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وهاري بوتر 

إضافة إلى طعام رائع 
قامات في أماكن ال تنسى واإ

   ببريطانيا
الَتغّني 

كاثرين جينكينز  
واألماكن التي تعشقها

 كن عالميًا في بريطانيا أفضل نصيحةاكتشف إمكانياتكدراسة
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فخورة ببلدها بريطانيا 
المغنية الكالسيكية الويلزية كاثرين جينكينز تشاركنا 

أفكارها حول الموسيقى البريطانية والموضة 
وخبرتها في طهي البطاطس المشوية 

 
المسابقة  

ال تفّوت فرصة الفوز بإقامة في إحدى القالع 
الساحرة وفي أحد فنادق لندن الفاخرة 

 
رحلة مع أفالم هاري بوتر

مواقع تصوير األفالم الرائعة في كافة أنحاء 
المملكة المتحدة - اتبع دليلنا وشاهدها بنفسك! 

 
السفر عبر الزمن 

أنشطة عصرية رائعة يمكنك االستمتاع بها 
في القصور الريفية البديعة وغيرها من المواقع 

التاريخية الخالبة  
 

تذوق أشهى األطباق 
احتفي بالتنوع البريطاني عبر جولة في مطابخها 
العالمية. باإلضافة إلى مطاعم استثنائية وأخرى 

كالسيكية ال يمكنك تفويتها!  
 

عش حياة األساطير 
استمتع بزيارة األماكن الخالبة التي انطلقت منها 

األساطير الويلزية الساحرة 

تجول في بريطانيا كأنك في بيتك

 أفتقد الطقس البريطاني!  
تشارلي هونام - نجم الرائعة الخالدة: 

 KING( الملك آرثر: أسطورة السيف“
 ARTHUR: LEGEND OF THE
SWORD(” - يحدثنا عن كيفية إلهام 

المملكة المتحدة له بشكٍل دائم 
 

إبداع ال ينضب  
لماذا تعد بريطانيا مكانًا رائعًا للدراسة - 

خاصة دراسة العلوم والهندسة 
 

أزياء المستقبل  
طالع أحدث إبداعات التكنولوجيا القابلة 

لالرتداء 
 

 موطن الحفالت والمهرجانات الموسيقية 
الكبرى 

استكشف الموسيقى الساحرة في أماكن ال 
يمكنك توقعها - من المهرجانات المتفردة 

إلى األماكن المخفية 
 

أماكن عمل تلهمك اإلبداع 
شاهد المكاتب الذكية والمرنة التي تساعد 

الشركات اإلبداعية على التميز 

26
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33
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36
صورة الغالف 

تصوير:  
كيت دافيس- ماكليود 

المالبس: شيريل كونتيه 
الشعر والمكياج:  

تشارلوت ريد 

p.8

p.55

p.36

اربح! 
اربح فرصة اإلقامة في إحدى القالع 
الرائعة وأحد فنادق لندن الفاخرة  

شارك في مسابقتنا للحصول على فرصة 
الفوز بإقامة فاخر في فندق موندريان 

لندن )Mondrian London( وقلعة ليدز 
)Leeds Castle( التاريخية، والتي قمنا 
فيها بتصوير نجمتنا كاثرين جينكينز التي 

تصدرت صورتها الغالف.

 ص. 11

المحتويات
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عرض الطرطان 
تعرف على ثقافة وتقاليد اسكتلندا القديمة 

والجديدة لقماش الطرطان والتويد 
 

أعمال صغيرة وأفكار كبيرة 
قابل رواد أعمال موهوبين اختارو بريطانيا لتكون 

مقرًا لهم في تحويل أحالمهم إلى حقيقة 
 

ممر األزياء “كات ووك”  
تحتل صناعة الموضة واألزياء في بريطانية 
مكانًة عالمية. نأخذك في جولة مع أربعة  
من مصممي األزياء الصاعدين الواعدين 

 
عشاق المغامرات 

اقفز من الطائرة، واستقل دراجتك عبر الجبال 
وشارك في سباقات الزوارق السريعة - أفضل 

أنشطة المغامرة والتحدي في بريطانيا  
 

إطالالت ثقافية 
خارج العاصمة، استكشف المشهد الفني الرائع 
في بريطانيا - واستمتع بالدخول المجاني إلى 

العديد من المتاحف والمعارض! 
 

حياة الطالب 
كيف غيرت الدراسة في بريطانيا حياة الكثير من 

الناس في مختلف أنحاء العالم 
 

في ظالل الحدائق 
في أي موسم من مواسم السنة، سوف تجد 
ساحات خارجية رائعة تطلق لنفسك العنان 

لالستمتاع بكل ما فيها  
 

خطط رحلتك  
نصيحة عملية وخريطة واضحة وروابط مفيدة  

 
كين هوم 

يقول الطاهي الشهير “بريطانيا منحتني الفرصة 
ألكون شخصًا مبدعًا” 

التخلص من إدمان األجهزة الرقمية 
األماكن التي تغلق فيها هاتفك الذكي، وتسترخي 
وتستمتع بأفضل األنشطة البريطانية في الهواء 

الطلق 
 

رحلة على متن السكك الحديد 
جازات قصيرة بعيدًا عن  رحالت يومية مريحة واإ

لندن عبر القطار 
 

قائمة التسّوق في بريطانيا العظمى 
رحلة عبر المتاجر البريطانية مع مدونة أناقة، 
توضح لكم كيفية الحصول على مظهر أنيق 

 
استيقظ على إطاللة جديدة  

المنارات والكرافانات الكالسيكية القديمة بل 
وحدائق الحيوانات - انعم بنوم هانئ في مكان 

استثنائي 
 

رحلة مع جين أوستن 
في الذكرى الـ 200 على رحيلها، استكشف 

األماكن الجميلة التي وردت في روايات الروائية 
الشهيرة 

 
المنافسات الرياضية 

من سباقات الخيول إلى كرة القدم، كن جزءًا من 
الحدث في األلعاب المحلية والفعاليات الكبرى 

 
لحظات رائعة 

رشادات التصوير  تجارب الحواس الست واإ
الفوتوغرافي التي توضح لك كيفية تصوير  

لحظاتك الرائعة في المملكة المتحدة  
 

تعرف على المزيد
على اإلنترنت  
ما الذي ستفعله

وتشاهده في بريطانيا
visitbritain.com

إصدارات اللغات األخرى 
تتوفر اإلصدارات الرقمية

من “Imagination” للتصفح 
عبر اإلنترنت ولتنزيلها كذلك 

في 10 لغات مختلفة
   

 imaginationGB.com
 

اللغات المتاحة:  
العربية، الصينية )المبسطة(، االنجليزية،

الفرنسية، األلمانية، 
اإليطالية، اليابانية، البرتغالية )البرازيلية(، 

الروسية، واإلسبانية. 

 ”Imagination“ فريق
المحرر: ماري فرانسيس 

المحرر التنفيذي: رينيت روجي 
مدير المادة التحريرية: كلير إرڤين 

المدير الفني: جوناثان كاليتون-جونز 
المحرر الفني: إيما تشادويك 

المحررون المساعدون: جيمس ويليامز، جينيس كروس، تراسي كين،  
أوليفيا روسين، ألكسندار ديفيدسون، رميشكا سينغ 

محرر الصور: ميشيل وود، بيفيرلي باالرد 
مدير اإلنتاج: نايچل ماكاي 

مدير اإلنتاج: ليندا تيليماكو   
مدير اإلنتاج اإلعالني: ديڤيد رايدر 

مدير خدمة العمالء: تيفاني فان دير سان 
نائب مدير الترويج للمجموعة: كيت سوليفان 

المدير اإلبداعي للمجموعة: فيل تريسترام 
مدير النشر للمجموعة: چاكي جارفورد 

الرئيس التنفيذي: نيكوال ميرفي  
مدير المادة التحريرية: كلير إرڤين 

المدير المالي: كيث أميس 
  )VisitBritain( مدير المشروع: آيريس باكلي

 River Publishing Limited  020 7420 7000 :الناشر
بالتعاون مع حملة “بريطانيا العظمى”، وموقع VisitBritain اإللكتروني.حقوق 
النسخ والنشر والتأليف محفوظة لصالح هيئة السياحة البريطانية )التداول باسم 

VisitBritain( 2017. ُيحظر تداول أي من محتويات هذه المجلة دون الحصول 
على إذن من الناشرين. ُطبعت في إنجلترا وُأنتجت على ورق صديق للبيئة 

ومصنوع من مصادر مستدامة.     

 17GREAT/D/AE :رمز المنتج

ُنشرت المعلومات الواردة في “Imagination” بحسن نية وبذلنا كل ما في 
وسعنا من جهد للتأكد من صحتها ودقتها.  وبناًء عليه، تسقط كامل المسؤولية 
عن الخسارة أو خيبة األمل أو اإلهمال أو األضرار الناجمة عن االعتماد على 

المعلومات الواردة في هذا اإلصدار، إلى أقصى حد يسمح به القانون.  

60 39

42
44

47

50

52

55

64
68

70

72

75
76

81
82

7| i m a g i n a t i o n G B . c o m

p.50

p.64

pinterest.com/visitbritainyoutube.com/lovegreatbritain @VisitBritainGCC facebook.com/lovegreatbritain.ar instagram.com/VisitBritainGCC

p.76

Facebook “f ” Logo CMYK / .ai Facebook “f ” Logo CMYK / .ai

http://visitbritain.com
http://imaginationGB.com
http://imaginationGB.com
http://pinterest.com/visitbritain
http://youtube.com/lovegreatbritain
http://www.facebook.com/lovegreatbritain.ar
http://instagram.com/VisitBritainGCC


فخورة
 ببلدها

بريطانيا
شدت بصوتها في أنحاء 

العالم وأمام ملكة بريطانيا، 
إنها كاثرين جينكينز 

مغنية الميزو-سوبرانو 
الويلزية التي تفخر 

بجذورها البريطانية. في 
هذا اللقاء، تتحدث كاثرين 
عن الموسيقى البريطانية 
والموضة - وأهمية إعداد 
 طبق البطاطس المشوية 

بطريقة صحيحة 

كانت لحظات ال تنسى بالنسبة لكاثرين جينكينز حين شاركت بالغناء 
في االحتفاالت بعيد الميالد التسعين للملكة أليزابيث الثانية، وهي ترتدي 

يرلندا الشمالية  فستانًا يحمل رسم علم المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى واإ
)جاك يونيون(، وتقول المغنية الكالسيكية ذات الـ 36 عامًا “يا إلهي، يا 

لها من لحظات مثيرة عندما وقفت على ذلك المسرح، كان عّلي أن أطلب 
من نفسي االلتزام بالهدوء والسيطرة على المشاعر،  فالمشاركة في هذه 

االحتفاالت شرف ال يدانيه شرف”.  
كان ذلك في شهر مايو عام  2016، ولم تكن تلك هي المرة األولى 

التي ُيطلب فيها من كاثرين الغناء أمام العائلة المالكة. فعلى مدار السنوات 
العشر الماضية، غّنت كاثرين في حفالت وفعاليات ملكية عديدة منها 
االحتفال باليوبيل الماسي للملكة. تضيف كاثرين “أريد أن أخبرك أمرًا 
هامًا، وهو أنني في كل مرة أقف فيها بهذا الموقف، أشعر أنني أغني 

ألول مرة”. بالتأكيد ليس هذا اعترافًا بسيطًا من قبل مغنية الميزو-سوبرانو 
الشهيرة المولودة في ويلز، فهي مشاعر ال تخطر على بالها عادة. اليوم 

تلتقي مجلة Imagination مع كاثرين، وتصورها في المسكن السابق 
لهنري الثامن، قلعة ليدز، في كينت، جنوب شرق إنجلترا. 

تقول كاثرين “ال أعلم لماذا لم أزر هذا المكان مع عائلتي سابقًا، 
إنه فائق الجمال، ومن المؤكد أنني سأعود إلى زيارته مع أمي وأختي 

واألطفال”. وفي الحقيقة، تتميز كاثرين بروح الود والبساطة، ومن السهل 
أن تنسى أنك أمام الفنانة التي سجلت رقمًا قياسيًا في تاريخ الموسيقى 

الكالسيكية البريطانية عندما كان عمرها 23 عامًا فقط. وفي عام 2014، 
حصلت كاثرين على وسام اإلمبراطورية البريطانية عن خدماتها للموسيقى 
وأعمالها الخيرية، إنها حقًا أيقونة بريطانية ونجمة عالمية رائعة. وفي العام 

نفسه، تزوجت من الفنان والمنتج السينمائي األمريكي أندرو ليفيتاس، ثم 
استقبلت مولودتها األولى عالية بعد عاٍم من الزواج. تقول كاثرين “يعتقد 

الجميع أننا انتقلنا للعيش في أمريكا، لكنني أؤكد أننا نعيش هنا في لندن، 
فأنا فخورة للغاية بأنني بريطانية، وأحب العيش في هذا البلد، لقد  أمضينا 

فترات ال بأس بها في أمريكا ألنني أرغب في أن تقضي ابنتي وقتًا مع 
عائلة أبيها أيضًا، لكن الوطن هو الوطن، ونحن سعداء هنا جدًا”. 

 
 

| بريطانيا التي أحب 
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“الغناء جزء
ال يتجزأ من

الروح البريطانية” 
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في اتجاه عقارب الساعة 
من أعلى، اليسار:

شبه جزيرة غاور،  
كوتسوولدز، متنزه غنول، 

وقصر هامبتون كورت
 

“حجم اإلبداع
في بريطانيا

رائع للغاية بالنسبة 
لجزيرة صغيرة” 
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األماكن المفضلة 
لدى كاثرين 

جينكينز 
الفنادق  

أقمت أنا وأندرو في فندق 
Rosewood London حين 
تزوجنا بعد حفل الزفاف، ولهذا 

أحب هذا الفندق كثيرًا، كما أحب 
 Belmond Le أيضًا فندق

 Manoir aux Quat’Saisons
القريب من أوكسفورد، فنحن من 

عشاق الطعام، ولهذا ال يوجد مكان 
أفضل من فندق يقدم عشاًء يحتوي 
على سبعة أصناف من الطعام من 

إعداد الطاهي الخبير ريموند بالنك. 
 

المتاجر 
سيلفريدج )بفروعه في لندن 

ومانشستر وبرمنغهام( متجر رائع 
لديه كل ما يمكن أن تحتاجه، 

بداية من األزياء المتوفرة في شوارع 
التسوق، إلى األزياء الفاخرة بتوقيع 

كبار المصممين، إلى العطور 
ومنتجات الجمال والعناية بالبشرة. 

 
المطاعم  

بما أنني ال أتناول اللحوم الحمراء 
نما فقط السمك  وال الدجاج، واإ

والمأكوالت البحرية، فإنني أحب 
الذهاب إلى مطعم المأكوالت 

 .Scott’s in Mayfair البحرية
كما أحب تناول الغداء أيضًا في 

مطعم The Wolseley )في 
البيكاديلي في قلب لندن(. 

 
المتنزهات  

من المتنزهات المفضلة لدي، متنزه 
Gnoll في Neath وهو عبارة عن 
جدائق ريفية جميلة جدًا بالقرب من 

مسقط رأسي في ويلز، كما أحب 
 Richmond زيارة متنزه ريتشموند
Park وهو أكبر متنزه في لندن، 
وحين شاركت في ماراثون لندن، 

خضعت للكثير من التدريب هناك.  
 

أماكن قضاء عطالت نهاية 
األسبوع 

 .The Cotswolds أحب منطقة
كانت عائلتي تمتلك كرافانًا متجواًل، 

وعندما كنت طفلة كنا نذهب 
إلى هناك في الربيع، إنها منطقة 
ساحرة ومناسبة لممارسة األنشطة 
الخارجية، وستبقى لها خصوصية 

دائمًا عندي. 

عقب عودتها من رحلة بعيدًا عن أرض الوطن، كان أول 
ما فعلته كاثرين هو طهي وجبة مشاوي يوم األحد )وجبة 

بريطانية تقليدية تتكون من اللحم والبطاطس المشويين وبعض 
المكونات األخرى(. وتعلق كاثرين على هذا األمر “أستطيع 

القيام بشوي البطاطس بشكل جيد، فهذا األمر يحتاج إلى 
مهارة خاصة تتعلق بتحضيرها جيدًا قبل وضعها في الفرن. 
وأود أن أشير إلى أنني أقوم بالطهي أنا وأندرو معًا، فعلى 
الرغم من أنه لم ينشأ على طهي مشاوي يوم األحد، إال أنه 

يقوم بهذا األمر اآلن بشكل جيد”. 
وعلى الرغم من أن ويلز هي موطن معظم األماكن 

المفضلة لديها، مثل شبه جزيرة غور 
Gower Peninsula بالقرب من 
مسقط رأسها في Neath، إال أنها 

تعرف جيدًا أحد معالم لندن الشهيرة، 
 The London Eye وهو عين لندن

التي افُتتحت عندما كانت كاثرين طالبة 
في األكاديمية الملكية للموسيقى في عام 

2000، وكانت تعمل بها في الصيف 
كمرشدة سياحية. تتذكر كاثرين تلك 

األيام ضاحكة “كنت اقوم بجوالت في 
عين لندن عشر مرات على األقل يوميًا 

طوال صيف كامل”.  
أحيت كاثرين حفالت غنائية في كافة أنحاء العالم من 

نيويورك إلى سيدني، ومن برلين إلى دبي، لكنها تظل فخورة 
بجذورها البريطانية. تعلق كاثرين على هذا قائلة “حجم اإلبداع 
في بريطانيا عظيم للغاية بالنسبة لجزيرة صغيرة، وخاصة إذا 

تحدثنا عن الموسيقى والموضة”. 
وكاثرين معجبة بأزياء مصمم األزياء جوليان ماكدونالد 
)مواطنها الويلزي أيضًا(، وسوزان نيفيل “وهي مصممة كل 

األزياء التي أرتديها عند وقوفي على خشبة المسرح، بما 
في ذلك فستان علم االتحاد )جاك يونيون( الذي ارتديته 

خالل االحتفال بعيد الميالد التسعين للملكة، كما أحب أيضًا 
ألكسندر ماكوين، وبيربيري، وستيال ماكارتني”.  

ترى كاثرين أن الغناء جزء ال يتجزأ من الروح البريطانية، 
وتقول “لدينا تقاليد غناء رائعة هنا، سواًء الموسيقى الفلكلورية 

واألغاني الشعبية، أو جوقات الكورال، لدينا العديد من جوقات 

المغنيين الرجال في ويلز”، كما أثنت كاثرين على المطربْين 
توم جونز وشيرلي باسي، وقالت أنها أيضًا معجبة بالمطربة 

أديل المولودة في لندن.  
حققت كاثرين نجاحات يعتّد بها، وال يزال أمامها الكثير 

من األمور التي ترغب في تحقيقها مستقباًل. لكنها اآلن ترغب 
في أخذ ابنتها عالية في جولة إلى بعض أماكنها المفضلة في 
بريطانيا. تقول كاثرين “الشيء المثير هنا في المملكة المتحدة، 

هو هذا اإلرث الهائل من التراث والثقافة، أنا مغرمة بالغناء 
في المهرجانات والكرنفاالت التاريخية، ومن ثم فإنني أحب 

القصور والقالع التي تتوغل في أعماق التاريخ، وهناك الكثير 
 ،Bath ،من األماكن التي احبها
مثاًل مدينة فائقة الجمال، التحقت 

سابقًا بمدرسة صيفية للغناء 
فيها، إنها مدينة بريطانية بكل 

ما تحمله الكلمة من معنى، ولم 
تتغير طبيعتها مع مرور األزمان.
 Hampton أو مكان مثل قصر
Court Palace حيث أقيم حفل 
زفافي أنا وأندرو، يكفي أن تمتع 
نظرك بحدائقه شديدة الجمال، ثم 

ما أن تدخل إلى القصر حتى يعود 
التاريخ حيًا ماثاًل أمام ناظريك، 
“أتوق بشدة إلى أخذ طفلتي عالية إلى هذا المكان الرائع”. 

وفي الحقيقة، يبدو أنها قد بدأت فعاًل في تعليم ابنتها 
 الموسيقى في سٍن مبكرة جدًا؛ فهي تصطحبها إلى قاعة

ألبرت الملكية Royal Albert Hall. وتفخر كاثرين بهذا 
األمر قائلة “أحييت حفلة هناك في شهر يونيو، وكنت آخذ 
 ابنتي معي بعد الظهيرة أثناء البروفات، وأحملها بين يدي 

وأصعدها على خشبة المسرح بوجود األوركسترا، كنت أرغب 
 في أن تكون معي في ذلك المكان المذهل، من تتاح له

مثل هذه الفرصة؟”.
ورغم شهرتها الواسعة، تبتسم المغنية كاثرين جينكينز 

ابتسامة عريضة وهي تقول “بغّض النظر عن عدد المرات 
التي وقفت فيها على خشبة مسرح رويال ألبرت هول للغناء، 
إاّل أنني في كل مرة أشعر بالرهبة، كما لو أنني أغني على 

مسرحه للمرة األولى”. 
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 بريطانيا التي أحب | 

تتبع خطوات الملوك والملكات وخطوات المطربة كاثرين جينكينز في قلعة ليدز 
الرائعة في جنوب شرق انكلترا. أقض ليلتين في أماكن فاخرة، واكتشف القلعة 
التاريخية الرائعة، وجرب أن تعثر على المخرج الصحيح في متاهتها المسلية، 

استكشف الحدائق، واستمتع لمدة نصف يوم بتجربة مذهلة مع الصيد بالصقور 
 .]leeds-castle.com[

ثم توجه إلى لندن لإلقامة لثالث لياٍل في فندق Mondrian London، الراقي الواقع 
على ضفة النهر في منطقة South Bank، حيث يوجد بعض  أفضل المسارح 

.]mondrianlondon.com[ والمعارض والمطاعم في العاصمة البريطاينة

جائزة المسابقة تتضمن: 
• بطاقات رحالت الطيران ذهاب وعودة من أقرب مطار دولي للفائز، 

  إضافة إلى ضيف واحد بالغ، شرط أن يتوفر ذلك.
  يجب أن يكون مطار المغادرة هو نفسه مطار العودة بالنسبة لكل من الفائز  

والضيف، كما أن الفائز والضيف مسؤوالن عن الرحلة إلى ومن مطار المغادرة. 
• النقل من مطار الوصول، والعودة إليه عند المغادرة في نهاية الرحلة 

• اإلقامة لمدة ليلتين في قلعة ليدز، بما في ذلك وجبة اإلفطار في المطعم 
.Castle View الموجود في القلعة

• التعرف على الصقور وتربيتها والصيد بها لمدة نصف يوم لشخصين.
• الدخول إلى القلعة واألراضي التابعة لها، بما في ذلك المتاهة

  والمغارة، لشخصين.
• اإلقامة لثالث لياٍل في فندق موندريان لندن، متضمنة وجبة اإلفطار.

• بطاقتين لشخصين لدخول مجاني ألكثر من ستين معلمًا سياحيًا شهيرًا في لندن
• بطاقتي مواصالت )أويستر كارد( للتجول في أنحاء لندن.

• النقل بين قلعة ليدز ولندن. 

كيفية االشتراك بالمسابقة
عليك أن تزور الموقع اإللكتروني visitbritain.com/magazine، ثم تنقر 

على رابط ‘أدخل المسابقة ‘Enter Competition’. وتجيب على األسئلة الثالثة 
)مفاتيح اإلجابات موجودة ضمن صفحات هذه المجلة(. ثم أكمل الشعار 

الموجود، واكتب بياناتك لتكون لديك فرصة بالفوز. يرجى اإلطالع على شروط 
visitbritain.com/magazine/tcs وأحكام دخول المسابقة على

تبدأ المسابقة من 20 فبراير 2017 وتنتهي في منتصف ليلة 20 نوفمبر عام 
2017 )بتوقيت غرينتش(.

إربح إقامة في قلعة ليدز،
إضافة إلى ثالث لياٍل في لندن
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إنها ليست جولة خاصة باألطفال فقط، فالجميع، الصغار، والكبار سيقعون أسرى جمال الطبيعة األّخاذ في مواقع 
تصوير أفالم هاري بوتر في أنحاء المملكة المتحدة. كما يقول سايمون هيبتينستول  

 معجولة
هاري بوتر

بدأ األمر بمحض الصدفة. كنت مع عائلتي نستمتع 
بركوب القطار في منطقة ذات جمال طبيعي أّخاذ على 

خط المرتفعات الغربية West Highland Line من 
بلدة Fort William، وبينما كان القطار يلتف بين 

األشجار المحيطة ببحيرة Loch Shiel، وجدنا أنفسنا 
فجأة أمام ذلك المبنى المهيب.  

كانت ابنتي هي التي صاحت أواًل: “نحن على متن 
قطار Hogwarts Express، اندفعنا كّلنا إلى النافذة. 
 ،Glenfinnan Viaduct كنا على وشك عبور جسر
وهو جسر لخط  سكة الحديد يعود بناؤه إلى العصر 
الفيكتوري ويرتفع 30 مترًا فوق نهر فينان الواقع في 

غرب اسكتلندا ]visitscotland.com[. تعرفت فورًا على 
الجسر الذي كنت رأيته في أفالم هاري بوتر، فهو  يقود 

باتجاه مدرسة هوغوورتس للسحر والشعوذة. كنت أنا 
وزوجتي نهلل بصوت مرتفع، في حين خيم الهدوء على 

أطفالنا، كما لو كانوا ينتظرون مفاجأة سحرية من الممكن 
أن تحصل في أية لحظة.  

كانت تجربة مثيرة دفعتنا فيما بعد إلى زيارة العديد من 
مواقع تصوير أفالم هاري بوتر في أنحاء المملكة 

المتحدة. كنا نعلم أن الرحلة على متن قطار هوغورتس 
إكسبريس يجب أن تبدأ من الرصيف ¾9 في محطة 

 .]kingscross.co.uk[ في لندن King’s Cross
واكتشفنا أن هيئة السكك الحديد المحبة ألفالم هاري بوتر 

قامت بصنع عربة تخترق الحائط، وهي تبدو تمامًا كما 
شاهدناها في سلسلة األفالم عن الفتى الساحر. 

في الحقيقة، توجد العشرات من مواقع تصوير أفالم هاري 
بوتر التي يمكن استكشافها في أنحاء العاصمة، ففي 
 London بيت الزواحف في حديقة الحيوان في لندن

Zoo، اكتشف هاري للمرة األولى أنه يمكنه التحدث إلى 
الثعابين في فيلم “حجر الفالسفة” ]zsl.org[. وقد حاول 
ابني الذي يبلغ من العمر 13 عامًا واسمه هاري أيضًا 
مرات عديدة التحدث إلى الزواحف، إاّل أنه لم يتلق أي 

رد، وال حتى من الضفادع.  
على بعد ساعة بالقطار من لندن توجد جامعة أوكسفورد، 

 Bodleian وهناك كان مقصدنا األول هو مكتبة
Library التي تم استخدامها كمكتبة ومستشفى عند 

تصوير مشاهد في مدرسة هوغوورتس
 .]bodleian.ox.ac.uk[ 

عقب ذلك، جرّني أطفالي المتحمسون- وبالمعنى الحرفي 
 ،Christ Church للكلمة - إلى كلية كنيسة المسيح

وهي واحدة من أقدم الكليات في جامعة أوكسفورد، وقد 
كانت قاعتها الخشبية الجميلة نموذجًا لقاعة الغداء في 
مدرسة هوغوورتس. من الساللم الحجرية لكلية كنيسة 
المسيح إلى األروقة المعمدة المسقوفة في نيو كوليدج 
)حيث تحول الفتى مالفوي إلى حيوان قارض في فيلم 
هاري بوتر وكأس النار( سيتمكن جهمور أفالم هاري 
بوتر من التعرف على العشرات من المشاهد المألوفة. 
)للمزيد من المعلومات عن جامعة أوكسفورد، وكلياتها 

 .ox.ac.uk يرجى زيارة
وحين اتجهنا شرقًا نحو مقاطعة سوفولك، عثرنا على 
قرية Lavenham وهي واحدة من أفضل القرى في 

المملكة المتحدة المحافظة على تاريخها بحيث أنها ال 
تزال تحتفظ بالكثير من المشاهد التي لم تتغير تقريبا منذ 
فترة العصور الوسطى ]discoverlavenham.com[، وقد 

ُعرفت هذه القرية في أفالم هاري بوتر على أنها قرية 
  De Vere House جودريكس هولو”، كما أن منزل“
الموجود بالقرية هو المكان الذي ُولد فيه الفتى الساحر.

السفر عبر جسر 
غلينفينان الرائع
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للمزيد من المعلومات 
يرجى زيارة 

visitbritain.com/
 harrypotter

  
ولكن الرحلة بلغت ذروتها عندما توجهنا إلى هوغوورتس 
 Alnwick Castle نفسها، وهي في الحقيقة ليست إاّل قلعة

  .]alnwickcastle.com[ الواقعة في نورثمبرالند
هنا توجد أبراج القلعة التي يعود تاريخها إلى 700 عام، وقد 

تم فيها تصوير مشاهد من أول فيلمين من سلسلة أفالم هاري 
بوتر “حجر الفالسفة” و”غرفة األسرار”. لقد افُتتنت عائلتي 

بالفناء الخارجي، وهو المنطقة الواسعة المعشبة التي تلقى فيها 
هاري أول درس له في الطيران على عصا المكنسة، وذلك على 
يد مدام هوتش. يمكن للزوار اختبار مهاراتهم في “الطيران” على 

عصا المكنسة أيضًا، وقد جربت ذلك بنفسي، ولكنني لم أجِن 
غير السقوط أرضًا.  

لكن، وباعتبار أنني كاتب طموح، فإن المكان الطبيعي 
بالنسبة لي لتخّيل المواقع التي جاءت في أعمال ج. ك. رولينغ 

ليس إاّل مقهى The Elephant House، فهذا المقهى 
الصغير المتواضع في قلب المدينة القديمة في أدنبرة، والمطل 
على قلعتها الكبيرة، هو المكان الذي كانت المؤلفة تجلس فيه، 

elephanthouse.[وتكتب قصص ومغامرات الفتى الساحر
biz[. وانطالقًا من هذه الفكرة، تركت أطفالي وجلست أحتسي 

الشاي مع بعض الكعك، جلست هناك طوال النهار بانتظار أن 
يهبط علّي اإللهام، لكنني أخشى أن النتيجة في النهاية ليست 

أكثر من هذا المقال الذي بين أيديكم. 

جّرب هذه المغامرة!  

