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من  تعلیمیة  قسیمة  طریق  عن  یكون  المھني  التدریب 
مكتب العمل أو وكالة العمل االتحادي.
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الخاصة  األلمانیة  اللغة  تعلیم  أیضاً،  الدورة  ھذه  تتضمن 
ھذا  یساعدك  وبالتالي  المجال،  لھذا  الالزمة  بالمصطلحات 

.IHK على اجتیاز امتحان غرفة التجارة والصناعة

شروط التأھیل:
- دورة في اللغة األلمانیة 

.B1 مستوى
- الحد األدنى للعمر 21 سنة.
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٢٠٢٠ كل عام وأنتم بخير

الدليل ـ برلين

والحريات  العالم  على  األوروبي  االتحاد  انفتاح 
والليبرالية الواسعة فيه كانا في الواقع بداية تراجع 
االستقرار الوطني في دوله، فكان انضمام عدد من 
دول أوروبا الشرقية إلى االتحاد وهجرة عدد وافر 
من  الهجرة  موجات  توالي  ثم   ، إليه  مواطنيها  من 
افريقيا وأسيا والشرق األوسط ، وراء االضطرابات 
لتغيّر  التي مّهدت الطريق  االجتماعية واالقتصادية 
الساحة  على  المتطرفون  فظهر  السياسي،  المشهد 
االنتخابات  في  المتقدمة  المراكز  وكانت  السياسية، 
من نصيب األحزاب والقوى التي يقف على رأسها 
في  سالفيني  ماتيو  أمثال  من  شعبويون،  يمينيون 
لوبن  المجر، ومارين  إيطاليا، وفيكتور أوربان في 
 ، بولندا  في  ماتشينسكي  وياروسالف  فرنسا،  في 

ألكسندر جاوالند في ألمانيا وغيرهم ...
الحركات القومية أو العنصرية هي التي تشكل قوام 
التيارات الشعبوية، التي تغدو مع الوقت جزءا من 

الحالة السياسية واالجتماعية والثقافية العامة.

ترامب األمريكي وجونسون البريطاني
رجال  يتقاذفها  »تهمة«  اليوم  الشعبوية  تعد  لم 
من  استنقاصا  والمناظرات  الحوارات  في  السياسة 
قدرة خصومهم على الحجاج العلمي والمنطقي، فبعد 
األوروبي  االتحاد  من  التاريخي  بريطانيا  خروج 
المتحدة  للواليات  رئيسا  ترامب  دونالد  وانتخاب 
يعادل  للشعبوية مفهوم مستحدث  األمريكية، أصبح 
»اإلستراتيجيه« الفعالة في حشد التأييد والمناصرة.

إن في األمر دعوة ملحة لمراجعة المعجم السياسي 
بالكامل، إذ يبدو أن إيديولوجيا التخويف واللعب على 
عاطفة الجماهير سائرة ال محالة نحو مزيد االزدهار، 
البريكسيت  عند  تتوقف  لن  نجاحاتها  أن  يبدو  كما 
ففي  العفوي.  األشقر  الرئيس  عند  وال  البريطاني 
من  الخروج  دعوات  وجدت  البريطاني  المثال 
االتحاد األوروبي قاعدة كبيرة من المؤيدين، وحتى 
االنغالق  آثروا  الذين  المتطرفين  المتعصبين  من 
على أنفسهم ورفضوا ما اعتبروه »وصاية« أوروبا 
عليهم اقتصاديا وسياسيا. وقد تزعمهم حينها النائب 
بالبرلمان ووزير الخارجية الحالي بوريس جونسون 
الذي وصف استفتاء الخروج بأنه  »انتفاضة شعبية 
كبيرة ضد نظام بيروقراطي قديم خانق أصبح تشبثه 

بالديمقراطية غير واضح«.
أنصار  أقنع  المهاجرة،  العائلة  ابن  نفسه،  جونسون 
البريكسيت بأن سياسة الحدود المغلقة ستكون مجدية 
من  أوروبا  قيادة  فرصة  لبريطانيا  ستمنح  وبأنها 

خارج االتحاد! 

الكبرياء  بامتياز حرك  إنه بال شك خطاب شعبوي 
البريطاني الدفين وحلم الزعامة األبدي، ولعب على 
نار  أجج  أن  فكان  لبريطانيا  المتعصب  الوالء  وتر 
النائبة المناهضة  التطرف التي أسفرت عن اغتيال 

للخروج جو كوكس.
الجمهوري  خطاب  فكان  المتحدة  الواليات  في  أما 
الديمقراطيين  من  دائم  انتقاد  موضع  ترامب  دونالد 
ومن مختلف األوساط السياسية واإلعالمية المحلية 
أضحى  واألعمال  المال  رجل  أن  حتى  والعالمية، 
محال للسخرية والتندر، لكن أحدا لم يدرك أن خطابه 
كان أقرب إلى وجدان األمريكي البسيط وأكثر إلماما 
بمشاغله اليومية وبمخاوفه المبررة وغير المبررة، 
نموذًجا  باعتباره  نفسه  قدم  ترامب  أن  على  عالوة 

للرجل األمريكي المتفوق ثروة وسلطة.

ألمانيا المتخبطة
إن الشعبوي يتبنى مخاوف ـ فقط مخاوف ـ المواطن 
والوعود  البرامج  ضوئها  على  ويسطر  البسيط 
والتخطيط،  البحث  عناء  نفسه  يكلف  فال  االنتخابية 
إنه نوع من خطابات الطمأنة واالنخراط في الفكر 
أقرب  الكثيرون  يراه  ولذلك  السطحي،  الجماهيري 
بصورة  المؤسس  النخبة  خطاب  من  همومهم  إلى 

أكبر على المعطى العلمي والواقعي. 
وفي المقابل أفصح وعي المواطن الغربي أخيرا عن 
الرؤى واألفكار وعن عجز في االستدالل  فقر في 
والتحليل، وأصبح فريسة سهلة لكل خطاب شعبوي 
والتقوقع،  واالنفصال  االنغالق  عواطف  يدغدغ 
ويبعث على اإلحساس باألمان إزاء عولمة الفوضى 

واإلرهاب.
التي  الناخبين  فئة  جيدا  ينتقون  الشعبويين  إن 
ثقافيا  الهشة  الفئة  وهي  بها  وتسلم  لدعايتهم  تذعن 
واقتصاديا واجتماعيا، والتي يتملكها دائما اإلحساس 

باالستضعاف والخوف فتجنح للبحث عن أمنها.
ميركل  أنجيال  المستشارة  سياسة  آلت  ألمانيا  ففي 
شعبية  تدهور  إلى  الالجئين  استقبال  بخصوص 
الديمقراطي  )المسيحي  الحاكمة  األحزاب 
اليمين  استغل  حيث  الديمقراطي(  واالشتراكي 
المتطرف مشاعر المعادين للهجرة لهزيمة األحزاب 

الحاكمة في االنتخابات المحلية.
مجتمعية  معضلة  أمام  نفسها  الدولة  وجدت  وقد 
في  المستشارة  استمرار  بعد  خصوصا  وسياسية 
وجهة  من  شكلت  والتي  المهاجرين  استقدام  سياسة 
نظر حزب البديل، والمتطرفين اليمينيين عبئا على 
المجتمع من الناحية االقتصادية واأليديولوجية حيث 

ألمانيا خطرا على  في  المسلمين  ازدياد عدد  يشكل 
التي  المالية  التبعات  إلى  باإلضافة  المجتمع.  نسيج 

ارتبطت بتوطين المهاجرين واندماجهم. 
وبرزت المطالبة بإيقاف الهجرة، وطرد المهاجرين، 
وازدادت  المجتمع،  في  اندماجهم  قبول  وعدم 
تعليم  ودور  الدعوية،  النشاطات  بحظر  المطالبة 
اإلجراءات  من  ذلك  وغير  النقاب،  القرآن، وحظر 
الغير محببة للمسلمين، وصارت األحزاب الحاكمة 
بعد  تشدداً  أكثر  الكبير،  االئتالف  بموجب  حاليا، 
مطالبات باتخاذ إجراءات صارمة في حق الالجئين 

والمسلمين ُقبيل االنتخابات القادمة  عام 2021.
الوطنية  الجبهة  شعارات  تلقى  ألمانيا  شاكلة  وعلى 
اليمينية المتطرفة بزعامة مارين لوبان تجاوبا لدى 
الكثير من الفرنسيين، حتى أن الخوف بدأ يتعاظم من 
تكرار مشهد الصعود الدرامي لترامب على عتبات 

اإلليزيه.

كل هذا يجري وسط دعوات من دول شرقية وغربية 
الطاعة  بيت  عن  بالخروج  االتحاد  داخل  متكررة 

األوروربي. 
فإن نجحت الشعبوية في بريطانيا والواليات المتحدة 
استبعاده  يمكن  ال  ما  وهو  بالتزاماتها،  اإليفاء  في 
فقد نشهد في السنوات القليلة القادمة "ربيع شعبوي" 
يعصف بوحدة أوروبا االقتصادية والسياسية ويعزل 
معادلة  نهائيا  ويقلب  الجديد  العالم  عن  أمريكا 

الزعامة.
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إعادة  إجراءات  في  بالمشاركة  الملزمين  الالجئين  أعداد  ارتفعت 
طالبي  أعداد  لكن  الضعف.  من  أكثر  إلى  لجوئهم  ملفات  فحص 
كانت  طلباتهم  فحص  إعادة  بعد  اللجوء  صفة  فقدوا  الذين  اللجوء 
منخفضة جدا. فوفقا لوزارة الداخلية االتحادية، بلغت نسبة الحاالت 
نهاية  بالمئة حتى  أو سحبها 2.8  اللجوء  إلغاء صفة  فيها  تم  التي 
العام  من  بالمئة  بـ1.2  اقل  النسبة  وهذه  العام.  هذا  أكتوبر  شهر 

الماضي 2018.
من  اآلالف  عشرات  واللجوء  للهجرة  االتحادي  المكتب  ودعا 
وبحسب  معهم.  مقابالت شخصية  إلجراء  بهم  المعترف  الالجئين 
المكتب  استدعى  األلمانية  األنباء  وكالة  عليها  حصلت  معلومات 
الحالي،  العام  من  األول  النصف  في  والالجئين  للهجرة  االتحادي 
نحو 49100 الجئ للمشاركة في عمليات إعادة فحص ملفاتهم عن 
طريق تقديم األدلة والوثائق الالزمة إلثبات أنهم يستحقون اللجوء.

زتعود أسباب إعادة فحص ملفات اللجوء إلى التأكد من أوضاع البلد 
الذي قدم منه طالبو اللجوء، فضال عن التأكد ما إذا كانت هناك أية 
والبلد  الشخص  معلومات مزورة عن هوية  مؤشرات على وجود 

الذي جاء منه. 
يمنح  القرار  فإن  السلطات،  مع  الالجئ  تعاون  عدم  حال  وفي 
المكتب االتحادي للهجرة والالجئين إمكانية اتخاذ إجراءات "العقاب 

اإلداري"، والتي قد تكون دفع غرامة مالية.
عمليات إعادة فحص ملفات اللجوء ال تشمل جميع طالبي اللجوء. 
تم  التي  الحاالت  هي  منها،  التحقق  إعادة  سيتم  التي  والحاالت 
االعتراف بطلبات اللجوء فيها، بعد تقديمها خطيا فقط دون جلسات 
استماع شخصية، حسبما أكدت الداخلية في رد لها على طلب إحاطة 

من قبل الحزب الديمقراطي الحر.

فيما يجري وزراء التعليم بالواليات األلمانية مشاورات بشأن كيفية مواجهة نقص آالف 
المدرسين في قطاع التعليم ، تتجدد الدعوات لالستعانة بالكفاءات التعليمية والمهنية بين 

الالجئين لمواجهة العجز في المدارس األلمانية.
في هذا السياق اقترح الحزب الديمقراطي الحر االستعانة بالمعلمين الالجئين في ألمانيا 
لسد العجز في المدرسين. و يقترح الليبراليون في هذا الطلب أن تمول الحكومة االتحادية 
وحكومات الواليات دورات جامعية مدتها عام لالجئين الحاصلين على شهادات تربوية، 

لمساعدة المعلمين الالجئين على تحقيق الشروط المطلوبة للعمل في الخدمة المدرسية.
أن  أبريل  شهر  في  ذكرت  قد  الراين-ويستفاليا  شمال  والية  في  التعليم  وزيرة  وكانت 
الوالية تريد فتح المجال أمام المعلمين الالجئين القادمين من دول خارج االتحاد األوروبي 
للمشاركة في إجراءات الحصول على مؤهالت التدريس الكاملة في الوالية، والتي تقتصر 

حالياً على المعلمين األجانب القادمين من دول االتحاد األوروبي.
الحكومة  تتحمله  التمويل ثالث سنوات، وأن  الليبراليون ضرورة أن يستمر هذا  ويرى 
للحزب  البرلمانية  الكتلة  يعتزم  الذي  الطلب  في  وجاء  الواليات.  وحكومات  االتحادية 
التقدم به أن عدد "المعلمين الذين لهم خلفية ذات صلة باللجوء" يقدر بنحو 5000 معلم، 
يأتون إلى ألمانيا منذ عام 2014. واعتمد الليبراليون في ذلك على بيانات الهيئة األلمانية 
للهجرة والالجئين. وأشار الحزب إلى أن طريق المعلمين الالجئين إلى الخدمة المدرسية 

في ألمانيا صعب جدا، "حيث لم 
يتم حتى اآلن تعيين سوى 250 
جنسية  يحملون  ممن  شخصا 
منها  ينحدر  التي  البلدان  إحدى 
العامة  المدارس  في  الالجئون، 
حسبما  الحرفية"،  والمدارس 
الليبراليون مستندين في  أوضح 
التشغيل  وكالة  بيانات  إلى  ذلك 

األلمانية.
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توصلت دراسة حديثة إلى أن وسائل اإلعالم األلمانية تساهم 
في إعطاء صورة مشوهة عن الجرائم، التي يكون مرتكبوها 
الصادرة  الدراسة  األجنبية. وخلصت هذه  من ذوي األصول 
عن جامعة ماكروميديا األلمانية الخاصة إلى أن الجرائم التي 
من  التقليل  يتم  ال  أجنبية  أصول  ذوي  من  أشخاص  يرتكبها 
شأنها أو التعتيم عليها من طرف وسائل اإلعالم كما يٌعتقد، بل 

على العكس من ذلك تعرف تضخيما إعالميا مبالغا فيه.
وقام المشرفون على الدراسة بتحليل محتوى تقارير تلفزيونية 
لعامي  تعود  تلفزيونية  بحوث  ببيانات  ومقارنته   2019 لعام 

2014 و2017. وجاءت نتائج المقارنة على النحو التالي:
العنف دورا  تلعب أصول مرتكبي جرائم  لم  في عام 2014 
التقارير  نسبة  بلغت  حيث  اإلعالمية،  التقارير  في  كبيرا 
التلفزيونية التي أشارت ألصول المشتبه فيهم 4.8 في المائة 

فقط.
بينما بلغت هذه النسبة في التقارير اإلخبارية لعام 2019 أكثر 
من 31 في المائة، أي أنها تضاعفت بمعدل النصف مقارنة 

بعام 2017 التي بلغت فيه هذه النسبة 17.9 في المائة.
عن  المشرفين  حسب  مشوهة،  صورة  النتائج  هذه  وتعكس 
إذا ما تمت مقارنتها مع  دراسة جامعة ماكروميديا الخاصة، 

إحصائيات الجرائم الصادرة عن الشرطة األلمانية. 
ففي عام 2018 بلغ عدد الموقوفين بسبب جرائم العنف من 
أصول ألمانية ضعف نظرائهم من ذوي األصول األجنبية، أي 
أن التقارير التلفزيونية سلطت الضوء في المتوسط على ثمان 
جرائم نفذها مهاجرون مقابل جريمة واحدة كان وراءها مشتبه 

به من أصول ألمانية.
عن  تتحدث  التي  التلفزيونية  التقارير  أن  الدراسة  وتٌظهر 
الجانب، حيث  أحادية  تكون  ما  المهاجرين غالبا  أو  الالجئين 
التي تخص  التلفزيونية  التقارير  المائة من  في  تتناول 34.7 

هذه الفئة مرتكبي جرائم العنف.
أخبار  مجموع  من  العنف  جرائم  تغطية  نسبة  تبلغ  وفيما 
الالجئين والمهاجرين 28.2 في وسائل اإلعالم العامة، تصل 
هذه النسبة إلى 38.7 في المائة في وسائل اإلعالم الخاصة. 
وتشير الدراسة أيضا إلى أن ذكر أصول مرتكبي جرائم العنف 
غالبا ما يقتصر على المشتبه فيهم من ذوي األصول األجنبية.

ووفقا لتقرير صادر عن شرطة والية السار )زارالند(، فإن 
هي  بالسكين  الطعن  جرائم  لمرتكبي  شيوعا  األكثر  األسماء 
التلفزيونية  التقارير  "في  لكن  وأندرياس،  ودانييل  ميشائيل 
بالسكين  الطعن  جرائم  بارتكاب  فيهم  المشتبه  أسماء  تكون 
الذين  الدراسة،  المشرفون على  يقول  أحمد"،  أو  سيد وعالء 
يؤكدون أيضا على أن "أصول مرتكبي هذه الجرائم نادرا ما 

تتم اإلشارة إليها عندما يتعلق األمر باأللمان".
األلمانية  الصحف  أيضا فحص  الدراسة شملت  أن  إلى  يشار 
اليومية الكبرى. وقد تبين أن الصحف تشير إلى أصول المشتبه 
بهم في جرائم العنف بشكل أكبر مقارنة مع التقارير التلفزيونية، 

حيث تصل نسبة هذه التقارير إلى 44.1 في المائة.

إليه  الداخلية في في الحزب المسيحي الديمقراطي، الذي تنتمي  ناشد سياسي مختص بالشؤون 
المستشارة أنغيال ميركل، المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا ذكر أسماء جميع الجمعيات التي 

لديها عضوية به علنا.
وقال كريستوف دي فريز لوكالة األنباء األلمانية )د.ب.أ( إن وجود جمعيات سرية يزيد الشك في 

االحترام غير المحدود للدستور من جانب هذا االتحاد اإلسالمي.
يذكر أن مؤتمر المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا قرر في األول من كانون أول/ديسمبر 
بالمؤتمر حتى صدور  بتعليق عضويتها  األلمانية  اإلسالمية  الجمعية  مطالبة  باألغلبية  الجاري 

توضيح قضائي لالتهامات الصادرة ضدها باالنتماء لإلخوان المسلمين.
وقال دي فريز: "االستبعاد الذي تم صياغته على نحو ودود نوعا ما لجماعة اإلخوان المسلمين 
من المجلس المركزي للمسلمين يعد نتيجة للضغط العام المستمر، ولكنه يمكن أن يكون البداية 

فحسب".
وأضاف أن االتحاد اإلسالمي التركي المندرج تحت مظلة المجلس المركزي للمسلمين بألمانيا 
يمكن أن يكون محسوبا أيضا ضمن "القوميين المتشددين األتراك"، وال يعد بذلك "أقل إشكالية" 

من الجمعية اإلسالمية األلمانية.
ومن جانبه قال رئيس المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا أيمن مزيك: "االتحاد التركي ليس 
مذكورا في أي تقرير استخباراتي"، موضحا أن األمر يتعلق بالنسبة للمركز بإشراك أكبر عدد 
ممكن من المسلمين وإقناعهم بالقيم واألهداف الخاصة بالمركز بدال من استبعادهم". وعن مطلب 
التحلي بمزيد من الشفافية في ذكر األعضاء، قال مزيك إن كل رابطة على حدة لم تعد تقوم بدور 
مهيمن في المجلس المركزي للمسلمين بسبب تغير البينة الذي بدأ قبل ثالثة أعوام، موضحا أنه 
يتم تنظيم عمل جمعيات أصغر ملحق بها مساجد عن طريق هذه الروابط، وال ينشر المجلس 
المركزي للمسلمين عناوين اتصال هذه الجمعيات ألسباب أمنية، ولكنه أكد أن من لديه مصلحة 

مشروعة في االطالع على هذه العناوين، يمكنه القيام بذلك.

الماهرة،  العمالة  ألمانيا بسبب نقص  الشركات من  أنجيال ميركل من هجرة  المستشارة  حذرت 
وأكدت أنه يتعين تطبيق قانون جذب العاملة الماهرة على نحو فعال بسرعة.

وقالت ميركل في رسالتها المتلفزة: "نعرف العديد من الورش والمصانع التي تبحث بصورة ملحة 
عن أيٍد عاملة ماهرة، لذلك من الضروري أن نسعى إلى توفير عمالة ماهرة على نحو كاف، وإال 

ستضطر الشركات إلى الهجرة من البالد - وهذا ال نريده بالطبع".
وأضافت "بدون عمالة ماهرة كافية ال يمكن لمركز اقتصادي أن ينجح، فمن ناحية نريد بالطبع 
بقدر  الناس  لكافة  الجيد  التدريب  توفير  عبر  العاملة  األيدي  في  المحلية  إمكاناتنا  من  االستفادة 

اإلمكان، ومن ناحية أخرى يجب جذب عمالة ماهرة من االتحاد األوروبي إلى ألمانيا". 
بينما اآلن تواجه  ألمانيا،  البطالة في  وأضافت: "قبل 15 عاما، كان 5 ماليين شخص يعانون 

الشركات مشكلة في توفير العمالة المؤهلة".
لألمر.  حل  إيجاد  على ضرورة  مؤكدة  األكاديمي،  المجال  يواجهها  المشكلة  نفس  أن  وذكرت 
وأعربت عن سعادتها بعمل مليونين ونصف مليون مواطن أوروبي في ألمانيا، "لكن ذلك يعد غير 

كافي ومن الضروري أن نبدل مجهودات إلحضار العمالة المؤهلة من خارج أوروبا".
وأشارت إلى إنهاء الحكومة لألساس القانوني من أجل بدء العمل بالقانون الخاص باستقبال العمالة 
المؤهلة من خارج أوروبا، مطلع العام.  وفي يونيو الماضي، صادق البرلمان على مشروع قانون 
يسّهل استقبال العمالة المؤهلة من خارج دول االتحاد األوروبي. ويهدف القانون لتنظيم الهجرة 
إلى سوق العمل، وسيتمكن األجانب من خالله من العمل في ألمانيا بمهنهم الخاصة إذا كان لديهم 
مؤهل مهني. ويتضمن القانون أيضا منح إذن لدخول ألمانيا للبحث عن عمل لمدة تصل 6 أشهر، 
في حال استيفاء معايير مثل الكفاءة المهنية ومعرفة اللغة األلمانية، بشرط أن يتحمل مقدم الطلب 

تكاليف اإلقامة في البالد.
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عادل فهمي

فون  أورسوال  األوروبية،  المفوضية  رئيسُة  كشفت 
الخضراء  "الصفقة  بشأن  تفاصيل  عن  الين  دير 
المناخي  التغير  مكافحة  إلى  الهادفة  األوروبية" 
بحلول  الكربون  من  خال  اقتصاد  إلى  والتوصل 

منتصف القرن الحالي.
واعتبرت فون دير الين أن الصفقة تشّكل نقلة نوعية 
تنويع مصادر  إلى  البيئة، وتهدف  في مجال حماية 
الصديقة  واالستثمارات  األبحاث  وتعزيز  الطاقة 
للبيئة وتحقيق التكامل للسوق األوروبية على أرضية 
جعل أوروبا أول قارة محايدة للمناخ، أي خالية من 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، في غضون الثالثين 

عاماً القادمة.
إلى  "الصفقة"  خالل  من  الين  دير  فون  وتسعى 
 50 عن  تقل  ال  بنسبة  الكربون  انبعاثات  خفض 
بالمائة بحلول العام 2030، مقارنة بمستويات العام 
1990، وفي حين أن الهدف الذي يُعمل ألجله حالياً 
هو 40 بالمائة، فإنه وفق الصفقة" قد يرتفع الهدف 

إلى 55 بالمائة بحلول التاريخ المذكور.
وتسعى جماعات الضغط الخضراء إلى تحقيق هدف 
بنسبة  االنبعاثات  تخفيض  في  يتمثل  طموًحا  أكثر 
60 بالمائة أو 70 بالمائة بحلول العام 2030، لكّن 
قد  الخطط  تلك  مثل  بأن  يرون  التوّجه  هذا  منتقدي 

تلحق ضرراً بالغاً بالصناعات األوروبية.

الخضراء  لـ"الصفقة  الرئيسة  البنود  يلي  فيما 
األوروبية":

قانون المناخ
ثّمة اتفاٌق بين دول االتحاد األوروبي على ضرورة 
العمل من أجل التوّصل إلى حيادية مناخية، وأيضاً 
إلى  الدفيئة  غازات  انبعاثات  وقف  أجل  من  العمل 
امتصاصه  يمكن  ما  يتجاوز  بما  الجوي  الغالف 
الدفيئة هي  بأن غازات  علماً  العام 2025،  بحلول 
امتصاص  خاصية  لها  التي  الغازات  عن  عبارة 
األرض،  المنبعثة من سطح  الحمراء  تحت  األشعة 
ومن ثم إعادة إشعاعها إلى سطح األرض، مما يسهم 

في حدوث ظاهرة االحتباس الحراري.
وتعّهدت فون دير الين بتقديم أول "قانون أوروبي 
القادم،  العام  من  آذار/مارس  شهر  بحلول  للمناخ" 
لضمان خفض انبعاثات غازات الدفيئة وصواًل إلى 

تثبيت معّدالت تستجيب للهدف المذكور.

ضرائب جديدة
تسعى المفوضية األوروبية إلى البدء فوراً في فرض 
األجنبية  الشركات  على  الكربون  حدود  ضريبة 

شركات  لتشجيع  محاولة  في  وذلك  للبيئة،  الملوثة 
صديقة  تصبح  ألن  تسعى  التي  األوروبي  االتحاد 

للبيئة.
التي  الجديدة،  الضريبة  إن  الين:  دير  فون  تقول 
ستطبق في العام 2021، تتوافق مع قواعد منظمة 
الصناعات  من  "عدد  في  وستبدأ  العالمية،  التجارة 

المختارة".
الضريبي  النظام  بإصالح  المفوضية  ستقوم  كما 
والذي  األوروبي،  االتحاد  في  باالنبعاثات  الخاص 
يفرض ضرائب على الصناعات، ويسعى القائمون 
الضرائب  تلك  تمتّد  أن  أجل  من  النظام  هذا  على 
والبري  والجوي  البحري  النقل  قطاعات  لتشمل 

إضافة لقطاع اإلنشاءات.

صندوق االنتقال العادل
عدد من دول االتحاد األوروبي وخاصة تلك الواقعة 
في أوروبا الشرقية، تطالب بمساعدات مالية تمّكنها 
ورداً  األحفوري،  الوقود  استخدام  عن  االبتعاد  من 
المفوضية األوروبية أن  المطلب، وجدت  على هذا 

السبيل هو في إنشاء "صندوق االنتقال العادل".
االنتقال  لصندوق  رصده  سيتّم  الذي  المبلغ  وحجم 
العادل، يتوقف على نتائج المفاوضات حول ميزانية 
االتحاد األوروبي طويلة األجل للمّدة ما بين عامي 
2021 و 2027، في أنه من المتوقع أن يصل حجم 
المبلغ إلى 35 مليار يورو على األقل باإلضافة إلى 
قبل  من  اإلضافي  التمويل  من  المليارات  عشرات 

جهات أخرى، مثل بنك االستثمار األوروبي.

المعتمدة على  للبلدان  يتيح  أن  الصندوق  ومن شأن 
الصناعات  إلى  انتقالها  تمويل  األحفوري  الوقود 
تدريب  وإعادة  الخضراء  الطاقة  ومصادر  النظيفة 
التقنية  ذات  المستدامة  الصناعات  على  العاملين 

العالية.

االستثمار األخضر
اإلقراض  ذراع  األوروبي،  االستثمار  بنك  قرر 
شهر  من  عشر  الخامس  في  األوروبي،  باالتحاد 
تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وقف تمويل مشاريع 
الوقود األحفوري في نهاية العام 2021 بما يتماشى 

مع أهداف فون دير الين بشأن المناخ.
فون دير الين، تطالب بنك االستثمار األوروبي بأن 
يخصص نصف تمويله لالستثمار في المناخ بحلول 
عام 2025، كما تخطط لتمويل أجزاء من سياسات 
"خطة  خالل  من  األوروبية  الخضراء  الصفقة 
استثمار مستدامة ألوروبا"، باستثمار قدره تريليون 

يورو على مدار العقد المقبل.

إعادة تنظيم الزراعة والتنوع البيولوجي
بما  الزراعة  بتحديث  أيضاً  الين  دير  فون  وعدت 
المحاصيل  إنتاج  من  المزارعين  تمكين  في  يسهم 
بطرق أكثر استدامة، كما تشتمل الصفقة الخضراء 
البيولوجي  للتنوع  استراتيجية  على  األوروبية 
للسنوات العشر القادمة، إذ يسعى االتحاد األوروبي 
إلى القيام بدور ريادي في قمة األمم المتحدة للتنوع 

البيولوجي في العام 2020.

مشكلة المناخ
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عين على الالجئين

د/ أمير حمد

الطارئة  التحوالت  محور  اللجوء  قضية  تزال  ال 
منها على  األهم  األحداث  أوروبا، رغم تالحق  في 
المناخ  الناتو ومؤتمر  الساحة األوروبية كلقاء دول 
العالمي في مدريد وتردي مستوى التعليم في المانيا 
الكيميائيات  تقليل رش  الفالحين ضد  ومظاهرة  و. 

لرفع كفاءة محصولهم .. تطورات متالحقة.
السابقة  األعداد  في  الدليل  مجلة  اهتمت  قد  وكانت 
بقضايا متعددة تمس الوطن العربي وأوروبا وتركيا 

وكذلك الهجرة واللجوء.
لذا إن هذا المقال ضمن الخط المذكور دون إقصاء 
حيث  من  إذاَ  فالبدء  الراهنة  ألمانيا  تطورات  ألهم 

انتهينا بملف الالجئي.

حماية حدود أوروبا 
حاول" زيهوفر" وزير داخلية ألمانيا مجدداً أن يجد 
حاًل نهائياً ألزمة الالجئين فقدم مقترحه األخير في 
الرابطة األوروبية آماًل  مؤتمر وزراء داخلية دول 

أن يحظى بالقبول وتحقيقه على أرض الواقع .
االتحاد  جنوب  حدود  إقامة  في  االقتراح  هذا  تمثل 
الالجئين  لهويات  "فحص"  ومنطقة  االوروبي  
على  المقبولين  الالجئين  توزيع  ثم  ومن  وطلباتهم 

دول االتحاد األوروبي .
بالرفض  ومني  ديسمبر  شهر  في  اللقاء  هذا  كان 
رفض  على  المؤكدة  أوروبا  شرق  دول  قبل  من 
هذه  أعربت  أخرى  ناحية  ومن  الالجئين،  استقبال 
الدول "كالمجر وبولندا وسلوفاكيا" ترحيبها وقبولها 
تدفق  من  الجنوبية  أوروبا  حدود  بتأمين  الفوري 

وتسلل الالجئين.
هذا وقد ذكر "ماكرون" الرئيس الفرنسي بأن الوقت 
ـ ديرالين( رئيسة  ـ فون  للسيدة )أورزوال  قد حان 
الرابطة األوروبية الجديدة ـ وزيرة الدفاع األلمانية 
باللجوء،  الخاصة  دبلن  اتفاقية  تغير  ألن  ـ  السابقة 
جنوب  دول  على  الثقل  رمت  إذ  فشلت،  قد  ألنها 
أوروبا كاليونان وإيطاليا وساهمت في خلق وتنامي 
والالجئين،  لألجانب  الرافضة  اليمينية  األحزاب 

ومكنتهم من االستيالء على السلطة.
اإلجحاف  بأنه من  )زيهوفر(  ذكر  نفسه  الوقت  في 
ألمانيا وفرنسا أكثر من نصف  بمكان ما أن تتولى 
نسبة الالجئين فيما ترفض دول شرق أوروبا كالمجر 

وبولندا استقبال الجئين.
الرابطة  رئيس  "يونكه"  بأن  ونذكر  هذا  نقول 
هذه  إلقناع  جهده  قصارى  بذل  السابق  األوروبية 
واقترح  إنسانية  ناحية  من  الجئين  بتقبل  الدول 

شريحة النساء واألطفال، غير انه خزي هو األخر، 
إذ كررت دول شرق أوروبا رفضها لالجئين استناداً 
والدينية  الثقافية  وهويتها  امنها  على  الحفاظ  إلى 
الالجئين  على  الصرف  من  االجتماعية  وميزانيتها 

الغير مؤهلين وغير الراغبين بالعمل.

ألمانيا ليست جذابة لألكاديميين المهاجرين
جذابة  دولة  ليست  ألمانيا  أن  حديثة  دراسة  كشفت 

تماما بالنسبة لألكاديميين المستعدين للهجرة. 
برتلسمان  مؤسسة  بين  مشتركة  دراسة  في  وجاء 
أن  والتنمية   االقتصادي  التعاون  ومنظمة  األلمانية 
أكثر من 30 دولة  بين  المركز 12  تقع في  ألمانيا 
 ،OECD تابعة لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية

فيما يتعلق بالجاذبية كمكان للعمل. 
تظهر  القصور  أوجه  أن  إلى  الدراسة  وأشارت 
على  حاصاًل  المهاجر  يكون  عندما  خاصة  بصفة 
مؤهل دراسي أكاديمي من دول غير تابعة لالتحاد 

األوروبي.
تقريبا  السادس  المركز  ألمانيا  تحتل  المقابل  في 
بالنسبة للمهاجرين الذين يرغبون في تأسيس شركة، 
ولكن إذا تم النظر إلى األجور بعد حساب الضرائب 
وتغييرات األسعار، فلن تتمتع ألمانيا سوى بجاذبية 

محدودة إذ تقع في المركز 25، بحسب الدراسة.
نقص  أن  جديد  استطالع  كشف  ذلك  غضون  في 
على  األكبر  الخطر  يظل  المتخصصة  العمالة 

الشركات األلمانية. 
وجاء في استطالع غرفة التجارة والصناعة األلمانية 
أن 56 بالمائة من الشركات التي شملها االستطالع، 
الخطر  يعد  المتخصصة  العمالة  نقص  أن  ذكرت 

األكبر ألعمالها التجارية.
الحكومة  النقابات  اتحاد  طالب  ذلك،  غضون  في 
من  المزيد  لجذب  الجهود  من  مزيد  ببذل  االتحادية 

العمالة الماهرة إلى ألمانيا. 
تصريحات  في  االتحاد  إدارة  مجلس  عضو  وقال 
البحث  الصحيح  من  "إنه  األلمانية  األنباء  لوكالة 
بخالف  ألنه  الخارج،  من  متخصصة  عمالة  عن 
الماهرة خالل  العمالة  العجز في  ذلك لن يمكن سد 
ذلك:  من  "وبالرغم  وأضاف:  المقبلة"،  السنوات 
الحكومة األلمانية فعل ذلك، لكن بدون  يتعين على 
ترك األمر اآلخر، وهو أن هناك داخل البلد إمكانات 
لعمالة ماهرة يتعين تعزيزها عبر التأهيل والتدريب 
على  فقط  يقتصر  ال  األمر  أن  وذكر  المتواصل". 
النساء وكبار السن والعاطلين عن  تحسين مشاركة 

العمل حاليا في سوق العمل، بل أيضا تدريب وإدماج 
الالجئين الذين قدموا بالفعل إلى ألمانيا.

هذا وقد أعلنت الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي 
العمالة  بهجرة  الخاص  القانون  أن  ترى  أنها  الحر 

المتخصصة غير كاف.
بالكتلة  العمل  سوق  شؤون  باسم  المتحدث  وقال 
البرلمانية للحزب "إن ألمانيا بحاجة لـ "قفزة كبيرة" 
أذكى  بشأن  العالمية  المنافسة  مواجهة  تستطيع  كي 
الطلبات  الرغم من جميع  العقول"، وأضاف "على 
القادمة من األوساط االقتصادية وتحذيرات الخبراء 
من أننا بحاجة ببساطة لقدر أكبر من هجرة العاملة 

المتخصصة، جرى تنفيذ إصالح صغير فحسب".

التراجع عن خطط حظر الحجاب للفتيات الصغيرات
شمال  والية  في  االندماج  شؤون  مفوضة  ذكرت 
أكبر  حكومة  أن  ألمانيا(،  )غرب  ويستفاليا  الراين 
عن  تراجعت  السكان  عدد  حيث  من  ألمانية  والية 
وفي  االبتدائية  المدراس  في  الحجاب  حظر  خطط 

دور الحضانة.
وصرحت النائبة عن االتحاد المسيحي الديمقراطي 
لصالح  الحظر،  عن  التخلي  قررنا  "لقد  حوار  في 
التربية  وزارة  مع  بالتعاون  التوعوي  العمل  تدعيم 
الموجهة  المعلومات  يخص  فيما  للوالية(  )التابعة 
ودور  االبتدائية  المدارس  في  األطفال  ألسر 

الحضانة".
وكان هناك توجه رسمي نحو حظر الحجاب بالنسبة 
للفتيات دون سن الـ 14، لكن وبعد تقييم قانوني تّم 

غض الطرف عن هذه الخطط. 
في  تباين  وجود  الى  القرار  المفوضة  وعزت 
التأويالت القانونية لما يتعلق بـ "مدى مساس حظر 
الحجاب بحرية المعتقد وحقوق األمهات واآلباء لدى 
جهة  أعلى  هي  والتي  العليا"،  الفيدرالية  المحكمة 

قضائية في الدولة األلمانية.
فقهاء  أعده  الذي  التقرير  أن  المتحدثة  وأضافت 
ويستفاليا  الراين  شمال  والية  من  بتكليف  القانون 

عزز من هذه المخاوف.

بنسبة  أسهم في زيادة األجور  األدنى لألجور  الحد 
%10

كشفت دراسة أن الحد األدنى لألجور الذي تم إدخاله 
في ألمانيا قبل خمسة أعوام تقريبا كان مجديا بالنسبة 

لكثير من العاملين.
األلماني  المعهد  أجراها  التي  الدراسة  في  وجاء 
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للوكالة  التابع  والتوظيف  العمل  سوق  ألبحاث 
هؤالء  أن  نورنبرج  مدينة  في  للعمل  االتحادية 
أجور  زيادة  على  المتوسط  في  حصلوا  العاملين 
أن  إلى  الدراسة  وأشارت  تقريبا،  بالمئة  بنسبة 10 
التخوف من فقدان أماكن عمل كان محدودا للغاية، 
وكان موجودا بصفة خاصة في الوظائف الصغيرة.

ولكن إلى جانب تلك النتيجة اإليجابية، حذر الباحثون 
من أنه ال يمكن استبعاد حدوث تأثيرات سلبية على 
الحد  في  زيادات  أو  ركود  حدوث  حال  التوظيف، 

األدنى لألجور بسرعة كبيرة.
يذكر أن قانون الحد األدنى لألجور دخل حيز التنفيذ 
الحد األدنى  يناير عام 2015. وبلغ  في األول من 
وينص  الساعة.  في  يورو  البداية 8.5  في  لألجور 
القانون في الوقت ذاته على مالئمة مستمرة لألجر. 
 9.19 إلى   2019 لألجورعام  األدنى  الحد  وبلغ 
يورو للساعة. ومن المقرر أن يزيد إلى9.35  يورو 

هذا العام.

غسل  مكافحة  إجراءات  يشدد  األوروبي  االتحاد 
األموال

أكبر  سلطات  تمنحه  خططاً  األوروبي  االتحاد  أقر 
لمكافحة غسل األموال، بعد سلسلة من الكشف عن 
عبر  تتدفق  التي  القذرة"  "األموال  من  كبيرة  مبالغ 

البنوك األوروبية.
وشهد االتحاد األوروبي العام الماضي أكبر فضيحة 
تتعلق بغسل األموال عندما تبين أن 200 مليار يورو 
)220 مليار دوالر( في شكل مدفوعات مشبوهة قد 
فرع  خالل  من   2015 و   2007 عامي  بين  تمت 

لـ"دانسكي بنك".
مشترك،  بيان  في  األوروبي  االتحاد  وزراء  ودعا 
اليوم الخميس، إلى إمكانية نقل صالحيات اإلشراف 

القواعد  وتعديل  األوروبي  لالتحاد  تابعة  هيئة  إلى 
لتعزيز التنسيق بين السلطات الوطنية.

وقال الوزراء األوروبيون إنه ينبغي النظر في إنشاء 
هيئة أوروبية "ذات هيكل مستقل وسلطات مباشرة" 
جديد  إصالح  إجراء  إلى  دعوا  كما  البنوك،  على 

لقواعد االتحاد األوروبي لمحاربة غسل األموال.
وكان أكبر دول االتحاد األوروبي، بما في ذلك ألمانيا 
الصالحيات  نقل  يجب  أنه  ذكروا  وإيطاليا  وفرنسا 
إلى هيئة تابعة لالتحاد األوروبي ألن هيئات الرقابة 
الوطنية أثبتت أنها غير قادرة على مواجهة الجريمة 

المالية.
وأعرب الوزراء عن قلقهم  من أن بعض المشرفين 
مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل  "يتأثرون  الوطنيين 
مجموعات  أو  لإلشراف  الخاضعة  بالمؤسسات 

المصالح.

ضريبة الكاربون
وافق قادة دول االتحاد األوروبي السبعة والعشرين 
على  الكاربون"  "ضريبة  فرض  على  "باإلجماع" 
البيئية  الشروط  نفس  تلّب  لم  إذا  األجنبية  المنتجات 
المفروضة على الشركات األوروبية"، وفق ما أّكدته 

الرئاسة الفرنسية.
الفرنسية هي  الرئاسة  التي تحدثت عنها  والضريبة 
استخدام  من  الحد  إلى  الهادفة  الكربون،  ضريبة 
الكربون، على  انبعاثات  الوقود األحفوري وخفض 
اعتبار أنها الوسيلة األنجع من أجل التخفيف من آثار 

االنبعاثات الغازية على البيئة والمناخ.
ويقول بيان صادر عن القّمة األوروبية في بروكسل: 
إن "حياد الكربون يجب أن يتحّقق من أجل الحفاظ 
على القدرة التنافسية لالتحاد األوروبي، ال سيّما عن 
الكربون في  تسّرب  فّعالة ضّد  تدابير  اتخاذ  طريق 

ظّل احترام قواعد منظمة التجارة العالمية"، والهدف 
من هذه اآللية الضريبية، فرض "احترام الشركات 

في الدول األجنبية ألعلى المعايير البيئية".
أنه  برس  فرانس  لوكالة  فرنسي  مصدر  ويوضح 
األوروبي  االتحاد  جهود  فإن  اآللية،  هذه  دون  من 
تكون  "لن  الكربون  حياد  وتحقيق  انبعاثاته  لخفض 
عادلة للشركات األوروبية )...( التي تواجه شركات 
أن  أوروبا من دون  إلى  أميركية تصّدر  أو  صينية 

تتحّمل نفس االلتزامات".
الشركات  على  تفرض  كربون  ضريبة  ثّمة  إن  إذ 
األوروبية، ما يعني أن تكلفة إنتاج سلعها هي أعلى 
من تلك التي يتم إنتاجها في دول أخرى ال تفرض 
أقل مما  أنها تفرض مقداراً  أو  الضريبة،  مثل هذه 
لذلك،  األوروبي،  االتحاد  دول  مع  الحال  عليه  هو 
لم  حال  في  األجنبية  المنتجات  على  الضرببة  فإن 
مثيالتها  على  المفروضة  ذاتها  البيئة  الشروط  تلب 
في  لتفكير  األجنبية  الشركات  سيدفع  األوروبي، 
الضريبة  أّن  كما  للطاقة،  نظيفة  مصادر  اعتماد 
األوروبية  المنتجات  تسويق  تدعم  نفسه  الوقت  في 

المعتمدة على الطاقة الخضراء.

)الفحم،  األحفوري  الوقود  حرق  عن  التوّقف  ويعّد 
أساسياً  أمراً  الطبيعي(،  الغاز  النفط،  مشتقات 
لالحتباس  المسببة  الدفيئة  غازات  تراكم  من  للحد 
أن  الكربون  ضريبة  فرض  شأن  ومن  الحراري، 
الوقود  استخدام  عن  المنتجين  ابتعاد  لجهة  يضغط 
الخضراء،  الطاقة  بمصادر  واستبداله  األحفوري 
انبعاثات غاز  يخّفِض من  أن  الذي من شأنه  األمر 
ثاني أكسيد الكربون، وبالتالي التخفيف من مخاطر 

االحتباس الحراري.
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اختارت  السنة، وعلى غير عادتها،  هذه 
العالم،  دول  تهنئ  أن  األلمانية  الحكومة 
فوقع  ألماني،  غير  لفنان  فني  بعمل 
اختيارها على فنان سوري، كان قد اعتاد 
مواقع  على  لبرلين،  صوراً  ينشر  أن 

التواصل.

