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بمناسبة القرار الطائش الذي اتخذه الرئيس األميركي 
للدولة  عاصمة  بالقدس  باالعتراف  ترامب  دونالد 

العبرية عاد العرب إلى لعبة المظاهرات.
ومنصات  والفتات  ترتفع  وأياد  تهتف  حناجر 
وخطباء وبالروح والدم نفديك يا قدس ومصورون 
ومراسلون وقنوات فضائية ورجال أمن وشرطة من 

أجل أن ال تخرج األمور عن السيطرة.
يقول المثقف بحماسة عقائدية "قال الشارع العربي 
كلمته" كما لو أن هناك أحد ما في العالم تهمه كلمة 

الشارع العربي وينصت إليها باهتمام بالغ.
المرة  هذه  يقولوا  لم  المتظاهرين  أن  من  وبالرغم 
أجيال من  قالته  الذي  نفسه  الشيء  شيئا جديدا. هو 
المتظاهرين سبقتهم إلى الشارع، فإن التظاهر كان 
استعادة  عن  تعبيرا  المعلقين  من  للبعض  بالنسبة 

الروح الحية.
في ظل تلك الوطنية العبثية ليس هناك مجال لسؤال 

من نوع "ما نفع كل هذه الضجة؟ 
على  المغلوبون  المواطنون  يقضي  أن  يمكن  أال 
أمرهم أوقات عطالتهم في أداء مهمات أكثر نفعا؟"

سؤال يضعه البعض في قائمة المحرمات التي هي 
بالشعب  واالستهانة  القضية  خيانة  بالخيانة.  أشبه 
ومشاعره. أما حين يتساءل المرء "أية قضية وأي 
يتعرض  لم  إذا  النبذ  سيكون  مصيره  فإن  شعب؟" 

للرجم.
من  البعض  استاء 
الخليجيين بطريقة ساخرة 
يتظاهروا  لم  ألنهم 
رفضهم  عن  تعبيرا 
األميركي  الرئيس  لقرار 
في  أخوتهم  مع  وتضامنا 

القدس.
من المؤكد أن إخوتنا في 
الخليج كانوا محظوظين، 
لم  التظاهر  ثقافة  أن  إذ 
على  تسيطر  ولم  تصلهم 
وقعوا  أنهم  ولو  عقولهم. 
أحدهم  كان  لما  فخها  في 
يسمع اآلن صوت اآلخر 
لقد  بخبرته.  ويسترشد 
السعيد من  حماهم حظهم 
الوقوع في تجربة الكذب 

على الذات.
التظاهرات،  تسقط  لم 
يوما  الذاتية  بقوتها 

حكومة عربية.

لم تدفع تظاهرة حكومة ما إلى التراجع عن قراراتها 
إال إذا تعلقت تلك القرارات بالخبز وهو كفاف يوم 

المواطن العربي.

العسكر  لدى  فإن  العربي  الربيع  أثناء  أما ما جرى 
وتوضيح  عليه  شاف  جواب  المخابرات  وأجهزة 
يضع التظاهرات في مكانها المناسب من جهة نسبها 
والجهات المستفيدة منها والنتائج التي ترتبت عليها.

لقد تظاهر المواطنون العرب مئات، آالف المرات 
ضد إسرائيل.

رددت أجيال الشعارات نفسها وأدركت أن ال فائدة 
من تلك التظاهرات فال أحد يسمع وال أحد يستجيب.
تم  يوم  محتواها  من  التظاهر  فكرة  أفرغت  لقد 
خاضعة  جعلها  بما  واحتواؤها  عليها  السيطرة 
للفحص المسبق مثل خطب يوم الجمعة قبل صعود 

اإلسالم السياسي.

مزاج  عن  تعبيرا  إال  التظاهر  يعد  لم  الغرب  في 
شعبي أو نخبوي غير أن القائمين عليه يدركون جيدا 
حدود تأثيرهم. فالذين تظاهروا ضد وصول ترامب 
إلى البيت األبيض رئيسا لم يكن يسعون إلى تغيير 
نتائج االنتخابات من خالل التظاهر بل كانوا يعبرون 

عن رفضهم لتلك النتائج.

فاروق يوسف

تملص الحكومات من المسؤولية
ال تعترف الحكومات العربية بعجزها عن مواجهة 
القرار األميركي سياسيا لذلك فإنها تبنت حق التظاهر 
أما لو كان  انسجاما مع نصوص دستورية  الشعبي 
الدستور  تضع  فإنها  ضدها  موجها  التظاهر  ذلك 
على الرف لتتصدى لحشود المتمردين، المتآمرين، 
المخربين، المرتبطين بأجندات أجنبية. كان األولى 
بالحكومات العربية أن ال تلجأ إلى أسلوب التظاهر 
ال  األميركي،  القرار  رفض  عن  للتعبير  الشعبي 
بل  التأثير حسب،  ذلك األسلوب في  لعدم صالحية 
لرثاثته كونه أسلوبا مستهلكا عفا عليه الزمن وصار 
من مخلفات ماض، ال يمكن استعادته اليوم في ظل 

سيطرة وسائل الدعاية الحديثة.
في  كعادتها  ماهرة  كانت  الحكومات  تلك  أن  غير 
الشارع  في  الكرة  فألقت  مسؤولياتها  من  التملص 
على  الالعبون  جلس  فيما  يلعب  الجمهور  فصار 

المصاطب يراقبون.

المغني  يكتفي  حين  مرارا  رأيناه  فكاهي  مشهد 
كلمات  يردد  الجمهور  فيما  المسرح  على  بالوقوف 
فعلته  العرب  المغنون  يفعله  ما  راقصا.  أغنيته 
من  نفسها  أعفت  أن  حين  العربية  الحكومات 

مسؤولياتها وتخلت عن واجباتها الحقيقية.
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تمديد  على  األلمانية  الواليات  داخلية  وزراء  وافق 
إلى  الخطيرين  السوريين  الالجئين  ترحيل  وقف 
موطنهم حتى نهاية 2018 وفي الوقت نفسه طالبوا 
في  األمني  الوضع  تقييم  بإعادة  األلمانية  الحكومة 

سوريا.
خالل  األلمانية  الواليات  داخلية  وزراء  وطالب 
االتحادية  الحكومة  اليبزيغ،  مدينة  في  اجتماعهم 
بإعداد تقرير يتضمن إعادة تقييم لألوضاع األمنية 
في سوريا. كما قرروا تمديد وقف ترحيل السوريين 

الخطيرين إلى غاية نهاية العام المقبل.
تعده  أن  المتوقع  من  الذي  التقرير  هذا  على  وبناء 
النظر  الداخلية  وزراء  يعتزم  االتحادية،  الحكومة 
مجددا فيما إذا كان يتعين ترحيل الالجئين السوريين 
الذين تصنفهم السلطات على أنهم خطيرين أمنيا أو 

الذين ارتكبوا جرائم جسيمة إلى موطنهم. 
الداخلية االتحادي توماس دي ميزير  وأعلن وزير 
لحين  أشهر  أو  أسابيع  بضعة  سيستغرق  األمر  أن 

تقديم التقييم الجديد لألوضاع األمنية في سوريا.
أن  المستشارية  مكتب  رئيس  ألتماير  للسيد/  وسبق 
أعلن عن رفضه للخطط الرامية للسماح لترحيالت 
في  ألتماير  وقال  الراهن.  الوقت  في  سوريا  إلى 
تصريحات لصحيفة "بيلد " لم تنته الحرب األهلية، 
وقد فّر كثير من األشخاص من نظام األسد الذي ال 

يزال في السلطة".

إن  األساسية  للحقوق  األوروبي  االتحاد  وكالة  قالت 
األقليات في دول االتحاد تعاني من مستويات مرتفعة من 
التمييز، منتقدة عدم إحراز تقدم في هذا المجال على مدار 

العقد الماضي.
النتائج  "هذه  فإن  أوفالهرتي  مايكل  الوكالة  مدير  ووفق 
بحماية  تقوم  ال  وسياستنا  قوانيننا  أن  تظهر  الجديدة 

األشخاص الذين يجب أن يُحموا بصورة كافية".
وعرضت الوكالة استطالعا آلراء 25 ألفا و500 شخص 
من جميع دول االتحاد الـ28، ينتمون ألقليات مثل الغجر 

أو لهم جذور في تركيا وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.
وأوضحت أنه مقارنة باالستطالع الذي أجرته الوكالة عام 
تقريبا  تعرضوا  االستطالع  في  المشاركين  فإن   ،2008
لنفس المستوى من التعصب والكراهية الذي تعرضوا له 
إنهم  قالوا  أن %38  الجديد  االستطالع  منذ عقد. وأظهر 
تعرضوا للتمييز خالل األعوام الخمسة الماضية، خاصة 

لدى بحثهم عن وظيفة. 
الصحراء  وجنوب  أفريقيا  شمال  من  المواطنون  وكان 
أفراد  بين  ومن  للتمييز.  تعرضا  األكثر  والغجر  الكبرى 
الجيل الثاني من المهاجرين، تعرض 31 % من األشخاص 

للتمييز بسبب أصولهم خالل العام الماضي.
في  يثقون  األقليات  أفراد  أن  إلى  االستطالع  وخلص 
منهم  والكثير  المواطنين،  بقية  أكثر من  العامة  المؤسسة 

يشعرون بروابط قوية تجاه الدولة التي يعيشون فيها.
ولكن الوكالة أوضحت أنه مع ذلك فإن األشخاص الذين 
يواجهون التمييز وجرائم الكراهية يظهرون مستوى ثقة 

أقل وروابط أضعف تجاه الدولة التي يعيشون فيها

في  ارتفاع  عن  األلمانية  الحكومة  كشفت 
خارج  دول  الى  االسلحة  تصدير  معدالت 
االطلسي  شمال  وحلف  االوروبي  االتحاد 

(ناتو) في الربع الثالث من العام الحالي.
وقالت وزارة االقتصاد األلمانية في رد على 
ألمانيا  ان  اليسار  حزب  قدمه  احاطة  طلب 
صدرت في الربع الثالث من العام اسلحة بقيمة 
1.48 مليار دوالر مشيرة إلى ان القسم االكبر 
لدول  ذهب  دوالر  مليار   1.015 بقيمة  منها 

خارج االتحاد االوروبي و(ناتو).
الدول  تصدرت  مـصـر  أن  إلى  ونوهت 
 347 بقيمة  األلماني  للسالح  المستوردة 
العربية  المملكة  حضرت  فيما  دوالر  مليون 
الـسعـودية في المركز الثاني بصادرات قيمتها 
المرتبة  في  وإسرائيل  دوالر  مليون   172

الثالثة بقيمة 97 مليون دوالر.
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لشؤون  السامية  المتحدة  االمم  مفوضية  رحبت 
الالجئين بإطالق (تحالف الالجئين من أجل أوروبا) 

الذي تم االعالن عنه في مدينة (ميالنو) االيطالية.
وأوضحت المفوضية في بيان ان هذا التحالف الذي 
يضم ممثلين عن الالجئين يعيشون في بلدان أوروبية 
مختلفة يهدف إلى إعطاء صوت لالجئين في أوروبا 
وضمان مراعاة آرائهم واحتياجاتهم على نحو أفضل 
اثناء صياغة القرارات والسياسات التي تؤثر عليهم.

واعربت عن ثقتها بأن التحالف سيعزز أيضا العمل 
على اتخاذ إجراءات ملموسة لتعزيز حقوق الالجئين 

وتحسين ظروف اندماجهم في البلدان المضيفة.
حاليا  يعيشون  الذين  الالجئين  ممثلي  ان  وأضافت 
النمسا وبلجيكا وفنلندا وألمانيا وإيطاليا  في كل من 
بالفعل نطاق  ناقشوا  قد  وليتوانيا والسويد وهنغاريا 
مناقشة  خالله  من  يمكنهم  منبرا  وأقاموا  االئتالف 
الحماية والتكامل  باحتياجاتهم من  المتصلة  المسائل 

في أوروبا.
تأسيس  في وقت سابق  أعلنت  ميالنو  بلدية  وكانت 
أول  ختام  في  أوروبا)  أجل  من  الالجئين  (تحالف 
برعاية  العالم)  ثقافات  (مركز  في  عقد  اجتماع 
األمم  ومفوضية  االجتماعية  السياسات  مستشارية 
و(الفريق  ايطاليا  في  الالجئين  لشؤون  المتحدة 

االستشاري الدبلوماسي المستقل).
من  ينحدرون  الجئين  عن  ممثلين  التحالف  ويضم 
والجزائر  والعراق  والصومال  وسوريا  أفغانستان 
ويمثلون مختلف شرائح  وإثيوبيا وروسيا  ونيجيريا 
ينتظرون  او  كالجئين  المقيمة  المجتمعات  تلك 
االوروبية  الدول  في  اللجوء  حق  على  الحصول 

السالفة الذكر.

"بيلد" معلومات سابقة أوردتها  تقرير لصحيفة  أكد 
مضطرد  ارتفاع   عن  ألمانية  إعالمية  وسائل 
الدول  وباقي  ألمانيا  إلى  الدخول  لمحاوالت الجئين 
األوروبية بجوازات سفر مزورة انطالقا من اليونان.

للشرطة  تقرير  على  اعتمادا  الصحيفة  تقول 
األوروبية  الحدود  وشرطة  (أوربول)  األوروبية 
الربع  العدد من 429 حالة في  (فرونتكس): ارتفع 
األول من هذا العام إلى 729 حالة في الربع الثاني 
جوازات  وبحوزتهم  الجئين  ضبط  فيها  تّم  منه، 
مزورة. األمر الذي يعني ارتفاعا بنسبة 70 بالمائة، 
وتم ضبط هذه الجوازات خاصة لدى مهاجرين من 
إلى  إضافة  والعراق،  وإيران  وأفغانستان  سوريا 

ألبانيا وإريتريا.

يستخدمون  مثال  السوريين  أن  الصحيفة  وذكرت 
يسافرون  أو  سورية،  أو  ألمانية  مزورة  جوازات 
ببطاقات  األوروبية  الدول  باقي  إلى  اليونان  من 
هوية مزورة يونانية أو إيطالية. يذكر أن الرحالت 
األوروبية ال تحتاج بالضرورة إلى تقديم جواز سفر، 
فيمكن للمواطن األوروبي التنقل ببطاقة الهوية فقط.
في المقابل، تّم ضبط لدى األفغان جوازات فرنسية 
أو كورية بالدرجة األولى، تقول الصحيفة األلمانية. 
أما الوجهة المفضلة لهؤالء فتأتي ألمانيا في الدرجة 

األولى يليها سويسرا وإيطاليا وهولندا، ثم بلجيكا.
فونكه  "مجموعة  صحف  كانت  جهتها،  من 
األلمانية،  الداخلية  وزارة  عن  نقلت  قد  اإلعالمية" 
أنه وبعد تحذيرات عديدة أرسلتها السلطات األلمانية 
اليونانية، وبناء على قرار وزير الداخلية  لنظيرتها 
تفتيش  إجراءات  إقرار  تّم  ميزيير  دي  توماس 
مشددة داخل المطارات األلمانية تشمل بالخصوص 
اليونان. واعتمد هذا اإلجراء  القادمة من  الرحالت 
منذ 12 من شهر ديسمبر الماضي رغم أنها رحلة 

داخلية أوروبية. 
األلمانية  الداخلية  تعلل  المفوضية األوروبية،  وأمام 
ضرورة  تفتيش الحدود في منطقة شينغن، على أنه 
إجراء ضروري نظرا "الستمرار الضغوط  الناجمة 

عن موجة الهجرة"

حقوق  عن  المدافعة  أزول"  "برو  منظمة  حثت 
الالجئين حزبي االتحاد المسيحي بزعامة المستشارة 
ميركل والحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) على 
عائالت  شمل  للم  الرافض  موقفهما  عن  التخلي 
أزول":  "برو  منظمة  أعمال  مدير  وقال  الالجئين. 
"يجب على االتحاد المسيحي أن يفكر فيما إذا كان 
حزبا من الوسط أم أنه يتحرك في اتجاه حزب البديل 

من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي.
وأوضح أن مقترحات الحزب الليبرالي التي تسمح 
الحماية  الحاصلين على  العائلي لالجئين  الشمل  بلم 
يتوفرون على دخل  أو  الثانوية في حاالت قصوى 
عدم  حال  في  أنه  وأضاف  مقبولة.  غير  هي  كاف 
الداعي  موقفهم  فرض  من  الخضر  حزب  تمكن 

الذين  الكامل لألشخاص  العائلي  لم الشمل  إلى منح 
االئتالف  فإن  الثانوية،  الحماية  على  يتوفرون 
تحفيز  "برنامج  يصبح  بأن  مهدد  المقبل  الحكومي 

لدعم صناعة المهربين"، حسب قوله.
على  الحاصلين  لالجئين  العائلي  الشمل  لم  ويمثل 
الحماية الثانوية نقطة خالف مركزية في مفاوضات 
تشكيل ائتالف حكومي بين حزبي االتحاد المسيحي 

وحزب الخضر والحزب الليبرالي. 
وكانت الحكومة األلمانية الحالية قد علقت لم الشمل 
وتتطلع  المقبل.  العام  تنتهي  سنتين  لمدة  العائلي 
أحزاب االتحاد المسيحي إلى تعليق لم الشمل العائلي 

حتى بعد انقضاء هذه المهلة.
الحكومة  "بروأزول"  منظمة  أعمال  مدير  واتهم 
األلمانية بتأجيل قدوم أكثر من 4.500  من أهالي 
معقولة  غير  ألسباب  ألمانيا  في  موجودين  الجئين 
رغم أنه تمت الموافقة على إتمام لم شمل عائالتهم. 
وأوضح أنه إذا توفرت اإلرادة السياسية ألمكن جلب 

هؤالء الناس في وقت وجيز إلى ألمانيا.

المالية  المساعدة  زيادة  األلمانية  الحكومة  رت  قرَّ
طلباتهم،  رفضت  الذين  اللجوء،  لطالبي  الممنوحة 
من أجل تشجيعهم على العودة طواعية إلى بالدهم.

منحة  ستقدم  الحكومة  أن  بيلد  صحيفة  وذكرت 
العودة  في  الراغبين  للبالغين  يورو،   1200 قدرها 
طواعية إلى بالدهم، و600 يورو لألطفال الذين تقل 

أعمارهم عن 12 عاماً.
باسم  برنامجاً  أطلقت  الحكومة  أن  التقرير  وأشار 
فبراير،   28 حتى  يستمر  سوف  مستقبلك"،  "بلدك 
 3 قدرها  إضافية  مالية  مساعدة  تقدم  سوف  وأنها 
آالف يورو للعائالت الراغبة في العودة إلى بالدها.

وطلب وزير الداخلية األلماني "توماس دي ميزير"، 
االستفادة  طلباتهم  ُرفضت  الذين  اللجوء  طالبي  من 

من هذا البرنامج، والعودة إلى بالدهم.
ويشار إلى أن نحو 8 آالف و639 طالب لجوء، ممن 
بطلبات  تقدموا  ألمانيا،  في  لجوئهم  طلبات  رفضت 
للعودة إلى بالدهم طواعية، خالل الفترة من فبراير/

شباط، إلى أكتوبر/تشرين األول من هذا العام.



- الدروس باللغة العربية.
- برنامج شرح وافي على اإلنترنت.

- رسوم التسجيل تشمل برنامج األسئلة 
  باللغة العربية.
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في عام 2000 كان عدد الدول األعضاء في االتحاد 
 10 في  الحكم  تتولى  وكانت  دولة.   15 األوروبي 
دول منها أحزاب يسارية. واآلن ارتفع عدد الدول 
عدد  وهبط  دولة،   28 إلى  االتحاد  في  األعضاء 
الدول التي تتولى الحكم فيها أحزاب يسارية إلى 6 

دول فقط!
المتغيرات  على  بساطتها  على  األرقام  هذه  وتدّل 
العميقة والجذرية التي عصفت وتعصف بالمجتمعات 
محورين  حول  المتغيرات  هذه  وتدور  األوروبية. 
بالمحورين  ويرتبط  والقيم.  االقتصاد  هما  أساسيين 

الموقف من المهاجرين والموقف من اإلسالم.

فبعد االنتخابات البرلمانية األخيرة في ألمانيا، التي 
– البوندستاغ  إلى  النازية  بعودة  كله  العالم  فاجأت 

البرلمان- للمرة األولى منذ الحرب العالمية الثانية، 
ألمانيا-  - جارة  النمسا  في  االنتخابات  نتائج  جاءت 
لتقدم قوة دفع جديدة لهذا التيار السياسي المتصاعد.

وحزب  »الشعب«  حزب  جانب  إلى  صّوت  فقد 
المئة  في   58 المتشددين  اليمينيين  »الحرية« 
السامية،  بمعاداة  الحزبان  ويُتهم  المقترعين.  من 
اإلسالم  ضد  المتشددة  بمواقفهما  ويُجاهران 
التي  الدولة  كانت  أياً  المسلمين،  المهاجرين  وضد 
»الشعب«  حزب  زعيم  تعهد  وقد  منها.  يهاجرون 
(وزير الخارجية سيبستيان كورتس -31 عاماً-) في 
برنامجه االنتخابي بإقفال المدارس اإلسالمية ومنع 

مساجد  لبناء  الخارج  من  هبات  تقديم 
في النمسا. 

حول  أجريت  التي  الدراسات  وتبين 
الساحقة  األكثرية  أن  التصويت  نتائج 
عليها  التي حصل  األصوات  هذه  من 
(31 في المئة) هي أصوات للشباب، 
رجااًل ونساًء. مما يعني أن ثقافة الجيل 
الجديد ومشاعره معبأة ضد المسلمين.

وقد سبق الدولتين -ألمانيا والنمسا- في 
وتشيكيا،  وبولندا  المجر  من  كل  ذلك 
أحزاب  فيها  باالنتخابات  فازت  حيث 
معادية لإلسالم ولهجرة المسلمين في 

الدرجة األولى.
ألمانيا والنمسا مجرد جارتين  وليست 
فقط. ولكنهما دولتان لهما ثقافة واحدة 
ولغة واحدة وتاريخ مشترك. فأدولف 
البيت  النمسا، وال يزال  هتلر ولد في 
الذي ُولد فيه قائماً حتى اليوم في بلدة 
قريبة من العاصمة فيينا. وقد اشترته 
الحكومة السابقة حتى ال تضع الحركة 
النازية اليد عليه وتحوله إلى »مزار« 

ألتباعها ومناصريها. وكان مقرراً هدم البيت وإقامة 
قوبل  القرار  هذا  أن  إال  مكانه.  حديث  سكني  بناء 
إلى  معها  الحكومة  اضطرت  شديدة  بمعارضة 

التراجع عنه.

أين األغلبية؟
من أجل ذلك تبدو أوروبا- وليس فقط بعض دولها- 
وكأنها تمر في »ثورة صامتة«، ال يرتفع الصوت 

فيها إال عند االنتخابات.
المسلمين)  من  (وأكثريتهم  المهاجرين  أن  صحيح 
الثورة  لهذه  دفع  قوة  الكبيرة  بأعدادهم  شكلوا 
تفاقم  قبل  ما  إلى  تعود  بداياتها  أن  إال  الصامتة، 
الهجرة. وتحديداً إلى الستينيات من القرن الماضي. 
في  ديغول  الجنرال  الطالب  ثورة  أسقطت  فقد 
أصبح  (الذي  ريتسنغر  الكاردينال  وحملت  فرنسا، 
من  االنتقال  على  عشر)  السادس  بنديكتوس  البابا 
مؤيد لوثيقة »نوسترا إيتاتي« التي أصدرها المجمع 
هو  كان  والتي   ،1965 عام  في  الثاني  الفاتيكاني 
وذلك  عنها.  مرتد  إلى  عليها،  العاملين  أحد  نفسه 
القيم  بسلّم  أطاحت  التي  الثورة  تلك  على  فعل  كرّد 
األوروبية التقليدية. وقد أدى ارتداده عن تلك الوثيقة 
االنفتاحية على اإلسالم وعلى العالم إلى صدامه مع 
اإلسالم، وذلك قبل سنوات من بدء الهجرة المكثفة 

إلى أوروبا.
ومنذ ذلك التاريخ والغليان المكبوت في المجتمعات 

عاٍل..  بصوت  وأحياناً  يتفاعل بصمت..  األوروبية 
فرنسا  في  العلن  إلى  الخروج  من  تمكن  حتى 
(مارين لوبن) وفي هولندا (فلدرز) واآلن في ألمانيا 
والنمسا.. وفي العديد من دول أوروبا الشرقية أيضاً.

اسباب صعود اليمين المتطرف
قيم  من  المهاجرون  يحمله  (بما  الهجرة  تكن  ولم 
اجتماعية دينية واجتماعية مختلفة، وبما يشكلون من 
هي  إليها)  يلجئون  التي  الدول  اقتصاد  على  عبء 
السبب الوحيد لصعود حركات اليمين المتطرف في 

أوروبا، وإن كان االقتصاد هو السبب المباشر. 
في  جداً  مرتفعة  البطالة  كانت   1999 عام  ففي 
هناك  يكن  ولم   - خاصة  النمسا  وفي  عامة  أوروبا 
مهاجرون من الشرق األوسط- وفي ذلك العام حصل 
حزب »الحرية« اليميني المتطرف وحده على 27 
االنتخابات  في  المقترعين  أصوات  من  المئة  في 
البرلمانية العامة. وفي ذلك العام أيضاً حصل والد 
مّكنته  األصوات  من  عالية  نسبة  على  لوبن  مارين 
من أن يكون مرشحاً منافساً على رئاسة الجمهورية 

الفرنسية.

وتلعب المشاكل االقتصادية اليوم - وخاصة البطالة- 
المهاجرين..  ضد  األحقاد  إثارة  في  أساسياً  دوراً 
المسلمين..  يكون معظمهم من  أن  القدر  الذين شاء 

لتتحول هذه األحقاد إلى استهداف اإلسالم نفسه.

محمد السماك
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د. أمير حمد 

األخيرة  السياسية  التطورات  المقال  هذا  في  نقرأ 
قسري"  "الزواج  جامايكا  تحالف  فشل  بعد  بألمانيا 

مسلطين الضوء على قضية الالجئين. 
غياب  في  حتى  األلماني  السياسي  المشهد  يهدأ  لم 
المتطرفة  اليمينية  القوى  تصاعد  ترى  إذ  حكومته، 
وإصدار  بل   AFD كحزب  األلماني  البرلمان  في 
قانون مشجع لمغادرة الالجئين ألمانياـ  3000 يورو 
لكل الجئ مفترض مغادرته البالد ـ ، لم تهدأ الساحة 
هوفر  زي  برحيل  يطالب   CSU فحزب  السياسية 
رئيسه، الذي لم يستطع فرض برنامج حزبه السياسي 
بتقليص عدد الالجئين 200 ألف، إال مؤخرا ، هذا 
كما أن ألمانيا والرابطة األوروبية دخلتا في المفاوضة 
الرابطة  أبناء  حقوق  لتثبيت  إنجلترا  مع  األخيرة 
األوروبية بداخلها. كان متوقعا فشل المفاوضات بين 
أحزاب cdu, csu, fdp, grünen الختالف برنامج 
في  السيما  الشقاق،  معه  جلب  مما  األحزاب،  هذه 
الليبرالي   FDP فحزب  والالجئين،  األجانب  قضية 
وكذلك حزب CSU المسيحي االجتماعي متطرفان 
الليبرالي  فالحزب  والالجئين  األجانب  قضية  في 
يقوم  والمهاجرين  لالجئين  قانون  بإصدار  يطالب 
الجدد،  النازحين  هؤالء  ومؤهالت  مقدرات  على 
من  يحذر  األجانب  تجاه  المتحفظ   CSU وحزب 
واالجتماعية،  والدينية  الثقافية  ألمانيا  هوية  تذويب 
وفوق كل شيء يحذر من انفتاح ألمانيا على األجانب 
لكونهم خطر على أمن ألمانيا، كما يرى ويروج في 
الخضر  حزب  وحده  السياسي.  وبرنامجه  شعاراته 
برنامج  تبنى  البيئة،  على  للحفاظ  الداعي  اإلنساني 
الحتواء   SPD الديمقراطي  االشتراكي  الحزب 
كأفغانستان  بالدهم  إلى  تسفيرهم  ورفض  الالجئين 
وسوريا الشتعال الحرب بعد في مواطنهم هذه، بل 
وطالب كذلك بلم شمل أسر الالجئين فاندماجهم في 
ال  الجديدة  الحياة  على  وانفتاحهم  األلماني  المجتمع 
يتم إال بلم شملهم، هذا ما يخص تحالف جامايكا الذي 

فشل في حكم ألمانيا.

ما زلنا في حالة االنتظار
نقول هذا ونحن بصدد الخوض في اختالف الحزبين 
فترة دولة  ألمانيا من  CDU، SPD إلنقاذ  الكبيرين 

بال حكومة. 
كان وقد رفض حزب SPD المشاركة في الحكومة 
لسوء نتيجة انتخابه 20% إذ تمثل هذه النتيجة رفض 
نسبته  فتدنت  االتحادي  الحزب  أما  لحكمه  ألمانيا 
الحزبين  هذين  تحالف  يمثل  بهذا   %30 إلى  كذلك 

تحالف قوى صغيرة كبيرة. 
أجريت  ألمانية  حكومة  غياب  غضون  وفي 
األلماني  الشعب  تقبل  على  أكدت  هامة  إحصائيات 

اختالف  ال  بأن  وشعورهم  بل  الحرجة  الفترة  لهذه 
كبير بين وجود حكومة فعالة وبين غيابها. هذا وقد 
داخل  الالجئين  أزمة  لحل  التكريس  ألمانيا  قررت 
حدودها والتي أصبحت تهدد سقوط ميركل وتضخم 
نسبة حزب AFD المتطرف بعد دخوله إلى البرلمان 

كقوة ثالثة. 
الالجئين  أزمة  لحل  جهودها  ألمانيا  كرست  نعم 
ولتوقف تدفقهم إليها، لذا قررت دعم ليبيا بمبلغ 150 
المحتجزين  الالجئين  وضع  لتحسين  يورو  مليون 
يتم  وكي  الجئ،  ألف   100 عن  يزيد  ،ما  بداخلها 
الممارس  واالستعباد  والعنصرية  العنف  إيقاف 

ضدهم في المعسكرات والمأل العام. 
والتيارات  النازية  صعود  المتابعين  على  يخفى  ال 
المضادة لها بسبب ازدياد تعداد األجانب والالجئين 
مؤيد  بين  ما  ـ  بألمانيا  اليهودية  الجالية  وموقف 
انطالقا من تجربتهم  الجدد  الالجئين  ومتعاطف مع 
العالم  بلدان  شتى  في  واالستيطان  التشرد  بين  هم 
لتضخم  ورافض  ـ  الثانية  العالمية  الحرب  جراء 
تعداد الالجئين إذ يعتبرهم غير قادرين على االندماج 

وكارهين لليهود وسبب مباشر لتهديد أمن ألمانيا. 
يقول متحدث الجالية اليهودية بأن اليهود استطاعوا 
األلماني  المجتمع  في  االندماج  وانسيابية  بسرعة 
في تسعينيات القرن المنصرم بعد أن فتحت ألمانيا 
لهم باب الهجرة السيما من روسيا وشرق أوروبا، 
األصل  في  مبنيا  كان  اندماجهم  بأن  قائال  ويواصل 
الخزانة  لدعم  الحوجة  وعدم  ماديا  استقاللهم  على 
الالجئين  معظم  حال  هو  كما  األلمانية  االجتماعية 
أو  متعلمين  كانوا  اليهود  أن  جانب  إلى  هذا  اآلن. 
كبير.  تجاري  سوق  خلق  استطاعوا  تجارة  أرباب 
معظمهم  وأن  بل  اآلن  الالجئون  يملكه  ال  ما  هذا 
غير راغب في تغيير تفكيره وذهنه واالستفادة من 
اللغة  وتعلم  ألمانيا  في  العلمي  والتأهيل  الخبرات 

ومعرفة تاريخ البلد المضيف. 
ربما اتفق البعض وزكى وجهة نظر الجالية اليهودية 
الصهاينة  تسلط  إلى  استنادا  ينتقدها  ومن  هذه،  
القدس  وضع  تغيير  ومحاولة  للفلسطينيين  وقمعهم 
كما يجري اآلن. لكن البد من لفت النظر أن الجالية 

اليهودية هنا ال شأن لها بما تفعله إسرائيل.
اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  نتنياهو  ادعى  وقد  كان 
بأن الحسيني مفتي الشام قابل هتلر ليحثه على حرق 
وقتل اليهود، غير أن ميركل ردت عليه قائلة بأننا 
نعرف تاريخنا جيدا، فمقابلة الحسيني لهتلر لم تكن 
وإنما هناك عوامل ودوافع  اليهود  سببا في محرقة 
السيطرة واستغالل عواطف وحماس  وطنية وحب 
شر  وانتشار  تحرك  في  ساهمت  األلماني  الشعب 

هتلر. 

يستغل  إذ  اآلن   AFD حزب  يفعله  ما  تماما  هذا 
الحسد  إليقاد  األلماني  الشعب  وعواطف  حماس 
وكره األجانب ورسمهم كقوى شر تود غزو ألمانيا 
وتحطم حضارتها وتذوب منظومتها في اإلسالم  بل 
مقابل عمل  بال  االجتماعية  الخزانة  مال  وتستنزف 
المتطرفة  القوى  فهذه  ألمانيا،  لخدمة  جهودها  أو 
الصاعدة عدو لكل الجاليات األجنبية اليهودية منها 

واإلسالمية .  

ألمانيا ـ ترامب
كان وقد انتقد غابريل وزير خارجية ألمانيا "ترامب" 
وفرض  بالبيئة  الخاصة  السيما  عموما  سياسته  في 
ألمانيا  واعتبار  األلمانية  المنتجات  على  الضرائب 
تكوينها  في  وساهم  بل  الرابطة  دول  يفترس  غول 
لتكون غذاءا له. أما األهم هنا والذي يهمنا في هذا 
السياق هو نقده لسياسته الخاصة باألجانب ووضع 
بالتالي  أبنائها  قائمة اإلرهاب وحظر  6 دول تحت 
من دخول أمريكا. يقول محلل سياسي أمريكي في 
"نيوريك تايمز" بأن ترامب كاره لألجانب ولإلسالم 
من  أمريكا  أمن  حفظ  على  حرصا  ليس  يفعله  وما 
اإلرهابيين. فاإلرهاب الذي يحدث فيها إرهاب من 
الداخل  من  إرهاب  هو  أو  أنفسهم  األمريكان  قبل 
وليس الخارج، ويذهب مقارنا وضع ألمانيا األمني 
بأمريكا إذ يصف  فتح تجارة السالح وتسليح الشعب 
األمن،  اهتزاز  على  الواضح  الدليل  هو  األمريكي 
شعبها  تسليح  عن  منأى  في  آمنة  ألمانيا  تظل  فيما 
الدول  دعم  في  وتساهم  لالجئين  األبواب  وتفتح  بل 
في غرب  للشباب السيما  المهني  والتدريب  الفقيرة 
الطاقة  مشاريع  في  االستثمار  أبواب  وتفتح  أفريقيا 
للقضاء  هذا  كل  الجوفية،  المياه  واستنباط  الشمسية 
لتعميرها  دولهم  في  وإبقائهم  الشباب  عطالة  على 
والمآزق  أوروبا  إلى  غرقا  الموت  رحلة  وتجنب 
واستعباد  بل  وقتل  وتشرد  من ضياع  تواكبها  التي 
القراصنة لهم وضربهم واستنزاف ما ادخره هؤالء 
لسد  بحوجة  ألمانيا  أن  نعم  المستضعفين.  الالجئين 
العجزة  نسبة  ومراعاة  داخلها  الديمجرافي  النقص 
ـ  الالجئين  ـ  العاملة  األيدي  منحت  لذا   ، المزدادة 
اللغة  وإجادة  والتعليم  التدريب  فرص  إليها  القادمة 

واالعتراف باللجوء. 

أحزاب ومواقف
من  عدد  أكبر  بترحيل  بايرن  والية  تطالب  فيما 
حزب  ظل  بالدهم،  إلى  األفغان  السيما  الالجئين 
اليسار المعارض معترضا على سياسة والية بايرن 
أفغانستان  في  بعد  الحرب  تفشي  إلى  استنادا  هذه 
االنتقاد هذا  إلى جانب  العائدين.  الالجئين  ومالحقة 
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أفريقيا  شمال  بدول  لالعتراف  آخر  انتقاد  احتدم 
إليها.  الالجئين  إرجاع  يمكن  سياسيا  آمنة  كدول 
ال  ميركل  حكومة  بأن  الحزب  هذا  متحدث  يقول 
تحل المشاكل السياسية بإتيان حل معقول ومناسب، 
كل ما تفعله هو إدارة الحوارات وتبني وجهة نظر 
الديمقراطي  االشتراكي   SPD حزب  مثل  اآلخرين 
الذي موهت ودبلجت سياسته كامتداد لسياسة الحزب 
أدى  الذي  األمر  CDU حزب ميركل،  الديمقراطي 
 CDU إلى اختيار الشعب األلماني للحزب األصلي
باستطراد  المتجه   SPD االشتراكي  للحزب  وليس 

ملحوظ نحو سياسة حزب CDU الحاكم. 
الفاصل بين  الحد  ما يهمنا هنا هو 
 CDU, الكبيرين  الحزبين  هذين 
قضية  في  دائما  يبرز   SPD
الالجئين واألجانب فحزبي CDU و 
CSU  المسيحي المحالف له يرون 
في تدفق األجانب تهديد ألمن ألمانيا 
والثقافية  الدينية  لهويتها  وتذويب 
لذا  االجتماعية  للميزانية  وهدر 
طالب هيرمان وزير داخلية بايرن 
عدد  يتجاوز  بأال   CSU حزب 
سنويا  الجئ  ألف   200 الالجئين 
وأن   ، زيهوفر  رئيسه  طالب  كما 
تطبق الثقافة الرائدة المؤشر لسيادة 
الثقافة األلمانية والنموذج المتوجب 

على األجانب والالجئين إتباعه. 
فهو   FDP الليبرالي  الحزب  أما 
ـ  المال  حزب يطالب بحرية رأس 
اإلنتاج  وعجلة  ـ  الجديدة  الليبرالية 
هذا  دفع  مما  الفردي  والمجهود 
قانون  بإصدار  بالمطالبة  الحزب 

عن  وإبعاده  العمل  سوق  في  إلدراجهم  لألجانب 
االجتماعية. هذا كما  الخزينة  والتكسب من  البطالة 
الكندي  النقاط  نظام  وفق  الالجئين  بدخول  طالب 
القائم على المؤهالت والكوادر العلمية وصغر السن 
وإجادة اللغة وسرعة االندماج. كان متوقعا أن يفشل 
توافقه  لعدم  حكومي  تحالف  إقامة  في  الحزب  هذا 
مع برنامج حزب الخضر الحليف اإلنساني المنفتح 
على الالجئين الذي أرغم على تقبل 200 ألف الجئ 

سنويا. 
يقول هيرمانـ  وزير داخلية بايرنـ  مخاطب الحزب 
االشتراكي SPD بأن طلب لم شمل الالجئين مطلب 
مرفوض من قبل حزبه CSU وتم إقناع ميركل به 
االشتراكي  والحزب  الخضر  حزب  حجة  ظلت   .
الشمل  بلم  االندماج  نجاح  ربط  في  اليسار  وكذلك 
بل وذهب اليسار والخضر أكثر، إذ أن اإلنفاق على 
تشجع  الحكومة  ألن  وضريبة  واجب  هو  الالجئين 
تشريد  في  بالتالي  وتتسبب  الدولية  السالح  تجارة 

واستضعاف الالجئين. 

في انتظار الحكومة .. وكثير من الجدل
الحزب  مع  جديد  من  تحالف  تكوين  سينجح  هل 

االشتراكي الذي وضع أجندة لالجئين وتكوين ضمان 
صحي للمواطنين بدال من الضمان الخاص وتشييد 
مساكن اجتماعية جديدة للطبقات الفقيرة والمتوسطة 

والالجئين؟   
ميركل  المستشارة  إلى  العالم  أنظار  تمركزت  نعم 
للدورة  ألمانيا  حكم  بعد  تحاول  فوالذية  كسيدة 
يبدل  أو  يفشل  أو  يستقيل  فيما  عاما    16 الرابعة 
رؤساء دول العالم تباعا أو يهددوا بالفشل الذريع بل 
واالغتياالت كما جرى في محاوالت اغتيال تيريزا 
ميركل  كرمت  ومثلما  إنجلترا.  وزراء  رئيسة  مي 
ومنظمة  اإلنسانية  المنظمات  بها  واحتفت  عالميا 

عدو  ظهور  في  تسببت  والالجئين  اإلنسان  حقوق 
األوروبي،  االتحاد  ومشروع  وللديمقراطية  لحزبها 
بهذا العدو نقصد AFD الحزب األلماني البديل الذي 
ظهر بادئ ذي بدء كمظاهرات وحشد الشارع العام 
في شرق ألمانيا. نقول هذا وال نستثني الطقس العام 
فيه  الذي ظهر  األوروبية  الرابطة  في  ألمانيا  حول 
العداء لميركل بسبب فتحها الحدود لالجئين وفرضها 
لسياسة التقشف على دول جنوب أوروبا أثناء األزمة 
االقتصادية. إن الخطوة الراهنة ال تتمثل في ظهور 
هذا الحزب المعادي لألجانب كحزب احتجاجي فقط 
وإنما تعدد أهمية أجندته السيما الرأسمالية واستقطابه 
للعديد من سياسيي حزب ميركل والحزب الليبرالي، 
 CSU هذا إلى جانب ظهوره كمنافس جديد لحزب

في والية بايرن الثرية. 
يقول محلل سياسي في إذاعة انفوا بأن انتقاد الالجئين 
من قبل األحزاب اليمينية المتطرفة واأللمان بمثابة 
" شرارة " أوقدت كل التراكمات العنصرية واإلثنية 
الحمالت  كل  وسط  األلمان.  أذهان  في  الهتلرية 
وزير   . الالجئين صرح  والمتهافتة ضد  العشوائية 
 CSU حزب  لقيادة  والمرشح  بايرن  والية  مالية 
الحاكم في بايرن بأنه معترض على سياسة ميركل 

الخاصة بالالجئين وال يكفي تحديد نسبة 200 ألف 
أدخل  عندما  غريب  أني  أحس  يقول  سنويا،  الجئ 

محطة ميونخ الرئيسية. 
هذا هو نقد واضح لألجانب وعدم رغبة الشعبويون 
نفسها  النعرة  األجانب وسطهم. هذه هي  في وجود 
التي حاول أن يكسب بها تيلو سارستين وزير مالية 
برلين سابقا، وكذلك سياسة رونالد كوخ حاكم والية 
أبناء األجانب  بأن اختالط  الذي رأى  هيسن سابقا، 
يهبط  المدارس  في  وباألخص  عموما  واأللمان 
مع  وتعاملهم  تفكيرهم  على  سلبيا  ويؤثر  مستواهم 

الحياة وتعلم اللغة. 

