
مشروع األرض المحبة 
رعایة العالم الذي نحبھ. 

الھدف من مشروع Loving Earth ھو مساعدتنا على 

مواجھة تحدیات التدھور البیئي ، دون أن تطغى 

علیھا ، من أجل الحب. 

• ما الذي یعجبك والذي یھدده تغیر المناخ 

أو البیئة؟ 

• كیف تساھم أفعالك وخیاراتك في التھدید؟ 

• كیف یمكن أن تساھم اختیاراتك أو أفعالك في الحل؟ 

نستكشف ھذه األسئلة من خالل التركیز على شيء واحد على وجھ الخصوص ؛ مكان 

أو شخص أو شيء نحبھ. یمكن أن تتخذ استكشافاتنا عدة أشكال: إنشاء الصور 

وإجراء المحادثات والبحث في الكتب والصحف أو اإلنترنت. یمكن أن تكون 

الممارسات التأملیة أو الروحیة أو اإلبداعیة مفیدة أیًضا. 

مشروع النسیج المجتمعي ھو عنصر أساسي في ھذا المشروع. الناس مدعوون 

لصنع ألواح نسیجیة بأي أسلوب أو تقنیة ، بتنسیق قیاسي 30 × 30 سم 

(باإلضافة إلى 5 سم من الھوامش) ، لتوضیح استكشافاتھم. یمكن إرسال ھذه 

اللوحات بالبرید مصحوبة بنصوص قصیرة للمشاركة في معرض متنقل. تم 

بالفعل عرض اللوحات األولى في أماكن مختلفة في بریطانیا العظمى، ویمكن 

http://lovingearth-project.uk/ أیًضا رؤیتھا على اإلنترنت على العنوان

gallery/. نأمل أن یستمر المعرض بضع سنوات. 

 



یمكن لألفراد المدعوین االنضمام إلى المشروع بمفردھم ، ولكن كونك جزًءا 

من مجتمع ملتزم بالعنایة بما نحبھ یمكن أن یشجعنا أكثر. 

عندما یكون ذلك ممكًنا ، نقترح تنظیم ورش عمل و / أو معارض محلًیا. ومع 

ذلك ، یتكیف المشروع جیًدا مع العزلة االجتماعیة في ھذا الوقت من فیروس 

كورونا. یمكنك استخدام أي مواد لدیك لتسلیمھا وقد ترغب أیًضا في 

استخدام المشروع للتفكیر بشكل خالق في ما تعلمناه من الوباء. 

 Facebook وصفحة https://lovingearth-project.uk یقدم موقعنا اإللكتروني

https://lovingearth-project.uk اقتراحات بحثیة وتفاصیل عن مشروع 

النسیج وفرًصا لإلعالن عن أنشطتك وإبداعاتك ومشاركتھا إللھامك اآلخرین. 

الجمیع مدعو للمشاركة في ھذا المشروع. في الغالب ھو مشروع المركزي ، 

لتطویره في مجتمعك وبیئتك كما تراه مناسًبا. مستقبلنا جمیًعا على المحك.	

في ھذا الوقت من Coronavirus ، یرجى إرسال صورة جیدة للوحات 

المكتملة ، مصحوبة بنص قصیر وتفاصیل االتصال الخاصة بك. ال تنس أن تذكر 

في نصك إجراًء أو أكثر اتخذتھ أو ستتخذه إللھام اآلخرین. سنتصل بك بعد 

ذلك إلعالمك بمكان إرسال اللوحات. 

إذا كنت ترغب في تنظیم معرض أو حدث آخر (سواء كان حدًثا مادًیا أو عبر 

اإلنترنت) ، فقد ترغب في إخبارنا على loveearthproject@gmail.com. قد 

نتمكن من المساعدة في الدعایة أو المشورة أو المیسرین ، إذا لزم األمر. 

للتسجیل لتلقي النشرة اإلخباریة لدینا ، اتصل بـ 

 .lovingearthproject@woodbrooke.org.uk


