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مواجهات القدس االخيرة :أردوغان إسرائيل (دولة إرهابية)
 تركياوصــف الرئيــس التركــي رجــب
طيــب أردوغــان إســرائيل ،بأنهــا
(دولــة إرهابيــة) ،وذلــك بعــد
مواجهــات عنيفــة وقعــت  ،بــن
عشــرات الشــبان وقــوات الشــرطة
االســرائيلية فــي املســجد االقصــى
املبــارك .وبحســب مــا ذكرتــه مصــادر
ـرائيلية
ـوات االسـ
ـإن (القـ
ـطينية فـ
فلسـ
اســتخدمت القنابــل الصوتيــة وقنابــل
الغــاز املســيل للدمــوع ،واســفرت
املواجهــات عــن اصابــات فــي صفــوف
الشــبان الفلســطينيني).
وأضــاف الرئيــس التركــي رجــب طيــب
أردوغــان (أن أنقــرة أطلقــت مبــادرات
لتعبئــة املؤسســات الدوليــة).
ودعــا أردوغــان( ،كافــة الــدول
اإلســامية واجملتمــع الدولــي التخــاذ
خطــوات فعالــة ضــد إســرائيل) ،
مضيفــا (أن أولئــك الذيــن يلتزمــون
الصمــت هــم جــزء مــن الوحشــية
التــي ترتكــب هنــاك).
وتابــع أن تركيــا (أطلقــت علــى الفــور
ـدة
ـع األمم املتحـ
ـة لدفـ
ـادرات الضروريـ
املبـ
ومنظمــة التعــاون اإلســامي وكل
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املؤسســات املعنيــة للتحــرك).
ـة
ـزاب املعارضـ
ـم أحـ
ـددت معظـ
ـذا ونـ
هـ
التركيــة بإســرائيل فــي مؤشــر نــادر
احلــدوث علــى الوحــدة فــي املوقــف
التركــي.
وكانــت تركيــا قــد نــددت مبــا وصفتها
(محاولــة منهجيــة مــن إســرائيل

لطــرد الفلســطينيني) ،فــي إشــارة
ـد
ـة األمـ
ـة طويلـ
ـة القانونيـ
ـى القضيـ
إلـ
اخلاصــة بحــي (الشــيخ جــراح).
وطالــب أردوغــان (بوقــف محــاوالت
الطرد).ونــددت أنقــرة مــرارا (باحتــال
إســرائيل للضفــة الغربيــة ومعاملتهــا
للفلســطينيني).

فراشة على قيد احلرية ..
رانيا جحا  -غزة
ســر جنــاح أي امــرأه يكــون بالتصميــم
واإلرادة علــى حتقيــق احللــم ،والتنظيــم
فــي العمــل خاصــة إن كانــت إعالميــة
تســعى ألن تبــرز القضايــا واألفــكار التــي
تؤمــن بهــا فهنــا يجــب عليهــا أن جتتهــد
أكثــر لتثبــت جدارتهــا فــي ظــل واقــع
اســتطاعت اإلعالميــة الفلســطينية نهــى
أبــو عمــرو أن تلفــت األنظــار إليهــا مــن
خــال أدائهــا وقوتهــا بالطــرح اإلعالمــي
وبثقافتهــا املميــزة عبــر مواقــع التواصــل
االجتماعــي وخــال مســيرة إعالميــة
حافلــة بالعطــاء يشــهد لهــا اجلميــع
كانــت مبثابــة بــركان حتديــات انفجــاره كان
عبــارة عــن بصمــات جنــاح فقــد تعبــت
واجتهــدت حتــي اســتطاعت ان تصــل
وتصبــح مــن الشــخصيات املؤثــرة خاصــة
فــي مجــال اإلعــام فالصحافــة كانــت
بالنســبة لهــا كانــت منبــع أعماقهــا فقــد
نشــأت فــي عائلــة إعالميــة فأخــذت علــى
عاتقهــا إحيــاء قضيتها ونشــرها وتســليط
الضــوء أبطالهــا مــن بســطاء الشــعب
الــذي مــا زال يعانــي مــن احلصــار واالحتــال
فهــي كانــت مجنــدة متجنــدة فــي مياديــن
الصحافــة ومــزودة بســاحها اإلعالمي  .كان
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ألســرة مجلــة املدينــة هــذا اللقــاء معهــا
املدينــة  :فــي البدايــه مــن هــي نهــى
أبــو عمــرو؟ وكيــف دخلــت إلــى اإلعــام؟
نهــى ابــو عمــرو  :فتــاة بســيطة نشــأت
فــي قطــاع غــزة الــذي يعتبــر رحــم معانــاة
وأوجــاع الشــعب الفلســطيني حتديــدا ً
فــي منطقــة حــي الشــجاعية ،وكانــت
طفولتــي شــاهدة علــى االنتفاضــة
الثانيــة وجرائــم االحتــال اإلســرائيلي ضــد
األطفــال الفلســطينيني  .وكنــت مهتمــة
مبتابعــة األخبــار كــون والــدي كان صحفيــا
علــي إيصــال رســالة
وأدافــع عنهــا وكان
ٌ
مــن يقتلــون بــدم بــارد مــن االحتــال عندها
أردت أن أصبــح مثلــه أتبنــى قضيــه ولــم
أجــد اســمي مــن قضيتــي ألتبناهــا وهــي
الدفــاع عــن املظلومــن مــن أبنــاء بلــدي،
وفضــح جرائــم االحتــال بحقهــم ،ودخلــت
اإلعــام مــن بدايــة الصــف األول الثانــوي
تقريبــا إلــى أن وصلــت ملرحلــة املاجســتير
شــارفت علــى االنتهــاء منهــا ..
التــي
ُ
املدينــة  :كيــف تريــن العمــل كإعالمية في
فلســطني؟ وكــم مــن الصعوبــات والعوائق
التــي تواجهينهــا فــي هــذا اجملــال ؟
نهــى  :العمــل كإعالميــة صعــب جــدا ً
فــي بلــد متزقــه صراعــات مختلفــة جتعــل
مــن اإلعالمــي مهــددا باســتمرار ،فــإذا
توخينــا أال منيــل لهــذا أو ذاك نكــون قــد

وقفنــا علــى حــد الســيف ،وإذا أردت أن
أكــون صاحبــة موقــف ،فالعــداء ســيأتينني
مــن كل مــكان ،وإذا كان هــذا فنحــن هنــا
نواجــه عــدوا ً محتــا يناصــب شــعبه
وقضيتــه العــداء املســتمر ،والوضــع يزيــد
ســوءا باســتمرار االنقســام الفلســطيني..
العوائــق والصعوبــات كثيــرة أهمهــا أن
كلمــة احلــق موجعــة جــدا هــذه احلقيقــة
وتوجــع البعــض كثيــرا فقــد يتعــرض
بعدهــا اإلعالمــي للهجــوم واالنتقــادات
ويكثــر أعــداءه جملــرد أنــه قــال احلقيقــة..
برأيــي هــذا هــو أكبــر حتــدي يواجــه
اإلعالمــي أن يطــرح القضيــة بقــوة وبــدون
خــوف أو محــاوالت لتجميــل الواقــع..
املدينــة  :هــل تعرضــت للخطــر يومــا مــا
فــي عملــك الصحفــي؟
نهــى  :بالتأكيــد تعرضــت ملواقــف كثيــرة
خاصــة أثنــاء عملــي كمراســلة فــي
تغطيــة احلــروب اإلســرائيلية علــى قطــاع
غــزة ال يوجــد إعالمــي بعيــد عــن اخلطــر
فــي بلــد يعيــش صراعــات وحــروب وغيــر
مســتقر وهــذه هــي ضريبــة رســالته ومــا
يؤمــن بــه.
املدينــة :يصفونــك فــي غــزة مــن
اإلعالميــن األكثــر جــرأة وبقــوة
الشــخصية  ..مــا رأيــك؟
نهــى  :هــذه الصفــات تزيدنــي شــرفا ً وأعتز
جــدا كــون النــاس يعرفــون أنــي صاحبــة

رســالة أدافــع عــن قضيتــي وعــن املظلومني
مــن أبنــاء بلدي بــكل قــوة وجرأة فــي الطرح
وأن ال أجامــل أحــدا علــى حســاب مــن هــو
علــى حــق ودفعــت ضريبــة لذلــك مــن
مضايقــات ولكنــي عنيــدة فيمــا أؤمــن بــه .
املدينة :ما هي أحالمك؟
نهــى  :إن حتدثــت عــن األحــام فأحالمــي
ال تتوقــف عنــد ســقف معــن فأينمــا
اســتطعت بجهــدي أن أصــل ســأصل ولــن
أتكاســل فــي التفانــي بعملــي ،ولكــن
حلمــي األكبــر هــو االســتمرار فــي جناحــي
علــى نفــس الوتيــرة وأكثــر مــن ذلــك.
املدينة :ما هي طموحاتك؟
نهــى  :بالتأكيــد أي إنســان يســعى
لألفضــل ،طموحــي أن أصــل ملــكان
أســتطيع أن أمثــل خاللــه وطنــي وقضيتــه
العادلــة خيــر متثيــل خاصــة أنــي أراهــا قــد
همشــت علــى كل املســتويات بعــد حالــة
الزخــم لألحــداث علــى الســاحة العربيــة .
املدينــة :مــن خــال خبرتــك العمليــة
كيــف تريــن مســتوى االهتمــام اإلعالمــي
باملــرأة وبرامجهــا التــي تطــرح قضاياهــا؟
نهــى  :مــن خــال خبرتــي اإلعالميــة فــي
املواضيــع التــي تختــص باملــرأة والبرامــج
التــي تطــرح قضاياهــا ،فــي الوقــت احلاضــر
اســتطاعت املــرأة الفلســطينيه أن تثبــت
حضورهــا وتواجدهــا أينمــا حلــت وفــي
شــتي اجملــاالت واليــوم ونحــن علــى أبــواب
انتخابــات تشــريعيه طــال انتظارهــا علــى
ســاحتنا السياســية حيــث مت اإلقــرار
بزيــاد كوتــة املــرأة فــي التمثيــل وأرى أننــا
نحــن علــى أبــواب عهــد جديــد تقــود
املــرأه فيهــا الوطــن للتقــدم والســمو
ومواجهــة التحديــات إلــي جانــب الرجــل .
املدينــة  :حتدثتــي عــن أنكــم علــى أبــواب
تغييــر قــادم متمثــل بانتخابــات برملــان
وكونــك إعالميــة ناشــطة فــي القضايــا
السياســية مــا الــذي تأمليــه مــن تلــك
االنتخابــات وهــل ستشــاركني فيهــا

كونــك كنــت مــن الفاعلــن واملؤثريــن فــي
قضايــا اجملتمــع ولــك مكانــة ؟
نهــى :املأمــول مــن هــذه االنتخابــات هــو
تغييــر شــامل علــى كل األصعــدة وتغييــر
الواقــع الصعــب احلياتــي والسياســي فــي
فلســطني علــى أن يتصــدر فيهــا الشــباب
عنــوان هــذا التغييــر وكلــي ثقــة بهــم
كونهــم الفئــة األكثــر تضــررا ممــا حــدث
فــي الســاحة السياســية الفلســطينية
طيلــة  17عامــا فحرمــوا مــن احلــد األدنــي
مــن مقومــات احليــاة كحرمانهــم مــن
العمــل وازديــاد نســب البطالــة التــي
تســببت بهجرتهــم بعيــدا عــن الوطــن
منهــم مــن دفــع حياتــه أثنــاء بحثــه عــن
حيــاه كرميــة وغيرهــا مــن املشــاكل التــي
طالــت شــتي أنحــاء حياتهــم  ..وعــن
مشــاركتي بالتأكيــد سنشــارك باالختيــار
فيمــن ســيمثلنا ويخــدم تطلعــات
شــعبنا ويليــق بتضحياتــه وصبــره .
املدينة :ما هو ندمك األكبر ؟
نهــى  :لــم انــدم أبــدا علــى أي شــيء…
النــدم ال يفيــد وال أضــر بــه غيــر نفســي
فمــن املمكــن أن نغضــب ونحــزن علــى
ظــرف مررنــا بهــا ويجــب علينــا أن نأخــذه
بإيجابيــة ألننــا إن ندمنــا وبقينــا ننــدب
حظنــا فإننــا لــن تخــرج منــه علــى
اإلطــاق ،فــكل موقــف بحياتــي ادعــه
يكــن فرصــة للتعلــم وأخــذ منــه العبــرة.
املدينــة :هــل عانيــت مــن الغيــرة يومــا؟
وكيــف تتعاملــن مــع مــن يغــار منــك؟
نهــى  :بالتأكيــد مــن منــا ال يغــار ، ،فأنــا
أغــار غيــرة إيجابيــة حتفيزيــة شــريفة
ألكــون األفضــل فــي األداء والنجــاح
أتعامــل مــع مــن يغــار منــي علــى
حســب غيرتــه إذا كانــت غيرتــه دفعتــه
علــي فأنــا أبتعــد
ألن يــذم بــي ويحقــد
ٌ
عنــه ،أمــا لــو كانــت غيرتــه كــي يكــون
مثلــي فبالتأكيــد أعطيــه املفاتيــح التــي
ســاعدتني ألصــل إلــى مــا وصلــت لــه
حتــى اللحظــة وال أتــردد عــن مســاعدتهم.
املدينــة :هــل يكفــي اإلعالميــة أن تكــون
مثقفــة وجتيــد احلــوار أم يشــترط اجلمــال
إضافــة الــى ذلــك؟ ومــا هــي شــروط جنــاح
اإلعالميــة؟
نهــى  :يجــب علــى اإلعالميــة أن متتلــك
تلــك الصفــات جميعهــا برأيــي خاصــة
فــي مجــال العمــل الثقافــة الواســعة
مهمــة جــدا لإلعالميــة وهــذا هــو مــا
مييزهــا  ،إضافــة إلــى اللباقــة والقــدرة علــى
الــرد الدبلوماســي خاصــة إذا تعرضــت
ملواقــف قــد تســتفز وأن تكــون ملمــة
بــكل حيثيــات املوضــوع التــي تفكــر

بطرحــه مــن جــذوره كــي تســتطيع أن
تنجــح وتؤثــر فــي الطــرح ،وبالنســبة
للجمــال مطلــوب بالتأكيــد ومهــم.
املدينــة :هــل الشــهرة تــؤدي إلــى تضخــم
( األنــا ) عنــد الشــخص الناجــح برأيــك ؟
نهــى :الشــهرة ال تــؤدي إلــى تضخــم
(األنــا) ،خاصــة عنــد الشــخص الناجــح
ألنــه يعــرف متامــا ويــدرك أنــه إذا أصابــه
مــرض الغــرور وحــب (األنــا) ســيفقد مــن
يتابعــوه وبالتالــي يفقــد التأثيــر فيمــا
يطــرح  ،فقدرتــه علــى احلفــاظ علــى
جناحــه ووصــول رســالته مرتبــط مبــدى
تواضعــه مــع احمليــط الــذي حولــه ويحظــي
باحترامهــم ومحبتهــم .
املدينــة  :برأيــك اإلعــام فــي فلســطني
هــل هــو إعــام حــر أم إعــام متحــرر؟
نهــى  :ال يوجــد إعــام حــر فــي كل
العالــم ألنــه يتقيــد بشــكل أو بآخــر
بالبلــد ومــا فيــه مــن كل النواحــي ،أمــا
بالنســبة لإلعــام املتحــرر فإنــه موجــود
وبــدت انعكاســاته واضحــة فــي الكثيــر
مــن مفاصــل احليــاة ،وهنــاك مــن يــروج
لــه لغــرض مــا فــي نفــس يعقــوب.
املدينــة :كيــف تنظريــن للواقــع اإلعالمــي
لإلعالميــات واألديبــات؟
نهــى  :بالرغــم مــن االنفتــاح الكبيــر
فــي مجــاالت اإلعــام واألدب والصحافــة
إال أننــا نــرى عــدم وجــود الكــوادر املؤهلــة
لذلــك إال قليــا  ،فنعــم توجــد هنــاك مــن
أثبتــت وجودهــا وفرضــت شــخصيتها
ولكــن مــع األســف هنــاك مــن دخلــت إلــى
هــذه اجملــاالت وهــي ال تفقــه شــيئا عنهــا
وأصبــح اإلعــام مهنــة مــن ال مهنــة لــه.
املدينــة :كلمــة أخيــرة توجهينهــا
للشــباب الفلســطيني ؟
نهــى  :أقــول لهــم أنكــم كســرمت رقمــا
قياســيا فــي جتــاوز التحديــات والصعــاب
التــي أملــت بواقعنــا كشــباب حتديــدا فــي
قطــاع غــزة مــن حصــار عانينــا منــه ومــا
ترتــب عليــه مــن مشــكالت مســت حياتنــا
وأثــرت عليهــا لكننــا قاومنــا تــارة ومتردنــا
تــارة أخــرى علــى ذلــك الواقــع أمتنــى أن
نبقــى كذلــك شــبابا ً فاعــا فــي خدمــة
قضايــا وطنــه وحمــل أمانــه شــعبه فــي أي
مــكان ســنكون فيــه.
وبصراحــة لقــد ســعدت بهــذا اللقــاء مــع
مجلــة عربيــة رائــدة كاملدينــة وأتوجــه
بالشــكر للقائمــن عليهــا وللعاملــن
فيهــا وأخــص بالذكــر رئيــس التحريــر
االســتاذ محمــد طويــل وامتنــى لكــم دوام
التقــدم وأن تبقــوا فــي مقدمــة مــن يوصــل
الصــوت والنبــض العربــي داخــل املانيــا..
www.almadina.de