في  أساسي وراهن  الالجئين محور  تزال قضية  ال 
السياسة واإلعالم األلماني واألوروبي السيما بعد أن 
اشتد النقد الموجه لبولندا والمجر لرفضهما تقبل نسبة 
وتساوي  عنها  العبء  لتخفيف  اليونان  الجئين  من 

الحصص والواجبات بين دول الرابطة األوروبية.
نذكر هنا مشيرين إلى أن سلوفاكيا قبلت 12 الجئ 
فقط بعد رأي ونقد شديد من ألمانيا ومجلس الرابطة 
ألف  مجموع 120  من  فقط  األوروبية، 12 الجئ 
دول  في  واستقطابهم  توزيعهم  ينتظرون  الجئ 
الرابطة األوروبية، أما المجر بقيادة أوربان وبولندا 
أبوابهما  أغلقتا  فقد  الالجئين  توافق على توزيع  فال 

دون اكتراث. 

أخيرا تظل ألمانيا وأوروبا في انتظار تشكيل حكومة 
جديدة ناجحة، يقول شولتس زعيم الحزب االشتراكي 
بأن تحالف حزبه من جديد مع حزب CDU لن يتم 
عن  المدافعة  االشتراكية  حزبه  مطالب  بتطبيق  إال 
الالجئين والفقراء والعمال وأرباب المعاشات، وإال 

فإن مكانة حزبه في المعارضة البرلمانية.
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على الرغم من أن الفكر النازي أّدى لنشوب الحرب 
العالمية الثانية، أفظع الحروب في التاريخ اإلنساني، 
والتي أّدت لمقتل 17 مليون إنسان، فإن هذا الفكر 
بات بعض مريديه الُجدد يجاهرون به، السيما خالل 

العامين الماضيين، بعد أن كان من المحّرمات.
وزارة  إعالن  مع  جاءت  الكبرى  الصدمة  ولعل 
الداخلية البريطانية اعتقال أربعة عسكريين موظفين 
يُشتبه في انتمائهم إلى حركة النازيين الجدد "العمل 
الوطني"، المصنّفة "إرهابية" في أوروبا والواليات 
المتحدة، علماً أن بريطانيا نفسها عانت من ويالت 
الثانية  العالمية  الحرب  النازيين طيلة سنوات  قنابل 

الخمس.

- من هم؟
متطّرفة  يمينية  مجموعة  هي  الوطني"  "العمل 
اإلرهاب  مكافحة  قانون  بموجب  محظورة 
ووصلت  أوروبا،  عموم  في  تنتشر  البريطاني، 
النازي  الزعيم  أفكار  تعتنق  المتحدة،  الواليات  إلى 
الشهير، أدولف هتلر، الذي يركز على سمّو العرق 
األخرى، ويرون  األجناس  األبيض على غيره من 

فيها تهديداً وجودياً لهم.
والالفت أن ألمانيا، منبع الفكر النازي سابقا، والتي 
عار  وصمة  النازية  وتعتبر  بل  منه،  عقوداً  عانت 
للتاريخ األلماني، تحاول غالبية الشعب نسيانه وعدم 
مجرد  أو  حوله  تدور  نقاشات  في  حتى  الخوض 
جميع  في  للظهور  النازيون  فيها  عاد  فيه،  التفكير 
بعض  في  األعمار  ومختلف  األلماني  الشعب  فئات 

المدن.
األحزاب  بعض  من  الجماعات  هذه  دعم  ويتم 
السياسية التي يوجد لها نفوذ في البرلمان األلماني، 
ومنها الحزب الوطني االشتراكي npd، الذي يدعم 
النازية عالنية، ويحّرض على معاداة المهاجرين من 
وترحيلهم  واآلسيويين  واألفارقة  والعرب  األتراك 

من ألمانيا.

أوروبا  إلى  بالنسبة  العنصرية  هذه  امتّدت  وقد 
الغربية حتى وصلت إلى النمسا، وفنلندا، والسويد، 
وبلجيكا، وهولندا،  وآيسلند،  والدنمارك،  والنرويج، 

وفرنسا، وبريطانيا.
أشد  من  هم  وصربيا  كرواتيا  في  النازيون  ويعتبر 
المسلمين  ضد  أوروبا  في  عداوة  الجدد  النازيين 

واليهود والشعوب الساميّة.
من  وغالبيتهم  المتحدة،  الواليات  في  النازيون  أما 
أوروبا،  من  المهاجرين  من  أو  أوروبية  أصول 
الجاليات  على  خطراً  أو  ظاهرة  قوة  يشّكلون  فال 
دونالد  الرئيس  فوز  عقب  لكن  هناك،  واألقليات 
ترامب برئاسة البالد عال صوتهم، وباتت أعالمهم 

األبيض"،  "العرق  مؤيدي  مظاهرات  في  حاضرة 
في  فرجينيا،  والية  أحداث  في  مؤخراً  ذلك  وظهر 

أغسطس الماضي.
المسلمين  العنصرية أيضاً ضد  بولندا تزايدت  وفي 
على  والهجمات  سبتمبر،   11 أحداث  بعد  والعرب 
المسلمين  حرق  إلى  دعوات  حتى ظهرت  أوروبا، 
بـ  يعرف  فيما  اليهود  حرق  الذي  بهتلر،  أسوة 

"الهولوكوست".
وفي يونيو 2016، قتل توماس مير، أحد "النازيين 
"طعناً"،  كوكس؛  جو  النائبة  بريطانيا،  في  الجدد" 
والتي عرفت بتعاطفها الكبير مع الالجئين السوريين 
االتحاد  أسرة  ضمن  بالدها  بقاء  عن  ودفاعها 

األوروبي.

- عودة من بوابة المسلمين
ومع ارتفاع عدد المسلمين الالجئين إلى أوروبا خالل 
إلى  مسلمة  شخصيات  وصعود  الماضية،  السنوات 
النازيين  باتت أصوات  مناصب رفعية في أوروبا، 
تعلو الستهداف المسلمين، خاصة في ظل الهجمات 
التي يشنها تنظيم "داعش" في الدول األوروبية بين 

حين وآخر.
إلى  ألمانيا  في  األمنية  السلطات  دفع  األمر  هذا 
التحذير من عودة النازية إلى الشارع األوروبي من 
خالل استهداف المسلمين، كما صعدت في ثالثينيات 
استهداف  إلى  الدعوات  خالل  من  الماضي  القرن 

اليهود وطردهم.
السياسي  التكوين  لمركز  السنوي  التقرير  وكان 
 ،2016 العام  في  صدر  الذي  األلماني،  االتحادي 
حول نشاط اليمين المتطّرف، لفت إلى أن "النازيين 
ثقافي  قالب  في  المتطّرفة  سمومهم  يدّسون  الجدد 
جذاب وممتع، بعيداً عن استعمال الشعارات البالية"، 
للتمويه،  جذابة  واجهة  وراء  باالختباء  يقومون  إذ 
واهتماماتهم،  األلمان  الشباب  أهواء  مع  تتماشى 
المهاجرين  ضد  النازي  للتطرف  وتوجيههم 

المسلمين.
بريطانيا،  في  حااًل  أفضل  ليس  الوضع  أن  كما 

المسلمون،  يواجه  حيث 
استخباري  تقرير  بحسب 
بريطاني، نشرته صحيفة 
في  تايمز"،  "الصنداي 
أغسطس 2017، خططاً 
الستهدافهم بشكل مباشر.

إن  التقرير  ويقول 
من  شخصاً   40 نحو 
يخضعون  الجدد  النازيين 
الشرطة،  من  لتحقيقات 
أنهم  من  مخاوف  وسط 

يخططون لهجمات إرهابية ضد المسلمين في مناطق 
مختلفة من بريطانيا.

ويضيف أنهم يعتقدون أن تهديد اليمين المتطرف قد 
تزايد في السنوات األخيرة، منذ مقتل النائبة العمالية 

جو كوكس، على يد النازي الجديد توماس مير.
وأشار التقرير إلى أن النازيين الجدد الذين ُحّقق معهم 
التعّرف  عبر  لعملياتهم؛  تمهيدياً"  "يخططون  كانوا 

على المؤسسات وممثلي الجاليات اإلسالمية.
ويتوقع التقرير أن تواجه البالد مشكالت وهجمات 
أكثر من النازيين الجدد، إذ تصعب عملية متابعتهم 

وتحديدهم قياساً بالمتطرفين اإلسالميين.

- تواصل مع أنظمة فاشية
الفاشي  الحزب  مع  تحالف  الذي  هتلر  ُخطا  وعلى 
ديكتاتور  ومع  موسوليني،  بينتو  بزعامة  اإليطالي 
الجدد  النازيون  يقوم  فرانكو،  فرانثيسكو  إسبانيا 

باتصاالت مع أنظمة عربية.
وزارة الداخلية األلمانية كشفت، في يونيو 2017، 
أن عناصر اليمين المتطّرف في البالد قامت بإجراء 
اتصاالت أكثر فأكثر مع من يشاطرونهم األفكار في 
بالشرق  دول  في  بل  فقط؛  بأوروبا  ليس  الخارج، 

األوسط، كسوريا ولبنان.
الوالية  في  الجدد  النازيون  يقيم  للوزارة،  ووفقاً 
اتصاالت على نحو خاص مع شرق أوروبا، وأيضاً 

مع سوريا ولبنان.
وأكدت تواصل النازيين الجدد مع النظام في سوريا، 
مشيرة إلى سفر ناشط من إحدى قواعد دعم حزب 
ميونيخ،  في  الثالث"  -الطريق  فيغ  دريته  "دير 
وهو حزب للنازيين الجدد، مع مرافقين من بلجيكا 
لسوريا،   ،2016 عام  مايو  شهر  مطلع  وبولندا، 
ممثلين  مع  حوارات  أجرت  المجموعة  أن  وبيّنت 

لنظام األسد وعسكريين تابعين له.
وأشارت إلى أن مسؤواًل آخر من ذلك الحزب سافر 
في  مفوضين  والتقى  لبنان،  إلى  عام 2017  مطلع 
السوري  االجتماعي  القومي  الحزب  من  الخارج 

الموالي لسوريا.

عبد الله حاتم 
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اليوم  اليمينية،  األوروبية  األحزاب  أبرز  قادة  عقد 
براغ  التشيكية  العاصمة  في  كبيرا  مؤتمرا  السبت، 
عن  اإلعالن  بعد  مشددة،  أمنية  إجراءات  وسط 

تظاهرات مضادة في المدينة ضد العنصرية.
في  المتحالفة  اليمينية  األوروبية  األحزاب  وأكدت 
"أوروبا األمم والحريات"، وهي التشكيلة السياسية 
البرلمان األوروبي،  التي تأسست قبل سنتين داخل 
أطر  خارج  أوروبا  في  التعاون  على  تركز  أنها 

االتحاد األوروبي. 
أوروبا  أجل  شعار"من  تحت  المؤتمر  وجرى 
لوبان،  مارين  وبمشاركة  السيادة"  صاحبة  لألمم 
الفرنسي  الوطنية"  "الجبهة  حزب  تترأس  التي 
إيمانويل  الحالي،  للرئيس  المنافس األساسي  وكانت 
ماكرون، خالل االنتخابات الماضية في مايو/أيار، 
الهولندي،  الحرية"  "حزب  زعيم  فيلدرز،  وغيرت 
اإليطالية"،  الشمال  "رابطة  من  فونتانا  ولورنزو 
وغيورغ ماير من حزب "حرية النمسا"، وماركوس 
ألمانيا"، وذلك  أجل  "البديل من  بريتسل من حزب 
باإلضافة إلى البلجيكي جيرولف انيمانز، والبولندي 
التي  اتكينسون  جانيس  وكذلك  ماروسيك،  ميشال 
كانت عضوا في حزب "استقالل المملكة المتحدة".

المباشرة"  والديموقراطية  "الحرية  حزب  ويعتبر 
توميو  يابانية،،  أصول  من  األعمال  رجل  بقيادة 

أوكامورا، الجهة المستضيفة للمؤتمر.
وتمتاز جميع هذه القوى السياسية بخطابها المعادي 
األجانب، وضد سياسات دول  المهاجرين  الستقبال 

أوروبا في هذا المجال.

لوبان: سنفكك االتحاد األوروبي من داخله
إلى  لوبان  دعت  المؤتمر،  خالل  ألقتها  كلمة  وفي 

تفكيك االتحاد األوروبي من داخله.
االتحاد  "إن  اليمينية:  الفرنسية  السياسية  وقالت 
أننا  في  أمل  وهناك  األخير،  النفس  في  األوروبي 
داخلها،  من  الصحيحة  غير  المنظمة  هذه  سنسقط 

وعلينا أن نتصرف كما يتصرف الفاتح".
على  قادرة  اليمينية  األحزاب  أن  لوبان  واعتبرت 
للبرلمان  المقبلة  االنتخابات  في  الفوز  تحقيق 
تستطيع  القوى  هذه  أن  على  مشددة  األوروبي، 
وصفته  الذي  األوروبي،  االتحاد  على  القضاء 

بـ"المؤسسة الكارثية التي تقود القارة إلى الموت".
وأردفت لوبان أن "الشعوب األوروبية عليها تحرير 
وأوضحت  األوروبي"،  االتحاد  أغالل  من  نفسها 
الشعوب  "اتحاد  سيحتله  المنظمة  هذه  محل  أن 
"التعاون  على  ينص  مشروع  وهو  األوروبية"، 

المتبادل  االحترام  على  يقوم  الدول  بين  الطوعي 
ومراعاة مصالحها السياسية واالقتصادية".

وبينت زعيمة "الجبهة الوطنية" أن الخطوة األولى 
يجب أن تتمثل بإعادة الحدود بين دول منطقة شنغين 

وحل المفوضية األوروبية.

فيلدرس: يجب منع الهجرة من الدول المسلمة
بدوره، أعلن فيلديرس أن الهجرة من الدول المسلمة 

تمثل إحدى أكبر المشاكل التي تواجهها أوروبا.
وشدد اليميني الهولندي على "ضرورة منع الهجرة 
الجماعية إلى أوروبا حتى لو سنكون مضطرين إلى 

إقامة جدار".
إبقاء  بإمكانه   يعد  لم  األوروبي  االتحاد  إن  وقال 
األبواب والنوافذ مفتوحة" أمام المهاجرين من العالم 

اإلسالمي.

االستعمار  خطر  مرمى  في  أروبا  أوكامورو: 
اإلسالمي

مسؤولية  تولى  الذي  أوكامورو،  اعتبر  جانبه،  من 
تنظيم المؤتمر في براغ، أن األوروبيين "في مرمى 
خطر االستعمار اإلسالمي"، مشيرا إلى أن أوروبا 

تمر بانحطاط القيم القومية والثقافية التقليدية.
دولة  إلى  يتحول  األوروبي  "االتحاد  أن  وأضاف 
شمولية"، قائال إن مستقبل أوروبا في عدم مركزية 

أوروبا سياسيا واقتصاديا.
كما بين أن مشروع اتحاد الشعوب األوروبية يقضي 
بالحفاظ على حرية التنقل للمواطنين والشحنات في 

أراضي القارة بالتعزيز الكبير ألمن األوروبيين.

"المتطرفون يدوسون حقوق اإلنسان"
وجرت أعمال هذا المؤتمر على خلفية عدة تظاهرات 
شهدتها العاصمة التشيكية احتجاجا على استضافتها 
على  وكذلك  األوروبيين،  للقوميين  االجتماع  هذا 

العنصرية والقومية.
تنسيق  عملية  في  المشاركة  ديوموند،  أنا  وقالت 
في  الجاري  المؤتمر  إن   ، براغ  في  التظاهرات 
حقوق  يدوسون  الذين  للمتطرفين  "اجتماع  المدينة 

اإلنسان ويتمسكون بإيديولوجية تشبه النازية".
األمنية  اإلجراءات  التشيكية  السلطات  وعززت 
تظاهرات  عن  اإلعالن  بعد  براغ  العاصمة  في 
كانت  األوروبي  لليمين  معادية  يسارية  لمجموعات 
تنوي حصار ضاحية براغ التي انعقد فيها المؤتمر 

اليميني.
التشيكية  الشرطة  أن  برس"  "فرانس  وكالة  ونقلت 

لفيلدرز،  الشخصي  باألمن  خاصا  اهتماما  أولت 
المعادية  تصريحاته  بعد  بالقتل  تهديدات  تلقى  الذي 

لإلسالم.

تنامي قوة اليمين األوروبي
ويجري هذا المؤتمر بالتزامن مع التنامي الملموس 
لقوة األحزاب اليمينية في أوروبا، السيما بعد تأهل 
االنتخابات  من  النهائية  الجولة  في  لوبان  مارين 
حزب  مواقع  تعزيز  وكذلك  الفرنسية،  الرئاسية 
في  احتل،  الذي  اليميني،  ألمانيا"  أجل  من  "البديل 
انتخابات  في  الثالث  المركز  تاريخيا،  يعتبر  إنجاز 
البرلمان األلماني الماضية وحصل على نسبة 12.6 

بالمئة من األصوات.
وفي تطور آخر في هذا المجال، أعلن زعيم حزب 
الشعب النمساوي، سيباستيان كورتس، عن التوصل 
إلى اتفاق حول تشكيل الحكومة االئتالفية مع "حزب 
الحرية" اليميني المتشدد، الذي احتل المركز الثالث 
 26 بحصده  النمسا  في  البرلمانية  االنتخابات  في 

بالمئة من أصوات الناخبين.
وانعقد هذا المؤتمر بعد شهرين على حصول الحزب 
المباشرة"  والديموقراطية  "الحرية  التشيكي  اليميني 
بقيادة أوكامورا، المولود في طوكيو، على 10 بالمئة 
بفضل  تشريعي،  اقتراع  في  الناخبين  أصوات  من 
خطابه الصارم ضد اإلسالم وضد االتحاد األوروبي 
في أجواء تشهد صعود الحركات اليمينية في أوروبا.
وحصل الحزب اليميني التشيكي المدعوم من لوبان 
يضم  الذي  التشيكي  البرلمان  في  مقعدا   22 على 

مئتي نائب.
وحظي توميو أوكامورا على دعم الرئيس التشيكي، 
ميلوش زيمان، اليساري المعروف بخطابه المعادي 
للهجرة والمسلمين، وقد حضر زيمان مؤتمر "حزب 

الحرية والديموقراطية المباشرة".
المنظم"  "بالغزو  الهجرة  أزمة  شبه  الذي  وزيمان 
دمجهم"  المستحيل  "من  أشخاصا  المسلمين  ويعتبر 
في  للفوز  حظا  األوفر  المرشح  هو  المجتمع،  في 
االنتخابات الرئاسية التشيكية في يناير/كانون الثاني 

عام 2018.
ومن الجدير بالذكر أن الرئيس التشيكي هو الزعيم 
بقرار  رحب  بل  ينتقد،  لم  الذي  الوحيد  األوروبي 
الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، االعتراف بالقدس 

عاصمة إلسرائيل، يوم 6 ديسمبر/كانون األول.
هذه  عن  اإلعالن  من  يومين  بعد  زيمان،  وصرح 
الخطوة: "أشعر بفرح كبير من هذا القرار، وعندما 
زرت إسرائيل منذ 4 سنوات، وقلت آنذاك إنني لكنت 

محمد عبد المنعم
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سأرحب بشدة بنقل السفارة التشيكية إلى القدس".

االتحاد األوروبي يفشل 
االتحاد  قادة  فشل  مع  الدعوات  هذه  وتزامنت 
األوروبي بالتوصل إلى اتفاق لتوزيع الالجئين بين 

بلدان االتحاد.
فقد جددت كل من بولندا والتشيك والمجر وسلوفاكيا 

رفض إلزامها باستقبال عدد معين من الالجئين.
كما عرضت أربع دول في وسط أوروبا تقديم 35 
مليون يورو إليطاليا لمساعدتها على منع المهاجرين 

من مغادرة ليبيا.
بينما قال دبلوماسي سويدي لوكالة “رويترز” إنه قد 
يحدث تحرك باتجاه إجراء اقتراع إذا لم تظهر بوادر 
إجماع عندما يناقش القادة تعديل قوانين اللجوء في 

حزيران المقبل.
االتحاد  أعضاء  بين  عدة  خالفات  شبت  وقد 
إلزام  خلفية  على  األخيرة،  األشهر  في  األوروبي، 
االتحاد ألعضائه بتقاسم أعباء الالجئين، كنوع من 
الدول  تلك  عليه  تعاهدت  التي  المسؤوليات  تحّمل 

تحت سقف موحد.
والسوريين  عموًما،  الالجئين  أزمة  وشكلت 
موجة  بعد  االتحاد،  في  خالف  مصدر  خصوًصا، 
مع   ،2015 عام  أوروبا  شهدتها  مسبوقة”  “غير 
تدفق ما يزيد عن 1.7 مليون الجئ إلى أراضيها، 

معظمهم من سوريا والعراق وأفغانستان.
بها  تعهدت  عدة  التزامات  عنه  نشأت  هذا  التدفق 
أطلق  اتفاقية  ظل  تحت  األوروبية،  الدول  بعض 
عليها اتفاقية “توزيع الالجئين”، التي القت قبواًل من 

بعض الدول فيما رفضت أخرى االلتزام بها.

االتفاقية التي فرقت الدول األوروبية
االتحاد  داخلية  وزراء  وافق   ،2015 أيلول  في 
األوروبي على إعادة توزيع 160 ألف طالب لجوء 
في جميع أنحاء أوروبا، ضمن خطة تنتهي في أيلول 
2017، تحت ما يعرف باتفاقية “توزيع الالجئين”.

الهدف منها كان تخفيف األعباء على بعض الدول 
اللجوء،  طالبي  مع  تعاطًفا  أبدت  التي  األعضاء 
ألمانيا والسويد والنمسا، ومع دول استقبلت،  ومنها 
مرغمة، عدًدا كبيًرا من الالجئين كونها بوابة االتحاد 

األوروبي، ومنها إيطاليا واليونان.
ووفًقا لالتفاقية فإن على ألمانيا أن تستقبل 31443 
وبولونيا  وإسبانيا 14931  وفرنسا 24031  الجًئا 
وبلجيكا   4646 ورومانيا   7214 وهولندا   9287
والبرتغال  والنمسا 3640  والسويد 4469   4564

3074 وفنلندا 2398.
أما التشيك فألزمت باستقبال 2978 الجًئا وبلغاريا 
1600 وسلوفاكيا 1502 وكرواتيا 1064 وسلوفينيا 
وإستونيا   440 ولوكسمبورغ   526 والتفيا   631
من  الجنوبي  والشطر  الجًئا   133 ومالطا   ،373

قبرص 274 الجًئا.
وتتلقى تلك الدول، حال التزمت باألرقام، دعًما مادًيا 
من خزينة االتحاد األوروبي، وصلت ميزانيته إلى 

780 مليون يورو.

أرقام ما بعد االتفاقية
أروقة  داخل  ورد  صد  الماضيين  العامين  وتخلل 
لدول  القاطع  الرفض  بسبب  األوروبي،  االتحاد 
أوروبا الشرقية، ومنها بلغاريا وكرواتيا وسلوفاكيا 
إلزامها  على  اعترضت  التي  وبولندا،  والمجر 

مالية  مساعدات  تقديم  مفضلة  الجئين،  باستقبال 
إليطاليا واليونان على استقبال الالجئين.

وتقدمت كل من سلوفاكيا والمجر إلى محكمة االتحاد 
األوروبي،  المجلس  قرار  ضد  بطعن  األوروبي 
ووصفت الدولتان في طلب الطعن نظام المحاصصة 
أزمة  لحل  مناسب  وغير  ضرورًيا،  ليس  بأنه 
الرفض  اعتبرت  حقوقية  انتقادات  وسط  الالجئين، 

انتهاًكا لقانون حقوق اإلنسان.
أرقام  عن  معلنًة  أشهر،  ثالثة  قبل  انتهت  االتفاقية 
صادمة بانتقال 27 ألف طالب لجوء فقط، من أصل 
160 ألًفا، بما يعادل 17.2% من مجموع الالجئين 
االتحاد  أعلن  ما  وفق  توزيعهم،  إعادة  المستهدف 

األوروبي في تشرين األول الماضي.
ولم تستقبل هنغاريا وبولندا أي الجئ في حين اكتفت 
جمهورية التشيك وسلوفاكيا باستقبال 12 و16 الجًئا 

على التوالي.
واستقبلت ألمانيا سبعة آالف و852 الجًئا، وفرنسا 
الالجئين  عدد  يتجاوز  ولم  الجًئا،  و278  آالف   4
الذين استقبلتهم باقي الدول األوروبية باستثناء فنلندا 
والسويد،  ومالطا  ولوكسمبورغ  وليتوانيا  وإيرلندا 

نصف العدد المخصص لها، بموجب القرار.
قمة في االتحاد األوروبي لحل المشكلة

توسك،  دونالد  األوروبي،  المجلس  رئيس  وانتقد 
و”مثيرة  فعالة”  “غير  أنها  معتبًرا  االتفاقية 
لالنقسامات”، األمر الذي أثار حفيظة ألمانيا، مطالبة 
دول   22 على  الالجئين”  “توزيع  باتفاقية  بااللتزام 

أوروبية.
ويرى مختصون أوروبيون أنه من الصعب التوصل 

لصيغة ترضي الجميع حول توزيع الالجئين.
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آسا  للصهيونية،  المناهض  البريطاني  الكاتب  أكد 
وينستانلي، أن االتحاد األوروبي يعترف هو اآلخر 
ذلك  يفعل  أنه  إال  القدس،  بالسيادة اإلسرائيلية على 
بطريقة أكثر هدوءا وعملية من ترامب، مشيرا إلى 
أن هناك تنسيقات مع العديد من الوزارات والمكاتب 
بها  اعترافا  يمثل  ما  وهو  القدس،  في  الصهيونية 
كعاصمة إلسرائيل، موضحا أن تعبيرات القلق التي 
االتحاد  بها  يقصد  قراره،  بعد  ترامب  بها  امطرت 
قراره  عن  التعبير  في  ترامب  طريق  األوروبي 

وافتخاره به.
العاجلة  الجلسة  يتابع  الجميع كان  الكاتب، إن  وقال 
وقد  ترامب،  قرار  تداعيات  لبحث  األمن  لمجلس 
يُغفر للمشاهدين اعتقادهم بقيام ممثل السلطة بتحميل 
وتحدث  ترامب.  قرار  مسؤولية  اإلسرائيلي  السفير 
في  منصور،  رياض  الفلسطينية،  السلطة  ممثل 
مقالة  كأنها  بدت  مالحظات  عدة  بسرد  نيويورك، 

أكاديمية لخطاب مناسب لهذه اللحظة التاريخية.
وورد في خطابه، نصوص لقرارات األمم المتحدة 
الشرقية  القدس  أن  على  نصت  التي  واإلعالنات، 
يجب أن تكون عاصمة مستقبلية للدولة الفلسطينية، 
والقدس الغربية عاصمة إسرائيلية، وهو الحل الذي 

طال انتظاره بعد حل الدولتين.
على  كلمات  سوى  تكن  لم  منصور،  قائمة  أن  إال 
السلطة  ممثل  يقول  أن  الخداع،  ومن  ورق، 
الواليات  دور  يقوض  ترامب  قرار  أن  الفلسطينية 
الحكومة  ألن  الجانبين؛  بين  نزيه  كوسيط  المتحدة، 
األمريكية دائما ما كانت منحازة للجانب اإلسرائيلي، 
قويا  توأما  وإسرائيل«  »أمريكا  الثنائي  حيث شكل 
بدأ منذ حرب عام 1967، بعدما هاجمت إسرائيل 
جيرانها واحتلت حوالي 22% المتبقية من األراضي 
موجة  في  تسببت  التي  الحرب  وهي  الفلسطينية، 
دام  الذي  العسكري  الالجئين واالحتالل  أخرى من 
والضفة  الشرقية  »القدس  وشملت  عاما،  لخمسين 
الغربية وغزة ومرتفعات الجوالن السورية«، وهو 

االحتالل الذي استمر حتى يومنا هذا.
في  المتحدة  الواليات  تشرع  الحرب،  تلك  ومنذ 
الدوالرات  بمليارات  اإلسرائيلية  الحكومة  مساعدة 

بجانب المساعدات العسكرية.

الدعم الشعبي 
داخل  إلسرائيل  الشعبي  الدعم  أن  الكاتب،  وتابع 
رئيسيين،  لعاملين  نتيجة  جاء  المتحدة،  الواليات 
المسيحية  الصهيونية  في  المتمثلة  الدينية  األصولية 
معتقد  على  عادة  يطلق  الذي  »االسم  الراديكالية 
جماعة من المسيحيين المنحدرين غالبا من الكنائس 
دولة  قيام  بأن  تؤمن  والتي  األصولية  البروتستانتية 

إسرائيل عام 1948 كان ضرورة حتمية ألنها تتمم 
والجديد«،  القديم  بعهديه  المقدس  الكتاب  تنبؤات 
مثل  المتعصبين،  الصهاينة  المتبرعين  بجانب 
شيلدون أديلسون، صاحب أكبر مؤسسة خيرية في 

أمريكا داعمة إلسرائيل، وهو الذي مول ترامب.
الدينية  األسباب  من  مزيج  الدعم  هذا  فإن  لذلك 
إلى  الغربيون  الزعماء  وينظر  واإلمبريالية، 
االستعمار اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية المحتلة 
على أنه »فيل في الغابة«، محاط بـ»وحوش برية« 
وهو العالم العربي، وهو التصور الذي يصدره دائما 

قادة »الليكود« العنصريين.
وأشار الكاتب، أنه لذلك فإن إعراب الدول األوروبية 
ليس سوى »نفاق«،  ترامب،  قرار  إزاء  قلقها  عن 
الخاصة  الجدية  ترامب  سياسية  أن  هو  فالواقع 
بالقدس، ليست سوى انعكاس لنفس السياسة الخبيثة 
عدة  منذ  عمليا  األوروبي  االتحاد  يمارسها  التي 

سنوات.
»قلق«  عن  المتكررة  التعبيرات  من  الرغم  وعلى 
االستيطاني  التوسع  بشأن  األوروبي  االتحاد 
ممارسات  أن  إال  الغربية،  الضفة  في  اإلسرائيلي 
فإنه يشجع على عمليات  العملية  األوروبي  االتحاد 

التطهير العرقي المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.
حتى أن االتحاد يدعم إسرائيل بماليين اليورو، من 
 »Horizon كـ»هوريزون 2020   برامج  خالل 
التكنولوجيا  ذات  اإلسرائيلية  البحوث  يمول  والذي 
الفائقة، وإمداد نظام الفصل العنصري هناك بأموال 
شركات  إلى  إضافة  األوروبيين،  الضرائب  دافعي 
األسلحة التي تختبر أسلحتها هناك على الفلسطينيين.

االعتراف الصامت
»ظل  كتاب  ومؤلف  اإليرلندي  الكاتب  أشار  وكما 

الدعم  من  قرن  بلفور.. 
للصهيونية  البريطاني 
كرونين«  »ديفيد  وإسرائيل« 
العلوم  وزارة  أن  مؤخرا، 
من  واحدة  هي  اإلسرائيلية 
تنسق  التي  الرئيسية  الهيئات 
مبادرة  في  إسرائيل  مشاركة 
وهي   ،»2020 »هوريزون 
القدس  في  مقرها  وزارة 
تل  وليست  المحتلة،  الشرقية 
اعترافا  يمثل  فهو  لذا  أبيب، 
األوروبي  االتحاد  من  ضمنيا 
عاصمة  هي  القدس  بأن 

إسرائيل.
وبالتالي فإن االتحاد األوروبي 

اإلسرائيلية على  بالسيادة  بالفعل  يعترف  الواقع  في 
هدوءا  أكثر  بطريقة  ذلك  يفعل  أنه  إال  القدس، 
االعتراف  نوع من  مثل  ترامب، »هو  وعملية من 
الصامت«.  وبالتالي فإن تعبيرات القلق واالستياء 
ترامب،  قرار  على  األوروبي  االتحاد  أبداها  التي 
بجانب  بذلك«  وفخره  اعترافه  »طريقة  بها  يقصد 
الغير  إسرائيل  سياسات  نحو  الجمهور  انتباه  لفته 

عادلة وغير شريفة، والتي ال تحظى بشعبية.
المقرر  من  كان  األوروبي  االتحاد  أن  والواقع 
رفيعة  االجتماعات  من  بمزيد  نتنياهو  يكافئ  أن 
المستوى، فكان لقائه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل 
االتحاد  خارجية  وزراء  مع  ذلك  وبعد  ماكرون، 

األوروبي.

الشرطي الجيد المنحاز
يعنيه  ال  األوروبي  االتحاد  أن  الكاتب،  وأكد 
ضد  إسرائيل  تشنها  التي  العرقي  التطهير  عمليات 
الغربية،  والضفة  الشرقية  القدس  في  الفلسطينيين، 
والواقع أنها تقدم له غطاءا دبلوماسيا، وتعمل بجانب 

الواليات المتحد على دعم إسرائيل.
وأشار إلى أن االتحاد األوربي يتبع سياسة »الشرطي 
األزمة  مع  تعامله  في  السيئ«،  والشرطي  الجيد 
عن  االنتباه  هو صرف  تفعله  ما  وكل  الفلسطينية، 
وطالما  اإلسرائيلية،  للقيادة  والعملي  الحقيقي  الدعم 
إجراءات  اتخاذ   ، األوروبي ودوله  االتحاد  يرفض 
ملموسة ضد العدوان اإلسرائيلي والفصل العنصري 
فإن إسرائيل ستواصل جرائمها  العرقي،  والتطهير 

ضج الفلسطينيين.
هذا  في  األوروبية  الدول  تفعله  أن  يمكن  ما  وأدنى 
الشأن، هو وقف مبيعات األسلحة إلسرائيل، وإنهاء 

التمويالت التي تقدمها لها.

أحمد الجمال
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سمير سعد الدين

بحث قادة االتحاد األوروبي في بروكسل سبال جديدة 
ال  لكنهم  المتوسط،  البحر  عبر  الهجرة  من  للحد 
يزالون منقسمين بشأن طريقة التعامل مع الالجئين 

الذين ينجحون في بلوغ أوروبا.
واقترح رئيس المجلس األوروبي دونالد توسك وضع 
آلية جديدة للتمويل في الميزانية التالية لالتحاد، التي 
“وقف  بهدف   ،2021 من  بدءا  أعوام  عدة  تغطي 
الهجرة غير المشروعة”، لتحل محل مناشدات جمع 
منذ  التكتل  دول  شهدتها  التي  الغرض،  لهذا  المال 

الطفرة الكبيرة في عدد الوافدين قبل عامين.
وقال ديميتريس أفراموبولوس، المفوض األوروبي 
لشؤون الهجرة، إن مقترحات توسك “تقوض إحدى 
مبدأ  وهي  الرئيسية  األوروبي  المشروع  ركائز 

التضامن”.
وتتضارب الحلول المقترحة في اآلونة األخيرة مما 
يعني أن األمل ضعيف في التوصل إلى اتفاق بحلول 

الموعد المستهدف في يونيو 2018.
أنواع  مختلف  بتقديم  األوروبي  االتحاد  ويلتزم 
للحكومات في الشرق األوسط وأفريقيا  المساعدات 
بالرحلة  القيام  من  الدول  هذه  مواطني  منع  بهدف 
التي  االنتقادات  رغم  وذلك  الشمال،  نحو  الصعبة 
تقول إن هذه السياسة تؤدي إلى تفاقم معاناة الالجئين 
والمهاجرين على الساحل الجنوبي للبحر المتوسط.

بعض  في  الخطط  هذه  تنفيذ  صعوبة  ثبوت  ورغم 
االتحاد  دول  كل  فإن  ليبيا،  في  وخاصة  المناطق 
هذا  على  متفقة  بروكسل  في  ومؤسساته  األوروبي 

النهج.
على  مطلة  أخرى  ودول  واليونان  إيطاليا  وترغب 
بعيدة عن ساحل  ثرية  المتوسط وأيضا دول  البحر 
االتحاد  دول  كل  التزام  في  ألمانيا  مثل  المتوسط 
فيما  اللجوء،  طالبي  من  محددة  حصة  باستقبال 

ترفض دول شيوعية سابقا المقترح.
وتقول هذه األخيرة إن قبول استضافة الجئين مسلمين 
سيقوض سيادتها وأمنها وتجانس مجتمعاتها، مشيرة 
إلى أنها ترغب في تقديم مساعدات وأموال ومعدات 
للسيطرة على حدود االتحاد األوروبي، بدل استقبال 

الالجئين.

مقاضاة الدول األعضاء
بولندا  بالفعل،  األوروبية،  المفوضية  وقاضت 
والمجر وجمهورية التشيك لعدم استقبالها الحصص 
الخاصة بها من طالبي اللجوء الذين وصلوا في أوج 
أزمة الالجئين عام 2015. وتقترح أستونيا، الرئيس 
الحالي لالتحاد األوروبي، االلتزام بخطة الحصص 

اإللزامية عندما يكون عدد الوافدين كبيرا جدا، مع 
إضافة شيء من المرونة بسن تشريع يقضي بأن نقل 
طالبي لجوء بين دول االتحاد يجب أن يكون بموافقة 

الدولتين المرسلة والمستقبلة لهم.
واقترحت المفوضية، وهي الجهة التنفيذية بالتكتل، 
أوقات  في  إلزامية  أسس  على  اللجوء  طالبي  نقل 
الهجرة الجماعية، بينما يكون استقبال طالبي اللجوء 

في الظروف العادية اختياريا.
دول  عدة  من  دبلوماسيون  وأد  ما  سرعان  ولكن 
باالتحاد األوروبي تلك الفكرة في المهد، قائلين إنها 

ال تنطوي على مقومات النجاح.
البرنامج  هذا  وراء  كانت  التي  المفوضية،  وكانت 
هنغاريا  لدول  تهما  الماضي،  يونيو  في  وجهت 
وبولندا والتشيك وسلوفاكيا، بسبب رفضها استقبال 
أكد  األوروبي  القضاء  أن  مع  الجئين،  حصص 

طابعه القسري.
الهنغارية فيكتور أوربان “ال  الحكومة  وقال رئيس 
مختلطا”،  شعبا  وال  هجرة،  دول  نصبح  أن  نريد 

معتبرا أن “التأثير المسيحي” في المجتمع يتراجع.
التوطين  إعادة  في  األوروبي  البرلمان  ويرغب 
بغض  األوقات  كل  في  اللجوء  لطالبي  اإللزامي 
تزال  ال  فيما  الوافدين،  المهاجرين  عدد  النظر عن 
أعداد المهاجرين الوافدين في الوقت الحالي ضئيلة 
مقارنة بذروة عامي 2015 و2016، ولكن هذا قد 

يتغير مع بداية موسم جديد للهجرة.
قرار  تمرير  إلى  طويل  وقت  منذ  ألمانيا  وتسعى 
بشأن طالبي اللجوء بأغلبية األصوات في حالة عدم 
بين  االنقسامات  فاقم  ما  وهو  إجماع،  إلى  التوصل 

الدول األعضاء.

قواعد معاهدة دبلن
بقرار  الماضي  يوليو  األلمانية  الحكومة  ورحبت 
حكم محكمة العدل األوروبية والخاص بتأييد قاعدة 
اللجوء في أول  تقديم طلبات  االتحاد األوروبي في 
أن  إلى  مشيرة  الالجئون،  يصلها  أوروبية  دولة 
الوضع  في  األوروبي  اإلجراء  توافق  يؤكد  القرار 

االستثنائي أيضا.
إن  األلمانية  الداخلية  وزارة  باسم  متحدث  وقال 
الحكومة ترى في حكم المحكمة تأكيدا على أن قواعد 
الظروف،  كل  في  بالصالحية  تتمتع  دبلن  اتفاقية 

وحتى في الظروف االستثنائية أيضا.
عن  بالحيد  مسموحا  ليس  المحكمة،  حكم  وبحسب 
القواعد المنظمة للجوء في االتحاد األوروبي، ووفقا 
لقواعد دبلن المعمول بها في االتحاد األوروبي، فإنه 

يتعين تقديم طلب اللجوء في أول دولة يتم الدخول 
إليها من دول االتحاد.

وأصدرت المحكمة، التي تتخذ من لوكسمبورغ مقرا 
والنمسا  سلوفينيا  بها  تقدمت  في قضية  لها، حكمها 

ضد كرواتيا.
وتوزيعهم  المهاجرين  تسجيل  كيفية  مسألة  وأثارت 
في دول الكتلة األوروبية انقساما كبيرا بين الدول منذ 
2015، عندما عبر أكثر من مليون مهاجر، معظمهم 
من سوريا والعراق وأفغانستان، إلى أوروبا، بينما 
فتحت كرواتيا في ذلك الوقت حدودها مع دول غير 

أعضاء باالتحاد للسماح بالمرور اآلمن.
شرق  لدول  ضربة  األوروبية  المحكمة  حكم  ويعد 
أوروبا التي اعترضت على قبول المهاجرين والتي 

أثارت استياء نظرائها في التكتل.
وكانت سلوفاكيا والمجر بدعم من جارتهما بولندا، 
مخططا  تبطل  أن  األوروبية  المحكمة  من  تريدان 
وضعه االتحاد األوروبي، يلزم كل دولة من الدول 
لتخفيف  الالجئين  من  عدد  باستضافة  األعضاء 
أعداد  تصلهما  اللتين  وإيطاليا  اليونان  عن  األعباء 

هائلة من طالبي اللجوء عبر البحر المتوسط.

