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الربيدية مع شهادة سواقة.
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دورات تأهيل مهني للعمل كمدرب اندماج ممولة من 
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1ـ نعم كانت هناك في عام 2000 مبادرة لتوحيد 
من  كبيراً  ترحيباً  برلين والقت  في  العربية  الجالية 
والمؤسسات  والجاليات  للجمعيات  الساحقة  األغلبية 
برنامج  وطرح  اجتماعات  بعقد  بادرنا  تفشل.  ولم 
عمل ودستور نستعين به اآلن، ولكن بعض العقبات 
التي واجهتنا وهي أن الجالية الفلسطينية آنذاك كانت 
منقسمة، فطلب مني رجاء تأجيل هذا العمل لتكتمل 
لله،  والحمد  واآلن،  الفلسطينية.  الجالية  في  الوحدة 

توحدت الجالية الفلسطينية وليس هناك من مبرر. 
أجل وحدة  والتنسيق من  الحوار  لجنة  تواصل  ـ   2
الجالية العربية أعمالها التحضيرية لعقد مؤتمر عام 
لتأسيس تشكيل تمثيلي وتنسيقي للجالية العربية في 
برلين. وتواصل اللجنة، التي جرى تكليفها من قبل 
الجمعيات  من  العديد  ممثلي  من  خمسين  من  أكثر 
عقد  الذي  الموسع  اللقاء  في  العربية  واالتحادات 
الكرامة والذي جرت  نادي  يوم 2005/1/23 في 
الدعوة له على هامش فعالية أيام العالم العربي في 
شهر  في  أقيمت  التي  األلماني  االتحادي  البرلمان 

كانون األول من عام 2004. 
على  أنه  يعتقد  منهم  كل  أن  الجالية  مشكلة   -  3
صواب... والباقون على خطأ. يجب أن تكون هناك 
الرأي  سماع  ومحاولة  والتفاهم  للتنسيق  محاوالت 
إلى  نستمع  ال  أننا  فمشكلتنا  اآلخر..  الرأي  وتقبل 
الطرشان«.  »حوار  فهو  ذلك  وعلى  اآلخر  الرأي 
يجب أن تتعلم الجالية التنسيق والتعاون فيما بينها، 
نحن ال نتكلم اآلن ـ كما يخيل للبعض ـ على »وحدة 
واحد  زعيم  هناك  يكون  أن  نحتاج  ال  اندماجية«. 
يستطيع  الذي  الزعيم  عصر  انتهى  لقد  للجالية... 

عمل كل شيء .
4 ـ إيمانا منا في الجالية الفلسطينية برلين... بحتمية 
الجهود  وتضافر  الصفوف  توحيد  على  المثابرة 
وتوثيق  الجماهيري  بالعمل  والنهوض  الهمم  وشحذ 
حمل  مسيرة  في  بيننا...  فيما  األخوية  العالقات 
المراتب  نيل  أجل  من  الرسالة...  وتأدية  األمانة 
المؤسساتي... بما يخدم  الفلسطيني  العلى في عملنا 
مصلحة جالياتنا الفلسطينية في ألمانيا... بل وفي كل 
ومحبة  أخوية  بكل  لكم  نتوجه  األوروبية...  الدول 
في اقتراحنا المرفق... من أجل تحقيق وحدة الجالية 
الفلسطينية في ألمانيا... وإيجاد آلية تنسيق بين جميع 
ولو  األلمانية  المقاطعات  في  الفلسطينية  المؤسسات 
إنما هو   ... المرفق  االقتراح  األدنى... وهذا  بالحد 
مشروع اقتراح من الجالية الفلسطينية برلين لألخوة 

في الجاليات الفلسطينية في ألمانيا... 2007/4/7

من  أجواء  في   : موحد  عربي  تجمع  تأسيس  ـ   5
الترقب والمفاجآت المزركشة بألوان من الموسيقي 
العربي  المشرق  به  يمتاز  الذي  الشهي  والطعام 
 2007 مايو  أيار/   19 السبت  يوم  أقيم  ومغربه، 
جمعيات  ستة  رؤساء  خالله  وقع  نسق،  احتفال 
مشروع  براندنبورج،  ـ  برلين  ساحة  على  عربية 
»ميثاق عمل مشترك« بينهم، وقد حضر العديد من 
الجمعيات  العرب واأللمان وممثلين عن  المواطنين 
والسلك الدبلوماسي العربي في برلين هذه المناسبة 
اتفاق  فيها  الذي يحدث  المرة األولى  إنها  المتميّزة. 
بين جمعيات عربية، منذ قدوم أول جيل عربي إلى 
لكنها  الماضي.  القرن  الخمسينات من  في  البلد  هذا 
تبقى مبادرة فريدة لقيت الترحيب وتشجيع األطراف 
والتجمعات العربية بما فيها الجانب الرسمي العربي. 
6 ـ بداية ال بد من اإلشارة إلى أن معظم الجمعيات 
هي  واإلسالمية  العربية  واالتحادات  والمؤسسات 
ونواد  واتحادات  وجمعيات  مؤسسات  األساس  في 
وهي  والرياضية  والثقافية  االجتماعية  للخدمات 
مسجلة على هذا األساس، وليست مؤسسات سياسية، 
وال  أحزابا  ليست  ألنها  سياسي  برنامج  لها  وليس 
نخبة  العادة  في  وتضم  الوطني  للنضال  حركات 
تسجيل  يتم  العشرات،  يضم  بعضها  األعضاء،  من 
الهيئة  في  ألصدقائهم  وإرضاء  خجال  معظمهم 
إلى  يحضرون  ال  الغالب  في  ومعظمهم  اإلدارية 
المؤسسة إال حين إقامة احتفال غنائي. إن قيام بعض 
الجالية  مركز  مثل  مؤسساتهم  بتسمية  المؤسسات 
العربية في والية كذا أو مركز الجالية في دولة كذا 
ال يعني أن هذه المؤسسة وهذا النادي أصبح يمثل 
الجالية العربية وال اإلسالمية في تلك الوالية وال تلك 

الدولة. مايو 2009
إلى  السياسية  خالفاتهم  ينقلون  ألمانيا  عرب  ـ   ٧
بين  القائمة  الخالفات  ألقت  السنوي:  مؤتمرهم 
قاتمة  بظالل  العربية  السياسية  والتيارات  األنظمة 
على المؤتمر الشعبي العربي السادس الذي أقيم في 
»ال  عنوان  تحت  برلين 2009  األلمانية  العاصمة 
 16 فيه  وشاركت  الشعوب«  لحرية  نعم  لالحتالل 

جمعية ورابطة عربية.
الـذي  ما   .. بـرلـيـن  في  الفـلسطينية  الجالية  ـ   ٨
العـربية  الجاليات  أبناء  من  الـكـثيـر  تلقى  حـدث؟ 
إلى  نـقـلت  التي  واألخبار  األنباء  وألم  بامـتعاض 
خارج قـاعة المـؤتـمـر الذي انعـقـد الختيار مجـلـس 
إداري جـد يـد لـلجالية الفلسـطينية لينبثـق عـنه هـيئة 
إدارية جـديـدة ورئيسا جـديـدا يتم انتخـابهم انـتخـابا 

ديمـقـراطـيا . ما الـذي حـدث ؟
9 ـ مشكلة هذه المراكز والمساجد المشار إليها أن 
أتى ومن  كيف  تعرف  المسجد ال  أو  المركز  مدير 
أين أتى ومن نصبه مديراً للمركز أو المسجد .. وكم 
.. وهو إن استلم المركز أو المسجد  يتقاضى راتباً 
حتى  عمره؛  طيلة  منصبه  عن  يتزحزح  ال  تراه 
الممات، ولو أريد تغييره بغيره وبمن هو أكفأ منه فهو 
يحتاج إلى انقالب وثورة وحركة تمرد واستعصاء 
داخل المسجد أو المركز .. كما أنه يتصرف وكأنه 
 .. فيه  ومن   .. فيه  وما  المسجد  أو  للمركز  المالك 
يحل ويربط .. ويجيز ويمنع من دون الرجوع ألحد 
أو استشارة أحد .. وال ندري كيف استملكه .. ومن 
أن  إلى  الزعامة  سدة  يتزحزح عن  ال   .. إياه  ملَّكه 
يدركه الموت ... والويل لمن يُحاسبه أو يسأله .... 
عن  مصغرة  والمساجد صورة  المراكز  هذه  وقادة 

حكام العرب لألسف ! يونيو 2010
11 ـ الصراعات السياسية داخل الجالية الفلسطينية 
أشخاصا  هناك  ألن  الالمباالة  من  نوعا  خلقت 
مصرين على »تسيس« الجالية، فكل هذه التنظيمات 
الفلسطينية، ال  القضية  تكون في خدمة  تكونت كي 
التنظيم.  خدمة  في  الفلسطينية  القضية  تكون  أن 
والجالية الفلسطينية لم تقم على أساس أبنائها بل على 
أساس التقسيمات التنظيمية. القادة هم الذين يقربون 
يحرصون  عنهم،  يبعدوها  وال  منهم  الجماهير 
وال  لمشاكلها  الحلول  مقدمين  انتقاداتها  سماع  على 

يتهربون منها. اكتوبر 2012
باسمها  للتحدث  أحدا  العربية  الجالية  لم تخول  12ـ 
لذلك،  أحدا  تنتخب  لم  ألنها  المصيرية  قضايانا  في 
هنا  العربية  الجالية  يمثل  أنه  يدعي  من  وليتفضل 
أبناء  لكل  عامة  انتخابات  جرت  أين  لنا  وليوضح 
الجالية وشاركوا في انتخابه أو تم دعوتهم لذلك ومن 
أبناء  يعرف عناوين كل  أنه  يدعي أصال  الذي  هو 

الجالية العربية في ألمانيا؟ مارس 2014

 ............ الكالم  أصحاب  من  الكالم  انتهى 
ومازال البعض يكرر نفس الكالم اليوم، عن الوحدة 
والخطب  تعقد،  المؤتمرات  ومازالت  والجالية.. 
الرنانة تلقى، واألحاديث والمؤامرات على الكراسى 

مازالت باقية .. 
 2010 عام  في   2000 عام  كالم  نسمع  ونحن 
 2020 و   2015 عام  في   2011 عام  وكالم   ..
ومازال الكالم مستمراً ... قبل كورونا وبعد كورونا 

.... والسالم .

فتحنا أرشيف الدليل لنرى ما إذا كانت الجمعيات والروابط العربية في برلين وألمانيا قد حققت شيئا من التقدم في سبيل وحدة الجالية، فرأينا أن 
ما وعدوا به لم يتحقق، وأن الحكاية كلها كالم في كالم ... فقررنا أن نعرض على القارئ بعضاً من الكالم، الذي قيل من نشطاء ومحترفي تكوين 

الجمعيات والروابط "بدون أسماء وبدون تعليق" .... " أهو كله كالم !!"

الدليل ـ برلين 
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يريد االتحاد االوروبى تكثيف الحرب ضد غسيل االموال . وباإلضافة إلى الحد 
األقصى للنقد على نطاق االتحاد األوروبي، تجري أيضا مناقشة سلطة إشرافية 

جديدة. ما الذي ستجلبه الفكرة؟
ويعتقد العديد من الخبراء أن دول االتحاد األوروبي لديها بعض اللحاق بالركب 
خطتها  األوروبية  المفوضية  وقدمت  األموال.  وغسل  الجريمة  مكافحة  في 

لمكافحة هذا األمر بمزيد من الفعالية.

ماذا قررت مفوضية االتحاد األوروبي؟
وتتألف مجموعة التدابير من أربعة مقترحات تشريعية. 

وتمويل  األموال  غسل  لمكافحة  األوروبي  لالتحاد  جديدة  سلطة  إنشاء  أوال، 
اإلرهاب. ثانيا، من المقرر وضع كتاب قواعد واحد لالتحاد األوروبي لمكافحة 
غسل األموال وتمويل اإلرهاب. وكتدبير ثالث، يتوقع إصدار توجيه مستكمل 
المتعلقة  القواعد  ذلك  في  بما  وطني،  قانون  إلى  تحويلها  يتم  أحكاما  يتضمن 
بالسلطات اإلشرافية الوطنية وكيانات االستخبارات المالية في الدول األعضاء 
في االتحاد األوروبي. رابعا، سيتم تطبيق حد أقصى للدفع النقدي قدره 10,000 

يورو في جميع أنحاء االتحاد األوروبي. 
كما سيتم تنظيم العمالت المشفرة مثل البيتكوين بشكل أكثر قوة بحيث يمكن تتبع 
المعامالت مع هذه العمالت بشكل كامل في المستقبل. يحظر توفير "محافظ" 
المجهولة  المصرفية  الحسابات  مع  بالفعل  الحال  كما هو   ، المجهولة  التشفير 

اليوم.
علق نائب رئيس اللجنة على الخطط المقدمة قائال: إن كل فضيحة جديدة لغسل 
األموال هي فضيحة أكثر من الالزم، وفي الوقت نفسه دعوة لالستيقاظ بأنه 

يجب علينا مواصلة العمل على سد الثغرات في نظامنا المالي.
ماذا تأمل اللجنة أن ترى من السقف النقدي؟

وتقول مفوضية االتحاد األوروبي إنه من الصعب اكتشاف المدفوعات النقدية 
األموال. ويجعل  لغسل  للمجرمين  تمثل فرصة جيدة  فهي  وبالتالي  المرتفعة، 
وضع حد أقصى للنقد من الصعب على المجرمين إخفاء المصدر غير القانوني 
لعائداتهم. وسيزيد تمويل اإلرهاب صعوبة كعمل غير معلن عنه. وعلى عكس 

آثار.  أي  تترك  ال  النقدية  المعامالت  فإن  التحويالت،  أو  اإللكترونية  الودائع 
أن  يمكن  المعدنية  والعمالت  بالفواتير  للمدفوعات  األعلى  الحد  فإن  وبالتالي، 
الحد األقصى على  فإن  يحد من األنشطة اإلجرامية. ووفقا لسلطة بروكسل، 
مستوى االتحاد األوروبي البالغ 10,000 يورو مرتفع بما يكفي لعدم التشكيك 

في اليورو كمناقصة قانونية. وفي الوقت نفسه، يعترف بالدور الهام للنقد.
الجريمة.  لمكافحة  مناسبة  أنه وسيلة  في  للنقد  األقصى  الحد  ويشك معارضو 
وقال عضو المجلس التنفيذى للبوندسبنك يوهانس بيرمان مؤخرا " حتى االن ال 
يوجد دليل مدعوم علميا على ان سقف المدفوعات النقدية يحقق هدف مكافحة 
غسيل االموال " . وكان كالوس مولر، كبير المدافعين عن المستهلك في ألمانيا، 
قد حذر قبل سنوات من أن الحد النقدي "سيفتح الباب أمام السيطرة المطلقة 

على المستهلك". يجب أن يؤخذ الحق في التسوق المجهول في االعتبار.
هل هناك بالفعل سقف نقدي في االتحاد األوروبي؟

في معظم البلدان األوروبية، كانت هناك حدود قصوى للمدفوعات النقدية منذ 
كرواتيا  في  يورو،   500 هو  المثال،  سبيل  على  اليونان،  في  طويلة.  فترة 
المانيا والنمسا ولوكسمبورج  15،000 يورو. وحتى االن لم تحدد دول مثل 
الدول  جميع  من  االن  االوروبى  االتحاد  مفوضية  وتريد  حدودا.  وقبرص 
 . يورو  تزيد على 10 االف  النقدية  المدفوعات  االعضاء فرض حظر على 

ويمكن للدول التي أدخلت حدا أدنى أن تحافظ عليه.
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ذكر تقرير  أنه مع تجاوز عدد ضحايا الفيضانات 
الموتى والمصابين، وتكثيف  المئات من  ألمانيا  في 
ضربت  فيضانات  ألعنف  للتصدي  اإلنقاذ  جهود 
ألمانيا وجزء كبير من أوروبا الغربية، فإن القضية 
قلب  إلى  وانجرفت  األول  المقام  في  بيئية  تعد  لم 
مناقشات الحملة االنتخابية الختيار خليفة المستشارة 

أنجيال ميركل.
تكون  ربما  الفيضانات،  أزمة  إن  التقارير  وقالت 
ألمانيا  في  السياسي  المشهد  انقسامات  من  عمقت 
حاليا بشأن المدى والسرعة التي يجب أن يذهب بها 

األلمان لوقف استخدام الكربون.
يكشف  لم  الفيضانات  مياه  انحسار  أن  وأضافت 
القضاء  تم  حيث  فحسب-  أضرار جسيمة  فقط عن 
أنظمة  وتعرض  والشركات  المنازل  عشرات  على 
الكهرباء والصرف الصحي ألضرار جسيمة، فضال 
في  ساهم  أيًضا  لكنه  السيارات-  مئات  تدمير  عن 
سياسة  بشأن  المريرة  السياسية  االنقسامات  تعميق 
المناخ، بالتزامن مع طرح االتحاد األوروبي ألكثر 
الكربون  انبعاثات  لخفض  طموًحا  العالم  مقترحات 

في العقد المقبل.
السلطات األلمانية  الرغم من أن  أنه على  وتابعت، 
رقم  تحديد  ألوانه  السابق  من  يزال  ال  إنه  قالت 
من  النقاش  حّول  الهائل  حجمها  أن  إال  لألضرار، 
أن  إدراك  إلى  الكارثة  تسييس  عدم  إلى  الدعوات 
اآلن  تلعب  أن  يجب  وراءها  تقف  التي  السياسات 
دوًرا مركزًيا، في تحديد من سيتولى مسؤولية قيادة 

ألمانيا بعد انتخابات 26 سبتمبر المقبل.
إلى جانب ذلك، نقل التقرير بعض عناوين الصحف 
األلمانية بشأن األزمة، ومن بين ذلك، وصف إحدى 
سياسي«..  »طقس  أزمة  بأنها  لألزمة،  الصحف 
طويلة  لفترة  ظل  الطقس  عن  »الحديث  وقالت: 
مرادًفا للتفاهة ولكن اآلن، أصبحت المسألة سياسية 
بحتة فلم يعد هناك أي طقس غير سياسي بعد اآلن، 

السيما خالل الحملة االنتخابية«.

وقع الشهر الماضي، ممثلو أحزاب يمينية متطرفة 
في البرلمان األوروبي إعالناً مشتركاً دعوا فيه إلى 

إصالح المنظومة األوروبية.
وإذا كان اإلعالن ذاته قد يكون نتيجة تصعيد االتحاد 
بشأن  التكتل،  دول  بعض  حيال  نبرته  األوروبي 
قضايا تتعلق بسيادة القانون، فهو يكاد يعطينا صورة 
أووربا  داخل  متطرفة  يمينية  أحزاب  عن  أخرى، 

تطمح إلى التحدث بصوت واحد.
وأصدرت زعيمة التجمع الوطني الفرنسي، مارين 
لوبن، ونحو 15 حزباً من حلفائها في أوروبا، بمن 
فيهم رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، "إعالناً 
في  لتحالف  األول"  "الحجر  باعتباره  قدم  مشتركاً" 

البرلمان األوروبي يهدف إلى "إصالح أوروبا".

التكتل المتطرف يتهم االتحاد بتدمير القيم األوروبية 
من بين الموقعين مارين لوبن وزعيم حزب الرابطة 
ورئيس  الوزراء  ورئيس  سالفيني  ماتيو  اإليطالي 
حزب فيدس المجري فيكتور أوربان وزعيم حزب 
كاتشينسكي  ياروسالف  البولندي  والعدالة  القانون 
ورئيس حزب فوكس في إسبانيا سانتياغو أباسكال 

وزعيمة حزب فراتيلي ديتاليا جورجيا ميلوني.
واعتبر الموقعون الستة عشر أن االتحاد األوروبي 
يبعده  الذي  الفيدرالي  المسار  في  السير  "يواصل 
النابض  القلب  التي هي  الشعوب  بشكل محتوم عن 

لحضارتنا".
األحزاب  أدركت  ذلك،  ضوء  "في  أنه  وأضافوا 
الوطنية األكثر تأثيراً في القارة أهمية توحيد الجهود 
االتحاد  وإصالح  المناقشات  في  أهميتها  لتعزيز 
إعادة  إلى  نفسه  الوقت  في  دعوا  كما  األوروبي". 
االعتبار إلى قيم العائلة، واستعادة الدول "سيادتها".

الذي  البلجيكي  النائب  أنيمانس،  جيرولف  يوضح 
إنشاء  من  الهدف  أن  شعبوياً  يمينياً  حزباً  يمثل 
اتجاه  في  األوروبي  االتحاد  أخذ  هو  الحركة  هذه 

مختلف، سياسي واجتماعي". ويقول 
يمكن  األوروبي  أنيمانس"التعاون 
الحاالت  بعض  وفي  مفيداً  يكون  أن 
ضرورياً" مؤكداً "لكن فقط على مبدأ 
التعاون بين الدول الحرة، وليس وفق 

النموذج الحالي".

اإلعالن  على  الموقعون  وكتب 
المنشور في الموقع اإللكتروني لحزب 
التجمع الوطني الفرنسي أنه "في وقت 

يطلق فيه دعاة العولمة واألوربة، وممثلهم الرئيسي 
في فرنسا إيمانويل ماكرون، مؤتمر مستقبل أوروبا 
الذي يهدف إلى زيادة سلطة الهيئات األوروبية، فإن 
الحجر األساس نحو تشكيل تحالف  اليوم هو  اتفاق 

واسع في البرلمان األوروبي".
ثقافي  عمل  "أساس  هي  الوثيقة  إن  لوبن،  وتقول 
وسياسي مشترك يحترم دور المجموعات السياسات 
إلى "إصالح عميق"  الحاجة  الحالية"، مشددة على 
أوروبية  دولة  "إنشاء  خشية  األوروبي  لالتحاد 

كبرى".
المجموعات  من  جزءاً  ليست  الموقعة  واألحزاب 
من  كل  ينتمي  إذ  األوروبي،  البرلمان  في  نفسها 
حزب التجمع الوطني والرابطة إلى مجموعة الهوية 
والديمقراطية، في حين أن أحزاب القانون والعدالة 
مجموعة  إلى  تنتمي  ديتاليا  وفراتيلي  وفوكس 
الذي  فيدس  حزب  أما  واإلصالحيين.  المحافظين 
انفصل في آذار/مارس عن مجموعة حزب الشعب 

األوروبي، فيبحث عن شركاء جدد.
ألمانيا  أجل  البديل من  ينضم حزب  لم  المقابل،  في 

إلى الموقعين على اإلعالن.

الديمقراطيين  االشتراكيين  مجموعة  رئيس  وقال 
اليميني  التحالف  هذا  إن  البرلمان،  في   )S&D(
 ، طوياًل  يدوم  لن  والقومي  والشعبوي  المتطرف 
مضيفاً أن أحزاب اليمين المتطرف لديها وجهة نظر 
مشوهة عن مفهوم الوطنية، حيث تستبعد كل من "ال 
األحزاب  تلك  أن  وأضاف  نموذجها".  يفكر ضمن 

تشكل خطراً داهماً على أوروبا.
ويرى خبراء أوروبيون إن هذا "التجمع الشعبوي" 
الجديد غير قادر على اإلخالل بالتوازنات السياسية 
إذ يجب األخذ في االعتبار حقيقة أن هذه األحزاب ال 
تتفق على العديد من النقاط، وهي تتفق في ما بينها 

على القضايا الثقافية والهوية حصراً.
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قدم حزبا االشتراكي الديمقراطي والخضر في والية 
البرلمان  إلى  قانون  مشروع  األلمانية  هامبروع 
اإليراني  للنظام  تابعة  دينية  مراكز  لغلق  المحلي 
هناك، في خطوة يتوقع أن تصبح أكثر نطاقا على 

مستوى ألمانيا كلها.
الحزبين  من  سياسيين  عن  نقلت  األلمانية  الصحف 
تتعلق  الطلب  تقديم  أسباب  إن  قولهم  الرئيسيين 
من  المراكز  لهذه  المعادي"  "االستخدام  بشبهات 
طرف إيران، فهي نواة صلبة إلدارة أعمال الدعاية 

في ألمانيا وكامل أوروبا.
في التفاصيل، كانت صحيفة "دي فلت" األلمانية قد 
نشرت تصريحات أعضاء في "لجنة مناهضة معاداة 
السامية" األلمانية، في والية هامبورغ، اتهموا فيها 
مركزا إيرانيا بعينه مباشرة للمركز بنشر "كراهية 

اليهود".

المركز خرج عن مساره
في  استثنائي  بشكل  زادت  الظاهرة  هذه  إن  وقالوا 
خطابات وسلوكيات ودعايات المركز، وأن هجمات 
العامين  خالل  جرت  التي  اليمنيين  المتطرفين 
الماضيين قد ترافقت مع زيادة وتيرة الداعية المعادية 

للسامية في المراكز التابعة للنظام اإليراني.
بالمركز  المرتبطة  والمؤسسات  الجمعيات  شبكة 
معاهدة  حسب  تعمل  هامبورغ  في  اإليراني  الديني 
رسمية مع الحكومة المحلية في والية هامبورغ، التي 

تُعتبر من أكبر واليات ألمانيا، سكانياً واقتصادياً.
مجلس  في  عضواً  المعاهدة  حسب  المركز  ويُعتبر 

مدينة هامبورغ، عاصمة الوالية.
لجنة  من  بطلب  المركز  إغالق  مقترح  وسيجبر 
مناهضة معادة السامية وأعضاء البرلمان الحكومة 
المحلية على مراجعة كل الوثائق الثنائية بينها وبين 

المركز.

وأكبر  أقدم  من  هامبورغ  في  اإلسالمي  والمركز 
المساجد والمراكز الدينية اإلسالمية في ألمانيا وكامل 
يُستغل منذ سنوات ألغراض سياسية  لكنه  أوروبا، 
في  الدينية،  الشعائر  لممارسة  فقط  وليس  ودعائية، 
خروج تام عن الشروط واآلليات التي تأسس حسبها، 

بحسب ساسة ألمان.
وإذا ما تمكنوا من إغالقه، فإن األمر قد يطال مراكز 

أخرى على نفس الشاكلة في ألمانيا.

تحول بعد ثورة 79 
كان المركز المذكور قد تأسس منذ أواخر الخمسينات 
ورجال  مهاجرين  ِقبل  من  المنصرم،  القرن  من 
ألمانيا، وما لبس أن تحول إلى  أعمال إيرانيين في 
اإليراني  النظام  يستخدمها  التي  المراكز  من  واحد 

عقب عام 19٧9، بعد اإلطاحة بنظام الشاه.

الدين والسياسة  العديد من رجال  وتذكر وثائق بأن 
اإليرانيين المشهورين قد أقاموا ودّرسوا في المركز، 
مثل آية الله بهشتي وآية الله محمد مجتهد شيستري 

والرئيس األسبق محمد خاتمي.
طوال العقدين األولين من عمله، كان المركز يعمل 
ألغراض الحوار بين األديان والثقافات، لكنه ما لبث 
إيران  في  الجمهورية اإلسالمية  قيام  منذ  أن تحول 
أن صار أداة إلنشاء "اتحادات طائفية" بين المراكز 

ذات الهوية "الشيعية" في مختلف أنحاء أوروبا.
الجمعيات،  لتلك  وسياسية  مالية  بإدارة  فعلياً  ويقوم 
وإيديولوجية  سياسية  مسارات  لصالح  واستخدامها 
وال  اإليراني،  للنظام  السياسي  التوجه  تخدم 
القوانين  تفرضها  التي  المحددات  بمجموعة  تعتد 
خصوصاً  األلمانية،  والثقافية  األهلية  والحساسيات 

تجاه تعايش األديان والمذاهب فيما بينها في البالد.

خشية من فقدان السيطرة
وكانت جينيفر جاسبرغ، زعيمة فرع حزب الخضر 
مداخلة  خالل  قالت  هامبورغ،  والية  في  األلماني 
التي  المعاهدات  تقييم  سينتظر  حزبها  إن  برلمانية 
عقدتها الحكومة المحلية مع المركز المذكور، مذكرة 
بأن حزبها يسعى للتأكد من مدى التزام المركز هذا 

ببنود وأعراف تلك المعاهدة.
ليس  هامبورغ  في  اإلسالمي  "المركز  وأضافت 
فإن  المشكلة  مواجهة  ودون  توجهاته،  في  وحيداً 
تشكيل  وتالياً  بالكامل،  السيطرة  فقدان  خطر  ثمة 
مجموعات متطرفة سرية من أجل تطرف المسلمين 

في هامبورغ".
األديان  االتصال  لجنة  مسؤول  وافقه  نفسه  األمر 
الديمقراطي  االشتراكي  الحزب  في  والثقافات 
البرلمان  نسأل  أن  أواًل  "علينا  يقول  إذ  األلماني 
اإلسالمي  المركز  مع  تعامله  كيفية  حول  المحلي 
تميل  الواضحة ضمن حزبه  الوالية، واألغلبية  في 

إلعادة تقييم المعاهدة التي تربط المركز بمؤسسات 
الدولة األلمانية".

أكبر مراكز الدعاية
ُمنتدى  في  البرامج  ومدير  السياسية  العلوم  أستاذ 
الذي  رينسمان،  يورغ  األوسط  الشرق  في  الحرية 
المنشغلة  األلمانية  الدراسات  مراكز  أكبر  من  يُعد 
بالروابط بين الدول األوربية والشرق األوسط، علق 
المركز اإلسالمي  قبول  على األمر "إن سبب عدم 
"أهم  أحد  إنه  الحوار،  في  كشريك  هامبورغ  في 

مراكز الدعاية" اإليرانية في أوروبا".
وتابع: "في السنوات األخيرة، أصبح تورط المركز 
سبيل  على  وضوًحا.  أكثر  "الطائفي  اإلرهاب  في 
المثال، بسبب حظر األنشطة التي أصدرتها الحكومة 
الفيدرالية في أبريل 2020 ضد منظمة حزب الله، 
ألنه يتم التحكم فيها وتمويلها من ِقبل إيران، وبالتالي 
للمؤسسات  بالنسبة  السيما  ألمانيا،  في  خطراً  يمثل 
اليهودية وكذلك ألعضاء المعارضة اإليرانية الذين 

يعيشون هنا في المنفى".
حوالي  األمنية  السلطات  تراقب  هامبورغ،  وفي 
المركز  على  يترددون  الله  حزب  أنصار  من   30
اإلسالمي في هامبورغ، من بين أماكن أخرى. من 
الصعب أن نفهم سبب مشاهدة هامبورغ بهذا الوضع 

دون فعل أي شيء، حسب قوله.
التنظيمات اإلسالم  تساهلها مع  ألمانيا  ويُعرف عن 
الدول  العديد  من  العكس  وعلى  ألنها،  السياسي، 
األوربية، ال تفرض أية قيود ومعايير مانعة ومراقبة 
المؤسسات  بين مختلف  والتواصل  التمويل  ألشكال 
الذي  األمر  السياسية،  الدينية والجماعات والجهات 

يسمح بممارسة نشاطات سياسية ودعائية.
لكن في السنوات األخيرة بدأت هذه السياسة تتغير 
شيئا فشيئا، فصار هناك حمالت على مراكز مرتبطة 
بحزب الله، بعد ان صنفته ألمانيا "منظمة إرهابية".