7

أهالي القدس بني مطرقة إسرائيل وسندان واقعهم
نهى أبو عمرو-فلسطني
يعيشــون فــي قلــق دائــم  ،حتــى وهــم
نائمــون  ,ســاعات يومهــم يقضونهــا ،
واخلــوف يالزمهــم مــن أن يهــدم االحتــال
اإلســرائيلي منازلهــم فــي أيــة حلظــة
إنهــم أهالــي القــدس احملتلــة الذيــن كتــب
عليــه أن يعيشــوا ذلــك الواقــع املريــر كــي
ال تضيــع حقوقهــم التــي لــم يتحصلــوا
علــى احلــد األدنــى منهــا وهــي العيــش
بأمــان .
لــم تكــف إســرائيل طيلــة ســنوات
الصــراع الفلســطيني اإلســرائيلي عــن
مالحقــة املقدســيني فمارســت ضدهــم
سياســة االعتقــاالت واإلبعاد,والتصفيــة
اجلســدية بشــكل متعمــد ومــن مســافة
صفــر ,وهــدم منازلهــم وإجبارهــم علــى
تركهــا ,إضافــة إلــى ســعيهم املتواصــل
لتهجيرهــم بهــدف تهويدهــا.
معانــاة الفلســطينيني فــي مدينــة القدس
الشــرقية لــم تتوقــف منــذ االحتــال
اإلســرائيلي لهــا عــام  ،1967إال أن االعتــراف
األمريكــي بالقــدس عــام (2018بشــقيها
الشــرقي والغربي)،كعاصمــة إلســرائيل
أصبــح غطــاءا سياســيا لإلجــراءات
والغطرســة االســرائيلية بحــق املقدســيني،
ممــا فاقــم األوضــاع ســوءا.
فالقــرار األمريكــي الــذي صــدر قبــل أيــام
مــن بــدء عــام  ، 2018طغــى علــى كل مــا
8
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يجــرى فــي املدينــة حتديــدا خــال هــذا العام
حيــث كانــت االســتفزازات اإلســرائيلية
منــذ بدايــة شــهر رمضــان ســيدة املوقــف
فأغلقــوا بــاب العمــود وســاحته ملنــع
املقدســيني مــن الصــاة باملســجد األقصــى
والوصــول إليــه تخللتهــا اشــتباكات كــر
وفــر بــن جنــود ومســتوطنني إســرائيليني
وأهالــي القــدس تتكــرر مــن وقــت آلخــر .
مصطفــى اللبابيــدي ،هــو أحــد املقدســيني
الذيــن يعيــش وعائلتــه ضغطــا نفســيا
بعــد أن قــرر اإلحتــال اإلســرائيلي هــدم
منزلــه فــي قريــة العيســاوية شــرقي
القــدس فيقــول" :تســاؤالت كثيــرة جتــول
فــي ذهنــي هــل ســيقتحمون املنــزل اليــوم،
أم غــداً؟ هــل ســيهدمونه فــوق رؤوســنا؟
هــل ســنجد مــأوى لنــا أم ســنعيش أنــا
وزوجتــي وأطفالــي فــي الشــارع؟ " .
وأمــام هــذه األســئلة التــي تــؤرق حيــاة

مصطفــى وزوجتــه وأوالده األربعــة قــرر
ُمكرهـاً ،إفــراغ محتويــات منزلــه الــذي بنــاه
منــذ أكثــر مــن  11عام ـاً ،وإخالئــه بشــكل
كامــل ،فــي محاولــة لتهدئــة أعصابهــم
واالبتعــاد قليــا ً ومحاولتــه ملتابعــة قــرار
"جتميــد" أمــر الهــدم قانونيــا ً رغــم
اســتحالته .
ويتابــع " :أحــاول منــع عمليــة الهــدم بقــدر
اســتطاعتي ،وهــا أنــا اليــوم فــي مقــر
البلديــة أتابــع قضيــة املنــزل الــذي عشــت
فيــه  ،ولــن يكــون األمــر ســهال ً أبــدا ً علــي
أو عليهــم".
وفــي اجلانــب الشــرقي مــن البلــدة القدميــة
فــي مدينــة القــدس يعيــش خــال هــذه
األيــام ســكان حــي الشــيخ جــراح العديــد
مــن االنتهــاكات بحقهــم فــي محاولــة
مــن إســرائيل لتهجيرهــم مــن احلــي

فحوالــي نحــو 550عائلــة فلســطينية
هنــاك مهــددون بالطــرد ,ميــارس ضدهــم
جميــع أشــكال العنصريــة واالنتهــاكات
باقتحــام منازلهــم وتعرضهــم للضــرب
مــن املســتوطنني بــن فينــة وأخــرى .
أمــا املقدســي أحمــد جناتــي الــذي يقيــم
فــي حــي الشــيخ جــراح يقــول "للمدينــة ":
" نتعــرض خــال هــذه األيــام ألبشــع هجــوم
اســتيطاني ,خاصــة بعــد أن أمهلــت
محكمــة إســرائيلية  3عائالت فلســطينية
قــررت طردهــا مــن منازلهــا باحلــي حتــى
أغســطس/آب املقبــل إلخالئهــا " .

ويتابــع جناتــي " قــرارات هــدم منــازل احلــي
جــاءت بالتزامــن مــع ســعي إســرائيلي
إلقامــة موقــع تــذكاري بحــي الشــيخ
جــراح جلنــود كتيبــة فــي لــواء املظليــن
الذيــن قُتلــوا خــال احتــال القــدس عــام
 ،1967تشــمل مظــات وبنــاء مســرح " .
ويوضــح  ":كــم يصعــب علــى املــرء أن يهدم
مــأواه الوحيــد فكيــف ســنعيش ونحــن
جميعنــا مهــددون والهجمــة اإلســرائيلية
علــى احلــي تزيــد فــي كل يــوم " آمــا أن
يســمع صوتهــم كل أحــرار العالــم ويقفــوا
بجانــب قضيتهــم وحقوقهــم العادلــة .

رغما عن الفقر وكورونا زينة رمضان تضيء غزة
نهى أبو عمرو  -غزة  -فلسطني
خمســة عشــر عامــا مــن احلصــار
اإلســرائيلي علــى قطــاع غــزة الــذي
يعيــش فــي عزلــة عــن العالــم لــم
ـال على
ـل واإلقبـ
ـود واألمـ
ـه روح الصمـ
تنـ
اســتقبال شــهر رمضــان ورغمــا عــن
جائحــة كورونــا التــي كان لهــا األثــر
البالــغ علــى ســكان القطــاع بســبب
مــا يعانــوه مــن تــردّي لألوضــاع
االقتصاديــة جــرّاء اســتمرار التضييقات
اإلســرائيلية.
ويعيــش أهالــي غــزة شــهر رمضــان
وســط معابــر مغلقــة وأوضــاع
معيشــية صعبــة ،إال أنهــم يجــدون
فيــه موســما ً لبيــع املنتجــات
اخلاصــة كالقطايــف والتمــور بأنواعهــا
واحللويــات  ،كمــا يتميــز هــذا الشــهر
بــروح القــرب واأللفــة واحملبــة فيمــا
بينهــم ،والتقــرب مــن اهلل أيضــا ً
بالدعــاء والصــاة.
يقــول الفلســطيني وائــل ســعد،
ـاع
ـوب القطـ
ـس جنـ
ـي خانيونـ
ـم فـ
املُقيـ
مييــز شــهر رمضــان
إن أهــم مــا ّ
اخمليمــات التــي ال تنــام؛ لســهرهم
ـم معـاً،
ـهر واجتماعهـ
ـذا الشـ
ـال هـ
خـ
ـحور
ـت السـ
ـة لوقـ
ـال التجاريـ
ـح احملـ
وفتـ
.
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ــ(
ويضيــف ســعد فــي حديثــه لـ
للمدينــة )« :أصبحنــا في عــام 2021وال
يــزال اجلــار فــي اخمليــم يرســل صحــن
الطعــام جلــاره حلتــى اآلن .
ـان في
ـوس رمضـ
ـن طقـ
ـأن مـ
ـح بـ
ويوضـ
غــزة وأجملهــا هــو اجتمــاع العائــات
ـم كيف
ـار ،فال تعلـ
ـد اإلفطـ
ـدة عنـ
املمتـ
ـرّون على
ـم يصـ
ـزل إال أنهـ
ـعهم املنـ
يسـ
االجتمــاع حتــت ســقف واحــد ،علــى
حــد وصفــه.

حركة األسواق

وداخــل محــل صغيــر ،فــي ســوق

الزاويــة الشــعبي شــرق غــزة الــذي
يشــهد إقبــاال غيــر مســبوق مــن
املواطنــن فــي كل عــام خــال شــهر
رمضــان  ،يرتّــب الشــاب أحمد موســى
 ،املــواد الغذائيــة (املُع ّلبــة) اخلاصــة
بتجهيــزات رمضــان بشــكل جمالــي،
جلــذب املواطنــن .
ويقــول موســى ( إن اإلقبــال علــى
شــراء هــذه املســتلزمات األساســية
لــم ينخفــض) ،مرجعــا ذلــك إلــى
(عــدم اســتغناء الســكان عنهــا).
ـن كورونا
ـة مـ
ـراءات الوقايـ
ـح أن إجـ
وأوضـ
تســببت بحالــة إغــاق لعــدة أيــام

ـن
ـرائية للمواطنـ
ـة الشـ
ـى احلركـ
ـر علـ
ـا أثـ
ـبوع مـ
ـي األسـ
فـ
ـرائيلي
ـة حصار إسـ
ـروف صعبـ
ـل ظـ
ـي ظـ
ـوا فـ
ـة يعملـ
فالباعـ
وجائحــة كورونــا التــي صعبــت عليهــم أحوالهــم .
املتنقــل -محمــد بلبــلبجانبــه ،يُشــعل بائــع الزينــة
ّ
 ،أحــد الفوانيــس الرمضانيــة ،التــي يقتنيهــا األطفــال،
جلــذب املــارّة.
ويقــول (للمدينــة) إن تــردّي األوضــاع االقتصاديــة بغــزة،
لــم مينــع النــاس مــن اقتنــاء زينــة رمضــان ففــي ظــل
ـر
ـدار أكثـ
ـى مـ
ـزة علـ
ـي غـ
ـه فـ
ـا نعانيـ
ـة ومـ
ـاع الصعبـ
األوضـ
مــن  15عــام مــن حصــار يحــاول املواطــن الفلســطيني
أن يتعايــش مــع واقعــه الــذي ألفــه علــى مــدار ســنوات
ـاة
ـه وحيـ
ـى حياتـ
ـل علـ
ـة واألمـ
ـن البهجـ
ـص مـ
ـل بصيـ
ويدخـ
أطفــال .
ـكل
ـعار بشـ
ـة انخفضت األسـ
ـاع الصعبـ
ـرا لألوضـ
ـع (نظـ
وتابـ
كل
ملحــوظ الســيما أســعار الزينــة بشــكل ال وال يشــ ّ
ـا أن
ـن خاللهـ
ـون مـ
ـي يحاولـ
ـات ،التـ
ـى العائـ
ـا علـ
ـا ماديـ
عبئـ
تُضفــي الكثيــر مــن البهجــة فــي قلــوب األطفــال).

خوف من اجلائحة وظروف صعبة

يتنقــل الفلســطيني أبــو محمــد االفرجنــي
بحــذر شــديد
ّ
برفقــة أبنائــه ،بــن الباعــة فــي ســوق الزاويــة ،مرتديــن
الكمامــة ،الواقيــة مــن كورونــا ليبحــث عــن املســتلزمات
ـرج رغم
ـول (نخـ
ـي فيقـ
ـحور الرمضانـ
ـة بالسـ
ـة اخلاصـ
الغذائيـ
ـة
ـتلزمات الرمضانيـ
ـراء املسـ
ـة ،لشـ
ـاع االقتصاديـ
ـردي األوضـ
تـ
ونحــاول أن نعيــش أجــواء هــذا الشــهر الفضيــل كباقــي
الشــعوب ).
احمللــل واخلبيــر االقتصــادي حســن الرضيــع يؤكــد علــى أن
رمضــان ميــر علــى القطــاع فــي (ظــل ظــروف اقتصاديــة
العمــال
ومعيشــية قاســية وذلــك بعــد أن تعطــل آالف
ّ
الفلســطينيني عــن وظائفهــم ،جــرّاء اجلائحــة التــي
فاقمــت األوضــاع االقتصاديــة ســوءا  ،فــي ظــل انعــدام
ـبة 70
ـر بنسـ
ـبة الفقـ
ـاع نسـ
ـم ،وارتفـ
ـرائية لهـ
ـدرة الشـ
القـ
 %ونســبة البطالــة التــي قــدرت بنســبة .%60
كلت عامــل
وأوضــح الرضيــع أن تراكــم هــذه الظــروف ش ـ ّ
ضغــط علــى املواطنــن خاصــة وأن احتياجــات ومصاريــف
رمضــان متثّــل  3أضعــاف األشــهر العاديــة ،مشــيرا إلــى
أن أســعار املســتلزمات الرمضانيــة شــهدت هــذا العــام
ارتفاعــا تزامنــا مــع ارتفــاع أســعار الشــحن عامليــا.
ورغــم ذلــك ،إال أن أســواق غــزة تشــهد حركــة نشــطة
نســبية ،وفــق الرضيــع ،وذلــك بســبب تزامــن حلــول
ـب
ـرف رواتـ
ـادي ،وصـ
ـهر امليـ
ـة الشـ
ـع بدايـ
ـرمي مـ
ـهر الكـ
الشـ
املوظفــن ،واملنحــة القطريــة املاليــة حيــث (وزّعــت 100
ــ 100ألــف أســرة).
ألــف دوالر ،لـ
تزيــن واجهــات احملــال التجاريــة وجــدران املنــزل واحلــارات
الضيقــة بالفوانيــس واملصابيــح املُضيئــة كانــت ســيدة
املوقــف منــذ بدايــة الشــهر الفضيــل رغمــا عــن املعانــاة
الصحيــة واالقتصاديــة والتــي يراهــا الفلســطينيون أنهــا
تغيــب مظاهــر اســتقبال رمضــان .
يجــب أن ال ّ
ـا
ـة كورونـ
ـن جائحـ
ـة مـ
ـة الثانيـ
ـره أن املوجـ
ـر ذكـ
ـن اجلديـ
ومـ
ضربــت قطــاع غــزة بدايــة شــهر /مــارس آذار املاضــي ،
ترافقــت مــع اكتشــاف الطفــرة البريطانيــة ســريعة
ـة
ـة والصحيـ
ـاع احلياتيـ
ـردّي األوضـ
ـن تـ
ـة مـ
ـار مفاقمـ
االنتشـ
لــدى ســكان القطــاع .
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وقفة جماهيرية في برلني
(حي الشيخ جرّاح ) ..
أسنادا ً ألهل القدس و
ّ
برلني
تســتمر اجلماهيــر العربيــة فــي برلــن
تفاعلهــا وإســنادها لألهــل فــي القــدس
احملتلــة  ،حيــث ل ّبــى أبنــاء الشــعب
الفلســطيني والعربــي ومعهــم أحــرار
واجلمعيات
املؤسســات
العالــم دعــوة هيئــة
ّ
ّ
والعربيــة فــي برلــن وجلنــة
ـطينية
الفلسـ
ّ
ّ
العمــل الوطنــي الفلســطيني إلــى
املشــاركة فــي الوقفــة اجلماهيريــة نُصــرة
واملقدســيني وأهلنــا
للقــدس واألقصــى
ّ
املهدديــن باإلقتــاع مــن بيوتهــم فــي
حــي ّ
الشــيخ جــراح  ..ورفضــا واســتنكارا
ّ
القتحــام قطعــان املســتوطنني املســجد
األقصــى  ..وتضامنــا مــع اجلرحــى الّذيــن
أصيبــوا دفاعــا عــن املســجد األقصــى
وهــم يصــ ّدون بصدورهــم العاريــة رجــاال
ونســاءا قطعــان املســتطوطنني املدعومــن
مــن جيــش اإلحتــال  ..وقــد خرجــت جمــوع
اجلماهيــر البرلينيــة إلــى ســاحة بوابــة
12
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براندنبــورغ وأمــام الســفارة األميركيــة ..
فــي قلــب العاصمــة السياســية األملانيــة
وصنــع القــرار األوروبــي  ..لكــي تُســمع
صــوت أنــن األقصــى وألــم املق ّدســات
فــي مدينــة القــدس ..لتفضــح ممارســات
اإلحتــال  ..ومــدى حجــم ووجــع أبنــاء
املدينــة املقدســة  ..ملــا يقــع ويجــري مــن
ظلــم فــي القــدس واألقصــى  ..لتشــرح
للشــارع األملانــي واألوروبــي مــا يجــري مــن
انتهــاكات ضــ ّد الشــعب الفلســطيني
ومقدســاته علــى يــد اإلحتــال اإلســرائيلي
والّتــي وصلــت حلــ ّد اإلعتــداءات وإطــاق
النــار علــى املصلّــن داخــل املســجد
األقصــى املبــارك وإعدامــات ميدانيــة
ألبنــاء املدينــة املقدســة بــدم بــارد ..
وقــد اعربــت اجلماهيــر العربيــة فــي برلــن
مجــدداً ..مــن أجــل القــدس واألقصــى
حــي
 ..ونصــرة ألهــل القــدس وأهــل
ّ
الشــيخ جــرّاح وإســنادا ودعمــا ألهلنــا
الذيــن يرابطــون فــي املســجد األقصــى
ويدافعــون عــن شــرف وكرامــة أمــة
حيــا املتظاهــرون
ضاعــت وتُنتهــك  ..كمــا ّ