في  األوروبي«متواطئ  االتحاد  الدولية:  العفو 
انتهاكات« ضد المهاجرين بليبيا

مثل تصاعد وتيرة الهجرة غير الشرعية مصدر قلق 
من  أكثر  على  تحركت  التي  األوروبية  الدول  لدى 
صعيد في محاولة للحد من هذه الظاهرة بكل السبل.
ولكن تحركات أوروبا جعلتها في مرمى االنتقادات 
بسبب  المهاجرون  لها  يتعرض  انتهاكات  ظل  في 
معضلة  لمعالجة  الدول  هذه  اتبعتها  التي  السياسات 

الهجرة غير الشرعية.
منذ  ليبيا  في  الغير شرعية  الهجرة  تجارة  ونشطت 
العام 2011، مستغلة في ذلك عدم تواجد االجهزة 
فيها.وعلى  المسلحة  المليشيات  ومشاركة  الضبطية 
مدى السنوات السبع الماضية، مثلت الشواطئ الليبية 
بوابة المهاجرين نحو أوروبا،حيث يتعرضون لشتي 
أنواع االنتهاكات على يد مافيا التهريب التي تستفيد 
على حساب  طائلة  أمواال  لتجني  القائم  الوضع  من 

الظروف المأساوية للمهاجرين.

لليبيا وخاصة بعد ظهور  ورغم تصاعد االنتقادات 
تقارير تتحدث عن أسواق لبيع المهاجرين فيها،فإن 
الدول األوروبية بظلوعها في  تتهم  أصوات أخرى 
هذه االنتهاكات.وفي هذا السياق،قالت منظمة العفو 
حكومات  2017،إن  ديسمبر   12 الدولية،الثالثاء 
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لحقوق  خطيرة  انتهاكات  في  »متواطئة«  أوروبية 
هناك  للسلطات  دعمها  خالل  من  ليبيا  في  اإلنسان 
والتي غالبا ما تعمل مع مهربين وتعذب مهاجرين.

قالت منظمة »العفو الدولية« إن حكومات أوروبية 
في  اإلنسان  لحقوق  خطيرة  انتهاكات  في  متواطئة 
ليبيا، من خالل دعمها للسلطات هناك، والتي غالبا ما 
تعمل مع مهربين للبشر وتعذب الجئين ومهاجرين.

معقد  »نظام  بدعم  أوروبا  المنظمة  واتهمت 
الالجئين  بحق  واالستغالل  االنتهاكات  من 
ومسؤولين  السواحل  خفر  قبل  من  والمهاجرين«، 
في مراكز االحتجاز والمهربين والتركيز فقط على 

منع المهاجرين من عبور البحر المتوسط.
المنظمة، إن ما يصل إلى 20 ألف شخص  وقالت 
موجودون حاليا في مراكز احتجاز ليبية للمهاجرين، 
واالبتزاز  باإلكراه  والعمل  »للتعذيب  ويتعرضون 
والقتل غير المشروع«. كما قالت منظمات حقوقية 

أخرى أمورا مماثلة، خالل الشهور الماضية.

خطة  من  جزء  الليبية  للسلطات  األوروبي  والدعم 
لوقف الهجرة األفريقية عبر البحر المتوسط، وتهدف 
الخطة إلى خفض أعداد الذين يغرقون خالل رحلة 
التي يسببها  السياسية  المشكلة  العبور، وكبح جماح 
ارتفاع أعداد الوافدين لحكومات االتحاد األوروبي.

السواحل  خفر  تدريب  عبر  الخطة  إيطاليا  وقادت 
لدعم  الماليين  إنفاق  وعبر  بالمعدات،  وتزويدهم 
وكاالت تابعة لألمم المتحدة، تعمل على تقديم جهود 

اإلغاثة في ليبيا.
وقال جون دالهويزن، مدير برنامج أوروبا بمنظمة 
العفو الدولية: »الحكومات األوروبية لم تكن فحسب 

على علم تام بهذه االنتهاكات، لكنها متواطئة في هذه 
الليبية في منع  الجرائم، من خالل دعمها للسلطات 

السفر بحرا وإبقاء األشخاص في ليبيا«.

إيطاليا تدافع عن سياسة االتحاد األوروبي..
باولو  اإليطالي،  الوزراء  رئيس  دافع  جهته،  من 
جنتيلوني عن سياسة االتحاد األوروبي في خطاب 
أمام البرلمان ، وقال إن أعداد الوافدين عبر البحر 

انخفضت بمقدار الثلثين منذ تموز/يوليو الماضي.
وأضاف، في إشارة إلى ماليين اليورو، التي أنفقتها 
أوضاع  تحسين  على  األوروبي  واالتحاد  إيطاليا 
األشخاص العالقين في ليبيا: »الفضل يعود إلينا في 

تسليط الضوء على حقوق اإلنسان في ليبيا«.
األوروبية،  المفوضية  باسم  متحدث  قال  فيما 
على  »نحن  األوروبي:  لالتحاد  التنفيذية  الذراع 
يواجهها  التي  والرهيبة  الالإنسانية  باألوضاع  علم 
العفو  منظمة  مع  الهدف  نفس  في  نشترك  البعض. 

الدولية، وهو: إنقاذ األرواح«.
الذي قدمه االتحاد  التمويل  المفوضية إن  تقول  كما 
وهي  للهجرة،  الدولية  المنظمة  ساعد  األوروبي 
المتحدة،  لألمم  التابعة  بالمهاجرين  المعنية  الوكالة 
ليبيا  في  شخص  ألف   15 على  يزيد  ما  إعادة  في 
ذاته،  الوقت  وفي  أفريقيا.  في  األصلية  بلدانهم  إلى 
تقول المفوضية إن االتحاد األوروبي يستقبل ببطء 

»الالجئين الحقيقيين«.

قوات خفر السواحل تعمل مع المهربين..
الساعين  للمهاجرين  الرئيسية  البوابة  هي  وليبيا 
األعداد  تراجع  رغم  بحرا،  أوروبا  إلى  للوصول 

السلطات  بشكل كبير منذ تموز/يوليو، عندما بدأت 
وفصائل ليبية في منع عمليات المغادرة بضغط من 
إيطاليا، التي تعد نقطة الوصول الرئيسية للمهاجرين.
وعلى مدى السنوات األربع األخير، وصل أكثر من 

600 ألف مهاجر إلى القارة األوروبية.
األوروبي  االتحاد  إن  الدولية،  العفو  منظمة  وقالت 
جهودها  في  ليبيا  في  السواحل  خفر  قوات  يدعم 
لكن  أوروبا،  إلى  المتجهين  األشخاص  العتراض 
القوات تعمل بشكل وثيق مع مهربين للبشر يعذبون 

أشخاصا للحصول على المال.
الليبية  السلطات  دعم  خالل  »من  دالهويزن:  وقال 
الحكومات  تظهر  ليبيا...  في  الناس  محاصرة  في 
األوروبية أين تكمن أولوياتها الحقيقية: أعني إغالق 
طريق البحر المتوسط، دون اهتمام يذكر بما يسببه 

ذلك من معاناة«.
األمم  من  المدعومة  الليبية  الحكومة  رئاسة  وكانت 
وليست  إنها ضحية  الماضي،  الشهر  قالت  المتحدة 
القوي  من  وطلبت  الشرعية،  غير  للهجرة  مصدرا 
المهاجرين من  المساعدة في وقف تدفقات  األجنبية 

بلدانهم األصلية.
معقد  »نظام  بدعم  أوروبا  المنظمة  واتهمت 
الالجئين  بحق  واالستغالل  االنتهاكات  من 
ومسؤولين  السواحل  خفر  قبل  من  والمهاجرين«، 
في مراكز االحتجاز والمهربين والتركيز فقط على 

منع المهاجرين من عبور البحر المتوسط.
أن  أوروبا  في  المنظمة  مدير  دالويسن  جون  وأكد 
ال  ما  إلى  محتجزون  األشخاص  آالف  »عشرات 
فيها النتهاكات  يتعرضون  نهاية في مراكز مكتظة 

منهجية«.
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عادل فهمي

الدولة  تنظيم  على  االنتصار  روسيا  إعالن  يثير 
الذي  الدولي  التحالف  في سوريا غضب  اإلسالمية 
يندد بما يسميه "تضليل الوقائع" محذرا من المبالغة 

في النصر.
الجيش  "مهمة  أن  الروسي  الدفاع  وزير  وأعلن 
أصبحت  السوري  األراضي  أنجزت  الروسي 

محررة بالكامل من مقاتلي هذا التنظيم اإلرهابي".
هذا  أكد  بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس  وكان 
الروس  للجنود  مفاجئة  زيارة  خالل  النصر، 
بالقول  إليهم  توجه  إذ  سوريا  في  المتمركزين 
بذلك  معلنا  ينتظركم"،  الوطن  منتصرين  "تعودون 

انسحاب قسم كبير من القوات الروسية من سوريا.
المتحدة،  الواليات  بقيادة  الدولي  التحالف  وعبر 
في  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  منذ 2014  يقاتل  الذي 
سوريا والذي لطالما اتهم الروس بأنهم ال يستهدفون 
روسيا  إعالن  من  الشديد  استيائه  عن  المتطرفين، 

النصر.
وقال زير الخارجية الفرنسية "جان ايف لودريان" 
العسكرية  العمليات  خالل  للدفاع  وزيرا  كان  الذي 
من  أنه  أحيانا  "أرى  ساخرا  سوريا،  في  األقوى 
المفاجئ قليال، أن تنسب روسيا إلى نفسها االنتصار 
على داعش". وأكد أن الرئيس السوري "بشار األسد 
هذه  إلى  متأخرين  وصلوا  واإليرانيين  والروس 
الحرب ضد داعش ال يجب أن يمدحوا أنفسهم على 

أعمال لم يقوموا بها".

"تلميع صورة النظام"
واستعادت قوات النظام السوري بدعم من الطيران 
الثاني/ تشرين  في  إليران  مؤيدة  وقوى  الروسي 

سيطرة  تحت  تزاالن  ال  كانتا  مدينتين  آخر  نوفمبر 
الدولة اإلسالمية هما دير الزور والبوكمال،  تنظيم 

في شرق البالد.
سوريا  قوات  حققت  األول/أكتوبر،  تشرين  وفي 
انتصارها  الدولي،  التحالف  من  بدعم  الديمقراطية 
الكبير األول من نوعه عندما استعادت مدينة الرقة 
اإلسالمية،  الدولة  تنظيم  عاصمة  تعتبر  كانت  التي 

بعد 11 شهرا من المواجهات.
وقال البنتاغون إن روسيا "لم تقد سوى جزء صغير 
ومكافحة  سوريا  في  اإلرهاب"  ضد  العمليات  من 

تنظيم الدولة اإلسالمية "لم يكن ضمن أولوياتها".
في  روسيا  تدخل  منذ  أنه  الدولي  التحالف  واعتبر 
ركز   ،2015 أيلول/سبتمبر  في  السوري  الصراع 
التي  المعارضة  على  اهتمامه  الروسي  الجيش 
تعتبر معتدلة في غرب سوريا حيث تتركز الموارد 

االقتصادية الحيوية في البالد، بحسب التحالف.
بضرب  "بدؤوا  فرنسي  دبلوماسي  مصدر  وصرح 

داعش عندما لم يبق كثر غيرهم لضربهم".  وأضاف 
على  التزامهم  توصيف  إعادة  النهاية  في  "يريدون 
النظام".  و"تلميع صورة  اإلرهاب"  التزام ضد  أنه 
ويكمن الرهان كذلك في السيطرة على أكبر مساحة 
لمحادثات  تحضيرا  السورية  األراضي  من  ممكنة 

السالم.
مغايرة  بطريقة  األحداث  موسكو  تقرأ  المقابل،  في 
تماما. إذ أن وزارة الدفاع الروسية تؤكد أنه "خالل 
ثالث سنوات، لم يحقق التحالف إال مؤخرا النتيجة 
في  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  على  حربه  في  األولى 
عمليات  عبر  فيها  والمدنيين  الرقة  تدمير  سوريا: 

القصف الكثيفة".

"تحّول النزاع"
على  االنتصار  تحقق  حين  في  أنه  الغربيون  يرى 
تنظيم الدولة اإلسالمية، فإن النزاع لم ينته بعد. فقد 
أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أن العمليات 
ستستمر على الحدود مع العراق، "حتى منتصف أو 

أواخر شباط/فبراير".
وحذرت األجهزة األمنية الغربية من أنه رغم فقدان 
تنظيم الدولة اإلسالمية السيطرة على األراضي، إال 
أنه ال يزال يشكل تهديدا إرهابيا رئيسيا عبر شبكاته 
إذا  المناطق  النائمة وسيستعيد السيطرة على بعض 

فشلت عملية السالم.
"تراجع  كلما  أنه  نفسه  الفرنسي  المصدر  ويرى 
(نفوذ تنظيم الدولة اإلسالمية)، ازداد احتمال ظهور 
النزاع"  تحّول  "خطر  إلى  مشيرا  جديدة"  توترات 
إلى مواجهات بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات 
النظام أو بين األكراد والعرب أو أيضا بين األكراد 

والجيش التركي.
وأضاف زير الخارجية الفرنسية "يجب أال يستعاض 

عن الحرب ضد داعش بحرب أهلية (جديدة)".
واعتبر رئيس المعهد الدولي للدراسات اإلستراتيجية 
في لندن أنه سيتوجب على روسيا شرح أي انتقال 
وقال  العدو.  على  االنتصار  بعد  اآلن  تؤيد  سياسي 
يتم  لم  ألنه  به  القيام  يمكنها  ما  حدود  سنرى  "هنا 
تمويل سوريا  إلى  أحد  يسعى  لن  أي شيء.  تسوية 
المجدي  غير  من  انتصارات  هناك  الثورة،  بعد  ما 

اإلعالن عنها".

البقاء في سوريا
مجلس  إلى  بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس  وقدم 
االتفاقية  مشروع  للبرلمان)  السفلى  (الغرفة  الدوما 
توسيع  بشأن  السوري  والنظام  بالده  بين  المبرمة 
القاعدة البحرية الروسية في ميناء مدينة طرطوس.

يقضي  الدوما  مجلس  نشرها  التي  الوثيقة  وبحسب 
الموقع لمدة 49 عاما على توسيع  مشروع االتفاق 

القاعدة الروسية في طرطوس.
من  البحرية  القاعدة  ستخرج  االتفاق  وبحسب 
تخضع  ولن  واإلدارية  المدنية  سوريا  مسؤولية 
لتفتيش أو حجز للممتلكات الروسية المنقولة وغير 
المنقولة في القاعدة وستكون قابلة للتمديد لمدة 25 
عاما بموافقة الطرفين. كما يحق لروسيا إرسال العدد 

الذي تراه كافيا من الجنود من أجل حماية القاعدة.
لتثبيت  موسكو  سعي  إلى  يشير  الروسي  واإلعالن 
أقدامها عسكريا في سوريا ، وتحاول روسيا التمدد 
مواجهة  في  سوريا  بوابة  من  األوسط  الشرق  في 

النفوذ األميركي بالمنطقة.
النفوذ  تحجيم  على  موسكو  تعمل  السياق  هذا  وفي 
األميركي من خالل تشكيكها المتواصل في جدوى 
الواليات  بقيادة  الدولي  التحالف  قوات  عمليات 

المتحدة.
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بنظر اإلعتبار رغبة البلدان العربية وجديتها باقامة 
عالقات طيبة مع دول الغرب ومنها الواليات المتحدة 
والتعاون  المتبادل  االحترام  على  مبنية  االمريكية 
المشترك لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين العربي 

والغربي .  
حضارة  مصلحة  اقتران  الى  االمر  هذا  وأدى 
الصهيوني  والفكر  المال  برأس  الغربية  التصنيع 
المتطرف إلدامة وقيادة الصراع في الشرق االوسط 
التوترات  خلق  خالل  من  "العولمة"  مسمى  تحت 
ساعدت  التي  واالقتصادية  السياسية  واالزمات 
العربية  المنطقة  دول  على  الغربية  الهيمنة  بفرض 

لتحقيق عدة اهداف منها:
على  كدين  للمسيحية  "االفتراضي"  االنتصار  أ)   
رابحة  ورقة  أو  كحجة  ذلك  واستخدام  اإلسالم، 
في  الناس  واستعطاف  المسيحي  الشارع  لتاليب 
الغرب وكسب ودهم وتاييدهم للفوز في االنتخابات، 
التي تتقدم اليها فقط احزاب معروفة ومدعومة على 
الساحة السياسية، واعالن الحروب ضد دول الشرق 

المسلمة والتدخل في شؤنها الداخلية. 
ب) الهيمنة على الثروات النفطية في الشرق بالقوة. 

ج) اعادة رسم خارطة المنطقة باستمرار.
 د) ضمان وجود االسواق المستهلكة للسلعة الغربية 

االغلى سعراً أال وهي السالح. 
المجتمعات  في  "التقنيات"  العولمة  ثقافة  نشر  هـ) 
في  وتعطيلها  اإلسالمية  الثقافة  بدل  اإلسالمية 
إطار حركة التبشير التي من جملة افكارها العملية 
السماح لعدد كبير من المسلمين بالهجرة الى أوروبا 
وأمريكا لمحاولة تطبيعهم ومسح هويتهم االسالمية 
خالل تعاقب االجيال ودمجهم في المجتمع المسيحي 
حضارة  صيرورته  أجل  من  تعمل  الذي  العولمي 
بحدود  محدد  وطن  لالنسان  يكون  بحيث  التصنيع، 
وله اسم معين ولكن له ثقافة وحضارة عالمية واحدة 
أو  مهمشاً  سيكون  الذي  المعتقد  عن  بمنعزل  فقط 
الفرد  يعيشه  الذي  للواقع  حاصل  وتحصيل  هامشياً 

في مجتمع العولمة الكبير.    
التقنيات"  وبناًء على ما تقدم فقد استلمت "حضارة 
التي ُعرفت في مفهومها الحديث بـ "العولمة" زمام 
والشرق  "الصناعية"  أوروبا  بين  الصراع  قيادة 
المسلم "المتدين"، حيث أخذ الصراع اشكااًل وصوراً 
وابعاداً مختلفة خاصة بعد الحربين العالميتين االولى 
الهائل  التكنولوجي  التطور  ساعدها  وقد  والثانية، 
احتالل  اعادة  على  المجاالت  جميع  في  والسريع 
العربي"  "الوطن  االوسط  الشرق  منطقة  وتقسيم 
ونشر ثقافتها في المجتمعات اإلسالمية، ثقافة حديثة 
اليمكن للفرد االستغناء عنها، بحيث اصبحْت تغذي 

الصراع  عن  االزل  ومنذ  المرء  تحدث  ما  كثيراً 
والشرق  المسيحي  الغرب  بين  الديني  الحضاري 
المسلم ... ومن أجل تاجيج وإدامة هذا الصراع يتم 
الحضارة  قدرة  أو  كيفية  الى  الحديث  في  التصوير 
ابتالع  على  آنذاك  الشرق  من  اآلتية  اإلسالمية 
الحضارة المسيحية الغربية وتغيير البنية االجتماعية 
للقارة الباردة، خاصة بعد أن أصبحت االمبراطورية 
مضاجع  وقضت  األطراف  مترامية  اإلسالمية 
بذلك  لتدق  االندلس،  بالد  في  المتطرفة  المسيحية 
ناقوس الخطر القادم من الشرق ... وعليه فقد أعلنت 
أوربا "المسيحية" في القرون الوسطى حربها الدينية 
ضد   -  1100 عام  الصليبية  الحروب   – المقدسة 
المسلمين في الشرق بعد اتهامهم بالكفر والبربرية، 
رغم انهم نقلوا اليها كنوز العلم والمعرفة في جميع 
مجاالت األدب والعلوم الطبيعية. وهكذا بدأ الصراع 
القوى  كعب  علو  مع  والجذب  الشد  حيز  في  يسير 
القوى  العصور وتقهقر  التدريجي على مر  الغربية 
المجال  في  ليس  الخلف،  الى  وتراجعها  اإلسالمية 
الحربي فحسب وانما في جميع المجاالت السياسية 

واالقتصادية والثقافية والعلمية واالجتماعية.
وفي خضم هذا الصراع الحضاري "الديني" بين ما 
المسيحي  الغرب   – االرضية  الكرة  بقطبي  يسمى 
واالضطهاد  للظلم  ونتيجة    - المسلم  والشرق 
منه  عانى  الذي  والتهميش  والحرمان  واالستبداد 
للكنيسة  الحكم الصارم  قبل  المواطن االوروبي من 
تنادي  من االدباء والمثقفين  آنذاك، ظهرت اصواتاً 
ورفع  االجتماعي،  واالصالح  الحريات،  باطالق 
الحيف عن المواطن، وفصل الدين عن الدولة، في 
الوقت الذي بدأت فيه أوروبا نهضتها االدبية الفكرية 
الثقافية والعلمية الصناعية بعد أن تاثرت وأثرت في 
الحضارة والعلوم اإلسالمة من خالل ثورة الترجمة 
التي شهدتها بالد االندلس أبان الحكم اإلسالمي. وقد 
بالتغيير  المطالب  الفكري االوروبي  الحراك  تطور 
واالصالح الى حركة فكرية روحية تخاطب العقل 
اخذت من  التي  التنوير"  بـ "حركة  البشرية سميت 
لتقويم  الكثير  الشيء  اإلسالمي  والفكر  الحضارة 
افكارها، حيث وصلت هذه الحركة الى ذروتها في 
التأثير بالقرن الثامن عشر، ونتج عنها عدة ثورات 
في أوروبا من أبرزها الثورة الفرنسية عام 1889 
التي هيأ لها عظماء المفكرين والفالسفة الفرنسيين 

رواد حركة التنوير  من بينهم "فولتير". 
استطاعت حركة التنوير االوربية بعد نضال مرير 
الوجه  وتغير  الناس  قلوب  الى  طريقها  تشق  أن 
الديني للمجتمع االوربي وسط اصرار الكنيسة على 
أمسى  الذي  "الكالسيكي"  الديني  خطابها  مواصلة 

التي  الصناعية  والثورة  العصر  وروح  يتالئم  ال 
شهدتها أوروبا آنذاك. وقد نصح الكثير من المفكرين 
والفالسفة االوربيين الكنيسة بتحديث خطابها الديني 
بما يتالئم وروح العصر وفكر "حركة التنوير" الذي 
يحمله الجيل الجديد، وحذروها من العزلة بالمستقبل 

في حال االستمرار بنهجها. 
وبعد ان اقترن فكر "حركة التنوير" بأهداف "الثورة 
الصناعية" التي اجتاحت اوروبا بأسرها تم االعالن 
المسيحية  الحضارة  عن  جديدة  حضارة  والدة  عن 
"االم المتدينة" تسمى حضارة التصنيع أو "حضارة 
التقنيات" اذا صح التعبير - كما يسميها الكاتب إرش 
بوينس في مؤلفه "هل الجميع يؤمن بنفس الرب؟" 
سنة 1969 - التي تؤمن بصورة علنية بحرية الفرد، 
وحرية السوق، وحرية "الرأي والتعبير والمعتقد"، 
االسواق  لتامين  االخر  على  االنفتاح  الى  باالضافة 
الحصول  مقابل  االوروبية  القارة  خارج  لمنتجاتها 
على المواد الخام، فاصبح لزاماً على هذه الحضارة 
والوسائل  الطرق  بكل  الدين  دور  تحجم  أن  الوليدة 
اثرية  تحف  الى  الكنائس  حولت  انها  درجة  الى 
فقط  الدينية  المناسبات  في  والناس  السياح  يرتادها 
أو لمن يريد أن يتقرب الى الله بعد أن أصبح كهاًل 
وقاب قوسين أو أدنى من الموت، وتحول البابا الى 
اباً  كان  أن  بعد  السلمي  والتعايش  للتسامح  نموذج 

راعياً للحروب.  
وبذلك استطاعت "حضارة التقنيات" أن تجفف الى 
أوروبية  دينية  كحضارة  "المسيحية"  منابع  ما  حٍد 
مسيطرة فكرياً واجتماعياً وسياسياً وأقتصادياً، وأن 
تحجم ايضاً "اليهودية" كدين، نتيجة لما تعرض له 
وإبعادهم  وتشريد  قتل  من  سابقا  أوروبا  في  اليهود 
قيام رجال  الى الشرق، وقد ساعدها في ذلك أيضاً 
الدين اليهود بتحديث التوراة بما يتالئم وعقلية الجيل 
ظهور  وكذلك  العصور،  من  عصر  لكل  الجديد 
ذو  المتطرف  الصهيوني  اليهودي  السياسي  التيار 
الدهاء والذكاء الذي يهمين على رأس المال العالمي 
في  لليهود  القومي  الوطن  وحماية  بإنشاء  وينادي 
رجل  علناً  يقول  كما  توسيعه  على  والعمل  الشرق 
وزير  كيسنجر  هنري  السيد  االمريكي  الدبلوماسية 
الخارجية االمريكي االسبق، اليهودي االصل الذي 
يبلغ من العمر ما يقارب التسعين عاماً، في خطاباته 
على  الهيمنة  في  أحالمه  عن  يعبر  حين  وكتاباته 
الشرق، دون مراعاة للعرف الدبلوماسي والعالقات 
الدولية، أو احترام لمشاعر أصدقاء وحلفاء الواليات 
ايضاً  خوف  ودون  العرب،  من  االمريكية  المتحدة 
من ردة الفعل التي أثرت سلباً على سمعة ومصالح 
أخذنا  ما  إذا  واإلسالمي،  العربي  العالم  في  أمريكا 

أحالم هنري كيسنجر حقيقة أم نسج من الخيال؟

د.  زاحم محمد الشمري 
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وجه  على  والعربي  عام  بشكل  المسلم  اإلنسان 
التحديد بصورة مباشرة أو غير مباشرة بكل األشياء 
جاذبة  حضارة  لتكون  يتمناها،  أو  يحتاجها  التي 
اإلسالمية  الحضارة  تراجع  أمام  اإلنسان،  تستهوي 
بالخطاب  تمسكها  مع  "طائفياً"  وتخندقها  الدينية 
القابل  غير  المتكرر  الوعظي  الكالسيكي  الديني 
كانت  ما  غرار  وعلى  النقد  أو  النقاش  أو  للتحديث 
تفعله الكنيسة في سابق عهدها في القرون الوسطى، 
الذي ساعد على تحويلها الى حضارة دينية مهزومة 
تعد  التي  التقنيات"  "حضارة  تنتجه  لما  ومستهلكة 
الوجه اآلخر »للمسيحية« تؤمن  المسلمين  قبل  من 
به  تعصف  مستهلكاً  وشرقاً  منتجاً  غرباً  هناك  بأن 
االزمات والتوترات السياسية واالقتصادية والتناحر 
المؤسسة  افراغ  بسبب  المقيت  والعرقي  الطائفي 
الدينية من العقول – مع بعض االستثناءات - القادرة 
على التنظير واالبداع بما يتالئم وروح العصر كما 
كان في عصر صدر اإلسالم وعصر االمبراطورية 
اإلسالمية التي فرضت سيطرتها على العالم في فترة 

من الزمن. 
بالمسيحية  المتمثلة  العالمية  التقنيات  حضارة  إن 
الصهيوني  والتيار  واالوربية  االمريكية  العلمانية 
لتفرض  الحرب  طبول  تقرع  زالت  ما  المتطرف 
العالم  وخاصة  العالم  على  كامل  بشكل  هيمنتها 
العربي المسلم، حيث أمست الدول اإلسالمية تتساقط 
امامها الواحدة تلو االخرى بسهولة وبسرعة منقطعة 
النظير كثمار الصيف الناضجة وكأنها ال تعي ذلك. 
وهذا ما أكده السيد هنري كيسنجر منظر ومهندس 
مقابلة  في  والعالمية  االمريكية  الخارجية  السياسة 
االمريكية  سكويب«  »ديلي  صحيفة  معه  اجرتها 
بتاريخ  االلكترونية  صفحتها  على  ونشرت 
عن  التعبير  من  تخلو  لم  والتي   ،2011/11/27
والوعيد  والتهديد  االستفزازية  الوردية  أحالمه 
طبول  »إن  بقوله:  الشرق،  ابناء  من  والسخرية 
الحرب تقرع االن في الشرق االوسط وبقوة ومن ال 

يسمعها فهو بكل تأكيد »أصم«.« 
 – هذا  العالمي  الحضاري  الصراع  يقودنا  وربما 
في حرب  الدخول  الى   - سلمياً  التغيير  يكن  لم  اذا 
عالمية ثالثة، حسب رؤية السيد كيسنجر لألحداث، 
تسفك فيها أنهار من دماء األبرياء وتدمر الكثير من 
البلدان أو تختفي من الخارطة العالمية لكي تفرض 
والتي  بالقوة،  العالم  على  نفسها  األقوى  الحضارة 
يسميها كيسنجر بحضارة »السوبر باور« لكي يتم 
القوة  تكون  جديد  عالمي  مجتمع  بناء  اساسها  على 
تحكمه  التي  والحكومة  واحدة  قوة  عليه  المسيطرة 
حكومة واحدة هي الحكومة العالمية، حيث ان التمهيد 
للمعركة الحاسمة الفكرية كانت أم الحربية استدعت 
من الغرب »احتالل سبعة دول في الشرق االوسط 
كيسنجر  يقول  لنا« –  االستراتيجية  الهميتها  نظراً 
وموارد  البترول  على  تحتوي  انها  »خصوصا   –

اقتصادية أخرى، ولم يبق إال خطوة واحدة«. 
ستبدأ بضرب  الحرب  بأن  ايضاً  كيسنجر  ويُضيف 
أن  بعد  والصين  روسيا  تتحرك  وعندما  ايران، 
»االنفجار  سيكون  عندها  غفوتهما  من  يصحيا 

فيها  تنتصر  لن  التي  الكبرى  والحرب  الكبير« 
سوى قوى واحدة فقط هي »السوبر باور« المتمثلة 
القتال  اسرائيل  على  وسيكون  واسرائيل،  بأميركا 
بكل ما أوتيت من قوة وسالح لقتل اكبر عدد ممكن 

من العرب واحتالل نصف الشرق االوسط. 
سارت  »اذا  انه  الى  كيسنجر  هنري  ويشير 
االوسط  الشرق  نصف  فسيكون  ينبغي  كما  االمور 
من  فتية  تدريب  تم  انه  على  مؤكداً  السرائيل«، 
الشباب في اوروبا وامريكا تدريبا جيدا على فنون 
القتال خالل العقد الماضي بالشكل الذي جعل لديهم 
تلك  لمحاربة  الشوارع  الى  الخروج  على  القدرة 
»الذقون المجنونة« وتحويلها الى رماد حين يتلقون 
وروسيا  ايران  بان  موضحا  ويطيعونها،  االوامر 
الفرصة  منحهما  تم  ان  بعد  االبد  والى  سيسقطان 
مجتمعا  وسيبنى  بالقوة  الزائف  واالحساس  للتعافي 
عالميا جديدا تقوده قوة واحدة هي »السوبر باور« 
بهذه   – كيسنجر  يقول   – كثيراً  حلمُت  »وقد   ...

اللحظة التأريخية«.  
الحضاري  الصراع  على  القائمين  ان  يعني  وهذا 
العالمي  والتدين  العالمية  العلمانية  بين  العالمي 
الحلول  بانصاف  يقبلون  وال  نهجهم  في  مستمرين 
الفكرية  المعركة  النهاء   - اآلخرون  يتمنى  حيث   -
على  يسيرون  بانهم  يرون  النهم  ذلك  والحربية، 
الطريق الصحيح لتحقيق االهداف التي نشب الصراع 
الحضاري العالمي من اجلها بعد ان انهارت امامهم 
اقدم الحضارات الدينية »اليهودية« و »المسيحية« 
واصبحت رمزية الى حٍد ما، ويعدون قيام »ثورات 
الصراع  نتائج  احدى  هي  مؤخراً  العربي«  الربيع 
الشرقية  المجتمعات  ثقافة  لتغيير  االيجابية  الفكري 

بثقافة »العولمة« التي التقف عند حد معين.
االحزاب  مجيء  بأن  ايضاً  الصراع  قادة  ويرى 
سوف  العربي  الربيع  دول  في  السلطة  الى  الدينية 
ثقافة  هيمنة  تخدم  التي  االيجابية  نتائجه  له  يكون 
العولمة وتقصر من عمر الصراع الحضاري، ذلك 

الن هذه االحزاب سوف لن تستطيع أو يسمح لها بأن 
تقدم ما هو جديد وراقي الى المجتمعات التي جاءت 
في  النها جاءت  بسيط:  لسبب  الحكم،  سدة  الى  بها 
زمن غير زمنها، باالضافة الى انها التمتلك االدوات 
والوسائل الفكرية والعلمية العملية التي تجعلها تلحق 
لها،  قوياً  نداً  تكون  أو  الجديدة  الحضارة  بركب 
لسبب بسط ايضاً: ذلك النها ولدت من رحم التخلف 
الفكري والحضاري الذي خلفته االنظمة الدكتاتورية 
المتعاقبة التي كانت تحكم قبضتها على بلدان الربيع 
العربي، والتي استطاعت ان تهمش كافة االحزاب 
وجردتها  الحكم،  في  والمشاركة  بالتغيير  المنادية 
وسياسيا  فكريا  دورها  وحجمت  مؤسساتها  من 
واقتصاديا وثقافيا، وجعلتها تعيش في المهجر بمنأى 
الذي يطور من  السياسي واالجتماعي  الحراك  عن 
ووضع  الدولة  قيادة  في  كوادرها  وقدرات  قابليات 
بعض  مع   – »بتجرد«  الناجعة  واالنظمة  القوانين 
لجميع  السليمة  ادارتها  تنظم  التي   ،- االستثناءات 

مرافق الحياة االجتماعية الحيوية للدولة.  
أبرز  أحد  كيسنجر  يقول  االساس  هذا  وعلى 
وسياسياً  فكرياً  المنتجة  العولمة  المنظرين لحضارة 
في  العالمي  الحضاري  الصراع  وقادة  واقتصادياً 
المنطقة:  الحداث  تفسيره  في  الموصدة  الغرف 
الحكم  استمر  ما  إذا   ... االسالميون  »فاليفرح 
ينبغي فسيكون نصف  الديني، وسارت االمور كما 
الشرق االوسط السرائل.« ويعني بذلك ضمن ميثاق 
االجيال  ستستهوي  التي  الجديد  العولمة  حضارة 
الجديدة المتعاقبة بشكل ال شعوري وتؤطر أفكارهم 
للفرد  بالنسبة  الدين  يصبح  بحيث  العام  بمفهومها 
تحصيل حاصل لواقع الحياة االجتماعية التي يعيشها 
في  اليوم  نراه  وكما  واجداده،  آباءه  يالفها  لم  والتي 
الذي يحتوي على خليط اجتماعي  الغربي  المجتمع 
من مختلف العرقيات واالديان، وهو بحد ذاته نموذج 
مصغر لمجتمع العولمة الذي نراه يلوح في االفق ... 
فهل أحالم هنري كيسنجر حقية أم نسج من الخيال؟  
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إلى  أردوغان  طيب  رجب  التركي  الرئيس  يسعى 
اعتراف  مواجهة  في  اإلسالمي  التحرك  تزعم 
غير  من  لكن  إلسرائيل  عاصمة  بالقدس  واشنطن 
ظل  في  الرد  تنسيق  من  سيتمكن  كان  إن  الواضح 

انقسام الدول اإلسالمية.
وعبر الرئيس التركي الذي يقدم نفسه بصفته نصير 
القضية الفلسطينية، عن رد فعل غاضب ضد قرار 

الرئيس دونالد ترامب حتى قبل إعالنه.
يتطلع  التي  المقدسة  المدينة  إن  أردوغان  وقال 
الشرقي  الشطر  في  عاصمتهم  إلقامة  الفلسطينيون 

المحتل منها، "خط أحمر" بالنسبة للمسلمين.
وأمام تجاهل ترامب هذه التحذيرات، دعا أردوغان 
إلى عقد  التعاون اإلسالمي  لمنظمة  الحالي  الرئيس 

قمة للمنظمة في اسطنبول.
وقال ضيا ميرال الباحث في مركز التحليل التاريخي 
إنه  البريطاني،  للجيش  التابع  النزاعات  وأبحاث 
"يسعى إلى تنسيق رد فعل دولي من غير الواضح 
ما يمكن أن يكون عليه الرد الملموس، فأي تحرك 

ينطوي على مخاطر بالنسبة الردوغان ولتركيا".

مفاقمة التوتر
العالقات  إعادة  على   2016 في  تركيا  وافقت 
الدبلوماسية مع اسرائيل بعد قطعها في 2010 اثر 
مرمرة"  "مافي  سفينة  اإلسرائيلية  البحرية  مهاجمة 
ضمن أسطول لرفع الحصار عن غزة وقتل عشرة 

ناشطين أتراكا.
بشكل  الطاقة  قطاع  في  التعاون  الجانبان  واستأنف 
العام  الرأي  أردوغان  حشد  ما  نادرا  لكن  خاص. 
من أجل العالقات مع إسرائيل في حين حافظ على 

عالقات جيدة مع حركة حماس في  قطاع غزة.
في  خرج  كيف  باعتزاز  أردوغان  أنصار  ويتذكر 
يناير 2009 من جلسة نقاش في دافوس مع الرئيس 
اإلسرائيلي المتوفى شيمون بيريز احتجاجا على عدم 
للرد على دفاع بيريز عن الحرب  منحه وقتا كافيا 

اإلسرائيلية الدامية على قطاع غزة.
وتخلى أردوغان عن الخطاب الدبلوماسي في تحذير 
بالقدس،  االعتراف  مخاطر  من  األميركي  نظيره 

مستخدما اللغة التي يخاطب بها ألد أعدائه.
وقال أردوغان "أنت يا ترامب، ماذا تريد أن تفعل؟ 
ال  السياسيون  القادة  هذه؟  السياسات  من  نوع  أي 
أجل  من  يعملون  إنهم  النار،  على  الزيت  يصبون 

السالم".
وقال بولنت الرضا، مدير مشروع تركيا في مركز 
غير  "من  انه  والدولية  اإلستراتيجية  الدراسات 
الواضح إذا كان لرد فعل أردوغان القوي أي تأثير 
تفاقم  القدس  أن قضية  ما هو واضح  ترامب.  على 
بال جدال الفتور في العالقات التركية األميركية التي 

تعاني أصال من ضغوط كبيرة".

وقد رحبت أنقرة سابقا بتولي ترامب الرئاسة، لكن 
العالقات دخلت مسارا متعثرا بسبب الخالف حول 
النزاع في سوريا وقضية تاجر تركي متهم بتبييض 
تعليق  وحتى  تركي  مصرف  عبر  إيرانية  أموال 

إصدار التأشيرات بين البلدين.

حامل الراية
ستشكل قمة منظمة التعاون اإلسالمي في اسطنبول 
زعيما  بصفته  مكانته  لتأكيد  الردوغان  فرصة 

إسالميا عالميا.
ولكن من غير الواضح إن كان سيتمكن من توحيد 
مواقف الدول األعضاء بما في ذلك إيران والسعودية 

اللتان تقفان على كفي نقيض في نزاعات المنطقة.
سنة  في  تأسست  وهي  المنظمة 57 عضوا  وتضم 

1969 بعد حريق في المسجد األقصى في القدس.
أن  لألزمات  الدولية  المجموعة  من  محلل  وكتب 
الدول  رد  تنسيق  في  بارز  بدور  "ستضطلع  تركيا 
لكنهما أضافا أن  المسلمة على اإلجراء األمريكي" 
معظم قادة الخليج ومصر وغيرهم "سيكتفون على 
عن  للتعبير  الرنانة  الخطابية  بالعبارات  األرجح 
معارضتهم" ومن غير المرجح أن يجازفوا بتخريب 

عالقاتهم الجيدة مع الواليات المتحدة.

وتحت حكم أردوغان، عملت تركيا على تقوية دور 
منظمة التعاون اإلسالمي. وبفضل دعمه تولى أكمل 
الدين إحسان اوغلو األمانة العامة للمنظمة في جدة 
من 2004 إلى 2014 قبل أن ينافسه في االنتخابات 

الرئاسية.
راية  حمل  إلى  "تركيا سعت  إن  ميرال  وقال ضيا 
عشرة  االثنتي  السنوات  خالل  اإلسالمية  التحالفات 

الماضية ولكنها لم تحقق نتائج تذكر".
وأضاف أن منظمة التعاون اإلسالمي "كيان ضعيف 

يلتزمون  أو  برنامجها  على  أعضاؤها  يتفق  وقلما 
فإن  الفلسطينيين  لمساعدة  المشتركة" وأنه  بالقضايا 
األوروبي  االتحاد  مع  التعاون  توثيق  هو  األجدى 

ودول الغرب التي انتقدت قرار واشنطن.

تراشق تركي إسرائيلي
نتنياهو  بنيامين  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  تبادل 
االتهامات  أردوغان  طيب  رجب  التركي  والرئيس 
األخير  بها  أدلى  تصريحات  خلفية  على  باإلرهاب 
تقتل  إرهابية  "دولة  بأنها  إسرائيل  فيها  ووصف 

األطفال".
ومساعدة  األكراد  بقصف  أردوغان  نتانياهو  واتهم 
اإلرهابيين وذلك في أعقاب لقاء مع الرئيس الفرنسي 

ايمانويل ماكرون في باريس.
وحمل بشدة على أردوغان في ما يبدو أنه رد على 
تصريحات لألخير اتهم فيها إسرائيل باإلرهاب على 
خلفية االعتراف األميركي بالقدس عاصمة إلسرائيل 
لالحتجاجات  إسرائيلي  قمع  من  القرار  أعقب  وما 

الفلسطينية.
إن  اسطنبول،  من  تصريحات  في  أردوغان  وقال 
في  وأضاف  األطفال.  تقتل  إرهابية  دولة  إسرائيل 
إسرائيل  أما  بريئة.  "فلسطين ضحية  ناري  خطاب 
فهي دولة إرهابية، نعم، إرهابية"، مضيفا "لن ندع 

القدس تحت رحمة دولة تقتل األطفال".
السبل" ضد  وبكل  النهاية  "سنناضل حتى  وأضاف 
القرار األميركي الذي اعترف الرئيس دونالد ترامب 

بموجبه بالقدس كعاصمة إلسرائيل.
وقال رئيس الوزراء اإلسرائيلي "لن أتقبل دروسا في 
األخالق من مسؤول يقصف قرى كردية في تركيا 
االلتفاف  على  إيران  ويساعد  الصحافيين  ويسجن 

على العقوبات الدولية ويساعد اإلرهابيين ".