محمد عبد المنعم
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د. أمير حمد

لقد آن وقت اإلفصاح عن ذلك بكل الطرق: الفيروس 
الذي أطلق جائحة "كوفيد- 19" لن يندثر. ليس في 
ألنه   ،"2 "سارس- كوف-  على  القضاء  المستطاع 
آخذ في االزدياد فعاًل في أكثر من 12 نوعاً مختلفاً 

من الحيوانات. 
المناعة  إلى  الوصول  يتعذر  الناس،  أوساط  وفي 
لها  ُروج  التي  العالمية،  القطيع(  )مناعة  المجتمعية 

كحل أوحد. 
ببساطة، ال تملك غالبية البالد لقاحات مضادة تكفي 
حيث  المحظوظة  القليلة  الدول  في  وحتى  الجميع، 
كثر  يعرض  الجرعات،  من  كافية  إمدادات  تتوافر 

عن أخذ اللقاح. 
بناء عليه، لن يبلغ العالم مرحلة يتمتع فيها عدد كاٍف 
نشوء  قبل  الفيروس  تفشي  تلجم  بمناعة  الناس  من 
قدرة  األكثر  النسخ  أي  منه-  الخطرة  المتحورات 
على  واألقدر  آخر،  إلى  شخص  من  االنتقال  على 
مقاومة للقاحات، وحتى على التملص من اختبارات 
تلك  مقدور  في  المعتمدة حالياً.  التشخيصية  الكشف 
إلى  بأسره  بالعالم  تعود  أن  الخارقة  المتحورات 

المربع األول. 
ربما يتكرر مشهد عام 2020 مرة أخرى.

عوضاً عن أن يندثر الفيروس سينتقل على األرجح 
جيئة وذهاباً في شتى أنحاء العالم طوال سنوات عدة 
تتهددها  األمس  في  الناجحة  الحاالت  بعض  مقبلة. 
المناطق  تلك  من  كثير  تفش خطيرة.  موجات  اآلن 
صارمة  ضوابط  تطبيق  عبر  الجائحة  جماح  كبح 
على حدودها وإجراء اختبارات كشف ممتازة، وتتبع 
المخالطين، وعزل المصابين، بيد أنها لم تستطع أن 
ذلك  على  دليل  وخير  جيدة.  لقاحات  على  تحصل 
تايوان وفيتنام، حيث بقيت معدالت وفيات كورونا 
متدنية بشكل الفت حتى مايو )أيار( 2021، قبل أن 
نقص  نتيجة  األحوال  في  تاماً  انقالباً  البلدان  يواجه 

التطعيم. 
نسبة  اللقاحات على  التي وزعت  البالد  ولكن حتى 
كبيرة من سكانها ستكون عرضة لتفشيات تنشأ عن 
متحورات مجددة. وقد حدث ذلك على ما يبدو في 
بؤر إصابات توزعت بين تشيلي ومنغوليا وسيشل 

والمملكة المتحدة. 

السؤال الذي يطرح نفسه، ماذا علينا أن نفعل كي 
نضمن بقاءنا نحن أيضاً؟

ال يتحقق االنتصار على جائحة ما بالمال والموارد 
فحسب؛ إنما أيضاً باألفكار واالستراتيجيات. 

في عام 1٨54، في وقت لم تكن نظرية جرثومية 
صد  بعد،  ترسخت  قد   germ theory المرض 
الطبيب جون سنو وباء الكوليرا في لندن عن طريق 
تتبع مصدره إلى بئر يملكها أحد المصابين. وبعدما 
أقنع سنو القادة المحليين بنزع مقبض مضخة البئر 

بغية تعطيلها، انتهى التفشي. 
إصابات  كانت  العشرين،  القرن  سبعينيات  في 
الجدري تعصف بأفريقيا والهند. أدرك عالم األوبئة 
المستشفيات  أحد  في  يعمل  كان  الذي  فويج،  ويليام 
في نيجيريا، أن الكمية الصغيرة من اللقاحات التي 
خصصت له لم تكن كافية لتطعيم الجميع. لذا ابتكر 
يصب  لم  إذ  اللقاحات،  الستخدام  جديدة  طريقة 
بمعارف  يحظون  من  أو  المتطوعين  على  تركيزه 
ذات نفوذ، بل على األشخاص األكثر عرضة لخطر 
اإلصابة بالمرض الحقاً. بحلول نهاية العقد، وبفضل 
"المراقبة  بداية  سميت  التي  االستراتيجية،  تلك 
)بمعنى  الدائري"  "التطعيم  الحقاً  ثم  واالحتواء" 
يعيش  من  كل  وتطعيم  وعزلها  الحاالت  مراقبة 

بالقرب منها(- قضي على الجدري. 
تلك  من  والعشرين  الحادي  القرن  نسخة 
شاملة  تطعيم  بحمالت  مصحوبة  االستراتيجية، 
"كوفيد-  يصبح  أن  في  تسهم  أن  يمكنها  سريعة، 

19" جزءاً من الماضي.

األوبئة  علم  جعبة  في  كورونا،  جائحة  إلى  بالنسبة 
أيضاً أدوات تعيد العالم إلى سابق عهده نسبياً، إلى 
حال تسمح لنا بالتعايش مع "سارس- كوف- 2" كما 
تعلمنا التعامل مع أمراض أخرى، من قبيل األنفلونزا 
مع  التعامل  في  الحل  يكمن  والحصبة.  الموسمية 
المقدور  في  للنقل  قابلة  موارد  أنها  على  اللقاحات 
تبرز  المناطق حيث  في  السرعة  نشرها على وجه 
الحاجة إليها: إلى البؤر األشد تأثراً التي ترتفع فيها 
اللقاحات.  إمدادات  تنخفض  فيما  اإلصابة  معدالت 
الواليات المتحدة، التي تفيض باللقاحات، في وضع 
نسخة  إلى  االرتكان  عبر  الجهد،  هذا  لقيادة  يؤهلها 
حديثة من االستراتيجية التي استخدمت في السيطرة 

على الجدري.

كيف وصلنا لهذه الحالة
جيوسياسية  لحظة  في  العالم   "19- "كوفيد  ضرب 
والشعبوية،  القومية  صعود  عصر  في  مشؤومة. 
كان من العسير ـ على نحو محبط ـ تنظيم استجابة 
بولسونارو  لمواجهة جائحة عالمية. جايير  جماعية 
الصيني،  نظيره  جينبينغ  وشي  البرازيلي،  الرئيس 

وناريندرا مودي الهندي، وفالديمير بوتين الروسي، 
ورجب طيب أردوغان التركي، وبوريس جونسون 
الرئيس  ترمب  ودونالد  البريطاني،  الوزراء  رئيس 
من  خليط  كلهم  القادة  هؤالء  عن  نّم  األميركي- 
التفكير الضيق األفق وانعدام األمن السياسي، جعلهم 
العلم،  ويتجاهلون  األزمة،  خطورة  من  يهونون 

ويرفضون التعاون الدولي.

كانت االستجابة الدولية لـ"كوفيد- 19" غير كفوءة 
مع  مقارنتها  عند  خصوصاً  مفاجئ،  نحو  على 
على  قضت  أو  عدة،  أوبئة  احتوت  سابقة  حمالت 

بعض األمراض. 
في مواجهة الجدري وشلل األطفال، مثاًل، تعاونت 
تطوير  سبيل  في  معاً  دولية  ومنظمات  حكومات 
بفرق  حظيت  متماسكة،  استراتيجيات  وتمويل 
استجابة في مختلف أنحاء العالم. لألسف، لم يُعامل 

"كوفيد- 19" بالمثل. 
العامة في أزمة  لقد قوضت السياسة قطاع الصحة 
عالمية لم يظن أحداً أنها ممكنة. كمّم رئيس الواليات 
في  بهم  الموثوق  العامة  الصحة  قادة  أفواه  المتحدة 
"المركز األميركي للسيطرة على األمراض والوقاية 
الواليات  انسحاب  ترمب  وأعلن   ،(CDC) منها" 
العالمية"  الصحة  "منظمة  من  رسمياً  المتحدة 
(WHO) في وقت كانت الحاجة إلى التعاون العالمي 

بالغة الضرورة. 

انتصاراً  خّط  اللقاحات  إنتاج  أن  من  الرغم  على 
النقيض  كان على  توزيعها  أن  إال  الدولي،  للتعاون 
المتحدة  الواليات  ابتاعت  تحوطاً،  تماماً.  ذلك  من 
عدة  مصنعة  شركات  من  أخرى  غنية  ودول 
إليها،  سكانها  احتاج  التي  الجرعات  عدد  أضعاف 
مستحوذة بشكل أساسي على سوق اللقاحات كما لو 
بلة،  الطين  زاد  وما  أساسية.  سلعة  كان  المنتج  أن 
أن بعض البالد وضع لوائح تقييدية لتنظيم التصدير 
نطاق  على  وتوزيعها  اللقاحات  تصنيع  دون  حالت 
منظمة  عام  مدير  أشار  الماضي،  مايو  في  أوسع. 
الصحة العالمية إلى أن ٧5 في المئة من الجرعات 
التحصينية ذهبت حتى اآلن إلى 10 دول فقط، وقال 
إن التوزيع تشوبه "ال مساواة فاضحة" وأنه "يطيل 

أمد الجائحة".

كورونا عند مفترق طرق
بعد مضي أكثر من سنة ونصف السنة على نشوء 
الفيروس  الحتواء  السباق  أن  جلياً  بات  الجائحة، 
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عبارة عن مسابقة عدو قصيرة المدى، وفي الوقت 
نفسه ماراثون طويل المدى. 

أكبر عدد ممكن من  تطعيم  العالم  يتعين على  نعم، 
األشخاص في أسرع وقت ممكن بغية إبطاء انتشار 
هذا  على  إنسان  كل  أن  لو  حتى  ولكن  الفيروس. 
كوف-  "سارس-  سيظل  غداً،  اللقاح  أخذ  الكوكب 
2" موجوداً في أنواع عدة من الحيوانات، من بينها 
التقط  الدنمارك،  في  والغزالن.  والقطط  القرود 
من   "19 "كوفيد-  عدوى  شخص   200 من  أكثر 
دليل  أي  غياب  من  الرغم  وعلى  المنك.  حيوانات 
حتى اآلن يؤكد االنتقال الثابت للفيروس من البشر 
رصد  يشير  مجدداً،  البشر  إلى  ثم  الحيوانات  إلى 
"سارس- كوف- 2" في أنواع حيوانات عدة أن ذلك 

االنتقال ليس محتماًل فحسب بل مرجحاً.

كذلك مات حلم الوصول إلى مناعة القطيع. 
الجدد  الخبراء  بعض  راح  فقط،  واحدة  سنة  قبل 
يقدمون الحجج بشأن ضرورة منح الفيروس حرية 
المجتمعية  المناعة  إلى  البلدان  تصل  كي  االنتشار 
في أقرب أجل ممكن. اشتهرت السويد باعتماد هذا 
النهج؛ وكما كان متوقعاً، كانت معدالت اإلصابات 
مقارنة  أشواطاً  أعلى  سجلتها  التي  والوفيات 
بالدنمارك وفنلندا والنرويج المجاورة لها )علماً أنها 
تتخل بالد  اقتصادية مماثلة(. ولم  واجهت أضراراً 
بعد حدوث  إال  الخاطئة  عدة عن هذه االستراتيجية 
المستطاع  في  كان  التي  الوفيات  من  اآلالف  مئات 

تفاديها حول العالم.

في اآلونة األخيرة، وضع علماء األوبئة على طاولة 
النقاش النسبة المئوية للسكان الذين ينبغي تطعيمهم 
من أجل الوصول إلى مناعة القطيع، ومتى نبلغ تلك 
العتبة. ولكن اآلن، بات واضحاً أن العالم ال يسعه أن 
ينتظر مناعة القطيع من أجل السيطرة على الجائحة. 
من ناحية، يسير التطعيم بخطى وئيدة. يستغرق إنتاج 
اللقاحات وتوزيعها وقتاً طوياًل،  إمدادات كافية من 
وتؤدي حركة عالمية كبيرة ضد اللقاحات إلى خفض 
الطلب عليها. ومن ناحية أخرى، شهدت البالد تدفقاً 
الفيروس، مهددًة  من متحورات جديدة من  مستمراً 

التقدم المحرز في اللقاحات والتشخيصات.

منها  مفر  ال  ثانوية  نتيجة  المتحورات  الواقع،  في 
من  أكثر  يُسجل  يومياً،  للجائحة.  المطرد  للصعود 
يؤوي  بـ"كوفيد- 19".  مليون إصابة جديدة  نصف 
الفيروس  المليارات من جزيئات  كل مصاب مئات 
تنتج  مستمر.  نحو  على  تتكاثر  وكلها  جسمه،  في 
كل جولة من تكاثر جسيم فيروسي واحد ما معدله 
من  العظمى  الغالبية  أن  صحيح  جينية.  طفرة   30
الطفرات ال تعزز قدرة الفيروس على العدوى وال 
من  الهائل  العدد  ظل  في  ولكن  فتكاً.  أكثر  تجعله 
الطفرات التي تستجد يومياً في مختلف أنحاء العالم، 
إلى  بعضها  يؤدي  أن  احتمال  باستمرار  يتعاظم 

مثيرة  "متغيرات  فتصبح  خطورة،  أكثر  فيروسات 
التفشي  حاالت  األوبئة.  علماء  يسميها  كما  للقلق"، 
الشديدة جداً، على شاكلة تلك التي ضربت نيويورك 
مارس  في  والبرازيل   ،2020 )آذار(  مارس  في 
2021، والهند في مايو 2021، لن تؤدي إال إلى 

مفاقمة الخطر.

دور أميركا
كونها بلداً غنياً وقوياً ومتقدماً علمياً، تبدو الواليات 
توجيه  في  المساعدة  على  األقدر  الطرف  المتحدة 

المعركة الطويلة ضد كوفيد- 19". 
كي يتسنى لها ذلك، عليها أن تستعيد سمعتها لقيادة 
الصحة العامة على الصعيد العالمي. في هذا الوقت 
أخرى  بالد  وفي  فيها  القومية  النزعة  صعود  من 
قوى  فوق  ترتقي  أن  أميركا  على  سيكون  مجدداً، 
إليها  لالنضمام  العالم  بقية  تحشد  وأن  االنقسام، 
على  األكبر  التجربة  ربما  يعتبر  بما  النهوض  في 

اإلطالق في التعاون الصحي العالمي.
للشروع في مسعاها، على واشنطن أن تمضي قدماً 
في مسارها نحو الوصول إلى تسجيل صفر إصابات 

"كوفيد- 19" داخل حدودها. 
ليس في مقدور أي بلد أن يساعد غيره من البالد 

إذا كان هو نفسه عاجزاً. 

إذا نجحت الواليات المتحدة األميركية في حل لغز 
حدودها  داخل   "19 "كوفيد-  تفشي  على  السيطرة 
وحماية نفسها من دخول الفيروس إليها من الخارج، 
البالد  مع  تتشاركه  مخطط  متناولها  في  سيكون 

األخرى حول العالم. 
أجل  الخارج من  إلى  متحولة  ذلك،  تفعل  أن  عليها 
للسيطرة  أكبر حملة  ما سيشكل  قيادة  في  المساعدة 
البشرية.  تاريخ  في  تعقيداً  وأكثرها  األمراض  على 
القدرة  تدعم  أن  عليها  يتعين  الغاية،  هذه  لبلوغ 
التصنيعية الموسعة للقاحات "كوفيد- 19" في شتى 

منها  يكفي  ما  توزيع  في  والشروع  العالم،  أنحاء 
العالم  بلد في  النقطة األخيرة من كل  إلى  للوصول 

- في خطى سريعة تسبق ظهور متحورات جديدة.

إنجاز المهمة
في  جائحة  أسوأ   "19- "كوفيد  ليس  اآلن،  حتى 

التاريخ. لكن ال ينبغي لنا أن نخاطر بحياتنا. 
أن  كيف  كشفا  الماضيان  السنة  ونصف  السنة 
بين  المتزايد  والتقارب  الجوي،  والسفر  العولمة، 
البشر والحيوانات، باختصار الحداثة جعلت البشرية 

أكثر عرضة لألمراض المعدية. 
إدخال  حياتنا  أسلوب  على  الحفاظ  يتطلب  ثم،  من 
تغييرات عميقة إلى طريقة تفاعلنا مع عالم الطبيعة، 
وطريقة تفكيرنا بشأن الوقاية، والكيفية التي نستجيب 

بها لحاالت الطوارئ الصحية العالمية. 
كذلك يستدعي من القادة الشعبويين التفكير في شؤون 
العالم أجمع. ففي الحقيقة، ال تجدي المصلحة الذاتية 
والنزعة القومية نفعاً عندما يتعلق األمر بمرض معد 
قاتل يعبر أرجاء العالم بسرعة طائرة نفاثة وينتشر 
بوتيرة مهولة. في خضم الجائحة، تتالقى األولويات 

المحلية والخارجية عند نقطة واحدة.

على  حداد  في  المعمورة  من  كبير  شطر  زال  ما 
أرواح كثيرة أزهقت منذ أن بدأت الجائحة. 

أقل  في  مليون شخص  ماليين ونصف  ثالثة  توفي 
تقدير بسبب كورونا. 

تبرح  لم  للمرض  مستمرة  تأثيرات  كثيرون  ويكابد 
عنها  أسفرت  التي  المالية  الخسائر  أما  أجسادهم. 
وفق  دوالر،  تريليون   20 نحو  فبلغت  الجائحة 

التقديرات. 

عملياً، لم يسلم أحداً من بعض الحزن أو الخسائر. 
إلى  الطويل  الكابوس  لوصول  مستعدون  الناس 
خواتيمه. لكن في معظم المناطق، يختلف الحال ..
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تصدرت الفيضانات التي اكتسحت أجزاء من غربي 
ألنها  أقله  وليس  العناوين،  وبلجيكا  وهولندا  ألمانيا 
والمشردين،  المفقودين  وآالف  القتلى  مئات  أوقعت 
في  وقعت  مناخية  لظاهرة  بالنسبة  هائل  رقم  وهو 

بعض أكثر مجتمعات العالم تقدماً. 
فخربت  األقوى،  أنها  جديدة  مرة  الطبيعة  برهنت 
الجوالة  الهواتف  بث  وإشارات  الطاقة  إمدادات 
نوع  هو  وهذا  الممتلكات.  تدمير  إلى  باإلضافة 
حرائق  من   - العالم  حول  وقعت  التي  الظواهر 
كاليفورنيا إلى أستراليا وحتى سيبيريا مؤخراً، مثاًل.

وفي أنحاء أخرى، تجد المجتمعات الواقعة في بلدان 
منخفضة مثل بنغالديش والمالديف والدول الصغيرة 
مع  للتعايش  مضطرة  نفسها  الهادئ  المحيط  في 
تبعات احترار الكوكب. ولحسن الحظ أن األصوات 
أن  أو  خدعة،  المناخ  تغير  بأن  اآلن  توحي  التي 
لها  عالقة  ال  الكربون  أكسيد  ثاني  انبعاثات  ازدياد 
تحديد  محاولة  بأن  تقول  التي  أو  البشري،  بالنشاط 
]كمية[ انبعاثات الغازات الدفيئة ليست سوى مؤامرة 
من  كان  إن  قليلة.  أصبحت  الغرب  لتدمير  صينية 
الضروري تأمين برهان على أن الهواء األكثر دفئاً 
يمكنه أن يحمل المزيد من الرطوبة، ما علينا سوى 

النظر خارج النافذة.

تدعو لضرورة  التي  الحجة  فإن  أخرى،  وبعبارات 
تغير  من  المزيد  دون  الحؤول  أجل  من  التحرك 
لصالحها-  الجدل  -وُحسم  ُقدمت  قد  الكارثي  المناخ 
يتقبلون إجمااًل حقيقة  الغرب  منذ زمن. بات سكان 
ما يحصل حولهم، ويوافقون بشكل متزايد، ولو على 
مضض أحياناً، بأن طريقة حياتنا يجب أن تتغير إن 
فالدليل  المناخ.  أزمة  مكافحة  مسألة  في  جديين  كنا 
والمنطق العلمي متين وُمحترم على نطاق واسع. ما 
هناك سوى دونالد ترمب وأمثاله ممن ينفون الوقائع 

ويتهربون منها.

الصغيرة  البقعة  هذه  في  يسكنون  لمن  بالنسبة  أما 
نسبياً من العالم، أي أوروبا، يعتقد البعض بأن تغير 
عبارة  هذه  تكن  لم  إن   - الديار"  إلى  "يعود  المناخ 
تافهة. واآلن يبدو أنها تؤثر فينا، في أماكن ال تبعد 
القطار.  أو  الطائرة  في  نسبياً  قصيرة  رحلة  سوى 
المعتدل  والمناخ  تُدمر،  المألوفة  الطبيعية  فالمناظر 
تستطيع  وال  استوائي،  شبه  مناخ  إلى  تحول  عادًة 
خدمات الطوارئ ومواطنو الدول األوروبية التأقلم 
ثمانية  إلى  ستة  من  األنهار  منسوب  يرتفع  حين 
أمتار فوق مستواه الطبيعي. وصل تغير المناخ كما 
كان متوقعاً ظهوره منذ زمن، بشكل درامي وغير 

مرحب به. ونحن عاجزون أمامه. 
آذاننا منذ عقود- منذ  التحذيرات في  تتردى أصداء 
العلماء  بدأ  حين  فعلياً،  الماضي  القرن  ثمانينات 
ففي  السابقة.  الصناعية  الحقبة  عواقب  يدركون 
النهاية، كانت أوروبا الغربية نواة الثورة الصناعية 
األولى، وهي تتحمل إلى هذه الدرجة تحديداً نصيبها 
من المسؤولية عن التلوث والتدهور البيئي الالحق.

زمن  منذ  وغيرهم  واأللمان  البريطانيون  قطع  لقد 
لصالح  وبحيراتهم  بأنهارهم  وضحوا  غاباتهم  بعيد 
النمو االقتصادي السريع وارتفاع مستويات المعيشة 
)إن لم نحتسب األضرار البيئية(. ليس من المفاجئ 
جداً إذن أن تصرح حكومات دول مثل البرازيل أو 
نموذج  تتبع  لكي  اآلن  أتى  قد  دورها  أن  أندونيسيا 
التصنيع الذي كان رواده لبلدان األوروبية وأميركا 
واليابان واالتحاد السوفيتي السابق، في أكثر أشكاله 
له  يسمح  موقعاً  الغرب  يحتل  ال  وتهوراً.  تطرفاً 
بوعظ البلدان النامية حول سيئات النمو االقتصادي، 
التواضع  بعض  تضيف  الجوية  الظواهر  هذه  لكن 
على األقل إلى دعوات التحرك الصادرة عن الغرب.

اإللحاح  من  حساً  بالتالي،  الفيضانات  وتضفي 
والطوارئ إلى أزمة المناخ التي قد تبدو أحياناً بعيدة 
الموازية في  أن تفضي، كما األحداث  جداً. ويجب 
أماكن أخرى، إلى إقناع المزيد من الحكومات ببذل 
جهد أكبر من أجل إنقاذ أرواح أكثر، وليس فقط في 
القرن الثاني والعشرين وما بعده، بل اآلن وهنا. إن 
التلفاز مؤثرة  تعرضها شاشات  التي  الدمار  مشاهد 
أكثر بكثير من كل العلماء، وهي تحمل على إدراك 

النتائج الوخيمة لما يجري في كل مكان.

انبعاثات
مدينة   25 أن  االنبعاثات  التجاهات  تحليل  وأظهر 
الغازات  من نصف  أكثر  مسؤولة عن  فقط،  كبيرة 
من  عينة  ولدتها  التي  الحراري  لالحتباس  المسببة 

16٧ مركزاً عمرانياً في أنحاء العالم.
وخلص الباحثون في الدراسة التي نشرت في دورية 
تزال  الفرد، ال  مستوى  أنه على  إلى  "فرونتيرز"، 
في  األغنى  المناطق  في  الواقعة  المدن  انبعاثات 
العالم أعلى بوجه عام من تلك الصادرة عن المراكز 

الحضرية في الدول النامية.
المسببة  الغازات  انبعاثات  بين  الدراسة  وقارنت 
لالحتباس الحراري المعلنة من 16٧ مدينة في 53 
دولة، ووجدت أن 23 مدينة صينية، بينها شنغهاي 
وبكين وهاندان، إلى جانب موسكو وطوكيو، أسهمت 

بنسبة 52 في المئة من إجمالي االنبعاثات.
والهند  الصين  من  أكثر  مدناً  الدراسة  شملت 
والواليات المتحدة واالتحاد األوروبي، ألن إسهامها 
أعلى في االنبعاثات العالمية، وألهميتها في النقاش 

الخاص بالمناخ.

مدينة  في  البيئي  العالم  تشن،  تشنغ  شاو  وقال 
قوانغتشو في جنوب الصين، الذي شارك في إعداد 
الدراسة، إن النتائج تسلط الضوء على الدور المهم 

الذي تلعبه المدن في خفض االنبعاثات.
وأضاف، "إنه أمر بسيط ومنطقي... إذا لم تتحرك 
فإنك ستعاني في نهاية المطاف من )تغير المناخ(".

البيانات  أن بعض  آخرون من  تشن وعلماء  وحذر 
إذ  كاملة،  تكن  لم  دراستهم  في  لالستخدام  المتاحة 
عام  حتى  المدن  بعض  من  المعلنة  األرقام  تعود 

.2005
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والالجئون  المهاجرون  يعيشهما  وضعان  هناك 
لهم  تقام  وإما  البحر  إلى  يعادون  فإما  أوروبا،  نحو 
مخيمات اللجوء على حدود الدول، التي تتحّول إلى 
في  يجري  كان  ما  وهذا  احتجاز،  مراكز  يشبه  ما 
السنوات الماضية، أو يعادون إلى البلدان التي جاؤوا 
منها بعد قبول حكوماتها باستعادتهم، نتيجة اتفاقات 
جانبية تقيمها دول االتحاد األوروبي تتمحور حول 

الدعم والتمويل وبرامج التنمية.

قسوة الحدود
إلى  الالجئين  إعادة  لكن  اآلن،  يحدث  األمرين  كال 
تثير  الماضي 2020،  العام  منذ  بدأت  التي  بلدانهم 
سخطاً كبيراً من األمم المتحدة والبرلمان األوروبي 
يعاد  ما  غالباً  ألنه  الالجئين،  حماية  ومنظمات 
الجئون مطلوبون أو مالحقون في بالدهم، ما يعني 
إلى  عودتهم  أو  السجون،  في  تعذيبهم  أو  موتهم 
وهو  إثني،  أو  طائفي  وعنف  مسلح  نزاع  مناطق 
الدولية  والمعاهدات  والقوانين  األعراف  يخالف  ما 

المعنية بحقوق الالجئين.

اإلعادة  "الكتاب األسود عن  اسم  تقرير حمل  وفي 
اليسار  كتلة  من  بمبادرة  وضع  وقد  القسرية"، 
و"شبكة  األوروبي  البرلمان  في  الموحد  األوروبي 
من  عدداً  تضم  التي  الحدود"،  على  العنف  مراقبة 
العنف  أدان  والجمعيات،  الحكومية  غير  المنظمات 
الذين  للمهاجرين  القانونية  غير  القسرية  واإلعادة 
متعلقاتهم  إتالف  أو  السرقة  أو  للضرب  تعرضوا 

الشخصية. 
صفحة،   1500 من  المؤلف  التقرير  هذا  وضّم 
تجري  وقائع  حول  الجئ  ألف   13 من  شهادات 
واليونان  والمجر  وسلوفينيا  إيطاليا  في  منذ 201٧ 

وكرواتيا وصربيا والبوسنة. 
والسادي  القاسي  العنف  التقرير روايات عن  وضم 
والمهين التي "تذكرنا بأكثر الديكتاتوريات وحشية"، 
بحسب نواب في البرلمان األوروبي. ورفض هؤالء 
تخالف  التي  للمهاجرين  القسرية  اإلعادة  النواب 

القوانين واألعراف الدولية.
ويشير مؤلفا التقرير، هوب باركر وميلينا زايوفيتش، 
إلى أن عمليات اإلعادة القسرية التي الحظتها الشبكة 

هي "مجرد لمحة عن ظاهرة أكبر وأكثر منهجية".

الطرد القسري واالتفاقات الثنائية
الحدود  حرس  تعامل  عن  التقارير  من  النوع  هذا 
األعوام  خالل  توالى  المهاجرين  مع  األوروبي 
الماضية، وهي أحداث تقع قبل وصول المهاجرين 
إلى داخل أوروبا، ولكن خالل العام الحالي 2021، 
العمل  بدء  عن  عدة  أوروبية  دول  في  الحديث  بدأ 
األوروبية،  األراضي  دخلوا  مهاجرين  طرد  على 
ولكنهم لم يتمكنوا من الحصول على موافقة قانونية 
أو أخلوا  فيها،  البقاء  تمكنّهم من  أو أوراق شرعية 
بهم  ُوشي  أو  الدول،  هذه  داخل  والنظام  بالقوانين 
من الجئين آخرين على أنهم ارتكبوا أعمااًل جرمية 
في الدول التي قدموا منها، عبر مساعدة الحكومات 

المسيطرة على قمع المعارضين.

التي  والجمعيات  المنظمات  دفعت  التطورات  هذه 
المنظمة  رأسها  وعلى  الالجئين  بأوضاع  تُعنى 
الدولية للهجرة، إلى الطلب من الحكومات األوروبية 
التزام المعاهدات والقوانين الدولية، التي تحدد كيفية 
المهاجرين والالجئين كيفما كانت الظروف  معاملة 
وتسهيل  إليهم،  الموجهة  التّهم  أو  فيها  وجدوا  التي 
للمهاجرين  أمكن  حيثما  الطوعية  العودة  عمليات 
بالدهم،  إلى  العودة  في  يعبّرون عن رغبتهم  الذين 
نتيجة رفضهم البقاء في "الكانتونات" أو المخيمات 
ينتهي  ريثما  فيها  إلبقائهم  السلطات  أقامتها  التي 
النظر في أوضاعهم القانونية، التي قد تمتد ألشهر 

وربما سنوات.
في  بدأت مبكراً  قد  المهاجرين  إعادة  وكانت عملية 
ظروف  وفي  تعسفي  وبشكل  تركيا  إلى  اليونان 
بين  المعروف  السياسي  الكباش  إطار  في  صعبة، 
البلدين الذي يحّول المهاجرين إلى ضحايا في غالب 

الحاالت.

أزمة  يشكل  الذي  الموضوع  هذا  في  الجديد  لكن 
إنسانية عالمية هو أن الدول األوروبية باتت تمارس 
المهاجرين  األفريقية الستعادة  الدول  على  ضغوطاً 
ومادية  مالية  مساعدات  مقابل  منها،  القادمين 
إجراءات  أن  ويبدو  بالتنمية.  مرتبطة  ومشاريع 

بدأت  قد  المصدر  دول  تجاه  والترهيب  الترغيب 
األول(  )تشرين  أكتوبر  أواخر  ففي  ثمارها،  تؤتي 
الحكومة  استأجرتها  طائرة  أقلعت  العام،  هذا  من 
األلمانية ووكالة الحدود األوروبية "فرونتكس" من 
أديس  اإلثيوبية  العاصمة  إلى  متجهة  ميونيخ  مطار 
أبابا، وكان على متنها عشرة من طالبي اللجوء من 
إثيوبيا، الذين أعيدوا قسراً إلى بالدهم. وأعادت دول 
أخرى الجئين دخلوا إلى أراضي االتحاد األوروبي 
بعد نجاحهم في عبور الحدود، إلى موريتانيا وتونس 

والمغرب والجزائر وأفغانستان.

انتقاء المهاجرين
مركز  في  المحللة  دييز،  سوندبيرغ  أوليفيا  وتقول 
إلى  العائدين  أعداد  "رفع  إن  األوروبية،  السياسة 
بلدانهم بات أولوية كبرى لدول االتحاد األوروبي، 
بهدف إرسال رسالة إلى الوافدين المحتملين، مفادها 
بأن الوصول إلى القارة العجوز ال يعني بالضرورة 
أنك ستبقى فيها. هذا على الرغم من أن دول المصدر 
األفريقية غالباً ما تمتنع عن استعادة مواطنيها، ولهذا 
السبب أبرمت دول االتحاد األوروبي صفقات ثنائية 
لضمان  األحيان،  معظم  في  سرية  تفاصيلها  تظّل 

التزام تلك الدول قبول عودة مواطنيها إليها".