“الطيران” على عصا 
مكنسة في قلعة ألنويك 

جولة في االستديو  
 Warner Bros في استدويوهات وارنر بروس

في ليفيسدين Leavesden، الواقعة شمال لندن 
يمكنك التعرف على التأثيرات الخاصة واألزياء وكافة 

المستلزمات التي اسُتخدمت على مدار 10 سنوات 
من تصوير األفالم. تستغرق الرحلة من لندن إلى هذه 
االستديوهات نحو 20 دقيقة بالقطار، ثم رحلة قصيرة 

في الحافلة لتوصلك إلى المكان. 
 wbstudiotour.co.uk

مواقع تصوير األفالم 
 Fantastic ”سيناريو فيلم “وحوش مذهلة وأين تجدها
Beasts and Where to Find Them هو أول 
سيناريو تكتبه ج. ك. رولينغ، وهو مأخوذ عن كتابها 

الذي يحمل نفس االسم، ويتحدث عن المخلوقات 
األسطورية التي ظهرت في سلسلة هاري بوتر. تّم 

تصوير الفيلم في استديوهات وارنر بروس وفي بعض 
المواقع الشهيرة في مدينة ليفربول شمال غرب إنجلترا.  

visitliverpool.com

وأكثر من ذلك... 
تعرض حاليًا على خشبة مسرح “لندن باالس”  

London’s Palace مسرحية “هاري بوتر والطفل 
الملعون” وهي مأخوذة عن الرواية الثامنة في السلسلة، 

ويستمر العرض حتى شهر ديسمبر من عام 2017 
]harrypottertheplay.com[. كما تستضيف 
المكتبة البريطانية معرض هاري بوتر من 20 

أكتوبر 2017 إلى 28 فبراير 2018.
 bl.uk  
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عمل بعنوان »قطرة« للنحات ريتشارد هادسون 
في معرض سوذبي خارج الحدود للنحت 
الحديث، الذي يقام في تشاتسوورث في 

مقاطعة ديربي شاير

الوجهات السياحية التاريخية البريطانية ليست مقصدًا للتعرف 
على التاريخ واالستمتاع بآثار الماضي فحسب، فهي اليوم 

مقٌر لمجموعة كبيرة من األنشطة والفعاليات ذات الروح 
العصرية الحديثة والفريدة في آن واحد



تزخر بريطانيا باألماكن التي تجمع ما بين التقاليد، 
واإلبداعات الحديثة، واإلبتكار في بوتقة واحدة، 

وقد منحت الفعاليات الرياضية والموسيقية والفنية 
واألنشطة العائلية حياة جديدة للقصور والمنازل 
الفاخرة والحدائق الغّناء، لتكون مصدرًا لإللهام، 

تمامًا كما كانت في أوج عصرها الذهبي.

الفنون والموسيقى
تدّب الحياة في شهر سبتمبر من كل عام في 
الممرات الخضراء العشبية المشّذبة بعناية في 

Chatsworth House، القصر الريفي الفاخر 
في ديربيشاير، مع موعد الدورة الجديدة من 

معرض Sotheby’s Beyond Limits، وهو 
واحد من أكبر وأهم معارض فن النحت المعاصر 
]chatsworth.org[. وقد شهد في دوراته السابقة 
مشاركة العديد من كبار فناني النحت مثل داميان 
هيرست، ومارك كوين، وتوماس هيثرويك )مصمم 

مشعل األلعاب األولمبية لندن 2012(، ودورة 
عام 2017 لن تكون استثناء مع مجموعة من أهم 

النحاتين الذين سيشاركون فيها.
يتمتع قصر تشاتسوورث بجمال فريد يجعله 

جديرًا بالزيارة على مدار العام، ويقع في قلب متنزه 
Peak District national Park، المعروف 

بامتالكه طبيعة خالبة تغري باكتشافها سيرًا على 
األقدام أو على ظهر دراجة.      

جدير بالذكر أن هذا ليس المبنى التاريخي الوحيد 
الذي يستضيف فعاليات حديثة معاصرة: الكثير 

 National Trust من األماكن التابعة لـ 
وEnglish Heritage عبر أنحاء المملكة 
المتحدة، تقدم برامج مثيرة على مدار العام، 
تتضمن فعاليات متنوعة من أنشطة الصيد 

بالصقور، والحفالت الموسيقية في الهواء الطلق، 
ودورات تصوير الحدائق، إلى تأمل ورصد النجوم 

]nationaltrust.org.uk[
 .]english-heritage.org.uk[ 

إذا كنت من محبي هذه األنشطة الترفيهية، 
فستستمتع بالتأكيد باألجواء الحيوية في مهرجان 
 Burton Agnes Jazz & Blues Festival

الذي يقام في Yorkshire Wolds خالل 
الصيف  ]burtonagnes.com[. وقد أقيمت 

الدورة الماضية للمهرجان في شهر يونيو بجوار 
قصر خاّلب يعود إلى عهد الملكة إليزابيث األولى، 
وتضمنت 25 عرضًا موسيقيًا، عزف فيه الفنانون 
أعمالهم الخاصة، إضافة إلى أعمال لكبار النجوم 

من أمثال مطربة الجاز الشهيرة بيلي هوليداي 
والموسيقار األمريكي جورج غريشوين. 

األنشطة الرياضية 
 Snowdonia ال تتوقف اإلثارة طوال العام في

في مقاطعة ويلز، حيث يمكن ممارسة القفز 
على الترامبولين في األجواء الممتعة التي يوفرها 

Bounce Below داخل أحد مناجم صخور 
اإلردواز التي تعود إلى العصر الفيكتوري  

]zipworld.co.uk[ . خذ صورة لنفسك وأنت على 
ارتفاع 100 قدم في الهواء في مغارة  كبيرة أثناء 

قفزك على إحدى ألعاب الترامبلولين المربوطة 
بمزالق ومجاري صناعية، وهذه األلعاب مخصصة 

لعشاق اإلثارة ممن هم في سن السابعة أو أكثر. 
أما في West Sussex التي تقع على بعد ساعة 

واحدة إلى الجنوب من لندن، فيقام في شهر سبتمبر 
 Goodwood من كل عام سباق غودوود ريفايفال
Revival المخصص لسيارات السباق القديمة من 
أربعينات وخمسينات وستينات القرن الماضي. وال 
شك في أن سيارات السباق القديمة الجميلة التي تم 
تجديدها تجعل من هذا المهرجان حدثًا مثيرًا ومليئًا 

بالحنين، كما أن الطائرات القديمة المعروضة 
والمالبس التي تعود إلى تلك الفترة تأخذك في رحلة 

 .]goodwood.com[ رائعة عبر الزمن
ويشهد شهر سبتمبر أيضًا فعاليات مهرجان  

Concours of Elegance السنوي، وهو عرض 

مشاركة سيارات السباق القديمة 
الجميلة التي تم تجديدها تجعل من 
سباق غودوود ريفايفال،  ليس حدثًا 

مثيرًا فحسب، بل ومليئًا بالحنين  
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سباق مهرجان غودوود 

مسرح ميناك 

http://chatsworth.org
http://nationaltrust.org.uk
http://www.english-heritage.org.uk
http://burtonagnes.com
http://zipworld.co.uk
http://goodwood.com
http://imaginationGB.com


تشارك فيه أندر السيارات القديمة من مختلف أنحاء العالم، 
وتصل في موكب مهيب إلى واحد من القصور الملكية. ومن 

 Hampton المقرر أن يستضيف قصر هامبتون كورت
Court Palace عرض عام 2017 ، وبمشاركة بعض 

الطرازات اإلنجليزية الشهيرة مثل آستون مارتن ورولز رويس.

المسارح والسينما 
يقع Minack وهو مسرح مدرج صغير في الهواء الطلق في 
مقاطعة كورنوال جنوب غرب إنجلترا، وقد بني في ثالثينات 

القرن الماضي فوق صخور غرانيتية عمالقة متوّضعة 
على شاطئ البحر ]www.minack.com[. واليوم، يمكنك 
الجلوس في الشرفات العشبية ومشاهدة عروض مسرحيات 

مثل “فرانكنشتاين” أو “العاصفة” لشكسبير وأنت تسمع صوت 
تالطم األمواج على الشاطئ في األسفل.

أما مسرح Shakespeare’s Globe المعروف بتقديمه 
أعمال شكسبير وبعض معاصريه من الشعراء والكتاب، 

لى جانب  فيقع على الضفة الجنوبية لنهر التيمز في لندن، واإ
برنامجه الكالسيكي يقدم المسرح أيضًا أعمااًل جديدة عصرية. 

 .]shakespearesglobe.com[
عشاق السينما لديهم أيضًا ما يرضي أذواقهم، فيمكنهم مشاهدة 

 Blenheim بطلهم المفضل جيمس بوند في باحة قصر
Palace الواقع في مقاطعة Oxfordshire أو روبين هود 
 Luna ضمن عروض Tower of London في برج لندن
Cinema المختصة بعروض الهواء الطلق، وهي تعرض 

مجموعة منتقاة من األفالم كل عام خالل الفترة من أغسطس 

إلى أكتوبر ]thelunacinema.com[؛ وتقام هذه العروض 
في أماكن مختلفة كالقالع، وأحواض السباحة في الهواء 

الطلق، أو وسط الحدائق النباتية الغناء، وفي المرافئ البحرية. 
استمتع بمشاهدة هذه العروض وأنت تجلس على بساط مع 
زّوادة صغيرة، أو دّلل نفسك بشراء بطاقة جلوس على مقعد 

مريح تتضمن مأكوالت ساخنة ومشروبات. 

األنشطة العائلية الترفيهية
من المؤكد أن األطفال سيحبون مشاهدة السفن البحرية 
في حوض بناء السفن التاريخي في مدينة بورتسموث 

Portsmouth Historic Dockyard، وخصوصًا أنه مقر 
لعدد من  المتاحف الرائعة، التي تقدم مجموعة من األنشطة 

الترفيهية المذهلة ]historicdockyard.co.uk[. ففي 
الصيف، يمكن لألطفال االستمتاع بأنشطة مرحة مثل البحث 

عن “سراطانات بحرية ترتدي نظارات شمسية” كما يمكنهم 
اكتشاف الكثير من األشياء الكثيرة على الشاطئ من خالل 

ألعاب مثل البحث عن الكنز حول المتحف الملكي للغواصات 
البحرية. أما خالل موسم األعياد في شهري ديسمبر ويناير، 
فتشكل متاهة الكريسماس الساحرة فرصة للكثير من المرح 
والتسلية، وهي تقع بجوار بارجة األدميرال اللورد نيلسون 

 .HMS Victory الرائعة، السفينة
تشتهر العاصمة اإلسكتلندية إدنبره بجمالها، ولكن من 
 Camera أجل فرصة مشاهدتها بعين جديدة، توجه إلى

Obscura وهي تعرف باسم “الكاميرا الغامضة وعالم األوهام” 
وتقع بالقرب من القلعة، ويمكن لزائرها مشاهدة معالم إدنبره 

بطريقة محّرفة من خالل عدسات الكاميرات، بحيث كأنها تبدو 
خارجة من عالم سحري ]camera-obscura.co.uk[، وهذا 
المرصد الموجود في Royal Mile يحتوي على مجموعة من 

األنفاق الدوارة ذات األلوان الرائعة، والمتاهات المذهلة، والخدع 
البصرية، والعروض التفاعلية، كل ذلك سوف يجعلك تنعم 

بأوقات من الترفيه والمتعة التي ال مثيل لها. 
منذ  150 عامًا، وهذه الكاميرا الموجودة في أعلى سطح 

المبنى، تقدم لزوارها العالم الخارجي كما لم يروه يومًا، وال تزال 
لديها القدرة كي تفوز بإعجابنا، وتصيبنا بالذهول، وتنتزع منا 

صيحات الدهشة حتى اليوم. 
إن كنت ترغب برحلة في أعماق الماضي،  فعليك أن تقوم 

برحلة بالقطار القديم Belmond Northern Belle الذي 
سيشعرك كما لو أنك عدت بطرفة عين إلى العصر الذهبي 
للسفر الفاخر المرفه في بدايات القرن العشرين. فهذا القطار 

األنيق بتصميمه الجميل الذي يعود إلى ثالثينات القرن 
الماضي، والذي خضع مؤخرًا  لعملية تجديد، سينطلق بك في 
جولة فاتنة وسط الريف اإلنجليزي بعراقته وطبيعيته الساحرة 

 .]belmond.com[
كما يمكن أن تتضمن برامج الرحالت العائلية زيارة قلعة 

إدنبره، وحديقة الحيوان في شيستر Chester Zoo ومتحف 
 Jane Austen’s House Museum منزل جين أوستن
في هامبشاير. يمكنك اختيار النقطة التي ستنطلق منها في 
هذه المغامرة من ضمن قائمة طويلة تتضمن مدن، بولتون، 

دنبره، وليفربول، ويورك.  واإ

أطلق لنفسك العنان في العودة 
إلى العصر الذهبي للسفر 

الفاخر على متن قطار أنيق 
قديم، تم تجديده مؤخرًا
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خذ رحلة بالقطار في نورثين بيل
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يوم عائلي في الحوض 
التاريخي لبناء السفن في 
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جّرب
أشهى المذاقات

يترافق السفر دائما مع تذوق أطعمة ومشروبات جديدة، وهناك نكهات كثيرة مختلفة استطاعت 
أن تجد طريقها إلى األراضي البريطانية، لذا، عندما تزور المملكة المتحدة ستكتشف أنك تقوم 

 في نفس الوقت برحلة طعامية حول العالم، لقد حان الوقت للتعرف على قائمة الطعام، 
التي ال تضاهيها قائمة أخرى

األتراك في لندن
يوجد في لندن حوالي 200,000 شخص من أصول 
تركية أو قبرصية تركية، ويتركزون بشكل أساسي في 

 ocakbasi شمال شرقي المدينة. هنا مقر مطاعم
المتخصصة في تقديم اللحم والسمك المشوي على 
الفحم مع الخبز المفتوح والسلطات المشبعة بدبس 

الرمان. استمتع بتناول هذه الوجبات ذات القيمة الغذائية 
الكبيرة دون مزيٍد من التكّلف أو البهرجة. يعد مطعم 
“Mangal 1” في Dalston من أفضل المطاعم 
التركية، ومن أشهر رواده الشيف جيمي أوليفر.  

mangal1.com

الصينيون في مانشستر
أكبر مدينة بريطانية لتجمع الصينيين خارج لندن 

هي مانشستر التي تقع شمال غربي إنجلترا. تم إعادة 
تصميم مستودعات المنسوجات التي تتميز بقناطرها 

الكبيرة المقوسة ذات اللونين األحمر والذهبي في شارع 
Faulkner Street الستخدامها كمطاعم صينية في 
سبعينيات القرن الماضي. وباإلضافة إلى كونها مركزًا 

ثقافيًا صينيا هائاًل، فإنها تضم مجموعة رائعة من 
المطاعم والبقاليات والمتاجر الصحية. استمتع بتناول 
الطعام في اثنين من أشهر المطاعم الصينية، وهما 
 Hunan و Little Yang Sing، وكالهما يقعان 

في شارع جورج.
www.hunanrestaurant.co.uk

littleyangsing.co.uk

وجبة البالتي 
في برمنغهام

يعد  طبق Balti أحد أشهر األطباق البريطانية 
المصنوعة من الكاري )البهاٌر الهندي(، ويقال إن هذا 

الطبق يرجع في األصل إلى الجالية الكشميرية في 
مدينة ميدالندز أوائل السبعينيات من القرن الماضي.  
وكلمة “بالتي” تعني “الدلو” وتشير إلى سلطانية رقيقة 

مصنوعة من الفوالذ المضغوط، يتم طهي الكاري 
وتقديمه فيها - احترس، فمن الممكن أن يكون حّراقًا 
جدًا! استمتع بتناول طعامك في منطقة ُتعرف باسم 

“مثلث بالتي” )Balti Triangle( ويوجد فيها مطاعم 
 Ladypool في شارع Shababs و Al Frash مثل

Road في قلب المدينة النابض.
alfrash.com 

shababs.co.uk

اإليطاليون في ويلز 
تعيش جالية إيطالية بينها صالت متشابكة في جنوب 

ويلز منذ ما يزيد عن قرٍن من الزمان،  فقد غادر 
اآلالف من اإليطاليين وطنهم في القرن الثامن عشر 

رغبة في االلتحاق بقطار االزدهار الصناعي في 
الوديان الويلزية. ويعد مطعم Giovanni’s أشهر 

المطاعم اإليطالية في كارديف، ومن رواده النجمان 
الويلزيان الشهيران في أنحاء العالم، الممثل أنتوني 

هوبكينز، والمغني والملحن توم جونز، وكالهما 
حاصالن على لقب “سير” من الملكة. ولتذوق ألذ آيس 
  ،Mumbles في قرية الصيد Verdi’s كريم، جرب

بالقرب من سوانزي.  
giovanniscardiff.co.uk

verdis-cafe.co.uk

 البولونيون في اسكتلندا
يوجد حضور قوي للبولونيين في اسكتلندا منذ أربعينات 

القرن الماضي؛ وذلك حينما استقر عشرات اآلالف 
من  البولونيين بها أثناء الحرب العالمية الثانية. واليوم، 
يعيش أكثر من 60,000 بولوني في اسكتلندا، حيث 

استقر عدٌد كبير منهم في العاصمة إدنبره. 
تذوق أشهى المأكوالت البولونية مثل فطيرة البطاطس 

 Yellow Bench و”بيروجي” )الزالبية( في مقهى
في ليث ووك. 

yellowbench.co.uk

الكوريون في لندن
تعد ضاحية New Malden في جنوب غرب لندن 
أكبر تجمع للكوريين في المملكة المتحدة، ويعود ذلك 
إلى أنها كانت مقر إقامة سفير كوريا الجنوبية وشركة 

سامسونغ. و تنتشر فيها المتاجر الكبرى )سوبر 
ماركت( والمقاهي إضافًة إلى مجموعة متنوعة من 
المطاعم التي تقدم أشهى المأكوالت كما لو كان قد 

تم طهيها بالمنزل. العديد من هذه المطاعم يوجد بها 
شوايات مثبتة على الطاوالت، بحيث يمكنك طهي اللحم 

والسمك والخضروات بنفسك مع لفها في أوراق الخس 
 Sorabol وغمسها في الصلصة الحارة. ويعد مطعم
واحدًا من أفضل المطاعم الكورية في الشارع الرئيسي 

sorabol.co.uk  .نيومولدن هاي ستريت
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للمزيد من المعلومات
يرجى زيارة

visitbritain.com/ 
 food
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 توجه إلى جنوب غربي لندن لتذوق أشهى المأكوالت الكورية     اللحم المشوي تخصص تركي

المنطقة الصينية في مانشستر هي ثاني أكبر تجمع للصينيين في المملكة المتحدة

                             وجبة البالتي جلبتها الجالية الكشميرية إلى برمنجهام

قدم اإليطاليون ألول مرة إلى ويلز منذ أكثر من 100 عام البيروجي طبق من الزالبية الشهية البولونية

http://visitbritain.com/food
http://imaginationGB.com


طعام |

استمتع بتناول طعامك 
 Alnwick في مطعم

Treehouse
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ذكرياتك محفورة 
على الطبق 

مطعم The Fat Duck الحائز على 3 
نجوم من ميشالن في غرب لندن وعلى 

بعد ساعة واحدة منها، يقدم ألوانًا مختلفة 
من الطعام، لكل لون حكايته الخاصة 

والمتفردة. فقائمة الطعام أشبه برحلة في 
ذكريات الطفولة: على سبيل المثال، 
 Sound of( ”وجبة “صوت البحر

the Sea(  عبارة عن مأكوالت بحرية 
يتم تقديمها في رمال صالحة لألكل، 
مما يعود بذاكرتك إلى أيام العطالت 

التي كنت تقضيها على الشاطئ. 
 thefatduck.co.uk

تناول طعامك
في بيت األشجار 

اصعد واجلس على أحد فروع أشجار 
 The Alnwick الليمون داخل حديقة

Garden،  شمال شرقي إنجلترا )بجوار 
قلعة رائعة(، حيث توجد أكبر البيوت 

الخشبية المبنية على األشجار في 
العالم. في الداخل، سوف تجد مطعم 
Treehouse الذي يقدم المأكوالت 

الموسمية والمحلية على ظالل أضواء 
وامضة مع أثاث رائع يدوي الصنع 

وعلى دفء نار األخشاب الصاخبة. 
alnwickgarden.com

خدمة على 
مدار 24 ساعة

اصعد بالمصعد الزجاجي إلى الطابق 
األربعين في أحد المباني المكتبية في 

 Duck & لندن، وتوجه إلى مطعم
Waffle الرائع، والذي يتمتع بإطاللة 
بانورامية ال مثيل لها على العاصمة. 
المطعم مفتوح على مدار 24 ساعة 

سبعة أيام في األسبوع، ويقدم مختلف 
أنواع الكوكتيل واألطعمة الصحية، 
التي تعد مثالية لوجبة الفطور مع 
شروق الشمس أو لعشاء متأخر.  

duckandwaffle.com

تناول طعامك
في مكتبة 

توجه إلى مدينة Norwich شرقي إنجلترا 
لتناول طعامك في مكتبة سابقة من 

الدرجة الثانية، يعود عمرها إلى أكثر 
من قرٍن من الزمان، والتي ال تزال رفوف  

كتبها وخزاناتها الخشبية سليمة. مطعم 
The Library وجهة مثالية لعشاق 

الكتب والقراء، حيث يمكنك قضاء وقت 
انتظارك في قراءة الكتب الثرية.

thelibraryrestaurant.
co.uk

قهوة سريعة التحضير

في مقهى Ziferblat  الذي لديه فروع 
في لندن ومانشستر وليفربول، اخدم 

نفسك بنفسك في تحضير المشروبات 
والوجبات الخفيفة والكعك، وادفع فقط 

مقابل الوقت الذي تقضيه هناك. 
ziferblat.co.uk

تناول طعامك
في قاعة المسرح 

من وحي الفن والموسيقى، ابتكر الطاهي 
مايكل أو هير مجموعة من األطباق 

واألصناف الغريبة واأللوان التي جعلت 
 The Man Behind the مطعمه
Curtain في مدينة ليدز في الشمال 

يحوز على نجمة ميشالن.
themanbehindthecurtain.

co.uk

عشاء في الظالم

في مطعم ?Dans le Noir أي “في 
الظالم؟” في لندن، حيث تزداد المشاعر 

إثارة وأنت تتناول طعامك في الظالم، 
يقدم الطعام مجموعة من النُدل المكفوفين 

وذوي اإلعاقة البصرية. 
london.danslenoir.com

مطعم في سجن  

مطعم The Clink Restaurant في 
كٍل من كارديف وويلز هو مطعم صاحب 

رسالة اجتماعية؛ فجميع األطعمة يتم 
إعدادها وتقديمها من قبل السجناء الذين 

يدرسون تخصص تقديم المأكوالت 
والمشروبات في المطاعم والفنادق من 

أجل مساعدتهم على بدء حياة جديدة عند 
مغادرة السجن.

theclinkcharity.org 

كاونتينغ شيب، عبارة عن حلوى رائعة 
في مطعم ذا فات داك

مأكوالت شهية وعشاء

ال تتعلق الوجبة الجيدة بما يحتوي عليه طبقك فقط، بل إنها تجربة 
متكاملة. ويسرنا فيما يلي أن نضع بين يديك بعضًا من المطاعم 

البريطانية الغير تقليدية، لتجربها

مختلف

المطاعم
الكالسيكية

جّرب هذه األطعمة التقليدية أثناء وجودك في 
بريطانيا

الشواء يوم األحد
مجموعة كبيرة من اللحم المشوي والخضروات 

والبطاطس المشوية المغطاة بصلصة مرق 
اللحم البنية الغنية هي أحد األطباق البريطانية 

المفضلة. ويقدم توم كيريدج - أحد أشهر 
 الطهاة - األطعمة المشوية في مطعم

The Hand and Flowers في بلدة 
مارلو، على بعد ساعة واحدة فقط إلى الغرب 
من لندن. وهذا المطعم حاصل على نجمتي 

ميشالن، وال يزال يحتفظ بهما منذ عام 2011. 
thehandandflowers.co.uk
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السمك والبطاطس المقلية
ال شيء أفضل من تناول السمك وأصابع  
البطاطس المقلية على شاطئ البحر، عند 

إخراجها من األوراق الملفوفة بها. يقوم 
 Whitstable في VC Jones مطعم
على الساحل الجنوبي الشرقي إلنجلترا 
بتقديم أشهى رقائق سمك القد الشهية 

والمقطعة.
vcjones.co.uk

الهاجيس 
Haggis هو الطبق الرسمي 

في اسكتلندا ويتكون من 
السجق الشهي المصنوع 
من قلب وكبد ورئة الغنم، 

وُيخلط مع دقيق الشوفان وشحم 
الغنم والتوابل. يمكنك تذوقه 

في أي مطعم تختاره 
من المطاعم 

العديدة الموجودة 
  Royal Mile في شارع

في إدنبرة فكلها تقدم هذا الطبق بالطريقة 
التقليدية مع اللفت والبطاطا.

فطيرة الكورنيش 
ظهرت فطيرة Cornish Pasty المطوية 
كطعام باعث على الشبع وعملي ومناسب 
للعمال، وتحتوي الفطيرة على البطاطس 

واللفت األصفر والبصل والتوابل )تم 
إدخال اللحم البقري الحقًا على هذه 

الوصفة(. استمتع بتناول هذه الوجبة 
في الجزء الجنوبي الغربي من إنجلترا 

في محالت الجزارة وفي 
المقاهي والمطاعم.

شاي ما بعد 
الظهيرة

ال يمكن أاّل تجرب شرب 
الشاي الرائع المقدم في إبريق 
جميل مع مجموعة من 
الساندويتشات الصغيرة 

والكيك والكعك المرقق 

والمربى - وخاصًة إذا كنت تزور ديفون 
أو كورنوال في جنوب غرب انجلترا، حيث 

 توجد أفضل أنواع القشدة المستخلصة 
من الحليب الدسم. 

السمك المدخن 
تذوق أشهى أنواع السمك المدخن في 
مطعم Cley Smokehouse في 
cleysmokehouse.[ نورفولك

 .]com
جرب تناول “إفطار الملوك”، كيدجري، 
 Byfords في مطعم وفندق بايفوردس
القريب، والذي يضيف سمك الحدوق 

 Cley والقريدس المقدم في مطعم
Smokehouse إلى األرز المطهي 
بالزبدة، ومن ثم يضع البيض المسلوق 

.]byfordsorg.uk[ على وجهه

هل ترغب في تناول 
مشروب منعش؟

المياه الويلزية
في عام 1976، تنبأ  “عراف المياه” 
توم آشلي بوجود ثالث مصادر للمياه 
الجوفية في Bethania غربي ويلز. 
وبناًء عليه، تم حفر حفرة بعمق 100 
قدم في الصخر والوحل، كانت كافية 
جدًا للتأكد من وجود المياه، وقد أقر 
آشلي بأن هذه المياه هي “أنقى مياه 

تذوقها”. يمكنك العثور على زجاجات 
“ Tŷ nant” الكوبالت الزرقاء في المتاجر والمطاعم في كافة أنحاء 

  .]tynant.com[ بريطانيا

شمبانيا خالية من 
الكحول

تتخذ شركة 
ELDERFLOWER من 
ديفون جنوب غربي إنجلترا 
مقرًا لها، وقد فازت بالعديد 
من الجوائز عن مشروباتها 

luscombe.[  اللذيذة
co.uk[. جدير بالذكر أن الشمبانيا الفاخرة الغير كحولية المصنوعة 
من الزهور البرية مشروب مثالي للمناسبات الخاصة، كما أن عصير 
الليمون الخاص بهم يتمتع بمذاق استثنائي، إضافة إلى أنهم يقدمون 

مجموعة أخرى من العصائر الطازجة.
 

الشاي االسكتلندي
تمتد مزرعة Dalreoch على مساحة كبيرة 

في اسكتلندا، وعلى ارتفاع 750 م فوق 
مستوى سطح البحر، بحيث يحمي المطر 

المستمر والسحب المنخفضة النباتات من أشعة 
 The الشمس. وتقوم مزرعة التابعة لشركة

Wee Tea Company الموجودة على سفح 
مرتفعات هايالندز  بإنتاج الشاي األبيض 

والمدخن، ليضرب موعدًا مع خبراء ومتذوقي 
 .]weeteacompany.com[ الشاي في جميع أنحاء العالم

الشوكوالته الساخنة
 Choccywoccydoodah هل ترغب في مذاق رائع؟ استكشف مقاهي

في كٍل من برايتون جنوبي 
شرق إنجلترا، ولندن 

   choccywoccydoodah.[
com[. فمشروب الشوكوالته 

الساخنة لديهم عبارة عن كأس من 
الشوكوالته الذائبة المتوهجة والفودج 

باإلضافة إلى القشدة المخفوقة، 
وقطعتين من الشوكوالته، ومقدار 

صغير من الحلوى على الجانب.
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عش
 حياة األساطير
األساطير والقصص القديمة جزء ال يتجزأ من تراث ويلز، تمامًا كوديانها 
الخضراء الخصبة وجبالها الوعرة وسواحلها الخالبة. استكشف بنفسك 

هذه األماكن الملهمة في عام 2017، عام األساطير

 قلعة كارنارفون واحدة من ثماني قالٍع بناها 
أو أعاد بناءها الملك إدوارد األول في ويلز

| تراث 



إنها األرض التي تجوبها التنانين، أرض الملوك العظام والسحرة 
األسطوريين، والملكات المحاربات، وحيث تنتشر القالع القديمة 

ومواقع الدفن المقدسة، وحصون التالل المنيعة التي تعود إلى 
عصور ما قبل التاريخ وسط المناظر الطبيعية المذهلة. في 

ويلز، ستجد تجمعات صخرية مدهشة، وبحيرات جليدية عميقة 
وأخرى صافية كالمرايا، وأراضي مستنقعات بكر، وكهوفًا تشبه 
الكاتدرائيات، وشالالت تتألأل  مياهها تحت أضواء المصابيح. 
ما من شك في أن ويلز هي بلد الجمال الطبيعي، ولكنها أيضًا 

المكان الذي يطوف في أجوائه السحر. وبما أن عام 2017 هو 
عام األساطير، فهذا هو الوقت المناسب للتعرف على المالحم 

واألساطير التي أثرت إلى حد كبير في ثقافة هذا البلد.