إبراهيم بدوي
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العلوم  فلسفة  أستاذ  الخولي  طريف  يمنى  د.  تحمل 
تاريخا  القاهرة،  بجامعة  اآلداب  بكلية  الفلسفة  بقسم 
التفكير  وأصول  العلمية  الثقافة  نشر  في  طويال 

العلمي والعقالني.
الحضارة  أن  الخولي  د.  ترى  لها  محاضرة  وفي 
من  كثير  و  المشاكل  من  بكثير  مثقلة  العربية 
الناس  يوم  حتى  أنه  له  يؤسف  ومما  االحباطات، 
هذا لم نستطع حل مشكلة األصالة والمعاصرة التي 
هي المشكلة األم، وتقول »أالحظ أن الفكر العربي 
المعاصر بشكل عام مازال غارقا في نماذج التنوير 
الثامن  القرنين  التي كانت في  والعقالنية والحداثة 
عشر والتاسع عشر، مازال معظم مفكرينا وفالسفتنا 
يرون الحضارة الغربية مثال أعلى ونموذج علينا أن 
الغربية  المركزية  نحذو حذوه، في حين أن عصر 
العقود  وفي  العشرين،  القرن  أواسط  منذ  انتهى 
القرن  في  تالها  وما  العشرين  القرن  من  األخيرة 
الحالي بتنا في عصر ما يسمى بالتعددية الثقافية«.

نحن ال نريد أن نصدق أن عصر المركزية الغربية، 
واليقين  والموضوعية  والتنوير  والحداثة  العقالنية 
بكل  نفسها  اليابانية  التجربة  حتى  انتهى،  وغيره 
حد  إلى  قديمة  موضة  أصبحت  وتألقها  روعتها 
تعددية  الثقافية  التعددية  عصر  في  اآلن  نحن  ما، 
المراكز الحضارية التي تقدم نماذج نهضوية مبهرة 
والهند  وماليزيا  وأندونيسيا  واليابان  الصين  في 
والبرازيل، ولألسف معظم مفكرينا غير قادرين على 
التحرر من هذا العصر الذي ولى ومازالوا يتحدثون 
الـ 19  القرن  الـ 18 وعقالنية  القرن  تنويرية  عن 
ـ أقصد مفكرينا ـ  إنهم  المادية والعلمانية،  الواحدية 
يبحثون عن حل جاهز، استيراد النموذج األوروبي، 
واآلن في عصر التعددية الثقافية وانهيار المركزية 
الغربية لم يعد هذا الحل متاحا، وأصبحت كل ثقافة 

ال بد لها من تأكيد ذاتها وشخصيتها الحضارية.

أن  بد  ال  هدف  التأهيل  أن  إلى  الخولي  د.  وتشير 
الطرح  ونعيد  نعمل  أن  بد  "ال  بلوغه،  إلى  نسعى 
بمناهج جديدة ومقاربات جديدة، إذا كنا غير مؤهلين 
مؤهلين،  نصبح  كي  نعمل  أن  علينا  فرضا  أصبح 
إنني يؤسفني أنني أشعر أننا متخلفين في تخلفنا، 
عندما أجد أساتذتنا الكبار مثل د. مراد وهبة، مازالوا 
الواحدية  العقالنية،  الغربي:  النموذج  عن  يبحثون 
الضرورة،  الموضوعية،  العلمي،  اليقين  المادية، 

أن  في مصر  علينا  األمر فرض عين  أصبح  حتى 
نرتل ذلك ليال ونهارا، وكأن النموذج الغربي نص 
قدسي، هل نتحرر من موروث عن طريق تنويرية 
موروثا؟  نفسه  "كانت"  أليس  كانت"؟  "إيمانويل 
الفيزياء  عصر  عشر  الثامن  العصر  من  "كانت" 
والرياضيات  العلمي  اليقين  وعصر  الكالسيكية 
نحن  الدهر،  تجاوزها  مسائل  كلها  التركيبية، 
متخلفين في تخلفنا، هل من المفترض أن نتحرر من 
الموروث لكي نبحث عن موروث آخر، إذا كان هذا 

الموروث اآلن ماضوي؟

للخروج من ذلك ال بد من الطرح في إطار التعددية 
الثقافية وكان هذا منطلق دفاعي المستميت عن قضية 
وتوطين  العلمية،  الظاهرة  وعروبة  العربية  اللغة 
ثقافة  العربية اإلسالمية. هناك  في  العلمية  الظاهرة 
عربية إسالمية، هناك دائرة حضارية مكتملة تضم 
بالدائرة  واليونيسكو  المتحدة  األمم  تسمها  دولة   57
اإلسالمية، لها منظومة قيمية ورؤية للعالم وطقوس 
فعملية  الحضارية،  شخصيتها  لها  تصنع  حضارية 
استيراد النموذج الغربي الذي أثبت نجاحه منذ قرنين 
في عصر  نعمل  أن  بد  ال  ممكنة،  تعد  لم  ثالثة  أو 
التعددية الثقافية على إحياء وبعث وتجديد وتأصيل 
وتطوير ودفع ثقافتنا العربية اإلسالمية لتغدو عنصرا 
مضيفا للتعددية الثقافية، وشخصية حضارية تضاف 
تبرز في  التي  المتعددة  الحضارية  الشخصيات  إلى 
العصر الحالي، وليس مجرد استنساخ للغرب على 
بانتهاء  ولى  الذي  الغربية  المركزية  عصر  منوال 

عصر االستعمار".

على  باالعتماد  يكون  لن  ذلك  خلق  "إن  وتضيف 
مفكرين عرب، كل مفكر عربي أدلى بدلوه وأعطى 
أصاب  كل  متوسط،  وبعضها  جيد  بعضها  أفكاره 
عصر  من  التحرر  هو  اآلن  المطلوب  وأخطأ، 
الحداثة ألنه انتهى ونعيش عصر ما بعد الحداثة، ما 
بعد االستعمارية، ما بعد العلمانية، ما بعد المركزية 
المفكر  هذا  إلى  باالرتكان  يكون  ال  األمر  الغربية، 
البحثية  المناهج  تفعيل  طريق  عن  ولكن  ذلك،  أو 
التي طرحت في الفكر ما بعد الحداثي، فهذا الفكر 
في العقود األخيرة من القرن العشرين طرح مناهج 
تفيد،  أن  يمكن  اإلنسانية  الظاهرة  لمقاربة  فكرية 

وأخص بالذكر ثالثة مناهج: 
قراءة  إعادة  (الهرمنيوطيقا)  التأويل  منهج  األول 

دالالت  ليكتسب  جديدة  معطيات  ضوء  في  النص 
في  والمعاصرة  الحياة  ببعث  كفيل  هذا  جديدة، 

نصوصنا. 
الثاني المنهج األركيولوجي الحفري المعرفي الذي 
يقف على شروط وظروف وأوضاع تخلق الظاهرة 
الواقعة أو النص، نفهم شروط تخلقها وظروف  أو 

كينونتها ذلك سوف يعطينا طرحا جديدا. 
الثالث المنهج التفكيكي تفكيك النص والظاهرة.

أنت نفسك اآلن تبحث عن بنية ثابتة، عن مفكر ثابت 
تركن إليه، ال، إننا نريد القراءة التفكيكية التي تلغي 
عن  وتبحث  ظاهرة  كانت  التي  والمرجعية  السلطة 

سلطات ومرجعيات كامنة بين السطور.
المختصر المفيد أن عصر ما بعد الحداثة الذي نحياه 
اآلن يطرح مناهج جديدة لمقاربة اإلشكاليات الثقافية 
واإلنسانية والحضارية، وهذه المناهج يمكن أن تسفر 
المستدامة  التنمية  عن أطروحات تساعد في تحقيق 
في الفكر وفي الواقع، نحتاج لبحوث جديدة وأجيال 
شابة وليس لالرتكان إلى مفكر أو سلطة أو مرجعية 
مفهوم  يرفض  الحداثة  بعد  ما  مفهوم  ألن  بعينها، 

السلطوية التقليدي".
  

وتلفت د. الخولي إلى أن جل األبحاث وأطروحات 
في  الفلسفة  أقسام  في  اآلن  والدكتوراه  الماجستير 
قراءات  عن  عبارة  هي  واألكاديميات  الجامعات 
قص  عن  عبارة  هي  الوقت  نفس  وفي  للماضي 
"االنتاج  أن  وتكشف  الغربية،  كتابات  من  ولصق 
وارد  هو  لما  ترديد  إما  الفلسفة  لباحثي  الفكري 
لما  ترديد  هو  إما  المعاصر،  الغربي  النموذج  في 
فمع  الموروث،  اإلسالمي  النموذج  في  وارد  هو 
جهود مفكرينا وجهودنا لم نستطع أن نحل إشكالية 
غربيا  موروثا  نواجه  نحن  والمعاصرة،  األصالة 
وآخر عربيا إسالميا ماضويا، فضال عن ذلك التعليم 
إلى  يحتاج  التعليم  عميقة،  مشكالت  يعاني  عندنا 
كلية  في  مثال  اإلمكان،  قدر  نحاول  ونحن  تحديث، 
أضفنا  المقررات  تجديد  في  القاهرة  جامعة  اآلداب 
مادةـ  أنا لم أدرسها حين كنت طالبةـ  الفكر اإلنساني 

القديم.

الفلسفة بدأت  الفلسفة علمونا أن  عندما كنت أدرس 
مراحل  أول  اإلغريقية  الفلسفة  وأن  اإلغريق،  مع 
الفلسفة، لكن اآلن ندرك أن الحضارة اإلغريقية كلها 
الشرق  لحضارات  وتجاوز  استيعاب  محصلة  هي 

حسين فياض
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واآلشورية  والبابلية  والفينيقية  المصرية  القديم 
والتي كانت اليونان بفضل موقعها الجغرافي األكثر 
استفادة منها، لماذا بدأت الحضارة الغربية باإلغريق 
في اليونان، ولماذا لم تبدأ في فرنسا أو انجلترا أو 
في الشمال؟ ألن اإلغريق اليونانيين هم األوروبيون 
الحضارات  هذه  بمراكز  االتصال  على  القادرون 
الشرقية، وبالتالي استوعبوها وقدموا قفزة حضارية 

مثلت بداية الحضارة الغربية الحديثة.
لنا  يقولون  كانوا  الغربية  المركزية  عصر  وفي 
بل  الحديثة  الغربية  الحضارة  بداية  اليونانيين  إن 
مع  بدأت  الفلسفة  كلها،  اإلنسانية  الحضارة  بداية 
الرياضيات  اإلغريق،  مع  بدأ  العلم  اإلغريق، 
اسخيلوس،  مع  بدأ  المسرح  فيثاغورس،  مع  بدأت 
في  ذلك  واستمر  ابيدوس،  مع  بدأت  الديمقراطية 
الثاني  النصف  حتى  أي  االستعماري  العصر 
التزييف  من  نوع  هناك  كان  العشرين،  القرن  من 
الفكري، اإلغريق أول قوم في أوروبا يخرجون من 
البدائية والهمجية ويصنعون مدنية وثقافة، ال، اآلن 
في عصر التعددية الثقافية وما بعد الحداثة أدركنا أن 
اإلغريقية  الفلسفة  وأن  أوسع  هناك رؤية حضارية 
هذه  القديمة،  الشرقية  للحضارات  محصلة  نفسها 
تكن  لم  قبل  للطالب، من  اآلن  ندرسها  الحضارات 
تدرس، اآلن أدخلنا في مقررات كلية اآلداب جامعة 
وأفريقيا.  آسيا  في  المعاصرة  الفلسفة  مادة  القاهرة 
بالطبع هناك محاوالت للتجديد وكذلك هناك عيوب، 
والظاهرة اإلنسانية ال تصبح صحيحة مائة في المائة 

وال خطأ مائة في المائة".

تراثنا  نظلم  العرب  نحن  أننا  الخولي  د.  وتوضح 
وعذاب  الحجاب  هو  التراث  هل  غريب،  بشكل 
عن  فماذا  التخلف،  وهذا  والنقاب  واللحية  القبر 

بأن  تعلم  هل  العربية؟  الرياضية  العلوم  تراث 
الرياضيات احتلت أوسع مساحة على صدر  علوم 
المسرح الفكري في الحضارة العربية؟ هل تعلم أن 
ميدان  في  هو  التاريخ  في  اإلسالمي  العقل  إنجاز 
يتمسكون  الكالم؟  هذا  أحد  يعلم  هل  الرياضيات؟ 
بالكالم السخيف ألن العقل تراجع، لذلك مشروعي 
وبحثي يستند كثيرا على رصيد هائل صنعه أمثال 
العالم الجليل د. رشدي راشد أحد أبرز المتخصصين 
في رياضيات العصور الوسطى والذي يثبت كيف 
العلوم  في  متقدمة  اإلسالمية  العربية  العقلية  كانت 
راشد  رشدي  إنجازات  أعظم  أحد  مثال  العلمية، 
والتي عملت عليها، أن كل الناس يعرفون أن العرب 
باسمه  يحتفظ  مازال  الذي  الجبر،  علم  اخترعوا 
ال  لكن  اآلن،  حتى  العالم  لغات  معظم  في  العربي 
في  الجبر  علم  الخوارزمي  استلم  أين  من  يعلمون 
كتابه "الجبر والمقابلة" حيث لم يفصح عن مصادره، 
من أين استلهم فكرة الجبر؟ لم يكن هناك إجابة، لكن 
أثبتت  لراشد،  والرصينة  العميقة  الطويلة  البحوث 
أن الخوارزمي استهلم مناهج علم الجبر من مناهج 
الفقهاء  الفقه وأساليب  الفقه، منهجية أصول  أصول 
ألهمت  التي  هي  والنمذجة  والترميز  االستدالل  في 
الخوارزمي علم الجبر. إن علم أصول الفقه ـ وليس 
الفقه الذي هو األحكام الشرعية ـ هو كيفية استنباط 
علم  هو  االستدالل  فأساليب  الشرعية،  األحكام  هذه 

منهجي باألصالة.
وبالمناهج،  بالرياضيات  اهتموا  العرب  أن  وتؤكد 
"هل التفت أحد إلى أن مصطلح "المنهج" من أكثر 
المصطلحات الواردة في عناوين المصنفات الكبرى 
آخر،  مصطلح  أي  يتكرر  لم  كما  التراثية  للكتب 
العربية  الحضارة  هم  كانت  المنهجية  الروح  ألن 
هي  التاريخ  شهدها  منهجية  وأعظم  اإلسالمية، 

منهجية تقنين قواعد اللغة العربية.
دوائر  تخلقت حوله  الحضارة  الكريم مركز  القرآن 
الرياضية  العلوم  شملت  حتى  اتسعت  معرفية 
حول  تخلقت  معرفية  دائرة  أول  لكن  والتجريبية، 
صيغت  حيث  اللغة  علوم  كانت  القرآني  المركز 
آليات ونمذجة كميزان الذهب في دقتها، قواعد  لها 
اللغة  في  والصرف  والنحو  والصياغة  االشتقاق 
تخلقت  اللغة،  علوم  ومن  لها،  مثيل  ال  العربية 
والحديث  كالقرآن  النقلية  العلوم  النص  علوم  دائرة 
الرياضية  العلوم  دائرة  تخلقت  ثم  والشريعة، 

والتجريبية، نحن نظلم التراث.

التخلف  آية  ويجدونه  التراث  يهاجمون  الذين  إن 
لما  أعداء  هم  والتطرف  لإلرهاب  ومنبع  والجهل 
الذي  التراث  المعرفة هذا  يعرفون حق  جهلوا وال 
العقل  وشغل  اإلسالمية  العربية  الحضارة  خلقته 
القرن  حتى  الثامن  القرن  من  العالمي  العلمي 
الرياضية والتجريبية  العربية  العلوم  الرابع عشر، 
والتاريخية  الشرطية  المقدمة  هي  واإلنسانية 
والجغرافية التي نتج عنها العلم الحديث في أوروبا، 
دون  تفهم  ال  أوروبا  في  الحديث  العلم  شفرة  إن 
عند  العلوم  تاريخ  مرحلة  وهي  األسبق  المرحلة 

العرب.

أرسطو  وراء  يسير  كان  العلمي  التفكير  إن  مثال 
المكان كمسطح محدود قاصر، فجاء  ويأخذ مفهوم 
مفهوم  في  ليدخل  التاريخ  في  عالم  أول  الهيثم  ابن 
المكان فكرة األبعاد المتخيلة ويقول أن المكان ليس 
هو السطح بأبعاد متخيلة، لذلك ابن الهيثم خلق مفهوم 

المكان والمكان المطلق في الفيزياء الكالسيكية.
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لألطفال.  المناسبة  غير  بالمحتويات  اإلنترنت  يعج 
وتوفر أنظمة التشغيل لآلباء وسائل لحماية الطفل، 
ولكنها ال تغني عن الحوار مع الطفل وإقامة جسور 

الثقة معه ليكون رقيباً على نفسه.
وتقدم أنظمة ويندوز وماك أو إس لآلباء العديد من 
الخيارات، التي تتيح لهم وضع قيود تقنية الستخدام 
المحتويات.  ومشاهدة  اإلنترنت  وشبكة  الكمبيوتر 

وفيما يلي نظرة على هذه الخيارات:
حساب المستخدم : يسمح كل من نظام مايكروسوفت 
ويندوز 7 و10 وكذلك نظام أبل "ماك أو إس" في 
حسابات  بإعداد  بهم  الخاصة  المستخدم  إعدادات 
واألطفال  محدودة،  مع حقوق وصول  المستخدمين 
ال يحصلون على حقوق مدير النظام، التي يحصل 
عليها أولياء األمور، وبالتالي ال يمكن لألطفال تثبيت 

البرامج أو تغيير اإلعدادات إال بموافقة الوالدين.
سهولة  من  أبل  شركة  تزيد   : الطفل  حماية  إعداد 
الحساب،  إعداد  فعند  هنا؛  المستخدمين  على  األمر 
يمكن للمستخدمين تحديد خيار الرقابة األبوية، وعن 
إذا  ما  تحديد  لآلباء  يمكن  النقرات  بعض  طريق 
يُسمح لألطفال بالوصول إلى كل من شبكة اإلنترنت 
استعمال  مدة  وتحديد  واأللعاب،  تيونز  آي  ومتجر 
هذه الوظائف، باإلضافة إلى أنه يمكن منع الوصول 

إلى كاميرا الويب.
فإن وظيفة  لمستخدمي نظام ويندوز 10،  وبالنسبة 
Microsoft Family توفر إمكانية إنشاء حسابات 
ميكروسوفت لألطفال وترتبط بالحساب الخاص به. 
متعددة  خيارات  طريق  عن  يمكن  الطريقة  وبهذه 
األمر.  لزم  إذا  والتدخل  الكمبيوتر  بأنشطة  التحكم 
والميزة األخرى هنا تتمثل في أن اإلعدادات تنطبق 
الطفل  يقوم   10 ويندوز  جهاز  أي  على  ذلك  بعد 

بتسجيل الدخول عليه.
األلمانية  الميديا  مدربة  أوضحت    : الزمني  الحد 
جيداً  حاًل  يكون  الزمني  الحد  أن  النجر  كريستين 
انقطاع.  بدون  بالميديا  الطفل  ينشغل  عندما  دائماً 
وتسمح أنظمة تشغيل ويندوز 7 و8 و10 وأبل "ماك 
ضمنها  يمكن  دقيقة  زمنية  فترات  بإنشاء  إس"  أو 

الوصول إلى الحساب على الحاسوب.
إتاحة البرامج :  يوفر نظام مايكروسوفت ويندوز 
المستخدمين  حسابات  حالة  في  إس  أو  ماك  وأبل 
المحدودة (نظام ويندوز 7 أو أبل ماك أو إس) أو عن 
طريق التحكم األسري (ويندوز 10) إمكانية إتاحة 
يمكن  وهنا  حظرها.  أو  واأللعاب  البرامج  بعض 
لآلباء مثال تحديد أال يتاح سوى معالجة النصوص 

واإلنترنت وكذلك األلعاب المناسبة للعمر فقط.
إعداد الفالتر :  ليس كل شيء على شبكة اإلنترنت 
100% ضد  حماية  توجد  ال  كما  لألطفال،  مناسب 
التشغيل  أنظمة  ولكن  المناسب،  غير  المحتوى 
توفر فالتر تسمح لآلباء بإنشاء قوائم بمواقع الويب 
المسموح بها، وبعد ذلك يمكن لألطفال الوصول إلى 
القوائم  إنشاء  أيضا  يمكن  كما  فقط،  الصفحات  هذه 
اإلعدادات  قوائم  في  البيضاء  القائمة  أو  السوداء 

يمكن  أنه  على  عالوة  الراوتر،  أجهزة  من  للعديد 
حظر بعض الكلمات الرئيسية.

ال تراقب أكثر من الالزم :  تسمح أنظمة خيارات 
أو  ماك  من  الحساب  وإدارة  العائلية  مايكروسوفت 
إس بإعطاء اآلباء فكرة جيدة عما يفعله أطفالهم على 
جهاز الحاسوب الخاص بهم، مثل مراجعة المواقع، 
البرامج،  أو  االستخدام  ووقت  زيارتها،  تمت  التي 

التي تم تشغيلها.
تحدث إلى طفلك :

عليها،  التغلب  يمكن  التقنية  الحواجز  أفضل  حتى 
ويصبح األطفال مع تقدمهم في السن والخبرة أكثر 
حيلة في تخطي هذه الحواجز. لذلك ينبغي أال يعول 
أيضاً  بل  فحسب،  التقنية  الحلول  على  كثيراً  اآلباء 
بالحوار والتفاهم، حيث يمكن الشرح لألطفال لماذا 
قد ال يزالون صغاراً على مشاهدة بعض المحتويات.
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كل أم مرضعة أثناء فترة الرضاعة تسمع من اآلخرين 
لكن  الرضاعة،  عملية  لتحسين  النصائح  من  العديد 
هذه النصائح تحمل الكثير من الخرافات، كما ذكر 

موقع "طب"، نرصدها في النقاط التالية: 
- كثرة طلب الطفل على الحليب يعني أنه ال يشبع: 
يعتقد البعض أنه إذا كان الطفل يرضع كثيًرا، فهذا 
معلومة  وهذه  يشبعه،  ال  األم  حليب  أن  إلى  يرجع 

خاطئة.
وسرعان  للطفل،  جدا  الهضم  سهل  الثدي  فحليب 
فإن  عام  وبشكل  بعده،  بالجوع  الطفل  يشعر  ما 
الطفل الرضيع حديث الوالدة يحتاج أن يرضع كل 
ساعتين إلى ثالث ساعات، لذا فإن إقبال الطفل على 

الرضاعة ال يعني أن الحليب غير كاٍف له.
- التوقف عن الرضاعة لفترة يزيد من إنتاج الحليب: 
تعتقد بعض النساء أن تخطي بعض الرضعات نهارا 
يسهم في زيادة ضخ الحليب لديهن ليال، وهذا غير 
من  يزيد  الرضعات  كثرة  أن  ثبت  حيث  صحيح، 
الحليب وإدراره، وكلما أرضعت األم أكثر كلما زاد 
فإنه يجدر  المختصين  لديها. وبحسب  الحليب  إمداد 
إلى عشر  تسع  يقل عن  ما ال  بما  ترضع  أن  باألم 

مرات في اليوم لضمان إنتاج الحليب.
- الحليب الصناعي يجعل الطفل ينام بشكل أفضل: 
الحليب  الطفل  إرضاع  أن  النساء  بعض  تعتقد  قد 
الصناعي سيجعله يشعر براحة وشبع أكبر وبالتالي 
العكس،  تقول  الحقائق  أن  إال  أفضل،  بشكل  سينام 
فتشير البحوث إلى أن األطفال الذين يتناولون الحليب 
ومشاكله،  النوم  لقلة  عرضة  أكثر  هم  الصناعي 
ويعود السبب أن الحليب الصناعي هضمه أبطئ مما 
قد يزعج الطفل أثناء النوم، فهو يصبح أكثر عرضه 

للتخمر، ويزيد فرص التقيؤ لدى الطفل.
عن  يتوقف  الطفل  تجعل  الصناعية  الرضاعة   -
الرضاعة الطبيعية: إن تناول الرضيع لوجبات من 
ال  الطبيعية  إلى رضعاته  إضافة  الصناعي  الحليب 

فمن  الطبيعية،  الرضاعة  عن  سيتوقف  أنه  يعني 
بإدخال  البدء  السن  في  الطفل  تقدم  مع  الطبيعي 
وجبات، بجانب حليب األم خاصة بعد عمر 6 أشهر 
لدعم تغذيته وتلبية الحتياجاته ، ومع هذا يبقى من 
المهم أن تحاول الُمرضعة قدر اإلمكان إكمال عملية 
الرضاعة الطبيعية، التي ستقوي العالقة مع الطفل 
وتعود بفوائد عديدة على صحتك وصحته أكبر من 

فوائد الحليب الصناعي. 
الثدي:  وحجم  شكل  تغير  الطبيعية  الرضاعة   -
صحيح أن الحمل يغير من شكل الثديين وحجمهما، 
ال  الطبيعية  فالرضاعة  الخبراء  وبحسب  أنه  إال 
تسبب أي تغييرات، بل على العكس فإن الرضاعة 
وأظهرت  الثدي،  حماية  في  تسهم  قد  الطبيعية 
الدراسات أن النساء اللواتي يرضعن انخفض لديهن 

خطر اإلصابة باألمراض.
يوقظ  النوم إلرضاعه:  الطفل من  إيقاظ  - ال يجب 
لتناول  الليل  خالل  مرات  عدة  أمه  الرضيع  الطفل 
إذا  ثالث خاصة  إلى  ساعتين  كل  الحليب  جرعات 
جيًدا  الطفل  يتغذى  وعندما  الوالدة،  حديث  كان 
ولفترة طويلة قد تصل إلى ما يفوق الساعة، هنا ينام 

الطفل لفترة طويلة بعدها.
الرضيع  ينام  أن  في  المختصين ال مشكلة  وبحسب 
يزيد  بما  ليس  ولكن  المعتاد،  قليال من  أطول  لفترة 
على 3 ساعات من دون أن يتم إرضاعه، في حال 

طالت فترة نومه يجب عليك إيقاظه وإرضاعه.
- الرضاعة الطبيعية تمنع حصول الحمل: رغم أن 
الجسم  هرمونات  على  تؤثر  قد  الطبيعية  الرضاعة 
وتأخر في قدوم الدورة الشهرية، فإن ذلك قد ال يعني 

انقطاع إنتاج البويضات لدى المرأة ومنع حملها.
في  تشارك  التي  فالهرمونات  الخبراء،  وبحسب 
الرضاعة الطبيعية تمنع اإلباضة، وبالتالي قد تمنع 
قدرتك على الحمل لمدة تصل إلى 14 أو 15 شهرا 

بعد الوالدة.

يوجد عديد من األطعمة التي يمكن أن تفسد بمجرد 
خارجها  وضعها  يفضل  لذلك  الثالجة،  في  حفظها 
موقع  وبحسب  ممكن.  وقت  أطول  عليها  للحفاظ 
خارج  التالية  األطعمة  حفظ  يجب  فيله«  »دويتشه 

الثالجة أو البراد:
الثالجة  داخل  البطاطس  وضعت  إذا   : -البطاطس 
تفقد طعمها الحقيقي سريعاً، بسبب درجات الحرارة 
ويصبح  فيها  السكر  نسبة  تتزايد  إذ  المنخفضة، 

طعمها حلو.
في  المحفوظة  الطماطم  حبات  تفقد  ال   : -الطماطم 
الثالجة عصيرها فقط، بل أيضا نكهتها الطازجة. لذا 

يُنصح بتركها في مكان جاف في المطبخ.
-الخيار : يعتبر الخيار من الخضروات التي تتأقلم 
الثالجة،  في  فإن حفظها  لذا  الدافئ.  الجو  مع  أكثر 

سيؤدي إلى تعفنها، وتصبح رخوة كالماء.
-الجزر : الجزر يصبح رخواً عند حفظة في الثالجة 
سريعاً، كما أنه يتعفن بعد وضعه بها بمدة قصيرة، 
وضعه  يتم  أن  فيجب  الثالجة  خارج  ُحفظ  إذا  لكن 

بعيداً عن أشعة الشمس.
بحفظ البصل والثوم  -البصل والثوم : ينصح دوماً 
في مكان مفتوح وليس في الثالجة، فكالهما يحتاجان 
أكياس  في  حفظها  بعدم  ويُنصح  التهوية.  إلى 
يفقد  الثوم  أن  كما  لينة،  ستصبح  ألنها  بالستيكية، 

صالبته سريعاً في الثالجة.
األفوكادو : للحفاظ على طعم األفوكادو لمدة طويلة 
يفضل حفظه خارج الثالجة، ألن درجات الحرارة 

المنخفضة تبطئ من عملية نضج األفوكادو.
المشمش   : والكيوي  والمانجو  والخوخ  المشمش 
أكثر  تنضج  فواكه  والكيوي هي  والمانجو  والخوخ 
إذا ما بقيت خارج الثالجة. وإال فإن طعمها سيصبح 

حامضاً وغير قابل لألكل.
كالليمون  الحوامض  تنمو   : والبرتقال  الليمون 
والبرتقال في مناخ حار نسبياً تحت أشعة الشمس، 
لذلك فتعرضها لموجة من البرد في الثالجة سيكبح 

عملية نضجها الطبيعي.
لمدة طويلة حتى  يعيش  أن  للعسل  يمكن   : -العسل 
دون وضعه في الثالجة، فالهواء البارد يجمد العسل 

ويُصعب من عملية مزجه مع الخبز.
أوراق الريحان : تستخدم أوراق الريحان في المطبخ 
فإنه  دافئ،  تتمتع بطقس  إيطاليا  أن  اإليطالي، وبما 
ينصح بعدم حفظ الريحان في الثالجة، وذلك للحفاظ 

على نكهته.
زيت الزيتون : ينصح بتركه خارج الثالجة للحفاظ 

على جودته لمدة طويلة، وتفادياً لتصلبه.
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حياة  في  وهامة  فيصلية  مرحلة  المراهقة  مرحلة 
األبناء، وعندما تبلغ الفتاة سن المراهقة تبحث األم 
وتجنب  معها الحتواءها  الجيد  للتواصل  عن طرق 
حدوث أي مشاكل أو خالفات معها. وأهم النصائح 
التي يجب أن تتبعها األم لبناء عالقة قوية مع ابنتها:

- كوني حريصة دائًما على مداومة الحوار والتواصل 
مع ابنتك، لتصبح العالقمة بينكما أقرب إلى الصداقة 

من كونها عالقة تقليدية.
- اإلعداد الُمسبق لمرحلة النضج، وطبيعة التطور، 

والنمو، وكيفية التعامل مع جسدها في هذة الفترة.
مع  التعامل  كيفية  عن  الوافية  المعلومات  إعطاء   -
معلومات  على  الحصول  لتجنب  اآلخر،  الطرف 
على  تؤثر  أن  يمكن  والتي  اآلخريين،  من  خاطئة 

سلوكياتها، وفهمها للحياة.
الصفات  أهم  من  والتشجيع،  التفاهم،  الصراحة،   -

التي يجب أن تتحلى بها األم في ذلك الوقت.
وإفشاء  والعقاب  السلبي،  الفعل  رد  عن  البعد   -
األسرار، ألن ذلك يتسبب في نفور ابنتك من التحدث 

إليِك عن مشاكلها وتطلعاتها.
- يجب أن يكون التوجيه من خالل اإلقناع، وليس 

الفرض، ألن هذة هي فترة تمرد.
- في حالة وجود خالفات في وجهات النظر، يجب 
على  لمساعدتها  الصدام،  وتجنب  بإحتواء  التعامل 

تكوين شخصية مستقلة.
- يجب عليِك تشجيعها على تحمل المسؤولية، وعلى 
والشخصية،  العملية،  حياتها  في  ناجحة  تكون  أن 
وتقليد  االنفتاح،  ظل  في  نفسها،  تحمي  أن  وعلى 

الثقافات المختلفة التي يعاني منها المجتمع اآلن.

تعتقد معظم النساء أن الرجال ينجذبون إلى الشكل 
الخارجي للمرأة فقط، لكن هذا ال يكفي لجعل العالقة 
يحبها  التي  الصفات  أكثر  لكم  نقدم  لذلك  مستقرة، 
الرجل في المرأة، بحسب خبراء في التنمية األسرية:
- االبتسامة : ال تُزيد المرأة جاذبية فقط، بل تجعل 

الرجل يشعر بالرضا عن نفسه.
- مهارات الطبخ : تعتبر أفضل الطرق لكسب قلب 

الرجل.
األنثى  تتحلى  أن  جًدا  المهم  من  المرحة:  الروح   -
بالروح المرحة، للتخفيف من ضغوط العمل والحياة.
- الشعر الطويل : تعتبر المرأة ذات الشعر الطويل 
دليل  أنه  الرجال  بعض  ويري  وشباباً،  أنوثة  أكثر 

علي التمتع بصحة الجيدة.
المرأة  عن  يبحث  رجل  كل  والرعاية:  االهتمام   -
وذلك  األيام،  من  يوم  في  له  ُمحبة  أماً  تصبح  التي 

عندما يشعر بالعجز وقلة الحيلة.
المرأة  الرجل  يحب   : والطبيعية  العفوية  المرأة   -
أي  تقليد  تحاول  ال  التي  المتصنعة،  غير  الطبيعية 

شخص آخر.
- العاطفة : يحب الرجل المرأة العاطفية، ألنه يحتاج 

إلى دعمها في الظروف الصعبة.
- المرأة المستقلة والناجحة : ينجذب الرجل للمرأة 

المستقلة، التي تعتمد على نفسها في أمور كثيرة.
دائًما  أنهم  يعتقدون  الذين  الناس   : المرنة  المرأة   -
لذلك  معهم،  التواصل  جًدا  الصعب  من  حق  على 

يحب الرجل المرأة المرنة.
- الُمقبلة على الحياة : يفضل الرجل المرأة المتفائلة 

والحيوية، والتي ال تشتكي من أبسط األمور.

وإذا  حديث  لهما  يكف  فلن  امرأتان  اجتمعت  إذا  ـ 
اجتمعن ثالثة فلن ينقطع لهن شجار!!

ـ إن أفضل سالح ضد المرأة يبقى امرأة أخرى
أن ترى  القليل ولكن  تملك  أنها  المرأة  ـ ال يضايق 

امرأة أخرى تملك أكثر منها
ـ لو علمت كل امرأة ما تقول فيها صديقتها لما وجد 

على األرض صديقتان ابدا
ـ وراء كل رجل عظيم امرأة 

ـ عندما تبكي المرأة تتحطم مقاومة الرجل
ـ ال تكف المرأة عن الكالم إال لتبكي

ـ دموع المرأة وسيلة هجومها على الرجل
ـ دموع المرأة خطباء صامتون

ـ المرأة تعتقد أن مجموع اثنين واثنين يمكن أن يكون 
خمسة إذا بكت قليال

تدحض  ألن  تكفي  جميلة  امرأة  من  واحدة  دمعة  ـ 
براهين الرجل كلها

ـ كلما كسبت المرأة مساحات من التحرر ازداد قصر 
ثوبها

ـ من يهبه الله امرأة يهبه معها الصبر
لتعاقبه  شهرا  عسلها  الرجل  تطعم  نحلة  المرأة  ـ 

باللسع طول العمر
ـ الحياة امرأة تستحم بدموع عشاقها وتتعطر بدماء 

قتالها 
ـ وراء كل امرأة ناجحة حب فاشل

ـ المرأة كثيرا ما تنجح في العمل أكثر من البيت 
وتنسى  المستقبل  أجل  من  تعمل  الجادة  المرأة  ـ 

الحاضر والماضي 
ـ المرأة إذا ترأست عمال فهي مستبدة قاسية

ـ المرأة كالحاكم .. قليال ما تجد أصدقاء مخلصين 
أسباب  ونتلمس  شره  من  نستعيذ  شيطان  المرأة  ـ 

التقرب إليه
ـ المرأة شيطان يدخلك الجحيم من أبواب الجنة  

ـ المرأة كالدنيا إذا أحببتها أهملتك وإذا أهملتها أحبتك 
ـ بين المرأة ونعمها ال يوجد متسع لممر إبرة 

ـ المرأة تقلق على المستقبل حتى تحصل على زوج
ـ اتبع المرأة تهرب منك اهرب منها تتبعك

ـ المرأة تعجب بالعبقري ولكنها ال تحبه .. فهي تعلم 
انه ال يحب إال نفسه 

ـ المرأة الناجحة هي التي تستطيع العثور على هذا 
الرجل

ـ المرأة تتزوج الرجل و هي معتقده انه سيتغير و 
لكنه ال يتغير

ـ المرأة الفاضلة هي أغلى وأثمن من كنوز الدنيا
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اسمها فايزة أحمد بيكو الرواس، ولدت في مدينة صيدا اللبنانية في 5 ديسمبر 1930.
ولدت ألب سوري في صيدا بلبنان وعاد األب إلى دمشق وكانت فايزة طفلة صغيرة لم تبلغ الحادية عشرة 

من عمرها، قدمت خالل مسيرة حياتها الفنية مئات األغاني وبضعة أفالم.
نشأت وعاشت بداية حياتها في دمشق. تقدمت لإلذاعة السورية إذاعة دمشق إلى لجنة الختيار المطربين 
لكنها لم توفق في البداية. سافرت بعدها إلى حلب وتقدمت إلذاعة حلب ونجحت وغنت وذاع صيتها فطلبتها 
إذاعة دمشق وعادت لتكمل مسيرة نجاحها وتدربت على يد الملحن محمد النعامي ونجحت 
وأصبحت مطربة معتمدة في إذاعة دمشق وأدت بعض األغنيات. بعد ذلك سافرت من سوريا 
إلى العراق والتقت الموسيقار العراقي رضا علي الذي كتب كلمات والحان مجموعة أغاني 

باللهجة العراقية لفايزة أحمد والمؤلم انها لم تذكر اسمه خالل مسيرتها الفنية.
بعد ذلك سافرت من سوريا إلى مصر. وهناك تقدمت لإلذاعة المصرية في القاهرة حيث 

قدمها اإلذاعي صالح زكي في أغنية من ألحان محمد محسن.
ثم التقت بالموسيقار الراحل محمد الموجي فشكال خطا غنائيا يميزها عن غيرها من خالل عدة أغاني والتي 
أحدثت ضجة كبيرة. لحن لها أيضا كمال الطويل أغنيات عديدة، كما لحن لها الموسيقار محمود الشريف، 

وغنت من ألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب أغنية "هان الود".
قدمت باقة من أروع األغاني أبرزها "بيت العز"، "يا تمر حنة"، "ليه يا قلبي"، "أنا قلبي إليك ميال"، "يا 

حالوتك يا جمالك"، "صعبان علينا"، "أحلى طريق في دنيتي"، وغيرها من األغاني.
اتجهت للسينما وشاركت في ستة أفالم وكان انجح حضور سينمائي لها في فيلم " أنا وبناتي" أما آخر أفالمها 
فكان " منتهى الفرح " كما لحن لها الموسيقار محمد سلطان وغنت له العديد من األلحان وكانت أغنية " 
ايوه تعبنى هواك"هى آخر أغنية قدمتها لمحمد سلطان أما أغنية "ال يروح قلبي " لحن رياض السنباطي 
فهي آخر ما غنت فايزة أحمد.، آخر ما غنت المطربه فايزة أحمد أغنية حبيبي يا متغرب للملحن بليغ حمدى 
وكان في وقت تبارى فنى بينها وبين الفنانة ورده وكانت قد قفزت الفنانة فايزة للمقدمة بفارق كبير حسب 

رأى جمهور الفن االصيل.
حصلت على عدة جوائز وأوسمة منها: درع الجيش الثاني في 1 مايو 1974، كما حصلت على وسام من 

الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة.

حياتها الخاصة
ـ تزوجت 5 مرات، األولى من شاب سوري وأنجبت منه ابنتها "فريال"، وبعد طالقها تزوجت من ظابط 

بالجيش السوري، وأنجبت منها ابنها "كرم".
ـ بعد انفصالها عن والد ابنها، تزوجت من عازف الكمان عبد الفتاح خيري، ولم يستمر زواجهما طويال.

ـ تزوجت فايزة أحمد من 
محمد  الكبير  الموسيقار 
حب  قصة  بعد  سلطان، 
واستمر  جمعتهما،  طويلة 
عاما،   17 زواجهما 
توأمهما  منه  وأنجبت 

"طارق وعمرو".
انفصلت  عام،   17 بعد  ـ 
محمد  عن  أحمد  فايزة 
من  وتزوجت  سلطان، 
لكنها  شرطة،  ظابط 
سرعان ما انفصلت عنه، 

ومن ثم عادت لسلطان.
سبتمبر   21 في  توفت  ـ 
ناهز  عمر  عن   ،1982
صراع  بعد  عاما،   52
طويل مع مرض سرطان 

الثدي.
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رحلت عن عالما الفنانة القديرة شادية، عن عمر يناهز 86 عاما، بعد تدهور 
حالتها الصحية.