ولم تبق هذه "الصفقات" سرية وتحت الطاولة، بل 
االئتماني  األوروبي  االتحاد  صندوق  "إطالق  تم 
للتعاون  بأفريقيا"، وهو صندوق  الخاص  للطوارئ 
في مجال الهجرة، بهدف تقليل عدد الوافدين. وهذا 
أن  األوروبية  الحكومات  علم  من  الرغم  على  كلّه 
فاسدة  حكومات  إلى  تذهب  كهدايا  المقّدمة  األموال 
الحال  هو  كما  المسيطرة،  الميليشيات  أيدي  إلى  أو 
في ليبيا تحديداً وفي معظم الدول األفريقية عموماً، 
كما جاء في معظم تقارير المؤسسات الدولية المعنية 

بأوضاع الالجئين غير الشرعيين.
 SEFER وبحسب أميل راتي، المسؤول في منظمة
world، ال تخصص سوى مبالغ ضئيلة لالستثمار 
في توفير طرق للهجرة وطلب اللجوء بشكل قانوني 
القانونية  والمسارات  النظامية  الهجرة  وتسهيل 
للهجرة  القانونية  الطرق  تتاح  بينما  أوروبا.  إلى 
األمر  يجعل  ما  العالية.  المهارات  للمهاجرين ذوي 

ـ طرد الالجئين من االتحاد األوروبي بطرق سرية

ـ ضغوط تمارس على الدول األفريقية الستعادة القادمين منها مقابل مساعدات مالية

فيديل سبيتي
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ال  األوروبية  الدول  مصالح  يحقق  بما  انتقائياً  يبدو 
المهاجرين والالجئين الهاربين من الظلم والمالحقة 
والتعذيب والفقر والبطالة التي تواجههم في بلدانهم.

إصالح نظام الهجرة األوروبي؟
وأوردت وكالة الصحافة اإليطالية وهي األكبر بين 
هو  األوروبي  البرلمان  أن  أوروبا،  في  مثيالتها 
األكثر انتقاداً لسياسات المفوضية األوروبية وبعض 
دول االتحاد األوروبي، في ما يتعلق بإبرام اتفاقات 
عودة  بشأن  خارجية  دول  مع  رسمية  غير  ثنائية 
بسبب  قبولهم،  وإعادة  الشرعيين  غير  المهاجرين 
هذه  مثل  عن  تنشأ  التي  اإلنسان  حقوق  مخالفتها 
الترتيبات غير الرسمية، والتي يتم إبرامها من دون 

مساءلة أو تدقيق وال حتى رقابة برلمانية. 
كافية  آليات  وجود  عدم  إلى  البرلمان  لفت  ولطالما 
لتتبع  والمساءلة،  والتقييم  والرصد  العملي  لإلبالغ 
المحتملة،  لالنتهاكات  واالستجابة  الفردية  الحاالت 
فاعل  إلى وجود عالج قضائي  االفتقار  فضاًل عن 

لألشخاص الذين يعتقد أن حقوقهم قد انتهكت.
البرلمان  مقررة  ستريك،  تينيكي  رأي  وفي 
يعفي  ال  أخرى  دول  مع  "التعاون  أن  األوروبي، 
مجال  في  بالتزاماته  الوفاء  من  األوروبي  االتحاد 

حقوق اإلنسان تجاه المهاجرين والالجئين".

حقوق  مجال  في  العاملة  "أوكسفام"  منظمة  أما 

مخيمات  إنشاء  عن  ببدائل  طالبت  فقد  الالجئين، 
احتجاز،  مراكز  إلى  تتحّول  التي  لهؤالء  جديدة 
الحماية  "يضع  اللجوء،  لنظام  حقيقي  كإصالح 
واالضطهاد  الحرب  من  الهاربين  وحقوق  واألمن 

والمجاعة على رأس أولوياتها".
القياسية  األرقام  ذكر  من  بد  ال  اإلطار  هذا  وفي 
لالجئين حول العالم خالل عام 2020، التي وصلت 
إلى ٨2.4 مليون شخص، بحسب تقرير صدر عن 
الالجئين.  لشؤون  المتحدة  لألمم  السامية  المفوضية 
المئة على  أربعة في  بنسبة  يمثّل زيادة  الرقم  وهذا 
عام 2019. وهذا الرقم القياسي يرجع إلى ارتفاع 
أعداد النازحين داخل حدود بلدانهم. ولوباء كورونا 
دور في رفع هذا العدد، إذ قضى الوباء على فرص 
العمل والمدخرات. وكان للجائحة وعمليات اإلغالق 
يحاولون  الذين  الالجئين  في  تأثيرها  بها  المرتبطة 
بناء الشبكات االجتماعية وشبكات الدعم التي كانوا 

يستظلون بها بعيداً عن الوطن.

العالم  فإن  لالجئين،  المتحدة  األمم  موقع  وبحسب 
اإلطالق. ومن  التشريد على  أعلى مستويات  يشهد 
الـ1٨،  دون سن  المشردين، 30 مليوناً  بين هؤالء 

وماليين ممن هم بال جنسية.

الالجئ وطالب اللجوء والنازح
الذين  األفراد  فهم  لالجئين  األممي  التعريف  وفي 

يضطرون إلى مغادرة ديارهم حفاظاً على حرياتهم 
أو إنقاذاً ألرواحهم، ألنهم ال يتمتعون بحماية دولتهم، 
تكون حكومتهم هي مصدر اضطهادهم.  ما  وغالباً 
أخرى  بلدان  بدخول  لهم  السماح  عدم  حال  وفي 
فسيحكم عليهم بالموت، أو بحياة ال تطاق في الخفاء 
والهرب، من دون الحصول على سبل الرزق ومن 

دون أي حقوق.

أما طالب اللجوء فهو شخص يقول إنه الجئ، غير 
أن ادعاءه أو طلبه ال يكون قد ُقيِّم أو بُت فيه بشكل 
نهائي في الدولة التي وصل إليها، لذا تسمح أنظمة 
المؤهلين  اللجوء  ملتمسي  بتحديد  الوطنية  اللجوء 
فعلياً للحصول على الحماية الدولية. أما أولئك الذين 
ليسوا  أنهم  المناسبة  اإلجراءات  خالل  من  يتبيّن 
بالجئين أو ال يحتاجون إلى أي شكل آخر من أشكال 
الحماية الدولية، فيمكن إعادتهم إلى بلدانهم األصلية.

أو جماعات من  فهم أشخاص  داخلياً  النازحون  أما 
األشخاص أجبروا أو اضطروا إلى الفرار من دون 
بها، من ديارهم أو  أن يعبروا حدوداً دولية معترفاً 
للهرب من  تركوها  أو  المعتادة،  إقامتهم  أماكن  من 
لحقوق  انتهاكات  أو  العنف  من  أو  مسلح  صراع 
اإلنسان أو من كوارث طبيعية، أو من كوارث من 

صنع البشر.



مواعيد العمل  
اإلثنين - السبت   8 صباحاً - 7 مساءاً

األحد          10 صباحاً - 6 مساءاً

Sonnenallee 7,
12047 Berlin
             Hermannplatz
       Hermannplatz/
       Sonnenallee

M29
M41

Schnelltest فحص كورونا سريع -

49 €  PCR فحص
ظار

 إنت
ون

ل بد
سجي

ت

يرجى األخذ في اإلعتبار انه يمكن التقديم على فحص الكرونا المجاني عدة مرات خالل االسبوع

- عدد 1 مطهر اليد
FFP2 عدد 2 ماسك -

ً جانــا
م

PoC Corona
Testzentrum
كرونا فحص  مركز 

إذا قمت بعمل الفحص خالل الفترة من الساعة 8 صباحا حتى 11:30 صباحا 
يمكنك إستالم نتيجة الفحص خالل 9 -10 ساعات.

يوجد غرف خاصة لفحص السيدات
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للكاتب »روبرت  أتالنتك مقااًل  نشرت صحيفة ذي 
كابالن« تناول خالله العالقة بين اإلسالم وأوروبا، 
وكيف أسهم األول في إنشاء القارة العجوز، وكيف 
أزمة  وخاصة  الحالية،  العالمية  التطورات  ستؤثر 
الالجئين و اإلرهاب و داعش على تلك العالقة التي 
يرجح الكاتب أنه سيجري إعادة صياغتها من جديد.

أوائل  في  قرون  مدى  على  أنه  الكاتب  يشير 
على  الرومان  أطلق  القديمة،  العصور  ومنتصف 
اسم  المتوسط  األبيض  بالبحر  المحيطة  األراضي 
»بحرنا«. كان شمال أفريقيا معقاًل للمسيحية، حاله 
القديس  دعى  ما  وهو  اليونان،  أو  إيطاليا  كحال 
»أوغسطين« إلى االنتقال إلى المنطقة التي تعرف 
بعد  الخامس  القرن  في  »الجزائر«  باسم  اليوم 

الميالد. 
ولكن انطفأت شعلة المسيحية، وانقسم العالم المسيحي 
على  اإلسالم  رياح  هبوب  إثر  وذلك  نصفين؛  إلى 
والثامن  السابع  القرنين  في  األفريقية،  القارة  شمال 

الميالدي.
القوط،  )الفرنجة،  الجرمانيين  »إن  الكاتب  يقول 
اللومبارديون، والفاندال( وذلك في أعقاب هجرتهم 
اإلمبراطورية  انهيار  عقب  المناطق  تلك  إلى 
الرومانية، قد اكتشفوا اإلرث الكالسيكي للحضارتين 
الرومانية واليونانية الحًقا. واشتدت عمليات الهجرة 
لإلقطاعية  وكان  شماله.  إلى  البحر  جنوب  من 
اإلمبراطوريات  لقيام  السبيل  تمهيد  في  حاسم  دور 
ترسيخ  على  ساعدت  الزمان،  وبمرور  الحديثة، 

مبادئ القومية والديمقراطية«.

بشكل  أوروبا  في  نشأ  قد  الغرب  أن  الكاتب  ويرى 
بالبحر  المحيط  العالم  اإلسالم  قسم  أن  بعد  بطيء، 
سبب  الموحدة  أوروبا  لقيام  وكان  المتوسط. 
جوهري؛ وهو مواجهة اإلسالم، وذلك مثلما أوضح 
الذي  كتابه  في  هاي«  »دينيس  البريطاني  المؤرخ 
ظهور  »أوروبا:  عنوان  تحت   ،195٧ عام  نشره 
بالقول  كتابه،  في  »هاي«  أشار  وقد  الفكرة«. 
مفهوم  ظهور  مع  بدأت  قد  األوروبية  الوحدة  إن 
بلغت  لإلسالم  منها  مفر  ال  كمعارضة  المسيحية 
الصليبية. ويشير »كابالن«  الحروب  إبان  ذروتها 
إلى أن الدكتور »إدوراد سعيد« ذهب في هذه النقطة 
أبعد من ذلك في كتابه »االستشراق«، والذي نشره 
عام 19٧٨؛ إذ قال »إن اإلسالم حدد أوروبا ثقافًيا، 
ناظرة  أمام  األوروبي  العكس  إظهار  خالل  من 
األوروبيين. وبذلك فقد امتد تأثير اإلسالم إلى ما هو 
أبعد من مجرد الجغرافيا؛ إذ توحدت أوروبا ثقافًيا؛ 

من أجل االستعداد لمواجهته.

يستطرد كابالن بالتأكيد على أن الهوية األوروبية قد 

العالم  بالتفوق على  الشعور  كبير على  بشكل  بنيت 
جاءت  قد  اإلمبريالية  وأن  بها.  المحيط  اإلسالمي 
بغزو  نابليون  قيام  مع  التفوق،  هذا  تأكيد  لمحاولة 
الشرق األوسط؛ إذ يرى كابالن أن االستعمار جاء 
ليؤكد على هوية أوروبا الصاعدة، وهي أن سكان 
األراضي شمال البحر يتفوقون على المسلمين الذين 
بإرسال  نابليون  قيام  إلى  منوًها  جنوبه.  يسكنون 
العلماء والدبلوماسيين لدراسة الحضارة التي فرقتهم، 
فدهشوا وأعجبوا بجمالها، لكن صنفوها أنها دونية.

يشير كابالن إلى أن أوروبا قد سعت، خالل حقبة ما 
بعد االستعمار، وبعد أن رسمت أوروبا بيديها حدود 
من  التفوق  هذا  دعم  إلى  والشام،  أفريقيا  شمال 
الديكتاتوريات  توظيف  االستبداد؛ وذلك عبر  خالل 
اآلمنة  الحدود  تلك  ضمن  شعوبها  تسجن  التي 
بشكل مصطنع، والتي تشعر أوروبا بالتفوق الثقافي 
بشكل أكبر، فقد باتت تلقي محاضرات بشأن حقوق 
اإلنسان على العرب، دون خوف من موجات هجرة 
الفوضوية.  الديموقراطية  التجارب  بسبب  جماعية؛ 
وهو ما ضمن ألوروبا، وفًقا لكابالن، التفوق واألمن 

في آن واحد.

حوض  دول  فإن  المقال،  يشير  وكما  اليوم،  ولكن 
مع  والشام  أفريقيا  شمال  فيها  بما  تتوحد،  المتوسط 
الجماعية.  والهجرة  اإلرهاب  لمواجهة  أوروبا؛ 
ويشير كابالن إلى أنه مع هذا التحول، فإن اإلسالم 
تعيد  إذ  سابًقا؛  إنشائه  على  ساعد  ما  بنقض  يقوم 
الجغرافيا الكالسيكية فرض نفسها من جديد. وينوه 
الكاتب أن هذه ليست هذه المرة األولى التي تستقبل 
فيها أوروبا مهاجرين. فقد استقبلت أوروبا موجات 
نزوح كبرى من السالف والمجريين، لكنهم اعتنقوا 
المسيحية، وكانت لهم بصمات في سياسة تلك الدول 
امتدت من »بولندا« في الشمال إلى »بلغاريا« في 
هذه  احتواء  في  الدول  نظام  نجح  حيث  الجنوب، 
التدفقات، رغم أن ذلك لم يأت بغير حروب ودماء.

باقتصادياتها  األوروبية  الدول  تستقبل  اآلن 
اآلالف  مئات  اليوم  المنكمشة 
المسلمين،  المهاجرين  من 
التحول  في  الراغبين  غير 
الحروب  بسبب  اإلسالم؛  عن 
السلم  بلدانهم، ما يهدد  وانهيار 
المجتمعي الهش. وقد أزال ذلك 
بين  قائًما  كان  الذي  الحاجز 
ومواطني  السابق،  المستعمر 
منوًها  احتلوها،  التي  الدول 
العديد من  أنه رغم شجب  إلى 
والعرقية  للعنف  أوروبا  نخب 
هذه  فإن  الديني،  واالنحياز 
وفرت  التي  هي  كانت  القوى 

ألوروبا وحدتها الداخلية، وفًقا لوصفه.

هويتها  تحديد  تعيد  أوروبا  أن  على  الكاتب  يؤكد 
الثقافية بغية مواجهة الخطر القادم الذي يزيل الحدود 
السابقة.  ومستعمراتها  اإلمبريالية  المراكز  بين 
اليمينية  التطرف  نزعة  ذلك  إثر  على  ازدادت  وقد 
واليسارية، وذلك بعد أن تالشت الحدود بين الدول، 
ويأتي تصاعد هذه األفكار، وفًقا لكابالن، كرد فعل 
ألوروبا التي تشعر بالخطر من قلب حضارة طالما 

خضعت لهيمنتها.

ويرى كابالن أنه على الرغم من اضمحالل أفكار 
نهاية التاريخ وظهور زيفها، فهذا ليس بعذر للعودة 
إلى النزعة القومية المتطرفة. فمحاولة أوروبا صد 
المهاجرين المسلمين والحفاظ على الهوية الثقافية 
بالقرية  أشبه  بات  عالم  في  مستحيل  األوروبية 
قد  »الغرب«  مصطلح  أن  كابالن  فيرى  الواحدة؛ 
نحو  الجغرافي  بعده  من  أكبر  معاني  يحمل  صار 
ليبرالية أكثر شمواًل. ويؤكد أنه، وكما في القرن الـ 
19، إذ لم يكن هناك عودة إلى اإلقطاع، فإنه ليس 

هناك عودة للقومية من جديد.

مقاله  في  كابالن  يطرحه  الذي  السؤال  يبقى  ولكن 
عمن سيحل محل الحضارة الرومانية؟ 

فلن يكون ألي إمبراطورية ـ قد تنشأ ـ القدرة على 
أن تشمل عرقيات مختلفة من دول حوض المتوسط 
العثور  اآلن  أوروبا  على  وبات  نظره.  وجهة  من 
على وسيلة عملية تتعامل بها مع العالم اإلسالمي، 
رسختها،  التي  القانون  دولة  بمبادئ  تخل  أن  دون 
وإن عجزت عن ذلك، فسوف تسيطر النزعة القومية 
في  »الغرب«  نهاية  إلى  ذلك  وسيؤشر  المتطرفة، 

أوروبا.

وعليه، يختتم الكاتب بالتأكيد على أن اإلسالم يعيد 
تشكيل أوروبا مثلما سبق له أن أنشأها.

عبد الرحمن النجار
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قليلة هي األصوات الغربيّة المشّككة، التي ال  تعتبر 
أّن ابن خلدون هو األب الشرعي لعلم االجتماع رغم 
أنّه هو من ابتكره، بل تذهب إلى أّن مؤسس الفلسفة 
الفلسفة  في  "محاضرات  كتاب  مؤلّف  الوضعيّة، 
الوضعيّة"،  السياسة  في  "نظام  كتاب  و  الوضعيّة" 
أوغست  الفرنسي"  االجتماع  وعالم  الفيلسوف 
هذا  االجتماع  لعلم  وأعطى  أبتكر  الذي  كونت"، 
المصطلح الحديث، هو األب الشرعي لعلم االجتماع.

ولكن، ورغما عن ذلك، فإنّي ال أبالغ القول عندما 
القلّة المعترضة، فأنّه ال  أنّه، باستثناء هؤالء  أزعم 
يجادل أحد في جدارة ابن خلدون، في أن يكون في 
مصاف عمالقة الفكر، على مّر التاريخ، السيّما فكر 
ويعود  اإلجتماع.  وعلم  التاريخ  بفلسفة  يسّمى  ما 
العبر وديوان  الفضل في ذلك باألساس إلى" كتاب 
والبربر"،  والعجم  العرب  أيام  في  والخبر  المبتدأ 
"المقّدمة"،  وهو  األّول،  جزئه  في  أدّق  وبصفة 
التي أرسى في توطئتها وصلب أبوابها الستّة، ليس 
علم  أساسيات  وكذلك  بل  التاريخ،  فقه  قواعد  فقط 
الدول  ازدهار  أسباب  في  بحث  ضمن  العمران، 
وفق  االجتماع  بعلم  اليوم  نسّميه  فيما  وانهيارها، 
اصطالح "أوغست كونت" ويسّميه إبن خلدون، قبل 

ذلك بستّة قرون وأربعة عقود، بعلم العمران.

وتأكيدا ألهميّة "المقّدمة" وتنويها بها،  فقد قال أهمَّ 
توينبي"، في  البريطاني"أرنولد جوزيف  خين  الُمؤِرّ
أبتكر   « وصاحبها:  "المقّدمة"  عن  حديثه  معرض 
شّك  بدون  هي  للتاريخ  فلسفة  وصاغ  خلدون  إبن 
مختلف  في  البشري  الفكر  إليه  توّصل  ما  أعظم 
خلدون  ابن  بحث  أّن  يعني  ما   .» واألمم  العصور 
االجتماعي، كان متفّردا في زمانه ولم يضارعه أو 

يسبقه إليه أحد. 
انتباهي  التي شّدت  المستساغة  المفارقة غير  ولكّن 
الكتاب  هذا  أهمّية  رغم  أنّه  طويال،  واستوقفتني 
يقع  لم  فإّنه  ) 1377م(،  سنة  ألّفه صاحبه  الذي 
طبعه ألّول مّرة، وفق أساليب الطباعة الحديثة، إاّل 
سنة )1858م( في  كّل من فرنسا أّوال، و مصر 
تأليف  من  قرون  خمسة  حوالي  بعد  أي  الحقا، 
من  مزيدا  توّخينا  ما  إذا  ولعلّه  "المقّدمة".  كتاب 
في  وأخذنا  العلميّة،  واألمانة  والموضوعيّة  الدّقة 
في  كان  العصريّة  المطابع  ظهور  أّن   االعتبار 
المقّدمة  كتاب  إهمال  مّدة  فإّن  سنة1431م،  ألمانيا 
نحوا  تكون  طبعه  واإلعراض عن  عنه  والتغاضي 
من أربعة قرون وربع. وهي مّدة طويلة، بل وطويلة 
جّدا بالقياس إلى أهّمية الكتاب وفرادته. و حقيق بنا 
هو  هذا  كان  ما  إذا  أنّه  الصدد،  هذا  في  نسّجل  أن 
تعاطي العرب مع  واحد من أّمهات الكتب الفكريّة 
التي يفتخرون بها على اإلطالق، فماذا عسانا نتوّقع 
العاديّة  الكتب  مع  تعاطيهم  شكل  إذن  يكون  أن 
الشديد  االستغراب  إلى  يدعونا  ما  وهو  دونها.  وما 
والتعّجب، ال بل وإلى البهتة والتحيّر. كما يحثّنا على 
التاريخيّة  العرب  عالقة  عن  الملّح  التساؤل  طرح 

م. فتحي الحبوبي
بالكتاب وبطبعه ونشره، فضال عن قراءته، و بدرجة 
أقّل، فهمه أو تدبّره. وعالوة على ذلك، فإّن تراخي 
العرب عن طبع ونشر كتاب "المقّدمة" القيّم وغيره 
من  بشكل  يعكس   قد  العربيّة،  الكتب  أّمهات  من 
األشكال، ال فقط، شيوع األميّة التي ال تزال منتشرة 
قد  أنّها  فيما  اليوم،  إلى  بنسب مفزعة  العرب-  عند 
القرن  منذ  المثال،  سبيل  على  اليابان،  في  إختفت 
عن  االنصراف  كذلك،  ويعكس  بل  عشر،  التاسع 
تشجيع اإلنتاج الفكري حتّى وإن كان رفيع المستوى 
و متميّزا جّدا. بما يعني شيوع حساسيّة ما - شبيهة 
بالعدائيّة - تجاه المعرفة والعلم وكّل ما يمّت بالثقافة 
بصلة. وما يؤّكد ذلك ما ذكره التاريخ من أّن مصر 
ظلت نحواً من عشرين عاماً، ما بين 1٨01و1٨21 
بغير مطبعة، بعد انسحاب الفرنسيين منها، إثر حملة 

نابليون بونابرت عليها.

وبالعودة إلى تاريخ الطباعة على الورق وفق تقنيات 
الطبع الحديثة، فإنّنا نكتشف أّن الطباعة العربيّة قد 
على  لآلخر  اإلرتهان  ظّل  في  أوروبا،  في  نشأت 
طبعت  "المقّدمة"  أن  يفّسر  ما  وهو  الصعد.  جميع 
ألّول مّرة  في فرنسا سنة )1٨5٨م( بإشراف مؤّرخ 
مصر  في  تطبع  ان  قبل  "كاتريمير"،  هو  فرنسي 
لتصنيع  فقط  يعود  ال  ذلك  وسبب  السنة.  ذات  في 
القارة العجوز للورق، بل وكذلك لرغبة المسيحيين 
في تنصير العرب المسلمين ومنهم "الموريسكيين" 
الحكم  تحت  بإسبانيا  بقوا  الذين  األندلس  )مسلمو 
رغبة  إلى  إضافة  غرناطة(،  سقوط  بعد  المسيحي 
الثقافة  نشر  في  المساهمة   في  المستشرقين  بعض 

العربيّة. 

وبالنتيجة فالعرب قد تمادوا في سبات عميق، نافضين 
أيديهم عن مهّمة طبع كتبهم، بجميع أصنافها، لحوالي 
قرنين من الزمن. وذلك ما بين سنة1431، تاريخ 
تاريخ   ،1610 وسنة  العصريّة  الطباعة  ظهور 
لم  حيث  الشام.  بالد  في  عربي  كتاب  أول  صدور 
ينتبه العرب إلى ضرورة نفض الغبار عن تراثهم و 
مخزونهم الفكري والثقافي وحتميّة المساهمة الفاعلة 
في نشره بأنفسهم، على قاعدة »ما حّك جلدك مثل 
ظفرك فتولّى بنفسك أمرك«، باعتبارهم أولى به من 
اآلخر، إاّل بعد صدور ما يدنو من مائتي كتاب على 

يد وبعناية وتحقيق مثّقفي الغرب. 
والاّلفت قي هذا السياق، إّن الاّلمباالة بطاقاتنا الفكريّة 
المشهود لها في الغرب فضال عن المشرق والمغرب 
نتاجنا  بطباعة  واالستهانة  والتراخي  العربيين، 
مبصرتين  عينين  ذي  لكل  بادية،  تزال  ال  الفكري 
وعقل راجح، وبشكل يقطع الشّك باليقين، في كافة 
تترجمها  استهانة  وهي  العربي.  الوطن  أرجاء 
باإلحصائيات العلميّة الدقيقة، الفجوة الثقافيّة السحيقة 
التي نلمسها عبر مقارنة غزارة طبع ونشر اإلنتاج 
المعرفي والفكري بالغرب، بتدنّيه، ال بل وبضحالته 
مساعي  من  الرغم  وعلى  العربي.  المستوى  على 

الحلول  إليجاد  العربية  العلمية  المؤسسات  بعض 
الكتاب  نشر  تعترض  التي  العقبات  بتخّطى  الكفيلة 
العربي، امال في النهوض بالحركة الثقافية العربيّة، 
والعالم  الغربي  العالم  بين  الثقافيّة  الفجوة  أّن  إاّل 
في  أخذت  إنّها  بل  ال  مكانها.  تراوح  العربي ظلّت 
االتساع يوما بعد يوم. ويتبيّن ذلك، وفق  إحصائيات 
والّدوار،  الغثيان  على  تبعث  المصادر،  متعّددة 
وأحيانا على التقّيء الاّلإرادي لدى كّل غيور على 

مجال اإلبداع الفكري ورجاالته.

حيث أنّه، وفق إحصائيات نشرت فإّن كل ما تطبعه 
الدول العربية ـ ذات الـ 3٨0 مليون نسمة ـ سنويّا، 
ال يعادل نصف ما تنشره إسرائيل ذات الـ 6 ماليين 
اإلنسانيّة  التنمية  تقرير  في  جاء  وقد  فقط.  نسمة 
العربيّة لسنة 2003، أّن العرب، رغم انّهم يشّكلون 
)%5( من سّكان العالم، فإّن إنتاجهم في مجال الكتاب 
ويضيف  العالمي.  اإلنتاج  من   )1,1%( يتجاوز  ال 
ذات التقرير أنّه يصدر كتاب لكل 12 ألف مواطن 
ألماني،   900 لكل  كتاب  صدور  مقابل  عربي، 
معدل  أن  أي  بريطاني،  مواطن   500 لكل  وكتاب 
معدل  من   %4 يفوق  ال  العربي  العالم  في  القراءة 
القراءة في بريطانيا. ليس هذا فقط ،  بل إّن كل دور 
النشر العربية مجتمعة تستهلك من الورق ما تستهلكه 

دار نشر فرنسية واحدة هي "دار غاليمار للنشر".

ويذكر تقرير منظمة اليونسكو عن القراءة في العالم 
العربي، أّن المواطن العربي يقرأ 6 دقائق في اليوم، 
فيما أّن المعّدل اليومي للقراءة على المستوى العالمي 
يقرؤون  عربيا   20 كل  وأّن  علما  دقيقة.   36 هو 
أمريكي 11  كل  يقرأ  بينما  السنة،  في  واحدا  كتابا 
كتابا وكل ألماني ٧ كتب في السنة. أليس ذلك مؤّشر 
للعرب  والمعرفي  الثقافي  التصّحر  على  صارخ 

وضحالة مستواهم الفكري؟.
وأّما في مجال الترجمة فحّدث وال حرج، حيث أّن 
منذ  كتاب  ألف   11 سوى  تترجم  لم  العربية  األمة 
العصر العباسي وحتى سنة 2003، وهو ما يعادل 
ما تترجمه أسبانيا سنويّا. بما يعني أّن مجهود العرب 
في الترجمة لحوالي 13 عشر قرنا من الزمان، ال 
يزيد عن مجهود إسبانيا لسنة واحدة، رغم أنّها ليست 

رائدة، بين الدول الغربيّة، في هذا المجال.

عرض  في  استفاضة  دون  بهذا،  أكتفي  إنّي 
اإلحصائيات، ألنّها  معيبة وال تشّرف أّمة العرب، 
تعمل  تعد  ولم  لألسف،  تقرأ،  تعد  لم  التي  إقرأ  أّمة 
يكون  ان  إاّل  كان،  مجال  أي  في  تنتج  وال  كذلك، 
باإلرهاب والقتل والّدمار والقضاء على  في عالقة 
وهي  وكنوزها.  الحضارة  مظاهر  كّل  و  التراث 
بالتأكيد اإلنتاجات الوحيدة التي يبدعها الجهل الذي 
ال ينتهي بأصحابه إاّل إلى هّوة  سحيقة شديدة الظالم، 

مثلما هو حال العرب اليوم.
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رقم الهاتف:

مكتب: 03053058762         
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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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 أريد باألنظمة الشمولية هي تلك األنظمة التي تقوم 
تحقيقها  على  وتعمل  دنيوية،  أو  دينية  فلسفة،  على 
الثالث  السلطات  من  متخذة  “طوعاً”  أو  قسراً 
التشريعية والقضائية والتنفيذية ادوات مكيفة لتحقيق 
أو  قمع  على  الوقت  ذات  في  تعمل  وهي  اهدافها. 
وجهها  في  يقف  من  أو  مخالفيها  ترويض  أو  قهر 
بشتى الطرق والسبل من وحشية وقسرية وبوليسية 
وارهابية نفسية، أو ربما عملت على شراء ذممهم 

بمال أو جاه أو منصب ما.
انواع األنظمة الشمولية:

توجد األنظمة الشمولية في أشكال مختلفة، منها:
تفوقاً  نفسها  في  تجد  التي  االثنية  العرقية  القومية  ـ 

بشرياً أو دوراً متميزاً وبالتالي فخراً وسمواً.
ـ الدينية والطائفية التي تؤمن بصحة وقداسة نظامها، 
الناس،  على  وتطبيقها  لها  الدعوة  بواجب  وتشعر 

كطريق ال حياد عنه.
التي  المتطرفة  واليسارية  الشيوعية  أو  الطبقية  ـ 
الحق  البروليتاريا( صاحبة  العاملة )  بالطبقة  تؤمن 

في القيمة المضافة وثمرة جهد اإلنسان.

ـ الليبرالية، وهي النظام الذي ال يؤمن بكل ما سبقه 
االنظمة  اشكال  من  شكل  فهو  وبالتالي  انماط،  من 

الشمولية التي يسعى لتطبيقه على الجميع.