قصص الحب
تمتلك ويلز قديسة الحب الخاصة بها، ويقام احتفال في 25 يناير 
من كل عام إحياًء لذكرى القديسة St Dwynwen.  وعلى غرار 

معظم قصص الحب المثيرة، عاشت القديسة قصة حب تراجيدية 
عاصفة. فدوينوين أميرة ويلزية عاشت في القرن الخامس، وحين 
لم تتمكن من الزواج من الرجل الذي وقعت في حبه، وجعلته ملكًا 

على قلبها، قررت أن تهجر الحياة والناس وتمضي بقية حياتها 
على جزيرة Llanddwyn Island شمالي ويلز حيث عاشت 

كراهبة. يمكن رؤية أطالل الكنيسة الصغيرة التي كانت تتعبد 
فيها، وَتتُبع خطواتها واألماكن التي كانت تزورها. واليوم، ال يزال 
الكثير من العشاق يذهبون إلى هذا المكان بحثًا عن ينبوع، ُيزعم 

أنه يحتوي على سمك يمكن لحركاته أن تتنبأ بمستقبل العشاق 
واألزواج، ومصير حبهم. 

استكشف الخلجان والشواطئ الخالبة واستمتع برؤية الفقمات 
)عجول البحر( التي تسبح وسط  المياه أو تستريح على 

الصخور المجاورة، وقد تتمكن من رؤية الدالفين أيضًا.

القالع التاريخية 
ينتشر العديد من القالع على أرض ويلز، وبعض أجمل هذه 

القالع ُبني في القرن الثالث عشر من قبل الملك إدوارد األول. 
تحتل قلعة Caernarfon الكبيرة موقعًا استراتيجيًا على الساحل 

الشمالي، فأسوارها شديدة التحصين استطاعت حماية المدينة من 
الغزاة واألعداء، عالوًة على أنها كانت مقرًا  للملك وبالطه.

تمتلك هذه القلعة مظهرًا  بديعًا سواء إن كنت تراها من البحر أم 
من جهة البر، وقد تم الحفاظ عليها بشكل جيد على الرغم من 

تعرضها للهجوم مرات عديدة على مدار القرون. 

تتصل جزيرة لينالدون باليابسة، 
باستثناء أوقات ارتفاع المد
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بحيرة لين ليداو، هي من أكثر البحيرات 
استقطابًا للزائرين والسياح في 

المملكة المتحدة

استكشف كاميلوت
أسطورة الملك آرثر وفرسان الطاولة المستديرة، واحدة من 

أشهر األساطير البريطانية، ويعود أصلها إلى الشعب السلتي 
الذي سكن هذه األرض قبل قدوم الرومان. إنها تحكي عن 
السحر، والشجاعة في المعارك، والحب األبدي والخيانة، 
وتجري أحداثها في مملكة أسطورية هي مملكة كاميلوت 

Kingdom of Camelot. ومع مالمستها مثل هذه المواضيع  
المتجذرة في وجدان الشعوب، فال غرابة في أن تستمر أصداء 
قصص آرثر، وميرلين، والنسيلوت، وجوينفير، ويستمر ترديد 

حكاياتهم عبر العصور. 
يشهد عام 2017 إطالق فيلم الملك آرثر: أسطورة السيف 

KING ARTHUR: LEGEND OF THE SWORD، الذي 
ينقل هذه الملحمة إلى جيل جديد من المتلقين. يبقى تحديد 

هوية الملك آرثر أمرًا محّيرًا، على الرغم من اعتقاد العديد من 
العلماء بأنه كان قائدًا سلتيًا عاش في القرن الخامس، وأنه 

استطاع هزيمة قبائل الساكسون. 
في الحقيقة، فإن ويلز في كافة أنحائها لديها ارتباط 

وثيق باألساطير، فالّتلة التي تغطي المدرج الروماني في 
Caerleon، بالقرب من Newport شمالي ويلز، ُعرفت 
لسنوات على أنها “طاولة آرثر المستديرة”. كما ُيقال إن 

بحيرة Llyn Llydaw الطويلة التي تمتد بجانب جبل سنودون 

Mount Snowdon، هي التي أبحر 
آرثر عبرها عقب معركته األخيرة  إلى 

جزيرة Avalon السحرية لالستشفاء من جروحه، واليوم، تعد 
هذه البحيرة من أكثر البحيرات استقطابًا للزوار في المملكة 

 Gwynant المتحدة، فإطالالتها الخالبة على وادي جوينانت
Valley أسطورية أيضًا مثل آرثر نفسه. 

روبن هود الويلزي
كانت مقاطعة Carmarthenshire جنوب غرب ويلز موطن 
توم سيون كاتي، وهو قاطع طريق، عاش في القرن السادس 

عشر، وغالبًا ما تتم مقارنته بروبين هود. ويظهر أن هذا 
الرجل كان يسرق من األغنياء، رغم أنه على ما يبدو، وعلى 

خالف روبن هود،  لم يكن يعطي للفقراء الكثير. تعّود توم 
على االختفاء من خصمه اللدود شريف كارمارثين في أحد 

 market بالقرب من مدينة Dinas Hill كهوف تل ديناس
town الرائعة التي ُيقام بها سوق مركزي كبير، وقد كان هذا 
الرجل مصدر إلهام العديد من األساطير والروايات الخيالية. 
وفي النهاية، تم العفو عن الجرائم التي ارتكبها “بعفو ملكي” 

من الملكة إليزابيث األولى، وتحول إلى شاعر ومؤرخ. يمكنك 
تتبع درب للمشاة يؤدي إلى كهفه، الذي أصبح اآلن جزءًا من 
Gwenffrwd-Dinas، وهي محمّية طبيعية تابعة للجمعية. 

الملكية لحماية الطيور، وهي موطن 
للعديد من أنواع الطيور مثل الحدأة 

الحمراء، وطيور زّمار الرمل.

وطن األدباء
ُولد رولد دال Roald Dahl، مؤلف 

قصص األطفال الشهير،  في مدينة 
كارديف في هذه المقاطعة، واعتمد على 

ذكريات طفولته في تأليف قصصه 
الساحرة، أما الشاعر ر. س. توماس 
فكان كاهنًا استلهم أعماله من جمال 
المناظر الطبيعية  في مقاطعة ويلز 
ومن حياة أهلها. وربما يكون الشاعر 

ديالن توماس Dylan Thomas المولود 
في سوانزي هو األشهر بين األدباء 
الويلزيين، وقد اشتهر بأسلوب حياته 

وتمرده، بقدر ما اشتهر بعذوبة وجمال 
قصائده التي انتشرت في كافة أنحاء 

العالم، وترجمت إلى الكثير من اللغات، 
وليس من قبيل المصادفة أن تكون ويلز 
مقرًا لواحد من أشهر وأهم المهرجانات 
 Hay األدبية في العالم، وهو مهرجان

Festival، الذي وصفه الرئيس 
األمريكي األسبق بيل كلينتون بأنه 

“وودستوك العقل” )وودستوك مهرجان 
شهير، حاشد للموسيقى والفن يقام في 

نيويورك(. يقام هذا مهرجان هاي سنويًا 
Hay- في المدينة التاريخية التي تحمل اسم هاي أون واي

on-Wye، وتقع على حدود مقاطعة ويلز الساحرة. 
وسيقام المهرجان في عام 2017 خالل الفترة من 25 مايو 
إلى 4 يونيو، علمًا بأن هذا المكان الجميل معروف أيضًا 

بجودة ووفرة متاجر الكتب التي تبيع الكتب المستعملة 
والنادرة، مما يجعله مكانًا مثاليًا لمحبي الكتب في كل األوقات 

على مدار العام.

بحيرة لين ليداو، التي يقال إن سيف الملك آرثر
 السحري، إكسكاليبور قد ألقي فيها

مهرجان هاي فرصة الستكشاف 
الكتب الجديدة، واللقاء بكبار المؤلفين

كّتاب ويلز الشهيرون

ديالن توماس 
حّول ذكريات طفولته إلى 
أبيات شعرية ساحرة في قصيدة 

Under Milk Wood

 رولد دال
معروف في أنحاء العالم 

بمؤلفاته مثل تشارلي
ومصنع الشوكوالته 
 Charlie and the
Chocolate Factory
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للمزيد من 
المعلومات

يرجى زيارة 
visitwales.com
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هونام 

تشارلي
مـا الــذي أفـتقده

 إنه الطـقـس البريطاني! 
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مـا الــذي أفـتقده
 إنه الطـقـس البريطاني! 

ولد الممثل تشارلي هونام في 
نيوكاسل، لكنه اآلن من نجوم 

هوليوود، وهو يلعب دور البطولة 
في فيلم الملك آرثر: أسطورة 

السيف من إخراج غاي ريتشي. 
في السطور التالية، يحدثنا هونام 

عن حياته، وأماكنه المفضلة، 
واألشياء التي يفتقدها بعيدًا 

عن وطنه األم 

العمل مع ديفيد بيكهام، كان... 
 تذكيرًا عظيمًا بما يتطلبه تحقيق النجاح. من المؤكد أن 
بيكهام نجم فوق العادة، فعلى الرغم من أن دوره في فيلم 

King Arthur: Legend of the Sword صغير 
ومختصر، إاّل أنه استعد له جيدًا، وكان لديه اإلصرار 

والعزيمة على تقديم عمل رائع، وهذا ما فعله حقًا. لقد جعلني 
هذا أدرك أن كل النجاح الذي حققه بيكهام كان نتيجة الجهد 

الكبير، والعمل الشاق، والرغبة في إنجاز كل شيء يفعله 
على أفضل وجه. لقد كان شخصًا ملهمًا حقًا، عالوًة على

كونه لطيفًا جدًا ومتواضعًا.  
 

األماكن التي أتردد عليها أنا وغاي ريتشي... 
أي مكان مجهز بشكل جيد  لممارسة رياضة الجيوجيتسو، أو 

مكان لطيف يقدم مشروبًا جيدًا. 
 

متاجر المالبس المفضلة لدي... 
هي Ralph Lauren، وخاصة خط مجموعة RRL، أو

 أي متجر لألحذية الرياضية. 
 

عندما أكون في الواليات المتحدة أفتقد... 
الطقس في بريطانيا؛ فأنا أعيش في لوس أنجلوس وهي مدينة 

تتمتع بسماء مشمسة طوال العام. ولهذا فأنا أفتقد تغيرات 
فصول السنة، وخاصة فصل الخريف. 

 
ما تعلمته من المدينة التي نشأت بها هو...

 الجَلد والقدرة على االحتمال، فالظروف االقتصادية كانت 
صعبة في نيوكاسل خالل سنوات نشأتي، فالصناعتان 

الرئيسيتان في المدينة وهما استخراج الفحم وبناء السفن كانتا 
تمران بأوقات عسيرة، كما أن الطقس يكون قاسيًا أحيانًا.

مع ذلك، اإلتجاه العام لدى الناس هو “فلنستمر بالعمل”، 
فالجورديون )the Geordies( شعب من األشداء.      

يعرض فيلم “الملك آرثر: أسطورة السيف”
 في دور السينما في مايو 2017. 

warnerbros.co.uk/kingarthur

مكاني المفضل في بريطانيا هو.... 
منطقة نورثمبرالند الريفية، فأنا أجد هذا المكان مثيرًا 

للغاية نظرًا لما يتميز به من وعورة وعزلة. 
 

أكثر األماكن رومانسية في بريطانيا هي... 
 .Highlands of Scotland مرتفعات اسكتلندا

أفضل مكان لركوب دراجتي النارية هو...
 مرتفعات اسكتلندا. لم أركب دراجتي فيها بعد، ولكن

األمر مدرج على قائمة األمنيات. 
 

وجبتي البريطانية المفضلة هي... 
كوكتيل القريدس، متبوعًا بشرائح اللحم في أحد المطاعم 

الريفية التقليدية الجيدة. 
 

أول شيء أفعله عندما أعود من رحلة هو... 
خوتي.  تناول العشاء مع أمي واإ

 
ما ينبغي على كل زائر لبريطانيا أن يفعله هو... 

رؤية الجزء الشمالي من البالد؛ فمعظم الزوار يكتفون 
بمشاهدة  لندن وبعض األجزاء الصغيرة من الجنوب، لكن 

هناك الكثير من الجمال في الشمال، سواء في الناس أو 
في المناظر الطبيعية البديعة. أنصح بشدة بزيارة منطقة 

البحيرات Lake District، لقد أمضيت فيها سنوات 
مراهقتي، إنها منطقة ذات جمال استثنائي.

 بريطانيا التي أحب | 

WARNER BROS. PICTURES’ AND VILLAGE ROADSHOW PICTURES’ FANTASY ACTION ADVENTURE KING ARTHUR: LEGEND OF THE SWORD IS DISTRIBUTED WORLDWIDE BY WARNER 
BROS. PICTURES AND IN SELECT TERRITORIES BY VILLAGE ROADSHOW PICTURES. PHOTOGRAPHY J.R. Mankoff/August Image, Warner Bros. Pictures

تشارلي هونام في دور آرثر في فيلم “الملك آرثر: أسطورة السيف”

http://warnerbros.co.uk/kingarthur


إبداع
 ال ينضب

تحظى العاصمة البريطانية لندن بمكانة متميزة باعتبارها أهم 
مدينة في العالم حين يتعلق األمر باألعمال أو البحث عن 

الُفرص الجديدة، وذلك وفقًا لدراسة عن المدن التي تقدم 
أفضل الفرص بعنوان Cities of Opportunity نشرتها 

مؤسسة PricewaterhouseCoopers في عام 2016. 
وفي الحقيقة، تتمتع بريطانيا بتاريخ حافل في مجاالت 

العلوم والصناعة وريادة األعمال، وهي مقر العديد من أهم 
 The Royal المؤسسات العريقة مثل الجمعية الملكية
Society، ولديها العديد من الشراكات العلمية مع أهم 

المؤسسات العالمية. ولطالما قامت الجامعات البريطانية 
بدوٍر هام في استقطاب العقول، وجذب أفضل الطالب 
وأكثرهم ذكاء من مختلف أنحاء العالم، وتوجيه المواهب 

االستثنائية إلى الصناعات الرئيسية. 
 Loughborough University وتعد جامعة لوفبورا

الواقعة في مقاطعة ليستر شاير وسط إنجلترا إحدى 
المؤسسات التعليمية التي تحظى بشهرة عالمية لتميزها 

في مجال األبحاث العلمية والتكنولوجية، مع ما يزيد عن 
100 من المراكز العلمية والمعاهد البحثية المزودة بأفضل 

التجهيزات والخبرات. 
ُبنيت السمعة العالمية لجامعة لوفبورا على األبحاث التي 
تنشأ من حاجة المجتمع إلى مواجهة مشاكل واقعية تعترض 

حياة الناس. ويقول البروفيسور روبرت أليسون، نائب 
المستشار ورئيس الجامعة »لدينا شراكات في مجال األعمال 

والصناعة مع أهم المؤسسات والشركات، ومن المؤكد أن 
اآلفاق التجارية تحتل موقعًا مركزيًا في معظم ما نقوم به، 

فنحن نرغب في أن يكتسب طالبنا المهارات والخبرات التي 
يحتاجونها سواء لتأسيس شركاتهم الخاصة، أو لمساعدتهم 

في دخول عالم األعمال والصناعة، ولدينا الكثير من 
الطالب األجانب الذين يأتون من مختلف أنحاء العالم، 

مجذوبين بالمستوى العالي من التعليم الذي نقدمه إضافًة إلى 
توفير االحساس المجتمعي الحاضن”. 

 ”جامعتي لديها
 عالقات متميزة

 مع أهم الشركات
الصناعية”

 هل تحلم بالدخول إلى عالم غني بالمعرفة ومفتوح
 على احتماالت جديدة، تستكشف فيه شغفك

 بالعلوم والهندسة والتكنولوجيا؟ إذًا، بريطانيا هي
 مكانك األمثل للدراسة

| إبداع 
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 التكنولوجيا الحديثة
سيرمان موهاني، 20 عامًا، طالبة قادمة من مالطا لدراسة الهندسة 

ليكم السبب... الكيميائية في جامعة باث. واإ

كنت دائمًا أتوق إلى الدراسة في 
إحدى جامعات المملكة المتحدة، نظرًا 

لما تتمتع به من سمعة رائعة في 
المساهمات العلمية الكبيرة والعالقات 
الصناعية، إضافًة إلى التنوع الهائل 

في مجتمعها متعدد الثقافات، غير أن 
فكرة مغادرة بلدي وعائلتي وأصدقائي 
في مالطا، وترك الدراسة المجانية في 

الجامعة والمتاحة لكافة الطالب، جعلت 
من الصعب علّي اتخاذ مثل هذا القرار.
لكن نقطة التحول جاءت بعد زيارة 

للمملكة المتحدة قمت بها في فترة 
الصيف للمشاركة في منتدى لندن 
الدولي العلمي للشباب )اطلع على 

الصفحة التالية لمزيد من المعلومات(، 
وسنحت لي الفرصة لزيارة قسم الهندسة 

الكيميائية في إمبريال كوليدج لندن، 
وتمكنت ألول مرة من تكوين فكرة أكثر 

وضوحًا عن الدراسة في بريطانيا، 
فالبحث الذي اطلعت عليه كان مختلفًا 
تمامًا عن أي شيء كنت قد رأيته قبل 

ذلك – وتعرفت على الوحدات الصناعية 
التجريبية التي تقوم بتخزين ثاني أكسيد 

الكربون تحت سطح األرض، وكيفية 
إنتاج الدم الصناعي الستخدامه في 

األغراض الطبية، وقد أشعل هذا 
الحماس في داخلي، وأعاد تحفيز رغبتي 
في المساهمة في تقديم كل ما من شأنه 

تقديم الفائدة للبيئة وللبشرية، واتخذت 
قراري بالتقدم لدراسة الهندسة الكيميائية 

في المملكة المتحدة. 
أنا اآلن في السنة الثالثة من دراسة 
الماجستير في الهندسة الكيميائية )مع 
درجة الشرف( في جامعة باث جنوب 
غرب إنجلترا. وأود أن أشير إلى أن 
الدراسة في بريطانيا قد فتحت أمامي 

عالمًا رائعًا من الفرص، فالجامعة لديها 
عالقات متميزة مع الشركات الصناعية، 

وقد تلقينا محاضرات من قبل مهندسي 
 ExxonMobil السالمة في شركة

كما حضرنا عددًا كبيرًا من معارض 
التوظيف. ومن األمور الهامة 

بخصوص الدراسة في المملكة المتحدة، 
هو الدعم المقدم للطالبات في دخول 

مجاالت العلوم والتكنولوجيا والرياضيات 
)STEM(، فعلى الرغم من أن الهندسة 

الكيميائية ال تزال مهنة يسيطر عليها 
الرجال إلى حد كبير، إاّل أن الفرصة 

قد أتيحت لي لحضور العديد من ورش 
العمل المتعلقة بالمهارات القيادية لدى 
المرأة، كما تعرفت خاللها على العديد 

من العالمات وتحدثت معهن.
من جهة أخرى، يتيح قسمنا أيضًا 
فرصة إجراء مشروع بحثي في الخارج 
من خالل العالقات التي تربط جامعتنا 

مع جامعات من مختلف دول العالم 
مثل أستراليا، ونيوزيلندا، وفرنسا، 

وألمانيا. وأنا أتطلع بعد التخرج إلى 
دراسة الماجستير في إدارة األعمال، 

فلدي طموح في أن أتولى منصبًا إداريًا 
يمكنني من خالله المساهمة في عملية 

التغيير العالمي، فالمهندسون الكميائيون 
ستكون لهم كلمة عليا في تطوير 
تكنولوجيات المستقبل مثل الطاقة 

المستدامة، والمنتجات الطبية البيولوجية 
ومنتجات التكنولوجيا الحيوية، وال شك 

في أن تأسيس شركتي الخاصة يومًا ما، 
هو حلم لديه مكانة خاصة في قلبي. 
نصيحتي للطالب الذي يتطلعون 
إلى دراسة العلوم في المملكة المتحدة 

هي أاّل يترددوا لحظة في ذلك رغم 
التنافس الموجود في هذا المجال، 
فالتفاعل مع طالب من مختلف 
الجنسيات، والعالقات الصناعية 

المتشعبة والتنوع الرائع - كل ذلك 
تعلمت منه أكثر مما كنت أتصور.

 للمزيد من المعلومات
 بخصوص خيارات الدراسة
 وكيفية التقدم بطلب للدراسة
 بالمملكة المتحدة، يرجى زيارة
britishcouncil.org
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المستقبل المستدام

 “لم يكن ممكنًا أن يخرج
 عملي إلى النور دون
دعم هيريوت-وات”

 Heriot-Watt اخترت جامعة
University نظرًا لسمعتها الجيدة 

في مجال العلوم، وتركيزها على إعداد 
الطالب في مجال الصناعة. بعد 

حصولي على درجة الماجستير في 
الهندسة اإلنشائية في التصميم المعماري، 

قمت بدراسة الدكتوراه في مجال تقييم 
الكربون في طاقة الرياح.  

كان بحثي منصبًا على االنبعاثات 
الكربونية المصاحبة للمواد اإلنشائية، 
وُطلب مني االشتراك في مشروع يتم 
تمويله من جانب صندوق االبتكار 

االسكتلندي للوصول إلى درجة صفر 
 Zero Waste Scotland’s مخلفات
Innovation Fund، وهو يعمل على 
دعم التقنيات المتجددة والجديدة. وكان 

المشروع يهدف إلى تطوير طابوق 
مستدام لم يعرض إلى النار، وذلك 

باستخدام المخلفات اإلنشائية، ما يمكن 
أن يكون له تأثير هائل على قطاع 

اإلنشاءات. فاستخدام مثل هذا الطابوق 
لبناء منزل مكون من غرفتين، يعني 

عمليًا »تخزين« 35 طنًا من مخلفات 
البناء عن طريق تحويلها إلى مبنى 

جديد. كما سيساهم هذا المشروع في 
خفض تكلفة بناء المنازل، فهو حل 

اقتصادي يتطلب تقنيات بسيطة. 
أما الخطوة التالية التي كان علي أن 
 ،Kenoteq أقطعها فهي تأسيس شركة

إلعداد وتطوير هذا الطوب، وهذا هو ما 
أقوم بفعله في الوقت الحالي. 

وأود أن أشير إلى الدعم الكبير 
والمتواصل الذي تلقيته من قبل 

مركز خدمات األبحاث والمشروعات 
 Research and Enterprise

Services في الجامعة. وقد قامت 
األكاديمية الملكية للهندسة بمنحي زمالة 
 Enterprise Fellowship المستثمرين

في عام 2016، وهي تقدم دعمًا ماليًا 
لألكاديميين الذين يرغبون في تأسيس 

شركاتهم الخاصة، وهذا يعني أن بإمكاني 
العمل بمفردي في تطوير »كينوتيك« 

كشركة تجارية على مدار العام، كما يتيح 
لي فرصة الوصول إلى أصحاب الخبرات 

الكبيرة في هذا المجال. 
وقد ضمنت اآلن أيضًا الحصول على 
 Growth Spinout تمويل من برنامج

 Scottish التابع لجمعية Programme
Enterprise’s High أي هناك 

إمكانية في أن تصبح هيريوت-وات مقر 
»كينوتيك« خالل سنوات قليلة قادمة، 

في الوقت الذي أقوم فيه بتطوير الشركة 
والترويج لها تجاريًا، دون حاجة إلى 

خوض المغامرة بشكٍل كامل. 
لطالما كنت أرغب في أن أكون مدير 

نفسي، وهذه هي فرصتي. هدفي هو 
المساهمة في تعزيز الصناعة في المملكة 

المتحدة، وتوفير الطابوق عند النقص.

 الدكتور سام تشامبون، 30 عامًا، يقوم بتأسيس شركته الخاصة
بمساعدة جامعة هيريوت وات، إدنبره
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 قادة المستقبل
برنامج ُمنح Chevening Scholarships هو برنامج يقدم ُمنحًا 
دراسية دولية، تأسس في عام 1983 لتمكين الطالب الذين تتوافر 

لديهم السمات القيادية من 144 دولة حول العالم من الحصول 
على دراسات عليا أو دورات دراسية في الجامعات البريطانية. يتم 

تمويل البرنامج من قبل وزارة الخارجية البريطانية؛ ويهدف إلى بناء 
شبكة من قادة المستقبل وأصحاب الرأي وصناع القرار في أنحاء 
المعمورة، وتقوم السفارات البريطانية والمفوضيات العليا باختيار 

الطالب من مختلف دول العالم. 
chevening.org

العلوم للشباب
تأسس منتدى لندن العلمي الدولي السنوي للشباب في لندن في 

عام 1959، وهو فعالية سنوية تقام لمدة أسبوعين في وسط لندن،  
ويهدف إلى توفير ملتقى للمواهب العلمية البارزة من مختلف دول 

لقاء نظرة أكثر عمقًا على العلوم وكافة تطبيقاتها بما يعود  العالم، واإ
بالنفع والفائدة على البشرية جمعاء.

يوجه المنتدى في كل دورة الدعوة إلى حوالي 500 شخص من 
العلماء الشباب البارزين الذين تترواح أعمارهم بين 21-17 
عامًا من 65 دولة من دول العالم. وباإلضافة إلى الفعاليات 

االجتماعية الرائعة والتركيز على مجال التربية الثقافية وتكوين 
صداقات دائمة، يتضمن البرنامج محاضرات ودروسًا يقدمها 
عدد من كبار العلماء، إلى جانب تنظيم زيارات ألهم المواقع 
الصناعية، والمراكز البحثية، والمعاهد العلمية، والجامعات، 

والمختبرات ذات المستوى العالمي. 
ومن المقرر أن يتم عقد المنتدى خالل الفترة من 26 يوليو 
إلى 9 أغسطس خالل عام 2017، علمًا بأن تلّقي الطلبات 

مستمر إلى نهاية شهر مايو.
liysf.org.uk

تأسيس عملك الخاص!
إذا كان سبب قدومك إلى المملكة المتحدة هو الدراسة، أو تطوير 

فكرة شديدة اإلبداع /أو مهارات قوية في مجال ريادة األعمال، 
 Graduate ”فإن تأشيرة دخول المستوى األول “رائد أعمال خريج

Entrepreneur، تتيح لك اإلقامة في المملكة المتحدة لتطوير 
عملك الخاص، جدير بالذكر أن هذه هي المبادرة األولى من نوعها 

في العالم، وتشترك بها حاليًا 100 جامعة بريطانية. 

يمكنك التقدم بطلبك للحصول على تأشيرة الدخول هذه في حال 
تحقيقك للشروط التالية:

• أن تكون خريجًا وتم اعتمادك رسميًا من جانب وزارة التجارة 
الدولية البريطانية )DIT( أو من جانب أحد معاهد التعليم العالي 

 المعتمدة في بريطانيا على اعتبار أن لديك فكرة عمل حقيقية 
جديدة وتتمتع بالمصداقية

• أن تكون من خارج المنطقة االقتصادية األوروبية وسويسرا
• أن تستوفي المعايير والمؤهالت األخرى الالزمة

 Graduate »تسري تأشيرة المستوى األول »رائد أعمال خريج
Entrepreneur لمدة عام كامل، ويمكن 

تمديدها لعام آخر. وعقب مرور هاتين 
السنتين، يمكنك تقديم طلب للتحول 

إلى فيزا المستوى األول »رائد أعمال« 
Entrepreneur، والتي تتيح لك اإلقامة 

في المملكة المتحدة لمدة تصل إلى 
أكثر من ثالث سنوات من أجل أن تقوم 

بتطوير عملك فيها.

