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موفق محي الدين
ّ
المؤكد ،حتى اآلن ،أن أجراس أفول الدولة
من
العظمى قد بدأت تُسمع ،وإن أوان مغادرتها مقعدها
الذهبي إلى صفوف الدول الكبرى في أحسن األحوال
قد أزف.
فيلسوف للسياسة األميركية،
وقد تنبّأ أخطر وأه ّم
ٍ
زبيجنيو بريجنسكي ،بأفول أميركا كدول ٍة عظمى
وبقائها ضمن الدول الكبرى ،مع انتهاء العقد الثاني
أو الثالث من القرن الحادي والعشرين.
فما هي المعايير التي تح ّدد نشوء وأفول
االمبراطوريات والقوى الكبرى؟
إلى جانب كتابات بريجنسكي ،ونظريات
الجيوبوليتيك حول اإلمبراطوريات البرية والبحرية
(راتزل – ماكندر – سبيكمان) ،هناك العمل
الهام حول نشوء وسقوط اإلمبراطورية الرومانية
لإلنجليزي ،جيبون ،وكذلك كتاب بول كينيدي
“نشوء وسقوط القوى الكبرى”.
وتتّفق الكتب المذكورة على تطوّر هذه المعايير
وتباينها من حقب ٍة إلى أخرى ،كما في قلب الحقبة
نفسها .فالطاعون الذي ّ
يذكرنا بكورونا ،كان السّ بب
الحاسم في أفول اإلمبراطورية الرومانية ،المنهكة
ً
أصال في حروبها مع بالد فارس ،وذلك قبل الموجة
اإلسالمية التي وجدت نفسها أمام إمبراطوري ٍة متآكلة
ّ
ومفككة بفعل الطاعون.
وبالمثل ،دور البارود ،الذي استخدمه العثمانيون
ضد فرسان المماليك عام  ،1516واتّخذه المغول
سالحاً ضد اإلمبراطورية الهندية عام ،1526
ودور الثلج الروسي ،الجنرال األبيض ،الذي تسبّب
بهزيمة جيوش نابليون وهتلر.
ومن العوامل التاريخية األخرى ،والحاسمة
في تقرير مصير القوى اإلمبراطورية القديمة،
التحوّالت في طرق التجارة الطويلة ،فما كان ّ
لمكة
تجاريّ ثم ديني ،لوال هذه التحوّالت
كمركز
أن تبرز
ٍ
ٍ
بحضارات مثل اليمن والرها وتدمر
التي أضرّ ت
ٍ
واألنباط.
ونعرف أيضاً ّ
أن ظهور القبائل التركية المبكرة،
ّ
المتأخرة
عبر إمبراطورية الخزر المتهوّدة ،أو
المتأسلمة ،كان بسبب تحوّل طرق التجارة وطريق
ً
شماال .ومن ث ّم ،ما أن ظهرت قناة السويس
الحرير
حتى دخلت تركيا عصر الرجل المريض ،وكان
الفرنسيون الذين ّ
شقوا القناة ،قد فعلوا ذلك لضرب
شركة الهند الشرقية البريطانية وطرقها.
بطرق
وعلى غرار ذلك ،ارتبطت مناطق عديدة
ٍ
أخرى ،مثل طريق الذهب في الصحراء الكبرى،
وطريق الملح الشمالي في أوروبا ،وهكذا .وقد
جاءت االكتشافات الجغرافية واالختراعات العلمية،
ّ
لتعزز ذلك وتراكم الذهب بيد اإلمبراطوريات
األيبيرية (إسبانيا والبرتغال) قبل أن تظهر بريطانيا

مستفيد ًة من الثورة الصناعية التي أطاحت باإلقطاع
وعائالته الكبرى ،غرباً وشرقا :آل هابسبورغ
الكاثوليك (تحالف النمسا – إسبانيا) وآل عثمان.
وال ننسى قراءة ماركس والمادية التاريخية للصراع
الطبقي في إطار تحوّل عالقات اإلنتاج ،وانعكاس
هذه التغييرات في ّ
أنماط اقتصادية
كل مر ٍة على
ٍ
اجتماعية ،وسياسية وأيديولوجية.
في عصرنا الراهنّ ،
شكلت حقبة ما بعد الثورة
الصناعية واقتصادات المعرفة ،والثورة المعلوماتية
الرابعة والخامسة ،العامل الحاسم في تسريع
الوتائر األخرى ،لنشوء اإلمبراطوريات وانهيارها،
باألخص المتروبوالت واإلمبرياليات الكبرى
ّ
مثل الواليات المتحدة ،يُضاف إلى ذلك في الحال
األميركي ،دور الدوالر والدولرة في النظام النقدي
العالمي.
ً
يخص التركيب
في كتابه “رأس المال” وتحديدا فيما
ّ
العضوي لرأس المال ،الحظ ماركس ّ
أن من سمات
الرأسمالية ،الثورة التقنية المتواصلة التي تعمّق
التناقضات الرأسمالية في الوقت ذاته.
مع ّ
ً
وصوال إلى االقتصاد
تكنولوجي،
تقدم
كل
ّ
ٍ
المعرفي والرقمي ،تقذف الرأسمالية بالماليين خارج
سوق العمل ،سواء الياقات الزرقاء أو البيضاء أو
ً
أن المتروبوالت ّ
إضافة إلى ّ
تفضل
أصحاب المهن،
العمالة الرخيصة المهاجرة على العمالة البيضاء.
ً
بدال من أن تعترف الرأسمالية بأزمتها
وهنا،
المستعصية ،غالباً ما تواصل اإلنكار وتزعم أنّ
الرأسمالية قادر ٌة على تصحيح نفسها (كتابات هايك
وميلتون) ،كما تلجأ إلى تحميل العمالة المهاجرة
نازيّ وتأجيجه
خطاب
مسؤولية ذلك ،عبر إنتاج
ٍ
ٍ
بين الحين والحين ،من هتلر األلماني إلى ترامب
األميركي.
هكذا ،تتّسع العنصرية والمالثوسية والداروينية
االجتماعية جنباّ إلى جنب مع األزمة الدورية
المتفاقمة للرأسمالية ،وتؤسس بالتدريج لحفر قبرها
التاريخي ،بحسب ماركس ،ويبدأ الع ّد العكسي
ألفولها التاريخي على عتبة فوضى كونيّة ّ
حذرت
منها روزا لوكسمبورغ.
وفي الحالة األميركية ،يبرز العامل اإلضافي،
دولرة النظام النقدي العالمي ،ويدفعها باضطراد
حروب عدوانيّ ٍة عسكرية ،للحفاظ على
إلى اختالق
ٍ
هذه المواقع ،مما يجعل من النازية الجديدة ظاهرة
معولمة في الشمال الرأسمالي العالمي (همجيات
عُ ليا) بحسب تعبير الفيلسوف األلماني ،شبنغلر،
ّات دنيا تكفيرية جنوب
والتي تجد صداها في همجي ٍ
العالم.
وبحسب بول كينيدي ،فإن اإلفراط في التمددّ
العسكري الخارجي لم يخدم أبداً األمن االستراتيجي

ً
وخاصة األميركية ،وكان من الصعب
للمتروبوالت
دوماً العودة إلى الوراء أو االسترشاد بنظريّة الوسط
الذهبي عند أرسطو.
ٌ
دراسات أخرى ّ
أن هروب
وبالمثل ،فقد الحظت
الرأسمال إلى االستثمار في الفضاء والعلوم وأعماق
المحيطات بات بال معنى ،مع فقدان المراكز
اإلمبريالية لميكانيزمات السيطرة األساسية وبناء
مستحيل بين الثورة التقنيّة وسوق العمل.
توازن
ٍ
ٍ
ّ
المؤكد حتى اآلن ،هو أجراس أفول الدولة
من
العظمى ومغادرة مقعدها الذهبي إلى صفوف الدول
الكبرى في أحسن األحوال.
ال ّ
يتوقف األمر عند هذا الح ّد ،فالشيخوخة اإلمبريالية
بحسب نظرية المركز والمحيط وتبادل األماكن
بينهما ،بحسب قراءة مدرسة ّ
فك التبعيّة (والرشتاين
تدريجي لقوى جديدة
وسمير أمين) ،يقابلها صعو ٌد
ٌّ
تولد من قلب هذه التداعيات.
وإذا كان عصر ماركس ،هو عصر الرأسمالية
الصناعية ووحدة المتروبوالتّ ،
فإن العصر التالي،
الصلة بصف ٍة
عصر اإلمبرياليات الكبرى ،شديد ّ
جديدة ،وهي التقسيم االجتماعي للعمل الدولي
وتصدير الرساميل وخطوط اإلنتاج .هذا يعني انتقال
خطوط اإلنتاج الصناعية بالكامل من المراكز إلى
ً
ّ
المؤهلة الستقبال
وخاصة البلدان الكبرى
المحيط،
ذلك ،من حيث البنى التحتية للطاقة والصناعة
والنقل ،واألسواق الواسعة والعمالة الرخيصة
ّ
المؤهلة ،وتسهيالت التدفقات المالية.
وتجدر اإلشارة إلى ّ
أن هذه االنتقاالت من المركز
بترتيبات مع البنك
إلى المحيط ،غالباً ما ترتبط
ٍ
وصندوق النقد الدوليين ونادي روما وغيرها من
النّظم.
ّ
إن اإلمبرياليات الكبرى ،مثل أميركا ،تتّجه نحو
مزي ٍد من اقتصادات المعرفة والثورة المعلوماتية
وتتخلص تباعاً من عشرات الصناعاتّ ،
إال أنّها تفقد
مع مرور الزمن التوازن بين الرأس والتكنولوجيا
مغامرات
باستمرار إلى
والدولرة التي تحتاج
ٍ
ٍ
عسكري ٍة خارجيّة لحمايتها ،وهي المغامرات التي
باتت باهظة التكاليف.
ويتحوّل المحيط ،بحسب سمير أمين ،إلى مراكز
بديل ٍة ال سيما في حالة الصين ،التي راحت تكرّ س
قدرات عسكريّ ٍة جبّارة وإعادة
ذلك من خالل تطوير
ٍ
ّ
إنتاج شبك ٍة واسعة من النقل والموانئ لطريق
الحرير ،حوّلتها بالتدريج من إمبراطوري ٍة اقتصادي ٍة
بريّة إلى إمبراطوريّ ٍة بريّ ٍة بحريّة ،تتع ّدى بحر
الصين الجنوبي ويمت ّد مجالها اآلسيوي إلى ما هو
أبعد من ذلك.
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يرى الرئيس الجديد لمؤتمر وزراء داخلية الواليات
األلمانية ،توماس شتروبل ،عقبات كبيرة أمام ترحيل
الجئين مرفوضين إلى سوريا حتى بعد وقف ألمانيا
حظر الترحيل الشامل إلى البلد الذي يعاني من
الحرب منذ عقد من الزمن.
وقال وزير الداخلية المحلي لوالية بادن-فورتمبرغ
في تصريحات لوكالة األنباء األلمانية من شتوتغارت:
"المصنفون على أنهم خطيرون أمنياً في بلدنا لم يعد
بإمكانهم االعتماد على حظر الترحيل" ،موضحاً في
المقابل أنه يتعين استيفاء العديد من الشروط أوال،
"حتى يمكن ترحيل حاالت فردية إلى سوريا".
وانتهى حظر الترحيل إلى سوريا ،الذي كان ساري
المفعول منذ عام  ،2012في نهاية عام ،2020
بعدما دفع التحالف المسيحي ،المنتمية إليه المستشارة
أنغيال ميركل ،في هذا االتجاه.
وقال شتروبل إنه سيكون هناك مكسب أمني كبير
للوالية وألمانيا برمتها إذا تم ترحيل بعض األفراد
الخطيرين أمنياً إلى سوريا.
ووفقاً لوزارة الداخلية االتحادية ،هناك  89سوريا
إسالمويا مصنفين على أنهم خطيرون أمنياً في
ألمانيا .والخطيرون أمنياً هم األشخاص الذين ال
تستبعد سلطات األمن في ألمانيا ارتكابهم جرائم
جسيمة ذات دوافع سياسية.
وذكر شتروبل أن واليته بإمكانها ترحيل نحو عشرة
من الجناة أو الخطيرين أمنياً إلى سوريا إذا أصدرت
06

الهيئة االتحادية لشؤون الهجرة والالجئين قرارا
بإلغاء حظر الترحيل عن هؤالء األشخاص.
وأشار شتروبل إلى أن هناك شرطاً آخر للترحيل
إلى سوريا ،وهو وجوب مراجعة ومراعاة االتفاقية
األوروبية لحقوق اإلنسان في كل حالة على حدة،
وقال" :ثالثاً ،يجب أن تتوفر عمليا إمكانية إعادة
شخص" ،موضحاً أن هذا يعني أنه يجب أن تكون
هناك مناطق آمنة سورية يمكن الترحيل إليها.
ويلعب تقييم وزارة الخارجية األلمانية للوضع هناك
دوراً مهماً في هذا األمر .وجاء في أحدث تقييم
للوزارة أن "االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان
من قبل جهات فاعلة مختلفة" ال تزال تحدث في
جميع أنحاء سوريا .وقال شتروبل" :الزمن يتغير،
والوضع على األرض في سوريا يمكن أن يتغير
ً
أيضا".

قالت مجلة "شبيغل" إن وباء فيروس كورونا
المستجد أصبح للدول اإلفريقية كارثة ،لكنه مثل
دافعا لها لتطوير أنظمة الرعاية الصحية.
ونقلت المجلة األلمانية عن خبير إقليمي في منظمة
الصحة العالمية أن البلدان اإلفريقية كانت أسرع من
أوروبا في تصميم وتطبيق واستخدام التكنولوجيات
االبتكارية الموجهة لمكافحة ومنع انتشار الوباء.
وتبين لمنظمة الصحة العالمية ،أن بين ألف حل
تكنولوجي جديد أو مستخدم في مكافحة فيروس
كورونا ،هناك حوالي  120إفريقية.
وبين هذه الحلول ،بوت إنترنت خاصة للواتس آب،
وتطبيقات لتتبع جهات االتصال ،ووسائل للتشخيص
بشكل ذاتي.
ويرى موردريك تشيبي الخبير في االبتكار الصحي
بالمكتب اإلفريقي لمنظمة الصحة العالمية ،أن
إفريقيا كانت في المقدمة في مجال استخدام بعض
التطبيقات لمكافحة فيروس كورونا وعلى سبيل
المثال ،بدأت غانا باستخدام مثل هذا التطبيق في
أبريل بينما ألمانيا في يونيو.
وفي زيمبابوي ،لمنع عبور الحدود بوثائق مزورة
عن االختبار السالب حول فيروس كورونا ،قامت
مجموعة من المطورين الشباب برقمنة عملية
التحقق بسرعة ،إذ منذ الربيع يتم التحقق من نتائج
اختبار فيروس كورونا عبر رمز االستجابة السريعة
 QR codeفي تطبيق خاص.

في حين أن العمالت المشفرة مثل البيتكوين تزدهر  ،يعمل
البنك المركزي األوروبي على اليورو الرقمي.
لم يلعب النقد منذ فترة طويلة دورا يذكر في ستوكهولم ،كما
هو الحال في السويد بأكملها .واآلن تريد الحكومة السويدية
المضي قدماً في دفع المدفوعات غير النقدية إلى أبعد من ذلك.
الهدف :يجب أن تختفي النقود الورقية و النقود تماما على المدى
الطويل.
ً
لكن نظام الدفع باليورو يواجه أيضا تغييرات كبيرة .وعلى أية
حال ،فإن البنك المركزي األوروبي عازم على إدخال اليورو
الرقمي ،أو ما يسمى باليورو اإللكتروني.
وأكدت رئيسة لبنك المركزي األوروبي "كريستين الغارد" أن
االستعدادات كانت على قدم وساق" :سيكون لدينا يورو رقمي"،
كما قالت في مناقشة "ليس للغد ،سيستغرق األمر بعض الوقت
للتأكد من وجود شيء آمن".
مع ذلك ،تتوقع الجارد أن اليورو اإللكتروني سيكون في المحافظ
االفتراضية لمستهلكي منطقة اليورو في غضون خمس سنوات
فقط ،وسوف يتم استخدامه بعد ذلك بكثافة .وبذلك ،يستجيب
البنك المركزي للعديد من أشكال الدفع الجديدة ،والتي تكون
"أصول التشفير" مثل البيتكوين أو طريقة الدفع التي طورها
فيسبوك تسمى ليبرا هي األكثر إثارة .ولكن البنوك المركزية
األخرى تضع األوروبيين أيضاً تحت الضغط .فالصين تتقدم
بأميال في تطوير يوان رقمي ،كما أن البنك المركزي السويدي
يعبث بالتاج الرقمي.
السلطات النقدية ال تعرف حتى اآلن بالضبط كيف سيكون
اليورو اإللكتروني في نهاية المطاف .ولكن هذا األمر واضح
بالفعل :فاليورو الرقمي ،مثل النقد ،يصدره ويتحكم فيه البنك
المركزي األوروبي .وهو ينشأ عن إنشاء المال من قبل البنك
المركزي األوروبي والبنوك التجارية ،أي بشكل طبيعي
مثل العمالت المعدنية والورقية والسندات ،وهو موجود في
الحساب الجاري أو دفتر االدخار ،على سبيل المثال .على
عكس البيتكوين وغيرها من "األصول المشفرة" ،يحتفظ البنك
المركزي بالسيطرة على العملة وبالتالي يريد ضمان االستقرار
واألمن.
من وجهة نظر السلطات النقدية ،اليورو اإللكتروني له العديد
من المزايا على غيرها من وسائل الدفع اإللكترونية .السالمة
هي أهم جزء من هذا .ففي نهاية المطاف ،ال يمكن أن يحدث أي
شيء لليورو اإللكتروني ،حتى لو كان البنك التجاري في ورطة
نتيجة لألزمة ،ألن البنك المركزي األوروبي يقف وراء ذلك في
نهاية المطاف .ومن المؤمل أيضا أن يؤدي ذلك إلى زيادة الثقة
بشكل كبير أكثر مما هو الحال في طرق الدفع مثل ApplePay
أو  ،GooglePayوالتي ال تدعمها البنوك المركزية ولكن من
قبل الشركات الكبيرة التي ال يتم ضمان سالمةها دائمًا في
أوقات األزمات.

كشفت دراسة حديثة أن العجز في العمالة
المتخصصة في ألمانيا يظل موضوعً ا قائمًا ومشكلة
داخل األوساط االقتصادية األلمانية في ظل تفشي
فيروس كورونا المستجد ً
أيضا.
وجاء في دراسة "رصد هجرة العمالة الماهرة"
لمؤسسة "برتلسمان" األلمانية التي تم عرضها منذ
أسابيع في مدينة جوترسلوه ،أن  %54من الشركات
في ألمانيا تتوقع حدوث عجز في توافر العمالة
المتخصصة لها خالل عام .2021
وشملت الدراسة التي أجرتها المؤسسة في الربع
األخير من عام  ،2020صناع القرار من مختلف
الشركات الكبرى في ألمانيا ،وقال  %55منهم إن
عدد العمال المهرة لديهم أقل من المطلوب.
وأضافت الدراسة أن فئة األشخاص الحاصلين على
"تدريب مهني" تأتي على رأس العمالة المهرة التي
تحتاجها ألمانيا بنسبة  %37وتسبق األكاديميين.
وقال خبير الهجرة بمؤسسة "برتلسمان"" :الشركات
الكبيرة تعاني من نقص العاملة المتخصصة بشكل
أكبر من الشركات الصغيرة ،ويعاني القطاع
الصحي وقطاع البناء بصفة خاصة من العجز".
وبحسب الدراسة ،تعول الشركات في مكافحة
عجز العمالة المتخصصة على تدريب عاملين
جدد ومواصلة تدريب أفرادها الموجودين لديها.
وتحاول الشركات أيضا اإلبقاء على العاملين
لديها من خالل إحداث توافق أفضل بين األسرة
والوظيفة.
وأوضحت  %17فقط من الشركات أنها تبحث
عن عمالة متخصصة في الخارج ،الفتة إلى أنه
يتم تفضيل أفراد من االتحاد األوروبي أو دول
أوروبية أخرى ،ثم يأتي بعد ذلك تفضيل األشخاص
من آسيا والشرق األوسط.
وبحسب الدراسة ،ليس هناك سوى خبرة محدودة
للغاية مع العمالة المتخصصة من أفريقيا .كما أن
مشكالت اللغة وتقييم المؤهالت التي تم الحصول
عليها في الموطن تعد أحد أكبر العوائق أمام العمالة
المتخصصة من الخارج.
وبذلك فإن العوائق القانونية وقيود السفر بسبب
تفشي فيروس كورونا ال تؤدي سوى دورا ثانويا
في الحيلولة دون توفير هذه العمالة ،بحسب
الدراسة .وشارك في الدراسة عدد  2500شخص،
وفقا لكل سؤال ،من صانعي القرارات في شركات
ألمانية من مختلف األحجام في الفترة بين 21
سبتمبر و 20أكتوبر من عام .2020

برلين هي أول والية ألمانية تطبق حصة
للمهاجرين في القطاع العام .هناك مشروع
قانون مماثل حصريًا إلدارة مجلس الشيوخ
للتكامل .ووفقاً لهذا ،من المقرر تخصيص
حصة من المهاجرين تبلغ  35في المائة،
وهو ما يعادل النسبة الحالية للسكان من
األشخاص الذين لهم خلفية مهاجرة في
برلين .وهذه الالئحة جزء من إعادة صياغة
قانون المشاركة واإلدماج.
وينبغي أن تنطبق هذه الحصة على إدارة
الدولة بأكملها وعلى جميع الشركات
الحكومية مثل  BSRو  ،BVGولكن أيضا
على المؤسسات ومكاتب المدعين العامين
والمحاكم .ومن المقرر ان يقر مجلس
النواب في برلين هذا القانون قبل االنتخابات
المقررة في ايلول/سبتمبر المقبل.
وقالت عضو مجلس الشيوخ في برلين،
إلك بريتنباخ (إلى اليسار) ،لـ تاغسشبيغل:
"لدينا ادعاء بأن جميع الناس في هذه المدينة
لديهم فرص متساوية .نحن ال نقبل التمييز
الهيكلي".
ولهذا السبب يجب إصالح قانون المشاركة
واإلدماج على أساس "الخبرة المكتسبة على
مدى السنوات العشر الماضية" .ويجب أن
ينعكس تنوع برلين في اإلدارة العامة.
"هناك حاجة إلى قواعد راسخة ودعم
واضح في شكل حصة لتوظيف المزيد من
األشخاص الذين لهم تاريخ في الهجرة في
اإلدارة".
تقول مسؤولة االندماج في والية برلين:
"إنها ليست حصة صعبة ،بل تتعلق بزيادة
نسبة األشخاص الذين لهم تاريخ هجرة وفقاً
لحصتهم من السكان  -وبشكل ملزم.
وحتى اآلن ،تقدر النسبة بـ  12في المائة
فقط من جميع الموظفين اإلداريين ،وفي
بعض السلطات مثل الشرطة ،فهي أعلى
بكثير عند  38في المائة ،وفي كثير من هذه
النسبة أقل بكثير .وال توجد حتى اآلن أرقام
دقيقة ،ولذلك ينبغي تسجيل األشخاص الذين
يطلق عليهم مهاجرون في الخدمة العامة -
وإن كان ذلك طوعاً.
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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

منير الزغبي
أصبح أرمين الشيت ،الزعيم الجديد لـ"حزب
االتحاد الديمقراطي-المسيحي" في ألمانيا ،وهو أحد
أبرز األسماء المطروحه لخالفة أنغيال ميركل التي
قادت ألمانيا  16عاماً.
ولنعرف توجهات الرجل السياسية واالقتصادية
يجب أن نعرف كيف يفكر الزعيم الجديد ألكبر
االحزاب األلمانية.
السياسة األوروبية
ً
أمضى الشيت ،البالغ من العمر  59عاما ،ست
سنوات في بروكسل من عام  1999حتى عام
 ، 2005حيث شغل منصب عضو في البرلمان
األوروبي عن حزب "الشعب األوروبي" .خالل
ذلك الوقتّ ،
ركز الشيت بشكل أساسي على معالجة
قضايا السياسة الخارجية األوروبية والعالقات
الدولية ومسائل الميزانية.
ولما عاد إلى ألمانيا ،انتقد أحياناً حكومة ميركل
واصفا إياها بالحكومة التي " يعوزها الطموح
الكافي" في ما يتعلق بالدفاع عن أوروبا.
وفي هذا الصدد ،قال في مؤتمر ميونيخ لألمن العام
الماضي" :يق ّدم اليوم الرئيس الفرنسي ،إيمانويل
مارون مقترحات ،لكننا نأخذ وقتاً
ً
طويال للرد
عليها" .ومع ذلك ،يُنظر إلى خطه السياسي كخط
يتماشى مع خط ميركل بشأن االتحاد األوروبي.
الشؤون الخارجية
يعتبر بعض المنتقدين أن الزعيم الجديد لحزب
االتحاد الديمقراطي-المسيحي غير حازم تجاه روسيا
وفالديمير بوتين ،إذ قال في عام " :2019بالنظر
إلى أن الحوار بين الشرق والغرب كان ممكناً حتى
عندما كان االتحاد السوفيتي السابق موجوداً .علينا
أن نكون قادرين على فعل الشيء نفسه اليوم".
ويعتقد الشيت أن ألمانيا ،ووراءها التكتل األوروبي
"بحاجة إلى روسيا في العديد من القضايا في العالم".
ويرى بعض منتقدي الشيت أن موقفه تجاه الصين
"ناعم" وهو الذي كانت تعتبر حماية صناعات
التصدير األلمانية بالنسبة إليه واحدة من أكبر
انشغاالته.
ويعتبر النشيت أن ألمانيا "ليست الالعب
الجيوسياسي ذا التوجهات السلبية" والذي تشتكي
منها الواليات المتحدة والدول األخرى في كثير من
األحيان" ،ويعلل أن برلين تشارك في بناء االستقرار
عالمياً.
وبما يتعلق بالصداقة بين ألمانيا والواليات المتحدة،
والتي عانت بشدة خالل إدارة الرئيس األمريكي
المنتهية واليته ،دونالد ترامب ،كان الشيت أقل حدة
في لهجته مقارنة ببعض السياسيين األلمان اآلخرين.
ويرى الشيت أن واشنطن أكبر شريك لبرلين خارج
االتحاد األوروبي.
وواجه الشيت انتقادات بسبب تغريدة نشرها

في  ،2014أثار فيها مشكلة مع وزير الخارجية
األمريكي السابق حينها ،جون كيري حول سوريا
إذ اتهم واشنطن بـ"دعم داعش والنصرة ضد
الرئيس األسد في سوريا" وأضاف " وقال أن قطر
والسعودية تموالن المجموعتين".
السياسة الداخلية
ً
ً
يشكل األمن أيضا قسما بارزا مما أكده الشيت في
أجندته السياسية الداخلية السابقة .كزعيم لمنطقة
رينانيا شمال وستفاليا ،األكبر من حيث عدد
السكان في البالد والتي تأثرت بشكل كبير بالجريمة
المنظمة ،وكان عليه أن يتعامل مع المخاوف األمنية
لبعض الوقت.
أما بالنسبة للتطرف واإلرهاب ،فقد تبنى الشيت
شعار "عدم التسامح"  ،مشيراً إلى أن بدايته كحاكم
تزامنت مع تداعيات الهجوم اإلرهابي الذي حدث
في  19كانون األول/ديسمبر  ،2016حيث دهست
شاحنة حشداً من الناس في سوق عيد الميالد في
برلين ،مما أسفر عن مقتل اثني عشر شخصاً على
األقل وإصابة خمسين آخرين.
و كشف الهجوم عن أوجه قصور كبيرة في األجهزة
األمنية .وقال الشيت في وقت سابق" :عندما بدأ
ً
أوال بصياغة تقرير
وزير داخليتنا العمل ،قام
عن الوضع حتى نتمكن من معرفة من تسبب في
المشاكل وتحديد السبل الكفيلة للتعامل معها".
السياسة االقتصادية
وضع الشيت نصب عينيه مسألة االقتصاد ،لكنه
أشار إلى جدوى تفضيل توخي الحذر المالي على
اإلنفاق العام المرتفع.
في وقت سابق من هذا الشهر ،قال لصحيفة
"فرانكفورر ألجماين " إنه بينما يتفق مع آراء
حزب الخضر في منطقة مسقط رأسه ،إال أنه يحكم
"عن اقتناع" مع "الديمقراطيين األحرار المؤيدين
لألعمال التجارية" ،وهو حزب معروف بمطالبته
بخفض الضرائب وتخفيف القيود المالية.
تغير المناخ
سعى الشيت أيضاً إلى تحقيق توازن في مجال
االهتمام بالبيئة .وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات
بشأن تغير المناخ.
خالل نقاش مع منافسيه على منصب زعامة حزب
االتحاد الديمقراطي-المسيحي في وقت سابق من هذا
الشهر ،قال " إن سياسات المناخ ال ينبغي أن تخنق
االقتصاد" مضيفا "تم إغالق أول مصانع الفحم
البني قبل أيام قليلة ،وهذا أمر محفز للغاية حيث إنه
اعتبارا من العام المقبل ،سيتم إغالق محطات الطاقة
النووية بالبالد بحلول عام  "2022على حد قوله.
كما أضاف "أن هناك حاجة إلى كهرباء ميسورة
التكلفة للحفاظ على الصناعات الفوالذية والكيماوية

في البالد".
المستشار القادم !!
بعد فوزه في انتخابات الحزب الديمقراطي المسيحي،
بات لزاما على الشيت أن يدخل في مفاوضات شاقة
مع ماركوس زودر ،رئيس وزراء إقليم بافاريا
(بايرن) والحزب االجتماعي المسيحي  csuلتحديد
مرشح االتحاد المسيحي لمنصب المستشار.
ووفق مجلة دير شبيجل ،فإن االتحاد المسيحي
سيعلن على األرجح اسم مرشحه لمنصب المستشار
بعد انتخابات واليتي بادن فورتمبيرغ وراينالند
باالتينات ،في منتصف مارس/أذار المقبل.
ونظريا ،هناك  3مرشحين لمنصب المستشار داخل
االتحاد المسيحي ،هم الشيت ،و ماركوس زودر
 ،ووزير الصحة الحالي يانس شبان ،لكن أداء
األخير الضعيف في انتخابات نائب رئيس الحزب
الديمقراطي المسيحي ،هز صورته كثيرا ،وأضعف
حظوظه بشكل كبير.
يمكن لرئيس ورئيس وزراء والية بافاريا ماركوس
زودر البناء على استطالعات الرأي القوية المتزايدة
على المستوى الفيدرالي وذكائه في العالقات العامة
إلجراء السباق على منصب المستشارية .في اآلونة
األخيرة  ،تقرب من ميركل وحذر حتى مرشحي
حزب االتحاد الديمقراطي المسيحي من الخروج
عن استراتيجيتها الوسطية  ،وهو أمر غير معتاد
ً
تحفظا
يأتي من االتحاد االجتماعي المسيحي األكثر
تقليديًا.
ومع أن استطالعات الرأي تضع رئيس حكومة
بافاريا في وضعية ممتازة ،بل تضعه في المرتبة
الثانية بعد ميركل بين السياسيين األكثر شعبية ،فيما
يؤدي رئيس الحزب الديمقراطي المسيحي الجديد
بشكل سيء في هذه االستطالعات.لكن األمر ليس
بهذه البساطة ،ألن فوز الشيت برئاسة الحزب
الديمقراطي المسيحي ،سيحدث صدى كبير في نتائج
استطالعات الرأي في الفترة المقبلة ،ويضاعف
أرقام شعبيته ،وفق دير شبيجل ،ما يمكن أن يضعه
على أرضية متساوية مع ماركوس زودر وقت
المفاوضات.
وهل يمكن أن يكون المستشار من الحزب االجتماعي
المسيحي هذه المرة؟
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توزع الفاعلون الرئيسون في العالقات الدولية المعاصرة كاآلتي“ :الدولة” التي تعتبر أقدمهم ،المنظمات الدولية (حكومية وغير
حكومية) ،والشركات المتعددة الجنسيات ،وبعض األشخاص أصحاب النفوذ والتأثير الدولي.
وإذا كانت “الدولة” ،بما تمتلكه من سيادة ،األقوى على الساحة الدولية؛ فإن قدراً ال يُستهان به من قوتها يتمثل في قوة ما تملكه من
شركات متعددة الجنسيات ،ومدى تناغمها معها.
ومع حتمية المحافظة على القوانين المحلية والدولية ،تحرص هذه الشركات متعددة الجنسيات على استقاللها؛ ومن ثم امتالك حرية
تحريك مواردها وعناصر إنتاجها وما تمتلكه من تكنولوجيا ونقلها؛ أي أنها مؤسسات فوق القوميات .supranational
هكذا ،يظل السؤال الذي طرحناه عنواناً لهذا المقال ،في انتظار نتيجة الصراع بين الشركات المتعددة الجنسيات ،بما تملكه من مال ضخم
وفكر أخاذ وإدارة مُبت ِكرة ،و”الدولة” بما تحوزه من سيادة وعناصر قوتها الشاملة ،علماً أن جزءاً مهما من هذه القوة ،بات ينحصر
في ما تملكه من شركات متعددة الجنسيات .ما يؤكد تشابك األمر وتعقيده على نحو كبير.
د .أمير حمد
ً
مثاال
فرنسا
ففي فرنسا تتعرض الحكومة منذ بعض الوقت
النتقادات عنيفة من جانب المعارضة وقطاعات
واسعة من الشعب الفرنسي بسبب ما يوصف بالبطء
غير المفهوم في عمليات التلقيح ضد كوفيد.19-
وفي الوقت الذي قطعت فيه دول الجوار األوروبي
كما في ألمانيا وبريطانيا أشواطاً هامة في تطعيم
السكان ،وكذلك خارج حدود االتحاد األوروبي كما
في إسرائيل وروسيا وغيرها ،فإن فرنسا لم تتمكن
من تقديم اللقاح إال إلى  138ألف شخص حتى 11
كانون الثاني .2012
وإذا كانت كثرة اللقاحات المعروضة اليوم وتفاوت
فعاليتها يجعل حذر الحكومة الفرنسية في تقديمها
بشكل واسع أمراً مفهوماً ،إال أن األمر ال يتعلق
على ما يبدو فقط باالهتمام بالسالمة العامة ،بل
أيضاً بتقاسم أرباح هائلة ستجنيها شركات األدوية
والشركات الموكلة مهمة التطعيم من البيع المكثف
لمليارات الجرعات الدوائية عبر العالم وكذلك
بـ"سياسات خاصة" تقترحها مكاتب استشارات على
الحكومات حول طرق وتوقيت ومدى التلقيح تحقق
أهدافاً متنوعة.
على األقل هذا ما يقوله تحقيق نشرته مجلة "ماريان"
الفرنسية ،ويتعلق بشركة "ماكينزي" األمريكية التي
تعاقدت معها الحكومة الفرنسية لتقديم المشورة
بشأن حملة التطعيم .ويثير دور "ماكينزي" انتقادات
متزايدة ،خصوصاً وأنها تلعب منذ فترة طويلة دوراً
كبيرا وحاسماً ،ويزداد نفوذها شيئاً فشيئاً في قيادة
الشركات العمالقة متعددة الجنسيات واألحزاب
السياسية والدول ،وخاصة في فرنسا منذ وصول
الرئيس إيمانويل ماكرون إلى سدة الرئاسة.
من هي "ماكينزي"؟
ً
ً
تقول المجلة بأن عددا محدودا فقط من المطلعين
يعرفون اسم هذه الشركة االستشارية المرموقة،
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والذي يبدو كأنه اسم أسكتلندي .قد قدمت "ماكينزي"
النصائح والتوجيهات إلى وزارة الصحة الفرنسية
في "إدارة وتنسيق" حملة التطعيم في فرنسا ،وقبل
ذلك تم اختيارها مع شركات أخرى في  2018من
قبل الحكومة في إطار مشروع ماكرون لتعديل
قواعد العمل في قطاع الدولة ،خصصت له ميزانية
 100مليون يورو.

بالد تحت النفوذ
في آب  ،2014كان الوقت قد حان لالنتقال من
النظرية إلى التطبيق ،فتم تعيين ماكرون وزيراً
لالقتصاد من قبل الرئيس فرانسوا هوالند ،وقام وزير
االقتصاد الجديد بإقرار خصخصة شركة "ألستوم"
العامة العمالقة لحساب "جنرال إلكتريك" ،والتي
هي أيضاً عميل قديم لشركة "ماكينزي" ،كما قام
الوزير بالموافقة على دمج شركة الخدمات النفطية
"تيكنيب" ،وهي عميل آخر لـ"ماكينزي" ،مع شركة
 FMC Technologiesمتعددة الجنسيات ،مقرها
في تكساس.

ورغم سعي "ماكينزي" -التي تتمتع بـ 18ألف
شريك من  140جنسية في العالم -للبقاء خارج
دائرة الضوء ،فإن نفوذ هذه "الشركة" توسع بصورة
كبيرة على حساب الدول والشركات الكبرى ،وهي
تمارس ضغوطها على اإلدارات الحكومية العليا،
وحتى على مديري مؤشر بورصة باريس .وتتابع
"ماريان" مؤكدة أن مستشاري "الشركة" ،ومنذ
بدايات عصر العولمة ،قاموا بمهام "إيديولوجية"
لنشر أفكار تحض على وضع تخفيض التكاليف
وزيادة األرباح ورفع اإلنتاجية باعتبارها األهداف
العليا ،ليس في الواليات المتحدة فحسب ،بل في
أوروبا وخاصة فرنسا الشهيرة بارتفاع تكاليف
سياساتها االجتماعية المتقدمة.

غادر ماكرون وزارة االقتصاد بعد عامين عازماً
على ترشيح نفسه لالنتخابات الرئاسية .وفي كتابه
المعنون "ثورة" ،قدم المرشح برنامجاً وصفته
"ماريان" بأنه مستوحى من توصيات وعمل "لجنة
أتالي" .وتشير المجلة ،إلى أن ماكرون تبنى ،بشكل
أساسي ،مالحظة قدمتها "ماكينزي" عام 2012
تقترح أن تقوم الدولة بـ"تحسين" تكلفة العمالة من
خالل ما وصفته "ماكينزي" بالمرونة في سياسات
التشغيل والتسريح.

