عـىل يد »بافلو البشـني«. 

حملة بريطانية لتسليط الضوء على قضايا 
»اإلسالموفوبيا«

عرب لندن – لندن 

فتحـت رشطـة العاصمـة يف بريطانيـا 
تحقيقـاً بشـأن ضابطـة رشطـة، بعـد نرش 
الـزي  ترتـدي  وهـي  لهـا  فيديـو  مقطـع 
الرسـمي وتهتـف بصـوت عـاٍل يف إحـدى 
قائلـًة:  لفلسـطني  الداعمـة  املظاهـرات 

»فلسـطني حـرة«.

ضابطـة  الفيديـو  مقطـع  ويظهـر 
الرشطـة وهـي تحتضـن متظاهـرة، ومـن 
ورصخـت  الهـواء  يف  يدهـا  رفعـت  ثـم 
»فلسـطني حـرة حـرة«. وبـدأت املديرية 
الداخليـة للمعايـري املهنيـة بالتحقيـق يف 

الحادثة. 

ضابطة شرطة بريطانية تهتف:
»فلسطين حرة«

والشرطة تستدعيها للتحقيق
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أخبار بريطانيا

عرب لندن - لندن

خططـت الحكومـة الربيطانيـة لنقـل 9500 طالب لجـوء يف اململكـة املتحدة 
صحيفـة  وصـف   حسـب  »مزريـة«  أماكـن  إىل  فيهـا  املقيمـني  الفنـادق  مـن 
»اإلندبندنـت«، إذ بـدأت وزارة الداخليـة تريـع عمليـة نقلهـم، وتـم فعـالً نقل 

أكـرث مـن 2000 شـخص حتـى اآلن.

ونقلـت »اإلندبندنـت« عـن طالبـي لجـوء يف بريطانيـا قولهـم إن الحكومـة 
بلغتهـم عـن النقـل قبـل سـاعات قليلـة جـداً، ومن ثـم تركتهـم يف »منـازل قذرة 
رطبـة وعفنـة« بحسـب وصفهـم، ثـم مكثـوا ينتظـرون أسـابيع طويلـة للحصول 
عـىل مخصصاتهـم الحكوميـة األسـبوعية، مشـريين إىل أن عمليـات النقـل الكثرية 

هـذه تؤثر عـىل دراسـتهم ومامرسـاتهم.

ووصفـت مؤسسـات خرييـة عمليـة النقـل هـذه بالـ»مخزيـة«، وحـذرت من 
لتأمـني مسـاكن لالجئـني، مؤكـدة أن  الداخليـة  املتعاقـدة مـع وزارة  الـرشكات 
الـرشكات تنقـل األشـخاص مـن »وضـع سـيئ إىل أسـوأ«، وأشـارت إىل أن هـذه 
الـرشكات أحيانـاً تنقل األشـخاص أكرث من مـرة خالل عدة أسـابيع، دون إجراء أي 

فحـص كورونـا لهـم، مـام يسـبب مخاطـر عـىل الصحـة العامـة البالد.

عرب لندن – لندن 

عـىل  القبـض  الربيطانيـة  الرشطـة  ألقـت 
احتياليـة  نصوصـا  يرسـل  كان  شـاب عرشينـي 
منـذ أكـرث مـن أربـع سـنوات عـىل أنهـا رسـائل 
 )NHS( مـن هيئـة الخدمـات الصحية الوطنيـة
اللقـاح  تلقـي  موعـد  ينتظـرون  أشـخاص  إىل 
الخـاص بهـم ليتمكـن الحقـا من رسقـة بياناتهم 

الشخصية. 

الشـاب  وبحسـب صحيفـة »Metro« فـإن 
»تيـج غاالغـر« البالـغ مـن العمـر 21 عاما؛ كان 
يرسـل رسـائل مزيفـة عـىل أنهـا مـن مؤسسـات 
خدميـة، مبـا يف ذلـك البنـوك ومقدمـي خدمات 
الهاتـف املحمـول. وقـال كبـري املفتشـني ورئيس 

املخصصـة  والبطاقـات  الدفـع  جرائـم  وحـدة 

»الشـاب  إن  روبنسـون،  غـاري   )DCPCU(

اسـتخدم بيانـات األشـخاص مـن خـالل روابـط 

أرسـلها لهـم وأدخلوا بياناتهم عليهـا، مبا يف ذلك 

الشـخصية  واملعلومـات  حسـاباتهم  تفاصيـل 

التـي يكن اسـتخدامها الحقا الرتـكاب عمليات 

احتيال«. 

الشـاب  هاتـف  أن  املحققـون  واكتشـف 

األرقـام  آالف  عـىل  يحتـوي  كان  العرشينـي 

األخـرى  الشـخصية  املعلومـات  مـن  والعديـد 

الخاصـة بالضحايـا، واسـتطاع املحققون الوصول 

الربيطانيـة  االسـتخبارات  طريـق  عـن  للشـاب 

املحمـول. عرب الهاتـف 

9500 طالب لجوء يعيشون في مساكن مزرية

اعتقال عشريني سرق بيانات آالف 
البريطانيين عبر رسائل مزيفة
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عرب لندن  - لندن

حـذرت لجنة حقوق اإلنسـان األوروبية 
يدرسـونها  التـي  القـرارات  مـن  الـوزراء 
لتسـهيل  اللقـاح«  بـ»جـوازات  واملتعلقـة 
وتريـع الفتـح التدريجي للبـالد، معتربين 
أن إصـدار هـذه الجـوازات يكـن أن يعـد 
متييـزاً غـري قانـوين »غـري مبـارش«، وقالـت 
الهيئـة إن اعتـامد هـذه الشـهادات يزيـد 
مـن خطـر إنشـاء »مجتمـع مـن طبقتـني«.

وأضافـت اللجنـة أنـه من غـري املنطقي 
أن نسـمح  ألصحـاب العمل بقبـول طلبات 
املرشـحني  أخـذ   عـىل  بنـاًء  التوظيـف 
للوظيفـة اللقـاح، وليـس عـىل مـا لهـم من 

امتيـازات يف سـريتهم الذاتيـة.

صحيفـة  نرشتـه  تقريـر  وحسـب 
»هنـاك  إن  اللجنـة  قالـت  الغارديـان؛ 
الذيـن  عـىل  قانـوين(  )غـري  متييـز  خطـر 
ألسـباب اللقـاح  تلقـي  يسـتطيعون   ال 

صحية مثالً«.

هل تعتبر »شهادات اللقاح« 
تمييزًا »غير قانوني«؟

عرب لندن  - لندن

ربـح طفـل يبلغ مـن العمر خمس سـنوات قضية 
ضـد وزارة الداخليـة، بعـد أن أعلـن قضـاة املحكمـة 
العليـا يف بريطانيـا للمرة الثانية خالل عام، أن سياسـة 
الحكومـة املتعلقـة بـ»عدم اللجـوء إىل األموال العامة 
NPRF« لتمويـل املهاجريـن للعمـل هي سياسـة غري 
قانونيـة، ألنهـا تدفع بعض العائـالت املحتاجة  للجوء 

إىل االنتهـاكات للحفـاظ عىل رفاهيـة أطفالها. 

 ،»The Guardian« وبحسـب صحيفة الغارديـان
يتعـني عـىل الدولـة بنـاًء عـىل نتيجـة قـرار املحكمـة 
التـي أعلن عنها؛ السـامح لألطفال من آبـاء مهاجرين 
الدولـة تشـمل مـكان  بالحصـول عـىل إعانـات مـن 

السـكن والتأمني الشـامل.

أمـام املحكمـة  الصبـي  ودفـع محامـون يثلـون 
باتجـاه أن سياسـة وزارة الداخليـة كانت غـري قانونية 
عـىل األطفـال مـن آبـاء مهاجريـن، ألن تلك السياسـة 

مـن  ألطفالهـم  حاميـة  توفـري  مـن  اآلبـاء  متكـن  ال 
التـرشد والجـوع. 

 - هويتـه  عـن  يعلـن  مل  الـذي   - الصبـي  وولـد 
»املهاجـرة«  والدتـه  وكانـت  املتحـدة،  اململكـة  يف 
تفقـد  أن  قبـل  سـابقا  املتحـدة  اململكـة  يف  تعمـل 
والـدة  وتقـول  كورونـا،  جائحـة  ظـل  يف  وظيفتهـا 
اإلغالقـات،  فـرتة  يف  الوظيفـة   »تركـت  الطفـل: 
طفـيل فيـه  أضـع  مـكان  لـدي  يكـن  مل   ألنـه 

يف تلك الفرتة«. 

ومل يقبـل كل مـن القاضيـة لينـغ والقـايض لـني 
الربيطانيـة  السياسـة  تتهـم  التـي  الصبـي  بحجـج 
بالعنرصيـة، رغـم اعرتافهـم بأنها غري قانونيـة، ألنها ال 

تقـدم حاميـة كاملـة لألطفـال تضمـن رفاهيتهـم.

إىل  التوقعـات  تشـري  القضـايئ؛  للحكـم  ونتيجـة 
تعديـالت يف قوانـني الهجرة، فيام عـربت والدة الصبي 

عـن سـعادتها بالحكم.

طفل عمره 5 سنوات آلباء مهاجرين يربح قضية ضد 
وزارة الداخلية البريطانية
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أخبار بريطانيا

عرب لندن - خاص

يواجـــه الربيطانيـــون عمومـــاً حالـــة مـــن 
الفـــوىض والضبابيـــة وعـــدم الوضـــوح تجـــاه 
ـــري  ـــادة التحض ـــدأ ع ـــي يب ـــة الت ـــالت الصيفي العط
لهـــا يف وقـــت مبكـــر مـــن كل عـــام، أي يف شـــهر 
حزيران/يونيـــو أو قبلـــه بأســـابيع، حيـــث يحـــل 
موســـم العـــام الحـــايل 2021 دون وضـــوح يف القيـــود 
 املفروضـــة عـــىل الســـفر بســـبب اســـتمرار وبـــاء

»كورونا«.

وبينـــام تُشـــكل هـــذه الفـــوىض مشـــكلة 
عامـــة لكافـــة الربيطانيـــني؛ إال أنهـــا تســـتحوذ 
ـــا  ـــرب يف بريطاني ـــبة للع ـــرب بالنس ـــة أك ـــىل أهمي ع
ـــىل  ـــوزع ع ـــة تت ـــار العربي ـــة األقط ـــبب أن كاف بس
القامئتـــني الحمـــراء والصفـــراء، بحســـب مـــا 

رصـــدت »عـــرب لنـــدن« يف اليـــوم األول مـــن 

شـــهر حزيران/يونيـــو 2021. 

وتوجـــد أربـــع دول عربيـــة فقـــط عـــىل القامئـــة 

ـــامن  ـــلطنة ُع ـــر وس ـــارات وقط ـــي: اإلم ـــراء ه الحم

ــن  ــاً مـــرص والبحريـ ــال )أضافـــت حديثـ والصومـ

ــدرج الســـلطات الصحيـــة  والســـودان(، بينـــام تُـ

ـــة  ـــىل القامئ ـــة ع ـــدول العربي ـــي ال ـــة باق الربيطاني

ـــث  ـــن حي ـــورة م ـــطة الخط ـــي متوس ـــراء، وه الصف

انتشـــار »كوفيـــد 19«.

وبحســـب القيـــود التـــي فرضتهـــا الحكومـــة 

ــا؛ ُينـــع  ــار كورونـ ــد مـــن انتشـ ــة للحـ الربيطانيـ

الســـفر قانونـــاً اىل أيـــة دولـــة مدرجـــة عـــىل 

القامئـــة الحمـــراء أو الصفـــراء لغايـــات الســـياحة 

ـــني  ـــة، وكال القامئت ـــارات الروتيني ـــة أو الزي أو العطل

عـــىل حـــد ســـواء مـــن حيـــث املنـــع، وهـــو مـــا 

ــم  ــون مبقدورهـ ــن يكـ ــني لـ ــي أن الربيطانيـ يعنـ

زيـــارة أي دولـــة عربيـــة خـــالل الصيـــف الحـــايل 

ـــوا يحملـــون  بســـبب هـــذه القيـــود، حتـــى وإن كان

جنســـيتها.

