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حسن السبع

و»تُْدِوش«  مزعجة  النمطية  الصورة  تبدو  هكذا 
أحيانا. فهي مجحفة وبعيدة عن الموضوعية، وغالبا 
المتنوعة من خالل  بمكوناته  ما تحكم على مجتمع 

تفكير أو سلوك فئة قليلة.

يلتقي اثنان من بيئتين أو ثقافتين مختلفتين فيتكون لدى 
أحدهما انطباع جيد عن اآلخر، وحين يعرف إلى أية 
بيئة أو ثقافة ينتمي صاحبه يصاب بالدهشة، وربما 
بالنفور. وبهذا تُصنع لآلخر من هوية الخارج هوية 
داخلية، مع أن الداخل مستودع أسرار ومفاهيم وقيم 
وقناعات مختلفة عن تلك الصورة النمطية المتعارف 
ويزر  المتطرف،  وزَر  المعتدل  َيِزُر  وهكذا  عليها. 

صاحب السلوك الحضاري السوي وزَر المتخلف.

يقال »ال دخان من دون نار«. لذلك فإن تلك الصورة 
المثال  لنأخذ على سبيل  تأِت من فراغ.  لم  النمطية 
سلوك بعض المهاجرين الذي ساهم في تكريس تلك 
الصورة النمطية، وجعل بعض البلدان الغربية تعيد 

النظر في قوانين وشروط الضيافة.
لكن، لنطرح قبل ذلك السؤال التالي: ما الذي يدفع 

المهاجر إلى الرحيل عن مسقط رأسه؟ 
في الظروف االعتيادية المستقرة ال يرغب أحد في 
العالم األخرى، إال  إلى جهات  بيته  أو  بلده  مغادرة 
بصفة طالب علم أو رجل أعمال أو سائح، ثم يعود 
َيْعِدُل  شيَء  »ال  شوقي  أحمد  الشاعر  قول  مرددا 

الوطْن«. 
كل  فيه  الحياة.  مقومات  كل  األوسط  الشرق  وفي 

لسكانه  توفر  التي  اإلمكانات 
طبيعية،  ثروات  الرغيد:  العيش 
طبيعة  وغابات،  وأنهار  بحار 
قديمة،  حضارات  آثار  فاتنة، 
وطاقات  عريق،  ثقافي  تراث 
واعدة ال تحتاج، كي تبدع، إال إلى 
مناخات اجتماعية وثقافية مالئمة.

العش  هذا  أبناء  يجبر  الذي  فما 
إلى  النزوح  على  الدافئ  الجميل 

أصقاع أخرى؟ 
والعقول؟  الكفاءات  تهاجر  لماذا 
ولماذا يبتلع البحر قوارب الفارين 

من بلدانهم؟ 
منهم  الناجون  يحتمل  ولماذا 
ووحشة  شتاء  في  العيش 

االغتراب؟
من  كثير  إلى  المرء  يحتاج  ال 
األسئلة  هذه  عن  لإلجابة  الذكاء 

ومعرفة دوافع وأسباب تلك الهجرات القسرية، وفي 
مقدمتها األوضاع المعيشية الصعبة، وانعدام األمن 
الحرية.  وفقدان  األهلية،  والحروب  واالستقرار، 
إلى  تتدفق موجات الالجئين  لتلك األسباب وغيرها 

بلدان العالم المختلفة طلبا للرزق واألمن والحرية.

فماذا يحدث بعد ذلك؟ 
الصورة  تلك  يكرس  ما  هو  ذلك  بعد  يحدث  ما  إن 
النمطية. حيث يشكو سكان البلدان المضيفة من أمور 
أهونها عدم قدرة المهاجر على التكيف واالندماج. 

المهاجر  على  بالالئمة  نلقي  أن  يمكن  ال  أنه  غير 
االندماج  ذلك  تعيق  هنالك عوامل وظروف  وحده. 
أو التأقلم، ومنها أن األغلبية في المجتمع المضيف 
تنظر إلى الالجئ باعتباره وافدا حتى لو اندمج في 
في  التمييز  ظاهرة  تناولوا  والذين  الجديد.  المجتمع 
تلك المجتمعات يعترفون بأنها مسألة تربية في المقام 
األول؛ تربية تجعل المرء في كل مكان ينظر نظرة 
تستطع خطب ومواعظ  لم  ولذلك  إلى غيره.  فوقية 
لآلخر  العداء  مشاعر  محَو  التمييز  مناهضي 

المختلف.
بها  يقوم  التي  الممارسات  يبرر  ال  هذا  أن  غير 
بعض المهاجرين، والتي تولد انطباعات سلبية لدى 

المواطن األصلي. 
من  أسوأ  هو  ما  وهنالك  مشتركة.  فالمسؤولية 
الخصوصية  مراعاة  عدم  هو  االندماج،  صعوبة 
الثقافية للبلدان المضيفة. فقد ينسى بعضهم ما واجهه 
من مخاطر قبل أن يصل إلى مهجره، وما أن يجد 

له موطئ قدم حتى يبدأ في ممارسة بعض رواسبه 
المخالفة لشروط وقوانين اإلقامة والضيافة.

سبقوا  الذين  القدامى  المهاجرين  بعض  أراد 
وفقا  المضيف  بيت  ترتيب  الجديدة  الهجرة  موجات 
لتصوراتهم. أما موجات الهجرة الجديدة فقد ساهمت 

في صعود اليمين المتطرف. 
صعود  أسباب  أحد  أن  الشأن  بهذا  المعنيون  يرى 
قضية  هو  لألجانب  المعادي  العنصري  التيار  ذلك 
أوروبا  إلى  يتدفقون  الذين  والالجئين  المهاجرين 
سواء بشكل شرعي أو غير شرعي. حيث يعتقدون 
عبئا  يشكل  المهاجرين  من  الكبير  العدد  هذا  أن 
المجتمع  على  وثقافيا  اجتماعيا  وضغطا  اقتصاديا 

المضيف.
وحده،  المضيف  البلد  على  تقتصر  ال  اإلساءة  لكن 
بل تطال المهاجرين المنتجين والمندمجين اجتماعيا. 
الغرب  بلدان  في  تقلد  قد  المهاجرين  هؤالء  بعض 
وحقق  مرموقة،  وأكاديمية  وقيادية  إدارية  مواقع 
لم  لو  سيتحقق  كان  ما  وفنيا  أدبيا  بعضهم حضورا 
بمؤسساته  المنفتح  الثقافي  المحيط  ذلك  إلى  ينتقل 

الثقافية الرسمية واألهلية. 

هؤالء هم الضحية؛ ضحية الصورة النمطية السلبية 
التي ال تستثني أحدا. فقد َتِزُر الفئُة المندمجة اجتماعيا 
والمنتجة وزَر أولئك الذين ينقلون »خرائبهم« معهم 
أينما ذهبوا. وإذا لم يحدث ذلك، فإن »الِعيار اللي ما 

يصيب يدوش« كما يقال.
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حق  على  الحاصلين  أسر  الشمل  لّم  تأشيرات  عدد 
الحماية في ألمانيا، كان أقل بكثير من الحد األقصى 
الجديد  الحكومي  االئتالف  يريد  اآلن  به.  المسموح 
إجراء تغييرات تتعلق بحق لم شمل عائالت حصلوا 

على لجوء في ألمانيا!
 ٢٠٢1 عام  في  تأشيرة   5934 ألمانيا  أصدرت 
وهو عدد أقل بكثير من الحد األقصى لتأشيرات لم 
يعني  ما  تأشيرة.  بـ1٢٠٠٠  المحدد  العائالت  شمل 
أن تأشيرات لم الشمل التي تم إصدارها لم تتجاوز 
نصف عدد العد المتفق عليه. وهو ما اعتبره البعض 
تقصيراً كبيراً من جانب الحكومة األلمانية وإخفاق 

في تحقيق هدفها المنشود للعام الثاني على التوالي.
انخفاض  األلمانية سبب  الخارجية  وأرجعت وزارة 
عدد التأشيرات الممنوحة إلى جائحة كورونا وقيود 
فتح  أوقات  تحديد  ما  بالفيروس،  المرتبطة  الحظر 

مكاتب منح التأشيرات.
وبحسب وكالة األنباء اإلنجيلية،  فإن غالبية تأشيرات 
إصدارها  تم   -  ٢٢9٠ حوالي   - األسرة  شمل  لم 
بيروت،  في  األلمانية  السفارة  خالل  من  لسوريين 
وصدرت 137٠ تأشيرة في العراق و 81٠ تأشيرة 

أخرى في اسطنبول.
فقد  الحكومي،  االئتالف  في  عليه  اتفق  ما  ووفق 
المكونة من ثالثة  الجديدة  وافقت الحكومة األلمانية 
بحماية  يتمتعون  الذين  أولئك  وضع  على  أحزاب 
فرعية على قدم المساواة مع الالجئين المعترف بهم، 
ومنحهم الحقوق نفسها عندما يتعلق األمر بلم شمل 

األسرة.

القوي  االرتفاع  أن  للرأي  حديث  استطالع  كشف 
الذي تشهده األسعار في ألمانيا مؤخراً يجهد ماليات 

الكثير من المواطنين.
فقد أظهر االستطالع، الذي أجراه معهد »يوجوف« 
لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من مصرف »بوست 
ألمانيا  في  أفراد   9 كل  بين  من  واحداً  أن  بنك«، 

يستطيعون بالكاد تسديد نفقات معيشتهم.
ومن بين األسر ذات دخل صاٍف شهري أدنى من 
كانوا  بالكاد  أنهم  منهم   %17 ذكر  يورو،   ٢5٠٠
ارتفاع  بسبب  العادية  بالنفقات  اإليفاء  على  قادرين 

األسعار.
التضخم  وأعلن مكتب اإلحصاء االتحادي أن نسبة 
السنوي بلغت 3,1% في المتوسط خالل عام ٢٠٢1. 
ديسمبر  في  األسعار  في  التصاعدي  االتجاه  وزاد 
 %5,3 المستهلكين  أسعار  ارتفعت  حيث  الماضي، 
تضخم  معدل  أعلى  ذلك  وكان  سنوي.  أساس  على 

شهري يتم تسجيله خالل العام الماضي.
وأعرب 44% من الذين شملهم االستطالع عن قلقهم 
البالغ إزاء ارتفاع معدالت التضخم، وذكرت نسبة 

مماثلة )43%( أنهم قلقون إلى حد ما.
وقال كبير االقتصاديين في »بوست بنك: »االرتفاع 
كبيرة  قطاعات  بين  القلق  أثار  التضخم  في  القوي 
المالي تقلص بسبب االرتفاع  البراح  من السكان... 
والوقود  والطاقة  الغذائية  المواد  أسعار  في  الكبير 

وعدم مواكبة الدخول لتطور األسعار«.
توجد  ال  المتدنية  الدخول  ذات  الفئات  »في  وقال: 
مربح  بشكل  األموال  الستثمار  مالية  احتياطيات 
على المدى الطويل... ومع ذلك، فإن المدخرات في 
قيمتها  تفقد  التوفير  حسابات  أو  الجارية  الحسابات 
الفسحة  من  يقلل  ما   - التضخم  بسبب  باستمرار 
المالية لألسر ذات الدخل المنخفض«، وذكر ٢٢% 

من الذين شملهم االستطالع أنهم ليس بمقدورهم اآلن 
االدخار. 

هذا وقد حذر رئيس البنك المركزي األلماني الجديد 
"يواخيم ناجل" عندما ألقى خطاب تنصيبه، من أن 
لفترة  مرتفعاً  يظل  قد  اليورو  منطقة  في  التضخم 

أطول.
وقال ناجل "توقعات األسعار على المدى المتوسط 
حالًيا  "أرى  مضيفا  استثنائي"  بشكل  مؤكدة  غير 
خطًرا أكبر في أن يظل معدل التضخم مرتفًعا لفترة 
أطول مما هو متوقع حالًيا" الفتا إلى أن " السياسة 

النقدية ينبغي أن تتحلى بالحذر" حسب قوله.
وأعلن المكتب االتحادي لإلحصاء في ألمانيا يناير/
البالد  في  التضخم  معدل  أن   ٢٠٢٢ الثاني  كانون 
عام  منذ  له  مستوى  أعلى  إلى   ٢٠٢1 في  وصل 
حيث  الطاقة،  أسعار  في  االرتفاع  بسبب   1993
المائة.  في   5.3 الماضي  العام  ديسمبر  في  وصل 
وذكر المكتب أن األسعار في العام الماضي ارتفعت 

بنسبة 3.1 في المائة مقارنة بعام ٢٠٢٠.
"يتوقعون  ألمانيا  في  الناس   " أن  إلى  ناجل  ولفت 
بحق أن يكون البنك المركزي األلماني مرجعا لثقافة 
البنك  أن  لكم  أؤكد  أن  يمكنني  مضيفا  االستقرار"، 

المركزي األلماني سيكون كذلك.
دولة   19 في  التضخم  أن  رسمية  أرقام  وأظهرت 
على  له  مستوى  أعلى  إلى  وصل  باليورو  تتعامل 
أسعار  و  الغذاء  تكاليف  بارتفاع  مدفوًعا  اإلطالق، 

الطاقة. 
األوروبي  االتحاد  إحصاءات  مكتب  وذكر 
منطقة  في  المستهلكين  أسعار  أن  "يوروستات"، 
االتحاد األوروبي  اقتصادات  المكونة من   ، اليورو 
مثل فرنسا وألمانيا، ارتفعت بنسبة 5% في ديسمبر 

الماضي. 
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أعرب وزير المالية األلماني كريستيان ليندنر، عن تشككه إزاء إمكانية إطالق 
برامج إنفاق جديدة لمواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا.

وقال ليندنر في تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاج" األلمانية: "اعتدنا خالل 
الجائحة على مساعدات مرتفعة من الدولة. هذه المرحلة يجب أن تنتهي".

وذكر ليندنر أن مساحــــات اإلنفاق هذا العام محدودة، مضيفا أن الوضــــــع 
سيكون أكثـــــر صعوبة في عام ٢٠٢3 بسبب العـــودة المقررة لكبح الديون، 

برامج  إطالق  لذلك  يعارض  أنه  موضحا 
دعم جديدة، قائال: "ال يمكن حل كل األمور 

بالمال على الدوام".
ومن ناحية أخرى، ذكر ليندنر أن الحكومة 
ال تخطط لمنح مكافآت لمن يتلقون التطعيم، 
العمل  هو  اآلن  إلحاحا  األكثر  أن  مضيفا 
اللقاح  تلقي  بأهمية  المواطنين  توعية  على 

وتحديث البنية التحتية.
لتمهيد  الحكومة  خطط  عن  ليندنر  وأعلن 
كورونا  ضرائب  قانون  أمام  الطريق 

قريبا، والذي من شأنه أن يتيح تعويض الخسائر الحالية بمكاسب مبكرة عبر 
الضرائب، مردفا: "هذا مهم للعديد من الشركات".

المنزل  من  العمل  عند  الضرائب  خفض  تمديد  أيضا  سيقترح  أنه  وأضاف 
وإعطاء المزيد من الوقت لتقديم اإلقرارات الضريبية.

األمين  أيمن مزيك، صحبة  ألمانيا،  في  للمسلمين  األعلى  المجلس  قام رئيس 
العام، عبد الصمد اليزيدي،  بزيارة إلى الفاتيكان، توجت بلقاء أسقف روما، 

البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية.
إطار  في  ذلك  ياتي 
بها  يقوم  التي  األنشطة 
المجلس األعلى للمسلمين 
أجل  من  ألمانيا  في 
اإلسالمي  الحوار  تعزيز 
الصعيدين  على  المسيحي 

المحلي، والعالمي
الصمد  عبد  الشيخ  وقال 

البابا فرنسيس أكد على أهمية حوار األديان خاصة  اليزيدي في تصريح ان 
في هذا الوقت العصيب الذي تشتد فيه أصوات دعاة الحقد، والكراهية في كل 

أرجاء العالم. 
لوفد  البابا  باستقبال  سعادته  عن  األعلى  المجلس  رئيس  عبر  المناسبة  وبهذه 
مسلمي ألمانيا في هذه الزيارة التي تعبر عن موقف مشترك من أجل التماسك 
جهود  على  للمجلس  العام  األمين  أثنى  حين  في  األوروبي،  المجتمع  داخل 
إخراج  في  الطيب،  أحمد  الدكتور  األزهر  األكبر شيخ  اإلمام  البابا، وفضيلة 
المسلمين،  بين  المشتركة  اإلنسانية  القيم  تدعم  التي  اإلنسانية  األخوة  وثيقة 

والمسيحيين، وغيرهم.

فقد قطاع الضيافة والفنادق والمطاعم في ألمانيا نحو ربع عمالته خالل معظم 
عام ٢٠٢1 بسبب تداعيات أزمة جائحة كورونا.

فقد أعلن مكتب اإلحصاء 
االتحادي في مقره بمدينة 
فيسبادن أنه خالل األشهر 
العام  من  األولى  العشرة 
عدد  تراجع  الماضي 
العاملين في القطاع بنسبة 
بنفس  مقارنة   %٢3.4
عام  في  الزمنية  الفترة 
 .٢٠19 األزمة  قبل  ما 

وبلغت ذروة تدني العمالة في القطاع في شباط/فبراير ٢٠٢1.
وكان العاملون في الحانات والبارات األكثر تضررا، حيث تراجعت نسبتهم إلى 
النصف تقريبا )44.7%(، بينما تراجعت العمالة في المطاعم بنسبة 5.٢٢%، 

وبنسبة 17.1% بين متعهدي توريد األطعمة.
ثلث  من  أكثر  عام ٢٠٢٠  شكلت  التي  الهامشية  العمالة  أيضا  تضررت  كما 
القطاع )1.٠7 مليون عامل(. وتعمل أغلب العمالة الهامشية في الحانات التي 

تضررت بشدة في الجائحة.
كما تراجعت فرص التدريب المهني في القطاع، حيث بلغت نسبة التراجع في 
التدريب على الطهو نحو ٢٠% في عام ٢٠٢٠ مقارنة بعام ٢٠19، وبنسبة 
16.1% في التدريب على أنظمة الضيافة، وبنسبة ٢1.9% في التدريب على 

العمل في خدمات المطاعم.

سجلت ألمانيا عددا قياسيا من الجرائم ذات الدوافع السياسية خالل عام ٢٠٢1، 
مقارنة بأي وقت خالل الـ ٢٠ عاما الماضية.

ووفقا لبيانات أولية لمكتب الشرطة الجنائية االتحادية ارتفع عدد الجرائم ذات 
الدوافع السياسية في ألمانيا خالل العام الماضي بنسبة نحو 6% لتصل إلى 47 
ألفا و3٠3 جرائم. ويعد هذا أعلى مستوى من الجرائم ذات الدوافع السياسية يتم 

تسجيله منذ بدء تسجيل البيانات السنوية عام ٢٠٠1.
وفي حال تم إضافة مزيد من القضايا، وهو أمر محتمل حيث أن هذا الرد يتعلق 
أن  يمكن  فإنه  الجاري،  الثاني/يناير  كانون  من  الخامس  إلى  يرجع  باستفسار 

يصبح إجمالي الجرائم أعلى من ذلك.
وسبب االرتفاع هو الجرائم التي يتم تصنيفها على أنها ليست يسارية أو يمينيية. 
المتوتر خالل جائحة كورونا  االجتماعي  المناخ  أن  أمنيون  ويعتقد مسؤولون 

كان له دور.
ورصد رئيس هيئة حماية الدستور بين المتظاهرين المناوئين لسياسة مكافحة 
في  هالدنفانج  توماس  وقال  للدولة.  معادية  جديدة  أوساطا  كورونا  جائحة 
من  الحالية  الفئات  ضمن  هؤالء  تصنيف  الممكن  من  يعد  لم  إنه  تصريحات 
أوساط اليمين واليسار المتطرف، موضحا أن ما يربط هذه الفئة الجديدة ليس 
وقال:  وممثليها،  الديمقراطية  القانون  دولة  ازدراء  بل  األيديولوجية،  األفكار 
»إنهم يرفضون كيان دولتنا الديمقراطي على نحو أساسي«. وأشار إلى أنه ليس 

من الممكن اآلن تحديد حجم هذه الفئة ألنها تضم أطيافا شديدة التباين.

ألمانيا تسجل عددا قياسيا من الجرائم ذات الدوافع 
السياسية العام الماضي
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عادل فهمي

تعرض  من  ألمانيا  في  رسمية  جهات  حذرت 
ما  أو  العنيف،  اليمين  في  يتمثل  البالد لخطر جديد 
العنف  الستخدام  الميَّال  المتطرف  باليمين  يصفونه 
زيادة  السابقان  العامان  أن سجل  بعد  واالغتياالت، 

قياسية في نسبة المنضمين لهذا الفكر.
وبحسب تصريحات صحفية لرئيس الهيئة االتحادية 
الداخلية(،  )االستخبارات  الدستور  لحماية  األلمانية 
في  آخٌذ  المتطرفين  عدد  فإن  هالدنفانغ،  توماس 
الستخدام  المستعدون  أولئك  فيهم  بمن  االزدياد، 
الدستور سجلت  حماية  مكاتب  أن  العنف، موضًحا 
أفكاًرا  يعتنقون  الذين  األشخاص  أعداد  في  زيادة 

يمينية متطرفة مجدًدا في ٢٠٢٠.
يقودها  من هجمات  مخاوفه  هالدنفانغ عن  وأعرب 
أو  قتل،  لجريمة  التخطيط  مثل  المتطرف،  اليمين 
في  النيران  بإطالق  األشخاص  لحياة  التعرض 
أو  الوقود،  محطات  على  الهجوم  أو  الشوارع، 

استهداف ضباط الشرطة والصحفيين.

وأشار تقرير حماية الدستور لعام ٢٠٢٠، الصادر 
لليمين  المنتمين  األشخاص  ارتفاع عدد  إلى  حديًثا، 
المتطرف بنسبة 3.8 بالمئة بمعدل 33 ألفا و3٠٠ 
ومستعدون  عنيفون  بالمئة   4٠ بينهم  من  شخص، 
عدد  وصل  بينما  له،  ومؤيدون  العنف  الستخدام 
اليمينيين المتطرفين المصنفين "خطر" في نهاية عام 

٢٠17 إلى أقل من 3٠ شخًصا.
مدينة  في  محكمة  قضت  يناير٢٠٢1،  وفي 
على  الحياة  مدى  السجن  بعقوبة  فرانكفورت 
المتطرف  باليميني  الموصوف  إرنست،  ستيفان 
أعداد  أمام  ألمانيا  حدود  لفتح  المؤيد  السياسي  لقتله 
كبيرة من المهاجرين، والتر لوبكه، في حديقة منزله 

.٢٠19
الداخلية حزب  االستخبارات  مارس، وضعت  وفي 
باليميني  الموصوف  ألمانيا"  أجل  من  "البديل 
مما  المشبوهة"،  "الحاالت  الئحة  على  المتطرف 
وباإلمكان  الشرطة،  مراقبة  تحت  أصبح  أنه  يعني 

مراقبة اتصاالته وإدخال مخبرين إلى صفوفه.
الداخلية  االستخبارات  كشفت  الماضي،  يوليو  وفي 
مخطًطا لحركة يمينية تدعى "نوردكرويتس" كانت 
في  سياسية  دوافع  ذات  قتل  عمليات  تنفيذ  تعتزم 

مناطق متفرقة بألمانيا.

أسباب القلق
مكافحة  لدراسات  األوروبي  المركز  مدير  ويرجع 
معدالت  ارتفاع  أسباب  واالستخبارات  اإلرهاب 
اليمين المتطرف إلى وجود "حزب البديل من أجل 

ألمانيا".
ويوضح في حديثه " أن السبب الثاني يرتبط باستثمار 

اليمين المتطرف قضايا الهجرة أللمانيا، إضافة إلى 
أن توسع التنظيمات اإلرهابية يزيد حصة "حركات 
اليمين المتطرف"، في إشارة إلى تبرم قطاع كبير 
من األلمان من الدخول المكثف لالجئين للبالد منذ 
اإلرهابية  العمليات  من  كثيًرا  أن  خاصة   ،٢٠15

ظهر أن منفذيها من المهاجرين.
ويرى أن من مصادر الخطورة احتمال اختراق هذه 
التدريبات  للحصول على  األمن  الجماعات ألجهزة 

والذخيرة، وتنفيذ عمليات "الذئاب المنفردة".
وتبلغ أعداد ما يوصف باألحزاب اليمينية المتطرفة 
"بيغيدا"،  حركة  بينهم  من  وحركة،  حزًبا   15
الريخ"،  و"مواطنو  الشمال"،  "نسر  وحركات 

و"عصابات الذئاب البيضاء".
العاصفة  »لواء  باسم  متطرفة  يمينية  جماعة  ثمة 
واتهمها  ألمانيا،  تحظرها  الذئب«،  أو »لواء   »44
إلى  تهدف  بأنها  زيهوفر  السابق  الداخلية  وزير 

»إعادة بناء الدولة النازية السابقة«.

عدد يتزايد
وبحسب التقرير الذي أوردته وكالة األنباء األلمانية، 
للتيار  انتماؤهم  المحتمل  األشخاص  عدد  ارتفع 
 33 إلى  ووصل   ،%3.8 بنسبة  المتطرف  اليميني 
ألفاً و3٠٠ شخص. وورد في تقييم الهيئة أن %4٠ 
تقريباً من هؤالء األشخاص تصنفهم الهيئة على أنهم 
داعمون  أو  للعنف  مروجون  أو  بالعنف  »يتسمون 

للعنف أو مؤيدون للعنف«.
الذين رصدتهم  المتطرفين  اليمينيين  ويندرج ضمن 
االستخبارات الداخلية بألمانيا نحو ألف شخص ممن 
الذين  ينتمون لما يسمى بحركة »مواطني الرايخ« 
تأسست  التي  الحديثة  األلمانية  بالدولة  يعترفون  ال 
بعد انهيار النازية وال بقوانينها، ويمتنعون عن دفع 
ضرائب ومخصصات اجتماعية وغرامات، ومن ثم 

يقعون في نزاع متكرر مع السلطات.
السلطات  تصنفهم  من  كل  ليس  أن  بالذكر  جدير 
الرايخ  مواطني  لحركة  ينتمون  أنهم  على  األمنية 
التيار  إلى  الدستور  حماية  هيئة  تنسبهم  األلماني، 

اليميني المتطرف.
ووفق تقييم لمنظمة "أمل ال كراهية" حصلت عليه 
"البديل  حزب  فإن  األلمانية،  شبيجل"  "دير  مجلة 
الترويج،  في  األنجح  الحزب  هو  ألمانيا"  ألجل 

بمنصتي فيسبوك وتليجرام العام الماضي.
نشر  المثال،  سبيل  على  تليجرام  وعلى 
 57٢5٠7 ألمانيا"  ألجل  "البديل  حزب 
يمينية  ومجموعة  قناة  على ٢3٠  رسالة 

على التطبيق.
مهمة  أداة  هي  االجتماعية  والشبكات 
هذه  تستطيع  إذ  المتطرف،  لليمين 

التنظيمات بمساعدة هذه المنصات، في الوصول إلى 
تحرير  عملية  وتجنب  جديدة  مستهدفة  مجموعات 

الوسائط التقليدية.
من  "البديل  حزب  أن  سابقة  دراسات  وأظهرت 
أجل ألمانيا" يعتمد على منصات مثل "فيسبوك" أو 

"يوتيوب" أكثر من أي جهة أخرى في البالد.
حزب  نجح  "لقد  كراهية":  ال  "أمل  تقرير  ويقول 
"البديل ألجل ألمانيا"، بشكل ملحوظ في بناء قاعدة 
كبيرة من المتابعين على فيسبوك، وتعزيز المشاركة 

لمحتواه".
ووفق التقرير، فإن الحزب اليميني المتطرف يتمتع 
فيسبوك  في  المتوسط  من  أعلى  وصول  بإمكانيات 
مشاركة  تجري  تحديدا،  فيسبوك  وعلى  وتليجرام. 
منشوراته نحو 15 مرة أكثر من مشاركة منشورات 
أكثر من مشاركة  المسيحي"، و 5 مرات  "االتحاد 
حزب  يحظى  كما  "الخضر".  حزب  منشورات 
"البديل ألجل ألمانيا" بدعم على تليجرام، أكبر من 

أي حزب آخر في البالد، وفق التقرير ذاته.
فيسبوك  منصتي  على  المنشورات  نوعية  وعن 
وتليجرام، تحدث 61% من المنشورات بشكل إيجابي 
تتخط  لم  فيما  ألمانيا"،  ألجل  "البديل  حزب  عن 
المسيحي"  المنشورات اإليجابية عن "االتحاد  نسبة 

و"الحضر" حاجز الـ3% فقط.

الجماعات،  لهذه  للتصدي  الحكومة  وسائل  وعن 
والمتابعة  المراقبة  جهود  أن  إلى  المركز  يشير 
اغتياالت  الحكومية كشفت مجموعات متورطة في 
أن  إلى  مشيًرا  و٢٠19،   ٢٠18 خالل  لسياسيين 
التشكيل  نهج  على  يسير  الجديد  الحكومي  التشكيل 
ميركل  أنغيال  المستشارة  تقوده  كانت  الذي  السابق 
فيما يخص السياسة تجاه حركات اليمين المتطرف، 
وأن مؤشر اإلرهاب لعام ٢٠٢1 ينبئ بنجاح ألمانيا 

في مجابهة التطرف.
أوروبا،  في  فضفاض  مصطلح  المتطرف  واليمين 
فهو يطلق بداية على جماعات سلمية تنادي بحماية 
المهاجرين  تدفق  من  والحد  للدولة،  الوطنية  الهوية 
العنيفة،  فيها  بما  ثقافاتهم،  يحملون  باعتبارهم  إليها 
عنيفة  حركات  إلى  وصواًل  بالداخل،  وينشرونها 
تعتنق الفكر النازي، وكالهما تعتبره حكومة ألمانيا 

خطًرا على ما تعتبره إرثها الديمقراطي.



Haben Sie Probleme mit Glücksspiel?
Möchten Sie schon länger Ihr Spielen
einschränken oder damit aufhören?
Machen Sie sich Sorgen um einen Angehörigen?

Dann melden Sie sich bei uns. Der Caritasverband 
Berlin bietet auf Arabisch, Englisch, Italienisch, 
Kroatisch, Serbisch, Bosnisch und Russisch 
kostenlose Beratungsgespräche zum Glückspielverhalten
und zur Früherkennung von Glücksspielsucht an.
Wir unterstützen und begleiten Sie in weitere Hilfsangebote.

هل تعاني من مشاكل اإلدمان على القمار؟ 
اإلدمان على الرهانات الرياضية؟ 

أو اللعب على ماكينات االقمار؟
هل ترغب في التوقف عن لعب القمار؟

هل تشعر بالقلق على احد اقاربك أو اصدقائك 
و تريد مساعدته للتوقف عن لعب القمار؟

إذا يمكنك التواصل معنا. تقدم منظمة كاريتاس 
و باللغة العربية جلسات إستشارية مجانية
و مجهولة الهوية للتوقف عن لعب القمار 

و الكشف المبكر عن اإلدمان، كما تقدم الدعم 
و المرافقة و التوسط لدى مراكز المساعدة 

المتعلقة بهذا الموضوع.

مزيد من المعلومات تجدونها على صفحتنا 
باللغة العربية.

ANLAUFSTELLEN:

 Urbanstraße 70  Wartenburgstraße 8
 10967 Berlin   10963 Berlin
 (030) 6 66 33 590  (030) 6 66 33 955

 Cafe.beispiellos.mobil@caritas-berlin.de

 www.gluecksspiel-berlin.de

Das Café Beispiellos Mobil wird aus Mitteln der 
Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und 
Gleichstellung des Landes Berlin gefördert.

Cafe-beispiellos.de          gluecksspiel-berlin.de

Gambling
Şans oyunu
Tró cờ bạc
Glücksspiel
Азартные игры
Hazard
jocuri de noroc
المقامرة

ال تتردد في التواصل معنا
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حمزة حبحوب

االقتصادي  النمو  الماضي، وسط   العقد  على مدى 
بـ  يسمى  ما  بعيدا عن   - للصين  الهائل  والعسكري 
تحول   - األولى  السنوات  في  السلمي"  "الصعود 
الهندي  المحيطين  وخاصة  آسيا،  إلى  العالم  تركيز 
التحتية  البنية  اتصال  احتياجات  سيطرت  والهادئ. 
على جزء كبير من هذا التركيز إذ قدر تقرير بنك 
احتياجات   ٢٠17 للعام   )ADB( اآلسيوي  التنمية 
 ٢٢.6 بين  يتراوح  بما  اآلسيوية  التحتية  البنية 
سنة  حتى  دوالر  تريليون   ٢6 و  دوالر  تريليون 

.٢٠3٠

وتقديم  لتعويض  المبادرات  من  العديد  تقديم  تم 
االقتصادات  الحزام والطريق. سعت  لمبادرة  بدائل 
الموسعة  الشراكة  من خالل  اليابان،  مثل  اآلسيوية 
في  بدأت  التي   ،  EPQI  ( للجودة  التحتية  للبنية 
للجميع  والنمو  األمن  عبر  والهند   ،  )٢٠16 العام 
 (  ٢٠٢٠ العام  في  إطالقها  تم  التي   ،SAGAR )
العلم  مع  والطريق،  الحزام  لمبادرة  بدائل  بناء  إلى 
المال  رأس  مضاهاة  بمفردهم  يستطيعون  ال  أنهم 
على  والطريق.  الحزام  لمبادرة  الهائل  االستثماري 
الرغم من أن الواليات المتحدة أطلقت محورها نحو 
في  التحتية  البنية  وضع  مع   ٢٠11 سنة  في  آسيا 
االعتبار، فقد استغرقت ثماني سنوات إلطالق شبكة 
Blue Dot التي تركز على البنية التحتية مع اليابان 
وأستراليا كمعارضة محتملة لنفوذ الصين المتنامي. 
إحياؤه  أعيد  الذي  الرباعي  األمني  الحوار  عزز 
خالل  من  الصين  لتحدي  المبذولة  الجهود  مؤخًرا 
مؤخًرا  أطلقتها  التي  النظيفة  التحتية  البنية  شراكة 
مليار  أكثر من 48  بتمويل  بالفعل  الشركاء  وقام   .

دوالر من البنية التحتية اإلقليمية منذ سنة ٢٠15.

يرى الدكتور جاغاناث باندا منسق مركز لشرق آسيا 
في معهد مانوهار باريكار للدراسات والتحليالت أن 
ثابًتا  نمًوا  تشكل  األطراف  متعددة  المشاريع  هذه 
في السنوات الخمس الماضية في محاولة لتعويض 
مبادرة الحزام والطريق ومواءمتها مالياً. على سبيل 
المثال، في ٢٠٢1، أعلنت الديمقراطيات الغربية عن 
السبع  ثالث خطط رئيسية طويلة األجل: مجموعة 
(G7( إلعادة بناء عالم أفضل ) B3W ( - وهي " 
مبادرة إيجابية " لتوفير بدائل لالستثمارات الصينية 
من خالل تلبية الطلب على البنية التحتية في المناطق 
مبادرة  المتوسط؛  الدخل  ذات  والبلدان  المنخفضة. 
جزء  وهي   - النظيفة  الخضراء  المتحدة  المملكة 
أساسي من مساهمتها في G7 B3W - لدعم البنية 
التحتية المستدامة والتكنولوجيا الخضراء في البلدان 
إسترليني  جنيه  مليارات   3 بقيمة  التزام  مع  النامية 
واستراتيجية  ؛  المقبلة  الخمس  السنوات  مدى  على 

البوابة النظيفة لالتحاد األوروبي في ديسمبر.

البوابة العالمية لالتحاد األوروبي
في يونيو ٢٠٢1، نّفذ االتحاد األوروبي" مجموعة 
من المشاريع واإلجراءات عالية التأثير على مستوى 
العالم".  في سبتمبر من نفس السنة قدمت أورسوال 
في  األوروبية،  المفوضية  رئيسة  الين،  دير  فون 
خطابها  عن حالة االتحاد، البوابة العالمية باعتبارها 
"استراتيجية اتصال" سيتم إطالقها قريًبا - وليست 

مبادرة. 
حددت هدفها على أنه إنشاء" روابط وليس تبعيات 
"من خالل بناء شراكات تركز على "االستثمارات 
التحتية للجودة، وربط السلع واألشخاص  البنية  في 

والخدمات".

في ديسمبر ٢٠٢1، أطلق االتحاد األوروبي رسمًيا 
مرنة  اتصاالت  لبناء  العالمية  البوابة  استراتيجية 
في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، فإن االستراتيجية 
ليست ابتكاًرا جديًدا تماًما؛ إنه يعتمد على استراتيجية 
االتصال بين االتحاد األوروبي وآسيا لسنة ٢٠18 
وشراكات االتصال مع اليابان في ٢٠19 في حين 
وعدت الهند بتعبئة 3٠٠ مليار يورو من االستثمارات 
التحتية  البنية  من  كل  "في   ٢٠٢7 و   ٢٠٢1 بين 
الصلبة وغير المادية" عبر الرقمية؛ المناخ والطاقة 
البحث،  وقطاعات  التعليم  والصحة  والمواصالت 

مما يخلق "بيئة مواتية تضمن تكافؤ الفرص".