في عام  ،2007انعقد اجتماع حاسم ،جمع إريك
الباي ،المكلف ،حينها ،بتطوير مركز الشركة في
باريس مع  350شريكاً ،مع إيمانويل ماكرون،
والذي كان ،عندئذ ،شاباً طموحاً يشارك فيما كان
يعرف حينها بـ"لجنة أتالي" التي أسسها الرئيس
األسبق نيكوال ساركوزي لـ"تحرير النمو الفرنسي".
وتنقل "ماريان" عن االقتصادي الفرنسي ورئيس
اللجنة جاك أتالي قوله "من أجل دعمنا ،ومن منطلق
الرغبة في الصالح العام ،وضعت شركتا "ماكينزي"
و"أكسونتور" تحت تصرفنا ثالثة أو أربعة
موظفين" .وكان ماكرون قد صاغ بشكل خاص
مع كريم تاج الدين ،الرئيس المشارك الحالي لنشاط
القطاع العام في مكتب "ماكينزي" 316 ،اقتراحاً
"حيادياً" و"غير منتمي إلى أي إيديولوجيا سياسية".

عام  2016صدر كتاب مشترك ،يكشف عنوانه عن
الكثير من مضمونه وهو "الدولة على نمط الشركات
الناشئة" ،وكاتب المقدمة كان ماكرون نفسه ،أكد
فيه كريم تاج الدين أن الحكومات التي ّ
ترشد إنفاقها
العام ،تحت قيادة السلطة التنفيذية ،تحصل على
ثالثة أضعاف النتائج .ويقول تاج الدين "إن وصول
رئيس دولة جديد إلى السلطة في أوقات األزمات هو
فرصة التحول الحاسمة الجوهرية".
وخلف الكواليس ،كان تاج الدين ،كما كشفت
رسائل البريد اإللكتروني المنشورة على موقع
"ماكرونليكس" ،يساهم ،أيضاً ،في وضع الشعارات
الخاصة بالموقع االلكتروني لحركة "إلى األمام" التي
يقودها ماكرون ،وبوصول هذا األخير إلى السلطة،
بات من الممكن أن تبدأ اإلصالحات "المنهجية" .في

عام  ،2018وبنا ًء على اقتراح من وزيرة الجيوش
الفرنسية فلورنس بارلي ،تمت ترقية إريك الباي
إلى رئيس تنفيذي لمدرسة البوليتكنيك الفرنسية
العريقة ،وهي المدرسة التي تستهدفها "ماكينزي"
منذ عام  1964بسبب تأثيرها الكبير في صياغة
الخطط الصناعية في البالد.
وبدأ مكتب "ماكينزي" في باريس في البحث عن
متعاونين وشركاء ،ونظم ،لهذا الهدف ،سلسلة من
الدعوات لوجبات الغداء يقوم خاللها الموظفون
األمريكيون والفرنسيون بلقاء بعضهم البعض.
وسرعان ما أصبحت "ماكينزي" في باريس تعمل
مع كبرى الشركات الفرنسية مثل "طومسون-
هيوستن" و"رون بولينك" و"الفارج" و"بيشيني"
و"كريدي ليونيه" و"إلف إراب" و"لوريال"
و"رينو" و"أوسينور" و"إير فرانس" باإلضافة إلى
وزارة االقتصاد والمالية .ويتذكر فرانسوا هومريل،
المهندس السابق في مجموعة "بيشيني" الصناعية
الفرنسية ،بمرارة ،خطة "التحدي" التي استوحتها
الحكومة الفرنسية عام  1996من توصيات
"ماكينزي" .ويقول "حل هؤالء المستشارون في
مصانعنا وطلبوا منا إعادة تنظيم عملياتنا الصناعية
على الرغم من قوانين الفيزياء والكيمياء .وعندما
غادرونا ،زادت أرباحنا بصورة مؤقتة ،وبعد ذلك
بعامين ،اضطررنا لضخ استثمارات باهظة إلصالح
الضرر الذي أحدثوه".
ويقول موظف سابق في "ماكينزي" ،تحدثت معه
المجلة ،إننا "عندما ندخل شركة "ماكينزي" نشعر
وكأننا فد نبتت لنا أجنحة .هذه المحاكاة تبالغ في
تصور التأثير الذي يمكن لنا أن نحدثه على الواقع.
يُنظر إلى الشركات على أنها روبوتات يجب
إصالحها ويتم استبعاد والتعتيم على المستويات
السياسية واالجتماعية والثقافية فيها".
وبحسب صحفيين وكتاب تحدثوا عن "ماكينزي"،
فإنها شركة تتقن جيداً فن اإليقاع بمؤسسة أو
عميل ،وتحاول بشتى الطرق التحكم
بالخطط االجتماعية التي يتردد المسؤولون
التنفيذيون في فرضها في القطاعين
الخاص والعام .وهو ما حدث في المملكة
المتحدة ،التي تعتبر أول ميدان اختبرت
فيه "ماكينزي" قدراتها االستشارية،
حيث أعادت الشركة تنظيم قطاع البريد
البريطاني وتدخلت في خطط التقشف
التي فرضت على هيئة اإلذاعة البريطانية
وأعدت مشاريع خصخصة السكك الحديدية.
وفي ألمانيا ،حيث توظف الشركة أكثر من
 1500مستشار ،رافقت "ماكينزي" أعمال
ما يصل إلى  27شركة كبيرة إلى درجة
وصل فيها األمر بالمدير التنفيذي السابق
لشركة  Daimler-Benzاأللمانية إلى
القول "ال شيء يحدث في ألمانيا قبل أن تتم
استشارة ماكينزي".

منهج عمل "ماكينزي"
ال يمكن تفسير تأثير "ماكينزي" بدرايتها على
المستوى الفني وال برهانها على الحصان السياسي
الرابح وال بعالقاتها القوية فحسب ،بل هي في حاجة
كذلك إلى منهج وطريقة عمل محددين .وبالنسبة
للمديرين الذين يتحركون في محيط من عدم
اليقين ،تقدم "ماكينزي" بوصلة من خالل ما يسمى
بـ"قتلة التكاليف" الذين يتم توظيفهم لتقديم طرق
تخفيض التكاليف ،ويبررون مخططات إعادة هيكلة
الشركات ،التي يقدمونها ،بمعايير سرية من خالل
العمل مع المنافسين.
وال يتعلق األمر بالقطاعات االقتصادية الرئيسية
فقط ،بل يطال كافة القطاعات العامة والخاصة
ً
مثال .تقدم "ماكينزي" بشكل منتظم
ومنها التعليم
وسخي تعليقاتها واقتراحاتها لجعل التعليم سالحاً
في المنافسة العالمية الكبرى ،إلى الحكام لتوجيه
أجنداتهم .وتقترح توصيات "ماكينزي" حول قطاع
ً
مثال ،أن يتم توفيقه مع فنلندا أو
التعليم الفرنسي،
كندا ،عبر الحد من نسب الرسوب وإعادة السنة
الدراسية ،بأي ثمن ،وبالتالي تقليل تكلفة التعليم،
باإلضافة إلى أساليب التدريس المتمحورة حول
"المهارات" وتطوير "رأس المال البشري" ،ويسمح
دور المدرسة ،وفق هذا المنهج ،بإنتاج أفراد ناجحين
في سوق العمل وليس مواطنين أحراراً وعقالنيين
كما يفترض أن يكون ،خاصة في بلد كفرنسا.
المرونة" والبيانات الضخمة
في الواقع ،تعتبر "ماكينزي" أن أي قطاع أو شركة
أو إدارة هي أهداف لها ،وينشط رؤساء الشركة في
توسيع إمبراطورتيهم في آسيا والبرازيل وكذلك في
ً
مثال
الشرق األوسط من خالل "تعاونها" مع لبنان
بشأن الخروج من أزمته المالية وإصالح قطاعه
المالي ،وهو ما يعرفه الرئيس ماكرون بصورة
جيدة ،ويحاول أن يحشد اإلجماع حول "ماكينزي"
في أسرع وقت ممكن :في  22أيار  ،2018ومن

بين  50رئيساً من كبار المدراء التنفيذيين ،استقبل
الرئيس ،بشكل خاص ،كيفن سنيدر ،الرئيس الجديد
لشركة "ماكينزي" ،وتمت دعوته مرة أخرى في
 21كانون الثاني  2019إلى قصر فرساي لحضور
قمة  Choose Franceلدعم الصناعات الفرنسية
ووعدت حينها "ماكينزي" بتوظيف  100مستشار
جديد.
في عصر الذكاء االصطناعي ،تستغل الشركة
قدراتها التكنولوجية في جميع أنحاء العالم وإمكانيتها
على العمل مع مجموعات البيانات الكبيرة التي
من شأنها أن تسمح لها بتحديد القضايا المجتمعية
الرئيسية في غضون عشر سنوات .مكنت هذه
المهارات المتزايدة الشركة من الفوز في حزيران
 2018بالسوق الفرنسية من خالل مشاريع تحويل
العمل العام" :المساهمة في استراتيجية السياسة
العامة للوزارات المختلفة" وخاصة العمل والصحة
باعتبارهما أكبر مستهلكين لهذه المهام .سعياً لالندماج
داخل البيئة الفرنسية ،تقوم "ماكينزي" بالشراكة مع
الشركات المحلية مثل "أليكسو" لالستشارات التي
أنشأها مستشار سابق لنيكوال ساركوزي في عام
.2010
وفي مدينة ليون ،أنشأت "ماكينزي" شركة تابعة
تسمى  Orphozوهي ناجحة بشكل خاص في إعادة
تنظيم مستشفى  Timoneفي مرسيليا .على جبهة
الشباب ،أقامت "ماكينزي" مؤسسة تسمى "جيل
فرنسا" تقدم للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 19
و 30عاماً دورتين تدريبيتين مجانيتين حول "رعاية
العمالء" والبرمجة .تقول "ماريان" إن اثنين من
المتخصصين في المشاركة االجتماعية للشركات
كانا موظفين في "ماكينزي" قد دخال بالفعل إلى
وزارة العمل في عام .2020
وتعمل شركة ماكينزي في العديد من الدول العربية
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عادل فهمي
شهد االقتصاد األلماني في  2020أسوأ عام له منذ
األزمة المالية في  2009مع تراجع إجمالي الناتج
الداخلي بنسبة  %5تحت آثار وباء كوفيد 19-لكنه
تمكن من الحد من خسائره بفضل انتعاش القطاع
الصناعي.
وصرح معهد اإلحصاء "ديستاتيس" خالل عرض
نتائج أولية إن" :االقتصاد األلماني دخل في انكماش
عميق بعد عقد من النمو" .والتراجع الذي سجله أكبر
اقتصاد في منطقة اليورو عام  2020تاريخي :فمنذ
إعادة توحيد ألمانيا ،وحدها سنة  2009في أوج
األزمة المالية ،شهدت وضعا أسوأ مع تراجع بنسبة
.%5,7
ومع ذلك ،فإن أداء المؤشر أفضل من توقعات
الحكومة التي كان تراهن على انخفاض بنسبة
.%5,5
ويعتبر وضع ألمانيا أفضل من شركائها األوروبيين
مثل فرنسا ( )%9,3-وايطاليا ( )%9,0-واسبانيا
( )%11,1-بحسب آخر توقعات البنك المركزي
األوروبي .وقالت فريتزي كولر-غيب ،كبيرة
االقتصاديين في البنك العام "كي اف دبليو"" :مقارنة
مع المخاوف األساسية ،فإن االقتصاد األلماني حد
من الضرر".
وينجم هذا األداء الجيد بفضل النتائج الجيدة في
القطاع الصناعي رغم إعادة فرض قيود منذ تشرين
الثاني/نوفمبر الحتواء انتشار الوباء
ارتفاع في الطلبيات واإلنتاج الصناعي
لم يشهد القطاع الصناعي ،ركيزة االقتصاد األلماني،
تراجعا في أنشطته في نهاية العام .بالعكس ،ارتفعت
الطلبيات على الصناعات بنسبة  %2,3في تشرين
الثاني/نوفمبر ،وهي األعلى منذ بدء األزمة فيما
ارتفع االنتاج بنسبة  %0,9في الشهر.
هذان المؤشران يرتفعان منذ عدة أشهر بفضل
دينامية السوق الصينية ،أحد المستوردين الرئيسيين
من ألمانيا .ويؤكد جورج تييل رئيس معهد ديستاتيس
أن" :االقتصاد األلماني كان أقل تأثراً خالل فترة
اإلغالق الثانية مما كان عليه في األولى".
وأكدت اوي بوركيرت ،كبيرة االقتصاديين في بنك
" بي بي دبليو" أنه "نظرا لوجود قيود جديدة منذ
تشرين الثاني/نوفمبر ،يمكن أن نعتبر هذه النتيجة
على أنها مفاجأة جيدة" .وأضافت أن اجمالي الناتج
الداخلي في الفصل الرابع يرتقب أن يسجل "بعض
الجمود" بعيدا عن التراجع التاريخي البالغ %9,8
في الفصل الثاني لكنه يشير أيضا الى تباطؤ قوي
بعد انتعاش الصيف.

إغالق جزئي مشدد
غير أن اآلفاق ليست واضحة بالكامل للسنة 2021
التي يؤمل أن تكون سنة االنتعاش .اتخذت ألمانيا
إجراءات "إغالق جزئي" مشددة في كانون األول/
ديسمبر مع إغالق متاجر غير أساسية فيما كانت
الحانات والمطاعم واألماكن الترفيهية والثقافية
مغلقة منذ مطلع تشرين الثاني/نوفمبر .وأكد تييل ان
استمرار القيود من جهة وإجراءات اإلعانات العامة
من جهة أخرى سيكونان "حاسمين بالنسبة لتطور"
الوضع االقتصادي العالمي.
وتتوقع برلين نموا بنسبة  %4,4عام  2021و%2,5
في  2022أي عودة إلى دينامية "ما قبل األزمة".
وسيعلن وزير االقتصاد بيتر التماير خالل النهار
التوقعات االقتصادية لألشهر المقبلة .ال يستبعد
محللو كابيتال ايكونوميكس تراجعا جديدا إلجمالي
الناتج الداخلي في الفصل األول.
األسوأ آت " موجة إفالس مع إقفال " 50ألف متجر"
تتخوف اتحادات التجار من موجة إفالس مع اقفال
" 50ألف متجر" في االشهر المقبلة .وخصوصا
للشركات الصغيرة والمتوسطة ،العمود الفقري
لالقتصاد االلماني ،هناك حوالي مليون وظيفة مهددة
بحسب دراسة أجراها البنك األلماني العام "كي اف
دبليو".
ولمساندة هذه الشركات مددت الحكومة االعانات
الخاصة حتى نهاية كانون الثاني/يناير .وأدت خطط
المساعدة الشاملة المختلفة التي منحتها السلطات
العامة لالقتصاد إلى أول عجز في حسابات
اإلدارات العامة في ثماني سنوات ،بلغ  %4,8من
إجمالي الناتج الداخلي.
وتشتكي نقابة أرباب العمل من بطء الدفع وكذلك
من تغيير قواعد االحتساب منذ  1كانون الثاني/يناير
معتبرة أنها لم تعد مؤاتيه كما من قبل .كما حذرت
المستشارة األلمانية انجيال ميركل من أن األسابيع
المقبلة ستشهد "أصعب مرحلة للوباء".
كما أن "الحكماء االقتصاديين" ،لجنة خبراء تقدم
االستشارات للحكومة ،اعتبروا أن مستقبل االقتصاد
االلماني سيكون رهنا بتطور الوضع الصحي .وقال
رئيس المنظمة الرس فيلد في مقابلة مع صحيفة

هاندلسبالت" :إذا خففنا القيود قليال في شباط/فبراير
أو آذار/مارس ،فسيكون لدينا نمو قوي في الفصل
الثاني مثل هذا الصيف".
سيناريوهات
ويتوقع الباحثون أن ينكمش الناتج المحلي اإلجمالي
أللمانيا هذا العام بنسبة  8.1في المائة ،على أن
يعود االقتصاد للنمو مجدداً العام المقبل بنسبة 2.5
في المائة ،وهي نسبة أضعف بكثير مما تم توقعه
من قبل.
وفي مقابل عام ما قبل األزمة  ،2019سينخفض
الناتج المحلي اإلجمالي ألكبر اقتصاد في أوروبا
بنحو  190مليار يورو في عام  .2021ووفقاً
للتقديرات ،ستكون هذه خسارة قدرها  2200يورو
لكل فرد.
وكتب خبراء« :في نهاية عام  ،2021سيكون الناتج
االقتصادي أقل بنسبة  3.5في المائة من المستوى
في نهاية عام  ...2019ولن نصل إلى مستوى ما
قبل األزمة إال بحلول عام .»2023
ومن بين البيانات التي تعضد تأخر التعافي ،أظهرت
بيانات أن مبيعات التجزئة األلمانية انخفضت بأكثر
ً
آماال في
من المتوقع في سبتمبر (أيلول) ،مما يثبط
تعاف قوي في أكبر
أن إنفاق األسر سيساهم في قيادة
ٍ
اقتصاد بأوروبا في الربع الثالث بعد الموجة األولى
من جائحة «كوفيد.»19-
وتسببت التحذيرات من السفر كذلك جراء الجائحة،
واإللغاءات ،وحالة عدم اليقين لدى العمالء ،في
إحداث فجوة عميقة في ميزانيات مكاتب السفر
ومنظمي الرحالت في ألمانيا .وجاء في تقييم
لشركة «ترافل داتا  +أناليستيكس» لخدمات
شركات السياحة والسفر أن مبيعات الموسم الصيفي
هذا العام ،حتى وضع الحجز في نهاية سبتمبر
(أيلول) الماضي ،تراجعت بنسبة  78في المائة،
في مقابل الفترة الزمنية نفسها عام  .2019وبحسب
التقديرات ،بلغت نسبة التراجع في نهاية أغسطس
(آب) الماضي  74في المائة ،وتراجعت مبيعات
الموسم الشتوي ( )2021-2020بنسبة  66في
المائة.
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مخاوف إنسانية

محمد عبد المنعم
فى الوقت الذى أصبحت فيه أجهزة الكمبيوتر
العمالقة و كل ما يصب فى مجال الذكاء الصناعى
 ، AIينظر له على انه ادوات جديدة إلعادة تشكيل
مستقبل البشرية  ،تتصاعد المخاوف حول كيفية
ضمان هذا الوعد و أال تفوق مخاطره مزاياه .
البروفيسور “ستيفن هوكينج Stephen Hawking
“ ،كان واحد من العلماء البارزين في بريطانيا
والعالم و من اوائل الذين حذروا من الجهود الرامية
إلى خلق آالت ذاتية التفكير و تقنية الذكاء الصناعى
باعتبارها تشكل تهديدا لوجودنا ذاته  ،فيقول “‘تنمية
الذكاء االصطناعي الكامل قد يعني نهاية الجنس
البشري” ،وأوضح “هوكنج” أن بمقدور تقنيات الذكاء
الصناعي أن تعيد تصميم نفسها ذاتيا ،وتتطور بشكل
متسارع ،وهو أمر ال يستطيعه الجنس البشري ،مما
قد يؤدي إلى استبدال اإلنسان بالتقنيات الصناعية
كونها أكثر تطوراً على حد تعبيره.
و يتفق معه ايضا “ايلون موسك ” Elon Musk
االمريكى الكندى الرئيس التنفيذى لشركة ” تيسال”
للسيارات الكهربائية ،كذلك ايضا “بيل جيتس Bill
 ” Gatesمؤسس ميكروسوفت ،و الذى يحث دائما
على الحذر من ذلك معبرا عن خشيته لمخاطر تنمية
الذكاء الصناعي!!.
التعلم العميق
ان الفزع من خلق وحوش تسود البشر وتصبح
أسيادهم ،ليس بجديد  ،و يتردد على كل لسان
منذ قديم االزل  ،و لكن هذه المخاوف بدأت تتخذ
وزنا جديدا لها  ،بعد ان اصبحت أجهزة الكمبيوتر
العمالقة في كل جيب مع انتشار الهواتف الذكية و
االجهزة اللوحية التى اصبحت مع التطبيقات المتاحة
يمكنها فعل كل شيء تقريبا.
وأصبح الواقع اآلن يفرض علينا سؤاال واضحا و
هو كيف نقلق بحكمة من هذا الوضع الى وصلنا
اليه ؟!
الخطوة األولى  :هي فهم ما يمكن ألجهزة الكمبيوتر
ان تفعله و تؤديه اآلن  ،وما المرجح أن تكون قادرة
على القيام به في المستقبل .فنجد انه بفضل زيادة
قوة المعالجات الرقمية التى حققت طفرة كبيرة
 ،اصبح هناك وفرة متزايدة من البيانات المتاحة
رقميا ،و اصبح هناك نظم الكترونية تدعى “التعلم
العميق  ”deep learningتعتمد على محاكاة
الطبقات من الخاليا العصبية في الدماغ البشري
وتجعلها تستوعب كميات هائلة من البيانات ،بل
يمكنها االضافة الى قاعدتها البيانية وتعليم نفسها

أداء بعض المهام ،بد ًء من التعرف على االنماط و
العادات الى الترجمة الفورية ،وتقريبا قد يكون ادائها
مثل اداء البشر  .ونتيجة لذلك ،فإن األشياء التي كان
يتم وصفها بأنها خاصة بالعقل البشرى مثل تفسير
الصور ولعب ألعاب الفيديو ،اصبحت متاحة اآلن
في نطاق برامج الكمبيوتر  ..و على سبيل المثال
برنامج  DeepFaceالذى يعتمد على خوارزمية
رياضية كشف عنها فيسبوك في عام  ،2014يمكنها
التعرف على الوجوه البشرية الفردية في الصور
بنسبة تأكيد بلغت . 97%
بشكل حاسم ،قدرات الذكاء الصناعى  AIمازالت
محدودة وضيقة اليوم ،و منتجات الذكاء الصناعى
مازالت فى بدايتها ،و لكن مظاهر تطورها و الطفرة
التى تتحرك بها كما يقول أستاذ هندسة الميكانيكا
وعلوم الفضاء في جامعة كورنيل ،وأحد مطوري
الروبوتات الذكية “هود ليبسون” ،إن تقنيات الذكاء
الصناعي أصبحت قوية للغاية ،ومن المحتمل أن
ّ
وتوقع حدوث ذلك خالل
تتجاوز قدرات اإلنسان.
القرن القادم.
و لكن هناك من يرى ان منتجات الذكاء الصناعى
 AIهى االن قوية بالفعل بما يكفي إلحداث فرق كبير
في حياة اإلنسان ،ويمكن أن تعزز بالفعل المسعى
البشري من خالل استكمال ما يمكن أن يفعله البشر
 ..فاألطباء زادت قدرتهم بشكل كبير فى اكتشاف
السرطان و عالجه  ،و خورزميات الرياضة القادرة
على نطق الكلمات و قراءة المقاالت و الخطابات
التى تعمل على الهواتف الذكية تجلب مزايا عديدة
إلى عدة ماليين من األميين في البلدان النامية؛
وبرامج المساعدة الرقمية تقترح الفرضيات و
تعد اضافة واعدة للبحث األكاديمي .و غيرها من
الخوارزميات التى أصبحت جزء من حياة البشر
و قوة ايجابية تضاف الى قوتهم البشرية  ..حتى
على مستوى االمن و ما جلبه الذكاء الصناعى من
فوائد جمة لألمن الوطنى للبالد سواء كانت دول
ديكتاتورية او ديمقراطية بقدرة اجهزة و برامج
الكمبيوتر على رصد
و متابعة المليارات من
المحادثات والتعرف على
المتحدثين
شخصيات
و اخراجهم من وسط
الحشود من خالل صوته
أو صورة وجهه  ،يرى
البعض هذا انجاز ايجابى
يصب فى خانة االمن
و يراه البعض يشكل
تهديدات خطيرة على

الحرية و الخصوصية  ،بينما يدعى البعض ان
تحقيق مكاسب واسعة للمجتمع ،ينطوى على خسارة
على المستوى الفردى .
نعم هناك خطر  ..لكن
وعلى الرغم مما يثيره هوكينج ،ومسك وجيتس ،و
ما تعرضه و تبشر به أفالم هوليوود حول مخاطر
الذكاء الصناعى على شاشات السينما .فان قلقهم
بعيدا تماما عن ارض الواقع و يتعارض مع مصالح
البشر ،فوجود تهديد من آالت مستقلة ذاتية التفكير
مع قدرة معرفية فوق طاقة البشر  ،ال زال امر
بعيد يصعب تحققه ولكن من الحكمة ايضا بالنسبة
للمجتمعات التخطيط لمعرفة كيفية التعامل معه اذا
ما حدث.
وهذا امر ليس بالسهل كما يبدو ،و لكن ألسباب ليس
أقلها البشر  ،فالحكومات البيروقراطية واألسواق
والجيوش ،هى عناصر تداخلها فى عملية التخطيط
يمكن أن يجعلها فاشلة ويسبب ضررا كبيرا ،و
االمر يحتاج الى تعيين طريقة تحكمها القوانين
واللوائح تسمح بتطوير الذكاء الصناعى للمجتمعات
بأمان .تماما كما تحتاج الجيوش للرقابة المدنية،
وكما يتم تنظيم األسواق ،وكما يجب أن تكون
البيروقراطية شفافة وخاضعة للمساءلة ،لذلك يجب
أن تكون هناك أنظمة تدقيق مفتوحة لمراقبة تطوير
الذكاء الصناعى ،و هذه القيود يمكن وضعها دون
ان تكون ذات اثر سلبى على التقدم و التطور كما
حدث مع القنبلة النووية التى وضعت لها القوانين و
تأسست لها المنظمات الدولية المراقبة و المشرفة
على انشطتها فى العالم .
و اخيرا  ..نعم ،هناك مخاطر للذكاء الصناعى ،
ولكن ال ينبغي أن يحجب فوائده الضخمة التى تغير
شكل و حياة البشر يوما بعد يوم ..
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الساللة الجديدة ليست األولى ولن تكون األخيرة وطفرات الفيروسات أمر شائع ومستمر
أحمد مصطفى
أدى رد الفعل العالمي ،السريع والقوي ،على
إعالن الكشف عن ساللة جديدة من فيروس كورونا
(كوفيد )19-وانتشارها أكثر في بريطانيا إلى زيادة
كبيرة في انتشار نظريات المؤامرة والتفسيرات
غير العلمية التي انتقلت من مجال مواقع التواصل
عبر اإلنترنت إلى تصريحات بعض السياسيين
المتطرفين ومقاالت وتحليالت كتاب وصحفيين.
انتشرت نظريات المؤامرة والخرافات غير العلمية
في بداية ظهور فيروس كورونا مطلع العام بسبب
قلة المعلومات المتاحة على نطاق واسع حول
فيروس جديد احتاج العلماء والباحثون لوقت قبل
معرفة تركيبه وطريقة انتشاره وآلية عمله داخل
الجسم ،وبالتالي ما يسببه من أمراض وأعراض.
لكن عودة تلك النظريات والتفسيرات غير العلمية
اآلن ربما سببه رغبة البعض في اإلثارة ألغراض
مختلفة .لذا ربما ال تصمد تلك الشائعات والتلفيقات
كثيراً في ظل توفر كم هائل اآلن من الحقائق العلمية
في البحوث والدراسات المحكمة المنشورة على
نطاق واسع.
وكما بدأ رد الفعل على الساللة الجديدة من قبل
السلطات في دول العالم يستقر ،ستبدأ تلك التلفيقات
في الخفوت بشكل ربما أسرع من تراجع نظريات
المؤامرة والتفسيرات التي تقترب من الدجل
والخرافة التي صاحبت بداية وباء كورونا مطلع
العام.
وعلى الرغم من أن الساللة الجديدة من فيروس
كورونا اكتُشفت في أكثر من مكان آخر حول
العالم قبل بريطانيا ،وعُ زلت ربما منذ مايو (أيار)
الماضي ،فإن الشائعات تركزت على ما أعلن في
بريطانيا قبل أسبوع من موسم عطالت أعياد الميالد
ورأس السنة .وربما ذلك ما عزز االنتشار السريع
للشائعات ،وكأنها أقرب لطريقة انتشار الساللة
الجديدة التي يحدد العلماء سرعة انتشارها بأنها أكبر
بنسبة تصل إلى  70في المئة من السالالت األخرى
المعروفة حتى اآلن من فيروس كورونا.

أنواع الشائعات

ويمكن تقسيم تلك التفسيرات التآمرية والخرافات
غير العلمية إلى ثالثة أصناف :األول ضمن الدعاية
السياسية الفجة لليمين المتطرف ،مثل ما كتبه زعيم
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حزب بريكست البريطاني نايجل فاراج على حسابه
في "تويتر" متهماً األوروبيين بأنهم "بلطجية"
إلعالنهم حظر سفر مؤقت على بريطانيا للحد من
انتشار الساللة الجديدة من الفيروس ،وأن غرضهم
الضغط على بريطانيا للقبول باتفاق بريكست .وغالباً
ما تجد السياسيين من اليمين واليمين المتطرف من
رئيس أكبر دولة في العالم (أميركا) إلى رئيس
البرازيل يستخدمون نظريات المؤامرة ألغراض
سياسية ،لكنها في النهاية تثير بلبلة الرأي العام بشأن
حقيقة الوباء والفيروس العلمية.
الثاني ،تلفيق شبه علمي يروجه كتّاب ومعلقون
يخلطون بين بعض الحقائق العلمية وتفسيرات تآمرية
تتسم باإلثارة .وهذا ربما كان أخطر من الترويج
الشعبوي للدعاية ذات األغراض السياسية ،ألنه يلقى
قبوال لدى قطاعات من الرأي العام ،وربما يضر
بإجراءات الدول والسلطات الصحية للحد من انتشار
الوباء وحماية الصحة العامة وأرواح المواطنين.
وفي األيام األخيرة كثرت في الصحف ووسائل
اإلعالم العربية المقاالت والتعليقات التي تروج لتلك
التفسيرات .فبعضها يقول إن الساللة الجديدة ضمن
"حرب بيولوجية خرجت عن السيطرة" (باستعارة
تصريح وزير الصحة البريطاني مات هانكوك بأن
انتشار الساللة الجديدة خرج عن السيطرة ،وهو
تصريح سياسي موجه للداخل البريطاني كان غرضه
تبرير إجراءات الحكومة للحد من التنقل والتجمع في
موسم األعياد) .وهناك من اعتبر اإلعالن عن ساللة
جديدة من الفيروس مع بدء طرح اللقاحات "حيلة
تجارية لتسويق لقاحات جديدة لنوع جديد" .وهناك
أيضاً مقاالت وتعليقات تضمنت خرافات مما يبث
عبر مواقع التواصل.

أن الفيروسات ليست كائناً حياً ،إنما هي جماد
عبارة عن تكوين كيماوي حتى تدخل إلى خلية حية
فتستولي على الحمض النووي في داخل نواة الخلية،
وتبدأ في االنقسام (التوالد الذاتي) .يتكون كل فيروس
من شريط واحد من الصبغات الوراثية (حمض
نووي ريبوزي  ،)RNAمثل ما في النباتات وليس
كخاليا البشر والحيوانات التي تحتوي نواياها على
شريطين (حمض نووي دايوكسي ريبوزي .)DNA
تشهد كل الفيروسات تحورات باستمرار ،وهي
عبارة عن طفرات تتم في تركيبة الصبغات الجينية
على شريط الحمض النووي للفيروس .وتتركز
أغلب الطفرات التي تؤدي إلى سالالت جديدة من
الفيروس في الصبغات الوراثية المسؤولة عما تسمى
"النتوءات البروتينية" ( )Spikesالتي يستخدمها
الفيروس لاللتحام بجدار الخلية الحية وتذويبه في
ذلك الموقع ودخول الخلية لمهاجمة نواتها .وهناك
مئات اآلالف من التركيبات المختلفة لتلك النتوءات،
لكن العلماء يجمعونها في حزم تتشابه كل حزمة
في التركيب إلى حد كبير ،وذلك بغرض الدراسة.
ويعتمد تطوير األدوية المضادة للفيروسات على
تعطيل ما يقابل تلك النتوءات على جدار الخلية الحية
للعائل وتسمى "مستقبالت" (.)Receptors
وهناك عائالت من الفيروسات تشهد طفرات سنوية
تؤدي إلى تحور السالالت المعروفة إلى سالالت
جديدة .على سبيل المثال ،يُطعم البشر بلقاح
اإلنفلونزا كل عام وليس لمرة واحدة كما يحدث
مع فيروسات أخرى .ذلك أنه ال يمكن حصر عدد
سالالت فيروس اإلنفلونزا الموجودة في العالم،
والتي تتحور كل موسم تقريباً.

الصنف الثالث من نظريات المؤامرة ،هو في
األغلب ما ينتشر عبر اإلنترنت وتحديداً مواقع
التواصل ويروج له من يوصفون بأنهم "مؤثرون"
أو من الساعين للشهرة اإللكترونية وما تدره من
عائد ألصحاب الحسابات والمواقع األكثر انتشاراً.
وغالباً تكون تلك مجرد شائعات مضللة وخرافات
ال عالقة لها بالعلم وال حتى بالتلفيق السياسي أو
التجاري.

ً
مثال ،يقسم مركز مراقبة األمراض األميركي
فيروسات اإلنفلونزا إلى أربع مجموعاتA, B, :
 ،C, Dوأغلب ما تشيع المعرفة العامة به هو من
المجموعة  Aالتي تضم مجموعات فرعية منها
مجموعة  A2التي تنقسم بدورها إلى مجموعات
فرعية منها فيروس إنفلونزا الطيور (.)H1N1
وترمز  Hإلى تقسيم يعتمد على نوع الهيماتوغلوتنين
الذي يتحور باستمرار .وفي تلك المجموعة الفرعية
هناك نحو  30ساللة معروفة وشائعة.

يعرف كل من درس فايرولوجي (علم الفيروسات)

ينطبق األمر نفسه على فيروس االلتهاب الكبدي

أساسيات علمية

الوبائي ،الذي يشتهر منه في المنطقة العربية
النوع ( Cفيروس سي) ،لكنه مقسم إلى مجموعات
مختلفة  ،A, B, C, D, Eوحتى المجموعة الفرعية
لفيروس "سي" تضم تحورات مقسمة إلى أكثر
من  6مجموعات .وهكذا ،يوجد من كل فيروس
العشرات ،وربما المئات من السالالت الناجمة عن
طفرات مستمرة تؤدي إلى تحول في الفيروس .لكن
يظل التقسيم الرئيس للفيروسات بحسب ما تسببه
من أوبئة وأمراض للبشر أو الحيوانات أو الطيور
(أو لهم جميعاً) على أساس :فيروسات تنفسية،
فيروسات كبدية ...الخ.

الساللة الجديدة

حين كشف عن فيروس كورونا الجديد في
الصين ،وهو " "Sars-Cov-2واصطلح تسميته
"كوفيد "19-لتمييزه عن بقية فيروسات العائلة
التاجية المسببة لألمراض التنفسية مثل إنفلونزا
الطيور وإنفلونزا الخنازير وغيرهما ،كان هناك
بالفعل أكثر من نصف دستة من السالالت المختلفة
في غضون أسابيع .تلك بالطبع التي عزلت وفككت
تركيبتها الوراثية.
ومن السالالت التي نتجت عن طفرة في وقت
مبكر من انتشار الوباء في الربيع ،الطفرة التي
سماها العلماء " "D614Gالتي اعتبرت مسؤولة
عن سرعة انتشار فيروس كورونا حول العالم
في الموجة األولى .ثم ،أخيراً ،هناك الطفرة التي

تسمى علمياً " "Y453Fالتي ظهرت في حيوانات
المنك في الدنمارك لكنها كانت محدودة االنتشار.
وما بينهما ،وقبلهما وبعدهما عشرات الطفرات التي
تؤدي إلى سالالت جديدة.

لساللة ظهرت في جنوب أفريقيا أطلق عليها علمياً
" ،"V2.501بحسب ما ذكر البروفيسور سليم عبد
الكريم المسؤول عن برنامج كوفيد 19-في بريطانيا.

ومنذ ذلك الحين ،وبحسب أحدث دراسة علمية
موثقة تعتمدها اللجنة العلمية والتي تنصح الحكومة
البريطانية فهناك  17ساللة معروف تركيبها الجيني
حتى اآلن .وبالطبع ،قد يكون هناك عدد مماثل
أو أكثر تحور وانتشر ولم يُعزل أو تُقرأ خريطته
الوراثية بعد.

وعلى الرغم من أن أكثر من جهة علمية موثوقة
في العالم أعلنت أن اللقاحات المتوفرة حالياً التي
يجري تطويرها يمكنها الوقاية من الساللة الجديدة،
فإن البعض ما زال يشكك في ذلك .ومع توفر
المعلومات واكتمال األبحاث والدراسات ،سيترسخ
لدى الجمهور العام ما يكفي من العلم الذي يدحض
الشائعات والخرافات.

ال تكشف الفحوص والتحليالت ( )PCRعن
التركيب الجيني للفيروس ،إنما تحدد وجود الحمض
النووي الفردي وعدده .أما معرفة الطفرات
والتحورات ووجود السالالت الجديدة ،فيكون عبر
قراءة التركيبة الجينية الكاملة للفيروس .وتشتهر
بريطانيا والدنمارك بأنهما في مقدمة بلدان العالم من
حيث قدرة العلماء وتوفر اإلمكانيات البحثية لتفصيل
الخريطة الوراثية للفيروسات.
يضم شريط الحمض النووي الريبوزي لفيروس
كوفيد 19-ما يصل إلى  30ألف صبغة وراثية.
وبحسب ما صرح به كبير المستشارين العلميين في
بريطانيا سير باتريك فاالنس ،فإن الساللة الجديدة
ناتجة عن نحو  23تغيراً جينياً .واالسم العلمي لتلك
الساللة  B.1.1.7وهي تحور (عبر طفرة أيضاً)

يكاد يجمع العلماء والباحثون واألطباء حول العالم
على أن فيروس كورونا هذا لن ينتهي تماماً ،حتى
مع اكتمال حمالت التطعيم ألغلب سكان األرض.
وإنما سيكون على البشرية التعايش معه بإجراءات
الصحة العامة البسيطة كغسل اليدين بالصابون
وأساليب الوقاية األخرى .إنما ما يسعى إليه العالم
اآلن ،ويكرس له أغلب موارده وجهده هو السيطرة
على الفيروس .وقد يأخذ ذلك بعض الوقت ،لكنه آت
بالتأكيد في ظل تطور العلم والبحث.
وفي خالل فترة السيطرة على الوباء ،يتحور
الفيروس عبر طفرات جينية ،وتظهر سالالت
جديدة .وقد ال يتوقف ذلك تماماً مثلما هو الحال مع
فيروسات اإلنفلونزا األخرى.
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القوى العاملة والرعاية
البديل لخدمات الرعاية و طريقك إلى الوظيفة الجديدة
هل تعلم أنه يمكنك الحصول على راتب كامل في ألمانيا
مقابل رعاية قريبك أو صديقك من ذوي االحتياجات الخاصة !

