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الدليل ـ برلين

طرح  ماكرون،  إيمانويل  الفرنسي،  الرئيس  يعتزم 
خطة إلعادة هيكلة المؤسسات التمثيلية للمسلمين في 

بالده بعيداً من »تأثير الدول العربية«. 
في وقت ال تزال فيه الخشية من عودة األجانب الذين 
سبق لهم القتاُل في صفوف تنظيم »داعش« مخيمة 
بدأت  األوروبية،  الدول  في  الرسمية  الدوائر  على 
إجراءات  وتنفيذ  خطط  وضع  الدول  تلك  حكومات 
أولئك  خلف  الكامنة  األسباب  معالجة  تستهدف 
ما  توليد  على  المستجد  عملها  إطار  في  المقاتلين، 

بات يُعرف بأنه »إسالم أوروبي«. 
اجتماع  أماكن  بين  ما  ـ  القطع   أن  يبدو  »إسالم« 
المسلمين وممارستهم أنشطتهم (كالمدارس والمعاهد 
والمساجد)، وما بين التأثير العربي، واستيراد  دعاة 

إلى أوروبا ـ سيكون من أبرز معالمه.
الفرنسي،  الرئيس  حديث  أتي  اإلطار،  هذا  في 
إيمانويل ماكرون، عن نيته »السعي للحد من تأثير 
عن  تبعده  ألنها  فرنسا  إسالم  على  العربية  الدول 

الحداثة«.
فإن ماكرون  لمجلة»لوجورنال دو ديمانش«   وفقاً 
اإلسالم  هيكلة  إعادة  أجل  من  عام  لـ»مخطط  يُِعّد 
األول  النصف  خالل  ماهيته«،  وتوضيح  الفرنسي 
من هذا العام. المخطط الذي يسير »خطوة خطوة«، 
مثقفين  مع  بشأنه  مشاورات  الرئيس  يُجري  والذي 
عدة  نقاط  على  يتركز  ديانات،  وممثلي  وأكاديميين 
فرنسا،  لمسلمي  تمثيلية  مؤسسات  إنشاء  يتصّدرها 
أئمة  وتأهيل  مالية،  لرقابة  العبادة  دور  وإخضاع 
دول  من  القادمين  األئمة  محل  للحلول  فرنسيين 

أخرى.
ويشكل إعالن ماكرون استجابة »متأخرة« لمطالب 
تصاعدت منذ الهجوم على صحيفة »شارلي إيبدو« 
في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015. مطالب عمدت 
السلطات على إثرها إلى إغالق مساجد اتُّهمت بأنها 
األراضي  من  دعاتها  وطرد  الكراهية«،  »تبث 
الحد  كيفية  حول  الجدل  ارتفع  ذلك،  إثر  الفرنسية. 
من »التغّول السلفي«، خصوصاً مع تزايد المخاوف 
أوطانهم. وبرزت  إلى  األجانب  المقاتلين  من عودة 
من بين تلك المناقشات دعوات إلى إغالق المساجد 

والمعاهد اإلسالمية.
واالنسجام  التماسك  على  »الحفاظ  ماكرون  يحاول 
الوطني«، في ظل استطالعات رأي »مبّشرة« تقول 
إن 56% من الفرنسيين يعتبرون اإلسالم متطابقاً مع 
تؤمن  غالبيتهم  كانت  ما  قيم مجتمعهم، على عكس 

به قبل عامين.

أكثر  سوريا  إلى  مقاتلين  التي صّدرت  بلجيكا،  في 
من أي بلد آخر في أوروبا، ال يبدو المشهد مختلفاً. 

اتفاق  على  األخيرة  اللمسات  هناك  السلطات  تضع 
يد  كّف  قوامه  المقبل،  الشهر  يُعلن  أن  يُفترض 

السعودية عن المسجد الكبير الواقع قرب مقر االتحاد 
قد  الحكومة  كانت  والذي  بروكسل،  في  األوروبي 
أّجرته للرياض عام 1969 لمدة 99 عاماً. لكن، مع 
امتداد نيران الجماعات اإلرهابية إلى قلب العاصمة 
البلجيكية في 22 آذار/مارس 2016، بدأت تتعالى 
المطالبات بإغالق المسجد، الذي تقول مصادر أمنية 
القتال  بهدف  سوريا  إلى  هاجروا  ممن  بعضاً  إن 
فيه. وكان آخر تلك المطالبات في  حضروا دروساً 
دعا  عندما  الماضي،  األول/أكتوبر  تشرين  شهر 
تأجير  عقد  إنهاء  إلى  الحكومة  البلجيكي  البرلمان 
»بوابة  أضحى  المسجد  لكون  للسعودية؛  المسجد 

إلسالم أميل للعنف«.
على إثر تلك الدعوة، شكلت الحكومة وفداً، برئاسة 
الدبلوماسي ديرك آشتن، أوكلت إليه مهمة التفاوض 
مع الرياض في هذا الشأن. يقول آشتن، بشأن زيارته 
للمملكة إن »السعوديين ميالون للحوار بال محاذير«، 
في  السعودية  عليها  أقدمت  التي  الخطوات  معتبراً 
إليه  تتطلع  ما  لتحقيق  »فرصة«  األخيرة  اآلونة 
البلجيكي،  الداخلية  وزير  يؤكد  فيما  بروكسل، 
بعدما  السيطرة«  أن »الوضع تحت  جان جامبون، 
حرصت بالده على »عدم حدوث رّد فعل دبلوماسي 
سلبي من قبل الرياض«. تصريحات تنبئ بأن ثمة 
المتقادم،  المملكة  نهج  للتخلي عن  سعودياً  استعداداً 
العالم  »رابطة  محاولة  في  تبدى  قد  كان  ما  وهو 
اإلسالمي« السعودية التي تتولى إدارة غير مسجد 
في العالم (من بينها مسجد بروكسل) تلميع صورتها، 
»القضاء  أضحت  إنها  قالت  التي  مهمتها  وتبييض 
على التطرف«. لكن يبقى التحدي في ما عبّر عنه 
يكاد  ال  أو  يعترف،  ال  »البعض  إن  بالقول  آشتون 
يعترف، بأن هذا الشكل من أشكال السلفية يقود إلى 

وحده  سلمان  ابن  ليس  أوضح،  بتعبير  التطرف«. 
في المملكة، بل ثمة في قبالته مؤسسة دينية متجذرة 
أو  عقبات  بال  تجاوزها  يكون  لن  نفوذ،  وصاحبة 

أثمان.

المسيحي  للحزب  العام  األمين  دعا  ألمانيا:  في 
االجتماعي األلماني أندرياس شوير، إلى تبني قانون 
يمنع تمويل المساجد في البالد من الخارج، معتبرا 
اندماج المهاجرين في  أن هذه الظاهرة تحول دون 

المجتمع.
وتابع القيادي في الحزب: "علينا أن نتخذ موقفا نشطا 
السياسي،  اإلسالم  حول  الحديث  عند  أكثر  ومنتقدا 
ألن هذه الظاهرة تعرقل اندماج الناس في المجتمع 

األلماني.
وتابع : لذلك نحن بحاجة إلى قانون حول اإلسالم. 
األطفال  وروض  المساجد  تمويل  وقف  ويجب 
تركيا  من  ذلك  في  بما  الخارج،  من  اإلسالمية 
في  يتعلموا  أن  فيجب  األئمة  أما جميع  والسعودية. 

ألمانيا وعليهم أن يشاطروننا قيمنا".
وأوضح السياسي األلماني أن القانون الجديد يجب أن 
يمنع نقل "رؤى كونية أخرى" فيها عناصر متطرفة 
إلى ألمانيا من الخارج. وأردف قائال: "لغة المساجد 
يجب أن تكون األلمانية. وعلى أوروبا المتنورة أن 
تربي إسالما خاصا بها. ونحن ما زلنا في المرحلة 
األولى من الجهود على هذا الطريق، ويجب أن نبدأ 

بالتحرك بسرعة".
حول  قانونا  نتبنى  أن  يجوز  "ال  أنه  شوير  واعتبر 
النظر  نغض  نفسه  الوقت  وفي  المهاجرين،  تكامل 

عمن يخطب في المساجد ومضمون تلك الخطب".
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أوزغوز  عيدان  لالندماج  الدولة  وزيرة  حذرت 
البالد  مسلمي  على  التحريض  استمرار  أن  من 
عنيفة  اعتداءات  ارتكاب  على  البعض  يشّجع 

متزايدة ضدهم، وعلى تحطيم النماذج الناجحة.
وقالت أوزغوز لصحيفة  تاغس شبجيل  إن تزايد 
الموجهة  واالعتداءات  لإلسالم  العداء  جرائم 

للمسلمين في ألمانيا لم تأت من فراغ.
وأوضحت الوزيرة أن سيدات محجبات تعرضن 
تلقت  حين  في  الشوارع،  في  عليهن  للبصق 

مساجد رسائل تهديد أو تعرضت العتداءات.
وأعربت أوزغوز - من أصل تركي- عن أسفها 
لمركز  التضامنية  الزيارة  وكانت  يحصل.  لما 
إسالمي تعرض إلطالق الرصاص مرتين خالل 
ألمانيا،  شرقي  الواقعة  هالة  بمدينة  وجيز  وقت 
الحكومة  تشكيل  قبل  مهامها  آخر  من  واحدة 