اتصلنا  الدليل  مجلة  في  بدورنا،  ونحن 
عليه،  لنتعرف  بخاري  بالسيد/مؤنس 
ولماذا  المهمة،  لهذه  اختياره  تم  وكيف 
اختارت الجهة الراعية لهذا الحدث طريقته 

الخاصة بالتصوير.

معك،  التواصل  تم  كيف  نسألك:  بداية 
وكيف تلقيت طلباً من الخارجية األلمانية، 

بتكليفك بمهمة التصوير هذه؟
في أول األمر اتصلوا بي من خالل حسابي 
الشخصي على اإلنستاغرام، بعد أن كانوا 
صوري  من  منوعة  مجموعة  شاهدوا  قد 

مني  وطلبوا  الخاص،  حسابي  على  نشرتها  التي 
بطاقة  ليكون على  قبل،  يُنشر من  لم  خاصاً،  عمالً 
إلى  ترسلها  التي  األلمانية  للحكومة  السنوية  التهنئة 

حكومات العالم، بمناسبة السنة الجديدة. 

مجموعة  ضمن  من  أم  منفرداً،  اختيارك  تم  هل 
فنانين في أول األمر؟

ال، لم أكن بمفردي، كان هناك ثالث فنانين مهاجرين 
المناسبة،  بهذه  صور  لتقديم  االختيار  عليهم  وقع 
لعدة  بينهم  من  النهائي  عمله  سلّم  من  آخر  وكنت 
بهذه  أقوم  أن  طلبت  أني  أهمها  من  كان  أسباب، 
المهمة بمساعدة طائرتي الخاصة )الدرون(، فكنت 
غير   – المناسب  والطقس  المناسب،  الوقت  أتحيّن 
ألحصل  الغروب،  اقتراب  وأنتظر  مثالً-  الماطر 
على أفضل صورة وعلى أفضل توازن لوني، فتم 

اختيار نمطي الفني في التصوير من بينهم جميعاً.

هل كان المكان من اختيارك، أم من اختيار لجنة؟
لقد تشاورنا، بعد أن دعوني لذلك، بشأن الَمْعلَم الذي 
البطاقة تحمل  الماضية كانت  فالسنة  سيتم اعتماده، 
صورة الكنيسة الشهيرة )برلينا دوم( والتي تعد من 
في  االبتعاد  من  بد  ال  كان  لذلك  برلين،  معالم  أهم 
هذه السنة عن األعمال النمطية واألماكن المشهورة 
التبدو  حتى  أيضاً،  دينية  معاٍن  لها  والتي  كثيراً 
خاصة  رمزية  له  جديد،  لمكان  والتوجه  مبتذلة، 
“أوبرباوم  لجسر  اختياري  فكان  خاص،  ومعنى 

.Oberbaumbrücke ”بروكه

لماذا اخترته، وما هي دالالته؟
تاريخية  خصوصية  بسبب  الموقع  هذا  اخترت 
للجسر وموقعه العام، إذ أن قليالً من األلمان حتى، 
يعلمون أن أهل برلين منحوا جسر )أوبرباوم( لقب 
حين  الباردة،  الحرب  فترة  الالجئين” خالل  “جسر 
النازحين  من  كثير  فكان  المدينة  برلين  جدار  قّسم 

والالجئين يعبرون من ألمانيا الشرقية باتجاه الغربية 
فوق الجسر أو تحته أمالً بتجاوز الجدار واألسالك 

الشائكة والحدود السياسية التي كانت تقطع البلد.
.. تقّصدت اختيار موعد الغروب ألن جميع الصور 
تُظهر برلين كمدينة جافة وعصرية، لكنني أقمت في 
المدينة لست سنوات وبّت أرى فيها رومنسية تغيب 
عن التصور المطبوع في أذهان الناس حول العالم.

الرومنسي  الشمس  لغروب  صورتي  كانت  وهكذا 
خلف جسر “أوبرباوم” وخلف كل التاريخ القاسي، 

وخلف الجانب الغربي الدافئ من المدينة.

في ظل عدم وجود تشريع مفهوم الستعمال طائرات 
الدرون، وعدم السماح باستعمال هذه األدوات في 
مدينة مثل برلين، كيف حللت هذا األمر مع الجهات 

المعنية، وماهي الصعوبات التي واجهتها؟
عند استخدامي للكاميرا في المنطقة المحيطة بمبنى 
بالشركة  الخاص  الحرس  لي  جوجل مثالً، تعرض 
على اعتبار ان هذه المنطقة هي منطقة خاصة، غير 
مسموح بالتصوير ضمنها، وأنه يجب علّي التوقف 

التقطتها  التي  للصور  ومراقبتهم 
للمبنى، وتم استدعاء الشرطة المدنية 
لوجودنا في مكان سياحي فحضرت 
حول  قليالً  ارتبكت  التي  ـ  الشرطة 
أفرادها  وأجرى   - المسألة  قانونية 
التأكد  اتصاالت مع عدة جهات، فتم 
من وجود “ترخيص قانوني” صارد 
بالتصوير،  كلفتني  التي  الجهة  عن 
وهي “وزارة الخارجية” وطلبوا مني 
بكل لطف إخبار قسم الشرطة القريب 
من المكان الذي أريد أن أصور فيه 

مرة ثانية.

مواقع  على  الصورة  نشرت  هل 

أفعال  ردود  كانت  وكيف  االجتماعي،  التواصل 
الناس؟

لهذا  ومباركين  فرحين  الناس  كان  الحقيقة،  في 
العمل، وكثير من السوريين تواصلوا معي معبرين 
الخاص،  للمنشور  ومشاركين  بالعمل  إعجابهم  عن 
فهو كما قال البعض، ليس شرفاً فقط لمن قام بهذا، 
يظهر  أن  ويحب  يرغب  لكل سوري،  فخر  إنه  بل 
للعالم أجمع، أن هذا الشعب اليزال باستطاعته إنجاز 

الكثير، على الرغم من المحن التي ألّمت به. 

لمحتوى  مطوراً  يعمل  مؤنس  أن  هنا  نذكر 
أالمانيا منذ ست  الويب، كعمل أساسي، ويقيم في 
سنوات وقد حاول منذ وصوله لم شمل السوريين 
مجموعة  إنشاء  خالل  من  برلين،  في  المقيمين 
ألمانيا” ومجموعة “المطبخ  في  السوري  “البيت 
تنظيم  إلى  باإلضافة  عليهما،  المشرف  السوري” 
معرض  كان  بينها  من  األرض،  على  نشاطات 
)ألمانيا بعيون سورية( للتصوير الفوتوغرافي سنة 

٢٠16 والذي القى نجاحاً كبيراً.

ألول مرة .. الحكومة األلمانية تهنئ حكومات العالم بمناسبة السنة الجديدة بصورة فوتوغرافية بعدسة الجئ سوري.

ديانا كرز
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لألجور  األدنى  والحد  لألجور  األدنى  الحد  ارتفاع 
للمتدربين

من  المزيد  توقع  المنخفض  الدخل  لذوي  يمكن 
األدنى  الحد  سيزداد   .2020 عام  بحلول  األموال 
لألجور ابتداًء من 9 يناير الحالي من 9.19 يورو 
من  المستفيدون  يحصل  يورو.   9.35 إلى  حالًيا 
على   )II( البطالة  إعانة  أو  االجتماعية  المساعدات 

1.88 بالمائة من األموال في بداية العام. 
بالنسبة للبالغين العزاب ، على سبيل المثال ، يرتفع 
المبلغ بثمانية يورو إلى 432 يورو شهرًيا. عالوة 
على ذلك ، تبلغ تكلفة إعانة الطفل لألسر ذات الدخل 
المنخفض في العام الجديد 185 يورو. زيادة عالوة 
لكل  يورو   5،172 إلى  يورو   192 بمقدار  الطفل 

طفل في العام.
في  المهني  التدريب  يبدأ  شخص  أي  على  يجب 
األجر  األدنى من  الحد  الحصول على  الجديد  العام 
المهني.  التدريب  السنة األولى من  515 يورو في 
السنوات  في  المكافآت  هذه  ترتفع  أن  المتوقع  من 
إلى   2022  ، يورو   550 إلى   2021 القادمة: 
باإلضافة  يورو.   620 إلى   2023 و  يورو   585
للمتدربين  لألجور  األدنى  الحد  يزداد   ، ذلك  إلى 
لكل عام تدريبي: في السنة الثانية ، تزيد بنسبة 18 
في المائة ، وفي 35 في المائة الثالثة وفي 40 في 
العالي  التعليم  نظام  إصالح  يجري  الرابعة.  المائة 
بشكل عام. يجب منع "تكاثر ألقاب الوظيفة" ، بداًل 
مهني"  "أخصائي  مثل  شهادات  تقديم  يتم  ذلك  من 
أو "بكالوريس بروفيشنال" أو "ماستر بروفيشنال". 
تمت الموافقة بالفعل على قانون التدريب المهني من 
يتعين اعتماده من  البوندستاغ ، ولكن ال يزال  قبل 

قبل "البوندس رات".

إصالح المهن الصحية والرعاية
الحد  يرتفع  أن  يجب  األعمال،  من  العديد  في 
في  التمريض،  في  الحال  هو  كما  لألجور،  األدنى 
المستقبل،  في  األموال.  نقل  في  أو  المباني  تنظيف 
من  أفضل  بشكل  البري  النقل  سيتم حماية شركات 
االستغالل واالحتيال في الضمان االجتماعي من قبل 
المقاولين من الباطن. في المستقبل، ستكون شركات 

التوصيل الفعلية مسؤولة عن ذلك.
إلى  أيًضا  حاجة  هناك  والرعاية،  الصحة  مهن  في 
ولعالج  جاذبية  أكثر  لجعلها  رئيسية  إصالحات 
النقص في المواهب الشابة. وبالتالي، يمكن للجامعات 
تقديم دورة دراسية في العالج النفسي للفصل الشتاء 
مثل  المتخصص  التدريب  حذف  يجب   .2020
الشيخوخة،  طب  في  الممرضات  أو  الممرضات 

للمهنيين  فقط  تدريب  هناك  سيكون  ذلك،  من  بداًل 
التمريض مع أربعة تخصصات.

على  للحصول  دورة  إكمال  القابالت  على  يجب 
القبالة  عام 2022.  في  تبدأ  مزدوجة  علمية  درجة 
هي مهنة تابعة للرعاية الصحية تقدم فيها القابالت 
فترة  خالل  الوالدة  على  المقبالت  للنساء  الرعاية 
بعد  ما  فترة  وخالل  والوالدة،  المخاض  الحمل، 
الوالدة وحتى سن  بحديثي  أيضا  ويهتمون  الوالدة. 
ستة أسابيع، بما في ذلك مساعدة األم في الرضاعة 

الطبيعية.

رقم واحد لجميع األطباء: 
موجودة  كانت  أخصائي  عن  البحث  في  المساعدة 
معينة.  جمعيات  في  المواعيد  خدمة  نقاط  في  دائًما 
ولكن في نهاية العام، سيتم توسيع العرض وتوحيده 
في جميع أنحاء ألمانيا: أي شخص يحتاج إلى موعد 
مع طبيب مختص يمكنه االتصال بالرقم 116 117 
على مدار الساعة. ال ينبغي على المرضى االنتظار 
عما  النظر  بغض   - أسابيع  أربعة  من  أطول  لفترة 
أسرة  طبيب   أو  أخصائي  مع  يتعاملون  كانوا  إذا 
الطويلة  الرعاية  حالة  في  حتى   ، أطفال  طبيب  أو 
في  أيًضا  الخدمة  مراكز  تساعد  أن  يجب  األجل. 
على  األسبوع  نهاية  عطالت  في  الحادة،  الحاالت 

سبيل المثال.

المساعدة االجتماعية واستحقاقات البطالة ترتفع
إعانة  أو  االجتماعية  المساعدة  يتلقون  الذين  أولئك 
البطالة II أو المزايا األساسية في سن الشيخوخة / 
قدرة الكسب المنخفضة سوف يحصلون على المزيد 
فصاعًدا.  يناير 2020   1 من  اعتباًرا  األموال  من 
بنحو  القياسية  المعدالت  ترفع  الفيدرالية  الحكومة 
المثال،  سبيل  على  المستقبل،  في  المئة.  في   1.9
بداًل من 424  البالغون على 432 يورو  سيحصل 

يورو
التغيير.  من  يستفيدون  والمراهقون  األطفال  حتى 
يتلقى األطفال والمراهقون األكبر سًنا  6 يورو لكل 
منهم. سيتلقى األطفال الذين يصل عمرهم إلى ست 
العام  من  اعتباًرا  شهرًيا  إضافية  يورو   5 سنوات 

المقبل .

المزيد من بدل السكن
يمكن لحوالي 660،000 أسرة أن تتطلع إلى المزيد 
من بدل السكن اعتباًرا من 1 يناير 2020. كجزء 
من إصالح اإلسكان ، ترغب الحكومة الفيدرالية في 
تخفيف األسر ذات الدخل المنخفض بشكل أكبر في 

تكاليف اإلسكان المستقبلية. يتم دفع بدل السكن كدعم 
شقتهم  يستخدمون  الذين  المالك  حتى  أو  لإليجار 

بأنفسهم قد يكونوا مؤهلين.
األسرة  حجم  على  السكن  استحقاق  مقدار  يعتمد 
والدخل واإليجار أو العبء. تتم الموافقة عليه عادة 

لمدة اثني عشر شهًرا ثم يجب إعادة تقديمه.

التدخين أكثر تكلفة
ضريبة  في  المراحل  متعددة  الزيادة  تبدأ  أن  يجب 
التبغ في عام 2020 وتدفق 1.2 مليار إضافية على 

ميزانية الحكومة الفيدرالية.

المزايا الضريبية للمهنيين والمتطوعين
يمكن للمهنيين الذين يسافرون إلى الخارج المطالبة 
بارتفاع تكاليف الوجبات. ويمكن للسائقين المحترفين 
وغيرهم من العمال الذين يسافرون عدة أيام ويقضون 
الليل في سيارتهم المطالبة بمبلغ إجمالي قدره ثمانية 

يورو في اليوم زيادة على األجر.
يمكن أن يستفيد المتطوعون من قاعدة ضريبية أعلى 
في عام 2020 للنفقات كجزء من عملهم التطوعي 

)مثل تكاليف السفر(.

مع مطلع عام ٢٠٢٠ ، دخلت العديد من التغييرات التشريعية الجديدة حيز التنفيذ في ألمانيا. نفسر هنا أهم التغييرات.

الدليل ـ برلين
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حظر األكياس البالستيكية 
- النصف األول من عام 2020 ممكن

األكياس  حظر  يتم   ، القانون  مشروع  تنفيذ  تم  إذا 
البالستيكية بشكل عام في التجارة األلمانية.

تدابير لحماية البيئة
تحت  السيارات  تنظيم جديد يضع شركات صناعة 
تصدر  ال  قد   ، يناير   1 من  اعتباًرا  ألنه  الضغط. 
من  جراًما   95 من  أكثر  حديًثا  المسجلة  السيارات 
ثاني أكسيد الكربون لكل كيلومتر. في سياق حزمة 
المناخ ، من ناحية أخرى ، فإن سيارات الشركة ذات 
أجل  من  والدراجات  الهجينة  أو  الكهربائية  القيادة 
االنتقال إلى العمل ستكون أكثر تفضياًل. كما ينبغي 
تشجيع مركبات توصيل الكهرباء ودراجات الشحن 
التي تعمل بالكهرباء. يجب أيًضا تمديد عالوة شراء 

السيارات اإللكترونية إلى 2025.

تخفيض ضريبة القيمة المضافة على تذاكر القطار 
والكتب اإللكترونية والسدادات

الكتب  تخضع  ال  المطبوعة،  الكتب  عكس  على 
معدل  إلى  حالًيا  الرقمية  والصحف  اإللكترونية 
الضريبة المخفض البالغ 7 بالمائة ، ولكن ضريبة 
القيمة المضافة بالكامل البالغة 19 بالمائة. يجب أن 
يتغير هذا من عام 2020 ، رهنا بموافقة المجلس 
يمررون  والتجار  الناشرون  كان  إذا  ما  االتحادي. 
الخصم للعمالء، أمر مشكوك فيه. حتى اآلن ، عادة 
ما تكون الكتب مثل الكتب اإللكترونية أرخص قلياًل 
اآلن  للناشرين  يمكن  ذلك،  ومع  المطبوعات.  من 
أن يقدموا لمشتركي الكتب المطبوعة نسخة مجانية 
من الكتب اإللكترونية كعروض حزمة. لم يكن هذا 
ممكًنا في السابق بسبب اختالف معدالت الضرائب.
يختلف الوضع عن السكك الحديدية: تريد الحكومة 
الفيدرالية خفض معدل ضريبة القيمة المضافة أيًضا 
مع تذاكر القطار في حركة المسافات الطويلة التي 
أعلنت شركة  المائة.  في   7 بنسبة  من 2020  تبدأ 
Deutsche Bahn أنها تعتزم نقل المزايا الضريبية 
1: 1 إلى عمالئها. باإلضافة إلى ذلك ، فإنه يتنازل 

عن زيادة األسعار في النقل لمسافات طويلة. 

تخزين أقصر للمستندات الضريبية
الضرائب  لسجالت  التخزين  متطلبات  تقصير  تم 

اإللكترونية من 10 إلى 5 سنوات.

التطعيم ضد الحصبة
الحصبة  حماية  قانون  تطبيق  سيتم  مارس،   1 من 

في ألمانيا.
عام  عن  أعمارهم  تزيد  الذين  األطفال  على  يجب 
أوصت  التي  الحصبة  لقاحات  جميع  إظهار  واحد 
أو  المدرسة  دخول  قبل  الدائمة  التطعيم  لجنة  بها 
األشخاص  أيًضا على  هذا  ينطبق  األطفال.  رياض 
الطبية  أو  المؤسسات االجتماعية  الذين يعملون في 
الذين  الممرضات  أو  المعلمين  أو  المعلمين  مثل   ،
يوليو  نهاية  بحلول  التطعيمات  إثبات  عليهم  يتعين 

يجب  والالجئين.  اللجوء  لطالبي  وكذلك   ،  2021
على أي شخص ينتهك هذا توقع غرامة تصل إلى 

2500 يورو.
لألمراض  التطعيم  معدل  زيادة  إلى  القانون  يهدف 
الفيروسية الخطيرة والمعدية للغاية. بالنسبة للخبراء 
، افترض أنه مع ارتفاع معدل التطعيم بنسبة 95 في 
المائة ، يوجد أشخاص محميون ال يمكنهم تلقيحهم 
، مثل األطفال الرضع أو المرضى. يمكن أن تسبب 
الحصبة االلتهاب الرئوي ، وتلف شديد في الدماغ 

والموت ، وخاصة عند الرضع والشباب.

على  المرور  حركة  في  العقوبات  الئحة  تشديد 
الطرق

العديد  غرامات  المتهورين..  للسائقين  أكثر  تكلفة 
من انتهاكات قانون الطرق السريعة يجب أن ترتفع 
بشكل كبير. من الذي يتوقف على مسارات المشاة 
أو ركوب الدراجات أو في الصف الثاني، يجب أن 
يتوقع في المستقبل غرامة قدرها 55 يورو بداًل من 

20 أو 15 يورو كما كان من قبل. 
أكثر تكلفة هو أي شخص يعوق اآلخرين أو يعرضهم 
للخطر أو يقف هناك ألكثر من ساعة. هناك أيضا 
خصم نقطة في السجل المركظي بمدينة فلنسبورغ.

كما ستحمي اللوائح الجديدة وعالمة المرور الجديدة 
راكبي الدراجات في المستقبل من تجاوز السيارات 

وتحرك الشاحنات. 

ADAC مساهمات أعلى ألعضاء
 21 عددهم  البالغ   ADAC أعضاء  على  سيتعين 
العام  في  أعلى  اشتراكات  دفع  ألمانيا  في  مليوًنا 
األجرة  تكلفة   .2014 عام  منذ  مرة  ألول  المقبل 
األساسية بداًل من 49 اآلن تبلغ 54 يورو سنوًيا ، 
ويزيد عدد األعضاء المشهورين باإلضافة إلى 10 
يورو إلى 94 يورو. هناك أيًضا معدل جديد للسعر 
مقابل 139 يورو. يجب أن تساعد زيادة المساهمة 

ADAC على العودة إلى اللون األسود.

ارتفاع أسعار الكهرباء
إلى 6.756 سنًتا لكل كيلووات / ساعة -  سترتفع 
حالًيا تبلغ 6.405 سنًتا. لذلك تتوقع بوابتا المقارنة 
الكهرباء  أسعار  ارتفاع   24  Check و   Verivox
بمتوسط 64 يورو في العام الجديد ، حيث إن رسوم 
الشبكة وأسعار الجملة للمرافق العامة أعلى من العام 

السابق.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

توقعات اقتصادية لعام ٢٠٢٠
بينما ينتظر الناس في نهاية كل عام توقعات العرافين 
المقبل،  العام  في  الفن  وعالم  المشاهير  بخصوص 
واالقتصادية  السياسية  الدراسات  مراكز  تصدر 

توقعات من نوع آخر.
»بنك ساكسو« وضع 10 توقعات اقتصادية خاصة 
بعام 2020، تحدث عنها تقرير لوكالة »بلومبيرغ«. 

وهي كالتالي:

- مغادرة المجر لالتحاد األوروبي.
الرئاسية  باالنتخابات  يفوزون  الديمقراطيون   -

األميركية في تصويت تقوده النساء وجيل األلفية.
من  للحد  أوال«  أميركا  »ضريبة  سيعلن  ترامب   -

العجز التجاري.
لكسر  جديدة،  احتياطية  عملة  تطلق  آسيا  دول   -

اعتمادها على الدوالر.
- السويد تطلق محاوالت لتحفيز االقتصاد من أجل 
المهاجرين، مما سيؤدي  العدائي تجاه  الشعور  كبح 

إلى زيادة قيمة العملة المحلية الكرونة.
النفط والغاز ستبرز كرابح مفاجئ وسط  ـ صناعة 
البيئية  الحوكمة  مثل  االستثمار،  قياس  معايير 

واالجتماعية وحوكمة الشركات.
- البنك المركزي األوروبي يرفع أسعار الفائدة.

- تضخم حالة الركود االقتصادي.
- تضاعف النمو االسمي في المملكة المتحدة ليصل 

إلى 8 بالمئة.
- ارتفاع سعر عملة جنوب أفريقيا »الرند« من 15 
إلى 20 بالمئة، وسط خفض العالم لخطوط االئتمان 

الخاصة بجنوب أفريقيا.
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ُمساعدة  يعتبر  قانوًنا  المجر)المجر(  دولة  تبنّت 
جريمة  المهاجرين،  أو  اللجوء  طالبي  أو  الالجئين 

يُعاَقب عليها.
وهذا يعني أّن أّي شخص - ابتداًء بالمحامين وانتهاًء 
اللجوء  طالبي  يُساعُد   - المجتمع  في  بالمتطوعين 
في تعبئة النماذج أو يزّودهم بالمشورة القانونية أو 
يتعّرض  اللجوء، سوف  بعملية  المتعلقة  المعلومات 

للعقاب.
السجن  إلى  المؤقت  الحبس  من  العقوبات  تتراوح 
لمدة تصل إلى سنة واحدة، أو النفي خارج أراضي 
بانتهاك  ُمتَهم  شخِص  أّي  الُسلطات  وتمنع  الدولة. 
هذا القانون من االقتراب من مناطق النقل والمنطقة 

الحدودية، حتى دون إدانته رسمياً من المحكمة.
"أوقفوا سوروس"  بقانون  أيضاً  القانون  هذا  يُسّمى 
الملياردير  إلى  إشارة  في   ،)Stop Soros(
األمريكي المجري "جورج سوروس"، والذي يُساعد 
في تمويل المنّظمات التي تدعم الالجئين، ويتعرض، 
بسبب ذلك، للهجوم والُمعاداة من ِقَبل الحزب اليميني 
"فيكتور  المجري  الوزراء  رئيس  إليه  ينتمي  الذي 

أوربان".
تحتمل  أن  يمكن  ال  بالده  إن  الوزراء  رئيس  يقول 
يتحولوا  أن  يمكن  الذين  الالجئين  من  المزيد 
مسيحية  على  خطًرا  يمثلون  وأنهم  إلرهابيين، 
أوروبا، والمجر ستضطر إلى” استخدام القوة“ عند 
االتحاد  حدود  لحماية  مع صربيا  الجنوبية  حدودها 
األوروبي إذا نفذت تركيا تهديدها بفتح األبواب أمام 

الالجئين لعبور البلقان نحو أوروبا.

من البداية
في السنوات التي تلت سقوط الشيوعية، كانت قضية 
الهجرة في المجر ثانوية في مواجهة ظاهرة الهجرة 
باتجاه غرب القارة. وكانت السياسة المتبعة لدخول 
اللجوء،  حق  منح  وخصوصا  المجر  إلى  األجانب 

منفتحة بالكامل.
وخالل  الماضي  القرن  ثمانينيات  نهاية  وفي 
المنحدرين من أصل  استقبال آالف  تم  التسعينيات، 
إلى  كبير  بترحيب  رومانيا  من  الفارين  مجري 
جانب خمسين ألف شخص على األقل نزحوا بسبب 
كبير  عدد  وبينهم  السابقة  يوغوسالفيا  في  الحروب 

من مسلمي البوسنة.
وفي هذا اإلطار وعندما كان األمر يتعلق بمنح إقامة 
دائمة في المجر، أعطت كل الحكومات التي تعاقبت 
من  للمنحدرين  األولوية  البلد  هذا  في   1989 منذ 

أصل مجري في الدول المجاورة.
أكثر وضوحا عندما تولى  الموقف أصبح  لكن هذا 
إلى   1998 من  الحكومة  رئاسة  أوربان  فيكتور 

2002 وعودته إليها في 2010 وحتى اآلن. 
في هذا اإلطار وحتى قبل أزمة تدفق المهاجرين إلى 
ضد  خطابه  في  أوربان  تشدد   ،2015 في  أوروبا 
الهجرة القادمة من مناطق أخرى في العالم. سمحت 
المجر في البداية آلالف المهاجرين بعبور أراضيها 
للتوجه إلى غرب أوروبا، لكن الحكومة أقامت بعد 
ذلك حواجز من األسالك الشائكة على طول حدودها 
الجنوبية، ما سمح للشرطة “بصد” المهاجرين باتجاه 

صربيا.

يسمى  ما  ان  المجري  الوزراء  رئيس  يرى 
المهاجرين  "ضد  هي  المسيحية"  "الديموقراطية 
وضد التعدد الثقافي وتناضل من اجل نموذج العائلة 
المسيحية". ويقول ان "القادة االوروبيين ال يتمتعون 
بالفاعلية وهم عاجزون عن الدفاع عن اوروبا ضد 

الهجرة".
وخالل كلمته األسبوعية في اإلذاعة الحكومية انتقد 
بمقتضاها  والتي  »شنغن«،  اتفاقية  أوربان  فكتور 
اآلالف  مئات  أعباء  األوروبية  الدول  تقاسمت 
المهاجرين  إلعادة  أوربان  ودعا  المهاجرين.  من 
عن  عوًضا  األصلية  بلدانهم  إلى  والالجئين 
توزيعهم بنظام الحصص على دول القارة العجوز، 
على  تأكيد  وهو  الالجئين.  استقبال  على  وإجبارها 
سياسات رئيس الوزراء اليميني المناهضة الستقبال 

المهاجرين.
لم يكن هذا هو الموقف الوحيد ألوربان الذي اتخذه 
في معاداة الالجئين؛ إذ كانت الحكومة المجرية تعمل 
إبان 2018 على صياغة مجموعة من التشريعات 
الشرعيين  غير  المهاجرين  مساعدة  تجرم  القانونية 
في سعيهم لطلِب اللجوء. أحكاًما بالسجِن تتراوح بين 
عدة أيام وسنة تنتظر كل من يقدم مساعدة أو يعمل 

على تهريب طالبي اللجوء.
الطعام  تقديم  تعتبر  القوانين  هذه  مقترحات  كانت 
لالجئين جريمة يعاقب عليها القانون. هذا إضافًة إلى 
تقديم المشورة أو أي نوع من المساعدات األخرى. 
يوليو  من  التنفيذ  حيز  التشريعات  تلك  دخلت  وقد 
)تموز(؛ إذ حرمت السلطات المجرية في أغسطس 
ينتظرون  مهاجًرا  عشرين  من  أكثر   2018 )آب( 
مدة  مأكل  دون  بقي  بعضهم  الطعام،  من  الترحيل 

خمسة أيام.

لحوالي  انتقالية  محطة   2015 عام  المجر  كانت 
سوريا  في  النزاعات  من  هاربين  الجئ،  مليون 
والعراق وأفغانستان، وناشدين الوصول إلى أوروبا 
المجرية  السلطات  عليه  ردت  ما  وهو  الغربية. 
بتطويق حدود البالد الجنوبية بسياج محكم، وتشديد 
اإلجراءات األمنية هناك؛ من أجل غلقها تماًما أمام 
موجات الهجرة. ويرى أوربان أن تدفق أعداد كبيرة 
الثقافة األوروبية، وقد  يهدد  المسلمين  الالجئين  من 
يعمل فيما بعد على نشوء أزمة ديمقراطية كبرى في 

القارة العجوز.
على الرغم من أن المجر تعاني بشكٍل خاص من قلة 
عدد السكان بنسبة تصل إلى 32 ألف نسمة خالل 
العام الواحد، إال أن رئيس الوزراء المجري يعادي 
واالعتماد  الخصوص،  وجه  على  المسلمين  هجرة 
أعلنت  ولذلك  األرقام؛  هذه  لتعويض  الوافدين  على 
الحكومة عن صرف قرض يصل إلى 30 ألف يورو 
ألي أسرة تنجب ثالثة أطفال، هذا إلى جانب إعفاء 
ضريبة  من  أطفال  أربعة  ينجبن  اللواتي  األمهات 

الدخل، مدى الحياة.
»ال نحتاج أرقاًما؛ بل نحتاج أطفااًل مجريين«، هكذا 
أشار أوربان، ُمضيًفا أن الشعب المجري يود لدولته 
ناقص،  رقم  كل  أمام  ولهذا  مجرية،  أمًة  تظل  أن 
مولود  هناك  يكون  أن  يجب  لعائلة،  فقيد  كل  وأمام 
على  االعتماِد  إلى  البالد  تضطر  ال  حتى  جديد، 

الوافدين من الخارج، بحسبه.

اضطهاد المجتمع المدني
رئيس  حزب  عضوية  يعلقون  أوروبا  »محافظو 
األنباء؛  وكاالت  كتبت  هكذا  المجري«،  الوزراء 
األوروبي  الشعب  حزب  زعماء  صوت  عندما 
المجري  »فيديس«  حزب  عضوية  تعليق  لصالح 

اليميني بواقع 190 صوًتا مقابل ثالثة أصوات. 
بين  ما  وسط  حل  هو  التعليق  أن  بالذكر  الجدير 
أوربان.  فيكتور  حزب  عضوية  واستمرار  الطرد 
وقد جاء هذا القرار رًدا على تعليق ملصقات حملة 
جان  األوروبية  المفوضية  برئيس  للتشهير  دعائية 
للهجرة  المشجع  صورة  في  بإظهاره  يونكر،  كلود 
التي  الملصقات  خالل  من  وذلك  الشرعية،  غير 
تصوره جنًبا إلى جانب جورج سوروس، الملياردير 

المجري، الشهير بدعمه للمنظمات الحقوقية.
في التقرير السنوي لمنظمة »حقوق اإلنسان« عام 
باستخدام   2018 عام  إبان  المجر  اتهمت   ،2019
على  الضغط  في  للحكومة  الموالية  اإلعالم  وسائل 

محمد عبد المنعم
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الوزراء  رئيس  كان  إذ  المدني؛  المجتمع  منظمات 
المجري على وشك الفوز بواليته الثالثة في انتخابات 
على  تشهير  حمالت  الحكومة  شنت  ولهذا  أبريل، 
تستهدف  اإلعالنات،  ولوحات  والراديو  التلفزيون 
منظمات المجتمع المدني العاملة في مجاالت اللجوء 

والهجرة.
فيكتور  فيهم  بمن  الحكوميون،  المسؤولون  وصف 
والمعارضة  المدني  المجتمع  منظمات  أوربان، 
»عمالء  بـ  الناقدين  والصحافيين  السياسية، 
سوروس«، نسبًة إلى رجل األعمال المجري جورج 
سوروس والذي تعرض نفسه لحمالت تشهير نظًرا 

لكونه أحد ممولي المنظمات الرئيسيين.
تضييق  المجرية  الحكومة  فيه  حاولت  كامل  عام 
إخراس  أجل  من  المستقلة  المنظمات  على  الخناق 
المنظمات  على  الصعب  من  أصبح  حتى  ألسنتهم، 
وحماية  اآلخرين  لمساعدة  عملها  مزاولة  الحقوقية 
حقوقهم. إبان ذلك لجأت السلطات إلى اقتراح بعض 
منظمات  أعمال  تجريم  شأنها  من  التي  التشريعات 
الالجئين  مساعدة  على  تعمل  التي  المدني  المجتمع 
العفو  »منظمة  إليه  أشارت  ما  وهو  واألقليات، 
الدولي« في تقريرها؛ إذ وافق البرلمان على تمرير 

تلك التعديالت الدستورية.

بعض  اتخاذ  على  األوروبي  البرلمان  ووافق 
قيم  لمخالفتها  المجر؛  ضد  العقابية  اإلجراءات 
االتحاد األوروبي األساسية، بموجب المادة السابعة 
على  رًدا  ذلك  جاء  األوروبي.  االتحاد  معاهدة  من 
إسكات  شأنها  من  التي  الجديدة  التشريعات  حزمة 
داخل  والمنظمات  األفراد  وترهيب  المعارضة 
الدولة المجرية. إذ اعتبر االتحاد األوروبي سنَّ تلك 
القوانين جزًءا من حملة واسعة النطاق هدفها تقييد 
الحكومة على وسائل  الحريات األساسية، وسيطرة 

اإلعالم والقضاء.

حرمان الالجئين من الطعام
أعرب مكتب األمم المتحدة لحقوق اإلنسان في جنيف 
عن القلق إزاء األنباء التي تفيد بأن المهاجرين في 
من  عمدا  حرموا  قد  المجر  في  االحتجاز  مراكز 
الطعام، بما يتعارض مع القوانين والمعايير الدولية. 
ووفقا للقوانين المعمول بها في المجر، يتم احتجاز 
حق  يملكون  ال  الذين  اللجوء،  وطالبي  المهاجرين 
أثناء قيامهم  اإلقامة، على الفور في مناطق العبور 
ترحيلهم.  يتم  أن  حين  إلى  أو  اللجوء  بإجراءات 
اللجوء  إلجراءات  يخضعون  العبور،  مناطق  وفي 
والترحيل، والتي ال تُقِيّم بشكل فعال حالة كل فرد. 

القلق  عن  المتحدة،  األمم  باسم  المتحدثة  وأعربت 
مناطق  في  فعالة  فردية  إجراءات  وجود  عدم  إزاء 
يكون ضروريا  أن  يجب  الذي  األمر  هذه،  العبور 
في  الحرية  من  الحرمان  إجراء  يتخذ  أن  لضمان 
الحاالت االستثنائية فقط، وأن تؤخذ جميع المخاطر 

التي تحظر ترحيل الشخص في االعتبار. 
وذكرت أنه إذا بدأ مكتب الهجرة واللجوء المجري 
البالد،  من  المرفوض  الطلب  م  مقّدِ لطرد  إجراًء 
عملية  إنفاذ  انتظار  وفي  بالطعام.  تزويده  يتم  فال 
الحوامل  النساء  باستثناء   - البالغون  يُحرم  الطرد، 
أو المرضعات - عمدا من الطعام، مما قد يؤدي إلى 

سوء التغذية وهو أمر غير إنساني بطبيعته.

لماذا تسكت أوروبا عن أوربان؟
حيال  شيًئا  أوروبا  تفعل  ال  لماذا  هو:  اآلن  السؤال 
بمبادئها  ليلتزم  عليه  الضغط  تحاول  أو  أوربان 
يمين  هو  البديل  أن  تدرك  ألنها  ببساطة  الغربية؟ 
فيَدس،  حزب  يمثله  الذي  اليمين  من  تطرًفا  أكثر 
وهو واقع في بلدان أوروبية كثيرة يجتاحها اليمين 

منذ األزمة المالية عام 2008 احتجاًجا على هيمنة 
تلك  تراها  الفاشلة كما  األوروبي  االتحاد  مؤسسات 
الشرائح المعارضة، وهو ما يدفع بروكسل الحتواء 
الضغط  من  بداًل  لها  المخالفة  اليمينية  الحكومات 
عليها ومن ثم تحويل قواعدها الشعبية نحو حركات 
أكثر راديكالية، وهي نفس االستراتيجية التي يتبعها 
الحزب المحافظ في بريطانيا الحتواء حزب يوكيپ 
المرحبة  مواقفه غير  يفسر  مما  المتطرف،  اليميني 

بالالجئين هو اآلخر.

اسم المجر يفوح برائحة كريهة
أخيرا .. كتب الشاعر المجري جورج سيرتيز مقاال، 
فيه  ينتقد  البريطانية،  "الغارديان"  صحيفة  نشرته 
الالجئين،  بالده  حكومة  فيها  عاملت  التي  الطريقة 
فيكور  المتطرف  الوزراء  رئيس  تحديدا  وانتقد 
أوربان، وقال إن المجر تخجل من حكومته وحزبه.
قائال:  بالماضي،  وزرائه  رئيس  الشاعر  ويذكر 
ليلة بعد فشل ثورة عام 1956، وعندما  "في ذات 
كنت في الثامنة من العمر، اجتازت عائلتي الحدود 
الهنغارية مع النمسا بطريقة غير شرعية. كان ذلك 
لم  ولكننا  خطرة،  الرحلة  وكانت   ،1956 عام  في 
قارب  وإمكانية غرق  الخطيرة  الرحلة  لنواجه  نكن 

أو الموت خنقا في شاحنة.
 لماذا فعلنا هذا؟ .. لم يسألني أحد في ذلك الوقت، 
الحدود  المزدحمين على  األطفال  أحد  يسأل  لم  كما 

المجرية الصربية".
ويختم سيرتيز بالقول: "لكن العالم يشهد أن الشعب 
المجري ليس سيئا، فقد تطّوع اآلالف منهم لمساعدة 
عن  نيابة  يعملون  ال  ولكنهم  وألسابيع،  الالجئين 
فشكرا  عمل،  من  به  قاموا  ما  ورغم  الحكومة. 
يفوح  المجر  اسم  جعلت  التي  الحكومة  لتصرفات 

برائحة كريهة تصل إلى عنان السماء".

فيكتور أوربان ـ رئيس وزراء المجر
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محمد رضا

الخلود؛ كلمة السر التي يبحث عنها العلم على مر 
القرون، ومنذ بدء الخليقة. 

للحقيقة،  للخيال منها  أقرب  الخلود  تبدو فكرة  ربما 
العلمي، خصوًصا  التطور  الدافع وراء  لكنها كانت 
متوسط  جعلت  والتي  والصحة،  الطب  مجال  في 
عمر اإلنسان يزداد تدريجيًّا خالل القرون الماضية.
العالم  في  العمر  متوسط  أصبح   ،1800 عام  منذ 
كانت  التي  البلدان  من  العديد  الدول.  بين  متقارًبا 
تعاني من انخفاض متوسط عمر اإلنسان تمكنت من 
اللحاق السريع بركب الدول األكثر تقدًما. ومنذ عام 
1900، زاد متوسط العمر المتوقع في العالم بأكثر 

من الضعف، وهو اآلن أعلى من 70 عاًما.
ومع هذا، عاد العالم إلى عدم المساواة في متوسط 
العمر المتوقع بصورة أكبر داخل البلدان وخارجها. 
في  اإلنسان  عمر  متوسط  كان   ،2019 عام  في 
بينما  عاًما،   53 حوالي  الوسطى  أفريقيا  جمهورية 
كان متوسط العمر المتوقع في اليابان أكثر من هذا 
بحوالي 30 عاًما. هذا األمر يتعلق بأمرين، األول 
الدولة،  في  المقدمة  الصحية  الخدمات  مستوى  هو 

وبالطبع يظهر هذا العامل بقوة في الدول المتقدمة.
يتبعه  الذي  الحياة  أسلوب  هو  الثاني  العامل  بينما 
نفسها  الصعوبة  بدرجة  ليس  أمر  وهو  الشخص، 
التي يمكن أن نتخيلها، بل إنه عامل متوافر لغالبية 
بعض  تغيير  عبر  به  األخذ  ويمكنهم  العالم،  سكان 
العادات الضارة، والتركيز على عادات أكثر كفاءة 
غير مكلفة. السطور التالية، تستعرض خمس عادات 

قد ترفع من متوسط عمر صاحبها.

نشاط أقل للمخ .. استرِخ وال تستهلك عقلك
لفترة  يعيشون  الذين  األشخاص  به  يتمتع  الذي  ما 

أطول بشكل عام؟ 
يتمتعون  هؤالء  أن  الحديثة  الدراسات  أوضحت 
مقارنة  العصبي،  النشاط  من  منخفض  بمستوى 
بالنشاط  ويقصد  أقصر،  حياة  لديهم  الذين  بأولئك 
الجسم  ارتعاش  مجرد  من  بدًءا  شيء  كل  العصبي 
وحتى تحريك الذراعين والتفكير. ويبدو أن البروتين 
من  ـ  السن  كبار  عند  ـ  الدماغ  بحماية  المعروف 
اكتشاف  وهو  االختالف،  هذا  الخرف مسؤول عن 

قد يمهد الطريق للعقاقير المخصصة لزيادة العمر.

ودرس الباحثون أنسجة المخ من مئات البشر الذين 
 60 سن  بين  ماتوا  والذين  جيدة،  بصحة  يتمتعون 
و100 عام. وعندما قارنوا عينات من أولئك الذين 
الذين بلغوا 85 عاًما  ماتوا قبل سن 80 مع أولئك 
الذين عاشوا  أولئك  أن  الفريق  اكتشف  األقل،  على 
المرتبطة  الجينات  من  أقل  عدد  لديهم  أطول  عمر 

باإلثارة العصبية.
ووجدت دراسة أخرى أن التوتر والضغط العصبي 
والسكتة  القلبية  بالنوبات  اإلصابة  خطر  من  زاد 
إلى  يؤدي  فإنه  ذلك  إلى  باإلضافة  الدماغية. 
المزيد  إطالق  تسبب  الجسم  في  كيميائية  تغيرات 
»الجذور  عليها  يطلق  التي  الضارة  الجزيئات  من 
الحرة«، والتي يمكن أن تسبب الضرر لألعضاء، 
عاطفية،  تغيرات  إلى  وتؤدي  الدم،  ضغط  وترفع 
طفرات  حدوث  إلى  يؤدي  مما  الجينات؛  وتلف 
الصدفية.  أو  بالسرطان  اإلصابة  احتمال  من  ترفع 
يساعد  أن  يمكن  التوتر  من  فالتخفيف  المقابل  وفي 
أيًضا في تحسين النوم والعالقات الشخصية، وتقليل 

اإلفراط في تعاطي المخدرات والكحول.

اجعل من القهوة مشروبك المفضل
ربما تكون هذه النصيحة هي أجمل ما سمعه عشاق 
إنك ستحصل على حياة  إذ  مكان،  في كل  الكافيين 
المفضل.  بمشروبك  التضحية  دون  أطول  لفترة 
فوائد  على  يحتوي  اليومي  المفضلة  قهوتك  فكوب 
صحية، ليس فقط المرتبطة بنشاطك الذهني وزيادة 

التركيز، بل يمكن بالفعل أن تطيل حياتك.
وتشير بعض األبحاث إلى أن التناول المعتدل للقهوة 
قد يحارب داء السكري من النوع الثاني، وقد يقلل 
أيًضا من خطر اإلصابة بالخرف وأمراض القلب. 
أولئك  أن  هارفارد«  »جامعة  من  دراسة  ووجدت 
خطر  لديهم  يقل  بانتظام  القهوة  يشربون  الذين 
الوفاة. كما أن القهوة تحفز أيًضا الجهاز العصبي، 
وترفع معدالت األيض، وتزيد من أكسدة األحماض 

الدهنية، والتي يمكن أن تساعد في تخفيف الوزن.