فــي برلــن أبنــاء القــدس  ..وقــد وصــل
صــوت احلــق وصــوت الوجــع الــذي يعانــي
منــه األقصــى  ..املنبعــث مــن القــدس
لــكل أنحــاء العالــم  ..إنهــا صرخــات
ـيني املُنـ ّددة بالصمــت ال ّدولــي علــى
املقدسـ ّ
هــذه اجلرائــم بحــق شــعبنا ومقدســاتنا ..
وقــال املتحدثــون فــي الوقفــة اجلماهيريــة
فــي برلــن  ..إن مــا يجــري فــي القــدس
حــي الشــيخ جــراح وفــي املســجد
وفــي
ّ
األقصــى إمنــا يشـكّل حلقــة مــن سلســلة
مخططــات اإلحتــال علــى اســتكمال
اإلســتيالء علــى كامــل التراب الفلســطيني
 ..ويكشــف وجــه احملتــل احلقيقــي الــذي
ميــارس التطهيــر العرقــي ضــد شــعبنا ..
ألنهــم يريــدون األرض بــدون أهلهــا األصليني
 ..ويريــدون تهويــد القــدس وتفريغهــا
مــن أهلهــا واقتالعهــم مــن جذورهــم ..
وقــد أرســل املعتصمــون  ..مــن برلــن ..
رســائل للعالــم فــي هــذه األيــام ..بــأن
القــدس عاصمــة فلســطني ..عربيــة
فلســطينية إســامية مســيحية  ..كانــت

ومــا زالــت وســتبقى  ..عاصمــة فلســطني
األبديــة  ..حيــث طالبوهــم بوضــع كل
اإلمكانيــات إليقــاف أســرلة مدينــة
القــدس املمنهــج املتســارع علــى يــد
اإلحتــال اإلســرائيلي  ..ووقــف اإلعتــداءات
املتنكــررة علــى الشــعب الفلســطيني ..
وقــد أعــرب املتظاهــرون فــي برلــن
تنضــم مــدن وبلــدات
عــن أملهــم بــأن
ّ
الغربيــة بأســرها ملســاندة
الضفّ ــة
ّ
ّ
القــدس واألقصــى وثــورة بــاب العامــود
وصــ ّد محــاوالت تهجيــر أكثــر مــن 500
حــي الشــيخ جــرّاح ..
فلســطيني مــن
ّ
حيــث صــرّح بعــض املُتشــدين في ســاحات
برلــن قائــا ً " ..لقــد ســمعنا أهلنــا فــي
جدون دعــم األهــل فــي
القــدس وهــم يسـ َت ْ
الضفــة املك ّبلــة احملتلــة  ..وهــم يقولــون
( وا معتصمــاه  ..وا ضفتــاه ..وا عربــاه ..وا
إســاماه .. )..وهــذا هــو نــداء اإلســتغاثة
مــن األهــل فــي القــدس  ..وطلــب واضــح
للوقــوف معهــم فــي نفــس اخلنــدق الذيــن
يقفــون فيــه  ..وهــم يُلَقّ نــون اإلحتــال
الصمــود واملقاومــة وعــدم
دروســا ً فــي ّ
مســك باحلقــوق والثوابت ..
كســر اإلرادة وال ّت ّ
كمــا صــرّح بعــض املتظاهريــن نصــرة
للقــدس واملق ّدســات في برلــن ( ..إننــا نوقن
بــأ ّن شــعبنا فــي كل أماكــن تواجــده  ..هــو
شــعب مكافــح ومعطــاء  ..وهــو شــعب
اجل ّباريــن الّــذي لــن يبخــل ولــن يتأ ّخــر حلظة

واحــدة فــي بــذل الغالــي والنفيــس  ..نُصــرة
لألشــقّ اء ونُصــرة للمق ّدســات وملدينــة
القــدس  ..ودفاعــا عــن عروبــة فلســطني)..
كمــا ألقيــت كلمــات فــي الوقفــة
اإلحتجاجيــة باللغــة األملانيــة والعربيــة
واإلنكليزيــة  ..ومت ّ مــن خاللهــا توجيــه
ال ّتحيــة ألهلنــا فــي القــدس واألقصــى
ـي ّ
الشــيخ جــرّاح وفلســطني  ..وأعربــوا
وحـ ّ
عــن تضامنهــم ومؤازرتهــم ونصرتهــم
وتقــدمي كل الدعــم املُمكــن واملتــاح
الــذي يعــزّز مــن صمودهــم فــي املدينــة
املقدســة فــي مواجهــة عــدوان اإلحتــال ..
الرســمية
وطالــب املتظاهــرون فــي برلــن
ّ
الفلســطينية اإللتــزام بقــرارات اجمللــس
ّ
املركــزي الفلســطيني مــن إنهــاء حالــة
التنســيق األمنــي  ..وال بــد مــن العــودة
لــزرع وممارســة ثقافــة التصــدي لإلحتــال
ومقاومتــه وحتريــر التــراب الفلســطيني
 ..مــن أجــل نيــل احلريــة واإلســتقالل ..
ورُفعــت شــعارات فــي الوقفــة اجلماهيريــة
مســك بكافّــة
فــي برلــن تؤكــد علــى ال ّت ّ
حقــوق الشــعب الفلســطيني فــي
العــودة وأنــه ســيبقى متمســكا ً بالثوابــت
الفلســطينية وبالقــدس وباألقصــى وبــكل
املقدســات  ..حتــى التحريــر والعــودة ..
وحتــى يــدرك احملتــل  ..بــأن القــدس هــي
العنــوان وســتظل  ..ولــن يتنــازل الشــعب
الفلســطيني عــن ذرة مــن تــراب فلســطني.
www.almadina.de

13

النجاح بني الغربة واملوهبة
برلني  -رانيا جحا
في البداية من هي هبة حمدان فلسطينية
سورية متزوجة وام لطفلني مقيمة في
املانيا  /برلني منذ خمس سنوات  ،خريجة
ادارة اعمال وتسويق هوايتها الطبخ وصناعة
احللويات واالهتمام بطرق تقدمي الطعام
حاليا طورت هوايتها لتصبح مهنة منذ
سنة تقريبا ً  ،حيث قررت ان تشارك هوايتها
على مواقع التواصل االجتماعي وبالفعل
بدأت في حساب إنستغرام واآلن وبعد مرور
عام عائلتها االنستغرامية جتاوزت تسعني
ألف متابع .
مجلة املدينة التقت السيدة هبة حمدان
واجرت معها هذا اللقاء.
املدينة :كيف كانت بداية حياتك في ٔاملانيا
بعد الوصول ٕاليها ؟
هبة حمدان  :في بداية حياتي في املانيا
عانيت من صعوبات كثيرة ولقد انتظرت
حوالي سنة كاملة للحصول على اإلقامة
وسكنت لقرابة عامني في مساكن مؤقتة
وهذا ماسبب لي في بداية حياتي عدم
االستقرار .
املدينة  :ما هي العقبات التي واجهتك في
بداية مشوارك ؟
هبة حمدان  :لم يكن هناك في عقبات
كثيرة ولقد قمت بتطوير عملي في مجال
(الطبخ) بشكل سلس وبالعزمية واإلصرار
على حتقيق ذاتي ومن خالل حتديد أهداف
مرحلية قمت بتحقيقها بالتدريج ولم أضع
هدف بعيد يصعب حتقيقه حتى ال أصاب
باإلحباط .
املدينة  :في بالد االغتراب كثيرة هي
اإلحباطات وتصادف إالنسان في بداية
ايامه كيف واجهتي هذه أالمور ؟
هبة حمدان  :بصراحة كانت هوايتي ومهنتي
ليست عبئ على أحد و في املنزل كنت اعتمد
على األطعمة واملشروبات وجميع أنواع
احللويات  ،واحمليطني واملقربني منا هم أقاربي
وأصدقائنا ومعارفنا من األملان كان لهم اثر
كبير من خالل املدح وحتى النقد وهذا الشيء
جعلني ان أطور نفسي وبالتأكيد زوجي كان
الداعم والسند أالول بكل شي كنت اعمله.
املدينة  :في البداية كل واحد منا عليه
ان يعتمد على نفسه حتى يصل ٕالى ما
يريد ان يصل اليه وبالدرجة األولى عليه أن
يعتمد على حسه الداخلي وإصراره على
حتقيق حلمه وطموحه وهذا يزيد من فرصة
جناحه إضافة إلى الدعم املعنوي سيدة
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حمدان .من كان يساندك حتى وصلتي ٕالى
حتقيق طموحك ؟
هبة حمدان  :الطموح ليس له نهاية
وال يحده سقف بالتأكيد أسعى دائما ً
لتحقيق املزيد من تقدمي الوصفات املتنوعة
من مختلف املطابخ من خالل االطالع على
ثقافات اآلخرين وأطعمتهم اخملتلفة وكما
أسعى جاهدة لترجمة الوصفات سواء
املكتوبة أو املصورة إلى اللغة األملانية
واإلنكليزية للتعريف بشكل اكبر باملطبخ
العربي أو املطبخ الشرقي.

املدينة :برايك ماهي خلطة النجاح التي
تصفيها ألي امرأة لديها طموح وال تعرف
الطريق إليه؟ .
هبة حمدان  :خلطة النجاح أوال ً أن ال
تستمعي للمحبطني من حولك حاربي من
اجل حتقيق ذاتك وحلمك وال تستسلمي عند
أول فشل أو انكسار .
املدينة :كلمه أخيرة ملن توجهها
هبة حمدان ؟؟
هبة حمدان :كلمة أخيرة لكل امرأة حتاول
أن تشق طريقها استفيدي من ظروفك
احلالية التي تساعدك على النجاح وال تؤجلي
أحالمك ابدأي فيها اليوم..

رغم خطورة الوجبات السريعة..
 3فوائد صحية للشاورما
برلني
كشــفت اختصاصيــة روســية فــي
األنظمــة الغذائيــة ،عــن احتــواء الشــاورما
علــى فوائــد صحيــة جلســم اإلنســان.
وتُعتبــر الشــاورما احــدى أشــهر الوصفــات
العربيــة الشــرق متوســطية ،والتــي تتكون
بشــكل أساســي مــن اللحــوم أو الدواجــن
املشــوية بطريقــة خاصــة وشــهية ،حيــث
توضــع مرصوصــة علــى ســيخ معدنــي
دوار وتعــرض ملصــدر حــرارة مثــل الفحــم
أو الغــاز ،وتقــدم مــع الثــوم واخلضــار
والصلصــات ،ملفوفــة داخــل اخلبــز العربــي.
وتعــود أصــول الشــاورما الــى العــرب
وبالــذات فــي فلســطني كان اول مــا صنعــوا
الشــورما  .وتعــد مــن احــد الوجبــات
الســريعة التــي تقدمهــا العديــد مــن
املطاعــم.
وقالــت اخلبيــرة أولغــا بورالكوفــا ،إن ارتبــاط
تنــاول الوجبــات الســريعة ،باألضــرار
الصحيــة يعــود إلــى عــدة عوامــل ،بحســب
صحيفــة (برافــدا) الروســية.
وأضافــتً :
(أول ،ليســت كل مطاعــم
وجبــات الشــارع تلتــزم مبعاييــر صحيــة ،ممــا
يزيــد مــن خطــر التســمم بعــد تنــاول تلــك
الوجبــات).
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وتابعــت بورالكوفــا أن (هنــاك عامــل آخــر،
وهــو اســتخدام بعــض املطاعــم كميــات
كبيــرة مــن الزبــدة والزيــت املكــرر ،ممــا
يضاعــف خصائــص لعجــن اخلميــرة ،وتقتــل
فوائــد اخلضــروات واللحــم).
وأوضحــت الطبيبــة شــاورما الدجــاج تــزود
جســمك بالكالســيوم واملغنيســيوم واحلديــد
والصوديــوم ،وتســاعدك علــى حمايــة اجلســم
ضــد الفيروســات والبكتيريــا ،ومضــادات
أكســدة قويــة.
وأكــدت أنــه رغــم مــا ســبق إال أن الشــاورما
تعتبــر وجبــة شــارع أقــل ضــررا مقارنــة
بوجبــات ســريعة أخــرى ،ويتعلــق هــذا
األمــر باســتخدام اخلبــز وكميــة كبيــرة مــن
اخلضــروات،
(إن الشــاورما تتضمــن كميــة كافيــة مــن
اخلضــروات الطازجــة التــي تســاعد فــي
الهضــم األفضــل للحــم وتقلــل الــوزن ،وال
تكــون الشــاورما عــادة ماحلــة ،ممــا ال يــؤدي
إلــى زيــادة اإلحســاس باجلــوع ،ويعنــي ذلــك
أنــك لــن ترغــب بعــد تناولهــا فــي تنــاول
املزيــد مــن وجبــات الطعــام).
وتعدالشــورما مــن اهــم االطبــاق الرئيســية
والتــي اكتســبت شــهرة واســعة حــول
العالــم واصبحــت مــن االطعمــة التــي يحبها
الكبــار والصغــار والعائلــة كلها،وأكثــر مــا

مييزهــا هــو انهــا حتتــوي علــى الكثيــر مــن
املكونــات اخملتلفــة واحملببــة ســواء كانــت
انــواع اللحــوم او الدواجــن او املكونــات ،
وتقــدم ايض ـا ً مــع الكثيــر مــن الســلطة
واملقبــات مثــل احلمــص والبنــدورة
والبقدونس واخمللالت الشهية،
و ( الطرطــور ) ممــا يزيــد القيمــة الغذائيــة
والســعرات احلرارية.
ومبــا ان الكثيــرون يعتقــدون ان الشــورما
تعــد مــن األكالت التــي يصــح تناولهــا
اثنــاء احلميــات الغذائيــة مــن الشــارع ،
وهــو امــر خاطــئ كليـاً ،ألن اتبــاع احلميات
الغذائيــة بغــرض الريجيــم او انقــاص
الــوزن يكــون قائمـا ً علــى عــدد قليــل مــن
الســعرات احلراريــة .
ومبــا ان الشــورما حتتــوي علــى كميــات
هائلــة مــن الســعرات احلراريــة فيبلــغ
عــدد الســعرات املتوافــرة فــي ســاندويش
شــاورما واحــد مــا يقــرب مــن  500ســعر
حــراري .
كمــا ميكــن للشــورما ان تصبــح صديقــة
ومقربــة لألشــخاص اثنــاء القيــام
باحلميــات الغذائيــة او الريجيــم  ،لكــن إذا
مت اعداددهــا وعملهــا بالطريقــة الصحيــة
ولــدى اخصائيــن وليــس كمــا تبــاع لــدى
بعــض احملــات باخلــارج.

Experts in Berlin in diagnosis,
treatment and prophylaxis
of back pain, spine and

joints disorders.
Avicenna Klinik
Paulsborner Str. 2 • 10709 Berlin • Germany
Tel.: +49 (0) 30 - 23 60 83-0 • Fax: +49 (0) 30 - 23 60 83-311
info@avicenna-klinik.de • www.avicenna-klinik.de
17

www.almadina.de

Direct consultation and treatment from
experts with many years of international
experience
Diagnosis (open MRI), treatment and
rehabilitation under one cover
Outpatient and inpatient procedures
24 hours medical service in acute back
or joints pain
Complete treatment options like minimally
invasive surgery, disc cells transplantation,
microsurgery of disc hernia, disc replacement,
fixation, arthroscopy, hip and knee replacement,
foot surgery, hand surgery

اإلمارات األولى عالمي ًا في سرعة اإلنترنت
دبي  -االمارات
قــال نائــب املديــر العــام لقطــاع االتصــاالت
فــي الهيئــة العامــة لتنظيــم قطــاع
االتصــاالت فــي اإلمــارات ،ماجــد ســلطان
املســمار ،إنــه ميكــن للمشــتركني فــي
خدمــات االتصــاالت بالدولــة ،الوصــول إلــى
ســرعات تنزيــل عاليــة تصــل إلــى واحــد
غيغابــت فــي الثانيــة ،مشــيرا ً إلــى أن
اإلمــارات األولــى علــى مســتوى العالــم فــي
خدمــة األليــاف الضوئيــة للمنــازل ،ومــن
حيــث ســرعة اإلنترنــت.
وأضــاف املســمار ،فــي كلمتــه خــال افتتاح
الطاولــة املســتديرة جمللــس (ســامينا)،
حــول سياســات نشــر األليــاف الضوئيــة،
التــي تعقــد حتــت شــعار (بنــاء شــبكات
األليــاف الضوئيــة لتحقيــق االقتصــاد
الرقمــي :إضــاءة علــى األليــاف الضوئيــة
فــي املنطقــة) ،أن تقييــم األداء والنتائــج
خــال األشــهر الـــ 10املاضيــة خــال أزمــة
(كوفيــد ،)19-يؤكــد صحــة قــرارات دولــة
اإلمــارات املتعلقــة ببنــاء شــبكة األليــاف
الضوئيــة ،الفتـا ً إلــى أن جتربــة (كوفيــد)19-
كانــت اختبــارا ً عمليـا ً فــي قــوة بنــاء البنية
التحتيــة التــي تعتمــد علــى شــبكة
األليــاف الضوئيــة.
وأكــد املســمار أن الثقــة املتبادلــة بــن
احلكومــة ومقدمــي خدمــات االتصــاالت
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شــكّلت عامــا ً محفــزا ً فــي خلــق منــاخ
إيجابــي يســتفيد منــه اجلميــع فــي
الوقــت احلاضــر ،حيــث تقــدم الهيئــة
الدعــم للشــركات الوطنيــة العاملــة فــي
هــذا القطــاع ،وأعطتهــا حــق احلفــر وم ـ ّد
(الكابــات) فــي أي مــكان دون تعويــض
مالــي مباشــر ،باعتبــار أن نتائــج ذلــك،
علــى االقتصــاد الوطنــي والعوائــد غيــر
املباشــرة ،أكثــر أهميــة واســتمرارية.
ولفــت إلــى أن العمــل يجــري حاليــا ً مــن
أجــل التحضيــر للغــد ،مــن خــال أكبــر
حملــة وطنيــة تشــاركية لتصميــم الـــ50
عامـا ً املقبلــة نحــو مئويــة اإلمــارات ،2071
حتــت إشــراف دقيــق مــن قيــادة الدولــة،
مبينــا ً أن هــذا يشــمل جميــع اجملــاالت،
خصوصــا ً قطــاع االتصــاالت والتحــول
الرقمــي الــذي يقــع فــي الصميــم.
وذكــر املســمار أن قطــاع االتصــاالت
يعــد قطاعــا ً حيويــا ً يالمــس الطموحــات
الراميــة إلــى إقامــة مســتقبل قائــم
علــى التحــول الرقمــي واقتصــاد املعرفــة
واجملتمــع ،كمــا يعــد القطــاع علــى رأس
األولويــات محــركا ً للتحــول الرقمــي واملــدن
الذكيــة.
مــن جانبــه ،قــال الرئيــس التنفيــذي
جمللــس (ســامينا) فــي اإلمــارات ،بــوكار بــا،
خــال املائــدة املســتديرة ،إن نشــر األليــاف

الضوئيــة وإنترنــت النطــاق العريــض
مــن املســائل األساســية لدعــم البنيــة
التحتيــة الالزمــة إلجنــاز التحــول الرقمــي
خــال الفتــرة املقبلــة بشــكل خــاص.
بــدوره ،قــال املديــر اإلقليمــي لالحتــاد الدولــي
لالتصــاالت ،عــادل درويــش ،إن اإلمــارات علــى
رأس الــدول العربيــة التــي تدعــم نشــر
األليــاف الضوئيــة وتضــخ الكثيــر مــن
االســتثمارات لتحقيــق هــذا الهــدف ،فضـا ً
عــن االبتــكار فــي تقــدمي اخلدمــات اخلاصــة
باالتصــاالت.