الجديدة.
ونوهت الصحيفة التي أجرت المقابلة مع الوزيرة 
"بديل  لحزب  البرلمانية  الكتلة  رئيس  بوصف 
للوزيرة  ألكسندر  المتطرف  اليميني  أللمانيا" 
بإعادتها  منها  بالتخلص  ومطالبته  بالقمامة، 
لألناضول. كما تهّجم نائب من الحزب نفسه قبل 
االشتراكي  للحزب  المنتمية  الوزيرة  على  أيام 

الديمقراطي.
اللفظية  االعتداءات  هذه  أن  أوزغوز  واعتبرت 
التي تعرضت لها، وتكرار إهانة العبي كرة قدم 

أوزيل،  مسعود  أو  بوتينغ  كجيرومي  مشهورين 
ورفض انتمائهما أللمانيا يظهر استهدافا متعمدا 

لمشاهير األلمان من أصول أجنبية.
السياسيان  لها  وجهها  التي  اإلهانة  وربطت 
أصول  ومن  المسلمة  الوحيدة  بكونها  اليمينيان 
الحكومة  داخل  أوروبا  خارج  من  مهاجرة 

األلمانية.
وأكدت الوزيرة أن ذوي األصول المهاجرة من 
نموذٌج  األلماني  المجتمع  في  العليا  المستويات 
على قدرة أي إنسان في هذا المجتمع على تحقيق 
وأشارت  أصوله،  كانت  مهما  وأهدافه  تطلعاته 
إلى أن حزب "البديل أللمانيا" يريد تحطيم هذه 
النماذج والقوة بهجمات تحمل رسالة مفادها "لن 

نسمح بصعود أي شخص من أصل مخالف".
خالل  بمقدورها  كان  أنه  أوزغوز  وذكرت 
لالندماج  الدولة  وزارة  لتوليها  األربع  السنوات 
النقاط  من  مزيدا  تكسب  أن  والالجئين  والهجرة 
بخطاب  المهاجرين  مع  تعاملت  لو  والحضور 

انتقادي سلبي.
لكنها اختارت األصعب بحديثها في قضايا لم يعتد 
الرأي العام االستماع إليها قبل مجيئها لمنصبها، 
كمطالبتها حكومة الحزب المسيحي الديمقراطي 
بوالية سكسونيا السفلى بالتفكير في تأثر الشبان 
لتحريات  بإخضاعهم  سلبا  بالوالية  المسلمين 

الشرطة إن أرادوا أداء صالة الجمعة.

اتهامات جنائية لعضو كبير  التركية توجيه  الجالية  تعتزم 
بأنهم  المتطرف لوصفه األتراك  اليميني  البديل  في حزب 
”راكبو الجمال“ وعليهم العودة إلى ”أكواخهم الطينية وتعدد 

الزوجات“.
والية  في  البديل  حزب  رئيس  بوجنبورج  أندريه  وأدلى 
ساكسونيا-أنهالت، بتصريحاته في يوم أربعاء الرماد الذي 
وتعرض  نارية.  بخطابات  عادة  األلمان  الساسة  فيه  يدلي 
الستخدامه  الماضي  العام  حزبه  من  لتوبيخ  بوجنبورج 

شعارات للنازيين الجدد.
وقال بوجنبورج ألعضاء في الحزب ”راكبو الجمال هؤالء 
عليهم الذهاب إلى حيث ينتمون: بعيدا بعيدا وراء البوسفور 
ألكواخهم الطينية وتعدد الزوجات“. ووصف األتراك الذين 

يعيشون في ألمانيا بأنهم ”تجار جمال“ و”رعاع“.
وقال االتحاد الذي يمثل الجالية التركية إنه سيوجه اتهامات 
رئيس  وأشار  لبوجنبورج.  الكراهية  على  بالتحريض 

االتحاد إلى أن الدستور يحظر التحريض ووالتمييز.
أيضا  شتاينماير  فالتر  فرانك  األلماني  الرئيس  واتهم 
هو  أراه  كلمة”ما  في  وقال  الكراهية.  بإثارة  بوجنبورج 
ومن  المتجاوزة  اللغة  من  استراتيجية  يضعون  سياسيون 

طيشهم وكراهيتهم“.
فقط  بها  أدلى  إنه  قائال  تصريحاته  عن  بوجنبورج  ودافع 
موسم  نهاية  يمثل  الذي  الرماد  أربعاء  تقليد  مع  تمشيا 
جنسيات  من  أشخاص  إهانة  يقصد  لم  وإنه  الكرنفاالت، 

أخرى.
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كانت آخر قرارات لم الشمل في ألمانيا 2018 صادمة، أو بمعنى أدق ما تم 
االتفاق عليه بين تحالف ميركل واالشتراكي الديمقراطي.

تحالف المستشارة األلمانية انغيال ميركل توصل إلى اتفاق مثير بعد فترة طويلة 
من الجدل حول قانون لم الشمل في ألمانيا . اتفاق مثير سيعيق بكل تأكيد عملية 

لم الشمل.
اليوم سنتطرق سريعاً الى بنود اتفاق لم الشمل في المانيا 2018 و كيف يمكنه 

التأثير على حياة الالجئين في المانيا .

آخر قرارات لم الشمل في ألمانيا 2018
أبرز  القرارات  للغاية، بل تعتبر هذه  الجديد شملت قرارين هامين  التغييرات 

بنود عملية لم الشمل و هي كالتالي :
ـ توقف لم الشمل في ألمانيا

االتفاق نص على ايقاف عملية لم الشمل حتى تاريخ يوم 31 يوليو 2018 و 
عدم معالجة أي طلبات لم شمل في ألمانيا .

ـ تحديد عدد طلبات لم الشمل الشهرية
بعد أن يخرج الالجئين المتواجدين في ألمانيا من صدمة قرار إيقاف عملية لم 

الشمل ، سيجدون أنفسهم أمام قرار أصعب .
قرار لم الشمل الجديد نص على تحديد حد أقصى من طلبات لم الشمل التي 

يمكن أللمانيا معالجتها .
تم تحديد هذا العدد بـ 1000 طلب للم الشمل كل شهر، و بالطبع هذا العدد قليل 

جداً مقارنة بأعداد الحاصلين على اللجوء.
هذا القرار تحديداً شهد الكثير من االنتقادات من المنظمات الحقوقية و الكنسية 

في ألمانيا و على المستوى العالمي .
ـ إجراءات لم الشمل 2018 أصبحت أسوأ

مدة إجراءات لم الشمل كانت قبل القرارات الجديدة. لكن مع القرارت الجديدة ، 
أصبحت األمور أكثر تعقيداً، و مدة معالجة طلبات لم الشمل ستطول .

اآلن على الحاصلين على اللجوء االنتظار لـ 6 أشهر إضافية قبل إعادة عملية 
لم الشمل للعمل مرة أخرى .

فإن مدة معالجة طلبات جمع   ، الحكومة  الصادرة عن  الرسمية  لألرقام  طبقاً 
الشمل، و من حيث المدة، تحدثت األرقام وسطياً عن قرابة 11 شهراً، هذا بعيداً 

عن إيقاف لم الشمل حتى 31 يوليو القادم .
و في حال بدأ العمل فعلياً  بالقرارات الجديد، سيكون على الالجئين االنتظار 

قرابة 17 شهراً للم شملهم بذويهم .
بالطبع هذه المدة ليست متاحة للجميع، بل متاحة فقط لمن تكون أسمائهم ضمن 

1000 طلب لم شمل الشهرية
ـ تأثير قرار لم الشمل األخيرة على االندماج

قرارات لم الشمل الجديدة قد تزيد من هذه الفجوة بشكل كبير، فـبدون لم الشمل 
األسري سيكون الشعور باالستقرار لدى الالجئين سيكون أقل . و مع الشعور 
دائماً  اللجوء  طالبي  سيشعر  اذ  االندماج،  علمية  ستقل  حتماً  االستقرار  بعدم 

بالفجوة األسرية التي ستعيق تقدمهم .

عام  مارس  آذار/  منذ  المؤقتة  الحماية  على  للحاصلين  الشمل  لم  تعليق  منذ 
بين  يتفاوت  عائالتهم  شمل  لم  منهم  يريدون  الذين  األشخاص  فإن   ،2016
45 ألف و80 ألف شخص، حسبما أفادت صحيفة "راينيشه بوست" نقاًل عن 

خبراء، أما عدد الحاالت الطارئة فإنها لم تتجاوز المئة في السنة الماضية.

سوريا  من  القادمين  المهاجرين  تجاه  العداء  من  الحد  القانون  هذا  يستهدف 
والعراق وأفغانستان الذين صاروا مثار شكوك مستمرة بسبب أنشطة المتشددين 

اإلسالميين.
وبموجب القانون الذي بدأ سريانه في األول من يناير يمكن فرض غرامة تصل 
إلى 50 مليون يورو (60.1 مليون دوالر) على المواقع التي ال تزيل خطاب 
الكراهية على الفور مما يثير المخاوف من أن تحجب تويتر وفيسبوك وغيرهما 

من مواقع التواصل االجتماعي محتويات أكثر من المطلوب.
وقالت ميركل “بالطبع ندرس اآلن تبعات هذا القانون وما يحدث وقطعا سنقيمه 

أيضا”.
التفاصيل “قد نحتاج إلى إدخال تعديالت عليه  وأضافت من دون الخوض في 
لكن النهج األساسي، المتعلق بحاجتنا لوضع قواعد، صحيح تماما وضروري”.

