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أخبار دعم غرينفيل

تذكر غرينفيل
بعد مرور عام

أهال
عىل مدار األسبوع الماض،
تجمع ي
ي ً
المحىل ونظموا عددا من الفعاليات
المجتمع
ي
واألنشطة لالحتفال بمرور عام عىل مأساة
"برج غرينفيل".
نستعرض ف هذا اإلصدار من ر
نشة "أخبار
ي
ً
الت تذكرنا
ألحداث
ا
من
بعضا
غرينفيل"
دعم
ي
ً
من خاللها من فقد حياته ،وأيضا من تضر
من مأساة غرينفيل .وقد أبرزت تلك األحداث
وسلطت الضوء عىل قوة المجتمع وشجاعته
يف األوقات العصيبة.

برج غرينفيل يف الذكرى السنوية للمأساة يوم
الخميس  14يونيو ،يف احتفالية حضها
الثكال والناجون والسكان المحليون
والراغبون يف تقديم الدعم .جاري تنفيذ
لوحة الفسيفساء من قبل برنامج ACAVA
 Flourishيف رشاكة مع مركز المنار ل رلتاث
اإلسالم وسيتم االنتهاء منها خالل
الثقاف
ي
ي
الـ  12شهرا القادمة.

المسبة الصامتة من "ماكسيال
يف أعقاب
ر
سوشيال كلوب" مساء يوم الخميس،
الح يف "كنسينغتون
أهال ي
اجتمع ي
ميموريال بارك (سانت ماركس بارك)"
وف مساء نفس
لإلفطار ًواالحتفال بالعيد .ي
اليوم أيضا ،أقيمت صوات خاصة وحفل
الثقاف اإلسال يم.
تأبي يف مركز المنار للباث
ر
ي
الت ما يزال من
هناك العديد من الفعاليات ي
المقرر عقدها وتتضمن من بينها يوم المرح
للتعبت عن وحدة غرينفيل الذي سيقام يف
"كنسينغتون ميموريال بارك يوم السبت
 16يونيو من الساعة ً 12
ظهرا ر
حت
الساعة  6مساءُ .
ويقام بالتوازي مع هذا
ً
أيضا من الساعة ً 12
ظهرا حت
الحدث
الح معا
أهال
"
منتدى
،
مساء
6
الساعة
ي
ي
لصالح غرينفيل" يف حديقة أفونديال
(" ،)Avondale Parkوالمر رود"
(.)Walmer Road

كما قام المشاركون يف مناسبات مختلفة
بالوقوف  72ثانية يف صمت إلحياء الذكرى
كثبة يف جميع
السنوية ،وكذلك يف مناطق ر
شهدت كنيسة سانت كليمنت ،يوم األحد
أنحاء البالد.
الموافق  10يونيو حفل إزاحة الستار عن
ً
"حديقة سانت كليمنت للسالم
يف يوم الخميس أيضا ،شهدت كنيسة
واالستشفاء" .كان االحتفال بمثابة بداية
سانت هيلي فعاليات بمناسبة الذكرى
ل ربنامج األحداث السنوية إلحياء ذكرى مأساة السنوية ،ضمت مجموعة من البانيم
"برج غرينفيل".
الشجية والصلوات والقراءات .وعقب
إطالق الحمام األبيض ،تحرك موكب من
تم الكشف عن المرحلة األول من لوحة
هيلي إل قاعدة "برج
كنيسة سانت ر
فسيفساء غرينفيل التذكارية يف قاعدة
غرينفيل".
للحصول عىل معلومات حول جميع األحداث المتبقية ،اطلع عىل ر
االجتماع عىل الموقع:
تشيلس
نشات مجلس كنسينغتون
ي
ي
.kcsc.org.uk/news/grenfell-tower-anniversary-events
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حديقة السالم واالستشفاء
البالونات تنطلق يف الهواء عقب افتتاح
حديقة سانت كليمنت للسالم
واالستشفاء

غرينفيل ميموريال موزايك
لوحة الفسيفساء التذكارية أسفل برج غرينفيل
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كنيسة سانت هيلي
هيلي بمناسبة
فعاليات يف كنيسة سانت ر
الذكرى السنوية ،شهدت مجموعة من البانيم
الشجية والصلوات والقراءات
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مستة صامتة
المسبة الصامتة عىل
امتدت
ر
طول "الد بروك غروف"

المسبة الصامتة يف
األهال المشاركون يف
ر
ي
يعبون بها عن تقديرهم
قصبة ر
وقفة ر
واحبمهم ألفراد مكافحة الحريق

دعم مستمر
تتوفر مجموعة من الدعم المستمر المتاح ألي
شخص تضر من مأساة "برج غرينفيل" :للحصول
وصح بصفة عاجلة عىل مدار
عىل دعم معنوي
ي
 24ساعة اتصل عىل الرقم .0800 0234 650
لالتصال بفريق التوعية التابع لـخدمات الصحة
الوطنية  NHSوالبتيب للحصول عىل زيارة محلية،
اتصل عىل الرقم  .020 8962 4393تقدم خدمة
الصحة والعافية يف غرينفيل الدعم لألشخاص
النفس أو
الذين يشعرون بالقلق ،أو الضغط
ي
المصابي بصدمات نفسية ،ويمكن التواصل معها
ر
البيد
عىل الرقم ،020 8637 6279 :أو عىل ر
ون
اإللكب ي
.Grenfell.wellbeingservice@nhs.net

ً
يرج متابعتنا | كما تتوفر ر
النشة اإلخبارية أيضا باللغة العربية والفارسية.
للحصول عىل آخر المعلومات بانتظام ،ر
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