 إبداع | 

 للمزيد من المعلومات،
 ُيرجى زيارة 

gov.uk
وثم البحث عن 

Graduate Entrepreneur 

 كن جزءًا من
اإلبداع البريطاني
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أزياء

المستقبل
انطالق موجة جديدة من التكنولوجيا القابلة 
لالرتداء في بريطانيا ترسم مستقبل األزياء 

ذات الوظائف المتعددة

المعاطف 
وأنظمتها 
الحرارية 

عالية التقنية 
والمصنوعة في 

بريطانيا

عناق افتراضي
تقول فرانسيسكا روسيال، المدير اإلبداعي لشركة CuteCircuit المتخصصة 

في التكنولوجيا القابلة لالرتداء في لندن »خالل فترة من خمس إلى عشر 
سنوات، سوف تختفي جميع األجهزة الصغيرة التي نحملها معنا - مثل الهواتف 

والكاميرات، والسوار الذي يتبع النشاط البدني - وسيتم دمج كل شيء في 
الثياب الذي نرتديها«. وتتضمن المنتجات اإلبداعية للشركة، الحقائب اليدوية 

الصغيرة التي تعرض رسائل تويتر، ومالبس Eiza التي تحتوي على 10,000 
من أضواء LED الصغيرة الغنية باأللوان، والتي يتم التحكم فيها عبر تطبيق 
مع عرض هاشتاغات تويتر، و»قميص العناق« )Hug Shirt( الذي يمّكنك 
من إرسال عناق افتراضي إلى من تحب في أي مكان بالعالم شرط أن يرتدي 

قميصًا مماثاًل. تقول روسيال »يوجد بالقميص أجهزة استشعار تستشعر قوة ومدة 
وموقع اللمسة، ودفء البشرة، ومعدل دقات القلب للشخص الذي قام باإلرسال، 

وتقوم األجهزة المقابلة الموجودة في القميص اآلخر بتجديد هذا اإلحساس«.
]cutecircuit.com[

اشحن هاتفك
تقوم العديد من الجامعات والشركات البريطانية بالعمل على استكشاف 

العديد من الفوائد والمزايا العملية لهذه التقنية، وقد تمكنت شركة 
Intelligent Textiles، الموجودة في Surrey بالقرب من لندن، 

من تصنيع قماش إلكتروني )e-fabric( للزي العسكري، يقوم بتوزيع 
الطاقة على أجهزة متعددة، ما يعني وجود حاجة إلى بطارية واحدة 

فقط ]intelligenttextiles.com[. وفي جامعة باث، فإن الخاليا 
الشمسية التي تم تركيبها في المالبس، تعني أنه يمكن لجوربك يومًا 

ما القيام بشحن هاتفك المحمول ]bath.ac.uk[. كما تقوم جامعة 
برايتون بتطوير أقمشة ومنسوجات ذكية، بما في ذلك بدلة سباحة 

تتغير ألوانها بناًء على مدة تعرضك للشمس.
 ]brighton.ac.uk[ 

المعاطف الحرارية
قامت شركة Emel + Aris الموجودة في لندن 

بإطالق عالمتها التجارية للمعاطف الحرارية في عام 
2016. يتم شحن هذه المعاطف من خالل بطارية، 

يمكنها أيضًا شحن هاتفك المحمول، وتقوم ألواح 
األشعة تحت الحمراء الملحقة بها بتوزيع الحرارة 

على البطانة المصنوعة من البوليمر. وقد استلهمت 
مؤسسة الشركة رانا ناخال سولسيت هذه الفكرة من 
ابنها ذي السنوات السبع. تتذكر رانا هذا الموقف 

قائلة كنا نخطط لقضاء عطلة في القطب الشمالي، 
وعندها سألني ابني فيما إذا كان يمكنني شراء 

جاكيتات حرارية، لقد كانت لحظة فارقة أضاءت لي 
آفاقًا واسعة، لماذا ال نستطيع جميعًا ارتداء جاكيتات 

]emelandaris.com[ تجعلنا في حالة دفء دائم؟

تقوم شركة CuteCircuit بإنتاج مجموعة كبيرة 
ومتنوعة من المالبس عالية التقنية

اليسار: مالبس Eiza التي 
يتغير لونها حسب تغريدات 
تويتر. اليمين: إرسال عناق 

عبر قميص العناق 

 إبداع |
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 موطن الحفالت والمهرجانات
الموسيقية الرائعة

 إضافة إلى المهرجانات الموسيقية الكبرى مثل مهرجان غالستونبري
 الشهير، هناك المئات من المهرجانات والحفالت الموسيقية التي تشعرك

بعظمة الموسيقى وشدة تأثيرها في أنحاء بريطانيا

للمزيد م 
المعلومات

يرجى زيارة 
visitbritain.com/

festivals

http://visitwales.com


مهرجان البرومز سبيكتاكوالر في 
قلعة هاورد في يوركشاير

نادي كافيرن في ليفربول، معقل 
فريق البيتلز

مهرجان الموسيقى الدولي في 
إيستيدفود في ويلز

المهرجان رقم 6  
 مهرجان FESTIVAL No.6 هو احتفال موسيقي 

يندر أن تجد له شبيهًا، أخذ اسمه تيمنًا باسم بطل 
 The Prisoner »المسلسل التلفزيون الشهير »السجين

الذي كان ُيعرض في ستينات القرن العشرين، وقد تم 
تصويره في Portmeirion في ويلز. تشكل المباني 

المصممة على الطراز اإليطالي في بورتميريون 
وشواطئ خليجها الخالب خلفية رائعة لفعاليات هذا 

المهرجان، ما يضفي سحرًا خاصًا على الموسيقى ويزيد 
من جاذبية هذه االحتفالية.   
 festivalnumber6.com

 
مهرجان البرومز سبيكتاكوالر   

إضافة إلى االستمتاع بالموسيقى الكالسيكية في 
مهرجان BBC Proms السنوي الذي يقام في قاعة 

ألبرت الملكية Royal Albert Hall في لندن، يمكنك 
التحليق مع أجمل الموسيقى الكالسيكية وتمضية وقت 
رائع في الحدائق الخالبة ألحد القصور الريفية الفاخرة 
في يوركشاير. استمتع بالجلوس تحت سماء مرصعة 
بالنجوم في قلعة هاورد Castle Howard، فهذا 
القصر الذي يصل عمره إلى 300 عام هو النجم 

المتألق في فيلم Brideshead Revisited، وكذلك 
في المسلسل التلفزيوني الذي يحمل نفس االسم. خذ 

معك بساطًا ومشروبات منعشة، وأطلق العنان لمشاعرك 
مع معزوفات األوركسترا اإلنجليزية الوطنية. 

 castlehoward.co.uk
 

نادي كافيرن 
أحيا فريق البيتلز في The Cavern Club نحو 
300 حفلة بين عامي 1961 و1963. وحين ُهدم 

النادي األصلي في سبعينات القرن الماضي، استخدمت 
حجارته القرميدية نفسها في بناء المكان الجديد، وهو 
يستضيف حفالت حية على مدار األسبوع، وتقام فيه 

بانتظام حفالت لالحتفاء بأعمال فريق البيتلز، وفرقة لد 
زبلين Led Zeppelin، والكينكز The Kinks وغيرها 

من األعمال التي تعتبر من فولكلور المكان، إضافة 
إلى استقبال أسماء شهيرة في عالم الغناء مثل أديل. 

 cavernclub.org
 

المهرجان الدولي للموسيقى في إيستدفود 
يلتقي في كل صيف ما يقرب من 4000 عازف من 

أنحاء العالم في مدينة النجولين في شمال مقاطعة ويلز 
للمشاركة، والتنافس في مهرجان الموسيقى والرقص 

 International Musical الفلكلوري
Eisteddfod. ويشارك في المهرجان متسابقون من 

ستونيا، وفنلندا،  الفلبين، والهند، والمغرب، وكندا، واإ
وزيمبابوي، ما ساهم في إقامة عالقات ثقافية متبادلة 

ومتعمقة الجذر تعود إلى إطالق الدورة األولى من 
المهرجان في أربعينات القرن الماضي. واليوم، أصبحت 

هذه الفعالية تجتذب نحو 50,000 شخص. 
 international-eisteddfod.co.uk

 
مركز آن النتير للفنون 

يطل مركزAn Lanntair  للفنون على ميناء 
ستورنووي في جزيرة لويس الواقعة ضمن جزر هبرديز 

في اسكتلندا، وتوجد به قاعة احتفاالت تضم 220 
مقعدًا. ورغم موقعه شبه المنعزل فإن هذا المركز ال 

نما  يحتفي فقط بالمواهب المحلية الصاعدة والواعدة، واإ
 Mumford يستضيف أيضًا حفالت لكبار النجوم مثل

Sons &. توجه إلى هناك لالستمتاع بمهرجان 
HebCelt Festival للموسيقى، الذي يقام خالل 

الفترة من 19-22 يوليو 2017. 
  lanntair.com 

مهرجان ثيكال 
هل تحلم بمشاهدة حفلة موسيقية حّية على متن قارب؟ 
Thekla هي سفينة شحن ألمانية يعود تاريخ إنشائها 
 Mud Dock إلى عام 1958، وهي راسية في منطقة
في Floating Harbour في بريستول، جنوب غرب 

إنجلترا. تم تحويل هذه السفينة إلى مكان إلقامة 
الحفالت الموسيقية، وهي تضم صاالت للفرق الموسيقية 
والنوادي الليلية، وتقام بها الحفالت معظم أيام األسبوع.  
العديد من كبار النجوم والمطربين أقاموا حفالتهم على 
ظهر هذه السفينة أمثال كالفين هاريس، وجيمي تي، 
وفرقة ميترونومي، وال شك في أن هذا المكان الغير 

تقليدي يوفر مناخًا رائعًا لمثل هذه الحفالت. إن كنت 
تبحث عن أفضل المواهب الجديدة في عالم موسيقى 
البوب وموسيقى الرقص، فهذا هو المكان األمثل.  

 theklabristol.co.uk

مهرجان الحرية  
مع االحتفاء بمدينة هال في مقاطعة يوركشاير كمدينة 
الثقافة في بريطانيا لعام 2017، فمن المتوقع أن يكون 

المهرجان الدولي السنوي للفنون الذي يحمل اسم 
Freedom festival هذا العام أكثر احتفالية وجمااًل 

من أي يوم مضى. تقام فعاليات هذا المهرجان في 
مطلع شهر سبتمبر من كل عام، ويقدم مجموعة 

متنوعة من الموسيقى والفنون، من الفرق الموسيقية 
النحاسية الحديثة إلى اإليقاعات اإلفريقية، إضافًة إلى 

المسرح، والكوميديا، والفنون، والشعر، والرقص، 
وعروض السيرك وغيرها. انطلقت النسخة األولى من 
المهرجان عام 2007 احتفااًل بالذكرى المئوية الثانية 
إللغاء تجارة الرقيق، بإشراف عضو البرلمان ويليام 

ويلبرفورس المولود في مدينة هال. 
 freedomfestival.co.uk

 

الغناء من أعماق القلب 
انضم إلى كورال London Community Gospel Choir في 

العاصمة البريطانية للمشاركة بجلسة غنائية رائعة 
سواء كنت موسيقيا أو مغنيًا محترفًا، أو أن خبراتك الموسيقية ال تتعدى الغناء أثناء 
االستحمام، فإن كورال LCGC يستقبل الجميع، حتى لو كنت هنا ليوم واحد فقط، 

تبدأ المغامرة بدرس في الغناء، ومن ثم ستنضم إلى المشاركة مع الكورال في العرض 
التجريبي مع فرصة اللقاء بكامل أعضائه. يمكن شراء قسائم هدايا للمشاركة في تجربة 

الكورال Experience Days وهي صالحة لالستخدام لمدة عام كامل. 
  lcgc.org.uk 
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أماكن عمل محّفزة على

اإلبداع
الشركات الصغيرة وروّاد األعمال وأصحاب المهن المستقلة 

في بريطانيا يرغبون في أن تكون مكاتبهم أكثر من مجرد مكاتب أنيقة.
اكتشف الجيل الحديث من أماكن العمل حيث اإلبداع ملك متوج

بريطانيا هي المكان األمثل للعيش والعمل. إذا 
طالق  كنت تبحث عن مكان لتأسيس شركتك واإ
أعمالك، فإن بريطانيا توفر لك مجموعة جاذبة 

من البيئات التي تساعدك على اإلبداع واالبتكار، 
فالعديد من الشركات الجديدة ترغب في العمل 

وسط بيئة تعكس طموحاتها وتجعلها على تواصل 
مع األفراد ذوي العقليات والخلفيات المشابهة. 

تبزغ األماكن المستقبلية الملهمة في كل مكان في 

أرجاء المملكة المتحدة. وسواء كنت من مصممي 
األزياء أو من مطوري التطبيقات، تخيل أن يوم 

 Pilates العمل يبدأ بممارسة مجموعة من تمارين
عند شروق الشمس، وينتهي بحفالت موسيقية حية 
عند غروبها، يتخلل ذلك تناول الطعام في استراحة 
الغداء من مصادر محلية بريطانية، وحضور ورش 
عمل محّفزة بين هذا وذاك. لقد حان الوقت للعثور 

على مكاٍن لك...

مكاتب شركة جينسلر 
)Gensler( في كاسترد 

 Custard( فاكتوري
Factory(، برمنجهام



 إبداع | 
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الوجهة األمثل للمهتمين بمجال الكمبيوتر

تيك مارينا، كارديف
استمتع بتنفس الهواء النقي في أحدث مركز ألعمال 
 Tec االبتكار واإلبداع جنوب ويلز، إنه تيك مارينا

 Penarth Marina الذي يقع في بينارث مارينا Marina
التي تبعد ست دقائق فقط بالقطار عن وسط كارديف. 

يستفيد هذا المجتمع لشركات التفكير االستشرافي والمهن 
المستقلة والمؤسسات، التي ال تزال في بداية مراحل 

التشغيل، من المكاتب الخاصة وأماكن العمل الجماعية 
وقاعات االجتماعات والفعاليات المجهزة بشاشات 80 

بوصة والمناسبة لبرامج العصف الذهني. كما أن المناطق 
المخصصة للفعاليات االجتماعية وتناول الطعام تشجع 

على تبادل األفكار، إضافًة إلى التركيز القوي على 
التوازن ما بين الحياة والعمل، وخاصة من خالل توفير 
وسائل للراحة وصالة لأللعاب الرياضية وصالة ألعاب 
يمكن فيها ممارسة لعبة تنس الطاولة وكرة قدم الطاولة 

وألعاب الفيديو، ومطبخ يحتوي على آالت تحضير القهوة. 
وبالتأكيد، يعمل هذا المكان على مدار الـ24 ساعة، 

tecmarina.com .فالطموح ال يتوقف أبدًا

هناك تركيز قوي على تحقيق 
توازن ما بين الحياة والعمل

http://imaginationGB.com
http://www.tecmarina.com
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للمزيد من المعلومات يرجى 
زيارة موقع

eventsaregreat.com

 ExCeL
London

الوجهة األمثل للحرفيين الماهرينالوجهة المثلى للراغبين في بناء شبكة عالقات

الوجهة األمثل للباحثين عن المساحات الصغيرةالوجهة األمثل للمهتمين بالطعام

الوجهة األمثل لعشاق التصميم

كاسترد فاكتوري، برمنغهام
Custard Factory هي بمثابة المنارة في ريادة األعمال 

في Midlands، وقد تمكنت من اكتساب شهرة سريعة 
باعتبارها أحد المراكز اإلبداعية الموجودة خارج لندن. 
 Fazeley وباإلضافة إلى المشاريع الشقيقة لها مثل

Studios، تمثل هذه المنطقة محورًا ألعمال االبتكار 
سريعة النمو، فهي مقّر ألكثر من 500 شركة، من 

 Gensler الشركات الجديدة إلى الشركات الشهيرة مثل
التي تعمل في مجال الهندسة المعمارية والتصميم 
والتخطيط العالمي، وشركة Asos التي تعمل في 

 The تجارة األزياء على اإلنترنت، إضافة إلى جمعية
Prince’s Trust الخيرية.
custardfactory.co.uk

استوديو سوق، بلفاست
هذا المكان عبارة عن ساحة سوق مشتركة أو ورشة عمل 
مشتركة، وهو المكان الذي يرغب به الفنانون والمصممون 
وأصحاب الحرف المستقلة، ليتمكنوا من مشاركة أفكارهم 

والتفاعل مع العمالء وبناء جسور الثقة. هنا سيجد 
الجميع تشجيعًا وتحفيزًا باتجاه اإلحساس القوي بالمجتمع، 
وتبني طرق اإلنتاج المستدامة مثل إعادة التدوير )تدوير 

المخلفات مرًة أخرى لتحويلها إلى منتجات(. ويمكن 
للمتسوقين هنا تبضع كل شيء، من الشوكوالته من شركة  
nearynogs.com]  Nearynogs[ إلى الحقائب الجلدية 

من شركة Vintage Satchel Company وبألوان 
]vscbelfast.com] .متعددة

studiosouk.com

مبنى فورج آند كو، لندن
يقع مبنى Forge & Co في منطقة Tech City التي 

تقع في حي شورديتش Shoreditch الواقع في شرق 
لندن، وهو يضم مطعم The Modern Grill، الذي 

يستقبل زبائنه على مدار اليوم. قدم المبنى خدماته ألكثر 
من 100 شخص، وتنتشر فيه أماكن العمل الجماعية 

التي تحفل بالضوء والهواء النقي عبر ثالثة طوابق، 
باإلضافة إلى مكاتب األفراد واالستديوهات الملحقة لفرق 

العمل. تجدر اإلشارة إلى توفر برنامج لالجتماعات 
والفعاليات االجتماعية، غير أن االهتمام كله ينصب على 

جودة المأكوالت والمشروبات المقدمة.
forgeandco.co.uk

ذا أسيمبلي، مانشستر
يمكن تشغيل العديد من الشركات واألعمال الصغيرة 

دون إنفاق الكثير على ديكورات مرتفعة الثمن، ولذا فمن 
السهولة بمكان أن ترى جاذبية هذا المفهوم التعاوني، 

 Northern والذي انبثق كخيار منخفض التكلفة. وتأتي
Quarter، التي ال يتوقف ضجيجها كخلفية ألماكن 

عمل مشتركة أنيقة، تطل على المدينة من األعلى. يضم 
مبنى The Assembly مجموعة متنوعة من الشركات 
التي تستفيد من خدمات االنترت واسع النطاق لأللياف 

البصرية والمستمرة على مدار سبعة أيام في األسبوع ودون 
االضطرار لدفع أسعار مرتفعة.

 assemblymcr.com 

سوهو ووركس، لندن
على بعد خمس دقائق سيرًا على األقدام من محطة 

Liverpool Street في مبنى Tea Building الشهير 
 ،Soho House & Co’s شرقي لندن، يوجد أحد مقرات

وهي شركة عالمية توفر أماكن للعمل على مدار الـ 24 
ساعة، متخصصة في مجال اإلبداع واالبتكار. يضم 

المبنى 23 استوديو، يستوعب كٌل منها من 1 إلى 12 
شخصًا. وتوفر المكاتب المشتركة بتصميماتها الفريدة مع 
أثاث كالسيكي وعصري في آن واحد مكانًا مثاليًا للعمل، 

وهي مزودة بأحدث التجهيزات الحديثة. ووسط طاوالت 
الغذاء المصممة على الطراز الكالسيكي، وأضواء الثريات 

النحاسية، واألثاث المكتبي المريح، ستنعم بأفضل مكان 
sohoworks.com .عمل في أجمل تصميم

قصر بلينهايم

لماذا
يناسبنا هذا المقر

ويل وودهاوس 
WILL WOODHOUSE
 FIX MY مؤسس شركة

BROKEN MAC
يعمل في: كاسترد فاكتوري، برمنغهام

لماذا أتيت إلى هنا؟ يتميز المكان في كاسترد فاكتوري بأنه 
نابض بالحيوية والحياة، وكل شيء حولك جيد، إضافة إلى وجود 

مجموعة رائعة من األفراد الذين يتميزون بالود واالحترام. تم 
الترحيب بنا هنا سريعًا، وأصبحنا نشعر حقيقة أننا جزء من هذه 
العائلة، كما أن الموقع رائع - فنحن ال نبعد سوى خمس دقائق 

سيرًا على األقدام من وسط المدينة، ولكننا ال ندفع اإليجارات 
المرتفعة للشركات الموجودة بوسط المدينة.

ما هي المزايا التجارية؟ لقد شهدنا زيادة قدرها %40 في 
األعمال خالل األسابيع الست األولى لنا هنا، في السابق كنا 

 شركة تدير أعمالها على اإلنترنت، ولم يكن يوجد 
لدينا مقر تجاري. 

ما هي النصائح التي توجهها للمسافرين؟ توجهوا إلى نادي 
Digbeth Dining Club لتذوق مأكوالت الشوارع الرائعة كل 

 .]digbethdiningclub.co.uk] يوم جمعة
fixmybrokenmac.co.uk

آالن آند كيسلي مور
 ALAN & KELSEY MOORE

 NOMAD مؤسسا
 WATCHES

يعمالن في: The Whisky Bond، غالسكو
لماذا جئتما إلى هنا؟ سابقًا، كنا نعمل من البيت، ولم ُتتح لنا 
الفرصة مطلقًا لمقابلة أصحاب شركات وأعمال صغيرة أخرى، 

أما اآلن فإن قدرتنا على التواصل مع مختلف األفراد الذين 
يخوضون غمار رحلة مشابهة شيء ال يقدر بثمن؟

ما هي المزايا التجارية؟ من المؤكد أن ذا ويسكي بوند يساهم 
بشدة في تعزيز التعاون المشترك بين الشركات، فهناك شركة 

زميلة مستأجرة Kerr Vernon قامت بتصميم الشعار والموقع 
kerrvernon.[ اإللكتروني وتجميع المواد التسويقية

co.uk[، أما شركة Flux Laser & CNC Studio فقامت 
بوضع شعارنا على بطاقات العمل باستخدام تكنولوجيا القطع 

 .]fluxlaserstudio.co.uk] بالليزر الحديثة
ما هي النصائح التي توجههانها للمسافرين؟ قبالة القنال، يوجد 
مقهى Up On The Hill الذي يعد وجهة مثالية للحصول على 

غذاء سريع وصحي.
nomadwatches.com

مجال مفتوح أمام األعمال
تعد المملكة المتحدة مكانًا مثاليًا لعقد الفعاليات 

والمؤتمرات: فمع توافر أماكن إلقامة الفعاليات تناسب 
كافة األذواق من ExCeL London إلى قصر 

Blenheim Palace، فالجميع سيشعرون بالحيوية 
والتحفيز والرغبة في الذهاب أبعد على طريق االبداع
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التخلص من
السموم الرقمية  

أغلق هاتفك المحمول، واستمتع باستراحة حقيقية!
 إليك دليلنا لبعض األماكن التي توفر أعلى درجات 
االسترخاء والراحة في كافة أرجاء المملكة المتحدة

ال يمكن أن ننكر أن التكنولوجيا سّهلت حياتنا إلى 
حد كبير، ولكن المالزمة الدائمة ألجهزة مثل الهواتف 

المحمولة جعلت الحصول على راحة حقيقية هذه األيام 
أمرًا عسيرًا. ومن هنا جاءت فكرة ما ُيطلق عليه اسم 

إجازات "التخلص من السموم الرقمية".  
 Martin Talks من هذا المنطلق، أسس مارتن توكس

شركة أطلق عليها اسم Digital Detoxing وهي 
مختصة بتقديم الخدمات المناسبة للتخلص من السمسوم 

الرقمية. يقول مارتن: "نحاول مساعدة الناس على 
تحقيق توازن أفضل من خالل اصطحابهم في مغامرة 

لمدة ثالثة أيام على األقل بدون أجهزة رقمية". ويضيف 
"يرتعب الناس في البداية من فكرة تسليم هواتفهم، بل 

إن بعضهم قد يخّيل إليه بأن الجهاز يهتز في جيبه... 
ثم سرعان ما ينشغل الناس ببعضهم البعض وبالعالم 

من حولهم - وهذه انطالقة جيدة للبدء في تبني سلوك 
أفضل". الحّد من الحياة الرقمية، حتى ولو لوقت قصير، 

يمكن أن يعود عليك بفائدة مباشرًة بتحسين الذاكرة 
والحالة النفسية والجسدية، كما يساعد في الحصول 

على نوم صحّي أكثر. فال تفّوت فرصة الذهاب في هذه 
المغامرة، وتذوق طعم االسترخاء الفعلي... 

جزر سيلي 

استمتع بهدوء وسكينة ال مثيل 
لهما في مناخ شبه استوائي 

على جزيرة تريسكو 

 استرخاء | 

   |  i m a g i n a t i o n G B . c o m39



W
O

RD
S R

en
at

e 
Ru

ge
 P

H
O

TO
G

RA
PH

Y 
Sc

illy
 Is

le
s, 

Vi
sit

W
al

es
, V

IS
IT

EN
G

LA
N

D/
RI

CH
 J 

JO
N

ES
, V

IS
IT

BA
TH

/P
H

IL
IP

 E
DW

AR
DS

جّرب الحياة التقليدية على جزيرة 
عد بعجلة الزمن إلى الوراء وجّرب الحياة على إحدى 

الجزر البريطانية الصغيرة الفاتنة، جزيرة سارك الصغيرة 
مثاًل Channel Island of Sark، الواقعة في جنوب 
غرب القنال اإلنجليزي English Channel، حيث ال 
نما فقط جرارات زراعية ودراجات،  توجد أية سيارات، واإ
 Isles أو جزر سيلي ،]visitguernsey.com[ وخيول
of Scilly، بقرب شواطئ كورنوال، فهي أرخبيل شبه 

 ]visitislesofscilly.com[ استوائي يتكون من 145 جزيرة
ومعظمها غير مأهول، ما يجعلها مكانًا مثاليًا للحصول 

على راحة حقيقية تمامًا، وتوجد آالف األنواع من النباتات 
ْرَخس واألغابنثوس  مثل أشجار النخيل العمالقة والسَّ

 Abbey Garden وأشجار اللهب والصبار، في حديقة
على جزيرة تريسكو]tresco.co.uk[، وهي ثاني أكبر 

جزر األرخبيل. يمكنك المضي أبعد في تحقيق االسترخاء 
باالنضمام إلى مجموعة لممارسة اليوغا في أحد األماكن 

المجاورة المخصصة لليوغا وجلسات التأمل. 
 

اإلبحار قبالة الساحل الجنوبي  
استأجر يختًا أو استقل أحد مراكب الرحالت النهرية على 

امتداد نهر Beaulieu River على الساحل الجنوبي 
إلنجلترا. توجه إلى زيارة ميناء Buckler’s Hard الذي 
بنيت فيه السفن التي شاركت في معركة الطرف األغّر 

)الترافلغر(، واستمتع بمشاهدة المنازل الجميلة والحياة البرية 
الخالبة على ضفتيه ]www.bucklershard.co.uk[. أو 
 Isle of Wight إلى جزيرة ،Solent توجه عبر مضيق

visitisleofwight.[ في رحلة في العبارة تستغرق 40 دقيقة
co.uk[. ومن هناك، يمكنك القيام 

برحلة بحرية إلى خليج Alum Bay والدوران حول صخور 
The Needles، وهي ثالث صخور كلسية بيضاء 

وحادة، تم اختيارها كإحدى أجمل األماكن في المملكة 
  .]needlespleasurecruises.co.uk[ .المتحدة

 مسارات مشي رائعة في شمال إنجلترا  
عد بالزمن إلى سنة 122 ميالدية عندما تم بناء الحدود 

الشمالية لروما القديمة على ما ُيعبتر اآلن جزءًا من أجمل 
المناطق الريفية في إنجلترا. يمتد ممر سور هادريان 

التاريخي Hadrian’s Wall Path على مسافة 84 مياًل 
من الساحل إلى الساحل، مطاًل على مناظر خالبة للتأمل، 

ومارًا عبر مستوطنات رومانية قديمة لالكتشاف.  
يمكنك مشاهدة المزيد من الجمال والغوص في التاريخ 

 Housesteads بزيارة حصن هوستيدز الروماني
Roman Fort وفجوة سيكامور Sycamore Gap على 

الجانب الشرقي، لالستمتاع بمشاهد ال مثيل لها 
]nationaltrail.co.uk/hadrians-wall-path[. اتجه إلى 
الشمال قلياًل لتجد نفسك في متنزه ليك ديستريكت الوطني 

Lake District national Park الذي ينصح بشدة 
بزيارته، ولطالما كان مصدر اإللهام للعديد من الكتاب 

 .]lakedistrict.gov.uk[ .والفنانين البريطانيين
  

خارج التغطية في أعماق اسكتلندا   
خذ نفسًا عميقًا من الهواء المختلط بالرذاذ المالح 

بينما القارب يخترق أمواج البحر على امتداد السواحل 
الخالبة، في طريقك الستكشاف الحياة البرية المذهلة 

 Outer في جزر اسكتلندا، مثل جزر هبريدس الخارجية
 ،Inner Hebrides وجزر هبريدس الداخلية ،Hebrides

 .Shetland وجزر شتالند ،Orkney وجزر أوركني
استمتع بمشاهدة طيور البفن البحرية وعجول البحر التي 
تسترخي على الصخور. أما الصباح على ساحل موراي 

سبيسايد Moray Speyside فيعني النشاط، واالستمتاع 
بركوب األمواج، مع إمكانية ممارسة التزلج على الجليد 

morayspeyside.[ في الجبال القريبة بعد تناول الغذاء
com[. استمتع بشواطئ خالبة هادئة وخالية من الناس 
وانعم بإحساس الحرية على الطريق السريع المفتوح في 

North Coast 500، وهو طريق يعج بالمناظر البديعة 

مياًل بعد ميل ]northcoast500.com[. ولتمضية بعض 
 St الوقت في وحدة نقية، توجه إلى أرخبيل سانت كيلدا
Kilda في جزر هبرديس الخارجية التي تعد أبعد مكان 

في الجزر البريطانية عالوًة على أنها مدرجة ضمن قائمة 
مواقع التراث العالمي لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم 

 .]kilda.org.uk[ .)والثقافة )اليونسكو
 

مالعب ويلز الطبيعية  
متع ناظريك بمشهد هذه الصخور التي تعود إلى 480 

مليون سنة، وهي متوضعة في طبقات بأشكال ساحرة في 
Fforest Fawr في منطقة Brecon Beacons، جنوب 

ويلز، حيث يمكنك ركوب الخيل، واإلبحار في الزوارق، 
وممارسة رياضة المشي لساعات، واستكشاف الكهوف  

]fforestfawrgeopark.org.uk[، أم لعلك تفضل 
االستراحة في ممر مائي لتخلصك من متاعب الحياة 

اليومية وتعقيداتها؟ أو توجه إلى نيفين Nefyn، أحد أروع 
مالعب الغولف في ويلز مع إطالالت على البحر من 

 .]nefyn-golf-club.co.uk[ جميع الزوايا
  

مغامرة في وديان يوركشاير 
تجّول في البراري المكسوة بأزهار نبات الخلنج ذات اللون 

القرنفلي المذهل في مقاطعة يوركشاير الجميلة، وهي أيضًا 
مثالية لركوب الدراجات واستكشاف الكهوف الغامضة 

]yorkshire.com[. تعّرف على عالم سحري ممد تحت 
سطح األرض وسط الرواسب الكلسية والصواعد والنوازل 
في كهف White Scar Cave، وتجّول وسط غابات 
 ingleton[ أشجار البلوط، واستكشف الشالالت المتدفقة

ذا كنت من عشاق  الصيد،  waterfallstrail.co.uk[، واإ
فاألسماك المرقطة البنية وسمك السلمون تعيش بأعداد 

وفيرة في األنهار هناك.  
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ثيرمي سبا في باث  
طقوس االغتسال كانت أسلوب 
حياة عند الرومان، واليوم تقوم 

الحمامات الصحية في باث 
باستخدام الينابيع الحرارية الجوفية 
 Thermae في المدينة. في مركز
Bath Spa لخدمات سبا ستذوب 

كل همومك مع المياه الساخنة 
الغنية بالمعادن بينما تتأمل جمال 

قبة السماء من المسبح المذهل 
الموجود على السطح. 

 thermaebathspa.com

المركز العالجي رو هورزين  
تذوقي سيدتي المأكوالت الطازجة 
النيئة والعصائر المنظفة للجسم، 

مع جلسات تدريب ثنائية لتساعدك 
على امتالك اساليب حياتية 

افضل، إضافة إلى دروس اليوغا. 
كل ذلك سيمكنك من تجديد 

نشاطك وحيويتك في مركز معالجة 
Raw Horizons المخصص 
للنساء فقط والواقع في شمال 

يوركشاير. يمكنك الغوص في 
حوض استحمام ساخن، قبل 

الجلوس لقراءة كتاب في المكتبة 
 .Split Farthing Hall في قاعة

 rawhorizons.co.uk

مركز يوتاون 
يمكنك الحصول على اعمق 

 yeotown استرخاء في مركز
لليوغا في شمال منطقة ديفون 

الريفية. هنا يوجد القليل من 
التدريب الشاق والكثير من غذاء 

الروح. يمكنك االقامة في بيت 
ريفي صغير للحصول على أفضل 

توازن ممكن، والدخول في حالة 
التأمل، بينما تنظر إلى بستان 

غّناء مزروع بأشجار التفاح 
والكمثرى والكرز. 
 .yeotown.com

ثيرمي سبا في باث

الحياة الجميلة في نيو فوريست 
 New Forest هدوء ال يضاهى في غابات نيو فوريست

التي ترعى فيها خيول البوني الصغيرة، وقرى وادعة 
متناثرة على مسافات متباعدة حيث المطاعم الريفية 

الصغيرة تقدم أشهى األطباق المحلية. ال شك في أن 
الرحالت االستكشافية هنا، في الجنوب، هي األسلوب 

األمثل للحصول على جرعة وافية من جمال الطبيعة في 
بريطانيا. استعد لنزهات سيرًا على األقدام أو راكبًا دراجتك 
وسط االراضي التي يعود تاريخ تشكلها إلى نهاية العصر 
الجليدي قبل 12,000 سنة. استمتع برفاهية االسترخاء 

في أحد المراكز الصحية )سبا( الرائعة مثل فندق اليم وود 
Lime Wood مع مساج بالحجارة القديمة

 .]limewoodhotel.co.uk[

البحث عن األحفوريات في ساحل جوراسيك  
استمتع بالتكوينات الصخرية األحفورية وألوانها الجميلة 

من األبيض إلى األصفر والبرتقالي واألخضر واألرجواني 
واألسود في Jurassic Coast، المدرج ضمن قائمة 
اليونسكو لمواقع التراث العالمي، والممتد لمسافة 96 

 Old مياًل على طول ساحل إنجلترا الجنوبي من صخور
Harry Rocks في خليج Studland Bay في دورست 

Dorset، حيث تغوص المنحدرات البيضاء في مياه 
البحر الزرقاء، وتتابع هذه التضاريس لتصل إلى صخور 

Orcombe Point الحمراء بقرب Exmouth شرق 
ديفون، لتقدم حكاية 185 مليون سنة من تاريخ كوكبنا. ال 
 Durdle تفّوت مشاهدة القوس المعروف باسم باب ديرادال

Door وهو قوس طبيعي من الحجر الكلسي
.]jurassiccoast.org[

شمال ويلز 

ليك ديستريكت 

تحتاج إلى مهارة في اصابة 
الهدف عند اللعب في نادي 
 Nefyn & District Golf
Club فهو يطل على البحر 

مباشرة من جميع الجهات 

استمتع بأوقات من 
السكينة والهدوء 

في بروكهول على 
شواطئ ويندرمير 

وجهات سياحية لتنظيف الجسم من السموم 

 استرخاء | 
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ليفربول ستريت إلى نوريتش
تقع محطة Liverpool Street في قلب حي المال في لندن، وهي 

 .The Gherkin محاطة بمجموعة من ناطحات السحاب مثل
أماكن لالستكشاف: تبعد Norwich ساعة و53 دقيقة عن محطة 
ليفربول ستريت، ويمتزج في هذه البلدة المركزية التي يعود تاريخها 

إلى العصور الوسطى، الطراز المعماري التيودوري واليعقوبي 
والجورجي. أما الكاتدرائية فقد تم بناؤها في القرن الثاني عشر من 
أحجار الكاين الجيرية. ولن يجد عشاق مراقبة الطيور مكانًا أجمل 

 Surlingham Church من المحمية الطبيعية المعروفة باسم
 ،Norfolk Broads والتي تعد جزءًا من نورفولك برودز Marsh

إضافًة إلى أميال شاسعة من الشواطئ الذهبية القريبة.
 The Maids Head أماكن لإلقامة: استمتع باإلقامة في فندق

Hotel، الذي يزيد عمره عن 800 عام، وهو واحد من أقدم الفنادق 
.]maidsheadhotel.co.uk[ في المملكة المتحدة

للمزيد من المعلومات
وشراء التذاكر وبطاقات 
االشتراك بالسكك بالحديد 

يرجى زيارة
visitbritain.com/rail 

تشارينغ كروس إلى تونبريدج ويلز
 Charing Cross توجد خارج محطة

 Eleanor نسخة من المعلم األثري
Cross )كان التمثال األصلي يقف وسط 

 Trafalgar ميدان الطرف األغر أو
Square وقد بني حوالي عام 1294( 
 Tunbridge أماكن لالستكشاف: تبعد

Wells نحو 54 دقيقة عن تشارينغ 
كروس، ويعود بناؤها الى ما قبل 400 
عام في موقع نبع للمياه الطبيعية الغنية 

بالحديد، ثم أضحت هذه البلدة مركزًا 
للحمامات الصحية خالل القرن الثامن 
 Chalybeate عشر. تذوق مياه نبع

Spring الغني بالحديد، وتوجه إلى زيارة 
حي The Pantiles القديم حيث المتاجر 
الصغيرة المستقلة وصاالت العرض الفنية 
والمقاهي بين المباني التاريخية الجميلة. 
أماكن لإلقامة: عد بالزمن إلى الوراء في 
فندق Tunbridge Wells Hotel حيث 

أجواء القرن الثامن عشر بكامل بهائها 
.]thetunbridgewellshotel.com[

يوستن إلى مانشستر 

ال يزال تمثال مهندس السكك الحديد الشهير 
روبرت ستيفينسون يقف شامخًا في محطة 
Euston، وال يزال قطار النوم المتجه إلى 

اسكتلندا يوفر إحدى الرحالت القليلة المتبقية 
التي يتم تشغيلها أثناء الليل.