وتطبق ألمانيا قوانين صارمة في ما يتعلق بالتشهير والتحريض على ارتكاب 
جرائم والتهديد بالعنف وتصدر أحكاما بالسجن على من ينكرون المحرقة النازية 
أو يحرضون على الكراهية ضد األقليات. لكن لم تصدر أحكام قضائية إال في 

عدد قليل من القضايا المتصلة باإلنترنت.
وقالت ميركل إنه ال يوجد فراغ قانوني على اإلنترنت وإن القانون الجديد يضمن 

أن تكون الشركات المشغلة للمواقع مسؤولة عن المحتوى الذي تنشره.
وتندد أحزاب المعارضة بالقانون وتقول إنه من الخطأ أن تتخذ الشركات الخاصة 

قرارات بشأن مدى قانونية المنشورات.
وتدعو صحيفة بيلد التي تتصدر مبيعات الصحف األلمانية إلى إلغاء هذا القانون 
حيث تقول إنه يخنق حرية التعبير ويحول السياسيين المناهضين للهجرة الذين 

تحذف منشوراتهم إلى أبطال.

في  يستثمر  أن  االتحاد  على  إن  األوروبي  االتحاد  في  كبيرة  مسؤولة  قالت 
أمضى  أن  بعد  مدنية  اضطرابات  في  تتمثل  نووية"  "قنبلة  لتفادي  المهاجرين 
عشرات السنين في اإلنفاق على البنية التحتية لتنمية المناطق األفقر في أوروبا.
يورو  مليار  استثنائية حجمها 350  بموازنة  مسلحا  األوروبي  االتحاد  ويهدف 
بين  الفروق  تقليل  إلى  الدمج،  إلنفاقها حتى عام 2020 على ما يسمى سياسة 
القارة  شرق  دول  في  المال  بضخ  والسيما  القارة  أنحاء  مختلف  في  الطبقات 

األوروبية وجنوبها.
وقالت المفوضة األوروبية للسياسة اإلقليمية "سيكون التكامل االجتماعي مسألة 
في غاية األهمية في السنوات المقبلة". وأضافت "إذا سمحنا بانغالق المهاجرين 

على أنفسهم أو بعزلهم فسيصبح ذلك قنبلة نووية في المستقبل".
ينهار  وكاد  لهزة  تعرض  قد  األوروبي  االتحاد  في  الالجئين  قبول  نظام  وكان 
اليونان  على  بالزوارق  ومهاجر  الجئ  مليون  تدفق  أن  بعد   2015 العام  في 
بعض  قبول  التشيك  وجمهورية  وسلوفاكيا  والمجر  بولندا  ورفضت  وايطاليا. 
الوافدين الجدد. ووصل األمر إلى ساحات المحاكم وأضعف وحدة دول التكتل 

األوروبي وامتد إلى مجاالت أخرى.
وقالت إنه عندما يقع اشتباك بين سكان ومهاجرين فإن "رؤساء البلدية يقعون في 
المنتصف" واستشهدت بجزيرة تشيوس اليونانية الصغيرة التي شهدت مؤخرا 

زيادة في عدد الوافدين من مهاجرين والجئين.
وأضافت أن االتحاد األوروبي يستخدم اآلن أسلوبا جديدا في قياس عدم المساواة 

األمر الذي سيتيح للمسؤولين عن فهما أفضل ألي المناطق أكثر احتياجا. 
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عبد الله حاتم 

مليوني  من  أكثر  األخيرة،  السنوات  خالل  وصل، 
األمر  أوروبا،  إلى  المسلمين  من  معظمهم  الجئ 
النشرات اإلخبارية  الذي فرض نفسه على عناوين 
من  واسع  بحيز  واستأثر  الصحف،  وكبريات 

االنتخابات في معظم أرجاء القارة.
وعزز تدفق البشري لالجئين تطرف الجناح اليميني، 
نحو  المحافظة  الرئيسية  األحزاب  من  بعدد  ودفع 
اليمين، في القضايا المتعلقة بالهجرة لحماية حصتها 

االنتخابية من التقلص لحساب اليمين المتطرف.
للشؤون  مساعدة  أستاذة  دانسغاير،  رافائيال  ولكن 
العامة والسياسية لدى جامعة برينستون، مؤلفة كتاب 
أن  تقول"  كتبت  أوروبا"  في  والصراع  "الهجرة 
اليسار األوروبي يواجه مشكلة استراتيجية، إذ كيف 
المهاجرين،  والناخبين  الهجرة  قضية  يناقش  أن  له 

دون خسارة قاعدته من الطبقة العاملة.

ميركل
وتورد الباحثة مثااًل على ما تقوله باإلشارة لخسارة 
المستشارة األلمانية أنجيال ميركل ، بسبب سياستها 
في فتح الباب أمام الجئين، ناخبين كثراً انصرفوا، 
في انتخابات 2017، عن حزبها االتحاد الديمقراطي 

المسيحي.
الخضر  حزب  مثل  ـ  اليسارية   األحزاب  وفقدت 
أعداداً  ـ  االشتراكي  الحزب  حتى  اليسار،  وحزب 
أجل  "البديل من  المؤيدين لصالح حزب  كبيرة من 

ألمانيا" اليميني المتطرف.
وفي النمسا، وبعد انتخابات كان موضوعها الرئيسي 
الهجرة، وافق حزب الشعب من يمين الوسط على 
شديد  اليميني  الحرية"  "حزب  مع  السلطة  تقاسم 
لحزب  كبرى  خسارة  سبب  ما  لألجانب،  العداء 

الديمقراطيين االشتراكيين.

معضلة الدمج
أوروبا  في  اليسار  يواجه   ، الكتاب  مؤلفة  وحسب 
الديمقراطية  األحزاب  كسبت  فقد  معضلة.  
االجتماعية، على مدار عقود، أصوات الناخبين من 
بالتنوع  مضى  فيما  رحبوا  الذين  الوسطى،  الطبقة 
أبناء  من  قاعدتهم  باتت  اليوم،  ولكن  والعولمة. 
والالجئين،  الهجرة  ترفض  التقليدية  العاملة  الطبقة 
والعترافها  واإلسالمية.  العربية  دول  من  وخاصة 
في  التقليدية  األحزاب  بعض  بدأت  المعضلة،  بهذه 
معارضة المهاجرين، وغيرهم من األقليات، التي ال 
تملك ممثلين في المجالس التشريعية، على أمل كسب 

أصوات من ناخبين ليبراليين.
وتبنى الحزب الديمقراطي في الواليات المتحدة هذا 

النهج، لكن بدرجات نجاح متباينة.

صعوبات
ولكن، في رأي كاتبة البحث، توحي مؤشرات عدة 
فقد  أوروبا.  في  صعوبات  سيواجه  النهج  هذا  بأن 
وجدت أن األساليب التي تتبعها أحزاب أوروبية من 

أجل تجنيس المهاجرين، باتت تُعمق المشكلة.
وتلفت المؤلفة إلى أن المشكلة الرئيسية عند اليسار 
األوروبي تكمن في أن المجموعات األكبر واألسرع 
تأتي من دول غالبية  المهاجرة  من األصوات  نمواً 
سكانها مسلمين، وغالباً ما يجلبون معهم من أوطانهم 

تقاليد اجتماعية محافظة.
يسارية  أحزاب  فيه  أجرت  وقت  في  هذا  ويجري 
للعلمانية  رائدة  بوصفها  سياساتها  على  تعديالت 
والعالمية ونصرة حقوق المرأة من أجل التقرب من 
قاعدتها من الطبقة العاملة الليبرالية، وهو ما ال تتفق 

عليه هذه الطبقة معهم كأحزاب.

صراع قيم
وهو  قيم،  نشأ صراع  الباحثة،  تقول  لذلك،  ونتيجة 
غالباً ما يظهر في المدن، حيث نسجت المجموعات 
وممارسات  أبوية  وروابط  قروية  عالقات  المسلمة 

ومساكن  أماكن  قرب  األصلية  بدولها  خاصة  دينية 
أبناء الطبقة الوسطى الليبرالية.

وهذا ما يزيد من تفاقم األوضاع في هذه األماكن، 
لألحزاب  التوجه  إلى  المناطق  هذه  سكان  ويدفع 

اليمينية المتطرفة.
من  أكثر  يعتقد  المثال،  سبيل  على  بروكسل،  ففي 
80% من المسلمين أنه ليس على النساء الخروج إلى 
العمل" من أجل التفرغ ألسرهن"، فيما يوافق على 

هذا الرأي 37% فقط من غير المسلمين.