الحمـــراء  القامئتـــني  بـــني  االختـــالف  أمـــا 

ـــال  ـــة يف ح ـــراءات املتبع ـــق باإلج ـــراء؛ فيتعل والصف

الســـفر الـــروري اىل أي مـــن هـــذه الوجهـــات، 

حيـــث إن القادمـــني مـــن دولـــة مدرجـــة عـــىل 

القامئـــة الحمـــراء يتـــم فـــرض »الحجـــر الصحـــي 

الفندقـــي« عليهـــم بعـــد عودتهـــم اىل بريطانيـــا، 

ــم  ــد منهـ ــخص الواحـ ــي أن الشـ ــا يعنـ ــو مـ وهـ

يكلـــف مـــا يزيـــد عـــن 1700 جنيـــه اســـرتليني، 

بينـــام يُكتفـــى بالحجـــر املنـــزيل ملـــدة 10 أيـــام 

ــىل  ــة عـ ــة مدرجـ ــن دولـ ــني مـ ــك القادمـ ألولئـ

ــراء. ــة الصفـ القامئـ

»فوضى عطالت« تواجه عرب بريطانيا 
بسبب قيود كورونا
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ووســـط حالـــة الغمـــوض يف الوضـــع القانـــوين 

ـــن العطـــالت  ـــوع م ـــاح أو ممن ـــا هـــو مت للســـفر وم

الصيفيـــة، فقـــد ســـجلت أســـعار تذاكـــر الطـــريان إىل 

ـــت  ـــام ارتفع ـــرياً، ك ـــاً كب ـــراء ارتفاع ـــات الخ الوجه

أســـعار الرحـــالت املنتظمـــة وأجـــور الفنـــادق 

محـــدودة  خيـــارات  كونهـــا  بســـبب  وغريهـــا 

ــا. ــارج بريطانيـ ــاء عطلـــة خـ للراغبـــني بقضـ

ـــدن«  ـــا »عـــرب لن ـــر اطلعـــت عليه ـــت تقاري وقال

إن أســـعار التذاكـــر إىل الربتغـــال ارتفعـــت بأكـــرث 

مـــن 10 أضعـــاف فـــور نقلهـــا مـــن القامئـــة الصفـــراء 

الصحيـــة  الســـلطات  قبـــل  الخـــراء مـــن  إىل 

ــفر إىل  ــموحاً السـ ــات مسـ ــث بـ ــة، حيـ الربيطانيـ

ــاء العطـــالت أو االصطيـــاف أو أليـــة  هنـــاك لقضـ

أغـــراض غـــري رضوريـــة.

ـــدل  ـــة الج ـــط زحم ـــو، ووس ـــر أيار/ماي ويف أواخ

ــذر  ــا؛ حـ ــة يف بريطانيـ ــالت الصيفيـ ــأن العطـ بشـ

رئيـــس الـــوزراء بوريـــس جونســـون النـــاس مـــن 

الســـفر إىل دول القامئـــة الصفـــراء لقضـــاء عطلـــة 

ـــة  ـــائل متباين ـــط رس ـــراغ، وس ـــات الف ـــاء أوق أو لقض

مـــن الـــوزراء حـــول الســـفر الـــدويل.

ــم  ــن املهـ ــه مـ ــد أنـ ــون: »أعتقـ ــال جونسـ وقـ

جـــداً للنـــاس أن يفهمـــوا ماهيـــة دولـــة مدرجـــة 

ـــا يجـــب  ـــراء، هـــي ليســـت مكان عـــىل القامئـــة الصف

أن تذهـــب إليـــه لقضـــاء عطلـــة، اســـمحوا يل أن 

أكـــون واضحـــا جـــدا بشـــأن ذلـــك«.

وأفـــادت التقاريـــر أن آالف األشـــخاص ســـافروا 

ـــذ  ـــراء من ـــة الصف ـــىل القامئ ـــة ع ـــات مدرج إىل وجه

ـــة،  ـــالت األجنبي ـــىل العط ـــروض ع ـــر املف ـــع الحظ رف

والواليـــات  وإســـبانيا  واليونـــان  فرنســـا  مثـــل 

املتحـــدة.

وشـــدد رئيـــس الـــوزراء عـــىل أنـــه إذا ذهـــب 

ــراء؛  ــة الصفـ ــىل القامئـ ــدرج عـ ــد مـ ــاس إىل بلـ النـ

ـــة  ـــباب عائلي ـــك »ألس ـــام بذل ـــا« القي ـــم »متام فعليه

ملحـــة، أو تجاريـــة عاجلـــة«.

اعتبـــارك  يف  ضـــع  فضلـــك؛  »مـــن  وقـــال: 

ــيتعني  ــك، وسـ ــزل نفسـ ــك عـ ــيتعني عليـ ــه سـ أنـ

منـــوذج  وإجـــراء  االختبـــارات  إجـــراء  عليـــك 

مـــن  تبقـــى  مـــا  وكل  املوقـــع،   تحديـــد 

إجراءات أخرى«.

وخـــالل صيـــف العـــام 2020 وعـــىل الرغـــم مـــن 

ـــت  ـــا؛ كان ـــة بكورون ـــود املتعلق ـــض القي ـــتمرار بع اس

تركيـــا واحـــدة مـــن الوجهـــات التـــي قصدهـــا 

ـــالت  ـــاء العط ـــني لقض ـــرب الربيطاني ـــن الع ـــري م الكث

ـــدن«. ـــرب لن ـــدت »ع ـــا رص ـــب م ـــة، بحس الصيفي

ـــم  ـــرب، إنه ـــني الع ـــن الربيطاني ـــد م ـــال العدي وق

ـــا  ـــايض يف تركي ـــام امل ـــة الع ـــم الصيفي أمضـــوا إجازاته

عـــىل الرغـــم مـــن قيـــود كورونـــا، حيـــث كانـــت 

تركيـــا مبنـــأى عـــن انتشـــار الوبـــاء، وكانـــت قـــد 

اتخـــذت إجـــراءات جنبتهـــا انتشـــار الوبـــاء، إال 

أن الوضـــع خـــالل العـــام الحـــايل اختلـــف متامـــاً، 

ــة الربيطانيـــة  حيـــث وضعـــت الســـلطات الصحيـ

ـــا  ـــا رسيع ـــم نقلته ـــراء، ث ـــة الصف ـــىل القامئ ـــا ع تركي

إىل القامئـــة الحمـــراء بعـــد أن ســـجلت أعـــدادا 

مرتفعـــة مـــن اإلصابـــات. 

وإضافـــة إىل كـــون تركيـــا مدرجـــة مـــن قبـــل 

ــى  ــا حتـ ــراء؛ فإنهـ ــة الحمـ ــىل القامئـ ــا عـ بريطانيـ

بدايـــة حزيران/يونيـــو ال تـــزال تشـــهد أيضـــا العديـــد 

ـــلطات  ـــرض الس ـــث تف ـــة، حي ـــود الداخلي ـــن القي م

ــي،  ــكل يومـ ــول بشـ ــا للتجـ ــرا ليليـ ــة حظـ املحليـ

ـــن  ـــد م ـــام األح ـــول يف أي ـــرا للتج ـــرض حظ ـــام تف ك

ــالط  ــن اختـ ــل مـ ــة للتقليـ ــبوع، يف محاولـ كل أسـ

التنقـــالت  مـــن  والتقليـــل  ببعضهـــم،  النـــاس 

مـــن لذلـــك  تبعـــا  والحـــد  الروريـــة،   غـــري 

انتشار الوباء.



أخبار بريطانيا

عرب لندن - لندن

ســـهلت الحكومـــة الربيطانيـــة منـــح تأشـــريات العمـــل للعلـــامء والفنانـــني 

ـــىل  ـــة ع ـــرة قامئ ـــدة للهج ـــة جدي ـــال بسياس ـــز، عم ـــىل جوائ ـــن ع ـــيقيني الحائزي واملوس

املهـــارات، اعتمدتهـــا لنـــدن بعـــد خروجهـــا مـــن االتحـــاد األورويب.

ـــدن غلـــوب،  ـــل وغرامـــي واألوســـكار وغول ـــل نوب ـــز مث ـــزون بجوائ وســـيتمكن الفائ

ــرب يف  ــهولة أكـ ــل بسـ ــش والعمـ ــن العيـ ــر، مـ ــامء الكمبيوتـ ــغ لعلـ ــزة تورينـ وجائـ

ـــة. وتعنـــي القواعـــد  ـــا وفقـــا لهـــذه اإلصالحـــات التـــي اعتمدتهـــا وزارة الداخلي بريطاني

ـــامرة  ـــاء والع ـــص واألزي ـــاالت الرق ـــة يف مج ـــز معين ـــن بجوائ ـــا الفائزي ـــدة أيض الجدي

والعلـــوم االجتامعيـــة.

بريطانيا تسهل الحصول على تأشيرة العمل لهؤالء..

ستارمر يشعر بخيبة
أمل من نتائج االنتخابات 

المحلية
عرب لندن - لندن

ــية لزعيـــم  شـــكلت نتائـــج االنتخابـــات البلديـــة األخـــرية رضبـــة قاسـ
ــىل  ــه عـ ــلمه مهامـ ــد تسـ ــتارمر. فعنـ ــري سـ ــارض كـ ــامل املعـ ــزب العـ حـ
رأس الحـــزب؛ وعـــد ســـتارمر بإعادتـــه إىل املســـار الصحيـــح بعـــد هزيتـــه 

التاريخيـــة يف االنتخابـــات الترشيعيـــة لعـــام 2019.

ـــة أكســـفورد  ـــوم السياســـية يف جامع ـــتاذة العل ـــن، أس ـــن غري ـــت جاي وقال
ـــس  ـــت، ورئي ـــز بريكس ـــون أنج ـــى أن جونس ـــب أال نن ـــرت«: »يج ـــىل »توي ع
ــح  ــوا لصالـ ــن صوتـ ــني الذيـ ــوف الناخبـ ــعبية يف صفـ ــى بشـ ــوزراء يحظـ الـ
ـــالل  ـــة خ ـــواال طائل ـــني أم ـــة املحافظ ـــت حكوم ـــد أنفق ـــا،  وق ـــروج بريطاني خ
ـــام  ـــد-19 ك ـــح ناجحـــة جـــدا« ضـــد كوفي ـــة تلقي ـــت عـــىل حمل ـــاء، وأرشف الوب

ـــش«. ـــاد انتع أن »االقتص

ـــإن هـــذه النتيجـــة  ـــة كـــري ســـتارمر؛ ف ـــم املعارضـــة العاملي وبالنســـبة لزعي
ــل  ــزب قبـ ــاء الحـ ــادة بنـ ــه بإعـ ــام هدفـ ــؤم أمـ ــر شـ ــكل إذالال ونذيـ تشـ
ـــك  ـــن ذل ـــرث م ـــطي أك ـــج وس ـــع نه ـــة يف 2024، م ـــة املقبل ـــات العام االنتخاب

الـــذي كان يعتمـــده ســـلفه جرييـــي كوربـــن.
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بصمـت  فيليـب  األمـري  واكـب 
زوجتـه امللكـة إليزابيـث الثانيـة ألكرث 
مـن 73 عامـا، لكـن الرجل الـذي تويف 
قبيـل بلوغـه املئـة عـام بعـام؛ أظهـر 
خـالل عقود طويلـة يف العائلة امللكية 
مواجهـة  يف  كبريتـني  وصالبـة  قـوة 
يف  بالكثـري  خاللهـا  ضّحـى  تحديـات 

سـبيل حبـه.

فـارق دوق إدنـربة الحيـاة يف قرص 
ويندسـور بعدمـا أمـى شـهرا كامـال 
تعرضـه  إثـر  بلنـدن،  املستشـفى  يف 

القلـب. يف  وملشـكلة  اللتهابـات، 

لسـكرتريه  أعلـن  فيليـب  وكان 
الخـاص مايـكل باركـر، قبيـل زواجـه 
سـنة 1947، أن وظيفته األوىل والثانية 
عـن  يومـا  يتخـىل  أال  هـي  واألخـرية 
إليزابيـث  امللكـة  وأظهـرت  امللكـة. 
إذ  التفـاين،  لهـذا  امتنانهـا  الثانيـة 
وصفـت زوجهـا يف ترصيحـات علنيـة 

و»سـندها«. »قوتهـا«  بأنـه 

مـع ذلـك؛ اصطـدم األمـري فيليـب 
طويـال بالقيـود الربوتوكوليـة للعائلـة 
تتعـارض  والتـي  الربيطانيـة،  امللكيـة 
مـع طباعـه، وخصوصـا مـع دعاباتـه 
غـري املوفقة بنظـر البعـض، وتعليقاته 

بالعنرصيـة. التـي وصفـت 

كورفـو  جزيـرة  يف  فيليـب  ولـد 
اليونانية يف العـارش من حزيران/يونيو 
1921، بلقـب أمـري اليونـان والدمنارك. 
وحـني كان عمره 18 شـهرا؛ أرغم عمه 

ملـك اليونـان عـىل التنحـي، فيام نفي 
والـده بعد الحـرب اليونانيـة الرتكية.

والديـه  مـع  فيليـب  وُهـرّب 
سـفينة  مـن  عـىل  األربـع  وشـقيقاته 
وشـكل  الربيطـاين،  للجيـش  تابعـة 
ذلـك بدايـة طفولـة طبعتهـا الوحـدة 
وأملانيـا  فرنسـا  بـني  واالضطرابـات 
وبريطانيـا. وأدخلـت والدتـه يف حالـة 
وانتقلـت  املستشـفى،  إىل  اكتئـاب 
بعدهـا إىل ديـر للراهبـات، فيام انتقل 
والـده للعيـش يف موناكو. أمـا فيليب؛ 
فأرسـل يف نهاية املطاف إىل اسـكتلندا، 
حيـث تابع تعليمه يف مدرسـة داخلية 
يـرى  يكـن  ومل  صارمـا،  نظامـا  تتبـع 

نـادرة. مناسـبات  يف  إال  عائلتـه 

فيليـب  التحـق   1939 سـنة  ويف 
امللكيـة يف دارمتـوث  البحريـة  بكليـة 
جنـوب إنجلـرتا، والتقـى للمـرة األوىل 
فتـاة  فوقعـت  إليزابيـث،  باألمـرية 
الــ13 ربيعـا حينها يف غرام العسـكري 

عامـا. البالـغ 18  الوسـيم 

البحريـة  يف  الراحـل  األمـري  خـدم 
خـالل الحـرب العامليـة الثانيـة، فتميز 
الضبـاط  أصغـر  مـن  وأصبـح  رسيعـا 
مسـرية  مـع  امللكيـة  البحريـة  يف 
خطوبتـه  وعقـد  األفـق.  يف  واعـدة 
لكـن  الحـرب،  بعـد  إليزابيـث  عـىل 
أفـراد العائلـة امللكيـة مل يرحبـوا كثريا 
بالوافـد الجديـد، إذ »كانـوا يعتربونـه 
فظـا وغـري متعلـم«، ويظنـون أنـه لن 
يكـون مخلصـا عـىل األرجـح، بحسـب 
آلـن السـيلز السـكرتري الخـاص للملك 

جورج السادس.