هذه األنظمة ينقسم أصحابها إلى طوائف شتى:
ـ منهم المفكر أو الفيلسوف أو رجل الدين ممن آمن 

برسالته ووضع نفسه فداًء لها.
ـ ومنهم من وجد فيها ما يقهر به اعداؤه ومن كان قد 
سبب له من األذى في وقت سابق، أو ربما يسبب له 

ذلك في وقت الحق.
أو  مالها  أو  ما،  فلسفة  افكار  أغرته  من  ومنهم  ـ 
عواقب  وتفادي  تجنب  في  رغب  ممن  أو  جاهها، 

عدم االنتماء لها.
ـ ومنهم من رأى في شخصيات قادتها ما أعجبته، أو 

في انجازاتها ما استساغ لها.
تعميمها  قسرية  في  تصلح  ال  جميعاً  األنظمة  هذه 
مجتمع  من  هناك  يعد  لم  ألنه  المجتمعات،  على 
يؤمن  واحدة، وال  اثنية  أو  يتألف من عرق  بشري 
جميع افراده بذات الدين أو المذهب، وال يحب جميع 

د. نزار محمود

د. نزار محمود

مراعاة  والال  السائبة  الحرية  من  نمطاً  أعضائه 
للفوارق بين قوي وضعيف.

فضائل وخطايا األنظمة الشمولية:
االنظمة  لجميع  النظرية  المنطلقات  من  كثيراً  ان 
النظري  طرحها  في  فضائل  من  تخلو  ال  الشمولية 

المجرد.
فالقومية منها تعمل على رفع شأن أتباعها وبث روح 

االنبعاث والتألق فيهم والعمل على حماية حقوقهم.
في حين ال تقوم اغلب االنظمة الدينية أو المذهبية اال 
بها أصحابها ومريديهم  على مواعظ وأحكام يؤمن 

لتحقيق السعادة لهم في الدنيا واآلخرة.
وهكذا هي شعارات العدالة والمساواة وحقوق العمال 
القيمة  لفائض  الحقيقيين  األصحاب  والفالحين، 

واالنتاج وبالتالي الثروة.

الشمولية عموماً ال تصلح  القول: ان االنظمة  ختام 
للبشر غير المتجانس روحياً وفكرياً ونفسياً، ناهيك 

عن اختالفات صفاته الخلقية وإمكاناته ورغباته.

أصبح  العربي  الوطن  في  “األقليات”  موضوع 
واحداً من اكثر الموضوعات حساسية واثارة للقلق 

والنزاعات السياسية والمجتمعية.
بلدان  في  باألقليات  أعني  فإني  المقال  وألغراض 
اي  في  القليلة  البشرية  النسبة  انهم  العربي  الوطن 
مجتمع اكثريته مجموعة أخرى في أثنيتها أو دينها 
أو مذهبها أو أية خاصية اجتماعية أو ثقافية أخرى، 

أو ربما حتى مناطقيه.
شهد  قد  العربي  الوطن  ومجتمعات  بلدان  وتاريخ 
كثيراً من الزمن و األحداث والصيرورات التكوينية 
ليصل الى ما هو عليه اآلن من تركيبات اجتماعية 
ليس  السيرة  هذه  وتتبع  بحث  ان  وثقافية.  وسياسية 

مجاله، بالطبع، مثل هذا المقال المقتضب.
وبسبب ما تمر به بلدان ومجتمعات الوطن العربي 
وما تعانيه من حالة ضعف وتخلف وتبعية وهزيمة، 
برزت  فقد  فيها،  االكثريات  مسؤوليتها  تتحمل 
أحاول في  البلدان، والتي  األقليات في هذه  اشكالية 
نشوء  في  السياسية  العوامل  دور  ابراز  المقال  هذا 

اشكالية االقليات وتأجيجها.
:العوامل  إلى  تبويبها  ارتايت  ذلك  عرض  وفي 

الخارجية

أواًل: العوامل السياسية المتعلقة باألكثرية:
وأعني بها جميع العوامل التي تتمثل بسعي األكثرية 

خالل  من  بها  واالحتفاظ  السلطة  على  لالستحواذ 
أو  دينية  أو  عربية  االكثرية  ثقافة  وفرض  اعتماد 
مذهبية أو حتى مناطقيه، األمر الذي يحفز “األقليات” 

الى البحث عن أناها األقلية والدفاع عنها.
مثلها  وغيرها،  الدرزية  أو  األمازيغية  أو  فالكردية 
السنية هي  أو  الشيعية  أو  العلوية  أو  المسيحية  مثل 
أمثلة على ردود الفعل على هيمنة األكثرية وسعيها 

للتسلط والفرض باالستعانة بعوامل قوتها.

ثانياً: العوامل السياسية المتعلقة باألقليات
قيادات  وسعي  الفعل  ردود  عوامل  بها  وأعني 
االقليات والطامحين منهم لسلطات ومراكز سياسية 
ومشروعيات  حقوق  تبني  خالل  من  واجتماعية 
األقليات في حكم ذاتها وتبني خصوصياتها، أو ربما 
بقبضة  وحكمها  السلطة  على  االستيالء  خالل  من 

حديدية اقلية.

ثالثاً: العوامل الخارجية
في  والخصوصيات  الظروف  تتربص  والتي 
على  أو  سيطرتها  الحكام  االخرى  المجتمعات 
األقل لتأمين مصالحها من خالل تدخالتها في بلدان 

الهشاشة السياسية.
ومن أجل وفي سبيل ذلك تبحث تلك الدول الخارجية 
في مجاالت حقوق اإلنسان والشعوب ما ييسر  لها 

ويعينها على تحقيق مطامعها.

في الختام، وددت ذكر المالحظات التالية:
ـ ليس هناك من مجتمع أو دولة تتشكل من عرق أو 
دين أو مذهب واحد، كما ليس هناك من دولة يعيش 
ابناؤها سياسياً واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً بصورة 

متساوية مطلقة.
ـ تظهر اشكالية االقليات غالباً في المجتمعات التي 

تمر في مراحل ضعف أو تبعية.
االقليات  نزاعات  ونشوء   االكثرية  هيمنة  تعبر  ـ 
ضد االكثرية عن تخلف سياسي واجتماعي وغياب 
واهتزاز  المتحضرة  المدنية  والدولة  المواطنة 

منظومة حقوق اإلنسان.
ـ غالباً ما تحاول القوى الخارجية الطامعة الى عون 
للحماية  لحاجتها  السلطة  على  لالستيالء  ما  اقلية 
والتبعية،  التوجيه  حبيسة  بقائها  وبالتالي  الخارجية 
من ناحية، أو تأليبها ضد سلطة االكثرية البتزازها 
تسعى  ما  وغالباً  أخرى،  ناحية  من  واستنزافها، 
كأداة  تابعة لالستفادة منها  كأقلية  الحفاظ عليها  الى 

لتحقيق مصالحها.
ـ ليس هناك من حل الشكالية “ األقليات” اال بالعدالة 
القانون  دولة  ظل  وفي  المدني  والتحضر  السياسية 

والمواطنة.
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أحمد الجمال

أحسن  في  بايدن  جو  يتمكن  أن  المفترض  من 
األسبق  األلماني  الدفاع  وزير  تذكر  من  األحوال 
"بيتر ستروك" في عهد المستشار جيرهارد شرودر 
من 2002 إلى 2005، والذي برر ذات يوم نشر 
ألمانيا  أمن  أن  إلى  باإلشارة  أفغانستان  في  الجيش 
من  ولكن  الهندوكوش".  في  عنه  "يُدافع  وأن  البد 
على  األميركي  الرئيس  فإن  السياسية،  الناحية 
فإن  بايدن،  نظر  وجهة  فمن  بالكامل:  ستروك  خط 
أجل  من  والصين  المتحدة  الواليات  بين  المعركة 
دور القوة السياسية واالقتصادية األولى في العالم ال 
تدور في واشنطن وبكين فحسب، بل وأيضا كوريا 

الجنوبية على سبيل المثال.

األمريكية  للجنة  األخير  القرار  في  ذلك  ويتجلى 
المحتملة  اآلثار  يدرس  الذي  األجنبي،  لالستثمار 
للواليات  القومي  األمن  على  الشركات  الندماج 
المتحدة نيابة عن الحكومة، وفي هذا السياق منعت 
الشيء  تكنولوجية.  شركات  على  االستيالء  اآلن 
الخاص حول هذه القضية: إن شركة صينية تستعين 
المتحدة.  الواليات  وتتدخل  جنوبية،  كورية  بشركة 
بيد أن الحكومة األميركية لم تتأثر بهذا: فهي تريد 
لتصنيع  شركة  أهم  باعتبارها  بالدها  مكانة  تأمين 
الصين  صعود  ووقف  العالم  في  الموصالت  أشباه 
إلى قوة عظمى في مجال التكنولوجيا بكل الوسائل.

مكافحة  لجنة  فإن  التحالف،  هذا  من  وكجزء 
اإلرهاب، التي تضم ممثلين عن العديد من السلطات 
فقط  ليس  األميركية،  الخزانة  وزارة  رعاية  تحت 
بل  الجنوبيين.  الكوريين  مع  أوثق  بشكل  للتنسيق 
بايدن يفكر أيضا في بروكسل وبرلين وباريس  إن 

العواصم  من  والعديد  وطوكيو  ولندن 
األخرى. 

ووفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، 
يتعين على  وباء كورونا،  تجربة  بعد 
اللجنة أيضا أن تدرس عن كثب تأثير 
االندماج المحتمل على سالسل التوريد 
الدولية وما إذا كانت الواليات المتحدة 
مفرطا  اعتمادا  معتمدة  تصبح  سوف 
ويضاف  األجانب.  المصنعين  على 
البيانات  كانت  إذا  ما  مسألة  ذلك  إلى 
األمريكيين  للمواطنين  الشخصية 
الحكومات  أيدي  في  تقع  أن  يمكن 
المثال، سيستمر  سبيل  األجنبية. على 
أيضا فحص التطبيق الصيني تيكتوك، 

الذي يحظى بشعبية بين الشباب،. ومن أجل التعامل 
المقرر أيضا زيادة عدد  المهام، من  مع جميع هذه 

الموظفين.
اهم  احد  االوروبى  االتحاد  االمريكيون  ويعتبر 
مع  الدولية  تاهيمنة  على  الصراع  فى  شركائهم 
مشتركا  مجلسا  مؤخرا  الجانبان  أنشأ  وقد  الصين. 
حماية  كيفية  مسألة  لمعالجة  والتكنولوجيا  للتجارة 
التكنولوجيات الرئيسية الغربية من وصول الشركات 
أمور  بين  من  الدولة،  قبل  من  المحمية  الصينية 

أخرى.

ألمانيا الحليف
ألمانيا، ففي نهاية  بايدن قبل كل شيء على  يراهن 
األمر، شدد البوندستاغ قانون التجارة الخارجية في 
ومنذ  المتحدة.  الواليات  لصالح  فقط  الماضي  العام 
ذلك الحين، لم يعد بإمكان الحكومة االتحادية رفض 
طلب شراء شركات من مستثمر أجنبي إال إذا كان 
والنظام  لألمن  فعلي"  "خطر  بوجود  تهديدا  هناك 
الشركات  ذلك، سيتعين حماية  وبناء على  العامين. 
المحلية في حالة الشك. ومن بين أمور أخرى، تركز 
مثل  مجاالت  في  النشطة  الشركات  على  الحكومة 
الذكاء االصطناعي وتكنولوجيا الكمبيوتر الكمومية 
- وهي على وجه التحديد تلك المجاالت التي تسعى 

فيها الصين جاهدة إلى قيادة السوق العالمية.

قواعدها  واستراليا  اليابان  مثل  دول  شددت  كما 
على  االجانب  المستثمرين  باستيالء  الخاصة 
تدرس  األسترالية  الحكومة  أن  حتى  الشركات. 
"شاندونغ  مجموعة  تجريد  الممكن  من  كان  إذا  ما 

 2015 لعام  تصريحها  من  الصينية  الندبريدج" 
يجري  كما  عاما.   99 لمدة  داروين  ميناء  لتشغيل 
رصد نتائج اإلجراءات عن كثب في أوروبا، حيث 
التحتية  البنية  الموانئ وغيرها من مرافق  أصبحت 

الهامة اآلن في أيدي الصين أيضا.

أغراء االفريقيين والعرب
وباإلضافة إلى لجنة التنمية الدولية، فإن وكالة تمويل 
التنمية DFC هي سلطة أمريكية ثانية تشارك في 
المبادرة. وبوسعها أن تستثمر ما يصل إلى 60 مليار 
أفريقيا وآسيا وأمريكا  في  الحكومات  دوالر إلقناع 
الالتينية برفض الجهات الصينية المضادة. والهدف 
من ذلك هو إبقاء الموانئ وشبكات الهاتف المحمول 
االستراتيجية  األهمية  ذات  المرافق  من  وغيرها 

خارج سيطرة الجمهورية الشعبية. 
وإذا لزم األمر، يمكن للوكالة أن تصبح مالكة نفسها، 
وتفكر حاليا في شراء حوض لبناء السفن في اليونان، 
المستقبل،  وفي  أيضا.  الصينيون  راقبه  ما  وهو 
سيتعاون مركز دبي المالي أيضا بشكل أوثق بكثير 
مع السلطات الشريكة في البلدان الصناعية الرئيسية 

األخرى في مجموعة السبع.

ومع ذلك، وعلى الرغم من أهمية السعي السياسي 
لجمهورية  العالمية  القوة  أجل  من  ـ  واالقتصادي 
سبيل  على  وباريس،  برلين  في  ـ  الشعبية  الصين 
المثال، فإن المرء حذر من ناحية أخرى: فلفترة من 
لالتحاد  تجاري  أهم شريك  الصين  الوقت أصبحت 
الواليات  من  حتى  أهمية  أكثر  وهو   - األوروبي 

المتحدة.

معركة القوى العظمى
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بعد انقضاء خمس سنوات على االنقالب الفاشل على 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ربما تتوقف 
إذا كان  ثالث على ما  لعقد  تمديد حكمه  فرصه في 
الذي  االقتصادي،  التراجع  يحّول مسار  أن  بإمكانه 
أدى إلى اختفاء مظاهر الرخاء والمساواة والتوظيف 

في تركيا منذ 2013.
ويواجه أردوغان انتخابات في 2023 توافق ذكرى 
مرور مئة عام على قيام الجمهورية التركية. وتشير 
استطالعات الرأي إلى أن التأييد الشعبي له تراجع 
في أعقاب أزمة العملة وركود حاد وجائحة فيروس 

كورونا في السنوات الثالث األخيرة.

استطالعات
الحاكم  االئتالف  أن  االستطالعات  بعض  وتظهر 
على  للمعارضة  رسمي  غير  تحالف  عن  يتخلف 
الحاكم  العدالة والتنمية  رغم استمرار شعبية حزب 
قوية وسط  بقاعدة  وتمتعه  أردوغان،  يتزعمه  الذي 

المحافظين في الريف والطبقة العاملة.
االقتصادي صعوده،  النمو  الحالي عاود  العام  وفي 
بعد أن أصبحت تركيا واحدة من بضع دول تتفادى 
االنكماش في 2020. غير أن ما حدث من ضرر 
في السنوات األخيرة تضمن العودة إلى تضخم يبلغ 
20 في المئة أو أكثر في السلع الغذائية وغيرها من 

السلع األساسية.
في  األوروبية  السيادية  التصنيفات  قسم  مدير  وقال 
مؤسسة فيتش للتصنيف االئتماني، "إذا نظرت إلى 
مستويات شعبية الرئيس أردوغان في استطالعات 
الرأي مع المشهد االقتصادي الصعب فمن الصعب 
جداً تصّور أن تتهيأ الظروف خالل العام المقبل، بما 

يجعلهم يعتقدون أن االنتخابات تبدو في صالحهم".
ويقدر البنك الدولي أن أكثر من 1.5 مليون تركي 

تراجعوا إلى ما دون حد الفقر في العام الماضي.
أن  والثروة  الدخل  لتوزيع  جيني  مؤشر  ويوضح 
منذ  وتيرته  وتسارعت  منذ 2011،  ازداد  التفاوت 
في  تحققت  التي  الكبيرة  المكاسب  فمحى   2013
الفترة من 2006 إلى 2011 خالل العقد األول من 

تولي أردوغان السلطة.

سنوات الرخاء
الذي  الوليد  والتنمية  العدالة  حزب  فاز   2002 في 
أسسه أردوغان، أطول زعماء تركيا الحديثة بقاًء في 
الحكم، بالسلطة في أعقاب أسوأ كساد تشهده البالد 
بالتخلص  وعود  على  بناء  وذلك  السبعينيات،  منذ 
من سوء اإلدارة والركود الذي طالما أحبط األتراك 

المتطلعين لحياة أفضل.
آنذاك  للوزراء  رئيساً  كان  الذي  أردوغان  واستغل 
االنتعاش االقتصادي وتحواًل دبلوماسياً نحو الغرب 

في تحقيق الرخاء على مدار عشر سنوات.

وتراجع الفقر والبطالة بشدة. والمس التضخم خمسة 
عشر  قبل  المئات  خانة  في  كان  أن  بعد  المئة  في 
على  واألجانب  األتراك  إقبال  عزز  مما  سنوات، 

الليرة التركية.
وبدا أن أردوغان محصن. وبدأت األمور تتغير في 
مناهضة  احتجاجات  تركيا  اجتاحت  عندما   2013
للحكومة لم يسبق لها مثيل، وشهدت األسواق الناشئة 
اكتساب  مع  مؤلماً  مالياً  نزوحاً  العالم  على مستوى 

االقتصادات األكبر زخماً.
كان  العام  ذلك  أن  "رويترز"  أجرته  تحليل  يوضح 
بمثابة نقطة تحول في نصيب الفرد من الناتج المحلي 
الرفاهية  مقاييس  من  وغيرها  والبطالة  اإلجمالي 

االقتصادية.
وتبين إحصاءات رسمية لحيازات السندات ومؤسسة 
تركي داتا مونيتور أن عام 2013 شهد أيضاً ذروة 
تراجعت  الحين  ذلك  ومنذ  األجنبية.  االستثمارات 
قيمة الليرة التركية، مما أضعف القدرة الشرائية لدى 

األتراك.

حملة قمع وعزلة
حكومته  قمعت  عندما  كثيرين  أردوغان  صدم 
احتجاجات عام 2013 التي بدأت في متنزه جيزي 

في إسطنبول.
المساعد  أستاذ علم االجتماع  التنوردو،  أتيس  وقال 
في جامعة سابانجي، إن حملة القمع "بلورت صورة 
الجديدة،  المؤسسة  باعتباره  والتنمية  العدالة  حزب 

وأوضحت أن المد الشعبي بدأ ينقلب عليه".
الـ 15  التي وقعت في  ثم أفضت محاولة االنقالب 
من يوليو )تموز( 2016 إلى فرض حالة طوارئ 
بإجراءات قاسية يقول المحللون إنها "كانت السبب 

في مزيد من االنكماش في الرفاهية االقتصادية".
ويضيف التنوردو، "منذ 2013 اتجه حزب العدالة 
االستبدادية  النزعة  لتعزيز  وأردوغان  والتنمية 
التي يحتمل أن تكون قد أضرت باالقتصاد بوسائل 

مختلفة".
في  ومركزية  انعزااًل  أكثر  منحى  "دخلوا  وأضاف 
صنع القرار مع مساحة أقل من الحرية اإلعالمية. 
ارتكاب  إلى  األرجح  على  الحال  بك  ينتهي  ولذا 
مزيد من األخطاء في السياسات، وتفقد قدرتك على 

االستجابة، ثم إن هناك مساحة أكبر كثيراً للفساد".

قاعدة الناخبين
ال تزال مقاييس رئيسية أخرى مثل الرعاية الصحية 
بعد أن تحّسنت بدرجة كبيرة منذ  في وضع متين، 

تولي أردوغان السلطة في 2003.
ومع تراجع التقشف، الذي ُفرض بموجب برنامج مع 
صندوق النقد الدولي في 2001 و2002، احتضن 
أردوغان سياسات السوق الحرة الالزمة لالنضمام 

األهداف  من  ذلك  وكان  األوروبي،  االتحاد  إلى 
الرئيسة لحزب العدالة والتنمية آنذاك.

 2009  - في 200٨  العالمية  المالية  لألزمة  وكان 
تأثيرها السلبي على تركيا، لكنها جلبت أيضاً إقبااًل 
األسواق  في  العائد  عن  الباحثين  المستثمرين  من 

الناشئة.
وساعد رخص القروض الخارجية في تحقيق طفرة 
اقتصادية، غذاها قطاع البناء، األمر الذي أسهم في 
العامة  االنتخابات  في  والتنمية  العدالة  حزب  فوز 

ثماني مرات متتالية.
أردوغان  إن  يقول  واشنطن،  لمعهد  تقرير  وفي 
والمعجبين، ألن  األوفياء  األنصار  "قاعدة من  لديه 
المواطنين يتمتعون بمستويات معيشة أفضل بدرجة 
كبيرة مما كان عليه الوضع في ظل الكماليين طوال 
أنصار  إلى  إشارة  في  العشرين"،  القرن  معظم 

مصطفى كمال أتاتورك مؤسس تركيا الحديثة.
تولي  قبل  المواليد  وفيات  معدل  أن  إلى  وأشار 
قبل  في سوريا  معدلها  يشبه  كان  السلطة  أردوغان 

الحرب، وأصبح اآلن شبيهاً بالمعدل في إسبانيا.

توتر اقتصادي وسياسي
في  بدأت تضعف  للرفاهية  أخرى  مقاييس  أن  غير 
2013 عندما أدى تلميح مجلس االحتياطي االتحادي 
األميركي إلى أنه قد يبدأ إلغاء التدابير التحفيزية إلى 

سحب أموال من األسواق الناشئة.
اتجه  ذلك عندما  بعد  السياسي  التوتر  واشتدت حدة 
أردوغان إلى حلفائه القوميين، ثم انتصر في استفتاء 
في  السلطة  ركز  الذي  الرئاسي  النظام  تبني  على 

قصره.
الرئيسيين  االقتصاديين  المسؤولين  بعض  ورحل 
عن حزب العدالة والتنمية اعتراضاً على اغتصاب 

السلطات.

ويقول المحللون إن شروخاً بدأت تظهر حينذاك في 
سياسات الحزب، منها الضغط على البنك المركزي 
لخفض أسعار الفائدة على رغم وقوع الليرة في أزمة 

عام 201٨.
وفقدت العملة ٧5 في المئة من قيمتها مقابل الدوالر 
النصف  من  بأكثر  االنخفاض  وحدث   ،2013 منذ 
من  كثيرون  ويختار  األخيرة.  الثالث  السنوات  في 
األتراك اآلن االحتفاظ بثرواتهم بالعمالت األجنبية.

وقال كبير االقتصاديين اإلقليميين بالبنك األوروبي 
إلعادة اإلعمار والتنمية، "على الصعيد االقتصادي 
والغرب  تركيا  بأن  إحساس  ثمة   2013 فمنذ 

يتباعدان".
وأضاف "نعم، شهدنا تدهوراً منذ 2013، لكن علينا 
التي  اإليجابية  الخطوات  سياق  في  إليه  ننظر  أن 

حدثت قبل ذلك".

إبراهيم بدوي

أكثر من 1.5 مليون تركي تراجعوا إلى ما دون حد الفقر، وشعبية الرئيس تتدنى مع أزمة العملة والركود الحاد
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أخيرا  الثانية  طبعته  صدرت  الذي  الكتاب  عنوان 
الكتاب  وهو  بكر،  أيمن  د.  للكاتب  األدهم  دار  عن 
الذي يدخل في إطار النقد الثقافي، حيث رأى مؤلفه 
أنه محاولة تسعى لالنضمام إلى محاوالت تنظيرية 
تفسيرية متكاثرة هدفها فهم الواقع الثقافي المصري 
والعربي، الواقع الذي يتفق كثيرون من المنظرين ـ 
رغم تنوع تفسيراتهم ـ أنه واقع ثقافي يعبر عن حالة 

انهيار على مختلف األصعدة.
الذي  "المفكر  هو  للمؤلف  وفقا  الرقاصة  والمفكر 
يستخدم بصورة أساسية لفكر وفلسفة جاهزة أنتجتها 
حضارات أخرى، منها المعاصرة ومنها الماضوية ـ 
مفكر يتعامل مع مادة الفكر ضمن تشابكات سياسية 
حيازة  ناحية  متنوعة  بصور  تتحرك  كلها  ـ  معقدة 
الفكر هذه  مادة  ـ بوصف  إنتاجها  إعادة  أو  السلطة 
وسيلة للتدرج في أبنية السلطة الموجودة في الثقافة 

التي يقع ضمنها هذا المفكر.

التي  الرقص  بساحة  أشبه  الحالة  هذه  في  األفكار 
هزال،   / لعبا   / رقصا  المفكر  هذا  فيها  يمارس 
من  حالة  هو  الرقص  هذا  عن  ينتج  أن  يمكن  وما 
االضطراب التي تزداد صعوبة الكشف عن بواعث 
يمارسه  ما  نتيجة  إصالحها  إمكانية  أو  وجودها، 
الرقص  بحركات  أشبه  فكرية  التواءات  من  المفكر 
التي تهدف إلى إبراز ليونة الجسد / الفكر. والفكر 
ـ  الشعبي  الرقاصة  مفهوم  في  كما  ـ  يداعب  الناتج 
قدرات الفهم، ويحرك ويستفز طاقات التأوييل ناحية 
مادة فكرية تتميز بدرجة عالية من االضطراب بما 
ال يتيح مساحة أكبر لفرص التأويل غير المشروع، 
أو لنقل إساءة التأويل، ال تفضي لغير خواء فكري 
ونفسي، إلى وهم كالسراب، لذلك فهي مساحة نشاط 
عقلي جدباء ال تنبت فهما مبدعا للعالم أو الثقافة، تماما 
كالرقاصة بالمعنى المعجمي، إذ تبقى أرض التمثل 
الفكري المبدع لدى هذا المفكر منفصلة بصورة شبه 
تامة مهما مطرت هذه األرض باألفكار، تبقى القدرة 
على تحويل األفكار إلى طاقة تحليل تهدف بصورة 

أساسية إلى التفسير والفهم، قدرة غير موجودة".

ويضيف أن "الرقاصة أيضا صيغة مبالغة على زنة 
الشخص  و"فَهامة" وهو  مثل "عالمة"  "فَعالة" من 
الذي يتخطى قدراته فيما يفعل العادي المألوف، فهو 
تشكل  والمبالغة  المبالغة،  تستدعي  بصورة  متمكن 
جزءا مهما من مفهوم المفكر الرقاصة، فهو موهوب 

بصورة خاصة في مناقضة الجد، في التمويه واختراع 
إنه مفكر  بالخصوبة،  االيهام  في  السرابية،  األفكار 
المضي  عن  رادع  يردعه  وال  حدود  عند  يقف  ال 
متماسكة  تبدو  فكرية  مركبات  وصنع  التخليط،  في 
أبسط  تحقق  ال  حين  في  الظاهري،  المستوى  على 
شروط التماسك أو التجانس الفكري على المستوى 
العميق. إنه رقاصة بمعنى المبالغة لما يضطر إليه 
من مواجهة االنتقادات بالمزيد من الرقص، إنه ليس 
راقصا عاديا، هو "رقاصة" له قدرات فوق المعتاد 

على مستوى مهارة الرقص الفكري".

ويرى المؤلف أن المفكر الرقاصة مرتبط بالسلطة 
السياسية الغاشمة، فهو غالبا ما يمثل أحد أركانها، 
الشعوب  على  للتمويه  الطيعة  األداة  دور  يلعب  إذ 
صوره  أوضح  في  الرقص  يتبدى  هنا  المنتهكة، 
إبداعا، تتبدى القدرات الخاصة غير العادية للرقص 
الرقاصة  المفكر  ولعب  تمويه  يتفاوت  إذ  الفكري، 
التي  النظم  واستراتيجيات  تصورات  بحسب 

كل  على  يتحرك  فهو  ضمنها،  يقع 
اليمين  أقصى  من  الفكرية  المستويات 
تماما  يعي  وألنه  اليسار،  أقصى  إلى 
فكر  سوى  يقدم  لن  كرقاصة  وضعه 
جديب موهم متماسك فقط على مستوى 
السطح، وألنه محدد جدا على مستوى 
التحول  من  يخجل  ال  فهو  أهدافه، 
التي  الفكرية  المواقف  بين  الفاضح 
تصل أحيانا حد العداء فيما بينها، فمن 
ماركسي إلى داعية إسالمي، ومن مناد 
ملتهب الحماس باالشتراكية إلى رمز 
من رموز الفكر الرأسمالي، ومن مؤيد 
جوهر  مع  تتعارض  ال  العلمانية  أن 
ومساو  للعلمانية  مشيطن  إلى  الدين 
إياها بالكفر ومعاداة الله شخصيا، ومن 
مدافع عن حرية نشر الصور العارية 
بتفريق  مناد  إلى  الجرائد  بعض  في 
المخلصين  المفكرين  من  زوجين 
كما  ورسوله  الله  قاله  ما  لمخالفتهما 
يفهم هو، ومن مدافع عن حرية االبداع 

إلى منافح عن ثوابت األمة.. إلخ. 
وهو ال يخجل من مثل هذه التحوالت 
بوعي  كرقاصة  دوره  يمارس  ألنه 

كامل".

يقسم المؤلف الكتاب إلى ثالثة ملفات، يتصل األول 
أو  فيها،  توطنت  التي  واألمراض  العربية  بالنخبة 
عما  مركزة  بصورة  تعبر  التي  األمراض  ربما 
وفي  وباهتة،  متفرقة  علل  من  ككل  الوطن  أصاب 
هذا الملف يوضح مفهوم المفكر الرقاصة باعتباره 
هذه  في  العربي  المثقف  حالة  عن  تعبيرا  األكثر 
اللحظة التاريخية الملتبسة، مؤكدا أن األمر ال يدخل 
بجدية  يسعى  وإنما  التهكم  أو  السخرية  إطار  في 

إليجاد توصيف دقيق للحالة.