دمج رمزي
ومن خالل أبحاثها في قرابة 300 مدينة عبر النمسا 
الكاتبة  وجدت  المتحدة،  والمملكة  وألمانيا  وبلجيكا 
دانسغاير أن أحزاب يسار الوسط تسعى الستقطاب 
المفضلة  القيم  مع  يتوافقون  ممن  مسلمين،  ناخبين 
لدى دوائرهم العلمانية واالجتماعية الليبرالية، وتريد 
تحقيق مكسبين: التقرب من قاعدتها المؤيدة للعولمة 
عبر الدعوة للتسامح والتعددية، مع اإليحاء للناخبين 
المسلمين بأنها  مهتمة بأصواتهم وبقضاياهم، وهو 
ما تصفيه الباحثة بعبارة" دمج رمزي"، ينتهي أجله 
التوجه  هذا  يدعم  فيما  االنتخابات،  موسم  بانتهاء 

الكتل الساسية المحافظة واليمينة.
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د. أمير حمد 

لتشكل في دورتها  عادت حكومة ميركل من جديد 
الرابعة تحالفا مع الحزب االشتراكي SPD اثر أن 
فشل تحالف جامايكا ـ الحزب االتحادي والخضر و 
FPD الليبرالي. تقول ميركل بأن تحالف حزبها مع 
تواصل هذا  أن  ناجحا ويسعدها  تحالف  كان   SPD

التحالف. 
الدورة  هذه  في  األلمانية  الحكومة  تشكيل  يمثل 
الرابعة للمستشارة ميركل أطول وأعقد تشكيل، ليس 
في  المشاركة  األحزاب  برنامج  بين  الكبير  للتباين 
 AFD التحالف فحسب وإنما لصعود الحزب البديل
اليميني إلى البرلمان وتجديد مطالبته برحيل ميركل 
والوقوف مع الشعب األلماني بالدرجة األولى وليس 
االهتمام بمطالب الالجئين وفتح الحدود لهم لإلقامة 
كما تفعل سياسة ميركل. هذا من جانب ومن جانب 
آخر هبطت نسبة حزب SPD االشتراكي إلى أسوأ 
مع  الحزب  هذا  وقوف  نتاج  تأسيسه  منذ  إحصائية 
واهتمامه  شملهم  بلم  ومطالبته  الالجئين  األجانب/ 

وأولويته لقضايا الرابطة األوروبية. 
منظمة  نتائج  ـ  األلمان  من   %70 من  أكثر  يقول 
أمند ـ بأن الحزب االشتراكي لم يعد اشتراكيا معنيا 
المساكن االجتماعية وقضايا  الفقر وتأمين  بمكافحة 
التعليم والصحة... كما كان وأن اهتمامه بالالجئين 
الشعب  وترشيح  تأييد  غيب  األوروبية  والرابطة 
مترددة  شخصية  رئيسه  شولتس  مارتن  أن  كما  له 
صرح  وقد  كان  الحزب.   قيادة  على  قادرة  غير 
في  وزيرا  يكون  لن  بأنه  فترة  قبل  شولتس  مارتن 
حكومة ميركل وأن حزبه سيدخل المعارضة ليكسب 
كثير  تشابه  أن  بعد  األصلية  االجتماعية  صورته 
النجاحات  كل  ونسبت  ميركل  بحزب CDU حزب 

إلى سياستها وبرنامج حزبها.
والشغل  األساسي  المحور  الالجئين  مشكلة  وتمثل 
ونُذكر  الفترة،  هذه  في  األلمانية  للسياسة  الشاغل 
بالعدد السابق لمجلة الدليل الحافل بقضايا الالجئين 
من نواحي عدة متفاوتة اآلفاق. فقد استطاع حزبي 
CDU و SPD أن يبتا في مشكلة لم شمل الالجئين، 
من  ابتداء  شهريا  الجئ   1000 دخول  قررا  إذ 
أباء  شمل  العدد  هذا  بأن  علما  القادم،  أغسطس 
الالجئين األطفال الذين قدموا إلى ألمانيا بمعزل عن 
آبائهم. هذا كما سمح كذلك بدخول فئة من الالجئين 
ذوي الحاجات الخاصة والمعوقين وألسباب إنسانية 

جراء الحرب والتشرد والمالحقة والتهديد. 
على   AFD المتطرف  البديل  الحزب  اعترض 
السماح بلم الشمل وطالب في المقابل بتقليص عدد 
هذا  متحدث  يقول  الشمل.  لم  منع  وإيقاف  الالجئين 
الحزب بأن لم شمل الالجئين السوريين مثال يمكن 
تحقيقه في األماكن اآلمنة في سوريا وليس ألمانيا، 

للعالم  المشرعة  االجتماعية  الخزينة  أصبحت  التي 
أكبر حزب  البديل  الحزب  بأن  المعروف  من  كله. 
معارض بالبرلمان حاز نسبته العالية هذه لشعاراته 
بوصفها  لميركل  وشتمه  بل  واتهاماته  الصارخة 
وواصل  واأللمان.  ألمانيا  وعدو  األجانب  صديقة 
متحدث الحزب قائال بأن ميركل تهدر ميزانية ألمانيا 
في إيواء الالجئين ودعم دول جنوب أوروبا للخروج 
من األزمة االقتصادية. "ميركل تود أسلمة ألمانيا" 
 AFD بمثل هذا الشعارات المرفوضة استقطب حزب
شريحة كبيرة من األلمان السيما الشباب والعاطلين 
عن العمل والرافضين التحاد أوروبا والالجئين. لم 
يصمت حزب اليسار والخضر المعارضين عن الرد 
على هذه الهجومات واعتبروها تعبيرا عن فشل هذا 
على  بتحريضهم  الناحب  احتواء  ومحاولة  الحزب 

الديمقراطية واالنتفاضة على األجانب واإلسالم. 
طالب حزب الخضر بتوسيع وزيادة نسبة لم الشمل 
أما  أسري.  جو  في  االندماج  نجاح  من  انطالقا 
فيطالب  الحاكم   CDU لحزب الحليف   CSU حزب
بسرعة تشغيل الالجئين ودمجهم حتى يتم االستغناء 
عن المساعدات االجتماعية التي تمنح لهم دون أي 

مجهود أو إنجاز من قبلهم. 

الوقت  في  واضحة  اجابة  بال  قائما  السؤال  يظل 
الالجئين وغلق  دمج  هل ستنجح سياسة  الراهن: 

الهوة بينهم وبين األلمان؟ 
تمثل  الالجئين  قضية  فان  سابقا  اإلشارة  جدرت 
محور السياسة األلمانية بل واألوروبية كذلك. نقول 
 cottbus ُكتبوس  مدينة  حوادث  بأن  ونذكر  هذا 
بشرق ألمانيا صعدت الحوار حول الالجئين، حيث 
تشاجر الالجئون هناك مع بعض المواطنين األلمان، 
الجئين  على  باالعتداء  المتطرفة  الجماعات  فقامت 
واشتد الصراع بين الفئتين بل وبين الالجئين أنفسهم 
بإيقاف  المدينة  عمدة  فطالب  واألفغان.  السوريين 
بين  والصراع  الحقد  الشتداد  إليها  الالجئين  هجرة 
النازيين والالجئين بل وطالب األهالي أنفسهم بإيقاف 
دخولهم وتقليص عدد الالجئين المقيمين فيها، ومثلما 
في  والالجئين  األلمان  بين  والنزاع  الصراع  اشتد 
الميناء   Calais كاليه اشتد كذلك في مدينة  ألمانيا 
صراع  االنجليزية،  الحدود  من  القريب  الفرنسي 
بين الالجئين أنفسهم من شمال أفريقيا وآسيا، األمر 
الصراع  لفض  ألمن  قوات  تدخل  إلى   أدى  الذي 
بين المتشابكين. من المعروف بأن هذه المدينة مثلت 
الهجرة السرية بتسريب مئات الالجئين في الشاحنات 
إلى انجلترا مما أدى إلى تشديد الرقابة وتأمين الحدود 
بين فرنسا والرابطة األوروبية وانجلترا. في طقس 
واألوروبيين  الالجئين  بين  العداء  فيه  اشتد  كهذا 

اليمينية  واألحزاب  النازيين  وعتاد  نسبة  ارتفعت 
المتطرفة الكارهة لالجئين والمطالبة بطردهم. نقول 
مثال  اإليطالي  نجوم  خمس  حزب  بأن  ونذكر  هذا 
القادمة حاز  القريبة  االيطالية  لالنتخابات  والمرشح 
تحقيق  وبذلك  النجاح  إلى  تقوده  عالية  شعبية  على 
الالجئين  عدد  وتقليص  طرد  ـ  الخطيرة  أهدافه 

والخروج من الرابطة األوروبية. 
يقول متحدث حزب AFD البديل بأن ألمانيا ستعود 
الرابطة  عن  مستقلة  كدولة  األساسية  قاعدتها  إلى 
األوروبية، وستخرج الالجئين وتقلص عدد األجانب 
إال من تحتاجه منهم. ويمثل هذا الحزب القوة اليمينية 
المعارضة  في  نسبة  واألكثر  الوحيدة  المتطرفة 
وغسل  األلماني  للشعب  تحريضه  نتاج  بالبرلمان 

دماغه بالشعارات الواهية .. 
المتطرف  اليميني   NPD حزب  طالب  وقد  كان 
باستمرار تمويله كحزب من أموال الضرائب فواجه 
المحكمة  متحدث  يقول  األخرى.  األحزاب  رفض 
الدستورية بأن هذا الحزب مهدد باالندثار بعد صعود 
معتدل  واضح  ببرنامج  البرلمان  إلى   AFD حزب 
النازية  النزعة   ذي   NPD بحزب  مقارنة  نسبيا 
الحزب مليون يورو في عام  تقاضى هذا  المدمرة. 
2016 مثال وما أكثر ما تقاضاه من أموال الشعب 
لتأخيره وسحبه سحبا من المجتمع الدولي والحضارة 
اإلنسانية والقيم المسيحية المتسامحة المرحبة باآلخر 

المختلف. 