ـ تناول المكسرات.. التسلية ال تضر
هي  المكسرات  أن  تعتقد  قد  أنك  من  الرغم  على 
وجبات غير صحية ألنها كثيفة السعرات الحرارية، 
دوًرا  بالفعل  لها  إن  إذ  الصحيح،  هو  العكس  فإن 
ووجدت  أطول.  لفترة  العيش  كيفية  في  رئيسيًّا 
يتناولون  الذين  أن  هارفارد«  »جامعة  من  دراسة 
الجوز )عين الجمل( يوميًّا كانوا أقل عرضة للموت 
خالل الدراسة بنسبة 20%. وعلى وجه التحديد، فقد 
السرطان،  عن  الناجمة  الوفيات  معدالت  انخفضت 

وأمراض القلب، وأمراض الجهاز التنفسي.
في  كبيًرا  دوًرا  للجوز  أن  أخرى  أبحاث  وأظهرت 
التي  األكسدة  مضادات  كمية  بسبب  القلب؛  صحة 
يحتوي عليها. ويقول علماء إن المكسرات يمكن أن 

إلى ذلك، تعد  أيًضا. باإلضافة  الدماغ  تعزز صحة 
المكسرات مصدًرا كبيًرا للبروتين النباتي. وإضافة 
تقلل  الفطور  في وجبة  المكسرات  بضع حبات من 
من خطر اإلصابة بأمراض القلب بنسبة تصل إلى 
النصف. ال يهم أي نوع من المكسرات: الجوز أو 

اللوز، فقط تناولهم في الصباح.

ـ ِزد من البهارات والتوابل في طعامك
لفوائدها  توصف  قد  التوابل  بعض  أن  يفاجئك  قد 
الصحية وتأثيرها في عمر اإلنسان. يحتوي الكركم 
على خصائص مضادة لاللتهابات ال تصدق، والتي 
وتعزز  المفاصل،  آالم  مثل  أمراض  تحارب  قد 
أن  لاللتهابات  يمكن  أنه  الحظ  القلب.  صحة  من 
تسرع من عملية الشيخوخة، لذا فإن أي شيء يقلل 

االلتهابات قد تساعد في إبطائها.
البدائل الصحية األخرى. قد  وتعد القرفة أيًضا من 
مما  الجسم،  في  األنسولين  حساسية  القرفة  تحسن 
الثاني من  بالنوع  تقليل خطر اإلصابة  يساعد على 
قد  لها  المنتظم  السكري. كما أن االستهالك  مرض 

يقلل من مستويات الكوليسترول المنخفض الكثافة.
يتناولون  الذين  وجدت دراسة حديثة أن األشخاص 
بنسبة %13،  للوفاة  أقل عرضة  كانوا  الحار  الفلفل 

عن أولئك الذين ال يتناولونه.

ـ ادعم اآلخرين .. العامل النفسي له مفعول السحر
تخفيف  عوامل  أهم  من  اآلخرين  مع  التواصل  يعد 
اإلجهاد، والذي يمكن أن يساعد في تحسين صحتك  
والحفاظ عليها، على المدى الطويل. وأفضل طريقة 
لتسخير هذه الفوائد هي بالتركيز، ليس على نفسك، 
ولكن على اآلخرين. وأظهرت دراسة أجريت على 
مساعدة  في  شاركوا  الذين  أولئك  أن  السن  كبار 
اآلخرين ودعم اآلخرين انتهوا إلى عيش حياة أطول.
بالنسبة  الحال  هو  هذا  يكن  لم  المقابل،  وفي 
منح  إن  إذ  والدعم،  الرعاية  تلقوا  الذين  لألشخاص 
المساعدة  تلقي  بينما  عمرك،  من  يزيد  المساعدة 
التوتر،  خفض  جانب  وإلى  حياتك.  طول  من  يقلل 
تقليل  إلى  تؤدي  أن  يمكن  اآلخرين  مساعدة  فإن 
سابًقا-  ذكرنا  كما   – والتي  الجسم،  في  االلتهابات 
يعد مقدمة للمرض. األفراد الذين يعيشون نمط حياة 
مستويات  لديهم  واإليثار،  والتعاطف  باإللهام  مليء 
ذكرت  كما  االلتهابات،  بشكل مدهش من  منخفضة 

األبحاث العلمية.
ميشيغان«  »جامعة  من  تاريخية  دراسة  وأظهرت 
زيادة خطر الوفاة بين األشخاص الذين لديهم كمية 
 ، الشخصية  والعالقات  األصدقاء  من  منخفضة 
يرتبط  االجتماعية.  العالقات  جودة  قلة  من  وأيًضا 
بالعواطف اإليجابية والعديد من  الرابط االجتماعي 
بما في ذلك وظيفة مناعية أفضل  الصحية،  الفوائد 

للجسم.
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صدر كتاب »حلم أفريقيا« ألستاذ االقتصاد والمؤلف 
والموسيقي السنغالي فيلوين سار في برلين. 

القارة  في  التفكير  "إن  التوطئة  في  الكاتب  يقول 
يتعامل  فالمرء  صعبة،  مهمة  بأسرها  اإلفريقية 
والشكوك  والكليشيهات،  المعقدة،  األوضاع  مع 
تم  لقد  الواقع.  تتجاوز  التي  الضباب،  مثل  الزائفة 
ومنذ   1960 عام  منذ  ألفريقيا  المتشائم  الوصف 
التي  القارة  أنها  توقف، على  بال  االستقالل،  بزوغ 
بدأت بداية خاطئة ومنذ ذلك الحين جاءت التنبؤات 
مع  بعًضا  بعضها  تتبع  قاتمة،  إفريقيا  مستقبل  عن 
ويرى  القارة".  اجتاحت  التي  واألزمات  الصدمات 
وجهتي  عليه  تهيمن  إفريقيا  حول  اليوم  خطاب  إن 

نظر مزدوجة:
اإليمان بمستقبل مشرق من ناحية، والفزع والخوف، 

بالنظر لوجود الفوضى حاليا، من ناحية أخرى.
األساسية  الكلمات  "أن  أخرى  فقرة  في  ويواصل 
مثل "التنمية"، "االنطالقة االقتصادية"، "النمو"، 
وفي بعض الحاالت، "مكافحة الفقر"، هي المفاهيم 
أواًل  هذا  ويرجع  السائد.  المعرفة  لعصر  األساس 
وقبل كل شيء إلى الُحلم الذي كان الغرب يصدره في 
جميع أنحاء العالم منذ القرن الخامس عشر، بفضل 
باستخدام  األمر،  لزم  وإذا  الخاص،  التقني  تفوقه 
قبل  حاسمة  معركة  في  فاز  لكنه  والمدفع.  النبوت 
كل شيء من خالل زرع فكرته عن التقدم البشري 
في التخيل الجماعي لآلخرين. لذلك يستوجب طرد 
االستعمار من هذا المكان، إلفساح المجال إلمكانيات 

أخرى.
عندما يتحدث فيلوين سار عن "النمو"، يكرر تقريباً 
االزدهار  بقوله:   السابقة،  السطور  في  جاء  ما 
األساسية  المفاهيم  هي  والمساواة  واإليمان  والتقدم 
واقعها  وتفسر  تشكل  والتي  الغربي،  الكونيات  لعلم 
و تصدرها إلى الشعوب األخرى من خالل أسطورة 

"التنمية".
إعادة  على  األفارقة  تشجيع  "تم  ذلك،  إلى  إضافًة 
للمجتمع، ال يوجد فيه  إنتاج نموذج ُمجهْز مسبًقا 
مكان لثقافتهم المحلية أو ُيقيْم بصورة سالبة. ولقد 
تم بذلك تجاهل الحقيقة، بأن التنمية الغربية كانت 
اقتصادية و كانت قبل كل شيء مشروعاً ثقافياً نشأ 
الغربية  انتقال األسطورة  لقد أدى  في كون معين. 
للفئات  األساسية  الشخصية  تدمير  إلى  للتقدم 
التضامن  شبكات  وكذلك  األفريقية،  االجتماعية 
القائمة وسياق معانيها. وأدى ذلك، خاصة إلى إدراج 

السكان في نظام قيم ال يخصهم".
"من ناحية، أصبحت هذه األسطورة البيئية مهيمنة 
عن  الغربية  المفاهيم  عرضت  أنها  حيث  من 

ومن  أفريقيا،  في  االجتماعية  المغامرة  أغراض 
ناحية أخرى كانت تميل دائًما إلى إدراج نفسها في 
جميع الممارسات االجتماعية. لكن أصبح اليوم من 
الضروري بالنسبة لغالبية الدول اإلفريقية أن تطور 
على  قائماً  واجتماعياً  واقتصادياً  سياسياً  مشروعاً 
بها ويخرج من عالمها  الخاصة  ثقافتها االجتماعية 
مسألة  يثير  هذا  بها.  الخاص  وبعدها  األسطوري، 
االقتصادي  المجال  في  والعامة  الخاصة  الجدلية 
للفئة  األساسية  االحتياجات  تلبية  إن  واالجتماعي. 
مهمة  هو  مناسب  مفهوم  طريق  عن  االجتماعية 
عامة مشتركة بين جميع المجتمعات. إن اإلجراءات 
وتسلسلها  االحتياجات  تحديد  وإجراءات  العملية، 
عديدة  هي  قيمة،  مقياس  إنشاء  أجل  من  الهرمي، 

ومختلفة مثل المجتمعات نفسها".
فلسفي  نقد  تطوير  إلى  باالنتقال  األمر،  يتعلق 
وأخالقي وسياسي لأليديولوجية التنموية. أن التنمية 
على الطريقة الغربية هي شكل ظهر تاريخيا بهدف 
تلبية احتياجات المجتمعات الغربية. وكذلك التحرر 
عن  التوقف  طريق  عن  األدائي  العقل  حكم  من 
)التنمية،  السائد  االقتصادي  النظام  إمالءات  إطاعة 
غير  والنمو  واالقتصاد،  االقتصادية،  واالنطالقة 
االقتصاد  أزمة  إن  الشامل(.  واالستهالك  المحدود، 
العالمي التي نعيشها اليوم تعبر عن حدود هذا النظام 

من خالل مظاهره المختلفة.
يجب التأكيد على أن هذه األزمة ذات طبيعة أخالقية 
المادية  الحضارة  أزمة  إنها  وروحية.  وفلسفية 
والتقنية التي فقدت كل اإلحساس باألولويات. النقطة 
العقالني  النموذج  قبضة  من  الخروج  هي  المهمة 
والميكانيكي الذي غزا العالم، والذي يعتبر نفسه كأنه 

سيد ومالك الطبيعة.
الجزائر  من  متنوعة.  األفريقية  القارة  ويواصل، 
باعتبارها  نفسها  وتقدم  الصالح،  الرجاء  رأس  إلى 
والتاريخ  والشعوب  الثقافات  فيها  تنصهر  بوتقة 
ولكن  والسياسية.  االجتماعية  واألشكال  والجغرافيا 
على الرغم من هذا التنوع، الذي هو جزء من الثروة 
األفريقية، فإن دول القارة تشترك في نفس المصير. 
إنهم يواجهون نفس التحديات التاريخية، ولهم نفس 
متحدون  إنهم  شيء،  كل  وقبل  الحديث،  التاريخ 
بمشكلة  األمر  يتعلق  وكذلك  إفريقيا.  مشروع  في 
والسياسية  االجتماعية  والمشكالت  االختالالت 
وتتطلب  كافية.  معالجة  الى  تحتاج  التي  األساسية 
بالكرامة اإلنسانية.  مقاربة جديدة لالقتصاد تتصف 
ولذلك يجب، أن يصبح االقتصاد مزيًجا من الموارد 
التي تخدم األغراض االجتماعية وتلبي االحتياجات 
بين  العالقات  تحديد  وإعادة  والروحية،  المادية 

مختلف المستويات الثقافية واالجتماعية واالقتصادية 
ومقياس  معنى  ذات  سياقات  وتأسيس  والسياسية. 
قيمة جديد، يعتمد على الثقافات واألساطير الخصبة 
ألفريقيا. إنه يتعلق ببناء مجتمعات لها معنى بالنسبة 
لألشخاص الذين يعيشون فيه. "االبحار ضد التيار". 
"إن  بمدخل:  االقتصادية"،  "المسألة  فصل  يبدأ 
حول  التفاوض  أو  الحديث  فيها  يتم  التي  الطريقة 
للنموذج  ظاهرة  هي  األفريقي،  االقتصاد  مسألة 
العام للخطابات حول القارة. لقد تم معالجة المسألة 
أطار  في  وضعها  في  أساسي  بشكل  االقتصادية 
االنحرافات.  إظهار  خالل  من  وخاصة  المقارنة، 
في  االقتصادي  النمو  محددات  مسألة  أدت  لطالما 
عدم  وراء  األسباب  دراسة  إلى  األفريقية  البلدان 
بعيداً عن مستوى  النمو والذي ما زال  حدوث هذا 
الثانية  والخصوصية  المتقدمة.  بالبلدان  يسمى  ما 
المدى  على  التحليل  إلى  ميلها  هي  الخطابات  لهذه 
فقط على  دائًما  يركز  الذي  التفكير  إلى  أو  القصير 
قمة الموجة، وليس على الموجة بأكملها. ال يتم تتبع 
وعرض التاريخ االقتصادي للقارة األفريقية أبًدا إلى 
ما هو أبعد من فترة نضال االستقالل في عام 1960، 
وفي بعض األحيان إلى فترة االستعمار، كحد أقصى 
لألفق الزمني، حيث يختفي كل شيء في الضباب، 
مثل تجارة الرقيق عبر المحيط األطلسي. ال بد من 
رؤية  أن  المحددة.  التاريخية  اللحظات  تلك  تجاوز 
مساراً  تظهر  سوف  اإلفريقية  القارة  لتاريخ  أطول 
بالحقائق  يسمى  ما  باستبدال  وتسمح  للتنمية  معقداً 
في  ويتعرض  أكثر شمواًل".  بإطار زمني  المنمقة، 
هذا الفصل الى الجغرافيا والزراعة والديموغرافيا.

لالقتصاد،  المهمة  المحددات  أحد  هي  فالجغرافيا 
والتي تؤثر على نوع الزراعة التي يتم متابعتها، وما 
المتاحة،  المعدنية  والموارد  الطبيعية  الموارد  هي 
تداول  وأنماط  البيئة،  مكانة  أيًضا  تحدد  ولكنها 
التقنيات  من  أو  ذاتًيا  والمتقدمة  والسلع،  األشخاص 
حتمية  ليس  هذا  فإن  ذلك،  ومع  المكتسبة.  األخرى 
استفادة  الناس من تحقيق أقصى  تمكن  مطلقة، وقد 

من الظروف الجغرافية غير المواتية.
تبلغ مساحة إفريقيا 3٠ مليون كيلومتر مربع وتضم 
54 دولة. وستكون القارة أكثر قارات العالم اكتظاظا 
سكانها  عدد  يبلغ  حيث  قرن،  نصف  في  بالسكان 
٢.٢ مليار نسمة، وموطن ربع سكان العالم. تمتلك 
في   6٠ و  العالمية،  األرض  مساحة  ربع  إفريقيا 
المائة من األراضي غير المستخدمة وثلث الثروة 
المعدنية في العالم. إنها مليئة بالمواد الخام. والذي 
يستخدم ُعشره فقط. التحضر يتزايد حيث يعيش في 
الوقت الحالي، حوالي 45 في المائة من السكان في 
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عندما  العشرين،  القرن  أوائل  عكس  على  المدن، 
الريف.  سكان  من  السكان  من  المائة  في   95 كان 
في  خمسة  أفريقيا  في  االقتصادي  النمو  تجاوز  لقد 
المائة منذ عام 2000. وتمثل أفريقيا تمثيال جيدا في 
مجموعة البلدان التي شهدت أقوى نمو اقتصادي في 
العالم بين عامي 2008 و 2013 )سيراليون: 9.4 
في المائة ، رواندا: 8.4 في المائة ؛ اثيوبيا: %8.4 

، غانا: 8.11% ، موزمبيق: %7.25(.
 " بقوله  االفريقي،  االقتصاد  عن  بإسهاب  ويكتب 
مختلفة،  بتأثيرات  للدول  االقتصادي  األداء  يتحدد 
باإلضافة إلى تكوين العوامل االقتصادية، والظروف 
والتاريخ.  والتكنولوجيا،  الناس  وأداء  الجغرافية، 
على  األفريقية  للدول  االقتصادي  األداء  ويتشكل 
سبيل المثال، جزئًيا من خالل الظروف التي تركها 
بالتاريخ  االستعمار بعد االستقالل، أكثر مما يتعلق 
االقتصادي الحديث للقارة، فإن هذه الشروط تتركز 
وجه  )على  االقتصادية  الهياكل  تحلل  في  أساساً 
الخصوص، أنماط اإلنتاج السابقة(، واالعتماد على 
وخصم  التجارة  على  قائم  اقتصاد  وإدخال  المدينة، 
المعتمدة  االقتصادات  هيكل  ضعف  إن  الموارد. 
عرضة  يجعلها  السلع  على  والقائم  تنوعاً  واألقل 

للتقلبات في أسعار السلع األساسية.
للبلدان  االقتصادي  األداء  لضعف  الثاني  السبب 
السيئة  االقتصادية  السياسات  في  يكمن  األفريقية 
اتخذ هؤالء  المستقلة حديثا.  الدول  قادة  يتبعها  التي 
الزعماء قرارات غير مواتية في الغالب في القطاع 
عالقات  فإن  ذلك،  إلى  وباإلضافة  االقتصادي. 
الهيمنة كانت ضارة بالدول المستقلة حديثا وما زالت 
كذلك حتى اليوم، سواء في المنافسة الدولية )قواعد 
التجارة الدولية( وفي السياسة االقتصادية وخياراتها 
وبرامج  الذاتي،  القرار  إلى  )االفتقار  االستراتيجية 
من  عالقة  خلقت  باختصار،   ... الهيكلي  التكيف 
للناتج  مالءمة  أقل  والخارجية  الداخلية  الديناميات 
االقتصادية  اإلمكانات  من  كثيراً  وبأقل  االقتصادي 
تتحمل  أن  على  الوقت  نفس  في  ويطالب  للقارة(. 
سوء  عن  تنجم  التي  وإخفاقاتها  مسؤوليتها  افريقيا 
استدعاء  عن  والتوقف  االستقالل،  منذ  ااِلدارة 
اللوم  وإلقاء  واالستعمار(  الرقيق  )تجارة  الماضي 

على األخرين لتبرير الفشل. 
االستقالل  منذ  المسؤولين  القادة  معظم  فشل  لقد 
قرارات  باتخاذهم  والمؤسسات  الموارد  إدارة  عن 
لصالح  الثروات  ونهب  سيئة  وسياسية  اقتصادية 
عشيرتهم. ويستمر نهب هذه الموارد اليوم ايضاً عن 
الخام  المواد  الستغالل  متوازنة  غير  عقود  طريق 
غير  المال  رأس  وتدفقات  المتكافئ  غير  والتبادل 

القانونية.
ويضيف لهذه النقطة: "من الصعب تحقيق المرونة 
اإلنتاج  نماذج  القطيعة مع  تتطلب  إنها  االقتصادية. 
غالبية  تقوم  االستعمارية.  الحقبة  في  والتراكم 
أو  النفط  تصدير  على  اليوم  القارة  اقتصاديات 
إلى  إفريقيا  في  االقتصادي  النمو  ويعتمد  المعادن. 
)المواد  االستخراجية  الصناعات  على  كبير  حد 
الخام( والخدمات. والتي ال تجلب اال ارباحا ضئيلة 

لهذه  حد  وضع  المهم  من  األجنبية،  العمالت  من 
تطوراً  تحدث  ال  فهي  المحصورة.  االقتصاديات 
شاماًل للبالد، وتتسبب في عين الوقت بخلق مشاكل 

بيئية واجتماعية، وتغذي الفساد".

بينها  المتبادل  والتأثير  الثقافة  عن  يكتب  كما 
الفردي  للعمل  محددتين  كقوتين  االقتصاد،  وبين 

والجماعي. 
االقتصاد كنظام موجه نحو التوزيع األمثل للموارد. 
في  النظر  فيه  يتم  مجااًل  أيًضا  أصبح  وكموضوع، 
نظرية العمل اإلنساني وأسسه. وكما يُعّرف علماء 
األنثروبولوجيا الثقافة، بأنها مجموعة من الممارسات 
والروحية  المادية  الخصائص  تلك  وكذلك  والقيم، 
المحددة التي تميز مجموعة اجتماعية محددة. ويمكن 
بالتالي تحقيق مزيج مثمر من االقتصاد والثقافة من 
خالل ترسيخ االقتصادات األفريقية بشكل أفضل في 

القيم الديناميكية لثقافاتها االجتماعية.
أن  بالذكاء"،  الثورة  ستتحلى  في فصل"  يكتب  كما 
الى  وتحتاج  المحك  على  تعيش  ااِلفريقية  الدول 
وسياسية،  وديموغرافية  واقتصادية  ثقافية  ثورة 
ثورة نموذجا وممارسة. وتعد قضية التعليم وتعزيز 
رأس المال البشري ذات أهمية مركزية. مع الطفرة 
الثالثة  الثورة  تأتي  الصناعية،  والثورة  الزراعية 
وهي مجتمع المعلومات الرقمي القائم على المعرفة 
تقنيات  خالل  من  نشره  تسارع  والذي  واالبتكار، 
لقد  وغيرها(.  )اإلنترنت  واالتصاالت  المعلومات 
أصبحت مساهمة رأس المال غير المادي في ازدهار 
بالفعل  التحدث  يمكن  أنه  لدرجة  للغاية  مهمة  األمم 
عن اقتصاديات المعرفة. ويواصل مشيراً الى تحسن 
الجامعات  واقع  والى  بالمدارس  االلتحاق  معدل 
داكار،  )في  الجامعات  هذه  إنشاء  تم  لقد  األفريقية. 
إنها  ماكيريري، نيروبي( من اإلدارة االستعمارية. 
ليست نتيجة إرادة الدول اإلفريقية المستقلة من أجل 
التي  االجتماعية،  مشاكلها  لحل  الوسائل  اكتساب 
الرغم من  تغييرات هيكلية عميقة، على  عانت من 
تلك  يتولون  الذين  األفارقة  لألساتذة  المتزايد  العدد 
المناهج  تقوم  ذلك،  على  عالوة  هناك.  المناصب 
الدراسية على غرار منهج الجامعات الغربية، وعدم 
وضع األسس لجامعة أفريقية جديدة وتكييف البحوث 

التي تلبي احتياجات المجتمعات األفريقية. 
في فقرة "المطالبة بالكرامة"، يتعرض سار للشباب 
االجتماعية  الشبكات  يستخدمون  الذين  األفارقة 
والمدونات والتويتر، واالغاني والموسيقى، كحلقات 
ويصيغون  آرائهم  عن  خاللها  من  يعبرون  اتصال 
ويدعون  القائمة،  لألنظمة  الذعة  انتقادات  فيها 
إلحداث ثورة في الممارسات والعقليات في القارة، 
العالمية ويتمردون على  ويتابعون مجرى األحداث 
المؤتمرات  وتلك  االفريقية  الفرنسية  القمة  رمزية 
حيث  الحاليون،  األفارقة  القادة  اليها  يدعى  التي 
الصف  تالميذ  مثل  االليزيه  قصر  في  يصطفون 
األول، وهو تعبير عن انعدام السيادة الوطنية وعدم 
واالقتصادي  السياسي واألمني  باالستقالل  المطالبة 
يمثلونهم،  ال  بانهم  ويشعرون  الكرامة،  وفقدان 

مقارنة بالقادة السابقين العظام: مثل مانديال، لوممبا، 
سنكارا ونكروما، فهم في نظرهم ابطاال لما تمتعوا 
القرار.  واستقاللية  الذات  واحترام  وطنية  من  به 
انتصاره  وبخالف  مانديال:  رمزية  الى  ويشيرون 
رؤية  تنفيذ  من  تمكن  فقد  العنصري،  الفصل  على 
للتقاليد  والفلسفية  الثقافية  الموارد  تغذيها  سياسية 
ألننا  "أنا   :* أوبونتو  فلسفة  مبدأ  ومتخذاً  األفريقية، 
نحن" أو بتعبير أخر "أنا أكون ألننا نكون" ، الذي 
البداية،  نقطة  إلى  للفرد  االجتماعية  الطبيعة  يأخذ 
إنسانية  واحترام  العام  للصالح  األولوية  إعطاء  مع 
اآلخر، مما أدى هذا، بعد التحرير إلى نبذ االنتقام من 
جانب السكان السود الذين تعرضوا للتمييز في نظام 
الفصل العنصري، وذهب مانديال الى ابعد من ذلك، 
عندما طالب بعدم معاقبة الذين ارتكبوا جرائم ضد 
العنصري،  الفصل  خالل  ارتكبت  التي  ااِلنسانية، 
والتي ال تنطبق عليها قانون التقادم. تأتي هذه الرؤية 
قدمها  التي  الفلسفية  األفكار  من  للسياسة،  السامية 
إلى  تعود  أنها  الرغم من  أثناء سجنه، على  مانديال 
أهم  تظل  أوبونتو  فلسفة  أن  إال   ، متعددة  مصادر 

جذورها.

سار  فيلوين  يتعرض  الحداثة"  "شعار  فصل  في 
للمفهوم المتداول للحداثة كما ويتطرق الى أزمتها، 
ناقاًل اعالن مفكري الغرب عن أزمة الحداثة الغربية 
الناجمة عن العقل الفعال، الذي جعل اإلنسان عبداً 
فعلى  العقل.  هذا  عن  الناتجة  االجتماعية  للقيود 
في  اكتسابها  تم  التي  الهامة  الحقوق  من  الرغم 
مجاالت  في  إنجازاتها  أهم  أن  يبدو  لكن  سياقها، 
والسياسة.  األخالق  وليس  والتكنولوجيا،  العلوم 
تفكك  الغربية من  أوروبا  تجلياتها في  ويعرج على 
بالتالي  الثقافية، وهو ما جعل  المرجعية  النقاط  أهم 
افتقار تصرفات األفراد اآلن إلى نظام مشترك يمكن 
أن يعطيهم معنى. والتحول الحالي لمرحلة الحداثة 
الفائضة،  االشكال  زيادة  في  تتجلى  التي  المفرطة، 
وأولوية الحاضر واالنطباعات المباشرة مما يساهم 
شديدة  وهشاشة  اللحظة،  إنسان  من  نوع  خلق  في 

للفرد في الغرب )االكتئاب واالنتحار(.
جديدة  "طريقة  عنونه  الذي  التالي،  القسم  في  أما 
للتفكير في التقاليد"، انتقد رؤية العديد من المنظرين 
الغربيين الذين اعتبروا تعارض التقاليد مع الحداثة 
مع  تناقضها  بمعنى  اي  األفريقي  السياق  في 
"المكتبة  ان  رأى  وقد  األفريقي.  المعرفي  النظام 
أدراج  في  األفريقية  التقاليد  وضعت  االستعمارية" 
وموضعيتها في زمن جامد خارج المسار التاريخي 
والتقدم وهو ما يجعل امكانية ابتكار أو اكتشاف أو 
مؤلم عن  إال فصل  ليس  أفريقية،  حداثة  تخصيص 
القديم ونفيه، إضافة الى إنكار قدرته على االستمرار 
في إدارة العمل االجتماعي المعاصر. بمعنى ستكون 
مكان  في  المصممة  الحاضر،  لباس  هي  الحداثة 
آخر. وقد ناهض هذه الرؤية، وفي سياق تبيانها وقام 
بتقديم رؤى مفكرين افارقة للتقاليد، باعتبارها مكاًنا 
تتشكل فيه القيم الروحية األساسية التي تعطي معنى 
للحياة. وفيها تجد ديناميات التجسد األفريقي مرسى 
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لها. في ذات الوقت اشار الى القيم التقليدية وقدرتها 
من  الحالية،  الحياة  لمشاهد  إمكانات  توفر  أن  على 
يتم  التي  ملموسة،  سياسية  اجتماعية  عالقات  أجل 
إذ  الثقافة،  أطلقتها  التي  الطاقات  تطبيق  إعادة  فيها 
للحداثة مهمة خلق انسان أفريقي جديد. الفتا الى انه 
في سياق العصر الحديث المضلل تقتصر نجاحات 
وهي  والتكنولوجيا،  العلوم  مجال  على  الحداثة 
والحرمان  المساواة  عدم  إلى  إفريقيا  في  أدت  التي 
واالهمال. ومطالبته بتحرير األفريقي لنفسه من كل 
شيء، سواء كان حديًثا أو تقليدًيا، مما يهين اإلنسان، 
إلى  شعره  و  جلده  ويسلم  وإبداعه،  قوته  ويمحو 
يرحم.  ال  عالمي  اقتصادي  لنظام  الوحشية  الهياكل 
معنية  ليست  إفريقيا  بان  تقول  مقولة  أمام  وتوقف 
في  اآلخرين  تجربة  من  المستفيدة  الدروس  برفض 
أهمية  مع  والسياسية،  والتقنية  االقتصادية  الحداثة 
ال  التي  االتصال  لنقاط  المختلفة  المستويات  أدراك 
أن  ينبغي  التي  القيم  تلك  حدود  وكذلك  عنها،  غنى 
فيلوين  لكن  إيجابية إلثرائها.  أفريقيا كعوامل  تقبلها 
أنه  التحليالت، شيوع فكرة  سار يعيب في كل هذه 
ال يزال يتعين اختراع الحداثة، ويجب أن تُفهم على 
من  عليه  الحصول  يمكن  ما  لكل  زرع  عملية  أنها 
خالل دمج تأسيسي انتقائي للممارسات والمؤسسات 

األجنبية األصل.
منظري  من  عدد  رؤية  أخرى،  فقرة  في  ويعالج 
مشروع  ان  من  تنطلق  التي  البديلة،  الحداثة 
كانت  والثقافية،  والتاريخية  االجتماعية  الحداثة، 
وتدفقات  التجارة  وبسبب  لكن  الغرب،  في  بدايتها 
يعد  لم  ولذلك  امتدت،  االستعمار،  وحقيقة  الهجرة 
المشروع.  لهذا  الوحيد  الناقل  هو  اآلن  الغرب 
مع  الحداثة  صياغة  إعادة  على  تركز  ومقترحهم 
مواقعها  عن  فضال  مظاهرها  تنوع  على  اإلصرار 
الذي  الرأي  الى  يشير  كما  الغرب.  قلب  عن  بعيداً 
يمنح  وال  مختلفة،  حداثة  وجود  نظرًيا  يفترض 
وينزع  الحداثة،  مفهوم  وحده حق صياغة  الغرب 
بالعالمية،  الحصرية  المطالبة  حق  الغرب  عن 
واإلسالمية  السوداء  اإلفريقية  الحضارات  وبان 
مشروع  جميعها  ستجسد  واليهودية  والهندوسية 

العالمية القائمة على العقل.
للذات  الذاتي  التجديد  بإعادة  المتعلق  الجزء  في  اما 
الحالية  اإلفريقية  المجتمعات  أن  سار  فيلوين  يرى 
التقليدية  الممارسات  بقدرة  تتعلق  أزمة  من  تعاني 
على تنظيم الحياة االجتماعية. مع ثبوت ان األشكال 
القديمة لم تعد عملية، واالنتقال إلى الجديد بطيء. لهذا 
فهذه المجتمعات مدعوة إلعادة تجديد نفسها من أجل 
والسياسية  والثقافية  االقتصادية  التحديات  مواجهة 
واالجتماعية التي تواجهها. فاإلنسان األفريقي اليوم 
ممزق بين تقليد لم يعد يعرفه وبين حداثة هاجمته 
باإلضافة  إنسانية.  ال  مدمرة  قوة  مثل  الخارج  من 
الشعوب  الغربية  الحداثة  فتنت  فقد  ذلك،  إلى 
االفريقية وصدتها في نفس الوقت. ما جعل االنسان 
تم  قد  بأنه  ثقافتين، وشعوره  بين  يتخبط  األفريقي 
إلقاؤه بكليته على نظام عالمي يهز مصيره. وهنا 
يرى فيلوين سار بأنه يتوجب على االنسان االفريقي 
المستوى  إلى  ورفعه  المصير  هذا  ابتكار  إعادة 

المناسب للمهمة التي اختارها هو لنفسه بنفسه. عليه 
يتوافق مع  له، ألن عليه ان  حقيقياً  أن يخلق عالماً 

إعادة اكتشافه وإعادة تجديده لذاته. 
اسهب فيلوين سار تحت عنوان حداثة افريقية، في 
منذ  إفريقيا  له  تعرضت  الذي  التغريب  استعراض 
استعمارها الذي شمل أخذ اللغات الرسمية، وأنظمة 
والمؤسسات  االقتصادي  والنظام  واإلدارة،  التعليم، 
جميعها أشكااًل غربية، مشيراً الى الفجوة بين األشكال 
المؤسسية المزروعة وطرق التفكير والمعاني التي 
أشكاال  للغاية،  مختلفة  مجاالت  وفي  تنتج  تزال  ال 
أخرى من التنظيم. مسلطاً الضوء على الدور الذي 
لطالما قام به المثقفون األفارقة بالتفكير والكتابة عن 
هذا  وفي  للقارة.  والسياسية  االجتماعية  الديناميات 
السياق يبرز فيلوين سار فهمه للحداثة األفريقية بأنها 
تجربة فردية وجماعية مباشرة لألفارقة. نشأت عن 
حركة مزدوجة تاريخية ونفسية و اجتماعية. فالحداثة 
بالنسبة له موجودة بالفعل وال يجب اختراعها، لكنها 
تحتوي على اتجاهات متناقضة تحتاج إلى التفاوض 

على أساس مستمر. 
بداًل من وضع  لينتقد اآلراء،  الجدل  يعاود هنا  كما 
تقدم  كما  األساسية  االجتماعية  للديناميات  تصور 
يجرى  منها،  معناها  استنتاج  أجل  من  فعلًيا  نفسها 
عالمات  وجود  عدم  أو  وجود  بمالحظة  االكتفاء 
وبأن  الحقيقية.  األفريقية  المجتمعات  في  الحداثة 
المرء يعذب نفسه بالحسابات المقارنة، ويُحكم عليه 
المتأخر  الشخص  باعتباره  باستمرار  نفسه  يفهم  أن 
في  والصعود  بالركب  اللحاق  عليه  يتعين  الذي 
المرء  يخضع  الطريقة،  وبهذه  المختلفة  التصنيفات 
التلميذ الجيد. وهنا يوجه سهام  باستمرار إلى عقدة 
باستمرار  ساهمت  التي  االفريقية  النخب  الى  نقده 
وفتنت  الغرب،  لحلم  استسالمها  عبر  الشرط،  هذا 
نسخة  إنتاج  إعادة  إلى  وسعيها  التقنية،  بإنجازاته 
غير  والتبني  للغرب،  االجتماعية  لألشكال  مماثلة 
بذلك  يرتبط  وما  األوروبية  الحقب  لتسلسل  الناقد 
الدورات  وفهم  لتسمية  األوروبية  لألفكار  تبني  من 
حداثة  عن  الحديث  ان  ويرى  الخاصة.  التاريخية 
هذا  ضمن  ..الخ  متعددة  بديلة،  داخلية،  أفريقية، 
مقلد،  طموح  عن  تعبير  مجرد  إال  هي  ما  السياق 
الى الصورة الرمزية، ألنها ال  والتي تتحول فكرياً 

تستطيع تكرار الشكل األصلي واحد لواحد. 
ويلخص لنا فيلوين سار رأيه في هذا الشأن موضحاً 
بأن، الحاضر األفريقي هو الوقت الحاضر، التجربة 
النفسية لألفارقة، الناقل للماضي مع حوامل الذهاب 
عنه.  للتعبير  ضروري  أمر  وهو  المستقبل،  الى 
يتطلبه من تطوير  ما  معانيه،  فهم كل  يمكن  بحيث 
مع  تتناسب  جديدة  وسياسية  اجتماعية  نظريات 
يؤيد  كما  األفريقية.  للمجتمعات  الحالية  الديناميات 
في طرحه فكرة تزامن العوالم المختلفة ويرى انها 
بشكل صحيح.  الحالية  اإلفريقية  المجتمعات  تصف 
سياسي  تغيير  بعملية  المجتمعات  هذه  تميز  ويلحظ 
إلى  القديم  من  االنتقال  وحال  وثقافي،  واجتماعي 
الجديد الذي ال مثيل له، من خالل التقاطع بين فترات 
زمنية وحلقات مختلفة داخل و في المجتمع الواحد، 
تتفاوض  المختلفة،  المرجعية  النظم  تتعايش  بحيث 

أو تتعارض مع بعضها البعض أو تخصب بعضها 
القيم  تعريف  إعادة  استمرارية  يرى  كما  البعض. 
المتغيرة،  اإلفريقية  والمجتمعات  للمجتمع،  الثقافية 
للنقاط  الدائم  التفاوض  إلعادة  نموذجا  تشكل  بحيث 
التحوالت  ولتزامن  الخاصة،  الثقافية  المرجعية 
العابرة للعديد من العوالم. لكنه في ذات الوقت يرى 
ان أحد التحديات التي تواجه هذا الحاضر األفريقي 
دون  بينها  المثمر  االختالف  نجاح  التأكيد على  هو 

الوقوع في أقصى درجات العزلة المجتمعية. 

استقامة التطور والتغيير الثقافي
يستهل فيلوين سار القسم المعنون "استقامة التطور 
ستكون  التي  ألفريقيا  بتعريفه  الثقافي"  والتغيير 
لها  عقالنيتها  أو  حكمتها  األوجه.  متعددة  وستظل، 
وجوه كثيرة. إنها لم تحبط عوالمها، فالحياة الروحية 
ال تزال حية وغنية. أديانها، موسيقاها، فنونها، مدنها، 
العالقة مع نفسها، بجسدها، وجودها في الوقت يشهد 
تدرك  أفريقيا  اليومية.  الذاتية  صورتها  ابداع  على 
فهي  ذلك  مع  والثقافية.  والسياسية  الدينية  توليفاتها 
تحتاج إلى توفير أساس دائم الستقرارها وازدهارها 
وتمكينها. فعندما يتسارع التغيير الثقافي والمجهول 
التمثيلية  األشكال  مسألة  فإن  يولد،  ان  عليه  الذي 
ألفريقيا أمر بالغ األهمية. فلدى افريقيا مجال هائل 
من العمل، والبد ان تكون على استعداد لفتح نفسها 
له، واسع وغير متجانس: عالم  أمام عالم ال حدود 

التنوع واالتساع. 
عن  الغبار  إزالة  ضرورة  سار  فيلوين  يرى  كما 
الحية  الكائنات  على  الحفاظ  يتم  بحيث  التراث، 
الضروري  العمل  يبدأ  هنا  ومن  فقط،  والمثمرة 
لالختيار واإلضاءة والفرز. وهكذا، يمكن للحاضر، 
أن  مؤلم،  فصل  أنه  على  اآلخرون  يتصوره  الذي 
نبض  إلى  ويتحول  مثمرة،  صياغة  إعادة  يصبح 
إلى  منه  الملموس  نقلهم  في  الخاصة.  تقاليدهم 
العمل من أجل  إلى  التقليد  الحاضر، يدعونا  الوقت 
اي  واالجتماعي.  واالقتصادي  المؤسسي  التجديد 
الى تصميم آليات تنظيمية مجتمعية تلبي احتياجات 
الوقت الراهن، دون أن تحل محل العادات واألشكال 
في  فاعلة  زالت  وما  قيمتها  أثبتت  التي  التقليدية 
سياق  تصميم  في  المهمة  تتمثل  متنوعة،  مجاالت 
حضاري ومنع الهمجية المتمثلة في نفي القديم ونقله 

إلى الوقت الحاضر. 
التحديات  هذه  أكثر  أحد  ان  سار  فيلوين  يرى  كما 
حقيقية،  ديمقراطية  ثقافة  تطوير  في  يكمن  إلحاًحا 
تطلق روح وقوة وطاقة قارة شابة تزخر بالحيوية، 
وتساعد على بناء حياة جماعية وفردية أفضل. لذا 
وكذلك  السياسية  مساحاتها  تستعيد  أن  افريقيا  على 
مواردها، وأن تفكر مرة أخرى في أساليب عملها، 
وأشكالها المؤسسية، إلعادتها إلى مواقعها الخاصة 
لدمجها مرة أخرى في الثقافات االجتماعية الخاصة 
بكل منها. ولهذا شرطان الحكم الذاتي والسيادة على 
مر الزمن. فاألول يجعل من الممكن تنفيذ القرارات 
اإليقاع  القدرة على رفض  يعني،  الخاصة. والثاني 
الوقت  المفروض عليها خارجًيا عن طريق فرض 
المحدد ذاتياً، والذي يسمح لها باستكمال محاوالتها 
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نفسها  استعادة  عليها  يجب  الخاصة.  ومحاكماتها 
لمحاوالتها  الوقت  وإعطاء  الخاص  كمركزها 

الخاصة للوصول إلى االكتمال. 

 "دروس حمرة الفجر":
أنه بداية كل يوم جديد، كما يحدث كل صباح، لحياة 
الناس وتنمية المجتمعات. يكتسب الضوء الضعيف 
في  المتجولين  مسارات  ويضيء  تدريجياً  القوة 
الفجر. إنهم يعرفون صعوبة طريقهم وضرورته من 
أجل االستقرار،...وهذا ما أنجزه مانديال في جنوب 
فلسفية  مخطوطة  إلى  استناًدا  المستعبدة،  إفريقيا 

وأخالقية انبثقت من ثقافة خوسا، رمز أوبونتو. 
ال يتعين على إفريقيا اللحاق بأي شخص. فهي لم 
تعد مضطرة إلى السير على المسارات المخصصة 
لها، ولكن يجب عليها أن تسير بسرعة وبالطريقة 

التي تختارها.
من  االستعمار  نهاية  تدرك  أن  أفريقيا  على  يتعين 
الداخل  إلى  وتتطلع  نفسها،  مع  مثمر  لقاء  خالل 
لتعيش حياتها. وسوف تضم إفريقيا خالل 35 عاًما، 
السكان  من  نسبة  أعلى  وتمثل  العالم،  سكان  ربع 
الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 45 عاماً، وبذلك 
الثقل والحيوية  البشرية.. سيؤدي هذا  تجسد حيوية 
االجتماعي  التوازن  تغيير  إلى  الديموغرافية 
األرض.  لكوكب  والثقافي  واالقتصادي  والسياسي 
ولكي تصبح إفريقيا قوة دافعة وموفقة، تحتاج إفريقيا 
إلى ثورة ثقافية عميقة. وهذا يتطلب بدوره، أن تظل 
احتياجات  تلبي  أن  يجب  حيث  قدميها.  على  واقفة 
شعبها،  وتثقيف  وإطعام  الديموغرافي،  التطور 
السالم  وظروف  كريمة،  حياة  ظروف  وتأمين 
واألمن والحرية الفردية والجماعية على حد سواء. 
لكن أفريقيا ليست مجرد تلبية لالحتياجات البيولوجية 
والفسيولوجية ألبنائها فحسب، بل، يجب عليها قبل 
كل شيء، أن تشارك في التنمية ااِلنسانية، من خالل 
بناء حضارة أكثر مسئولية تهتم بالبيئة بشكل أفضل، 
وتحافظ على التوازن بين األنظمة المختلفة، وتتبنى 
األجيال القادمة، والصالح العام، والكرامة اإلنسانية. 
دور  في  التفكير  إعادة  إلى  أيًضا  إفريقيا  تحتاج 
للعيش  وأسباب،  أهداف  عن  كبحث  الثقافة  ثقافتها. 
للمغامرة  معنى  إلعطاء  وكوسيلة  اإلطالق،  على 
اإلنسانية. ومن أجل تحقيق الثقافة بهذا المعنى، هناك 
أو  اإلنسانية  يعرقل  ما  لكل  جذري  نقد  إلى  حاجة 
يحدها أو يقللها في الثقافات األفريقية الحالية. وفي 
عين الوقت، يجب إعادة تأهيل بعض القيم اإلفريقية: 
مثل الكرامة، الحياة المشتركة، الضيافة، التواضع، 
الضوء  تسليط  الضروري  ومن  والشرف.  المثابرة 
على الثقافات األفريقية ااِلنسانية العميقة وتجديدها. 
الثورة التي توشك على االنطالق، هي ثورة روحية. 

ويبدو لنا، بأن مستقبل البشرية يعتمد عليها.
أخرى  مرة  الثورة،  يوم  في  إفريقيا  تكون  سوف 
مهد  قبل  من  كانت  مثلما  للعالم،  الروحي  المركز 

البشرية.

