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الدليل ـ برلين

من  والعشرين  الثاني  في  العربية  الجامعة  تحتفل 
أقدم  وهي   ، والسبعين  السادسة  بالذكري  مارس 
الثانية،  العالمية  الحرب  بعد  قامت  دولية  منظمة 
وأول كيان يجسد فكرة الوحدة العربية، التي اجتمع 
عليها الرأي العام العربي في أعقاب الحرب العالمية 

الثانية.
رئيس  دعا  حينما   1944 عام  الفكرة  تبلورت 
يوليو  النحاس في 12  المصري مصطفى  الوزراء 
1944 كال من رئيس الوزراء السوري جميل مردم 
الخوري  بشارة  اللبنانية  الوطنية  الكتلة  ورئيس  بك 
للتباحث معهما في القاهرة حول فكرة “إقامة جامعة 
عربية  لتوثيق التعاون بين البلدان العربية المنضمة 
لها”، وأثنى على الفكرة حاكم األردن في ذلك الوقت 

األمير عبد الله.

كان هناك اتجاهان برزا في المشاورات الثنائية بشأن 
موضوع الوحدة، والتي دارت بين مصر من جانب 
والمملكة  ولبنان  وسوريا  العراق  من  كل  وممثلي 
العربية السعودية واألردن واليمن من جانب آخر ..

قوامها  فرعية  إقليمية  إلى وحدة  األول  االتجاه  دعا 
سوريا الكبرى أو الهالل الخصيب ، فيما دعا االتجاه 
الثاني إلى وحدة شاملة تضم الدول العربية المستقلة.

حسمت اجتماعات اللجنة تحضيرية من ممثلين عن 
ومصر  والعراق  واألردن  ولبنان  سوريا  من  كل 
واليمن في الفترة 25 سبتمبر إلى 7 أكتوبر 1944 
الدول  وحدة  إلى  الداعي  االتجاه  لصالح  الموقف 

العربية المستقلة.
اختير لهذا الكيان اسم ”جامعة الدول العربية” وهو 
االقرب لما اقترحته مصر ” الجامعة العربية” وجاء 
متوافقا مع أهداف الدول العربية، وكانت سوريا قد 
أرادت  العراق  أما  العربي”  “التحالف  اقترحت اسم 

االسم “االتحاد العربي” .
من  نشأتها  أول  في  العربية  الدول  جامعة  تألفت 
السياسى  باالستقالل  تتمتع  كانت  عربية  دول  سبع 
وقتذاك، هى: مصر- سوريا – شرق األردن – لبنان 

– العراق –  اليمن – المملكة العربية السعودية.

هل نحن كذلك ؟
من  »العرب  كتاب  صدر  أيضاً  المناسبة  هذه  في 
نوبواكي  الياباني  للمستشرق  يابانية«،  نظر  وجهة 
اإلنسان  شخصية  على  الضوء  ليلقي  نوتوهارا، 
الوقت  في  الشديدة  باألهمية  يتسم  والكتاب  العربي، 
الراهن، نظراً إلى األحداث التي نعيشها والتغييرات 

الجذرية التي تشهدها البنية السياسية لبالدنا.
العربي،  للمجتمع  مرآة ضخمة  بمثابة  الكتاب  ويعد 
فقد سعى الكاتب إلى تشييدها لنرى بها أنفسنا ونتأمل 
عيوبنا ونقاط ضعفنا، فاألمة أو الشخصية أو الهيئة 
االجتماعية التي ال تقبل النقد تتهاوى، وتتدنى يوماً 
بعد يوم حتى تصل إلى الحضيض، على حد وصف 

مؤلف الكتاب.

العربي  العالم  على  تعرف  أن  بعد  المؤلف،  م  وقدَّ
منذ العام 1974، وزار العديد من بلدانه وأقام فيها 
ومن  العالم،  هذا  عن  المحايدة  انطباعاته  لفترات 
»إن  العربي:  عالمنا  عن  يقوله  ما  أول  أن  الالفت 
الناس في شوارع المدن العربية غير سعداء، ويعبر 
صمتهم عن صرخة تخبر عن نفسها بوضوح، وهو 
االجتماعية،  العدالة  غياب  إلى  الشعور  هذا  يعزو 
ألنها أول ما يقفز إلى النظر«، وهذا ما يؤدي في 
استعمال  كثرة  أنه يالحظ  كما  الفوضى،  إلى  نظره 
يعبر سوى  لكلمة »ديموقراطية«، وهذا ال  العرب 
عن شيء واحد، عكسها تماماً، أال وهو القمع، ولهذا 
القمع أوجه عدة منها: منع الكتب، غياب حرية الرأي 

وحرية الكالم وتفشي ظاهرة سجناء الرأي.

العالم  أن  إلى  أجنبي،  كمراقب  نوتوهارا،  ويشير 
غرار  على  الواحد،  النمط  بفكرة  ينشغل  العربي 
الحاكم الواحد، لذلك يحاول الناس أن يوحدوا أشكال 
الظروف  هذه  وتحت  وآرائهم،  وبيوتهم  مالبسهم 
واختالفه عن  الفرد وخصوصيته  استقاللية  تذوب 
اآلخرين، ويغيب مفهوم المواطن الفرد وتحل محله 

فكرة الجماعة المتشابهة المطيعة للنظام السائد.
الفرد وقيمته كإنسان يغيب  وعندما تغيب استقاللية 
أيضاً الوعي بالمسئولية عن الممتلكات العامـة، مثل 
الحدائق أو الشـوارع أو مناهل المياه ووسـائل النقل 
عام(،  هو  ما  كل  )باختصار  والغابات  الحكوميـة 
مناسـبـة،  كل  عند  والتحطيم  للنهب  تتعرض  والتي 
أو  يكترثون  ال  هنا  الناس  أن  نوتوهارا  ويجد 

السياسيين،  السجناء  يشعرون بأي مسئولية تجاه 
الشعب،  أجل  من  ضحوا  الذين  الشجعان  األفراد 
على  السياسي  السجين  قضية  مع  ويتصرفون 
أنها قضية فردية، وعلى أسرة السجين وحدها أن 
تواجه أعباءها، وفي هذا برأيه أخطر مظاهر عدم 

الشعور بالمسئولية.

إن الناس في العالم العربي »يعيشون فقط« بسبب 
خيبة آمالهم وبسبب اإلحساس بالالجدوى أو اليأس 

الكامل، وعدم اإليمان بفائدة أي عمل سياسي.
في  الياباني  المؤلف  نظر  لفتت  التي  األمور  ومن 
مجتمعاتنا، شيوع القمامة في الشوارع، مع أننا نعد 
أنفسنا من أنظف شعوب العالم، ولقد دهش نوتوهارا 
مرة عندما زار منزل صديق له في منطقة تُعاني من 
سوء نظافة شديد كيف أن الشقة كانت كأنها تنتمي 

إلى عالم آخر.

وفي سياق حديثه عن العالم العربي، تطرق المؤلف 
تعرف  الذي  إدريس،  يوسف  المصري  الكاتب  إلى 
على المجتمع الياباني، وكان يتساءل دائماً عن سر 
إلى  معزول  بلد صغير  من  وتحولها  اليابان  نهضة 
قوة صناعية واقتصادية، إلى أن حدث مرة أن راقب 
الليل  منتصف  في  فندقه  إلى  عائد  هو  فيما  عاماًل 
يعمل وحيداً، وعندما راقبه وجده يعمل بجد ومثابرة 
شيء  على  يعمل  وكأنه  أحد  من  مراقبة  دون  من 
اليابان،  نهضة  سر  عرف  عندئذ  نفسه،  هو  يملكه 
إنه الشعور بالمسئولية النابعة من الداخل من دون 
مصدره  أكان  سواء  الضمير  إنه  قسر،  وال  رقابة 

دينياً أو أخالقياً.
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المكتب  في  للشكاوى  داخليتين  دائرتين  إنشاء  بعد 
اإلبالغ  تم  )بامف(  والالجئين  للهجرة  االتحادي 
عن حاالت تمييز وعنصرية تجاه الالجئين من قبل 
كتلة حزب  باسم  متحدثة  وانتقدت  المكتب.  موظفي 
للعنصرية"  بحزم  التصدي  "عدم  البرلمانية  اليسار 

داخل المكتب.

طلب  على  ردا  االتحادية  الداخلية  وزارة  وقالت 
إحاطة قدمته كتلة حزب اليسار في البرلمان األلماني 
)بوندستاغ(، تم اإلبالغ عن 13 حالة تتعلق بالتمييز 
االتحادي  المكتب  موظفي  قبل  من  والعنصرية 
دعوى  رفع  تم  ذلك  إثر  وعلى  والالجئين.  للهجرة 
اإلبالغ  التي  الحاالت  ضد موظفين في حالتين من 
عنها، بتهمة اتخاذ "مواقف يمنية" وفي حالة أخرى 
تعلق األمر بتهم لموظفين بـ "التمييز بسبب المعتقد 

الديني".
حول  الداخلية  وزارة  رد  في  جاء  ما  وحسب 
التي  والعنصرية  التمييز  حاالت  فإن  الموضوع، 
أثناء االستماع إلى الجئين  تم اإلبالغ عنها لم تكن 
لطلب  تقديمهم  ومبررات  أسباب  عن  وسؤالهم 
الموظفين.  بين  داخلية  أحاديث  أثناء  وإنما  اللجوء، 
وفي عشر حاالت تم استدعاء موظفين ومثولهم أمام 
الخطيرة  للنزاعات  االستشاري  "المركز  مسؤولي 
تم  الذي  الجنسي"  والتحرش  والتنمر  العمل  في 
للهجرة  االتحادي  المكتب  في   2018 عام  إنشاؤه 

والالجئين )بامف(.

للمركز  تبين  المستفيض"  والبحث  "التحقيق  وبعد 
االستشاري أن سبب الخالفات بين الموظفين كانت 
الداخلية  وزارة  رد  حسب  الشخصية"،  "العالقات 
على طلب اإلحاطة من كتلة حزب اليسار، أي يمكن 

القول إن بعض البالغات كانت كيدية.
لكن النائبة أوله يلبكه، مسؤولة الشؤون الداخلية في 
كتلة حزب اليسار، قالت "ال يتم التصدي بشكل حازم 
للتصرفات العنصرية )داخل بامف(، بل على العكس 
من يخبرون عن مواقف وتصرفات تنم عن تمييز، 
يجب أن يتوقعوا تعرضهم للمضايقة" وذلك حسب ما 
تفيد به معلومات سرية لدى "بامف" حصلت عليها 
جديا  بالتعامل  بامف  "مسؤولي  طالبت  التي  يلبكه 
ما  بأسرع  المساعدة  وتقديم  والتحرك  التبليغات  مع 

يمكن".

تجدر اإلشارة إلى أكثر من 8100 موظف يعملون 
في المكتب االتحادي للهجرة والالجئين "بامف" في 
ألمانيا، وحوالي 24  أنحاء  63 مركزا في مختلف 
ما  أي  مهاجرة،  أصول  ذوو  الموظفين  من  بالمائة 
الدولة األخرى.  إدارات  في  نسبتهم  يساوي ضعف 
عامة  قواعد  هناك  ليست  الداخلية  وزارة  وحسب 
وبحث  معالجة  لدى  اتخاذها  يتم  محددة  وإجراءات 
تهم بالعنصرية يتم توجيهها إلى موظفين مسؤولين 
عن دراسة طلب اللجوء والبت فيه، من قبل زمالئهم. 
حيث يقوم المكتب أي "بامف" بدراسة كل حالة على 

حدة واتخاذ اإلجراءات المناسبة لكل منها.

عدد  أن  "أوسنبروكه"  لصحيفة  تقرير  ذكر 
المسلمين  على  اللفظية(  كما  )الجسدية  االعتداءات 
والمؤسسات اإلسالمية مثل المساجد زاد في ألمانيا 
خالل عام 2020، على الرغم من القيود المفروضة 

على الحياة العامة بسبب جائحة كورونا. 
وسجلت السلطات ما ال يقل عن 901 حادثة مناهضة 
للمسلمين في عموم ألمانيا، بزيادة قدرها 2٪ تقريًبا 

مقارنة بعام 2019 (884 حادث(. 
حزب  لفريق  سؤال  على  الداخلية  وزارة  وردت 
البرلماني  الفريق  يستبعد  ولم  البرلمان.  في  اليسار 
أن يرتفع هذا الرقم حين توفر البيانات النهائية لعام 
أن  الماضي  في  أظهرت  التجربة  لكون   ،2020
األسابيع المقبلة بين فبراير ومارس تشهد استدراكا 

في إيصال البيانات المتأخرة للوزارة.
في  أصيبوا  48 شخصا  أن  الصحيفة  تقرير  وذكر 
عليه  كان  مما  بكثير  أعلى  رقم  وهو  االعتداءات، 
بينهما  من  شخصا(،   34)  2019 عام  في  األمر 
شخصان لقيا حتفهما. وسجلت السلطات 77 حالة من 
اعتداءات وكتابات على الجدران وتدنيس للمساجد. 
المتطرفين  من  الجناة  وكان  الحاالت،  معظم  في 
اليمينيين. وبذلك يتواصل اتجاه الزيادة المطردة في 
 884( عام.   بعد  عام  االعتداءات  من  النوع  هذا 
 ،2017 وفي   .)2020 عام  و)901   )2019 عام 
عندما قامت السلطات بتقييم البيانات المتعلقة بجرائم 
اإلسالموفوبيا ألول مرة، سجلت ما ال يقل عن 950 

جريمة.
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أعلنت المحكمة اإلدارية االتحادية العليا، أن رفض 
طلب الجئ أفغاني بالحماية الثانوية صحيح ما دام 
هناك  كان  ولو  البالد،  من  جزء  في  متوفر  األمان 

نزاع مسلح في منطقته.
أكدت المحكمة اإلدارية االتحادية في ألمانيا، صحة 
لطالب  الثانوية  الحماية  منح  رفض  قرار  وشرعية 
لجوء أفغاني، مادام الحد األدنى للمعيشة متوفر في 
ظروف  كانت  ولو  أفغانستان،  بلده  في  آمن  جزء 
القضية  أدنى مستوياتها هناك. وتتعلق  المعيشة في 
بطالب لجوء أفغاني من مدينة نانغارهار األفغانية، 
تم رفض طلبه ولم يحصل على حق اللجوء، فتقدم 
أيضا. وقد  تم رفضه  الذي  الثانوية،  للحماية  بطلب 
اتخذت المحكمة اإلدارية االتحادية في مدينة اليبزيغ، 
وهي أعلى محكمة إدارية في ألمانيا، قرارها وبت 

في القضية الشهر الماضي.
اإلدارية  المحكمة  رفضت  القضية،  حيثيات  وفي 
الالجئ  طلب  فورتمبيرغ،  بادن  بوالية  مانهايم  في 
األفغاني للحماية الثانوية، ألنه على األقل في ثالث 
مدن أفغانية لن تتم مالحقته ويمكنه الوصول إلى هذه 
احتمال  "وجود  بشرط  وآمن.  شرعي  بشكل  المدن 
كبير" بتوفر الحد األدنى للمعيشة هناك وليس هناك 
تهديد بانتهاك جسيم لحقوقه األساسية. وهو ما أكدته 
قرار  تصديق  خالل  من  أيضا  االتحادية  المحكمة 

المحكمة اإلدارية في الوالية.
وحسب المحكمة فإن العيش في جزء آمن من البالد 
بالمالحقة  فعلي  تهديد  يكون  وارد وممكن، حين ال 
أو مخاطر أو أضرار محدقة والحد األدنى للمعيشة 
حقوق  معاهدة  مع  يتعارض  ال  بما  وذلك  متوفر، 
اإلنسان األوروبية. وفي حالة طالب اللجوء األفغاني 
هذا لم تر المحكمة، حاجة للرجوع إلى محكمة العدل 

األوروبية واستشارتها في القضية.
فاألسبوع الماضي تناولت المحكمة األوروبية قضية 
نانغارهار  مدينة  من  بالجئين  أيضا  تتعلق  مماثلة، 
مدنية  في  اإلدارية  المحكمة  سألت  حيث  األفغانية، 
مانهايم، محكمة العدل األوروبية عن المعايير التي 

يجب توفرها لمنح حق الحماية الثانوية.
في  نزاع مسلح  أنه رغم وجود  إلى  اإلشارة  تجدر 
خطيرة  ليست  أنها  إال  األفغانية،  نانغارهار  مدينة 
لطالب  الثانوية  الحماية  منح حق  تبرر  أنها  لدرجة 
يتعلق  األلماني، حيث  القضاء  أحكام  اللجوء حسب 

األمر بالدرجة األولى بعدد الضحايا من المدنيين.

عبر  الخاصة  سيارتك  قيادة  في  ترغب  كنت  إذا 
عام  مكتب  من  تصريح  إلى  أواًل  تحتاج  العاصمة، 
في  أقصى 12 رحلة خاصة  بحد  ويُسمح  بالمدينة. 
مبادرة  من  الراديكالية  المطالب  هذه  وتأتي  السنة. 
قدمت مشروع  التي  السيارات"  من  الخالية  "برلين 

قانونها نهاية الشهر الماضي.
وضع  يريدون  فهم  جادون:  المبادرة  وأصحاب 
خطتهم موضع التنفيذ عن طريق استفتاء، وقد سبق 
التكاليف.  لتقدير  الداخلية  إدارة  على  أن عرضوها 
التحالف  يريد  سبتمبر،  إلى  أبريل  من  الفترة  وفي 
جمع التواقيع الالزمة البالغ عددها 000 20 توقيع.
وتذهب هذه الخطوة إلى ما هو أبعد مما يدعو إليه 

الساسة الخضر حتى اآلن. 
المبادرة تريد حظر حركة السيارات داخل الطريق 
نوعية  تحسين  والهدف:   S-Bahnring الدائري 
الحياة، مع مساحة 88 كيلومترا مربعا كأكبر مركز 

مدينة مخفضة للسيارات في العالم".
والتدابير الصارمة لتحقيق ذلك:

يسمح فقط بـ 12 رحلة لسيارات نقل البضائع الثقيلة 
أو رحالت العطالت. 

بدء  قبل  التسجيل  السيارات  أصحاب  على  يجب 
رحلتهم.

بعد عشر سنوات، سيتم تخفيض الرحالت المعتمدة 
إلى النصف إلى ست رحالت فقط.

وتُستثنى من ذلك BVG وحركة التوصيل وخدمات 
الطوارئ والشرطة وفرق اإلطفاء واألشخاص ذوي 

القدرة المحدودة على الحركة.
خارج  سياراتهم  ركن  األجانب  الزوار  على  يجب 
السيارة  بقيادة  لهم  يُسمح  وال   S-Bahnring حلقة 

إلى الفندق.
 100 السيارات  من  الخالية  برلين  تحالف  ويضم 
السياسة.  من  جاء  الدعم  ولكن   . االن  حتى  عضو 
حزب  في  النقل  خبير  رونبورغ  كريستيان  وقال 
اليسار "إننا نشاطر هدف المبادرة. غير أنه سيتعين 

أواًل النظر في المطالبات الفردية.
زعيم حزب الخضر: "إن االستفتاء المزمع إجراؤه 
يظهر أن التحول في النقل هو قضية اجتماعية. لديهم 
حاجة إلى المزيد من السالمة على الطرق والهواء 
ال  التي  العامة  األماكن  في  أكبر  ومساحة  األنظف 

تحجبها السيارات".
من ناحية أخرى CDU: "يجب أن يكون الوصول 
ليست  الخطط  هذه  بسهولة.  المدينة  وسط  إلى 

للعاصمة. المبادرة تريد شل كل شيء!"

الجريمة  لمكافحة  االتحادي  المكتب  رئيس  أعرب 
في ألمانيا، عن إصراره على سرعة تطبيق الحزمة 
شبكة  على  الكراهية  بمكافحة  المعنية  التشريعية 

اإلنترنت.
الصحفي  التحرير  لشبكة  تصريحات  وفي 
ضد  الكراهية  جريمة  تنامي  إن  قال  "دويتشالند"، 
أناس من الحياة العامة يمكن أن تكتسب بُْعدا مهددا 
للديمقراطية إذا أرهب ساسة وصحفيين على سبيل 

المثال.
وأضاف: "ولذلك علينا أن نتصدى لهذا األمر بحزم، 
والديمقراطية  القانون  دولة  وسائل  استخدام  عبر 
المنيعة"، مشيًرا إلى أن التشغيل التجريبي" للمكتب 
المركزي لإلبالغ عن المحتويات المستوجبة للعقاب 
على شبكة اإلنترنت"، يمكن أن يبدأ فوّرا مع دخول 
الحزمة حيز التنفيذ. وقال إنه تم التنسيق بالفعل مع 

القضاء والواليات حول مسار عمل هذا المكتب.
الصيف  أقرا  الواليات  ومجلس  البرلمان  وكان 
الكراهية  لمكافحة  التشريعية  الحزمة  الماضي 
الدستورية  المحكمة  أن  غير  اإلنترنت،  شبكة  على 
السماح  قبل  كبيرة  عراقيل  وضع  طلبت  االتحادية 
المشترك  بيانات  عن  باالستعالم  األمنية  لألجهزة 
الهواتف  بمستخدمي  والخاصة  الخدمة  مقدمي  لدى 

المحمولة واإلنترنت.
وإلى جانب اسم وعنوان المستخدم، تتضمن بيانات 
بينها  أخرى،  أشياء  الخدمة  مقدمي  لدى  المشترك 
كلمات المرور والحساب البنكي وعنوان بروتوكول 
تتضمن  ال  لكنها  للحاسب،  بي(  )آي  اإلنترنت 

محتويات للمكالمات أو رسائل البريد اإللكتروني.
تأييد  على  الحصول  في  المعدلة  التعليمات  وفشلت 
األغلبية الالزمة في مجلس الواليات في برلين، ما 

استوجب توضيحها في لجنة الوساطة.
ويعيب حزب الخضر على هذه التعليمات عدة أمور، 
منها أنها تتيح إمكانيات واسعة بشكل أكبر من الالزم 
لنقل البيانات وأنها ال توضح المهل الممنوحة لمحو 

المحتوى وال تحمي حقوق المعنيين بشكل كاف.
وقال المختص بالسياسة الداخلية في حزب الخضر، 
أو  قصد  عن  شيئا  يفعل  لم  الكبير  "االئتالف  إن 
التشريعية  الحزمة  جعل  أجل  من  جسيم  بإهمال 
متوافقة مع الدستور، ولذلك يجب إعادة العمل عليها 
المحكمة  أمام  الدعاوى  نجاح  دون  للحيلولة  اآلن 

الدستورية".
يوضح  أن  قبل  البيانات  نقل  عدم  الخضر  ويقترح 
المكتب االتحادي لمكافحة الجريمة نفسه عن وجود 

صلة جنائية لهذه البيانات بهجوم.
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لم يستطع الجنس البشري االنفصال عن غريزة حب 
التنقل، حتى أن تاريخه الطويل تكاد ترسمه حلقات 
عديدة من الهجرات، التي، وإن تنوعت أسبابها، فإن 
واليوم  اإلقامة"،  مكان  "تغيير  هو  واحد،  جوهرها 
العاملة،  اليد  هجرة  وخصوًصا  الهجرة،  أصبحت 
الدولية،  االقتصادية  العالقات  من  يتجزأ  ال  جزًءا 
حتى أن أكثر من 175 مليون شخص ال يعيشون في 
البلد الذي ولدوا فيه، أي ما يعادل 3٪ من مجموع 
التنبؤ  الممكن  غير  من  صار  واليوم  العالم،  سكان 
بمستقبل أوروبا دون أخذ عامل الهجرة في الحسبان.

زيارته  عقب  قطب،  سيد  أن  من  الرغم  وعلى 
قام  قد   ،1948،1951 عامي  بين  فيما  ألميركا 
"المنحطة"،  بـ  ووصفها  الغربية،  الحضارة  بانتقاد 
أبو  الباكستاني  الدين  رجل  نظرة  وهي  أخالقًيا، 
زيارته  عقب  كونها  التي  ذاتها  المودودي  األعلى 
في  المسلمين،  أن  إال   ،1969 عام  في  النجلترا 
في  يروا  لم  االستعماري،  العهد  نهاية  منذ  أغلبهم، 
الغرب إال جنة يجب العيش فيها عوًضا عن جحيم 
بالدهم المتخلفة اجتماعًيا، والمتسلطة بأنظمة حكمها 
الديكتاتورية، ومع أن فتاوى السلفية حرمت هجرة 
الهجرة  وفود  أن  إال  "الكفر"،  بالد  إلى  المسلمين 
المسلمة انهمرت على اوروبا والغرب بال انقطاع، 
جاليات  هناك  يشكلون  اليوم  المسلمون  صار  حتى 
االجتماعي  الواقع  في  وتأثيرها  وزنها  لها  كبرى 

واالقتصادي والسياسي والثقافي لبالد المهجر.

اإلسالم  والهجرة..  "أوروبا  بـ  المعنون  الكتاب  هذا 
لواقع  واضحة  صورة  يقدم  الصادر  أوروبا"  في 
فرنسا،  في  األخص  وعلى  أوروبا،  في  اإلسالم 
ويحاول استشراف مستقبله هناك في ظل عالم هو 
فيه المقاوم والضحية في آن، كما يلقي الضوء على 
واقع الهجرة اإلسالمية إلى القارة العجوز باعتبارها 
في  بارز  دور  لها  يكون  أن  يمكن  مستمرة  ظاهرة 

رسم العالقة المستقبلية بين اإلسالم وأوروبا.
فكما يقول الكاتب الجزائري إدريس بوسكين، مؤلف 
الكتاب: "لقد صار من غير اإلمكان التنبؤ بمستقبل 

أوروبا دون إدراج عامل الهجرة إليها".
وفي أيامنا هذه يبلغ عدد المسلمين في أوروبا ما بين 
15، و20 مليون نسمة، يمثلون 8 في المائة من عدد 
سكان فرنسا، و3 في المائة من عدد سكان بريطانيا 
العظمى، و4 في المائة من عدد سكان ألمانيا، ويتنبأ 
عام  بحلول  المسلمين،  بأن  الديموجرافيا  علماء 
2050 الميالدي، سيشكلون 20 في المائة من سكان 
اوروبا بالمجمل، بل إنهم بالفعل يشكلون اآلن هذه 

النسبة في العديد من مدن أوروبا الكبرى.

كله  المتحضر  العالم  دون  بالتحديد،  أوروبا  لماذا 
شرًقا وغرًبا، التي تستفيض الهجرة اإلسالمية في 

القصد إليها؟
"عامل  يقول:  عندما  هذا  عن  إجابته  بوسكين  يقدم 

القرب الجغرافي".
اليوم  يعد  لم  وإن  القدم،  منذ  المتكرر  العامل  فهو 
حاسًما، فأوروبا ال تبعد عن المغرب إال أربعة عشر 
رؤيتها  يمكن  اإلسبانية  واألراضي  فقط،  كيلومتًرا 
نفسها  أوروبا  إن  بل  طنجة،  شواطئ  من  نهاًرا 

موجودة في المغرب، عبر جزيرتي سبتة، ومليلة.
وبخاصة  للمهاجرين،  ماسة  حاجة  في  وأوروبا 
إذا  السيما  وتطوًرا،  تقدًما  األكثر  الغربية  أوروبا 
سيزداد  الميالدي   2050 عام  بحلول  أنه  عرفنا 
بينما  الالتينية،  وأميركا  وإفريقيا  آسيا  سكان  عدد 

ستنخفض أعداد األوروبيين بشدة.
ولغوًيا  إثنًيا  يتمايزون  أوروبا  في  والمسلمون 
ومذهبًيا، وهم ينحدرون من أصول شمال إفريقية، 
الجاليات  من  والكثير  أوسطية،  وشرق  وآسيوية، 

اإلسالمية وجدت هناك منذ العهد الكولونيالي.
العاتية، وتحديًدا اإلسالمية، ظلت  الهجرة  لكن هذه 
دائًما محل خوف السكان األصليين السيما في ظل 
العقم الفكري الذي تعيشه مجتمعاتنا الشرقية، فكانت 

لهم ردود أفعال عنصرية للغاية.

بفيينا، وهو  ولقد ورد في تقرير المركز األوروبي 
اإلثني،  الطابع  ذات  التعديات  بمالحقة  يعنى  مركز 
أن  وأوضح  األوروبية  الدول  كل  في  الديني،  أو 
المسلمين، بشكل خاص، عادة ما يعانون من مشاكل 
والسكن،  العمل  في  والتمييز،  كالعنف،  عديدة، 
لباسهم،  بسبب  لها  يتعرضون  التي  العنصرية 
ومراكزهم  مساجدهم  على  المتكررة  االعتداءات 

اإلسالمية.
إلى  األوروبية  الدول  قادة  التقرير،  هذا  دعا،  ولقد 
اإلسراع في اتخاذ إجراءات وسياسات مالئمة لدمج 

المسلمين أكثر في المجتمع األوروبي.
أوروبا،  تخوف  فإن  الدعوة  هذه  من  الرغم  وعلى 
في ظل تدفق الهجرات إليها، تمثل في ازدياد نشأة 
األحزاب اليمينية المتطرفة، فـ "الجبهة الوطنية" في 
القومي"،  الوطني  "الحزب  بريطانيا  وفي  فرنسا، 
حزب  إيطاليا  وفي  اإلنجليزية"،  الدفاع  و"رابطة 
"جوبيك"،  حزب  المجر  وفي  الشمال"،  "رابطة 
"من  وحزب  الجديد،  "الحرية"  حزب  ألمانيا  وفي 
حزب  هولندا  وفي  وفيستفاليا"،  الراين  شمال  أجل 
"من أجل الحرية"، وفي الدانمارك الحزب "الشعبي 
"ديموقراطيو  حزب  السويد  وفي  الدانماركي"، 
السويد"، وفي روسيا "الحزب الليبرالي الديموقراطي 

الروسي"، وفي بلغاريا حزب "أتاكا".

األوروبيين  بأن  الموقف  هذا  مثل  المؤلف  ويبرر 
يشعرون بأنهم يفقدون أوطانهم، وبأنها تضيع باتجاه 
الغزاة الجدد، الذين ليسو غزاة فقط، وإنما متخلفون 
أيًضا، فما الذي لدي المسلمين ليحبهم اآلخرون من 

أجله؟!

يقول المؤلف: "من وجهة نظر موضوعية ماذا يوجد 
لدينا نحن المسلمون غير التخلف والجهل والحروب 
ما  الدينية  والحساسيات  واإلرهاب  واألمية  والفقر 
جعلنا في مؤخرة الشعوب، وحتى وإن كانت بعض 
هذه  على  يغطي  لكنه  الغرب،  تسم  الصفات  هذه 
الجوانب كونه يقود اليوم حضارة علمية وتكنولوجية 

وثقافية فائقة".
أنها  كما  المسلمين،  المهاجرين  أوروبا  تحترم  ولن 
األصلية  بلدانهم  تحترم  ال  ألنها  ثقافتهم،  تحترم  لن 
الفاشلة الخانعة سياسًيا واقتصادًيا وثقافًيا، فالعالم ال 

يحترم إال من يحترم نفسه أواًل.
ويخلص بوسكين إلى أن: "كل هذه األحداث تبين لنا 
بما ال يدع مجااًل للشك أن االندماج الكامل للجاليات 
أبًدا،  األوروبي  المجتمع  في  يحدث  لن  المسلمة 
وستكون األزمات دائًما حاضرة، وستتواصل حلقات 

صدام الحضارات في إحدى جوانبها".

لهذه  الطبيعي  التطور  كان  إن  يعلم  وحده  والله 
الهجرات سيؤدي إلى "أسلمة" أوروبا، أم "أوربة" 

اإلسالم.

مصطفى عبدالله
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د. أمير حمد

نشرت مجلة »فورين بوليسي« األمريكية تقريًرا عن حديث صحفي مع الفيلسوف السياسي الشهير فرانسيس فوكوياما، موضًحا أن فوكوياما ما 
ة. زال مؤمًنا بانتصار الديمقراطيَّة الليبرالية حتًما في نهاية المطاف، لكنه يقول إن »نهاية التاريخ« قد خرجت عن مسارها بفعل قًوى غير ُمتوقعَّ
واستهل الكاتب تقريره قائاًل إنه على األرجح لم تكن أي فكرة منذ انتهاء الحرب الباردة موضع نقاش أو خالف أكثر من نظرية فرانسيس فوكوياما 
بشأن »نهاية التاريخ«. حيث نشرت إحدى المجالت عام 1989 مقااًل بعنوان »نهاية التاريخ؟« بصيغة االستفهام االستنكاري، ثم نشر مرًة أخرى 
عام 1992 في كتاب من تأليفه بعنوان »نهاية التاريخ واإلنسان األخير«، حيث ناقش الفيلسوف السياسي فوكوياما، الذي يعمل بجامعة ستانفورد، 
فكرة أنه بانهيار الشيوعية أصبح الطريق ُممهًدا أمام انتشار الديمقراطية الليبرالية والرأسمالية على النمط الغربي في جميع أنحاء العالم. وأشار 
إلى أن الجنس البشري ربما يكون قد حقق جزًءا من غايته في تطوره االجتماعي والسياسي. لكن األمور لم تسر بهذه البساطة، وقد أمضى فوكوياما 

الثالثين عاًما الماضية في مواجهة الُنقَّاد والعمل على تطوير آرائه.
وأوضح الكاتب أن فوكوياما، الذي يبلغ من العمر 68 عاًما، يقول إن نظريته األصلية التي سار فيها على خطا الفيلسوف األلماني جورج هيجل، 
طالما أُسيء فهمها. مشيًرا إلى أنه لم يقصد مطلًقا الجدل بشأن انتشار الديمقراطية والرأسمالية في جميع أنحاء العالم، لكنه كان يريد إيضاح 
أن الديمقراطية وحدها بمقدورها تلبية االحتياجات اإلنسانية األساسية من أجل االعتراف الفردي وأنه ال توجد بدائل أفضل يبدو أن العالم يتطور 
للوصول إليها. وخالل لقائه مع مراسل مجلة فورين بوليسي، أكد فوكوياما أنه ال يزال يؤمن بأن هذه النظرية صحيحة، لكن هناك عديًدا من العثرات 

التي تواجهها الديمقراطية لم يكن يتوقَّعها – كما ظهر مؤخًرا في صعود دونالد ترامب وسقوطه – وإلى نص الحوار:

االستقطاب على أساس الهوية
الكتاب  في  ثم   2014 عام  المنشور  المقال  في 
الصادر عام 2018 بعنوان »الهوية: مطلب الكرامة 
الممارسات  قوة  أن  توقَّعَت  االستياء«،  وسياسات 
بالشعور  مدفوعة  للهوية،  دة  الُمؤِكّ السياسية 
هل  الديمقراطية.  تقويض  إلى  ستؤدي  باالستياء، 
مبنى  اقتحام  من  شاهدناه  لما  السبب  هو  ذلك  كان 

الكونجرس األمريكي يوم 6 يناير )كانون الثاني(؟
فوكوياما: أعتقد أن أحد األمور التي انتشرت داخل 
التيارات اليمينية أكثر من انتشارها داخل التيارات 
واالنقسامات  االستقطاب  من  االنتقال  هو  اليسارية 
السياسية القائمة على قضايا السياسة إلى تلك القائمة 
على قضايا الهوية. بمعنى أن القضية األساسية هي 
الوالء لرؤية ُمعينة لما يجب أن تبدو عليه األمة؛ ما 
يجب أن تكون عليه قيم األشخاص الذين يديرونها، 
بداًل من القضايا المتعلقة باإلخفاقات أو األسلحة أو 
معدالت الضرائب أو أي من األمور التي كانت تثير 
وبسبب  والديمقراطيين.  الجمهوريين  بين  الشقاق 
التصرفات الجنونية لترامب، أصبح األمر ُمشخصًنا 

للغاية.
األشخاص  تعليقات  قراءة  عند  كثيًرا  اندهشت  ولقد 
بدونالد  والمرتبطين  الشغب  أعمال  يمارسون  الذين 
شبكات  خدمة  على  اليمينية  والسياسات  ترامب 
التواصل االجتماعي »بارلير« األمريكية. إن كثيًرا 
فعل  رئيسنا  أراد  إذا  »حسًنا،  يقولون:  الناس  من 
شيء ما، فسنفعله«. إن المعايير الحقيقية ليست نوًعا 
فكرة  أنه  تعتقد  أن  يمكن  لما  المستقلة  األحكام  من 
جيدة أو سيئة. ستفعل في األساس ما يأمر به رئيسك 

فيما يتعلق بالحركات القائمة على الهوية.
ويبدو أن هذا األمر سيئ ألسباب عديدة؛ إذ إنه ال 
على  قائم  لكنه  المشاورات،  على  الواقع  في  يعتمد 
الوالء  هذا  وطبيعة  فحسب،  الخالص  الَقَبلي  الوالء 
ل بها.  تجعله مخيًفا نوًعا ما بسبب الطريقة التي يتحوَّ
وفي التقاليد القديمة، كان هذا الوالء مرتبًطا بالهوية 
تستند  الوالءات  من  الجديدة  األنواع  أما  المسيحية، 
إلى نظريات المؤامرة المجنونة فحسب. وأعتقد أن 
أنه،  بلدان أخرى. أعني  هذا األمر يحدث فعاًل في 
في الشرق األوسط، يفكر الناس دائًما في أن شخًصا 
ملتوية،  سرية  بطرق  األمور  جميع  في  يتحكم  ما 
وهو نوع من الواقع بالنسبة لهم، ولكن الدرجة التي 

خت بها هذه القناعات جديدة حًقا. ترسَّ

لكن هل ُيعدُّ هذا األمر مختلًفا بالنسبة لترامب؟
الواضح  فوكوياما: ليس صحيًحا تماًما. أقصد، من 
يدفع  َمْن  هو  المتحدة  الواليات  رئيس  كان  إذا  أنه 
للقيام بأعمال الشغب، فمن الصعب عودة األمور إلى 
لدينا جمعية جون بيرش وكثير  سابق عهدها. كان 
القرن  وستينيات  في خمسينيات  عقليًّا  المختلين  من 
كانت  المؤسسات  أنواع  أن  أعتقد  لكنني  الماضي، 
أكبر  حد  إلى  الخطاب  على  السيطرة  على  قادرة 
بكثير. وهذا هو االختبار الحقيقي للبالد اآلن. وإذا 
كنت تتذكر جوزيف مكارثي، فقد كان نوًعا مماثاًل 
نظريات  أطلق  الرجل  هذا  الظاهرة،  لهذه  للغاية 
الجيش  إلى  الشيوعيين  تسلل  مؤامرة مجنونة حول 
يخشون  الجمهوريين  كل  وكان  الخارجية.  ووزارة 
مارجريت  السيناتور  قاومته  حتى  ضده  الوقوف 

المؤسسات  من  قليل  وعدد  والجيش  سميث  تشيس 
كبيرة.  بسرعة  المكارثيَّة  سلوك  انهار  ثم  األخرى. 
يحدث  أن  يمكن  هل  طرحه  يتعين  الذي  والسؤال 

شيء من هذا القبيل؟ ويبدو أنه ال يمكن ذلك.
عن  الماضية  الخمس  السنوات  طوال  نتساءل  كنا 
موعد اللحظة التي سيصل إليها ترامب للسير على 
حان  ربما  مطلًقا.  تأِت  لم  إنها  إال  مكارثي،  خطا 
منصبه  فيه  يغادر  الذي  الوقت  في  اآلن،  الوقت 
له االتهامات مرتين، لكن  تُكال  ليصبح أول رئيس 

هذه المرة بسبب التحريض على التمرد؟
فوكوياما: هناك بعض األمور التي تجعلك تعتقد أنك 
قد تنجح هذه المرة. لكن الشركات األمريكية ال تريد 
حًقا االشتراك في هذا األمر. أعتقد أن سابقة انفصال 
ترامب  عن  للجمهوريين  التابعة  المؤسسات  بعض 
مهمة؛ ومن ثم َفَقَد تويتر أيًضا. أعتقد أنه من الرائع 
أنني لم أعد أستمع لما يقوله بعد اآلن. وما كان رائًعا 
ا عنه أنه كان يعرف حًقا كيفية إطعام هذا الوحش  جدًّ
المؤونة  هذه  قطع  وبمجرد  بانتظام.  بداخله(  )الذي 
عنه، أعتقد أن هذه الظاهرة يمكن أن تضعف. وال 
ينبغي  ال  لكن  بالتأكيد،  التواصل  من  منعه  يمكنك 
عليك تضخيمه على محو مصطنع، وأعتقد أن هذه 

العملية قد بدأت.

ذكرَت في كتابك األخير أن الديمقراطية لن تدوم »إذا 
النظام  من  جزء  أنهم  يعتقدون  ال  المواطنون  كان 
السياسي نفسه«. ويبدو أن هذه هي المشكلة التي 

نراها مع عملية االستقطاب في الواليات المتحدة.
فوكوياما: أعتقد أنها ليست مشكلة عصيَّة، فمعظمها 
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يتعلق بالسلطة السياسية. ألن الناس يريدون الحصول 
الذين  األشخاص  وجد  وإذا  سياسية،  سلطة  على 
يتنافسون للحصول على ذلك، أنه من الصعب حًقا 
إلى أعلى مستويات  باالنتخابات أو الوصول  الفوز 
يعيدون  سوف  فعندئذ  البالد،  في  الحقيقية  السلطة 
تعرضت  إذا  إنك  للتغيير.  يحتاجونه  فيما  النظر 
للجمهوريين،  حدث  كما  ساحقة،  انتخابية  لهزيمة 

فعليك إعادة تقييم الموقف والتفكير في المستقبل.
ولكن إذا جاءت علينا أيام وجدنا فيها جناح ترامب 
يتحول إلى منظمة إرهابية، وحدثت عمليات اغتيال 
الكابيتول وما شابه  مبنى  واعتداءات على  وخطف 
ذلك، فلن يفوز الجمهوريون في هذا الصراع. وفي 
النهاية، أعتقد أن ذلك سيؤدي إلى دق آخر مسمار 

في نعشهم وزوالهم نهائيًّا.

هشاشة  عن  ترامب  عهد  يوضحه  الذي  ما 
الديمقراطية وظهور أشكال جديدة من االستبداد؟

أنه بعد مئة  فوكوياما: خطر لي منذ سنوات عديدة 
الحقبة  هذه  إلى  المؤرخون  ينظر  عندما  قادمة  عام 
في  الديمقراطية  انهارت  لماذا  »حسًنا،  ويقولون، 
أكثر  أحد  أن  أعتقد  بالتحديد«؟  ماذا حدث  الغرب؟ 
الشخصيات محورية لإلجابة عن هذا السؤال سيكون 
ألنه  السابق(  اإليطالي  الوزراء  )رئيس  برلسكوني 
توصل إلى طريقة للوصول إلى السلطة السياسية من 
خالل الجمع بين القوة السياسية والقوة االقتصادية. 
لقد بنى هذه اإلمبراطورية اإلعالمية التي سمحت له 
بالترشح للمنصب، وبمجرد توليه المنصب استخدم 
اإلعالمية.  إمبراطوريته  لحماية  السياسية  سلطته 
وبذلك تغذَّى االثنان على بعضهما البعض. وهذا هو 
الديمقراطيات  في  السلطة  إلى  الجديد  الطريق  حًقا 

الراسخة.
محطته  على  الحصول  هو  ترامب  فعله  ما  واآلن 
هذه  ر  طوَّ ثم  نيوز،  فوكس  الخاصة،  التلفزيونية 
أعتقد  لكني  تويتر.  عبر  للتواصل  الجديدة  الوسيلة 
السبب  لهذا  القوة.  السر يكمن في عدم استخدام  أن 
أعتقد أن خطوط التصدُّع في الديمقراطية الحديثة هم 
األشخاص الذين تبنُّوا صيغة برلسكوني واستخدموها 

باعتبارها وسيلة الكتساب السلطة السياسية.

وهل استخدموا صيغة برلسكوني الكتساب نوع من 
شبه الشرعية؟

فوكوياما: حسًنا، هذا واضح إذا كان بوسعك التحكم 
يذهلني  ما  أكثر  هو  وهذا  الواقعية.  الرواية  في 
بشأن اليمين كله في الوقت الحالي. أود أن أقول إن 
الغالبية العظمى من ناخبي ترامب ال يريدون حكومة 
استبدادية بل يعتقدون أنهم يدافعون عن الديمقراطية. 
إنهم يعتقدون أن ترامب فاز فوًزا شرعيًّا، وأنه ُحِرم 
من النجاح، وكل ما يفعلونه هو الدفاع عن هذه المثل 

األمريكية القديمة.