لم يغلق الملف التركي المتعلق بقضايا الالجئين بعد 
إلى  منيعا  حصنا  تركيا  في  ترى  تزال  ال  فألمانيا 
جانب دول جنوب أوروبا لصد واستيعاب هجرات 

الالجئين. 
تدخلها  في  تركيا  األخيرة  الفترة  في  ألمانيا  انتقدت 
العسكري بسوريا لمطاردة وقتل األكراد المنتفضين. 
يقول غابريل وزير خارجية ألمانيا بأن هذا الهجوم 
أدى إلى قتل كثير من الالجئين السوريين مما يجر 
الهجوم  هذا  مثل  إليقاف  الحوار  طاولة  إلى  تركيا 
والقصف العشوائي. من المعلوم بأن تركيا استوعبت 
جدا  عالية  نسبة  وهذه  سوري  الجئ  مليون   3.5
وحدها  نعم  لهم.  الرابطة  دول  باستيعاب  مقارنة 
فيما  الجئ  مليون  تستقطب  أن  استطاعت  ألمانيا 
نذكر  استقطابهم.  وبولندا  وتشيكيا  المجر  رفضت 
لعدد  زيارته  اثر  أردوغان  بتصريح  ونذكر  هذا 
وبين  بينها  االستثمار  لتوطيد  اإلفريقية  الدول  من 
أفريقيا. قال أردوغان بأن تركيا تتعامل مع الشعوب 
التعالي  وليس  واحترام  بإنسانية  والنامية  الفقيرة 
وحب السيطرة، فتركيا مثال استقطبت الالجئين وفقا 
التفاق مع الرابطة األوروبية مقابل 4 مليار يورو 
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تتقاضى  لم  بأن تركيا  يقول مواصال  بهم،  لالهتمام 
غير 3 مليار يورو وظلت تستقطب الالجئين خيفة 

أن يغامروا بحياتهم الجتياز البحر إلى أوروبا. 

من العسير بمكان مناقشة قضية الالجئين في ألمانيا 
في معزل عن تطوراتها في الدول األوروبية األخرى 
ونظرة  بداخلها  النسبي  الالجئين  وضع  لتشابه 
األوروبيين إليهم من ناحية أخرى. يقول منيتي وزير 
داخلية إيطاليا بأن حادثة االعتداء األخيرة على خمسة 
ليفانورد تمثل تطورا  يد تنظيم  أفارقة على  الجئين 
سلبيا جديدا يعكس العنصرية ورفض األجانب الذين 
بأن  يقول  طويل.  زمن  منذ  معهم  وعشنا  عرفناهم 
بالكره  واألفارقة  الالجئين  تقابل  أن  ترفض  إيطاليا 
االقتصادية  مصالحها  نفسها  إليطاليا  وأن  والعنف 
واإلستراتيجية في أفريقيا، هذا كما أنها ملزمة ضمن 
وأنها  السيما  الالجئين،  بتقبل  األوروبية  الرابطة 
حصن جنوبي لحدودها وقربها للساحل الليبي مقصد 

الهجرات السرية الضخمة لالجئين. 

ها هو ملف قضية الالجئين يتجاوز أكثر من عامين 
الضخمة  هجرتهم  إلى  استنادا  وأكثر  بل  ونصف 
الليبرالي   FDP حزب  متحدث  يقول   .2015 عام 
المعارض بأن ميركل حاولت أن تطبق نظام النقاط 
لم  فشلت ألنها  أنها  إلى  األجانب  الكندي الستيعاب 
تفهم منطلق وأساس هذا النظام المحكم. يقول أن كندا 
لم تفتح أبوابها لكل الالجئين دون التأكد من هوياتهم، 
إلى  الالجئين  وسط  اإلرهابيين  بعض  تسرب  كما 
المؤهلين من األجانب  ألمانيا ولم تستقطب كندا إال 
ميركل  فتحت  السن.  كبار  وغير  الخبرات  ذوي 
اإلرهابيين  بل  مؤهالت  بال  الفاشلين  لكل  الحدود 
وغير الراغبين في العمل فقط تقاضي المساعدات. 
كان وقد رفض الحزب الليبرالي إتاحة ميزانية دمج 
وتدريبهم  جيدا  األلمانية  اللغة  وتعليمهم  الالجئين 
مهنيا للدخول في سوق العمل بخانات شاغرة السيما 
التي يرفضها األلمان كمساعد ممرض أو العمل في 
الحقول، ورفض الحزب الليبرالي هذه الميزانية ألن 
جدا  مكلف  األلمان  بين  ودمجهم  وتأهلهم  تعليمهم 
يتجاوز المليارات. وكما اعترض الحزب الليبرالي 
شريحة  إال  لالجئين  ألمانيا  استقطاب  على   FDP
المعوقين وقلة من مطاردي الحرب، اعترض حزب 
هذه  سياسته  على  المعارضين  والخضر  اليسار 
اإلنسان  تحترم حقوق  وال  إنسانية  غير  واعتبروها 
الالجئين  ودمج  استقطاب  أن  كما  المسيحية،  والقيم 
وأبنائهم ذخر لمستقبل ألمانيا وسد لخاناتها الشاغرة. 
ويرى حزب اليسار بأن الحزب الليبرالي أكثر ميال 
في  يرى  ال  الذي  المتطرف   AFD بحزب  وشبها 
األجانب إضافة أو انجازا، كما هو حال انجلترا إذ 
والطامعة  مؤهلة  الغير  الالجئين  شريحة  فقط  يرى 

في دعم الخزينة االجتماعية األلمانية هي القادمة. 

اليهود  هجرة  إلى  سابق  مقال  في  أشرنا  وقد  كان 
من دول شرق أوروبا إلى ألمانيا منتصف تسعينيات 
القرن الماضي 1995 واندماجهم السريع في المجتمع 

وتكوينهم لجالية قوية تجارية واقتصادية كفلتهم عن 
التكسب والعيش على المساعدات االجتماعية. 

بأن  سابق  لقاء  في  اليهودية  الجالية  متحدث  ذكر 
ألمانيا  يدعمون  ال  عام  بشكل  واألجانب  الالجئين 
االندماج  يريدون  وال  منها  يتكسبون  بل  اقتصاديا 
في  اليهود  على  والثأر  الحقد  يضمرون  زالوا  وال 
بأن إسرائيل  المغترب األوروبي. نقول هذا ونذكر 
من  الجئ  ألف   20 تسفير  تود  الراهن  الوقت  في 
مجموع 40 ألف لكونهم الجئين اقتصاديين وأجسام 
تسفيرهم  اتفق على  اليهودي.  المجتمع  غريبة على 
سيعاقب  وإال  لهم  مالية  حوافز  مقابل  أوغندا  إلى 
تحدث  آخر  جانب  ومن  بالسجن،  للسفر  الرافضين 
بإيقاف  الالجئين  مع  المتعاطفين  اليهود  بعض 
وأشاروا  والسودان،  اريتريا  من  معظمهم  تسفيرهم 
إلى مأساة اليهود أنفسهم وتشردهم في شتى أصقاع 

العالم وإيواء الشعوب األخرى لهم. 
من المالحظ أن تدفق أبناء شمال أفريقيا إلى أوروبا 
عبر  أوروبا  أو  إسرائيل  إلى  شرقها  أبناء  وكذلك 
مضطرد  تزايد  في  الخطيرة  الطويلة  الرحالت 
القوانين  األوروبية وصرامة  الحدود  تحصين  رغم 
وكذلك إبرام االتفاقيات بين الرابطة األوروبية ودول 
أن  حاولت  ألمانيا  بأن  ونذكر  هنا  نقول  الالجئين. 
تطبق اتفاقية الالجئين مع تركيا في دول كثيرة لحدها 

النسبي من الهجرة السرية. 

ال يمكن تناول قضية الالجئين بمعزل عن الضغوط 
الثقافية  هويتهم  عزل  أو  ضدهم  تمارس  التي 
ومحاكمة  بباريس  بيك  موفين  فأحداث  ومعتقداتهم، 
حوادث  في  المتسبب  اإلرهابي  السالم  عبد  صالح 
وإقصاء  العنفواني  الرد  على  نموذجا   2015 عام 
والزج  الفرنسية  المنظومة  عن  والالجئين  األجانب 
التواصل  تتيح  لن  نائية  شعبية  مناطق  في  بهم 
ثقافة  في  والتعمق  والتعرف  االيجابي  واالندماج 
الحاسم  بالرد  ونذكر  هذا  نقول  اآلخرين.   وحياة 
والذي  ألمانيا  في  األتراك  اندماج  على  ألردوغان 
ريادة  وفق  والمسلمين  األتراك  لهوية  إلغاًء  يراه 

الالجئين ال يختلف في  إذا فدمج  وتوجيه األلمان.  
الواقع عن تجارب ألمانيا مع األتراك مثال أو أبناء 
الشرق خالل السنوات الطويلة منذ خمسينيات القرن 
تقبل  أن  الخضر  حزب  متحدث  يقول  الماضي. 
لهم وسط األلمان  الالجئين وأسرهم وإقامة سكنات 
األمثل  الحل  هو  األلمانية  اللغة  وأبنائهم  وتعليمهم 
وإضافة  وكمستقبل  منجزة  ككوادر  منهم  لالستفادة 
أللمانيا بتكوين جيل جديد متعلم وناشط من أبنائهم. 

خاتمة
 SPD و CDU  من جديد يعود الزواج القسري بين
مهددة كل من زعمائها  تشكيل حكومة  محاولة  في 
تأت  لم  فميركل  منصبه،   وإخالء  بالسقوط  الثالثة 
بسياسات جديدة وينتقدها الشعب األلماني وال يرغب 
في ترشيحها لمرة قادمة، أما زيهوفر رئيس حزب 
CSU فمهدد بانحدار نسبة حزبه في بايرن وصعود 
أما  لالجئين.  الرافض  البديل   AFD حزب  نسبة 
محنك  غير  فسياسي   SPD شولتس  مارتن  األخير 
ومهتز وكاذب في نظر حزبه، إذ وعد أن يقود حزبه 
المعارضة وها هو يقوده للتحالف للحكم، ووعد أال 
يكون وزيرا في حكومة ميركل وها وهو اآلن يطمع 

في منصب وزير المالية في حكومة ميركل!
يرى أكثر من محلل سياسي بأن حزبه بل والشعب 
األلماني ال يولي قضية الالجئين واالتحاد األوروبي 
الشعب  بقضايا  المباشر  االهتمام  وإنما  األولوية 
الحكومي  الصحي  الضمان  كتوحيد  الحاسمة 

والخاص وتخفيض اإليجارات والضرائب و ...!