وفيليـب  إليزابيـث  غـرام  أن  غـري 
انتـرص وتوجـا عالقتهام بالـزواج يف 20 
الثاين/نوفمـرب 1947. وتخـىل  ترشيـن 
فيليـب عـن األلقـاب التـي نالهـا عند 
إدنـربة  دوق  أصبـح  لكنـه  الـوالدة، 
واعتمـد  الربيطانيـة  الجنسـية  وحـاز 
اسـم عائلـة والدتـه باتنـربغ بصيغتـه 

ماونتباتـن. أي  اإلنكليزيـة، 

بعـد  العـرش  إليزابيـث  واعتلـت 
سـنة  السـادس  جـورج  امللـك  وفـاة 
1952. وخـالل مراسـم التتويـج؛ تعهد 
فيليـب بـأن يكـون »التابـع املخلـص« 
التاريـخ  ذلـك  مـن  وأصبـح  للملكـة، 
إىل  واضطـر  األبـدي.  زوجتـه  رشيـك 
كان  مـا  العسـكرية،  مسـريته  إنهـاء 
أمـرا قاسـيا لـه. وأقـر يف وقـت الحـق 
قبـل وفاتـه قائـال: »كان ذلـك ُمحِبطا، 
كنـت رُقيـت للتـو إىل رتبـة كومنـدان، 
والجـزء األهـم من مسـرييت يف البحرية 

بـدأ للتـو«.

رغـم تشـكيك البعـض بقدرته عىل 
الصمـود بعيدا عن الحياة العسـكرية؛ 
الجديـدة،  بواجباتـه  فيليـب  متسـك 
وانخـرط بقـوة يف املسـؤوليات املرتتبة 
عـن موقعه يف العائلـة امللكية، فأصبح 
عرابـا ألكـرث مـن 780 منظمـة، وتـوىل 
العاملـي  الصنـدوق  رئاسـة  خصوصـا 

للطبيعـة عـىل مـدى 15 عامـا.

وبنـى األمـري فيليب صـورة الرجل 
الفكاهـي،  الطبـع  صاحـب  املـرح 
لكـن سـجله ال يخلـو مـن ترصيحـات 
ودعابـات واجهـت انتقـادات بسـبب 

طابعها العنرصي.

ويف ظـل اهتاممـه بشـؤون العائلة 
ملسـاعدة زوجتـه املنشـغلة يف مهامها 
امللكيـة؛ ارتبـط األمـري فيليـب بعالقـة 
معقـدة مع أكـرب أبنائـه األربعة األمري 
املراقبـون  إليهـا  ينظـر  كان  تشـارلز، 
للنقـص  مبـارش  انعـكاس  أنهـا  عـىل 

العاطفـي خـالل طفولـة فيليـب.

لكاتـب  إدنـربة  دوق  وأقـر 
»تشـارلز  براندريـث«:  »غيلـز  سـريته 
براغـاميت، هـذا يعنـي  أنـا  رومانـي، 
أننـا ننظر إىل األمـور بصورة مختلفة«.

مل  امللكيـة  العائلـة  أفـراد  أن  غـري 
فيليـب  بتفـاين  اإلشـادة  عـن  يتوانـوا 
العـرش  صـون  أجـل  مـن  الكبـري 
األمـرية  حفيدتـه  وقالـت  الربيطـاين. 
كان  لقـد  مذهـل.  »هـو  يوجينـي: 
هـو  السـنوات.  هـذه  طـوال  حـارضا 

.» صخرتنـا

الرقـم  فيليـب  األمـري  ويحمـل 
القيـايس ألطـول أزواج وزوجات ملوك 
بريطانيـا عمـرا . واعتـزل األمري فيليب 
الحيـاة العامة يف آب/أغسـطس 2017 
بعـد مشـاركته يف أكـرث مـن 22 ألـف 
اعتـالء زوجتـه  مناسـبة رسـمية منـذ 
العـرش يف 1952. وتـويف األمـري فيليب 

يف 9 نيسـان/أبريل املـايض.

األمير فيليب.. إرادة من حديد تحت قناع المرح
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فيه رئيس  فيديو يظهر  حقق مقطع 
يركض  وهو  جونسون  بوريس  الوزراء 
محاوال اللحاق بالقطار مشاهدات عالية.

مواقع  عىل  فيديو  مقطع  ونرش 
جونسون  يظهر  االجتامعي  التواصل 
اللحاق محاوالً  مرعاً  يركض   وهو 

بالقطار يف لندن.

مواطنة  نرشته  الذي  املقطع  وأثار 
القطار  محطة  يف  موجودة  كانت 
بني  كبرياً  تفاعالً  املايض  أيار/مايو  نهاية 

مستخدمي مواقع التواصل االجتامعي. 

املقطع  عىل  املواطنني  أحد  وعلق 
قائالً: »كان جونسون يركض الٔنه يعلم أن 

القطار لن ينتظره«.

عرب لندن - لندن

يف  الطفولـة  لشـؤون  السـابقة  املفوضـة  أطلقـت 

إنجلـرتا دعـوى قضائية ضـد منصة »تيك تـوك«، متهمة 

إياهـا بجمع بيانات شـخصية بشـكل غري قانـوين ملاليني 
األطفـال يف اململكـة املتحـدة وأوروبـا.

وأقامـت آن لونغفيلـد نيابـة عـن هـؤالء األطفـال 
)أقـل مـن 16 عامـا يف االتحـاد األورويب و13 يف اململكـة 
املتحـدة(، دعـوى قضائيـة عـىل »تيـك تـوك« ورشكتهـا 

عـىل  الحصـول  أمـل  عـىل  الصينيـة،  »بايتدانـس«  األم 
تعويـض قـد يصـل إىل مليـارات الجنيهـات االسـرتلينية، 

لبيان. وفقـا 

ويبلـغ عـدد األطفـال املتأثريـن نحـو 3,5 ماليـني يف 
املتحدة. اململكـة 

فيديو لبوريس جونسون وهو 
يركض للحاق بموعد القطار 

يحقق مشاهدات عالية

بريطانيا.. مالحقة »تيك توك« بتهمة جمع بيانات 
بشكل غير قانوني لماليين األطفال
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ودّع األمـري »تشـارلز« أبـاه األمـري فيليـب الـذي 
رحـل بسـالم يف قلعـة »وندسـور«عن عمـر ناهـز 99 
عامـا. وقـال تشـارلز وهـو االبن األكـرب لألمـري فيليب، 
إن »أيب رحـل وهـو بكامـل إدراكـه وقوتـه«، مشـيدا 

بإنجـازات أبيـه التـي وصفهـا بـ»املذهلـة«.

إىل  تشـارلز  أشـار   »BBC«الــ مـع  حديثـه  ويف 
بالفعـل،  مدهشـة  كانـت  فيليـب  األمـري  طاقـة  أن 
وخصوصـا يف دعـم أمـي »امللكـة إليزابيـث«، وما قام 

إنجـازا رائعـا. بالفعـل  بـه والـدي كان 

للملكـة  الوحيـدة  االبنـة  »آن«  األمـرية  وقالـت 
إليزابيـث واألمـري فيليـب: »أظـن أننـي سـأتذكر أيب 
دومـا وهـو بصحـة جيـدة وقويـة كـام كان دامئـا«.

وشـارك األمـري »إدوارد« يف الحديـث عـن األمـري 
فيليـب وقـال: »كان والدي مصدر التشـجيع األول لنا 
دامئـا، ومل يعارضنـا يوما عىل يشء كنـا ننوي القيام به، 

بـل كان يشـجعنا دامئـا عـىل فعـل كل يشء نريـده«، 
وأضـاف: »سـأتذكره وأشـكره دامئا«.

وأشـار األمري »أنـدرو« إىل أن العائلة املالكة كانت 

كأي عائلـة أخـرى، »أيب وأمـي يذهبـان للعمـل يف كل 

صبـاح، ويف املسـاء نجلـس بجانـب أيب عـىل األريكـة 

لنا«.  ليقـرأ 

»األب« فيليب بعيون أبنائه



أماكن

جسر بولتيني
Pulteney Weir - bath - England
يعد هذا الجر الرائع الذي يعود للقرن الثامن عرش، واحدا من أكرث املباين إثارة لإلعجاب يف مدينة باث، ويقع 

عىل نهر آفون، ويبلغ طوله حوايل 148 مرتا. وصمم الجر عىل منط الهندسة املعامرية البالدنية، وهو واحد من ثالثة 

جسور فقط يف العامل يصطف إىل جانبها عدد من املتاجر واملحالت املميزة والفريدة من نوعها. واستغرق بناء الجر 

حوايل 20 عاما، وطرأت عليه تغريات عىل مر السنني. ويقع ضمن منطقة طبيعية خالبة، ومواقع تاريخية عريقة.
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النشـــطاء  مـــن  عـــدد  أطلـــق 
واألكادييـــني واملتخصصـــني الفلســـطينيني 
ـــة هـــي  ـــامل؛ حمل ـــف أنحـــاء الع ـــن مختل م
ــادة  ــل إعـ ــن أجـ ــا، مـ ــن نوعهـ األوىل مـ
بنـــاء منظمـــة التحريـــر الفلســـطينية، 
والدعـــوة لتنظيـــم انتخابـــات للمجلـــس 
انضـــم  فيـــام  الفلســـطيني،  الوطنـــي 
عـــرشات النشـــطاء مـــن داخـــل وخـــارج 
ــي  ــة التـ ــطينية إىل الحملـ األرايض الفلسـ
ــدف  ــا »تهـ ــا إنهـ ــون عليهـ ــول القامئـ يقـ
ـــلو، أي  ـــاق أوس ـــل اتف ـــا قب ـــودة إىل م للع

األول«. املربـــع  إىل 

وأعلـــن مؤسســـو الحملـــة عـــن أنفســـهم 
بالتزامـــن مـــع ذكـــرى تأســـيس منظمـــة 
ــو،  ــطينية يف 28 أيار/مايـ ــر الفلسـ التحريـ
وذلـــك عـــرب مؤمتـــر صحـــايف خـــاص 
أداره رئيـــس منتـــدى التفكـــري العـــريب يف 
ـــني،  ـــد  أم ـــي محم ـــب واإلعالم ـــدن الكات لن
وبحضـــور عـــدد مـــن مؤســـي الحملـــة 

والقامئـــني عليهـــا.

وشـــارك يف املؤمتـــر الصحفـــي لإلعـــالن 
الناشـــطة  الحملـــة؛  تأســـيس  عـــن 
السياســـية داخـــل األرايض املحتلـــة عـــام 

1948، وعضـــو حـــزب التجمـــع الوطنـــي 
الديقراطـــي حنـــني الزعبـــي، إضافـــة اىل 
رئيـــس حركـــة التضامـــن الفلســـطينية يف 
بريطانيـــا الربوفيســـور كامـــل حـــواش، 
والخبـــري يف القانـــون الـــدويل الدكتـــور 
والباحـــث  قاســـم،  فـــوزي  أنيـــس 
الفلســـطيني املعـــروف الدكتـــور ســـلامن 
والكاتـــب  واألكاديـــي  ســـتة،  أبـــو 
الصحفـــي عبدالحميـــد صيـــام، وعـــدد 
ـــون يف  ـــن يقيم ـــني الذي ـــن املؤسس ـــر م آخ
ـــات  ـــا الوالي ـــا فيه ـــامل، مب ـــف دول الع مختل
املتحـــدة وأمريـــكا الجنوبيـــة وأوروبـــا 

ــريب. ــامل العـ والعـ

ـــان  ـــة يف بي ـــىل الحمل ـــون ع ـــال القامئ وق
التأســـيس: »نُعلـــن عـــن إطـــالق حملـــة 
فلســـطينية جامعـــة، تدفـــع باتجـــاه إعـــادة 
ـــن  ـــطينية م ـــر الفلس ـــة التحري ـــاء منظم بن
ـــي  ـــس وطن ـــات مجل ـــراء انتخاب ـــالل إج خ
الفلســـطيني،  الشـــعب  لـــكل  جديـــد 
ـــادة  ـــاب قي ـــي النتخ ـــم وطن ـــالق زخ وإط
جديـــدة ملنظمـــة التحريـــر الفلســـطينية، 
الجامهرييـــة  القاعـــدة  مـــن  منبثقـــة 
يف  الفلســـطيني  للشـــعب  العريضـــة 
ـــة  ـــراء عملي ـــده، وإج ـــن تواج ـــع أماك جمي
إصـــالح شـــاملة ملـــا خّربتـــه مســـرية 
ــة  ــكني باللحمـ ــة، ُمتّمسـ ــلو الكارثيـ أوسـ
الوطنيـــة للشـــعب الفلســـطيني ووحـــدة 
أرضـــه، وبالثوابـــت الوطنيـــة يف التحريـــر 

وحـــق تقريـــر املصـــري«.