بنظرية  المدفوعة  الشعبوية  تقودنا  أين  إلى 
المؤامرة؟ هل تستمر هكذا في المستقبل، أم تدمر 

نفسها بطريقة ما؟
فوكوياما: لقد أُطلِق كثير من األشياء منذ عام 2016 
والتي ستُضِعف هذه الموجة. وآمل بالتأكيد أن يتحقق 
أنه  ُمعقَّد. وأعتقد  ذلك. إن ما فعله تويتر وفيسبوك 
من  وكثير  ترامب  حسابات  حذفوا  أنهم  المهم  من 
مؤيديه، لكن هذا الحل ليس رائًعا ألنه ما كان يجب 
أن يتمتعوا بهذه القوة من البداية. لكني أعتقد أن هناك 
ا ويجب على  إجماًعا متزايًدا على أن قوتهم كبيرة جدًّ
المجتمع استعادة السيطرة على مثل هذه التكنولوجيا 

القوية التي تشكل الوعي اإلعالمي.

عندما طرحَت مقولة »نهاية التاريخ«، كنَت تحذر 
من عيوبها. اآلن، بعد اختبار جميع أشكال الحكومة 
حتى درجة التدمير، هكذا فعلت الديمقراطية، وكذلك 
الرأسمالية. أثارت مقالتك األصلية السؤال، ما هي 
النقطة النهائية لعملية التحديث؟ لكن هل نحن في 
مكان ليس فيه نهاية يمكنها الصمود. هل هذا هو 

ما نواجهه – خلل دائم؟
الواقع،  في  الحال.  هو  هذا  أن  أعتقد  ال  فوكوياما: 
تايمز( روس دوتهات هذا  نيويورك  أوضح )كاتب 
بطريقة لم أكن أفكر بها من قبل: أن نهاية التاريخ 
قد ال تأخذ شكاًل واحًدا من أشكال الحكومة، ولكنها 
أننا  بمعنى  نفسه.  للشكل  األبدية  العودة  تكون  قد 
فكرنا بالفعل وجربنا جميع المتغيرات المختلفة، من 
الحكومة الديمقراطية إلى الحكومة االستبدادية. ليس 
األمر كما لو أن هناك شكاًل آخر في المتناول لم يكن 

الناس أذكياء بما يكفي الكتشافه.
ماهية نهاية التاريخ تتمثل في إعادة التدوير الدائم من 
المثال،  سبيل  على  المختلفة.  المتغيرات  هذه  خالل 
الجديد  اليسار  أن  أعتقد  االقتصادية، ال  الناحية  من 
قدم شيًئا لم يقدمه اليسار الديمقراطي االجتماعي قبل 
إلعادة  الدولة  سلطة  استخدام  فكرة  لكن  عاًما.   50
واليمين  نفسها،  هي  ذلك  إلى  وما  الثروة  توزيع 

ببساطة يعاني من الحنين إلى الماضي.
لذا ربما تكون نهاية التاريخ نوًعا دائًما من الركض 

في حلقة مفرغة.

لكن هناك بعض األشياء التي لن نعود إليها – مثل 
نحو  نتطور  أننا  يبدو  ما،  حد  إلى  الملكي.  النظام 
أو  والديمقراطية  األوليجاركية  نوع من مزيج من 
ربما ديمقراطية ذات نكهة استبدادية في عديد من 

البلدان.
فوكوياما: المشكلة أنني ال أعتقد أن هذه المتغيرات 
في  الكبرى  المشاكل  من  واحدة  أيًضا.  مستقرة 
فيكتور  المجري  الوزراء  )رئيس  ديمقراطية 
نوع  األساس  في  أنها  هي  الليبرالية  غير  أوربان( 
من رأسمالية المحسوبية. ما يقرب من 5 في المئة 
من الناتج المحلي اإلجمالي المجري يأتي على شكل 
دعم من االتحاد األوروبي، وهو أمر مشين نوًعا ما. 

المجر لن تكون مكاًنا اقتصاديًّا نابًضا بالحياة.
هذا  في  نحن  هل   – الدولي  النظام  عن  لنتحدث 
على  شيء،  أي  حل  يجرى  ال  حيث  الدائم  الركود 

كل  قال  األخيرة،  اآلونة  في  التاريخ؟  نهاية  عكس 
من باري جيوين وج. جون إيكنبيري، وهما طرفا 
إلى  نحتاج  قد  إننا  األيديولوجي،  الطيف  في  نقيض 
وجعلها  الليبرالية،  األممية  بشأن  توقعاتنا  خفض 
أكثر واقعية. إنها طريقة أخرى للقول بأنك لن تغير 
كنا  كما  المثال،  سبيل  كثيًرا، على  الصين وروسيا 

نعتقد ذات مرة.

التغيير في الصين يأتي من تناقضاتها الداخلية
فوكوياما: أوافق على أن الصين قد تتغير، لكن لن 
يكون ذلك بسبب أي شيء نقوم به. سيأتي تغييرها 
تفرض  الواقعية  أن  أعتقد  الداخلية.  تناقضاتها  من 
أن القوة األقوى في النظام تضع كثيًرا من القواعد. 
وهذا هو بالضبط ما فعلته أمريكا عندما كانت القوة 
على  سبب  أي  يوجد  ال  المهيمنة.  القطب  األحادية 
اإلطالق لالعتقاد بأن الصينيين لن يفعلوا ذلك. وفي 
الوقت الذي نتحدث فيه اآلن، يتسلل الصينيون إلى 
لهم  أشخاص  لوضع  محاولة  في  دولية  منظمة  كل 

في كل مكان.

لكن من المثير لالهتمام أنهم يفعلون ذلك من خالل 
النظام الدولي الحالي، وليس من خالل استبداله.

لكنني  إنهم ليسوا مجازفين مثل الروس.  فوكوياما: 
أعتقد أن النتيجة النهائية هي أنهم سيكونون قادرين 
لرغباتهم  المؤسسات  هذه  من  كثير  إخضاع  على 
ربما  واقعيًّا،  ولكن  ذلك،  نحب  ال  ونحن  الخاصة. 
لن نكون قادرين على القيام بالكثير بشأن أشياء مثل 
وضع المعايير وقدرتهم على الوصول إلى المجتمع 

الغربي وتشكيل الخطاب هناك.

وأخيًرا الجائحة. لقد نشرت مقااًل في مجلة فورين 
أفيرز الصيف الماضي تقول فيه إن أزمة كوفيد-19 
كل  في  المؤسسات  ضعف«  »نقاط  عن  كشفت 
في  تساعد  أن  أيًضا  يمكن  أنها  كتبت  لكنك  مكان. 
تعزيز الوحدة االجتماعية ودعم الحكومة وتحسين 
حدث  كما  البلدان،  بعض  في  االجتماعية  الحماية 
بعد الحرب العالمية الثانية والكساد. ما هو التأثير 

الطويل المدى لهذه الجائحة؟
فوكوياما: مالحظتي األولى »إنها السياسة يا غبي«. 
اعتمدت فعالية ردود األفعال على السياسة إلى حد 
لكن  الدولة،  قدرات  مثل  مهمة  أشياء  هناك  كبير. 
قوية  مؤسسات  لدينا  المتحدة،  الواليات  إلى  انظر 
وقدرات كثيرة، وما زلنا نفسد األمور. لذا أصبحت 
أهم  من  ما  بصورة  االجتماعي  والتوافق  الثقة 
وكوريا  اليابان  في  ذلك  ترى  أنك  وأعتقد  القضايا. 
الجنوبية وألمانيا والدول اإلسكندنافية. تمكنت بعض 
وتمكن  اآلراء،  بتوافق  التمسك  من  الديمقراطيات 
)المستشارة  شعبية  ارتفعت  كما  تقويته.  من  عديد 

األلمانية( أنجيال ميركل في العام الماضي.
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عادل فهمي

كشف تقرير أعده نشطاء في مكافحة الفقر عن أن 
من  أكثر  على  للحصول  طريقها  في  الغنية  الدول 
اللقاحات  من  احتياجاتها  على  تزيد  جرعة  مليار 
المضادة لمرض كوفيد-19، في حين تتدافع البلدان 
األفقر للحصول على الشحنات المتبقية من اللقاحات 
في وقت يسعى العالم للحد من تفشي فيروس كورونا.

للقاحات  الراهنة  اإلمدادات  التفاقات  تحليل  وفي 
كوفيد-19 ذكرت حملة )وان(، وهي منظمة دولية 
الوقاية  التي يمكن  الفقر واألمراض  معنية بمكافحة 
الواليات  مثل  الثرية  البلدان  على  يتعين  أنه  منها، 
الزائدة عن  تتقاسم الجرعات  المتحدة وبريطانيا أن 
حاجتها من أجل تعزيز االستجابة العالمية للجائحة. 
وذكرت الحملة أن عدم القيام بذلك سيحرم الماليين 
من الحماية األساسية في مواجهة الفيروس المسبب 
على  الجائحة  أمد  وسيطيل  كوفيد-19  لمرض 

األرجح.
العقود  على  الخصوص  وجه  على  التقرير  وركز 
للقاحات  أكبر خمس شركات مصنعة  أبرمتها  التي 
كوفيد-19 وهي فايزر-بيونتيك ومودرنا وأكسفورد-

ونوفافاكس.  جونسون  آند  وجونسون  زينيكا  أسترا 
المتحدة  الواليات  حصلت  اآلن  حتى  أنه  واكتشفت 
وكندا  وأستراليا  وبريطانيا  األوروبي  واالتحاد 
من  جرعة  مليارات  ثالثة  من  أكثر  على  واليابان 
مليار   2.06 من  بأكثر  يزيد  ما  وهو  اللقاحات 
جرعة عن احتياجات كافة سكان هذه البلدان للتطعيم 

بجرعتي اللقاح.
وخلص التحليل إلى أنه فضال عن إمدادات لقاحات 
التي  كوفاكس،  برنامج  عبر  توزع  التي  كوفيد-19 
كوفيد-19،  للقاحات  العادل  التوزيع  لضمان  تهدف 
التي  الجرعات  من  الفائض  فإن  الثنائية  واالتفاقات 
حصلت عليها البلدان الغنية يتعين أن يخصص لحماية 
أن  فقرا. وأضاف  األشد  البلدان  في  المهددة  الفئات 
هذا سيخفض بشدة خطر الوفاة بمرض كوفيد-19، 
فضال عن الحد من فرص ظهور سالالت جديدة من 

فيروس كورونا وتسريع القضاء على الجائحة.

لن تنتهي جائحة كورونا إال بتوزيع سريع وعادل 
للقاحات

حذر خبراء األوبئة من أن تطوير لقاحات جديدة ضد 
تحصل  لم  ما  الجائحة  إنهاء  في  سيفشل  كوفيد-19 
سريعة  بطريقة  جرعات  على  العالم  دول  جميع 

وعادلة.
"جواز  فكرة  اعتماد  في  دول عدة  تفكر  وقت  وفي 
قال  الدولي،  السفر  استئناف  عند  اللقاحي"  السفر 
الطبية  النسيت  مجلة  نشرتها  مفتوحة  رسالة  مِعّدو 
إن تخزين اللقاحات في البلدان األكثر ثراًء لن يؤدي 

إال إلى إطالة أمد حال الطوارئ الصحية العالمية.

فشل  الى  تؤدي  قد  اللقاح"  "قومية  أن  من  وحذروا 
اللقاحات  إيصال  إلى  تهدف  التي  كوفاكس  مبادرة 
إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل التي تواجه 

نقًصا هائاًل في الجرعات.
المِعّد الرئيسي للرسالة "أوليفييه ووترز" من  وقال 
"الحقيقة  ان  السياسية  والعلوم  لالقتصاد  لندن  كلية 
جرعات  إلى  اآلن  يحتاج  العالم  أن  هي  الصارخة 
أكبر من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 أكثر من أي 
التاريخ، من أجل تحصين عدد كاف  لقاح آخر في 

من الناس لتحقيق مناعة عالمية".
وأضاف "ما لم تُوّزع اللقاحات بشكل أكثر إنصافا، 
فيروس كورونا  السيطرة على  قبل  تمر سنوات  قد 

على المستوى العالمي".
ورغم وجود أكثر من عشرين لقاًحا ضد كوفيد-19 
استخدامها،  على  الموافقة  تمت  أو  التطوير  قيد 
تحديات  تواجه  الدخل  المنخفضة  البلدان  تزال  ال 
لوجستية هائلة لشراء اللقاحات وإعطائها للسكان.

تأمين لقاح كورونا للدول الفقيرة.. مسؤولية الدول 
الغنية أيضاً!

في وقت تمضي فيه دول العالم الغنية قدماً في حمالت 
التطعيم الشاملة ضد فيروس كورونا، التزال الدول 
الفقيرة تسعى جاهدة لتأمين اللقاحات لسكانها. ورغم 
نحو  إرسال  إلى  تهدف  العالمية  الصحة  منظمة  أن 
ملياري جرعة إلى الدول النامية بحلول نهاية العام، 
بتوزيع عادل  المعنية  "كوفاكس"  مبادرة  من خالل 
للقاحات، إال أن المنظمة تحذر من سعي دول غنية 
إلى االستئثار باللقاحات، على حساب الدول الفقيرة.
وأعلنت "كوفاكس" أنها ستوزع ما يقارب 337,2 
مليون جرعة بصورة إجمالية في النصف األول من 
عام 2021، لتطعيم 3,3 بالمائة )فحسب( من سكان 
أن  يعني  ما  المبادرة.  في  المشاركة  الـ145  الدول 
عدة  يستغرق  قد  الفقيرة  الدول  سكان  جميع  تطعيم 
سنوات، في حين يتوقع أن يتلقى غالبية سكان الدول 

الغنية التطعيم مع نهاية العام الجاري.

"نكسات" تشغل عن التفكير بالفقراء
بعد أن أصبحت حمالت التطعيم 
المتحدة  والواليات  أوروبا  في 
"مصحوبة  أخرى  غنية  ودول 
موقع  يكتب  كما  بنكسات"، 
"ال  الغنية  الدول  فإن  "شبيغل" 
تكاد تفكر في مشاركة اللقاح" مع 

الدول الفقيرة.
مثل  غنية،  دول  تأكيد  ورغم 
لقاحات  لتقديم  كندا، على سعيها 
للدول الفقيرة، يرى تحليل لموقع 

بتأمين  يتعلق  فيما  مشكلتان  هناك  أن  "شبيغل" 
اللقاحات للدول الفقيرة، ويوضح: "هناك دول غنية 
الدول  )مع  اللقاح  لمشاركة  تماماً  كندا مستعدة  مثل 
الفقيرة(، لكن فقط في ظل شروط يضعها األغنياء 
اللقاح  إعطاء  يتم  ال  "وثانياً،  بأنفسهم!"، ويضيف: 
)من قبل الشركات( لمن هم بأمس الحاجة إليه، بل 

لمن يدفعون أكثر!".
تداعيات  من  حذرت  العالمية  الصحة  منظمة  لكن 
الدول  على  الفقيرة  للدول  اللقاحات  تأمين  عدم 
من  أمثلة  للمنظمة  العام  المدير  وضرب  الغنية. 
الماضي إلعطاء ثقل أكبر لتحذيره. وذّكر بأنه تعين 
أعوام"  "االنتظار عشرة  الفقيرة  الدول  بعض  على 
فيروس  لمكافحة  الضرورية  األدوية  على  لتحصل 
نقص المناعة البشرية )اإليدز(. أما في حالة إنفلونزا 
الخنازير، فقد حصلت دول فقيرة على اللقاح المضاد 

له "لكن بعدما انتهت الجائحة".
في  الوطنية  النزعة  التحذير من  وجدد غيبريسوس 
ما يتعلق باللقاحات، وشدد على "أننا نعيش في قرية 
عالمية" وأن ال أحد سيكون بمأمن ما لم يتم احتواء 

كوفيد-19 في كافة أنحاء العالم.

ثمن باهظ
وفي دراسة أجريت بطلب من غرفة التجارة الدولية، 
االقتصادات  أن  لو  أنه حتى  األوبئة  احتسب علماء 
المتطورة قامت بتطعيم كل سكانها ضد كورونا، فإن 
الكلفة التي ستتكبدها بسبب ارتباط دول العالم في ما 
بينها، قد تراوح بين 200 و4500 مليار دوالر في 

حال لم تحصل الدول األقل تقدماً على اللقاحات. 
وأكدت الدراسة أن "هذا المبلغ أكبر بكثير من 38 
اللقاحات وتوزيعها على  مليار دوالر كلفة صناعة 

الصعيد العالمي".
المتقدمة  "االقتصادات  أن  إلى  الدراسة  وخلصت 
لديها حافز اقتصادي واضح ألن تسرع من توزيع 
اللقاحات على أساس عالمي منسق  وتقليل احتماالت 
الدول  في  والطلب  العرض  في  صدامات  حدوث 
اقتصادية  خسائر  حدوث  عنه  ينجم  مما  األخرى 

تطال أيضا الدول الغنية".
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ما  شخص  يريد  عندما  يستخدم  ألماني  قول  هناك 
ويدعو أحداً أو آخرين الى عدم القنوط واالستسالم، 

!Kopf hoch :فيقول

نعم لنرفع رؤوسنا عالياً وال يجب أن نقر بالهزيمة 
تنتهي وتكتفي هذه الصرخة  ينبغي أن  األبدية. وال 
ذلك  عند  ألنها  عنترياتها،  حتى  أو  عاطفيتها  عند 

ستبقى جوفاء ال معنى لها! 
السليم  والقلب  النظيف  العقل  عمل  ببدء  ايذان  إنها 

واإلرادة العازمة.
معاركاً  خسرت  التي  الشعوب  آخر  وال  أول  لسنا 
وال  حضارة  ال  الذين  أولئك  من  ولسنا  الحياة،  في 

مساهمة لهم في تاريخ البشرية واإلنسان.
تخلفنا  أننا  الوقت  ذات  في  ندرك  أن  يجب  لكننا 
إلى مستنقعات الضعف،  التطور وهوينا  عن ركب 
تتناهشنا نفوس بعضنا المريضة والكسولة والجاهلة، 
من جهة، وأنياب الذئاب المتربصة والمنقضة بتكالب 

علينا، من جهة أخرى.

كنت قبل أيام قد كتبت مقااًل تحت عنوان: الطابور 
السادس، استخدمت ذلك المصطلح للتعبير عن حال 
خائري  من  وثقافياً  أخالقياً  فينا  المهزومين  أولئك 
ذلك  تفشي  مدى  عن  بالتساؤل  وختمته  العزيمة، 
الطابور في مجتمعاتنا وشعوبنا العربية، وما وقفت 
عليه من عظم المصيبة التي راحت تسحقنا كما يعمل 

النار في الهشيم.
ولكي ال نبقى في دائرة النقد السلبي والنفس التشاؤمي 
والموقف العاجز، أعود ألتحدث اليوم عن ما يمكن 
أن نعالج به واقعنا كطابور سادس. وفي هذا أجد في 

مراحل العمل التالية ما تستوجب مناقشته:

المرحلة األولى:
وثقته  العربي  اإلنسان  كرامة  احياء   مرحلة  وهي 
الغيرة والعزم فيها.  بنفسه واستنهاضها ونفخ روح 
والتربويون  والمؤرخون  المفكرون  يلعب  وهنا  
ورجال  واإلعالميون  والسياسيون  النفس  وعلماء 
وفق  ذلك،  في  األساسي  دورهم  المتنورين  الدين 
رأسه،  على  تاجاً  اإلنسانية  الكرامة  يضع  منهج 
ومجاهدة  والصبر  والعزيمة  بالنفس  والثقة  والهمة 

النفس وبوعي في جعبة مهمته الصعبة.

المرحلة الثانية:
قدراته  وتطوير  اإلنسان  عقل  بناء  مرحلة  انها 
وابداع  جديدة  معرفة  خلق  في  المتميزة  اإلنجازية 

بتثاقل  واللهاث  يعرفه اآلخرون  ما  تعلم  ان  متميز. 
خلف خطواتهم لن يعيننا على اللحاق بهم ناهيك عن 
طوباوية،  وال  خيااًل  ليست  األمنية  هذه  تجاوزهم. 

ففي التاريخ اإلنساني أمثلة كثيرة.

المرحلة الثالثة:
في  الترتيب  أخطأت  وربما  الحديث،  أرجأت 
أسميه  ما  بلوغ  في  مراحل  من  إرتأيته  ما  عرض 
بكبوة  النهوض  على  القادر  السابع،  العربي  الجيل 
شعبه وأمته، واللحاق بالشعوب األخرى ولعب دور 
طليعي في تقدم اإلنسانية. إن هذه المرحلة هي مرحلة 
المتحضرة  اإلنسانية  األخالقية  المنظومة  تشكيل 
التي ستزرع في النفوس الكرامة وتحتضن االرادة 
والعزيمة لمن شمر عن عقله وساعديه من أجل علم 

متميز  وعمل جاد.

انها لعمري عملية صعبة، لكنها لن تكون مستحيلة، 
بعون الله، على جيل شاب واع يحترم نفسه، ويسعى 

من أجل غده.

احتقار الذات
آخر مراحل االنهزام والسقوط

ابطال ساحة الحبوبي في ناصرية العراق ال يعرفون 
الخنوع وال يقرون بالهزيمة، وهم بالتالي ال يعرفون 
الحتقار الذات من مكان في نفوسهم، وال يرضون 

للذل وشماً على جباههم.

كنت قد كتبت يوماً مقااًل بعنوان: الوطن ليس صنماً، 
نعبده ونتزلف له. هو شيء نحبه عندما يحبنا هو، 
ونجله عندما يحفظ كرامتنا، وهو ليس أكثر من رمز 
ال  فعندما  اخالقنا.  وحسن  صنعنا  لجميل  اعتباري 
يمثل ذلك الصنم والراية شيئاً انسانياً مقدساً، ال يعدو 
أن يكون خرافة ومخدراً وحشيشاً، وسبياًل البتزاز 
السراق والنصابين والغشاشين. فكم من االف سيقت 
الى الموت باسمك يا "وطن" وكم دمرت أحالم من 

أجلك أيها الشبح.

وفي خضم تالطم صور األوطان والمتاجرين فيها 
والمغشوشين والمستغلين بها، من جهة، والمتنعمين 
بكرامة وسعادة وحياة فيها وبسببها، من جهة أخرى، 

يعيش البشر على هذه األرض.
حتى أن بعضهم كان عبر التاريخ قد عاش الوطن 
شجرة مقدسة، أحياناً، وكشعوذة دجل، أحياناً أخرى.

أوطانها  حدود  أقامت  قد  كانت  الشعوب  من  كثيرة 

زالت  وال  والسلب،  والنهب  والقتل  والنار  بالحديد 
تناور هنا وهناك.

لكنه هو اإلنسان في أنانيته وغريزة تملكه وهيمنته، 
ما  أجل  للتضحية من  من جهة، ونخوته واستعداده 
يفهمه من حقوق له وألقرانه من بني الوطن والبشر، 

من جهة أخرى.
غير أنه ال يحق لإلنسان العزيز احتقار ذاته عندما 
وخيانة  وظلم  وقهر  وتخلف  ذل  أيام  شعبه  تسود 

وعمالة.

وأجدني محتاجاً لتوضيح ما أعنيه بالشعب وحتى 
بالوطن هنا:

فالشعب هو مجموعة من البشر قامت بينهم عالقات 
بلغة  وتخاطبوا  مشروع،  إنساني  وتخادم  تعاون 
قبلوها  وعادات  قيم  وفق  وتحاججوا  يفهمونها، 
واجب  عليهم  معايير،  بالطبع  وهي  اليها.  وركنوا 

تهذيبها الدائم.
والحاضنة  المكاني،  الوعاء  ذلك  فهو  الوطن  أما 
التاريخية واالقتصادية والبيئية التي ضمت ما انجزه 

ذلك الشعب وما يحلم به.
وهكذا تقوم على هذه األرض أوطان تعتز وتفخر بها 
في  بشرية  منجزات  وإنما  اصناماً،  ليست  شعوبها، 

العلوم والفنون والقوانين وازدهار  الحياة الكريمة.
لكن هذه الشعوب ذاتها كانت قد شهدت أيام وفترات 
ظلم وفوضى وتخلف، ما كانت شعوبها لتفتخر بها 
وثنية فارغة، بل راحت تعمل بجد ونكران  أوطاناً 
باالحترام  جديرة  أوطاناً  تعيدها  لكي  وكرامة  ذات 

واالنتماء.

أن  النبيل األصيل ال  يجب أن يرضى  اإلنسان  إن 
بالظلم  يقبل  أن  كذلك  له  ينبغي  وال  ظالماً،  يكون 

والخنوع.

لننفض  العرب  من  البشر  نحن  اليوم  نقف  وهكذا 
اخالقياً  المنهزم  السادس  طابورنا  صفوفنا  بين  من 
وثقافياً وعزيمة، المتنصل من وعيه وكرامته ودوره 
ثقافته وحضارته،  أبناء  اإلنساني والناكر لمنجزات 

والمستسلم لهزيمته.

أبناء  أعاد  كيف  المانيا،  في  نعيش  ونحن  ولنتذكر، 
وهو  طابوقة"،  "طابوقة  وطنهم  بناء  الشعب  هذا 
دون  جوعه،  رمق  ليسد  البطاطس  قشور  يطبخ 
االستسالم األبدي إلندحاره وتعليق تقاعسه وكرامته 

على شماعة النازية وعبث قادتها.

د. نزار محمود
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خاصاً  اهتماماً  "إسكوا"  االممية  المنظمة  أولت 
العربي وتعزيزه ودعم  الرقمي  المحتوى  لموضوع 
مختلفة  مستويات  على  أهمية  من  له  لما  صناعته 
منها تعزيز التنوع اللغوي والثقافي على اإلنترنت، 
وتحسين النفاذ إلى اإلنترنت واالستفادة منها، وحفظ 
رقمي،  بشكل  العربي  والتاريخي  الثقافي  األرشيف 
لما  نظراً  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  وكذلك 
العربي  الرقمي  المحتوى  منتجات  سوق  يتيحه 
بتطوير  مختصة  ناشئة  شركات  إلنشاء  فرص  من 
اهتمام  ويأتي  ومنتجاته.  العربي  الرقمي  المحتوى 
لمجتمع  العالمية  القمة  أهداف  سياق  في  اإلسكوا 

المعلومات وعملية المتابعة لما بعد عشر سنوات.

وفي إطار مبادرة خاصة أطلقتها اإلسكوا للمحتوى 
 2003 العام  منذ  األنشطة  توالت  العربي،  الرقمي 
الخبراء،  واجتماعات  الدراسات،  تضمنت  حيث 
والشراكات.  اإلقليمية  والمؤتمرات  العمل،  وورش 
أما الدراسات فقد تطرقت إلى الجوانب السياساتية، 
تعاونت  وقد  األعمال.  وجانب  والمسوح،  والتقنية، 
اإلسكوا مع حاضنات األعمال والجامعات في عدد 
من الدول العربية في تنظيم حمالت للتوعية بأهمية 
المحتوى الرقمي العربي وإطالق مسابقات ابتكارية 
تستهدف رواد األعمال الطامحين إلى إنشاء شركات 
تعمل على تطوير وإثراء المحتوى الرقمي العربي. 
وقد أطلقت المسابقة في نسختين األولى عام 2008 
والثانية عام 2013 تحت عنوان "تفكر عربياً؟ ابتكر 
العربية،  واإلمارات  األردن،  شملت  حيث  رقمياً!" 
ومصر.  اليمن  لبنان،  فلسطين،  تونس،  سورية، 
وتستمر جهود اإلسكوا في هذا المضمار من خالل 
المنتدى اإلقليمي للمحتوى الرقمي العربي الذي يتم 
شراكة  على  بناء   2013 العام  منذ  سنوياً  تنظيمة 

إقليمية.

اللغة العربية على الشبكة
البشر،  بها  ينطق  لغة  لكل  اإلنترنت  شبكة  اتّسعت 
حتى اللغات المندثرة أو التي تنطق بها مجموعات 
رقمي  محتوى  لها  بات  األفراد،  من  محدودة 
"إنترنتي" يعبّر عنها ويُكتب بأحرفها. فكيف الحال 
مليون   400 حوالى  بها  ينطق  التي  العربية  باللغة 
وهي  األرض،  بقاع  مختلف  في  ينتشرون  إنسان، 
مصدر اعتزازهم كونها أحد أهم نتاجات الحضارة 
اللغة  هذه  في  ُكتبت  وقد  التاريخ؟  عبر  العربية 
العالم  لغات  أجمل  من  واحدة  منها  تجعل  إبداعات 
غوته  األلماني  والفيلسوف  الشاعر  وكان  وأقدرها. 

أحد المعجبين بهذه اللغة.
من  واحدة  العربية  تكون  كي  إضافية  أسباب  هذه 
اللغات ذات الحضور الرئيس في العالم الرقمي إلى 
جانب غيرها من لغات العالم الحيّة، وهي كانت في 
القرون  في  الشفوي  والتناقل  الورقية  الكتابة  زمن 
هائاًل في نقل المعارف إلى  الوسطى قد أّدت دوراً 
الترجمة  ازدهار  نتيجالة  والصين  والهند  أوروبا 
والنقل والعلوم والفلسفة، في ما ُسّمي بعصر النهضة 

العربية.

لكن في زمن الشبكة العنكبوتية، هل ما زالت اللغة 
العربية تؤدي دوراً فعلياً في نقل الفكر العربي إلى 

اآلخرين، أو في نقل فكر اآلخرين إلى العرب؟

األهمية الحضارية للمحتوى الرقمي
على  البشر  بين  تنتقل  كانت  التي  المعلومات  كل 
ودراسات  ومجالت  وصحف  كتب  من  الورق، 
اإلنترنت  إلكترونيا عبر شبكة  تُنقل  باتت  وأبحاث، 
وبجميع اللغات. وقليلة هي المعلومات التي قد يجد 
في مكتبة عربية أو  كافياً  إليها مضموناً  من يحتاج 
باللغة  المعلومات  طالب  بات  لذا،  عربي.  أرشيف 
العربية يحتاج إلى توافر محتوى رقمي عربي معّزز 

على شبكة اإلنترنت.
فالناطقون بالعربية الذين يشّكلون نسبة 7 في المئة 
من عدد سكان األرض، ينتجون 3 في المئة فقط من 
المحتوى الرقمي العالمي. وهذه نسبة ضئيلة، إذا ما 
قارنّاها بالنسب التي تخّص لغات أخرى ينطق بها 

عدد أقل من البشر.

وليست النسبة ضئيلة فحسب، بل إن المادة المعلوماتية 
في هذه النسبة غير فّعالة في غالبيتها، وليست ذات 
وكي  عليها.  يُعّول  وثقافية  وحضارية  علمية  قيمة 
ال نقوم بالمقارنة مع لغات وثقافات عالمية أخرى، 
الفكر  "مؤسسة  أجرتها  بدراسة  االستعانة  يمكننا 
الثقافي  العزيز  عبد  الملك  "مركز  برعاية  العربي" 
العالمي"، في السعودية، في شأن "المحتوى الرقمي 
العربي". وسنستقي من الدراسة ما يتعلّق بالمحتوى 
يحتاج  كلها  المواضيع  في  الدخول  ألن  "الثقافي"، 
إلى صفحات كثيرة من التحليل والمراقبة والتفسير 

والتعليق.

حضور المحتوى العربي على االنترنت
العربي على االنترنت  المحتوى  الحديث عن  وعند 
” كافة البيانات أو مصادر المعلومات باللغة العربية 
إلكترونية  في صيغة  وتُعرض  وتُخزن  تُصنع  التي 
األرقام  سنجد  األرقام  بلغة  اإلنترنت”  على  رقمية 
والنسب متواضعة، فعلى الرغم من أن اللغة العربية 
ذات تاريخ عريق، حيث يحوي قاموسها اللغوي إلى 
13 مليون كلمة، ويتحدث بها 422 مليون شخص 
حول العالم، وهي واحدة من أكثر اللغات من حيث 
كما  بها  يحتفى  دولي  يوم  ولها  بها،  المتكلمين  عدد 
أنها إحدى اللغات الرسمية لألمم المتحدة، ومع ذلك 
فإن حضورها اإللكتروني يكاد يكون ضئياًل للغاية.

التي تهتم بالمحتوى  العالمية  التقارير  وتشير معظم 
الرقمي على اإلنترنت أن نسبة تمثيل اللغة العربية 
وعدد  اللغة  أهمية  مع  يتناسب  ال  الشبكة  على 

أحمد الجمال
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مستخدميها ومتصفحي اإلنترنت من العرب.

الصورة البانورامية الكبرى
المحتوى  شاعرية،  بلغة  التقرير  خالصة  وصفت 
عالم  في  ضئيل  "كيان  بأنه  العربي  الرقمي 
بين  ترواح  اإلجمالية  "حركته  وبأن  اإلنترنت"، 
به  لالنتقال  يكفي  ال  ونمّوه  والمعقولة"،  البطيئة 
قابل  بمعدل  ينبض  قلب  وله  العمالقة".  "عالم  إلى 
عدٌد  وفيه  ميتة.  شبه  ضامرة  وأطراف  للمالحظة 
كبيٌر من األجزاء الخاوية المنتفخة كبالونات الهواء. 
أعدها  التي  الدراسة  اختصار  هو  التوصيف  هذا 
يجعل  وإذ  العنكبوتية.  الشبكة  في  اختصاصيّون 
يريد  فألنه ال  "مريضاً"،  العربي  الرقمي  المحتوى 

أن يقول أنه "ميت".
فلو أجرينا قراءة في المحتوى الثقافي الذي استحوذ 
على 44.5 في المئة من المحتوى، يمكننا فهم سبب 

توّصل الدراسة إلى هذا االستنتاج.
وال بد من اإلشارة إلى أن النسبة الباقية من المحتوى 
توّزعت على القضايا اإلنسانية والسياسية والقانونية 
العسكرية  والقضايا  واالقتصاد  والتعليم  والعلوم 
الثقافة  واستحواذ  واالتصال.  واإلعالم  واألمنية 
التفاؤل  إلى  مدعاًة  ليس  العالية  النسبة  هذه  على 
ألن "الثقافة" العربية الرقمية توّزعت على المواقع 
الدينية، ومن بعدها مواقع الفيديو والموسيقى والفنون 
االستعراضية، ثم الرياضة بعدما احتُسبت في خانة 

الثقافة اإلنترنتية.
هذا ما يوضح معنى الثقافة لدى المتابعين للمحتوى 

الرقمي العربي. 
الثقافة  عليها  تتحّصل  التي  المئوية  النسبة  أما 
بما  ضئيلة  فهي  الحقيقي،  أو  المعروف  بمفهومها 
يستدعي االستغراب في عالم عربي يعّج بالشعراء 
والتشكيليين والمسرحيين والمؤلفين على اختالفهم. 
تُعنى  التي  المواقع  إلى  إضافًة  مجتمعون،  فهؤالء 
بالقيم األخالقية والشعر والموارد الثقافية واألوضاع 
واألشكال  الثقافي  واإلبداع  الثقافي  والتراث  الثقافية 
واألنواع األدبية واللغات والبرامج الثقافية والفلسفة 
والنثر والرواية والترجمة، يراوح نصيبهم بين 1.3 

و0.25 في المئة.
وهذا يعود إلى سببين، فإما أنه ال وجود لمتابعين لهذا 
المحتوى، أو أن هذا المحتوى ذاته ضعيف ولم يُنشر 
على الشبكة العنكبوتية بشكل احترافي. وهذا يكشف 
عن أن المكونات المتعارف عليها تقليدياً على أنها 
مكونات الثقافة الحية مثل األدب والفنون والفكر، ال 

تزال عاجزة عن اللحاق بالرياضة مثاًل.

أسباب ضعف المحتوى العربي
يعد قلة عدد المشاريع بالمقارنة مع اللغات األخرى 
وضعف تمويلها في نشر المحتوى العربي المطبوع 
ضعف  في  مساهماً  عاماًل  رقمية  لصيغ  وتحويله 
الحضور العربي على شبكة االنترنت، فالمبادرات 

المتوفرة هي فردية في األساس وليست مبنية على 
دراسات علمية أو جهود جماعية ومؤسساتية.

ضعف  في  تساهم  كذلك  تقنية  تعد  أخرى  عوامل 
عدد  وجود  مثل  اإلنترنت،  على  العربي  المحتوى 
كبير من األدوات التي صدرت بلغة أصلية انجليزية 
مثاًل وال تدعم اللغة العربية ككثير من أدوات إنشاء 

المواقع أو تعديل الفيديوهات غيرها.

دعم المحتوى العربي على االنترنت
ضرورة  اإلنترنت  على  العربي  المحتوى  دعم  إن 
مناطة  مهمة  وهي  اليوم،  الحياة  طبيعة  تقتضيها 
على  الحفاظ  أجل  من  وأفراد  مؤسسات  بالجميع 
الموروث العربي والهوية، في عالم بات اليوم يعتمد 

على الكلمة والمعرفة الرقمية.
للغة  التلقائية  للمعالجة  أفضل  أدوات  تطوير  ويبدو 

العربية ليست مهمة سهلة.
أو  اللغوي”،  “الجذر  لـ  يمكن  العربية،  اللغة  في 
مجموعة من األصوات المتسقة الصحيحة المتعددة 
بترتيب معين، توليد العديد من الكلمات ذات المعاني 
حسب  نفسه  الحرف  شكل  يختلف  كما  المختلفة. 
موقعه داخل الكلمة. عالوة على ذلك، تغيّر الرموز 
تسمى  والتي  الحروف،  أسفل  أو  أعلى  الموضوعة 
والصيغة  النطق  الحركات،  أو  التشكيل  عالمات 
األحيان.  بعض  في  الكلمات  معنى  وحتى  النحوية 
يساهم هذا في إرباك أنظمة البحث ويولّد نتائج بحث 

سيئة.
العربية  الحروف  أن  في  فيتمثل  اآلخر  التحدي  أما 
ال تحتوي على أحرف كبيرة أو صغيرة، مما يجعل 

تحديد األسماء الصحيحة أمًرا صعًبا.
الناطقين  العربية من إهمال شديد من  اللغة  وتعاني 

نتيجة  العربي  الرقمي  المحتوى  ضعف  بالعربية. 
العربية  اللغة  تحول  التي  السيئة  التعليم  ألنظمة 
الجتياز  فقط  الطالب  يدرسها  مجردة  قواعد  إلى 

امتحاناتهم.
متوفر  اإلنترنت  على  العربي  المحتوى  ومعظم 
باللهجات المحلية، مما يطرح مجموعة جديدة كاملة 

من التحديات.
ال توجد طريقة قياسية لكتابة الكلمات العامية وغالًبا 
هذا  في  شيوًعا  أكثر  اإلمالئية  األخطاء  تكون  ما 

النوع من اللغة العربية.

نسخ لصق "كوبي بايست"
التفّرد  يقيس مدى  الذي  إلى معيار األصالة  استناداً 
طريقة  بأي  واللصق  بالنسخ  والنقل  التكرار  وعدم 
متوسط  أن  التقرير  في  جاء  المحتوى،  في  أخرى 
نسبة المحتوى األصيل، أي غير المتكّرر الذي ال يتم 
تناقله ونسخه وإعادة نشره بين قنوات النشر المختلفة 
في   20 إلى  يصل  العربي،  الرقمي  المحتوى  في 
المئة فقط، أي أن 80 في المئة من المحتوى الرقمي 
العربي هو عبارة عن تكرار ونسخ ونقل. وهذا ما 
يؤكد قلّة اإلنتاج المعلوماتي في العالم العربي، وأن 
رواد شبكة اإلنترنت يتناقلون المعلومات ذاتها، أكثر 
من حرصهم على إنتاج إضافات متفّردة خاصة بهم.

أنها  يُتوّقع  التي  الدول  أن  االستهجان  يثير  وما 
كانت  العربي،  العالم  الجديدة في  للمعلومات  منتِّجة 
على رأس الئحة دول "النسخ واللصق"، مثل لبنان 
الدول  بينما  وقطر،  والمغرب  وتونس  والبحرين 
دة في المحتوى الرقمي هي موريتانيا وسلطنة  المجّدِ

ُعمان.



Workforce and Care
القوى العاملة والرعاية

Workforce and Care UG
   Wittestraße 26c

13509 Berlin
رقم الهاتف:

مكتب: 03053058762         
موبايل: 017620732486 

budget-advisor@web.de :البريد االلكتروني
الدوام: اإلثنين إلى الجمعة: 

الساعة 10.00 إلى 18.00

جهات التواصل

زورونا في موقعنا على االنترنت:         

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.                                           الحصول على استشارة مجانية من المختصين.                                                     
تقديم جميع الطلبات الالزمة .                                                                         متابعة اإلجراءات القانونية.                                                                                       

إنجاز عقود العمل واألمور اإلدارية.

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 

رسمياً 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 تمامَا مثل صاحب العمل.  

ويمكن أيضًا ألقرباء الشخص أو مقدمي 
الرعاية التقدم بطلب الحصول على الميزانية الشخصية بأنفسهم لالستفادة من هذا الحق الذي توفره الدولة مدة 

العمل 8 ساعات في اليوم بمعدل 40 ساعة في األسبوع مقابل راتب شهري بين 2000 و 2500 يورو باإلضافة إلى 
كافة التأمينات.

بصفتنا وكالة توظيف استشارية معتمدة فإننا في شركة UG  Workforce and Care نسعى 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.

           www.workforceandcare.de

فريق العمل

شركة القوى العاملة والرعاية بإشراف:
Özgür Ören   المدير التنفيذي: اوزغور اورن

 Abdullah Karakösse استشاري: عبدالله كاراكوسي
Amira Kajouk  استشارية: أميرة كجوك

نحن نتحدث: 
األلمانية واإلنجليزية والتركية والعربية

اتصل بنا للحصول على معلومات مفصلة 
واستشارة مجانية.

يسرنا أن نقدم لك المشورة والمساعدة

كيف تجدنا : في برلين – راينيكيندورف
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سامي عيد

حل  تبون  المجيد  عبد  الجزائري  الرئيس  أعلن 
المجلس الشعبي الوطني )الغرفة السفلى بالبرلمان( 
وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وذلك تزامنا مع 
لالنتخابات،  جديد  قانون  إعداد  من  االنتهاء  قرب 
الذي  الشعبي  للحراك  الثانية  الذكرى  أيام من  وقبل 
انطلق في 19 فبراير 2019 وأطاح بالرئيس السابق 
عبدالعزيز بوتفليقة بعد 20 عاما قضاها في الحكم.

ووجه الرئيس تبون كلمة متلفزة للشعب الجزائري 
قرارات  عدة  تضمنت  الحكومي  التلفزيون  بثها 
)الغرفة  الوطني  الشعبي  المجلس  حل  أهمها  من 
السفلى للبرلمان( وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، 
وإجراء  النشطاء  من   60  –  55 عن  واإلفراج 
تعديل حكومي سيتم اإلعالن عنه خالل 48 ساعة، 
وتنصيب المرصد الوطني للمجتمع المدني والمجلس 

األعلى للشباب والمحكمة الدستورية العليا.

ويأتي قرار الرئيس تبون بحل البرلمان وفقا ألحكام 
المادة 151 من الدستور التي تنص على أنه "يمكن 
الشعبي  المجلس  حل  يقرر  أن  الجمهورية  لرئيس 
أوانها  قبل  تشريعية  انتخابات  إجراء  أو  الوطني 
المجلس  ورئيس  األمة  مجلس  رئيس  استشارة  بعد 
العليا  الدستورية  المحكمة  ورئيس  الوطني  الشعبي 

والوزير األول أو رئيس الحكومة حسب الحالة".
نفسها "تجرى هذه االنتخابات  المادة  وبحسب نص 
أقصاه ثالثة أشهر، وإذا  أجل  الحالتين في  كلتا  في 
تعذر تنظيمها في هذا األجل ألي سبب كان، يمكن 
تمديد هذا األجل لمدة أقصاها ثالثة أشهر بعد أخذ 

رأي المحكمة الدستورية".

لماذا اآلن ؟
انتخب  الحالي  الوطني  الشعبي  المجلس  أن  يذكر 
ويعد   ،2022 حتى  واليته  وتستمر   ،2017 في 
الذي كان  التحرير الوطني "األفالن"،  حزب جبهة 
يرأسه بوتفليقة، وحزب التجمع الوطني الديمقراطي 
البرلمان  في  تمثيال  حزبين  أكثر  هما  "األرندي" 

الحالي.
ومنذ استقالة بوتفليقة في 2 أبريل 2019، ويواجه 
عدد كبير من قيادات حزبي "األفالن" و"األرندي" 
اتهامات بالفساد المالي والسياسي، وحكم على عدد 
منهم بالسجن لمدد متفاوتة، إضافة لما تواجهه كوادر 

الحزبين من رفض شعبي.
اللجنة  في  عضوا  كان  تبون  الرئيس  أن  ورغم 
أنه  إال  الوطني،  التحرير  جبهة  لحزب  المركزية 
خاض انتخابات الرئاسة في 2019 مستقال، وأعلنت 
الرئاسة الجزائرية أنه جمد عضويته في الحزب منذ 

فترة.
السياسية  المؤسسات  القتحام  الشباب  تبون  ودعا 

والبرلمانية، مؤكدا أن الدولة ستساعد في ذلك عبر 
تحمل جزء كبير من حملتهم االنتخابية، مشيرا إلى 
أن هذا البرلمان يجب أن يكون عين ولسان الشعب. 
المستقلة  السلطة  ستراقبها  االنتخابات  إلى  وأشار 
الوسائل واآلليات لكي  لالنتخابات وسيكون لها كل 

ال يكون هناك شك في مؤسسات الدولة.
وتشكلت السلطة المستقلة لالنتخابات في سبتمبر عام 
أول  وكانت  الحكومة،  عن  مستقلة  كهيئة   ،2019
مهامها اإلشراف على انتخابات الرئاسة التي جرت 
في ديسمبر من العام ذاته، كما أشرفت على االستفتاء 

على تعديل الدستور في نوفمبر عام 2020.
في  نص  تعديله  الجاري  االنتخابات  قانون  أن  إال 
مسودته الجديدة على تقليص عدد أعضائها من 50 

إلى 20 لضمان فعالية أكبر في عملها.