Passerelle mondi-  يقوم تصور البوابة العالمية
ale أو Global Gateway على تعزيز االتصاالت 
Team Eu- نهج تنفيذ  من خالل   - أوروبا   داخل 
االتحاد  في  األعضاء  الدول  بين  للجمع   rope
الخاصة  واإلنمائية  المالية  والمنظمات  األوروبي 

بهم - وخارجها، عبر المشاركة مع الدول الشريكة 
الدولية" لتعزيز استثمارات االتصال المستدامة". 

كما يهدف النهج أيًضا إلى تعزيز االستقرار والتعاون 
الدوليين، وإظهار "كيف توفر القيم الديقراطية اليقين 
واإلنصاف" ".تستند Global Gateway أيًضا على 
"الشراكات المتكافئة"- وهو مبدأ موجه بشكل فعال 
اتُهمت بتشجيع  التي  الحزام والطريق،  ضد مبادرة 

التبعية المفرطة عبر" مصائد الديون".
 في سنة ٢٠18، حذرت المستشارة األلمانية السابقة  
في  وتدخلها  الصين  نفوذ  تنامي  من  ميركل  أنغيال 
السياسة  فيه  الذي سمحت  الوقت  في  أوروبا، حتى 
الصين.  تجاه  عملي  نهج  بإتباع  األلمانية  الخارجية 
يمكن للبوابة العالمية ، إذا تم تنفيذها بشكل صحيح، أن 
تلعب دوًرا رئيسًيا في تحديد الفجوات واالحتياجات 
في مختلف المناطق الفرعية األوروبية، مما يسمح 
 Team Europe لها بتقوية الروابط من خالل نهج

وخلق المزيد من الفرص للسوق األوروبية.

بين  العالقات  في  التوتر  استمر  ذلك،  على  عالوة 
خروج  بعد  المتحدة  والمملكة  األوروبي  االتحاد 
بريطانيا من االتحاد األوروبي، وفي محاولة لتأكيد 
سمته  ما  البريطانية  الحكومة  وضعت  طموحاتها 

أجندة "بريطانيا العالمية" . 
دورها  المتحدة  المملكة  حددت  مارس ٢٠٢1،  في 
في العالم خالل العقد المقبل. إحدى النقاط الحاسمة 
على  المتحدة  المملكة  "تركيز  هي  الوثيقة  هذه  في 
الهند والمحيط الهادئ"، في محاولة لتكثيف دورها 
الهندي  المحيطين  أوروبية رئيسية في منطقة  كقوة 
والهادئ. في الوقت نفسه، يعتزم االتحاد األوروبي 
جيوسياسية  فاعلة  كجهة  دوره  تعزيز  أيًضا 
واقتصادية في المنطقة، كما بدا جليا في استراتيجيته 

األخيرة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ .
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د. أمير حمد

مراجعة  االمريكية  بوليسي”  “فورين  مجلة  نشرت 
حل  إن  فيه  قالت  ريدر،  ديمي  للصحفية  لكتاب 
الدولتين مات، وبقي دعاته – من صهاينة ليبراليين 
يتمسكون   – أساسي  بشكل  أجانب  ودبلوماسيين 
المجال  تاركين  الزمن،  عليه  عفا  سياسي  ببرنامج 
المتطرف  واليمين  لليمين  مصراعيه  على  مفتوحا 

لتشكيل الواقع كما يتمنون.

بشكل  المتدهور  الراهن  الوضع  يسير  أن  يمكن 
مطرد بإحدى طريقتين: إما الضم مع حقوق مخفضة 
أو   – رسمي  عنصري  فصل  نظام   – للفلسطينيين 
لم  نطاق  على  مروع  عنف  إلى  السريع  االنحدار 

نشهده منذ عام 1967 أو حتى عام 1948.
لواقع  للغاية(  مقنعة  )لكنها  القاتمة  القراءة  هذه 
اليوم واالقتراح الجلي )ولكن األقل إقناعا( لمقاربة 
حيفا:  “جمهورية  بعنوان  كتاب  هو  مستقبلية، 
 – بوهم،  لعمري   ” إلسرائيل  ديمقراطي  مستقبل 
سمي على اسم المدينة التي، في ذهن بوهم، تتمتع 
الذي يرغب  الفلسطيني-اليهودي  التعايش  بنوع من 

في رؤيته.

بافتراض وجود أي قيمة مستقبلية أو عملية في إحياء 
الصهيونية الليبرالية بعد أكثر من عقدين من الفشل 
االستقطاب  وزيادة  إسرائيل  في  المستمر  االنتخابي 
في مجتمعات الشتات، فإن هذا هو النص الصهيوني 
الليبرالي األكثر صدقا وطموحا الذي يتم نشره منذ 

عقود.
عام  المنشور  الكتاب  عن  جدا  مختلف  بالتأكيد  إنه 
انتصار  الموعودة:  “أرضي  شافيت  آلري   ٢٠14
يؤيد  بينما  بالنكبة  يعترف  الذي  إسرائيل”،  ومأساة 
عن  شافيت  كتب  )“لوالهم”،  مردودها.  بحماس 
القوات اإلسرائيلية التي أمرت ونفذت مذابح وطرد 
بالعمل  قاموا  لقد  ولدت.  قد  كنت  “ما  الفلسطينيين، 
القذر والحقير الذي مكن شعبي، أنا وابنتي، وأوالدي 

أن يعيشوا”.

الدولتين  وخطة  أوسلو  اتفاق  في  النظر  بوهم  يعيد 
رؤية  تحدد  تزال  ال  والتي  التسعينيات،  في  الفاشلة 
عدد من المراقبين الذين ينظرون إلى الصراع اليوم. 
من  وبسرعة  ببراعة  االفتتاحية  الفصول  وتتخلص 

هذا المنظار المشوش.
طويلة:  بها  محقا  بوهم  كان  التي  األمور  قائمة  إن 
إنه محق في أن حل الدولتين قد مات بالفعل، وأن 
إلى  ينتقل من حلم محموم  الشامل  العرقي  التطهير 
“معسكر  أن  في  تماما  محق  إنه  ملموس.  احتمال 
السالم” ارتقى بمقاربة معينة – دولتان – إلى نوع 

أي حل  استكشاف  برفضه  نفسه  وقوض  الدين  من 
آخر، حتى مع تالشي جدوى خطة الدولتين.

للطائفتين  التأسيسية  الصدمات  أن  في  محق  إنه 
كل  يواجهها  أن  يجب   – والنكبة  الهولوكوست   –
الحدثين  ألن  ليس  واإلسرائيليين،  الفلسطينيين  من 
متماثالن أو متطابقان ولكن ألن الصدمة التي أحدثها 
بالنسبة  للغاية  أساسية  هي  المجتمعين  على  كالهما 
الستمرار التأجيج، سواء عمدا أو عن طريق الجهل.
إنه محق في أنه لجعل أي ترتيب ثنائي القومية مقبوال 
لإلسرائيليين، يجب أن يكون صهيونيا بشكل معقول 
بشكل ما، وما يمكن اعتباره اليوم ثنائية القومية له 
تاريخ طويل في الفكر الصهيوني، بدءا من تيودور 
هرتزل نفسه وصوال إلى مناحيم بيغن، أول رئيس 
وزراء صهيوني تجديدي وسلف اليمين اإلسرائيلي 
الفلسطينيين  منح  اقترح  الذي   – اليوم  نعرفه  الذي 

الجنسية الكاملة في أواخر عام 198٠.

الطرق  لهذه  الحالية  األهمية  تقدير  في  بوهم  يبالغ 
التي لم يتم السير فيها، وفي حالة بيغن، حسن النية 
أن  في  كبير  حد  إلى  محق  لكنه  بها.  حظيت  التي 
تقديم نفس العرض للفلسطينيين اليوم لن يكون بداية 
عرقية  كدولة  اآلن.  محددة  أصبحت  إسرائيل  ألن 
للشعب اليهودي، وليست دولة قومية يهودية بالمعنى 
األوروبي. قد يصبح المهاجر الفلسطيني إلى إيطاليا 
إيطاليا، لكن حتى الفلسطيني الذي يحمل جواز سفر 
التي  المجموعة  من  جزءا  أبدا  يصبح  لن  إسرائيليا 
وضوحا  أكثر  األمر  هذا  )أصبح  الدولة.  لها  توجد 
مع إقرار “قانون الدولة القومية لليهود” عام ٢٠18، 
من  ولكن  أخرى،  على  لطائفة  أولوية  أعطى  الذي 

الناحية العملية، كان هذا هو الحال دائما(.
في الواقع، كما يشير بوهم، فإن العديد من األشخاص 
يتعرضون  يهود  أنهم  على  أنفسهم  يعّرفون  الذين 
أطفال  بدءا من  التمييز ضدهم،  أو  لالستبعاد  أيضا 
اليهودية  اعتنقوا  الذين  وأولئك  المختلطة  الزيجات 

من خالل أي وسيلة أخرى غير األرثوذكسية.

في  بوهم  يبدأ  عندما  للكتاب  الحقيقية  المشاكل  تبدأ 
التي  المحدودة  المعايير  من  بدءا  الحل،  إدراك 
في  النظر  أو  التفسير  من  الكثير  بدون  يضعها. 
الليبرالية  الصهيونية  أن  يعتبر  أنه  ويبدو  البدائل، 
والديمقراطية الليبرالية مرغوب فيهما في حد ذاتهما 
ويجب التوفيق بينهما. ينشغل جزء كبير من الكتاب 
بإنقاذ الصهيونية الليبرالية من نفسها )من خالل تقديم 
رؤية متوافقة مع قيمها وتتجاوز حل الدولتين المنتهي 
صالحيته( وإنقاذ الديمقراطية الليبرالية من القومية 
من خالل إنشاء نظامين ليبراليين متداخلين، تمنحان 

صوتا لكل شخص، كونفدرالية لديمقراطيتين.
لسوء الحظ، ال يسأل الكتاب عما إذا كانت الصهيونية 
الليبرالية، ربما، أصبحت قوة مستهلكة.. مع احتمالية 
تنفيذ التسويات الفعلية وبناء الدولة من قبل القوميين 
من المجتمعين، أو إن كانت الديمقراطية الليبرالية، 
ترقى فعال إلى مستوى مهمة تحويل الصراع اإلثني 
القومي المعقد – خاصة مع البدائل البراغماتية مثل 
بعد  استكشافها  يتم  لم  التي  التوافقي  السلطة  تقاسم 

بجدية.
هناك نوعان من اإلغفاالت األكثر أهمية في الكتاب، 
استكشاف  هو  األول  للقلق.  ومثير  صارخ  كالهما 
بالفعل،  الصراع  في  المتورطين  للمجتمعين  جاد 
وماذا يريدان بالفعل. بدال من السؤال المتآلف حول 
ما هي النسبة )المتضائلة( من كل مجتمع يدعم حل 
المجموعات  تشعر  كيف  بوهم  يتجاهل  الدولتين، 
الوطنيين  المجتمعين  تشكل  التي  المختلفة  الفرعية 
بأن مصلحتها تكمن في الجوانب واآلليات المختلفة 
وحتى  ثقافيا،  وسياسيا،  ماديا   – الراهن  للوضع 
هذه  من  كل  إشراك  يمكن  كيف  وكذلك   – عاطفيا 
التطهير  أو  الفصل  من  المزيد  لمنع  االحتياجات 

العرقي.

السياسي  خطاب  فحص  عن  عدا  الواقع،  في 
الفلسطيني والبرلماني اإلسرائيلي أحمد طيبي الذي 
األصوات  فإن  الهولوكوست،  بتداعيات  به  اعترف 
الفلسطينية غائبة تماما عن الكتاب. ومع أن العنوان 
الفرعي للكتاب هو “مستقبل ديمقراطي إلسرائيل”، 
إلى  نظرته  على  الجاذبية  يضفي  بالكاد  هذا  لكن 
هناك  وليس  المساواة.  على  قائم  مشترك  مستقبل 
أي استكشاف حول كيفية االنتصار أو حتى هزيمة 
الذين يعتبرهم بوهم معطلين. سواء كانوا  الالعبين 
اإلسرائيليين  القوميين  أو  الفلسطينيين  المسلحين 

المتطرفين.
ستحتاج الترتيبات التي يرغبها بوهم إلى مفاوضات 
تتم بين قادة الوسط من معسكر الصهيوني الليبرالي 
الخلقي وشيء مثل منظمة التحرير الفلسطينية. وهذه 
مفارقة، نظرا إلى انتقاد بوهم للصهيونيين الليبراليين 

اليوم للتشبث بالماضي.
سبب  إيراد  في  الفشل  يزال  ال  أكثر خطورة  عيب 
مقنع لإلسرائيليين للتفكير في تغيير الوضع الراهن. 
وأكثر  استقرارا  وأكثر  أمانا  أكثر  حاليا  فإسرائيل 

ازدهارا من أي لحظة في تاريخها.
واحتواء  الحدود،  على  يضايقها  جيش  هناك  ليس 
إيران ناجح إلى حد كبير والقيادة العربية الخليجية 
تتخلى بسرعة عن القضية الفلسطينية تماما، وعلى 
على  يوافق  لن  العالم  أن  من  التحذيرات  عكس 
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احتالل عسكري دائم، ليس هناك أي ضغط خارجي 
وزن.  له  دولي  العب  من  درس  حتى  أو  مورس 
والرئيس  بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس  إن  )بل 
السوري بشار األسد أثبتا بنجاح أن المجتمع الدولي 
لن يتم استفزازه من خالل انتهاكات للقانون الدولي 
حتى أكثر فظاعة من االحتالل اإلسرائيلي، وهو ما 

الحظه اليمين اإلسرائيلي(.
أو  الفلسطينية  المسلحة  الحركات  إضعاف  وتم 
لحماس  الصواريخ  ترسانة  وحتى  عليها،  القضاء 
شيئا  الراهن  الوضع  لتغيير  للمزاحمة  تستخدم 
تتمكن  ولم  استراتيجيا.  اللعبة  تغير  وال  بسيطا، 
المنظمات الفلسطينية غير العنيفة للمقاطعة وسحب 
االستثمارات والعقوبات – أن تؤثر ولو بشكل بسيط 
الشيء  وينطبق  إلسرائيل.  المريحة  الهيمنة  على 

نفسه على أوروبا وأمريكا.
يعبر  الهيمنة ولكن ال  التخلي عن هذه  بوهم  يطلب 
أبدا عن طريقة يمكن إكراه إسرائيل لفعل ذلك. يبدو 
أن الدافع الوحيد الذي ينطوي عليه طلب بوهم من 
هو  لصالحهم أصال  تعمل  آلة  اإلسرائيليين إصالح 
الدافع األخالقي – أزمة ضمير وطنية حول الظلم 

أو الخوف من المظالم األسوأ القادمة.

حياة  تجاه  المتزايدة  اإلسرائيلية  الالمباالة  إن 
المحاسبة  هذه  تتم  أن  احتمال  من  تقلل  الفلسطينيين 
األخالقية. ولكن بوهم محق بأن النكبة الثانية قد تكون 
في األفق، حيث أن رفضا جماعيا من االسرائيليين 

لهذا ليس أكيدا. تقبل الجيل األول من اإلسرائيليين 
الجيل  وقام  بهدوء.  دفنوها  ثم  وقتها،  في  النكبة 
شافيت  كتاب  في  هو  كما  ودراستها  بنبشها  الحالي 
إلعادة تضمينها حتى في الروايات الوطنية الليبرالية 

باعتبارها مؤسفة إلى حد ما ولكنها ضرورية.
يعتقد بوهم أن على إسرائيل االعتراف بالنكبة لنزع 
فتيل شحنة عاطفية هائلة. لكن هذا النهج النفعي – 
الوعد أنه بمجرد اعتراف إسرائيل بالنكبة وتضمينها 
في السردية الوطنية للدولة، يمكن إقناع الفلسطينيين 
ألي  يمكن  دعوة  ليس   – حقوقهم  عن  بالتخلي 
إسرائيلي أن يطلقها. االعتراف بالفعل هو بداية؛ أين 
يعتمد، أوال وقبل كل شيء )حتى  تذهب من هناك 
لو لم يكن حصريا( على الناجين. أكثر من أي مكان 

آخر في الكتاب، أحادية الجانب هنا صادمة.

منه.  اسمه  الكتاب  أخذ  بسيط،  بحل  الكتاب  يختتم 
ولكن  للتعايش،  كنموذج  بسرعة  حيفا  رسم  يتم 
التعايش  هذا  أن  لحقيقة  االعتبار  من  القليل  يعطى 
 –  %1٠ إلى  تصل  ال  وأقلية   %9٠ من  يقرب  لما 
ديناميكية مختلفة إلى حد كبير مع حصص أقل بكثير 
لإلسرائيليين اليهود ما يقرب من 5٠-5٠ التكافؤ في 
إسرائيل – فلسطين ككل. كما أنه ال ينظر في حقيقة 
أنه منذ عام 1948 وطرد الفلسطينيين، لم يكن لدى 
حيفا رئيس بلدية عربي وفروق اجتماعية اقتصادية 

كبيرة بين السكان من الطرفين.
يدعو بوهم التحاد كونفدرالي من حكومتين محليتين 

مع برلمانين منفصلين يحكمان أعضاء مجموعاتهم 
بحرية  السماح  مع  اإلقليمية  ومناطقهم  العرقية 
الحركة الكاملة. على عكس مجموعات مثل “األرض 
للجميع”، التي تدافع بالمثل عن اتحاد كونفدرالي، ال 
يتصدى بوهم للقضايا اللوجستية العديدة التي يثيرها 
القانون الجنائي والضرائب، وحتى  هذا األمر، من 
األسئلة األعلى – مثل المساءلة عن العنف الذي تم 

ارتكابه أثناء النزاع.
الذي  بالسبب  األمر  يتعلق  عندما  تفصيل  يوجد  ال 
المضاعفة  إلى  بحاجة  المؤسسات  بعض  يجعل 
مشتركا  يظل  اآلخر  البعض  لكن  )برلمانان( 
)المحكمة العليا(، وليس من الواضح كيف يُفترض 
من   – يذكرها  التي   – المشتركة  الهوية  تنبثق  أن 
المجاالت  أهم  بعض  بين  يفصل  متشابك  نموذج 
العملية  مثل  السياسية،  الهويات  تشكيل  يمكن  حيث 
سيناريوهات  من  العديد  أن  إلى  ويشير  االنتخابية. 
الدولتين غامضة بالمثل، لكن هدم برنامج الدولتين 
فقط لتقديم حل نصف مخبوز ليس بالنتيجة المرضية 

– أو العملية -.
الصهيوني  النص  وهو  القراءة  يستحق  بوهم  كتاب 
عن  ربما  و  عديدة.  سنوات  منذ  وضوحا  األكثر 
غير قصد، فإنه يُظهر أن تحقيق المساواة والسيادة 
الوطنية مع محاولة تجاوز كل من القومية العرقية 
والديمقراطية الليبرالية هو مهمة غير ممكنة، بغض 
النظر عن طريقة إعادة ترتيب األوراق. لكنه ليست 

جريئا بما يكفي لتغيير اللعبة بالكامل.
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أحمد الجمال

الجولة  عن  فرنسا  تفصل  أشهر  ثالثة  من  أقل 
األولى من االنتخابات الرئاسية لعام ٢٠٢٢، حيث 
بالفعل  الرئيسية  األحزاب  من  المرشحون  يخوض 
إيمانويل  يلقي  حين  في  بقوة.  االنتخابية  حمالتهم 
خطباً  حه،  ترشُّ رسمياً  بعد  يعلن  لم  الذي  ماكرون، 
عامة متكررة؛ لعرض إنجازاته وتأكيد الحاجة إلى 
مواصلة أجندته. ومع ذلك، اليزال الوضع السياسي 
ا كان عليه من قبل، في هذه  ِممَّ الفرنسي أكثر تقلُّباً 

المرحلة المبكرة نسبياً من الحمالت االنتخابية. 

االنتخابات الفرنسية وإرث عام 2017 
حد  في  لعام ٢٠17  الفرنسية  االنتخابات  كانت  لقد 
ٍح  َرت بفوز ُمرشَّ ذاتها خروجاً عن القاعدة، ألنها بشَّ
يتناوبان  اللذين كانا  الرئيسيين  أٍيّ من الحزبين  من 
باالنفصال  َرت  بشَّ لقد  الستينيات.  منذ  السلطة  على 
حتى  َدًة  ُمحدَّ كانت  التي  الخامسة،  الجمهورية  عن 
ذلك الحين بالقسمة بين اليمين واليسار. للمرة الثالثة 
فقط في عشرة انتخابات، لم تضع الجولة الثانية من 
في  التقليدي  اليمين  من  حاً  ُمرشَّ  ،٢٠17 انتخابات 

مواجهة ممِثّل اليسار االشتراكي. 
وفي المقابل، واجه الوافد الجديد إيمانويل ماكرون، 
مارين  يساراً«،  وال  يميناً  »ليس  أنه  ادَّعى  الذي 
السابقتان  الحالتان  جاءت  فة.  المتطِرّ اليمينية  لوبان 
الثانية  الجولة  شهدت  )عندما   1969 عام  في 
مواجهة الوسطي آالن بوهير ضد الديغولي جورج 
الرئيس  تولَّى  )عندما   ٢٠٠٢ عام  وفي  بومبيدو(، 
الوصّي  دور  شيراك  جاك  واليته  المنتهية  اليميني 
اليميني  ح  الُمرشَّ ضد  الفرنسية  الجمهورية  على 

المتطرف جان- ماري لوبان(. 
اللذين  الرئيسيَّين،  الحزبين  أن  هو  ذلك  من  واألهم 
للحكم  مناسبان  أنهما  على  تقليدياً  إليهما  يُنظر 
وجدا  الجمهوري-  والحزب  االشتراكي  -الحزب 
الجدد  الالعبين  من  واسع  نطاق  خارج  نفسيهما 
وجان  )لوبان  االحتجاجية  والشخصيات  )ماكرون( 
أنهم »أكثر جاذبيًة«،  أثبتوا  الذين  لوك ميلونشون( 

بحسب الموقع األسترالي.
من  أٍيّ  حصول  عدم  سبب  االنقسام  هذا  يفسر 
من   %٢5 من  أكثر  على  الثانية  الجولة  حي  ُمرشَّ
األصوات في الجولة األولى، للمرة األولى منذ عام 
٢٠٠٢. وساعد ضعف األحزاب الرئيسية في تسليم 
لَت حول الرئيس الجديد في  الفوز ألغلبية جديدة تشكَّ

االنتخابات البرلمانية التي تلت ذلك. 
في ذلك الوقت، اعتقد بعض النقاد أن الطيف السياسي 
الفرنسي سيعيد هيكلة نفسه حول هذه األغلبية »من 

اليسار واليمين على حد سواء«. 

 5 بعد  لماكرون  االنتخابية  القاعدة  تغيرت  كيف 
سنوات من الحكم؟

 The Times صحيفة  تلفت  السياق،  هذا  في 

البريطانية إلى أن »األمل الدائم في حياٍة أفضل هو 
العمر 39  من  البالغ  ماكرون،  أقنع  كيف  ر  يفِسّ ما 
خبرة  أو  حزٍب  وبدون  الوقت،  ذلك  في  فقط  عاماً 
 ،٢٠17 عام  في  عليه  بالمراهنة  البالد  انتخابية، 
مما جعله أصغر زعيم منذ نابليون بونابرت، الذي 
َج إمبراطوراً  كان يبلغ من العمر 35 عاماً عندما تُِوّ

للبالد«. 
االنتخابي،  العام  ذلك  بداية  »في  الصحيفة:  وتقول 
بدا  في حين  الثالث،  بالمركز  ح  يترشَّ ماكرون  كان 
ل  الُمفضَّ ح  الُمرشَّ فيون،  إلى  مطمئٌن  اإلليزيه  أن 
في  المتواضع  الوزراء  رئيس  وكان  االقتراع.  في 
من  باعتباره  نفسه  تقديم  أعاد  قد  ساركوزي  عهد 
اليميني  االنجراف  من  يستفيد  وكان  تاتشر،  أتباع 
زوجته  توظيفه  فضيحة  اجتاحته  حتى  البالد،  في 

البريطانية براتٍب برلماني. 
بعد خمس سنوات، من الواضح أن الطيف السياسي 
وقد  األغلبية،  هذه  حول  نفسه  يهيكل  لم  الفرنسي 
للناخبين  زاد االنقسام في طيف الخيارات السياسية 
الفرنسيين. خالل فترة واليته، لم ينجح ماكرون في 
-٢٠ ل  تشِكّ التزال  التي  االنتخابية،  قاعدته  توسيع 

٢5% من الناخبين. في انتخابات البرلمان األوروبي 
يدعم  الذي  التحالف  حصل   ،٢٠19 مايو/أيار  في 
ماكرون على ٢٢.4% من األصوات. وفي ديسمبر/
استطالعات  مو  منِظّ كان   ،٢٠٢1 األول  كانون 
الرأي يضعونه بمعدل ٢4% النتخابات عام ٢٠٢٢. 
ببساطٍة  ماكرون  غيّر  السياسة،  تغيير  من  وبداًل 
لها إلى يمين الوسط. من الناحية  قاعدة ناخبيه، وحوَّ
ًة على اليسار،  النظرية، يترك هذا مساحًة معينًة حرَّ

ٍح قادٌر على شغلها اليوم.  لكن ال يبدو أن أيَّ ُمرشَّ

ُمثقل بنسبة رفض كبيرة باعتباره رئيساً  ماكرون 
فاشاًل

الذي  عاماً(،   44( ماكرون  أن  يبدو  المرة،  هذه 
ُمثقٌل  أخرى،  مرًة  االنتخابية  حملته  اآلن  يخوض 
برفٍض بنسبة 7٠% من الناخبين باعتباره فاشاًل. وال 
يواجه أي تهديد من اليسار الذي حكم لمدة 14 عاماً 
من 1981 في عهد ميتران، لكنه انهار بعد كارثة 

هوالند. والخطر اآلن يكمن 
في اليمين. 

في  الفرنسي  اليسار  فشل 
التي  الخالفات  التغلب على 
وحتى  فصائله.  بين  تفصل 
سة،  اليسار المناهض للمؤسَّ
والذي اتََّحَد حول ميلونشون 
في عامي ٢٠1٢ و٢٠17، 
من  اثنين  اآلن  يطرح 
ح  يترشَّ حيث  حين؛  الُمرشَّ
الحزب  عن  ميلونشون 
ف »فرنسا  اليساري المتطِرّ

األبيَّة«، ويمِثّل فابيان روسيل الحزب الشيوعي. 
مرشح  تقديم  في  نجح  قد  الراسخ  اليمين  أن  ورغم 
واحد، وهو فاليري بيكريس، فإن اليمين المتطرف 
مارين  منذ عام ٢٠٠٢:  لديه مرشحان، ألول مرة 

لوبان، وإريك زمور. 

خيبة أمل كبيرة لدى الناخبين الفرنسيين
أعمق  مشكلٍة  أعراض  أحد  األحزاب  انقسام  يَُعدُّ 
تضرب الديمقراطية الفرنسية منذ الثمانينيات: أزمة 
عن  مغتربين  الفرنسيون  صار  السياسي.  التمثيل 
السياسة بالشكل الذي اتََّخَذته منذ القرن التاسع عشر، 
العام.  واالقتراع  الجماهيرية  األحزاب  أساس  على 
هناك عدد أقل من النشطاء وعدد أقل من األشخاص 

تون بالفعل.  الذين يصِوّ
ويرجع ذلك إلى عدة عوامل: خيبة أمل الناخبين في 
ضوء إخفاقات الحكومات المتناوبة منذ عام 1981، 
الذين  السياسيين  صورة  َهت  شوَّ التي  والفضائح 
األحوال  أحسن  في  الوعود  يخلفون  أنهم  في  يشتبه 
وفاسدون في أسوأ األحوال، وصعود مجتمع فردي 
على  الرسمية  غير  الشخصية  دات  التعهُّ ل  يفِضّ

عات السياسية.  التجمُّ
ولم يؤِدّ الظهور المفاجئ ألزمة صحية غير مسبوقة 
إلى إنهاء األزمة السياسية الفرنسية، رغم أنها ربما 
التنفيذية.  السلطة  شرعية  َزت  عزَّ قد  أزمًة  تكون 
في خريف ٢٠٢1، استعارت الحركات المعارضة 
لإلجراءات الصحية الفرنسية جوانب من استراتيجية 

تعبئة محتجي السترات الصفراء. 
لنتائج  دقيقًة  معاينًة  الرأي  استطالعات  تقِدّم  قد 
قوي  بدعٍم  ماكرون  يتمتَّع  أبريل/نيسان.  انتخابات 
من ربع الناخبين، متقِدّماً بعدة نقاط على أقرب ثالثة 
الُمحَتَملين،  حين  الُمرشَّ عشرات  بين  من  منافسين 
وضمنهم اليساري الراديكالي جان لوك ميلونشون، 
ويانيك جادوت من حزب الخضر، واالشتراكية آن 

هيدالغو. 
َكَسَر  قد  فسيكون  أخرى،  مرة  فاز  إذا  ذلك،  ومع 
الُمتقلِّبين  الناخبين  ل  تحوُّ في  المتمِثّل  القديم  التقليد 

ضد رئيسهم المنتخب. 
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تقديم جميع الطلبات الالزمة .                                                                         متابعة اإلجراءات القانونية.                                                                                       

إنجاز عقود العمل واألمور اإلدارية.

ال داعي للقلق بشأن األقارب ذوي اإلحتياجات الخاصة 
يمكن ألي شخص من ذوي االحتياجات الخاصة أو يعاني من مرض مزمن استخدام ما يسمى بالميزانية الشخصية 

رسمياً من الدولة بمثابة إعانة نقدية يستطيع من خالله تغطية تكاليف ونفقات الرعاية وتنظيم الدعم الذي 
يحتاج إليه بشكل مستقل ،هذا يعني
 أنه يمكنك اختيار شخص أو أكثر من

 أقاربك أو أصدقائك لرعايتك وتوظيفهم
 ودفع رواتبهم في إطار ميزانيتك 

الشخصية تمامَا مثل صاحب العمل.  

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

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

بصفتنا وكالة توظيف استشارية معتمدة فإننا في شركة UG  Workforce and Care نسعى إلى تحقيق هدف 
واحد وهو إيجاد وظيفة مناسبة لك في قطاع الرعاية بسرعة وموثوقية.

نقوم بإنشاء االتصال بينك وبين صاحب العمل المحتمل في محادثة شخصية نقوم بتقييم فرص التوظيف 
الممكنة ونقدم لك النصائح إلجراء مقابلة ناجحة.

نحن نقوم نيابة عنك بإعداد عقود العمل للموظفين لديك وسترسل الدولة رواتبهم إلى حسابك كل شهر.

           www.workforceandcare.de

فريق العمل

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

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

نحن نتحدث: 
األلمانية واإلنجليزية والتركية والعربية

اتصل بنا للحصول على معلومات مفصلة 
واستشارة مجانية.

يسرنا أن نقدم لك المشورة والمساعدة

كيف تجدنا : في برلين – راينيكيندورف
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سامي عيد

في عام ٢٠٢1، واجه االقتصاد العالمي أكبر زيادة 
العالمية  الحرب  منذ  واحد  عام  لمدة  الديون  في 
تريليون   ٢٢6 إلى  العالمي  الدين  ارتفع  إذ  الثانية، 
عالمية  العالم ألزمة صحية  تعرض  أن  بعد  دوالر 
وركود عميق. وكشف تقرير حديث لصندوق النقد 
الدولي، عن أن الدين العالمي كان مرتفعاً بالفعل في 
خضم األزمة، ولكن في الوقت الحالي، يجب على 
الديون  في عالم من مستويات  تبحر  أن  الحكومات 
العامة والخاصة ذات المستويات القياسية المرتفعة، 

والطفرات الفيروسية الجديدة، والتضخم المتزايد.
إلى  مئوية  نقطة   ٢8 بنسبة  العالمي  الدين  وارتفع 
٢56 في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 
الديون  بيانات  لقاعدة  تحديث  آلخر  وفقاً   ،٢٠٢1
وشكل  الدولي.  النقد  لصندوق  التابعة  العالمية 
االقتراض من قبل الحكومات أكثر بقليل من نصف 
إلى  العالمي  العام  الدين  نسبة  قفزت  إذ  الزيادة، 
مستوى قياسي بلغ 99 في المئة من الناتج المحلي 
الشركات  من  الخاص  الدين  وصل  كما  اإلجمالي. 

غير المالية واألسر إلى مستويات عالية جديدة.
في  خاص  بشكل  مذهلة  الديون  زيادات  وتعتبر 
من  العام  الدين  ارتفع  حيث  المتقدمة،  االقتصادات 
في  اإلجمالي  المحلي  الناتج  المئة من  في  نحو 7٠ 
عام ٢٠٠7، إلى 1٢4 في المئة من إجمالي الناتج 
ناحية أخرى، ارتفع  المحلي في عام ٢٠٢1. ومن 
إلى   164 من  اعتدااًل  أكثر  بوتيرة  الخاص  الدين 
خالل  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من  المئة  في   178

الفترة نفسها.

فجوة تمويلية ضخمة
ومع ذلك، تختلف ديناميكيات الديون بشكل ملحوظ 
المتقدمة  االقتصادات  شكلت  فقد  البلدان.  عبر 
الديون  زيادة  من  المئة  في   9٠ من  أكثر  والصين 
البالغة ٢8 تريليون دوالر في عام ٢٠٢1. وتمكنت 
والخاص  العام  الدين  نطاق  توسيع  من  البلدان  هذه 
أثناء الوباء، وذلك بفضل أسعار الفائدة المنخفضة، 
عمليات  ذلك  في  )بما  المركزية  البنوك  وإجراءات 
للديون(،  الحكومات  بها  قامت  التي  الكبيرة  الشراء 
واألسواق المالية المتطورة، لكن معظم االقتصادات 
النامية تقف على الجانب اآلخر من فجوة التمويل، 
التمويل وغالباً  حيث تواجه محدودية الوصول إلى 

ما تواجه معدالت اقتراض أعلى.
تطورين  نرى  العامة،  االتجاهات  إلى  وبالنظر 
العجز  ارتفع  المتقدمة،  االقتصادات  ففي  متميزين، 
بسبب  اإليرادات  انهيار  البلدان  شهدت  إذ  المالي، 
انتشار  مع  شاملة  مالية  تدابير  ووضع  الركود 
جائحة كورونا. وارتفع الدين العام بنسبة 19 نقطة 
مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي في عام ٢٠٢٠، 
وهي زيادة مماثلة لتلك التي شهدتها األزمة المالية 

العالمية، على مدى عامي ٢٠٠8 و٢٠٠9.
نقطة   14 بنسبة  الخاص  الدين  قفز  فقد  ذلك،  ومع 
مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي في عام ٢٠٢1، 
أي ما يقرب من ضعف ما حدث خالل األزمة المالية 
لألزمتين.  المختلفة  الطبيعة  يعكس  ما  العالمية، 
وخالل الوباء، دعمت الحكومات والبنوك المركزية 
الخاص  القطاع  قبل  من  االقتراض  من  المزيد 
بينما  العيش،  وسبل  األرواح  حماية  في  للمساعدة 
كان التحدي خالل األزمة المالية العالمية هو احتواء 
الضرر الناجم عن القطاع الخاص المفرط االستدانة.
في المقابل، واجهت األسواق الناشئة والبلدان النامية 
منخفضة الدخل قيود تمويل أكثر صرامة، ولكن مع 
البلدان. فقد شكلت الصين  وجود فوارق كبيرة بين 
وحدها نحو ٢6 في المئة من زيادة الديون العالمية، 
الصين(،  )باستثناء  الناشئة  األسواق  شكلت  بينما 
من  صغيرة  حصصاً  الدخل،  منخفضة  والبلدان 
تريليون   1.٢ إلى   1 بنحو  العالمي،  الدين  ارتفاع 
ارتفاع  إلى  أساساً  ذلك  ويرجع  منهما،  لكل  دوالر 

الدين العام.
والبلدان  الناشئة  األسواق  تواجه  نفسه،  الوقت  وفي 
منخفضة الدخل أيضاً معدالت ديون مرتفعة مدفوعة 
اإلجمالي  المحلي  الناتج  في  الكبير  باالنخفاض 
االسمي في عام ٢٠٢1. فقد وصل الدين العام في 
ارتفع  بينما  قياسية،  إلى مستويات  الناشئة  األسواق 
في البلدان منخفضة الدخل إلى مستويات لم نشهدها 
منذ أوائل العقد األول من القرن الحادي والعشرين، 
عندما كان الكثيرون يستفيدون من مبادرات تخفيف 

عبء الديون.