البديل لخدمة الرعاية وطريقك إلى وظيفة جديدة
رعاية األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة من قبل أقاربهم
وأصدقائهم براتب كامل مع كافة التأمينات.
تقديم جميع الطلبات الالزمة .
إنجاز عقود العمل واألمور اإلدارية.

الحصول على استشارة مجانية من المختصين.
متابعة اإلجراءات القانونية.

ال داعي للقلق بشأن األقارب ذوي اإلحتياجات الخاصة
يمكن ألي شخص من ذوي االحتياجات الخاصة أو يعاني من مرض مزمن استخدام ما يسمى بالميزانية الشخصية
رسمي ًا من الدولة بمثابة إعانة نقدية يستطيع من خالله تغطية تكاليف ونفقات الرعاية وتنظيم الدعم الذي
يحتاج إليه بشكل مستقل ،هذا يعني
أنه يمكنك اختيار شخص أو أكثر من
أقاربك أو أصدقائك لرعايتك وتوظيفهم
ودفع رواتبهم في إطار ميزانيتك
الشخصية تمام َا مثل صاحب العمل.
ويمكن أيض ًا ألقرباء الشخص أو مقدمي
الرعاية التقدم بطلب الحصول على الميزانية الشخصية بأنفسهم لالستفادة من هذا الحق الذي توفره الدولة مدة
العمل  8ساعات في اليوم بمعدل  40ساعة في األسبوع مقابل راتب شهري بين  2000و  2500يورو باإلضافة إلى
كافة التأمينات.
بصفتنا وكالة توظيف استشارية معتمدة فإننا في شركة  UG Workforce and Careنسعى إلى تحقيق هدف
واحد وهو إيجاد وظيفة مناسبة لك في قطاع الرعاية بسرعة وموثوقية.
نقوم بإنشاء االتصال بينك وبين صاحب العمل المحتمل في محادثة شخصية نقوم بتقييم فرص التوظيف
الممكنة ونقدم لك النصائح إلجراء مقابلة ناجحة.
نحن نقوم نيابة عنك بإعداد عقود العمل للموظفين لديك وسترسل الدولة رواتبهم إلى حسابك كل شهر.

كيف تجدنا  :في برلين – راينيكيندورف
Workforce and Care UG
Wittestraße 26c
13509 Berlin
رقم الهاتف:
مكتب03053058762 :
موبايل017620732486 :
البريد االلكترونيbudget-advisor@web.de :
الدوام :اإلثنين إلى الجمعة:
الساعة  10.00إلى 18.00
جهات التواصل
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باسم عمران
حمل مؤشر الفجوة العالمية بين الجنسين ،الذى
يصدره المنتدى االقتصادي العالمي ،اخباراً جيدة
بالنسبة للنساء حيث اكد المؤشر تزايد الجهود
المبذولة من اجل المساواة بين الرجل و المرأة فى
العالم ،و أن المساواة بين الجنسين هي امر قابل
للتحقيق و لكن ليس قبل  81عاما من االن .
منذ ان بدأ المنتدى االقتصادى العالمى تتبع احوال
النساء في العالم منذ  10سنوات “كإطار لتحديد حجم
التفاوت بين الجنسين ” و تحديد حجم هذه الفجوة،
وُجد انه قد حدث تقدم خالل هذه السنوات بنسبة 4
درجات حيث قدر حجم هذه الفجوة فى عام 2006
بأنه  56نقطة و اليوم اصبح  60نقطة ،لذا وفقا
لهذا المعدل فإن مساواة المرأة بالرجل فى المشاركة
االقتصادية والفرص لن يتحقق حتى عام .2095
وهذا على افتراض أن التقدم فى رأب فجوة المساواة
سيواصل تقدمه على وتيرته الحالية .ومع ذلك ،وجد
المؤشر العالمي المكون من  100درجة ،والذى
يتعقب الفجوة بين الجنسين من أربعة أركان وهى-
االقتصاد والسياسة والصحة والتعليم – انه ال يوجد
اتجاه نحو تحقيق المساواة في اى بلد فى العالم ..
بل حيث وجُ د ان  6بلدان من اجمالى  111بلدا
تم تضمينها في التقرير األصلي ،اصبحت الفرص
المتاحة لنسائها لتحقيق المساواة اسوء مما كانت
عليه قبل تسع سنوات ،وهى “سري النكا ومالي
وكرواتيا ومقدونيا واألردن وتونس”.
وقد ادى نمط الحياة فى الدول االسكندنافية
الستمرارها فى صدارة الدول الرائدة في المساواة
بين الجنسين فى العالم ،وفى مقدمتها أيسلندا وفنلندا
والنرويج والسويد ثم الدنمرك تليها من خارج القارة
االوروبية نيكاراجوا من امريكا الالتينية ،ورواندا
من افريقيا ،والفلبين من آسيا متقدمة على بلجيكا
وسويسرا.
تقدم بالصحة والتعليم
ولقد اصبحت الفجوة بين الجنسين فى مجالى الصحة
والبقاء على قيد الحياة ،فى أضيق الحدود مسجلة
نحو  96نقطة عالميا ،حيث نجحت  35دولة فى
إغالق هذه الفجوة بالكامل ،فى الوقت الذى اتسعت
فيه الفجوة ألكثر من  40نقطة فى بعض الدول.
وكان اكبر انجاز اخر فى مجال المساواة بالتعليم
وهو ثاني أقوى مؤشر حيث سجل على المؤشر
94ن قطة ،مع نجاح  25دولة فى القضاء على
الفجوة تماما ،بينهم ثالثة دول حققوا هذا في العام
الماضي .ومع ذلك ،هناك بعض البلدان زادت فيها
الفجوة بمقدار يبلغ نحو  30نقطة بمجال التعليم،

لتصبح اكبر مما كانت عليه في عام .2006
فشل بالمشاركة االقتصادية والتمكين السياسى
بينما العاملين االخرين وهما دعامتين فى المساواة
بين الجنسين ،وهما :المشاركة االقتصادية والتمكين
السياسي لإلناث ،فقد تخلفا عن الركب .حيث لم
تنجح اى دولة من بين  142دولة فى القضاء على
أي من هذه الفجوات بين الجنسين ،وقد ضاقت
الفجوة فى  14دولة فقط مسجلين 80نقطة بالنسبة
للتفاوت االقتصادي.
اما الفجوة السياسة عالميا فهى ثابتة عند مستوى 21
نقطة ،وهذا يعني أن متوسط فرصة تمكين المرأة
ومشاركتها سياسيا تبلغ فقط نحو “الخمس” بالنسبة
لفرص الرجل .
ويقول المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى
االقتصادي العالمي ،أن تحقيق المساواة بين الجنسين
هو “امر ضروري ألسباب اقتصادية ،وفقط تلك
االقتصادات ،التى سوف تظل قادرة على المنافسة ،
هي القادرة على الوصول الكامل إلى كل موهبة ما
لديهم ،وسوف تزدهر”.
ويضيف ان االكثر اهمية فى تحقيق المساواة بين
الجنسين هي مسألة تحقيق العدالة واإلنسانية،
كما يوضح أن لدينا التزام لضمان وجود مجموعة
متوازنة من القيم.
في اوروبا
بعيدا عن المنطقة االسكندنافية ،وجد التقرير ان
الدول االوروبية السيما ألمانيا وفرنسا تخطو
خطوات جيدة في هذا السياق على مستوى العالم
خاصة مع دخول عدد اكبر من الفرنسيات الى الحياة
السياسية بتشكيلهن نصف عدد الوزراء في الحكومة
وتضييق الفجوات في االجور بين النساء والرجال
في البلدين.
وعلى النقيض ،وعلى الرغم من أن النتيجة اإلجمالية
في المملكة المتحدة جاءت دون تغيير إلى حد كبير،
إال انها فقدت موقعها بين افضل  20دولة ،وانخفض
ترتيبها ثمانية مراكز لتحتل المركز  26في الترتيب
العالمي – وهو أدنى مستوى لها منذ بدء صدور
المؤشر .

و حققت المرأة نجاحات في تحسين مستويات الدخل
ومشاركتها في الحياة السياسية واالقتصادية وتحسين
مستويات التعليم والصحة ومستوى المعيشة مقارنة
مع بقية دول المنطقة.
وحلت دولة االمارات العربية المتحدة في المرتبة
الثانية عربيا ،تليها قطر ثم تونس ،فالبحرين ،ثم
الجزائر ،سلطنة عمان ،ثم مصر والمغرب ،االردن
ثم لبنان .بينما حلت سوريا واليمن كآخر دولتين
عربيتين في هذا التصنيف على الصعيدين العربي
والدولي.
افريقيا جنوب الصحراء الكبرى
تقدمت وفقا للتقرير كل من ورواندا وبوروندي
وجنوب افريقيا ونيجيريا ،إال ان تقدم روندا كان
االفضل حيث سجلت المركز  7عالميا  ،و قد حققت
هذه الدول نجاحات كبيرة في مجاالت تمكين المرأة
في المشاركة االقتصادية والسياسية بصورة الفتة
للنظر مقارنة بغيرها من الدول النامية سواء في
القارة االفريقية او خارجها .
اسيا والمحيط الهادى
وأوضح التقرير ان “الفلبين” هي األعلى في تحقيق
المساواة بين الجنسين بمنطقتي آسيا والمحيط الهادئ
تليها نيوزيلندا ثم أستراليا ،مع وجود تطور ملموس
فى منغوليا التي تفوقت على كل من سنغافورة
وتايلند واليابان.
االمريكتان
فى امريكا الشمالية  ،جاءت كندا فى المركز 19
على العالم تليها الواليات المتحدة فى المركز 20
بينما سجلت المكسيك المركز  .. 80وتشير نتائج
التقرير الى تفوق “نيكاراجوا “على جميع دول
أمريكا الالتينية في المساواة بين الجنسين حيث
احتلت المركز  6عالميا ،وذلك بسبب أدائها القوي
في مجاالت الصحة والتعليم والتغلب على الثغرات
السياسية.

الدول العربية
صنف تقرير مؤشر الفجوة العالمية ” الكويت”
كأفضل دولة عربية  ،حيث احتلت المركز 113
عالميا بتمكنها من تحقيق مكاسب كبيرة في رأب
الفجوة بين النساء والرجال في مختلف المجاالت ،
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م /فتحي الحبّوبي
بعيدا عن مفهوم فلسفة القوّة للفيلسوف "نيتشة"،
ومفهوم الوجوديّة  -الملحدة وغير الملحدة -خاصة
لدى"جان بول سارتر" و"مارتن هايدغر ،وفلسفة
العبث لرائدها ألبير كامي .وبعيدا عن المفهوم الديني
السطحي للقدر الذي يروّجه من يسمّونهم -تجاوزا-
ّ
فإن مقاربة جبران خليل جبران مطلع
علماء األمّة،
ّ
المقال ،لمفهوم اإلنسان الحق ،المنسجمة مع مقولة
أبو القاسم الشابّي الشعريّة "إذا الشعب يوما أراد
الحياة فال ب ّد أن يستجيب القدر" تفيد أنّه ذو قدرات
ال محدودة ،كفيلة بتمكينه من نحت مصيره ونيل ما
يريد بقلب ّ
كل االوضاع لفائدته ،بما يتّفق مع مفهوم
ّ
التنمية البشريّة حديثة الظهور .وال يتسنى ذلك
لإلنسان ّ
إال إذا «عرف نفسه بنفسه» كما جاء على
ّ
لسان سقراط ،وتفطن الى مواطن القوّة فيه ووجّ هها
الوجهة الصحيحة.
ومن مفاعيل ذلك ،أن بات اليوم من البديهيات التي ال
يختلف فيها عاقالن وال ينتطح فيها عنزان كما قالت
العربّ ،
أن اإلنسان -أيّا كان سوء وضعه ومهما كانت
االكراهات والعقبات وقساوة المأساة التي يعانيها -ال
تفيده ،ال اللطميات والبكائيات ،وال الندبيات وال حتّى
المآتم على الحظ المنكود الذي قد يالزمه كظلّه في
مرحلة ما من حياته ،ولكن ما يفيده ،بالتأكيد ،ويثري
تجربته الحياتيّة ،إنّما هو النظر إلى الحياة من زاوية
نظر جديدة غير التي كان ينظر من خاللها وأ ّدت
إلى معاناته .ويترتّب عن ذلك  -حتما -رسم غاية
وتكريس ّ
كل الجهود لبلوغها وفق منهج مرسوم ّ
بدقة
ال يخضع للصدف ،في إطار زاوية النظر الجديدة،
بدل التعلّق باألوهام الكاذبة وتنبّؤات الدجاجلة الهالميّة
ّ
تتحقق .وهنا يكتشف المرء أبعادا
أو باألماني التي ال
أخرى للحياة كان يجهلها وتظهر له صورتها شديدة
الوضوح بتجلّياتها المختلفة ،وما تنطوي عليه من
تع ّدد للرؤى ،متجاوزة لألسوار الحاجبة لرؤية جمال
الكون وورديّة المستقبل .ولكن -لألسف -السواد
األعظم من النّاس ال يغيّر زاوية نظره للحياة ،ولو
باتت شديدة الضيق ،فيحكم على نفسه بالعيش في
ّ
ولعل من نافلة القول،
الضيق بما هو عيش ضنك.
ّ
في هذا السياق ،التأكيد على ّ
أن الحياة رغم أنها فسيحة
طوال وعرضا كما األرضّ ،إل ّ
أن آفاقها المضيئة،
غير المتناهية في سعتها ،ال يبصرها بوضوح وجالء
تا ّم ّإل القليلون ،الذين ينظرون إلى الحياة من الزاوية
المناسبة بما ينسجم مع مقولة « إذا رأيت الصحراء
ّ
تمت ُّد وتمت ُّد ،فاعلم َّ
وارفة
أن وراءها رياضاً خضراء
ِّ
ّ
الل“ .ذلك ّ
أن اآلفاق الرحبة ال تتجلّى إل لغير
الظ ِ
النمطيين ممّن أومأنا إليهم ،الذين يرسمون الغايات،
والمناهج لبلوغها  ،فضال عن ّ
توفرهم على جذوة
ّ
التعويل على النفس لصنع الذات الفاعلة ،المؤثرة،
في المجتمع أو بالح ّد األدنى ،في محيطها القريب .ما
يعني ّ
أن هذا الصنف من النّاس ،يدخل معترك الحياة
وال يبالي بالمتاعب و يركب البحر وال يخشى الغرق.
وهو إلثبات ذاته يروم امتطاء صهوة المصاعب مهما
بلغت من الش ّدة و القسوة ،ومهما بلغ وخز األشواك
المحيطة به من كل جانب .وهو كذلك يقبل -ساعة
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الفصل -بنتيجة مواجهة متاعب الحياة ،وحيدا ،في
حالتي النجاح و اإلخفاق ،رغم نزوعه الشديد إلى
النجاح والتفوّقّ .
ألن الفشل ،بمعنى من المعاني،
إنّما هو حافز للنجاح وأوّل خطوة على الطريق
لبلوغه .بهذا المعنى ،فهؤالء ال يهزمهم الدهر ،وال
يستسلمون للهزيمة ،وال يرفعون الراية البيضاء منذ
أوّل فشل ،ال بل ولو تكرّ ر الفشل  99مرّ ة كما كان
الحال في تجارب "توماس أديسون" التي أ ّدت في
النهاية إلى اختراع المصباح الكهربائي  ،فضال عن
تسجيل أكثر من  1000براءة اختراع باسمه .وهي
المقاربة ذاتها التي أيّدها الحقا "ألبرت أينشتاين" :
بقوله "المعرفة ليست المعلومات ،فالمصدر الوحيد
للمعرفة هو التجربة والخبرة" .فالحياة من منظور
هذا الصنف من الناس ليست في نهاية األمر سوى
مغامرة  -وليست قصيدة كما يرى الشاعر محمّد آدم-
ممت ّدة في الزمان كما في المكان ،بما هما (الزمكان)
بتعبير الفيزياء.
أن أحدا يجادل في ّ
ال أعتقد ّ
أن هذه المعاني  -مجتمعة-
تكاد تتماهى مع مفهوم العصاميّة كمصطلح ّ
يدل منذ
العصر الجاهلي على "اعتماد المرء على نفسه حتى
ينال َّ
نفسه (فيكون
الشرف والمجد" ويسو َد
"بشرف ِ
ِ
ف آبائه" فيكون عظاميّا ،كما جاء
عصاميّا) ال بشرّ ِ
في المعاجم العربية.
للتذكيرّ ،
الجرمي ،حاجب
فإن عصام بن َشهبَر ِ
النعمان بن المنذر -أحد ملوك المناذرة قبل اإلسالم
 هو من نسب إليه هذا المفهوم بعد أن أشاد بهالشاعر المسيحي ،النابغة الذبياني ،إلرادته القويّة
وعزيمته الفوالذية واجتهاده المستمرّ الذي ّ
أهله عن
جدارة أن يصبح من أقرب المساعدين للملك المذكور،
وهو الذي بدأ مشواره المهني عامال بسيطا في قصر
النعمان ث ّم حاجبا له .وقد قال فيه النابغة الذبياني :
نفس عصام سوّ دت عصا ِماً  ...وعلمته الكر واإلقداما
وجعلته ملكاً هماماً  ...فتعالى وجاوز األقواما
وقال فيه الملك النعمان نفسه" ّ
إن عصام بن شهبر
بألف جندي".
ما دعاني إلى هذا المبحث في العصامية ،وهذه
ّ
ممططة وركيكة لدى البعض
المق ّدمة التي قد تكون
هو ،بداية ،إسهامات العصاميين ممّن عرفوا مكامن
ّ
القوّة فيهم وطاقاتهم
الخلقة ،فحوّلوها إلى إكتشافات
وآختراعات وإبداعات وخدمات جليلة لفائدة
مجتمعاتهم ،وأحيانا لفائدة المجتمع اإلنساني .وقد كان
ّ
اإلطالع الواسع على السير الذاتيّة للكثير
لي شرف
ّ
منهم في بعض المؤلفات الغربيّة كما الشرقيّة  -ولو
بدرجة ّ
أقل -تلك اإلسهامات التي كان لها عظيم األثر
ّ
في النهضة العلميّة و التقدم اإلنساني في مختلف
مجاالت النشاط اإلنساني عبر الزمان والمكان بما
هو الفضاء بأبعاده األربعة .وما ش ّدني ،ثانية ،هو
كوني أنا أيضا عصامي في مجالي الصحافة والكتابة
األدبيّة ،باعتباري علمي التكوين والمباشرة العمليّة.
وإن كنت من غير صنف المؤثّرينّ ،
فأن ذلك لم ولن
يثنيني عن ممارستي لهواية الكتابة .تلك الهواية بالغة
المتعة ،الممت ّدة لنحو نصف قرن.

وألنّي إزاء مبحث غير أكاديمي ،والعصاميون كثر-
وأكثرهم تأثيرا من الغربيين المعروفة سيرهم لدى
الجميع مثل فلتة الدهر "توماس أديسون" سالف الذكر-
فإنّي سأكتفي في المقالة القادمة ،بعرض نموذج ملهم
ووحيد ،من العصاميين العرب؛ وهو الكاتب اللبناني
النابغة جرجي زيدان ،الذي ّ
دشن عالم الشغل ،وهو
في ّ
سن الحادية عشرة ،بالعمل في مطعم ،بما يشبه ما
كان الحقا ،حال الشاعر التونسي الموهوب صديقي
منوّر صمادح ،الذي ،إن كتب لي البقاء رغم الوباء،
قد يكون مادة لمقالة الحقة ،وهو العصامي الذي ّ
دشن
عالم الشغل كعامل بمخبزة ،وكان ال يزال فتى يافعا،
ً
رجال
واللعب أنسب إليه من العمل ،فإذا به يصبح
ّ
ويلقب بشاعر
غير الرجال وشاعرا غير الشعراء،
الثورة والحريّة.
جرجي زيدان؛ نموذج قوة اإلرادة ومضاء العزيمة
عندما تقلّب صفحات التاريخ التي تتح ّدث عن
العصاميين العرب ،تعثر على عدد غير قليل من الذبن
ّ
ّ
ولكن قلّة قليلة منهم
يستحقون منّك إنحناءة إحترام.
ّ
ال يكفيهم ذلك .ولعل من أبرزهم في التاريخ الحديث
العصامي جرجي زيدان الذي قال عنه بعض النقاد
أنّه "من أوائل من كتبوا روايات تاريخية مستمدة
في اطارها العام من التاريخ اإلسالمي" بل واعتبره
للقصة التاريخية اإلسالمية في
الكثير منهم "رائدا
ّ
عالمنا العربي ".ولكن من هو العصامي جرجي
زيدان؟
لقد وجد جرجي زيدان نفسه ،منذ الصغر ،أمام متاعب
وعقبات ال ح ّد وال حصر لها ،فقرّ ر شق طريقه الى
إكتناه عمق المعارف وإلى المجد ،باالعتماد على
جهوده الفرديّة فقط ،دون االستناد إلى أحد غيره -
بما في ذلك السند العائلي-؛ فوالده أمّي ال يق ّدر فضل
العلم ألنّه ال يملك ناصيته ،وفقير يعوزه تسديد نفقات
ّ
التمشي(اإلعتماد على الذات) يكون
تعليم إبنه .وبهذا
جرجي زيدان تفاعل تلقائيّا مع مقولة إبن الوردي –
دون علم بها": -ال تقل أصلي وفصلي أبدا إنّما أصل
الفتى ما قد حصل"
وكذا مع القول المشهورالمختلف على قائله) ( :1
ّ
إن الفتى من يقول هأنذا  ...ليس الفتى من يقول
كان أبي
فقد كانت نشأة هذا العصامي في أسرة لبنانيّة
متواضعة سرعان ما تدحرجت ،بعد غضب إحدى
ّ
المتنفذات على األسرة ،إلى مستوى الفقر ،رغم كدحها
المتواصل ،وفي هذا يقول جرجي زيدان في مذكراته
" :نشأت في صباي وأنا أرى والدي يخرج إلى دكانه
في الفجر ،وال يعود ّإل في نحو منتصف الليل أو
قبيله ،وأرى والدتي ال تهدأ لحظة من الصباح إلى
المساء ...لم تكن تذهب إلى الصالة بالكنيسة ّإل نادرا،
وإنّما همّها تدبير بيتها وتربية أوالدها  ...وقد شببت
على ذلك والفته فغرس في ذهني ّ
أن اإلنسان خلق
ليشتغل وأن الجلوس بال عمل عيب كبير".
ّ
ّإل ّ
المبكر ،لم
أن الطفل اللَّمَّاح جرجي زيدان ،بوعيه

يعتبر ال الفقر وال الصعوبات ،حائال ج ّديّا بينه وبين
النجاح والنبوغ ،إن في النهل من العلم أو في مسيرته
العمليّة والعلميّة .فهو من طينة النوابغ القالئل الذين
ال يهزمهم الدهر وال يستسلمون مطلقا للهزيمة .لذلك
ّ
وطد العزم على أن يبذل كل ما يملك من قوة وإرادة
في سبيل تحقيق ذاته كذات مؤثرة في محيطها.
ّ
متقطع وفي
درس جرجي زيدان لمدة  6سنوات بشكل
ثالث مدارس مختلفة ،ورغم ذلك فقد تفتّحت شاهيته
للمعرفة ،كما لو كان على علم بمقولة اإلمام الشافعي
البليغة :
ّ
ّ
"ومن لم يذق م ّر التعلم ساعــة  ..تجرّع ذل الجهل
طول حياته"
ولكن "تجري الرياح بما ال تشتهيه السفن" ،فقد
اضطرّ لمساعدة والده في مطعمه الصغير في أحد
أسواق بيروت .ولمّا كانت والدة جرجي زيدان تريد
إعادته إلى المدرسة كان والده ير ّد عليها "إنّه قد أت ّم
دروسه وال فائدة من كثرة الدروسّ ،إل إذا كنت تنوين
أن تجعليه كاتبا أو معلّما" .و وعبارة كاتب في السياق
الذي وردت فيه تفيد معناها التوظيفي ال اإلبداعي بما
هو التأليف والبحث.
لذلك وجّ هه والداه في ّ
سن الثانية عشرة إلى تعلّم
صناعة األحذيةّ ،إل أنّها سبّبت له متاعب صحيّة
فتركها بعد سنتين فقط ،ليعود مج ّددا إلى مطعم والده.
وفي األثناء ،وكان سنّه ال يتجاوز خمس عشرة سنة،
تعلّم اإلنجليزية على مدى خمسة أشهر لدى معلّم،
كان يتر ّدد على المطعم ،لقاء ما يتناوله من مأكوالت.
ورغم تأكيد المعلّم لجرجي زيدان أنّه أصبح يجيد
هذه اللغة ،فإنّه واصل تعلّمه لها باالعتماد على نفسه
حتّى أجادها فعال وسبر أغوارها ّ
وفك رموزها وفتح
مغاليقها ،إلى درجة أنّه حاول وضع قاموس انجليزي
عربي وشرع في اإلشتغال عليه لكنّه لم ينهه.
ويروي جرجي زيدان ّ
أن أوّل كتاب رغب في
مطالعته ،ولم يقدر على اشترائهّ ،إل مستعمال و ّ
بأقل
من نصف ثمنه ،أثار غضب أبيه ألنّه "يشري الورق
بال فائدة" ووبّخه بقوله « :أتب ّدل الدراهم بورق»!
لكن فطنة العصامي الذي نعرض له ،جعلته في سنهّ
ّ
المبكرة ،يستعين ببعض المعلّمين ممن يتر ّددون على
مطعم والده لمطالعة كتب الطبيعة والجغرافيا ،فهو
له ميل كبير ال لألدب فحسب ،بل وكذلك للعلم .ث ّم
تعلّم بعد ذلك حساب مسك الدفاتر ليكون كاتبا في أحد
المخازن عسى أن يتخلّص من العمل في المطعم،
وتفتح له آفاق جديدة في مساره لمزيد التحصيل في
العلم واألدب ،معتقدا ّ
أن العمل بالمخزن ،كما جاء في
القول الشعري :
هو المهرب المنجي لمن أحدقت به
ّ
عنهن مهرب
مكاره دهر ليس
لكن جرت الرياح ثانية بما ال تشتهيه سفينته وخاب
ظنّه ،فتجربته بالمخزن لم تدم سوى نصف يوم،
وعاد في مساء ذات اليوم إلى مطعم والده أين التقى
في مرحلة الحقة بلفيف نيّر من العلماء والكتاب
والصحفيين الذين إستفاد منهم بمثل استفادته من
مناقشاته مع الطلبة الذين كان يجتمع بهم وخاصة
ّ
الطب الذين أعجبوا بذكائه وأصبحوا
منهم طلبة
ّ
أصدقاء له ويدعونه لزيارة الكليّة مما حفز فيه رغبة
ّ
تعلّم
الطب ،السيما بعد اطالعه على كتاب "سرّ
ّ
النجاح" ،وانخراطه في جمعيّة أدبيّة جل أعضائها من
الطب .وقد استغرب أصدقاؤه هذه الرغبة ّ
ّ
ألن
طلبة
امتحان الدخول إلى الكليّة يفترض اإللمام بالهندسة

والحساب والجبر ونحوها من المواد التي يجهلها.
ّإل ّ
أن جرجي زيدان ،وفي فترة العطلة الصيفية
فحسب ،أقبل على درس هذه المواد ،بالليل والنهار،
ّ
الوقاد ونباهته .وهو ما
واستوعبها بفضل ذكائه
أفضى إلى نجاحه في اإلمتحان ،ليندهش أصدقاؤه
ثانية .وال غرابة في ذلك مطلقا،،فهم طلبة نمطيون
يجهلون معنى العصامية التي تقرع األبواب الموصدة
فتنفتح لها -ولو بعد حين -بما يترتّب عنه حصول
ّ
تشكل عالما سرياليا ) أو ما يشبه
مفارقات عجيبة
روايات فنتازيا الخيال ،بما هي معالجة إبداعية للواقع
خارج دائرة المألوف.وهكذا دخل جرجي زيدان كليّة
الطب ونجح بامتياز في السنة األولى ّ
ّ
ولكنه وفي
بداية السنة الثانية حمل لواء " أول ثورة وإضراب
للطلبة في الشرق" للمطالبة بالحريّة الفكريّة بالكليّة،
فوقع رفته مع لفيف من زمالئهّ .إل أنّه تدارك األمر
ودرس علوم الصيدلة بمفرده ،ث ّم أجرى امتحانا أمام
لجنة من كبار الدكاترة من لبنان وسورية شفع بمنحه
شهادة الصيدلة .إثر ذلك غامر بالهجرة إلى مصر -
وكانت سنّه ال تتجاوز إثنتين وعشرين سنة -لدراسة
الطب البشري ولم يكن لديه المال الكافي لمتطلبات
الهجرة فساعده أحد جيرانه بإقراضه بعض المال.
ّ
الطب المصرية اعتبر طول الم ّدة
ولكنّه في مدرسة
عائقا أمامه فاتّجه نحو الصحافة واشتغل ألكثر من
سنة محرّ را في الجريدة اليومية الوحيدة بالقاهرة وهي
"جريدة الزمان" ثم استقال منها للعمل في السودان
كمترجم لحوالي سنة القى إثناءها بعض المتاعب تبعا
ألهوال الحرب التي كانت قائمة آنذاك .ورغم نيله
 3أوسمة مصرية بعد عودته من السودان مكافأة له
على الخدمات التي ق ّدمها هناك ،فإنّه غادر مصر إلى
بيروت ،حيث أصبح عضوا عامال في المجمع العلمي
الشرقي .وفي االثناء درس اللغات الشرقية كالعبرانية
والسريانية ،بما ّ
مكنه من وضع كتاب"الفلسفة اللغوية
واأللفاظ العربية" وكانت سنّه ال تتجاوز الخامسة
والعشرين سنة! ..
وكان من فرط إعجاب أحد أصدقائه به في هذه
المرحلةّ ،
أن ألف رواية وسمها ب" رواية البطلين"
تطرّ ق فيها بالخصوص إلى عصامية جرجي زيدان،
باعتباره أوّل بطلي الرواية ،مع ّددا انتصاراته العديدة
في معركة الحياة.
ولمّا عاد جرجي زيدان مج ّددا إلى مصر ،واعترافا
بجهوده في صناعة الفكر والعلم ،فقد عيّن مديرا
عاما لمجلّة "المقتطف" التي كانت تعتبر حينذاك أهم
ّ
المجالت العلميّة في الشرق العربي الستقطابها
وأشهر
ألقالم العلماء واألدباء المرموقين .وكان هو نفسه قد
ساهم فيها ببعض مقاالته األدبيّة وبحوثه العلميّة .علما
ّ
وأن أوّل مقالة له في بداياته في بيروت -ولم تحظ
بالنشر -كان قد أرسلها إلى هذه المجلّة .وقد أجابه
 ،مدير المجلة ،لمّا سأله جرجي زيدان عن ذلك عند
لقائه به الحقا في بيروت بالقول "إنّه يرجو أن تكون
المقالة الثانية خيرا من األولى !"ّ .إل ّ
أن العصامي
الذي يقرع األبواب حتّى تفتح له عن طواعية أصبح
في هذه المرحلة المسؤول األوّل عن المجلّة وباقتراح
من أصحابها بعد نحو 10سنوات من ذلك  .لكنّه بعد
سنتين من العمل الدءوب على متابعة كل الجزئيات
في عالقة بتحرير المجلة وبشؤونها االدارية ،ارتأى
ّ
أن هذا الجهد يعوقه عن متابعة البحوث والتأليف،
فقرّ ر أن يستقيل وينصرف من المجلّة ليصرف وقته
بالكامل للتأليف وكان "تاريخ مصر الحديث" (في

جزءين) أوّل منجز له في هذا المضمار خالل هذه
المرحلة .ث ّم جاء كتاب تاريخ الماسونيّة العام فكتاب
التاريخ العام .ورغم ّ
أن المدرسة العبيديّة الكبرى
لطائفة الروم الألرتودكس بمصر عيّنته ليتولّى إدارة
التدريس العربي بهاّ ،
فان ذلك لم يمنعه خالل السنتين
اللتين قضاهما بها من تأليف أوّل رواية تاريخية له-
وكانت سنّه ال تتجاوز ثمان وعشرين سنة -؛ أال وهي
"المملوك الشارد" التي القت رواجا كبيرا ،حتّى أنّها
طبعت طبعات عديدة .ولمّا قرر التفرّ غ كلّيّا أله ّم
مشروع في حياته؛ وهو تأسيس "مجلّة الهالل" التي
أكسبته شهرة واسعة وميّزته في المجال الصحفي -
فضال عن تأليفه  22رواية تاريخيّة تسجل أحداثا من
تاريخ العرب والمسلمين منذ عصر ما قبل اإلسالم
حتّى العصر الحديث -غادر المدرسة العبيديّة في
عمر لم يتجاوز  31سنة .وفي هذه المرحلة ،فإنّه
كعادته ،لم يكتف بالتحرير فحسب ،بل ألّف روايات
تاريخ اإلسالم وهي 6وكتاب "التم ّدن اإلسالمي" (
في  5أجزاء) وكتاب "العرب قبل اإلسالم" و"علم
الفراسة الحديث" و"مشاهير الشرق" في (جزءين)
و"تاريخ اآلداب العربية" في  4أجزاء و"أنساب
العرب القدماء" و"طبقات األمم" و"عجائب الخلق"
و"تاريخ انجلترا  . 3أمّا رواياته في غير التاريخ
اإلسالمي فهي "المملوك الشارد" و"أسير المتمهدي"
و"استبداد المماليك" و"جهاد المحبّين" و  ...وال بد من
التساؤل هنا كيف أمكن لهذا العصامي من تأليف هذا
الك ّم الهائل من الروايات التاريخية في حيز زمني ال
يتجاوز االثنتين والعشرين سنة.
لقد نال جرجي زيدان ،ال فقط إعجاب العرب
والمسلمين بعبقريتّه وتفرّ ده ،بل حاز أيضا على
إعجاب المستشرقين ،فقد سأله أحد هم مستغربا ":
أأنت جرجي زيدان؟" فأجابه ":نعم" فقال" :المستشرق
"كنت انتظر أن ارى شيخا ذا لحية بيضاءّ ،
ألن من
ّ
يطلع على مؤلّفاتك ،ال يق ّدر عمرك ّ
باقل من ثمانين
سنة! ".
ّ
وال غرابة في ذلك ،فقد كانت حياته كلها ،رغم
قصرها ،عمال دؤوبا لتجاوز المعوقات؛ من فقر
وجهل وشدائد وعقبات في سبيل بلوغ ما يرضي
طموحه  .وبذلك قفز من الفقر إلى الرخاء ومن
االمّية إلى التعلّم؛ فأصبح متع ّدد اللغات ،يتر ّدد على
فضاءات العلم وبذلك أيضا أنتقل من العمل في مطبخ
وفي صناعة االحذية إلى العمل في صناعة الرأي
وإنتاج الفكر و العلم واألدب .واستطاع ،بالنتيجة،
أن ّ
يشكل حالة إبداعيّة مختلفة اثرت المكتبة العربية
بإبداعات شكلت إضافة نوعية في تاريخ العرب
والمسلمين وظلّت وال تزال مصدر إلهام وثروة
تنهل منها األجيال وبقيت خالدة في الذاكرة والوجدان
العربي بل والعالمي أيضا،وذلك بالنظر إلى ترجمة
مؤلفاته إلى لغات عديدة.
وهو ما ّ
يؤكد مضي عزيمته وقوّة إرادته بما صح فيه
قول أحمد شوقي :
ّ
بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غالبا
وما نيل المطالب
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إبراهيم بدوي
مؤخرا نبذ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
ومسؤولون أتراك آخرون لغتهم الحربجية ،وبدأوا
خالل األشهر القليلة الماضية ،مستوى ملحوظاً
من الحراك الدبلوماسي في العالم العربي ،وهو ما
يمكن اعتباره استراتيجية تركية جديدة ،حيث كانت
تركيا قد قطعت طوال السنوات القليلة الماضية،
العالقات مع سوريا والعراق والسعودية واإلمارات
ومصر وليبيا ،أو تراجعت عالقاتها إلى أدنى
مستوى ممكن.

لبنان ،لكن كشفت وسائل اإلعالم اللبنانية اآلن عن
الهدف والمهمة السرية من زيارة الحريري ،وهي
“التوسط بين السعودية وتركيا”.
من جهة أخرى ،أعرب وزير الخارجية اإلماراتي
أنور قرقاش مؤخرا عن أمله في تحسن العالقات
ً
قائال إن بالده مستعدة لتطبيع
بين أنقرة والقاهرة،
العالقات مع تركيا .ورغم أن أبو ظبي تحدثت من
أجل نزع فتيل التوترات مع تركيا عن شرط عدم
دعم اإلخوان المسلمين.

كما يواجه هذا البلد توترات جدية في العالقات
الثنائية مع جهات دولية أخرى مثل أمريكا وفرنسا
وألمانيا وقبرص واليونان واسرائيل ،لكن عشية
رأس السنة وفي وقت يبدو أن العالم يستعد فيه
لعصر ما بعد كورونا وما بعد ترامب ،وضعت أنقرة
ايضاً استراتيجية خفض التصعيد مع الدول العربية
نصب أعينها.