أسباب  أحد  أيضا  الجديد  االنتخابات  قانون  ويعد 
شهر  في  تبون  الرئيس  كلف  حيث  البرلمان،  حل 
سبتمبر الماضي لجنة من الخبراء القانونيين برئاسة 
قانون  لتعديل  بإعداد مشروع  لعرابة  الدكتور أحمد 
االنتخابات، كثاني خطوة في إصالح الحياة السياسية 
في  الشعب  عليه  وافق  الذي  الدستور  تعديل  بعد 

استفتاء عام جرى في األول من نوفمبر الماضي.
بدأت  التي  العالجية  تبون  الرئيس  رحلة  وأجلت 
في 28 أكتوبر الماضي واستمرت شهرين عرض 
مشروع القانون الجديد للنقاش العام، وهي الخطوة 
مسودة  توزيع  تم  حيث  مؤخرا،  تنفيذها  تم  التي 
إلثرائها  السياسية  األحزاب  على  الجديد  القانون 
حزبا   40 من  أكثر  أبدى  حيث  حولها،  والنقاش 

مالحظات حول مسودة مشروع القانون الجديد.
ووجه تبون انتقادات ألطراف داخلية لم يسمها بما 
بخس"،  بثمن  الجزائر  وشراء  بيع  "محاولة  أسماه 
الحراك  به  الذي طالب  الحقيقي  التغيير  أن  واعتبر 
الشعبي تم إقراره في الدستور الجديد، باإلضافة إلى 
قرارات أخرى سيتم اإلعالن عنها في وقت الحق.

بانخفاض  المالية  الصعوبات  "رغم  تبون:  وقال 
جريئا  قرارا  اتخذنا  كورونا  وجائحة  البترول 
الضرائب  من  واإلعفاء  لألجور  األدنى  الحد  برفع 
لمحدودي الدخل، الذي شمل نحو 6 ماليين جزائري 

في وقت لم نسمع لهم حّسا عندما كان 
البالد  خارج  يذهب  الجزائري  المال 

وفي الفساد".

هل من جديد ؟
من  المكون  القانون  مشروع  ويهدف 
313 مادة مقسمة على تسعة أبواب، 
إلى تحديد المبادئ األساسية والقواعد 
وتنفيذ  االنتخابي،  بالنظام  المتعلقة 
المبادئ الدستورية المتعلقة باستقاللية 

وحياد وعدم انحياز السلطة المكلفة بإدارة ومراقبة 
والتداول  الديمقراطية  وترسيخ  وتجسيد  االنتخابات 
وضمان  السياسية  الحياة  وضبط  السلطة  على 
مشاركة المواطنين والمجتمع المدني خاصة الشباب 
والمرأة في الحياة السياسية وضمان اختيار حر بعيد 

عن كل تأثير مادي.

نظام  اعتماد  الجديد  القانون  به  جاء  ما  أهم  ومن 
االنتخابات  في  مرة  ألول  المفتوحة"  "القائمة 
الناخب في  البرلمانية والمحلية، وهو ما يعني حق 
التصويت على قائمته المفضلة التي تقدمها األحزاب 
المرشحين  ترتيب  في  الحرية  ولديه  والمستقلون، 

داخلها.
تبون  الرئيس  بقرارات  جزائرية  أحزاب  وأشادت 
حقيقية  انطالقة  أنها  واعتبرت  أمس  أعلنها  التي 

لوضع معالم الجزائر الجديدة.
وكان الرئيس الجزائري تبون قد التقى خالل األيام 
هي  السياسية  األحزاب  رؤساء  من  ستة  الماضي 
المستقبل  الوطني وحزب جبهة  البناء  حزب حركة 
السلم  مجتمع  حركة  وحزب  جديد  جيل  وحزب 
حزب  االشتراكية،  القوى  جبهة  وحزب  "حمس" 
مراقبون  فسره  ما  وهو  الوطني،  اإلصالح  حركة 

بأن البرلمان الجديد سيشهد أغلبية حزبية جديدة.

للمرة الثانية
وبات قرار حل البرلمان والدعوة النتخابات تشريعية 
بعد  الجزائر،  تاريخ  في  نوعه"  من  "الثاني  مسبقة 
 1992 الثاني  يناير/كانون  في  البرلمان  حل  قرار 

غداة استقالة الرئيس األسبق الشاذلي بن جديد.
سريعة  خطوات  حينها  الجزائري  الجيش  واتخذ 
في محاولة الحتواء تمرد ما كان يعرف بـ"الجبهة 
كانت  التي  المحظورة  اإلخوانية  لإلنقاذ"  اإلرهابية 

تسيطر على مقاعد البرلمان والمجالس المحلية.
وتعليق  البرلمان  حل  الخطوات  تلك  بين  من  وكان 
للدولة"  أعلى  "مجلس  وتشكيل  بالدستور  العمل 
انتقالية دامت  البالد لمرحلة  أوكلت له مهمة تسيير 
عامين، تخللها انفالت أمني واغتيال رئيس المجلس 

محمد بوضياف في يونيو/حزيران 1992.
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م/ فتحي الحّبوبي

ال يختلف عاقالن في أّن  مسار األحداث "السرياليّة" 
التراجيديا  يشبه  بما  المأساويّة،  النهايات  ذات 
نكبة  منذ  العربي  الوطن  في  الجارية  اإلغريقيّة، 
العربيّة  الجامعة  أهداف  مسار  راوغ  قد  فلسطين، 
المتخّصصة  منّظماتها  بمعيّة  مقتل  في  وأصابها 
وهياكلها الجوفاء ومجالسها الواهنة ولجانها العاجزة 

التي ال جدوى من ورائها. 
حيث أّن أهّم أعمالها تختزله بيانات الشجب و التنديد 
قرارات  و  الفلسطينيين  حّق  في  إسرائيل  بجرائم 
المتحدة   األمم  إلى  الكبرى  العربية  القضايا  ترحيل 
للنظر فيها. وهو األمر الذي  جعل من الجامعة هيكال 
أجوفا، على مقاس أقزام السياسة الراهنين، جامدا، 
متكلّسا، يعيش عطالة مزمنة شبيهة بالقصور الذاتي 
ليس  أنّه  بالنتيجة  يعني  بما  الفيزيائي.  مفهومه  في 
من المأمول أن يشارك العرب وجامعة "حّكامهم" ال 
"دولهم"، بفاعليّة في صنع مصيرهم وبناء مستقبلهم. 
أقول هذا ليس من باب التجنّي على  الحّكام العرب  
قراءة  وفق  ولكن  الضعيفة،  وهياكلها  وجامعتهم 
دور  ولغياب  المأزوم  العربي  للراهن  موضوعيّة 
الجامعة العربية في الحّد -على األقّل- من تعقيده و 
تأزيمه. وهو أضعف اإليمان كما جاء في ما عرف 

بحديث المنكر. 
ألّن المفترض، إنّما هو أن تسعى الجامعة،  كالعب 
وفي  العربي،  الوضع  تحسين  إلى  إقليمي  سياسي 
إليه بعين  الحّد األدنى المحافظة عليه، ال أن تنظر 
أسوأ منه، وال  إلى  يتدهور من سيّئ  المتفّرج وهو 
و  تدهوره  في  أحيانا  بل وتشارك  تحّرك ساكنا. ال 
تأزيمه، وتتواطأ مع األجنبي أحيانا ومع دول عربيّة 
،هي اليوم نافذة  ومؤثّرة في قرارات الجامعة، ضّد 
دول عربيّة من أعضائها المؤّسسين/ األصليين، كما 
غير  أعضائها   من  أو  وسوريا  العراق  مع  حدث 
المؤّسسين/ ذوي العضوية باالنضمام، كما حدث مع 

ليبيا. 
وقد بات، وأصبح، وأضحى، وأمسى وسيظّل، في 
قادم األيّام واضحا، ال بل وشديد الوضوح، أّن هذه 
حتما  سائرة  والسودان،  اليمن  إليها  مضاف  الدول 
والتشّظي  والتجزئة  التقسيم  إلى   حثيثة  وبخطى 
لمحاولة  مقاومة  حالة  في  اليوم  وهي  والتشرذم. 
فرض ذلك من قبل قوى استكبار عالميّة معلومة. و 
يعاضدها في هذا المسعى بعضا من تّجار األوطان 
من الخونة العرب، حّكاما ومعارضين ونخبا مثّقفة 

بأبخس  يبيعون  الذين  الحقيرة،  األطماع  ذوي  من 
المعّطلة وحسب، بل وذممهم  األثمان ال ضمائرهم 
العلب  في  بالمهجر  إن  الدنيئة،  ونفوسهم  الرخيصة 
الليلية وحانات الخيانة للذات والوطن، أو في أسواق 
هنا  المنتشرة  الكثيرة  السياسيّة  والدعارة  النخاسة 
بمشرقه  العربي،  الوطن  أرجاء  كافة  في  وهناك، 
ودواعشه،  وإسالمييه   وشيعته،  وسنّته  ومغربه، 
حّد  على  أغنيائه  و  وفقرائه  تقّدمييه  و  ورجعييه 
السواء. بما نتج عنه جدب الحياة السياسيّة العربيّة 
إيجابي  أو عمل  كّل محتوى  وإفراغها من  وعقمها 
المكلومة.  العربيّة  الشعوب  إلى  المفقود  األمل  يعيد 
صناعة  سوى  ليست  جوهرها  في  السياسة  ألّن 
المستقبل و بّث األمل في الشعوب. وفي هذا المعنى 
إذا  إاّل  شعبا  نقود  ال   « بونابرت:  نابليون  يقول 

أوضحنا له مستقبال  : الزعيم هو تاجر األمل« 
 On ne conduit un peuple qu’en lui  
montrant un avenir : un chef est unmar-
chand d’espoir
إاّل  بالوهم،  ال  باألمل  يتاجر  أن  عليه  يتعيّن  فالقائد 
أنّه - ولألسف- ليس لنا، بهذا المعنى، أّي من الحّكام 
ويائسون،  بائسون  واهمون  أنفسهم  فهم  العرب. 
قادرين  غير  وهم  األمل  شعاع  يبثّوا  أن  لهم  فكيف 
على  بعث الثقة وزرع الطمأنينة في نفوس شعوبهم 
فاقد  أليس  إليها،  المدّمر  اليأس  تسّرب  من  للحّد 

الشيء ال يعطيه ؟!
الفكر  وأدبيات  القريب  التاريخ  إلى  وبالعودة 
الشعبيّة  الطموحات  وإلى  وخطابه،  العربي  القومي 
لألجيال التي ساهمت في تحرير بلدانها أو عايشت 
الشعوب  أّن  عناء،  دون  نستشّف،  المرحلة،  تلك 
العربية  الدول  جامعة  تأسيس  منذ  ظلّت  قد  العربيّة 
الدول  كما   الخالي،  القرن  أربعينات  منتصف  في 
الواحدة تلوى األخرى خالل  العربية منذ اسقاللها، 
يراودها  ظلّت  العشرين،  القرن  من  الثاني  النصف 
بإلحاح – يصل حّد الهوس- هاجس قيام الوحدة فيما 
بينها، كتجسيد سياسي لمفهوم القوميّة العربيّة بما هو 
معطى ومشترك جامع، تاريخا ولغة و معتقدا وفكراً 
وثقافة وسلوكا، بين كل الدول العربيّة من الماء إلى 
بين  تحدث  التي  البسيطة  االختالفات  رغم  الماء، 

األشّقاء هنا وهناك بين الفينة واألخرى. 
وقد كان دور مصر عظيما في مجال تأصيل رغبة 
رأي  وتشكيل  العربي  الجمعي  المخيال  في  الوحدة 

تتمايز  لقيام وحدة عربّية شاملة  مهّيأ  عام عربي 
العربّية  الدول  بين  والتنسيق  التعاون  مجّرد  عن 
بعضها بعضا، أو حل النزاعات التي قد تنشأ فيما 
وهو  أجنبي.  طرٍف  و  أحداها  بين  فيما  أو  بينها، 
تحديدا  و  بل  اآلن،  المخاتل  دورها  غير  بالتأكيد، 
إتفاقيّة  مهندسي  أحد  السادات  الرئيس  عهد  منذ 
العربي  الوطن  على  العواقب  الكارثيّة  ديفيد  كامب 
فؤاد  أحمد  الثائر  الشعبي  الشاعر  قال  لذلك  برّمته. 
نجم، واصفا تراجع الدور المصري في عهد حسني 
مبارك: » مصر اآلن في حجم مبارك وكانت زمان 

في حجم عبد النّاصر«. 
لمصر  إّن  أحد،  يجادل حوله  معلوما وال  بات  وقد 
الناصر الفضل األكبر في إذكاء هاجس وحلم  عبد 
الوحدة باعتبارها كانت وإّياه رمزا للقومّية العربّية، 
بأّن   العربية  للجامعة  دافعا  حينذاك  يمّثل  كان  بما 
الشعبّية  القومّية،  الوحدة  إلى  التوق  تساير موجة 
إلى  األحوال-  أسوأ  في   - تسعى  وال  والرسمّية،  
المبادئ  مع  صراحة  ويتعارض  ينافي  بما  القيام 
واألهداف التي قامت من أجلها ككيان إقليمي للعمل 

العربي المشترك. 

ندرك  األهداف  تلك  لبعض  استعراضنا  عند  ولعلّنا 
جيّدا- ودون بذل أّي جهد- الفرق الشاسع بين الواقع 
الراهن المأزوم للجامعة العربيّة وما هو منشود من 
أنّها :»  ينّص على   ما  ميثاقها  فقد جاء في  بعثها. 
تسعى إلى توثيق الصالت بين الدول العربية «، فيما 
أّن المتابع للشأن العام يلحظ بكّل يسر، أن الصالت 
معدومة  تكون  تكاد  العربيّة  الدول  بين  والعالقات 
القريب. بل  حاليّا وستستمّر كذلك بالقطع في األمد 
البرود  عن  فضال   - األعّم  األغلب  في  تتميّز  إنّها 
والجفاء- بخالفات ونزاعات ذات صلة برسم الحدود 
عن  التنازع  قبيل  من  أو  والطائفية،  بالمذهبيّة  أو 
في   إن  معيّنة  منطقة جغرافيّة  الريادة على مستوى 
المشرق أو في المغرب. ونلمح فقط في هذا السياق 
إلى ما بين الجزائر والمغرب في قضيّة الصحراء 
الغربيّة، وما بين العراق والكويت في قضيّة الحقول 
النفطيّة المتنازع عليها، وما بين مصر وقطاع غّزة/
فلسطين في قضية المعابر واألنفاق، وما بين اليمن 
بين  الهويّات   مذهبي حول  من صراع  والسعوديّة 
المذهب الزيدي والمذهب الحنبلي/الوهابي، وما بين 
الكويت والسعوديّة حول حقول النفط المشتركة فيما 

»إّنها تعكس فقط أهواء الحّكام وليس آراء الشعوب، وأّنها ال تستهدف سوى الحفاظ على أوضاع ما بعد 
االستعمار؛ فحّتى القادة العرب ال يعبئون بها في الغالب«.
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ولبنان-  سوريا  بين  وما  المحايدة،  بالمنطقة  يعرف 
ولو بأقّل حّدة- حول مزارع شبعا الحدوديّة المحتلّة. 
الدول  بين  العالقات  يوتّر  ما  فحسب،  هذا  ليس 
العنف  على  والتحريض  التدّخل  إّن  بل  العربيّة، 
لإلطاحة ببعض األنظمة العربيّة التي تثير التوّجس 
والتخّوف منها بشكل من األشكال بات من السمات 
الجوهريّة في سياسة دول خليجيّة معلومة ليس أقلّها 
قطر واإلمارات والسعوديّة. فيما أّن النزعة القوميّة 
العمل  الدول  هذه  على  يفرض  التضامن،  وواجب 
عند  األعضاء،  األخرى  الدول  عن  الدفاع  على 
المشترك”  “الدفاع  اتفاِقيّة  تمليه  الضرورة، وفق ما 

التي ظلّت - لألسف- إلى اليوم حبرا على ورق.

 هذا، وجاء في ميثاق الجامعة ما ينّص على  أنّها 
وإلى  العربية  الدول  استقالل  إلى صيانة  تسعى   «:
أّن  إاّل   »... العربية  المنطقة  أمن  على  المحافظة 
واقع الحال هو – لألسف- خالف ذلك. فالواقع على 
أّن  حيث  وينفيه،  بل  ال  المسعى  هذا  يسّفه  األرض 
المشهد السياسي العربي ال يشير اليوم إلى أّن الدول 
اهتمام  أّي  تعير  العظمى  غير  حتّى  وال  العظمى 
لحرمة السيادة الوطنيّة للدول العربيّة التي كثيرا ما 
لقرارها  وفاقدة  السيادة  منزوعة  الصورة  في  تبدو 
الوطني، تماما كما لو أنّها ال تزال مستعمرة وليست 
الكلمة. فهي ترضخ لإلمالءات،  مستقلّة بكل معنى 
بعض  من  أو  سام"  "العم  من  إذا صدرت  وخاصة 
قراراتها  في  مؤثّرة  باتت  خليجية،  ودويالت  دول 
بفضل البترودوالر الداعم القوي لخزينة الجامعة، ال 
بفضل الحنكة الدبلوماسيّة أو الوزن السياسي للدول 

والدويالت المومئ إليها. 

ال  الذكر  سبيل  على  أسوق  التمّشي  لهذا  وتأكيدا 
حضور  بعد  العربيّة  القمة  تأجيل  حادثة   الحصر، 
قليلة  ساعات  األمريكي،  لإلمالء  خضوعا  الوفود، 
على  وذلك   .2004 سنة  تونس  في  إنعقادها  قبل 
الشيخ  اغتيال  وعصابته  شارون  السّفاح  تعّمد  إثر 
أحمد ياسين زعيم حماس الروحي في ذلك التوقيت 
بالذات. وكان المقصود من التأجيل استبعاد مناقشة 
نفسها  ستفرض  كانت  التي  اإلسرائيلية  الجريمة 
ولو  حتّى  القّمة،  اهتمام  محور  وتكون  بالتأكيد، 
عنها  يتمّخض  لن  انّه سوف  سلفا-   معلوما   - كان 
ملّطفة  اللّون،  باهتة  واستنكار  تنديد  عبارات  سوى 
واستدرار  االستهالك  لمجّرد  وخجولة،  العبارات 

التعاطف الشعبي وكسب وّد الرأي العام العربي. 
العربية حّقا  الجامعة  يسأل هل حافظت  أن  ولسائل 
ميثاقها  في  جاء  كما  العربيّة  المنطقة  أمن  على 
هو  إنّما  الجميع  يرّدده  الذي  الوحيد  والجواب  ؟! 
األمن  لهذا  معنى  فأي  والسلب.  بالنفي  قطعا-   –
صفيح  تحت  برّمتها  تكون  تكاد  العربيّة  والمنطقة 
منها  وبتواطؤ  بل  الجامعة،  أنظار  أمام  ساخن 
أحيانا مع جهات أجنبيّة و/ أو عربيّة  لتوفير غطاء 
التي  للتدّخالت الخارجيّة في بلدان المنطقة  سياسي 
عالقة  في  الذكر  أسلفنا  كما  أمنيّة  أزمات  تشهد 

ليبيا و  التوتّر، من العراق إلى سوريا إلى  بمناطق 
التواطؤ حّد  السودان.  وقد يصل هذا  اليمن وحتّى 
التحريض ضّد بعض الدول العربيّة واإللحاح على 
ضرورة التدّخل العسكري لضربها. وعادة ما يقترن 
عربي  بدعم  لألجنبي  قويّة  بوعود  التحريض  هذا 
تأييد من  وبقرارات  واستخباراتي،  ولوجستي  مالي 
جامعة الدول العربيّة !! وهو ما يتعارض مع نّص 
الميثاق الّداعي إلى »عدم التّدخل في شؤون الدول 
األعضاء« ، و إلى اعتماد الوساطة والتحكيم كآليّة 

لّفض المنازعات.
وعالوة على هذا الوضع األمنى المترّدي بما  يشبه 
الجحيم فإّن التعاون الثنائي، فيما بين الدول العربيّة 
ال يكاد يذكر، رغم أنّه جاء في ميثاق الجامعة أنّها 
»في  العربيّة  المنطقة  في  وتعزيزه  لتنسيقه  تسعى 
والثقافيّة  واالقتصاديّة  السياسيّة  المجاالت  مختلف 
الحال  واقع  إّن  بل  والصحيّة«.  واالجتماعيّة 
العربي يشير بوضوح ال لبس فيه أّن ارتباط الدول 
من  وأقوى  أشّد  واقتصاديا  سياسيّا  بالغرب  العربيّة 
ارتباطها بالعالم العربي في هذه المجاالت، والسيّما 
القطاعات  لتشابه  نظرا  االقتصادي،  المجال  منها 
العربيّة،  الدول  كّل  ضمنها  تنتج  التي  االقتصادية 
زراعية  إّما  األعّم  األغلب  وفي  باألساس  وهي 
تلبية  عن  تعجز  بسيطة  تقنيات  ذات  صناعيّة  أو 
ال  ومتعّددة  كثيرة  مجاالت  في  المتبادلة  الحاجيات 
حقاّ،  المجدي  االقتصادي  التعاون  ألّن  لها.  حصر 
على  باألساس  يقوم  التجاري،  التبادل  منه  وخاصة 
ومواد  قطاعات  مستوى   على  والتنّوع  التكامل 

اإلنتاج.
وبالنتيجة، فقد بات واضحا اليوم أكثر من أّي وقت 
مضى أّن الوطن العربي، وبعد أكثر من سبعين سنة 
أسوأ  العربيّة، أصبح في وضع  الجامعة  نشأة  على 

المستعمر  حضور  رغم  نشأتها  قبل  عليه  كان  مّما 
على األرض العربية أنذاك. 

أزمات  فقط من،  ليس  يعاني  اليوم  العربي  فالوطن 
اقتصادية خانقة، وتحديات اجتماعية وثقافية كبرى، 
بل وكذلك من عودة االحتالل األجنبي والصراعات 

المذهبيّة والطائفيّة والعرقيّة. 
وقد زاد في تأزيم هذا الوضع اندالع ثورات عربيّة، 
حملت معها طموحات كبيرة في ترسيخ  الديمقراطيّة 
والحريّة في العالم العربي، لكّن سرعان ما  أجهضتها 
إلى حروب  أغلبها  فتحّول  المضاّدة  الثورات  أذرع 
أهليّة، تأّكد اآلن أّن للدواعش و الحركات الجهادية، 
السلفية الرؤية والمنهج، النصيب األوفر في إشعالها.

خالصة القول أّن الجامعة العربية، لم يعد  باإلمكان 
إقليمية  منّظمة  ألنّها  عليها.  واالعتماد  بها  الوثوق 
فاشلة يعوزها المشروع الموّحد و تفتقد إلى الرؤية 
تحّقق  لم  وألنّها  المعالم.  الواضحة  المشتركة 
نجاحات في أّي من المجاالت السياسيّة واالقتصادية 
أو  غيابها  و  وجودها  وألّن  والثقافيّة.  واالجتماعية 
تغييبها سيّان لدى الشعوب العربيّة. ال بل إّن حلّها 
نهائيّا أفضل من وجودها ضرورة أنّها باتت تساهم 

في تدهور األوضاع العربية ال في تحّسنها. 
وفي كلمة، أصبحت هي المشكل وليس الحّل الذي 
يطمح إليه العرب. إنّه لم يعد مستساغا نعت الجامعة 
العربيّة ببيت العرب وقد سقطت أهّم أعمدته الصلبة، 

أال وهي سوريا والعراق؟ !! 

نمطيّا  جوابا  أنتظر  وال  وأمشي  وأكتفي،  هذا  أقول 
جاهزا من أحد.
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جماعة  من  المتفرعة  اإلسالمية  الحركة  قررت 
اإلخوان المسلمين، مخالفة النهج السائد في المجتمع 
ليكود  حزب  مع  والتقارب  إسرائيل،  في  العربي 
لها  ستكون  خطوة  في  نتنياهو،  بنيامين  وزعيمه 
انتخابات  في  العربي  الثقل  على  االسلبية  ارتداداتها 

الكنيست القريبة.
وبالمقابل قررت ثالثة أحزاب عربية، وهي الجبهة 
عودة،  أيمن  برئاسة  والمساواة  للسالم  الديمقراطية 
أحمد  برئاسة  للتغيير  العربية  الحركة  وحزب 
بقيادة  الديمقراطي  العربي  التجمع  وحزب  الطيبي، 
سامي أبو شحادة، تشكيل قائمة موحدة للمشاركة في 
االنتخابات التشريعية اإلسرائيلية المقررة في مارس 

المقبل.
الجنوبية  اإلسالمية  الحركة  إعالن  بعد  ذلك  ويأتي 
برئاسة منصور عباس االنشقاق عن القائمة العربية 
بشكل  االنتخابي  االستحقاق  وخوض  المشتركة، 
الموحدة”،  العربية  “القائمة  اسم  تحت  منفصل 
نسب  على  تأثيرها  من  المخاوف  تثير  خطوة  في 

التصويت في المجتمع العربي داخل إسرائيل.
التحالف  من  اإلسالمية  الحركة  انسحاب  وكان 
الثالثة في  القوة  الذي نجح في فرض نفسه  العربي 
خصوصا  متوقعا،  الماضية،  الكنيست  انتخابات 
عباس،  منصور  رئيسها  أبداها  التي  المواقف  بعد 
والتي تتناقض مع توجهات باقي األحزاب العربية، 
ليكود  حزب  مع  بالتقارب  عالقة  في  خصوصا 
وزعيمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأيضا في 
في  وصفهم  الذين  الفلسطينيين  األسرى  من  موقفه 
أثار  الذي  األمر  بـ”المخّربين”،  له  آخر تصريحات 

غضبا واسعا في صفوف عرب 48.
وفي رّده على أنباء حول زيارته لمعتقلين فلسطينيين 
االول  امس  عباس  قال  اإلسرائيلية،  السجون  في 
الخميس “أن يتم وضعي في خانة دعم اإلرهاب أو 
معانق للمخربين، فهذا عار من الصحة. ومن نشر 
وعانقتهم،  بمخّربين  والتقيت  السجون  زرت  أنني 
حلم  عندي  مدنية،  أجندة  أدعم  أنا  يحدث.  لم  فهذا 
للسالم واألمن المتبادل للشعبين والتسامح والشراكة 

بين الشعبين”.
وبدت تصريحات عباس موجهة باألساس لمخاطبة 
ود اليمين اإلسرائيلي. وتتهم القوى العربية الحركة 
اإلسالمية التي تحمل فكر اإلخوان المسلمين، بالحياد 
واألحزاب  نتنياهو  أمام  المجال  وفتح  الثوابت  عن 
إسرائيل،  العربي في  المجتمع  الصهيونية الختراق 

بحثا عن مغانم سياسية
يظهر  اإلسالمية  الحركة  مواقف  في  التحول  وبدأ 
القائمة  مكونات  باقي  ناقضت  حينما  جلي  بشكل 
على  التصويت  برفض  الكنيست،  في  المشتركة 
إن  حينها  عباس  وقال  نتنياهو،  حكومة  إسقاط 

إسقاط نتنياهو هو شعار انتخابي وليس هدفا للعمل 
البرلماني.

وأضاف “الواقع يفرض علينا التعامل مع الموجود 
“هل  متسائال  يقول  ومضى  المرغوب”،  مع  وليس 
أعلى  يكون  وأن  للشعارات  رافعين  نبقى  أن  يعقل 
تغيير  من  بدال  ذاك  أو  هذا  إسقاط  سقف طموحاتنا 

السياسات وإنجاح مطالب مجتمعنا العادلة”.
فتح  حد  إلى  اإلسالمية  الحركة  مواقف  وتدحرجت 
األبواب أمام معاقلها في مدينة الطيرة وأم الفحم في 
في  المنطقتين  زار  الذي  لنتنياهو  الماضي  ديسمبر 
خطوة أثارت ردود فعل متباينة في الشارع العربي.
ويعتبر نتنياهو، الذي ينظر لالنتخابات المقبلة على 
أنها مصيرية ليس فقط في عالقة بمستقبله السياسي 
أن  المرفوعة ضده،  بالقضايا  بل وأيضا في عالقة 
وتشكيل حكومة  االنتخابات  في  النجاح  مفاتيح  أحد 
صفوف  شق  هو  يرجوه  الذي  اليميني  النهج  وفق 
على  الحصول  محاولة  وأيضا  المشتركة،  القائمة 
أصوات من المجتمع العربي تخول له الحصول على 

مقعد أو مقعدين، وهو أمر فارق بالنسبة إليه.

وكانت القائمة المشتركة التي حصدت في االستحقاق 
السابق 15 مقعدا في الكنيست، مثّلت مصدر إزعاج 
دعم  في  كبيرا  دورا  لعبت  حيث  لنتنياهو،  كبير 
بقيادة  أبيض  أزرق  )تحالف  الوسط  من  خصومه 

وزير الدفاع األسبق بيني غانتس(.
استمالة  محاولة  إلى  ننتنياهو  الوضع  هذا  ودفع 
القائمة  أقطاب  أحد  تشكل  التي  اإلسالمية  الحركة 
األخيرة  مواقف  أن  مراقبون  ويرى  المشتركة. 
عقلية  يعكسان  مواقفها  على  الطارئة  والتحوالت 

نفعية بامتياز.
انفتاح  في  الرئيسية  االنقسام  نقاط  إحدى  وتتمركز 
اإلسرائيليين  والقادة  نتنياهو  مع  العمل  على  عباس 
القائمة  القضايا  لمعالجة  ليكود  حزب  من  اآلخرين 
منذ فترة طويلة مثل الجريمة واإلسكان في المجتمع 
في   20 حوالي  يشكل  الذي  إسرائيل،  في  العربي 

المئة من السكان.
األحزاب  تحدد  أن  تريد  حركته  إن  عباس  ويقول 
اليهودية  األحزاب  رؤساء  من  أي  “مع  العربية 
لنتنياهو  كبديل  تتعامل  أن  مستعدة  هي  األخرى 
وحل  العربي  المجتمع  مطالب  تحصيل  أجل  من 

مشكالته”.
الديمقراطية  الجبهة  عام  أمين  يرى  المقابل  وفي 
الجبهة  أن  دهامشة،  منصور  والمساواة  للسالم 
برنامجنا  عن  يختلف  “نهجا  تبنّت  اإلسالمية 
السياسي، وأصّرت على الدخول في مفاوضات مع 

حزب ليكود ومقايضة الموقف السياسي بمكاسب”.
ببضعة  اإلسالمية  الحركة  تفوز  أن  المتوقع  ومن 

حيث  محتّد  سباق  وفي  لكن،  الكنيست.  في  مقاعد 
مقعدا   61 من  ائتالفا  يجمع  أن  الفائز  على  يجب 
لتحقيق أغلبية تؤهله لتشكيل حكومة، يمكن أن تظهر 

كصانعة ملوك غير متوقعة.
حزب  فوز  احتمال  الرأي  استطالعات  وتُظهر 
دون  المقاعد  من  بأكبر عدد  نتنياهو  بزعامة  ليكود 
تحقيق األغلبية، لكّن مقعدين اثنين قد يكونان كافيين 

إلحداث الفارق المرجو.
معهد  في  باحث  وهو  رودنيتسكي،  أريك  وقال 
الديمقراطية اإلسرائيلي، “مع أخذ المأزق السياسي 
في االعتبار، قد يلعب أي حزب عربي دور كاسر 
التعادل مقابل جني فوائد للمجتمع العربي. هذا هو 
الحركة  إلى  بالنسبة  الرئيسي  السياسي  االعتبار 

اإلسالمية”.

في  بالحق  إسرائيل  في  العربية  االقلية  وتتمتع 
في  النطاق  واسع  تمييزا  تواجه  لكنها  التصويت، 
وثيقة  بعالقات  وتتمتع  أخرى.  ومجاالت  اإلسكان 
مما  وغزة،  الغربية  الضفة  في  الفلسطينيين  مع 
إليها  النظر  إلى  اليهود  العديد من اإلسرائيليين  دفع 
بريبة. وستكون انتخابات 23 مارس رابع انتخابات 
إسرائيلية في أقل من عامين. ويذكر أنه في حمالت 
على  والتحريض  بالعنصرية  نتنياهو  اُتهم  سابقة، 
مغازلة  المرة  هذه  اختار  لكنه  العربية،  األحزاب 
لتسريع  محاولة  كثيرون  اعتبره  أمر  وهو  العرب، 

تفكيك القائمة المشتركة وتقليل اإلقبال العام.
بقاءه  يمدد  حاكم  ائتالف  تشكيل  في  نتنياهو  ويأمل 
أكثر من 12 عاما في منصبه، ويستطيع من خالل 
القضائية  المالحقة  من  الحصانة  على  اإلبقاء  ذلك 

المرتبطة بتهم تتعلق بالفساد متورط فيها.
يحقق  أن  يمكن  إن حزب عباس  وقال رودنيتسكي 
من  اإلسالمية  الحركة  تبقى  إذ  بمفرده،  جيدة  نتائج 
في  الناشطة  الشعبية  االجتماعية  الحركات  أكبر 
المجتمع العربي. وأشار إلى تمتعها بقاعدة صلبة من 
الدعم الشعبي، لكنه تساءل عما إذا كان هذا سينعكس 

في عدد أصوات أكبر في االنتخابات؟

سليم لقمان
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”من يدفع للمزمار، يسمع اللحن الذي يريده”.. عبارة أجازت وصف وسائل اإلعالم في العالم أجمع، فمالك الوسيلة هو من يدفع لفرض اللحن 
على المتلقي، كما أن اإلعالم هو من يتحكم فيما يجب أن يسمعه المشاهد – من وجهة نظر القائمين عليه - سواء فيما يتعلق بالدولة أو المواد 

الفنية المختلفة.
ووفقا لمراقبون، يوجد ست شركات عمالقة تسيطر حاليا على 90% أو أكثر من صناعة اإلعالم في سائر أنحاء العالم باإلضافة إلى مجموعة من 

أباطرة اإلعالم الذين يمتلكون عدد من الشبكات الفضائية في العالم العربي.
وقبل أعوام مضت، كانت حوالي 50 شركة تسيطر على اإلعالم العالمي، ولكن بمرور الوقت اتجهت هذه الشركات لالندماج وتكوين إمبراطوريات 
عالمية لها نفوذ واسع ومصالح سياسية تؤثر في برامجها ومواقفها التحريرية التي تتخذها وسائلها، فهذه الشركات تمتلك أنشطة إعالمية مختلفة 

في صناعات السينما واأللعاب واإلعالم بكل أنواعه.

أباطرة الصحافة الغربية

ـ  ميردوخ.. أكبر أباطرة اإلعالم
روبرت  األصل  األسترالي  اليهودي  الملياردير 
العالمي”  اإلعالم  بـ”إمبراطور  والملقب  ميردوخ 
 News Corporation  ” مؤسسة  وصاحب 
عام  أنشأها  بنيويورك،  ومقرها   ،”Australia
1980؛ حيث بدأ ميردوخ قبل تأسيسها بشراء بعض 
الصحف األمريكية وتوالت صفقاته حتى قام بشراء 
شركة فوكس األمريكية الشهيرة كاملة والتي اضطر 
.”News Corp ” إلى فصلها عن شركته األصلية

أستراليا  في  الصحف  أكبر  من  عدد  شركته  تمتلك 
منها  األمريكية،  المتحدة  والواليات  وبريطانيا 

ونيويورك  جورنال  ستريت  وول  الصن،  التايمز، 
والقنوات  المجالت  من  عدد  إلى  باإلضافة  بوست، 
التلفزيونية منها قنوات Fox News باإلضافة إلى 
من  كبير  وعدد   ،th Century Fox 20 شركة 

المواقع اإلخبارية، ودارين للنشر.

time Warner  ـ
العالمية  اإلعالمية  اإلمبراطوريات  من  واحدة  هي 
ومقرها نيويورك، أسهها أربعة أخوة يهود هاجروا 
الواحد  القرن  بدايات  في  أمريكا،  إلى  بولندا  من 
أمريكا  شركة  مع  شركتهم  اندمجت  والعشرين 

اونالين لخدمات اإلنترنت.
تمتلك “time warner ” أربع شركات منها مجموعة 
للبرامج  منتج  أكبر  تعد  التي  المنزلي  الصندوق 
المسلسالت  إنتاجها  ويشمل  العالم  في  التلفزيونية 
التليفزيونية الدرامية والتاريخية والوثائقية، وشركة 
 CNN قنوات  لشبكة  المدير  وهي  للبث  “تيرنر” 

اإلخبارية وعدد كبير من القنوات األخرى.
أشهر   TIME مجلة  للنشر  تايم  مجموعة  وتصدر 
من  كبير  وعدد  العالم  في  األسبوعية  المجالت 
المجالت المتنوعة المتخصصة في مجاالت أخرى 
مثل الرياضة واالجتماع واألعمال ومجالت وكتب 
 ”warner bros ” أخرى، باإلضافة إلى مجموعة
مقرها  األفالم  إنتاج  في  المتخصصة  الترفيهية 
العالم  في  استديوهات  ستة  أكبر  وأحد  كاليفورنيا، 
بوتر  هاري  سلسلة  منها  األفالم  ألشهر  ومنتجة 

ومملكة الخواتم.

أباطرة الصحافة العربية

ـ  الوليد بن طالل
فقد  كثيرا،  األمر  يختلف  لم  العربي،  العالم  في  أما 
مثّل األمير السعودي الوليد بن طالل، العربي األول 
في قائمة أثرياء العالم، أحد أباطرة اإلعالم العربي 
بمجموعة شركة روتانا اإلعالمية أحد أكبر القنوات 
اللبنانية   LBC العربية وله حصة في شبكة قنوات
وفوكس العربية، كما انه يمتلك أسهم في تايم وورنر 
له  واألخير  لميردوخ  التابعة  كوربوريشن”  و”نيوز 

أيضا حصة في قنوات روتانا.
قدرت  االقتصادية،  فوربس  نشرته مجلة  وفي عدد 
ثروة الوليد بن طالل بقيمة 20 مليار دوالر، واحتل 
العالم،  أثرياء  قائمة  في   26 المركز  إثرها  على 
أباطرة  من  عديد  مع  شراكات  لدخوله  باإلضافة 
الوزراء  رئيس  رأسهم  وعلى  أوروبا  في  اإلعالم 
اإليطالي السابق سيلفيو برلسكوني بنسبة 10٪ في 
إمبراطوريته اإلعالمية، وعدد من القنوات األلمانية 

المتخصصة.

ـ  وليد البراهيم 
تم  مفتوحة  فضائية  قنوات  شبكة  أول   ..”mbc“
تأسيسها عام 1991 لمالكها وليد آل إبراهيم، والذي 
يمتلك أيضا قناة العربية اإلخبارية، والتي بدأت بثها 
في البداية من لندن ثم عام 2002 وانتقلت للبث من 

مدينة دبي لإلعالم بعد ذلك.
في  متخصصة  قنوات   10 حوالي  الشبكة  تضم 
والفارسية  والمسلسالت  والكارتون  األجنبية  األفالم 
والمنوعات واألفالم الهندية وقناة مصرية، باإلضافة 

إلى عدة مواقع ترفيهية وقناة العربية اإلخبارية

ـ شبكة قنوات الجزيرة
اإلخبارية  الشبكات  أكبر  من  الجزيرة  شبكة  تعد 

أماني محمد
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العربية والتي بدأت عام 1996، بمنحة مقدمة من 
والتي  ثاني،  آل  خليفة  بن  حمد  السابق  قطر  أمير 
سبتمبر   11 أحداث  بعد  عالميا  اهتماما  اكتسبت 
2001 فكانت القناة الوحيدة التي تغطي الحرب على 
أفغانستان مباشرة وتبث مقاطع فيديو لزعيم القاعدة 

السابق “أسامة بن الدن” من خالل مكتبها هناك.
تضم الشبكة حاليا حوالي 10 قنوات منها الجزيرة 
واإلنجليزية  والوثائقية  مباشر  والجزيرة  األم 
متخصصة  وقنوات  لألطفال  قناة  إلى  باإلضافة 

للرياضة.

cbc ـ قنوات
قنوات  مجموعة  قليلة، صارت  شهور  في غضون 
cbc أحد أكبر -إن لم تكن أكبر - مجموعة قنوات 
انطلقت  والتي  المصري  اإلعالم  في سوق  فضائية 
رجل  األمين  محمد  يكن  فلم  يناير،   25 ثورة  بعد 
األعمال مالك تلك المجموعة معروفا، وبدأت شبكته 
من  عدد  إلى  عامة  فضائية  قناة  مجرد  من  تتوسع 
وقناة  واألخبار  الدراما  في  المتخصصة  القنوات 
 cbc خاصة بالمطبخ ثم مؤخرا قناة للمنوعات وهي
two. يمتلك األمين أيضا قنوات بانوراما ومودرن 

باإلضافة إلى أن أصدر بعدها جريدة الوطن .
عن  الحالي  الوقت  في  اإلعالمية  وسائله  وتعبر 
مواقف مؤيدة لسلطة ما بعد 30 يونيو وكانت أحد 
مرسي.  محمد  السابق  الرئيس  حكم  مهاجمي  أبرز 
اإلعالمي  ظهور  إعالميا،  انتعاشها  على  ساعد 
على  “البرنامج”  وبرنامجه  يوسف  باسم  الساخر 
إحدى شاشاتها، والذي شن منه هجوما الذعا على 
الرئيس  عزل  بعد  انه  إال  المسلمين  اإلخوان  حكم 

مرسي تم إنهاء عقد “البرنامج” وتوقف.

الحياد اإلعالمي أمر محال
وعن قضية التزام الشبكات اإلعالمية بالحياد، علق 

تحقيق  بأن  أساتذة اإلعالم في تصريحات  عدد من 
محال”  “أمر  بالمئة  مئة  بنسبة  اإلعالمي  الحياد 
أبرزها  عدة  ألسباب  الوسائل،  هذه  تبعية  بسبب 
نفوذ وسياسات سواء من الدولة لإلعالم القومي أو 
“غير  الخاص  اإلعالم  في  المال  رأس  سيطرة  من 
المستقل” بسبب تبعيته لرجال األعمال وبالتالي فهو 

يخدم مصالحهم.
إن االحتكارات العابرة للقارات تحدث سيطرة لدول 
الشمال بسبب عدم وجود شركات عربية أو أفريقية 
الهيمنة  أدوات  أحد  هي  الشركات  وهذه  عمالقة، 
واالختراق الغربي لدول العالم الثالث؛ حيث تروج 
القومية  الوطنية  الثقافة  تهدد  لقيم استهالكية وثقافية 
للدول، كذلك تخلق أنماط سلوكية استهالكية وليست 
إنتاجية، وحولت وسائل اإلعالم إلى أدوات للطبقات 
أهدافها  لنشر  العمالقة  الشركات  على  المسيطرة 

ومضامينها الرأسمالية المعادية للديمقراطية والعدالة 
االجتماعية، بحسب قولها.

إن “صناعة اإلعالم في الوقت الحالي صناعة عمالقة 
أو  وموضوعي  محايد  إعالم  يقدم  أحد  وال  ومكلفة 
لهم  أعمال  رجال  يملكها  الشركات  فهذه  مستقل 
مصالحهم وقناعاتهم والتي لن يسمحوا ألحد أن يقدم 

ما يتناقض معها”.

