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سامي عيد
بعد أحداث  11سبتمبر ،وصف الرئيس األميركي
األسبق جورج بوش االبن التحدي الذي يواجه
الواليات المتحدة على النحو التالي" :الخطر يهدد
أمتنا :نحن لسنا محصنين من الهجوم" ،وبعد أكثر
من عقد ونصف ،في عام  ،2017وصف وزير
الخارجية البريطاني آنذاك بوريس جونسون الجهد
العالمي ضد اإلرهاب بأنه "معركة ليس ضد خصم
عسكري ولكن ضد مرض أو وباء".
وفي التصريحين ،استخدام القادة في الواليات
المتحدة والمملكة المتحدة ،اللغة الطبية لوصف
الحرب ضد اإلرهاب.
وقد كشفت اإلحصائيات األخيرة التي توصل
إليها مسؤولو الصحة في مدينة نيويورك أن عدد
األشخاص الذين ماتوا بسبب فيروس كورونا في
مدينة نيويورك قد تجاوز بالفعل عدد القتلى في
هجمات  11سبتمبر.
وبحسب تقرير لمجلة إنترناشونال إنترست ،فإن
الهجمات اإلرهابية واألوبئة هي أحداث عالية التأثير
لديها القدرة على تعطيل الحياة ،وربما تكون إحدى
الطرق األكثر إثارة لدراسة هذه األحداث هو دراسة
تأثيرها على بياناتنا.
الفيروس أكثر خطرا
في استطالع أجراه مركز بيو لألبحاث في مارس
 ،2020اعتبر الجمهور األميركي ان انتشار
األمراض المعدية هو تهديد أكبر من تهديد اإلرهاب،
وهذه سابقة على هذا الصعيد ،حيث يحتل اإلرهاب
دائما سلم مخاوف األميركيين.
لكن بعد الهجمات اإلرهابية في باريس وكاليفورنيا،
في عام  ،2015وجد مسح وطني أجراه مركز بيو
لألبحاث أن الجمهور األميركي كان أقل قلقاً من
أن سياسات مكافحة اإلرهاب تقيد الحريات المدنية.
وبالمثل ،بعد تفجيرات  7/7في المملكة المتحدة عام
 ،2005أظهر استطالع لصحيفة الغارديان أن %73
من البريطانيين يقبلون تقييد الحريات المدنية مقابل
الحصول على األمن.
كما وجد استطالع أجرته  YouGovأن البريطانيين
ما زالوا على استعداد لمقايضة الحريات المدنية
ألغراض مكافحة اإلرهاب ،فقد وافق  %67على
مراقبة األماكن العامة في المملكة المتحدة بكاميرات
 ،CCTVو % 63يؤيدون مشروع حمل بطاقة
هوية طوال الوقت خارج المنزل ،و %64يؤيدون
االحتفاظ بسجل لبصمات كل مواطن بريطاني ،و
 ٪59يؤيدون قاعدة بيانات الحمض النووي.
مقايضة
وهذا ما قد تضطر إليه الدول أيضاً في مكافحة
فيروس كورونا ،فقد تلجأ الحكومات عند تخفيف

إجراءات اإلغالق على المدن إلى تطبيق بعض
سياسات المراقبة على المواطنين ،وهو ما يضع
األشخاص في مقايضة بين حرية التنقل وبين تتبع
بياناتهم المدنية.
 23دولة على األقل تم الزام المقيمين فيها
على استخدام تطبيقات هاتفية لـ"تتبع تحركاتهم
واتصاالتهم" ،وذلك في إطار احتواء الفيروس  ،كما
نشرت السلطات في المملكة المتحدة وبلدان أخرى
طائرات بدون طيار مزودة بمعدات فيديو وأجهزة
استشعار درجة الحرارة لتتبع أولئك الذين كسروا
قيود اإلغالق من خالل التواجد خارج منازلهم.
وفي الواليات المتحدة ،تعمل حاليًا بعض الشركات
المعنية بجمع البيانات مع الجهات الرسمية لخلق
مجموعة من تقنيات التتبع والمراقبة لمكافحة
الفيروس التاجي ،وتشمل األفكار التي يتم النظر فيها
تتبع الموقع الجغرافي لألشخاص الذين يستخدمون
البيانات من هواتفهم ،وأنظمة التعرف على الوجه
لتحديد من كان على اتصال مع شخص ثبتت إصابته.
الخصوصية والدقة
وأكدت المجلة أنه يمكن االستفادة من طرق مكافحة
اإلرهاب ،في مكافحة فيروس كورونا من خالل عدة
أمور.
األول فيما يتعلق بالخصوصية ،على سبيل المثال،
أحد الجوانب األساسية لقانون فيروس كورونا في
المملكة المتحدة  ،2020يركز على احتواء وإبطاء
الفيروس عن طريق الحد من االتصال االجتماعي
غير الضروري.
وتمثل اإلجراءات التي يقدمها لتحقيق ذلك تآكل
الضمانات الموضوعة على خصوصية البيانات،
ولو نظرنا ألحد األمثلة على البيانات التي يتم
استخدامها لمكافحة اإلرهاب ،والتي تتعلق بمخاوف
الخصوصية حول مشاركة البيانات لفيروس
كورونا ،هي أمن الطيران.
على سبيل المثال ،استخدمت الواليات المتحدة النظام
المستهــدف اآللــي
( ، )ATSالذي يقيم
المخــاطر النسبيـــة
للركـــاب القادمين،
وتــم استخــــــــدام
تقنيـــات اكتشـــاف
المعرفــــة داخـــل
هذا النظام إلنشاء
تقييمــات للمخاطر
واستـهداف الموارد
االستقصائيـة ،وهو
مـا نجــح في منــع

رائد البنا اإلرهابي الذي قتل الحقا في العراق ،من
دخول الواليات المتحدة.
ومع ذلك ،على عكس طرق جمع البيانات األخرى،
عندما يتعلق األمر باإلرهاب ،فإن جمع البيانات
يحدث غالبًا دون علم أو موافقة الشخص المعني.
الدرس الثاني حول الدقة ،الذي تفتقره الخوارزميات
االصطناعية مما قد يؤدي إلى استنتاجات غير
دقيقة ،وتنطوي مثل هذه اإلجراءات على العديد من
المخاطر في مكافحة اإلرهاب وفيروس كورونا.
على سبيل المثال ،إحدى طرق اختبار المرض
قادرة على اكتشاف المرض بدقة بنسبة  % 99عن
طريق الوخز ،مما يعني أن نسبة الخطأ  ،%1وإذا
كان عدد السكان يبلغ  300مليون شخص ،فإن
نحو  300ألف قد تكون نتيجة إصابتهم بالفيروس
إيجابية بالخطأ.،
وفي كتابه الحشد العاري ،The Naked Crowd
يناقش األستاذ بجامعة جورج واشنطن غيفري
روزين المعدالت اإليجابية الكاذبة في نظام ربما تم
تصميمه لتحديد تسعة عشر من الخاطفين المتورطين
في هجمات  11سبتمبر ،وبافتراض معدل دقة بنسبة
 99في المائة ،فإن البحث في عدد سكان يبلغ قرابة
 300مليون نسبة أي بعدد سكان أميركا ،يعني أنه
سيتم تحديد ما يقرب من ثالثة ماليين شخص على
أنهم إرهابيون محتملون.
أما الدرس الثالث فهو حول التعاون ،في المستقبل،
قد يتم استخدام تقنيات جمع بيانات مماثلة في تبادل
المعلومات بين البلدان حول األفراد المحتملين الذين
يحملون األمراض ،وهذا ما يثير الخوف بشأن
معلومات بعض األفراد وتشاركها مع بعض البلدان
التي تنعدم فيها الديمقراطية ،على عكس سياق
اإلرهاب ،حيث تعمل البلدان على تبادل المعلومات
ضد كيان بموجب قرار مجلس األمن التابع لألمم
المتحدة.
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ارتفع عدد الجرائم ذات الدوافع السياسية في ألمانيا على
نحو ملحوظ العام الماضي ،لكن ليس في كل التيارات.
فبينما ارتفع عدد الجرائم التي نفذها جناة من التيار
اليميني واليساري ،رصدت سلطات األمن تراجعاً بنسبة
تزيد عن  %27في الجرائم ذات الدوافع الدينية ،لتصل
إلى  425جريمة ،بحسب اإلحصائية الجنائية للشرطة
األلمانية.
وقد يكون أحد أسباب هذا التراجع هو خيبة األمل التي
ألمت ببعض المتشددين عقب انحسار تنظيم داعش
اإلرهابي في سوريا والعراق .كما حظرت ألمانيا على
مدار األعوام الماضية العديد من التنظيمات المتشددة،
مثل "دائرة اإلسالم الناطقة باأللمانية في هيلدسهايم"
عام .2017
وارتفع إجمالي عدد الجرائم ذات الدوافع السياسية التي
سجلتها الشرطة العام الماضي بنسبة نحو  %14إلى
 41177جريمة .كما سجلت السلطات ارتفاعاً بنسبة
 %13في الجرائم المعادية للسامية لتصل إلى 2032
جريمة.
ووفقا لبيانات الشرطة ،فإن  %93من مرتكبي الجرائم
المعادية للسامية من التيار اليميني المتطرف .كما
ارتفعت الجرائم المعادية لإلسالم بنسبة  %4.4لتصل
إلى  950جريمة.
تجدر اإلشارة إلى أن اإلحصائية الخاصة بالجرائم ذات
الدوافع السياسية تسمى بـ"اإلحصائية الواردة"؛ أي أنها
تُحصي الجرائم بناء على االشتباه المبدئي.
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يعتزم مجلس الوزراء األلماني إقرار صرف
مكافأة مالية للتدريب في الشركات الصغيرة
والمتوسطة في ظل أزمة كورونا.
جاء ذلك وفقا لمعلومات وردت إلى وكالة األنباء
األلمانية وبحسب هذه المعلومات فإن وزارات
التعليم واالقتصاد والعمل اتفقت على ورقة
بنود رئيسية تمثل األساس لهذه الخطوة .وتشير
الورقة إلى أن تكلفة هذه الخطوة ستبلغ 500
مليون يورو.
وستساعد هذه المكافأة في الحصول على وظيفة
متدرب في ظل الجائحة ،وجاء في الورقة ":
يجب أن نمنع تحول أزمة كوفيد 19-إلى أزمة
للمستقبل المهني للشباب ولتأمين الكوادر الفنية".
ومن المنتظر أن تحصل الشركة الصغيرة أو
المتوسطة التي ال يزيد عدد العاملين فيها عن
 249شخصا ،والتي تضررت "بشكل كبير" من
أزمة كورونا وحافظت مع ذلك على المستوى
التدريبي لديها ،على منحة بقيمة  2000يورو
ص َرف لمرة واحدة عن كل عقد تدريب تبرمه
تُ ْ
للعام  .2020وسيتم صرف المنحة بعد النجاح
في إتمام الفترة التجريبية.
وستمنح الحكومة  3000يورو لكل شركة عن
كل عقد تدريب تبرمه ،في حال تجاوز عدد
العقود المستوى المعتاد للشركة ،ويسري هذا
ِالجراء على الشركات التي تستقبل متدربين
من شركات اضطرت إلى إشهار إفالسها بسبب

الجائحة.
كما تعتزم الحكومة أيضا دعم الشركات التي قل
العمل لديها بصورة ملحوظة بسبب الجائحة ،ولم
تتمكن من تخفيض أوقات دوام متدربيها ،حيث
ستحصل على  %75من القيمة اإلجمالية لعقود
التدريب على مدار الشهور التي قل فيها العمل
بمقدار النصف على األقل.
ونصت الورقة على أن صرف الدعم سيتم عندما
تدخل إرشادات التمويل حيز التنفيذ ،ونوهت
إلى أن صرف الدعم محدد حتى نهاية ديسمبر
 ،2020مع استثناء الشركات التي ستستقبل
متدربين من شركات أخرى سواء بشكل كامل
أو بشكل مؤقت ،حيث سيتم تمديد التمويل بالنسبة
لها حتى نهاية يونيو  2021بحد أقصى.

أصدر البرلمان األلماني "بوندستاج" تشريعا
جديدا بمنح العاملين األجانب في شركات باالتحاد
األوروبي نفس األجر ونفس الحقوق التي يحصل
عليها زمالؤهم األلمان.
وقرر البرلمان تطبيق هذه الخطوة بعد أن صاغتها
لجنة العاملين المبعوثين من دول االتحاد األوروبي.
وبهذا ال يبقى من حق العاملين من خارج االتحاد
األوروبي المطالبة فقط بالحد األدنى من األجور،
ولكن أيضا المطالبة بعقود عمل وفقا لما تلزم به
القوانين المعمول بها في ألمانيا ومكافأة أعياد الميالد
وإعانة العطلة الصيفية وبدالت المخاطر.
وقال وزير العمل هوبيرتوس هايل إن مبدأ "نفس
األجر لنفس العمل في نفس المكان" سيتم دعمه حتى
"يحصل عامل البناء القادم من بوخارست على نفس
األجر إن جاء مع زمالئه للعمل في موقع بناء في
بوخوم األلمانية".

ذكر الرئيس األلماني فرانك -فالتر شتاينماير أن
أزمة جائحة كورونا كشفت عن القصور الرقمي
في ألمانيا ،مضيفا في الوقت نفسه أن األدوات
الرقمية جعلت اإلغالق قابال للتحمل بالنسبة لكثير
من المواطنين.
وقال شتاينماير في برلين بمناسبة اليوم الرقمي في
ألمانيا" :األزمة سلطت الضوء دون هوادة على
الكثير من العوار الرقمي ،خاصة في المدارس
واإلدارات العامة".
وذكر شتاينماير أن الحظر على االختالط االجتماعي
المرتبط بجائحة كورونا وضع العائالت تحت
ضغط ،وقال" :ال أتصور كيف كنا سنصبح اليوم
إذا لم يكن لدينا أي إمكانيات رقمية" ،مشيرا إلى
ان األجداد استخدموا ألول مرة إمكانيات االتصال
الرقمي مثل سكايب وزوم للتواصل مع أحفادهم.
وأكد شتاينماير أنه بالرغم من أن األدوات الرقمية
ال يمكن أن تحل محل التواصل الشخصي" ،فإنها
إضافة مرحب بها للغاية ،خاصة في المواقف التي
يتعذر فيها الحوار والتواصل الشخصي".

نوه وزير الخارجية األلماني هايكو ماس ،في لقاء
صحفي ،إلى الفترة العصيبة التي تمر بها العالقات
األمريكية األلمانية وتعقدها من النواحي السياسية
والعسكرية ،خصوصا من ناحية اعتماد االتحاد
األوروبي على أمريكا.
واعتبر ماس أن القيم المشتركة بين أوروبا وأمريكا
والتي تتمثل بالديمقراطية الليبرالية والحرية هي ما
يعزز العالقة بغض النظر عمن يجلس داخل البيت
األبيض.

وأشار الوزير في لقاء خاص مع " ،"dwإلى
أن أمريكا لها أيضا مصلحة في أن تبقى مرتبطة
بأوروبا بشكل وثيق من النواحي السياسية واألمنية
والخارجية ،لكنه أشار إلى أن أمريكا "لن تبقى
الذراع الواقية ألوروبا التي نعرفها من الماضي"،
وأضاف" :هذا يعني أنه يجب علينا فعل المزيد من
أجل أمننا ويجب إيجاد ركيزة أوروبية داخل حلف
الناتو".
وحول استقالل أوروبا العسكري عن أمريكا ،قال
ماس" :ال أريد أن تصبح أوروبا مستقلة عسكريا،
أريد أن نضمن مع الواليات المتحدة كحلفاء داخل
حلف الناتو مصالحنا األمنية" منوها إلى عدم وجود
مصلحة أمريكية على المدى الطويل لإلنفصال عن
أوروبا في مجال السياسة األمنية.
ونوه الوزير إلى أن أمريكا "تترك في الوقت
الراهن فجوات جيوسياسية كبيرة "معتبرا أن الدول
األوروبية غير قادرة على "التوغل في كل األماكن
التي تتراجع فيها الواليات المتحدة".
وأضاف "لقد تولينا الكثير من المسؤولية مثال في
أفريقيا وبالتحديد في منطقة الساحل وكذلك في
أفغانستان حيث وجب أيضا على ألمانيا لعب دور
في عملية السالم األفغانية الداخيلة" ،مبينا أن هذا
األمر يتعلق دائما "باألمن وكذلك بالدبلوماسية ،ألن
الحروب تحتاج في النهاية إلى اتفاقيات سالم ال يمكن
الحصول عليها إال سياسيا وليس فقط عسكريا".

قدم "دويتشه بنك" تقريرا قدر فيه احتمال حدوث
أزمة عالمية مرتبطة بالحرب أو الوباء أو الكوارث
الطبيعية بنسبة  ٪33.5على مدى العشر سنوات
المقبلة.
وقام المختصون ،بقيادة الخبير االستراتيجي
للمصرف المركزي األلماني ،جيم ريد ،بتحليل
أربعة مخاطر شديدة ،ومنحها نفس احتمالية حدوثها
في غضون عام واحد ،حيث نال وباء اإلنفلونزا،
الذي يمكن أن يؤدي إلى وفاة أكثر من مليوني
شخص نسبة  ،٪ 2وأقوى ثوران بركاني حصل
على  ،٪0.15فيما قدرت احتمالية هبوب عاصفة
مغناطيسية جغرافية بسبب اندالع أشعة الشمس،
مماثلة للعاصفة الشمسية الفائقة لعام  ،1859بنسبة
 ،٪ 1.06أما الحرب العالمية فنالت نسبة .٪0.625
ويلفت المحللون في تقرير بعنوان "بعد الفيروس
التاجي :الخطر الواسع النطاق القادم لحدث
استثنائي" ،إلى أنه إذا كان احتمال وقوع حدث خالل
العام يساوي  ،٪2فإن احتمال حدوث نفس الحدث
خالل  10سنوات وفقا لقانون التوزيع ذي الحدين
سيكون .٪16.7
وتعد األحداث التي ينظر فيها دويتشه بنك ،مستقلة،
أي أن احتماالتها قابلة لإلضافة .واحتمال أن يحدث
أحدها في العقد القادم على األقل هو .٪33.5
ووفقا للقائمين على التقرير ،يرتفع على مدى
السنوات الـ  20المقبلة احتمال مثل هذه النتيجة إلى
.٪ 55.7
وأوضح أنه لتقييم احتمالية اندالع حرب عالمية ،أخذ
محللو المصرف المركزي األلماني تقديرا "محافظا"
ملزما بنسبة  ،٪0.625أو  1إلى  160سنويا.
ويرى دويتشه بنك أن هذا التقدير المنخفض بالنسبة
لما يوحي به تاريخ القرون األخيرة يرتبط بـ "بيئة
عالمية أكثر ترابطا وتعاونا" اليوم وبالتأثير الرادع
لألسلحة النووية .
ويقول الخبراء أيضا إن الصدمات العالمية نادرا ما
تحدث بمعزل عن بعضها البعض ،وهي غالبا ما
تتفاعل أو تسبب آثارا ثانوية في ميادين أخرى.
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محمد عبد المنعم
هل يقع االقتصاد العالمي في مرحلة جديدة من
الركود؟
ً
يُعرف الركود عموما بأنه ربعان متعاقبان للنمو
االقتصادي السلبي ،وعادة ما يتم قياسه من خالل
الناتج المحلي اإلجمالي ،أي القيمة اإلجمالية للسلع
والخدمات النهائية المنتجة خالل فترة معينة (في هذه
الحالة ،عاد ًة ربع عام) .وهنا تتزايد التوقعات بأن
الناتج المحلي اإلجمالي للصين ربما سيعاني بشكل
سيئ ج ًدا في الربع األول من العام الجاري ،وبما
أنه يشكل حوالي ( )%17من االقتصاد العالمي،
فسيكون لذلك آثار متتالية على بقية العالم .وعلى
سبيل المثال؛ تستعد دول منطقة اليورو للنمو السلبي
خالل الربع األول من العام الجاري ،حيث نما الناتج
المحلي اإلجمالي بنسبة ( )%0.1فقط في نهاية
 ،2019لذا فإن أي صدمة جديدة يمكن أن تدفعها
نحو النمو السلبي.
ومن ثم إذا لم يتم احتواء الفيروس التاجي واستمر
في االنتشار ،فإن احتمال حدوث ركود عالمي يزداد.
علماً أن الفيروس هو عامل واحد فقط من العوامل
الضاغطة على نمو االقتصاد العالمي ،مما قد يؤدي
إلى تفاقم الضغوط األخرى على االقتصاد العالمي،
مثل الحروب التجارية ،وانهيار أسعار النفط
العالمية ،وتباطؤ الطلب العالمي في كافة القطاعات.
لكن في حال استجابت الحكومات بشكل مناسب،
وكان لديها القدرة على احتواء االنتشار ،فمن
المحتمل تجنب السيناريو األسوأ .وهذا ال يعني أنه
سيتم تجنبه بالتساوي في جميع أنحاء العالم ،أو حتى
في جميع الصناعات أو القوى العاملة .ولكن عندما
يتعلق األمر باالقتصاد العالمي ،فستكون النتيجة
النهائية تباطؤاً في النمو وليس حدوث ركود عالمي
كما هو متوقع.
البداية من ألمانيا
في مارس الماضي وفي ذروة استشراء كوفيد19-
قامت ألمانيا بفرض ضوابط صارمة على حدودها
البرية مع فرنسا والنمسا وسويسرا ولوكسمبورغ
والدنمرك في محاولة للحد من انتشار وباء كوفيد19-
 .أما داخليا فاعتمدت الحكومة فرض قيود أخرى
تهدف في مجملها إلى وقف انتشار الوباء .الحكومة
األلمانية اعتبرت حينها أن الحاجة ماسة إلى تنفيذ
إجراءات استثنائية لدعم أكبر اقتصاد في أوروبا
من خالل برنامج إنقاذ بقيمة  600مليار يورو لمنع
االنهيار.
في هذا اإلطار دعا المسؤولون األلمان المواطنين
للبقاء في منازلهم ،فيما أعلنت الحكومة مجموعة
إجراءات غير مسبوقة لتقييد الحياة العامة إلبطاء
انتشار فيروس كورونا الجديد .وتعتزم برلين اآلن

االقتراض إلى ح ّد  156مليار يورو.
وسيكون في مقدور الدولة األلمانية عمليا القيام
بعمليات تأميم جزئي ومؤقت لبعض الشركات
لمساعدتها في تخطي األزمة .وهذا ما فعلته الدولة
مع القطاع المصرفي خالل األزمة المالية في
 2008و.2009
عمليا دعت المستشارة األلمانية أنغيال ميركل
األلمان إلى إلغاء اإلجازات داخل البالد وخارجها،
كما حظرت الحكومة التجمعات في الكنائس
والمساجد ودور العبادة ،وأمرت بإغالق المتاجر
غير الضرورية إضافة إلى مالعب األطفال.
لكن ألمانيا لجأت في معركتها مع الوباء إلى اعتماد
سياسة اليد الممدودة سواء تعلق األمر بأوروبا أو
بإفريقيا حيث قالت المستشارة إنه يجب مساعدة
الدول األشد فقرا على النجاة من جائحة فيروس
كورونا .
أما حين يتعلق األمر بالشركات فإن الحكومة
االتحادية أوضحت أن االقتصاد سينكمش 9.3
بالمئة هذا العام وينمو  9.5بالمئة في العام القادم
مضيفة ان الوضع الطبيعي لن يعود إال بعد مضي
 16شهرا.
خطة إنقاذ "لوفتهانزا"
بعض الشركات تتأهب لتعاف أطول ومن المتوقع أن
تستغرق العودة للوضع الطبيعي في قطاع الطيران
على وجه الخصوص عام ونصف .وخالل األيام
توصلت "لوفتهانزا" إلى اتّفاق مع الحكومة
الماضية ّ
األلمانية حول خطة إنقاذ تبلغ تسعة مليارات يورو
ستصبح بموجبها الدولة أكبر مساهم في رأسمال
المجموعة بحصة تبلغ  20بالمئة وذلك لتجنب
إفالس الشركة .وصادقت الحكومة التي تعود
بموجب االتفاق إلى قائمة مساهمي الشركة بعد نحو
 20عاماً ،على الخطة من خالل صندوق االستقرار
االقتصادي التابع للحكومة
االتحادية ،الذي تم إنشاؤه
لتخفيف تداعيات تفشي
فيروس كورونا المستجد.

كورونا.
وقد نجح اقتراح باريس وبرلين ـ في نهاية المطاف
ـ وهو الذي يهدف إلى تمكين االتحاد األوروبي
من تحرير ديون بقيمة  750مليار يورو تُسدد على
شكل إعانات للدول األكثر تضررا من تأثير الوباء
مثل إيطاليا وإسبانيا على وجه الخصوص ،دون أن
تضطر الدولتان إلى سداد تلك الديون بشكل فردي.
هذه اآللية التي ترتكز على سندات "يوروبوندز"
ليست ضمن آلية الديون المشتركة بين الدول
األوروبية التي طالبت بها إيطاليا خصوصاً لكن
دول شمال أوروبا وبرلين رفضتها.
صدمت بجائحة كورونا
تسير أوروبا ،التي ُ
وسجاالت نقص االستعداد في أنظمتها الصحية
واالقتصادية ،نحو تبنّي استراتيجية أكثر استقاللية
وأقل اعتماداً على الخارج.
وترتبط االستراتيجية الجديدة بمجمل الصناعات
والبنى التحتية الهامة في القارة ،وترتكز على
مراجعة سياسة دعم الشركات المتعثرة ،وتقييد بيع
أو استثمار قوى خارجية في مؤسسات ذات أهمية
ألوروبا ،لمنع وقوعها في أيا ٍد خارجية .وعلى
الرغم من الدعم الذي تحظى به هذه الخطة من
دول كبرى ،تبرز مواقف معارضة لها ،ال سيما
من اليمين الشعبوي ،إضافة إلى بروز مخاوف على
التجارة الحرة وحرية التنافس.
ويُجمع مراقبون على أن دول االتحاد غير قادرة
ِّ
تخطي خالفاتها حول طريقة إطالق عجلة
على
االقتصاد من جديد ،فيما عادت إلى الواجهة
الفروقات القديمة التي ظهرت أيضاً خالل أزمة عام
 2009المالية ،عندما عجزت الدول األعضاء عن
سداد ديونها وتزايد الركود االقتصادي وانهارت
أهم البنوك وقتها ،فهل ينتظر أوروبا مصير مشابه؟

واآلن أوروبا
خاضت أنغيال ميركل
مخاطرة سياسية كبيرة
في بلدها من خالل قبولها
فكرة الديون المتبادلة في
أوروبا بعدما كانت تعد
من المحظورات ،وذلك
من أجل إنعاش االقتصاد
في مواجهة جائحة
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السهماوي
هيثم ِ
هذه كلمات الراحل الزعيم مارتن لوثر كينج الذي
كان من بين من عانوا من مرار العنصرية وانكوي
بنارها ،تلك التي كانت سائدة حينذاك في الواليات
المتحدة االمريكية.
فحتي منتصف القرن الماضي كان المواطن
األمريكي صاحب البشرة السمراء يعاني شر المعاناة
من ظلم التمييز العنصري ،فكان طبيعيا أنك عندما
تذهب لنادي أو مقهي أو مطعم تجد أمامك الفتة
مكتوب عليها هذه العبارة (ممنوع دخول السود
والكالب).
وكانت هناك مؤسسات عامة كثيرة ال تقدم خدماتها
ألصحاب البشرة السمراء إال وهم واقفون ،وفي
الباصات العامة كانوا ممنوعين من الجلوس ومكانهم
في مؤخرة العربة… الى آخره من أشكال التميز
العنصري التي كان يعج بها المجتمع األمريكي.
واستمر الحال علي ما هو عليه حتى تعدل الحال
نحو أكثر إنسانية وتم القضاء علي بعض أشكال
التميز العنصري بكفاح ونضال كثيرون ومنهم
الزعيم مارتن لوثر كينج.
وصورة التميز العنصري كانت تعود إلى األذهان
بهذا الفكر والمعاملة التي كانت سائدة في الماضي
في كل موقف يقع ويمثل تميزا أو انتهاكا في حق
المواطن األمريكي صاحب البشرة السمراء وآخرها
كان الموقف الذي كان بمثابة القشة التي قسمت
ظهر البعير والموقف في والية مينيسوتا بشمال
أمريكا ،الذي تمثل في اعتداء
من قبل الشرطة األمريكية
علي جورج فلويد المواطن
األمريكي األسمر الذي يبلغ
من العمر  ،46حيث أرادت
الشرطة األمريكية القبض عليه
التهامه في تزوير عشرون
دوالرا ،وبعدما تم القبض عليه،
وضع رجل الشرطة الذي قام
بالقبض عليه رقبة جورج فلويد
تحت قدمه ضاغطا عليها،
بينما المواطن المرحوم جورج
يرجوه بالكلمات التي هزت
القلوب الرحيمة في كل أنحاء
العالم (ال استطيع التنفس -ال
تقتلوني).
وظل الشرطي علي الوضع
الذي عليه ولم يحرك ساكنا

حتي مات جورج فلويد وحدث ما حدث والذي
مازالت الواليات المتحدة األمريكية تعاني منه حتي
اآلن.
وبعيدا عن ثقافة التشفي وطريقة النبح في حق
الواليات المتحدة األمريكية ،وبهدوء وموضوعية
شديدان ،قطعا إن جورج فلويد لم يكن هو األول
لضحايا التميز العنصري والسؤال الباقي هنا كيف
يكون هو األخير؟
إن الحل في كلمة واحدة هو تطبيق القانون بكل قوة
وحزم ،فلو كان الزعيم األمريكي مارتن لوثر كينج
مات فالقانون الذي يكافح ويجرم العنصرية مازال
موجود.
والقوانين التي تجرم العنصرية عديدة منها:
ـ المادة األولي من ميثاق األمم المتحدة الصادر عام
 1945والتي تؤكد بأن الناس جميعا يولدون أحرارا
ومتساوون في الكرامة والحقوق.
ـ أيضا العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية
الصادر عام  ،1966الذي يحذر من التشجيع علي
الكراهية اإلثنية أو العنصرية الدينية.
ـ باإلضافة للعقود الثالثة الواقعة ما بين عام 1973
و  2003تلك التي تناهض العنصرية بكل أشكالها.
ـ واتفاقية مناهضة القضاء علي جميع أشكال التميز
العنصري.
ـ واألعالن العالمي لحقوق االنسان وغيره من
الصكوك الدولية األخرى التي تحظر التميز
العنصري بكل اشكاله.

ولكن ما ينبغي التأكيد عليه ،أن النص القانوني لو
لم يتبعه تطبيق فعلي له علي أرض الواقع فال فائدة
وال قيمة من وراءه.
وما ينبغي هنا عمله هو نص القانون والتطبيق
العملي له بمحو جميع اشكال التميز العنصري من
جميع انحاء العالم ،فلو كانت الواقعة األخيرة حدثت
في الواليات المتحدة االمريكية وأعقبها صراخ
المجتمع االمريكي رافضا الجور علي حق فئة
منة أو التعامل الالنساني من قبل الشرطة ،فهناك
مجتمعات تُمارس هذه االنتهاكات فيها ولكن ال يملك
أهلها الجرأة على الصراخ أو أن أصواتهم تعلو
ولكن دون أن يسمعها أحدا.
وتبقي في ذهني هذه األسئلة:
هل الذي يحدث اآلن في الواليات المتحدة األمريكية
سببه الحقيقي االعتداء الذي وقع على جورج فلويد؟
وهل لو كان االعتداء الذي وقع من قبل الشرطة على
مواطن أمريكي آخر من أصحاب البشرة البيضاء،
هل كانت ستثار هذه الضجة اعتراضا على عنف
الشرطة ؟
وكيف يستقيم أن تكون ذات الدولة التي تعتبر قبلة
الحريات والديمقراطية أو هكذا يتصورها البعض،
في ذات الوقت تعاني من مرض مثل التميز
العنصري وعدم احترام حقوق االنسان ؟
عاشت األمة اإلنسانية بكل خير وسالم ..
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د ٪أمير حمد
قالت المديرة اإلدارية لصندوق النقد الدولي،
كريستالينا جورجيفا :إنه «من المحتمل ج ًدا» أن
تخفض منظمتها توقعاتها للنمو العالمي في األشهر
المقبلة ،في ظل تعمق األثر االقتصادي لجائحة
فيروس كورونا المُستجد.
ويتوقع الخبراء حدوث ركود ،وارتفاع معدالت
الفقر ،وتزايد الجوع والبطالة في البلدان التي
تفتقر إلى شبكات أمان اجتماعي أو ال توفرها على
اإلطالق؛ وهي النتائج التي عجلت بحدوثها فترة
الشلل األوسع الذي فرضته فترة الجائحة على معظم
أنحاء العالم .وأصبحت حياة عشرات الماليين في
حالة حرجة اآلن ومصيرها على المحك.
وقالت جورجيفا ،خالل مؤتمر« :إن البيانات الواردة
من العديد من البلدان أسوأ بالفعل من أشد توقعاتنا
تشاؤمًا» .وغردت جورجيفا على موقع التواصل
«تويتر» قائلة« :بالطريقة نفسها التي يضرب
بها مرض كوفيد 19-بشدة تلك البلدان التي لديها
متطلبات مسبقة ،فإن األزمة تضرب بعض البلدان
على نحو أشد ضراوة من غيرها .ويتحرك صندوق
النقد الدولي بخطى سريعة وحاسمة لتزويد الدول
بالتمويل الطارئ الالزم».
ما الذي يمكن فعله لتخفيف بعض األلم؟
حشدت الحكومات في الدول الغنية تريليونات
الدوالرات لتحفيز اإلنفاق ،ودعم رفاهيتها ،وإنقاذ
بعض الشركات ،وتقديم الدعم النقدي مباشرة إلى
المحتاجين .ولكن رغم هذا ،يخشى المنتقدون أن مثل
هذه اإلغاثة ليست سوى مُهدئ مؤقت.
مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست يرى الكاتب
في ٍ
أن الوضع الذي يواجه عشرات البلدان األكثر فقرً ا
يزداد سوءًا .فليس لديهم القدرة نفسها على اقتراض
األموال بفوائد منخفضة أو طباعة األموال الخاصة
بهم (على المكشوف) .ويواجه الكثيرون اآلن
احتمال التخلف عن سداد الديون في ظل تداعي
تروس حيوية في اقتصاداتهم إلى حد التوقف.
يرى الكاتب ،الذي عمل كبير محررين بمجلة
ً
سابقا ،أن األزمة أبرزت المستويات المتدنية
تايم
الصارخة لعدم المساواة العالمية :فحتى قبل أن
تضرب الجائحة العالم ،أنفقت  64دولة (دخلها
القومي) في خدمة ديونها المُستحقة للبلدان األكثر
ثراء ،والمنظمات المتعددة األطراف مثل صندوق
النقد الدولي والمقرضين الخاصين ،وذلك على نحو
يفوق ما ُخصص لإلنفاق على الرعاية الصحية
لشعوبها.
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ً
ووفقا لما أورده معهد بروكنجز البحثي ،تنوء البلدان
النامية بعبء ما يقرب من  11تريليون دوالر من
الديون الخارجية ،باإلضافة إلى  3.9تريليون دوالر
عبارة عن خدمة دين مستحقة هذا العام .وفي الشهر
الماضي ،اتخذ البنك الدولي وصندوق النقد الدولي
خطوات لتوفير قدر ضئيل من تخفيف عبء الديون
لعشرات الدول التي تعاني من مشاكل ،بينما قال
وزراء مالية مجموعة العشرين ذات االقتصادات
ً
مؤقتا مدفوعات خدمة الديون
الضخمة إنهم سيعلقون
ألشد البلدان فقرً ا في العالم.
دعوة إلعفاء البلدان الفقيرة من الديون
يشير الكاتب إلى أن بعض السياسيين حول العالم
يريدون اتخاذ مزيد من اإلجراءات الشاملة.
فالسناتور بيرني ساندرز (النائب المستقل عن والية
فيرمونت) والنائبة إلهان عمر (النائبة الديمقراطية
عن والية مينوسوتا) دعيا يوم األربعاء الثالث من
يونيو ،في رسالة موجهة إلى جورجيفا ،ورئيس
البنك الدولي ديفيد مالباس ،المنظمات المالية الدولية
للنظر في «اإلعفاء الشامل من الديون» ألكثر من
 70دولة من أفقر دول العالم.
ووقع الرسالة ،التي دعت ً
أيضا إلى تقديم حافز
مالي كبير للمساعدة في استقرار االقتصاد العالمي،
أكثر من  300مُشرّ ع من أكثر من  20دولة ،من
بينهم الرئيس األرجنتيني السابق كارلوس منعم،
ووزير المالية اليوناني السابق يانيس فاروفاكيس،
والسيناتور ريتشارد جوزيف دوربن (النائب
الديمقراطي عن والية إيلينوى) ،أحد كبار األعضاء
(المخضرمين) في مجلس الشيوخ األمريكي.
وجاء في الرسالة ،التي نشرت مسودة منها في ملحق
«تودايز وورلد فيو» الذي يصدر عن الواشنطن
بوست« :إن المجتمعات الضعيفة المعرضة للخطر
والتي تفتقر إلى الموارد واالمتيازات الالزمة التخاذ
تدابير الصحة العامة المناسبة ستواجه في نهاية
المطاف عبء فيروس كورونا المستجد الهائل».
وأضافت الرسالة« :وهذا الضرر يعني أن سالسل
التوريد العالمية ،واألسواق المالية ،وغيرها من
العمليات التبادلية المترابطة ستستمر في التعرض
لحالة من االضطراب وعدم االستقرار».
دعوة لصندوق النقد الدولي للتدخل
ودعا النائبان األمريكيان إلى تبني أداة تكنوقراطية
في مجموعة أدوات صندوق النقد الدولي المعروفة
باسم حقوق السحب الخاصة ( ،)SDRsوالتي يمكن

أن تجلب مئات المليارات ،بل تريليونات الدوالرات،
من السيولة الجديدة إلى االقتصاد العالمي.
كانت المرة األخيرة التي سمح فيها صندوق النقد
الدولي بتدفق كميات كبيرة من حقوق السحب
الخاصة اإلضافية في عام  2009كجزء من ضخ
تريليون دوالر في االقتصاد العالمي في أعقاب
األزمة المالية.
وجاء في تدوينة لمؤسسة أوكسفام الدولية على موقع
تويتر ضمن وسم ألخبار صندوق النقد الدولي أن
احتياطيات الذهب ارتفعت إلى  19مليار دوالر منذ
انتشار جائحة فيروس كورونا .وهذا أكثر من الدين
الكامل الذي تدين به الدول األكثر فقرً ا .ويجب أن
يستخدم صندوق النقد الدولي هذه األرباح المفاجئة
في إلغاء الديون لتجنب الخسائر الكارثية في األرواح
في البلدان النامية.
ووجه االقتصاديون وصانعو السياسات المؤيدون
إللغاء الديون بالفعل دعوات مماثلة لتبني جولة
جديدة من حقوق السحب الخاصة ،والتي لن تحدث
ً
فرقا كبيرً ا بالنسبة لدافعي الضرائب في الدول الغنية.
ويقول مؤيدو الفكرة إن الدول الغنية يمكنها أن تحول
طواعية بعض األموال الناجمة عن حقوق السحب
الخاصة – والتي تخصص على أساس حصص
حصصا
صندوق النقد الدولي التي تمنح الدول الغنية
ً
أكبر – إلى الدول األكثر فقرً ا.
وقال المرشح الرئاسي األمريكي األسبق ساندرز
في رسالة بالبريد اإللكتروني« :إن اتخاذ إجراءات
منطقية إللغاء الديون وتوفير االستقرار المالي –
وهي خطوات ال تكلف دافعي الضرائب األمريكيين
بنسً ا واح ًدا – هي أقل ما يمكننا فعله لمنع قدر ال
يمكن تصوره من الفقر ،والجوع ،والمرض الذي
يمكن أن يضر مئات ومئات الماليين من البشر».
ترامب يعارض إعفاء الديون
يتابع كاتب المقال :حتى اآلن ،رفضت إدارة ترامب،
ً
ً
نفوذا
التي تمارس وزارة الخزانة فيها
هائل على
صندوق النقد الدولي ،الفكرة .ويتمثل أحد أسباب
معارضتها في عدم الرغبة في إنشاء آلية تعزز
االحتياطيات األجنبية لدول لديها خصومة معها مثل
الصين ،أو إيران ،أو فنزويال دون إجبارها على
تقديم أي تنازالت.
لكن المنتقدين يقولون إن مثل هذا التفكير قصير
النظر .وقال مسعود أحمد ،رئيس مركز التنمية

العالمية والمسؤول الكبير السابق في صندوق النقد
الدولي والبنك الدولي« :عندما تشتعل النار في
المنزل ،ال تمنع رجل اإلطفاء عن أداء مهمته لحين
حسم من سيدفع ثمن أضرار المياه» .وأضاف أحمد:
«ال توجد عصا سحرية لنستخدمها ،ولكن هذه هي
أقرب أداة لدينا من شأنها أن تساعد أكبر عدد من
البلدان التي تواجه مشاكل اليوم».
ويجادل خبراء آخرون بأن إدارة ترامب يمكن
أن تستفيد من نفوذها في صندوق النقد الدولي في
صدامها الجيوسياسي مع الصين ،التي تمتلك اآلن
شريحة كبيرة من الدين العام في العالم النامي ،بما
في ذلك ثلث الديون السيادية لقارة أفريقيا ،خاصة
وأن الصين غير ملتزمة بتقديم إعفاء كبير لهذه
الدول.
البنك الدولي (األمريكي)
في هذا الصدد ،كتب المؤرخ االقتصادي آدم توز:
«كان من الممكن أن يكون دعم التوسع في موارد
صندوق النقد الدولي أحد وسائل الواليات المتحدة
الستعادة األرض التي خسرتها لصالح الصين،
بسبب التعامل الخاص بأزمة مرض كوفيد،19-
لكن إدارة ترامب إما تفتقر إلى الرؤية أو ترى أن
الثمن السياسي لهذا األمر باهظ للغاية».
ً
قائل :بالنسبة إلى الموقعين على
ويختم الكاتب
الرسالة ،يعتبر اإلعفاء من الديون أحد القواعد
تعاف عالمي أوسع .وقال ساندرز:
األساسية لتحقيق
ٍ
«إن ما تظهره لنا هذه األزمة هو أننا جميعًا شركاء
في هذا األمر ،باعتبارنا مجتمعًا عالميًّا .وعلينا أن
ً
تعاطفا وتضام ًنا وتعاو ًنا غير مسبوق في
نظهر
الوقت الحالي ،ألن هذه الجائحة أظهرت للجميع أننا
سنكون آمنين وأصحاء فقط بقدر
ً
ضعفا بين
ما يتمتع به البشر األكثر
ظهرانينا من أمن وصحة».

في أمريكا الالتينية ،وأفريقيا ،ودول االتحاد
السوفيتي السابق.
وحين استقال جوزيف ستيجليتز ،أحد أكثر منتقدي
البنك الدولي صخبًا ،من منصبه كبيرً ا للخبراء
االقتصاديين في المؤسسة في عام  ،1999انتقد
دعوة البنك لما يسميه «أصولية السوق الحرة»
في العديد من البلدان النامية ،وأكد أن اإلصالحات
االقتصادية التي طلبها صندوق النقد الدولي والبنك
الدولي من بين الشروط لتقديم القروض – ما يسمى
إجماع واشنطن للتقشف المالي ،وارتفاع أسعار
الفائدة ،وتحرير التجارة ،والخصخصة ،وأسواق
رأس المال المفتوحة – جاءت في كثير من األحيان
بنتائج عكسية على االقتصادات المستهدفة ،وأسفرت
عن تداعيات مدمرة على الشعوب .وهو ما يربط
بين مشروطية اإلقراض العشوائية وبداية األزمات
المالية في شرق آسيا في عام  ،1997واألرجنتين
في عام .1999
لكن ما يظهر لنا اليوم ،رغم كل ما ار ُتكب في
حق القارة ،أن العديد من الدول األفريقية لم تتعلم
من ذلك التاريخ األسود لمؤسستي البنك الدولي
وصندوق النقد ،وما زلنا نسمع عن العديد من
الدول األفريقية التي تقترض من الصندوق.
وقد طلبت أكثر من  100دولة مساعدة طارئة من
صندوق النقد الدولي ،وسط التداعيات االقتصادية
الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد
 ،)19وجهود مكافحته.

كما بدأ وزراء مالية عدد من الدول األفريقية
محادثات مع مؤسسات خاصة دائنة لهذه الدول بشأن
تعليق سداد أقساط الديون المستحقة على الدول دون
إشهار إفالسها .ونقلت وكالة بلومبرج لألنباء عن
ممثل إلحدى المؤسسات الدائنة والذي شارك في
المحادثات إن وزراء مالية  10دول أفريقية على
األقل شاركوا في المحادثات التي تمت عبر الفيديو
كونفرانس واستمرت ساعة ونصف تقريبا بمشاركة
أكثر من  100جهة دائنة.
وتناول الجانبان خالل المحادثات اآلليات التي
تسمح للدول األفريقية بوقف سداد أقساط ديونها ،مع
استمرار قدرتها على االقتراض من أسواق المال
الدولية في المستقبل.
وأشارت الوكالة إلى أن الدول األفريقية تطالب
الدول والمؤسسات الدائنة لها بالسماح لها بتعليق
سداد أقساط ديونها مؤقتا لتوفير الموارد المالية
الالزمة لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا
المستجد.
وقالت الوكالة إنه في حين وافقت الدول والمؤسسات
العامة الدائنة للدول األفريقية على تأجيل سداد
أقساط ديون بقيمة  20مليار دوالر خالل العام
الحالي ،اتضح أن إقناع المؤسسات الخاصة الدائنة
باالنضمام إلى هذه المبادرة أصعب من الناحية
القانونية وأشد تعقيدا.

وتهدد هذه الجائحة بانهيار نظم الرعاية
الصحية في القارة األفريقية التي تضم حوالي
ثلثي فقراء العالم.

وتعرَّض البنك الدولي وصندوق
النقد الدولي إلى الكثير من
االنتقادات على مر السنين.
يسرد اقتصادي البنك الدولي
السابق ،ويليام إيسترلي ،الئحة
اتهام مطوَّلة للجهود الغربية للحد
من الفقر ،في كتابه «عبء الرجل
األبيض» الصادر عام ،2006
ً
قائل« :خطة إنهاء الفقر في
العالم تفضح ذرائع الهندسة
االجتماعية الطوباوية .ومحاوالت
البنك الدولي لفرض سياسة
األسواق الحرة بسرعة على
البلدان النامية في الثمانينيات
والتسعينيات ،والمعروفة باسم
«العالج بالصدمة» االقتصادية،
«سجل من الفشل»
أسفرت عن
ٍ
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عادل فهمي
أفاد تقرير صادر عن "المفوضية العليا لشؤون
الالجئين" أن عدد النازحين في أنحاء العالم سيرتفع
بصورة كبيرة خالل العشر سنوات القادمة بسبب
عدة عوامل مثل النزاعات والكوارث الطبيعية
وتغير المناخ واألوبئة.
وقال المفوض السامي لالجئين "إن العالم ينتج عددا
من النازحين أكثر مما يقدم حلوال للمشكلة وهذا
يعني شيء واحد فقط :المزيد من الناس سيعلقون
في المنفي لسنوات عديدة مع عدم القدرة على
العودة إلى ديارهم أو االستقرار في مقر إقامتهم
أو التحرك إلى مكان آخر" .وأضاف "إن النزوح
مشكلة عالمية لذا فهو بحاجة إلى حل عالمي وبهذا
أعني الحلول السياسية".
ويوفر تقرير حالة الالجئين في العالم :بحثا عن
التضامن ،رؤية عميقة وتحليال لمحنة ماليين
النازحين في أنحاء العالم.
ويشير التقرير إلى وجود  80مليون شخص في
العالم اضطروا للفرار من ديارهم بسبب عدة عوامل
تشمل النزاعات وتغير المناخ والنمو السكاني
والهجرة إلى المدن وانعدام األمن الغذائي وشح
المياه والتنافس على الموارد.
وأشار إلى أن مزيدا من األشخاص يضطرون
للنزوح كل عام بسبب الكوارث الطبيعية أكثر
من النزاعات ويحذر من فجوة في الحماية الدولية
عندما يتعلق األمر بحماية الفارين من تأثير تغير
المناخ والكوارث الطبيعية حيث ال يعتبرون الجئين
بموجب القانون الدولي.
وتخلف الصراعات الدائرة في مختلفة أنحاء العالم
أزمات عدة ،على رأسها عمليات الهجرة والنزوح
لبلدان أخرى.
أخر اإلحصائيات التي أعلنت عنها األمم المتحدة،
تقول إن نحو  80مليون شخص ،أي أكثر من %1
من البشرية ،اضطروا لترك منازلهم هربا من
العنف واالضطهاد.

العديد من الدول النامية ،وهو ما يحذر منه الخبراء
بأنه يزيد أعداد المهاجرين والالجئين حول العالم.
بؤر توتر وعنف
 80مليون إنسان هربوا من بؤر التوتر واالضطهاد
والعنف ،ويجب التذكير بأن للدول العربية
والمسلمين نصيب األسد من هذا الكم الهائل،
خاصة نازحي سوريا ودارفور والروهينغا ،إضافة
إلى نازحي العراق واليمن وليبيا فلسطين ،والذين
يعيشون ظروفا مأساوية ،جعلتهم عرضة لوباء
كورونا وألوبئة أخرى ال تقل فتكا عن كورونا،
حيث لم يستطع أغلبهم الرجوع إلى مساكنهم ،مما
أوقعهم في الفاقة والعوز.
كل هذه المأسي تنذر بمزيد من التفاقم والمعاناة،
خاصة وأن تداعيات وباء كورونا ال زالت في
بدايتها ،ومن المرجح أن تساهم في انهيارات خطيرة
في اقتصاديات الدول الهشة ،خاصة أن بؤر التوتر
ال زالت تعيش على إيقاع الغليان ،وبات أغلبها
مرتعا للصراعات اإلقليمية والدولية.
إن النزوح خارج حدود الدولة يشكل عبئا على
دول االستقبال ،وأن النزوح الداخلي مشوب بشتى
أصناف االضطهاد والتنكيل والعنف واألوبئة القاتلة،
وضعف الخدمات بل وانعدامها.
استمرار وتيرة الصراعات على هذا النحو ،وتغذية
أطراف النزاع في بعض العالم مع أزمة كورونا
يهدد بتضاعف األرقام ،حيث أن عدد النازحين
والمهجرين والالجئين يستمر في االرتفاع ،ويصل
سقف المئة مليون نسمة خالل الثالث سنوات المقبلة.
جائحة كورونا
على أن المجتمع الدولي يجب أن يكف عن المقاربة
االنتهازية التي ينتهجها ،واالنتصار للقيم اإلنسانية
ولقيم حقوق اإلنسان .كما إن األرقام الصادرة عن
المؤسسات الدولية ال تمثل النسب الحقيقية .

ما زالت االضطرابات المستمرة في العديد من
البلدان تهدد البلدان األخرى التي يتم النزوح إليها،
خاصة مع أزمة كورونا التي تهدد شرائح عدة بالفقر
المدقع .وما يمكن أن تخلفه الجائحة من انهيار
اقتصاديات متعددة تخلف فئة كبيرة مهاجرة للبحث
عن سبل العيش ،وأن بعض االضطرابات ستتزايد
الفترة المقبلة ،وهو ما يؤكد ارتفاع أعداد المهاجرين.
من يتحمل األعباء
ويسعى الميثاق العالمي ،الذي صادقت عليه الجمعية
العامة لألمم المتحدة ،إلى تقاسم أكثر إنصافاً
للمسؤولية بشأن استضافة ودعم الالجئين ،حيث
يعيش حوالي  %80منهم في بلدان مجاورة لموطنهم
األصلي.
وقال المفوض السامي” :ينبغي أن نبني على هذه
األمثلة اإليجابية ونضاعف تضامننا مع اآلالف من
األبرياء الذين يضطرون للفرار من ديارهم كل
يوم“.
ومن ضمن العدد البالغ  79.5مليون شخص
والوارد في تقرير االتجاهات العالمية ،هناك ثالث
مجموعات رئيسية :األولى هم الالجئون ،أي
األشخاص الذين أجبروا على الفرار من بلدانهم
بسبب الصراعات أو الحروب أو االضطهاد ،حيث
بلغ عدد الالجئين ما مجموعه  25.9مليون شخص
في جميع أنحاء العالم .ويشمل هذا العدد  5.5مليون
الجئ فلسطيني ممن ينضوون تحت والية األونروا،
وهي وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين
الفلسطينيين.
وبشكل عام ،هناك ما يقدر بنحو  13.6مليون
شخص من النازحين حديثاً خالل العام بسبب
الحروب أو االضطهاد.
وقد استمر االرتفاع اإلجمالي لحاالت النزوح في
تجاوز المعدل الذي يتم فيه التوصل إلى حلول
لألشخاص النازحين.

تفاقم الصراعات
وبحسب التقرير األخير للمفوضية السامية لألمم
المتحدة لشؤون الالجئين الذي نشر الخميس18 ،
يونيو /حزيران ،سجل في نهاية عام  ،2019نحو
 79,5مليون شخص بين الجئين وطالبي اللجوء.
وأوضح تقرير مفوضية الالجئين أن  45,7مليون
شخص فروا إلى مناطق أخرى في بلدانهم و26
مليون الجىء يقيمون خارج حدود دولهم ،فيما كان
العدد قبل  10سنوات نحو  40مليون.
مؤشرات عدة تشير إلى استمرار أو تفاقم الصراعات
في العالم ،خاصة في ظل أزمة كورونا التي تهدد
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جالل المجادلي
ليس تعصبًا و ال انتصارً ا لها؛ فهي أجل من أن
يتعصب لها ،وأعز من أن ينتصر لها .ولكن هو
غيض من فيض أردت به تثبيت مجموعة من
األمور وتدوينها ،لعلي أكفي الباحث عن محاسنها
جهد وعناء جمع ما قيل فيها.
باختصار ،قد يتخلله شيء من اإلجحاف غير
المقصود ،أرجو أال يُن ِقص من شأنها ً
شيئا ،أعرض
لبعض محاسن لغة لطالما سلبت األلباب ،وسحرت
العيون ،ومتعت األسماع.

العربية كلغة

هي ما تكلم به إسماعيل بن إبراهيم ،عليهما السالم،
ومن عاصره في جزيرة العرب ،وهي بذلك ضاربة
في التاريخ .وقيل هي لسان يعرب بن قحطان واليمن
قبلهما .وقيل هي لسان آدم ،عليه السالم ،وأبنائه وأن
إسماعيل ،عليه السالم ،قد أُلِهمها إلهامًا.
و مهما اختلفت األخبار في عمرها فإنها تتفق على
قدم ظهورها واستعمالها .وهي لغة سامية من طريق
سامية متصلة بسام بن نوح ،عليه السالم .تتكون
ً
حرفا ً
ثابتا ،بمعنى أن
أبجديتها من ثمانية وعشرين
لكل حرف ً
لفظا ً
ثابتا .واختُلِف في كون األلف هل
هو من الحروف أم ال ،وقيل هو حركة مد طويلة،
بينما ُّات ِفق على أن الهمزة حرف .والعربية ال تتبع
النظام الهجائي ،بمعنى أن لتحريك حروفها نستعمل
الحركات بدل الحروف ،وهي بذلك تختلف عن كثير
من اللغات الحية.