نختتم مراجعتنا المكثفة بإبداء بعض المالحظات:
في  كبير  حجمه  في  صغير  سار  فيلوين  كتاب 

مضمونه، وقد استطاع من خالله تقديم مادة خصبة 
للقارئ، وأن كان يغلب عليها روح التفاؤل، خاصة 
االفريقية.  للقارة  الحالي  الوضع  في  نتمعن  عندما 
المتنوعة  العرقية  الجماعات  صهر  استطعنا  هل 
في بوتقة واحدة. الكاتب لم ينكر الحداثة، ولكن هل 
حداثة  هي  أليست  للحداثة؟  متكاماًل  نموذجاً  قدمنا 
مشوهة أو بتعبير يورغن هابرماس لم تكتمل بعد، 
اين نحن اآلن من احترام حقوق االنسان والمواطنة 
واين  الحكام.  وفساد  القانون  وسيادة  والديمقراطية 
والمهاجرين  الالجئين  آالف  ونشاهد  التنمية،  هي 
من إفريقيا يفضلون الموت غرقا في البحر بدال من 
العودة الى أوطانهم. أن مناقشته المتكررة وتذكيرنا 
بالعبودية واالستعمار والعنصرية، هامة جدا، عنما 
ننظر للوضع العالمي الحالي، المد اليميني العنصري 
والرأسمالية  األجانب،  وكره  أوروبا  في  الشعبوي 
والبالد  أمريكا  فيها  وتتحكم  تقودها  التي  العالمية، 
تأثير  الى  الكاتب  يشر  ولم  الرئيسية.  الصناعية 
العولمة الهائل. أين نحن من تقرير فيلي براندت " 
الشمال ــ الجنوب، برنامج من أجل البقاء )1980(، 
عدالًة  أكثر  نصيباً  الجنوب  بلدان  بإعطاء  المطالب 
من القوة وصناعة القرار ضمن المؤسسات المالية.

الثقافة والقيم  الى  "العودة  الكاتب  ال غبار من قول 
الوقوع  التراث ولكن عدم  األفريقية". نعم الستلهام 
في فخ تقديس الماضي وهوس الُهوية، لنصبح بذلك 
حبيسي أيديولوجية بغيضة، واالنغالق في الذات أو 

في الجماعة، بدال من البحث في الواقع الحي. 
الى  يشيران  الحداثة  موضوع  أو  التنوير  فلسفة  أن 
إلى  النهضة  منذ عصر  الغربية  المجتمعات  مسيرة 
اليوم، فبدايتهما تاريخياً في أمريكا الشمالية وأوروبا 
بالحضارة  حصرهما  بالضرورة  يعني  ال  الغربية، 
أو الثقافة الغربية، أن ما جاءت به هذه الفلسفة من 
قيم، مثل العقلنة والعلمنة وتجسيد حقوق االنسان في 
الحرية والمساواة والمواطنة ألخ...، هي قيم كونية. 
وهذه القيم قابلة للمراجعة والتطوير من جانب الفكر 
الغربي نفسه، المتمثل اآلن في فكر ما بعد الحداثة. 
حظي الكتاب بتعليقات مقتضبة في الصحافة االلمانية 

نستعرض بعضها بإيجاز:
نمطية  بصورة  إفريقيا  عن  ونتحدث  نفكر  "مازلنا 
ومن منظور التنمية الغربية، حتى لو أثبت أنه مدمر 
وخلق  والروحية  الثقافية  بالثروة  التذكير  للغاية. 
التوازن بين البشر وبين ااِلنسان والطبيعة".  " يقول 
امتداد سرده،  على  يجادل  الكاتب  أن  سِجنر،  ديفيد 
بصورة فلسفية عمومية وتكمن قوة الكتاب باعتباره 
األفريقية".   للقارة  الذاتية  للمسؤولية  متفائال  حافزا 
إلى  والعودة  الغربي  الفكر  أنماط  عن  االبتعاد   "
و  الشعبية  التبادل  وعالقات  األفريقية  الطبيعة 
الفضائل األفريقية القديمة. والكاتب يسير على نهج 
الى  ويجنح  الحداثة.  بعد  لما  الفرنسيين  المفكرين 
بعض التعميم".   " إذا تعاملت أوروبا مع جرائمها 
أكثر شمواًل  وبشكل   ، مبكر  وقت  في  االستعمارية 
فيلوين  أمثال  الشعبويين  لدى  يكون  فلن   ، واتساقاً 
أن  المستفز،  العام  الهجوم  في  السهولة  هذه  سار 
فيه جميع  تتحرر  فكرية مطلقة"  حديثه عن "سيادة 
واالستعمار  العولمة  جلبته  ما  كل  من  القارة  أنحاء 

منذ عام 1500 يضع سار في خانة الحزب اليميني 
المتطرف )حزب البديل أللمانيا(". 

 " مختلطة  بمشاعر  الكتاب  إيكرت  اندرياس  يقرأ 
عن  والبحث  اإلفريقية،  التقاليد  إلى  بالعودة  الحلم 
على  الثقافية  "الوحدة  واستنباط  "أساسية"  مفاهيم 
النقدية  النظرة  يبتعد سار عن  هنا  القارة"،  مستوى 
والتمايز ولكن تعليقاته عن الشباب ااِلفريقي جديرة 

بااِلهتمام". 
"لم يفقد كتاب فيلوين سار الذي صدر قبل سنتين، 
الصحراء  جنوب  بلدان  زالت  وما  أهميته.  من  أًيا 
الكبرى تميل إلى نسخ الحكام االستعماريين القدامى. 
الى  أفريقيا  تعبئة  الى ضرورة  المؤلف  يدعو  لذلك 

العودة لتقاليدها وثقافتها". 
"يجب علينا اال نسخر من الكاتب عندما يدعو الدول 
وإيجاد  االقتصادي  نشاطها  تذكر  إلى  األفريقية 
التمكين الذاتي الروحي. والكتاب يعتبر بمثابة عالمة 
أقله ألن  ليس  االستعمار،  بعد  ما  النقاش  في  فارقة 
اإلدارة، مع  المتفشي، وسوء  الفساد  يواجه  المؤلف 
إنه  لالستعمار.  العميقة  بالجروح  المتعلقة  الحقائق 

كتاب تنويري مهم وخاصة بالنسبة لألفارقة". 
وموضوعية  مختصرة  االلمان  مراجعات  جاءت 
ومشيدة بالكتاب، ما عدا الفقرة المتطرفة الصادمة، 
التي وضعت أفكار الكاتب في مصاف أفكار الحزب 
هذا  على  نرد  ونحن  المتطرف.  اليميني  االلماني 

التقييم المتطرف:
هل كان على فيلوين سار أن يتجاهل التاريخ، وهل 
مهما  واالنتقائية،  الذاتية  تجنب  باحث  أي  يستطيع 

حاول التنكر لهما؟
أطروحات  في  والتمعن  بالقراءة  جدير  الكتاب 
والفيلسوف  المؤرخ  كتاب  مثل  أنه  الذكية،  الكاتب 
نقد   " بعنوان  مبيمبي   آِشلي  جوزيف  الكاميروني 

العقل األسود"، والذي تُرجم ايضاً عن الفرنسية. 
اختار فيولين سار عنوانا جميال لكتابه، ال مانع من 

الُحلم ولكن إلى حين، فالُحلم شيء والواقع شيء.
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يمكن  ال  أمراً  ليس  اليوم  العراق  في  يحدث  ما  إن 
فهمه وتفسيره، ال بل هو مسألة كان على السياسيين 
االقتصاد  علوم  مجاالت  في  والمتخصصين 
والديمغرافية واالجتماع السياسي توقعها وإدراكها. 
وإذا كانت لآلخرين مصالح في تطوراتها، فإن ذلك 
األصح  وإنما  علينا،  تآمرهم  بالضرورة  يعني  ال 

جهلنا وتقاعسنا عن تلبية استحقاقات تطور حياتنا.
التي تضرب منطقة معينة في  الزالزل  فإن  وهكذا 
دراستها  إطار  في  متوقعة  تكون  أن  يجب  األرض 

والتهيؤ لها.

اقتصاده،  في  بلد ريعي  العراق  أن  كثيرون  يعرف 
أن  وحيث  عائداته.  أغلب  في  النفط  على  يعتمد 
للحكم  فقد أصبح  النفط هو مسألة حكومية  استثمار 
والسلطة واإلدارة العامة اليد الطولى في التصرف 
األجنبية  والدول  للشركات  كان  كما  باألموال، 

اطماعها في تلك الثروة واستخداماتها.
على  والتناحر  السلطة  على  الصراع  هنا شكل  من 
تبعية العراق مالمح المشهد السياسي على المستوى 

المحلي واإلقليمي والدولي.
رغم  العراقي،  للشعب  فان  أخرى  ناحية  من 
والمذهبية  والدينية  والعرقية  القومية  أطيافه  تنوع 
وكبريائه  وكرامته  حضارته  في  خصوصياته 

ونزوعه إلى الحرية والتحرر. 
شاهداً  وعراقه  الرافدين  وادي  إنجازات  وستبقى 
على حيوية وابداعية أبناء هذا الشعب. وفي تاريخه 
عراقية  حكومة  أول  تشكلت  أن  ومنذ  المعاصر، 
عام 1921، فقد عاش العراق موجات من الحراك 
وقومية  ويسارية  إسالمية  من  المختلف،  السياسي 
الرئيسية  المجموعات  لهذه  كان  كما  وليبرالية. 
فعلى  والتصادم.  التقاطع  حد  واختالفاتها  تفرعاتها 
اإلسالمية  هناك  كانت  فقد  الدينية  التيارات  صعيد 
والمسيحية، والسنية والشيعية على وجه الخصوص.

المختلفة،  وقياداتها  ألوانها  للقومية  كانت  كما 
المتحالفة حيناً، والمتناحرة أحياناً أخرى. وال تختلف 

كثيراً حال التيارات اليسارية.
وكانت تلك الحراكات السياسية تعيش مراحل تطور 
في وعيها ومناهجها وقياداتها وأعضائها على مدى 
قرن من الزمن. ففي الوقت الذي ابتدأت فيه غالبية 
تطورت  ثم  سياسية،  ونخب  الحراكات كشخصيات 
السلطة  فتسلمت  وجماهيرية  شعبية  حركات  إلى 
الزعيم  قادها  العام 1958 ومع أول جمهورية  منذ 
الركن عبد الكريم قاسم ذات الهوى القطري المزين 
بالوشاح اليساري، لتنتهي بثورة قادها حزب البعث 
لم  والتي  القومي  الهوى  ذو  اإلشتراكي،  العربي 
جمهوريتها  رئيس  عليها  لينقلب  شهور  لبضعة  تدم 

فترة  بعد  قتل  والذي  عارف،  السالم  عبد  المشير 
الحكم  على  ليعقبه  مدبر  طائرة  حادث  في  قصيرة 
اخوه عبد الرحمن عارف، ولينتزع الحكم منه بعد 
عام  من  تموز   17 ثورة  في  البعث  حزب  عامين 

.1968
إلى  االشتراكي  القومي  البعث  حزب  عاد  وهكذا 
السلطة وكان صدام حسين، مهندس الثورة وقائدها، 
ليحكم ما يقرب من 35 عاماً أحدث خاللها تغييرات 
حزب  صيغة  وفق  وثقافة  واقتصادا  سياسة  جذرية 
وقومية  وطنية  شخصية  وقيادة  شمولي  ايديولوجي 

طاغية.

 1988 عام  اإليرانية  العراقية  الحرب  انتهاء  ومع 
والتي استمرت ثماني سنوات، والحرب الباردة عام 
1990 وانهيار المعسكر اإلشتراكي وأفول األنظمة 
فلكه،  في  الدائرة  والفردية  والعسكرية  اآليدولوجية 
وانفجار   والرأسمالية،  الليبرالية  الفلسفة  وانتصار 
في  النظام  أصبح  واالتصاالت،  المعلوماتية  ثورة 
واستهدافه  وظروفه  وطبيعته  فلسفته  بسبب  العراق 
في مهب ريح عاتية. فلم يعد هناك توازن فاعل في 
في وضع  العراق  يكن  ولم  العالمية،  القوى  مراكز 
يقوى على اعادة بناء نفسه واستكمال مقومات نموه 
التي  الرصاصة  للكويت  غزوه  وكان  وتطوره، 
أصابت منه مقتاًل! .. أعقبها حصار قاس دمر الروح 
في  وزرع  العراق  أبناء  من  كبيرة  لنسبة  المعنوية 
نفوسهم اليأس واالستسالم، حتى إذا أكمل األمريكان 
وتدميره   2003 عام  العراق  باحتالل  مخططهم 
سياسة واقتصاداً وسيادة وثقافة وشعباً موحداً، أجهز 
الفساد والنهب والعمالة واالحتالل المزدوج على ما 

تبقى فيه من معنًى للوطن والكرامة والحرية.
التعايش  على  يقدر  يعد  ولم  طوياًل،  الشعب  صبر 

مع وعود كاذبة وتخلف ولصوص وفاسدين وعمالء 
وعملية سياسية مدمرة، وعلى بطالة متفشية وعوز 

وجوع.
لقد اهتزت أرض العراق وزمجر شبابه أبناء الجنوب 
والشرق بعد أبناء الشمال والغرب، وفجروها ثورة 
سلمية بيضاء، وأعلنوها سيادة وطنية وعيشاً كريماً 

وحرباً على العمالة والفساد.
إنهم اليوم يثأرون لهوية وطنية انتهكت، ولحضارة 
دمرت، ولثروات نهبت، ولكرامة أستهينت، وآلالف 
وألخالق  هجرت،  ولماليين  خربت،  ولمدن  قتلت، 
أستبيح،  ولحاضر  طمس،  ولماض  ضاعت، 

ولمستقبل أغتيل، وببساطة لشعب ضاع!
النار بصدور عارية، ويفترشون  خرجوا يواجهون 
الوطنية  مطالبهم  على  يصرون  وهم  األرض 
المشروعة. ال يربطهم حزب وال طائفة وال عرق، 

بل تشدهم وطنيتهم وغيرتهم وكرامتهم المسلوبة.

تاريخاً  نور  من  بأحرف  يكتبون  اليوم  شبابنا  إن 
نضالياً جديداً في فكره ونهجه.

والتركمان  والكرد  العرب  لألخوة  نقول  وختاماً 
وكذلك للمسلمين، شيعة وسنة،  وللمسيحيين وغيرهم 
حقوقاً  متساوون  عراقيون  أنتم  العراق:  أبناء  من 
تفخروا  أن  وينبغي  عراقكم،  بكم  يفخر  وواجبات، 

بمواطنته العادلة أنتم كذلك.
عن  ونكف  لبعضنا  أيدينا  لنمد  نقول:  ولجيراننا 
فيه  لما  جميعاً  ولنتعاون  غيرنا،  في شؤون  التدخل 

خير شعوبنا.

استحقاقات  أيام  بحق،  يعيش،  اليوم  العراق  إن 
التغيير!

د. نزار محمود
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العربية:  الجزيرة  شبه  شرق  في  يحلمن  "نساٌء 
عنوان  األحالم“هو  معاني  إنتاج  مجالس  دراسة 
الكتاب الذي صدر مؤخراً للدكتور البحريني محمد 
علم  في  سابقاً  الباحث  القضاعي،األستاذ  الّزكري 
األنتربولوجيا في جامعة  )Cottbos( في ألمانيا. 
وقد طبع الكتاب بدايًة باللغة االنكليزيّة واآلن باللغة 

األلمانيّة.
يدرس الكتاب طريقة إنتاج المعرفة المرتبطة بمفهوم 
خالل  من   )Weltanschauung( العالم  رؤية 
األوساط  في  األحالم  معاني  إنتاج  لظاهرة  دراسته 
من  نوٌع  األحالم  معارَف  يعتبُر  فالكتاب  الشعبيّة. 
أنواع المعارف المتوّطدة في الثقافة العربيّة، والتي 
لم تُعالج كظاهرٍة أنثربولوجية معرفيّة بشكل شاٍف.

يمتاز هذا الكتاب بأنّه يدرُس ظاهرة األحالم الراهنة 
تأثيرها  مرحلة  لكّل  خليجية،  مراحل  ثالث  عبر 

الخاّص في المجتمعات العربيّة. 
أولها مرحلة ما قبل النفط في شرق جزيرة العرب: 
وهي مرحلة اللؤلؤ والتي صاَحبها انهياٌر اقتصادّي 
خالل  من  الطبيعّي  اللؤلؤ  ُضرب  عندما  مرّوع، 
متاعب  ذلك  رافَق  الياباني،  الصناعي  اللؤلؤ  إنتاج 
اقتصاديّة، لكن بالمقابل تشّكل الوعي في المنطقة، 
في  الشفاهيّة  على  باإلعتماد  المرحلة  هذه  اتسمت 
ثقافة  أو  المطبوع  فالكتاب  والتراث،  المعارف  نقل 
ذلك  فاتّسم  كاٍف.  بشكٍل  منتشرًة  تكن  لم  القراءة 
في  لوجه  وجهاً  والجلوس  المشافهة  على  باعتماده 
حلقات لنقل المعارف، في تلك المرحلة كانت المرأة 

سيّدة تفسير األحالم بالُمطلق.
المرحلة الثانية: مرحلة النفط، والصناعات المتعلّقة 
حيث  من  التعليميّة  النهضة  صعود  رافقها  بها، 
الشكل والمضمون وما تبعها من تطور أدوات نقل 
المعارف والتراث، من كتب و مطبوعات ووسائل 
إعالم مرئيّة ومسموعة.مع النفط ارتفعت ميزانيّات 
مراكز  من  والتعليم  الّدين  رجال  فوصل  الّدول 
حضارية بعيدة كمصر والشام . وبدأ الرجل يدخل 

على خّط  تفسير األحالم.
حيث  ميديا:  السوشيال  مرحلة  هي  الثالثة  المرحلة 
تخلّق جيل يعتمد بشكٍل عاٍم على الوسائط لتحصيل 
هذه  في  والجواالت.  الحاسوب  خالل  من  معارفه 
المرحلة بدأت المرأة تحاول جاهدًة العودة للتسيّد في 

تفسير األحالم. 
يوّظف الباحث ظاهرة سيادة المرأة على فضاءات 
النفط،  قبل  ما  حقبة  في  األحالم، خصوصاً  تفسير 
لدحض صور نمطيّة غربيّة تساهم في تخيّل الثقافة 

العربيّة ال فهمها كما هي.

 يقول الباحث: من خالل عملي الطويل في أوروبا 
في  المرأة  تنّمط  نمطيّة  صورًة  هناك  أّن  وجدُت 
مفادها  افتراضيّة  على  أغلبها  يدور  جامدٍة  صور 
وواقعة  ومهزومة  مغلوبة  عاٍم  وبشكٍل  المرأة  أّن 
تحت نفوذ وسيادة المجتمع الذكورّي. هذه الصورة 
الغربيّة للشرق ال تفترض وجود فاعليّة للمرأة، وال 
الثقافيّة،  األدوات  داخل  من  للمناورة  مساحة  ترى 
التسلّط  ثقافة  لمواجهة  العربي  المجتمع  و فضاءات 

والسيادة الذكوريّة.
الّذات  حول  تمحورها  خالل  من  الغربّية  الرؤية 
األوروبّية، قّيمت الشرق من منطلق ثقافة الغرب. 
ومفهوم  األوروبّية  المرأة  إنجازات  تقارن  فهي 
تحّررها في سياقات تاريخ تطّور الفضاء الغربي، 
ثم إذا لم ترصد ذات اإلنجازات النسوّية في الشرق 
تبدأ الرؤية الغربّية في إنتاج شرٍق في مخيلتها قد 
ثّم  الواقع، ومن  في  الشرق موجوداً  هذا  يكون  ال 

تعجز عن فهمه بشكٍل أصيٍل.
ثقافيّة شعبيّة  قيادات نسويّة  أّن هناك  يثبت  فالكتاب 
خلقت لها سيادة في الثقافة الشعبيّة تَُناِدْد سيادة رجل 
الّدين في الثقافة الرسمية. فإذا كان هناك شيخ للدين 
فهناك نّد له وهي شيخٌة لتفسير األحالم. البحث في 
القضيّة النسوية من خالل هذا المنطق النّدي )وليس 
األنثروبولوجي  المنظور  في  مفقوٌد  التصادمّي( 
وهذه  النسوّي.  الشرق  ثقافة  درس  عندما  الغربّي، 
االفتراضات  كسرت  تحديداً  الكتاب  في  النقطة 
والُمسلمات في دراسات الشرق األوسط والمجتمعات 
تقودها  ثقافيّة  فاعليّة  وجود  أثبتت  عندما  المسلمة، 
الشيخة المرأة، شيخة مجلس تفسير األحالم، فالرجل 
بنته  أو  أخته  أو  يبعث زوجته  أن  عليه  حلم  ما  إذا 
يكون حلم  تفسير األحالم. حينها  إلى مجلس شيخة 
بعالم  الرجل ومسار تحويله من أمر منامّي مرتبط 
الدنيا  لواقع  يصلح  مفهوٍم  نّص  إلى  رؤيا غامضة، 
مرتبط بعقل وثقافة ال يفهمه إاّل امرأة. الرجل عندها 
يعلم ويشعر ويعتمد على قدرة المرأة لتشكيل وعيه 
القدرات  تلك  خالل  من  والذي  الشعبّي  المعرفّي 
النسوية يوّسع مداركه بمفهوم رؤية العالم ووجوده 
)Weltanschauung(. األهّم أّن كّل ذلك يحصل 
بسالسة وانسيابيّة مسلّم بها دون أي صراٍع وتصادٍم.
أّن  يؤّكد  فالكتاب  األحالم  فهم  مستوى  على  أّما 

األحالم ُتفهم تفسيرياً وتأويلياً وتعبيرياً.
واألسهل  األولى  المرحلة  التفسير:  الحلم من خالل 
القراءة  أي  التفسير.  مستوى  عند  يكون  الحلم  لفهم 
الفتاة  تحلم  عندما  للحلم.فمثاًل  والُمبسطة  الظاهريّة 
أنها تزوجت فيكون معنى الحلم التفسيري أنّها فعاًل 

ستتزوج.
الحلم من خالل التأويل: أكثر تعقيداً من تفسير الحلم، 

تؤخذ أمور الحلم على أنّها إشارة أو شيفرة. 
فمثال عندما تحلم الفتاة أنّها تزوجت يفهم الزواج أنّه 
شراكة، فقد يكون معناه أنّها سترزق خيراً من خالل 

خوض مشروٍع تجارّي مع شريٍك أو شريكٍة.
من  أعمق  عمليّة  وهي  التعبير:  خالل  من  الحلم 
التفسير والتأويل. فالتعبير من العبور. وهنا تستخدم 
التأويل لتأويل التأويل. فمثاًل عندما تحلم الفتاة أنّها 
الحياة  لزينة  رمز  أنّها  على  "الفتاة"  يفهم  تزوجت. 
بين  والروح.  الدنيا  بين  تزاوج  هو  والزواج  الدنيا 
يعبّر  آخر  بمعنى  الروحّي.  والعالم  المادّي  العالم 
هذا الحلم بأّن الفتاة ستخوض نقلًة عميقًة في حياتها 

ورؤية ناضجة لوجودها.
 " الجّدات   " النساء  مناقشات  على  الكتاب  يرّكز 
مفسّرات األحالم يقول الباحث: تظّن للوهلة األولى 
أنّهّن تخّرجن من مدرسة ابن سيرين. فتجد في مقدمة 
كتاب ابن سيرين قواعد لم يلتفت إليها شيوخ األزهر 

والتفتت إليها الجّدات.
على  بناء  تارًة،  الحلم  شرح  بين  نقالتهم  تجد  مثاًل 
أساس  على  وتارًة  الظاهريّة  التفسيريّة  الطريقة 
اإلشارات التأويليّة وتارًة على أسس تعبيريٍّة عميقة، 

أمٌر أذهل المؤلف الّزكري عندما درس أقوالهن.
يؤكد الباحث على أّن تفسير الحلم لقاء جماعّي. فقد 
مجلٍس  في  أصدقائه  أحالم  يفّسر  الرسول ص  كان 
عاٍم. ففكرة أن الجّدات كّن يفسرن الحلم في مجلس 

نسائّي عاٍم، فكرٌة إسالميّة أصيلٌة.
ومن األمور الملفتة أّن المؤلف وجَد شريحًة الجّدات 
يلتزمن برتوكول تالوة ديباجة افتتاحيّة قبل الشروع 

في إعطاء معنى للحلم:
الله الرحمن الرحيم ، والصالة السالم على   "بسم 
بإذن  هو  أجمعين،  وصحبه  آله  وعلى  الله  رسول 
الله تعالى خير يكون و شّر يهون.." ثم يباشرن في 
تفسير الرؤيا. مثل هذه الديباجة التزم بها ابن سيرين 

ولم أعرف غيره عمل بها إاّل الجّدات.
 كنت أتساءل أين قرأت الجّدات ابن سيرين في تلك 
في  األحالم   تفسير  ورثة  بالفعل  كّن  فقد  الفترة؟! 
األزهر  خريجي  أّن  حين  في  الشفاهيّة،  الطريقة 

أحياناً ال يتقنون هذه الديباجة.
الجّدات ال يستخدمن مفردة رؤيا وحلم. بل يقلن حلٌم 
صالٌح أو حلٌم باطٌل. كما يصنفن األحالم كحلم بشارٍة 
وحلم تحذيرّي وحلم تعليمّي وحلم خيٍر وحلم بركٍة 

وحلم شيطانّي غير صالح. 
الجّدات كّن ملّمات بأهميّة نقل المعرفة عبر األجيال 
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مع  يجلسَن  كّن  الشابّات  النساء  بعض  أّن  فنجد 
نقل  أجل  األحالم،من  معارف  مجالس  في  الجّدات 
الجزيرة  شرق  في  أّن  ذكره  الجدير  ومن  الخبرة، 
إلى  منها  المدنيّة  إلى  أقرب  الحياة  كانت  العربيّة 

الحياة البدائية القبليّة.
سنين  من  المعرفيّة  المرأة  حياة  دورة  تتبّع  الكتاب 
طفولتها إلى أن تحّولت إلى جّدة. فهذه الدورة هيأتها 
وصقلتها لتتبّوء منصب شيخة في المستقبل. فالمرأة 
التي  المجالس  من  مختلفة  أنواع  في  جلست  كطفلٍة 
يسيطر عليها الرجال، وجلست في مجالس تسيطر 
ومصطلحات  مفردات  وتعلّمت  النساء،  عليها 
وأعراف ومقبوالت وممنوعات كّل هذه الفضاءات 

الذكوريّة و النسوية أتقنتها جميعاً.
مجالس  إلى  تذهب  التاسعة،كانت  سّن  قبل  فالفتاة 
امرأة  أو  رجل  يديرها  بالكتاتيب  تُعرف  معرفيّة 
النفط  قبل  ما  في حقبة   ." " مطّوعة  أو   " "مطّوع 
فهي  األميّة.  محو  مهّمة  المطّوع  مؤسسة  لعبت 
القرآن  فيه  استخدمت  قديٌم  إسالمّي  عربّي  اختراٌع 
الكريم ككتاب لتعليم أساسيّات القراءة والكتابة لمحو 
األميّة، لكن مستوى المطّوع في الدراسات اإلسالمية 
ليس متطوراً، لذلك ذكرت لي الجّدات أّن في سنّي 
طفولتهّن ذهبن إلى مجلس شيوخ الدين في المسجد 
لتعلّم أساسيات الوضوء والصالة. هنا تجلس الطفلة 
الدينيّة  المعارف  لتلّقي  واحدٍة  حلقٍة  في  الطفل  و 
هيبة  وتشاهد  ترى  المطوع.  مستوى  عن  المتقّدمة 
الناس  واحترام  ووقاره  حديثه  طريقة  الدين.  شيخ 
له. فتفطن الّشابة إلى أهميّة المعرفة ووثيق صلتها 

بالسيادة في المجتمع العربي.
كما أّن الفتاة قبل أن تبلغ سن العاشرة، تشارك القبيلة 
حفالتها العاّمة، فتقوم بأداء الرقص فتتعلّم أهميّة أداء 
الّشعر والبالغة وبروز شباب القبيلة ومحوريتهم في 

الفضاء العام.
لكن سرعان ما يتراجع حضورها. ويبقى في حدود 
حضورها  يتكثف  يبدأ  أيضا  ولكن  قبيلتها  مجلس 
الجّدات  فقد سمعُت  البالد.  حاكم  مجلس زوجة  في 
ذكرهن حضورهن مجلس شيخة البالد. وشاهدوها 
الّدخول  أدب  وتعلموا  ضيوفها.  مشاكل  تحّل  وهي 
اإلنصات،  وأدب  السؤال  طرح  و  واالنصراف 

وتقديم الكبير للتحدث.
الرجل عن  المرأة شخصيّة  المجالس ترى  في هذه 
قرب، حدوده و إمكانياته، وتتجّهز معرفيّاً واجتماعيّاً 
أخرى  مجالس  في  أّن  ترى  كما  القادمة،  للمرحلة 
وما  الحاكم  زوجة  شخص  في  المرأة  سيادَة  تبرز 
أو  اقتصاديّة وسياسيّة واجتماعيّة  قّوة  تتمتع به من 

غيرها.
يذكر الكتاب أّن المرأة دائماً تأخذ ابنها الصغير معها 
إلى تلك الجلسات.مجالس الشيخة و القبيلة و زوجة 
الحاكم ومجالس تفسير األحالم والذي سيغدو رجاًل 

في المستقبل فيختزن بذاكرته تلك الصورة.
بهذه الطريقة عندما يكبر الطفل ويتحّول إلى زوج 
زوجته  يمنع  أاّل  المحلّية  ثقافته  مسلمات  من  يكون 
من زيارة هذه الفضاءات العامة خصوصاً مجالس 

تفسير األحالم.وإذا منعها يُنعت بنعوٍت إنتقاصية من 
يطلق  بل  ابن أصل،  ليس  أو  باألصول  مثل جاهل 
عليه عدداً من الصفات من مثل "ليس ابن عرب"  أو 
فقد أصالته، هذه النعوت تجبر الرجل على الرضوخ 

لسلطة المرأة ومشيختها.
جيل ما قبل النفط الجميل وحضور المرأة القوي فيه 
لم يدم. فقد رصد الكتاب أنّه في فترة النفط قدم إلى 
بلدان الخليج فئة من مفسري األحالم نتمون إلى ثقافة 
يكون فيها مفسر األحالم رجل وهكذا تّم إقحام الرجل 
أو  التلفزيونية  القنوات  طريق  القضيّة،عن  هذه  في 
الحلم  تفسير  جوهر  أفقد  مما  الهاتفيّة  االتصاالت 

مكانته، وسحب البساط من تحت الجدات.
لألسف المجتمع تناسى أّن للحلم شروطه ومحدداته 
يصّر  كان  الذي  سيرين.  ابن  رأي  حسب  الخاّصة 
هذا  المحليّة  بالثقافة  الحلم  مفّسر  إلمام  شرط  على 
المنطقة،  بلهجة  الحلم  يفّسر  أن  يجب  أنّه  يعني 

وثقافتها، ومفرداتها االجتماعية الخاصة بها.
لذلك  فقد مفسرو األحالم من الوافدين الجدد، قدرتهم 
على إقناع الجماهير المهتمة باإللمام بمفهوم رؤية 
بأّنهم   )Weltanschauung( ووجوده  العالم 
مفسرون جيدون بسبب عدم قدرة المحليين الربط 

بين تفسير الحلم  وواقعهم.
في الفترة األخيرة انتبهت بعض الشابات من منطقة 
شرق الجزيرة العربية لهذه القضيّة. فقررن تدارك 
األحالم ألخذ  بتفسير  الملمات  الجدات  من  تبقى  ما 
رقميّة  أندية  فتح  على  أقبلن  وثم  عنهن.  المعارف 
لتفسير األحالم. ويتّم تدول ذلك في منتديات نسائيّة 
وثقافة  لتراث  تبعاً  الحلم  تفسير  في  متخصصة 

بصبغة  المرأة  أعادت  عليه  وبناًء  المنطقة، 
جديدة المكانة للجّدات في هذه القضيّة، ألّن 
تقديم  في  ُمقنعة  تكن  لم  الرسمية  المؤسسة 

إجابات على تفسير األحالم.
من األمور النبيلة أّن الجّدات كّن يستخدمن 
تفسير/  على  وقدرتهن  المعرفيّة  مشيختهّن 
تأويل/تعبير األحالم لحّل المشاكل األسريّة. 
وعليه فإّن الُمفسرة في كثير من األحيان ال 
التنويري،  اإلصالحّي  دورها  عن  تخرج 

االجتماعي.
حلم  الجّدات  إحدى  فسّرت  ذلك  أمثلة  من 
الحلم  تأويل  فكان  أنّه مات.  فيه  رجٍل رأى 
بشارٍة.  حلُم  إنّه  له  فقالت  حياٌة.  الموت  أن 
في  مات  أنّه  رأى  آخر  رجاًل  أن  حين  في 
الحلم. المفسرة تعلم أّن هذا الرجل يضرب 
زوجته. فلََوْت معنى الحلم وقالت له إّن هذا 
حلم تحذيٍر لك.فإن مصيرك إلى الموت أو 
لعبْت  هكذا  أسرتك،  مع  حياتك  تحّسن  أن 
المجتمع  بحالة  معرفتها  من خالل  الُمفسرة 
الذي تعيش فيه دور الُمصلحة االجتماعيّة. 

 في المحّصلة يركز الكتاب على أن تفسير 
بالمرأة،  خاّصة  اجتماعيّة  ظاهر  األحالم 
جيٍد  بشكٍل  والدرس  العناية  تنال  أن  يجب 
المجتمع  حياة  في  خصوصيّة  من  لها  لما 

تستطيع  وكيف  الشعبيّة،  بالثقافة  الوثيق  والتصالها 
ما  على  إجابات  توفير  الشعبّية  الثقافة  من  المرأة 
أخرى،  معرفّية  معطيات  في  اإلجابة عنه  يمكن  ال 
تعرفها  ال  مجتمعّية  معرفة  توفر  الشعبّية  فالثقافة 

مؤسسات أخرى.
تأتي أهمية الكتاب في خصوصيّة البحث الُمقدم من 
خالله، وتطّرقه لقضيّة ربّما غفل عنها الكثيرون في 
منطقة شهدت تحوالٍت متسارعٍة خالل فترٍة زمنية 
واقع  فهم  في  أهمتها  لها  حلقة  يشّكل  قصيرٍة،وهو 
االجتماعي  ودورها  الفترة  تلك  في  العربيّة  المرأة 
أنه روتيني أو عادي، في حين  البعض  الذي يعتقد 
الكثير  الدور ودقته في تفسير  تبدو خصوصيّة هذا 
من القضايا التي يعّول عليها علم األنثربولوجيا في 

فهم اآلخر. 
يقع الكتاب في  206 صفحات من القطع المتوسط 

وقد صدر عن دار األمازون للنشر الفورّي
يقسم الكتاب إلى سبعة فصول باإلضافة إلى قاموٍس 
صغيٍر لتفسير داللة بعض الرموز في الحلم وكذلك 
عنهم.  الباحث  نقل  الذين  اإلخباريين  عن  ثبٌت 
ظاهرة  حول  مقاالت  إلى  يكون  ما  أقرب  والكتاب 
مجالس تفسير األحالم النسوية. فجزء منه معّدل من 
رسالة الماجستير المقدمة في دراسات األنثربولوجية 
اإلسالمية في جامعة إكستر البريطانية. وجزء منه 
جامعة  لصالح  الّزكري  أجراه  بحٍث  إلى  ينتمي 
ظاهرة  حول  األمريكية  ميتشغن  في  أربر  آن 
تقّصي  على  يعتمد  الكتاب  منهجياً  األحالم.  تفسير 
المطّولة  الشخصيّة  المقابالت  المعلومات من خالل 
ما بين 1996- 1997 ومّرة تاليّة في عام 2009.
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مع التقدم في العمر خاصة بعد بلوغ سن األربعين، 
في  التفكير  إعادة  بضرورة  الصحة  خبراء  ينصح 
يقوم  التي  السلبية  الشخصية  العادات  من  الكثير 
الناس دون االنتباه إلى تأثيرها على  بها العديد من 

صحتهم وحياتهم بشكل عام.
بعد  للغاية  سلبي  تأثير  ذات  عادات  يلي  وفيما 
هيلث  "ديلي  موقع  في  جاء  ما  حسب  األربعين، 

بوست" المعني بالصحة:

- اإلفراط في تناول الحلويات
مع التقدم بالعمر تقل عملية األيض "حرق الدهون"، 
إلى  يؤدي  قد  السكريات  تناول  االفراط في  أن  كما 
ترتفع  حيث  السكري2،  بداء  اإلصابة  احتماالت 
كميات الجلوكوز بالدم بشكل غير صحي، لذا ينصح 

باستبدالها بالفواكه الطبيعية والشوكوالته الداكنة.
 

- تجاهل الكشف المبكر لسرطان الثدي
الوطني للسرطان، فإن خطر اإلصابة  المعهد  وفق 
بسرطان الثدي في الثالثينيات من العمر يبلغ حوالي 
واحد من كل 227 سيدة، أما ببلوغك األربعين من 
كل  من  واحدة  ليبلغ  الخطر  هذا  فيتضاعف  العمر 

68 سيدة.
لهذا السبب تنصح السيدات بالبدء في الحصول على 
تصوير الثدي باألشعة السينية سنويا بمجرد بلوغهن 
عائلي  تاريخ  لديهم  كان  إذا  خاصة  األربعين،  سن 

لالصابه بهذا النوع من السرطان.
 

- إهمال تدريبات القوة
في  طبيعي  بشكل  عضالتها  كتلة  األجسام  تفقد 
أواخر الثالثينات خاصة لدى السيدات، ونظًرا ألن 
العضالت تحرق سعرات حرارية أكثر من الدهون، 
فقد يؤدي ذلك إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي ويزيد 

من صعوبة التخلص من األوزان الزائدة العنيدة.
لذا ينصح بالمواظبة على تدريبات القوة، مثل رفع 
الجسم  وزن  على  ترتكز  بتمارين  القيام  أو  األثقال 

نفسه، تحت إشراف متخصص مرتين أسبوعيا على 
األقل للحفاظ على هذه العضالت.

 
- عدم النوم بشكل كاٍف

يعتبر قلة النوم المزمن أي عدم الحصول على عدد 
من  تتراوح  والتي  ليلة  كل  بها  الموصى  الساعات 
التقدم  مع  خاصة  للغاية  خطير  أمر  ساعات،   9-7
ضعف  الوزن،  زيادة  من  يؤديه  قد  لما  بالعمر 
احتمال  إلى  باإلضافة  بالمخ،  اإلدراكية  الوظائف 
مثل  التنكسية  العصبية  باألمراض  اإلصابة  خطر 

الخرف والزهايمر.
 

- تجاهل الفحص الدوري السنوي
سن  بعد  األهمية  غاية  في  الدوري  الفحص  يعتبر 
أمراض  أية  عن  المبكر  الكشف  لضمان  األربعين 

وعالجها بسرعة لتفادي تفاقم الحالة.

- عدم المواظبة على استخدام واقي الشمس
الجلد بأشعة الشمس أمرا ممتعا،  ربما يكون تلوين 
الجيد  باألمر  ليست  الجلد  بسرطان  اإلصابة  إنما 
على اإلطالق، لذا ينصح باستخدام واقي الشمس في 
مختلف األعمار لتفادي أضرار أشعة الشمس والتي 

ال تنحصر فقط في سرطان الجلد وإنما أيضاً تسبب 
التقدم  عالمات  ظهور  من  وتسرع  البشرة  تجاعيد 

بالعمر.

- إهمال صحة الفم واألسنان
بصرف النظر عن حقيقة أن صحة أسنانك مرتبطة 
مباشرة بالصحة العامة، فإن العناية المناسبة بأسنانك 
سوف تساعدك في عدم فقدها مع التقدم بالعمر، كما 
إهمال  بسبب  لها  نتعرض  التي  اللثة  أمراض  أن 
صحة الفم، تمثل تهديدا صريحا وتعرض لإلصابه 
والسكري وحتى  الدموية  واألوعية  القلب  بأمراض 

التهاب المفاصل الروماتويدي.
 

- عدم تناول الفيتامينات
فلن  متكامل،  بنظام غذائي صحي  ملتزمة  إذا كنت 
في  فيتامينات  أو  غذائية  مكمالت  إلى  تحتاجين 
التغيرات  لكن  العمر.  من  والثالثينيات  العشرينات 
يمكن  الطمث  انقطاع  وبعد  وأثناء  قبل  الهرمونية 
فقد  لذا  العظام،  لكثافة  سريع  فقدان  إلى  تؤدي  أن 
تحتاج بعض السيدات لتناول الكالسيوم والماغيسيوم 
بهشاشة  اإلصابة  لتفادي   D وفيتامين   C وفيتامين 

العظام.
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على  أجريت  والتي  جديدة  بحثية  دراسة  توصلت 
نحو 68 ألف امرأة من 180 دولة مختلفة، إلى أن 
شخصية الرجل هي العامل المؤثر على قرار المرأة 
بالحب، حيث تبين أن 88.9% من النساء يبحثن عن 
سمة الطيبة في الرجل، ثم الدعم والمشاركة بنسبة 

86%، والذكاء بنسبة %72.3.
فوجئ الباحثون كذلك، وبالرغم من التوقعات السابقة 
نظرة  تحديد  في  والجاذبية  الشكلية  المالمح  بأهمية 
المرأة للرجل المثالي في عالمنا الحالي، بأن حوالي 
أبدين اهتمامهن بفكرة  النساء، قد  22.3% فقط من 
النسبة  رأت  فيما  المفضل،  للرجل  المثالي  الجسد 
األغلب أن الوسامة والثراء والطموح هي أشياء تأتي 

في المرتبة الثانية، خلف الطيبة واحترام المشاعر.

الطيبة أكثر أهمية من المال
ترى الدراسة األخيرة أن السر يكمن دائما في طيبة 
األرضية  الجاذبية  تشبه  “الطيبة  قائلة:  المشاعر، 
األمور  من  تعد  حيث  مقاومتها،  يمكن  ال  التي 
المطلوبة دائما، والتي ال نشعر بها حقا إال مع افتقار 
األشخاص المحيطين بنا لها”، مضيفة: “بالنظر إلى 
فإنه  والشكلية،  المادية  باألمور  اآلن  العالم  اهتمام 
األكبر  الجاذب  هي  الطيبة  أن  للبعض  مفاجئا  يبدو 

للنساء، ولكنه الواقع”.
أهمية  لعدم  البشر  إدراك  أن  إلى  البحث  ويشير 
الشخصية،  بالصفات  بالمقارنة  الخارجي  المظهر 
من شأنه أن يزيد من ثقة الكثيرين فيما يخص نجاح 
عالقاتهم العاطفية، مؤكداً على عدم وجود عيب في 
أن  إال  مثالي،  وجسد  جاذب  بمظهر  اإلنسان  تمتع 
األكثر  األمور هي  تلك  اعتبار  في  تتلخص  األزمة 

أهمية.
النساء  إلى  باإلشارة  الدراسة  تختتم  النهاية،  في 
تبحث في أغلب األحوال عن عالقات طويلة األجل، 
وصدق  بطيبة  يتمتع  الذي  الرجل  عن  فالبحث  لذا 
بين  المنطق  من  الكثير  يحمل  أمر  هو  المشاعر، 

طياته.

هناك جوانب تكشف عن عالقة زوجية ناجحة بين 
اآلن   ... الثقة  االحترام،  التواصل،  الطرفين، وهي 
إن  للزوجين،  متعددة  وسمات  عالمات  إلى  نشير 
ظهرت فإنها تزيح الستار عن عالقة زوجية ناجحة 

ومثالية.

يؤكد خبراء علم النفس أن هناك نوعين من العالقات، 
يتمثل األول في  نوع خيالي واآلخر طبيعي، حيث 
شكل  بأفضل  اآلخر  الطرف  أمام  الظهور  محاولة 
الثاني  النوع  أما  الجنة،  من  قادم  هو  كمن  ممكن 
أمام  الظهور  بالخجل من  الزوجين ال يشعران  فإن 
بعضهما البعض على طبيعتهما تماما في ظل تفهم 
عالقة  سمات  إحدى  عن  هنا  يكشف  ما  فرد،  كل 

زوجية ناجحة بين الطرفين.

مشاركة تفاصيل اليوم
كل  يحكي  ألن  استعداد  على  طرف  كل  يبدو  هنا 
تفاصيل يومه للطرف اآلخر، دون أن يسعى إلخفاء 
عنه حقيقة قيام زميل في العمل بمضايقته، بل يبدو 
فرص  من  يزيد  ما  المقربين،  كالصديقين  الطرفان 

نجاح العالقة.

الحديث عن الماضي
سواء تمثل الماضي في عالقة حب فاشلة، أو أزمات 
متكررة مع الوالدين، أو ربما مشكالت مالية سابقة، 
يعني الحديث بكل راحة مع شريك الحياة عن أزمات 
الماضي، زيادة الثقة بين الطرفين إلى أبعد الحدود، 
الغوص في  الوضع في االعتبار ضرورة عدم  مع 
أمور قديمة تبدو مزعجة، يمكنها أن تجرح مشاعر 

أحد الطرفين.