استراتيجيات وحتديات

اقشــت اجتماعــات الطاولــة املســتديرة
جمللــس (ســامينا) اســتراتيجيات وحتديــات
نشــر األليــاف الضوئيــة ،وأهــم التقنيــات
التــي ميكــن أن تســاعد فــي التغلــب علــى
هــذه التحديــات ،فضـا ً عــن كيفيــة تقليل
الوقــت والكلفــة لنشــر األليــاف مــن خــال
التشــارك فــي صناعــة وتطويــر البنيــة
التحتيــة لألليــاف الضوئيــة.
كمــا متــت مناقشــة أســاليب الشــراكة
بــن القطاعــن العــام واخلــاص ،واإلعفــاء
الضريبــي ،وسياســات الترخيــص ،وأهــم
القــرارات التــي ميكــن اتخاذهــا فــي
تصميــم ونشــر األليــاف الضوئيــة ،إضافــة
إلــى كيفيــة الترويــج لألليــاف واالســتثمار
فيهــا.

باركــت املمثلــة اللبنانيــةدانييــا
رحمــة لفريــق عمــل مسلســل
عشــرين عشــري ن معلنــة أنهــا تتابــع
العمــل.
وكتبــت دانييــا فــي صفحتهــا
الرســمية علــى موقــع للتواصــل
ـق عمل
ـكل فريـ
ـروك لـ
ـي (:مبـ
االجتماعـ
مسلسل)عشرين_عشــرين ولــكل
ـتمتعة
ـع العمل ومسـ
ـم تابـ
ـه ..عـ
جنومـ
فيــه ..يعطيكــن العافيــة كلكــن
وألــف مبــروك للجميــع  ،وحــددت
املمثلــة اللبنانيــةناديــن نســيب
ـرج
ـي خولـي ،اخملـ
ـوريقصـ
جنيـم و السـ
فيليــب أســمر الكاتبــةنديــن جابــر
املمثلــة كارمــن لبــس املمثــل فــادي
أبــي ســمرا ،املمثلــةرنــدة كعــدي،
ـا
ـة ماريتـ
ـاش والفنانـ
ـي عيـ
ـان رامـ
الفنـ
احلالنــي).
إشــارة إلــى أن دانييــا رحمــة تلعــب
إلــى جانــبماغــي بــو غصــن
البطولــة النســائية فــي مسلســل
(للمــوت) مــن إنتــاج إيغــل فيلمــز
وإخــراج فيليــب أســمر وكتابــة نديــن
جابــر.
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كشــفت مصــادر عــن تغييــرات جديــدة
ســتغير مــن حلــة مسلســل (الهيبــة)
الــذي تابعــه الكثيــرون فــي مواســمه
الســابقة ،وأحــدث الكثيــر مــن اجلــدل بــن
رواد وســائل التواصــل االجتماعــي حــول
طبيعــة الــدور والشــخصية التــي أطلــق
عليهــا لقــب (جبــل شــيخ اجلبــل).
كشــف اخملــرج الســوري ،ســامر البرقــاوي،
عــن انطــاق تصويــر اجلــزء اجلديــد مــن
املسلســل الســوري الــذي حــاز علــى
شــهرة واســعة فــي وقــت قياســي
وأحــدث الكثيــر مــن اجلــدل بــن متابعيــه.
وأكــد املنتــج صــادق شــحادة ،فــي منشــور
بــدء تصويــر مسلســل (الهيبــة) بجزئــه
اخلامــس ،والــذي ســيحمل عنــوان (الهيبــة

اجلبــل).
وبحســب شــحادة ،تكتــب فــي هــذه
النســخة مــن املسلســل نهايــة قصــة
عائلــة جبــل إلــى األبــد ،حيــث ســيكون
هــذا اجلــزء هــو اجلــزء األخيــر.
ويشــارك فــي كتابــة النهايــة الدراميــة
للمسلســل ،جنــم ســوري جديــد ضمــن
قائمــة أبطــال املسلســل وهــو الفنــان
عبــد املنعــم عمايــري.
وبحســب املصــادر ،ســيلعب النجــم عبــد
املنعــم عمايــري شــخصية النّــد التــي
ســتصارع (جبــل شــيخ اجلبــل) ،تيــم
حســن ،ليكتبــا معــا نهايــة قصــة (الهيبة)
األخيــرة ،باإلضافــة إلــى جنــم ســوري آخــر
لــم يكشــف عــن اســمه.

كيف تعالج نفسك من أضرار الجلوس فترات طويلة أمام الحاسوب ...
برلني
هــل تقضــي أكثــر مــن  6ســاعات فــي
اجللــوس أمــام احلاســوب للعمــل أو رمبــا
التســلية؟ هــل تقضــي أكثــر مــن 6
ســاعات أمــام التلفــاز فــي أيــام العطلــة
ملشــاهدة برامجــك املفضلــة؟
إذا كانــت اإلجابــة بنعــم فــإن إحتماليــة
إصابتــك بأمــراض القلــب ومخاطرهــا
قــد زادت بنســبة  ، %64إذا كنــت تقــوم
فأيضــا قــد قصصــت مــن عمــرك
بذلــك
ً
 7ســنوات مــن احليــاة اجليــدة ،إنــك
أيضــا عرضــة لإلصابــة بنــوع معــن مــن
ً
الســرطان ،ببســاطة فــإن اجللــوس لفتــرات
طويلــة يقتلــك.
لتتغلــب علــى األمــراض الناشــئة عــن
اجللــوس ملــدة طويلــة علــى الكرســي،
عليــك إجــراء هــذه احلــركات الرياضيــة
البســيطة ،وال حتتــاج الكثيــر مــن اجلهــد..

مــا هــي؟

خلصــت دراســات وأبحــاث إلــى نتائــج
متطابقــة مفادهــا أن اجللــوس ملــدة
طويلــة علــى الكرســي ،ســواء للعمــل أو
لـــ مشــاهدة التلفــاز ،أو لتصفــح اإلنترنت،
جميعهــا تــؤدي إلــى اإلصابــة بأمــراض
عــدة ،وأولهــا الســمنة حتــى مــن دون
تنــاول الكثيــر مــن الطعــام.
وفيمــا يلــي بعــض احلــركات الرياضيــة
البســيطة جـ ًدا ،ميكنــك القيــام بهــا أثنــاء
اجللــوس ،كمــا افــاد خبــراء وأطبــاء:
أوال :ارفــع قدميــك ألعلــى ،بينمــا تتصفح
ـوان فقــط ،وأنزلهمــا،
(فيســبوك) ملــدة  5ثـ ٍ
وأعــد الكــرة بعــد ســاعة.
ثانيــا :قــم بحركــة دائريــة للقدمــن
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بينمــا أنــت جالــس علــى املكتــب وعُ ــد
حتــى الـــ 10وأنزلهمــا.
ـتلق علــى
ثالثــا :ارفــع كعبيــك وأنــت مسـ ٍ
ـوان فقــط.
الســرير قبــل النــوم ملــدة  7ثـ ٍ
رابعــا :حركــة تســلّق حائــط املنــزل أو
اخلزانــة أو حتــى او اي شــيء مرتفــع ،عندمــا
يصــادف أن تكــون بجانبهــم ،ألن هــذا يشــد
عضالتــك ويقــوي ذراعيــك.
خامســا :قــم بحركــة دائريــة لليديــن
بعــد أن ترفعهمــا ملــدة دقيقــة فقــط ،فهــذا
يخلصــك مــن الدهــون املتراكمــة فــي
الذراعــن مــن أعلــى.
سادســا :اجلــس علــى الكرســي بطريقــة
يوميــا بينمــا أنــت فــي
معكوســة  5مــرات
ً
وقــت الفــراغ فــي العمــل ،وهــذا يقــوي
منطقــة احلــوض والظهــر.
ســابعا :ارقــص علــى أغنيتــك املفضلــة
وقــم بحــركات مجنونــة ،وينصح مبوســيقى
الزومبــا لهــذا الوضــع.
ـش أثنــاء مكاملتــك ألي شــخص
ثامنــا :امـ ِ
علــى الهاتــف ،فهــذا يحــرق املزيــد مــن
الســعرات احلراريــة.
نظــف ورتّــب بيتــك بيديــك،
تاســعاّ :
هــذا ال يســتغرق ســاعة مــن الوقــت،
ــك مــن حــرق  500ســعرة
ولكــن ميك ِّ ُن َ
حراريــة.
عاشــرا :شــد وســطك مــن خــال
رفــع الذراعــن والقدمــن لألمــام مــع
احملافظــة علــى منطقــة الوســط
ثابتــة ملــدة دقيقــة أو دقيقتــن،
عندهــا ستشــعر باحليويــة
والنشــاط.

ميتسوبيشي
تطلق الجيل ا
لر
اب
ع
م
ن
(أ
و
ت
ال

ندر)

أعلنــت شــركة ميتسوبيشــي اليابانيــة عــن بــدء
إنتــاج اجليــل الرابــع مــن سلســلة (أوتالنــدر) كــروس
أوفــر فــي مصنعهــا مبدينــة أوكازاكــي.
ورفــع الســتار عــن الطــراز اجلديــد فــي  16فبرايــر
بالواليــات املتحــدة األمريكيــة ،حيــث مت إرســال
الدفعــة األولــى مــن الســيارات.
املنصــة املبتكــرة التــي ســتبنى
وقــد مت تطويــر
ّ
عليهــا (أوتالنــدر) اجلديــدة بواســطة شــركات (رينــو)
و(ميتسوبيشــي) و(نيســان) .يحتــوي الطــراز اجلديــد
علــى محــرك بنزيــن ســعة  2.5لتــر بقــدرة 184
حصانــا وعلبــة تغييــر الســرعات ،وســوف يكــون
الدفــع أمامي ـا ً أو رباعي ـاً .وســتكون هنــاك نســخة
(مختلطــة) مــن هــذا الطــراز فــي بعــض البلــدان.
ومــن املزمــع أن تبــدأ مبيعــات (أوتالندر) فــي الواليات
املتحــدة وكنــدا وبورتوريكــو ،وبعــد مــرور بعــض
الوقــت ،ســيطرح اجليــل الرابــع مــن الكــروس أوفــر
فــي أســواق البلــدان األخــرى ،وبالنســبة لروســيا،
فمــن املتوقــع أن يبــدأ إنتــاج هــذا الطــراز فــي
مصنــع ميتسوبيشــي مبدينــة (كالوغــا) الروســية.
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Safad

Acre

عكا

صفد
Tiberias

طبريا

Nazareth

Haifa

الناصرة

فلسطني

Beisan

بيسان

حيفا

جنني
Jenin

Tulkarm

Nablus

طولكرم

نابلس

Jaffa

يافا

Ramallah

رام اهلل

Al-Ramla

Jerusalem

البحر امليت

Palästina

الرملة

القدس

البحر االبيض املتوسط

سوريا

بحيرة
طبريا

لبنان

Gaza

غزة

Hebron

اخلليل

بئر السبع
Beershebe
ستبقى قدسنا صامدة
ستبقى غزة شامخة
..وسيبقى شعبنا الفلسطيني عزيز منتصر

ا
ال
ر
دن
تقدمة مجلة املدينة

النقب

Ägypten

مصر
ايالت
خليج العقبة

inh.

خالل فترة الحجر الصحي كانت فرصة للتقرب من زوجك!
بالتأكيــد زوجــك يشــعر بضغــوط
كبيــرة مثلــك متامــا ً بســبب احلجــر
املنزلــي ،لهــذا فقــد يكــون هــذا هــو
الوقــت املثالــي الحتوائــه والتقــرّب
منــه اكثــر.
اليــك  4نصائــح رمبــا تســاعدك علــى
احتــواء زوجــك خــال هــذه الفتــرة
الصعبــة:
 -1زيادة املشاركة
اجعلــي مســتوى املشــاركة مــع زوجك
أعلــى ،مثــل مشــاركته فــي بعــض
األنشــطة البســيطة ،ومشــاركة
أفــكارك وطموحاتــك ،وطبعـا ً شــاركيه
فــي القــرارات التــي قــد تبــدو
ـإدارة
ـة بـ
ـك اخلاصـ
ـل قراراتـ
ـيطة ،مثـ
بسـ
املنــزل ،التــي كان بعيــدا ً عنهــا قبــل
مرحلــة احلجــر الصحــي.
تقبلي االختالفات بينكما
-2
ّ
خــال فتــرة احلجــر الصحــي ســوف
يزيــد التواصــل بينكمــا ،وبالتالــي
تظهــر هنــاك بعــض االختالفــات
بــن شــخصيتيكما ،لهــذا فــإن هــذه
املرحلــة مثاليــة إلظهــار حبــك غيــر
وتقبــل االختالفــات
املشــروط لزوجــك،
ّ
بينكمــا.
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إليــه عندمــا يكــون حزين ـا ً أو غاضب ـاً،
 -3اهتمي مبشاعره
زوجــك أيضــا ً يتعــرّض لضغــوط حتــى ال تزيــدي مشــاعره الســلبية.
بســبب القلــق مــن العــدوى ،والقلــق
بشــأن املســتقبل املالــي لألســرة -4 ،كوني متسامحة وحنونة
لهــذا فهــو يحتــاج منـ ِ
ـك إلــى الدعم ،واخيــرا ً إن التواصــل املســتمر بينكمــا
وإلــى تقديــر مشــاعره ،واالهتمــام بــه ،ســوف يُظهــر عيــوب زوجــك ،وبالتأكيد
ـبب الضغوط
ـأ وارد بسـ
ـه في اخلطـ
وال تتعاملــي مــع حزنــه أو غضبــه أو وقوعـ
ـه عليــه ،لهــذا كونــي متســامحة مــع
ـتمعي لـ
ـط اسـ
ـتهتار ،فقـ
ـه باسـ
قلقـ
أخطائــه ،مهمــا حتــدث ومهمــا قــال
وحت ّلــي بالصبــر والهــدوء.
وتقبلــي
ـك
حقـ
ـي
فـ
ـأ
أخطـ
ـا
ومهمـ
أيضــا ً مــن ضمــن صــور االهتمــام
ّ
مبشــاعر زوجــك اختيــار الوقــت اعتــذاره ،والتمســي لــه العــذر ،ســوف
ـدر ذلــك لـ ِ
ـك كثيــرا ً
ـاكل ،فـ
ـي املشـ
ـته فـ
ـب ملناقشـ
املناسـ
ـا يقـ ّ
تطرحــي قضيــة للنقــاش أو تشــكي

عبــد اهلل فرغلــي كان مديــر عــام توجيــه
اللغــة الفرنســية بـــ التعليــم
ولــد ( 3مــارس  18 - 1928مايــو  ،)2010هــو
ممثــل كوميــدي مصــري .مثــل فــي العديــد
مــن املسلســات واملســرحيات ومــن
املســرحيات التــي شــارك فيهــا مدرســة
املشــاغبني .