علومها

أولى المسلمون اللغة العربية عناية بالغة .فوضعوا
لها القواعد وهذبوها ،وهم بذلك لم يغيروا فيها،
حرصا عليها من الضياع،
أصلوا لها
ً
ولكن فقط َّ
خصوصا مع اتساع رقعة متحدثيها ممن لم يمتلكوا
ً
ً
ومدخل
ملكتها .فكان النحو لتأصيل تركيب الجمل
لإلعراب .والبالغة لتأصيل وبحث تركيب الكالم
وفهم كيف يصل إلى المعنى المراد .والعروض
لبحث األوزان والقوافي في الشعر على ما جُ بلت
عليه العرب .ثم االشتقاق ليُفهم كيف يخرج لفظ من
لفظ آخر ،أو صيغة من صيغة أخرى قد تُفضي إلى
المعنى نفسه أو تزيد عليه زيادة تقود إلى فهم أعمق
وأدق .ثم الصرف أو التصريف ،وهو باب كبير
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في النحو الغرض منه دراسة تأليف الكلمة وأحوالها
بدراسة وزنها وعدد حروفها وحركاتها ،وما يمكن
أن يتغير فيها وما هو ثابت منها ،وكيف يساعد ذلك
على فهم المعنى المراد ،وميز أصحاب هذا الفن بين
ما يمكن وما استعصى تصريفه من الكالم ،ووضعوا
له القواعد وبينوا الطرق .ثم يأتي فن اإلعراب لتبيين
وتوضيح الغرض من الكالمَ ،ف ِبه يُعرف النطق
الصحيح للكلمة في سياق معين ،وبه يُعرف الخبر
والفاعل والمفعول ،وهو ضروري لفهم العربية بل
نفسها .ثم
إن الكثيرين يجدون أنه هو قواع ُد اللغ ِة ِ
هناك علم المترادفات ،وهو علم يؤكد غنى العربية،
ويدرس ما ْ
اخ َتلف في النطق والتركيب وأفاد المعنى
َّت
نفسه أو أضاف إليه دقة في الوصف .وقد ألَم ِ
ً
وسليقة وفطر ًة دون أن تعرفه
العرب بهذا كله َملَ َك ًة
على حاله كما هو عليه اليوم.

العبقرية

للكلمة ،ممكنة التصريف ،في العربية وزن توزن
به ،وعلى حسب الوزن يقع المعنى .و َم َر ُّد ذلك كله
إلى أن الكلمات تُش َتق في األصل من جذع «فعل»
«ف ع ل» ليخرج منها «فاعل» و«مفعول»
و« َمف ِعل» وغيرها مما يفيد معنى ً
دقيقا قد تستدل
عليه فقط بحمله على وزنه الذي نُطق به مع معرفة
معنى الجذع .وبذلك يتأتّى للمتكلم إنتاج ما احتاج من
الكلمات ليفيد المعنى الذي أراد .وهذا أمر تختص
به العربية ،فمن جذع «كتب» ً
مثل يمكن أن أقول:
َ
«ك َت َب زي ٌد كتابًا ووضعه فوق مكتب داخل المكتبة»
َ
َ
و زيد هنا «كا ِتب» وما كت َب «مكتوب» والخبر في
ُ
«الكتابة».
هذه الجملة
و بإضافة أحد حروف الزيادة ،وقد جُ معت في كلمة
معان أخرى
واحدة هي «سألتمونيها» ،قد نصل إلى
ٍ
ً
ً
ً
فمثل بزيادة األلف تجد
ودقة.
وعمقا
غنى
أكثر
ً
«كا َتب» ،وبزيادة األلف والتاء تصل إلى «اك َت َتب»
وإذا غيرت ترتيبهما وجدت « َتكا َتب» ،وإن أردت
المزيد فهناك «اس َتك َت َب» وغيرُ ها .وكلها تقع على
أوزان تفيد معاني دقيقة ،ففي هذا المثال نجد «فعل»
و« ِفعال» و«مف َعل» و«فاعل» و«مفعول»
َ
و«فاعَ َل» و«افتعل» و« َتفاعَ ل» و«استفعل» .و
هذا برأيي أشبه بالخدعة السحرية يقوم بها ساحر
ماهر ليسحر أعين الناس .بل هو أقرب إلى لغة

الرياضياتُ ،
ص بالذكر فن الجبر الذي يهتم
وأخ ُّ
بدراسة المنطق والمجموعات وخصائصها وما
يربط بين عناصرها من عالقات .بل أضيف،
بصفتي مهندس برمجيات ،أن اللغة العربية ،بهذه
الخاصية فقط ،هي أكثرُ لغة قابلة للبرمجة وصناعة
الذكاء؛ لكونها لغة رياضياتية ،يصوغها المنطق
األقرب إلى الثبات منها إلى التغيُّر.
ويحكم قواعدَها
َ

بيولوجية الم َ
ُخاطب

في العربية ،نجد خاصية عجيبة (ال أجزم بانفراد
العربية بها ،بل قد تكون ً
أيضا في بنات عمها من
اللغات السامية كالعبرية واآلرامية) ،وهي اعتبار
َ
المخاطب أو المتح َّد ِث عنه .فبوجود اثنا عشر
طبيعة
ً
ضميرً ا منفصل ،يسهل فهم سياق الكالم وبمن تعلق
فنمي ُّز بين المفرد والمثنى
األمر أو محله من السياقِ .
والجمع تذكيرً ا و ً
تأنيثا ،وبإضافة الصرف والتحويل
وقواعدهما ننفي أي لبس ممكن ،فنميز عمل المذكر
ً
فمثل ،نقول :
عن المؤنث حاضرً ا كان أم غائبًا.
«كتب علي وكتبت فاطمة» ،بينما في اإلنجليزية
نجد ،Ali writes and Fatima writes :ومثلها
في الفرنسية ،Ali écrit et Fatima écrit :وكذلك
في «هما معلمان جيدان» و«هما معلمتان جيدتان»،
في حين أن مقابلهما في اإلنجليزيةThey are :
 ،good teachersوفي الفرنسيةIls sont de :
 ،bons professeursوكذا Elles sont de
 .bonnes professeursوالعبارة الثانية شاذة،

ويجب تفاديها .فإلن تبعت الصفة موصوفها تارة لم
تتبعه مرة أخرى ،وقد يزيد ذلك أو ينقص من لغة
إلى أخرى.

الغنى

يذهب البعض إلى أن العربية بها أزيد من اثني عشر
مليون كلمة ،وإن كان ابن منظور لم يذكر سوى
ثمانين ألف مادة منها .ولعل ضخامة معجمها يرجع
إلى كثرة المترادفات وكذا إلى قوة االشتقاق فيها.
فأما السبب الثاني فقد أتيت على ذكره فيما سبق.
وأما السبب األول فأستدل عليه فيما يلي .فاألسد ً
مثل
إن تملَّك كان «حيدرة» ،وإن َق َه َر سُ ِمّي «قسورة»،
و إن كان فيه بأس وجرأة كان « َب ْيهَسً ا» ،فإن غلُظ
وعظم صار « ِدرباسً ا» ،وإن ُ
ُ
عظم و اشتد كان

ً
رباضا» .وزوجه
«ع
«عَ َثم َْثما» ،فإن ثقل صار ِ
«لبوة» وقيل «لبؤة» وأبناؤه «شبل» و«جرو»
ُ
وصحَّ أن له أزيد
و«شيع» و«حفص»
و«فرهد»َ .
من أربعمائة اسم .وهو أمر فيه من الجمال ما فيه.

نفسه
عن
«الجمال» ِ
ِ

وبذكر الجمال ،وهو ،كما يذهب إلى ذلك الفالسفة،
ٌ
صفة تُلحظ في األشياء وتبعث في النفوس سرورً ا
أو إحساسً ا بالتناغم واالنتظام ،فإن له أكثر من
ً
فمثل إن كان فيه
بحسب حاالته.
عشرة مرادفات
َ
ِحذق ومهارة فهو «فهورة» ،فإن َحسُ ن وراق فهو
« َمالحة» ،وإن ُ
نضر فهو «بهجة» ،وإن أشرق
ُ
فهو «رونق» ،و«رُ وا ِء» الوج ِه حُ سْ نه وبها ُؤه ،وقد
َ
َ
ض َ
و«غ َ
اضة» و« ِف ْت َنة»
ارة»
«سحْ رً ا»
و«ش َ
يكون ِ
َ
ُ
ارة» بل «ن ْ
و«ق َسا َمة» و« َن َ
ض َرة» و« َو َسا َمة»
ض َ
و« َو َ
ضا َءة» وغيرُ ها… وال أحسب مثل ذلك في
لغة أخرى .وهذا الغنى في المترادفات إنما مفاده كما
سبق إقدام العربي على التفصيل في قوله ،واجتهاده
في إصابة المعنى الحقيقي الذي يريده .ولعل هذا
ُ
والمتأمل في آيه
الدارس للقرآن الكريم
المعنى يجده
ُ
في مواضع كثيرة ال يسعنا األخذ فيها اآلن.

الكمال

وهي لغة تابثة في التركيب والخصائص ،لم تتغير
ً
فمثل إذا أخذت ً
شيئا من ثراث
مع مرور الزمن.
ما قبل اإلسالم أو ما بعده ،فإنك ستفهمه رغم
اصطدامك ببعض المصطلحات التي يمكن أن تكون
قليلة التداول في أيامنا هذه .لكن على العموم ،فالكالم
ما زال إما ً
ً
حرفا ،والجمل ما زالت
فعل أو اسمًا أو
تُ َّ
ركب بالنسق نفسه وتُعرب بالطريقة نفسها .وبالتالي
فالعربية لم تشهد تطورً ا باستثناء قدرتها على احتواء
كلمات جديدة وتعريبها ،وهي بذلك قد أوجدت لها
مكا ًنا فيها ،فصارت منها دون أن تُضعفها أو تنقص
من عبقريتها ً
شيئا .أمرٌ ال تجده فيما عداها من لغات،
َّ
ُ
ً
ً
فمثل إذا حاولت أن تقرأ ُمؤَلفا ك ِتب قبل أربعمائة
سنة بالفرنسية أو اإلنجليزية ،فإنك لن تستطيع فهم
ما فيه ولو استعنت بمعجم .ألن اللغة في تلك األيام
كانت مختلفة كثيرً ا عن لغة أيامنا هاته التي تُعتبَر
متطورة ،ولو كانت كاملة مستوفية لما تطورت
واختلفت .وعليه فإن العربية كاملة بليغة.

البالغة

ٌ
ً
مشتقة من فعل «بلغ» أي أدرك الغاية أو وصل
لغة
إلى النهاية .واصطالحً ا يُقصد بها القدرة على
إيصال (تبليغ) المعنى إلى المتلقي ً
قول مسموعً ا أو
مكتوبًا .والبليغ هو من يوصل المتلقي إلى المعنى
المراد فيُبَلِّغه بذلك غاية الكالم .والبالغة تُضفي
ً
جمال صوتيًّا يقع في أذن المتلقي ف َت ْط َر ُب به .كما
ُ
َ
أنها تثير ذهنه لما تنطوي عليه من مفاجأة تق ِوّي
المعنى المراد .وتكون ذات وقع طيب في النفس إذا

ما تُرك التكلف .والتراث العربي في الجاهلية كما
هو في اإلسالم شاهد على ذلك.
ولعلي أسرد كمثال على الكمال والبالغة قول
المتنبي:
على قدر أهل العزم تأتي العزائم
و تأتي على قدر الكرام المكارم
و تعظم في عين الصغير الصغائر
و تصغر في عين العظيم العظائم
و الذي خمَّس عليه تميم البرغوثي فقال :
أَ ُقول لدار دهرها ال يُسا ِل ُم
ُساو ُم
و
ٍ
موت بأسواق النفوس ال ي ِ
َ
ْ
َ
هَ
المباس ُم
ا
ت
َّن
ي
ز
قتلى
ه
أوج
و
ِ
ِ
ً
على قدر أهل العزم تأتي العزائم
و تأتي على قدر الكرام المكارم
والعجيب هنا ،أن بين قول الرجلين ما يزيد على
س بفرق في لغتيهما.
األلف عام .ولكن المرء ال ي ُِح ُّ
كانت هذه إحاطة سريعة بلغة جميلة ،ابتغيت منها
وكمال فاقت
وسحر
جمال
إبراز ما فيها من مواطن
ٍ
ٍ
ٍ
به نظيرا ِتها .ال أ َّدعي أني أوفيتها حقها ،فلست ممن
أَلَ َّم بعلومها وفنونها من شيوخ وطلبة علم وباحثين،
ولست ممن يتقدمهم ،بل لست ممن ينافسهم ،ولكني
أخذت من هنا وهناك.

معلومات

اللغات السامية تحدثاً،
ـ اللُّ َغة ال َع َر ِبيّة هي أكثرُ
ِ
وإحدى أكثر اللغات انتشاراً في العالم ،يتحدثُها
ُ
ويتوزع متحدثوها في
أكثرُ من  470مليون نسمة،
الوطن العربي ،باإلضافة إلى العديد من المناطق
األخرى المجاورة كاألهواز وتركيا وتشاد ومالي
والسنغال وإرتيريا وإثيوبيا
وجنوب السودان وإيران.
وبذلك فهي تحتل المركز
الرابع من حيث اللغات
األكثر انتشاراً في العالم،
واللغة الرابعة من حيث عدد
المستخدمين على اإلنترنت.
ُ
ُ
العربية ذات أهمية
اللغة
ـ
قصوى لدى المسلمين ،فهي
عندَهم ٌ
لغة مقدسة إذ أنها
ً
لغة القرآن ،وهي أيضا لغة
شعائرية رئيسية لدى عدد
من الكنائس المسيحية في
الوطن العربي ،كما ُكتبَت
أهم األعمال
بها كثير من ِّ
الدينية والفكرية اليهودية
في العصور الوسطى.
ُ
ْ
مكانة اللغ ِة
ارتفعت
ـ

انتشار اإلسالم بين الدول إذ أصبحت لغة
العربية ْإث َر
ِ
السياسة والعلم واألدب لقرون طويلة في األراضي
التي حكمها المسلمون .وللغة العربية تأثير مباشر
وغير مباشر على كثير من اللغات األخرى في العالم
اإلسالمي ،كالتركية والفارسية واألمازيغية والكردية
واألردية والماليزية واإلندونيسية واأللبانية وبعض
اللغات اإلفريقية األخرى مثل الهاوسا والسواحيلية
والتجرية واألمهرية والصومالية ،وبعض اللغات
ً
وخاصة المتوسطية كاإلسبانية والبرتغالية
األوروبية
والمالطية والصقلية؛ ودخلت الكثير من مصطلحاتها
في اللغة اإلنجليزية واللغات األخرى ،مثل أدميرال
والتعريفة والكحول والجبر وأسماء النجوم .كما
أنها تُدرَّ س بشكل رسمي أو غير رسمي في الدول
اإلسالمية والدول اإلفريقية المحاذية للوطن العربي.
ـ العربية ٌ
لغة رسمية في كل دول الوطن العربي
إضافة إلى كونها لغة رسمية في تشاد وإريتريا.
وهي إحدى اللغات الرسمية الست في منظمة األمم
المتحدة ،ويُحتفل باليوم العالمي للغة العربية في 18
ديسمبر كذكرى اعتماد العربية بين لغات العمل في
األمم المتحدة.
ـ واللغة العربية من أغزر اللغات من حيث الماد ِة
اللغوية ،فعلى سبيل المثال يحوي معجم لسان العرب
البن منظور من القرن الثالث عشر أكثر من  80ألف
مادة ،بينما في اللغة اإلنجليزية فإن قاموس صموئيل
جونسون  -وهو من أوائل من وضع قاموساً إنجليزياً
من القرن الثامن عشر -يحتوي على  42ألف كلمة.
ـ تحتوي اللغة العربية على  28حرفاً مكتوباً .ويرى
ُ
بعض اللغويين أنه يجب إضافة حرف الهمزة إلى
ُ
ليصبح عدد الحروف  .29تكتب
حروف العربية،
َ
العربية من اليمين إلى اليسار  -ومثلها اللغة الفارسية
والعبرية على عكس كثير من اللغات العالمية  -ومن
أعلى الصفحة إلى أسفلها.
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ﺗﺪرﻳﺐ ﻓﺮدي  Einzel Coachingﻋﺎم أو ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺧﺎص ﻟﻠﺴﻴﺪات وﻟﻸﻛﺎدميﻴني.
اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﲆ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﺤﻀري
ﻟﻠﻤﻘﺎﺑﻼت وﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺸﻬﺎدات.
ﻋﲆ ﻫﺎﻣﺶ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻔﺮدي ميﻜﻦ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ
ﻋﻦ ﺳﻜﻦ أو ﺣﻀﺎﻧﺔ أﻃﻔﺎل او ﻏريه.
دورات ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﻬﻨﻲ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﰲ ﻣﺠﺎل ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﻄﺮود
اﻟﱪﻳﺪﻳﺔ ﻣﻊ ﺷﻬﺎدة ﺳﻮاﻗﺔ.
ﺣﺴﻮﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﺘﺪرﺑني ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﲆ
ﺷﻬﺎدة ﻗﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎرات اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.

دورات ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﻬﻨﻲ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻛﻤﺪرب اﻧﺪﻣﺎج ﻣﻤﻮﻟﺔ ﻣﻦ
اﻟﺠﻮب ﺳﻨﱰ أو ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻌﻤﻞ مبﻮﺟﺐ Bildungsgutschein
واﳌﻮاﺻﻼت ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﺧﻼل ﻓﱰة اﻟﺘﺪرﻳﺐ.

دورات ﺗﺤﻀريﻳﺔ ﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت  B1و B2

Designed by dalil.de

ﻧﺤﻦ ﻧﺘﻜﻠّﻢ وﻧﺪ ّرب ﺑﺎﻟﻠﻐﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ ،اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ،اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،اﻟﱰﻛﻴﺔ ،اﻟﻜﺮدﻳﺔ،
اﻟﺮوﺳﻴﺔ ،اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ واﻟﻔﺎرﺳﻴﺔ.
Reuterstraße 45, 12047 Berlin
Tel: 0157 77772715

F2

ABZiel Arbeit Beratung

Kurfürstendamm 123, 10711 Berlin | 3 OG
Tel.: 030 77208273/4
www.abziel.de | info@abziel.de

F1

أحمد الجمال
في حين يمر لبنان بحالة من الفشل الكامل في
اقتصاده ومؤسساته ،يقف الشعب اللبناني حائراً
ال يدرى أين يبحث عن المساعدة أو يجد التوجيه.
لسوء الحظ ،ال يمكن توقع الكثير من المساعدة
ألسباب مختلفة لعل أبرزها ،أن القوى الغربية لن
تقدم دعماً يتجاوز المساعدات اإلنسانية لحكومة
بها فريق حزب الله .وثانياً ،وربما األهم ،افتقار
البالد لما يمكن أن طلق عليه مكتسبات أو يستحق
االستثمار فيه خاصة إذا كانت سوريا ال تزال في
مرحلة اضطراب و دمشق “ما بعد الربيع العربي”
أو الجديدة في غرفة المخاض والذى يبدو عسيراً .
وقد تسببت األزمة المالية التي تجتاح لبنان منذ العام
الماضي في تقلص قدرات عدد أكبر من األسر على
التكيف في الوقت الذي انهارت فيه العملة المحلية
وال تقدم الدولة فيه مساعدة تذكر ،وتواجه البالد ما
يعد أكبر خطر على استقرارها منذ الحرب األهلية
بين عامي  1975و.1990
وفي الشهور األولى من  2020تضاعفت جرائم
القتل في لبنان مقارنة بالفترة نفسها من العام
الماضي ،وقفزت حوادث سرقة السيارات بما يقرب
من  % 50والسرقات بنسبة  ،% 20وذلك وفقا لتقرير
أعدته شركة األبحاث الدولية للمعلومات في بيروت
بناء على بيانات الشرطة.
ارتفاع جنوني لألسعار
ومع انهيار العملة يتزايد الخوف من وقوع
اضطرابات في بلد له تاريخ مضطرب حيث التوتر
الطائفي ليس بعيدا عن السطح ،وقد ارتفعت أسعار
المواد الغذائية المستوردة التي يعتمد عليها اللبنانيون
بفعل انخفاض قيمة الليرة اللبنانية بنسبة  %70منذ
أكتوبر.
وجاء في تقرير لبرنامج األغذية العالمي هذا الشهر
أن  % 50من اللبنانيين وكذلك  %63من الفلسطينيين
و % 75من السوريين المقيمين في لبنان شعروا
بالخوف من عدم الحصول على ما يكفي لسد حاجتهم
من الطعام في الشهر األخير.
وربط مسؤول أمني ارتفاع األسعار بما وصفه
باحتكاكات في الشوارع ،وأضاف "مازلنا في البداية
وسيكبر هذا األمر" ،وقال "ال يوجد مبرر بالطبع
ألي جريمة .لكن ثمة أمورا كثيرة كنا معتادين في
األيام العادية على اعتبارها مخالفة واآلن نغض
الطرف عنها لتسيير األمور".
وقد غذت األزمة التوتر واستهدفت االحتجاجات
النخبة الحاكمة والبنوك التي جمدت مدخرات
المودعين في الوقت الذي أصبح فيه الدوالر عملة
نادرة ،وأقامت بعض البنوك حواجز معدنية لحمايتها
من االعتداء وحذت حذوها المتاجر الفاخرة في

وسط بيروت.
وفي وقت سابق من الشهر الماضي تم العثور على
مدير بأحد البنوك اللبنانية الكبرى مقتوال بالقرب من
بيته في إحدى ضواحي بيروت رغم أن الدافع وراء
الجريمة لم يتضح.
ومع ذلك ذكر العقيد جوزيف مسلم رئيس شعبة
العالقات العامة بقوى األمن الداخلي إن مقارنة
جرائم العام الحالي باألعوام السابقة ال تظهر
بالضرورة ارتفاعا عاما في الجريمة ،وأضاف أنه
رغم أن االنهيار االقتصادي أثر على العنف فإن
"األمن تحت السيطرة".
إلى أين االتجاه؟
سبب الحديث عما يثار اليوم في لبنان الغارق في
أزمة اقتصادية مالية مصيرية ،من دعوات لالتجاه
شرقاً وقطع العالقة مع أميركا والغرب يهدف
لمعالجة تلك األزمة .والحقيقة أن ليست أميركا وال
أوروبا من يتحمل مسؤولية هذه األزمة .وهذا ما
ينبغي تأكيده منذ البداية .فلبنان كان يتمتع بموارد
مالية ضخمة وودائع واحتياطات في مصرفه
المركزي عجزت دول أخرى غنية عن توفيرها،
لكن الفساد والهدر اللذان ميّزا سلوك السياسيين
الخارجين من الحرب إلى السلطة ،أديا إلى سرقة
موصوفة لودائع اللبنانيين وغيرهم في المصارف
اللبنانية ،وإلى التمادي في وضع اليد على أمالك
الدولة وهدر مواردها في التهريب واالمتالك
واستنزاف الواردات الضريبية.
لقد وضعت الحكومات المتعاقبة يدها على موجودات
ُ
ملك المواطنين ،بوصفها ديوناً
المصارف وهي
إلنجاز مشاريع إعمارية وإنتاجية ،لكنها أضاعتها
في خدمة زبائنية مذهبية وطائفية ،وتكديساً لثروات
هائلة باتت حديثاً يومياً للناس المغلوب على أمرهم.

هل من بارقة أمل
هذا وأكد رئيس الحكومة اللبنانية األسبق رئيس
"تيار العزم" نجيب ميقاتي ،أن لبنان يمر بأوضاع
اقتصادية شديدة الصعوبة تقتضي العمل على معالجة
تداعياتها بدال من النقاشات غير المجدية والتي ال
طائل من ورائها ،وأن البالد ال يمكن أن تنجر إلى
أي فتنة طائفية أو أهلية أو مذهبية.
وقال ميقاتي ،وهو أيضا عضو بمجلس النواب ،على
أنه من مؤيدي التحاور دائما بين جميع اللبنانيين،
غير أن جلسات الحوار الرئاسية التي عقدت منذ
شهر سبتمبر وحتى األيام الماضية ،وما جرى
االتفاق عليه من مقررات خاللها ،السيما في الشق
االقتصادي ،لم يُترجم عمليا.
وأضاف" :الحكومة الحالية تقول إنها حققت %97
من برنامجها خالل أول  100يوم ،وقد مضى على
تشكيلها  132يوما ،أي أنه في حساباتها حققت
 %127من مهاماتها ،وبالتالي فال ضرورة ألن نجهد
أنفسنا بالذهاب إلى االجتماع الرئاسي".
وشدد على أنه من غير المقبول "تخدير اللبنانيين"
بعقد مثل هذه االجتماعات السيما وأنه ال يُعرف
بشكل مسبق جدول أعمالها ،وفي ظل ظروف
اقتصادية وفقر شديد أصبح يدق أبواب جميع
اللبنانيين ،معتبرا أنه كان يتعين على رئيس
الجمهورية أن يعقد مشاورات ثنائية مع مختلف
األطراف قبل الدعوة لالجتماع ،الستشراف المُناخ
العام بحيث ينعقد اللقاء في ظل اتفاق مسبق على
الخطوط العريضة لما سيتم إقراره.
ال يمكن للمتابع للشأن اللبناني أن يتبين كيف يمكن
للساسة في لبنان أن يتغلبوا على مشاكلهم الطائفية
والسياسية في ظل هذه األزمات المتتالية ،وحتى
اآلن ال توجد بارقة أمل للخروج من األزمة.
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Physiotherapie Zentrum

Stosswellentherapie

Joachimsthaler Str. 21, 10719 Berlin-Charlottenburg
Tel.: 030 236 23 482 , Fax: 030 236 23 484
Handy: 0178 6105378 SMS+Whatsapp
www.praxis-almahdar.de | info@ praxis-almahdar.de
Mo.- Fr.: 09.00 - 18.00 Uhr, Sa. nach Vereinbarung
U-Bhf. Kurfürstendamm ( U9) , Bus 204, 249 , M 19, M 29

Designed by dalil.de

.Naturheilpraktiker
.Akupunktur
.Gefäß- und Schmerztherapie
.Krankengymnastik
.Manuelle Therapie
.Massagen
.Elektrotherapie
.Schlingentisch
.Eisbehandlung
.Fango / Heißluft
.Lymphdrainagen
.Sportphysio
.Proprioceptive Neuromuskuläre Facilitation
.Funktionelle Bewegungslehre
.Rückenschulkurse
.Rückbildungsgymnastik
(nach Schwangerschaft)
. Schröpftherapie
.Hausbesuche: Alle Krankenkassen, BG & Privat

عاطف عبد العظيم
تصعد حكومة الوفاق الليبية من تحركاتها إلحباط
جهود مصر إلنهاء النزاع الليبي وإحالل السالم
والتصدي للتدخالت األجنبية وفي مقدمتها التدخل
التركي.
وفي هذا الصدد أعلن وزير الخارجية الليبي الطاهر
سيالة رفض بالده دعوة مصر إلى عقد اجتماع
وزاري للجامعة العربية حول ليبيا ،لكون القاهرة لم
تستشر طرابلس في ذلك .جاء ذلك في اتصال هاتفي
مع وزير الشؤون الخارجية بسلطنة عمان يوسف
بن علوي ،رئيس المجلس التنفيذي للجامعة العربية،
بحسب بيان للخارجية الليبية.
وقال البيان ،أن سيالة أبلغ بن علوي أيضا ،أن "ليبيا
هي المعنية باالجتماع ،والقاهرة لم تلتزم بالقواعد
اإلجرائية في الدعوة لالجتماع ،باعتبار أن ليبيا لم
تُستشر في ذلك ،كما أن الملف يحتاج إلى نقاشات
ومداوالت معمقة ال مجرد اتصال بالفيديو".
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حذر من
تجاوز سرت والجفرة ،معتبرا أنهما "خط أحمر"
بالنسبة لألمن القومي المصري ،وقال السيسي
لقوات الجيش خالل تفقد قاعدة جوية قرب الحدود
مع ليبيا إن "أي تدخل مباشر من الدولة المصرية
باتت تتوفر له الشرعية الدولية".
تركيا والوفاق
وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إن بالده تدعم
موقف حكومة الوفاق التي تدعو إلى انسحاب قوات
خليفة حفتر من مدينتي سرت والجفرة لضمان وقف
إطالق نار مستدام .وأضاف قالن أن أنقرة تتفهم
المخاوف األمنية "المشروعة" للقاهرة حيال الحدود
المصرية الليبية ،غير أن هذه األخيرة تتبع "سياسة
خاطئة" بدعم حفتر ،على حد تعبيره.
ورأى قالن أن حفتر "كان غير موثوق منذ البداية،
وقوّض جميع اتفاقات الهدنة ومبادرات خفض
التوتر" .وقال إن "الحكومة الليبية لن تدعم أي
مفاوضات حفتر طرف فيها ،وهذا هو االستنتاج
الذي نستخلصه من موقفها ونؤيده" ،مضيفا أن
تركيا ستبقى في ليبيا "طالما أن الحكومة الليبية تريد
بقاءنا"
وكشف تسريبات عن اموال تقدر بـ 12مليار دوالر
قدمتها حكومة فائز السراج في طرابلس لتركيا
التي تتدخل عسكريا في النزاع مع الجيش الوطني
ونشرت قوات ومرتزقة في ليبيا.
وفي حين تعزز هذه االنباء المعلومات التي تؤكد
ان حكومة السراج والميليشيات المتحالفة معها تدفع
باتجاه التبعية التامة لتركيا ،إال ان هذا يعني من جهة
اخرى ان حكام طرابلس خضعوا البتزاز تركيا من
اجل البقاء في السلطة.
وذكر موقع "ليبيا ريفيو" ان حكومة السراج اودعت

 4مليارات دوالر في البنك المركزي التركي،
باالضافة الى  8مليارات اخرى لدفع كلفة التدخل
العسكري التركي بما فيها استئجار القوات والسفن
التركية والمرتزقة واالرهابيين السوريين.
وتمت الموافقة على ايداع المبالغ خالل زيارة وفد
تركي برئاسة وزير الخارجية مولود تشاوش اوغلو
االربعاء لطرابلس ،حيث التقى السراج ومساعديه.
وبحث الجانبان خصوصا سبل تطبيق االتفاقية
العسكرية واألمنية التي وقعتها تركيا مع حكومة
السراج في نوفمبر/تشرين الثاني ،واعتبرتها انقرة
المنفذ الذي يتيح التدخل العسكري المباشر في ليبيا.
وترتبط االتفاقية باتفاق اخر حول حقوق التنقيب في
شرق المتوسط ،وقعه الجانبان وأعطى لتركيا اليد
الطولى في التحكم بمصادر الطاقة في ليبيا.
القوى األخرى في ليبيا
القوى الخارجية في ليبيا وما أكثرها ،راهنت على
سهولة إسقاط النظام الليبي مقابل تقاسم الغنائم،
فعمدت ساعتها إلى رفع سقف توقعاتها من سهولة
االنتقال الى مراحل ما بعد القذافي ،وهدوء البالد،
لكنها سرعان ما أدركت في االخير أن بناء دولة ما
بعد القذافي شيء صعب المنال ،فقد تفتت ليبيا،
وتحولت الى شيء يشبه بممالك الطوائف ،كل
طرف له حسابات خاصة ومواثيق ووالءات تربطه
بطرف خارجي آخر ،أجندته ال تتفق بالضرورة مع
المعطيات المطروحة .
فرنسا التي كان لها الدورُ الرئيس في سقوط القذافي،
راهنت هي األخرى على موقع ليبيا اإلستراتيجي،
الذي كانت ترى فيه مدخال سيعيدها الى المغرب
العربي من بابه الواسع  ،ويجعلها الحارس األول
على كل ما يدور في المنطقة الممتدة من الساحل
الى بحيرة تشاد ،هذا المستنقع االفريقي الذي ورثته
فرنسا من تاريخها االستعماري ،والذي أفقدها
العشرات من أبناءها لحد االن .
فرنسا أعادت حساباتها أكثر
من مرة فيما يخص الملف
الليبي منذ عهد الرئيس
الفرنسي السابق نيكوال
ساركوزي الى الرئيس الحالي
إيمانويل ماكرون ،وفي كل
مرة يتأرجح دعمها بين
حكومة السراج الشرعية
المعترف بها دوليا (كما
تسمى)  ،والجيش والمشير
خليفة حفتر.

الواليات المتحدة االمريكية أيضا  ،خصوصا
في عهد الرئيس دونالد ترامب .فواشنطن قدمت
التشجيع في أوقات مختلفة للسراج ،وللجنرال حفتر
أيضا ،ولم تتوانى عن قصف المتطرفين الجهاديين
الذين جلبتهم تركيا إلى ليبيا .هذا التدخل التركي
الذي ال ينظر له بعين الرضى ،بل ُ
وقرأ على أن
أنقرة تحاول إغراق منطقة المغرب العربي في
مستنقع االرهاب والجهاد الجديد الذي ال يحمل
صيغة دينية ،بل شعاره عجرفة المرتزقة ،ومن
يدفع أكثر نقدم له جرائم أفظع ،ما يجعل الكثير من
المحللين يصيغون االمر في جملة متآكلة مفادها "
نقل المستنقع السوري الى ليبيا والمغرب العربي".
في الناحية المقابلة وجد الرئيس الروسي فالديمير
بوتين في ليبيا خارطة شطرنج جديدة بعد سوريا،
تسمح له باستعراض قدرته ،وحنكته ،وتُبقي على
بالده الدولة العظمى التي ال حلول ممكنة دون
إستشارتها ،وعقد االتفاقات المثمرة معها.
بوتين أرسل الطائرات الحديثة وحشد مرتزقة
"فاغنر" التي تأتمر بأوامر"يفغيني بريغوزين"
الموالي له ،والذين لعبوا دورا محوريا أيضا في
سوريا  ،لتصبح ليبيا ساحة تجارب ،تُ
ُ
ستعرض
فيها قوة األسلحة ،والمهارات العسكرية المكتسبة
من هذا الطرف وذاك.
أمام هذا الوضع المرشح لالنفجار في أية لحظة ،مع
قليل من اإلرهاب السياسي واإلسالموي ،تجد أوروبا
نفسها على فوهة بركان بحكم قربها الجغرافي من
منطقة النزاع الليبي  ،فأوروبا على مرمى 200
كيلومتر فقط من ليبيا.
لكن ال أحد يستطيع الجزم بأن أصحاب القرار
اآلن على استعداد لحسم األمور ،وإذا ما كان حسم
القضية الليبية مدرجة اآلن على أجندتهم أصال،
طالما يديرون األمور بطريقة التحكم عن بعد ،وال
خسائر لهم فيها تُأَلب ُ الري العام عليهم .

هذا الموقف الذي يكشف عن
تأرجح في المواقف تنتهجه
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حمادي معمر
دخلت "حركة النهضة اإلسالمية" التونسية إلى
نادي األحزاب التي تعاني نزيفاً من خالل االستقاالت
واالنشقاقات ،بعدما احتفت بكونها الكيان السياسي
األكثر تماسكاً في تونس ،ما بعد .2011
وتتعالى األصوات االعتراضية داخل الحركة،
تطالب بإبعاد رئيسها راشد الغنوشي ،لتغوّ له في
إدارة الشأن الداخلي للحركة ،وضرب الديمقراطية
الحقيقية في تسيير شؤونها ،وتقدم جيل جديد إلى
الصفوف القيادية في الحزب ،الذي يعاني محنة
الحكم والغضب الداخلي.
تنامي موجة الغضب وتوالي االستقاالت هل يه ّددا
تماسك "حركة النهضة"؟ وهل سيجبر هذا الوضع
الطارئ زعي َم الحركة على التخلي عن الرئاسة
حفاظاً على رصيده الرمزي الذي اكتسبه خالل
تاريخ الحزب في مختلف المراحل التي مرّ بها؟
معارضة للغنوشي؟
وهل سيتم تكوين جبهة جديدة
ِ
رئيس الحزب وتضخم األنا
أعلن القيادي في الحركة عبد الرزاق حسين استقالته
التي نشرها على "فيسبوك" ،ووجّ ه فيها اتهامات
عدة إلى الغنوشي ،تتعلّق بـ"التفرّ د في القرار داخل
ّ
وتضخم األنا والتوريث" ،مشيراً إلى أن
الحركة،
الحزب يتّجه إلى أن يكون "حزب الرّ ئيس" ،وهو
ما تسبّب في "تهميش مؤسّ سات الحزب وإرساء
ديمقراطية صورية" أنتجت فئة من "األعضاء
متماهية مع الرئيس تتخذ من االنتهازية أداة لتحقيق
مآربها الذاتية".
وفيما ّ
توقع القيادي المستقيل أن يفرز هذا الوضع
"ديكتاتوريّة مق ّدسة" ،ش ّدد على توجّ ه
الحزب نحو تصنيف ّ
كل من يعارض
الزعيم (الغنوشي) ضمن المناوئين
له" .ولم تعلّق "النهضة" على هذه
االستقالة

الوزن ،فاستقالة القيادي البارز عبد الحميد الجالصي
في مارس (آذار) الماضي ،هي استقالة من الحجم
الثقيل في الحركة ،وكذلك األمر بالنسبة إلى استقالة
القيادي زياد العذاري ،في نوفمبر (تشرين الثاني)
 .2019ويتوقف عند استقالة زبير ّ
الشهودي في
سبتمبر (أيلول)  2019وعودته إلى الحركة في
مايو (أيار) .2020
ويش ّدد الوسالتي على ّ
أن رئيس الحركة "يشفع له
ثقله ورصيده الرمزي ،الذي يميزه عن بقية قادة
الحزب ،وال يمكن مثل هذه األصوات الغاضبة أن
تنجح في ثني الغنوشي على االستمرار في تسيير
الحركة ،نظراً إلى قوة عالقاته الخارجيّة وخصوصاً
في ما يتعلّق بالتمويل" ،مشيراً إلى ّ
أن "حركات
االتجاه اإلسالمي هي من أكبر التجمّعات المالية في
العالم ،والمال عنصر مح ّدد ومهم في الحركة".
ويالحظ الوسالتي أن الديمقراطية داخل الحركة
ً
ُسوّقه الرئيس
صورية ال تختلف كثيرا عمّا كان ي ِ
السابق زين العابدين بن علي ،عن نظامه الذي
يعتبره ديمقراطياً.
بأن الغنوشي ّ
ّ
يذكر ّ
حل المكتب السياسي في مايو

الماضي وحوّله إلى مكتب تصريف أعمال ،مبقياً
على عدد من القيادات الموالية له .والغنوشي هو
الحاكم بأمره في الحركة داخلها أو خارجها".

استقاالت فردية
ويقلّل الكاتب صالح الدين الجورشي من أهمية
االستقاالت في "حركة النهضة" ،معتبراً أنها
"استقاالت فرديّة ال تؤثر في تماسك الحركة".
ويشير إلى "وجود قلق يسيطر على عدد من أبناء

الحركة وإطاراتها ،وهو أمر طبيعي في حركة
عمرها نحو  50سنة ،ومرّ ت بظروف متغيرة ،إال
أن الظرف الحالي استثنائي ،ألن النهضة لم تعد
في المعارضة بل في السلطة ،وهي تحتاج إلى كل
إطاراتها".
ويقرأ في "تع ّدد االستقاالت إشارات إلى وجود أزمة
تنظيمية وفكرية ،ال بد من تحديدها واستخالص
ال ّدروس منها".
ّ
ويتوقع أن يشهد المؤتمر المقبل للحركة تجاذبات
بين ّ
شق يرى ضرروة استمرار الغنوشي ،وهو
تيار في تزايد ويسعى إلى تعديل القانون األساسي
كي يبقى الغنوشي داخل الحركة ،وشق يستند إلى
ينص على ضرورة أن يفرز المؤتمر
القانون الذي ّ
قيادة جديدة.
ويرى أنه "في حال إجراء ذاك التعديل الذي يُبقي
الغنوشي في رئاسة الحركة ،يجعل النهضة تناقض
نفسها وشعار الديمقراطية الذي ترفعه".
ويش ّدد على ّ
أن حركة النهضة ،أصبحت كغيرها
من األحزاب ،تشهد استقاالت وتعيش محاوالت
يومية من أجل استعادة المستقيلين منها ،معتبراً أنها
تمس بتماسك الحركة.
استقاالت فردية لن ّ
يُذكر أن مجموعة من أعضاء في الحركة أصدرت
بياناً تحت اسم "الوحدة والتجديد" وطالبت الغنوشي
بالتنحّ ي قبل نهاية العام الحالي .ودعت المجموعة
إلى ضرورة عقد مؤتمر الحركة في موعده القانوني،
قبل نهاية  ،2020وإلى ضمان التداول القيادي بما
يسمح بتجديد نُخبها ،وذلك في إطار تجديد عميق
للحركة استجابة لمتطلّبات الواقع وحاجات البالد.

ضمن اإلسالم السياسي
الصحفي يوسف الوسالتي" ،بنا ًء
يعتقد ّ
على تاريخ الحركة ،بأن االستقاالت
ّ
وأن
فرديّة ،وليست جماعيّة،
المستقيلين يبقون دائماً تحت غطاء
اإلسالم السياسي ،وإمكانية عودتهم
إلى الحركة تبقى محتملة ،وبالتالي فهم
في نهاية األمر داخل المشروع نفسه،
سواء كانوا داخل هياكل الحزب أو
خارجه".
ويعتبر الوسالتي ّ
بأن "ما يحدث في
الحركة هي أصوات غاضبة ومتفاوتة
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إبراهيم بدوي
في الوقت الذي يشيد فيه الرئيس التركي رجب طيب
إردوغان بما حققته حكومته في قطاع االقتصاد رغم
جائحة كورونا التي عطلت الكثير من اقتصادات
العالم ،شكك المعارض التركي وزعيم حزب
الديمقراطية والتقدم المعارض؛ علي باباجان بصحّ ة
البيانات االقتصادية التي تعلنها الهيئات الحكومية
التركية.
باباجان وصف في حديث مع تلفزيون "فوكس تي
في" التركي ،الحكومة التركية بأنها "فاقدة للمصداقية
واالستقاللية".
وعلي باباجان كان وزيرا لالقتصاد في أول حكومة
للرئيس التركي رجب طيب إردوغان قبل أن يصبح
نائب رئيس الحكومة ،وقبل أن ينتقل للمعارضة،
مشتكيا من القبضة الحديدية للرئيس إردوغان على
جميع السلطات.
وقال باباجان أيضا في الحوار الذي تناقله ناشطون
على مواقع التواصل االجتماعي إن "المؤسسات
االقتصادية التركية ،بما في ذلك وكالة اإلحصاء،
تتعرض اآلن لضغوط سياسية".
أخفاء األرقام
وتم خالل السنتين األخيرتين استبدال كل من رئيس
المعهد اإلحصائي التركي ،المسؤول عن نشر بيانات
التضخم واألرقام األخرى ،ومحافظ البنك المركزي
بمسؤولين مختارين عيّنهما أردوغان ،وذلك بقرار
من حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وبالكاد تعافت تركيا من أول ركود اقتصادي لها
خالل عشر سنوات ،ليضربها فيروس كورونا
المستج ّد بقوة ،فأصبح االقتصاد على وشك االنهيار
مجدداً وخيارات الرئيس رجب طيب إردوغان
محدودة.
الخبير االقتصادي في معهد أبحاث "غلوبل سورس
بارتنرز" لخص الحالة االقتصادية في تركيا بالقول
إن "الوضع سيئ للغاية ،بطالة على نطاق واسع،
انهيار القطاع السياحي وعملة غير مستقرة".
وفي مارس ،كشف الرئيس التركي النقاب عن
خطة إلنعاش االقتصاد وأعلن رفعاً تدريجياً للقيود
في مايو ويونيو لتحفيز القوة االقتصادية التي تحتل
المرتبة  19عالميا من حيث الناتج المحلي اإلجمالي
الذي تبلغ قيمته  710مليارات يورو.
ً
ً
لكن خبراء اقتصاديين توقعوا ركودا مؤلما ،بل
تحدث بعضهم عن لجوء تركيا إلى صندوق النقد
الدولي ،األمر الذي لطالما رفضه إردوغان.
يذكر أنه بسبب األرقام االقتصادية السيئة تكبّد
إردوغان نكسة مدوية في االنتخابات البلدية العام
الماضي ،وخسر إسطنبول وأنقرة.
بيانات غير موثوق بها
وفي هذا السياق ،قال علي باباجان إن "البيانات

الرئيسة التي تحدد األداء االقتصادي للبالد لم تعد
موثوقة ،ألنها أصبحت تستجيب لتطلعات الرئيس
السياسية" في إشارة ألى االنتخابات الرئاسية المقبلة
في تركيا.
ّ
وفيما كانت أنقرة تعوّل على معدل نمو يبلغ  5في
يتوقع صندوق النقد الدولي حالياً
المئة لعام ّ ،2020
انكماشاً للناتج المحلي اإلجمالي بنسبة  5في المئة
وبطالة بنسبة  17,2في المئة.
ويعكس تدهور قيمة الليرة التركية بنسبة تقارب
الـ 15بالمئة مقابل الدوالر منذ مطلع العام ،القلق
في األسواق .وبلغت الليرة التركية أدنى مستوى لها
في التاريخ ،فقد سجلت  7,24مقابل الدوالر الواحد.
وهذا األمر يزيد الدين الساحق بالعمالت األجنبية
الذي يُثقل كاهل القطاع الخاص.
ومن أجل تجنّب توقف النشاط االقتصادي ،اختار
إردوغان أثناء تفشي الوباء تدابير محددة األهداف،
مثل فرض عزل فقط في عطلة نهاية كل أسبوع.
وقال في حديث إن حكومته ستقدم حوافز لتعزيز
التوظيف وستدعم الصناعة للحفاظ على نمو يقوده
اإلنتاج والتصدير إلنعاش اقتصاد تضرر بشدة من
جائحة فيروس كورونا.
وأضاف " :نحن عازمون على دعم المسيرة
اإليجابية لالقتصاد التركي من خالل تخفيض
التضخم للمستويات التي نستهدفها".
اضطرار المحتاج
ومقابل األرقام االقتصادية القاتمة التي تسجّ لها
تركيا ،يتوقع خبراء أنه لن يكون ألنقرة خيار سوى
طلب مساعدة صندوق النقد الدولي.
ولجأت أنقرة إلى هذا الصندوق  19مرة في تاريخها،
لكن بالنسبة إلردوغان المدافع عن السيادة الوطنية،
ً
إذالال.
سيشكل ذلك
وتسعى أنقرة للحصول على تمويل عاجل من
الدوحة ودول أخرى لتفادي انهيار عملتها ،إذ يقول
المحللون إنها قد تحتاج إلى عشرات المليارات من

الدوالرات .وقال مسؤول تركي كبير لوكالة رويترز
إن المحادثات مستمرة.
وقال البنك المركزي التركي إن اتفاق مبادلة العملة
مع نظيره القطري ،الذي رفع حد االتفاق الحالي
الذي كان يوازي خمسة مليارات ،سيدعم االستقرار
المالي والتجارة.
وقال البنك المركزي التركي إن تعديل اتفاق المبادلة
المبرم في  2018مع مصرف قطر المركزي يهدف
إلى "تسهيل التجارة الثنائية" بالعملة المحلية إلى
جانب "دعم االستقرار المالي في البلدين".
وبموجب التسهيل تجري المبادالت بالليرة التركية
والريال القطري.
وهبط صافي احتياطي النقد األجنبي لدى البنك
المركزي التركي إلى  26مليار دوالر من 40
مليارا هذا العام ويرجع ذلك لتدخل البنك من أجل
استقرار الليرة ،بحسب محللين .وتبلغ التزامات الدين
األجنبي لتركيا  168مليار دوالر في  12شهرا.
حراس الحزب الحاكم
هذا وقد تبنى البرلمان التركي مشروع قانون مثير
للجدل يعزز إلى حد كبير صالحيات "حراس
األحياء.
ينص القانون على منح حراس األحياء الذين يقومون
بدوريات ليلية لإلبالغ عن سرقات وحاالت إخالل
بالنظام العام ،الصالحيات نفسها التي يتمتع بها
رجال الشرطة ،وسيسمح لهم بحيازة واستخدام
األسلحة النارية في حال الضرورة واعتراض أفراد
للتدقيق في هوياتهم أو تفتيشهم.
"حراس األحياء" هي مؤسسة مرتبطة بوزارة
الداخلية وتم إنشاؤها قبل أكثر من قرن من الزمان،
ولكنها تطورت بشكل كبير بعد محاولة انقالب
وقعت في تموز/يوليو  2016ضد إردوغان ،ويبلغ
عدد أعضاءها أكثر من  28ألفا.
وأثار النص الذي تم إقراره جدال حادا في البرلمان،
ووصل األمر إلى عراك باأليدي خالل الجلسة.
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باترونة أو العشق الحرام ،مجموعة قصصيّة للكاتب
الصحفي المصريّ المُقيم في ألمانيا حسام ال ّدين
ّ
مصطفى جودة
تقعُ المجموعة القصصيّة في مئة وإحدى عشرة
صفحة ،من القطع المتوسّ ط  ،تحوي ثالث عشرة
قصة قصيرة تراوحت ّ
كل قصة بين الصفحتين
والخمس عشرة صفحة ،بعض القصص قسمت
إلى مقاطع مُتتابعة في سير األحداث ،والمجموعة
صادرة عن دار البدائل في مصر.
تعالجُ المجموعة عدداً من القضايا االجتماعية ،نقرأ
بعض عناوين قصص المجموعة (  11سبتمبر،
اللّهيب  ،األسمر الوسيم ،إثارة  ،باترونة العشق
الحرام ،كائن افتراضي ، ،أوهام النبوة ،ابن المبروكة
ُ
حيث ّ
أن أغلب القصص تحفر في
 ،السيد َنحس)..
عُ مق معاناة المُجتمع المصري ،بينما بعضها يأخذ
المهاد األلماني كموضوع له تدور شخصياته العربية
واأللمانية وأحداثه في ألمانيا ،كما في قصة األسمر
الوسيم ،من جهة أخرى تراوحت موضوعات
خاص واجتماعي عا ّم،
ذاتي
القصص بين ما هو
ّ
ّ
جاءت القصص بلغة ٍ بسيط ٍة سهلة ٍأقرب إلى حالة
الحكاية والسّ رد البسيط دون الخوض في تعقيدات
اللغة أو استخدام األلفاظ حمّالة األوجه ،في بعض
القصص يجنح الكاتب إلى تفكيك منظومة العالقات
االجتماعية في المجتمع وينظر إليها بحياد.
القصص على مساحة الكتاب تذكرنا بنوعيّة
القصص والموضوعات التي عالجتها القصة
العربية في بدايات القرن العشرين ،حيث كانت هذه
القصص تُعالج قضايا ال ّدعارة واستغالل المرأة،
ّ
يتحكم في نهاياتها ،وتعج
وغالباً ما كان القدر
المجاني والتفصيلي ألحداث تدور في محيط
بالسرد
ّ
شخصية البطل كما في
شخصيّات القصة ،وخاصة
ّ
قصة باترونة والتي تذكرنا بأحداث عد ٍد كبير من
ّ
األفالم والمسلسالت والروايات المصريّة ،والتي
ْ
عالجت قضية الفقر الماديّ واألخالقي في بيئة القاع
االجتماعي .
ففي قصة باترونة أو "العشق الحرام"وهو العنوان
االضافي للقصة ،حيث زوج األم األعمى " عبد
الصمد " " األعمى القارئ المُبتهل ،العارف بال ّدين،
ّ
فيكن
صاحب الكرامات  ،ذلك النهر الذي كان يطفئ
جميعاً نار الرّ غبة ولوعة الشوق ،يشعركن أنكنّ
ماتزلن إناثاً  "..عبد الصمد هذا الذي يعاشر بنات
زوجته ،ومنهن هذه الطفلة الصغيرة" بسمة " التي
تتلمّس وتسترق السمع لتأوهات أمّها مع زوجها،
26

تتفتّح أنوثتها باكراًعلى عالقة مُحرّ مة ،لتجد نفسها
ضحيّة ،في أروقة بيوت الدعارة ومن ث ّم السجّ ن وهي
" الصورة النمطيّة التي رسمتها السينما المصريّة
لهكذا حاالت ،أمّا جديد الحكاية في باترونة ،فالحلقة
ً
عمال شبكياً يشمل فتيات من دول
تتوسّ ع لتشمل
أخرى " تونسيّات  ،لبنانيّات  ،مغريبات  "..ومدير
البحريني الزاهد في النساء ،والذي
الشبكة الشيخ
ّ
تحرك أصابعه خيوط هذه الشبكة من بعيد ،وكالعادة
ّ
وتحل عُ قد
المرأة هي التي من يسهّل صفقات المال،
األمور لدى الرجال عبر السياّحة الجنسية.
في وقفة مـتأنّة مع القصة يمكن مالحظة ّ
أن أغلب
الذكور -حسب النص -يلهثون خلف جسد المرأة
وعلى مساحة القصة التي تجاوزت 18صفحة
تقريباً ،يحاولون استغالل هذا الجسد واعتباره سلّماً
لرغباتهم الماديّة وغرائزهم ،وغالباً ما ينجح هذا
الجسد في تحقيق المعادلة ،من جهة أخرى ّ
لخص
القاص وجهة نظر "بسمة" من الذكور في شخصيّة
عبد الصمد لتكون القاسم المشترك األكبر بينهم..،
ً
قريبة من عمارتها القديمة "..
فهي تجد نفسها فجأة
ً
قريبة من الشخص الوحيد الذي يجمع نقيضا في
غاية الغرابة  ،األبوة والمجون ،والتديّن واالنحالل،
والطهر والخالعة  "..هنا ال بد أن يتساءل القارئ
لماذا اصرّ الكاتب على عودتها إلى ذلك الرجل،
ليقول :إن هذه المرأة رغم ّ
كل انهزامها تعشق ذلك
ّ
تحن الى ذلك الخليط من الرجال "الرجل
العذاب،
" أليس األجدر بها أن تتحرّ ر من عبء التاريخ
الذي تحمله؟! أال تجنح دائماً الشخصية القصصية
والروائية إلى التحرر؟ في جميع األحوال رسم
الكاتب صورة المرأة "بسمة" في القصة على أنّها
ٌ
خال من أي تعليم أو ثقافة أو تديّن
فارغ
شخص
ٌ
ٍ
القصة كانت مجرّ د ضحيّة تلبس جسداً
 ،حسب
ّ
وتمشي على قدمين نحو جالدها.
في قصة األسمر الوسيم وهي من القصص التي
لفتت انتباهي في المجموعة حيث تبحث الفتاة
أب مصريّ  ،ومازالت
األلمانية التي ولدت من ٍ
تحتفظ بذكراه بعد وفاته في ذاكرتها مالمح تلك
الشخصية المصريّة السمراء التي ارتوت من ماء
النيل .
"كان حكماً مدهشاً في مدينة كوتبوس القريبة من
قصة
الحدود البولندية ،تلك المدينة التي شهدت ّ
البداية بين أمّها القادمة من أقصى غرب المانيا،
لتعمل ممرضة في أقصى شرقها ،وأبيها القادم من
أقصى جنوب مصر ،حيث يلتقي النيل بالجبل في

أرض النوبة "..القصة ترصد رواسب النظرات
العنصريّة أو التفرقة بين األلمان الشرقيين
فالممرضة األلمانيّة الغربية تعاني ما يعانيه زميلها
المصريّ أيمن من ذات النظرات رغم انهيار جدار
برلين ّ
إال أن الرواسب مازالت َتعلق بالنفوس..
تثمر عالقتهما عن فتاة اسمها "دميانة " وقد سماها
األب تيمناً بالق ّديسة المصريّة دميانة كانت تعاني
من اسمها فالفارق بسيط بين دميانة بالعربية وكلمة
( )Dummieوالتي تعني الغبيّة في اللغة األلمانية
ّ
محط اعجاب
 ،يبقى األب النموذج بسمرته ال ّداكنة
الفتاة
ّ
أليست " كل فتاة بأبيها معجبة " ؟!
بعد أن كبرت تقترح عليها صديقتها الفرنسية أن
تتعرف إلى شاب عربي مصريّ من القادمين الجدد،
تعيد معه إحياء لغتها العربية  ..تروق لها الفكرة،
تنشر إعالناً وتذهب النتظار الفارس المصريّ
المنتظر ،ترسم له صورة كصورة أبيها  ،لكنه يتأخر
عن موعده قرابة النصف ساعة ،تتصل به لتجد
أن الشخص المطلوب على مساف ٍة قريب ٍة منها سميناً
ّ
أبيض البشرة فتغادر المكان " أخفت هي هاتفها،
ووقفت تتطلّع إليه اليمكن أن يكون هو! وما هذا
الجسد الم ّ
ٌترهل؟ لماذا لم يكن أسمر؟ كيف يكون
مصريا ًوال يحمل لون النيل "
من قصص المجموعة أيضاً قصة الكائن االفتراضي
والتي تحكي عن عزلتنا وبطولتنا عبر الشكبة الزرقاء
الفيسبوكية  ،لكن دون نصر حقيقي على األرض ،
بعض القصص تحرك بركة التفكير الراكدة وهو ما
يحسب للكاتب فكان كثيراً ما يطرح قضايا تتعلق
بانطالق التفكير من قوقعة ما هوايديولوجي ديني
...وبعض القصص يغرق في طرح قضايا تقليدية
عالجتها القصة العربية بشكل مستفيض .