والملف الثاني يتصل بعالقة الثقافة العربية باآلخر، 
والملف الثالث يتناول قضايا ثقافية متفرقة تتصل كلها 
العربية عامة  الثقافة  الراهنة في  التاريخية  باللحظة 
المصريين،  القضاة  أزمة  مثل  من  ومصر خاصة، 
التي  بالموجة  الغناء العربي سواء ما يتصل  وحالة 
تكتسح الفضائيات العربية، أو ما يتصل منها بالغناء 
البديل الذي أظنه العامل األعمق في إشباع حاجات 

الشعوب العربية من الغناء والموسيقى.
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هذه الخالصة التي ينتهى إليها القارئ بعد االنتهاء 
والروائي  والمفكر  للباحث  رزق"  "باب  رواية  من 
األدبي  العمل  لكن  حسن،  علي  عمار  المصري 
مصر  نهضة  دار  عن  صفحة   2٧٨ في  الصادر 
الرحلة من  ثنايا  أكثر عمقا في  للنشر جدير بقراءة 

البداية للنهاية للوقوف على مدلوالت اخرى.
على  الحاصل  رفعت  الشاب  قصة  الرواية  تتناول 
ليسانس اآلداب قسم الفلسفة الذي يأتي من الصعيد 
إلى القاهرة الستكمال دراسته العليا لكن لضيق ذات 
اليد يسكن في منطقة تل العقارب بحي السيدة زينب 
لكسب  الضاري  والصراع  العشوائية  الحياة  حيث 
العيش بشتى السبل. يستقر الحال برفعت في حجرة 
الشكور..  عبد  يملكه  متهالك  بيت  فوق سطح  عفنة 
وصوته  صحته  الحياة  انتزعت  الذي  الرجل  ذلك 

الرخيم واستبدلتهما بالدهاء والمكر.
عبد الشكور لم يعد قادرا على العمل وكسب الرزق 
الذين  األربعة  أبنائه  في  تكمن  الحقيقية  ثروته  لكن 

يقول عنهم "علمتهم يجيبوا القرش من الهوا".
وحسونة  سيارات  منادي  عوف  أبو  األكبر  االبن 
محتال وعزازي بائع مناديل أما سميرة فتبيع الزهور 
للعاشقين على كورنيش النيل. ويلقي كل منهم نهاية 

كل يوم حصيلة شقائه في حجر األب الثعلب.
تدور قصة حب بين سميرة ورفعت الذي جاء من 
عن  والبحث  الفلسفة  لدراسة  بالشغف  مدفوعا  بلده 
بلدته  ليثبت ألصدقائه وأبناء  مستقبل أفضل وأيضا 
الذين عايروه بعجز الفلسفة عن "فتح بيت" أنها هي 

أم العلوم وقد تكون الطريق للشهرة والمجد.
ومع تطور األحداث يظهر المقابل الطبيعي لشخصية 
رفعت المسالمة الحالمة متجسدا في سعد سلطة ذلك 
البلطجي الذي اكتسب اسمه من صلته برجال شرطة 

فاسدين ويخشاه أبناء تل العقارب.
االثنين على حب  تنازع  في  الحقيقية  العقدة  وتكمن 

سميرة وتحايلهما للفوز بقلبها.
وتتشابك األحداث وتتقاطع السكك لكنها تظل جميعها 
تدور في فلك "التحايل".. يتحايل أبناء عبد الشكور 
على فقرهم وجهلهم بكسب عيشهم من فتات الناس 
ويتحايل  مستقيمة  أعمال  امتهان  في  رغبتهم  رغم 
شيخ  بزي  التسول  بامتهان  المال  قلة  على  رفعت 
مداهنة  وامتهان  العامة  المواصالت  في  أزهري 

المعزين أمام المساجد وسرادقات العزاء.
كم  النبيلة  غايتي  يا  "آه  قائال  نفسه  رفعت  ويواسي 
أدفع في سبيلك كل غال ونفيس أو كنت أحسبه هكذا 
قبل أن تجرفني المدينة إلى بحرها الذي ال قرار له 

وال شاطئ".
عادة  إلى  الوقت  مع  تحوله  الفعل  ممارسة  وألن 
يتحايل رفعت وسميرة على سعد سلطة ليقنعاه بأن 
يجوز  وال  الرضاعة  في  أخوها  هو  الفلسفة  طالب 

زواجهما حتى يكف ذلك البلطجي عن مالحقته.
وعندما تحين لحظة تمرد رفعت على ما آل إليه حاله 
ويحاول الخروج من حي تل العقارب تتحايل عليه 

سميرة بأالعيب أنثوية مدفوعة بدهاء أبيها الثعلب.
لسان  على  جاء  مقطع  في  الرواية  جدلية  وتتبلور 
لطلبته  يتحدث  وهو  القاهرة  بجامعة  فلسفة  أستاذ 
ومن بينهم البطل "تحايلوا تعيشوا .. إنه المبدأ الذي 
يعشش في رءوس كثيرين من أهلنا السيما البسطاء 
منهم الذين ال نعرف على وجه اليقين كيف يستمرون 
على قيد الحياة بهذه الدخول الشحيحة؟ من أين يأتون 

ويدفعونه  عريهم  ويستر  جوعهم  يسد  بما 
ألبنائهم في سبيل التعليم والصحة؟.

إنها المعادلة العصية على الفهم المنطقي في 
هذا البلد العريق الذي اعتاد أهله أن يرتبوا 
معاشهم رغم قسوة الظروف وتعاقب الطغاة 

والبغاة والسراق.
والرواية هي األحدث ضمن مؤلفات متنوعة 
للكاتب عمار علي حسن في العلوم السياسية 
بينها رواية "سقوط  والتصوف واألدب من 
"حكايات  القصصية  والمجموعة  الصمت" 
والسياسة  "الصوفية  ودراسة  األول"  الحب 
في مصر" وكتاب "التغيير اآلمن: مسارات 

المقاومة السلمية من التذمر إلى الثورة".

المكانية  التفاصيل  في  الرواية  تعمق  وعن 
وسكانها  العقارب  تل  لمنطقة  واإلنسانية 
الفجة  الواقعية  من  النوع  "هذا  المؤلف  قال 
األولى  رواياتي  ففي  علي.  جديدا  ليس 
المدى" و"زهر  "حكاية شمردل" و"جدران 
الواقع  من  موضوعات  عالجت  الخريف" 
بهدف  يكن  لم  خيال  من  إليها  أضيف  وما 

صناعة السحر الذي ورد في "شجرة العابد" و"جبل 
الطير" و"السلفي" إنما كنت أنهل من خبرة واقعية 

أضفتها إلى شخصيات بعضها كان حقيقيا.
قال  السرد  خدمة  في  وتوظيفها  الرواية  لغة  وعن 
وال  دوما  بالفصحى  الكتابة  إلى  "أميل  المؤلف 
هذه  وأحل  القصوى  للضرورة  إال  العامية  أستعمل 
ما  أو  البسيطة  الفصحى  باستخدام  أحيانا  المعضلة 
يسميها نجيب محفوظ وتوفيق الحكيم .. اللغة الثالثة.

وأضاف "الوصول إلى روح السرد الشفاهي والتعبير 
التسليم  الهامشية ال يشترط  البيئات االجتماعية  عن 
البيئات لكن األهم هو رسم  تلك  المحكية في  باللغة 
التعبير  السياق وإدراك جوهر هذه الشخصيات في 
الراوي في "باب رزق" هو  والتصرف السيما أن 
بطل الرواية وهو شاب متعلم يعد دراسات عليا في 
التعليمية والثقافية ساعدتني  الفلسفة وبالتالي خلفيته 

كثيرا على حل معضلة التعبير بألسنة المهمشين.

في عالم يرى فيه كثيرون القتل والسرقة والبلطجة أساليب مبررة لكسب العيش ال يجد الفقير والجاهل غير القادر على ارتكاب 
مثل هذه الجرائم سوى االحتيال والنصب والتسول لكسب لقمة عيشه حتى لو فعل هذا باسم الدين.
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1-  تحاول المرأة األقل نضجاً ارتداء مالبس كاشفة 
بهدف محاولة لفت األنظار إليها، بينما المرأة األكثر 
ترتديه  عما  النظر  بغض  جذابة  أنها  تعرف  نضجاً 
بماذا  تهتم  ال  بحيث  عالية  بنفسها  ثقتها  ألن  وذلك 

ترتدي لتأكدها بأنها جذابة فى أى مالبس .
2-  تنتظر المرأة األقل نضجاً - خاصة صغيرات 
السن - من حبيبها أن يعرف بماذا تفكر وبماذا تشعر 
وذلك العتقادها أن الرجل يجب أن يفهم ببساطة ماذا 
المرأة  بينما  إليه،  تلَمح  الذي  تشعر وماذا تريد وما 
األكثر نضجاً تتحدث بما تشعر .. وال تترك األمور 
يلتقطون هذه  الرجال لألسف ال  لالستنتاج. وأغلب 
اإلشارات، وهذا يجعل المرأة األقل نضجاً محبطة، 
من  القصور  هذا  تتقبل  نضجاً  األكثر  المرأة  بينما 

الرجل، ولذلك تتكلم بما تشعر .
دفع  نضجاً  األقل  الصغيرة  الفتاة  منك  تتوقع    -3
نضجاً  األكثر  المرأة  بينما  بها،  واالعتناء  الفواتير 
من  الفاتورة  بدفع  يقوم  الرجل  وتترك  مالياً  مستقلة 
حين آلخر ولكنها تدفع لكالهما أحياناً. وتذكر المرأة 
"األكثر نضجاً" حبيبها أنها ترتبط به ألنه يحترمها 

ويعاملها معاملة حسنة وأنها ال تحتاج ألمواله .
4 - المرأة األقل نضجاً ال تطيق االنتظار لتحديث 

االجتماعي  التواصل  موقع  االجتماعية على  حالتها 
األكثر  المرأة  بينما   ،" عالقة  في   " إلى  فيسبوك 
نضجاً تنسى أن لديها حساب على الفيس بوك حيث 
أنها مشغولة بحياتها الواقعية أكثر من تحديث حالتها 

على فيسبوك .
على  تافهة  أشياء  تشاهد  نضجاً  األقل  المرأة   -  5
التلفاز، بينما المرأة األكثر نضجاً تنتقي أشياء قيمة 
قراءة  في  وقتها  تمضية  إلى  باإلضافة  لمشاهدتها 
الكتب والمجالت ذات القيمة، حيث أنها ال تستمتع 

بملء حياتها بأشياء ال معنى لها .
تتحدث عن األمور التافهة  6 ـ المرأة األقل نضجاً 
مثير  حديثها  يكون  نضجاً  األكثر  المرأة  بينما   ،

ومحمس .
المستخدمة  الطرق  أكثر  من  الطريقة  هذه  وتعتبر 
األكثر  والمرأة  األقل نضجاً  المرأة  بين  التمييز  فى 
فى  سيئة  نضجا  األقل  المرأة  تعتبر  حيث  نضجاً، 
لألحداث  مواكبة  غير  أنها  حيث  أحاديثها  اختيار 
اهتمامات  أو  هوايات  أى  لديها  وليس  العالمية، 
وحتى اآلراء التى تتحدث بها ليست ملكها حيث أنها 

تسمعها من أحاديث بعض األشخاص.
ولذلك تعتبر أحاديث المرأة األقل نضجاً مملة، بينما 

المرأة األكثر نضجاً أحاديثها مثيرة .
الرجل  أمام  السلطة  تأكل  نضجاً  األقل  المرأة   -  ٧
بينما  أيس كريم،  لتر  لتأكل نصف  للمنزل  تعود  ثم 
المرأة األكثر نضجاً تأكل أي شيء تريده ومن بينها 
السلطات .. فهي تأكل الطعام الصحي للحفاظ على 
األقل  المرأة  بينما   ، لصحتها  الحترامها  جسدها 

نضجاً تأكل الطعام الصحي حتى تتباهى بذلك. .
٨ - المرأة األقل نضجاً تتمسك بما تعرفه وال تحاول 
توسيع دائرة خبراتها فى الحياة ، عكس المرأة األكثر 
نضجاً، حيث أن المرأة األكثر نضجاً تعرف اهمية 
اكتساب خبرات جديدة فى الحياة ومعرفة إناس جدد، 

ولديها شغف فى الحياة .
والمرأة األقل نضجاً ال تعرف ما هو هدفها وتتمنى 

إيجاد الرجل الذى يريها الطريق .
9 - المرأة األقل نضجاً تحتاج لشخص وصي عليها.
من  أكثر  جذاب  شيء  يوجد  ال  إنه  الموقع  ويؤكد 
كل  وتأخذ  بنفسها  االعتناء  تستطيع  ناضجة  امرأة 
شيء تريده وال تحتاج أى مساعدة فى الحصول على 
ما تحتاجه، وتعتبر قوية ولديها ثقة ومستقلة بذاتها، 
ولذلك المرأة األكثر نضجاً هى المستقبل، والمرأة 

األقل نضجاً هى الماضي .

قال موقع ايليت دايلي المتخصص في أمور المرأة  إن االرتباط بالمرأة الناضجة أفضل من الفتاة الصغيرة حتى ولو بدت أكثر جماال .. 
وأشار الى أن اهتمامات المرأة تتغير بمرور السنوات وتصبح أكثر نضجا في اتخاذ القرارات وتعامالتها مع المواقف المختلفة وطريقة 

تفكيرها وطريقتها فى الحياة .
و مثلما يصعب على الرجل الوصول لمرأة ناضجة فإن المرأة تواجه نفس الصعوبة والمشكلة حين تختار شريكها .. واعتبر ان اختيار 

الرجل للمرأة األقل نضجاً يعتبر أسوأ قرار فى حياتهما معا .

ورصد الموقع عشر طرق لمعرفة المرأة االكثر نضجاً جاءت كالتالي :
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قد يشعر األهل باإلحراج أحياناً عندما يالحظون أن 
أحد أطفالهم موهوب جداً، فيما أخوه أو أخته مقّصر 
ما  الرياضية...  نشاطاته  أو  المدرسية  واجباته  في 

العمل في حالة كهذه؟
بشكل  البيانو  على  ويعزف  في صفه،  متفوق  طفل 
الميداليات  من  كبيراً  عدداً  وحصد  ومبدع،  مذهل 
أخاه  لكن  الرياضية.  المباريات  في  فوزه  نتيجة 
مقّصر في واجباته المدرسية، وال يبرع في أي من 
النشاطات الترفيهية التي تقام خارج الدوام المدرسي.

قد يصعب على األهل أحياناً تقبل مثل هذا االختالف 
يتلقون  جميعاً  أوالدهم  أن  بذريعة  أوالدهم،  بين 
التربية نفسها والحنان نفسه واالهتمام نفسه. لكن ال 
اليد ال تشبه بعضها  إلى أن أصابع  بد من اإلشارة 
أوالد  ضمن  االختالف  بعض  من  بد  وال  البعض، 

العائلة الواحدة.

ال للمقارنة
أوالدهم  أداء  مقارنة  إلى  األهل  من  الكثير  يعمد 
األوالد  أداء  كان  إذا  خصوصاً  إرادية،  ال  بطريقة 
متناقضاً بشكل الفت بحيث أن األول يبرع في شتى 

المجاالت فيما اآلخر مقّصر في كل شيء.
يجدر  مثالياً  نموذجاً  الموهوب  الطفل  يصبح  هكذا، 
باآلخرين أن يحذوا حذوه، أو يتم التقليل من أهمية 
مواهب ذلك الطفل بهدف تضييق الفجوة الموجودة 

بينه وبين إخوته.
والهدف من هذه المقارنات الإلرادية تمويه التباينات 
وفي  العائلي.  التجانس  إحساس  وتوليد  اإلخوة  بين 
تم  ألنه  بالقهر  الموهوب  الطفل  يشعر  الحالة،  هذه 

إنكار تميزه.
بين  المقارنات  إجراء  عن  األهل  يمتنع  لو  حبذا 
تلك  تفضي  أال  األقل  على  يحاولون  أو  أوالدهم، 
المقارنات إلى تحديد مراتب لكل طفل، وإنما تترافق 
المقارنات دوماً مع كلمات تشجيع وتقدير لكل طفل 

على حدة.
بين  الدائمة  المقارنة  أن  إلى  اإلشارة  من  بد  وال 
يعجز  بحيث  بينهم،  االتكالية  من  نوعاً  تولّد  اإلخوة 
األول عن إثبات نفسه إال في عيون اآلخرين. وهذا 

االحتباس العاطفي يجعل الطفل حتماً عدائياً.

لكل طفل احتياجاته
نفسها  االهتمامات  يملكان  في حال وجود ولدين ال 
التمييز  عدم  األهل  يحاول  قد  نفسها،  المواهب  أو 
بين االحتياجات المختلفة لكل طفل. فليس من السهل 

لكل  الفردية  المتطلبات  مع  باستمرار  التكيف  دوماً 
طفل.

فهم  االختالفات.  من  األهل  يخاف  الالوعي،  وفي 
والطريقة  نفسها  بالدرجة  أطفالهم  يحبون  برأيهم 

نفسها، وال بد بالتالي من منحهم األشياء نفسها.

منفصل  برنامج  تخصيص  األهل  يحاول  لو  حبذا 
لكل طفل على حدة، وتخصيص وقت محدد له دون 
لو  حتى  يحبها  التي  نشاطاته  في  ومشاركته  سواه، 
كان إخوته رافضين لما يقوم به ذلك الطفل تحديداً.

للطفل  الوقت  من  مزيد  لتكريس  أبداً  حاجة  وال 
ممارسة  على  سواه  دون  وتشجيعه  الموهوب، 

الهوايات والنشاطات غير المدرسية.
احتياجات  تلبية  ضرورة  على  النفس  علماء  يشدد 
كل طفل على حدة، وإنما بطريقة ال تهدد االنسجام 
العائلي. فهذا االحترام لالختالف وتشجيع كل طفل 
استقاللية  أكثر  الطفل  حتماً  سيجعالن  حدة  على 

بالنسبة إلى أهله.
االعتماد  شرك  في  واقعاً  الطفل  يكون  ال  بالفعل، 
الكلي على عائلته، وال أسير الرفض الفظ والقاهر، 

ويسود االنسجام والتكافؤ في العالقات العائلية.

أبعد من األداء
بكل  محددة  »لصق« صفة  إلى  أحياناً  األهل  يعمد 
وذاك  الموهوب  الطفل  هو  هذا  أطفالهم.  من  واحد 
هو الطفل غير الموهوب. والواقع أن هذه الصفات 
األداء  مثل  معينة،  مزايا  على  األغلب  في  ترتكز 
الموسيقي، ألن مثل هذا  أو  الرياضي  أو  المدرسي 
الصورة  مع  ويتطابق  اجتماعي  تقدير  محط  األداء 
التي يرسمها العديد من األهل للطفل الناجح والالمع.
الحنان،  مثل  أخرى  مزايا  إهمال  يتم  قد  أنه  إال 
التكيف  وحسن  االبتكار،  أو  التخيل  على  والقدرة 
االجتماعي ألن هذه المزايا ليست محط أهمية مثل 

عوامل النجاح.
أي  دون  أطفالهم من  إلى  ينظروا  أن  باألهل  يجدر 
انحياز أو توقعات معينة أو أولويات محددة للتمكن 
تزال  ال  وإنما  حتماً  موجودة  مواهب  اكتشاف  من 
مخبأة ربما. وال بد حتماً من تفادي إحساس الطفل 
غير الموهوب بعقدة النقص تفادياً لوقوعه في شرك 

االكتئاب.
أطفالهم  من  واحد  كل  تشجيع  باألهل  يجدر  لذا، 
المتفوق  أو  الموهوب  بطريقة مختلفة وتفادي جعل 

صاحب سلطة مميزة أو متفوقة على إخوته.

الحياة  فترة  في  والرجال،  النساء  من  العديد  ينتاب 
بين 40 و50 عاما، نوع من اإلحباط بسبب دخولهم 

سن اليأس. 
وتزيد تغيرات الحياة اليومية من حدة هذه المرحلة، 
ويصبحون  البلوغ  سن  إلى  األطفال  يصل  عندما 
قادرين على االعتماد على أنفسهم، ما يشكل بالنسبة 
للكثير من النساء وخاصة ربات البيوت فراغا تاما، 
الفراغ  هذا  من  معاناتهن  عواقب  بالتالي  وتصبح 
الشعور  عدم  من  النساء  بعض  وتعاني  وخيمة. 
بالراحة الجسدية والعاطفية وشعورها بفقدان قيمتها 

كامرأة مع فقدان خصوبتها.

وحسب موقع 'فراون تسيمر' المهتم بشئون المرأة، 
الحياة  مغزى  عن  التساؤل  في  فجأة  النساء  تبدأ 
ومعناها، ويقمن بالبحث عن أنشطة جديدة، وتستيقظ 
الذات  وتحقيق  النفس  على  االعتماد  روح  فيهن 
من  بنوع  اهتمامهن  تثير  مجاالت  على  والتركيز 
واجباتهن  إهمال  إلى  يدفعهن  الذي  األمر  األنانية، 

اليومية والزوجية في بعض األحيان.
سن  اآلخر  هو  يعيش  الرجل  أن  الموقع  ويضيف 
حياته  لشريكة  يحدث  ما  غالبا  يتفهم  وال  اليأس، 
الرجل  أن  رغم  له،  وإهمالها  فهمه  بإساءة  ويشعر 
يرى في نفسه الشاب الوسيم المقبول تماما وصاحب 
الفاخرة  والسيارة  الكافي  والمال  الجيدة  الوظيفة 

ويرى أن هذا كاف لجلب انتباه الشابات اليافعات.
أسباب يُمكن أن تؤدي ال محالة بالكثير من العالقات 
قفص  في  سنوات  عيش  بعد  نهايتها  إلى  الزوجية 
اكتئاب  اليأس  يتبع مرحلة سن  قد  وربما  الزوجية. 
أو بصيص أمل لبداية حياة جديدة بعد االنفصال أو 
الطالق، أو يُمكن للزوجين التغلب على هذه المرحلة 

وتخطيها بسالم والبقاء معا حتى النهاية الحتمية.
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- قد يجمع المال غير آكله . . ويأكل المال غير من 
جمعه 

- أصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله . .فالنار 
تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله  

- ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت . . وكنت 
أظنها ال تفرج  

- ومن رعى غنماً فى أرض مسبعٍة ونام عنها تولى 
رعيها األسُد  

- كم منزٍل فى األرض يألفه الفتى وحنينه أبداً ألوِل 
منزِل  

- ما ال يْدرك كله ال يترك كله  
يغدر  لمن  يقال   ، فأسك  أثر  وهذا  أعاهدك  كيف   -

فى عهده  
يعطى  لمن  يقال   ، األبيض  الثوُر  أُكل  يوَم  أُكلُت   -

لغيره الفرصة لينال منه 
مهمته  فى  يفشل  لمن  يقال   ، ُحنين  ِبُخفَِّى  َرجع   -

ويرجع بالخيبة  
يأتى  لمن  يقال   ، قول كل خطيب  َجِهيَزة  - قطعت 

بقول يحسم جداًل أو خالفاً
- ما أرخص الجمل لوال الهرة 

-ال يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين  
- القشة التى قصمت ظهر البعير  

- من مأمنة يُؤَتى الحْذر ، أي ال ينفع حذر من قدر  
- ُرب أخ لك لم تلده أمك  

من  كالمستجير   .  . كربته  عند  بعمر  والمستجير   -
الرمداء بالنار  

تدرى  كنت  أو  مصيبة  فتلك  تدرى  ال  كنت  إن   -
فالمصيبة أعظم  

- أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رمانى .. 
وكم علمته نظم القوافي 
فلما قال قافية هجاني  

- ال يسلم الشرف الرفيع من األذى حتى يراق على 
جوانبه الدُم  

فعل  بما  فأخبره   .  . يوماً  يعود  الشباب  ليت  أال   -
المشيُب  

- قم للمعلم وفه التبجيال كاد المعلم أن يكون رسوال  
- كن النخيل عن األحقاد مرتفعاً . . يرمى بالصخر 

فيُلقى بأطيب الثمر  
اشتعلت  إذا  حتى  صغارك،  دائًمأ  هم  أبناؤك  ـ 

رءوسهم شيًبا.
ـ أن تقوم ببناء أطفال أقوياء أسهل من ترميم رجال 

محطمين.
ـ األطفال مثل القطط يحتاجون للحنان.

في حين أننا جميعاً نعلم أن نجاح الشراكة الزوجية 
يقوم على الصراحة بين الطرفين إال أن نسب كبيرة 
األسرار  ببعض  االحتفاظ  إلى  يميلون  الرجال  من 

عن زوجاتهم.
عن  عادة  الرجال  يخفيها  التي  األسرار  هي  فما 

زوجاتهم والتي على كل امرأة فعاًل معرفتها؟.

"ال نستطيع أال ننظر إلى الفتيات األخريات"
عادة ما يكون من الصعب على الرجال أال ينظروا 

إلى الفتاة التي تمر من أمامهم على الطريق.
من  فتاة  وتمر  زوجته  جانب  إلى  يكون  وعندما 
أمامهما فإن المرأة وبشكل طبيعي تسأل زوجها إن 

كان ينظر إليها.
أن يخفي  يكون من األفضل  أنه  الرجل هنا  ويعتقد 

هذه الحقيقة عن زوجته لتلطيف الموقف.
يحاول  الذي  السر  هذا  معرفة  النساء  على  ولكن 
الرجال إخفائه واالدعاء بأنهم ال ينظرون أبداً ألي 

امرأة تمر في الطريق. 
ورغم أن الرجل ال يمكنه االستغناء عن زوجته إال 
أنه ال يمتلك القدرة على عدم النظر إلى األخريات.

"كسبنا للمال يشعرنا بأهميتنا"
يعتبر المال بالنسبة للرجل مصدر قوة أمام عائلته، 
ومنذ صغره يتعلم أنه هو من ينبغي أن يكون السند 

األساسي لعائلته.
ازداد  لعائلته  يقدمها  التي  المال  نسبة  زادت  وكلما 
شعوره بالثقة بالنفس وبأهميته لدى زوجته. ويسعى 
كل رجل إلى أن يثبت لنفسه ولآلخرين من حوله أنه 
قادر على تحمل مسؤولية عائلته. ومن الضروري 

الرجل  يحاول  الذي  السر  امرأة هذا  أن تعرف كل 
إخفائه.

أنه هو األساس في  تؤكد لزوجها  أن  المرأة  وعلى 
العائلة وليست النقود التي يجنيها فقط.

ويرغب كل زوج أن يشعر أن زوجته تثق به فعاًل 
وتثق بقدراته وأنه قادر على تحقيق الحياة السعيدة 

لعائلته.

"نخشى من أن نسلمك مفاتيح السيارة"
إال  السر  بهذا  االعتراف  الرجال  من  الكثير  يخشى 
سياراتهم  مفاتيح  تسليم  من  يخشون  الواقع  في  أنهم 

لزوجتهم.
عادة ال يثق الرجل بأن زوجته قادرة على أن تقود 
السيارة بشكل جيد ويخشى من أن ترتكب أي حادث 

مروري وبالتالي يتجنب تسليمها مفاتيح سيارته.

"نتمنى أن نعود إلى سن الـ25"
يحتفظ الكثير من الرجال بهذا السر عن زوجاتهم، 
وفي حين أن الرجل يكون سعيداً بزواجه إال أنه في 
سره يتمنى أحياناً العودة إلى سنين بداية الشباب قبل 

أن يتزوج عندما كان أعزباً.
ويرى الرجال في تلك األيام على أنها أيام الشباب 
والحرية من قيود الزواج حيث كانت أيام خالية من 

المسؤوليات وااللتزامات.
يؤذي  لن  السر  هذا  أن  من  تتأكد  أن  المرأة  وعلى 
زواجها فمن الطبيعي أن يحن الزوج لأليام الشباب 
مسؤولية  ويتحمل  عليها  يتعرف  أن  قبل  الماضية 

األسرة، الذي هو سعيد اآلن في تحملها.
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في 1940/2/9  ولد فنان الشعب السوري الممثل والمخرج والمونولوجست رفيق السبيعي الذي اشتهر باسم 
أبو صياح أو قبضاي الحارة بزيه الدمشقي الفلكلوري األصيل في حي البزورية الشعبي داخل سور مدينة 
دمشق القديمة لعائلة متواضعة الحال . وهو أحد كبار الفنانين المخضرمين في سورية الذي ساهم ببصمات 
واضحة على الدراما السورية ، لقب بفنان الشـعب ، وأدى الكثير من األعمال المتميزة التي تركت بصماتها 

واضحة في مسيرة الدراما ليس في سورية فحسب بل في الوطن العربي .
وقد التصقت به شخصية الزعيم والقبضاي في العديد من األعمال الفنية . وقد أحب العمل الفني منذ صغره 
فبدأ حياته الفنية وهو في مقتبل الشباب باالشتراك في نوادي الكشافة ، وتمكن خالل هذه الفترة من إظهار 
مواهبه في الغناء والعزف والتمثيل ، بداياته األولى تعود إلى عام 1954 ملقناً في المسرح 
، التحق بالمسرح القومي عام 1960 بمساعدة من الفنان الكبير حكمت محسن ، كما عمل 
في حلب مع فرقة سعد الدين بقدونس . وشارك في المسلسالت التلفزيونية منذ بداية عمل 

التلفزيون في سورية . 
وفي السينما قدم أكثر من 50 فيلماً تنوع فيها أدائه بين الجاد والكوميدي : الليل الطويل - 
الشمس في يوم غائم - نساء للشتاء – قتل عن طريق التسلسل - أحالم المدينة - عشاق - غرام 
في استانبول – الليل - جسد األشرار – صندوق الدنيا - زواج على الطريقة المحلية - فتاة شرقية – ذكرى 
ليلة حب – أيام في لندن – السكين – صهيل الجهات - عملية الساعة السادسة - عنتر يغزو الصحراء – 

عملية الساعة السادسة – سفاري . 
وفي المسرح : القادم من أمريكا - البرجوازي النبيل – األشباح - حبس األحالم – حرامي غصب عنه - 
األخوة كارامازوف – االستشهاد والقاعدة – األشباح – أوبريت انا انكويت - أبطال بلدنا – األب - موعد 

مع النصر . 
من أعماله التلفزيونية : أهل الراية - ليالي الشرق – نهاية رجل شجاع - أوالد القيمرية – مرزوق على كل 
الجهات – نهاوند – القناع – الدروب الضيقة - الطلقة الثانية - وادي المسك - الخشخاش – عريس الهنا - 
أزهار الشتاء - دمشق يا بسمة الحزن – رجل الساعة - بقعة ضوء - أشياء تشبه الحب - الحصرم الشامي 
- مطعم السعادة - عقد اللولو - مقالب غوار – حمام الهنا – ليالي الصالحية – زوج الست عام – األخوة 
– الوتر األخير – أيام شامية – ابتسامة الجيوكندا . ومن برامجه اإلذاعية : ساعي البريد - مطعم األناقة 
الجوال . ولم تقتصر أعماله الفنية على التمثيل والغناء بل ساهم في اإلخراج اإلذاعي . وقد عمل مع عدد 
كبير من المخرجين . حصل على الكثير من األوسمة وشهادات التقدير . ومن أهم أغانيه الناقدة : شيش بيش 
ما في ليش - قولوا للخائن – داعيكم أبو صياح – حبك بقلبي دوم ساكن – جول جول بدنا جول – التدور 

على المال – يا ولد لفلك شال – حبوباتي التلموذات .
األغاني:

- بدأ بفن المونولوج الناقد عبر استماعه ألغاني الشعراء الشعبين أمثال سالمة األغواني وغيره، وعندما بدأ 
التمثيل على المسارح أخذ يمثل ويغني. لـ كارم محمود وعبد العزيز محمود وعبد الغني السيد.

- كتب أغنية " ابن العم " التي غنتها المغنية " شريفة فاضل".
قدم الكثير من األغاني الناقدة ومنها: - داعيكم أبو صياح وهي من تلحين عدنان قريش. 

- حبك بقلبي دوم ساكن مطرحو تلحين زهير منيني. - يا ولد لفلك شال. - حبوباتي التلموذات. - ال تدور ع 
المال. - شيش بيش. - غوول غوول. كما قدم عدداً من األغاني بصوته ومن كلماته في التلفزيون في برنامج 

»٧ في ٧« لـخلدون المالح.
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بعد موسم صيام طويل عن طرح األفالم الضخمة ذات الميزانيات الكبيرة، التي 
تشمل أسماء نجوم شباك من الدرجة األولى بسبب أزمة كورونا وانعكاساتها 
على السينما وعدد الجمهور وقرارات الحظر المتكررة، عادت السينما المصرية 
إلى حالة التألق السابق في موسم الصيف والعيد اللذين اندمجا ليصبحا موسماً 
واحداً، هو األضخم على اإلطالق في تاريخ السينما الحديث بعد كورونا، وربما 

قبلها بما يشمله من عدد أفالم ضخمة اإلنتاج جرى تأجيلها بسبب الجائحة.
ولم ينتظر صناع السينما المصرية حلول عيد األضحى لطرح أفالمهم الضخمة 
التي طالما مثلت عبئاً عليهم، بسبب الخوف من المجازفة، وطرحها دون ضمان 
أنفقته هذه األفالم من ماليين قد ال تقل عن 40  تحقيق إيرادات تتناسب وما 

مليوناً في أقل األفالم ضمن تلك القائمة.

