
المقدمة
اوعالمتك""اصنع ” Make Your Mark” وقتأيفيالمنزلمنبھالمشاركةیمكنكمستمررقميحدثھو !

People’sخطةفيالناسإلشراكالمشروعإنشاءتم Planالناسبینماوالجمعالیدویة،الحرفاستخدامخاللمنلجالسكو
والعمل بأیادینا إلظھار آمالنا ومخاوفنا وأحالمنا بخصوص جالسكو على النسیج!

Glasgowاو”جالسكومدینةشارةباستخدام Coat of Arms”حولأفكارھممشاركةواألفرادالعائالتمننرید،كبدایة
األشیاء التي یعتقدون أنھا ستجعل غالسكو مكاًنا أفضل وأكثر أماًنا للعیش والعمل فیھ. بعد ذلك نود منك أن تصنعوا صورة

لفكرتكم على قطعة قماش مربعة باستخدام المقص والغراء والغرز واألزرار والنسیج. أي شيء تریدونھ!

قد تكون فكرتم حول ما تحملھ شارة المدینة بالنسبة لك كنتیجة لتجربتكم في العیش في غالسكو. أو قد تكون صورة لما تأملونھ
سم.40وطولسم40إلىالصورةحجمیصلأنیمكنأفضل.بشكلغالسكوفيبھوتحلمون

سنجمع بعد ذلك كل المربعات التي تم تكوینھا. ستكون ھذه الصورة الكبیرة عبارة لوحة نسیج یظھر إعادة تخیل غالسكو.

الفكرة مستوحاة من تقالید عریقة في صنع لوائح النسیج والالفتات والمقاومة والنضال. وسنقوم بتسجیل عملیة العمل معا إلنتاج
لوحة النسیج، التي ال تقل أھمیة عن العمل ذاتھ. إن كیفیة مشاركتنا وعملنا معا جزء من خلق طریقة جدیدة للتنظیم تعمل لصالح

سكان غالسكو.

People“غالسكویصنعونمنھمالناسبأناخبارنایریدغالسكومدینةمجلس Make Glasgow”،جمیعمننریدلذلك
الناس من جمیع األعمار والخلفیات أن یكونوا حاضرین في تشكیل مستقبل غالسكو. سیكون إنشاء لوحة النسیج وسیلة لبناء

الروابط بین بعضنا البعض ومدینتنا، وإظھار كیف یمكننا ان نضع الناس أولویة.



أساسیةمعلومات

People’s”اوالشعب""خطةھيما Plan”جالسكو؟في
ھو تعاون بین المنظمات والحمالت واألفراد للمشاركة في وضع خطة بدیلة للناس وللمدینة. الخطة تسعى إلى النمو من

العمل المذھل الذي یجري إنجازه على القضایا المحلیة كاإلسكان، وعدالة المھاجرین، والنقل، وتخطیط المدن،
والمساواة، واالستدامة، والصحة، واالقتصاد. نحن نعمل على بناء منصة بدیلة قویة واستكشاف األفكار من أجل
دیمقراطیة محلیة حیویة والتي تعزز العدالة البیئیة واالجتماعیة، إلنشاء غالسكو تعمل من اجل للناس والكوكب

واألجیال القادمة.

Glasgow”اوجالسكومدینةشارةھوما Coat of Arms”؟
”Mungo“اومونغوباسمالمعروفجالسكو،بقدیسالمتعلقةالصورمنمستوحىجالسكوشارة

ترمز الشجرة لحریق افتعلھ مونغو باستخدامھ احدى اغصانھا

الطائر ھو طائر أبو الحناء الذي اعاده مونغو للحیاة

السمك ھو سمك السلمون، یصطاد في النھر كالید. القصة تقول إن الخاتم تم إعطاؤه للملكة من قبل زوجھا الملك.
الملكة بدورھا أعطت الخاتم إلى عشیقھا، الذي رماه في نھر كالید. طلب الملك من الملكة أن تحضر الخاتم إلیھ،

وساعدھا مونغو، الذي أمسك الخاتم في بطن السلمون، وأعاده إلى الملكة.

Let“اوتزدھر"غالسكو"دعغالسكوشعار Glasgow Flourish”مونغوالقاھاخطبةمنمأخوذ

Glasgowاو”جالسكومدینةشارة Coat of Arms”التالیة:القصیدةالھمت

ھناك الشجرة التي لم تنم قط

ھناك الطائر الذي لم یطیر قط

ھناك السمك الذي لم یسبح قط

یقرع قطلمھناك الجرس الذي



المشاركةكیفیة
وقتترتیبالمشروع،عنالمزیدمعرفةیمكنكمادناه.االتصالمعلوماتخاللمنمعناتواصلوا-1

الستالم العلبة، وأعلمنا عن أي متطلبات إضافیة لدیك!
Pearceبیرس”معھدمنلالستالممتاحةواألدواتوالموادالقماشعلبالعلبة!استلموا-2 Institute،”

حیث یتم الحجر الصحي على العلب. یمكنكم استخدام ھذه المواد، أو مواد قدیمة معاد تدویرھا المتاحة
لدیك.

نسیجمربعالىفكرةتحویلعملیةلكسیوضحالفیدیوالفیدیو!شاھدوا-3
أيإلىبحاجةلستأنتماألفكار!منالكثیرلدیككانإذامربعمنأكثراصنعواالنسیج!مربعأصنعوا-4

مھارات معینة للمشاركة، كونوا مبدعین كما تستطیعون!
بیرس”معھدإلىوإعادتھابكمالخاصةالعلبةفيالمقدمةالحقیبةفيبكمالخاصالنسیجمربعضعوا-5

Pearce Institute،”الظرفباستخدامبالبریدأرسالھاطریقعنأو،بنفسكمایصالھاطریقعنإما
المدفوع مسبقا الموجود في العلبة!

االجتماعي.التواصلمواقعراقبوا-6
سویة!تالقیناوأخبارالمشروع،لمستجداتبنااتصالعلىأبقوا-7

معلومات االتصال
إذا كان لدیكم أي أسئلة عن المشروع أو ترید تعرف المزید، یرجى االتصال:

العنوان:
Ubuntu Women Shelter

The Pearce Institute

840-860 Govan Road

Glasgow

G51 3UU

ھاتف:

078351609

برید الكتروني:

outreach@ubuntu-glasgow.org.uk / ionasaneglasgow@gmail.com

https://www.youtube.com/watch?v=bGTYli0VifE