يع ّد مسرح ال ّدمى المُتحركة أو مسرح العرائس
من المسارح العربية القديمة و التي عرفتها ثقافتنا
العربية وخاصة في المناسبات العامة واألعياد،
حيث كانت الدمى تنطق بما ال يستطيع الناس قوله
مباشرة تعبّر عن وجدان العامة في أحلك الظروف
السياسية  ،وغالباً ما يسعى هذا المسرح إلى رفع
درجة الوعي عند الناس ،ومحاولة اقتحام المسكوت
عنه بطريقة أقرب إلى االمتاع والدهشة.
الجديد في ذلك أننا أمام تجربة مسرحيّة خصصت
موضوعاتها في سبيل رفع الوعي (القانوني)
والتعريف بحقوق المرأة .
 What A Shameما يصحّ ش كده وهو عنوان
الكتاب الجديد الصادر عن دار الدليل للطباعة
والنشر في برلين للفنانة المصريّة والناشطة في
مجال الدفاع عن حقوق المرأة رانيا رأفت شاهين
المقيمة في ألمانيا .
الكتاب صدر بطبعته الحالية باللغة االنكليزية ،وقد
سبق أن صدرت منه نسخة باللغة العربية في مصر
عام  2018وهو ضمن مشروع تعمل عليه الفنانة
وتدخر ّ
كل وقتها وطاقتها من أجل انجاحه.
في الكتاب تحكي الفنانة عن تجربتها في انشاء
مسرح البرجوال للعرائس أو كما يسمى " بمسرح
ال ّدمى المُتحركة" وعن الصعوبات والضغوطات
التي واجهتها مع فريقها في بدايات انشاء فرقتها
المسرحيّة.
يقع الكتاب في مئة وخمسين صفحة من القطع
المتوسط وفيه مجموعة من الصور والرسومات
التعبيرية المرافقة الداعمة لبعض األفكار من رسم
الفنان أحمد فؤاد.
قسّ مت الكاتبة كتابها إلى عشرة فصول بعد الشكر
واالعتذار الواجب منها عن عدم استخدامها لتاء
التأنيث في بعض األفعال والمسميات " ..أعتذر
ّ
لكل فتاة وسيّدة ،على صياغتي لجمل الكتاب بصيغة
المذكر فقط دون إضافة تاء التأنيث"
ثم تطرح الكاتبة فكرة مفادها َمن هي ّ
الشريحة من
القراء التي يهت ّم بهذا الكتاب؟ أو لمن يتوجّ ه هذا
الكتاب؟ الكتاب موجه للذين يبحثون عن القراءة
في التجارب المختلفة ،للفنانين المبتدئين الذين
االجتماعي للفرق
يريدون تطبيق الفكرة في محيطهم
ّ
المسرحيّة الكبيرة من باب تبادل الخبرات ،لعل
صدى تجربة رعتها وكبرتها الفنانة رانيا تريد
لغيرها أن يشاركها مُتعة النجاح والعمل على الفكرة
التي تراها رافعة لقضايا المرأة ناهضة بحقوقها.

حتى هنا يبدو الموضوع والطرح عادياً والفكرة
مطروقة ال أقصد فكرة مسرح العرائس ،أنّما على
صعيد الجّ دة واالبتكار في طرح الرؤيا واألفكار
في موضوع المسرحية ،و اشتغال الفنانة على
قضايا لها خصوصيتها وهي موضوعات رفع
الوعي االجتماعي والقانوني والتنبيه إلى خطر
مسألة التحرش الجنسي في الشارع المصريّ
بشكل عام ،لكن من الزاوية
خاصة والشارع العربي
ٍ
ْ
القانونية ،أي ّ
عالجت قضية التحرش
أن الكاتبة
الجنسي ومشاكل المرأة العربية في المجتمع العربي
من الزاوية القانونيّة ،ووجدت ّ
أن الطريقة المُثلى
اليصال الفكرة عبر ال ّدمى أو عرائس "البرجوال"
بحيث سلكت الفنانة والناشطة الطريق األقرب إلى
الفهم والقلب لدى المتلقي في الشارع العربي ،ولدى
شريح ٍة لها خصوصيتها بحاجة إلى عرض القضايا
المُتعلقة بها من زاوية غير التي يراها أغلب الناس
ومن خالل المسرح التفاعلي ،بين المتلقي مباشر ًة
ً
بطال أو
والجمهور بحيث يصبح المُتفرج ضحي ًّة أو
ّ
وسيطاً
للحل في نفس المسرحيّة مع أربع عرائس من
ال ّدمى المتحركة باالضافة إلى الجوكر هو شخصية
من المهم تواجدها في العرض ،فهو الشخص الذي
يدير العرض ،ويحث الجمهور على التفاعل ،كما
يقوم بإدارة المناقشة بين الجمهور وتعديل مسار
العرض .
تقول المؤلفة :في مقدمة كتابها إن هذه التجربة
هي األولى مسرحياً في مصر وربّما في الوطن
العربي على صعيد الموضوعات والطروحات التي
الجنسي وضرب
تتعلق بالقضايا الشاغلة ،كالتحرّ ش
ّ
ّ
الزوجة والعنف ض ّد األطفال ،وزواج القاصرات،
هذه الطروحات قانونيّة بحتة كل ذلك يندرج تحت
إطار مدرسة ّ
الفن للمجتمع.
فالفكرة بدأت عام  2010وأول عرض مسرحي عام
 2011في مصر تبعتها ع ّدة محاوالت منها ماكان
ناجحاً ومنها ما تعرض للضغط من قبل جماعات
لها عداء تاريخي مع المسرح والفكرة الفنيّة عامة.
هذه التجربة كان لها شركاء داعمين في مصر مثل
معهد غوتة األلماني ،والمركز الثقافي البريطاني،
واالتحاد العام النسائي في مصر ،ومؤسسة (كير)
الدولية.
انتقلت الفنانة إلى ألمانيا بعد أن تلقت دعوة لحضور
أحد المؤتمرات عام  2016ومن أجل عرض
ً
قبوال جيداً لدى مسارح برلين،
تجربتها الفنيّة فالقت
بعد ذلك عرضت فكرتها على السلطات المعنية التي

شجعتها بدورها من أجل رفع الوعي القانوني لدى
وخاصة أن ّ لدى الكثير من المُهاجرين
القادمين الجُ دد
ّ
العرب مشكلة في التعاطي مع قوانين البلد الجديد
"ألمانيا" كونها تختلف عمّا اعتادوا عليه في بلدانهم .
في الكتاب تضع المؤلفة آلية النضمام أفراد جدد
لفرقتها ضمن سلسلة من الشروط والمحددات تضمن
رفع مستوى الفرقة بشكل دائم
آخر تشرح آلية البحث عن الموضوعات
و في فصل َ
الجديدة والتي لها تماس مباشر بحياة الناس من جهة
القضايا القانونية ،يبدأ البحث عن القضية االشكالية
ثم يعاد تدويرها بين أعضاء الفرقة ليكتب الحوار
بشكل تشاركي ،ويعتمد ذلك على طرح األسئلة على
الجمهور بأسلوب بسيط " مادور مجلس الشعب ،
ّ
ويسن القوانين  ..وغيرها من األسئلة التي
َمن يشرّ ع
تبدو بديهية لتنتقل إلى القضية الهدف ..
في الكتاب ايضاً نشرت الكاتبة عدداً من النصوص
المسرحية منها" ميصحّ ش كده ،امسك حشيش ،مش
عايزة اتّجوز" ،في ّ
نص مسرحي نجد المشكلة
كل ّ
والحل حسب النص القانوني أو المادة القانونية في
الدستور المصري ً
مثال
كذلك اعتمدت الكاتبة على عدد من االحصائيات
التي تدعم وجهة نظرها وتؤكد مصداقية الطرح
الذي تريد مناقشته مع الجمهور .
يُذكر ّ
أن الفنانة رانيا رأفت شاهين درست القانون
في مصر وعملت فترة في مجال المحاماة ومازالت
تعمل حتى اليوم ،لكنها حسب قولها ترى ّ
أن القانون
بصيغته الحاليّة مادة ّ
ّ
والفن هو األقرب إلى
جافة
فني
حياة الناس فلماذا ال يكون هناك مزج بين ما هو ّ
وقانوني من أجل رفع مستوى الوعي  ،كما يذكر
أنّها حصلت على عدد من الجوائز خالل مسيرة
عملها الفنية.
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عندما يسمع بعض الرجال كلمة لياقة ترد إلي ذهنهم فوراً اللياقة الجسمانية والعضلية فقط ،وذلك ألن بعضهم ال يدركون أن للعقل أيضاً لياقة
مرتبطة بالتفكير والذاكرة ،واللياقة العقلية طريقة مثالية لتنشيط العقول ومرونتها وتجديد األفكار من وقت ألخر .
لذا يقدم لخبراء بعض التمارين والنشاطات التي تعمل على تنشيط وظائف اإلدراك الخمس وهي الذاكرة واالنتباه واللغة ومهارات التصور المكاني
ووظيفة اإلدارة  ،وإليكم التمارين في السطور التالية:
الذاكرة

تلعب الذاكرة دوراً جوهرياً في عملية اإلدراك
والقراءة والحساب الذهني واالستنتاج ،ولحسن
الحظ تدريب الذاكرة أمر سهل ،يمكن أن يتم عبر
االستماع ألغنية ال تعرفها من قبل ثم محاولة تذكر
كلماتها ،وهو األمر الذي يزيد من مستوى االستيل
كولين وهي المادة الكيميائية التي تساعد على بناء
الدماغ.
ولتحسين مهارات الذاكرة تحدى نفسك أكثر بأخذ
حمام أو ارتداء مالبسك في الظالم ،وكذلك استخدم
اليد التي لم تعتد استخدامها في تفريش أسنانك،
هذه التحديات تساعد في بناء رابط بين الموصالت
العصبية للدماغ.

االنتباه

االنتباه ضروري في مهمات الحياة اليومية ،فهو
يجعلك قادراً على تحسين تركيزك على الرغم من
الصخب والتشتت وكذلك يساعدك االنتباه على
التركيز في عدة أنشطة في وقت واحد.
وبإمكانك ببساطة تحسين انتباهك عن طريق تغيير
روتينك اليومي ،فغير طريقة عملك واعد ترتيب
مكتبك ،فكالهما سوف يجبر دماغك على اليقظة من
العادات واالنتباه مرة أخرى ،فكلما تقدم بنا العمر
َّ
قل انتباهنا وأصبحنا أكثر عرضة لتشتت الفكر أو
الشرود وأقل كفاءة في القيام بعدة مهمات في وقت
واحد.
ً
وبإمكانك أيضا الجمع بين عدة أنشطة كسماع
الراديو أو المسجل أثناء الجري أو إجراء عمليات
رياضية في ذهنك أثناء القيادة ،فهذا يجبر دماغك

على العمل في أكثر من اتجاه في وقت واحد.

اللغة

األنشطة اللغوية سوف تتحدى قابليتك إلدراك
الكلمات وتذكرها وفهمها ،وهي تدرب في الوقت
اللسان
طالقة
نفسه
والمفردات
والقواعد
اللغوية ،وبالتدريب العادي
يمكن أن تزيد من معرفتك
لكلمات جديدة واسترجاع
كلمات مألوفة بسهولة
أكثر.
على سبيل المثال إذا
كنت متعودا على قراءة
الصفحات الرياضية في
الجريدة  ،اقرأ موضوعات
صفحات االقتصاد التي
تحتوي على كلمات مختلفة
وخذ وقتاً في فهم معناها
ضمن سياق الكالم  ،مما
يساعدك على بناء مهارات
اللغة عبر استرجاع معناه
بسرعة في وقت آخر.

المكان  ،ولتفعيل هذه الوظيفة اإلدراكية  ،جرب أن
تمشي في غرفة والتقط خمسة أشياء وحدد مكانها ،
وعند خروجك من الغرفة حاول تذكر هذه األشياء
وأماكنها ،وانتظر ساعتين وحاول تذكرها مرة
أخرى  ،هذا سوف يجبرك على استخدام ذاكرتك

التصور المكاني

نحن نعيش في عالم ملون
ثالثي األبعاد ،وتحليل
ما هو مرئي في محيطنا
أمر ضروري للتعامل مع
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وتدريب دماغك على التركيز على محيطك المكاني.

اإلدارة

النشاطات التي تحدد إستراتيجيتك للوصول إلى
النتيجة المطلوبة وإحصاء الخطوات الالزمة إليجاد
الحل بأقصر وقت ممكن هي نشاطات تمارسها كل
يوم وتستخدم فيها مهارات المنطق والسببية.
وبإمكانك شحذ هذه المهارة عبر العاب الفيديو التي
ً
وحلوال للوصول إلى المرحلة
تتطلب استراتيجيات
َّ
النهائية أو الفوز باللعبة  ،تسل ودرب من خالل هذه
األلعاب وظائف اإلدراك في دماغك.

الرياضة تقوي الذاكرة

وللوقاية من ضعف التركيز ولتنشيط والذاكرة
ومرونتها ،تشير دراسة أمريكية حديثة إلى أن
التمرينات الرياضية الروتينية لمدة  15دقيقة
ثالث مرات أسبوعياً يمكن أن تعمل على الوقاية
من ضعف التركيز في المراحل المختلفة ،وخاصة
في مرحلة الشيخوخة والمشاكل المرتبطة به لدى
األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن  65عاماً.
ويؤكد الباحثون من مركز للدراسات الصحية في
سياتل أن التمرينات الرياضية قد تساعد كبار السن
عن طريق تحسين وظائف المخ بزيادة تدفق الدم
إلى مناطق في المخ تستخدم للذاكرة  ،كما أنها تمنع
التلف بل وتساعد على إصالح هذه المناطق بزيادة
تدفق الدم.
وبناءاً على هذه النتائج نصح فريق البحث باالستفادة
من التمرينات الرياضية ألنها قد تبطئ سرعة
حدوث مشاكل التفكير المصاحبة للتقدم في العمر.

الروائح العطرية تقوي تركيزك

وإضافة إلى ذلك  ،فقد أفادت نتائج التجارب العلمية
الحديثة بأن بعض الروائح العطرية قد تحسن األداء
في بعض األعمال التي تستدعي التيقظ والحذر ،أو
الواجبات التي تحتاج إلى درجة عالية من التركيز
لفترة طويلة مما يزيد الضغط على النفس .
وقد ثبت أن الروائح العطرية لها تأثير على كفاءة
العمل  ،وتنشيط العاملين ،وتحسين قدرتهم على
التركيز.
وتشير الدراسة إلى أن شعوب العالم سارت خلف
الشعوب والدول العربية واإلسالمية متأثرة بالعناية
بالزينة والسحر ومواد التجميل .
كما أوضح باحثون ألمان أن من يعاني من عدم تذكر
األشياء قد يصبحون في أفضل حال حين يتوقفون
ببساطة ويشمون الورود  ،موضحين أن الذاكرة
تقوي بالفعل أثناء النوم  ،وأن الروائح وربما منبهات
أخري قد تقوي ممرات التعلم في المخ.
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غالباً ما يحلم الرجال قبل الزواج ولكنهم سرعان ما يستيقظون بعده ،خاصة بعد أن يجدوا أن المقولة
التي تدعى أن "المرأة مطيعة لمن يقوى عليها ،جبارة لمن يخشاها" وهم كبير ،فنجد أن الندم يحاصر
بعض األزواج لجهلهم بطرق التعامل مع النصف الحلو ،فالمرأة بعكس المعتقد ترضي بالقليل ومهما كانت
الظروف قاسية تكتفيها الكلمة الحلوة أو اللمسة الحانية من زوجها.
هناك بعض الرجال يفشلون في معاملة زوجاتهم وبالتالي ينعكس هذا األمر على استقرار الحياة بين الشد
والجذب مع تقلبات حواء التي ال ترحم ،بعكس آخرون ينجحون في إدارة الحياة بسالسة ويسر وكال الطرفين
يكون راض عن العالقة نشئ من الدبلوماسية.
وعن طبيعة المرأة تقول د .جوزيت عبد الله أستاذ علم النفس بالجامعة األمريكية  :المرأة بطبيعتها متقلبة
وهذا األمر تلعب فيه الهرمونات دوراً كبيراً خالل مراحل عمرها المختلفة من سن المراهقة إلى سن اليأس،
هذا األمر يدفعها بين الحين واآلخر إلى ارتكاب بعض التصرفات تمر أحياناً بسالم وتؤدي أحياناً أخرى إلى
كوارث ،ولكن ال يجب أن ننظر لهذا األمر بأنه عزر أو شماعة نعلق عليها أخطائها ،مضيفة  :لكل إنسان
صفات معينة مختلفة عن اآلخر ،ونجد أن معظم النساء يتهمن الرجال بأن أحاسيسهم ومشاعرهم معدومة،
ولكن الحقيقة هي أن تقلب مزاج الزوجة الدائم ينعكس على تصرفات كثير من األزواج.
وتؤكد د .جوزيت أن ً
كال من الشريكين يمر ببعض الضغوط تعكر من مزاجه األمر الذي يحتاج حسن
تصرف وتقدير للموقف من الطرف اآلخر لتفادي المشاكل التي قد تنتج عن ذلك ،ولكي يتعامل الرجل مع
نفسية المرأة وطبيعتها بصورة سليمة تقدم د .جوزيت بعض النصائح لألزواج للتعامل مع األمور بشكل جيد:
 الفهم الصحيح  :كي يحسن الرجل التعامل مع عقل المرأة  ،يجب أن يعلم بعض األمور األساسية أهمهاأنها مختلفة عنه فهي تهتم بالتفاصيل وتحب المشاعر واالنفعاالت  ،وأن يتقبل فكرة أنها من حين آلخر
تتعرض لتقلبات مزاجية وهرمونية طبيعية تحتاج معها للرعاية والحنان .
ـ االبتعاد عن المثيرات بهدوء  :كل رجل يعلم تماماً ما الذي يثير انفعاالت زوجته  ،وهنا يجب االبتعاد عن
االستفزاز المثير لألعصاب  ،وتفهم الوضع بهدوء دون عصبية حتى تتقبل كالمه ويتجنب حدوث المشاكل،
وهنا ال نريد التعميم ألن كل امرأة مختلفة عن األخرى ،فهناك زوجات يحتجن للكلمة الطيبة وأخريات
يفضل معهن التجنب بعض الوقت وخاصة إذا كانت المرأة سريعة االنفعال ،وكل زوج يعلم الطريقة المناسبة
الحتواء زوجته.
والمرأة ينطبق عليها نفس الشيء ،ودور المرأة هي األخرى أن تختار الوقت المناسب وتبعد عن ما يثير
يعكر صفو زوجها ،على سبيل المثال ال داعي ألن تحاصرين زوجك بالمتاعب والمشاكل الخاصة باألوالد
والشكوى عند عودته من العمل مباشرة ،ألن هذا األمر يستفز الرجال وتحدث بسببه مشاكل عديدة من
الممكن أن يفشل الطرفين في التعامل معها .
ـ تعامل بدبلوماسية  :ببساطة الدبلوماسية تعني الفهم الجيد لشريك الحياة وهي شيء مستحب جداً في العالقة
الزوجية وسيكولوجية مؤثرة في المرأة  ،وبناءاً علي ذلك يستطيع الزوج التعامل مع زوجته بالسياسة واللباقة
وهي أهم طرق التعامل الناجح بين الزوجين.
ـ السيطرة التامة  :في حالة حدوث خالف ما سيطر على نفسك ،أو يمكنك االبتعاد عنها لبعض الوقت حتى
تهدأ من ثورتها بالذهاب المبرر ألي مكان آخر دون إبداء أي غضب على وجهك أو بقول "أنا نازل" بصوت
مرتفع  ،وعند العودة برر لها خروجك من البيت بأي حجة ضرورية ،حتى ال يكون هذا األمر سبباً للخصام،
في حين أن بعض الزوجات يحتجن إلى األزواج في هذا الوقت.
ـ مشاركة اآلخرين  :أكثر شيء يزيد األمور تعقيداً بين الزوجين هي دخول طرف ثالث في المشكلة سواء
كان هذا الشخص من األهل أو األصدقاء ،وهنا يجب أن يلجأ الزوجين إلى حل المشكالت سوياً والتغاضي
عن المنغصات قبل أن تكبر تتفاقم المشاكل بينهما.
كما هناك بعض العبارات تحب المرأة أن تسمعها باستمرار "أحبك" " ،أشتاق إليك" " ،افتقدك" وأكثر المدح
والثناء الذي يسعد الزوجة إذا أثنى عليها زوجها أمام أآلخرين ،سواء األصدقاء أم أهله أم أهلها أم أمام
أوالدهما ،فإنها تشعر بالراحة ،وأن العطاء الذي تبذله لم يذهب سدى.
لك عن المبررات واألعذار يجب أن
معادلة االستقرار سهلة وبسيطة  ،لكي يعطي الرجل الحب ويبحث ِ
يكون سعيداً لينجح في توصيل هذا اإلحساس للطرف اآلخر.

ما أجمل الصداقة في حياة كل إنسان فالصداقة عالقة
إنسانيه نبيلة ونقية بناءة وثرية بالمشاعر الرقيقة
والمحبة الخالصة وكلما مرت األيام والسنين على
عالقة الصداقة كلما زادت عمقا وأصالة وقوة.
لذلك فإن أمتن وأقوي الصداقات هي التي تنمو أيام
الطفولة ،فالصداقة في السنوات األولي من العمر
تحكمها البراءة في التعامل التلقائي والميل الطبيعي،
ألنها تقوم بسبب االشتراك في لعبه أو اإلحساس
بالحرية في التعبير والتعامل أو بسبب القرابة أو
الصداقة بين األسرتين .وغالبا ما تدوم وتقوي
تلك الصداقة التي تقوم خالل السنوات األولي من
العمر وتصبح هي الصداقات الحقيقية التي يكبر بها
الشخص ،لذلك فمن المهم أن يحرص اآلباء على أن
يتيحوا الفرصة لكي يعقد أبناءهم الصداقات الجميلة
مع األصدقاء.
رأى علماء النفس :
تساعد الصداقة الطفل على النمو النفسي والحركي
واالجتماعي ،كما أنها تعمل على تنميه شخصيته.
الصداقة تبعد الطفل عن العزلة،
فالعزلة خطيرة ألنها تحول الطفل إلي شخصية
ضعيفة هشة معرضة لإلصابة بأمراض الفصام،
التي هي نتيجة للخوف وعدم الثقة بالنفس ،وأيضا
تتغلب الصداقة على الخجل والجبن والخوف
االجتماعي ،وزيادة على ذلك فهي تساعد الطفل
على التغلب على مشاكل الكالم  .فبكل المقاييس
تعمل الصداقة على إعفاء الطفل من الكثير من
المتاعب واألمراض النفسية وخصوصا أنها تكبر
مع الطفل إلي أن تصبح عقده يحتاج إلي سنوات

طويلة لكي تعالج.
رأي علماء التربية :
الن عالقات الصداقة اختياريه فهي مبنية على الثقة
والتسامح والمشاركة في األسرار واالهتمام المتبادل،
والصداقة تعلم الطفل معني التعاون والعمل الجماعي
وفي نفس الوقت تنمي روح المنافسة اإليجابية
وتشجع على التقدم والتحسن ،كما أن للصداقة
دورا محوريا في حياه الطفل ،فهي تقوي شخصيته
وتساعده على تطوير المقاييس األخالقية لديه ،مثل
معاني المساواة والعدل والتعاون والمشاركة .
دور الوالدين:
ـ من المهم أن يشجع الوالدين الطفل على عقد
صداقات مع من حولهم من األقارب والمعارف
واألصدقاء وذلك حتى يكونوا مطمئنين على نوعيه
تلك الصداقات ،فتقارب السن بين األطفال مهم بحيث
ال يتعدي فارق العمر عن السنتين وإال تعرضت
الصداقة الجديدة لجوانب سلبية ،إذ أن سيطرة الكبير
على الصغير تجعل من الصغير شخصيه تبعية
تعاني من بعض السلبيات ،ومن المهم تشجيع الطفل
على االشتراك في األنشطة الجماعية.
ـ اصطحاب الطفل إلى النوادي والحدائق العامة.
ـ االهتمام بالتعرف على صديق اإلبن وعلى والديه .
ـ إذا الحظ الوالدين أي جوانب سلبيه لهذه الصداقة
فيجب مصارحة الطفل والتفاهم وإقناعه.
ـ يجب عليهم مراقبة خط سير عالقة الصداقة مع
ترك الحرية للطفل لكي يختار صديقه ،والبد من
االطمئنان على حسن اختيار الطفل للصديق.

ـ متعة اختزان النقود تعلو عليها لذة تبديد هذه النقود
ذاتها
ً
 لن تسمع أبدا عن قرحة في القلب  ،ألنه يتولىعالج الجراح بنفسه سراً
 إنها مثل الجريمة  ،تظل أمتع ما يمكن مشاهدته ال صوت يعلو فوق أي سوط مهما كان الفرد منا عمالقاً  ،فسوف ينحني كييأكل
 الظالم ال يبدأ في المساء  ،إنه يبدأ في القلب الحب والكراهية كالهما طاقة ثمينة  ،ال يصح أننبددها فيمن ال يستحق
 ال تزال االبتسامة أهم وسائل تمهيد ورصفالطرق
 كثيرون يتقافزون  ،دون أن يكون في مجال السيرما يدعو إلى القفز
 كل حواس السمع والتذوق والنظر والشم تتراجعمرتجفة إزاء ما ينتج عن حاسة اللمس
 المعرفة قطرة عين العقل  ،ومعجون أسنانه أيضاًـ ال يليق بالرجل المهذب أن يسأل امرأة عن سنها.
ـ ابتسم لزوجتك تجدها رهن إشارتك
ـ .ابغض الرجال عند النساء  :البخيل والجبان.
ـ أحسن الرجال حظا مع النساء :هو القادر عن
االستغناء عنهن.
ـ إذا شكا لك شاب من قسوة امرأة فأعلم أن قلبه
بين يديها.
ـ إذا كان جمال الرجل يجذب بعض النساء ،فإن
معظمهن يبحثن في الرجل عن رجولته ال عن
جماله.
ـ إذا ميز الرجل المرأة بين جميع النساء فذلك هو
الحب ،وإذا أصبح النساء جميعا ال يغنين الرجل ما
تغنيه امرأة واحده فذلك هو الحب الكبير.
ـ إذا ابتسمت المرأة للرجل في الطريق جرى خلفها،
وإذا ابتسم الرجل للمرأة تمنت أن يجري خلفها .
ـ إذا اخفق الرجل بالحب تمنى أن يعيش أعزبا
طوال حياته ،وإذا أخفقت المرأة بالحب أسرعت
وتزوجت أول رجل تلقاه.
ـ ـ ال تطعن في ذوق زوجتك  ..فقد اختارتك أوالً.
ـ عندما تختصر المرأة أعواما من عمرها فإنها
تضيفها إلى أعمار األخريات.
ـ ال تجادل األحمق  ..فقد يخطئ الناس في التفريق
بينكما.
ـ الزواج هو الترجمة النثرية لقصيدة الحب
ـ المرأة متقلبة كريشة في مهب الريح
ـ الحب الحقيقي كاألشباح كثيرون يتكلمون عنه
وقليلون منهم رأوه
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ولد في  1924-1-7كفر الشلشمون التابع لمنية القمح بمحافظة الشرقية ،اسمه بالكامل محمود حمدي
الحسيني غيث أخو الفنان عبد الله غيث  ،حصل على دبلوم المعهد العالي للفنون المسرحية  ،وسافر إلى
باريس لدراسة المسرح أكثر من مرة كما درس بكلية الحقوق جامعة القاهرة
ً
من مؤسسي مسرح األقاليم عندما تولى اإلشراف على الثقافة الجماهيرية .عمل أستاذا في أكاديمية الفنون
.أسند إليه منصب نقيب الممثلين .له أكثر من  30فيلم
برع في األفالم التاريخية مثل الرسالة ،التحق بكلية الحقوق ثم معهد التمثيل وكان األول على زمالئه ،ترك
حمدي غيث كلية الحقوق حينما جاءته منحة لباريس لتكملة دراسته المسرحية.
وكانت بدايته الفنية عام  1954مع أول األفالم التي شارك فيها وهو فيلم «صراع في
الوادي» الذي توالت بعده األفالم لتصل لحوالي  19فيلما سينمائيا.
وقد عمل الفنان حمدي غيث أستاذا في أكاديمية الفنون وتولى منصب نقيب الممثلين ألكثر من
دورة كما عمل أيضا باإلخراج المسرحي حيث اخرج عددا من المسرحيات نذكر منها مأساة
جميلة وأرض النفاق .ومن أشهر أعماله السينمائية بنت الليل وصراع العشاق عام 1981
والحكم آخر الجلسة عام  1985وأخيرا إسماعيلية رايح جاي عام 1997
كما أن عالقته بالتليفزيون وطيدة فقد شارك في العديد من المسلسالت اشهرها الفرسان والمال والبنون
وزيزينا وغيرها.
حصل الفنان حمدي غيث على شهادة تقدير في عيد الفن عام  1978ووسام العلوم والفنون من الطبقة االولى
وحاصل على جائزة الدولة التقديرية للفنون في لجنة الثقافة الجماهيرية والمسرح.
توفي في  2006-3-7عن  83عاما.
من أعمال الفنان حمدي غيث
أرض الخوف 1999
إسماعيلية رايح جاى 1997
الغجر 1996
سمارة األمير 1992
حارة برجوان 1989
أغتيال مدرسة 1988
التوت والنبوت 1986
الحكم آخر الجلسة 1985
المدبح 1985
صراع العشاق 1981
موعد على العشاء 1981
عندما يغنى الحب 1973

طريق االنتقام 1972
نار الشوق 1970
الدخيل 1967
فجر يوم جديد 1965
الناصر صالح الدين 1963
بياعة الورد 1959
بنات الليل 1955
آثار على الرمال 1954
صراع في الوادي 1954
غلطة العمر 1953
مسلسالت :هدى شعراوى 2005
زيزينيا (الجزء األول) 1999
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يستعد منتجون مصريون وفلسطينيون ،إلنجاز أول مسلسل تلفزيوني درامي،
سيخصص لحياة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ،سواء تلك المرتبطة
بشؤونه الخاصة ،أو بمسيرته الحافلة بالنضال من أجل القضية الفلسطينية
باإلضافة إلى حياته البسيطة مع أسرته ،وهي كلها جوانب ال يعلمها الكثير عن
الزعيم الراحل.
هذا العمل الدرامي الجديد ،الذي يحكي عن واحد من أبرز القادة العرب ،كشف
عن تفاصيله ،الكاتب والسيناريست المصري ،محمود فهد الفلسطيني المولد،
مؤكداً بأنه سيرى النور ،بداية عام  ،2021وسيمكن للجمهور العربي مشاهدته،
عبر واحدة من أشهر المنصات اإللكترونية في العالم العربي.
وفي نفس التصريح ،يؤكد محمود بأن هذا العمل "ال ينتمي لسلسلة المسلسالت
الوثائقية التي توثق لألحداث فقط؛ بل إنه ينتمي لسلسلة المسلسالت الدرامية
االجتماعية التي ترصد حياة األشخاص من الصغر حتى الوفاة".

ينفي الممثل عباس النور علمه بإنتاج مسلسل جديد بعنوان "كان قلبي" إلى
جانب الممثلة كاريس بشار ،ويشارك فيه الفنان دريد لحام ضيف شرف،
ويقول "هذا الكالم ذكر في اإلعالم فقط ،وال وجود لمثل هذا المسلسل .ربما من
تحدثوا عن هذا العمل يخططون لعمل جديد ،يجمع بين مجموعة من الممثلين،
وربما ال ،وربما تم استبدال عنوان مسلسل "إجازة" بعنوان آخر.

عن رأيه بتأثير أزمة كورونا في الدراما السورية التي كانت تعاني في األساس
من تراجع الفت في األعوام األخيرة ،يوضح النوري "هذا الموضوع يطول
البحث فيه .أزمة الدراما السورية ليس سببها ظروف الحرب واالختالف
االجتماعي في المؤسسات الثقافية والفنية وغيرها ،بل أزمتها تشبه أزمات
الدراما في كل دول العالم الثالث ،حيث يجرّ ب رأس المال في صناعة الفن،
كما يفعل في الصناعات األخرى .هم يجربون في صناعة البندورة وفجأة
ينتقلون إلى صناعة الفن ،ليس في سوريا فحسب وأيضاً في العالم العربي كله.
المال ال هوية وال جنسية له وهو المهيمن ،لذا هو يفرض ثقافته وكل ما يريده.
وهذا وضع طبيعي ،وأنا معه تماماً ،ألن التجارب التي نخوضها ،يمكن أن
تنجح أحياناً ويمكن أن تفشل أحياناً أخرى ،وأحياناً أخرى يمكن أن تتعثر .لكن
الدراما في سوريا ،لها وضع خاص ،ألن النجاحات الكبيرة السابقة ،استندت
إلى تجارب نجوم كبار رحلوا عن عالمنا ،أما اليوم ،فنحن نعاني من تضييق
في التوزيع والمشاهدة والمتابعة ،العتبارات سياسية ،ال عالقة لنا فيها ،وهي
جعلت الدراما السورية تعاني من انفصام من الشخصية ،لكون المشهد الفني
والثقافي انقسم بين مواالة ومعارضة ،وأنا أعتبرها تسميات سخيفة ألن الثقافة
أكبر بكثير من السياسة".

ّ
وتوفي ياسر عرفات في الحادي عشر من شهر نوفمبر/تشرين الثاني عام
 ،2004في مشفى باريس بعد صراع مع المرض ،وسط اتهامات من ِقبل
بدس الس ّم له في الطعام عن طريق عمالئها ،لتتعاقب
الفلسطينيين إلسرائيلّ ،
فرق التحقيق من روسيا وفرنسا ،وتتضارب اآلراء والمقوالت حول تسمّم ياسر
عرفات ،وال تزال القضية مفتوحة حتى اليوم.
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تعاقد رجل األعمال تامر
مرسى ،رئيس الشركة
المتحدة للخدمات اإلعالمية،
مع النجمين الكبيرين أحمد
السقا وأمير كرارة على تقديم
مسلسل "نسل األغراب"،
قصة وإخراج محمد سامى،
على أن يعرض على قنوات
المتحدة فى موسم دراما

رمضان .2021
حضر التعاقد المنتج حسام شوقى مدير عام اإلنتاج بشركة سينرجى ،والمؤلف
والمخرج محمد سامى ،ومن المتوقع أن ينافس العمل بقوة خالل موسم دراما
رمضان المقبل.
كان آخر تواجد للنجم أحمد السقا فى موسم دراما رمضان قبل الماضى
بمسلسل"ولد الغالبة" ،للمخرج محمد سامى ،تأليف أيمن سالمة ،بينما كانت
أخر أعمال النجم أمير كرارة مسلسل "االختيار" ،والذى عرض خالل موسم
دراما رمضان الماضى ،وحقق نجاح كبير للغاية ،من تأليف باهر دويدار،
وإنتاج شركة سينرجى ،وإخراج بيتر ميمى ،وتناول العمل قصة حياة البطل
الشهيد أحمد منسى.

فى ظل انتشار فيروس كورونا هناك مطربين تسرب إليهم اليأس وظلوا
حبيسي منازلهم يخشون اإلصابة ،وينتظرون ما سوف تأتى به األيام ،وهؤالء
هم األغلبية وعلى النقيض هناك مجموعة قليلة من المطربين لم يتأثروا بهذا
الفيروس وظلوا يعملون بجد ويفكرون فيما هو آت دون النظر إلى أى شيء
يعوق مسيرتهم الفنية بإصدار أعمال جديدة أو على األقل الظهور بشكل إيجابى
وبعمل إيجابى حتى ولو بإقامة حفل "أون الين".
على سبيل المثال الكينج محمد منير تغلب على مرضه والعملية الجراحية
الخطيرة التى أجراها ،وأمتع جمهوره بحفل أون الين شاهده الماليين فى
منازلهم وعبروا عن استمتاعهم بالحجر المنزلى.
وهناك نجوم أيضا حطموا اليأس وتفاءلوا وأصدروا أعمال جديدة وكلل الله
جهودهم بالنجاح منهم ،النجم فضل شاكر الذى تخطى حاجز الـ  3ماليين
مشاهدة بأغنية "غيب" التي تم طرحها في األول من يونيو الجاري ،وحققت
 4ماليين مشاهدة ،واألغنية من كلمات محمد الرفاعى ،وألحان وليد سعد،
وتوزيع أحمد إبراهيم ،كما تخطت أغنية "وحشتونى" للفنان فضل شاكر7
ماليين مشاهدة ،بعد طرحها عبر القناة الرسمية له على يوتيوب ،منذ شهر.
كما اقتربت أغنية «شوكوالته سايحة جوه كيك» ،لمطربي المهرجانات حسن
شاكوش وعمر كمال من  10ماليين مشاهدة  ،أما النجم تامر حسنى الذى
شارك بحفل أون الين من أمام األهرامات حقق كليب أغنيتة «وأنت معايا»
التى يشارك معه الشاب خالد مياقرب من  14مليون بعد طرحها عبر قناة
«تامر» الرسمية على موقع يوتيوب المبارك.
أغنية وأنت معايا من ألبوم "عيش بشوقك" جمعت تامر حسني مع الشاب
خالد ،وأعيد توزيعها قبل تصويرها ،وانضم إلى األغنية عبد الفتاح الجريني
والمطرب التونسى بلطى واألغنية من كلمات وألحان تامر حسني ،توزيع
جالل الحمداوي وإخراج سعيد الماروق ،كما حققت أغنية «غريب الحب»
للفنان رامي صبري 2 ،مليون و 377ألف مشاهدة ،بعد طرحها في أخر مايو
الماضي عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.
وحققت أيضا أغنيتة "حياتى مش تمام" نجاحا كبيرا ج ًدا منذ طرحها عبر قناة
"يوتيوب" وتخطت األغنية حاجز الـ  11مليون مشاهدة بعد ثالث شهورمن
طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب" كما حقق كليب «جمالها»
للفنان حمادة هالل ،والفنانة منة عرفة 7 ،ماليين و 200ألف مشاهدة ،بعد
طرحه على يوتيوب ،يوم  25مايو.

أما النجم محمد رمضان قد حقق أكثر من  2مليون ونصف مشاهدة بكليب
أغنيته الجديدة "كورونا فيروس" بعد مرور يومين على طرحها بقناته الرسمية
بموقع يوتيوب ،حيث تصدرت مؤشرات البحث بـ جوجل.
وتعاون محمد رمضان مع محمد سامي في كليب "كورونا فيروس" وتم تصوير
فى أحد أماكن التصوير بالمريوطية ،حيث صور سامى الكليب على مدار
يومين وسط استعدادات
تصميم
من
كبيرة
الرقصات االستعراضية
واإلعتماد على الصورة
المبهرة.
كما طرح المطرب
حكيم أحدث أغنياته "قلبي
يا ناس" على يوتيوب،
من ألبومه الجديد "الرجل
الصح" ،وهي أغنية
رومانسية بمناسبة عيد
الحب ،من إخراج مازن
نيازي ،وكلمات عصام
حجاج ،وألحان تامر
حجاج ،وتوزيع ميدو
مزيكا وإسالم شيبسي.
أحمد جمال قام بتصوير أغنية بعنوان "جيل بطل" لدعم رعاية أبطال مصر
المتأهلين ألولمبياد طوكيو المقبلة "جيل بطل" من إخراج تامر الضبع وكلمات
الدكتور حسن كمال وألحان محمد عزيز ،وشارك فى تصوير كليب األغنية من
أبطال مصر األوليمبين كل من هداية مالك بطلة مصر فى التايكوندو وشريف
عثمان بطل رفع األثقال البارالمبى.
كما حققت أغنية العمر لـ نانسي عجرم ،من تتر مسلسل "سكر زيادة" نجاحا
كبيرا ج ًدا واقتربت من كسرت حاجز الـ  2مليون مشاهدة عبر القناة الرسمية
الخاصة بها على موقع "يوتيوب"
وكذلك حقق فيديو كليب الفنان وائل جسار ،الذي يحمل اسم "ما تغيبش ثواني"
مليون و 217ألف مشاهدة بعد أيام قليلة من طرح األغنية عبر القناة الرسمية
الخاصة بـ وائل جسار على موقع "اليوتيوب".
وطرحت إليسا مؤخرً ا ايضا أغنية «قهوة الماضي» ،كلمات سهام الشعشاع
وألحان محمد رحيم وتوزيع كميل خوري ،وهي ضمن البوم اليسا الجديد الذي
كان من المقرر طرحه في عيد الفطر ،وتأجل بسبب انتشار فيروس كورونا.
وطرح محمد محيى أغنيتين من ألبومه هما "سهرانين" من كلمات نور حمدي،
وألحان محمد محيى ،وتوزيع محمد العشى وحققت نجاحا كبيرا ،أما الثانية
"فوضت أمرى" ،فهى من كلمات أشرف أمين ،وألحان محمد محيى ،وتوزيع
محمد العشى.
الفنان رامي جمال كان قد طرح فيديو كليب أغنية "سقف" ،والتي حققت نجاحا
كبيرا ج ًدا عبر مواقع التواصل.
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يمكن أن يكون الهاتف الذكى المفقود أو المسروق مُدمرً ا بطرق عديدة ،هناك تداعيات
واضحة ستؤثر على حافظة نقودك ،ولكن هناك الكثير من األشياء األخرى التى يجب
أن تقلق بشأنها ،مثل كلمات المرور والصور ومعلومات بطاقة االئتمان.
إذا فقدت الهاتف الذكى فهناك بعض األشياء الرئيسية التى يجب عليك القيام بها بمجرد
أن تدرك ذلك ،وإذا لم يكن الهاتف الذكى مفقو ًدا ،فتأكد من اتخاذ بعض هذه الخطوات حتى
تكون مستع ًدا بشكل أفضل إذا فقدته فى وقت ما.

ماذا تفعل قبل أن تفقد الهاتف الذكي؟

بينما نأمل أال نفقد هواتفنا أب ًدا ،إال أن هذا يحدث لكثير منا ،حيث أن خطر سقوط الهاتف الذكى
ً
وبدال من الذعر بعد فقدانه ،من األفضل
من جيبك أو سرقته من قبل شخص آخر وارد الحدوث،
لك اتخاذ االحتياطات المناسبة حتى يتم تقليل الضرر الناجم عن فقدانه ،ومن هذه االحتياطات:
• قم بتعيين رمز مرور قوي:
ً
أول يجب عليك تعيين رقم تعريف شخصى قوى أو كلمة مرور قوية ،هذا يعنى عدم استخدام
 1234أو  ،0000فإذا وجد شخص ما الهاتف الذكى المفقود ،فإن أول شيء سيفعله هو محاولة
فتحه برمز بسيط ،ويمكن أن يؤدى إلى عدد كبير من المشاكل التى ال تريد مواجهتها.
إذا كان هاتفك يحتوى على بصمات األصابع أو التعرف على الوجه ،فتأكد من تشغيلها ،ألنها
تضيف طبقة أخرى من األمان والتى سيكون من الصعب على اللص اختراقها.
• قم بتشغيل  Find My Deviceأو :Find My iPhone
يجب تمكين ميزة  Find My Deviceأو  Find My iPhoneفى اإلعدادات حتى تتمكن من التأكد
من أنه يمكنك بالفعل العثور على الهاتف الذكى وتعطيله أو مسحه عن بُعد فى حال فقدانه ،كما
سيؤدى ذلك إلى زيادة احتمال أن تتمكن فعليًا من استعادة هاتفك الثمين ،مما يوفر عليك الكثير من
الصداع والمال.
اعتما ًدا على ما تحتفظ به على هاتفك ،فربما ترغب فى نسخ بياناتك احتياطيًا ،حيث يوجد العديد من
الطرق التى يمكنك من خاللها القيام بذلك ،وستسمح لك أى من الخدمات الشائعة باسترداد بياناتك
على الهاتف الذكى الجديد إذا لم تتمكن من استعادة القديم.

• معرفة رقم :IMEI
إذا سرق هاتفك فى أى وقت ،فهناك احتمال أن يحاول اللص بيعه عبر اإلنترنت ،ولمعرفة
هاتفك إذا تم عرضه للبيع ستحتاج إلى معرفة رقم ( )IMEIلهاتفك حتى تتمكن من التحقق من
أن الهاتف المسروق هو لك إذا ظهر فى أى وقت.

ماذا تفعل بعد أن تفقد الهاتف الذكي؟

إذا كان هاتفك مفقو ًدا حاليًا ،فهناك بعض األشياء الرئيسية التى تحتاج إلى القيام بها لتقليل
الضرر ،قد يساعدك بعض منهم فى استعادتها ،والبعض اآلخر لمنع سرقة معلوماتك
الشخصية إذا واجهت صعوبة فى تحديد موقع الهاتف المفقود ،من األشياء التى يجب
عليك القيام بها بعد فقدان هاتفك:
• اتصل أو أرسل رسالة نصية إلى هاتفك المفقود:
أول شيء تريد فعله عندما تفقد هاتفك هو االتصال به أو إرسال رسالة نصية إليه،
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فى بعض األحيان تعتقد أن هاتفك مفقود وهو فى
الواقع يكون حولك ،وإذا كان الهاتف الذكى مفقو ًدا
ً
حقا ،فربما وجده شخص ما ويحاول إعادته إليك،
من المهم القيام بذلك بمجرد أن تدرك أن هاتفك
قد ُفقد ،ألنه بمجرد نفاد بطارية الهاتف ،لن يتمكن
الشخص الذى وجده من اإلجابة بعد اآلن.

افتراض أنك قمت بتشغيل القدرة على القيام بذلك
قبل أن تفقده) ،فإذا كنت تشك فى سرقة جهازك،
فقد يكون الذهاب إلى الموقع الموضح خطيرً ا وغير
مستحسن (يجب عليك إبالغ الشرطة ً
بدال من ذلك)،
ولكن إذا فقدت الهاتف الذى للتو ،فقد يؤدى تتبعه
عبر نظام تحديد المواقع العالمى ( )GPSإلى أى
مكان قريب منك.

• إبالغ مشغل الشبكة:

تمكنت شركة مايكروسوفت من المنافسة بقوة أمام
جوجل فيما يتعلق بسوق متصفحات اإلنترنت ،حيث
أصبح متصفحها الجديد مايكروسوفت إيدج ،منافسً ا
قويًا لمتصفح  Google Chromeوذلك بعد تضمين
تحديث المتصفح في تحديث شهر مايو  2020لنظام
التشغيل ويندوز  ،10وفيما يلى نعرض مقارنة بين
متصفحي مايكروسوفت إيدج وجوجل كروم.

هناك خطوة مهمة أخرى وهى إعالم مشغل شبكة
الجوال بأن هاتفك مفقود حتى يتم تعليق الخدمة،
حيث ستحرم اللص من االتصال وإرسال رسائل
نصية إلى جهات االتصال الخاصة بك إذا تمكن من
اجتياز إجراءات األمان التى يوفرها هاتفك.

• احذف جهازك:

• استخدم ميزة العثور على الهاتف:

ً
أيضا استخدام ( )Find My Deviceأو
يمكنك
( )Find My iPhoneلجعل هاتفك المفقود يُصدر
ً
صوتا وهو أمر مفيد إذا لم يكن لديك هاتف آخر
يُسهل االتصال به أو إرسال رسالة نصية إليه.

• اقفل جهازك:

إذا لم تتمكن من االتصال من التواصل مع الشخص
الذى استولى على هاتفك فستحتاج إلى قفله لضمان
عدم سرقة البيانات الحساسة ،وللقيام بذلك ستحتاج
إلى تمكين ميزة قفل الهاتف قبل فقدان هاتفك.
إذا كنت تستخدم آيفون:
انتقل إلى .icloud.com/find
قم بتسجيل الدخول باستخدام معرف آبل.
اضغط فوق الجهاز المفقود.
قم بتشغيل وضع الفقدان.
وإذا كنت تستخدم نظام أندرويد:
انتقل إلى .android.com/find
قم بتسجيل الدخول عن طريق حساب جوجل إذا
ُطلب منك ذلك.
اضغط فوق الجهاز الذى تريد تعطيله.
اضغط فوق تأمين الجهاز.

• تتبع الهاتف:

من الخطوات التى قد تكون محفوفة بالمخاطر التى
يمكنك القيام بها هى تتبع هاتفك عبر نظام تحديد
المواقع العالمى ( )GPSمن جهاز آخر (على
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عندما تعلم يقي ًنا أنك لن تستعيد الهاتف الذكى ،فقد
حان الوقت لحذف جميع البيانات عن بُعد للتأكد من
أنه ال يمكن الوصول إلى أى من أغراضك الخاصة،
هذه خطوة حاسمة للغاية ،ألن لدينا جميعًا الكثير من
األشياء المهمة على هواتفنا التى ال نريد أن يصل
إليها الغرباء.
بالنسبة لهواتف أندرويد ،ستحتاج إلى:
االنتقال إلى .android.com/find
الضغط على الجهاز الذى تريد حذفه.
الضغط على خيار مسح الجهاز.
أما أجهزة آيفون:
انتقل إلى .icloud.com/find
قم بتسجيل الدخول باستخدام معرف آبل.
اضغط فوق مسح جهاز اآليفون للتخلص من كل
شيء.
ضع فى اعتبارك مع أى من هذين الخيارين فى حال
تمكنت من استعادة الهاتف الذكى المفقود ،فسيتم
مسح جميع البيانات الموجودة عليه ،لهذا السبب
نشدد على أهمية النسخ االحتياطى للجهاز ،ألنه
سيجعل حياتك أسهل بكثير.

• أشياء أخرى يمكنك القيام بها:

قم بتسجيل الخروج من جميع الحسابات (وسائل
التواصل االجتماعى والبنك وما إلى ذلك).
قم بتغيير كلمات المرور لحساباتك.
إذا كنت تستخدم جهازك كوسيلة للدفع فيجب أن
تتصل بالبنك.
راقب عن كثب جميع الحسابات ً
بحثا عن نشاط
مريب بعد فقدانه.

 -أداء المتصفح

عند إجراء اختبارات السرعة كان هناك تفوق طفيف
لمتصفح جوجل كروم على متصفح مايكروسوفت
إيدج ،حيث حصل كالهما على درجة  85و83.5
على التوالي ،وذلك فيما يتعلق بسرعة المتصفح عند
عرض صفحات المواقع على اإلنترنت.

 -استهالك موارد الكمبيوتر

كشف أنه عند إجراء اختبارات بين المتصفحين
كانت النتيجة لصالح متصفح مايكروسوفت إيدج،
حيث وجد أن متصفح جوجل كروم قد استهلك
موارد الكمبيوتر بنسبة  %5.4من وحدة المعالجة
المركزية و 3.84جيجابايت من ذاكرة الوصول
العشوائي ،بينما استهلك متصفح مايكروسوفت إيدج
 2.6جيجابايت فقط من ذاكرة الوصول العشوائي،
و %2.6من وحدة المعالجة المركزية.

 -دعم اإلضافات

يمكن للمستخدمين اآلن تثبيت اإلضافات من متجر
مايكروسوفت ،كما يمكنهم ً
أيضا تثبيت اإلضافات
من متجر جوجل كروم مباشرة في متصفح
مايكروسوفت حيث إنه يعتمد على محرك كروميوم.

 -األمن والخصوصية

يتفوق متصفح مايكروسوفت إيدج نسيبًا في
هذه النقطة ،حيث يوفر ثالث خيارات لألمان
والخصوصية يمكن تخصيصها للتحكم في مستوى
تتبع مواقع اإلنترنت عند التصفح ،وهي :أساسي،
ومتوسط ،ومتشدد.