ـــوا: »نحـــن مجموعـــة فلســـطينية  وأضاف
مســـتقلّة، تؤمـــن مبـــا انطلـــق منـــه ميثاقنـــا 

القضيـــة  أن  وهـــو   ،)1968( الوطنـــي 
وطنـــي  تحـــّرر  قضيـــة  الفلســـطينية 
الفلســـطيني  الشـــعب  فيهـــا  يناضـــل 
ــوين،  ــالل الصهيـ ــتعامر واالحتـ ــد االسـ ضـ
ـــة  ـــاء منظم ـــد إنش ـــه بع ـــّزز نضال ـــد تع وق
ــي  ــل رشعـ ــطينية كممثـ ــر الفلسـ التحريـ

ــطيني«.  ــعب الفلسـ ــد للشـ ووحيـ

وقـــال محمـــد أمـــني، رئيـــس منتـــدى 
يف  لنـــدن،  ومقـــره  العـــريب،  التفكـــري 
ــرب  ــد عـ ــذي انعقـ ــي الـ ــر الصحفـ املؤمتـ
إن   ،2021 أيار/مايـــو   28 يف  اإلنرتنـــت 
»هـــذه الحملـــة لهـــا ثالثـــة أهـــداف، 
ـــالل  ـــن خ ـــة م ـــاء املنظم ـــادة بن ـــا إع أوله
ــطيني،  ــي فلسـ ــس وطنـ ــات مجلـ انتخابـ
ـــدة،  ـــطينية جدي ـــادة فلس ـــراز قي ـــاً إف وثاني
ـــىل  ـــل ع ـــو العم ـــث فه ـــدف الثال ـــا اله أم
تحقيـــق املـــرشوع الوطنـــي الفلســـطيني 

ــة«. ــت الوطنيـ ــىل الثوابـ ــي عـ املبنـ

وقالـــت الزعبـــي خـــالل املؤمتـــر، إن 
»هـــذه الحملـــة تجعـــل ســـكان األرايض 
املحتلـــة عـــام 1948 جـــزءاً مـــن الحـــوار 
الوطنـــي الفلســـطيني، وهـــذا تحـــول يف 
ــيايس، وكان  ــار سـ ــا يف حصـ ــري. كنـ التفكـ
ـــا  ـــازل عملي ـــد تن ـــطيني ق ـــعب الفلس الش
ولـــو بشـــكل غـــري مقصـــود عـــن دورنـــا 
خطـــاب  اىل  ننتقـــل  واآلن  الوطنـــي، 
ـــة  ـــد عـــىل مكان ـــم التأكي ـــث يت ـــد، حي جدي
وأحقيـــة فلســـطينيي الــــ48 يف املنظمـــة، 

وهـــذا بحـــد ذاتـــه تحـــول مهـــم«.

ـــن  ـــرب ع ـــة تع ـــذه الحمل ـــت: »ه وأضاف
منطـــق واســـع مـــن الشـــعب الفلســـطيني، 

بمشاركة  »منتدى التفكير العربي«

حملـة فلسطينية إلعــادة بنـــاء 
منظمة التحرير تنطلق من لندن

منوعات
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ومـــن الواضـــح أن منطـــق التمثيـــل والبحـــث 

ــعب  ــا الشـ ــرة يقودهـ ــي فكـ ــادة هـ ــن قيـ عـ

بـــكل أطيافـــه. الجميـــع خرجـــوا مـــن أجـــل 

القـــول بـــأن الشـــعب ال تقـــوده الفصائـــل وال 

ـــعب  ـــوة إىل الش ـــد الق ـــذا يعي ـــامت، وه التنظي

نفســـه«.

ـــم:  ـــس القاس ـــور أني ـــال الدكت ـــه؛ ق ـــن جهت م

ـــار  ـــة باالنتش ـــذه الحمل ـــى ه ـــح أن تحظ »نطم

وتحشـــيد الـــرأي العـــام الفلســـطيني؛ لـــيك 

نتخلـــص مـــن آثـــام وآثـــار أوســـلو، ونتمكـــن 

مـــن إفـــراز قيـــادة جديـــدة مـــن الشـــباب«. 

أمـــا الدكتـــور ســـلامن أبـــو ســـتة؛ فأكـــد أن 

ــورة  ــن رأس الناقـ ــي مـ ــطني هـ ــا فلسـ »وطننـ

وغالبيـــة  جنوبـــاً،  الـــررشاش  أم  إىل  شـــامالً 

ـــادة الحاليـــة  الفلســـطينيني اليـــوم يـــرون أن القي

ال متثلهـــم، وبالتـــايل يجـــب عـــىل كل فلســـطيني 

العمـــل معنـــا مـــن أجـــل اإلصـــالح«.

صيـــام:  عبدالحميـــد  الدكتـــور  وقـــال 

ــار  ــل انفجـ ــا قبـ ــة مـ ــش مرحلـ ــن نعيـ »نحـ

الـــربكان، فالشـــعب أثبـــت أنـــه يلتـــف حـــول 

املقاومـــة وليـــس حـــول اتفـــاق أوســـلو، ومـــا 

 نريـــده هـــو تصحيـــح املســـارات الخاطئـــة

التي تهدد وجودنا«. 

مـــن جهتـــه؛ أكـــد الربوفيســـور كامـــل حـــواش 

أن الحـــرب األخـــرية شـــكلت تحـــوالً مهـــامً يف 

التاريـــخ الفلســـطيني، مضيفا: »اســـتعاد الشـــعب 

ـــطني  ـــط يف فلس ـــس فق ـــه لي ـــطيني وحدت الفلس

ـــعب  ـــن ش ـــوا نح ـــاً، وقال ـــارج أيض ـــا يف الخ وإمن

واحـــد. واآلن هنـــاك ماليـــني الفلســـطينيني 

النتخـــاب  األوان  آن  أنـــه  يـــرون  الذيـــن 

ــار ــد، وآن األوان الختيـ ــي جديـ ــس وطنـ  مجلـ

قيادة جديدة«.
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رجالً  بريطانيا  يف  الصحية  السلطات  أدخلت 
إنقاذ  بعمليات  ليقوم  اإلسعاف؛  خدمات  إىل  آلياً 
التعامل  يتم  التي  الطارئة  الحاالت  يف  ومساعدة 
معها ميدانيا، ليكون األول من نوعه يف العامل، عىل 
يف  طفرة  االبتكار  هذا  يُحدث  أن  املتوقع  من  أنه 
يتعامل معها  التي  الطارئة  الحاالت  إنقاذ  عمليات 

األطباء بشكل يومي.

مرة  ألول  اآليل«  »املسعف  استخدام  ويتم 
يف  املرىض  صدور  عىل  ضغط  عمليات  إلجراء 
املتواجد  الطوارئ  فريق  لتحرير  اإلسعاف  سيارات 
عىل من املركبة، ومتكينه من إجراء عالجات حيوية 
تقرير نرشته جريدة »داييل ميل«  أخرى، بحسب 

الربيطانية.

وتم إدخال »رجل االسعاف اآليل« إىل خدمات 
اسم  تحمل  والتي  بريطانيا  يف  املركزية  اإلسعاف 
)SCAS(، حيث بات متوفراً عىل من مركباتها ألول 

مرة.

يكنه  ميكانييك  نظام  عن  عبارة  والجهاز 
لإلنعاش  الجودة  عالية  الصدر  ضغطات  تقديم 
القلبي الرئوي )CPR( باستمرار من لحظة وصول 
الطاقم إىل مكان الحادث وطوال رحلة املريض إىل 

املستشفى دون انقطاع.

للحفاظ  الرئوي رضورياً  القلبي  اإلنعاش  ويعد 
عندما  الجسم  حول  واألكسجني  الدم  تدفق  عىل 
بحسب  يتنفس،  وال  للوعي  فاقداً  الشخص  يكون 

ما يقول األطباء.

ومع ذلك؛ فإن هذا الروبوت ليس زهيد الثمن، 
فبحسب الرشكة املنتجة له وصاحبة االبتكار، وهي 
يف  يباع  »الروبوت«  هذا  فإن  )MFI Medical(؛ 
أسواق التجزئة مقابل 17 ألف دوالر أمرييك تقريبا.

اإلسعاف  خدمات  باسم  متحدث  وقال 
الربيطانية: »مبجرد وصول املسعفني وبدء اإلنعاش 
الذين  املارة  من  األمر  تويل  أو  الرئوي،  القلبي 
الضغط  من  االنتقال  إكامل  يكن  ذلك؛  بدأوا  رمبا 
)LUCAS( يف غضون  املسمى  الجهاز  إىل  اليدوي 

سبع ثواٍن فقط، مام يضمن استمرارية الضغط«.

السليك،  »بلوتوث«  اتصال  النظام  ويستخدم 
والعمق  الضغط  معدل  بتكوين  له  يسمح  مام 
الخاصة  اإلنعاش  بإرشادات  الخاصة  والتنبيهات 
والصحيحة بحسب ما هو مطلوب طبياً، وهذا يعني 
أيضاً أنه يكنه جمع البيانات التي يكن مراجعتها 

بعد الحدث ومشاركتها مع األطباء اآلخرين.

وقال الدكتور جون بالك، املدير الطبي يف شبكة 
عالية  ضغطات  تقديم  أن  نعلم  »نحن   :)SCAS(
الجودة وغري متقطعة عىل الصدر يف حالة السكتة 
عىل  للبقاء  الرئيسية  املحددات  أحد  هي  القلبية؛ 
ولكنها  املستشفى،  من  الخروج  حتى  الحياة  قيد 
قد تكون صعبة للغاية لعدد من األسباب«، مشرياً 
اىل أنه »يكن أن يشعر الناس باإلرهاق عند إجراء 
ذلك  بعد  يؤثر  يدويا، مام  الرئوي  القلبي  اإلنعاش 
عىل معدل وجودة الضغط، وقد يحتاج املرىض إىل 
االنتقال من مواقع صعبة، مثل نزول الدرج الضيق، 

أو األماكن البعيدة التي تعيق العملية«. 

سالمة  عىل  كبرية  مخاطر  أيضا  »هناك  وتابع: 
مقيدين،  غري  كونهم  اإلسعاف،  سيارات  أفراد 
الجزء  يف  الرئوي  القلبي  اإلنعاش  بإجراء  ويقومون 

الخلفي من املركبات التي تسري برعة عالية«.

بأنه  يتميز  إنه  »الروبوت«  ويقول منتجو هذا 
مام  األشكال،  من  شكل  بأي  يتغري  وال  يتعب  ال 
يعني أنه يكن توصيل اإلنعاش القلبي الرئوي عايل 

إبقاء  إمكانية  كان ذلك مطلوبا، مع  الجودة طاملا 

وقادرين  باألحزمة،  ومربوطني  جالسني  املسعفني 

لرعاية  األخرى  الهامة  الجوانب  عىل  الرتكيز  عىل 

املرىض يف الرحلة إىل املستشفى. 

يف  يعمل  الروبوت  »هذا  أن  اىل  ويشريون 

لفرق  الطاقم  أعضاء  من  إضايف  آيل  كعضو  النهاية 

اإلسعاف«. 

الطبي  املدير  ديكني،  تشارلز  الربوفيسور  وقال 

لشبكة اإلسعاف يف بريطانيا وقائد اإلنعاش: »يغري 

ويسمح  القلبية،  السكتة  إدارة   )LUCAS( جهاز 

للمسعفني بالرتكيز عىل الجوانب الرئيسية للرعاية 

الريرية«. 

من  بثمن  يقدر  ال  جزءاً  »سيكون  وأضاف: 

التي  بالفعل  البارزة  النتائج  الفريق، وسيساهم يف 

حققتها فرق اإلسعاف يف إنقاذ حياة هؤالء املرىض«.

املبتكر  الجديد  الروبوت  هذا  أن  اىل  يشار 

يكن أن يُستخدم أيضا لإلنعاش يف أقسام الطوارئ 

باملستشفى، ودعم املرىض الذين يعانون من توقف 

املرىض  وكذلك  املركزة،  العناية  وحدات  يف  القلب 

الدموية  األوعية  رأب  لعملية  يخضعون  الذين 

بالبالون التاجي املنقذ للحياة، وإجراءات الدعامات 

لتوسيع الرشايني الضيقة.

منوعات

األول في العالم..
رجل إسعاف آلي إلنقاذ المرضى في بريطانيا
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سافر إلى القرن التاسع عشر بزيارتك لجسر 
كليفتون المعلق

منوعات

عرب لندن  - لندن

املعلـق  كليفتـون  جـر  يـزال  ال 

مفتوًحـا للـزوار، كـام أن رسـوم مـرور 

السـيارات أصبحـت االٓن غـري نقديـة، 

ويلتـزم املكان السـياحي بجميع قيود 

كورونا.