الكوميديا  أعمال  إلى  وينتمي  أنا"،  "مش  حسني  تامر  بفيلم  الماراثون  وبدأ 
وحجاج  الكدواني،  وماجد  شيحة،  حال  بطولته  في  ويشارك  االجتماعية، 
وإخراج  حسني،  تامر  تأليف  من  المالكي،  وفايز  بدر،  وسوسن  عبدالعظيم، 

سارة وفي.
وتدور قصة الفيلم حول حالة نفسية ما تصيب "حسن" ، الذي تربطه عالقة قوية 
الجلوس معها أطول وقت ممكن  المريضة، حيث يحرص دائماً على  بوالدته 
ومراعاتها، والعناية بها، ويجد حسن نفسه بشخصيتين متصارعتين في الوقت 
نفسه، مما يتسبب في مواقف كوميدية. وكان من المقرر عرض الفيلم في رأس 

السنة، لكن جرى تأجيله بسبب كورونا.
للمأذون  يذهب  ال  "البعض  بفيلم  عبدالعزيز  كريم  النجم  بقوة  للسباق  ودخل 
مرتين"، وهو عمل اجتماعي كوميدي رومانسي صور منذ أكثر من عام، ولم 
يجد منتجه وائل عبدالله فرصة لعرضه طوال أزمة كورونا، خاصة أن الفيلم 

تخطت ميزانيته ٧0 مليون جنيه.
والفيلم بطولة دينا الشربيني وماجد الكدواني وبيومي فؤاد ومحمد ثروت وأحمد 
شخصية  العمل  في  عبدالعزيز  كريم  ويجسد  الفنانين.  من  آخر  وعدد  حالوة 
إعالمي يتنّكر في عدد من الشخصيات، لكشف معاناة األزواج في مرحلة ما 

قبل الطالق.
النجم أحمد عز فيلمه »العارف ـ عودة  وبعد كريم عبدالعزيز بأسبوع طرح 
يونس«، ويشارك في بطولته أحمد فهمي ومحمود حميدة وكارمن بصيبص 

ومصطفى خاطر وأحمد خالد صالح وركين سعد، وعدد آخر من الفنانين. 
ويدور حول الحرب اإللكترونية وحيل االختراق من القراصنة اإللكترونيين في 
وقتنا الحالي، ويجسد عز شخصية شاب يدعى يونس متخصص في االختراق 
تهريب  عملية  أكبر  إلحباط  المصرية  المخابرات  مع  يتحالف  اإللكتروني 

صواريخ لألراضي المصرية بهدف التخريب.

وربما األفالم الثالثة المذكورة هي األضخم في موسم العيد حتى اآلن، على 
المتداخل مع موسم  العيد  إلى  تنضم  أخرى  أعمال  استمرار طرح  الرغم من 
الصيف بشكل كبير، فبعد غياب سينمائي يخوض النجم محمد هنيدي الماراثون 
الصيفي بتجربة كوميدية مختلفة من خالل فيلم "اإلنس والنمس"، سيعرض 
بسبب  الماضية  الفترة  خالل  مرة  من  أكثر  الفيلم  تأجيل  وجرى  الشهر،  هذا 

كورونا.
وتدور  الصيف،  بموسم  العرض  دور  في  فيلم "موسى"  أيضاً طرح  وتقرر 
الفكرة حول روبوت يجري اختراعه، وهو أول روبوت في الشرق األوسط، 
المفارقات واألحداث، والفيلم من بطولة كريم  وبعدها يمر األبطال بعديد من 

عبدالعزيز وإياد نصار.

وكذلك مرشح للعرض الصيفي فيلم النجمة يسرا "ليلة العيد" مع عبير صبري 
من  وهو  األضحى،  عيد  بموسم  الفيلم  ليلحق  أيوب،  وسميحة  اللوزي  ويسرا 

إنتاج أحمد السبكي، وإخراج سامح عبدالعزيز.
قائمة  تحت  وتندرج  الصيف،  موسم  في  بقوة  عرضها  المقرر  األفالم  ومن 
السقا ومنى زكي، وهو من  أحمد  للنجمين  "العنكبوت"  فيلم  الضخم  اإلنتاج 
تأجيل  التي تعرضت للخطر بسبب جائحة كورونا، حيث جرى  أكثر األفالم 
عرضه أكثر من مرة على مدار ما يقرب من عام ونصف العام. تدور أحداث 
فيلم "العنكبوت" في قالب من األكشن والرومانسية، ويواجه السقا صراعات 
مع رجال المافيا، بسبب أفعال شقيقه األصغر غير المشروعة، وهو من تأليف 
السقا  إلى جانب  نادر جالل، ويشارك في بطولته  ناير، وإخراج أحمد  محمد 
ومنى زكي كل من ظافر العابدين، وريم مصطفى، ويسرا اللوزي وزكي فطين 

عبدالوهاب، ومحمد لطفي، وغيرهم.

المقبلة،  الفترة  خالل  أيضاً  للعرض  المهمة مرشحة  األفالم  من  قائمة  وهناك 
لتنضم لتوابع أفالم العيد والصيف، منها "قمر 14"، الذي تعرض للتأجيل، 
بسبب أزمة فيروس كورونا أكثر من مرة. ويدور الفيلم عن 5 قصص حب 
مختلفة على نمط فيلم "هيبتا"، ويشارك فيه عدد كبير من النجوم، خالد النبوي 
وشيرين رضا وخالد أنور وغادة عادل وأحمد مالك ومي الغيطي وأحمد حاتم 

وأسماء أبو اليزيد وأحمد الفيشاوي وياسمين رئيس.
"العميل  بفيلم  الصيف  هذا  السباق  في  حسني  أكرم  سيشارك  كبيرة  وبنسبة 
صفر"، وتشاركه نيللي كريم بطولة العمل، الذي يتبقى به عدد قليل من المشاهد 

يتم تصويرها حالياً، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.
من  االنتهاء  جرى  الذي  أهالي"،  "تسليم  فيلم  عرض  أيضاً  المقرر  ومن 
تصويره منذ فترة طويلة، وهو بطولة دنيا سمير غانم، وهشام ماجد، وبيومي 
تأليف شريف نجيب وإخراج  أوتاكا، ومن  فؤاد، ودالل عبدالعزيز، ولوسي، 

خالد الحلفاوي.
النيل"، وهو  "تماسيح  فيلم  الصيف  ينافس في موسم  أن  بقوة  المحتمل  ومن 
الصاوي،  الميرغني، ومصطفى خاطر، وكريم عفيفي، وخالد  بطولة حمدي 
وبيومي فؤاد، ومحمد جمعة، وهنادي مهنا، وعدد كبير من النجوم، ومن تأليف 

لؤي السيد، وإخراج سامح عبدالعزيز.
وهناك بعض األفالم المعروضة منذ عيد الفطر، وبعده مثل "أحمد نوتردام" 
فؤاد،  وبيومي  لليلي علوي  "ماما حامل"  وكذلك  لرامز جالل وغادة عادل، 

و"ديدو" لكريم فهمي وحمدي الميرغني وهدى المفتي.
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الشاب مهدي هميلي ضمن  التونسي  للمخرج  “أطياف”  الطويل  الفيلم  يُشارك 
فعاليات الدورة الرابعة والسبعين لمهرجان لوكارنو السينمائي، والذي سينتظم 
في مدينة لوكارنو بسويسرا من 4 إلى 14 أغسطس، حيث ينافس على ست 

جوائز في مسابقة “ُصناع أفالم الحاضر”.

ومهرجان لوكارنو السينمائي هو أحد أعرق المحافل السينمائية العالمية، تأّسس 
عام 1946، وتنطلق فعالياته سنويا في شهر أغسطس لمدة 11 يوما بمدينة 
مجال  في  والعاملين  المحبين  من  اآلالف  يتقابل  حيث  السويسرية،  لوكارنو 

اإلنتاج السينمائي.
وتدور أحداث فيلم “أطياف” في العاصمة تونس، حيث تُسجن آمال على خلفية 
اتهامها بالزنا وممارسة الدعارة. وبعد إطالق سراحها تبحث عن ابنها الوحيد 
العب كرة القدم مؤمن في مجاهل تونس وشوارعها، مّما يمكنّها من اكتشاف 
فإذا  االجتماعية،  والشرائح  الفئات  كل  على  والتعّرف  والهامش  القاع  تونس 
بها -وهي في رحلة البحث عن ابنها- تعثر على ذاتها وتتصالح مع نفسها في 

مواجهة مجتمع عنيف ومتطّرف.

المصري »ريش«  الفيلم  حصد 
الجائزة  الزهيري  للمخرج عمر 
أسبوع  مسابقة  في  الكبرى 
الرابعة  بالنسخة  الرسمية  النقاد 
كان  مهرجان  من  والسبعين 

السينمائي. 
السينما  إطار  في  الفيلم  يدخل 
في  المغرقة  الحديثة  الواقعية 
الكاميرا  تظهر  حيث  واقعيتها 
كافة تفاصيل الحياة التي يعيشها 
مخرجه  أن  بيد  الفيلم،  أبطال 
من  الواقعية  لعالم  الدخول  قرر 
خالل الفانتازيا والخيال المتمثل 
لعائل  المسبوقة  غير  القصة  في 
أسرة فقيرة يقرر إقامة حفل عيد 

ميالد ولده البكر )خمس سنوات( ويحضر ساحًرا ليحيي الحفل ببعض األلعاب 
السحرية. في إحدى هذه األلعاب يدخل األب في صندوق خشبي ليخرج منه 
دجاجة، وفي المشهد المعكوس حيث يعيد الساحر الدجاجة للصندوق من أجل 

إخراج األب تحدث المفاجأة وال يخرج األب أبدا من الصندوق.
يمتلئ الفيلم بالمفارقات والرموز والرسائل المبطنة... يكاد يكون الفيلم صامتا 
فالحوار أفسح مجاال كبيرا للصورة التي كانت تتحدث عن نفسها، ولم يلجأ إليه 
المخرج إال في المشاهد التي كان من الضروري أن يجري بها الحديث بين 

الممثلين. 
المفارقة األولى تتمثل في األم المسكينة التي لم تعرف العالم المحيط بها إال من 
خالل زوجها، لكنها تقرر العيش مع الدجاجة بوصفها زوجها وتعمل المستحيل 
من أجل إعادته لوضعه الطبيعي سالكة في ذلك كل السبل حتى ولو كانت بإتباع 

طرق السحر والشعوذة والدجل. 
ال نجد ولو مشهدا واحدا في الفيلم يدل على أي مظهر من مظاهر الحداثة.

األمر اآلخر الالفت للنظر في هذا الفيلم هو الغياب الكامل للموسيقى التصويرية، 
فالموسيقى في الفيلم ال تخرج إال من بوق كاسيت السيارة أو جهاز التلفاز الذي 
ال يعرض إال أفالم الكارتون والمشاهد األجنبية الراقصة لفتيات شبه عاريات. 

قالت دينا الشربيني إنها مستمتعة بالعمل مع فريق عمل عظيم في لبنان لمسلسل 
"الزيارة". يشترك في العمل الفنانين تقال شمعون، وكارول عبود، إيلى مترى، 

عبدو شاهين، سيرينا الشامى وكوكبة من الممثلين اللبنانيين.
الرعب  مقابالت مع أشخاص حقيقيين عاشوا تجربة  العمل حول  فكرة  تدور 
على امتداد 30 عاماً، وكتبت أحداثها فى ٨ حلقات من الرعب والتشويق بين 

القاهرة وبيروت عام 19٨1.

ورشة السرد تحت إشراف الكاتبة مريم نعوم، ومن إخراج أدولفو مارتينيز، 
ويعمل على تنفيذه فريق عالمي محترف، شارك فى صناعة مسلسالت عالمية، 

وسيعرض على إحدى المنصات اإللكترونية.
ويعد هذا التعاون الثاني بين دينا الشربيني وتقال شمعون حيث تشاركا العمل 

قبل سنوات في مسلسل روبي.

الزيارة .. مسلسل لبناني مصري
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قرر خبراء شركة "كاسبرسكي الب" تخيل الدور الذي يمكن لتكنولوجيا المعلومات 
أن تلعبه في إحداث تحول جذري في حياتنا في العصر الرقمي الحقيقي للعام 2050، 

أي بعد 30 عاما من اآلن.
وقال  كبير خبراء األمن في كاسبرسكي الب: "إن معدل التطور الحالي الذي يشهده قطاع 
تكنولوجيا المعلومات يجعل من الصعب إعطاء تنبؤات دقيقة حول ما سيؤول بنا الحال بعد 
بضع عقود من الزمن. ومع ذلك، من الواضح تماماً أن التكنولوجيا ستصبح أكثر ذكاء عاماً 

تلو اآلخر، وسيتعين على األفراد الذين يتعاملون معها مواكبة هذا التطور المستمر. 
ولذلك نحن متأكدون بأن مجرمي اإلنترنت سيواصلون بذل كل جهد ممكن لتسخير أي تطور 

يستجد في عالم تكنولوجيا المعلومات لخدمة أغراضهم الخبيثة". 
وخلص إلى القول: "بصرف النظر عن ما سيكون عليه عالمنا بعد 30 عاما، ينبغي علينا البدء، 
ومن اآلن، في العمل على تحسين ظروف العيش في العالم المرتقب من راحة وأمان ورفاهية 
وغيرها. والتكنولوجيا ليست سوى وسيلة، ومسألة استخدام هذه الوسيلة في الخير أو الشر هو 

أمر عائد لنا كلياً."

التعداد السكاني في العالم المليارات من الناس والمليارات من ما  كما سادت توقعات بأن يشمل 
يعرف باإلنسان اآللي. ومن المعروف أن مهمة إنجاز معظم األعمال المعقدة والروتينة قد أصبحت 
اآللي، وسيكون  باإلنسان  الخاصة  البرامج  الناس في تحسين  اآللي. وسينشغل  اإلنسان  إلى  تسند 
قطاع تكنولوجيا المعلومات مالذاً للشركات المتخصصة في تطوير برامج اإلنسان اآللي، مثلما تقوم 

به الشركات اآلن من تطوير لتطبيقات تتيح للمستخدمين تحميلها وتثبيتها.

الناس اآلليون: من المتوقع أن تكون الحدود الفاصلة بين اإلنسان اآللي والبشر غامضة وغير 
واضحة نوعاً ما. وسيبدأ مختصو زراعة األنسجة باستخدام األعضاء االصطناعية التي يتم التحكم 
إدخال  وسيتم  روتينية.  جراحية  عمليات  إلى  البديلة  األعضاء  زراعة  وستتحول  إلكترونياً،  بها 
أو  المريضة  الخاليا  إلى  األدوية  لتوصيل  الجسم  أعماق  في   )Nanorobots( النانو  روبوتات 
على  خاصة  ألغراض  المثبتة  االستشعار  أجهزة  وستعمل  الجراحية.  العمليات  إجراء  لغرض 
مراقبة صحة البشر ونقل النتائج الطبية الخاصة بهم إلى بيئة تخزين قائمة على السحابة، بحيث 
تتيح للطبيب المحلي المختص الوصول إليها بسهولة. وينبغي أن يؤدي هذا كله إلى إحداث زيادة 

كبيرة في متوسط العمر المتوقع.

المنازل الذكية: إلى جانب ذلك، سيعيش الناس في منازل ذكية بحيث ستكون معظم تجهيزات 
بإدارة  بالمنزل  الخاص  التشغيل  برنامج  وسيعنى  بالكامل.  مؤمنة  فيها  الراحة  ومستلزمات 
الناس الوحيد هو  الطاقة والمياه واستهالك األغذية واإلمدادات والتجديد. وسيكون هاجس 

ضمان وجود ما يكفي من المال في حساباتهم المصرفية لسداد الفواتير.

عالم قائم على التكنولوجيا الذكية: ستتشكل مالمح شخصيتنا الرقمية البديلة أخيراً 
في إطار بنية تحتية عالمية فردية قادرة على تنظيم شؤونها ذاتياً والمشاركة في تسيير 
في   TOR برنامج  غرار  على  النظام  تشغيل  وسيتم  الكوكب.  على  حياتها  شؤون 
وقتنا الراهن، بحيث يتسنى للمستخدمين األكثر نشاطا وفعالية اكتساب حقوق وسيط 
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التشغيل. وسيخصص النظام لتوزيع الموارد بين الناس ومنع النزاعات المسلحة 
واألعمال اإلنسانية األخرى.

طباعة ثالثية األبعاد – سريعة ومنخفضة التكلفة: لن يعود هناك حاجة بنا 
إلنجاز بعض المهام المملة التي تستدعي االستعانة بكتب التاريخ أو حتى إنتاج 
بعض المواد المحددة. وبداًل من ذلك، ستتيح لنا الطابعات ثالثية األبعاد تصميم 
وإنشاء كل المواد التي نحتاج إليها، كالمواد المنزلية، مثل األطباق والمالبس 

وبناء منزل المستقبل.

انقراض أجهزة الكمبيوتر: قد يكون الكمبيوتر هو العامل األبرز وراء ازدهار 
قطاع تكنولوجيا المعلومات برّمته، ولكن بحلول عام 2050 من المحتمل أن ال 
نرى هذا الجهاز إال في المتاحف فقط. وبكالم أدق، لن نعود في حاجة إلى أي 
وسيلة تتعامل مع البيانات مثل الكمبيوتر المرتكز أساساً على معالجة البيانات. 
الملحقات  هذه  وستهيمن  الذكية،  األجهزة  من  أكبر  مجموعة  هناك  وسيكون 
الذكية المختلفة بشكل مطرد على وظائف أجهزة الكمبيوتر التي نتعامل معها 
في وقتنا الراهن. على سبيل المثال، سيتم إنجاز عملية التحليل المالي عن طريق 
المستندات  باستخدام  المعنية  المؤسسة  قبل  من  به  التحكم  يتم  )سيرفر(  خادم 

اإللكترونية، وليس عن طريق محاسب يستخدم جهاز كمبيوتر شخصي.

التكنولوجيا: على الرغم من ما سبق ذكره، لن يكون  ظاهرة الخوف من 
الجميع سعداء بالتحول إلى عالم يتعامل كلياً مع اإلنسان اآللي الشجاع. ومن 
المحتمل أن نشهد ظهور معارضين جدد للوقوف في وجه تطوير المنازل الذكية 
وأنماط الحياة المؤتمتة وحتى اإلنسان اآللي. وسيلجأ معارضو تطور تكنولوجيا 
المعلومات إلى االستغناء عن استخدام األنظمة الذكية واألجهزة واإلنسان اآللي 

عند إنجاز أنواع معينة من األعمال ولن تكون لديهم أي هوية رقمية.

في األول من يناير 1985، أجريت أول مكالمة بأول هاتف محمول طرح في 
بريطانيا، وكانت بداية ثورة االتصاالت الشخصية.

في ذلك الوقت طرحت شركة فودافون أول هاتف محمول وحمل اسم "فودافون 
في تي 1" وأجرى شخص اسمه مايكل هاريسون أول مكالمة هاتفية وكانت مع 

والده الذي كان رئيساً للشركة.
يكن  فلم  كيلوغرامات،   5 محمول  هاتف  أول  زنة  بلغت   ،19٨5 العام  وفي 
من السهل حمل ذلك الهاتف، فكان ينقل بالسيارة، ولذلك كان يطلق عليه اسم 

"هاتف السيارة" أو "كارفون".
أما سعره، فقد بلغ في ذلك الحين 1650 جنيهاً استرلينياً، ووفقاً لسعر الصرف 

الحالي للجنيه االسترليني، فإنه يقدر بنحو ما يزيد على ٧ آالف دوالر حالياً.
وكان الجهاز يحتاج إلى فترة شحن تصل إلى 10 ساعات، ويمكن الحديث فيه 

لمدة نصف ساعة كاملة.
وقال المدير الفني السابق لفودافون، مايك بينتشز لسكاي نيوز إنه لم يكن يتخيل 
أبداً كيف سيكون حال الهواتف الخلوية مستقباًل، لكنه أبدى سعادته ألنه شارك 

في إطالق ذلك الهاتف المحمول، وما وصل إليه حالياً.
وقال إن الهواتف المحمولة األولى كانت بحاجة إلى جهاز إرسال يتمتع بقدر 

عال من الطاقة، وكانت تصل آنذاك إلى حدود 5 واط.
األجهزة  من  كثيراً  أقل  بطاقة  تتمتع  الحالية  اإلرسال  أجهزة  أن  إلى  وأشار 
القديمة، ولذلك فإن الهاتف المحمول كان بحاجة إلى بطارية كبيرة نسبياً، ولذلك 

كانت بطارية السيارة الوسيلة األفضل لتوفير الطاقة المالئمة للهاتف.
وأوضح أن الهواتف المحمولة في ذلك الوقت كانت للنخبة من الناس، أما اآلن 
فإن عدد من يملكون هواتف محمولة فيقدر بنحو 3.6 مليار شخص، أو نصف 

سكان األرض.
كذلك يقدر عدد االشتراكات الفاعلة بنحو ٧.3 مليار اشتراك، وبحجم صناعة 

يقدر بحوالي 1.13 تريليون دوالر.
أما أول شخص اشترى جهاز هاتف محمول في العالم أو "كار فون"، فكان 

المصرفي مونغو باركس.
وأن  خصوصاً  الجهاز،  لشراء  ضرورة  هناك  كانت  أنه  باركس  وأوضح 
بورصة وول ستريت كانت تغلق عند الساعة الرابعة مساء بتوقيت نيويورك، 
أو 9 بتوقيت لندن، ، وكانت هناك ضرورة لمتابعة األمور بين الرابعة والتاسعة 

مساًء.
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نجحت مصممة أزياء ومحترفة اختراق شبكات البيانات كيت روس في تطوير 
الشخص  تظهر صورة  حيث  المراقبة،  كاميرات  تضليل  على  قادرة  مالبس 
األزياء  هذه  تغطية  وتم  الكاميرا.  تسجيل  في  كسيارة  المالبس،  يرتدي  الذي 
بصور للوحات أرقام السيارات التي تؤدي إلى تشغيل أنظمة قراءة اللوحات 
آلياً وتضخ هذه البيانات إلى األنظمة، التي تستخدم في مراقبة وتتبع المواطنين.
والمعروف أن أنظمة قراءة لوحات السيارات آلياً الموجودة عادًة على أعمدة 
الشوارع ومصابيح إضاءة الشوارع والكباري فوق الطرق السريعة، تستخدم 
كاميرات المراقبة وأجهزة التعرف على الصورة المرتبطة بشبكات االتصاالت 
من أجل تتبع أرقام لوحات السيارات مع تحديد مكان وتاريخ وتوقيت تواجد 

السيارة.

وقد عرضت مصممة األزياء ومحترفة القرصنة كيت روس مالبسها المبتكرة 
فيغاس، مشيرة  مدينة الس  في  المعلوماتي  لألمن  "ديف كون"  خالل مؤتمر 
إلى أنها استوحت فكرة هذه األزياء من خالل محادثة مع أحد األصدقاء الذي 
يعمل مع "مؤسسة الحدود اإللكترونية" حول عدم دقة الكثير من أجهزة قراءة 

اللوحات في سيارات الشرطة.
الجديدة  المجموعة  إن هذه  األمريكية  األزياء  قالت مصممة  السياق  وفي هذا 
من األزياء، تؤكد الحاجة إلى جعل أنظمة المراقبة التي تعتمد على الكمبيوتر 
أقل انتشاراً وزيادة صعوبة استخدامها بدون إشراف بشري. وأضافت أن "أي 
شخص يسير على جانب الطريق أو يمر في منطقة عبور المشاة، غالباً من 
يكون قريباً جداً من جهاز قراءة لوحات السيارات، الذي عادة ما يغطي مجال 

رؤية واسع، لكنه يعاني من مشكالت في مدى دقته.
أجل  من  بجد  عملت  "لكنني  تجريبية  الجديدة  األزياء  مجموعة  أن  وأضافت 
النهار" بحيث ال تستطيع كاميرات  أثناء  الشوارع  أنها ستعمل في  التأكد من 
الجديدة  األزياء  مجموعة  وتضم  يرتديها.  الذي  الشخص  تصوير  المراقبة 
لوحات سيارات معدلة،  وبلوزات، مغطاة بصور  قمصان وسترات وفساتين 

وغيرها من األنماط الدائرية.
دوالراً.  وبين 50  بين 25  المالبس  هذه  من  الواحدة  القطعة  ويتراوح سعر 
وذكر موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أنه 
عند اختيار مقاس المالبس، ال يجب أن يكون التركيز فقط على مدى مناسبة 
اللوحات حتى  قدر من وضوح  أقصى  للشخص وإنما ضمان تحقيق  المقاس 

تعمل بفاعلية في تضليل كاميرات المراقبة.

الكبرى،  التكنولوجيا  تصاعدت حدة الخالف بين اإلدارة األميركية وشركات 
التي تدير مواقع التواصل االجتماعي، بعد أن قال الرئيس األميركي جو بايدن 
للصحافيين إن "فيسبوك" ومنصات أخرى "تقتل الناس" من خالل السماح بنشر 
معلومات مضللة عن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا. وهو ما استدعي رد 
مضاد من العمالق األزرق، الذي يعتبر أن هذه التصريحات محاولة للبحث عن 

"كبش فداء" لفشل بايدن في تحقيق أهداف التطعيم.
"البيت  إن  "فيسبوك"  في  مسؤول  قال  األحد،  أميركية،  إعالم  وسائل  ووفق 

األبيض يبحث عن كبش فداء إلخفاقه في تحقيق أهداف التطعيم".
مراسل  نشره  "فيسبوك"،  باسم  لمتحدث  بيان  الحادة،  التعليقات  تلك  سبق 
شبكة "إن بي سي"، ديالن بايرز، يسلط الضوء على جهود الشركة لتشجيع 
اللقاحات. وبحسب بايرز، قالت الشركة "لن نشتت انتباهنا، االتهامات التي ال 
تدعمها الحقائق... الحقيقة هي أن أكثر من ملياري شخص شاهدوا معلومات 
موثوقة حول كوفيد-19 واللقاحات على فيسبوك، أكثر من أي مكان آخر على 

اإلنترنت".
وأشار البيان إلى أن "أكثر من 3.3 مليون أميركي استخدموا أداة البحث عن 
اللقاحات الخاصة بنا لمعرفة مكان الحصول على اللقاح وكيفية ذلك. وتظهر 
في  مسؤواًل  أن  بايرز  وأفاد  األرواح."  إنقاذ  في  يساعد  فيسبوك  أن  الحقائق 
"فيسبوك" طلب عدم الكشف عن هويته وأصدر بياناً آخر في شأن كوفيد، يدعي 
أن الرئيس األميركي يسعى إللقاء اللوم على الشركة لفشله في تحقيق أهداف 

التطعيم التي رصدها سابقاً.

نجح باحثون في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو في تطوير تقنية مكنت 
ترجمة  في جمل واضحة، من خالل  التواصل  من  قوي  بشلل  رجل مصاب 

اإلشارات من دماغه إلى كلمات تظهر كنص على الشاشة.
ولم يكن على بانشو، الرجل المصاب بالشلل والذي أصبح أول مشارك في هذه 
التجربة، سوى محاولة قول الكلمات التي يريدها ليلتقطها الجهاز المتصل على 

دماغه وتحويلها لكلمات.
وكانت أول كلمات يلتقطها الجهاز لبانشو هي: "عائلتي في الخارج".

التوصل لهذا اإلنجاز تطلب عشر سنوات من العمل المتواصل من قبل جراح 
األعصاب في جامعة كاليفورنيا إدوارد تشانغ، لتطوير تقنية تسمح لألشخاص 

المصابين بالشلل بالتواصل حتى لو كانوا غير قادرين للتحدث بأنفسهم.
ولفت تشانغ إلى أنها "أول تجربة ناجحة لفك تشفير مباشر للكلمات الكاملة من 

نشاط دماغ شخص مشلول وال يستطيع الكالم".
تجدر اإلشارة إلى أن آالف األشخاص يفقدون كل عام القدرة على الكالم بسبب 
سكتات دماغية أو حوادث أو مرض. لكن تطوير هذه التكنولوجيا ستمنح األمل 

لهؤالء أن يتمكنوا يوًما ما من التواصل بشكل كامل.
وقد وصفت عالمة أخرى غير مشاركة في هذا العمل أنه "أبعد مما كنا نتخيله 

في أي وقت مضى".
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برغم أن الوطن العربي يشتهر بالكثير من العادات 
المختلفة ولكنه  العريقة وبعض الصناعات  والتقاليد 
ما  ولكن  السيارات.  صناعة  مجال  في  رائداً  ليس 
نستعرضه في هذا المقال هو أهم  سيارات في تاريخ 
بل  عربية،  بلدان  في  صناعتها  تم  العربي  الوطن 

والبعض منها كان يحمل اسماً عربياً كذلك.

W Motors – 1
واإلمارات  لبنان  من  أشخاص  بين  شركة  قررت 
تحمل اسم W Motors أن تقدم سيارات فخمة تركز 
والقوة  والسرعة  الرفاهية  على  األول  المقام  في 
وجمال التصميم الخارجي.  واستطاعت هذه الشركة 
بحسب  التصنيع  بنظام  األولى  سيارتها  تطلق  أن 

الطلب.
باأللماس وغيرها من  الشركة  وتطعم سيارات هذه 
في  السيارات  أغلى  حد  وتعتبر  الكريمة  األحجار 

العالم بسعر 3.4 مليون دوالر.

Laraki Automobiles -2
 1999 عام  خالل  المغرب  في  شركة  نشأت 
 Laraki  " اسم  تحت  الركي  السالم  عبد  أسسها 
بتصنيع  أساسي  بشكل  مهتمة   "Automobiles
خالل  الشركة  وقامت  والفارهة.  الفخمة  السيارات 
لم  ولكنها  فاخرة  سيارات   3 بتصنيع  عملها  فترة 
تستطع استكمال المشوار بسبب عدم تحقيقها ألرباح 
وإيقاف  بإغالقها  قرار  الشركة  مالك  ليتخذ  كفاية. 

أعمالها في عام 200٨.

3- شام
انطلقت سيارة في عام 2010 تحمل اسم "شام" بعد 
  Cultroتدعى إيرانية  سيارات  شركة  بين  تعاون 
"السلطان".  تدعى  سيارات سورية خاصة  وشركة 
بين  مشترك  بتعاون  سيارة  إنتاج  على  االتفاق  وتم 

هاتين الشركتين باالتفاق مع السلطات السورية.

وتنتمي سيارة "شام" لفئة السيارات العائلية وتُصنع 
أجزائها في إيران قبل أن يتم التجميع والطالء في 

سوريا.

4- رمسيس
بشكل  عربية  سيارة  أول  تصنع  أن  مصر  حاولت 
الماضي.  القرن  من  الخمسينيات  خالل  خالص 
واستطاعت الشركة أن تنتج سيارة بالفعل تحت اسم 
"رمسيس" في الخمسينيات واستمرت في ذلك حتى 

عام 1963.
ولكن في عام 1963 تقرر إيقاف الشركة ألعمالها 

وإنتاج طراز رمسيس بسبب العديد من العقبات.
وكانت صناعة السيارات في حقبة قيادة الزعيم جمال 
كل  تصنيع  شعاره  كان  والذي  لمصر  الناصر  عبد 
شيء من "اإلبرة إلى الصاروخ". ولكن عدم قدرة 
سيارة رمسيس على منافسة الطرازات األخرى في 

السوق المصري أدى إلى توقفها.

5- الغزال 1
تخرج  مشروع  سعود  الملك  جامعة  في  طلبة  قدم 
أطلق  الرباعي  الدفع  بنظام  تعمل  اختيارية  بسيارة 

عليها اسم "الغزال 1".
وحول الملك عبد الله بن عبد العزيز الحلم إلى حقيقة 
بعدما قرر إنشاء مصنع إلنتاج هذه السيارة بتصميم 
وإنتاج بالكامل بإيدي أهل المملكة العربية السعودية.