 Manchester أماكن لالستكشاف: تبعد مدينة
ساعتين وسبع دقائق عن محطة يوستن، ودائمًا 

ما ُيشار إليها على أنها عاصمة الشمال، 
ويلتقي فيها القديم بالحديث حيث تقف المباني 
المشيدة بالطوب األحمر إلى جانب الجسور 

الحديدية في هذه المدينة المفعمة بالنشاط 
والحيوية وهي أحد المراكز التي انطلقت منها 

الثورة الصناعية إلى أوروبا. وعلى ضفاف 
الواجهة المائية للقناة التي تعبر مانشستر 
تصطف المقاهي، في حين تنتشر متاجر 

 The Royalالمدينة حول  المبنى التاريخي
.Exchange

 King Street أماكن لإلقامة: فندق
Townhouse هو فندق بوتيك ُبني في عام 

 Manchester and 1872 ليكون مقرًا لبنك
.Salford Trustee Savings Bank

.]eclectichotels.co.uk[

كينغز كروس إلى إدنبره
تخضع محطة King’s Cross لعملية 

ترميم مع محطة سانت بانكراس المجاورة، 
كجزء من مشروع شامل لترميم المنطقة. 
 Edinburgh أماكن لالستكشاف: مدينة

تبعد أربع ساعات ونصف عن محطة كينغز 
كروس، وهي عاصمة اسكتلندا التي تزخر 

بعبق التاريخ، فالقسم الجديد من المدينة 
عمره نحو 250 عامًا، أما شوارعها الجميلة 

المحافظة على طرازها القديم والعائدة إلى 
العصر الجورجي فتقع في البلدة القديمة التي 

تعود إلى العصور الوسطى، وهي منطقة 

مثالية لإلستكشاف سيرًا على األقدام، أما إن 
طاللة  أردت االستمتاع بمشاهد ال تنسى واإ
ساحرة على مدينة إدنبره، فعليك بتسلق تل 
Calton Hill المدرج ضمن قائمة منظمة 

اليونسكو لمواقع التراث العالمي. 
أماكن لإلقامة: فندق Tigerlily هو من 

ألطف الفنادق في المدينة، ورغم أنه عصري 
جدًا من الداخل ومجهز بكافة وسائل الراحة 

الحديثة، ولكنه يقع خلف واجهة تاريخية 
رائعة تعود إلى العصر الجورجي. 
.]tigerlilyedinburgh.co.uk[

سانت بانكراس إلى كانتربيري
تم ترميم محطة St Pancras مؤخرًا 
لتعود إلى طرازها المعماري الفيكتوري 

العريق؛ وأضيف إليها سقف زجاجي يتيح 
تدفق الضوء الطبيعي إلى المحطة التي 

تنطلق منها قطارات Eurostar الى فرنسا 
وبلجيكا، وهي تضم مجموعة من البوتيكات 

الرائعة، والمقاهي، وفندق جميل مجاور.
 استكشف Canterbury التي تبعد 

51 دقيقة عن محطة سانت بانكراس، وهي 
من أهم مراكز التعليم في إنجلترا بفضل 

جامعاتها األربع العريقة الشهيرة في أنحاء 

العالم، إضافة إلى كاتدرائيتها رائعة الجمال 
والمحاطة بأسوار تعود إلى العصور الوسطى

]canterbury-cathedral.org[. أما 
شوارعها المرصوفة فتنتشر فيها المتاجر 

الجميلة والمقاهي وصالونات الشاي التقليدية. 
 ABode أماكن لإلقامة: فندق

Canterbury هو فندق أنيق صغير ذو 
واجهة مصممة على الطراز التيودوري، ويقع 

بالقرب من الكاتدرائية
.]abodecanterbury.co.uk[

للمزيد من المعلومات، ُيرجى زيارة 
nationalrail.co.uk

http://imaginationGB.com
http://maidsheadhotel.co.uk
http://visitbritain.com/rail
http://thetunbridgewellshotel.com
http://eclectichotels.co.uk
http://tigerlilyedinburgh.co.uk
http://canterbury-cathedral.org
http://abodecanterbury.co.uk
http://nationalrail.co.uk
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Paddington Station

محطات سكك الحديد الرئيسية في لندن 
هي معالم جذب في حد ذاتها، إلى جانب 

كونها تشكل نقاط انطالق لالستمتاع 
برحالت بريطانية رائعة ليوم واحد أو 

خالل عطلة نهاية األسبوع. اتبع خريطتنا 
سهلة االستخدام

 واستمتع برحلتك!

حكايات سكك 
الحديد

بادينغتون إلى كارديف
ُعثر على “الدب بادينغتون” بطل الفيلم 

المعروف الذي يحمل نفس االسم في محطة 
قطارات Paddington وكانت معه ورقة 
مكتوب عليها “يرجى االعتناء بهذا الدب، 

شكرًا لكم”. واآلن ينتصب  تمثال الدب 
المحبوب أسفل الساعة الموجودة على 

الرصيف رقم 1. 

أماكن لالستكشاف: كارديف )تبعد ساعتين 
و7 دقائق( وهي عاصمة ويلز، وكانت أحد 
أهم الموانئ العالمية وأكثرها إزدحامًا، وهي 

تعد اليوم موطنًا لكافة أنواع الثقافات ومتاجر 
التسوق والمطاعم. سافر في رحلة عبر 

 Doctor Who الزمان والمكان مع متحف
Experience المخصص لسلسلة الخيال 

العلمي التي تتمتع بشعبية كبيرة وهي من 
 !BBC إنتاج هيئة االذاعة البريطانية

أماكن لإلقامة: استمتع بالمناظر الخالبة في 
فندق St. David‘s Hotel الذي يطل على 
خليج كارديف Cardiff Bay وبمطعمه الذي 

يقدم أشهى األطباق. 
.]thestdavidshotel.com[

مارليبون إلى ستراتفورد أبون آفون
 تظهر محطة Marylebone في فيلم من بطولة 
 ،A Hard Day’s Night فريق البيتلز بعنوان

ويتعرض فيه أعضاء الفريق األربعة للمطاردة من 
قبل بعض المعجبين في أنفاق وردهات هذه المحطة. 

 Stratford-upon-Avon :أماكن لالستكشاف
التي تبعد نحو الساعتين عن لندن. توجه لزيارة مسقط 

رأس شكسبير، وشاهد البيت الذي عاش فيه، وتأمل 
واجهات المنازل الخشبية الجميلة التي تعود إلى عصر 

التيودور، وال تفّوت فرصة التنزه على ضفة النهر، 
واستمتع أيضًا بجولة على طول نهر آفون الجميل 

على ظهر مركب نهري يعود إلى عصر الملك إدوارد 
.]avon-boating.co.uk[

أماكن لإلقامة: يقع فندق Arden Hotel مقابل مسرح 
شكسبير الملكي، وبالقرب من مكان شكسبير الجديد، 

وهي حدائق في موقع بيت عائلته تم مؤخرًا إعادة 
.]theardenhotelstratford.com[ .إصالحها

واترلو إلى وينشستر
هنا يتالقى العشاق الصغار كما جاء في أغنية 
Waterloo Sunset لفرقة ذا وينكس، وعادًة 
 ،Waterloo ما يكون ذلك تحت ساعة محطة

كما وقفت فرقة آبا هنا اللتقاط الصور 
 Eurovision الفوتوغرافية بعد فوزها بجائزة

Song Contest في عام 1974، أما األنفاق 
الموجودة أسفل هذه المحطة فتشكل مركز 

The Vaults للفن والمسرح.
 .]thevaults.london[

 Winchester أماكن لالستكشاف: تبعد
ساعة واحدة عن واترلو، وتمتلك مجموعة من 
البوتيكات وصاالت العرض الفنية الرائعة التي 

تصطف في شوارعها المرصوفة بالحصى 

بالقرب من كاتدرائية يعود عمرها إلى أكثر من 
winchester-cathedral.[ 1.500 سنة

 The Great Hall ال تفوت زيار .]org.uk
 Round التي يعود تاريخ مائدتها المستديرة

Table إلى سنة 1290، ومنقوش عليها أسماء 
الملك آرثر وفرسانه

.]hants.gov.uk/greathall[
 Hotel أماكن لإلقامة: استمتع باإلقامة بفندق

du Vin العائد إلى العصر الجورجي في 
القرن الثامن عشر، وتناول طعامك في مطعمه 

.]hotelduvin.com[.الفرنسي

فيكتوريا إلى برايتون
 The Importance of في مسرحية

Being Earnest ألوسكار وايلد، 
يقوم جاك بإخبار ليدي براكنيل 

الخائفة كيف تم العثور عليه عندما 
كان طفاًل صغيرًا في حقيبة يدوية في 

محطة فيكتوريا.  
 Brighton أماكن لالستكشاف: تبعد
نحو 56 دقيقة عن محطة فيكتوريا، 

وقد اعتاد أمير ويلز، الذي أصبح 
الحقًا الملك جورج الرابع، قضاء موسم 

الصيف في هذه المدينة خالل القرن 
الثامن عشر، ومن حينها أضحت 

برايتون مقصدًا شهيرًا لسكان لندن، 
وتعد المدينة اآلن مركزًا للصناعات 

اإلبداعية، ولهذا ستجد مجموعة رائعة 
من المعارض والمتاجر والمطاعم. 
أماكن لإلقامة: أحد فنادق الدرجة 
الثانية في حّي Kemptown في 

غرفة مطلة على البحر
aroomwithaviewbrighton.[

.]com

http://imaginationGB.com
http://thestdavidshotel.com
http://avon-boating.co.uk
http://theardenhotelstratford.com
http://thevaults.london
http://winchester-cathedral.org.uk
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http://hants.gov.uk/greathall
http://hotelduvin.com
http://aroomwithaviewbrighton.com
http://aroomwithaviewbrighton.com


قائمة رائعة 
للتسّوق

تعرف على مجموعة من المتاجر من بريطانيا
البريطانية الفريدة، التي تشتهر 

بمنتجات فاخرة ستفوز بإعجابك 
بدون أدنى شك. المحررة والمدونة 

المختصة بالموضة ليزا هاينز 
 تصحبنا في رحلة تسوق 

عبر العاصمة

Jo Loves عطور
مغامرة جديدة من صانعة العطور البريطانية Jo Malone في وسط 

لندن، إنها رحلة مجانية تأخذك إلى تذوق العديد من الروائح باسم 
Fragrance Tapas، تشمل أنواع الكولونيا الشهيرة لهذه العالمة 

التجارية، ومستحضرات تنظيف البشرة، ومستحضرات اللوشن. يمكنك 
أيضًا إبتكار نوعك المفضل من الشموع المعطرة.  ما هو عطر جو 

المميز؟ 
 Pomelo الذي يحمل اسم - ”Jo Loves“ استلهمت أولى عطور“
- من رائحة شراشف الكتان الجديدة ونضارة المياه الغازية المثلجة”. 

اختيار ليزا: Pomelo Fragrance، الذي يبلغ سعره 65 جنيهًا 
استرلينيًا للعبوة قياس 50 مل 

joloves.comDonna Ida متجر
ال يزال قماش الدنيم يشكل إلهامًا ال ينتهي 

بالنسبة لمصممي األزياء، وملكة الدنيم دونا 
إيدا تملك متجرين في لندن لمساعدتك على 

اختيار ما يناسبك من المالبس المصنوعة من 
هذا القماش األزرق، إضافة إلى أقمشة أخرى 

 IDA كسسوارات. تقول دونا “مجموعات دنيم واإ
و Donna Ida صممت في لندن لتناسب 
أذواق جميع السيدات في بريطانيا”. وهناك 
 IDA الكثير من االختيارات في مجموعتي

Ivy و IDA Rizzo لسراويل الجينز الضيقة. 
اختيار ليزا: حمالة مفاتيح على شكل شفتين، 

20 جنيه استرليني.
donnaida.com

شذا العطور

مصممة الدنيم

المظالت البريطانية
 James Smith & Sons متجر

ستتمنى أن يهطل المطر عندما ترى أكثر من 300 مظلة في 
هذا المتجر الشهير الذي يعود افتتاحه إلى عام 1857. تجد هنا 
مجموعة كبيرة من المظالت ابتداًء من المظالت المعدنية الحديثة 
إلى القطع النادرة التي يصل سعرها حتى 5000 جنيه استرليني. 
وال شك في أن مجموعة المظالت ذات المقابض المصممة على 

شكل رؤوس حيوانات ستفوز بإعجابك. 
 James Smith & Sons يقول فيل نايسبيت مدير متجر

“المظلة رمز بريطاني، ومظلة Redwood الكالسيكية للرجال هي 
االختيار األكثر شعبية”.

اختيار ليزا: مظلة السيدات ذات الذراع الطويلة باللون الفضي، 
125 جنيهًا استرلينيًا.

james-smith.co.uk
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Lock & Co متجر
خذ وقتًا كافيًا في تفحص معروضات هذا المتجر 
الذي يعود إلى القرن الثامن عشر، ويعرض نحو 

250 تصميمًا مختلفًا من القبعات البريطانية 
التقليدية. ما هي النوعيات الكالسيكية التي تحرص 

 على توفيرها؟ يقول حنا ريجبي مدير متجر
 The Town Coke ]هناك ]قبعة“ Lock & Co

والقبعات التي صنع الجزء األعلى منها من الحرير، 
ألنها مالزمة لمهرجان رويال أسكوت، 

 Panama كما نقوم أيضًا ببيع مجموعة من قبعات
في ديسمبر لتتناسب مع فصل الشتاء”.

اختيار ليزا: قبعة Town Coke التي يبلغ سعرها 
325 جنيهًا استرلينيًا

lockhatters.co.uk

Kathryn Sargent للتفصيل حسب الطلب
بما أنها أول سيدة خياطة لدى Savile Row المختص ببدالت 

الرجال، فإن كاثرين سيرجنت ستكون بال شك االختيار األمثل 
لتفصيل بدلة رائعة معدة خصيصًا على مقاسك. ستحصل هنا على 
بدلة رائعة، وبفضل قصاتها الدقيقة وقماشها البريطاني عالي الجودة 

فستبقى هذه البدلة محافظة على رونقها لوقت طويل. 
تقول كاثرين “أرغب دائمًا في أن أصنع شيئًا فريدًا لكل شخص، 
 ونحن نستخدم في تفصيل منتجاتنا أجود أنواع القماش البريطاني 
 مثل قماش الفالنيل الذي يشتهر غرب إنجلترا بإنتاجه، وقماش 

التويد االسكتلندي المتين”.
اختيار ليزا: جاكت تفصيل حسب الطلب بسعر يبدأ من 2.970 

جنيهًا استرلينيًا )سعر البدلة التفصيل يبدأ من 4.220 جنيهًا(.
kathrynsargent.com

Milli Millu
إحصلي سيدتي على حقيبة يدوية مصنوعة خصيصًا لك ومكتوب 

عليها األحرف األولى من إسمك. في ميلي ميلو يمكنك طلب حقيبتك 
التي ستفصل خصيصًا لك واالختيار من بين أربعة أنواع من الجلود 
و60 لونًا مختلفًا وثم تزينيها بنقش توقيعك أو الحروف األولى من 

إسمك. تقول ميريا لوسيا-لينذ، المؤسس والمدير اإلبداعي لهذا المكان 
“هذا يعني أنك ستحصلين على حقيبة يدوية مصنوعة خصيصًا لك، 

فتصميمات ميلي ميلو مستوحاة من سمات المرأة اللندنية: الذكاء 
والتعددية الثقافية والعالمية”.

اختيار ليزا: حقيبة The Mini Venice in Indigo التي يبلغ 
سعرها 275 جنيهًا استرلينيًا )ُيحدد سعر التفصيل عند الطلب(

millimillu.com

أجمل القبعات 

جاكيت مفصلة على مقاسك

حقيبة تفصيل

التسّوق من المنزل
ANYA HINDMARCH

اطلع على مجموعة الحقائب الرجالية 
من Anya ، وهي تتضمن حقائب 

ومحافظ مصنوعة من الجلد المرسوم، 
وحافظات بطاقات العمل، تبدأ 

األسعار من 125 جنيهًا استرلينيًا. 

anyahindmarsh.com

JAN CONSTANTINE
بتزيينات ورسومات تمثل علم المملكة 

المتحدة ومالبس الحرس الملكي، 
وسادات جان كونستانتين هي تصميم 
بريطاني خالص، ويمكن وضع اسمك 

عليها. تبدأ األسعار من 45 جنيهًا 
استرلينيًا.

 janconstantine.com 

WOLF & BADGER
تسّوق أجمل المالبس والهدايا لكامل 
أفراد األسرة من بين مجموعة ممتازة 
من العالمات التجارية مثل عالمة 

Jessie & James الخاصة 
بمالبس األطفال. تبدأ األسعار من 

25 جنيهًا استرلينيًا.
wolfandbadger.com

LIBERTY
يمكن للسيدات تدليل أنفسهن بمجموعة 

رائعة من المالبس مثل جاكيتات 
Barbour المبطنة بقماش بطبعات 

كالسيكة مميزة من إنتاج المتجر 
 الشهير. تبدأ األسعار من 249 

جنيهًا استرلينيًا. 
liberty.co.uk

اشتري منتجات 
بريطانية فريدة من 

أي مكاٍن بالعالم
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استيقظ على إطاللة
ساحرة

لماذا تحجز فندقًا عاديًا إذا كان يمكنك اإلقامة في أماكن مثيرة 
وغريبة ومجهزة بكل وسائل الراحة مثل قلعة تاريخية، أو حديقة 

حيوانات، أو في منارة ذات إطاللة خالبة؟

منارات مريحة
هذا االختيار مثالي لإلجازات التي يقوم الجميع فيها 
بخدمة أنفسهم مع األصدقاء أو العائلة، وتوفر شركة 

Rural Retreats للمنتجعات 26 بيتًا ريفيًا صغيرًا في 
منارات سابقة في كافة أرجاء المملكة المتحدة

 ]ruralretreats.co.uk[. ولقضاء وقت مريح بعيدًا عن 
كافة هموم وأعباء الحياة، استمتع باإلقامة في منتجع 
Sally Port Cottage في أقصى الجنوب الغربي 
بالقرب من Truro في كورنوال. يتميز هذا المنتجع 

بإطالالت خالبة على البحر مع سهولة الوصول إلى 
الشاطئ الذي يتمتع بهدوء عميق. أو عش الحياة على 
الحدود في منتجع Lizard Lighthouse المكون من  

ست بيوت ريفية صغيرة )أكواخ( متجاورة في أقصى 
جنوب بريطانيا. 

حياة القالع
هل حلمت يومًا ما باالستيقاظ داخل قلعة؟ يمكنك أن 

تحول حلمك هذا إلى حقيقة مع توافر مجموعة من 
 Augill الخيارات الرائعة في كافة أنحاء بريطانيا. قلعة

Castle في شمالي غربي إنجلترا عبارة عن حصن 

أجمل اإلجازات في أحد البيوت 
 Sally Port الصغيرة في منارة مثل

حيث يبدأ اليوم بمناظر ساحرة
 إقامة | 
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رائع بأبراج مرتفعة مع إطالالت مذهلة على المناظر 
الطبيعية الخالبة ]stayinacastle.com[. تطل العديد من 

الغرف الفاخرة لهذه القلعة على وادي ومتنزه يوركشاير 
ديلز Yorkshire Dales. استمتع بحفاوة االستقبال 

وكرم الضيافة وسط هذا الجو المهيب. أما في مدينة درم 
Durham شمال شرق إنجلترا، فيمكنك النوم في مكان 

مدرج ضمن مواقع التراث العالمي من جانب منظمة األمم 
المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو؛ وهو جزء من حرم 

الجامعة، حيث توفر قلعة درم غرفًا عادية وأخرى بمواصفات 
فاخرة، ولكنها متاحة بعد انتهاء الفصل الدراسي، مع تقديم 
وجبة الفطور في القاعة الكبرى التي يعود تصميمها إلى 

 .]dur.ac.uk[ العصور الوسطى

التخييم الفاخر
استمتع بالنوم تحت أسقف الخيام في تجربة استثنائية 
بفضل النسخة المرفهة من التخييم أو ما ُيطلق عليه 

التخييم الفاخر. تضم Fforest ثالثة أماكن جميلة للتخييم 
غرب ويلز؛ حيث يمكنك االستمتاع باإلقامة تحت السماء 
المرصعة بالنجوم في خيم فاخرة ناقوسية الشكل، وكبائن 
وأقبية منخفضة االرتفاع ]coldatnight.co.uk[. أما في 

مزرعة Loveland Farm في ديفون، فيمكن لجميع 
 futuristic pods أفراد األسرة التجمع في خيمة مستقبلية
يتدفق إليها الضوء الطبيعي بشكٍل كامل، ومساحتها تكفي 

الستيعاب المقاعد ذات الذراعين والمدافئ وكرة الطاولة 
.]lovelandfarmcamping.co.uk[

في قلب الحياة البرية
إذا كنت ترغب في االستيقاظ بالقرب من الحيوانات البرية، 
 Port يمكنك اإلقامة في أحد متنزهات السفاري في محمية

Lympne Reserve في مقاطعة كينت، جنوب غرب 
 Treehouse Hotel إنجلترا؛ أو يمكنك التوجه إلى فندق

إذا كنت ترغب في تجربة إقامة فاخرة حقاً 
 ]aspinallfoundation.org[. أما The Lodge الموجود 

 Bristol Zoo وسط بساتين حديقة حيوانات بريستول
Gardens جنوب غرب إنجلترا فهو عبارة عن منزل جميل 
طالالت  سابق للحارس تم ترميمه، ويوجد فيه تراس خاص واإ
ساحرة على بساتين حديقة الحيوانات التي فازت بالعديد من 
الجوائز ]thelodgebristolzoo.co.uk[.  أو يمكنك اإلقامة 
وسط الحياة البرية االسكتلندية الزاخرة بالمناظر الطبيعية في 
Eagle Brae وتمضية الوقت في الصيد ومشاهدة الطيور 

استمتع باالسترخاء في قبة 
ضمن Fforest في ويلز 
بمدافئها وكراسيها المريحة 

ذات الذراعين

تعرف على أصدقاء جدد 
واستمتع بأوقات مرحة في 

إجازتك على متن قارب 
في إحدى القنوات المائية
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الجميلة ]eaglebrae.co.uk[. كذلك يمكنك االستمتاع 
باإلقامة وسط الجبال الشاهقة والبحيرات الكبيرة في 

المرتفعات الشمالية northern Highlands، حيث توجد 
سبع كبائن جميلة لإلقامة بها. 

وسط المياه
ليس هناك أجمل من التنزه في القنوات المائية البريطانية 

على متن القوارب. فالقنوات التي ستأسرك بالمشاهد 
الخالبة على ضفافها، ستأخذك أيضًا إلى قلب البلدات 

والمدن التاريخية. والتنزه على طول القنوات واألنهار 
والنزول بالفنادق الصعيرة المنتشرة على الضفاف 

لالستمتاع بتناول بعض الوجبات الخفيفة والمرطبات 
المنعشة يجعلك تنعم بشعور من الراحة واالسترخاء ال 

مثيل له. وهناك مجموعة من القنوات المائية التي يمكنك 
االختيار من بينها: فقناة Avon Ring تأخذك إلى مسقط 
رأس شكسبير عبر تفرعات من قنوات مائية ساحرة وسط 

إنجلترا، أما عشاق الطبيعة فلن يجدوا أروع من االستمتاع 
ببحيرات وأنهار Norfolk Broads بحياتها البرية المثيرة 

الغنية، بينما يمكن لعشاق المشاهد الخالبة التوجه إلى قناة 
Llangollen Canal التي تعبر الحدود بين إنجلترا وويلز 

 .]waterwaysholidays.com[

على ضفاف البحيرات
أطرب أذنيك باألهازيج الرعوية في المنتجعات المقامة 

على ضفاف البحيرات في Cotswolds التي تبعد عن 
 Lakes by Yoo لندن ساعتين فقط. احجز في منتجع
الذي يتميز بكبائنه الفاخرة ومراكز سبا الصحية، وانطلق 

 thelakes[ منه الستكشاف األرياف والقرى المحيطة
 Lake District أو توجه إلى متنزه .]byyoo.com

لالسترخاء وقضاء عطلة رائعة على ضفاف البحيرات. 
سوف تجد هناك كل شيء، من البيوت الريفية الصغيرة 

التي تستوعب عائلة كاملة إلى أماكن اإلقامة الرومانسية 
التي تتوفر فيها أحواض استحمام ساخنة ذات إطالالت 

خالبة على البحيرات. 
.]golakes.co.uk/accommodation[

إقامات استثنائية
هل تطلعت يومًا لإلقامة في كرفان غجري عتيق، أو 

منزل دائري الشكل يعود إلى العصر الحديدي، أو شاحنة 
 Canopy & مطافئ تم تحويلها لمكان صالح لإلقامة؟
Stars عبارة عن مجموعة من األماكن الخاصة التي 

يمكنك اإلقامة بها في كافة أنحاء المملكة المتحدة، 

وهي توفر خيارات فريدة من نوعها، من أحدث بيوت 
األشجار الخشبية ذات األسقف القابلة للطي في متنزه 

Northumberland’s Dark Sky Park
إلى الكبائن العائمة في إحدى البحيرات في مقاطعة 

إسيكس Essex، شرق إنجلترا 
.]canopyandstars.co.uk/glamping[

 ولالستمتاع بإقامة مختلفة في المدينة، احجز في 
Brooks Guesthouse في مدينة بريستول، الواقعة في 
جنوب غرب إنجلترا ]brooksguesthousebristol.com[؛ 

فعلى الرغم من الغرف العادية لهذا الفندق، لكن ال أحد 
يمكنه مقاومة اإلقامة في إحدى المركبات الفضائية الثالث 

 Airstream الموجودة فيه - وهي عبارة عن كرافانات
كالسيكية لكنها تشبه المركبات الفضائية.