الحياد غير مطلوب
ونشر  النتقاء  وقرارات  معايير  لديها  وسيلة  ”أي 
غير  المطلق  الحياد  وهنا  معينة  مادة  نشر  عدم  أو 
الدكتور  أعرب  هكذا  مطلوب”..  غير  وبل  موجود 
القاهرة،  بجامعة  الصحافة  أستاذ  الدين  علم  محمود 
السياسي  االقتصاد  أن  مؤكدا  نظره،  وجهة  عن 
موجود وله تأثير على الوسائل التي قد تكون ذراع 
سياسي لمالكها تدعم أنشطته السياسية واالقتصادية 

وصورته الذهنية.
وأشار علم الدين إلى أن سيطرة الشركات العمالقة 
واإلمبراطوريات اإلعالمية األمريكية على اإلعالم 
واإلعالنات وبحوث التسويق واإلنتاج التلفزيوني له 
البحوث  أثبتتها  الناس  على  وثقافية  اجتماعية  آثار 
لتنظيم  ضرورة  هناك  أن  مضيفا  والدراسات، 
اإلعالم تحت هيئة تنظيم اإلعالم أو المجلس الوطني 
والقنوات  الصحف  إصدار  على  لإلشراف  لإلعالم 

ووضع آليات لتنظيم المنظومة برمتها.
وطالب علم الدين بضرورة منع االحتكار اإلعالمي 
بسن قوانين تحدد نسبة معينة للشركات في ملكيتها 
الشرف  مواثيق  وتطبيق  تتجاوزها،  وال  للوسائل 
الذاتي  العمل  لتنظيم  آليات  اإلعالمية وكذلك وضع 
قابلة  الوسائل  كل  تكون  وأن  والشفافية  والمسائلة 
بتنظيم  الخاصة  الدستور  مواد  وتفعيل  للمسائلة، 

العمل اإلعالمي.
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 الرواية الصادرة عن دار الدليل للطباعة والنشر، للدكتور عبد الحكيم شباط تأتي ضمن مشروعه اإلبداعي والذي ُيعنى برصد الحالة الديموغرافية 
لمدينة برلين، بعد وصول عدٍد كبير من الالجئين إليها خالل السنوات األخيرة.

 تقع الرواية في مئة وخمس وستين صفحة من القطع المتوسط، وهي في بنيتها الشكلّية مجموعة من القصص المتشابهة في مصائر شخصياتها 
والمختلفة في خّط سيرها.

وتطرُح تساؤالت المكان، وتأثيراته على الهوّية والخصوصّية، يبدو ذلك من خالل وعي الروائي بالمكان الذي تدور فيه األحداث، كعتبة أولى، 
وارتباطه بالسردّيات الدائرة في ُمحيطه، وبالحالة السيكولوجية والنفسّية لألشخاص في حي نوليندورف، والذي من الُمفترض أن يكون جّنة حسَب 

التصورات الواردة إليهم في أوطانهم قبل هجرتهم.
الصراع في الرواية صراع اثبات كينونة االنسان ووجوده في بيئٍة جديدٍة، شخصّياٌت قلقٌة، حائرُة، يشوب حياتها الكثير من االنكساراِت والخيبات. 
الرواية قصص منفصلة لعدد الشخصيات من خلفيات ثقافية، وإثنية متنوعة، يعيشون في بيئة مكانية واحدة، وسط برلين، لكّل شخصّية حكايتها 

وهمومها وأحالمها والتي تتقاطع مع حكايا البقية، بشكل أو بآخر لتصّب في نهاية درامية في مكتب السيدة )ماريون( الموظفة األلمانية.
من جهة أخرى: ال تعالج الرواية قضية اللجوء والهجرة بشكلها الحالي فقط، وإّنما تتطرق لها بشكل عام عبر فترة زمنية أطول، تعود في بعض 

األحيان لعشرين سنة مضت.
سّكان حي نيولندورف " سّكان الرواية "

عن  الباحثين  قصص  تدور  البرليني  الحي  هذا  في 
فرصة أفضل للحياة، بغّض النظر عن األسباب التي 
دفعتهم إلى الوصول إلى الفردوس الُمشتهى.. أرض 
على  الحصول  في  فيها  يعانون  والتي   ، الجرمان 
ودفعهم  القانونية  الشروط  استيفائهم  رغم  المواطنة 

مستحقاتهم الضريبة.
المكان،  في  الراوي  كاميرا  تدور  سينمائية،  بعدسة 
الدائرة  من  تبدأ   " زوم   " في  حولها  ما  ترصد 
من  مكّون  بناء  فأكثر..  أكثر  تتسع  ثم  الصغرى 
أربع طبقات تشغل إحدى طبقاته السيدة "ماريون " 
امرأة ال يتعدى طولها متراً ونصفاً جسدها، نحيل 
وأنفها  فمها عريض،  مدّورة،  وشاحب، جمجمتها 
غامضة،  نظراتها  المطرقة..  كعقب  وُمدبب  قصير 
فتائل  شعرها  والنفور،  التوّجس  النفس  في  تبعث 
بنّية خشنة، غزاه الشيب فصار مثل شعر الماعز.. 

تفوح منها رائحة كبراز القطط.. „
تحفظات  لديها  الثالث"..  "بالرايخ  خبيرة  ماريون 
الُمتعلق  بالقانون  خبيرة  وهي  الهجرة،  حول 
المكتب  في  تعمل  القانون،  درست  بالمهاجرين، 
المسؤول عن منح "المواطنة" واإلقامة، لديها شغف 
في تعطيل االجراءات، ِتبعاً لهواجسها، بينما القانون 
األلماني في الغالب يتغاضى عن أخطائها وفي أغلب 
األحيان ال يحاسبها،.. تعيش مع أّمها، عالقتها بها 
سيئة، تكيل لها الشتائم، شخصيّة يشوبها الكثير من 
التناقضات لديها مكنون هائل السوداوية واالستعالء. 
في ذات البناء يعيش التركي تونجاي" صاحب مطعم 
الدونر" والذي كان يدرس الهندسة في بالده، وبسبب 
ميوله السياسية تّم اعتقاله، ليهاجر بعدها إلى ألمانيا 

بحثاً عن الحريّة والعدالة. 

لـ  مثلجات  محّل  الشارع  من  المقابل  الطرف  في 
"جاكومينا" اإليطالية والتي جاءت لتدرس في إحدى 
في  الدكتوراة  وبعد حصولها على  برلين،  جامعات 
إاّل  عماًل  تجد  لم  الليبي"،  المجتمع  داخل  "السياسة 

"محّل بيع المثلجات"..
والتي  سليفا  األلمانية  المرأة  زوج  "سيمون"  أّما 
افتتحت محاًل للموضة، تشارك فيه زوجها الموهوب 

القادم من ليون الفرنسية..
بينما "مفتاح" القادم من مجاهيل إفريقيا، الذي يعاني 
دراجة  سائق  يعمل  والملل،  الطقس  اختالف  من 
أستاذ  "أنور"  و  سيمون،  عند  الطلبات  لتوصيل 
الكاتب  الهمبولدت،  جامعة  خريج  الُمقارن،  األدب 
في  يعمل  والذي  لروايته،  جديدٍة  فكرٍة  الباحث عن 
من  القادمة  و"باوال"  المشوّي..  الفروج  لبيع  محّل 

األرجنتين.
العجوز  ماريون،   ّ أم  عين  جميعاً  ترصدهم 
جميعاً،  تراقبهم  شرفتها،  على  تجلس  "األلمانية" 
يتبادلون االبتسام معها، بروح من الرضا، وفي كثير 
من األحيان يمّدون لها يد العون، ولو بتلويحة يٍد من 

بعيد تُعيد ضّخ الحياة الجافة في عروقها.
جغرافيّة  دائرة  في  الراوي  يضعهم  جميعاً  هؤالء 
خالل  من  الحقيقة،  صفة  يعطيها  لكنّه  افتراضية، 
مما  عينه،  المكان  في  موجودة  ركائز  على  تأكيده 
يضفي على النّص ِسمة التوثيق والواقعية في أغلب 
علميّة  طاقات  يمتلكون  أفراٌد  بالمحصلة  األحيان.. 
إلى  ألجأتهم  لكن ظروفهم  هائلة،  وبشريّة وكفاءات 

واقع ُمتخٍم بالتعقيد والنّفور.

المكان باعتباره جاذباً وطارداً .
ذا  باعتباره  الروائي  العمل  في  المكان  سلطة  تُحدد 

الفضاء  هذا  عناصر  الراوي  يضع  وأبعاد،  حدود 
للمكان  يغدو  لعمله و من هنا  بيئة مناسبة  أنّه  على 

بعداً هندسياً أو جغرافياً أو ربّما فيزيائياً.
ما  يجعل  للحي  بدّقة  المكاني  الوصف  هذا  وبالتالي 
هو متخيّل سردياً حقيقياً؛ على أرض الواقع، لتقول: 
بالفعل. من خالل  الشخصيات، عاشت هنا  إّن هذه 
وصف البناء والمطاعم، أسماء الشوارع، ومحّطات 
القطار، كلّها تُعطي تصوراً أولياً أنّها حقيقية موجودة 
في ذلك الحّي، كذلك ارتباط اسم أحد شوارع الحي 
بقصة شاعرة ألمانية تعّرضت لالضطهاد له رمزيته 

ودال لته في متن الرواية.
وعالقتها  ألمانيا  حالة  عام  بشكل  يمثّل  الحي  هذا 
لمعاناة  انعكاس  هو  فيه  يدور  فما  إليها..  بالقادمين 
يعيشها الالجئون في ألمانيا و اندماجهم في المجتمع، 
وصعوبة تفاعلهم مع الحياة، وباألخص من جهة تقبل 
اآلخر "صاحَب األرض" لهم في بعض األحيان.   

وردود  بالمكان  الشخصيات  ارتباط  الكاتب  يحلّل 
أفعالهم، وتفاعلهم فيه، ويُرجعنا إلى أسباب وصولهم 
الجئ،   " تسميتهم  عن  النظر  بغّض  ألمانيا  إلى 
يحلل  أعماقهم  في  يغوص   " دارس..  وافد،  نازح، 
ذواتهم وضياع أحالمهم،  أسباب معاناتهم وانكسار 
عن  العلميّة  وامكانياتهم  طاقاتهم  وتبديد  وتجاهلهم، 
قصد بسبب انتمائهم أو لون بشرتهم، وتحويلهم إلى 
أعمال يدوية، وعادة ما تتقاطع خطوط مشكالتهم في 

مجاهيل مكتب ماريون في ثنائية ضديّة.
األحياء  روايات  أجواء  إلى  أحياناً  الرواية  تعيدك 
القديمة، تقرأ وكأنك في القاهرة أو استنبول وتنسى 

أنك في برلين ..
جلساتهم  طعامهم،  ضحكاتهم،  الماّرة،  فتفاعالت 
جاكومينا  اإليطالية  مثلجات  محّل  في  وحواراتهم 
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الجيران، صحن  تونجاي، عالقات  التركي  ومطعم 
الطعام الذي يُسكب للعجوز أللمانية، اللغة العاطفيّة 
المستخدمة فيما بينهم، والتي دفعت جاكومينا للبحث 

عن معنى كلمة "أبيه - األخ " مقارنة باأللمانية. 
نفسه  يجد  األلماني،  توماس  كان  ما  "..غالباً 
ُمضطراً لتمثيل المجتمع األلمانّي، ويدافع عنه أمام 
ويحدث  قارات..  ثالث  من  أجنبية،  أصوات  ثالثة 
عن  األجنبية  األصوات  لتدافع  األمور،  تنقلب  أن 
الجميع  يرى  أخرى  وأحياناً  األلماني،  المجتمع 

أنفسهم أغراباً.." 
وجود  لوال  طبيعّي،  الوضع  أّن  يُشعرك  ذلك  كّل 
أمثال ماريون، ولكن ماريون ليسْت فرداً وإنّما تمثل 
فكراً وتياراً، ورغم قلته إاّل أنّه يمثّل نموذَج َمْن يضع 

العصّي في العجالت.
"البديل"... وصعود  ظهور  هواجس  يعيش  والكّل 

وما رافق ذلك من تخّوفات وتكّهنات على مستقبل 
الالجئين خاصًة وألمانيا عامة.

الراوي  يُرجع  الخارجي:  المكان  صعيد  على 
هاجرت  التي  بالدها  في  ظروفها  إلى  الشخصيات 
منها باعتبار أّن ذلك المكان صار طارداً..  الحرب 
من  القادم  مفتاح  عموماً،  الشرق  في  و  سوريا  في 
هدوء  التنقيب  وتّجار  المدنيّة  سرقت  والتي  إفريقيا 
تدّر على سكانها  التي كانت  الوادعة  القرية  قريته؛ 
رأي  وعلى  كرامتهم،  ويصون  بطونهم،  يشبع  ما 
"جاكومينا "حتى َمن يعيش في القطب الشمالي لديه 

ما يكفيه من الخبز.. „
منهم من قدم من ألمانيا ذاتها من شرقيّها إلى غربيّها، 
بعد ُهدم جدار برلين، كحال األلماني "مشيل" مدرس 
فخسر  ألمانيا،  وحدة  ثمن  دفع  الذي  الروسيّة  اللغة 
بائع  إلى  وأحالته  حياته  دمّرت  التي  الوحدة  عمله، 

كتب. 
ومبرراتها  أسبابها  لها  الرواية  في  شخصية  كّل 
ولتمسك  المزعوم..  الفردوس  هذا  إلى  للوصول 
بتالبيبه البيروقراطية من جهٍة، وتذّمر ماريون من 

جهة أخرى. 

في  خصوصية  لهما  نموذجين  بين  يضعنا  الراوي 
جهة  من  الجامعة،  هما  اآلخر،  تقبّل  وعدم  التمييز 
العمل األكاديمي، والسجن.. السجن الذي عانى منه 
مفتاح حيُث رفضه النزالء بسبب لون بشرته.. ولك 

أن تتخيل ما بين هذين النموذجين.
في  الفرد  كرامة  عن  الرواية  تطرحه  سؤااًل  لكّن 
وطنه بين أبناء ِجلدته؟  فما نعانيه نحن " العرب" ال 
يخفى على أحد، إال نُمارس العنصريّة على بعضنا 
وضجعيي"  وحضرّي  بدوّي  ومدينة،  "ريٍف  بين 
وغير ذلك الكثير، لماذا نتّذمر ممن ُدسنا ِبساطِه! إذا 
اعترض على وجودنا في بيته؟! بينما نتغاضى عّمن 

يمّزق بساطنا كل يوم هناك؟! 

السورّي االيطالّي والسورّي اليونانّي: 
هؤالء  هل  كثيراً!  بعضهم  يشبهون  ال  السوريون 
الرومانّي  األنُف   " محيّرة  األشكال  عرب؟!  حّقاً 
الَمعقوف، القامة الطويلة، واللّحية الشقراء، البشرة 
الُخضر " هكذا تصف  المتوّردة، والعيون  الحنطيّة 

جاكومينا الدكتور نور ادريس"..
الُمشتركات  على  االشتغال  إلى  الروائي  يسعى 
االنسانيّة، دون التعويل على جنسية المرء، أو لون 
المعرفية  الكاتب  اهتمامات  خالل  ومن   .. بشرته 
وعلم  بالفلسفة  الُمختص  فهو  أكاديمياً،  الُمكتسبة 

االجتماع ....
أشكالهم  السوريين  هؤالء  إن  تقول  جاكومينا  كانت 
ِخلته  والثاني  يونانّي!  ِخلته  األّول  ُمحيّرة!  حقاً 
المتوسط،  البحر  أنّها شمس  لكنها أدركْت  ايطالي.. 
وزيت الزيتون، والسفن الفينيقيّة التي تنقل حضارة 
هؤالء البشر، وتحّط بهم في أقاصي العالم، وتترك 

أحفادهم هناك.. هؤالء القانعون بأّن 

من  مديدًة  حياًة  تساوي،  الُعمر  من  حرّية  "ساعة 
العبودية " حسب رأي المفّكر رشيد بوطيب.

اثبات  إلى  تسعى  نيولندورف"  "حي  شخصيات 
الحياة  خّط  على  ودخولها  ووجودها  انسانيتها، 
عن  وانفصالها  وعذاباتها،  قلقها،  رغم  الجديدة، 

ماضيها، مكانياً، وزمانياً.  
ونشأتهم  األلمان  الراوي  يتناول  أخرى  جهة  من 
الشخصيّة  مآالت  و  والفلسفة،  بالدم،  الدين  وعالقة 
الثانية  العالمية  الحرب  وتأثير  وتكوينها  األلمانية 
عليها، يرسم الراوي صورة للمرأة األلمانية، المرأة 
هذه  بالمقابل  لكن  المتناسق،  الجسم  ذات  الجميلة 
جمال،  من  تحوزه  ما  الحياة  سلعيّة  أنستها  المرأة 
يشغلها  ال  العمل،  بهاجس   ً مسكونا  كائناً  فغدت، 
يتقبّلها كما  الذي بات عليه أن  الرجل  السعي وراء 
هي، وقد أهملت أنوثتها أو نسيتها ورغم ذلك حسب 
رأي سيمون " ما كان عليه أن يثق بامرأة ألمانية ".
وحيدًة،  روحاً  غدا  الذي  "األلماني  هذا  بالمقابل 
الرواية من خالل عالئق  تعاني االغتراب" تكشُف 

الشخصيات ببعضها ارتداد العاطفة داخل 
المجتمع،  على  ذلك  وانعكاس  فرٍد،  كّل 
الحنين،  فيه  يُشعل  تونجاي  عّمة  فموت 
ويدفعه إلى السفر إلى تركيا، بينما سيمون 
تركها  التي  أّمه  لموت  متأخراً  يفطُن 
قبرها،  على  يبكي  متأخراً  ليعود  وحيدًة 
في حين أّن ماريون لم تهتم ُمطلقاً لموت 
أمها، بل اعتبرت ذلك حدثاً عادياً، فبعد 
لتؤّجرها،  غرفتها  تنّظف  راحت  يومين 
بالعجوز  الجيران  عالقة  شأن  ذلك  شأن 
األلمانية، زبيدة تسكب لها صحن الطعام 
رالف  بعيد،  من  لها  يلّوح  سيمون   ،

األلماني ال يكترث لوجودها.. 

والعاطفة  الرومانسية  جّفت  كيف  الراوي  يتساءل 
التيارات  أصحاب  وهم  األلمان  بعض  نفوس  في 
من  ذلك  يبدو  أال  والثقافة؟   األدب  في  الرومانسية 

أشعار كبار شعرائهم؟ 
هل يعكس ذلك عالقة الفرد بقوميته، بقيمه وتقاليده، 
وبانتكاسته إليها عند الشّدة، ربما يفسر ذلك ما حدث 
لتونجاي وسيمون وجاكومينا في ارتدادهم لقومياتهم 

ولجوئهم إليها بعد تتالي الخسارات.
بلغة تسجيلية رشيقة تعمد الرواية إلى نقد المظاهر 
بعض  سلوكيات  و  األلماني،  المجتمع  في  السلبية 
على  طرأ  الذي  التغيير  خالل  من  الُجدد،  القادمين 
بعضهم  يُفّسر  هكذا  وحياتهم،  لباسهم،  مظاهر 

اندماجه في المجتمع الجديد.
في بعض األحيان كان الراوي يقع في مطّب التعميم..  
ومن هنا يمكن أن نطرح التساؤالت التالية: تُرى كم 
عدد أمثال ماريون بين األلمان؟ وهل كل من يريد 
األمر  إذن  بأمثال؟  يتعثّر  المواطنة  على  الحصول 

محبّط بال شّك !
االكاديميين  من  ألمانيا  إلى  وصلوا  الذين  كّل  هل 

تعّطلت بهم ُسبل العمل واالندماج؟!
هذه  بعض  األلمان  تدارك  فقد  معرفتي  حسب 
من  ممكن  عدٍد  أكبر  دمج  إلى  وسعوا  الثغرات، 
القادمين وخاّصة من جهة اللغة، وما نالحظه اآلن 
العمل  إلى  السوريين  من  األكبر  القسم  توّجه  من 

والدراسة يدفع للتفاؤل..
من جهة أخرى فإّن زمن الرواية سار عبر )صيف، 
فترة  عالجت  الرواية  أّن  يعني  ما  شتاء(  خريف، 
زمنيّة قصيرة هي َطفرة اللجوء الحالي، لعلها كانت 

في البدايات..
عند  واألجمل  األهّم،  اللحظة  في  الرواية  تنتهي 
األلمان، في ليلة رأس السنة، مع سقوط الثلج، ففي 
الفصل األخير يستدرك الراوي ما فاته ويفتح باب 
الحياة،  سياق  من  ماريون  خروج  ومفاجأة  األمل، 
يحّل أغلب المشاكل الجوهرية العالقة، والعربة تعود 

إلى السّكة.
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قد تصدر بعض لسلوكيات السيئة من طفلك فتحاولين أن تمنعيه عن القيام بها ..  كن هل أدركِت يوماً انك السبب فى تحويله لمريض نفسي؟.. 
يؤكد أطباء الصحة النفسية واستشارى تربية االطفال ان اكثر حاالت االصابة بأمراض نفسية عند االطفال والشباب ورائها اآلباء ألنهم اعتادوا 
على تربية اطفالهم بطرق غير صحيحة فتتحول من مجرد سلوك عابر يمكن التخلى عنه بسهولة الى مشكلة مرضية ال يمكن عالجها .. تعرفى على 

هذه السلوكيات وكيف يمكن استبدالها بطرق صحيحة:

ال تجعليه لصاً
الطب  استشارى  الحسينى  امينة  الدكتورة  وتقول 
السلبية  السلوكيات  هذه  ابرز  من  لألطفال:  النفسى 
يجهلها  ولألسف  االطفال  معظم  عند  والشائعة 
مخاطرها الكثير من االباء هى تدليل الطفل وتلبية 
كل رغباته بشكل زائد عن الحد االمر الذى يجعل 
بداخله  سيغرس  ألنه  نفسى  مريض  طفلك  من 
سلوكيات وقيم سيئة مثل االنانية والحقد والرغبة فى 
الحصول على كل االشياء دون ان يسعى لذلك، ألنه 
سيتعود على الحصول على كل ما يتمنى بمجرد أن 
يطلبه بأى شكل، كما أنه قد يصاب بأمراض عديدة 
ومنها داء السرقة ألنه اعتاد ان يحصل على كل ما 
يريده بأى ثمن، وعليِك ان تستبدلين التدليل المفرطة 
بالحكمة فى التعامل معه مودة وتلبية رغباته بشكل 

معتدل.

عناد الطفل
التعامل مع  النفسى كيفية  وتوضح استشارى الطب 
عناد االطفال ورفضهم الدائم لكل األوامر والتوجيه 
الذى يصدر من اآلباء حتى ال يتحول االمر لمرض 
العناد  ان  نعلم  أن  االمر  بداية  فى  فالبد  نفسي، 
وال  طبيعى  سلوك  هو  رأيه  على  الطفل  وإصرار 
عاص  انه  على  طفلك  مع  تتعاملين  ان  ابداً  يعنى 
لكن  لعقابه حتى يرضخ ألمرك  وتلجئين  ومشاكس 
كل ما عليِك ان تتعاملين مع االمر بهدوء من خالل 
دون  السلوك  هذا  من  للتخلص  عديدة  طرق  اتباع 
أن يصبح سلوك مرضى، فعندما يصر الطفل على 
عمل شيء معين غير مرض فيمكنك صرفه عنه من 
خالل ابهاره بشيء آخر بشكل سريع ينهى الموقف 

ويجعله ينسى األمر الذى كان يصر على فعله،
ال  حتى  كبيرة  أهمية  األمر  تعطى  أال  أيضاً  عليك 
يشعر طفلك أنك تدخلين معه فى تحد دائم مما يجعله 
مكافأته  على  ايضاً  واحرصى  العناد،  على  يصر 
حبك  بمدى  يشعر  كى  له  المفضلة  الحلوى  ببعض 
له واهتمامك به حتى يكون سعيدا عند القيام بأعمال 
، كما يجب  تنهيه عنه  ما  ويبتعد عن  منه  تطلبينها 
الحين واآلخر  بين  له من  لطيفة  تعدين جلسات  ان 
لتطلعينه على االفعال الطيبة التى يجب ان يقوم به 
ويمكن  يفعلها،  أال  يجب  التى  المذمومة  واألخرى 
اللعب  ادوات  بعض  استخدام  خالل  من  ذلك  فعل 
البسيطة مثل الصلصال وذلك لتمثيل وتجسيد بعض 
القصص االيجابية لتوصيل العادات التى تحبين ان 

يقوم بها بشكل بسيط له.

احذرى العقاب بالضرب والسب
النفسي  الطب  ويحذر 
الطفل  معاقبة  من 
بالضرب  اخطأ  اذا 
واإليذاء  المبرح 
من  أو  الجسدي، 
خالل سبه بألفاظ نابية 
امام اآلخرين،  خاصة 
ستدعم  الطريقة  هذه 
لديه اداء نفس السلوك 
السيئ الذى يعاقب من 
يقوم  أن  سواء  أجله 
أو  اآلباء  أمام  بفعله 
ألنه  علمهم  دون  من 

المبرح  العقاب  على  يرد  انه  االمر  بذلك،  سيشعر 
له، كما ان هذا العنف سيتحول ألسلوبه فى لتعامل 
مع االخرين مما يحوله الى سلوك مرضي، ويمكن 
استبدال هذا االسلوب فى عقاب الطفل بطرق أخرى 
ال تؤثر على نفسيته وفى نفس الوقت تهذبه وتمنعه 
بتوعده  الطفل  معاقبة  ومنها  األمر،  بهذا  القيام  عن 
منعه  أو  له،  المفضلة  االشياء  من  حرمانه  يتم  ان 
التعبير عن غضبك  للتنزه مع رفاقه ،  الذهاب  عن 
النظر له  منه من خالل نظرة حادة أو حتى تجنب 
لفترة دون الحديث معه حتى يشعر بتأنيب الضمير 
ويحاول التحدث معك عن اسباب قيامه بهذا العمل 

وتأكيده على عدم تكراره الحقاً.

أسلوب المقايضة مدمر
البشرية  التنمية  خبراء  يؤكد  متصل  سياق  وفى 
وتجعله  حياته  تدمر  خاطئ  بشكل  الطفل  تربية  أن 
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شخص غير سوى وال يمكن عالجه بسهولة فى هذه 
يتبعها  التى  السلوكيات  ابرز  الى ان  الحالة، مشيراً 
االباء مع ابنائهم دون ان يشعروا انها تدمرهم هى 
إذا  بمعنى  األطفال،  مع  المقايضة  اسلوب  اتباع 
أرادت األم من ابنها شيء تقول له ” اذا فعلت كذا .. 
سأعطيك كذا ..” فهذه الطريقة خطر جداً على نفسية 
الطفل فهى تجعله شخص انتهازى ونفعى ولن يفعل 
يجعله  مما  مقابل،  على  يحصل  ان  دون  شيء  اى 
يفقد تعاطف ومحبة كل من يتعامل معه كما ان هذا 
وسيتبعه  يكبر  عندما  فيه  مغروس  سيظل  السلوك 
طوال حياته، االمر الذى يجعله منبوذ ومكروه من 

المجتمع مما يجعله يشعر بالنقص الدائم.

السيطرة الزائدة
على  الزائدة  سيطرتهم  أن  اآلباء  بعض  اعتقاد  ان 
هو  الصغر  منذ  افعالهم  كل  فى  والتحكم  األطفال 
الطفل  أمر خطأ الن  التربية  في  األفضل  االسلوب 
يعتاد دائما االعتماد على غيره فى كل امور حياته 
وال يستطيع ان يتخذ اى قرار بنفسه، كما انه يصبح 
من  جيله  مع  يندمج  ان  يستطيع  وال  شخصية  بال 
االستغناء  ويمكن  بالوحدة،  دائما  وسيشعر  األطفال 
عن هذه الطريقة من خالل زرع مسافة من الحب 
والقرب مع طفلك تجعله يستشيرك فى بعض االمور 
برغبته دون تدخل أو إجباره، ويجب الحرص على 
الصغر  منذ  داخله  من  القرار  اتخاذ  فضيلة  غرس 
القطع  بعض  يختار  تركه  طريق  عن  ذلك  ويتم 
يفضلها  التى  االلعاب  اختيار  مالبسه،  من  البسيطة 

دون تدخل.

ال للمقارنة باآلخرين
ابرز  من  انه  إلى  البشرية  التنمية  خبراء  ويشير 
هى  االمهات  بعض  تتبعها  التي  الخاطئة  العادات 
مقارنة طفلها بشكل دائم بأطفال اآلخرين ومحاولة 
الطفل  السلوك يصيب  إن هذا   ، للطفل  ذلك  إظهار 
فى  سواء  التقدم  على  قادر  غير  ويجعله  بالعجز 
مقصر  انه  ألنه سيشعر  الطبيعية  حياته  او  دراسته 
وان قدراته قليلة واآلخرين أفضل منه بشكل دائم، 
رفع  خالل  من  الطفل  تحفيز  بضرورة  وينصح 
معنوياته على أقل االشياء التى يقوم بها ألن الدعم 
الطفل  لتحفيز  جداً  ضروري  والمعنوي  النفسى 
أن  يكفى  الدعم  ذلك  وبعد  سريع،  بشكل  للتطور 
تخبرين طفلك أنك تتمنى لو يصبح كما تريدين، فإنه 

فى هذا الوقت سيبذل كل جهده لتحقيق ذلك.

ُخلق الرجل والمرأة مختلفان ليس فقط بالشكل والمظهر بل بطبيعة مختلفة تماماً، وعلى كليهما إدراك 
هذا االختالف وتقبله لتفادي حدوث المشاكل الناجمة عن هذا االختالف، فالمرأة مثاًل تتغلب لديها العاطفة 
الكالم  إلى  المرأة  أكبر، كما تميل  الرجل بشكل  العقل والمنطق لدى  يتغلب حكم  بينما  وتطالب بها دائماً 
والتعبير اللفظي عما تشعر وتختلف طريقة التعبير لدى الرجل، وقد نسمع شكوى الكثيرات من الزوجات 

من صمت أزواجهن وقلة كالمهم خاصًة داخل المنزل.
ولعل لهذه المشكلة أسباب كثيرة، البد أن تعرفيها حتى تقومين بحلها. وربما يتعلق بعضها بك والبعض 

اآلخر بطبيعة الرجل نفسه
نقدم لك سيدتي مجموعة األسباب المتعلقة بك والتي تدفع الرجل إلى الصمت:

ـ البد أن تعلمي أن الرجل يلجأ إلى الصمت إذا كان 
يواجه مشكلة ما أو ظروف صعبة، أو إذا كان متعباً 

ومرهقاً في عمله.
ـ يصمت الرجل عندما يتعرض لنقد الذع أو استهزاء 
من قبل زوجته، أو مقاطعة بشكل دائم، أو استخفاف 

بطرحه أو باقتراحاته.
مسبق  لديها حكم  أن زوجته  الزوج  يشعر  عندما  ـ 
بأنها  تشعره  عندما  أو  باللوم.  وتبدأ  كالمه  على 
صاحبة خبرة أكبر في الموضوع الذي يتحدث عنه 
وتبدأ بتصحيح معلوماته وتبدي عدم اهتمام لما يقول.

كما أن هناك أسباب تتعلق بطبيعة الرجل نفسه:
عما  والكالم  اللفظي  التعبير  يجيد  ال  كائن  الرجل 
يدور في داخله، بعكس المرأة التي أثبتت الدراسات 
امتالك  حيث  من  أعلى  قدرات  لديها  أن  الحديثة 
مهارات لغوية والتعبير عما في داخلها بشكل أكبر 

وأوضح.
يعتبر الرجل بحسب طبيعته أن الكالم يتناقض مع 
العمل، فيرى بحسب تكوينه النفسي واالجتماعي أن 
الرجل الحقيقي يفعل أكثر مما يتكلم لذلك فهو ال يعير 

اهتمام كبير للكالم.
تميل  يجعلها  الرجل  المرأة عن  طبيعة  اختالف  إن 
إلى التفاصيل، األمر الذي يتعارض مع نمط تفكير 

الرجل.
بأن  للشعور  المرأة  تدفع  قد  وغيرها  األسباب  هذه 
الرجل ال يشعر أو يهتم بها فهو ال يعبر لها بالكالم 

عن حبه وامتنانه.

الزوج  مع  للتعامل  الطرق  بعض  سيدتي  لك  نقدم 
الصامت التي تمكنك من فهمه وامتالك قلبه:

في البداية البد أن تعلمين سيدتي أن للرجل طبيعة 
تقبلها  وطريقة تفكير مختلفة تماماً عنك، وتحاولين 
والتكيف معها، فهو ال يستطيع فعل أمرين أو التفكير 
في شيئين مختلفين في الوقت نفسه، فال تكلميه وهو 

مشغول فلن يسمعك أبداً.
حاولي مشاركته في مشكالتك، وطلب رأيه في بعض 

األمور التي تخصك ولكن احرصي أال تغرقيه كثيراً 
سيشعر  وبذلك  منك،  يضجر  ال  حتى  مشاكلك  في 
حذرة  وكوني  حياتك،  في  الكبيرة  ومكانته  بأهميته 

دائماً في اختيار الوقت المناسب لتحدثيه.
وعبري  بداخله،  ما  إخراج  على  زوجك  شجعي 
لك،  يقولها  كلمة  لكل  وحبك  امتنانك  عن  دائماً  له 
واحذري أن تقابلي صمت زوجك بالصمت حتى ال 
أواصر  وتنقطع  منزل صامت  إلى  منزلكما  يتحول 

التواصل بينكما.
اهتمامه،  تثير  التي  باألمور  معه  بالتحدث  قومي 
التحدث  لتستطيعين  تابعيها  و  هواياته  عن  ابحثي 
معه في األمور التي يحبها، وبذلك يمكنك خلق شيء 

مشترك بينكما لتشجعيه على الحديث معك.
التعبير  على  وإجباره  تغييره  محاولة  عن  توقفي 
بالكالم، وتكرار كلمة كلمني ألن هذا األسلوب  لك 
المباشر سينعكس سلباً عليه وعليك وسيبعد زوجك 
وصبر  وحكمة  بذكاء  تصرفي  أكبر،  بشكل  عنك 

حتى تحصلين على ما تريدين.
احرصي على انتقاء مواضيع وأحاديث شيقة ولطيفة 
وكوني مرحة، يمكنك طرح ما يثير فضوله واهتمامه 

حتى يشعر أن الكالم معك شيق وممتع ومريح.
التي يراها  الرجل وبالطريقة  به  اقبلي كل ما يعبر 
مناسبة، فبعض األزواج يعبر بالهدايا والبعض اآلخر 
بالعالقة الجنسية، وبعضهم يقوم بإجراء إصالحات 
أو تغييرات في المنزل، تأكدي أن كل هذه الطرق 

ما هي إال وسيلة ليعبر لك عن حبه فال ترفضيها.
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- ال تكن سلبيا أو كسوال.
قيمتك  من  تقلل  أو  خانعا،  أو  متنازال  تكن  ال   -

لترضيها أو ترضي اآلخرين.
- ال تكن مماطال في تنفيذ شيء اتفقتما عليه.

- ال تسمح بتدخل والدتك في عالقتكما، حتى ال تكون 
سببا رئيسيا في نزاعاتكما نتيجة انحيازها لك.

المزاح:  سبيل  على  تسألها  ال  تتشاجران،  عندما   -
"هل أخذِت دواءِك المهدئ اليوم؟".. ألنها ستعتبرها 

إهانة بالغة، وستستشيط غضبا في وجهك.
أنك تحبها،  أن تعرف زوجتك  يكفي  أنه  - ال تظن 
وقت  من  مسامعها  على  الكلمة  هذه  تلقي  أن  عليك 

آلخر.
- ال تنشغل بعملك على حساب أسرتك.

ومشاركتها  زوجتك،  مع  الحديث  عن  تنشغل  ال   -
هواياتها المفضلة.

- ال تتجاهل زوجتك عندما تطلب منك إصالح شيء 
ما من محتويات المنزل، كالسخان أو حاملة الستائر 

أو جهاز استقبال القمر الصناعي.
أو  الناس  أمام  زوجتك  مع  بالتشاجر  أبدا  تقم  ال   -
احراجها علنيا أمام أسرتيكما أو أصدقائكما أو حتى 

الغرباء.
- عليك مساعدتها من وقت آلخر في تربية أبنائكما، 

وال تتعلل أبدا بأنها من وظائف األم فقط.
- ال تجعل بيتك بمثابة ركن االسترخاء الذي تعود 
إليه من عناء العمل، لتجلس كالسلطان وتطلب من 
الجميع أن يخدمك، بل بادر بالسؤال على أهل بيتك، 

واقترح مساعدة كل منهم فيما يقوم به.
تمنحها  أن  عليك  زوجتك،  مع  تواجدك  أثناء   -
من  هاتفية  مكالمات  تستقبل  فال  المطلقة،  األولوية 
الضرورة  حالة  في  إال  أصدقائك  أو  العمل  زمالء 

القصوى.
- ال تقنع نفسك بأنك أصبحت خبيرا فيما تفكر فيه 
زوجتك. اسألها دائما عما يشغلها واعرض مساعدتها 

وأكد لها دائما أنك تساندها، وتقدر ما تقوم هي به.
- عندما تتشاجران، ال تعايرها بخالفاتكما السابقة. 

تحدث فقط عن الواقعة موقع الشجار اآلن.
- ال تجعل التليفزيون رفيقك في البيت، فتقضي معه 

الوقت الذي يفترض أن تقضيه بصحبة زوجتك.
- ال تخبر زوجتك أبدا أنها أصبحت بدينة.

- ال تقاطع زوجتك عندما تشكو إليك ما يضايقها.
"التذمر  عن  تتوقف  أن  أبدا  لزوجتك  تقل  ال   -

والشكوى".
- ال تعامل زوجتك وكأن رأيها غير ذات قيمة.

على  سواء  آلخر،  وقت  من  امتداحها  تنس  ال   -
جمالها أو ما ترتديه .. أو حتى حسن تنظيم المنزل 
وجهودها في تربية األوالد ومساعدتهم في واجباتهم 

المدرسية.
- ال تجعل الوقت الذي تقضيانه في ممارسة العالقة 
معها  تقضيه  الذي  الوحيد  الوقت  هو  الحميمية 
منفردا. اقتطع بعض الوقت للتحدث معها والمزاح 

معها وحتى مشاهدة مسلسلها المفضل معها.
وفق  وتكيفها  زوجتك  تغير  أن  أبدا  تحاول  ال   -
تمنعها من  تقتل حريتها وال  رغباتك وأفكارك. ال 
اإلتيان ببعض التصرفات الغريبة طالما ليست عيبا 

أو حراما.
- ال تنهر زوجتك أو تنعتها بأسماء وصفات جارحة.

وسريع  وحنونا  رحيما  كن  تغضب،  عندما   -
التسامح والعفو، وال تحيل حياتها لجحيم لمجرد أنها 

أغضبتك في أمر ما.
كأن  به،  تشعر هي  أن  ينبغي  ما  تملي عليها  - ال 
أو  األمر"  تقلقين من هذا  أن  ينبغي  لها: "ال  تقول 
"يجب أن تسعدين بما حدث"، ألنه اذا كانت تشعر 
بالعكس، فالبد أن لديها مبررا منطقيا لهذا الشعور.

إلى  اللوم  تحول  ال  ما،  أمر  في  تخطئ  عندما   -
منذ  أنِت  خطأك  "إنه  شعار:  وترفع  زوجتك، 

البداية"، تحمل مسئولية فعلك أنت.
مع  جماعية  خروجة  في  معا  تكونان  عندما   -
مع  وتتحدث  الوقت  طوال  تتجاهلها  ال  آخرين، 
الموجودين سواء من الرجال أو النساء، بل اذهب 
إليها من وقت آلخر وتحدث معها ومازحها بالنكات 

وعبارات التدليل.
- عندما تكون زوجتك خارج المنزل سواء للتسوق 
تعود  تجعلها  فال  أصدقائها،  أو  والديها  لزيارة  أو 
لتجد المنزل غير نظيف، بل حاول قدر اإلمكان أن 

تجعله منظما ونظيفا كما تركته هي.
- عندما تشكو إليك زوجتك عن األشياء السلبية في 
يومها، فال تقم أنت باستعراض ما مررت به طوال 
يومه  كان  من  الختيار  سباق  في  وكأنكما  يومك، 

أسوأ من اآلخر.. فقط استمع إليها.

لزواج ناجح يدوم طويال .. هناك قائمة من الممنوعات حتى تكون عالقتكما هادئة وسعيدة ومثارا 
إلعجاب المحيطين بكم.

ـ الندم لمن عرفوا الحب واألسف للذين لم يعرفوه
ـ القبلة اتفاقية صامتة بعدها نلقي السالح

ـ اللعبة الوحيدة التي يشترك فيها اثنان ويكسبان فيها 
اثنان أو يخسرا معا..الحب

ـ الحب هو أجمل سوء تقدير بين اثنين
ـ الحب كالحرب من السهل أن تشعلها..ومن الصعب 

أن تخمدها
ـ ثالثة ال يمكن أن نخفيها : الجمل وراكب الجمل 

والحب
ـ بالحب ال نعقل وبالعقل ال نحب

نصاب  باالثنين   .. نكره  وبالعقل   .. نحب  بالقلب  ـ 
بالجنون

ـ بداية الحب نهاية العقل
ـ بذور الحب تنمو على مهل ، أما الثمار فبسرعة

ـ حب تطارده: جميل ، حب يطاردك أجمل
ـ روح المحب تعيش في جسم من يحب

ـ حبنا لشخص لجماله ليس حبا، ولكن عندما نحبه 
رغم عيوبه .. فهذا هو الحب بكل تأكيد

ـ عندما نريد الحب ال يجيء، عندما يجيء ال نريده
ـ عقوبة من يحب كثيرا ..أن يحب دائما

ـ في طريقنا على القلب يجب أن نمر بباب له شفتان
ـ في الليل وفي الحب يصاب الناس بعمى األلوان

ـ في الحب ننسى كرامتنا ، وفي الغيرة ننسى الحب
نمزقها  وأخرى  بها  نبعث  خطابات  الحب  في  ـ 

وأجمل الخطابات هي التي ال نكتبها
ـ قد يولد الحب بكلمة ولكنه ال يموت أبد بكلمة

ـ ليس الحب هو الذي يعذبنا، ولكن من نحب
ـ ال أحبك ألنك مصدر راحتي وإنما أحب راحتي 

ألنك مصدرها
ـ ندين للحب بحياتنا .. وبموتنا أيضا

ـ من يحب ..يحب إلى األبد
ـ الحب في صمت اجمل حب، لكنه انتحار بطيء

ـ اذا كان الجمال هو الذي يوجد الحب فإن الحنان هو 
الذي يصون هذا الحب

ـ من لم يعرف الغيرة لم يعرف الحب 
ال  ولكنهما  معا  يولدان  توأمان:  والحب  الغيرة  ـ 

يموتان معا 
ـ الحب نسيان الذات والغيرة هي حب الذات 

ـ الحب كالقمر له وجهان، الغيرة هي الوجه المظلم 
ـ  من السهل ايجاد الحبيب واستبقاء الصديق،  ومن 

الصعب ايجاد الصديق واستبقاء الحبيب
ـ ـ المرأة كاإلسفنجة : اذا ضغطت عليها افرغت كل 

حنانها وعواطفها لك وإذا تركتها جفت وذبلت



.

0152 170 22 672

D
es

ig
ne

d
 b

y 
d

a
lil.

d
e



33

أسيوط، حصل على  في محافظة  نوفمبر عام 1937م  يوم 15  ولد  غانم”،  يوسف  “سمير  بالكامل  اسمه 
بكالوريوس زراعة من جامعة اإلسكندرية عام 1976م، تزوج من الفنانة “دالل عبد العزيز” التي أنجب 

منها ابنتين هما “أمل” الشهيرة بإيمى و”دنيا” اللتان قررا العمل بالتمثيل أيضا.

بدأ الفنان “سمير غانم” حياته الفنية كأحد أعضاء فرقة ثالثي أضواء المسرح باالشتراك مع الضيف أحمد 
وجورج سيدهم، وقدموا معاً عدد من األفالم واالسكتشات الكوميدية منها اسكتش “كوتوموتو”، باإلضافة إلى 

عدد من المسرحيات منها “حدث في عزبة الورد” و”الراجل اللي أتجوز مراته” و”حواديت”.
سيدهم  مع جورج  غانم  سمير  واتجه  الفرقة،  ُحلت  عام 1970م  أحمد  الضيف  وفاة  عقب 
للتمثيل معاً في العديد من المسرحيات واألفالم خالل السبعينات، كان آخر عمل مسرحي لهما 

معاً هو مسرحية “أهاًل يا دكتور” عام 1981م.

يتميز بتقليد أكثر من 90 شخصية فنية، كما قدم في الثمانينات سلسلة فوازير رمضان تحت 
اسم شخصيتي “سمورة” و”فطوطة”، تُعد مسرحية “جحا يحكم المدينة ” للمؤلف وحيد حامد 

هي التجربة األولى واألخيرة للفنان سمير غانم في عالم المسرح السياسي.
من أبرز األعمال السينمائية التي شارك بها “القاهرة في الليل” و”إحنا بتوع اإلسعاف” و”الرجالة في خطر” 
و”عضة كلب” و”أذكياء لكن أغبياء” و”غراميات عازب” و”مدرسة المشاغبين” و”المجانين التالتة” و”يا 
رب ولد” و”خلي بالك من زوزو” و”صغيرة على الحب” و”أضواء المدينة” و”أميرة حبي أنا” و”تجيبها كده 

تجيلها كده هي كده” و”المنحوس”.