6- أصيلة
ولم تتوقف إنجازات المملكة العربية السعودية عند 
"الغزال 1" والتي تعتبر أول سيارة سعودية الصنع 
المملكة  قدمت   ،2010 عام  فخالل   .%100 بنسبة 

سيارة سيدان مصنعة في السعودية باسم "أصيلة".
 50 سعرها  ويبلغ  السيدان  فئة  إلى  أصيلة  وتنتمي 
السعودية  السيارة  هي  وتعتبر  سعودي،  ريال  ألف 

الثانية في تاريخ البالد بعد "الغزال 1".

WallysCar -7
استطاعت دولة تونس العربية أن تقدم سيارة تحت 
من  مخصصة  تعتبر  والتي   "Wallyscar  " اسم 
أجل التنزه في الهواء الطلق وتم استلهامها من سيارة 
سيتروين التي ُصنعت في ثمانينات القرن الماضي.

واستطاعت تونس بأن تقدم هذه السيارة وكان الهدف 
منها هو التصدير وتمكنت من بيع العديد من النسخ 
منها لفرنسا وإيطاليا وإسبانيا خاصة وأن السيارة يتم 

إنتاجها بدقة واحترافية عالية.
الدول  إلى  السيارة  بتصدير  تونس  تكتف  ولم 
األوروبية مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا فقط ولكنها 
أصبحت تصدرها لدول خليجية مثل اإلمارات وقطر 

وغيرها.

8- الصاروخ
كشف الزعيم الليبي السابق معمر القذافي عن تصميم 
األربعين  الذكرى  صادفت   2009 عام  في  سيارة 
لتوليه السلطة أطلق عليها اسم "الصاروخ". وأنتجت 
يبلغ  وكان  السيارة  هذه  أس"  تي  "تيسكو  شركة 

سعرها 2 مليون يورو.
وكانت السيارة مصنعة الخارج بشكل كامل باستثناء 
الداخلية  المقصورة  في  الموجودة  والجلود  األقمشة 
لها والتي كانت تنتج وتصنع في ليبيا. ولكن لم يتمكن 
القذافي من تحويل هذه السيارة من نموذج اختباري 
إلى سيارة حقيقية وذلك بسبب أسباب سياسية بحسب 

ما ذكرته التقارير.

9- أوريس
وتنتج  تصمم  أن  مصر  في  تويوتا  وكيل  استطاع 
في عام 2013.  وذلك  "أوريس"  اسم  تحت  سيارة 
موجهة  ستكون  السيارة  بأن  حينها  تويوتا  وكشفت 

لعشاق التكنولوجيا والسيارات الراقية.
وكانت السيارة تستمد قوتها من محرك بسعة 1.6 
بالكثير من  تتميز  بقوة 131 حصان  لتر 4 سلندر 
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المميزات.

10 – سيارات نصر
هي شركة النصر المصرية لصناعة السيارات والتي كانت تعتبر عالمة تجارية 

مميزة استمرت لسنوات.
وحافظ شركة النصر لصناعة السيارات على الهوية العربية وظل شعارها باسم 
السيارات  من  الكثير  وجود  في ظل  السنين  لعشرات  سياراتها  يزين  "نصر" 

العالمية المختلفة باسمائها األجنبية.
وتأسست شركة النصر للسيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية 
بقرار جمهوري رقم 913 في شهر مايو من عام 1960، وتم بناء 4 مصانع 

لها على مساحة 4٨0 ألف متر مربع.

نصر   ،1100 "نصر  مثل  العربية  باالسماء  طرازات  عدة  الشركة  وقدمت 
 ،"131 نصر   ،133 نصر   ،12٨ نصر   ،12٧ نصر   ،126 نصر   ،125
وحققت الشركة شهرة واسعة بفضل طراز "نصر شاهين" والذي انطلق في 

األسواق بقوة 96 حصان.
إنتاج نصر تنوعت واختلفت قوتها  وبرغم أن هناك عدة سيارات أخرى من 
ولكن ظلت نصر شاهين هي األقوى إذ أن قوة السيارات األخرى من نصر كان 

تتباين قوتها ما بين ٧1 إلى ٧٨ حصان.
ولم تتوقف شركة نصر المصرية للسيارات عند إنتاج سيارات ركوب خاصة 
لألفراد ولكنها أنتجت كذلك أوتوبيسات وعربيات "لوري" وجرارات زراعية 

أطلقت عليها اسماء "روماني 65، نصر 65، نصر 60".
الكبير  التقدم  وسط  في  لالستمرار  للسيارات  المصرية  نصر  وكافحت شركة 
للشركات العالمية وحاولت االستمرار ولكن بسبب الكثير من الظروف انقسمت 

الشركة في عام 2000.
بعد  كيانين  إلى  عام 2000  في  للسيارات  المصرية  النصر  وانقسمت شركة 
الزراعية تحت مسمى  فصل نشاط صنيع األوتوبيسات واللوري والجرارات 

الشركة الهندسية لصناعة السيارات.
فيما استقل الكيان اآلخر الخاص بصناعة السيارات األخرى الخاصة بركوب 
عام  حتى  السيارات  إنتاج  في  واستمرت  النصر"  "شركة  اسم  تحت  األفراد 

.2009

السيارة نصر شاهين

وفي  الصيف  فصل  في  خاصة  الراحة  وسائل  أهم  من  السيارة  مكيف  يعتبر 
وظل درجات الحرارة المرتفعة التي تسيطر على أجواء هذا الصيف في بالدنا 

العربية.
وكذلك  السيارة  مكيف  تبريد  بضعف  السيارات  قائدي  بعض  يفاجأ  قد  ولكن 
ضعف الهواء الذي يصدر منه وهو األمر الذي ال يمكن التكييف من تأدية عمله 

بالشكل المثالي ويقلل من فعالية التبريد داخل مقصورة السيارة.
ويكشف الخبراء بعض األمور التي قد تؤثر على تبريد مكيف السيارة وتكون 

بحاجة إلى حل سريع إلعادة المكيف إلى فعاليته مرة أخرى.

مشكالت ضعف تبريد مكيف السيارة:
ـ ضعف الكمبروسر "ضاغط الهواء" أو انتهاء عمره االفتراضي.

أ كسر أو انسداد مكثف مكيف السيارة.
ـ انخفاض أو تسرب غاز الفريون المسؤول عن التبريد.

ـ ارتفاع درجة حرارة جسم السيارة بشكل يفوق قدرة المكيف.
ـ انسداد فلتر الهواء الخاص بالمكيف.  

ـ تسريب في مبردات المكيف.
ـ تعطل مروحة المكيف.  

ـ تسرب سائل التبريد بالمكيف.
ـ خلل في النظام الكهربائي للسيارة.

حلول ونصائح لزيادة تبريد مكيف السيارة:
ـ يجب الحرص على إجراء صيانة دورية للتكييف مع تغيير الفتلر الخاص به 

بصورة دورية.
ـ التأكد من أن نسبة غاز الفريون الموجودة في مكيف السيارة تمكنه من القيام 

بدوره بفعالية.
ـ التأكد من سالمة مروحة الثالجة وفحصها وصيانتها بشكل منتظم.  

ـ فحص الكومبروسر "ضاغط الهواء" وقياس قوة ضغطه واستبداله في حالة 
فقده لقوته.

فصل  خالل  الحارقة  الشمس  أشعة  في  طويلة  لفترات  السيارة  ركن  تجنب  ـ 

معلومات حول مكيف السيارة
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داخل  بشدة  الحرارة  درجة  ترتفع  ال  لكي  الصيف 
السيارة.

الهواء  المكيف لطرد  بداية عمل  الزجاج في  فتح  ـ 
الساخن ثم غلق الزجاج لالستمتاع بتبريد المكيف.

الستخدام  نصائح  األلماني  السيارات  نادي  وقدم 
مكيف الهواء بشكل سليم في الصيف حتى ال يتسبب 
في إهدار الوقود ويزيد من تكاليف السيارة. وكشف 
ألمانيا عن أرقام دقيقة لمقدار  السيارات في  خبراء 
استهالك الوقود في حالة استخدام المكيف مع ارتفاع 
درجات الحرارة بشدة في فصل الصيف.  وأوضحوا 
بأن معدل استهالك الوقود يكون بين 2.5 إلى 4 لتر 

لكل 100 كيلومتر في بداية التبريد.
إلى 2  لتر  لمتوسط  االستهالك  معدل  ينخفض  فيما 
لتر لكل 100 كيلومتر داخل المدينة، بينما يقل إلى 
0.2 إلى 0.٧ لتر لكل 100 كيلومتر خارج المدينة. 

استخدام  أثناء  الوقود  استهالك  لتقليل  نصائح 
المكيف: 

افتح  السيارة  تشغيل  قبل   : والنوافذ  األبواب  فتح  ـ 
األبواب والنوافذ لدقائق حتى تخرج الهواء الساخن 

المحبوس في المقصورة خالل فترة توقفها. 
بالسيارة من األفضل  التحرك  بالمروحة: مع  ابدأ  ـ 
قبل  قصيرة  لفترة  الهواء  تدوير  مروحة  تشغيل 
الهواء  بقايا  دفع  في  يساعد  حتى  المكيف  تشغيل 
الساخن ويتمكن المكيف من تأدية وظيفته بسرعة. 

القيام برحلة  للمسافات الطويلة: في حالة  المكيف  ـ 
عدم  األفضل  فمن  كيلومتر   5 من  أقل  قصيرة 
ألن  النوافذ  بفتح  واالكتفاء  المكيف  على  االعتماد 
المكيف يستهلك الكثير من الوقود خالل هذه الفترة. 
ـ درجة معتدلة: ال تضبط مكيف الهواء ليبرد الجو 
بشكل مبالغ فيه فذلك يتسبب في سحب ما قد يصل 
أنه يجعلك  الوقود، كما  إلى ضعف معدل استهالك 

عرضة أكثر لنزالت البرد واإلصابة بالصداع. 

ظهور الرائحة الكريهة من مكيف السيارة:
الكريهة  الرائحة  ظهور  في  األبرز  السبب  يأتي 
بكثافة  تجتمع  التي  البكتيريا،  السيارة  مكيف  من 
شديدة على ردياتير مكيف السيارة الذي يقبع خلف 

الكونسول من الجهة السفلية.
بسبب  تحديًدا  المكان  هذا  في  تجتمع  البكتيريا  هذه 
نسبة الرطوبة المرتفعة في هذا المكان، وتتكاثر مع 
المشكلة مع  الوقت بشكل كبير، وهنا تظهر  مرور 
المروحة  الهواء من  السيارة واندفاع  تشغيل مكيف 

إلى داخل قمرة القيادة.

أن  من  األلماني   ADAC السيارات  نادي  حذر 
سالمة  تهدد  الصيف  فصل  خالل  الشديدة  الحرارة 
القيادة؛ حيث إنها تحد من تركيز قائد السيارة وتقلل 
من سرعة رد الفعل، ما يزيد من خطر وقوع حادث.
وتشير بعض الدراسات إلى أن ارتفاع درجة الحرارة 
داخل السيارة يزيد من خطر وقوع الحوادث بنسبة 

تصل إلى 20 %.
مكيف  األلمان بضبط  الخبراء  ينصح  ذلك  ولتجنب 
 22 بين  تتراوح  حرارة  درجة  على  السيارة  هواء 
و25 درجة مئوية؛ حيث إن هذا هو النطاق، الذي 

يظل فيه قائد السيارة محافظا على تركيزه.
مرتفعة  الخارجية  الحرارة  درجة  كانت  وإذا 
الموجودة  الحرارة  التخلص من  أوال  فيجب  للغاية، 
بالمقصورة الداخلية قبل تشغيل مكيف الهواء، وذلك 
بفتح األبواب والنوافذ، ثم التحرك بالسيارة حتى يتم 
طرد الهواء الساخن الموجود بالمقصورة الداخلية، 

ثم يتم تشغيل المكيف بعد إغالق النوافذ.
وفي البداية ينبغي أن يعمل المكيف في وضع التهوية 
لبضع دقائق وبأقصى طاقة ممكنة، ثم يتم بعد ذلك 

ضبط درجة الحرارة المطلوبة.
مباشرة  التهوية  فتحات  توجيه  عدم  أيضا  ويراعى 
نحو الرأس أو الجسم؛ حيث يؤدي ذلك إلى التهاب 
ذلك  من  وبدال  الكثيرين.  عند  المخاطية  األغشية 
األمامي  الزجاج  إلى  البارد  الهواء  توجيه  ينبغي 
عندما تكون درجة الحرارة الخارجية مرتفعة للغاية، 
ليتم توجيهها بعد ذلك إلى ركاب السيارة بشكل غير 

مباشر.
أن  إلى  األلمان  الخبراء  أشار  أخرى  ناحية  ومن 
الوقود  من  المزيد  يستهلك  الهواء  مكيف  تشغيل 
بمعدل يتراوح بين 2.5 و4 لتر/100 كلم في مرحلة 

التبريد.

يبدو أن صفحة من التاريخ قد تطوى قريبا. فألكثر 
بعض  مهد  العجوز"،  "القارة  هيمنت  قرن،  من 
على  العالمية،  السيارات  تصنيع  شركات  أهّم  من 
االبتكار في هذا القطاع. وتصنّع الشركات األوروبية 

محركات حرارية تُصنَّف األكثر كفاءة في العالم.
لدى  األولى  السفر  وسيلة  وهي  السيارة،  لكن 
األوروبيين، تواجه انتقادات كثيرة بسبب مستويات 

االنبعاثات القوية الصادرة عنها.
االتحاد  عزز  الطارئة،  الحالة  هذه  مواجهة  وفي 
في  الكربون  أكسيد  ثاني  لخفض  أهدافه  األوروبي 
حياد  بلوغ مستوى  إلى  يرمي  وبات  العام 2020، 

الكربون في 2050. 
جديدة  قواعد  األوروبية  المفوضية  اقتراح  ويُرتقب 
تطلب  قد  عدة،  مصادر  وبحسب  الشهر.  هذا 
السيارات  انبعاثات  على  التام  القضاء  المفوضية 

اعتبارا من العام 2035.
تعمل  التي  الكهربائية  السيارات  ستصبح  وبذلك، 
على  بسيرها  المسموح  الوحيدة  هي  بالبطاريات 

الطرق األوروبية في هذه الحالة.
على   2020 من  اعتبارا  أوروبا  فرضت  وقد 
الشركات المصنّعة حدا أقصى النبعاثات السيارات 
لكل  الكربون  أكسيد  ثاني  من  غراما   95 مقداره 
كيلومتر، وقد كان مقررا خفضه بنسبة 3٧,5 % في 

العام 2030.
في نهاية المطاف، يمكن أن تصل نسبة الخفض إلى 
60 % عام 2030، ثم إلى 100 % عام 2035. هذه 
قيودا  ستفرض  المناقشة،  قيد  تزال  ال  التي  األرقام 
هائلة على الشركات العاملة في القطاع إذ ستُضطر 
جديدة  بقواعد   202٧ بحلول  االلتزام  إلى  أيضا 
المحركات  على  المفروضة  التلوث  معايير  لتشديد 

الحرارية.
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يصاب العديد من األشخاص وباألخص كبار السن 
ذلك؟  وراء  الكامنة  األسباب  هي  فما  الركبة،  بألم 
المقال  خالل  من  المعلومات  هذه  أهم  على  تعرف 

التالي.

أسباب ألم الركبة

1- الخلع والكسر
أو  سقوط  بعد  الركبة  في  مستمر  بألم  شعرت  إن 
حادثة ما فقد تكون مصاًبا بخلع أو كسر فيها. لذا من 
للتأكد من سالمة  الطوارئ  إلى  التوجه  الضروري 

الركبة وتلقي العالج المناسب.
في بعض األحيان يحدث كسر الركبة ببطئ، بمعنى 
بداية  في  الركبة  استخدام  على  قادًرا  تكون  أنك 

اإلصابة ولكنك تتوقف عن القيام بذلك تدريجًيا.

2- تمزق األربطة
كرة  مثل  الرياضات  أنواع  بعض  ممارسة  يسبب 
ينتج  الذي  الركبة.  منطقة  في  األربطة  تمزق  القدم 
القدرة على  الركبة وتورم وعدم  في  ألم شديد  عنه 

استخدام القدم المصابة.
لذا ينصح بالتوجه إلى الطبيب فوًرا في حال تمزق 

أحد األربطة.

3- الفصال العظامي
اضطراب  هو  الركبة  أو خشونة  العظامي  الفصال 
الغضروف  في  تدريجي  تفكك  فيه  يحدث  مزمن 

المفصلي ليصبح المفصل مؤلًما وقاسًيا.
وهو أحد أسباب ألم الركبة ويسبب صعوبة في ثني 
الركبة، خشونة، تحجر وتورم الركبة بعد تحريكها.

بالفصال  اإلصابة  خطر  أن  بالذكر  الجدير  من 
العظامي يرتفع مع التقدم بالعمر.

4- التهاب المفاصل
تسبب اإلصابة بالتهاب المفاصل العديد من األعراض 
المختلفة مثل األلم، التورم، التعب وصعوبة تحريك 

الركبة أيًضا.
نظًرا  ومزعجة  متعبة  بالمرض  اإلصابة  وتعد 

والمضاعفات.  األعراض  من  بالعديد  الرتباطها 
من  الفترة  هذه  بالعظام خالل  الجيد  اإلعتناء  ولكن 

شأنه أن يساعد في التغلب على الموضوع.

5- التهاب الجراب
الجراب عبارة عن قرص مليء بسائل مائي، يخفف 
حدة اإلحتكاك بين األوتار والعضالت وبين العظام، 
عن  وينتج  المفاصل،  منطقة  في  يكون  ما  وعاًدة 

إصابته باإللتهاب تورم وألم في المنطقة.
إن إصابة الركبة بالتهاب الجراب يؤدي إلى ألم فيها 

حتى في حالة الراحة وصعوبة في تحريك القدم.

6- تمزق الغضروف الهاللي
تسبب الحركة غير الصحيحة والمفاجئة، أو وضع 
الغضروف  تمزق  الركبة  على  الجسم  ثقل  جميع 

الهاللي.
الذي بدوره يسبب ألم ال يوصف وتورم في الركبة 

ويجعل حركتها أصعب.

7- النقرس
من أسباب ألم الركبة اإلصابة بمرض النقرس، الذي 
والتورم  األلم  مثل  مختلفة  أعراض  بظهور  يرتبط 

الشديدين واللذان يظهران بشكل مفاجئ وسريع.
واحمرارها  الركبة  تشنج  مالحظة  الممكن  من  كما 

باإلضافة إلى توهجها.
عالج اإلصابة بمرض النقرس يشمل بشكل أساسي 
تناول األدوية التي يصفها الطبيب، والتي تعمل على 

التخفيف من األعراض الشديدة.

نصائح للحفاظ على سالمة الركبة

تساعدك  والتي  التالية  النصائح  تطبيق  حاول 
قدر  مرض  بأي  اإلصابة  من  ركبتيك  حماية  في 

المستطاع:
العبء على  يزيد  الزائد والذي  الوزن  فقدان  حاول 

ركبتيك.
عضالت  جميع  وتحريك  الرياضة  بممارسة  قم 

الجسم.

ال تهمل أي ألم يصيب ركبتيك.
حاول الجلوس والمشي بطريقة سليمة كي ال تؤذي 

ركبتيك.
ال تقم بحمل أوزان ثقيلة.

عالج آالم الركبة في المنزل

تساعد  قد  المنزلية  العالجات  بعض  أن  تعلم  هل 
المقال  هذا  في  إليك  الركبة؟  آالم  من  التخفيف  في 
أبرز العالجات المستخدمة في عالج آالم الركبة في 

المنزل.
ال تحتاج في الغالب العديد من مشكالت الركبة إلى 
التدخل الطبي ويمكن للعالجات المنزلية في كثير من 
ألمها،  من  والتخفيف  شفائها  في  المساعدة  األحيان 
هل تريد أن تعرف ما هي طرق عالج االم الركبة 

في المنزل؟ إذن تابع معنا لتعرف أكثر:

يعتمد عالج االم الركبة إلى حد ما على سبب المشكلة 
في  البسيطة  العالجات  تساعد  أن  يمكن  ذلك،  ومع 
حل العديد من المشكالت، إليك بعض العالجات التي 

تستخدم في عالج االم الركبة في المنزل:

تناول األدوية التي ال تحتاج إلى وصفة طبية
طبية  وصفة  تستلزم  ال  التي  األدوية  بعض  تساعد 
األدوية  أبرز  ومن  الركبة،  االم  من  التخفيف  في 
المستخدمة: ايبوبروفين )Ibuprofen(، نابروكسين 

.(Naproxen)

)Capsaicin( كريمات الكابسيسين
يشعر بعض الناس بالراحة عن طريق فرك الركبة 
وهو  الكابسيسين،  على  تحتوي  بكريمات  المصابة 
العنصر النشط في الفلفل الحار والذي يساعد على 
في  مرات  عدة  ويستخدم  وااللتهابات،  األلم  تقليل 
اليوم لكن يجب التأكد من عدم وجود أي ردود فعل 

تحسسية تجاهه قبل استخدامه.

الراحة
يجب أخذ استراحة من األنشطة العادية لتقليل الضغط 



45

 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« .

المتكرر على الركبة، حيث أنه يفضل منح اإلصابة 
المزيد من األضرار، وقد  لمنع حدوث  للشفاء  وقًتا 
الراحة  من  يومين  أو  يوم  الخفيفة  الحاالت  تحتاج 
بينما الحاالت الشديدة تحتاج إلى وقت أطول للشفاء.

كمادات دافئة وأكياس ثلجية
عن  وذلك  وااللتهاب  األلم  من  الثلج  كمادات  تقلل 
طريق استخدام كيس ثلج ملفوف بمنشفة نظيفة، لكن 
يجب الحذر من عدم استخدامه ألكثر من 20 دقيقة 
حيث أنه قد يؤدي إلى خطر تلف األعصاب والجلد، 
كما يساعد وضع كمادات دافئة على المنطقة المؤلمة 

في الركبة على تخفيف األلم.

تركيب ضمادة الضغط والتثبيت
الوزن  خفيفة  تكون  والتي  الضغط  ضمادة  تساعد 
على منع تجمع السوائل في األنسجة التالفة والحفاظ 
على استقرار الركبة، لكن يجب أن تكون الضمادة 
مشدودة بدرجة كافية لدعم الركبة دون إعاقة الدورة 
الركبة  حول  التثبيت  دعامات  تساعد  كما  الدموية، 
على تحويل الضغط بعيًدا عنها، ودعم مفصل الركبة 

وبالتالي يتم الحد من األلم.

التدليك بالزيوت األساسية
األلم  تقليل  على  األساسية  بالزيوت  التدليك  يساعد 

في الركبة وتحسين وظائفها، ومن أبرز 
الزيوت المستخدمة في عالج االم الركبة 
في المنزل: زيت الزنجبيل والبرتقال، أو 

القرفة، أو زيت السمسم.

رفع الركبة
يمكن عالج االم الركبة في المنزل عن 
طريق رفع الساق المصابة على وسادة 
الوقوف  ثم  كرسي  على  الجلوس  أو 
دقيقة،  لمدة  متكرر  بشكل  والجلوس 
للتقليل من التورم واآلالم وتنشيط الدورة 

الدموية.

الغلوكوزامين  مكمالت  تناول 
(Glucosamine(

األلم  لتقليل  الغلوكوزامين  يستخدم 

الركبة  االم  من  يعانون  الذين  لألشخاص  وخاصة 
أي  وجود  عدم  من  الحذر  يجب  لكن  المزمنة، 
حساسية عند تناولها، أو استخدامها مع أدوية تخثر 

الدم أو مسكنات األلم.
من المستحسن استشارة الطبيب.

استخدام خل التفاح
مضادة  قوية  خصائص  على  التفاح  خل  يحتوي 
لاللتهابات تساعد في تخفيف االم الركبة وأعراض 

التهاب المفاصل وأنواع أخرى من األلم.

نصائح عند عالج االم الركبة في المنزل

لفترات  الجلوس  وتجنب  جيدة  بوضعية  الجلوس 
المنخفضة،  الكراسي  على  أو  حركة  دون  طويلة 

حيث أنه قد تصبح المفاصل متيبسة ومؤلمة.
االلتزام  طريق  عن  الصحي  الوزن  على  الحفاظ 
بنظام غذائي صحي، مثل: الخضراوات، والفواكه، 
األشخاص  أن  حيث  الكاملة،  والحبوب  واأللياف، 
الذين يعانون من السمنة أكثر عرضة لإلصابة باالم 

الركبة.
لفترة  الركبة  االم  استمرت  إذا  الطبيب  استشارة 
طويلة، حيث أنه من المهم الحصول على تشخيص 

وعالج مناسب لمنع أي أضرار أخرى. 

عالجات بديلة لعالج االم الركبة

في  الركبة  االم  طريقة عالج  على  تعرفت  أن  بعد 
المنزل، تعرف على بعض الطرق البديلة:

1. الوخز باإلبر
في  الجلد  من  محددة  نقاط  في  صغيرة  إبر  توضع 
االم  تخفيف  في  تساعد  الجسم  من  مختلفة  أماكن 

الركبة وخاصة الناتجة عن هشاشة العظام.

2. العالج الطبيعي
يوصي الطبيب في بعض األحيان بتمارين تقوية عن 
طريق العالج الطبيعي، والذي يساعد على التخفيف 
من التشنجات وتقوية العضالت حول الركبة وجعلها 

أكثر ثباًتا.

3. الرياضة
رياضية  تمارين  إلى  األشخاص  بعض  يحتاج  قد 
لتصحيح بعض الحركات التي قد تؤثر على الركبة 
يعزز  قد  كما  والتوازن،  المرونة  لتحسين  وتمارين 
أبرز  ومن  األنسجة،  صحة  من  البدني  النشاط 
وركوب  المشي،  ممارستها:  يمكن  التي  النشاطات 

الدراجات، والسباحة، واليوغا.
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الجمعيّات  ممثلي  من  عدٍد  مع  اجتماعاً   DAZ العربي  األلماني  المجلس  عقَد 
ومؤسسات المجتمع المدنّي العربية في العاصمة األلمانية برلين.

حضَر االجتماع شخصيّات أكاديميّة وإعالميّة، باإلضافة إلى عدد من المهتمين 
الثقافة والتنشئة االجتماعية في مقر المركز العربي األلماني، اتفق  في مجال 
الحضور على وضع آلية إلقامة مهرجان ثقافّي ُمتعدد الثقافات، وفتح قنوات 
حوار مع الثقافات المتعايشة في برلين من خالل دعم الحكومة المحلية للجمعيات 
والمؤسسات العربية العاملة في الشأن الثقافي و االجتماعي وآلية دعم الجمعيات 
اللغة  تعليم  قضية  ُطرحت  كما  ثقافية،  أنشطة  تقيم  التي  العربية  والمؤسسات 
العربيّة في المدارس  الحكومية األلمانية، ودارسة وضع نظام داخلي للمجلس 

األلماني العربي األعلى في برلين .
يُذكر أن المجلس العربي األعلى عقد أّول اجتماعاته في العام 2020 ليكون 
والجمعيات  الجاليات  اتحاد  المانية، عربية(، ويضم  مؤسسة )جامعة، شاملة، 
والمعاهد والمراكز وغالب الفعاليات العربية المسجلة بشكل رسمي في الدوائر 

الحكومية.
وناقش الحضور طرق االنضمام إلى المجلس األلماني العربي األعلى وجعله 
يتجاوز  التي  برلين  في  العربية  للجالية  رسمي  ومتحدث  عربية  اتحاد  مظلة 

عددهم 360 ألفاً.
 يُذكر أّن مهرجان  “ببلومانيا العرب” – ملتقى الثقافات والحضارات – هو 
شهر  من  العاشر  في  عقد  وعربية،  المانية  جمعية   1٧ تضم  ثقافية  تظاهرة 
كانون الثاني الماضي في العاصمة األلمانية برلين، شارك فيه أكثر من ثمانين 
كتّاب  من  عاّمة  وأوروبا  ألمانيا  في  العربي  الثقافّي  بالشأن  مهتمة  شخصيّة 
وفنانين ومؤسسات إعالميّة وتعليمية ومنظمات وجمعيّات تُعنى بالشأن العربي، 

ومهتمة بالحالة الثقافية العربية وباللغة العربية واأللمانية.

عصرونية تعارف تحَت شعار )فلنحاول أن نصبَح مثلما نأمل(
 أقامت منظمة المغتربين العراقيين فرع برلين وبراندبورغ ُممثلة برئيس فرع 
من  لعدٍد  تعارف  وحفل  موسيقية  عصرونية  الدبوني(  رائد  )الدكتور  برلين 
كان  والطوائف،  واألديان  القوميات  ُمختلف  من  ألمانيا  في  العراقية  العائالت 
الهدف من ذلك إعادة اللحمة والتواصل االجتماعي بينهم بعدما فّرقتهم الظروف 
تحتفل  أن  الفكرة  فكانت  بالعراق،  حلت  والتي  األخيرة  السنوات  في  الصعبة 
مكونات الشعب العراقي سويًة من خالل المشاركة والتفاعل في أجواء عائلية 
العراقي  الشعبي  والفلكلور  التراِث  خالل  من  والصغار،  الكبار  توّحد  هادئة 

المشترك واألغاني القديمة، والدبكات، وموسيقى األعراس، واألفراح..

أبرز  وأحد  رئيسها  بشخِص  العراقيين  المغتربين  منظمة  كلمة  ألقيت  حيُث 
مؤسسيها الدكتور )عزيز القزاز( والذي حضر من هامبورغ خصيصاً للمشاركة
الجميع  جهود  تضافرت  وقد  سيما  ال  بنجاح  تمت  العراقية  العصرونية  هذه   
الحضور  تبادل  حيث  فرحاً،  أكثر  كانوا  الذين  الشباب  وخاصة  إلنجاحها 
عناوينهم بألفة ورغبة في التواصل مع بعضهم وتذوقوا مختلف أنواع السلطات 
والمقبالت العراقية و أنواع المشاوي واستمتعوا بالعزف والغناء الحّي للفرقة 
الموسيقية ورقص البعض على إيقاع الجوبي المحبوب قد قدم كّل من المطرب 
والمعزوفات  األغاني  من  وصالت  ريّا  أبو  خالد  والمطرب  الساهر  حسين 

العراقية كما قدم الدكتور رائد الدبوني معزوفات على آللة الكمان.
 يُذكر أّن منظمة المغتربين العراقيين: تأسست هنا في ألمانيا سنة1992 ومسجلًة 
الشعب  دعم صمود  أهدافها  أهم  أحد  كان  برلين  شونهبيرغ  بلدية  في  رسمياً 
العراقي وتخفيف معاناته من جراء الحصار القاسي الذي ُفِرض عليه... وكانت 
...وعادت  العراق  إلى  النادرة  الطبية  والمستلزمات  واألجهزة  األدوية  ترسل 
للعمل والحياة بعد فترةُ ثبات طويلة وكذلك إغالقات الوقاية من كورونا وكانت 

هذا اللقاء باكورة فعالياتها.
برلين  في  العامة، جرى  للهيئة  موّسع  اجتماع  عبر  هيكلها  في  تجديد  تّم  كما 
إدارية  انتخاب رئيس وهيئة  ألمانيا وجرى  ممثلي واليات  وبحضور كل من 
لفرع برلين وبراند بيرغ وهو المسؤول عن نشاطات المنظمة في المانيا وببقاء 
د. عزيز القزاز رئيسا للمنظمة عالمياً  وهو أحد مؤسسيها االربعة : المرحوم 
األستاذ ضياء السعيدي المرحوم األستاذ صبيح حمادي األستاذ قحطان جاسم 

الدكتور عزيز القزاز.
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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

Außenstelle:
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Keplerstr. 2, 10589 Berlin
U.-Bhf. Mierendorffplatz
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شھر أغسطس/ آب ۲۰۲۱
Gebetszeiten für Berlin / Juli 2021
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- Handytechniker gesucht

- Friseurmeister gesucht

- Sekretär/in in der Gastronomie gesucht

- MFA in Teil- und Vollzeit gesucht

- Maler- und Lackierer gesucht

- Fahrzeugfolierer gesucht

Tel.: 030-615 76 70
Für mehr Infos:

Freie Stellen Jobs /  Stellenangebote

Metall Kugelschreiber
mit einseitiger Lasergravur

20 Stück   =  60€
50 Stück   = 100€ 
100 Stück = 150€ 

200 Stück   = 250€ 
500 Stück   = 400€ 
1000 Stück = 600€

أقالم للدعاية واإلعالن ـ حفر بالليزر

030-615 76 70
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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 



ـًا   أطبـــاق  طازجة  يومــيـــــــ
أنــــــــــواع متعددة  من  الحلويـــــات 
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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

Botschaften, Moscheen, Ausländerang., Notdiensteسفارات، مساجد، شئون األجانب، حاالت الطوارئ
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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



عيادة طب األسنان للصغار

Milchzahnbehandlung auf dem neusten 
wissenschaftlichen Stand der Kinder-
zahnheilkunde.