موازنة صعبة وموجة إفالس
وكشف صندوق النقد الدولي عن أن الزيادة الكبيرة 
أرواح  حماية  إلى  بالحاجة  تبريرها  تم  الديون  في 
موجة  وتجنب  الوظائف  على  والحفاظ  الناس 
عاجلة  إجراءات  الحكومات  تتخذ  لم  ولو  اإلفالس، 

وسريعة، لكانت العواقب مدمرة.
الضعف،  نقاط  من  يضاعف  الديون  تصاعد  لكن 
تقيد  وقت  في  التمويل،  شروط  تشديد  مع  سيما  ال 
مستويات الديون المرتفعة، في معظم الحاالت، قدرة 
الحكومات على دعم االنتعاش وقدرة القطاع الخاص 

على االستثمار في المدى المتوسط.
إلى  التوصل  في  الحاسمة  التحديات  أحد  ويتمثل 
في  والنقدية  المالية  السياسات  من  الصحيح  المزيج 
بيئة تتسم بارتفاع الديون وارتفاع معدالت التضخم، 
والنقدية  المالية  السياسات  تكاملت  الحظ،  ولحسن 
البنوك  إجراءات  وأدت  الوباء،  فترات  أسوأ  خالل 
المركزية، خصوصاً في االقتصادات المتقدمة، إلى 
خفض أسعار الفائدة إلى أقصى حدودها وجعل من 

السهل على الحكومات االقتراض.

على  مناسب  بشكل  اآلن  النقدية  السياسة  وتعمل 
والتوقعات  التضخم  ارتفاع  إلى  التركيز  تحويل 
المتعلقة به، فبينما تساعد الزيادة في التضخم والناتج 
المحلي اإلجمالي االسمي على خفض نسب الديون 
في بعض الحاالت، فمن غير المرجح أن يؤدي ذلك 

إلى انخفاض كبير في الديون.
ومع قيام البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة لمنع 
استمرار ارتفاع التضخم، ترتفع تكاليف االقتراض، 
وفي عديد من األسواق الناشئة، ارتفعت أسعار الفائدة 
وتخطط  أخرى،  ارتفاعات  حدوث  ويتوقع  بالفعل 
البنوك المركزية أيضاً لتقليل مشترياتها الكبيرة من 
الديون الحكومية واألصول األخرى في االقتصادات 
المتقدمة، ولكن كيفية تنفيذ هذا التخفيض سيكون لها 

آثار على االنتعاش االقتصادي والسياسة المالية.

مطالب بتعديل السياسات المالية
ومع ارتفاع أسعار الفائدة، سيتعين تعديل السياسات 
المالية، السيما في البلدان التي تعاني زيادة مخاطر 
الديون، كما يظهر التاريخ، سيصبح الدعم المالي أقل 
إن زيادة  أي  الفائدة،  أسعار  تستجيب  فاعلية عندما 
اإلنفاق )أو خفض الضرائب( سيكون لها تأثير أقل 
على النشاط االقتصادي والتوظيف، ويمكن أن تغذي 
ضغوط التضخم، ومن المرجح أن تتفاقم المخاوف 

المتعلقة باستدامة الديون.
وأوضح الصندوق أن النظرة المستقبلية غير المؤكدة 
ونقاط الضعف المتزايدة تجعل من الضروري تحقيق 
والتكيف  السياسة،  مرونة  بين  الصحيح  التوازن 
بخطط  وااللتزام  المتغيرة،  الظروف  مع  الذكي 
مالية متوسطة األجل موثوقة ومستدامة، ومثل هذه 
االستراتيجية من شأنها أن تقلل من قابلية تأثر الديون 

وتسهل عمل البنوك المركزية الحتواء التضخم.
وسيلعب الدعم المالي الموجه دوراً حاسماً في حماية 
المنخفضة، وربما  الدخول  الفقيرة وأصحاب  الدول 
لديها  التي  تلك  خصوصاً  البلدان،  بعض  تحتاج 
التجديد(  )مخاطر  عالية  إجمالية  تمويلية  احتياجات 
التكيف  إلى  الصرف،  أسعار  لتقلبات  معرضة  أو 
المزيد  ومنع  السوق  ثقة  على  للحفاظ  أسرع  بشكل 

من الضائقة المالية المضطربة. 
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أحمد صقر

تعود أصول البشرية إلى القارة السمراء"، هذا هو 
االستنتاج البسيط واألحدث الذي توصل إليه علماء 
الحديث  اإلنسان  أصول  درسوا  أن  بعد  مؤخرا، 

والجنس البشري، لسنوات طويلة.
حجرية  أدوات  من  المستخلصة  الجينات،  وأكدت 
قديمة وعظام متحجرة، تم تحليلها على مدى العقود 
القليلة الماضية، أن اإلنسان المعاصر الحالي )رجاال 
ونساء( هم أحفاد مباشرين للصيادين وجامعي الطعام 
الذين ظهروا في مكان ما بأفريقيا، ثم انتشروا في 
أنحاء القارة قبل أن تغادر مجموعة منهم وتغزو بقية 

أنحاء العالم قبل عشرات آالف السنين.
فيه  نشأ  الذي  المكان  تحديد  من  العلماء  يتمكن  ولم 
بعض  يجادل  حيث  الدقة،  وجه  على  إنسان،  أول 
القارة  شرق  هو  جمعاء  البشرية  مهد  بأن  الباحثين 
األفريقية، في إثيوبيا أو كينيا، بينما يقول آخرون إن 

أوائل البشر ظهروا في جنوب أفريقيا.

علم  وباحثو  األحافير  وخبراء  اآلثار  علماء  ويدعم 
اإلنسان  تطور  لشرح  مثيرة،  جديدة  فكرة  الوراثة 
"الغارديان"  صحيفة  في  ورد  ما  بحسب  العاقل، 
البريطانية، حيث يقول هؤالء إن العديد من األماكن 
المختلفة في أفريقيا كانت بمثابة مهد البشرية الحديثة، 
فقط  واحد  مكان  في  يظهر  لم  األول  اإلنسان  وبأن 
ثم انتشر، ولكنه أخذ يتطور باستمرار لنحو نصف 

مليون عام عبر القارة مترامية األطراف.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن المسؤول في متحف 
قوله  سترينغر  كريس  لندن،  في  الطبيعي  التاريخ 
نشأوا  المعاصرين ربما  للبشر  المباشر  "السلف  إن 
وتطوروا  عام  ألف   5٠٠ حوالي  منذ  أفريقيا  في 
الظروف،  إلى مجموعات منفصلة، وعندما ساءت 
اآلن،  هي  كما  قاحلة،  صحراء  الطبيعة  وأصبحت 
تكونت جيوب قليلة منعزلة تضم البشر الذين تشبثوا 
فيما  كثيرين،  انقراض  إلى  أدى  ما  باألرض، وهو 

تمكن آخرون من البقاء".

الحقا  أنه  النظرية،  لهذه  المؤيدون  العلماء  ويرى 
المناطق  وأصبحت  الظروف،  تحسنت  عندما 
البحيرات  وتشكلت  مجددا،  خضراء  الصحراوية 
واألنهار، ارتفع تعداد السكان الباقين على قيد الحياة، 
األفكار  تبادلوا  البعض، كما  وتواصلوا مع بعضهم 
المناخ مرة أخرى،  ثم تحول  )التزاوج(،  والجينات 

فاضطروا إلى االنفصال والتنقل.
مرارا  هذا  حدث  "لقد  قائال:  سترينغر  وأضاف 
على  متنوعة  ألسباب  مختلفة  أماكن  في  وتكرارا 
هو  النهائي  المنتج  وكان  السنوات،  آالف  مدار 
ما  حد  إلى  يشبه  الذي  النوع  وهو  العاقل،  اإلنسان 
كل  في  اآلن  يعيش  الذي  الحديث،  اإلنسان  نسخة 

قارات األرض".

للبشرية  أن  إلى  السابق  في  أشارت  دراسات  وثمة 
في  األستاذة  به  تؤمن  ما  وهو  واحد،  أصل  مكان 

جامعة بيركلي بكاليفورنيا أالن ويلسون.
بتحليل  وفريقها  ويلسون  قامت   ،1987 العام  ففي 
للميتوكوندريا،  النووي  الحمض  لدراسة  الجينات 
وهو نوع من المواد الوراثية التي تورثها األمهات 

فقط.
ومن خالل مقارنة االختالفات في الحمض النووي 
أنحاء  جميع  من  اختيارهم  تم  ألفراد  للميتوكوندريا 
العالم، تمكنت ويلسون من رسم شجرة عائلة عمالقة 

لإلنسانية، كانت جذورها في أفريقيا.

وتعليقا على هذه الدراسات، قالت عالمة الوراثة في 
معهد فرانسيس كريك في لندن بونتوس سكوغلوند: 
أحداث  عن  نتحدث  ألننا  حذرين،  نكون  أن  "علينا 
وقعت منذ مئات اآلالف من السنين، والمشكلة هي 
أن لدينا فقط حمض نووي قديم من أحافير عمرها 
الصعب  من  يجعل  وهذا  السنين،  من  آالف  بضعة 
األيام  تلك  السكان في  تفاعل  تماما من كيفية  التأكد 

البعيدة. إننا بحاجة إلى مزيد من األدلة".
وبدوره شدد سترينغر على ذات النقطة مشيرا إلى 
أن "مشكلة الحمض النووي هي أنه يبدأ في التآكل 
والتلف بعد الموت، وكلما كانت الظروف أكثر دفئا 

كلما زادت سرعة حدوث هذه العملية".
قائال:  البريطانية  للصحيفة  حديثه  سترينغر  واختتم 
باردا  الجو  يكون  حيث  العالم  من  "بالنسبة ألجزاء 
نسبيا، على سبيل المثال في أوروبا أو في الكهوف 
على  عثر  فقد  مشكلة،  ليست  هذه  فإن  العميقة، 
حمض نووي يبلغ عمره مئات آالف السنين في هذه 
األماكن، وتم استخراجه ودراسته، لكن الحرارة في 
أفريقيا تمثل مشكلة حقيقية، فهي تقيد نوع األدلة التي 

يمكن جمعها".

ظهور اإلنسان
قديمة  بركان  ثورة  عن  ناجم  بركاني  رماد  قدم 
اإلنسان  حفريات  أن  استنتاج  في  للعلماء  مساعدة 
البدائي التي ُعثر عليها في إثيوبيا سنة 1967 هي 
في الواقع أقدم عمرا مما كان يُعتقد في السابق، مما 

يوسع األفق أمام نظرة ثاقبة جديدة لفجر البشرية.
الكيمياء  بصمات  استخدموا  إنهم  باحثون  قال 
الجيولوجية في دراسة طبقة سميكة من الرماد الذي 
عثر عليه فوق رواسب بها حفريات، للتأكد من أنها 
الحمم  انطالق  في  تسبب  بركان  ثورة  عن  نجمت 
والرماد على مساحة شاسعة من إثيوبيا قبل حوالي 

٢33 ألف سنة.
وأشار الباحثون إلى أن وجود الحفريات تحت هذا 
الندالع  سابق  الحفريات  وجود  أن  يعني  الرماد 
بالسنين. وكان  المدة  يتضح طول  لم  لكن  البركان، 
يُعتقد في السابق أن عمر الحفريات ال يتجاوز ٢٠٠ 

ألف سنة على وجه التقريب.

 ،"1 "أومو  عليها  يُطلق  التي  الحفريات  اكتُشفت   
في جنوب غرب إثيوبيا بمنطقة تُسمى تكوين أومو 
بقيادة  استكشافية  رحلة  خالل  الجيولوجي  كيبش 
دراسة  علم  في  المتخصص  العالم  ليكي  ريتشارد 
اإلنسان القديم )األنثروبولوجيا(. وتشتمل الحفريات 
سالميات  وبعض  كامل،  شبه  سفليا  وفكا  جمجمة 

العمود الفقري وأجزاء من الذراعين والساقين.

وأظهر بحث منشور في ٢٠17 أن العظام واألسنان 
يزيد  المغرب  في  إرهود  جبل  موقع  في  الُمكتشفة 
عمرها عن 3٠٠ ألف سنة، وهي تمثل أقدم حفريات 

يتم نسبها إلى اإلنسان العاقل.
وجود  توقيت  حول  المزيد  لكشف  العلماء  ويسعى 

أصل الجنس البشري في أفريقيا.
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تترجمه  الذي  الحّر  الفكّر  قادة  دور  عظمة  رغم 
التحّوالت  في  الفاعلة  اإليجابيّة  إسهاماتهم  
األفضل،  نحو  العالم  وجه  غيّرت  التي  الحضاريّة 
التاريخ،  امتداد  وعلى  منهم،  الكثير  محنة  فإّن 
أهّم  إحدى  عن  قساوتها  في  تختلف  ال  و  تحاكي 
تحّدثت  التي  اإلغريقيّة  الميثولوجيا  في  القصص 
الحكماء  أحد  وهو  النظر،  البعيد  "بروميثوس"  عن 
للبشر،  والمحبّين  بالمستقبل  التنبّؤ  على  القادرين 
على خالف الملك اإلله "زيوس" المجنون بالسلطة 
والعظمة والمحتقر للمعرفة والفكر. ومن فرط حبّه 
للبشر سرق"بروميثوس" من اآللهة قبسا من النّار- 
التي هي رمز للفكر الوّقاد - وأهداه للبشر ليتزّودوا 
منه بالمعرفة والفكر، بما قد يجعلهم ال يدينون للملك 

زيوس بالوالء الاّلمشروط . 
إلى  ربطه  يتّم  بأن  "زيوس"  عليه  حكم  ذلك  ألجل 
إحدى صخور القوقاز فتآكل النسور كبده في محنة 
يوميّة متجّددة، وذلك بعد أن تتشّكل له كبد أخرى في 

الليلة الموالية. 

في سياق متّصل بهذه األسطورة اإلغريقيّة متعّددة 
سّر  عن  تساءلت  ما  كثيرا  والدالالت،  المضامين 
طبعت  ما  كثيرا  التي  والمتشنّجة  العدائيّة  العالقة 
واألدباء  والعلماء  المفّكرين  بين  ما  التواصل 
المسلمين، العرب منهم وغير العرب، وبين الحّكام 
تاريخ  مدى  على  واألصوليين  الفقهاء  الشيوخ  و 

الحضارة اإلسالمية. 
وهي العالقة التي تكاد تكون رهابا. كما أنّها تتماهى 
في حّدة عدائيتها بعالقة الحداثيين باإلسالميين التي 
نعايشها اليوم ونلمس تجلّياتها في التجاذبات السياسية 
والخطابات المتشنّجة والناريّة لهذا الطرف أو ذاك 
في كافة أرجاء الوطن العربي دون استثناء. السيّما 
بعد وصول اإلسالميين إثر اندالع الثورات العربيّة، 
إن عن طريق االقتراع أو عن طريق السالح، إلى 
األردن،  المغرب،  تونس،  من  كّل  في  الحكم،  سّدة 

ليبيا ومصر.
على  جزئيّة  كإجابة  تاريخيّا،  استقراؤه  يمكن  وما 
هذا التساؤل الحارق وربّما المأزقي، القديم المتجّدد 
للحضارة  خالفا  اإلسالميّة،  العربيّة  حضارتنا  في 
قرون-  منذ   - العالقة  هذه  حسمت  التي  المسيحيّة 
إبّان  الديني بالدنيوي  لفائدة العلماء، هو أن اختالط 
الخالفات الراشدة وغير الراشدة جعل رجل الّدين، 

أو  سياسيّة  سلطة  من  البعيد،  الماضي  في  له،  بما 
المفّكر  محاصرة  يحاول  العليا،  دوائرها  في  نفوذ 
والعالم، في غير العلوم الدينيّة، والتضييق عليه فيما 
ومصادرتها  المعرفة  إقرار  لسلطة  االحتكار  يشبه 
بها  يسلّم  التي  اليقينيات  دائرة  عن  هي خرجت  إن 
الفقيه وال يقبل حتّى مجّرد التشكيك فيها. وهي التي 
المتعّددة  الخالصة  الفكريّة  المجادالت  تزعزعها  ال 
األبعاد والمتمّردة أبدا على الشكل المسّطح ذو البعد 
ضمنه  يقبل  وال  الفقيه  يرومه  الذي  الواحد  اليقيني 
والنهائيّة.  القطعيّة  الحقيقة  وامتالك  اليقين  غير 
وهو البعد الذي يغيب و ينعدم فيه الحضور المتعّدد 

للمسالة الواحدة صوابا وخطأ. 

عموما،  المسلمين  و  العرب  المفّكرين  أّن  غير 
تنّسم عبقها  إلى  بالحريّة وتوقهم  وفي سياق وعيهم 
لها، كانوا بقدر  تبّديا  الحّر بوصفه  الفكر  وممارسة 
ما تمتّد حريتهم على مساحة واسعة بقدر ما يكتسب 
موضوعية  ورؤية  بل  علميّا،  ووهجا  دفقا  فكرهم 
فلسفيّة للموضوع الذي يشتغلون عليه. مّما قد يجعل 
منجزهم،  يكون  أو  أزمنتها،  على  متقّدمة  أفكارهم 
مدويّا،  علميّا  فتحا  لعلّه  أو  وجديدا  مغايرا  إبداعا 
يكاد أحيانا أن يغيّر وجه العالم ويعصف بالمسلّمات 
ابن  يبلغه  كاد  ما  وهو  عقب.  على  رأسا  لتنقلب 
الّشاطر في علم الفلك، في خصوص دوران األرض 

حول الشمس، قبل كوبرنيك بأكثر من قرن. 
وال تعني الجّدة هنا أن يكون اإلنتاج الفكري- علما 
أو أدبا- لم يتطّرق إليه أحد فحسب، بل يعني كذلك 
- وهو األهّم – أّن الموضوع أو الفكرة قد صيغت 
يقول  المضمار  هذا  وفي  السائد.  عن  مغاير  بشكل 
الشعراء  "ليس  "غوته":  األلمان  الشعراء  أكبر 
الكبار شعراء كبارا ألنّهم أتوا بأشياء جديدة، وإنّما 
أنّها  هم شعراء كبار، ألنّهم أبرزوا األشياء كما لو 
تظهر ألّول مرة". وهو ما يختلف مع المفهوم السائد 
للتجديد، من حيث هو تطّور وليس إعادة قديم كان، 

وإنّما هو عمليّة خلق جديد لم يكن من قبل.

الممارسة  عند  الحريّة  إلى  الطبيعي  النزوع  هذا 
والمسلمين  العرب  المفّكرين  لدى  الفكريّة، 
إلى  األحيان  من  كثير  في  بهم  أّدى  المستنيرين، 
هي  بما  المحّرمة،  المناطق  اقتحام،  على  اجترائهم 
يتسيّدون  الذين  الفقهاء  لدى  التماس  لخّط  تجاوز 

الناحيّة  الجمود - وهي ليست بالضرورة كذلك من 
الشرعيّة ولكنّها األصوليّة والظالميّة المتشّددة ذات 
ونظرتها  تخلّفها  في  المتكلّسة  التقليديّة  التوّجهات 
بين من يحمل  العنيف  التصادم  للحياة. وهنا يحدث 
فكرا مستنيرا يسنده فعل النقد ومن ينقله عن غيره 
تدقيق  وال  فهم  دون  واالجترار،  الببّغائي  بالحفظ 
فيحدث  صارم،  علمي  تحّر  ودون  وتمحيص، 
الذي  الشديد،  العقاب  ثم  والعداء  والقطيعة  التناحر 
يكون دوما على حساب المفّكر أو العالم أو الشاعر 
نغمط  ال  وحتّى  للحّق،  وإحقاقا  أنّه  غير  واألديب. 
الفقهاء والشيوخ حقوقهم فإّن هذا المفّكر الحّر الذي 
نعنيه، كثيرا ما يكون هو ذاته فقيها أو قاضيا شرعيّا 

أو إماما عقالنيّا معتدال غير متشّدد. 

من  العديدة  باألمثلة  حافل  لألسف-   - تاريخنا  إّن 
الفصول السوداء ضّد العلماء والمفّكرين. وسنكتفي 
في هذه العجالة بالتعّرض لبعضها فقط لضيق المجال 
أّوال، وتجنّبا للجهاد من غير خصم، بتعبير الفقهاء، 
ثانيا، ودون اعتماد الترتيب التاريخي لحدوثها، ثالثا.

-عن  أعتبره  ألنّي  رشد  ابن  بمحنة  ذلك  وأستهّل 
العربيّة  الحضارة  أنتجته  فيلسوف  أفضل  جدارة- 
المفّكر  فهذا  المديد.  تاريخها  مدى  على  اإلسالميّة 
والعقيدة  الفقه  ودرس  مالك  موطأ  حفظ  الذي  الفّذ، 
كما يدرسها فقهاء عصره، ودرس الفلسفة بعمق مّما 
جعله يشرح كل التراث األرسطي العظيم بما جعل 
فكره مهيمنا على برامج الجامعات في أوروبا القرون 
الوسطى وحتّى نهاية القرن السادس عشر. حتّى أّن 
الفيلسوف اإليطالي "بيترو بمبوناتسي" أّسس مدرسة 
عرفت باسم "المدرسة األرسطيّة الرشديّة ، إضافة 
الكوميديا اإللهيّة  إلى ورود اسمه )في الجحيم( في 
ل"دانتي" مع زمرة من الفالسفة العظماء الذين إّما 

أّن المسيحيّة لم تدركهم أو أنّهم لم يعتنقوها.
يضاد  ال  الحّق  إّن  يقول  الذي  رشد  ابن  أّن  ورغم 
قد  الشرع  أّن  ويرى  له،  ويشهد  يوافقه  بل  الحّق 
الموجودات واعتبارها، و  في  بالعقل  النظر  أوجب 
ال يرى تعارضا بين الدين و الفلسفة ، فإنّه اّتهم من 
قبل شيوخ الفقه باألندلس في عهد ملوك الطوائف، 
مؤلّفاته  وجميع  كتبه  وحرقت  واإللحاد،  بالكفر 
والعلوم  بالفلسفة  االشتغال  من  منع  كما  الفلسفّية 

ما عدا الطّب. 

"إن التحّول الحضاري ال يتّم على يد بطل، أو حاكم، ولكّنه يتّم على يد الحكمة الجماعّية، وهي من المصلحين وقادة الفكر". 
هربرت سبنسر ـ عالم إجتماع 

م.   فتحي الحّبوبي
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أبعد وهو شيخ في السبعين من عمره إلى قرية  ثّم 
من  سكانها  أغلب  كان  التي  بالمغرب   " "الليسانة 

اليهود فعاش فيها معزواًل وتوّفي بها غريبا. 
وهذا دليل صارخ على غربة المفّكر بين أهله وذويه 
الحّر،  والفكر  العلم  تعادي  التي  المتخلّفة  الدول  في 
و  تثمينه  إلى  الغرب  فيه  يسعى  الذي  الوقت  في 
تنميته. يقول "  برتراند راسل" في هذا السياق: "لو 
كان األمر بيدي لعرضت على عقول األطفال أكثر 

اآلراء تباينا حتّى أنّمي عندهم ملكة النقد". 
وبديهي أّن أهميّة العقل النقدي اليوم وحاجتنا إليه ال 
تحتاج إلى دليل، بعد أن منحنا عقولنا إجازة مفتوحة 
منذ عصر المماليك الشراكسة، فما زادتنا إاّل خمواًل 
وسباتاً وانتكاساً وانكفاًء. بما جعلنا نسير، منذ قرون، 
إلى هاوية  بمجتمعنا  الحضارة، وندفع  اتّجاه  بعكس 

من الظالم والتخلّف ال قرار لها. 

اللعنة  بقرار  يذّكرنا  رشد  ألبن  حدث  ما  ولعّل 
المفكر  الذي صدر الحقا، بعد خمسة قرون،  ضد 

الهولندي اسبينوزا، وقد جاء فيه 
القديسين نحرم ونلعن وننبذ  المالئكة وحكم  )بقرار 
وليكن  اسبينوزا..  باروخ  على  دعاءنا  ونصّب 
مغضوباً وملعونا، نهارا وليال وفي نومه وصبحه، 
ملعونا في ذهابه وإيابه، وخروجه ودخوله، ونرجو 
الله أن ال يشمله بعفوه أبدا، وأن ينزل عليه غضب 
الله وسخطه دائما.. وأن ال يتحّدث معه أحدا بكلمة، 
أو يتّصل به كتابة، وأن ال يقّدم له أحد مساعدة أو 
معروفا، وأن ال يعيش معه أحد تحت سقف واحد، 
وأن ال يقترب منه أحد على مسافة أربعة أذرع، وأن 

ال يقرأ أحد شيئا جرى به قلمه أو أماله لسانه( *.

"روزبه  الفارسي  بالكاتب  فيتعلّق  الثاني  المثال  أّما 
بن دادوبيه" الذي عرف بعد إسالمه بعبد الله إبن 
المقّفع وتكّنى بأبي محّمد. وتميّز بجمعه بين الثقافة 
العربيّة والفارسيّة واليونانيّة والهنديّة وأظهر عيوب 
اإلداريّة  النظم  وفّضل  عصره  في  اإلداريّة  النُُّظم 
أقواله  لنا، عالوة على  قد خلّف  الفارسيّة عليها. و 
كتاب  منها  كثيرة  آثارا  الشديد،  تديّنه  على   الّدالة 
"كليلة ودمنة" منقوال عن الهنديّة، الذي يشهد له على 
سعة عقله وعبقريّته بما حواه من الحكم على لسان 
الحيوان، ما جعله صاحب المدرسة الرائدة في النثر.

إاّل أنّه، ورغم اختالف الروايات، فإنّه  سواء بسبب 
فيها  وأبدى  الصحابة  رسالة  سّماها  لوثيقة  كتابته 
رأيه في إصالح الحكم أو  لكتابته ميثاق األمان بين 
الخليفة "أبو جعفر المنصور" وعّمه المتخاصم معه 
المنصور  أغاظ  فقد  المقّفع،   إبن  إليه  انحاز  الذي 
أخّل  "إذا  االميثاق:  هذا  في  جاء  ومّما  بقتله.  فأمر 
نساؤه  كانت  األمان  شروط  من  بشرط  المنصور 
طوالق، وكان النّاس في حّل من بيعته". يقول إبن 
القبَض  عليه  ألقى  لّما  إنّه  ذلك،  عن  متحّدثا  خلّكان 
سفيان بن معاوية والي البصرة، قال له:  "أنشدك الله 
أيّها األمير في نفسي. فقال األمير أّمي مغتلمة** )أي 

عاهرة( إن لم أقتلك قتلة لم يقتل بها أحد، وأمر بتنّور 
فسجر، ثم أمر بابن المقّفع فقطعت أطرافه عضواً 
عضواً، وهو يلقيها في التنّور وينظر حتّى أتى على 
جميع جسده، ثّم أطبق عليه التنّور وقال: ليس علّي 
في المثلة بك حرج ألنّك زنديق وقد أفسدت النّاس. 
جسده  أكل  على  أكره  إنّه  قيل  أخرى  رواية  وفي 
مشوًيا حتى مات وهو في مقتبل العمر، ولم يتجاوز 

السادسة والثالثين. 
الفيلسوف  بالطبيب  فيتعلّق  الثالث  المثال  وأّما 
الرازي الذي يعتبر الطبيب األّول في التّاريخ الذي 
أوجد "التدوين السريري" في تاريخ الطب في العالم. 
وقد اعترف الغربيّون بفضله على الطب وأشادوا به 
في غير كتاب على أنّه فصل رائع من فصول الطّب 

العربي اإلسالمي والعالمي. 
إاّل أّنه أّتهم بالكفر من قبل الغزالي في كتاب "تهافت 
ملوك  أحد  نوح  بن  منصور  وضربه   ، الفالسفة" 
وضعه  الكيمياء  في  بكتاب  رأسه  على  السامانيّة 
الرازي بطلب منه، إلى أن تقّطع، وهو ما سبّب له 
لم  الرازي،  أّن  ذلك  في عينيه. وسبب  الماء  نزول 
يكن باستطاعته وضع النظريات الواردة في الكتاب 
موضع التجربة كما أراد ذلك منصور بن نوح الذي 
أعتبر الكتاب، عندئذ، مجّرد كذب يستوجب العقاب 

الشديد. 

نكتفي بهذه األمثلة التي توّسعنا فيها، و هي ليست إال 
األمثلة  غيض من فيض، ونمّر سريعا على بعض 
أنّنا  نتوّقف عندها طويال، حيث  أن  دون  األخرى  
الثوري  سفيان  من  كل  محنة  ننسى  فال  ننسى  إن 
الذي عاش مطاردا زهاء السنة، و حسن البصري 
مالك  واإلمام  يوسف،  بن  الحجاج  يعدمه  كاد  الذي 
الذي جّرد من ثيابه وضرب بالسياط حتّى انخلعت 
باألغالل  قيّد  الذي  حنبل  بن  أحمد  واإلمام  كتفه، 
ثّم  عليه  يغشى  حتّى  مبرحاً  ضرباً  يُضَرب  وكان 
يتجّدد ضربه في اليوم التالي. وجمال الدين األفغاني 

المساجد  وأئّمة  الوّعاظ  هاجمه  و  بالكفر  أتّهم  الذي 
الرحمن  . وعبد  إلى مغادرة األستانة  حتّى اضطّر 
للعقل  محنة  االستبداد  »إّن  قال  الذي  الكواكبي 
السلطة  من  عديدة  مضايقات  فعانى  واألخالق« 
الكتاب  صاحب   ، الرازق  عبد  وعلي  العثمانية 
الشهير "نظام الحكم في اإلسالم" الذي انتزعت منه 
شهادته العلميّة وأوقفوا عنه راتبه، وناصر حامد أبو 
الذي اعتبر مرتّدا عن اإلسالم وطلّقوا زوجته  زيد 
منه فاضطّر إلى اللجوء معها إلى هولندا... ومازالت 
القائمة طويلة  بل وطويلة جّدا من المفّكرين االجاّلء 
من  كان  فيما   ، "ديموكالس"  سيف  حقهم  ال  الذين 
يستحّقون  الذي  والتقدير  التبجيل  إظهار  المفترض 
والتعذيب  المطاردة واإلهانة  و  التحقير  لهم، وليس 

من قبل الجهلة الذين يناصبونهم العداء. 
ولكّن الذي ال جدال حوله وال يختلف فيه إثنان، هو 
إجالال  تزيدهم  بل  هؤالء  تعيب  ال  المحن  هذه  أّن 
والسخريّة  التحقير  تسبّب   فيما  النّاس  عيون  في 
اإلمام  عنه  عّبر  ما  ذلك  ولعّل  بهم.  بطش  مّمن 
الشافعي، وهو أحد المتضّررين من سطوة  السلطة 

والسلطان، بقوله:
ال تأسفّن على غدر الزمان لطالما ... 

رقصت على جثث األسود كالب
ال تحسبّن برقصها تعلو على أسيادها ... 

تبقى األسود أسودا والكالب كالب
تموت األسود في الغابات جوعا ... 

ولحم الضان تأكله الكالب
وذو جهل قد ينام على حرير ... 

وذو علم مفارشه التراب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* من كتاب )قصة الفلسفة( ويل ديورانت

أن  قبل  معاوية  ابن  سفيان  شتم  المقّفع  ابن  أّن  يقال   **
"ابن  يا  له  وقال  المنصور  أبو  الخليفة  عليه  يغضب 
عليه  حانقا  جعله  ما  وهو  الفاجرة.  ابن  يا  أي  المغتلمة" 

ينتظر فرصة االنتقام منه.

الفيلسوف إبن رشد
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االستبداد  طبائع  كتاًب  مؤخراً  صدَر  ألمانيا  في   
مترجماً إلى اللغة األلمانية عن دار )LIT( للطباعة 
األلمانية  باللغة  وتحقيقه  بترجمتِه  قام  وقد  والنشر. 
الدكتور عماد العلي، وهي بالتأكيد خطوٌة لها أهميتها 
من  المترجمة  الكتب  نوعيّة  في  تحواًل  تشكل  إذ 
عادة  المترجمون  يركز  إذ  األلمانية،  إلى  العربية 
الفكر  كتب  أما  الرواية،  وخاّصة  األدب  كتب  على 
العربي فكانت الترجمات تأتي على شكِل مقتطفات 
أو مشاريع بحثيّة كما حدث مع األفغاني ومحمد عبده 

وغيرهم.  
والدكتور عماد العلي من مواليد سوريا درس األدب 
السياسية،  والعلوم  األلماني  واألدب  اإلنكليزي 
األلماني  األدب  في  الدكتوراه  شهادة  على  وحصل 
من جامعة اليبزج عن موضوع "الخطاب اإلنساني 
في مسرح ما بعد الحرب العالمية الثانية. عن إسهام 
بعض المسرحيين المنسيين في إعادة تكوين اإلنسان 
العلوم  في  الماجستير  على  وحصل  المكسور"، 
السياسية في جامعة اليبزيغ وتناولت في أطروحته 
بين  ما  السوريّة  اإلسالميّة  "الجماعات  موضوع 
التوجه إلى الدولة الوطنية والدولة اإلسالمية"، وله 
أبحاث ومشاريع علمية في مجاالت األدب السياسي 

والفكر السياسي وتاريخ األفكار.
شتاين  أودو  المعروف  األلماني  المفّكر  للكتاب  قّدم 
باخ وهو المشّجع األّول على ترجمته ومعروف أن 
والسياسة  الفكر  قضايا  في  متخصٌص  باخ  شتاين 

والثقافة العربية.
حاورُت الدكتور عماد في أهميّة ترجمة هكذا كتاب 
وظروف الترجمة وغير ذلك من القضايا وتوجهت 

إليه باألسئلة التالية.  
                                               

ما الدافع الذي جعلك تتجه لترجمة الكتاب إلى اللغة 
تختار  جعلك  الذي  ما  أخر،  بمعنى  أو  األلمانية؟ 
كتاب الكواكبي عن سواه من الكتب العربيّة الفكريّة 

والسياسية في وقتنا الّراهن؟
الُمجتمعات  منارة  هو  واالجتماعي  السياسّي  الفكُر 

 تبدو عبقرّية عبد الرحمن الكواكبي من خالل ِفكره الخالد، والذي تتعدُد قراءاتُه بتعدِد ُمشكالت الواقع وتجددها وخاصة فيما يطرحُه من 
قضايا في كتابه المعروف "طبائع االستبداد ومصارع االستعباد" والذي صدر عام 1902. يرسم الرجل طريقاً صريحاً وواضحاً ألمتِه 
تستطيُع من خالله تجاوز األزمات والخروج منها ومن خالل تشريح المشكالت المتجّذرة فيها، والتي مازلنا ندور في أتوّنها، نعرفها، 

لكننا نتعامى عنها. 
هذه المشكالت وإن اختلفت المعطيات والظروف تأتي كنتائج لواقع ُمشابه يتكرُر مع اختالف الزمن، ورأس الهرم فيها االستبداد. 