يعتبر اختراق الهواتف الذكية والتنصت عليها من أخطر المشكالت التي يواجهها
مستخدمو هذه األجهزة ،لكن بعض الخطوات البسيطة ستساعدك على معرفة فيما إذا
كان هاتفك قيد المراقبة.
وتبعا لرئيس وكالة " "TelecomDailyالمختصة في التحليل وجمع البيانات فإن
اتباع بعض الخطواط البسيطة قد يساعد مستخدم الهاتف في اكتشاف إذا كان جهازه
قيد المراقبة أو التنصت.
فعلى سبيل المثال تجب مراقبة قائمة التطبيقات والبرامج الموجودة في الهاتف،
فوجود تطبيقات إضافية لم يقم المستخدم بتحميلها أو لم تكن من بين التطبيقات
األساسية لبرنامج تشغيل الهاتف دليل على أن التطبيق اإلضافي قد ثبت من قبل جهة
ما بغرض التجسس على الهاتف.
ومن بين المؤشرات التي قد تنذر بأن الهاتف الذكي قيد االختراق أيضا هو اآللية غير
الطبيعية لعمل الهاتف أحيانا ،أي عندما يبدأ الهاتف على سبيل المثال بإعادة عملية
اإلقالع من تلقاء نفسه ،أو عندما ترتفع درجة حرارة بطاريته أو تفرغ سعتها بسرعة
دون أن يكون قيد االستعمال ،لذا فإن مراقبة مثل هذه األمور قد تساعد في اكتشاف
التجسس على الهاتف.
وحول هذه النقطة قال" :ارتفاع درجة حرارة الهاتف دون استعماله قد تحصل أحيانا
بسبب مشكالت في البطارية أو البرمجيات ،لكن من الناحية النظرية فإن درجة
حرارة الجهاز من المفترض أن تكون طبيعية في حال لم يكن الجهاز قيد االستعمال".
وأضاف "من الصعب أحيانا اكتشاف فيما إذا كان هاتفك قيد التجسس ،فالتقنيات
الحديثة تساعد على التنصت على الهواتف عبر أجهزة ومعدات متطورة ،وقد يتم
تحويل إشارات الهاتف إلى أجهزة أخرى عبر برمجيات وتطبيقات معينة ،لذا ينصح
بمراقبة التطبيقات الموجودة في الهاتف دوما ،ومالحظة التطبيقات الغريبة ،كما من
المهم حماية أمن الهواتف عبر تطبيقات خاصة يستطيع المستخدم تحميلها بنفسه أو
بمساعدة مراكز الخدمة المختصة".
وأشار الخبير إلى وجود نوعين من التنصت على األجهزة والهواتف ،تنصت قانوني
تعتمده أحيانا بعض األجهزة األمنية ولكن بعد الحصول على موافقة من الجهات
الرسمية المختصة مثل المحاكم ،وتنصت غير قانوني ،قد يقوم به أشخاص عاديون
مثل األقارب أو المنافسين التجاريين لصاحب الهاتف.

ابتكر علماء جامعة فريدريش شيلر بألمانيا بالتعاون مع علماء جامعة
فورتسبورغ ،أسمنت من فوسفات الكالسيوم مقوى بألياف الكربون ،يفيد
في لصق العظام وصنع غرسات العظام.
وتفيد مجلة  ،Scientific Reportsبأن جسم اإلنسان قادر على عالج
العديد من الرضوض واإلصابات ،ولكن عندما تصاب العظام بأضرار
كبيرة ،يصبح التدخل الجراحي ضروريا .وعند ذلك يستخدم األطباء
المواد التي تعيد شكل ووظيفة العظام ولو جزئيا .
وتزيد ألياف الكربون المستخدمة في هذا األسمنت ،من مقاومته لإلصابات
وتضمن التئام الشقوق ذاتيا .،لذلك فإن الغرسات المصنوعة من هذا
ااألسمنت ليست بحاجة إلى ترميم أو تبديل ،األمر الذي يتطلب عادة تدخال
جراحيا.

وتجدر اإلشارة ،إلى أن أسمنت فوسفات الكالسيوم ،يستخدم منذ زمن بعيد
في مجال الطب .ألن هذه المادة تحفز تكون العظام وتضمن نمو األوعية
الدموية ،إضافة لهذا يمكن إدخاله ،على شكل معجون ،إلى الجسم بتدخل
جراحي بسيط  ،ما يوفر له ارتباطا وثيقا ببنية العظم.
ويقول رئيس فريق البحث" ،بسبب هشاشته العالية ،تظهر فيه الشقوق،
التي عند تعرضها للضغط تتوسع بسرعة ،وتؤدي إلى تدمير الغرسة في
النهاية .لهذا السبب كان أسمنت فوسفات الكالسيوم يستخدم فقط في عالج
العظام التي ليست داعمة للهيكل العظمي ،مثال عظام الوجه والفكين".
ويضيف موضحا" ،أوال ،ألياف الكربون تزيد من مقاومة األسمنت للتلف،
ألنها تربط حواف التشققات عند ظهورها وتمنع توسعها الحقا.وثانيا،
تنشط كيميائيا سطح هذه األلياف ،وهذا يعني أنها حال تماسها بسوائل
الجسم التي تتجمع في التشققات ،تبدأ عملية التمعدن ،التي ينتج عنها مادة
األباتيت ،التي تعتبر أساس بنية نسيج العظم ما يؤدي إلى غلق الشق".
وقد أكدت التجارب التي أجراها الباحثون ،قدرة هذه المادة الجديدة على
تحمل األثقال والضغوط العالية .لهذا يؤكد الباحثون استخدامه على نطاق
واسع في إنتاج غرسات العظام بما فيها العظام الداعمة للهيكل العظمي.
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يتوقع الكثير من المستهلكين أن السيارات الجديدة ال تتعرض ألي أعطال على
األقل لمدة ثالث سنوات ،ولكن دراسات أفادت بأن السيارات الجديدة تصيبها
بعض األعطال الفنية والميكانيكية المفاجئة ،التي تجعلها غير آمنة أحيا ًنا.
وأشارت مؤسسة " "Whichالبريطانية المتخصصة في األبحاث االستهالكية،
إلى أشهر  5أعطال يمكن أن تصيب السيارات الجديدة في السنوات الثالث
األولى بعد شرائها.
واستندت المؤسسة في نتائجها إلى معلومات مستقاة من تجارب عدد كبير من
مالكي السيارات الحديثة التي لم يمر على أول استعمال لها ثالث سنوات.
ويمكن من خالل السطور التالية التعرف على األعطال األبرز التي تم رصدها:
نظام التعليق
يتكون هذا النظام من ماصات الصدمات والدعامات والنوابض ،وأي خلل فيها
يؤثر في مقود السيارة ،ويجعلها تسير غير ثابتة خاصة مع السرعات العالية.
إذا شعرت بانحراف بالسيارة ،أو كان المقود ضعيف التجاوب فينصح بالتحقق
من نظام التعليق ،حيث يمكنك االستدالل على هذه المشكلة بمراقبة مؤشرات
ثانوية كصدور أصوات من تحت المركبة ،أو عدم شعور الركاب بالراحة في
المقصورة.
نظام الفرامل
يعد حدوث خلل في نظام الفرامل أمرً ا خطيرً ا ،حيث يهدد سالمة سائقي
السيارات ،لذا من الضروري على السائقين إجراء فحص دوري
لسياراتهم ومراقبة عدد من العالمات التي
تشير إلى وجود عطل في الفرامل.
وأشارت الدراسة إلى أن أبرز
العالمات التي من خاللها
يمكنك معرفة أن هناك مشكلة
بالفرامل ،هي سماع ضجيج
عند الضغط عليها وانحراف
السيارة لجهة عند التوقف
المفاجئ واهتزاز المقود
عند الضغط على الفرامل،
وظهور الضوء التحذيري
على لوحة التحكم ،فإذا الحظت
هذه العالمات خاصة الضوء ال

يجب عليك تجاهل األمر ،واذهب ألقرب متخصص.
بطارية السيارة
من المتعارف عليه أن مشاكل البطارية ترتبط بالسيارات القديمة ،إال أن
بعض من المشاركين بالدراسة أشاروا إلى أن هذه المشكلة الحظوا ظهورها
بالسيارات الحديثة.
وذكرت الصحيفة أن السبب في هذه المشكلة تعود إلى سلوكيات قيادة خاطئة،
كإشعال أضواء اإلنارة بطريقة غير سليمة ،ونسيان فصل األجهزة التي تشحن
عبر البطارية.
فشل ضبط نظام تحديد المواقع
اشتكى الكثير من سائقي السيارات من حدوث خلل في ضبط نظام تحديد
المواقع في سياراتهم ،ورغم أنها ال تعد خطرً ا على أمن السائقين ،إال أنها تعد
أمر مزعج.
نظام التحكم في ملوثات العادم
يعمل نظام التحكم في ملوثات العادم على الحد من انبعاثات الغازات السامة،
وإذا حدثت مشكلة في هذا النظام ستالحظ ظهور عالمة على لوحة التحكم
الخاصة بالمركبة.
وأكد المشاركين من سائقي السيارات في الدراسة أنهم شعروا بضعف أداء
السيارة ،حيث تصاعد الدخان الكثيف من نظام عادم المركبة.
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على الرغم من األزمة االقتصادية التي اجتاحت العالم في الفترة األخيرة وطالت العديد من القطاعات المختلفة ،إال أن صناعة السيارات ال تعترف بذلك أب ًدا ،كونها أحد العالمات المميزة على الرقي والثر

تنوع أنظمة دفع السيارات بين األمامي والخلفي
والرباعي .ولكل نظام من هذه األنظمة مزايا
وعيوب ،لكن االختيار في البداية يرتبط بسلوك
القيادة ونوعية الطريق ،الذي تنطلق عليه السيارة.
وأوضح رئيس قسم التطوير بشركة مرسيدس ،أنه
ال يمكن إطالق لقب األفضل وحسب على أي من
هذه األنظمة ،فلكل نظام استخداماته؛ حيث تظهر
فوائد نظام الدفع الرباعي في الطرق ،التي تكثر بها
المنحدرات أو الطرق الزلقة ،في حين أن الطرق
المستوية يكفيها الدفع بعجلتين فقط.
ومن جانبه ،أوضح
أن نظام الدفع األمامي
والخلفي لهما من
حيث األساس مزايا
وعيوب ،وهذا هو
الحال أيضا في نظام
الدفع الرباعي؛ فعند
اجتياز منعطف بسيارة
دفع أمامي بسرعة
كبيرة يالحظ قائدها
ضعفا في التوجيه ،على
العكس من سيارة الدفع
الخلفي ،والتي يشعر قائدها بقوة زائدة في التوجيه
لدرجة تجعلها تنحرف ،وهو األمر الذي يالحظه
قائد السيارة بشكل أكبر على الطرق الزلقة.
وأضاف أنه بفضل نظام تعزيز االتزان ESP
بات الفرق غير كبير بين نوعي الدفع فيما يخص
ديناميكيات القيادة ،لكن ومع هذا كله يمكننا القول
بأن سيارات الدفع األمامي تتيح تحكما بشكل أفضل
في مثل هذه المواقف مقارنة بسيارات الدفع الخلفي.
وأشار إلى أن سيارات الدفع األمامي الحديثة أكثر
سهولة في القيادة وأمانا؛ فاألنظمة تغير توجيه القوة
بشكل متفاوت على المحاور األمامية والخلفية.
وأضاف الخبير األلماني أن االتجاه في السيارات
الرياضية يذهب نحو الدفع الرباعي؛ نظرا ألن القوة
يتم توزيعها بحسب حالة القيادة بدقة ،وبالتالي تسمح
بسلوك قيادة محايد .ويرى أن اختيار نظام الدفع
يتم بشكل تلقائي تقريبا باختيار مستوى معين من
معدالت األداء أو حتى مواقع استخدام السيارة؛ ففي
الظروف الجوية السيئة يوفر نظام الدفع الرباعي
مزيدا من الحماية.
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أداء السيارة
ويعد أداء السيارة من العوامل المهمة لتحديد نوعية
الدفع؛ فالشركات تعتمد على المحركات عالية القوة
مع نظام الدفع الخلفي أو الدفع الرباعي .ومع هذا
يشيع االعتماد على نظام الدفع األمامي بسبب
تركيب المحرك بشكل عرضي ،مما يسمح بمحرك
مدمج وخفيف الوزن مع تقليل السعر.
باإلضافة إلى ذلك ،يخلق نظام الدفع األمامي مساحة
أكبر في الداخل .وعلى عكس الدفع األمامي تتجه
القوة للعجالت الخلفية ،بينما تكون العجالت األمامية

مسؤولة بشكل دائم عن التوجيه.
ويرى أنه لدى اختيار نوع الدفع فإن األمر يعتمد
على سلوك االستخدام والسعر؛ فالدفع األمامي
يقدم المزيد من الرحابة ،كما أنه أقل سعرا مقارنة
بالموديالت المجهزة بنظام الدفع الخلفي والمصممة
بشكل أكثر ديناميكية ،مع التمتع بالمزيد من
الخصائص الرياضية.
وتقدم سيارات الدفع الرباعي أفضل قوة جر وبالتالي
توفر أقصى درجات األمان في الظروف الجوية
السيئة ،لكنها في الوقت ذاته تستهلك وقودا أكثر من
السيارات ،التي تندفع بعجلتين.
وأشار إلى أن الدفع األمامي يناسب السيارات ،التي
تستخدم في المدن لقلة سعرها واستهالكها األقل من
الوقود .ويفيد الدفع الخلفي والرباعي في مركبات
َ
القطر؛ ألنه يتم التحميل بشكل زائد على المحور
الخلفي ،ويقدم المزيد من الجر .أما الدفع الرباعي
فيناسب سيارات نقل الحموالت الكبيرة ،والموديالت
التي تسير على طرق سيئة.

عند دخول السيارة واستقاللها بعد تركها في الشمس
لفترات طويلة نشعر بالحرارة والسخونة فنقوم بفتح
الشبابيك أو التكيف ونتعامل مع األمر علي أنه شيء
عادي ،ولكن هل تعلم أن تلك السخونة قنبلة موقوتة
لها ضرر بالغ علي جهازك التنفسي وعلى التكييف
نفسه ؟!
هناك العديد من البحوث والدراسات التي أطلقت
بعنوان "المخاطر الصحية أثناء القيادة" ،كشفت عن
أن هناك غاز يسمي غاز "البنزين" ،والذي ينبعث
من مقاعد وفرش ومعطرات السيارة خالل توقفها
تحت أشعة الشمس ،ويزداد هذا الغاز إذا زادت
درجات الحرارة.
وتتشكل خطورة هذا الغاز عندما يثبت في فرش
السيارة لكون الفرش يحتوي على بعض المواد
البالستيكية ،وبالتالي يتجمع داخله خليط من المواد
الكيماوية والغازات المسببة للتفاعل ينتج عنها مواد
سامة ،تسبب أخطارا صحية متنوعة على جسم
االنسان.
وأكدت هذه الدراسات العلمية أن هذا الغاز سام جدا،
وأن استنشاقه لفترات طويلة نتيجة تراكمه يؤدي
إلى رفع غاز مستويات ثاني أكسيد الكربون يسبب
أضرار في عملية التنفس الطبيعية ،ويؤدي إلى
حدوث تسمم في العظام واإلصابة بمرض األنيميا،
ونقص حاد في كريات الدم البيضاء ،إضافة إلى
اإلصابة بمرض "اللوكيميا" السرطاني على المدى
البعيد ويكون ذلك نتيجة تركزه في الدم.
لذلك ينصح بضرورة إجراء عملية تهوية بترك
أبواب السيارة مفتوحة لفترة ال تقل عن  15ثانية
قبل ركوبها ،وذلك من أجل السماح للهواء بالتجدد
فيها ،وللوقاية من اإلصابة بفعل غاز "البنزين".
فيتوجب عليك قبل القيادة فتح شبابيك السيارة لفترة
ال تقل عن  10ثوان ،ثم تنطلق بالسيارة وال تغلق
الشبابيك لفتح التكييف قبل فترة ال تقل عن 10
دقائق ،إلى أن يصبح جو السيارة العام مائلة للبرودة
ً
قليل ،وينصح بعد تنظيف السيارة في المغاسل التي

تعتمد استعمال المواد المنظفة الكيميائية ،تهوية
السيارة فترة كافية وتجنب التدخين داخل السيارة
عند بداية القيادة.
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ة على الرقي والثراء .

يهتم قائد السيارة بتغيير زيت المحرك بعد مرور فترة زمنية معينة أو قطع
مسافة معينة ،لكن القليل يعلم أن زيت ناقل الحركة يحتاج هو اآلخر للتغيير من
آن آلخر بسبب تلفه من االحتكاكات الميكانيكية وقلة لزوجته مع الوقت وعدم
قدرته على أداء عمله بشكل صحيح.
وأوضحت مجلة السيارات "أوتو بيلد" أن وظيفة زيت ناقل الحركة تشبه وظيفة
زيت المحرك؛ فهو يقوم بتزييت التروس ،التي تتشابك مع بعضها ليقلل من
التآكل بينها ،فضال عن قيامه بوظيفة التبريد لدرجة الحرارة المتولدة بين هذه
األجزاء وتنظيف الجسيمات الصغيرة ونقلها للفلتر.
يذكر أنه مع مرور الوقت يفقد الزيت خصائصه وتزيد االتساخات به ،وهو
ما يؤثر بالسلب على سلوك القيادة ،وهو ما يمكن االستدالل عليه من خالل
العالمات التالية:
ـ عدم السالسة في تغيير
التعشيقات ،السيما مع
ناقل الحركة اليدوي.
ـ عدم سهولة إجراء
التعشيقة األولى والثانية،
خاصة إذا كان الزيت
باردا ،وهو ما يشعر معه قائد السيارة بثقل في نقل الحركة ،وقد يظهر ذلك
على شكل ارتعاش في حال ناقل الحركة األوتوماتيكي.
ـ صدور أصوات غريبة عند تغيير التعشيقة.
ـ ظهور بقع الزيت أسفل علبة التروس ،ما يعني لزوم إعادة الملء وإحكام
التسريب أو اإلصالح إذا لزم األمر.
وفي الغالب يفقد زيت ناقل الحركة خصائصه بعد السير لمسافة تتراوح من
 150ألف إلى  180ألف كلم أو بعد فترة زمنية تتراوح من  8إلى  10سنوات،
وهو ما يستلزم تغييره لدى أحد المراكز الفنية المتخصصة.

قالت شركة صينية تصنع بطاريات السيارات إنها جاهزة لتصنيع بطارية قادرة
على تسيير السيارة لمسافة تصل إلى مليوني كيلومتر ( 1.2مليون ميل) وتصل
عمرها إلى  16عاما.
ودأبت معظم شركات صناعة السيارات على تقديم ضمانات لعمر بطاريات
سياراتها تتفاوت بين  100ألف كم إلى  150ألف كم على مدار ثالث إلى
ثماني سنوات.
وكانت الشركة قد أبرمت اتفاقا لمدة عامين لتوريد بطاريات لسيارات تسال
"موديل  ،"3فضال عن عمالء آخرين من بينهم "بي إم دبليو" ودايملر"
و"هوندا" و"تويوتا" و"فولكس فاغن" و"فولفو".
جدير بالذكر أن الطلب على السيارات الكهربائية في ازدياد مطرد.
وعلى الرغم من ذلك تركز جهود شركة "كاتيل" في أوروبا حاليا على ألمانيا،
حيث تقوم ببناء مصنع في مدينة إرفورت "الشرقية" ،الذي من المقرر أن يبدأ
إنتاج بطاريات سيارات "ليثيوم" في عام .2021

يتمثل الهدف األساسي من زيت المحرك في الحفاظ على أجزاء المحرك
الداخلية من التآكل ،فضال عن أنه يعمل كمبرد لدرجة الحرارة المتولدة بشدة
في الداخل ،وأيضا كمنظف للشوائب العالقة ،التي قد تضر بمكوناته.
وقال خبير سيارات ألماني إن الزيت يجب أن يصل إلى جميع المواضع المهمة
داخل المحرك مع الحفاظ على طبقة التشحيم بغض النظر عن ارتفاع أو
انخفاض درجات الحرارة.
وإذا كان الزيت قديما أو قليال ،فلن يتمكن من أداء مهامه وتوفير الحماية
المطلوبة للمحرك؛ لذا يجب التحقق دائما من مستوى الزيت بانتظام ،ويفضل
أن يتم ذلك مرة واحدة كل شهر.
وأضاف أنه يفضل قياس الزيت والمحرك دافيء ،بمعنى أن يتم قيادة السيارة
أوال حتى  10أو  15كلم واالنتظار خمس دقائق ،ثم يتم إجراء القياس.
وال يتعلق األمر بمستوى زيت المحرك فقط ،بل بجودته أيضا؛ حيث ينبغي أال
يكون الزيت داكن اللون أو أسود اللون أو ذا رائحة محترقة ،وهو ما ال تظهره
البيانات ،التي تظهر على شاشة قمرة القيادة ،بل يتعين على قائد السيارة التحقق
منها بنفسه .وشدد الخبير األلماني على ضرورة تغيير الزيت في الموعد المحدد
وعدم تجاوز هذه المدة وبالكمية المحددة.
ويمكن لقائد السيارة إجراء عملية تغيير الزيت بنفسه ،لكن بشرط االلتزام
بنوعية الزيت ،التي تحددها الجهة المصنعة ،والتي يتم ذكرها في دليل التشغيل
أو دليل الصيانة ،مع العلم أن هناك زيوت تستخدم في فصل الصيف وأخرى
في الشتاء وهناك أنواع تصلح لجميع الفصول.
ومن الخصائص المهمة خاصية اللزوجة ،والتي يتم تحديدها عن طريق ما
يسمى بفئة  ،SAEوبها يتم تقرير الزيت المناسب .وتشير العالمات الموجود
أمام الحرف  Wإلى لزوجة درجات الحرارة المنخفضة .وكلما كان الرقم
أصغر ،كان الزيت أكثر سيولة ،وكان ذلك أفضل في درجات الحرارة
المنخفضة .ويعني العدد الكبير وراء  Wارتفاع اللزوجة ،وهو مايناسب
درجات الحرارة العالية.
وتمتاز الزيوت طويلة العمر بأنها تدوم لفترة أطول ،وعادة ما تكون غير لزجة
إلى حد ما بهدف استهالك الوقود بشكل أقل .وهذه الزيوت لها لزوجة منخفضة
وعادة ما تكون بين  SAE 0W-30و  .SAE 0W-40وفي معظم األحيان
تكون  ،5W-30وبالتالي فإن تغيير الزيت يكون ضروريا كل  30ألف كلم أو
كل عامين ،كما ال يجوز خلط هذه الزيوت مع غيرها.
وحذر الخبير أيضا من عدم االلتزام بالتصنيف ،الذي تحدده الشركة المصنعة
للسيارة؛ حيث تعتبر الزيوت من المنتجات عالية التقنية ،وقد يتسبب االستخدام
الخاطيء ،بما في ذلك الخلط ،في أضرار كبيرة للغاية.
و شدد على ضرورة االلتزام بنوعية الزيت ،الذي تحدده الشركة المنتجة
للمحرك؛ حيث ال تتناسب جميع الزيوت مع جميع المحركات ،مع العلم أن
بعض شركات إنتاج الزيوت تقدم أدلة ومعلومات على شبكة اإلنترنت ،يمكن
من خاللها التعرف على الفئة المناسبة للسيارة.
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ينسي الكثير من الناس أشياء صغيرة ،مثل مكان
مفاتيح السيارة أو ما حدث بالضبط األسبوع
الماضي.
ولكن إذا تكررت حالة النسيان بشكل دائم أو إذا
تضمنت أشياء بسيطة تحدث بشكل يومي مثل
عنوان المنزل أو أشياء من هذا القبيل ،فيمكن أن
تكون هذه الحالة من أعراض مرض الزهايمر .
مرض الزهايمر هو حالة مرضية تصيب الخاليا
العصبية في المخ وتؤدى إلى إفسادها وإلى انكماش
حجم المخ .كما يصيب الجزء المسئول عن التفكير
والذاكرة واللغة .وغالبا ما يحدث لألشخاص فوق
سن الستين ،ولكنه يمكن أن يصيب أشخاص في
سن األربعين .ويتسبب في أمراض أخرى (اختالل
العقل) وانخفاض القدرات العقلية لكبار السن.
هناك نوعان من الزهايمر:
 النوع األول هو نوع وراثي (الزهايمر العائلي  .)FADوهذا النوع ينتقل عن طريق الجيناتالوراثية من أحد الوالدين أو كليهما .هذا النوع غير
بنسبة  %10لمن هم قبل سن
منتشر ويحدث
 65سنة.
أما -النوع الثاني فهو (الزهايمر الفردي  )AD -وهو
ال يحدث عن طريق الوراثة .ويحدث لألشخاص بعد
سن  65سنة.
مرض الزهايمر ( )Alzheimerيسبب تغيرات
بالمخ تزداد سو ًء بشكل تدريجى ،وهو من أكثر
األسباب شيوعاً وراء إصابة اإلنسان بالعته فهو
مجموعة من اضطرابات المخ التى تسبب تدهور
للمهارات الفكرية واالجتماعية بالدرجة التى
تؤثر على حياة الشخص اليومية.
فى مرض الزهايمر يحدث ضمور فى خاليا المخ
مؤثرة على الذاكرة وعلى الوظائف العقلية.
األدوية المتاحة لعالج هذا المرض فى الوقت
الحالى واستراتيجيات إدارته تساهم فى تخفيف حدة
األعراض بشكل مؤقت وفى رفع كفاءة وظائف
المخ ،بجانب البحث عن شبكات الدعم التى تقدم
الخدمات االجتماعية لمريض الزهايمر التى تحول
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دون تدهور حالته بشكل كبير.
أعراض مرض الزهايمر:
أولى أعراض الحالة التى يمكن مالحظتها على
مريض الزهايمر هو تكرار نسيانه لألحداث
ولألشياء مع االرتباك فى التصرفات .بمرور الوقت
يكون للمرض تأثير على وظائف الذاكرة وعلى
طريقة الكالم والكتابة لديه ،وعلى قدرته على حل
المشكالت أو الحكم عليها.
وإذا كنت مريضاً بالنسيان يمكنك الحكم على حالتك
من خالل عدم قدرتك (بشكل غير طبيعى بالفعل)
على تذكر األشياء أو ترتيب األفكار ،أو عدم القدرة
على التعرف على أية تغيرات ملحوظة للمحيطين
بك من أفراد العائلة أو من األصدقاء وزمالء العمل
 ..كما ال يجد الشخص فى التصرفات الخاطئة شيء
يشوبها بل ينظر إليها على أنها تصرفات سليمة.
التغيرات التى تصيب المخ والمتصلة بمرض
مشاكل فى الوظائف
الزهايمر تؤدى إلى ظهور
التالية:
ـ الذاكرة :لكل شخص فترة انتكاسة تحدث للذاكرة
والتى تتسم بلحظات من النسيان المؤقت ،كأن ينسى
الشخص أين وضع مفاتيح السيارة أو نسيان اسم
شخص قد تعرف عليه ،لكن النسيان مع مرض
الزهايمر يتكرر حدوثه بل وتزداد األعراض سوءاً
معه.
فمريض الزهايمر نجده:
 يكرر القول الذى قاله أو يكرر السؤال الذى سألهعدة مرات ومن وقت آلخر.
 ينسى ما دار فى األحاديث والمقابالت أو األحداثوال يتذكرها فى وقت الحق.
 ينسى بشكل روتينى أماكن األشياء. ينسى أسماء أفراد العائلة.إدراك األشياء :يفقد مرضى الزهايمر إحساسهم
باأليام والوقت ،كما ال يتعرفون على األماكن
المألوفة بالنسبة لهم ويتوهون فيها.
 الكالم والكتابة :يجد مريض الزهايمر صعوبة فىالتوصل للكلمات الصحيحة التى يتم عن طريقها
تحديد األشياء ،كما يجد صعوبة فى التعبير عن

أفكاره أو عند المشاركة فى األحاديث ،وبمرور
الوقت فإن مهارات القراءة والكتابة لديه تنحدر
بشكل ملحوظ.
 التفكير وربط المنطق به :يجد مريض الزهايمرصعوبة فى التركيز والتفكير وخاصة بالنسبة
للمفاهيم التجريدية مثل األرقام .وهناك الكثير من
المرضى بالزهايمر يجدون صعوبة وتح ِد فى إدراة
األمور المالية من عمل الحسابات أو دفع الفواتير
المستحقة فى مواعيدها ،تتطور مثل هذه الصعوبة
فى صورة عدم القدرة على التعرف أو التعامل مع
األرقام.
 الحكم وأخذ القرارات :التجاوب بإيجابية معالمشاكل الروتينة اليومية فى المنزل مثل ا حتر ا ق
األطعمة فوق نار الموقد أو التصرف فى مواقف
القيادة غير المتوقعة تتأثر بشكل كبير وتصبح
مواقف تحدى بالنسبة لمريض الزهايمر.
 التخطيط والقيام بالمهام األسرية :األنشطة الروتينيةالتى تتطلب خطوات متتالية تمثل مشكلة مثل عملية
الطهى أو القيام بممارسة النشاط الرياضى المعتاد،
فكلما ازداد المرض سو ًء وتقدمت األعراض فهو
لم يعد يتذكر الخطوات  ..وفى الحاالت المتأخرة
من المرض ينسى الشخص كيف يرتدى مالبسه أو
كيف يستحم!
 تغير فى الشخصية وفى التصرفات :التغيراتالتى يصاب بها المخ فى مرض النسيان تؤثر على
طريقة أدائه فى مختلف المواقف الحياتية واألحداث
اليومية ،كما تؤثر على أحساسيه ومشاعره ،لذا
فالشخص المريض بمرض النسيان من الممكن أن
تظهر عليه االضطرابات التالية:
 االكتئاب ،القلق ،االنسحاب االجتماعى ،التقلباتالمزاجية ،عدم الثقة فى اآلخرين ،زيادة العناد،
االستثارة والعداونية وتغير فى عادات النوم.
األسباب المؤدية لمرض الزهايمر:
الكثيرمن العلماء ،يرجعون أسباب إصابة الشخص
بمرض الزهايمر إلى مجموعة من العوامل ومن
بينها:
 -العامل الوراثى المتمثل فى انتقال الجينات من جيل

يسعدنا أن نقدم لكم النشرة الطبية .فكرة هذه النشرة أن يتعلم القارئ بطريقة طبية  ،كيف يتعرف
على الداء كي يجد الدواء .وكذلك للفت النظر إلى االهتمام بالبدن وطرق الوقاية من األمراض.
مواضيع النشرة متعددة ومختلفة  ،وبها تحليل دقيق ومبسط حتى نصل إلى ما نرجوه  ،أال وهو
« صحتك بالدنيا» .

إلى آخر.
ـ إصابة سابقة بالرأس:األشخاص التى تعرضت
 نمط الحياة المتبع من قبل الشخص.إلصابة حادة سابقة بالرأس أو تكررت إصابات
 العوامل البيئية المحيطة به.الرأس لديها تزداد مخاطر إصابتها بمرض
وكلها عوامل تؤثر على كفاءة المخ ووظائفه الزهايمر.
				
الحيوية.
الخلل اإلداركى :األشخاص التى تعانى من خلل فى
ما زالت العوامل أو األسباب المؤدية لإلصابة العمليات اإلدراكية تعانى من اضطرابات بالذاكرة
بمرض النسيان غير مفهومة كلية ،لكن تأثير المرض وغيرها من االضطرابات اإلدراكية التى تزداد
على المخ واضح .فمرض النسيان يدمر خاليا المخ سوءاً مع التقدم فى العمر لكنها ليست بالسوء الذى
ويقتلها ،ومن عالمات إصابة المخ بمرض الزهايمر يمكن تصنيفه على أنه عته
هو قلة عدد الخاليا به وعدم اتصال الخاليا الحية نمط الحياة وصحة القلب:ال يوجد نمط حياة بعينه
ببعضها كما الحال مع أنسجة المخ الصحية.
يقلل من مخاطر اإلصابة بمرض الزهايمر ،ومع
ـ العمر :كلما تقدم العمر باإلنسان كما ازدادت مخاطر ذلك فقد أشار العلماء إلى وجود بعض العوامل
إصابته بمرض النسيان حيث تتضاعف النسبة كل المتسببة فى اإلصابة بأمراض القلب هى نفسها قد
خمس سنوات بعد أن يبلغ اإلنسان من العمر  65تساهم فى ازدياد مخاطر اإلصابة بالزهايمر ،ومن
عاماً  ..لكن هذا ال يعنى أن مرض النسيان أحد بين هذه األنماط الخاطئة:
السمات أو المالمح المميزة لمرحلة الشيخوخة.
 قلة ممارسة الحركة والتمارين الرياضية،أما األشخاص التى يوجد أحد أفراد العائلة فيها التدخين ،.ارتفاع ضغط الدم ،ارتفاع نسب
قد أصيب بمرض النسيان فمن الممكن أن تنتقل الكوليسترول ،عدم التحكم فى مرض السكر و عدم
الجينات غير الطبيعية إليهم وتسبب
االنخراط فى الحياة االجتماعية مع اآلخرين.
اإلصابة به ومن الممكن أن يكون ذلك فى سن مبكرة
				
فى األربعينات أو الخمسينات.
ً
ـ النوع :اإلناث أكثر تعرضا لإلصابة بمرض تتمثل الخطة العالجية فى الخطوات التالية:
الزهايمر عن الذكور ألن متوسط أعمارهن أطول أ -األدوية:األدوية التى تُقدم لعالج مرض الزهايمر
من متوسط عمر الذكور.
تعمل لفترة من الزمن على تحسين الذاكرة وغيرها

من الوظائف اإلدراكية األخرى حيث تبطأ من
التدهور السريع للحالة وتزيد من كفاءة اتصال
الخاليا ببعضها البعض فى المخ.
ب -خلق بيئة داعمة وآمنة للمريض:تبنى احتياجات
مريض الزهايمر يعد جزءاً أساسياً فى الخطة
العالجية المقدمة له.
ج -الرياضة :إن االنتظام فى ممارسة نشاط رياضى
جزء من الخطة العالجية لمريض الزهايمر،
فممارسة المريض  30دقيقة من المشى يومياً يحسن
من حالته المزاجية ويحافظ على صحة مفاصله
وعضالته وقلبه.
د -التغذية :الشخص المريض بالزهايمر ينسى أن
يتناول الطعام ،بل ويفقد المتعة فى إعداده بالمثل،
كما ال يشرب الكم الوافر من السوائل والماء مما
ييعرضه لإلصابة بالجفاف واإلمساك.
حتى اآلن ال يوجد عالج لمرض الزهايمر أو الوقاية
من اإلصابة به.
وهناك بعض األدوية التي تساعد على تحسين
الذاكرة وعلى التحكم في بعض أعراض المرض
وسلوك المريض أو تساعد في عالج بعض حاالت
اإلحباط أو االكتئاب المصاحبة له ،.مع العمل على
االرتقاء بالمهارات االجتماعية للشخص ومهاراته
الفكرية والذهنية لتظل فى حالة عمل دائم.
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zum Justizvollzugbeamten ist ganzjährig offen, eine
Bewerbung für die weiteren Ausbildungsberufe ist seit
Mai 2020 möglich.
Für diejenigen, die sich intensiv vorbereiten möchten, ist das Angebot „Justizklasse“ des Bildungswerks Kreuzberg eine gute Möglichkeit.
Informationen zu diesem Ausbildungsvorbereitungskurs, der im August 2020 beginnt, gibt es
http://bwk-berlin.de/vorberufliches-lernen/berufsvorbereitung/ausbildungsvorbereitung-justizsekretaer-injustizvollzugsbeamter-in.html.
Dort läuft derzeit das Bewerbungsverfahren.

#Jobsuche #BerlinerJustiz:
Entdecke, was in Dir steckt!
Du hast familiäre Wurzeln im Ausland? Dann bewirb Dich bei der Berliner Justiz!
Fast 30% der Berlinerinnen und Berliner haben einen
Migrationshintergrund. In Berlin leben Menschen aus
mehr als 190 Nationen. Diese Vielfalt stellt eine große
Bereicherung für die Stadt dar und soll sich auch in
unseren Gerichten, Strafverfolgungsbehörden und
Justizvollzugsanstalten abbilden!
Suchst Du gerade einen Job? Lust auf Justiz?
Das sind Deine Möglichkeiten:
Als Justizsekretär/-in im Beamtenverhältnis arbeitest
Du in einem Beruf mit Ansehen. Du hast Kontakt mit
vielen ganz unterschiedlichen Menschen. Du bist erste
Ansprechperson für die Leute, die Hilfe beim Gericht
suchen oder eine Frage zu ihrem Gerichtsverfahren
haben. Du arbeitest mit Gesetzen, begleitest Rechtsstreite von Anfang bis Ende zusammen mit Richter/innen und Staatsanwälten / Staatsanwältinnen und
sorgst mit für Gerechtigkeit. Du trägst Deinen Teil dazu
bei, dass unsere Stadt funktioniert.
Wenn Du die Ausbildung erfolgreich schaffst, wirst Du
ins Beamtenverhältnis auf Probe übernommen. In der
Ausbildung verdienst Du schon bis zu ca. 1.200,00
EUR/brutto im Monat, danach deutlich mehr.
Als Justizhauptwachtmeister/-in sorgst Du im Beamtenverhältnis für Sicherheit und Ordnung in den Berli-

ner Gerichten und Strafverfolgungsbehörden. Unter
anderem kontrollierst Du Besucher/-innen am Einlass,
führst Strafgefangene in den Gerichtssaal und beaufsichtigst sie während der Zeit im Gericht. Du arbeitest
im Team und übernimmst Verantwortung für die Sicherheit der Menschen im Gericht.
Wenn Du die Ausbildung erfolgreich schaffst, wirst Du
in der Regel ins Beamtenverhältnis auf Probe übernommen. In der Ausbildung verdienst Du schon bis zu
ca. 1.000,00 EUR/brutto im Monat, danach deutlich
mehr.
Als Justizvollzugsbeamter/-in stehst Du im direkten
Kontakt mit den inhaftierten Männern, Frauen oder Jugendlichen; Du bist ihre erste Ansprechperson. Dahinter steckt viel mehr als nur den Haftraum auf- und zuzumachen. Du betreust die Inhaftierten und organisierst
deren Alltag in der Haftanstalt. Außerdem sorgst Du für
Sicherheit und Ordnung. Du trägst Verantwortung dafür, dass die Inhaftierten nach ihrer Entlassung eine
gute Chance auf ein straffreies Leben haben. Dabei
kannst Du auch z. B. Sporttrainer/-in oder selber mal
Ausbildungsleiter/-in werden. Nach einer erfolgreichen
Ausbildung wirst Du in jedem Fall als Beamter/-in übernommen. Schon während der Ausbildung verdienst Du
im Monat ca. 2.000,00 EUR brutto.
Schau doch mal bei uns vorbei:
Infos und Bewerbung: www.ausbildung-justiz.de
Ausbildungsvorbereitung gefällig?
Die BWK BildungsWerk in Kreuzberg GmbH bietet Dir
in Kooperation mit uns auf Wunsch eine tolle und kostenlose Unterstützung an. Nach Wunsch wirst Du in 8
Monaten konzentriert auf das Bewerbungsverfahren
vorbereitet. Infos bekommst Du hier:
http://bwk-berlin.de/vorberufliches-lernen/berufsvorbereitung/ausbildungsvorbereitung-justizsekretaer-injustizvollzugsbeamter-in.html
Oder Telefonisch unter 030-617929-21

Cuvrystraße 34, 10997 Berlin
Tel. +49 30 617929-21
Fax. +49 30 617929-37
E-Mail: schuelein@bwk-berlin.de
Internet: www.bwk-berlin.de
Facebook: www.facebook.com/bwkberlin
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Das heißt für die Anwärter/innen ein sicherer Job, ein
gutes Gehalt und später gute Aufstiegsmöglichkeiten.
Auch der Berliner Justizvollzug bildet im Beamtenverhältnis aus, und zwar für den Allgemeinen Vollzugsdienst. Während der zweijährigen Ausbildung werden
die Auszubildenden auf ihre spätere Tätigkeit in einer
von insgesamt acht Berliner Justizvollzugsanstalten
vorbereitet. Eine klare Werteorientierung, Verantwortungsbewusstsein, Einfühlungsvermögen und Interesse an unterschiedlichen Kulturen sollten Interessierte
mitbringen.

Interview des Senators
Ausbildungsmöglichkeiten in der Berliner Justiz
gibt es mit und ohne Abitur, da ist für jede und jeden der passende Job dabei:
Herr Dr. Behrendt, weshalb „lohnt“ es sich für junge Menschen in der Berliner Justiz zu arbeiten?
Die Berliner Justiz und der Justizvollzug bieten vielseitige Aufgabengebiete, ob nun in einem Beamten- oder
Tarifbeschäftigungsverhältnis. 12.000 Menschen gehen täglich mit Engagement, Genauigkeit und Feingefühl ihrer Tätigkeit bei uns nach – das spricht doch für
sich. Als attraktiver und großer Arbeitgeber können wir
einen sicheren, abwechslungsreichen und verantwortungsvollen Job zusagen, der auch berufliche Perspektiven und Entwicklungen ermöglicht. Aus meiner
eigenen Erfahrung gesprochen, ist es wichtig, dass
man in seinem Berufsleben einer sinnvollen und erfüllenden Tätigkeit nachgeht. Das bietet die Justiz. In allen Berufen wird ein wichtiger Beitrag für das Funktionieren unseres Rechtsstaates und das Zusammenleben
innerhalb unserer Gesellschaft geleistet. Darüber hinaus ist bei uns die Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- etwa durch Teilzeitarbeit - gewährleistet.
Welche Ausbildungsberufe bietet die Berliner Justiz an?
Bei unseren Ausbildungsmöglichkeiten ist für jeden der
passende Job dabei: Mit dem Abschluss der Berufsbildungsreife ist beispielsweise die sechsmonatige Ausbildung zum/zur Justizhauptwachtmeister/-in interessant - sie sorgen für die Sicherheit in unseren Gerichten
und Strafverfolgungsbehörden. Nach der zweijährigen
Ausbildung unterstützen sie als Justizsekretär/-in
Richter/-innen und Staatsanwälte/-innen bei ihrer täglichen Arbeit und sorgen für einen reibungslosen Dienstablauf. Daneben bieten wir ein dreijähriges duales
Studium zum/zur Rechtspfleger/-in an. In allen drei Berufen wird übrigens im Beamtenverhältnis ausgebildet.
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Warum ist das Interesse so groß, mehr Menschen
mit Migrationshintergrund zu gewinnen?
Berlin als Stadt ist vielfältig. Der Mix von Menschen
ganz verschiedener Herkunft ist eine Bereicherung.
Gleichzeitig sind auch die Aufgabengebiete der Justiz
und des Justizvollzuges internationaler bzw. interkultureller geworden. Wir möchten, dass sich alle Bevölkerungsgruppen in unseren Gerichten, Strafverfolgungsbehörden und Justizvollzugsanstalten wiederfinden.
Gerade für diejenigen, die eine andere Herkunft haben
und auf den Rechtsstaat angewiesen sind, brauchen
wir Mitarbeitende in der Justiz, die ihre Anliegen gut
verstehen. Wir alle sind ein Teil von Berlin! Ich möchte
deshalb nochmal betonen: Alle Menschen sind uns als
Mitarbeitende willkommen. Wir freuen uns über jede
Bewerbung.
Wie können sich unsere Leserinnen und Leser den
Ablauf des Bewerbungsverfahrens vorstellen?
Unsere Auswahlverfahren sind elektronisch, dass bedeutet, die Bewerbung und alle Unterlagen sind online
einzureichen. Danach folgt ein allgemeiner Eignungstest und nach Bestehen die Einladung zum Vorstellungsgespräch. Im Justizvollzug und bei der Ausbildung zum/zur Justizhauptwachtmeister/-in erfolgt
außerdem noch ein Sporttest. Die Ausbildungsplätze
werden zwar im Wege der Bestenauslese vergeben,
die Anforderungen sind jedoch absolut machbar. Sorgen oder gar Ängste braucht keiner zu haben – ein
wenig Vorbereitung schadet jedoch nicht. Wer dabei
Hilfe braucht, dem bieten wir diese auch an. Sofern
man sich im Voraus mit dem gewünschten Berufsbild
und den Gegebenheiten auseinandersetzt, wird die
Bewerbung mit Sicherheit erfolgreich sein.
Wo kann man sich über alle Berufe noch einmal
ausführlich informieren?
Alle Informationen zu unseren Berufsausbildungen
sind unter www.ausbildung-justiz.de zu finden. Das
Bewerbungsfenster für einen Ausbildungsplatz zur/

ياسر الشنتف  -ريادي أعمال
لم يتصور أحد من المشتغلين بالفكر االنساني في
أسوأ كوابيسه أن وباء عالميا سيحدث كل هذا
الصخب وسيحدث أيضا كل هذا الهدوء الفجائي في
الحركة العمالقة للكون بمصانعه وسفنه وطائراته
التي أطفئت محركاتها ولكن الوباء رفع أمام الجميع
اشارة مرور على الطريق السريع للحياة "قف
وفكر" وكأن كل شيء وكل تلك السرعة كان لها أن
تخضع للتأمل حيث بدا للحظة أن عربة العالم فقدت
فراملها وتسير نحو المجهول.
تزامنا مع انتشار وباء كورونا الذي داهم العالم وما
أعقبها من اغالق ألقى بظالله على االقتصادات
العالمية ،وما شهدته مؤشرات النمو من تباطؤ
للنشاط االقتصادي وتقليص االستثمارات ،األمر
الذي تسبب في انخفاضا حادا في اإلنتاج والعمالة
والدخل ،بدأ الحديث عن الرأسمالية المالية كأحد
األسباب الرئيسية في أزمة الرأسمالية.
فالرأسمالية المالية هي أحد أشكال الرأسمالية الحديثة
التي جعلت الهيمنة المطلقة لرأس المال في االقتصاد
العالمي وفاضلت "مضاربة الكازينو" على االستثمار
في القطاعات االنتاجية واالقتصادية األخرى
لسهولة وسرعة تحقيق عوائد مالية عالية ،فشهدت
أسواقها خالل األعوام السابقة ازدهارا ما زال قائما
رغم التحديات السياسية واالقتصادية خالل العقد
الماضي ،ما ّ
مكن أصحاب الثروات من خلق نفوذ
وتأثير في العملية السياسية واألهداف االقتصادية.
فالمال هو المكون الوحيد في مدخالت ومخرجات
المعادلة ،األمر الذي شجع طبقات المجتمع العاملة
شيئا فشيئا لالتجاه نحو للقطاع المالي واالستثمار
بالمنتجات المالية.
تغول الرأسمالية المالية في السنوات الماضية
واالتجاه نحوها أخد طابع ريعي يعيش على توظيف
رأس المال في األسواق المالية وخلق نوع من
العالقة اإلشكالية مع القطاع الصناعي واإلنتاجي
في االقتصاد المعاصر الذي بدوره تعرض لإلهمال
والنزوع عن االستثمار.فصافي عوائد الربح على
رأس المال المستثمر في األصول المالية أخذت تقفز
بمعدالت سريعة وكبيرة بمقارنة األرباح التي تحققها
عوائد قطاعات اإلنتاج ما يثير عالمات استفهام
أكبر من أن يتم تجاهلها ،وأصبح االقتصاد العالمي
يتحرك باتجاه حركة المؤشرات في البورصات
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العالمية صعودا وهبوطا،وكنتيجة لتعظيم األرباح
ازادت الفجوة بين األغنياء والفقراء في الدول التي
أعادت بناء منظومتها السياسية واألخالقية على قيم
المساواة.
هل بات العالم متأخرا في وقف تحكم واحتكار
هذا التوحش؟ وما هو الثمن الذي سيدفعه األفراد
والقطاعات االقتصادية؟ أسئلة باتت ضرورية
بعد كل هذا التقدم واالنزياح نحو االستثمارات
االفتراضية في أسواق المال.
مما ال يدع مجال للشك أن أسواق المال اصبحت
تدرك مقاصد المستثمر أكثر من المستثمر نفسه،
فاهتمام الشركات بنسب عوائد الربح على رأس
المال وعدم االكتراث بتطوير تقنيات تنافسية أحدث
شرخاً جسيمافي النظام االقتصادي وشجع البعض
على التحايل إلخفاء الكثير من الديون التي تستخدم
في تمويل نمو األرباح .فببساطة تقوم الشركات
باالقتراض من البنوك بسعر فائدة متدن لتمويل
عمليات اعادة شراء أسهمها مما يرفع سعر السهم
وبالتالي زيادة األرباح ،وهذا ما يفسر انتعاش
اسواق المال في الوقت الذي يخفي بين طياته ركود
في االنتاج وضعف في النمو .فنمو القطاع المالي
بدرجات أكبر من القطاعات السلعية والخدماتية
األخرى يعد عبئ على النظام االقتصادي وخطرا
عليه في محاوالت لحجب التمويل عن بعض
القطاعات االقتصادية األخرى ،فالعالقة هنا يجب
ان تكون تكاملية ال تنافسية.
بعد األزمة المالية العالمية لجأت الحكومات
والمصارف المركزية التباع سياسات نقدية غير
تقليدية واسعة النطاق لتنشيط وتشجيع”الطلب“منها
خفض اسعار الفائدة والتيسير الكمي وزيادة
التسهيالت ،واآلن وفي ظل جائحة كورونا يعاود
العالم استخدام نفس األدوات لمعالجة نقص في”
العرض“وهو ما يشير لتقديم نفس الحلول للشيء
وعكسه .لقد فشلت السياسات النقدية بشقيها التقليدي
وغير التقليدي في تحفيز االستثمار فالشركات لم
تقترض لتستثمر إما ألنها ليس بحاجة لالقتراض
بسبب توافر المال ،أو ضعيفة لدرجة رفض
المصارف من اقراضها .فالنتيجة هي تحويل
السيولة من رأس مال حقيقي يمكن استثماره في
العمليات االنتاجية إلى رأس مال وهمي -كما وصفه

كارل ماركس في نقده لالقتصاد السياسي في المجلد
الثالث من رأس المال -يتكون من أسهم وسندات
وودائع واورق مالية.
وبالنظر والتدقيق باألرقام،أشار معهد التمويل
الدولي في نوفمبر الماضي أن الدين العالمي في
نهاية عام  2019تجاوز مستويات قياسية بلغت
حوالي  255تريليون دوالر ،أو ثالثة أمثال الناتج
االقتصادي السنوي للعالم .أما صندوق النقد الدولي
فأشار ان الدين العالمي الحالي – العام والخاص
– وصل إلى  188تريليون دوالروهو ما يعادل
 %230من الناتج العالمي .هذا يعني أن الدين أصبح
وسيلة أساسية للنمواالفتراضي ،وأن المضاربة في
أسواق المال أصبحت المقياس لهذا النمو ،مما ينذر
بكساد االقتصاد العالمي وتضخم في النظام المالي
الدولي.
لقد بات العالم يعاني الفشل والعجز في إحداث تغيير
بجوهر السياسات االقتصادية واالجتماعية فالتحديات
الراهنة تختلف عن سابقاتها بالشكل والمضمون مما
يزيدها تعقيدا وضبابية .ففي الوقت الذي نشهد إعادة
تشكيل للمشهد الدولي من خالل صعود لقوى اليمين
الشعبوي التي تطالب بمناهضة العولمة والعودة
لحدود الدولة الوطنية ،باإلضافة لتزايد التهديدات
بفرض عقوبات من جانب الدول المتنفذة واتساع
دائرة الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في
العالم الصين والواليات المتحدة وتدهور التصنيف
االئتماني لبعض الدول ،أصبح من الضرورة
اعتماد ميثاق اقتصادي عالمي جديد يُلزم دول العالم
بتطبيقه مما يُمكن من اعادة النظر بالنظم االقتصادية
على أسس وقواعد جديدة تلبي تطلعات شعوب العالم
وتحقق مبادئ العدالة االجتماعية والحق في التنمية
والمساواة.
كان واضحا أن حركة الرأسمالية المالية وصعودها
لن تُمكن البشرية من تحمل السرعة التي تسير بها
بل أن تلك كانت تهدد بالوصول الى االصطدام
وأن تتسبب بكارثة ال مثيل لها وهنا فإن ما وفره
الوباء من لحظة تأمل بكل ما يحدث يجعلنا نرى
بوضوح أن المسار الذي جرى بال فرامل يقترب
من النهايات.

طارق عامر
حذر جنرال أمني سابق في إسرائيل ،من التداعيات
الخطيرة لتنفيذ خطة ضم الضفة الغربية وغور
األردن على األمن القومي اإلسرائيلي.
وأكد الجنرال عاموس جلعاد ،رئيس معهد السياسة
واالستراتيجية في المركز متعدد المجاالت في
هرتسيليا ،في مقال له بصحيفة يديعوت أحرنوت
العبرية ،أن خطة الضم هي بمثابة رهان خطير،
مطالبا بمنعها.
وأوضح أنه في حال قام رئيس الوزراء اإلسرائيلي
بنيامين نتنياهو بتنفيذ الضم ،سيكون ذلك خطرا
على األمن القومي إلسرائيل ،مشيرا إلى أن األمن
القومي ينبع من ضمن أمور أخرى ،من جملة
العالقات األمنية الرائعة مع األردن ،ومن التنسيق
األمني الناجع مع السلطة الفلسطينية.
وأشار جلعاد ،وهو المدير السابق للدائرة السياسية
واألمنية في وزارة الدفاع اإلسرائيلية ،إلى أن
إسرائيل تتمتع بإنجاز غير مسبوق لعمق استراتيجي
من البحر المتوسط وحتى حدود األردن – العراق،
وهو مجال يعطيها الهدوء واالستقرار من التهديدات
العسكرية.
وبين أن االستثمار الالزم لإلبقاء على هذا اإلنجاز
أو الواقع األمني الرائع هو استثمار متدن ،والجيش
اإلسرائيلي يستثمر في ذلك قوات قليلة لسببين؛
قدراتنا االستخبارية – العسكرية والتنسيق األمني
االستخباري ،وأوال وقبل كل شيء مع األردن
والسلطة ،وهذا الواقع ينطوي على توفير الكثير من
الدم الذي قد يسفك ،والكثير من المقدرات.
وقال ،إن غور األردن منطقة هادئة أمنيا ،لكنه
مهمل جدا من ناحية مدنية ،وإلى جانب ذلك فإن نية
الضم حتى قبل أن تتحقق تثير علينا مقاومة شديدة
جدا ،من جهة معظم دول أوروبا ومن معسكر واسع
في الواليات المتحدة ،وعلى رأسه الرجل الذي
يحتمل أن يكون رئيسا في غضون نحو نصف سنة،
جو بايدن.

وستشجع حماس لتشير إلى رئيس السلطة محمود
عباس كمن فشل في مسار السالم.
وأضاف :فضال عن ذلك ،تتصدى إسرائيل إليران
وفروعها كتهديد مركزي على أمنها القومي ،ومثل
هذا التصدي يستوجب تجنيدا لكل المقدرات ،ولكن
ضعضعة االستقرار والهدوء في الجبهة الشرقية
من شأنه أن يحرف االنتباه ،ويشوه سلم األولويات
الصحيح لغرض المعالجة الالزمة للتحديات،
وتشجيع االضطرابات التي قد ترافقنا نتيجة للضم.
ورأى أنه ال يوجد سبب منطقي للضم ،وفي النقطة
الزمنية هذه ،حتى لو فشلت خطة الضم ،فالفشل
سيخلف وراءه خالفا داخليا حادا ،ويرفع إلى السماء
سحابة كثيفة فوق العالقات بيننا وبين الواليات
المتحدة ،كون الرئيس (ترامب) الودي إلسرائيل
يتعرض إلهانات شخصية حادة من جانب شخصيات
إسرائيلية عامة”.
ونبه إلى أن فشل الضم سيوقظ األفكار؛ فهل يمكن
انتزاع اإلنجازات السياسية من إسرائيل بالضغط؟.
وأضاف :هل إسرائيل التي ستكون فيها مساواة
ديمغرافية بين اليهود والفلسطينيين ،لن تضع في
االختبار الصعب الرؤية الصهيونية كلها؟.
وشدد جلعاد على ضرورة أن يقوم الكابينت السياسي
– األمني بشطب الخطة ،وإلى جانب ذلك ،نوصي
بتعزيز غور األردن ،معربا عن أسفه بأنه ال يزال
غير واضح ما هو المخطط الدقيق للخطة ،وما هو
موقف واشنطن ،التي تعيش صراعا داخليا عنيدا.
وأكد على أن خطوة الضم زائدة تماما ،وذات طاقة
ضرر كامنة متعددة األبعاد للمدى البعيد على أمن
إسرائيل ومستقبلها ،يجدر بنا االمتناع عنها ،كي ال
تضاف لقائمة الخطوات االستراتيجية البائسة التي
تمت في الماضي.