ها هي حكومة ميركل تحاول من جديد، محاولة البد 
األبواب،  على  جديدة  انتخابات  فإن  وإال  تنجح  أن 
في  والرابح  الكبيرة  األحزاب  شك  دون  والخاسر 
المقابل األحزاب المتطرفة. وستظل قضية الالجئين 
استيعابهم  يتم  أن  إلى  األلمانية  األحداث  محور 

ودمجهم بما يرضي الناخب األلماني. 
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بعد أن وقفت قوية في مواجهة كل الصعاب، تبدو 
أنجيال ميركل ( 63عاًما)، المستشارة األلمانية منذ 
واليتها  مستهل  في  ضعيف  موقع  في  عاًما،   12
الرابعة نتيجة أزمة الهجرة، ومأزق تشكيل الحكومة 

الذي استمر أربعة أشهر. 
أجل  من  المفاوضات  من  مرحلة  كل  كانت  لقد 
الحاسم في  تشكيل تحالف حكومي منذ فوزها غير 
تحدًيا  الماضي،  سبتمبر  في  التشريعية  االنتخابات 
الحزب  مع  اتفاق  إلى  التوصل  أخيراً  وتم  شاًقا. 

االشتراكي الديمقراطي، بعد جلسات مطولة.
تشتهي  كما  تسير  ال  واألمور  الخريف  منذ 
المحافظ،  لحزبها  المخيب  باألداء  بدًءا  المستشارة؛ 
له منذ 1949، خاصًة بعد  نتيجة  الذي سجل أسوأ 
شعار  تحت  المتطرف  اليمين  حققه  الذي  االختراق 

معاداة اإلسالم ومعاداة ميركل. 
تراجع  عن  آنذاك  األلمانية  الصحف  كبرى  تحدثت 
الشعلة  انتقال  وحتى  نجمها  وأفول  المستشارة  نفوذ 
قبل انتهاء واليتها في 2021، فيما يشكل أمًرا غير 
متوقعا لهذه السياسية المخضرمة التي بنت نجاحها 
على البراجماتية وواظبت على الدعوة إلى االعتدال 

والحلول الوسط.
قررت  عندما   ،2015 خريف  في  التحول  حدث 
اللجوء  طالبي  آالف  مئات  أمام  الباب  فتح  ميركل 

وتعهدت بإيوائهم وحمايتهم قائلة: سننجح في ذلك.
حتى تلك اللحظة لم تكن ميركل، الحائزة على شهادة 
السياسة  الكيمياء، تجازف على صعيد  دكتوراه في 
والبرودة  بالحذر  انطباًعا  تعطي  العكس  على  فهي 

إلى حد ما.

نازية أم  »األم تيريزا«
المهاجرين،  حول  التاريخي  قرارها  ميركل  تبرر 
شركائها  مع  فعلي  تشاور  دون  اتخذته  والذي 
األوروبيين بـالقيم المسيحية التي ورثتها عن والدها 
القس المتقشف، الذي انتقل للعيش طوًعا في ألمانيا 
الشيوعي  البلد  هذا  في  للتبشير  أسرته  مع  الشرقية 
والملحد. ونشأت ميركل وتعلمت التكيف مع النظام، 

لكن دون أن يؤثر على إيمانها.
في  متأثرة  ميركل  تظهر   ،2015 العام  أواخر  في 
االمتنان.  عليهم  يبدو  مهاجرين  مع  تلتقطها  صور 
إبان  تشددها  عند  بـالنازية  ُوصفت  كانت  أن  وبعد 
األم  إلى  ميركل  تحولت  اليونانية،  الديون  أزمة 

تيريزا أو ماما ميركل بالنسبة إلى المهاجرين.

انتخاب  أحدثه  الذي  الزلزال  وإثر  بعام،  بعدها 
أصبحت  المتحدة،  للواليات  رئيًسا  ترامب  دونالد 
ميركل زعيمة العالم الحر. لكن أزمة الهجرة أثارت 
المسلمين  إزاء  بالخوف  شعور  يسود  وبات  القلق 

المحافظين  ناخبيها  من  قسم  وتحول  واالعتداءات، 
إلى حزب البديل أللمانيا من اليمين المتطرف.

في سبتمبر 2017، دخل هذا الحزب للمرة األولى 
في التاريخ إلى البرلمان بعد أن كان هذا األمر من 

المحرمات بعد الحرب العالمية الثانية.
ووصمت ميركل بالبرودة عندما تبين أنها لم تتقدم 
بالتعازي من أسر ضحايا اعتداء بالشاحنة في أواخر 
الهجوم طالب لجوء  2016 في برلين. وكان منفذ 

قال إنه عمل باسم تنظيم داعش.
لميركل  الهجرة  انعكست سياسة  أيًضا،  أوروبا  في 
تقاسم  التحالف  في  شركاؤها  ورفض  سلًبا،  عليها 
أعباء  تقاسم  رفضت  مثلما  تماًما  المهاجرين  أعباء 

الديون.

شخصية سياسية أسيء تقديرها
وغالًبا  وسيلة  تعدم  ال  ميركل  لكن 

رغم  النهوض  في  نجحت  ما 
ميركل  تزال  وال  التكهنات. 
شخصيــة سياسيـــــة مرهوبة 
من  تقديرها  يساء  الجانب 
قبل كل كبار المسؤولين في 

وفي  المعاصرة،  ألمانيا 
المستشار  مقدمتـــــهم 

األسبــق هيلمــوت 
كــــــول الــــذي 
لقبـــها بـالطفلة 

الصغيرة.
في العـــــــام 
 ،2 0 0 0

استغلت فضيحة مالية داخل حزبها لتجاوز كول، ثم 
أزاحت خصومها من الذكور الواحد تلو اآلخر، وقد 
أساؤوا تقدير قوة تلك المرأة التي كانت مترددة في 

بداياتها، ولم تكن تولي مظهرها أي اهتمام.
انتصاًرا  انتزعت   ،2005 أيلول/سبتمبر   18 في 
ألديمقراطي  االشتراكي  المستشار  أمام  انتخابًيا 
وقال  األمر  يصدق  لم  الذي  شرودر،  غيرهارد 
أمام التلفزيون في المساء إن الخاسرة الحقيقية هي 

ميركل.
لكن المفارقة أن ميركل استفادت إلى حد كبير من 
اإلصالحات االقتصادية التي أطلقها شرودر، بينما 
تعّرضت النتقادات؛ ألنها لم تقم بأي مبادرة منذ ذلك 

الحين من أجل اإلعداد للمستقبل.
على  الوحيد  قرارها  إن  منافسوها  ويقول 
الطاقة  عن  بالتخلي  الطويل  المدى 
في  فوكوشيما  كارثة  بعد  النووية 
2011 تم إلرضاء الرأي العام.

"زودويتشه  صحيفة  وكتبت 
تسايتونغ" الشهــر المـــاضي 
لميركل  األخيرة  الوالية  أن 
تفتقر إلى التوجه المركزي 
ودعت  المستقبل،  بشأن 
القـادة، وفي مقـدمتهم 
إلى  المستـــشارة، 
معـــًا  العمـــــل 
إفســـــاح  أو 
ل  لمجـــــــا ا
قــادة  أمــام 

آخرين.

عادل فهمي



14

عن  الجديدة  األصولية  السلفية  بين  اختالف  هناك 
بدايات السلفية التاريخية المتمثلة فى مدرسة حداثة 
لالستعمار.  المناهضة  والحركة  القرن  هذا  مطلع 
واالشتراكية،  القومية  السياسات  انحصار  وبعد 
وإسرائيل  العربية  الدول  بين  الحرب  حول  السيما 
الثورة اإلسالمية فى  فى عام 1967، وبعد ظهور 
إيران عام 1979، تصاعد التيار الدينى، فاصطفت 

فيه الحركة السلفية الجديدة كجزء منه.
وقد أبعدت هذه الحركة السلفية المعاصرة نفسها عن 
مدرسة الحداثة. فلقد استعمل أوليفر روى مصطلح 
يتضمن  الذى  دقة،  أكثر  األصولية كمصطلح جديد 
التشكيل  لضبط  متجانسة  غير  مختلفة  مجموعات 
الجديد. وهى قد انقسمت إلى جزئين: جانب متزمت 

وآخر جهادي.