تعزيز مكانة حزب العدالة والتنمية
ال شك أن جزءا كبيرا من السياسات التي ينتهجها
حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان في مجال
السياسة الخارجية مرتبط بميزان القوى داخل
تركيا .ويدرك أردوغان وقادة حزب العدالة والتنمية
جيدا أن الفوز في االنتخابات البرلمانية القادمة في
يونيو  2022واالنتخابات الرئاسية في عام 2023
سيتطلب تحسين الوضع االقتصادي المضطرب
على مدار العامين المقبلين ،وإال ينبغي انتظار
الهزيمة القاسية.
تسببت التوترات بين تركيا وأمريكا خالل السنوات
األخيرة من جهة وتفشي وباء كورونا من جهة
أخرى ،في مصاعب كبيرة للحكومة التركية في
السيطرة على اقتصاد البالد وإدارته ،فعلى سبيل
المثال انخفضت قيمة الليرة مقابل الدوالر في عام
 2019بشكل حاد وتراجعت بنحو  .٪50حتى في
سبتمبر  2020وصلت الليرة التركية إلى أدنى
مستوى لها على اإلطالق مقابل الدوالر ،بحيث
صعد الدوالر  0.29بالمئة إلى  7.486ليرة .إضافة
إلى ذلك ،شهد النمو االقتصادي في تركيا انخفاضا
حادا من  ٪7.4في عام  2017إلى  ٪0.4في عام
.2020

موجة جديدة من خفض التصعيد
اتخذت الحكومة التركية ،خالل الشهر الماضي،
خطوات ملموسة ومهمة لتهدئة التوترات مع العرب
والتي يمكن وصفها بـ “عصر ذوبان الجليد في
العالقات بين أنقرة والعالم العربي” بعد فترة من
التوتر الشامل ،اذ يمكن رؤية مصر والسعودية
ولبنان واإلمارات على رادار الجهاز الدبلوماسي
للحكومة التركية ،حيث تعرضت عالقات تركيا إلى
توتر مع القوى العربية وخاصة مصر والسعودية
واإلمارات بعد مظاهر اإلسالم السياسي في المنطقة
في سنوات ما بعد  2011بسبب دعمها لإلخوان
المسلمين ،ولكن يبدو اآلن أننا نشهد تغييراً في ساحة
المواجهة والمعادالت.
بداية ،أرسلت مصر وتركيا اللتان كانتا في توتر
واسع النطاق ،إشارات خالل الشهر الماضي لنزع
فتيل التوتر خاصة بعد زيارة الوفد المصري إلى
طرابلس برئاسة نائب رئيس جهاز المخابرات
المصرية ،وتكررت االتصاالت بين مسؤولي األمن
واالستخبارات في أنقرة والقاهرة ،وربما تكون هذه
االتصاالت هي المرة األولى التي كان فيها للجانبين
تنسيق واتفاق مبدئي حول بعض قضايا المنطقة
وعلى رأسها ليبيا.
لكن جهود تركيا لتهدئة التوترات في العالم العربي
ال تقتصر على القاهرة فحسب ،بل السعودية دولة
أخرى تفكر أنقرة في التصالح معها ،حيث يمكن
رؤية الدليل الواضح لذلك في زيارة رئيس وزراء
لبنان المكلف “سعد الحريري” إلى اسطنبول في 8
يناير  ،2021حيث تأتي الزيارة في وقت كانت فيه
الرياض وأبو ظبي على الدوام شديدتا الحساسية
تجاه النفوذ التركي في الدول العربية ،بما في ذلك

لكن يمكن تتبع األيادي الخفية في الوضع االقتصادي
الهش لتركيا في العقوبات األمريكية والدور المدمر
للسعودية واإلمارات في ضرب سوق العمالت في
هذا البلد ،ألن الدول العربية بقيادة السعودية وضعت
في اآلونة األخيرة على جدول أعمالها خطة لمقاطعة
شراء السلع التركية وعدم استيرادها ،ما يمثل
مستوى جديدا من األزمة االقتصادية ألردوغان
وحزب العدالة والتنمية.

فرض العقوبات في عهد ترامب ،وآخرها ما يمكن
اعتباره في قرار وزارة الخارجية األمريكية في 17
ديسمبر  ، 2020حيث فرضت في بيان عقوبات
بموجب المادة  231من قانون كاتسا ضد مؤسسة
وإدارة الصناعات الدفاعية التركية.
وبعد انتهاء رئاسة ترامب ،يدرك أردوغان بوضوح
أن إدارة بايدن تضع سياسة أكثر صرامة تجاه تركيا
من ترامب .حتى بايدن وصف في مقابلة مع صحيفة
نيويورك تايمز أواخر عام  ،2019أردوغان بأنه
استبدادي ودعا إلى إقالته من السلطة داعماً أحزاب
المعارضة.
ومن خالل اتباع استراتيجية خفض التصعيد مع
العرب ،يعتزم أردوغان تخفيف الضغط عليه في
مجال الدبلوماسية ،ومن ناحية أخرى ،منع إنشاء
جبهة مناهضة لتركيا في المنطقة بقيادة أمريكا
وبمشاركة العرب.
على صعيد آخر ،يمكن تقييم إحدى أهم القضايا
المتعلقة بتهدئة التوترات بين العرب وتركيا من
خالل مناقشة الضغوط على أنقرة في منطقة البحر
المتوسط .حيث وضع أردوغان بعد توقيع اتفاقية
مع حكومة الوفاق الوطني الليبية في  ،2018على
جدول األعمال سياسة الوجود المكثف في البحر
المتوسط من أجل استغالل احتياطيات الطاقة .كما
أن التدخل التركي المباشر في الحرب األهلية الليبية
دعماً لفايز السراج ضد قوات خليفة حفتر كانت
مدرجة على جدول أعمال حزب العدالة والتنمية.
حيث جعل هذان التوجهان التركيان في البحر
المتوسط ،اليونان وقبرص والسعودية ومصر
واإلمارات وإسرائيل وفرنسا وحتى أمريكا في
مواجهة الحكومة التركية .حيث إن كل هؤالء
الفاعلين غير راضين بشدة عن استراتيجية تركيا
في البحر المتوسط ألسباب مختلفة .كما أن الخالف
الرئيس بين تركيا والدول العربية كان حول دعمها
لحكومة اإلخوان الحاكمة في طرابلس .كما يبدو أن
أردوغان يحاول اآلن من خالل تخفيف التوترات
مع مصر واإلمارات والسعودية التخفيف من وطأة
الضغوط عليه الى ادنى مستوى في مجال األزمة
الليبية.

وصول بايدن إلى السلطة وضروراته ألردوغان
تصاعدت التوترات بين الحكومتين األمريكية
والتركية منذ نهاية رئاسة باراك أوباما  ،ووصلت
هذه الوتيرة إلى أعلى مستوياتها خالل إدارة دونالد
ترامب أي في سنوات ما بعد  .2016ووصلت
التوترات بين واشنطن وأنقرة أيضا إلى مرحلة
23

يُبين المؤلف دوافع تأليف هذا الكتاب ،باآلتي:
"وعندما اخترت الكتابة عن مسؤولية المثقف
أردت أن يكون الحديث عن واجباته ،وعن األشياء
التي يُسأل عنها حاضرًا في حياته أمام نفسه ثم
أمام مجتمعه وضميره ،وهي في النهاية مسؤولية
أمام ربه"( .ص.)42
فالذين يكتبوا ،ويحاضروا ،ويتصدروا المنابر في
العالم العربي هذه األيام ُكثر ،ولكن قلة من تلمس
لديهم اإلخالص في الطرح النظري أو التطبيق
العملي ،وهذا الكتاب تخصص في إبراز المسؤولية
والواجبات التي ينبغي أن يضطلع بها المثقف ،ولو
أن كل كاتب التزم بذلك ،لشهدنا إرتقاء في مستوى
المعرفة في الثقافة العربيّة ،ولنرصد هذا الحوار
ص ف َّكرت ً
الداخلي" :عندما أتممت هذا َّ
حقا في
الن ّ
سابق له من طراز
نص
عدم نشره ،كما فعلت مع ٍّ
ٍ
قريب تركته ليموت نهائيًا؛ وسبب ذلك أني أستحي
من نفسي قبل َّ
الناس حينما أطالب بمواقف وأفكار
وأحث عليهاُ ،ث َّم أجدني أعاني مما أعيبه على
غيري ،فما أصعب أن تطلب ِمن َّ
الناس ما ال تفعل،
أو تطالبهم بأكثر مما تقدر عليه" (ص.)9
ُ
فالقيمة الحقيقية ال تكون إال في
عمل أخلصت فيه
ٍ
النوايا ،وهذا ما يستديم أثره بين النّاس .ويزيد
الكاتب هذا األمر إيضاحً ا ،حين يسوق لنا اقتباسً ا عن
الفيلسوف ويليم جميس ،بقوله َّ
أن مسؤولية المثقف
إنما تتمثل في "حماية المجتمع والدفاع عنه ونقد
السُّ لطة" (ص  .)91فإذا صحّ ت النّوايا ،وارتفعت
الهمة ،فال ضير إن وقعت المثالب ،فإنّنا قد جبلنا
نقص يبتغي الكمال" ،إن المثقفين الناقدين هم
على
ٍ
ضمير اإلنسان المعاصر ،والمذكرون بإنسانيته
ً
مثقل
وإنسانية اآلخرين من حوله ،ويبقى النموذج
بأخطائه وأنانيته وضعفه" (ص .)14والبد للمثقف
من موازنة غلبة العقل والعاطفة ،وأن تكون البداية
من إصالح الذات قبل التوجه إلى المجتمع.
أما المطلب الثَّاني ،فهو اإلنتماء إلى الثقافة التي
يعمل فيها المثقف ،ألن االشتغال في ثقافة الغير
يترك المثقف معظم الوقت على الهامش وبتأثير
محدود ،ويبقى ِنتاج ُه -غالبًا -غير معترف به ،بل
ً
–أحيانا -أجيرًا تابعًا لغيره بما يخالف
يجعل منه
مصالح أمته ودينيه وثقافته ،وقناعاته ،كما حدث
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لبعض المثقفين العرب وكذلك لبعض الحكومات،
عند نهاية الحرب الباردة ،فيصف المؤلف حال
هؤالء" :ولما انتهت مواجهات المعسكرين استمرت
الهامشية وفقدان التوجه لدى أتباع المعسكر الغربي
ولدى الحكومات ،فأصبح هؤالء المثقفون ُ
األجراء
جنو ًدا في إيقاع بلدانهم تحت احتالل غربي ّ
مقنع،
ويبيعون دورهم في سوق الغزاة من كل نوع ."..
(ص.)224
لدينا اليوم أساتذة كبار في العلوم االجتماعية
واإلنسانية ،وليسوا أقل قدرًا من علماء الغرب في
شيء سوى أنهم يعملون على نظريات ال تنتمي
لثقافتهم العربية ،فهذا يعمل في نظريات علم
االجتماع الفرنسي وذاك األلماني ،وغيره الروسي
أو األمريكي والبريطاني وغيره  ..وهم بالنسبة
للدراسات الغربية مجرد أشخاص تابعين ،وليس
ألبحاثهم قيمة تذكر ألنه يُنظر إليهم على أنهم مجرد
شراح أو ناقلين أو باحثين ضيوف ،وبالمقابل ال
يتم االحتفاء بهم في الثقافة العربية كعلماء ألنه
ليس لديهم فرضيات أو نظريات تخص المجتمعات
العربية أو اإلسالمية بل هم مجرد أساتذة جامعات
أو موظفين حكوميين أو باحثين في تخصصات
غربية.
ث ّم البد للمثقف من ملكات نفسيّة وعقليّة تؤهله لشغل
هذا ال َّدور ،ويستشهد المؤلف برأي مُهم لمؤسس علم
األلماني ماكس فيبرَّ ،
بأن "المثقف هو من
االجتماع
ّ
يحمل صفات ثقافية وعقالنية متميزة ،تؤهله للنفاذ
في المجتمع والتأثير فيه بفضل المنجزات القيمية
الكبرى" (ص.)35
وهذا يعني أنه ليس كل مشتغل في الشأن المعرفي
أو الثقافي قادر على لعب دور المثقف ،بل البد
من توفر شروط كثيرة في شخص المثقف وتكوينه
وسوف يستعرضها المؤلف بالتفصيل في صفحات
الكتاب ،تحت عنوان جامع ،هو "تكوين المثقف"،
ومن أطرف ما نقرأه تحت هذا المبحث اقتباس
يسوقه األستاذ األحمري ،عن الدكتور شاكر
مصطفى ،في وصف حال بعض من يزعمون الثقافة
في العالم العربي ،بأن "أحدهم يقرأ في العام كتابًا
ويتحدث عنه عامًا"( .ص .)49ولكن في المقابل
يوضح المؤلف بأنه ال يشترط للمثقف بأن يكون

األعلم أو األفقه بل األقدر على االستجابة للموقف
الثقافي المستجد ،واألخبر في أساليب الوصول إلى
أكبر الشرائح االجتماعية والتأثير في الشأن العام،
فإن تحقيق االنتشار والشهرة في األوساط الشعبية
للمثقف ليس بالضرورة أن تعكس قدراته العلمية أو
المعرفية بقدر ما هو تملكه ألساليب التأثير واإلقناع
والتفاعل مع األحداث المستجدة المختلفة ،وبلغة
المؤلف "والمثقف المؤثر اجتماعيًا يحتاج أن يكون
له مزاج معرفي ،وثقافة آنية تطلعه على ما يحدث،
وله حس اجتماعي وعالقة بالناس وشؤونهم،
وعندما يضعف في جانب من الجانبين يظهر ذلك في
كتابته وحديثه ،وفي أي طريق يخاطب به الناس".
(ص .)51ولذلك يصف الكاتب المثقف الشمولي
الذي يبرع في تخصصه مع القدرة على الخوض
في الشأن العام بأنه "المثقف العام" .مع التأكيد على
أن نماء الثقافة ورواج المثقف يشترط َتوفر مساحة
ِمن الحرية "للحوار" ،وبيئة ثقافية متنوعة بتنوع
مخرجات الثقافة ذاتها ،وتنوع مشارب المهتمين بها
والعاملين بها.
ويعالج األستاذ األحمري بعمق ظاهرة "اغتراب
المثقف" ،واالغتراب هنا ليس بالمعنى الذي ناقشه
سجموند فرويد ( ،)Fremdheitالغربة النفسية بين
ظهراني العشيرة ،بل بمعنى المثقف الذي يعيش في
مجتمع غريب عنه –غالبًا -ثقافيًا ومكانيًا ،وهي
ظاهرة شديدة األهمية ،ويتناولها المؤلف من زوايا
َّ
ولعل
أكثر واقعية مما لمسناه لدى ُكتَّاب آخرين،
األبيات الَّتي يقتبسها عن المتنبي تشفي الغليل،
وتلهب الحماس:
"ذراني والفالة بال دليل
ووجهي والهجير بال لثام
وما في طبّه أني جواد
أضر بجسمه طول الجمام
تعود أن يغبّر في السرايا
ويدخل من قتام في قتام"
(ص.)85
ومحاولة تأصيل هذه الظاهرة المالحظة بشدة في
ثقافتنا العربية منذ القدم ،ويذكر لنا أمثلة من اغتراب
ابن خلدون ،وابن عربي ،ومالك بن نبي ،وأدوارد
سعيد ،واألفغاني ،ومحمد أركون ،وغيرهم،

ويمكننا أن نضيف تجربة األستاذ األحمري ذاته
ما بين أوروبا وأمريكا إلى تلك التجارب ،وربما
هي متأصلة منذ زمن ظاهرة "شعراء الصعاليك"،
الذي عاشوا خارج قبائلهم ،بل ربما منذ زمن
غربة األنبياء بسبب اضطرارهم للهجرة لمخالفتهم
معتقدات أقوامهم ،أو غربة الفيلسوف العربي-
اآلرامي "لوقيان" كما نجده في عمله "األكاذيب
والحورات" ،في القرن األول للميالد ،حين اضطر
ً
مكرها في روما حوال سبع سنين ،وكذلك
للعيش
غربة الفيلسوف العربي -األمازيغي "أفوالي" في
عمله الساخر "الحمار الذهبي" ،في حدود القرن
الثاني للميالد ،حين اضطر للتنقل في بلدان عديد
من روما القديمة إلى شرق آسيا ،فظاهرة التغرب
متجذرة في مجتمعاتنا وثقافتنا منذ القدم ،ولعلها
ظاهرة ترافق كل المجتمعات اإلنسانية ،لذلك تكلم
الكاتب عن غربة كارل ماركس ،وفولتير ،وجاك
دريدا ،ولويس ألتويسر ،ومحمد أسد ،وغيرهم كثر،
إال أن غربة المثقف ليس كلها شرًا ،بل هي تسهم
في شفافية رؤيته لمشاكل مجتمعه األصلي ،وتعزز
التزامه تجاهه ،فهو يدفع نير الغربة وقسوتها بأن
ً
ً
بديال له أو كما يقول المؤلف:
وطنا
يجعل الثقافة
"والمثقف المنفي قد تصبح الثقافة وطنه ،وكما يصنع
منها المقيم منزله فهو يجعلها الموطن والبيت"
(ص.)83
بشأن عام البد من أن
والمثقف الملتزم بقضية أو
ٍ
يتعرض لضغوطات متعددة تلزمه المواجهة وغالبًا
االصطدام بالسلطات القائمة سوا ًء أكانت اجتماعية
أو اقتصادية أو دينية أو سياسية ،ولعل األخيرة أشد
خطرً ا ألن االصطدام بالسلطة السياسية قد يكلف
المثقف الملتزم خسارة عمله أو حريته أو حياته أو
ينفى خارج وطنه ،إال أن هذه المخاطر ال ينبغي
أن تثني المثقف الملتزم صاحب الضمير الحي عن
اإللتزام بموقفه النقدي ،وفي ذلك يقول المؤلف" :إننا
نطمح حينما نتحدث عن المثقف أن يعبر عن حاجات
الناس ومآسيهم ومطالبهم وطموحاتهم ( ،)..ويكون
هو أمي ًنا على سيادة الخير في المجتمع ،عندما يكون
ً
صادقا فيما
حريصا على إحقاق الحقوق،
المثقف
ً
ً
يؤمن به ،محاول الخالص من عيوبه وتحيزاته ومن
جماعات الضغط عليه"( .ص.)102
ونالحظ أن الكاتب قد اتبع منهجية علمية ،تذكرنا
بمنهجية ماكس فيبر الصارمة في "بناء األنماط
المثالية" ،وذلك من أجل إعادة ضبط تعيين مفهوم
المثقف النموذجي ،ثم تكوينه وتصنيفاته ،وفاعليته،
ومواضع ضعفه وقوته ،والتزامه أو انهزامه،
إخالصه أو تزييفه ،وما هي القضايا الكبرى التي
تشغله ،حيث تتقاطع الموضوعات العامة كالديني،
والعلمي ،والعلماني ،واالقتصادي،
والسياسي،
ّ

واإلعالمي  ..إلخ ،وإمكانية الحديث عن قواسم ثقافة
إنسانية جامعة في مقابل الثقافات المحلية ،وما هي
العالمات الفارقة التي تميز دور المثقف عن أدوار
من يشاركه في تصدر المشهد العمومي كرجل الدين
والسياسي واالقتصادي ،وغيرهم ،كما عالج العمل
ظاهرة نفاذ التيارات الصهيونية ومن في ركبها في
الدوائر الثقافيّة ،وكذلك اختبار مصداقية مزاعم
نهاية دور المثقف.
ونعلم أنه ثمّة أعمال كثيرة عالجت من قبل موضع
الثقافة والمثقف ،ولكن لعل ما يميز هذا العمل ،على
وجه الخصوص ،هي أمور ثالثة:
األول أنه استوعب في لحائه وحواشيه معظم
األعمال السابقة عليه في الموضوع ذاته ،واستطاع
أن يهضم مادتها ويوظفها في متن العمل.
والثاني أن العمل من أوله إلى آخر ينضبط بمنهجية
علمية صرامة ،واضحة ،جعلت إمكانية تسلل الحشو

أو الكالم المبتذل -الذي نلمسه في الكثير من األعمال
العربية -أمرً ا ممتنعًا في هذا الكتاب ،إلى درجة أن
مادته ،تقارب مادة كتب المتون المكثفة.
أما األمر الثالث ،فهو أن هذا العمل جعل نصب
عينيه تطبيق المقوالت العامة على خصوصية الثقافة
العربية -اإلسالمية ،ووضع المثقف ،والتثاقف فيها،
ً
مدخل
نحو يمكننا الزعم فيه بأن الكتاب يشكل
على ٍ
منهجيًا تأصيليًا في موضوعه ،وسيصعب مستقبلً
ألي باحث -منصف -أن يعالج إشكالية المثقف
والثقافة في العالم العربي من غير أن يعود إلى هذا
العمل.
ونختم بدعوة القراء والمشتغلين في الشأن الثقافي
إلى االشتباك النقدي مع مادة هذا العمل ،من أجل
تطوير مقوالته ،ومفاهيمه ،ونتائجه ،واختبار مدى
فاعليتها ،والشك أن الحوار النقدي البناء ،من
اللوازم الجوهرية لتأصيل الطروحات والمشاريع
العلمية الجادة.

25

حب أن نناديها " أُم ّ
أحداث
أدبي على
النمر" هي شاه ٌد
نسج
القامات األدب ّي ِة العربيّة ،روائيّة من
هي إحدى
خاص ..الفلسطينية نعمة خالد أو كما ُت ّ
ٍ
ِ
ّ
ٍ
ٍ
تجارب اللجوء والنزوح بقسو ِتها ّ
ْ
ْ
كتبت ..هي
ووثقت ذلك فيما
ولبنان..عاشت
وسوريا
فلسطين
في
ُخيمات
م
ال
آالم
على
وشاهدة
ة
متسارع
عربيّة
َ
ٍ
من قرية مغار حزور في فلسطين،ولدت في عين زيوان في الجوالن السوري .1957
لكنك لن تخرجَ من هذا الحديث بخسائ َر ّ
حديث الذكرياتّ ،
أقل من الدموع.
السهل أن تدخل معها في
ِ
من ّ
ُ
ملتقى أدبياً.
ً
ً
ْ
جعلت من بيتها
تقي ُم حاليا في ألمانيا منذ خمس سنوات تقريبا،
ً
ٌ
ٌ
واحدة.
تفصيلة
زمن بعي ٍد ،دمعتها قريبة ،وحديثها دافئ مفع ٌم بالشجّ ن ..ولها ذاكرة تأبى أن تفوتها
ُتشعرك للحظة األولى ّأنك تعرفها من
ٍ
بدايات الكتابة كيف كانت؟

ُ
ُ
التنظيمات الفصائلي ِة
بنت
بنت السياسة،
أنا
ِ
الفلسطينيةَ ،
قبل توجّ هي نحو الكتابة.
ً
ُ
عملت في التدريس قبل عملي في الصحافة،
بداية
كان حلمي دخول كلية الهندسة ،لكنّه لم يتحقق ..بعد
ُ
درست الحقوق.
استشهاد زوجي في 1983
ٌ
بشكل عام أنا ُ
ابنة الحال ِة الفلسطينية ،ومعنيّة مباشر ًة
ٍ
بذلك .وأستطيع أن أقول َ
ُ
جمعت ال َمجد من
لك إنني
ٌ
َ
نازحة ثم الجئة "
نازحة ثم الجئة و
أطرافه " فأنا
ْ
بداياتي في األدب كانت خاطرة ،نشرتها في مجلة
ُ
وكنت
"الحقيقة " بعنوان "شعبي ليس الله يغفر"
َ
موقف المتفرّ ج من الحالة
أقص ُد فيها الذين يتّخذون
الفلسطينية.
أمّا مجموعتي القصصيّة األولى" المواجهة" في
ُ
الطريف أنّها القت
 1990فهي مُغرقة في السياسة،
ّ
وخاصة من المُجتمع الذكوريّ ..
الكثير من االحتفاء
ّ
ُ
اكتشفت أنّها ال
لكننّي بعدما طوّرت أدواتي النقديّة،
ّ
تستحق ذلك ..لكنّها عاداتنا..
ً
ْ
صدرت لي المجموعة
ثالث سنوات تقريبا
بعد
ِ
ُ
ُ
القصصيّة الثانية "وحشة الجسد" اشتغلت على
الفضاء النسوي الفلسطيني ،في مخيّم اليرموك.
السياسة موجودة فيها لكن بخلفي ٍة بعيد ٍة  ..أمّا
المجموعة الثالثة "نساء" كذلك لم تكن السياسة
ّ
وظل .بعدها جاءت رواية
مباشرة فيها وإنما خلفيّة
"البَدد" وهي قراءة نقدية للواقع ،مراجعة للذات،
علي أن أعيش
أوعين ناقدة .حتّى
َ
أكتب "البدد" كان ّ
الحالة في مخيّم عين الحلوة ألرصد المُتغيرات
التي حلّت بالحالة الفلسطينية ..من كافة النواحي،
في البدد أسماء حقيقية ،لم أتعم ْد التورية ،ربّما من
ُ
تنبأت بشي ٍء ما
باب المُصادفة أواستشراف األديب،
ُ
بطلة الرواية "سراب" في الصحراء ،ثم
عندما تاهت
ْ
جاءت صفقة القرن لتصدق نبوءة الرواية.

يعتقد بعضهم أن كلمة مخيّم تعني الكيان المُحدد
أوربّما المنعزل ،هل كان اليرموك كذلك؟ وكيف
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نزحت منه ؟

أنا ُ
بنت مخيّم اليرموك في سوريا ،وهو يعادل قارّ ًة
ً
كاملة عد ُد ّ
سكانه مليون نسمة الفلسطينيون فيه
 280ألف ،فيه من ّ
كل جنسيات العالم فيه العربي
واألوربي ..هو فضا ٌء ملي ٌء بالحياة ،ال يوجد حالة
ً
وتفاعال ،تشكيلتي
غنى
انعزال ،وهذا يعطي الحيا َة
ً
الج ْدل
الثقافية فلسطينية سورية ،أنا نتيجة هذا َ
الثقافي ،شخصيا ًال تعنيني تفاهات سايكس بيكو..
ّ
مشغولة بما ّ
ً
ُ
حل بالمخيّم
كنت
األحداث
ة
بداي
في
ِ
ِ
ُ
والناس فيه ..خرجت بعد قصف الطيران له.
كان ذلك أقسى من تغريبة  1948في التغريبة
األولى" َيمّا" خرجنا ،وجدنا الحُ ضن العربي
باستقبالنا سوري ،أردني ،مصري ..في تغريبة
ُ
تبحث عن
اليرموك األمر أقسى ،أنت كفلسطيني
َ
يأويك أنت والسوري "أنا والسوري صار
حضن
ٍ
ّ
بدنا حُ ضن" في منتصف الشهر  12أفواج الناس في
الشوارع ال أحد يعرف إلى أين يذهب المساجد مغلقة
ّ
وكأن على رؤوسها الطير".
" الناس خرجت
ُ
ُ
أكتب في مجلة ال ّدوحة باسم مستعار.
كنت حينها

هل تغيّر مفهوم الوطن لديك بعد زيارتك
لفلسطين ؟

ُ
ُ
وحضرت
سافرت إلى فلسطين،
في عام 2009
افتتاحية القدس ،عاصمة الثقافة ،حينها انكسر
حلمي" يا موسى" لحظتها تمنّيت لو أنّني لم أذهب،
من لحظتها لم أع ْد أستطيع أن أكتب عن فلسطين كما
كانت في مخيلتي ،باختصار حلمي انكسر.
آخر للوطن ،ترسّ خت لديّ
صار عندي مفهو ٌم
َ
القناعة ّ
بأن الوطن ليس حجار ًة وبيوت ،الوطن
ّ
ُ
وسكانه ،رحت أبحث ..وأبحث لم أجد األشياء
بأهل ِه
المحفورة في ذاكرتي والتي كان أبي يح ّدثني عنها،
ُ
كنت كلّي دَهشة ،أعيش حالة
في المرّ ة األولى
ّ
(النوستالجيا) ُ
كنت مبهور ًة بكل ما هو حولي.
في زيارتنا إلى قصر "هشام األثري" كان الطريق
ً
رماال وتراباً،عند عودتنا كان التراب قد علِق
كلّه

على بنطالي ،قلت في نفسي كيف أنفض تراب أريحا
عن بنطالي؟!! هذا تراب فلسطين خليّه ..في بيت
ُ
كنت أفتح النافذة وأقول ،هذه
لحم وأنا في الفندق
سماء بيت لحم ،أخاطب نفسي وأقول "نعمة خالد في
ُ
استعرت مقولة "ناجي العلي" وأنا انظر
بيت لحم "
إلى القمر "والله قمرنا حلو " كانت حالة الحنين
َمخزونة تعشعش في ذاتي بطريق ٍة عجيب ٍة.
في المرّ ة الثانية انتهت الدهشة ،تحوّلت إلى عيون
وآذان ترى وتسمع ،بدأت األشياء( الجذور واألحالم
)في ذاتي ّ
تتكسر ،كنت أسمع ذلك داخلي ،األشياء
التي أبحث عنها ليست هي ،أبي كان يروي لي غير
ذلك ،لم يقل لي ّ
أن هناك امرأ ًة عجوز تبيع البقدونس
أوالنعناع لتعيش! كان يحكي لي عن أرض الخير،
لم أكن أتوقع أن أدخل إلى صيدلية ألطلب دوا ًء
للصداع ،فتعطيني الصيدالنية دوا ًء اسرائيلياً ،على
األقل نفسياً لم أكن مهيّأة لهكذا حالة.
ُ
عدت بدأت أفكر ،وأبحث عن مُبررات ألق ِنع
عندما
بها ذاتي على األقل ،جموع العمال التي تقف صباحاً
ّ
ً
ذاهبة إلى العمل في المصانع
الخط األخضر،
عند
اإلسرائيلة؛ تريد أن تعيش فالبطالة ال ترحم.
ّ
ُ
أرك ُب الوعي على الحالة ،وأعيد
بدأت
من هنا
تفكيري بما رأيت ،وليس بالقضيّة الفلسطينيّة،
كقضيّة ّ
حق ال يمكن المساس بها ،اآلن أنا داخل
الحالة ،ويجب أن أقرأ الواقع بطريق ٍة مُغايرة تماماً،
عكس ما ُ
كنت فيه مراقباً.

ّ
ْ
الحنة إلى اللغة األلمانية،
رجمت روايتك ليلة
ُت
َ
لك َ
ذلك شيئاً جديدا؟ً
هل أضاف ِ

صدرت رواية ليلة الحنّة عام  2005وترجمت
إلى األلمانية في 2009حاولت أن أرصد فيها
الهجرة اتجاه أورباِ ،هجرة الشباب والعقول
حالة ِ
ال ِمعطاءة التي يمكن أن يُعوّل عليها في تغييّرالواقع،
أتح ّد ُث عربياً
بشكل عام .
ٍ
بصراحة لم أشعر أنّه أضاف لي شيئاً جديداً ،أو
َ
أخبرك :األمرعندي سيّان!
دعني

ُ
ْ
كنت في سوريا ،جاء
ترجمت ليلة الحنّة،
عندما
الناشر األلماني إلى دمشق ،وأقام حفل توقيع و
مؤتمر صحفي،احتفا ًء بهذا الحدث ،وتمّت الترجمة
ُ
كنت على تواصل مباشر مع
بطريق ٍة احترافي ٍة،
خاصة ّ
أن الرواية فيها شيء من
المترج َمين،
ّ
الميثولوجيا والمقوالت واألمثال الشعبيّة المُغرقة في
البداوة..
ُ
عندما جئت إلى ألمانيا كالجئة في  2015دعيت إلى
الكثيرمن الفعاليات الثقافية ،مثل األكاديمية اإلنجيليّة
مع مجموعة من الكاتبات العربيّات اللواتي تُرجمت
أعمالهن إلى األلمانية ،كذلك استضافتي في عد ٍد من
المُدن والجامعات مثل جامعة برلين الحرّ ة ،وقرأت
فيها مقاطع من الرواية بالعربية.
َك َ
تبت عنها في الصحافة األلمانية ،وقرأ بعض
مقاطع منها على الجمهور ،لكن
الممثلون األلمان
َ
بسبب ضعف لغتي األلمانية لم أكن مُهتمة بردات
الفعل النقديّة لدى األلمان.
ً
مشغولة بهذه التفاصيل ،أرسل لي
شخصياً لم أكن
ً
الناشرإلى سوريا عددا من النسخ ،لكنني لم أهت ّم لذلك
كثيراً..باختصار ولألسف ال أستطيع قراءة النص
باأللمانية.

خاص ًة عد ٌد البأس من
في أوربا عام ّّة وألمانيا
ّ
العرب ،من أهلك وأقربائك ،هل يش ّكل ذلك لك
ً
وطناً
بديال؟

يشكلون ذلك ،وال حتى مجتمعاً موازياً
ّ
قطعاً ال
بالنسبة لي.
ٌ
مفهو ُم الوطن هو حالة من حاالت الهويّة ،وبحكم
أنّنا -العرب -أبناء العائلة ففي الغربة ،العائلة تتمد ُد
وتتراخى ،تأخذ أبعاداً كثير ًة و تتماهى ،عندما تكون
ّ
ّ
والشغف ما
الحب
ضمن عائل ٍة صغير ٍة لديك من
يكفي لمن حولك ،لكن عندما تتشتت العائلة وتغدو
المسافات أكبر ،أنت أمام حالة تشبه حالة الجمرة
ّ
تتوهج وتتوهج ،لكنّها تتآكل ،كلما
التي في داخلك
َ
نفخت عليها ،إلى أن تتالشى ،كلمة واحدة " كيفك"
ً
َ
ُ
مثال قد تشعل فيك هذه الجذوة من الحنين..
عند خروجك وابتعادك ال ب ّد أن تعيش في البداية
حالة الحنين ،لكن هذه الحالة ّ
هشة مُغطاة ..بوعي أو
بال وعي ال أعلم ،هي موجودة وعائمة ،وأنا مُتأقلمة
َ
تحتك ..أنت معلّق بين
صلبة
معها ،لكن ال أرض ُ
البينين.
هذه الحالة تمرّ بمراحل ..أوْ الها تحت القصف أو
القتل ،أنت معرّ ض للموت في أيّة لحظة ،تبقى مع
التيار ،لكنك في أيّة لحظة يمكن أن تعيش حالة َف ْقد،
في لحظة من اللحظات تصبح في مواجهة مع الفقد
(ه ْم) ..وتسأل يا ترى " ِميْن َ
َ
أنت أو ُ
أنت أ ْم ُه ْم"
هذاهو السؤال القاتل..
ُ
خرج إخوتي وأطفالهم من نار
كان همّي األكبر أن أ ِ
ُ
(ه ْم) وليس أنا حتّى ال أتوجّ ع ّ
الحرب،اخترت ُ
ألن

الفقد يعني لي الكثير ،ال أريد أن أتألم بفق ِد أحد.
ً
عندما جئت إلى برلين ..يا إلهي كم ُ
كنت وحيدة "
ياريت ْ
كنت أعيش في زنزانة ِمتر بمتر" هذا الفراغ
َ
ّ
الواسع البارد كبير عَ ل ّي "يمّا" قاتل ،شعرت أنني
في سجن كبير ،سجن الثقافة واللغة سجن الحنين..
ْ
بدأت الهويّات في داخلي تتكسّ ر ،واحدة
سجون ..ثم
ُ
ُ
ِتل َو األخرى أحاول أمساكها بأسناني ،بروحي ،و
ُ
وأمسك
رغماً عنّي "تفلت" منّي تريد أن تغادرني
بها ..أسمعها تقول" :حلّي عنّي اتركيني"
اخوتي وأهلي هنا ليسوا وطناً ُ
(،ه ّم َ ) بالنسبة لي َو َجع
كلما التقيت بهم ،يزداد وجعي.
هذا الفراغ الواسع ال أريده ،أنا بنت مخيّم ال ينام ،في
أي لحظة تخرج إلى شارع اليرموك ،تجده يزدحم
بالناس ،المحالت مفتوحة،أم كلثوم تصدح ليلة العيد،
بياعي الورد واآلس ،بياعي السكاكر ،ريحة القهوة
والكعك والخبز ،المخيم بركان من الناس..
أنا أعرف أوربا من قبلُ ،زرتها كثيراً لديّ معرفة
مُسبقة عن الحياة هنا..لم ّ
أفكر في العيش هنا يوماً.
لديّ سؤال يشغلني دائماً وحتّى اللحظة ،لماذا عالقات
الناس هنا باردة؟ يا ترى المناخ له عالقة؟! ال تفسير
عندي ،مُمكن البرودة تطبع العواطف بطابعها؟ هل
يري ُد العربي أن يعيش مثل األلمان؟
برلين لم تغيّرني،أعرف أنني أعيش حالة
بشكل ربّما خاطئ ،لكنني مازلت
(النوستالجيا)
ٍ
مُتمسّ كة برائح ِة الخبز و"وفقش الزيتون" وتنظيف
أعواد الملوخيّة على باب الدارمع الجارات ..ليس
بيدي أشعر أنّها المتعة الحقيقية ،ال أشعر بمتعة
تحضير ّ
ّ
أحن..
...تحس الخشب عندنا
الطبخة هنا
ّ
طاولتي في دمشق أكثرحنيّة أسمعها تناديني:
ضمّيني ،حتّى تقسيم البناء هنا ال تواشج أو تداخل
فيه ،الزوايا الحادة ،فلسفة البناء فيها قسوة.

المهجر ؟
هناك شيء أكبر من الحنين ،هل أنت موجود؟
"لسّ اتك عايش"؟ القضية لها عالقة بالروح..
رغم أهميّة هذه الوسيلة ّ
إال أنّها قاتلة ،عندي رغبة
أض ّم أختي ،أن أمسك يدها ال أستطيع ،أشعر أنّني
في سجن و الشاشة هي القضبان ،كم هي مهّمة وكم
هي قاتلة..
ُ
في الرسائل الورقيّة أنت تمسك الورقة التي أمسكها
الكاتب ،تُ ّ
َ
وتوضع فيها ورد ًة ،ميرمية..
عطر،
اليوم فقدنا جزءاً من انسانيتنا ،أشعر أحياناً أنني
روبوت ،صباحاً
ّ
أتصفح الفيس بوك ألقرأ النعوات
وأقول َمن يا تُرى اليوم؟ هذه الوسائل تقتلنا ،وال
نستطيع التخلّي عنها.