والصعود  والتحضر  والتمّدن  فالحداثة  اإلنسانيّة، 
عوامل  كلّها  هي  والتقني  لعلمي  والتقّدم  الثقافي 
في  السياسي  الفكر  الذي وصله  بالمستوى  مرتبطة 
مجتمع ما، والسبب في ذلك يعود إلى طبيعة العصر 
الذي نعيشُه، والذي فرضت فيه السياسة نفسها كُمنّظم 
للعالقات االجتماعية الُمختلفة، بما فيها العالقة بين 
قدراً  السياسة  أصبحت  هكذا  والمحكوم.  الحاكم 
محتّماً على جميع شعوب األرض، ومن هنا جاءت 
فكرة الدولة الحديثة من رحم هذا التطّور اإلنساني 
وخاّصة في الغرب. والقصد من طرحي لهذه النقطة 
هو اإلشارة إلى أن نوعيّة السياسة السائدة في مجتمع 
كانت  فإذا  للمجتمع،  الرقّي  أفَق  تُحدد  التي  هي  ما 
السياسة هّدامة وقاهرة وسلبية، يؤدي ذلك إلى تقهقر 
وهذا  األفراد،  عند  واالجتماعي  السياسي  الوعي 
يقود حتماً إلى النكوص الحضارّي وتراجع مستوى 
العالم  في  الحال  هو  وهذا  عاّمة،  بصورٍة  المجتمع 
ما  فإّن  هنا،  ومن  اليوم.  وحتى  عقود  منذ  العربي 
يميز الكاتب عبد الرحمن الكواكبي هو وعيه العميق 
الداخلية  التحديات  كانت  وقت  في  اإلشكاليّة  بهذه 
والخارجية تعصف بالعرب والدولة العثمانية آنذاك 

من كّل حدٍب وصوٍب. 
"االستبداد  على  الكواكبي  تركيز  بذلَك  تقصد  هل 

السياسّي" كأصٍل لمختلف مشاكل المجتمع؟ 
لم يتوّقف الكواكبي عند نقطة التنبيه لوجود مشاكل 
أيضاً  ذهب  إنما  الدولة،  في  السياسي  النظام  في 
لتحليل أسباب هذه المشاكل وتشخيص تأثيرها على 
الحاضر والمستقبل. وانطالقاً من ذلك يؤّكد الكواكبي 
أّن "أصل الداء هو االستبداد السياسي ودواؤه دفعه 
تبنّي  ضرورة  إلى  ويدعو  الدستورية"  بالشورى 
العقالنية للتخلص من االستبداد والبربرية السياسية. 
أيضاً  ينتقد  الُمستبد،  الحاكم  الكواكبي  ينتقد  وكما 
وبحّدة الفرد الجاهز للتخلّي عن مبادئه األخالقية في 
سبيل التقرب من السلطان للحصول على المناصب 
أو كسب االمتيازات، كما ينتقد بشّدة أكبر من يسّميه 
المستبد  أعمال  عن  سكت  ألنّه  االستبداد"  "أسير 

ذلياًل  عبداً  يكون  أن  ورضي  االستبداد  ومظاهر 
بداًل  حياته،  على  الحفاظ  أجل  من  الجائر  للسلطان 
من مواجهة االستعباد واالنتفاضة من أجل استعادة 
كرامته اإلنسانية. وهنا يؤكد الكواكبي أّن الحياة من 
دون حريّة وكرامة هي حياة بال قيمة، ولذلك يُشدد 
على أّن "الُمستبد ال يخرج قط عن أنّه خائٌن خائٌف 
ُمحتاج لعصابة تعينه وتحميه فهو ووزراؤه كزمرة 

لصوٍص: رئيس وأعوان."!
أي  الكتاب،  محتوى  أّن  االفتراض  إذاً  يمكنني 
هذا  وعالقة  منه،  التخلص  ووسائل  االستبداد 
دفعك  ما  هو  الحالي  العربي  بالواقع  الموضوع 

لترجمته.
ثالثة  ذكر  يمكنني  أكبر،  وبدّقة  صحيح.  هذا  نعم، 
دوافع أساسية: الدافُع األول هو في الحقيقة قناعتي 
الشخصيّة بصّحة ومنطقيّة الكثير من أفكار الكواكبي 
وتحليالته، مع اعتقادي بأّن بعض األفكار في الكتاب 
والتوضيح.  والشرح  التأصيل  من  لمزيٍد  تحتاج 
الدافع الثاني هو الرابط بين أفكار الكواكبي وواقعنا 
الحالي كمجتمعاٍت عربيّة تعاني من أزمات ومشاكل 
وما  مختلفة،  واقتصادية  وثقافية  اجتماعية  سياسية 
أحداُث الربيع العربي إاّل نتيجٌة واقعيّة لهذه األزمات 
الُمتراكمة. عندما يقول الكواكبي إنّه ال نهضة ألّمة من 
دون القضاء على االستبداد من جذوره، فإنّه يخاطب 
أمامه خارطة طريق  اليوم ويضع  العربي  اإلنسان 
الثالث  الدافع  أّما  "الترقي".  أي  للهدف،  للوصول 
فكان غايتي في نقِل ماّدة فكريّة عربيّة تنويريّة إلى 
القارئ األلمانّي خصوصاً واألوروبّي عموماً، وذلك 
بهدف تعريفهم بنموذج من نماذِج الفكر السياسّي من 
خارج اإلطار األوروبي والغربي. ما أريد قوله وما 
كمجتمعاٍت  أننا  هو  األلماني  للقارئ  إيصاله  أردت 
والظلم  االستبداد  نير  تحت  ترزح  عربية  وشعوب 
والهمجيّة منذ سنوات طويلة، لكن هذا االستبداد ال 
يعكس عمق الثقافة العربية واإلسالمية التي أنتجت 
لم  التاريخية  الظروف  لكن  أصياًل،  نهضوياً  ِفكراً 

تسعف هذا الفكر في فرِض نفسه واقعياً لألسف.  
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تجاه  نظرك  وجهة  عن  السؤال  لدّي  يثير  كالمك 
للمستوى  بتقييمك  تتعلق  والتي  أهميّة  ذاِت  مسألٍة 
إلى  العربية  من  الترجمة  حركة  إليه  وصلت  الذي 

األلمانية. 
ال شّك أّن الترجمة تمثل نافذًة معرفيّة وقناة اتصال 
الترجمة  وأسهمت  الُمختلفة،  الثقافات  بين  إنسانيّة 
الشعوب  بين  العالقات  من  جديٍد  إطاٍر  خلق  في 
األمر  يتعلّق  عندما  لكن  العالم.  حول  والمجتمعات 
واأللمانيّة،  العربيّة  اللغتين  بين  الترجمة  بحركة 
هذه  ميزان  في  التوازن  عدم  حالة  مالحظة  فيمكن 
الحركة، حيث تميل الكّفة وبوضوح لصالح الترجمة 
من األلمانية للعربية. ال أعرف السبَب الدقيق وراء 
في  النشاط  أّن  ذاته  الوقت  في  اعتقادي  مع  ذلك، 
الجانب األلماني يقع بالمستوى األكبر على المجال 
متخصصين  مترجمين  لوجود  نظراً  األدبي  الفني 
وأكفاء، وهذا أمر مهم وينبغي دعمه. وفي المقابل، 
نلحظ ما يشبه الجفاف - إن صح التعبير - في ترجمة 
األعمال الفكرية العربية إلى األلمانية، وهذا يعرقل 
الثقافتين  بين  الحوار  آفاق تعزيز  من وجهة نظري 
قناعة  على  إنني  بينهما.  الفكري  التفاعل  يدعم  وال 
تامة، وهذا يتوافق مع قناعة الكثيرين من العاملين 
السياسية  األفكار  وتاريخ  الفكر  حقل  في  والباحثين 
معرفة  إّن   ،)Politische Ideengeschichte)
خواّص وسمات الفكر السياسي لثقافٍة ما، هو شرط 
وحاضرها  واقعها  واستشراف  الثقافة  هذِه  لمعرفة 
الكواكبي  ومستقبلها. ومن هنا جاءت ترجمة كتاب 
الثقافتين  بين  الفجوة  تقليص  في  ما  بشكٍل  لتُسهم 
يمكن  ماّدة  الكتاب  وليكون  واأللمانيّة  العربيّة 
والغربيون  األلمان  المفكرون  كتبه  ما  مع  مقارنتها 
في موضوع االستبداد السياسي وتأثيراته على الفرد 

والمجتمع والثقافة.  
قّدمَت  االستبداد،  طبائع  لكتاب  لترجمتك  باإلضافة 
دراسًة في فكر الكواكبي، أرفقتها مع الكتاب، على 

ماذا ركزْت هذه الدراسة، وما هي الغاية من ذلك؟
كتاب  ترجمة  مجّرد  على  اقتصر  عملي  أّن  لو 
الغاية  ألّن  ناقصاً،  عملي  العتبرُت  الكواكبي، 
بالكتاب،  التعريف  وإنما  فقط،  العمل  ترجمة  ليست 
الغاية. ولذلك،  لتحقيق هذه  إاّل وسيلة  الترجمة  وما 
كان من المهم كتابُة تعليقي على متن الكتاب والذي 
أصنّفه على أنّه دراسة عن الفكر السياسي للكواكبي 
الحاضر.  بالواقع  وارتباطاته  التاريخي  سياقه  في 
من  أواًل  وجهين:  من  الدراسة  هذه  أهميّة  وتأتي 
المحوريّة  بالمواضيع  القارئ األلماني  أجل تعريف 
"الشورى  مفاهيم  مثل  الكواكبي  عليها  ركز  التي 
الدستوريّة" و"اإلسالميّة" والتصّور الذي يقّدمه عن 
العالقة بين اإلسالم والدولة والموقف من العلمانيّة، 
باستخدام  الكواكبي  أفكار  مناقشة  أجل  من  وثانياً 
االيديولوجيا  عن  وبعيداً  موضوعيٍة  علميٍّة  منهجيٍّة 
يعتبر  أن هناك من  نعلم  والفكرية، ونحن  السياسية 

الكواكبي قومياً أو عروبياً أو إسالمياً أو علمانياً وما 
وموضوعيّة  بدّقة  فكره  يقرأ  من  أّن  إاّل  ذلك،  إلى 
سيصل إلى النتيجة التي أكدتها في دراستي وهي أّن 
فكر الكواكبي ال يقبل أّي تصنيٍف ايديولوجي ثابت. 
عالوًة على ذلك، كان ال بّد من بحث الروابط الُمختلفة 
بين فكر الكواكبي والتحّوالت السياسيّة واالجتماعية 
العربي نهاية  الربيع  العربي منذ انطالقة  العالم  في 
عام ٢٠1٠. وكما أشرت للتو، فإّن عمل الكواكبي 
على  الراهن  العربي  للوضع  دقيق  استشراف  هو 
الرغم من تعقيداته، ألن الوباء السياسي الذي عانى 
منه الكواكبي وعصره هو الوباء ذاته الذي نعاني منه 
نحن اليوم، أي االستبداد والديكتاتورية والتعسف.   

من المعروف أّن الترجمة ليست مجرد نقل مفردات 
الدّقة  بالغة  عملية  إنما  ثانية،  لغة  إلى  لغة  من 
واجهتك  التي  الصعوبات  أهم  هي  ما  والصعوبة، 

خالل الترجمة؟
للغة واألدب األلماني، إاّل  على الرغم من دراستي 
لدّي  كانت  ذلك،  ومع  كمهنٍة.  مترجماً  لست  أنني 
الكواكبي.  بنفسي إلنجاز ترجمة عمل  الكاملة  الثقة 
بالفعل، واجهت العديد من الصعوبات وفي مقدمتها 
الذي  المستوى  عالي  والبالغي  اللغوي  األسلوب 
يميز  الذي  األسلوب  وهو  الكواكبي،  يستخدمه 
مجبراً  وكنت  والتقليدية.  الفلسفيّة  العربية  الكتابات 
على  الحفاظ  بين  التوازن  من  نوع  إيجاد  على  هنا 
يمكن  بشكٍل  نقلها  وعلى  ناحية  من  الكاتب  أسلوب 
هناك  ثانية.  ناحية  من  األلمانّي،  المتلقي  من  فهمه 
الكواكبي  باستخدام  تتعلق  واجهتها  أخرى  مشكلة 

واألحاديث  القرآنية  اآليات  من  للكثير 
سياق  في  األثر  أهل  أقوال  أو  النبويّة 
مشكلة  ذلك  يمثل  ال  ألفكاره.  شرحه 
مسلمين،  أو  كعرب  لنا  بالنسبة  كبيرة 
لكن األمر مختلف تماماً بالنسبة للمتلقي 
هذه  عن  شيئاً  يعرف  ال  الذي  األلماني 
بّد  ال  كان  وبالتالي  واألحاديث،  اآليات 
ومعانيها  سياقها  وشرح  توضيحها  من 
للقارئ األلماني. هذه بعض الصعوبات 
كّل  أنسى  لكنني  فقط،  واجهتها  التي 
التعب والعناء الذي عشته على مدى عّدة 
سنوات عندما أفكر أّن هذه الترجمة قد 
تكون سبباً في تعريف المجتمع األلماني 
بمعاناة  باأللمانية  الناطقة  والمجتمعات 
الشعوب العربية من "آفة االستبداد" كما 

يسميها الكواكبي.
يدعو كالمك للتفاؤل حقاً، ومع ذلك أوّد 
أن  إمكانية  حول  توقعاتك  عن  سؤالك 
يصل الكتاب إلى المكتبة األلمانيّة وإلى 
رأيك  ما  القراء.  من  واسعة  شريحة 

بذلك؟
قيمة،  لحياتنا  يجعل  ما  هو  التفاؤل 

فقدنا  إذا  وقسوتها.  آالمها  تحّمل  على  يساعدنا  وما 
يكون  والتفاؤل  شيء،  كّل  سنفقد  والتفاؤل،  األمل 
وبالنسبة  بالعمل.  مقروناً  كان  ما  إذا  فقط  محموداً 
ألمانيا،  في  الكواكبي  كتاب  انتشار  حول  لتوقعاتي 
فإنّها توقعات مرتفعة، ولهذه التفاؤل أسبابه الواقعية. 
فمن يقرؤون الكواكبي وأعمال غيره من المفكرين 
العرب في ألمانيا هم بالدرجة األولى المتخصصون 
في الدراسات الشرقيّة واإلسالميّة، نسبة منهم تقرأ 
أو  الغالبية على مراجع  تعتمد  بينما  العربية،  باللغة 
المراجع  وخاصة  المفكرين  هؤالء  حول  دراسات 

باللغتين االنكليزية والفرنسية.
ألنّه  كبيرًة  إشكاليًة  ذلك  يمثل  نظري،  وجهة  من   
قد  المراجع  هذه  كانت  إذا  فيما  التحقق  دائماً  ينبغي 
نقلت أفكار وطروحات المفكرين العرب كما هي في 
نصوصهم األصلية، بصورة موضوعيّة ومصداقيّة. 
غير  أو  المتخصص  األلماني،  للقارئ  فإن  ولذلك، 
المتخصص، مصلحة في قراءة األفكار من مصادرها 
مباشرًة، وهذا ما توفره اآلن ترجمة كتاب الكواكبي. 
باخ  شتاين  اودو  البروفيسور  مع  تواصلت  عندما 
وسألته عن إمكانية كتابة مقدمة تعريفيّة عن الكتاب 
وهو يعرف تماماً قيمة الكواكبي في الفكر العربي، 
للقيمة  منه  إدراكاً  الموافقة، وذلك  في  أبداً  يتردد  لم 
المعرفية للكتاب وحاجة المكتبة األلمانية لهكذا ُكتب.
وهنا أتوّجه له ولكّل من ساندني بالشكر من أعماق 

قلبي.   

*الدكتور عماد العلي باحث ومترجم سوري مقيم في برلين
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التربية والتخاطب، تحدثت عن العالمات  أخصائية 
إن  قائلة  النفسي،  للتقييم  الطفل  لحاجة  تشير  التي 
بعض العالمات تظهر على األطفال وتكون مستمرة 
وعالج،  متابعة  إلى  بها  األمر  ويتطلب  ومتكررة، 
جسمانية،  أمراض  بوجود  تتعلق  ال  أعراض  وهي 
تؤثر  التي  التصرفات  من  العديد  على  تؤثر  لكنها 

على تعامالته.

انطواء وعزلة وفقدان شهية
السلوك،  وتعديل  التخاطب  أخصائية  وحددت 
األعراض التي تظهر على الطفل كعدم قدرته على 
رفضه  واالنطواء،  للعزلة  وميله  صداقات  تكوين 
المتكرر الذهاب للمدرسة أو المشاركة في األنشطة 
الدراسي  األداء  في  كبير  وانخفاض  أقرانه،  مع 
النوم  باضطرابات  إصابته  عن  فضال  والتحصيل، 

واألكل، سواء بالشراهة الزائدة أو فقدان الشهية.

عالمات تشير إلى حاجة الطفل للتقييم النفسي

ـ فرط الحركة ورؤية أحالم مزعجه في الليل
كانت تلك العالمات األخرى التي حددتها أخصائية 
التخاطب وتعديل السلوك، موضحة أن عناد الطفل 
الشديد وعدم تقبله ألي نصيحة أو تقويم سلوك يعد 
من األعراض التي تشير لحاجته إلى التقييم النفسي، 
فضال عن السلوكيات الغريبة والتصرفات الصادرة 
المزاج  وتقلبات  أقرانه،  أمام  مالبس  كخلع  منه، 

المزمنة، والشعور باألرق والتفكير بالموت.

فرط الحركة 
يصنف كاضطراب نمو عصبي معقد، يمكن أن يؤثر 
عالقاته  وعلى  المدرسة،  في  الطفل  تحصيل  على 
مع اآلخرين، وتختلف أعراضه من حالة ألخرى، 
ويصعب أحياًنا التعرف عليه، إذ تظهر أعراضه في 
3 أشكال مختلقة: فرط حركي، أو قلة انتباه أو فرط 

حركي وقله انتباه معا.

أعراض اضطراب فرط الحركة
أشهر األعراض المتعارف عليها، 

ـ السلوك المرتكز على الذات 
من العالمات الشائعة على اضطراب فرط الحركة 
على  القدرة  عدم  إلى  باإلضافة  االنتباه،  ونقص 

التعرف على احتياجات ورغبات اآلخرين.
اآلخرين  مقاطعة  المقاطعة:  ـ 
في  الدخول  أو  حديثهم  أثناء 
ليسوا جزًءا  ألعاب  أو  محادثات 

منها.
الدور:  انتظار  في  مشكلة  ـ 
أثناء  دورهم  انتظار  صعوبة 
عند  أو  الدراسية  األنشطة 
أطفال  مع  األلعاب  ممارسة 

آخرين.
العاطفية:  االضطرابات  ـ 
فرط  بـ  المصابين  األطفال 
الحركة يواجهون صعوبة شديدة 
في السيطرة على عواطفهم، وقد 

يكون لديهم نوبات من الغضب المفاجئة في أوقات 
غير مناسبة.

ـ التململ: في كثير من األحيان عند إجبارهم على 
الجلوس بال حراك، قد يحاولون النهوض والركض 

أو التململ من كرسيهم.
المصاب  الطفل  يُظهر  المنتهية:  غير  المهام  ـ 
اهتماًما  االنتباه،  ونقص  الحركة  فرط  باضطراب 
بالعديد من األشياء المختلفة، لكن قد يواجه صعوبة 

في إنهائها.
على سبيل المثال، قد يبدأون مشروعات أو أعمااًل 
العمل  إلى  ينتقلون  لكن  أو واجبات منزلية،  منزلية 
التالي الذي يجذب اهتمامهم قبل االنتهاء من العمل 

األول.

التي تتسبب  عالمات واضطرابات تظهر على بعض األطفال، تحاول األمهات البحث عن مدلوالتها وإلى ما تشير، وما هي األسباب 
في ظهورها، سواء كان من ميله للعزلة والجلوس بمفرده، وعدم الرغبة في التحدث مع اآلخرين، فضال عن عدم الرغبة في تكوين 

صداقات، ورفض الذهاب للمدرسة.
كل هذة التصرفات تجعل األمهات يعيشون في هاجس من الخوف والهلع، خوفا على أطفالهم وما يتعرضون له، ويبحثون عن طرق 
لتفادي تلك األمور، تجنبا لحدوث كوارث ومشكالت أكبر في المستقبل هم في غنى عنها، حفاظا على سالمته العقلية والجسدية والنفسية.
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يحدث الشجار بين األطفال عندما تصبح الخالفات 
إلى  وتصل  وحدة  تطوراً  أكثر  بينهم  فيما  البسيطة 
درجة العدوانية – على سبيل المثال، يحدث الشجار 
وصلت  أطفالك  بين  البسيطة  الخالفات  تجد  عندما 
إلى حد العراك الجسدي أو انطوت على الصراخ أو 

الضرب أو البكاء.
وبالرغم من أن األطفال عادة ما يكونون قيد رحلة 
التحكم في عواطفهم وفهمها واستيعاب كيفية التعبير 
فإن  المبكرة،  طفولتهم  سنوات  خالل  عنها  السليم 
مالحظة ومتابعة مشاجرات األطفال تُعد أمراً ُمهماً 

لدى اآلباء.
ومنع  التدخل  الحاالت  بعض  في  عليهم  ينبغي  إذ 
تطور الوضع وعالج أسبابه األصلية بوعي وحكمة 
القصير  المديين  على  أطفالهم  على  تؤثر  ال  لكي 

والطويل أيضاً.
عن  االبتعاد  المفيد  من  يكون  أحياناً  أنه  صحيح 
لعالجها  الفرصة  األطفال  يمنح  هذا  ألن  الخالف، 
ولكن  والنمو.  النضج  يكسبهم  ما  بأنفسهم  وتسويتها 
فأنت  محتدم،  شجار  إلى  الخالف  يتحول  عندما 
بحاجة للتدخل قبل أن يتأذى أطفالك نفسياً أو جسدياً.

مشاجرات األطفال أمر طبيعي.. 
تبدأ معارك األطفال غالباً عندما يرى األطفال موقفاً 
أو  لهم،  بالنسبة  أو منصف  أنه غير عادل  ما على 
عندما يحاولون تأكيد ما يعتقدون أنه من حقهم، أو 
عندما يشعرون أن اآلخرين ال يرون وجهة نظرهم.

كذلك قد تندلع مشاجرات األطفال عندما يختلفون في 
الرأي والرغبات فيما بينهم.

عندما  الشجار  يحدث  أن  يمكن  لألشقاء،  وبالنسبة 
يتنافسون مع بعضهم البعض لجذب انتباه والديهم أو 

كسب موافقتهم وإعجابهم.
أكثر  كانوا  السن،  في  متقاربين  األشقاء  كان  وكلما 
 Raising موقع  بحسب  بينهم،  فيما  للتنازع  مياًل 

Children للتربية واألمومة.
النوعية  تلك  أن  التربوي  الموقع  ومع ذلك، يوضح 
الطفل  رحلة  في  للغاية  ضرورية  الخالفات  من 

للنضج والتعلُّم والنمو بشكل سليم.

فوائد أن يختلف األبناء 
ألطفالك  عظيمة  فرصة  الخالفات  تكون  أن  يمكن 
سيحتاجونها  التي  االجتماعية  المهارات  لممارسة 

خالل حياتهم كبالغين.
عندما تؤدي الخالفات إلى الشجار، يمكن أن تكون 

تلك فرصة لألطفال لتعلم طرق أخرى لحل النزاع، 
خاصة إذا علموا أن الصراخ والبكاء والضرب لن 

تحقق لهم ما يريدون.
وبالتالي حينما يتم حل الخالفات بين األطفال بشكل 
عادل ودون أن يتأذى أي شخص، يبدأ األطفال في 
بناء مهارات حل المشكالت مثل التفاوض واستيعاب 

وجهات النظر المختلفة مهم.
كذلك يكون بمقدورهم أيضاً أن يتعلموا أهمية رؤية 
اآلخرين  حقوق  واحترام  آخر  شخص  نظر  وجهة 
ومشاعرهم وممتلكاتهم ورغباتهم حتى وإن اختلفت 

مع رؤيتهم.
ثم بالتدريج خالل سنوات الطفل التالية، تبدأ المعارك 
والخالفات في التضاؤل، بينما يطور أطفالك مهارات 

اجتماعية أفضل وقدرات على التفاوض والتفاُهم.
ببعض  القيام  اآلباء  على  يكون  أحياناً  ذلك،  ومع 
مساعدتهم  على  وللعمل  أطفالهم،  لحماية  الخطوات 
لذلك  بينهم.  فيما  المشاحنات  تلك  من  لالستفادة 
نستعرض فيما يلي الخطوات العملية األنسب لآلباء 

في التعامل مع مشاجرات األطفال.

ال تتورط في المعركة إال إذا استلزم األمر
فإن  األطفال،  مشاجرات  في  اآلباء  يتدخل  عندما 
هذا يُعلِّم األطفال أن المشاحنات والعراك يؤدي إلى 
تحقيق نتيجة سريعة؛ لذا تجنب اتخاذ موقف مباشرة 

فور اندالع الخالفات بين أوالدك.

األطفال  تحدي  على  يعملوا  أن  لآلباء  ينبغي  بل 
للتوصل إلى حل عادل فيما بينهم؛ ألن إعادة الكرة 
إلى ملعبهم تظهر لهم أنه من المتوقع أن يكونوا جزءاً 

من الحل وأنهم ناضجون بما يكفي لحل المشكلة.
فقد  األطفال،  مشاجرات  حدة  تصاعدت  إذا  ولكن 
يحتاج اآلباء إلى التدخل أحياناً. وإذا كان ال بد من 

التدخل، فاجعل األمر سريعاً وحاسماً.
التربوي،   Very Well Family موقع  وبحسب 
اعثر على حل وسط أو انفصل عن األطفال، إما عن 
طريق األمر بتحديد عالج المنازعة بين صغارك ، 
مثاًل "لقد لعبِت بالدمية لمدة 3٠ دقيقة وحان وقت أن 

تشاركي أخاِك الصغير بها".
"ما  مباشر،  غير  بشكل  المشكلة  عالج  يمكنك  أو 
رأيك يا عزيزتي أن تلعبي معي بالمكعبات عوضاً 

عن اللعب بالدمية؟".
وفي هذه المرحلة ال ينبغي أن يتورط األب أو األم 
مناقشة  بترك  يُنصح  بل  األطفال؛  مع  نقاش  في 
القضايا الكامنة وراء القتال لوقت آخر عندما تكون 

األعصاب أكثر هدوءاً بين األشقاء.

ال تقم بالتحكيم أو االنحياز لطفل دوناً عن اآلخر
اختلفت  مهما  بالتساوي  أطفالنا  نحب  نحن  كآباء، 
سلوكياتهم عما نطمح إليه. لكن في بعض األحيان، 
عندما  متساوية  معاملة  إظهار  من  نتمكن  ال  قد 
األمر،  بك  ينتهي  وقد  بينهم.  فيما  األطفال  يتشاجر 
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عن غير قصد، إلى انحياز ألحد األطفال دوناً عن 
األطفال اآلخرين، مما يؤدي إلى مزيد من االستياء 
ُعقد  تشكيل  إلى  األمر  يتطور  وقد  العملية  هذه  في 

نفسية للطفل تؤثر عليه على مدار حياته.
كانت  إذا  للمنوعات،   Brightside موقع  وبحسب 
التدخل  وقررت  وسيئة  حادة  األطفال  مشاجرات 
لفضها بشكل سليم، فال تنحاز إلى أي طرف مهما 

كان المخطئ بالنسبة لك واضحاً.
بداًل من ذلك، شجع األطفال على التحدث فيما بينهم. 
أو  متوسطة  أو  صغيرة  أنها  على  المشكلة  وحدد 
كبيرة جداً من خالل مساعدتهم على شرح المشكلة 

من وجهة نظرهم وبلغتهم الخاصة.
للمشكلة  متوقعة  حلول  إيجاد  أطفالك  من  اطلب  ثم 
لكي  بأنفسهم  اتفاق  إلى  التوصل  على  وساعدهم 

م. ينفذوه بالتزام وتفهُّ

ساعد أطفالك على توجيه طاقتهم 
المقام  في  المشاجرات  لتجنب  الرائعة  الطرق  من 
والتمرن  بالخروج  لألطفال  السماح  هي  األول 
المالئمة  نوافذها  في  الطاقة  بعض  من  والتخلص 

الصحية لهم جسدياً ونفسياً.

السنوات  كورونا خالل  وباء  انتشار  تداعيات  ومع 
األخيرة، تم حبس الكثير من األطفال في دول العالم 

لفترات طويلة بشكل استثنائي في منازلهم.
لمشاجرات  ومتصاعدة  متزايدة  وتيرة  الحظت  إذا 
األطفال في منزلك، حاول أن تأخذهم في نزعة إلى 
ساعة مفتوحة للعب وركوب الدراجات واستكشاف. 
وإذا تناسب األمر، يُنصح بمشاركة الوالدين في مثل 
والشعور  األسري  االستقرار  لتحقيق  األنشطة  تلك 

باألمان واالنتماء والحماية بالنسبة لألطفال.
خالل  من  طاقته  يبذل  الذي  الطفل  سيكون  بالتالي 
عرضة  أقل  واللعب  البدنية  الرياضة  ممارسة 
أيضاً  وسيكون  حوله،  من  مع  المشاحنات  لخوض 
أكثر اهتمام بتناول وجبة دافئة وقضاء بعض الوقت 

الجيد والشعور بالحميمية تجاه أسرته.
أطفالك مختلفون فيما بينهم.. حدد الفوارق وتعامل 

وفقاً لها
أطفالك يشبهون أصابع اليد الواحدة، ال تجد أياً منهم 

مكرراً أو مطابقاً للذي يليه.
لذلك ال يتعين عليك معاملة أطفالك على قدم المساواة 
بإنصاف  معاملتهم  عليك  ولكن  متطابق،  وبشكل 

.Brightside ووعي وِحكمة، بحسب موقع
اآلخر  يريد  بينما  فيلم  مشاهدة  أحدهم  أراد  إذا 
بالطريقة  وقتهم  يقضون  فدعهم  بكتاب،  االستمتاع 

في  الممكن  قدر  التوفيق  مع  فيها  يرغبون  التي 
أساسيات اليوم بينكم، مثل أوقات الوجبات الرئيسية 

أو ساعات المذاكرة والنوم واالستيقاظ.
لكل طفل،  والهدايا  المكافآت  تحديد  مثل  نقاط  وفي 
تأكد من حصول كل منهم على ما يحلو له ويناسبه، 

بداًل من الحصول على نفس الشيء.
األعمار  مختلف  من  األطفال  يواجه  قد  كذلك 
واألجناس مجموعة من المشكالت التي يرغبون في 
التحدث معك عنها، كل على حدة. لذلك خصص لهم 
الوقت الفردي، كأم أو أب أو أي من مقدمي الرعاية 

للطفل.
تحدث أو اقض الوقت معهم بشكل خاص ومنفرد، 
األسرية  الروابط  لتقريب  لكما  يحلو  ما  وافعل 
بالمكانة  الشعور  هذا  ألن  بالحميمية؛  والشعور 
الشعور  على  الطفل  مساعدة  شأنه  من  الخاصة 
تقليل  شأنه  من  الذي  األمر  واألمان،  باالستقرار 

مشاجرات األطفال فيما بينهم.

ال تكافئ األطفال كلما انخرطوا في عراك أو مشاجرة
على  األطفال  بمكافأة  اآلباء  يقوم  األمر  واقع  في 
الشجار في كثير من األحيان، وذلك بإعطائهم الكثير 
المشاحنات  ما تدور  من االهتمام والوقت؛ إذ غالباً 
من أجل جذب االنتباه أكثر من أي سبب آخر واقعي.
وبالتالي إذا كنت منشغاًل، فقد يدرك األطفال حقيقة 
وتجعلك  انتباهك  ستثير  الكبيرة  شجاراتهم  أن 
لذلك  والتواصل؛  الوقت  من  المزيد  لهم  تخصص 
ينصح موقع Very Well Family أال تأتي مسرعاً 
للعمل  الفرصة  امنحهم  بل  للعراك؛  بادرة  أول  عند 

عليها أواًل فيما بينهم.

التدخل قبل تطور المشاجرات إلى عراك باأليدي
إذا أصبح الخالف جسدياً، يجب على اآلباء التدخل 
عن  واالعتذار  التحدث  على  األطفال  وتشجيع 
جانبه  يروي  أن  طفل  كل  على  ويجب  األخطاء. 
إذا  القصة. كما يجب فصلهم عن بعض مكانياً  من 
احتاجوا لبعض الوقت لكي يشعروا بالهدوء. عندما 
مبكرة،  سنهم  كانت  مهما  بعضهم  األطفال  يضرب 
السلوك  عن  توقف  عليهم  أنهم  تخبرهم  أن  يجب 

المؤذي والقيام باالعتذار.
بضرورة  األطفال  لرعاية   UMPC موقع  وينصح 
بها،  مسموح  غير  الجسدية  المشاجرات  أن  شرح 
الوقت  مثل  ومالئمة  بسيطة  عاقبة  لها  وافرض 
األعمال  أو  المفقودة  االمتيازات  أو  المستقطع 

المنزلية المناسبة لعمر الطفل.

جيد  تتقلد  ياسمين  وأكاليل  وزهر،  ربيع  الطفولة  ـ 
الحياة فتكون زينة لها.

ـ شجرة نقاء وارفة الظالل، وأغصان عفوية تحمل 
ثمار القبول والمتعة.

ـ اتركوني ألعب و أجري أاُلحق الفراشات ِفي طفولة 
وأقطف أألزهار في شقاوة وأسابق النهر في غباوة 

وحين أتعب أتوسد العشب األخضر .
ـ كل طفل فنان.. المشكلة هي كيف يظل فناناً عندما 

يكبر. 
الذي  البريء  الطفل  نور  رؤية  في  راغباً  كن  ـ 

بداخلك.
ـ إن دموع الطفل ألشد إيالما من دموع الرجال.

الثقة  يتعلم  األمن  أجواء  في  يعيش  الذي  الطفل  ـ 
بالنفس.

وقًتا  ليس  أطفالك  مع  تقضيه  وقت  أي  أن  تذكر  ـ 
ضائًعا أبًدا.

أنصت  أطفالك،  مع  بالغناء  قم  ألطفالك،  اقرأ  ـ 
خالل  العالقات  أعمق  تنمو  ما  غالًبا  ألطفالك. 

ممارسة أبسط األنشطة. 
جلبتها  التي  المادية  باألشياء  يتذكروك  لن  ابناؤك  ـ 
لهم ، وإنما بالشعور بأنك أحسنت رعايتهم وتربيتهم 
ـ اعتذر على الفور عندما تفقد أعصابك، خاصة مع 
األطفال. اإلنسان الحكيم والشجاع فقط هو من يجرؤ 

على االعتراف بأنه كان مخطًئا.
ـ الحب بالنسبة لألطفال يعني "قضاء الوقت معهم".
ـ طالب أطفالك بالقيام بنصيبهم من األعمال المنزلية 
فأطفالك لن يكونوا أفراًدا ناجحين إال من خالل ما 

علمتهم أن يفعلوه بأنفسهم.  
أن  ألبنائنا هي  نهبها  أن  يمكن  هدية  وأعظم  أول  ـ 

نكون قدوة حسنة لهم.
يتخذ  بحيث  طفلك  لتنشئة  واحدة  وسيلة  هناك  ـ 
الطريق الذي ينبغي أن يسير فيه وتلك الوسيلة هي 
أكبر هدية  ـ  الطريق.  هذا  في  نفسك  أنت  تسير  أن 
يمكنك منحها ألبنائك هي جذور المسئولية وأجنحة 

االستقاللية.
ـ كن أفضل معلم ومدرب لطفلك، أب واحد يساوي 

أكثر من مائة معلم مدرسي.
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.