السلفيون فى ألمانيا
جديدا،  ارتفاعا  ألمانيا  فى  السلفيين  أعداد  شهدت 
الدستور  لحماية  األلمانية  الهيئة  معطيات  حسب 
الماضى  ديسمبر  فى  الداخلية)  (االستخبارات 
2017، ذكرت الهيئة أن عدد السلفيين ارتفع ليصبح 
يتجاوز  ال  عددهم  كان  بينما  وثمانمائة،  آالف   10
وأشار   ،2016 ديسمبر  فى  وسبعمائة  آالف  تسعة 
هانس  الدستور،  لحماية  األلمانية  الهيئة  رئيس 
جيورج ماسن، إلى أن من المالحظ أن المشهد السلفى 
متجزئ على شكل مجموعات منفصلة عن بعضها، 
مما يصعب من مهمة مراقبتها و»يجعل الهيئة أمام 
فإن  الدستور؛  حماية  هيئة  وبحسب  خاص«.  تحّد 
يقوم  التى  العام  الشارع  فى  القرآن  توزيع  عمليات 
بها السلفيون أصبحت نادرة. وذكرت هيئة »حماية 
الدستور« أن التطرف أصبح يحدث بشكل أقل فى 
المساجد أو التنظيمات التى تتجاوز الحدود المحلية، 
تتكون  ضيقة  دوائر  فى  أكبر  بشكل  منتشر  لكنه 
االستخبارات  الحظت  كما  اإلنترنت.  شبكة  عبر 
الداخلية األلمانية تكون شبكات سلفية نسائية يصعب 
اختراقها من طرف أجهزة االستخبارات. هذا الخبر 
أوروبا  فى  السلفى  التواجد  إلى  كثيرا  االنتباه  لفت 
بشكل عام، وفى ألمانيا بشكل خاص ما جعلنا نحاول 
تتبع هذا الوجود السلفى، وكيف نشأ وآليات تطوره، 
وفى رحلة البحث لفت انتباهنا كتاب فيه بعض من 
كتاب »حول  يعد  عنها حيث  نبحث  التى  اإلجابات 
وصفي/ببليوجرافى  كتاب  ألمانية«  سلفية  صناعة 
فيدل،  نينا  األلمانية  للباحثة  وهو  األول،  المقام  فى 
عن  واحد  عام  من  الدكتوراه  درجة  على  حاصلة 

موضوع (الدعوة اإلسالمية المعاصرة).

صناعة السلفية 
مفهوم  الكتاب  من  األول  الجزء  فى  الباحثة  تناقش 
السلفية وتعريفاتها المختلفة، وأهم رموزها وموارد 

حد  على  ومصر  السعودية،  المملكة  فى  روافدها 
بن حنبل،  كأحمد  التاريخيين،  الرموز  وأهم  سواء، 
تيمية، والمعاصرين، كمحمد بن عبدالوهاب،  وابن 
الباحثة  وابن باز، والعثيمين، واأللباني. ثم أوردت 
عدًدا من األرقام والحقائق حول الشأن اإلسالمى فى 
ألمانيا بصفة عامة، وأهم منظماته ومراكزه، والشأن 
السلفى بصفة خاصة، ما يظهر منها أنَّ السلفيين لـم 

يكونوا يوًما األغلبية المسلمة.
ثم تحدثت الباحثة عن عوامل جذب السلفية للشباب 
المسلم، وردت عوامل الجذب السلفى للشباب األلمانى 
الماضية،  العقود  العرب فى  المهاجرين  إلى  المسلم 
وأنَّهم من حملوا معهم هذه الفكرة المستوردة، ثم إلى 
جاذبية الفكرة السلفية باعتبارها صورة للخالص من 
المجتمع الجاهلي/ الكافر، والنقاوة فوق هذا المجتمع 
اإلجابات  على  القدرة  امتالك  مع  أخرى،  من جهة 
المعقدة بصورة مثالية. ثم تشتبك الباحثة مع فاعلية 
ألمانيا،  سيما  ال  األوروبية  الدول  فى  السلفيين 
التناوش بينهما ال سيما بعد الحادى عشر  ومراحل 
للقاعدة  أساسيًّا  رافًدا  السلفيين  باعتبار  من سبتمبر، 
بمظهر  للسلفيين  النظر  وأن  سويًّا،  والجهاديين 
المشاركة  الغالب- عن  الحياد بحكم إعراضهم -فى 
إنَّما هو مظهر خادع مبنى على تعريف  السياسية، 

ضيق للسياسة، كما تقول صبا محمود.

اشتباك مع الدولة
وأجهزة  السلفية  بين  االشتباك  كذلك  الباحثة  تُرجع 
التى  التقليدية  المفاهيم  حزمة  إلى  المختلفة  الدولة 
على  مباشًرا  تهديًدا  تمثل  والتى  السلفية،  تحملها 
تلك  مهادنة  كانت  مهما  األلمانية  األفكار  منظومة 
تُقيم  حين  وذلك  السياسية،  الفاعلية  فى  الحركات 
والمرأة  والديمقراطية،  للقوانين  السلفية  نظر  وجهة 
والحريات، والقيم األساسية فى المجتمعات الغربية.

والتى  األساسية،  السلفية  التكتالت  الباحثة  وتناولت 
وأهم   ،(2004) إلى   ،(2002) عام  من  تكونت 
المعروف  الدباغ  (حسن  الباحثة:  بحسب  رموزها 
من سوريا- إبراهيم أبو ناجى من غزة- عبدالعظيم 
قاموس- محمد بن حسين من المغرب- بيير فوجل- 
ألمانيا).  من  أنس  بأبى  المعروف  تشفينى  محمد 
ويجمعهم جميًعا االشتراك فى اللسان األلمانى حال 
الدعوة إلى الله، وإن كانت أصولهم فى الغالب غير 
ألمانية، وقبل هؤالء الدعاة كانت الدعوة اإلسالمية 

مقصورة على اللسان العربي.

الشباب الهدف
أكدت الباحثة عند الحديث عن الدعوة إلى السلفية، 
بصفة خاصة.  الشباب  السلفيين على  الدعاة  تركيز 
وتذكر أنَّ أهم اإلشكاالت التى تواجه الدعاة السلفيين 
هى االنقسامات السلفية ذاتها فيما بينهم من تيارات 

بـ»نقاوي«)،  المترجم  وصفه  ما  (وهو  علمية، 
وختمت  ذلك.  وغير  وراديكالى  وحركى  وجهادى 
التى  والمناوشات  األمنية  التضييقات  بذكر  بحثها 
باعتبار  األلمانية،  والحكومة  السلفيين  بين  حدثت 
السلفيين رافًدا أساًسا للمجاهدين األوروبيين وتهديد 

لنظام القيم األلماني.

االنتشار السلفى 
فى مارس 2017، قامت السلطات األلمانية بحملة 
بدعم  اتهامها  بعد  السلفية،  المساجد  ضد  مشددة 
بمثابة  السلفيون  أصبح  بعدما  والعنف.  التطرف 
السنوات  فى  الشرطة  يؤرق  الذى  »الكابوس« 
أسباب  حول  التساؤل  أيضاً  ذلك  ويثير  األخيرة. 
ذلك.  حيال  األمن  واستراتيجية  أعدادهم،  تنامى 
الدستور،  حماية  هيئة  رئيس  تصريحات  وحسب 
االستخبارات  جهاز  »بأن  ماسن،  جيورج  هانس 
الداخلى رصد 44 ألف متشدد، لكن الخطر األكبر 
أعدادها  تزايدت  التى  السلفية  المجموعات  تشكله 
 9700 إلى   ،2011 عام  شخص   3800 من 
اليوم«. وأرجع ذلك إلى الحرب فى سوريا وظهور 
»داعش«، مشيراً إلى أن التحقيقات أثبتت أن معظم 
األلمان ممن سافروا للقتال فى سوريا والعراق كانوا 
على صلة بهذه الجماعات. ووفقاً لتقرير صادر عن 
الهيئة فى 2015، ليس لدى ألمانيا معلومات أكيدة 
عن عدد المنتمين للقاعدة والنصرة، وتنظيم داعش. 
أما السلفيون فالتقرير يذكر بدقة أن عددهم فى عام 
إلى  2014 كان 7 آالف، وفى عام 2015 وصل 

.8350

خطر على الدولة
المجموعات،  هذه  من  الكبير  القلق  إلى  يشير  مما 
الحالى  الخارجية  وزير  من  الصادر  التصريح 
األلمانية  المستشارة  نائب  جابرييل،  زيجمار 
حينذاك، فى 6 يناير 2017، بأنه يجب إغالق جميع 

الجمعيات والمساجد السلفية.

إبراهيم أبو ناجى.. األكثر نفوًذا وتأثيًرا
ألمانيا.  فى  السلفيين  أبرز  أحد  فلسطيني،   - ألمانى 
وصفت خطبه بأنها تحض على الكراهية. مطلوب 
مكتب  عن  معلومات  بإخفاء  تتعلق  اتهامات  فى 
ألف   50 على  بحصوله  االجتماعية،  المساعدات 
عليه  حكم  القرآن.  توزيع  مبادرة  خالل  من  يورو 

بالسجن لـ13 شهراً مع إيقاف التنفيذ.
جاء من قطاع غزة إلى ألمانيا عندما كان فى الـ18 
من العمر. بهدف دراسة الهندسة الكهربائية، ولكن 
بداًل من التركيز على دراسته الجامعية، فتح متجراً 
لبيع الملصقات. فى 2007، اضطر أبو ناجى إلى 
إعالن إفالسه بعد مطالبته بضرائب وصلت قيمتها 

حسام الحداد
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داخل  للدعوة  حياته  كرس  بعدها  يورو،  ألف   70
المشهد السلفي، بالتعاون مع أبرز السلفيين فى ألمانيا 
الذى  الو،  سفين  أو  العراقى  والء  أبو  بينهم  ومن 
تنظيم »داعش«  دعم  بتهمة  ألمانيا  فى  اآلن  يحاكم 

اإلرهابي.
ندوات  ناجى  أبو  يقدم  ذلك  إلى  وباإلضافة 
بتقديم  يقوم  كما  مختلفة،  مساجد  فى  ومحاضرات 
اإلسالم  لمعتنقى  »يوتيوب«  قناة  على  اإلرشادات 
المثير  السلفي،  الداعية  مع  بالتعاون  وذلك  الجدد، 