القدس

عاصمة فلسطين

العرب يرفضون
وأضاف ،أن الدول العربية وبخالف الوعود ،ال
تؤيد خطة الرئيس األمريكي دونالد ترامب ،وال
يوجد في األفق دولة عربية تؤيد الضم.
وتساءل الجنرال :ماذا ستكون عليه صورة إسرائيل
التي ستضطر أن تحتوي ماليين الفلسطينيين؟،
مضيفا :مثل هذه الخطوة ستتسبب باحتمالية عالية
بقضم مكانة السلطة الفلسطينية ،لدرجة انهيارها،
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Praxis Dr. Jamila Majoul
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BONN +31, COTTBUS -2, DRESDEN +1, POTSDAM +2, ROSTOCK +2
LEIPZIG +3, MAGDEBURG +9, KIEL +11, HAMBURG +12, MÜNCHEN +14,
HANNOVER +15, BREMEN +17, SAARBRÜCKEN +21, STUTTGART +23,
FRANKFURT/M +24, MAINZ +25, DÜSSELDORF +28

NOTDIENSTE
GASAG,
(Störung) 787272
Wasser/ Abw.,
86445959
ADAC
0180 2222222
Funk-Taxi,
0180 555 3 555 / 261026
KFZ-Zulassungen,
- Jüterboger Str. 3,
10965 Berlin, Tel.: 6995
- Ferdinand-Schultze-Str. 55
13055 Berlin, Tel.: 902690
Zentrale
d. Autoversischerer,
Tel. 0180 25026
Sperrung
Kreditkarten,
- für alle Karten
069 740987
0180 5021021
- American Express
069 97971000
- Euro-Card 069 79331910
- Visa-Card 0800 8118440
- Diners 069 66166123
Antirassiﬆisches Telefon,
7857281

 إﻋﻼﻧﺎت ﺷﺧﺻﯾﺔ، ﺣﺎﻻت اﻟطوارئ،ﻣواﻗﯾت اﻟﺻﻼة

21

Polizei, 110
Feuerwehr, 112
Kindernotdienﬆ,
610061 / 19720
Arzt-Notruf,
310031 / 19242
Fahrdienﬆ
für Behinderte, 478820
Apothekenbereitschaft, 0800 0022833
Giftnotruf, 19240
Zahnärztlicher
Notdienﬆ,
89004333
Auskunft
- Inland, 11833
- Ausland, 11831
Flughäfen (Infos),
0180 5000186
Deutsche Bahn AG,
Auskunft, 0180 5996633
BVG, 19419
OmnibusBahnhof,
Funkturm / Auskunft,
3018028
Vattenfall,
(Störung) 26712525

Frauenheilkunde und Geburtshilfe
Wir suchen für unsere Praxis eine

arabisch sprechende Frauenärztin
für 2 Tage pro Woche
ﻧﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﺒﺔ ﻧﺴﺎﺋﻴﺔ ﺗﺘﺤﺪﺙ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻳﻮﻣﻴﻦ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴ ًﺎ

ﻟﻼﺳﺘﻌﻼﻡ

Tel.: 0173-849 89 06

Kinder- & Familienpraxis
Für unsere Praxis suchen wir:
1- Arzthilferin
2- Praktikantin
3- Auszubildende, Voraussetzung deutsche & arabische Sprachen
ﻟﻼﺳﺗﻌﻼم

Tel.: 0176-4033 3466

Grafiker / Designer
ﻧﺑﺣث ﻋن ﻣﺻﻣم ﺟراﻓﯾك
ﺷرط اﻟﺗﺣدث ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ وإﺟﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
Tel.: 0177- 2164304

Mo. bis Fr. : 11:00 -15:00 Uhr

Landeseinwohneramt gﬁ^q˘]<·ÁÚç<gj”⁄

D∞÷ÜeE

Ausländerangelegenheiten
Friedrich-Krause-Ufer 24, 13353 Berlin
Tel.: 030 / 902690 Fax: 030 / 90158462
U-Bhf: Amrumer Str., S-Bhf: Westhafen, Bus: 127, 227, 248
07.00 - 14.00 Uhr
^m¯n÷]Ê<∞ﬂm˜]
ãÈ€§]
10.00 - 18.00 Uhr
�
D^ÈÀi^‚<Ÿ^íi˝]E<Ì√€¢]Ê<^√eÖ˘]
09.00 - 12.00 Uhr

Außenﬆelle:

gﬁ^q˘]<·ÁÚé÷<Í¬ÜÀ÷]<gj”π]
D∞÷ÜeE
Keplerﬆr. 2, 10589 Berlin
U.-Bhf. Mierendorﬀplatz
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53117 Bonn
Dr. med. Dent. Kathrin El Khaldi
Theaterplatz 2
53177 Bonn
Dr. Hosain El Karkani
Kinderarzt - Allergologie
Pfeilstr.1, 53919 Weilerswist
Dr. Khaled Hamam
Kinder- & Jugendmedizin / Kinderkardiologie
Marktstr. 101, 56564 Neuwied
Tel.: 02631/31713

Physiotherapie

Jalal Al Suleiman
Beueler Bahnhofplatz 26, 53225 Bonn
Tel. 0228-471317

Apotheken

Herz Apotheke
Apotheker Maher Hamam
Oppelnerstr. 130, 53119 Bonn
Tel.: 022897626845
Rhein Apotheke
Apotheker Al-Hafez
Gerhard-von-Are-Str. 4-6
53111 Bonn
Hofgarten Apotheke
Kaiserplatz 16
53113 Bonn
Ahorn Apotheke
Reichsstr. 51
53125 Bonn
Apotheke Theaterpassage
Koblenzer Str. 60
53173 Bonn
Alte Apotheke
Koblenzerstr. 58
53173 Bonn
Einzelhandel
Agadir Shop
Bonnerstr. 3,53173 Bonn
Asif Pervaiz Asian Food Shop
Stiftsplatz 2, 53111 Bonn
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Familienberatung
Tel.: 0228-77 45 62/ 63
Fahrdienst für Behinderte
Tel.: 0228-77 48 04
Krankenhäuser
Johanniter Krankenhaus
Johanniterstr. 3-5, 53113 Bonn
LVR-Klinik Bonn
Kaiser-Karl-Ring 20
53111 Bonn
Gemeinschaftskrankenhaus Bonn St. Elisabeth St. Petrus St. Johannes GmbH
Bonner Talweg 4-6
53113 Bonn
St.-Marien-Hospital
Robert-Koch-Strasse 1
53115 Bonn
MediClin Robert Janker Klinik
Villenstraße 4-8
53129 Bonn
Universitätsklinikum Bonn
Sigmund-Freud-Str. 25
53127 Bonn
Malteser Krankenhaus Bonn
Von-Hompesch-Str. 1
53123 Bonn
Waldkrankenhaus
Waldstr. 73
53177 Bonn
Klinik Prof. Dardenne GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 23-25
53177 Bonn

Ärzte

Dr. med. dent. Abd-Sattar El-Schallah
Theaterplatz 2
53177 Bonn
Dr. med. Ezzeldin Tarek
Theaterplatz 1b
53177 Bonn
Dr. med. Abdul Fattah
Pariser Str. 51

Bornheimer Straße 153
53119 Bonn
Club-Tunesien Verein e. V.
Eifelstr. 9
53119 Bonn
Deutsch-Ägyptische Gesellschaft
Bonn-Kairo e.V.
Am Kümpel 22
53127 Bonn
Deutsch-Palästinensischer
Frauenverein e.V.
Postfach 180212
53032 Bonn
Hotels
Hotels für arabische Gäste
Schlehenweg 6
53177 Bonn
Glaleria Design Hotel
Kölnstr. 360-364
53117 Bonn
Ausländer
Ausländerangelegenheiten
Oxfordstraße 19, 53 111 Bonn
Telefon: (02 28) 77 63 34
Telefax: (02 28) 47 81 01
Öffnungszeiten:
Mo, Di, u. Fr. 8.00 - 12.00 Uhr
Mi: geschlossen, Do: 14 - 17.30 Uhr
Notdienste
Ärztlicher Notfalldienst
Tel.: 0180-5044100
Kinderarzt Notfalldienst
Tel.: 0228-24 25 44 44
Augenarzt Notfalldienst
Tel.: 0180-50 44 100
Zahnärztlicher Notdienst
Tel.: 0180-59 86 700
Giftnotrufzentrale
Tel.: 0228-287-3211
Kreditkartensperrung
Tel.: 116 116

AACHEN
Moscheen
Arrahman Moschee
Brabantstr. 8, 52070 Aachen

BOCHUM

Moscheen
Islamische Gemeinde e.V.
Dibergstr. 37, 44789 Bochum
Tel.: 0234-300182

BONN

Botschaften
Algerien
Rheinallee 32-34, 53173 Bonn
Tel.: 0228-94 37 60
Katar
Godesberger Allee 77 -81, 53175 Bonn
Tel.: 0228/36 78 50
Tunesien
Godesberger Allee 103, 53175 Bonn
Tel.: 0228-8 48 96 00
V.A.Emirate
Erste Fährgasse 6, 53113 Bonn
Tel.: 0228-26 70 70
Moscheen
Al Ansar Moschee
Bonnerstr. 93
53173Bonn
Al-Muhadschirin Moschee
Theaterstr. 12
53111 Bonn
Al-Muhsinin
Schwarzer Weg 41
53227 Bonn
Ar-Rahmah
Galileistraße 226
53177 Bonn
Assonnah-Moschee
Siemensstraße 102
53121 Bonn
Vereine
Arabien Sport- und Culture Verein e.V.
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Giftnotruf
Tel.: 0551-19 24 0
Krankenwagen
Tel.: 30 30 - 2
Opfer Notruf
Tel.: 01803-34 34 34
Behindertenfahrdienste
Tel.: 0421-38 69 00
Behindertenberatung
Glücksburger Straße 10,
28219 Bremen
Tel.: 0421-390 99 361
Strom
Tel.: 0421-792 88-0
Funk-Taxi
Tel.: 0421-1 40 14
Kfz-Zulassungen
Am Dobben 47, 28203 Bremen
Tel.: 0421-77766
Abwasser
Tel.: 0421-707 010-0
Familienservice Bremen
Slevogtstraße 50-52, 28209 Bremen
Tel.: 0421-3461643
Kreditkartensperrung
Tel.: 0421-361 4102
Verbraucherzentrale
Hafenstraße 117, 26194 Bremerhaven
Tel.: 0471-26194

DARMSTADT

Moscheen
Alrahma Moschee
Rheinstr. 42-46, 64289 Darmstadt
Tel.: 06151-375549
Arabisch-Türkischer Freundschafts V.
Saalbaustr. 27, 64283 Darmstadt
Tel.: 06151-291592
Moschee Issalam e.V.
Sensfelderweg 24, 64293 Darmstadt
Tel.: 06151-897988

DORTMUND

Moscheen
Abu Bakr Moschee
Carl-Holtschneider-Str. 8a
44145 Dortmund, Tel.: 0231-836904
Al-Fath Moschee
Mallinckrodtstr. 186 A
44147 Dortmund, Tel.: 0231-88 24 611
Ausländer
Ausländerbehörde
Kaiserstraße 129-131,
44122 Dortmund
Tel.: 0231-5184-301
Öffnungszeiten:
Mo u. Fr: 08.00 - 11.30 Uhr
Di: 08.00 - 11.30/ 13.00 - 15.00 Uhr
Mi: geschlossen
Do: 08.00 - 11.30/ 13.00 - 16.30 Uhr
Notdienste
Ärztlicher Notfalldienst
Tel.: 116 117
Giftnotruf
Tel.: 0228-2 87 32 11
Kinderklinik Notdienst
Tel.: 0231-50 29 800
Zahnärztlicher Notdienst
Tel.: 0231-51 50 50
Telekommunikation / Elektro
Comcave Group
Technology Park
Hauaert 1, 44227 Dortmond
Tel.: 02231-725260
Intertel Center & Money Transfer
Alte Benninghofer str -7, 44263 Dortmund
Tel.: 0231-425 71 72

DRESDEN

Moscheen
Islamisches Zentrum
Uhlandstr. 34, 1069 Dresden
Tel.: 0351-41759-60
Ausländer
Ausländerangelegenheiten
Theaterstraße 13, 01067 Dresden
Tel.: 0351-4886451
Öffnungszeiten:
Di u. Do: 08:00 -12:00/ 14:00-18:00 Uhr
Fr: 08:00 -12:00 Uhr
Notdienste
Apotheken Notdienst
Tel.: 0228-63 26 15
Kinder- und Jugendnotdienst
Tel.: 0351-2754004
Opfer-Notruf
Tel.: 01803-343434
Bürgerberatung
Tel.: 0351-4882411/-2333
Elterntelefon

Bagdad Shop
Koblenzer Str. 32, 53173 Bonn
Bagdad Market
Plittersdorferstr. 553173 Bonn
Basra Feinkost
Christian-Lassen-Straße 10b
53117 Bonn
Islamischer Laden M•S
Bonner Strasse 15, 53173 Bonn
Maroc Shop
Plittersdorfer Str. 5, 53173 Bonn
Mevlana Market
Oppelner Str. 23, 53119 Bonn
SES GmbH
Südstr. 124, 53175 Bonn
Ümit Market
Rochusstr. 222, 53123 Bonn
Schulen
Bonn International School
Martin-Luther-King-Straße 14, 53175 Bonn
Tel.: 0228 / 30854-0
König-Fahd-Akademie Bonn
Staatlich genehmigte Grund- &
Teilhauptschule
Mallwitzstr. 2-4, 53117 Bonn
Tel. 0228-346001
Restaurants
Cafe Club Safad
Bonnerstr. 19, 53173 Bonn
Divan
Kölnstr. 13
53111 Bonn
Hauraman
Moltkestr. 38
53173 Bonn
Phoenicia Lounge
Clemens-august-str. 34
53115 Bonn
Serhat
Bertha-von-Suttner-Pl. 11, 53111 Bonn
Tel.: 0228-5552982
Fahrschulen
Zerhouni
Röntgenstr. 19, 53177 Bonn
Tel. 0228-4468710
Friseur-Salon
Babylon
Koblenzer Str. 32, 53173 Bonn
Tel. 0228-3361641
Coiffeur Fida
Pauluspl. 5, 53119 Bonn
Tel. 0228-9663552
Lorenz
Am Fronhof 4-10, 53117 Bonn
Tel. 0228-3509476
Miss Beauty
Pauluspl. 5, 53119 Bonn
Tel. 0228-660867
Arab. Mix
Ansari Service
Bonner Str. 9, 53173 Bonn
Tel. 0170-3097254

BOCHUM

Drogerie
F&S
Tel.: 0178-5005067

BREMEN

Botschaften
Marokko
Wegesende 3, 28195 Bremen
Tel.: 0421-3 30 73 85
Sudan
Getreidestraße 7, 28217 Bremen
Tel.: 0421-6 18 08 90
Moscheen
Al-Mustafa Gemeinschaft e.V.
Nordstr. 331,28217 Bremen
Islamische Gemeinde
Bremervörder Str. 45,28219 Bremen
Tel.: 0421-395687
Apotheke
Knochenhauer Apotheke
Knochenhauerstraße 48, 28195 Bremen
Tel.: 0176-45698576
Ausländer
Ausländerbehörden
Stresemannstraße 48, 28207 Bremen
Tel.: 0421-361-15275/ 361-15004
Notdienste
Ärztlicher Notdienst
Tel.: 1 92 92
Zahnärztlicher Notdienst
Tel.: 1 22 33
Kinderärztlicher Notfalldienst
Tel.: 3 40 44 44
Fundamt Bremen
Tel.: 361-1 00 79

ARAB. VORWAHLEN
ÄGYPTEN: 0020
- Alexandria 203
- Assuan 2097
- Benha 2013
- Damanhour 2045
- Damietta 2057
- El-mahalla El-kobra 2040
- Fayoum 2084
- Hurghada 2065
- Ismailia 2064
- Kairo 202
- Luxor 2095
- Mansoura 2050
- Port Said 2066
- Rafah 2068
- Sadat City 2049
- Sohag 2093
- Suez 2062
- Tanta 2040
- Zagazig 2055
- 10 Ramadan 2015
- 6 October 2011

ALGERIEN: 00213
- Algier 2132
- Annaba 2138
- Arzew 2136
- Batna 2134
- Bechar 2137
- Bejaia 2135
- Biskra 2134
- Blida 2133
- Constantine 2134
- Ghardaia 2139
- Mascara 2136
- Medea 2133
- Mostaganem 2136
- Oran 2136
- Setif 2135
- Sidi-bel-abbes 2137
- Skikda 2138
- Tamanrasset 2139
- Tizi-ouzou 2133
- Tlemcen 2137

BAHRAIN: 00973
DSCHIBUTI: 00253
IRAK: 00964
- Amara 96443
- Baghdad 9641
- Baquba 96425
- Basrah 96440
- Diwaniya 96436
- Hilla 96430
- Kerbala 96432
- Kirkuk 96450
- Kut 96423
- Mosul 96460
- Najaf 96433
- Nasiriya 96442
- Ramadi 96424
- Samawa 96437
- Tikrit 96421

JEMEN: 00967
- Aden 9672
- Hodeidah 9673
- Sanaa 9671
- Taiz 9674

JORDANIEN: 00962
- Amman 9626
- Aqaba 9623
- Irbid 9622
- Jerash 9622
- Karak 9623
- Madaba 9628
- Salt 9625

- Wadi Musa (Petra) 9623
- Zarqa 9629

KATAR: 00974
KUWAIT: 00965
LIBANON: 00961
- Amioun 9616
- Arbanieh 9614
- Baalbek 9618
- Baskinta 9614
- Batroun 9616
- Bei Eddine 9615
- Beirut 9611
- Beit Merry 9614
- Bickfaya 9614
- Broumana 9614
- Dhour Choueir 9614
- Jezzine 9617
- Jounieh 9619
- Ras Baalbek 9618
- Saida 9617
- Tripoli 9616
- Tyrus 9617
- Zahla 9618

LIBYEN: 00218
- Adjidabia 21864
- Agilat 218282
- Benena 21863
- Bengasher 21822
- Bengasi 21861
- Derna 21881
- Djimail 218281
- Garyan 21841
- Jado 21844
- Jefren 218421
- Khoms 21831
- Mesrata 21851
- Nalot 21847
- Sabrata 21824
- Sebha 21871
- Sorman 218273
- Tripolis 21821
- Zahra 218272
- Zavia 21823
- Zuara 21825

MAROKKO: 00212
- Agadir 2128
- Al Hoceima 2129
- Assa-zag 2128
- Beni Mellal 2123
- Berkane 2126
- Casablanca 2122
- Dakhla 2128
- Errachidia 2125
- Fes 2125

MAURETANIEN: 00222
- Akjout 222261
- Nouadhibou 222245
- Nouakchott 2222
- Rosso 222269

OMAN: 00968
PALESTINA: 00972
- Bethlehem 9722
- Gaza 9727
- Haifa 9724
- Jaffa 9723
- Jericho 9722
- Jerusalem 9722
- Nablus 9729
- Nazareth 9726
- Ramla 9728

SAUDI ARABIEN: 00966
- Abha 9667
- Arar 9664

- Damman 9663
- Dhahran 9663
- Hail 9664
- Jeddah 9662
- Jizan 9667
- Jubail 9663
- Madinah 9664
- Makkah 9662
- Najran 9667
- Qassim 9664
- Riyadh 9661
- Tabuk 9664
- Taif 9662

SOMALIA: 00252
Chisimaio 2523
Mogadischu 2521

SUDAN: 00249
- Atbara 24921
- El Obied 24981
- Gedarif 249441
- Kassala 24941
- Khartoum 24911
- Port Sudan 24931
- Wad Medani 24951

SYRIEN: 00 963
- Al-qameshli 96352
- Al-zabadani 96313
- Aleppo 96321
- Banyas 96343
- Damascus 96311
- Deir Al Zour 96351
- Hama 96333
- Homs 96331
- Lattakia 96341
- Saﬁta 96343
- Tartous 96343

TUNESIEN: 00216
- Ariana 2161
- Beja 2168
- Ben Arous 2161
- Bizerte 2162
- Carthago 2161
- Djerba 2165
- Gabes 2165
- Gafsa 2166
- Hammamet 2162
- Jendouba 2168
- Kairouan 2167
- Kasserine 2167
- Kebili 2165
- Kef 2168
- Kelibia 2162
- Mahdia 2163
- Medenine 2165
- Monastir 2163
- Nabeul 2162
- Sfax 2164
- Sidi Bouzid 2166
- Siliana 2168
- Sousse 2163
- Tataouine 2165
- Tozeur 2166
- Tunis 2161
- Zaghouan 2162

VEREINIGTE ARABISCHE
EMIRATE: 00971
- Abu Dhabi 9712
- Ajman 9716
- Al Ain 9713
- Dubai 9714
- Fujairah 9719
- Jebel Ali 97184
- Ras Al Khaimah 9717
- Sharjah 9716
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Tel.: 0174-1737961
Aydinli
Erkrather Str. 143, 40233 Düsseldorf
Tel.: 211-8280962
Fahrschule Schwartz
Kölner Str. 147, 40227 Düsseldorf
Tel.: 0211-7792055
Imad Qaddoura An- & Verkauf
Dreherstraße 192, 40625 Düsseldorf
Tel.: 0211-7338502
Kfz-Techniker-Meisterin
Rudaina Amawi
Erkratherstr. 328, 40231 Düsseldorf
Tel.: 0211/921120
Leen-Autohandel
Erkrather Str. 143, 40231 Düsseldorf
Tel.: 0177-6770808
Levantine Shipping & Forwarding GmbH
Amsterdamer Str. 14, 40474 Düsseldorf
Tel: 0211-1715197
Sachverständigen-Büro Hulich
Hüttenstr. 150, 40227 Düsseldorf
Tel.: 02116685448
Bestattungen
Islamisches Bestattungsinstitut in NRW
Ellerstr. 97, 40227 Düsseldorf
Tel.: 0211-46894014
Al-Firdaous
Langenfelderstr. 39, 40591 Düsseldorf
Tel.: 0176-20771658

ESSEN

Moscheen
Salah Eddin
Schonnebeckhöfe Str. 136, 45309 Essen
Tel.: 0201-30 75 12
Abou Bakr
Altenessener Str. 521, 45329 Essen
Juweliere
Juwelier Mekka
Altenessener Str. 251, 45326 Essen
Tel.: 0201-3680985
Serhan
Weberstr. 5, 45127 Essen
Tel.: 0201-8733077
Kosmetik
Haarstudio Sara
Palmbuschweg 4, 45326 Essen
Tel.: 0201-83017773
Reisebüros
V.I.P. Travel
Altenessener Str. 251, 45326 Essen
Tel.: 0201-3163939
Restaurants
Fatamorgana
Girardethaus 2 - 38, 45131 Essen
Tel.: 0201-88777206
Omeirat Grill
Haniel Str. 41, 45327 Essen
Tel.: 0172-5775967
Konditorei
Patisserie Tripoli
1 weber str 15, 45127 essen
Konditorei Sadin
Altenessener Str. 228, 45326 Essen
Friellendorfer Str. 34, 45139 Essen
Tel.: 0201-3641045
Lebensmittel
Adnan Fleischerei
Palmbuschweg 116, 45326 Essen
Tel.: 0173-4068470
Al- Faihaa
Haniel Str. 41, 45327 Essen
Tel.: 02014798950/51
Chtoura GmbH
Alte Bottroper Str. 89, 45356 Essen
Tel.: 0201-3680061
Getränkehandel khoder
Burggrafen str 81, 45139 essen
Tel.: 0201-2766399
Youssef Slim Obst Gemüse Handel
Palmbuschweg 116, 45326 Essen
Tel.: 020120600045
Zaidan lebensmittelgrosshandel
Palmbuschweg-116, 45326 Essen
Tel.: 0201-368 09 72
Möbel / Deko
Damas Gate
Palmbuschweg 116, 45326 Essen
Tel.: 0176-62579230
Teppichland Essen
Bocholder Str. 243, 45356 Essen
Tel.: 0201-6140036

FRANKFURT A. MAIN

Botschaften
Ägypten
Eysseneckstraße 34, 60322 Frankfurt a.M.
Tel.: 069-9 55 13 40
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Nakhil
Ellerstr. 60, 40227 Düssedorf
Tel.: 0211-7885639
Noah‘s Deli
Libanesisches Restaurant
Oststr.63, 40210 Düsseldorf
Tel.: 0211-36 77 033
Florenzo Pizzeria
Karlstr 2, 40210 Düsslödorf
Tel.: 0211-16979666
Salam Hallo
Konrad Adenauerplatz 11,40210 Düssedorf
Te.: 0211-1609677
Sahara resturant
Friedrich str .8, 40217 .düsseldorf
Sanin
Kölnerstr. 61, 40211 Düsseldorf
Tel.: 0211-1710505
Zedern-Restaurant
Erkrather Str. 87, 40233 Düsseldorf
Tel.: 0211-7333084
Lebensmittel
Anual-Lebensmittel
Lessingstr. 35, 40227 Düsseldorf
Tel: 0211-774341
Arabischer Markt
Markenstraße 9, 40227 Düsseldorf
Tel.: 0211-310821
Dounia Al Maghreb
MintropStraße 17 , 40215 Düsseldorf
Tel: 0211-17092946
Ela Handelsgesellschaft
Markenstr. 2, 40227 Düsseldorf
Tel.: 0211-725619
Lager Beirut
Krupp Str. 8, 40227 Düsseldorf
Tel.: 0211-24459275
MARKETIM Warenhandels GmbH
Am Turnisch 3, 40231 Düsseldorf
Tel: 0211-224300
Marokko-Shop
Scheurenstr.25. 40215 Düsseldorf
Tel.0211-977 171 25
Nador
Linienstr. 7, 40227 Düsseldorf
Tel: 0211-1653781
Neptun Fisch GmbH
Stresemannplatz. 5, 40210 Düsseldorf
Tel.: 0211-8308881
Turan Feinkost
Stockkampstr. 56, 40477 Düsseldorf
Tel.: 0211-5144431
Zedern Markt
Erkrather Str. 87, 40233 Düsseldorf
Tel.: 0211-7333084
Telekommunikation/ Elektro
E-PRODUCTS.DE
Service - Beratung- Reparatur
Klosterstr. 68a, 40211 Düsseldorf
Tel.: 0211-170 87 70
Internetkaffe Marrakesch
Schillerstr.46, 41464 Neuss
Tel.: 0176-23 76 79 06
Mobile communication
Dülmmener weg 33 düsseldorf 40472
Mediafone Telekommunikation
Kölnerstr. 226, 40227 Düsseldorf
Tel.: 0049211-7794402
PCE Call Shop
Krupp-str 6, 40227 Düsseldorf
Tel.: 0211-38737140
Frisier-Salons
Azize Friseur Haarmoden
Dreherstr. 169 C, 40625 Düsseldorf
Tel.: 0211-234262
Coiffeur Le Soleil
Karlstrasse 2, 40210 Düsseldorf
Tel.: 0211-1793189
Friseursalon de Paris
Ellerstraße 62, 40227 Düsseldorf
Tel.: 0211-2710726
Metta Friseur
Hafenstr. 58-60, 41460 Neuss
Tel.: 02131-547250
Mina‘s Hairstyling
Kapitelstr.18, 41460 Neuss
Tel.: 02131-2 44 88
Sellam Friseursalon
Duisburger Str. 64, 40479 Düsseldorf
Tel.: 0211-4976669
Autos / Kfz-Techniker
Autoglas A1 An- & verkauf
Kölner Landstr. 34, 40591 Düsseldorf
Tel: 0211-3119683
Autopflege
Auto Kosmetik Service
Behrenstr.54, 40233 Düsseldorf

Grünstr. 6, 40212 Düsseldorf
Tel.: 0211-8629280
Dr. Ghassan saleh
zahanrtz
brunnen str 42, 40223 düsseldorf
Tel.: 0211-330363
Dr. med. dent. Subhiya Hussein-Badiian
Zahnmedizin
Graf-Adolf-Str. 59, 40210 Düsseldorf
Tel.: 0211-352491
Dr. med. Ziad Azzouni
Ulanenstr. 2, 40468 Düsseldorf
Tel.: 0211-432626
Dr. med. Bubaker Saad Bendado
Kinder- & Jugendarzt
Hauptstr. 5-9, 41747 Viersen
Apotheken
Bahnhof-Apotheke
Ellerstr. 50, 40227 Düsseldorf
Tel.: 0211-78 58 44
Rechtsanwälte
Dr. Shirin Entezari
Immermannstraße 40, 40210 Düsseldorf Tel.:
0211-5400100
Übersetzer
DÜA Dolmetscher- und Übersetzungsbüro
Bismarckstr.60, 40210 Düsseldorf
Tel.: 0211-1 64 92 36
Habib Bedoui
Mintropstrasse 12, 40215 Düsseldorf
Tel.: 0211-2095544
Übersetzungsbüro Sukhni
Stresemannplatz 4, 40210 Düsseldorf
Tel.: 0211-375183
Reisen
Nayaab Travel Reisebüro
Karlstr. 2, 40210 Düsseldorf
Tel.: 0211-2205611
Al Kudus Reisen
Ackerstr. 33, 40233 Düsseldorf
Tel.: 0211-93655895
Juwelier
Gold aus Dubai
Bismarckstraße 54, 40210 Düsseldorf
Tel.: 0211-86399866
Textilien/ Mode/ Möbel
Buchhandlung Attawhid
Ellerstr. 150, 40227 Düsseldorf
Tel.: 0211-7952335
El Aissati Import-Export
Ellerstr. 56, Düsseldorf
Tel.: 0211-789054
Kaftan Saloua
Marokkanische Bekleidungen
Kölner Landstraße 249, 40591 Düsseldorf
Tel.: 0177-2935554
Bäckerei
Al Afrah
Linienstr. 19, 40227 Düsseldorf
Tel.: 0173-3569254
Cafés
Alhambra
Bolkerstraße 60, 40213 Düsseldorf
Tel.: 0178-4663473
El Maghreb El Arabi Café-Bäckerei
Ellerstr. 65a , Düsseldorf
Tel.: 0211-780024
Zahari Cafe
Vennhauser Allee 17, 40229 Düsseldorf
Tel.: 0211-2108738
Restaurants
1001Nacht Restaurant
Birkenstr.101, 40233 Düsseldorf
Tel.: 01520-31 45 444
Attawhid
Elter St. 148, 40227 Düsseldorf
Tel.: 02217952335
Byblos Restaurant
- Markenstr. 7, 40227 Düsseldorf-Oberbilk
Tel.: 0211-7260938
- Schadow Arkaden, 40212 Düsseldorf
Tel.: 0211-3230509
Casablanca Catering
Grafenberger Allee 32, 40237 Düsseldorf Tel:
0211-58670620
Imbiss & Restaurant
Bolker Str.6 Düsseldorf - Altstadt
Tel.: 0211-86291100
Libnan Restaurant
Heerstr. 68, 40227 Düsseldorf
Tel.: 0211-76979971
Libanon Restaurant
Berger Str. 19-21, 40213 Düsseldorf
Tel: 0211-329593
Méditerranée
Scheurenstraße 18, 40215 Düsseldorf
Tel.: 0211-15969651

Tel.: 0200-1110550
Kfz-Zulassungsstelle
Hauboldstraße 7, 01239 Dresden
Tel.: 0351-4888008

DÜSSELDORF

Botschaften
Jordanien
Neuer Zollhof 1, 40221 Düsseldorf
Tel.: 0211-1 38 06 02
Marokko
Cecilienallee 14, 40474 Düsseldorf
Tel.: 0211-45 10 41
Moscheen
Ar-Rahman Moschee
Ronsdorfer Str. 145, 40233 Düsseldorf
Tel.: 0211-7336836
DIMS Deutsch Islamische Moschee Stiftung
Bachstraße 148, 40217 Düsseldorf
Tel.: 0211-330510
Islamisches Zentrum
Worringerstr. 63, 40211 Düsseldorf
Tel.: 0211-161185
Omar ibn Al-Khattab
Adersstr. 91, 40215 Düsseldorf
Tel.: 0211-3840534
Ausländer
Ausländerbehörde
Willi-Becker-Allee 7, 40227 Düsseldorf
Tel.: 0211-89-2 21 97/ 89-2 10 24
Sprechzeiten:
Mo u. Di: 7.30 - 16.00 Uhr
Mi u. Fr: 7.30 - 13.00 Uhr
Do: 7.30 - 18.00 Uhr
Notdienste
Arztnotruf-Zentrale
Tel.: 0211-1 92 92
Notarzt
Tel.: 0211-89-94947
Opferhilfe
Tel.: 0211-8 70 - 68 30
Beratungsstelle für Behinderte
Tel.: 0211-89-9 26 81
Flughafen Düsseldorf
Tel.: 0211-4 21 - 0
Kinderhilfezentrum
Tel.: 89-28100
Kreditkartensperrung
Tel.: 116 116
Kfz-Zulassungsbehörde
Heinrich-Ehrhardt-Str. 61, 40200 Düsseldorf
Tel.: 0211-89-94058
Ärzte
A.Tayara Praxis
Allgemeinmedizin,Chirotherapie
Adolf-Flecken 8, 41460 Neuss
Tel.: 02131-275079
Dr. med. Ahmad Basireh
Henkelstr. 284, 40599 Düsseldorf
Tel.: 0211-742685
Dr. med. dent. Albert Al Khatib
Kieferorthopädie
Bachstr. 148,40217 Düsseldorf
Tel.: 0211-343545
Dr. med. Fouad Sleymann
Henkelstr. 295 , 40599 Düsseldorf
Tel.: 0211-7489595
Ghassan Saleh Zahnarzt
Brunnenstr. 42, 40223 Düsseldorf
Tel.: 0211-330363
Dr. med. Ghassan Omran
Chirurgie
Königsallee 20, 40212 Düsseldorf
Tel.: 0211-131500
Hischam Khawaja - Zahnarzt
Gerresheimer Landstr. 94
Tel.: 0211 9771 1651
Dr. Houaida Taraji
Gynäkologie und Geburtshilfe
Lindenplatz 4, 41564 Kaarst
Tel: 02131-602888
Kiddyzähne, Mariam Asfour (B.D.S.-MSc)
Zahnärztin
Bechemer Str. 1 (Marktplatz), 40878 Ratingen
Tel: 02102-1067720
Dr. med. Mahmoud Abou Khadijeh
Anästhesiologie
Grafenberger Allee 99, 40237 Düsseldorf
Tel: 0211-6986441
Dr. med. N. Al-Mosawi
Karlstr. 16, 40210 Düsseldorf
Tel.: 0211-362298
RAMADAN
Dentallabor
Krahestraße 50, 40233 Düsseldorf
Tel.0211-7338015
Dr. med. Said Hilton
Allgemeinmedizin
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Botschaften, Moscheen, Ausländerang., Notdienste
DarkCon (Shisha)
Fuhlsbüttler Str. 216b, 22307 Hamburg
Tel.: 040-28782622
Karatren Altona (Cafe-Lounge)
Bahrenfelder Str. 98, 22756 Hamburg
Karatren City (Cafe-Restaurant-Lounge)
Lange Reihe 2, 20099 Hamburg
Tel.: 040-27861989
Restaurants
1001 Nacht
Sternstraße 2-4, 20357 Hamburg
Tel.: 040-43910944
Al Arabi
Barnerstr. 42, 22765 Hamburg
Tel.: 040-392821
Aladdin Restaurant
Bahrenfelder Str. 211, 22765 Hamburg
Tel.: 040-39907989
Amarain
Oldesloer Straße 33, 22457 Hamburg
Tel: 040-51318835
Azeitona
Beckstr. 17, 20357 Hamburg
Tel.: 040-68981481
Boussi Falafel
Ballindamm 40, 20095 Hamburg
Tel.: 0174-8156942
Dr. Salim Restaurant
Lübecker Str. 119, 22087 Hamburg
Tel.: 040-25497023
Falafel Factory
Schanzenstr. 101, 20357 Hamburg
Tel.: 040-87976818
Hamburger Gastro GmbH
Steindamm 70, 20099 Hamburg
Tel.: 040-280550972
Karatren City (Cafe-Restaurant-Lounge)
Lange Reihe 2, 20099 Hamburg
Tel.: 040-27861989
Lajali Restaurant
Barmbeker Markt 41, 22081 Hamburg
Tel.: 040-60098735
Le Marrakech
Kellerbleek 10, 22453 Hamburg
Tel.: 040-57145301
ÖZ Urfa Restaurant
- Steindamm 43, 20099 Hamburg
Tel.: 040-28055700
- Moorstr. 2, 21073 Hamburg Harburg
Tel.: 040-64883613
RIADs
Johannes-Brahms-Platz 7, 20355 Hamburg
Tel.: 040-35716923
Salam City
Steinstr. 27, 20095 Hamburg
Tel.: 040-336539
Saliba Alsterarkaden
Neuer Wall 13, 20354 Hamburg
Tel.: 040-345021
Saliba Restaurant
Leverkusenstr. 54, 22761 Hamburg
Tel.: 040-858071
Shisha Loung
Wandsbeker Chaussee 31, 22089 Hamburg
Tel.: 040-38622100
Zeder Restaurant
Wendenstr. 448, 20537 Hamburg
Tel.: 040-27867125
Lebensmittel
Asia Mix (Import-Export)
Hammer Deich 70, 20537 Hamburg
Tel.: 040-542704
Belad Elsham
Hammer Deich 70, 70537 Hamburg
Tel.: 040-21985794
Iman Warenhandel GmbH
Fenglerstr. 11, 22041 Hamburg
Tel.: 040-6570368
Le Marché du Levant
Clemens-Schultz-Str. 48,20359 Hamburg
Tel.: 040-31790559
Sultan Markt GmbH
Steindamm 39, 20099 Hamburg
Tel: 040-2802802
Orient Gate e.k
- Nagelsweg 19, 20097 Hamburg
Tel.: 040-25328444
- Gustav-Kunst- Str. 2-16, 20539 Hamburg
Tel.: 040-78073558
Autos
Abdo Autohandel
Hammer Deich 5 , 20537 Hamburg
Tel.: 0171-3141660
Aziz Autohandel
Borstelmannsweg 112, 20537 Hamburg
Tel.: 040-23687345
Ballout Autohandel

Tel.: 040-32034391
Al Nour Moschee
Kleiner Pulverteich 17, 20099 Hamburg
Tel.: 040-280 53 914
Ausländer
Ausländerbehörde
Amsinckstrasse 28+34, 20097 Hamburg
Tel.: 040-4 28 39 - 0
Ausländerangelegenheiten
Harburger Rathauspassage 2
21073 Hamburg, Tel.: 040-428 28 - 0
Notdienste
Ärztlicher Notdienst
Tel.: 22 80 22
Zahnärztlicher Notdienst
Tel.: 0180-05-05 05 18
Fahrdienst für Behinderte
Tel.: 040-4 28 28 - 0
Apothekenbereitschaft
Tel.: 721 21 14
Strom
Tel.: 0180-1 439000
Funk-Taxi
Tel.: 040-774353
Kreditkartensperrung
Tel.: 116 116
Stadtentwässerung
Tel.: 040-349890
Familienberatung
Tel.: 28 01 40 70
Ärzte
Dr. med. Abdul Wahid Ghorwall
Brödermannsweg 82, 22453 Hamburg
Tel.: 040-5533100
Dr. med. Mahaleh Abolghassem
Neuenfelder Str. 96, 21109 Hamburg
Tel.: 040-7541000
Dr. med. dent. Abo-Saleh Aysar
Hegeneck 3, 22149 Hamburg
Tel.:040-6724257
Dr. med. dent. Ali Amani
Hoheluftchaussee 66, 20253 Hamburg
Tel.: 040-481527
Dr. med. Elias Salim
Tonndorfer Hauptstr. 69, 22045 Hamburg
Tel.: 040-30031202
Dr. med. Kamil Farhat
Chirurgie
Hamburger Str. 125, 22083 Hamburg
Tel.: 040-2991911
Dr. med. Kamran Maher
Innere Medizin
Rothenbaumchaussee 239, 20149 Hamburg
Tel.: 040-454545
Dr. med. Khalid Al-Khalidy
Praktischer Arzt
Arp-Schnitger-Stieg 11, 21129 Hamburg
Tel.: 040-7459506
Dr. med. dent. Malek Gabsha
Zahnmedizin
Wandsbeker Chaussee 114, 22089 Hamburg,
Tel.: 040-205013
Dr. med. Said Maroof Ramia
Allgemeinmedizin
Adenauerallee 9 , 20097 Hamburg
Tel.: 040-248090
Dr. med. dent. Nicolas Abou Tara
Harburger Ring 10, 21073 Hamburg
Tel.: 040-777474
Dr. med. Rahim Sadighi
Spitalerstr. 1, 20095 Hamburg
Tel.:040-337103
Dr. med. Yasmin Sabri
Bei der Johanniskirche 20, 22767 Hamburg
Tel.: 040-43095850
Dr. med. Yunus Raha
Washingtonallee 42, 22111 Hamburg
Tel.: 040-6551662
Apotheken
Hauptbahnhof Apotheke Wandelhalle
Glockengießerwall 8-10, 20099 Hamburg
Tel.: 040-32527383
Reisen
Ajamko Reisebüro
Kreuzweg 20, 20099 Hamburg
Tel.: 040-249844
AT muslimereisen.de GmbH
Ernst-Merck-Str. 12-14, 20099 Hamburg
Tel.: 040-31708778
Backwaren
Nura GmbH Arabische Backwaren
Beerenweg 1B, 22761 Hamburg
Tel.: 040-89709607
Cafés
Al Madyafa
Böckmannstraße 7, 20099 Hamburg
Tel.: 040-35963320

Imbiss Melila
Karlsruher Str. 3, 60329 Frankfurt a.M
Tel.: 069-234602
Layalina Restaurant
Taubenstr. 17, 60313 Frankfurt a.M
Tel.: 069-92884696
Juwelier
Juwelier Dubai
Weserstr. 16, 60329 Frankfurt a.M.
Tel./ Fax: 069-25627533
Textilien
Textil und Schuhrecycling
Kinzingheimer Weg 119, 634596 Hanau
Tel.: 0171-7982529
Reisen / Fluggesellschaften
Eisa- Reisen
Reisevermittlung in alle Welt
Münchener Str. 12, 63450 Frankfurt a.M
Tel.: 069-232025
Frankfurt Messe Appartements
Tourist.- & Dienstleistungen
Müller Str. 12, 60486 Frankfurt a.M
Tel.: 069-7073248
GULF Air
Stresemannallee 30, 60596 Frankfurt a.M
Tel.: 069-71911215
Immobilien
El- Seedy Handelsagentur
Weinberg Str. 13, 64546 Mörfeldn. Walldorf
Tel.: 06105-450740
Autos
Autos An und Verkauf
Rodgaustr. 29, 63457 Hanau Grossauheim
Tel.: 06181-9065912
Kfz Handel Abdullah Jaradeh
- Lager: Ernst- Wiss Str. 2, 65933 Frankfurt
a.M, Tel.: 069-388049
- Quer Str. 7, 63065 Offenbach a.M
Tel.: 069-388049
MHD Yafoufi
Industriestr. 10, 36505 Langenselbold
Tel.: 006184-9065912
Pyramids GmbH
Auto- Hobby- Miet- Werkstatt Karosserie
Wald Str. 264, 63071 Offenbach a.M
Tel.: 069-873539
Terkawy GmbH
- Moehne Str. 16, 63452 Hanau
Tel.: 06181-520258
- Rodgau Str. 29, 63452 Hanau
Tel.: 06181-520258
Terkawi- Safar Gbr
Kanal Str. 6, 73630 Remshalde- Grunbach
Tel.: 07151-9948593
Yafa Automobil
Industreistr. 1, 36543 Neuberg
Tel: 06183-902547
Im- & Export
Cargo Terminal Internationale Spedition
GmbH
Mainzer Land Str. 167, 60327 Frankfurt a.M
Tel.: 069-730011
Prince Import & Export
Schöne Aussicht Str. 5, 63065 Offenbach
Tel.: 069-17516628
Pyramids GmbH Pyramids
Im- & Export Ltd.
Wald Str. 264, 63071 Offenbach a.M
Tel.: 069-873539
Spedition Internationale Forwading
Frankenallee 125-127, 60326 Frankfurt a.M
Tel.: 069-750339-0

FREIBURG

Moscheen
Islamisches Zentrum
Hugstetter Str. 36, 79106 Freiburg i.B.
Tel.: 0761-272805

HAMBURG

Botschaften
Ägypten
Harvestehuder Weg 47, 20149 Hamburg
Tel.: 040-4 13 32 60
Jordanien
Rothenbaumchaussee 95, 20148 Hamburg
Tel.: 040-30 97 27 12
Syrien
Brooktor 11, 20457 Hamburg
Tel.: 040-32 18 61
Tunesien
Overbeckstraße 19, 22085 Hamburg
Tel.: 040-2 20 17 56/57
Moscheen
Islamische Gemeinde
Böckmannstr. 40, 20099 Hamburg
Tel.:040-241607
Al Quds Moschee
Steindamm 103, 20099 Hamburg

Eritrea
Lyoner Straße 34, 60528 Frankfurt a.M.
Tel.: 069-43 64 96
Jemen
Oederweg 11, Hochparterre
60318 Frankfurt am Main
Libanon
Mainzer Landstraße 268,
60326 Frankfurt a.M., Tel.: 069-73922 44
Marokko
Mittelweg 49, 60318 Frankfurt a.M.
Tel.: 069-9 55 01 23
Oman
Feuerbachstraße 26-32
60325 Frankfurt a.M., Tel.: 069-1 70 07 90
Moscheen
Abubakr-Moschee
Praunheimer Landstr.19-21
60488 Frankfurt a.M., Tel.: 069-7891211
Bilal-Moschee
Lärchenstr. 78, 65933 Frankfurt a.M.
Tel./Fax: 069-38030449
Islamisches Zentrum Frankfurt e.V.
Eichenstr. 41, 65933 Frankfurt a.M.
Tel.: 069-387871
Islam. Informations- & Serviceleistungen
Hohenstaufenstr. 8 , 60327 Frankfurt a.M.
Tel.: 069-74 38 68 25
Taqwa-Moschee
Heilbronner Str. 20-22,
60327 Frankfurt a.M., Tel.: 069-230271
Tarik ben Ziyad
Mönchhofstr. 24a, 60326 Frankfurt a.M.
Tel.: 069-97390353
Ausländer
Ausländerangelegenheiten
Mainzer Landstraße 323-329
60326 Frankfurt am Main
Tel.: 069-212 42623
Öffnungszeiten:
Mo, Mi u. Fr: 07:30 - 12:30 Uhr
Di: geschlossen, Do: 13:00 - 18:00 Uhr
Notdienste
Auskunft Inland
Tel.: 069-212-38635
Auskunft Ausland
Tel.: 069-299980
Giftnotruf Tel.: 06131-19240
Zahnärztlicher Notdienst
Tel.: 069-6607271
Kinderärztlicher Notdienst
Tel.: 069-63017170
Opfernotruf
Tel.: 01803-343434
Apothekennotdienst
Tel.: 069-43 92 05
Kreditkartensperrung
Tel.: 116 116
Kfz-Zulassung
Am Römerhof 19, 60486 Frankfurt a.M.
Tel.: 069-212 42334
Fahrdienst für Behinderte
Tel.: 069-71919191
Flughafen Infos
Tel.: 069-6900
Strom (Energiereferat)
Tel.: 069-212 39193
Gas
Tel.: 069-21388110
Wasser/Abwasser
Tel.: 069-212 34666
Funk-Taxi
Tel.: 069-230033		
Mietrechtberatung
Adickesallee 67-69, 60322 Frankfurt a.M.
Tel.: 069-212 40046
Vogelgrippe
Tel.: 0611-8154445
Verbraucherzentrale
Tel.: 01805-972010
Ärzte
Dr. Khalil, Notfallmedizin
Am hohen Stein 2, 63808 Haibach
Aschaffenburg, Tel.:0171-7982529
Dr. med. Bustami, Allgemeinarzt
Brüder- Grimm- Str. 23, 63533 MainhausenMainflingen, Tel.: 06182-23544
Apotheken
Lotus Apotheke
Kaiser Str. 72, 60329 Frankfurt a.M
Tel.: 069-236312
Rechtsanwälte
Kanziel Gründau Rechtsanwälte
Peter Müller & Walled El- Nashar
Siedler Str. 2, 63584 Mittelgründau
Tel.: 06058-8464
Restaurants
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Botschaften, Moscheen, Ausländerang., Notdienste
Firma Musol
Mülgaustr. 206, 41199 Mönchengladbach
Tel.: 02166-1471197
Fischladen la Mer
Dohlener Str. 9, 41239 Mönchengladbach
Tel.: 02166-295560
Bäckerei
Yesilli
Fridrich-Ebert-Str. 43, 41236 Mönchengladbach
Tel.: 02166-9735192
Handy
Call shop Irak
Friedrich-Elbert -str 19
41236 Mönchengladbach
@ Kdeniy
Brucknerallee, 41236 Mönchengladbach
Tel.; 02166612628
Maghreb United
Fridrich-Ebert-Str. 45, 41236 Mönchengladbach Tel.; 02166131710

MÜNCHEN

Botschaften
Jordanien
Barerstraße 37, 80799 München
Tel.: 089-28 29 53
Marokko
Ganghoferstraße 29, 80339 München
Tel.: 089-92 82 13 60
Tunesien
Herzog-Heinrich-Str. 1, 80336 München
Tel.: 089-55 46 35, 5 50 25 17
V.A.Emirate
Lohengrinstraße 21, 81925 München
Tel.: 089-41 97 70
Moscheen
Al Mohsinin
Schleißheimer Str. 426 /Haus 10
80809 München, Tel.: 089-3539 6882
Islamisches Zentrum
Wallnerstrasse 1-5, 80939 München
Tel.: 089-32 50 61
Islamische Union
Landwehrstr.44, 81336 München
Tel.: 089-53 11 95
Ausländer
Ausländerbehörde
Ruppertstr. 19, 80466 München
Tel.: 089-233-96010
Öffnungszeiten:
Mo: 8:00 -12:00 Uhr
Di: 8:00 -12:00/ 14:00-18:30 Uhr
Do: 8:00 -12:00 Uhr, Fr: 7:00 -12:00 Uhr
Notdienste
Apotheken Notdienst
Tel.: 089-5160-2611
Kindernotarzt 112
Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Tel.: 01805-19 12 12
Krankenbeförderung
Tel.: 089-19 222
Zahnärztlicher Notdienst
Tel.: 089-7 23 30 - 93
Giftnotruf
Tel.: 089-19 240
Familiennotruf
Tel.: 089-238 85 66
Gas Tel.: 089-15 30-16 oder -17
Strom Tel.: 089-3 81 01 01
Wasser Tel.: 089-18 20 52
Fernwärme Tel.: 089-23 03 03
Wasserrohrbruch
Tel.: 089-18 20 52
Ärzte
Dr. Ayman Mahdi-Joest
HNO- Praxis am Partnerplatz
Albert-Roßhaupter Str. 69a,81369 München
Tel.: 089-76 92 265
Restaurants
Oasis Imbiss
Landwehr Str. 9, 80336 München
Tel.: 089-51 61 69 89

MÜNSTER

Ärzte
Dr. Walid Ayad / Kiefer-Gesichtschirugie
Windthorstr. 56, 48143 Münster
Tel.: 0251-4841812
Dr. Abdul Hadi Al Nahlaoui / Neurochirogie
Friedrich-Ebert-Str. 157-159, 48153 Münster
Tel.: 0251-7477940
Reisebüro
Orient Reisebüro
Ludgeriplatz.2, 48151 Münster
Tel.: 0251-1321006
Safari Reise
Steinfurterstr. 15, 48149 Münster

Hohe Pforte 4-6, 50676 Köln
Tel.: 0221-22907737

KREFELD

dolmetscher
Al nahhas
Uerdinger ,str 67, 47799 Krefeld
Tel.: 02151-20786
Vereine
Islamische Vereinigung e.V.
Am Verschubbahnhof 81, 47809 Krefeld
Tel.: 02151-313774
Lebensmittel
Arze Markt
Lewerentzstr. 15, 47798 Krefeld
Tel.: 02151-9371492
Dolmetscher
Mohamad Zarouali
Markt Str.107, 47798 Krefeld
Tel.:01797271076
Fest-& Veranstaltungssaal
Majestät
Lenenweg 14, 47918 Krefeld
Tel:021 5161 88 55

LUDWIGSBURG

INCE Reisen
Münzstr. 7, 30159 Hannover
Tel.: 051117333
Restaurants
Beit El Pascha
Goethestr. 23, 30169 Hannover
Tel.: 0511-1694706
Falafel Habibi
Nikolaistr. 3, 30159 Hannover
Tel.: 0511-1696155
Restaurant Granatapfel
Oelzenstr. 12, 30169 Hannover
Tel.: 0511-2285556
Juwelier
Juwelier Sarah
Goethestr. 15, 30169 Hannover
Tel.: 0511-2133338
MIMI Silber & Modeschmuck
Goethestr. 35, 30169 Hannover
Tel.: 0511-1325366
Festlichkeiten
Orientalische Party Service
Davenstedter Str. 125-127, 30455 Hannover
Tel.: 0511-2133338

Juwelier
Juwelier Dubai
Reithausplatz 5, 71634 Ludwigsburg
Te.: 0714-16434772, Telefax: 19743663

IDSTEIN

Moscheen
Arabischer Kulturverein
Bismarckstr. 120 A
67059 Ludwigshafen am Rhein

KAARST

LUDWIGSHAFEN

MAINZ

Moscheen
Islam. Kulturverein e.V.
Bilhildisstr. 2, 55116 Mainz
Tel.: 06131-221612
Marokkan. Arbeitsv.
Zwerchallee 1, 55120 Mainz
Islamische e.V.
Kaiser-Wilhelm-Ring 37
55118 Mainz, Tel.: 06131-1431684
Ali Moschee
Anton-Hehnstr., 55246 Mainz-Kostheim
Tel.: 06131-260281