جناح املوجي وكيل اول وزارة الثقافة
( 11يونيــو  25 - 1945ســبتمبر  ،)1998ممثــل
مصــري كوميــدي ولــد فــي قريــة ميــت
الكرمــاء التابعــة ملركــز طلخــا مبحافظــة.
الدقهليــة ،اســمه احلقيقــي عبــد املعطــي
محمــد املوجــي

الفن لم يكن مهنتهم االساسية

يوســف داوود كبيــر املهندســن فــي هيئــة
قنــاة الســويس
يوســف جرجــس صليــب وشــهرته يوســف
داوود  10 ( ،مــارس  24 - 1938يونيــه )2012
اتولــد فــى ســيوف شــماعة في اســكندرية
كان ممثــل كوميــدي مصــري .مثــل فــي
حوالــي  40فيلــم وعــدد مــن املســرحيات

سمير املال استاذ دكتور جراحة القلب
ســمير املــا طبيــب قلــب مصــري شــهير
يهــوى الفــن فإشــترك فــى العديــد مــن
األفــام الســينيمائية واملسلســات
التليفزيونيــة وكان يقــوم بــدور
الطبيب في معظم أدواره
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حســن مصطفــى موجــه مــن وزارة التربية
والتعليــم عــن مــادة التاريخ
ولــد حســن مصطفــى بالقاهــرة فــي
 26يونيــو حزيــران  1933وتخــرج فــي
املعهــد العالــي للفنــون املســرحية وعمــل
مــع عــدة فــرق مســرحية منهــا فرقــة
إســماعيل يــس والفنانــن املتحديــن.
اشــتهر بــأداء األدوار الكوميديــة ومــن
أبــرز أعمالــه املسرحية(ســيدتي اجلميلــة)
و(حــواء الســاعة  )12و(مدرســة املشــاغبني)
و(العيــال كبــرت).

احمد حالوة دكتور جامعي كلية اآلداب
املمثــل أحمــد صــاح رجــب رمضــان حالوة،
مــن املعهــد العالــي للفنــون املســرحية
وهــو ابــن شــقيق الفنــان الراحــل فايــز
حــاوه ،حصــل الفنــان علــى شــهادة
البكالوريــوس بالهندســة .
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املستشفيات و معاناة االنتظار ؟
عمر مكاوي  -برلني

مــن الواضــح للجميــع انــه عندمــا
يضطــر املريــض للذهــاب إلــى
املستشــفيات فــي احلــاالت الطارئــة
إنــه يعانــي األمريــن مــن صعوبــة
االنتظــار الطويــل وغيــر املبــرر عندمــا
يكــون الشــخص مضطــر للذهــاب
الــى الطــوارئ فــي ظــروف يجــد
املــرء نفســه مجبــرا إلــى قســم
املســتعجالت عنــد حــدوث عــارض
صحــي طــارىء وإذا تتفاجــىء مبعاملــة
األطبــاء و املســاعدين فــي هــذه
األقســام مــن املستشــفيات وخاصــة
فــي العاصمــة برلــن.
حيــث انــك تدخــل وتســجل اســمك
لــدى االســتقبال ويقولــون لــك يجــب
عليــك االنتظــار وهنــا تبــدأ املعانــاة
ويطــول هــذا االنتظــار فــي بعــض
األحيــان ال وبــل بأغلــب األحيــان إلــى
ســاعات وســاعات وذلــك دون أي مبــرر
ـؤولني
ـد املسـ
ـأل أحـ
ـب وتسـ
ـن تذهـ
وحـ
فــي هــذا القســم يتحججــون
ويتعــذرون بوجــود ضغــط فــي العمــل
لديهــم.
وهــذا فــي أغلــب األحيــان غيــر
صحيــح إذ أنهــم املشــرفني واالطبــاء
فــي االقســام غالبــا مــا يكونــون
جالســن فــي الغرفــة وراء مكاتبهــم
وهــم يتحدثــون ويــرون القصــص
ويتلــذذون بشــرب الشــاي والقهــوة
وانــت تعانــي األمريــن مــن االنتظــار
الظالــم.
واجلديــر بالذكــر هنــا املثــال العربــي
املعــروف
{ طبيب يداوي الناس وهو عليل} .
نعــم أن العلــة تكمــن فــي هــذه
املعاملــة الســيئة التــي يالقيهــا
املرضــى مــن قبــل مــن هــم
مســؤولون عــن أقســام الطــوارئ فــي
العاصمــة برلــن فإيــن حقوق اإلنســان
فــي هــذا اجملــال ونذكــر هنــا علــى
ســبيل املثــال:
حادثــة وقعــت مــع احــد األشــخاص
ـن
ـي مـ
ـة وهـ
ـة العربيـ
ـاء اجلاليـ
ـن أبنـ
مـ
آالف القصــص واحلــوادث التــي تقــع
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يوميــا فــي املستشــفيات فلقــد ذهــب
إلــى قســم الطــوارئ حيــث الــم بــه
عارضــا صحيــا فكمــا هــو معــروف
دخــل الــى قســم االســتقبال وبعــد
تســجيل اســمه طلــب منــه االنتظــار
ـرت
ـى مـ
ـص للمرضـ
ـون اخملصـ
ـي الصالـ
فـ
ســاعه واثنتــن وثالثــة إلــى أن وصــل
اإلنتظــار إلــى ســبع ســاعات عندهــا
قــام االخ املريــض بالدخــول بشــكل
مفاجــئ علــى غرفــة األطبــاء وذلــك
ـن
ـره فوجدهم جالسـ
ـذ صبـ
ـد أن نفـ
بعـ
يتبادلــون احلديــث بــكل اعصــاب بــارده
ودون اي ادنــى مبــاالة باحــوال املرضــى
املنتظريــن ,وهنــا ســألهم االخ إلــى
متــى أبقــى انتظــر عنــدي ســبع
ســاعات مــا االمــر افيدونــي وجــاءه
اجلــواب لدينــا ضغــط عمــل ال نقــدر
أن نفعــل اكثــر مــن طاقتنــا وهنــاك
الكثيــر والكثيــر مــن هــذه احلــوادث
ـام .
ـذه األقسـ
ـي هـ
ـا فـ
ـع يوميـ
ـي تقـ
التـ
ولــذا فإنــه وإذاء هــذا األمــر املريــر
والــذي يعانــي منــه معظــم مــن
يقصــد املستشــفيات فــي احلــاالت
الطارئــة يجــب رفــع الصــوت عاليــا
ـب
ـتويات ونطالـ
ـى املسـ
ـى أعلـ
ـل إلـ
ليصـ
املســؤولني عــن هــذا األمــر أي إنــك
حينمــا تذهــب وانت بــك داء يزيــد داءك

بطــول االنتظــار ولهــذا مــن الضــروري
جــدا إيصــال هــذا املوضــوع و أثارتــه
لــدى اجلهــات املعنيــة و إيجــاد حــل
لهــذه املعضلــة التــي تزيــد وتتفاقــم
مــع مــرور الوقــت حيــث أن هــذه
املهنــة أي الطــب مهنــة إنســانية
مــن الدرجــة األولــى ويجــب عليهــم
احلفــاظ علــى القســم الــذي اقســموا
عليــه قبــل تولــي هــذه املهمــه .
مــع العلــم ان هــذه املعانــاة كانــت
موجــود مــن قبــل بــدا ازمــة كورونــا
.امــا االن ومــع وجــود ازمــة الكورونــا
فــإن املستشــفيات اصبحــت كثكنــة
عســكرية يصعــب الدخــول لهــا إال
بشــق االنفــس واالمــر ازداد ســواء عــن
مــاكان عليــه.
ونحــب هنــا ان نوجــه بعــض األســئلة
امللحــة والتــي يجــب أن نســمع لهــا
ـذه
ـن هـ
ـان مـ
ـوق اإلنسـ
ـن حقـ
ـا أيـ
جوابـ
املعاملــة املذريــة
أيــن دور الطبيــب حامــل الرســالة
اإلنســانية؟
ـل
ـب قبـ
ـذي اداه الطبيـ
ـم الـ
القسـ
أيـ
ـن ّ
ـة؟
ـذه املهنـ
ـي هـ
تولـ
أيــن املســؤولني عــن هــذه األمــور
ومتــى نــرى ومعاجلــة لهــذا األمــر؟
والى متى سنبقى هكذا ...؟

Almadina Service
Ihre Werbung im Almadina Magazin
spart Ihnen die Zeit...

خدمات املدينة

اإلعالن في مجلة املدينة
... يوفر لكم الوقت
KFZ-GUTACHTER

Hayat Reisen

Dipl. Ing. Belal Ahmed
-Unfallgutachten
-Fahrzeugbewertung
-Technische Beratung

حياة للسياحة والسفر

Drontheimerstr.
24 - 13359 Berlin

Tel.: 030 / 74 92 87 69
Tel.: 030 / 70 24 63 47
تنظيم رحالت شاملة
 حج وعمرة: جديدنا

Schierker Straße 28, 12051 Berlin
Tel.: 030 62 90 00 13
Fax.: 030 62 90 00 58
Mob.: 0177 47 25 337

BASSAL
SHOP

ﻮام
و
ﺎرات

Sie wollen Ihr Handy
verkaufen oder sich ein
neues zulegen?
Kein Problem!

Sonnenallee 36
12045 Berlin
030-62 98 21 54

dEr
HülSeN

Baraka

B
البركة

Baraka Markt
für Getränke und
frische Lebensmittel

Die GeNuss-Rosterei
Sonnenalle Straße 73, 12045 Berlin
Tel. 030 62727797
@infoGeNuss-Roesterei.eu
Offnungszeiten:
Mon-Sa:10hrs bis 20hrs
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شركة اسواق البركة
للمواد الغذائية والتجارة العامة بعروض كثيرة

Karl-Marx-Str. 100, 12043 Berlin

La vAcHe

ﻂ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻊ ﻗﻄﻊ
رية ﻣﻦ اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت
اﻟﻠﺬﻳﺬة

بطاطس بالجبن في الفرن
المقادير

-

البطاطس  3 :حبات متوسطة
جنب الشيدر  250 :غراما ً
ملح  :حسب الرغبة
فلفل أسود  :حسب الرغبة
الزعتر  :ربع ملعقة صغيرة
زيت الزيتون  4 :مالعق كبيرة

طريقة التحضير

 اغســلي البطاطــس جيــدا ً ثــم قطعيهــا إلــىشــرائح علــى شــكل أكورديــون،

ـح ،الفلفل
ـا بامللـ
ـرن ونكهيهـ
ـة فـ
ـي صينيـ
ـا فـ
 ضعيهــت الزيتون.
ـا زيـ
ـكبي فوقهـ
ـر ،واسـ
ـود والزعتـ
األسـ
 أدخليها إلى فرن محمى مسبقا ً حتى تنضج. أخرجيهــا مــن الفــرن وضعــي قطعــة مــن اجلــنبــن كل شــريحة.
ـى
ـا إلـ
ـا وأدخليهـ
ـى وجههـ
ـود علـ
ـل األسـ
ـي الفلفـ
 رشـالفــرن مجــددا ً حتــى يــذوب اجلنب.
قدميها ساخنة.
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الذكرى الثامنة عشر لشهادة السيد محمد باقر الحكيم؟
برلني
اقامــت ممثليــة تيــار احلكمــة الوطنــي
فــي املانيــا حفــل تأبينــي فــي برلــن
مبناســبة الذكــرى الثامنــة عشــر
ـيد
ـى السـ
ـة اهلل العظمـ
ـهاد آيـ
الستشـ
محمــد باقــر احلكيــم ،وبحضــور
ســعادة القائــم بأعمــال الســفارة
العراقيــة فــي املانيــا االســتاذ احمــد
الســعيدي .
إبتــدأ احلفــل بتــاوة عطــرة مــن
القــران الكــرمي للشــاب حســن
محســن  ،بعدهــا القــى ســعادة
ـي
ـن وحـ
ـة مـ
ـعيدي  ،كلمـ
ـم السـ
القائـ
املناســبة  ،نالــت إعجــاب احلاضريــن ،
تالهــا كلمــة ممثــل ســماحة الســيد
عمــار احلكيــم وســفير تيــار احلكمــة
الوطنــي -املانيــا الســيد مؤيــد القــرة
غولــي  ،حتــدث فيهــا عــن مزايــا
ـر
ـد باقـ
ـيد محمـ
ـماحة السـ
ـل سـ
الراحـ
احلكيــم وإجنازاتــه الوطنيــة والدينيــة
 ،وكان ميتلــك مميــزات دينيــة ضامنــا ً
لتصاعــد قــوة الواقــع العراقــي
عمومــاً ،والتيــار اإلســامي فيــه
خصوصــاُ.
بعدهــا القــى ممثل مؤسســة ســماحة
الســيد محمــد حســن فضــل اهلل
فــي املانيــا احلــاج محمــود نعمــان
كلمــة معبــرة لقــد كان الســيد
محمــد باقــر احلكيــم املعتــدل وكان
ـة ،وكان
ـاط الدينيـ
ـف األوسـ
ـل مختلـ
ميثـ
يحظــى باحترامهــا؛ و كان احلكيــم
يعــد واحــد مــن أهــم الشــخصيات
اإلســامية العراقيــة،.
وكان مســك اخلتــام مجلــس عــزاء
حســيني للحــاج محمــد حســن
الركابــي تالهــا مائــدة طعــام عــن
روحــه الطاهــرة.

سعادة القائم بأعمال السفارة العراقية في املانيا االستاذ احمد السعيدي .

سفير تيار احلكمة الوطني -املانيا السيد مؤيد القرة غولي ،

حسن محسن

الوقوف حتية للنشيد الوطني العراقي
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احلاج محمود نعمان

ما هو مرض التوحد؟

انسام اوتيدة  -السعودية

يعتقد
مرضى التوحد ،ذكاء إبداعي ..
العديد أن مرض التوحد عبارة عن نوع من
أنواع التخلف العقلي ،وأنه مينع املصاب
به من ممارسة حياته ونشاطاته ،ويبقيه
عالة على أفراد أسرته .واحلقيقة أن مرض
التوحد ال مينع املصاب به من ممارسة حياته،
بل على العكس فالعديد من املصابني مبرض
التوحد ميتلكون مواهب وقدرات عقلية مميزة
ال ميتلكها غيرهم من األصحاء .ومثال
على ذلك املوسيقار العاملي موزارت وإسحاق
نيوتن وأينشتاين وفان جوخ اضافة الى 21
من الكتاب والفالسفة ومؤلفي املوسيقى
والفنانني التشكيليني وبعضهم حائز على
جائزة نوبل فقد كانوا مصابني باضطراب
التوحد ،وقد أكدت معظم
الدراسات والبحوث أن
نسبة أطفال التوحد
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الذين ميلكون قدرات خاصة وخارقة هي %10
بينما نسبة األطفال املوهوبني واملميزين
األسوياء هي  %1فقط ،أي أن فرصة امتالك
أحد األطفال املصابني بالتوحد موهبة تزيد
بعشرة أضعاف منها عند األطفال األسوياء.
ما هو مرض التوحد؟
يعرف مرض التوحد بأنه اضطراب في النمو
اللغوي والسلوكي واالنفعالي والتعبيري،
وعادةً ما تظهر أعراضه خالل السنوات الثالث
األولى من عمر الطفل ،حيث يالحظ عليه
صعوبات في التواصل االجتماعي مع اآلخرين
والتفاعل مع البيئة احمليطة واضطراب في
االستجابات احلسية للتنبيهات البيئية ،
باإلضافة إلى القيام ببعض السلوكيات
هل التوحد
أو األنشطة مرارا ً وتكراراً.
يعني التخلف أو التأخر العقلي؟
كما ذكرنا فإن بعض املصابني
بهذا املرض يتمتعون بقدرات
ومواهب عديدة في الرياضيات
والرسم والقدرة على احلفظ
وغيرها ،ويجب تنمية هذه
املهارات والعمل على تطويرها
من قبل األهل ،والبعض اآلخر
قد يعاني من تأخر في منو القدرات
العقلية والفكرية ،ولكن بشكل عام
بالرغم من حاجة مريض التوحد ملعاملة
خاصة ممن حوله فهو قادر على
ممارسة حياته والنجاح في
حياته املهنية والعلمية
إذا توفر له اجلو املالئم
لذلك.
أسباب التوحد
هناك عدة اسباب تقف
وراء هذه القدرات اخلاصة
واملواهب النادرة لدى
أطفال التوحد ليست
معروفة حتى اآلن كما هو
احلال في مسألة أسباب
التوحد التي مازالت
نظريات افتراضية ،و
يعتقد الباحثون في
اضطراب التوحد ،بأن
هناك منط تنظيمي آلي
غير مألوف في عمليات
املخ لديهم).

توعية اجملتمع
الذكاء عطاء من اهلل وحده وليس للعوامل
الوراثية دورا فيه،و البيئة احمليطة أهم عامل
مؤثر فيه ،وكل طفل مصاب بالتوحد لديه
قدرات خاصة فريدة من نوعها ،لذا وجب على
الهيئات واجلمعيات اخملتصة أن تثقف اجملتمع
وتقوم بحمالت توعية ،ألن على أفراد اجملتمع
التعرف على قدرات مرضى التوحد اخلاصة
وفتح اجملال لهم للمشاركة واالستفادة من
هذه القدرات االستثنائية وتوظيفها في
املكان املناسب. .
حب املوسيقى
يحب الكثير من األطفال التوحديني سماع
املوسيقى ،ويستطيع بعضهم ترديد مقاطع
بعض األغاني وإن كانت طويلة وبدقة
متناهية .ويظهر بعض األطفال التوحديني
موهبة موسيقية خاصة مثل العزف على
بعض اآلالت التي لم يسبق لهم تعلم العزف
عليها لدرجة أن باستطاعة بعضهم عزف
األحلان التي يستمعون لها ملرة واحدة بشكل
دقيق ،ولكن القدرة املوسيقية ال تظهر إال
عند قليل من التوحديني.
قدرات فنية
لدى أطفال التوحد قدرات فنية في
الرسم غير اعتيادية حيث ميتلكون القدرة
على الرسم والتلوين بطريقة تصويرية،
وكأنها طبق األصل لألشياء التي يرونها أو
يتذكرونها..
في نظرية الذكاء املتعدد يتوجب مراعاة
ما يلي:
تطوير املنظومة املعرفية للخطة الفردية
لطفل التوحد من خالل مخاطبة الذكاء
املتعدد الذي ميتلكه الطفل أو يظهرون
قوة فيه ،والكف عن التعامل معهم فقط
على أساس الذكاء الذي ال ميتلكونه أو
الذي يظهرون ضعفا ً واضحا ً فيه ،بل ينبغي
االهتمام باألنواع التي ميتلكونها ومحاولة
تنمية تلك التي ال ميتلكونها أو يظهرون
ضعفا ً محددا فيها.
مراجعة نظام التقييم الذي يقيس ما ال
يعرفه الطفل أكثر مما يعرفه ،
إذ تسعى االختبارات إلى قياس جوانب معرفة
دنيا وإهمال جوانب معرفة تتصف بقدرات
عليا .التوسع في مضمون اخلطة الفردية
ليشمل تعددية في املواد واألنشطة واملهارات
املستخدمة مبا تقابل وتناغم التعددية في
القدرات العقلية بحيث يتسع ملكونات
املنظومة املعرفية من عمليات معرفية
لطيف من اجملاالت ،واألنشطة اجملتمعية
املعاصرة واملتوقعة.