الفيكتـوري  املهنـدس  رسـم 

برونيـل«  كينغـدوم  »إيسـامبارد 

تصميـم جـر كليفتـون املعلـق عـام 

شـهرة  الجـر  هـذا  ويحمـل   ،1829

جنـوب  بريسـتول  يف  ويقـع  عامليـة، 
املتحـدة. اململكـة  غـرب 

حتـى  يعـش  مل  برونيـل  ولكـن 
أنجـز  الـذي  املـرشوع  تنفيـذ  وقـت 
العمـل  بـدأ  حيـث   ،1864 عـام 
أنـه  اإل   ،1831 عـام  املـرشوع  عـىل 
 واجـه العديـد مـن الصعوبـات منهـا

برونيـل  وتـويف  واملاليـة،  السياسـية 
بعـد ذلـك عـن عمـر يناهـز 53 عامـا 
مـن  االنتهـاء  وعنـد   ،1859 سـنة  يف 
الجـر املعلق؛ وضـع كنصب تذكاري 

برونيـل. للمهنـدس 

وصمـم الجـر املعلـق يف القـرن 
الــ19 للعربـات التـي تجرهـا الخيول، 
مميـزا  رمـزا  املعلـق  الجـر  وأصبـح 
لربيسـتول، إذ يجـذب الجـر االٓالف 
مـن السـياح والـزوار سـنويا للتجـول 
ومشـاهدة املناظـر القديـة واالٔنيقـة 

الرائعـة. واملدينـة 

وتقـع قريـة كليفتـون بجوار جر 
العديـد  وفيهـا  املعلـق،  كليفتـون 
واملمـرات  واملطاعـم  املقاهـي  مـن 
مـن  والعديـد  الخالبـة،  املعامريـة 
واملـي. للتجـول  املناسـبة  الحدائـق 
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عرب لندن -  لندن

بعد قصة حب، وبعد أن أنجبا طفلهام األول، 
عقد رئيس الوزراء بوريس جونسون قرانه رسميا 
عىل خطيبته كاري سيموندز يف ما وصفته وسائل 

اإلعالم بـ »حفل رسي«.

و»ذي  صنداي«  أون  »ميل  صحيفتا  وكانت 
املعروف  عاما(   56( جونسون  أن  ذكرتا  صن« 
سيموندز  من  تزوج  الحافلة،  العاطفية  بحياته 
الكاثوليكية،  كاتدرائية ويستمنسرت  عاما( يف   33(

بحضور أصدقاء مقربني وأقارب.

أن  الحكومة،  رئاسة  باسم  متحدث  وأكد 
قرانهام  عقدا  سيموندز  والسيدة  الوزراء  »رئيس 
حفل  يف   ،2021 أيار/مايو   29 السبت  ظهر  بعد 
»الزوجني  وأن  ويستمنسرت«،  كاتدرائية  يف  صغري 
واألصدقاء  عائلتيهام  مع  بزفافهام  سيحتفالن 

الصيف املقبل«.

بريطاين  وزراء  رئيس  ثاين  هو  وجونسون 
يتزوج خالل واليته بعد روبرت جينكينسون الذي 
توىل رئاسة الحكومة قبل قرنني، وتزوج يف 1822 

بينام كان يشغل هذا املنصب.

وكان جونسون وسيموندز ينتظران منذ أشهر 

لتأخري  املايض  العام  اضطرا  بعدما  قرانهام  عقد 
أعلنا  قد  وكانا  كوفيد-19.  وباء  بسبب  خطتهام 
ورزقا   2019 األول/ديسمرب  كانون  يف  خطوبتهام 
بصبي يبلغ حاليا من العمر عاما واحدا، ويحمل 

اسم ويلفريد.

نحو  أن  أون صنداي«  وذكرت صحيفة »ميل 
الحد  وهو  الزفاف،  حفل  حروا  شخصا   30
األقىص املسموح به حاليا مبوجب إجراءات الحد 
من انتشار فريوس كورونا، بعد تلقيهم دعوات يف 

اللحظة األخرية.

وتزوج جونسون مرتني يف السابق، وله أربعة 
ويلري  مارينا  املحامية  السابقة  زوجته  من  أوالد 
يف  منها  طالقه  وأتم   2018 يف  عنها  انفصل  التي 
معلومات  وأفادت  املايض.  األول/نوفمرب  ترشين 

أنه أنجب ابنة من عالقة غرامية سابقة.

بوريس  كان  2019؛  يف  انتخابه  تم  وعندما 
يعيش  بريطاين  حكومة  رئيس  أول  جونسون 
سيموندز،  وأنجبت  زواج.  دون  من  رشيكة  مع 
املحافظني،  حزب  يف  لالتصاالت  السابقة  الرئيسة 
خروج  عىل  فقط  أسابيع  بعد  ويلفريد  ابنهام 
تعاىف  حيث  املركزة،  العناية  غرفة  من  جونسون 

بعد إصابته بشكل خطري بفريوس كورونا.

أخيرا.. بوريس جونسون
في القفص الذهبي رسميا

عرب لندن - لندن 
الربيطانية »يب يب يس«،  اإلذاعة  هيئة   كشفت 

زجاجة  حاليا  تعرض  »كريستز«  مزادات  أن دار 

للبيع مبليون دوالر  الفضاء،  نبيذ فرني طافت يف 

أمرييك.

وقالت »كرستز« إن الزجاجة دارت حول األرض 

ألكرث من عام كامل.

املصنوعة من كروم مريلو  الزجاجة  إرسال  وتم 

تتعلق  بحثية  مهمة  ضمن  الفضاء  إىل  فرنسا  يف 

باألغذية والزراعة.

التنفيذي  الرئيس  غاوم،  نيكوالس  قال  جهته؛  من 

تأثريات  دراسة  إىل  تهدف  كانت  املهمة  إن  للرشكة، 

انعدام الجاذبية يف الفضاء عىل األغذية والزراعة التي 

قد تحتاجها البرشية مستقبال.

مليون دوالر ثمن زجاجة نبيذ طافت
في الفضاء ألكثر من عام

بسبب جائحة كورونا.. معدالت الوالدة 
تنخفض في الواليات المتحدة

عرب لندن - لندن
انخفضت معدالت املواليد يف الواليات املتحدة للعام 

السادس عىل التوايل، وفقا للحكومة الفيدرالية.

املواليد  نسبة  تراجع  عن  الحكومة  بيانات  وكشفت 
جائحة  أن  عىل  دليل  وهو   ،2020 ديسمرب  يف   %8 بنحو 
كورونا ساهمت يف تأجيل مخططات الحمل عند النساء 

األمريكيات.

32
July 2021 - Issue 11



منوعات

أسترالي يعيش 15 عاما مع جثة لص قتله 
خالل محاولته السطو على منزله

عرب لندن - لندن

احتفظ أسرتايل ملدة 15 عاما بجثة سارق كان قد قتله لدى محاولته 

السطو عىل منزله، واستخدم أكرث من 70 عبوة معطر للجو إلخفاء 

رائحة التعفن، وفقا لتقرير لقناة »ايه يب يس« األسرتالية العامة.

وبني تحقيق الطب الرشعي أن بروس روبرتس، املقيم يف سيدين، 

أردى شاين سنيلامن قتيال عندما كان األخري يحاول السطو عىل منزله 

سنة 2002، واحتفظ بجثته يف املنزل، وفق »ايه يب يس«.

وتويف روبرتس سنة 2017 ألسباب طبيعية. لكن مل يعرث عىل رفات 

يد  عىل  املخلفات،  أكوام  وسط  ذلك  من  عام  بعد  سوى  سنيلامن 

عنارص صيانة كانوا ينظفون املنزل.

وكانت الجثة محاطة بأكرث من 70 عبوة معطر للجو؛ استخدمها 

روبرتس إلخفاء رائحة العفن املتأتية من تحلل الجثة.

اضطراب  يعاين  كان  روبرتس  أن  إىل  صحافية  تقارير  وأشارت 

التخزين )صعوبة مستمرة يف التخلص من املقتنيات أو التخيل عنها 

بسبب الحاجة املستمرة إىل االحتفاظ بها( ومل يكن يخرج سوى يف 

مناسبات نادرة من منزله، حيث عرث عىل حواىل 10 أسلحة نارية.

عرب لندن - لندن

األمرية  مستشفى  حول  الجدل  أثارت  حادثة  يف 

»دييل  صحيفة  قالت  بريطانيا؛   - هارلو  يف  ألكسندرا 

الثامن،  عقدها  تجاوزت  بريطانية  سيدة  إن  مايل« 

داخل  األجل  وافاها  أن  بعد  أغراضها  لرقة  تعرضت 

املستشفى.

ما  املتوفاة  املرأة  من  رُسق  أنه  الصحيفة  وذكرت 

بعد  وذلك  إسرتليني،  جنيه   13500 إىل  قيمته  تصل 

وقوعها يف بيتها، ومن ثم وصولها إىل املستشفى، حيث 

توفيت بعد أيام قليلة، ورسق من جثتها خامتا خطوبتها 

وزواجها.

وأفادت »رشطة إسيكس« أن زوج السيدة جاء إىل 

املستشفى إلمتام اإلجراءات واستالم أغراضها الشخصية، 

لكنه مل يجد الخواتم ومل يستلمها.

وقالت الرشطة إن تلك الخواتم الثمينة كانت فعال 

يف أصابع املرأة لحظة إدخالها إىل املستشفى، حاثة كل 

من لديه معلومة عن الحادث أن يسارع لالتصال بها.

سرقة الموتى حادثة تهز 
مستشفى األميرة الكسندرا
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عرب لندن  -  لندن

 »This Morning« الربيطاين  الصباحي  التلفزيوين  الربنامج  يف  »كريس«  الدكتور   رشح 
بصحة وسالمة  إنه »من املمكن أن يكون هذا مر جداً  اليومي. وقال  مخاطر االستحامم 
البقاء بصحة  البرشة عىل  تساعد  بكترييا جيدة، وهي  يحتوي عادة عىل  الجلد  الجلد، ألن 

جيدة لفرتة أطول«.

وحذر الدكتور كريس من االستحامم اليومي؛ ألن ذلك يؤدي إىل قتل كل البكترييا والزيوت 
النافعة والكائنات الحية الدقيقة التي تحافظ عىل برشة صحية.

وبحسب »إكسربس« فإن كلية الطب يف جامعة هارفرد »Harvard Health« ترى أن 
النافعة منها  البكترييا  الساخن، سيزيل كل  باملاء  إذا كان  اليدين، وخاصة  أو  الجسد  غسل 
والضارة، وهذا يجعل األشخاص عرضة ملضاعفات عديدة مع الزمن، منها جفاف الجلد الذي 
الجسد  إىل  بالدخول  لالحرتاق  املسببة  واملواد  للبكترييا  تسمح  البرشة  يف  تشققات  يحدث 

وافتعال حساسية فيه.

بشكل  والجسد  اليدين  غسل  أن  إىل  الباحثون،  أجراها  التي  الدراسات  نتائج  وخلصت 
متكرر يؤدي إىل تلف الجلد.

عرب لندن  - لندن
يشعر كثري من الناس باضطرابات يف 
النوم، وقلق مستمر، وعدم الحصول عىل 
فإن  الخرباء  وبحسب  للنوم،  كاٍف  وقت 
جائحة  بداية  مع  بدأت  الظاهرة  هذه 
فرض  مع  بالتزامن  االنتشار،  يف  كورونا  

قيود عىل جميع األفراد والبلدان.

ونصحـت الدكتـورة »ريبيـكا روبينز« 
الذيـن  برمينغهـام«  »مستشـفى  مـن 
يعانـون مـن الكوابيـس بشـكل مسـتمر، 

واألرق والقلـق، مبـا يـأيت: 

ــوم  ــة الن ــة غرف 1- تحقــق مــن تدفئ
بدرجــة تناســب جســدك، إذ إن الــدفء 
لرؤيــة  عقلــك  يهيــئ  فيــه  املبالــغ 

الكوابيــس، وإذا كنــت تنــام يف مــكان 
بــارد وتعــاين مــن الكوابيــس فــإن ذلــك 

غالبــاً مرتبــط باالكتئــاب والقلــق.

تأخذها،  التي  األدوية  من  تحقق   -2
ألن بعض األدوية تكون سببا يف حدوث 

بعض الهلوسات والكوابيس. 

سعيدة  ألحالم  عقلك  - هيئ  3
الكمبيوتر  أجهزة  عنك  وأبعد  وممتعة، 
والهواتف النقالة، واجعل الغرفة معتمة 

قبل ساعتني عىل األقل من موعد النوم.

وااللتزام  النوم  موعد  ترتيب   -4
عىل  تؤثر  البيولوجية  الساعة  ألن  به، 
عىل  أيضاً  وتؤثر  الجسم،  يف  الهرمونات 

حرارة الجسد واألكل والهضم. 

نصائح للتخلص من الكوابيس واألرق 
في زمن كورونا

ماذا تعرف عن مخاطر 
االستحمام اليومي؟
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منوعات

عرب لندن - لندن 

لغرامـــات  الســـائقون  يتعـــرض  قـــد 

بقيمـــة خمســـة آالف جنيـــه إســـرتليني 

الرتدائهـــم مالبـــس »غـــري مناســـبة« أثنـــاء 

قيادتهـــم الســـيارة.

ــي  ــس التـ ــع املالبـ ــة بقطـ ــك قامئـ إليـ

ــادة:  ــاء القيـ ــا أثنـ ــع ارتداؤهـ ينـ

1- الفساتني أو التنانري الطويلة.