وتعد الفنانة شادية من أبرز أعالم السينما المصرية على مر تاريخها، وبجانب 
تمتعت  اآلن،  الي  المصريين  أذهان  في  الراسخة  األدوار  من  العديد  تقديمها 
بصوت نقي رائع ترك صداه في أذان المصريين، وارتباط أغانيها بمناسبات 

هامة ووطنية، األمر الذي أكسبها جماهيرية ورمزية في عقول المصريين. 
استطاعت الفنانة شادية من تحقيق كل ما كانت تحلم به منذ طفولتها من غناء 
وتمثيل وشهرة بلغت عنان السماء، إلى أن أكثر أحالمها قربا لقلبها لم تستطع 
تحقيقه، وهو إنجاب أطفال، فدائما ما كانت تتمني ان تنجب أكثر من طفل حتى 
انها كانت تقول: "أريد أن يكون لي نصف دستة من األطفال"، ولكن ذلك الحلم 

لم يتم تحقيقه، برغم من أنها تزوجت أكثر من مرة.

ومن المحطات الهامة في حياة شادية قرار اعتزال العمل الفني بشكل كامل، 
وارتداء الحجاب وعدم العودة للفن مرة آخري، وهو القرار الذي اثار ضجة 
كبيرة جداً في ذلك الوقت، خاصة وأن شادية كانت من أهم نجوم الوسط الفني.

ولكن شادية كانت اتخذت القرار بشكل نهائي، وبرغم أن الكثير حاولوا إثنائها 
أن  احترمه جمهورها، وقررت  ما  التراجع وهذا  لكنها رفضت  قرارها،  عن 
لتبتعد عن جميع أضواء  الوقت،  ذلك  منذ  أشكاله  بكل  الفني  العمل  تبتعد عن 

العمل الفني في مصر.
وأرجعت شادية سبب اعتزالها لرغبتها في االبتعاد عن األضواء قبل أن تبتعد 
عنها األضواء رغما عنها، فكانت تريد أن تبتعد هي عن األضواء والفن وهي 
على قمة النجومية، والجميع يعرفها بكونها البطلة والفنانة الكبيرة شادية وليس 

أي شيء عكس ذلك.
وأضافت انها ال تريد ان تبقي في العمل الفني حتى تقدم أدوار األمهات والجدات 
الفني مرة  العمل  إلى  تعد  لم  العمر 50 عام فقط، وبالفعل  تبلغ من  ، وكانت 

أخري.

أظهر مسح أجري في 24 بلدا أن ما يقرب من نصف البشر يعتقدون في وجود 
حياة خارج كوكب األرض ويرغبون في التواصل معها.

ومع اقتراب إطالق أحدث أفالم السلسلة والذي يحمل عنوان "ذا الست جيدي"، 
نشر الباحثون نتائج المسح التي خلصت إلى أن 47 بالمئة من المشاركين الذين 
تخطى عددهم 26 ألفا يعتقدون "في وجود حضارات رشيدة في الكون خارج 

كوكب األرض".
بل واألكثر من ذلك أن 61 بالمئة قالوا "نعم" عندما سئلوا إن كانوا يعتقدون في 
"شكل من أشكال الحياة على كواكب أخرى". وقال الباحثون بمؤسسة عالمية 

عريقة إن ما يقرب من الربع قالوا إنهم ال يعتقدون في وجود حياة عاقلة خارج 
كوكب األرض.

ووجد المسح أنه من بين أولئك الذين يعتقدون أننا لسنا وحدنا في الكون، قال 
60 بالمئة إنه يجب علينا أن نحاول التواصل مع الحضارات خارج األرض.

وأن  سبق  فقد  أرضية،  غير  كائنات  آراء عن  يجمع  مسح  أول  هذا  يكن  ولم 
خلصت استبيانات في ألمانيا وبريطانيا والواليات المتحدة إلى نسب مشابهة، 
لكن الباحثين يقولون إنه أضخم استطالع من نوعه بمثل هذا التنوع من البلدان.
وقال مارتن المبرت الذي قاد البحث "النسبة المرتفعة في االعتقاد في وجود 
حضارات رشيدة خارج كوكب األرض والتفاصيل المميزة عن هؤالء األشخاص 

يوضحان إلى حد ما الشعبية الهائلة ألفالم الفضاء مثل "ستار وورز".
كوكب  خارج  رشيدة  حضارات  وجود  في  يعتقدون  الذين  "األشخاص  وقال 

األرض ليسوا أقلية على الهامش".
ووجد المسح أن أكبر نسبة من المعتقدين في وجود حياة عاقلة خارج كوكب 
تذيل  فيما  بفارق ضئيل،  والصين  المكسيك  من  كل  تلتها  في روسيا  األرض 

الهولنديون الواقعيون القائمة بنسبة 28 بالمئة.
األول  ديسمبر/كانون  بين  الفترة  في  لغة  عشرة  بخمس  المقابالت  وأجريت 
2015 وفبراير/شباط 2016 في دول تمثل 62 بالمئة من إجمالي سكان العالم 

و80 بالمئة من االقتصاد العالمي.

لجوائز  القصيرة  القائمة  إلى  حلب"  في  الرجال  "آخر  الوثائقي  الفيلم  وصل 
"األوسكار" ألفضل فيلم وثائقي.

الفيلم للمخرج السوري فراس فياض، وتم اختياره للعرض في الدورة الرابعة 
عشر من مهرجان "دبي" السينمائي الدولي. و تدور قصة الفيلم عن مجموعة 

من المناضلين الذين اختاروا البقاء 
الحرب،  فترة  خالل  سوريا  في 

بحًثا عن األمل في الحياة.
فياض  فراس  المخرج  يعرض 
من  أشخاص   3 حياة  قصة 
مؤسسي "الخوذ البيض"، المنظمة 
تقوم  والتي  دولًيا،  بها  المعترف 

بإنقاذ األرواح بين الركام والنار.
جائزة   12 من  أكثر  الفيلم  حصد 
"مهرجان  جائزة  منها:  دولية 
فيلم  كأفضل  السينمائي"  سانداس 
"أفضل  وجائزة   .2017 عام 
بكندا،  "لينينبرغ"  بمهرجان  فيلم" 
إخراجية  موهبة  "أفضل  وجائزة 
"برشلونة"  مهرجان  في  جديدة" 

لألفالم الوثائقية.
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فريق  ألبوم  أغنيات  على  صوته  وضع  من  منير  محمد  الفنان  انتهى 
"Dissidenten" األلماني، وذلك استعداداً لطرحه خالل العام الحالي.

ألبوم الفريق األلماني سيُطرح بعنوان" We Don't Shoot"، ومنير سيشارك في 
غناء ثالث أغنيات من األلبوم، حيث انتهى من وضع صوته عليها، وأن الفريق 

سيعمل جاهداً خالل األيام القادمة على عمل المكساج والهندسة الصوتية.
التي  واألغنيات 
في  منير  سيقدمها 
أفكارها  تدور  األلبوم 
المرأة  حب  عن 
للوطن،  واالنتماء 
بالمصرية  وستقدم 
واإلنكليزية واأللمانية.
قّدم  منير  أن  يُذكر 
أخيراً كليب أغنية عن 
الالجئين "عالم واحد" 
مع يوسو ندور وعادل 
طويل، وأُصدرت بـ3 

لغات حتى تصل رسالة األغنية إلى العالم، كما أن منير يستعد لطرح ألبومه 
الغنائي الجديد "الروح للروح بتحن" الذي أصدر معظم أغنياته عبر اإلنترنت 
في  رسمياً  يُطرح  أن  المقرر  من  االجتماعي،  بالتواصل  الرسمية  ومواقعه 

األسواق مع بداية العام.

أكدت الفنانة شيرين أن الجمهور يحتاج إلى المسلسالت الدرامية والتي تناقش 
يومياتهم ومشكالهم وهذا ظهر من خالل النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "سابع 

جار" و"الطوفان" وأعمال عديدة تذاع خارج الموسم الرمضاني.
المسلسالت االجتماعية مثل مسلسل "لن أعيش في  الجمهور يعشق  أضافت: 

جلباب أبي" و"بنت األيام" و"الشهد والدموع".
يرصد »سابع جار« العمل قصص سكان عمارة وما تحمله حياتهم من أسرار 
ومشاكل خلف األبواب المغلقة، على عكس ما يُظهرونه من سعادة بالغة، ليتتبع 
من خالل شخصياته الرئيسية ما قد يواجهونه من ظروف ومشاكل اجتماعية 

واختيارات صعبة واختالفهم داخل منازلهم وخارجها.
المسلسل من بطولة دالل عبد العزيز، وشيرين، وهانى عادل، ورحمة حسن، 
وأسامة عباس، وهيدى كرم، ورحمة حسن، وصفاء جالل، وشارك فى اإلخراج 

3 مخرجات هن آيتن أمين ونادين خان وهبة يسرى.

يعود الفيلم التونسي إلى واقعة حقيقة حدثت عام 2012 تعرضت خاللها فتاة 
جامعية لالغتصاب على يد عناصر من الشرطة ليستند إليها في إطالق العنان 
اليوم  وأصبحت  سابقة  عهود  في  عنها  مسكوتا  كان  التي  القضايا  من  للكثير 

مجسدة على شاشة السينما.
يتناول الفيلم قصة الفتاة مريم التي تدرس بالجامعة في تونس العاصمة وتذهب 
إلى حفل مع أصدقائها وتعجب بشاب تراه ألول مرة هناك، ولم يكادا يتعرفان 
أفراد  ثالثة  يستوقفهما  حتى  الشاطئ  على  للسير  الفندق  من  معا  ويخرجان 
شرطة، يذهب أحدهما مع الشاب إلى ماكينة الصرافة بعد أن ابتزه ماليا بينما 

يتناوب اآلخران اغتصاب الفتاة.
وتنتزع  تشكو  أن  تريد  التي  الفتاة  مأساة  الفيلم  دقيقة يجسد  وعلى مدى 100 
حقها ممن اغتصبوها بينما الجهة الذي يفترض أن تتلقى الشكوى وتحركها نحو 

القضاء هي ذاتها الخصم.

والمستشفيات،  الشرطة  أقسام  بين  واحدة  ليلة  في  جميعها  األحداث  وتدور 
ضد  الشرطة  رجال  بعض  من  مشينة  لممارسات  جرأة  بكل  الفيلم  ويعرض 
المواطنين كانت تمارس قبل سقوط نظام زين العابدين بن علي واستمر بعضها 

بعد الثورة التونسية في 2011.
وعرض الفيلم في الدورة الرابعة عشر لمهرجان دبي السينمائي الدولي ضمن 

برنامج "ليال عربية".
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وفقاً إلحصائيات Internet Live Stats، هناك أكثر من 3.5 مليار بحث تتم يومياً 
على محرك بحث جوجل، وحوالي 1.2 تريليون عملية بحث سنوياً.

تقدم شركة جوجل مجموعة من كبرى خدمات اإلنترنت المجانية لمستخدميها، لكنها 
في الوقت نفسه تتعقب هؤالء المستخدمين بصورة خفية في بعض األحيان، كأن تحصل 
على كم هائل من البيانات المتعلقة بالمستخدمين من خالل تتبع عمليات البحث، واألوامر 

.The Daily dot الصوتية وتاريخ زيارة موقع ما، وفقاً لموقع
وتستخدم هذه البيانات لتحقيق عدد من األغراض، منها ما يتعلق بتحسين الخدمات الُمقدمة 
للمستخدمين وتطوير تطبيقاتها للعمل بشكل أسرع وأكثر ذكاًء واستجابًة، أو ما هو مرتبط 

بعرض اإلعالنات على محرك البحث التي تمثل 97% من مصادر اإليرادات للشركة.
قد يبدو األمر طبيعياً للوهلة األولى، لكن ما يثير االنتباه أن جوجل تستطيع مراقبة أكثر من 
90% من مستخدمي اإلنترنت في جميع أنحاء العالم، سواء كانوا يستخدمون منتجات جوجل 
مثل Gmail و Google Plus أو ال يستخدمونها. ومعظم هؤالء المستخدمين ليست لديهم أدنى 

فكرة عن خضوعهم للمراقبة من جوجل.
جوجل ليس فقط لعمليات البحث - هناك الكثير من الميزات والقدرات الخفية التي قد تكون لم 

تسمع عنها حتى.
من الهدايا المخفية واالختصارات إلى األلعاب - وما يلي ليس سوى عدد قليل من الميزات التي 

قد تكون ال تعرفها.
ترجمة الرموز أو الحروف عن طريق رسمها : إذا كنت تواجه مشكلة في تحديد رمز من لغة أخرى 
وتحتاج إلى القليل من المساعدة، لماذا ال ترسمه؟ .... تتيح لك خدمة الترجمة من جوجل خيار رسم 

رمز يدوياً - ثم ستحاول ترجمته لك.
نطق األرقام باللغة اإلنكليزية : لسنا متأكدين من مدى فائدة هذا، ولكن في حال كنت بحاجة إلى نطق 

."English =" عدد طويل حقاً، فما عليك سوى كتابته على جوجل ثم تضيف بعده
اضبط ُمؤقتاً : تحتاج جهاز توقيت ولكن هاتفك ال يعمل؟ ما عليك سوى كتابة كم من الوقت تحتاج 
العد  يعطيك  في جوجل، وسوف   "Timer" بعدها  اكتب  ثم  المثال،  سبيل  "Five minutes" على 

التنازلي الذي تحتاج إليه.
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الفلك وال  علم  أنت من محبي  : هل  جوجل سكاي 
إلى  توجه  فقط  التلسكوب؟  إلى  الوصول  تستطيع 
وأنت  الشمسي  النظام  واستكشف  سكاي  جوجل 

مستريح في غرفتك األمامية.
دبابيس سمارتي : هل سبق أن أردت اختبار معرفتك 
الجغرافية، ولكن ال تريد أن تحرج نفسك في مسابقة 
في حانة؟ لماذا ال تستخدم دبابيس سمارتي بداًل من 

ذلك؟
خرائط  حول  رحلة  في  تأخذك  البسيطة  اللعبة  هذه 
جوجل وتسألك سلسلة من األسئلة الشائكة على طول 
الطريق. وهي طريقة رائعة إلضاعة بضع ساعات 

وتعلم شيئاً أو اثنين.
آلة حاسبة : إذا كنت واحداً من هؤالء الناس الذين 
يصرون على أن يدفع الجميع بالتساوي في المطعم، 

فهذه الميزة مناسبة لك.
أن  ويمكنها  جوجل،  في   "Tip calculator" اكتب 

تفعل كل شيء بالنسبة لك.
انطالق األتاري : لعبة صغيرة شديدة اإلدمان مخبأة 
في جوجل وهي Atari Breakout. كل ما عليك القيام 
البحث  خانة  في   "Atari Breakout" كتابة  هو  به 

وانقر على الصور وسوف تصبح اللعبة نشطة.
 Google Arts جوجل الفنية والثقافية : تتيح لك خدمة
and Culture عرض مجموعات من حوالي 600 

معرض فني ومتحف من جميع أنحاء العالم.
المبتكرة  جوجل  شعار  رسومات  جميع  عرض 
المبتكرة  الشعار  رسومات  الجميع  يحب   : القديمة 
يذهبون  أين  Google Doodles من جوجل، ولكن 

عندما ينتهي وقتها؟
ولحسن الحظ، تمتلك جوجل أرشيفاً لها. كل ما عليك 
القيام به هو كتابة "I'm Feeling Lucky" في شريط 

البحث.
عارض شعبية الكلمات : إذا كنت من محبي التعرف 
كانت  كيف  تتعلم  أن  وتريد  الكلمات  أصول  على 
شعبية كلمات معينة على مر التاريخ يمكنك استخدام 

."Google Books' Ngram Viewer"
تسمح لك هذه الميزة كتابة سلسلة من الكلمات، والتي 
أكثر من 5  العثور عليها في  سوف يحاول جوجل 
ماليين كتاب. ثم سيتم عرض شعبية تلك الكلمات في 

الرسم البياني بسيط.
Barrel roll. وهي  ميزة  : وأخيراً  البرميل  دحرجة 
مجرد القليل من المرح ال طائل منه ولكن إذا قمت 
بكتابة "Do a Barrel Roll"ستجد برمياًل يتدحرج".

أكبر  بإنتاج  المتحدة  الواليات  على  الصين  تقدمت 
عدد من أجهزة الكمبيوتر الخارقة في قائمة تتضمن 

أسرع 500 نظام إلكتروني في العالم. 
أعلى  من  كمبيوتر   202 حوالي  الصين  وطورت 
األجهزة أداًء حول العالم، وفقا للمسح األخير الذي 

أجراه مركز توب 500. 
في المقابل، بلغ نصيب الواليات المتحدة من أجهزة 
القائمة 143 كمبيوتر،  المدرجة في هذه  الكمبيوتر 
وهو أقل عدد منذ بدء الدراسة الثنائية منذ 25 سنة 

مضت، لكنها ال تزال تحافظ على المركز الثاني. 
 35 تطوير  بعد  الثالث  المركز  في  اليابان  وتأتي 
نظاما إليكترونيا، بينما تحل ألمانيا رابعا في القائمة 

برصيد أجهزة كمبيوتر خارقة بلغ 20 نظاما. 
إلكترونية  نظم  هي  الخارقة  الكمبيوتر  أجهزة  و 
من  اآلالف  على  تحتوي  التكلفة  مرتفعة  ضخمة، 
معالجات البيانات التي تنفذ مهام حواسبية متخصصة 

مكثفة. 
المناخي،  التغير  دراسات  المهام،  هذه  وتتضمن 
النفط،  عن  والتنقيب  النووية،  األسلحة  ومحاكاة 
وتوقعات الطقس، وتركيب الحامض النووي، وبناء 

نماذج الجزيئات الحيوية.
»بالبيتافلوب«،  العمالقة  األجهزة  هذه  أداء  ويقاس 
وهي وحدة قياس تساوي ألف تريليون نقطة تشغيل 
في  خطوة  إلى  الفلوب  يشير  إذ  الثانية،  في  فاعلة 

العملية الحواسبية. 
»صانواي  الهائل  الصيني  الكمبيوتر  قدرة  وتصل 
إلى 93  العالم،  مستوى  على  األسرع  تاهياليت«، 
األمريكي  الخارق  الكمبيوتر  قدرة  مقابل  بيتافلوب 

»تايتان« التي تبلغ 17.6 بيتافلوب. 
الواليات  على  تقدمت  الصين  إن  خبراء  وقال 
الصين  تسهم  إذ  الكلي،  األداء  قدرات  في  المتحدة 
بحوالي 35.4 في المئة من إجمالي قدرة المعالجة 
البالغ  المتحدة  الواليات  نصيب  مقابل  اإلليكترونية 

29.6 في المئة. 

ذكر عدد من خبراء التقنية بضعة طرق يمكن اتباعها 
لتقوية إشارة شبكة الـ "واي فاي" في المنزل.

ومن هذه الطرق والوسائل التي تساعد على التقاط 
إشارة أقوى:

- انتقاء المكان المناسب للموزع "راوتر": ينصح 
الـ"رواتر" أو جهاز بث إشارة في  الخبراء بوضع 
العوائق  أو  الزوايا  المنزل وخال من  يتوسط  مكان 
بشكل يضمن توزيع اإلشارة بشكل متساو في كافة 
أرجاء البيت، ويفضل عدم وضعه قرب النوافذ منعا 

من ضياع اإلشارة وانعكاسها داخل جدران البيت.
المنزل  كان  اإلشارة: في حال  استخدام مقويات   -

يحوي  أو  كبيرا 
كثيرة  عوائق 
المفروشات  من 
الجدران،  أو 
الخبراء  ينصح 
باستخدام أجهزة 
قادرة  صغيرة 
على تلقي إشارة 
فاي"  "واي  الـ 
"الراوتر"  من 

وإعادة بثها وتوزيعها في الغرف.
- انتقاء "الراوتر" المناسب: لضمان جودة إشارة 
الخبراء  يؤكد  المنزل  في  وقوتها  فاي"  "واي  الـ 
دوما على ضرورة انتقاء "الراوترات" الحديثة التي 
تتوافق مع تقنيات الشبكات الجديدة ويفضلون انتقاء 

تلك التي تحوي أكبر قدر من هوائيات البث.
يشير  البسيطة:  المعدنية  بالعواكس  االستعانة   -
الخبراء إلى أن أبسط األلواح المعدنية المتوافرة في 
المنزل يمكن وضعها بالقرب من هوائيات الراوتر 
وتوجيهها بشكل يعكس اإلشارة باالتجاه المطلوب، 
الغازية  حتى أنه يمكن االستعانة بعلب المشروبات 
الفارغة المصنوعة من المعدن وقصها بشكل فريد 

بحيث تشكل عواكس لإلشارة.
يؤكد  التشويش:  مصادر  عن  "الراوتر"  إبعاد   -
أجهزة  وضع  ضرورة  على  دوما  اإلنترنت  فنيو 
والهواتف  التلفزيون  أجهزة  عن  بعيدا  "الراوتر" 
قادرة  إلكترونية  أجهزة  أي  أو  والراديو  الالسلكية 
على بث إشارات تؤثر أو تتداخل مع اإلشارات التي 

يبثها.
- تغيير كلمات الحماية: ينصح الخبراء بتغيير كلمة 
فترة  كل  المنزلية  فاي"  "واي  الـ  لشبكة  الحماية 
الشبكة،  المجاورة خدمات  األجهزة  تجنبا الستخدام 

وبالتالي التأثير على سرعة نقل البيانات.
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أطلقت شركة Tap Systems منتجها الجديد الذي يحمل اسم 
تحريك  عبر  بالكتابة  الراغبين  للمستخدمين  المخصص   TAP
األصابع على األسطح المختلفة دون الحاجة إلى وجود لوحة 
مفاتيح فعلية، ويأتي المنتج على شكل جهاز قابل لالرتداء بيد 
واحدة مكون من خمس حلقات مترابطة لألصابع، والذي يعمل 
على تحويل أي سطح إلى لوحة مفاتيح وفأرة بشكل فعال،مما 
يسمح للمستخدم بالتصفح والتنقل من خالل استغالل أي سطح 

قابل للمس.

وتعمل الشركة على تطوير لوحات مفاتيح قابلة لالرتداء تعمل 
للمس  قابل  قادرة على تحويل أي شيء  البلوتوث  عن طريق 
إلى سطح للكتابة، ويمكن االستفادة من أي سطح للكتابة عبر 
أصابع اليد، حيث يسمح منتج TAP للمستهلك بإنشاء وتحرير 
وإرسال الرسائل والنصوص ورسائل البريد اإللكتروني، كما 
يمكن استعماله مع الهاتف الذكي والساعات الذكية والحواسيب 

اللوحية والحواسيب العادية ونظارات الواقع االفتراضي.
االلكترونيات  مجال  في  البحوث  بين  الشركة  وتجمع 
الغرض  ويعد  الصناعي،  والتصميم  والمواد  والخوارزميات 
األساسي ألداءة TAP هو محاولة إبقاء المستخدم على اتصال 
خارجه،  أو  المنزل  داخل  في  كان  سواء  الذكية  أجهزته  مع 
تواجد  للتواصل مع األجهزة عند  اللمس  أسلوب   TAP وتوفر 
صعوبة في رؤية شاشة العرض أو عندما تكون الشاشة بعيدة 

أو صغيرة جداً للكتابة من خاللها.
وتعتبر األداة مفيدة بشكل كبير في مجاالت مختلفة مثل الواقع 
االفتراضي  الواقع  نظارة  ارتداء  ينبغي  بحيث  االفتراضي، 
مرة  كل  في  ويتم  الفأرة،  أو  المفاتيح  لوحة  رؤية  تمنع  والتي 
أو  إرسال حرف  أصابعه  بواسطة  بالنقر  المستخدم  فيها  يقوم 
أمر أو موضع مؤشر إلى الجهاز الذي يعمل بتقنية البوتوث، 
وتشير الشركة إلى أن األداة الجديدة وطريقة استعمالها تعتبر 
سريعة وسهلة وأنيقة وال تحتاج إلى تركيز النظر على الشاشة.

أمريكي، مع معظم  البالغ سعرها 130 دوالر  األداة،  وتعمل 
أثناء  الكتابة  يمكن  بحيث  البلوتوث،  بتقنية  العاملة  األجهزة 
الرحالت أو في مترو األنفاق أو تحت طاولة المؤتمرات وفي 
أي مكان يمكن ألصابع اليد الواحدة لمسه، وتمتلك األداة علبة 
 8 لمدة  استعمالها  يمكن  بحيث  الالسكي  للشحن  بها  خاصة 
ساعات متواصلة قبل الحاجة إلى شحنها مرة أخرى، ويمكن 

أن تبقى في وضع السكون لمدة تصل إلى 30 يوماً.

يحتوي نظام ويندوز على العديد من الخواص والمميزات السهلة والمفيدة التي تجعله اإلختيار 
هذه  أحد   Rub Commands األوامر  صندوق  ويعتبر  الكمبيوتر،  مستخدمي  لمعظم  األول 
االدوات المفيدة لهذا سنقوم بشرح كيفية االستفادة منه من خالل 15 أمر يجب أن يعرفهم كل 

مستخدمي نظام ويندوز التي سيساعدونك في فتح وتشغيل أي شئ. 
1) األمر “\” هذا األمر يقوم بفتح بارتيشن الـ C، فبداًل من الدخول يدوياً في المرة الُمقبلة فقط 

.Enter ثم أدخل السالش \ وإضغط Windows Key + R قم بفتح صندوق األوامر
2) األمر “.” هذا األمر يقوم بفتح مجلد الـ User home الخاص بويندوز والذي يحتوي على 
مجلدات التحميل والصور والفيديو وسطح المكتب والـ Documents وغيرها، وهي تعتبر أسهل 

طريقة لفتحه.
3) األمر “..” أما هذا األمر يقوم بفتح مجلد الـ User نفسه داخل بارتيشن الـ C فإذا قمت بتشغيل 

Public ومجلد Admin هذا األمر يمكنك االختيار بين مجلد األدمن
4) األمر Calc وهذا األمر منتشر وشائع بالنسبة للكثيرين وهو األمر الخاص بفتح اآللة الحاسبة 
Calculator، حيث أن اآللة الحاسبة تقع داخل مجلد Accessories داخل قائمة البدء فبداًل من 

البحث عنها يمكنك فقط إدخال هذا األمر وفتحها بسرعة.
5) األمر netplwiz إذا أردت فتح اإلعدادات المتقدمة لحساب المستخدم User Account فقط 
قم بإدخال األمر netplwiz في صندوق األوامر لتوفر عليك الوقت، أو يمكنك إتباع الطريقة 

.Control Panel التقليدية من خالل الدخول في لوحة التحكم
6) األمر diskmgmt.msc هذا األمر خاص بفتح مدير العمليات Task Manager، وجميعنا 

يعلم أهمية هذه األداة في أغلب األوقات خاصة في إنهاء وإغالق البرامج والعمليات المتوقفة.
7) األمر notepad وتستطيع من خالل االسم معرفة وظيفة هذا األمر، حيث يختص هذا األمر 
يقع دفتر  بفتح الـ Notepad أو دفتر الملحوظات الخاص بويندوز، ومثل اآللة الحاسبة أيضاً 

الملحوظات داخل مجلد داخل قائمة البدء لهذا تعتبر هذه أفضل وأسرع طريقة لفتحه.
8) األمر stikynot وأيضاً هذا االمر سيقوم بفتح الـ Stikynot أو الملحوظات الملصقة، وبالنسبة 
إلى المستخدمين الذين يعتمدون على الكمبيوتر اعتمادا أساسيا في عملهم سيفيدهم جداً هذا األمر 

الستخدامهم هذه الملحوظات وهذا لسرعتها ولصقها على سطح المكتب.
9) األمر control.exe /name Microsoft.Troubleshooting أما إذا واجهت أي مشكلة مع أي 
شيء في النظام وتريد البحث عن سبب المشكلة أو حل لها فأداة Troubleshoot هي المختصة 
 .control.exe /name Microsoft بهذه الوظيفة في ويندوز ولفتحها بسرعة فقط قم بإدخال األمر

مع مراعاة المسافة بين name وMicrosoft وبين exe والسالش /.
الـ Wordpad بداًل عنك فقط من خالل إدخال هذا  بفتح  10) األمر write هذا األمر يقوم 

.Enter األمر واضغط
11) األمر Powershell هذا األمر يشبه كثيراً األمر CMD (command prompt) في الوظيفة، 

في صندوق األوامر فقط قم بإدخال هذا األمر واستمتع بالخواص الرائعة.
12) األمر perfmon.msc هذا األمر يعرف باسم performance command حيث يستخدم هذا 

األمر لفتح ومراجعة أداء المونيتور Monitor الخاص بالنظام.
التحكم Control Panel في ويندوز 10 ُمعقد وصعب  13) األمر Control يعتبر فتح لوحة 
بعض الشيء ولكن يمكنك فتحه بكل سهولة فقط من خالل إدخال األمر الخاص به في صندوق 

.Control األوامر وهو األمر
14) األمر hdwwiz.cpl لفتح device manager الخاص بتعريفات الجهاز يجب عليك أن تقوم 
بعدة خطوات للوصول إليه، أو يمكنك فقط إدخال األمر hdwwiz.cpl في صندوق األوامر لفتحه 

بكل سرعة وسهولة.
15) األمر oks إذا كان هناك أي عطل أو مشكلة أو لحق بلوحة المفاتيح Keyboard أي ضرر 
سيساعدك األمر osk في حل هذه المشكلة من خالل فتح لوحة المفاتيح االفتراضية الخاصة 

بويندوز على الشاشة.
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يسعى صناع السيارات حول العالم إلى تطوير تقنيات وابتكار تكنولوجيا جديدة 
من  واإلقالل  األموال  توفير  منها  عديدة  ألسباب  الوقود  استهالك  من  للحد 

االنبعاثات الغازية التي تؤثر على مناخ األرض وغيرهما من األسباب.
بها  يجذب  التي  المميزات  أبرز  من  أصبح  الوقود  استهالك  في  واالقتصاد 
التجار زبائنهم، وهو أمر يجدي نفًعا بشكل كبير، خاصة ف ظل ارتفاع أسعار 

المحروقات عالمًيا.
طرزات  بعض  إن  بل  اقتصاًدا،  األكثر  وحدها  ليست  الصغيرة  والسيارات 
السيارات  وحتى  للشاحنات  ووصواًل  والفاخرة  والمتوسطة  الصغيرة  السيدان 

الرياضية ذات المحركات الخارقة لديها قدرة على التوفير.
وأعد موقع "carmagazine.co" قائمة بأبرز السيارات االقتصادية، ذلك وفًقا 
وهي  الوقود،  من  كمية  بأقل  ممكنة  مسافة  أطول  السير  على  منها  كل  لقدرة 

كاآلتي: 

الجنوبية  الكورية  "كيا"  قبل شركة  المصنعة من  بيكانتو  تعد   : بيكانتو  كيا   -
األفضل في عالم سيارات الهتشباك اقتصاًدا في استهالك الوقود، حيث تعتمد 
على محرك رباعي االسطوانات بسعة 1.2 ليتر وبقوة 86 حصان، واستطاعت 

أن تسير مسافة 17.8 كلم باستخدام ليتر بنزين واحد. 

- فولكس فاجن جيتا : السيارة "جيتا" من فولكس فاجن األلمانية تعتبر األفضل 
في فئة السيارات السيدان الصغيرة اقتصاًدا في استهالك الوقود حيث استطاعت 
مزودة   2015 وجيتا  واحد،  بنزين  ليتر  باستخدام  كلم   14.7 مسافة  السير 

بمحرك رباعي االسطوانات بسعة ليترين وبقوة 170 حصان.

السيارات  "فياتC 500" هي األفضل في عالم  تعتبر سيارة   : فيات 500  ـ 
ليتر  مستخدمة  كلم   17 مسافة  تسير  أن  استطاعت  فقد  الصغيرة،  المكشوفة 
بنزين واحد، وهي مزودة بمحرك رباعي االسطوانات بسعة 1.1 ليتر وقوة 

100 حصان. 

- مرسيدس E : لم توفر الشركة األلمانية مرسيديس جهدا لتطوير منتجاتها 
المركز  احتالل   "E" المتوسطة  السيدان  فئتها  واستطاعت  العالم،  تغزو  التي 
األول في عالم السيارات االقتصادية واألقل استهالكاً للوقود، فلقد استطاعت أن 
تقطع مسافة 17 كلم بليتر بنزين واحد، وقد زودها مصنعوها بمحرك رباعي 

االسطوانات سعته ليترين وقوته 184 حصان. 

- أودي إيه7 : استطاعت سيارة أودي إيه7 أن تتصدر نظيراتها من سيارات 
سداسي  محرك  على  اعتمادها  رغم  للوقود  استهالًكا  األقل  الفاخرة  السيدان 
االسطوانات بسعة ثالثة ليترات وقوة 310 حصان، إال أن الشركة المصنعة 
استعاضت عن ذلك باستخدام هياكل مصنعة بالكامل من األلومينيوم وتقنيات 
تقطع  أن  واحد  بنزين  ليتر  باستخدام  إيه7  أودي  واستطاعت   ،TFSI محرك 

مسافة 12.3 كلم. 
على  سطوتها  تفرض  أن  استطاعت  اليابانية  مازدا  شركة   :  CX5 مازدا  ـ 
سيارات الـ"كروس أوفر" من خالل أيقونتها االقتصادية CX5 المزود بمحرك 
من أربع اسطوانات بسعة ليترين وقوة 152 حصان، واستطاعت سيارة مازدا 

أن تقطع مسافة 16.7 كلم بليتر بنزين واحد.



على الرغم من األزمة االقتصادية التي اجتاحت العالم في الفترة األخيرة وطالت العديد من القطاعات المختلفة، إال أن صناعة السيارات ال تعترف بذلك أبًدا، كونها أحد العالمات المميزة على الرقي والثراء .
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في كثير من األحيان تتحول عملية شراء بطارية جديدة للسيارة إلى حالة من 
السوق  في  المعروضة  البطاريات  أنواع  كثرة  نتيجة  وذلك  والحيرة،  التخبط 
البطاريات  من  كل  بخصائص  البعض  معرفة  عدم  إلى  باإلضافة  المصري، 

السائلة ونظيرتها الجافة.
ولكن قبل التحول إلى المقارنة يجب العلم أن البطارية األفضل للسيارة هي التي 
الدينامو يخرج طاقة  إذا كان  الدينامو، وبمعنى أدق  تتناسب قدرتها مع طاقة 
مقدارها 50 أمبيًرا فإن البطارية األنسب هي التي تنتج طاقة 50 أمبيًرا، وذلك 

لضمان أفضل معدل من الكفاءة. 
البطاريات السائلة

تتكون البطارية السائلة من عدد من األلواح، ويحتوي كل لوح على قطبين من 
الرصاص وأكسيد الرصاص أحدهما سالب واآلخر موجب، وجميعها مغمور 

بمحلول الكبريتيك المركز والماء المقطر.
يصل عمر البطارية السائلة االفتراضي إلى سنتين ونصفين، ويتخلل تلك المدة 
صيانات دورية للحفاظ على كفاءتها مثل إعادة ملء الخزانات بالماء المقطر، 
تتسبب  كبريتية  أبخرة  البطارية  ينتج عن عمل  فراغها.   عند  وإعادة شحنها 
السائلة  البطارية  تمتاز  المحرك والشاسيه.  في تلف بعض أجزاء من حوض 

برخص سعرها مقارنة بالبطاريات الجافة.
البطاريات الجافة

تحتوي  فهي  الجافة"،  بـ"البطاريات  مجاًزا  البطاريات  من  النوع  هذا  يسمى 
كذلك على سوائل كبريتية، إال أنها محكمة الغلق وال تحتاج إلى الصيانة بشكل 
نحو خمس  إلى  الجافة  البطارية  العادية.  يصل عمر  البطارية  مثل  اعتيادي 

سنوات، وال تحتاج إلى صيانة إال في أضيق الحدود.
أسعار البطاريات الجافة تزيد بنسبة 25 إلى 30% عن أسعار نظيرتها السائلة.

ال تتسبب البطارية الجافة في انبعاث أبخرة أو عوادم كبريتية حارقة.
ويبقى السؤال.. أي النوعان أفضل البطارية السائلة أفضل أم الجافة؟

يؤكد خبراء نادي السيارات األلماني أن البطاريات الجافة تعمل بكفاءة عالية في 
البيئات منخفضة الحرارة بعكس البطاريات السائلة التي تتأثر بدرجات الحرارة 
السائلة  البطاريات  تسببها  التي  الضارة  اآلثار  انعدام  عن  فضاًل  المنخفضة، 

نتيجة انبعاثا أبخرة كربونية منها.
إال أن ارتفاع أسعار البطاريات الجافة مقارنة بالسائلة، وكذلك صعوبة صيانتها 
عند تعرضها للتلف يرجح في بعض األحيان كفة البطاريات السائلة وخاصة 

في الدول الحارة.

قالت الهيئة األلمانية للفحص الفني إن أهمية احتساب مسافة التوقف عند كبح 
السيارة تتمثل في الحفاظ على مسافة كافية لألمان عن المركبات، التي تسير 

في األمام، والكبح في حاالت الطوارئ في الوقت المناسب.
وأوضح الخبراء األلمان أن مسافة التوقف، أي المسافة الواقعية، التي تقطعها 

التوقف،  قبل  السيارة 
االستجابة  مسافة  تساوي 

زائد مسافة الكبح.
مسافة  احتساب  ويتم 
الكبح  لعملية  التوقف 
وفقا  بالتفصيل  العادية 
(السرعة  التالية:  للمعادلة 
يعطي   3  ×  (10  ÷
 ، االستجابة  مسافة  قيمة 

ويضاف الناتج من مسافة االستجابة  إلى الناتج من مسافة الكبح، التي تحسب 
كالتالي: (السرعة ÷ 10) × (سرعة ÷ 10). 

فعند قيادة السيارة بسرعة 30 كم/ساعة مثال، ينتج عن ذلك 9 أمتار في كل من 
مسافة الكبح و 9 أمتار مسافة االستجابة، أي أن مسافة التوقف تبلغ 18 مترا.

وعند قيادة السيارة بسرعة 50 كلم/ساعة فإن مسافة التوقف تبلغ 40 مترا، كما 
أنها تصل إلى 130 مترا عند السير بسرعة 100 كلم/س، وذلك في ظروف 
الطريق العادية؛ نظرا ألن األوراق الرطبة والثلج واإلطارات البالية وأقراص 
المكابح المتآكلة تؤدي إلى زيادة مسافة الكبح بكل تأكيد، كما أن اإلجهاد والتعب 
ثم  بالسلب على مسافة االستجابة، ومن  القيادة يؤثر  أثناء  بالهاتف  واالنشغال 

يؤدي إلى زيادة مسافة التوقف.

وجعلها  سياراتها  لتطوير  الدؤوب  العمل  العالمية  السيارات  شركات  تواصل 
األفضل على مستوى األداء الميكانيكي والتقني، واألكثر رحابة وراحة للركاب 
بالمقصورة الداخلية. ومن بين المستحدثات في عالم السيارات بالسنوات األخيرة 
المقصورة  داخل  الهواء  تنقية  على  يعمل  والذي  المقصورة،  هواء"  "مرشح 

وامتصاص الشوائب واألتربة والروائح الكريهة. 
ويعمل مرشح الهواء باإلضافة إلى ما سبق على تحسين أداء مكيف الهواء، 

"مرشح هواء" مقصورة السيارة

وذلك من خالل امتصاص الرطوبة بالهواء وإتاحة الفرصة للمكيف للتبريد. 
يتبين مما سبق مدى أهمية هذا الجزء من مكونات السيارة، وكأي قطعة بالسيارة 
فإن مرشح هواء المقصورة يحتاج إلى الصيانة والتغيير الدوري، ولكن كم مرة 

يحتاج للتغيير خالل العام؟ وما هو الوقت األمثل للتغيير؟ 
بعض شركات السيارات توصي في كتيب تعليمات التشغيل والصيانة بتغيير 
المرشح عقب كل 19 إلى 24 ألف كيلو متر، إال أن مالكي السيارات األكثر 
والعوادم  باألتربة  بمدًنا هوائها محمل  والقاطنين  بالحساسية  عرضة لإلصابة 

سيضرون للتغيير في أوقات أبكر. 
وإذا لم يكن منصوص على الوقت الذي يجب فيه تغيير مرشح هواء المقصورة 
لصيانة  العام  من  األفضل  الوقت  الربيع)  (فصل  بداية  يعتبر  السيارة،  بدليل 
المرشح وتغييره إذا استلزم األمر، حيث أن ذلك الوقت من العام يشهد أكبر 
من  للعديد  المسببة  اللقاح  حبوب  وتناثر  الهوائية  والعوالق  لألتربة  نشاط 
صناعة  في  الرائدة  الشركات  إحدى  وتوصي  والرمدية.  الصدرية  األمراض 
خدمة  مراكز  أحد  داخل  المقصورة  هواء  مرشح  بتغيير  الهواء  مرشحات 
السيارات المتخصصة، حيث أن تغييره بالمنزل دون دراية بالكيفية قد يؤدي 

إلى تلفه أو خروجه عن العمل.
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من أهم التجهيزات التي ينصح خبراء السيارات بعدم تجاهلها فصل الشتاء، هي 
استبدال اإلطارات الصيفية باألخرى الشتوية المصممة للتعامل مع األجواء في 

هذه الشهور من العام.
مياه  وطرد  تصريف  على  بقدرتها  غيرها  عن  الشتوية  اإلطارات  وتتميز 
األمطار العالقة بها من خالل النقوش والمسارات والخطوط العرضية المنتشرة 

بها، بعكس اإلطارات الصيفية.
وتستطيع السيارة بواسطة 
وفًقا  الشتوية،  اإلطارات 
لما أكده خبراء السيارات، 
أن تتوقف عند الكبح فوق 
الطرق المبتلة بمسافة تقل 
األخرى  اإلطارات  عن 
الصيفية بـ4 إلى 7 أمتار، 
والبروزات  فالنقوش 
المداس  وعمق  المتوفرة 

الذي يصل إلى 4 ملم باإلطار الشتوي ترفع من معامل االحتكاك بين السيارة 
والطريق، وهو ما يساعد في زيادة فاعلية الفرامل.