مرحبا بريوت
WEITER GEHT’S

UNSERE APP IST DA
JETZT HERUNTERLADEN UND DIREKT BUCHEN

قلبي هناك

Mein Herz ist dort

مع من أهواه ،مع من ال أنساه.
آ ٍه..آه..يا قلبي،
ليت املاضي ال يعود ،ليت ذاك احلب ميوت
ألحيا ثاني ًة بالربيع كالورود،
باألماني ،بأحبابي ،بالوعود.
ّ
قلبي هناك زهرةٌ بني دفتي كتاب الذكريات،،
دوما ً تعودين ساع ًة ساعات،،
مع هذا النسيم ،أو ذاك،
بكلّ حلظ ٍة ماضي ٍة تُس ِرعُ ني الدقّات
يشت ّد حنيني لتؤملني الذ ّكريات.
آ ٍه...آه...
ليت أيّام املاضي ال تعود ألحترّر من القيود.
ليت ح ّبي ميوت،،
مرفوض
مجهول
أمل
ٍ
خير ٌ من بقائي على ٍ
ٍ
مفقود.
قلبي هناك،،
يديك يشكو ب ُ ْع َد املسافات،
بني
ِ
احلب واآلهات،،
غريق املاضي سجني ّ
حب السنني،،
يتألم من ّ
يسافر حزينا ً باملشاعر واحلنني،،

يلقاك
عله كي
ِ
ذكراك.
يرجو حترير قلبي أسير
ِ
يا مالكة األحالم،،
وسارقة السهاد ونعيم األنام
ال كتمان،،ال حرمان
سأصرخ،،بأعلى صوتي وأناته
آ ٍه..آه...
جريح حبيب
إن ّي
ٌ
لن أسأل،لن أبكي،،
سأبقى معلقا ً هناك ،،
كالنجم من وميض حبي وصميمه يضيئ،،
وإن صادف النور النور،،
احلب املوعود؟
ليته نور احلريّة يكون ،نور ّ
نور القلب اجلريح،،
متى يا فؤادي تستريح،
آ ٍه..آه..
ليت حبي ال يعود؟

Fayad Ahmad

فياض احمد
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توقعات االبراج الفلكية

برج احلمل
مكاســب هامــة حتقّ قهــا وتتغ ّلــب على مشــاكلك
بالصبــر وطــول األنــاة ،حســود يحــاول اســتغالل
طيبتــك فإحــذره.

برج الثور
واجباتــك املهنيــة واإلجتماعيــة تتراكــم  ،إال ّ أن
النتائــج املاديــة ســتكون نتائــج ايجابيــة  ،عالــج
جروحــك بالنســيان.
اجلوزاء
نتائــج إيجابيــة فــي مجــال العمــل حتصــل عليهــا
قريب ـاً .خبــر ســار ســيفرحك مــن قريــب مســافر
 ،ال تنســى أن تفــي بوعــودك ،فوعــد احلــر ديــن.
السرطان
قــرار مهــم تتحــذه تقــ ّدم وال تتــردد فاحلــظ
يحالفــك وســيبقى الــى جانبــك  ،مشــكلتك
العاطفيــة لــن تنتهــي |إال برجوعــك للحبيــب.
األسد
تصلــك أخبــار ســارة مــن قريــب مســافر ،ارفــض
أي مشــروع يعــرض عليكهــذه الفتــرة .احلــظ
سيبتســم لــك وهــدف مهــم ســيتحقق.
العذراء
أحوالــك املاديــة فــي حتســن مســتمر ولكــن إيــاك
والتبذيــر ،عمــل إضافــي تتســلمه قريبــا ً  .ال
تتدخــل فــي شــؤون اآلخريــن .

الرسم (  ) 1هو االصل والرسم (  ) 2به سبعة اختالفات حاول
معرفتها في ظرف دقيقة واحدة ،اذا وجدتها لديك قوة املالحظة.

امليزان
حســابتك بحاجــة الــى إعــادة نظــر قــد متــر ّ بأزمة
ماليــة ،ال تؤخــذ باملظاهــر الزائفة .
العقرب
مــا تشــكو منــه ليــس إال ّ غمامــة صيفــا ً
وســتزول ،مكاملــة تتعلّــق بعمــل جديــد  ،ربــح
مــادّي ســيأتيك فجــأة.
القوس
رحلــة موفقــة تعــود منهــا مندفعــا ً ونشــيطا ً
 ،ال تكتــرث ملــا يقــوم بــه اآلخريــن .حــب جديــد
يتجــ ّدد.
اجلدي
متاعــب تتعــرض لهــا فــي مجــال العمــل عليــك
أن تضــع حــد لهــا
الدلو
لقــاء غيــر متوقــع مــن شــخص يهمــك أمــره،
تعلقــك ببعــض الشــكليات يضيــع عليــك
فرص ـا ً هبيــة إبتعــد عــن العنــاد  ،ال تتأثــر بــكال
م اآلخريــن.
احلوت
كــن قــوي ولتكــن ثقتــك بنفســك كبيــرة  ،تــرددك
مــن الناحيــة العاطفيــة يجعلــك تعيــش فــي
دوامــة.
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أفقيا 1-:من احليات السامة  -انتفخ جلده من مرض  2-متشابهة  -علم 3- .ممثل مصري.
 4أحد الوالدين  -ينام فيه الزائر 5- .دولة أوروبية 6- .الهام  -حيوان من الزاحفات. 7حبس  -رئيس جمهورية لبناني سابق 8- .رئيس أمريكا سابق  -أحد الطوابق. 9سارقني  -يغطى به 10-.اسم علم مؤنث  -اإلستطاعة على العمل.عامودياً 1- :وصلة كهربائية لها أربع منافذ 2- .متشابهة  -أتى 3-.من الطيور  -من
أجهزةالتواصل اإلجتماعي 4-.يستعمل للكتابة  -يقلى به 5- .إسم علم مذكر  -من كان
عطاؤه كثيرا ً على الناس 6-.ال يباح به 7- .عكس األطول (معكوسة)  -تكلم 8- .أب  -عاصي
عن الدين 9- .فرس كثير اللحم  -يدفن 10- .موضع اخلزف األثرية  -من احللويات اللبنانية.

IKBAL
GEFLÜGEL- & LEBENSMITTEL GROSHANDEL

دواجن ومواد غذائية باجلملة
دجاج كامل أو مقطع
شرائح دجاج متبل مع البهارات أو من دون
قطع دجاج متبل بالبهارات جاهز للشوي
شرائح دجاج (فيليه) جاهزة لإلستعمال
ناجتس دجاج
أسافني دجاج
فيليه الدجاج الداخلية
صدور دجاج مع اجللد والعظام
أجنحة دجاج مقطعة نصفني
برغر دجاج
خبز الهمبرغر
حلمة للهمبرغر
بطاطا للقلي ،مثلجة ،طازج
زيت نباتي للقلي ،زبدة نباتي

Unser Angebot:

• Brathähnchen
• Hähnchenteile
• Griller
• Pflanzenöl
• Joghurt
• Pommes Frites
• Wedges
• Bratkartoffeln
• Hamburgerfleisch
• Nudelsalat
• Kartoffelslat
• WeiSkrautsalat
u.v.m

اجود انواع احلمص
الطبيعي  100%احلبة
الكبيرة

http://www.ikbalgeflügel.de
030/ 680 88 767

25 kg

Britzer Damm 74, 12347 Berlin
030/ 680 88 690
0151/ 5473 7440

إحذروا قلة النوم..
أوهايو
ـا
ـي أجراهـ
ـارب التـ
ـج التجـ
ـفت نتائـ
كشـ
علمــاء جامعــة أوهايــو األميركيــة ،أن
لقلــة النــوم عواقــب ســلبية خطيــرة
علــى الصحــة.
ويفيــد موقــع اجلامعــة الرســمي ،إلــى
أن عــدد املشــتركني فــي التجــارب زاد
عــن  30ألــف رياضــي .وقــد حلــل
اخلبــراء بيانــات عــن تطــور حالتهــم
ـم
ـن أن معظـ
ـح للباحثـ
ـة .واتضـ
الصحيـ
ـدم
ـة وعـ
ـن الدوخـ
ـتكوا مـ
ـن اشـ
الرياضيـ
حتمــل الضــوء الســاطع وزيــادة التعــب
والصــداع النصفــي.
ووفقــا للباحثــن ،هــذه األعــراض
النموذجيــة تظهــر بعــد اإلصابــة
اجلمجميــة اخمليــة .ولكــن املشــتركني
فــي التجــارب لــم يســبق ألي منهــم
أن تعــرض ملثــل هــذه اإلصابــة .وقــد
توصــل الباحثــون مــن خــال هــذه
الدراســة ،إلــى اســتنتاج يفيــد بــأن
ـي
ـوم الليلـ
ـة النـ
ـي قلـ
ـن فـ
ـر يكمـ
اخلطـ
بصــورة دوريــة منتظمــة.
ويشــير الباحثــون ،إلــى أنــه إلــى جانب
التوتــر النفســي ،الــذي يعانــي منــه
ـات
ـى مضاعفـ
ـؤدي إلـ
ـن أن يـ
ـاس ،ميكـ
النـ
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صحيــة خطيــرة .باإلضافــة إلــى هــذا،
ميكــن أن يــؤدي احلرمــان مــن النــوم
إلــى فقــدان التركيــز.
ويذكــر أن الدكتــورة إيرينــا زافالكــو
أخصائيــة علــم النــوم فــي مركــز
كازاريــان الروســي لطــب الصــرع
واألعصــاب ،ســبق أن أعلنــت ،أن األرق
ـلبا
ـر سـ
ـوم تؤثـ
ـوء النـ
ـوم وسـ
ـة النـ
وقلـ
فــي منظومــة مناعــة اجلســم ،مــا
ـام األمراض
ـا أمـ
ـان ضعيفـ
ـل اإلنسـ
يجعـ

ـوم تؤدي
ـكالت النـ
ـا أن مشـ
ـة .كمـ
املعديـ
إلــى اضطــراب عمــل القلــب واألوعيــة
الدمويــة وعمليــة التمثيــل الغذائــي،
مــا يســبب زيــادة الــوزن والســمنة.
كمــا أن قلــة النــوم تســبب عــدم
ـدى
ـى املـ
ـية علـ
ـة النفسـ
ـتقرار احلالـ
اسـ
القصيــر ،حيــث ينخفــض االهتمــام
ويتدهــور االنتبــاه ويســوء املــزاج .وأمــا
علــى املــدى الطويــل فيــزداد خطــر
القلــق واالكتئــاب.

مرض موروس كرونز التقرحي..ما أعراضه وكيف نتوقاه؟
ياألنصاري
سام 
ل
بالبديــ 
عضــ والرابطــ ةاأللمانيــ ةللطــ 
ي -برليــ ن
جالطبيعــ 
والعــا 
فاإلنســاني ةعنــ د
بأ نتقــ 
مــ نالصعــ 
فأســباب هوكيفيــ ة
ضخطيــرالتعــر 
مــر 
ل
يوخلــ 
ضالتهابــ 
عالجــ هتمامــا ..مــر 
بمؤخــرامـ نفئـ ةاألطفــا ل
ي يصيـ 
مناعـ 
ب
ىســ نالخامســ ةوالثالثيــ نويصيــ 
إلــ 
ى
محت ـ 
يمــرورام ـ نالف ـ 
الجهــازألهضم ـ 
ى
تعلــ 
جمحدثــاتقرحــا 
فتحــ ةالشــر 
ثآالمــاشــديدة
األمعــاءأيضــاويحــد 
ب
تلبطانــ ةاألمعــاءوقــ ديســب 
وتســلخا 
ياألمعــاء
تفــ 
تليفــاوضيقــاوانســدادا 
ي
فالبطنــ 
يالتجويــ 
تفــ 
وتجمــ عخراجــا 
ت
ل العمليــا 
وتكــو ن النواصيــر وتفشــ 
ب
صمنهــابســب 
يالتخلــ 
الجراحيــ ةفــ 
يوعــد م
بالتقرح ـ 
أســتمرارحال ـ ةااللتهــا 
ىعالجاتهــالحــ داآل نمــ ن
القــدرةعلــ 
تالطبيــة..
ثوالمؤسســا 
لالبحــو 
قبــ 
بالجهــاز
ضالتهــا 
تاإلصاب ـ ةبمــر 
عالمــا 
ي )( CrohnsDisease
يالتقرحــ 
الهضمــ 
لمتكــرر
يالبطــ نبشــك 
كرونــز آال مفــ 
ب
وغثيــا نيصاحبـ هأســتفرا غأحيانـابســب 
ي،
بالهضمــ 
قاألمعــاءواألضــرا 
تضيــ 
ص
جعـ نفقـرالــد مونق 
كإرهــا قناتـ 
وكذلـ 
فم ـ ع
حوالنــز 
كوالحدي ـ دواألمــا 
يالزن ـ 
ف ـ 
ل
يالســوائ 
صفــ 
اإلســها لالمتكــررونقــ 
يالــذ ييــؤد ي
صالغذائ ـ 
فاإلمتصــا 
وضع ـ 
صالمصابي ن
ينمـ واألشــخا 
ىقصــورفـ 
إلـ 
م،
وخاصــ ةاألطفــا لمنهــ 
ت
ضالحاال 
ضالمصاحبـ ةلبعـ 
ومـ ناألعــرا 
ح أو
ل وظهــور طفــ 
ب المفاصــ 
التهــا 
يالعينيــ ن
بفــ 
تجلديــ ةوالتهــا 
تقرحــا 
ي
ىفــ 
مــ عزيــادةقابليــ ةتكــو نحصــ 
يالقنــاة
الكليتيــ نوالمــرارةوانســدادفــ 
م
يدرج ـ ةحــرارةالجس ـ 
المراري ـ ةوزيــادةف ـ 
أحيانــا.
ي
دورالجهازالمناع 
ضكرونــزنجــ دأ نخاليــا
يحالــ ةمــر 
فــ 
ح
ممــ نتزايدهــاتصبــ 
المناعــ ةبالرغــ 
غيــركفــوءةبمهماتهــاالمناعيــ ةضــ د
ي
لالوظيفــ 
ببالخلــ 
ضوتصــا 
هــذاالمــر 
ك
وتبــدأبفــرزمــوادم ـ نالممك ـ نأ نتشــار 
فاألمعــاءبــد ال
يتل ـ 
ثزيــادةف ـ 
يأحــدا 
ف ـ 
ي
م ـ نحمايته ـا ولهــذاأ نالجهــازالمناع ـ 
ب
ىالمصــا 
يالهجــو معلــ 
كفــ 
يشــار 
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فالجهــاز
يوظائــ 
لفــ 
بوجــودخلــ 
بســب 
ى
تمستشــف 
ي،وقــ دإســتعمل 
المناعــ 
يبرليــ نمصــ اعبــرالوريــ د
الشــيراتي هفــ 
ي
يكــ 
فالجهــازالمناعــ 
تأوأيقــا 
ألثبــا 
ض
تالمــر 
يخففــوامــ نزيــادةمضاعفــا 
م
لاســم ه )( Remiecadeيت ـ 
وهــذاالمص ـ 
ى
يالمستشــف 
يفــ 
فطبــ 
تإشــرا 
تحــ 
ت
يالحــاال 
ليســتخد مفــ 
وهــذاالمصــ 
ت
الشــديدةالغيــرمســتجيب ةللعالجــا 
المســاعدةاألخــرى..
ث
ضالجانبيـ ةللريميــكاداحــدو 
ومـ ناألعــرا 
لوأيضـاأنهـاتــؤد ي
حساســي ةمـ نالمصـ 
فمناعــ ة
فأوإضعــا 
ىإيقــا 
بالنتيجــ ةإلــ 
لالجهــاز
بإحباطه ـالعم ـ 
مبســب 
الجس ـ 
ضاألخــر ى
يوقــ دتجــ داألمــرا 
المناعــ 
م
ىالجس ـ 
معل ـ 
فرصته ـاالذهبي ـ ةلتهج ـ 
بوضــ ع
تالــدر ن .وبســب 
خاصــ ةميكروبــا 
لالريميــكاداقـ د
حمـ عمصـ 
محلــو لالملـ 
ي
ىجلط ـ ةدموي ـ ةف ـ 
ضإل ـ 
ضالمري ـ 
يتعــر 
م .ومــ نالممكــ ن
يالجســ 
مــكا نمــافــ 
ض
تمــ نالمــر 
يعشــرســنوا 
بعــ دمضــ 
ثســرطا نالقولــون..
حــدو 
يمعالجـ ة
يفـ 
منجاحـ 
مالحظـ ة :لقـ دتـ 