ُ
سمعت أنك تكتبين رواي ٍة جديد ٍة ،هل أستطيع
أن أعرف بعض التفاصيل؟

أشتغل اآلن على رواية بعنوان (كريستينا والمخيم)
لم أنت ِه بعد ،لكن تُرجم منها فصالن إلى األلمانية،
اشتغلت فيها على فكرة المخيّم ،مخيّم اليرموك
ُ
واجهت فيها شخصيتين من المخيم
وحصار برلين،
ْ
عاشت حصار
ومن برلين ،هنا التقيت مع شخصيّات
برلين في الحرب العالمية الثانية ،التفاصيل متشابهة،
هنا لم يمت أحد جوعاً ،بينما في المخيم مات أكثر
من مئتي شخص ،وشتّان ما بين طيّارالشوكوال هنا
وطيار البراميل هناك.
ً
ُ
على صعيد اللغة كنت أطرّ ز تطريزا ،أنا مغرمة
باللغة واالنزياح ،أمّا في كريستينا والمخيم فقد
ُ
خرجت بلغ ٍة جديد ٍة هي لغة الحياة.

هل تقرئين ما يكتبه األدباء العرب هنا ،أو لنقل
مهجري جديد؟
هل ثمّة أدب
ّ

أنا مُطلعة على بعض التجارب الروائية هنا ،قرأت
ْ
كتبت في سوريا ،كما
لعدد من الكتاب لكن أعمالهم
شاركت في عدد من الندوات عن بعض الروايات
لـ(مازن عرفة ،ونجاة عبد الصمد).
على صعيد تناول الموضوعات األدبية لدينا من
الحمل واإلرث الثقيل ما يكفي الكاتب أن يمتح من
ِ
الواقع الكثير ،أقول للكاتب :وثّ ْق ما يحدث ،فمهما
كان خيالك ّ
وقاد لن يصل إلى ما حصل ،يكفي
الكاتب أن يكتب الواقع ،الداعي للعب والفنتازيا،
اشتغل على الحالة ..أنا شخصيّاً أنتظر كي تختمر
الفكرة عندها أقرأ الحالة بطريقة أوسع.
ربما على صعيد الشعرفهو أسرع في التقاط الحدث
عاطفي أكثر.
ألنّه
ّ
وسائل التواصل ..ما دورها في ثيمة الحنين في
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هل تساءلت يوما لماذا أنت -أيتها المرأة -الطرف
األكثر اهتماما بعالقتك مع زوجك.
وفقا لصحيفة انديان إكسبرس فقد نشرت دراسة
تقول :إن النساء هن األكثر ميال للتقرب من شريك
حياتهن ،وغمره بالعواطف ،بعكس الرجال الذين
يهتمون بالقدر نفسه ،لكن بطريقة مختلفة.
وبحسب هذه الدراسة تُظهر المرأة بشكل عام حبا
وعطاء مفرطا في عالقتها مع شريك حياتها ،أكثر
بكثير من الرجل الذي يميل ألن يكون أكثر تحفظا
واستقالال في عالقته العاطفية مع زوجته.
وعندما ننظر ألي عالقة زوجية ،نرى المرأة دائما
هي التي تبادر إلصالح أي خلل في زواجها ،وهي
التي تتنبه أوال ألي فتور قد يطرأ في حياتهما ،وهي
من يبحث في كتب العالقات ،بحثا عن أجوبه ترضي
فضولها بخصوص حياتها الزوجية.
وتعتبر المرأة مهيأة فطريا للقيام بهذا الدور ،فقد
وهبها الله الكثير من األحاسيس والمهارات ،التي
تمكنها من تلبية احتياجات زوجها ،واحتضان هذه
العالقة ،وحمايتها من أي شائبة قد تكدر صفو
أجوائها.
وخلق الله الرجل ليكون الراعي والداعم األول
ألسرته ،وهذا ال يعني عدم اكتراثه بعالقته مع
زوجته ،لكن هو بهذه الطريقة يظهر محبته واهتمامه
بها .وقد يكون انشغال فكر الرجل بمصدر رزقه،
وحرصه الدائم على توفير الالزم ألسرته؛ سببا
وراء بعده العاطفي عن زوجته.
تتملك المرأة في فترة ما من عالقتها بزوجها ،رغبة
في تغييره لألفضل ،وقد تسأل نفسها ما هي الطريقة
المثلى لجعله أكثر اهتماما وحرصا على عالقته
معها ،إذا كنت واحدة من هؤالء النساء ،قد تفاجئك
اإلجابة بأنه يجب عليك تقبل شريك حياتك ،وعدم
التفكير في تغييره وال حتى محاولة ذلك.
وفقا للموقع المتخصص في شؤون األسرة ،فإن
لدى كال من المرأة والرجل أمورا مشتركة ،أهمها:

أن لديهما صفات فريدة من نوعها ،وهي موجودة
فطريا في شخصية كالهما ،وهذا ال ينفي أن
ظروف الحياة ومستوى الثقافة ومدى تطور اإلنسان
تؤثر بشكل كبير على هذه الصفات ،لكن جميعنا
مولودون بخصائص ومهام محددة مسبقا ،بكوننا
رجل أو امرأة وعادة ما تكون هذه الخصائص ثابتة
عند كل البشر.
أما النظرة المنتقصة لشريك الحياة ورؤيته على أنه
غير كفؤ ،مما يدعوك لتغيير طباعه ،فتعد أكبر مهدد
الستمرار العالقة الزوجية.
وهذا ال يعني أن اإلنسان ال يمكن تغييره ،لكن يجب
أن تكون الرغبة في التغيير نابعة من الشخص نفسه،
وليس من شريكه.
الحقيقة بسهولة هي أن المرأة والرجل مختلفان على
مستويات عدة ،فطريا وعاطفيا ،ولدى كالهما نظرة
مغايرة للعالقة العاطفية ،لكن كالهما يهتم بمصلحة
هذا العالقة بطريقة مختلفة.
تميل النساء في مقتبل حياتهن على التركيز في
رغبتهن على تأسيس حياة زوجية ،وإنجاب األطفال،
والعناية بشريك حياتهن،
وهذا ال يمنع أن تكون للمرأة
مهنة ،لكن عادة ما تكون في
آخر سلم أولوياتها بعد بيتها
وعائلتها.

قد تتغير هذه االهتمامات ،وتنقلب األدوار بين
المرأة والرجل عندما يبلغون منتصف العمر،
وبعد أن يغادر األوالد المنزل قد تشعر المرأة
بأنه فاتها الكثير من الوقت ،وضحت بنفسها حتى
تربي أوالدها ،وحان الوقت لتتفرغ قليال فنراها قد
تعود لمقاعد الدراسة ،حتى تحقق حلما قديما ،أو
قد تؤسس مشروعا خاصا بها ،يوفر لها االستقاللية
المادية ،بينما يشعر الرجل بأنه استنزف طاقته في
السباق لتوفير مطالب الحياة التي ال تنتهي ،ويشعر
بفقدان وجود أوالده ،وأنه حان الوقت ليهتم بشريكة
حياته ،ويجدد تواصله معها.
هذا االختالف في األدوار هو ما يجعل العالقة
العاطفية مشوقة .تخيلي أن تكونا على نفس الجانب
في العالقة ،فبالتالي سيستحيل أن تستطيعا إكمال
بعضكما ،والوصول للرضا الكامل.
وأخيرا :عليك أن تستوعبين هذه االختالفات ،وأن
تحتضنيها وتقدرين إيجابياتها .وال تنسي أن تشعرين
زوجك بهذا التقدير لمجهوده ،وهو بالمقابل يفعل
الشيء نفسه ،مما يسمح لكالكما أن يكون على
طبيعته ويظهر أفضل ما لديه.

بينما نجد الرجل في هذه
المرحلة من حياته منشغل
بشق طريقه في هذه الحياة،
ويبحث عن مهنة تالءم
طموحاته الكبيرة ،وهذا ال
يعني أنه غير مبالي بتكوين
حياة أسرية ،لكن قد ال تكون
من أهم أولوياته في هذا
العمر.
29

التعامل مع الطفل الكثير الحركة أو الشقي يبدو
صعباً جداً على الوالدين ،خصوصاً إن كان مشاغباً
وشقياً ،فيكسر ألعاباً هنا ويتسلق األثاث ،ويصرخ

عال ،ويزعج كل من في المنزل .وتقابل هذه
ٍ
بصوت ٍ
فعل غاضبة من األهل الذين تثقل
التصرفات ردود ٍ
كاهلهم األعباء المتزايدة وضغوط العمل الناتجة من
صعوبة الحياة وسرعة إيقاعها ومشاكلها االجتماعية
ً
عرضة للغضب واالنفعال،
واالقتصادية ،ما يجعلهما
ويلجأون إلى العنف والصراخ في محاول ٍة منهم للجم
أخطاء طفلهم.
وتتمثل التصرفات المشاغبة من خالل المشاجرة
بين الطفل وإخوته وتزداد شقاوته وصراخه ،فيقوم
بضرب إخوته وتكسير أغراض المنزل وألعابه
الخاصة ،كما يتوقف عن تناول الطعام ،ويرفض
النوم في الوقت المخصص له ،ما يجعل األهل
يجدون صعوبة في التعامل والتكلم معهَّ .
إال َّ
أن كل
ذلك قابل للتغير بمجرد أن يتمتع األهل بالصبر
الكافي إلى جانب االهتمام واالنتباه.
نقص األمان والغيرة:
من األسباب التي تدفع الطفل إلى المشاغبة كثيرة
ومتعددة قد تحض األهل على عرض الطفل على
طبيب صحة ليقوم بفحص الغدة الدرقية ،وقياس
درجة ذكائه بمقاييس طبية عالمية معتمدة .وبعد
الفحوص الجسدية ،يتطلب على األهل التنبه إلى
األبعاد النفسية للتصرفات التي تنتج عن محاولة
الطفل الحصول على االهتمام ولفت نظر أهله ،أو
جراء تفكك األسرة ،أو شعوره بالنقص ما يدفعه إلى
إثبات نفسه ،بسبب نقص األمان أو الغيرة والتفرقة
والتمييز التي يشعر بها .وإلى جانب ذلك ،يجب أن
يعرف األهل َّ
أن الفراغ وغياب الهوايات ومشاهدة
ً
التلفاز وأفالم العنف تؤثر على الطفل سلبا وتحوله
مشاغباً.
إيجاد بيئة مناسبة:
يمكن لألهل إيجاد بيئة مناسبة تمنع
الطفل من أن يصبح مشاغباً ،أو
تح ُّد من شغبه على األقل .فال يمكن
للوالدين أن يقوال طوال الوقت “اجلس
جيداً أو ال تقم بذلك” ،بل يجب جعل
المالحظات مخصصة للسلوكات
غير المنضبطة .فإذا كانت بعض
التصرفات غير مؤذية يمكن التغاضي
عنها .إضافة إلى ذلك ،يجب أن يشعر
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الطفل بالطمأنينة ،يؤسسه تصرف األهل الذي يجب
أن يكون بعيداً من العصبية .
خطوات تساعد األهل:
يجب أن تكون كلمة األم واألب في االتجاه نفسه
بحزم وحكمة كي تتناسب مع عمر الطفل وقدراته
العقلية .لكن ال يصح التسامح مع سلوك شائن أو
لفظ غير مهذب من الطفل تجاه أمه أو أبيه ،ولكن
ٍ
ينبغي أن ننتبه دوماً إلى الفرق بين الحزم والعنف
حتى ال نعالج المشكلة بأخرى .لذا ،ال يجوز أن
يقال له “أنت أخطأت” ،بل األصح َّ
أن “ما قمت به
خاطىء” .كذلك ،ال يجب القول “أنت وسخ ،بل يداك
متسختان” ،وتفادي القول “أنت غبي” ،بل “التصرف
الذي قمت به يخلو من التركيز” ،أي يجب انتقاد
التصرف ال الطفل بشخصه .وحكماً عندما يشعر
الطفل بالعطف والحنان سيتحسَّ ن تصرفه.
ويمكن األهل مكافأة الطفل إذا قام بفعل جيد سواء
أكان مادياً أم معنوياً ،وجعله يشعر بأنهما فخوران
به أمام أصدقائه ،مع ذكر خصاله الجيدة ال المشينة.
ويجب على األهل أن:
 يكونوا إيجابيين أن يمنعوا طفلهم من مشاهدة التلفاز قبل الذهابإلى المدرسة
 أخذه للقيام بنشاطات رياضية اللجوء إلى األلعاب لتوصيل ال ِعبر واألفكار ،أوإلى الرسم كي يتمكن من التعبير عما يشعر به.
 في نهاية أسبوع ،أو خالل المناسبات واألعيادَّ
يفضل عدم التقيد بالقوانين في المنزل،
والعطل،
أي غض النظر عن بعض األمور وجعله يشعر
بالراحة.
عدم الصراخ في وجهه عندما يخطىء ،بل االنحناءنحوه والتكلم معه بهدوء وبنبرة منخفضة َّ
أن ما قام
به يجب عدم تكراره ،عبر أخذه إلى غرفته والقول
له بضرورة الحوار بعد أن يهدأ.

لدى الكثير من الفتيات والنساء معاناة من الرجل
المشغول دائماً ،وأحياناً تتهمه المرأة بالتجاهل
واإلهمال وتطلق عليه مسمى الرجل البارد .
إن المرأة الذكية بإمكانها بكثير من الوعي والحنكة
ان تدير العالقة وتجعل شريكها دائم الرغبة فى
التقرب منها دون إفصاح ،مشيرة إلى بعض
الخطوات السحرية التى تستعيد وهج أول العالقة :
 قدري عمله وادعميه . اشرحي له مدى سعادتك باهتمامه  ..ركزي علىما تريدين منه ولكن بطريقة االمتنان الهتمامه او
لحظات ستسعدين بها معه .
 تجددي وكوني مرحة خفيفة الظل بثقة فى نفسكوبما تمتلكيه فى قلب رجلُك.
 أدخلي حياتك اهتمامات جديدة وشيء يجعلكً
شكال وموضوعاً .فلوال متعة
دائمة التغير لألفضل
وجاذبية قصص شهرزاد لِ َم بقيت على قيد الحياة
لتقص الف ليلة وليلة.
بك وهو
فهذا سيجعله دائم الحضور
معك واالنبهار ِ
ِ
يبدع فى عمله ويمكن بقليل من الوقت ملئه امتنان
وشعور بالسعادة بقربك يجعله أكثر نجاحاً وأكثر
قدرة على إسعادك .
 التركيز على اللوم والشكوى والحزن والملل واتهامالرجل انه لم يعد يحبها او تصمت وهي بداخلها نار
مشتعلة حزينة فاقدة للطاقة تجعل حتى الوقت الذي
تحسبه انه قل ،يقل اكثر ويزداد الوضع سو ًء
 افهمي ان لكل مرحلة متطلبات كي تمري بهاوأنت اكثر وعي وسعادة .
 اخلقي اهتمام مشترك بينكم  ..ازدادي ثقافة كييكون هناك مجال واسع لحديثكم.
 ال يوجد رجل مشغول دائماً وال شخص مشغولدائماً  ..هناك انشغال وضغوط وأشياء عديدة ولكن
هناك من يجعل لكل شيء مذاق خاص فيزيد الطاقة
 ..وهناك من يجعل كل شيء ملل فيجعل الطاقة
محدودة  ..إنه أكسير المشاعر وحالة الوهج.
ـ اقرئي واكتبي قصتك بيدك وال تظني ان كتاب
الحب فصل  ،ونحن العرب نظن ذلك ونعيش بذلك
لذا تكثر أعداد الطالق واالنفصال لعدم استطاعة
طرفي العالقة مواصلة فهمهم لفصول الحب ،
فالحب عندنا شيء انتحاري  ..ينتهي بالزواج ،
هم فقط أقل وعياً بكتاب الحب وفصوله التي تدعم
وتثبت ان الحب أكبر نعمة على وجه االرض بها
يفعل االعاجيب  ..وقليل منهم فاعلون.

أصبح شبح السرطان يطارد العالم ،حيث انه يسبب فى وفاة الماليين سنوياً نظ ًرا للعديد من
العوامل مثل نمط الحياة الغير صحى ،العادات الغذائية الخاطئة وغيرها التى باتت من اكثر العوامل
التى تهدد االنسان.
وعلى الرغم من محاولة االطباء فى معرفة بعض العالجات الحديثة لمرض السرطان ،اال ان بعض
العادات التى يمكن ان تقلل من االصابة بالسرطان .فالوقاية من السرطان تبدأ من المائدة ،وسنقدم
لكم أهم  8أطعمة تساعدك في هذا الغرض:
منتجات األلبان:
هناك اعتقادات شائعة تقول أن منتجات االلبان من
أهم أسباب تعرضك لمرض السرطان ،ولكن على
العكس فقد أثبتت الدراسات إنها من أقوى االطعمة
المحاربة لمرض السرطان وخاصة سرطان الثدى،
وذلك الحتوائها على عنصر الزنك وهو من أفضل
المعادن ،وتعتبر مضادة لألكسدة لحفاظها على
فيتامين  Hفي الدم ،ومقاومته لالورام السرطانية،
ومساعدته على تقوية مناعة الجسم.
الطماطم:
أكدت دراسة حديثة أن اإلكثار من تناول الطماطم
يقلل من خطر إصابة الرجال بسرطان البروستات
بنسبة كبيرة ،ومن سرطان الثدي خصوصاً بين
النساء اللواتي تجاوزن سن اليأس وأيضا الوقاية من
سرطان البنكرياس.
الشوكوالته السوداء
تعتبر الشوكوالته السوداء مصدرا جيدا
للبوليفينوالت ،وهى مواد مقاومه للتأكسد تساهم
بالتقليل من االصابة بأمراض أوعية القلب الوعائية
وبعض أنواع السرطان مثل سرطان األمعاء.
الكرنب وعائلته
مثل الكرنب البلدي والبروكلي والقنبيط
وكرنب السلطة واللفت والفجل ،وتساعد
هذه العائلة على قتل البكتريا والفيروسات،
ويقاوم اإلصابة بالسرطان خاصة سرطان
القولون ،وذلك الحتوائها على مضادات
األكسدة والمغذيات النباتية ،ويفضل تناوله
طارج.
الثوم
أكدت الدراسات أن تناول الثوم النيئ
مرتين في األسبوع فقط يمكن أن يخفف
خطر اإلصابة بسرطان الرئة ،ويعتبر
الثوم من المضادات القوية للبكتيريا التى

تمنع تكوين المواد المسببة للسرطان ووقف عملها
أيضا.
الفراولة
الفراولة هي توت األرض الذي يقي من السرطان،
وتعتبر الفراولة اولى الفواكه الغنية بفيتامين ج،
الذى يساعد في امتصاص عنصر الحديد في الوجبة
الغذائية ،وهي مصدر ممتاز لمضادات األكسدة،
مثل "الفينوالت"،والتي تحمى وتقى من أمراض
القلب والسرطان والتهابات المفاصل.
السبانخ
تساعد السبانخ في عالج ومنع اإلصابة بالسرطان
الحتوائها على الكلورفيل والكاروتينات وأحماض
أوميجا  3الدهنية والمغذيات الدقيقة ،مثل الفيتامينات
والمعادن ومضادات األكسدة التي تحارب الورم
وتقلل من انتشار الخاليا السرطانية.
الجزر
الجزر يحتوي علي مواد ليفية تعمل علي مساعدة
الجسم علي توزيع الغذاء علي الخاليا ،وعلي حماية
الجسم من االصابة بسرطان القولون.

ـ الجوع شيطان رجيم يدعو إلى الخطيئة
ـ ال تنظر إلى زوجة غيرك حتى ال تندم على
االقتران بزوجتك
ـ أحسن بشر هذا الوجود هو رجل ال يخطئ أبدا
ـ كم أتمنى لو كان الناس يحبون العلم مثل حبهم
كرة القدم
ـ الحق مثل الشمس تشرق كل يوم وإذا غطاها
السحاب تقشعه وتظهر ولو بعد حين
ـ الظالم له قلب يحس ولكن ليس له ضمير يؤنبه
ـ الفقر ليس عيبا نخجل منه ولكن العيب فقر ال نخبر
عنه أحد
ـ ليس كل من امتطى جوادا أصبح فارسا وليس كل
فارس يمتلك جوادا
ـ جدتي إمرأة تعيش بيننا ولكن روحها تعيش مع
أولئك الذين رحلوا
ـ الطالق عقد ينتهي به اتفاق أخطأ كال الزوجين في
التوقيع عليه
ـ المرأة التي مات زوجها ال تنجب األطفال
ـ العطور الباريسية قادرة على سرقة قلوب الرجال
العرب لكن العطور العربية تسرق أموال الفرنسيين
ـ الطفل البريء ربما يسرق ولكنه ال يعرف أنها
سرقة لكن اللص يسرق وهو يتسلح بدموع األطفال
األبرياء
ـ يتمنى كل رجل لو كانت امرأته مثل تلك التي
تظهر في الفيديو كليب ،وعندما يتزوج الرجل
إحداهن يلعن اليوم الذي اشترى فيه التلفزيون
ـ المسكين هو الذي ال يدعي المسكنة والشجاع هو
الذي يثبت شجاعته على أرض الواقع
ـ عندما تسقط الفريسة تأكل منها الذئاب والضباع
وحتى البكتيريا التي ال ترى بالعين المجردة
ـ من يمسك بندقية ويلتحم مع األعداء في معركة
ليس كمن يقرأ عنها في جريدة الصباح وهو يرتشف
القهوة
ـ ال تأسف على صديق خانك وال تحزن على حبيبة
كاذبة ألنهما مثل الحديد المطلي بالذهب يصدأ بعد
زوال القشرة الملونة
 من ركب الحق غلب الخلقـ من الجميل أن تزرع وردة في بستان ،لكن من
األجمل أن تضع الحب في قلب إنسان.
ـ فكرت أن أهديك عيونى  ..ولكن خفت أن أشتاق
إليك فال أراك.
ـ أروع ما قد يكون أن تشعر بالحب ،ولكن األجمل
أن يشعر بك من تحب.
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هي أميرة السينما العربية كما أطلق عليها المخرج علي عبد الخالق ،ظهرت في أوائل الستينيات من خالل
أدوار ثانوية ،حتى أصبحت من أشهر نجمات السينما المصرية في السبعينيات ،إنها مديحة كامل صالح،
الفنانة التي صاحبها مرض القلب طوال حياتها حتى فارقت الحياة.
شهدت مدينة االسكندرية مولد مديحة كامل في  3أغسطس  ،1948وبعد مرور  12عام انتقلت مع عائلتها
إلى القاهرة ،وهناك التحقت بكلية اآلداب جامعة عين شمس عام .1963
وشعرت مديحة ببذرة الفن والموهبة تنمو بداخلها منذ سن مبكرة ،فكانت تشعر بانجذاب حقيقي نحو أي فيلم
تشاهده ،وتدخل غرفتها لتبدأ في تقليد النجمات الالتي شاهدتهن ،دون أن تعلم كيف تسلك
الطريق إلى ذلك المجال.
جاء عملها في مجال األزياء ،كبوابة لدخولها إلى عالم الفن ،حيث وافقت على العمل وهي
طالبة في الجامعة كعارضة أزياء ،أمال في أن يأتيها حلمها عبر هذا الباب.
وصعدت مديحة إلى عالم النجومية بعد فيلم ''الصعود إلى الهاوية '' الذي قدمته مع الفنان
محمود ياسين ،وجاء ذلك بعد تجسيدها للعديد من األدوار الثانوية في السينما والمسرح،
إلى أن تدرجت في األدوار حتى جسدت دور بطولة مع الفنان فريد شوقي في فيلم '' 30سنة في السجن''،
واختفت تماماً بعد هذا الفيلم عامين ثم عادت من جديد وجسدت العديد من أدوار البطولة الثانية ،التي حققت
لها المزيد من االنتشار.
نجحت مديحة في تجسيد أنماط متنوعة من األدوار في السينما والمسرح والتليفزيون ،فمن أبرز اعمالها
في السينما'' ،في الصيف الزم نحب'''' ،مطاردة غرامية'''' ،المعلمة سماح'' ،وفي التليفزيون'' ،البشاير''،
''الغشاش'' ،و''العنكبوت''.
اما عن حياتها األسرية فتزوجت مديحة ثالث مرات ،وأنجبت ابنتها ''ميريهان'' من رجل األعمال ''محمود
الريس'' وهي زيجتها األولى ،ثم تزوجت من ''شريف حمودة'' المخرج السينمائي ،وثالثاً واخيراً تزوجت
من محام مصري.
كانت مديحة ترى أن العمل والحب ال ينفعان في آن واحد ،وأن المرأة الذكية التي تريد أن تحافظ على القمة
وعلى النجاح البد أال تخلط ذلك بالحب ،فاختارت التركيز في شيء واحد فقط ،حتى تستطيع النجاح فإما
عملها وفنها أو الحب واالرتباط.
وفي عام  1993اعتزلت الفنانة مديحة كامل الحياة الفنية ،وصاحب ذلك ارتدائها للحجاب ،وكان أخر
أعمالها فيلم ''بوابة إبليس'' الذي رفضت استكمال تصوير مشاهده ،األمر الذي أجبر فريق العمل على
االستعانة بدوبليرة لتنفيذ باقي المشاهد.
وانتقلت روح الفنانة مديحة كامل الى بارئها ،وذلك بعد تأديتها صالة الفجر ،مع ابنتها وزوج ابنتها ،حيث
خلدت للنوم بعد الصالة ،وعثر عليها في ظهر اليوم التالي وهي متوفية في بيتها ،بعد صراع دام طوال
حياتها مع مرض القلب ،وكان ذلك رابع ايام شهر رمضان المبارك  13يناير .1997
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تعرض مسلسال "عش الدبابير" للنجم مصطفى شعبان والنجم عمرو سعد،
ومسلسل "لحم غزال لغادة عبد الرازق" ،للتوقف ،وإلغاء التصوير ،بعدما كان
قد صور فريقا العمل عدة مشاهد ،وجاء إلغاء التصوير بسبب انتشار فيروس
كورونا بكثافة بالغة ،ما اضطر وزير الدفاع اللبناني إلصدار قرار بحظر
التجوال.
وقال مصدر إن الحكومة
اللبنانية أصدرت قرار
بفرض حظر التجوال
حتى  25يناير الماضي،
ومن المقرر أن يمتد
القرار في حالة عدم
التزام المواطنين بقرارات
الحظر ،مشيراً إلى أن الحكومة اللبنانية رفضت إعطاء تصاريح للتصوير
للحفاظ على القرار ومحاولة الحفاظ على عدم انتشار الفيروس ،الفتاً إلى أال
تلحق تلك األعمال بشهر رمضان المقبل.
يشار إلى أن مسلسل "عش الدبابير" بطولة مصطفى شعبان ،عمرو سعد ،رانيا
يوسف ،ياسمين رئيس ،عمرو عبدالجليل ،دالل عبدالعزيز ،شريف دسوقي،
ووليد فواز ،ومعالجة درامية محمد سيد بشير ،وهو سيناريو وحوار ورشة
عبير سليمان ،وإخراج أحمد خالد موسى.
أما مسلسل لحم غزال فيشارك في بطولته إلى جانب غادة عبدالرازق ،كل من
شريف سالمة ،عمرو عبدالجليل ،مي سليم ،وفاء عامر ،رحاب الجمل ،إيهاب
فهمي ،أحمد خليل ،شريف دسوقي ،وليد فواز ،وخالد محمود ،وهو من تأليف
إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.

كشفت إدارة مهرجان أسوان الدولي ألفالم المرأة عن االنتهاء من كافة
التفاصيل الخاصة بطباعة اإلصدار الثاني للتقرير السنوي ،الذي يحمل عنوان
"صورة المرأة في السينما العربية" ،الذي يصدر ضمن فعاليات الدورة الخامسة
للمهرجان ،بعد أن شهدت الدورة الرابعة اإلصدار األول منه عام .2020
وأكدت إدارة مهرجان أسوان ،أن تقرير "صورة المرأة في السينما العربية" يعد
أول محتوى بحثي يرصد أوضاع المرأة فيما يصدر من أفالم سينمائية في المنطقة
العربية ،وكيف يراها صناع هذه األفالم كموضوع ألفالمهم؟ وكذلك كيف تعبر
هي بذاتها عن نفسها فيما تقدمه من إبداع سينمائي على مستوى المضمون
والذائقة اإلبداعية .
وقالت إدارة المهرجان
في بيان صحفي
"التقرير يرصد جملة
النساء
مشاركات
في صناعة األفالم
في المنطقة العربية،
وإسهامها وحريتها في
العمل والمعوقات التي
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تقابلها ،وحقيقة المساواة بينها وبين أدوار الرجال العاملين بنفس المهام في
هذه الصناعة ،وذلك سعيا من المهرجان لتكون إصدارات هذا التقرير بعد عدة
سنوات بمثابة مرجع بحثي مدقق يفيد الباحثين والدارسين ألوضاع السينما في
المنطقة".
وأضافت إدارة المهرجان :التقرير يقدم أيضا معلومات تفصيلية سنوية عن
حجم اإلنتاج وطبيعته ،وكل ما يمكن رصده من عناصر في أول وثيقة بحثية
دورية لهذا الغرض ،رصدها نقاد محترفون عبر نموذج موحد للرصد يتم
تطبيقه على األفالم المنتجة فى كل دولة عربية خالل عام ،إضافة لمحتوى
متنوع لكل ناقد حرية تحريره فيما يتعلق برؤيته لخصوصيات موضوع البحث
في سينما بالده خالل العام ،ليكون التقرير السنوي الذي يصدر في كتاب
باللغتين العربية واإلنجليزية محتوى بحثي قادر على الرصد ،قد يسهم في
تصويب صورة المرأة وتطوير نظرة الصناع لها.

هل سحر األفالم القديمة يكتمل بكونها تعرض بفخامة اللونين األبيض واألسود
مع درجات الرمادي؟ أم أننا فقط اعتدنا مشاهدتها على هذا النحو فارتبطت
ً
إقباال كبيراً على
جماليتها بصورتها الخالية من األلوان ،خصوصاً أن هناك
رؤية أي ملمح من عمل فني قديم يعرض ملوناً ،سواء في نسخة تجريبية نادرة
أم يجري تلوينه باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة.
ومعروف أن محاوالت إنتاج أفالم ملونة في السينما المصرية بدأت مطلع
خمسينيات القرن الماضي بفيلم "بابا عريس" لنعيمة عاكف ،ثم قدمت أيضاً
شادية بصحبة عبد الحليم حافظ "دليلة" عام  ،1956وكانت نسخته ضعيفة
وصورته غير واضحة في أغلب المشاهد .لكنه ،يبقى تأريخاً لبدايات تجريب
تلك التقنية في األفالم العربية .ومع ذلك كان األبيض واألسود هو السائد في
األفالم حتى أوائل السبعينيات تقريباً ،قبل التحول الكبير في السينما العربية،
لتكون في ما بعد باأللوان.
انتشرت مؤخراً بعض المبادرات الفردية التي أنتجت مئات المواد الفنية التي
تلوّن باستخدام برامج حديثة ،لتكون نسختها الجديدة أقرب إلى األلوان األصلية،
وهو أمر بدا أكثر سهولة بتقنيات ذكية ،ومن بينها مبادرة محمد الديب ،أستاذ
تكنولوجيا المعلومات والذكاء الصناعي ،الذي دشن موقعاً لعرض مواد فنية
باألبيض واألسود بعد تلوينها ،تتنوع بين المسرحيات واألفالم والمسلسالت
واألغنيات واللقاءات البرامجية أيضاً ،متخذاً شعار "أبيض وأسود باأللوان".

أثارت شائعة تدهور صحة الفنانة الكبيرة ،نجاة الصغيرة ،كثيراً من ردود الفعل
القلقة على النجمة المصرية الغائبة منذ سنوات عن األضواء.
وحسمت نجاة األقاويل بقبول عرض اإلعالمي المصري عمرو أديب الذي
هاتفها عبر مكالمة صوتية على الهواء مباشرة من خالل برنامجه "أصل
الحكاية" ،حيث طمأنت نجاة الجمهور على صحتها ،وقالت إنها بخير ،وإن
صحتها في أحسن حال.
وتحدثت الفنانة عن عديد
من األمور ،ومنها سبب
غيابها الفني ،وقالت إنها
تتمنى العودة في حالة
وجود عمل جيد يقنعها،
ولكن المشكلة الحقيقية
التي تواجهها هي أن
معظم العازفين الذين
عملوا معها لم يعودوا
وستقابل،
موجودين،
على حسب قولها ،صعوبات ،سواء من العازفين ،أو الملحنين ،ألنه ال يوجد
ملحنون يصلحون للعمل معها ،وقد تكون أغانيها صعبة ،لكنها تحلم بأن تجد
ً
عمال تتمنى تنفيذه ويشجعها على العودة .وأشارت إلى أن هذا أمر
من يحقق لها
قد يبدو غير سهل في تنفيذه ،لكنها ستحاول إن شاء الله أن تقدم شيئاً فنياً قريباً.
وقالت نجاة إنها تقضي وقتها في منزلها مستغلة الوقت في سماع الموسيقى،
وإنها تحب سماع كثير من المقاطع الفنية لكوكب الشرق أم كلثوم .وأوضحت
أنها ال تتذكر أسماء بعض األغاني من كثرتها ألن أغنيات كوكب الشرق مكتبة
عظيمة وكبيرة ،ومحل دراسة.
وأضافت أنها كانت محظوظة ،وتشعر بالنعمة ،لمعاصرتها كوكب الشرق أم
كلثوم ومحمد عبد الوهاب.
علي،
واختتمت نجاة حديثها قائلة" :أحب أن أطمئن جمهوري الغالي والعزيز ّ
أنا بخير ،ما زال يمكنني الغناء ،ولكنني ال أستطيع التعبير عن حالي بالحديث".

بدأ المخرج خالد مرعي تصوير مسلسله الرمضاني الجديد "قصر النيل" ،وهو
من تأليف محمد سليمان عبدالمالك ،إنتاج محمد مشيش .
العمل بطولة دينا
الشربيني في تعاون
جديد بينها وبين
المنتج محمد مشيش
بعد "جراند اوتيل"
الشمس"
و"زي
و"لعبة النسيان".
ويشارك دينا بطولة
العمل كل من :ريهام
عبد الغفور في

تعاون جديد بعد نجاح "زي الشمس" ،وأحمد مجدي والفنان الكبير صالح
عبدالله وصبري فواز ومحمد محمود عبدالعزيز وأحمد خالد صالح ومحمد
حاتم ونبيل عيسى وعمر السعيد وناردين فرج ومريم الخشت ومحمود البزاوي
وسامي مغاوري ونبيل عيسى.
وتدور أحداث العمل في ستينيات القرن الماضي في إطار من اإلثارة والتشويق
من خالل جريمة كبيرة.
المسلسل تم بناء ديكور خاص به ،ويدور في مرحلة زمنية مر عليها ما يقرب
من ستين عاما واستعان مدير تصوير العمل هيثم الحسيني بالعديد من الوسائل
التقنية التي تجعل الصورة تنتمي لزمن األحداث.