ـ كن البنك معلًما وهو طفل، وصديقا حين يكبر.
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''أحلى من الشرف مفيش''، ''العلبة دي فيها ايه''، ''الو الو يا همبكة''، ''يا عيني على الصبر''، ''صالة 
النبي أحسن''، كلها إفيهات لشرير السينما الظريف، الذي رغم مرور سنين طويلة على رحيله إال أنه مازال 
حاضرا بيننا يتذكره الجمهور، هو توفيق أمين محمد أحمد الشيخ الدقن، ولد فى مركز ''بركة السبع'' محافظة 

المنوفية، وانتقلت أسرته إلى صعيد مصر ليعيش في المنيا طفولته وبداية مرحلة الشباب.
في الوقت الذي كانت تستعد فيه األسرة الستقبال طفل جديد، كانت ودعت طفال آخر اسمه ''توفيق'' بلغ 
من عمره 3 سنوات، وبوفاته قرر األب اال يستخرج شهادة وفاة له وال شهادة ميالد للمولود الجديد ليعيش 
''أنا  توفيق الدقن باسم شقيقه وبعمر يزيد عن عمره الحقيقي بثالث سنوات، لذلك كان توفيق دائما يقول 

عشت حياتي بدل فاقد''.
لم يكن توفيق عاشقا للفن أو هاوي له فقد كان يميل إلى الرياضة ولعب كرة القدم والسلة 
والبوكس، وكان كما يقول عن نفسه شابا منضبط منضم إلى جمعية الشبان المسلمين في إلمنيا 
وبعدها في القاهرة، إال أن الصدفة لعبت دورها في تغيير مسار حياته ليكون واحد من أشهر 

نجوم السينما المصرية والعربية، ونجم مسرحي من الطراز األول.
المسلمين  الشبان  تنظم جمعية  كانت  الصدفة، عندما  الفن عن طريق  عالم  إلى  الدقن  دخل 
احتفاال فنيا، ومسرحية فتغيب احد أبطال العرض بسبب مرضه، وأثناء بحثهم عن شخص يؤدي الدور، مر 

الدقن من أمام الفنانة روحية خالد لتصر على أن يقوم هو بهذا الدور، وقامت بإقناعه بنفسها.
بعد حصوله على البكالوريا عمل مديرا في مصنع لأللبان لمدة خمسة أشهر، حتى استطاع والده الذي كان 
يعمل مفتش إداري في النيابات أن يعينه في نيابة المنيا ككاتب، وهو نفس العام الذي توفي فيه والده ليصبح 
الدقن مسئوال عن أسرة بأكملها ويقرر أن ينتقل هو وأسرته إلى القاهرة، فيستبدل عمله بنيابة المنيا بعمل 

آخر في السكة االحديد.
أثناء وجوده في القاهرة كان له صديق هو الفنان صالح سرحان، كما تعرف على عدد آخر من الفنانين من 
بينهم فريد شوقي، عبد المنعم مدبولي، وشجعه الجميع على االلتحاق بمعهد الفنون المسرحية والذي كان 
يبحث عن طالب لعامه األول، ولكنه فشل مؤكدا أن اللجنة كانت تريد عددا معين واختارتهم من بين الفنانين 

الذين لهم ثقل في الوسط الفني ومحترفين للفن مثل الفنان فريد شوقي وصالح سرحان.
الفنان  من  التليغراف  كان  حياته،  في  رآه  تليغراف  بأغرب  توفيق  فوجئ  المعهد  من  الثالثة  السنة  وفي 
المسرحي الكبير زكي طليمات يستدعيه ليلتحق بالدفعة الثالثة للمعهد، لينجح توفيق في هذا العام دون اختبار 
حقيقي، وبعد تخرجه التحق بالمسرح الحديث، ثم انضم لفرقة الفنان إسماعيل ياسين، وبعدها أصبح موظفا 

في المسرح القومي.
قدم توفيق عدد كبير من األعمال المسرحية التي تجاوزت المائة عمل، لكنها صنعت منه نجما كوميديا، 
ووضعته بين األشرار الظرفاء، الذين يجسدون أدوار الشر ومع ذلك ال يستطيع الجمهور أن يكرههم، بسبب 
خفة الظل التي يضفيها على الشخصية واإلفيهات التي ظلت حتى يومنا هذا راسخة في ذهن الجمهور يرددها 

ويبتسم متذكرا توفيق الدقن.
كان أول ظهور لتوفيق الدقن في السينما من خالل فيلم ''ظهور اإلسالم'' عام 1951، أما أخر أفالمه فكان 
اشتراكه في فيلم ''المجنون''، ومن أشهر أفالمه ''سر طاقية اإلخفاء''، ''ابن حميدو''، ''بورسعيد''، ''الشيماء''، 

''على باب الوزير''، ''خلخال حبيبي''، ''سعد اليتيم''، ''الشيطان يعظ''، ''البحث عن فضيحة''.
رحل الفنان القدير توفيق الدقن عن عالمنا في شهر نوفمبر عام 1988، تاركا أعمال فنية جعلت ذكراه 

خالدة.
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الجمهور على أن  أنه سيقام بحضور  السينمائي  أعلن منظمو مهرجان برلين 
الحضور  مطالبة  مع   %5٠ بنسبة  العرض  بدور  المتاحة  المقاعد  سعة  تحدد 

بااللتزام بقواعد صارمة لمواجهة انتشار تفشي كورونا.
ومع االنتشار السريع للمتحور »أوميكرون« في ألمانيا، يبذل منظمو المهرجان 
العام  جهوداً إلقامة الحدث في بيئة آمنة بعد تنظيمه افتراضياً على اإلنترنت 

الماضي.
وقال المنظمون في بيان، إن المهرجان سيبدأ في العاشر من فبراير/ شباط، 
أن  يعني  ما  نفسه،  الشهر  من   16 في  الجوائز  توزيع  بحفل  فعالياته  ويختتم 
المهرجان سيكون أقصر بقليل مما كان مقرراً. ويستمر المهرجان في المعتاد 

لمدة 1٠ أيام تقريباً.
وللسماح بالتباعد االجتماعي، ستخفض سعة المقاعد في دور السينما بالمهرجان 
إلى النصف، ولن تقام أي حفالت أو فعاليات عامة، على الرغم من أن المنظمين 
يقولون إنه ستكون هناك نسخة مصغرة من مراسم السير على البساط األحمر 

قبل عرض فيلم االفتتاح.
كما يجب أن يكون الحاضرون تلقوا التطعيم أو تعافوا مؤخرا من كوفيد-19 

وتقديم ما يثبت خلوهم من الفيروس، وأن يضعوا الكمامات خالل الفعاليات.
 Peter وكشف مهرجان برلين السينمائي في دورته الـ7٢، عن عرض فيلم
von Kant للمخرج فرانسوا أوزون، في افتتاح الدورة يوم 1٠ فبراير، الفيلم 
من بطولة دينيس مينوشيه وإيزابيل أدجاني وهانا شيجوال، وهو الفيلم المقتبس 

عن مسرحية عبادة "الدموع المرة" .
يعود بالفيلم المخرج والكاتب والمنتج فرانسوا أوزون إلى مسابقة الرسمية للمرة 

السادسة بعد ٢٠ عاًما من فوزه بجائزة من مهرجان برلين.
إيزابيل  الفرنسية  الممثلة  السينمائي  برلين  مهرجان  يكرم  متصل  سياق  في 
هوبرت بمنحها جائزة الدب الذهبي الفخرية، على أن يعرض المهرجان للمرة 

األولى أحدث أفالم هوبرت About Joan، كاحتفال خاص بتلك المناسبة.
وقد تمتعت هوبرت بحياة مهنية طويلة ومتألقة في عالم السينما، بعدما قدمت 
لغات  المسرح، ومن خالل  بـ جانب  والصغيرة  الكبيرة  الشاشة  أعمال على  

متعددة بما في ذلك الفرنسية واأللمانية واإلنجليزية.
قياسيا،  رقما  يعد  والذى  مرة،  لـ٢٠  كان،  بمهرجان  هوبرت  أفالم  شاركت 

وشاركت أعمالها في مهرجان برلين السينمائى لسبع مرات.

أفالم مشاركة في الحدث
من بين األفالم المختارة في عام ٢٠٢٢ ، وتم  تصويرها أثناء الوباء، 7 أفالم 
كدفعة أولى تشهد شاشة المهرجان عرضها العالمى األول، تسلط الضوء على 
المدير  يقول  كما  المقبلة”،  واألوقات  واألماكن  الناس  تربط  كأداة  السينما  قوة 
الفني للمهرجان، كارلو شاتريان، ويضيف: تشييد األفالم المختارة في برليناله 

الخاصة بالبشر االستثنائيين والعالم القاسي الذي نعيش فيه دائًما.

يفعلون ذلك من خالل ممثلين موهوبين ورائعين: مشاهير، صاعدون أو لم يتم 
اكتشافهم بعد، والذين يحملون القصص وسوف يسحرون الجمهور بحضورهم.
واألفالم هى “ضد الجليد” فى عرضه العالمى األول، انتاج ايسلندا والواليات 
المتحدة والدنمارك، إخراج بيتر فلينت، وبطولة نيكوالي كوستر-فالداو وجو 
)عن  اإليرلندي  األلماني  الفرنسى  والفيلم  دانس،  وتشارلز  ريد  وهايدا  كول 
إيدينجر  الرس   ، هوبير  إيزابيل  وبطولة  ريفيير  ال  لورينت  إخراج  جوان( 
“جانجباي  الهندى  والفيلم  أول.  عالمى  أيضا عرض  وهو  أرالود،   سوان   ،
كاثياوادي” إخراج سانجاي ليال بهنسالي ، بطولة علياء بهات وأجاي ديفجن، 
والفيلم األلماني )المزور( إخراج ماجي بيرين، بطولة لويس هوفمان وجوناثان 

برلين ولونا ويلدر
وميشيل  شاربونييه  لورين  إخراج  البلوط(  )قلب  الوثائقى  الفيلم  فرنسا  ومن 

سيدو. 

كما كشف المهرجان بعض األفالم المنافسة فى قسم “البانوراما”، وعلق رئيس 
التي  “األفالم  حالًيا:  عنها  اإلعالن  يتم  التي  األفالم  على  ستوتز  مايكل  القسم 
تم تأكيدها بالفعل هي العالمات األولى لسينما معاصرة ال هوادة فيها ولكنها 
تصالحية أيًضا في بانوراما ٢٠٢٢”. وقد ظهرت سبع مخرجات حتى اآلن في 
البرنامج بأقالمهن. ومن بينهن، رائدة النسوية في السينما األمريكية المستقلة 
والمخرجة   “ قوة   - جنسية  كاميرا  دماغ:  “غسيل  فيلمها  مع   مينكس  نينا   ،
األلمانية الطموحة انيكا بينسكى  بفيلمها األول “التكلم عن الطقس”  ومارينا إر 

جورباتش مع دراما الحرب األوكرانية “كلوندايك”.

السينما الوثائقية تصور رواد ونشطاء مشاركين ومقاتلين. في “ نيللي ونادين 
“ لماجنوس جيرتن و” فى أسمى” للمخرج نيكولو باسيتى ، ويمكن للجمهور 
يظهر  والمعاصرة.  التاريخية  الحياة  خطوط  آثار  عن  البحث  في  الشروع 
مخرج إفريقيا الوسطى رفيقي فاريال في صورته الذاتية المباشرة “نوس”، أيها 

الطالب! نحن الطالب!.
تم تمثيل الفيلم األمريكي المستقل بشكل جيد بالفعل مع  “ الثور “ اخراج تيم 
سوتون    و “الغناء للحب” لالكس والتر، وأضاف: “يسر بانوراما منح جائزة 
الجمهور البانورامي ألشهر فيلم وثائقي وفيلم روائي طويل للمرة ٢4 في عام 

. ٢٠٢٢

وتضم مسابقة بانوراما حتى اآلن فيلم “ ألمانيا “ إخراج  أنيكا بينسك بطولة 
آن شيفر و آن كاثرين جوميتش وجوديث هوفمان ومارسيل كوهلر وماكس 
العمر 39 عاًما طالبة دكتوراه في  البالغة من  ريميلت، ويتناول قصة كالرا 
ميالد  عيد  حفل  لحضور  مكلنبورغ  مقاطعة  تزور  عندما  برلين.  في  الفلسفة 
تقرر  البحث عن حياة  ابتعدت عن جذورها في  إلى أي مدى  تدرك  والدتها، 

نفسها بنفسها.
العالمى  عرضه  فى  إن  سي  كيم  اخراج  امرأتين”  مع  “الشقة  الكورى  الفيلم 
األول، ويتناول تصاعد الخالف األسري وسو كيونغ تضرب ابنتها يي جونغ 
يمثل  االبنة.  يناقض  سيئة  نية  تدعي.  كما  حادث،  مجرد  إنها  سيارتها.  في 

تمردهم بداية عملية شاقة لقطع الحبل لكلتا المرأتين.
نينا  الجنسية” اخراج   الكاميرا  المخ: قوة  الوثائقى  “غسيل  والفيلم االمريكى 

مينكس
والفيلم اإليطالى السويسري )سوينج رايد( كيارا بيلوسي بطولة جايا دي بيترو 
وأندريا كاربينزانو، وفى الفيلم عندما يتوقف معرض أمام نافذتها، تلتقي بينيديتا 
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البالغة من العمر 15 عاًما بأماندا، التي ال تتحدى معايير النوع االجتماعي فقط. 
مفتوًنا، يقترب االثنان من بعضهما البعض. فيلم حول سن الرشد عن الصداقة 

غير المتكافئة والتمكين المعيشي.
فان  إميلي  اخراج   الحلم”  “جدران  الوثائقى  الفرنسي  البليجى  الفيلم  وكذلك 
إلمبت ، مايا دوفيردير؛ إن نهاية التجديد الفاخر الذي دام ثماني سنوات لفندق 
تشيلسي األسطوري متوق جزئياً إلى جانب انتظاره بقلق من قبل الفنانين الذين 
ما زالوا يعيشون هناك. يسمح الفيلم بالدخول إلى شققهم ويتشابك بين الماضي 

والحاضر.
وفيلم “كلوندايك” أوكرانيا تركى مشترك إخراج  مارينا إر جورباتش ، وبطولة 
أوكسانا تشير كاشينا ، سيرجي شادرين ، أوليج شيربينا، تدور األحداث فى 
وقع ضحية  فقد   - وتوليك  إيركا  منزل  في  مفقود  جدار  حيث  يوليو ٢٠14، 
لألعمال العدائية على الحدود الروسية األوكرانية. حتى عندما تم إسقاط طائرة 

الركاب MH17 في مكان قريب ، أرادت إيركا الحامل البقاء في المنزل.

ديل  بطولة  سيلفرمان،  ووكر  ماكس  إخراج  حب”  “أغنية  فيلم  أمريكا  ومن 
ديكي ، ويس ستودي، وفيه تخيم فاي بجوار بحيرة في االمتداد الفارغ للجبال 
فيلم  طفولتها.  حب  من  عقود  بعد  أخرى  مرة  ليتو  تلتقي  حيث   ، األمريكية 

موسيقي مذهل بصرًيا عن التذكر والحب لما لم يعد موجوًدا.
 / ،هولندا  انتاج  السينمائية  ميانمار  مجموعة  قبل  ميانمار”من  “يوميات  وفيلم 
اليوميات  تستخدم  العالم؟  ينساك  عندما  شعورك  هو  ما  النرويج،   / ميانمار 
السينمائية لنشطاء المعارضة الشباب في ميانمار الشاشة الكبيرة للتواصل مع 
العالم بشكل مختلف عما تسمح به األخبار التلفزيونية بعد االنقالب العسكري 

في فبراير ٢٠٢1.
والفيلم االيطالى الوثائقي  “في اسمي” اخراج نيكولو باسيتي، وفى الفيلم يحدد 
كل من Nic و Leo و Andrea و Raff هوياتهم الجندرية، وتختلف سيرهم 
الذاتية عن الجنس، لكن العوائق المجتمعية أمام التغيير االجتماعي والجسدي 

والقانوني هي نفسها. معا هم أقوياء.
ومن السينما السويدية فيلم “نيللي ونادين”، السويد، إخراج ماجنوس جيران، 
مدى  مًعا  يبقون  رافينسبروك.  اعتقال  معسكر  في  ونادين  نيللي  تلتقي  وفيه 
الحياة. بعد عقود ، بدأت حفيدة نيللي في البحث عن أدلة. فيلم مؤثر عن حبهم 

وضرورة التذكر الشخصي والجماعي.
 / فرنسا   / الوسطى  إفريقيا  جمهورية  انتاج  الطالب!(  )نحن  الوثائقى  والفيلم 
رفيكي  اخراج   ، السعودية  العربية  المملكة   / الديمقراطية  الكونغو  جمهورية 
حياتهم  ويلتقط  أصدقائه  وإلى  نفسه  إلى  الكاميرا  المخرج  يوجه  فارياال حيث 
اليومية أثناء دراستهم في جامعة بانغي. في نفس الوقت يتمتعون ببصر واضح 

وشاعري، يشاركون أفكارهم حول مستقبلهم في جمهورية إفريقيا الوسطى.
بطولة   أصغري،  علي  إخراج  فرنسي  قطرى  إيران  إنتاج  الغد(  )حتى  وفيلم 
 ، أمير رضا رنجباران   ، باباك كريمي   ، ، غزال شجاعي  صدف أصغري 

نحال دشتي ، محمد حيدري.
لليلة  والديها  عن  الشرعي  غير  طفلها  إلخفاء  فريشتة  الطالبة  تضطر  وفيه 
واحدة، اللذين جاء لزيارتها بشكل مفاجئ، صديقتها عاطفة تساعدها. تبدأ رحلة 

عبر طهران ، حيث يتعين عليهم أن يوازنوا بعناية من هم حلفاؤهم.
ومن أمريكا أيضا فيلم “الثور” إخراج تيم ساتون بطولة  كولسون بيكر، ميغان 
فوكس، مادي حسون ، سكوت مكنيري، روبي روز ، ديميتريوس “ليل ميش” 

فلنوري جونيور ، ليل تجاي
وفيه يعيش عازف الراب المدمر للذات، كول من خالل مزيج سام من التنميل 
عن  بعيده  المكسور  للشخص  المتطرفة  الصوره  واالغتراب.  والنرجسية 

الكليشيهات.

وأيضاً  السينمائي،  االنتعاش  من  حالة  عز  أحمد  المصري  الفنان  يعيش 
التليفزيوني، ورغم ذلك نجده غير مهتم بمواقع التواصل االجتماعي وال يتفاعل 
معها، بعكس كافة الممثلين، الذين يتخذون السوشال ميديا وسيلة لإلعالن عن 

أعمالهم الفنية.
وكشف الفنان أحمد عز، خالل تصريحات 
خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، عن 
سبب عدم اهتمامه بالسوشال ميديا، حيث 
قال "كل االحترام لرواد السوشال ميديا 
على  حسابات  أي  لدي  ليس  أنا  ولكن 

مواقع التواصل االجتماعي".
التي  الشخصيات  من  "ألني  عز:  وتابع 
تحب أن تعمل دون أن تتحدث كثيراً عن 

أعمالها، ولدي يقين كبير بالله وهو أن العمل الجيد سوف يظهر للناس دون 
مجهود، لذلك أنا مشغول بالعمل والنجاح فقط".

ويعرض له في الوقت الحالي، فيلم "الجريمة" حيث تدور أحداث الفيلم في فترة 
السبعينات، وخالل األحداث يعاني عز من الهلوسة، ليدخل أحد المستشفيات، 
ولكنه يهرب منها، فهو مجرم محترف يرتكب العديد من الجرائم لصالح بعض 
السابقة،  بالجرائم  يعترف  تجعله  كبرى  جريمة  فى  ويتورط  النفوذ،  أصحاب 

ويدخل فى صراع مع هؤالء األشخاص.
وأكد الفنان أحمد عز، إنه سوف يخوض السباق الرمضاني ٢٠٢٢، بمسلسل 
األيام  خالل  العمل  في  مشاهده  تصوير  يبدأ  أن  المقرر  ومن   ،"3 "االختيار 
قائاًل: "متحمس  العمل  بالمشاركة في هذا  الشديدة  المقبلة، معبراً عن سعادته 
أكثر من الجمهور لمسلسل االختيار 3، وفخور جدا بمشاركتي مع نجوم كبار 

في هذا العمل مثل الفنان كريم عبد العزيز والفنان أحمد السقا.

عبّر الفنان اللبناني الشاب، محمد فضل شاكر، عن حزنه لعدم بث أغانية أو 
اللبنانية  القنوات  على  استضافته 

قبل أعوام 
محمد  تصريحات  ضمن  وجاء 
اللبناني فضل  الفنان  ابن  شاكر، 
شاكر، خالل لقائه مع اإلعالمي 
ناس  برنامج  في  الجمل  أحمد 
اللبناني  "اإلعالم  أونالين 
بحاربني المحطات والراديوهات 

منعوا األغاني تبعي تنذاع".
القنوات  ممنوع  تحكي عني  المجالت  ممنوع  "كان  أنه  وأضاف محمد شاكر 
الجمهور  حابب  كنت  لبناني  فنان  كوني  نفسي  في  أثر  هذا  فكل  تستضيفني 

اللبناني يكون داعمني ألني عم قدم فن راقي مش هابط".
واعتبر شاكر أن األوضاع في الفترة األخيرة تغيرت داخل لبنان مشيرا إلى 
لبنانين وتلفزيونات عم تنفتحلي فهذا الشيء  أنه "بدأ في إعالميين وصحفيين 

ريحني وبسطني بصراحة".
يستعد الفنان الشاب حاليا إلطالق "ميني ألبوم" من 6 أغنيات باللهجة المصرية 

ويتمنى أن يمثل انطالقة جديدة له.
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تعتبر شركة "بالك بيري" إحدى أشهر الشركات التي انطلقت بداية األلفية الحالية، 
لتحكم سيطرتها على  فترة قصيرة،  المستخدمين خالل  بين  كبير  بشكل  انتشرت  إذ 

سوق األجهزة الجوالة على حساب اإلمبراطورية اليابانية "نوكيا".
وقدمت الشركة سلسلة من األجهزة الناجحة التي اجتاحت األسواق في كل العالم، بسبب 
المستخدمين في حينها،  الوحيدة بين  التواصل  الذي اعتبر وسيلة  تطبيق "بي بي أم" 
وكان منصة "الدردشة" الوحيدة للهواتف قبل ظهور تطبيق "واتساب" وبقية تطبيقات 

التواصل االجتماعي.
هذه السيطرة لم تدم أكثر من عشر سنوات، ثم انهارت فجأة.

االرتباط بالجهاز صعد بها ثم أسقطها
فال  بيري"،  "بالك  جهاز  بواسطة  إال  استخدامه  يمكن  يكن  لم  حينه  في  الثوري  التطبيق  هذا 
يمكن تحميله على أجهزة ذكية، واستخدامه فقط على أجهزتها، وهو ما نّمى مبيعات الشركة، 
وكان تشغيله يتطلب االشتراك بإحدى باقات الخدمات من قبل مشغلي شركات االتصاالت، وهذا 

االشتراك كان قيمة منفصلة عن سعر امتالك الجهاز الذي يشغل التطبيق بشكل حصري.
يمكن القول إن تطبيق "بي بي أم" أو "بالك بيري ماسنجر" هو من صنع مجد شركة "بالك بيري"، 
ألن هواتف الشركة ال تملك أي مميزات مختلفة ومنافسة، فإن كنت تريد أن تدخل هذا العالم يجب 
عليك شراء جهاز معين واالشتراك بخدمة حتى تستطيع التواصل مع أصدقائك، وهو أمر مزعج 
بخاصة مع التكلفة العالية لبعض األجهزة، التي بلغت في تلك الفترة 35٠ دوالراً تقريباً كمتوسط 

سعري، وهو رقم كبير جداً جداً في تلك الفترة.
كل هذا سّهل االستغناء عن الفكرة بالكلية عندما توفر البديل. 

األجهزة الذكية عالجت مشاكله
مع بداية ظهور أجهزة مثل "آيفون" وأخواتها من األجهزة الذكية المختلفة العاملة بنظام "أندرويد"، 
وظهور تطبيقات للتواصل منافسة مثل "واتساب"، وأيضاً تطبيقات كانت تعتمد على مبدأ "بي بي 
أم" نفسه، تزامن مع هذا، ظهور متاجر التطبيقات في األنظمة المنافسة، التي قدمت التطبيقات 
بشكل منفصل عن الجهاز، ويمكن تشغيل هذه التطبيقات على أي نظام تشغيل وال تحتكر استخدامه 

على جهاز بعينه.

األجهزة الذكية تتسع للجميع
كانت األجهزة الذكية التي تلت هواتف "بالك بيري" لديها ميزة ال يملكها األخير، أنها تتسع 
التطبيقات، فيمكن تحميل برامج تعديل الصور أو األلعاب ومنصات  ألي شكل من أشكال 
تعليمية ووظيفية، عكس السابق الذي كان محدوداً يشبه الهواتف من جيله، وال يتميز عليهم 

إال بتطبيق التواصل الخاص به.

بعد أن أدركهم الغرق
بعد انتقال المستخدمين إلى أجهزة منافسة مثل "آيفون" و"جالكسي" وظهور تطبيقات 
تخدمهم، حاولت شركة التوت األسود أن تتحول كقريناتها، إال أنها اقتفتهم في الشكل، 
فقدمت هاتفاً بشاشة كاملة لكن دون العديد من التطبيقات والخدمات، وهو ما يكشف 
عن أن الشركة ال زالت تعيش في عصرها السابق، إذ إن العصر الجديد يعتمد 
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ال  والمبرمجين  المطورين  على  كامل  وبشكل 
مصممي الشكل.

بيري"  "بالك  خسارة  أسباب  إن  القول  نستطيع 
بشكل  تأخرت  الشركة  أن  السوق  من  وخروجها 
كبير في التحول من منصة تواصل بين المستخدمين 
تأخرها  وأيضاً  مختلفة،  وخدمات  حلول  تقديم  إلى 
امتلكت  أنها  من  الرغم  على  المطورين،  دعم  في 
أنظمة جديدة وخدمات،  إصدار  في  فرصة عظيمة 
أنها عمقت خبرتها  يفترض  أسبقية  وكانت صاحبة 

في صناعة الهواتف والبرمجيات.

في  انتهت حقبة  الثاني(،  )كانون  يناير  وفي 4 من 
من  كبير  عدد  توقف  مع  المحمولة  الهواتف  تاريخ 
األجهزة عن العمل، بعد أن قّررت العالمة التجارية 
الكندية إيقاف تحديثات نظام التشغيل الخاص بها "أو 
إس" الذي كانت الهواتف الُمباعة حتى عام ٢٠13 

مجّهزة به.

في  غورغس"  ثري  "تشاينا  جامعة  من  فريق  قال 
إشارات  راقب  مدّرباً  "روبوتاً"  إن  بحثية،  ورقة 
للتنبؤ  العمل  في  له  زميل  وعضالت  دماغ 
الباحثون  ولفت  التصنيع،  عملية  في  باالحتياجات 
في الصين، بحسب صحيفة "ساوث تشاينا مورننغ 
يمكنه  بوست"، إلى أنهم طوروا "روبوتاً" صناعياً 
قراءة أفكار زميل العمل بدقة بنسبة 96 في المئة. 

دماغ  موجات  "الروبوت"  يراقب  ولم 
العامل وحسب، بل قام بجمع اإلشارات 
وعمل  العضالت،  من  الكهربائية 
لتجميع  بسالسة  العامل  مع  "الروبوت" 
"الروبوت"  لمطوري  وفقاً  معقد،  منتج 
الذكي  التصنيع  تكنولوجيا  مركز  في 

لالبتكار في الجامعة الصينية.

ولم يكن زميل العمل بحاجة إلى قول أو 
أو  أداة  إلى  يحتاج  فعل أي شيء عندما 

مكون في عملية التصنيع، ألن "الروبوت" سيتعرف 
تقريباً، ويلتقط الشيء ويضعه  الفور  نيته على  إلى 
أمام العامل لالستخدام بشكل فوري، وفقاً للمطورين.
أعمال  تمثل  الحديث،  الصناعي  التصنيع  وفي 
العمل،  عبء  إجمالي  من  المئة  في   45 التجميع 
اإلنتاج،  تكلفة  إجمالي  من  المئة  في  إلى 3٠  و٢٠ 

 iCloud عن  اإلعالن  منذ  ضجة  آبل  أثارت 
الكثيرين  إعجاب  الميزة  والقت   Private Relay
فيها  رأت  لإلنترنت  المشغلة  الشركات  بعض  لكن 
تدعم  التي  البيانات  إلى  الوصول  إلمكانية  تحديدا 

مصالحها.
شركات  بعض  فإن  "تيليغراف"  لصحيفة  وتبعا 
و   Vodafone مثل   أوروبا  في  االتصاالت 
طرح  على  احتجت   T-Mobile و   Telefonica
هذه الميزة لألجهزة التي قد تعمل مع شبكاتها ما قد 

يضطر آبل إليقافها في بعض البلدان.
 Private Relay ووفقا للشركات المعترضة على
اإلنترنت  مشغلي  عن  تحجب  قد  "الميزة  فإن 
والشبكات الخلوية بيانات أساسية قد تؤثر على تقديم 
الخدمات للمستخدمين"، األمر الذي اعتبروه "انتهاكا 

لقوانين استخدام الخدمات الرقمية األوروبية".
أنها ستحجب  وكانت آبل قد أعلنت في وقت سابق 
تلقائيا هذه الميزة في عدد من البلدان تجنبا للمشاكل 

بحسب مجلة الصين الميكانيكية للهندسة، ويمكن لـ 
"الروبوتات" التعاونية، أو "الكوبوت"، تسريع وتيرة 
خط التجميع، لكن تطبيقها ظل محدوداً ألن "قدرتها 
على التعرف إلى النية البشرية غالباً ما تكون غير 
دقيقة وغير مستقرة"، كما جاء في الورقة البحثية، 
و"الروبوتات" تعمل في المصانع منذ عقود، لكن يتم 

فصلها بأسوار في معظم األماكن لتجنب الحوادث.

وفي السنوات األخيرة، أدخل بعض مصانع اإلنتاج 
المتقدمة مثل مصانع السيارات في ألمانيا بيئة عمل 
تتأرجح  التي  "الروبوتات"  مع  السياج،  من  خالية 
في العمل فقط بعد الضغط على الزر، هذه اآلالت 
مزودة بأجهزة استشعار األمان التي توقفها فوراً إذا 

المست جسدياً البشر.

هذه  فيها ومن ضمن  القوانين  مع  تواجهها  قد  التي 
وكازاخستان  وبيالروس  والصين  روسيا  البلدان 

وجنوب إفريقيا وأوغندا والفلبين وغيرها.
وتعمل ميزة iCloud Private Relay بنفس مبدأ 
من  اإلنترنت  مشغلي  تمنع  التي   VPN تطبيقات 
الوصول إلى بيانات األجهزة وعناوين IP الخاصة 

بها.
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الواليات  اللغة والحديث في  باحث من مركز "جون هوبكنز" ألبحاث  ابتكر 
في  اللغة  وظائف  بين  التمييز  يمكنها  االصطناعي  للذكاء  منظومة  المتحدة 
ابتكار  أمام  المطاف  نهاية  المجال في  يفسح  قد  نهج  المكتوبة، في  النصوص 
أجهزة كمبيوتر يمكنها "فهم" اللغة المنطوقة أو الحوار المكتوب بنفس الطريقة 

التي يفهم بها البشر.
وتستطيع المنظومة الجديدة التي ابتكرها الباحث بيوتر زيالسكو تحديد المغزى 
التصريحية" و"التساؤالت"  العبارات وتصنيفها في فئات مثل "العبارات  من 

و"التعبيرات االعتراضية" وغيرها من أنماط الحديث.

ويقول بيوتر إنه من خالل استخدام هذه التصنيفات، ربما تكون هذه المنظومة 
هي الخطوة األولى نحو تمكين أجهزة الكمبيوتر من فهم مغزى حديث البشر. 
ويوضح بيوتر أن الدراسة الجديدة التي أوردتها الدورية العلمية "ترانزاكشن 
مجال  في  المتخصصة  لينغويستيكس"،  كمبيوتيشنال  فور  أسوسيشن  أوف 
بحاجة  تعد  لم  االصطناعي  الذكاء  منظومات  أن  كشفت  الحوسبية،  اللغويات 
إلى التعامل مع كتل ضخمة من العبارات والنصوص ثم محاولة تحديد نوعية 

موضوعها أو مغزاها أو المعاني المراد نقلها.

فهم  أجل  من  قوية  مؤشرات  تتيح  الترقيم  عالمات  أن  وجدنا  "لقد  وأضاف: 
مغزى النصوص اللغوية"، مشيراً إلى أن المعادالت الخوارزمية السابقة التي 
تستخدم في تفسير اللغة تعمل جيداً فقط في حالة وجود نصوص واضحة، مثل 
ما  عندما ينطق شخص ما بعبارة كاملة، ولكن في الحقيقة، فإن البشر نادراً 
يتحدثون بهذه الطريقة، وهو ما يجعل من الصعب بالنسبة للمنظومات السابقة 

تفسير المغزى من العبارات.

أورغ"،  دوت  "فيز  اإللكتروني  الموقع  أوردها  تصريحات  في  بيوتر  ويعتقد 
المتخصص في التكنولوجيا، أن المنظومة الجديدة التي ابتكرها سوف تستطيع 
في نهاية المطاف مساعدة الشركات على فهم وتحليل لغة التفاعل بين المستهلكين 

وممثلي مراكز خدمة العمالء، من أجل تحسين األداء وتقديم مستوى أفضل.

لجميع   Walkie Talkie توكي  ووكي  ميزة  مايكروسوفت  شركة  وفرت 
للتواصل   Microsoft Teams تيمز  مايكروسوفت  تطبيقها  مستخدمي 
مايكروسوفت  لمستخدمي  تسمح  التي  الميزة  وهي  واالجتماعات،  والدردشة 
 iOS تيمز سواء من خالل الهواتف الذكية أو أجهزة التابلت بنظام أندرويد أو
تحويل أجهزتهم إلى جهاز اتصال السلكي عبر اإلنترنت سواء عند اإلتصال 
بشبكات الهواتف المحمولة أو من خالل واي فاي، وهي الميزة التي أعلنت 
عنها الشركة قبل نحو عامين ووفرتها للمعاينة لبعض المستخدمين قبل إطالقها 

رسميا هذا األسبوع لجميع المستخدمين.

وكانت شركة مايكروسوفت قد قدمت 
 Walkie Talkie ميزة ووكي توكي
لمساعدة  تيمز  مايكروسوفت  في 
األمامية  الخطوط  في  العاملين 
عمليات  يديرون  الذين  والموظفين 
يمكن  بحيث  الشركات،  داخل  يومية 
مع  للتواصل  الميزة  على  االعتماد 
مجموعة من الموظفين أو العمال في 
لتوجيه  المثال  سبيل  على  مستودع 
وتعاونت  غيره،  أو  تحذير  أو  نداء 
إحدى  مع  بالفعل  مايكروسوفت 
الشركات المصنعة لألجهزة المحمولة 
الوصول  يتيح  مدمج  زر  لتوفير 
للميزة مباشرة بمجرد الضغط عليه، 
للتحدث  المستخدم  يضغط  بحيث 
أيضا  الميزة  وفرت  كما  مباشرة، 
في  سامسونج  شركة  مع  بالتعاون 
Galaxy XCover 5، وهو  هاتفها 
سامسونج  به  تستهدف  الذي  الهاتف 
العاملين في بيئات العمل القاسية أو في بيئات العمل الخارجية مثل  المصانع 

والمخازن وغيرها.

لمستخدمي  الوظيفة  نفس  تؤدي  االسم  بنفس  ميزة  آبل  شركة  وفرت  وفيما 
ساعات آبل ووتش الذكية مثل Apple Watch 7 وغيرها، إال أن التواصل 
من خالل ميزة ووكي توكي Walkie Talkie نادر في تطبيقات دردشة الفيديو 
والتواصل، وهو ما يميز مايكروسوفت تيمز مقارنة مع المنافسين، حيث يزيل 

الحاجة إلى شراء أجهزة خاصة لالستفادة من الميزة. 
ووكي  كجهاز  التطبيق  على  االعتماد  تيمز  مايكروسوفت  لمستخدمي  ويمكن 
توكي Walkie Talkie ببساطة من خالل فتح تطبيق Microsoft Teams سواء 
آليفون أو أندرويد، ثم النقر على Walkie Talkie من خالل الشريط السفلي 

أو النقر على “المزيد” للوصول إلى الميزة. 
ويتوفر أحدث إصدار من تطبيق مايكروسوفت تيمز للتحميل اآلن لمستخدمي 
أجهزة iOS )ايفون وايباد( من App Store، كما يتوفر التطبيق لمستخدمي 

.Google Play أندرويد للتحميل مجانا من خالل متجر
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يعد المحرك من أهم أجزاء السيارة على اإلطالق، حيث أنه يحتوى على العديد 
بكفاءة  السيارة  على عمل  تساعد  والتي  والكهربائية  الميكانيكية  القطع  من 
عالية، لذا يجب المداومة على صيانته بصورة منتظمة للحفاظ عليه من التلف 

وإلطالة عمره اإلفتراضي.
أحد  واألعطال،  للمشاكل  الهام  الجزء  هذا  يتعرض  قد  الوقت  مع مرور  لكن 
هذه األعطال الشائعة هي اهتزاز أو ارتجاج المحرك، ونظراً ألهمية المحرك 
الكبيرة في تشغيل السيارة، نقدم لكم اليوم أبرز األسباب شيوعاً الهتزاز محرك 

السيارات، وهي كالتالي.
– في حال انخفاض درجة حرارة المحرك صباحاً عند بداية التشغيل، ويحدث 
حينها اهتزاز المحرك نتيجة عدم عمل زيت المحرك بكفاءة عالية النخفاض 

لزوجته، ويستمر هذا االهتزاز إلى أن يصل المحرك للحرارة المثالية.
الجزء  أنها  حيث  االفتراضي،  عمرها  انتهاء  أو  الكويالت  تلف  حال  في   –
التي  الالزمة  الشرارة  لتكوين  الكافي  والجهد  القوة  توصيل  عن  المسؤول 
تحتاجها البواجي في غرفة االحتراق الداخلي، إلشعال خليط الهواء والبنزين 

ومن ثم تشغيل المحرك.
العمر  انتهى  أو  لالحتراق  االحتراق«  »شمعات  البواجي  تعرضت  إذا   –

االفتراضي لها.
اهتزاز  لظهور  األسباب  أبرز  من  للخلل  السيارة  حاسوب  تعرض  يعد   –
المحرك، كما تحدث هذه المشكلة أيضاً في حال تعطله نتيجة تسرب مياه إليه.

–  عدم االهتمام بالصيانة الدورية للسيارة، وتغيير الفالتر التالفة.
– تلف فلتر الهواء نتيجة انسداده باالتربة والرواسب، مما يمنع دخول كمية 

الهواء الالزمة لعملية االحتراق في المحرك.  