فريق واحد باألمور المادية
معرفة كل طرف للحساب البنكي أو الراتب الخاص 
الحديث  قدرتهما على  تكشف عن  اآلخر،  بالطرف 
بكل راحة في األمور المادية، ما يؤدي لزيادة فرص 
تجاوز أي من المشكالت المتعلقة بالمال، من واقع 

الصراحة التامة بين الزوجين.

ال للسيطرة
سيطرة طرف على حياة الطرف اآلخر، تعني عدم 
واحدة  ساعة  تمر  فال  لذا  كبيرة،  بدرجة  فيه  ثقته 
واألشخاص  مكانه  لمعرفة  به  باالتصال  وقام  إال 
يبدو  أخرى  حاالت  عكس  على  معه،  المتواجدين 
البعض،  بعضهما  في  الثقة  شديدا  الزوجان  خاللها 
لذلك ال تبدو هناك أي حاجة للسيطرة على الطرف 

اآلخر.

وسائل تواصل مشتركة
بينما تؤكد الدراسات أن وسائل التواصل االجتماعي 
كل  قيام  فإن  الطرفين،  بين  الغيرة  تولد  ما  أحيانا 
طرف بتصفح الهاتف بما يحمل من مواقع تواصل 
النظر  من  اآلخر  الطرف  يمنع  أن  دون  اجتماعي، 
عنه  ينتج  الطرفين،  بين  وضوح  عن  يكشف  فيه، 

عالقة زوجية ناجحة ال تحمل الشكوك المتبادلة.

االعتراف بالخطأ
عدم  يعني  بالخطأ،  العالقة  طرفي  أحد  اعتراف 
غير  للطرف  سريعا  النقد  توجيه  إلى  االضطرار 
يزيد  أنه  على  عالوة  المسؤولية،  لتحميله  المخطئ 
نهاية  في  تؤدي  أمور  وهي  والمصداقية،  الثقة  من 
ناجحة  زوجية  عالقة  بنعيم  التمتع  إلى  المطاف 

ومثالية.
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ـ في المرتبة العاشرة اللغة األلمانية
نسبة المتحدثين بها 2.77% من عدد سكان العالم، وهي تنتمي إلى اللغات الجرمانية الغربية، وتعتبر إحدى 
والنمسا  ألمانيا  اللغة،  بهذه  المتحدثة  البالد  أشهر  ومن  األوروبي،  االتحاد  في  شيوعا  األكثر  األم  اللغات 

وأجزاء من سويسرا وبلجيكا.
العالم،  عدد سكان  من  بها %3.05  المتحدثين  السكان  عدد  نسبة  الفرنسية:  اللغة  التاسعة  المرتبة  في   -
وتستخدمها 32 دولة كلغة رسمية، معظم من ينطق بالفرنسية كلغة أم أصلية يعيشون في فرنسا، حيث نشأت 

اللغة، أما البقية فيتوزعون بين كندا وبلجيكا وسويسرا وأفريقيا ولكسمبورغ وموناكو.
- في المرتبة الثامنة اللغة البنغالية: نسبة عدد متحدثيها من عدد سكان العالم 3.19%، منهم حوالي 120 
واحدة  وتعتبر  الهند،  في  الغربية  بنغال  لغة والية  أيضا  بنغالديش، وهي  هم مجموع سكان  نسمة  مليون 
من أكثر لغات العالم انتشارا. وهي إحدى اللغات الهندية اآلرية، مثل الهندية واألردية والسندية، وأصلها 

السانسكرتية.
- في المرتبة السابعة اللغة البرتغالية: نسبة عدد متحدثيها 3.26% من عدد سكان العالم، موزعون في 

البرازيل والبرتغال وماكاو وأنغوال وفنزويال وموزمبيق.
وقد انتشرت هذه اللغة في جميع أنحاء العالم إبان ظهور البرتغال كقوة استعمارية في القرنين الميالديين 15 
و 16، وامتدت من البرازيل إلى ماكاو في الصين وغوا في الهند. وهي اليوم واحدة من اللغات الرئيسة في 
العالم، كما أنها أكبر لغة في أمريكا الجنوبية من حيث عدد المتكلمين بها، وهي أيضا لغة رئيسة في عدد من 

بلدان إفريقيا، وهي اللغة الرسمية في 9 دول.
- في المرتبة السادسة اللغة الروسية: نسبة عدد المتحدثين بها 3.95%، ويتوزعون في بلدان كثيرة من 

جمهوريات االتحاد السوفيتي السابق، منها روسيا وبيالروسيا وكازاخستان وغيرها.
األمم  في  الرسمية  اللغات  وإحدى  انتشاراً،  العالم  لغات  أكثر  وإحدى  انتشاراً،  السالفية  اللغات  أكثر  هي 
واستونيا  والتفيا  أوكرانيا  في  واسع،  نطاق  على  بها  التحدث  يتم  ولكن  رسمية،  غير  لغة  وهي  المتحدة، 
وليتوانيا، وإلى حد أقل ، في البلدان األخرى التي كانت الجمهوريات المكونة لالتحاد السوفيتي، وهي تعتبر 

اللغة األكثر انتشارا جغرافيا في أوراسيا.
- في المرتبة الخامسة اللغة اإلسبانية: نسبة عدد متحدثيها في العالم 6.25%، وعددهم تقريبا 400 مليون 
وكوبا  إسبانيا  على  الجنوبية، عالوة  وأمريكا  الوسطى  أمريكا  بلدان  من  كل  في  بها  التحدث  ويتم  نسمة، 

وأجزاء من الواليات المتحدة األمريكية.
- في المرتبة الرابعة اللغة العربية: نسبة عدد متحدثيها في العالم 6.6%، وهي واحدة من أقدم لغات العالم، 
ويتحدث بها غالبية سكان الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وباألخص سكان البلدان العربية كافة. وعالوة 
على ذلك، يقبل الماليين على تعلم اللغة العربية ألنها لغة القرآن الكريم، وهناك الماليين من المسلمين في 

بلدان أخرى يتحدثون العربية أيضا.
في عام 1974 تم اعتمادها كلغة رسمية سادسة في األمم المتحدة .

- في المرتبة الثالثة اللغة الهندية: نسبة عدد متحدثيها تقريبا 11.51% من عدد سكان العالم، وهي اللغة 
الرسمية في الهند وفي جزر فيجي )الهندوستانية(، وفي خارج الهند يتم التحدث بها في النيبال، وفي جنوب 

إفريقيا، وموريشيوس واليمن وأوغندا، وحتى في الواليات المتحدة.
المليار  يتجاوز  متحدثيها 18.05%، وعددهم  نسبة عدد  )الصينية(:  الماندرين  لغة  الثانية  المرتبة  في   -
تقريبا، وهي لغة الصين ذات أكبر تعداد سكاني في العالم، واللغة الصينية ليس لديها أبجدية، وإنما يستخدمون 

رموزاً توضيحية، كل كلمة لها الرسم التخطيطي الخاص بها.
ويتحدث أيضا بها في تايوان وسنغافورة، والجدير بالذكر أن الماندرينية تحتوي على عدد كبير من اللهجات.
العالم زهاء 25%، وعددهم يتجاوز 1.8  اللغة اإلنجليزية: نسبة عدد متحدثيها في  - في المرتبة األولى 
مليار نسمة، وهي اللغة الرسمية للعديد من البلدان، والمتحدثون بها ينحدرون من جميع أنحاء العالم، بما 
في ذلك نيوزيلندا والواليات المتحدة واستراليا وانكلترا وزيمبابوي ومنطقة البحر الكاريبي وهونغ كونغ 
وجنوب أفريقيا وكندا. عالوة على ماليين أخرى من البشر يتحدثون اللغة االنجليزية كلغة ثانية، باعتبارها 

اللغة األكثر شعبية في العالم

- استشر زوجتك دائماً ثم نفذ ما تراه أنت.
- إذا أحبت المرأة ضحت بنفسها من أجل قلبها وإذا 

كرهت ضحت بغيرها.
- محاولتك التفاهم مع امرأة تبكى أشبه شئ بمحاولتك 

تقليب أوراق الصحيفة أثناء عاصفة.
- فتاة اليوم إذا تزينت فتنت ، وإذا ابتسمت سحرت 

، وإذا طبخت قتلت.
الذى  المطافئ  جندى  بدور  أحيانا  المأذون  يقوم   -

يخمد نيران الحب
يمسكها  كيف  الرجل  عرف  إذا  كالشعلة  المرأة   -
أضاءت طريقه ، وإذا خطأ فى مسكها حرقت يديه.

قاطع  دليل  فهذا   ، الطهو  تجيدين  بأنك  تتباهى  - ال 
على انك قد تجاوزت الثالثين.

ينشر  كالهما  أن   .. والصحف  النساء  بين  الشبه   -
األخبار حيث ذهب.

- تتسلط المرأة بدموعها وضعفها ، ولكن سلطانها ال 
يدوم إذ أن قوة الدموع إذا افرط استعمالها تدعو إلى 

جمود القلب بداًل من إذابته.
- أول أعراض الحب الصادق فى الرجل هو الخجل 

.. وفى المرأة الجرأة.
سيارته  محرك  يترك  الذي  هو  المتفائل:  الرجل  ـ 
دائراً وهو ينتظر زوجته عند دخولها متجر اًلشراء 

إحدى الحاجات.
ـ عندما يتزوج الرجل المرأة فهو يعبر لها بذلك عن 
أكبر إعجاب شعر به من ناحيتها لكنها تكون المرة 

األولى واألخيرة.
الرجل  المرأة حديثها ، وأعظم ما في  أحلى ما في 

أُذن تعرف كيف تلتقط هذا الحديث وتميزه.
ـ عندما يحب الرجل امرأة فانه يفعل أي شيء من 

اجلها ، إال شيئاً واحداً هو أن يستمر في حبها.
ـ في حياة كل إنسان مأساتان: المأساة األولى عندما 

يفتقد الحب، أما الثانية فهي عندما يجده.
ـ يريد الرجل من المرأة أن تفهمه، وتريد هي منه أن 

يحبها، وهذا هو منشأ الخالف بين كل زوجين
في  السمك  يباع  وال  قطعه  قبل  الحطب  يباع  ال   -

البحيرة
يلحق  أن  فالبد  الطريق  في  الكسل  يمشي  عندما   -

به الفقر
- أموت محبوبا خير لي من أن أعيش مكروها

- إذا أردت أن تحتفظ بصديق فكن أنت أوال صديق 
- كن مستمعا جيدا لتكن متحدثا لبقا 
- ال يعرف ثقب الجورب إال الحذاء 
- الشجرة العاقر ال يقذها أحد بحجر 

- أسهل كثيرا أن يصدق اإلنسان كذبة سمعها ألف 
مرة من أن يصدق حقيقة لم يسمعها من قبل.
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األدب  في  ليسانس  ودرس  عام 1938 ،  تموز/يوليو  يوم  31  دمشق  مدينة  في  نحاس  رياض  الممثل  ولد 
اإلنجليزي عام 1962 في جامعة دمشق، ولعب عدداً من األدوار في المسرح الجامعي.

شارك كممثل بالعديد من األعمال التلفزيونية والمسرحية والسينمائية، إضافة إلى بعض األعمال اإلذاعية، 
وهو عضو في المسرح القومي منذ عام 1969، وعضو في نقابة الفنانين منذ عام 1980.

تميز بقدرته على أداء كافة األنواع الدرامية، فبرع في التراجيديا واألعمال االجتماعية، ونجح في الكوميديا 
والبيئة الشامية، وأيضاً في المسلسالت التاريخية.

حصل على الشهادة الثانوية عام 1958، ودخل كلية اآلداب لدراسة اللغة اإلنجليزية، وهناك التقى األستاذ 
س الدراما في بريطانيا، ويقّدم في  "بارما" الذي قِدم من الهند لتدريس الطالب وكان مهتماً بالمسرح ويدّرِ
كل سنة عرضاً مسرحياً لشكسبير، ويجسد شخصيات العرض طالٌب من القسم ذاته، فكانت 
آنذاك مشاركته األولى في مسرحية "تاجر البندقية" بدور الخادم اليهودي "شايلوك"؛ وذلك 
في زمن الوحدة بين سوريا ومصر، ومن بين من حضروا هذه المسرحية الرئيس الراحل 

جمال عبد الناصر.
بعد التخرج ذهب رياض نحاس إلى السعودية بقصد التدريس لمدة عامين، وحين عاد وجد 
الدكتور رفيق الصبان قد أنشأ فرقة الفنون الدرامية لإلذاعة والتلفزيون، فإنضم إليها في العام 
1963، وقدم فيها الكثير من العروض. ثم قامت وزارة الثقافة بضم هذه الفرقة إلى المسرح القومي، وهناك 
قدم ما يزيد على مئة عرض مسرحي تزامناً مع عمله في اإلذاعة وتصوير السهرات والمسلسالت التلفزيونية 
والبرامج التعليمية الدرامية، وكل ذلك باألبيض واألسود إلى أن دخل التلفزيون الملون في الثمانينيات حياتنا، 

وبدأت معه رحلة طويلة.
أعماله:  يُعد دور "أبو ممدوح" في "باب الحارة" من أكثر األدوار مميزة وأشهرها خالل مسيرته الطويلة، 

ويعد أحد أهم العناصر في سلسلة "مرايا" مع الممثل السوري ياسر العظمة.
يحمل رصيد رياض نحاس في الدراما التلفزيونية أكثر من مئة مسلسل، نذكر منها "حكايا الليل" عام 1972 
و"صح النوم" عام 1974 و"رحلة المشتاق" عام 1977 و"بصمات على جدار الزمن" و"حرب السنوات 
الزمن"  نسيها  و"حارة  عام 1986  الصمت"  زمن  و"وداعاً  عام 1984   " و"مرايا  عام 1980  األربع" 
القلوب" عام 1991  إلى  القلوب  الخوف" و"هجرة  و"أيام  و"البركان" عام 1989  و"مرايا" عام 1988 
و"جريمة في الذاكرة" عام 1992 و"بنات وأمهات" عام 1993 و"حمام القيشاني" عام 1994 و"الخطوات 
الصعبة" عام 1995 و"صوت الفضاء الرنان" و"المحكوم" عام 1996 و"العبابيد" عام 1997 و"األيام 
بيبرس" عام  الجنون" عام 2004 و"الظاهر  القهر" عام 2002 و"عصر  المتمردة" عام 2001 و"أبناء 
2005 و"طعم السفرجل" و"سقف العالم" عام 2006 و"قمر بني هاشم" و"لورانس العرب" عام 2008 
و"أصوات خافتة" عام 2009 و"طالع الفضة" عام 2011 و"األميمي" و"الوالدة من الخاصرة" عام 2012 

و"طوق البنات" عام 2014 و"عطر الشام" عام 2015.
ومن أفالمه في عالم الفن السابع "عروس من دمشق" عام 1973 و"غراميات خاصة" و"المغامرة" و"فاتنة 

الصحراء" و"صح النوم" عام 1974 و"المزيفون" عام 1975 و"الشرخ" عام 2000 .
سعادة  و"حرم  و"الزواج"  و"الحارس"  العاري"  و"الملك  البندقية"  و"تاجر  لير"  "الملك  مسرحياته  ومن 

الوزير" و"أوديب" و"أبو خليل القباني" و"الفيل يا ملك الزمان" و"البخيل".
الورد"  و"دموع  آغا"،  "خسرف  بشخصية  الذئاب"  "وادي  المدبلجة  التركية  المسلسالت  في  أعماله  ومن 

بشخصية "جالل".
أما في اإلذاعة فرصيده أكبر من أن يحصى، وكانت له آالف الساعات اإلذاعية التي تتنوع بين مسلسالت 

وبرامج ثقافية وتعليمية.
ال يزال يواصل رحلته في عالم الدراما السورية، رغم تقدمه في السن وإقترابه من عامه الواحد والثمانين، 

ليكون قد عاصر أبناء الجيل األول والثاني في الدراما السورية، ويعاصر اآلن الممثلين الشباب.
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دورة هذا العام التي حملت اسم الناقد الراحل يوسف شريف رزق الله وكانت 
متميزة وناجحة بدليل مشاركة نحو 150 فيلماً من أنحاء العالم". وكان اإلقبال 
الجماهيري كبيراً، وِبيعت 40 ألف تذكرة للجمهور الذي فاجأ الجميع بحضور 
الفعاليات، وحرص على مشاهدة أفالم مختلفة، رفعت معها الفتة )كامل العدد( 

في كثيٍر من العروض".
وحصل الفيلم التونسي "بيك نعيش" إخراج مهدي البرصاوي وبطولة نجالء 
بن عبد الله وسامي أبو عجيلة، على ثالث جوائز، وهي "صندوق األمم المتحدة 
للسكان"، و"أفضل فيلم عربي"، وقدرها 15 ألف دوالر، وصالح أبو سيف 

جائزة لجنة التحكيم الخاصة، ضمن منافسات مسابقة آفاق السينما العربية.
سينما  مسابقة  وضمن 
القصيرة،  لألفالم  الغد 
"فخ"  فيلم  حصد 
رياض،  ندى  إخراج 
تنويه  على  )مصر( 
فيلم  إلى  خاص، إضافة 
سمير  إخراج  "تماس" 
ونال  )لبنان(،  سرياني، 
فيلم "سوء الحظ العجيب 

جابرييل  إخراج  التحكيم  لجنة  جائزة  الفرنسي  البرتغالي  الحجري"  للتمثال 
فيلم  نصيب  من  كانت  قصير  فيلم  ألحسن  شاهين  يوسف  وجائزة  أبرانتيس، 
"أمبيانس" إخراج وسام الجعفري )فلسطين(. وفي مسابقة أسبوع النقاد الدولي 
ذهبت جائزة فتحي فرج لجنة التحكيم الخاصة إلى فيلم "اعتقال" إخراج أندريه 
كون )رومانيا(، وفاز "أرض الرماد" إخراج صوفيا كيروس أوبيدا، بجائزة 

شادي عبد السالم ألحسن فيلم.

"شارع حيفا"... األفضل بآفاق السينما العربية
ا مسابقة آفاق السينما العربية، فحصل فيلم "بيروت المحطة األخيرة" إخراج  أمَّ
إيلي كمال على جائزة أحسن فيلم غير روائي، وفاز بجائزة أحسن أداء تمثيلي 
الممثل علي ثامر عن فيلم "شارع حيفا" إخراج مهند حيال، وذهبت جائزة سعد 

الدين وهبة ألحسن فيلم إلى "شارع حيفا".
وعن جائزة االتحاد الدولي للصحافة السينمائية )فيبريسي( فحصل عليها فيلم 
"أبناء الدنمارك" إخراج عالوي سليم، وفاز بجائزة يوسف شريف رزق الله 
خوري  ماريان  إخراج  "احكيلي"  فيلم  دوالر  ألف   20 وقدرها  )الجمهور( 
)مصر(، ونال جائزة هنري بركات ألحسن إسهام فني فيلم "مينداناو" إخراج 
بريانتي ميندوزا ضمن المسابقة الدولية )الفلبين(، وذهبت جائزة أحسن ممثلة 

لجودي إن سانتوس عن الفيلم نفسه.

"أنا لم أعد هنا" يحصد الهرم الذهبي
أعد  لم  "أنا  فيلم  تريفينا عن  مانويل جارسيا  أحسن ممثل خوان  بجائزة  وفاز 
نجيب  جائزة  على  وحصل  الدولية،  بالمسابقة  فرياس  فرناندو  إخراج  هنا" 
محفوظ ألحسن سيناريو فيلم "بين الجنة واألرض" إخراج نجوى نجار )مصر( 

بالمسابقة الدولية.
البرونزي فجاءت مناصفة بين فيلمين هما "نوع خاص من  الهرم  أما جائزة 
الهدوء" إخراج ميكال هوجينور بالمسابقة الدولية، وفيلم "الحائط الرابع" إخراج 
جانغ تشونغ، جانغ بو بالمسابقة الدولية، وذهبت جائزة الهرم الفضي إلى فيلم 
"شبح مدار" إخراج باس ديفوس بالمسابقة الدولية، والهرم الذهبي فاز بها فيلم 

"أنا لم أعد هنا" إخراج فرناندو فرياس بالمسابقة الدولية.

اللبناني  الشعب  إليسا،  الفنانة  دعت 
للقيام بعصيان مدني.

على  حسابها  عبر  إليسا،  وكتبت 
عّطلت  الثورة  "قال  قائلة:  "تويتر"، 
وقعدنا  الطرقات  فتحوا  قاموا  البلد.. 
في  وال  في حكومة  ال  لقينا  نتفرج.. 

بلد وال في شيء".
الناس ما تطلع من  وأضافت: "الزم 
الشارع بقا.. وتعمل عصيان مدني.. 
هيك هيك البلد واقف.. والوضع لورا 
شحادة  ألف  المية  تشحد  عم  والعالم 

وبالبهدلة.. عيب علينا وين صرنا".
بيروت،  في  األشخاص  آالف  وكان 

تظاهروا احتجاًجا على إدارة الحكومة اللبنانية لألزمة االقتصادية، فضاًل عن 
اعتراضهم على سياسة التقشف الحكومية والمطالبة بتحسين أوضاع المعيشة، 

إذ يشهد لبنان العديد من المسيرات االحتجاجية.

اختير النجمان األمريكيان المصريان األصل رامي مالك ورامي يوسف ضمن 
ترشيحات جوائز غولدن غلوب لألفالم والتلفزيون لهذا العام.

وأعلنت رابطة هوليوود للصحافة األجنبية عن قوائم المرشحين، ومن المقرر 
حفل  في  الثاني 2020  يناير/كانون  من  الخامس  في  الفائزين  اختيار  يتم  أن 

عشاء في مدينة بيفرلي هيلز بوالية كاليفورنيا.
مالك  رامي  الممثل  ورشح 
في  ممثل  أفض  لجائزة 
عن  التلفزيونية  الدراما 
"مستر  مسلسل  في  دوره 
خمسة  ضمن  روبوت" 
براين  أيضا  شملت  أسماء 
هارينغتون  وكيت  كوكس، 
عن دوره في مسلسل "غيم 

أوف ثرونز")صراع العروش(، باإلضافة إلى الممثلين البريطاني واألمريكي 
توبايس منيزيس و بيلي بورتر.

وُرشح رامي يوسف ضمن قائمة أفضل ممثل تلفزيوني كوميدي أو موسيقي 
عن دوره في مسلسل "رامي Ramy"، وكذلك مايكل دوغالس عن دوره في 

مسلسل "ذا كومينيسكي ميثود".
ورشحت بطلة ومؤلفة مسلسل "فليباغ" فيبي والر-بريدج ألفضل دور بطولة. 
وحصل فيلم "ماريج ستوري" )قصة زواج(، من إنتاج شركة نتفليكس، على 
آدم  بطولة  من  والفيلم  فيلم.  أفضل  لجائزة  )6ترشيحات(  الترشيحات  أعلى 

درايفر وسكارليت جوهانسن.
اإليرلندي(  )الرجل  مان"  "أيريش  فيلم  مع  ستوري"  "ماريج  فيلم  ويتنافس 
للمخرج األمريكي مارتين سكورسيزي على جائزة أفضل فيلم درامي، إضافة 

إلى فيلم "الجوكر".
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تامر حسني جدال  المصري  والفنان  المطرب  يثير  التوالي  على  الثانية  للمرة 
واسعا على مواقع التواصل االجتماعي بزعمه منح موسوعة "غينيس" لألرقام 
كذبته  ما  وهو  له،  العالم"  في  وإلهاماً  تأثيراً  األكثر  "المطرب  لقب  القياسية 
الموسوعة العالمية، وتمثلت كذبته األولى في ادعائه من قبل سفره إلى مدينة 
لوس أنجلوس األميركية ليضع بصمته على رصيف النجوم في هوليوود مثل 

النجوم العالميين، وفق زعمه.
وأثار الحفل الذي أقيم أخيراً في مدينة أبوظبي بمناسبة تتويج غينيس له، وفق 
زعمه، التساؤل بشأن مدى صحة اللقب، وما إذا كانت الموسوعة تمنحه لفنانين 

تحت  وقوفه  فبعد  األساس.  من 
التهاني  وتلقيه  براقة،  ضوء  هالة 
وعشاق  معجبيه  من  والتبريكات 
اللقب  على  بحصوله  أغنياته 
بياناً  الموسوعة  أصدرت  الجديد، 

رسمياً، كذبت من خالله االدعاء.
تامر  نشر  عندما  القصة  بدأت 
حسني بياناً قال فيه إنه "حصل من 
القياسية  لألرقام  غينيس  موسوعة 
تأثيراً  األكثر  المطرب  لقب  على 
وإلهاماً"،  لكن البعض شككوا في 

بعيد،  أو  تامر حسني من قريب  اسم  تذكر  لم  الموسوعة  أن  األمر خصوصاً 
وآخر ما ُكتب على موقعها الرسمي يخص النجم المصري عمرو دياب، الذي 

حصل على لقب "المطرب األكثر مبيعاً" حسبما حققه من أرقام قياسية.

عادت الفنانة المغربية عزيزة جالل إلى الغناء بعد غياب طويل دام أكثر ثالثين 
عاما، عبر مهرجان "شتاء طنطورة" بالسعودية.

أعلنت إدارة المهرجان أنه أول حفل لصاحبة األغنية الشهيرة "مستنياك" منذ 
اعتزالها عام 1985 . وأقيم الحفل  في 26 ديسمبرالماضي على مسرح "مرايا".

وتعد عزيزة جالل واحدة من أيقونات الغناء العربي األصيل في فترته الذهبية، 
ولحن لها عباقرة التلحين في العالم العربي على رأسهم رياض السنباطي ومحمد 

الموجي وبليغ حمدي وكمال الطويل.
واحترفت الغناء عام 1975 واعتزلت الفن عام 1985 وكانت في أوج نجاحها 

وتألقها وشهرتها، وتعيش حاليا في مدينة جدة مع أوالدها بعد وفاة زوجها.

أحييت الفنانة الفلسطينية الشابة دالل أبوآمنة الليلة الرابعة من أمسيات مهرجان 
)ليالي الطرب في قدس العرب( بمقطوعات من األغاني الطربية والروحانية 

من الموروث العربي وعدد من األغاني الوطنية.

وقالت دالل التي أطلت على جمهورها الليلة الماضية في مسرح مركز يبوس 
الثقافي الواقع على بعد مئات األمتار من أسوار المدينة المقدسة "القدس بالنسبة 
لي أم البدايات كل مشاريعي بدأت من القدس لهيك أنا دايما أتفاءل خيرا في 

القدس وأهل القدس".
والنصف  الساعة  يقارب  ما  إلى  امتدت  التي  أمسيتها  تبدأ  أن  قبل  وأضافت 
بمرافقة فرقتها الموسيقية "عرضنا اليوم عبارة عن حالة بدنا نحاول مع بعض 
نوصلها وهي حالة جماعية من التجلي واالنتشاء بالنغم لنتجلى ونتغنى في الله 

واألرض واإلنسان".
من  العديد  بين  الجمهور  تفاعل  وسط  الناصرة  مدينة  ابنة  دالل  وتنقلت 
وأخرى  أمام  والشيخ  كلثوم  أم  الشرق  كوكب  أغاني  من  الغنائية  المقطوعات 

لملحنين فلسطينيين.

الممثل  تعرض 
بيتر  اللبناني 
إلصابة  سمعان 
اثر  على  وذلك 
التي  االشكاالت 
حصلت بين القوى 
وبعض  األمنية 
في  المتظاهرين 

ساحة اإلعتصام في وسط بيروت.
ونشر بيتر سمعان عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل اإلجتماعي 
صورة تظهر اإلصابة التي تعرض لها وكتبت عليها "شكرا دولة.. هيدا وسام 
إني شاركت وانصبت بالثورة"، وعلق سمعان على الصورة بالتالي: "يا عسكر 

عسكر على مين؟".
حيث  الصورة  على  سمعان  بيتر  ومتابعي  محبي  قبل  من  التعليقات  وانهالت 

تمنوا له الشفاء العاجل.
األول  اليوم  منذ  يشاركون  النجوم  من  سمعان  بيتر  اللبناني  الممثل  ان  يذكر 

باإلنتفاضة الشعبية ضد الطبقة السياسية.
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يشاركونك  الذي  األشخاص  عن  أنشطتك  يخفي  المتخفي  التصفح  وضع  أن  مع 
استخدام الحاسوب الشخصي، إال أن بقية العالم تعرف مكانك على اإلنترنت. إذ ال 
يزال بإمكان المواقع اإللكترونية رؤية عنوان IP الخاص بك، وسيكون مزود خدمة 

اإلنترنت الخاص بك قادًرا على تتبع ما تفعله. 
وإن كان حاسوبك يحتوي على فيروس، فسوف يتمكن أي شخص اخترق جهازك من 
رؤية نشاطك، وكذلك وكاالت االستخبارات من خالل أنشطة التجسس الخاصة بها. بمعنى 
آخر، ال يمكنك االختباء تماًما. فمهما كانت تحاول التخفي، إال أن هناك من يراك بطريقة ما، 
حتى برنامج مكافحة الفيروسات الخاص بك يتتبع أنشطتك للحفاظ على حاسوبك في مأمن.

كل ما يفعله وضع التصفح المتخفي هو تغيير سلوك متصفحك، أما طريقة عمل كل شيء 
آخر ال تتغير. فعادة يخزن متصفح الويب بيانات سجل التصفح، فعندما تزور موقع ويب في 
االرتباط  تعريف  ملفات  وتُخزن  التصفح،  سجل  في  الزيارة  تُخزن  النظامي،  التصفح  وضع 
الخاص بذلك الموقع، ويمكن تخزين البيانات التي يمكن إكمالها تلقائًيا، مثل: عبارات البحث. كما 
يحفظ متصفحك سجل التنزيالت، وعبارات البحث المدخلة في شريط العنوان، وكلمات المرور، 

وبعض أجزاء صفحات الويب على نحو يسمح بتحميلها بسرعة في الزيارات التالية.
أما إن استخدم أشخاص آخرون الحاسوب، فإنهم سيتمكنون من رؤية المعلومات المخزنة بطريقة 
ما. وما دام بإمكانك تعطيل قدرة المتصفح على جمع البيانات في إعدادات الخصوصية، فسيكون 
من السهل أن تحقق ذلك من خالل وضع التصفح المتخفي. ومع ذلك، فإن الحواسيب األخرى، 
لو  المثال،  فعلى سبيل  التصفح.  تنسى سجل  لن  والشبكات  والخوادم،  التوجيه )رواتر(،  وأجهزة 
تصفحت فيسبوك باستخدام وضع التصفح التخفي عن طريق شبكة العمل، فسيكون بإمكان مشرفي 

الشبكة رؤية سجل التصفح.
وكما ترى، فإن تأثير وضع التصفح المتخفي ال يتعدى جهاز الحاسوب الذي تستخدمه، إذ يقتصر 

على منع المتصفح من جمع بيانات التصفح داخل المتصفح فقط. 
لذا فإن الطريقة الحقيقة الوحيدة إلخفاء نشاطاتك عن الجميع يتمثل في استخدام )الشبكات االفتراضية 
أيًضا  التصفح، وعنوان IP الخاص بك. ويمكن  إذ يمكن لألخيرة إخفاء سجل   ،VPN )الخاصة
إلخفاء نشاطاتك، االستفادة من بعض المتصفحات، إذ يعد متصفح )تور( Tor أكثر متصفحات 

الويب أماًنا.

كيف يمكنك تنشيط وضع التصفح المتخفي؟
ما عليك اآلن إال البحث عنه في المتصفح، فعلي سبيل المثال، لمتصفح كروم ثالث نقاط رأسية 
في الزاوية العليا اليمنى من الشاشة، وبالنقر عليها يمكن الوصول إلى خيار )نافذة جديدة للتصفح 
المتخفي( New Incognito Window. وللخروج من وضع التصفح المتخفي، ما عليك إال 

النقر على النقاط الثالث مرة أخرى الختيار الخروج.
العليا  الزاوية  في   Firefox )فايرفوكس(  كلمة  على  النقر  يمكن  فايرفوكس،  متصفح  وفي 
متصفح  وفي   .New Private Window جديدة(  خاصة  )نافذة  على  النقر  ثم  اليسرى، 
)إنترنت إكسبلورر( و)إيدج( Edge من مايكروسوفت، يمكنك الذهاب إلى قائمة األدوات، 
وتنشيط )التصفح الخاص( InPrivate Browsing. وإن كنت تستخدم أي متصفح آخر، 

فيمكن العثور على وضع التصفح المتخفي بطريقة مشابهة في قائمة اإلعدادات.
على العموم، مع القدرات التي وصلت إليها أجهزة المخابرات، والمتسللين، فينبغي لك 

الحذر عندما تكون في وضع التصفح التخفي. 
وفي النهاية، إن كنت تبحث عن تصفح آمن حًقا، فعليك استخدم خدمات الشبكات 

.TOR االفتراضية الخاصة، أو متصفح
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تقنيات  من  جيٍل  أحدث  الخامس،  الجيل  تقنية  استخدام  في  العالم  بدأ  بالكاد 
االتصال الالسلكي، لكن الصين بدأت في البحث في تقنيات الجيل السادس.

فقد أعلنت وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية أنها شّكلت فريقين لإلشراف على 
انطالق الجهود المدعومة من  أبحاث ودراسات الجيل السادس، معلنًة رسمياً 

الدولة لتسريع تطوير تلك التكنولوجيا.
ووفق اإلعالن يتكون أحد الفريقين من إداراٍت حكوميٍة ستكون مسؤولًة عن 
الدفع تجاه تنفيذ تقنيات الجيل السادس، أما الفريق الثاني فيتكون من 37 خبيراً 
من الجامعات والمعاهد العلمية والشركات، سيوفرون استشاراٍت تقنيًة للقرارات 

الحكومية الكبيرة المتعلقة بالجيل السادس.
تسميــات  تُشير 
إلى   6G و   5G
الخــــامس  الجيلين 
من  والســــــــادس 
شبكات االتصاالت 
وفيما  الالسلكية. 
يُعرف عن شبكات 
الجيـــــــل الخامس 

استطاعتها حمل بياناٍت بسرعاٍت تصل إلى 10 أضعاف شبكات الجيل الرابع، 
التي بدأت عام 2009، فإنه من المبكر جداً أن نتوقع ما تستطيعه شبكات الجيل 

السادس، أو ما نوع التكنولوجيا التي ستعتمد عليها. 
في النهاية نحن بالكاد نعرف ما ستكون عليه الحياة بتقنيات الجيل الخامس. 

وفيما قد ياُلحظ المستخدمون - وهواة األلعاب بشكٍل أساسٍي- سرعاٍت عاليًة 
في المرحلة االبتدائية، فقد يستغرق األمر 10 سنوات لرؤية التغييرات األكثر 
جذريًة التي تأمل الشركات في رؤيتها، وهي أبعد بكثيٍر مما يحدث على صعيد 

األجهزة الشخصية.
كذلك ولم تنته المعارك الجيوسياسية حول التقنية بعد، فمثاًل لم يُحدد بعد حجم 
لمعدات  العالم  في  ُمصنٍع  أكبر  الصينية،  هواوي  شركة  ستلعبه  الذي  الدور 
االتصاالت، في تطوير التكنولوجيا حول العالم. وتُعد شركة هواوي أكبر مورٍد 
لمعدات المحطات األساسية لشبكات الجيل الخامس حول العالم، بعقوٍد مع عدٍد 
من الدول لتشغيل شبكاتها رغم الجهود التي بذلتها الواليات المتحدة للتحذير من 

االعتماد على تقنيات الشركة. 

لمتصفح  تحديًثا  جوجل  شركة  أصدرت 
الويب التابع لها كروم "Chrome"، والذي 
من  األمنية  التحسينات  من  عددا  يتضمن 
بينها ميزة حماية كلمة المرور، حيث أصبح 
يتم  تنبيهات خاصة عندما  المتصفح يصدر 
شبكة  على  ونشرها  مرورك  كلمة  سرقة 

اإلنترنت.
المرور  كلمة  فحص  أداة  دعم  جانب  وإلى 
بميزات  التحديث  يأتي  بالمتصفح،  المدمجة 

واجهة  عبر  الضارة  للمواقع  الحقيقي  الوقت  في  السوداء  القائمة  مثل  جديدة 
برمجة التطبيقات للتصفح اآلمن، والتوافر العام للحماية ضد التصيد االحتيالي، 
وفرض حظر على تحميل روابط HTTPS، باإلضافة إلى دعم لتجميد عالمات 
 ،Chrome التبويب وواجهة مستخدم جديدة لقسم الملف الشخصي للمزامنة مع

ودعم آللية تخزين مؤقت للخلف.
اإلنترنت، تفحص جوجل من  المرور هي خدمة عبر  أداة فحص كلمة  وتعد 
خاللها جميع كلمات المرور التي تم مزامنتها على متصفح كروم، للتحقق مما 
إذا كان أي منها قد تسرب عبر االنتهاكات في الخدمات األخرى عبر اإلنترنت.
تطوير خاصية  على  المرور، عملت جوجل  بكلمات  الخاص  للتنبيه  وإضافة 
اإلنترنت  مواقع  عبر  االحتيالي  االصطياد  من  مستخدميها  لحماية  جديدة 
المشبوهة، وذلك من خالل قائمة محدثة كل نصف ساعة تحوي أشهر مواقع 

االصطياد لتحذرك منها عند الدخول إليها.
التي  الويب  مواقع  معرفة  للمستخدمين  ستتيح  الميزة،  هذه  تمكين  وبمجرد 
تستخدم كلمات المرور التي تم تسريبها مسبًقا عبر اإلنترنت، وتطالب المستخدم 
المرور  كلمة  نفس  استخدام  إعادة  من  تحذر  جوجل  كانت  وطالما  بتغييرها، 
بالمتصفح  كإضافة خاصة  أدوات  عدة  المستخدم عبر  لدى  ألكثر من حساب 

للتحقق من قوة كلمة المرور.

ستعد العمالقة األميركية مايكروسوفت 
إلطالق متصفح إيدج الجديد كليا بعد 

أشهر من اختباره.
وقالت الشركة ان النسخة النهائية من 
اإلصدار المحسن من متصفح الويب 
ايدج التابع لها ستصدر في 15 يناير/

كانون الثاني.
واإلصدار شبه الرسمي من المتصفح 
متاح اآلن لمستخدمي نظامي ويندوز 
التابع لمايكروسوفت، و"ماك أو إس" 

التابع لشركة آبل، وهو يأتي مع رمز جديد للتطبيق.
والتابع لشركة  المصدر  المفتوح  قائم على محرك"كروميوم"  الجديد  و"إيدج" 
غوغل، والذي يُشغل العديد من متصفحات الويب المعروفة، مثل: كروم من 

غوغل، وفايرفوكس من موزيال.
واإلصدار الجديد محمل بمزايا الخصوصية الجديدة، بما في ذلك ميزة التصفح 
الخاص التي سوف تعمل على الحفاظ على عبارات البحث سريًة في محرك كما 
أنها تحذف معلومات جلسات التصفح على الجهاز عند إغالق النافذة الخاصة 

بها. وسوف يُفّعل المتصفح ميزة منع التعقب افتراضًيا.
و"إيدج" الجديد سوف يوفر 3 مستويات لمنع التعقب: غير صارم، ومتوازن، 

وصارم.
كما يدعم المتصفح "وضع إنترنت إكسبلورر"، الذي يسمح للمؤسسات التجارية 
مباشرة ضمن  لتعمل  الداخلية   خاصًة  القديمة   اإللكترونية  مواقعها  بتحميل 
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متصفح "إيدج" الجديد، باستخدام المحرك الخاص بمتصفح إنترنت إكسبلورر.
إنترنت إكسبلورر"، أعلنت مايكروسوفت عن عدد  وإلى جانب ميزة "وضع 
استيراد  ومزامنة  تخصيص  مثل  العاديين،  للمستخدمين  الموجهة  المزايا  من 
البيانات، واإلضافات من المتصفحات األخرى، بما في ذلك: كروم، وموزيال.

من  واالمتدادات  باإلضافات  السماح  المتصفح  من  الجديدة  النسخة  تدعم  كما 
تسمح  "المجموعات"التي  باسم  جديدة  ميزة  مع  تأتي  كما  األخرى،  المتاجر 
في  اإلنترنت  من  والمعلومات  والصور،  النصوص،  بجمع  للمستخدمين 

مذكرات، كما يمكن نقل المعلومات إلى خدمات أخرى، مثل وورد، وإكسل.
تماماً، بحيث أصبح  الجديد مختلفاً  لوغو جديد بشكل  مايكروسوفتعلى  وتعمل 

أبعد عن لوغو "إنترنت إكسبلورر" سيئ السمعة.
ويبدو تصميم الشعار الجديد وكأنه موجة، ويتضمن أسلوب تصميم مرن يماثل 

رموز "مايكرسوفوت أوفيس" الجديدة للشركة.

الصينية  إذا استبعدت شركة هواوي  باالنتقام  ألمانيا  الصيني في  السفير  هدد 
كمورد للمعدات الالسلكية لشبكات الجيل الخامس، مستشهداً بماليين السيارات 
التي تبيعها شركات صناعة السيارات األلمانية في الصين والصادرات األلمانية 
المربحة إلى الصين، والتي بلغ مجموعها 786 مليار يورو، وذلك وفًقا لتقرير 

صادر عن وكالة بلومبرج.
وتتزايد المقاومة ضد هواوي بين المشرعين في االئتالف الحاكم للمستشارة 
ميركل، الذين تحدوا سياستها تجاه الصين الداعية لدعم االستقرار في العالقات 
بائعي  على  النطاق  واسع  يفرض حظًرا  قانون  من خالل مشروع  بكين  مع 

معدات شبكات 5G غير الموثوقين.
وسعى المشرعون األلمان إلى صياغة مشروع قانون يسعى بشكل غير مباشر 

.5G إلى حظر شركة االتصاالت الصينية هواوي من شبكات
وقد أقرت اإلدارة األلمانية معايير وقواعد األمن السيبراني لمثل هذه الشبكات، 
لكن النقاد أصروا على أن هذا ليس كافًيا، مطالبين بأن تشمل المعايير سياسة 
بلد المنشأ أيًضا، في هجوم غير مباشر ضد الصين، مما يرسل رسالة غير 
مقبولة حول رغبة برلين بالوصول بشكل أكبر إلى األسواق الصينية بالرغم 

من محاولتها حظر الشركات الصينية في الداخل األلماني.
وقال السفير الصيني في قمة هاندلسبالت الصناعية: الحكومة الصينية لن تقف 
مكتوفة األيدي إذا اتخذت ألمانيا قراًرا يؤدي إلى استبعاد شركة هواوي من 

السوق األلمانية، وستكون هناك عواقب.
وفي حين أن التشريع األلماني ال يذكر اسم هواوي صراحة، إال أنه مصمم 
شبكات  أمن  حول  النقاش  من  شهور  بعد  ويأتي  الصينية،  للشركة  خصيًصا 
الجيل الخامس 5G، ورفضت هواوي مراًرا المزاعم األمريكية حول إمكانات 

معداتها للتجسس والتخريب.
وقال السفير الصيني: أن المصنعين األلمان يمثلون ربع عدد السيارات التي 
تم بيعها في الصين، مضيًفا “هل يمكن أن نقول ذات يوم إن هذه السيارات 
الخاصة،  سياراتنا  بتصنيع  لنا  يسمح  وضع  في  ألننا  آمنة  تعد  لم  األلمانية 

والجواب ال، ألن ذلك سيكون حمائية بحتة”.

أفادت التقارير أن الصين أمرت جميع المكاتب الحكومية والمؤسسات العامة 
الحاسوبية األجنبية في غضون ثالث سنوات، مما  العتاد والبرمجيات  بإزالة 
الصين  بين  التقنية  القطاعات  في  المتزايدة  الفجوة  على  جديًدا  مثااًل  يشكل 

شملت  حيث  المتحدة،  والواليات 
البلدين  بين  التقنية  المشاكل 
الهواتف الذكية وتطبيقات الوسائط 

االجتماعية.
الجديد،  الصيني  األمر  ويهدف 
الملقب باسم “3-5-2″، إلى زيادة 

التوجه  هذا  لمثل  ويمكن  الصنع،  المحلية  التكنولوجيا  على  الصين  اعتماد 
الصيني أن يشكل ضربة لمجموعات التكنولوجيا األجنبية، مثل إتش بي ودل 

ومايكروسوفت.
ويمثل األمر الصيني الجديد جزًءا من الجهود الصينية الطويل األجل للحصول 
الحكومية والصناعات  الصناعات  للتحكم في  والقابلة  اآلمنة  التكنولوجيا  على 
ينبغي أن يدفع إلى األمام  السيبراني، والذي  الحرجة كجزء من قانون األمن 

شركات تصنيع أجهزة الحاسب المحلية، مثل لينوفو وهواوي وشاومي.
أنماط شراء اإللكترونيات االستهالكية بسبب  بالفعل تحول وطني في  وهناك 
الحروب التجارية، ويمكنك أن ترى ذلك في أسواق األجهزة اللوحية والهواتف 
الذكية اآلن، ويستعد البائعون المحليون مثل هواوي وشاومي لالستفادة من هذا.