.)baggy( 2- الجينز الفضفاض

3- الكعب العايل والخف والشبشب.

4- البسطار.

عرب لندن – لندن

السلطات  بأن  »اإلندبندنت«  صحيفة  أفادت 
يف  طيار  استغرق  أن  بعد  تحقيقا  فتحت  األسرتالية 
النوم ملدة 40 دقيقة، متجاوزا املطار الذي كان عليه 

أن يهبط فيه.

متوز/يوليو   2 يف  الحادث  وقع  للصحيفة؛  ووفقا 
2020 يف كوينزالند األسرتالية، عندما كان الطيار يقود 
طائرة من طراز »سيسنا 208 يب« يف طريقه من كرينز 

إىل مطار ريدكليف.

»إعادة  رحلة  يقود  كان  الطيار  أن  إىل  وأشارت 

متوضع« دون وجود ركاب عىل من الطائرة.

تقريرا قال  النقل األسرتايل  وأصدر مكتب سالمة 
فيه، إن مكتب مراقبة الحركة الجوية حاول االتصال 
مطار  يف  الهبوط  نقطة  من  اقرتابه  مع  بالطيار 
الطيار، وملدة  رد من  أي  يتلقَّ  مل  أنه  إال  ريدكليف؛ 

40 دقيقة كاملة.

بطائرة  لالستعانة  املكتب  الطيار  رد  عدم  ودفع 
قريبة للتحليق بالقرب من الطائرة األصلية، وإطالق 
باءت  املحاولة  هذه  أن  إال  واصطدام؛  مرور  نظام 

بالفشل مع استمرار الطيار بالنوم.

كم جنوب رشقي   111 مسافة  الطائرة  وقطعت 

بدوره  أبلغ  الذي  الطيار  يستيقظ  أن  قبل  املطار 
بأمان يف مطار »غولد  الجوية، وهبط  املراقبة  مركز 

كوست«.

بأعامل  القامئة  هيوز،  كريي  قالت  جهتها؛  من 
كان  الطيار  أن  املكتب  »وجد  النقل:  سالمة  مدير 
النوم يف  يعاين عىل األرجح من اإلرهاق بسبب قلة 

الليلة السابقة، مام أدى إىل وقوع الحادث«.

وكشف التقرير أن الطائرة عربت منطقة طقسها 
سيئ، وارتفعت من 10 آالف قدم إىل 11 ألف قدم، 
األمر الذي أدى لنقص نسبة األكسجني داخل الطائرة، 

وتفاقم التعب لدى الطيار، مام دفعه للبقاء نامئا. 

عرب لندن - لندن

واحد،  بينهم طفل  األقل،  عىل  14 شخصا  تويف 
بعد سقوط عربة تلفريك بالقرب من بحري ماجوري، 

شامل إيطاليا، نهاية أيار/مايو املايض. 

من  الركاب  من  عددا  تنقل  العربة  وكانت 
منتجعات مدينة سرتيزا إىل جبل موتارون يف مبونتي، 

قبل أن تسقط يف منطقة غابات شديدة االنحدار.

من جهتها؛ أعلنت وزارة الخارجية »اإلرسائيلية« 
أن خمسا من الضحايا إرسائيليون.

ووفقا لإلعالم اإليطايل؛ ال يزال سبب الحادث غري 
واضح. 

بدورها؛ قالت مارسيال سيفريينو، عمدة سرتيزا، 
ارتفاع 20 مرتا فوق سطح  العربة سقطت عن  إن 
بني  التوقف  قبل  املنحدر  عىل  وتدحرجت  األرض، 

األشجار.

وواجه عامل اإلنقاذ صعوبة أثناء العمل بسبب 
الدفاع  سيارة  انقلبت  فيام  األرض،  انحدار  شدة 

املدين أثناء املهمة ومل يصب أحد بأذى.

دراغي،  ماريو  اإليطايل،  الوزراء  رئيس  ووصف 

بـ»املأساوي« مقدما تعازيه ألرس  الحادث  بيان،  يف 

الضحايا. 

جيوفانيني  إنريكو  التحتية  البنية  وزير  وأعلن 

فتح  إىل  باإلضافة  الحادث،  يف  تحقيق  فتح  عن 

مكتب املدعي العام املحيل تحقيقا آخر.

مقتل 14 شخصا في حادث سقوط »مأساوي« 
لعربة تلفريك في إيطاليا

7 قطع ترتديها أثناء 
القيادة قد تعرضك 

لغرامات عالية

أستراليا.. طيار يستغرق في النوم لمدة 40 دقيقة ويتجاوز 
محطة الهبوط
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عرب لندن -  لندن

التفكـــري  منتـــدى  ناقـــش 
العـــريب، والـــذي مقـــره لنـــدن، 
تونـــس،  يف  السياســـية  األزمـــة 
النائـــب  مـــن  كال  واســـتضاف 
محمـــد  التونـــي  الربملـــاين 
جمعيـــة  ورئيســـة  الكومـــاين، 
الكرامـــة فاطمـــة كمـــون، باإلضافـــة 
الخرايفـــي،  رابـــح  الدكتـــور  إىل 
الدســـتوري.  القانـــون  أســـتاذ 
موقـــع  عـــىل  النـــدوة  وبثـــت 
ومنصـــات  ومنصاتـــه  املنتـــدى 
شـــبكة  عـــىل  لنـــدن«  »عـــرب 

االجتامعـــي. التواصـــل 

وذهبـــت األســـتاذة فاطمـــة 
ــة،  ــخيصها لألزمـ ــون، يف تشـ الكمـ
إىل تحميـــل  القـــوى السياســـية 
جميعهـــا املســـؤولية، موضحـــة أن 
ـــة النهضـــة مل تحســـم أمورهـــا،  حرك
ينبغـــي  كان  مـــا  تتحمـــل  ومل 
عليهـــا، ليصبـــح األمـــر اآلن أشـــبه 
ـــة ألداء  ـــة، إضاف ـــون مبرحي ـــا يك م
الرئيـــس الـــذي يفـــرّق أكـــرث مـــام 
ــدر  ــل القـ ــذي يتحمـ ــع، والـ يجمـ
ـــىل  ـــإرصاره ع ـــة ب ـــن األزم ـــرب م األك

ــده،  ــلطات يف يـ ــس كل السـ تكريـ
ــة. ــات الدولـ وشـــل مؤسسـ

ـــب  ـــك؛ رأى  النائ ـــل ذل يف مقاب
الربملـــاين عـــن حركـــة النهضـــة 
محمـــد الكومـــاين، أن مـــا عاشـــته 
األخـــرية  العرشيـــة  يف  تونـــس 
ـــنا  ـــال: »عش ـــيئا، وق ـــه س ـــس كل لي
10 ســـنوات مـــن الديقراطيـــة، 
الديقراطيـــة  بهـــذه  ونفـــرح 
التـــي قـــد يكـــون مـــن بعـــض 
الســـقطات  بعـــض  أمراضهـــا 
ــة  ــاهد الفلكلوريـ ــا، أو املشـ أحيانـ
أو املرحيـــة، غـــري أنهـــا تبقـــى 

األحـــوال«. كل  يف  ديقراطيـــة 

ــام  ــع العـ ــىل الوضـ ــّرج عـ وعـ
ـــس  ـــة تون ـــول إن »أزم ـــأزم بالق املت
مركبـــة، فيهـــا مـــا هـــو اقتصـــادي 
وصحـــي، والبـــارز منهـــا مشـــاكل 
وبعجـــز  العموميـــة،  املاليـــة  يف 
ــت  ــا ليسـ ــريا إىل أنهـ ــري«، مشـ كبـ
األشـــهر،  هـــذه  وليـــدة  أزمـــة 
ـــول  ـــرتض أن السياســـيني موك و»املف
لهـــم إخـــراج البلـــد مـــن األزمـــة، 
 غـــري أن املناكفـــات بينهـــم تزيـــد

األمور تعقيدا«.

الخرايفـــي،  رابـــح  الدكتـــور 

املختـــص يف القانـــون الدســـتوري، 

ـــا  ـــاك رصاع ـــه أن هن ـــن جهت رأى م

ــع  ــن الواقـ ــتوريا، ولكـ ــدو دسـ يبـ

أنـــه رصاع توجهـــات وفكـــر، يف 

اإليديولوجيـــات  أن  إىل  إشـــارة 

التـــي ينتمـــي إليهـــا كل طـــرف 

ــه. ــم يف مواقفـ ــي تتحكـ ــي التـ هـ

عـــىل  املشـــاركون  وعـــرج 

ـــت  ـــي جعل ـــة الت ـــباب العميق األس

الالحركيـــة  وضـــع  يف  تونـــس 
ــوا  ــة، وخلصـ ــية اإلصالحيـ السياسـ
يشء  يف  يكمـــن  الحـــل  أن  إىل 
واحـــد؛ هـــو الجلـــوس إىل طاولـــة 
الحـــوار، حســـب الكومـــاين، عـــىل 
مغشوشـــا  الحـــوار  يكـــون  أال 
ـــل كل  ـــون، وأن يتحم ـــب الكم حس
مســـؤوليته، حســـب الخرايفـــي، 
املحكمـــة غيـــاب  يف   ولـــو 

الدستورية.

فعاليات

منتدى التفكير العربي بلندن يناقش األزمة 
السياسية التونسية



عرب لندن - لندن 
 

موقع  عن  »مريور«  صحيفة  نقلت 
األشخاص  أن   ،»Money Saving Expert«
يكنهم توفري ما يصل إىل 100 جنيه إسرتليني 
عىل أقساط تأمني سياراتهم عن طريق تغيري 

»املسمى الوظيفي«.

ويعترب املسمى الوظيفي، أحد التفاصيل 
عىل  التأمني  رشكات  تستخدمها  التي 

السيارات لحساب تكلفة األقساط.

السيارات  مالكو  يختار  العادة؛  ويف 
قامئة  عىل  لهم  يظهر  وظيفي  مسمى  أول 
الوظائف املحددة مسبقا، والتي تكون أقرب 

لوصف ما يفعلون.

مسمى  اختيار  يف  تكمن  الحيلة  أن  إال 

إذ  تفعله،  ما  يصف  لكنه  مختلف،  وظيفي 

الوظيفي  املسمى  بشأن  الكذب  يؤدي  قد 

إىل توجيه تهم لك باالحتيال، األمر الذي قد 

يؤدي إىل إبطال تأمينك.

إنه  األشخاص  أحد  قال  للموقع؛  ووفقا 

توفري 100 جنيه إسرتليني عندما  متكن من 

ذكر أنه يعمل يف مجال »الربمجيات« عوضا 

عن »ألعاب الكمبيوتر«.

األسعار  من  بنفسك  التحقق  وتستطيع 

زيارة  طريق  عن  مجال  لكل  املتوقعة 

حيث   ،Money Saving Expert موقع 

املبلغ  إدخال  هو  فعله  عليك  ما  كل 

متبوعا التأمني  لرشكة  سنويا  تدفعه   الذي 

باملسمى الوظيفي. 

اقتصاد

تغيير »المسمى الوظيفي« يوفر لك 100 جنيه 
إسترليني من أقساط تأمين سيارتك

عرب لندن - لندن

 4,8 إىل  بريطانيا  يف  البطالة  نسبة  تراجعت 
رسمية،  بيانات  حسب  األول،  الفصل  يف  باملئة 
مستفيدة من برنامج البطالة الجزئية الحكومي 
عىل  بالحفاظ  األشخاص  ملاليني  سمح  الذي 

وظائفهم خالل الجائحة.

وتقارن تلك النسبة مع 4,9 باملئة سجلت يف 

الثالثة أشهر املنتهية يف شباط/فرباير، وفق بيان 

للمكتب الوطني لإلحصاء.

األكرب  الجزء  الربيطانية  الحكومة  وسددت 

الخاص  القطاع  املاليني من موظفي  من رواتب 

الخرباء  يتوقع  فيام  كوفيد،  وباء  تفي  خالل 

ارتفاع نسبة البطالة مع توقف الربنامج يف وقت 

الحق هذا العام.

تراجع معدالت البطالة في بريطانيا
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لندن  - عرب لندن

لندن،  يف  العريب  التفكري  منتدى  أصدر 
السلطة  مستقبل  يف  يبحث  جديداً  كتاباً 
الفلسطينية يف ظل املستجدات األخرية التي 
طرأت عىل املشهد الفلسطيني، ال سيام قرار 
الضفة  من  واسعة  ألراٍض  اإلرسائييل  الضم 
الذي  األمرييك  املرشوع  وقبلها  الغربية، 
القرن«، وهو ما  باسم »صفقة  ُعرف إعالمياً 
استدعى عقد جملة من الندوات والحوارات 
من قبل املنتدى للبحث يف مستقبل القضية 

الفلسطينية.

عنــــوان  تحت  الكتـــاب  وصـــدر 
التصفية(،  مشاريع  ومواجهة  )الفلسطينيون 
العمل  أوراق  من  مجموعة  عن  عبارة  وهو 
التحديات  مواجهة  سبل  يف  تبحث  التي 
الفلسطينية،  القضية  تواجه  التي  الجديدة 
حيث قام مجموعة من الباحثني بكتابة هذه 
األوراق البحثية، وهم: رئيس منتدى التفكري 
محمد أمني، والذي قام أيضاً بتحرير الكتاب 

ومراجعته وإعداده للنرش.