خدمات النوم والفطور 
تقدم خدمات النوم والفطور بالفنادق وأماكن اإلقامة 

ببريطانيا العظمى والتي يطلق عليها اسم  
 BED and BREAKFAST وتعرف اختصارًا 

بـ B&B، ما يمكنك توقعه - سرير لالستراحة عليه لياًل 
ووجبة فطور صباحًا - لكنك ستجد ما هو أكثر من ذلك 
إذا خضت غمار هذه التجربة. غالبًا ما يكون األشخاص 

الذين يملكون فنادق B&B أفضل مصدر لتقديم إلرشادات 
والمعلومات المتعلقة بكيفية االستمتاع بالمكان الذي 

توجد به، ويقومون بإرشادك إلى الوجهات والمطاعم التي 
 B&B يفضلها السكان المحليون. واليوم، ال تعتبر فنادق
مجرد سرير للنوم فقط، ولكنه مكان يجمع ما بين الطراز 

المعماري والتصميمات الرائعة، والمطاعم التي تقدم أطباقًا 
معّدة من مكونات منتجة محليًا، إضافة إلى مساعدتك في 

تكوين صداقات جديدة أيضًا. 
أما فندق Bloomsbury في يورك، شمال إنجلترا، فقد 
استطاع حصد العديد من الجوائز نظرًا لما يتمتع به من 

حفاوة استقبال، فهو يقدم لك الشاي والكعك عند الوصول، 
إضافة إلى وجبات فطور غنية بالعديد من أصناف 

الطعام، فضاًل عن الغرف الفاخرة، وسوف تجد هناك في 
استقبالك كاًل من ماثيو وبول المولعين بحب مدينتهم، 

وهما دائما مستعدين لتقديم اإلرشادات والنصائح للنزالء 
.]thebloomsburyguesthouse.com[

 Llwyn Helyg استمتع أيضًا بإقامة فاخرة في فندق
جنوب غرب ويلز الذي حصد عددًا من الجوائز بسبب 
أسرته المريحة للغاية ووجبات فطوره الرائعة، كما أنه 

مكان مثالي لعشاق الموسيقى أيضًا بفضل القاعة الخاصة 
التي تقام بها حفالت الموسيقى

  .]llwynhelygcountryhouse.co.uk[ 
استيقظ على مشهد خالب يطل على الريف من 

جميع الجهات في فندق Three Glens في 
Dumfriesshire، جنوب اسكتلندا؛ فهذا المكان  

الصديق للبيئة التابع لفئة فنادق B&B يتمتع بإطاللة 
بانورامية من الغرف والشرفات، كما يمكنك تناول فيه 

.]3glens.com[ وجبة فطور اسكتلندية تقليدية رائعة

استمتع بإقامة فاخرة بعيدًا عن هموم الحياة 
Augill Castle في قلعة

أكواخ  صديقة للبيئة في 
Eagle Brae

للمزيد من المعلومات يرجى 
زيارة موقع

visitbritain.com/
accommodation
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تمكنت الكاتبة الشهيرة جين أوستن برصدها الذكي 
للعالقات االنسانية، وقصص الحب المشوقة التي 

كانت محورًا رئيسيًا في رواياتها، وقدرتها العالية على 
تصوير الشخصيات، من الفوز بإعجاب أجيال عديدة 

من القراء عبر العالم. 
وتبدو مؤلفات هذه الروائية جذابة وحيوية، كما 
لو أنها كتبت اليوم، وليس قبل أكثر من قرنين من 
الزمن، وكذلك هو الحال بالنسبة لألمكنة الخالبة 

التي ساهمت في إلهامها هذه الروايات الخالدة، وثم 
أصبحت الحقًا مواقع لتصوير مشاهد من االنتاجات 

السينمائية والتلفزيونية المأخوذة عن أعمالها. 
من بين الروايات الست التي كتبتها أوستن، ربما 

تكون الرواية األكثر شهرة هي “كبرياء وتحامل” 
Pride and Prejudice، والتي تحكي عن الحب 
الذي جمع بالنهاية اليزابيث العنيدة، الصريحة مع 

السيد دارسي المتكبر صعب المراس على الرغم من 
سوء التفاهم المتكرر الذي كان بينهما.    

تحول عدد من روايات أوستن إلى أعمال سينمائية 
وتلفزيونية، صورت في أماكن عديدة من بريطانيا: 
في المسلسل الذي أنتجته هيئة اإلذاعة البريطانية 

BBC في عام 1995 )لعب كولين فيرث دور السيد 
دارسي(، تم تصوير مشاهد قرية Meryton  الخيالية 

في قرية Lacock، فهذه القرية الواقعة جنوب غرب 
إنجلترا محفوظة بشكل مثالي، وتم اختيارها أيضًا 

كموقع للتصوير في الدراما التلفزيونية “داون تاون 
آبي” وفي أفالم هاري بوتر. كما تم استخدام العديد 

من الممتلكات والمباني التابعة للهيئة الوطنية للحفاظ 
على التراث National Trust كمواقع لتصوير 
 األعمال المأخوذة عن رواية “ كبرياء وتحامل” 

]nationaltrust.org.uk[ استمتع بالسفر إلى 
Peak District في الشمال الغربي لزيارة مزرعة 

Lyme Park، التي تم استخدامها كموقع لتصوير 
منزل السيد دارسي في المسلسل التلفزيوني، وهو 

المكان الذي تم فيه تصوير المشهد الشهير “للقميص 
المبتل” الذي ظهر فيه دارسي بعد سباحته في 
البحيرة، واستطاع أن يأسر قلب “ليزي”، ويفوز 

بإعجاب المشاهدات من أنحاء العالم. ومن خالل 
مشاهدة المنزل الذي تم فيه التصوير، ستستطيع 

التعرف على الطراز المعماري للبيوت في ذلك الوقت، 
كما أن الحديقة جميلة جدًا أيضًا.  

أما Stourhead فهي عزبة في الجنوب الغربي 
في مقاطعة ويلتشاير، وتتميز بوجود العديد من 

المباني الرائعة، ومنها معبد أبولو المشيد على تٍل 
مطل على بحيرة، وهذا هو المكان الذي رفضت فيه 

ليزي )أدت دورها الممثلة كيرا نايتلي في فيلم من إنتاج 
عام 2005( عرض السيد دارسي األول تحت زخات 
المطر. وقد أصبح هذا المكان اليوم مفضاًل إلقامة 
حفالت الزفاف، يأتي إليه العشاق من كل مكان. 

أما Basildon Park فهو قصر منيف مبني على 
الطراز اإليطالي في القرن الثامن العشر في جنوب 

شرق إنجلترا، وتم استخدامه كقصر نيذرفيلد في الفيلم 
الذي تم تصويره في عام 2005، وهو مقر مناسب 
لرجل عازب وصاحب ثروة كبيرة: “دخله أربعة أو 

خمسة آالف سنويًا” حسب وصف جين أوستن لمالكه 
السيد بينغلي. والمبنى وملحقاته مفتوحان أمام الزوار. 

يرتبط اسم مدينة باث Bath ارتبطًا وثيقًا باسم 
جين أوستن، فالمدينة كانت موطنها لسنوات عديدة. 
ومن المتوقع أن يتدفق عشاق الروائية الشهيرة إلى 

مهرجان جين أوستن السنوي )يقام خالل الفترة 
من 8-17 سبتمبر 2017( الذي يتضمن فعاليات 

عديدة من بينها حفالت راقصة وحفالت تنكرية 
.]janeaustenfestivalbath.co.uk[

وللغوص في أعماق جين أوستن، عليك زيارة بيتها 
في Chawton، التي ال تبعد عن لندن سوى ساعة 

واحدة، فقد عاشت الكاتبة في هذه القرية في هامبشاير 
مع عائلتها خالل السنوات الثماني األخيرة من حياتها، 
وكتبت أفضل أعمالها هناك. وفي متحف منزل جين 
أوستن، يمكنك مشاهدة الطاولة البسيطة التي كانت 
تجلس عليها الروائية الشهيرة، وتطلق العنان لخيالها 

في ابتداع الشخصيات والحكايات. أعمال مستمرة 
في إمتاع القراء في أنحاء العالم إلى يومنا هذا 

 .]jane-austens-house-museum.org.uk[
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 جين مع رحلة
أوستن

يشهد عام 2017 مرور 200 عام على رحيل 
الروائية الشهيرة جين أوستن، صاحبة الرائعة األدبية 
“ كبرياء وتحامل”. إنه الوقت المثالي لزيارة األماكن 

التي ارتبطت بحياتها ورواياتها العظيمة 
 

http://nationaltrust.org.uk
http://janeaustenfestivalbath.co.uk
http://jane-austens-house-museum.org.uk
http://imaginationGB.com
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نظرة على مبنى بانيثون في 
ستورهيد، وهو أحد المباني الجميلة 
التابعة للهيئة الوطنية للحفاظ على 
التراث، وصورت فيه مشاهد من 
األعمال السينمائية والتلفزيونية 

المأخوذة عن روايات جين أوستن
]nationaltrust.org.uk[ 

اشتهر مبنى اليم بارك على الشاشة باعتباره منزل السيد دارسي

 ثقافة | 

العروض الفنية والحفالت الراقصة والمالبس التي تعود إلى
 بدايات القرن التاسع عشر من الفعاليات الرائعة التي 

يتضمنها مهرجان جين أوستن السنوي في باث 

http://imaginationGB.com


المنافسات
الرياضية

 بريطانيا موطن لعشاق الرياضة، وسواء كنت مشاركًا في منافسة كبرى
 أو مشجعًا ألحد الفرق الرياضية في المنافسات المحلّية، فأنت دائمًا 

وأبدًا على موعد متجدد مع اإلثارة 

كرة القدم في أبهى صورها
 الدوري اإلنجليزي الممتاز لكرة القدم 

The Premier League هو أعلى دوريات 
كرة القدم مشاهدًة في العالم. ينطلق الدوري 

في شهر أغسطس من كل عام ويستمر 
إلى مايو بمشاركة 20 فريقًا. وفي الموسم 
الماضي، وعندما فاجأ فريق ليستر سيتي 

الجميع بالفوز باللقب، كان هناك أكثر من 
2 مليار شخص حول العالم أمام شاشات 

التلفاز يشاهدون هذا الحدث. ويزداد الدوري 
اإلنجليزي إثارة بالحضور الجماهيري الطاغي 
في المدرجات، مما يرفع من حماس الالعبين 

 ويزيد من قوة وحّدة التنافس بين الِفرق
.]premierleague.com[ 

أينما كان مكان إقامتك في بريطانيا، 

فالمباريات ُتقام كل أسبوع تقريبًا من أبردين 
في اسكتلندا إلى كارديف سيتي في ويلز 

ووصواًل إلى بورتسموث في إنجلترا. ومهما 
كان مستوى النادي الذي تشجعه، سواء كان 
ناديًا محليًا أو شهيرًا على المستوى العالمي، 
فإن حماس الجماهير وتشجعيهم ال يتوقف 

أبدًا، وأضحى هذا الحماس الجماهيري الهائل 
جزءًا مالزمًا لهذه “اللعبة الجميلة”. وهناك 
الكثير من المقاهي واألماكن العامة التي 
يمكن فيها مشاهدة المباريات، إضافة إلى 
الشاشات الخارجية الكبيرة خصوصًا خالل 

المنافسات الكبرى مثل كأس العالم.
أما إذا كنت ترغب في أن تكون قريبًا 

من موقع الحدث، فيمكنك حجز إقامتك في 

فندق Hotel Football المقابل لملعب 
“مسرح األحالم” في أولد ترافورد، معقل 
hotelfootball.[ نادي مانشستر يونايتد

com[، أو يمكنك مشاهدة المعارض الخاصة 
باللعبة وتأمل التذكارات الرائعة الموجودة في 
المتحف الوطني لكرة القدم الذي يقع وسط 

 .]nationalfootballmuseum.com[ المدينة
والستكشاف المالعب الكبرى، بما في ذلك 

ملعب ويمبلي األسطوري، يمكن حجز جولة 
عبر موقع ]visitbritainshop.com[. أما 
لحجز مجموعة من الباقات المتكاملة لكل 

المباريات الرسمية في مختلف أرجاء المملكة 
thomascook-[  المتحدة، فعليك زيارة موقع

.]sport.com

يوم السيدات في مهرجان رويال أسكوت لسباق الخيول

رياضة الملوك )والملكات( 
مع وجود ما يقرب من 60 ميدان سباق في بريطانيا ابتداء من Newton Abbot في جنوب 

غرب إنجلترا وانتهاء بميدان بيرث في اسكتلندا، ثمة مجموعة كبيرة من الخيارات المتاحة 
أمامك في أي مكان تكون به. ُتقام سباقات الخيل يوميا على مدار العام - باستثناء أعياد 

الكريسماس- بحيث يمكنك االستمتاع بمشاهدة الخيول الُمنّسبة وفرسانها عن قرب.
وتجدر اإلشارة إلى أن بعض سباقات الخيل الشهيرة ُتقام خالل فصل الربيع، وفعاليات 

الكأس الذهبي لسباق الخيول تقام في Cheltenham، التي تقع غرب لندن على بعد ساعتين 
ونصف بالسيارة، في شهر مارس ]thefestival.co.uk[؛ بينما ُيقام سباق بطولة “غراند 

ناشيونال” في شهر أبريل في Aintree، ليفربول ]grandnational2017.com[. ومن المؤكد 
أن الجميع سيستمتعون بهذين السباقين بمشاهدة تنافس الخيول وقوتها على االحتمال أثناء 

قطعها كل هذه األميال وقفزها فوق عشرات الحواجز. وفي يونيو، ستكون على موعٍد مع اإلثارة 
البالغة والسرعات الرهيبة في مهرجان رويال أسكوت لسباق الخيول، والمفضل لدى الملكة، 
والذي يقع على مقربة من لندن ]ascot.co.uk[، وكذلك في ديربي، وفي إبسوم، القريبة من 

العاصمة أيضًا ]epsomderby.co.uk[. لالطالع على مزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع 
.]britishhorseracing.com[ اإللكتروني

وعند حضورك مهرجان رويال أسكوت، ستالحظ أن المهرجان ال يتعلق فقط بسباق الخيول، 
فستدهشك أناقة الحضور وجمال األزياء الصيفية، إضافًة إلى غرابة وجمال القبعات الجميلة 

.Ladies’ Day ”التي ترتديها السيدات خصوصًا في “يوم السيدات
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شاهد مباريات الكريكيت الدولية 
والمحلية في ملعب لورد وغيره من 
المالعب في كافة أرجاء بريطانيا

مجموعة من المتفرجين الشباب ينتظرون 
الحصول على توقيعات الالعبين “أوتوغرافات” 

في بطولة ويمبلدون للتنس
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موطن الكريكيت
يعتبر ملعب Lord’s Cricket Ground المجاور لريجينت بارك في شمال 
لندن موطن لعبة الكريكيت وأحد المعالم التاريخية في بريطانيا، ومن المؤكد 

أن مشاهدة مباراة دولية في الكريكيت على أرضية هذا الملعب ستكون تجربة 
لن تنساها طيلة حياتك. هل تفضل مشاهدة مباريات أسرع ومنافسات أكثر 

إثارة؟ عليك إذن بالتوجه إلى ملعب لورد الذي يستضيف مباريات بطولة 
England One Day Internationals and T20 للكريكيت، مع 

.]lords.org[ إمكانية أخذ جولة حول الملعب برفقة مرشدين سياحيين
كما تستضيف ميدالندز مجموعة من أكثر مباريات الكريكيت إثارة في 

لى Edgbaston في  بريطانيا. توجه إلى Trent Bridge في نوتنغهام، واإ
 wicket وكل حركة catch وكل حركة ،run برمنغهام، وشاهد كل حركة

خالل موسم مثير يمتد من أبريل حتى سبتمبر. أما إذا كنت ترغب في 
مشاهدة ملعب مختلف، فيمكنك التوجه إلى قلعة Arundel Castle في 

ساسيكس، بالقرب من الساحل الجنوبي، والتي تستضيف عدة مباريات 
سنويًا ]cricketatarundelcastle.co.uk[، واستمتع بمشهد الحقول الريفية 

الخضراء الممتدة. 

التقاليد العريقة
والفراولة مع الكريمة

تتجه األنظار من كل أنحاء العالم إلى 
ضاحية ويمبلدون، جنوب غرب لندن؛ حيث 

تقام بطولة ويمبلدن للتنس على األراضي 
العشبية لمدة أسبوعين، وتصاحبها مجموعة 

من التقاليد الصيفية الرائعة. انضم إلى 
نصف مليون متفرج يستهلكون حوالي 

140.000 قطعة من الفراولة، و7.000 
لتر من الكريمة الطازجة خالل فعاليات 

البطولة سنويًا. 
يتعين عليك التسجيل لدخول السحب 

من أجل فرصة شراء تذاكر لحضور هذه 
البطولة الشهيرة التي تحظى بشعبية هائلة، 
لكن في المقابل أيضًا هناك عدة آالف من 

التذاكر التي تباع في كافة أيام البطولة 

لألشخاص المصطفين في طوابير االنتظار 
خارج الملعب الذي تقام فيه المنافسات.
هناك العديد من المنافسات الشهيرة 
األخرى في عالم التنس التي قد يكون 

الحصول على تذاكرها أسهل من بطولة 
queensclub.[ ويمبلدون مثل بطولة الملكة

 Eastbourne غرب لندن، وبطولة ]co.uk
 .]eastbournetennis.com[ في ساسيكس

تقام كال البطولتين قبل منافسات ويمبلدون، 
ويتنافس فيهما أفضل العبي العالم، كما 

تقام بهما العديد من المباريات الهامة على 
مدار السنة، مما يجعلهما مقصدًا هامًا 

بالنسبة لعشاق لعبة التنس. 
للمزيد من المعلومات، 

يرجى زيارة موقع
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لحظات فاتنة
يمكنك في المملكة المتحدة، أن تختبر مزيجًا رائعًا من 
الثقافة والمناظر الطبيعية والفعاليات الجميلة. فتذكر أن 

تحضر معك آلة التصوير. طلبنا من المصور الفوتوغرافي 
الشهير تشارلي وايت، المتخصص في تصوير المناظر 
الطبيعية بعض اإلرشادات التي تساعدك على التقاط 

مجموعة صور تسجل تجربتك التي ال ُتنسى في بريطانيا 

اللحظة
التي تلقي فيها نظرة على 

عالم الطبيعة
غابة Savernake Forest التي تمتد على مساحة تزيد عن 
4.500 فدان وتقع في جنوب غرب إنجلترا. هي موطن لكافة 

أنواع الحياة البرية. وباإلضافة إلى الغزالن، يمكنك أيضًا 
مشاهدة عدة أنواع من الطيور من بينها البوم، والطيور

 الجارحة، ونّقار الخشب، والعندليب.

visitbritain.com/countryside

هدوء كامل!
يقول Charlie Waite “احرص على 
أن تكون آلة التصوير دائمًا في وضع 
اإلعدادات األساسية، وهكذا عند حدوث 
أمر غير متوقع، تكون لديك الفرصة 
اللتقاط أفضل صورة ممكنة، واحرص 
على إسكات كافة األصوات المرافقة 
للتشغيل من خالل إعدادات الكاميرا، 

فمن شأنها أن تتسبب في ترويع 
الحيوانات البرية عندما يكون المشهد 

الرائع أمامك”.

 لحظات | 
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اللحظة
التي تكتشف فيها 

شيئًا مذهاًل
هذا ليس مجرد حوض لألحياء المائية، ولكنه أيضًا عمل يساهم 

في الحفاظ على حياة المحيطات. هذه هي المهمة الفعلية
 للمربى المائي الذي ُيطلق عليه اسم The Dee في هال 
شمال شرقي إنجلترا، وال ريب أنه يستحق الزيارة هذا العام 

خاصَة وأن هال هي مدينة الثقافة البريطانية
 لعام 2017.

المسار

يقول تشارلي “الخط القيادي، ويقصد 
به هنا المسار الذي تسير عليه عين 

المشاهد حين تنظر إلى الصورة، يكون 
دائمًا مفيدًا، ولذا تحقق من حواف 

اإلطار عدة مرات للتأكد من رضاك 
عن تكوين الصورة، وأن كل ما يظهر 

داخلها هو من اختيارك أنت”.

| لحظات 

 thedeep.co.uk 
hull2017.co.uk
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اللحظة

التي تجرب فيها شيئًا جديدًا
التدحرج داخل كرة عمالقة- وهي الرياضة التي يطلق عليها اسم 
Zorbing - في مدينة Loch Ness هو تجربة فريدة بال شك. 
اسكتلندا هي أرض شاسعة من المالعب الطبيعية، من الرياضات 

المائية إلى المشي وركوب الدراجات ولعبة الغولف.

visitscotland.com/see-do/active
boots-n-paddles.co.uk

اللحظة

التي تشعرك بأن الحياة جميلة
تنفس عطر البراري المكسوة بأزهار الخلنج في شمال 

يوركشاير، في واحد من أكبر المتنزهات الوطنية البريطانية.  
استمع إلى تغريد الطيور، وتأمل الحياة البرية، وتنّعم 

بلحظات السعادة.

nationalparks.gov.uk

 لحظات | 
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اللحظة

التي تتشارك فيها المتعة
قصر Royal Pavilion في برايتون هو أحد أجمل القصور في 
بريطانيا، بناه الملك جورج الرابع ليكون مقره المطل على شاطئ 
البحر. وقد ازداد هذا المبنى جمااًل خالل عرض للضوء ضمن 

مهرجان برايتون السنوي في مايو الماضي. 
visitbrighton.com

| لحظات 
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اللحظة

التي تجرب فيها شيئًا خاّلبًا
اقترب قدر اإلمكان من إحدى عجائب الطبيعة وأكثرها

 جمااًل. في المواقع التابعة لمنظمة دارك سكاي ديسكفري
 Dark Sky Discovery مثل موقع سنودونيا في ويلز،
 يمكنك رؤية ماليين النجوم، علمًا بأن بريطانيا تضم 

150 موقعًا لمراقبة النجوم لتختار من بينها.

www.darkskydiscovery.org.uk

كن جزءًا من الحدث
تصوير اللحظات الرائعة جزء أساسي من أي زيارة تقوم بها إلى المملكة المتحدة، فهي تتيح لك 

االحتفاظ بالذكريات ومشاركتها مع األهل واألصدقاء. لكن، هل تعلم أن الصور الفوتوغرافية يمكن أن 
تكون أيضًا جزءًا من معرض وطني؟ أطلق تشارلي وايت مسابقة سنوية ألفضل مصور فوتوغرافي 

مكانية المشاركة في هذه المسابقة  للمناظر الطبيعية منذ عشر سنوات احتفاء بجمال الريف البريطاني. واإ
متاحة للجميع )توجد رسوم لالشتراك(، وتعرض األعمال الفائزة سنويًا في معرض 
لندن، وتشارك في كتاب الجوائز السنوي. ومن المقرر إصدار كتاب خاص يضم 

جميع األعمال الفائزة في المسابقة خالل السنوات العشر األولى من إطالقها، ومن 
للمزيد من المعلوماتالمقرر أن ينشر في شهر أبريل عام 2017. 

 يرجى زيارة 
take-a-view.co.uk

الضوء
يقول تشارلي وايت “عند التقاط 
الصور الفوتوغرافية، يجب أن 
تكون على وعّي تام بطبيعة 
ونوعية الضوء، والكيفية التي 
يسقط فيها على ما تريد أن 
تصوره، فالضوء هو فعليًا

كل شيء!”

 لحظات | 
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عرض
الطرطان
ال يوجد العديد من األمم التي لديها تصميمها الخاص من القماش

والمعروف على مستوى العالم، لذا ال غرابة في أن تفتخر اسكتلندا بزي مرتفعات 
هايالندز الخاص بها والمصنوع من قماش الطرطان. أنت أيضًا يمكنك اقتناء 

قطعة مصنوعة من الطرطان وارتدائها عند العودة إلى بلدك 

ال شيء أروع من مشاهدة حفالت الرقص والموسيقى االسكتلندية التقليدية، حيث تمتزج أصوات مزامير 
القرب الرائعة مع تموجات الكيلت االسكتلندية )التنورة االسكتلندية الرجالية( عندما تتطاير في الهواء. 

وال شك في أن قماش الطرطان ال بد أن يكون جزءًا أساسيًا من هذا المشهد. تجدر اإلشارة إلى أن 
 اسكتلندا ستحتفل بعام 2017 باعتباره عام التاريخ والتراث واآلثار، ولهذا فالوقت مناسب تمامًا

الستكشاف أصل هذا التصميم.  
ابدأ بالعاصمة إدنبره، واذهب إلى مركز Clan Tartan Centre في مقاطعة Leith بالقرب 

من حوض بناء السفن، لتعرف هناك ما إذا كان أسالفك ينتسبون إلى عشيرة اسكتلندية أو يرتبطون 
بزي معين من الطرطان االسكتلندي من خالل البحث في قاعدة البيانات التي تضم 50.000 اسم 

]leithmills.co.uk[، ثم توجه إلى مكان قريب منه وهو متجر Kinloch Anderson الذي يقوم بتوريد 
الطرطان إلى الملكة ]kinlochanderson.com[. تقضي العائلة الملكية البريطانية تقليديا الصيف 

في قلعة Balmoral Castle في Royal Deeside شمال شرق اسكتلندا، وقد ساهم حب الملكة 
فيكتوريا للبالد في انتشار وشيوع زي الطرطان في القرن التاسع عشر.  

لكن الشيء الرائع بشأن الطرطان هو كيف حافظت األجيال المتعاقبة على إعادة إنتاجه جياًل بعد 
 Burberry جيل. في عشرينيات القرن الماضي، كان الطرطان هو أساس التحقق لدى منتجات

 .)Scottish Register of Tartans( الشهيرة، والتي كانت مدرجة في “سجل الطرطان االسكتلندي
وفي السبعينيات من نفس القرن، تم إعادة اكتشاف الطرطان على يد جيل الروك؛ واآلن أصبح 

 Howie Nicholsby الطرطان والكيلت )التنورة االسكتلندية الرجالية( مصدر وحي للمصمم الشهير
عند تصميمه مالبس الرجال.  

يقول نيكولسبي “أريد أن أبتعد بالكيلت عن كونه زيًا رسميًا، وأجلعه قطعة من المالبس يمكن 
ارتداؤها يوميًا... أعتقد أن الكيلت يمكن أن يكون بدياًل رائعًا للمالبس الرجالية العصرية”.وفي متجره 
“21st Century Kilts في إدنبره، ستجد أنواعًا مختلفة من الطرطان، كما ستجد أيضًا المنتجات 

  .]21stcenturykilts.com[ المصنوعة من الدنيم، بل والمنتجات الجلدية أيضًا
 House هنا ستجد Perthshire توجه من إدنبره شمااًل عبرجسر نهر فورث إلى قرية كومري في

of Tartan الذي يبيع منتجاته في كافة أنحاء العالم، ومتجره مليء بأزياء الكيلت والوشاحات والقبعات 
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محبي الموضة يشترون من 
 21st Century“ متجر

Kilts” في إدنبره، والذي يقوم 
بتصميم منتجات الكلت والدنيم 
والمنتجات الجلدية خصيصًا 

حسب الطلب. 
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متجر Kilt Store في 
إدنبره لديه مجموعة من 

اإلكسسوارات األنيقة 

للمزيد من المعلومات 
يرجى زيارة موقع

visitscotland.com

يمكن أن يكون الكيلت بدياًل 
جمياًل لمالبس الرجال في 

الفترة القادمة

عرض الطرطان
يمكنك االطالع على مجموعة 

كبيرة من أزياء الكيلت وطرطان 
للعشائر االسكتلندية أثناء ألعاب 
مرتفعات هايالندز، التي تقام في 

كافة أنحاء اسكتلندا من مايو 
إلى سبتمبر، وسوف تستمتع 

بمقابلة كبار النجوم من رواد هذا 
المهرجان مثل إيوان مكريغور 
وجودي دينش وشون كونري، 

كما تحضر العائلة الملكية 
أيضًا، فالملكة دائمًا تحرص على 

 Braemar حضور مهرجان
Gathering الذي يقام في 
حديقة كيرنغورمس الوطنية 
 Cairngorms National

Park [braemargathering.
org]. يقول رئيس مجلس إدارة 

مهرجان “ألعاب مرتفعات 
هايالندز“معظم ألعاب مرتفعات 

هايالندز تأسست في القرن 
التاسع عشر، وكانوا دائما يرتدون 

الكيلت. األحكام كانت صارمة. 
والرياضيون من أصحاب الوزن 

الثقيل مثل العبي رمي الكرة 
الحديدية عليهم ارتداء الكيلت، 

وكذلك العازفين على مزمار 
القرب، والراقصين وكذلك عازفي 

فرق موسيقى القرب”.  
تجدر اإلشارة إلى أن مهرجان 

Gathering هو أكبر فعاليات 
لهذه األلعاب، ويقام في 

Dunoon التي تقع على مسافة  
ساعة واحدة إلى الغرب من 

غالسكو وسط أجمل المناظر 
الطبيعية، ومن ثم ركوب مركب 

نهري لمدة 20 دقيقة 
       .[cowalgathering.com[
أما العرض العسكري الملكي في 

إدنبره فهو أمسية ال ُتنسى من 
االستعراض العسكري والموسيقى 

والرقص واأللعاب النارية، 
ويقام في شهر أغسطس من 

كل عام مقابل المشهد الخالب 
لقلعة إدنبره لالحتفاء بالعائلة 

االسكتلندية الكبيرة في كل مكان 
]edintattoo.co.uk]. وسيكون 

موضوع العرض في عام 2017 
هو “عرض الطرطان” - فهل 

هناك مكان أفضل الرتداء 
الكيلت الخاص بك بكل فخر؟ 

والحقائب والمجوهرات، كلها من قماش الطرطان 
]houseoftartan.co.uk]. يمكنك أيضًا تصميم 

قماش الطرطان الخاص بك، وسوف يقوم المتجر 
بتوفير القماش حسب األلوان التي تختارها، وهذا أمر 

خاص ورائع حقًا.  
إذا كنت تبحث عن تقديم هدية فريدة. جدير بالذكر 
أن قرية كومري محاطة بالوديان الصغيرة والغابات 

الوفيرة واألنهار المتدفقة والشالالت الرائعة، كما أنها 
 Loch Lomond تقع بالقرب من بحيرة لوموند

 Trossachs وحديقة تروساتشس الوطنية
National Park. تجول في المنطقة، واستوحي من 
جمالها مجموعة األلوان والتصميمات المناسبة لك.  
تبعد غالسكو عن هذه البيئة البرية الرائعة ذات 

المناظر الطبيعية الفريدة 20 دقيقة فقط - وهي 
تعد مقصدًا شهيرًا للراغبين في التسوق، بفضل 

شارع سStyle Mile الذي يوجد به 200 متجر 
لالختيار من بينها. وفي هذه الساحة الممتلئة 

 MacGregor بالمتاجر المتنوعة، ستجد متجر
and MacDuff، الذي يزخر بمجموعة هائلة 

متنوعة من المالبس االسكتلندية التقليدية 
]macgregorandmacduff.co.uk]، فالكثير من 

الناس يقطعون مئات األميال لشراء واستئجار 
أزياء الكيلت والجاكيتات واإلكسسوارات، التي يتم 
ارتداؤها اآلن في المناسبات الخاصة مثل حفالت 
الزفاف والرقص االسكتلندي وأثناء موسم ألعاب 

مرتفعات هايالندز. وعادًة ما يتم ارتداء هذا الكلت 

مع كيس للنقود ُيصنع من الفراء ويدلى من مقدم 
 sgian( مع خنجر )الحزام )حافظة نقود سلتية

dubh( يتم إدخاله في الجورب. ومن ضمن القطع 
 MacGregor and المثيرة المعروضة في متجر

MacDuff شريط خاص ُيربط على اليد، يمكن طلبه 
بالتصميم الذي يعجبك من ضمن مجموعة كبيرة من 

تصاميم الطرطان. وهذا الرباط الخاص هو تقليد 
قديم بربط يدي الزوجين معًا في طقس رمزي يمارس 

عادة في مناسبات معينة وحفالت الزفاف.  
وعلى مقربة من الساحل الغربي السكتلندا، توجد 

جزر هبرديس الخارجية، حيث ال يزال يتم 
تصنيع أفضل أقمشة التويد عالية الجودة 

إلى يومنا هذا من جانب سكان الجزر في 
 Harris منازلهم، بينما يتم تصنيع قماش

Tweed الشهير في جزيرة هاريس 
)Isle of Harris( وفي مجموعة الجزر 
)األرخبيل(، وهو النسيج الوحيد في بريطانيا الذي 

لديه قانون خاص في البرلمان من أجل حماية منشأه 
]harristweed.org]، فالصوف الذي ُيصبغ وُينسج 

هنا، تتم حياكته الحقًا وتحويله إلى قماش متين 
عليه عالمة رمز الكرة الشهير، ليكون جاهزًا للقص 

والخياطة، ويفصل منه كل شيء من البدالت، 
وصواًل إلى تنجيد المفروشات، عالوًة على أنه يتم 

تصديره إلى أكثر من 50 دولة حول العالم.  
وقماش هاريس تويد متجذر في عمق الحياة والثقافة 

والتضاريس الطبيعية لجزر هبريدس الخارجية. 
وبعد إلقاء هذه النظرة العميقة على كيفية ظهور 

هذا التقليد، فمن المؤكد أنك ترغب اآلن في اقتناء 
هذا القماش. والخبر المؤكد هو عند ذهابك إلى أي 
مكان في اسكتلندا، لن تكون بعيدًا عن طرق موطن 

الطرطان والتويد، واألكثر من ذلك أنه يمكنك في 
نهاية المطاف أن تجلب معك من أسفارك تذكارًا 

فريدًا يمكنك ارتداؤه. ومن يدري، فربما ستقرر ذات 
يوم في المستقبل أن تتوقف عن ارتداء السراويل 

وتستبدلها بالكيلت المصنوع من الطرطان!