أعلنت شركة "واتساب" أن تطبيقها للتواصل الفوري سيودع ماليين الهواتف 
الذكية خالل األيام القليلة المقبلة.

وقال المصدر إن التطبيق الشهير، الذي يستخدمه أكثر من مليار مستخدم في 
مختلف أنحاء العالم، سيتوقف عن العمل في هواتف "ويندوز"، وهواتف أخرى 

تستخدم نظامي تشغيل أبل وأندرويد، وذلك ابتداء من2020/1/1.
وذكرت "واتساب" في بيان: "لن يكون بإمكانك استخدام التطبيق على الهواتف 

التي تعمل بنظام تشغيل -ويندوز فون- بعد 31 ديسمبر 2019".
لكن هذا التوقف لن يطال أجهزة ويندوز فقط، حيث أنه سيستهدف كذلك على 

العديد من هواتف آيفون وأندرويد.
الذين يستخدمون  وابتداء من 1 فبراير 2020، لن يصبح بإمكان األشخاص 

نظام "أندرويد 2.3.7" أو ما قبله إنشاء حسابات جديدة على واتساب.
األمر نفسه يخص مستخدمي هواتف آيفون بنظام "آي أو إس 8" أو ما قبله.

تعمل  تزال  ال  أندرويد  أجهزة  من  المئة  في   0.3 فإن  أرقام غوغل  وبحسب 
بنظم التشغيل القديمة، وهو ما يصل إلى حوالي ستة ماليين هاتف ذكي وجهاز 

لوحي.
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ينتقل العالم بشكل تدريجي من عصر السيارات العادية إلى استخدام السيارات 
للبيئة واقتصادية إضافًة ألنها ستساعد على  الكهربائية، كونها سيارة صديقة 

تخلص العالم من ظاهرة االحتباس الحراري.
ووفًقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك"، فإن االنتقال إلى العصر الكهربائي تواجهه 
يتم  أخرى  بلدان  في  حين  في  آلخر،  بلد  من  تختلف  التي  الصعوبات  بعض 
فعلى  للبيئة،  والصديقة  االقتصادية  السيارة  لشراء  وتشجيعه  المواطن  دعم 
سبيل المثال وزارة الصناعة اليابانية تدرس تخصيص مبلغ 100 ألف ين، أى 

مايعادل )1000 يورو( لدعم كل سيارة من هذا النوع يتم شراؤها.
ولعل من أحد أهم األسباب التى تحول بعدم اإلقبال على شراء السيارات ذات 
البطاريات الكهربائية، هو الخوف من نفاد بطارية السيارة قبل وصول صاحبها 
إنتاج  إلى وجهته، ولكن هذه المشكلة تم حلها مؤخرا بعدة طرق كان آخرها 
بطارية يمكن شحنها في غضون 10 دقائق فقط، لتعطي مدى يتراوح ما بين 
دورة   2500 إلى  يصل  للبطارية  عمر  على  الحفاظ  مع  ميل،  و300   200

شحن، أي ما يعادل مسافة نصف مليون ميل لكل بطارية.
وبإلقاء نظرة سريعة على الدول األكثر استخداما للسيارات الكهربائية ال نجد 
المرتبة  الصين  تحتل  بينما  القائمة،  رأس  على  العربي  العالم  بلدان  من  أي 
األولى باستخدام مواطنيها ألكثر من 579 ألف سيارة كهربائية، أما أكثر بلد 
يملك سيارات كهربائية بالنسبة لعدد لسيارات الموجودة فهي النرويج حيث أن 

39.2% من سياراتها تعمل على الطاقة الكهربائية.
ومع كل يوم تتضاعف حاجتنا للتحول للسيارات ذات البطاريات الكهربائية، 
نظًرا لفوائدها الكبيرة، فوفقا لدراسات التلوث األخيرة فإن 4.9% إلى 11% من 
الوفيات في الفئة العمرية بين 60 إلى 69 سنة هي بسبب الجسيمات المعلقة، 

وتعد وسائل النقل البري المصدر الثاني لهذه الجسيمات.
السيارات  بأن  تعتبر  معينة  فروض  على  مبنية  المستقبلية  التوقعات  أن  كما 
الكهربائية تبقى محافظة على سعرها بعد االستخدام الطويل، وذلك مبني على 
سعر بيع سيارة "تسال"بعد ثالثة سنوات من االستخدام، وتسال تعتبر أفضلها، 
ذلك  من  أقل  االستخدام  من  سنوات  ثالثة  بعد  األخرى  السيارات  سعر  بينما 

بكثير.

السيارة  سائق  يرتكبها  التي  المخالفات  بعض  عن  علمت  أو  سمعت  ربما 
الهاتف  استعمال  أو  األمان،  حزام  وضع  عدم  مثل  بها،  المتعلقة  والغرامات 
أثناء القيادة أو القيادة بتهور، فمن يتركب مثل هذه المخالفات معرض لغرامات 

مختلفة.
ولكن ما لم نسمعه من قبل هو أن الغناء بصوت مرتفع أثناء قيادة السيارة قد 
يورو،  آالف  ستة  على  تزيد  وقد  باهظة،  غرامة  إلى  السيارة  سائق  يعرض 

باإلضافة إلى النقاط سوداء.
يذكر أنه ما زالت العقوبة مقتصرة، حتى اآلن، على أحد المجلس البلدية في 
بريطانيا، الذي قرر أن تطبيق سياسة جديدة بالتعاون مع قوات الشرطة المحلية 
لفرض غرامة على من يقودون سيارتهم بمرافقة موسيقى صاخبة، وذلك في 

محاولة للتصدي للتلوث السمعي والضوضاء.
ووفقا ألمر جديد صادر عن مجلس برادفورد، وسط بريطانيا، بهدف "حماية 
إلى  سيصار  فإنه  للمجتمع،  المعادي"  "السلوك  مع  والتعامل  العام"  الفضاء 
يغنون  أو  صاخبة  موسيقى  سياراتهم  من  تصدر  من  على  الغرامات  فرض 
بصورة مزعجة أثناء القيادة على الطريق، وستكون التهمة إما ارتكاب قيادة 

خطيرة أو القيادة بتهور.
المشجعين  على  أيضا  تنطبق  قد  الجديدة  القواعد  هذه  أن  األمر  في  المثير 

الرياضيين الذين يحتفلون في سياراتهم.
السيارة شيء والغناء بصوت  الموسيقى في  إلى  وقال مسؤول إن "االستماع 
عال والرقص في المقعد شيء آخر، فأنت في خطر القيادة المتهورة، إذ ينبغي 

التركيز على الطريق".
المثبتة على  السيارة  كاميرا  لقطات من  دليل، سواء  هناك  كان  "إذا  وأضاف 
لوحة القيادة أو شهادة من ضابط شرطة، على أن سائق السيارة كان يرقص 
"القيادة  بسبب  النهاية  في  محاكمته  تتم  أن  فيمكن  حادث،  وقوع  قبل  ويغني 
الخطرة" أو "القيادة بتهور"، ويمكن أن تكون "العقوبات قاسية فتصل إلى نحو 

6500 دوالر وغرامة 9 نقاط سوداء".
وشدد على ضرورة أن يفكر سائق السيارة في "اآلثار المترتبة على االستماع 
للموسيقى بصوت مرتفع للغاية.. ذلك أن االنهماك باالستماع بصوت عال قد 
يحول دون سماع سيارات الطوارئ تقترب أو أبواق السيارات األخرى وهي 

تحذر السائقين اآلخرين".
وأكد تونج، على أن عشاق كرة القدم ينبغي أن يكونوا حذرين، فإذا كان أحد 
هؤالء يتجول بسيارته ويحتفل بهدف أحرزه فريقه، فإنه في هذه الحالة "ال يهتم 

بـحركة المرور من حوله".
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من  يعد  القيادة  أثناء  اإلرهاق  أن  البريطاني  المتقدمة  القيادة  معهد  مدير  أكد 
األخطار الجسيمة التي تهدد حياة السائقين، خصوًصا من فئة كبار السن. وقال 
إن المعهد يوجه بعض النصائح المهمة لهذه الفئة أهمها ضرورة التوقف عن 

القيادة وأخذ فترات راحة أثناء الرحالت الطويلة الستعادة نشاطهم.
وأشار مدير معهد القيادة إلى أن مشكلة اإلجهاد يمكن أن تؤثر على كل األعمار 
القيادة لمدة ثانية واحدة على سرعة 100 كم في الساعة  أثناء  وأن من يغفو 
يكون قد قطع بالسيارة مسافة 31 متًرا يمكن وقوع حادث خطير خاللها. محذًرا 

من أن فقدان ساعات من النوم لياًل يؤدي في الغالب إلى النعاس أثناء النهار.
القيادة  معهد  مدير  وحدد 
البريطاني  المتقدمة 
النصائح التالية للسائقين من 

كبار السن:
االستراحة  ضرورة  أواًل: 
الطويلة  الرحالت  خالل 
كل  القيادة  عن  والتوقف 

ساعتين الستعادة النشاط.
الليلية  القيادة  تجنب  ثانًيا: 
والتوقف في فندق لالستراحة واستئناف القيادة صباحاً. واألفضل بداية الرحالت 

الطويلة صباًحا.
ثالًثا: ضرورة تجنب القيادة في فترتي آخر الليل من الثالثة إلى الخامسة فجراً 

ومن الثانية إلى الرابعة ظهًرا.
رابًعا: االستعانة بالنصيحة الطبية حول إمكانية القيادة بعد تناول أدوية معينة، 
ويمكن استشارة الصيدلي في حالة األدوية التي يمكن شراؤها من دون وصفة 

طبية.
وأنهى باإلشارة إلى أن القيادة تتطلب تركيًزا طوال الوقت بينما التعب يشتت 
االنتباه، مضيًفا أن فتح نوافذ السيارة لتجديد الهواء داخلها وتناول بعض القهوة 

يمكن أن يرجع للسائقين استعادة بعض النشاط.

يعد حزام األمان هو جهاز سالمة للمركبة مصمم لحماية الّراكب من األذى 
عند التصادم أو التوقف المفاجئ كما أنها تساعد على تقليل اإلصابات لمرتدية 
بإيقافة عن االصطدام في األجزاء القاسية من المركبة ويمنع الراكب من أن 

يُقذف خارج المركبة.
وعلى عكس ما يعتقد البعض بوجهة نظره الخاطئة بأن دور حزام األمان ثانوى 
والتحركات  المشاوير  وفي  المدن  داخل  عنه  االستغناء  ويمكن  مؤثر  وغير 
القصيرة فأنه يعد صمام أمان للسائق من االصطدام بالزجاج األمامي أو لوحة 

القيادة، وفي حاالت كثيرة يكون أكثر أهمية من الوسائد الهوائية ذاتها.
األمان وبعض  أهمية حزام  التعرف على  التالية  الخطوات  ويمكن من خالل 

المعتقدات الخاطئة التي يراها البعض التى يراها البعض تجاهه:
أهمية حزام األمان :

- يعمل حزام األمان على الوقاية من خطر الموت في الحوادث المرورية بنسبة 

أربع مرات في حالة عدم ارتدائه.
- يحمي حزام األمان جميع أجزاء الجسم في حالة التعرض إلى حادث مروري 

وخاصًة العمود الفقري والدماغ.
- يساهم حزام األمان في تثبيت األشخاص في أماكنهم المخصصة لهم مما يقلل 
من خطر اصطدامها ببعضهم البعض أو تحركهم من مكانهم في حالة الحوادث 

المرورية.
- ارتداء حزام األمان يساهم في عمل منظومة األمان متكاملة في السيارة، فعند 
التعرض لحادث أثناء ارتداء حزام األمان تخرج األكياس الهوائية لتساهم في 
الحفاظ على سالمة السائق. ويحصل العكس عند عدم ارتداء حزام األمان، فال 

تخرج األكياس الهوائية بالشكل الصحيح.

يذكر أن هناك الكثير من األشخاص الذين لديهم معتقدات معينة وخاطئة عن 
حزام األمان، فال يؤمنون بارتدائه واستخدامه أثناء القيادة، ويقللون من أهميته 

ومن هذه المعتقدات:
حزام األمان يعيق الحركة:

تعتبر هذه من أكثر المعتقدات الخاطئة الشائعة بين السائقين، حيث حصل حزام 
ويمكن ضبطها  للجميع  مناسبة  تكون  التعديالت حتى  من  الكثير  األمان على 

بالطريقة المريحة لكل شخص.
ال تساهم في الحماية من الحوادث:

أحزمة األمان مصممة خصيصاً من أجل حماية السائق والركاب من الحوادث 
التعرض  عدم  وبالتالي  مكانه  في  الجسم  تثبيت  على  تعمل  فهي  المرورية، 

لالصطدام في أجزاء السيارة األخرى وإنقاذ حياتك.

ال ترتدي حزام األمان في المسافات الصغيرة:
فوفقاً  المرورية،  الحوادث  في  الوفاة  إلى  تؤدي  التي  االعتقادات  أخطر  من 
أثناء  تكون  المرورية  الحوادث  بسبب  الوفاة  حاالت  معظم  أن  وجد  للتقارير 
السير في المناطق القريبة من منازل المتوفين وبسرعة أقل من 70 كيلومتر في 

الساعة وذلك بسبب عدم ارتداء حزام األمان.
ال داعي لحزام األمان في وجود الوسائد الهوائية:

ما ال يعرفه الكثير من األشخاص أن نظام األمان في الوسائد الهوائية مصمم 
للعمل بشكل أوتوماتيكي بناًء على حزام األمان، فالوسائد الهوائية تعمل على 

حماية األشخاص المثبتين في أحزمة األمان وليس العكس.
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يعد تسخين محرك السيارة خالل فصل الشتاء قبل االنطالق من المهام الصباحية 
التي يحرص عليها الماليين، فهل هذا اإلجراء مفيد للسيارة أم ال؟

ووفًقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" فإن الفكرة التقليدية السائدة أن تدفئة محرك 
السيارة قبل االنطالق بها حين يكون الجو باردا ضرورة، لكن بعض الخبراء 

يرون أنها مجرد "خرافة"، ويشددون على أن األمر "مضيعة للوقت فقط".
ويقول متخصصون إن "تدفئة المحرك" أمر ال أساس له، وفي قائمة النصائح 
للحفاظ على استهالك الوقود في الطقس البارد، تؤكد وزارة الطاقة األمريكية 

أن هناك حاجة إلى وقت أقل بكثير مما كان متوقعا لتدفئة سيارتك.
الشركات  معظم  وتنصح 
بالقيادة  للسيارات  المصنعة 
ثانية  بلطف بعد حوالي 30 
مما  المحرك،  تشغيل  من 
الوقود  استهالك  سيخفض 

ويقلل االنبعاثات.
وبحسب إرشادات تم نشرها 
عبر موقع "رود آند تراك"، 

فإن محركات السيارات الحديثة تتلقى الوقود على الفور، عند التشغيل، وبالتالي، 
يفضل التحرك دون االنتظار لدقائق طويلة.

يشار إلى أن القوانين في بعض الواليات األمريكية تمنع تشغيل المحرك دون 
تحريك السيارة لمدة تزيد عن 3 دقائق، فيما تنخفض المدة إلى دقيقة واحدة فقط 

في أماكن تواجد المدارس العامة والخاصة.

دّشنت والية نيو ساوث ويلز األسترالية "كاميرات كشف عالية الدقة" ُصممت 
لرصد السائقين الذين يستخدمون الهواتف المحمولة أثناء قيادة المركبات.

ستستهدف  العالم”  في  “األولى  التقنية  إن  الوالية  في  الطرق  وزير  وقال 
االستخدام غير القانوني للهواتف المحمولة من خالل "الكاميرات ثابتة ومتنقلة 

على المقطورات".
ستستخدم الكاميرات الذكاء االصطناعي لمراجعة الصور واكتشاف االستخدام 

غير القانوني للهواتف المحمولة، وفًقا لهيئة النقل في الوالية.
وسيتحقق موظفون معتمدون من الصور التي من المحتمل أن يستخدم فيها قائد 
السيارة الهاتف بطريقة غير قانونية، حسبما ذكرت السلطات، مشيرًة إلى أن 

الصور التي يلتقطها النظام "سيتم تخزينها وإدارتها بشكل آمن".
وخالل أول 3 أشهرمن تطبيق عمل الكميرات، سيتلقى السائقون الذين ترصدهم 
وبعدها  لها،  بيان  في  النقل  هيئة  ذكرت  حسبما  تحذيرية،  رسالة  الكاميرات 
المناطق  في  دوالًرا  أو 457  دوالًرا  إلى 344  تصل  الجناة غرامة  سيواجه 

المدرسية، بجانب نقاط جزاء على رخصة القيادة الخاصة بهم.

أطلقت شركة "جيرمان أرموريد كارز" نسخة مصفحة من السيارة الصغيرة 
المسدس  الحماية "بي 4"، مما يجعلها مقاومة ألعيرة  بفئة  تتمتع  "سمارت"، 

ماجنوم 44.
وأوضحت الشركة األلمانية أن سيارتها المصفحة تم تجهيزها بزجاج يبلغ سمكه 
22 ملم، مع طبقة داخلية من البولي كربون، وإطار من الصلب الباليستي، كما 

أن المقصورة الداخلية تم تصفيحها بمادتي األرميد والكيفالر.
ونظام  الحريق  إطفاء  ونظام  القذائف،  من  منفصلة  بحماية  البطارية  وتتمتع 

يمكن  كما  الطوارئ،  مكالمات 
من  الخارجي  بالعالم  االتصال 
دون الحاجة لفتح النوافذ، وبالطبع 
الطــــوارئ،  عجالت  تتوفر 
التي تسمح بالسيــر لفتـــــــــــرة 
تـــــم تدمير  محدودة، حتى ولو 

اإلطارات.
على  المصفحة  السيارة  وتعتمد 

سواعد محرك بقوة 100 حصان فقط، في حين يبلغ سعر السيارة المصفحة 
45 ألف يورو.

 شك أن ثمة اتجاه عالمي لتعزيز مكانة السيارات الكهربائية للعديد من األسباب 
البيئية واالقتصادية وغيرها، لذا عمدت الكثير من الدول المتطورة إلى توفير 

محطات للشحن الكهربائي.
وعلى الرغم من زيادة توجه الشركات المصنعة إلى إطالق سيارات كهربائية 
لمواطنيها  المالي  الدعم  كافة  الدول  تقديم  ورغم  ومتقدمة،  رائعة  بمواصفات 
المستهلكين  من  األكبر  العدد  مازال  للبيئة  صديقة  سيارات  إلى  المتحولين 

يحجمون عن اقتناء سيارات كهربائية نتيجة معتقداتهم الخاطئة عنها.
وقد علق بعض السائقين على اقتناء سيارة كهربائية، بأنهم يخشون قيادتها أثناء 
العواصف خوفاً من ضربات الرعد والبرق، فيما اعترف البعض أنهم يخشون 
من عملية شحن السيارات الكهربائية في المنزل، على الرغم من مزايها العديدة 
التى يعد أهمها أنها صديقة للبيئة ال تنبعث منها الغازات الضارة كما أنها سهلة 
التشغيل وال تصدر أصواتا مزعجة كما أنها تقلل من معدالت التلوث في المدن.
وفيما يلي نظرة على أشهر المفاهيم الخاطئة الشائعة حول للسيارات الكهربائية:
- الخوف من مدى السيارات الكهربائية: وهو خوف غير مبرر ألن مدى بعض 
الشحن،  إلى  الحاجة  قبل  ميل  أكثر من 200  إلى  الكهربائية يصل  السيارات 

ويصل مدى سيارة »هيونداي كونا« إلى 278 مياًل بشحنة كهربائية واحدة.
اعتمادية  أكثر  الكهربائية  السيارات  الثمن:  باهظة  الكهربائية  السيارات   -

وأرخص في التشغيل.
- إنجاز السيارات الكهربائية ضعيف: التسارع وعزم الدوران في بداية التشغيل 

أعلى من السيارات البترولية.
السيارات  وخيارات  أسواق  تتوسع  األسواق:  في  متعددة  خيارات  توجد  ال   -

الكهربائية بسرعة، وتوجد سيارات كهربائية حالياً في معظم القطاعات.
الكهربائية  السيارات  تخضع  البترولية:  من  أماناً  أقل  الكهربائية  السيارات   -

لشروط األمان نفسها مثل السيارات األخرى.
البطاريات  ألن  صحيح  غير  بالماء:  الكهربائية  السيارات  غسيل  خطورة   -

معزولة تماماً.
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مع اقتراب فصل الشتاء يبدأ مرض الزكام باالنتشار، 
وتزداد الشكوى في كل مكان من العطاس، السيالن 
األنفي والسعال ويكاد ال يخلو منزل أو مكان عمل 
كان  وإن  والزكام  أكثر،  أو  مصاب  شخص  من 
نتائج  وله  بأعراضه  مزعج  لكنه  بسيطاً  مرضاً 
اقتصادية هامة، كما يمكن أن يكون له مضاعفات 

غير مرغوبة عند األطفال خاصة الصغار.
يعتبر الزكام )أو الرشح( أكثر األمراض شيوعا التي 
تصيب اإلنسان خاصة األطفال، وتدل اإلحصائيات 
على أن األطفال يصابون بالزكام 3-8 مرات سنوياً 
ويرتفع العدد إلى 12 مرة عند األطفال الصغار في 
دور الحضانة، أما البالغون والمراهقون فيصابون 
اكثر  الزكام  يعتبر  كما  سنوياً،  مرات   7 حوالي 
العمل،  أو  المدرسة  عن  للتغيب  شيوعا  االسباب 
حيث يسبب سنوياً في أمريكا 25 مليون يوم عطلة 
العمل،  يوم غياب عن  المدرسة و 21 مليون  عن 
إلى أطباء  الزيارات  وهو يشكل 7% من نسبة كل 
األطفال وأطباء العائلة. وتشير اإلحصائيات إلى أن 
دوالر  بليوني  من  أكثر  سنوياً  ينفقون  األمريكيين 

على األدوية التي تصرف لعالج أعراض الزكام.

ما الذي يسبب الزكام؟
 200 من  أكثر  وهناك  فيروسي  مرض  الزكام 
وتشكل  الزكام،  تسبب  أن  لها  يمكن  فيروس 
الفيروسات،  هذه  ثلث  من  أكثر  األنفية  الفيروسات 
وقد تم التعرف حتى االن على أكثر من 100 فرد 
إن  والحقيقة  األنفية.  الفيروسات  عائلة  أفراد  من 
العدد الكبير للفيروسات المسببة للزكام يفسر تكرار 
اإلصابة بالزكام عند الشخص أكثر من مرة. ومن 
الفيروسات  للزكام  المسببة  األخرى  الفيروسات 
التاجية ونظيرة النزلة الوافدة والفيروسات التنفسية.

 كيف تنتقل فيروسات الزكام؟
يعتبر األطفال المستودع األكبر لفيروسات الزكام، 
وهم يكتسبون الفيروس على الغالب من طفل اخر 
فيروس  دخول  ويؤدي  الحضانة  أو  المدرسة  في 
جديد إلى المدرسة أو الحضانة إلى إصابة حوالي 

ثلثي األطفال.
ويعتبر الزكام مرضاً تنفسياً وهو ينتقل من شخص 

الخر بالطرق التالية: 

الرذاذ الناجم عن الكالم، السعال أو العطس:
يكفي أن نعرف أن عطس الشخص المصاب يؤدي 
إلى انتشار الفيروس لمسافة 4 أمتار وأن الفيروسات 

األنفية تبقى حية معلقة في الهواء لعدة ساعات.
ـ التماس مع مفرزات المريض أو األشياء الملوثة:

يؤدي عطس الشخص المصاب أو سعاله إلى نشر 
الرذاذ حوله ليبقى على األشياء المحيطة به كالطاولة 
األنفية  الفيروسات  وتبقى  الخ،   .. والكأس  واألقالم 
في هذا الرذاذ قادرة على إصابة األشخاص االخرين 
لمدة 3 ساعات. فإذا لمس الطفل السليم هذه األدوات 
الملوثة ثم لمس أنفه أو فمه أو فرك عينيه أدى ذلك 

إلى دخول الفيروس إلى جسمه وإصابته بالزكام.
المصافحة:

غالباً  ملوثتين  المريض  الشخص  يدا  تكون  حيث 
عند  اخر  شخص  إلى  ينتقل  الذي  بالفيروس 
على  السالم  عند  البعض  يلجأ  كذلك  المصافحة، 
الصغار  األطفال  تقبيل  أو  معانقتهم  إلى  االخرين 
الطرق كلها تساهم  لمحبتهم ومودتهم وهذه  إظهاراً 

في انتشار الزكام وإصابة االخرين بالعدوى.
ـ استخدام األدوات الشخصية للمريض: 

مثل المنشفة أو الملعقة أو كوب الماء.

العوامل المؤهلة لإلصابة بالزكام؟
أكثر  بالزكام  األطفال لإلصابة  يتعرض  العمر:   .1
لمعظم  مناعية  مقاومة  يطوروا  لم  الكبار ألنهم  من 
يقضون  فهم  كذلك  الزكام،  تسبب  التي  الفيروسات 
معظم أوقاتهم مع رفاقهم وال يهتمون بإتباع القواعد 
الصحية مثل غسيل اليدين لذلك يتعرضون لإلصابة 

بالزكام مرات عديدة في السنة.
2. االزدحام: يسهل االزدحام انتقال فيروس الزكام 
نجد  لذلك  األطفال  عند  خاصة  آلخر  شخص  من 
الزكام منتشراً في دور الحضانة والمدارس )يصاب 

األطفال في دور الحضانة حوالي 12 مرة سنوياً(.

وحتى  الناس  من  العديد  يعتقد  البارد:  الجو   .3
العراء  في  النوم  أو  البارد  الجو  أن  األطباء  بعض 
أو التعرض لهواء المكيف يضعف مناعة الشخص 
والحقيقة  الزكام،  بفيروسات  اإلصابة  ويساعد على 
ال يوجد دليل علمي يؤيد هذا االعتقاد رغم ما نشهده 

من انتشار كبير لحاالت الزكام في أشهر البرد.
األطفال  تعرض  أي  السلبي:  والتدخين  التدخين   .4
واألشخاص االخرين غير المدخنين لدخان السجائر 
أفراد  أحد  كان  إذا  الحال  هو  كما  مستمر  بشكل 

األسرة مدخناً.
الزكام  انتشار  على  تساعد  أخرى  عوامل  هناك 
ومنها تدني مستوى الدخل، الشدة النفسية، الحساسية 

األنفية، سوء التغذية وضعف المناعة بشكل عام.

أعراض الزكام 
تبدأ أعراض الزكام بالظهور بعد 2-3 أيام من التقاط 
التهيج األنفي وحس  العدوى، وأول األعراض هي 
التخريش في الحلق وخالل عدة ساعات يبدأ السيالن 
األعراض  تتطور  ثم  الحلق،  ألم  ويحدث  األنفي 
وتزداد المفرزات األنفية ويحدث العطس وقد تحدث 

حمى خفيفة مع صداع خفيف.
الثالث سميكة  أو  الثاني  اليوم  المفرزات في  تصبح 
ويصبح  األخضر  أو  األصفر  إلى  لونها  ويتحول 
انسداد األنف أكثر وضوحاً. قد تحدث بحة الصوت 
الناجم عن  الليلي  السعال  السعال خاصة  مع  أحياناً 
لألنف  الخلفي  القسم  من  األنفية  المفرزات  سيالن 

باتجاه البلعوم والحنجرة.
الحاالت  في  عادة  أكثر شدة  الزكام  أعراض  تكون 

التالية:
عند األطفال خاصة األطفال الرضع حيث يمكن أن 
والقلق  الرضاعة  صعوبة  مع  الحمى  لديهم  تحدث 
وصعوبة النوم والتقيؤ خاصة بعد السعال كذلك قد 

يحدث إسهال خفيف.
المدخنون الذين تكون األعراض لديهم أشد وتستمر 
معرضين  أساساً  كونهم  إلى  إضافة  أطول  فترة 

لإلصابة بالزكام أكثر من غيرهم.
الربو  )مثل  مزمنة  بأمراض  المصابون  األشخاص 
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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« .

والحساسية األنفية(.
 10-3( أسبوع  خالل  الزكام  حاالت  معظم  تشفى 
أيام( وقد يستمر الزكام أحياناً لمدة أسبوعين. ويكون 
الشخص المصاب معدياً بشدة خالل األيام الثالثة أو 

األربعة األولى وقد يبقى معدياً لمدة 3 أسابيع.

زكام أم انفلونزا
يتشارك كل من األنفلونزا والزكام ببعض األعراض 
بسبب  يحدثان  أنهما  غير  الحلق(،  وألم  )السعال 
فيروسات مختلفة، وقد تكون األنفلونزا أخطر بكثير 

من الزكام.
يمكن للشخص لو كان سليماً جسدياً ومعافى بشكٍل 
عام أن يتدبر أعراض الزكام أو الرشح بنفسه عادًة، 
عن  بنفسه  العناية  فيمكنه  الطبيب.  يراجع  أن  دون 
الكحولية  غير  السوائل  وشرب  الراحة،  طريق 
الجسدية  النشاطات  وبتجنب  الجفاف،  يتفادى  كي 
اإليبوبروفين  مثل  المسكنات  وتستطيع  الشاقة. 

والباراسيتامول أن تسكن األوجاع واأللم.
بالزكام،  وهناك نحو 200 فيروس تسبب اإلصابة 
ويوجد  األنفلونزا.  تسبب  فحسب  فيروسات  وثالثة 
تلك،  األنفلونزا  فيروسات  من  السالالت  من  العديد 
األكثر  السالالت  من  ليقي  سنة  كل  اللقاح  ويتغير 

شيوعاً فيها. 
انسداد  مثل  أكثر،  أنفية  بمشاكل  الزكام  يتسبب 
األنف، مقارنًة باألنفلونزا. وتكون الحمى واإلنهاك 
واألوجاع العضلية أكثر احتمااًل وشدة عند اإلصابة 

باألنفلونزا.
من  بكثير  أسرع  بشكل  عادًة  األنفلونزا  وتحدث 

الزكام، وتتضمن أعراضها ما يلي:
ـ حمى مفاجئة تصل إلى 38-40° مئوية.

ـ أوجاع واالم عضلية.
ـ تعرق.

ـ الشعور باإلنهاك والحاجة إلى االستلقاء.
ـ سعال صدري جاف.

كما قد يكون لدى مريض األنفلونزا سيالن أنف وقد 
ليست  األعراض  تلك  لكن  للسعال،  معرضاً  يكون 

هي األعراض المميزة لألنفلونزا.
أيام  ثالثة  إلى  يوم  بعد  األنفلونزا  أعراض  تظهر 
في غضون  المرضى  معظم  ويتعافى  العدوى،  من 
لفترة  بالتعب  يشعر  قد  المريض  أن  مع  أسبوع، 
أطول. ويمكن للزكام الشديد أن يتسبب كذلك بأوجاع 

عضلية وحمى، بحيث يصعب التفريق بينهما.
يفضل طلب  أنفلونزا،  أم  زكام  الحالة  أكانت  سواء 
الشخص  لدى  لكليهما في حال كان  الطبية  الرعاية 
اضطراب مزمن )مثل الربو أو السكري أو أمراض 
القلب( أو إذا كان عنده حمى مرتفعة باإلضافة إلى 
صداع شديد إلى درجة غير معهودة أو ألم بطن أو 

صدر.

إيقاف انتشار الفيروسات
الرذاذ  بواسطة  الزكام واألنفلونزا  فيروسات  تنتشر 
شخص  من  العطس  أو  السعال  مع  يخرج  الذي 
مصاب بالعدوى. ويمكن لباقي األشخاص أن يتنفسوا 
ذلك الرذاذ، أو أن ينقلوها إلى أعينهم أو عيونهم عبر 

أصابع أيديهم.
يمكن وقاية النفس واآلخرين من الزكام واألنفلونزا 

عن طريق:
ـ السعال والعطس في منديل.

ـ التخلص من المنديل في أسرع وقت ممكن.
ـ غسل اليدين في أسرع وقت.

ـ أخذ لقاح األنفلونزا كل سنة لو كان الشخص في 
مجموعة خطورة.

كما يمكن لفيروسات الزكام واألنفلونزا االنتقال عن 
مقابض  )مثل  واألسطح  األغراض  تلوث  طريق 
نقل  منع  ويمكن  الموبوءة.  بالقطيرات  األبواب( 
الزكام واألنفلونزا أو اإلصابة بها عن طريق غسل 

اليدين بانتظام، وبتفادي لمس العينين واألنف.

نصائح:
   D التركيز على فيتامين

يال  بجامعة  الطب  كلية  في  أجريت  دراسة  في 
وجد أن  الكبار الذين توجد في أجسامهم مستويات 
مرتفعة من فيتامين D كانوا معرضين بأقل من 50 
% تقريبا للتلوثات في الجهاز التنفسي بالمقارنة مع 
أولئك الذين كانت لديهم مستويات منخفضة من هذا 
الفيتامين. فيتامين D يقوي خاليا المناعة التي تبطن 

الرئتين ويسهل عليها صد الفيروسات.
النوم جيدا

كل  ساعات  سبع  األقل  على  النوم  على  احرصوا 
ليلة. النوم في الليل يقوي جهاز المناعة، ويقلل من 
األبحاث  أظهرت  وقد  باألمراض.  االصابة  فرص 
أن األشخاص الذين يميلون إلى النوم لساعات قليلة 
المختلفة  الشتاء  فصل  بأمراض  يصابوا  أن  يمكن 
تقريبا ثالث مرات أكثر من أولئك الذين يحرصون 

على النوم الكامل الذي ال يقل عن سبع ساعات .
غسل اليدين باستمرار

من  متنوعة  مجموعة  أيدينا  تلمس  النهار  خالل 
ذلك.  وغير  أزرار  مفاتيح،  المقابض،  المنتجات، 
البكتيريا  من  متنوعة  مجموعة  أيدينا  تجمع  هكذا 

والملوثات التي قد تتطور ألمراض.
التطعيم

على الرغم من أن تلقي تطعيم االنفلونزا ال يضمن 
بأنها لن تصيبكم في فصل الشتاء، لكن التطعيم يحد 

من فرص االصابة بشكل كبير.
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بالدول  تحيط  عسكرية  قواعد  بإنشاء  تركيا  بادرت 
العربية، فى الصومال.. وقطر.. وفى السودان قبل 
طردها منه ربيع 2019 كما فى التحالف مع حركة 
حماس تحت دعوى تبنيها القضية الفلسطينية، وأيضاً 
المسلح  العنف  جماعات  مع  الراسخة  عن عالقاتها 
– المتشحة باإلسالم – فى سوريا، ناهيك عن نقل 
حكومتها  مع  أبرمت  التى  ليبيا..  إلى  )جهادييها( 
التدخل  التركى  للجيش  يتيح  أمنيا  اتفاقاً  )الوفاق( 
يتقدم  التى  طرابلس..  العاصمة  ميليشيات  لدعم 
نحوها الجيش الوطنى الليبى حثيثاً للسيطرة عليها، 
ربما عبر حرب شوارع قد تؤدى حال اشتباكها إلى 
حمامات دم من المتوقع أن تنتقل فوضاها إلى دول 

الجوار، بما فيها مصر.

السماح  ثمن  التركي  الشعب  يدفع  يوم،  بعد  يوما 
ألردوغان بالبقاء ألكثر من 16 عاما فسقطت تركيا 
في بحر من المشكالت وأصبحت الديمقراطية التي 
حولت أردوغان من بائع للبطيخ إلى رئيس في مهب 

الريح.
التي  اإلمبراطورية  بأوهام  الهوس  حالة  أن  ويبدو 
أردوغان  طيب  رجب  التركي  الرئيس  منها  يعاني 
تجاوزت حدود التصور. فالرجل أعاد رسم خريطة 
جانب  من  اليونانية  الجزر  من  العديد  ليضم  بالده 
واحد ويطلق عليها اسم »الوطن األزرق« ويرسلها 
إلي األمم المتحدة، واستكمل هوسه بتوقيع اتفاق مع 
لترسيم  السراج  فائز  الليبية  الوفاق  حكومة  رئيس 
حدود بحرية بين البلدين علما بأنه ال توجد أى مياه 
مشتركة بينهما في ظل وجود جزيرة كريت اليونانية 

الكبيرة.

هو  الحدود  ترسيم  اتفاقيات  في  األصل  أن  ورغم 
»اإلشهار« ألنها ترتبط في أغلب األحوال بأطراف 
من  سياجا  فرض  أردوغان  فإن  مجاورة،  أخرى 
ألنه  السراج،  مع  وقعه  الذي  االتفاق  على  السرية 
منظور  من  قيمة  أي  بال  أنه  غيره  من  أكثر  يدرك 

القانون الدولي.
بقاء  أكثر من دليل جديد على أن  هذا االتفاق ليس 
رئيس  من  حوله  السلطة  في  الطويل  أردوغان 
حكومة ناجح وصاحب تجربة تنموية ال ينكرها أحد 

في سنوات حكمه األولى، إلى حاكم مستبد يقود بالده 
إلى الهاوية بعد أن أطاح بأقرب حلفائه ومستشاريه 
قاد  الذي  أوغلو  داوود  أحمد  الخارجية  وزير  مثل 
باسم  يعرف  ما  نحو  التركية  الخارجية  السياسة 
»صفر مشكالت« وعبدالله جول الذي قادة الحزب 
كان  عندما   2002 عام  االنتخابات  في  الفوز  إلى 
الحكم  بسبب  السياسي  العمل  ممنوعا من  أردوغان 
بسجنه عام 1998 بتهمة التحريض على الكراهية.

ثمن  أنفسهم  والتنمية  العدالة  حزب  قادة  دفع  وقد 
السماح بتحول أردوغان من مجرد رئيس للحزب ال 
يجب أن تزيد واليته عن فترتين كل فترة 4 سنوات 
أجل  من  اللوائح  تعديل  يتم  الحياة  مدى  زعيم  إلى 
رأس  على  وبالتالي  الحزب،  رأس  على  استمراره 
الدولة، فأطاح بقيادات كبيرة في الحزب حتى ينفرد 

بالسلطة والسلطان.

واآلن يدفع الشعب التركي كله ثمن السماح ألردوغان 
بالبقاء في السلطة ألكثر من 16 عاما، سواء كرئيس 
في  تركيا  فسقطت  للجمهورية،  رئيس  أو  للوزراء 
وأصبحت  جيرانها،  كل  مع  المشكالت  من  بحر 
التجربة الديمقراطية التي حولت أردوغان نفسه من 
بائع للبطيخ إلى رئيس للجمهورية في مهب الريح، 
ودخل االقتصاد التركي نفقا مظلما بعد سنوات من 

النجاح.

ولم يكن تحول أردوغان من رئيس حكومة ناجح، إلى 
حاكم مسكون بجنون العظمة وأوهام اإلمبراطورية، 
إال نتيجة مباشرة وربما حتمية للبقاء في السلطة كل 

هذه السنوات. 
فلو كان الرئيس قد التزم بقواعد اللعبة الديمقراطية 
في بالده وترك مناصبه التنفيذية بعد ثماني سنوات 
في رئاسة الحزب والحكومة، لربما استمرت تركيا 

في طريق التقدم والرخاء.

أخيرا نقول إذا كانت السلطة المطلقة مفسدة مطلقة، 
أردوغان  طيب  رجب  التركي  الرئيس  تجربة  فإن 
التالعب  عبر  السلطة  في  التأبيد  إلى  سعى  الذي 
الخصوم،  قبل  بالشركاء  واإلطاحة  اللعبة  بقواعد 

الباب  الحكم هو  الطويل على رأس  البقاء  أن  تؤكد 
بالقطع  هي  التي  المطلقة  السلطة  هذه  نحو  الملكي 
مفسدة مطلقة، بغض النظر عن كل ما يردده مرتزقة 
السلطان ومواليه عن ضرورة بقائه الستكمال مسيرة 
ومواجهة  واألمن  االستقرار  وضمان  اإلنجازات، 
ال  وحتى  البالد،  تستهدف  التي  الكونية  المؤامرات 

تصبح البالد مثل سوريا والعراق.

شريف عطية
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للشركات والمؤسسات العربية

الدولة تدعم ماليا في حالة التدريب المهني

هي  هذه  والمتدربين؟  للشركات  المالي  الدعم 
االحتماالت!

تكاليف التدريب السنة الواحدة في المتوسط االجمالي 
راتب  هو  هذا  من  االكبر  الحصة  يورو.   17900
مدركة  غير  التدريب  شركات  من  العديد  التدريب. 
على  الحصول  يمكنهم  معينة  ظروف  ظل  في  أنه 
للمتدربين أيضا  للمتدربين. يمكن  الدولة  تمويل من 

الحصول على دعم للعيش و السكن.

حزم فردية من التدابير للشركات
هناك منحة تدريبية من مركز التوظيف الفيدرالي إذا 
االحتياجات  ولذوي  للشباب  تدريب  مكان  توفير  تم 
الخاصة. تُمنح المنحة طوال فترة التدريب بأكملها، 
المائة  إلى 80 في  الشهري  البدل  أن يصل  ويمكن 
من الراتب. من الممكن أيًضا تعويض المعوقين عن 
أجهزة محطة العمل. في حالة وجود عملية استحواذ 
هناك  فإن  الصناعية،  التلمذة  حسب  العمل،  في 

إعانات إضافية لفترة عام واحد.
هو  الفيدرالي  التوظيف  مركز  اتخذته  آخر  تدبير 
المساعدة المتعلقة بالتدريب. تم تطويرها كحزم عمل 
فردية للتشغيل وتمنح حسب الحاجة في بداية أو في 
هم  المستهدفة  المجموعة  المهني.  التدريب  سياق 
الشباب الذين يعانون من عجز في اللغة أو التعليم. 

على سبيل المثال، يمكن تمويل الدروس األلمانية.

دعم مدعوم لالندماج في الحياة العملية
التدريب المدعوم يدعم الشباب الحاصلين على درجة 
المتدربون  يتلقى  هجرة.  خلفية  أو  مدرسية ضعيفة 
الفيدرالية للحد  المساعدة من خالل وكالة التوظيف 
المهارات  وتطوير  والتعليمي  اللغوي  العجز  من 
اإلدارية  المساعدة  الشركات على  النظرية. تحصل 
والتنظيمية الالزمة. يتم تغطية التدابير بالكامل من 

قبل مركز العمل.
تدريب  على  بعد  يحصلوا  لم  الذين  للشباب  بالنسبة 
يسمى  ما  فإن  المدرسة،  أكملوا  ولكنهم  مهني، 
المؤهالت التمهيدية يصبح موضع تساؤل. هنا، يتم 

إعداد الشباب للتدريب المهني في الشركة.
يمكن ألصحاب العمل تتبع أداء العمل اليومي على 
لم  الذين  الشباب  شهًرا.  عشر  اثني  إلى  ستة  مدار 
بسبب  المهني  التدريب  إكمال  من  بعد  يتمكنوا 

يتم  سوف  االجتماعي  االهمال  أو  التعلم  صعوبات 
إدخالهم تدريجياً على المتطلبات.

تدعم مركز التوظيف الفيدرالي الشركات مالياً، وفي 
ظل ظروف معينة يتم دعم بدل التدريب أيضا.

تنطبق حزم الدعم أيًضا إذا كانت الشركات ترغب 
بالنسبة لألشخاص  تدريبية لالجئ.  في منح وظيفة 
بالكامل،  المزايا  تنطبق  اللجوء،  لهم  يحق  الذين 

ويجب أن يثبت الحد األدنى لإلقامة.

مساعدات الدولة ومنح للمتدربين
الراتب خالل سنوات التدريب المهني منخفض للغاية 
إذا  ولكن  المنزل.  في  المتدربين  يبقى معظم  بحيث 
تغيير مكان اإلقامة للتدريس فغالًبا ما يكون التمويل 

مصطحب بمشاكل.
في هذه الحاالت، توفر الدولة التمويل. بدل التدريب 
التوظيف  مركز  مقياس  هو   )BAB( المهني 
الفيدرالي التي تدعم تعليم الشركة وغيرها للشركة. 
إلى  الطلب  تقديم  يتم  مدعوم.  األولى  الحصة  فقط 
مركز التوظيف الفيدرالي المحلي ويتم استخدام دخل 

الوالدين لحسابه.
التمويل  توفير  يتم  للمتدربين  ومنح  الدولة  معونة 
لكامل مدة التدريب المهني، لذلك يجب تقديم الطلب 
الفوائد الحًقا.  يلزم سداد  في أقرب وقت ممكن. ال 
ومع ذلك، إذا أنهى المتدرب التدريب المهني، يحتفظ 
مقياس مركز التوظيف الفيدرالي بالحق في التحقق 
مما إذا كان سيتم رد المزايا. تُقيد استحقاقات الطفل 

من أجل الترقية.
المهني  التدريب  إعانة  من  اإليجار  إعانة  كانت  إذا 
غير كافية، فإن المتدربين لديهم خيار التقدم بطلب 
للحصول على بدل إيجار. بالنسبة لجميع أولئك الذين 
ال  أخرى  ألسباب  أو  الثاني  الدرس  في  بالفعل  هم 
المهني،  التدريب  بدل  على  الحصول  يستطيعون 
إعانة  على  للحصول  بطلب  التقدم  الممكن  فمن 
في  اإلسكان  مكتب  في  الطلب  تقديم  يتم  اإلسكان. 