أبرز أسباب اهتزاز وارتجاج محرك السيارة 

يعتبر انحراف السيارة إلى اليمين أو لليسار على الطريق عند رفع اليدين عن 
مقود القيادة من المشاكل الشائعة التي قد تواجه بعض قائدي السيارات خاصة 

القديمة، وهو ما يشكل خطورة شديدة على سالمة القيادة.
ويرجع هذا االختالل في توازن السيارة إلى عدة أسباب سوف نستعرضها لكم 

اليوم خالل السطور التالية، وهي كالتالي:
– عدم ضبط زوايا العجالت: يعد عدم ضبط توازن وزوايا العجالت من أبرز 
األسباب الشائعة النحراف السيارة أثناء القيادة على الطرق، لذلك يجب ضبط 

زوايا العجل باألجهزة الخاصة لها طبقا لمقاسات الشركة المصممة للسيارة.
– عدم ضبط ضغط هواء اإلطارات: في حال عدم المداومة على قياس وضبط 
ضغط هواء اإلطارات بصورة دورية فإنه يسبب انحراف السيارة، كما ينصح 

بالقيام بعملية تبديل اإلطارات كل فترة.
على  القيادة  أو  االستخدام،  كثرة  مع  التعليق:  نظام  أجزاء  من  جزء  تلف   –
الطرق غير ممهدة لفترة طويلة، أو زيادة تحميل السيارة بأوزان ثقيلة، قد يتلف 
جزء من أجزاء التعليق الهوائي للسيارة، مثل المقصات مما يسبب خلل توازن 

السيارة وانحرافها.
– استخدام إطارات غير مناسبة: تركيب إطارات غير مناسبة للسيارة، سواء 

كانت كبيرة أو صغيرة يمكن أن يسبب انحراف السيارة.
على  المكابح  نظام  من  أي جزء  تلف  حال  في  المكابح:  نظام  في  مشكلة   –
اإلطارات األربعة فإنه قد يؤدي إلى انحراف السيارة، حيث تجد المكابح عند 
الضغط عليها قد تمسك عجلة واحدة دون غيرها بطريقة طفيفة أثناء السير، 

مما يسبب انحرافها.
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أحياناً قد تتعرض بطارية السيارة لألعطال ألسباب عديدة، منها الحاجة لتغيير 
البطارية بسبب تلفها أو انتهاء عمرها االفتراضي، أو عند إعادة شحنها، وهنا 
دائماً ما يثار تساؤل لدى قائدي السيارات، وهو هل تغيير البطارية يؤدي إلى 
فقدان كمبيوتر السيارة البرمجة الخاصة به، وهل سيؤدي هذا إلى وجود خلل 

في السيارة؟

أجاب الخبراء على هذا التساؤل وقالوا، أن فصل البطارية عن السيارة ألى 
سبب ما ال يؤثر أبداً على الكمبيوتر الرئيسي،  ولن يؤثر أيضاً على األنظمة 

الحيوية األساسية في السيارة.
أردت  ما  إذا  أنه  السائقين  من  أخرى  فئة  لدى  أخر  سائد  اعتقاد  يوجد  كما 
حالة  في  المحرك  ترك  يجب  فإنه  جديدة،  بأخرى  واستبدالها  البطارية  تغيير 
تشغيل للحفاظ على برمجة الكمبيوتر، وهذا اعتقاد خاطئ أيضاً، بل يجب غلق 

المحرك عند تغيير البطارية، ولن يؤثر ذلك على برمجة الكمبيوتر.
وأوضح الخبراء أن عدم فقد الكمبيوتر لبرمجته األساسية إلى وجود ذاكرتين 
وصرفية  الحساسات  عمل  مثل  بالكامل  السيارة  برمجة  تتضمن  األولى  له، 
البنزين، ووقت تعشيق ناقل الحركة، وطرد الغازات من العادم، وغيره، وال 

يمكن أن تُمسح أبداً إال من خالل أشخاص محترفين.
والذاكرة الثانية للكمبيوتر آنية يمكن أن تُمسح ألنها ليست مهمة كالذاكرة األولى 

ألنها تتضمن حرارة الجو، والتوقيت، والراديو مثاًل.

يعتبر تشغيل المحرك أثناء التوقف بالسيارة لفترة طويلة من السلوكيات الخاطئة 
التي يرتكبها العديد من قائدي السيارات، حيث إن هذا الفعل قد يجلب بعض 

األضرار واآلثار السلبية للسيارة والبيئة.
زيادة  بالسيارة،  التوقف  أثناء  المحرك  تشغيل  يجلبها  التي  األضرار  ومن 
استهالك الوقود، وتقليل العمر التشغيلي للمحرك، والمخاطرة بالحرق السلبي 

لزيت المحرك، باإلضافة إلى زيادة انبعاثات الغازات الملوثة للبيئة.
ويقوم السائق بهذا الفعل الخاطئ في مواقف متعددة، مثل اإلنتظار لفترة طويلة 
في إشارات المرور، أو عند انتظار السائق لشخص ما، أو في حال شراء أشياء 

من المحال التجارية.
وأشار الخبراء عن المدة الزمنية األنسب لسالمة المحرك والسيارة التي يمكن 
خاللها التوقف بالسيارة مع استمرارية عمل المحرك، بفترة تتراوح بين 3٠ 

ثانية ودقيقة فقط.

يعتبر زيت المحرك من أهم العوامل التي تحافظ على محرك السيارة وتساعد 
على عمله بكفاءة عالية، حيث يقوم الزيت بأداء العديد من الوظائف الهامة داخل 
الشوائب  المحرك، وتنقيته من  المعدنية داخل  تزليج األجزاء  المحرك، ومنها 

واالتساخات، وخفض حرارة المحرك.
ومن خالل المعلومات التالية يمكنك التعرف على أنواع زيوت المحرك والفرق 

بينهم، وأيهما أفضل للمحرك؟

الزيوت المعدنية: الزيوت المعدنية يتم إنتاجها من تكرير النفط الخام، حيث تتم 
إزالة الملوثات الطبيعية والهيدروكربونات غير المرغوب بها، ويوجد بها الحد 
األدنى من اإلضافات، ويتم استخدامها في المحركات “التقليدية”، أو الموديالت 
القديمة، أو المحركات التي ال تحتوي على شواحن توربينية، حيث إنها أكثر 

سمًكا من الزيوت التخليقية والزيوت الشبة تخليقية.

الزيوت التخليقية )االصطناعية(: وتحتوي الزيوت التخليقية على شوائب أقل 
من الزيوت المعدنية لزيادة أدائها وبالتالي فهي ذات جودة أفضل، وذلك ألنها 
معدلة كيميائًيا، وهي مصممة للمحركات العالية األداء، مما يجعلها أكثر مالءمة 

للسيارات الحديثة والرياضية.

زيوت شبه تخليقية: وهي مزيج من الزيوت المعدنية والزيوت التخليقية، وذلك 
على  يساعد  مما  المعدني،  الزيت  إلى  االصطناعي  الزيت  إضافة  عن طريق 
تحسين األداء والحماية، بالتالي فإن الزيوت شبه تخليقية تقدم نسبة جودة أفضل 

من الزيوت المعدنية.

من  للعديد  األخرى  الزيوت  عن  التخليقية  الزيوت  استخدام  الخبراء  ويفضل 
المميزات التي تقدمها، وهي كالتالي:

- تساعد على حماية المحرك وإطالة العمر االفتراضي له
- لزوجة مستقرة، حتى في درجات الحرارة العالية )بعكس الزيوت األخرى(

- تتمتع بلزوجة عالية في درجات الحرارة المنخفضة
- تمتلك فترة صالحية أطول

- تمنع االحتكاك بين أجزاء المحرك المعدنية بشكل أفضل
- تستهلك وقود أقل
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يعتبر مثبت السرعة من األنظمة الحديثة في السيارات التي تساعد على توفير 
الراحة للسائق أثناء القيادة خاصة عند السفر، وتقدم بعض شركات السيارات 
العالمية مثبت السرعة بأشكال قياسية في سياراتها، فيما تقدمه شركات أخرى 

ضمن باقات التجهيزات اإلضافية.
وبالرغم من أهمية مثبت السرعة وامتالكه للعديد من المزايا، إال أنه قد يشكل 

خطورة شديدة إذا استخدم بطريقة خاطئة.
ويمكن من خالل التقرير التالي التعرف على أبرز مزايا مثبت السرعة ومخاطر 

بطريقة  استخدامه 
خاطئة:
المزايا:

لسائق  الراحة  توفير   -
القيادة  أثناء  السيارة 
القيادة  عند  خاصة 

لمسافات طويلة
- خفض استهالك الوقود في السيارة

- خفض االنبعاثات الصادرة من العادم، ما يحد من التلوث البيئي
- الحفاظ على السيارة على المدى الطويل

عدم  على  السرعة  مثبت  يعمل  حيث  مرورية،  مخالفات  ارتكاب  من  الحد   -
تجاوز السرعات المقررة وفًقا للطريق.

العيوب:
- حال الشعور بالتعب و اإلرهاق ينصح بعدم استخدامه، كونه يساعد فى تلك 

الحالة على النوم أثناء القيادة.
أن  تثبيته على سرعات عالية، حيث  القوية في حال  المنحنيات  الحذر عند   -

تشغيل هذا النظام يؤدي إلى بطء وعرقلة نظام المكابح.
- قد يتعرض نظام تثبيت السرعة إلى الخلل في حاالت نادرة جداً، ما يعرض 

السائق والركاب للخطر.
- تجنب استخدام هذه الخاصية على الطرق المبتلة، أو غير الممهدة، وذلك تفادًيا 

لالنزالقات أو اختالل مقود القيادة.

يعتبر نظام العادم من أهم األنظمة التي تساعد على عمل المحرك بكفاءة تامة، 
الناتجة عن عملية  الضارة  الغازات واألبخرة  العادم على إخراج  حيث يعمل 
عبر  السيارة  خارج  إلى  الداخلى  االحتراق  محرك  داخل  من  الوقود  احتراق 

أنبوب العادم المثبت في نهاية السيارة.
السيارات،  بين  العادم  فتحات  عدد  اختالف  سبب  عن  يوماً  تساءلت  هل  لكن 
حيث أننا نجد بعض السيارات تمتلك فتحة عادم واحدة، وسيارات أخرى تمتلك 
فتحتين، باإلضافة إلى إمتالك سيارات ألربع فتحات، فما سر هذا االختالف، 

هذا ما سوف نوضحه خالل السطور التالية.
أوضح خبراء السيارات أن اختالف عدد فتحات العادم يأتي وفقاً لحجم محرك 
السيارة، وعلى سبيل المثال فإن السيارات التي تمتلك أربع اسطوانات تكون 
مزودة بنظام عادم واحد، ويكون لديها غالباً مخرج عادم واحد، أما السيارات 
التي تمتلك محركات تيربو فيتم وضع ٢ أو 4 فتحات للعادم من أجل رفع قوة 

أداء المحرك.

وأضاف الخبراء أن بعض الشركات تقوم بزيادة فتحات العادم على الرغم من 
انخفاض حجم المحرك، وذلك من أجل زيادة المظهر الجمالي للسيارة.

أما السيارات التي تمتلك حجم محرك كبير 6 أسطوانات أو ثمانية، فتقوم بزيادة 
عدد فتحات العادم، ويرجع ذلك ألن المحركات الكبيرة تنتج كمية نواتج احتراق 
وغازات كثيفة تحتاج إلى عدد فتحات أكثر للتخلص السريع من هذه الغازات.

يعتبر سائل التبريد من أهم العوامل التي تحافظ على محرك السيارة وتساعده 
على العمل بكفاءة عالية، حيث أنه يعمل على الحفاظ على درجة الحرارة داخل 
المحرك في الحدود المسموح بها، وفي حال تناقصه أو انتهاء عمره االفتراضي 

فإنه يسبب العديد من المشاكل للمحرك.
وتتلخص وظيفة سائل التبريد في إبقاء درجة حرارة محرك السيارة مستقرة في 
أقصى الظروف سواء كانت حرارة الجو مرتفعة جداً أو منخفضة جداً، وينصح 
الخبراء بعدم استخدام المياه العادية أو حتى المياه المقطرة بداًل لسائل التبريد، 
ألن درجة غليانهم هي 1٠٠ على عكس درجة غليان سائل التبريد التي تكون 

14٠ تقريباً.

وسائل التبريد له مدة صالحية مثل جميع السوائل والزيوت واألجزاء األخرى 
في السيارة، وتنصح بعض الشركات بتغييره كل 8٠ ألف كم كما أن شركات 
أخرى تقول أن تغييره بعد 1٢٠ ألف كم أو بعد مرور 4 سنوات، أو حسب ما 

تحدده الشركة المصنعة، أو حسب نوعية السائل ذاته.

يفقد  سوف  فإنه  صالحيته  انتهاء  عند  التبريد  سائل  استبدال  عدم  حال  وفي 
خصائصه ووظائفه وتتحلل المياه به، ويظهر الصدأ والترسبات في الردياتير، 
وتنخفض درجة غليانه، وهو ما يجلب الضرر إلى المحرك ومضخة الوقود 

والردياتير.
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يعاني كثير من األشخاص بسبب زيادة آالم العظام والمفاصل خالل فصل الشتاء، حيث تتزايدأعداد زوار مرضى عيادات العظام خالل 
تلك الفترة خاصة فئة كبار السن. وأكد األطباء حقيقة مهمة وهي أن األجواء الباردة ليست مسبباً لهذه اآلالم ولكن تزيدها خاصة عند 

األشخاص الذين يعانون أصاًل مشاكل مزمنة في العظام والمفاصل أو العضالت المحيطة بها.

الحاالت  من  الكثير  شعور  سبب  األطباء  يرجع  قد 
فكرتين  إلى  الشتاء  في  أكبر  بشكل  المفاصل  بآالم 

مختلفتين كما يلي:

انخفاض درجة الحرارة 
األوتار  تجعل  قد  الجوي  الضغط  في  التغييرات 
والعضالت وأي أنسجة ندبة تتوسع وتقلص، مما قد 
المفاصل،  بالتهاب  المتأثرة  المفاصل  ألًما في  يخلق 
تجعل  أن  أيًضا  يمكن  المنخفضة  الحرارة  درجات 
السائل داخل المفاصل أكثر ثخانة، بحيث تشعر أنها 

أكثر صالبة. 
الحركة القليلة في الشتاء

 قد تشعر أيًضا بمزيد من األلم عندما يمنعك الطقس 
يميل  الشتاء، حيث  في  تفعل عادًة  كما  الحركة  من 
الناس إلى البقاء في منازلهم واالستراحة أكثر عندما 
أن  ويمكن  الخارج،  في  وممطًرا  بارًدا  الجو  يكون 

تصبح المفاصل غير النشطة متصلبة ومؤلمة.

هل تزيد آالم المفاصل في الشتاء؟ 
على الرغم من أن الجانب العلمي ليس واضًحا في 
الشتاء  في  المفاصل  االم  تفاقم  أن  إال  النقطة،  تلك 
لكثير  بالنسبة  حقيقي  هو  بارداً  الجو  يصبح  عندما 
قد  المفاصل.  آالم  يعانون من  الذين  من األشخاص 
تكون بعض أجساد الناس أكثر حساسية للتغيرات في 
الطقس، ويقول الكثير منهم أنهم يشعرون باالرتياح 
في األجواء الدافئة، لكن مرة أخرى، ال يوجد دليل 

علمي يجزم بأن درجة الحارة فقط هي الفيصل.

كيف تتعامل مع االم المفاصل في الشتاء ؟   
آالم  لديهم  تزداد  الذين  األشخاص  من  كنت  إذا 
بعض  تجربة  يمكنك  الشتاء،  فصل  في  المفاصل 

اإلجراءات لتخفيف معاناتك، ومنها ما يلي:

ـ تدفئة جسمك ومنزلك 
تبقي  أن  حاول  الحرارة  درجات  تنخفض  عندما 
نفسك دافًئا، خذ دًشا دافًئا أو ارتد مالبس تساعد على 
تدفئتك خالل اليوم )بما في ذلك القفازات والجوارب 
الدافئة( أو استخدم بطانية كهربائية في الليل، أو قم 

بتسخين المدفئة داخل منزلك. 
ـ جرب حمام البرافين 

من طرق تخفيف االم المفاصل في الشتاء استخدام 
حمام البرافين، إنها آلة صغيرة تذّوب شمع البارافين 
يتصلب  الشمع  تدع  ثم  ورجليك،  يديك  به  وتغمس 
جسمك  فإن  الطريقة  هذه  خالل  من  بشرتك،  على 
يمتص الحرارة، والتي قد تهدئ ألم المفاصل، يمكنك 

أيضاً استخدام وسادة التدفئة على البقع المؤلمة. 
ـ مضادات االلتهاب

األدوية  مثل  األلم  تسكين  أدوية  عن  طبيبك  اسأل 
)مضادات  الستيرويدية  غير  لاللتهابات  المضادة 

االلتهاب غير الستيروئيدية(. 
ـ الحفاظ على وزن صحي

التمرينات  وجّرب  نشطاً  جسمك  بقاء  على  حافظ   
اللطيفة على المفاصل، مثل اليوغا أو السباحة، سوف 

يساعدك ذلك على بناء قوة العضالت والعظام. 
احتياطات أخرى

ـ إذا ذهبت للخارج لممارسة الرياضة، استعد أواًل 
مع بعض تمرينات التمدد اللطيفة. 

ـ ال تجهد مفاصلك إذا لم يكن عليك ذلك، على سبيل 
المثال دع شخًصا آخر يرفع عنك األشياء الثقيلة. 

التغذية  العناية بصحتك بشكل عام، مثل  ـ تأكد من 
الجيدة والحصول على قسط كاف من النوم. 

روماتيزم المفاصل
من األمراض الشائعة والتي غالباً ما يتم تشخيصها 
خالل فصل الشتاء نتيجة زيادة ظهور أعراضها في 

أمراض  من  وهو  المفاصل.  روماتزم  البارد  الجو 
في  فرطاً  المريض  يعاني  حيث  الذاتية  المناعة 
معينة  مفاصل  تهاجم  قد  والتي  المناعية  االستجابة 
مهاجمة  من  بداًل  الجسم  في  أخرى  أعضاء  أو 

الميكروبات واألجسام الغريبة على الجسم.
تؤثر  قد  الروماتزم  من  متعددة  أنواع  هناك 
المفاصل  التهاب  شيوعاً  أكثرها  المفاصل،  في 
أعراض  وتختلف  الذؤابية.  والحمى  الروماتويدي 
الروماتزم  نوع  بحسب  بالمرض  المتأثرة  المفاصل 
خاصة  فحوص  بإجراء  غالباً  تشخيصه  يتم  والذي 
المفصلة  المرضية  للسيرة  باإلضافة  للروماتزم 
المفاصل  آالم  تصاحب  ما  غالباً  للمريض. 
الروماتيزمية تورم واحمرار مع تصلب في حركة 
بزيارة  بشدة  وينصح  الصباح  في  خاصة  المفاصل 
الفحوص  إلجراء  شبيهة  أعراض  أي  عند  الطبيب 

المناسبة.

األلم العضلي الليفي
هناك مرض مهم أكثر شيوعاً عند النساء قد تزداد 
أعراضه في فصل الشتاء وهو مرض األلم العضلي 
الليفي. يعرف بوجود آالم عضلية منتشرة ويصحبه 
ويعتقد  والمزاج.  الذاكرة  في  ومشاكل  اإلرهاق 
المؤلمة  باألحاسيس  الشعور  يضخم  أنه  الباحثون 
من خالل التأثير في الطريقة التي يعالج بها الدماغ 
الليفي  العضلي  األلم  تشخيص  ويتم  األلم.  إشارات 
التي  األخرى  األمراض  كافة  استبعاد  بعد  سريرياً 
مخبري  فحص  يوجد  وال  مشابهة  أعراضاً  تسبب 
المرض.  هذا  لتشخيص  خاصة  إشعاعية  أو صور 
أخرى  صحية  لمشاكل  مصاحباً  يكون  ما  وكثيراً 
الصداع  أمراض  أو  العصبي  القولون  كمتالزمة 
المفصل  متالزمة  أو  النصفي  كالصداع  المزمن 

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

» صحتك بالدنيا« .

بشدة  يحتمل  ولكن  المرض  هذا  مسببات  تعرف  ال 
النفسية  أو  الوراثية  العوامل  من  مجموعة  وجود 
وال  به.  المصاب  عند  تطوره  على  تعمل  قد  التي 
يوجد عالج قاطع لأللم العضلي الليفي ولكن يمكن 
التحكم  على  تساعد  أن  اإلجراءات  من  لمجموعة 
التمارين  وممارسة  األدوية  كبعض  أعراضه  في 
الرياضية بشكل دوري وخاصة السباحة، باإلضافة 

لبعض السبل الخاصة للحد من مشاكل التوتر.
ما  الربط  حاولت  التي  الدراسات  من  الكثير  هناك 
المناخية في  والتغيرات  والمفاصل  العظام  آالم  بين 
سنة  نشرت  دراسة  ومنها  العالم  مناطق  مختلف 
٢٠15 أجريت على نطاق 6 دول أوروبية، حيث 
تمت دراسة تأثير التغيرات المناخية على ما يقارب 
وقد  المفاصل.  بخشونة  مصاب  مريض   3٠٠٠
خلصت الدراسة إلى أن 67% من المشاركين أكدوا 
فصل  خالل  المفصلية  باآلالم  الشعور  زيادة  على 
مناخ  ذي  مكان  في  للعيش  االنتقال  عند  أو  الشتاء 
بارد. كما الحظت دراسة سويدية نشرت عام ٢٠17 
روماتزم  أمراض  تطور  بين  قوية  عالقة  وجود 

المفاصل والعمل في المناطق الباردة.

مفصل الركبة
يقول الدكتور أشرف عبدالكافي استشاري جراحات 
من  تعد  الركبة  مفصل  آالم  إن  الركبة  ومناظير 
متعددة  وأسبابها  المفاصل  آالم  بين  شيوعاً  األكثر 
العظام  وهشاشة  والروماتويد  الركبة  خشونة  مثل 
األربطة  وإصابات  الهاللية  الغضاريف  وإصابات 
)عظمة  الصابونة  ثبات  وعدم  والجانبية  الصليبية 
وأضاف:  الركبة.  حول  األوتار  والتهابات  الردفة( 
تزداد آالم الركبة في فصل الشتاء مع زيادة برودة 
المرضى على  تزايد نسب تردد  ينتج عنه  الجو ما 
أسباب  لعدة  الشتاء وذلك  العظام في فصل  عيادات 

منها
1- زيادة كبيرة في حساسية أعصاب مفصل الركبة 
أن  أستراليا  في  أجريت  حديثة  دراسة  أثبتت  حيث 
االنخفاض في درجات حرارة الجو والذي تصاحبه 
تغييرات أيضاً في الضغط الجوي تؤدي إلى زيادة 
تجاه  الركبة  مفصل  أعصاب  حساسية  في  كبيرة 

الشعور باأللم.
٢- التغيرات التي تحدث بالسائل السينوفي للركبة، 
وأثبتت دراسة بحثية أجريت في كندا أن هذا السائل 

عند  الشتاء  فصل  في  فيزيائية  تغيرات  به  تحدث 
انخفاض درجات الحرارة فيصبح أكثر لزوجة وتقل 
قدرته على التدفق والسيولة ما يجعل المريض يشعر 

بشكل أكبر بتيبس المفصل.
3- االنقباض في األوعية الدموية الطرفية وهو ما 
أثبتته عدة دراسات، حيث إن ذلك االنقباض والذي 
فصل  في  الحرارة  درجات  انخفاض  عند  يحدث 
الشتاء يؤدي إلى قلة وصول األكسجين إلى الخاليا 

ما يسبب الشعور باآلالم.
4- قلة النشاط العام خاصة أن الكثير من األشخاص 
الحركة  معدالت  من  والتقليل  الكسل  إلى  يميلون 
بسبب  وذلك  الشتاء  فصل  في  األنشطة  وممارسة 
برودة الجو واألمطار والرياح، ما يقلل من مرونة 

المفاصل والذي تنتج عنه اآلم في الركبة.
والكبد  القلب  أمراض  مثل  المزمنة،  األمراض   -5

والكلى وارتفاع ضغط الدم والسكر.
إلى ضعف  يؤدي  الدم  في  فيتامين »د«  نقص   -6
بالعضالت التي تقوم بتحريك مفصل الركبة ما تنتج 

عنه آالم شديدة.

طرق طبيعية لعالج آالم المفاصل

ولكن هناك طرق أكثر فعالية من العقاقير المسكنة 
آلالم المفاصل، ونستعرض في السطور التالية أبرز 
بحسب  المشكلة،  لتلك  المعالجة  الطبيعية  الطرق 

الدكتور أحمد عبد العليم استشاري جراحة العظام.

- تمارين الماء
التهاب  من  الحد  على  المائية  التمارين  تساعد 
من  تعالج  التمارين  هذه  على  فالمواظبة  المفاصل، 
ويجب  الحركة،  على  القدرة  وتحسن  المشكلة  هذه 
بحيث  أسبوعًيا،  مرات   3 التمارين  هذه  ممارسة 

تتراوح مدة المرة الواحدة من 4٠ إلى 6٠ دقيقة.
- ارتداء المالبس الدافئة

من خالل  المفاصل  آالم  على  التغلب  يتم  أن  يمكن 
ارتداء المالبس الدافئة، وارتداء القفازات والمالبس 
وإضافة  دائما،  والقدمين  الركبتين  وتغطية  الثقيلة، 
طبقة إضافية من المالبس في حال البرد القارص، 
جسمك  دفء  على  يحافظ  ما  بالبرد،  الشعور  أو 
من  يقلل  الذي  األمر  الحرارة  من  المزيد  وإعطائه 

ألم المفاصل.

- العالج بالحرارة
يجب االستحمام بالماء الدافئ، ووضع شمع البارافين 
الدافئ على المفاصل المصابة، أو وضع زجاجة أو 

قربة تحتوي على الماء الدافئ على المفاصل.
- العالج بالبرودة

يتم العالج بالبرودة عن طريق وضع مكعبات الثلج 
المنطقة  على  نضعها  ثم  القماش،  من  قطعة  في 

المصابة، أو االستحمام بماء بارد.
- تناول مكمالت فيتامين د

يقل تعرض األشخاص ألشعة الشمس خالل فصل 
فيتامين  مستويات  انخفاض  في  يتسبب  ما  الشتاء، 
ألم  تجاه  جسمك  حساسية  في  دوًرا  يلعب  وهو  د، 
المفاصل، لذا تحدث مع طبيبك وناقشه حول الكمية 

المناسبة من مكمالت فيتامين د التي تحتاجها.
- ارتِد األحذية الشتوية الثقيلة 

حاالت  تجعل  الرطبة  واألرض  والثلوج  األمطار 
الوقوع شائعة خالل هذا الفصل، وإن كنت مصاًبا 
بألم المفاصل فإن الوقوع سيشكل مشكلة كبيرة لك، 
لذا ال بد من ارتداء حذاء مخصص يعطي جسمك 

الدعم الكامل ويقلل من فرص وقوعك.

أطعمة ومشروبات تخفف آالم المفاصل
- الشاي األخضر

حدة  تخفيف  على  يعمل  األخضر،  الشاي  تناول 
مادة  على  الحتوائه  المفاصل،  وآالم  االلتهاب 
البوليفينول، أحد مضادات األكسدة التي تمثل أهمية 

كبيرة لصحة الغضاريف.
- الزنجبيل

يعتبر الزنجبيل من األعشاب التي تساعد على الحد 
يقلل  المفاصل، وهو  التهاب  الناتجة عن  اآلالم  من 
أيضا من خطر اإلصابة بهشاشة العظام والخشونة، 
الحتمالية  تناوله  قبل  الطبيب  استشارة  يجب  ولكن 

تداخله مع بعض األدوية.
- الكركم

لذا  لاللتهابات،  مضادة  مواد  على  الكركم  يحتوي 
للطعام  إضافتها  يمكن  التي  األعشاب  من  يعتبر 

كعالج موضعي آلالم المفاصل.
- تناول زيت السمك

في  تساعد  والتي   ،3 باألوميجا  غني  السمك  زيت 
التقليل من فرص اإلصابة بااللتهابات ما يقلل آالم 
المفاصل، لذا ينصح بإضافة زيت السمك إلى الطعام.
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حول  لألبحاث  الفرنسي  المركز  لمدير  بالنسبة 
العراق عادل باخوان، فإن التوترات السياسية التي 
شهدتها  التي  التشريعية  االنتخابات  نتائج  أفرزتها 
المواجهة  وعمقتها  األول/أكتوبر  تشرين  في  البالد 
"خطر  تجعل  برلمانية،  أغلبية  لتشكيل  األخيرة 

الحرب األهلية" يخيم على البالد.

بعد ثالثة أشهر من االنتخابات التشريعية التي جرت 
في 1٠ تشرين األول/أكتوبر، يبدو التوتر السياسي 
في العراق على أشده، لدرجة أن الجلسة االفتتاحية 
يناير، شهدت عراكا  الثاني/  للبرلمان في 9 كانون 
المشهداني،  محمود  أن  حتى  النواب.  بين  باأليدي 
تم  أكبر األعضاء سنا،  الجلسة بصفته  ترأس  الذي 
إخالؤه بسبب المشاحنات التي سببتها النقاشات حول 

تشكيل ائتالف برلماني.
وهي قضية سياسية رئيسية، فهذا االئتالف سيختار 
رئيس الوزراء المقبل وأعضاء الحكومة. والمشكلة 
أن معسكرين شيعيين متعارضين يطالبان باألغلبية 

البرلمانية.
من جانب نجد اإلطار التنسيقي، الذي يجمع العديد 
الوزراء  رئيس  حزب  ذلك  في  بما  األحزاب  من 
السابق نوري المالكي وحزب تحالف الفتح الموالي 
الحشد  لجماعات  السياسية  الجبهة  وهو  إليران، 
الشعبي شبه العسكرية، والذي تعرض لهزيمة ثقيلة 
في  النتائج  في  الطعن  قبل  النيابية  االنتخابات  في 

الشارع وفي القضاء.

وعلى الضفة األخرى يقف الزعيم الوطني الشيعي 
مقتدى الصدر الذي فاز بـ73 مقعدا من أصل 3٢9 
ائتالف  تشكيل  وينوي  التشريعية،  االنتخابات  في 
وتحديدا  األخرى.  الدينية  الطوائف  من  حلفاء  مع 
مع نواب الكتلتين السنيتين الرئيسيتين، عزم وتقدم، 
الذي  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  وممثلي 
العراق  كردستان  إلقليم  السابق  الرئيس  يتزعمه 

مسعود بارزاني.
وعلى الرغم من الفوضى التي سادت جلسة مجلس 
مقتدى  انتصر  يناير،  الثاني/  كانون   9 في  النواب 
الصدر، الذي يتزعم أيضا ميليشيا مسلحة، في الجولة 
لقد  الشيعة.  بينه وبين منافسيه  المعركة  األولى من 
نجح بالفعل في إعادة انتخاب رئيس مجلس النواب 

المنتهية واليته محمد الحلبوسي لمنصبه.

التيار الصدري يرغب بـ"حكومة أغلبية"
على  مصممون  وحلفاءه  الصدري  التيار  أن  يبدو 
الذهاب إلى النهاية في هذه العملية، أي أن يفرضوا 
يشكلوا  وأن  الوزراء  رئيس  لمنصب  مرشحهم 
الالعبون  وسيجد  أغلبية".  "حكومة  بمفردهم 
من  الواقع  األمر  بحكم  مستبعدين  أنفسهم  اآلخرون 
المركز  مدير  باخوان،  عادل  يشرح  كما  العملية، 
كتاب  ومؤلف   )Cfri( العراق  ألبحاث  الفرنسي 
إلى  ، من عام 19٢1  "العراق، قرن من اإلفالس 

يومنا هذا".
اآلن،  حتى  ألنه  السلطة  نظام  مع  قطيعة  "إنها 
عامي ٢٠٠3  بين  البالد  حكمت  التي  الصيغة  فإن 
على  كل  السياسية،  القوى  جميع  أشركت  و٢٠٢1 
مستواه، في عملية تشكيل الحكومات العراقية، والتي 
كما  وطني"  إجماع  ثمرة  المطاف  نهاية  في  كانت 
لديها  ليست  بالد  في  ذلك،  لفرانس ٢4. "ومع  قال 
تقليد ديمقراطي، فإن المغامرة التي يخوضها مقتدى 
الصدر كبيرة، ألن القوى التي يسعى إلى استبعادها 
فلديها  كالسيكية،  سياسية  أحزاب  على  تقتصر  ال 

كلها تقريبا ميليشيا أو منظمة شبه عسكرية".
"منذ عام ٢٠٠3،  العراقي:  الفرنسي  الباحث  يتابع 
في  فاعلة  كجهات  السياسية  القوى  جميع  تصرفت 
وتشارك  وأخرى،  فترة  بين  والمعارضة  الحكومة 
الحالية  الحكومة  في  السياسية  االتجاهات  جميع 
لتيار  ممثلين  نجد  إذ  الكاظمي،  مصطفى  برئاسة 
مقتدى الصدر، وللحركات الشيعية الموالية إليران، 
قبل  من  يوم  كل  الدوس على سلطته  يتم  ذلك  ومع 
فإذا  الحكومة.  في  تشارك  وهي  حتى  المليشيات، 
ومهمشة،  السلطة  من  مستبعدة  غدا  نفسها  وجدت 

كيف برأيك سيكون رد فعلها؟"

الحرب أم االنسداد السياسي؟
يبدو أن موازين القوى حاليا يمثل مواجهة متكافئة 
أحد  أذى وال  قدرة  لديه  كبير. كل معسكر  إلى حد 

مستعد لقبول الهزيمة.
السبب  "لهذا  بالقول:  الوضع  باخوان  ويلخص 
البيت  بينما  مسدود  طريق  أمام  نفسها  البالد  تجد 
الشيعي منقسم إيديولوجيا. في هذا السياق، إذا قرر 
المضي في  السنة واألكراد  الصدر وحلفاؤه  مقتدى 
نهجهم حتى النهاية بينما تجتمع التوترات السياسية 
الموضوعية للدفع بالبالد نحو الحرب األهلية، فإن 

حل الخالفات سيتم باألسلحة والطائرات المسيرة.
ويذّكر الباحث بأن العراق يضم نحو ثمانين ميليشيا 
البالد  سلطات  بها  تعترف  الثقيلة"  األسلحة  "تملك 
التي خصصت لها ميزانية تبلغ ٢,6 مليار دوالر. 
وعدد من هذه الميليشيات مدعوم من قوى خارجية، 

بما فيها إيران.
إلى أن "هناك سيناريوهان آخران،  باخوان  ويسير 
األول يتمثل في بقاء البالد في حالة انسداد سياسي 
دون تشكيل حكومة، ألنه على الرغم من خالفاتهم 
بتأثير  يتمتعون  الذين  واألمريكيين،  اإليرانيين  فإن 
كبير في العراق، ال يرغبون في ترك البالد تدخل 
حربا أهلية، سيخسر فيها الجميع إذ إن لهم مصالح 

اقتصادية كبيرة فيها".
في  الرغبة  في  يتمثل  اآلخر  "االحتمال  ويتابع: 
وتجنب  السياسي  االنسداد  الحرب  من  الخروج 
الحرب األهلية. ويتطلب هذا وعيا من قبل الالعبين 
بني  التي  الصيغة  بأن  العراقية  والنخب  السياسيين 
عليها العراق منذ عام ٢٠٠3 لم تعد مناسبة، فهي 
ال تستجيب لمتطلبات المجتمع المقّسم. يجب بالتالي 
الحكومة  تشكيل  قبل  جديدة  صيغة  عن  البحث 

الجديدة".

رؤية ال تبدو على جدول أي من القوى المتنازعة على 
االنتخابات  بعد  ما  الرغم من مرحلة  السلطة، على 
 7 في  ذروتها  بلغت  عنف  بأحداث  تميزت  التي 
تشرين الثاني/ نوفمبر مع محاولة اغتيال بالطائرات 
المسيرة المفخخة استهدفت رئيس الوزراء مصطفى 

الكاظمي، والتي لم يتبناها أحد.

إبراهيم بدوي
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إنسان  جسد  في  خنزير  قلب  زراعة  خبر  أحدث 
تكون  قد  العملية  فهذه  العلمية،  األوساط  في  ضجة 
الخطوة األولى نحو حل أزمة نقص األعضاء التي 

تؤدي إلى آالف الوفيات سنوياً.
التحديد،  وجه  على  الخنزير  اختيار  تم  لماذا  لكن 
وما هي عملية التعديل الوراثي التي خضع لها قلب 

الخنزير قبل زراعته في جسد المريض البشري؟

زراعة قلب خنزير في جسد إنسان
ديفيد بينيت رجل يبلغ من العمر 57 عاماً، أصيب 
المراكز  من  العديد  وقررت  عضال،  قلبي  بمرض 
بشري.  قلب  زرع  لعملية  مؤهل  غير  أنه  الطبية 
وبذلك لم يعد بإمكان ديفيد سوى انتظار الموت أو 
في  وراثياً  معدل  خنزير  قلب  بزراعة  المخاطرة 
الخيار  بالحياة  المتمسك  الرجل  اختار  وقد  جسده، 

الثاني.
يناير/ السابع من  الجمعة في  وبالفعل، أجريت يوم 

كانون الثاني ٢٠٢٢، أول عملية زراعة قلب خنزير 
بجامعة  الطبي  المركز  في  وذلك  إنسان،  جسد  في 
ميريالند. وبعد مرور 4 أيام بدء المريض بالتنفس 
يزال  ال  أنه  رغم  نفسه،  تلقاء  من  طبيعي  بشكل 
متصاًل بجهاز القلب والرئة لتقوية الدورة الدموية، 
وفقاً لبيان صادر عن جامعة مركز ميريالند الطبي 

 .(UMMC)
وستكون األيام واألسابيع القادمة حاسمة فيما إذا كان 

سينجو من العملية أم ال.