 لحظات | 

العرض العسكري الملكي 
في إدنبره يقام مقابل 

إحدى القالع الساحرة 

متجر Burberry يقوم 
بتصنيع منتجات عصرية 

من الطرطان

http://visitscotland.com
http://braemargathering.org
http://braemargathering.org
http://cowalgathering.com
http://edintattoo.co.uk
http://houseoftartan.co.uk
http://www.macgregorandmacduff.co.uk
http://harristweed.org


أعمال صغيرة
 وأفكار

بريطانيا أرض رواد األعمال. تّعرف على أربع كبيرة
شركات نشأت من أفكار براقة، وتحولت من بدايات 

بسيطة متواضعة إلى انطالقات مثمرة ونجاحات هائلة
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تجارة األثاث على اإلنترنت 
روح ريادة األعمال التي تتميز بها لندن هي التي شجعت نينغ 

لي على االنتقال إلى المدينة عام 2009

إكسسوارات مبتكرة
في عام 2012، غادرت إفرات راسين 
تل أبيب متجهة إلى بريطانيا للحصول 
على شهادة ماجستير في تجارة األزياء 

 London College of والموضة من كلية
Fashion، التابعة لجامعة لندن للفنون

تقول إفرات، 34 عامًا، التي كانت تتطلع إلى تغيير 
عملها في سلسلة متاجر النظارات التي تملكها 

عائلتها، “كنت أبحث عن اإللهام الذي توفره واحدة 
من أشهر مدن العالم في اإلبداع، وتجارة األزياء، 
والتصميم، والفنون”. لكنها ُأحبطت جراء النقص 

الملحوظ في التصاميم الجيدة المتعلقة بإكسسوارات 
النظارات. وأثناء دراستها، التقت الطالبة تارا شين من 

شنغهاي، وبدأت االثنتان في التعاون معًا.
تقول إفرات “بدأنا البحث عن تأسيس شركة خالل 

دراستنا، وقد تمكنا من االنطالق بفضل حصولنا على 
جائزة برنامج سيروس الحكومي في المملكة المتحدة 

 UK Government’s Sirius Programme
Award الممولة من قبل وزارة التجارة الخارجية، وهي 
مخصصة لمساعدة الخريجين األجانب على تأسيس 

أعمالهم في المملكة المتحدة.
ومن هنا، تم إطالق شركة Rassin & Shen في 
عام 2015 المتخصصة في “إكسسوارات النظارات” 

أي السالسل والقالدات التي ُتعّلق بها النظارات الطبية 

والشمسية، والمصنعة يدويًا. وٌعرضت المجموعة 
األولى للشركة مؤخرًا في متجر Liberty اللندني 

الشهير. ما هي النصيحة التي توجهها إفرات؟ “اجمع 
كل المعلومات عن المسابقات والمنح المتاحة. احرص 

على حضور لقاءات التعارف، وتعلم كل التفاصيل 
المتعلقة بإنشاء األعمال”.

rassinshen.com

نينغ لي، 34 عامًا، هو الشريك 
المؤسس لموقع متخصص بتجارة 
األثاث على شبكة االنترنت اس، 

وقد أصبح اليوم اسمًا ذائع الصيت 
عالميًا. يقول Made.com نينغ 

“انجذبت إلى البيئة التي تشجع على 
التطور السريع والجيد للمشاريع 

الناشئة التي ال تزال في بدايتها”. 
جاء لي المولود في الصين بفكرة 
موقع Made.com وأسس متجرًا 

مع برينت هوبرمان )شريك مؤسس 
 ،)Lastminute.com في موقع

وجولين كاليدي، وشولي ماكينتوش، 
قبل ست سنوات. يقول نينغ “في 
البداية، أقنعني برينت بالقدوم إلى 

لندن، وساهم في إطالق هذا الموقع، 
وفي الحصول على التمويل األولي”. 
اليوم، نمت الشركة وتطورت أعمالها 
ويعمل فيها 160 موظفًا، وانتشرت 
في سبع دول أوروبية. ويوضح نينغ 
“كان التحدي األكبر هو إقناع الناس 

بشراء األثاث عن طريق اإلنترنت، 
وقد ركزنا على العمالء الذين جاؤوا 

في البداية، وثم ساهم هؤالء في نشر 
اسم الشركة، وبدأ الناس يعرفونها 

ن كان موقع  كاسم تجاري. واإ
Made.com ال يزال اسمًا تجاريًا 

ناشئًا، وما زال يحتاج إلى الكثير من 
العمل، لكن عمالءنا يحبونه”.

made.com

“انجذبت إلى البيئة التي تشجع 
على التطور السريع والجيد 

للمشاريع الناشئة”

“كنت أبحث عن اإللهام الذي توفره 
إحدى أشهر مدن العالم في اإلبداع، 
وتجارة األزياء، والتصميم، والفنون”

 أعمال | 
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“تعلمت هذا الدرس أيضًا، 
وامتلكت الشجاعة الالزمة 

لتحقيق أحالمي”

“توجد في المملكة المتحدة مجموعة رائعة 
من المواهب السينمائية المبدعة وصناعة 

سينما ذات نشاط ال يتوقف”
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وجبات صحية خفيفة

البث السينمائي المباشر على اإلنترنت

كانت النكهات النيجيرية األصيلة مصدر إلهام 
شيكا راسيل في تأسيس شركة متميزة لتقديم  

الوجبات الخفيفة في لندن

 شغف إيفي جاكاريل بالسينما الفنية الجادة منحه فكرة عظيمة،  كما ساعده 
انتقاله إلى لندن على تنمية وتطوير أعماله

بدأت شيكا بإعداد كميات صغيرة من المكسرات والمقرمشات 
في مطبخها بالنكهات النيجرية المميزة، وعرضها في 

المتاجر الموجودة في منطقتها. تقول شيكا، 34 عامًا، وهي 
أم لطفلين، “حظيت هذه الوجبات بشعبية كبيرة، فقمت بزيادة 
اإلنتاج، وتلك المتاجر أصبحت من عمالئي المخلصين منذ 

أن أطلقت شركة Chika’s عام 2014”.
في عام 2015، ظهرت شيكا في البرنامج التلفزيوني الذي 

تقدمه هيئة اإلذاعة البريطانية Dragons’ Den وهو 
برنامج يحاول فيه الذين لديهم أفكار لمشاريع تجارية واعدة 

إقناع لجنة من أصحاب الماليين باالستثمار في مشاريعهم. 
ومنذ تلك اللحظة، أصبحت منتجاتها من الوجبات الخفيفة 

معروضة في 150 منفذًا للبيع في المملكة المتحدة، ما 
جعلها تشعر بأنها قادرة على االستمرار في بناء اسمها 
التجاري وحدها رغم تلقيها عروضًا من الخبراء الخمسة 
في اللجنة. وتضم منتجاتها اآلن ثمانية أنواع، وتخطط 

شيكا لزيادة منتجاتها وتوسيع نمو الشركة وتحسين دورتها 
الرأسمالية البالغة 1 مليون جنيه استرليني، وهي تقول “زاد 
البرنامج التلفزيوني من إيماني بأنه ينبغي عليك أن تلتزم 
إذا كان األمر يستحق ذلك، تعلمت هذا الدرس، وامتلكت 

الشجاعة الالزمة لتحقيق أحالمي”. تعتقد شيكا أنك تحتاج 
إلى الجرأة والمغامرة أيضًا وتقول “هناك رواد أعمال آخرون 

ال يتوانون عن تقديم المساعدة، ولذا ينبغي التواصل مع  
هؤالء األشخاص الذين يمكنهم تقديم نصائح مفيدة، فأسوأ ما 

يمكن أن يحصل هو أن يتجاهلونك”.
chikas.co.uk

يقول إيفي، الذي يبلغ عمره 40 عامًا والمولود 
في تركيا، “كنت أجلس في مقهي في طوكيو 
أحاول مشاهدة أحد أفالم االنتاجات المستقلة 
لكن دون جدوى، وعلى الرغم من أن اليابان 
لديها أسرع شبكة انترنت واسعة النطاق في 
العالم، لكنني لم أجد أي مكان يمكنني فيه 

مشاهدة الفيلم”. ومن هنا، كتب إيفي خطة عمل 
لشركة MUBI التي أسسها الحقًا - تقدم خدمة 

بث سينمائي لألفالم المستقلة واألفالم التي 
حازت شعبية كبيرة بين فئة معينة من الجمهور، 
والتي فازت بإعجاب النقاد - وذلك أثناء عودته 

إلى كاليفورنيا على متن الطائرة. 
يقول إيفي “قمت بتأسيس الشركة في مدينة 
Palo Alto، وهي مكان مالئم جدًا لشركة 

تقنية، لكنها بعيدة عن أوروبا التي يوجد بها 
هذا المفهوم الثقافي الغني للسينما”. بعد ذلك، 

ساهم انتقاله إلى لندن في عام 2010 في إتاحة 
العديد من المزايا التي استفادت منها شركته 

الناشئة. يوضح إيفي هذا األمر قائاًل “تتميز 
بريطانيا بموقع جغرافي رائع، وفيها مجموعة 

رائعة من المواهب السينمائية المبدعة، وصناعة 
سينما ال يتوقف نشاطها”. وبحسب إيفي فإن 

العمل الشاق ليس كافيًا، وهو يقول “من األهمية 
بمكان أن تعلم أين تجد النصيحة الجيدة، لقد 

سعيت إلى الحصول على النصائح من العاملين 
في صناعة السينما والذين يمكنهم مساعدتي 
على وضع الشركة على المسار الصحيح”. 
وال شك في أن كونك قادمًا من خارج الوسط 

له مزايا متعددة أيضًا، كما يرى إيفي “في هذه 
الحالة، لن يكون كاهلك مثقاًل باألفكار الشائعة، 

فعندما بدأنا، كان البث على اإلنترنت ال يزال 
فكرة متهورة، وكان التحدي األساسي هو إقناع 
صّناع السينما والذين يملكون حقوق العرض 
بأن هذا هو المستقبل الحقيقي”، وفي الحقيقة 

فإن هذا المستقبل يبدو براقًا فعاًل.
mubi.com

تعمل شيكا على تنمية عالمتها التجارية

 أعمال  | 
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على منصة
عرض األزياء

 من المواهب البريطانية المحلّية إلى مصممي أحدث صيحات الموضة 
 العالمية الذين اتخذوا من بريطانيا مقرًا لهم. نلتقي هنا أربعة من النجوم 

الصاعدين في عالم التصميم 

تحتل صناعة األزياء واألناقة في بريطانيا موقعًا متقدمًا على 
قائمة الصادرات البريطانية، وتساهم مواردها بحصة كبيرة 
من مجمل اإلقتصاد الوطني البريطاني تقدر بـ 28 مليار 

جنيه استرليني، فالمتسوقون من مختلف أنحاء العالم يميلون 
إلى شراء العالمات التجارية البريطانية التي طالما ارتبطت 

بالعراقة والفخامة واإلبداع. 
على مدار قرون، أنتج الحرفيون وصناع النسيج 

البريطانيون المهرة أجود أنواع نسيج التويد؛ وهذا النسيج 
الرائع الذي يتميز بالمتانة والدفء ويمتد في عمق التراث 

البريطاني يمتلك جاذبية متجددة دائما، كما أنه يتصدر 
عروض األزياء العالمية في موسم هذا الشتاء، مع العديد 

من العالمات التجارية البريطانية الشهيرة التي تتمتع بجودة 
رائعة وسمعة عالمية ال تتضاهى مثل Burberry إلى 

Paul Smith ودار أزياء ،Mulberry جانب عالمة
 .Pringle of Scotland وفخر صناعة األزياء االسكتلندية

وفي الحقيقة، فإن هذا النهج البريطاني المتفرد كان 
ثمرة مدارس الفنون والتصاميم اللندنية العريقة التي طالما 
جذبت الطالب من مختلف أنحاء العالم، ولعل من أهمها 

وأشهرها كلية Central Saint Martins التي تخرّج منها 
عدد من مصممي األزياء الذين تركوا بصماتهم الواضحة 
في مشهد األناقة العالمي، من أمثال النجمين البريطانيين 
ستيال مكارتني، وألكسندر ماكوين، باإلضافة إلى المصمم 
األمريكي زاك بوسين، والمصمم اإليطالي ريكارود تيسكي. 

واليوم، يوجد جيل جديد من المصممين في بريطانيا 
استطاعوا أن يحدثوا أثرًا كبيرا في صناعة األزياء مستلهمين 

ذلك من وحي المكان الذي يعتبرونه وطنهم... 
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للمزيد من المعلومات، يرجى 
زيارة موقع 

youngbritish
designers.com

“التقطت مرة صورة لفتاة، مّرت بالقرب 
مّني وهي ترتدي مالبس من تصميمي”

جورجيا هاردينغ 
تجمع تصميمات Georgia Hardinge ما بين فن النحت والموضة وهي تقول  “أحاول 

تصميم مالبس بها ثنيات ثالثية األبعاد بحيث تبرز جمال الجسم، ومناسبة للبس في الوقت 
نفسه”. وكمصممة أزياء، تهتم جورجيا للغاية بالنقطة التي تتالقى فيها التكنولوجيا مع األزياء 

واألناقة، ولذا فهي تعمل حاليًا على تصميم مجموعة من التيشيرتات )القمصان القطنية( 
التي استخدمت فيها أصبغة حرارية تتغير ألوانها عند التعرض للحرارة. وعلى الرغم من أن 

قائمة زبائنها تضم عددا من كبار النجوم مثل بيونسيه وليدي غاغا، إال أنها ترى أن سعادتها 
الكبرى هي حين ترى في الشارع سيدة ترتدي مالبس من تصميمها، وتعتبر جورجيا أن ذلك 
هو “أفضل شعور في العالم”. يمكن شراء أزياء جورجيا هاردينغ من الموقعين اإللكترونيين 

 .georgiahardinge.co.uk و byondonline.com
 

تطبق هاردينغ تقنيات ما يسمى 
بالنحت الورقي على المنسوجات 

إيدون تشوي 
ترك Eudon Choi المولود في كوريا تصميم األزياء للرجال في مدينة سول عاصمة كوريا 

الجنوبية، متجهًا إلى الكلية الملكية للفنون في لندن لدراسة الماجستير في أزياء السيدات. يقول 
إيدون “ثمة قدر هائل من الفرص والحريات في بريطانيا، بما يعني أنه ال يوجد مكان أفضل من 

 All Saints هذا للتعبير عن نفسك كمصمم أزياء شاب”. قبل تخرجه، التقطته سلسلة متاجر
وتعاقدت معه ليكون كبير مصممي األزياء لديها. أنشأ إيدون العالمة التجارية التي تحمل اسمه 
في عام 2009، وقام بمشاركته األولى في أسبوع الموضة في لندن عام 2012. ومن النجمات 
اللواتي يرتدين تصاميم إيدون الممثلة الشهيرة جينيث بالترو. ويقول إيدون “كل موسم، هو حدث 

 eudonchoi.com .”هام في حد ذاته، ودائما أتطلع إلى أن يكون القادم أفضل

 “صناعة األزياء البريطانية تمتلك
 القوة في اإلبداع والتفرد” 

الحرص على أدق 
التفاصيل أمر جوهري 

للمصممين الذين 
يتدربون على الخياطة  

“أحب هذا الشعور عندما يّجرب أحدهم قطعة 
مالبس من تصميمك، ويحبها للغاية”   

استلهم جو تصاميمه من أقمشة 
ويليام موريس المطبعة الشهيرة

“أصنع المالبس للسيدات اللواتي لديهن انشغاالت 
كثيرة ويعرفن تمامًا ما الذي يرغبن به” 

تتميز أزياء إدلين 
لي بخطوط  

واضحة وعصرية

إدلين لي 
تخرجت Edeline Lee من كلية سنترال 

سانت مارتينز للفنون، قسم تصمصم األزياء 
النسائية، وتدربت في استديو ألكسندر 

ماكوين، وجون غاليان. ورغم أن إيدلين كندية 
الجنسية، غير أنها تعتبر نفسها مصممة أزياء 

بريطانية، وهي تقول “أن تجد لنفسك مكانًا 
كمصمم أو كمصممة أزياء شابة، هو أسهل 
في بريطانيا من أي مكان آخر”. وبعد إنشاء 
عالمتها التجارية الخاصة في عام 2012، 

أصبحت إدلين مصممة األزياء المفضلة لعدد 

من النجوم مثيل كيرا نايتلي وسوالنج نولز. 
وتجمع مجموعة أزيائها الجديدة ما بين األلوان 

الساطعة والتقليمات الجريئة والمنسوجات 
غير التقليدية. تضيف إدلين “كنت أحاول 

جاهدة أن أعكس إشراقة لندن في تصميماتي، 
وأن أعّبر عن البهجة التي أجدها في تنوع 

هذه المدينة الرائعة”. يمكن شراء أزيائها من 
 ،Harvey Nichols وفي متجر ،Browns

وعلى اإلنترنت عبر الموقع اإللكتروني 
 .edelinelee.com

جو ريتشاردس
بعد أن عمل Joe Richards في عدد 

من أشهر بيوت األزياء الباريسية واللندنية 
أمثال Céline وLanvin و Dior، تمكن 
جو ريتشاردس من إنشاء عالمته التجارية 

الخاصة في مدينة باث. يقول جو “وجدت أن 
مناخ المدينة يشجع على النهوض واإلبداع، 
ويجعلك تشعر كأنك في فيلم”. وتضم قطع 

األزياء التي تحمل توقيعه بلوزات بثنيات 

من قماش الجورجيت والحرير، ومالبس من 
قماش الدنيم )الجينز(، أما آخر مشاريعه فهو 
التعاون مع متجر John Smedley لألزياء. 

يقول رتشاردس“تتميز عميالتي بذكاء بالغ، 
فهن يستمتعن بالموضة، ولكنهن ال يتبعنها 
بالضرورة، إنني أحاول جاهدًا تصميم أزياء 

تحبها السيدات وترتديها خالل األيام العادية”.
 byjoerichards.com 
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عشاق
المغامرات 

جّهز نفسك واستعد لخوض غمارات التحدي
مع مجموعة من المغامرات التي ال مثيل لها

في كافة أنحاء المملكة المتحدة. هيا شد الحزام... 

إذا كنت ترغب في أن تتضمن إجازتك 
مجموعة من المغامرات الرائعة مثل الهبوط 
من السماء من على ارتفاع آالف األقدام، 
أو تسلق المنحدرات الجبلية الشاهقة، أو 

التجديف على قوارب الشالالت النهرية، أو 
خوض أنشطة رياضية على أحد حلبات 
السباق، ثمة مجموعة كبيرة من الخيارات 

المتاحة لك في بريطانيا. 

مغامرات العاصمة 
يقول البعض إن نهر التايمز هو  أفضل 

مكان لمشاهدة لندن، وإلضافة ُبعد من 
اإلثارة على جولة كهذه، لماذا ال تجرب 
اإلبحار في نهر التايمز على متن أحد 
الزوارق المطاطية. ابق في مكانك أثناء 

انطالقك ومرورك بالمعالم الشهيرة بسرعة 
تصل إلى 40 ميل في الساعة. أو 

استمتع برؤية لندن مثل الطيور من على 
متن طائرة هليكوبتر تحلق فوق المعالم 

الرئيسية للمدينة في رحلة بديعة مصممة 
خصيصًا للحريصين على التقاط الصور 

الفوتوغرافية.  
 thamesrockets.com

 thelondonhelicopter.com

استكشاف المناطق الساحلية  
مجموعة من األنشطة الرائعة التي 

تتضمن تسلق الصخور واستكشاف 
الشواطئ والقفز أعلى المنحدرات 

واستكشاف الكهوف والسباحة وسط 

األمواج، كل هذه األنشطة المثيرة ستمكنك 
من استكشاف السواحل البريطانية. تجدر 

اإلشارة إلى وجود العديد من مراكز 
استكشاف المناطق الساحلية جنوب غرب 

إنجلترا، فهناك مركز بود )Bude( في 
كورنوول الذي يعد منتجعًا مثيرًا، بل 

إنه من أفضل األماكن لممارسة رياضة 
ركوب األمواج )الركمجة( في المملكة 

المتحدة، فلماذا ال تجرب ممارسة مغامرة 
رائعة أخرى أثناء وجودك هناك؟  وفي 

شمال ديفون، يمكنك أن تسمع دقات قلبك 
 Croyde and( في كرويد وووالكومب
Woolacombe(، والتي تم اختيارها 

كأفضل شاطئ في المملكة المتحدة من 
جانب موقع TripAdvisor، أو توجه 

 )Pembrokeshire( إلى بيمبروكشاير
في ويلز، حيث موطن ممارسة رياضة 

استكشاف المناطق الساحلية.
 gocoasteering.com 

 coasteeringwales.org.uk

القفز المظلي الحر 
القفز المظلي بالحر أعلى الريف اإلنجليزي 
الجميل بعد القفز من الطائرة يجعلك تشعر 
بطنين ال يمكن تصوره، فمن على ارتفاع 
15.000 قدم، استمتع بالقفز الحر في 
السماوات واالندفاع نحو األرض بسرعة 

125 ميل في الساعة. يمكن للراغبين في 
ممارسة هذه المغامرة الممتعة للمرة األولى 

التمرين على المشبهات قبل القفز مع 

سرعة هائلة في
 Arena 02 في لندن
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مدرب في “GoSkydive” الموجود في 
ضواحي ساليسبري )Salisbury(، والذي 

يبعد عن لندن ساعة ونصف بالقطار.  
 goskydive.com 

المتنزهات الترفيهية  
على غرار القوة جي )أو قوة التسارع(، 
سوف تترنح بطنك بمزيج من مشاعر 

الخوف والمتعة. ال تفّوت مغامرة ركوب 
 ”Saw – The Ride“ القاطرة الدوارة

 ،)Thorpe Park( المثيرة في متنزه ثورب
جنوب غرب لندن، حيث تنطلق هذه اللعبة 

بسرعة 55 ميال في الساعة بزاوية هبوط 
100 درجة من على ارتفاع 100 قدم، 
لتقلب الركاب في اتجاهات متعددة، بل 

يمكنك أن تنطلق إلى مدى أبعد لتصبح 
“سائحًا فضائيًا” على متن القاطرة الدوارة 
الطائرة في جاالكتيكا )Galactica( في 

ألتون تاورز )Alton Towers( في 
ستافوردشاير )Staffordshire(، وسط 
إنجلترا. ارتدي خوذة حقيقية افتراضية، 

حيث ستأخذك رحلتك المدهشة بين النجوم 
في رحلة جوية على ارتفاع شديد لتحلق 

عبر السحاب وترى ميالد النجوم 
 thorpepark.com  altontowers.com 

تسلق الجبال بالدراجات الهوائية  
ركوب الدراجات في المنحدرات وعلى 

التضاريس الصخرية والصخور االردوازية 
والوحل مغامرة ليست ألصحاب القلوب 

الضعيفة، لكن إذا كان تسلق الجبال 
بالدراجات الهوائية هو نشاطك المفضل، 

 Antur ’Stiniog اتجه إلى مسار منحدر
 Blaenau Ffestiniog بالقرب من

شمال غرب ويلز.  في هذا المكان، سوف 
تصعد على واحد من أعلى ست مسارات 

متدرجة قبل أن تهبط على الصخور الزلقة 
وتقفز على المطبات وسط أرضية صخرية 
مفتتة إلى أن تصل إلى خط النهاية، كل 
ذلك وأنت تستمتع بمناظر خالبة للتالل 
الدائرية. الرقم العالمي ألعلى عدد من 

السقوط العمودي للدراجات ذات العجالت 
الرباعية خالل 24 ساعة مسجل هنا - 
هل أنت مستعد إلطالق العنان لجماحك 

 visitwales.com هنا؟

سباقات السيارات 
عند دوران المحركات وانطالق السيارات، 

سوف تدرك أنك في مغامرة على حلبة 
سباق في مركز سباق السيارات الوطني 
 ،)Knockhill( في اسكتلندا في نوكهيل

شمال إدنبره. يمكن لعشاق سباق الفورموال 
1 الجلوس خلف مقّود إحدى سيارات 

 )Yamaha( السباق مثل سيارات ياماها
ذات المقعد الواحد، رغم أن سائقي 

 Ford“ سباقات الرالي قد يفضلون سيارات
Fiesta Zetec”. خض عمار تجربة 
 Ferrari F430“ قيادة سيارة فيراري

 Aston( أو قيادة آستون مارتن ”Coupe
Martin( على غرار جيمس بوند.

 knockhill.com 

 Antur مسار منحدر
Stiniog’ بالقرب من 

 Blaenau Ffestiniog
شمال غرب ويلز.
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جرعات

 متحف ويلتشايرثقافية
 تيسبوري

تم افتتاح معرض ومركز الفنون هذا الذي يقع جنوب 
غرب إنجلترا خالل العام الماضي من جانب الموزع الفني 
Johnny Messum ليكون وجهة لعشاق الفن والتصاميم 
الحديثة. وحتى دون وجود هذه المعارض، يقف اإلصطبل 

الهائل الذي يعود بناؤه إلى القرن الرابع عشر - والذي 
يوجد في منطقة Tisbury  ذات الجمال الطبيعي األخاذ 
الذي يجتذب هواة المشي - شاهدًا على العظمة والروعة 

 Crescent والجمال. ما الذي ستراه: تمثال عصافير
 Bridget البرونزي للفنان بريدجيت ماكروم Birds

McCrum، والذي يصل طوله إلى مترين.
messumswiltshire.com 

 المشهد الثقافي في المملكة المتحدة جزء ال يتجزأ من الحياة في كافة
 مناطقها، وهو ممتد، ومنتشر خارج نطاق العاصمة لندن، فأينما أدرت

 وجهك في بريطانيا، ثمة متاحف وصاالت عرض عالمية ومراكز فنية، وال
 تبعد عنك سوى خطوات، وهي في معظم األحيان مجانية
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متحف ريفرسايد
غالسكو

يطل مبنى متحف الذي صممته  المعمارية الشهيرة زها 
حديد على نهر كاليد، وهو أحد المباني الثقافية الحديثة 

في اسكتلندا، افتتح رسميًا في عام 2011. والمتحف 
مختص بوسائل النقل بداية من السفن البخارية التي كانت 

تبحر في النهر إلى العربات التي تجرها الخيول وصواًل 
إلى الدراجات النارية وألواح التزلج.