MANNHEIM

Moscheen
Al-Faruq Omar Center
Lortzingstr.17, 68159 Mannheim
Tel.: 0621-33391441

MÖNCHENGLADBACH
Moscheen
Masjid Arrahman
Mittelstr. 40, 40236 Mönchengladbach
Tel.: 02161-186770
Apotheken
Bruckner-Apotheke
Brucknerallee 7, 41236 Mönchengladbach
Tel.: 02161-43800
Stern-Apotheke
Rathenaustr. 6-8, 41061 Mönchengladbach
Tel.: 02161-922910
St. George Apotheke
Friedenstr. 38, 41061 Mönchengladbach
Tel.: 02161-823-999
Ärzte
Dr. A-ABU-ZAIAD
FA für Urologeie
41747 viersen / Mönchengladbach
Tel.: 02162-350101
Dr. A. Shahin
Neurologie & Psychiatrie
Hackestr. 35-37, 41066 Mönchengladbach
Tel: 02161-971265
Dr. med. Ahmad Al-Mrayati
Artz für psychiatrie/payychotherpie
Lindenstr. 260, 41236 Mönchengladbach
Tel.: 02161-896640
Dr. Esber
FA für Oralchirurgie Implantologie
Hauptstraße 69, 41236 Mönchengladbach
Tel. : 02166 463 66
Dr.med.H.Younossi
Haut Arzt
Schürenweg-61, 41063 Mönchengladbach
Tel.: 02161-4063749
Dr. Ghanat Jamor
FA für allgemeinmedizin
Konstantin Str. 161, 41238 Mönchengladbach
Tel.: 02166-87479
Dr. Ismail Altinay
FA für Innere Medizin
Bismarkstr.60-62, 41061 Mönchengladbach
Tel.: 02161-26271
Lebensmittell

Botschaften
Sudan
Lanaer Straße 1, 65510 Idstein
Tel.: 06126-94 15 11
Ärzte
Houaida Taraji
FA für Frauenheilkunde
Lindenplatz 4, 41564 Kaarst
Tel: 02131-602888

KARLSRUHE

Moscheen
An-Nur Moschee
Neisser Str. 10, 76139 Karlsruhe
Tel.: 0721-678685

KASSEL

Botschaften
Marokko
Hainbuchstraße 27, 34128 Kassel
Tel.: 0561-62 103

KIEL

Moscheen
Arabischer Kulturverein
Diedrichstr. 2, 24143 Kiel
Tel.: 0431-7399171

KEMPEN

Autos
Rabati
Kfz -meisterbetrieb
Kleinbahn str 53, 47906 -kempen

KÖLN

Moscheen
Abu Bakr Moschee
Höninger Weg 5, 50969 Köln
Tel.: 0221-218676
Hamza Moschee
Taunausstr. 14, 51105 Köln
Ausländer
Ausländerbehörde
Blaubach 13, 50676 Köln
Tel.: 0221-221-25601
Öffnungszeiten:
Mo - Do: 7.30- 12.00, Fr: 7.30 - 11.00 Uhr
Notdienste
Kinderärztlicher Notdienst
Tel.: 01805-044 100
Zahnärztlicher Notfalldienst
Tel.: 01805-986 700
Familienberatungsstelle
Tel.: 0221-577770
Behindertenfahrdienst
Tel.: 0221-9891681
Behindertenzentrum
Tel.: 0221-7775 318
Hochwasserschutzzentrale
Tel.: 0221-221-24242
Abwasser (Störung)
Tel.: 0221-221-26868
Kfz-Zulassung
Herkulesstraße 42, 50823 Köln
Tel.: 022-221-26692 / 26635
Strom
Tel.: 06 31-36 40-110
Dr.med-omar kezze
Zülplcher platz 2, 50674 köln
Ärzte
Frauenarzt dr samar hababa
50674 Köln
Tel. 0221-2405533
Friseur-Salons
Lorenz

Amsinckstraße 43, 20097 Hamburg
Tel: 040-23532988
MAS GmbH
Hammer Deich 12-18, 20537 Hamburg
Tel.: 040-2500022
Mirex Automobile
Spalding Str. 75, 20097 Hamburg
Te.: 040-230382
Juwelier
Disli Adil Juwelier
- Billstedter Platz 28 22111 Hamburg
Tel.: 040-73673139
- Öjendorfer Damm 57 22043 Hamburg
Tel.: 040-6546119
E. Awad Goldschmiedemeisterin
Alsterchaussee 3, 20149 Hamburg
Tel.: 040-443600
Suzan Juwelier
Steindamm 37, 20099 Hamburg
Tel.: 040-243283
Textilien/ Mode/ Möbel
Ajamko Import & Export
Kreuzweg 20, 20099 Hamburg
Tel.: 040-249844
Arabtainment (CD‘s / DVD‘s)
Aspelohe 27 A, 22848 Hamburg
Tel.: 040-30854090
Boutique Hayul Musallin
Kleiner Pulverteich 9, 20099 Hamburg
Tel.: 040-41924360
Hidjab Style
Kleiner Pulverteich 9, 20099 Hamburg
Tel.: 040 - 41 924 360
Orient-Mode
Lübecker Straße 129, 22087 Hamburg
Tel.: 040-25497620
Shisha-Basar
Heimfelder Strasse 29a, 21075 Hamburg
Tel.: 040-79005741
Medien
Taxxim Print Druckerei
Bökmann Str. 14, 20099 Hamburg
Tel.: 040-25328044
Logistik
Cotrans GmbH
Adenauerallee 1, 20097 Hamburg
Tel.: 040-28008433
Mangel Trading & Shipping Co.
Billstr. 33, 20539 Hamburg
Tel.: 040-81978530

HANNOVER

Botschaften
Jordanien
Andreaestraße 1, 30159 Hannover
Tel.: 0511-32 38 34
Moscheen
Islamisches Zentrum
Kornstr. 25, 30167 Hannover
Tel.: 0511-7 01 11 13
Moschee Sunnah
Asternstr. 10, 30167 Hannover
Tel.: 0511-7635670
Ausländer
Ausländerbehörde
Leinstr. 14, 30159 Hannover
Öffnungszeiten: Mo u. Di: 8:30 - 13:00 Uhr
Do: 8:30 - 13:00/ 14:30 - 18:00 Uhr
Fr: 8:30 - 12:00 Uhr
Notdienste
Arztnotruf
Tel.: 0511-1 92 42 / 31 40 44
Notfalldienst Augenarzt
Tel.: 0511-314044
Notfalldienst Frauenarzt
Tel.: 0511-314044
Notfalldienst HNO-Arzt
Tel.: 0511 / 314044
Zahnärztlicher Notfalldienst
Tel.: 0511-31 10 31
Rettungsleitstelle
Tel.: 0511-19222
Giftnotruf
Tel.: 0551-19240
Apotheken-Notdienst
Tel.: 0 11 89
Zentralruf der Autoversicherer
Tel.: 0180-25026
Abwasser (Störung)
Tel.: 0511-168-4 73 77
ADAC Pannenhilfe
Tel.: 0180- 2 222 222
Strom Störungsannahme
Tel.: 0511-4 30-31 11
Gasversorgung Störungsannahme
Tel.: 0511-4 30-41 11
Reisen
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Botschaften, Moscheen, Ausländerang., Notdienste
Zahnarzt
Alter Markt 7, Tel.: 0202-7696531
Dr. B. Lutfi
Zahnmedizin
Klotzbahn 3, 42105 Wuppertal
Tel.: 0202-2443508
Dr. Hashim Askaryar
Praktischer Arzt
Schwarzbach 87, 42277 Wuppertal
Tel.: 0202-660274
Dr. Hssan Boukllouä
Allgemeinmedizin, Ernährunsmedizin
Schwarzbach. 87, Wuppertal
Tel.: 0202/660274
Dr. Imadeddin Mouzayen
Allgemeinmedizin
Klotzbahn 11, 42105 Wuppertal
Tel.: 0202-4598652
Dr. Ismail Karsoua
Zahnmedizin
Klotzbahn 16-18, 42105 Wuppertal
Tel.: 0202-447730/ 0202-4469130
Dr. Magdolin Abu-Salim
Urologie
Blombachstr. 8, 42369 Wuppertal
Tel.: 0202-2462166
Dr. Mohammed Al-Kayem
Augenheilkunde
Langobardenstr.4, 42277 Wuppertal
Tel.: 0202-594648
Dr. Mohamed Kani
Gynäkologie und Geburtshilfe
Langerfelder Str. 115, 42389 Wuppertal
Tel.: 0202-602525
Dr. Omar Abo Basha
Augenheilkunde
Herzogstraße 17, 42103 Wuppertal
Tel.: 0202-451433
Dr. Seyed-Kazim Mahmoudi Chirurgie
Alhausstraße 6, 42281 Wuppertal
Tel.: 0202-708667
Dr. U. Demeisi
Zahnmedizin, Kieferorthopädie
Klotzbahn 3, 42105 Wuppertal
Tel.: 0202-2443508
Vereine
Marokkanischer Freundschaftsverein
Hofaue 25 , 42103 Wuppertal
Tel.: 0202-453352
Palästinensischer Arbeiterverein
Höhne 102 , 42275 Wuppertal
Tel.: 0202-595396
Palästinensischer Freundschaftsverein e.V.
Gathe 11, 42107 Wuppertal
Tel.: 0202-2572814
Frisier-Salons
Friseur Mageed
Kipdorf 31, 42103 Wuppertal
Tel.: 0202-447417
Friseur Perres
Schwarzbach 4, 42277 Wuppertal
Tel.: 0202-662975
Autos & Kfz-Techniker
A.T.S. Kfz-Sachverständigenbüro
Khaled Abu Rugaya
Hofkamp 100, 42103 Wuppertal
Tel.: 0202-2443337
Import-export
El-khawas
Einzel –und grosshandel
Ostersbaum32a, 42107 wuppertal
Lebensmittel
Arabisch Lebensmittel
Berlinerstr. 71, Tel.0202-2996928
El-Khawas
Winchenbachstr. 10 A, 42281 Wuppertal
Tel.: 0202-7478577
Lilian Markt
International Dasnöckel 114,
42329 Wuppertal, Tel.: 0202-2574178
Zahran Supermarkt
Schwarzbach 4, 42277 Wuppertal
Tel.: 0202-2622598
Restaurants
Al Howara
Aue 54, 42103 Wuppertal,
Tel.: 0202-3179034
Mamounia
Hansastrasse 89, 42109 Wuppertal
Tel.: 0202-7594770
Oase Restaurant
Karlstr. 18, 42103 Wuppertal
Tel.: 0202-4597421

Tel.: 0711-216-5400
Funk-Taxi
Tel.: 0711-216-4118
Familienberatung
Tel.: 0711-6781-423
Verbraucherzentrale
Tel.: 0711-669110

WASSENBERF-MYHL

Restaurants
Pizza albata
Erkelenzer .str 137, 41849 wassenberg-myhl

WIESBADEN

Botschaften
Jordanien
An der Ringkirche 6, 65197 Wiesbaden
Tel.: 9611-45 07 73
Moscheen
Islamische-Gemeinde
Fischbacher Str. 3, 65197 Wiesbaden
Tel.: 0611-4118692
Omar Ibn El Khattab
Henkellstrasse 8, 65187 Wiesbaden
Tel.: 0611-608390
Badr Moschee
Schwalbacher Str.75, 65189 Wiesbaden
Tel.: 0611-598386
Ausländer
Ausländerbehörde
Alcide-de-Gasperi-Str. 2, 65197 Wiesbaden
Tel.: 0611-31-4422/ 31-2627/ 31-3473
Öffnungszeiten:
Mo u Fr: 8.00 - 12.00Uhr
Mi: 8.00 - 12.00/ 14.00 - 18.00 Uhr
Notdienste
Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Tel.: 46 10 10
Kinderärztlicher Notdienst
Tel.: 46 10 20
Augenärztlicher Notdienst
Tel.: 0172-686 51 58
Zahnärztlicher Notdienst
Tel.: 46 10 10
Krankentransport
Tel.: 1 92 22
Behindertenfahrdienst DRK
Tel.: 46 87-2 40
Dienstbereite Apotheken
Tel.: 46 10 10
Vergiftungen
Tel.: 06131-192 40
Gesundheitsamt
Tel.: 0611-31-3777
Kfz-Zulassungsbehörde
Stielstr. 3, 65201 Wiesbaden-Schierstein
Tel.: 0611-31-8350
Kindertagesbetreuung
Tel.: 0611-31-3444
Familienberatung
Tel.: 0611-174-186
Beratungsstelle
für Eltern, Jugendliche und Kinder
Tel.: 312607
Hochwasserschutz Tel.: 0611-31-9500
Wasserrettung Tel.: 0611-499-0
Abwasser (Störung)
Tel.: 0611-31-9812
Strom, Gas Notfall
Tel.: 0611-780 2201

WUPPERTAL

Moscheen
Abu Bakr Moschee
Gronaustr. 107 a , 42285 Wuppertal
Tel.: 0202-884772
Alsalam Moschee
Delher Str. 24, 42389 Wuppertal
Tel.: 0202-8701379
Anur Moschee
Vohwinkeler Str. 44, 42329 Wuppertal
Tel.: 0202-6953969
Omar Moschee Uni Wuppertal
Gaußstr. 20, 42119 Wuppertal
Othman Moschee
Uellendahler Straße 6 , 42107 Wuppertal
Tel.: 0202-456621
Ärzte
Dr. A. Agahasadeh
Zahnarzt
Mäuerchen.7, Tel.: 0202-459022
Dr. A. Ayyad
Zahnarzt
Klotzbahn 3, 42105 Wuppertal
Tel.: 0202-2443508
Prof. Alaa Ahmed Kaid
Hals-Nasen-Ohren- Heilkunde
Fouriersgasse 12, 42103 Wuppertal
Tel.: 0202-4597130
Dr. Amin Muhamed

Ahmed Mohamed
Függerstr. 34 D, 90439 Nürnberg
Tel.: 0911-27 46 414
Auto-Export
R. Zahreddine
Fuggerstr. 36, 90439 Nürnberg
Tel: 0911-27 47 275
Auto Harmas
Fuggerstr. 29, 90439 Nürnberg
Tel.: 0911-96 16 045
Auto Madried
Fuggerstr. 29, 90439 Nürnberg
Tel.: 0911- 13 07 345
Auto Mobil Z&N
Fuggerstr. 29, 90439 Nürnberg
Tel.: 0911-600 59 74
Auto NIDAL
Holzschuher Str. 27, 90439 Nürnberg
Tel.: 0179-68 67 270
Fahed Automobile
Holzschuher Str. 27, 90439 Nürnberg
Tel.: 0179-10 31 777
Kerim Automobile
Fuggerstr. 26, 90439 Nürnberg
Tel.: 0174-19 82 639
Rinno Auto Mobile GmbH
Holzschuher Str. 27, 90439 Nürnberg
Tel.: 0911- 92 88 865

RÜSSELSHEIM

Moscheen
Othman Moschee Kobalt Straße 13, 65428
Rüsselsheim
Tel.: 06142-61277
Islam. Bestattungen
Al Aman Islamische Bestattung
Hasslocher Str. 50, 65428 Rüsselsheim
Tel.: 06142-738723

SAARBRÜCKEN

Moscheen
Islam. Kulturzentrum
Armedstr. 14-16, 66121 Saarbrücken
Tel.: 0681-68119

SALZGITTER-BAD

Internet
Internet Cafe Mroue
Breslauer Str. 24, 38259 Salzgitter-Bad
Tel.: 05341-2254422

SIEGBURG

Ärzte
Dr. med. Khaled Hamad
FA für Nuklearm
Wilhelmstr. 55-63, 53721 Siegburg
Tel.: 0224151051

STUTTGART

Moscheen
Al Maghreb,
Fangelsbach Str. 11, 70180 Stuttgart
Tel.: 0711-9933080
Al Umma
Schlossstrasse 80A, 70176 Stuttgart
Islam. Bund
Viaduktstr. 2-6, 70372 Stuttgart
Tel.: 0711-6749533
Islam. Gemeinschaft e.V.
Glockenstraße 6, 70376 Stuttgart
Tel.: 0711-9561103
Islam. Zentrum
Waiblinger Str. 30, 70372 Stuttgart
Tel.: 0711-5590219
Tunesischer Kultur e.V.
Schwabstr. 2, 70197 Stuttgart
Tel.: 0711-62031510
Ausländer
Ausländerbehörde
Tel.: 0711-216-3889 oder -3589
Öffnungszeiten:
Mo - Mi: 08:30 -13:00/ 14:00 -15:30 Uhr
Do.: 09:00 -12:00/ 13:00 -18:00 Uhr
Fr: 08:30 -12:00 Uhr
Vereine
Palästinensische Gemeinde e.V.
Postfach 227, 71732 Tamm
Tel.: 07141-690070
Fax: 07141-690054
Notdienste
Notarzt Tel.: 19222
Zahnärztlicher Notdienst
Tel.: 0711-7877711
Giftnotruf, Tel.: 0761-19240
Apotheken Notdienst
Tel.: 0711-695750
Kreditkartensperrung
Tel.: 0800-8149100
Abwasser Störung
Tel.: 0711-216-7215
Kfz-Zulassung
Krailenshaldenstraße 32, 70469 Stuttgart

Tel.: 0251-2101113
Fiseur Munir
Bremer Platz 3, 48155 Münster
Tel.: 0251-7486314
Internet
Handy Shop
Hammerstr. 114, 48153 Münster
Tel.: 0251-3237678
Hans Tel
Wolbecker Str.20, 48155 Münster
Tel.: 0251-9158914
Pc Total
Hammerstr. 105, 48153 Münster
Tel.: 0251-2761060
Wonderland
Wolbeckerstr. 43, 48155 Münster
Tel.: 0251-6189051
Sobeih / Änderungsschneiderei
Wesselstr. 20, 48151 Münster
Tel.: 0251-527072
Lebensmittel
Makka Market
Kloster Str.61, 48143Münster
Tel.: 0251-4840474
Fleischerei Ayad
Wolbecker Str. 22, 48155 Münster
Tel.: 0251-6743271
Restaurant
Aladdin
Wolbecker Str. 43, 48155 Münster
Tel.: 0251-9795600
Fatamorgana
Von-Kiuck-Str. 11, 48151 Münster
Tel.: 0251-5348198
Les Cedres
Warendorfer Str. 161, 48145 Münster
Tel.: 0251-9226629
Palmyra Grill
An der Altenkirche 2, 48165 Münster
Tel.: 02501-9280142
Dolmetscher
Akzent GmbH / Dolmetscher
Salzstr. 18, 48143 Münster
Tel.: 0251-511509
Autos & Kfz-Techniker
Koussa Kfz
Hansestr. 13, 48165 Münster
Tel.: 0251- 9818888

NEUSS
Reise Büro
Fly Iraquna & Cargo Company
Josef Str. 3-5, 41462 Neuss
Tel.: 021314054160

NÜRNBERG
Cafés
Salah‘s Shisha Cafe
Dr.-Kurt-Schumacher Str. 11, 90402 Nürnberg
Tel: 0911-235 07 07
Water Pipe Cafe
Ludwigstr. 71, 90402 Nürnberg
Tel.: 0911-237 30 00
Lebensmittel
Al-Rrafidein Markt
Pillenreuther Str. 15, 90459 Nürnberg
Tel.: 0911-43 94 388
Horus Basar
Augustinerstr. 4, 90403 Nürnberg
Tel.: 0911-236 985 8
Elektro / Internet
Orient Telecenter
Bahnhofsplatz 9, 90443 Nürnberg
Tel.: 0911-24 26 280
Telecafe & Internet
Wölckernstr. 30, 90459 Nürnberg
Tel.: 0911-43 90 30
Juwelier
Akdemir Juwelier
Wölckernstr. 8-10, 90459 Nürnberg
Tel.: 0911-45 81 01
Schmuck Eva
Aufseßplatz 19, 90459 Nürnberg
Tel.: 0911-43 12 073
Autos
Arfan Auotmobile
Fuggerstr. 32, 90439 Nürnberg
Tel.: 0911-27 47 123
Auto Amang
Fuggerstr. 34, 90439 Nürnberg
Tel.: 0911-47 04 711
Auto Alina
Holzschuher Str.27, 90439 Nürnberg
Tel.: 0911-27 45 959
Auto Ararat
Fuggerstr. 26, 90439 Nürnberg
Tel.: 0911-27 23 754
Auto Export Import
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Jordanische Gemeinde-Berlinـ الجالية األردنية
Postfach 410426, 12114 Berlin,براندبورغ/برلين
Tel. 030-8529691
Jordanische Gemeinde Deutschland
Warthestr. 72,
ـ الجالية األردنية ـ ألمانيا
12051 Berlin,
Libanesisch - deutsche
جمعية و مدرسةAl - Rissala e.V
الرسالة اللبنانية األلمانية
Schulstr. 112, 13347 Berlin
MAG,
ـ الجمعية الطبية العربية
Kaiserdamm 17, 14057 Berlin,
Tel. 030-3255825
ـ لجنة أبناء مخيم برج الشمالي
NTLSV,
Hermannstr. 130, 12051 Berlin
Tel. 0176-67244544
ـ نادي شباب
Palästina Jugendclub e.V.,
فلسطين
Prinz-Eugen-Str. 12, 13347 Berlin
Tel./ Fax: 030-46065549
 التجمع الفلسطيني في ألمانياPGD,
Wissmannstr. 9, 12049 Berlin
Tel. 030-89398835/6
 جمعية السالمSalam e.V.,
Lützowstr. 57, 10785 Berlin,
Tel. 030-98296968
ـ مركز الشبيبة الرياضي
SC Integra e.V.,
اإلندماجي
Steinmetzstr. 63, 10783 Berlin,
Tel: 0172-1588910
ـ الجالية السودانية
SGBB,
Holsteinische Str. 30, Steglitz
Tel. 030-84306040
ـ الصالت
Silat Tayba,
الطيبة السودانية
c/o Selbsthilfe Kontakt
Perleberger Str. 44,
10559 Berlin, Tel. 030-67514678
ـ النادي السوداني
SUDANCLIB,
Franz-Mehring-Platz 1, 10243 Berlin,
Tel. 030-29784248
Vereinigte Jordanische Gemeinde ـ الجالية
Tel.: 0176-40545041
األردنية الموحدة ـ ألمانيا

ـ لمرضى اإليدز
A.I.D.S.-Hilfe,
Dieffenbachstr. 33,Kreuzberg
Tel.690 08 70
ـ للمعوقين
Behinderten,
Bizetstr. 51-53, Tel. 92 70 36-0
Dreiklang Afro-Arabisches
ـ لتأهيل الشباب
Mediencenter,
Franz-Mehring-Plaz 1, 10243 Berlin,
Tel. 030-29784248
ـ استشارة للنساء
Elisi Evi,
Skalitzer Str. 50/51, 10997 Berlin,
Tel. 030-6187383
ـ جمعية األسرة
Familie e.V.,
Paul-Lincke-Ufer 34, 10999 Berlin
Tel. 030-61627507
ـ استشارت لكل األسرة
Familienberatung,
Pohlstr. 74, 10758 Berlin,
Tel. 23005583
ـ لكل المعوقين
Händikap e.V.,
Berliner Infodienst für alle Behinderten
Tel. 84 31 09 08
ـ استشارة
Interkulturelle Familienberatung,
Boppstr. 10, 10967 Berlin األسرة و المدرسة
Tel. 030-259006/57
ـ إستشارات
Jugendwohnen im Kiez e.V.,
إجتماعية
Waldemarstr. 57, 10997 Berlin
Tel. 030-32517806
Jugend-/ Familienberatung, ـ للشباب والعائالت
Bruno-Bauer-Str. 10, Neukölln
Tel. 030-8219945
ـ مركز عالج
Kindertherapie Zentrum,
األطفال
Paul-Lincke-Ufer 41, 10999 Berlin
Tel. 030-6122043
ـ لالجئين
KuB,
Beratungsstelle f. ausländische Flüchtlinge,
Oranienstr. 159, Kreuzberg
Tel. 61 49 40-0
ـ للسكان
Mieterverein e.V.,
Wilhelmstr. 74, Mitte
Tel. 030-226 26-0
ـ إستشارات قانونية لألجانب
Rechtsberatung,
für Ausländer, Rathaus Schöneberg
Tel. 030-75606263
ـ لمرضى السرطان
Selbsthilfe Krebs e.V.,
Albrecht-Achilles-Str. 65,
Wilmersdorf , Tel. 891 40 49
63

Al Karama,
ـ الكرامة
Wilhelmshavener Str. 22, 10551 Berlin
Tel. 030-39035516
Al Karmel,
ـ الكرمل
Großbeerenstr. 28d, 10965 Berlin
Tel. 030-76765386
Al-Mabarat e.V.,
ـ جمعية المبرات الخيرية
Sonnenallee 69, 12045 Berlin
Tel./ Fax: 030-62725564
Al Nadi,
ـ النادي
Rheunstr. 54, 12161 Berlin,
Tel. 030-8520602
Al Yarmouk
ـ جمعية أصدقاء اليرموك
Freundschaftsgesellschaft Berlin
Tel. 0163-6032158 / 0176-77144020
ww.ayfg.de
Arabisch-Deututscher ـ الجمعية العربية األلمانية
Kulturaustausch e.V.,
للتبادل الثقافي
Nogatstr. 15, 12051 Berlin,
Tel. 030-80573788
ArDIF e.V.,
ـ معهد البحوث اإلجتماعية
Pohlstr. 60-62, 10785 Berlin,
Tel. 030-257572752
DAUG e.V,
ـ الجالية العربيةاأللمانية المستقلة
Wipperstr. 14,12055 Berlin,
Tel. 030-56825972
Deutsch-Arabisches Zentrum ـ المركز العربي
Uthmannstr. 23, 12043 Berlin
األلماني
Tel. 030-56826648
Deutsch- Libanesische
ـ جمعية الرسالة
Al Rissala
اللبنانية األلمانية
Schulstr. 122, 13347 Berlin.
Tel.: 030-45028289
Deutsch-Libanesische ـ جسر الصداقة األلماني
Freundschaftsbrücke
اللبناني
Friedrich-Franz-Str. 11 B, 12103 Berlin
Tel. 030-78714650
Deutsch-Libanesische Gemeinde
ـ الرابطة
Curtiusstr. 23, 12205 Berlin
اللبنانية
Tel. 030-8335332
Deutsch-Libanesische Union ـ اإلتحاد اللبناني
für Reform & Wandel e.V. األلماني لإلصالح
Tel. 0163-9133787
Die Brücke,
ـ جمعية الجسر
Puttbusser Str. 27,13355 Berlin,
Tel. 030-50344148
Deutsch-Syrischer Verein
رابطة المغتربين
Postfach 440520, 12005 Berlin
السوريين
Tel. 0176-66699777
El Kantara,
ـ القنطرة
Schierkerstr. 20, 12051 Berlin
Tel. 030-49808868
FVM,
ـ الصداقة المغربية
Glasgower Str. 33, 13349 Berln
Tel. 030-45020107
GDÄF,
ـ جمعية الصداقة األالمانية المصرية
Hessenallee 7, 14052 Berlin
Tel. 030-3057307
Ghorfa,
ـ الغرفة
Garnisonskirchplatz 1, 10178 Berlin
Tel. 030-2789070
Haus der deutsch- ـ بيت الشباب العربي األلماني
arabischen Jugend,
Kirchhofstr. 19, 12051 Berlin,
Tel. 0179-9162567
IDFAD,
ـ إدفاد
Seydelstr. 28, 10117 Berlin,
Tel. 030-20649898
IKRA,
ـ مركز اإلسالمي للثقافة والدعوة
Tromsöerstr. 6, 13359 Berlin,
Tel. 030-97888763 / 4/ 5
Inssan,
ـ مؤسسة إنسان
Gitschiner Str. 17, 10969 Berlin,
Tel. 030-20619639
Irakische Gemeinde,
ـ الجالية العراقية
Postfach 410362, 12113 Berlin,
Tel. 0174-4172863
Irakischer Kulturverein,
ـ الرافدين
Karl-Marx-Str. 204, 12055 Berlin,
Tel.030-29006689.
Islamic Relief,
ـ اإلغاثة اإلسالمية
Gitschiner Str. 17, 10969 Berlin,
Tel. 030-6112600
Jenin,
ـ جنين
Gerichtstr. 60, 13347 Berlin,
Tel. 0179-7718304
JFZ e.V.,
ـ مركز األسرة والشباب
Jugend & Familien Zentrum
Haberstr. 3, 12057 Berlin, Tel. 56823914

 استشــــارات، جمعيــــــات، كنــائس، مســــاجد،ســـــفارت

Neukölln
 مسجد المركز اإلسالميFinowstr. 27, 12045 Berlin, Tel. 68088490
U-Bhf. Rathaus Neukölln Bus M41/104/167
Neukölln
 مركز الحسنينGlasower Str. 54, 12051 Berlin,
U-Bhf. Grenzallee Bus 344
Reinickendorf
 مسجد الوداديةOllenhauerstr. 114, 13403 Berlin, Tel. 03045020107 U-Bhf. Kurt-Schumacher-Platz
Bus M21 / X21 / 122
 مسجد دار الحكمةTiergarten
Rathenower Str. 16, 10559 Berlin, Tel. 0303957629
Bus 123/178
ـ مركز التراث
Tempelhof
Manteufelstr. 4, 12103 Berlin
U-Bhf. Alt-Tempelhof Bus M 46/246/140
Tempelhof
ـ الخليل إبراهيم
Colditzstr. 27/29, 12099 Berlin
Te.: 030-73728274
U-Bhf Ullsteinstr., Bus 170
Wedding
 مسجد المركز الثقافيDrontheimerstr. 32 A, 13359 Berlin, Tel.030
49500803 U-Bhf. Osloer Str. Bus 125/128
Wedding
 مسجد الرحمنTromsöerstr. 6, 13359 Berlin, Tel: 030- 978
88763 U-Bhf. Osloer Str. Bus 125/128
Wedding
 مسجد باللDrontheimer Str. 16, 13356 Berlin, Tel. 03049912704 U-Bhf. Osloer Str. Bus 125/128
Wedding
ـ مسجد الصحابة
Torfstr. 14, 13353 Berlin, Tel. 0177-5268716
U-Bhf. Amrumer Str. Bus 142/ 221
Wedding
ـ مسجد الرسالة
Brunnenstr. 70-71, 13355 Berlin, Tel. 030-46
309555
U-Bhf. Voltastr. Bus 247 Tram 10
Wedding
مسجد الفردوس
Al-Firdaus , Brüsseler Str. 39, 13353 Berlin
U-Bhf. Leopoldplatz / Seestr.
Bus 120/ 106/142/221/247/327/M13/N6/N9

Kreuzberg
 الكنيسة الكاثوليكيةMittenwalder Str.15,10961 Berlin
U-Bhf. Gneisenaustr. Bus M41
Lichtenberg
 الكنيسة القبطية المصريةReodeliusplatz 1, 10365 Berlin, Tel. 03055491013 U-Bhf. Magdalenenstr. Bus 240
Zehlendorf
 كنيسة الروم األرثدوكسLudwigsfelder Str. 30, 14165 Berlin
Tel. 030-80498820 Bus 101/115/623

Ägyptische-Deutsche Freundschaft الصداقة
Donaustr. 131, 12043 Berlin المصرية األلمانية
Tel.: 0176-3155 2490
ADKV,
ـ االتحاد الثقافي العربي
Alt-Marienfelde 46, 12277 Berlin,
Tel. 030-75512515
AKI e.V.,
ـ المعهد الثقافي العربي
Falkstr. 23, 12053 Berlin,
Tel. 030-68081472
A. Eltern-Union,
ـ إتحاد اآلباء العرب
Urbanstr. 44, 13359 Berlin,
Tel. 030-61625073
Alettehad e. V.
ـ االتحاد
Sparrstr. 20, 13353 Berlin,
Tel.: 030-45492536
Atadamon e.V.,
ـ جمعية التضامن الخيرية
Beusselstr. 3, 10553 Berlin,
Tel. 030-39844946
Al-Balagh,
ـ البالغ
Yorckstr. 35, 10967 Berlin,
Tel. 030-21753679
Al-Dar e.V.,
ـ الدار
Glasower Str. 44, 12051 Berlin,
Tel. 030-78709521
Al-Diwan,
ـ الديوان
Rostocker Str. 17, 15553 Berlin,
Tel. 030-39480910
Al-Huleh,
ـ الحولة
Weisestr. 23, 12049 Berlin,
Tel. 030-6214959
Al-Irschad e.V. Berlin,
ـ اإلرشاد
Flughafenstr. 79/ 81, 12049 Berlin
Tel./Fax: 030-62705116

Ägypten,
مصر
Stauffenbergstr. 6-7, 10785 Berlin,
Tel. 030-477 547-0
Bus 129/ 248
Algerien,
 الجزائرGörschstr. 45, 13187 Berlin,
Tel. 030-437370 Bus 250/ 227
Bahrain,
ـ البحرين
Klingelhöferstr. 7, 10785 Berlin
Tel. 030-86877777
Bus 129/187/100/341
ـ جيبوتي
Dschibuti
Kurfrüstenstr. 84, 10787 Belin, Tel.:03026390157 U-Bhf. Kurfürstenstr. Bus 100
Eritrea,
ـ اريتريا
Stavangerstr. 18, 10439 Berlin,
Tel. 030-4467460 U-Bhf. Vinetastr.
Jemen,
 اليمنBudapester Str. 37, 10787 Berlin, Tel.0308973050 Bus 129/ 210 S-&U-Bhf. Zoo
Jordanien,
 األردنHeerstr. 201, 13595 Berlin,
Tel. 030-3699600 Bus 149/ 349/X34 / X49
Irak,
ـ العراق
Pacelliallee 19 - 21, 14195 Berlin, Tel. 030814880 Bus 110 U-Bhf. Podbielskiallee
Katar,
 قطرHagenstr. 56, 14193 Berlin,
Tel. 030-862060 Bus M29, 249, X10
Kuwait,
 الكويتGriegstr. 5-7, 14193 Berlin,
Tel. 030-897300-0 Bus 186
Libanon,
 لبنانBerliner Str. 127, 13187 Berlin, Tel.0304749860 Bus 155/ 250/255 U-Bhf. Pankow
Libyen,
ـ ليبيا
Podbielskiallee 42, 14195 Berlin, Tel.0302005960
U-Bhf. Breitenbachplatz
Marokko,
 المغربNiederwallstr. 39, 10117 Berlin, Tel. 03020612412 Bus 147 U-Bhf. Spittelmarkt
Mauretanien,
 موريتانياKommandantstr. 80, 10117 Berlin, Tel. 0302065883 Bus 240/143 U-Bhf. Spittelmarkt
Oman,
ـ عمان
Clayalle 82, 14195 Berlin, Tel. 030-8100501
Bus 115 U-Bhf. Dahlem Dorf
Palästina,
 فلسطينRheinbabenallee 8, 14199 Berlin,
Tel. 030-2061770 Bus M29,115,186,249
Saudi Arabien,
 السعوديةTiergartenstr. 33-34, 10785 Berlin
Tel. 030-88704984 Bus 100/106/187/200
Sudan,
 السودانKurfürstendamm 151, 10709 Berlin, Tel.0308906980 Bus 110/119 U-Bhf. Adnauer Platz
Syrien,
 سوريةRauchstr. 25, 10787 Berlin,
Tel. 030-501770 Bus 29/ 187
Tunesien,
 تونسLindenallee 16, 14050 Berlin,
Tel. 030-3641070 Bus 139/ X21
V.A. Emirate,
ـ اإلمارات
Hiroshimastr. 18-20, 10785 Berlin,
Tel. 030-516516
Bus M29, 200
Arabische Liga,
ـ الجامعة العربية
Schützenstr. 18, 10117 Berlin, Tel. 03020622890 Bus M29 U-Bhf. Kochstr.

Kreuzberg,
ـ مسجد عمر
Wiener Str. 1-6, 10999 Berlin, Tel. 0306126961 Bus M29 U-Bhf. Görlizer Str.
Kreuzberg
 مركز اإلمام الصدرYorckstr. 35, 10965 Berlin.
U-Bhf. Yorckstr. Bus M19
Neukölln
 مسجد النورHaberstr. 3, 12057 Berlin, Tel. 030-68083610
S-Bhf. Köllnische Heide Bus 170
Neukölln
 مركز القائمFlughafenstr. 79-81, 12049 Berlin, Tel.03062705116 U-Bhf. Boddin Str. Bus 104/ 167
Neukölln
 مسجد دار السالمFlughafenstr. 43, 12053 Berlin, Tel.03062731998 U-Bhf. Boddin Str. Bus 104/ 167
Neukölln
 مركز المصطفىKienitzer Str. 98. 12049 Berlin, Tel.: 01723962858 U-Bhf. Leinestr.
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ﺟراﺣﺔ اﻟﻔم واﻷﺳﻧﺎن  /زرع اﻷﺳﻧﺎن  /ﺗﻧظﯾف ،ﺗﺑﯾﯾض وﺗﺟﻣﯾل اﻷﺳﻧﺎن
ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ أﺳﻧﺎن اﻷطﻔﺎل )ﺣﺷوات ﻣﻠوﻧﺔ( ﺣﺳب رﻏﺑﺔ اﻟطﻔل
ﺗﻠﺑﯾس اﻷﺳﻧﺎن ﺑﺎﻟﺗﯾﺟﺎن واﻟﺟﺳور  /ﺗرﻛﯾب اﻷﺳﻧﺎن وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ أﻣراض اﻟﻠﺛﺔ
ﺗﺑدﯾل ﺣﺷو اﻷﺳﻧﺎن :ﺳﯾراﻣﯾك  /ذھب  /ﺣﺷوات ﺿوﺋﯾﺔ
ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺧوف ﻣن طﺑﯾب اﻷﺳﻧﺎن
ﺟدﯾد - :أﺷﻌﺔ رﻗﻣﯾﺔ
ﺗرﻛﯾب اﻷﺳﻧﺎن ﺑدون طﺑﻌﺎت و ﺧﻼل ﻓﺗرة ﻗﺻﯾرة

ﻣواﻋﯾد اﻟﻌﻣل
Sprechzeiten

اﻹﺛﻧﯾن ،اﻷرﺑﻌﺎء واﻟﺟﻣﻌﺔ۱۷ - ۹ :
۱٦ - ۹
اﻟﺛﻼﺛﺎء واﻟﺧﻣﯾس:
Mo. - Mi. - Fr.: 09:00 - 17:00
Di., Do.:
09:00 - 16:00

ّ

   ،
   

Oralchirurgie / Implantologie / Prof. Zahnreinigung / Putztechniktraining /
Bleaching / Zahnschmuck /
Kinderzahnheilkunde / Kronen- & Brückenversorgung / Zahnprothesen /
Zahnﬂeischbehandlung /
Amalgamaustausch (Keramik / Gold / Kunststoﬀ) / Schienentherapie / Röntgengeräte / Angstpatienten
NEU: digitales Röntgen / Abdruckloser Zahnersatz in kurzer zeit.

اﻟﻌﻧوان اﻟﺟدﯾد

Neue Adresse

Zahnarztpraxis Amar Shakir
Karl-Marx-Straße 110, 12043 Berlin
U-Bhf. Karl-Marx-Straße
Tel.: 030 680 53 524

أطباء

Ärzte

Tel. 030-6251007
Dr. Muna Zaghloul-Abu Dakah  منى/ـ دة
Stendaler Str. 24, 12627 Berlinزغلول أبو دقة
Tel. 030-9927790
 زمزم/ـ دة
Zamzam Abushowaisha
Hellersdorfer Str. 237, 12627 Berlin
Tel. 030-99400694

030 625 10 07

Hermann Quartier

Tel

(S- & U-Bhf. Hermannsraße)

Mo, Di, Do: 08.00 - 12.00 Uhr
15.00 - 18.00 Uhr
Mi, Fr: 08.00 - 12.00 Uhr

Hermannstraße 158A
12051 Berlin

 حنجرة، أذن،أنف
HALS, NASEN,
OHREN
 باسم/ـ د
Basem Abu-Lubdeh
Karl-Marx-Str. 80, 12043 Berlin,
Tel. 030-62989828
 هاشم/ـ د
Hachem
Bismarckstr. 63, 13585 Berlin.
Tel. 3335848
 موسى/ـ د
Mousa
Tempelhofer Damm 139, 12099 Berlin, Tel.: 030-7514064
باطنية
INNERE MEDIZIN
 خليل/ دAyade Khalil
Neckar Str. 7, 12053 Berlin
Tel.030- 785 23 36
 خليلي/ـ د
Khalili, A.
Senftenberger Ring 3a,13439 Berlin,
Tel. 030-41937041
 لطيف سعيد/ـ د
Saeed, Latef
Karl-Marx-Str. 239, 12055 Berlin,
Tel. 030-68087670
أطفال
KINDERÄRZTE
 ذكرى/  دةDekra AL-Saidi
Grammestr. 15, 13629 Berlin,
Tel. 030-38304442
 نجيب/  دNajeeb Al-Saidi
Braunschweiger Str. 14, 12055 Berlin
Tel.: 030-5329237
 سناء/ـ دة
Sana Ayade
Neckar Str. 7, 12053 Berlin
Tel. 030-785 23 36
جراحة أطفال
KINDERCHIRURGIE
 علي معروف/ـ د
Dr. med. Ali Maarouf
Oranienstr. 158, 10969 Berlin,
Tel. 030-6141619
 بسام غنام/ـ د
Dr. Gannam
Nürnberger Str. 67, 10787 Berlin
Tel.: 030- 21021840
KINDERPSYCHIA. طب نفسي لألطفال
 نجيب/ـ د
Najeeb Al-Saidi
Hänselstr. 45, 12437 Berlin
Tel.: 030-5329237
أمراض الصدرية
LUNGEN- &
BRONCHIALHEILKUNDE
 بدر عسكر/ـ د
Dr. Med. Bader Askar
Rotkamp 2, 13053 Berlin, Tel. 03096200700
طب األعصاب
NEUROLOGIE
 كمال الدين/ـ د
Omar Kamal Eddin
Manfred-von-Richthofen-Str. 15,
12101 Berlin, Tel. 030-7863037
 مصري/ـ د
Said Masri
Tempelhofer Damm 227, 12099 Berlin, Tel. 030-7513632
عظام
ORTHOPÄDIE
Abd El-Aziz, Ashraf  أشرف عبد العزيز/ـ د
Litzenburger Str. 54,10719 Berlin
Tel. 030887133950
Dr. Uni. PD Amro Homssi عمرو حمصي/ـ د
Greifswalder Str. 137-138, 10409
Berlin , Tel.: 030-44 33 99 0
 دهشان/ـ د
Dr. Dahshan
Allee der Kosmonauten 47, 12681
Berlin, Tel. 030-5415021
 محمود عاطف/ـ د
Mahmoud Atef
Havemannstr. 24,12689 Berlin,
Tel. 030 / 93523437
Raslan,Tarek
 رسالن/ـ د
Prinzenallee 90, 13357 Berlin,
Tel. 030-49915110
طب رياضي
SPORTMEDIZIN
 دهشان/ـ د
Dr. Dahshan
Allee der Kosmonauten 47, 12681
Berlin, Tel. 030-5415021
مسالك بولية
UROLOGIE
 فرج هللا/ دEid Ali Faragallah
Karl-Marx-Str. 80, 12043 Berlin,
Tel. 030/ 6866504
 السويفي/ دEl-Seweifi Aref
Karl-Marx-Str.88, 12043 Berlin,
Tel. 030/ 23937904
 حسن/ دHasan Igde
Bergmannstr. 5-7, 10961 Berlin,
Tel. 030-2621424
 حجازي/د
Hegazy, Houssam
Badstr. 12, 13357 Berlin,
Tel. 030-4626070

ALLGEMEINMEDIZIN
 عباسيAbbassi
Joachim-Gottschalk-Weg 13,
12353 Berlin. Tel. 030-68 80 97 56
 ذكرى/دة
Al-SAidi Dekra
Grammestr. 15, 13629 Berlin
Tel.: 030-38304442
 باي/ـ د
Bae Hamid
Kaiserin-Augusta-Str. 11, 12103
Berlin,
Tel. 030 / 751 01 01

Hals-Nasen-Ohren-Facharzt

Tel.: 030-3335848
Fax: 030-3336092

Bismarckstr.63
13585 Berlin-Spandau
Sprechzeiten: MO., Di., Do. 8:00-12:00 / 15:00-18:00
Mi., Fr. 9:00-12:00

 شبارق/ـ د
Chabarek Abdul Aziz
Kongostr. 52-54, 13351 Berlin,
Tel./ Fax: 030-4525102
 غطاس/ـ د
Ghattas Fathi
Skalitzer Str. 33, 10999 Berlin
Tel. 030-61 23 794
 حدرج/ـ د
Hodroj A
Nansenstr. 2, 12047 Berlin,
Tel. 030-62300 80
 محمد/ـ د
Mohamed Jamal
Karl-Marx-Str. 214, 12055 Berlin,
Tel. 628 38 31
 الراعي/ـ د
Mohamed Al-Raai
Alt-Rudow 70, 12355 Berlin
Tel.: 030-5350535
 رافعي/ دRafii
Schildhornstr. 85, 12163 Berlin.
Tel.: 030/7 91 43 46
 رامز/ـ د
Ramez Jalal
Herzbergerstr.30, 12055 Berlin
Tel. 030 / 687 12 20
 ترابي/د
Torabi
Sonnenallee 73, 12045 Berlin,
Tel. 030-6234702
Ästhetische Medizin الطب التجميلي
 أنيت/دة
Docure
Niebuhrstr. 69, 10629 Berlin
Tel.: 0173-6148018
 شذي/ـ دة
Shadha Balgon
Heerstr 2, 14059 Berlin
Tel.: 030-97987641
عيون
AUGENÄRZTE
 مأمون/ـ د
Mamoun Schuches
Tauenzienstr. 1, 10789 Berlin,
Tel. 030-2188088
جراحة
CHIRURGIE
 دهشان/ـ د
Dr. Dahshan
Allee der Kosmonauten 47, 12681
Berlin, Tel. 030-5415021
 عابد دومه/ دDr. med. A. Domah
Hohenzollendamm 124, 14199 Berlin,
Tel. 030-2522569
 محجوب/ـ د
Dr. med. M. Mahjoub
Joachimstaler Str. 21, 10719 Berlin
Tel. 030-8816333
 منذر/ دDr. med. Munther Sabarini
Paulsborner Straße 2, 10709 Berlin
Tel. 030/2360830
 سليمان/د
Dr. Sulayman
Ringbahnstr.76, 12103 Berlin
Tel. 030-75 7777 50
نساء
FRAUENÄRZTE
 هنادي عوادة/ ـ دة
Awwadeh
Leipziger Platz 7, 10117 Berlin,
Tel. 030-2008950-0
 خالد الشرافي/  دEl-Sharafi Khaled
Prinzenallee 84, 13357 Berlin
Tel. 030-4941044
 سمّان/ ـ دة
F. Samman
Hermannstr. 158A, 12051 Berlin
66

ng

ue

MFA ht
uc
ges

r ö ff n

u

Ne

ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ
ﺟﺪﻳﺪ

اﻟﺪﮐﺘﻮر ﻋﻠﯽ ﻋﺒﻮد

Designed by dalil.de

 اﻟﻌﯿﺎدة اﻟﺘﺨﺼﺼﯿﮥ اﻟﻤﺘﮑﺎﻣﻠﮥ ﻟﻠﻄﺐ اﻟﺒﺎﻃﻨﯽ... ﻻ ﻟﺴﺎﻋﺎت اﻻﻧﺘﻈﺎر اﻟﻄﻮﯾﻠﮥ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎﻓﯽ ﺑﻌﺪ اﻟﯿﻮم

Neueröffnung der Spezillen Praxis für Innere Medizin.
Unter Führung Dr. Ali Abboud
Es freut uns Sie darüber informieren zu können, dass die erste Praxis für Innere Medizin in Neukölln mit
Kompaktleistung demnächst zur Ihren Verfügung stehen wird.
Unsere Leistungspektrum:
- Echokardiographie.
- Abdomen-Sonographie.
- Schilddrüsensonographie.
- EKG, Belastung-EKG, Langzeit-EKG.
- langzeit- Blutdruckmessung.
- Lungenfunktiosuntersuchung.
- Inhalations-, und Infusionstherapie.
- Labor.
- Allgemeine Gesundheitsuntersuchung.
- Impfen, Reisemedizin.
- DMP-Studien für chronische Patienten (wie Z.B Koronareherzkrankheit,
Diabetusmelitus- Typ- II, Chronische obstruktive Lungenkrankheit, Asthma).
- Haus- und Heimbesuche.

:ﺧﺪﻣﺎﺗﻨﺎ

.ـ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﺑﺎﻷﻣﻮﺍﺝ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺼﻮﺗﻴﺔ
.ـ ﺍﻟﻤﻮﺟﺎﺕ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﻟﻠﺒﻄﻦ
.ـ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻐﺪﺓ ﺍﻟﺪﺭﻗﻴﺔ
.ـ ﺗﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ
.ـ ﻗﻴﺎﺱ ﺿﻐﻂ ﺍﻟﺪﻡ ﻃﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺪﻯ
. ﻣﺨﺘﺒﺮ، ﺍﻻﺳﺘﻨﺸﺎﻕ ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ ﺑﺎﻟﺘﺴﺮﻳﺐ،ـ ﻓﺤﺺ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺮﺋﺔ
.ـ ﺍﻟﻔﺤﺺ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
. ﻃﺐ ﺍﻟﺴﻔﺮ،ـ ﺍﻟﺘﻄﻌﻴﻢ
 ﻣﺮﺽ، ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ ﺍﻟﻤﺰﻣﻨﻴﻦ )ﻣﺜﻞ ﻣﺮﺽ ﺍﻟﺸﺮﻳﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺟﻲDMP ـ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ
.( ﺍﻟﺮﺑﻮ، ﻣﺮﺽ ﺍﻻﻧﺴﺪﺍﺩ ﺍﻟﺮﺋﻮﻱ ﺍﻟﻤﺰﻣﻦ،ﺍﻟﺴﻜﺮﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
.ـ ﺯﻳﺎﺭﺍﺕ ﻣﻨﺰﻟﻴﺔ
Karl- Marx-Straße.112, 12043 Berlin | Tel.: 030 68900298 | Mob.: 0176 30743108

أطباء

Ärzte

Soraya Jalali
 ثريا جاللي/ ـ دة
Wilmersdorfer Str. 55,10627 Berlin,
Tel.030-3139800
 طارق/د
Dr. Tarek Karasholi
Storkower Str. 207B, 10369 Berlin
Tel.: 030-9720150
 طارق التتر/ـ د
Tarik Teter
Mecklenburgische Str. 17, 10713
Berlin. Tel.: 030-8243402
Tuffaha, Mushtaq
 مشتاق تفاحة/ـ د
Potsdamer Str. 137, 10783 Berlin,
Tel. 030-2161073
Omar Shalabi
 عمر/د
Hermannstr. 158a, 12051 Berlin.
Tel.:030-6064152
 زينة/ دةZeina Wehbe
Tempelhofer Damm 227, 12099 Berlin
Tel.: 030-3198055
KIEFERORTHOPÄDIE تقويم األسنان
Dr. Yanal Alla-Rachi
 ينال اله رشي/ـ د
Dörpfeldstr. 11, 12489 Berlin,
Tel.: 030- 6713793
 محيي الدين.د
Dr. Muhieddin Alarashi
Karl-Marx-Str. 132, 12043 Berlin
Tel.: 030-6808 7868
 نادين محجوب/دة
Dr. Nadin Mahjoub
Briesestr. 8, 12053 Berlin
Tel.: 030-6862233

أسنان
ZAHNÄRZTE
Amin Hafiz
 أمين حافظ/ـ د
Heidebrinker Str. 1, 13357 Berlin
Tel. 030-493 40 60
 نجم. ع/ـ د
A. Najm
Waldenserstr. 7a, 10551 Berlin
Tel. 030-3957071
 يوسف/ـ د
Alkhodor Youssef
Oranienstr. 16, 10997 Berlin
Tel. 030-6152222
 الصوري/ ـ دة
Al-Souri, Asmaa
Mehringdamm 47, 10961 Berlin,
Tel. 030-6930393
 عمار شاكر/ـ د
Amar Shakir
Karl-Marx-Str. 110, 12043 Berlin,
Tel. 030-68053524
 منى السمارائي/ـ دة
Birgit Samarrai
Sophia-Charlotten-Str. 73-74, 14059
Berlin, Tel. 030-31996710
Douedari G.
 دويداري/ دBundesallee 120, 12161 Berlin
Tel. 030/8531362
Emad Abboud
 عماد عبود/ دDonaustr. 100, 12043 Berlin
030-49968158
 حنان حافظ/ـ دة
Hanan Hafez-Holz
Heidebrinker Str. 1, 13357 Berlin
Tel. 030-493 40 60
 إبتسام إسحاق/ ـ دة
Ishaq, Ibtisam,
Karl-Marx-Str. 184, 12043 Berlin,
Tel. 030-6872172

Mo-Do: 09:00-13:00 Uhr
14:00-18:00 Uhr
Fr.: 09:00-12:00 Uhr

Tel.: 030-23937904
Karl-Marx-Str. 88, 12043 Berlin

Dr. Houssam Hegazy
Arzt für Urologie



   



 

. أﻣراض اﻟﺑروﺳﺗﺎﺗﺎ واﺣﺗﺑﺎس اﻟﺑول. اﻟﺿﻌف اﻟﺟﻧﺳﻲ واﻟﻘذف اﻟﺳرﯾﻊ وآﻻم اﻟﺧﺻﯾﺔ. اﻟﺗﺑول اﻟﻼإرادي ﻟﻠﻛﺑﺎر واﻷطﻔﺎل. أﻣراض اﻟﻛﻠﯾﺔ واﻟﺣﺻوة واﻻﻟﺗﮭﺎﺑﺎت. اﻟﻣﻧﺎظﯾر واﻟﺧﺗﺎن ﺑﺎﻟﺗﺧدﯾر اﻟﻣوﺿﻌﻲ■ Urologische Krankheitsbilder ■ Steinerkrankungen
■ Uro-Onkologie ■ Onkologische Rehabilitation
■ Kinderurologie ■ Uro-Gynäkologie ■ Neuro-Urologie
■ Harninkontinenz ■ Krebsvorsorge & Anti-Aging
■ Ultraschall & Blasenspiegelung ■ Potenz- &
Errektionsstörungen ■ Fruchtbarkeit ■ Phimose
■ Genitalwarzen.
Badstr. 12, 13357 Berlin

Tel.: 030 4626070 | Fax: 030 4626080
E-Mail: Urologie-Hegazy@gmx.de
info@allgemeinmediziner-kurtoglu-berlin.de
Sprechzeiten:
Mo., Di., Mi., Do. und Fr.: 08:00 - 12:00 Uhr
Mo., Di., und Do.
: 15:00 - 18:00 Uhr
www.allgemeinmediziner-kurtoglu-berlin.de

Karl-Marx-Str. 80
12043 Berlin

Tel.: 030-686 65 04
Fax: 030-627 30 433
Mo. - Di.: 8.30 - 16.00 Uhr.
Mi.: 8.30 - 13.00 Uhr.
Do.: 11.00 - 18.00 Uhr.
Fr.: 8.30 - 12.00 Uhr.