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

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

لألطفال القلقين أو األطفال الذين ال يرغبون في العالج ، 
نقدم لكم العالج تحت )غاز الضحك( او الدواء المهدئ أو 

التخدير العام.

.Behandlung ab dem 1. Milchzahnمن السن األول وحتى انتهاء تبديل أسنان الحليب
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Praxisschwerpunkte
- Schmerz- und Traumabehandlung
- Kinderprophylaxe
- Ernährungsberatung
- Zahnfarbene Füllungsmaterialien
- Wurzelkanalbehandlung bei Milchzähnen
- Kinderkronen
- Herausnehmbare und festsitzende Platzhalter
- Kieferorthopädie
- Behandlung unter Lachgas, Sedierung 
  und Vollnarkose 

خدماتنا الطبية
- معالجة آالم االسنان والرضوض

- تنظيف االسنان والوقاية ضد التسوس
- استشارة تغذية

- حشوات بلون السن
- معالجة التهاب عصب اسنان الحليب

- تلبيسات خاصة باسنان االطفال
- حافظ مكان ثابت ومتحرك

- تقويم االسنان
- معالجة تحت تأثير )غاز الضحك( او    

  الدواء المهدئ او التخدير العام

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

Cassandra von Hopffgarten  
Firuzeh Yawari 
Aziza Yehya 
Naseem Abu Odeh 
Jana Ghobadian

د. كاساندرا فون هوبفغارتن
د. فيروزيه يانواري

د. عزيزة يحيى
د. نسيم ابو عوده
د. يانا غوباديان

U6 Ullsteinstr.

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

Unsere Zahnärzte:

.Behandlung ab dem 1. Milchzahnمن السن األول وحتى انتهاء تبديل أسنان الحليب
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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



Die spezielle Praxis für Innere Medizin.
Unter Führung von Dr. Ali Abboud.
Die erste Praxis für Innere Medizin in Neukölln mit Kompaktleistungen.
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Hasan Igde 
Bergmannstr. 5-7, 10961 Berlin,
Tel. 030-2621424
Hegazy, Houssam
Badstr. 12, 13357 Berlin,
Tel. 030-4626070

ZAHNÄRZTE
Abdul-Hamid Hafez
Seestr. 43, 13353 Brlin, 
Tel. 030-4538096
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

- د/ حسن

د/ حجازي

أسنان
د/ عبد الحميد

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

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
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Mohamed Abu Hamada
Rami Abu Ward
Finowstr. 25a, 12045 Berlin, 
Tel.:030- 687 5077
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. أبو حمادة
ـ د. أبو ورد

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

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
30
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Aus dem Ausland sind wir erreichbar unter:
Telefon: 0049 3312772-1111 | Telefax: 0049 3312772-22992

w w w. a o k . d e

Telefon: 0800 265080-24293       Telefax: 0800 265080-24350
Müllerstr. 143, 13353 Berlin

Sprechzeiten:
Mo., Do   :   08:00  -  13:30 Uhr  /  15:00  -  18:00 Uhr
Mi.  :   08:00  -  13:00 Uhr  /  14:00  -  17:00 Uhr 
Di., Fr.  :   08:00  -  13:00 Uhr

■ أمراض البروستاتا والمثانة.
■ الضعف الجنسي والقذف السريع وآالم الخصية.

■ التبول الالإرادي للكبار واألطفال.
■ أمراض الكلية والحصوة وااللتهابات.

■ تنظير المثانة.
■ إبداء الرأي االستشاري الثاني في العالج ألخذ القرار المناسب.

Praxisschwerpunkte:

■ Prostata und Blasenerkrankungen.
■ Erektionsstörungen, Hodenschmerzen und schnelle Ejakulation.
■ Bettnässen bei Kinder und Inkontinenz bei Erwachsene.
■ Nierenerkrankungen und Steinleiden.
■ Blasenspiegelungen.
■ Ärzliche Zweitmeinung.

Dr. Kinan Arnouk



0176 6475 4594 
0176 3419 7645

030 - 687 - 54 22

Mo -  Fr  :  10 -  18 °°  Uhr
Erkstr. 1A, 12043 Berlin
         (Ecke Karl-Marx-Str.)
         neben Rathaus Neukölln

Leistungsschwerpunkte:
- Hollywood Smile
- Implantate
- Kieferorthopädie
- Prothetik
- Wurzelkanalbehandlung unter dem Mikroskop
- alle anderen zahnärztlichen Tätigkeiten
- Bleaching mittels Laser

أختصاصنا:
- ابتسامة هوليود

- زراعة األسنان 
- تقويم األسنان 

- تركيبات ثابتة و متحركة
- معاجة الجذور بواسطة المجهر

- جميع المعالجات السنية االخرى
- تبييض األسنان بالليزر

www.alsham-dental-clinic.com 

info@alsham-dental-clinic.com

NEUERÖFFNUNG 

am 02.08.2021

مركز الشام لطب األسنان لألخوين آله رشي
Dr. med. dent. MSc. PhD. 

Alarashi Brüder 
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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 . أماني محاده

د .غسان تيزري
                                                                                                                                                                                                               أخصائي باطنية - طبيب عائلة

طبيب العائلةنساء ووالدة
د . ثائر املوعد

Dr. Khaled El-Sharafi

Dr. Abdelrahman SeifeddinDr. Ghessan Tesari

Hausarzt 

 Priv.- Doz. Dr. med. habil. Otto J. Titlbach. 
                  Innere Medizin,  Diabetologie. 

Dr. Thaer Almoued Dr. Amani Hamadah 
                                                                                  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 AlzrerDr. 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



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
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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



 الدكتور عبد الحميد حافظ
اختصاصاتنا:

1- تركيب األسنان الثابتة والمتحركة
 2- إختصاص اطفال وشباب

Abdul - Hamid Hafez 
 Tätigkeitsschwerpunkte :

1.Zahnersatz (fest & herausnehmbar)  
2.Kinder- & Jugendzahnheilkunde

 

Mo,Di,Do: 9-19 Uhr   Mi: 9-17 Uhr   Fr: 9-15 Uhr 

Seestr. 43,13353 Berlin  
Telefon: 030 45 38 096

Zahnarztpraxis 
Dento Smile  

- عالج الحاالت الطارئة
- تنظيف و تبيض االسنان.
- تبيض و تجميل االسنان 

  بقشور السيراميك
- عالج القناة الجذرية بأحدث الطرق.

- عالج أمراض اللثة.
- تركيب االسنان الثابتة و المتحركة.

- الحشوات الضوئية والتجميلية.
- وقاية ومعالجة أسنان األطفال.

- معالجة التهاب عصب اسنان الحليب
- تلبيسات خاصة باسنان االطفال

- حافظ مكان ثابت و متحرك
  عند األطفال

- المعالجة تحت غاز التهدئة
 لالطفال و الكبار )في حاالت الخوف(

- Notfallbehandlung
- professionelle Zahnreinigung & Aufhellung 
- Zahnästhetik mit Keramik-Veneers
- Behandlung der Wurzelkanäle    
   mit neuester Technologie
- Behandlung parodontaler Erkrankungen
- optische & kosmetische Füllungen
- Prävention & Behandlung von Kinderzähnen
- Wurzelkanalbehandlung bei Milchzähnen
- Kinderkronen
- Herausnehmbare und festsitzende 
  Platzhalter bei Kindern
- Behandlungen unter Sedierung mit Lachgas 
  (für ängstliche Kinder und Erwachsene)

  Seestr
Bus123/106,M13/50,U6

MODERN-KOMPETENT-SCHMERZFREI
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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



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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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



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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Tel: (030) 69 35 050
Fax: (030) 69 50 89 04

Hohenzollerndamm 187
10713 Berlin

     Sprechzeiten

       Mo.,Di. 09:00 - 12:00 Uhr 
  15:00 - 18:00 Uhr
     Mi.,Fr.  09:00 - 13:00 Uhr
     Do.  09:00 - 16:00 Uhr
      

www.gynäkologie-majoul.de

Leistungen :  
Mutterschaftsvorsorge     Impfungen
Mammasonografie           ambulante Op’s              
Kinderwunschberatung und Behandlung

 Betreuung in den Wechseljahren
        Laserbehandlungen :

 Haarentfernung               Besenreiser entfernen

دكتورة جميلة مجول
أخصائية نسائية

Dr. Zamzam Abushowaisha
دكتورةزمزم ابوشويشه

أخصائية نسائية

FÄ für Gynäkologie und Geburtshilfe
Dr. Jamila Majoul



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
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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

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
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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

BLISSESTR. 5,        
10713 Berlin - Wilmersdorf
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TEL    030   86  10  86
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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
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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

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



مولدوفا
السياحية في مولدوفا

المناطق السياحية في مولدوفا من جواهر السياحة الغير مشهورة في أوربا.

هذا البلد الصغير الذي يقع في شرق أوروبا وتحيط به رومانيا إلى الجنوب الغربي، وأوكرانيا جهة الشمال الشرقي 
يضم مجموعة من أروع األماكن الطبيعية والمنتجعات الهادئة التي تصلح لالستجمام واالسترخاء.

تتصف األماكن الطبيعية في مولدوفا بأنها ال تزال تحتفظ بجودتها ولم يلحقها التلوث ولم يفسدها التلوث، كما يتصف 
أهل البالد الذين يتحدث أغلبهم اللغة الرومانية بالود والترحاب مع السياح.



المناطق السياحية في مولدوفا
كيشيناو

مدينة “كيشيناو” أكبر مدن مولدوفا والعاصمة الوطنية للبالد، تضم العديد من األماكن السياحية التي يمكن زيارتها.
“كيشيناو” من أهم المناطق السياحية في مولدوفا ويفضل أن تكون نقطة البدء لزيارة بقية المدن األخرى.

من أهم األماكن السياحية في المدينة حديقة الكاتدرائية، القصر الرئاسي ودار األوبرا.

تيراسبول

ثاني أكبر مدن مولدوفا مساحة وتقع قرب الحدود مع أوكرانيا ولم تشهد المدينة تطويراً كبيراً منذ انتهاء فترة الحكم السوفيتي.
“تيراسبول” المكان األفضل في مولدوفا لمعايشة نمط الحياة السوفياتية القديمة في شكل المباني وتصميم الشوارع. يمكن القيام بجوالت في المدينة بركوب 

عربات الترام التقليدية مع السكان المحليين حيث تمتاز هذه الجوالت بانخفاض تكلفتها وتغطيتها لمساحات واسعة في المدينة.
كما يوجد أيضاً عدد كبير من المتاحف باإلضافة إلى حديقة جميلة على طول نهر نيسترو.

وتعتبر تيراسبول عاصمة منطقة ترانسنيستريا المنفصلة.



سوروكا

من أفضل المناطق السياحية في مولدوفا وال يمكن لسائح أن يزور المدينة دون أن تكون “سوروكا” على قمة برنامجه السياحي.
تضم المدينة مزيجاً من األماكن التاريخية والطبيعية فهناك قلعة سوروكا التي تعود للعصور الوسطى.

كما توجد أيضاً تلة الغجر التي تعلوها البيوت المزركشة والتي توفر إطاللة ساحرة على المدينة.

ساهارانا

تقع المدينة على بعد ساعة واحدة من العاصمة “كيشيناو” وهي أشبه بمنتجع طبيعي يضم العديد من األماكن الخضراء الرائعة.
“ساهارنا” هي المكان المفضل للسياح للهروب من ضوضاء العاصمة والحصول على قسط وافر من االسترخاء بين شالالت المياه.



إيفانكيا

تأتي “إيفانيكا” دائماً على قائمة المناطق السياحية في مولدوفا بسبب طبيعتها الريفية المميزة.
من األماكن السياحية المميزة في قرية “إيفانيكا” حديقة “كودري” الوطنية وبيوت الفالحين الملونة وأبار المياه القديمة.

بيندري

إذا كان هناك مكان واحد يجب عليك زيارته في مولدوفا للتعرف على تاريخها فهو “بيندري”.
الزالت جدران المدينة تحتفظ بأثار طلقات الرصاص المستخدمة أثناء الحرب األهلية في البالد عام 1992م. 

.)Dniestr( ومع أثار الحرب ال تخلو مدينة “بيندري” من األماكن الطبيعية والمشاهد الخالبة على ضفاف نهر



03.042021
German Wrestling Federation
Festsaal Kreuzberg, Am Flutgra-
ben 2, 12435 Berlin-Treptow

05.04. – 06.04.2021
Feuerwerk der Turnkunst – 
OPUS
Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 
Berlin

17.04. - 26.04.2021
Internationale Grüne Woche 
Messedamm 22, 14055 Berlin

24.04. – 26.04.2021
HIPPOLOGICA - Das 
Reitsport-Event der Grünen 
Woche
Messedamm 22, 14055 Berlin

25.04– 27.04.2021
Japan Festival Berlin
Urania Berlin, An der Urania 17, 
10787 Berlin-Schöneberg

29.04. – 31.04.2021
Snooker: German Masters 2020
Tempodrom, Möckernstraße 10, 
10963 Berlin-Kreuzberg

01.04. – 11.04.2021
Lichtkunst: Winterleuchten
Westfalenpark, An der 
Buschmühle 3, 44139 Dortmund

04.04. – 05.04.2021
Deutsche Brieftauben-Ausstel-
lung 
Westfalenhallen, Rheinland-
damm 200, 44139 Dortmund
18.04. – 19.04.2021
Messe: Brille & Co
Westfalenhallen, Rheinland-
damm 200, 44139 Dortmund

18.04. – 19.04.2021
Hochzeitstage 2020
Westfalenhallen, Rheinland-
damm 200, 44139 Dortmund

28.04. – 31.04.2021
Wild Food Festival 2020
Westfalenhallen, Rheinland-
damm 200, 44139 Dortmund

12.04.2021
Hochzeitsmesse
Areal Böhler, Alte Schmiedehal-
le, Hansaallee 321, 40549 Düssel-
dorf

18.04. - 26.04.2021
Messe: boot 2020
Messegelände, Stockumer 
Kirchstraße 61, 40474 Düssel-
dorf

24.04 – 25.04.2021
Messe: Supreme - Women&Men
B1, Bennigsen Platz 1, 40474 
düsseldorf

25.04. – 26.04.2021
Hochzeitsmesse
Museum für Gartenkunst, 
Benrather Schlossallee 100-106, 
40597 Düsseldorf

07.04. – 10.04.2021
Messe: Heimtextil
Messe, Ludwig-Erhard-Anlage 1, 
60327 Frankfurt – Westend

15.04. -19.04.2021
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

25.04. – 28.04.2021
Creativeworld
Messe, Ludwig-Erhard-Anlage 1, 
60327 Frankfurt – Westend

18.03– 19..03.2021
Hochzeitstage Hamburg
Messe und Congress, Messe-
platz 1, 20357 Hamburg

24.04. – 26.04.2021
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

02.04. – 03.04.2021
Holiday On Ice – Showtime
Olympiahalle, Spiridon-Lou-
is-Ring 21, 80809 München
03.04.2020
Mu�at Winterfest
Mu�athalle, Zellstr. 4, 81667 
München
11.04.2020
Hochzeitstage
MOC Veranstaltungscenter
Lilienthalallee 40, 80939 
München



ممثلة مصريةأفقي
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دولة تقع في قارة افريقيا؟
ما اسم الدولة؟
ماهي العاصمة؟

من يحكمها؟
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01 - ناد رياضي تونسي.
02 - عاصمتها الدوحة - من اسماء هللا الحسنى.

03 - كف )معكوسة( - شوك )معكوسة(.
04 - عاصمة تركيا )معكوسة( - للتعريف.

05 - ناد رياضي قطري )معكوسة(.
06 - سقي النبات )معكوسة( - يسأمه )معكوسة(.

07 - من كواكب المجموعة الشمسية - رب )معكوسة(.
08 - مطرب عربي.

09 - من أشكال الموسيقى و الغناء )معكوسة(.
10 - أغنية لفهد الكبيسي.

 
01 - مسلسل لسيار الكواري - لمس.   

02 - يهل )معكوسة(.
03 - نصف )صرير( - قناة قطرية إخبارية )معكوسة(.

04 - سقى )معكوسة( - زمن )معكوسة(.
05 - متشابهان - رن )معكوسة( - نهر سويسري )معكوسة(.

06 - شح - عمر )معكوسة( - للصالة )معكوسة(.
07 - متشابهان - رب - تكلم.

08 - يعبر - من آالت الموسيقى.
09 - رفض )معكوسة( - درج )معكوسة(.

10 - أغنية لـ )علي عبد الستار( .

رأسي

بين الصورتين توجد سبعة فوارق حاول أن تجدها في دقيقتين
- مجلس التعاون لدول الخليج العربّي أنشئ في 

  العام 1981م.
- مدينة غرناطة تعتبر آخر مدينة أندلسية   

  سقطت في يد اإلسبان وذلك في العام 1492م.
- نالت سوريا استقاللها من االحتالل الفرنسي في 
  العام 1946م في اليوم السابع عشر من شهر 

  نيسان.
- عقدت أّول قمة عربيّة رسميّة في مدينة القاهرة
- مجمع اللغة العربية األّول تأّسس في العام     

  1919م في مدينة دمشق. 
- ولد العالم الفيلسوف ابن خلدون في تونس.

- وقعت الحرب المئة بين فرنسا وبريطانيا من  
  عام 1337 إلى عام 1453م، حيث استمرت 

  لمّدة 116 عاماً.

7x

العاصمة



1- ما هو علم السوسيولوجيا ؟
2- ماهي لغه التخاطب عند النحل ؟ 

3- كم عدد أسنان القط ؟
4- ما هو اسم مؤسس مدينة القاهرة  

    القديمة؟
5- ما هو اسم المضيق الذي يربط ما بين 

    بحر مرمرة والبحر األسود؟
6- من هم أول شعب ابتكروا التقويم 

    الشمسي؟
7- ما هو المكون األساسي الذي يدخل في 

    صناعة الزجاج؟
8- ما أقدم حيوان على وجه األرض؟

9- ما لون دم األخطبوط؟
10- ما الحيوان الذي ينجب دائًما أربع  

      توائم متطابقة؟
11- في أي بيئة توجد الحيوانات التي 

      لديها مثانة غازية؟
12- أي دولة لديها أقل كثافة سكانية في 

      العالم؟
13- أي عاصمة تقع على منحدرات بركان 

      بيتشينشا؟
14- أين عثر على خريطة العالم األولى؟

15- سانتياغو هي عاصمة أي دولة؟
16- ما أكبر بحيرة في أمريكا الجنوبية من 

      حيث الحجم؟
17- في أي دولة يقع سد يوكومبين؟

ية؟ 18- أين تقع أطول سلسلة جبال قاِرّ
19 - أي دولة لديها ثالثة عواصم؟

20- جبل أوليمبوس هو أعلى جبل في أي  
      دولة؟

21- ما هي عاصمة باربادوس؟
22- كم عدد الدول المطلة على البحر  

      األسود؟
23- ما العصر الجيولوجي الذي نعيش فيه 

      حاليًا؟
24- من العالم الذي قام باكتشاف قارة 

      أستراليا؟
25- من هي أول امرأة قامت بالصعود إلى 

      الفضاء الخارجي في العالم أجمع؟
26- اذكر اسم الدولة التي تنتمي إلى قارة 
      أفريقيا، وقد جاهدت طويال لكي تنال 

      حريتها في االستقالل عن دولة 
      البرتغال في عام 1975م؟ 

27- من هو مخترع اآللة الحاسبة؟ 
28- من هو النبي الذي كانت معجزته  

      إحياء الموتى؟
29- متى وأين نشأت الكنيسة في مصر؟ 

30- أين تعيش الذئاب الحمراء؟ 
31- في أي عام تم توقيع صلح الحديبية؟ 

32- كم عدد خاليا الدم الحمراء الذي  
      ينتجها الجسم في اليوم الواحد؟

سؤال يحتاج جواب ...

Sprüche أقوال	مأثورة											

المصارع الفرنسى موريس تيليت » Maurice Tillet » يطبع 
قبلة إعجاب على خد الفنان« أنور وجدى« ..

 إذا كنت تملك أربعة من الرقم
 5، على أن تقوم بمعادلة

 حسابية سواء كان األمر جمع
 أو طرح أو ضرب أو قسمة، لكي
 يصبح الناتج هو 3، فما هي

المعادلة الحسابية؟

Jim Rohn
جيمس رون

حالة األشرعة ال إتجاه الرياح
هي التي تحدد مسار رحلتنا.

موريس هو الشخصية الحقيقية التى إستثمرت هوليود شهرتها ومالمحها فى الفيلم 
الكارتونى الشهير » shrek .. شريك الغول »

موريس ولد طبيعيا فى روسيا عام 1903 ، وعندما كان طفال كان لديه مظهر طبيعي 
تماما وكان يلقب تيليت بـ »المالك« بسبب وجهه المالئكي ، وفي عام 1917 غادر 
، وفى سنة  والديه«  بلد  فرنسا »  إلى  وانتقل  الثورة  بسبب  تيليت ووالدته روسيا 
 ، النهايات »  نادر يسمى » ضخامة  بلغ 17 عاما أصيب بمرض  1920 وعندما 
 Gigantism « وبالبحث عن هذا المرض وجدت أنه ورم غدة ينتج عنه العملقة
واألطراف  األحشاء  وضخامة  واللسان  والشفتين  األنف  وضخامة  الجلد  وتسمك   «
والحدب وغيرها من شواذ النمو ، وبسبب مرضه ضاع حلمه أن يصبح محاميا فخدم 

فى البحرية الفرنسية 5 سنوات كمهندس.
على  وحصل   ، الحرة  المصارعة  وإحترف  عام 1937  أمريكا  إلى  موريس  هاجر 
بطولة رابطة المصارعة األمريكية عامى 1942 ، 1944، وكان لقبه الذى إشتهر 

به » الغول .« the ogre.. ، ولكنه كان يفضل لقب المالك الفرنسى .
توفي موريس يوم 4 سبتمبر 1954، في فرنسا نتيجة ألمراض قلبية ودفن في مقبرة 

العدل بـ ليتوانيا في مقاطعة إلينوى..وانطوت قصة »الغول المالك«

المزيد عنه في صفحة الحلول 98



اليوم يومك يا مولود الحمل، فال تدع أي شخص يأخذه منك.
ومن هنا ينصحك الفلك أال تضيع الوقت في التفكير والتحليل، فقط ابدأ 

فالخطوة األولى هى األساس.

اليوم عليك أن تنفتح وتكتشف جانبك الحساس، فقلبك ورأسك على وفاق.
ومن هنا ينصحك الفلك أن تشارك من حولك إن كان هذا األمر سيجعلك 
تشعر بالراحة، واعلم أن حقائق األشياء ستتضح ولكن تحتاج إلى مزيد 

من الوقت.

اليوم تسير األمور على ما يرام، ومن ثم تقل الدراما.
ومن هنا ينصحك الفلك أن تستغل ذكائك، وتقوم بترتيب أشيائك، والتخلص 

من كل قديم غير مجدي.

اليوم تضطر إلى النزول على أرض الواقع، فقد تكون أغفلت هدفًا تسعى 
إليه.

ومن هنا ينصحك الفلك أن تراجع أي تفاصيل قد تعاملت معها مؤخًرا، مع 
المحافظة على روح المغامر التي لديك.

اليوم لديك قدرة هائلة حتى تتفهم بعض األمور الداخلية،
ولكن ينقصك شخص واقعي يتفهم حالتك.

ومن هنا ينصحك الفلك أن تقدم نقد بناء لمن حولك، وال تتصيد أخطاء 
الغير.

اليوم عليك أال تقول أي شئ عن شخص من وراء ظهره،
فالمشاعر تتأذى اليوم بسهولة.

أفكار  قراءة  على  القدرة  لديهم  ليس  البشر  أن  الفلك  ينصحك  هنا  ومن 
الغير، ولكن لديهم قدرة اإلحساس تجاه كل شخص.

 عليك أال تضحي اليوم لمجرد الشعور بالذنب.
ومن هنا يخبرك الفلك إن كان األمر يتعلق باتخاذ القرارات، فافعل ما هو 

أفضل لك، وليس ما أنت ملتزم تجاهه.

قد حان وقت التخطيط ألخذ قسط من الراحة، والمزيد من االستقرار.
ومن هنا ينصحك الفلك أن تعتني بنفسك، وهذا يحتاج إلى نظرة متفحصة 

على احتياجاتك الداخلية أوالً.

اليوم ممتاز، وعواطفك مستقرة، وأفكارك واضحة وغير مشوشة.
ومن هنا يخبرك الفلك أن تستخدام هذا المزيج القوي للتعبير عن نفسك 

بصدق، وتعقب أهدافك.

تحتاج إلى توجيه طاقتك  إلى الداخل اليوم، وضع قائمة بأولوياتك.
ومن هنا يخبرك الفلك أن لديك الكثير من الصبر، وقدرة على التركيز، 

فاستغلهما إلتمام بعض مهامك.

اليوم تسير األمور بتناغم كما توقعت، ولديك حل أمثل لكل مشكلة.
ومن هنا ينصحك الفلك أن تتحلى بمزيد من الثقة في النفس، وأن تكن 

مستعًدا ألي رد فعل مفاجئ.

تتواصل اليوم مع جانبك األضعف، فال تتظاهر بأنك غير ذلك.
لآلخرين  تعطها  التي  نصائحك  بعض  تطبق  أن  الفلك  ينصحك  هنا  ومن 

على نفسك.

الكلمات المتقاطعة

االختالفات السبعة

أنا مين؟
أمينة رزق

أنا فين؟
جيبوتي / جيبوتي / إسماعيل عمر جيله

فكر شوية!
1- علم االجتماع. / 2- الرقص في الهواء. / 3- أربعين سن / 4- جوهر الصقلي. / 
5- مضيق البسفور. / 6- المصريين القدماء. / 7- الرمل. / 8 - اإلسفنج البحري. /

ع. / 11 - البيئة المائية. / 12- منغوليا. / 9 - أزرق. / 10 - حيوان المدرَّ
13- كيتو، عاصمة اإلكوادور. / 14- في التشيك، وكانت مرسومة على ناب من العاج لفيل 

الماموث. / 15- عاصمة تشيلي. / 16- بحيرة تيتيكاكا. / 17- أستراليا. / 18- جبال األنديز، 
في أمريكا الجنوبية. / 19- جنوب أفريقيا. /20- اليونان. / 21- بريدج تاون. / 22- ستة 

دول، أوكرانيا ورومانيا وبلغاريا وتركيا وجورجيا وروسيا. / 23- عصر الهولوسين. /
24- كابتن كوك / 25- هي )فالنتينا تشيركوفا( وهي تحمل الجنسية الروسية. /

26- هي موزمبيق. / 27- الرياضي والفيلسوف بليز باسكال. / 28- النبي هللا عيسى عليه 
السالم. / 29- نشأت في القرن الثاني الميالدي في اإلسكندرية. / 30- تعيش في شرق القارة 

األمريكية الشمالية. / 31- عام 6 هجريًا. / 32- 200 خلية.

س     العقرب     الميزان      العذراء      األسد      السرطان    الجوزاء      الثور       الحمل
الحوت       الدلو       الجدي      القو

21.03-20.04               21.04-20.05               21.05-21.06               22.06-22.07                23.07-23.08               24.08-23.09                24.090-23.10              24.10-22.11               23.11-21.12                 22.12-20.01               21.01-20.02                21.02-20.03
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الحل: )5+5+5(/5= 3

Sprüche                 أقوال مأثورة

 جيم رون، المنّظر األبرز لالقتصاد األمريكي. عكف على نشر فلسفته
شخص ماليين  الخمسة  تجاوز  لجمهوٍر  عاًما   46 مدى  على   ومبادئه 
بارزة في شتى العالم، فخرجت من هؤالء شخصياٌت  أنحاء   في جميع 
 المجاالت، واعتُبر رون واحدًا من أكثر المفكرين المعاصرين تأثيًرا، كما
 اعتبر كنًزا قوميًا أمريكيًا.، ينتمي جيم رون إلى عائلٍة متواضعة كانت
 بالكاد تستطيع توفير متطلبات األسرة اليومية، بعد تركه للدراسة الجامعية،
اإلفالس ومن  الديون  كثرة  من  يعاني  كان  لكنه  موظفًا،  رون  عمل 
وأصحاب األثرياء  من  يصبح  أن  سنوات  خمس  خالل  رون   استطاع 
 رؤوس األموال بفضل نصائح قدمها له رجل األعمال الشهير إيرل شواف،
والمسموع والمرئي  المقروء  بين  تتوزع  كتابًا   25 أكثر من  ترك رون 

 ا    ل   ص  ف   ا    ق   س  ي         د
 ق   ط    ر          ا     ل   س   م    ى    ع
 د   ي         ى                   ر   ب    ا
 ا         هـ    ر   ق   ن    ا          ا    ل
 ر         ر         د   س   ل    ا          ا
           ي    ر             هـ    ل   م    ى
           ز   هـ    ر   هـ        هـ    ل    ا
       م    ج    د     ا     ل    ق    ا     س    م

 م         ل              ب    ا    ر
س   ل    ا    م   هـ    ق   ل   ب   ك  



Unsere Dienstleistungen:
- Unfallgutachten
- Wertgutachten
- Kaskogutachten
- Gasanlagengutachten
- Gebrauchtwagencheck
- kostenlose technische Beratung

Bruchstraße 76
D-40235 Düsseldorf

Amawi

DÜSSELDORF

Egal ob Tag oder Nacht. WIR sind immer für SIE da!  
365 Tage im Jahr an 24 Stunden täglich

خبراء في كل ما يخص السيارات

Telefon 0211-301 76 220,  Telefax 0211-301 76 222,   Mobil   0177-567 57 62

www.gutachten-amawi.de



Karl-Marx-Str. 165 
12043 Berlin

 احتراف لدى عمالق القیادة

والتعلیم لکافۀ  اآللیات

IHK

حلمك تكون ســائق باص/ شــاحنة أو مدرب قیادة؟

  المركــز المھني طریقك إلى ھدفك.

- التكالیف مدفوعة من الجوب ســنتر.
- النجــاح ب       مضمــون 100% 
عــن طریق التحضیر عربي/ألماني.

030 / 8100 1906
info@vbz-plus.de

FAHRLEHRER/IN AUSBILDUNGSSTÄTTE

MIT SONNENSCHEIN ZUM FÜHRERSCH
EIN!

since 2010