ما الذي ستفعله: خذ مقعدك في ترام غالسكو األصلي، 
وقف على رصيف خاص بمحطة مترو تعود لبدايات 

القرن العشرين، وتجول في الشارع الرئيسي المرصوف، 
 شرط أن تتفادى السيارات الكالسيكية القديمة المنتشرة 

في الشارع.
glasgowlife.org.uk 

 متحف سانت فاغانس
كارديف

يضم المتحف الوطني للتاريخ في سانت فاجانس وسط 
األراضي التابعة لقصر يعود إلى القرن السادس عشر، 

وهو يضم أكثر من 40 مبنًى أصليًا من فترات تاريخية  
مختلفة، تم إعادة تشييدها إللقاء الضوء على التاريخ 

االجتماعي والثقافي لويلز. 
ما الذي ستراه: متحف وقرية عمل في الهواء الطلق، ويهتم 

متحف St Fagans  بالصناعات والحرف التقليدية، 
ويمكن للزوار مشاهدة الشاالت والبطانيات أثناء إنتاجها 

في مصنع المنسوجات الصوفية Woollen Mill، وكذلك 
األحذية الخشبية التي يتم تصنيعها حسب المقاس في 

ورشة عمل صانع القباقيب.
museum.wales/stfagans 

 متحف تيت ليفربول
ليفربول

تم بناء متحف Tate Liverpool في مجمع ألبرت 
البحري لصناعة السفن، وهو بمثابة منارة للفن المعاصر 

والحديث شمال غرب إنجلترا. ال تفّوت زيارة مقهى 
المعرض، الذي تتدلى منه األعالم البحرية وتزينه األفكار 

الرئيسية لفنون البوب آرت، وقد تم تصميمه من جانب 
السير بيتر بليك، المصمم المشارك لغالف واحد من 

ألبومات فريق البيتلز. 
ما الذي ستراه: حتى سبتمبر 2017، سيكون العمل 

الشهير »سريري« My Bed للفنانة تريسي إيمين جزءًا 
من المعرض المجاني إلى جانب أعمال للشاعر والفنان 

الشهير ويليام بليك.
tate.org.uk/visit/tate-liverpool 

 صالة عرض تيرنر كونتمبوراري
 مارغيت

تم تشييد هذا المعرض في أحد مواقع دور الضيافة 
التي اعتاد رسام المناظر الطبيعية اإلنجليزية العظيم 
جوزيف مالورد ويليام تيرنر JMW Turner اإلقامة 

فيها أثناء زياراته إلى الساحلية في مقاطعة كينت، وقد 
تم افتتاح صالة Turner Contemporary رسميًا 

في عام 2011، وسرعان ما أصبحت من أهم المعالم 
الثقافية في جنوب إنجلترا. تحتفي معروضات الصالة 

بالفنانين المعاصرين مثل غاريسون بيري، وتريسي إيمين 
التي نشأت في مارغيت، إضافًة إلى فنانين آخرين مثل 

كونستابل وفان ديك، وبالطبع تيرنر. 
ما الذي ستراه: نوافذ ذات ارتفاع كامل تتيح إطالالت 

شاملة ورائعة على خليج مارغيت الذي كان المصدر الذي 
استقى منه تيرنر إلهامه. 

turnercontemporary.org

 صالة ويتوورث الفنية
مانشستر

تركز صالة The Whitworth التي تقع شمال غرب 
إنجلترا على الفن الحديث وتضم أعمااًل صممها كبار 

فناني القرن العشرين مثل فرانسيس بيكون، وهنري مور، 
وبابلو بيكاسو. خضع المكان لعملية تطوير انتهت في 

عام 2014 بتكلفة بلغت 15 مليون جنيه استرليني، وتم 
ربط ملحق مصمم من الزجاج والفوالذ المقاوم للصدأ 

والطوب بالمبنى األصلي عبر ممشى زجاجي. 
ما الذي ستراه: تمثال أم حامل من الرخام األبيض للنحات 

جاكوب إبستين يعود إلى ثالثينات القرن الماضي.
www.whitworth.manchester.ac.uk

متحف تيت ليفربول

متحف ريفرسايد

 ثقافة | 

متحف ويلتشاير
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 مركز تيتانيك بلفاست
 بلفاست

يقع مركز Titanic Belfast في مبنى عصري رائع  
 Harland في موقع حوض بناء السفن هارالند ووولف

Wolff & الذي انطلقت من السفينة تيتانيك في عام 
1912، وتعرض فيه قصة السفينة العمالقة التي تحطمت 

وغرقت كما يعرف كثيرون من الذين شاهدوا الفيلم الذي 
أخرجه جيمس كاميرون. ومع توافر تسعة معارض 

تفاعليه، وسفينة مماثلة تمامًا لسفينة تيتانيك لسبر أغوارها 
واستكشافها، إضافًة إلى مجموعة من المتعلقات الشخصية 
لبعض ركابها، ستبقى زيارة هذا المعرض تجربة ماثلة في 

الذهن مدى الحياة.
ما الذي ستراه: تبقى قائمة الغداء الممتازة للسفينة في اليوم 

الذي ارتطمت فيه بالجبل الجليدي أمرًا مثيرًا للمشاعر 
على وجه الخصوص. 

titanicbelfast.com

 مركز الفنون ذا لوري
مانشستر

تم تسمية مركز The Lowry باسم الفنان المحلي الذي 
صّور حياة الطبقة العاملة في شمال إنجلترا، وهو يضم 

إلى جانب صاالت العرض مسارح واستوديوهات، وال 
نما أيضا مجموعة متغيرة  تعرض فيه أعمال لوري فقط، واإ

من األعمال عالية الجودة المتوفرة في معارض عديدة. 
ما الذي ستراه: يقع هذا المركز على ُبعد خطوات من 

ملعب أولد ترافورد، معقل نادي مانشستر يونايتد، فلماذا ال 
تذهب لالستمتاع بالصورة التي رسمها لورانس ستيفن لوري  

والمستوحاة من كرة القدم، والتي تحمل عنوان »الذهاب 
إلى المباراة«؟

thelowry.com

 مركز آت-بريستول للعلوم
 بريستول

يعتبر مركز At-Bristol معرضًا لعلوم اإلبداعية ويقع 
جنوب غرب إنجلترا، وهو حلم لألطفال - وللبالغين - 
الذين يحبون الضغط على األزرار وسحب الرافعات، 

يضم هذا المعرض مئات األعمال المعروضة في مناطق 
مخصصة، ويحتوي على معارض وورش عمل، وهناك 

موضوعات خاصة تتطرح في أيام محددة. 
ما الذي ستراه: استكشف الكون وأنت جالس على معقدك 
في أول نموذج رقمي ثالثي األبعاد للنظام الشمسي في 

المملكة المتحدة.
at-bristol.org.uk 

 متحف تيت سانت إيفز
سانت إيفز

يقع متحف Tate St Ives على كورنيش جميل، حيث 
يعد مركزًا إلمبراطورية متاحف تيت التي تركز على الفن 
الحديث. يتعاون هذا المتحف مع متحف باربرا هيبورث 
Barbara Hepworth Museum وحديقة المنحوتات 

الموجودة بالقرب من المنزل السابق للنحات العظيم. 
ما الذي ستراه: من المقرر إعادة افتتاح المتحف في ربيع 

2017 عقب االنتهاء من تجديده وترميمه، مع عرض 
أعمال الصور البحرية التي أبدعتها الفنانة جيسيكا 

ووربويز التي تستخدم في أعمالها عناصر طبيعية من 
ساحل الكورنيش. 

tate.org.uk

معرض تيتانيك بلفاست

خدمات المتاحف
 بعد النجاح الكبير الذي حققوه في إبداع وتصميم الكثير

 من المتاحف وصاالت العرض الرائعة في بريطانيا،
 يعمل الخبراء البريطانيون اآلن في مختلف أنحاء

 العالم لتقديم االستشارات إلى المتاحف والمراكز الثقافية
 الدولية بشأن كيفية إعداد وتصميم متاحف ومعارض
فنية رائعة وجاذبة للزائرين من مختلف أنحاء العالم.

experienceuk.org

  للمزيد من المعلومات
 يرجى زيارة
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للمزيد من المعلومات
 بما فيها اختيارت الدراسة في 
بريطانيا، وكيف تقدم طلباتك

ُيرجى زيارة موقع
study-uk.

britishcouncil.org  الطالبحياة
التجارب والصداقات والُفرص: التعليم في المملكة 

المتحدة يمّكنك من استشكاف قدراتك ومواهبك

ساعدتني الدراسة في بريطانيا على التعرف 
على أناس جدد من مختلف الدول. وعندما 
أنتهي من الدراسة، لن أحظى بميزة كبيرة في 
نما أيضًا سيكون لدّي  سوق الوظائف فقط، واإ

الكثير من األصدقاء من داخل المملكة المتحدة 
ومن جميع أنحاء العالم.

أنيتا نكونجي من كينيا تدرس درجة البكالوريس في 
الصحافة في جامعة كينت.

القدوم إلى المملكة المتحدة للدراسة جعلني 
أرى العالم بنظرة أشمل وأكثر عمقًا، لقد 

تعلمت التفكير التحليلي والتجريب، وتعلمت 
أن أكون قويًا وناجحًا في المواقف الصعبة 
وأن أتفاوض، وهو ما كان مفيدًا عندما 

توجب علي توفير األموال في بداية عملي. 
أنكيت مهيروترا من الهند درس هندسة الكمبيوتر 
 University of واالتصاالت في جامعة إسيكس
Essex، ويقوم اآلن بإدارة شركته الخاصة في 
Dineout، والتي تعد أول منصة  في الهند 

 لحجز طاولة بالمطاعم عبر تطبيق 
dineout.co.in .إلكتروني على اإلنترنت

”
أحب الدراسة هنا. ومن خالل ارتياد “

األسواق والمطاعم والمتاحف، ستتعرف 
على أناس من مختلف األعراق، وتتعلم 

الكثير عن ثقافاتهم.
هانسيكا جيثناني من إندونيسيا تدرس درجة 
البكالوريوس في التصوير الفوتوغرافي في 

جامعة لندن للفنون.

أدين بالفضل والعرفان إلى المملكة المتحدة 
التي وّفرت لي برنامجًا لمواصلة دراسة درجة 

الدكتوراه في موضوع لم يأخذه أحد على 
محمل الجد منذ وقت طويل، لكن المملكة  
المتحدة امتلكت رؤية ثاقبة في المغامرة حين 

تبنت طرح طالب الدكتوراه األمريكي من 
أصول مصرية، حين تساءل:

ماذا لو استخدمنا الهواتف المتحركة
في دعم الصحة؟

الدكتورة باتريكا ميشيل من الواليات المتحدة 
حصلت على درجة الدكتوراه في كلية لندن للصحة 
 ،mHealth وطب المناطق االستوائية في مجال
والتي ألقت الضوء على إمكانية استخدام تكنولوجيا 

الهواتف في تحسين الصحة.

”
ساهم تعليمي في بريطانيا في ما حققته بعد “

عودتي إلى الصين، فقد ساعدني على تعزيز 
مهاراتي القيادية، كما تطورت قدرتي على الحكم 

على األعمال، وأصبحت
أجيد النظر إلى وجهات

النظر من منظور مختلف. 
دون إكسياو من الصين درس هندسة الكهرباء 

والمعلومات في جامعة ِكمبريدج. وقد أطلق موقع 
 17zuoye.com ، وهو يساهم اآلن 

في مساعدة أكثر من 15 مليون طالب في أداء 
واجباتهم المدرسية. 

مصطلح “الصدمة الثقافية” ال يشرح بشكٍل 
كاف التجارب التي تمر بها في هذا البلد، إنها 
أكثر من “عجائب ال نهائية”. لقد قابلت الكثير 
من الجنسيات خالل الشهور الماضية أكثر من 

أي وقٍت مضى في حياتي.
غابرييل جونكالفيز من فرنسا تدرس درجة 

البكالوريوس في األدب اإلنجليزي والدراسات 
السينمائية والتلفزيونية في جامعة غالسكو.

 تعليم | 
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في ربوع
الحدائق

الحدائق النباتية والحدائق المنسقة في بريطانيا هي من األجمل في العالم. 
تعّرف على أماكن خاّلبة للتنزه، واستنشق عبير البراعم المتفتحة، وشاهد 

أجمل عروض األزهار وتشكيالت األلوان
األدلة على شغف البريطانيين بالبستنة 

والحدائق واألزهار منتشرة في أرجاء البالد، 
من أحواض نوافذ البيوت المزروعة بنباتات 

وزهور رائعة إلى حدائق القصور الفاخرة 
المنسقة بمنتهى الذوق والعناية. مئات 

الحدائق العامة الجميلة في أرجاء البالد تفتح 
أبوابها أمام الزوار على مدار العام، وسواء 

كنت ترغب في مشاهدة غنى األلوان الذي 
ال يضاهى في أحد مشاتل األزهار، أو 
بالقيام ببما يشبه رحلة حول العالم ولكن 
داخل بيت زجاجي بأجواء استوائية، أو 

تناول وجبة بسيطة في أحضان الطبيعة في 
أراضي إحدى القالع الساحرة، فكل ذلك 

متاح. وهناك حديقة رائعة لترضي كل ذوق.

حدائق التراث
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روعة الزهور عبر القرون

حدائق ترينثام 
يمكن لألسرة أن تمضي يومًا مثاليًا في حدائق 

Trentham المصممة وفق األسلوب اإليطالي والحاصلة 
على العديد من الجوائز، والواقعة في ستافوردشاير وسط 

إنجلترا. وهذه الحدائق مغرقة في القدم ومتجذرة في 
التاريخ بحيث أن اسمها ورد ألول مرة ضمن سجالت 

كتاب Domesday في عام 1086، لكن ترينثام تعمل 
على كتابة تاريخ جديد لها مع أنشطة حديثة محفزة مثل 
»ممشى األقدام الحافية« Barefoot Walk الذي يقدم 
تجربة خاصة من المرح والتماّس مع الطبيعة من شأنها 

أن تغني الحواس وتخلق شعورًا بالراحة والسعادة.
trentham.co.uk

حدائق هليغان المفقودة
ال تفتقر كورنوال، جنوب غرب إنجلترا إلى الحدائق 

الجميلة )حديقة تريبا Trebah Garden تستحق اإلشارة 
أيضًا( لكن قّلة فقط من الحدائق تملك غموض ورومانسية 

حديقة The Lost Gardens of Heligan لقد كانت 
هذه الحديقة تابعة لمسكن عائلة Tremayne ألكثر من 
400 سنة، وتعرضت بعد ذلك لعقود من اإلهمال، قبل 
أن يتم إصالحها وتجديدها واإعادتها إلى مجدها القديم. 

heligan.com

http://imaginationGB.com
http://trentham.co.uk
http://heligan.com
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سيحب األطفال نبات 
القرع العسلي في 

الخريف

 يستضيف متنزه تاتون أكثر من 
 100 فعالية سنويًا من بينها 

معرض سنوي للزهور

حدائق قلعة دروموند 
حدائق Drummond Castle Gardens واحدة من 

أجمل الحدائق الخالبة في اسكتلندا، مع تاريخ يعود إلى 
القرن السادس عشر، وهي تضم شجرة زان زرعتها الملكة 

فيكتوريا بمناسبة زيارتها للحديقة عام 1842. ولطالما 
استخدمت هذه الحدائق كموقع لتصويرمسلسل »الدخيلة« 

Outlander التلفزيوني. تفتح هذه الحدائق أبوابها في 
عطلة عيد الفصح، ثم تستقبل زوارها من 1 مايو إلى 31. 

drummondcastlegardens.co.uk

استمتع بفعاليات عديدة 
وتأمّل النجوم وتسلق 

الجبال بالدراجات 
متنزه تاتون

يعد منتزه Tatton Park في 
تشيشاير Cheshire شمال إنجلترا 
وجهة مثالية لعشاق األزهار، فهو 

يضم مجموعة من الحدائق والبيوت 
الزجاجية ومشاتل النباتات المورقة. 

كما يقدم المنتزه برنامجًا هائاًل يشمل 
أكثر من 100 فعالية سنوية، من 
عروض السيارات إلى مهرجانات 

األطعمة، ناهيك عن المعرض السنوي 
لزهور منتزه تاتون التابع للجمعية 
 RHS Flower الملكية للبساتين

Show Tatton Park الذي يقام 
بين 19-23 يوليو عام 1917.

tattonpark.org.uk

الحديقة النباتية الوطنية في ويلز
 National Botanic تقع حديقة

Garden of Wales على مساحة 
650 فدانًا وتبعد ساعة عن غرب 

كارديف، وتعد مقرًا ألكبر بيت 
زجاجي في العالم، وهي من تصميم 
اللورد فوستر أوف فوستر وشركاه. 

تتميز حديقة بوجود عدٍد من النباتات 
المعرضة لالنقراض من مختلف أنحاء 

العالم، كما يمكن حجز ليلة للنوم 
في البيت الزجاجي، أو االستمتاع 

بمراقبة النجوم من خالل فعالية »حفل 
النجوم« Star Party - فالحديقة 
 Dark Sky من المواقع التابعة لـ
اي منظمة دارك سكاي ديسكفري. 

 botanicgarden.wales

متنزه بولوك كانتري
)Pollok Country Park( 
عدد قليل من المتنزهات يجعلك 
تشعر كما لو أنك أصبحت فعاًل 

في الريف، وهذا ما يتميز به متنزه 
Pollok Country Park الحاصل 

على عدٍد من الجوائز والذي يبعد 
20 دقيقة فقط عن وسط غالسكو. 
إنه مكان مثالي للتنزه وسط غاباته 
ومروجه الخضراء الشاسعة، كما 

أن وجود Pollok House- أحد 
نبالء اسكتلندا - يضفي أيضًا 

ُبعدًا ثقافيًا على زيارة المكان. يوجد 
مسار مخصص للدراجات الجبلية 
لألشخاص الذين يحرصون على 

الجمع ما بين استنشاق عبير الزهور 
وممارسة الرياضات البدنية.

glasgowlife.org.uk

http://imaginationGB.com
http://drummondcastlegardens.co.uk
http://tattonpark.org.uk
http://botanicgarden.wales
http://glasgowlife.org.uk


غابات عجيبة وحكايات أعجب

حديقة ويسلي التابعة للجمعية الملكية للبساتين
تقع حديقة RHS Garden Wisley التابعة للجمعية 

الملكية للبساتين على ُبعد ساعة واحدة من لندن بالسيارة 
بالقرب من ووكينغ في مقاطعة ساري، استمتع بقضاء 

يوم رائع بالتنزه تحت مجموعة من األشجار الضخمة مثل 
شجر القضبان )الّتامول(، وشجر الكالبتوس العطري، 

وشجر القيقب األنيق. إلى جانب بحيرته الساحرة الممتدة 
باتساع، توجد في هذا المتنزه العديد من أضخم األشجار 

المعروفة في المملكة المتحدة - ويمكنك العثور عليها 
 ،Wild Garden والحديقة البرية Pinetum في باينتوم

 .Battleston Hill ومرتفعات باتلستون
rhs.org.uk

حديقة تشيلسي النباتية 
 Chelsea Physic Garden تتأسست حديقة
في عام 1673 بغرض دراسة الخصائص الطبية 

للنباتات، وهي تعد موطنًا ألكثر من 100 نوع مختلف 
من األشجار مثل أكبر شجرة زيتون مثمرة في المملكة 

المتحدة، وشجرة الغريب فروت األبعد باتجاه الشمال في 
chelseaphysicgarden.co.uk .العالم

متنزه وحديقة شيفيلد
تبدو حديقة Sheffield Park and Garden رائعة 

في كل أوقات السنة، ولكنها تكون أكثر تألقًا خالل 
فصل الخريف، ويعتبر هذا المتنزه الواقع في جنوب شرق 
إنجلترا المكان الحلم بالنسبة المصورين الفوتوغرافيين، مع 
بحيرته التي تنعكس على سطحها خياالت أوراق األشجار 

المحلية، والغريبة القادمة من الجنوب. ومن المؤكد أن 
األطفال سيستمتعون بالمسارات المنتشرة بغاباته حيث 

يمكنهم بناء مخابئ أو تسلق األشجار.
nationaltrust.org.uk

أشجار هائلة

حدائق مطيرة
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للمزيد من المعلومات 
يرجى زيارة

visitbritain.com/ 
gardens

 متنزه شيفيلد  وألوانه المتقدة 
في فصل الخريف

حدائق Kew Gardens في الكريسماس

حدائق بجمال ال يوصف مهما 
كانت حالة الطقس 

مشروع إيدن
تعتبر حديقة The Eden Project الواقعة 
جنوب غرب إنجلترا الوجهة المثالية للباحثين 

عن حدائق مطيرة وسط بيئات إحيائية 
ذات تصميم مذهل، وهي تشبه قببًا بيضاء 
ضخمة تبرز من األرض التي كانت سابقًا 

تجاويف طينية. هنا سوف تجد أكبر الغابات 
المطيرة الداخلية في العالم - مع النباتات 

االستوائية، إضافًة إلى شالل، وحقل لألرز 

المشبع بالبخار، فضاًل عن توافر أطول 
وأسرع »زيب الين« أي مسار تزحلق في 

edenproject.com .إنجلترا أيضًا

حدائق كيو 
أمامك فرصة رائعة لقضاء يوم ممطر في 

حديقة Kew Gardens الداخلية التي تمتد 
على مساحة 4.5 فدان، وهي محمية داخل 
بيوت زجاجية ضخمة وتقع في غرب لندن 
في منطقة غير بعيدة عن حدائق ريتشموند 
الساحرة. تجدر اإلشارة إلى أن مشتل أميرة 
ويلز، وهو مشتل زجاجي كبير موجد داخل 

حدائق كيو، تمكن من إحياء نباتات تنتمي 
إلى عشرة مناطق مناخية مختلفة، بداية من 
ْحَلبّية من وسط أمريكا إلى النباتات  نبات السَّ

الالحمة من جنوب شرق آسيا. 
ترّقب الفعاليات التي تقام في أوقات متأخرة 

من الليل، واستمتع بزيارة الحديقة خالل 
موسم عيد الميالد لتشاهد الحديقة بكامل 

زينتها ومضاءة بالكامل. 
kew.org

الحديقة النباتية لجامعة كمبريدج
تضم هذه الحديقة التي تبلغ مساحتها 40 

فدانًا، مجموعة من أفضل الحدائق والبيوت 
الزجاجية المتناسقة واألنيقة، وقد أنشئت  
ألجل الجامعة في سنة 1831 من قبل 

البروفيسور جون ستيفينز هينسلو، أستاذ 
تشارلز داروين. وال تزال الحديقة تحصل 

على أعلى التقييمات من جانب كل 
من يزورها، وهي تبعد 10 دقائق 

فقط سيرًا على األقدام من 
محطة القطارات.

botanic.cam.ac.uk

 حدائق | 
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Whitby Regatta, Whitby, Yorkshire, England
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visitbritainshop.com قم بزيارة 
وأستمتع بخصم ساري حتى مارس 2018، على أكثر من 250

معلم سياحي متضمن :

أحجز لحظاتك الرائعة

• أفضل المعالم السياحية في المملكة المتحدة 
• أهم ا�ماكن ا�قليمية

• تذاكر لدخول معالم سياحية
• جوالت سياحية لخارج المدن

للحصول على خصم  %3 على مشترواتك عند منافذ البيع
ا�لكترونية، إدخل رمز :

 Imagination17
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مالحظة عن تأشيرات الدخول 
ال يمكنك االنتظار من أجل البدء في تخطيط مغامراتك بالمملكة المتحدة؟ 

تحقق في ما إذا كنت بحاجة إلى تأشيرة دخول وقدم طلبك اآلن، باتباع الخطوات الثالث التالية:

تحقق: أواًل، استخدم الوسيلة المتوفرة على الموقع 1 
اإللكتروني gov.uk/check-uk-visa لتعلم إن كنت 

بحاجة للحصول على تأشيرة دخول، أم ال.

قدم طلبك: يمكنك ملء استمارة الطلب على اإلنترنت 2 
باستخدام خدمة UK Visa and Immigration الرقمية 

الجديدة والسريعة، واتباع الخطوات الواردة في الدليل السهل 
المتاح على الموقع اإللكتروني. يمكنك حجز الموعد، ودفع 

الرسوم على اإلنترنت. هل تريد الحصول على تأشيرتك بشكٍل 
أسرع؟ تتوفر خدمات األولوية والخدمات الممتازة.

احضر في الموعد المحدد: تأكد من أنك أخذت معك 3 
كافة المستندات الثبوتية الالزمة قبل أن تتوجه إلى 
موعدك للحصول على التأشيرة، بما في ذلك جواز سفرك. 

 يمكنك أن تعرف ما هي المستندات الالزمة من خالل زيارة 
الموقع اإللكتروني: 

 .gov.uk/check-uk-visa

 Registered Traveller service »إذا كنت تقوم بسفرات متكررة إلى المملكة المتحدة، يمكنك االستفادة من خدمة »المسافر المسجل
عبر موقع gov.uk/registered-traveller إنها طريقة سريعة ومناسبة لدخول البالد. الخدمة متوفرة لحملة جوازات السفر النظامية من 20 دولة

http://imaginationGB.com
http://gov.uk/check-uk-visa
http://gov.uk/check-uk-visa
http://www.gov.uk/registered-traveller
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خطط رحلتك
ُتقّدم بريطانيا تجارب ال ُتنسى 
ومغامرات مذهلة، ومتعًا رائعة 

وأنشطة ترفيهية ال مثيل لها. قبل 
أن تبدأ رحلتك، قم بزيارة موقع 

VisitBritain Shop على اإلنترنت 
لشراء تذاكر القطارات وبطاقات 
المواصالت لكي تكون مستعدًا 

لالنطالق بمجرد وصولك. يمكنك 
أيضًا شراء تذاكر لحضور العروض 

المسرحية وزيارة األماكن التاريخية 
والوجهات السياحية الكبرى، والتجول 

في كافة أنحاء البالد.
visitbritainshop.com 

تعرف على المزيد من 
األفكار الُملهمة على:

visitbritain.com
visitengland.com
visitscotland.com

visitwales.com
discovernorthernireland.com

visitchannelislands.com
visitisleofman.com

http://imaginationGB.com
http://visitbritainshop.com/imagination-ar
http://visitbritain.com
http://visitengland.com
http://visitscotland.com
http://visitwales.com
http://discovernorthernireland.com
http://visitchannelislands.com
http://visitisleofman.com


بريطانيا سبب شهرتي عالميًا 
ال يفكر الناس هنا داخل الصندوق، بل أن الجميع يفكر 
خارج الصندوق؛ كما أن الناس يأتون إلى هنا من كافة 
أنحاء المعمورة يحملون معهم أفكارًا جديدة في الطهي 
ووصفات مختلفة، ولهذا يقوم البريطانيون اليوم بإنتاج 

أطعمتهم الخاصة بنكهات أجنبية المنشأ، ونكهات حارة 
بها الكثير من التوابل، وهذه هي إحدى التأثيرات 

اإليجابية للهجرة على ثقافة األطعمة البريطانية. كل ما 
عليك هو الذهاب إلى أي متجر لبيع المنتجات الغذائية 
مثل متجر Selfridges أو Marks & Spencer، أو 

وويتروز Waitrose، وسوف تجد مجموعة رائعة من 
المنتجات العالمية. 

الشعب البريطاني محب للسفر 
يحب البريطانيون تذوق األطعمة 

الجديدة في مختلف أنحاء العالم، 
وعندما يعودون إلى الوطن، فإنهم 

يرغبون في تذوق نفس المذاق 
الذي جربوه بالخارج. ولهذا يمكنك 
مثاًل الحصول على طعام ياباني 

رائع في المملكة المتحدة، وكالمي 
هنا ال يقتصر على السوشي أو 

الساشيمي فقط. وأود أن أشير في 
هذا السياق إلى أن سلسلة المطاعم 

اليابانية المنتشرة في عدد من 
 Bone Daddies المناطق في لندن

هي من المطاعم المفضلة لدي 
]bonedaddies.com[. هناك 

أيضًا خيارات رائعة من المطاعم  
الفيتنامية، أما المطاعم واالأطباق 

الصينية فقد سبقت الجميع باالنتشار 
وحققت تطورًا ملحوظًا.  

أْفضل األطباق البريطانية أبسطها 
 toad in the hole أفّضل األطباق البسيطة مثل

النقانق مع البيض، وفطيرة شرائح اللحم والكالوي، التي 
تصنع بعناية من باستخدام المنتجات العضوية اآلتية 

مباشرة من المزارعين.

الموجة الجديدة من المطاعم في بريطانيا رائعة
مطعم “األسماك الثالثة The Three Fishes” في 
 thethree[ النكشاير من األماكن التي أحببتها مؤخرًا

fishes.com[. ذهبت إليه برفقة أصدقاء فرنسيين، وقد 
أعجبوا جدًا بالطعام. طلبنا وجبة مكونة من السمك 
ورقائق البطاطس، كان طعمها مذهاًل حقًا، وهذا ما 

يجعلني أرغب في الذهاب إلى هذا المطعم مرة أخرى 
مجددًا. وفي الحقيقة، أرغب في تذوق وجبة شرائح اللحم 
مع الخضار المطهية بالطبخ البطيء، وهي وجبة خاصة 

تشتهر بها النكشاير.

أنا فخور بالقدرة التنافسية العالية للعديد من 
العالمات التجارية الغذائية البريطانية وقوتها في 

التصدير إلى الخارج 
 Crispin خذ على سبيل المثال “النودلز” الجاهز لألكل

Busk الذي تنتجه شركة Kabuto ومقرها مقاطعة 
ساسكس جنوب غرب إنجلترا، وتبيعه إلى الصين 

]kabutonoodles.com[، فهذه الشركة تقوم بتصنيع 
“النودلز” من مكونات عضوية بالكامل. وأود التأكيد على 

أن الناس في الصين حريصون على 
سالمة غذائهم، ولهذا فإنهم حريصون 

على “شراء المنتجات البريطانية” 
نظرًا لثقتهم في المعايير اإلنتاجية 

والصحية. ومن األمثلة األخرى “ملح 
 Maldon Sea ” مالدون البحري
Salt  والذي يستخدمه الطهاة في 
maldonsalt.[ .جميع أنحاء العالم

 ]co.uk

تقديم المقالة الصينية للبريطانيين 
عندما قدمت إلى بريطانيا في عام 1971، 

لم يكن الناس على معرفة بالطعام الصيني في شكل 
 جيد. ومن 

خالل كتبي وبرامجي التلفزيونية المخصصة للطهي، 
تمكنت من تعريف الناس أيضًا بكيفية استخدام المقالة 

الصينية في الطهي بكل بساطة ]kenhom.com[. فهذه 
المقالة تضفي على الطعام مذاقًا رائعًا - بما في ذلك 

البيض المقلي! 

يجب أن يتمتع الطهاة بعقلية موسوعية
نجح عدد من الطهاة البريطانيين مثل غوردون رامزي 

وجاثون أثيرتون في افتتاح مطاعم لهم في أماكن مختلفة 
ستراليا وهونج كونج،  من أنحاء العالم مثل دبي واإ

| بريطانيا التي أحب 

i m a g i n a t i o n G B . c o m |   82

بريطانيا التي أحب 
تم اختيار الطاهي والمؤلف ومقدم البرامج التلفزيونية 
البريطاني كين هوم ليكون سفيرًا لحملة “بريطانيا 

العظمى”. واليوم يحدثنا كين عن الطعام البريطاني سواء 
داخل بريطانيا أم في مختلف أنحاء العالم

كين هوم

الطهي في المقالة الصينية
 Toad in the hole وجبة
نقانق مطبوخة مع البيض

 The مطعم األسماك الثالثة
Three Fishes

مطعم بون داديز 
Bone Daddies
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http://thethreefishes.com
http://thethreefishes.com
http://thethreefishes.com
http://thethreefishes.com
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