بكفاءة في درجاء  العمل  القدرة كذلك على  لديها  ـ  أيضاً  ـ  الشتوية  اإلطارات 
"الكاوتشوك"  من  خاص  نوع  لتصنيعها  يستخدم  حيث  المنخفضة،  الحرارة 
أقل  تتصلب وتتشقق في ظل درجات حرارة  التي  الصيفية  اإلطارات  بعكس 

من 7 مئوية.
لكن وبالرغم من هذه المزايا التي يتمتع بها "اإلطار الشتوي" فإن استخدامه 
أثناء  المرتفع  صوته  المساوئ  تلك  مقدمة  في  ويأتي  العيوب،  بعض  يعتريه 

السير، وذلك بسبب االحتكاك بشكل أكبر بفعل البروزات المنتشرة بها.
كما يعيب اإلطارات الشتوية أنها تسهم في استهالك السيارة لمزيد من الوقود، 

وذلك بسبب ارتفاع معامل االحتكاك مع الطريق.
أسعارها  أن  الشتوية  الشتاء  لفصل  المخصصة  اإلطارات  عيوب  أبرز  ومن 

الشرائية تزيد بنسبة 15 إلى 20% عن أسعار اإلطارات الصيفية.

نشرت منظمة الصحة العالمية في مصر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل 
االجتماعي "فيسبوك"، عدد من النصائح للسائقين لضبط مرايا السيارة بشكل 

صحيح لمزيد من األمان بالطرق.
يأتي ذلك ضمن فعاليات حملة "سواقتك أمانك ليك واللي حواليك"، التي دشنتها 

المنظمة لتوعية المواطنين بمخاطر الحوادث وكيفية التعامل مع السيارات.
وقالت المنظمة "مرآة سيارتك ليست رفاهية بل لتحصل على رؤية واضحة "، 

ولكي يتم ضبط المرايا الثالث بشكل صحيح يجب اتباع اآلتي: 
- مرآة الصالون : مرآة الصالون أو الوسط هي المسؤولة عن مساعدة السائق 
في كشف ما يدور خلف السيارة، ويجب ضبط هذه المرآة بحيث تظهر السيارة 

التي تسير في الخلف بنفس حارة سير السيارة بصورة كاملة وليس جزئية. 
بحيث  للسائق  األيسر  الجانب  مرآة  يجب ضبط   : األيسر"  "الجانب  مرآة   -

السيارة  تظهر 
في  تسير  التي 
يسار  السير  حارة 
السائق بشكل كلي 
تماماً،  واضح 

وليس جزئياً.
الجانب  مرآة   -
األيمن : يتم ضبط 
الجانب  مرآة 
بحيث  األيمن 
جانب  فيها  تظهر 

السيارة بشكل واضح بعد اختفائها من مرآة الوسط.

وقسمت الصحة العالمية األعطال التي قد تصيب محرك السيارات إلى قسمين، 
هي كاآلتي: 

األول - المحرك ال يستجيب لمحاوالت تشغيله
- قد يكون ذلك نتيجة ضعف البطارية أو تلفها، ويجب إعادة شحنها أو استبدالها.
أقطاب  تنظيف  يجب  الحالة  هذه  في  للبطارية،  الموصلة  األسالك  رداءة   -
البطارية أو تغيير األسالك الموصلة لـ"الكابالت"، ولتشغيل السيارة يجب دفع 

المركبة مع تعشيق التروس علي السرعة الثانية.
-احتمال وجود ماء داخل "السلندرات" أو حشر في المكابس، وفي هذه الحالة 

يجب التوجه إلي فني متخصص لفحص السيارة وإصالحها. 
الثاني - المحرك يعمل ولكن ال يقوى على تحريك السيارة

- يتم اختبار مضخة الوقود بنزع خرطوم التوصيل من اتجاه " الكاربراتير"، 
ثم محاولة إدارة المحرك من خالل "المارش" واختبار قوة اندفاع البنزين من 

الخرطوم مع دوران المحرك.
البنزين عدة مرات، فإذا ظل "  - اختبار "الكاربراتير" بالضغط على دواسة 
أثار  وإذا ظهرت  تنظيفها،  يجب  دليل وجود شوائب  فذلك  جافاً  الكاربراتير" 

للبنزين فذلك يعني أن هناك عيب في شمعات االحتراق " البوجيهات".
- يجب التأكد من وجود "بنزين" داخل خزان وقود السيارة، فقد يكون مؤشر 
استهالك الوقود به عطل، كما يجب فحص توصيالت "خراطيم" الوقود والتأكد 

من عدم وجود انسداد بها.
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الخاليا  تصيب  مرضية  حالة  هو  الزهايمر  مرض 
العصبية في المخ وتؤدى إلى إفسادها وإلى انكماش 
حجم المخ. كما يصيب الجزء المسئول عن التفكير 
فوق  لألشخاص  يحدث  ما  وغالبا  واللغة.  والذاكرة 
في  أشخاص  يصيب  أن  يمكن  ولكنه  الستين،  سن 
سن األربعين. ويتسبب في أمراض أخرى (اختالل 

العقل) وانخفاض القدرات العقلية لكبار السن.

هناك نوعان من الزهايمر:
العائلي  (الزهايمر  وراثي  نوع  هو  األول  النوع   -

 .(FAD -
الوراثية  الجينات  طريق  عن  ينتقل  النوع  وهذا 
من أحد الوالدين أو كليهما. هذا النوع غير منتشر 

بنسبة 10% لمن هم أقل من 65 سنة. ويحدث 
أما- النوع الثاني فهو (الزهايمر الفردي - AD) وهو 
ال يحدث عن طريق الوراثة. ويحدث لألشخاص بعد 

سن 65 سنة. 
مرض الزهايمر (Alzheimer) يسبب تغيرات بالمخ 
تزداد سوًء بشكل تدريجى، وهو من أكثر األسباب 
شيوعاً وراء إصابة اإلنسان بالعته – فهو مجموعة 
للمهارات  تدهور  التى تسبب  المخ  من اضطرابات 
التى تؤثر على حياة  بالدرجة  الفكرية واالجتماعية 

الشخص اليومية.
فى مرض الزهايمر يحدث ضمور فى خاليا المخ 

مؤثرة على الذاكرة وعلى الوظائف العقلية.
الوقت  فى  المرض  هذا  لعالج  المتاحة  األدوية 
الحالى واستراتيجيات إدارته تساهم فى تخفيف حدة 
وظائف  كفاءة  رفع  وفى  مؤقت  بشكل  األعراض 
تقدم  التى  الدعم  شبكات  عن  البحث  بجانب  المخ، 
الخدمات االجتماعية لمريض الزهايمر التى تحول 

دون تدهور حالته بشكل كبير.
أعراض مرض الزهايمر:

على  مالحظتها  يمكن  التى  الحالة  أعراض  أولى 
لألحداث  نسيانه  تكرار  هو  الزهايمر  مريض 
ولألشياء مع االرتباك فى التصرفات. بمرور الوقت 

وعلى  الذاكرة  وظائف  على  تأثير  للمرض  يكون 
طريقة الكالم والكتابة لديه، وعلى قدرته على حل 

المشكالت أو الحكم عليها.
وإذا كنت مريضاً بالنسيان يمكنك الحكم على حالتك 
بالفعل)  (بشكل غير طبيعى  قدرتك  من خالل عدم 
على تذكر األشياء أو ترتيب األفكار، أو عدم القدرة 
للمحيطين  ملحوظة  تغيرات  أية  التعرف على  على 
بك من أفراد العائلة أو من األصدقاء وزمالء العمل 
.. كما ال يجد الشخص فى التصرفات الخاطئة شيء 

يشوبها بل ينظر إليها على أنها تصرفات سليمة.
بمرض  والمتصلة  المخ  تصيب  التى  التغيرات 
الوظائف  فى  مشاكل  ظهور  إلى  تؤدى  الزهايمر 

التالية:
ـ الذاكرة: لكل شخص فترة انتكاسة تحدث للذاكرة 
والتى تتسم بلحظات من النسيان المؤقت، كأن ينسى 
اسم  نسيان  أو  السيارة  مفاتيح  وضع  أين  الشخص 
مرض  مع  النسيان  لكن  عليه،  تعرف  قد  شخص 
الزهايمر يتكرر حدوثه بل وتزداد األعراض سوءاً 

معه.
فمريض الزهايمر نجده:

- يكرر القول الذى قاله أو يكرر السؤال الذى سأله 
عدة مرات ومن وقت آلخر.

- ينسى ما دار فى األحاديث والمقابالت أو األحداث 
وال يتذكرها فى وقت الحق.

- ينسى بشكل روتينى أماكن األشياء.
- ينسى أسماء أفراد العائلة.

إحساسهم  الزهايمر  مرضى  يفقد  األشياء:  إدراك 
األماكن  على  يتعرفون  ال  كما  والوقت،  باأليام 

المألوفة بالنسبة لهم ويتوهون فيها.
- الكالم والكتابة: يجد مريض الزهايمر صعوبة فى 
طريقها  عن  يتم  التى  الصحيحة  للكلمات  التوصل 
عن  التعبير  فى  صعوبة  يجد  كما  األشياء،  تحديد 
وبمرور  األحاديث،  فى  المشاركة  عند  أو  أفكاره 
تنحدر  لديه  والكتابة  القراءة  مهارات  فإن  الوقت 

بشكل ملحوظ.

الزهايمر  المنطق به: يجد مريض  التفكير وربط   -
بالنسبة  وخاصة  والتفكير  التركيز  فى  صعوبة 
من  الكثير  وهناك  األرقام.  مثل  التجريدية  للمفاهيم 
المرضى بالزهايمر يجدون صعوبة وتحِد فى إدراة 
الفواتير  دفع  أو  الحسابات  المالية من عمل  األمور 
المستحقة فى مواعيدها، تتطور مثل هذه الصعوبة 
فى صورة عدم القدرة على التعرف أو التعامل مع 

األرقام.
مع  بإيجابية  التجاوب  القرارات:  وأخذ  الحكم   -
ق  ا حتر ا المشاكل الروتينة اليومية فى المنزل مثل 
مواقف  فى  التصرف  أو  الموقد  نار  فوق  األطعمة 
وتصبح  كبير  بشكل  تتأثر  المتوقعة  غير  القيادة 

مواقف تحدى بالنسبة لمريض الزهايمر.
- التخطيط والقيام بالمهام األسرية: األنشطة الروتينية 
التى تتطلب خطوات متتالية تمثل مشكلة مثل عملية 
الطهى أو القيام بممارسة النشاط الرياضى المعتاد، 
فهو  األعراض  وتقدمت  سوًء  المرض  ازداد  فكلما 
المتأخرة  الحاالت  وفى   .. الخطوات  يتذكر  يعد  لم 
من المرض ينسى الشخص كيف يرتدى مالبسه أو 

كيف يستحم!
التغيرات  التصرفات:  وفى  الشخصية  فى  تغير   -
التى يصاب بها المخ فى مرض النسيان تؤثر على 
طريقة أدائه فى مختلف المواقف الحياتية واألحداث 
لذا  ومشاعره،  أحساسيه  على  تؤثر  كما  اليومية، 
فالشخص المريض بمرض النسيان من الممكن أن 

تظهر عليه االضطرابات التالية:
- االكتئاب،  القلق، االنسحاب االجتماعى، التقلبات 
العناد،  زيادة  اآلخرين،  فى  الثقة  عدم  المزاجية، 

االستثارة والعداونية وتغير فى عادات النوم.

األسباب المؤدية لمرض الزهايمر:
الكثيرمن العلماء، يرجعون أسباب إصابة الشخص 
ومن  العوامل  من  مجموعة  إلى  الزهايمر  بمرض 

بينها:
- العامل الوراثى المتمثل فى انتقال الجينات من جيل 

ينسي الكثير من الناس أشياء صغيرة، مثل مكان مفاتيح السيارة أو ما حدث بالضبط األسبوع الماضي. 
ولكن إذا تكررت حالة النسيان بشكل دائم أو إذا تضمنت أشياء بسيطة تحدث بشكل يومي مثل عنوان المنزل أو أشياء من هذا القبيل، فيمكن أن 

تكون هذه الحالة من أعراض مرض الزهايمر .
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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« .

إلى آخر.
- نمط الحياة المتبع من قبل الشخص.

- العوامل البيئية المحيطة به.
ووظائفه  المخ  كفاءة  على  تؤثر  عوامل  وكلها 

الحيوية.    
لإلصابة  المؤدية  األسباب  أو  العوامل  زالت  ما 
بمرض النسيان غير مفهومة كلية، لكن تأثير المرض 
على المخ واضح. فمرض النسيان يدمر خاليا المخ 
ويقتلها، ومن عالمات إصابة المخ بمرض الزهايمر 
الحية  الخاليا  اتصال  به وعدم  الخاليا  قلة عدد  هو 

ببعضها كما الحال مع أنسجة المخ الصحية.
ـ العمر: كلما تقدم العمر باإلنسان كما ازدادت مخاطر 
النسبة كل  النسيان حيث تتضاعف  إصابته بمرض 
العمر 65  من  اإلنسان  يبلغ  أن  بعد  سنوات  خمس 
أحد  النسيان  مرض  أن  يعنى  ال  هذا  لكن   .. عاماً 

السمات أو المالمح المميزة لمرحلة الشيخوخة.
فيها  العائلة  أفراد  أحد  يوجد  التى  األشخاص  أما 
تنتقل  أن  الممكن  فمن  النسيان  بمرض  أصيب  قد 
الجينات غير الطبيعية إليهم وتسبب اإلصابة به ومن 
الممكن أن يكون ذلك فى سن مبكرة فى األربعينات 

أو الخمسينات.
بمرض  لإلصابة  تعرضاً  أكثر  اإلناث  النوع:  ـ 
الذكور ألن متوسط أعمارهن أطول  الزهايمر عن 

من متوسط عمر الذكور.

تعرضت  التى  بالرأس:األشخاص  سابقة  إصابة  ـ 
إصابات  تكررت  أو  بالرأس  سابقة  حادة  إلصابة 
بمرض  إصابتها  مخاطر  تزداد  لديها  الرأس 

الزهايمر.
الخلل اإلداركى: األشخاص التى تعانى من خلل فى 
بالذاكرة  تعانى من اضطرابات  اإلدراكية  العمليات 
تزداد  التى  اإلدراكية  االضطرابات  من  وغيرها 
سوءاً مع التقدم فى العمر لكنها ليست بالسوء الذى 

يمكن تصنيفه على أنه عته 
بعينه  حياة  نمط  يوجد  القلب:ال  الحياة وصحة  نمط 
ومع  الزهايمر،  بمرض  اإلصابة  مخاطر  من  يقلل 
العوامل  بعض  وجود  إلى  العلماء  أشار  فقد  ذلك 
القلب هى نفسها قد  المتسببة فى اإلصابة بأمراض 
تساهم فى ازدياد مخاطر اإلصابة بالزهايمر، ومن 

بين هذه األنماط الخاطئة:
الرياضية،   والتمارين  الحركة  ممارسة  قلة   -
نسب  ارتفاع  الدم،  ضغط  ارتفاع  التدخين.، 
الكوليسترول، عدم التحكم فى مرض السكر و عدم 

االنخراط فى الحياة االجتماعية مع اآلخرين. 
   

تتمثل الخطة العالجية فى الخطوات التالية:
أ- األدوية:األدوية التى تُقدم لعالج مرض الزهايمر 
تعمل لفترة من الزمن على تحسين الذاكرة وغيرها 
من  تبطأ  حيث  األخرى  اإلدراكية  الوظائف  من 

اتصال  كفاءة  من  وتزيد  للحالة  السريع  التدهور 
الخاليا ببعضها البعض فى المخ.

ب- خلق بيئة داعمة وآمنة للمريض: تبنى احتياجات 
الخطة  فى  أساسياً  جزءاً  يعد  الزهايمر  مريض 

العالجية المقدمة له. 
ج- الرياضة: إن االنتظام فى ممارسة نشاط رياضى 
الزهايمر،  لمريض  العالجية  الخطة  من  جزء 
فممارسة المريض 30 دقيقة من المشى يومياً يحسن 
مفاصله  صحة  على  ويحافظ  المزاجية  من حالته  

وعضالته وقلبه. 
أن  ينسى  بالزهايمر  المريض  الشخص  التغذية:  د- 
بالمثل،  إعداده  فى  المتعة  ويفقد  بل  الطعام،  يتناول 
مما  والماء  السوائل  من  الوافر  الكم  يشرب  ال  كما 

ييعرضه لإلصابة بالجفاف واإلمساك.
 

أو  الزهايمر  لمرض  عالج  يوجد  ال  اآلن  حتى 
التي  الوقاية من اإلصابة به. وهناك بعض األدوية 
تساعد على تحسين الذاكرة وعلى التحكم في بعض 
في  تساعد  أو  المريض  وسلوك  المرض  أعراض 
عالج بعض حاالت اإلحباط أو االكتئاب المصاحبة 
االجتماعية  بالمهارات  االرتقاء  العمل على  له، مع 
للشخص ومهاراته الفكرية والذهنية لتظل فى حالة 

عمل دائم.



46

محمد أبو الفضل

نقل  وعزمه  إلسرائيل  عاصمة  المحتلة  بالقدس  األميركي  الرئيس  اعتراف 
سفارة بالده إليها، يعد بالطبع تطورا فاصال في مسيرة القضية الفلسطينية، مليئا 
بالدروس والعبر السياسية، التي إذا استوعبناها جيدا يمكن أن نفوق من األوهام 

التي عشنا في كنفها سنوات طويلة.
القرار في ظاهره لطمة على وجوه العرب، وفي جوهره جرس إنذار بأن هناك 
ما هو أسوأ من ممارسات االحتالل اإلسرائيلي في األراضي المحتلة، وما لم يتم 
االنتباه واليقظة والحذر حيال ما يجري سوف تتوالى علينا اللعنات والضربات، 

مستفيدة من األزمات العربية المتراكمة.
الخطوة النوعية التي اتخذها ترامب حافلة بالدالالت، في شقها الدولي والعربي 
والفلسطيني، ويكشف االمعان في تفاصيلها عن رسائل محورية بدت غائبة عن 

ذهن كثيرين.

الرسالة األولى، التخلص من وهم الراعي األميركي لعملية السالم، ولظروف 
معينة توافقت رؤى عربية على القبول بوساطة الواليات المتحدة، للدرجة التي 
دفعت الرئيس الراحل أنور السادات للقول بأن 99 بالمئة من أوراق اللعبة في 

يدها، إشارة على حجم النفوذ األميركي الطاغي على إسرائيل في ذلك الوقت.
هذا الوهم، ظل سائدا بعد رحيل السادات، وكلما بدت روسيا أو دول االتحاد 
األوروبي قريبين من التسوية أو اللعبة، كانت العين العربية تصر على التوجه 
نحو الواليات المتحدة، وهو ما أفقدنا تعاطف البعض. ربما كانت واشنطن تملك 
العديد من أدوات القوة في المنطقة التي تعزز مقولة السادات، لكن لم نعط أنفسنا 

فرصة لمراجعة الشعار الذي وضعه الرئيس الراحل وسار خلفه كثيرون.
موقف ترامب الذي وقع كالصاعقة على رؤوس بعض القيادات العربية، حتى 
ولو علموا به قبل صدوره أو تلمسوا مالمحه مسبقا، فهو في النهاية يجب أن 

يرفع الغطاء عن الوهم التاريخي، ويدفع نحو ضرورة الدفع بالعبين جدد.
نفوذ  بتراجع  يتعزز  التسوية،  في  األوحد  الالعب  دور  تقليص  نحو  االتجاه 
وهم  جعلت  التي  الرئيسية  المقومات  لبعض  وخسارتها  المنطقة،  في  واشنطن 

السادات يتحول إلى حقيقة لم يجرؤ أحد على مراجعتها.
بالتالي من الممكن االستفادة من موقف االتحاد األوروبي المتحفظ على الخطوة 
األميركية ويرى أنها "مضرة بجهود السالم"، وفتح الباب واسعا أمام الالعب 
الروسي، الذي يستعد لتوظيف االنحياز األميركي، بعد أن دعا الرئيس بوتين 

من القاهرة إلى استئناف التفاوض حول كل القضايا، بما فيها مصير القدس.

إلى أن خطوة  البعض  الملغومة، حيث ذهب  التسويات  الثانية، رفض  الرسالة 
ترامب ترمي إلى فتح المجال لتدشين ما يعرف بـ "صفقة القرن" لتسوية القضية 
ومراوغات  مساومات  وتجاهل  قراره،  وقبول  لتبرير  محاولة  في  الفلسطينية، 
أن  دون  عدة،  إسرائيلية  حكومات  مع  يتفاوضون  الفلسطينيين  جعلت  سابقة 

يقتنصوا جزءا معتبرا من حقوقهم التاريخية.
ال  الواقع،  باألمر  التسليم  على  الفلسطينيين  إلجبار  ترامب  وضعه  الذي  اللغم 
السالم  أبيب في طريق محادثات  نثرتها واشنطن وتل  ألغام  يختلف عن جملة 
مركزية  قضايا  عن  شغلتنا  فرعية،  زوايا  في  سياستهما  وحشرتها  المتعثرة، 
بناء  في  والتوسع  والحدود  والالجئين  والتهجير  القدس  مثل  الصراع،  لب  في 

الحديث منصبا على حصار غزة وفتح وغلق  المستوطنات وغيرها، وأصبح 
المعابر والوضع االنساني في األراضي المحتلة.

األسئلة السهلة تحولت اإلجابة عنها إلى مسألة صعبة، مثل: ماذا تريد السلطة 
الفلسطينية من حماس؟ وما هي دوافعها لقطع الكهرباء عن غزة؟ وماذا فعلت 
الحكومة  تقبلهم  الذين  الموظفين  القطاع؟ وكم عدد  بإدارة  انفرادها  بعد  حماس 

بعد تسلم ادارة غزة؟ وهل يبقى سالح المقاومة أم يخضع للسلطة الفلسطينية؟
الصدمة أو اللطمة التي وجهها ترامب، ربما تفيق القوى الفلسطينية، وتجبرها 
على التخلي عن الفروع والعودة لالنشغال بالجذور، التي ثبت أن هناك من يتعمد 

تبديل أولوياتها.

الرسالة الثالثة، تتعلق بضرورة المضي قدما في المصالحة الفسلطينية، وجعلها 
والشعارات  المزايدات  عن  واالبتعاد  المستجدات،  مع  للتعامل  انطالق  نقطة 
الرنانة، ألن موقف واشنطن من القدس في حد ذاته، يمكن أن يحل بعض األلغاز 
الفلسطينية، ويدفع نحو الوحدة وتهيئة األجواء وتبني رد فعل يتواءم مع حجم 
فوق  للقفز  البعض  جانب  من  استغالله  وعدم  ترامب،  ارتكبها  التي  الجريمة 
إلى  للوصول  تنازالت  تقديم  كل طرف  تفرض على  التي  المصالحة،  مطالب 

درجة متماسكة من االستقرار الداخلي، وطي صفحة المرحلة السابقة.
األول  في  غزة  إدارة  الحكومة  تسلم  موعد  مرور  تجاهل  أن  تصور  البعض 
نسيان جدول  يعني  كامل،  تمكين  الحالي، دون حدوث  ديسمبر  العاشر من  ثم 
مضى،  وقت  أي  من  أكثر  اليوم  مطلوبة  أصبحت  الوحدة  لكن  المصالحة، 
واالنخراط في تخفيف تداعيات قرار ترامب يفرض التمسك بالمصالحة، ألنها 
التي  االنقسام  ورقة  ونزع  الدولة،  حلم  لتحقيق  منه  الدخول  يمكن  الذي  الباب 
دفعت حكومات إسرائيل للتنصل من العودة إلى المفاوضات، وإجبار الواليات 
المتحدة على مراجعة موقفها، وأن هناك عنوانا واحدا يضم جميع القوى، اسمه 

"منظمة التحرير الفلسطينية".

مصر،  عاتق  على  يقع  الذي  المتعاظم  العربي  الدور  تخص  الرابعة،  الرسالة 
فعقب قرار ترامب تسارعت وتيرة التحركات، التي جعلت من القاهرة منطلقا 
لها، وهو ما يتسق مع الدور الصاعد لمصر في األزمات العربية، في سوريا 
وليبيا ولبنان والعراق واليمن، فضال عن فلسطين، ما يعيد التوازن الذي اختل 

في المنطقة لصالح بعض القوى اإلقليمية.
مصر هي الوازن العربي الحقيقي، وبعد استعادتها لقدر من عافيتها على الساحة 
الخارجية بدأت تنخرط في مهام كثيرة، ألنها تتبنى منهج تغليب الحلول السياسية 
على األدوات العسكرية، األمر الذي ساهم في اطفاء بعض الحرائق، كان النفخ 

في احداها كفيال بإغراق المنطقة في مزيد من الدماء.

الرسالة الخامسة: االعتراف بالقدس كعاصمة إلسرائيل، قد يمنح بعض القوى 
إيجاد  حول  وتلتف  وخالفاتها،  جراحها  من  جزء  لتجاوز  الفرصة  اإلقليمية 
المضامين  نطاق  في  وحصره  المادية  محتوياته  من  ترامب  قرار  لتفريغ  آلية 
عليها  تنطوي  التي  المهمة  الرسائل  حلقة  تكتمل  أن  يمكن  هنا  من  الرمزية، 

الخطوة األميركية.
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في صالة االنتظار عند الطبيب جلست سناء تنتظر نتيجه التحليل. الوقت يمر 
ببطء مدمر، الدقائق تتثاقل والساعة على الحائط أمامها بدت وكأنها تحجرت 

عقاربها تلسع قلبها المعذب المشتاق لكلمة ماما ... 
عشر سنوات مرت كأنها الدهر. زوجها بدا راضياً بالقدر والنصيب والزال 
يسمعها كلمات الحب كأول يوم من حياتهما المشتركة. اإلحساس الدائم بالعجز 
وقلة الحيلة أكل عشر سنوات من عمرها، نظرات الشفقة في عيون األصدقاء 
والجيران كم أتعبتها، وكم أبكتها تعليقات حماتها ومطالبتها بحفيد ... نظراتها 
بوراً  أرضاً  يزرع  ألنه  إبنها  ساللة  إنقطاع  مسؤولية  بتحميلها  المحملة  لها 
ال تطرح الثمر ... بيتها الصغير ال ينقصه اال طفل واحد فقط  يمأل حياتها 
الفارغة، عشها الهادي الدافئ العامر بالحب مهدد في أي لحظة بالتداعي إذا لم 

يأِت هذا الكائن الصغير ليبعث فيه حياة اللعب والصخب ...
تنقلت كثيراً بين األطباء والتحاليل واألدوية ولم يفلح أي منها في منحها شرف 
األمومة. قلبها متعلق بطارق اللذي يحبها والذي تزوجها بعد قصة حب جارفة، 
لكنها تلتفت  تتعذب حين يطوقها بذراعيه ويعلن لها أن األبوة ال تهمه كثيراً 
فترى بئر الحرمان العميق في عينيه ... كم غاص قلبها حزناً وهي ترى النساء 
حولها يالعبن أطفالهن في المالعب وكلمة ماما تترد في أذنيها تسمعها وال 
تعرف معناها الحقيقي ... تشتاقها بلهفة، يمزقها الحرمان إرباً يوماً وراء يوم.
توالت الشهور والسنوات وال زالت تتعذب باألمل أن تكون يوماً ما أماً، فهل 
تكون أفاقت من ذهولها على صوت الممرضة تنادي بإسمها، خفق قلبها إتجهت 
نحو غرفه الطبيب الذي قابلها بإبتسامته قائاًل: مبروك مدام أنت حامل...! لم 
تصدق أحست بالدوار، تداعت على الكرسي ليؤكد لها الطبيب الخبر السعيد... 
طارت إلى المنزل لتنتظرعودة طارق، لتزف له البشرى، تكاد الدنيا كلها ال 
تسعه فرحها، وكأن جدران البيت  ترقص معها واآلثاث والسجاد أحست أنه 
يكاد يطير معها ... تنقلت كالفراشة بين حجرات البيت وكأن الكون كله ملكها 
وأنها على وشك ان تضع  تاجاً مرصعاً على رأسها، فليس ثمة أحد من أهل 

األرض يفوقها سعادة ...
أعدت الطعام وهي تدندن ورتبت المنزل كنحلة إرتشفت رحيقاً، إرتدت أجمل 
خلية  كل  تغمر  والسعادة  بانتظار طارق  وتزينت وجلست  في خزانتها  ثوب 
في جسمها والفرح يعزف لحن الحياة على أوتار قلبها، وروحها تهيم في أيام 

وردية قادمة ...
إمرأه  أمامها  لتجد  الباب  فتحت  ملون  كعصفور  قفزت  الباب،  جرس  ِرن 
غريبة،  بنظرات  المرأة  تأملتها  األغلب،  على  أعوام  ببضعة  سناً  تصغرها 
للدخول. لم تطل عليها، أخرجت  أنكرتها ... طلبت أن تتحدث معها فدعتها 
من حقيبتها ورقتين. تساءلت سناء عما تريد منها هذه اآلن بحق السماء ... 
ألقت المرأه قنبلة مدوية في وجهها ... أخبرتها أنها زوجة طارق! لم تصدق 
الزواج وهي تقرأ  لم تصدق وهي ترى عقد  أذنيها ... تمالكت نفسها،  سناء 
إسم زوجها ... أحست بالضياع فعاجلتها األخرى بورقة شهادة ميالد إبنها من 

طارق ...!
أحست بلسعة سوط بين عينيها، فإنتفضت واقفة كمن مسه صاعق كهربائي،  
ورآها  تاركة  بعنف  وراءها  الباب  المرأة  صفقت   ... وتهذي  ترتجف  بدأت 

حطاماً...

لمياء مشعل

امتألت شبكات التواصل االجتماعي باإلشادة بمواقف حكام الدول األجنبية ممن 
والحكام  العرب  بين حكام  الفرق  لتبيان  القدس وذلك  بشأن  ترامب  قرار  تحدوا 
لو  أعداءهم. ولكن  بأوطانهم وينصرون  يفرطون  العرب  األجانب، وكأن حكام 
يعود الالئمون إلى الوراء قليال، ويقرءون عن حكام عرب كانوا حريصين على 
مصالح العرب فقتلتهم أميركا على مرأى ومسمع من العالم دون أن ينجدهم أحد. 
وتذكرون كيف أعلن حسني مبارك في اجتماع لقمة العرب في عام 1991 أن 
العرب موافقون باإلجماع على مهاجمة العراق، فاعترضت عليه األردن واليمن 
وليبيا كونهم لم يوافقوا. وكان مبارك متحمسا لذلك اإلعالن على الرغم من عدم 
على  للقضاء  الحكام  بعض  تحمس  التي  الوحيدة  الحادثة  هذه  وليست  صحته. 
اخوتهم العرب، فكلما ظهر قائد مخلص، دبروا له االتهامات وجيشوا التيارات 
التي قتلت  المتحدة،  الدينية ضده واتفقوا على القضاء عليه، خوفا من الواليات 
وال  يحذروا  أن  للبقية  درسا  فكان  مواقفها،  في  يؤيدونها  ال  الذين  القادة  جميع 

يتصدوا لهيمنتها.
وجمال  حسين  صدام  الخيانة،  اتهامات  من  المخلصين  القادة  من  أحد  ينج  لم 
يتلقون  أنهم  وقيل  يهودية  أصول  من  أنهم  وقيل  عرفات،  وياسر  عبدالناصر 
األوامر من االستخبارات األميركية، وقيل أن تركتهم بعد وفاتهم فاقت المليارات.  
الفلسطينيون الذين يقدمون شهداء يوميا، أتهمتموهم بأنهم باعوا أراضيهم لليهود، 
واليوم يتحدثون عن صفقة القرن وتوطين الفلسطينيين في األردن وغزة، وكأن 
الفلسطينيين قطيع سيحملونهم ويضعونهم في مكان آخر. هذه اتهامات شنيعة ضد 

شعب ناضل وال يزال يناضل بكافة فئاته وبكل الوسائل المتاحة.
ويدقون  النار،  على  الزيت  يصبون  إنهم  حكامهم؟  يخونون  الذين  يستفيد  ماذا 
باالقتتال  العرب  الوضع سوءا، ويستمر  العربية، ويزيدون  الدول  بين  األسافين 

الداخلي ويزدادون تشرذما وضعفا.

وأن  يحصى،  وال  يعد  ال  ما  االجتماعية  اآلفات  من  لديهم  العرب  أن  شك  ال 
الدول العربية هي األكثر فسادا وانعداما للعدالة بين دول العالم، لكن من شاهد 
المظاهرات التي اجتاحت الدول العربية يدرك أن هذا الجيل يختلف عن الجيل 
القيم السلبية والخنوع قبل قرن من الزمان، من كان  البالد وغرس  الذي ضيع 
يتوسلون  لشباب  المظاهرات  تلك  مثل  تشهد  العربي  المغرب  بالد  أن  يتصور 
حكامهم أن يذهبوا للنضال في فلسطين؟ وهل شاهد أصحاب االتهامات مظاهرات 

مصر التي عمت جميع المدن المصرية؟ 
العام  التوجه  عن  الكثير  كشف  أنه  إال  العربي،  الربيع  خيبة  من  الرغم  على 
للشعوب، فهناك رفض للحكم الديني وما شهدناه من اقتتال طائفي جاء من الخارج 
وليس من الشارع العربي، الذي ظهر جليا أنه واٍع ويريد حكما مدنيا وبرلمانات 
المواطنة  تكرس  بل  مذهب  أو  طائفة  أو  ديانة  عن  تتحدث  ال  ودساتير  قوية، 
ويريد  والطائفة،  والديانة  األصول  عن  النظر  بصرف  القانون  وحكم  الصالحة 
تنمية حقيقية، ويريد أن يحرر أراضي العرب التي احتلتها العديد من الدول وليس 
فقط الصهاينة، ويريدون أن يصدوا القوى المتغولة التي تريد أن تحرق الناس 

بحروب دينية.
إن العبء الذي يحمله حكام العرب ثقيل جدا، فال تجلدوهم ودعوهم يفكرون في 

كيفية مواجهة المخاوف الداخلية والخارجية دون أن تجلدوهم.

سهى الجندي





   

في  العربي  األلماني  المركز  لدعوة  تلبية 
األلماني  الخارجية  وزير  السيد  قام  برلين، 

بزيارة للمركز في حي نويكلن البرليني.
وتناول النقاش قرار الرئيس األمريكي ـ نقل 
تناول  تم  كذلك  ـ  للقدس  األمريكية  السفارة 
في  العربية  الجاليات  مظاهرات  موضوع 

برلين للتنديد بذلك القرار.
األلماني  اإلعالم  تناول  للوزير  وأوضحنا 
لقضية حرق أعالم إسرائيل أثناء المظاهرات 
وتحريف الحدث وتوجيهه نحو معاداة السامية.

قضية  من  األلماني  بالموقف  الوزير  وأشاد 
فقد  تعرفون  كما  قائاًل:  األمريكي  االعتراف 
موقفا  ـ  األلمانية  للخارجية  كوزير  ـ  اخذت 

ثابتا، ورفضنا القرار األمريكي.
وطلب السيد نادر خليل  من الوزير االعتراف 

بدولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف.
الصراع  وأن  العربية  الجالية  عن  وتحدثنا 
الشارع  على  سينعكس  اإلسرائيلي  العربي 
األلماني حيث تتواجد جالية عربية كبيرة في 
في  بموضوعية  التعامل  يجب  وقلنا  البالد. 
قضية الشرق األوسط وفلسطين، واألخذ بعين 
االعتبار أن الشباب العربي المولود في ألمانيا 

أصبح له أصواتا انتخابية في كل المدن.
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NOTDIENSTE
Polizei, 110
Feuerwehr, 112
Kindernotdienst,
610061  /  19720
Arzt-Notruf,
310031  /  19242 
Fahrdienst
für Behinderte,  478820
Apotheken-
bereitschaft, 0800 0022833
Giftnotruf, 19240
Zahnärztlicher
Notdienst, 
89004333
Auskunft
- Inland,  11833
- Ausland, 11831
Flughäfen (Infos), 
0180 5000186
Deutsche Bahn AG,  
Auskunft, 0180 5996633
BVG, 19419
Omnibus-
Bahnhof,  
Funkturm / Auskunft, 
3018028
Vattenfall,
(Störung) 26712525

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

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

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

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

 

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

Ausländerangelegenheiten
Landeseinwohneramt
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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
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.: 0231-19 29 2 
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
Tel.: 0200-1110550     
Kfz-Zulassungsstelle
Hauboldstraße 7, 01239 Dresden
Tel.: 0351-4888008

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



Versicherung, Vorsorge und Vermögensaufbau

استشارات مهنية  في المجاالت التجارية والخاصة
Professionelle Beratung im Privat- und Firmenbereich.

ـ تأمين السيارات
ـ تأمينات للمنازل

ـ تأمينات المسؤوليات العامة والخاصة
ـ تأمينات الحوادث

ـ تأمينات اإلصابة في العمل 
ـ تأمينات تكميلية لألسنان

ـ تأمينات المعاشات الخاصة
- تأمينات الحقوق القانونية
- تأمين محتويات الشركات

- Autoversicherung 
- Hausratversicherung
- Haftpflichtversicherung
- Unfallversicherung
- Berufsunfähigkeitsversicherung 
- Zahnzusatzversicherung
- Privatrente
- Rechtsschutzversicherung
- Firmeninhaltsversicherung
  und vieles mehr

ولدينا الكثير من التأمينات األخرى، التي تغطي معظم احتياجات عمالئنا في الحياة الخاصة والعملية.