جودة”  و”الكابتن  جدا”  شريف  و”رجل  ميزو”  “حكاية  أبرزها  من  التلفزيونية  األعمال  من  عدد  قدم  كما 
و”حكايات مستر أيوب ومسز عنايات” و”عوضين وإمبراطورية عين” و”قط وفار فايف ستار” و”إنسي اللي 
فات يا فرحات” و”مطعم تشي توتو” و”عبد الحميد أكاديمي” و”معكم على الهواء هايم عبد الدايم”.باإلضافة 
إلى العديد من األدوار المسرحية منها “دوري مي فاصوليا” و”األستاذ مزيكا” و”طبيخ المالئكة” و”الليلة 
المدينة” و”االنفجار الجميل” و”أهال  زواج الشغالة” و”بهلول في إسطنبول” و”المتزوجون” و”جحا يحكم 
يا دكتور” و”أنا ومراتي ومونيكا”.لم تتوقف الموهبة الفنية للفنان المصري عند حد التمثيل فقط، بل امتدت 
ليخوض تجربة التقديم التليفزيوني ألول مرة من خالل برنامج بعنوان “ساعة مع سمير” على قناة "او تي 

في" المصرية، ثم قدم برنامج مقالب بعنوان “نقطة انتهى”.

سمير غانم

* مهرجان برلين السينمائي

* أول فيلم لبناني في
  مسابقة مهرجان برلين 

  منذ 39 عام

* لما بنتولد".. فيلم مصري 
  لـ "األوسكار"

* "الرجل الذي باع ظهره"  
  فيلم تونسي لألوسكار

* جورج وسوف يغني 
  باللهجة المصرية

* باسل الخياط يعود للدراما  
المصرية 
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أعلن كارلو شاتريان المدير الفني لمهرجان برلين السينمائي الدولي )برليناله( 
أن 15 فيلما ستتنافس على جائزة الدب الذهبي في النسخة الـ71 من المهرجان.

للمخرج  أدبية  قصة  عن  المقتبس  "فابيان"  األفالم  هذه  بين  من  أن  وأوضح 
يعد أول تجربة إخراجية  الذي  الجوار"  األلماني دومينيك جراف، وفيلم "في 
ماريا  األلمانية  للمخرجة  إنسانك"  "أنا  وفيلم  برول،  دانيل  األلماني  للممثل 

شرادر، والفيلم الوثائقي "السيد باخمان وفصله" للمخرجة ماريا شبيت.
كما تنافس المخرجة الفرنسية بفيلم "ماما الصغيرة" ويشارك في المنافسة أيضا 
المخرج الكوري الجنوبي هونج سانجسو والفرنسي زافير بوفوا، والروماني 

رادو يودي، والياباني ريوسوكي هاماجوشي.
على  الجائحة  وفرضت 
تغيير  المهرجان  إدارة 
يبدأ  لم  حيث  خططها، 
المهرجان كما هو معتاد 
بل  شباط/فبراير،  في 
سيتم توزيع فعالياته على 
سيلتقي  حيث  موعدين، 
افتراضيا  القطاع  صناع 
المقبل  آذار/مارس  في 

وال  المقبل.  حزيران/يونيو  في  الجمهور  بحضور  المهرجان  إقامة  سيتم  فيما 
تزال دور السينما في ألمانيا مغلقة بسبب الجائحة.

ومن المقرر أن تختار لجنة تحكيم دولية مكونة من 6 فائزين سابقين بجوائز 
تسليم  يتم  ثم  العام،  هذا  الفائزين  فيلم،  الذهبي ألفضل  الدب  الكبرى،  برليناله 

الجوائز في حفل توزيع الجوائز خالل مهرجان حزيران/يونيو الصيفي.
وتم إطالق مهرجان "برليناله" عام 1951 في ذروة الحرب الباردة، وعادة ما 
يساعد على إضفاء شعور بالتألق والسحر في العاصمة األلمانية خالل أشهر 

الشتاء الرمادية

أول فيلم لبناني في مسابقة مهرجان 
برلين منذ 39 عام

الزوجين  للمخرجين  بوكس"  "ميموري  أو  مايا"  "دفاتر  اللبناني  الفيلم  اختير 
مهرجان  لمسابقة  الرسمية  الالئحة  ضمن  جريج،  وخليل  توما  حاجي  جوانا 

برلين السينمائي.
يتناول "دفاتر مايا" قصة "امرأة لبنانية انتقلت قبل نحو 30عاما مع والدتها إلى 
كندا تتلقى طردا من صديقة قديمة لها يحوي دفاتر وأشرطة كاسيت وصورا 
تتضمن ذكرياتها خالل ثمانينات القرن العشرين وتسعيناته، عندما كان لبنان ال 

يزال في خضّم الحرب".
كتبتها وأشرطة  ذكرياتنا عن رسائل  الفيلم  هذا  "يتضمن  توما:  وقالت حاجي 
كاسيت سجلتها لصديقة انتقلت الى العيش في باريس وكنا نراسل بعضنا يوميا 
تقريبا في ثمانينات القرن الماضي، ووجدت أن هذه المراسالت قد تشكل بعد 

30 عاما مادة جميلة لنروي هذه المرحلة لجيل أوالدنا".
والصوتية،  المكتوبة  المراسالت  هذه  صديقتي  من  "استرجعت  وأضافت: 
الثمانينات  في  خليل  زوجي  التقطها  صور  وعلى  عليها  فيلمنا  في  واستندنا 

ومطلع التسعينات".
قائلة: "أردنا  وتابعت 
ألوالدنا  نروي  أن 
عن  القصة  هذه 
والتجارب  ماضينا 
بها، عن  التي مررنا 

الذاكرة والتاريخ".
وأشارت إلى أن "هذه 
تتضمن  المراسالت 
قصصا صغيرة تذّكر 

بتفاصيل الحياة اليومية في تلك المرحلة".
والحظت أن "الحرب كان قائمة لكن الحياة كانت موجودة. كنا نريد ان نخرج 

ونفرح".
وأبدت حاجي توما سرورها "برد الفعل اإليجابي من المهرجان على الفيلم".

"بأنه فريد بخطه ويبدو  إياه  الفيلم ووصفها  تقديرها  التحكيم  ونقلت عن لجنة 
سهال لكن لغته السينمائية مشغولة فنياً"، موضحة أن "هذا المزيج لفت انتباه 

لجنة التحكيم".
وتعود آخر مشاركة لفيلم لبناني في المسابقة الرسمية لمهرجان برلين إلى 39 

عاما، وهو "بيروت اللقاء" للمخرج برهان علوية.

ظّل المخرج المصري تامر عزت يحلم ألكثر من 12 عاماً بتقديم فيلم غنائي 
على غرار األفالم القديمة باألبيض واألسود، حتى حقق حلمه من خالل فيلمه 

"لما بنتولد".
ُعرض الفيلم للمرة األولى ضمن الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي في 
سبتمبر/أيلول 2019، أما المفاجأة فكانت اختياره لتمثيل مصر في السباق إلى 

جوائز األوسكار عن فئة أفضل فيلم أجنبي. 
ويدور الفيلم حول قصة ثالثة شباب، يسعى كل منهم إلى تحقيق حلمه: األول 
يريد أن يشق طريقه في الغناء، وامرأة مسيحية تقع في حب شاب مسلم، وثالث 

يعمل في مجال التدريب الرياضي ويواجه تجربة اجتماعية تغير حياته.
وقال المخرج تامر عزت لوكالة "فرانس برس" إنه علم بترشيح الفيلم، ليمثل 
مصر في األوسكار من خالل مواقع التواصل االجتماعي، قبل أن يتم تبليغه 

رسمياً بذلك.
ويقام االحتفال الـ93 لتوزيع جوائز األوسكار في 25 أبريل/نيسان 2021 في 
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لوس أنجلوس.
وكل عام تقوم لجنة اختيار الفيلم المصري التي تشكلها نقابة المهن السينمائية، 
باختيار فيلم عرض في السينما خالل السنة الفائتة، ليمثل السينما المصرية في 
مسابقة األوسكار المرموقة. ويصنف العمل كفيلم غنائي الحتوائه على حوار 

موسيقي يتسلل إلى األحداث تدريجياً.
واختارت اللجنة العام الماضي فيلم "ورد مسموم" للمخرج أحمد صالح، وعام 

2018 فيلم "يوم الدين" للمخرج أبوبكر شوقي.
اسمه  "مكان  بعنوان  سابق  تسجيلي  فيلم  من  استوحيت  الفكرة  أن  إلى  وأشار 
الشباب  العشرينات،  الشباب في مرحلة  الوطن" كان يدور أيضاً حول أحالم 
الذين يفكرون بالهجرة، وما هو مفهوم هذا الجيل للوطن وبحثه الدائم عن هويته 

وتحقيق أحالمه".

القائمة  لألوسكار  المانحة  األمريكية  السينما  وعلوم  فنون  أكاديمية  أعلنت 
المختصرة لألفالم المتنافسة على جائزة أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية.

وضمت القائمة 15 فيلما من بينها "الرجل الذي باع ظهره" للمخرجة التونسية 
كوثر بن هنية. وكتبت المخرجة على صفحتها بموقع فيسبوك "نعم فعلناها.. 
وصلنا للقائمة المختصرة لألوسكار 2021. شكرا لكل من أحب ‘الرجل الذي 

باع ظهره‘".
الفيلم بطولة السوري يحيى مهايني والفرنسية ديا ليان والبلجيكي كوين دي باو 
واإليطالية مونيكا بيلوتشي، وشارك خالل عام 2020 في مهرجانات سينمائية 
عديدة سواء التي أقيمت على أرض الواقع أو افتراضيا ومنها مهرجان البندقية 

في إيطاليا ومهرجان الجونة في مصر.
ويتناول فيلم "الرجل الذي باع ظهره" قصة مهاجر سوري غادر بلده هربا من 
الحرب إلى لبنان، على أمل السفر منه إلى أوروبا حيث تعيش الفتاة التي يحبها 
المعاصرين وشما على  الفنانين  أشهر  أحد  له  يرسم  أن  يقبل  ذلك  وفي سبيل 
ظهره ليتحول جسده إلى تحفة فنية لكنه يدرك بعد ذلك أنه فقد حريته من جديد 

بسبب القرار الذي اتخذه.
يقام حفل توزيع الدورة 93 لألوسكار يوم 25 أبريل/ نيسان في هوليوود بمدينة 

لوس أنجليس ويبث عالميا عبر شبكة )إيه.بي.سي( التلفزيونية.

تعاقد الفنان جورج وسوف مع شركة اليف ستايلز ستوديوز على إنتاج عمل 
فني موسيقي جديد باللهجة المصرية.

األغنية من المقرر تصويرها على طريقة الفيديو كليب، وتحمل عنوان " ياه 
المالكي وألحان مصطفى شكري، والفيديو كليب  ع الزمن" من كلمات أحمد 

بتوقيع المخرج فادي حداد.

هادي  استوديوهات  في  األغنية  تسجيل  األسبوع  هذا  وسوف  جورج  وأنهى 
شرارة، متمنياً أن تعجب محبيه وأن تكون بداية تعاون مميز مع شركة اليف 
ستايلز ستوديوز. ويقوم حالياً رئيس الشركة المنتجة، الذي اختار األغنية لسلطان 
الطرب، بالتنسيق شخصياً مع كٍل من أبو وديع وصناع األغنية والمخرج فادي 

حداد حرصاً منه على أن يبصر هذا المشروع النور قريبا بأفضل صورة.
للكليب ومناقشة األفكار مع فريق  التحضير  المخرج فادي حداد على  ويعمل 

عمل جورج وسوف ورئيس شركة اإلنتاج.

يعود النجم السورى باسل الخياط للدراما المصرية، حيث يقف للمرة األولى 
رمضان  فى  عرضه  المقرر  أهلية”،  “حرب  مسلسل  فى  يسرا  النجمة  أمام 

المقبل، من إخراج سامح عبد العزيز.
بدأ  المسلسل  أن  خاصة  فورا،  مشاهده  تصوير  باسل  يبدأ  أن  المقرر  ومن 
تصويره، وانضم للمسلسل كل من بسنت صيام، جميلة عوض، سانتيا خليفة، 

ومن المقرر أن ينضم عدد من النجوم األيام المقبلة.
مسلسل  قدم  أن  منذ  سنوات،   4 غياب  بعد  مصر،  في  للدراما  باسل  ويعود 
“الرحلة” مع النجمة ريهام عبد الغفور، وإخراج حسام على، وشارك في بطولة 
المسلسل كل من حنان مطاوع وليد فواز، مى سليم، ثراء جبيل، إسالم جمال 

وعدد كبير من الفنانين، تأليف أحمد وائل وعمرو الدالى.
الذي تم عرضه في  الفنانة يسرا، مسلسل “خيانة عهد”  يذكر أن آخر أعمال 
شيحة،  وحال  سرحان،  خالد  من  كل  بطولته  في  وشارك   ،2020 رمضان 
وجومانا مراد، وخالد أنور، والمسلسل من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح 

عبد العزيز ومن إنتاج العدل جروب.
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هناك العديد من األخطاء التي يرتكبها مستخدم االنترنيت العادي وحتى المحترف 
أحياناً، وهذه بعض المالحظات التي قد تجعل من تصفحك لالنترنت أكثر امناً.

1- برامج الحماية ومضادات الفيروسات تؤمن الحماية الكاملة: هذا الخطأ األول الذي
يقع فيه من يستخدم اإلنترنت. الفيروسات تتطور بالساعات ال باأليام وتقدر أعدادها اليوم 
بالماليين، من هنا لكي تؤمن حماية أكبر من خالل برامج الحماية ومضادات الفيروسات 

فعليك أن تتأكد من أنها تطور بشكل يومي.
2- استخدام عنوان بريد إلكتروني واحد: نعم للبريد اإللكتروني خصوصياته ولكن استخدام
بريد واحد للقيام بكل المهام يزيد من مخاطر الكشف عن جميع المعطيات الشخصية في حال 

اختراق هذا البريد أو ذاك.
ثالث  بريد  اعتماد  ويمكنك  آخر لألصدقاء  وبريد  للعمل  بريد  باعتماد  الخصوصية  حافظ على 

للتسجيل في المنتديات واألخبار فبهذا تترك لبريدك خصوصيته.
3- تسجيل الخروج من البريد اإللكتروني يكفي لمنع اختراقه: هذا خظأ شائع فعند وجودك في
مكان عام أو مقهى لإلنترنيت فعليك أن ال تكتفي بتسجيل الخروج بل وإغالق متصفح اإلنترنيت 
وحتى الخروج من النظام منعاً لمعرفة اسم الدخول الخاص بك في حال استعراض تاريخ الولوج 

إلى اإلنترنيت من قبل مستخدم آخر قد يعرضك إلى مضايقات على بريدك اإللكتروني.
4- تأكد من مسح الملفات المؤقتة التي تحفظ على جهاز الحاسب اثناء تصفح االنترنت، فبينها قد
تتواجد معلومات مهمة خاصة بك، قم بهذه العملية عند دخولك مقهى األنترنيت قبل وبعد انتهائك 

من العمل على الحاسب.
5- الضغط على الوصالت الموجودة في البريد االلكتروني: هناك العديد من رسائل البريد اإللكتروني
التي تصلكم وكأنها من مصادر موثوقة يقوم من خاللها المخترقون بمحاولة الحصول ـ منكم ـ على 
معلوماتكم الخاصة من خاللها. قد تطلب هذه الرسائل تعديل بياناتكم الشخصية أو المصرفية وحتى 
كلمات السر، ال تفعلوا ذلك من الوصالت الموجودة داخل الرسالة بل تأكدوا من الموقع الرسمي 

الذي تثقون به فهناك تضع هذه المواقع التحديثات التي يجب أن تقوموا بها على الموقع نفسه.
6- تحميل البرامج المجانية من االنترنت: نعم هناك الكثير من البرامج المجانية على االنترنت.

العشرات من بالطبع ال أحد يرغب في حفظ  7- استخدام كلمة سر واحدة لحسابات األنترنت: 
كلمات السر والتأكد من أن هذه الكلمة لهذا الحساب أو لحساب آخر ولكن ذلك ضروري لضمان 
أمن حساباتكم على االنترنت. فإن تمكن أحد من اختراق أحد حساباتكم فإمكانية وصوله إلى باقي 
الحسابات ستكون ضئيلة جداً إن لم تكن معدومة فيما لو كنتم تستخدمون كلمة سر واحدة فستكون 
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عملية االختراق أكثر فعالية. 
من هنا ننصح قراءنا باعتماد كتيب صغير يتم فيه 

تسجيل كلمات سر الحسابات المختلفة.
والمعلومات البساطة  السر  كلمة  في  تجنب   -8

الخاصة، فهذا النوع من كلمات السر هو ما سيحاول 
كلمة  ولتكن  آخر.  شيء  كل  قبل  تجربته  المخترق 
السر مكونة من اثني عشر : حرفاً ورمزاً ورقما أو 
أكثر، ولزيادة طبيعة األمان قم بتغيير كلمة السر كل 

بضعة أشهر لتجنب أي احتماالت لالختراق.
لالنترنت تصفحك  عند  تظهر  إعالنات  هناك   -9

وتعرض  الالزم  باألمن  يتمتع  ال  بأن حاسبك  تقول 
تجربة برامج خاصة لكشف وإزالة البرامج الضارة، 
الخدعة يقع في فخها أكثر من ثلث مستخدمي  هذه 
االنترنت، وأحد أكثر وسائل اختراق أجهزة الحاسب 

الشخصي للمستخدمين غير المحترفين.
تقديم شركات  بعض  تعتمد  األمان  لزيادة   -10

السؤال االختياري  البريد االلكتروني خيار  خدمات 
الستعادة كلمة السر، ويكون هذا السؤال عادة اسماً 
بأحد  قم  هنا  من  غيرك  أحد  يعرفه  قد  تاريخيا  أو 
أمرين، األول اكتب السؤال السري بنفسك إن كانت 
غير  بشكل  باإلجابة  قم  أو  متوفرة،  الخاصية  هذه 
الموقع  يقوم  التي  االفتراضية  األسئلة  على  متوقع 

بتقديمها.
11- حسب بعض اإلحصاءات ان انتشار 90٪ من
فيروسات الحاسب يتم عبر البريد اإللكتروني وبشكل 
هذه  من  العديد  المرفقة،  الملفات  خالل  من  خاص 
الرسائل قد تكون مجهولة المصدر وبالتالي يمكنك 
محوها بسهولة، ولكن بعض المخترقين يستخدمون 
لدفعك لفتح الملف المرفق…  بريد أصدقائك أحياناً 
عبر  بفحصه  وقم  مرفق،  ملف  أي  فتح  قبل  تأنى 

برامج فحص الفيروسات والبرامج الضارة.
12- السوق اإللكترونية بات منتشراً بكثرة في العالم

والعديد من المنتجات يمكن شراؤها من خالل مواقع 
إنترنيت قد ال تكون متأكداً من أمنها، تأكد أواًل من 
وجود عنوان حقيقي للمتجر اإللكتروني الذي تتعامل 
معه، وأن رقم الهاتف الموجود ليس هاتفاً محمواًل 
قبل  أمناً،  األكثر  فهو  يتطلب  أرضي  هاتف  وإنما 
تسجيل بياناتك المصرفية تأكد من أن عنوان الموقع 
 //:https بـ  يبدأ  فيه  المعلومات  بتسجيل  تقوم  الذي 
فهذه الصيغة تأكيد على تشفير البيانات قبل إرسالها 

وهي صيغة آمنة.

ـ ترك هاتفك الذكّي دون كلمة سّر
الذي  األول  األمر  هو  سّر  كلمة  دون  هاتفك  ترك 
في  ويقع  الشخصّي  هاتفك  تفقد  عندما  عليه  ستندم 
المستخدمين  عدد  أن  تتوّقع  قد  آخرين.  أناٍس  أيدي 
ليس كذلك،  لكنه  قليل،  الخطأ  يقعون في هذا  الذين 

فنسبة من يقومون بذلك تصل إلى ٪62!

ـ الدخول التلقائي إلى الحسابات الشخصية
السر  كلمة  حفظ  ميزة  حالياً  الذكية  األجهزة  تتيح 
وكل بيانات الدخول الخاصة بالحسابات، األمر الذي 
يريحك إلعادة إدخال هذه البيانات في كّل مرة. هذا 
األمر مريح جداً، لكنه في الوقت نفسه خطير للغاية 
المصرفية  بالحسابات  األمر  بتعلّق  عندما  خاصة 
هي  األمور  فهذه  االجتماعّي،  التواصل  وحسابات 
من  نسبة  هاتفك.  تفقد  عندما  بشأنه  ستقلق  ما  أول 

يقومون بذلك هي ٪32.

ـ فتح الرسائل االلكترونية غير اآلمنة
أثناء  تفعلها  أن  يمكنك  التي  األمور  أخطر  من 
البريد  رسائل  تفتح  أن  هو  الذكّي  جهازك  استخدام 
االلكتروني غير اآلمنة خاصة أّن 156 مليون من 
عليك  يومّي.  بشكل  اإلنترنت  تجوب  الرسائل  هذه 
التأكد من مصدر الرسالة قبل أن تضغط عليها، وكن 
على علٍم أّن معظم الشركات والجهات الرسمية لن 
حسابك  كرقم  حساسة،  معلومات  تقديم  منك  تطلب 

المصرفّي، أو كلمة سّر بريدك االلكترونّي.

ـ مشاركة الّصور أثناء السفر
قد يبدو هذا األمر عادياً جداً وال يشّكل أّي خطورة 
اللصوص  من  الكثير  أّن  علٍم  على  كن  لكن  تذكر، 
تواجد  مواعيد  لمعرفة  األسلوب  هذا  يعتمدون 

ضحاياهم خارج المنزل، ليقوموا بالسرقة.

ـ حفظ صور حساسة على الهاتف
تؤّكد  حيث  المراهقين  بين  بشدة  األمر  هذا  ينتشر 
إرسال  يتبادلون  المراهقين  أّن 20٪ من  الدراسات 
الصور العارية، وأّن 17٪ ممن يتلّقون هذه الصور 

يقومون بمشاركتها مع طرف ثالث.

ـ عدم إبطال ميزة تحديد المكان الجغرافّي
التواصل  مواقع  إلى  صورك  بنشر  تقوم  عندما 
تحديد  ميزة  بإلغاء  تقوم  أن  المهم  من  االجتماعّي 
المكان الجغرافّي ألّن ذلك سيسمح لآلخرين بمعرفة 
مكانك، وقد تكون هذه فرصة سانحة ألحد اللصوص 

الستغالل وجودك خارج المنزل.
ـ مشاركة المعلومات الشخصية من خالل االتصاالت 

والرسائل القصيرة
من المهّم جداً أال تقوم بمشاركة أّي معلومات شخصية 
مع أّي شخص غير موثوق به من خالل المكالمات 
من   ٪27 القصيرة.  النصية  الرسائل  أو  الهاتفية 
حوادث انتحال الهوية تحدث بهذه الطريقة، لذلك من 

الضرورّي التنبه وعدم االستهانة بها أبداً. 

ـ عدم استخدام غطاء للحماية
يستخدمون  ال  الذكية  األجهزة  مالكّي  من   ٪25
األغطية الواقية لحماية أجهزتهم مما يجعلها عرضة 
للضربات والسقوط وغيرها من األمور التي قد تؤثر 

على عمل الجهاز.

ـ االتصال بشبكات اإلنترنت غير اآلمنة
اآلمنة  غير  الالسلكية  اإلنترنت  بشبكات  االتصال 
للقراصنة،  المحمول فريسة سهلة  يجعل من هاتفك 
وبياناتك  معلوماتك  كافة  إلى  الولوج  يمكنهم  حيث 

الشخصية والتحكم بهاتفك عن بعد.

ـ شراء هاتف غير مؤّمن
يقدمون  المستخدمين  من   ٪60
دون  الذكية  أجهزتهم  شراء  على 
على  التأمين،  لموضوع  اعتبار  أّي 
الرغم من أهميته البالغة، وهذا أيضاً 
أمٌر في غاية األهمية ويستحق الذكر 

في هذه الالئحة.

من خالل استخدامنا اليومّي ألجهزة الهاتف الذكية، نقوم بالعديد من الممارسات الخطيرة والتي 
قد تعود بالضرر الكبير علينا، فما هي العادات العشر األشد خطراً والتي يتوّجب علينا اإلقالع 

عنها مباشرًة؟
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سيتمكن عشاق برامج الطهي قريبا من تذوق الوصفات التي تبث في التلفزيون 
بفضل تكنولوجيا جديدة تعيد تجسيد الطعم إلكترونيا.

وتداعب برامج الطهي الشهيرة حاسة التذوق لدى بعض المشاهدين، لكنهم قد 
يتمكنون قريبا من تذوق الطعام بأنفسهم بمساعدة هذه التكنولوجيا التي طورها 
علماء من جامعة سنغافورة الوطنية، وتمكن التقنية الجديدة عشاق الطعام من 

تذوقه دون اكله.
يستخدم  محاكاة  جهاز  طوروا  العلماء  أن  تليغراف"  "ديلي  وذكرت صحيفة 
أقطابا كهربائية لتحفيز براعم التذوق الموجودة على اللسان وإعادة استنساخ 
الشعور بالمذاق المالح والحلو والالذع والمر بمجرد مشاهدة وصفات برامج 

الطهي على التلفزيون.
ويأمل الباحثون في أن يستخدم هذا النظام الجديد في المستقبل للسماح لمشاهدي 

التليفزيون بتجربة مختلف النكهات أثناء مشاهدة برامج الطهي المفضلة لهم.
كما أشار الباحثون إلى إمكانية استخدام تلك التكنولوجيا في ألعاب الكمبيوتر أو 
إلفساح المجال أمام مشاركة الناس للوجبات عبر اإلنترنت عبر تقنية 'المائدة 

الذكية'.

وخلصت دراسة قديمة الى أن تذوق الطعام يساعد على انقاص الوزن.
وبحسب الدراسة التي قامت بها استاذة علم االجناس الفرنسية فريجينا النوجير 
برونو يلعب التذوق دورا اساسيا في تنظيم الحالة الفسيولوجية لشهية االنسان 
االحساس  أن  الباحثة  واوضحت  بالشبع.  للجسم  إشارات  إرسال  طريق  عن 

بالتذوق في االكل يجعل الشخص يشعر بالشبع السريع.
واالكتفاء بكمية أقل من المأكوالت وكذلك طريقة إعداد الطعام ورائحة االكل 

تساعدك على الشبع السريع بعد تناول قدر بسيط من المأكوالت.
وافاد الدكتور كارل بيرند هوتنبرنك - من الجمعية األلمانية لطب األذن واألنف 
يتولى  الرأس والرقبة بمدينة بون ان عصب مخي واحد  والحنجرة وجراحة 
أعصاب  ثالثة  على  التذوق  حاسة  مسؤولية  تقع  بينما  الشم،  حاسة  مسؤولية 

مخية.
حاسة  "تلعب  األلمانية  دريسدن  جامعة  من  هومل  توماس  البروفيسور  وقال 
الشم دوراً هاماً في إدراك اإلنسان للنكهات المختلفة والشعور بمذاق الطعام".

اللمس  حاسة  أن  هومل،  األلماني  والتذوق  الشم  اضطرابات  خبير  وأضاف 
الشفهية - التي يتولى مسؤوليتها العصب التوأمي الثالثي - تلعب هي األخرى 
دوراً هاماً في اإلدراكات الحسية الخاصة بتذوق الطعام، كأن يدرك اإلنسان 

مثاًل المذاق الحريف للفلفل الحار.
وأشار هومل إلى أن العلماء كانوا ينطلقون قديماً من أن ُمستقبالت التذوق ال 
توجد سوى على اللسان فحسب، غير أنهم توصلوا مؤخراً إلى أن منطقة الفم 

والحلق بأكملها مزودة بها.

تأتي بشكل غير  أنها  التصيد )النصب االلكتروني( في  تشترك جميع رسائل 
متوقع وتعمل على إثارة دهشة المستخدم سواء كانت تبدو حقيقية مثل الرسائل 

اإللكترونية المعتادة أو تكون موثوقة من خالل اسم المرسل.
تزوير  يمكن  أنه  من  يُحذر  المعلومات  تقنية  ألمان  االتحادي  المكتب  ولكن 
عناوين ُمرسلي الرسائل اإللكترونية بسهولة نسبياً، ولذلك ينبغي على المستخدم 

أن يتشكك في الرسائل الواردة حتى إذا كانت من معارفه أو أصدقائه. 
عالوة على أن السلطات الرسمية ال تقوم باستدعاء المشتبه فيهم في القضايا 
الجنائية مثاًل عن طريق البريد االلكتروني، ولكن يتم االستدعاء في القضايا 

واإلجراءات الرسمية والهامة عن طريق البريد العادي.
وينصح الخبراء األلمان بأنه ال يجوز التسرع والنقر على الروابط الموجودة 
االستطالع  عن حب  النظر  بغض  المرفقات،  فتح  أو  المشبوهة  الرسائل  في 
عند ورود رسائل  المستخدم  تنتاب  التي  والذعر  الهلع  درجة  أو  الفضول  أو 
التصيد، وبغض النظر أيضاً عن التهديد باستخدام القوة أو ضغط الوقت الذي 

يتم التعبير عنه في الرسائل اإللكترونية.
من  أبداً  تطلب  أن  يمكن  ال  الرسمية  والمؤسسات  البنوك  أن  إلى  باإلضافة 
المستخدم عبر البريد اإللكتروني إدخال معلومات هامة وحساسة مثل بيانات 
الحسابات المصرفية أو أرقام بطاقات االئتمان أو كلمات المرور الخاصة بهذه 

الخدمات اإللكترونية.
مثل  كشف  مفتاح  بمثابة  اإللكترونية  الرسالة  في  الموجود  الرابط  يكون  وقد 
خلف  يكمن  الصحيح  اإلنترنت  عنوان  ألن  نظراً  المشبوهة،  الرسائل  هذه 
الرابط الذي تقرأه مباشرة في الرسالة، وقد يقود إلى فضح محاوالت القراصنة 

للحصول على بيانات المستخدم.
ولهذا الغرض يتعين على المستخدم قراءة كود المصدر للرسالة. 

عن  بذلك  القيام  يمكن  أنه  المعلومات  تقنية  ألمان  االتحادي  المكتب  وأوضح 
القائمة  بند  واختيار  الرسالة  مربع  في  للفأرة  األيمن  الزر  على  النقر  طريق 

. "Quelltext anzeigen View Source" عرض المصدر"
وغالباً ما يمكن التعرف على عنوان اإلنترنت الحقيقي من خالل تمرير مؤشر 
Mouse-" الفأرة فوق الرابط بدون النقر عليه، وهو ما يعرف باسم وظيفة
Over"، وعندئذ يظهر في شريط الحالة ببرنامج البريد اإللكتروني أو خدمة 
البريد اإللكتروني عبر الويب اسم الصفحة التي يؤدي إليها الرابط، وعادًة ما 
يكون هذا الموقع اإللكتروني مخالفاً لما أشار إليه المرسل من قبل في رسالته.
ومع ذلك قد يكون اسم الموقع مشابهاً للغاية، ولذلك يتعين على المستخدم الذي 
تنتابه شكوك حول الرابط، بضرورة أن يأخذ وقته في البحث والتدقيق ومحاولة 

معرفة صاحب هذا النطاق.
المؤسسات  إليه من إحدى  إلكترونية وردت  المستخدم في رسالة  وإذا تشكك 
بهذه  االتصال  بضرورة  األلمان  الخبراء  فينصح  المصرفية،  أو  الرسمية 
البريد  أو  الهاتف  بواسطة  الشركة  أو  بالبنك  العمالء  خدمة  أو  المؤسسة 

اإللكتروني، واالستفسار عن مدى صدق وموثوقية الرسالة المشتبه فيها.
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تتعرض السيارات القديمة لمشكالت في بدء التشغيل 
البطارية.  شحنة  فراغ  بسبب  الشتاء  فصل  خالل 
وعادة ما تظهر هذه المشكلة في السيارات، التي يتم 
قيادتها لمسافات قصيرة أو التي ال يتم قيادتها كثيرا.

السيارات  ألصحاب  يمكن  المواقف  هذه  مثل  وفي 
اللجوء إلى مساعدة خارجية لبدء التشغيل.

التي يجب  النصائح واإلرشادات،  يلي بعض  وفيما 
مراعاتها عند إجراء المساعدة على بدء التشغيل.

أنه   Tüv الفني  للفحص  األلمانية  الهيئة  أوضحت 
الحصول  في  يرغب  الذي  الشخص،  على  يتعين 
على مساعدة خارجية لبدء التشغيل، أن تتوفر لديه 

كابالت مناسبة لبدء التشغيل.
في  المشاركين  جميع  على  يتعين  البداية  وفي 
السيارة  تشغيل  لبدء  الخارجية  المساعدة  إجراءات 
قراءة تعليمات االستعمال الخاصة بسياراتهم وكذلك 
دليل االستعمال الخاص بكابالت المساعدة على بدء 

التشغيل.

صدمة كهربائية
قد  أخطاء  حدوث  حالة  "في  قائلة:  الهيئة  وحذرت 

مخاطر  إلى  المرء  يتعرض 
الكهربائية  الصدمة  صحية بسبب 
إلى جانب حدوث تلفيات بالسيارة، 
األحوال  جميع  في  يجب  ولذلك 
المستخدمة  الكابالت  تكون  أن 
مغطاة  أقطاب  بمشابك  مزودة 

بالبالستيك".
فإن  التعليمات  جميع  اتباع  وعند 
بدء  على  المساعدة  إجراءات 
وبسيطة،  سهلة  ستكون  التشغيل 
جميع  إيقاف  يجب  البداية  ففي 
للتيار  المستهلكة  األجهزة 
وبعد  السيارتين،  في  الكهربائي 
ذلك يتم توصيل األقطاب الموجبة 
خالل  من  وذلك  للبطاريات، 

الموجب  بالقطب  األحمر  الكابل  مشبك  توصيل 
يتم  ذلك  وبعد  الكهربائي،  للتيار  المانحة  للسيارة 
السيارة  لبطارية  الموجب  بالقطب  الكابل  توصيل 

فارغة الشحن".
السالبة؛  األقطاب  توصيل  يتم  التالية  الخطوة  وفي 
السالب  القطب  في  األسود  الكابل  تثبيت  يتم  حيث 
الطرف  توصيل  ويتم  المساعدة،  السيارة  لبطارية 
اآلخر في نقطة مصمتة بحيز المحرك للسيارة، التي 
يتم مساعدتها على بدء التشغيل، مثل الجزء المعدني 
الموجود على كتلة المحرك. وأضافت الهيئة قائلة: 
للبطارية فارغة  السالب  القطب  "ال يجوز استعمال 
مفرقعة  غازات  اشتعال  إلمكانية  نظرا  الشحنة؛ 

بسبب تكون الشرر عند بدء التشغيل".
يتم  السيارتين  بين  الكابالت  توصيل  يتم  وبعدما 
الكهربائي،  للتيار  المانحة  السيارة  محرك  تشغيل 
السيارة  تشغيل  بدء  محاولة  يمكن  دقائق  عدة  وبعد 
ذات البطارية فارغة الشحنة، وإذا نجحت المحاولة 
يجب ترك السيارتين في حالة التشغيل لفترة قصيرة 
بينما البطاريات موصلة. وباإلضافة إلى ذلك، يمكن 
الكهربائي  للتيار  المستهلكة  األكبر  األجهزة  تشغيل 

الكشافات  مثل  للمساعدة،  تحتاج  التي  السيارة،  في 
والمروحة، لتجنب حدوث ذروة الجهد.

وبعد ذلك يتم فصل الكابالت بترتيب عكسي لخطوات 
التركيب؛ حيث يتم فصل الكابل األسود من النقطة 
المصمتة والقطب السالب، وبعد ذلك يتم فصل الكابل 
أوال،  الكهربائي  للتيار  المانحة  السيارة  األحمر من 
النهاية  وفي  للمساعدة،  تحتاج  التي  السيارة  من  ثم 
يتم إيقاف األجهزة غير الضرورية المستهلكة للتيار 

الكهربائي مرة أخرى.

بيانات األعطال
شاشة  على  األعطال  بيانات  ظهور  حالة  وفي 
السيارة، فال يجوز بأي حال من األحوال تجاهلها، 
أو  المختصة  الخدمة  بمراكز  االتصال  يجب  بل 

التوجه إلى أقرب ورشة فنية متخصصة.
خارجية  بمساعدة  السيارة  تشغيل  ببدء  القيام  وبعد 
لمسافة  بها  االنطالق  السيارة  قائد  على  يتعين  فإنه 
طويلة من أجل إعادة شحن البطارية بدرجة كافية، 
البطارية وسعتها وحالة  حالة  األفضل فحص  ومن 

الشحن بها لدى إحدى الورش الفنية المتخصصة.
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تعتبر العناية بالسيارة وفحصها بصورة منتظمة من أهم األمور التي 
تحافظ على السيارة وتطيل عمرها االفتراضي، وفي حال إهمال صيانة 

السيارة بشكل دوري فإنها تتعرض للعديد من المشاكل واألعطال.
فحصها  يجب  التي  والزيوت  األجزاء  أبرز  اليوم  لكم  نستعرض  لذلك 

وإجراء الصيانة لها بصورة منتظمة للحفاظ على السيارة:

زيت المحرك
يعتبر زيت المحرك من العوامل الهامة التي تساعد على عمل المحرك بكفاءة 
تامة، كما يحافظ عليه من التلف، لذا يجب فحص الزيت وتغييره في مواعيده 

المقررة، ويفضل تغيير الفلتر عند تغيير الزيت.
سائل التبريد

يجب فحص سائل التبريد بشكل منتظم وتزويده في حال انخفاضه، لدوره الهام 
في عملية تبريد المحرك، وفي حال تناقصه فإنه يعرض المحرك للعديد من 

المشاكل واألعطال.
فلتر الهواء

الهواء  بتنقية  يقوم  حيث  عالية،  بكفاءة  المحرك  عمل  في  الهواء  فلتر  يساهم 
الداخل إلى غرفة االحتراق بالمحرك لضمان عملية تشغيل سلسلة، وفي حال 

انسداده أو اتساخه فإنه يؤدي إلى العديد من المشاكل للسيارة.
شمعات االحتراق

المسؤول عن إطالق الشرار الالزم  البواجي “شمعات االحتراق” هي الجزء 
لعملية االحتراق الداخلى في المحرك لبدء تشغيل السيارة وحركتها.

اإلطارات
بأرضية  االلتصاق  تضمن  إنها  حيث  للسيارة،  كبيرة  أهمية  اإلطارات  تمثل 
تسبب  قد  فإنها  للتلف  تعرضها  حال  وفي  العجالت،  دوران  وتكفل  الطريق 
انزالق السيارة على الطريق، أو لالنفجار أثناء السير، لذا يجب فحصها بشكل 

مستمر.
المكابح 

السيارة، وفي  التي تحافظ على أمان وسالمة  المكابح من أهم األجزاء  تعتبر 
حال تعرض نظام المكابح لألعطال فإنه يؤدي إلى عواقب خطيرة، لذا يجب 
فحص زيت المكابح بشكل مستمر وتغييره كل سنتين، باإلضافة إلى التأكد من 

سالمة أجزائه المختلفة.

عداد  أرقام  في  التالعب  إلى  السيارات  ومالكي  التجار  بعض  يعمد 
الكيلومترات في السيارات المستعملة عند بيعها، وذلك كي يتم إخفاء 

استهالك السيارة الحقيقي وهو ما يرفع سعر بيعها.
وكيفية  العداد  في  التالعب  طرق  سنوضح  التالية  السطور  خالل  لذا 

اكتشاف هذا التالعب قبل شراء سيارة مستعملة.

طريقة التالعب
مع انتشار العدادات اإللكترونية في معظم السيارات الحديثة أصبح من السهل 
مكبس  من خالل  التالعب  هذا  تنفيذ  يتم  حيث  بالعداد،  التالعب  بعملية  القيام 
تشخيص  في  يستخدم  الذي  المكبس  وهو  السيارة،  في  الموجود   ”OBD“

األعطال بها.
المكبس  خالل  من  السيارة  في  التشغيل  نظام  عمق  إلى  الدخول  عبر  وذلك 
العداد  كان  إذا  أما  الكيلومترات،  عداد  ومنها  فيه،  إعدادات  بأي  والتالعب 
ميكانيكياً، فإن عملية التالعب تعد أسهل وال تحتاج الى تقنيات معقدة، بل فقط 

الى مفك براغ. 

كيفية اكتشاف التالعب
بالسيارة،  الخاص  الصيانة  مركز  كتيب  على  باإلطالع  قم  الصيانة:  كتيب  ـ 
وراجع بيانات مسافات السير المقطوعة به، وقارنها بقراءة عداد الكيلومترات 

في السيارة.
فيها من مؤشرات  الموجودة  الداخلية والتمزقات  الكسوة  الكثيف:  ـ االستخدام 
االستخدام الكثيف للسيارة، فإذا وجدت الكسوة متهالكة وقراءة عداد الكيلومترات 

قليل، فهذا يدل على الغش.
ـ لوحة العدادات: قم بفحص براغي لوحة العداد وتأكد إذا كانت محلولة جزئياً 
العداد مثبتة بإحكام في طبلون  من أن لوحة  تتأكد أيضاً  أم ال، كما عليك أن 

السيارة أم ال.
ـ أرقام العداد: أفحص أرقام العداد، إذا كانت األرقام الموجودة على مقياس عداد 
المسافات ملتوية أو تحتوي على مسافات وال تظهر جميعها في خط موّحد، فهذا 

يدل على التالعب.
الـ  من  يقارب  ما  سنويا  السيارة  تقطع  المعتاد  في  السنوي:  السير  متوسط  ـ 
20000 كلم سير، لذلك كل ما عليك فعله هو ضرب عمر السيارة بـ 20000 

حتى تقوم بمقارنة النتيجة مع الرقم المتواجد في عداد السرعة.
ـ اإلطارات: إذا كانت إطارات السيارة متهالكة، وعداد المسافات في السيارة 

يظهر 20 ألف كيلومتر أو أقل على سبيل المثال، فهذا يدل على التالعب.
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مما  سياراتهم،  لسرقة  سنوياً  العالم  حول  األشخاص  من  الماليين  يتعرض 
يسبب معاناة شديدة لهم، حيث أنها تعد واحدة من حوادث الفقد المؤلمة، لذا 
نقدم لكم اليوم عدد من النصائح الهامة التي تساهم في خفض نسبة تعرض 

السيارة للسرقة،:

– ركن السيارة في موقف السيارات 
يفضل ركن سيارتك داخل موقف للسيارات، حيث تقل فرص تعرضها بشكل 
أعين  عن  وبعيدة  آمنه  بقائها  بسبب  وذلك  المختلفة،  السرقة  لحوادث  كبير 

اللصوص.
– زيادة اإلضاءة خارج المنزل

في حال عدم وجود موقف السيارات لركن السيارة به، واالعتماد على ركن 
السيارة أمام المنزل، يجب زيادة اإلضاءة خارج المنزل إلجبار اللصوص على 

البُعد عن مكان اإلنارة.
–  عدم ترك السيارة في وضع التشغيل واالبتعاد عنها

أكثر  من  مستلزمات  لشراء  والنزول  التشغيل  وضع  في  السيارة  ترك  يعتبر 
األخطاء شيوعاً وتساعد اللصوص على سرقة السيارة، حيث ينتظر اللصوص 

هذه األخطاء ويسرقون السيارة.
– كاميرات المراقبة 

يفضل ركن سيارتك أمام أحد كاميرات المراقبة، سواء كانت خاصة بك، أو 
مملوكة ألحد األبنية أو المتاجر، لسرعة التعرف على شخصية السارق و تحديد 

هويته.
 GPS جهاز –

داخلي، يسمح لك   GPS تتبع خطوات سيارتك بوضع جهاز  أن  الممكن  من 
بتحديد مكان تواجد السيارة، وجعلها مراقبة من خاللك في حالة تعرضها لهذا 

الموقف.
– عدم االحتفاظ بمفاتيح بديلة

من  وهذا  داخلها،  لسياراتهم  االحتياطية  المفاتيح  وضع  السائقين  بعض  يعتاد 
األفعال الخاطئة، حيث أنه يسهل للصوص قيادة السيارة.