المقر الرئيسي.

 Dr. Mustapha Bouharras, KAUSA-Servicestelle Berlin في أروقة جمعية فنياً  الماضي معرضا  الشهر  أقيم 
الفنانين  من  لمجموعة   ABZiel, Reuterstr 45

المهاجرين.
رسالة  إلرسال  اختياره  تم  "معاً"  المعرض  عنوان 

محبة وتعاون وتضامن.
للفنان  فعرض  الجدد  للفنانين  لوحات  هناك  كانت 
أحمد ياسين، مصطفى قصاب،  باشي فاطمة غسان 
وغيث  النور  عبد  ديما  خالص،  منور  المصري، 
تحسين لوحات مختلفة تصب كلها في موضوع معاً.
جمعية  و  الدليل  مجلة  رعاية  تحت  المعرض  أقيم 

  . ABZiel

مـعـًا

موسى الزعيم





ھل تریدین الحصول على بشرة رائعة؟ حسناً، كفاك بحثاً لدینا ستُشارك خبیرة البشرة نصائحھا السریّة في إصالح 
مشاكل البشرة وستتباھین ببشرة رائعة كعارضات األزیاء، مھما كان نوع بشرتك، لذلك نقدم لك عزیزتي مجموعة 

من جلسات العنایة بالبشرة على أیدي مختصین.

لنحت وشد الوجة والجسم.
البالزما الباردة لعالج مشاكل البشرة وتحفیز الكوالجین .

الدیرمابن لعالج الحفر، الندبات، تحفیز الكوالجین، الحد من التجاعید وإعادة نضارة البشرة.
التقشیر الماسي، تقشیر سطحي إلزالة الطبقة المتقرنة عن طریق بلورات أكسید األلمنیوم.

تقنیة الموجات الصوتیة للتقلیل من التجاعید والخطوط الدقیقة على البشرة.
أحماض الفواكھ عالج بتركیزات مختلقة ذو نتائج رائعة بشكل خاص مشاكل حبوب الشباب والبشرة الدھنیة.

البیبي جلو لتوحید لون البشرة وتفتیحھا ومقاومة التجاعید.
الموجات الصوتیة إلنعاش البشرة الباھتة عن طریق تزوید الجلد بالمواد المغذیة واالكسجین.

البالزما بن ( بدیل الجراحة) لرفع وشد الجفون والتخلص من التجاعید عن طریق طاقة البالزما.
قناع الذھب عیار 24 قراط لتجدید البشرة وأعطائھا النضارة والحیویة.

Radiofrequenz
Cold Plasma
Mikroneedling
Mikrodermabrasion
Mesoporation
Fruchtsäurepeeling
BB Glow
Ultraschall
Plasma Pen
Gold Maske

أوقات الدوام:   
من اإلثنین إلى الجمعة من الساعة ۹ لغایة الساعة ۳٫۳۰ 

یوم السبت للمواعید المسبقة 

البالزما بن ( بدیل الجراحة) لرفع وشد الجفون والتخلص من التجاعید عن طریق طاقة البالزما.

جانبیة  اثار  بدون  التخسیس  جلسات  لدینا  یتوفر  كما   -
ونتائج فعالة.

- نقدم لزبائننا كذلك فحص بشرة مجاني.

Öff nungszeiten:
Mo. - Fr.: 09:00 - 15:30 Uhr
Sa.: nach Vereinbarung
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NOTDIENSTE
Polizei, 110
Feuerwehr, 112
Kindernotdienst,
610061  /  19720
Arzt-Notruf,
310031  /  19242 
Fahrdienst
für Behinderte,  478820
Apotheken-
bereitschaft, 0800 0022833
Giftnotruf, 19240
Zahnärztlicher
Notdienst, 
89004333
Auskunft
- Inland,  11833
- Ausland, 11831
Flughäfen (Infos), 
0180 5000186
Deutsche Bahn AG,  
Auskunft, 0180 5996633
BVG, 19419
Omnibus-
Bahnhof,  
Funkturm / Auskunft, 
3018028
Vattenfall,
(Störung) 26712525

GASAG,
(Störung) 787272
Wasser/ Abw.,
86445959
ADAC 
0180 2222222
Funk-Taxi,
0180 555 3 555  /  261026
KFZ-Zulassungen,
- Jüterboger Str. 3,
  10965 Berlin, Tel.: 6995
- Ferdinand-Schultze-Str. 55
  13055 Berlin, Tel.: 902690
Zentrale
d. Autoversischerer,
Tel. 0180 25026
Sperrung
Kreditkarten,
- für alle Karten 
  069 740987
  0180 5021021
- American Express
  069 97971000
- Euro-Card 069 79331910
- Visa-Card 0800 8118440
- Diners 069 66166123
Antirassistisches Telefon,
7857281

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

BONN +31, COTTBUS -2, DRESDEN +1, POTSDAM +2, ROSTOCK +2
LEIPZIG +3, MAGDEBURG +9, KIEL +11,  HAMBURG +12, MÜNCHEN +14,

HANNOVER +15, BREMEN +17, SAARBRÜCKEN +21, STUTTGART +23,
FRANKFURT/M +24, MAINZ +25, DÜSSELDORF +28

Friedrich-Krause-Ufer 24, 13353 Berlin
Tel.: 030 / 902690  Fax: 030 / 90158462
U-Bhf: Amrumer Str., S-Bhf: Westhafen, Bus: 127, 227, 248
07.00 - 14.00 Uhr
10.00 - 18.00 Uhr
09.00 - 12.00 Uhr

Ausländerangelegenheiten
Landeseinwohneramt

Außenstelle:
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Keplerstr. 2, 10589 Berlin
U.-Bhf. Mierendorffplatz
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شھر ینایر/ كانون ثان ۲۰۲۰
Gebetszeiten für Berlin / Januar 2020
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تبحث عن مسوق مبیعات شرط إجادة اللغة العربیة ومعرفة 
 اللغة األلمانیة

Tel.: 030-6157670

Vertreter gesucht

Mo. bis Fr. : 11:00 -15:00 Uhr

Tel.: 0176-4033 3466

Kinderzentrum Berlin
Für unsere Praxis suchen wir:

1-Ergotherapeuten
2- Arzthilferin
2- Sekretärin
4- Auszubildende, Voraussetzung deutsche & arabische Sprachen 

لالستعالم

21

Frauenarztpraxis
Dr. Med. Nivin Nassar

wir suchen eine Praktikantin, die uns 
bei unserer Arbeit unterstützt.

Tel.: 030-687 50 42
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AACHEN
Moscheen
Arrahman Moschee
Brabantstr. 8, 52070 Aachen
BOCHUM
Moscheen
Islamische Gemeinde e.V.
Dibergstr. 37, 44789 Bochum
Tel.: 0234-300182
BONN
Botschaften
Algerien
Rheinallee 32-34, 53173 Bonn
Tel.: 0228-94 37 60
Katar
Godesberger Allee 77 -81, 53175 Bonn
Tel.: 0228/36 78 50
Tunesien
Godesberger Allee 103, 53175 Bonn
Tel.: 0228-8 48 96 00
V.A.Emirate
Erste Fährgasse 6, 53113 Bonn
Tel.: 0228-26 70 70
Moscheen
Al Ansar Moschee
Bonnerstr. 93
53173Bonn
Al-Muhadschirin Moschee
Theaterstr. 12
53111 Bonn
Al-Muhsinin
Schwarzer Weg 41
53227 Bonn
Ar-Rahmah
Galileistraße 226
53177 Bonn 
Assonnah-Moschee
Siemensstraße 102
53121 Bonn
Vereine
Arabien Sport- und Culture Verein e.V.

Bornheimer Straße 153
53119 Bonn 
Club-Tunesien Verein e. V.
Eifelstr. 9
53119 Bonn 
Deutsch-Ägyptische Gesellschaft 
Bonn-Kairo e.V.
Am Kümpel 22
53127 Bonn
Deutsch-Palästinensischer 
Frauenverein e.V.
Postfach 180212
53032 Bonn
Hotels
Hotels für arabische Gäste
Schlehenweg 6
53177 Bonn
Glaleria Design Hotel
Kölnstr. 360-364
53117 Bonn
Ausländer
Ausländerangelegenheiten
Oxfordstraße 19, 53 111 Bonn
Telefon: (02 28) 77 63 34
Telefax: (02 28) 47 81 01
Öffnungszeiten:
Mo, Di, u. Fr. 8.00 - 12.00 Uhr
Mi: geschlossen, Do: 14 - 17.30 Uhr 
Notdienste
Ärztlicher Notfalldienst
Tel.: 0180-5044100
Kinderarzt Notfalldienst
Tel.: 0228-24 25 44 44
Augenarzt Notfalldienst
Tel.: 0180-50 44 100
Zahnärztlicher Notdienst
Tel.: 0180-59 86 700
Giftnotrufzentrale
Tel.: 0228-287-3211 
Kreditkartensperrung 
Tel.: 116 116

Familienberatung
Tel.: 0228-77 45 62/ 63
Fahrdienst für Behinderte
Tel.: 0228-77 48 04
Krankenhäuser
Johanniter Krankenhaus
Johanniterstr. 3-5, 53113 Bonn
LVR-Klinik Bonn
Kaiser-Karl-Ring 20
53111 Bonn
Gemeinschaftskrankenhaus Bonn St. Elisa-
beth St. Petrus St. Johannes GmbH
Bonner Talweg 4-6
53113 Bonn
St.-Marien-Hospital
Robert-Koch-Strasse 1
53115 Bonn
MediClin Robert Janker Klinik
Villenstraße 4-8
53129 Bonn
Universitätsklinikum Bonn
Sigmund-Freud-Str. 25
53127 Bonn
Malteser Krankenhaus Bonn
Von-Hompesch-Str. 1
53123 Bonn
Waldkrankenhaus 
Waldstr. 73
53177 Bonn
Klinik Prof. Dardenne GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 23-25
53177 Bonn
Ärzte
Dr. med. dent. Abd-Sattar El-Schallah
Theaterplatz 2
53177 Bonn 
Dr. med. Ezzeldin Tarek 
Theaterplatz 1b
53177 Bonn 
Dr. med. Abdul Fattah 
Pariser Str. 51

53117 Bonn 
Dr. med. Dent. Kathrin El Khaldi
Theaterplatz 2
53177 Bonn
Dr. Hosain El Karkani
Kinderarzt - Allergologie
Pfeilstr.1, 53919 Weilerswist
Dr. Khaled Hamam
Kinder- & Jugendmedizin / Kinderkardiologie
Marktstr. 101, 56564 Neuwied
Tel.: 02631/31713
Physiotherapie
Jalal Al Suleiman
Beueler Bahnhofplatz 26, 53225 Bonn
Tel. 0228-471317
Apotheken
Herz Apotheke
Apotheker Maher Hamam
Oppelnerstr. 130, 53119 Bonn
Tel.: 022897626845
Rhein Apotheke
Apotheker Al-Hafez
Gerhard-von-Are-Str. 4-6
53111 Bonn 
Hofgarten Apotheke
Kaiserplatz 16
53113 Bonn
Ahorn Apotheke
Reichsstr. 51
53125 Bonn
Apotheke Theaterpassage
Koblenzer Str. 60
53173 Bonn
Alte Apotheke
Koblenzerstr. 58
53173 Bonn
Einzelhandel
Agadir Shop
Bonnerstr. 3,53173 Bonn
Asif Pervaiz Asian Food Shop
Stiftsplatz 2, 53111 Bonn
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Bagdad Shop
Koblenzer Str. 32, 53173 Bonn
Bagdad Market
Plittersdorferstr. 553173 Bonn
Basra Feinkost
Christian-Lassen-Straße 10b
53117 Bonn
Islamischer Laden M•S
Bonner Strasse 15, 53173 Bonn 
Maroc Shop
Plittersdorfer Str. 5, 53173 Bonn 
Mevlana Market
Oppelner Str. 23, 53119 Bonn 
SES GmbH
Südstr. 124, 53175 Bonn
Ümit Market
Rochusstr. 222, 53123 Bonn
Schulen
Bonn International School
Martin-Luther-King-Straße 14, 53175 Bonn
Tel.: 0228 / 30854-0
König-Fahd-Akademie Bonn
Staatlich genehmigte Grund- &
Teilhauptschule
Mallwitzstr. 2-4, 53117 Bonn 
Tel. 0228-346001
Restaurants
Cafe Club Safad
Bonnerstr. 19, 53173 Bonn
Divan
Kölnstr. 13
53111 Bonn
Hauraman
Moltkestr. 38
53173 Bonn
Phoenicia Lounge
Clemens-august-str. 34
53115 Bonn
Serhat
Bertha-von-Suttner-Pl. 11, 53111 Bonn
Tel.: 0228-5552982
Fahrschulen
Zerhouni
Röntgenstr. 19, 53177 Bonn
Tel. 0228-4468710
Friseur-Salon
Babylon
Koblenzer Str. 32, 53173 Bonn
Tel. 0228-3361641
Coiffeur Fida
Pauluspl. 5, 53119 Bonn
Tel. 0228-9663552
Lorenz
Am Fronhof 4-10, 53117 Bonn
Tel. 0228-3509476
Miss Beauty
Pauluspl. 5, 53119 Bonn
Tel. 0228-660867
Arab. Mix
Ansari Service
Bonner Str. 9, 53173 Bonn
Tel. 0170-3097254
BOCHUM
Drogerie
F&S
Tel.: 0178-5005067
BREMEN
Botschaften
Marokko
Wegesende 3, 28195 Bremen
Tel.: 0421-3 30 73 85
Sudan
Getreidestraße 7, 28217 Bremen
Tel.: 0421-6 18 08 90
Moscheen
Al-Mustafa Gemeinschaft e.V. 
Nordstr. 331,28217 Bremen
Islamische Gemeinde 
Bremervörder Str. 45,28219 Bremen
Tel.: 0421-395687
Apotheke
Knochenhauer Apotheke 
Knochenhauerstraße 48, 28195 Bremen
Tel.: 0176-45698576
Ausländer
Ausländerbehörden
Stresemannstraße 48, 28207 Bremen
Tel.: 0421-361-15275/ 361-15004
Notdienste
Ärztlicher Notdienst
Tel.: 1 92 92
Zahnärztlicher Notdienst
Tel.: 1 22 33
Kinderärztlicher Notfalldienst
Tel.: 3 40 44 44
Fundamt Bremen
Tel.: 361-1 00 79

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

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

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

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

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

- Wadi Musa (Petra) 9623 
- Zarqa 9629

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

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

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

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

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

SAUDI ARABIEN: 00966     
- Abha 9667
- Arar 9664 

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

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

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

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

VEREINIGTE ARABISCHE 
EMIRATE: 00971   
- Abu Dhabi 9712
- Ajman 9716
- Al Ain 9713
- Dubai 9714
- Fujairah 9719
- Jebel Ali 97184
- Ras Al Khaimah 9717
- Sharjah 9716
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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 
Nakhil
Ellerstr. 60, 40227 Düssedorf

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

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
Grünstr. 6, 40212 Düsseldorf

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

Botschaften, Moscheen, Ausländerang., Notdiensteسفارات، مساجد، شئون األجانب، حاالت الطوارئ
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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
Eritrea
Lyoner Straße 34, 60528 Frankfurt a.M. 

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
Tel.: 0174-1737961
Aydinli

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
Tel.: 040-32034391
Al Nour Moschee

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
Imbiss Melila
Karlsruher Str. 3, 60329 Frankfurt a.M
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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 
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

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
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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 Mönchenglad-
bach
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
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
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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
Tempelhof
Colditzstr. 27/29, 12099 Berlin
Te.: 030-73728274
U-Bhf Ullsteinstr., Bus 170
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
Brunnenstr. 70-71, 13355 Berlin, Tel. 030-46 
309555
U-Bhf.  Voltastr.   Bus  247    Tram   10
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
Al-Diwan,
Rostocker Str. 17, 15553 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
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
IDFAD,
Seydelstr. 28, 10117 Berlin, 
Tel. 030-20649898
IKRA,
Tromsöerstr. 6, 13359 Berlin, 
Tel. 030-97888763 / 4/ 5
Inssan,
Gitschiner Str. 17, 10969 Berlin, 
Tel. 030-20619639
Irakische Gemeinde,
Postfach 410362, 12113 Berlin, 
Tel. 0174-4172863
Irakischer Kulturverein,
Karl-Marx-Str. 204, 12055 Berlin,  
Tel.030-29006689.
Islamic Relief,
Gitschiner Str. 17, 10969 Berlin, 
Tel. 030-6112600
Jenin,
Gerichtstr. 60, 13347 Berlin, 
Tel. 0179-7718304
JFZ e.V.,
Jugend & Familien Zentrum 
Haberstr. 3, 12057 Berlin, Tel. 56823914

Jordanische Gemeinde-Berlin
Postfach 410426, 12114 Berlin, 
Tel. 030-8529691
Jordanische Gemeinde Deutschland
Warthestr. 72, 
12051 Berlin, 
Libanesisch - deutsche
Al - Rissala e.V
Schulstr. 112, 13347 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 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

 

ـ إدفاد

 
ـ مركز اإلسالمي للثقافة والدعوة

 

ـ مؤسسة إنسان

ـ الجالية العراقية

 
ـ الرافدين

 
ـ اإلغاثة اإلسالمية

ـ جنين

 
ـ مركز األسرة والشباب

ـ الجالية األردنية
برلين/براندبورغ

 

ـ الجالية األردنية ـ ألمانيا

-جمعية و مدرسة 
الرسالة اللبنانية األلمانية

 
ـ الجمعية الطبية العربية

ـ لجنة أبناء مخيم برج الشمالي
 

ـ نادي شباب
  فلسطين

  
- التجمع الفلسطيني في ألمانيا

- جمعية السالم
 

ـ مركز الشبيبة الرياضي
  اإلندماجي 

ـ الجالية السودانية
 

ـ الصالت
  الطيبة السودانية

ـ النادي السوداني

ـ الجالية
األردنية الموحدة ـ ألمانيا

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

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

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

- الكنيسة الكاثوليكية

- الكنيسة القبطية المصرية

- كنيسة الروم األرثدوكس

Kreuzberg,
Wiener Str. 1-6, 10999 Berlin,     Tel. 030-
6126961   Bus M29   U-Bhf.   Görlizer Str.
Kreuzberg
Yorckstr. 35, 10965 Berlin.
U-Bhf.  Yorckstr.    Bus  M19
Neukölln
Haberstr. 3, 12057 Berlin, Tel. 030-68083610
S-Bhf.  Köllnische Heide   Bus 170
Neukölln 
Flughafenstr. 79-81, 12049 Berlin, Tel.030-
62705116  U-Bhf.  Boddin Str.  Bus 104/ 167
Neukölln 
Flughafenstr. 43, 12053 Berlin, Tel.030-
62731998  U-Bhf.  Boddin Str.  Bus 104/ 167
Neukölln 
Kienitzer Str. 98. 12049 Berlin, Tel.: 0172-
3962858    U-Bhf.  Leinestr.

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

ـ الخليل إبراهيم

- مسجد المركز الثقافي 

- مسجد الرحمن

- مسجد بالل

ـ مسجد الصحابة

ـ مسجد الرسالة

مسجد الفردوس



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

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

معالجة الخوف من طبیب األسنان
 جدید: - أشعة رقمیة

تركیب األسنان بدون طبعات و خالل فترة قصیرة

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



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

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

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

العنوان الجدید
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Ärzte أطباء

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

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

Ästhetische Medizin 
Docure
Niebuhrstr. 69, 10629 Berlin
Tel.: 0173-6148018
Shadha Balgon
Heerstr 2, 14059 Berlin
Tel.: 030-97987641
AUGENÄRZTE
Mamoun Schuches
Tauenzienstr. 1, 10789 Berlin,
Tel. 030-2188088 
CHIRURGIE
Dr. 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
Methfesselstr. 50, 10965 Berlin
Tel. 030-74684134
FRAUENÄRZTE
Awwadeh
Leipziger Platz 7, 10117 Berlin, 
Tel. 030-2008950-0
El-Sharafi Khaled
Prinzenallee 84, 13357 Berlin
Tel. 030-4941044
F. Samman
Hermannstr. 158A, 12051 Berlin

Tel. 030-6251007
Muna Abu Dakah,
Stendler Str. 24, 12627 Berlin, 
Tel. 030-9927790
Zamzam Abu Showaisha
Prinzenallee 84, 13357 Berlin
Tel. 030-4941044
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
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
Hänselstr. 45, 12437 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
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 Ber-
lin, Tel. 030-7513632
ORTHOPÄDIE 
Abd El-Aziz, Ashraf
Litzenburger Str. 54,10719 Berlin
Tel. 030887133950
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
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
Hasan Igde 
Bergmannstr. 5-7, 10961 Berlin,
Tel. 030-2621424
Hegazy, Houssam
Badstr. 12, 13357 Berlin,
Tel. 030-4626070

- 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
دة/ أنيت

ـ دة/ شذي

عيون
ـ د/ مأمون 

جراحة
ـ د/ دهشان

- د/ عابد دومه
 

ـ د/ محجوب

- د/ منذر

د/ سليمان

نساء
ـ دة / هنادي عوادة

- د / خالد الشرافي 
 

ـ دة / سّمان

ـ دة / منى أبو دقة

ـ دة/ زمزم

 
أنف، أذن، حنجرة

 
ـ د/ باسم

 

ـ د/ هاشم

ـ د/ موسى

 
باطنية

- 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
 

طب نفسي لألطفال
ـ د/ نجيب

أمراض الصدرية
   

 ـ د/ بدر عسكر

 
طب األعصاب

ـ د/ كمال الدين
 

ـ د/ مصري

 
عظام

ـ د/ أشرف عبد العزيز

 
ـ د/ عمرو حمصي

 
ـ د/ دهشان

 

ـ د/ محمود عاطف
 

ـ د/ رسالن

طب رياضي
ـ د/ دهشان

مسالك بولية
- د/ فرج هللا

 

- د/ السويفي
 

- د/ حسن

د/ حجازي

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 



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

زراعة أسنان بالتقسيط المريح
تبييض وتجميل األسنان

تركيب تيجان وجسور
حشوات أسنان بيضاء ليزرية

سحب عصب بدون ألم
أحدث أساليب التخدير لضمان المعالجة بدون ألم

العيادة مقابل الباب الخلفي لبلدية نويكولن

بإشراف الدكتور عماد عبود

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

 مطلوب
مساعدة طبيب أسنان

موظفة استقبال

ة - التركية
ث: العربية - األلماني

ن نتحد
نح
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ZAHNÄRZTE
Amin Hafiz
Heidebrinker Str. 1, 13357 Berlin
Tel. 030-493 40 60
A. Najm
Waldenserstr. 7a, 10551 Berlin
Tel. 030-3957071
Alkhodor Youssef
Oranienstr. 16, 10997 Berlin
Tel. 030-6152222
Al-Souri, Asmaa
Mehringdamm 47, 10961 Berlin, 
Tel. 030-6930393
Amar Shakir
Karl-Marx-Str. 110, 12043 Berlin, 
Tel. 030-68053524
Birgit Samarrai 
Sophia-Charlotten-Str. 73-74, 14059 
Berlin, Tel. 030-31996710
Douedari G.
Bundesallee 120, 12161 Berlin 
Tel. 030/8531362
Emad Abboud
Donaustr. 100, 12043 Berlin
030-49968158
Hanan Hafez-Holz
Wilmersdorter Str. 112, 10627 Berlin
Tel.030-8560940
Ishaq, Ibtisam,
Karl-Marx-Str. 184, 12043 Berlin,
Tel. 030-6872172

Khalouf Emad
Badstr. 19, 13357 Berlin,
Tel.030-4932050
Layla Hussaen
Kottbusser Damm 72, 10967 Berlin
030-6941112
Mohammad Hijazi
Berliner Str. 25, 13507 Berlin (Tegel) 
Tel. 030-4374 8465
Mohamed Abu Hamada
Rami Abu Ward
Finowstr. 25a, 12045 Berlin, 
Tel.:030- 687 5077
Mohammed-Wael Alah Raschi
Karl-Marx-Str. 132, 12043 Berlin
Tel.: 030-6808 7868
Dr. Muhieddin Alarashi
Karl-Marx-Str. 132, 12043 Berlin
Tel.: 030-6808 7868
Mohamad Anis Almohamad
Hermannstr. 158a, 12051 Berlin.
Tel.:030-6064152
Muhannad Abou Nabout
Zossener Str. 36, 10961 Berlin
030-47050452

Mukhtar Daiban
Hermannstr. 158a, 12051 Berlin.
Tel.:030-6064152
Mustapha Lagrou
Müllerstr. 151, 13353 Berlin, 

أسنان
ـ د/ أمين حافظ

ـ د/ ع. نجم

 
ـ د/ يوسف

 

ـ دة /  الصوري 

ـ د/ عمار شاكر
  

ـ دة/ سمارائي

- د/ دويداري

- د/ عماد عبود

ـ دة/ حنان حافظ

ـ دة / إبتسام إسحاق

  

ـ د/ عماد خلوف

ـ دة/ ليلي

ـ د/ حجازي

ـ د. أبو حمادة
ـ د. أبو ورد

ـ د/ وائل

ـ د/ محيي الدين

د/ محمد

د/ أبو نبوت

د/ مختار

ـ د/ مصطفى

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.

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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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. Yanal Alla-Rachi
Dörpfeldstr. 11, 12489 Berlin, 
Tel.: 030- 6713793
Dr. Muhieddin Alarashi
Karl-Marx-Str. 132, 12043 Berlin
Tel.: 030-6808 7868
Dr. Nadin Mahjoub
Briesestr. 8, 12053 Berlin
Tel.: 030-6862233

ـ دة / ثريا جاللي

د/ طارق

ـ د/ طارق التتر

 
ـ د/ مشتاق تفاحة

د/ عمر

- دة/ زينة

تقويم األسنان
ـ د/ ينال اله رشي

د. محيي الدين 

دة/ نادين محجوب

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

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

Fachärzte für Frauenheilkunde & Geburtshilfe

Prinzenallee 84, 13357 Berlin
Tel.: 030-494 10 44
Fax: 030-494 10 45
www.frauenarzt-gesundbrunnen.de
info@frauenarzt-gesundbrunnen.de

Mo. 9 -18,   Di. 9 -16,  Mi. 9 - 12,   
Do. 9 -12  und 15-18, Fr.  9 - 12 Uhr

Telefonische Anmeldung erbeten

Dr.  Khaled El-Sharafi
Dr. Zamzam Abu Showaisha

Ärzte أطباء



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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Ärzte أطباء

Dr. Houssam Hegazy
Arzt für Urologie

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

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

������� ������� �������� �������

���� 
��� 	������ 	�������

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

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

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

www.allgemeinmediziner-kurtoglu-berlin.de



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

.���- ��� א��א�� א��א
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.
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- 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.

- �	כ� א���א� א��א��� �א����	כ�.
.��� �א������- א����א� א��
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Öff nungszeiten: Mo., Di., und Do.: 09:00 - 17:00 Uhr | Mi.: 11:00 - 19:00 Uhr | Fr.: 09:00 - 14:00 Uhr

مطلوب موظفة استقبال تجيد اللغتين 
األلمانية والعربية
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Ärzte أطباء

Prophylaxe

Kronen- und Brückenversorgung

Zahnprothesen

Kinderzahnheilkunde

Zahnfleischbehandlung

Spezielle Zahnreinigung und Politur

Anbringen von Zahnschmuck

Bleaching (Zahnaufhellung)

Karl-Marx-Straße 184, Ecke Thomasstraße
12043 Berlin-Neukölln

Tel 030 687 21 72
Praxis-Sprechzeiten:

Mo, Di, Mi: 10.°°-18.°° Uhr
Do: 12.°°-18.°° Uhr  Fr: 10.°°-16.°° Uhr

und nach Vereinbarung
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Designed By Dalil



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

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

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

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

امكانیة المعالجة عند خوف االطفال تحت الدواء المھدئ او التخدیر العام

خدماتنا الطبیة
- معالجة آالم االسنان والرضوض

- تنظیف االسنان والوقایة ضد التسوس
- استشارة تغذیة

- حشوات بلون السن
- معالجة التھاب عصب اسنان الحلیب

- تلبیسات خاصة باسنان االطفال
- حافظ مكان ثابت ومتحرك

- تقویم االسنان
- معالجة تحت التھدئة او التخدیر العام

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

عیادة طب األسنان للصغارعیادة طب األسنان للصغار

Zeina Wehbe
Cassandra von Hopff garten
Jana Ghobadian

د. زینة وھبي
د. كاساندرا فون ھوبفغارتن

د. یانا غوبادیان

U6 Ullsteinstr.

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

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

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

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

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

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

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

U GneisenaustraßeU GneisenaustraßeU Gneisenaustraße

MUHANNAD. ABOU NABOUT
Praxis für moderne Zahnheilkunde

Zahnimplantate
Zahnersatz und Füllungen
Zahnfleischbehandlung
Zahnreinigung, Bleaching
Kinderbehandlung

زراعة األسنان وفق أحدث الطرق
تبییض األسنان بأحدث الطرق اآلمنة

الحشوات الضوئیة التجمیلیة
تركیب األسنان الثابتة والمتحركة

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

عالج األلم بدون خوف
معالجة األطفال

MUHANNAD ABOU NABOUT
Praxis für moderne Zahnheilkunde
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خدماتنا: 
ـ تصوير القلب باألمواج فوق الصوتية.

ـ الموجات فوق الصوتية للبطن.
ـ معالجة الغدة الدرقية.

ـ تخطيط القلب الكهربائي وعلى المدى الطويل.
ـ قياس ضغط الدم طويل المدى.

ـ فحص وظائف الرئة، االستنشاق والعالج بالتسريب، مختبر.
ـ الفحص الصحي العام.
ـ التطعيم، طب السفر.

ـ دراسات DMP للمرضى المزمنين (مثل مرض الشريان التاجي، مرض 
السكري من النوع الثاني، مرض االنسداد الرئوي المزمن، الربو).

ـ زيارات منزلية.

Karl- Marx-Straße.112, 12043 Berlin | Tel.: 030 68900298 | Mob.: 0176 30743108

Neueröffnung der Spezillen Praxis für Innere Medizin. 
Unter Führung Dr. Ali Abboud
Es freut uns Sie darüber informieren zu können, dass die erste Praxis für Innere Medizin in Neukölln mit 
Kompaktleistung demnächst zur Ihren Verfügung stehen wird.

الدکتور علی عبود

ال لساعات االنتظار الطویلۀ بالمشافی بعد الیوم ... العیادة التخصصیۀ المتکاملۀ للطب الباطنی 

Unsere Leistungspektrum:  

- Echokardiographie. 
- Abdomen-Sonographie. 
- Schilddrüsensonographie. 
- EKG, Belastung-EKG, Langzeit-EKG. 
- langzeit- Blutdruckmessung. 
- Lungenfunktiosuntersuchung. 
- Inhalations-, und Infusionstherapie. 
- Labor. 
- Allgemeine Gesundheitsuntersuchung. 
- Impfen, Reisemedizin. 
- DMP-Studien für chronische Patienten (wie Z.B Koronareherzkrankheit,  
   Diabetusmelitus- Typ- II, Chronische obstruktive Lungenkrankheit, Asthma).   
- Haus- und Heimbesuche.
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افتتاح
Nجديد

eue r ö ff nung

MFA 

gesucht



د. مانفرد بوم                                                             
     Dr. Manfred Böhm

د. فرانسيسكا كريتزيغ
Dr. Franziska Krätzig

د. طارق قرشويل.                                                      
                                           Dr. Tarek Karasholi

د. رشا قباين
Rasha Kabbani

العيادة السنية التخصصية لزراعة
األسنان والجراحة الفموية

نتكلم العربية واألملانية و االنكليزية

الخدمات العالجية 
زراعة االسنان )إستشارة مجانية-أسعار مقبولة وبالتقسيط(

املعالجة الجراحية اللثوية 
قلع أرضاس العقل  

قطع ذرى األسنان املعالجة لبياً   
عمليات الجيب الفيك                                                                                                

معالجة الكسور و الرضوض السنية  
الجراحة التحضريية للتعويضات السنية 

التشخيص باألشعة ثالثية األبعاد 

إجراء املعالجة الجراحية تحت التخدير العام أو املوضعي، أو بالتنويم

عيادتنا تقدم خدمة توصيل املجاين للمرىض
املسنني والعجزة من وإىل العيادة

FACHZAHNÄRZTE FÜR 
ORALCHIRURGIE 
Storkower Straße 207B
10369 Berlin
T 030 972 01 50

SPRECHZEITEN
Montag–Freitag 8–20 Uhr
Samstag nach Vereinbarung

VERKEHRSANBINDUNG
S8, S41, S42 oder S85 bis
Storkower Straße

Bus 156 oder 240 bis 
Storkower Straße

www.oralchirurgie-im-storkowerbogen.de

مطلوب موظفني وموظفات، ومتدربات
www.oralchirurgie-im-storkowerbogen.de/karriere





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

- شد وتصغير الصدر.
- شد البطن وترهالت الجسم.

- شفط الدهون.
- شد الوجه والجفون.

- تجميل المناطق الحميمية.

التجميل غير الجراحي:
- تبييض البشرة.

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

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

- معالجة تساقط الشعر بالبالزما ومحفزات النمو.

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

Balgon Aesthetics 
MeaOffice, 1. Etage 
Heerstr 2, 14052 Berlin 
030 97 98 76 41
0176 23 14 92 62
info@balgon-aesthetics.de
www.balgon-aesthetics.de
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Ästhetische Medizin
- Hautaufhellung 
- Fetttwegspritze
- Lippenvergrösserung mittels 
  Hyaluronsäure 
- Faltenbehandlung (Botulinum, 
  Hyaluronsäure, Fetttransplantation, 
  Fadenlifting)
- Behandlung Haarausfall mittels PRP   
  und Wachstumsfaktoren

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

Heerstr 2, 14052 Berlin 

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

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

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

- الطاقم نسائي بالكامل.

- Nur Selbstzahler
- Terminvereinbarung erbeten
- Wir bieten faire Preise und 
  exzellenten Service.
- Langjährige Erfahrung auf dem 
  Gebiet der ästhetischen Chirurgie 
  und Medizin
- Weibliches Personal ab 3000€  تكبير الصدر بالسيليكون

ab 1200€  شد الجفون
ab 4500€  تصغير الصدر

ab 4200€  شد الصدر
ab 4500€  شد البطن

ab 800€  pro Zone شفط الدهون
ab 5000€  شفط وزراعه الدهون لجسم متناسق

ab 1200€  تجميل المنطقه الحميميه
ab 129€  تكبير الشفايف بالفيلر

ab 99€  معالجه التجاعيد بالبوتوكس
 ab 129€  معالجه التجاعيد بالفيلر

ab 90€  شد التجاعيد بالخيوط
ab 90€ PRP  تجميل البشره بالبالزما

ab 3000€ab 3000€



الخدمات الطبية:
- إرشادات وفحص الفتيات في عمر مبكر.

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

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

- التعرف على أعراض سن اليأس، ومعالجتها باألعشاب الطبية.

دكتوراه في علم النساء والوالدة

Leistungsspektrum:

• Mädchen Sprechstunde.
• Beratung zur Verhütung.
• Mutterschaftsvorsorge.
• Kinderwunsch Beratung.
• Krebsvorsorge und Nachsorge.
• Wechseljahre  Betreuung.

D
es

ig
ne

d 
by

 d
al

il.
de

Öff nungszeiten: 
Mo. und Do. von 8-14 und 15-18 Uhr
Di. und Fr. von 8-14 Uhr
Mi. nach Vereinbarung

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

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

افتتاح جديد في نويكولن

Neueröffnung in 

Neukölln

• Krebsvorsorge und Nachsorge.
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Avicenna Klinik,
Paulsborner Str. 2, 10709 Berlin
Tel. 030-2360830
DRK-Kliniken Westend
Spandauer Damm 130, 14050 Berlin
Charlottenburg Tel. 3035-0
S-Bahn: S45, S46 Westend, Bus: 145 
Paulinenkrankenhaus
Dickensweg 25-39, 14055 Berlin
Charlottenburg , Tel. 30008-0
U-Bahn: U2, U12 Neu-Westend, Bus: 104 
Schlossparkklinik
Heubnerweg 2, 14059 Berlin - Charlottenburg
Tel. 3264 0, S-Bahn: S45, S46 Westend
Vivantes Klinikum im Friedrichshain
Landsberger Allee 49, 10249 Berlin
Friedrichshain, Tel. 4221-0, Tram: 5,6,8,15 
Vivantes Klinikum Hellersdorf
Myslowitzer Str. 45, 12621 Berlin
Hellersdorf, Tel. 5651-0
S-Bahn: S5 Kaulsdorf, Bus 169 
DRK-Krankenhaus Köpenick
Salvador-Allende-Str. 2-8, 12559 Berlin  
Tel. 3035300-0
Bus: X69,167,169, 369, Tram: 26, 67 
Vivantes Klinikum am Urban
Dieffenbachstr. 1, 10967 Berlin - Kreuzberg 
Tel. 697-1 , Bus: 248 
Ev. Krankenhaus Kِönigin Elisabeth
Herzbergstr. 79, 10362 Berlin - Lichtenberg 
Tel. 5472-0, Tram: 8, 27 
Krankenhaus Lichtenberg
Fanninger Str. 32, 10365 Berlin - Lichtenb. 
Tel. 5518-1 , Bus: 193, 256, Tram: 21, 27 
Unfallkrankenhaus Berlin
Warener Str. 7, 12683 Berlin - Marzahn 
Tel. 5681-0 , Bus: X69, 190 
Wilhelm-Griesinger-Krankenhaus
Brebacher Weg 15, 12683 Berlin - Marzahn 
Tel. 5680-0
U-Bahn: U5 Wuhltetal , Bus: X69, 190 
Bundeswehrkrankenhaus Berlin
Scharnhorststr. 13, 10115 Berlin - Mitte 
Tel. 28 41-0  , Bus: 147 

مستشفى إبن سينا

St. Hedwig-Krankenhaus
Große Hamburger Str. 5-11, 10115 Berlin 
Mitte, Tel. 2311-0 
Universitätsklinikum Charité
Schumannstr. 20/21, 10117 Berlin - Mitte 
Tel.: 4505-0, Bus: 147 
Krankenhaus Neukölln
Rudower Str. 48, 12351 Berlin 
Tel. 6004-1, Bus: 141, 174 
Franz-Volhard-Klinik
Wiltbergstr. 50, 13125 Berlin - Pankow 
Tel. 941720, S-Bahn: S4 Berlin-Buch,
Bus: 158,159,251, 891 
Klinikum Buch
Wiltbergstr. 50, 13122 Berlin - Pankow 
Tel. 9401-0 , S-Bahn: S4 Berlin-Buch, Bus: 
158,159,251, 891 
Vivantes Klinikum Prenzlauer Berg
Frِöbelstr. 15, 10405 Berlin - Prenzlauer Berg, 
Tel. 4242-0, Tram: 1, 20 
Dominikus Krankenhaus Berlin
Kurhausstr. 30, 13467 Berlin - Reinickendorf 
Tel. 4092-0
Vivantes Humboldt Klinikum
Am Nordgraben 2, 13509 Berlin
Reinickendorf, Tel. 4194-0 , Bus: 120 
Vivantes Auguste-Viktoria-Klinikum
Rubensstr. 125, 12157 Berlin - Schِnöeberg 
Tel. 7903-1, Bus: 187 
Ev. Waldkrankenhaus
Stadtrandstr. 555 , 13589 Berlin - Spandau 
Tel. 3702-0, Bus: 130, 237 
Vivantes Klinikum Spandau
Neue Bergstr. 6 , 13585 Berlin
Tel. 3387-0, Bus: 131, 136, 331 
Vivantes Klinikum Spandau
Griesingerstr. 27-33, 13589 Berlin - Spandau 
Tel. 3701-1, Bus: 130 
Krankenhaus Bethel
Promenadenstr. 3-5, 12207 Berlin - Steglitz 
Tel. 7791-0, S-Bahn: S25 Lichterfelde-Ost 
St. Marien-Krankenhaus 
Gallwitzallee 123-143, 12249 Berlin - Steglitz 
Tel. 76783-0, Bus: 182, 187 
Universitäsklinikum Benjamin Franklin
Hindenburgdamm 30, 12200 Berlin - Steglitz 
Tel. 8445-0, Bus: 185, 285 

St. Joseph-Krankenhaus
Bäumerplan 24, 12101 Berlin - Tempelhof 
Tel. 7882-0, Bus: 140, 184 
Vivantes Wenckebach-Klinikum
Wenckebachstr. 23, 12099 Berlin - Tempelh. 
Tel. 7561-0, U-Bahn: Kaiserin-Augusta-Str 
Elisabeth-Krankenhaus
Lützowstr. 24-26, 10785 Berlin - Tiergarten 
Tel. 2506-1, Bus: 341 
Krankenhaus Hedwigsh
Buntzelstr. 36, 12562 Berlin - Treptow 
Tel. 6741-0, Bus: 163 
Deutsches Herzzentrum Berlin
Augustenburger Platz 1, 13353 Berlin
Wedding, Tel. 4593-0
U-Bahn: Amrumer Str., Bus: 221, 248 
DRK-Kliniken Mark Brandenburg
Drontheimer Str. 39-40 , 13359 Berlin
Wedding, Tel. 3035600-0
U-Bahn: Osloer Str., Bus: 150, 228 
Universitätsklinikum Charité
Augustenburger Platz 1, 13353 Berlin
Wedding, Tel.450-50
U-Bahn: Amrumer Str., Bus: 126, 221, 248 
Park-Klinik Wessensee
Schِönstr. 80, 13086 Berlin - Weißensee 
Tel. 96280 
Park-Sanatorium Dahlem
Hammersteinstr. 20, 14199 Berlin
Wilmersdorf, Tel. 82 99 91-0, Bus: 110 
St. Gertrauden-Krankenhaus
Paretzer Str. 12, 10713 Berlin - Wilmersdorf 
Tel. 8272-0, U-Bahn: Heidelberger Platz,
S-Bahn: S4, S45, S46 Heidelberger Platz 
Ev.Krankenhaus Hubertus
Spanische Allee 10-14, 14129 Berlin
Zehlendorf, Tel. 81 00 8-0, Bus: 118, 318 
Krankenhaus Waldfriede
Argentinische Allee 40, 14163 Berlin - Zeh-
lendorf, Tel. 81 81 0-0, U-Bahn: U1 Krumme 
Lanke, Bus: 112, 211, 629 
Krankenhaus Zehlendorf
Gimpelsteig 9, 14165 Berlin Tel. 8102-0  

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

- ص/ أشرف خويطر

- ص/ عبد الناصر السقا

- ص/ نبيل الدسوقي

ـ ص/ عالء الحلو

ـ  ص/ محمد نوفل

ـ  ص/ مالك فاعور

 
- ص/ ياسين مطر

 
- ص/ سمير حسنى

 

- ص/ أنيا

 
- ص/ نهاد األشقر

 
ـ ص/ محمد العزوزي

ـ ص/ العريان

- د. إبراهيم نصار

- ص/ موسى مسالمة

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

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

- د/ محمد محمد

ـ عدنان المحضر

ـ بالل للعالج الطبيعي

Blissestrasse 5, 10713 Berlin

Tel 030 861 06 86  Fax 030 861 06 87
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BRILLENSTUDIO
ABDALLAH

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

- نمر األحمد

ـ رامي الصياد

Kompressionsvesorgungen
Rehabilitationsmittel

Stützmieder, Med. Bandagen
Hausbesuchsservice

Beratung & Versorgung

Abdul O T Genesung GmbH
Orthopädietechnik & Sanitätshaus

E-Mail  info@abdul-ot.de
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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



.Naturheilpraktiker

.Akupunktur

.Gefäß- und Schmerztherapie

.Krankengymnastik

.Manuelle Therapie

.Massagen

.Elektrotherapie

.Schlingentisch

.Eisbehandlung 

.Fango / Heißluft

.Lymphdrainagen

.Sportphysio

.Proprioceptive Neuromuskuläre Facilitation

.Funktionelle Bewegungslehre

.Rückenschulkurse

.Rückbildungsgymnastik 
  (nach Schwangerschaft)
. Schröpftherapie
.Hausbesuche: Alle Krankenkassen, BG & Privat

S t o s sw e l l e n t h e ra p i e

P h y s i o t h e r a p i e  Z e n t r u mP h y s i o t h e r a p i e  Z e n t r u m
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Joachimsthaler Str. 21, 10719 Berlin-Charlottenburg
Tel.: 030 236 23 482 , Fax: 030 236 23 484

www.praxis-almahdar.de  |  info@ praxis-almahdar.de

U-Bhf. Kurfürstendamm ( U9) ,  Bus 204, 249 , M 19, M 29
Mo.- Fr.: 09.00 - 18.00 Uhr,  Sa.  nach Vereinbarung

Handy: 0178 6105378   SMS+Whatsapp
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Abokal Najat
Kienitzer Str. 107, 12049 Berlin
Tel.: 030-62206896
Ahmed Abed
Schönstedtstr. 7, 12043 Berlin
030-2850 2300
Ibrahim Housam
Müllerstr. 156 A, 13353 Berlin,
Tel. 030-469062822
Jawabreh, Imad
Kurfürstendamm 152, 10709 Ber-
lin, Tel. 030-3974470
Naser Mansour 
Mariannenstr. 9-10, 10999 Berlin, 
Tel. 030-69532914
Nasereddin Josef
Bastianstr. 5, 13357 Berlin
Tel.: 030-66403045
Riad Khalil
Mariannenstr. 9-10, 10999 Berlin, 
Tel. 030-37584248
Tarig Elobied
Alt Moabit 108a, 10559 Berlin, 
Tel.030-330999990

ـ اة/ نجاة أبوقال

ـ ا/أحمد عابد

ـ ا/ حسام ابراهيم

ـ ا/ عماد جوابرة

ـ ا/ ناصر منصور

ـ ا/ يوسف ناصر الدين

ــ ا/ رياض خليل

Müllerstraße 156 Aـ ا/ طارق العبيد
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

21 Jahre Dalil Magazin

ِ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
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Tel. 0177-5987984
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
Nickodaim, Richard
Hermannstr. 21, 12205 Berlin, 
Tel. 030/6228211
Sudgi Hamdan
Kurfürstenstr. 37a, 12249 Berlin-Lankwitz, 
Tel. 030- 81001323 / 0163-7280250

ـ ا/مصطفى

ـ أ/ حاتم البطة

ـ ا/ موسى

ـ ا/  ريتشارد

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, 

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

ـ كاب ٢٤

ـ سمارت

- إكسزاكت

ـ أ / محمد

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

Turbo Fahrschule
- Bredowstr. 2,10551 Berlin,   Tel. 030-
39837537 
- Donaustr. 101, 12043 Berlin,   Tel. 030-
56821280

- أ / حبيب

...... Elektronik, Reisebüro, Übersetzer und Dolmetscher الكترونيات، سفريات، مترجمون، تأمينات، ، مدارس قيادة،
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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

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 األندلس

 

ـ مدرسة قرطبة للبنين و البنات

 

ـ الرابطة 
 اللبنانية

ـ مدرسة النور

ـ دار الحكمة

المدرسة العربية / الكرامة

 
- مدرسة فلسطين

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
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
El-Nur
Haberstr.3, 12057 Berlin, Tel. 030-
56823914
Haus der Weisheit
Rathenower Str. 16, 10533 Berlin, Tel. 
030-39808625
Karame e. V.
Puttkamer Str. 19, 10969 Berlin, Tel. 
0176-  40198574
Palästina Sportvereine e.V.
Prinz-Eugen-Str. 17, 13347 Berlin, 
Tel. 030-2111562

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

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
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Egyptair
Flughafen Berlin-Brandenburg, Terminal A/2
12521 Berlin, Tel.: 030-609176907
Qatar Airways
Flughafen Tegel, 13405 Berlin 
Syrian Airlines
Bundesallee 20, 10717 Berlin, 
Tel. 030-88714260 / 89

- مصر للطيران

الخطوط القطرية

- الخطوط السورية

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
Tel.: 03036757709
Saphire Festsaal
Colditzstr. 27, 12099 Berlin
Tel. 030-75447183
Sato Festsaal
Neuköllnische Allee 25, 12057 Berlin
Tel. 030-68055036
Sultan Event Center
Puderstr. 8, 12435 Berlin, 
Tel.: 030-536 04 033

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

 
صالة زفير

ـ صالة شاتو

ـ صالة سلطان

Festkichkeiten, Autos, Im- & Export, Reinigungاحتفاالت، سيارات، استيراد وتصدير، أعمال نظافة،

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-
Mariendorf 
Telefon: 74 00 44 65
HVD Neustart
Beratung und Wohnunterstützung 
Kaiserin-Augusta-Str. 75 ,12103 Berlin 
Telefon: 32 51 34 43 
Stadteilverein Schöneberg 
im Stadtteilladen „Halk-Kösesi“ 
Crellestraße 38 in 10827 Berlin 
Telefon: 78 70 40 50
im Pallasladen PallasT
Pallasstraße 35 in 10781 Berlin
Telefon: 2 16 64 73
TREPTOW-KÖPENICK 
Bürger Informations Zentrum Ober-
schöneweide 
Wilhelminenhofstraße 42 B in 12459 
Berlin 
Telefon: 5 35 36 88 
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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
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 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

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

 ,Airlines, Frisiersalonsشركات طيران، صالونات

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

Biomedizinische Kosmetik
Kadiner Str. 23, 10243 Berlin, 
Tel. 030-42021213
Docure
Niebuhrstr. 69, 10629 Berlin
Tel.: 0173-6148018
Kant-Beauty
Kantstr. 47, 10625 Berlin
Tel. 0173-6148018
Kleopatra
Feitschestr. 49, 10627 Berlin, 
Tel. 030-20093965

ـ ريم اسماعيل

ـ زهرة بوركادي

ـ كانت 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

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, 
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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
Nehme
Hermannstr.12049 Berlin
Tel. 0176-77500064

ـ مجوهرات األفراح

ـ مجوهرات األمان
  

ـ الهادي

 
ـ مجوهرات الحنان

ـ مجوهرات الحنان

ـ مجوهرات الرضا

 
ـ مجوهرات دبي

 
ـ مجوهرات الخليج

- نعمة

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

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

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



فرنسا
التاريخ  فإن تحدثنا عن  العالم؛  للسياحية في  الدول جذباً  أكثر  تأتي في مقدمة  السياحة في فرنسا 
والقوة، فقد امتلكت ثاني أكبر امبراطورية في التاريخ، وإن تحدثنا في الفن والفلسفة فمنھا خرج 

سارتر وفولتير وغيرهم الكثيرين.
هي دولة من أكبر دول االتحاد األوروبي من حيث المساحة وتعتبر إحدى أكبر الجنات على سطح 
االرض، فھي من أجمل دول العالم، بما يوجد فيھا من تضاريس طبيعية وغابات وبحيرات وأنھار، 
كبحر المانش والبحر االبيض المتوسط، وسالسل جبال برانس وجبال األلب، هذا إضافة الى ما تشھده 

من تقدم صناعي وتكنولوجي واقتصادي وسياسي، حتى باتت األبرز بين دول العالم أجمع.