من  بحثية  ورقة  الكتاب  تضمن  كام 
الكاتب  إعداد 

والناشط الفلسطيني املعروف الدكتور معني 
إعداد  من  ثانية  ورقة  اىل  إضافة  الطاهر، 
األكاديي الفلسطيني املقيم يف لندن وأستاذ 
الشاعر،  عاطف  الدكتور  السياسية  العلوم 
الصحفي  إعداد  من  فهي  الثالثة  الورقة  أما 
فيام  عايش،  محمد  الفلسطيني  والباحث 
الكتاب  من  األخرية  البحثية  الورقة  تضمنت 
مستجدات  من  األردين  للموقف  استعراضاً 
الصحايف  وأعدها  الفلسطينية  القضية 

والباحث السيايس األردين طارق النعيامت. 

 160 يف  يقع  الذي  الكتاب  ويتضمن 
صفحة من القطع املتوسط ملحقني، أحدهام 
املكتب  رئيس  طرحها  التي  الرؤية  نص 
السيايس السابق لحركة حامس خالد مشعل، 
ومرشوع  القرن  لصفقة  التصدي  سبل  حول 
الضم اإلرسائييل، أما امللحق الثاين فهو الرؤية 
الفلسطينيني  املفاوضني  كبري  طرحها  التي 
الدكتور صائب عريقات والتي كانت خالصة 
حوار موسع أجراه مع منتدى التفكري العريب، 
وهو آخر ظهور له قبل وفاته يف العارش من 

ترشين ثاين/نوفمرب 2020.

وقال رئيس منتدى التفكري العريب 
محمد أمني، إن »هذا الكتاب عبارة 
أن  مقرراً  كان  مؤمتر  أعامل  عن 
للبحث  املايض  العام  أواخر  ينعقد 
التي  التحديات  يف كيفية مواجهة 
الفلسطينية،  بالقضية  تعصف 
لكن الظروف حالت دون انعقاد 
أن  مقرراً  كان  الذي  املؤمتر 
يحره العرشات من املفكرين 
والخرباء  والصحفيني  والكتاب 

والسياسيني«.

حديث  يف  أمني  ولفت 
لندن«  »عرب  ملجلة  خاص 
إىل أن »املؤمتر كان مقرراً 
كل  أيضاً  يحره  أن 
وعريقات،  مشعل  من 
عدداً  يتضمن  بحيث 
من الجلسات املنفصلة 

يف أيام منفصلة، إال أن دخول العامل يف املوجة 
الثانية من فايروس كورونا أواخر العام املايض، 
السبب  كانا  عريقات  الدكتور  وفاة  ثم  ومن 
وراء عدم عقد املؤمتر بشكل فعيل، ومن ثم 
بحثية ونرشها يف أوراق  بإعداد  االكتفاء   تم 

كتاب متخصص«.

يحاول  الكتاب  فان  أمني؛  وبحسب 
األسئلة  من  العديد  عن  إجابة  اىل  الوصول 
ويف  الفلسطينية،  األوساط  يف  الجدلية 
مقدمتها سؤال: ما العمل؟ أو ما هو الحل؟ 
بعد أن تبني بأن السلطة الفلسطينية ليست 
نحو  طريقاً  وليست  ناجحاً،  وطنياً  مرشوعاً 
عىل املستقلة،  الفلسطينية  الدولة   بناء 

حد تعبريه.

الفلسطينية  القضية  أن  أمني  ورأى 
بعض  فرضتها  مهمة  تحوالت  يف  حالياً  متر 
القرن«  »صفقة  خطة  أهمها  املستجدات، 
السابق  الرئيس األمرييك  إدارة  التي طرحتها 
قامئاً  خطرها  يزال  ال  والتي  ترامب،  دونالد 
االرسائيلية  الرؤية  حقيقتها  يف  تشكل  ألنها 
بحاجة  »الفلسطينيني  أن  اىل  مشرياً  للحل، 
اىل برنامج عمل وطني عاجل ملواجهة هذه 

التحديات«.

يشار إىل أن منتدى التفكري العريب الذي 
يف  تأسس  قد  كان  له،  مقراً  لندن  من  يتخذ 
الوقت  ذلك  ومنذ   ،2019 آذار/مارس  أواخر 
العمل  وورشات  الندوات  من  العديد  عقد 
العربية  القضايا  من  عدداً  تناولت  التي 
من  كبرياً  عدداً  استضاف  كام  املهمة، 
وأصحاب  والسياسيني  والكتاب  املفكرين 
كتب،  عدة  املنتدى  عن  صدر  كام  الشأن، 
من بينها »العرب وإرسائيل: مخاطر التطبيع 
منفصل  كتاب  أصدر يف  وكذلك  واملطبعني«، 
»رؤية خالد مشعل لحل األزمة الفلسطينية«، 
عريقات«،  صائب  الدكتور  »رؤية  وكذلك 
عدد  تنظيم  املقبلة  الفرتة  يعتزم خالل  فيام 
الخاصة  والندوات  والفعاليات  املؤمترات  من 
العربية، وكذلك  الشؤون  أبرز  التي ستتناول 

ملفات تتعلق بالجالية العربية يف بريطانيا.

صدر عن منتدى التفكير العربي في لندن
كتاب جديد يبحث في مستقبل السلطة 

الفلسطينية: الحل أم تغيير الوظيفة؟
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اسأل المحامي

البزاز: هذه طرق الحصول على 
»فيزا الزواج« ببريطانيا

عرب لندن - خدمة اسأل المحامي 

حلقتها  يف  البزاز،  نادية  القانونية  واملستشارة  املحامية  قالت 

عىل  حرصيا  تبث  التي  املحامي«،  »اسأل  سلسلة  من  الجديدة 

موقع »عرب لندن« ومنصاته عىل شبكات التواصل االجتامعي، إن 

الحصول عىل فيزا الزواج يف بريطانيا يحتاج توافر عدد من الرشوط.

زواج  يف:  تتمثل  أنواع  أربعة  الزواج  فيزا  أن  البزاز  وأوضحت 

عن  فضال  الدامئة،  أو  املؤقتة  اإلقامة  وأصحاب  واألورويب،  الالجئ، 

زواج الربيطاين.

وبالنسبه لفيزا الزواج من األوروبيني، فيام إذا كان أي من طريف 

العالقة الزوجية من أي بلد أورويب؛ فإن عىل املعنيني أن يثبتا اللقاء 

التواصل  تأكيد  إىل  باإلضافة  الزواج،  وثيقة  ويقدما  بالصور،  بينهام 

ميديا  السوشيال  طريق  عن  أو  الرقمي؛  االتصال  بواسطة  بينهام 

)واتساب أو ماسنجر أو غريهام(.

وبينت البزاز إن الحصول عىل فيزا الزواج لعوائل األجانب أمر 

سهل، ورشوطه بسيطة، أهمها أن يكون الزواج قد تم قبل خروج 

الشخص من بلده، وثانيا أن يحمل املتقدم للطلب وثيقة تدل عىل 

الزواج، وثالثا أن يكون لدى الشخص صور تجمع الثنايئ مع بعضهام 

البعض قبل خروج الشخص من بلده، وأن يكونا عىل تواصل مستمر 

حتى بعد وصول الشخص إىل األرايض الربيطانية. 

اإلقامات  حاميل  أو  الربيطانيني  من  الزواج  لفيزا  بالنسبة  أما 

دخل  لديهام  الربيطانيني  والزوجة  الزوج  يكون  أن  فيجب  الدامئة؛ 

الدولة  مساعدات  عىل  حاصلني  يكونا  أو   ،18600 بقيمة  سنوي 

للمعوقني، ويتعني عىل املعنيني أيضا أن يثبتا بالصور أن اللقاء بينهام 

قد تم، مع تقديم وثيقة الزواج، وتأكيد التواصل بعد الزواج بواسطة 

االتصال الرقمي، أو عن طريق السوشيال ميديا، باإلضافة إىل شهادة 

اللغة اإلنجليزية ملقدم الطلب.

ونوهت البزاز إىل أهمية أن يكون لدى املتقدم بالطلب ما يثبت 

أنه يقيم يف سكن يتسع إلحضار الزوج أو الزوجة، حتى لو كان املنزل 

مشرَتَكا مع آخرين.

املتقدمون  يرتكبها  التي  الشائعة  األخطاء  بعض  البزاز  وذكرت 

الفيزا، ومنها أن يكون الشخص املعني ساكنا  الحصول عىل  بطلب 

مع صديق أو صديقة دون أن يكون مستأجرا رسميا بعقد واضح مع 

مالك املنزل أو املستأجر اآلخر. 

عرب لندن - خدمة اسأل المحامي 

وزارة  أن  البزاز،  نادية  القانونية  واملستشارة  املحامية  أكدت 
الداخلية بدأت هذه السنة بتوسيع فرص الحصول عىل تأشرية العمل، 
وتوسيع قامئة املهن التي عن طريقها يكن لألشخاص أن يقدموا عىل 
الحالقة،  اللوري، واملتخصصني يف  فيزا عمل يف بريطاينا، مثل سائقي 

وأيضا أعامل أخرى.

وأوضحت البزاز ضمن برنامج »اسأل املحامي« عىل موقع »عرب 
لندن« أنه فيام يخص العمل بربيطانيا، فإنه يتعني الحصول عىل كفيل 
أن  ليسنز(، مضيفة  )سبونسور  الكفالة  لديه رخصة  )صاحب عمل(، 
األوىل  إطارهام،  يتحرك يف  أن  للكفيل  املسموح  باملهن  قامئتني  هناك 
القليلة يف  أو  البلد  يحتاجها  التي  لألعامل  والثانية  الرئيسية،  األعامل 
البلد، مثل الطب والتمريض وغريهام، »والفرق بني القامئتني؛ أن قامئة 
األعامل املطلوبة يف بريطانيا تكون بالنسبة إىل الكفيل أسهل وأرسع 

من حيث اإلجراءات واملدة«.

وأكدت البزاز أن »وزارة الداخلية الربيطانية أضافت للقامئة مثال؛ 
أطباء األسنان، واملمرضات، وكل ما يتصل بالرعاية الصحية. فضال عن 
أنهوا دراستهم والحاصلني عىل  الذي  ذلك؛ فقد صار بإمكان الطالب 
البكالوريوس أو الدكتوراه؛ التقديم عىل فيزا أو إقامة بني 2و3 سنوات 
فيزا  إىل  بهم  الخاصة  الفيزا  وتغيري  عمل،  عن  البحث  من  للتمكن 
العمل. ويبدأ رسيان القانون الجديد من بدايه شهر متوز/يوليو القادم.

توسيع دائرة المهن التي يحق لها 
التقدم للحصول على تأشيرة عمل
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صحة

عرب لندن  - لندن

متكن علامء متخصصون يف أملانيا من اكتشاف ما 
يكن أن يُطلق عليه اسم »رس الحياة«، وهو السبب 
الذي قالوا إنه من املمكن أن يؤدي إىل إطالة عمر 

اإلنسان.

وكشفت دراسة جديدة مذهلة، أن هذا الر هو 
أن  الباحثون  فقط، حيث وجد  بالشباب«  »الشعور 
البالغني يف  أن يحمي  بالشباب يكن  الشعور  مجرد 

منتصف العمر وكبار السن من التدهور الصحي. 

»العمر  كان  إذا  ما  أملانيا  يف  الباحثون  ودرس 
الذايت« للناس - أي الشعور بأننا أصغر سنا مام نحن 
للتوتر،  الضارة  اآلثار  تأثري عىل  له   - الواقع  عليه يف 

ووجدوا أن له تأثريا مبارشا.

نتائجها  نرشت  التي  العلمية  الدراسة  وبحسب 
العلامء  نظر  فقد  الربيطانية؛  ميل«  »داييل  جريدة 
عىل وجه التحديد يف آثار اإلجهاد عىل تدهور الصحة 
الوظيفية لألشخاص الذين أصبحوا غري قادرين بشكل 

مطرد عىل أداء املهام اليومية، مثل صعود السالمل.

وكان العمر الذايت األصغر مرتبطا بانخفاض حاد 
األملاين  املركز  من  لفريق  وفقا  الوظيفية،  الصحة  يف 

لعلم الشيخوخة يف برلني.

ووجدوا أن األشخاص الذين شعروا بأنهم أصغر 
سنا يتمتعون بإحساس أكرب بالرفاهية، وتحسني األداء 
أقل  أقل، وخطر  التهابات  من  يعانون  كام  اإلدرايك، 

للدخول إىل املستشفى، وحياة أطول. 

إن  البحثية،  ورقتهم  يف  األملان  العلامء  ويقول 
مرتبط  الزمني  العمر  من  أصغر  املرء  بأن  »الشعور 
ما  بحسب  املفيدة«،  الصحية  النتائج  من  بالعديد 

نقلت »داييل ميل«. 

ومع ذلك؛ برصف النظر عن هذه اآلثار الصحية 
الذايت  العمر  دور  عن  الكثري  يُعرف  ال  املبارشة، 
باعتباره »عازلة« محتملة، بحسب ما يقول العلامء. 