أعرب الشاعر الكبير أحمد عبدالمعطي حجازي ،عن شكره وتقديره لترشيح
مجمع اللغة العربية له للحصول على جائزة نوبل في األداب.
وأضاف أنه يتمنى أن يكون أهال لهذا الترشيح ،مؤكدا أن ترشيح مجمع اللغة
العربية له للفوز بتلك الجائزة هو جائزة في حد ذاته.
من جانبه قال الدكتور صالح فضل ،رئيس مجمع اللغة العربية ،إن ترشيح
المجمع للشاعر حجازي للفوز بجائزة نوبل ،اعتراف بالفضل وما قدمه
"حجازي" من أعمال شعرية أثرت الحياة الثقافية المصرية والعربية ،مؤكدا
أنه حجازي هو أكبر قامة شعرية ليس في مصر وحدها بل في الوطن العربي
أجمع .وأضاف في مداخلة ،أن تتويج عبدالمعطي حجازي هو تتويج لمسيرته
واعتراف بأهمية اإلنجاز اإلبداعي الذي قدمه خالل مسيرته.
وأضاف أن الكاتب الكبير بهاء طاهر يستحق الترشح لجائزة نوبل مثله مثل
الشاعر أحمد عبدالمعطي حجازي ،لكن عبدالمعطي حجازي أسبق منه وكان
حاضر وأكثر فاعليه خالل السنوات االخيرة.
واشار إلى أنه لو تكررت الفرصة لمجمع اللغة العربية لترشيح شخصيات
لجائزة نوبل العام القادم ،فإنه سيتم ترشيح بهاء طاهر "لو قدر لنا البقاء" ،مشيرا
إلى أن المبدع ما دامت أعماله
في أيدي الناس ويستمتعون بها
فإنه يعد حاضر بين الجمهور.
وأوضح أن الشاعر الكبير
أحمد عبد المعطي حجازي
كان حاضر بين الجمهور
خالل السنوات األخيرة رغم
قلة انتاجه الشعري ،لكن أعماله
كانت حاضرة ،كذلك أعمال
الكاتب الكبير بهاء طاهر.
وكان مجمع اللغة العربية قد
أعلن ترشيحه للشاعر الكبير
أحمد عبدالمعطي حجازي
للفوز بجائزة نوبل لألداب
بعدما طلبت إدارة الجائزة من
مجمع اللغة العربية ترشيح
شخصية أدبية مصرية أثرت
الحياة الثقافية المصرية.
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تحتفل "ويكيبيديا" بمرور  20عاماً على تأسيسها ،لكن هذه الموسوعة اإللكترونية
المجانية العمالقة التي ال تزال صامدة في عصر طغيان الطابع التجاري على شبكة
اإلنترنت ،تواجه مجموعة تحديات ينبغي أن تتغلب عليها.
وقال الرئيس السابق لجمعية "ويكيميديا فرنسا" ،المؤرخ ريمي ماتيس ،لوكالة الصحافة
الفرنسية ،إن "ويكيبيديا" بمثابة "معجزة صغيرة" في عصر التجارة عبر اإلنترنت
والنمو الكبير ألبرز الشركات التكنولوجية المعروفة اختصاراً بـ"غافام" (غوغل وآبل
وفيسبوك وأمازون ومايكروسفت).
وتسعى "ويكيبيديا" التي أسسها األميركي جيمي ويلز في  15يناير (كانون الثاني) 2001
بهدف غير ربحي ،إلى جمع كل المعارف في العالم على منصة واحدة عبر اإلنترنت بفضل
ماليين المساهمين التطوعيين.
ً
ً
وما لبثت الموسوعة أن ّ
حققت نجاحا فوريا ،إذ إن الموقع األول الذي كان باللغة اإلنجليزية ،تبعه
الموقعان األلماني والسويدي في مارس (آذار)  ،2001وسرعان ما تلتهما  10مواقع أخرى،
بينها العربي والفرنسي واإليطالي والصيني والروسي والكتالوني.
ً
مستقبال في البلدان النامية .وش ّدد على ضرورة أن
وأمل جيمي ويلز في أن تنتشر "ويكيبيديا"
يرغب "المنضمّون المليار الجدد إلى اإلنترنت في المساهمة" بذلك .وكشف المؤسس في مقابلة مع
وكالة الصحافة الفرنسية ،أنه يحلم بـ"مؤسسة تدوم ( )...مثل جامعة أكسفورد".
ويُعتبر "ويكيبيديا" الموقع السابع عالمياً من حيث عدد الزيارات التي يستقطبها ،ويضم أكثر من 55
مليون مقالة منشورة في  309لغات .ولكل موقع محتوى مستقل ،إذ ال توجد ترجمات بل مساهمات
أصلية تطوعية ،تكمّلها أحياناً روبوتات من البيانات العامة.
وعلى عكس الموسوعة التقليدية التي يكتبها خبراء معروفون ،فإن هذه المجموعة من المعارف
التي جمعها هواة ،وغالباً ما تكون مجهولة المصدر ،أثارت انتقادات وعداوات ال تع ّد وال تُحصى
من دوائر أكاديمية معينة.
وقال المحاضر في جامعة باريس ،نانتير ليونيل باربي" ،يتبيّن لنا أن مستوى الموثوقية بويكيبيديا
عال عندما نعرف بالتفصيل طريقة مراقبة المضمون وكتابة المقاالت والتبادل بين المستخدمين".
ٍ
إال أن المشكلة تكمن في تنوّع المصادر والمواضيع التي يتم تناولها ،إذ ثمة مواضيع ال تحظى
باالهتمام الكافي ،خصوصاً تلك المتعلقة بالبلدان النامية .ويعود ذلك إلى هوية المساهمين ،إذ هم
بشكل رئيسي من الواليات المتحدة والدول الغربية.
والحظ مؤلف كتاب "ويكيبيديا :في كواليس أكبر موسوعة في العالم" (دار "فرست إيديشنز"
للنشر) ،أن "الرغبة في بناء موسوعة ال تجذب أياً كان ،وغالباً ما يكون المساهمون من سكان
المدن ومتخرجي الجامعات".
في الخالصة ،تقف "ويكيبيديا" أمام تحديين كبيرين :أولهما االستمرار في تشجيع المستخدمين
ً
اعتداال.
على المساهمة في الموسوعة ،والثاني جعل محتواها أكثر
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هل كنا نتخيل منذ عدة سنوات أن الثالجة والتلفزيون أو المكنسة االلكترونية
ستصبح تهديد مباشر وخطير لمالكها؟
فقد أظهرت دراسة جديدة أجرتها مختبرات  F5نتوركس أن انتشار هجمات
شبكات إنترنت األشياء المقرصنة يتواصل بشكل كبير ،وأن الجميع بات يقوم
ً
ً
وصوال إلى الدول المتقدمة.
بداية من المراهقين الهواة
بتطوير هذه الهجمات
وتطرقت دراسة الشركة إلى أن  26هجمة من هجمات شبكات إنترنت األشياء
المقرصنة التي يمكن لمجرمي اإلنترنت استخدامها لتصبح جزءاً من شبكة
إنترنت أشياء مقرصنة ،قد تم اكتشافها أو اإلبالغ عنها خالل الفترة بين أكتوبر
 2018ويناير  ،2019في حين تم اكتشاف  6هجمات طوال العام  ،2017و9
هجمات خالل العام .2016
وقالت مديرة أبحاث التهديدات لدى مختبرات  F5نتوركس“ :سيتواصل ارتفاع
عدد التهديدات التي تستهدف أجهزة إنترنت األشياء إلى أن يقوم العمالء بالتأكيد
على وجود استراتيجيات تطوير أكثر أماناً من قبل الشركات المصنعة لهذه
األجهزة” .وأضافت بودي قائلة“ :لسوء الحظ ،فإن هذه العملية لم تبدأ بعد،
ونتوقع مرور عدة سنوات أخرى قبل أن نرى تطوراً ملحوظاً في االستراتيجيات
األمنية المعتمدة في أجهزة إنترنت األشياء الجديدة بما يسهم في الحد من هذه
التهديدات .وفي هذه األثناء ،سيواصل الجميع استهداف أجهزة إنترنت األشياء
ً
ً
وصوال إلى الدول المتقدمة”.
بداية من المراهقين الهواة
وعندما أجرت مختبرات  F5نتوركس اختباراتها على أجهزة إنترنت األشياء
المستخدمة في عمليات النشر الحساسة ،كتوفير خدمة اإلنترنت لمركبات
الطوارئ ،خلصت إلى أن  %62من هذه األجهزة هي عرضة للتهديدات ،وذلك
خالفاً لمبادئ الحماية األساسية المتمثلة بأهمية توفير الحماية القوية لألنظمة
الحساسة.
وكانت مؤسسة الدراسات واألبحاث جارتنر قد توقعت انتشار أكثر من  20مليار
جهاز إنترنت أشياء بحلول العام القادم .وبالنظر إلى النسبة التي أشارت إليها
مختبرات  F5المتمثلة بتعرض  %62من أجهزة إنترنت األشياء للتهديدات ،نجد
أنه يمكن استغالل  12مليار جهاز على األقل ،واستخدامها كجزء من شبكات
مقرصنة لشن الهجمات.
وفي هذه األثناء ،تشير الدراسة التي أجراها بنك  DBSإلى أن التبني الكامل
ألجهزة إنترنت األشياء بنسبة  %100سيتم على مدار السنوات العشرة القادمة،
وأن العام  2019ينظر إليه كنقطة تحول بين المستخدمين األوائل واألغلبية
الباكرة ،والتي ستنطلق منه مبيعات أجهزة إنترنت األشياء بمعدل كبير.
وال تزال حملة ميراي ( ،)Miraiالتي تعتبر أقوى شبكة إنترنت أشياء مقرصنة
تشن هجمات إلكترونية إلى اآلن ،تلقي بظاللها المؤثرة والطويلة على مشهد
األمن اإللكتروني ألجهزة إنترنت األشياء ،األمر الذي يعود بشكل جزئي إلى
الطبيعة الموزعة لهذه الهجمة التي تتيح إمكانية االنتشار الذاتي.
إن  %88من كافة شبكات إنترنت األشياء المقرصنة قد تم اكتشافها عقب وقوع
هجمة ميراي ،وإن هذه الهجمات قد وقعت إلى حد كبير بسبب توفر الشيفرة
المصدرية .كما أن  %46من االكتشافات الحديثة لهذه الشبكات هي متغيرات
وعناصر قريبة من بنية هجمة ميراي ،حيث أن الكثير منها قادر على القيام بما
هو أكثر من هجمات حجب الخدمة ،كعمليات نشر خوادم وسيطة ،أو التعدين
والبحث عن العمالت الرقمية ،أو حتى تنصيب شبكات خبيثة أخرى.
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أشار نواب بريطانيون إلى احتمال تصنيف إدمان وسائل التواصل االجتماعي
مرضاً ،وطالبوا بوضع قوانين صارمة جديدة لحماية األطفال من شركات تعمل
في "حيز متوحش على الخط" .وقال النواب في تقرير جديد عن تأثير وسائل
التواصل االجتماعي في الصحة العقلية ،إن على هيئة االتصاالت "أوفكوم"
تنظيم عمل المنصات االجتماعية مثل فيسبوك وإنستغرام وتويتر ،وأن تُلزم
باحترام قواعد سلوك قانونية.
ودعت المجموعة البرلمانية لجميع األحزاب ( )APPGالمعنية بوسائل
التواصل االجتماعي والصحة العقلية للشباب ورفاهيتهم ،إلى بذل مزيد من
الجهد لمعالجة المحتوى التصويري الصادم على اإلنترنت ،بما في ذلك مواد
عن االنتحار وإيذاء الذات.
يأتي ذلك بعدما قال والد مولي راسل ( 14عاماً) ،التي انتحرت عام ،2017
إن إنستغرام "ساهم في قتل" ابنته .ودعت المجموعة البرلمانية لجميع
األحزاب في تقريرها الحكومة إلى نشر نصائح للشباب تتعلق بتزجية الوقت
على االنترنت ،وطالبت بإجراء بحوث للنظر في الطابع "اإلدماني" لوسائل
داع إلى أن تدرجه منظمة الصحة
التواصل االجتماعي ،وفيما إذا كان ثمة ٍ
العالمية في خانة المرض.
وتُدرج فعلياً منظمة الصحة العالمية على قائمة األمراض االضطراب الناجم
عن اللعب على غرار إدمان ألعاب الفيديو.
في ما يتعلق بالتنظيم ،أعلنت المجموعة هذه أن على الحكومة اليوم "فرض
واجب العناية على جميع شركات التواصل االجتماعي التي لديها مستخدمون
مسجلون في المملكة المتحدة ممن تبلغ أعمارهم  24عاماً وما دون ،من طريق
مدونة قانونية للسلوك تتولى هيئة االتصاالت دور الجهة الناظمة فيها.
وأشارت المجموعة إلى أن وسائل التواصل االجتماعي قد تؤثر إيجابياً في حياة
الشباب ،على سبيل المثل من خالل "تمكين الشباب من الحديث عن مشاعرهم،
وإيجاد الدعم ،وتقليص الشعور بالوحدة والعزلة".
لكنها سلطت الضوء على آثار سلبية أخرى بما في ذلك عزل الشباب المصابين
بأمراض نفسية وإبعادهم عن الحصول على مساعدة طبية في "العالم الحقيقي"
وتعرضهم للتنمر على اإلنترنت والتأثير في ثقتهم بالنفس وصورة الجسم.
أظهرت األدلة المقدمة إلى المجموعة البرلمانية أن الفتيات هن األكثر عرضة
لخطر تدنّي الثقة في النفس بسبب وسائل التواصل االجتماعي ،لكن كال الجنسين
يتأثران بطول المدة التي يقضيانها على اإلنترنت.
تشير أحدث األدلة إلى أن مدة استخدام أجهزة الكمبيوتر والتلفزيون ليست في
ذاتها ،ضارة بصحة الطفل ،ولكن عندما يأخذ االستخدام هذا محل األنشطة
المهمة األخرى مثل النوم والنشاط البدني والتفاعل المباشر وجهاً لوجه ،فإنه
قد يؤدي إلى ضرر.

في األسابيع الماضية حذف موقع "تويتر" حسابات عدة تجاوزت  70ألفاً،
ضمنها حساب الرئيس األميركي المنتهية واليته دونالد ترمب .وتبرر المنصة
إجراءها بمخالفة المستخدم الشروط وانتهاك السياسات الخاصة المتبعة في
الموقع.
بعد الحذف ،اتجه كثير من المستخدمين إلى منصات بديلة ،لكن الرئيس
األميركي حُ ظر من جميع وسائل التواصل االجتماعي بال استثناء ،وأي منصة
لم تحذف حسابه ألغيت من متاجر التطبيقات ،بل ووصلها إنذار بإمكانية إيقاف
السيرفرات الخاصة بها من أمازون .ومن ث ّم ال يمكن الوصول إليها ال من
ً
التطبيق أو حتى المتصفح ،ويمثل ذلك ً
كامال للمنصة ،وإعالن وفاتها ،وهو
قتال
ما حدث لـ"بارلر".
لكن ،في حال
حذف الحساب هل
سيكون باإلمكان
إلى
الوصول
التغريدات السابقة؟
في "تويتر" لن
ّ
تتمكن من الوصول
ً
نهائيا إلى ما سبق

نشره ،بحكم أن الحساب موقوف ،لكن هناك كثير من الخدمات التي توفر
للمستخدمين خاصية الوصول بشكل كامل إلى جميع المنشورات القديمة في
أي حساب.
ُ
من المهم معرفة أن أي تغريدة تنشر في هذا الموقع سيُكتب لها الوصول إلى
جميع المستخدمين حتى بعد حذفها ،لذلك يجب الحرص قبل نشر أي معلومة،
ألنه في الغالب يجري أرشفة التغريدات بشكل كامل من ِقبل أغلب الخدمات،
وبالغالب مجاناً.
بعض التغريدات قد يسبب ضرراً في حياتك العملية والعامة ،إذ إن هناك كثيراً
من المستخدمين فقدوا وظائفهم أو عانوا مشكالت في حياتهم بسبب منشوراتهم،
لذلك قبل نشر أي شيء على أي منصة اجتماعية ،احرص على مراجعته ،وأي
تغريدة قد تؤثر في حياتك بشكل سلبي األفضل تجنّبها بشكل كامل ،ألنه حتى
بعد حذفها فإنها متاحة ،ويمكن االطالع عليها في أي مكان وزمان.

تعمل شركة يابانية على تطوير مرحاض ذكي عالي التقنية يقدم نصائح
وتحذيرات صحية ،من خالل استخدام تقنية الذكاء االصطناعي لتحليل النفايات
البشرية ،وفق ما ذكرته صحيفة .The Times
أوضحت أنه في كل مرة يجلس فيها المستخدم ،سيوفر المرحاض المُسمَّى
 - The Wellness Toiletأو مرحاض العافية -ما يعادل الفحص الطبي.
سجل المستشعرات الموجودة في المقعد نبض الشخص وضغط دمه ،فيما
وستُ ِّ
ستأخذ التكنولوجيا المُد َمجة في الوعاء عينات من البراز والبول وتحللها.
من خالل االتصاالت عبر اإلنترنت ،التي يشير مطورو المرحاض إليها باسم
 - Internet of Toiletsأو إنترنت المراحيض -سيتلقى مستخدمو المراحيض
تعليقات ،من ضمنها تنبيهات لزيارة الطبيب ،إذا لزم األمر ،أو مجرد التشجيع
على ممارسة الرياضة وتوصيات األكل الصحي.

مرحاض ذكي ياباني غير مسبوق
ُ
تبيع الشركة ،المسؤولة عن أبحاث تطوير مرحاض ذكي ،وتسمَّى ،Toto
مرحاض  Washletالذي يضم دشاً ينظف مؤخرة المستخدم ثم يجففها .ومن
غير المتوقع أن يكون  The Wellness Toiletمتاحاً تجارياً حتى فترة من
ُعرض نموذج أوَّلي من مرحاض ذكي في معرض CES
الوقت ،لكن سي َ
 2021السنوي لتكنولوجيا المستهلك.
من جانبها ،أوضحت
شركة " :Totoيمكن
جمع كنز من البيانات
الصحية لإلنسان من
هذا المرحاض…
فا لمر ا حيض
واألشخاص لديهم
نقطتا اتصال فريدتان
ال يمكن العثور
عليهما في أي مكان آخر :الجلد والنفايات البشرية".
أضافت الشركة" :يتالمس مرحاض ذكي  The Wellness Toiletمباشر ًة مع
جلد األفراد عندما يجلسون عليه ،ويعمل على تحليل النفايات التي يودعونها.
وفي كل مرة يجلس فيها الفرد في المرحاض ،يُجري مسحاً ألجسامهم
ومخرجاتها الرئيسية ،ثم يقدم توصيات لتحسين صحتهم".

أعلنت شركة شاومي الصينية  Xiaomiعن المنبه الذكي الجديد  Miالمدعوم
من جوجل ،وهو عبارة عن شاشة ذكية صغيرة مخصصة للوضع في غرف
النوم ،والمقرر طرحها في أوروبا بسعر  50يورو.
وتم اإلعالن عن الشاشة الذكية الصغيرة خالل اإلطالق األوروبي لهاتفي
شاومي  9Tو ،Redmi Note 9Tوهي شاشة ملونة بقياس  3,97بوصة،
بدقة  800×480بيكسل ،مع ميزة كروم كاست من جوجل ،ما يعني إمكانية
إرسال مقاطع الفيديو المدعومة ،وأهمها مقاطع يوتيوب ،إلى الشاشة الصغيرة.
ويحتوي المنبه
الذكي من شاومي
مكبر
على
صوت بقياس
بوصة
1,5
كامل،
بتردد
مع زوج من
ا لما يكر و فو نا ت
للمدى البعيد من
أجل استخدام مساعد جوجل الذكي.
ويحتوي منبه شاومي الذكي على ميزة شروق الشمس ،حيث تزداد سطوع
الشاشة وصوت المنبه تدريجيا عند الوقت المحدد له ،لتجنب اإلزعاج المفاجئ
لألذن والعين أثناء االستيقاظ .وزودت شاومي المنبه الذكي بأزرار للتحكم في
مستوى الصوت ،وزر لتعطيل المنبه عند االحتياج للنوم مجددا ،مع إمكانيات
االتصال بتقنيات شاومي للمنزل الذكي ،مثل الكاميرات األمنية ،كما تتصل
الشاشة بشبكات الواي فاي والبلوتوث منخفض الطاقة.
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هل ترغب في الحفاظ على سيارتك باستمرار
وإبقائها دوما في مراحل االمان  ،حسنا  ،اقرأ هذا
المقال بتمعن  ،وحاول أكبر عدد من النقاط فيه .
 1ـ قياس مستوي زيت المحرك :عند قياس مستوي
منسوب زيت محرك السيارة ،يجب اوال ان تكون
السيارة في مستوي افقي ،وان يتم تشغيل المحرك
حتى درجة حرارة تشغيله العادية ،وبعد ذلك يوقف
تشغيل المحرك واالنتظار حوالي خمس دقائق ،ثم
يتم قياس مستوي الزيت ،وال يجب قياس مستوي
الزيت والمحرك في حالة دوران الن ذلك سيعطي
بيانا غير مضبوط لمنسوب الزيت بالمحرك.
 2ـ ضغط هواء االطارات :عند قياس ضغط هواء
االطارات يجب ان يكون العجل بارد ،الن قياس
الضغط بعد مشوار طويل بالسيارة يعمل االحتكاك
بين إطار عجل السيارة وبين الطريق علي زيادة
سخونة االطارات وبالتالي زيادة سخونة الهواء
بداخلها فيرتفع ضغطه ،ويعطي بعد ذلك قراءة غير
صحيحة لقيمة الضغط داخل االطارات.
 3ـ زيت (سائل) الفرامل :عدم تزويد زيت (سائل)
الفرامل عند انخفاض منسوبه في علبة (خزنة)
زيت الفرامل ،ألن انخفاض منسوب سائل الفرامل
يدل علي تآكل تيل الفرامل ويعطي الفرصة للمبة
بيان الفرامل أن تضيء في التابلوه ،أما عند تزويد
سائل الفرامل فيتآكل التيل بدون إعطاء أي بيان
للسائق حيث أن لمبة الفرامل لم تضيء .ويتم تزويد
سائل الفرامل فقط عند تسربه أو عند تغيير أي من
األجزاء داخلية بالدورة .ويجب الحظر الشديد عند
استخدام زيت الفرامل ألن تأثيره شديد علي دهان
جسم السيارة ،وان حدث وانسكب علي جسم السيارة
فيجب علي الفور سكب كمية من الماء علي موضع
زيت الفرامل علي جسم السيارة.
 4ـ كابل البطارية :يجب عند تغيير أو إصالح أي
أجزاء كهربائية بالسيارة أن يبدأ بنزع كابل البطارية
السالب من مكانه تجنبا لعدم حدوث قصر كهربائي
بالدوائر الكهربائية بالسيارة ،وكذلك عند تغيير

البطارية فيجب أوال نزع الكابل السالب ثم نزع
الكابل الموجب .وقبل نزع أي من كابل البطارية
يجب التأكد أوال من أن مفتاح االسيارة في وضع
الغلق ،وأن جميع مفاتيح األنوار مغلقة ،حتى ال يحدث
تلف األجزاء النصف موصلة Semiconductor
بالدوائر االلكترونية بالسيارة.
 5ـ ارتفاع درجة حرارة المحرك :عند ارتفاع درجة
حرارة المحرك فجأة ،يجب علي الفور اتخاذ الحارة
اليمني من الطريق والتوقف بالسيارة في مكان آمن
من جانب الطريق ،وعلي الفور يتم غلق مفتاح
اإلشعال إليقاف تشغيل المحرك عن الدوران ،بعد
ذلك يفتح غطاء المحرك بحذر ويالحظ اآلتي :وجود
أي تسرب للمياه بدورة التبريد والعمل علي منعها
أو إصالح وتغيير ما يلزم ،التأكد من سالمة تشغيل
مروحة التبريد ،وبعد أن يبرد المحرك يمكن فتح
غطاء الردياتير والتأكد من وجود مياه بداخله ،كذلك
التأكد من سالمة وعاء مياه الردياتير وان يكون
بداخلها مياه حتى المستوي المطلوب ،التأكد من
سالمة غطاء الردياتير ،التأكد من سالمة الردياتير
نفسه وعدم وجود أي شيء يحجب الهواء عنه.
 6ـ تغيير شمعات اإلشعال (البوجيهات) :يراعي
قبل تغيير شمعات االشعال (البوجيهات) للسيارة أن
ينفخ حولها جيدا بهواء مضغوط لتنظيف األتربة
التي قد تكون متراكمة حولها ،وبعد نزعها من
مكانها يجب تدوير المحرك عدة لفات بالمارش
حتي يستطيع كبس المحرك من تنظيف االتربة حول
قالووظ الشمعة الموجود بوش السلندر ويطردها
للخارج ،وبذل يمنع دخول االتربة الي داخل
اسطوانات المحرك ويطول ذلك من عمر المحرك،
وعندئذ تستطيع تركيب البوجيهات الجديدة بعد التأكد
من ضبط خلوص الثغرة بالمقاس الموصي به.
 7ـ تزويد مياه الردياتير :عند الكشف علي مياه
الردياتير ال تفتح غطاء الردياتير والمحرك ساخن
حتى ال يندفع ضغط المياه الساخنة إليك فيصيبك
بحروق .ويفضل تزويد مياه الردياتير من خالل

قربة الردياتير حتى مستوي العالمة العليا بها،
والحظ أن منسوب المياه في قربة الردياتير يزداد
وينقص تلقائيا تبعا لحالة المحرك ،فهي تزيد
والمحرك ساخن وتنقص عند برودة المحرك ،بسبب
زيادة الضغط والخلخلة التي تحدث بالردياتير أثناء
السخونة والبرودة .وعند ملء الردياتير من خالل
فتحة عنقه وهو ساخن ينتظر حتى يبرد قليال ويفتح
الغطاء ببطء ،ثم يشغل المحرك أثناء تزويد المياه
حتى تختلط المياه الباردة الجديدة مع المياه الساخنة
حول االسطوانات فال يؤدي ضرر (انحناء) في
(وش السلندر).
8ـ تحديد صوت الفرامل :عند سماع صوت صفارة
عند الضغط علي بدال الفرامل ،وال تستطيع تحديد
مصدر الصوت ،هل هو من الفرامل األمامية أو
الخلفية؟ قم بقيادة السيارة علي سرعة متوسطة ،ثم
اجعل صندوق التروس في وضع الحياد ،وارفع
فرملة اليد تدريجيا أثناء القيادة ،فاذا صدر الصوت
فهو من الفرامل الخلفية ان لم يصدر فهو من الفرامل
االمامية.
9ـ الكهرباء االستاتيكية :ربما تشعر بصدمة
كهربائية خفيفة عند خروجك من باب السيارة
ومالمسة يدك لجسم السيارة خاصة بعد فترة قيادة
طويلة ،فال تنزعج ألن هذه ظاهرة طبيعية تعرف
بالكهرباء االستاتيكية وقد تحدث تحت ظروف معينة
وخاصة ان كان الجو الخارجي جافا ،وال يمكن منعها
ولكن يمكن تقليلها بارتداء مالبس قطنية والبعد عن
المالبس المصنعة من األلياف الصناعية ويراعي
ذلك في كرسي القيادة أيضا ،وعند مغادرتك لكرسي
القيادة ال تغادره فجأة ولكن ببطء ،وقبل النهوض من
الكرسي حاول أن تمسك بيدك أي جزء معدني من
جسم السيارة لتفريغ شحنتك االستاتيكية من خالله.
 10ـ إضاءة لمبة البطارية بالتابلوه :عند اضاءة
لمبة البطارية بالتابلوه مع فتح الكونتاكت وتظل
مضاءة حتى بعد تشغيل المحرك ،فهذا يعني وجود
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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

خلل في دائرة الشحن ،اما ان تكون البطارية ال
تستقبل الشحن لوجود عيب داخلي بها ،او ان منظم
الشحن به عيب ،او ان الدينامو ال يعطي الفولت
المطلوب لشحن البطارية بسبب عيب داخلي به ،أو
أن سير الدينامو مرتخي وغير مشدود او مقطوع،
في هذه الحالة يجب التوقف بالسيارة والبحث عن
سبب العيب ،او ايداع السيارة ألقرب كهربائي
سيارات.
 11ـ لون زيت محرك السيارة :بعض سائقي
السيارات يفرح ويتباهى أمام زمالئه ان زيت محرك
سيارته مازال لونه لم يتغير بعد وضعه في محركه
وتشغيل السيارة عدة كيلو مترات ،والحقيقة ان من
وظائف زيت التزييت في المحركات هو تنظيف
المحرك من نواتج احتكاك االجزاء المتحركة داخله،
لهذا فالبد وان يتغير لونه دليل علي انه يقوم بوظيفته
كما ينبغي ،اما ان لم يتغير لونه بعد عدة كيلومترات
فهذا دليل علي ان الزيت المستخدم لم يقوم بوظيفته
وترك الرواسب بداخل المحرك.
 12ـ لون عادم محرك السيارة :في ظروف
التشغيل العادية المفروض ان غازات العادم تخرج
من الشكمان بدون لون ،ولكن هناك ثالثة انواع
من غازات العادم تخرج من شكمان السيارة في
حاالت معينة كل منها له لون مختلف عن اآلخر
ومن خالله يمكن تشخيص حالة المحرك ،اذا كان
لون العادم ابيض مستمر مع حاالت التشغيل العادية
وفي جميع الظروف ،فهذا دليل علي ان هناك تسربا
لمياه التبريد الي غرفة االحتراق وتخترق معه ،وإذا
كان لون العادم رماديا فاتحا يميل الي السواد فهذا
دليل علي احتراق كمية كبيرة من الوقود في غرفة
االحتراق مما يدل علي احتياج الكربراتير للضبط
(ضبط الوقود مع الهواء) ،وإذا كان لون العادم
ازرق سماوي فذلك دليل علي ان هناك احتراقا
لزيت التزييت في غرفة االحتراق ،وهو دليل علي
احتياج المحرك لإلصالح.
 13ـ شم رائحة بنزين أثناء السير بالسيارة :عند
وجود شكوى متكررة من شم رائحة بنزين اثناء
القيادة ،يجب التأكد اوال من عدم وجود تسريب
للبنزين من دورة الوقود ،ثم التأكد من الضبط
الصحيح للمحرك وخاصة علي السرعات العالية ،ثم
عدم وجود تنفيس للعادم من الشكمان ،ثم التأكد من
االحكام الجيد للهوايات الخلفية للسيارة ،اخيرا التأكد
من االحكام الجيد للشنطة الخلفية للسيارة بحيث انها
التسرب عادم السيارة الي داخلها.
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 14ـ شم رائحة كريهة أثناء السير بالسيارة :عند
شم رائحة كريهة خاصة اثناء السير بالسيارة ،او
عند دوران محرك السيارة ،ارفع السيارة وانظر
اسفل السيارة علي طول ماسورة الشكمان فعادة
يكون السبب هو التصاق جزء من كيس بالستيك
علي ماسورة الشكمان ذات درجة الحرارة المرتفعة
فيحترق علي الماسورة ويذوب عليها وينشف مع
برودة الماسورة وعدم دوران المحرك  ،ويحترق
مرة اخري مع دوران المحرك وسخونة ماسورة
الشكمان وهكذا ،فانزع هذا الجزء ونظف مكانها
جيدا.
 15ـ توصيل بطارية سيارتك ببطارية خارجية :اذا
دعت الضرورة لتنشيط بطارية سيارتك بإعطائها
شحنة مبدئية عن طريق بطارية خارجية من سيارة
اخري بواسطة كبل توصيل فيراعي عند ذلك ان
يوصل طرف احد الكابالت بالطرف الموجب
لبطارية سيارتك (البطارية ضعيفة الشحن) اوال
ثم يوصل طرفه االخر بالقطب الموجب للبطارية
الخارجية ،ثم يوصل احد طرفي الكابل االخر
بالقطب السالب للبطارية الخارجية ،وطرفه االخر
بالطرف السالب لبطارية سيارتك ..وهذا الترتيب
مهم جدا لعدم تلف الوحدات االليكترونية بالسيارة.
 16ـ كيفية استخدام بادئ الحركة (المارش)
في تشغيل السيارة :ال يجوز االصرار علي بدء
ادارة محرك السيارة ،عندما ال يقوي بادئ الحركة
(المارش) علي ذلك يؤدي الي سرعة استهالك
البطارية بدون فائدة .ولكن قم بتشغيل المارش علي
فترات متقطعة بحيث ال تزيد فترة تشغيل المارش
عن ( 10ثواني) ثم االنتظار  30ثانية بين كل فترة
والتي تليها حتي يبدأ المارش في تشغيل محرك
السيارة.
 ١٧ـ التالعب في التوصيالت الكهربائية للسيارة:
في السيارة التي تحتوي علي دوائر الكترونية،
يراعي الحذر عند التالعب في الدوائر الكهربائية
به مثل (تركيب كاسيت ،او تركيب جهاز انذار،
أو تغيير البطارية ..او الخ ..الن أي خطا في
التوصيالت الكهربائية سيؤدي الي تلف الوحدات
االليكترونية وسيكلف الكثير ،لذا ينصح بعمل اي
اصالحات او تركيبات داخل مراكز الخدمة المعتمدة

قبل أن تجد نفسك دون سيارة بعد احتجازها
لفترة طويلة بالكراج ألعمال الصيانة ،وقبل أن
تجد نفسك عرضة لحادث سير ،إليك  5عادات
عليك التخلص منها.
– تأجيل الصيانة الدورية
الحفاظ على صيانة سيارتك بانتظام أمر حيوي
لطول عمرها ،الصيانة الدورية تشمل تبديل الزيت
ً
فضال عن استبدال السوائل،
وتنظيف المرشح،
وتنظيف فلتر الهواء وصيانة الفرامل .صانعو
السيارات لديهم روتين مختلف في الصيانة ،والذي
يمكن العثور عليه في دليل المستخدم ،قد تتطلب
الصيانة المنتظمة بعض الوقت والمال ،ولكنها
أفضل من شراء قطع غيار كاملة.
– تجاهل األضواء التحذيرية في اللوحة
عندما يظهر لك ضوء تحذيري في اللوحة األمامية،
يجب على الفور أن تعرف المشكلة وتحاول حلها،
وإن لم تعرف سبب هذا الضوء ،يمكنك الرجوع
لدليل المستخدم ،تلك األضواء التحذيرية قد تنبهك
لمشكلة هامة جداً ،مثل تسريب سائل التبريد ،والذي
يسبب ارتفاع درجة حرارة المحرك.
– النقل أثناء التحرك
أداة النقل في السيارة واحدة من أكثر القطع تعقيداً
وكلفة في السيارة ،ومن المهم استخدامها بحذر وعند
الضرورة ،كن حذراً أثناء القيادة وال تنقل السيارة
للخلف أو للعكس وأنت تسير ،النقل المفاجئ قد يزيد
الضغط على التروس الداخلية ويدمرها في النهاية.
– الفرملة المفاجأة
هناك أشخاص يحبون القيادة بسرعة ثم يضغطون
على الفرامل فجأة ،هذا النوع من القيادة لن يدمر
السيارة في الحال ،ولكن على المدى البعيد سيجعل
نظام الفرامل والمحرك في حالة سيئة وبمرور
الوقت ستتلف تماماً.
– تأجيل استبدال اإلطارات
إطارات بعض السيارات قد تكون مكلفة ،لكن والقيادة
على إطارات ملساء فيه مخاطرة كبيرة وخاصة عند
قيادة السيارة في المطر ،وإذا انفجرت اإلطارات
ستفقد السيطرة على سيارتك وفي النهاية تتعرض
لحادث خطير ،مجموعة جديدة من اإلطارات قد
تبدو مكلفة ،ولكن تكلفتها أقل من صيانة سيارتك
بوجه عام ،واالهم الحفاظ على حياتك.

ة على الرقي والثراء .

قيادة أثناء األمطار وعلى الطرق الزلقة قد تكون من أكثر المواقف خطورة التى يخوضها
السائقين  ،خاصة أن الطرق ليست مجهزة بالقدر الكافى الستيعاب األمطار الغزيرة وصرفها
بشكل سريع ،ولكن بهذه النصائح الخمس يمكنك تقليل احتمال وقوعك فى إحدى األخطاء التى
تعرض حياتك وحياة مرافقيك للخطر بشكل ملحوظ.
 تحكم فى المقود بيديك االثنتين:على الرغم من أنه أمر بديهى فإن استخدام المقود
بيدين بدال من واحدة يضعك فى مركز التحكم بشكل
كامل ،قد يكون األمر غير اعتيادى بالنسبة للبعض
فى البداية ،ولكن مع التعود سترى بنفسك الفرق
بين استخدام كلتا اليدين بدال من واحدة على المقود
خاصة خالل القيادة فى األمطار وعلى الطرق
الزلقة.
 استخدم االضواء:حتى فى فترة النهار ،فى كثير من األحيان تضعف
األمطار مسافة الرؤية أمام السيارة ،وباستخدام
المصابيح األمامية «الشعاع العالى» يعطى
السيارات األخرى مجاال أوسع لرؤيتك ويمكنهم
أيضا من رؤية األخطار المحتملة قبل أن تصل
إليها بسيارتك مما يعطيك المزيد من الوقت للتفكير
واتخاذ ردة الفعل المناسبة فى مثل هذا الموقف.
 مسافة اآلمان:المسافة بينك وبين السيارة التى أمامك يستحسن أن
تبلغ  10-7سيارات ،أو لنكن أكثر دقة ،اترك نحو
ثانية من الوقت لكل  20كم/س ،فى البالد غزيرة
األمطار ينصح بترك مسافة  5سيارات فقط ولكن
بمقارنة الطرق واإلطارات ،ما يناسب مصر هو
المسافة المذكورة ،أى ردود فعل مفاجئة أثناء
األمطار لن يكون لها عواقب حميدة.
 المياه الراكدة عدوك اللدود:تصميم معظم إطارات السيارات يعمل فى حالة
التالصق الكلى بين اإلطار واألسفلت ،المياه الراكدة،
خاصة حين تكون باردة تكون عالية الكثافة فتعمل
كعازل بين إطارات سيارتك واألسفلت ،أى قد ال

يحدث تالصق على االطالق ولهذا إذا رأيت إحدى
هذه البرك فى الطريق فأبطى من سرعتك تدريجيا
دون أية حركات مفاجئة حتى تتخطاها.
 تجنب الطرق الغارقة بالمياه:تجنب الطرق الغارقة بالمياه المتجمعة بشكل كبير،
وتغطى أكثر من نصف إطار السيارة ،ليس فقط
ألن القيادة خاللها غاية فى الصعوبة بل ألنها فى
الواقع تمثل خطرا أكبر على محرك سيارتك ،قد
تتسبب المياه فى إطفاء محرك سيارتك بشكل تام اذا
وصلت المياه الى االجزاء الداخلية للمحرك او دائرة
الكهرباء ،والخروج من السيارة فى هذه الحالة ليس
باألمر الهين بالمرة.

سعر السيارات الكهربائية تشهد انخفاضا ملحوظا.
ورغم أن المصنعين يقدمون في كل مرة نماذج
جديدة لهذه السيارات ،فإن ما يهم المستخدمين
أكثر هو كيفية شحنها .فعندما تتعطل السيارة وسط
الطريق بعيدا عن محطة شحن فمن األكيد أن ذلك
يصيب السائق بجزع كبير.
“األمر مختلف جدا مع السيارة الكهربائية بسبب
عدم وجود الكثير من محطات الشحن المتاحة ،وإذا
وجدت واحدة ،فستقضي ساعات وساعات إلعادة
شحن سيارتك وقد ال تتمكن من الوصول إلى
وجهتك في الوقت المحدد“ .
فريق من الباحثين في جامعة ستانفورد اخترعوا
محطة شحن تعمل بكفاءة عالية إذ تستخدم المجاالت
المغناطيسية إلرسال شحنة هامة للسيارات
الكهربائية .والهدف الذي يريدون تحقيقه على المدى
الطويل ،هو تطوير طرق سريعة تقوم تلقائيا بشحن
السيارات والشاحنات الكهربائية عند سيرها.
“ أعمال الشحن الالسلكية ،اسم على مسمى ألنك
ستتمكن من شحن سيارتك دون أن يكون لك
اتصال مباشر مع الشاحن ،اي انك ستتمكن من

شحن سيارتك بفضل الذبذبات التي تبعثها اللفائف
الكهربائية المثبتة في الطرقات السريعة ،سيارتك
ستستقبل هذه الذبذبات عبر لفيفة مماثلة مثبتة في
السيارة.
الشحن الالسلكي قد يكون هو الحل وقد يغير فكرة
السائقين حول السيارة الكهربائية تماما.