سكرونــز)
ض(مــورو 
حالــ ةمرضيــ ةلمريــ 
يمركــز
حفــ 
لالنجــا 
متســجي 
وقــ دتــ 
ى
ي مستشــف 
ث الطبيــ ة فــ 
البحــو 
يأكبــروأعــر ق
يبرليــ نوهــ 
الشــيراتي هفــ 
يأوروبــاعمرهــاأكثــرمــ ن
ىفــ 
مستشــف 
يعمــره
ثالطبــ 
300عــا مومركــزالبحــ 
أكثــرمــ نمئــ ةعــا مويمكــ نمشــاهدة
ببعـ دكتابـ ة
ىاليوتيــو 
حعلـ 
فيديـ والنجــا 
ياألنصــار يبرليـ ن )مـ نالممكـ نأ ن
 (ســام 
ي
تالطبي ـ ةالمعني ـ ةف ـ 
تســتفي دالجهــا 
ح
قهــذاالنجــا 
لتحقيــ 
التعــاو نمــ نأجــ 
ل
يأ نأحمــ 
لاإلنســاني ةويشــرفن 
مــ نأجــ 
مبلــد يالعــرا ق
هــذاخدمــ ةألعــاءأســ 
تالمرجــ و
يهــذااإلختــرا ع ..التوصيــا 
فــ 
أتباعهــاللوقايــ ة
تالسريعة
بتناو لاألكال 
تجن 
لالمعلبات
بأك 
تجن 
تالغازي ة
بالمشروبا 
تجن 
م خاصــ ة
ل مــ ن المطاعــ 
ب األك 
تجنــ 
خ اللحــو م الفاســدة
التيتطبــ 
ب
ت الصحيــ ة أ ن تراقــ 
ى الجهــا 
علــ 
ت
ت الخاضعــ ة للمنشــطا 
المزروعــا 
الهرمونيــة ..
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AUTOSERVICE

متخصصون في صيانة جميع السيارات
• TÜV+AU
• Vorstellung
• Ölwechsel
• Inspektion
• KFZ-Mechanik
• KFZ-Elektrik

إصالح األعطال امليكانيكية
إصالح األعطال الكهربائية
صيانة دورية

فحص السيارات وبرمجة

• Autoglas
• Stoßdämpfer
• Auspuff
• Kupplung
• Bremsen
• Diagnosen

Tel.: 030/ 26 37 20 59
Tel.: 0176/ 23 78 57 19

صيانة السيارات
بحرفية عالية

Thomas straße 31 ·
12053 Berlin

فوائد البصل ..تقوية للجهاز املناعي والقلب ...
مت َّ التعــرّف علــى اخلصائــص الطبيــة
للبصــل منــذ العصــور القدميــة،
ـل
ـراض مثـ
ـاج أمـ
ـتخدم لعـ
ـا اسـ
عندمـ
الصــداع وأمــراض القلــب وتقرحــات
الفــم ،وهــو يحتــوي علــى العديــد
مــن الفيتامينــات واملعــادن واملر ّكبــات
النباتيــة القويــة التــي ثبــت أنهــا
تعــزز الصحــة بعــدة طــرق.
و هنــاك تســع فوائــد مدهشــة
للبصــل ،
فوائد البصل املدهشة
ـات واملعادن،
ـي بالفيتامينـ
ـل غنـ
 -1البصـ
وهــو منخفــض الســعرات احلراريــة؛ إذ
حتتــوي حبــة بصــل متوســطة احلجــم
ـط .والبصل
ـة فقـ
ـعرة حراريـ
ـى  44سـ
علـ
ـيC
ـن سـ
ـاص بفيتامـ
ـكل خـ
ـي بشـ
غنـ
 ،وهــو عنصــر مهــم لتقويــة املناعــة،
وإنتــاج الكوالجــن ،ممــا يســاعد علــى
جتديــد خاليــا البشــرة والشــعر وإصالح
األنســجة وامتصــاص احلديــد.
 -2البصــل غنــي بفيتامينــات بــي ،B
مبــا فــي ذلــك حمــض الفوليــك ،B9
والبيريدوكســن  B6التــي تلعــب دورا ً
ـاج
ـي وإنتـ
ـل الغذائـ
ـي التمثيـ
ـيا ً فـ
رئيسـ
خاليــا الــدم احلمــراء ،وهــو كذلــك
مصــدر جيــد للبوتاســيوم.
 -3مفيــد لصحــة القلــب؛ فالبصــل
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يحتــوي علــى مضــادات األكســدة
واملر ّكبــات التــي تقــاوم االلتهابــات
ـض
ـة وتخفـ
ـون الثالثيـ
ـن الدهـ
ـل مـ
وتقلـ
مســتويات الكولســترول الضــارّ ،وهــذا
يقلــل مــن مخاطــر اإلصابــة بأمــراض
القلــب.
 -4ميلــك خصائــص قويــة مضــادّة
لاللتهابــات؛ بفضــل احتوائــه علــى
الكيرســيتني ،وهــو أحــد مضــادات
األكســدة الفالفونويديــة التــي تتركــز
بشــكل كبيــر فيــه .ويســاهم فــي
تقليــل ارتفــاع ضغــط الــدم واحلمايــة
مــن جتلــط الــدم.

 -5البصــل يحتــوي علــى مر ّكبــات
محمــل
مقاومــة للســرطان ،فهــو
ّ
مبضــادات األكســدة ،حيــث يحتــوى
علــى أكثــر مــن  25نوعــا ً مختلفــا ً
منهــا ،وهــي مر ّكبــات متنــع األكســدة،
واألكســدة هــي عمليــة تــؤدي إلــى
تلــف اخلاليــا وتســاهم فــي اإلصابــة
بأمــراض مثــل الســرطان والســكري
وأمــراض القلــب.
 -6يســاعد فــي الســيطرة علــى
نســبة الســكر فــي الــدم ،فتنــاول
بصلــة

أيهما أفضل لصحة اجلسم..
املاء البارد أم الدافئ ؟
برلني
نقــل موقــع (ستايليســت) عــن رو
هانتريــس ،استشــارية التغذيــة ،قولهــا
ـا
ـي نظامنـ
ـي فـ
ـر أساسـ
ـاء عنصـ
إن (املـ
الغذائــي ألنــه يدعــم العديــد مــن
وظائــف اجلســم األساســية مبــا فــي
ذلــك تنظيــم درجــة احلــرارة ووظائــف
الكلــى والهضــم ووظائــف الدمــاغ).
وأضافــت (هنــاك العديــد مــن الطــرق
الســتهالك املــاء ،والتــي تتميــز
جميعهــا مبزايــا مختلفــة).
يــؤدي رفــع معــدل ضربــات القلــب
أثنــاء ممارســة الرياضــة إلــى فقــدان
اجلســم لكميــة مهمــة مــن املــاء.
ويعــد شــرب الســوائل أمــرا ضروريــا
خــال وبعــد التمريــن .وفقــا لهانتريس،
فــإن درجــة حــرارة املــاء الــذي تشــربه
أثنــاء التمريــن مهمــة بشــكل خــاص،
مضيفــة (عندمــا منــارس الرياضــة،
ترتفــع درجــة حــرارة أجســامنا).
وأوضحــت (ميكــن أن يســاعد شــرب
املــاء البــارد فــي تقليــل درجــة حــرارة
اجلســم .لذلــك ،قــد تكــون درجــة
ـدة
ـر فائـ
ـرودة أكثـ
ـر بـ
ـاء األكثـ
ـرارة املـ
حـ
عنــد ممارســة الرياضــة وقــد تســاعد
فــي حتســن أدائــك).
ـرب
ـاث إلى أن شـ
ـير األبحـ
ـت( :تشـ
وتابعـ
50

www.almadina.de

املــاء عنــد درجــة حــرارة  16درجــة
مئويــة ميكــن أن يكــون هــو األمثــل
ملعاجلــة اجلفــاف بعــد التمريــن).
وتقــول كيــم بــازا ،مستشــارة
التغذيــة فــي ( ،)Bio-Kultإن املــاء
البــارد ميكــن أن يكــون لــه تأثيــر
ســلبي علــى الهضــم ،مبــرزة أن إحدى
ـؤدي
ـارد يـ
ـاء البـ
ـدت أن املـ
ـات وجـ
الدراسـ
ـخاص
ـدى األشـ
ـراض لـ
ـم األعـ
ـى تفاقـ
إلـ
ـة
ـي حالـ
ـاح ،وهـ
ـرض االرتشـ
ـن مبـ
املصابـ
ـوب
ـي أنبـ
ـاب فـ
ـف األعصـ
ـن تلـ
ـة عـ
ناجتـ

الطعــام (املــريء) ،ممــا يعيــق عمليــة
الهضــم فــي املعــدة.
وتوضــح (ميكــن أن يســاعد املــاء
الدافــئ فــي تهدئــة املــريء ،ممــا
يســهل هضــم الطعــام).
وتابعــت( :لكــن علــى الرغــم مــن
عــدم وجــود أبحــاث كافيــة لتقــدمي
دليــل قاطــع ،إال أن كل املؤشــرات
احلاليــة تؤكــد أن شــرب املشــروبات
الدافئــة يســاعد فــي الهضــم والنــوم
بشــكل أفضــل ) .

Urban-Apotheke
Wir sprechen Arabish und Türkisch

صيدلية اوربان

Inhaber O. Nabtaiti

Ihre Gesu
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dh

eczane نتحدث العربية

Urbanstraße 39. 10967 Berlin
Tel.: 030 - 69 40 93 43

Fax: 030 - 69 40 93 45
E-mail: urban-Apotheke@web.de

بشارة واكيم
رمبــا أعتقــد الكثيــرون أن بشــارة واكيــم
هــو فنــان لبنانــي ألنــه أجــاد متثيــل
أدوار الشــوام بتمكــن واضــح و لكنــه
مصــري املولــد و النشــأة إال أن ســر
إجادتــه للهجــة الشــامية ببراعــة
تعــود إلــى ســفره الدائــم إلــى الشــام ..
ولــد بشــارة يواقيــم و هــذا هــو اســمه
احلقيقــي فــي حــي الفجالــة بالقاهــرة ،
و درس فــي مــدارس الفريــر الفرنســية فــي
بــاب اللــوق  ،و التحــق فيمــا بعــد بكليــة
احلقــوق و حــاز علــى درجــة الليســانس ،
ـحا ﻹحــدى املنــح الدراســية إلــى
كان مرشـ ً
فرنســا و لكنــه فضــل البقــاء فــي مصــر و
االجتــاه إلــى الفــن الــذي يعشــقه حيــث بدأ
مــع فرقتــي عبــد الرحمــن رشــدي و جــورج
أبيــض  ،ثــم عمــل مــع الفنــان يوســف
وهبــي فــي فرقتــه  ،كمــا عمــل كذلــك مــع
الفنانــة منيــرة املهديــة  ،و قــدم العديــد
مــن األفــام خــال فترتــي الثالثينيــات
واألربعينيــات منهــا  ( :بســامته عايــز
يتجــوز  ،الباشــمقاول  ،لــو كنــت غنــي
 ،انتصــار الشــباب  ،العريــس اخلامــس و
لعبــة الســت ) كان يتقــن الفرنســية أيضــا
كمــا كانــت لديــه موهبــة نظــم الشــعر
و قــد ألــح عليــه الفنــان أنــور وجــدي
بطباعــة ديوانــا ألشــعاره لكنــه رفــض
حيــث قــال إنــه يكتــب الشــعر لنفســه
فقــط  ،و اتقــن ايضــا اللغــة العربيــة و
كان دائمــا يــردد ان مــن يُريــد أن يتثقــف

فــي اللغــة العربيــة يجــب أن يحفــظ
القــرآن الكــرمي و يفهــم معانــي آياتــه  ،و
فعــا حفــظ القــرآن الكــرمي علــى الرغــم
مــن أنــه مســيحي  ،كمــا طالــع كتــب
التفســير و ترجــم العديــد مــن الروايــات
األدبيــة الفرنســية إلــى اللغــة العربيــة ..
لــم يتــزوج بشــارة واكيــم طــوال حياتــه
ألنــه كان يــرى أن الــزواج مقبــرة الفنــان
و االنســان معــا  ،كمــا كان يخشــى مــن
حتقــق دعــوة والدتــه عليــه حــن قالــت :
(روح إلهــي يبتليــك بجــوازة تهــد حيلــك)
فخشــي واكيــم الــزواج بعدهــا علــى
الرغــم مــن أنــه تقــدم للــزواج مــن الفنانــة
مــاري منيــب و رفضــت  ،و رفــض هــو بعدهــا
أن يتقــدم خلطــوة الــزواج مــرة اخــرى ..
و بينمــا كان بشــارة واكيــم يقــرأ ســيناريو
مســرحية جديــدة لفــظ أنفاســه األخيــرة
و علــى صــدره نــص املســرحية و كان ذلــك
فــي  30نوفمبــر عــام  1949و توفــي مبنــزل
شــقيقته التــي كان يعيــش معهــا و يربــي
أبناءهــا بعــد وفــاة زوجهــا  ،و تــرك أمالكــه
ألبناءهــا ..
www.almadina.de
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ﻣﺰﻳﺞ ﻛﺮميﻲ اﻟﻘﻮام
ﻣﻦ اﻟﺠﺒﻨﺔ و
اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت واﻟﺒﻬﺎرات
dEr CrEmIgE MiX aUs Käs
HülSeNfRücHtEn uNd GeW E,
ürZeN

NeU!

®

La vAcHe qUi rIt MiX:

ﺧﻠﻴﻂ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻊ ﻗﻄﻊ
ﺻﻐرية ﻣﻦ اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت
اﻟﻠﺬﻳﺬة

ﻗﺮﻣﺸﺔ راﺋﻌﺔ ﺑﺜﻼث
 ﻣﻦ، ﻧﻜﻬﺎت راﻗﻴﺔ
ﻣﻌﺘﺪل إﱃ ﻣﻘﺮﻣﺶ

NeUaRtIgE KoNsIsTeNz GeNiAlEr GeScHmAcK
mit feinen Stückchen
leckerer Hülsenfrüchte

ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
Mehr Infos unter:

wWw.bEl-fOoDsErViCe.dE

ﻣﻜﻮﻧﺎت ﻣﺘﻮازﻧﺔ ﺗﺠﻤﻊ
اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﻊ
اﻟﺠﺒﻨﺔ اﻟﻐﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﺜري ﻣﻦ
E اﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮم وﻓﻴﺘﺎﻣني
واﻟﱪوﺗني
AuSgEwOgEnE ZuTaTeN

In drei rafﬁnierten Sorten, Wertvolle Hülsenfrüchte
mit Käse kombiniert
von mild bis kräftig
liefern viel Calcium,
Vitamin E und Protein

الناصرة في قلب
مدينة نينبورغ االملانية
توافــق رســميا ً للتعــاون ضمــن مشــاريع
نهضويــة وتفعيــل بروتوكــوالت بــن بلديــة
مدينــة نينبــورغ املانيــا  ،باإلعتــراف برابطــة
الصداقــة بــن بــن مدينــة نينبــورغ االملانية
ومدينــة الناصرة،فــي فلســطني احملتلــة .
وبتوافــق رئيــس بلديــة مدينــة نينبــورغ
االملانيــة الســيد  Hennig Onkesورئيــس
بلديــة الناصــرة فــي فلســطني الســيد
علــي ســام
وقــد مت اعتمــاد النائــب االملانــي مــن اصــول
عربيــة عبــد الكــرمي عراقــي  ،الــذي زار
االراضــي احملتلــة وزار اهلــه هنــاك لتعزيــز
العالقــات بــن املدينتــن ( الناصــرة ومدينــة
نينبــورغ )واملتحــدث رســميا ً بإســم الرابطة
 ،حيــث لفــت رئيــس بلديــة الناصــرة
الســيد علــي ســام إلــى أن هــذا اللقــاء
هــو لتأكيــد حســن عالقــات التعــاون
والتنســيق بــن املدينتــن  ،كمــا مت ّ التطــرّق
إلــى احلــرص منــذ اللحظــة األولــى مــن
قبــل املدينتــن الــى مــد اليــد للشــراكة
الفاعلــة مــع جميــع اإلحتــادات الرياضية إل ّن
املســؤولية مشــتركة والنهــوض يتطلّــب
جهــد اجلميــع .
وأمــل النائــب عبــد الكــرمي عراقــي مــن
اجلميــع املســاعدة فــي تنفيــذ وتفعيــل
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البروتوكــوالت الرياضيــة علــى الصعــد
والفنيــة والتقنيــة وتنفيــذ
اإلداريــة
ّ
محليــة ومشــاركات
أنشــطة وبطــوالت
ّ
خارجيــة مؤكّــدا ً علــى أهميــة اللقــاءات
بــن اجلانبــن ملناقشــة ووضــع اخلطــط
واملشــاريع التــي حتتــاج إليهــا الرياضــة
العربيــة االملانيــة  ،كمــا خصــص ايضــا ً
ركــن خــاص لهدايــا مدينــة الناصــرة مــن
دروع وميداليــات التــي اهداهــا رئيــس بلديــة
الناصــرة علــي ســام الــى مدينــة نينبــورغ
االملانيــة .
كمــا مت تعيــن االعالمــي محمــد طويــل
مستشــارا ً عامــا ً للنائــب عبــد الكــرمي

ـوه باجلهــود واملبــادرات التي
عراقــي حيــث نـ ّ
تقــوم بهــا الرابطــة جتــاه اإلحتــادات الرياضية
لرفــع شــأنها ومســتوى األلعــاب الرياضيــة
ـم الشــمل
وش ـ ّدد علــى اهميــة وضــرورة لـ ّ
وإنهــاء أي مظهــر مــن مظاهــر التشــرذم
واإلنقســام إلن املرحلــة صعبــة إن لــم تكــن
حرجــة ،والتحديــات تتعاظــم وليــس أمامنــا
إال ّ خيــار التضامــن والتكاتــف لتمريــر هــذه
املرحلــة اإلســتثنائية .
ولفــت إلــى أهميــة اللقــاءات بــن مدينــة
الناصــرة ومدينــة نينبــورغ فــي املرحلــة
املقبلــة ومناقشــة الســبل والطــرق الهادفة
لإلفــادة مــن البروتوكــوالت الرياضيــة علــى
الوجــه الصحيــح والقانونــي .