تجربة فاشلة عام 1984
من الجدير بالذكر أن عملية زراعة قلب حيواني في 
تجربتها  تمت  فقد  وليدة،  فكرة  ليست  بشري  جسم 

بالفعل عام 1984.
ففي ذاك العام ولدت رضيعة أمريكية تدعى ستيفاني 
فاي بوكلير بمرض عضال في القلب، وكان األطباء 
يأملون أن يساعدها زراعة قلب قرد في جسدها على 

البقاء على قيد الحياة.
بعد  يوماً   ٢1 لمدة  الرضيعة  عاشت  فقد  وبالفعل 
من  أكثر  الصمود  تستطع  لم  لكنها  العملية  إجراء 
ذلك، فقد رفض جهازها المناعي ذلك الجسم الغريب 

"قلب القرد" وبدء بمهاجمته.
الممارسة  التخلي عن  تم  الفاشلة  التجربة  وبعد هذه 
في جسم  حيواني  قلب  في زرع  المتمثلة  التجريبية 

عام  في  الكرة  إعادة  األطباء  قرر  أن  إلى  بشري، 
٢٠٢٢، لكن باستخدام قلب خنزير هذه المرة. 

فقد حصلت  منها،  ميؤوس  المريض  حالة  أن  وبما 
والية ماريالند على موافقة طارئة ليلة رأس السنة 
من قبل إدارة الغذاء والدواء األمريكية التي وافقت 
إلى بند يسمح باستخدام  على إجراء العملية استناداً 
العالجات التجريبية، عندما ال يكون هناك خيار آخر 

إلنقاذ حياة المريض.

لم يعتبر قلب الخنزير مناسباً؟
تقريباً  قلوبها  ألن  مناسباً  متبرعاً  الخنازير  تعتبر 
بنفس حجم وشكل القلوب البشرية. وقد تم نزع قلب 
الخنزير جراحياً ثم أجري عليه تعديل وراثي قبل أن 

يتم زرعه في جسد المريض البشري.
ومن الجدير بالذكر، أنه قد تم استخدام صمامات قلب 
الخنزير بنجاح لعقود من الزمن كبديل عن صمامات 
منعت  اآلن  حتى  ولكن  البشر،  لدى  التالفة  القلب 
المناعي  الجهاز  في  مميت  تفاعل  حدوث  إمكانية 

زراعة قلوب بأكملها.
وفي طبيعة األحوال، لم يكن قرار زرع قلب خنزير 
اللحظة، فقد تلقت كلية  وليد  في جسد مريض أمراً 
الطب بجامعة ماريالند أكثر من 15 مليون دوالر 
في شكل منح بحثية لتقييم عمليات زرع القلوب من 

الخنازير المعدلة وراثياً على مدار سنوات.
الحيوية  التكنولوجيا  شركات  من  العديد  تعمل  كما 
لعمليات  على تطوير أعضاء خنازير معدلة وراثياً 

زرع البشر.

لكن ما هي عملية التعديل الوراثي التي خضع لها 
قلب الخنزير قبل نقله؟

زرع  تجربة  عن  المرة  هذه  الزرع  تجربة  تختلف 
فقد  عاماً،  قبل 38  أجريت  التي  الفاشلة  القرد  قلب 
خضع قلب الخنزير المزروع لعملية تعديل جيني قد 

تقلب المعادلة.
إذ يقول األطباء إن عملية الزرع الجديدة هذه تمثل 
طفرة ألن الخنزير المتبرع خضع لعملية تعديل جيني 
إلزالة نوع معين من السكر من خالياه، ويعتقد أن 
هذا النوع على وجه التحديد هو المسؤول عن رفض 
الجهاز المناعي لألجسام المزروعة، ويفترضون أن 

المشكلة ستحل بانتزاعه.
وقد شملت عملية التعديل الجيني إخراج ثالثة جينات 

يمكن أن تؤدي إلى استجابة سلبية للجهاز المناعي 
لدى المريض، كما تمت إضافة ستة جينات بشرية 
للقلب  البشري  المريض  جسد  قبول  في  للمساعدة 

الجديد.
كذلك فقد تم تعطيل جين آخر في الخنزير حتى ال 
القلب بشكل كبير، كما استخدم األطباء أدوية  ينمو 

لقمع جهاز المناعة لدى المريض.
فقد   ،Live Science موقع  في  ورد  لما  ووفقاً 
ابتكر الطبيب الباكستاني محمد محيي الدين، طريقة 
هذه  أن  الدين  محيي  ويعتقد  تلك،  الوراثي  التعديل 
جسم  في  المناعي  الجهاز  رفض  ستقلل  الطريقة 

المريض للعضو المزروع.
العلمي  المدير  الدين،  محيي  محمد  الدكتور  وقال 
في  إنسان  إلى  حيوان  من  األعضاء  لبرنامج زرع 
جامعة ميريالند، لوكالة أسوشيتد برس: "إذا نجحت 
من  محدود  غير  إمداد  هناك  فسيكون  العملية،  هذه 

األعضاء للمرضى الذين يعانون".

ثورة في عالم الطب
إذا أثبتت طريقة التعديل الوراثي ألعضاء الحيوانات 
ذلك  فسيشكل  الطويل،  المدى  نجاحها على  المانحة 
أعضاء  زراعة  ستصبح  إذ  الطب،  عالم  في  ثورة 
الحيوانات خياراً للعديد من المرضى الذين ينتظرون 

عمليات الزرع.
التي  األعضاء،  لمشاركة  المتحدة  للشبكة  فوفقاً 
تشرف على زراعة األعضاء في الواليات المتحدة، 
كان هناك أكثر من 38٠٠ عملية زرع قلب في عام 

٢٠٢1، وهو رقم قياسي.
في  شخص  ألف   1٠٠ من  أكثر  ينتظر  حين  في 
الواليات المتحدة وحدها دورهم إلجراء عملية زرع 
أكثر من 6٠٠٠ شخص كل عام  أعضاء، ويموت 
قبل أن تتاح له فرصة الحصول على متبرع لزراعة 

األعضاء.

وقد قال الدكتور بارتلي جريفيث، وهو الجراح الذي 
قام بعملية زرع قلب الخنزير لديفيد بينيت: "كانت 
أخرى  خطوة  وتقربنا  رائعة  جراحية  عملية  هذه 
يوجد  ال  "ببساطة  األعضاء".  نقص  أزمة  حل  من 
لتلبية  المتاحة  المانحة  البشرية  القلوب  ما يكفي من 
لزراعة  المحتاجين  المرضى  من  الطويلة  القائمة 

قلب".

إحسان الفالح
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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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 الفكرة .. األصل
العام الثالث والعشرون

Fahrschullehrer gesucht 
30€/Stunde.

Infos unter 030-680 720 96

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

Metall Kugelschreiber
mit einseitiger Lasergravur
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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

المقابر اإلسالمية وشواهد القبور
ـ مقابر فردية حسب رغباتك

ـ الكتابة باللغة العربية والتركية والفارسية
ـ القيام بجميع اإلجراءات الالزمة
ـ األسعار تشمل البناء والتسليم

 نوفر لكم خدمة تصميم وتشييد القبور، كما
نقوم بصيانة وترميم القبور القائمة من قبل
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Bagdad Shop
Koblenzer Str. 32, 53173 Bonn
Bagdad Market
Plittersdorferstr. 553173 Bonn
Basra Feinkost
Christian-Lassen-Straße 10b
53117 Bonn
Islamischer Laden M•S
Bonner Strasse 15, 53173 Bonn 
Maroc Shop
Plittersdorfer Str. 5, 53173 Bonn 
Mevlana Market
Oppelner Str. 23, 53119 Bonn 
SES GmbH
Südstr. 124, 53175 Bonn
Ümit Market
Rochusstr. 222, 53123 Bonn
Schulen
Bonn International School
Martin-Luther-King-Straße 14, 53175 Bonn
Tel.: 0228 / 30854-0
König-Fahd-Akademie Bonn
Staatlich genehmigte Grund- &
Teilhauptschule
Mallwitzstr. 2-4, 53117 Bonn 
Tel. 0228-346001
Restaurants
Cafe Club Safad
Bonnerstr. 19, 53173 Bonn
Divan
Kölnstr. 13
53111 Bonn
Hauraman
Moltkestr. 38
53173 Bonn
Phoenicia Lounge
Clemens-august-str. 34
53115 Bonn
Serhat
Bertha-von-Suttner-Pl. 11, 53111 Bonn
Tel.: 0228-5552982
Fahrschulen
Zerhouni
Röntgenstr. 19, 53177 Bonn
Tel. 0228-4468710
Friseur-Salon
Babylon
Koblenzer Str. 32, 53173 Bonn
Tel. 0228-3361641
Coiffeur Fida
Pauluspl. 5, 53119 Bonn
Tel. 0228-9663552
Lorenz
Am Fronhof 4-10, 53117 Bonn
Tel. 0228-3509476
Miss Beauty
Pauluspl. 5, 53119 Bonn
Tel. 0228-660867
Arab. Mix
Ansari Service
Bonner Str. 9, 53173 Bonn
Tel. 0170-3097254
BOCHUM
Drogerie
F&S
Tel.: 0178-5005067
BREMEN
Botschaften
Marokko
Wegesende 3, 28195 Bremen
Tel.: 0421-3 30 73 85
Sudan
Getreidestraße 7, 28217 Bremen
Tel.: 0421-6 18 08 90
Moscheen
Al-Mustafa Gemeinschaft e.V. 
Nordstr. 331,28217 Bremen
Islamische Gemeinde 
Bremervörder Str. 45,28219 Bremen
Tel.: 0421-395687
Apotheke
Knochenhauer Apotheke 
Knochenhauerstraße 48, 28195 Bremen
Tel.: 0176-45698576
Ausländer
Ausländerbehörden
Stresemannstraße 48, 28207 Bremen
Tel.: 0421-361-15275/ 361-15004
Notdienste
Ärztlicher Notdienst
Tel.: 1 92 92
Zahnärztlicher Notdienst
Tel.: 1 22 33
Kinderärztlicher Notfalldienst
Tel.: 3 40 44 44
Fundamt Bremen
Tel.: 361-1 00 79

Giftnotruf
Tel.: 0551-19 24 0
Krankenwagen
Tel.: 30 30 - 2
Opfer Notruf 
Tel.: 01803-34 34 34 
Behindertenfahrdienste
Tel.: 0421-38 69 00
Behindertenberatung
Glücksburger Straße 10,
28219 Bremen
Tel.: 0421-390 99 361
Strom
Tel.: 0421-792 88-0
Funk-Taxi
Tel.: 0421-1 40 14
Kfz-Zulassungen
Am Dobben 47, 28203 Bremen
Tel.: 0421-77766
Abwasser
Tel.: 0421-707 010-0
Familienservice Bremen
Slevogtstraße 50-52, 28209 Bremen
Tel.: 0421-3461643
Kreditkartensperrung 
Tel.: 0421-361 4102
Verbraucherzentrale
Hafenstraße 117, 26194 Bremerhaven
Tel.: 0471-26194
DARMSTADT
Moscheen
Alrahma Moschee 
Rheinstr. 42-46, 64289 Darmstadt
Tel.: 06151-375549
Arabisch-Türkischer Freundschafts V.  
Saalbaustr. 27, 64283 Darmstadt
Tel.: 06151-291592
Moschee Issalam e.V. 
Sensfelderweg 24, 64293 Darmstadt
Tel.: 06151-897988
DORTMUND
Moscheen
Abu Bakr Moschee
Carl-Holtschneider-Str. 8a
44145 Dortmund, Tel.: 0231-836904
Al-Fath Moschee
Mallinckrodtstr. 186 A
44147 Dortmund, Tel.: 0231-88 24 611
Ausländer
Ausländerbehörde
Kaiserstraße 129-131,
44122 Dortmund 
Tel.: 0231-5184-301
Öffnungszeiten:
Mo u. Fr: 08.00 - 11.30 Uhr
Di: 08.00 - 11.30/ 13.00 - 15.00 Uhr
Mi: geschlossen
Do: 08.00 - 11.30/ 13.00 - 16.30 Uhr
Notdienste
Ärztlicher Notfalldienst
Tel.: 116 117
Giftnotruf
Tel.: 0228-2 87 32 11 
Kinderklinik Notdienst
Tel.: 0231-50 29 800 
Zahnärztlicher Notdienst
Tel.: 0231-51 50 50 
Telekommunikation / Elektro
Comcave Group                                          
Technology Park  
Hauaert 1, 44227 Dortmond
Tel.: 02231-725260
Intertel  Center & Money Transfer
Alte Benninghofer  str  -7, 44263  Dortmund
Tel.: 0231-425 71 72
DRESDEN
Moscheen
Islamisches Zentrum 
Uhlandstr. 34, 1069 Dresden
Tel.: 0351-41759-60
Ausländer
Ausländerangelegenheiten
Theaterstraße 13, 01067 Dresden
Tel.: 0351-4886451
Öffnungszeiten:
Di u. Do: 08:00 -12:00/ 14:00-18:00 Uhr
Fr: 08:00 -12:00 Uhr
Notdienste
Apotheken Notdienst
Tel.: 0228-63 26 15
Kinder- und Jugendnotdienst
Tel.: 0351-2754004
Opfer-Notruf
Tel.: 01803-343434
Bürgerberatung
Tel.: 0351-4882411/-2333
Elterntelefon

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

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

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

JEMEN: 00967                 
- Aden 9672
- Hodeidah 9673
- Sanaa 9671
- Taiz 9674 
JORDANIEN: 00962        
- Amman 9626 
- Aqaba 9623 
- Irbid 9622 
- Jerash 9622 
- Karak 9623 
- Madaba 9628 
- Salt 9625 

- Wadi Musa (Petra) 9623 
- Zarqa 9629

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

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

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

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

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

SAUDI ARABIEN: 00966     
- Abha 9667
- Arar 9664 

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

SOMALIA: 00252      
Chisimaio 2523
Mogadischu 2521                   
SUDAN: 00249         
- Atbara 24921 
- El Obied 24981 
- Gedarif 249441 
- Kassala 24941 
- Khartoum 24911 
- Port Sudan 24931 
- Wad Medani 24951

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

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

VEREINIGTE ARABISCHE 
EMIRATE: 00971   
- Abu Dhabi 9712
- Ajman 9716
- Al Ain 9713
- Dubai 9714
- Fujairah 9719
- Jebel Ali 97184
- Ras Al Khaimah 9717
- Sharjah 9716
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Tel.: 0174-1737961
Aydinli
Erkrather Str. 143, 40233 Düsseldorf
Tel.: 211-8280962
Fahrschule Schwartz
Kölner Str. 147, 40227 Düsseldorf
Tel.: 0211-7792055
Imad Qaddoura An- & Verkauf
Dreherstraße 192, 40625 Düsseldorf
Tel.: 0211-7338502
Kfz-Techniker-Meisterin
Rudaina Amawi
Erkratherstr. 328, 40231 Düsseldorf
Tel.: 0211/921120
Leen-Autohandel
Erkrather Str. 143, 40231 Düsseldorf
Tel.: 0177-6770808
Levantine Shipping & Forwarding GmbH
Amsterdamer Str. 14, 40474 Düsseldorf 
Tel: 0211-1715197
Sachverständigen-Büro Hulich
Hüttenstr. 150, 40227 Düsseldorf
Tel.: 02116685448
Bestattungen
Islamisches Bestattungsinstitut in NRW
Ellerstr. 97, 40227 Düsseldorf
Tel.: 0211-46894014
Al-Firdaous
Langenfelderstr. 39, 40591 Düsseldorf
Tel.: 0176-20771658
ESSEN
Moscheen
Salah Eddin
Schonnebeckhöfe Str. 136, 45309 Essen
Tel.: 0201-30 75 12
Abou Bakr
Altenessener Str. 521, 45329 Essen
Juweliere
Juwelier Mekka
Altenessener Str. 251, 45326 Essen
Tel.: 0201-3680985
Serhan
Weberstr. 5, 45127 Essen
Tel.: 0201-8733077
Kosmetik
Haarstudio Sara
Palmbuschweg 4, 45326 Essen
Tel.: 0201-83017773
Reisebüros
V.I.P. Travel
Altenessener Str. 251, 45326 Essen
Tel.: 0201-3163939
Restaurants
Fatamorgana
Girardethaus 2 - 38, 45131  Essen
Tel.: 0201-88777206
Omeirat Grill
Haniel Str. 41, 45327 Essen
Tel.: 0172-5775967
Konditorei
Patisserie Tripoli
1 weber str 15, 45127 essen
Konditorei Sadin
Altenessener Str. 228, 45326 Essen
Friellendorfer Str. 34, 45139 Essen
Tel.: 0201-3641045
Lebensmittel
Adnan  Fleischerei
Palmbuschweg 116, 45326 Essen
Tel.: 0173-4068470
Al- Faihaa
Haniel Str. 41, 45327 Essen
Tel.: 02014798950/51
Chtoura GmbH 
Alte  Bottroper Str. 89, 45356 Essen
Tel.: 0201-3680061
Getränkehandel khoder
Burggrafen str 81, 45139 essen
Tel.: 0201-2766399
Youssef  Slim Obst Gemüse Handel
Palmbuschweg 116, 45326 Essen
Tel.: 020120600045
Zaidan lebensmittelgrosshandel
Palmbuschweg-116, 45326  Essen
Tel.: 0201-368 09 72
Möbel / Deko
Damas Gate
Palmbuschweg 116, 45326 Essen
Tel.: 0176-62579230
Teppichland Essen
Bocholder Str. 243, 45356 Essen
Tel.: 0201-6140036
FRANKFURT A. MAIN
Botschaften
Ägypten
Eysseneckstraße 34, 60322 Frankfurt a.M. 
Tel.: 069-9 55 13 40

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

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

Tel.: 0200-1110550     
Kfz-Zulassungsstelle
Hauboldstraße 7, 01239 Dresden
Tel.: 0351-4888008
DÜSSELDORF
Botschaften
Jordanien
Neuer Zollhof 1, 40221 Düsseldorf
Tel.: 0211-1 38 06 02
Marokko
Cecilienallee 14, 40474 Düsseldorf
Tel.: 0211-45 10 41
Moscheen
Ar-Rahman Moschee
Ronsdorfer Str. 145, 40233 Düsseldorf
Tel.: 0211-7336836
DIMS Deutsch Islamische Moschee Stiftung
Bachstraße 148, 40217 Düsseldorf
Tel.: 0211-330510
Islamisches Zentrum
Worringerstr. 63, 40211 Düsseldorf
Tel.: 0211-161185
Omar ibn Al-Khattab
Adersstr. 91, 40215 Düsseldorf
Tel.: 0211-3840534
Ausländer
Ausländerbehörde
Willi-Becker-Allee 7, 40227 Düsseldorf
Tel.: 0211-89-2 21 97/ 89-2 10 24
Sprechzeiten:
Mo u. Di: 7.30 - 16.00 Uhr
Mi u. Fr: 7.30 - 13.00 Uhr
Do: 7.30 - 18.00 Uhr
Notdienste
Arztnotruf-Zentrale
Tel.: 0211-1 92 92 
Notarzt
Tel.: 0211-89-94947
Opferhilfe
Tel.: 0211-8 70 - 68 30
Beratungsstelle für Behinderte
Tel.: 0211-89-9 26 81
Flughafen Düsseldorf 
Tel.: 0211-4 21 - 0 
Kinderhilfezentrum
Tel.: 89-28100
Kreditkartensperrung 
Tel.: 116 116
Kfz-Zulassungsbehörde
Heinrich-Ehrhardt-Str. 61, 40200 Düsseldorf
Tel.: 0211-89-94058
Ärzte
A.Tayara Praxis  
Allgemeinmedizin,Chirotherapie
Adolf-Flecken 8, 41460 Neuss
Tel.: 02131-275079
 Dr. med. Ahmad Basireh
Henkelstr. 284, 40599 Düsseldorf
Tel.: 0211-742685
Dr. med. dent. Albert Al Khatib
Kieferorthopädie
Bachstr. 148,40217 Düsseldorf
Tel.: 0211-343545
Dr. med. Fouad Sleymann
Henkelstr. 295 , 40599 Düsseldorf
Tel.: 0211-7489595
Ghassan Saleh Zahnarzt  
Brunnenstr. 42, 40223 Düsseldorf
Tel.: 0211-330363
Dr. med. Ghassan Omran
Chirurgie
Königsallee 20, 40212 Düsseldorf
Tel.: 0211-131500 
Hischam Khawaja - Zahnarzt
Gerresheimer Landstr. 94
Tel.: 0211 9771 1651
Dr. Houaida Taraji
Gynäkologie und Geburtshilfe
Lindenplatz 4, 41564 Kaarst
Tel: 02131-602888 
Kiddyzähne, Mariam Asfour (B.D.S.-MSc) 
Zahnärztin
Bechemer Str. 1 (Marktplatz), 40878 Ratingen
Tel: 02102-1067720
Dr. med. Mahmoud Abou Khadijeh 
Anästhesiologie
Grafenberger Allee 99, 40237 Düsseldorf
Tel: 0211-6986441
Dr. med. N. Al-Mosawi 
Karlstr. 16, 40210 Düsseldorf
Tel.: 0211-362298
RAMADAN
Dentallabor
Krahestraße 50, 40233 Düsseldorf
Tel.0211-7338015
Dr. med. Said Hilton
Allgemeinmedizin
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Imbiss Melila
Karlsruher Str. 3, 60329 Frankfurt a.M
Tel.: 069-234602
Layalina Restaurant
Taubenstr. 17, 60313 Frankfurt a.M
Tel.: 069-92884696
Juwelier
Juwelier Dubai
Weserstr. 16, 60329 Frankfurt a.M.
Tel./ Fax: 069-25627533
Textilien
Textil und Schuhrecycling
Kinzingheimer Weg 119, 634596 Hanau
Tel.: 0171-7982529
Reisen / Fluggesellschaften
Eisa- Reisen 
Reisevermittlung in alle Welt
Münchener Str. 12, 63450 Frankfurt a.M 
Tel.: 069-232025
Frankfurt Messe Appartements 
Tourist.- & Dienstleistungen
Müller Str. 12, 60486 Frankfurt a.M
Tel.: 069-7073248
GULF Air 
Stresemannallee 30, 60596 Frankfurt a.M 
Tel.: 069-71911215
Immobilien
El- Seedy Handelsagentur
Weinberg Str. 13, 64546 Mörfeldn. Walldorf
Tel.: 06105-450740
Autos
Autos An und Verkauf
Rodgaustr. 29, 63457 Hanau Grossauheim
Tel.: 06181-9065912
Kfz Handel Abdullah Jaradeh
- Lager: Ernst- Wiss Str. 2, 65933 Frankfurt 
   a.M, Tel.: 069-388049
- Quer Str. 7, 63065 Offenbach a.M 
  Tel.: 069-388049
MHD Yafoufi
Industriestr. 10, 36505 Langenselbold
Tel.: 006184-9065912
Pyramids GmbH
Auto- Hobby- Miet- Werkstatt Karosserie
Wald Str. 264, 63071 Offenbach a.M
Tel.: 069-873539 
Terkawy GmbH 
- Moehne Str. 16, 63452 Hanau
  Tel.: 06181-520258
- Rodgau Str. 29, 63452 Hanau
  Tel.: 06181-520258
Terkawi- Safar Gbr 
Kanal Str. 6, 73630 Remshalde- Grunbach 
Tel.: 07151-9948593
Yafa Automobil
Industreistr. 1, 36543 Neuberg 
Tel: 06183-902547
Im- & Export
Cargo Terminal Internationale Spedition 
GmbH
Mainzer Land Str. 167, 60327 Frankfurt a.M 
Tel.: 069-730011
Prince Import & Export
Schöne Aussicht Str. 5, 63065 Offenbach
Tel.: 069-17516628
Pyramids GmbH Pyramids 
Im- & Export Ltd.
Wald Str. 264, 63071 Offenbach a.M
Tel.: 069-873539
Spedition Internationale Forwading
Frankenallee 125-127, 60326 Frankfurt a.M 
Tel.: 069-750339-0
FREIBURG
Moscheen
Islamisches Zentrum
Hugstetter Str. 36, 79106 Freiburg i.B. 
Tel.: 0761-272805
HAMBURG
Botschaften
Ägypten
Harvestehuder Weg 47, 20149 Hamburg
Tel.: 040-4 13 32 60
Jordanien
Rothenbaumchaussee 95, 20148 Hamburg
Tel.: 040-30 97 27 12
Syrien
Brooktor 11, 20457 Hamburg
Tel.: 040-32 18 61
Tunesien
Overbeckstraße 19, 22085 Hamburg
Tel.: 040-2 20 17 56/57
Moscheen
Islamische Gemeinde
Böckmannstr. 40, 20099 Hamburg
Tel.:040-241607
Al Quds Moschee
Steindamm 103, 20099 Hamburg

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

DarkCon (Shisha)
Fuhlsbüttler Str. 216b, 22307 Hamburg
Tel.: 040-28782622
Karatren Altona (Cafe-Lounge)
Bahrenfelder Str. 98, 22756 Hamburg
Karatren City (Cafe-Restaurant-Lounge) 
Lange Reihe 2, 20099 Hamburg
Tel.: 040-27861989
Restaurants
1001 Nacht
Sternstraße 2-4, 20357 Hamburg
Tel.: 040-43910944 
Al Arabi
Barnerstr. 42, 22765 Hamburg
Tel.: 040-392821
Aladdin Restaurant 
Bahrenfelder Str. 211, 22765 Hamburg
Tel.: 040-39907989
Amarain
Oldesloer Straße 33, 22457 Hamburg
Tel: 040-51318835
Azeitona
Beckstr. 17, 20357 Hamburg
Tel.: 040-68981481
Boussi Falafel
Ballindamm 40, 20095 Hamburg
Tel.: 0174-8156942
Dr. Salim Restaurant 
Lübecker Str. 119, 22087 Hamburg
Tel.: 040-25497023
Falafel Factory
Schanzenstr. 101, 20357 Hamburg
Tel.: 040-87976818
Hamburger Gastro GmbH
Steindamm 70, 20099 Hamburg
Tel.: 040-280550972 
Karatren City (Cafe-Restaurant-Lounge) 
Lange Reihe 2, 20099 Hamburg
Tel.: 040-27861989
Lajali Restaurant 
Barmbeker Markt 41, 22081 Hamburg
Tel.: 040-60098735
Le Marrakech
Kellerbleek 10, 22453 Hamburg
Tel.: 040-57145301
ÖZ Urfa Restaurant 
- Steindamm 43, 20099 Hamburg
  Tel.: 040-28055700
- Moorstr. 2, 21073 Hamburg Harburg
  Tel.: 040-64883613
RIADs
Johannes-Brahms-Platz 7, 20355 Hamburg
Tel.: 040-35716923
Salam City
Steinstr. 27, 20095 Hamburg
Tel.: 040-336539  
Saliba Alsterarkaden
Neuer Wall 13, 20354 Hamburg
Tel.: 040-345021
Saliba Restaurant 
Leverkusenstr. 54, 22761 Hamburg
Tel.: 040-858071  
Shisha Loung
Wandsbeker Chaussee 31, 22089 Hamburg
Tel.: 040-38622100 
Zeder Restaurant
Wendenstr. 448, 20537 Hamburg
Tel.: 040-27867125
Lebensmittel
Asia Mix (Import-Export)
Hammer Deich 70, 20537 Hamburg
Tel.: 040-542704
Belad Elsham
Hammer Deich 70, 70537 Hamburg
Tel.: 040-21985794
Iman Warenhandel GmbH 
Fenglerstr. 11, 22041 Hamburg  
Tel.: 040-6570368
Le Marché du Levant
Clemens-Schultz-Str. 48,20359 Hamburg 
Tel.: 040-31790559
Sultan Markt GmbH 
Steindamm 39, 20099 Hamburg 
Tel: 040-2802802  
Orient Gate e.k 
- Nagelsweg 19, 20097 Hamburg  
  Tel.: 040-25328444
- Gustav-Kunst- Str. 2-16, 20539 Hamburg    
  Tel.: 040-78073558      
Autos
Abdo Autohandel
Hammer Deich 5 , 20537 Hamburg
Tel.: 0171-3141660
Aziz Autohandel
Borstelmannsweg 112, 20537 Hamburg
Tel.: 040-23687345
Ballout Autohandel

Tel.: 040-32034391
Al Nour Moschee
Kleiner Pulverteich 17, 20099 Hamburg
Tel.: 040-280 53 914
Ausländer
Ausländerbehörde
Amsinckstrasse 28+34, 20097 Hamburg
Tel.: 040-4 28 39 - 0
Ausländerangelegenheiten
Harburger Rathauspassage 2
21073 Hamburg, Tel.: 040-428 28 - 0
Notdienste
Ärztlicher Notdienst
Tel.: 22 80 22 
Zahnärztlicher Notdienst
Tel.: 0180-05-05 05 18
Fahrdienst für Behinderte
Tel.: 040-4 28 28 - 0
Apothekenbereitschaft
Tel.: 721 21 14
Strom
Tel.: 0180-1 439000
Funk-Taxi
Tel.: 040-774353 
Kreditkartensperrung
Tel.: 116 116
Stadtentwässerung
Tel.: 040-349890
Familienberatung
Tel.: 28 01 40 70
Ärzte
Dr. med. Abdul Wahid Ghorwall 
Brödermannsweg 82, 22453 Hamburg
Tel.: 040-5533100
Dr. med. Mahaleh Abolghassem 
Neuenfelder Str. 96, 21109 Hamburg
Tel.: 040-7541000
Dr. med. dent. Abo-Saleh Aysar
Hegeneck 3, 22149 Hamburg
Tel.:040-6724257
Dr. med. dent. Ali Amani 
Hoheluftchaussee 66, 20253 Hamburg
Tel.: 040-481527
Dr. med. Elias Salim 
Tonndorfer Hauptstr. 69, 22045 Hamburg
Tel.: 040-30031202
Dr. med. Kamil Farhat
Chirurgie
Hamburger Str. 125, 22083 Hamburg
Tel.: 040-2991911  
Dr. med. Kamran Maher 
Innere Medizin
Rothenbaumchaussee 239, 20149 Hamburg
Tel.: 040-454545
Dr. med. Khalid Al-Khalidy
Praktischer Arzt
Arp-Schnitger-Stieg 11, 21129 Hamburg
Tel.: 040-7459506
Dr. med. dent. Malek Gabsha
Zahnmedizin
Wandsbeker Chaussee 114, 22089 Hamburg, 
Tel.: 040-205013 
Dr. med. Said Maroof Ramia
Allgemeinmedizin
Adenauerallee 9 , 20097 Hamburg
Tel.: 040-248090  
Dr. med. dent. Nicolas Abou Tara 
Harburger Ring 10, 21073 Hamburg
Tel.: 040-777474
Dr. med. Rahim Sadighi
Spitalerstr. 1, 20095 Hamburg
Tel.:040-337103
Dr. med. Yasmin Sabri
Bei der Johanniskirche 20, 22767 Hamburg
Tel.: 040-43095850
Dr. med. Yunus Raha
Washingtonallee 42, 22111 Hamburg
Tel.: 040-6551662
Apotheken
Hauptbahnhof Apotheke Wandelhalle 
Glockengießerwall 8-10, 20099 Hamburg
Tel.: 040-32527383
Reisen
Ajamko Reisebüro 
Kreuzweg 20, 20099 Hamburg
Tel.: 040-249844
AT muslimereisen.de GmbH
Ernst-Merck-Str. 12-14, 20099 Hamburg    
Tel.: 040-31708778
Backwaren
Nura GmbH Arabische Backwaren
Beerenweg 1B, 22761 Hamburg 
Tel.: 040-89709607  
Cafés
Al Madyafa
Böckmannstraße 7, 20099 Hamburg
Tel.: 040-35963320 
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Amsinckstraße 43, 20097 Hamburg
Tel: 040-23532988
MAS GmbH
Hammer Deich 12-18, 20537 Hamburg
Tel.: 040-2500022
Mirex Automobile
Spalding Str. 75, 20097 Hamburg
Te.: 040-230382 
Juwelier
Disli Adil Juwelier
- Billstedter Platz 28 22111 Hamburg
  Tel.: 040-73673139
- Öjendorfer Damm 57 22043 Hamburg
  Tel.: 040-6546119
E. Awad Goldschmiedemeisterin 
Alsterchaussee 3, 20149 Hamburg
Tel.: 040-443600
Suzan Juwelier
Steindamm 37, 20099 Hamburg
Tel.: 040-243283
Textilien/ Mode/ Möbel
Ajamko Import & Export
Kreuzweg 20, 20099 Hamburg
Tel.: 040-249844
Arabtainment (CD‘s / DVD‘s)
Aspelohe 27 A, 22848 Hamburg
Tel.: 040-30854090
Boutique Hayul Musallin
Kleiner Pulverteich 9, 20099 Hamburg
Tel.: 040-41924360
Hidjab Style
Kleiner Pulverteich 9, 20099 Hamburg
Tel.: 040 - 41 924 360 
Orient-Mode
Lübecker Straße 129, 22087 Hamburg
Tel.: 040-25497620 
Shisha-Basar
Heimfelder Strasse 29a, 21075 Hamburg
Tel.: 040-79005741
Medien
Taxxim Print Druckerei 
Bökmann Str. 14, 20099 Hamburg
Tel.: 040-25328044
Logistik
Cotrans GmbH
Adenauerallee 1, 20097 Hamburg
Tel.: 040-28008433
Mangel Trading & Shipping Co.
Billstr. 33, 20539 Hamburg
Tel.: 040-81978530
HANNOVER
Botschaften
Jordanien
Andreaestraße 1, 30159 Hannover
Tel.: 0511-32 38 34
Moscheen
Islamisches Zentrum
Kornstr. 25, 30167 Hannover
Tel.: 0511-7 01 11 13
Moschee Sunnah
Asternstr. 10, 30167 Hannover
Tel.: 0511-7635670
Ausländer
Ausländerbehörde
Leinstr. 14, 30159 Hannover
Öffnungszeiten: Mo u. Di:  8:30 - 13:00 Uhr
Do: 8:30 - 13:00/ 14:30 - 18:00 Uhr 
Fr: 8:30 - 12:00 Uhr
Notdienste
Arztnotruf 
Tel.: 0511-1 92 42 / 31 40 44
Notfalldienst Augenarzt
Tel.: 0511-314044 
Notfalldienst Frauenarzt
Tel.: 0511-314044 
Notfalldienst HNO-Arzt
Tel.: 0511 / 314044 
Zahnärztlicher Notfalldienst
Tel.: 0511-31 10 31 
Rettungsleitstelle
Tel.: 0511-19222 
Giftnotruf  
Tel.: 0551-19240 
Apotheken-Notdienst
Tel.: 0 11 89 
Zentralruf der Autoversicherer
Tel.: 0180-25026
Abwasser (Störung)
Tel.: 0511-168-4 73 77 
ADAC Pannenhilfe
Tel.: 0180- 2 222 222 
Strom Störungsannahme
Tel.: 0511-4 30-31 11
Gasversorgung Störungsannahme
Tel.: 0511-4 30-41 11  
Reisen

INCE Reisen
Münzstr. 7, 30159 Hannover
Tel.: 051117333
Restaurants
Beit El Pascha
Goethestr. 23, 30169 Hannover
Tel.: 0511-1694706
Falafel Habibi
Nikolaistr. 3, 30159 Hannover
Tel.: 0511-1696155
Restaurant Granatapfel
Oelzenstr. 12, 30169 Hannover
Tel.: 0511-2285556
Juwelier
Juwelier Sarah
Goethestr. 15, 30169 Hannover
Tel.: 0511-2133338
MIMI Silber & Modeschmuck
Goethestr. 35, 30169 Hannover
Tel.: 0511-1325366
Festlichkeiten
Orientalische Party Service
Davenstedter Str. 125-127, 30455 Hannover 
Tel.: 0511-2133338
IDSTEIN
Botschaften
Sudan
Lanaer Straße 1, 65510 Idstein
Tel.: 06126-94 15 11
KAARST
Ärzte
Houaida Taraji
FA für Frauenheilkunde
Lindenplatz 4, 41564 Kaarst
Tel: 02131-602888
KARLSRUHE
Moscheen
An-Nur Moschee
Neisser Str. 10, 76139 Karlsruhe
Tel.: 0721-678685
KASSEL
Botschaften
Marokko
Hainbuchstraße 27, 34128 Kassel
Tel.: 0561-62 103
KIEL
Moscheen
Arabischer Kulturverein 
Diedrichstr. 2, 24143 Kiel
Tel.: 0431-7399171
KEMPEN
Autos
Rabati
Kfz -meisterbetrieb
Kleinbahn str 53, 47906 -kempen
KÖLN
Moscheen
Abu Bakr Moschee
Höninger Weg 5, 50969 Köln
Tel.: 0221-218676
Hamza Moschee
Taunausstr. 14, 51105 Köln
Ausländer
Ausländerbehörde
Blaubach 13, 50676 Köln
Tel.: 0221-221-25601
Öffnungszeiten:
Mo - Do: 7.30- 12.00, Fr: 7.30 - 11.00 Uhr 
Notdienste
Kinderärztlicher Notdienst
Tel.: 01805-044 100
Zahnärztlicher Notfalldienst
Tel.: 01805-986 700
Familienberatungsstelle
Tel.: 0221-577770
Behindertenfahrdienst
Tel.: 0221-9891681
Behindertenzentrum
Tel.: 0221-7775 318
Hochwasserschutzzentrale
Tel.: 0221-221-24242
Abwasser (Störung)
Tel.: 0221-221-26868
Kfz-Zulassung
Herkulesstraße 42, 50823 Köln 
Tel.: 022-221-26692 / 26635
Strom
Tel.: 06 31-36 40-110
Dr.med-omar kezze
Zülplcher platz 2, 50674 köln
Ärzte
Frauenarzt dr samar hababa 
50674 Köln
Tel. 0221-2405533
Friseur-Salons
Lorenz