Privat & Alle Kassen

Khalouf Emad
 عماد خلوف/ـ د
Badstr. 19, 13357 Berlin,
Tel.030-4932050
 ليلي/ـ دة
Layla Hussaen
Kottbusser Damm 72, 10967 Berlin
030-6941112
 حجازي/ـ د
Mohammad Hijazi
Berliner Str. 25, 13507 Berlin (Tegel)
Tel. 030-4374 8465
 أبو حمادة.ـ د
Mohamed Abu Hamada
 أبو ورد.ـ د
Rami Abu Ward
Finowstr. 25a, 12045 Berlin,
Tel.:030- 687 5077
Mohammed-Wael Alah Raschi  وائل/ـ د
Karl-Marx-Str. 132, 12043 Berlin
Tel.: 030-6808 7868
Dr. Muhieddin Alarashi
 محيي الدين/ـ د
Karl-Marx-Str. 132, 12043 Berlin
Tel.: 030-6808 7868
Mohamad Anis Almohamad
 محمد/د
Hermannstr. 158a, 12051 Berlin.
Tel.:030-6064152
 أبو نبوت/د
Muhannad Abou Nabout
Zossener Str. 36, 10961 Berlin
030-47050452

‡{È÷Üe<ª<oËÇ{£]<9�÷]<à{{{“Üπ]
Dr. med. A. Domah
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Ì⁄^¬<Ìu]ÜqÊ<›^¬<gõ
Facharzt für Allgemeine Chirurgie
pÅ]ÁuÊ<l^ ^√â]
Unfallchirurgie / Gefäßchirurgie
ÂÅÖÊ˘]Ê<∞Ë]Üé÷]<Ìu]ÜqÊ<›^ø√÷]<Ìu]Üq
Notfallarzt / Durchgangarzt
Ÿ^Àõ˘]<4„�i<l^È◊€¬Ê<l^È◊€¬
Röntgen / Ultraschall / OP
Hohenzollerndamm 124, 14199 Berlin
S-Bhf: Hohenzollerndamm/ U-Bhf: Fehrbelliner Platz
Bus: 115/ 110 (Elsterplatz)

Tel./ Fax: 030 25225 69/ -68
Mo - Fr: 08.00 - 18.00 Uhr
Sa: 09.00 - 12.00 Uhr

Mukhtar Daiban
 مختار/د
Hermannstr. 158a, 12051 Berlin.
Tel.:030-6064152
Mustapha Lagrou
 مصطفى/ـ د
Müllerstr. 151, 13353 Berlin,
Tel. 030-4538089
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MUHANNAD ABOU NABOUT

Praxis für moderne Zahnheilkunde

ahn
www.z

Designed by dalil.de

Zahnimplantate
Zahnersatz und Füllungen
Zahnfleischbehandlung
Zahnreinigung, Bleaching
Kinderbehandlung
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زراﻋﺔ اﻷﺳﻧﺎن وﻓﻖ أﺣدث اﻟطرق
ﺗﺑﯾﯾض اﻷﺳﻧﺎن ﺑﺄﺣدث اﻟطرق اﻵﻣﻧﺔ
اﻟﺣﺷوات اﻟﺿوﺋﯾﺔ اﻟﺗﺟﻣﯾﻠﯾﺔ
ﺗرﻛﯾب اﻷﺳﻧﺎن اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ واﻟﻣﺗﺣرﻛﺔ
ﻋﻼج أﻣراض اﻟﻠﺛﺔ ﺑﺄﻧواﻋﮭﺎ اﻟﺣﺎدة واﻟﻣزﻣﻧﺔ
اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ اﻟﺗﺧﻠص ﻣن رواﺋﺢ اﻟﻔم ﻏﯾر اﻟﻣﺣﺑﺑﺔ
ﻋﻼج اﻷﻟم ﺑدون ﺧوف
ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻷطﻔﺎل

Öffnungszeiten:
Mo. - Di. - Do.: 09:00 - 17:00 Uhr
Mi.: 11:00 - 19:00
Fr. : 09:00 - 13:00
Sa.: nach Vereinbarung

U Gneisenaustraße

MUHANNAD. ABOU NABOUT

Praxis für moderne Zahnheilkunde

Zossener Str. 36, 10961 Berlin | Tel.: 030 470 50 45 2

Ärzte

أطباء

kfo
Viktoriapark

Dr.

M. Duncker

Dipl.
Stom.

A. Al-Souri

Fachpraxis für Kieferorthopädie
Zahnregulierung für

Kinder und Erwachsene
- Schnelle und schmerzarme
Kieferorthopädie

- Fast unsichtbare Zahnspangen
- Sportschutz

- Individualprophylaxe

- Professionelle Zahnreinigung
- Zahnschmuck

- Kombinierte kieferorthopädischkieferchirurgische Behandlung

Methfesselstraße 50
10965 Berlin-Kreuzberg

info@kfo-viktoriapark.de
www.kfo-viktoriapark.de

Tel.: 030 693 03 93
Fax: 030 693 65 21

Di - Do 09:00 - 12:00 | 13:30 - 18:00
Fr

08:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺒﺎﻃﻨﻴﺔ

Zentrum für Gesundheit und innere Medizin
Dr. Mithak Ebady

Fachärztin für Allgemeinmedizin &
Naturheilkunde

اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرة اﻟﺪﮐﺘﻮرة
ﻣﯿﺜﺎق اﻟﻌﺒﺎدي

أﺧﺻﺎﺋﯾﺔ اﻷﻣراض اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺑﺎطﻧﯾﺔ
أﺧﺻﺎﺋﯾﺔ طب اﻷﻋﺷﺎب واﻟطب اﻟﺑدﯾل

Dr. Gihan Neumann
Fachärztin für innere Medizin
& Notfallmedizin

اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرة اﻟﺪﮐﺘﻮرة
ﺟﯿﻬﺎن ﻧﻮﯾﻤﺎن

أﺧﺻﺎﺋﯾﺔ اﻷﻣراض اﻟﺑﺎطﻧﯾﺔ واﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
أﺧﺻﺎﺋﯾﺔ طب اﻟطوارئ

Badstr. 12, 13357 Berlin

Tel.: 030-462 60 70 | Fax: 030-462 60 80
info@allgemeinmediziner-kurtoglu-berlin.de
Sprechzeiten:

Mo., Di., Mi, Do. und Fr.: 08:00 - 12:00 Uhr
Mo., Di. und Do.:
15:00 - 18:00 Uhr

www.allgemeinmediziner-kurtoglu-berlin.de

030 - 462 60 70

الفحص الطبي العام وتﺷﺧيص األمراض
ارتفاع ضغط الدم ـ عﻼج السﻛري
أمراض البطن والحوض
 الﻛحة و األنيميا، الربو، القلب:األمراض المزمنة
تﺧطيط القلب
العﻼج بالتطعيمات واللقاحات
فحوصات دورية
التحضير لما ﻗبل العمليات الجراحية
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أطباء

Ärzte

Designed By Dalil

Karl-Marx-Straße 184, Ecke Thomasstraße
12043 Berlin-Neukölln

Tel

030 687 21 72

Praxis-Sprechzeiten:
Mo, Di, Mi: 10.°°-18.°° Uhr
Do: 12.°°-18.°° Uhr Fr: 10.°°-16.°° Uhr
und nach Vereinbarung

Prophylaxe

·^ﬂâ˙÷<<ÌË^ŒÊ<s⁄^ﬁÜe
·^ﬂâ_<ãÈf◊i<
Kronen- und Brückenversorgung
·^ﬂâ_<gÈ“Üi
Zahnprothesen
Ÿ^Àõ˘]<·^ﬂâ_<Ì¢^√⁄
Kinderzahnheilkunde
Ìn◊÷]<Ì¢^√⁄
Zahnfleischbehandlung
Spezielle Zahnreinigung und Politur <·^ﬂâ˘]<ƒÈ€◊iÊ<ÃÈøﬂi
Anbringen von Zahnschmuck ·^ﬂâ˙÷<ÕÖ^}à÷]Ê<Í◊£]<gÈ“Üi
·^ﬂâ˘]<òÈÈfi
Bleaching (Zahnaufhellung)
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العيادة السنية التخصصية لزراعة
األسنان والجراحة الفموية

Dr. Manfred Böhm

د .مانفرد بوم

Dr. Tarek Karasholi

د .طارق قرشويل.
Dr. Franziska Krätzig

د .فرانسيسكا كريتزيغ

Rasha Kabbani

د .رشا قباين

مطلوب موظفني وموظفات ،ومتدربات

www.oralchirurgie-im-storkowerbogen.de/karriere

نتكلم العربية واألملانية و االنكليزية
الخدمات العالجية
زراعة االسنان (إستشارة مجانية-أسعار مقبولة وبالتقسيط)
املعالجة الجراحية اللثوية
قلع أرضاس العقل
قطع ذرى األسنان املعالجة لبياً
عمليات الجيب الفيك
معالجة الكسور و الرضوض السنية
الجراحة التحضريية للتعويضات السنية
التشخيص باألشعة ثالثية األبعاد
إجراء املعالجة الجراحية تحت التخدير العام أو املوضعي ،أو بالتنويم
عيادتنا تقدم خدمة توصيل املجاين للمرىض
املسنني والعجزة من وإىل العيادة

FACHZAHNÄRZTE FÜR
ORALCHIRURGIE
Storkower Straße 207B
10369 Berlin
T 030 972 01 50
SPRECHZEITEN
Montag–Freitag 8–20 Uhr
Samstag nach Vereinbarung
VERKEHRSANBINDUNG
S8, S41, S42 oder S85 bis
Storkower Straße
Bus 156 oder 240 bis
Storkower Straße
www.oralchirurgie-im-storkowerbogen.de
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Designed by dalil.de

:ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻞ ﺍﻟﺠﺮﺍﺣﻲ
. ﺗﻜﺒﻴﺮ ﺍﻟﺼﺪﺭ ﻭﺍﻷﺭﺩﺍﻑ ﺑﺎﻟﺴﻴﻠﻴﻜﻮﻥ ﺃﻭ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﺪﻫﻦ. ﺷﺪ ﻭﺗﺼﻐﻴﺮ ﺍﻟﺼﺪﺭ. ﺷﺪ ﺍﻟﺒﻄﻦ ﻭﺗﺮﻫﻼﺕ ﺍﻟﺠﺴﻢ. ﺷﻔﻂ ﺍﻟﺪﻫﻮﻥ. ﺷﺪ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻭﺍﻟﺠﻔﻮﻥ. ﺗﺠﻤﻴﻞ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺤﻤﻴﻤﻴﺔ-

Chirurgisches Leistungsspektrum
- Ästhetische Brustchirurgie
- Ästhetische Gesichtschirurgie
- Körperkonturierung
- Intimchirurgie
Ästhetische Medizin
- Hautaufhellung
- Fetttwegspritze
- Lippenvergrösserung mittels
Hyaluronsäure
- Faltenbehandlung (Botulinum,
Hyaluronsäure, Fetttransplantation,
Fadenlifting)
- Behandlung Haarausfall mittels PRP
und Wachstumsfaktoren
- Nur Selbstzahler
- Terminvereinbarung erbeten
- Wir bieten faire Preise und
exzellenten Service.
- Langjährige Erfahrung auf dem
Gebiet der ästhetischen Chirurgie
und Medizin
- Weibliches Personal

Balgon Aesthetics
MeaOffice, 1. Etage
Heerstr 2, 14052 Berlin
030 97 98 76 41
0176 23 14 92 62
info@balgon-aesthetics.de
www.balgon-aesthetics.de

SHADHA BALGON

Fachärztin für plastische und ästhetische Chirurgie

:ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻞ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺠﺮﺍﺣﻲ
. ﺗﺒﻴﻴﺾ ﺍﻟﺒﺸﺮﺓ. ﺇﺑﺮﺓ ﺇﺫﺍﺑﺔ ﺍﻟﺪﻫﻮﻥ.( ﺗﻜﺒﻴﺮ ﺍﻟﺸﻔﺎﻳﻒ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺣﻘﻦ ﺍﻟﻔﻴﻠﺮ )ﻫﻴﺎﻟﻮﺭﻭﻥ، ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﺪﻫﻦ، ﺑﻮﺗﻮﻛﺲ، ﺷﺪ ﺍﻟﺘﺠﺎﻋﻴﺪ )ﺗﻌﺒﺌﺔ.(ﺍﻟﺸﺪ ﺑﺎﻟﺨﻴﻮﻁ
. ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺗﺴﺎﻗﻂ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﺒﻼﺯﻣﺎ ﻭﻣﺤﻔﺰﺍﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ-

. ﻻ ﻧﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺼﺤﻲ. ﻳﺮﺟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﺴﺒﻖ. ﺃﺳﻌﺎﺭﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻭﺧﺪﻣﺘﻨﺎ ﻣﻤﺘﺎﺯﺓ. ﺧﺒﺮﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺟﺮﺍﺣﺔ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻞ. ﺍﻟﻄﺎﻗﻢ ﻧﺴﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞab 3000€ ﺗﻜﺒﻴﺮ ﺍﻟﺼﺪﺭ ﺑﺎﻟﺴﻴﻠﻴﻜﻮﻥ
ab 1200€ ﺷﺪ ﺍﻟﺠﻔﻮﻥ
ab 4500€ ﺗﺼﻐﻴﺮ ﺍﻟﺼﺪﺭ
ab 4200€ ﺷﺪ ﺍﻟﺼﺪﺭ
ab 4500€ ﺷﺪ ﺍﻟﺒﻄﻦ
ab 800€ pro Zone ﺷﻔﻂ ﺍﻟﺪﻫﻮﻥ
ab 5000€ ﺷﻔﻂ ﻭﺯﺭﺍﻋﻪ ﺍﻟﺪﻫﻮﻥ ﻟﺠﺴﻢ ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ
ab 1200€ ﺗﺠﻤﻴﻞ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﻪ ﺍﻟﺤﻤﻴﻤﻴﻪ
ab 129€ ﺗﻜﺒﻴﺮ ﺍﻟﺸﻔﺎﻳﻒ ﺑﺎﻟﻔﻴﻠﺮ
ab 99€ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺍﻟﺘﺠﺎﻋﻴﺪ ﺑﺎﻟﺒﻮﺗﻮﻛﺲ
ab 129€ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺍﻟﺘﺠﺎﻋﻴﺪ ﺑﺎﻟﻔﻴﻠﺮ
ab 90€ ﺷﺪ ﺍﻟﺘﺠﺎﻋﻴﺪ ﺑﺎﻟﺨﻴﻮﻁ
ab 90€ PRP ﺗﺠﻤﻴﻞ ﺍﻟﺒﺸﺮﻩ ﺑﺎﻟﺒﻼﺯﻣﺎ

ﺑﺈﺷﺮاف اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﻤﺎد ﻋﺒﻮد
ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﺨﺘﺒﺮ ﺣﺪﻳﺚ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻷﺳﻨﺎن ﺧﻼل  24ﺳﺎﻋﺔ
إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻘﺴﻴﻂ ﻣﺮﻳﺤﺔ ﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻌﻼج
زراﻋﺔ أﺳﻨﺎن ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ اﻟﻤﺮﻳﺢ
ﺗﺒﻴﻴﺾ وﺗﺠﻤﻴﻞ اﻷﺳﻨﺎن

ﻧ
ﺤﻦ
ﻧ
ﺘ
ﺤ
ﺪث:
ا
ﻟ
ﻌﺮﺑ
ﻴﺔ -
ا
ﻷ
ﻟ
ﻤﺎﻧﻴﺔ

 اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ

ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﻴﺠﺎن وﺟﺴﻮر
ﺣﺸﻮات أﺳﻨﺎن ﺑﻴﻀﺎء ﻟﻴﺰرﻳﺔ
ﺳﺤﺐ ﻋﺼﺐ ﺑﺪون أﻟﻢ
أﺣﺪث أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺨﺪﻳﺮ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺑﺪون أﻟﻢ

ﻣﻄﻠﻮب
ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻃﺒﻴﺐ أﺳﻨﺎن
ﻣﻮﻇﻔﺔ اﺳﺘﻘﺒﺎل
Öﬀnungszeiten:
Mo. - Do.: 09:00 - 19:00 Uhr
Fr.
: 09:00 - 14:00 Uhr

اﻟﻌﻴﺎدة ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺒﺎب اﻟﺨﻠﻔﻲ ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻧﻮﻳﻜﻮﻟﻦ

Designed by dalil.de

Donaustr. 100, 12043 Berlin
Tel. : 030 499 681 58
Handy: 0176 30715850
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Leistungsspektrum:

Designed by dalil.de

• Mädchen Sprechstunde.
• Beratung zur Verhütung.
• Mutterschaftsvorsorge.
• Kinderwunsch Beratung.
• Krebsvorsorge und Nachsorge.
• Wechseljahre Betreuung.

Sonnenallee 132
12059 Berlin
Tel: 030-6875042
Fax: 030-6869091

Verbindungen:
Bus M41, Geyger Str.
S-Bahn Sonnenallee
U-Bahnhof Rathaus Neukölln

Öﬀnungszeiten:
Mo. und Do. von 8-14 und 15-18 Uhr
Di. und Fr. von 8-14 Uhr
Mi. nach Vereinbarung

Design by Dalil.de

Zahnarzt
Mohamad Anis Almohamad

 ﻣﺣﻣد أﻧﯾس اﻟﻣﺣﻣد.د
Zahnarzt
Omar Shalabi

 ﻋﻣر ﺷﻠﺑﻲ.د

Fachzahnarzt für Oralchirurgie
Mukhtar Daiban

 ﻣﺧﺗﺎر ذﯾﺑﺎن.د
اﺧﺗﺻﺎﺻﻲ ﺟراﺣﺔ أﺳﻧﺎن

 اﻟﺧﻣﯾس- اﻹﺛﻧﯾن

 اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺗرﻛﯾﺔ،ﻧﺗﺣدث اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ

Mo. - Do.:
08:00 - 20:00 Uhr

اﻟﺟﻣﻌﺔ

Hermannstraße 158a, 12051 Berlin (Am S-Bhf. Hermannstraße)

Tel.: 030 606 41 52
www.zahnarztpraxis-neukoelln.de

اﻟﺳﺑت

Fr.:
Sa.:
08:00 - 18:00 Uhr 10:00 - 16:00 Uhr

ھﯾرﻣﺎن ﺷﺗراﺳﮫ

- Notfallbehandlung.

Designed by dalil.de

Professionelle Zahnreinigung.
- Behandlung des Wurzelkanals mit den
neuesten Methoden.
- Behandlung von Parodontitis.
- Fester und Herausnehmbarer Zahnersatz.
- Optische und kosmetische Füllungen.
- Zahnaufhellung auf professionelle Weise.
- Prävention und Behandlung von Kinderzähnen.

Öffnungszeiten: Mo., Di., und Do.: 09:00 - 17:00 Uhr | Mi.: 11:00 - 19:00 Uhr | Fr.: 09:00 - 14:00 Uhr

Tel.: 030 493 40 60

Heidebrinker Str. 1, 13357 Berlin
Gesundbrunnen
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ﻋﯾﺎدة طب اﻷﺳﻧﺎن ﻟﻠﺻﻐﺎر

Für ängstliche Kinder bieten wir die Behandlung unter
Sedierung oder Vollnarkose an.
اﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻋﻧد ﺧوف اﻻطﻔﺎل ﺗﺣت اﻟدواء اﻟﻣﮭدئ او اﻟﺗﺧدﯾر اﻟﻌﺎم

ﺧدﻣﺎﺗﻧﺎ اﻟطﺑﯾﺔ

Praxisschwerpunkte

 ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ آﻻم اﻻﺳﻧﺎن واﻟرﺿوض ﺗﻧظﯾف اﻻﺳﻧﺎن واﻟوﻗﺎﯾﺔ ﺿد اﻟﺗﺳوس اﺳﺗﺷﺎرة ﺗﻐذﯾﺔ ﺣﺷوات ﺑﻠون اﻟﺳن ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺗﮭﺎب ﻋﺻب اﺳﻧﺎن اﻟﺣﻠﯾب ﺗﻠﺑﯾﺳﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﺳﻧﺎن اﻻطﻔﺎل ﺣﺎﻓظ ﻣﻛﺎن ﺛﺎﺑت وﻣﺗﺣرك ﺗﻘوﯾم اﻻﺳﻧﺎن ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺗﺣت اﻟﺗﮭدﺋﺔ او اﻟﺗﺧدﯾر اﻟﻌﺎم-

- Schmerz- und Traumabehandlung
- Kinderprophylaxe
- Ernährungsberatung
- Zahnfarbene Füllungsmaterialien
- Wurzelkanalbehandlung bei Milchzähnen
- Kinderkronen
- Herausnehmbare und festsitzende Platzhalter
- Kieferorthopädie
- Behandlung unter Sedierung und Vollnarkose
Unsere Zahnärzte:
 زﯾﻧﺔ وھﺑﻲ.د
 ﻛﺎﺳﺎﻧدرا ﻓون ھوﺑﻔﻐﺎرﺗن.د
 ﯾﺎﻧﺎ ﻏوﺑﺎدﯾﺎن.د
Öﬀnungszeiten:
Mo. - Fr. 8 - 19 Uhr | Sa. 9 - 17 Uhr

Zeina Wehbe
Cassandra von Hopﬀgarten
Jana Ghobadian

Im Einkaufszentrum Tempelhofer Hafen
Tempelhofer Damm 227, 12099 Berlin
Telefon: 319 80 55 30 oder 319 80 55 20 U6 Ullsteinstr.

Designed by dalil.de

Milchzahnbehandlung auf dem neusten wissenschaftlichen Stand der Kinderzahnheilkunde.
ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺗﺳوس اﺳﻧﺎن اﻟﺣﻠﯾب وﻓﻘﺎ ً ﻻﺣدث اﻟدراﺳﺎت واﻟﻣﺳﺗوى اﻟطﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل
طب اﺳﻧﺎن اﻻطﻔﺎل

ZAHNARZTPRAXIS

Mustapha Lagrou M.Sc

Design by dalil.de

ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ زراﻋﺔ اﻷﺳﻧﺎن

kein Knochen für Implantate!!!wir haben die Lösung!!!!
extra kurze Implantate ab 5mm

Müllerstraße 151, 13353 Berlin
Tel.: 030 453 80 89 | Fax: 030 454 921 58
m.lagrou@t-online.de
Mo.: 10:00 - 18:00 | Di.,Do.: 11:00 - 19:00 Uhr | Mi.,Fr.: 08:00 - 13:00

KINDERWUNSCHZENTRUM
am Potsdamer platz

Dr. med.

Hanadi Awwadeh
Dr. med.

Anja Mutz

IUI
IVF
ICSI
MESA TESE
Assisted Hatching

Leipziger Platz 7, 10117 Berlin
S-& U-Bhf: Potsdamer platz

Tel 030 200 89 50-0 Fax 030 200 89 50-99
www.kinderwunsch-potsdamerplatz.de
e-mail: info@kinderwunsch-potsdamerplatz.de

 تأمينات، عالج طبيعي، صيدليات،مستشفيات

Krankenhäuser, Apotheken, Naturheilkunde, Versicherungen
St. Joseph-Krankenhaus
Bäumerplan 24, 12101 Berlin - Tempelhof
Tel. 7882-0, Bus: 140, 184
Vivantes Wenckebach-Klinikum
Wenckebachstr. 23, 12099 Berlin - Tempelh.
Tel. 7561-0, U-Bahn: Kaiserin-Augusta-Str
Elisabeth-Krankenhaus
Lützowstr. 24-26, 10785 Berlin - Tiergarten
Tel. 2506-1, Bus: 341
Krankenhaus Hedwigsh
Buntzelstr. 36, 12562 Berlin - Treptow
Tel. 6741-0, Bus: 163
Deutsches Herzzentrum Berlin
Augustenburger Platz 1, 13353 Berlin
Wedding, Tel. 4593-0
U-Bahn: Amrumer Str., Bus: 221, 248
DRK-Kliniken Mark Brandenburg
Drontheimer Str. 39-40 , 13359 Berlin
Wedding, Tel. 3035600-0
U-Bahn: Osloer Str., Bus: 150, 228
Universitätsklinikum Charité
Augustenburger Platz 1, 13353 Berlin
Wedding, Tel.450-50
U-Bahn: Amrumer Str., Bus: 126, 221, 248
Park-Klinik Wessensee
Schِönstr. 80, 13086 Berlin - Weißensee
Tel. 96280
Park-Sanatorium Dahlem
Hammersteinstr. 20, 14199 Berlin
Wilmersdorf, Tel. 82 99 91-0, Bus: 110
St. Gertrauden-Krankenhaus
Paretzer Str. 12, 10713 Berlin - Wilmersdorf
Tel. 8272-0, U-Bahn: Heidelberger Platz,
S-Bahn: S4, S45, S46 Heidelberger Platz
Ev.Krankenhaus Hubertus
Spanische Allee 10-14, 14129 Berlin
Zehlendorf, Tel. 81 00 8-0, Bus: 118, 318
Krankenhaus Waldfriede
Argentinische Allee 40, 14163 Berlin - Zehlendorf, Tel. 81 81 0-0, U-Bahn: U1 Krumme
Lanke, Bus: 112, 211, 629
Krankenhaus Zehlendorf
Gimpelsteig 9, 14165 Berlin Tel. 8102-0

Abdul O T Genesung GmbH
Orthopädietechnik & Sanitätshaus

Kompressionsvesorgungen
Rehabilitationsmittel
Stützmieder, Med. Bandagen
Hausbesuchsservice
Beratung & Versorgung

∞e^í€◊÷<l^ø ^uÊ<l]Å^ﬂ{{{{{â
Ç{{{{{{ä¢]<^ñ¬_<ƒÈ€¢<l]Ç{{{{é⁄
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Manfred von Richthofen Straße 24
Tel

030 788 97 955
Mobil

Fax

12101 Berlin
030 788 97 956

0171 991 81 96

Mo-Fr: 09.00- 18.00 Uhr & nach Vereinbarung

E-Mail info@abdul-ot.de

Physiotherapie,
 محمد محمد/ دWilmersdorfer Str. 39, 10627 Berlin
Tel.: 030-31802711
Physiotherapie & Massage, ـ عدنان المحضر
Joachimsthaler Str. 21, 10719 BerlinCharlottenburg, Tel.: 030 236 23 482
Physiotherapie Bilal
ـ بالل للعالج الطبيعي
Residenzstr. 153, 13409 Berlin
Tel.: 030-41727171 / 0176-70765060

BRILLENSTUDIO
ABDALLAH

l]Ö^øﬂ◊÷<ÁËÅÁjâ]
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Blissestrasse 5, 10713 Berlin
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Tel 030 861 06 86 Fax 030 861 06 87
Designed By Dalil

Nemer El-Ahmed
 نمر األحمدVersicherungsbüro, Gotzkowskystr. 29, 10555
Berlin, Tel. 030-3347198
ٌRamy Elsayad (BHW/Postbank) ـ رامي الصياد
Mohriner Allee 70, 12347 Berlin, Tel.:
030-22439834

Akazien Apotheke,
 أشرف خويطر/ صHauptstr. 19, 10827 Berlin
Tel. 030-76768777
Am Gartenplatz,
 عبد الناصر السقا/ صFeldstr. 10, 13355 Berlin
Tel. 030-4639855
 نبيل الدسوقي/ صBerg Apotheke,
Skalitzer Str. 133, 10999 Berlin,
Tel. 030-61609999
 عالء الحلو/ـ ص
Herzapotheke
Badstr. 57-58, 13357 Berlin,
Tel.: 030- 4614079
Kaiserdamm Apotheke,
 محمد نوفل/ـ ص
Kaiserdamm 114, 14057 Berlin
Tel. 030-32602142
 مالك فاعور/ـ ص
Konradin,
Friedrich-Karl-Str. 23, 12103 Berlin,
Tel. 030-7525717
Lukas Apotheke,
 ياسين مطر/ صWrangelstr. 78, 10997 Berlin,
Tel. 030-6123950
 سمير حسنى/ صOrchideen Apotheke,
Britzer Damm 67, 12347 Berlin,
Tel. 030-6065062
Potsdamer-Platz-Apotheke,
 أنيا/ صLinkstr. 4, 10785 Berlin,
Tel. 030-2559220
 نهاد األشقر/ صRathaus Apotheke,
Großbeerenstr. 26, 10963 Berlin,
Tel. 030-2158084
 محمد العزوزي/ـ ص
Sonnen-Apotheke
Sonnenallee 76, 12045 Berlin
Tel. 030-6272 8330
 العريان/ـ ص
Spree-Apotheke
Alt Moabit 89, 10559 Berlin
Tel.: 030-39903380
 إبراهيم نصار. دTannenberg Apotheke,
Birkbuschstr. 59, 12107 Berlin
Tel. 030-7718824
Wildenbruch Apotheke,  موسى مسالمة/ صSonnenallee 105, 12045 Berlin,
Tel. 030-6872124

St. Hedwig-Krankenhaus
Große Hamburger Str. 5-11, 10115 Berlin
Mitte, Tel. 2311-0
Universitätsklinikum Charité
Schumannstr. 20/21, 10117 Berlin - Mitte
Tel.: 4505-0, Bus: 147
Krankenhaus Neukölln
Rudower Str. 48, 12351 Berlin
Tel. 6004-1, Bus: 141, 174
Franz-Volhard-Klinik
Wiltbergstr. 50, 13125 Berlin - Pankow
Tel. 941720, S-Bahn: S4 Berlin-Buch,
Bus: 158,159,251, 891
Klinikum Buch
Wiltbergstr. 50, 13122 Berlin - Pankow
Tel. 9401-0 , S-Bahn: S4 Berlin-Buch, Bus:
158,159,251, 891
Vivantes Klinikum Prenzlauer Berg
Frِöbelstr. 15, 10405 Berlin - Prenzlauer Berg,
Tel. 4242-0, Tram: 1, 20
Dominikus Krankenhaus Berlin
Kurhausstr. 30, 13467 Berlin - Reinickendorf
Tel. 4092-0
Vivantes Humboldt Klinikum
Am Nordgraben 2, 13509 Berlin
Reinickendorf, Tel. 4194-0 , Bus: 120
Vivantes Auguste-Viktoria-Klinikum
Rubensstr. 125, 12157 Berlin - Schِnöeberg
Tel. 7903-1, Bus: 187
Ev. Waldkrankenhaus
Stadtrandstr. 555 , 13589 Berlin - Spandau
Tel. 3702-0, Bus: 130, 237
Vivantes Klinikum Spandau
Neue Bergstr. 6 , 13585 Berlin
Tel. 3387-0, Bus: 131, 136, 331
Vivantes Klinikum Spandau
Griesingerstr. 27-33, 13589 Berlin - Spandau
Tel. 3701-1, Bus: 130
Krankenhaus Bethel
Promenadenstr. 3-5, 12207 Berlin - Steglitz
Tel. 7791-0, S-Bahn: S25 Lichterfelde-Ost
St. Marien-Krankenhaus
Gallwitzallee 123-143, 12249 Berlin - Steglitz
Tel. 76783-0, Bus: 182, 187
Universitäsklinikum Benjamin Franklin
Hindenburgdamm 30, 12200 Berlin - Steglitz
Tel. 8445-0, Bus: 185, 285

مستشفى إبن سينا
Avicenna Klinik,
Paulsborner Str. 2, 10709 Berlin
Tel. 030-2360830
DRK-Kliniken Westend
Spandauer Damm 130, 14050 Berlin
Charlottenburg Tel. 3035-0
S-Bahn: S45, S46 Westend, Bus: 145
Paulinenkrankenhaus
Dickensweg 25-39, 14055 Berlin
Charlottenburg , Tel. 30008-0
U-Bahn: U2, U12 Neu-Westend, Bus: 104
Schlossparkklinik
Heubnerweg 2, 14059 Berlin - Charlottenburg
Tel. 3264 0, S-Bahn: S45, S46 Westend
Vivantes Klinikum im Friedrichshain
Landsberger Allee 49, 10249 Berlin
Friedrichshain, Tel. 4221-0, Tram: 5,6,8,15
Vivantes Klinikum Hellersdorf
Myslowitzer Str. 45, 12621 Berlin
Hellersdorf, Tel. 5651-0
S-Bahn: S5 Kaulsdorf, Bus 169
DRK-Krankenhaus Köpenick
Salvador-Allende-Str. 2-8, 12559 Berlin
Tel. 3035300-0
Bus: X69,167,169, 369, Tram: 26, 67
Vivantes Klinikum am Urban
Dieffenbachstr. 1, 10967 Berlin - Kreuzberg
Tel. 697-1 , Bus: 248
Ev. Krankenhaus K
ِ önigin Elisabeth
Herzbergstr. 79, 10362 Berlin - Lichtenberg
Tel. 5472-0, Tram: 8, 27
Krankenhaus Lichtenberg
Fanninger Str. 32, 10365 Berlin - Lichtenb.
Tel. 5518-1 , Bus: 193, 256, Tram: 21, 27
Unfallkrankenhaus Berlin
Warener Str. 7, 12683 Berlin - Marzahn
Tel. 5681-0 , Bus: X69, 190
Wilhelm-Griesinger-Krankenhaus
Brebacher Weg 15, 12683 Berlin - Marzahn
Tel. 5680-0
U-Bahn: U5 Wuhltetal , Bus: X69, 190
Bundeswehrkrankenhaus Berlin
Scharnhorststr. 13, 10115 Berlin - Mitte
Tel. 28 41-0 , Bus: 147
84

 أعمال النظافة، نظارات،محامون

Anwälte, Optiker, Reinigung

Brillen Studio,
Blissestr. 5, 10713 Berlin
Tel. 030-8610686

ِAmerco Handels GmbH&Co. KG
Harzer str. 51, 12059 berlin
Tel.: 0157-35114708

U-Bhf. Leopoldplatz
Tel 030 469 062 822
Fax 030 469 062 829
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Müllerstraße 156 A
13353 Berlin
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SCHWERPUNKTE
Familienrecht, Verkehrsrecht,
Strafrecht, Ausländer- & Asylrecht

 عبد هللا/ د-

ـ أميركو
للتجارة

BGR,Gebäudereinigung  شركة برلين للنظافةCarstennstr. 29 a, 12205 Berlin,
Tel. 030-81490342
 شركة لحامLaham
Wrangelstr. 100, 10997 Berlin, 030-61043213

Abokal Najat
 نجاة أبوقال/ـ اة
Kienitzer Str. 107, 12049 Berlin
Tel.: 030-62206896
Ahmed Abed
أحمد عابد/ـ ا
Schönstedtstr. 7, 12043 Berlin
030-2850 2300
 أحمد شحرور/ـ ا
Ahmad Chahrour
Anzengruber Str. 8, 12043 Berlin
Tel.: 030-921066470
 حسام ابراهيم/ـ ا
Ibrahim Housam
Müllerstr. 156 A, 13353 Berlin,
Tel. 030-469062822
 عماد جوابرة/ـ ا
Jawabreh, Imad
Kurfürstendamm 152, 10709 Berlin,
Tel. 030-3974470
 ناصر منصور/ـ ا
Naser Mansour
Meinekestr. 8, 10719 Berlin,
Tel. 030-69532914
 يوسف ناصر الدين/ـ ا
Nasereddin Josef
Bastianstr. 5, 13357 Berlin
Tel.: 030-66403045
Riad Khalil
 رياض خليل/ــ ا
Meinekestr. 8, 10719 Berlin,
Tel. 030-37584248
Tarig Elobied
 طارق العبيد/ـ ا
Alt Moabit 108a, 10559 Berlin,
Tel.030-330999990
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Elektronik, Reisebüro, Übersetzer und Dolmetscher ......

Firma Mattar
 شركة مطرTel. 0176-26888250
Hajjir Umzüge
ـ نقليات حجير
0176-70739151
IL Dienstleistung
ـ عبد هللا سعد
Kottbusser Damm 70, 10967 Berlin
Tel.: 030-9838845
ـ مطر للنقليات
Mattar Transport
0176-61799437

El Nahar
ـ النهار
Stuttgerter Platz 11, 10627 Berlin, Tel.
0174-2535585

AliTel
ـ علي لالتصاالت
Brisestr. 5, 12053 Berlin
Tel.: 0176-71050656
Bassal-Shop
 هواتف بصلSonnenallee 36, 12045 Berlin
Tel. 030-62725201
City Phone
 هولتف المدينةSonnenalle 42, 12045Berlin
Tel. 030-62989399
ـ عالم الموبيل
Handy World
Karl-Marx-Platz 1, 12043 Berlin
Tel.: 030-50915236
Handy & Technik
 رمضانErkstr. 7, 12043 Berlin
Tel. 030-33029960
ـ عبد هللا سعد
I like Handy
Kottbusser Damm 70, 10967 Berlin,
Tel.: 030-6807 0391
 طم طمTam Tam
- Karl-Marx-Str. 65,12043 Berlin
Tel. 03087339250
- Karl-Marx-Str. 175, 12051 Berlin
Tel. 030-68088030

Al Basrawy :
ـ البصراوي لألجهزة
Waschmaschinen, Geschirrspüler,
المنزلية
Trockner
والكهربائية
0157-5789 1714

AB Automobil
Barnetstr. 53, 12305 Berlin
Tel.: 030-7456418
Autoservice Abo Ward
Neuendorfer Str. 64, 13585 Berlin
Tel.: 030-61365550
Jallous Automobile
Lübarser Str. 35, 13435 Berlin
Tel. 030-4024415
Wehbe Autohandel
Kiefholzstr. 388, 12054 Berlin,
Tel. 030-62804435

ـ

ـ فوتو فريد
ـ ستوديو ميديا

HTC-Harb
ـ مكتب حرب
Potsdamer Str. 93, 10785 Berlin, Tel.
030-2651627
ـ مكتب القدس
Kudus Reisen
Gneisenaustr. 90, 10961 Berlin, Tel.
030-6948974
ـ سفريات المشاريع
Maschari Reisen
Wiener Str. 1-6, 10999 Berlin, Tel.
030-61621767
ـ سفريات الوطن
Watan Reisen GmbH
Sonnenallee 55, 12045 Berlin, Tel. 03056828971-73
ـ سفريات الصفا
Safa Reisen
Baruther Str. 1, 10961 Berlin, Tel.
030-61202799
ـ تاون ترافيل
Town Travel
Sonnenallee 122, 12045 Berlin, Tel.
030-2363 2927

Electronicline
Beusselstr. 78, 10553 Berlin
Tel. 030-34502802
Elektro Fun
Karl-Marx-Str. 12043 Berlin
Tel. 030-62732563
Mobile Sat
Sonnenalle 114, 12045 Berlin
Tel. 030-62001883
Rix Handy Shop II
Erkstr.11, 12043 Berlin
Tel. 030-70220846
SatCom Berlin
Müllerstr. 167, 13323 Berlin,
Tel.: 030-53063660

Abdelwahed
عبد الواحد/ـ ا
Alt-Lietzow 22, 10587 Berlin,
Tel.: 030 / 3413512
Al-Salihi, Nour-Al-Din
ـ نور الدين الصالحي
Afrikanische Str. 153D,
13351 Berlin, Tel. 030-45081540
Al-Samarai
 السامرائي/ـ ا
Ermslebener Weg 4, 10713 Berlin,
Tel. 030 / 8246968
Amado
 أمادو/ـ ا
Pariser Str. 63, 10719 Berlin,
Tel. 030/8851895
 بشرى الحجيل/ـ أة
Bouchra El Hajyel
Beusselstr. 77, 10553 Berlin, Tel. 03091574731
 صالح/ـ ا
Choraka Saleh
Lüderitzstr. 79, 13351 Berlin,
Tel.030- 4528656
Dr. Elektiar A.
 أحمد اإلختيار/ـ د
Aachener Str 40, 10713 Berlin,
Tel. 030-2138830
 فؤاد موسى/ـ ا
Fouad Moussa
Bundesallee 32, 10717 Berlin, Tel.: 01767005 5678
 إسماعيل/ـ ا
Ismail Khalil
Weichsel Str. 7, 12043 Berlin,
Tel. 0177-5987984

Adam Travel
ـ آدم للسياحة
Pariser Platz 4A, 10117 Berlin, Tel.:
030-25559889
Al-Hanan
ـ الحنان للسياحة والسفر
Sonnenallee 94, 12045 Berlin, Tel.
030-68053236
Almadina Travel Service
ـ سفريات المدينة
Flughafenstr. 33, 12053 Berlin, Tel.
030-26558448
 سفريات بابيلونBabylon Reisen
Grunewaldstraße 60, 10825 Berlin,
Tel. 030 -78715751
Dania Reisen
ـ سفريات دانيا
Müllerstr. 119, 13349 Berlin, Tel.
030-81799643
Terek Ben Ziad
Werbellinstr. 5, 12053 Berlin, Tel.:
030-67 51 84 91
ـ سفريات حياة
Hayat Reisen
Drontheimer Str. 24, 13359 Berlin,
Tel.: 030-7024 6347
 سفريات حجازيHegazi
Tauentzienstr. 16, (Kudamm), Tel.
030-2139062

 إلكترونيك لين إلكترو فن موبيل سات ريكسـ ساتكوم

Dr. A. Elektiar
dolmetscher

Designed By Dalil

Ascar
Mehringdamm 63, 10961 Berlin,
Tel. 030-695797-6

REPARATUR
ASD Auto Design u. Service GmbH
Koloniestr. 104, 13359 Berlin,
Tel. 030-4926372
Chebli, Hikmet u. Ghazi
Koloniestr. 127, 13359 Berlin,
Tel. 030-4939073
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ـ

cab24 Taxischule
٢٤ ـ كاب
Dominicusstr. 11, 10823 Berlin, Tel.:
030-47399222
Die Smarte Fahrschule
ـ سمارت
Klosterstr. 28, 13581 Berlin, Tel.: 015780556115
Exakt Fahrschule
 إكسزاكتAnzengruberstr. 6, 12043 Berlin, Tel.:03023536205
Sonnen Fahrschule
 محمد/ ـ أ
- Sonnenallee 82, 12045 Berlin, Tel.:
030-68072096
- Karl-Marx-Str. 163, 12043 Berlin, Tel.:
030-98409549
- Tempelhofer Damm 214, 12099 Berlin,
Tel.: 030-55596711
 حبيب/  أTurbo Fahrschule
- Bredowstr. 2,10551 Berlin, Tel. 03039837537
- Donaustr. 101, 12043 Berlin, Tel. 03056821280

 ﺃﺣـﻤﺪ ﺍﻹﺧﺘﻴﺎﺭ/ﺩ

VERMIETUNG

BAG, Belal Ahmed
بالل أحمد
Schierker Str. 28, 12051 Berlin
Tel.: 030-62900013 Funk: 0177-4725337
KFZ-Gutachter, El-Amassi محمد العمصي
Osloer Str. 112, 13359 Berlin.
Tel.: 030-52134969 Funk: 0176-76778115
KFZ-Ingenieurbüro AS
على عواضة
Mariendorfer Damm 45, 12109
Belin, Tel.: 030-89000201
سامر دهان
Samer dahan
Hohenzollerdamm 157, 10713 Berlin,
Tel.: 030-33 988 148
يزيد و فاضل
SVS, Abotair & Biary
Klausingring 1, 13627 Berlin
Tel.: 030-49207543

F&S Steuerberatung
فرات العبيدي
Friedrichstr. 231, 10969 Berlin
Tel.: 030-9940 496 80
 ناجح العبيدي.د
Dr. Nagih Al-Obaidi
Degnerstr. 140, 13053 Berlin
Tel.: 01736001126

Foto Farid
Sonnenallee 69, 12045 Berlin
Tel. 030-60507180
MedyaHD
Sonnenallee 95, 12045 Berlin
Tel. 030-68975838

AN- & VERKAUF

KFZ-GUTACHTER

Khadem , Mustapha
مصطفى/ـ ا
Großbeerenstr. 67, 10963 Berlin,
Tel. 030-2517742
Hatem El-Batta
 حاتم البطة/ـ أ
Swinemünder Str. 48B, 13355 Berlin,
Tel. 030-7914857
Khleif, Moussa
 موسى/ـ ا
Greifenhagener Str. 48, 10437 Berlin,
Tel. 030- 4455725
نعيم عاشور/ـ ا
Naim Ashour
Schöneberger Str. 5a, 10963 Berlin
Tel. 030-33986886
 صدقي حمدان/ـ ا
Sudgi Hamdan
Kurfürstenstr. 37a, 12249 Berlin-Lankwitz,
Tel. 030- 81001323 / 0163-7280250
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Aachener Str. 40, 10713 Berlin

ـ
ـ
ـ
ـ
ـ

(U-Bhf: Heidelberger Platz Bus: 249)
E-Mail post@elektiar.de
Tel 030 213 88 30 Fax 030 213 88 40
Funk 0171 838 97 31

 تليفونات، أعمال البناء، عقارات، رياض أطفال،مدارس

Schulen, Kindergärten, Immobilien, Baufirmen, Mobilfunk

Keithstraße 1-3 in 10787 Berlin
Telefon: 30 10 48 65
Diakonisches Werk Tempelhof-Schöneberg
Stadtteilzentrum „KoKuMa“
Rathausstraße 28 in 12105 BerlinMariendorf
Telefon: 74 00 44 65
HVD Neustart
Beratung und Wohnunterstützung
Kaiserin-Augusta-Str. 75 ,12103 Berlin
Telefon: 32 51 34 43
Stadteilverein Schöneberg
im Stadtteilladen „Halk-Kösesi“
Crellestraße 38 in 10827 Berlin
Telefon: 78 70 40 50
im Pallasladen PallasT
Pallasstraße 35 in 10781 Berlin
Telefon: 2 16 64 73
TREPTOW-KÖPENICK
Bürger Informations Zentrum Oberschöneweide
Wilhelminenhofstraße 42 B in 12459
Berlin
Telefon: 5 35 36 88

Al Atlal
ـ األطالل
Tel. 030-3424988
Dj. Al-Afrah
ـ األفراح
Tel. 030-85977769 / 01761-63886003
Dj. Farid
ـ فريد
Tel. 030-60507180
Dj. Hanin
ـ حنين
Tel. 0176-22045953
Dj. Zakareya
ـ زكريا
Tel. 0171-8792784
Essam
ـ عصام زمبيبال
Tel. 0162-3523883
Nagham
ـ نغم
Tel. 0173-6178173
Ronaldo
ـ ممدوح
Tel.0179-5571314

FESTSAAL

ـ صالة األفراح
Alafrah Saal
Puderstr. 8, 12435 Berlin,
Tel 0176-63886003
ـ صالة األمل واألحالم
AWA Saal
Wiebestr. 49, 10553 Berlin
Tel. 030-88531058
ـ صالة كاريزما
Charisma Festsaal
Colditzstr. 29, 12099 Berlin
Tel. 0173-2059765
ـ صالة األناقة
Elegance Event
Colditzstr. 27, 12099 Berlin
Tel. 030-75447181-83
ـ صالة كونتراست
Kontrast Festsäle
Handwerkerstr. 33, 15366 Berlin
Tel.: 0151-66505050
ـ صالة لوكس
LUX Saal
Puderstr. 8, 12435 Berlin,
Tel.: 030-536 04 033
ـ صالة الشرق
Orient Festsaal
Colditzstr. 27, 12099 Berlin
Tel. 030-75447183
ـ صالة الملكة
Queen Event
Colditzstr. 27, 12099 Berlin, ِ(Seitenflügel)
Tel. 030-75447183
ـ الصالة الملكية
Royal Event Center
Am Juliusturm 55, 13559 Berlin
Tel.: 03036757709
صالة زفير
Saphire Festsaal
Colditzstr. 27, 12099 Berlin
Tel. 030-75447183
Sato Festsaal
ـ صالة شاتو
Neuköllnische Allee 25, 12057 Berlin
Tel. 030-68055036
Sultan Event Center
ـ صالة سلطان
Puderstr. 8, 12435 Berlin,
Tel.: 030-536 04 033

Egyptair
 مصر للطيرانFlughafen Berlin-Brandenburg, Terminal A/2
12521 Berlin, Tel.: 030-609176907
Qatar Airways
الخطوط القطرية
Flughafen Tegel, 13405 Berlin
Syrian Airlines
 الخطوط السوريةBundesallee 20, 10717 Berlin,
Tel. 030-88714260 / 89

Allgemeiner Sozialer Dienst (Tiergarten)
Gotzkowskystraße 8 in 10555 Berlin
Zugang über Zwinglistraße
Telefon: 3 48 03 - 1 63
Allgemeine Soziale Dienste (Wedding)
Neue Hochstraße 21 in 13347 Berlin
Telefon: 46 90 19 - 50
Rechtsambulanz Sozialhilfe
Exerzierstraße 23 in 13357 Berlin
Telefon: 46 06 75 34
Rechtsberatung zu Arbeitslosengeld II
und Sozialhilfe für einkommensschwache Personen.
NEUKÖLLN
Caritasverband
CARIsatt-Beratung Allgemeine Soziale
Beratung
Dieselstraße 11 in 12057 Berlin
Telefon: 66 63 37 90
Diakoniewerk Simeon
Soziale Beratung
Morusstraße 18 A in 12053 Berlin
Telefon: 68 24 77 - 11
Migrantensozialdienst
für Ratsuchende nicht-deutscher
Herkunft
- Morusstraße 18 A in 12053 Berlin
Telefon: 68 24 77 - 18
- Joachim-Gottschalk-Weg 41 in12353
Berlin
Telefon: 66 09 09 17
mitHilfe
Boddinstraße 58 in 12053 Berlin
Telefon: 68 97 71 50 / 68 40 92 30
Beratung in existenziellen Notlagen
zur Vermeidung oder Behebung von
Wohnungsnot
Nachbarschaftsheim Neukölln
Sozialberatung
Schierker Straße 53 in 12051 Berlin
PANKOW
Beratung + Leben
Sozialberatung Pankow
Zelterstraße 14 in 10439 Berlin
Telefon: 41 72 20 33
Caritasverband
Allgemeine Soziale Beratung
Dänenstraße 19 in 10439 Berlin
Telefon: 4 45 74 30
REINICKENDORF
Rathaus Reinickendorf
Eichborndamm 215 - 239 in 13437
Berlin
Raum 119 B
Kostenlose Rechtsberatung für Einkommensschwache.
HVD Neustart
Beratung und Wohnunterstützung
Alt-Reinickendorf 7 in 13407 Berlin
Telefon: 4 14 68 74
SPANDAU
Beratung + Leben
Sozialberatung Spandau
Hasenmark 3 in 13585 Berlin
Telefon: 3 31 30 21
Deutsches Rotes Kreuz
Allgemeiner Sozialer Dienst
Galenstraße 29 in 13597 Berlin
Telefon: 43 72 89-95
Gemeinwesenverein Heerstraße Nord
Beratungsstelle Treffpunkt
Obstallee 22 d in 13593 Berlin
Telefon: 3 63 41 12
HÎNBÛN
Internationales Bildungs- und Beratungszentrum für Frauen und ihre
Familien
Brunsbütteler Damm 17 in 13581 Berlin
Telefon 3 36 66 62
Treffpunkt Regenbogen
Lynarstraße 9 in 13585 Berlin
Telefon: 3 36 10 36
STEGLITZ-ZEHLENDORF
Diakonisches Werk Steglitz und TeltowZehlendorf
Johanna-Stegen-Straße 8 in 12167
Berlin
Telefon: 7 71 09 72
TEMPELHOF-SCHÖNEBERG
Arbeit und Leben (DGB/VHS)

CHARLOTTENBURG-WILMERSDORF
Caritasverband
Allgemeine Soziale Beratung
Pfalzburger Straße 18 in 10719 Berlin
Telefon: 66 63 3 - 9 60
Paritätischer Wohlfahrtsverband
Brandenburgische Straße 80 in 10713
Berlin
Kostenlose Rechtsberatung Mi 14 16:30 Uhr
FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG
Berliner Mietergemeinschaft
Möckernstraße 92/Ecke Yorckstraße in
10963 Berlin
Beratungszeit: Di ab 19 Uhr
GEBEWO pro
Beratungsstelle für Wohnungsnotfälle
und Existenzsicherung
Gneisenaustraße 2 / 3. Etage VH in
10961 Berlin, Telefon:53 15 68 50
mitHilfe
Rigaer Straße 62 in 10247 Berlin
Telefon: 41 72 18 79
Beratung in existenziellen Notlagen
zur Vermeidung oder Behebung von
Wohnungsnot
RuDi Nachbarschaftszentrum
Hartz-IV-Beratung
Modersohnstraße 55 in 10245 Berlin
Telefon 29 49 20 25
Diakonisches Werk Berlin Stadtmitte
TAM – Interkulturelles Familienzentrum
Wilhelmstraße 116-117 in 10963 Berlin
Telefon: 2 61 19 93
Beratung für Familien in Kreuzberg
Rechtsberatung mit einem Anwalt:
jeden 2. und 4. Mittwoch im Monat von
15 - 18 Uhr
in der St. Thomas-Gemeinde, Bethaniendamm 23-29 in 10997 Berlin
LICHTENBERG-HOHENSCHÖNHAUSEN
Arbeitslosenverband
Bürger-Kommunikations-CenterLandsberger Allee 180 c-d in 10369 Berlin
Telefon: 97 60 51 98
Auskünfte zur Arbeitslosigkeit
Rathaus Lichtenberg
Möllendorffstr.6, 10367 Berlin
Di 15–18 (ohne Voranmeldung)
Ball e.V.
Beratung und Wohnunterstützung
Sozialberatung
Marchwitzastr. 24–26 in 12681 Berlin
Telefon: 5 42 21 55
Völkerball
Interkulturelle Begegnungsstätte BerlinLichtenberg
Josef-Orlopp-Straße 52 in 10365 Berlin
Telefon: 55 49 20 45
MARZAHN-HELLERSDORF
Arbeitslosenverband ALZ Marzahn
Glambecker Ring 80 - 82 in 12679
Berlin
Telefon: 93 49 65 04
Auskünfte zur Arbeitslosigkeit
Beratung + Leben
Allgemeine Soziale Beratung und Migrationserstberatung für Erwachsene
Landsberger Allee 400 in 12681 Berlin
Telefon: 9 35 20 63
Gewerkschaftlicher KIEZ-Treff
Mehrower Allee 28-32 in 12687 Berlin
Telefon: 93 66 50 66
ALG II Beratung
MITTE (Mitte, Tiergarten, Wedding)
Arbeiterwohlfahrt
Zentrum für Migration und Integration
Stettiner Straße 12 in 13357 Berlin
Telefon: 66 64 39 - 0
Berliner Arbeitslosenzentrum (BALZ)
Nazarethkirchstraße 50 in 13347 Berlin
(direkt am U-Bhf. Leopoldplatz)
Telefon: 45 60 60 15
Beratung auch zum Arbeitslosengeld I.
Caritasverband
Allgemeine Soziale Beratung
Oldenburger Straße 47 in 10551 Berlin
Tel.: 6 66 33 - 71 70
Deutsches Rotes Kreuz