إلى  الناس  يجذب  ما  أول  هي  باريس  العاصمة 
باريس  عن  تحدثت  حال  ففي  فرنسا،  في  السياحة 
رموزها  من  رمٌز  فهي  فرنسا،  عن  تتحدث  كأنك 
الخالدة، والعاصمة االقتصادية والتجارية لها، وهي 
مدينة األوراق واألسواق المالية، وأكثر مدن فرنسا 

كثافة سكانية.
جذباً  وأكثرها  العالم  مدن  أشهر  من  باريس 
بين  الرابعة  المرتبة  في  باريس  تأتي  للسياحة، 
رموزاً  واكتسبت  االوروبية،  الحضارية  المناطق 
السياسية  القوة  “عاصمة  عنها  يقال  كثيرة.  وألقاباً 

األوروبية”، “مركز الثقافة في أوروبا”.
األثرية،  المعالم  من  للكثير  موطن  أيضاً  باريس 
واألسواق،  والفنادق  والمطاعم  الشاهقة  والمباني 
الراقية،  والمأكوالت  والرفاهية  األزياء  مدينة  فهي 
عام  ففي  يوصف،  ال  ازدحام  في  إليها  والسياح 
2017 زار المدينة ما يقارب الـ 34 مليون زائر، 
من  كل  حسبان  في  المدينة  هذه  أن  على  يدل  مما 
ينوي السفر إلى فرنسا، كما أنها من أكثر الدول التي 

يفضلها المسافرون العرب للزيارة.

أهم 3 معالم في مدينة باريس:
برج إيفل

يحتل هذا البرج في العالم شهرة كبيرة، بمثل شهرة 
دولة فرنسا بشكل كامل أو يزيد، وقد اكتسب اسمه 
من المهندس الذي صممه، المهندس غوستاف إيفل، 
وهو برج شبكي من الحديد المصقول، قد تم تشييده 
بين عامي 1887 و 1889، وقد أصبح هذا البرج 
رمزاً ثقافياً عالمياً لفرنسا، واحتل منصب أكثر مكان 

تمت زيارته على مستوى العالم.
يعادل  بما  أي  متراً،   324 إيفل  برج  ارتفاع  يبلغ 
ارتفاع مبنى مكون من 81 طابق، وهو أطول مبنى 
في باريس، وثاني أطول مبنى في فرنسا بعد جسر 
المطاعم  للزوار:  ميلو، ويحتوي على 3 مستويات 
في المستويين األول والثاني، وفيما بعد إلى المستوى 
الثالث باستخدام المصعد. فال شك أن كل من ينوي 
ينوي السفر إلى برج  السفر إلى فرنسا هو ضمنياً 
باريس  برج  وإنما  فقط  إيفل  برج  ليس  فهو  إيفل، 

وبرج فرنسا بكاملها.
قوس النصر

مبنى  يخلد  أن  ولكن  كثيرة،  بأشياء  المرء  يخلد 
عظيم ألن من بناه عظيم، تلك مفارقة كبيرة. فهذا 
القوس من أمر ببنائه هو نابليون بونابرت، ويعتبر 
على  ويقف  باريس،  في  األثرية  المعالم  أشهر  من 
الطرف الغربي من شارع الشانزليزيه بارتفاع 50 
متراً، ويتوجب على كل من ينوي السياحة في فرنسا 

برج إيفل



أن يدرج هذا المعلم البارز أثناء زيارة معالم باريس.
قد جاء هذا القوس كنوع من التكريم ألولئك الذين 
النابليونية،  والحروب  الفرنسية  الثورة  قاتلوا ألجل 
وتم إدراج أسماء كل االنتصارات الفرنسية وأسماء 
الجنراالت على أسطح القوس الداخلية والخارجية، 
من  المجهول  الجندي  قبر  فيقع  القوس  تحت  أما 

الحرب العالمية االولى.
شارع الشانزليزيه

يعتقد أن هذا االسم، تم اشتقاقه من “االليزيه”، والتي 
شارع  اليونانية.  في  الميتين”  االبطال  “جنة  تعني 
جنة  اسم  يطلق  ان  فاألصح  غريب،  األمر  وجنة، 
شارع  فهذا  شارع،  على  ليس  ولكن  حديقة،  على 
الشانزليزيه الذي يبلغ طوله 1.9 كم، بعرض 70 
متراً، هو فعال جنة بما يشتهر به من مسارح ومقاهي 
ومحالت فاخرة، ومهرجانات وحفالت ومعارض، 
يوم  يقام  الذي  السنوي  العسكري  العرض  وخاصة 

الباستيل، ودوري سباق الدراجات.
ينظر إلى هذا الشارع على أنه أكثر الطرق تميزاً 
في العالم. ويحتوي على حديقة تضم القصر الكبير، 
وقصر بتيت، ومسرح مارينيي، باإلضافة للعديد من 
أيضاً  اإلليزيه  وقصر  واآلثار،  والحدائق  المطاعم 
وفي  فرنسا،  لرؤساء  الرسمي  القصر  يعتبر  الذي 
نهاية الشارع ستجد قوس النصر الذي بني لتكريم 
السفر  فما عليك عند  بونابرت.  نابليون  انتصارات 
إلى فرنسا سوى وضع هذا الشارع في أعلى الئحة 

األماكن واجبة الزيارة.

االبيض  البحر  ساحل  على  الواقعة  نيس  مدينة 
المتوسط تعتبر واحدة من أهم مدن الريفيرا الفرنسية 
التسمية،  فهذه  وأجملها،  أفضلها  بل  ال  وأشهرها، 
الجميل،  تعني  التي   ،”Nice“ كلمة  من  جاءت 
الصفة  اكتسبت  لكنها  الجميلة،  بالمدينة  لتوصف 

كإسم.
تحتل هذه المدينة مكانة بارزة بين من ينوون السفر 
الى فرنسا، فعلى المستوى االقتصادي فهى تحتوي 
على العديد من البنوك والمؤسسات واغلب مطارات 
فرنسا، وعلى المستوى الثقافي فهي ممتلئة باألماكن 
والمسارح  والمتاحف  التاريخية،  والثقافية  الدينية 

والمعارض.
نيكوال،  القديس  كنيسة  فيها:  البارزة  المعالم  ومن 
دير  التذكاري،  النصب  المنارة،  الماسينا،  ميدان 
سيميز، قصر لسكارس، باإلضافة للمتاجر واالسواق 
مثل: متجر بوبسي الشهير وبالك جيرمي، لذا تُرتب 
هذه المدينة ضمن اوائل المدن الذين ينوون السياحة 

في فرنسا.
أهم 3 معالم في مدينة نيس:

 Promenade des Anglais منتزه أنجليه
بعيدا عن ضوضاء وضجيج الحضارة قليالً، وتحت 
سطوة منظر الشفق االحمر على المقاعد الزرقاء في 
االن  انت  المالئكة،  خليج  مقابل  في  الغروب  وقت 
االبيض  البحر  طول  على  الممتد  انجليه  منتزه  في 
المتوسط بمدينة نيس الفرنسية، والذي يعج في ايام 
األحد براكبي الدراجات الهوائية والعائالت بأكملها، 
كما  التزلج.  لرياضات  أيضاً  المفضل  المكان  وهو 
تقام في هذا المتنزه الكثير من الفعاليات واالنشطة 
والمهرجانات، مثل كرنفال نيس السنوي، ومهرجان 

عقد  عند  نفسك  تمنع  فال   .battle of flowers
قسطا  تتناول  ان  فرنسا من  في  السياحة  النية على 

من الراحة في هذا المنتزه الشهير.
 Castle Hill قلعة نيس

تسمعها،  التي  االلقاب  اغرب  من  الشمس”  “مهد 
والتي تثير في النفس الحيرة الكبيرة أكثر منها من 
الدهشة، فاللقب عظيم ومعقد، لكن على من يطلق، 
على اي األمكنة، انها قلعة نيس، او تلة القلعة، والتي 
تم  وقد  قديما.  العسكرية  لألغراض  تستخدم  كانت 

تدميرها عام 1706 على يد لويس 14.
لكنها في الوقت الحالي تعتبر كمتنزه، وهي الحديقة 

العامة األكثر شهرة 
في نيس، وهو مكان 
لكل  رؤيته  ينبغي 
السياحة  يود  من 
خاصة  فرنسا،  في 
االستعراضات  مع 
التي تحدث  المذهلة 
تنسى  وال  فيه، 
الجميلة  اإلطاللة 
بها  ستحظى  التي 
وانت  اليوم،  طوال 
المناظر  تشاهد 
الساحرة  الطبيعية 
فيه، وترقب الشمس 
وفي  طلوعها  في 

غروبها.

Vieille Ville مدينة نيس القديمة
عند الدخول الى هذه المدينة القديمة الرائعة، ستشعر 
الزمن  اختراق  استطعت  قد  أنك  أمرك  من  لوهلة 
في  ولتمشي  لترى  الوسطى،  العصور  الى  عائدا 
الشوارع الضيقة المارة من بين المباني القديمة ذات 
يجاورها  وما  االحمر،  بالقرميد  المغطاة  االسقف 
العظيمة،  القديمة  المطاعم  عن  تصدر  روائح  من 
واالسواق التي ستمر بها لتشاهد روعة القدم وروعة 
مدينة نيس القديمة. وتشكل هذه المدينة القديمة رمزا 
بارزاً وأثراً كبيراً لدى السياح في فرنسا، وتتعاظم 

مستوى السياحة فيها بمرور الوقت.

قوس النصر

مدينة نيس



مدينة مرسيليا تعد إحدى أهم المدن الفرنسية، وقد 
انها  منها  عوامل،  عدة  بفعل  األهمية  هذه  اكتسبت 
بعد  طبعاً  فرنسا،  في  حضرية  منطقة  أكبر  ثاني 
باريس، كما انها تحتل مكانة بارزة في قوائم السياحة 
في فرنسا، فهي تعتبر أكبر مدينة فرنسية ساحلية، 
حيث تقع على ساحل فرنسا الجنوبي، وتمتلك ميناء 
فرنسا.  في  بحري  ميناء  أكبر  يعتبر  الذي  مرسيليا 
فيه،  المدينة  هذه  ودور  الثقافي  المجال  عن  فضالً 
للثقافة  تم اختيارها في عام 2013 كعاصمة  حيث 
االوروبية، وفوق كل ذلك فهي تحتوي تقريباً على 

أكبر جالية عربية مسلمة في فرنسا.
هذه المدينة تعتبر من المراكز الرئيسية في المجال 
ومطار  مرسيليا  ميناء  بسبب  التجاري،  الصناعي 
فرنسا.  في  مطار  أكبر  رابع  يعتبر  الذي  مرسيليا 
في  السياحة  من  كبيراً  جزءا  مارسيليا  اخذت 
وبحارها  بشواطئها  المشهورة  المدينة  فهي  فرنسا، 
وعماراتها ومبانيها ومعارضها واسواقها ومتاحفها، 
حيث يوجد فيها أكثر من 24 متحف و42 مسرح، 
من  مع  أو  وحدك  للسفر  المناسبة  المدن  من  وهي 

تحبه.
أهم 3 معالم في مدينة مرسيليا:

كاتدرائية نوتردام دو باري
بسبب عظمتها فقد اختارها الكاتب الشهير “فكيتور 
ليطلق  نوتردام”،  “أحدب  لروايته  مسرحاً  هوجو” 
عنان انسانيته من خلف جداران هذه الكاتدرائية التي 
نوتردام  كاتدرائية  انها  والحب.  الدفيء  فيها  وجد 
وهي  العذراء،  السيدة  كاتدرائية  وتعني  باري،  دو 
كاتدرائية كاثوليكية تعود الى القرون الوسطى، وتقع 
نماذج  اروع  من  واحدة  وتشكل  السين،  نهر  على 
أشهر  من  أيضاً  وهي  الفرنسية،  القوطية  العمارة 
العالم  وفي  فرنسا،  في  الكاثوليكية  الكنسية  المباني 

أيضاً.
الكاثوليكية  االثار  أهم  بعض  على  بداخلها  تحتوي 
الصليب  من  شظية  المزعوم،  الشوك  تاج  مثل 
الحقيقي، وواحدة من المسامير المقدسة، لذا تحظى 

هذه الكاتدرائية بدرجة عالية جداً من الزيارات.
الميناء القديم

 ،Canebiere شارع  نهاية  في  الميناء  هذا  يقع 
في  الشعبي  والمكان  الرئيسي  الشارع  يعتبر  الذي 
المهمة  المعالم  من  عدداً  يضم حوله  فيما  مرسيليا، 

أحد  يعتبر  الذي  فيكتور  سانت  دير  مثل  والبارزة، 
 The أقدم دور العبادة المسيحية في فرنسا، وفندق
Hotel de Ville )فندق قاعة المدينة(، والعبّارة 
التاريخية التي تبحر بين الجانبين المتقابلين للميناء 
القديم، ومتحف رومان دوك الشهير. فما عليك عند 
السفر الى فرنسا اال القدوم الى هذا الميناء الجميل 

ورؤية المعالم التاريخية فيه.
األبيض  والبحر  األوروبية  الحضارات  متحف 

المتوسط
في كل دولة متحف يجسد ماضي هذه الدولة، وفي 
اما ان  المدينة،  كل مدينة متحف يخلد ماضي هذه 
فهذا  ويحفظها،  مختلفة  يخلد حضارات  متحفا  تجد 
االوروبية  الحضارات  فمتحف  بعينه.  العجب  هو 

الواقع في مدينة مرسيليا يعتبر من الرموز الكبيرة 
لمدينة مرسيليا، ومحط انظار من ينوي السياحة في 
فرنسا، فقد تم افتتاحه في العام 2013، اي في نفس 
السنة التي تم تصنيف مرسيليا فيها كعاصمة الثقافة 

االوروبية.
هذا المتحف مخصص للحضارات االوروبية والبحر 
والثقافي في  التاريخي  التبادل  المتوسط، من خالل 
تم  وقد  المتوسط،  االبيض  البحر  حوض  منطقة 
والماء  “الحجر  من  بنائه  تم  الذي  المتحف  تصميم 
 15,000 حجمه  يبلغ  مكعب  شكل  على  والرياح” 
متر مربع، ويضم معارض وقاعات احتفاالت تحت 

األرض ومكتبة كتب ومطعم.

مدينة نيس

كاتدرائية نوتردام



بجوار  فرنسا،  شرق  في  تقع  ستراسبورغ  مدينة 
الحدود االلمانية على نهر ايل الذي يعتبر من روافد 
بالحرارة  يتسم  محيطي  بمناخ  وتتمتع  الراين،  نهر 
مدينة  وتتمتع  هذا  بارد.  وشتاء  الصيف  في  العالية 
مقر  فهي  عالمية،  سياسية  بأهمية  ستراسبورغ 

البرلمان والعديد من المؤسسات األوروبية.
ومن الناحية الثقافية أيضاً تلعب مدينة ستراسبورغ 
دورا بارزا، فقد تم ادراجها كموقع للتراث العالمي 
من قبل اليونسكو، وتحتوي على ثاني أكبر جامعه 
هي  وأيضاً  ستراسبورغ،  جامعة  وهي  فرنسا،  في 
فرنسا،  في  االسالمية  العبادة  دور  ألضخم  موطن 
وهو “مسجد ستراسبورغ الكبير”.  اما من الناحية 
هاما  مركزا  ستراسبورغ  فتعتبر  االقتصادية، 
والسكك  البري  للنقل  ومركزاً  والهندسة،  للتصنيع 
أكبر ميناء  ثاني  الحديدية، وميناء ستراسبورغ هو 
ان  تستحق  ستراسبورغ  فمدينة  الراين.  نهر  على 
يمر عليها من ينوي السياحة في فرنسا لتمتلئ روحه 

بمعاني الحضارة البشرية.
أهم 3 معالم في مدينة ستراسبورغ:

كاتدرائية ستراسبورغ
عمالقة  “اعجوبة  هوغو  فيكتور  االديب  عنها  قال 
“شاهقة  غوتهب  وصفها  حين  في  وحساسة”، 
قيل  ذلك  رفيعة، كشجرة واسعة من عند هللا”. كل 
عن كاتدرائية ستراسبورغ او كما تسمى بكاتدرائية 
من  البالغة  الكاثوليكية،  الرومانية  العذراء،  السيدة 
القدم ما يعود بها الى القرن 13، ومن روعة البناء 
وجماله انها كانت تملك اطول برج في العالم، بطول 
142 متر، ولكن ذلك استمر الى عام 1874، حيث 
من  يمنعها  لم  ذلك  ولكن  منها،  اطول  هو  ما  بني 
واعلى  العالم  في  برج  اطول  سادس  مجد  احراز 
هيكل في العصور الوسطى. فال تنسى عند السياحة 

في فرنسا من أن تحمل كاميرتك الى هذه الكاتدرائية 
حتى تخلد نفسك بالتقاط صورا بجانبها.
Petite France حي فرنسا الصغيرة

حي صغير  في  بعظمتها  فرنسا  اختزال  يمكن  هل 
هو  الحي  هذا  الصغيرة”؟  فرنسا  “حي  عليه  يطلق 
شرق  في  ستراسبورغ  بمدينة  يقع  تاريخي  حي 
للمدينة.  التاريخي  المركز  على  ويحتوي  فرنسا، 
مركزاً  الحي  هذا  كان  الوسطى،  العصور  وفي 
لدباغين المدينة، والصيادين والمطاحن. لكنها اليوم 
تعتبر منطقة جذب سياحي كبير في فرنسا، ففي عام 
التراث  1988 مثال تم ادراج هذا الحي في الئحة 
العالمي. ومن هذا الحي تجري االنهار، كنهر بيتيت 
ونهر ايرت، وأيضاً تجد االبراج والجسور والقنوات 
المائية الرهيبة. في الحقيقة، معظم من ينوون السفر 

الى فرنسا تستهويهم متعة زيارة هذا الحي الصغير.
البرتقالية  الحديقة  او  اورانجري  حديقة 

Orangerie Park
مدينة  في  حديقة  أقدم  هي  البرتقالية  الحديقة 
للعشاق  المفضلة  الوجهة  وهي  ستراسبورغ، 
والشباب، وممارسي رياضة المشي وسائقي عربات 
االطفال واالمهات في ايام االحد، وهي من المناطق 
المحببة لألطفال، بسبب توفر مساحة للعب، وتوفر 
حديقة  وجود  الى  اضافة  الخفيفة،  االلعاب  بعض 
والى  مجانا.  اليها  الدخول  يمكن  للحيوانات  خاصة 
وحركة  المتأللئ  بمنظرها  البحيرة  تقع  جانبها 
في  السياحة  عند  تنسى  فال  فيها.  الممتعة  القوارب 
هذه  الى  بهم  وتخرج  اوالدك  تحمل  أن  من  فرنسا 

الحديقة الرائعة.

مدينة ستراسبورغ

مدينة ستراسبورغ



03.01.2020
German Wrestling Federation
Festsaal Kreuzberg, Am Flutgra-
ben 2, 12435 Berlin-Treptow

05.01. – 06.01.2020
Feuerwerk der Turnkunst – 
OPUS
Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 
Berlin

17.01. - 26.01.2020
Internationale Grüne Woche 
Messedamm 22, 14055 Berlin

24.01. – 26.01.2020
HIPPOLOGICA - Das 
Reitsport-Event der Grünen 
Woche
Messedamm 22, 14055 Berlin

25.01. – 27.01.2020
Japan Festival Berlin
Urania Berlin, An der Urania 17, 
10787 Berlin-Schöneberg

29.01. – 31.01.2020
Snooker: German Masters 2020
Tempodrom, Möckernstraße 10, 
10963 Berlin-Kreuzberg

01.01. – 11.01.2020
Lichtkunst: Winterleuchten
Westfalenpark, An der 
Buschmühle 3, 44139 Dortmund

04.01. – 05.01.2020
Deutsche Brieftauben-Ausstel-
lung 
Westfalenhallen, Rheinland-
damm 200, 44139 Dortmund

18.01. – 19.01.2020
Messe: Brille & Co
Westfalenhallen, Rheinland-
damm 200, 44139 Dortmund

18.01. – 19.01.2020
Hochzeitstage 2020
Westfalenhallen, Rheinland-
damm 200, 44139 Dortmund

28.01. – 31.01.2020
Wild Food Festival 2020
Westfalenhallen, Rheinland-
damm 200, 44139 Dortmund

12.01.2020
Hochzeitsmesse
Areal Böhler, Alte Schmiedehal-
le, Hansaallee 321, 40549 Düssel-
dorf

18.01. - 26.01.2020
Messe: boot 2020
Messegelände, Stockumer 
Kirchstraße 61, 40474 Düssel-
dorf

24.01. – 25.01.2020
Messe: Supreme - Women&Men
B1, Bennigsen Platz 1, 40474 
düsseldorf

25.01. – 26.01.2020
Hochzeitsmesse
Museum für Gartenkunst, 
Benrather Schlossallee 100-106, 
40597 Düsseldorf

07.01. – 10.01.2020
Messe: Heimtextil
Messe, Ludwig-Erhard-Anlage 1, 
60327 Frankfurt – Westend

15.01. – 19.01.2020
InterDive: Internationale Tauch-, 
Schnorchel- und Reisemesse
Messe, Ludwig-Erhard-Anlage 1, 
60327 Frankfurt – Westend

18.01. – 19.01.2020
Trau Dich! – Die Hochzeitsmesse
Messe, Ludwig-Erhard-Anlage 1, 
60327 Frankfurt – Westend

25.01. – 28.01.2020
Creativeworld
Messe, Ludwig-Erhard-Anlage 1, 
60327 Frankfurt – Westend

18.01. – 19.01.2020
Hochzeitstage Hamburg
Messe und Congress, Messe-
platz 1, 20357 Hamburg

24.01. – 26.01.2020
home²: Immobilien
Messe und Congress, Messe-
platz 1, 20357 Hamburg

01.01. – 31.01.2020
Winter-Zoo Hannover
Erlebnis-Zoo Hannover, Adenau-
erallee 3, 30175 Hannover

10.01. – 13.01.2020
Domotex : Weltleitmesse für 
Teppiche und Bodenbeläge
Messegelände, 30521 Hannover

02.01. – 03.01.2020
Holiday On Ice – Showtime
Olympiahalle, Spiridon-Lou-
is-Ring 21, 80809 München

ES KANN AUFGRUND AKTUELLER EREIGNISSE ZU TERMINÄNDE-
RUNGEN KOMMEN

- : -
- : -
- : -
- : -
- : -
- : -
- : -
- : -
- : - 
- : -
- : -
- : -
- : -
- : -
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- : -
- : -
- : -

Januar 2020, 18. – 20. Spieltag
17.01.2020
18.01.2020
18.01.2020
18.01.2020
18.01.2020
18.01.2020
18.01.2020
19.01.2020
19.01.2020
24.01.2020
25.01.2020
25.01.2020
25.01.2020
25.01.2020
25.01.2020
25.01.2020
26.01.2020
26.01.2020
31.01.2020

Schalke
Augsburg
Köln
Ho�enheim
Düsseldorf
Mainz
Leipzig
Hertha BSC
Paderborn
Dortmund
Frankfurt
Wolfsburg
Mönchengladbach
Union Berlin
Freiburg
München
Bremen
Leverkusen
Hertha BSC

Mönchengladbach
Dortmund
Wolfsburg
Frankfurt
Bremen
Freiburg
Union Berlin
München
Leverkusen
Köln
Leipzig
Hertha BSC
Mainz 
Augsburg
Paderborn 
Schalke 
Ho�enheim
Düsseldorf
Schalke 

03.01.2020
Mu�at Winterfest
Mu�athalle, Zellstr. 4, 81667 
München

11.01.2020
Hochzeitstage
MOC Veranstaltungscenter
Lilienthalallee 40, 80939 
München



أنا ممثلةأفقي

الحلول في الصفحة ۹۸

رأسي

دولة آسیویة؟
ما اسم الدولة؟
ماھي العاصمة؟

من یحكمھا؟

العاصمة

بین الصورتین توجد سبعة فوارق
حاول أن تجدھا في دقیقتین 7 x

01 - نفوس - من العائلة.
02 - أمھات - أحد الوالدین.

03 - مناص - متسعة.
04 - مؤلف روایة الجذور.

05 - سامَح - ثاني أكبر مدن العراق.
06 - توفوا (معكوسة) طرفي توائم.

07 - ملكة آشوریة أصلھا من دمشق.
08 - ذنبھا.

09 - كثیر - أبنیة.
10 - عاصمة الصین االقتصادیة المالیة.

01 - حافالت - من األقارب.
02 - مارشال إیطالي شھیر قاد حملة على أثیوبیا عام 1925م - عكس 

       مدح.
03 - للندبة - یشرب الشاي.

04 - الریبة - وضعتا شروطاً من أجل الدخول بمفاوضات.
05 - فاصل - عالیة المكانة.

06 - الفعل الماضي من یمھل - الفعل الماضي من یراوغ.
07 - إكمالھا - خاصتھ.

08 - ذھبت (معكوسة) - جاھزاً.
09 - یترصدا أخطاء اآلخرین(معكوسة) - متشابھان.

10 - شعب - مستھ.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

10     09     08     07     06    05     04     03     02     01

۱- أول من اخترع خیوط الجراحة؟
االمتحان  طریقة  استخدم  من  أول   -۲

التحریري؟
۳- أول من سمى القرآن بالمصحف؟

في  الفسیفساء  ادخل  من  اول   -٤
العمارة؟

٥- أول من اخترع الناي؟
٦- أول رئیس لمجمع اللغة العربیة؟

مستشفى  مؤسس  أول  ھو  من   -۷
مجھزة في اإلسالم؟

۸- أول قائد عربي وصل األندلس؟
السارق في  ید  ۹- أول من حكم بقطع 

الجاھلیة؟
۱۰- أول من اكتشف الضغط الدمـوي؟



سؤال یحتاج جواب ...

Sprüche أقوال مأثورة    أقوال مأثورة    

Henry David Thoreau
هنري ديفيد ثورو

قبل  الثاني ۱۹٥۷  / تشرین  نوفمبر  الثالث من  التقطت في  للكلبة «الیكا»  آخر صورة 
لحظات من إرسالھا إلى الفضاء..

الكلبة الیكا ھي واحدة من أشھر الحیوانات التي ذُكرت في التاریخ إن لم تكن أشھرھا على 
لحظات من إرسالھا إلى الفضاء..

الكلبة الیكا ھي واحدة من أشھر الحیوانات التي ذُكرت في التاریخ إن لم تكن أشھرھا على 
لحظات من إرسالھا إلى الفضاء..

اإلطالق، ألنھا كانت أول كائن حي یخرج إلى الفضاء الخارجي، لتدفع بذلك حیاتھا ثمنا 
لتمھید طریق الفضاء أمام اإلنسان.

كان ھدف السوفیت من ھذه الرحلة مع اقتراب الذكرى األربعین لثورة ۱۹۱۷ البلشفیة 
مع  األمیركي،  منافسھ  على  التكنولوجي  السوفیاتي  االتحاد  تفوق  إثبات  الشیوعیة، 
االستفادة من التجربة لمعرفة ما إذا كان الكائن الحي یمكن أن یتحمل البقاء في الفضاء.

سترة  مرتدیة  تصویر  آلة  أمام  أن وضعت  بعد  عودة  بال  رحلة  في  األرض  الیكا  تركت 
مجھزة بمعدات لرصد معدل نبضات القلب وضغط الدم والتنفس، واستناداً إلى المعلومات 
رحلتھا حتى ارتفاع ألف وستمئة كلم، إال أن غموضاً  الرسمیة، فإن الیكا تحملت جیداً 
مریباً اكتنف لحظاتھا األخیرة مع إعالن نجاح المھمة التي یفترض أنھا استمرت من سبعة 

إلى عشرة أیام.
تطلب األمر االنتظار ٤٥ عاماً ومؤتمراً بشأن الفضاء في الوالیات المتحدة عام ۲۰۰۲، لیعرف العالم عن طریق أحد مسؤولي الرحلة دیمیتري 
ماالشینكو الباحث في معھد الطب الحیوي في موسكو أن الیكا ماتت بعد بضع ساعات من المعاناة التي بدأت بمجرد انطالق المركبة، فقد ذعرت 
الكلبة من ھدیر وارتجاج الصاروخ القاذف، وأخذت ترتعد یائسة وقلبھا ینبض بثالثة أضعاف معدلھ الطبیعي، قبل أن یعود الھدوء إلى المركبة مع 
دخولھا المدار فتھدأ الكلبة، إال أن مشاكل تقنیة لم یمكن التغلب علیھا ظھرت بعد قلیل، فقد انتزع جزء من العازل الحراري للمركبة أثناء انفصال 
صاروخ اإلطالق عنھا، وبعد أربع ساعات بلغت حرارة المقصورة ٤۱ درجة مئویة بدالً من ۱٥ لتستمر في االرتفاع، وبعد خمس ساعات من اإلقالع 

لم تصدر عن الیكا إي إشارة تفید بأنھا على قید الحیاة.
استمرت مركبة الیكا الفضائیة تدور حول األرض حتى ۱٤ أغسطس / آب ۱۹٥۸ قبل أن تفنى في الطبقات الكثیفة للغالف الجوي.

المزید عنھ في صفحة الحلول ۹۸

۱- كم مرة ترفرف النحلة بجناحیھا 
في الثانیة الواحدة؟

دولة  في  الخلفاء  عدد  بلغ  كم   -۲
العباسیین؟

مرة  ألول  الیھود  أحرق  متى   -۳
مدینة  في  الواقع  األقصى  المسجد 

القدس؟
٤- كم یبلغ طول األمعاء الغلیظة في 

جسم اإلنسان؟
٥- كم دامت حرب المائة سنة التي 

نشبت بین كل من فرنسا وإنجلترا؟
فتح  الذي  المسلم  القائد  ٦- من ھو 

بالد السند؟
۷- ماھي عاصمة جمھوریة إیرلندا 

الجنوبیة؟
۸- ماھي عملة دولة بنجالدش؟

ابن  والفیلسوف  العالم  ولد  أین   -۹
خلدون؟

۱۰- ماھي عاصمة دولة األنباط؟
۱۱- كم إمارة تكون دولة اإلمارات 

العربیة المتحدة؟
في  یبحث  الذي  العلم  اسم  ما   -۱۲

سلوك الحیوان؟
۱۳- ماھو أصغر كواكب المجموعة 

الشمسیة؟
في  االنسان  جسم  یبدأ  متى   -۱٤

االنكماش بدالً من النمو؟
حساسیة  االكثر  األصبع  ماھو   -۱٥

بین أصابع ید االنسان؟
جمھوریة  تشكل  جزیرة  كم   -۱٦

الفلبین؟
ذكر  بین  الجماع  یستغرق  كم   -۱۷

وأنثى الحصان؟
۱۸- ماھي أصغر والیة أمریكیة؟

۱۹- ماھو لون دم حیوان الكركدن؟
۲۰- كم عدد غرف البیت األبیض؟

العالم  دول  أكثر  ماھي   -۲۱
بالبحیرات المائیة؟

األنفیة  الجیوب  عدد  كم   -۲۲
لإلنسان؟

۲۳- كم مرة تعّرض الزعیم الكوبي 
فیدل كاسترو لمحاولة اغتیالھ طوال 

فترة حكمھ؟
األسود  الصندوق  لون  ماھو   -۲٤

المستخدم في الطائرات؟
۲٥- كم مرة تزوجت الفنانة الراحلة 

أم كلثوم؟
في  الوحیدة  السورة  ماھي   -۲٦
القرآن الكریم التي تحمل إسم نبات؟

لالعب  الحقیقي  اإلسم  ماھو   -۲۷
بیلیھ؟

۲۸- كم عدد أوتار آلة القانون؟
۲۹- أین ولد محمد علي باشا؟

آخر صورة للكلبة «اليكا»



التوازن في حیاتك. سوف  المزید من  العام سوف تجد  ھذا 
یعني  ال  ھذا  لكن  بساطة،  أكثر  حیاتك  لجعل  جاھداً  تسعى 
السنوات  أقل جاذبیة مما كان علیھ في  أن ۲۰۲۰ سیكون 

الماضیة.

من المحتمل أن یكون موالید الثور مشغولین ھذا العام وأن 
یكونوا في حیرة من أمرھم بشأن ما ینبغي علیھم فعلھ لجعل 
عامھم أفضل. یجب أن تحاول تحسین نفسك ھذا العام. عندما 

ال تعرف ماذا تفعل، اسأل صدیقًا.

العام. ومع  للتغییر ھذا  لدیھ فرص  السرطان  مثل أي عام، 
ذلك، فأنت من یحتاج إلى إجراء ھذه التغییرات. یمكنك اختیار 
بنفس  عامك  ینتھي  أن  المحتمل  ومن  الفرص  ھذه  تفویت 

الطریقة التي بدأ بھا.

السبب والنتیجة سیكونان مھمین للغایة في حیاتك ھذا العام 
العام  ھذا  اندفاًعا  أكثر  أنك  تشعر  سوف  للعذراء،  بالنسبة 
لتبادل  عرضة  أكثر  أنت  بتسرع.  تتصرف  أال  حاول  ولكن 

مشاعرك وربما حب جدید.

لن یشھد العقرب ھذا العام تغییراً كبیراً إال إذا انتھزوا الفرص 
التي أتت إلیھم. في حین أن القدر سوف یجلب لك الفرص، 
الصحیحة  باالختیارات  قیامك  تنتھزھا.  ال  أن  یمكن  ال  فإنھ 

سیجعل حیاتك أفضل.

في  التغییرات  من  الكثیر  العام  ھذا  یحدث  أن  المحتمل  من 
الخیارات الصحیحة،  إذا اتخذت كل  القوس. ولكن  شخصیة 
اتخاذ  على  قادًرا  تكون  سوف  لألفضل.  التغییر  فسیكون 

اختیاراتك الخاصة ھذا العام.

عام ۲۰۲۰.  في  حیاتك  في  التغییرات  بعض  ھناك  ستكون 
في طریقك  والتغییرات  واألشخاص  الجدیدة  الفرص  ستأتي 
ھذا العام. برج الدلو، تحتاج إلى معرفة متى وأین ھناك حاجة 

إلبداعك والسمات الطبیعیة والتمتع بھا.

یتوقف  ھذا  كل  للحوت.  أو ممالً  كبیراً  یكون  أن  یمكن  عام 
على كیف ترى نفسك. إذا كنت مرتاًحا من ھویتك، وإذا كنت 
ال توافق على التصرف بتكبر بغض النظر عن مكانك أو من 

أنت، فمن المؤكد أن عام ۲۰۲۰ سیكون عاًما مثیًرا لك.

ر لك، وكن ھادئًا واحفظ السالم في  ستكون ۲۰۲۰ فترة تطوُّ
قلبك، وامنح نفسك الفرصة لمقابلتك، للتجربة والوصول إلى 

المكان الذي تستحقھ.

المیزان.  لجل موالید  رائعا  یكون  أن  المرجح  العام من  ھذا 
تأكد من االستمتاع بھ واالستفادة منھ. سنوات من ھذا القبیل 

ال تحدث في كثیر من األحیان.

یأتي مع تحوالتھ ویمر مثل أي سنة أخرى، ولكن   ۲۰۲۰
بالنسبة  لك.  بالنسبة  الصعب  من  سیكون  أنھ  یعني  ال  ھذا 

لألغلبیة، من المرجح أن یكون لدیھم سنة سھلة وممتعة.

على  أكثر  التركیز  إلى  تحتاج  سوف  الجوزاء،  العام  ھذا 
ھوایاتك  لك  تجلب  وعملك. سوف  عالقتك،  نفسك،  تحسین 

بعض الفرح، باإلضافة إلى األشخاص الذین تھتم بھم.

الكلمات المتقاطعة

االختالفات السبعة

أنا مین؟
الممثلة السوریة نسرین طافش

أنا فین؟
مملكة بوتان / تیمفو / جیغمي خیشار نمجیل وانغشاك 

فرافیش
الصدیق./٤- سكان بالد  أبو بكر  الصینیون ۲۲۰۰ ق.م./۳-  الرازي./۲-  أبو بكر   -۱
مابین النھرین./٥- زنام الزامر ۸٥۰ ھـ./٦- محمد توفیق باشا./۷- ھارون الرشید./٥- 

موسى بن نصیر./۹- الولید بن المغیرة./۱۰- اإلنجلیزي ستیفن.

فكر شویة!
۱- ۳٥۰ مرة في الثانیة./ ۲- ۳۷ خلیفة./ ۳- ۱۹٦۹ م./ ٤- متر ونصف./ ٥- ۱۱٦ 
 -۱۰ تونس./  في   -۹ الروبیة./   -۸ دبلن./   -۷ الثقفي./  القاسم  بن  محمد   -٦ عاماً./ 
مدینة البتراء./ ۱۱- ۷ إمارات./ ۱۲- اإلیثولوجیا./ ۱۳- كوكب بلوتو./ ۱٤- في سن 
آیالند./  ثانیة./ ۱۸- رود  السبابة./ ۱٦- ۷۱۰۰ جزیرة./ ۱۷- ۱٤  األربعین./ ۱٥- 
۱۹- أزرق./ ۲۰- ۱٤۳ غرفة./ ۲۱- فینلندا./ ۲۲- ۸ جیوب./ ۲۳- ٦۳۷ مرة./ ۲٤- 
برتقالي./ ۲٥- ٥ مرات./ ۲٦- سورة التین./ ۲۷- آدیسون دي سیمنتو./ ۲۸- ۷۲ وتراً 

مزدوجاً./ ۲۹- بمدینة كافاال الیونانیة.

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

وشاعراً  مقاالت  كاتب  كان   (۱۸٦۲ مایو   ٦  -۱۸۱۷ یولیو   ۱۲) ثورو  دیفد  ھنري 
بسبب كتابھ  المتعالیة. كان ثورو معروفاً  الفلسفة  في مجال  أمیركیاً. ورائداً  وفیلسوفاً 
والدن (باإلنجلیزیة: Walden) وھو انعكاس للحیاة البسیطة في الطبیعة، وأیضاً بسبب 
مقالتھ «عصیان مدني» (التي نُشرت في األصل بعنوان «مقاومة الحكومة المدنیة»)، 

وھي جدال حول عصیان دولة ظالمة.

Henry David Thoreau
هنري ديفيد ثورو
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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