ZUFRIEDEN WOHNEN SEIT 1993

اجمل المفروشات الشرقية
der NEU!

Immer wie

ERS!
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دائمًا احلى العروض
Jede Woche neue
Angebote!

@ErsinmoebelGmbH

Filiale 1

@ersinmoebel

@ersinmoebel

Filiale 2

Grenzallee 22
12057 Berlin
Tel.: 030/ 680 55 966
Fax: 030/ 568 29 481

Oranienburgerstraße 182-184
13437 Berlin
Tel.: 030/ 407 29 401
Fax: 030/ 407 29 400

U-Bahnhof Grenzallee

U-Bahnhof Wittenau

www.ersin-moebel-online.de

Filiale 3

Müllerstraße 141
13353 Berlin
Tel.: 030/ 206 22 236
Fax: 030/ 206 22 361
U-Bahnhof Seestraße

الممثالت األعلى أجرا ً في العالم لسنة 2020

صوفيا فيرغارا

أنجيلينا جولي

مليون دوالر

مليون دوالر

43

غال غادوت

31,5

مليون دوالر

ميرل ستريب

24

58

ميليسا ماكارثي

25

مليون دوالر

إ يميلي بالنت

22,5

مليون دوالر

نيكول كيدمان

ايلين بومبيو

اليزابيت موس

فيوال دافيس

22
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مليون دوالر

35,5

16

مليون دوالر

مليون دوالر

19

15,5

مليون دوالر

مليون دوالر

Vereine

جمعيات

Lebensmittel

مواد غذائية

اجلالية العربية االملانية املستقلة
DAUG e.V.
Boddin Straße 66, 12053 Berlin
Tel. 030 56825972
Al-Hassanein Schule & Zentrum مركز احلسني
Perleberger Straße 17, 10559 Berlin
Tel.: 0176 1049 8135
البيت اللبناني االملاني
Das Deutsche-Libanesische Haus e.V.
Reuter Straße24, 12043 Berlin
Tel. 0157 33 00 40 40

مؤسسة بغداد للمواد الغذائية
Bagdad
Mehringplatz 6, 10963 Berlin
Tel. 030 22433003

Al Huleh e.V.
Weise Straße 23, 12049 Berlin
Tel. 030 6214959

Baraka Markt
شركة البركة للمواد الغذائية
Karl-Marx Straße 100, 12043 Berli

رابطة احلولة

شركة نداف للمواد الغذائية
Nadaf Supermarket
Karl-Marx Straße 170, 12043 Berlin
Tel. 030 62725040

Orient
Emser Straße 104, 12051 Berlin
Tel. 030 62843854

Karame e.V.
Wihelmshavener Straße 22, 10551
Berlin
Tel. 030 39035516

الكرامة

Ikbal Geflügel
Britzer Damm Straße 74, 12347 Berlin
Tel. 030 68088690
Mob. 0151 4737440

اليرموك
Al Yarmouk Freundschaftsgesellschaft
e.V.
Mob. 0163 6032158
Mob. 0176 77144020
الرابطة العربية
Arabischer Bund e.V.
Finow Straße 27, 12045 Berlin
Tel. 030 91535068
املركز العربي االملاني
Deutsch Arabisches Zentrum e.V.
Uthmann Straße 23, 12043 Berlin
Tel. 030 56826648
غرفة التجارة والصناعة العربية واالملانية
Ghorfa e.V.
Garnisonkirchplatz 1, D 10178 Berlin
Tel. 030 2789070
املعهد الثقافي العربي
AKI e.V.
Falkstraße 23, 12053 Berlin نادي الكوثر الرياضي

Rechtsanwalt

محالت الشرق

االرشاد

Al-Mabarrat e.V.
Sonnenalle 69, 12045 Berlin
Tel. 030 62725564

Housam Ibrahim

Baraka Markt
شركة البركة للمواد الغذائية
Sonnenalle 39, 12045 Berlin
Tel. 030 62725040

Al-Irschad e.V.
Flughafen Straße 79-81, 12049 Berlin
Tel.& Fax. 03062705116

املبرات

 قوانني، متخصص في قوانني األسرة
 القانون اجلنائي، السير
 قانون االجانب واللجوء،
. القوانني الطبية،

Nazar Market
Wilmersdorfer Straße 123, 10627
Berlin
Tel. 030 31992691
Al Mustafa
Karl-Marx Straße 36, 12043 Berlin
Tel. 030 60976387

Harb
Postdamer Straße 93, 10785 Berlin
Tel. 030 2651627
Oase
Bad Straße 48, 13357 Berlin
Tel. 030 4656199

Schwerpunkte:
• Familienrecht
• Verkehrsrecht

نظر ماركت
ملحمة املصطفى

Alrayan
Sonnenalle Straße 156, 12059 Berlin
Tel. 030 68972913
Azzam
Sonnenalle 54, 12045 Berlin
Tel. 030 62725040

شركة اقبال

محل الريان

• Strafrecht
• Ausländer- & Asylrecht
Müllerstraße 156 A
13353 Berlin
(U-Bhf. Leopoldplatz)
Tel.: 030 /469 062 822
Fax: 030 /469 062 829

شركة عزام
شركة حرب

محل الواحة

FC Al-Kauthar
Glasower Straße 54, 12051 Berlin
Tel. 030 6263638
FILIALE 1
Finowstr. 27, D-12045 Berlin
U7 Rathaus Neukölln
TEL. 030 / 516 305 81
UNTERRICHTSZEITEN:
Gr. 1 Sa. 10:00 - 12:15 + So. 10:00 - 12:00
Gr. 2 Sa. 12:15 - 15:00 + Di. 17:30 - 19:30
Gr. 3 So. 12:15 - 15:00 + Mi. 17:30 - 19:30
FILIALE 2
Drontheimer Str. 32A; D-13359 Berlin
U8/U9 Osloer Str.
TEL. 030 / 499 088 59
UNTERRICHTSZEITEN:
Gr. 1 Sa. 10:00 - 12:15 + Di. 15:00 - 17:00
Gr. 2 Sa. 12:45 - 15:00 + Di. 17:30 - 19:30
Gr. 3 So. 12:45 - 15:00 + Mi. 17:30 - 19:30
FILIALE 3
Flughafenstr. 43; D-12053 Berlin
U8 Boddinstr.
TEL. 030 / 627 319 98
UNTERRICHTSZEITEN:

Gr. 1 Sa. 410:00 - 12:15 + So. 10:00 - 12:00
FILIALE
Gr. 2 Sa. 12:45 - 15:00 + So. 12:45 - 14:45

Zur Zeit außer Betrieb!

خير مكان لتعليم األطفال العربية

ÖFFNUNGSZEITEN
Sa.-So. 10.00 - 15.00 Uhr
Di.-Mi. 15.00 - 19.30 Uhr
FAX 030 / 516 305 82
EMAIL info@cordoba-ev.de
WEB www.cordoba-ev.de

للمرحلة األساسية من الروضة
وحتى الصف السادس

تستقبل املدرسة االطفال من
سن الرابعة وحتى الثامنة عشر
تعتمد املدرسة نظام التعليم
السنوي الذي ميتد من شهر
ايلول ( سبتمبر ) وحتى حزيران
. ( يونيو ) من السنة التالية
لدينا اربعة فروع في برلني

Die GeNuss-Rösterei
Sonnenalle Straße 73, 12045 Berlin
Tel. 030 62727797
@infoGeNuss-Roesterei.eu
Offnungszeiten:
Mon-Sa:10hrs bis 20hrs

SHARAZAD

Mobilfunk

تليفونات

Bassal-Shop
Sonnenalle Straße 36, 12045 Berlin
Tel. 030 62982154
BASSAL
SHOP

Kant Straße 67, 10627 Berlin
Tel. 030 60957072

بصل شوب

U-Bahnhof Fehrbelinerplatz
030 39723167

بصل شوب

Tam Tam
Karl Marx Straße 65, 12043 Berlin
Tel. 030 87339250
A-Z Handy Shop
Sonnenalle Straße 16, 12047 Berlin
Tel. 030 76767089, Fax. 030 78898254
A-Z Handy Shop 02
Karl Marx Straße 127, 12043 Berlin
Tel. 030 68084544
Tele Cafe
Al Mahaba

Tele Cafe - Al Mahaba
Bad Straße 49A, 133357 Berlin
Tel. 030 46064637

 شوبA-Z
 شوبA-Z
سنترال احملبة

مجوهرات اخلليج

Golf Juwelier
Turm Straße 15, 10559 Berlin
Tel. 030 3944280
Elissa
Turm Straße 36, 10551 Berlin
Tel. 030 39839917

مجوهرات اليسا

Al Afrah
Karl Marx Straße 71, 12043 Berlin
Tel. 030 85977769

مجوهرات االفراح

Al Hadi Juwelier
Hermann Straße 177, 12051 Berlin
Tel. 030 23911508
El Rida
Hutten Straße 1, 10553 Berlin
Tel. 030 3995991
DUBAI
JUWELIER

طم طم

مجوهرات

Juweliere

JUWELIER
ELISSA

بصل شوب

مجوهرات الرضا
مجوهرات دبي

Dubai
Turm Straße 47a, 10551 Berlin
Tel. 030 3944280

Fahrschulen

مجوهرات الهادي

مدارس سواقة عربية

Fahrschule SONNE
Sonnenalle Straße 82, 12045, Berlin
Tel. 030 680 720 96

مدرسة الشمس

Fahrschule SONNE
Tempelhofer Damm 214, 12099 Berlin
Tel. 030 555 96 711

مدرسة الشمس

Fahrschule SONNE
Karl-Marx Straße 163, 12043 Berlin
Tel. 030 984 08 569

مدرسة الشمس

Fahrschule Exakt
Anzengruberstraße 6, 12043 Berlin
Tel. 030 23536205
Turbo Fahrschule
Donau Straße 101, 12043 Berlin
Tel. 030 56821280
Turbo Fahrschule
Bredow Straße 2, 10551 Berlin
Tel. 030 39837537

مدرسة اكزكت
مدرسة توربو
مدرسة توربو

www.almadina.de
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Restaurants

مطاعم
مطاعم رزقة

Ris A Restaurant

Albaik
مطاعم البيك
Sonnenalle 26-28, 12047 Berlin
Tel. 0157 333 38 111
املن و السلوى باكستاني
Mann o Salwa
Sonnenalle 137, 12059 Berlin
Tel. 030 98 55 04 22
مطعم باكستاني عجوة
Ajwa
Bochumer Straße 5, 1055 Berlin
Tel. 030 397 40 915
) اورجانو مطعم ايطالي ( حالل
Oregano
Dahlmann Straße 22, 10629 Berlin
www.oregano.berlin
مطعم ومقهى شهرزاد
SharaZad
Dahlmann Straße 27, 10629 Berlin
Tel. 030 532 167 67

مطعم فادي

Fabi Food
Postdamer Straße 117-119, 10783
Berlin
Tel. 030 22 68 7570
مطعم اكروم

مطعم اكروم

Akroum
Sonnenalle Straße 45,
12045 Berlin

مطعم السلطان
Al Sultan
Mehringdamm Straße 44, 10969 Berlin
Tel. 030 78897239

Al Sultan
Bistro

Aldimashqi
Reuter Straße 28,
12047 Berlin

مطعم الدمشقي
مطعم بعلبكي

Snack

Baalbaki

Weichsel Straße 62,12043
Tel. 0176 70 71 27 82

مخابز

Bäckereie

Al-Mustafa
حلويات املصطفى
Weichsel Straße 8, 12043 Berlin
Mob. 0176 833 006 22
Manar Back
Sonnenalle Straße 45, 12045 Berlin
Tel. 030 62989920

حلويات املنار

حلويات ام كلثوم
Um Kulthum
Sonnenalle Straße 50, 12045 Berlin
Tel. 030 6273499

ei & Bä
tor
c
di

rei
ke

ko
n

Nuss Depot
محمصة وحلويات
Sonnenalle Straße 73, 12045 Berlin
Tel. 030 62727797
Um Kulthum

AL MALAK

حلويات املالك
Konditorei Al Malak
Sonnenalle Straße 138, 12059 Berlin
Tel. 030 63226540

Rechtsanwälte

Habip Buz
See Straße 43, 13353 Berlin
Tel. 030 453 33 40
SAMIR
HAJJAJ
HOUSAM
IBRAHIM

Samir Hajjaj
Berliner Straße 157, 10715
Berlin
Tel. 030 37448944
Housam Ibrahim
Müller Straße 156A, 13353
Berlin
Tel. 030 469062822
Nawa Consulting & Services
Willmanndamm15, 10827
Berlin
Tel. 030 55 07 11 29

محاميني

احملامي حبيب بوز
احملامي سمير حجاج

احملامي حسام ابراهيم

للخدمات القانونية
www.almadina.de
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Frisch - saisonal - regional

Moderne - Mediterrane - Küche
مطعم مأكوالت
ايطالية
احصل على
Antipasti
Zuppa
Pasta

افضل انواع
البيتزا الشهية
من بيتزا اجلني

Piatto di carne di Pollo واخلضار إلى بيتزا
Insalata
Steinofen Pizza
Saucen
Chicken Plates

حالل

Dessert
Softdrinks

الدجاج واللحم
،البقري
اجواء راقية
جميعها حالل

Dahlmannstraße 22 www.oregano.berlin
10629 Berlin

السفارات العربية

Arabische Botschaften
Arabische Liga
Schützenstr.18, 10117 Berlin

جامعة الدول العربية

Tel.: 030-20 62 28 90

مصر
Ägypten
Stauffenbergerstr.6-7, 10785 Berlin Tel.: 030-477 5470
اجلزائر

Algerien
Görschestr.45, 13187 Berlin

Tel.: 030-43 73 70

Bahrain
Klingelhöferstr.7, 10785 Berlin

Tel.: 030-868 777 77

Dschibuti
Kurfrüstenstr.84, 10787 Berlin

Tel.: 030-263 901 57

Eritrea
Stavangerstr.18, 10439 Berlin

البحرين

Moscheen

مساجد

Omer Moschee
Wiener Straße 1-6, 10999 Berlin
Tel. 030 6126961

مسجد عمر

Al-Nur Moschee
Haber Straße 3, 12057 Berlin
Tel. 030 68083610

مسجد النور
دار السالم

جيبوتي

Dar Assalam
Flughafen Straße 43, 12053 Berlin
Tel. 030 62731998

ارتيريا

Al Firdaus Moschee
Brüsseler Straße 39, 13353 Berlin

الفردوس

العراق

Ibrahim Al Khalil Moschee
Colditz Straße 27-29, 12099 Berlin
Mob. 0172 5701921

ابراهيم اخلليل

Tel.: 030-446 7460

Irak
Pacellialle 19-21, 14195 Berlin

Tel.: 030-814 880

Jemen
Budapesterstr.37, 10787 Berlin

Tel.: 030-897 3050

Jordanien
Heerstra.201, 13595 Berlin

Tel.: 030-369 9600

Qatar
Hagenstr.56, 14193 Berlin

Tel.: 030-862 060

Kuwait
Griegstr.5-7, 14193 Berlin

Tel.: 030-897 3000

Libanon
Berlinerstr.127, 13187 Berlin

Tel.: 030-474 9860

Libyen
Podbielskialle 42, 14195 Berlin

Tel.: 030-200 5960

اليمن
االردن
قطر

الكويت
لبنان
ليبيا

املغرب

Marokko
Niederwallstr.39, 10117 Berlin

Tel.: 030-2061 2412

Mauretanien
Kommandanstr.80, 10117 Berlin

Tel.: 030-2065 883

Oman
Clayalle 82, 14195 Berlin

Tel.: 030-8100 501

Palästina
Rheinbabenalle 8, 14199 Berlin

Tel.: 030-2061 770

Saudi-Arabien
Tiergartenstr.33-34, 10785 Berlin

Tel.: 030-8870 4984

موريتانيا
ُ عمان

فلسطن

السعودية

السودان

Sudan
Kufürstendamm 151, 10709 Berlin

Tel.: 030-890 6980

Syrien
Rauchstr.25, 10787 Berlin

Tel.: 030-501 770

Tunesien
Lindenalle 16, 14050 Berlin

Tel.: 030-364 1070

V.A.Emirate
Hiroshimastr.18-20, 10785 Berlin

Tel.: 030-516 516

سوريا
تونس

Markaz Al-Qaim
Flughafen Straße 79-81, 12049
Berlin
Tel. 030 62705116

مركز القائم

IKEZ
Finow Straße 27, 12045 Berlin
Tel. 030 68088490

املركز االسالمي

Dar Al Hikma Moschee
Rathenower Straße 16, 10559
Berlin
Tel. 030 3957629

دار احلكمة

IZDB
Drontheimer Straße 32A, 13359
Berlin
Tel. 030 49500803

Kirchen

املركز الثقافي

كنائس

الكنيسة الكاتوليكية
Katholosche Kirche
Mittenwalder Straße 15, 10961 Berlin
Amtsgericht Lichtenberg الكنيسة القبطية املصرية
Reodeliusplatz 1, 10365 Berlin
Tel. 030 902530

كنيسة الروم االرثودوكس
Römisch Orthodoxe
Ludwigsfelder Straße 30, 14165 Berlin
Tel. 030 80498820

االمارات العربية

www.almadina.de
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