AKI
ـ المعهد الثقافي العربي
Falkstr. 23, 12053 Berlin, Tel.68081472
Alfalah
ـ الفالح
Koloniestr. 30, 13359 Berlin
Tel. 41719694
Al-Baian
ـ البيان
Huttenstr. 31, 10553 Berlin,
Tel. 34357644
Alphabet
ـ مدارس ألفابت
- Nehringstr. 8, 14059 Berlin
- Crellstr. 38, 10824 Berlin
Tel.: 01520151947
Al-Huleh
ـ الحولة
Weisestr. 23, 12049 Berlin,
Tel. 6214959
ـ اإلرشاد
Al-Irschad eV.
Flughafenstr. 79/ 81, 12049 Berlin,
Tel. 030-62983410
Arabischer Unterricht
ـ تعليم اللغة العربية
Uthmannstr. 23, 12043 berlin
Tel. 030- 21806954
Al Andalus
ـ مدرسة األندلس
Falkstr. 22, 12053 Berlin,
Tel. 030-68054435
Cordoba
ـ مدرسة قرطبة للبنين و البنات
- Finowstr. 27, 12045 Berlin;
Tel. 030-51630581
- Drontheimer Str. 32a, 13359 Berlin,
Tel. 030-49908859
- Flughafenstr. 43, 12053 Berlin
Tel. 030-62731998
Deutsch-Libanesische Gemeinde
ـ الرابطة
Kurmärkische Str. 1-3,
اللبنانية
10783 Berlin, Tel. 030-8335332
El-Nur
ـ مدرسة النور
Haberstr.3, 12057 Berlin, Tel. 03056823914
Haus der Weisheit
ـ دار الحكمة
Rathenower Str. 16, 10533 Berlin, Tel.
030-39808625
 الكرامة/ المدرسة العربية
Karame e. V.
Puttkamer Str. 19, 10969 Berlin, Tel.
0176- 40198574
Palästina Sportvereine e.V.  مدرسة فلسطينPrinz-Eugen-Str. 17, 13347 Berlin,
Tel. 030-2111562

Safina
 سفينة الحكمةRathenower Str. 16, 10553 Berlin,
Tel. 030-39480386
Traum Insel
 الناصرةWilhelmstr. 15, 10963 Berlin
Tel.: 030-25923697
Traum Insel
 بيت لحمWilhelmstr. 3, 10963 Berlin
Tel.: 030-25938954

Jamil, Kamal
 كمال جميل/  مWolframstr.5, 12105 Berlin, Tel. 030-7511433
Khadem, Mustapha
 مصطفى خادم/  مGroßbeerenstr. 67, 10963 Berlin,
Tel. 030-2517742
Nouri, Noureddine
 نور الدين نوري/  مLinienstr. 46, 10119 Berlin,
Tel. 030-28879659
Safadi
 حاتم الصفدي/  مHardenbergplatz 2, 10623 Berlin,
Tel. 030-20454766
Firma A. Khellouf
 خلوف ألعمال الدهانBraunschweiger Str. 68, 12055 Berlin,
Tel. 030-6834583
Firma KS tec
 صفصوف للنقل واإلعمارTel. 030-48826242 / 0176-61799437
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Airlines, Frisiersalons,

 أزياء، تجميل، استيراد وتصدير،احتفاالت

Festkichkeiten, Im- & Export,، Kosmetik, Textilien

Abu Dhabi
ـ أبو ظبي
P.O. Box 2591
Tel. (00971 2) 443 56 30
FAX: (00971 2) 443 56 25
Algier
ـ الجزائر
B.P. 664, DZ-16000 Algier,
Tel. (00213 2)174 19 41
FAX: (00213 2)174 05 21
Amman
ـ األردن
P.O. Box 183, 11118 Amman,
Tel. (00962 6) 59 30 351
FAX: (00962 6) 59 30 481
Bagdad
ـ العراق
P.O. Box 2036
Beirut
ـ لبنان
B.P. 2820,
Tel. (009614) 91 44 44,
FAX: (0096 14) 91 44 50
Damaskus
ـ سورية
B.P. 2237
Tel. (00963 11) 3 32 38 00,
FAX: (00963 11) 3 32 38 12
Doha
ـ قطر
P.O. Box 3064
Tel. (00974)487 69 59,
FAX: (00974)487 69 49
Dubai
ـ دبي
P.O. Box 2247,
Tel. (009714) 397 23 33,
FAX: (00971 4) 397 22 25
Kairo
ـ مصر
Hassan Sabri Str 8 B, Zamalek,
Tel. (0020 2) 739 96 00
FAX: (0020 2) 7351076
Khartum
ـ السودان
P.O. Box 970,
Tel. (00249 11) 77 79 90,
FAX: (00249 11) 77 76 22
Kuwait
ـ الكويت
P.O. Box 805 Safat, 13009 Safat,
Tel. (00965) 2 52 08 57,
FAX: (00965) 2 52 07 63
ـ البحرين
Manama
P.O. Box 10306, Manama, Bahrain.
Tel. (00973) 1753 02 10,
FAX: (00973) 1753 62 82
ـ عُ مان
Maskat
P.O. Box 128, Ruwi, PC 112,
Tel. (00968) 773 24 82,
FAX: (00968) 773 56 90
Rabat
ـ المغرب
B.P. 235, 10.000,
Tel. (0021237) 70 96 62,
FAX: (002123 7) 70 68 51
Ramallah
ـ فلسطين
P.O. Box 1854,
Tel. (00972 2 ) 298 47 88,
FAX: (00972 2 ) 298 47 86
Riad
ـ السعودية
P.O. Box 94001, Riyadh 11693,
Tel. (00966 ) 14 88 07 00,
FAX: (00966 ) 14 88 06 60
Sanaa
ـ اليمن
P.O. Box 2562,
Tel. (00967 1) 41 31 74,
FAX: (00967 1) 41 31 79
ـ ليبيا
Tripolis
P.O. Box 302,

Al-Ahram,
ـ جريدة األهرام
Schiffbauerndamm 40, 10117 Berlin,
Tel. 030-2064690
Iraq Network,
ـ شبكة األخبار العراقية
Postfach 1456, 63128 Dietzenbach
www.aliraqnews.com
webmaster@aliraqnews.net
Tel. 0178-9712017
ـ وكالة األنباء الكويتية
KUNA,
Schiffbauerdamm 40, 10117 Berlin,
Tel. 030-20913695
ـ وكالة األنباء المغربية
Maghreb Presse,
Dricksenstr. 50, 10171 Berlin,
Tel. 030-2096172
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Biomedizinische Kosmetik
ـ ريم اسماعيل
Kadiner Str. 23, 10243 Berlin,
Tel. 030-42021213
Docure
ـ زهرة بوركادي
Niebuhrstr. 69, 10629 Berlin
Tel.: 0173-6148018
Khaled Salebi
ـ مركز خالد صليبي للتجميل
Mainzer Str. 12, 10715 Berlin
Tel. 030-8536521
Kleopatra
ـ كليوبترا
Feitschestr. 49, 10627 Berlin,
Tel. 030-20093965

Adil Mode
ـ أزياء عادل
Südstern 4, 10961 Berlin
Kottbusser Damm 103, 10967 Berlin
Tel./ Fax: 030-69507373
Al-Hanan
ـ الحنان
Sonnenallee 98, 12045 Berlin
Tel. 030- 56822927
Tabarak
ـ تبارك
Erkstr. 4, 12043 Berlin,
Tel. 030-68080633

Nour

Sonnenallee 92, 12045 Berlin
Tel.: 0179-1319048

ـ فساتين نور

Bissan
ـ بيسان
- Sonnenallee 52, 12045 Berlin
- Alvenslebenstr. 6,10783 Berlin
Tel. 030-61204861
Orient 36
ـ الشرق
Ohlauer Str. 4, 10999 Berlin
Tel. 030-51052119
Swedan Möbel
ـ موبليات سويدان
Hemannstr. 141, 12051 Berlin
Tel.030-6283334

Kassem
ـ صالون قاسم
Mittenwalder Str. 43, 12049
Berlin Tel. 0176-82076032
Kristall
ـ كريستال
Urbanstr. 37, 10967 Berlin
Tel. 0176-26598848
Malla Styling
ـ صالون المال
Sonnenallee 44, 12045 Berlin
Tel. 030/62001839
ـ صالون محسن
Mohsen
Hermannstr. 92, 12051 Berlin
Tel. 030-68328673
ـ صالون ناصر
Nasser
Warthestr. 67, 12051 Berlin,
Tel. 030-62842801
Street Cut
Brunnenstr. 94, 13355 Berlin
Tel.: 030-94866121
ـ صالون هنادي
Super Cut
Badstr. 48, 13357 Berlin
Tel. 030-55955388
ـ صالون فينسيا
Venezia
Triftstr. 3, 13353 Berlin
Tel. 030-46988442
 صالون وائلWael
Sonnenallee 161, 12059 Berlin
Tel. 030-43910087
ـ كوافير وائل
Wael Coiffeur
Reinickendorfer Str. 48, 13347 Berlin
Tel. 030-4526016
ـ صالون ياسين
Yassin
Ostender Str. 4, 13323 Belin,
Tel. 0157-73461990
ـ صالون يوسف
Youssef
Stettiner Str. 62, 13357 Berlin
Tel. 030-49989960

Al-Muhammadawi
 المحمداوي للسياراتEinemstr. 4, 10787 Berlin
Tel. 030-25358338-9
Ramadan Maschinenhandel
 رمضانTel. 030-40713701
Munkari, Kutayba
 قطيبةAhrweilerstr. 22, 14197 Berlin
Tel. 030-8213222

Ahmad
ـ صالون أحمد
Weisestr. 8, 12049 Berlin,
Tel. 030-21803302
Alouisal
)ـ صالون الوصال ( أبو الخير
Sonnenallee 99, 12045 Berlin
Te. 0176-85247263
Alouisal
)ـ صالون الوصال ( سليم
Weichselstr. 56, 12045 Berlin
Tel.: 030-6130 9162
Al-Faisal
ـ صالون الفيصل
Exerzierstr. 3, 13357 Berlin
Tel. 030-69525178
Aamir
ـ صالون أمير
Voltastr. 35, 13355 Berlin,
Tel. 030-46456799
Belal
ـ صالون بالل
Gotzkowskystr. 32, 10555 Berlin
Tel. 030-20953282
ـ صالون بون بون
BON BON
Sonnenallee 68, 12045 Berlin
Tel.: 030-22460787
ـ صالون بيبلوس
Byblos
Scharnweber Str. 122, 13405 Berlin
Tel. 0176-67667070
ـ صالون كليوبترا
Kleopatra
Fritschestr. 49, 10627 Berlin, Tel. 03037591085
Elegance
ـ األناقة
Sonnenallee 112, 12045 Berlin
Tel. 030/6872483
El-Sufara
ـ السفراء
Maxstr. 15, 13347 Berlin
Tel.030-81799075
Vandam
ـ حسين فاندام
Tel.: 015759643529
Goldene Finger
ـ األصابع الذهبية
Sonnenallee 13, 12047 Berlin
Tel. 030-62985725
ـ هيثم
Haissam
Gneisenaustr. 83, 10961 Berlin
Tel. 0173-8248026
ـ كوافير حسين
Hussein coiffeur
Prinzenallee 36, 13359 Berlin
Tel. 030-21471352

Restaurant, Backwaren, Lebensmittel, Cafés, Juweliere

Al Afrah
ـ مجوهرات األفراح
Karl-Marx-Str. 71,
12043 Berlin, Tel.: 030-85977769
Al Aman
ـ مجوهرات األمان
Hermannstr. 39
Tel. 030- 6213477
ـ الهادي
Al Hadi
Hermannstr. 177, 12051 Berlin, Tel.
030-23911508
Al Hanan
ـ مجوهرات الحنان
Sonnenallee 98, 12045 Berlin
Tel. 030-6875793
Al Hanan
ـ مجوهرات الحنان
Badstr. 28, 13357 Berlin,
Tel. 030-75631605
El-Reda
ـ مجوهرات الرضا
Huttenstr. 110553 Berlin
Tel. 030-3995991
Dubai
ـ مجوهرات دبي
Turmstr. 47a, 10551 Berlin
Tel. 030-39493541
Gulf
ـ مجوهرات الخليج
Turmstr. 15, 10559 Berlin,
Tel. 030-3944280
Nehme
 نعمةHermannstr.12049 Berlin
Tel. 0176-77500064

Al Badawi
ـ نادى البداوى
Wilhelmshafener Str. 47, 10553 Berlin
Tel. 030-39037151
FC Al-Kauthar
ـ نادي الكوثر
Glasower Str. 54, 12051 Berlin
Tel. 030-6263638
FC Karama 1978
ـ نادي الكرامة
Prinzregentstr. 5, 10717 Berlin
Tel. 030-2112547
Palästina Sport Verein
ـ نادي فلسطين
Prinz-Eugen-Str. 17; 13347 Berlin
Tel. 030-74736864
SC Al-Qods
 نادي القدسWeisestr. 23,12049 Berlin
Tel. 030-6214959

Tel. 030-68972913
Aljaliel Minimarkt
ـ الجليل
Erkstr. 11, 12045 Berlin,
Tel. 030-6814502
ـ سوق الشام
Alscham Markt
Sonnenallee 94, 12045 Berlin
Tel. 030-56822620
ـ عزام
Azzam
- Willmanndamm 13a, 10827 Berlin
Tel 030-78706213
- Sonnenalle 54, 12045 Berlin
Tel. 030-62985505
Bagdad
ـ بغداد
Mehringplatz 6, 10963 Berlin
Tel. 030-22433003
Baraka Supermarkt
ـ البركة
Sonnenallee 39, 12045 Berlin,
Tel. 030/62725040
El-Faisal
ـ الفيصل
Sonnenallee 158, 12059 Berlin
Tel. 030-68977147
ـ المنى
El Mona
Maxestr. 17, Wedding
Tel. 030-45804727
El Reda Fleischerei
ـ ملحمة الرضا
Huttenstr. 3, 10553 Berlin
Tel. 030-39743128
El Salam
ـ ملحمة السالم
Sonnenallee 44, 12045 Berlin
Tel. 030-53091012
El-Schahbaa Fleischerei
ـ ملحمة الشهباء
Tempelhofer Damm 201, 12099 Berlin
Tel. 030-81726078
Fleischerei Jabal Amer
ـ ملحمة جبل عامر
Richardstr. 11, 12043 Berlin
Tel.: 030-6870325
Habibi
ـ حبيبي
- Müllerstr. 157, 13353 Berlin
Tel.030- 46797910
- Perleberger Str.27, 10559 Berlin
Tel. 030-39884657
-Harb
ـ حرب
Potsdamer Str. 93, 10785 Berlin
Tel. 030-2651627
Lebensmittel
ـ محل القناعة
Manteuffel Str. 68, 12103 Berlin
Tel. 030-75653869
Mini-Markt Damis
ـ محالت دامس
Wollankstr. 27, 13359 Berlin
Tel. 030-48478607
Wael Markt
ـ وائل
Badstr. 48, 13357 Berlin
Tel. 030-4656199
Orient
ـ الشرق
Emser Str. 104,12051B Tel. 030-62843854
Perle des Orients
ـ جوهرة الشرق
Mariendorfer Str. 14, 12109 Berlin
Tel. 030-42090729
ـ سبيتي
Sbaiti
Gotenstr. 26-28, 10829 Berlin,
Tel. 030-7881562
Youssef Fleischerei
ـ ملحمة يوسف
Sonnenallee 80, 12045 Berlin,
Tel. 030-60902102
Zogheib Fisch & Fleisch
ـ زغيب
Meraner Str. 4, 10825 Berlin
Tel. 030-85479090

Barbar Aga
ـ بربر أغا
Karl-Marx-Str. 46, 12045 Berlin
Tel. 030-62985881
El-Salam
ـ السالم
Sonnenallee 44, 12045 Berlin, Tel.
62726510
Goldene Shicha
ـ الشيشة الذهبية
Graefestr. 65a, 10967 Berlin
Tel. 0176-29873909
Sahara
ـ صحارى
Boddinstr. 4, 12053 Berlin,
Tel. 62989528
Sehraya
ـ سهراية
Großbeerenstr. 79, 10963 Berlin
Tel. 030-25938733
Tausend und eine Nacht
ــ ألف ليلة و ليلة
Potsdamer Str. 137, 10783 Berlin
Tel. 030-32890986
Um Kalthum
ـ أم كلثوم
Sonnenallee 40/70, 12045 Berlin,
Tel. 030-2732509
Ya Hala
ـ ياهال
Pankstr. 51, 13357 Berlin,
Tel. 030-46905038

 مجوهرات، مقاه عربية، مواد غذائية، أفران وحلويات،مطاعم
Tel. 030-25931818
ـ نور
Nour
Kaiserdamm 89, 14057 Berlin,
Tel. 03033008145
ـ قدموس
Qadmous
Am Friedrichshain 1, 10407 Berlin
Tel.030-4246255
ـ روشة
Rousche
Putbusser Str. 44, 13355 Berlin
Tel.: 030-34722645
ـ سبيل
Sabil
Boxhagener Str. 28, Friedrichshein
Tel. 030-29009227
ـ سالم
Salam
Rankstr. 3, 10789 Berlin
Tel. 030-8813461
ـ سالمات
Salamat
Dunnckerstr.18, 10437 Berlin
Tel.030-4443136
 سلسبيلSalsabil 1
- Göhrener Str. 6, 10437 Berlin
Tel. 030-44053504
- Wörther Str. 16 10405 Berlin
Tel. 030-44046073
ـ سنابل
Sanabel
Gabriel-Max-str. 16, 10245 Berlin
Tel. 030-29000699
ـ سكارابيوس
Scarabeo
Ludwigkirchstr. 6, 10719 Berlin
Tel. 030-8850616
ـ سمسم
Sesam
Gneisenaustr. 22, 10961 Berlin
Tel. 030-6946801
Shaam Restaurant
ـ شام
Karl-Marx-Str. 177, 12043 Berlin
Tel.: 030-68084054
ـ شهرزاد
Sharazad
Dahlmannstr. 27, 10629 Berlin
Tel. 030-53216767
Tiba
ـ طيبة
Karl-Marx-Str. 175, 12043 Berlin
Tel. 030-68087535
Ya Hala
ـ ياهال
Pankstr. 51, 13357 Berlin
Tel. 030-46067274
Um Kalthoum
ـ أم كلثوم
Sonnenallee 34, 12045 Berlin
Tel.: 0151-45012777

Abu Laila,
ـ أبو ليلى
Beusselstr. 68, 10553 Berlin
Tel. 030-39848063
Albascha
 الباشاHuttenstr. 5, 10553 Berlin
Al Iman
اإليمانSchierker str. 33, 12051 Berlin
Tel. 030-6272 8443
Aljazeera
ـ الجزيرة
Sonnenallee 15,12047 Berlin
Tel.: 030-62725489
ـ المنار
Al Manar
Lüderitzstr. 10, 13351 Berlin,
Tel.: 030-4514818
Goldene Bäckerei
ـ المخبز الذهبي
Kiehlufer 115, 12059 Berlin
Tel.: 030-6808 1077
ــ حبيبي
Habibi
Erkstr. 6, 12043 Berlin, Tel. 030-6820381
Nuss Depot
ـ المحمصة العربية
Sonnenallee 73,12045 Berlin,
Tel. 030-62727797
ـ أم كلثوم
Um Kulthum
Sonnenallee 50, 12045 Berlin, Tel. 62734399

Al Battul Fleischerei
ـ ملحمة البتول
Hermannstr. 151, 12051 Berlin
Tel.: 37433999
Abu Samer
ـ أبو سامر
Kantstr. 131, 10625 Berlin
Tel. 030-99262570
Al Hana
ـ الهنا
Wilhelmstr. 23, 10963 Berlin
Tel. 75636385
Al Kudus Al Arabi
ـ القدس العربي
Emdenstr. 57, 10551 Berlin
Tel. 030-39493558
ـ ملحمة المصطفى
Al Mustafa
Karl-Marx-Str. 36, 12043 Berlin
Tel. 030-60976387
ـ الريان
Alrayan
Sonnenallee 156, 12059 Berlin,

Al-Andalus
ــ األندلس
Sonnenallee 40, 12045 Berlin
 الحمراAl Hamra
Raumer Str. 16, 10437 Berlin
Tel. 030-42850095
ـ األمراء
Al Omaraa
Kaiserin-Augusta-Allee 85, 10589 Berlin
Tel. 030-33006543
ـ الباشا
Al Pascha
Sonnenallee 77, 12045 Berlin
Tel.: 030-62903549
ـ مطاعم الرحمة
Al-Rahme
 ـFlughafenstr. 49, 12053 Berlin,
Tel.: 0179-171 30 11
 ــKarl-Marx-Str. 194, 12055 Berlin,
Tel.: 0176-2684 6030
Al-Safa
 الصفاSonnenallee 75, 12045 Berlin
Tel. 030-62737894
Al Sultan
ـ السلطان
Mehringdamm 44, Berlin
Tel. 030-78897239
Akroum
ـ أكروم
Sonnenallee 45, 12045 Berlin
Tel. 030-23619319
Amira
ـ مطعم أميرة
Donaustr. 131, 12043 Berlin
Tel. 030-6233790
Asaad
ـ أسعد
Luxemburger Str. 6, 13353 Berlin
Tel. 030-81799951
Assala
ـ اصالة
Hohenzolerndamm 11, 10717 Berlin
Tel. 030-47595598
Babel
ـ بابل
- Gabriel-Max-Str. 16, 10245 Berlin
Tel. 030-29368784
- Kastanienallee 33,10437 Berlin
Tel. 030-44031318
Baharat
ـ بهارات
Winterfeldstr. 37, 10789 Berlin
Tel. 030-2168301
Baraka
ـ بركة
Lausitzer Plaz 6, Kreuzberg
Tel.030-6126330
Barbar Aga
ـ بربر أغا
Karl-Marx-Str. 45,12045 Berlin
Tel. 030-6242708
Casalot
ـ إكسال
Claire-Waldoff-Str. 5, 10117 Berlin
Tel. 030-27572210
City Chicken
ـ فروج المدينة
Sonnenallee 59, 12045 Berlin
Tel. 030-6248600
ـ بيت المدينة
City House
Sonnenallee 73, 12045 Berlin
Tel.: 030-62904952
ـ الشحرور
El Chahrour
Ohlauer Str. 10, 10999 Berlin
Tel. 030-6117115
ـ معجنات الضيعة
El-Daia Snack
Sonnenallee 46, 12045 Berlin
Tel: 030-63413250
 الرضاEl Reda
Huttenstr. 69, 10553 Berlin
Tel. 030-3911119
ـ الريف
El-Rief
Schönhauser Allee 46 a, 10437 Berlin
Tel. 030-44043370
ـ جمال الشام
Jamal Elshaam
Pettenkoferstr. 2, 10247 Berlin,
Tel.: 030-37472929
ـ حبيبي
Habibi
- Winterfeldplatz, Tel. 030-2153332
- Akazienstr. 9, Tel. 030-7874428
- Körtestr, 35, Tel.: 030-2922401
Jaffa
ـ يافا
Pariserstr. 39-40, 10707 Berlin
Tel. 030-88702908
Lasan
 الزانAdelbertstr.96, 10999 Berlin
Tel. 030-69814098
ـ مندي
Mandi
Seestr. 57, 13347 Berlin
Tel.: 030-20095700
ـ مرووش
Marooush
Knesebeckstr. 48, Ecke Ku‘damm
10719 Berlin, Tel. 030-887118335
ـ مروش
Maroush
Adelbertstr. 93, 10999 Berlin
Tel. 030-69536171
Masaya
ـ مسايا
Wilhelmstr. 22, 10963 Berlin

90

ايطاليا ليست مثل أي دوله فهي دوله فريدة من نوعها ومدن ايطاليا ليست كباقي البالد فلها متعه خاصة تجذب الروح إليها .في إيطاليا
يمتزج الماء مع النار ويمتزج البشر مع الحجر تذهب نفسك عند وجودك بها الي عالم من الخيال غير موجود في أي كتب وال مطويات.
إيطاليا بلد الرومانسية وهي قبلة العشاق وساحرة العيون وسالبة الفؤاد ومتعة المشتاق ومالذ االحباب ال تكفي الصفحات أو السطور
حثي نكتب عن إيطاليا النقية الصافية ذات الجو المنعش والروح العزبة التي تغوص بزائريها في بحور الهناء والتألق التام والمتعة،
فقط فكر بزيارتها وسوف تجد ما يسر خاطرك.
روما

تعتبر مدينة روما أو كما تُعرف بـ "المدينة الخالدة"
عاصمة إيطاليا ،كما تع ّد أكبر ُمدن الدولة ،إذ يصل
مرت عليها
عدد سكانها إلى  2.6مليون نسمة ،وقد ّ
العديد من الحضارات ذات الثقافات المختلفة ،لتُمثّل
المدينة في النهاية مزيجا ً من جميع الحضارات التي
مرت على البالد ،وتعتبر الحضارة الرومانية من
ّ
أهم هذه الحضارات التي تركت إرثا ً تاريخيا ً وثقافيا ً
مميزا ً يجذب السياح من باقي المناطق اإليطالية،
كما تُعد روما مقر الحكومة الوطنية إذ يقع فيها
البرلمان اإليطالي ،وتتميز بالتطور في العديد من
المجاالت مثل االتصاالت ،والفضاء ،والدّفاع،
كما تتميز أيضا ً بصناعة السينما فهي موطن
السينما اإليطالية ،إضافةً الحتوائها على العديد من
المتاحف واآلثار.
مدرج الكولوسيوم ،وتل بالتين،
ــ يعتبر كل من ّ
والمنتدى الروماني أكثر المناطق زيارة ً في إيطاليا،
إذ يقدر عدد السُّياح القادمين إليهم سنويا ً بنحو
 5,625,219سائح ،وهي عبارة عن ثالثة معالم

روما

ميالنو

تاريخية وثقافية مهمة تقع جميعها في روما بالقرب
درجا ً
من بعضها؛ حيث يعتبر مدرج الكالوسيوم ُم ّ
بيضاوي الشكل ،ت ّم بناؤه خالل الفترة الممتدة بين
عامي 80-72م ،بهدف القيام بعدد من الفعاليات
المختلفة مثل :استعراضات المعارك البحرية
مدرج في
الوهمية ،وصيد الحيوانات ،كما يُعد أكبر ّ
العالم إذ يمكنه استيعاب  50,000شخص في الوقت
ذاته ،وله ما يُقارب ثمانون مدخالً.
المدرج ،ويوفّر
ــ يقع تل بالتين بالقُرب من
ّ
إطالالت جميلة على المدينة ،ويضم العديد من
أشجار الصنوبر ،واآلثار القديمة ،كما أنه يُطل على
المنتدى الروماني ويرتفع عنه قرابة أربعين متراً،
وفي المقابل يعتبر المنتدى الروماني بنا ًء مستطيل
الشكل ،كان بمثابة سوق تجاري ،وتحيط به حاليا ً
آثار المباني الحكومية القديمة .يحتل متحف قلعة
سانت أنجلو الوطني الواقع في باركو أدريانو في
مدينة روما المرتبة الخامسة كأكثر األماكن زيارة
في إيطاليا؛ حيث يقدر عدد السُّياح القادمين إليه
سنويا ً بنحو  918,591سائح ،وهو عبارة عن مبنى
ضريح اإلمبراطور الروماني هادريان الذي أمر

فينسيا

بإنشائه ليكون ضريحا ً له وألفراد أسرته ،واستمر
دفن األباطرة فيه حتى عام 217م  ،ث ّم ت ّم تحويله
إلى قلعة عام 401م ،وحديثا ً تم تحويله إلى متحف.
ــ كما تضم مدينة روما داخل حدودها مدينة الفاتيكان
والتي تعتبر دولة مستقلة ،وتضم العديد من الكنائس
والكاتدرائيات ومن أهمها كنيسة القدّيس بطرس
م ّما جعل منها مكان لجذب الحجاج المسيحيين من
كل مكان ،ويجدر بالذكر أنه قد ت ّم ضم المراكز
التاريخية لمدينتي روما والفاتيكان كمواقع للتراث
العالمي من قبل اليونسكو.

فينيسيا

تّعد مدينة فينيسيا أو البُندقية من أكثر الوجهات
السياحية ُ
شهرة ً في العالم ،وهي مدينة إيطالية
ذات مساحة متوسطة ،تمتاز بالعديد من المناطق
السّياحية التراثية؛ ففي عام 2017م وصل عدد
السياح القادمين إليها إلى  60,000زيارة يوميا ً
م ّما ش ّكل ضغطا ً كبيرا ً على هذه المناطق ،وقد
تم اعتمادها كموقع للتراث العالمي عام 1987م.
تتميز فينيسيا بجمال طبيعتها ،وعمارتها ،وتاريخها
الثري ،وتُعد مينا ًء رئيسيا ً في إيطاليا ،حيث تقع على

شمال البحر األدرياتيكي ،وهي أحد أقدم المراكز
السياحية والثقافية في العالم ،كما يوجد معالم عديدة
في فينيسيا يتوجه السياح إليها.

فلورنسا

تقع مدينة فلورنسا) وسط والية توسكانا التي تعد
عاصمتها ،يبلغ عدد سكانها  377,207نسمة،
وقد تأسست كمستوطنة إتروسكانية تم احتاللها
بعد ذلك من قِبل إلمبراطورية الرومانية واستمرت
كمدينة رومانية حتى القرن الثامن الميالدي ،تتميز
باحتوائها على العديد من المنحوتات ،واللوحات
الفنية والجدارية ،والقبور ،واألعمال الفنية التي
تعود إلى عصر النهضة مما جعلها مركزا ً لجذب
السياح من كل مكان ،ومن أهم األماكن األثرية فيها:
قصر بيتي ،وقصر فيكيو ،وبرج جيوتو ،وجسر
فتشيو ،ونافورة نبتون ،وغيرها ،وقد تم تصنيف
المدينة كموقع للتراث العالمي عام 1982م

ميالنو

تُعد مدينة ميالنو مدينة فنية مميزة منذ أن كانت
عاصمة النصف الغربي من اإلمبراطورية

الرومانية ،كما كانت من أكثر المناطق اإليطالية
تألقا ً خالل العصور الوسطى ،إضافةً إلى أنها تضم
واحدة من الساحات اإليطالية الرائعة التي تعود في
تاريخها إلى عصر النهضة.
ومنذ ال ِقدم عاش في ميالنو العديد من الفنانين ومنهم
ليوناردو دافنشي ،وتتميز حاليا ً باحتوائها على العديد
الرخامية،
من الكنائس؛ أهمها :كاتدرائية فلورنسا ُّ
إضافة للعديد من القصور والمتاحف ،والعديد من
المعالم التي تتميز بالفن ال ُمعاصر ،وإضافة للمناطق
األثرية فهي تضم العديد من المناطق المتط ّ ِورة
التي تمتاز بالحداثة والتطور ،كما تهتم بالعديد من
المجاالت؛ كالرياضة ،والموسيقى ،واإلعالم؛ إذ
تعتبر مركزا ً رئيسيا ً للثقافة اإليطالية.

نابولي

نابولي

تقع مدينة نابولي جنوب دولة إيطاليا ،وتع ّد نابولي
عاصمة إقليم كامبانيا ،وتعتبر منطقة ساحلية تقع
على الساحل الغربي لشبه الجزيرة اإليطالية ،وتُطل
وللتعرف إلى جزر
على البحر األبيض المتوسط،
ّ
إيطاليا الواقعة ضمن البحر األبيض المتوسط،
وبسبب هذا الموقع ّ
فإن لها أهمية كبيرة كميناء
أساسي في جنوب إيطالي ،لذا فهي تتميز بمركز
تجاري مهم في أوروبا ،إضافةً ألهميتها الثقافية إذ
انها تجمع في ثقافتها بين أصالة الماضي و ُمعاصرة
الحاضر ،ويُمكن اعتبارها بأنها العاصمة األوروبية
الوحيدة التي ما زالت ُمحتفظة بجزءٍ كبير من
آثارها.

بومباي

جدير بالذكر أن مدينة بومبي تقع في المرتبة الثانية
كأكثر األماكن زيارة في إيطاليا؛ إذ يقدر عدد السُّياح
القادمين إليها سنويا ً بنحو  2,457,051سائح ،وهي
تقع بالقرب من مدينة نابولي ،وتتميّز بأنها قائمة
على بقايا إحدى المدن الرومانية التي ت ّم تدميرها
عام 79م بسبب ثوران بركان جبل ڤيزوڤيوس،
وقد تم إعالنها كموقع للتراث العالمي من قِبل
اليونيسكو؛ فهي تحتوي على العديد من األماكن
المميزة كالحمامات الساخنة التي تعكس التجمعات
الصحية الرومانية القديمة ،والمسرح الذي قامت
عليه العديد من المسرحيات قديماً.

المدينة البدينة وذلك بسبب اشتهارها بأنواع الغذاء
المتنوعة ،ومن أشهر أطعمتها صلصة الراجو التي
تم إعدادها ألول مرة في بولونيا ،كما يُطلق عليها
اسم المدينة الحمراء؛ بسبب لون مبانيها المبنيّة من
التراكوتا خالل العصور الوسطى ،ومن أسمائها
أيضا ً مدينة العالم نسبةً إلى جامعتها التي تُعد أقدم
جامعة في العالم.

فيرونا

يعود تاريخ فيرونا اإليطالية إلى الفترة الرومانية،
وتضم العديد من األماكن األثرية ،كما تشتهر
بالعمارة والفنون ،وقد دارت فيها أحداث قصة
شكسبير الشهيرة روميو وجولييت ،وتضم مبانيها
التي تعود إلى العصور الوسطى وعصر النهضة
العديد من األقواس الرومانية ،وتعتبر الساحة
الرومانية في فيرونا من أهم األماكن األثرية فيها
والتي تشهد قيام مهرجان األوبرا العالمي في صيف
كل عام ،كما تضم قلعة "كاسلفيكيو" التي ت ّم بناؤها
خالل القرن الرابع عشر على طول نهر أديجي.

تورينو

تقع هذه المدينة في إقليم بيدمونت الواقع شمال غرب
دولة إيطاليا ،وتعتبر مركزا ً ثقافيا ً يمتاز بالعديد من
المتاحف ،والمتاجر األنيقة ،والمطاعم الجيدة ،كما
تضم العديد من المباني ذات الطراز الباروكي،
والقصور التاريخية ،والمقاهي الشهيرة ،واألزقة
المسقوفة ،ومن المعالم الشهيرة فيها :قصر الفيناريا
ريالي ( )La Venaria Realeالذي يحتل
المرتبة السابعة في الترتيب بين األماكن األكثر
زيارة في إيطاليا ويقدر عدد السُّياح القادمين إليه
سنويا ً بنحو  598,548سائح ،ويقع ضمن منطقة
تورينو الكبرى ،وقد تم بناؤه في أواخر القرن السابع
عشر في عهد الملك تشارلز إيمانويل الثاني ليشكل
قاعدة لرحالت صيده ،ويعد حاليا ً أحد مواقع التراث
العالمي التي ت ّم تصنيفها من قبل اليونيسكو.
من المعالم الشهيرة في تورينو أيضا ً المتحف
المصري ،الذي يحتل المرتبة الثامنة كأكثر األماكن
زيارة في إيطاليا؛ وهو عبارة عن معرض يضم

بولونيا

يعود تاريخ مدينة بولونيا
إلى العصور الوسطى،
متطورة ذات
وتعتبر منطقة
ّ
طابع ُمتحضّر بالرغم من
احتفاظ كثير من مناطقها
بالطابع التاريخي ،وأهم هذه
المناطق مدينة بولشي التي
تضُم أقدم جامعة في أوروبا
يعود تاريخ تأسيسها إلى عام
1088م ،وتستقبل الطالب
من كل مكان ،كما يوجد في
مدينة بولونيا أفضل مسارح
األوبرا وأفضل المطاعم في
المناطق ال ُمتحضّرة.
ويُطلق على مدينة بولونيا
العديد من األسماء فهي

تورينو

جنوة
العديد من أهم اآلثار المصرية كما يحتوي على
معرض لألنثروبولوجيا المصرية ،ومن أهم اآلثار
المصرية الموجودة فيه هي النسخ الثالث المختلفة
لكتاب الموتى المصري.

جنوة

تعتبر مدينة جنوة أكبر األماكن التاريخيّة في
أوروبا ،تقع جنوب غرب ميالنو على خليج جنوة،
وهي عاصمة إقليم ليغوريا في إيطاليا ،وتصل
مساحتها الكلية إلى  240كيلو مترا ً مربعاً ،تبلغ
المساحة المأهولة بالسكان منها  75كيلو مترا ً
مربعا ً فقط ،وتقع مدينة جنوة على سهو ٍل ساحلية
ضيقة يصل طولها إلى  30كيلو متر والتي تمتد
عبر الوديان الضيقة حتى المنحدرات الغربية
لجبال األبنين ،ويُمكن اعتبارها قلب منطقة
الريفيرا اإليطالية ،كما تُعد جنوة المنياء
التجاري الرئيسي في إيطاليا ،إضافةً إلى
أنها تعد مركزا ً صناعيا ً وتجاريا ً مهما ً بفضل
ما تضمه من مناطق صناعية متطورة.
تشتهر مدينة جنوة بوجود الكثير من معالم
الهندسة المعمارية التي يعود تاريخها إلى
العصور الوسطى ،وعصر النهضة ،والفترة
الباروكية ،ومرحلة العمارة القوطية ،ويُعد
قصر الدوق ،وكاتدرائية سان لورينزو،
وكنيسة سان ماتيو ،وقصر سان جورجو من
أهم المعالم التاريخية في مدينة جنوة ،ويوجد
ضين للصور؛ وهما
في المدينة أكبر معر َ
صر بيانكو ،وقصر روزو ،ومن الجدير
بالذكر ّ
أن جنوة تع ّد مسقط رأس كريستوفر
كولومبوس عام 1451م الذي جسد العادات
البحرية للمدينة آنذاك.

بروجيا

تعد مدينة بيروجينا إحدى مدن العصور
الوسطى ،وهي عاصمة إقليم أومبريا

اإليطالي ،وتعتبر مدينة مناسبة للفنانين ،ومحبي
الفنون ،ولمحبي الشوكوالتة أيضاً ،وتحتوي كذلك
على جامعتين من أهم الجامعات في إيطاليا ،وهما
جامعة الدراسات التي تأسست عام 1308م،
وجامعة لألجانب وهي األولى في إيطاليا ،وتضم
كذلك منطقةَ بيروجيا القديمة ال ُمحاطة بجدارين يعود
الخارجي منهما إلى العصور الوسطى ويضم عدة
أبواب لدخول المدينة ،أما الداخلي فقد تم بناؤه على
يد الحصارة اإلتروسكانية ،ويمتز بكبر حجم القطع
المستخدمة في بنائه.
وتعد قرية بورجو من أهم المناطق التاريخية في
بيروجيا التي تعود إلى القرن الرابع عشر ،وهي
إحدى أجمل المدن التاريخية في إيطاليا ،وتحتوي
بيروجينا كذلك على العديد من المعالم المهمة؛ مثل:

الكنيسة القوطيّة في سان دومينوكو التي تضم العديد
من التماثيل واألعمال الفنية ،وساحة مايتوتي،
وساحة الرابع من نوفمبر التي تُعد مركزا ً اجتماعيا ً
مهماً ،ويقع في هذه الساحات المركزية قصر
دي بريوري الذي يعتبر رمزا ً للقوة الحكومية،
والكاتدرائية ونافورة ماجيور التي اكتمل بناؤها
في القرن الثالث عشر ،والتي تتم تغذيتها من قِبل
القنوات المائية الممتدة من مونتي باتشيانو ،كما
تمتاز بيروجيا بتراث فنّي مهم بالعديد من الفعاليات
العالمية في مسارح المدينة ،وشوارعها ،وساحاتها،
وبالرغم من طابعها التاريخي ّإل أنها تعتبر مدينة
متطورة؛ فهي أول مدينة إيطالية استخدمت الساللم
ّ
الكهربائية لتسهيل المشي في المدينة.

بروجيا

03.07.2020
German Wrestling Federation
Festsaal Kreuzberg, Am Flutgraben 2, 12435 Berlin-Treptow
05.07. – 06.07.2020
Feuerwerk der Turnkunst –
OPUS
Arena, Mercedes-Platz 1, 10243
Berlin

12.07.2020
Hochzeitsmesse
Areal Böhler, Alte Schmiedehalle, Hansaallee 321, 40549 Düsseldorf
18.07. - 26.07.2020
Messe: boot 2020
Messegelände,
Stockumer
Kirchstraße 61, 40474 Düsseldorf

Winter-Zoo Hannover
Erlebnis-Zoo Hannover, Adenauerallee 3, 30175 Hannover
10.07. – 13.07.2020
Domotex : Weltleitmesse für
Teppiche und Bodenbeläge
Messegelände, 30521 Hannover

02.01. – 03.07.2020
Holiday On Ice – Showtime
Olympiahalle,
Spiridon-Louis-Ring 21, 80809 München
03.07.2020
24.07. – 26.07.2020
Muffat Winterfest
HIPPOLOGICA
Das
25.07.
–
26.07.2020
Muffathalle, Zellstr. 4, 81667
Reitsport-Event der Grünen
Hochzeitsmesse
München
Woche
Museum
für
Gartenkunst, 11.07.2020
Messedamm 22, 14055 Berlin
Benrather Schlossallee 100-106, Hochzeitstage
40597 Düsseldorf
MOC Veranstaltungscenter
25.07. – 27.07.2020
Lilienthalallee
40,
80939
Japan Festival Berlin
München
Urania Berlin, An der Urania 17,
10787 Berlin-Schöneberg
17.07. - 26.07.2020
Internationale Grüne Woche
Messedamm 22, 14055 Berlin

29.07. – 31.07.2020
Snooker: German Masters 2020
Tempodrom, Möckernstraße 10,
10963 Berlin-Kreuzberg

24.07 – 25.07.2020
Messe: Supreme - Women&Men
B1, Bennigsen Platz 1, 40474
düsseldorf

07.07. – 10.07.2020
Messe: Heimtextil
Messe, Ludwig-Erhard-Anlage 1,
60327 Frankfurt – Westend

15.07 – 19.07.2020
InterDive: Internationale Tauch-,
Schnorchel- und Reisemesse
01.07. – 11.07.2020
Messe, Ludwig-Erhard-Anlage 1,
Lichtkunst: Winterleuchten
Westfalenpark,
An
der 60327 Frankfurt – Westend
Buschmühle 3, 44139 Dortmund
18.07. – 19.07.2020
Trau Dich! – Die Hochzeitsmesse
04.07. – 05.07.2020
Deutsche Brieftauben-Ausstel- Messe, Ludwig-Erhard-Anlage 1,
60327 Frankfurt – Westend
lung
Westfalenhallen,
Rheinlanddamm 200, 44139 Dortmund
18.07. – 19.07.2020
Messe: Brille & Co
Westfalenhallen,
Rheinlanddamm 200, 44139 Dortmund

25.07. – 28.07.2020
Creativeworld
Messe, Ludwig-Erhard-Anlage 1,
60327 Frankfurt – Westend

18.07. – 19.07.2020
18.07. – 19.07.2020
Hochzeitstage 2020
Westfalenhallen,
Rheinland- Hochzeitstage Hamburg
Messe und Congress, Messedamm 200, 44139 Dortmund
platz 1, 20357 Hamburg
28.07. – 31.07.2020
24.07. – 26.07.2020
Wild Food Festival 2020
Westfalenhallen,
Rheinland- home²: Immobilien
Messe und Congress, Messedamm 200, 44139 Dortmund
platz 1, 20357 Hamburg

01.01.

– 31.01.2020
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أفقي

أنا فيلسوف

 - 01نهر بأمريكا الشمالية.
 - 02أغنية ألم كلثوم.
 - 03للتعريف  -الطريق الضيق.
 - 04سبة  -مثله.
 - 05تجدها في (الرن)  -قام بتأليفه.
 - 06أقوم بتأسيسها  -فى المحكمة.
 - 07ضعف (معكوسة).
 - 08متشابهان  -السوست (معكوسة).
 - 09من المواد القابلة لإلشتعال (معكوسة)  -متشابهان.
 - 10رسول  -صفار البيض (معكوسة)  -متشابهان.
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01
02
03
04
05

رأسي

06

 - 01من عجائب الدنيا السبع.
 - 02من أسماء هللا الحسنى (معكوسة).
 - 03سأم  -تجدها في (إنسان)  -إله.
 - 04حياة ذاتية  -يحسم (معكوسة).
 - 05للتعجب (معكوسة)  -أغنية لعبد الحليم حافظ.
 - 06الجناس (مبعثرة)  -للزينة (معكوسة).
 - 07لسان نار (معكوسة)  -أقوم باإلمانة.
 - 08أغنية ألم كلثوم.
 - 09ألقى  -اللعب (معكوسة).
 - 10من العمالت العربية  -من أسماء هللا الحسنى (معكوسة).

7x

07

العاصمة

08
09
10

بين الصورتين توجد سبعة فوارق
حاول أن تجدها في دقيقتين

دولة آسيوية؟
ما اسم الدولة؟
ماهي العاصمة؟
من يحكمها؟

 -1في أي دولة يوجد ميناء جبل علي؟
 -2كم عدد جزر البحرين؟
 -3كم يبلغ تقريبا مساحة الوطن العربي؟
 -4ما هو النهر الذي يسمى نهر
الشريعة؟
 -5ما هي أخفض نقطة في العالم؟
 -6ما هي أكبر جزيرة عربية في البحر
األبيض المتوسط؟
 -7الجبل األخضر ،إسم لجبل في دولتين
عربيتين ،ما هما؟
 -8في أي عام أفتتحت قناة السويس؟
 -9ألي دولة دولة تتبع جزر كوريا
موريا؟
 -10ما هي أعلى قمة في الوطن العربي؟

سؤال يحتاج جواب ...
 .1ما هو أبعد كوكب عن الشمس؟
 .2من هي أول رائدة فضاء في
العالم؟
 .3في أي عام أطلق أول قمر
صناعي عربي؟
 .4ما إسم أول مكوك فضاء صنع
لإلستخدام عدة مرات وقد إنطلق
سنة 1981؟
 .5ما هو أول قمر صناعي تم
إطالقه؟
 .6ما هو طول اليوم على كوكب
عطارد؟
 .7في مجال الكون والفضاء ،ماذا
يعني اختصار ESA؟
 .8يعتقد العلماء أن الكون بدأ
قبل حوالي  15,000مليون سنة
بظاهرة كونية ،ماذا سموها؟
 .9ما اسم مكوك الفضاء األمريكي
الذي انفجر بطاقمه وذلك سنة
1986؟
 .10ما هو المصطلح األجنبي لعلم
الفلك؟
 .11ما اسم التلسكوب الفضائي
الشهير الذي أطلقته ناسا سنة
1990؟
 .12من هو الفلكي األلماني الذي
اكتشف قوانين حركة الكواكب؟
 .13من هو أول رائد فضاء
أمريكي؟
 .14من هو أول من مشى في
الفضاء وذلك سنة 1965؟
 .15من هو السوري الذي أصبح
ثاني رائد فضاء عربي سنة
1987؟
 .16مواد تقوم بتسريع العمليات
والتفاعالت الكيميائية في المواد
الحية ؟
 .17ما هي المادة التي تنتج عن
دمج القصدير والنحاس ؟

 .18ما هي أصلب مادة في الكون؟
 .19ما هو اإلسم العلمي للصدأ؟
 .20كيميائي وفيزيائي آيرلندي
إكتشف دور االكسجين في اإلحتراق،
ووضع قانون ضغط الغازات ؟
 .21ما هو الخطر الذي يحمينا منه
طبقة األوزون في الغالف الجوي؟
 .22أصغر الجسميات التي يمكن
تقسيم المواد اليها مع اإلحتفاظ
بخصائص المادة؟
 .23ما هي المادة التي تشعل رأس
عود الثقاب؟
 .24ما هو الوقود المستخدم في
الطائرات؟
 .25ما هو الغاز الذي يعكر ماء
الجير؟
 .26على من أطلق لقب (أبو
التاريخ)؟
 .27من قاد ثورة العبيد ضد
اإلمبراطورية الرومانية سنة  73ق
م؟
 .28في أي معركة انتصر فيها
الفراعنة على الحيثّيين في سوريا
سنة  1285ق م؟
 .29من هو قائد االسكندر المقدوني
الذي حكم بالد الشام؟
 .30أين مات االسكندر المقدوني؟
 .31ما هو أطول حصار في التاريخ
؟
 .32ما هي الحضارة التي تسمى
أيضا حضارة هارابا؟
 .33ما هي أشهر معركة انتصر فيها
العرب على الفرس في الجاهلية ؟
 .34من هو الفرعون الذي و ّحد
مصر القديمة؟
 .35في أي معركة انتصر فيها
الرومان على هانيبال القرطاجي سنة
 202ق م؟

أقوال مأثورة

Sprüche

التجعل ثيابك أغلى شيء فيك ،حتى التجد
نفسك يوم ًا أرخص مما ترتدي.
Jubran Khalil Jubran
جبران خليل جبران

ورينا الهمة !!
دولة في اسمها مرض ودواء
وعبادة وصفها هللا لإلنسان
واسم حيوان واسم طير
وباسمها نهاية اإلنسان
واسم شيء يأتي مع المطر
وفيها منازل الملوك
وفيها أحد الحواس
وشيء تشاهده في األعراس
واسم زراعة
فما هي هذه الدولة؟
ولعها  ...ولع

هل يمكننا ازالة  ٤أعواد ثقاب فقط لكي يصبح هناك  ٤مثلثات
متساوية االضالع أي أربع مثلثات متساوية تماما؟

21.04-20.05

يدخل فينوس برجك بتاريخ  6ويستقر حتى أواخر الشهر
المقبل ،ما يعزز وضعك الشخصي فتتطور عالقة لك مع
الحبيب أو مع الزوج ويسود التفاهم والرومانسية.
قد تتحول عالقة ناشئة إلى ارتباط متين خالل هذا الشهر.

ينتقل فينوس ،وهو برج الحب ،من الجوزاء إلى الثور
بتاريخ  ،6ويولد بعض الحساسيات في حياتك الشخصية،
والتي قد تجعلك تنفجر غضبا أو تدفعك إلى الحسم السلبي
في بعض األحيان.

24.08-23.09

العذراء

األسد

السرطان

يحالفك كوكب فينوس كما أشرت سابقا ويجلب إليك النجاح
على كل األصعدة ،وتحديدا على الصعيد الشخصي ،فتعقد
صدقات ملفتة وتتلقى دعوات عذبة وتشارك بمناسبات
مهمة ،حيت تتألق وتجدب الناس حولك.

23.07-23.08

يكون األسبوع األول هو األفضل أيضا ،حيت تتلقى عالمات
الحب كما المفاجأت السارة واللقاءات العذبة ،بعد ذلك بنتقل
فينوس إلى برج الثور فيخف النمط قليال لتكون األجواء أكثر
هدوءاً.

22.06-22.07

21.05-21.06

الجوزاء

الثور

الحمل

21.03-20.04

تكون نجوميتك مميزة في هذا الشهر الذي يحمل بعض
التباشير الحلوة األسبوع األول ،في حين تحتاج إلى كثير من
الحكمة والدقة في التصرقات بعد ذلك تحتاج إلى دليل عن
حب األخر لك وعن إخالصه.

تتفرج عاطفيا في هذا الشهر الذي يشهد انتقال كوكب فينوس
إلى برج الثور ،بتاريخ  ،6بعد مراوحة مكانه في الحمل
وإضفاء نوع من الحيرة واإلرباك على حياتك الشخصية.

الكلمات المتقاطعة

الفوارق السبعة

أنا مين؟

كارل ماركس

أنا فين؟

تنعم بمواقع فلكية مناسبة ،فقد تقع على شخص يتجاوب
مع طموحك وتعيش حالة من الرومانسية والغرام ،فكوكب
فينوس ،ينتقل بعد أشهر من مراوحته في برج الحمل ،إلى
برج الثور ليزيدك جادبية ويزيد الطرف األخر رغبة لك.

يحفل شهر حزيران باللقاءات واالتصاالت والتحركات
واألسفار للبعض  .تجد نفسك في موقع جيد في العمل،
تصحّح أخطا ًء في الوقت المناسب وتستدرك بعض المخاطر
بشكل ملفت.

21.01-20.02

وحده كوكب فينوس يجافيك في هذا الوقت وينتقل إلى مربع
مع برجك هو الثور ،ويدعوك إلى إحاطة نفسك بمن يحبك
ويرعاك ،بعائلتك المقربة ،بعيدا عن المغامرات والمخاطر.

21.02-20.03

كما في األعمال كذلك في الحب ،يترك أخيرا كوكب فينوس
برج الحمل ،حيت سبب لك القلق ،ويدخل إلى برج الثور
فيستقر فيه حتى أوائل الشهر المقبل ،وهو في موقعه الجديد
مناسب جدا لك ،ويجعلك تجتاز دورة فلكية هامة.

الحوت

الدلو

الجدي

القوس

تتسم حياتك العاطفية بالهدوء والحنان واللقاءات الدافئة
تحلم بالمغامرات ،إال أن الواقع ال يستجيب لك ويخيم جو
من اإلستقرار ال بل من الروتين والرتابة ،فتتالحق األيام
متشابهة ويغيب عنصر التشويق والمفاجأة على حياتك.

22.12-20.01

تعاني من بعض القلق في الحياة الشخصية خالل األسبوع
األول ،تم ينتقل فينوس إلى برج الثور ،فيتغير المناخ إيجابيا
ويصبح التواصل مع المحيط أكثر رقة وعذوبة.
يتناغم فينوس مع بلوتون ،ما يجعل عواطفك أكثر حرارة.

23.11-21.12

24.10-22.11

العقرب

24.090-23.10

الميزان

جمهورية الشيشان  /غروزني  /رمضان قديروف

فرافيش

 -1دولة اإلمارات (إمارة دبي) 33 -2 / .جزيرة  14 -3 /مليون كيلومتر مربع -4 /
نهر األردن  -5 /البحر الميت  -6 /جزيرة جربة التونسية  -7 /ليبيا وعُمان  -8 /عام
 -9 / 1869سلطنة عمان  -10 /جبل طوبقال ( 4,165متر).

فكر شوية!

 .1بلوتو  .2 /السوفيتية فالنتينا تشيركوفا  .4 / 1985 .3 /كولومبيا  .5 /سبوتنيك / 1
 59 .6يوما ً أرضيا ً  .7 /وكالة الفضاء األوروبية  .8 /اإلنفجار العظيم  .9 /تشالنجر /
 .10أسترونومي  .11 /هابل  .12 /يوهانز كيبلر  .13 /أالن شيبارد  .14/السوفيتي
ألكسي ليونوف  .15 /محمد فارس .16/ .اإلنزيمات (الخمائر)  .17 /البرونز /
 .18الماس  .19 /أكسيد الحديد  .20 /روبرت بويل  .21/األشعة الفوق بنفسجية
 .22 /الجزيء  .23 /الفوسفور .24 /الكيروسين  .25/ثاني أكسيد الكربون.26 /
هيرودوت  .27 /سبارتاكوس  .28 /قادش  .29 /سلوقس  .30 /بابل  .31/حصار
نبوخذ نصر لمدينة صور  .32 /حضارة وادي السند  .33 /ذي قار .34/مينا (نارمر)
 .35 /معركة زاما

ورينا الهمة :قبرص
ولعها  ...ولع:

DÜSSELDORF

www.gutachten-amawi.de

Egal ob Tag oder Nacht. WIR sind immer für SIE da!
365 Tage im Jahr an 24 Stunden täglich
Unsere Dienstleistungen:
- Unfallgutachten
- Wertgutachten
- Kaskogutachten
- Gasanlagengutachten
- Gebrauchtwagencheck
- kostenlose technische Beratung
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