تعتبر مصابيح السيارة من األجزاء الهامة في السيارة، حيث أنها أحد عوامل 
الطريق  إنارة  عن  المسؤول  الجزء  ألنها  وذلك  للسيارة،  واألمان  السالمة 

للسائق أثناء القيادة لياًل.
ويالحظ قائدي السيارات أحياناً إصابة إضاءة المصابيح بالضعف واألعطال، 
يعرضه  ما  الطريق، وهو  القيادة على  أثناء  الليلية  السائق  يعيق رؤية  مما 

للخطر.
لذا نستعرض لكم اليوم األسباب الرئيسية التي تؤدي إلى ضعف إضاءة السيارة، 

وهي كما يلي:

– ضعف البطارية، حيث أنها عنصر أساسي لعمل السيارة وتشغيل المحرك، 
ولكن في حالة إصابة البطارية باألعطال أو ضعف شحنها أو اقتراب عمرها 

االفتراضي من االنتهاء فإنها تؤثر على قوة إضاءة المصابيح.
المسئول عن توليد  الجزء   أنه  الدينامو، حيث  – في حال حدوث مشكلة في 

الطاقة في السيارة.
– تلف الصمامات الكهربائية أو ما يطلق عليه “الفيوزات”، حيث أنها تحمي 
األجزاء الكهربائية في السيارة من التلف، وتعمل على  الحفاظ على عمل النظام 

الكهربائي في السيارة.
–  تعرض أرضي السيارة للصدأ أو إلى مادة قد تعزل مرور التيار.

–  وجود قطع في وصالت األسالك أو الوصالت األخرى الرابطة بين أقطاب 
البطارية.

السيارات أن اإلفراط في تعبئة خزان  هناك اعتقاد سائد بين كثير من قائدي 
شديدة  الصيف  أيام  في  خاصة  السيارة  على  شديدة  يشكل خطورة  قد  الوقود 
الحرارة، ووجد هذا االعتقاد مساندة كبيرة من رواد مواقع التواصل االجتماعي، 

فما هي صحة هذا االعتقاد؟
المساندين لهذا االعتقاد يقولون أن البنزين يتمدد عند ارتفاع الحرارة بصورة 
كبيرة في الصيف، وهو ما ينتج عنه غازات قد تنضغط وتشتعل وتؤدي إلى 

انفجار خزان الوقود في حال امتالئه بالكامل.

لكن هذا بالطبع اعتقاد خاطئ، حيث أن شركات صناعة السيارات على مستوى 
في  الوقود  خزانات  بصنع  يتعلق  فيما  محددة  جودة  معايير  بتنفيذ  تقوم  العالم 

السيارات.
فخزان وقود السيارة يتم تصميمه بطريقة هندسية تسمح بملء الخزان بالوقود، 
كافية  مساحة  لترك  داخله  محددة  فراغات  تعبئة  دون  الوقت  نفس  في  ولكن 
لتحرك األبخرة والغازات، لعدم تشكيل ضغط كبير على البنزين، األمر الذي 

يحول دون إشتعاله.
ووفقاً لمعايير الجودة، فإن مساحة الفراغات في الخزان تبلغ حوالي 2.5٪ من 
مجمل حجم الخزان، ولمزيد من األمان، فهناك صمامات أمان بخزانات الوقود 

تسمح بخروج تلك األبخرة عند وصولها إلى ضغط معين.
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حب الشباب مشكلة يواجهها الكثيرون. قد تكون مؤقتة عند البعض فيتم التخلص منها بسرعة بعد اتباع العالجات والنصائح الطبية، وقد ال يكون 
التخلص منها سهاًل. وبينما يظهر حب الشباب غالباً على الوجه إال أنه يظهر كذلك بنسب أقل على الظهر وأجزاء متفرقة من الجسم، وهنا يجدر 
التنويه إلى أن ظهور حب الشباب في مناطق غير الوجه، قد يكون إشارة على أن حب الشباب لديك من النوع الشديد والذي يجب التعامل معه 

بجدية ويحتاج منك لمتابعة طبية.
حب الشباب ليس حكراً على منطقة الوجه، إذ يمكن أن يظهر حب الشباب في أي مكان يحتوي على بصيالت شعر أو إفرازات دهنية، بما في ذلك 

الظهر، الصدر، والكتفين. وقد تكون حبوب الظهر أكثر أنواع حب الشباب إزعاجاً، فكيف يتم تشخيص وعالج حبوب الظهر؟

أنواع حبوب الظهر
أن  الظهر، علينا  نتحدث عن عالج حبوب  أن  قبل 

نتناول أسباب ظهورها وأنواعها.
الغدد  من  كبير  عدد  الظهر  في  يوجد  الوجه،  مثل 
الدهنية التي تفرز باستمرار مادة دهنية تدعى الزهم، 
مهمة هذه المادة الرئيسية هي تزييت الشعر والجلد. 
الميتة  الجلد  خاليا  مع  الزهم  تراكم  يؤدي  وقد 
والبكتيريا على الظهر في داخل بصيالت الشعر إلى 
إغالق هذه البصيالت، وهنا تبدأ الحبوب بالتكون، 

ولحبوب الظهر أنواع مختلفة نذكر منها:

حبوب بيضاء الرأس: يظهر هذا النوع من الحبوب 
نتيجة بقاء بصيلة الشعر مغلقة لسبب ما.

الرؤوس السوداء: هنا يكون جراب الشعرة مفتوحاً 
الذي  للتفاعل  ونتيجة  البشرة،  سطح  على  وظاهراً 
الشعرة  جراب  في  الموجود  الزهم  بين  يحصل 
والهواء، تظهر مادة سوداء تمأل البصيلة المفتوحة، 
سطح  على  السوداء  بالرؤوس  يعرف  ما  ليتكون 
البشرة، والتي يعتقد البعض خطأ أن سببها هو أتربة 

وأوساخ علقت في مسام البشرة.

الحطاطات(: وهي نوع من حب الشباب يظهر على 
هيئة حبوب وردية اللون على سطح البشرة وتكون 

في بعض األحيان لينة الملمس.

البثور: هي نوع من حبوب الشباب تظهر على هيئة 
أو  بيضاء  وتكون  اللون،  وردية  قاعدة  ذو  انتفاخ 

يملؤها سائل أصفر اللون.
عميقة  منطقة  في  الحبوب  تتكون  عندما  العقيدات: 
قاسية  لتصبح  تتطور  قد  البشرة،  وبعيدة عن سطح 

يسمى  ما  وهي  ومؤلمة  الحجم  وكبيرة  وصلبة 
بالعقيدات.

بالعادة كبير  الحبوب يكون  النوع من  الخراج: هذا 
الحجم، يمأله الخراج، وهو أكثر أنواع حب الشباب 

تسبباً بالندوب والعالمات.

منع ظهور حبوب الظهر
قبل أن نصل لمرحلة نحتاج فيها إلى عالج حبوب 
نحمي  وقائية  إجراءات  اتخاذ  نستطيع  الظهر، 
نستطيع  ال  قد  وبينما  بها.  اإلصابة  من  أنفسنا  بها 
الظهر،  حبوب  تسبب  التي  العوامل  ببعض  التحكم 
اتباعنا  أن  إال  الهرمونية،  والمشاكل  الجينات  مثل 
للخطوات التالية قد يقلل من فرص اإلصابة بحبوب 

الظهر في المستقبل:

يسبب  قد  األدوية.  أنواع  بعض  عن  االبتعاد 
عناصر  على  تحتوي  التي  األدوية  بعض  تناول 
ومركبات مثل األندروجينات أو الهرمونات الذكرية 
(Androgens( والليثيوم، بزيادة فرص إصابتك 
هذه  يتناولون  ممن  كنت  إذا  لذا  الظهر.  بحبوب 
طبيبك  باستشارة  قم  األسباب،  من  لسبب  األدوية 

وابحثا سوية عن دواء بديل يخلو منها.

خفف من استخدام المنتجات المصنوعة من مركبات 
زيتية أو دهنية األساس والمستحضرات المعطرة. في 
المرة القادمة التي تحتاج فيها لشراء مرطب أو كريم 
واقي من الشمس، أو أي مستحضر اخر الستعماله 
العبوة  مكونات  تفحص  على  احرص  الظهر،  على 
أواًل، وخلو ما ستشتريه من أي زيوت أو مركبات 
على  الحبوب  بظهور  تتسبب  قد  هذه  ألن  دهنية، 

مصاباً  الظهر  كان  إذا  تهيجها  من  تزيد  أو  الظهر 
بالحبوب، وحاول تجنب المستحضرات ذات الروائح 

العطرية لما قد تحتويه من مواد مهيجة للبشرة.

كنت  إذا  الظهر.  على  الحاصل  الضغط  من  خفف 
كنت  أو  منتظم  بشكل  ظهر  حقيبة  يستعملون  ممن 
في  خاصة  ضاغطة  رياضية  ثياباً  يرتدون  ممن 
منطقة الظهر والكتفين، حاول أن تخفف من ارتدائها 
ارتدائها،  على  مصراً  كنت  إن  ولكن  تتجنبها،  أو 
الثياب  أن ترتدي  قبل  بلوزة قطنية  بارتداء  أواًل  قم 
الضاغطة. إذا أن الضغط المنتظم والمستمر من هذا 
نوع  يحفز ظهور  قد  األدوات  أو  الثياب  من  النوع 
بحبوب  باإلنجليزية  يدعى  الظهر  حبوب  من  معين 

الميكانيكا.

طرق عالج حبوب الظهر
إذا كنت مصاباً بحبوب الظهر، إليك بعض الخطوات 

التي قد تساعدك في السيطرة عليها:
التي  المستحضرات  بعض  باستعمال  البدء  ـ 
مصاباً  كنت  حال  ففي  طبية.  لوصفة  تحتاج  ال 
عالج  الممكن  من  الحدة،  خفيفة  ظهر  بحبوب 
على  تحتوي  مستحضرات  باستخدام  ظهرك 
 Benzoyl( بيروكسيد  بنزويل  مثل:  مركبات 
 ،)Resorcinol( الريسورسنول   ،)peroxide
حمض الصفصاف )Salicylic acid(، والكبريت 
(Sulfur(. وتستطيع إيجاد هذه المستحضرات في 

الصيدلية.
ـ إذا كنت تستخدم معطراً للثياب بعد غسلها، عليك 
إعادة النظر في هذا األمر. فتبعاً لبعض األخصائيين، 
تهيج  قد  الثياب تحتوي على جزيئات  إن معطرات 
الحالتين  كلتا  في  بجفافها، مسببة  تتسبب  أو  البشرة 
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 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« .

التهابات وحبوب في الظهر.
ـ اتباع نظام مناسب لتنظيف البشرة، إذا كنت ممن 
القيام  المهم  من  الظهر،  حبوب  مشكلة  من  يعانون 
ومواد  وبطرق  يومياً  المصابة  المنطقة  بتنظيف 
أو  تدريجياً  الظهر  حبوب  عالج  أجل  من  مناسبة 
ممارسات  عبر  وذلك  الوقت،  مع  منها  التخفيف 

بسيطة نذكر منها:
مناسب  أو صابون  بشرة  بمنظف  الظهر  تنظيف  ـ 
قبل  البشرة  لتنظيف  نصائح  )اقرأ:  منتظم  وبشكل 
يعمل  جسم  صابون  باستخدام  ينصح  وهنا  النوم(، 
على معادلة حموضة البشرة، ومنظفات تحتوي على 
الصابون  أنواع  أو  البيروكسيد  بنزويل  مثل  مواد 
كبريتية األساس، إذ أن هذا النوع من المنظفات يعمل 
والبكتيريا  الزائدة  الزيوت  من  الجلد  تخليص  على 
الشعر  وبصيالت  الجلد  مسامات  هذه  تمأل  أن  قبل 

لتغلقها مسببة الحبوب.
التمرينات  ممارسة  من  االنتهاء  بعد  االستحمام 
الرياضية  المالبس  كانت  إذا  خاصة  الرياضية: 

أقمشة  من  مصنوعة  التمرين  أثناء  المستخدمة 
على  والحصول  بالتنفس  للبشرة  تسمح  ال  وخامات 
يتم  -الذي  العرق  مع  يهيئ  قد  ما  الالزم،  الهواء 
وظهور  لنشأة  خصبة  بيئة  التمرين-  أثناء  إفرازه 

حبوب الظهر.
بأي  الشعر  يحتفظ  ال  بحيث  جيداً  الشعر  غسل 
رواسب من الشامبو والمرطب بعد مغادرة الحمام، 
واختيار مستحضرات الشعر بعناية، فقد تحتوي هذه 
مثل:  ضارة  ومركبات  مواد  على  المستحضرات 
تهيج  التي  الصوديوم  لوريث  أو  لوريل  كبريتات 

البشرة وقد تؤدي لظهور الحبوب.
ـ عدم العبث بحبوب الظهر أو محاولة الضغط عليها 

إلخراج ما فيها من إفرازات دهنية.
ـ تجنب التعرض ألشعة الشمس بشكل مفرط واختيار 
التي  األنواع  شراء  وتجنب  بعناية،  الشمس  واقي 
تحتوي على مركبات مثل الالنولين )lanolin(، أو 
من  المصنوعة  تلك  أو  األساس  بترولية  المركبات 
مشتقات مادة السيليكون، فجميع هذه المواد قد تسبب 

تهيج البشرة وظهور حبوب الظهر.
المسامات  ألن  منتظم. نظراً  بشكل  البشرة  تقشير  ـ 
المتواجدة في بشرة  تلك  أكبر من  الظهر  في بشرة 
الوجه، ال ضير من القيام بتقشير بشرة الظهر 3-2 
مرات أسبوعياً، بينما ال ينصح بذلك لبشرة الوجه. 
ويساعد التقشير على التخفيف من الحبوب وتنظيف 
مستقبلية،  حبوب  أي  لظهور  منعاً  جيداً  المسامات 
وهنا يجب التنويه إلى ضرورة تجنب تقشير البشرة 
بقوة، فهذا قد يأتي بنتيجة عكسية ويسبب ندوباً دائمة 
بشكل  البشرة  جفاف  يسبب  قد  كما  الظهر،  على 
بشكل  والدهون  الزيوت  إفراز  يحفز  ما  مفرط، 
أو  الحبوب  وتظهر  الظهر  منطقة  لتتهيج  مضاعف 

تزداد حدة.
البسيطة  الحياتية  التغييرات  تساعدك  لم  إذا  ـ 
المذكورة أعاله في عالج حبوب الظهر لديك، عليك 
القيام باستشارة أخصائي، وكلما بدأت بمتابعة حالتك 
مبكراً قبل تفاقمها، كلما كانت فرصة عالج حبوب 

الظهر أفضل وفترة العالج أقصر.
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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? 

In Kooperation mit
 Gefördert durch

Perfekt! Dann bewirb dich schnellstmöglich, 
spätestens bis zum 20.02.2021 per E-Mail an 
preis@bwk-berlin.de! Unter der Schirm-
herrschaft der Beauftragten der Bundes-
regierung für Migration, Flüchtlinge und 
Integration, Staatsministerin Annette Wid-
mann-Mauz, werden am 24.03.2021 die drei 
besten Ausbildungsabsolvent*innen mit Mig-
rationshintergrund gekürt. Der bundesweite 
Wettbewerb wird durchgeführt vom Bildungs-
Werk in Kreuzberg (BWK), der KAUSA-Ser-
vicestelle Berlin sowie dem Verband der 
Migrantenwirtschaft e.V. (VMW). Die Preis-
verleihung 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 För-
dermittelgeberin des Projektes.

WARUM WIRD DIESER PREIS VERLIEHEN?
Nach wie vor haben es Menschen mit einem 
Migrationshintergrund schwerer auf dem Aus-
bildungsmarkt positiv wahrgenommen zu wer-
den 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 

gewürdigt werden. Diskriminierung soll kei-
nen 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 Schirm-
herrschaft der Bundesbeauftragten für Migrati-
on, Flüchtlinge und Integration, Staatsministe-
rin Annette Widmann-Mauz.
Eine Fachjury aus Expert*innen verschiede-
ner Sektoren der Berufsausbildung wird alle 
Bewerbungen sichten und aus ihnen die drei 
besten Bewerber*innen auswählen. Zur Jury 
gehören Vertreter*innen vom Deutschen Ge-
werkschaftsbund, dem Deutschen Industrie- 
und Handelskammertag e. V., Zentralverband 
des Deutschen Handwerks, Bundesverband 
mittelständische Wirtschaft, Unternehmerver-
band Deutschlands e.V., VMW, BWK und Bun-
deskanzleramt. Du wirst in jedem Falle von 
uns benachrichtigt.

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 Persönlich-
keiten aus der Politik, Wirtschaft und des öf-
fentlichen Lebens zu sehen sein bzw. online 
zugeschaltet.
	 Öffentlichkeit:	 Die	Presse	wird	 über	
die Verleihung berichten und Du wirst Gele-
genheit haben, Dich und deine Erfahrungen zu 
präsentieren.

ZÖGERE NICHT, SONDERN BEWIRB DICH 
JETZT!
Bewirb Dich bis spätestens 20.02.2021 mit 
deinem Abschlusszeugnis, einem tabellari-
schen Lebenslauf und einer kurzen Vorstel-
lung 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@bwk-
berlin.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!
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الفصائل  اعالن  أن  سياسيون  محللون  يرى 
االنتخابات  إجراء  آليات  على  االتفاق  الفلسطينية 
لتشكيل  تجاوزه  عليها  إجباري”  “ممر  المرتقبة هو 
إحياء  تتولى  وموحدة  مشتركة  فلسطينية  حكومة 
مسار المفاوضات مع إسرائيل، تحقيقا لرغبة اإلدارة 

األميركية الجديدة.
واتفقت حركتا فتح وحماس وباقي الفصائل، برعاية 
مصرية في القاهرة، على “آليات” إجراء االنتخابات 
والتوافق  الوطني  والمجلس  والرئاسية  التشريعية 

على تشكيل محكمة االنتخابات.
ووقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في منتصف 
كانون الثاني مرسوما إلجراء االنتخابات الفلسطينية 
في أيار وتموز. ولم تحصل انتخابات في األراضي 

الفلسطينية منذ 2006.
وجاء المرسوم الرئاسي قبل أيام من تنصيب الرئيس 
الفلسطينية  السلطة  وكانت  بايدن.  جو  األميركي 
قاطعت سلفه الجمهوري دونالد ترامب عام 2017، 
إثر اعترافه بالقدس عاصمة إلسرائيل وإعالنه الحقا 
خطة للسالم في الشرق االوسط سمحت بضم أجزاء 

واسعة من الضفة الغربية المحتلة الى إسرائيل.

الى  التوجه  على  عباس  بايدن  جو  فوز  وشجع 
االنتخابات والدعوة لحوار وطني “جاد” مع حماس 
وفق  سلطته،  مؤسسات  شرعية  لتجديد  والفصائل، 
تحرير صحيفة  رئيس  الهول،  أبو  أشرف  يعتقد  ما 
األهرام المصرية والمتخصص بالشؤون الفلسطينية.

ويضيف: “االتجاه الدولي الذي تمثله فرنسا وألمانيا 
الفلسطينيين  المفاوضات بين  اتجاه إحياء مسار  في 
الفلسطينيين.  وحدة  بدون  يتحقق  لن  واإلسرائيليين 
إلقناع  كبيرة  جهودا  واألردن  مصر  بذلت  لهذا 

السلطة الفلسطينية وحماس”.
ويرى أشرف ابو الهول أن العامل اإلقليمي المتمثل 
في “اعتراف عدد من الدول العربية بإسرائيل وسعي 
تركيا وقطر لعالقات طبيعية مع إسرائيل، وتداعيات 
أن  من  تخاف  حماس  جعل  هذا  كل  غزة،  حصار 
تكون بدون مظلة حماية ما دفعها لقبول االنتخابات”.

وبحسب قيادي كبير في حماس، فقد اتخذت الحركة 
بعد  االنتخابات  في  المضي  في  “حاسما”  قرارا 
حصولها على “ضمانات من دول عربية وإسالمية 

وأجنبية”، في إشارة ضمنية إلى مصر وقطر وتركيا 
وروسيا.

وأضاف: “طالما هناك استعداد لدى السلطة وحركة 
مشجع  فهذا  الخالفية،  القضايا  حول  للتوافق  فتح 
للتقدم”، مشيرا الى أن “حماس تريد أن تكون فصيال 
معترفا به دوليا في منظمة التحرير وشريكا سياسيا 

في السلطة حتى لو بنسبة أقل”.
المخططات  مواجهة  يمكننا  فقط  “بالوحدة  وتابع: 
على  الكارثية  االنقسام  آثار  ومعالجة  اإلسرائيلية 
شعبنا، وعلى العالم ان يلتقط هذه الفرصة إلنصاف 

الفلسطينيين”.
حصارا  عاما  عشر  أربعة  منذ  إسرائيل  وتفرض 
شامال ومشددا على قطاع غزة الذي يعيش فيه نحو 
مليوني شخص ويعاني من فقر ونسبة مرتفعة من 

البطالة.

– سلطة برأسين –
عبد  لندن  في  السياسي  والمحلل  الكاتب  ويتساءل 
السالم عقل حول جهوزية حركة فتح “المنقسمة على 
نفسها لخوض االنتخابات”. وماذا لو فازت حماس؟ 

وهل سيعترف العالم بها؟”.
وحصلت القطيعة بين حركتي فتح وحماس بعد فوز 
حماس في االنتخابات التشريعية في 2006، والفشل 
في تقاسم السلطة، ما أدى الى مواجهات مسلحة بين 
بالسيطرة على قطاع  بتفرد حماس  انتهت  الطرفين 

غزة وطرد حركة فتح منه.
ويقول عقل، وهو مدير منظمة”حقوق” الفلسطينية، 
المحك  على  شرعيتهما  بأن  الطرفان  “يشعر 
ويحتاجان الى انتخابات تجدد بقاءهما، ولكن ستبقى 

سلطة برأسين في غزة ورام الله”.
ويرى مدير مركز التقدم العربي للسياسات في لندن 
محمد مشارقة من جهته أن اتفاق القاهرة هذه المرة 
“ليس كغيره” من االتفاقات السابقة، “إذ أدرك العالم 
الفلسطينية  الحالة  أن استمرار الجمود والترهل في 
والعنف  التطرف  من  مسار  أمام  المجال  يفتح  قد 
والفوضى واإلرهاب، وهو ما ال يحتمله االقليم وال 

العالم”.
ويشير الى أن حماس “أجبرت” على التوافق “لتأهيل 
باتفاقات  المثقل  السياسي  النظام  إطار  في  نفسها 
الى  والعودة  االحتالل  مع  األمني  والتنسيق  أوسلو 

المفاوضات باعتبارها اآللية الوحيدة للحلول”.

العالم  في  حماس  “مطاردة  هو  البديل  أن  يضيف 
كحركة إرهابية خارجة عن الشرعية”.

القادمة  ويخلص مشارقة الى أن ما بعد االنتخابات 
فتح  حركتا  تبقى  فلن  جديدة،  سياسية  “خارطة 

وحماس على صورتيهما السابقة”.

– سيناريوهات –
األراضي  تخضع  الفلسطيني،  االنقسام  وبحكم 
الفلسطينية لنظامين سياسيين مختلفين: أحدهما يتجه 
برئاسة  المحتلة  الغربية  الضفة  في  العلمانية  نحو 
محمود عباس حيث يعيش نحو 2,8 مليون نسمة، 

وآخر ديني بقيادة حماس في القطاع.
المجلس  الفلسطيني  الرئيس  حّل   ،2007 ومنذ 
التشريعي وفرض “عقوبات” على قطاع غزة، من 
بينها إحالة اآلالف من الموظفين العموميين للتقاعد 

المبكر.
وفشلت جوالت عديدة من الحوار بين حركتي فتح 

وحماس، رعتها مصر وأطراف أخرى.

ويرى أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اإلسالمية 
بعد  لما  سيناريو  أقرب  أن  الدجني  حسام  غزة  في 
االنتخابات هو “فدرالية بين رام الله وغزة”، مضيفا 
مراعاة  مع  داخلية،  وطنية  حاجة  “االنتخابات 

الضغوط الخارجية”.
حكومة  عباس  يشكل  أن  إلى  الخيار  هذا  يقود  وقد 
مركزية تضم الوزارات السيادية وتتولى اإلشراف 
على العالقات الخارجية وجلب وإدارة المال، بينما 
تدير حماس مؤسسات “حكومية خدماتية” في قطاع 

غزة، بحسب الدجني.

أدهم سلطان
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Parkplätze

- خبراء بتنظيم حفالت الزفاف والمناسبات.
- حدد معنا موعد عرسك .. واترك لنا تنظيم ليلة العمر.

- إمكانية الدفع بالتقسيط.

صالة تتسع لغاية ٢٥٠ شخصاً



٢٥ دقيقة من الكودام

Strasse des Friedens 78, 
14552 Langerwisch/ Michendorf

Ausfahrt Saarmund

Tel.: 033  205 7 25 28 7 
        0173 9444 544
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NOTDIENSTE
Polizei, 110
Feuerwehr, 112
Kindernotdienst,
610061  /  19720
Arzt-Notruf,
310031  /  19242 
Fahrdienst
für Behinderte,  478820
Apotheken-
bereitschaft, 0800 0022833
Giftnotruf, 19240
Zahnärztlicher
Notdienst, 
89004333
Auskunft
- Inland,  11833
- Ausland, 11831
Flughäfen (Infos), 
0180 5000186
Deutsche Bahn AG,  
Auskunft, 0180 5996633
BVG, 19419
Omnibus-
Bahnhof,  
Funkturm / Auskunft, 
3018028
Vattenfall,
(Störung) 26712525

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

Gebetzeiten, Notdienste, Klein-Anzeigenمواقیت الصالة، حاالت الطوارئ، إعالنات شخصیة

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

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
10.00 - 18.00 Uhr
09.00 - 12.00 Uhr

Ausländerangelegenheiten
Landeseinwohneramt
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 الفكرة .. األصل
العام الثاني والعشرون

KAFFEERÖSTEREI mit allen Anlagen inklusive 
VERPACKUNGSMASCHINEN zu verkaufen!         
Preis auf Anfrage!
بما في األنظمة  مع جميع  البن/القهوة   ماكينةتحميص 
ذلك آالت التعبئة والتغليف للبيع. السعر عند الطلب

KAFFEERÖSTEREI

kaffee-roesterei@outlook.deTel.: 0176 6371 7016
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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.

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

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. Elisa-
beth 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

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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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

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

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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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 Mainhausen- 
Mainflingen, 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

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 
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مطعم أنتیک

كبة مقلية - ملوخية شامية ورق

كباب بالصينية على الطريقة التركية

دجاج مشوي بالفرن ودجاج بروستد

من البوفيه على مدار األسبوع:

والعديد من الطبخات واألصناف األخرى، والعديد من المقبالت الشرقية والغربية والسلطات 
والتبولة وحمص بطحينة ومتبل باذنجان وبابا غنوج والدونر التركي وشاورما اللحم والدجاج.

فتة مكدوس بالباذنجان

حراق أصبعو - أوزي بالخضار

سباكيتي - كريسبي  - سكالوب
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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

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
IDSTEIN
Botschaften
Sudan
Lanaer Straße 1, 65510 Idstein
Tel.: 06126-94 15 11
KAARST
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

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
Juwelier
Juwelier Dubai
Reithausplatz 5, 71634 Ludwigsburg
Te.: 0714-16434772, Telefax: 19743663
LUDWIGSHAFEN
Moscheen
Arabischer Kulturverein
Bismarckstr. 120 A
67059 Ludwigshafen am Rhein
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

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 Mönchen-
gladbach
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 Mönchenglad-
bach  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
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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

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.: 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

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



62

Kienitzer Str. 98. 12049 Berlin, Tel.: 0172-
3962858    U-Bhf.  Leinestr.
Neukölln
Finowstr. 27, 12045 Berlin, Tel. 68088490
U-Bhf.  Rathaus Neukölln  Bus M41/104/167
Neukölln
Glasower Str. 54, 12051 Berlin, 
U-Bhf. Grenzallee  Bus  344
Reinickendorf
Ollenhauerstr. 114, 13403 Berlin, Tel. 030-
45020107  U-Bhf.  Kurt-Schumacher-Platz        
Bus  M21 / X21 / 122
Tiergarten
Rathenower Str. 16, 10559 Berlin, Tel. 030-
3957629        Bus  123/178
Tempelhof
Manteufelstr. 4, 12103 Berlin
U-Bhf.   Alt-Tempelhof    Bus  M 46/246/140
Wedding
Drontheimerstr. 32 A, 13359 Berlin, Tel.030 
49500803  U-Bhf.  Osloer Str. Bus  125/128
Wedding
Tromsöerstr. 6, 13359 Berlin, Tel: 030- 978 
88763   U-Bhf.  Osloer Str. Bus 125/128
Wedding
Drontheimer Str. 16, 13356 Berlin, Tel. 030-
49912704   U-Bhf.  Osloer Str. Bus 125/128
Wedding
Torfstr. 14, 13353 Berlin, Tel. 0177-5268716
U-Bhf.  Amrumer Str.   Bus  142/ 221
Wedding
Turmstr. 83, 10551 Berlin, Tel. 030- 
46309555  U-Bhf.  Turmstr.   Bus   M27, 
TXL 101, 123, 187, 245
Wedding
Al-Firdaus , Brüsseler Str. 39, 13353 Berlin
U-Bhf. Leopoldplatz / Seestr.
Bus 120/ 106/142/221/247/327/M13/N6/N9

مصر

- الجزائر

ـ البحرين

ـ جيبوتي 

ـ اريتريا

- اليمن

- األردن

ـ العراق

- قطر

 
- الكويت

- لبنان

ـ ليبيا

- المغرب

- موريتانيا

ـ عمان

- فلسطين

- السعودية

- السودان

- سورية

- تونس

ـ اإلمارات
 

ـ الجامعة العربية

Ägyptische-Deutsche Freundschaft
Donaustr. 131, 12043 Berlin
Tel.: 0176-3155 2490
ADKV, 
Alt-Marienfelde 46, 12277 Berlin,
Tel. 030-75512515
AKI e.V.,
Falkstr. 23, 12053 Berlin,
Tel. 030-68081472
A. Eltern-Union,
Urbanstr. 44, 13359 Berlin, 
Tel. 030-61625073
Alettehad e. V.
Sparrstr. 20, 13353 Berlin, 
Tel.: 030-45492536
Atadamon e.V.,
Beusselstr. 3, 10553 Berlin, 
Tel. 030-39844946
Al-Balagh,
Yorckstr. 35, 10967 Berlin, 
Tel. 030-21753679
Al-Dar e.V.,
Glasower Str. 44, 12051 Berlin, 
Tel. 030-78709521
Diwan,
Sonnenallee114, 12045 Berlin, 
Tel. 030-39480910
Al-Huleh,
Weisestr. 23, 12049 Berlin, 
Tel. 030-6214959
Al-Irschad e.V. Berlin,
Flughafenstr. 79/ 81, 12049 Berlin
Tel./Fax: 030-62705116
Al Karama,

Wilhelmshavener Str. 22, 10551 Berlin
Tel. 030-39035516
Al Karmel,
Großbeerenstr. 28d, 10965 Berlin
Tel. 030-76765386
Al-Mabarat e.V.,
Sonnenallee 69, 12045 Berlin
Tel./ Fax: 030-62725564
Al Nadi,
Rheunstr. 54, 12161 Berlin,
Tel. 030-8520602
Al Yarmouk
Freundschaftsgesellschaft Berlin
Tel. 0163-6032158 / 0176-77144020
ww.ayfg.de
Arabisch-Deututscher
Kulturaustausch e.V.,
Nogatstr. 15, 12051 Berlin,  
Tel. 030-80573788
ArDIF e.V.,
Pohlstr. 60-62, 10785 Berlin,  
Tel. 030-257572752
Arresalah
Turmstr. 83, 10551 Berlin, Tel. 
030- 46309555
DAUG e.V,
Wipperstr. 14,12055 Berlin, 
Tel. 030-56825972
Deutsch-Arabisches Zentrum
Uthmannstr. 23, 12043 Berlin
Tel. 030-56826648
Deutsch- Libanesische
Al Rissala
Schulstr. 122, 13347 Berlin. 
Tel.: 030-45028289
Deutsch-Libanesische
Freundschaftsbrücke
Friedrich-Franz-Str. 11 B, 12103 Berlin
Tel. 030-78714650  
Deutsch-Libanesische Gemeinde
Curtiusstr. 23, 12205 Berlin
Tel. 030-8335332
Deutsch-Libanesische Union
für Reform & Wandel e.V.
Tel. 0163-9133787
Die Brücke, 
Puttbusser Str. 27,13355 Berlin, 
Tel. 030-50344148
Deutsch-Syrischer Verein
Postfach 440520, 12005 Berlin
Tel. 0176-66699777
El Kantara,
Schierkerstr. 20, 12051 Berlin
Tel. 030-49808868
FVM,
Glasgower Str. 33, 13349 Berln
Tel. 030-45020107
GDÄF,
Hessenallee 7, 14052 Berlin
Tel. 030-3057307
Ghorfa,
Garnisonskirchplatz 1, 10178 Berlin
Tel. 030-2789070
Haus der deutsch-
arabischen Jugend,
Kirchhofstr. 19, 12051 Berlin, 
Tel. 0179-9162567
Ibn-Khaldon
Karl-Marx-Str. 78, 12043 Berlin
IDFAD,
Seydelstr. 28, 10117 Berlin, 
Tel. 030-20649898
IKRA,
Tromsöerstr. 6, 13359 Berlin, 
Tel. 030-97888763 / 4/ 5
Irakische Gemeinde,
Postfach 410362, 12113 Berlin, 
Tel. 0174-4172863
Irakischer Kulturverein,
Karl-Marx-Str. 204, 12055 Berlin,  
Tel.030-29006689.
Islamic Relief,
Gitschiner Str. 17, 10969 Berlin, 
Tel. 030-6112600
Jenin,
Gerichtstr. 60, 13347 Berlin, 
Tel. 0179-7718304
JFZ e.V.,
Jugend & Familien Zentrum 

Haberstr. 3, 12057 Berlin, 
Tel. 56823914
Jordanische Gemeinde-Berlin
Postfach 410426, 12114 Berlin, 
Tel. 030-8529691
Jordanische Gemeinde Deutschland
Warthestr. 72, 
12051 Berlin, 
MAG,
Kaiserdamm 17, 14057 Berlin, 
Tel. 030-3255825
NTLSV,
Hermannstr. 130, 12051 Berlin
Tel. 0176-67244544
Palästina Jugendclub e.V.,
Prinz-Eugen-Str. 12, 13347 Berlin
Tel./ Fax: 030-46065549
PGD, 
Wissmannstr. 9, 12049 Berlin
Tel. 030-89398835/6
Salam e.V.,
Lützowstr. 57, 10785 Berlin,
Tel. 030-98296968
SC Integra e.V.,
Steinmetzstr. 63, 10783 Berlin,
Tel: 0172-1588910
SGBB,
Holsteinische Str. 30, Steglitz
Tel. 030-84306040
Silat Tayba, 
c/o Selbsthilfe Kontakt
Perleberger Str. 44,
10559 Berlin, Tel. 030-67514678
SUDANCLIB,
Franz-Mehring-Platz 1, 10243 Berlin,
Tel. 030-29784248
Vereinigte Jordanische Gemeinde
Tel.: 0176-40545041

ـ االتحاد الثقافي العربي

 
ـ المعهد الثقافي العربي

 
ـ إتحاد اآلباء العرب

ـ االتحاد

ـ جمعية التضامن الخيرية

ـ البالغ

ـ الدار

ـ الديوان

ـ الحولة

 
ـ اإلرشاد

 
ـ الكرامة

 

ـ الكرمل

ـ جمعية المبرات الخيرية

ـ النادي
 

ـ جمعية أصدقاء اليرموك

ـ الجمعية العربية األلمانية
  للتبادل الثقافي

  
ـ معهد البحوث اإلجتماعية

ـ مركز الرسالة 

ـ الجالية العربيةاأللمانية المستقلة

 
ـ المركز العربي

  األلماني

ـ جمعية الرسالة 
اللبنانية األلمانية

ـ جسر الصداقة األلماني
  اللبناني

ـ الرابطة
  اللبنانية

ـ اإلتحاد اللبناني
  األلماني لإلصالح

ـ جمعية الجسر

رابطة المغتربين
السوريين

ـ القنطرة

 
ـ الصداقة المغربية

 
ـ جمعية الصداقة األالمانية المصرية

ـ الغرفة

 
ـ بيت الشباب العربي األلماني

 

إبن خلدون

ـ إدفاد

 
ـ مركز اإلسالمي للثقافة والدعوة

 

ـ الجالية العراقية

 
ـ الرافدين

 
ـ اإلغاثة اإلسالمية

ـ جنين

 
ـ مركز األسرة والشباب

ـ الجالية األردنية
برلين/براندبورغ

 

ـ الجالية األردنية ـ ألمانيا

ـ الجمعية الطبية العربية

ـ لجنة أبناء مخيم برج الشمالي
 

ـ نادي شباب
  فلسطين

  
- التجمع الفلسطيني في ألمانيا

- جمعية السالم
 

ـ مركز الشبيبة الرياضي
  اإلندماجي 

ـ الجالية السودانية
 

ـ الصالت
  الطيبة السودانية

ـ النادي السوداني

ـ الجالية
األردنية الموحدة ـ ألمانيا

Botschaften, Moscheen, Kirchen, Vereine, Beratungen ســـــفارت، مســــاجد، كنــائس، جمعيــــــات، استشــــارات

Ägypten, 
Stauffenbergstr. 6-7, 10785  Berlin, 
Tel. 030-477 547-0       Bus 129/ 248
Algerien,
Görschstr. 45, 13187 Berlin,
Tel. 030-437370     Bus  250/ 227
Bahrain,
Klingelhöferstr. 7, 10785 Berlin
Tel. 030-86877777      Bus  129/187/100/341
Dschibuti  
Kurfrüstenstr. 84, 10787 Belin, Tel.:030-
26390157   U-Bhf.  Kurfürstenstr. Bus  100
Eritrea,
Stavangerstr. 18, 10439 Berlin, 
Tel. 030-4467460     U-Bhf.  Vinetastr.
Jemen, 
Budapester Str. 37, 10787 Berlin, Tel.030- 
8973050   Bus 129/ 210   S-&U-Bhf.  Zoo
Jordanien, 
Heerstr. 201, 13595 Berlin,  
Tel. 030-3699600   Bus 149/ 349/X34 / X49
Irak,
Pacelliallee 19 - 21, 14195 Berlin, Tel. 030-
814880   Bus 110   U-Bhf.  Podbielskiallee
Katar,
Hagenstr. 56, 14193 Berlin, 
Tel. 030-862060     Bus  M29, 249, X10
Kuwait, 
Griegstr. 5-7, 14193 Berlin,
Tel. 030-897300-0     Bus 186
Libanon, 
Berliner Str. 127, 13187  Berlin, Tel.030-
4749860  Bus 155/ 250/255  U-Bhf.  Pankow
Libyen,
Podbielskiallee 42, 14195 Berlin, Tel.030-
2005960      U-Bhf.  Breitenbachplatz 
Marokko, 
Niederwallstr. 39, 10117 Berlin,  Tel. 030-
20612412    Bus 147   U-Bhf. Spittelmarkt
Mauretanien, 
Kommandantstr. 80, 10117 Berlin, Tel. 030-
2065883   Bus  240/143  U-Bhf.  Spittelmarkt
Oman,
Clayalle 82, 14195 Berlin, Tel. 030-8100501          
Bus 115    U-Bhf.  Dahlem Dorf   
Palästina,
Rheinbabenallee 8, 14199 Berlin, 
Tel. 030-2061770   Bus M29,115,186,249
Saudi Arabien,
Tiergartenstr. 33-34, 10785 Berlin 
Tel. 030-88704984     Bus 100/106/187/200
Sudan, 
Kurfürstendamm 151, 10709 Berlin, Tel.030-
8906980  Bus 110/119 U-Bhf.  Adnauer Platz
Syrien,
Rauchstr. 25, 10787 Berlin, 
Tel. 030-501770    Bus  29/ 187
Tunesien, 
Lindenallee 16, 14050 Berlin, 
Tel. 030-3641070   Bus 139/ X21
V.A. Emirate,
Hiroshimastr. 18-20, 10785 Berlin, 
Tel. 030-516516       Bus M29, 200
Arabische Liga,
Schützenstr. 18, 10117 Berlin, Tel. 030-
20622890    Bus  M29   U-Bhf.  Kochstr.

Kreuzberg
Mittenwalder Str.15,10961 Berlin
U-Bhf. Gneisenaustr.   Bus  M41
Lichtenberg
Reodeliusplatz 1, 10365 Berlin, Tel. 030-
55491013  U-Bhf.  Magdalenenstr.   Bus  240
Zehlendorf
Ludwigsfelder Str. 30, 14165 Berlin
Tel. 030-80498820     Bus  101/115/623

- الكنيسة الكاثوليكية

- الكنيسة القبطية المصرية

- كنيسة الروم األرثدوكس

Kreuzberg,
Wiener Str. 1-6, 10999 Berlin,     Tel. 030-
6126961   Bus M29   U-Bhf.   Görlizer Str.
Kreuzberg
Yorckstr. 35, 10965 Berlin.
U-Bhf.  Yorckstr.    Bus  M19
Neukölln
Haberstr. 3, 12057 Berlin, Tel. 030-68083610
S-Bhf.  Köllnische Heide   Bus 170
Neukölln 
Flughafenstr. 79-81, 12049 Berlin, Tel.030-
62705116  U-Bhf.  Boddin Str.  Bus 104/ 167
Neukölln 
Flughafenstr. 43, 12053 Berlin, Tel.030-
62731998  U-Bhf.  Boddin Str.  Bus 104/ 167
Neukölln 

ـ مسجد عمر

- مركز اإلمام الصدر

- مسجد النور

- مركز القائم

- مسجد دار السالم

- مركز المصطفى

A.I.D.S.-Hilfe,  
Dieffenbachstr. 33,Kreuzberg 
Tel.690 08 70
Behinderten,
Bizetstr. 51-53, Tel. 92 70 36-0
Dreiklang Afro-Arabisches 
Mediencenter,
Franz-Mehring-Plaz 1, 10243 Berlin, 
Tel. 030-29784248
Elisi Evi,
Skalitzer Str. 50/51, 10997 Berlin, 
Tel. 030-6187383
Familie e.V.,
Paul-Lincke-Ufer 34, 10999 Berlin 
Tel. 030-61627507
Familienberatung,
Pohlstr. 74, 10758 Berlin, 
Tel. 23005583
Händikap e.V., 
Berliner Infodienst für alle Behinderten 
Tel. 84 31 09 08
Interkulturelle Familienberatung,
Boppstr. 10, 10967 Berlin 
Tel. 030-259006/57
Jugendwohnen im Kiez e.V.,
Waldemarstr. 57, 10997 Berlin
Tel. 030-32517806
Jugend-/ Familienberatung,
Bruno-Bauer-Str. 10, Neukölln
Tel. 030-8219945
Kindertherapie Zentrum,
Paul-Lincke-Ufer 41, 10999 Berlin
Tel. 030-6122043
KuB, 
Beratungsstelle f. ausländische Flüchtlinge, 
Oranienstr. 159, Kreuzberg 
Tel. 61 49 40-0
Mieterverein e.V., 
Wilhelmstr. 74, Mitte
Tel. 030-226 26-0
Rechtsberatung,
für Ausländer, Rathaus Schöneberg
Tel. 030-75606263
Selbsthilfe Krebs e.V., 
Albrecht-Achilles-Str. 65,
Wilmersdorf , Tel. 891 40 49

ـ لمرضى اإليدز
 
  

ـ للمعوقين

ـ لتأهيل الشباب

 
ـ استشارة للنساء

 
ـ جمعية األسرة

 
ـ استشارت لكل األسرة

 
ـ لكل المعوقين

  
ـ استشارة

  األسرة و المدرسة
 

ـ إستشارات
  إجتماعية

 
ـ للشباب والعائالت

 

ـ مركز عالج 
األطفال

 
ـ لالجئين

 

ـ للسكان
 

ـ إستشارات قانونية لألجانب
  

ـ لمرضى السرطان

الصداقة 
المصرية األلمانية

- مسجد المركز اإلسالمي

- مركز الحسنين

- مسجد الودادية

- مسجد دار الحكمة

ـ مركز التراث

- مسجد المركز الثقافي 

- مسجد الرحمن

- مسجد بالل

ـ مسجد الصحابة

ـ مسجد الرسالة

مسجد الفردوس
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Vereine, Beratungen  جمعيــــــات، استشــــارات

Braunschweiger Str. 82, 12055 Berlin
Tel.: 030 615 76 70

Fax: 030 616 53 889
Mail: post@dalil.de

Web: www.dalil.de
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Flyer - Falzflyer - Visitenkarten
Klappkarten - Plakate - Broschüren

Mappen - Kataloge - Blöcke
Briefpapier - Postkarten

und Vieles mehr!