في المرة القادمة عند شرائك السبانخ  ..انتبه قد
تصبح وقودك الذي يغنيك عن مشاكل البنزين
وأسعاره اآلخذة في الصعود ،فالسبانخ ستزعزع
عرش البنزين بغية اإلطاحة به ،فوقود سيارات
المستقبل سيكون "السبانخ"!!.
نعم ،السبانخ تبشر بتحويل عصر الطاقة من الذهب
األسود إلى السبانخ ،لقدرتها على تحويل ضوء
الشمس إلى مصدر وقود بديل نظيف وفعال.
فقد عكف الباحثون من جامعة "بوردو" الفرنسية
بالتعاون مع شركة "أريزونا" األمريكية على
استخراج مجمع البروتين من السبانخ أطلق عليه
"الضوئى الثاني  ،" 2-فمجرد استخراج البروتينات
قام الفريق البحثي بتوجيه شعاع الليزر وتم تسجيل
التغيرات التي تطرأ على االلكترون من جزيئاتها.
تحتاج هذه البروتينات للضوء حتى يتمكن شعاع
الليزر العمل كأشعة الشمس في هذه التجربة ،فمجرد
بدء عمل البروتينات استخدم الباحثون تقنيات متقدمة
مثل الرنين المغناطيسي االلكتروني وتحليل الطيفي
لألشعة السينية لمراقبة كيفية هيكل االلكترونية من
التغييرات بمرور الوقت مع جزيئات أدوا مهامهم.
وأوضح "يوليار بوشكار" بجامعة"بورودو"
الفرنسية والمشرف على تطوير األبحاث أن
البروتينات التي نحن بصدد دراستها هى جزء من
النظام األكثر كفاءة على اإلطالق ،وقادرة على
تحول الطاقة من الشمس إلى طاقة كيميائية ال مثيل
لها مع كفاءة بنسبة  ،%60مشيرا إلى أن فهم هذا
النظام أمر الغنى عنه ألبحاث الطاقة البديلة يهدف
إلى خلق التمثيل الضوئي االصطناعي.
وأضاف "بوشكار" أن هذا النظام أمر ال غنى
عنه ألبحاث الطاقة البديلة يهدف إلى خلق التمثيل
الضوئي االصطناعي ،موضحا أن التمثيل الضوئي
االصطناعي يمكن أن يسمح لتحويل الطاقة
الشمسية إلى وقود متجدد صديق البيئة المستند إلى
الهيدروجين.
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كلنا سنكبر في يوم من األيام ،وستصبح التغیرات الفسیولوجیة أمرا البد منه ،كما ستحدث أيضا تغییرات انفعالیة وعقلیة عند كبار السن ،فالعملیات
الفسیولوجیة ال يمكن إيقافھا برغم أن بعض التمارين الرياضیة قد أفادت في تأخیر آثار كبر السن.
طب المسنین أو طب الشیخوخة ھو فرع من فروع الطب الذي يھتم بصحة كبار السن والمسنین ،ويقدم عالج لألمراض الشائعة في ھذه السن
المتقدمة وعالج اإلعاقات المترتبة علیھا .كانت أمراض الشیخوخة تندرج تحت األمراض الباطنیة في بداية األمر ،ثم أصبح فرعاً قائماً بذاته
ووفقاً لمنظمة الصحة العالمیة فإن كلمة مسن تطلق
لكل من ھو أعلى من  65عاماً  ..وطب المسنین
يھتم بالمحور الصحى والخدمات الصحیة المراد
تقديمھا للمسنین والحقوق والتشريعات الصحیة التى
تضمن لھم حقوقھم ،لتقديم رعاية صحیة متكاملة
لكبار السن.

لماذا طب المسنین؟

ـ جاء فصل طب المسنین عن طب األمراض
الباطنیة وذلك للتركیز بشكل أعمق على مشاكل
المسن وتوجیه االھتمام الخاص به ،ونشر وتشجیع
مفھوم الشیخوخة النشطة وذلك بتغییر الفكر
المجتمعى والذى يعتمد فى تعامله مع كبار السن
على أن دورھم قد انتھى فى المجتمع وھذا خطأ كبیر
زيادة معدالت العمر ،بل وھناك توقعات لزيادةمعدالتھا أكثر بفضل الطب الحديث واالكتشافات
العلمیة المرتبطة به
تغیر مفھوم الحیاة ما بعد التقاعد عن ذى قبل،واعتبارھا مرحلة جديدة في حیاة اإلنسان ملیئة
بالنشاط والحیوية واإلنجاز
وجود احتیاجات خاصة للمسن ،فكبار السن لھممشاكل واضطرابات صحیة تخصھم مثل الحاالت
المرضیة المزمنة وتداخل األدوية لتعدد المشاكل
المرضیة فى ھذه السن المتقدمة.

المھام التى تقدم من خالل ھذا التخصص

ـ التقییم الشامل للمسن :ينطوي التقییم الشامل للمسن
على تقییم شامل للفرد متعدد األبعاد من قبل عدد
من المتخصصین في العديد من التخصصات في
صح ة كبار السن .وعادة ما ينتج عن ذلك وضع
قائمة باالحتیاجات والقضايا التي ينبغي معالجتھا،
جنبا إلى جنب مع خطة رعاية ودعم فردية مصممة
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خصیصا الحتیاجات الفرد ورغباته وأولوياته.
ومن المعتاد وصف المجاالت التي تشمل "التقییم
المتعدد األبعاد" على النحو التالي:
ـ األعراض الجسدية (التي يجب أن تشمل األلم)
واألمراض الكامنة
ـ أعراض الصحة العقلیة (بما في ذلك الذاكرة
والمزاج وسوء التنظیم)
ـ مستوى النشاط الیومي ،سواء للعناية الشخصیة
(خلع المالبس ،والتنقل) ووظائف الحیاة (االتصاالت
والطھي والتسوق  ) ..الخ.
ـ شبكات الدعم االجتماعي المتاحة ،سواء غیر
الرسمیة (العائلة واألصدقاء والجیران) والرسمیة
(مقدمي الرعاية االجتماعیة)
البیئة المعیشیة
 حالة السكن والمرافق والراحة ،القدرة علىاستخدام التكنولوجیا وعلى استخدام وسائل التنقل.
ـ مستوى المشاركة الفردية ،أي الدرجة التي يكون
للشخص أدوارا نشطة ،وتشمل أيضا مخاوف
خاصة ،مثال :الخوف من "السرطان" أو "الخرف"
 ..وتساعد معرفة ھذه األمور وضع خطة الرعاية
والدعم المتطورة.
ـ اآللیات التعويضیة التي يستخدمھا الفرد للتغلب
على الضعف .ومعرفة ذلك يسمح لخطة الرعاية
والدعم بدمج استراتیجیات لتعزيز ھذه القدرة على
الصمود
ـ تقديم المتابعة المباشرة واإلشراف على برنامج
رعاية المسنین ( يمكن في بعض المھام أن ينیب عنه
بعض أعضاء الفريق ذوي التدريب المتخصص في
رعاية المسنین.
ـ تقديم التثقیف الطبي للمريض وعائلته ومقدمي
الرعاية.

الشیخوخة السلیمة:

إن وصف البعض بأنھم يعیشون شیخوخة سلیمة
خالیة من وجود حاالت مرضیة جسمیة أو عقلیة
واضحة ،ال ينفي التغیّر في عضو أو آخر من
أعضاء الجسم .فھذا التغیّر ھو أمر طبیعي ومنتظر
في مرحلة الكبر.
والشیخوخة ،وإن كان يتفاوت درجة بین مسن وآخر
تبعاً الستعدادات الفرد الطبیعیة وتبعاً للمؤثرات
اإليجابیة أو السلبیة التي رافقت مسیرته الحیاتیة.
فھذه التغیّرات تزداد سلبیة كلما أسرف الفرد في
استخدام طاقاته الجسمیة والنفسیة ،وكلما كثر
تعرّ ضه لمصادر الشدة واإلجھاد في مراحل حیاته
السابقة.

الشیخوخة المريضة:

العلل واألمراض الجسمیة التي تصیب المسنین
كثیرة ،منھا ما ھو طارئ ،أو ما قد يأتي نتیجة
حتمیة ونھائیة لعملیة تدريجیة من التغیرات العضوية
المرضیة ،كأمراض القلب والشرايین والكلى والكبد
واألمراض السرطانیة...
ومھما كانت الحالة المرضیة فإنھا تؤدي الى اختالل
في توازن المسن مع ظروف حیاته ،فالمرض يجلب
له شعورا بالعجز والقلق واالكتئاب ،وقد يكون
بداية تحوّل جذري في سلوكه وتصرفاته وانفعاالته
وعالقاته مع الغیر.
ولعل من أھم خصائص األمراض الجسمیة في
الشیخوخة ارتباطھا المباشر وغیر المباشر بالعلل
النفسیة والعصبیة والعقلیة ،وقد يكون ھذا االرتباط
وثیقاً بحیث يصعب التفريق بین ما ھو جسمي من
األعراض المرضیة ،وبین ما ھو عارض من
أعراض الشیخوخة في حد ذاتھا.

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» .

الشیخوخة والتغیرات التى يمر بھا اإلنسان:

من أعراض الشیخوخة تدھور تدريجي في القدرات
العقلیة على مدى سنوات طويلة لدرجة تؤثر على
كفاءة المسن االجتماعیة والعمل .كما تتدھور القدرة
على التذكر ،والقدرة على التفكیر المجرد ،والحكم
واللغة ،كما تتدھور الشخصیة ،وصعوبة تذكر
األشیاء ھي العرض الرئیسي للشیخوخة ،فمثال قد
ينسى المسن استكمال شيء بدأ في عمله ،بعد أن
يكون قد تركه لشيء آخر لفترة قصیرة ،فالشخص
الذي بدأ يمأل يراد الشاي بالماء يمكن أن يترك
الماء يسقط دون انقطاع لتركه ألي سبب طارئ،
وقد ينسى األب اسم ابنه أو ابنته ،وقد ال يتذكر
ً
ً
أصال ،وتبدأ النظافة تسوء
أطفاال
اآلباء أن لھم
والمظھر يختل ،عندما ينسى المسن آخر مرة دخل
فیھا الحمام ،كما قد يفقد القدرة على ارتداء مالبسه.
وھناك العديد من االضطرابات المرضیة التى قد
تصاحب تدھور وظائف أعضاء جسده ،والتى
تتطلب رعاية طبیة بجانب رعاية المنزل.

أمراض الشیخوخة:

ـ مرض الزھايمر (النسیان) :ھو حالة مرضیة
تصیب الخاليا العصبیة في المخ وتؤدى إلى إفسادھا
وإلى انكماش حجم المخ .كما يصیب الجزء المسئول
عن التفكیر والذاكرة واللغة.
وغالبا ما يحدث لألشخاص فوق سن الستین ،ولكنه
يمكن أن يصیب أشخاص في سن األربعین .ويتسبب
في أمراض أخرى (اختالل العقل) وانخفاض
القدرات العقلیة لكبار السن.
ـ ھشاشة العظام :ھشاشة العظام ھى حالة ضعف
أو نقص في كثافة العظام والتي تؤدي إلي
ھشاشتھا وسھولة كسرھا .تحتوي العظام
علي معادن مثل الكالسیوم والفسفور
والتي تساعد علي بقاء العظام كثیفة
وقوية .وھشاشة العظام فى سن الشیخوخة
تحدث نتیجة نقص الكالسیوم بسبب تقدم
العمر وعدم وجود توازن بین العظام التي
تنكسر والعظام التي تنمو من جديد .وكلمة
الشیخوخة تعني أن ھذه الحالة ال تحدث
إال في األعمار الكبیرة وھى عادة تحدث
لألشخاص فوق سن السبعین ،وتتضاعف
عند السیدات أكثر من الرجال.
ـ مشكلة الخرف :مشاكل الخرف ال تتعلق

بالذاكرة وحدھا ،كما قد يظن البعض ،وإنما ھي
نقص في القدرات العقلیة التي تشمل النسیان والقدرة
على التحلیل والتوجه في الزمان والمكان والتفكیر ،
إضافة إلى الذاكرة.
ـ المشاكل النفسیة :تظھر مشاكل نفسیة قد ال
يلحظھا حتى الطبیب عند المسن .وھي غالبا ما
تكون إكتئابا وإما قلقاً ،اللذان يتمثالن فى الخوف
من الوحدة والمستقبل والموت .وتبرز مشكلة األرق
عند المتقدمین في السن التي يكون باطنھا قلقاً فال
يتمكنون من النوم ،أو اكتئاباً ،فیستیقظون باكرا
يومياً.
مشكلة سلس البول :يواجه المسن مشاكل سلسالبول (التبول الإلرادى) ،خاصة النساء منھم .وتنقسم
إلى عدة أنواع ،منھا المرتبط بالمجھود والحركة،
ومنھا الوظیفي وسواه ،ما يؤثر على ھبوط المثانة
ويؤ ّدي إلى التھابات والحاجة إلى مالزمة المنزل
وعدم الرغبة فى الخروج منه
ـ ضعف السمع :يعتبر ضعف السمع ثالث أكبر
مشكلة في المسنین ،ويكون أكثر في الرجال عنه
في النساء وتكرار عدم القدرة علي سماع اآلخرين
يعطي المسن الشعور بعدم التواصل معھم ويشعره
باإلحباط والعزلة.
ـ ضعف الرؤية :يعانى كبار السن من مشاكل في
النظر يكونون معرضین للسقوط بنسبة الضعف
مقارنة بالذين ال يعانون من مشاكل في النظر وذلك
ألھمیة النظر في توازن الجسم .يوجد الكثیر من
أمراض العین التى يصاب بھا المسن مثل المیاه
البیضاء والجلوكوما أو المیاه الزرقاء.
ـ مشكلة السقوط :غالبیة حاالت السقوط عند كبار

السن تكون بسبب المخاطر البیئیة المحیطة بھم
وغالبا ما تكون في المنزل مثل اإلضاءة الخافتة،
األسطح التى تعرض لالنزالق ،األثاث القابل
للسقوط والمفارش المتحركة ،أو قد يكون إلصابات
مرضیة مباشرة كالجلطات الدماغیة وغیرھا.
ـ مرض الشلل الرعاش :ھو اضطراب فى المخ
يصیب اإلنسان بصعوبة فى الحركة والمشي
وقدرات التنسیق ،ومن أھم سماته اھتزاز أطراف
اإلنسان مثل الیدين .ينسب تسمیة ھذا المرض إلى
الطبیب اإلنجلیزي "جیمس باركینسن" فى عام
 1817والذي قام بتشخیصه ألول مرة .يصیب ھذا
المرض ما يقرب من حوالي  2من كل ألف شخص
وخاصة بعد سن الخمسین.
الشلل الرعاش من أكثر االضطرابات العصبیة
شیوعاً عند تقدم اإلنسان فى العمر ،لكنه قد يصیب
صغار السن من الشباب ،وھو نادر الحدوث بین
األطفال ويصیب ً
كال من الرجال والنساء.
ـ مشكلة اإلجھاد :يصاب كبار السن باإلجھاد
والتعب عند بذل نشاط بدنى وخاصة فى ظل درجات
الحرارة العالیة جدا .فمع ارتفاع درجة الحرارة
ونسبة الرطوبة يصعب تنظیم درجة حرارة الجسم،
والتي يمكن أن تزداد بشدة من خالل المجھود البدني
والتعرض المكثف للحرارة المرتفعة .كما يؤدي
ارتفاع نسبة الرطوبة إلى خلل في الوظائف المسئولة
عن تنظیم درجة حرارة الجسم .إن عدم القدرة على
تنظیم درجة حرارة الجسم والتخلص منھا قد يؤدي
إلى اإلصابة بعدد من المشكالت الصحیة المتعلقة
بالحرارة مثل اإلجھاد الحراري وضربة الشمس.
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BEWIRB DICH JETZT UND GEWINNE BIS ZU 5.000 € ALS BESTE*R
ABSOLVENT*IN EINER DUALEN AUSBILDUNG!

•
•
•

Du hast im Zeitraum 2018 bis 2020 deine duale Berufsausbildung mit Bestleistungen abgeschlossen?
Du hast einen Migrationshintergrund?
Du möchtest dazu beitragen, dass die tollen Leistungen von Absolventen*innen mit einem Migrationshintergrund in der Öffentlichkeit
sichtbarer werden?
Perfekt! Dann bewirb dich schnellstmöglich,
spätestens bis zum 20.02.2021 per E-Mail an
preis@bwk-berlin.de! Unter der Schirmherrschaft der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und
Integration, Staatsministerin Annette Widmann-Mauz, werden am 24.03.2021 die drei
besten Ausbildungsabsolvent*innen mit Migrationshintergrund gekürt. Der bundesweite
Wettbewerb wird durchgeführt vom BildungsWerk in Kreuzberg (BWK), der KAUSA-Servicestelle Berlin sowie dem Verband der
Migrantenwirtschaft e.V. (VMW). Die Preisverleihung findet als Online-Veranstaltung
statt am 24.03.2021 in Berlin und es werden
die bundesweit besten Absolvent*innen einer
dualen Ausbildung mit Migrationshintergrund
ausgezeichnet. Der 1. Platz ist dotiert mit
5000€, der 2. Platz mit 3000€ und der 3. mit
2000€! Die Integrationsbeauftragte ist die Fördermittelgeberin des Projektes.

gewürdigt werden. Diskriminierung soll keinen Platz mehr haben in unserer Gesellschaft.
Durch die Auszeichnung der Besten mit einem
Migrationshintergrund können die besonderen
Leistungen gebührend geehrt werden. Der
Preis wurde ins Leben gerufen unter Schirmherrschaft der Bundesbeauftragten für Migration, Flüchtlinge und Integration, Staatsministerin Annette Widmann-Mauz.
Eine Fachjury aus Expert*innen verschiedener Sektoren der Berufsausbildung wird alle
Bewerbungen sichten und aus ihnen die drei
besten Bewerber*innen auswählen. Zur Jury
gehören Vertreter*innen vom Deutschen Gewerkschaftsbund, dem Deutschen Industrieund Handelskammertag e. V., Zentralverband
des Deutschen Handwerks, Bundesverband
mittelständische Wirtschaft, Unternehmerverband Deutschlands e.V., VMW, BWK und Bundeskanzleramt. Du wirst in jedem Falle von
uns benachrichtigt.

WARUM WIRD DIESER PREIS VERLIEHEN?
Nach wie vor haben es Menschen mit einem
Migrationshintergrund schwerer auf dem Ausbildungsmarkt positiv wahrgenommen zu werden als andere Bewerber*innen. Das soll sich
ändern! Um ein Zeichen dagegen zu setzen,
sollen die herausragenden Leistungen von
Absolventen*innen einer dualen Ausbildung
mit einem Migrationshintergrund besonders

WAS ERWARTET DICH ALS
PREISTRÄGER*IN?

Preisgeld Du erhältst im Falle einer
Platzierung ein Preisgeld in Höhe von bis zu
5000 €

Ehrung: Du wirst gemeinsam mit der
Bundesbeauftragten für Migration, Flüchtlinge
und Integration auf der Bühne stehen und den
Preis im Rahmen einer Online-Veranstaltung

in Berlin entgegennehmen. Der Festakt wird
live gestreamt werden, es werden Persönlichkeiten aus der Politik, Wirtschaft und des öffentlichen Lebens zu sehen sein bzw. online
zugeschaltet.

Öffentlichkeit: Die Presse wird über
die Verleihung berichten und Du wirst Gelegenheit haben, Dich und deine Erfahrungen zu
präsentieren.
ZÖGERE NICHT, SONDERN BEWIRB DICH
JETZT!
Bewirb Dich bis spätestens 20.02.2021 mit
deinem Abschlusszeugnis, einem tabellarischen Lebenslauf und einer kurzen Vorstellung von Dir (ggf. mit Angaben zum familiären
Hintergrund, sozialen Engagements sowie
dem Namen sowie den Kontaktdaten deines
ehemaligen Ausbildungsbetriebes o.ä., max.
eine DIN A4-Seite) per E-Mail an preis@bwkberlin.de!
Bei Fragen melde dich gerne bei Frau Hannah
Fusban unter fusban@bwk-berlin.de oder +49
(0) 152 58488474.
Weitere Informationen findest Du unter: https://
vielfalt-in-der-ausbildung.de
Wir wollen migrantische Perspektiven und
Leistungen in die Öffentlichkeit bringen
und freuen uns auf Deine Bewerbung!

Gefördert durch
In Kooperation mit
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مهدي عيادي
شهدت عدة مدن تونسية احتجاجات ليلية جديدة
ومواجهات بين الشرطة ومتظاهرين أغلبهم من
الشباب.
فما هي األسباب التي تقف وراء هذا االندالع
المفاجئ لالحتجاجات االجتماعية في تونس
وبخاصة في الذكرى العاشرة لسقوط نظام الرئيس
الراحل زين العابدين بن علي التي كانت شرارة
انطالق "الربيع العربي".
تحولت االحتجاجات االجتماعية التي اندلعت في
تونس بالتزامن مع الذكرى العاشرة للثورة ،ألعمال
شغب في عدة مدن يقف وراءها سكان مناطق مهمشة
معظمهم من الشبان .فلماذا وقعت هذه الصدامات مع
الشرطة؟
ما الذي أثار هذه المواجهات؟
ليس ثمة واقعة محددة تسببت بهذه الحوادث .لكن
التوترات المتصاعدة أصال جراء األزمة االجتماعية
العميقة التي فاقمها وباء كوفيد 19-ازدادت مع نشر
عناصر الشرطة لفرض احترام حظر التجول الذي
يبدأ في الساعة الرابعة بعد الظهر من الخميس إلى
األحد.
وطبق حظر التجول في األشهر األخيرة اعتبارا
من الثامنة مساء ،ولكن تم تشديده في األيام األربعة
األخيرة للحد من تفشي فيروس كورونا .وقال
المحلل السياسي سليم خراط "من الصعب تضييق
الخناق على الشبان علما بأن بعضهم ال يعود عادة
إلى منزله سوى للنوم هربا من التوتر أو االختالط".
وشهر كانون الثاني/يناير يشهد عادة تعبئة في تونس
كونه يصادف ذكرى العديد من النضاالت االجتماعية
والديمقراطية .لكن كل التجمعات محظورة راهنا،
ولم يستثن هذا التدبير إحياء الذكرى العاشرة لسقوط
نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي في 14
كانون الثاني/يناير .2011
من هم المحتجون وما هي مطالبهم؟
مع حلول الليل في األيام األخيرة ،عمد شبان
وأحيانا قاصرون وفق وزارة الداخلية إلى تحدي
عناصر الشرطة عبر رشقهم بالحجارة والزجاجات
الحارقة .والمفارقة أن ليس هناك مطالب واضحة.
وتصف السلطات وكذلك بعض السكان هؤالء بأنهم
"مهمشون" وخصوصا أن االحتجاجات تخللتها

أعمال نهب .وعلق خراط "هناك نية لمواجهة رموز
السلطة في األحياء المهمشة ،وخصوصا مراكز
البريد والشرطة".
تأتي هذه المواجهات بعد سلسلة من التظاهرات منذ
الصيف رفضا إلهمال الدولة المناطق المهمشة.
ويندد محتجون بالطبقة السياسية الغارقة في
معاركها الداخلية من دون إدراك البؤس الذي غرقت
فيه العائالت الفقيرة أصال بسبب الوباء.
ورأى المؤرخ بيار فيرمورين "لعل عدم اندالع
مزيد من االحتجاجات يشكل معجزة" ،مالحظا أنه
في مواجهة التراجع التاريخي إلجمالي الناتج المحلي
( 9-في المئة) ،لم تعد الدولة التونسية الغارقة في
الديون قادرة على الحد من األزمة.
وأضاف أن "السياحة التي تشغل نحو ربع السكان
باتت شبه معدومة ومن دون عائدات تعويض على
غرار فرنسا" .وخالل أشهر اإلغالق الثالثة العام
الفائت ،دفعت الدولة  140يورو من المساعدات لكل
عائلة فقيرة.
كذلك ،يعاني بعض المتظاهرين الشبان مشكلة
التسرب المدرسي الذي يطاول مئة ألف شاب كل
عام .وبعد إغالق شامل للمدارس من آذار/مارس
حتى الصيف ،ال يتلقى الطالب دروسا إال بمعدل
يوم واحد كل يومين ،األمر الذي يزيد الوضع سوءا
في األحياء األكثر تهميشا.
ما المخارج الممكنة؟
يبدو الحل األمني الوحيد المتاح حاليا خشية تصاعد
التوترات .وتكثفت الدعوات إلى التظاهر .وأسف
االتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية)
إزاء "صمت" السلطات مع دعوته إلى وقف
االحتجاجات الليلية.
ورغم أنه انتخب العام  2019بدعم من قاعدة شابة
متكئا على شعبية واسعة ،فإن الرئيس التونسي
قيس سعيّد يلتزم الصمت .أما رئيس البرلمان راشد
الغنوشي الذي يتزعم حركة النهضة اإلسالمية،
فاكتفى بمنشور مقتضب على موقع فيس بوك قال
فيه "حفظ الله تونس".
وليس رئيس الحكومة هشام مشيشي في وضع يحسد
عليه ،فالتعديل الوزاري الواسع الذي أعلنه السبت
ال يزال ينتظر موافقة برلمان منقسم.

االنقسام من جهة وتواجه من جهة أخرى أزمة
اقتصادية غير مسبوقة" ،الفتا إلى أن عليها اتخاذ
"إجراءات بالغة الصعوبة" للحصول على تمويل،
مذكرا بأن صندوق النقد الدولي يدفع نحو خفض
الدعم على السلع األساسية.
واتهم بعض المسؤولين السياسيين "أحزابا" لم
يسموها بتدبير أعمال العنف لزعزعة استقرار
البالد.
وقال خراط "هناك أطراف داعمون صحيح ،ولكن
ال أعتقد أن ثمة تنسيقا مشتركا.
من يستطيع القيام بتعبئة مماثلة؟" ،معتبرا أن
"نظريات المؤامرة تريح" مطلقيها بدل أن يتصدى
هؤالء للمشكالت في العمق.
وقال رئيس الحكومة التونسي هشام المشيشي ،إن
التحركات الليلية التي شهدتها بالده منذ أيام "غير
بريئة" ،مشدداً على أنه "ال مجال لبث الفوضى".
جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة الحكومة ،عقب
اجتماع مع القيادات األمنية العليا بوزارة الداخلية،
أشرف عليه المشيشي بقصر الحكومة في العاصمة
تونس.
كما قال المشيشي إن "أعمال النّهب والسرقة
واالعتداءات على الممتلكات الخاصة والعامة ال تمت
بصلة للتّحركات االحتجاجية والتعبيرات السلمية
التي يكفلها الدستور ،والتي نتفهّمها ونتعامل معها
بالحوار الجاد والبحث" .وشجب "دعوات الفوضى
التي تروج على صفحات التواصل االجتماعي لبث
الفوضى واالعتداء على المؤسسات الدستورية"،
مؤكداً مجابهتها والتصدي لها عبر القانون.
وهتف متظاهرون في المسيرات "الشعب يريد
إسقاط النظام" ،ورددوا أيضاً هتافات للمطالبة
بالوظائف.

وأوضح فيرمورين أن "الطبقة السياسية تعاني
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KAFFEERÖSTEREI
KAFFEERÖSTEREI mit allen Anlagen inklusive
VERPACKUNGSMASCHINEN zu verkaufen!
Preis auf Anfrage!

اﻟﻘﻬﻮة ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ/ﻣﺎﻛﻴﻨﺔﺗﺤﻤﻴﺺ اﻟﺒﻦ
 اﻟﺴﻌﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ.ذﻟﻚ آﻻت اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ واﻟﺘﻐﻠﻴﻒ ﻟﻠﺒﻴﻊ

Tel.: 0176 2217 0309 kaffee-roesterei@outlook.de

Jetzt bewerben
MVZ für Gynäkologie Helle-Mitte sucht ab sofort
eine sehr gut deutsch und arabisch sprechende
MFA in Teil- oder Vollzeit.
Bewerbung bitte an:
info@berliner-kinderwunsch.de

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

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

 ﺍﻷﺻﻞ.. ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ
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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
�
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09.00 - 12.00 Uhr

Außenﬆelle:
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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

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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ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻮﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ:

ﻛﺒﺔ ﻣﻘﻠﻴﺔ  -ﻣﻠﻮﺧﻴﺔ ﺷﺎﻣﻴﺔ ﻭﺭﻕ

ﻓﺘﺔ ﻣﻜﺪﻭﺱ ﺑﺎﻟﺒﺎﺫﻧﺠﺎﻥ

ﻛﺒﺎﺏ ﺑﺎﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ

ﺣﺮﺍﻕ ﺃﺻﺒﻌﻮ  -ﺃﻭﺯﻱ ﺑﺎﻟﺨﻀﺎﺭ

ﺩﺟﺎﺝ ﻣﺸﻮﻱ ﺑﺎﻟﻔﺮﻥ ﻭﺩﺟﺎﺝ ﺑﺮﻭﺳﺘﺪ

ﺳﺒﺎﻛﻴﺘﻲ  -ﻛﺮﻳﺴﺒﻲ  -ﺳﻜﺎﻟﻮﺏ

ﻭﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺒﺨﺎﺕ ﻭﺍﻷﺻﻨﺎﻑ ﺍﻷﺧﺮﻯ ،ﻭﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺒﻼﺕ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺘﺒﻮﻟﺔ ﻭﺣﻤﺺ ﺑﻄﺤﻴﻨﺔ ﻭﻣﺘﺒﻞ ﺑﺎﺫﻧﺠﺎﻥ ﻭﺑﺎﺑﺎ ﻏﻨﻮﺝ ﻭﺍﻟﺪﻭﻧﺮ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ﻭﺷﺎﻭﺭﻣﺎ ﺍﻟﻠﺤﻢ ﻭﺍﻟﺪﺟﺎﺝ.
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اﺗﺻﺎل أو رﺳﺎﺋل واﺗس

01733467749

Öﬀnungszeiten: 10:00 - 20:00 Uhr

Restaurant Antique

ﻣﻊ ﺗﺤﯿﺎت :ﻣﻌﺘﺰ اﻟﺰول
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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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Botschaften, Moscheen, Kirchen, Vereine, Beratungen

Haberstr. 3, 12057 Berlin,
Tel. 56823914
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,
MAG,
ـ الجمعية الطبية العربية
Kaiserdamm 17, 14057 Berlin,
Tel. 030-3255825
NTLSV,
ـ لجنة أبناء مخيم برج الشمالي
Hermannstr. 130, 12051 Berlin
Tel. 0176-67244544
Palästina Jugendclub e.V.,
ـ نادي شباب
Prinz-Eugen-Str. 12, 13347 Berlin
فلسطين
Tel./ Fax: 030-46065549
PGD,
 التجمع الفلسطيني في ألمانياWissmannstr. 9, 12049 Berlin
Tel. 030-89398835/6
Salam e.V.,
 جمعية السالمLützowstr. 57, 10785 Berlin,
Tel. 030-98296968
ـ مركز الشبيبة الرياضي
SC Integra e.V.,
اإلندماجي
Steinmetzstr. 63, 10783 Berlin,
Tel: 0172-1588910
SGBB,
ـ الجالية السودانية
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
SUDANCLIB,
ـ النادي السوداني
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
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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
Arresalah
ـ مركز الرسالة
Turmstr. 83, 10551 Berlin, Tel.
030- 46309555
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
رابطة المغتربين
Deutsch-Syrischer Verein
السوريين
Postfach 440520, 12005 Berlin
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
ـ جمعية الصداقة األالمانية المصرية
GDÄF,
Hessenallee 7, 14052 Berlin
Tel. 030-3057307
ـ الغرفة
Ghorfa,
Garnisonskirchplatz 1, 10178 Berlin
Tel. 030-2789070
Haus der deutsch- ـ بيت الشباب العربي األلماني
arabischen Jugend,
Kirchhofstr. 19, 12051 Berlin,
Tel. 0179-9162567
إبن خلدون
Ibn-Khaldon
Karl-Marx-Str. 78, 12043 Berlin
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
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

 استشــــارات، جمعيــــــات، كنــائس، مســــاجد،ســـــفارت

Kienitzer Str. 98. 12049 Berlin, Tel.: 01723962858 U-Bhf. Leinestr.
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
Tempelhof
ـ مركز التراث
Manteufelstr. 4, 12103 Berlin
U-Bhf. Alt-Tempelhof Bus M 46/246/140
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
Turmstr. 83, 10551 Berlin, Tel. 03046309555 U-Bhf. Turmstr. Bus M27,
TXL 101, 123, 187, 245
مسجد الفردوس
Wedding
Al-Firdaus , Brüsseler Str. 39, 13353 Berlin
U-Bhf. Leopoldplatz / Seestr.
Bus 120/ 106/142/221/247/327/M13/N6/N9

 الكنيسة الكاثوليكية-

Kreuzberg
Mittenwalder Str.15,10961 Berlin
U-Bhf. Gneisenaustr. Bus M41
 الكنيسة القبطية المصريةLichtenberg
Reodeliusplatz 1, 10365 Berlin, Tel. 03055491013 U-Bhf. Magdalenenstr. Bus 240
 كنيسة الروم األرثدوكسZehlendorf
Ludwigsfelder 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
ـ الديوان
Diwan,
Sonnenallee114, 12045 Berlin,
Tel. 030-39480910
ـ الحولة
Al-Huleh,
Weisestr. 23, 12049 Berlin,
Tel. 030-6214959
ـ اإلرشاد
Al-Irschad e.V. Berlin,
Flughafenstr. 79/ 81, 12049 Berlin
Tel./Fax: 030-62705116
ـ الكرامة
Al Karama,

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 المصطفى-

  

 

  

Designed by dalil.de

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

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

Heiene-Weiqel-Platz 1 0 12681 Berlin
Tel. 030-5470603 1 63
Awwadeh
 هنادي عوادة/ ـ دة
Leipziger Platz 7, 10117 Berlin,
Tel. 030-2008950-0
 خالد الشرافي/  دEl-Sharafi Khaled
Grüntaler Str. 1/ Badstr. 12, 13357
Berlin, Tel. 030-4941044
F. Samman
 سمّان/ ـ دة
Hermannstr. 158A, 12051 Berlin
Tel. 030-6251007
Jamila Maioul
 جميلة/دة
Hohenzollerndamm ‚187 10713 Berlin
Tel. 030- 09 35 050
Maria Abdul-Karim
 ماريا عبد الكريم/دة
Albrechtstr, 304 12167 Berl n
Tel. 030- 79 199 1 3
Mohamad El Kassem
 محمد القاسم/د
Müllerstr. 56-58 1 3349 Berlin
Tel. 030- 45 22 064
Dr. Muna Zaghloul-Abu Dakah  منى/ـ دة
Stendaler Str. 24, 12627 Berlin
أبو دقة
Tel. 030-9927790
Nevin Nassar
 نيفين نصار/ـ دة
Sonnenallee 132, 12059 Berlin
Tel: 030-6875042
 زمزم/ـ دة
Zamzam Abushowaisha
Hellersdorfer Str. 237, 12627 Berlin
Tel. 030-99400694
HALS, NASEN,
 حنجرة، أذن،أنف
OHREN
Basem Abu-Lubdeh
 باسم/ـ د
Karl-Marx-Str. 80, 12043 Berlin,
Tel. 030-62989828
Hachem
 هاشم/ـ د
Bismarckstr. 63, 13585 Berlin.
Tel. 3335848
 موسى/ـ د
Mousa
Tempelhofer Damm 139, 12099 Berlin, Tel.: 030-7514064

عظام
ORTHOPÄDIE
Abd El-Aziz, Ashraf  أشرف عبد العزيز/ـ د
Litzenburger Str. 54,10719 Berlin
Tel. 030887133950
 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
 رسالن/ـ د
Raslan,Tarek
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

Dekra AL-Saidi
 ذكرى/  دةGrammestr. 15, 13629 Berlin,
Tel. 030-38304442
KINDERPSYCHIA. طب نفسي لألطفال
 نجيب/ـ د
Najeeb Al-Saidi
Hänselstr. 45, 12437 Berlin
Tel.: 030-5329237

أمراض صدرية
LUNGEN- &
BRONCHIALHEILKUNDE
 بدر عسكر/ـ د
Dr. Med. Bader Askar
Rotkamp 2, 13053 Berlin, Tel. 03096200700
NEUROLOGIE
طب األعصاب
Omar Kamal Eddin
 كمال الدين/ـ د
Manfred-von-Richthofen-Str. 15,
12101 Berlin, Tel. 030-7863037
Said Masri
 مصري/ـ د
Tempelhofer Damm 227, 12099 Berlin,
Tel. 030-7513632

Kinder- & Familienpraxis
Dr. med. N. Al-Saidi & Kollegen
ﺍﻟﻌﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
 ﻧﺟﯾب اﻟﺳﻌﯾدي.ﺑﺈﺷراف اﻻﺳﺗﺷﺎري د
أﺧﺻﺎﺋﯾون ﻓﻲ اﻟطب اﻟﻌﺎم
أﺧﺻﺎﺋﯾون ﻓﻲ ﻋﻼج أﻣراض اﻷطﻔﺎل واﻟﺷﺑﺎب
أﺧﺻﺎﺋﯾون ﻓﻲ ﻋﻼج اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻸطﻔﺎل واﻟﺷﺑﺎب
Braunschweiger Str. 14, 12055 Berlin-Neukölln
S-Bhf. Sonnenallee | Bus M 41, 171

Tel.: 030 / 5329237

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.
باطنية
INNERE MEDIZIN
 علي عبود/ـ د
Ali Abboud
Karl- Marx-Straße.112,
12043 Berlin | Tel.: 030 68900298
 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

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
Mohamed Al-Raai
 الراعي/ـ د
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
Docure
 أنيت/ـ دة
Niebuhrstr. 69, 10629 Berlin
Tel.: 0173-6148018
Shadha Balgon
 شذي/ـ دة
Heerstr 2, 14059 Berlin
Tel.: 030-97987641

عيون
AUGENÄRZTE
 مأمون/ـ د
Mamoun Schuches
Tauenzienstr. 1, 10789 Berlin,
Tel. 030-2188088
جراحة
CHIRURGIE
Dr. Uni. PD Amro Homssi  عمرو حمصي/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
 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. 50, 12103 Berlin
Tel. 030-75 7777 50
نساء
FRAUENÄRZTE
Ahmed Shahin			
 أحمد شاهين/د
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أطباء

Ärzte

67

أطباء

Ärzte

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
Muhannad Abou Nabout
 أبو نبوت/د
Zossener Str. 36, 10961 Berlin
030-47050452
Mukhtar Daiban
 مختار/د
Hermannstr. 158a, 12051 Berlin.
Tel.:030-6064152
Mustapha Lagrou
 مصطفى/ـ د
Müllerstr. 151, 13353 Berlin,
Tel. 030-4538089
 ثريا جاللي/ ـ دة
Soraya Jalali
Wilmersdorfer Str. 55,10627 Berlin,
Tel.030-3139800
 طارق/د
Dr. Tarek Karasholi

Hasan Igde
Bergmannstr. 5-7, 10961 Berlin,  حسن/ دTel. 030-2621424
Hegazy, Houssam
 حجازي/د
Badstr. 12, 13357 Berlin,
Tel. 030-4626070
ZAHNÄRZTE
أسنان
Amin Hafiz
 أمين حافظ/ـ د
Heidebrinker Str. 1, 13357 Berlin
Tel. 030-493 40 60
A. Najm
 نجم. ع/ـ د
Waldenserstr. 7a, 10551 Berlin
Tel. 030-3957071
Alkhodor Youssef
 يوسف/ـ د
Oranienstr. 16, 10997 Berlin
Tel. 030-6152222
 الصوري/ ـ دة
Al-Souri, Asmaa
Mehringdamm 47, 10961 Berlin,
Tel. 030-6930393
Amar Shakir
 عمار شاكر/ـ د
Karl-Marx-Str. 110, 12043 Berlin,
Tel. 030-68053524

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

Storkower Str. 207B, 10369 Berlin
Tel.: 030-9720150
Tarik Teter
 طارق التتر/ـ د
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

Privat & Alle Kassen

Birgit Samarrai
 منى السمارائي/ـ دة
Sophia-Charlotten-Str. 73-74, 14059
Berlin, Tel. 030-31996710
Douedari G.
 دويداري/ دBundesallee 120, 12161 Berlin
Tel. 030/8531362
 عماد عبود/ دEmad Abboud
Donaustr. 100, 12043 Berlin
030-49968158
 حنان حافظ/ـ دة
Hanan Hafez-Holz
Heidebrinker Str. 1, 13357 Berlin
Tel. 030-493 40 60
Ishaq, Ibtisam,
 إبتسام إسحاق/ ـ دة
Karl-Marx-Str. 184, 12043 Berlin,
Tel. 030-6872172

‡{È÷Üe<ª<oËÇ{£]<9�÷]<à{{{“Üπ]
Dr. med. A. Domah

‰⁄ÊÅ<Çe^¬<ÖÁj“Ç÷]<Ö^éjäπ]

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)

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
Dr. Nadin Mahjoub
 نادين محجوب/دة
Briesestr. 8, 12053 Berlin
Tel.: 030-6862233

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

Khalouf Emad
 عماد خلوف/ـ د
Badstr. 19, 13357 Berlin,
Tel.030-4932050
 ليلي حسين/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,

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
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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

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

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

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

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

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

70

Dr. AMIN HAFIZ
Dr. Hanan Hafez-Holz
العيادة التخصصية لطب األسنان

الدكتور أمين حافظ
الدكتورة حنان حافظ هولز

. تركيب األسنان الثابتة والمتحركة-

. عالج الحاالت الطارئة-

. الحشوات الضوئية والتجميلية-

. تنظيف األسنان-

. تبييض األسنان بطريقة حرفية-

. عالج القناة الجذرية بأحدث الطرق-

. وقاية ومعالجة أسنان األطفال-

. عالج أمراض اللثة-

Öffnungszeiten: Mo., Di., .: 09:00 - 17:00 Uhr | Mi.: 11:00 - 19:00 Uhr | Do.: 09:00 -18:00 Uhr | Fr.: 09:00 - 14:00 Uhr

Tel.: 030 493 40 60

Heidebrinker Str. 1, 13357 Berlin
Gesundbrunnen

Designed by dalil.de

- Notfallbehandlung.
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.