Hohe Pforte 4-6, 50676 Köln
Tel.: 0221-22907737
KREFELD
dolmetscher
Al nahhas
Uerdinger ,str 67, 47799 Krefeld
Tel.: 02151-20786
Vereine
Islamische Vereinigung e.V.
Am Verschubbahnhof 81, 47809 Krefeld
Tel.: 02151-313774
Lebensmittel
Arze Markt
Lewerentzstr. 15, 47798 Krefeld
Tel.: 02151-9371492
Dolmetscher 
Mohamad Zarouali                                                                                                  
Markt  Str.107, 47798 Krefeld
Tel.:01797271076
Fest-& Veranstaltungssaal
Majestät
Lenenweg 14,  47918 Krefeld                             
Tel:021 5161 88 55
LUDWIGSBURG
Juwelier
Juwelier Dubai
Reithausplatz 5, 71634 Ludwigsburg
Te.: 0714-16434772, Telefax: 19743663
LUDWIGSHAFEN
Moscheen
Arabischer Kulturverein
Bismarckstr. 120 A
67059 Ludwigshafen am Rhein
MAINZ
Moscheen
Islam. Kulturverein e.V.
Bilhildisstr. 2, 55116 Mainz
Tel.: 06131-221612
Marokkan. Arbeitsv.
Zwerchallee 1, 55120 Mainz
Islamische e.V.
Kaiser-Wilhelm-Ring 37
55118 Mainz, Tel.: 06131-1431684
Ali Moschee
Anton-Hehnstr., 55246 Mainz-Kostheim
Tel.: 06131-260281
MANNHEIM
Moscheen
Al-Faruq Omar Center
Lortzingstr.17, 68159 Mannheim
Tel.: 0621-33391441
MÖNCHENGLADBACH
Moscheen
Masjid Arrahman
Mittelstr. 40, 40236 Mönchengladbach
Tel.: 02161-186770
Apotheken
Bruckner-Apotheke
Brucknerallee 7, 41236 Mönchengladbach
Tel.: 02161-43800
Stern-Apotheke
Rathenaustr. 6-8, 41061 Mönchengladbach
Tel.: 02161-922910
St. George Apotheke
Friedenstr. 38, 41061 Mönchengladbach
Tel.: 02161-823-999
Ärzte
Dr.  A-ABU-ZAIAD
FA für Urologeie
41747 viersen  / Mönchengladbach
Tel.: 02162-350101 
Dr. A. Shahin 
Neurologie & Psychiatrie
Hackestr. 35-37, 41066 Mönchengladbach
Tel: 02161-971265
Dr. med. Ahmad Al-Mrayati
Artz für psychiatrie/payychotherpie
Lindenstr. 260, 41236 Mönchengladbach
Tel.: 02161-896640
Dr. Esber
FA für Oralchirurgie Implantologie
Hauptstraße 69, 41236 Mönchengladbach
Tel. : 02166 463 66
Dr.med.H.Younossi
Haut Arzt
Schürenweg-61, 41063 Mönchengladbach
Tel.: 02161-4063749
Dr. Ghanat Jamor
FA für allgemeinmedizin
Konstantin Str. 161, 41238 Mönchengladbach
Tel.: 02166-87479
Dr. Ismail Altinay
FA für Innere Medizin
Bismarkstr.60-62, 41061 Mönchengladbach
Tel.: 02161-26271
Lebensmittell

Firma Musol
Mülgaustr. 206, 41199 Mönchengladbach
Tel.: 02166-1471197
Fischladen  la Mer
Dohlener Str.  9, 41239 Mönchengladbach 
Tel.: 02166-295560
Bäckerei
Yesilli
Fridrich-Ebert-Str. 43, 41236 Mönchen-
gladbach
Tel.: 02166-9735192
Handy
Call shop  Irak
Friedrich-Elbert  -str 19
41236 Mönchengladbach
@ Kdeniy
Brucknerallee, 41236 Mönchengladbach  
Tel.; 02166612628
Maghreb United
Fridrich-Ebert-Str. 45, 41236 Mönchenglad-
bach  Tel.; 02166131710
MÜNCHEN
Botschaften
Jordanien
Barerstraße 37, 80799 München
Tel.: 089-28 29 53
Marokko
Ganghoferstraße 29, 80339 München
Tel.: 089-92 82 13 60
Tunesien
Herzog-Heinrich-Str. 1, 80336 München
Tel.: 089-55 46 35, 5 50 25 17
V.A.Emirate
Lohengrinstraße 21, 81925 München
Tel.: 089-41 97 70
Moscheen
Al Mohsinin
Schleißheimer Str. 426 /Haus 10
80809 München, Tel.: 089-3539 6882
Islamisches Zentrum
Wallnerstrasse 1-5, 80939 München
Tel.: 089-32 50 61 
Islamische Union
Landwehrstr.44, 81336 München
Tel.: 089-53 11 95     
Ausländer
Ausländerbehörde
Ruppertstr. 19, 80466 München
Tel.: 089-233-96010
Öffnungszeiten:
Mo: 8:00 -12:00 Uhr
Di: 8:00 -12:00/ 14:00-18:30 Uhr
Do: 8:00 -12:00 Uhr, Fr: 7:00 -12:00 Uhr
Notdienste
Apotheken Notdienst
Tel.: 089-5160-2611
Kindernotarzt   112
Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Tel.: 01805-19 12 12 
Krankenbeförderung 
Tel.: 089-19 222 
Zahnärztlicher Notdienst
Tel.: 089-7 23 30 - 93  
Giftnotruf 
Tel.: 089-19 240
Familiennotruf
Tel.: 089-238 85 66
Gas  Tel.: 089-15 30-16 oder -17 
Strom Tel.: 089-3 81 01 01 
Wasser Tel.: 089-18 20 52 
Fernwärme Tel.: 089-23 03 03 
Wasserrohrbruch
Tel.: 089-18 20 52
Ärzte
Dr. Ayman Mahdi-Joest
HNO- Praxis am Partnerplatz
Albert-Roßhaupter Str. 69a,81369 München
Tel.: 089-76 92 265
Restaurants
Oasis Imbiss
Landwehr Str. 9, 80336 München
Tel.: 089-51 61 69 89
MÜNSTER
Ärzte
Dr. Walid Ayad / Kiefer-Gesichtschirugie
Windthorstr. 56, 48143 Münster
Tel.: 0251-4841812
Dr. Abdul Hadi Al Nahlaoui / Neurochirogie
Friedrich-Ebert-Str. 157-159, 48153 Münster
Tel.: 0251-7477940
Reisebüro
Orient Reisebüro
Ludgeriplatz.2, 48151 Münster
Tel.: 0251-1321006
Safari Reise
Steinfurterstr. 15, 48149 Münster
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Tel.: 0251-2101113
Fiseur Munir
Bremer Platz 3, 48155 Münster
Tel.: 0251-7486314
Internet
Handy Shop
Hammerstr. 114, 48153 Münster
Tel.: 0251-3237678
Hans Tel
Wolbecker Str.20, 48155 Münster
Tel.: 0251-9158914
Pc Total
Hammerstr. 105, 48153 Münster
Tel.: 0251-2761060
Wonderland
Wolbeckerstr. 43, 48155 Münster
Tel.: 0251-6189051
Sobeih / Änderungsschneiderei
Wesselstr. 20, 48151 Münster
Tel.: 0251-527072
Lebensmittel
Makka Market
Kloster Str.61, 48143Münster
Tel.: 0251-4840474
Fleischerei Ayad
Wolbecker Str. 22, 48155 Münster
Tel.: 0251-6743271
Restaurant
Aladdin  
Wolbecker Str. 43, 48155 Münster
Tel.: 0251-9795600
Fatamorgana
Von-Kiuck-Str. 11, 48151 Münster
Tel.: 0251-5348198
Les Cedres
Warendorfer Str. 161, 48145 Münster
Tel.: 0251-9226629
Palmyra Grill
An der Altenkirche 2, 48165 Münster
Tel.: 02501-9280142
Dolmetscher
Akzent GmbH / Dolmetscher
Salzstr. 18, 48143 Münster
Tel.: 0251-511509
Autos & Kfz-Techniker
Koussa Kfz
Hansestr. 13, 48165 Münster
Tel.: 0251- 9818888
NEUSS
Reise Büro
Fly Iraquna & Cargo Company
Josef Str. 3-5, 41462 Neuss
Tel.: 021314054160
NÜRNBERG
Cafés
Salah‘s Shisha Cafe
Dr.-Kurt-Schumacher Str. 11, 90402 Nürnberg 
Tel: 0911-235 07 07
Water Pipe Cafe
Ludwigstr. 71, 90402 Nürnberg
Tel.: 0911-237 30 00
Lebensmittel
Al-Rrafidein Markt
Pillenreuther Str. 15, 90459 Nürnberg
Tel.: 0911-43 94 388
Horus Basar
Augustinerstr. 4, 90403 Nürnberg
Tel.: 0911-236 985 8
Elektro / Internet
Orient Telecenter
Bahnhofsplatz 9, 90443 Nürnberg
Tel.: 0911-24 26 280
Telecafe & Internet
Wölckernstr. 30, 90459 Nürnberg
Tel.: 0911-43 90 30
Juwelier
Akdemir Juwelier
Wölckernstr. 8-10,  90459 Nürnberg
Tel.: 0911-45 81 01
Schmuck Eva
Aufseßplatz 19, 90459 Nürnberg
Tel.: 0911-43 12 073
Autos
Arfan Auotmobile
Fuggerstr. 32, 90439 Nürnberg
Tel.: 0911-27 47 123
Auto Amang
Fuggerstr. 34,  90439  Nürnberg
Tel.: 0911-47 04 711
Auto Alina
Holzschuher Str.27, 90439 Nürnberg
Tel.: 0911-27 45 959
Auto Ararat
Fuggerstr. 26, 90439 Nürnberg
Tel.: 0911-27 23 754
Auto Export Import

Ahmed Mohamed
Függerstr. 34 D, 90439 Nürnberg
Tel.: 0911-27 46 414
Auto-Export 
R. Zahreddine 
Fuggerstr. 36, 90439 Nürnberg
Tel: 0911-27 47 275
Auto Harmas
Fuggerstr. 29, 90439 Nürnberg
Tel.: 0911-96 16 045
Auto Madried
Fuggerstr. 29, 90439 Nürnberg
Tel.: 0911- 13 07 345
Auto Mobil Z&N
Fuggerstr. 29, 90439 Nürnberg
Tel.: 0911-600 59 74
Auto NIDAL
Holzschuher Str. 27, 90439  Nürnberg
Tel.: 0179-68 67 270
Fahed Automobile
Holzschuher Str. 27, 90439 Nürnberg
Tel.: 0179-10 31 777
Kerim Automobile
Fuggerstr. 26, 90439 Nürnberg
Tel.: 0174-19 82 639
Rinno Auto Mobile GmbH
Holzschuher Str. 27, 90439 Nürnberg
Tel.: 0911- 92 88 865
RÜSSELSHEIM
Moscheen
Othman Moschee Kobalt Straße 13, 65428 
Rüsselsheim
Tel.: 06142-61277
Islam. Bestattungen
Al Aman Islamische Bestattung
Hasslocher Str. 50, 65428 Rüsselsheim 
Tel.: 06142-738723
SAARBRÜCKEN
Moscheen
Islam. Kulturzentrum
Armedstr. 14-16, 66121 Saarbrücken 
Tel.: 0681-68119
SALZGITTER-BAD
Internet
Internet Cafe Mroue
Breslauer Str. 24, 38259 Salzgitter-Bad
Tel.: 05341-2254422
SIEGBURG
Ärzte
Dr. med. Khaled Hamad
FA für Nuklearm
Wilhelmstr. 55-63, 53721 Siegburg
Tel.: 0224151051
STUTTGART
Moscheen
Al Maghreb,
Fangelsbach Str. 11, 70180 Stuttgart
Tel.: 0711-9933080
Al Umma
Schlossstrasse 80A, 70176 Stuttgart
Islam. Bund
Viaduktstr. 2-6, 70372 Stuttgart
Tel.: 0711-6749533
Islam. Gemeinschaft e.V.
Glockenstraße 6, 70376 Stuttgart 
Tel.: 0711-9561103
Islam. Zentrum
Waiblinger Str. 30, 70372 Stuttgart
Tel.: 0711-5590219
Tunesischer Kultur e.V.
Schwabstr. 2, 70197 Stuttgart
Tel.: 0711-62031510     
Ausländer
Ausländerbehörde
Tel.: 0711-216-3889 oder -3589
Öffnungszeiten:
Mo - Mi: 08:30 -13:00/ 14:00 -15:30 Uhr 
Do.: 09:00 -12:00/ 13:00 -18:00 Uhr 
Fr: 08:30 -12:00 Uhr
Vereine
Palästinensische Gemeinde e.V.
Postfach 227, 71732 Tamm
Tel.: 07141-690070
Fax: 07141-690054   
Notdienste
Notarzt Tel.: 19222
Zahnärztlicher Notdienst
Tel.: 0711-7877711
Giftnotruf, Tel.: 0761-19240
Apotheken Notdienst
Tel.: 0711-695750
Kreditkartensperrung
Tel.: 0800-8149100
Abwasser Störung
Tel.: 0711-216-7215
Kfz-Zulassung
Krailenshaldenstraße 32, 70469 Stuttgart 

Tel.: 0711-216-5400
Funk-Taxi
Tel.: 0711-216-4118
Familienberatung
Tel.: 0711-6781-423
Verbraucherzentrale
Tel.: 0711-669110
WASSENBERF-MYHL
Restaurants
Pizza albata
Erkelenzer .str 137, 41849 wassenberg-myhl
WIESBADEN
Botschaften
Jordanien
An der Ringkirche 6, 65197 Wiesbaden
Tel.: 9611-45 07 73
Moscheen
Islamische-Gemeinde 
Fischbacher Str. 3, 65197 Wiesbaden
Tel.: 0611-4118692
Omar Ibn El Khattab
Henkellstrasse 8, 65187 Wiesbaden 
Tel.: 0611-608390
Badr Moschee
Schwalbacher Str.75, 65189 Wiesbaden
Tel.: 0611-598386
Ausländer
Ausländerbehörde
Alcide-de-Gasperi-Str. 2, 65197 Wiesbaden
Tel.: 0611-31-4422/ 31-2627/ 31-3473  
Öffnungszeiten:
Mo u Fr: 8.00 - 12.00Uhr
Mi: 8.00 - 12.00/ 14.00 - 18.00 Uhr
Notdienste
Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Tel.: 46 10 10
Kinderärztlicher Notdienst
Tel.: 46 10 20
Augenärztlicher Notdienst
Tel.: 0172-686 51 58
Zahnärztlicher Notdienst
Tel.: 46 10 10
Krankentransport
Tel.: 1 92 22
Behindertenfahrdienst DRK
Tel.: 46 87-2 40  
Dienstbereite Apotheken
Tel.: 46 10 10
Vergiftungen 
Tel.: 06131-192 40
Gesundheitsamt
Tel.: 0611-31-3777
Kfz-Zulassungsbehörde
Stielstr. 3, 65201 Wiesbaden-Schierstein
Tel.: 0611-31-8350    
Kindertagesbetreuung
Tel.: 0611-31-3444
Familienberatung
Tel.: 0611-174-186 
Beratungsstelle
für Eltern, Jugendliche und Kinder
Tel.: 312607
Hochwasserschutz Tel.: 0611-31-9500
Wasserrettung Tel.: 0611-499-0
Abwasser (Störung)
Tel.: 0611-31-9812
Strom, Gas Notfall
Tel.: 0611-780 2201
WUPPERTAL
Moscheen
Abu Bakr Moschee
Gronaustr. 107 a , 42285 Wuppertal
Tel.: 0202-884772
Alsalam Moschee
Delher Str. 24, 42389 Wuppertal    
Tel.: 0202-8701379 
Anur Moschee
Vohwinkeler Str. 44, 42329 Wuppertal
Tel.: 0202-6953969
Omar Moschee Uni Wuppertal
Gaußstr. 20, 42119 Wuppertal
Othman Moschee
Uellendahler Straße 6 , 42107 Wuppertal
Tel.: 0202-456621
Ärzte 
Dr. A. Agahasadeh
Zahnarzt
Mäuerchen.7, Tel.: 0202-459022
Dr. A. Ayyad
Zahnarzt
Klotzbahn 3, 42105 Wuppertal    
Tel.: 0202-2443508
Prof. Alaa Ahmed Kaid
Hals-Nasen-Ohren- Heilkunde
Fouriersgasse 12, 42103 Wuppertal
Tel.: 0202-4597130
Dr. Amin Muhamed

Zahnarzt
Alter Markt 7, Tel.: 0202-7696531
Dr. B. Lutfi
Zahnmedizin 
Klotzbahn 3, 42105 Wuppertal  
Tel.: 0202-2443508
Dr. Hashim Askaryar
Praktischer Arzt 
Schwarzbach 87, 42277 Wuppertal    
Tel.: 0202-660274    
Dr. Hssan Boukllouä
Allgemeinmedizin, Ernährunsmedizin
Schwarzbach. 87, Wuppertal
Tel.: 0202/660274
Dr. Imadeddin Mouzayen
Allgemeinmedizin 
Klotzbahn 11, 42105 Wuppertal    
Tel.: 0202-4598652
Dr. Ismail Karsoua
Zahnmedizin
Klotzbahn 16-18, 42105 Wuppertal    
Tel.: 0202-447730/ 0202-4469130
Dr. Magdolin Abu-Salim
Urologie 
Blombachstr. 8, 42369 Wuppertal    
Tel.: 0202-2462166      
Dr. Mohammed Al-Kayem
Augenheilkunde
Langobardenstr.4, 42277 Wuppertal
Tel.: 0202-594648
Dr. Mohamed Kani
Gynäkologie und Geburtshilfe
Langerfelder Str. 115, 42389 Wuppertal
Tel.: 0202-602525
Dr. Omar Abo Basha
Augenheilkunde
Herzogstraße 17, 42103 Wuppertal
Tel.: 0202-451433
Dr. Seyed-Kazim Mahmoudi  Chirurgie 
Alhausstraße 6, 42281 Wuppertal
Tel.: 0202-708667
Dr. U. Demeisi
Zahnmedizin, Kieferorthopädie 
Klotzbahn 3, 42105 Wuppertal    
Tel.: 0202-2443508
Vereine 
Marokkanischer Freundschaftsverein
Hofaue 25 , 42103 Wuppertal   
Tel.: 0202-453352
Palästinensischer Arbeiterverein
Höhne 102 , 42275 Wuppertal    
Tel.: 0202-595396    
Palästinensischer Freundschaftsverein e.V.
Gathe 11, 42107 Wuppertal    
Tel.: 0202-2572814
Frisier-Salons
Friseur Mageed
Kipdorf 31, 42103 Wuppertal    
Tel.: 0202-447417
Friseur Perres
Schwarzbach 4, 42277 Wuppertal
Tel.: 0202-662975
Autos & Kfz-Techniker
A.T.S. Kfz-Sachverständigenbüro
Khaled Abu Rugaya 
Hofkamp 100, 42103 Wuppertal
Tel.: 0202-2443337
Import-export
El-khawas
Einzel –und grosshandel
Ostersbaum32a, 42107 wuppertal
Lebensmittel
Arabisch Lebensmittel
Berlinerstr. 71, Tel.0202-2996928
El-Khawas
Winchenbachstr. 10 A, 42281 Wuppertal
Tel.: 0202-7478577
Lilian Markt
International Dasnöckel 114,
42329 Wuppertal, Tel.: 0202-2574178
Zahran Supermarkt
Schwarzbach 4, 42277 Wuppertal
Tel.: 0202-2622598
Restaurants 
Al Howara
Aue 54, 42103 Wuppertal, 
Tel.: 0202-3179034
Mamounia
Hansastrasse 89, 42109 Wuppertal
Tel.: 0202-7594770
Oase Restaurant
Karlstr. 18, 42103 Wuppertal
Tel.: 0202-4597421
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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
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 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
Mitte
Auguststr 90 10117 Berlin
Tel. 030-80498820     Bus  120/142/247

- 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

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
 

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

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   

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 

Hals-Nasen-Ohren-Facharzt

د. حسن هاشم
أخصائي طب و جراحة

أمراض األنف و األذن و الحنجرة
و عالج أمراض الحساسية
Tel.:  030-3335848
Fax:  030-3336092
Bismarckstr.63

13585 Berlin-Spandau
   Sprechzeiten: 
       Mo., Do. 8 - 11:30 Uhr  /  15 - 17:30 Uhr
       Di            9 - 11 Uhr       /  15 - 17 Uhr
       Mi                9 - 12 Uhr
       Fr               9 - 11 Uhr



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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Ärzte أطباء

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
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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



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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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.

������� ������� �������� �������
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■ 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



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 

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

Alarashi Brüder 
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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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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



78



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



 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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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



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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de

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

العيادة التخصصية لطب األسنان

الدكتور أمين حافظ 
الدكتورة حنان حافظ هولز

Dr. AMIN HAFIZ
Dr. Hanan Hafez-Holz
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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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ABDALLAH
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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



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

02.12. – 03.12.2021
Holiday On Ice – Showtime
Olympiahalle, Spiridon-Lou-
is-Ring 21, 80809 München
03.12.2020
Mu�at Winterfest
Mu�athalle, Zellstr. 4, 81667 
München
11.12.2020
Hochzeitstage
MOC Veranstaltungscenter
Lilienthalallee 40, 80939 

Frbruar 2022

ES KANN AUFGRUND AKTUELLER EREIGNISSE ZU TERMINÄNDE-
RUNGEN KOMMEN
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25.02.2022
26.02.2022
26.02.2022
26.02.2022
26.02.2022
26.02.2022
26.02.2022
27.02.2022
27.02.2022

Hertha BSC
Stuttgart
FC Augsburg
Bielefeld
Köln
Mainz 05
München
Dortmund
Wolfsburg
Leipzig
Bochum
Frankfurt
Freiburg
Mönchengladbach
Greuther Fürth
Leverkusen
Union Berlin
Ho�enheim
Mainz
Bielefeld
Augsburg
Wolfsburg
Stuttgart
Köln
München
Dortmund
Hertha BSC
Ho�enheim
Mönchengladbach
Union Berlin
Freiburg
Leverkusen
Greuther Fürth
Frankfurt
Bochum
Augsburg

VfL Bochum
Eintracht Frankfurt
Union Berlin
Mönchengladbach
Freiburg
Ho�enheim
Leipzig
Leverkusen
Greuther Fürth
Köln
München
Wolfsburg
Mainz
Augsburg
Hertha BSC
Stuttgart
Dortmund
Bielefeld
Leverkusen
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أفقي
ممثل مصري

الحلول في الصفحة 98

دولة تقع في قارة أوراسيا؟
ما اسم الدولة؟
ماهي العاصمة؟

من يحكمها؟

01 - أميرة نمساوية تربعت على عرش فرنسا - للنداء.
02 - أغنية إليمان البحر درويش.

03 - قريب - ثلث )سور( - مظلة جوية.
04 - العذراء )معكوسة( - للتفسيرمن الزهور .

05 - للنداء - تؤلمه )معكوسة( - مجلة امريكية.
06 - ممثل و مخرج عالمي راحل )معكوسة( - خالف فرحان.

07 - احسب - متشابهان - تزايد )معكوسة(.
08 - يفعل ما يفعل غيره )معكوسة( - اخذت قهرا - مأدبة.

09 - مؤسس مدرسة الفنون الجميلة في مصر )معكوسة( - مائة عام - والده.
10 - متشابهان - للنفي - تجدها في )حنان( - أهل السنة )معكوسة(.

11 - العب كرة برازيلي - آلة و ترية روسية.
12 - أذل - صادفتهم )معكوسة( .

13 - فترة زمنية - ضمير - المتماثل )معكوسة(.
14 - الزالت )معكوسة( - أغنية ألم كلثوم )معكوسة(.

15 - زاد - شديدة البرد )معكوسة( - أكمال.

01 - وزيرة خارجية امريكية سابقة.   
02 - أغنية لعبد الوهاب.

03 - تضاء )معكوسة( - مقوس )معكوسة( - حيوان منقرض.
04 - يعطرها - يتعبان - هرب.

05 - للتفسير - يوقد )معكوسة( - هارب - متشابهان.
06 - يتاخمن )معكوسة( - متشابهان - يمده بالمال.

07 - قفز - عاصمة هاواي )معكوسة( - رمز رياضي.
08 - كلمة تعجب - مادة سامة - نصف دستة.

09 - ارفض - اغنية لعبد الحليم.
10 - نصف - )نالقيه( - تجدها في )شارل( - متاعب )معكوسة( .

11 - يبهجنا - أغنية الم كلثوم.
12 - وصف أطلق على أبطال مصر في السباحة - احسم )معكوسة( .

13 - نقيب الممثلين في مصر - تشكرين )معكوسة(.
14 - ثلثا )قوي( - يتشابك - سأم )معكوسة(.

15 - حيوان خرافي - حزن - متشابهة.

رأسي

بين الصورتين توجد سبعة فوارق حاول أن تجدها في دقيقتين

- هل تعلم ان لون الحبر االزرق قد يساعدك على 
التركيز وحفظ الكالم اكثر. 

- كلمة ) أوكى ( هي أول كلمة قيلت فوق سطح  
  القمر .

- أغلب األشخاص ال يستطيعون التكلم إذا كانوا    
  ينظرون إلى شخص معجبين به. 

- إن حالة الشك تصيب كل الناس عدا األغبياء   
  فقط .

- االستماع إلى التعليقات الساخرة اليومية عليك 
  من الناس، تزيد من ابداعك!

- بعض األحيان قد تعلق في ذهنك أغنية معينة 
  تقوم بترديد لحنها طوال اليوم دون معرفة 

  أسمها أو كلماتها.
- ان هناك اكثر من 50% من سكان العالم لم 

  بقوموا باجراء أو تلقى مكالمة هاتفية واحدة 
  طوال حياتهم . 

- الحياة بدون أصدقاء لها نفس تأثير تدخين 15 
  سيجارة يومياً على الصحة.
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العاصمة
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1-  شاع االستخدام والبحث لعلم الفلسفة 
     منذ قديم الزمان فماذا تعني هذه الكلمة؟

2-  في أي مدينة يقع جامع الزيتون؟
3-  ماهو علم الميتورولوجيا ؟

4-  ما هي السورة المكية االقصر في عدد 
     آياتها؟

5-  من هو جندب بن جنادة ؟
6-  ماهو االسم القديم للصين؟

7-  ماأسم الغدد التي تقوم بتنقيه الدم 
     وتطهيره ؟

8-  كم خلية دم حمراء يستطيع أنتاجها 
     الجسم في اليوم الواحد ؟
9-  من أين ينبع نهر النيل ؟

10- من كم العب يتكون فريق كره السله ؟
11- ماهو اقدم كتاب ديني عالمي؟

12- أين أفتتح اول متحف في العالم؟
13- ماأسم اقدم مكتبه في العالم االسالمي؟
14- ماذا يسمى يوم االربعاء في الجاهلية ؟
15- ما اسم أعمق بحيرة في العالم وعمقها؟

16- ماهو مرض الجاموفوبيا ؟  
17- ما الحيوان الذي يمكنه العيش في  

      قالب الثلج 33 يوم ؟

18-  من مكتشف جدول الضرب ؟  
19-  متى توفي الشاعر بشارة الخوري 

       الملقب االخطل الصغير ؟ 
20-  ما معنى البالغة ؟ 

21-  يحتوي جسم اإلنسان الطبيعي على 
       كم عضلة؟ 

22-  أول من وضع التاريخ الهجري؟. 
23-  أول نبي صام في التاريخ البشري؟. 

24-  أول نبي تكلم اللغة العربية؟. 
25-  كمن أول من أكتشف لعبة الدومينو؟. 

26-  من هو أول مولود في اإلسالم؟ 
27-  لون ثانوي مركب ما هو؟.

28-  في أي دولة اشتهر سكانها بزراعة 
       قصب السكر؟

29-  شئ ال يوجد له بداية، وال توجد له 
       نهاية ما هو؟.

30-  ما هو الشمس القريب من المجموعة 
       الشمسية ويعتبر أقربهم؟

31-  أول مترو أنفاق في العالم في دولة؟ 
32-  كتاب شهير للعالم العربي أبو بكر 

        الرازي فما هو؟
33-  بحر يطلق عليه القزم فما هو؟ 

سؤال يحتاج جواب ...

Sprüche أقوال	مأثورة											

Naguib Mahfouz
(نجيب محفوظ)

 لم نخلق للبقاء فاصنع
 لروحك اثرا طيبا يبقى من

بعدك

جاك جونسون أول بطل مالكمة أمريكي أسمر، 

في  الموجود  والفصل  العنصرية  يكره  كان 

أمريكا، ولكنه كان يحاربها على طريقته الخاصه..

دوالر   50 ب  وغّرمه  ضابط  أوقفه  سيارة،  اشترى  حينما 

كخرق للسرعة القصوى المسموح بها، شعر جاك بالعنصرية 

والمبالغة في المخالفة، لكنه وبكل برود سحب 100 دوالر 

من محفظته وسلمها للشرطي وقال له »إحتفظ بالباقي ألني 

سأكمل عملي وأعود من هنا بنفس السرعة«.

عدد مكون من رقمين يمكن 
قسمته على األرقام

 )3،4،5،2،6( 
ويكون المتبقي واحد؟



الفترة  خالل  والصحى  المهنى  الصعيد  على  التحسن  من  حالة  تشهد 
تجديد  على  الدائم  لحرصك  أيضاً،  النفسى  االتزان  من  وحالة  المقبلة، 

طاقتك وتخلصك من الطاقة السلبية.

يجب على مولود برج الثور خالل الفترة المقبلة، أن يهتم بمظهره ويمارس 
التمارين الرياضية ليحافظ على لياقته البدنية ويختار مالبس بعناية شديدة.

العصبية هي المشكلة األكبر لدى الجوزاء، ولكنها مشكلة داخلية يسهل 
وايضا  آلخر،  وقت  من  والرياضية  الروحية  التمارين  طريق  عن  حلها 
ترتيب مواعيد النوم والطعام مما يؤثر على مزاجية الجوزاء بشكل كبير 

في اغلب األوقات، لذا فهناك تحسن مستقبلي على كافة األصعدة

فترة متأزمة على الصعيد النفسى، لكنها حالة يمر بها أغلب األبراج، فال 
داعى للقلق واالنشغال بها، مع توقف مؤقت إلعادة الحسابات من جديد 

في شئون الحياة واستشراف نظرة للمستقبل.

قراراته  يراجع  أن  المقبلة،  الفترة  خالل  األسد  برج  مولود  على  يجب 
جيداً فى عمله، حتى ال يتكبد المزيد من الخسائر المالية ويستطيع التقدم 

لألمام فى حياته.

نجاحات جديدة على كل األصعدة يتخللها بعض السعادة لنسيان المشاكل 
العاطفية القديمة، والتى أحياناً تظهر في لحظات عابرة قد تسبب اكتئاب 

مؤقت غير مستمر وغير مؤذ.

يجب على مولود برج الميزان خالل الفترة المقبلة أن يضع خطة جديدة 
بنفسه  ثقته  يستعيد  حتى  الحياة  فى  أهدافه  تحقيق  خاللها  من  يستطيع 

من جديد.

يجب على مولود برج العقرب أن يستمر فى تفوقه ونجاحاته فى العمل، 
حتى يستطيع تحقيق ذاته ويصل لما يحلم به فى حياته المهنية، وربما 

يساعده ذلك فى الوصول للمنصب الذى يحلم به.

يجب على مولود برج القوس خالل الفترة المقبلة، أن يتجنب اإلفراط فى 
اليوم  الرياضية ويحدد أوقات معينة لممارستها خالل  التمارين  ممارسة 

حتى ال يشعر بالتعب واإلرهاق.

يجب على مواليد برج الجدى أن يعملوا من جديد على إعادة التفكير بكل 
ما هو مهم بحياتهم والبعد عن التسرع فى الرد، لكن يفضل أن يلتزموا 

الصمت فى حين عدم قدرتهم على الرد اإليجابى.

إعادة رؤية األمور من منظور جديد كثيًرا ما يفيد مولود برج الدلو، والبعد 
عن العصبية واالندفاع سيحسن من مزاجيتك وتزيد من اريحيتك في أداء 
عملك، مما سيتسبب في الوصول ألهدافك خالل وقت صغير، االستماع 
إلى شريك حياتك واستيعاب منظوره سيزيدك من الحب واالحترام الذي 
يكنه لك، فاالندفاع وحده كفيل بإعادة رسم حياتك بشكل اجمل من جديد. 

الجيد خالل  والتفكير  بالتركيز  يتحلى  أن  الحوت  برج  مولود  على  يجب 
األيام المقبلة ويفضل أن يوفر وقته للعمل وأيًضا يعمل  يحافظ على أن 

يكون هناك مشاركة بينه وبين الحبيب في جميع أمور حياتهم.

الكلمات المتقاطعة

االختالفات السبعة

أنا مين؟
محمد رمضان

أنا فين؟
روسيا اإلتحادية / موسكو / فالديمير بوتين

فكر شوية!
1- تشير كلمة الفلسفة للشخص المحب للحكمة أو بوجه عام ))محبة الحكمة((.

2- في تونس. / 3- علم االرصاد الجوية. / 4- الكوثر والعصر. / 5- أبو ذر الغفاري )رض(.
6- كاثي. / 7- الغدد اللمفاويه. / 8- 200 مليون خلية. / 9- اوغندا جنوب أفريقي.

10- 5 العبين. / 11- كتاب )ريك ود( - كتاب الهندوس. / 12- القاهره سنه 1901.
13- دار الحكمه في بغداد. / 14- دبار. / 15- بحيرة بايكال في سيبيريا.

16- الخوف من الزواج — ويصيب الجنسين. / 17- العقرب. / 18- فيثاغورس.
19- ج/ 1968/7/31 / 20- هي ان تقول فال تخطئ —- وتجيب وال تبطئ.

21- يتكون جسم اإلنسان من 620 عضلة. / 22- عمر بن الخطاب.
23- سيدنا نوح عليه السالم. / 24- سيدنا إسماعيل عليه السالم. / 25- البابليون.

26- عبد هللا بن الزبير. / 27- البنفسج واألخضر. / 28- في الهند. / 29-  الدائرة.
30-  كوكب عطارد. /  31- أنجلترا. / 32- الطب الروحاني. / 33- البحر العربي.

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

هو الرقم )61( فهو يقبل القسمة عليهم 
ويكون المتبقي واحد.
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 م    ا    ر   ي   ا    ن   ط   و   ا    ن   ي   ت       ي    ا
 ا    ن    ا   ط   ي   ر   ف  ي   ا    ل   س   م   ا         ل
 د    ا    ن  ي        و    ر        ب   ا    ر    ا   ش   و  ت
ل    و   ت   ب   ل   ا          ا   ي        ن  س   ر   ي   ن
ي    ا        هـ   ع   ج   و   ت        ل    ا   ي   ف       ي
ن    ل   ب   ا   ش  ي   ل   ر    ا   ش        ح   ز   ي   ن

 ا    ع   د        ي        و    و        ر   ث   ا    ك   ت
 و   ذ    ح   ي       س  ل   ب   ت        و   ل   ي   م   هـ
 ل    ا    م   ك  ف  س   و  ي         ق   ر   ن        ا    م 

ب   ب        ل    ا        ن   ن   ح        هـ  ي    ن  س
 ر   و    م    ا   ر   ي   و        ب   ل    ا    ل   ي   ك   ا
 ا   هـ    ا    ن        م   هـ  ت   ي   ق   ل        د         ا 
ي    و   م        هـ   و       هـ   ب    ا   ش  ت   م    ل   ا
ت    ا    و   ف  هـ   ل   ا        هـ    ل   ك   ب  ح    ل   ا
      ك   ث   ر       هـ   س  ر    ا   ق         ا   ت   م    ا



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