Flyer

KundenstopperVisitenkarten

Falzflyer

Speisekarte

Stempel

CHARLOTTENBURG-WILMERS-
DORF 
Caritasverband 
Allgemeine Soziale Beratung
Pfalzburger Straße 18 in 10719 Berlin
Telefon: 66 63 3 - 9 60
Paritätischer Wohlfahrtsverband
Brandenburgische Straße 80 in 10713 
Berlin 
Kostenlose Rechtsberatung Mi 14 - 
16:30 Uhr
FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG 
Berliner Mietergemeinschaft
Möckernstraße 92/Ecke Yorckstraße in 
10963 Berlin
Beratungszeit: Di ab 19 Uhr
GEBEWO pro
Beratungsstelle für Wohnungsnotfälle 
und Existenzsicherung
Gneisenaustraße 2 / 3. Etage VH in 
10961 Berlin, Telefon:53 15 68 50
mitHilfe
Rigaer Straße 62 in 10247 Berlin
Telefon: 41 72 18 79 
Beratung in existenziellen Notlagen 
zur Vermeidung oder Behebung von 
Wohnungsnot
RuDi Nachbarschaftszentrum 
Hartz-IV-Beratung
Modersohnstraße 55 in 10245 Berlin 
Telefon 29 49 20 25 
Diakonisches Werk Berlin Stadtmitte 
TAM – Interkulturelles Familienzentrum 
Wilhelmstraße 116-117 in 10963 Berlin
Telefon: 2 61 19 93
Beratung für Familien in Kreuzberg
Rechtsberatung mit einem Anwalt:
jeden 2. und 4. Mittwoch im Monat von 
15 - 18 Uhr
in der St. Thomas-Gemeinde, Bethani-
endamm 23-29 in 10997 Berlin
LICHTENBERG-HOHENSCHÖN-
HAUSEN 
Arbeitslosenverband 
Bürger-Kommunikations-CenterLands-
berger Allee 180 c-d in 10369 Berlin
Telefon: 97 60 51 98

Auskünfte zur Arbeitslosigkeit
Rathaus Lichtenberg
Möllendorffstr.6, 10367 Berlin
Di 15–18 (ohne Voranmeldung) 
Ball e.V.
Beratung und Wohnunterstützung 
Sozialberatung 
Marchwitzastr. 24–26 in 12681 Berlin 
Telefon: 5 42 21 55
Völkerball 
Interkulturelle Begegnungsstätte Berlin-
Lichtenberg 
Josef-Orlopp-Straße 52 in 10365 Berlin
Telefon: 55 49 20 45

MARZAHN-HELLERSDORF 
Arbeitslosenverband ALZ Marzahn 
Glambecker Ring 80 - 82 in 12679 
Berlin
Telefon: 93 49 65 04
Auskünfte zur Arbeitslosigkeit
Beratung + Leben 
Allgemeine Soziale Beratung und Mig-
rationserstberatung für Erwachsene 
Landsberger Allee 400 in 12681 Berlin
Telefon: 9 35 20 63
Gewerkschaftlicher KIEZ-Treff
Mehrower Allee 28-32 in 12687 Berlin 
Telefon: 93 66 50 66
ALG II Beratung

MITTE (Mitte, Tiergarten, Wedding) 
Arbeiterwohlfahrt 
Zentrum für Migration und Integration
Stettiner Straße 12 in 13357 Berlin
Telefon: 66 64 39 - 0
Berliner Arbeitslosenzentrum (BALZ) 
Nazarethkirchstraße 50 in 13347 Berlin 
(direkt am U-Bhf. Leopoldplatz)
Telefon: 45 60 60 15
Beratung auch zum Arbeitslosengeld I.
Caritasverband 
Allgemeine Soziale Beratung
Oldenburger Straße 47 in 10551 Berlin 
Tel.: 6 66 33 - 71 70
Deutsches Rotes Kreuz 
Allgemeiner Sozialer Dienst (Tiergar-
ten) 
Gotzkowskystraße 8 in 10555 Berlin
Zugang über Zwinglistraße 

Telefon: 3 48 03 - 1 63
Allgemeine Soziale Dienste (Wedding)
Neue Hochstraße 21 in 13347 Berlin 
Telefon: 46 90 19 - 50 
Rechtsambulanz Sozialhilfe
Exerzierstraße 23 in 13357 Berlin
Telefon: 46 06 75 34
Rechtsberatung zu Arbeitslosengeld II 
und Sozialhilfe für einkommensschwa-
che Personen.

NEUKÖLLN 
Caritasverband 
CARIsatt-Beratung Allgemeine Soziale 
Beratung 
Dieselstraße 11 in 12057 Berlin 
Telefon: 66 63 37 90
Diakoniewerk Simeon 
Soziale Beratung 
Morusstraße 18 A in 12053 Berlin
Telefon: 68 24 77 - 11
Migrantensozialdienst 
für Ratsuchende nicht-deutscher
 Herkunft
- Morusstraße 18 A in 12053 Berlin 
Telefon: 68 24 77 - 18
- Joachim-Gottschalk-Weg 41 in12353 
Berlin 
Telefon: 66 09 09 17
mitHilfe
Boddinstraße 58 in 12053 Berlin 
Telefon: 68 97 71 50 / 68 40 92 30 
Beratung in existenziellen Notlagen 
zur Vermeidung oder Behebung von 
Wohnungsnot
Nachbarschaftsheim Neukölln
Sozialberatung 
Schierker Straße 53 in 12051 Berlin

PANKOW 
Beratung + Leben 
Sozialberatung Pankow
Zelterstraße 14 in 10439 Berlin 
Telefon: 41 72 20 33 
Caritasverband 
Allgemeine Soziale Beratung
Dänenstraße 19 in 10439 Berlin
Telefon: 4 45 74 30

REINICKENDORF 
Rathaus Reinickendorf
Eichborndamm 215 - 239 in 13437 
Berlin
Raum 119 B 
Kostenlose Rechtsberatung für Einkom-
mensschwache. 
HVD Neustart 
Beratung und Wohnunterstützung
Alt-Reinickendorf 7 in 13407 Berlin 
Telefon: 4 14 68 74 
SPANDAU 
Beratung + Leben 
Sozialberatung Spandau
Hasenmark 3 in 13585 Berlin 
Telefon: 3 31 30 21
Deutsches Rotes Kreuz 
Allgemeiner Sozialer Dienst 
Galenstraße 29 in 13597 Berlin 
Telefon: 43 72 89-95 
Gemeinwesenverein Heerstraße Nord 
Beratungsstelle Treffpunkt 
Obstallee 22 d in 13593 Berlin 
Telefon: 3 63 41 12
 
HÎNBÛN
Internationales Bildungs- und Be-
ratungszentrum für Frauen und ihre 
Familien 
Brunsbütteler Damm 17 in 13581 Berlin 
Telefon 3 36 66 62 
Treffpunkt Regenbogen 
Lynarstraße 9 in 13585 Berlin
Telefon: 3 36 10 36
STEGLITZ-ZEHLENDORF 
Diakonisches Werk Steglitz und Teltow-
Zehlendorf
Johanna-Stegen-Straße 8 in 12167 
Berlin
Telefon: 7 71 09 72

TEMPELHOF-SCHÖNEBERG
Arbeit und Leben (DGB/VHS)
Keithstraße 1-3 in 10787 Berlin 
Telefon: 30 10 48 65
Diakonisches Werk Tempelhof-Schö-
neberg 
Stadtteilzentrum „KoKuMa“ 
Rathausstraße 28 in 12105 Berlin-Mari-
endorf , Telefon: 74 00 44 65



جراحة الفم واألسنان / زرع األسنان / تنظیف، تبییض وتجمیل األسنان
معالجة أسنان األطفال (حشوات ملونة) حسب رغبة الطفل

تلبیس األسنان بالتیجان والجسور / تركیب األسنان ومعالجة أمراض اللثة
تبدیل حشو األسنان: سیرامیك / ذھب / حشوات ضوئیة

معالجة الخوف من طبیب األسنان
 جدید: - أشعة رقمیة

تركیب األسنان بدون طبعات و خالل فترة قصیرة

مواعید العمل
Sprechzeiten
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اإلثنین، األربعاء والجمعة: ۹ - ۱۷
الثالثاء والخمیس:          ۹ - ۱٦
Mo. - Mi. - Fr.: 09:00 - 17:00
Di., Do.:           09:00 - 16:00



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

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

،��������� ��ّ��� 
������
�� ����� ��Neue Adresse

العنوان الجدید
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Ärzte أطباء

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

Chabarek Abdul Aziz
Kongostr. 52-54, 13351 Berlin, 
Tel./ Fax: 030-4525102 
Ghattas Fathi
Skalitzer Str. 33, 10999 Berlin
Tel. 030-61 23 794
Hodroj A
Nansenstr. 2, 12047 Berlin, 
Tel. 030-62300 80
Mohamed Jamal
Karl-Marx-Str. 214, 12055 Berlin, 
Tel. 628 38 31
Mohamed Al-Raai
Alt-Rudow 70, 12355 Berlin
Tel.: 030-5350535
Rafii
Schildhornstr. 85, 12163 Berlin. 
Tel.: 030/7 91 43 46
Ramez Jalal
Herzbergerstr.30, 12055 Berlin
Tel. 030 / 687 12 20
Torabi
Sonnenallee 73, 12045 Berlin, 
Tel. 030-6234702

Ästhetische Medizin 
Docure
Niebuhrstr. 69, 10629 Berlin
Tel.: 0173-6148018
Shadha Balgon
Heerstr 2, 14059 Berlin
Tel.: 030-97987641

AUGENÄRZTE
Mamoun Schuches
Tauenzienstr. 1, 10789 Berlin,
Tel. 030-2188088 

CHIRURGIE
Dr. Uni. PD Amro Homssi 
Greifswalder Str. 137-138, 10409 
Berlin , Tel.: 030-44 33 99 0
Dr. Dahshan
Allee der Kosmonauten 47, 12681 
Berlin, Tel. 030-5415021
Dr. med. A. Domah
Hohenzollendamm 124, 14199 Berlin, 
Tel. 030-2522569
Dr. med. M. Mahjoub
Joachimstaler Str. 21, 10719 Berlin
Tel. 030-8816333
Dr. med. Munther Sabarini
Paulsborner Straße 2, 10709 Berlin
Tel. 030/2360830
Dr. Sulayman
Ringbahnstr. 50, 12103 Berlin
Tel. 030-75 7777 50

FRAUENÄRZTE
Ahmed Shahin   

Heiene-Weiqel-Platz 1 0 12681 Berlin 
Tel. 030-5470603 1 63
Awwadeh
Leipziger Platz 7, 10117 Berlin, 
Tel. 030-2008950-0
El-Sharafi Khaled
Grüntaler Str. 1/ Badstr. 12, 13357 
Berlin, Tel. 030-4941044
F. Samman
Hermannstr. 158A, 12051 Berlin
Tel. 030-6251007
Jamila Maioul
Hohenzollerndamm ‚187 10713 Berlin
Tel. 030- 09 35 050
Maria Abdul-Karim  
Albrechtstr, 304 12167 Berl n 
Tel. 030- 79 199 1 3
Mohamad El Kassem
Müllerstr. 56-58 1 3349 Berlin 
Tel. 030- 45 22 064
Dr. Muna Zaghloul-Abu Dakah
Stendaler Str. 24, 12627 Berlin
Tel. 030-9927790
Nevin Nassar
Sonnenallee 132, 12059 Berlin
Tel: 030-6875042
Zamzam Abushowaisha
Hellersdorfer Str. 237, 12627 Berlin
Tel. 030-99400694

HALS, NASEN,
OHREN
Basem Abu-Lubdeh
Karl-Marx-Str. 80, 12043 Berlin, 
Tel. 030-62989828
Hachem
Bismarckstr. 63, 13585 Berlin.
Tel. 3335848
Mousa
Tempelhofer Damm 139, 12099 Ber-
lin,  Tel.: 030-7514064

INNERE MEDIZIN
Ali Abboud
Karl- Marx-Straße.112, 
12043 Berlin | Tel.: 030 68900298
Ayade Khalil
Neckar Str. 7, 12053 Berlin
Tel.030- 785 23 36
Khalili, A.
Senftenberger Ring 3a,13439 Berlin, 
Tel. 030-41937041
Saeed, Latef
Karl-Marx-Str. 239, 12055 Berlin, 
Tel. 030-68087670

KINDERÄRZTE
Dekra AL-Saidi
Grammestr. 15, 13629 Berlin,
 Tel. 030-38304442
Najeeb Al-Saidi
Braunschweiger Str. 14, 12055 Berlin
Tel.: 030-5329237
Sana Ayade
Neckar Str. 7, 12053 Berlin
Tel. 030-785 23 36

KINDERCHIRURGIE
Dr. med. Ali Maarouf
Oranienstr. 158, 10969 Berlin,
Tel. 030-6141619
Dr. Gannam
Nürnberger Str. 67, 10787 Berlin
Tel.: 030- 21021840

- عباسي
 

دة/ ذكرى

ـ د/ باي
 

ـ د/ شبارق

 
ـ د/ غطاس

 

ـ د/ حدرج

ـ د/ محمد

ـ د/ الراعي

 
- د/ رافعي

 

ـ د/ رامز
 

د/ ترابي
 

الطب التجميلي
ـ دة/ أنيت

ـ دة/ شذي

عيون
ـ د/ مأمون 

جراحة
د/ عمرو حمصي

ـ د/ دهشان

- د/ عابد دومه
 

ـ د/ محجوب

- د/ منذر

د/ سليمان

نساء
د/ أحمد شاهين

ـ دة / هنادي عوادة

- د / خالد الشرافي 
 

ـ دة / سّمان

دة/ جميلة

دة/ ماريا عبد الكريم

د/ محمد القاسم

ـ دة/ منى
أبو دقة

ـ دة/ نيفين نصار

ـ دة/ زمزم

 أنف، أذن، حنجرة
 

ـ د/ باسم
 

ـ د/ هاشم

ـ د/ موسى

 

باطنية
ـ د/ علي عبود

- د/ خليل

ـ د/ خليلي

ـ د/ لطيف سعيد

أطفال
- دة / ذكرى

 
- د / نجيب

 

ـ دة/ سناء

جراحة أطفال
ـ د/ علي معروف

ـ د/ بسام غنام
 

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 

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

Mi, Fr: 08.00 - 12.00 Uhr

Hermann Quartier
Hermannstraße 158A
12051 Berlin
(S- & U-Bhf. Hermannsraße)

Tel 030 625 10 07

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.

Dekra AL-Saidi
Grammestr. 15, 13629 Berlin,
 Tel. 030-38304442

KINDERPSYCHIA.
Najeeb Al-Saidi
Hänselstr. 45, 12437 Berlin
Tel.: 030-5329237

LUNGEN- & 
BRONCHIALHEILKUNDE
Dr. Med. Bader Askar
Rotkamp 2, 13053 Berlin, Tel. 030-
96200700

NEUROLOGIE
Omar Kamal Eddin
Manfred-von-Richthofen-Str. 15,
12101 Berlin, Tel. 030-7863037
Said Masri
Tempelhofer Damm 227, 12099 Berlin, 
Tel. 030-7513632

ORTHOPÄDIE 
Abd El-Aziz, Ashraf
Litzenburger Str. 54,10719 Berlin
Tel. 030887133950
Dr. Dahshan
Allee der Kosmonauten 47, 12681 
Berlin, Tel. 030-5415021
Mahmoud Atef
Havemannstr. 24,12689 Berlin,
Tel. 030 / 93523437
Raslan,Tarek
Prinzenallee 90, 13357 Berlin,
Tel. 030-49915110

SPORTMEDIZIN
Dr. Dahshan
Allee der Kosmonauten 47, 12681 
Berlin, Tel. 030-5415021

UROLOGIE
Eid Ali Faragallah
Karl-Marx-Str. 80, 12043 Berlin, 
Tel. 030/ 6866504
El-Seweifi Aref
Karl-Marx-Str.88, 12043  Berlin,
Tel. 030/ 23937904

- دة / ذكرى

طب نفسي لألطفال
ـ د/ نجيب

أمراض صدرية
   

 ـ د/ بدر عسكر

 
طب األعصاب

ـ د/ كمال الدين
 

ـ د/ مصري

 

عظام
ـ د/ أشرف عبد العزيز

 
ـ د/ دهشان

 

ـ د/ محمود عاطف
 

ـ د/ رسالن

طب رياضي
ـ د/ دهشان

مسالك بولية
- د/ فرج هللا

- د/ السويفي
 

Kinder- & Familienpraxis
Dr. med. N. Al-Saidi & Kollegen

بإشراف االستشاري د. نجیب السعیدي
أخصائیون في الطب العام

أخصائیون في عالج أمراض األطفال والشباب
أخصائیون في عالج الحاالت النفسیة لألطفال والشباب

العيادة التخصصية لكل العائلة

Braunschweiger Str. 14, 12055 Berlin-Neukölln

Tel.: 030 / 5329237
S-Bhf. Sonnenallee |  Bus M 41, 171



Tel.: 030 606 41 52

Zahnarzt 
Mohamad Anis Almohamad

د. محمد أنیس المحمد
Zahnarzt 

Omar Shalabi
د. عمر شلبي

Fachzahnarzt für Oralchirurgie 
Mukhtar Daiban

د. مختار ذیبان
اختصاصي جراحة أسنان

www.zahnarztpraxis-neukoelln.de

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

نتحدث األلمانیة، العربیة والتركیة
Mo. - Do.: 

08:00 - 20:00 Uhr
Fr.: 

08:00 - 18:00 Uhr
Sa.: 

10:00 - 16:00 Uhr

اإلثنین - الخمیس الجمعة السبت
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Hasan Igde 
Bergmannstr. 5-7, 10961 Berlin,
Tel. 030-2621424
Hegazy, Houssam
Badstr. 12, 13357 Berlin,
Tel. 030-4626070

ZAHNÄRZTE
Amin Hafiz
Heidebrinker Str. 1, 13357 Berlin
Tel. 030-493 40 60
A. Najm
Waldenserstr. 7a, 10551 Berlin
Tel. 030-3957071
Alkhodor Youssef
Oranienstr. 16, 10997 Berlin
Tel. 030-6152222
Al-Souri, Asmaa
Mehringdamm 47, 10961 Berlin, 
Tel. 030-6930393
Amar Shakir
Karl-Marx-Str. 110, 12043 Berlin, 
Tel. 030-68053524

Birgit Samarrai 
Sophia-Charlotten-Str. 73-74, 14059 
Berlin, Tel. 030-31996710
Douedari G.
Bundesallee 120, 12161 Berlin 
Tel. 030/8531362
Emad Abboud
Donaustr. 100, 12043 Berlin
030-49968158
Hanan Hafez-Holz
Heidebrinker Str. 1, 13357 Berlin
Tel. 030-493 40 60
Ishaq, Ibtisam,
Karl-Marx-Str. 184, 12043 Berlin,
Tel. 030-6872172

Khalouf Emad
Badstr. 19, 13357 Berlin,
Tel.030-4932050
Layla Hussaen
Kottbusser Damm 72, 10967 Berlin
030-6941112
Mohammad Hijazi
Berliner Str. 25, 13507 Berlin (Tegel) 
Tel. 030-4374 8465
Mohamed Abu Hamada
Rami Abu Ward
Finowstr. 25a, 12045 Berlin, 

- د/ حسن

د/ حجازي

أسنان
ـ د/ أمين حافظ

ـ د/ ع. نجم

ـ د/ يوسف
 

ـ دة /  الصوري 

ـ د/ عمار شاكر

ـ دة/  منى السمارائي

- د/ دويداري

- د/ عماد عبود

ـ دة/ حنان حافظ

ـ دة / إبتسام إسحاق

ـ د/ عماد خلوف

ـ دة/ ليلي حسين

ـ د/ حجازي

ـ د. أبو حمادة
ـ د. أبو ورد

Dr. med. A. Domah
Facharzt für Allgemeine Chirurgie
Unfallchirurgie / Gefäßchirurgie
Notfallarzt / Durchgangarzt
Röntgen / Ultraschall / OP
Hohenzollerndamm 124, 14199 Berlin 
S-Bhf: Hohenzollerndamm/ U-Bhf: Fehrbelliner Platz
Bus: 115/ 110 (Elsterplatz)

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

Sa: 09.00 - 12.00 Uhr

Ì⁄^¬<Ìu]ÜqÊ<›^¬<gõ
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‰⁄ÊÅ<Çe^¬<ÖÁj“Ç÷]<Ö^éjäπ]
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Tel.:030- 687 5077
Mohammed-Wael Alah Raschi
Karl-Marx-Str. 132, 12043 Berlin
Tel.: 030-6808 7868
Dr. Muhieddin Alarashi
Karl-Marx-Str. 132, 12043 Berlin
Tel.: 030-6808 7868
Mohamad Anis Almohamad
Hermannstr. 158a, 12051 Berlin.
Tel.:030-6064152
Muhannad Abou Nabout
Zossener Str. 36, 10961 Berlin
030-47050452
Mukhtar Daiban
Hermannstr. 158a, 12051 Berlin.
Tel.:030-6064152
Mustapha Lagrou
Müllerstr. 151, 13353 Berlin, 
Tel. 030-4538089
Soraya Jalali 
Wilmersdorfer Str. 55,10627 Berlin, 
Tel.030-3139800
Dr. Tarek Karasholi

Storkower Str. 207B, 10369 Berlin
Tel.: 030-9720150
Tarik Teter 
Mecklenburgische Str. 17, 10713 
Berlin. Tel.: 030-8243402
Tuffaha, Mushtaq
Potsdamer Str. 137, 10783 Berlin, 
Tel. 030-2161073
Omar Shalabi
Hermannstr. 158a, 12051 Berlin.
Tel.:030-6064152
Zeina Wehbe
Tempelhofer Damm 227, 12099 Berlin
Tel.: 030-3198055

KIEFERORTHOPÄDIE
Dr. Muhieddin Alarashi
Karl-Marx-Str. 132, 12043 Berlin
Tel.: 030-6808 7868
Dr. Nadin Mahjoub
Briesestr. 8, 12053 Berlin
Tel.: 030-6862233
Dr. Nawras Darkazanly
Richard-Wagner-Platz 3, 10585 Berlin
Tel.: 030-3414060
Dr. Yanal Alla-Rachi
Dörpfeldstr. 11, 12489 Berlin, 
Tel.: 030- 6713793

ـ د/ وائل

ـ د/ محيي الدين

د/ محمد

د/ أبو نبوت

د/ مختار

ـ د/ مصطفى

ـ دة / ثريا جاللي

د/ طارق

ـ د/ طارق التتر

ـ د/ مشتاق تفاحة

د/ عمر

- دة/ زينة

تقويم األسنان
د. محيي الدين

دة. نادين محجوب

د. نورس دركزنلي

ـ د/ ينال اله رشي

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

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

Privat & Alle Kassen

Ärzte أطباء

Zentrum für Gesundheit und innere Medizin

Dr. Mithak Ebady
Fachärztin für Allgemeinmedizin & 

Naturheilkunde

Dr. Gihan Neumann
Fachärztin für innere Medizin 

& Notfallmedizin

 المركز الطبي للصحة العامة والباطنية

 المستشارة الدكتورة
ميثاق العبادي

 المستشارة الدكتورة
جيهان نويمان

أخصائية األمراض العامة والباطنية
أخصائية طب األعشاب والطب البديل

أخصائية األمراض الباطنية والصحة العامة 
أخصائية طب الطوارئ

الفحص الطبي العام وتشخيص األمراض
ارتفاع ضغط الدم ـ عالج السكري

أمراض البطن والحوض
األمراض المزمنة: القلب، الربو، الكحة و األنيميا

تخطيط القلب
العالج بالتطعيمات واللقاحات

فحوصات دورية
التحضير لما قبل العمليات الجراحية

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  0
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Tel.: 030 493 40 60 Gesundbrunnen
Heidebrinker Str. 1, 13357 Berlin

- عالج الحاالت الطارئة.
- تنظيف األسنان.

- عالج القناة الجذرية بأحدث الطرق.
- عالج أمراض اللثة.

- 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.

- تركيب األسنان الثابتة والمتحركة.
- الحشوات الضوئية والتجميلية.
- تبييض األسنان بطريقة حرفية.

- وقاية ومعالجة أسنان األطفال. D
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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

العيادة التخصصية لطب األسنان

الدكتور أمين حافظ 
الدكتورة حنان حافظ هولز

Dr. AMIN HAFIZ
Dr. Hanan Hafez-Holz
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Ärzte أطباء

 د. خالد الشرايف
د . أمساء دباح

  د. فيدية أمساء
د . منار الزرير      

MVZ EL-Sharafi IMC GmbH
مركز الشرافي الطبي الدولي

 اخصائيني نساء ووالدة
     Fachärzte für Gynäkologie und Geburtshilfe         

د . عبد الرمحن سيف الدين
 د. عبد الكريم عراقيد .غسان تيزري

                                                                                                                                                                                                               أخصائي باطنية - طبيب عائلة

 أخصائي االمراض العامة والباطنة

Dr. Khaled El-Sharafi

Dr. Abdelrahman Seifeddin

Dr. Ghessan Tesari
                                      Facharzt für Allgemeinmedizin  

Dr Abdelkarim Iraki
                                                                                  Internist und Hausarzt

info@mvz-elsharafi.de

MVZ El - Sharafi mvz.elsharafi

www.mvz-elsharafi.de

015733422183 030/4941044

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

Fax: 030/4941045

Dr. Mnar Alzrer
Dr. Asma Dabah Dr. Vediye Asma   

أخصائيني باطنية
Fachärzte für Innere Medizin

أخصائيني اجلراحة التجميلية
Fachärzte für Plastische und Schönheitschirurgie

Grüntaler Str. 1/ Badstr. 12, 13357 Berlin



Praxisschwerpunkte
- Schmerz- und Traumabehandlung
- Kinderprophylaxe
- Ernährungsberatung
- Zahnfarbene Füllungsmaterialien
- Wurzelkanalbehandlung bei Milchzähnen
- Kinderkronen
- Herausnehmbare und festsitzende Platzhalter
- Kieferorthopädie
- Behandlung unter Sedierung und Vollnarkose

عیادة طب األسنان للصغار
Milchzahnbehandlung auf dem neusten wissenschaftli-
chen Stand der Kinderzahnheilkunde.

Für ängstliche Kinder bieten wir die Behandlung unter 
Sedierung oder Vollnarkose an.

معالجة تسوس اسنان الحلیب وفقاً الحدث الدراسات والمستوى الطبي في مجال 
طب اسنان االطفال

امكانیة المعالجة عند خوف االطفال تحت الدواء المھدئ او التخدیر العام

خدماتنا الطبیة
- معالجة آالم االسنان والرضوض

- تنظیف االسنان والوقایة ضد التسوس
- استشارة تغذیة

- حشوات بلون السن
- معالجة التھاب عصب اسنان الحلیب

- تلبیسات خاصة باسنان االطفال
- حافظ مكان ثابت ومتحرك

- تقویم االسنان
- معالجة تحت التھدئة او التخدیر العام

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

عیادة طب األسنان للصغارعیادة طب األسنان للصغار

Zeina Wehbe
Cassandra von Hopff garten
Jana Ghobadian

د. زینة وھبي
د. كاساندرا فون ھوبفغارتن

د. یانا غوبادیان

U6 Ullsteinstr.

Öff nungszeiten: 
Mo. - Fr. 8 - 19 Uhr | Sa. 9 - 17 Uhr

.Behandlung ab dem 1. Milchzahnمن السن األول وحتى انتھاء تبدیل أسنان الحلیب

Unsere Zahnärzte:
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Ärzte أطباء

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

Tel: 030 – 3414 060
 030 – 3415 025

Fax: 030 – 3419 787

www.zahnspange-charlottenburg.de

info@ zahnspange-charlottenburg.de

Dr. Nawras Darkazanly
د. نورس دركزنلي

 العيادة التخصصية لتقويم األسنان
د. نورس دركزنلي  االستشارات التقویمیة و المعالجات

عند األطفال و الكبار
تقنیات التقویم الثابت من دون قلع االسنان

التقویم التجمیلي
التقویم الشفاف

التقویم غیر المرئي أو التقویم اللساني
التقویم الجراحي

تشخیص و معالجة امراض المفصل الفكي

 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

Dr. Houssam Hegazy
Arzt für Urologie

- أمراض البروستاتا واحتباس البول.
- الضعف الجنسي والقذف السریع وآالم الخصیة.

- التبول الالإرادي للكبار واألطفال.
- أمراض الكلیة والحصوة وااللتھابات.
- المناظیر والختان بالتخدیر الموضعي.

������� ������� �������� �������

���� 
��� 	������ 	�������

■ Urologische Krankheitsbilder ■ Steinerkrankungen 
■ Uro-Onkologie ■ Onkologische Rehabilitation 
■ Kinderurologie ■ Uro-Gynäkologie ■ Neuro-Urologie 
■ Harninkontinenz ■ Krebsvorsorge & Anti-Aging 
■ Ultraschall & Blasenspiegelung ■ Potenz- & 
Errektionsstörungen ■ Fruchtbarkeit ■ Phimose 
■ Genitalwarzen.

Badstr. 12, 13357 Berlin
Tel.: 030 4626070 | Fax: 030 4626080
E-Mail: Urologie-Hegazy@gmx.de
info@allgemeinmediziner-kurtoglu-berlin.de

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

www.allgemeinmediziner-kurtoglu-berlin.de



Müllerstraße 151, 13353 Berlin
Tel.: 030 453 80 89 | Fax: 030 454 921 58
m.lagrou@t-online.de

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

Mo.: 10:00 - 18:00 | Di.,Do.: 11:00 - 19:00 Uhr | Mi.,Fr.: 08:00 - 13:00

Z A H N A R Z T P R A X I S
Mustapha Lagrou M.Sc
ماجستیر في زراعة األسنان
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Prophylaxe

Kronen- und Brückenversorgung

Zahnprothesen

Kinderzahnheilkunde

Zahnfleischbehandlung

Spezielle Zahnreinigung und Politur

Anbringen von Zahnschmuck

Bleaching (Zahnaufhellung)

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
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Designed By Dalil

Fachpraxis für Kieferorthopädie

Zahnregulierung für
Kinder und Erwachsene

- Schnelle und schmerzarme
Kieferorthopädie

- Fast unsichtbare Zahnspangen
- Sportschutz
- Individualprophylaxe
- Professionelle Zahnreinigung
- Zahnschmuck
- Kombinierte kieferorthopädisch-
kieferchirurgische Behandlung

A. Al-Souri

M. Duncker
Dipl.
Stom.

Dr.

Di - Do

Fr

Methfesselstraße 50
10965 Berlin-Kreuzberg

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

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

09:00 - 12:00 | 13:30 - 18:00

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

Viktoriapark
kfo



KINDERWUNSCHZENTRUM
am Potsdamer platz

Dr. med.

Hanadi Awwadeh

Dr. med.

Anja Mutz

 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

IUI

IVF

ICSI

MESA TESE

Assisted Hatching



Die spezielle Praxis für Innere Medizin.
Unter Führung von Dr. Ali Abboud.
Die erste Praxis für Innere Medizin in Neukölln mit Kompaktleistungen.



w w w . z a h n a r z t - k r e u z b e r g . c o m

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

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

Zossener Str. 36, 10961 Berlin | Zossener Str. 36, 10961 Berlin | 

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

U GneisenaustraßeU GneisenaustraßeU Gneisenaustraße

MUHANNAD. ABOU NABOUT
Praxis für moderne Zahnheilkunde

Zahnimplantate
Zahnersatz und Füllungen
Zahnfleischbehandlung
Zahnreinigung, Bleaching
Kinderbehandlung

زراعة األسنان وفق أحدث الطرق
تبییض األسنان بأحدث الطرق اآلمنة

الحشوات الضوئیة التجمیلیة
تركیب األسنان الثابتة والمتحركة

عالج أمراض اللثة بأنواعھا الحادة والمزمنة
المساعدة في التخلص من روائح الفم غیر المحببة

عالج األلم بدون خوف
معالجة األطفال

MUHANNAD ABOU NABOUT
Praxis für moderne Zahnheilkunde

D
es

ig
ne

d 
by

 d
al

il.
de





التجميل الجراحي:
- تكبير الصدر واألرداف بالسيليكون أو زراعة الدهن.

- شد وتصغير الصدر.
- شد البطن وترهالت الجسم.

- شفط الدهون.
- شد الوجه والجفون.

- تجميل المناطق الحميمية.

التجميل غير الجراحي:
- تبييض البشرة.

- إبرة إذابة الدهون.
- تكبير الشفايف بواسطة حقن الفيلر (هيالورون).

- شد التجاعيد (تعبئة، بوتوكس، زراعة الدهن، 
    الشد بالخيوط).

- معالجة تساقط الشعر بالبالزما ومحفزات النمو.

Chirurgisches Leistungsspektrum 
- Ästhetische Brustchirurgie
- Ästhetische Gesichtschirurgie
- Körperkonturierung
- Intimchirurgie 

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
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Ästhetische Medizin
- Hautaufhellung 
- Fetttwegspritze
- Lippenvergrösserung mittels 
  Hyaluronsäure 
- Faltenbehandlung (Botulinum, 
  Hyaluronsäure, Fetttransplantation, 
  Fadenlifting)
- Behandlung Haarausfall mittels PRP   
  und Wachstumsfaktoren

S H A D H A  B A L G O N
Fachärztin für plastische und ästhetische Chirurgie

Heerstr 2, 14052 Berlin 

info@balgon-aesthetics.de
www.balgon-aesthetics.de

- ال نتعامل مع التأمين الصحي.
- يرجى تحديد موعد مسبق.

- أسعارنا مناسبة وخدمتنا ممتازة.
- خبرة طويلة في مجال جراحة التجميل.

- الطاقم نسائي بالكامل.

- Nur Selbstzahler
- Terminvereinbarung erbeten
- Wir bieten faire Preise und 
  exzellenten Service.
- Langjährige Erfahrung auf dem 
  Gebiet der ästhetischen Chirurgie 
  und Medizin
- Weibliches Personal ab 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 بالبالزما

ab 3000€ab 3000€



لدينا مختبر حديث لصناعة األسنان خالل 24 ساعة
إمكانية تقسيط مريحة لتكلفة العالج

زراعة أسنان بالتقسيط المريح
تبييض وتجميل األسنان

تركيب تيجان وجسور
حشوات أسنان بيضاء ليزرية

سحب عصب بدون ألم
أحدث أساليب التخدير لضمان المعالجة بدون ألم

العيادة مقابل الباب الخلفي لبلدية نويكولن

بإشراف الدكتور عماد عبود

Donaustr. 100, 12043 Berlin
Tel.     : 030 499 681 58
Handy: 0176 30715850
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Öff nungszeiten:
Mo. - Do.: 09:00 - 19:00 Uhr
Fr.           : 09:00 - 14:00 Uhr

 مطلوب
مساعدة طبيب أسنان

موظفة استقبال

ة - التركية
ث: العربية - األلماني

ن نتحد
نح



الخدمات الطبية:
- إرشادات وفحص الفتيات في عمر مبكر.

- كافة وسائل منع الحمل، والوسائل الطبيعية.
- رعاية ومتابعة الحمل، وتطورات الجنين أثناء الحمل.

- إرشادات وعالج العقم ومنع اإلنجاب.
- فحوصات للتعرف المبكر، واكتشاف سرطان عنق الرحم.

- التعرف على أعراض سن اليأس، ومعالجتها باألعشاب الطبية.

دكتوراه في علم النساء والوالدة

Leistungsspektrum:

• Mädchen Sprechstunde.
• Beratung zur Verhütung.
• Mutterschaftsvorsorge.
• Kinderwunsch Beratung.
• Krebsvorsorge und Nachsorge.
• Wechseljahre  Betreuung.
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Öff nungszeiten: 
Mo. und Do. von 8-14 und 15-18 Uhr
Di. und Fr. von 8-14 Uhr
Mi. nach Vereinbarung

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

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

افتتاح جديد في نويكولن

Neueröffnung in 

Neukölln

• Krebsvorsorge und Nachsorge.



Kinderwunschzentrum Helle - Mitte
         MVZ für Gynäkologie

Dr. med. Muna Zaghloul-Abu Dakah
FÄ für Gynäkologie und Geburtshilfe

Fr. K. Walkowiak
Dr. med. G. Matheus

د. مني زغلول
 أبو دقة

نتحدث العربي�ة 

 تخصصات المركز :
 تشخيص أسباب العقم عند الرجال و النساء

 معالجة أمراض العقم
      اإلخصاب بالحقن داخل تجويف الرحم

      عملية اإلخصاب خارج الجسم)أطفال األنابيب(
      التلقيح المجهري

      التلقيح المجهري بحيوانات منوية من الخصية       
        او البربخ

          ثقب غشاء الجنين
         حفظ البويضات لإلنجاب المخطط او قبل عالج   

        السرطان
   إجراء جميع العمليات النسائية في مستشفانا اليومي

    )منظار الرحم, منظار البطن, تنظيفات و غيره(
  فحص التشوهات عند الجنين إضافة الي فحص الجينات

- موعد  عالج العقم
030 9927790                              

- موعد إلجراء عملية جراحية
030 99277923                            

- موعد فحص تشوهات األطفال
 عند الحوامل

030 9927790                              

 Kinderwunschtherapie  
             

         ambulante OP

                    Feindiagnostik

 Schwerpunkte : 
 Diagnostik männliche und weibliche 
Fertilitätsstörung 
künstliche Befruchtung                   
Insemination                        
IVF        
ICSI    
MESA/TESE  
assisted hatching   

              social freezing oder FertiPROTEKT    
ambulante gynäkologische Operationen 
)HSK, LSK, Curettage, usw.(    
 Pränataldiagnostik inkl. genetische
Untersuchung

Berlin Helle Mitte
Stendaler Str. 24, 12627 Berlin
Hellersdorf /U-Bhf. Hellersdorf
4. Etage (Parkebene C(
Tel.  030/992 779-0
Fax 030/992 779-22
www.berliner-kinderwunsch.de

Terminvereinbarung
الرجاء تحديد موعد مسبق 

المركز التخصيص لإلخصاب و عالج العقم         

  نتعامل مع جميع التأمين�ات 
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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 Kِönigin 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 

مستشفى إبن سينا

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 

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 - Zeh-
lendorf, Tel. 81 81 0-0, U-Bahn: U1 Krumme 
Lanke, Bus: 112, 211, 629 
Krankenhaus Zehlendorf
Gimpelsteig 9, 14165 Berlin Tel. 8102-0  

Krankenhäuser, Apotheken, Naturheilkunde, Versicherungen مستشفيات، صيدليات، عالج  طبيعي، تأمينات

- ص/ أشرف خويطر

- ص/ عبد الناصر السقا

- ص/ نبيل الدسوقي

ـ ص/ عالء الحلو

ـ  ص/ محمد نوفل

ـ  ص/ مالك فاعور

 
- ص/ ياسين مطر

 
- ص/ سمير حسنى

 

- ص/ أنيا

 
- ص/ نهاد األشقر

 
ـ ص/ محمد العزوزي

ـ ص/ العريان

- د. إبراهيم نصار

- ص/ موسى مسالمة

Akazien Apotheke,  
Hauptstr. 19, 10827 Berlin 
Tel. 030-76768777
Am Gartenplatz,
Feldstr. 10, 13355 Berlin
Tel. 030-4639855
Berg Apotheke,
Skalitzer Str. 133, 10999 Berlin,
Tel. 030-61609999
Herzapotheke
Badstr. 57-58, 13357 Berlin, 
Tel.: 030- 4614079
Kaiserdamm Apotheke,
Kaiserdamm 114, 14057 Berlin
Tel. 030-32602142
Konradin,
Friedrich-Karl-Str. 23, 12103 Berlin,
Tel. 030-7525717
Lukas Apotheke,
Wrangelstr. 78, 10997 Berlin,
Tel. 030-6123950
Orchideen Apotheke,
Britzer Damm 67, 12347 Berlin,
Tel. 030-6065062
Potsdamer-Platz-Apotheke,
Linkstr. 4, 10785 Berlin,
Tel. 030-2559220
Rathaus Apotheke,
Großbeerenstr. 26, 10963 Berlin,
Tel. 030-2158084
Sonnen-Apotheke
Sonnenallee 76, 12045 Berlin
Tel. 030-6272 8330
Spree-Apotheke
Alt Moabit 89, 10559 Berlin
Tel.: 030-39903380
Tannenberg Apotheke,
Birkbuschstr. 59, 12107 Berlin 
Tel. 030-7718824
Wildenbruch Apotheke,
Sonnenallee 105, 12045 Berlin,
Tel. 030-6872124

Physiotherapie,
Wilmersdorfer Str. 39, 10627 Berlin
Tel.: 030-31802711
Physiotherapie & Massage,
Joachimsthaler Str. 21, 10719 Berlin-
Charlottenburg, Tel.: 030 236 23 482
Physiotherapie Bilal
Residenzstr. 153, 13409 Berlin
Tel.: 030-41727171 / 0176-70765060

- د/ محمد محمد

ـ عدنان المحضر

ـ بالل للعالج الطبيعي

Blissestrasse 5, 10713 Berlin

Tel 030 861 06 86  Fax 030 861 06 87
l]Ö^Èä÷]<Ö^øjfi˝<‡“^⁄_<^flËÇ÷
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BRILLENSTUDIO
ABDALLAH

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

- نمر األحمد

ـ رامي الصياد

Kompressionsvesorgungen
Rehabilitationsmittel

Stützmieder, Med. Bandagen
Hausbesuchsservice

Beratung & Versorgung

Abdul O T Genesung GmbH
Orthopädietechnik & Sanitätshaus

E-Mail  info@abdul-ot.de

∞e^í€◊÷<l^ø ^uÊ<l]Å^fl{{{{{â
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Mo-Fr: 09.00- 18.00 Uhr & nach Vereinbarung

Manfred von Richthofen Straße 24
12101 Berlin

Tel 030 788 97 955  Fax 030 788 97 956

Mobil  0171 991 81 96
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Abokal Najat
Kienitzer Str. 107, 12049 Berlin
Tel.: 030-62206896
Ahmed Abed
Schönstedtstr. 7, 12043 Berlin
030-2850 2300
Ahmad Chahrour
Anzengruber Str. 8, 12043 Berlin
Tel.: 030-921066470
Ibrahim Housam
Müllerstr. 156 A, 13353 Berlin,
Tel. 030-469062822
Jawabreh, Imad
Kurfürstendamm 152, 10709 Berlin, 
Tel. 030-3974470
Naser Mansour 
Meinekestr. 8, 10719 Berlin, 
Tel. 030-69532914
Nasereddin Josef
Bastianstr. 5, 13357 Berlin
Tel.: 030-66403045
Riad Khalil
Meinekestr. 8, 10719 Berlin, 
Tel. 030-37584248
Tarig Elobied
Alt Moabit 108a, 10559 Berlin, 
Tel.030-330999990

ـ اة/ نجاة أبوقال

ـ ا/أحمد عابد

ـ ا/أحمد شحرور

ـ ا/ حسام ابراهيم

ـ ا/ عماد جوابرة

ـ ا/ ناصر منصور

ـ ا/ يوسف ناصر الدين

ــ ا/ رياض خليل

ـ ا/ طارق العبيد

Müllerstraße 156 A
13353 Berlin
U-Bhf. Leopoldplatz
Tel 030 469 062 822
Fax 030 469 062 829

SCHWERPUNKTE
Familienrecht, Verkehrsrecht,

Strafrecht, Ausländer- & Asylrecht

ª<ìí~j⁄
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Brillen Studio,
Blissestr. 5, 10713 Berlin
Tel. 030-8610686

- د/ عبد هللا

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

   ـ أميركو
للتجارة      

BGR,Gebäudereinigung
Carstennstr. 29 a, 12205 Berlin, 
Tel. 030-81490342
Laham
Wrangelstr. 100, 10997 Berlin, 030-61043213

- شركة برلين للنظافة

- شركة لحام

Anwälte, Optiker, Reinigung  محامون، نظارات، أعمال النظافة

21 Jahre Dalil Magazin
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Firma Mattar
Tel. 0176-26888250
Hajjir Umzüge
0176-70739151
IL Dienstleistung
Kottbusser Damm 70, 10967 Berlin
Tel.: 030-9838845
Mattar Transport
0176-61799437

- شركة مطر

ـ نقليات حجير

ـ عبد هللا سعد

ـ مطر للنقليات

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

ـ النهار

AliTel
Brisestr. 5, 12053 Berlin
Tel.: 0176-71050656
Bassal-Shop
Sonnenallee 36, 12045 Berlin
Tel. 030-62725201
City Phone
Sonnenalle 42, 12045Berlin
Tel. 030-62989399
Handy World
Karl-Marx-Platz 1, 12043 Berlin
Tel.: 030-50915236
Handy & Technik
Erkstr. 7, 12043 Berlin
Tel. 030-33029960
I like Handy
Kottbusser Damm 70, 10967 Berlin,
Tel.: 030-6807 0391
Tam Tam
- Karl-Marx-Str. 65,12043 Berlin
  Tel. 03087339250
- Karl-Marx-Str. 175, 12051 Berlin
  Tel. 030-68088030