العلامء  إليها  توصل  التي  النتائج  هذه  وتدعم 
اآلن؛ الحديث املتكرر عن دور اإلجهاد كعامل خطر 
يؤدي إىل تدهور الصحة الوظيفية، ال سيام بني كبار 

- أي  الذايت األصغر سناً  العمر  السن، إذ قد يساعد 
الوظيفي  التدهور  منع  عىل   - بالشباب  شعورهم 

للصحة العامة لديهم. 

الباحثون بتحليل ثالث سنوات من بيانات  وقام 
وهو  للشيخوخة،  األملاين  املسح  يف  مشاركا   5039
مسح طويل لسكان أملانيا الذين ترتاوح أعامرهم بني 

40 وما فوق.

اإلجهاد  مقدار  حول  أسئلة  االستطالع  وشمل 
صحتهم  عن  فضالً  األشخاص،  حياة  يف  امللحوظ 
الوظيفية، وإىل أي مدى كانت محدودة يف األنشطة 

اليومية مثل املي وارتداء املالبس واالستحامم.

وأشار املشاركون أيضا إىل عمرهم الشخيص من 
خالل اإلجابة عىل السؤال »كم تشعر عمرك؟«. 

ووجد الباحثون، يف املتوسط، أن املشاركني الذين 
من  عانوا  حياتهم؛  يف  التوتر  من  املزيد  عن  أبلغوا 
ثالث  مدى  عىل  الوظيفية  الصحة  يف  حاد  تدهور 

سنوات. 

وعىل الرغم من أن االرتباط بني اإلجهاد وتدهور 
الصحة الوظيفية كان أقوى بالنسبة للمشاركني األكرب 
عازال  يوفر  الشخيص  العمر  بأن  يبدو  أنه  إال  سنا؛ 

وقائيا.

من  أصغر  بأنهم  شعروا  الذين  األشخاص  وبني 
عمرهم الفعيل، أن الصلة لديهم بني التوتر وتدهور 

الصحة الوظيفية أضعف. 

املشاركني  بني  يكون  ما  أقوى  التأثري  هذا  وكان 
األكرب سنا، مام يشري إىل أن الشعور بأنهم أصغر سنا 
مام هم عليه بالفعل هو األكرث فائدة يف الشيخوخة. 

الذي  ويتشتاين،  ماركوس  الدراسة  مؤلف  وقال 
يعمل حاليا يف جامعة هايدلربغ: »بشكل عام، نعلم 
أن الصحة الوظيفية تتدهور مع تقدم العمر، لكننا 
املرتبطة  الوظيفية  الصحة  مسارات  أن  أيضا  نعلم 

بالعمر متنوعة بشكل ملحوظ«.

سن  يف  األفراد  بعض  يدخل  لذلك؛  ونتيجة 
جيدة  صحية  مبوارد  للغاية  والشيخوخة  الشيخوخة 
جداً وسليمة، يف حني يعاين البعض اآلخر من تدهور 
واضح يف الصحة الوظيفية، مام قد يؤدي إىل الحاجة 

إىل رعاية طويلة األجل. 

ومع ذلك؛ من املحتمل أن يتوقف الشعور بأنك 
إذا  اإلجهاد  ضد  وقايئ  تأثري  وجود  عن  سنا  أصغر 
أصبحت الفجوة بني العمر الشخيص والعمر الفعيل 

واسعة جدا، بحسب ما يقول ويتشتاين. 

قد  ما  حد  إىل  بالشباب  »الشعور  أن  ويضيف 
يكون متكيفاً مع النتائج الصحية الوظيفية، يف حني 
أقل  يكون  قد  الالزم  من  أصغر  بأنك  الشعور  أن 

تكيفا، أو حتى غري قادر عىل التكيف«.

ويعتقد الباحثون أن التدخالت الجديدة ملساعدة 
أن  يكن  سنا؛  أصغر  بأنهم  الشعور  عىل  األشخاص 
تقلل من الرر الناجم عن اإلجهاد، عىل الرغم من 

الحاجة إىل مزيد من الدراسة لتحديد أيهام أفضل. 

هو حمالت  األمثلة  أحد  فإن  لويتشتاين؛  ووفقاً 
والقوالب  العمرية  للتفرقة  تتصدى  التي  الرسائل 
وجهات  تعزيز  خالل  من  للعمر،  السلبية  النمطية 
النظر اإليجابية حول الشيخوخة ملساعدة الناس عىل 

الشعور بأنهم أصغر سناً.

علماء في ألمانيا يكتشفون طريقة 
إلطالة عمر اإلنسان
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ويلز وإنجلرتا،  أرقاما »صادمة« يف  الربيطاين  الوطنية  اإلحصاءات  نرش مكتب 

عن عدد الوفيات جراء تناول املرشوبات الكحولية خالل العام املايض 2020، حيث 

سجلت 7423 حالة وفاة بسبب تناول الكحول بشكل مفرط.

ويعترب مكتب اإلحصاءات أن هذه املعدالت هي األعىل منذ أكرث من 20 عاما 

الحجر الصحي وتطبيق  أثناء  الكحول  العالية يف استهالك  الزيادة  مضت، بسبب 

اإلجراءات املرتبطة بانتشار فريوس كورونا.

وبلغت نسبة معدالت الوفاة  17 باملئة خالل منتصف العام املايض، واستمرت 

باالرتفاع لتصل إىل نسبة 28 باملئة  يف النصف األخري من السنة املاضية.

وقالت رئيسة الدراسات عن معهد أبحاث الكحول »سادي بونيفايس« إن »ما 

أورده التقرير مقلق، وإن ذلك االرتفاع بدأ منذ أول يوم النتشار الوباء«.

عرب لندن - لندن

الربيطانية،  »يورك«  جامعة  يف  باحثون  متكن 
من إحراز تقدم كبري عىل طريق تطوير عالج بخاخ 

لألنف للمرىض املصابني مبرض الشلل الرعايش.

هالمية  مادة  تطوير  عىل  الباحثون  وعكف 
جديدة يكن أن تلتصق باألنسجة املوجودة داخل 
األنف جنبا إىل جنب مع عقار »ليفودوبا« املعالج، 

ما يساعد يف توصيل العالج مبارشة إىل الدماغ.

وقال الدكتور »ديفيد سميث« األستاذ يف قسم 
املستخدم  الدواء  إن  »يورك«  جامعة  يف  الكيمياء 
حاليا ملرض الشلل الرعايش فعال إىل حد ما، ولكن 

يف  الجسم  يبدأ  االستخدام  من  طويلة  فرتة  بعد 

هو  الدماغ حيث  إىل  يصل  أن  قبل  الدواء  تفكيك 

األكرث احتياجا.

بعقار  محملة  هالمية  مادة  الباحثون  وابتكر 

األنف  إىل  تتدفق  أن  يكن  والتي  »الليفودوبا« 

كسائل ثم تتحول برعة إىل طبقة رقيقة من الجل 

حيوانية  مناذج  عىل  الطريقة  اختبار  وتم  داخله. 

تم  لندن، حيث  كوليدج  كينجز  فريق يف  قبل  من 

إطالق ليفودوبا بنجاح من الجل إىل الدم ومبارشة 

إىل الدماغ.

صحة

إنجلترا وويلـز تسجالن أعلـى معدالت وفاة 
بسبب الكحول منذ 20 عاما

باحثون بجامعة بريطانية يقتربون
من تطوير بخاخ لعالج الشلل الرعاشي
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صحة
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قال وزير اللقاحات بالحكومة الربيطانية، نديم الزهاوي، 

خروج  مع  اإلنفلونزا  مثل  قريبا  سيدار  كورونا  فريوس  إن 

يتعايش  كيف  تعلم  العامل  وإن عىل  اإلغالق،  من  بريطانيا 

مع املرض.

وأشار الزهاوي إىل أنه من املرجح أن تتقدم إنجلرتا عىل 

املرض،  مع  للتعامل  بوريس جونسون  طول خارطة طريق 

مع استمرار انخفاض الوفيات بحسب صحيفة »إكسربيس« 

الربيطانية.

وأظهرت بيانات من مكتب اإلحصاءات الوطنية انخفاضا 

يف  اإلصابة  إىل  يشار  حيث  وويلز،  إنجلرتا  يف  الوفيات  يف 

شهادة الوفاة.

عرب لندن - لندن

تشتهر مقاطعة سومرست الريفية، يف جنوب 

غرب إنجلرتا، بعصري التفاح الذي تنتجه، وليست 

طالب  لكن  اختصاصها،  املتطورة  التكنولوجيا 

بالواقع االفرتايض للتغلب  الطب فيها يستعينون 

جائحة  خالل  بعد  عن  التعلم  صعوبات  عىل 

كورونا.

»ماسغروف  مستشفى  يف  الطالب  ويسك 

اليدوية،  التحكم  بأجهزة  تونن،  بلدة  يف  بارك« 

غرفة  يف  ويغوصون  الرأس،  سامعات  ويضعون 

عناية مركزة افرتاضية.

إجراء  كيفية  تعلم  التكنولوجيا  لهم  وتتيح 
مع  والتعامل  العالج،  وتخطيط  التشخيص، 
املواقف الصعبة، والتفاعل مع املرىض والعائالت، 

كل ذلك يف إطار الدروس عن بعد.

»فرييت«  رشكة  املبادرة  هذه  وراء  وتقف 
الحكومية  للهيئة  سبق  التي  الناشئة،  الربيطانية 
استعانت  أن  إس«  إتش  »إن   NHS للصحة 
ذروة  يف  االفرتايض،  الواقع  مجال  يف  بتقنيتها 

الجائحة.

وقال املدير العام للرشكة أليكس يونغ لوكالة 
رؤية  عادة  جدا  الصعب  »من  إن  برس،  فرانس 
التفاصيل يف غرفة العمليات؛ ألن عدد  كل هذه 
األشخاص الذين يكن أن يكونوا موجودين فيها 

ال يتعدى ثالثة أو أربعة، ولكن مع هذا النوع من 

التكنولوجيا؛ يكن أن ينغمس 15 إىل 20 شخصا 

يف هذه البيئات«.

واألطباء  الطالب  بارتياح  الحل  هذا  ويحظى 

ذوي الخربة عىل السواء.

ورأى الجراح املسؤول عن الدورات التعليمية 

يف املستشفى، ريتشارد بامفورد، أن هذه الطريقة 

واصفا  حقيقية«،  ظروف  إىل  »تستند  التعليمية 

إياها بأنها »واقعية قدر اإلمكان«.

أنحاء  كل  عملياتها يف  تطوير  الرشكة  وتعتزم 

من  عدد  مع  بالفعل  العمل  وبدأت  العامل، 

املستشفيات يف إفريقيا.

طالب بريطانيون يتعلمون 
الطب في بيوتهم

وزير اللقاحات البريطاني: قريبا سيتم 
التعامل مع »كوفيد19« كإنفلونزا 
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جامعات
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 LSE حصلت كلية لندن لالقتصاد والعلوم السياسية 

عىل  والثانية  أوروبا،  مستوى  عىل  األوىل  املرتبة  عىل 

للعام  واإلدارية  االجتامعية  العلوم  يف  العامل،  مستوى 

التاسع عىل التوايل. 

 12 احتل  العاملي،   QS الجامعات  لتصنيف  ووفقا 

تخصصا يف كلية لندن لالقتصاد املراكز العرشة األوىل عىل 

مستوى العامل. وهي:

الثانية يف الجغرافيا، والثالثة يف علم االجتامع والسياسة 

االجتامعية واإلدارة ودراسات االتصال واإلعالم ودراسات 

يف  والخامسة  واملالية،  املحاسبة  يف  والرابعة  التنمية، 

يف  والسادسة  الدولية،  والدراسات  والسياسة  التاريخ 

القيايس، والثامنة  القانون والفلسفة واالقتصاد واالقتصاد 

يف األنرثوبولوجيا.

اململكة  مستوى  عىل  األول  املركز  الجامعة  واحتلت 

املتحدة يف تخصص املحاسبة والتمويل ودراسات االتصال 

واإلعالم واالقتصاد واالقتصاد القيايس، فيام احتلت املرتبة 

أربعة  بزيادة  اإلنسانية،  والعلوم  اآلداب  يف  العامل  يف   16

مراكز عن العام املايض.

كليـة »لنـدن لالقتصـاد« األولـى علـى مستــوى أوروبا 
والثانية على مستوى العالم



رياضة

بعد فوزه على مانشستر سيتي

تشيلسي يتّوج بطاًل لدروي أبطال أوروبا

عرب لندن - لندن

تّوج نادي تشيلي بلقب دوري أبطال أوروبا بعد فوزه عىل مانشسرت سيتي 
1-صفر يف نهايئ املسابقة الذي استضافه ملعب دراغاو يف بورتو الربتغالية.

سجل األملاين كاي هافرتز يف الدقيقة 43 الهدف الوحيد يف املباراة، والذي 
منح تشيلي اللقب األغىل للمرة الثانية يف تاريخه. 46
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أماكن سياحية مذهلة
تعرف عليهافي بريطانيا

1 2St Clears, Carmarthenshire Forest of  Dean, Gloucestershire

3 4Clovelly, North Devon Bosham, Sussex

5 6Primrose Valley, Yorkshire  Mullion, Cornwall

7 8Cawsand, Cornwall  Noss Mayo, Devon

9 10 Saunton, Devon East Wittering, Sussex
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