Jomanah El-Nejmi
Kundenberaterin in der Firmenfachagentur Teja Pauli

Telefon: 030 6 80 74 92 30 |  030 6 80 74 92 39 
Mobile : 0176 64 83 65 06
www.allianz-teja-pauli.de   |  jomanah.El-Nejmi@allianz.de
Enzianstr. 2, 12203 Berlin

Bürozeiten:
Mo.-Do. : 08:30 - 17:30 Uhr
Fr.          : 08:30 - 15:00 Uhr
und nach Vereinbarung

Mehr als 125 Jahre Erfahrung, Kompetenz und Finanzstärke.
Wir setzen unsere Expertise für rund 20 Millionen Kunden ein, um jedem Einzelfall gerecht 

zu werden

Vereinbaren Sie noch heute einen Termin!
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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.: 069-43 64 96

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
Erkrather Str. 143, 40233 Düsseldorf

zahanrtz
brunnen str 42, 40223 düsseldorf
Tel.: 0211-330363
Dr. med. dent. Subhiya Hussein-Badiian 
Zahnmedizin
Graf-Adolf-Str. 59, 40210 Düsseldorf
Tel.: 0211-352491
Dr. med. Ziad Azzouni
Ulanenstr. 2, 40468 Düsseldorf
Tel.: 0211-432626
Dr. med. Bubaker Saad Bendado
Kinder- & Jugendarzt
Hauptstr. 5-9, 41747 Viersen
Apotheken
Bahnhof-Apotheke
Ellerstr. 50, 40227 Düsseldorf
Tel.: 0211-78 58 44
Rechtsanwälte
Dr. Shirin Entezari
Immermannstraße 40, 40210 Düsseldorf  Tel.: 
0211-5400100 
Übersetzer
DÜA Dolmetscher- und Übersetzungsbüro
Bismarckstr.60, 40210 Düsseldorf
Tel.: 0211-1 64 92 36 
Habib Bedoui
Mintropstrasse 12, 40215 Düsseldorf
Tel.: 0211-2095544
Übersetzungsbüro Sukhni
Stresemannplatz 4, 40210 Düsseldorf
Tel.: 0211-375183
Reisen
Nayaab Travel Reisebüro
Karlstr. 2, 40210 Düsseldorf 
Tel.: 0211-2205611
Al Kudus Reisen
Ackerstr. 33, 40233 Düsseldorf 
Tel.: 0211-93655895
Juwelier
Gold aus Dubai
Bismarckstraße 54, 40210 Düsseldorf 
Tel.: 0211-86399866
Textilien/ Mode/ Möbel
Buchhandlung Attawhid  
Ellerstr. 150, 40227 Düsseldorf
Tel.: 0211-7952335
El Aissati Import-Export
Ellerstr. 56, Düsseldorf
Tel.: 0211-789054
Kaftan Saloua
Marokkanische Bekleidungen  
Kölner Landstraße 249, 40591 Düsseldorf  
Tel.: 0177-2935554
Bäckerei 
Al Afrah
Linienstr. 19, 40227 Düsseldorf
Tel.: 0173-3569254
Cafés
Alhambra
Bolkerstraße 60, 40213 Düsseldorf
Tel.: 0178-4663473
 El Maghreb El Arabi Café-Bäckerei 
Ellerstr. 65a , Düsseldorf
Tel.: 0211-780024
Zahari Cafe 
Vennhauser Allee 17, 40229 Düsseldorf
Tel.: 0211-2108738
Restaurants
1001Nacht Restaurant
Birkenstr.101, 40233 Düsseldorf
Tel.:  01520-31 45 444
Attawhid
Elter St. 148, 40227 Düsseldorf
Tel.: 02217952335
Byblos Restaurant
- Markenstr. 7, 40227 Düsseldorf-Oberbilk
  Tel.: 0211-7260938
- Schadow Arkaden, 40212 Düsseldorf
  Tel.: 0211-3230509
Casablanca Catering
Grafenberger Allee 32, 40237 Düsseldorf Tel: 
0211-58670620
Imbiss & Restaurant
Bolker Str.6 Düsseldorf - Altstadt
Tel.: 0211-86291100
Libnan Restaurant
Heerstr. 68, 40227 Düsseldorf 
Tel.: 0211-76979971
Libanon Restaurant 
Berger Str. 19-21, 40213 Düsseldorf
Tel: 0211-329593
Méditerranée
Scheurenstraße 18, 40215 Düsseldorf
Tel.: 0211-15969651 
Nakhil
Ellerstr. 60, 40227 Düssedorf
Tel.: 0211-7885639

DÜSSELDORF
Botschaften
Jordanien
Neuer Zollhof 1, 40221 Düsseldorf
Tel.: 0211-1 38 06 02
Marokko
Cecilienallee 14, 40474 Düsseldorf
Tel.: 0211-45 10 41
Moscheen
Ar-Rahman Moschee
Ronsdorfer Str. 145, 40233 Düsseldorf
Tel.: 0211-7336836
DIMS Deutsch Islamische Moschee Stiftung
Bachstraße 148, 40217 Düsseldorf
Tel.: 0211-330510
Islamisches Zentrum
Worringerstr. 63, 40211 Düsseldorf
Tel.: 0211-161185
Omar ibn Al-Khattab
Adersstr. 91, 40215 Düsseldorf
Tel.: 0211-3840534
Ausländer
Ausländerbehörde
Willi-Becker-Allee 7, 40227 Düsseldorf
Tel.: 0211-89-2 21 97/ 89-2 10 24
Sprechzeiten:
Mo u. Di: 7.30 - 16.00 Uhr
Mi u. Fr: 7.30 - 13.00 Uhr
Do: 7.30 - 18.00 Uhr
Notdienste
Arztnotruf-Zentrale
Tel.: 0211-1 92 92 
Notarzt
Tel.: 0211-89-94947
Opferhilfe
Tel.: 0211-8 70 - 68 30
Beratungsstelle für Behinderte
Tel.: 0211-89-9 26 81
Flughafen Düsseldorf 
Tel.: 0211-4 21 - 0 
Kinderhilfezentrum
Tel.: 89-28100
Kreditkartensperrung 
Tel.: 116 116
Kfz-Zulassungsbehörde
Heinrich-Ehrhardt-Str. 61, 40200 Düsseldorf
Tel.: 0211-89-94058
Ärzte
A.Tayara Praxis  
Allgemeinmedizin,Chirotherapie
Adolf-Flecken 8, 41460 Neuss
Tel.: 02131-275079
 Dr. med. Ahmad Basireh
Henkelstr. 284, 40599 Düsseldorf
Tel.: 0211-742685
Dr. med. dent. Albert Al Khatib
Kieferorthopädie
Bachstr. 148,40217 Düsseldorf
Tel.: 0211-343545
Dr. med. Fouad Sleymann
Henkelstr. 295 , 40599 Düsseldorf
Tel.: 0211-7489595
Ghassan Saleh Zahnarzt  
Brunnenstr. 42, 40223 Düsseldorf
Tel.: 0211-330363
Dr. med. Ghassan Omran
Chirurgie
Königsallee 20, 40212 Düsseldorf
Tel.: 0211-131500 
Hischam Khawaja - Zahnarzt
Gerresheimer Landstr. 94
Tel.: 0211 9771 1651
Dr. Houaida Taraji
Gynäkologie und Geburtshilfe
Lindenplatz 4, 41564 Kaarst
Tel: 02131-602888 
Kiddyzähne, Mariam Asfour (B.D.S.-MSc) 
Zahnärztin
Bechemer Str. 1 (Marktplatz), 40878 Ratingen
Tel: 02102-1067720
Dr. med. Mahmoud Abou Khadijeh 
Anästhesiologie
Grafenberger Allee 99, 40237 Düsseldorf
Tel: 0211-6986441
Dr. med. N. Al-Mosawi 
Karlstr. 16, 40210 Düsseldorf
Tel.: 0211-362298
RAMADAN
Dentallabor
Krahestraße 50, 40233 Düsseldorf
Tel.0211-7338015
Dr. med. Said Hilton
Allgemeinmedizin
Grünstr. 6, 40212 Düsseldorf
Tel.: 0211-8629280
Dr. Ghassan  saleh



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
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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
Kleiner Pulverteich 17, 20099 Hamburg

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
Tel.: 069-234602

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

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
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Hammer Deich 12-18, 20537 Hamburg
Tel.: 040-2500022
Mirex Automobile
Spalding Str. 75, 20097 Hamburg
Te.: 040-230382 
Juwelier
Disli Adil Juwelier
- Billstedter Platz 28 22111 Hamburg
  Tel.: 040-73673139
- Öjendorfer Damm 57 22043 Hamburg
  Tel.: 040-6546119
E. Awad Goldschmiedemeisterin 
Alsterchaussee 3, 20149 Hamburg
Tel.: 040-443600
Suzan Juwelier
Steindamm 37, 20099 Hamburg
Tel.: 040-243283
Textilien/ Mode/ Möbel
Ajamko Import & Export
Kreuzweg 20, 20099 Hamburg
Tel.: 040-249844
Arabtainment (CD‘s / DVD‘s)
Aspelohe 27 A, 22848 Hamburg
Tel.: 040-30854090
Boutique Hayul Musallin
Kleiner Pulverteich 9, 20099 Hamburg
Tel.: 040-41924360
Hidjab Style
Kleiner Pulverteich 9, 20099 Hamburg
Tel.: 040 - 41 924 360 
Orient-Mode
Lübecker Straße 129, 22087 Hamburg
Tel.: 040-25497620 
Shisha-Basar
Heimfelder Strasse 29a, 21075 Hamburg
Tel.: 040-79005741
Medien
Taxxim Print Druckerei 
Bökmann Str. 14, 20099 Hamburg
Tel.: 040-25328044
Logistik
Cotrans GmbH
Adenauerallee 1, 20097 Hamburg
Tel.: 040-28008433
Mangel Trading & Shipping Co.
Billstr. 33, 20539 Hamburg
Tel.: 040-81978530
HANNOVER
Botschaften
Jordanien
Andreaestraße 1, 30159 Hannover
Tel.: 0511-32 38 34
Moscheen
Islamisches Zentrum
Kornstr. 25, 30167 Hannover
Tel.: 0511-7 01 11 13
Moschee Sunnah
Asternstr. 10, 30167 Hannover
Tel.: 0511-7635670
Ausländer
Ausländerbehörde
Leinstr. 14, 30159 Hannover
Öffnungszeiten: Mo u. Di:  8:30 - 13:00 Uhr
Do: 8:30 - 13:00/ 14:30 - 18:00 Uhr 
Fr: 8:30 - 12:00 Uhr
Notdienste
Arztnotruf 
Tel.: 0511-1 92 42 / 31 40 44
Notfalldienst Augenarzt
Tel.: 0511-314044 
Notfalldienst Frauenarzt
Tel.: 0511-314044 
Notfalldienst HNO-Arzt
Tel.: 0511 / 314044 
Zahnärztlicher Notfalldienst
Tel.: 0511-31 10 31 
Rettungsleitstelle
Tel.: 0511-19222 
Giftnotruf  
Tel.: 0551-19240 
Apotheken-Notdienst
Tel.: 0 11 89 
Zentralruf der Autoversicherer
Tel.: 0180-25026
Abwasser (Störung)
Tel.: 0511-168-4 73 77 
ADAC Pannenhilfe
Tel.: 0180- 2 222 222 
Strom Störungsannahme
Tel.: 0511-4 30-31 11
Gasversorgung Störungsannahme
Tel.: 0511-4 30-41 11  
Reisen
INCE Reisen
Münzstr. 7, 30159 Hannover
Tel.: 051117333

Restaurants
Beit El Pascha
Goethestr. 23, 30169 Hannover
Tel.: 0511-1694706
Falafel Habibi
Nikolaistr. 3, 30159 Hannover
Tel.: 0511-1696155
Restaurant Granatapfel
Oelzenstr. 12, 30169 Hannover
Tel.: 0511-2285556
Juwelier
Juwelier Sarah
Goethestr. 15, 30169 Hannover
Tel.: 0511-2133338
MIMI Silber & Modeschmuck
Goethestr. 35, 30169 Hannover
Tel.: 0511-1325366
Festlichkeiten
Orientalische Party Service
Davenstedter Str. 125-127, 30455 Hannover 
Tel.: 0511-2133338
IDSTEIN
Botschaften
Sudan
Lanaer Straße 1, 65510 Idstein
Tel.: 06126-94 15 11
KAARST
Ärzte
Houaida Taraji
FA für Frauenheilkunde
Lindenplatz 4, 41564 Kaarst
Tel: 02131-602888
KARLSRUHE
Moscheen
An-Nur Moschee
Neisser Str. 10, 76139 Karlsruhe
Tel.: 0721-678685
KASSEL
Botschaften
Marokko
Hainbuchstraße 27, 34128 Kassel
Tel.: 0561-62 103
KIEL
Moscheen
Arabischer Kulturverein 
Diedrichstr. 2, 24143 Kiel
Tel.: 0431-7399171
KEMPEN
Autos
Rabati
Kfz -meisterbetrieb
Kleinbahn str 53, 47906 -kempen
KÖLN
Moscheen
Abu Bakr Moschee
Höninger Weg 5, 50969 Köln
Tel.: 0221-218676
Hamza Moschee
Taunausstr. 14, 51105 Köln
Ausländer
Ausländerbehörde
Blaubach 13, 50676 Köln
Tel.: 0221-221-25601
Öffnungszeiten:
Mo - Do: 7.30- 12.00, Fr: 7.30 - 11.00 Uhr 
Notdienste
Kinderärztlicher Notdienst
Tel.: 01805-044 100
Zahnärztlicher Notfalldienst
Tel.: 01805-986 700
Familienberatungsstelle
Tel.: 0221-577770
Behindertenfahrdienst
Tel.: 0221-9891681
Behindertenzentrum
Tel.: 0221-7775 318
Hochwasserschutzzentrale
Tel.: 0221-221-24242
Abwasser (Störung)
Tel.: 0221-221-26868
Kfz-Zulassung
Herkulesstraße 42, 50823 Köln 
Tel.: 022-221-26692 / 26635
Strom
Tel.: 06 31-36 40-110
Dr.med-omar kezze
Zülplcher platz 2, 50674 köln
Ärzte
Frauenarzt dr samar hababa 
50674 Köln
Tel. 0221-2405533
Friseur-Salons
Lorenz
Hohe Pforte 4-6, 50676 Köln
Tel.: 0221-22907737
KREFELD

dolmetscher
Al nahhas
Uerdinger ,str 67, 47799 Krefeld
Tel.: 02151-20786
Vereine
Islamische Vereinigung e.V.
Am Verschubbahnhof 81, 47809 Krefeld
Tel.: 02151-313774
Lebensmittel
Arze Markt
Lewerentzstr. 15, 47798 Krefeld
Tel.: 02151-9371492
Dolmetscher 
Mohamad Zarouali                                                                                                  
Markt  Str.107, 47798 Krefeld
Tel.:01797271076
Fest-& Veranstaltungssaal
Majestät
Lenenweg 14,  47918 Krefeld                             
Tel:021 5161 88 55
LUDWIGSBURG
Juwelier
Juwelier Dubai
Reithausplatz 5, 71634 Ludwigsburg
Te.: 0714-16434772, Telefax: 19743663
LUDWIGSHAFEN
Moscheen
Arabischer Kulturverein
Bismarckstr. 120 A
67059 Ludwigshafen am Rhein
MAINZ
Moscheen
Islam. Kulturverein e.V.
Bilhildisstr. 2, 55116 Mainz
Tel.: 06131-221612
Marokkan. Arbeitsv.
Zwerchallee 1, 55120 Mainz
Islamische e.V.
Kaiser-Wilhelm-Ring 37
55118 Mainz, Tel.: 06131-1431684
Ali Moschee
Anton-Hehnstr., 55246 Mainz-Kostheim
Tel.: 06131-260281
MANNHEIM
Moscheen
Al-Faruq Omar Center
Lortzingstr.17, 68159 Mannheim
Tel.: 0621-33391441
MÖNCHENGLADBACH
Moscheen
Masjid Arrahman
Mittelstr. 40, 40236 Mönchengladbach
Tel.: 02161-186770
Apotheken
Bruckner-Apotheke
Brucknerallee 7, 41236 Mönchengladbach
Tel.: 02161-43800
Stern-Apotheke
Rathenaustr. 6-8, 41061 Mönchengladbach
Tel.: 02161-922910
St. George Apotheke
Friedenstr. 38, 41061 Mönchengladbach
Tel.: 02161-823-999
Ärzte
Dr.  A-ABU-ZAIAD
FA für Urologeie
41747 viersen  / Mönchengladbach
Tel.: 02162-350101 
Dr. A. Shahin 
Neurologie & Psychiatrie
Hackestr. 35-37, 41066 Mönchengladbach
Tel: 02161-971265
Dr. med. Ahmad Al-Mrayati
Artz für psychiatrie/payychotherpie
Lindenstr. 260, 41236 Mönchengladbach
Tel.: 02161-896640
Dr. Esber
FA für Oralchirurgie Implantologie
Hauptstraße 69, 41236 Mönchengladbach
Tel. : 02166 463 66
Dr.med.H.Younossi
Haut Arzt
Schürenweg-61, 41063 Mönchengladbach
Tel.: 02161-4063749
Dr. Ghanat Jamor
FA für allgemeinmedizin
Konstantin Str. 161, 41238 Mönchengladbach
Tel.: 02166-87479
Dr. Ismail Altinay
FA für Innere Medizin
Bismarkstr.60-62, 41061 Mönchengladbach
Tel.: 02161-26271
Lebensmittell
Firma Musol
Mülgaustr. 206, 41199 Mönchengladbach
Tel.: 02166-1471197

Fischladen  la Mer
Dohlener Str.  9, 41239 Mönchengladbach 
Tel.: 02166-295560
Bäckerei
Yesilli
Fridrich-Ebert-Str. 43, 41236 Mönchen-
gladbach
Tel.: 02166-9735192
Handy
Call shop  Irak
Friedrich-Elbert  -str 19
41236 Mönchengladbach
@ Kdeniy
Brucknerallee, 41236 Mönchengladbach  
Tel.; 02166612628
Maghreb United
Fridrich-Ebert-Str. 45, 41236 Mönchenglad-
bach  Tel.; 02166131710
MÜNCHEN
Botschaften
Jordanien
Barerstraße 37, 80799 München
Tel.: 089-28 29 53
Marokko
Ganghoferstraße 29, 80339 München
Tel.: 089-92 82 13 60
Tunesien
Herzog-Heinrich-Str. 1, 80336 München
Tel.: 089-55 46 35, 5 50 25 17
V.A.Emirate
Lohengrinstraße 21, 81925 München
Tel.: 089-41 97 70
Moscheen
Al Mohsinin
Schleißheimer Str. 426 /Haus 10
80809 München, Tel.: 089-3539 6882
Islamisches Zentrum
Wallnerstrasse 1-5, 80939 München
Tel.: 089-32 50 61 
Islamische Union
Landwehrstr.44, 81336 München
Tel.: 089-53 11 95     
Ausländer
Ausländerbehörde
Ruppertstr. 19, 80466 München
Tel.: 089-233-96010
Öffnungszeiten:
Mo: 8:00 -12:00 Uhr
Di: 8:00 -12:00/ 14:00-18:30 Uhr
Do: 8:00 -12:00 Uhr, Fr: 7:00 -12:00 Uhr
Notdienste
Apotheken Notdienst
Tel.: 089-5160-2611
Kindernotarzt   112
Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Tel.: 01805-19 12 12 
Krankenbeförderung 
Tel.: 089-19 222 
Zahnärztlicher Notdienst
Tel.: 089-7 23 30 - 93  
Giftnotruf 
Tel.: 089-19 240
Familiennotruf
Tel.: 089-238 85 66
Gas  Tel.: 089-15 30-16 oder -17 
Strom Tel.: 089-3 81 01 01 
Wasser Tel.: 089-18 20 52 
Fernwärme Tel.: 089-23 03 03 
Wasserrohrbruch
Tel.: 089-18 20 52
Ärzte
Dr. Ayman Mahdi-Joest
HNO- Praxis am Partnerplatz
Albert-Roßhaupter Str. 69a,81369 München
Tel.: 089-76 92 265
Restaurants
Oasis Imbiss
Landwehr Str. 9, 80336 München
Tel.: 089-51 61 69 89
MÜNSTER
Ärzte
Dr. Walid Ayad / Kiefer-Gesichtschirugie
Windthorstr. 56, 48143 Münster
Tel.: 0251-4841812
Dr. Abdul Hadi Al Nahlaoui / Neurochirogie
Friedrich-Ebert-Str. 157-159, 48153 Münster
Tel.: 0251-7477940
Reisebüro
Orient Reisebüro
Ludgeriplatz.2, 48151 Münster
Tel.: 0251-1321006
Safari Reise
Steinfurterstr. 15, 48149 Münster
Tel.: 0251-2101113
Fiseur Munir
Bremer Platz 3, 48155 Münster
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Tel.: 0251-7486314
Internet
Handy Shop
Hammerstr. 114, 48153 Münster
Tel.: 0251-3237678
Hans Tel
Wolbecker Str.20, 48155 Münster
Tel.: 0251-9158914
Pc Total
Hammerstr. 105, 48153 Münster
Tel.: 0251-2761060
Wonderland
Wolbeckerstr. 43, 48155 Münster
Tel.: 0251-6189051
Sobeih / Änderungsschneiderei
Wesselstr. 20, 48151 Münster
Tel.: 0251-527072
Lebensmittel
Makka Market
Kloster Str.61, 48143Münster
Tel.: 0251-4840474
Fleischerei Ayad
Wolbecker Str. 22, 48155 Münster
Tel.: 0251-6743271
Restaurant
Aladdin  
Wolbecker Str. 43, 48155 Münster
Tel.: 0251-9795600
Fatamorgana
Von-Kiuck-Str. 11, 48151 Münster
Tel.: 0251-5348198
Les Cedres
Warendorfer Str. 161, 48145 Münster
Tel.: 0251-9226629
Palmyra Grill
An der Altenkirche 2, 48165 Münster
Tel.: 02501-9280142
Dolmetscher
Akzent GmbH / Dolmetscher
Salzstr. 18, 48143 Münster
Tel.: 0251-511509
Autos & Kfz-Techniker
Koussa Kfz
Hansestr. 13, 48165 Münster
Tel.: 0251- 9818888
NEUSS
Reise Büro
Fly Iraquna & Cargo Company
Josef Str. 3-5, 41462 Neuss
Tel.: 021314054160
NÜRNBERG
Cafés
Salah‘s Shisha Cafe
Dr.-Kurt-Schumacher Str. 11, 90402 Nürnberg 
Tel: 0911-235 07 07
Water Pipe Cafe
Ludwigstr. 71, 90402 Nürnberg
Tel.: 0911-237 30 00
Lebensmittel
Al-Rrafidein Markt
Pillenreuther Str. 15, 90459 Nürnberg
Tel.: 0911-43 94 388
Horus Basar
Augustinerstr. 4, 90403 Nürnberg
Tel.: 0911-236 985 8
Elektro / Internet
Orient Telecenter
Bahnhofsplatz 9, 90443 Nürnberg
Tel.: 0911-24 26 280
Telecafe & Internet
Wölckernstr. 30, 90459 Nürnberg
Tel.: 0911-43 90 30
Juwelier
Akdemir Juwelier
Wölckernstr. 8-10,  90459 Nürnberg
Tel.: 0911-45 81 01
Schmuck Eva
Aufseßplatz 19, 90459 Nürnberg
Tel.: 0911-43 12 073
Autos
Arfan Auotmobile
Fuggerstr. 32, 90439 Nürnberg
Tel.: 0911-27 47 123
Auto Amang
Fuggerstr. 34,  90439  Nürnberg
Tel.: 0911-47 04 711
Auto Alina
Holzschuher Str.27, 90439 Nürnberg
Tel.: 0911-27 45 959
Auto Ararat
Fuggerstr. 26, 90439 Nürnberg
Tel.: 0911-27 23 754
Auto Export Import
Ahmed Mohamed
Függerstr. 34 D, 90439 Nürnberg
Tel.: 0911-27 46 414

Auto-Export 
R. Zahreddine 
Fuggerstr. 36, 90439 Nürnberg
Tel: 0911-27 47 275
Auto Harmas
Fuggerstr. 29, 90439 Nürnberg
Tel.: 0911-96 16 045
Auto Madried
Fuggerstr. 29, 90439 Nürnberg
Tel.: 0911- 13 07 345
Auto Mobil Z&N
Fuggerstr. 29, 90439 Nürnberg
Tel.: 0911-600 59 74
Auto NIDAL
Holzschuher Str. 27, 90439  Nürnberg
Tel.: 0179-68 67 270
Fahed Automobile
Holzschuher Str. 27, 90439 Nürnberg
Tel.: 0179-10 31 777
Kerim Automobile
Fuggerstr. 26, 90439 Nürnberg
Tel.: 0174-19 82 639
Rinno Auto Mobile GmbH
Holzschuher Str. 27, 90439 Nürnberg
Tel.: 0911- 92 88 865
RÜSSELSHEIM
Moscheen
Othman Moschee Kobalt Straße 13, 65428 
Rüsselsheim
Tel.: 06142-61277
Islam. Bestattungen
Al Aman Islamische Bestattung
Hasslocher Str. 50, 65428 Rüsselsheim 
Tel.: 06142-738723
SAARBRÜCKEN
Moscheen
Islam. Kulturzentrum
Armedstr. 14-16, 66121 Saarbrücken 
Tel.: 0681-68119
SALZGITTER-BAD
Internet
Internet Cafe Mroue
Breslauer Str. 24, 38259 Salzgitter-Bad
Tel.: 05341-2254422
SIEGBURG
Ärzte
Dr. med. Khaled Hamad
FA für Nuklearm
Wilhelmstr. 55-63, 53721 Siegburg
Tel.: 0224151051
STUTTGART
Moscheen
Al Maghreb,
Fangelsbach Str. 11, 70180 Stuttgart
Tel.: 0711-9933080
Al Umma
Schlossstrasse 80A, 70176 Stuttgart
Islam. Bund
Viaduktstr. 2-6, 70372 Stuttgart
Tel.: 0711-6749533
Islam. Gemeinschaft e.V.
Glockenstraße 6, 70376 Stuttgart 
Tel.: 0711-9561103
Islam. Zentrum
Waiblinger Str. 30, 70372 Stuttgart
Tel.: 0711-5590219
Tunesischer Kultur e.V.
Schwabstr. 2, 70197 Stuttgart
Tel.: 0711-62031510     
Ausländer
Ausländerbehörde
Tel.: 0711-216-3889 oder -3589
Öffnungszeiten:
Mo - Mi: 08:30 -13:00/ 14:00 -15:30 Uhr 
Do.: 09:00 -12:00/ 13:00 -18:00 Uhr 
Fr: 08:30 -12:00 Uhr
Vereine
Palästinensische Gemeinde e.V.
Postfach 227, 71732 Tamm
Tel.: 07141-690070
Fax: 07141-690054   
Notdienste
Notarzt Tel.: 19222
Zahnärztlicher Notdienst
Tel.: 0711-7877711
Giftnotruf, Tel.: 0761-19240
Apotheken Notdienst
Tel.: 0711-695750
Kreditkartensperrung
Tel.: 0800-8149100
Abwasser Störung
Tel.: 0711-216-7215
Kfz-Zulassung
Krailenshaldenstraße 32, 70469 Stuttgart 
Tel.: 0711-216-5400
Funk-Taxi
Tel.: 0711-216-4118

Familienberatung
Tel.: 0711-6781-423
Verbraucherzentrale
Tel.: 0711-669110
WASSENBERF-MYHL
Restaurants
Pizza albata
Erkelenzer .str 137, 41849 wassenberg-myhl
WIESBADEN
Botschaften
Jordanien
An der Ringkirche 6, 65197 Wiesbaden
Tel.: 9611-45 07 73
Moscheen
Islamische-Gemeinde 
Fischbacher Str. 3, 65197 Wiesbaden
Tel.: 0611-4118692
Omar Ibn El Khattab
Henkellstrasse 8, 65187 Wiesbaden 
Tel.: 0611-608390
Badr Moschee
Schwalbacher Str.75, 65189 Wiesbaden
Tel.: 0611-598386
Ausländer
Ausländerbehörde
Alcide-de-Gasperi-Str. 2, 65197 Wiesbaden
Tel.: 0611-31-4422/ 31-2627/ 31-3473  
Öffnungszeiten:
Mo u Fr: 8.00 - 12.00Uhr
Mi: 8.00 - 12.00/ 14.00 - 18.00 Uhr
Notdienste
Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Tel.: 46 10 10
Kinderärztlicher Notdienst
Tel.: 46 10 20
Augenärztlicher Notdienst
Tel.: 0172-686 51 58
Zahnärztlicher Notdienst
Tel.: 46 10 10
Krankentransport
Tel.: 1 92 22
Behindertenfahrdienst DRK
Tel.: 46 87-2 40  
Dienstbereite Apotheken
Tel.: 46 10 10
Vergiftungen 
Tel.: 06131-192 40
Gesundheitsamt
Tel.: 0611-31-3777
Kfz-Zulassungsbehörde
Stielstr. 3, 65201 Wiesbaden-Schierstein
Tel.: 0611-31-8350    
Kindertagesbetreuung
Tel.: 0611-31-3444
Familienberatung
Tel.: 0611-174-186 
Beratungsstelle
für Eltern, Jugendliche und Kinder
Tel.: 312607
Hochwasserschutz Tel.: 0611-31-9500
Wasserrettung Tel.: 0611-499-0
Abwasser (Störung)
Tel.: 0611-31-9812
Strom, Gas Notfall
Tel.: 0611-780 2201
WUPPERTAL
Moscheen
Abu Bakr Moschee
Gronaustr. 107 a , 42285 Wuppertal
Tel.: 0202-884772
Alsalam Moschee
Delher Str. 24, 42389 Wuppertal    
Tel.: 0202-8701379 
Anur Moschee
Vohwinkeler Str. 44, 42329 Wuppertal
Tel.: 0202-6953969
Omar Moschee Uni Wuppertal
Gaußstr. 20, 42119 Wuppertal
Othman Moschee
Uellendahler Straße 6 , 42107 Wuppertal
Tel.: 0202-456621
Ärzte 
Dr. A. Agahasadeh
Zahnarzt
Mäuerchen.7, Tel.: 0202-459022
Dr. A. Ayyad
Zahnarzt
Klotzbahn 3, 42105 Wuppertal    
Tel.: 0202-2443508
Prof. Alaa Ahmed Kaid
Hals-Nasen-Ohren- Heilkunde
Fouriersgasse 12, 42103 Wuppertal
Tel.: 0202-4597130
Dr. Amin Muhamed
Zahnarzt
Alter Markt 7, Tel.: 0202-7696531
Dr. B. Lutfi

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



.Naturheilpraktiker

.Akupunktur

.Gefäß- und Schmerztherapie

.Krankengymnastik

.Manuelle Therapie

.Massagen

.Elektrotherapie

.Schlingentisch

.Eisbehandlung 

.Fango / Heißluft

.Lymphdrainagen

.Sportphysio

.Facilitation Proprioceptive Neuromuskuläre

.Funktionelle Bewegungslehre

.Rückenschulkurse

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

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 29Mo.- Fr.: 09.00 - 18.00 Uhr,  Sa.  nach Vereinbarung
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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
Tiergarten
Strasse des 17. Juni 135, 10623 Berlin
U-Bhf.  E.-Reuter-Pl.  Bus  X9/ M45/ 245
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

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

- الجامعة التقنية

ـ مركز التراث

ـ الخليل إبراهيم

- مسجد المركز الثقافي 

- مسجد الرحمن

- مسجد بالل

ـ مسجد الصحابة

ـ مسجد الرسالة



Ärzte أطباء

ALLERGOLOGIE
Modesto A.
Lausitzer Str. 46, 10997 Berlin, 
Tel. 030-61659600
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 
El-Tounsy Salah
Alt-Rudow 29,12357 Berlin  
Tel. 030 / 66 33 830
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
Wattstr. 12, 12459 Berlin
Tel.: 030-5350535
Rafii
Schildhornstr. 85, 12163 Berlin. 
Tel.: 030/7 91 43 46
Ramez Jalal
12055 Berlin , Herzbergerstr.30,
Tel. 030 / 687 12 20
Seidel Dalal
Amsterdamer Str. 6, 13347 Berlin, 
Tel. 030-4556081
Shaltout Essam
Albrechtstr. 41,12167 Berlin 
Tel. 030 / 796 57 77
Torabi
Sonnenallee 73, 12045 Berlin, 
Tel. 030-6234702
AUGENÄRZTE
Mamoun Schuches
Tauenzienstr. 1, 10789 Berlin,
Tel. 030-2188088 
CHIRURGIE
Ahmadi Awni
Kottbusser Strasse 3, 10999 Berlin,
Tel. 030 / 6141080
Awad Aziz
Wiclefstr. 55/56, 10551 Berlin. 
Tel. 030-3952027
Dr. Dahshan
Allee der Kosmonauten 47, 12681 Berlin, 
Tel. 030-5415021
Dr. med. A. Domah
Hohenzollendamm 124, 14199 Berlin, 
Tel. 030-2522569
Hallak K. 
Friedrich-Wilhelm-Str. 13, 
12099 Berlin,Tel. 030/7528651 
Dr. med. M. Mahjoub
Joachimstaler Str. 21, 10719 Berlin
Tel. 030-8816333
Masri Mohamad
Lorenzweg 2, 12099 Berlin, 

Tel. 0170-3641905
Dr. med. Munther Sabarini
Paulsborner Straße 2, 10709 Berlin
Tel. 030/2360830
Dr. Sulayman
Methfesselstr. 50, 10965 Berlin
Tel. 030-74684134
Tibeh M.
Pallasstr. 25, 10781 Berlin, 
Tel. 030/2175 1363
FRAUENÄRZTE
Awwadeh
Leipziger Platz 7, 10117 Berlin, 
Tel. 030-2008950-0
Elkassem, Mohamad
Müllerstr. 56-58, 13349 Berlin,
Tel. 030-4522064
El-Sharafi Khaled
Badstr.11, 13357 Berlin
Tel. 030-4941044
F. Samman
Hermannstr. 158A, 12051 Berlin
Tel. 030-6251007
Mona Abu Dakah,
Stendler Str. 24, 12627 Berlin, 
Tel. 030-9927790
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
Berlin, Tel.: 030-7514064
HERZKRANKHEITEN
Darwesh Sh.
Karl-Marx-Str. 214, 12055 Berlin
Tel. 030-68277770
INNERE MEDIZIN
Al-Khailany Baha
Gartenfelderstr. 125, 
13599 Berlin, Tel. 030/3346122
Al-Radhi A-R
Steglitzer Damm 68, 12169 Berlin
Tel. 030-7961750
Ayade Khalil
Neckar Str. 7, 12053 Berlin
Tel.030- 785 23 36
Darwesh Sh.
Karl-Marx-Str. 214, 12043 Berlin, 
Tel. 03068277770
Khalili, A.
Senftenberger Ring 3a,
13439 Berlin, Tel. 030-41937041
Saeed, Latef
Karl-Marx-Str. 239, 12055 Berlin, 
Tel. 030-68087670
KINDERÄRZTE
Al-Radhi Adnan
Reichstr. 108, 14052 Berlin
Tel. 030-3025656
Ayade, Sana
Neckar Str. 7, 12053 Berlin
Tel. 030-785 23 36
Maarouf, Magd 
Oranienstr. 158, 10969 Berlin, 
Tel. 030-6141619
Dekra El-Saidi
Grammestr. 13, 13629 Berlin,
 Tel. 030-38304442
KINDERCHIRURGIE
Dr. med. Ali Maarouf
Oranienstr. 158, 10969 Berlin,
Tel. 030-6141619
Dr. Gannam
Nürnberger Str. 67/ 10787 Berlin
Tel.: 030- 21021840
LUNGEN- & 
BRONCHIALHEILKUNDE
Dr. Med. Bader Askar
Rotkamp 2, 13053 Berlin, Tel. 030-96200700
NEUROLOGIE
Omar Kamal Eddin
Manfred-von-Richthofen-Str. 15,
12101 Berlin, Tel. 030-7863037
Said Masri
Tempelhofer Damm 227, 12099 Berlin, 
Tel. 030-7513632
ORTHOPÄDIE 
Abd El-Aziz, Ashraf
Litzenburger Str. 54, 
10719 Berlin, Tel. 030887133950
Ahmadi Awni

الحساسية
- د/ موديستو

 

عام
- عباسي

 

دة/ ذكرى

ـ د/ باي
 

ـ د/ شبارق

 
ـ د/ التونسي

 
ـ د/ غطاس

 

ـ د/ حدرج

ـ د/ محمد

ـ د/ الراعي

 
- د/ رافعي

 

ـ د/ رامز
 

ـ دة/ دالل
  
 

ـ د/ شلتوت

د/ ترابي
 

عيون
ـ د/ مأمون 

جراحة
ـ د/ أحمدي

ـ د / عوض

ـ د/ دهشان

- د/ عابد دومه
 

ـ د/ حالق

  
ـ د/ محجوب

ـ د/ مصري

 
- د/ منذر

د/ سليمان

- د/ طيبة
 

نساء
ـ دة / هنادي عوادة

ـ د/ محمد القاسم

- د / خالد الشرافي 
 

ـ دة / سّمان

ـ دة / منى أبو دقة

 
أنف، أذن، حنجرة

 
ـ د/ باسم

 

ـ د/ هاشم

ـ د/ موسى

 
قلبية

ـ د/ درويش
 
 

باطنية
ـ د/ بهاء الخيالني

 
ـ د/ الراضي

 
- د/ خليل

ـ د/ درويش

ـ د/ خليلي

ـ د/ لطيف سعيد

أطفال
ـ د/ عدنان

 

- دة / سناء

 
- دة / مجد معروف

 

ـ دة/ ذكرى السعيد

جراحة أطفال
ـ د/ علي معروف

ـ د/ بسام غنام
 

أمراض الصدرية
   

 ـ د/ بدر عسكر
 

طب األعصاب
ـ د/ كمال الدين

 

ـ د/ مصري

 
عظام

ـ د/ أشرف عبد العزيز

 
- د/ أحمدي
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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 



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

U Gneisenaustraße

Muhannad. aBou naBout
Praxis für moderne Zahnheilkunde

Zahnimplantate
Zahnersatz und Füllungen
Zahnfleischbehandlung
Zahnreinigung, Bleching
Kinderbehandlung

زراعة األسنان وفق أحدث الطرق
تبييض األسنان بأحدث الطرق اآلمنة

الحشوات الضوئية التجميلية
تركيب األسنان الثابتة والمتحركة

عالج أمراض اللثة بأنواعها الحادة والمزمنة
المساعدة في التخلص من روائح الفم غير المحببة

عالج األلم بدون خوف
معالجة األطفال

Muhannad aBou naBout
Praxis für moderne Zahnheilkunde

D
es

ig
ne

d 
by

 d
al

il.
de



Kottbusser Str. 3, 10999 Berlin, 
Tel. 030/6141080
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. 030-4932959
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
Karel-Marx-Str.88, 12043  Berlin,
Tel. 030/ 23937904
Hasan Igde 
Tempelhofer Ufer 36, 10963 Berlin,
Tel. 030-2621424
Hegazy, Houssam
Müllerstr. 143, 13353 Berlin,
Tel. 0800-265080-24293
ZAHNÄRZTE
A. Najm
Waldenserstr. 7a, 10551 Berlin
Tel. 030-3957071
Alkhodor Youssef
Oranienstr. 16, 10997 Berlin
Tel. 030-6152222

Al-Wakeel Eman
Zabel-Krüger-Damm 39, 13469 Berlin, 
Tel. 030-4025952
Al-Souri, Asmaa
Mehringdamm 47, 10961 Berlin, 
Tel. 030-6930393
Amar Shakir
Karl-Marx-Str. 118, 12043 Berlin, 
Tel. 030-68053524
Benabdallah 
Hermannstr. 147, 12051 Berlin
Tel. 030-3256878
Birgit Samarrai 
Dernburgstr. 59, 14057 Berlin
Tel. 030-6263780
Douedari G.
Bundesplatz 12, 10715 Berlin 
Tel. 030/8531362
Hajir Jamal
Exerzierstr. 17, 13357 Berlin
Tel. 030-4651184

 
 

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

أسنان
ـ د/ ع. نجم

 
ـ د/ يوسف

 

ـ دة / الوكيل

 
ـ دة /  الصوري 

ـ د/ عمار شاكر
 
 

ـ د/ بن عبد هللا

ـ دة/ سمارائي
 

- د/ دويداري

- د/ حجير
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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.

Müllerstraße 151, 13353 Berlin
Tel 030 453 80 89 / Fax 030 454 921 58

m.lagrou@t-online.de
Mo: 10.00 -18.00  /  Di, Do: 11.00 -19.00 Uhr  

 Mi, Fr: 09.00 -16.00 Uhr
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Ärzte أطباء

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

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

Sa: 09.00 - 12.00 Uhr

Ì⁄^¬<Ìu]ÜqÊ<›^¬<gõ
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Hanan Hafez-Holz
Karl-Marx-Str. 84-86, 12043 Berlin
Tel.030-689773930
Mohammad Hijazi
Berliner Str. 25, 13507 Berlin (Tegel) 
Tel. 030-4374 8465
Ishaq, Ibtisam,
Karl-Marx-Str. 184, 12043 Berlin,
Tel. 030-6872172
Khalouf Emad
Badstr. 19, 13357 Berlin,
Tel.030-4932050
Mohamed Abu Hamada
Rami Abu Warrd
Finowstr. 25a, 12045 Berlin, 
Tel.:030- 687 5077
Mohammed-Wael Alah Rasch
Karl-Marx-Str. 132, 12043 Berlin
Tel.: 030-6808 7868
Dr. Muhieddin Alarashi
Karl-Marx-Str. 132, 12043 Berlin
Tel.: 030-6808 7868
Mohamad Badr
Hermannstr. 158a, 12051 Berlin.
Tel.:030-6064152

Mustapha Lagrou
Müllerstr. 151, 13353 Berlin, 
Tel. 030-4538089
Nidal Salmoun
Kantstr. 150,10623 Berlin,
Tel. 030-3138878
Saroukh Salah 
Zwingelistr. 9, 10555 Berlin,
Tel.030/3916614
Soraya Jalali 
Wilmersdorfer Str. 55,
10627 Berlin, Tel.030-3139800
Tarik Teter 
Mecklenburgische Str. 17, 
10713 Berlin. Tel.: 030-8243402
Tuffaha, Mushtaq
Potsdamer Str. 137, 10783 Berlin, 
Tel. 030-2161073
Duve-Saeidnia, Amin Hafiz
Osloer Str. 106, 13359 Berlin
Tel. 030-4930 9750
KIEFERORTHOPÄDIE
Dr. Boutros , Fadel
Berliner Str. 18,10715 Berlin
Tel. 030-86420730
Dr. Yanal Alla-Rachi
Radickestr. 26, 12489 Berlin, 
Tel. 6713793
Dr. Muhieddin Alarashi
Karl-Marx-Str. 132, 12043 Berlin
Tel.: 030-6808 7868

ـ دة/ حنان حافظ

ـ د/ محمد حجازي

ـ دة / إبتسام إسحاق

  
ـ د/ عماد خلوف

ـ د. أبو حمادة
ـ د. أبو ورد

ـ د/ وائل

ـ د/ محيي الدين

  د/ محمد بدر

ـ د/ مصطفى

ـ د/ نضال
 

ـ د / ساروخ
 

ـ دة / ثريا جاللي

  
ـ د/ طارق التتر

 
ـ د/ مشتاق تفاحة

- د/ أمين حافظ

تقويم األسنان
ـ د/ فاضل

 

ـ د/ ينال اله رشي

د. محيي الدين

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

ZAHNÄRZTE 
IM HERMANN-QUARTIER

HOLGER HEYN
MOHAMAD BADR

Hermannstraße 158a, 12051 Berlin (Am S-Bhf. Hermannstraße)
Tel.: 030 606 41 52  www.zahnarzt-heyn.de

Mo-Do 08:00-20:00  Fr 08:00-18:00  Sa 10:00-16:00

·^flâ˘]<g�÷<ÌÈíí~j÷]<ÏÅ^È√÷]
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Ärzte أطباء

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

Dr.  Khaled El-Sharafi
Facharzt für Frauenheilkunde & Geburtshilfe

…œôu�«Ë ¡U�M�« ÷«d�√ Í—UA��«Ë wzUB�√

Badstr. 11, 13357 Berlin
Tel.: 030-494 10 44
Fax: 030-494 10 45
U- & S-Bhf. Gesundbrunnen
U-Bhf. Pankstraße

www.praxis-sharafi.de
info@praxis-sharafi.de

نتحدث العربية، االجنليزية والتركية

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

Telefonische Anmeldung erbeten

Neukölln
Karl-Marx-Str. 239
12055 Berlin
Direkt am  U- & S-Bhf. Neukölln

Tel.: 030-6808 7670
Fax: 030-6868 7672

sprechzeiten: Mo. - Fr.   09:00 - 13:00 Uhr
Mi.   09:00 - 14:00 Uhr

                      Mo., Di., Do.   15:00 - 18:30 Uhr

info@saeed-arztpraxis.de

www.saeed-arztpraxis.de
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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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Kompressionsvesorgungen
Rehabilitationsmittel

Stützmieder, Med. Bandagen
Hausbesuchsservice

Beratung & Versorgung

Abdul O T Genesung GmbH
Orthopädietechnik & Sanitätshaus

Methfesselstraße 50, 10965 Berlin

www.abdul-sanitaetshaus.de

Tel  030 627 277 76  Fax  030 627 278 69

E-Mail  info@abdul-sanitaetshaus.de

∞e^í€◊÷<l^ø ^uÊ<l]Å^fl{{{{{â
Ç{{{{{{ä¢]<^ñ¬_<ƒÈ€¢<l]Ç{{{{é⁄

l^æ^ÀuÊ<ÌÈfõ<hÖ]Áq
Ì{{{{Èfi^•<Ì{{{È÷àfl⁄<l]Ö^Ëá

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



Oralchirurgie / Implantologie / Prof. Zahnreinigung /  Putztechniktraining / Bleaching / Zahnschmuck /
Kinderzahnheilkunde /  Kronen- & Brückenversorgung / Zahnprothesen / Zahnfleischbehandlung /
Amalgamaustausch (Keramik / Gold / Kunststoff) / Schienentherapie / Röntgengeräte /  Angstpatienten

NEU: digitales Röntgen / Abdruckloser Zahnersatz in kurzer zeit.