ـ علي لالتصاالت

- هواتف بصل

- هولتف المدينة

ـ عالم الموبيل

- رمضان

ـ عبد هللا سعد

- طم طم

ـ البصراوي لألجهزة 
 المنزلية   

 والكهربائية

Al Basrawy : 
Waschmaschinen, Geschirrspüler, 
Trockner
0157-5789 1714

AN- & VERKAUF 
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
VERMIETUNG
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
KFZ-GUTACHTER
BAG, Belal Ahmed
Schierker Str. 28, 12051 Berlin
Tel.: 030-62900013 Funk: 0177-4725337
KFZ-Gutachter, El-Amassi
Osloer Str. 112, 13359 Berlin.
Tel.: 030-52134969 Funk: 0176-76778115
KFZ-Ingenieurbüro AS
Mariendorfer Damm 45, 12109
Belin, Tel.: 030-89000201
Samer dahan
Hohenzollerdamm 157, 10713 Berlin,
Tel.: 030-33 988 148
SVS, Abotair & Biary
Klausingring 1, 13627 Berlin
Tel.: 030-49207543

ـ بالل أحمد

ـ محمد العمصي

ـ على عواضة

ـ سامر دهان

ـ يزيد و فاضل

Khadem , Mustapha   
Großbeerenstr. 67, 10963 Berlin, 
Tel. 030-2517742
Hatem El-Batta
Swinemünder Str. 48B, 13355 Berlin,
Tel. 030-7914857
Khleif, Moussa
Greifenhagener Str. 48, 10437 Berlin, 
Tel. 030- 4455725
Naim Ashour
Schöneberger Str. 5a, 10963 Berlin
Tel. 030-33986886
Sudgi Hamdan
Kurfürstenstr. 37a, 12249 Berlin-Lankwitz, 
Tel. 030- 81001323 / 0163-7280250

ـ ا/مصطفى

ـ أ/ حاتم البطة

ـ ا/ موسى

ـ ا/نعيم عاشور

ـ ا/ صدقي حمدان

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

ـ آدم للسياحة

ـ الحنان للسياحة والسفر

 
ـ سفريات المدينة

- سفريات بابيلون

ـ سفريات دانيا

ـ سفريات حياة

- سفريات حجازي

HTC-Harb
Potsdamer Str. 93, 10785 Berlin, Tel. 
030-2651627
Kudus Reisen 
Gneisenaustr. 90, 10961 Berlin, Tel. 
030-6948974
Maschari Reisen
Wiener Str. 1-6, 10999 Berlin, Tel. 
030-61621767
Watan Reisen GmbH
Sonnenallee 55, 12045 Berlin, Tel. 030-
56828971-73
Safa Reisen 
Baruther Str. 1, 10961 Berlin,  Tel. 
030-61202799
Town Travel
Sonnenallee 122, 12045 Berlin, Tel. 
030-2363 2927

ـ مكتب حرب

ـ مكتب القدس

ـ سفريات المشاريع

ـ سفريات الوطن

ـ سفريات الصفا
 

ـ تاون ترافيل

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

- إلكترونيك لين

- إلكترو فن

- موبيل سات

- ريكس

ـ ساتكوم

Abdelwahed
Alt-Lietzow 22, 10587 Berlin, 
Tel.: 030 / 3413512
Al-Salihi, Nour-Al-Din
Afrikanische Str. 153D, 
13351 Berlin, Tel. 030-45081540
Al-Samarai
Ermslebener Weg 4, 10713 Berlin, 
Tel. 030 / 8246968
Amado
Pariser Str. 63, 10719 Berlin, 
Tel. 030/8851895
Bouchra El Hajyel
Beusselstr. 77, 10553 Berlin, Tel. 030-
91574731
Choraka Saleh
Lüderitzstr. 79, 13351 Berlin, 
Tel.030- 4528656
Dr. Elektiar A.
Aachener Str 40, 10713 Berlin, 
Tel. 030-2138830
Fouad Moussa
Bundesallee 32, 10717 Berlin, Tel.: 0176-
7005 5678
Ismail Khalil
Weichsel Str. 7, 12043 Berlin, 
Tel. 0177-5987984

ـ ا/عبد الواحد

  
ـ نور الدين الصالحي

 

ـ ا/ السامرائي

 
ـ ا/ أمادو

ـ أة/ بشرى الحجيل

ـ ا/ صالح

ـ د/ أحمد اإلختيار
 

ـ ا/ فؤاد موسى

ـ ا/ إسماعيل

Aachener Str. 40, 10713 Berlin
(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

Dr. A. Elektiar
dolmetscher

د/ أحـمد اإلختيار
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cab24 Taxischule 
Dominicusstr. 11, 10823 Berlin, Tel.: 
030-47399222
Die Smarte Fahrschule 
 Klosterstr. 28, 13581 Berlin, Tel.: 0157-
80556115
Exakt Fahrschule
Anzengruberstr. 6, 12043 Berlin, Tel.:030-
23536205
Sonnen Fahrschule
- Sonnenallee 82, 12045 Berlin, Tel.: 
030-68072096
- Karl-Marx-Str. 163, 12043 Berlin, Tel.: 
030-98409549
- Tempelhofer Damm 214, 12099 Berlin, 
Tel.: 030-55596711
Turbo Fahrschule
- Bredowstr. 2,10551 Berlin,   Tel. 030-
39837537 
- Donaustr. 101, 12043 Berlin,   Tel. 030-
56821280

ـ كاب ٢٤

ـ سمارت

- إكسزاكت

ـ أ / محمد

- أ / حبيب

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

ـ فوتو فريد

ـ ستوديو ميديا

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

ـ فرات العبيدي

ـ د. ناجح العبيدي

...... Elektronik, Reisebüro, Übersetzer und Dolmetscher الكترونيات، سفريات، مترجمون، تأمينات، ، مدارس قيادة،
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Safina
Rathenower Str. 16, 10553 Berlin, 
Tel. 030-39480386
Traum Insel
Wilhelmstr. 15, 10963 Berlin
Tel.: 030-25923697
Traum Insel
Wilhelmstr. 3, 10963 Berlin
Tel.: 030-25938954

- سفينة الحكمة

- الناصرة

- بيت لحم

ـ المعهد الثقافي العربي
 

ـ الفالح

ـ البيان

ـ مدارس ألفابت

 
ـ الحولة

ـ اإلرشاد
 

ـ تعليم اللغة العربية

ـ مدرسة الرسالة

ـ مدرسة األندلس
 

ـ مدرسة قرطبة للبنين و البنات

 

ـ الرابطة 
اللبنانية

 
ـ الديوان

ـ مدرسة النور

AKI
Falkstr. 23, 12053 Berlin, Tel.68081472
Alfalah
Koloniestr. 30, 13359 Berlin 
Tel. 41719694
Al-Baian
Huttenstr. 31, 10553 Berlin, 
Tel. 34357644
Alphabet
- Nehringstr. 8, 14059 Berlin
- Crellstr. 38, 10824 Berlin
Tel.: 01520151947
Al-Huleh
Weisestr. 23, 12049 Berlin,
Tel. 6214959
Al-Irschad eV.
Flughafenstr. 79/ 81, 12049 Berlin,
Tel. 030-62983410
Arabischer Unterricht
Uthmannstr. 23, 12043 berlin
Tel. 030- 21806954
Arresalah
Turmstr. 83,10551 Berlin, Tel. 030- 
46309555
Al Andalus
Falkstr. 22, 12053 Berlin, 
Tel. 030-68054435
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 
Kurmärkische Str. 1-3, 
10783 Berlin, Tel. 030-8335332
Diwan,
Sonnenallee114, 12045 Berlin, 
Tel. 030-39480910
El-Nur
Haberstr.3, 12057 Berlin, Tel. 030-

Schulen, Kindergärten, Immobilien, Baufirmen, Mobilfunk مدارس، رياض أطفال، عقارات، أعمال البناء، تليفونات

Jamil, Kamal 
Wolframstr.5, 12105 Berlin, Tel. 030-7511433
Khadem, Mustapha
Großbeerenstr. 67, 10963 Berlin, 
Tel. 030-2517742
Nouri, Noureddine
Linienstr. 46, 10119 Berlin, 
Tel. 030-28879659
Safadi
Hardenbergplatz 2, 10623 Berlin, 
Tel. 030-20454766

Firma A. Khellouf
Braunschweiger Str. 68, 12055 Berlin, 
Tel. 030-6834583
Firma KS tec
Tel. 030-48826242 / 0176-61799437

- م / كمال جميل

- م / مصطفى خادم

- م / نور الدين نوري

- م / حاتم الصفدي

- خلوف ألعمال الدهان

- صفصوف للنقل واإلعمار

Al Atlal 
Tel. 030-3424988
Dj. Al-Afrah 
Tel. 030-85977769 / 01761-63886003
Dj. Farid
Tel. 030-60507180
Dj. Hanin 
Tel. 0176-22045953
Dj. Zakareya 
Tel. 0171-8792784
Essam 
Tel. 0162-3523883
Nagham 
Tel. 0173-6178173
Ronaldo
Tel.0179-5571314
FESTSAAL
Alafrah Saal
Puderstr. 8, 12435 Berlin, 
Tel 0176-63886003
AWA Saal
Wiebestr. 49, 10553 Berlin
Tel. 030-88531058
Charisma Festsaal
Colditzstr. 29, 12099 Berlin
Tel. 0173-2059765
Elegance Event
Colditzstr. 27, 12099 Berlin
Tel. 030-75447181-83
Kontrast Festsäle
Handwerkerstr. 33, 15366 Berlin
Tel.: 0151-66505050
LUX Saal
Puderstr. 8, 12435 Berlin, 
Tel.: 030-536 04 033
Orient Festsaal
Colditzstr. 27, 12099 Berlin
Tel. 030-75447183
Queen Event
Colditzstr. 27, 12099 Berlin, ِ(Seitenflügel)
Tel. 030-75447183
Royal Event Center
Am Juliusturm 55, 13559 Berlin

ـ األطالل

ـ األفراح

ـ فريد

ـ حنين

ـ زكريا

ـ عصام زمبيبال

 ـ نغم 

ـ ممدوح

ـ صالة األفراح

ـ صالة األمل واألحالم

 
ـ صالة كاريزما

ـ صالة األناقة

ـ صالة كونتراست

ـ صالة لوكس

ـ صالة الشرق

ـ صالة الملكة

ـ الصالة الملكية

M.I.Q 
Bildung GmbH

تقدم مؤسستنا دورات اإلندماج للمهاجرين وللمستويات )C1–A1 ( إضافة 
إلى ) Alphabet Kurs ( مع توفر مركز متخصص لرعاية األطفال دون 

سن المدرسة. إستقبال أطفال الوالدين الملتحقين في دورات اإلندماج.
خدمة رعاية األطفال مجانية ألبناء المسجلين في دورات اإلندماج لدينا.

كما توفرM.I.Q. Sozialstation GmbH من خالل إستشاري مختص 
وبشكل دوري:

 امسيات للتخاطب باللغة األلمانية.

 تقديم المشورة بخصوص األطفال, الشباب واألسرة.

 ورشات عمل متنوعة.

 تقديم المشورة حول التخلص من اإلدمان والمخدرات.

 مهرجانات صيفية.

 مهرجانات ثقافية.

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

56823914
Haus der Weisheit
Rathenower Str. 16, 10533 Berlin, Tel. 030-
39808625
Ibn-Khaldon
Karl-Marx-Str. 78, 12043 Berlin
Karame e. V.
Puttkamer Str. 19, 10969 Berlin, Tel. 0176-  
40198574
Palästina Sportvereine e.V.
Prinz-Eugen-Str. 17, 13347 Berlin, 
Tel. 030-2111562

ـ دار الحكمة

ـ ابن خلدون

المدرسة العربية / الكرامة

 
- مدرسة فلسطين

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

 
صالة زفير

ـ صالة شاتو
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Ahmad
Weisestr. 8, 12049 Berlin,
Tel. 030-21803302
Alouisal
Sonnenallee 99, 12045 Berlin 
Te. 0176-85247263
Alouisal
Weichselstr. 56, 12045 Berlin
Tel.: 030-6130 9162
Al-Faisal
Exerzierstr. 3, 13357 Berlin 
Tel. 030-69525178
Aamir
Voltastr. 35, 13355 Berlin, 
Tel. 030-46456799
Belal
Gotzkowskystr. 32, 10555 Berlin
Tel. 030-20953282
BON BON
Sonnenallee 68, 12045 Berlin
Tel.: 030-22460787
Byblos
Scharnweber Str. 122, 13405 Berlin
Tel. 0176-67667070
Kleopatra
Fritschestr. 49, 10627 Berlin, Tel. 030- 
37591085
Elegance
Sonnenallee 112, 12045 Berlin 
Tel. 030/6872483
El-Sufara
Maxstr. 15, 13347 Berlin
Tel.030-81799075
Vandam
Tel.: 015759643529
Goldene Finger
Sonnenallee 13, 12047 Berlin
Tel. 030-62985725
Haissam
Gneisenaustr. 83, 10961 Berlin
Tel. 0173-8248026
Hussein coiffeur
Prinzenallee 36, 13359 Berlin
Tel. 030-21471352

ـ صالون أحمد 

ـ صالون الوصال ( أبو الخير) 
 

ـ صالون الوصال ( سليم)

ـ صالون الفيصل

ـ صالون أمير

 
ـ صالون بالل

ـ صالون بون بون

ـ صالون بيبلوس

ـ صالون كليوبترا

ـ األناقة 

 
ـ السفراء

ـ حسين فاندام

ـ األصابع الذهبية 

ـ هيثم  

ـ كوافير حسين

Biomedizinische Kosmetik
Kadiner Str. 23, 10243 Berlin, 
Tel. 030-42021213
Docure
Niebuhrstr. 69, 10629 Berlin
Tel.: 0173-6148018
Khaled Salebi
Mainzer Str. 12, 10715 Berlin
Tel. 030-8536521
Kleopatra
Feitschestr. 49, 10627 Berlin, 
Tel. 030-20093965

ـ ريم اسماعيل

ـ زهرة بوركادي

ـ مركز خالد صليبي للتجميل
 

ـ كليوبترا

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

ـ بيسان

 
ـ الشرق

 
ـ موبليات سويدان

Adil Mode
Südstern 4, 10961 Berlin
Kottbusser Damm 103, 10967 Berlin
Tel./ Fax: 030-69507373
Al-Hanan
Sonnenallee 98, 12045 Berlin
Tel. 030- 56822927
Tabarak
Erkstr. 4, 12043 Berlin,
Tel. 030-68080633
Nour
Sonnenallee 92, 12045 Berlin
Tel.: 0179-1319048

ـ أزياء عادل

 

ـ الحنان

 
ـ تبارك

ـ فساتين نور

Al-Muhammadawi
Einemstr. 4, 10787 Berlin
Tel. 030-25358338-9
Ramadan Maschinenhandel
Tel. 030-40713701
Munkari, Kutayba
Ahrweilerstr. 22, 14197 Berlin
Tel. 030-8213222 

- المحمداوي للسيارات

- رمضان

- قطيبة

Festkichkeiten, Im- & Export,، Kosmetik, Textilienاحتفاالت، استيراد وتصدير، تجميل، أزياء

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

ـ صالون قاسم

ـ كريستال
 

ـ صالون المال

ـ صالون  محسن

ـ صالون ناصر

ـ صالون هنادي
 

ـ صالون فينسيا

- صالون وائل

ـ كوافير وائل

ـ صالون ياسين

ـ صالون يوسف

Al Afrah
Karl-Marx-Str. 71, 
12043 Berlin, Tel.: 030-85977769
Al Aman
Hermannstr. 39
Tel. 030- 6213477 
Al Hadi
Hermannstr. 177, 12051 Berlin, Tel. 
030-23911508
Al Hanan
Sonnenallee 98, 12045 Berlin 
Tel. 030-6875793
Al Hanan
Badstr. 28, 13357 Berlin, 
Tel. 030-75631605
El-Reda
Huttenstr. 110553 Berlin
Tel. 030-3995991
Dubai
Turmstr. 47a, 10551 Berlin
Tel. 030-39493541
Gulf
Turmstr. 15, 10559 Berlin,
Tel. 030-3944280

ـ مجوهرات األفراح

ـ مجوهرات األمان
  

ـ الهادي

 
ـ مجوهرات الحنان

ـ مجوهرات الحنان

ـ مجوهرات الرضا

 
ـ مجوهرات دبي

 
ـ مجوهرات الخليج

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

ـ نادى البداوى

 
ـ نادي الكوثر

ـ نادي الكرامة

 
ـ  نادي فلسطين

- نادي القدس
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Barbar Aga
Karl-Marx-Str. 46, 12045 Berlin
Tel. 030-62985881
El-Salam
Sonnenallee 44, 12045 Berlin, Tel. 
62726510
Goldene Shicha
Graefestr. 65a, 10967 Berlin
Tel. 0176-29873909
Sahara
Boddinstr. 4, 12053 Berlin, 
Tel. 62989528
Sehraya
Großbeerenstr. 79, 10963 Berlin 
Tel. 030-25938733
Tausend und eine Nacht
Potsdamer Str. 137, 10783 Berlin
Tel. 030-32890986 
Um Kalthum
Sonnenallee 40/70, 12045 Berlin, 
Tel. 030-2732509
Ya Hala
Pankstr. 51, 13357 Berlin, 
Tel. 030-46905038

ـ بربر أغا

ـ السالم

 
ـ الشيشة الذهبية

ـ صحارى

ـ سهراية

 
ــ ألف ليلة و ليلة

ـ أم كلثوم
 
 

ـ ياهال

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

ـ ملحمة البتول

ـ أبو سامر

 
ـ الهنا

  
ـ القدس العربي

ـ ملحمة المصطفى

  
ـ الريان

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

 ـ الجليل

ـ سوق الشام

ـ عزام

ـ بغداد

 
ـ البركة

ـ الفيصل

ـ المنى

ـ ملحمة الرضا

 ـ ملحمة السالم

ـ ملحمة الشهباء

ـ ملحمة جبل عامر

ـ حبيبي

ـ حرب
 

ـ محل القناعة

ـ محالت دامس

ـ وائل

 ـ الشرق

ـ جوهرة الشرق

ـ سبيتي

ـ ملحمة يوسف

ـ زغيب

ــ األندلس
 

- الحمرا

ـ األمراء

ـ الباشا

ـ مطاعم الرحمة

- الصفا

 
ـ السلطان

 
ـ أكروم

ـ مطعم أميرة

ـ أسعد

 
ـ اصالة

 
ـ بابل

 

ـ بهارات

ـ بركة

ـ بربر أغا

 
ـ إكسال

ـ فروج المدينة
 

ـ بيت المدينة

ـ الشحرور

ـ معجنات الضيعة

 
- الرضا

 

ـ الريف
 

ـ جمال الشام

ـ حبيبي

 

ـ يافا

- الزان

ـ مندي

 
ـ مرووش

ـ مروش

ـ مسايا

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

Tel. 030-25931818
Nour
Kaiserdamm 89, 14057 Berlin,
Tel. 03033008145
Qadmous
Am Friedrichshain 1, 10407 Berlin
Tel.030-4246255
Rousche
Putbusser Str. 44, 13355 Berlin
Tel.: 030-34722645
Sabil
Boxhagener Str. 28, Friedrichshein
Tel. 030-29009227
Salam
Rankstr. 3, 10789 Berlin
Tel. 030-8813461
Salamat
Dunnckerstr.18, 10437 Berlin
Tel.030-4443136 
Salsabil 1
- Göhrener Str. 6, 10437 Berlin
Tel. 030-44053504
- Wörther Str. 16 10405 Berlin
Tel. 030-44046073
Sanabel
Gabriel-Max-str. 16, 10245 Berlin
Tel. 030-29000699
Scarabeo
Ludwigkirchstr. 6, 10719 Berlin
Tel. 030-8850616
Sesam
Gneisenaustr. 22, 10961 Berlin
Tel. 030-6946801
Shaam Restaurant
Karl-Marx-Str. 177, 12043 Berlin
Tel.: 030-68084054
Sharazad
Dahlmannstr. 27, 10629 Berlin
Tel. 030-53216767
Tiba
Karl-Marx-Str. 175, 12043 Berlin
Tel. 030-68087535
Ya Hala
Pankstr. 51, 13357 Berlin
Tel. 030-46067274
Um Kalthoum
Sonnenallee 34, 12045 Berlin
Tel.: 0151-45012777

ـ نور

ـ قدموس

 ـ روشة

ـ سبيل
  

ـ سالم

 
ـ سالمات

- سلسبيل 

  
ـ سنابل

 
ـ سكارابيوس

ـ سمسم

ـ شام

ـ شهرزاد

ـ طيبة

 
ـ ياهال

ـ أم كلثوم

Abu Laila, 
Beusselstr. 68, 10553 Berlin
Tel. 030-39848063
Albascha
Huttenstr. 5, 10553 Berlin
Al Iman
Schierker str. 33, 12051 Berlin
Tel. 030-6272 8443
Aljazeera
Sonnenallee 15,12047 Berlin
Tel.: 030-62725489
Al Manar
Lüderitzstr. 10, 13351 Berlin,
Tel.: 030-4514818
Goldene Bäckerei
Kiehlufer 115, 12059 Berlin
Tel.: 030-6808 1077
Habibi 
Erkstr. 6, 12043 Berlin, Tel. 030-6820381
Nuss Depot
Sonnenallee 73,12045 Berlin, 
Tel. 030-62727797
Um Kulthum
Sonnenallee 50, 12045 Berlin, Tel. 62734399

ـ أبو ليلى

 
- الباشا

-اإليمان

ـ الجزيرة

ـ المنار

ـ المخبز الذهبي

ــ حبيبي

 ـ المحمصة العربية

 
ـ أم كلثوم

Restaurant, Backwaren, Lebensmittel, Cafés, Juweliere مطاعم، أفران وحلويات، مواد غذائية، مقاه عربية، مجوهرات

ـ أبو ظبي

 
ـ الجزائر

 

ـ األردن

ـ العراق
 

ـ لبنان

ـ سورية

 

ـ قطر

 
ـ دبي

 

ـ مصر

ـ السودان

 

ـ الكويت

 ـ البحرين

  
ـ ُعمان

 

ـ المغرب

ـ فلسطين

 

ـ السعودية

 
ـ اليمن

ـ ليبيا

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

Al-Ahram,
Schiffbauerndamm 40, 10117 Berlin, 
Tel. 030-2064690
Iraq Network,
Postfach 1456, 63128 Dietzenbach
www.aliraqnews.com
webmaster@aliraqnews.net
Tel. 0178-9712017
KUNA,
Schiffbauerdamm 40, 10117 Berlin, 
Tel. 030-20913695
Maghreb Presse,
Dricksenstr. 50, 10171 Berlin, 
Tel. 030-2096172

ـ جريدة األهرام

  
ـ شبكة األخبار العراقية

 ـ وكالة األنباء الكويتية

ـ وكالة األنباء المغربية



البانيا
السياحة في البانيا واحدة من أجمل األشياء التي قد يقوم بها المرء في حياته فهي بلد جميل جداً و رغم أنها بلد صغير إال 
أن لديها الكثير من األشياء و األماكن الجميلة لتريك إياها و تقوم بها، تقع ألبانيا على الحدود مع مقدونيا و اليونان و كسوفو 
و الجبل األسود فألبانيا هي عبارة عن ساحل طويل و هذا يجعلها واحدة من أجمل دول العالم و إحدى تلك الدول التي لم 
يفسدها العالم و التلوث و الحداثة فهي تقع بهدوء على شاطيء البحر األبيض المتوسط بهدوء و لديها هواء نقي مريح و 
مجموعة من أروع الشواطيء على اإلطالق كما أنها تضم نماذج رائعة للعمارة العثمانية في العالم و إحدى أهم األمور 
التي ستجعلك ترغب في السفر إليها هو أن أسعارها معقولة و ليست مكلفة بالمقارنة بكثير من الدول األوروبية األخرى.



أماكن جذب السياحة في البانيا

مدينة تيرانا
مدينة تيرانا هي عاصمة البانيا و هي نقطة انطالق لكثير من من الناس حيث تحتوي على مجموعة من أفضل أماكن البالد لألستكشاف و هي موطن لعدد قليل من 
المعالم السياحية الشهيرة و لكن مسجد أدهم باي منذ القرن الثامن عشر يعتبر أحد األماكن التي تستحق الزيارة و تحتوي المدينة على أماكن تقدم طعام و شراب لذيذ 

للغاية و بأسعار معقولة جداً، الغالبية العظمى من السكان المحليين في مدينة تيرانا ودودون للغاية.
ساحة سكانديربيرج هي واحدة من أهم األماكن في المدينة و هي المكان الذي يمكنك أن تجد فيه المتحف الوطني التاريخي أيضاً و في قلب الساحة أو الميدان أي في 

قلب المدينة سوف تجد تمثال تاريخي للبطل القومي األلباني سكانديربيرج.

مقاطعة بيرات
تقع مقاطعة بيرات في وسط ألبانيا و يُعتقد أنها واحدة من أقدم المدن في البالد و تعرف أكثر باسم مستعار و هو المدينة ذات األلف نافذة و لقد اكتسبت ذلك االسم 
بسبب الخليط العجيب من الهندسة المعمارية العثمانية و األلبانية و تقع بها قلعة قديمة للغاية يصل تاريخها إلى قرون غابرة و ال تزال موطن لمئات من الناس و قد 

تم اضافة بيرات إلى قائمة مواقع اليونسكو للتراث العالمي عام 2008.



مدينة شقودرة
مدينة شقودرة هي أكبر مدينة في شمال البانيا و هي تعتبر العاصمة الثقافية للبالد و يرجع السبب الستضافتها أحداث هامة كثيرة مثل الكرنفال و يوم البحيرة و 
مهرجان الطفل في حين أنها أيضاً موطن لقلعة تاريخية مشهورة و بارزة لدورها الهام خالل حرب البلقان األولى كما أن المدينة تضم بحيرة رائعة و فريدة للغاية 
و بها أيضاً قلعة أخرى من القرون الوسطى و مسرح شهير و سوق غني و مطاعم تقدم أفضل و أشهى األطباق االلبانية الشهيرة و المميزة و هذا هو السبب الذي 

يجعلها عصامة ثقافية للبالد ألنها تحتوي على كثير من األماكن و األحداث التي ال تحدث في أي مدينة أخرى.

مدينة ساراندا
مدينة ساراندا هي واحدة من أهم المواقع السياحية في البانيا فقد خضعت المدينة لكمية هائلة من التطور و التحديث في السنوات العشرين الماضية، المدينة هي موطن 
لبعض من أكثر الشواطيء التي ال تُنسى في البانيا في حين تحتوي المدينة على قلعة Lekursi و هي واحدة من أفضل األماكن للذهاب في ساراندا حيث يتدفق 

الناس إلى هناك لالستمتاع بغروب الشمس الخالب و تقع المدينة عبر البحر األيوني بالقرب من جزيرة كورفو اليونانية الشعبية.



مدينة فلوره
تقع مدينة فلوره في الجنوب الغربي من البانيا و هي منتجع ساحلي ذا شعبية كبيرة لدى السكان المحليين و السياح على السواء و لطالما اشتهرت بانتاج الزيتون 
حيث يُعتقد أنها تحتوي على 280 ألف شجرة زيتون كما أنها لديها الكثير من المعالم التاريخية الهامة و لكن أكثرهم شهرة هو مبنى إعالن االستقالل الذي تم إعالن 

استقالل البانيا فيه قبل مائة عام و لذلك فإنه تم انشاء نصب تذكاري مخصص لهذه اللحظة الحاسمة في تاريخ البانيا.



03.3.2021
German Wrestling Federation
Festsaal Kreuzberg, Am Flutgra-
ben 2, 12435 Berlin-Treptow

05.03. – 06.03.2021
Feuerwerk der Turnkunst – 
OPUS
Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 
Berlin

17.03. - 26.03.2021
Internationale Grüne Woche 
Messedamm 22, 14055 Berlin

24.03. – 26.03.2021
HIPPOLOGICA - Das 
Reitsport-Event der Grünen 
Woche
Messedamm 22, 14055 Berlin

25.03– 27.03.2021
Japan Festival Berlin
Urania Berlin, An der Urania 17, 
10787 Berlin-Schöneberg

29.03. – 31.03.2021
Snooker: German Masters 2020
Tempodrom, Möckernstraße 10, 
10963 Berlin-Kreuzberg

01.03. – 11.03.2021
Lichtkunst: Winterleuchten
Westfalenpark, An der 
Buschmühle 3, 44139 Dortmund

04.03. – 05.03.2021
Deutsche Brieftauben-Ausstel-
lung 
Westfalenhallen, Rheinland-
damm 200, 44139 Dortmund
18.03. – 19.01.2021
Messe: Brille & Co
Westfalenhallen, Rheinland-
damm 200, 44139 Dortmund

18.03. – 19.03.2021
Hochzeitstage 2020
Westfalenhallen, Rheinland-
damm 200, 44139 Dortmund

28.03. – 31.03.2021
Wild Food Festival 2020
Westfalenhallen, Rheinland-
damm 200, 44139 Dortmund

12.03.2021
Hochzeitsmesse
Areal Böhler, Alte Schmiedehal-
le, Hansaallee 321, 40549 Düssel-
dorf

18.03. - 26.03.2021
Messe: boot 2020
Messegelände, Stockumer 
Kirchstraße 61, 40474 Düssel-
dorf

24.03 – 25.03.2021
Messe: Supreme - Women&Men
B1, Bennigsen Platz 1, 40474 
düsseldorf

25.03. – 26.03.2021
Hochzeitsmesse
Museum für Gartenkunst, 
Benrather Schlossallee 100-106, 
40597 Düsseldorf

07.12. – 10.03.2021
Messe: Heimtextil
Messe, Ludwig-Erhard-Anlage 1, 
60327 Frankfurt – Westend

15.03. -19.03.2021
InterDive: Internationale Tauch-, 
Schnorchel- und Reisemesse
Messe, Ludwig-Erhard-Anlage 1, 
60327 Frankfurt – Westend

18.01. – 19.01.2021
Trau Dich! – Die Hochzeitsmesse
Messe, Ludwig-Erhard-Anlage 1, 
60327 Frankfurt – Westend

25.01. – 28.01.2021
Creativeworld
Messe, Ludwig-Erhard-Anlage 1, 
60327 Frankfurt – Westend

18.03– 19..03.2021
Hochzeitstage Hamburg
Messe und Congress, Messe-
platz 1, 20357 Hamburg

24.03. – 26.03.2021
home²: Immobilien
Messe und Congress, Messe-
platz 1, 20357 Hamburg

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

02.03. – 03.03.2021
Holiday On Ice – Showtime
Olympiahalle, Spiridon-Lou-
is-Ring 21, 80809 München
03.03.2020
Mu�at Winterfest
Mu�athalle, Zellstr. 4, 81667 
München
11.03.2020
Hochzeitstage
MOC Veranstaltungscenter
Lilienthalallee 40, 80939 
München



ممثل تونسيأفقي

الحلول في الصفحة 98

دولة تقع في قارة اسيا؟
ما اسم الدولة؟
ماهي العاصمة؟

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

10 09 08  07 06 05 04 03 02 01

01 - رئيس جمهورية أمريكي راحل
02 - عاصمة امريكية

03 - دولة عربية - ظاهر 
04 - أمر فظيع - بعل - أحرف متشابهة

05 - من حكيمات العرب في الجاهلية - حرف استفهام
06 - عائلة رسام فرنسي راحل - يعطي 

07 - اله هندي - زيادة عظمية تنبت في رؤوس بعض الحيوانات
08 - مد الطائر جناحيه - من الحيوانات - يحمله كل انسان

09 - قائد يتقدم الجميع - حمل
10 - بحيرة مالحة في فلسطين تعرف أيضا ببحيرة طبرية

 
01 - أعلى جبال فلسطين يشرف على مدينة صفد   

02 - يبغي و يروم - عكسها الذي يعالج الدابة و يسمر نعالها
03 - نهر في النمسا و المجر يصب في الدانوب - سحاب - 

       دس الشئ في األرض
04 - صوت الرصاص - ملك مصر مدحه المتنبي ثم عاد

       و هجاه في قصيدة شهيرة
05 - نهر في الصين - ضمير منفصل 
06 - أشار - فقد عقله - حرف تحقيق

07 - بلدة لبنانية بقضاء الكورة - مسكن الرهبان - نعام
08 - اب - مساكن و بيوت 

09 - نطلي المنزل - غير معلن
10 - فنان و ممثل سوري شهير

رأسي

بين الصورتين توجد سبعة فوارق حاول أن تجدها في دقيقتين

- هل تعلم أن قلب الجمبري يوجد فى رأسة .
- هل تعلم أن الحشرات ال يمكنها تحريك رأسها أبداً   

  ماعدا حشرة فرس النبي .
- هل تعلم أن القفص الصدري لإلنسان يتحرك فى  

  السنة أكثر من 5 مليون مرة خالل عملية التنفس .
- هل تعلم أنه من بين كل بليونين شخص هناك 

   شخص واحد فقط يمكن أن يعمر إلى 116 سنة  أو أكثر.
- هل تعلم أن الدولفين يغلق عيناً واحدة أثناء نومة .
- هل تعرف أن الحمار هو الكائن الوحيد القادر علي 

   رؤية حوافرة األربعة بإستمرار وفى وقت واحد 
  وذلك بسبب وضعية عيناه .

- هل تعلم أن الحصان يموت إذا إنقطع ذيلة .
  هل تعلم أن الخنزير ال يتمكن أبداً أن يرفع رأسة 

  وينظر إلى السماء .
- هل تعلم أن أول من ركب الخيل هو نبي هللا إسماعيل 

  عليه السالم .
- هل تعلم أن سليمان علية السالم هو أول من كتب 

   بسم هللا الرحمن الرحيم .

7x

العاصمة



سؤال يحتاج جواب ...
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سيدتان فلسطينيتان منهمكتان بالتطريز 
في شرفة أحد المنازل في القدس

1- ما هو يوم الحج األكبر؟
2- ما هو أصل كلمة أطلس التي يسمى بها 

كتب الخرائط؟
3- ما هو مقياس سرعة السفن؟ 
4- ما هو اكبر خليج في العالم ؟

5- ما هو البهنس؟ 
6- ما هو اسم غالم السيدة خديجة الذي 
أرسلته لمصاحبة رسول هللا في تجارته؟ 

7- ما هو أول جامع أشيء في مصر؟ 
8- ما هو اسم بيت الدجاج ؟

9- أول دولة استخدمت البريد ؟
10- ما هو أطول جسر بحري في العالم ؟ 

11-  مكان ساعة بيج بن ؟
12-  أذكى حيوان في العالم ؟ 

13- موقع مسجد الزيتون؟ 
14- عدد الجيوب األنفية عند اإلنسان ؟

15- حيوان يأكل صغاره إذا اشتد به 
الجوع ؟

16- أكبر الدول العربية ؟ 
17- االسم القديم للصين ؟ 

18- حيوان اسمه أبو جعده؟

19- من هو أول رائد فضاء عربي؟

20- ما هو اسم أول مسبار عربي ينطلق 

إلى الفضاء؟

21- ما هو أكبر قمر في النظام الشمسي؟ 

22- من هو مؤلف كتاب ُمُروج الذهب؟

23- متى بدأ حفر قناة السويس؟

24- ما اسم إسطنبول قديماً؟

25- ما هي أرض الكنانة؟

26- متى سقط اإلتحاد السوفيتي؟

27- كم تبلغ سرعة الضوء؟

28- ما هي درجة غليان الزئبق؟

29- بماذا تقاس شدة التيار الكهربائي؟

30- ما عدد عناصر الجدول الدوري؟

31- ما هي وحدة قياس القوة؟

32- ما هي درجة غليان الميثانول؟

33- ما هو الغاز األكثر وفرة في الغالف 

الجوي لألرض؟

ى علم الفطريات؟ 34- ماذا يُسمَّ

يحتاج المرء منا لمزيد من الشجاعة،
لكي يعيش ، وليس لينتحر. 

Albert Camus
ألبير كامو

المزيد عنه في صفحة الحلول 98

مع ضياع كثير من تفاصيل الحياة اليومية التي كانت سائدة في فلسطين قبل عام 
1948، ومع اندثار الحكايات والقصص التي كانت تختزنها ذاكرة كبار السن ممن 
بخيوط  اإلمساك  في  صعوبة  الفلسطينيين  من  الجديد  الجيل  يجد  الحياة،  غادروا 
التاريخ والجغرافية الخاصة بوطنهم وفي حفظ الوجوه واألمكنة واألزمنة، خاصة 
للصورة  صار  ولهذا  الجذور؛  عن  وابتعادهم  األرض  بقاع  في  األبناء  تشتت  مع 
الفوتوغرافية الدور الحيوي في الحفاظ على ذاكرة المدن وفي ربط األبناء بوطنهم، 
ولهذه األسباب فتحت العوائل الفلسطينية ألبوماتها العائلية الخاصة، ونشرتها على 
إلى وثائق  الناس، ومن أجل أن تتحول  يتداولها  التواصل االجتماعي؛ كي  مواقع 

وأرشفة وذاكرة.
من جانب آخر أطلق المتحف الفلسطيني في أواخر عام 2014 مشروًعا تحت اسم 
من  القديمة  الكنوز  هذه  إخراج  على  الفلسطينية  العوائل  يشجع  العائلة«  »ألبوم 
األدراج والرفوف ونشرها للمأل، وقد تم توثيق أكثر من 3500 صورة حتى اآلن 
مع إجراء مقابالت مصورة مع كبار السن وشحذ ذاكرتهم لتوثيق ما يمكن توثيقه.

ما هو الرقم الخطأ من 
بين هذه األرقام،
،39 ،52 ،60
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ما تفكر به اليوم قد يحدث أمامك على الرغم من أنه شيء غير متوقع. ربما 
النهاية تصرفت بصورة  للقيام بشيء ما، وفي  كنت تخطط بطريقة معينة 
مختلفة تماما. حاول أوال أن تفكر بطريقة عقالنية بغض النظر عن النشاط 

الذي تقوم به حاليا.

من األفضل أن تقضي وقتك في المنزل ألن جلوسك وانتظارك لوقت طويل في 

سيارتك قد يصيبك بالتوتر والضغط. ابتعد عن أجواء العمل وتجنب المناظرات 

والمناقشات. حاول أن تجلس بمفردك وتقوم بعملك منعزال عن اآلخرين.

إذا كنت مهتما بالحب هذا اليوم، سواء كنت في عالقة جديدة أو كنت مرتبطا 

بالفعل، كن حذرا من التفاصيل الدقيقة التي تدمر أي عالقة. ربما تقع في بعض 

المشاكل بسبب حساسيتك المفرطة. ال تتذمر دون سبب أو بسبب أمر تافه.

الجميع من تصرفاتك ومن  اليوم، وربما يسخر  هناك مفارقات عديدة هذا 
أفعالك. الحل الوحيد اليوم هو تقبل كالم هؤالء والتعامل معه على أنه مزاح، 
يتعلق  األمر  كان  إذا  بجدية، خاصة  الكالم ومع هؤالء  تعاملت مع  إذا  أما 

بمشاريعك المستقبلية، سيجن جنونك في النهاية.

تغير حركة الكواكب هذه األيام يدل على حدوث تغير ما في حياتك وعلى إقبالك 
على فترة ملئية بالمواقف المخيفة. ربما تخاف من مقابلة األشخاص والتعرف 
عليهم. أي عالقة صداقة أو حب تحاول أن تقيمها ربما يكون مصيرها الفشل. 

األسابيع المقبلة مبشرة فال تقلق.

انفراجة كبيرة على المستوى الشخصي والعاطفي. ستعيش أياما جميلة خالل 

باللحظات  تمتع  وواضحا  نفسك  في  واثقا  تكون  أن  عليك  ولكن  الفترة،  هذه 

الجميلة واستغل الظروف الجيدة التي تمر بها اآلن.

أسلوبك العدواني قد يتسبب لك في حدوث بعض المشاجرات التي لن تتمكن 
من تسويتها اآلن. استعد وكن متيقظا فهناك بعض القوى العنيدة التي تواجهك 
في العمل ولن تجد من يساندك. حاول أن تتفهم الموقف جيدا بدال من التصرف 

بطريقة عدوانية.

تتعرف  ربما  الشخصية.  عالقاتك  في  ما  حد  إلى  خبرة  اكثر  اليوم  ستكون 
على بعض األشخاص وتقضي معهم وقتا لطيفا مع أصدقائك القدامى. يجب 
العاطفية بقدر اإلمكان وتكرس لها وقتك وجهدك. كل  أن تركز على حياتك 

الظروف تساعدك على تطوير حياتك العاطفية فاحسن استغاللها.

إلى  إذا كنت متمسكا بوجهة نظرك، ال تتردد في طرحها وحاول أن تنظر 
األمور بطريقة إيجابية. الثقة واإلخالص مع الشريك أبرز عناوين العالقة 
الناجحة، وهذا يدفعكما إلى تفعيل هذه العالقة. تحاش كل األجواء السلبية 

التي يمكنها تهديد سالمتك، وانتقل إلى مكان تشعر فيه بالراحة.

القضايا  ببعض  االهتمام  على  مصرا  كنت  إذا  واضطرابك  توترك  يزداد  ربما 

بمفردك،  بها  ستقوم  التي  المهام  من  العديد  اليوم  أمامك  اليوم.  هذا  المربكة 

ولكن ننصحك بطلب المساعدة. من األفضل أن تترك األمور تسير كما هي اآلن.

توقع الكثير فأنت طموح وترغب بالمزيد، على الرغم من تحقيقك لجزء كبير 
من أحالمك سيكون اليوم واعدا جدا. ال تبالغ بردة فعلك تجاه تصرفات الحبيب، 
ألن تصرفاتك قد تسبب اإلحراج له، فكن حذرا بما تقوم به. يجب معالجة أي 

توعك صحي مفاجئ.

تقترب من  المغناطيس، وعندما تحاول أن  أحيانا تشعر أن عالقاتك تشبه 
البشر معقدة  شخص ما، تجد الطرف اآلخر يحاول أن يبعده عنك. طبيعة 
اقتناعك  عدم  من  الرغم  على  للخلف،  خطوة  ترجع  أن  اآلن  تحاول  جدا. 

باالبتعاد تماما.

الكلمات المتقاطعة

االختالفات السبعة

أنا مين؟
ظافر العابدين
أنا فين؟

اليمن/ صنعاء 

فكر شوية!
1- يوم النحر./2- يوناني./3- العقدة./4- المكسيك./5- األسد./6- ميسرة.

7- جامع عمرو بن العاص./8- القن./9- بريطانيا./
10- هو جسر الملك فقط الرابط بين السعودية والبحرين./11- في لندن.

12- الدولفين./13- دولة تونس./14- 8./15- النمر./16- السودان.
17- كاثي./18- الذئب./19- األمير السعودي سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

20- مسبار األمل، أطلقته دولة اإلمارات في مهمة إلى كوكب المريخ./
21- غانيميد، وهو أحد أقمار كوكب المشتري./22- علي بن الحسين المسعودي.

23- في عام 1858م./24- بيَزنطة./25- مصر./26- في 26-12-1991م./
27- حوالي 250,000 متر في الثانية./28- 356.9 درجة مئوية.

29- األمبير./30- 118 عنصر./31- النيوتن./32- 64.6 درجة مئوية.
.”Mycology“ 33- غاز النيتروجين./34- ميكولوجي

س     العقرب     الميزان      العذراء      األسد      السرطان    الجوزاء      الثور       الحمل
الحوت       الدلو       الجدي      القو
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الرقم الخطأ هو رقم 35، 
واإلجابة الصحيحة 34

يناير   4  -  1913 نوفمبر   7(   )Albert Camus )بالفرنسية:  كامو  ألبير 
1960( فيلسوف وجودي وكاتب مسرحي وروائي فرنسي. ولد في قرية الذرعان 
التي تعرف أيضاً ببلدة مندوفى بمقاطعة قسنطينة بالجزائر، في بيئة شديدة الفقر 
من أب فرنسي، قُتل والده بعد مولده بعام واحد في إحدى معارك الحرب العالمية 
األولى، ومن أم أسبانية مصابة بالصمم. تمكن ألبير من إنهاء دراسته الثانوية، 
حتى  ونبوغه،  لتفوقه  وذلك  الدراسية  المنح  خالل  من  الجزائر  بجامعة  تعلم  ثم 
االحتالل  أثناء  الفرنسية  للمقاومة  انضم  اآلداب.  بكلية  الفلسفة  قسم  من  تخرج 
تحرير  بعد  لبثت  ما  باسمها.  نشرة  الكفاح  خلية  في  رفاقه  مع  وأصدر  األلماني، 
باريس أن تحولت إلى صحيفة Combat »الكفاح« اليومية التي تتحدث باسم 
إلى  بول سارتر. في عام 1935  تحريرها جان  الشعبية، واشترك في  المقاومة 
في  مسرحيا  وكاتبا  روائيا  كان  أنه  ورغم  تركه.  ثم  الفرنسي،  الشيوعي  الحزب 
المقام األول، إال أنه كان فيلسوفا. وكانت مسرحياته ورواياته عرضا أمينا لفلسفته 
تعايش  فلسفته  وكانت  والحرية،  والمقاومة  والثورة  والموت  والحب  الوجود  في 

عصرها، وأهلته لجائزة نوبل فكان ثاني أصغر من نالها من األدباء.
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