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)
المركز الطبي للصحة العامة والباطنية

MVZ EL-Sharaﬁ IMC GmbH
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺸﺮاﻓﻲ اﻟﻄﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ

Zentrum für Gesundheit und innere Medizin
Dr. Mithak Ebady

Fachärztin für Allgemeinmedizin &
Naturheilkunde

المستشارة الدكتورة
ميثاق العبادي

أخصائية األمراض العامة والباطنية
أخصائية طب األعشاب والطب البديل

ﺍﺧﺼﺎﺋﻴﲔ ﻧﺴﺎﺀ ﻭﻭﻻﺩﺓ

Fachärzte für Gynäkologie und Geburtshilfe

ﺃﺧﺼﺎﺋﻴﲔ ﺑﺎﻃﻨﻴﺔ

Dr. Gihan Neumann
Fachärztin für innere Medizin
& Notfallmedizin

المستشارة الدكتورة
جيهان نويمان

أخصائية األمراض الباطنية والصحة العامة
أخصائية 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 عالج السكري
أمراض البطن والحوض
 الكحة و األنيميا، الربو، القلب:األمراض المزمنة
تخطيط القلب
العالج بالتطعيمات واللقاحات
فحوصات دورية
التحضير لما قبل العمليات الجراحية

Fachärzte für Innere Medizin

ﺃﺧﺼﺎﺋﻴﲔ ﺍﳉﺮﺍﺣﺔ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ

Fachärzte für Plastische und Schönheitschirurgie

 ﺧﺎﻟﺪ ﺍﻟﺸﺮﺍﰲ.ﺩ

 ﻓﻴﺪﻳﺔ ﺃﲰﺎﺀ.ﺩ
 ﻣﻨﺎﺭ ﺍﻟﺰﺭﻳﺮ. ﺩ

 ﺃﲰﺎﺀ ﺩﺑﺎﺡ. ﺩ

 ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺳﻴﻒ ﺍﻟﺪﻳﻦ. ﺩ

 ﻃﺒﻴﺐ ﻋﺎﺋﻠﺔ- ﺃﺧﺼﺎﺋﻲ ﺑﺎﻃﻨﻴﺔ

 ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﻋﺮﺍﻗﻲ.ﻏﺴﺎﻥ ﺗﻴﺰﺭﻱ ﺩ. ﺩ

ﺃﺧﺼﺎﺋﻲ ﺍﻻﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺒﺎﻃﻨﺔ

Dr. Khaled El-Sharaﬁ

Dr. Asma Dabah Dr. Vediye Asma
Dr. Mnar Alzrer Dr. Abdelrahman Seifeddin
Dr Abdelkarim Iraki
Facharzt für Allgemeinmedizin

Internist und Hausarzt

Dr. Ghessan Tesari

www.mvz-elsharaﬁ.de
015733422183
MVZ El - Sharaﬁ

info@mvz-elsharaﬁ.de
030/4941044

Fax: 030/4941045

mvz.elsharaﬁ

Öﬀnungszeiten: Montag, Dienstag und Donnerstag 09:00 - 18:00 Miiwoch und Freitag 09:00 - 15:00

Grüntaler Str. 1/ Badstr. 12, 13357 Berlin
72

Be

g
lun
d
n
ha

lc
1. Mi
m
e
ab d

ﺎن اﻟﺣﻠﯾب

hzahn.

دﯾل أﺳﻧ
ﮭﺎء ﺗﺑ

ﻰ اﻧﺗ
وﺣﺗ

ﻷول
ﺳن ا
ن اﻟ
ﻣ

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

Dr. Nawras Darkazanly

ﺍﻟﻌﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ ﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﺍﻷﺳﻨﺎﻥ
 ﻧﻮﺭﺱ ﺩﺭﻛﺰﻧﻠﻲ.ﺩ

Beratung und Behandlung von Kindern
und Erwachsenen
Non-Extraktions-Therapie
Zahnfarbene Bracketsysteme aus Keramik
Aligner-Therapie
Lingualtechnik
Kombinierte kieferorthopädisch-kieferchirurgische
Therapie
Diagnostik und Therapie des Kiefergelenkes
Richard-Wagner-Platz 3, 10585 Berlin
U-Bhf. Richard-Wagner-Platzm / U 7
Bus: M45 / N7
Sprechzeiten:
Mo – Do: 9 – 12 Uhr & 13 – 18 Uhr
Fr: Nach Vereinbarung

اﻻﺳﺗﺷﺎرات اﻟﺗﻘوﯾﻣﯾﺔ و اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺎت
ﻋﻧد اﻷطﻔﺎل و اﻟﻛﺑﺎر
ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺛﺎﺑت ﻣن دون ﻗﻠﻊ اﻻﺳﻧﺎن
اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗﺟﻣﯾﻠﻲ
اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺷﻔﺎف
اﻟﺗﻘوﯾم ﻏﯾر اﻟﻣرﺋﻲ أو اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ
اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺟراﺣﻲ
ﺗﺷﺧﯾص و ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻣراض اﻟﻣﻔﺻل اﻟﻔﻛﻲ
Tel: 030 – 3414 060
030 – 3415 025
Fax: 030 – 3419 787
www.zahnspange-charlottenburg.de
info@ zahnspange-charlottenburg.de
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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
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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

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
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 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

ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻮﻻﺩﺓ
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:ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ
. ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﻭﻓﺤﺺ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﻤﺮ ﻣﺒﻜﺮn
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. ﻭﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﻋﻨﻖ ﺍﻟﺮﺣﻢ، ﻓﺤﻮﺻﺎﺕ ﻟﻠﺘﻌﺮﻑ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮN
Ne ﻓﻲ ﻧ
. ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﺑﺎﻷﻋﺸﺎﺏ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﺮﺍﺽ ﺳﻦ ﺍﻟﻴﺄﺱﻮﻳﻜ

ﻮﻟﻦ

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

 تأمينات، عالج طبيعي، صيدليات،مستشفيات

Krankenhäuser, Apotheken, Naturheilkunde, Versicherungen

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
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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

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
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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
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
 رياض خليل/ــ ا
Riad Khalil
Meinekestr. 8, 10719 Berlin,
Tel. 030-37584248
 طارق العبيد/ـ ا
Tarig Elobied
Alt Moabit 108a, 10559 Berlin,
Tel.030-330999990
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، مدارس قيادة، ، تأمينات، مترجمون، سفريات،الكترونيات

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

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

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

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

M.I.Q

Bildung GmbH
 ) إضافةC1–A1( تقدم مؤسستنا دورات اإلندماج للمهاجرين وللمستويات
 ) مع توفر مركز متخصص لرعاية األطفال دونAlphabet Kurs ( إلى
. إستقبال أطفال الوالدين الملتحقين في دورات اإلندماج.سن المدرسة
.خدمة رعاية األطفال مجانية ألبناء المسجلين في دورات اإلندماج لدينا
 من خالل إستشاري مختصM.I.Q. Sozialstation GmbHكما توفر
:وبشكل دوري
.امسيات للتخاطب باللغة األلمانية

Trautenaustr. 5, 10717 Berlin
Pangea-Haus, 4. Stock, Raum 406
U-9 Güntzelstraße
030-270 17 570
info@miq-bildung.de
www.miq-bildung.de
Mo.-Mi. 09:00-15:00

Tel.: 03036757709
Saphire Festsaal
صالة زفير
Colditzstr. 27, 12099 Berlin
Tel. 030-75447183
Sato Festsaal
Neuköllnische Allee 25, 12057 Berlin
ـ صالة شاتو
Tel. 030-68055036

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

. الشباب واألسرة,تقديم المشورة بخصوص األطفال
.ورشات عمل متنوعة
.تقديم المشورة حول التخلص من اإلدمان والمخدرات
.مهرجانات صيفية
.مهرجانات ثقافية

56823914
ـ دار الحكمة
Haus der Weisheit
Rathenower Str. 16, 10533 Berlin, Tel. 03039808625
Ibn-Khaldon
ـ ابن خلدون
Karl-Marx-Str. 78, 12043 Berlin
Karame e. V.
 الكرامة/ المدرسة العربية
Puttkamer Str. 19, 10969 Berlin, Tel. 017640198574
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

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
Arresalah
ـ مدرسة الرسالة
Turmstr. 83,10551 Berlin, Tel. 03046309555
Al Andalus
ـ مدرسة األندلس
Falkstr. 22, 12053 Berlin,
Tel. 030-68054435
ـ مدرسة قرطبة للبنين و البنات
Cordoba
- 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
Diwan,
ـ الديوان
Sonnenallee114, 12045 Berlin,
Tel. 030-39480910
ـ مدرسة النور
El-Nur
Haberstr.3, 12057 Berlin, Tel. 030-
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 أزياء، تجميل، استيراد وتصدير،احتفاالت

Festkichkeiten, Im- & Export,، Kosmetik, Textilien

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

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
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
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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

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

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
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سلوفينيا
تعد سلوفينيا دولة من دول البلقان و يقع فى حبها كل من يراها نظرا ً لجمالها الذى يخطف األلباب من الجبال
المرتفعة إلى المناظر الطبيعية الخضراء الخصبة باإلضافة إلى الشالالت الجميلة لذا فإن السياحة في سلوفينيا
من المقاصد المثالية إذا كنت تبحث عن الجمال الطبيعى تجذب المدينة عدد كبير من األفواج السياحية إليها للتمتع
برؤية الطبيعة البكر التى تتزين بها المدينة و اليوم جمعنا لكم أفضل  14شئ يمكن االستمتاع بممارستهم فى مدينة
سلوفينيا بشكل مجانى دون أن تتكبد عناء دفع األموال مما يجعلها مثالية ألصحاب الميزانيات المحدودة.

اماكن جذب السياحة في سلوفينيا
 -1نهر سوكا :

نهر سوكا هو من أجمل المعالم البارزة التى تقع فى سلوفينيا و تحديدا ً فى غرب سلوفينيا و ترجع سبب شهرة النهر هو لونة الزمردى األخضر الساحر الذى يجعلك
تريد أن تأخذ المزيد من الصور التذكارية عنة يمتد النهر على مسافة  138كيلو متر و هو من األشياء الساحرة التى تجعلك تدرك مدى جمال الطبيعة األصلية التى
لم يتدخل في إفسادها اإلنسان بعد و النهر من األماكن األساسية التى ينبغى أن تكون على قائمة األماكن المعدة للزيارة خالل السياحة في سلوفينيا.

 -2المشي حول بحيرة بليد :

هى واحدة من األحجار الكريمة و الفريدة التى تقع فى سلوفينيا توجد البحيرة فى جزيرة الكنيسة و تمتد على مساحة  145هكتار و ترتفع عن مستوى سطح البحر
بما يقارب من  475متر و البحيرة شديدة اإلزدحام حيث أنها من عناصر الجذب السياحى الموجودة فى المدينة و يرجع السبب فى ذلك إلى جمالها الساحر يمكنك
أختيار االستمتاع بالبحيرة عن طريق التواجد على متن قارب من القوارب المصطفة حول البحيرة فى داخلها أو يمكنكك التمتع بالقيام بنزهة حولها وسط مجموعة
جميلة من المناظر الطبيعية الساحرة و يوجد بالقرب من المنطقة مطعم و مقهى يمكنك األسترخاء عليهم و التمتع بوجبة و مشروب لذيذ وسط مجموعة من أروع
مناظر الطبيعة على اإلطالق.

: Kranjska Gora -3

هى من األماكن الرائعة التى ال ينبغى عليك تفويتها يوفر المكان لك وجهة نظر هائلة و فائقة الجمال كما ترون فى الصورة المكان مناسب لالسترخاء و الحصول
على بعض الهدوء و السكينة نظرا ً لما يحتوية من مجموعة ال مثيل لها فى بلدان العالم من المساحات الخضراء الفائقة الجمال.

 -4بحيرة بويانغ :

إذا كانت بحيرة بليد مزدحمة بشكل كبير و كنت ال تفضل التواجد فى األماكن كثيرة األزدحام يمكنك التوجهة إلى بحيرة بويانغ التى تحتوى على مجموعة من األوان
الجميلة تقع البحيرة على بعد  35دقيقة فقط بالسيارة من بحيرة بليد و تبلغ مساحتها  3.3كيلو متر مربع و يبلغ طولها  4.35كيلو متر يمكنك التمتع هناك باالسترخاء
على أحد الكراسى المخصص للجلوس هناك و االستمتاع بالتشمس و التفكير فى خلق هللا عزوجل للكون بهذا القدر من الجمال.

 -5زيارة قرية  trentaترينتا :

فرصة ممتعة للتعرف على الطبيعة الريفية األصلية الموجودة فى المدينة عن طريق التواجد فى قرية  trentaالتى هى مكان لطيف محاط بجبال األلب الجميلة
و يوجد فى القرية مطعمين أثنين فقط و على بعد دقائق بالسيارة يمكن أن تجد مطعم أخر لذيذ يدعى  Gostilna Metojaالذى يقدم تشكيلة من األطعمة المحلية
اللذيذة حقاً.

-6شالل  VIRJEفيرجي :

هو واحد من أجمل الشالالت الموجودة فى سلوفينيا يقع الشالل فى بلدة  Bovecالشالل جميل و محاطة بمجموعة من المناظر الطبيعية الساحرة و لكن يجب أن
تحذر من السباحة فية حيث أن الماء شديد البرودة لدرجة أنك ال يمكن أن تشعر بقدميك عند النزول إلية لذا أكتفى بالتمتع بمشهدة الساحر من الخارج يقع الشالل
على أرتفاع  12متر و عرض  200متر.

03.01.2021
German Wrestling Federation
Festsaal Kreuzberg, Am Flutgraben 2, 12435 Berlin-Treptow
05.01. – 06.01.2021
Feuerwerk der Turnkunst –
OPUS
Arena, Mercedes-Platz 1, 10243
Berlin
17.01. - 26.01.2021
Internationale Grüne Woche
Messedamm 22, 14055 Berlin

12.01.2021
Hochzeitsmesse
Areal Böhler, Alte Schmiedehalle, Hansaallee 321, 40549 Düsseldorf
18.01. - 26.01.2021
Messe: boot 2020
Messegelände,
Stockumer
Kirchstraße 61, 40474 Düsseldorf
24.01 – 25.01.2021
Messe: Supreme - Women&Men
B1, Bennigsen Platz 1, 40474
düsseldorf

01.12.– 30.12.2020
Winter-Zoo Hannover
Erlebnis-Zoo Hannover, Adenauerallee 3, 30175 Hannover
10.12. – 13.12.2020
Domotex : Weltleitmesse für
Teppiche und Bodenbeläge
Messegelände, 30521 Hannover

02.01. – 03.01.2021
Holiday On Ice – Showtime
Olympiahalle,
Spiridon-Lou24.01. – 26.01.2021
is-Ring 21, 80809 München
HIPPOLOGICA
Das
03.01.2020
Reitsport-Event der Grünen 25.01. – 26.01.2021
Muffat Winterfest
Woche
Hochzeitsmesse
Muffathalle, Zellstr. 4, 81667
Messedamm 22, 14055 Berlin
Museum
für
Gartenkunst, München
Benrather Schlossallee 100-106, 11.01.2020
25.01– 27.01.2021
40597 Düsseldorf
Hochzeitstage
Japan Festival Berlin
MOC Veranstaltungscenter
Urania Berlin, An der Urania 17,
Lilienthalallee
40,
80939
10787 Berlin-Schöneberg
München
29.01. – 31.01.2021
Snooker: German Masters 2020
Tempodrom, Möckernstraße 10,
10963 Berlin-Kreuzberg

07.12. – 10.01.2021
Messe: Heimtextil
Messe, Ludwig-Erhard-Anlage 1,
60327 Frankfurt – Westend

15.01. -19.01.2021
InterDive: Internationale Tauch-,
01.01. – 11.01.2021
Schnorchel- und Reisemesse
Lichtkunst: Winterleuchten
Messe, Ludwig-Erhard-Anlage 1,
Westfalenpark,
An
der 60327 Frankfurt – Westend
Buschmühle 3, 44139 Dortmund
18.01. – 19.01.2021
04.01. – 05.01.2021
Trau Dich! – Die Hochzeitsmesse
Deutsche Brieftauben-Ausstel- Messe, Ludwig-Erhard-Anlage 1,
lung
60327 Frankfurt – Westend
Westfalenhallen,
Rheinlanddamm 200, 44139 Dortmund
25.01. – 28.01.2021
18.01. – 19.01.2021
Creativeworld
Messe: Brille & Co
Messe, Ludwig-Erhard-Anlage 1,
Westfalenhallen,
Rheinland- 60327 Frankfurt – Westend
damm 200, 44139 Dortmund
18.01. – 19.01.2021
Hochzeitstage 2020
18.01– 19..01.2021
Westfalenhallen,
Rheinland- Hochzeitstage Hamburg
damm 200, 44139 Dortmund
Messe und Congress, Messeplatz 1, 20357 Hamburg
28.01. – 31.01.2021
Wild Food Festival 2020
24.01. – 26.01.2021
Westfalenhallen,
Rheinland- home²: Immobilien
damm 200, 44139 Dortmund
Messe und Congress, Messeplatz 1, 20357 Hamburg

ال

حلو

ل
في
ال

صف

حة

98

أفقي
 - 01رسام فرنسي من لوحاته «كابة الملك»
 - 02من األحجار الكريمة  -إخفاء المعلومات
 - 03سارق  -فرصة
 - 04يلقي  -عام على وجه الماء  -نقيض ميت
 - 05شاحب  -ضد عطشان
 - 06ما كان لونه بين األسود و األحمر  -فاصل  -مقدار العمر
 - 07يجيب على سؤال  -أعناق
 - 08أنقي  -تدرب
 - 09مكافأة موظف  -نقاب
 - 10محبة  -انتفاخ في الجسم
 - 11فرح  -صادق

رأسي
 - 01كاتبة أمريكية كرست حياتها لمساعدة المكفوفين
 - 02أعان  -ضد حلو  -طلب
 - 03ضد غلط  -وسائل اإلبادة
 - 04كتاب يسرد الحوادث اليومية خالل حقبة من الزمن  -حليم
 - 05ظهر السفينة  -سرب من الطيور
 - 06جدارة
 - 07طلب ماال أو علما  -من الحيوانات المفترسة  -رقد
 - 08يتعمق في العلم  -جاء
 - 09عالمة  -يصغون
 - 10اقترب الموعد
 - 11من الوقود  -ينتسب

7x

موسيقار مصري ،لقّب
بموسيقار األجيال
11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
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11

بين الصورتين توجد سبعة فوارق حاول أن تجدها في دقيقتين

دولة تقع في قارة افريقيا؟
ما اسم الدولة؟
ماهي العاصمة؟
من يحكمها؟

األُخطبوط يملك ثالثة قلوب.الفطريات هي المملكة الثالثة في الطبيعة.يُعتبر زيت الخروع ُمليّنا ً لألمعاء.الجمل هو أحقد الحيوانات.الببغاء هو أكثر الطيور حذراً.تبقى األفعى لمدة سنة دون طعام أو شراب.ابن سينا هو أول من اكتشف عدوى مرض السل.مندل هو صاحب قانون الوراثة.تبلغ نسبة األكسجين في الماء .%80تزيد سرعة نمو الشعر في الصيف أكثر من الشتاء.عنصر الكالسيوم هو المعدن األساسي في اللبنوالحليب.
تبلغ ضربات قلب الطفل حوالي  85ضربة.فردريك هو مكتشف اإلنسولين.الجسم.
عضلة القلب أقوى عضلة في ِيُبدل الفيل أسنانه  6مرات.يُعد الخنزير أقرب لإلنسان من ناحية التركيب.الغبار موجود في الجو ويُساعد على هطول المطر.-الجوافة أكثر نوع فاكهة غني بفيتامين .C

سؤال يحتاج جواب ...
 -1من هو مبتكر فن الرسوم المتحركة؟
 -2في أي عام تم إنشاء وكالة أنباء الشرق
األوسط؟
 -3من هو األديب صاحب فكرة إنشاء
الجامعة العربية؟
 -4ما هي المدة التي تريدها شجرة الموز كي
تستطيع أن تثمر؟
 -5أين يوجد مقر هيئة البريد الدولية؟
 -6ما هو الذهب المعروف بالذهب األبيض
من المعادن؟
 -7ما هي أسرع الطيور في األرض؟
 -8كم يبلغ عدد الساعات التي ينامها األسد؟
 -9من هم الذين أنشأوا مدينة نيويورك؟
 -10هل تقدر القطة على االستغناء عن
شواربها؟
 -11متى شرع إرسال اإلذاعة المصرية؟
 -12ما هو أطول حوت في هذا العالم؟
 -13أي المشروبات أكثر فائدة في فصل
الصيف :المشروب الساخن أم المشروب
البارد؟
 -14من هو مؤسس منظمة العدل الدولية؟
 -15أين تصدر أعداد جريدة األوبزيرفر؟
 -16كم من المرات تستطع القطط اإلنجاب
في العام الواحد؟
 -17أسئلة ثقافية متنوعة مع أجوبتها
كم أعداد الغدد العرقية في جسم اإلنسان؟
 -18ما هي أقوى عضلة موجودة في جسد
اإلنسان؟

 -19من هو الملك الفرعوني الذي كان في
عهده بناء المسالت؟
 -20في أي عصر كان يعيش األديب
المشهور ابن المقفع؟
 -21ما هي الشجرة التي يقدسها الهندوس؟
 -22ما هي الرابطة بين المهاتما غاندي
وبين الزعيمة الهندية أنديرا غاندي؟
 -23ما هو الحيوان الذي لقبه عند العرب
أبي لبد؟
 -24ما هي المدينة التي تُدعى جلق؟
 -25من هي األميرة المصرية التي كان
زواجها بشاه إيران محمد رضا بهلوي؟
 -26متى قامت ثورة الضباط األحرار في
مصر؟
 -27ماهي اول دولة اعترفت بالكيان
الصهيوني؟
 -28متى تم الغاء الخالفة االسالمية؟
 -29من الذي ضرب دولة اليابان بالقنبلة
الذرية؟
 -30ما اهي اول جامعة اقيمت في العالم؟
 -31متى وقعت عاصفة الصحراء بين العراق
وقوات التحالف لتحرير الكويت؟
 -32ماهي مدة حكم الملك عبد العزيز بن
سعود للسعودية ؟

ّ
ّ
حكاية إنسانية منسية عن اللجوء األوروبي
في سوريا والعالم العربي.
قبل تسعة وسبعين عاما ً بالضبط ،وتحديدا ً يوم الحادي عشر من كانون الثاني /يناير
 ،1942نشرت مجلة «هنا القدس» الفلسطينية وفي العدد األول من السنة صورة
غالف يبدو بأن موضوعها كان مألوفا ً بكثرة في تلك الفترة ،إذ لم يرد أي ذكر أو
شرح لها في صفحات المجلة الداخلية.
تُظهر الصورة امرأة ترتدي وشاحا ً على رأسها ،وأمامها صندوق يحتوي على
بعض علب األطعمة ،وتمسك قطع ثياب بيديها لتوزعها على مجموعة من األطفال
المتحلقين حولها.
كُتب أسفل الصورة «توزيع األطعمة والثياب في سوريا على الالجئين من بالد
اليونان» ،وتأتي في سياق استقبال سوريا وبلدان عربية وشرق أوسطية أخرى
آالف الالجئين األوروبيين إبان الحرب العالمية الثانية التي عصفت بالقارة العجوز
بين العامين  1939و ،1945حيث كانت مجلة «هنا القدس» التي تصدر في
فلسطين آنذاك بشكل نصف شهري تهتم بشكل خاص بأخبار تلك الحرب.

Sprüche

أقوال مأثورة          

من يجرؤ على إضاعة ساعة
من وقته لم يكتشف
بعد قيمة الحياة.
Charles Darwin
تشارلز داروين
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21.04-20.05

مهنيا ً :تنجح في عمل درسته جيدا ً واستغرق منك الكثير من الوقت والطاقة
والمجهود ،لكنك تحصد نتائج باهرة.
عاطفيا ً :تمارس جاذبية كبيرة وتفرح بوجود األصدقاء واألحبّاء حولك ،وتغني
مفكرتك بالمواعيد الجميلة المناسبة واألخاذة.
صحيا ً :ال تكثر من السهر ،وحاول أن تنام الساعات المطلوبة لتبقى في حالة
نشطة.

مهنيا ً :مهما حاول بعضهم تشويه صورتك ،لن ينجح ألنك صاحب سج ّل كبير
من النجاحات أكبر من أن يتم القضاء عليه بسهولة.
عاطفيا ً :ابتعد عن األنانية بعد األرض عن الشمس ،فالشريك يستحق منك
معاملة أفضل وأكثر نضجا ً ولطفا ً ورقة وحنانا ً.
صحيا ً :ال تعتمد على التنظير فقط ،بل حاول ان تمارس الرياضة بانتظام
لتحسن وضعك الصحي.
مهنيا ً :تتحسن األمور في بيئة العمل ،حيث تستطيع مواكبة التطور واإلبداع
الالزم ،مما يعود عليك بالخبرة والثقة بالنفس نتيجة إعجاب رؤسائك في العمل.
عاطفيا ً :يتوقع لك الفلك أن تعيش عالقة عاطفية قريبًا ،لكنها مختلفة واستثنائية،
وينصحك بعدم التفكير في الماضى وأال تجعل تجاربك السابقة تؤثر في اختياراتك.
صحيا ً :تتعرض لبعض األمراض الموسمية بسبب مناعتك الضعيفة وعدم
اهتمامك بصحتك ،لذل عليك متابعة تعليمات الطبيب واالستمرار في تناول
األعشاب الطبيعية.
مهنيا ً :تشعر بالرضا عن نفسك وعملك ألنك تظن أنك قمت بكل شيء كان
بوسعك القيام به ومحاولة تفادي الوقوق بأي خطأ.
عاطفيا ً :تنتهي حالة اإلحباط وتتحرر من الجو العاطفي المتأزم الذي عشته
لفترة وتعود للبحث عن النقاء والصفاء في الحب ،فتعرف سعادة منقطعة النظير
وأياما ً سعيدة.
صحيا ً :قم ببعض التمارين الرياضية للتخفيف من الوزن الزائد ،الطقس الجيد
يسمح لك بذلك.

تتزود طاقة كبيرة تساعدك على اجتياز العقبات ،وتتمتع بحماسة
مهنيا ً:
ّ
وحيوية مضاعفة تزيدك اصرارا ً على الوصول إلى النجاح..
عاطفيا ً :ال تناقش وال تعارض وال تنتقد الشريك ،بل كن متكتما ً وال تبح
بأسرارك ألنك قد تفشي بعضها الخطير جدا ً.
صحيا ً :اإلكثار من النشويات مساء يسبب لك البدانة ،فاستعض عنها
بالخضروات المسلوقة.

21.01-20.02

مهنيا ً :أمورك المالية تكون بخير مدة طويلة ،لكن عليك عدم التخلي عن
الحرص المالي والتأكد من سالمة وضعك المالي كل فترة.
عاطفيا ً :ال تحاول فرض شخصيتك بالقوة على الطرف اآلخر ،فهو ال يفضل هذا
األسلوب في التعامل ،ومن الممكن أن تخسره بسبب ذلك.
صحيا ً :ال تلق باللوم دو ًما في تدهور أمورك الصحية على اآلخرين ،أنت الذي
تسببت لنفسك بكل هذا ،ويجب أن تتحمل المسؤولية كاملة عن أفعالك.

21.02-20.03

مهنيا ً :حل كل المشاكل في لحظة واحدة أمر مستحيل تما ًما ،عليك تحمل
مسؤولياتك كاملة وبدء العمل إليجاد الحلول بدالً من انتظار المعجزات.
عاطفيا ً :ال يوجد أي مقابل يحاول شريكك الحصول عليه منك على عكس ما
تتخيل ،عليك أن تنقي نيتك السيئة وتتعامل مع اآلخرين بطريقة أفضل مما تفعل.
صحيا ً :ال تحمل أوزانًا ثقيلة ،من الممكن أن تتسبب بضرر دائم لظهرك أو عنقك
إذا فعلت شيئ ًا بطريقة غير صحيحة.

الحوت

الدلو

الجدي

القوس

مهنيا ً :تشعر بميل إلى الرفض والثورة ،ما يزعج بعض الزمالء ،فحاول أن
ت ُظهر عن محبّة وتفهّم وهدوء واستيعاب اآلخرين.
عاطفيا ً :تعيش الحب الصادق والنقي وتتردد في االعتراف بحبك ألنك ال تعرف
مشاعر من تحب.
صحيا ً :خفف من شرب القهوة خالل النهار وال سيما في فترة بعد الظهر فهي
تسبب لك األرق ليالً.

22.12-20.01

مهنيا ً :تعامل مع أي وضع مستجد بذكاء وتفكير هادئ وتخطيط سليم كي تحصل
على ما يساهم في تحسين دخلك وجني ثمار ما زرعت وتأخذ كما أعطيت.
عاطفيا ً :تعيش متعة وظلم الحب في آن واحد ،وتشعر بالتفاؤل في أن يأخذك
إلى طريق االرتبا ً
ط.
صحيا ً :ال تتوقع من أحد أن يالحقك باستمرار لالهتمام بوضعك الصحي ،األمر
رهن بإرادتك وحدك.

23.11-21.12

24.10-22.11

العقرب

24.090-23.10

الميزان

24.08-23.09

العذراء

األسد

السرطان

مهنيا ً :اذا أسندت إليك مهمة ما محددة عليك تنفيذها بصدق وأمانة ،فأنت
كلفت بها نظرا ً إلى كفاءتك العالية.
عاطفيا ً :تعاطيك الجيّد والرائع مع الشريك تكون له انعكاسات ايجابية،
وتالحظ ذلك من خالل تصرفاته معك.
صحيا ً :أنت جريء في مواجهة اآلخرين على الصعيد الصحي ،محاوالً أن
تبرهن لهم أن الرياضة عالج ناجح جدا ً.

23.07-23.08

مهنيا ً :تشعر اليوم بعدم رغبة في العمل ،في الواقع إذا ذهبت إلى العمل اليوم
فلن تقوم بالكثير على األرجح ،لذا يمكنك أن تعتبره يوم إجازة.
عاطفيا ً :ال تكن قاسيًا على الطرف اآلخر إذا أردت االحتفاظ به ،هذا الشخص لن
يتحمل القسوة منك ،وربما تنفلت األمور بينكما إذا أصررت على هذا األسلوب.
قادرا على عالج نفسك من المشكلة التي ألمت بك بشكل كامل،
صحيا ً :لن تكون ً
لكن هناك الكثير مما يمكن فعله للتخلص من آثارها أو تقليلها.

22.06-22.07

21.05-21.06

الجوزاء

الثور

الحمل

21.03-20.04

مهنيا ً :ال ت َ َخف من المبادرة ،قد تفاجئك األحداث ،ويحالفك الحظ لدعم
مشروع كنت تحلم به منذ أن بدأت العمل في اختصاصك.
عاطفيا ً :تعاود االتصال بالشريك بعدما كنت قد وضعت ح ّدا ً للعالقة به،
وتستعيد اللقاء معه بعد غياب ،وتقرران في جلسة تصفية القلوب.
صحيا ً :تحاول قدر المستطاع االبتعاد عن كل ما يضرك صحيا ً ،وتنجح بذلك
إلرادتك القوية.
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االختالفات السبعة

أنا مين؟

محمد عبد الوهاب

أنا فين؟

الجزائر /الجزائر  /عبد المجيد تبون

فكر شوية!

 -1/الفرنسي الشهير إميل كون -2/.في العام 1956م -3/.هو األديب البليغ شكيب
أرسالن -4/.عام كامل -5/.في مدينة بيرن عاصمة سويسرا -6/.هو البالتين-7/.
النعامة -8/ .ينام األسد لمدة تصل إلى عشرين ساعة -9/.هم الهولنديون وكان ذلك في
عام 1614ميالديًّا -10/.هي ال تقدر؛ ألنها تقوم باستخدام شواربها في معرفة الطريق
في الظالم -11/.في العام  1904ميالديًّا -12/.هو الحوت المسمى حوت الردكال/.
 -13هو المشروب الساخن -14/.هو اإلنجليزي بننسون وكان ذلك في العام
1961م -15/.في دولة إنجلترا -16/.ثالث مرات -17/.أكثر من  2مليون غدة/.
 -18هي عضلة الفك -19/.هو الملك رمسيس الثاني -20/.كان يعيش في أواخر
العصر األموي -21/.هي شجرة التين الهندي -22/.ليست هناك بينهما رابطة.
 -23/هو األسد المعروف -24/.هي مدينة دمشق -25/.هي األميرة فوزية وهي أخت
الملك فاروق 23 -26/.يوليو 1952م -27/.الواليات المتحدة األميركية.
 -28/في عام 1924م -29/.الرئيس االمريكي (ترومان).
 -30/جامعة القرويين في المغرب تحديدا ً مدينة فاس1991 -31/.م.
 51-32/عام من سنة  1902إلى 1953م.

اإلجابة
أقوال مأثورة          

50
Sprüche

تشارلز روبرت داروين (باإلنجليزية Charles Robert Darwin :) عالم
تاريخ طبيعي وجيولوجي بريطاني ولد في إنجلترا في  12فبراير  1809في شرو
سبوري لعائلة إنجليزية علمية وتوفي في  19أبريل  .1882والده هو الدكتور
روبرت وارنج داروين ،وكان جده «ارازموس داروين» عالما ً ومؤلفا ً بدوره.
اكتسب داروين شهرته كمؤسس لنظرية التطور والتي تنص على أن كل الكائنات
الحية على مر الزمان تنحدر من أسالف مشتركة ،وقام باقتراح نظرية تتضمن أن
هذه األنماط المتفرعة من عملية التطور ناتجة لعملية وصفها باالنتقاء (االنتخاب)
الطبيعي ،وكذلك الصراع من أجل البقاء له نفس تأثير االختيار الصناعي المساهم
في التكاثر االنتقائي للكائنات الحية .ومن خالل مالحظاته لألحياء قام داروين
وطور نظريته الشهيرة في
بدراسة التحول في الكائنات الحية عن طريق الطفرات
ّ
االنتخاب الطبيعي عام  1838م .ومع إداركه لردّة الفعل التي يمكن أن تحدثها هذه
يصرح داروين بنظريته في البداية إال إلى أصدقائه المقربين في حين
النظرية ،لم
ّ
تابع أبحاثه ليحضّر نفسه لإلجابة على االعتراضات التي كان يتوقعها على نظريته.
وفي عام  1858م بلغ داروين أن هنالك رجل آخر ،وهو ألفريد رسل ووليس ،يعمل
على نظرية مشابهة لنظريته مما أجبر داروين على نشر نتائج بحثه.
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