  
Sprechzeiten:    

 Mo.: 09:00 - 17:00  /  Di., Do.: 09:00 - 16:00
                               Mi.:  09:00 - 15:00  /  Fr. :        09:00 - 11:00

Zahnarztpraxis Amar Shakir
Karl-Marx-Straße 118
12043 Berlin
U-Bhf. Karl-Marx-Straße

Tel.: 030 680 53 524

·^flâ˘]<ƒÈflíj÷<oËÇu<ÿ€√⁄<^flËÇ÷

·^flâ˘]<ÿÈ€üÊ<òÈÈfi<HÃÈøfli<K<·^flâ˘]<≈Öá<K<·^flâ˘]Ê<‹À÷]<Ìu]Üq
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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 
St. Hedwig-Krankenhaus

مستشفى إبن سينا

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 

Krankenhäuser مستشفيات





77

Abokal Najat
Kienitzer Str. 107, 12049 Berlin
Tel.: 030-62206896
Ahmed Abed
Schönstedtstr. 7, 12043 Berlin
030-2850 2300
ِAhmad Chahrour
Anzengruberstr. 8, 12043 Berlin
Tel.: 030-9210 6670
Ibrahim Housam
Müllerstr. 156 A, 13353 Berlin,
Tel. 030-469062822

ـ اة/ نجاة أبوقال

ـ ا/أحمد عابد

ـ ا/ أحمد شحرور

ـ ا/ حسام ابراهيم

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

SCHWERPUNKTE
Familienrecht, Verkehrsrecht,

Strafrecht, Ausländer- & Asylrecht

ª<ìí~j⁄
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Krankenhäuser, Naturheilkunde, Apotheken, Optiker, Anwälte مستشفيات، عالج طبيعي، صيدليات، نظارات، محامون

- 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/ طالل بناور

- ص/ أنيا

 
- ص/ نهاد األشقر

 
ـ ص/ محمد العزوزي

ـ ص/ العريان

- ص/ إبراهيم نصار

- ص/ موسى مسالمة

 
- ص/ ياسر الشرافي

Akazien Apotheke,
Hauptstr. 19, 10827 Berlin 
Tel. 030-76768777
Am Gartenplatz,
Feldstr. 10, 13355 Berlin
Tel. 030-4639855
Berg Apotheke,
Skalitzer Str. 133, Kreuzberg,
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
Paracelsus Apotheke,
Huttenstr. 68, 10553 Berlin,
Tel. 030-3453705
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. 030-3922884
Wildenbruch Apotheke,
Sonnenallee 105, 12045 Berlin,
Tel. 030-6872124
Zeppelin Apotheke,
Zeppelinstr. 37, 13583 Berlin,
Tel. 030-3728632

Blissestrasse 5, 10713 Berlin

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

ÌfiÁ◊⁄<Ìœë˜<l^âÇ¬<K<ÌÈfõ<l]Ö^øfi
ÜiÁÈf€”÷^e<ìv <K<ÌÀ◊jß<ÌÈπ^¬<l¯ËÅÁ⁄

l]Ö^Èä÷]<ÏÅ^ÈŒ<Ìí}Ö<ÿq_<‡⁄<Ö^íe˝]<ìv 

Designed By Dalil

l]Ö^øfl◊÷<ÁËÅÁjâ]

BRILLENSTUDIO
ABDALLAH

Brillen Studio,
Blissestr. 5, 10713 Berlin
Tel. 030-8610686

- د/ عبد هللا

19 Jahre Dalil Magazin

Physiotherapie,
Wilmersdorfer Str. 39, 10627 Berlin
Tel.: 030-31802711
Physiotherapie & Massage,
Joachimsthaler Str. 21, 10719 Berlin-
Charlottenburg, Tel.: 030 236 23 482
Physiotherapie & Osteopathie,
Kurfürstendamm 139,10711Berlin
Tel.: 030-89048949
Heilpraktikarin
Lehrter Str. 39, 10557 Berlin
Tel. 030-33099874

- د/ محمد محمد

ـ عدنان المحضر

- سالم جريدي

ـ آمنة الضاهر

Jawabreh, Imad
Kurfürstendamm67, 10707 Berlin, 
5. Etage, Tel. 030-3974470
Naser Mansour 
Mariannenstr. 9-10, 10999 Berlin, 
Tel. 030-69533626
Nasereddin Josef
Bastianstr. 5, 13357 Berlin
Tel.: 030-66403045
Riad Khalil
Mariannenstr. 9-10, 10999 Berlin, 
Tel. 030-69533628
Tarig Elobied
Togostr. 1, 13351 Berlin, Tel.030-50360777

ـ ا/ عماد جوابرة

ـ ا/ ناصر منصور

ـ ا/ يوسف ناصر الدين

ــ ا/ رياض خليل

ـ ا/ طارق العبيد

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  
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Choraka Saleh
Lüderitzstr. 79, 13351 Berlin, 
Tel.030- 4528656
Dr. Elektiar A.
Aachener Str 40, 10713 Berlin, 
Tel. 030-2138830
Fouad Moussa
Koburger Str. 17, 10825 Berlin, Tel.: 0176-
7005 5678
Ismail Khalil
Weichsel Str. 7, 12043 Berlin, 
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/ صالح

ـ د/ أحمد اإلختيار
 

ـ ا/ فؤاد موسى

ـ ا/ إسماعيل

ـ ا/مصطفى

ـ أ/ حاتم البطة

ـ ا/موسى

ـ ا/ ريتشارد

ـ ا/ صدقي حمدان

Al-Hanan
Sonnenallee 94, 12045 Berlin, 
Tel. 030-68053236
Almadina Travel Service
Flughafenstr. 33, 12053 Berlin,
Tel. 030-26558448
Amal
Selchower Str. 5, 12049 Berlin, 
Tel. 030-62707140
Babylon Reisen
Grunewaldstraße 60, 10825 Berlin 
Tel. 030 -78715751
Dania Reisen
Müllerstr. 119, 13349 Berlin, Tel. 030-
81799643
Hauptstadt Reisen
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), 

ـ الحنان للسياحة والسفر

 
ـ سفريات المدينة

- سفريات أمال

 
- سفريات بابيلون

ـ سفريات دانيا

ـ سفريات العاصمة

 
ـ سفريات حياة

- سفريات حجازي

Tel. 030-2139062
HTC-Harb
Potsdamer Str. 93, 10785 Berlin, 
Tel. 030-2651627
Kiez Reisen 
Wrangelstr. 57, 10997 Berlin, 
Tel. 030-6185149
Kudus Reisen 
Gneisenaustr. 90, 10961 Berlin, 
Tel. 030-6948974
Maschari Reisen
Wiener Str. 1-6, 10999 Berlin
Tel. 030-61621767
Mekka Reisen
Sonnenallee 95, 12045 Berlin
Tel. 030-68084430
Watan Reisen GmbH
Sonnenallee 55, 12045 Berlin, 
Tel. 030-56828971-73
Safadi Touristik Service 
Hardenbergplatz 2,
10623 Berlin,  Tel. 030-26558448
Safa Reisen 
Baruther Str. 1, 10961 Berlin, Ecke 
Mehrindamm 25, Tel. 030-61202799
Travelservice Berlin
Schwedenstr. 3B, 13357 Berlin, 
Tel. 030-49915005
Town Travel
Sonnenallee 122, 12045 Berlin, Tel. 030-
2363 2927

ـ مكتب حرب

ـ سفريات الحي

ـ مكتب القدس

ـ سفريات المشاريع

ـ مكة للسياحة والسفر

ـ سفريات الوطن

ـ الصفدي للسياحة

ـ سفريات الصفا
 

ـ سفريات برلين

ـ تاون ترافيل

Amin 
Sat-Anlagen und Installation
Tel. 030-25010185
Basrawy Elektronik
TV & Satellit, 0179-2727007
Electronicline 
Beusselstr. 78, 10553 Berlin
Tel. 030-34502802
Elektro Fun
Karl-Marx-Str. 12043 Berlin
Tel. 030-62732563
Elektro Sat
Sonnenallee 27, 12047 Berlin
Tel.: 030-60977074
Mobile Sat
Sonnenalle 114, 12045 Berlin
Tel. 030-62001883
Rix Handy Shop II
Erkstr.11, 12043 Berlin
Tel. 030-70220846

- أمين الفحماوي

ـ البصراوي لاللكترونيات
تلفزيون ـ ستاليت
- إلكترونيك لين

- إلكترو فن

ـ الكترو سات

- موبيل سات

- ريكس

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

ـ ا/عبد الواحد

  
ـ نور الدين الصالحي

 

ـ ا/ السامرائي

 
ـ ا/ أمادو

ـ أة/ بشرى الحجيل

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

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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Fahschule A
Wiesenstr. 45, 13357 Berlin, 
Tel. 030-21460723
Sonnen Fahrschule
Sonnenallee 82, 12045 Berlin
Tel.: 030-68072096
Turbo Fahrschule
- Bredowstr. 2,10551 Berlin, 
  Tel. 030-39837537 / 0174-2050030
- Donaustr. 101, 12043 Berlin
  Tel. 030-56821280

- أ / أبو كف

ـ أ / محمد

- أ / حبيب

Jomamah El-Nejmi (Allianz)
Enzianstr. 2, 12203 Berlin
Tel.: 030-680749230
ِJamil Matar (Feuersozietät)
Emdener Str. 58, 10551 Berlin Tel.: 030-2260 
5981, Handy: 0170-5359015
Nemer El-Ahmed
Versicherungsbüro, Gotzkowskystr. 29, 10555 
Berlin, Tel. 030-3347198
ٌRamy Elsayad (BHW/Postbank)
Britzer Damm 63, 12347 Berlin, Tel.: 030-
22439824

ـ جومانا النجمي

ـ جميل مطر

- نمر األحمد

ـ رامي الصياد

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

ـ فوتو فريد

ـ ستوديو ميديا

 ـ البصراوي
   لألجهزة   
   الكهربائية

Al Basrawy : Waschmaschinen, 
Fernseher, Geschirrspüler, Herd
0179/2727 007



الخدمات التي نقدمها تشمل:
القضايا مع  أنواع  بجميع  والموكلين  العمالء  وتمثيل  استشارات   -1
عدد من المحامين والمستشارين القانونيين األكفاء والمؤهلين لدى:

   ← قانون األجانب
   ← القانون العائلي
   ← قانون الجنايات

   ← قانون وسائل النقل
   ← قانون الشؤون االجتماعية

2- مرافقة وترجمة باللغة العربية لدى الدوائر التالية:
   ← دائرة األجانب والجوازات

   ← دائرة اللجوء
   ← دائرة العمل/الشؤون االجتماعية

   ← البلديات
   ← محاكم

   ← السفارات
   ← دائرة األحوال المدنية
   ← دائرة الشباب والطفل
   ← األطباء والمستشفيات

3- مجاالت الترجمة
   ← وثائق وشهادات رسمية

   ← معامالت قضائية وقانونية
   ← شهادات خبرة وعمل

   ← تقارير طبية
   ← ترجمة رخصة القيادة

   ← جميع أنواع العقود
   ← عقود بأنواعها

Zur unseren Leistungen zählen:

1- Beratung und Vertretung durch unsere    
Kooperationspartner-Fachanwälte in den 
Bereichen:
   → Ausländerrecht
   → Familienrecht
   → Strafrecht
   → Verkehrsrecht
   → Sozialrecht
2- Arabischer Begleitservice für folgende 
Einrichtungen:
   → Ausländerbehörden
   → Asylbehörden
   → Jobcenter/Sozialämter
   → Burgerämter
   → Gerichte
   → Botschaften
   → Standesämter
   → Jugendämter
   → Ärzte und Krankenhäuser
3- Übersetzung von:
   → Urkunden
   → Rechtsurteilen
   → Zeugnissen
   → Medizinischen Berichten
   → Führerscheinen
   → Verträgen
   → Sonstigen Dokumenten

تحتاج مساعدة لدى السلطات؟
Hilfe bei Behörden?

تبحث عن مترجم فوري؟
Dolmetscher gesucht?

تبحث عن محامي؟
Anwalt gesucht?

استشارات
مرافقة
خدمات
Beratend
Begleitend
Unterstützend

Verkehrsanbindung:
U-Bhf Kleistpark (U7)
Bus M48, M85, 104, 187, 106, 204

Tel.: +49 30 - 55 07 11 29
Fax: +49 30 - 91 44 15 41
Notruf: +49 176 298 968 07
info@nawa-consulting.de

nawa-Consulting & Services
Herr Nader Wahbi
Willmandamm 15, 10827 Berlin

متعاقدين مع مترجمين محلفين ومعتمدين لدى السلطات الرسمية 
إلى  األلمانية  اللغة  من  وشفهي  خطي  العدل،  وكتاب  والمحاكم 

العربية والعكس أيضاً
4- تخليص المعامالت وتصديق الوثائق المترجمة.

5- تعبئة االستمارات والطلبات لدى الدوائر والمؤسسات الرسمية  
    والخاصة.

6- كل مايتعلق بطلبات تأشيرة الدخول ولم الشمل.
7- متعاقدون لدى شركات التأمين المختلفة )تأمين صحي - تأمين  

    سيارة ...(

Kooperation mit staatlich geprüften Dolmetschern 
und Übersetzern: Deutsch –Arabisch/ Arabisch –
Deutsch für Berliner Gerichte und Notare.

4- Beglaubigung und Legalisierung von Dokumenten
5- Ausfüllen von Antragsformularen
6- Visaservice/ Familienzusammenführung
7- Kooperation mit Versicherungsmakler
    (bis zu 100€ Cash-Back bei ausgewählten     
    Krankenkassen(

Wir bieten Beratungs- und Begleitservice um die behördlichen Ausländerangelegenheiten an.

w w w . n a w a - c o n s u l t i n g . d e

 Unser Team  فريق العمل

مكتب نافا للخدمات العامة واالستشارات
المستشار العائلي زكريا وهبي

المهندس نادر وهبي

Zakareia Wahbi 
(erfahrener Berater) 

und das Nawa Consulting 
& Services Team
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19 Jahre Dalil Magazin

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 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
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, Baufirmen مدارس، رياض أطفال، أعمال البناء

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
MALER
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

أعمال الدهان
- خلوف ألعمال الدهان

- صفصوف للنقل واإلعمار
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Badran Transport
Tel. 0176-7213 1210
Firma Mattar
Tel. 0176-26888250
Hajjir Umzüge
0176-70739151
Mattar Transport
0176-61799437
Obeidat-Shipping
Kiefholzerstr. 387, 12435 Berlin
Tel. 030-61627336

- نقليات بدران

- شركة مطر

ـ نقليات حجير

ـ مطر للنقليات
 

ـ عبيدات للشحن

Alji Immobilien
Hundekehlestr. 10, 
14199 Berlin, Tel. 0174-1733257

- شركة الجي للعقارات
  والشقق المفروشة

El Nahar
Stuttgerter Platz 11, 10627 Berlin, Tel. 
0174-2535585
Alhamad
Tel.: 0160-5664859

ـ النهار

ـ الحمد

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

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
Tam Tam
- Karl-Marx-Platz 1, 12043 Berlin
  Tel. 030-68088030
- Karl-Marx-Str. 175, 12043 Berlin
  Tel. 0176-26361010

ـ علي لالتصاالت

- هواتف بصل

- هولتف المدينة

ـ عالم الموبيل

- رمضان

- طم طم

Transporte, Bauarbeiten, Immobilien, Möbli. Wohnungen أعمال النقل، أعمال البناء، عقارات، شقق مفروشة

استشارات أكاديمية

DABS
Akademiker-Service
Tel.: 030-4882 7118

الهيئة األلمانية 
لالستشارات األكاديمية
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نقل لجميع أنحاء ألمانيا وأوروبا
التخلص من أثاث المنازل

إمكانية تشطيب الشقق والمنازل
التخلص من الحديد مجانًا

تنظيف الحدائق

نتعامل مع المساعدات االجتماعية 
ab € 20 سيارة نقل مع السائق في    منطقة نويكولن 

Tel.: 0176-7073 9151
         0177-770 56 63

firma-hajjir@hotmail.com

إمكانية نقل األثاث الدفع بالتقسيط

Auskünfte zur Arbeitslosigkeit
Rathaus Lichtenberg
Möllendorffstr.6/ Zimmer 13a in 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
Sozialberatung insbesondere für Mig-
ranten und Spätaussiedler

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
Al Hanan
Sonnenallee 94, 12045 Berlin,
Tel. 030-68053236
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
Samer dahan
Hohenzollerdamm 157, 10713 Berlin,
Tel.: 030-33 988 148

بيع وشراء السيارات

تأجير السارات

إصالح السيارات

خبير الحوادث
ـ بالل أحمد

ـ محمد العمصي

ـ سامر دهان

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

- شركة برلين للنظافة

- شركة لحام

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

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

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 لوكس

ـ صالة الشرق

ـ صالة الملكة

 
صالة زفير

ـ صالة شاتو

ـ أبو ظبي

 
ـ الجزائر

 

ـ األردن

ـ العراق
 

ـ لبنان

ـ سورية

 

ـ قطر

 
ـ دبي

 

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, 
Tel. (00218 21) 444 85 52, 
FAX: (00218 21) 444 89 68
Tunis
B.P. 35, 1002 Tunis (Belvédère), 
Tel. (00216 71) 78 64 55, 
FAX: (0021671) 78 82 42

ـ مصر

ـ السودان

 

ـ الكويت

 ـ البحرين

  
ـ ُعمان

 

ـ المغرب

ـ فلسطين

 

ـ السعودية

 
ـ اليمن

 
ـ ليبيا

 

ـ تونس

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





ياسمين الشام
بشرى سارة لتجار المواد الغذائية في جميع 
أنحاء أوروبا افتتاح شركة ياسمين الشام 

لتجارة المواد الغذائية )جملة(.

جميع أصناف الكونسروة - زيتون - زيت زيتون - مربيات - بهارات

NATURAL
100%

أسعارنا تناسب الجميع

Gottlieb-Dunkel-Straße 25A, 12099 Berlin 
Tel.: +4915780273335
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Gottlieb-Dunkel-Straße 25A, 12099 Berlin 
Tel.: +4915780273335



وكيلها المعتمد في المانيا
السيد محمد مصلح )أبو ناصر(

الطبيعة على طبيعتها

Rollbergstr. 26, 12053 Berlin   Inhaber: Mohamad Mosleh (Abu Naser)
Tel.   : +49 (0) 30 68 22 94 55   |  Fax   : +49 (0) 30 68 22 94 56 
Mob.: +49 (0) 157 70 89 37 79        /berlincityhandel.de
www.berlincityhandel.de    |  info@berlincityhandel.de

معلبات حبوب - توابل وبهارات - حلويات - مربيات - مكسرات - أدوات منزلية - زيوت - 
عصائر - حبوب جافة - أجود أنواع األرز )بسماتي / أرز معطر/ أرز هندي(

مواد التعبئة والتغليف - ورق لف لحمة، سندويشات، حلويات - أكياس بأحجام مختلفة - 
ورق قصدير / سانيتا

جميع أنواع المثلجات الفاخرة )ملوخية - بامية - كزبرة- فول أخضر - وغيرها(

خيرات بالد الشام .. 
ا

ّ
كلها عن

عروض وتنزيالت مغرية على جميع أنواع المواد الغذائية
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Restaurant, Backwaren, Lebensmittel, Cafés, Juweliereمطاعم، أفران وحلويات، مواد غذائية، مقاه عربية، مجوهرات

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 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
 ,Sonnenallee 75, 12045 Berlin  ـ
     Tel.: 0176-3700 5819
  ,Karl-Marx-Str. 194, 12055 Berlin  ـ
    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
Habibi
- Winterfeldplatz, Tel. 030-2153332 
- Akazienstr. 9, Tel. 030-7874428
- Körtestr, 35, Tel.: 030-2922401
- Oranienstr. 30, Tel.: 030-61658346
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
-Huttenstr. 71, 10553 Berlin, Tel. 34347770
- 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
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Ahmad
Weisestr. 8, 12049 Berlin,
Tel. 030-21803302
Aida
Hobrechtstr. 3, 12043 Berlin, Tel.: 030- 
6221536
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
Bagdad
Kottbusser Damm 103, 10967 Berlin 
Tel. 030 - 61209480
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

ـ صالون أحمد 

ـ صالون عايدة

ـ صالون الوصال ( أبو الخير) 
 

ـ صالون الوصال ( سليم)

ـ صالون الفيصل

ـ صالون أمير

 
ـ صالون بغداد

ـ صالون بالل

ـ صالون بون بون

ـ صالون بيبلوس

ـ صالون كليوبترا

ـ األناقة  

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

Sonnenallee 112, 12045 Berlin 
Tel. 030/6872483
El-Sufara
Maxstr. 15, 13347 Berlin
Tel.030-81799075
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

ـ السفراء

 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

Sonnenallee 112, 12045 Berlin / Ecke Erkstr.
Tel.: 030- 687 24 83 

Öffnungszeiten: Mo. - Fr.: 10:00-19:30 Uhr. / Sa. 9:00 - 18:00 Uhr.

إدارة محمد كايد

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

Amado, Laserzentrum
Pariser Str. 63, 10719 Berlin,
Tel. 030-8851895
Biomedizinische Kosmetik
Kadiner Str. 23, 10243 Berlin, 
Tel. 030-42021213
Cut&Surf
Feitschestr. 49, 10627 Berlin, Tel. 
Kant-Beauty
Kantstr. 47, 10625 Berlin
Tel. 0173-6148018

ـ أمادو

 
ـ ريم اسماعيل

ـ تجميل
 

ـ كانت

Bissan
- Sonnenallee 52, 12045 Berlin
- Alvenslebenstr. 6,10783 Berlin
  Tel. 030-61204861
El Salam Galerie
Sonnenallee 60, 12045 Berlin
Tel. 030-62986037
Orient 36
Ohlauer Str. 4, 10999 Berlin
Tel. 030-51052119
Swedan Möbel
Hemannstr. 141, 12051 Berlin
Tel.030-6283334

ـ بيسان

 
ـ معرض السالم للديكورات

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
La Majesté
Sonnenallee 96, 12045 Berlin
Tel.: 030-51736441
Tabarak
Erkstr. 4, 12043 Berlin,
Tel. 030-68080633
Nour
Sonnenallee 92, 12045 Berlin
Tel.: 0179-1319048

ـ أزياء عادل

 

ـ الحنان
 

- بوتيك المايستي

ـ تبارك

ـ فساتين نور

–fä⁄<Ç¬Á⁄<ÇËÇ†<^qÜ÷]<Vl]ÇÈä◊÷

Sonnenallee 13, 12047 Berlin  U-Bhf Hermannplatz
Mo 12.00 - 20.00 Uhr  Di - Fr 10.00 - 20.00 Uhr  Sa 10.00 - 18.00 Uhr

Tel 030 629 85 725
Funk (O2) 0162 957 19 68

Í¬^ Ü÷]<–È Ái<ÏÖ]Åc

Braunschweiger Str. 82, 12055 Berlin
Tel 030 615 76 70  Fax 030 616 53 889
Mail post@dalil.de  Web www.dalil.de

100%
OFFSET-DRUCK

بطاقات شخصية    ملصقات   كتب   أختام    بطاقات أفراح
طباعة على القماش   إعالنات ضوئية للمحالت

تنظيم حملة إعالنية متكاملة للمؤسسات و الشركات التجارية
تصميم إعـالنات و مواقع إنترنت

Kosmatik, Textilien, Möbel, Bestattung  تجميل، تصوير، أزياء، موبيليا، دفن الموتى



Entrümpelungen, 
Wohnungsauflösungen, 
Umzüge, 
Transporte, 
Kellerauflösungen, 
Bauschrottabholungen.
Flughafen-Service
Schrott-Metallabholung Kostenlos.

0176 - 26 888 250 / 0176 - 630 59 121

FIRMA MATAR

- أسعارنا تنافس، وتناسب الجميع.
- إتقان في العمل ودقة في المواعيد.
- نتعامل مع المساعدات االجتماعية.

- لدينا قاطرات بجميع األحجام + قاطرات قالبة.
- لدينا )حافلة( للركاب والشحن.

- توصيل للمطارات ونقل الركاب )5 ركاب(.
- سيارة مع سائق 20 يورو في منطقة نويكولن.

- لدينا )سائق شاحنة( حتى 40 طن.

بإدارة وسيم مطر

يمكنكم التواصل عبر البريد اإللكتروني:
firma-matar@hotmail.com

Firma Matar          :تابعونا على صفحتنا على الفيس بوك
وعلى يوتيوب:         شركة مطر برلين

ليس لدينا 
فـرع آخـر



ES KANN AUFGRUND AKTUELLER EREIGNISSE ZU TERMINÄNDE-
RUNGEN KOMMEN
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Januar 2018, 18. – 20. Spieltag

12.01.2018
13.01.2018
13.01.2018
13.01.2018
13.01.2018
13.01.2018
13.01.2018
14.01.2018
14.01.2018
19.01.2018
20.01.2018
20.01.2018
20.01.2018
20.01.2018
20.01.2018
20.01.2018
21.01.2018
21.01.2018
26.01.2018
27.01.2018
27.01.2018
27.01.2018
27.01.2018
27.01.2018
27.01.2018
28.01.2018
28.01.2018

Leverkusen
Bremen
Stuttgart
Frankfurt
Augsburg
Hannover
Leipzig
Köln
Dortmund
Hertha BSC
Freiburg
Wolfsburg
Ho�enheim
Mönchengladbach
Mainz 
Hamburg
München
Schalke
Frankfurt
München
Dortmund
 Stuttgart
Köln
Leipzig
Bremen
Leverkusen
Hannover 

München
Ho�enheim
Hertha BSC
Freiburg
Hamburg
 Mainz
Schalke
Mönchengladbach
Wolfsburg
 Dortmund
 Leipzig
 Frankfurt
 Leverkusen
Augsburg
Stuttgart
 Köln
 Bremen
Hannover
Mönchengladbach
Ho�enheim
Freiburg
Schalke
 Augsburg
Hamburg
Hertha BSC
 Mainz
 Wolfsburg

13.01. -  14.01.2018
BrautSalon Berlin
Stadtbad Oderberger, Oderber-
gerstr. 57, 10435 Berlin 
(Pankow)

19.01. -  28.01.2018
Internationale Grüne Woche 
Berlin 2018
City Cube, Messedamm 26, 
14055 Berlin (Charlotten-
burg-Wilmersdorf )

25.01. – 30.01.2018
Six Day Berlin 2018, Berliner 
Sechstagerennen
Velodrom, Paul-Heyse-Str. 26, 
10407 Berlin (Pankow)

26.01.2018
ISTAF Indoor 2018
 Mercedes-Benz Arena, 
Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin 
(Friedrichshain-Kreuzberg)

31.01.2018
Snooker: German Masters 2018
Tempodrom, Möckernstr. 10, 
10963 Berlin (Friedrichs-
hain-Kreuzberg)

06.01.2018 
Spielzeugmarkt
Messe Bremen, Halle 4, 
Bürgerweide

11.01. – 16.01.2018
SIXDAYS BREMEN, Sechstageren-
nen
Messehallen, Bürgerweide

01.01 – 30.01.2018
Winterleuchten
Westfalenpark, An der 
Buschmühle 3, 44139 
Dortmund

05.01. – 07.01.2018
Deutsche Brieftauben-Ausstel-
lung 2018
Westfalenhallen, Rheinland-
damm 200, 44139 Dortmund

12.01. – 14.01.2018
ADAC Supercross 2018
Westfalenhallen , Rheinland-
damm 200, 44139 Dortmund

30.01. – 31.01.2018
Jagd & Hund 2018
Westfalenhallen, Rheinland-
damm 200, 44139 Dortmund

30.01. – 31.01.2018
Fisch & Angel 2018
Westfalenhallen, Rheinland-
damm 200, 44139 Dortmund

13.01. – 14.01.2018
TrauDich! - Hochzeitsmesse
Areal Böhler, Alte Schmiedehal-
le, Hansaallee 321.

20.01. – 27.01.2018
Messe: boot 2018
Messegelände, Stockumer 
Kirchstraße 61, 40474 Düssel-
dorf

08.01.2018
Open House in Herrenhausen
Herrenhäuser Straße 4, 30419 
Hannover

12.01. – 15.01.2018
Domotex 2018:  alles, um 
Teppiche und Bodenbeläge.
Messegelände Hannover, 30521 
Hannover

14.01.2018
Deutsche Pokalmeisterschaft 
der Tischtennis-Damen
Swiss Life Hall, Ferdinand-Wil-
helm-Fricke-Weg 8, 30169 
Hannover

07.01.2018
Winterlauf
Olympiapark, Spiridon-Lou-
is-Ring 21, 80809 München

13.01. – 14.01.2018
Hochzeitstage
MOC Veranstaltungscenter, 
Lilienthalallee 40, 80939 
München

05.01.2018
Handball: Deutschland – Island
Porsche-Arena, Mercedesstraße 
69, 70372 Stuttgart

13.01. – 14.01.2018
Trau dich - die Hochzeitsmesse
Kultur- und Kongresszentrum 

Liederhalle,, Berliner Platz 1, 
70174 Stuttgart

13.01. – 21.01.2018
CMT 2018,  Internationale 
Ausstellung für Caravan, Motor, 
Touristik
Landesmesse , Messepiazza 1, 
70629 Stuttgart



أفقي

رأسي

أنا عازف

الحلول في الصفحة 98

دولة آسيوية؟
ما اسم الدولة؟
ماهي العاصمة؟

من يحكمها؟

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

01 - من أهم األنهار في لبنان.
02 - قناة تربط المحيط الهادي بالبحر الكاريبي - أبو البشرية.

03 - مثل ونظير - حفر البئر - رفيق السهر.
04 - اسم اشتهرت به كليتا العلوم واآلداب في باريس - ضمير منفصل.

05 - يعترض األكل في حلقه - فطن وذكي.
06 - عائلة وزيرة خارجية أميريكية سابقة - عائلة قائد ثوري سوري.

07 - إلهة الزهور عند الرومان - إحسان.
08 - يبس الخبز أو اللحم.
09 - نقترح األمر - بحث.

10 - مذهب الدولة في إنكلترا أنشأه هنري الثامن.

01 - فقيه من أهل البصرة اشتهر بتفسير األحالم.
02 - بحيرة روسية - شرائع.

03 - حرف نصب - جنب الطريق الُمبلّط - هاج الدم.
04 - دعاء من كلمتين - ماء عذب.

05 - ماركة أدوات كهربائية فرنسية - من األلوان.
06 - متشابهان - نجيء بالعجب - ضعَف ورّق.

07 - يحصل.
08 - ماركة آالت موسيقية - لباس الميت.

09 - قرض مؤجل - من اليأكل اللحم.
10 - شاعر سوري راحل عمل في السلك الدبلوماسي.

10     09     08     07     06    05     04     03     02     01

بين الصورتين توجد سبعة فوارق
حاول أن تجدها في دقيقتين 7 x

العاصمة



سؤال يحتاج جواب ...

أسلي  العالم  هذا  في  الظلم  أرى  حين 
نفسي بالتفكير في أن هناك جهنم تنتظر 

الظالمين.

Sprüche 	 	 أقوال	مأثورة		

Jean Jacques Rousseau
جان جاك روسو

ورينا الهمة !!

فّكر .. واحسب

1X4+4X0-3=?

14.29.59.119.?

إلى  مرة  ألول  الشاي  ُصدر  متى   -1
أوروبا؟

2- ماهي أقدم عاصمة مسكونة بالعالم؟
التي  الشمعية  األقراص  تكون  لماذا   -3

ينتجها النحل ذات شكل سداسي؟
في  بالسوط  الضرب  إلغاء  تم  متى   -4

البحرية البريطانية؟
الكونجرس  تحتوي مكتبة  5- كم مجلداً 

في أمريكا؟
6- كم طول سمك الحبار العمالق؟

7- من أين يأتي معظم الذهب في العالم؟
أكبر  عدداً  تمتلك  التي  اللغة  ماهي   -8

من الكلمات؟
مزج  من  تصنع  التي  المادة  ماهي   -9

الماء والرمل والحصى والتراب؟
10- ما معنى اديس ابابا؟
11- ما معنى اسم هشام؟

12- بماذا تسمى مدة 20 عام؟
وهى  االطلس  غابات  توجد  اين   -13

االكبر من نوعها في العالم العربي؟
جميع  تنتهى  التي  السورة  ماهي   -14

اياتها بحرف السين؟
أم  الغليطة  االمعاء  اطول  ايهما   -15

االمعاء الدقيقة؟
16- ماهو الحيوان الذي ال يغمض عينه 

عند النوم؟
17- ما هو االسم الذى يطلق على صفار 

البيض؟
18- ما هو اليعبوب؟

19- ماذا تعنى كلمة قراقوش؟
20- ما هما االبيضان؟

21- ما هو معنى اسم نسرين؟
22- من أي مادة تصنع عيدان الكبريت؟
23- ما اسم المكان الذي يسكنه النمل؟

24- أيهما أطول الميل االرضي أم الميل 
البحري؟

25- ما هو اكبر الكواكب؟
26- ما هو الكوكب االحمر؟

تزال  ال  العالم  في  الة  اقدم  ماهي   -27
الحضارة  الى  وتعود  االن  حتى  تعمل 

السومرية اي عام 3500 قبل الميالد؟
28- ماذا تعنى كلمة فراس؟

التي  البيضاء  الطرحة  29- ماهو أصل 
تلبسها العروس ليلة زفافها؟

30- ماهو االسم المرفوع الذي تبدأ به 
الجملة؟

في  بقدميه  خطا  من  اول  من   -31
الفضاء؟

32- ما هو الموت األسود؟
33- ما هي أخفض منطقة بالعالم؟

34- في أي دولة يوجد أعمق الممرات 
الجبلية؟

أنباء  شركة  أول  مؤسس  من   -35
بالعالم؟

36- ما هو الشيء الذي كل ما أخذ منه 
كبر؟

37- ما الشئ الذي وقف عليه جحا لكي 
يرى الهالل؟

وال  بداية  له  ليس  الذي  الشئ  ما   -38
نهاية؟

في  الماء  تحمل  أن  تستطيع  متى   -39
شبكة الصياد؟

النهار  في  يكون  الذي  الشئ  ما   -40
واحد وفي الليل ثالثة؟

41- ما هي أكبر الجزر في العالم؟
42- ما الذي تراه وعيناك مغمضتان؟

43- لمن يحني االمبراطور رأسه؟
تنكس  ال  التي  الوحيدة  الدولة  ما   -44

علمها عند الِحداد؟
45- ما معنى كلمة بعلبك؟

فرقة  أول  تأسست  مدينة  أي  في   -46
إطفاء في العالم؟

)لسان  الشعراء  من  القائل  من   -47
الفتى نصف ونصف فؤاده(؟

48- ماذا تسمى عملية غسل الكلى؟
جسم  في  الوحيد  العضو  هو  ما   -49
اإلنسان الذي يعود للنمو بعد قطع جزء 

منه؟
50- ما هو مرض الشيزوفرانيا؟

الرقمي  الهرم  قمة  في  الناقص  الرقم  معرفة  يمكنك  هل 
وفق تسلسل رياضي منطقي؟



بفضل  والنشاط  الحماس  يغمرك  عنيدة  بشخصية  تتميز 
حيويتك وطاقتك الكبيرة تحب العمل من اجل العمل والكفاح 
التهور  درجة  أحيانا  تبلغ  كبيره  وتظهر شجاعة  والمنافسة 

يعجب اآلخرون باستقاللية فكرك وكراهيتك للتبعية.

للعمل  حبك  وشجاع  ومثابر  وصبور  ولطيف  وديع  أنت 
يساعدك عليه ذاكرتك القوية وحسك العملي مما يسمح لك 
التي  مثابرتك  نمدح  إن  إال  بوسعنا  وليس  أفكارك  بتحقيق 

تظهرها لمتابعة أهدافك.

سبع  تعويضات عن  يشهد  العام  هذا  حظاً  األكثر  البرج  إنّه 
 22 بين  تكون  الحظ  فترات  أفضل  مؤلمة  ماضية  سنوات 
سنة  تكون  )ديسمبر(  حزيران  و4  )ديسمبر(  الثاني  كانون 

2018 ممتازة له.

من آخر شهر كانون الثاني ديسمبر إلى األول من حزيران 
حيث انتقال كوكب المشتري إلى برج الحمل كوكب النزاهة 
أو في  العمل  السمعة في  بيت  العاشر  بيتك  إلى  واالستقامة 
المكانة االجتماعية فانك ستتمتع بالسلوكية الحسنة والجيدة.

تتميز بالطاقة والطموح ولديك روح وكفاءات القائد والزعيم 
دوراً  تلعب  وألن  قدراتك  عن  وللتعبير  ذاتك  إلثبات  تحتاج 
الدائمة  الثقة  وتحركك  السريعة  القرارات  رجل  إنك  فعاالً. 

بنفسك وبمصيرك.

والحاجة  الحقيقة  وحب  للمعرفة  كبيرة  رغبة  عليك  تسيطر 
للفهم والنقد والتحليل والفحص والجمع وكذلك رغبة عميقة 
في مساعدة اآلخرين أنت متواضع ومنظم ومنهجي وتحب 

الكمال وتميل إلتقان العمل.

آخر  من  السابع  بيتك  في  الحمل  برج  في  المشتري  بوجود 
شهر كانون الثاني ديسمبر إلى أوائل شهر حزيران ديسمبر 
يمنحك اإلحساس بالعدل والنزاهة واالستقامة والدبلوماسية 

في تعامالتك وعالقاتك مع اآلخرين.

ذكي وغريزي تتميز بالنقد والحذر، سريع الرد وأحيانا يكون 
في  تساعدك  بقدراتك  الكبيرة  ثقتك  للمشاعر  جارحاً  جوابك 
تريد  ما  تعرف  بشجاعة،  تخوضها  التي  الحياة  في  كفاحك 

بلوغه بالضبط لذلك تعمل كل شيء لبلوغ أهدافك.

يهاجمك  عندما  نفسك  عن  تدافع  فأنك  مسالماً  كونك  رغم 
اآلخرين  تأثير على  ولديك  العمل  في  نشيط ومجد  أنت  أحد 
تتميز بطبيعة ودودة ونشيطة ونادراً ما تلجأ للخداع متسامح 

ومستعد للتضحية وكريم وتنال تقدير المحيطين بك.

تتمتع بقدرة كبيرة على التنظيم واإلدارة، فأنت منظم ومنهجي 
والميل  قوية  بإرادة  وتتمتع  نفسك  من  وواثق  ومستقيم 
للشرف والثبات في الرأي والعناد والقدرة على التكيف أنت 
عملي صبور وهادئ وتفكر طويال قبل اإلقدام على أي عمل.

تتميز بحاجة كبيرة للحرية واالستقالل وتملك عقالً فضولياً 
ومبتكراً تنجذب بسرعة لما هو غير عادي وغريب وبالمقابل 
تبدو في الحياة اليومية متكاسالً وتنقصك المثابرة والتنظيم 

في العمل.

يعتبر الحوت أكثر األبراج تواضعاً وبساطة, إنه منطٍو على 
ويطمئن  يعجب  المسالم  و  الهادئ  سلوكه  أن  حيث  نفسه, 
اآلخرين, إنه شخص حساس و محتشم, و يشك في قدراته 

لدرجة أنه يشعر أحيانا بخوف من المجهول و المستقبل .

الكلمات المتقاطعة

الفوارق السبعة

أنا مين؟
العازف والملحن الشهير أندريه ريو

أنا فين؟
أوزباكستان / طشقند / نجمت هللا يولداشيف

فرافيش
1- اليونانيون منذ بداية القرن العشري حوالي عام 1900 تقريباً./2- سكان بالد مابين 
النهرين./3- الروسي أيجور سيكورسكي عام 1900./4- أرسلت من تلغراف مورس 
من واشنطن الى تليمور )65 كيلو مترا فقط(./5- سنة 1840 م./6- معجم العين للخليل 
األموي./  العهد  في  العراق  والي  الثقفي  يوسف  بن  الحجاج  الهنود./8-  أحمد./7-  بن 
9- نيوتن./10- الوليد بن عبد الملك./11- الواليات المتحدة األمريكية./12- البابليون. 

13- أحمد بن طولون./14- الصينيون.

فكر شوية!
األشكال  ألن   -3 دمشق./   -2 الشرقية./  الهندية  الشركة  بواسطة   1609 عام   -1
 -6 مجلد./  مليون   74  -5 1881م./  عام   -4 للعسل./  أكبر  فراغاً  توسع  السداسية 
15 متراً./ 7- من جنوب إفريقيا./ 8- اللغة اإلنجليزية./ 9- اإلسمنت./ 10- الزهراء 
الجميلة./ 11- الجود والكرم./ 12- الجيل./ 13- المغرب./ 14- الناس./ 15- األمعاء 
الدقيقة./ 16- الماعز./ 17- المح./ 18- النهر الشديد الجريان./ 19- النسر االسود 
الفوسفار./ 23-  االبيض./ 22-  الورد  والماء./ 21-  اللبن  تركية./ 20-  كلمة  وهى 
القرية./ 24- الميل البحرى وهو يساوي 1852 متراً./ 25- المشتري./ 26- المريخ./ 
االرواح  من  العروس  تحمى  بانها  العتقادهم  افريقية   -29 أسد./   -28 الدلو./   -27
الميت./  البحر   -33 الطاعون./   -32 ليفون./  الكسي   -31 المبتدأ./   -30 الشريرة./ 
الدائرة./  أو  المستقيم  الحفرة./ 37- حماره./ 38-  البيرو./ 35- رويتر./ 36-   -34
39- بعد تجميده./ 40- حرف الالم./ 41- جزر اندونسيا./ 42- الظالم./ 43- للحالق./ 
44-  المملكة العربيةالسعودية./ 45- عباد الشمس./ 46- روما./ 47- زهير بن ابى 

سلمى./ 48- الديلزة./ 49- الكبد./ 50- انفصام الشخصية.غياث الدين الكاشي.

ورينا الهمة:

فكر واحسب:

س     العقرب     الميزان      العذراء      األسد      السرطان    الجوزاء      الثور       الحمل
الحوت       الدلو       الجدي      القو
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الحل: 57
كل رقم يتحقق بجمع الرقمين الموجودين تحته مباشرة.

األعلى  من  تحته  الرقمين  إيجاد  ثم  ومن  الناتج  بالرقم  البدء 
لالسفل.