للجدل، بيير فوجل.
الدستور  حماية  هيئة  حسب  ناجي،  أبو  ويعتبر 
نفوذاً  األكثر  السلفيين  من  األلمانية)،  (المخابرات 
وتأثيراً فى ألمانيا. وحسب التعريف المتداول، فهو 
تفسير  فى  تشدداً  األكثر  التيارات  أحد  إلى  ينتمى 
الراين-  شمال  والية  فى  تقريرها  وحسب  اإلسالم. 
يغطى  ناجى  »أبو  فإن  2011؛  لسنة  ويستفاليا 
بانتظام  يعقدها  التى  والندوات  المحاضرات  فى 
يقدم  ال  وهو  شامل«.  بشكل  السلفية  اإليديولوجية 
تأييده  عن  أيضاً  يعبر  بل  فحسب،  دينية  إرشادات 
اإلسالمية«،  العقيدة  عن  »للدفاع  كوسيلة  للجهاد 

حسب التقرير.
وقد ُوجهت ألبى ناجى عقب ذلك سلسلة من الدعاوى 
القضائية بتهمة التحريض على العنف، بما فى ذلك 
القتل. ومن جهته قدم وزير الداخلية األلمانى آنذاك، 
هانز-بيتر فريدريش، فى يونيو 2012، دعوة للبدء 
ولكن  الحق«.  »الدين  جماعة  حظر  إجراءات  فى 
أبى  على  القبض  إللقاء  القضائية  المحاوالت  كل 
فتصريحاته  ناجحة؛  تكن  لم  جمعيته  وحظر  ناجى 
الجنسية  المثلية  وضد  الغربية  الحياة  نمط  ضد 
ولصالح الشريعة اإلسالمية تتنافى مع القيم األلمانية 
جنائية،  جرائم  تعتبر  ال  ولكنها  عليها،  المتعارف 

حسب القانون األلماني.
االحتيال  بتهمة  محاكمته  تمت   ،2016 بداية  وفى 
على النظام االجتماعي، ألن أبى ناجى أخفى على 
نحو  على  حصوله  االجتماعية،  المساعدات  مكتب 
وحكم  القرآن.  توزيع  مبادرة  عبر  يورو  ألف   50

عليه بعدها بالسجن لـ13 شهراً مع إيقاف التنفيذ. 
2017 شنت السلطات األلمانية حملة على تجمعات 

السلفيين

بيير فوجل.. الداعى إلى الكراهية
سابق.  محترف  ومالكم  ألمانى  إسالمى  داعية 
يلقب بأبى حمزة. أنهى دراسته الثانوية فى برلين. 
اعتنق اإلسالم عام 2001 ولم يكمل دراسة العلوم 
اإلسالمية فى الجامعة. سافر إلى مكة لتعلم العربية، 
ثم عاد إلى ألمانيا 2006 ليبدأ فى إعطاء محاضرات 
ودروس عن اإلسالم. تصفه بعض وسائل اإلعالم 
الوسائل  بعض  وتقول  الكراهية«؛  »دعاة  من  بأنَّه 
ينطبق  ال  الوصف  ذلك  أن  األخرى  اإلعالمية 
على بيير فوجل تماما؛ ألنه يعتبر من الدعاة الذين 
أتباعه  ويحّذِر  القانون،  مع  يتوافق  بما  يتصرفون 
كذلك من استخدام العنف، كما أنه ليس جهاديا. وهذا 
تأثيرهم،  زاد  الذين  اآلخرين  الدعاة  عن  يميّزه  ما 
تعَرض  التى  للهجمات  تأييدهم  عن  عبروا  والذين 

لها عناصر من الشرطة فى مدينتى بون وزولينجن 
األلمانيتين. ولكن فى الواقع كثيرا ما ينتقل البعض 
من أوساط السلفيين المسالمين إلى أوساط السلفيين 
ممن  الكثيرين  إن  إذ  العنف،  الستخدام  المستعدين 
التى  الدراسية  الحلقات  البداية  فى  يحضرون  كانوا 
يقيمها بيير فوجل كانوا يثيرون فى وقت الحق انتباه 
يعلنون بصراحة عن  كانوا  ألنَّهم  األمنية  السلطات 
استعدادهم للجهاد. يميِّز السلفيون وحتى بيير فوجل 
فى نظرتهم إلى العالم تمييزا صارما ما بين الخير 
والشر، بين المؤمنين الذين سيدخلون الجنة فى آخر 
المطاف والكفَّار الذين تنتظرهم نار جهنم األبدية، ما 

ل على ما يبدو االنزالق إلى التطرف. يسّهِ

متطرفو برلين من »الجهاد اإللكترونى« للعنف فى 
الشوارع

منذ بداية عام 2012، حدث تغير نوعى فى الدعوة 
فى  ألمانيا  فى  السلفيون  وبدأ  ألمانيا،  فى  السلفية 
جمعية  فحاولت  علنا،  الدعوية  ألنشطتهم  الترويج 
مونشنجالدباخ  مدينة  اتخاذ  الجنة«  إلى  »الدعوة 
المواطنين  أن مظاهرات  لها، غير  إشعاعيا  مركزا 
بعدها حل  ليتم  ذلك،  المبادرة حالت دون  ضد هذه 

تلك الجمعية.
وتحول موقع »الدين الحق« على اإلنترنت، والذى 
أطلق عام 2005، إلى منبر نشط للترويج للخطاب 
تعد  لم  جدد  أتباع  كسب  محاوالت  لكن  السلفي. 
ففى  اإلنترنت،  فى  االفتراضى  العالم  على  تقتصر 
هذا العام بدأ السلفيون فى تنظيم لقاءات وتظاهرات 
فى الشوارع من أجل ذلك. وشدت حملة توزيع نسخ 
مترجمة للقرآن مجانا فى الشارع أنظار الرأى العام 

األلماني.
من  مدعمة  الغالب  فى  الحمالت  هذه  مثل  وتكون 
شخصيات أو قيادات ذات نفوذ فى صفوف السلفيين. 
عبر  حملة  العنيفين  السلفيين  من  مجموعة  ونظمت 
للحزب  االنتخابية  الحمالت  لمواجهة  اإلنترنت 
اليمينى المتطرف (برو إن إر دبليو) (من أجل والية 
نورد راين ويستفاليا). وقد حدثت فى مظاهرات عيد 
العمال العالمى فى األول من مايو 2012، مشاحنات 
ومتطرفين  سلفيين  بين  مواجهات  إلى  تطورت 
يمينيين رفعوا رسوما للنبى محمد، وقد ُجرح خالل 

تلك المواجهات ثالثة من رجال الشرطة.
مواقع  طريق  عن  أنفسهم  السلفيون  نظم  بعد  وفيما 
اإلنترنت وللخروج فى مظاهرة جديدة ضد الحزب 
اليمينى المتطرف فى 5 مايو من نفس العام. ورغم 
الذى  النداء  وكذلك  الشرطة  وضعتها  التى  الخطط 
بالتظاهر  اإلسالمية  الجمعيات  من  العديد  وجهته 
نطاق  عن  خرج  الوضع  أن  إال  سلمي،  بشكل 
محمد  للنبى  رسوما  اليمينيون  رفع  عندما  السيطرة 
مجددا، »فانفجر الوضع«، كما قال المتحدث باسم 
الشرطة. وحدثت مواجهات بين السلفيين واليمينيين 
المتطرفين. وتعرض رجال الشرطة للرمى بالحجارة 
من كال الجانبين، كما أصيب أكثر من 29 شخصا 
بجروح باألسلحة البيضاء، وقد تم اعتقال أكثر من 
100 شخص. وقد وصف أحد رجال الشرطة تلك 
المواجهات بالقول إنه لم ير مثلها منذ عشرين سنة 

فى مدينة بون.
السلفيين صدم كال  العنف من قبل  التوجه نحو  هذا 
الجمعيات واالتحادات اإلسالمية  تنسيق  من مجلس 
نودر  والية  فى  الداخلية  وزارة  وكذلك  ألمانيا،  فى 
راين ويستفاليا، التى حظرت رفع الرسوم الخاصة 
بالنبى محمد فى الفعاليات االنتخابية لليمينيين، منعا 
شمال  والية  فى  القضاء  لكن  صدامات.  لحصول 
الراين ويستفاليا يسمح للحزب بعرض تلك الصور. 
الجماعات  شئون  فى  خبراء  من  العديد  ويحذر 
الرسوم  حمالت  توظيف  محاولتهم  أن  من  السلفية 
المتطرفون  اليمينيون  بها  يقوم  التى  الكاريكاتورية 

لصالحهم بغية حشد دعم المزيد من المسلمين.

سفين الو 
من أكثر السلفيين شهرة وإثارة للجدل فى ألمانيا. ُولد 
تدخين  فى  مراهقته  فترة  أمضى  كاثوليكية.  ألسرة 
المخدرات وحياة اللهو، دون أن يكون لديه أى التزام 
ديني، ثم اعتنق اإلسالم فى سن مبكرة وغيّر اسمه 
إلى »أبى آدم«. يقبع فى السجن حالياً التهامات بدعم 

اإلرهاب.
أسس سفين الو منظمة »متطرفة« سنة 2010 فى 
العدل  قبل وزارة  أعقاب حظر منظمته األولى من 
بتهمة التحريض على الكراهية، لكن اعتقاله تم بعد 
رالف  وصفها  التى  الشريعة«،  »شرطة  تأسيسه 
ييجر، وزير داخلية الراين الشمالى فيستفاليا، بأنها 

»حرب على الديمقراطية«.
ألقت الشرطة األلمانية القبض على سفين الو (أبو 
آدم) فى إبريل 2015، بتهمة »التحضير الرتكاب 
جنايات خطيرة«. وقالت النيابة العامة آنذاك، إنه تم 
بهدف  متنكًرا  وكان  منشنجالدباخ،  فى  الو  اعتقال 
التبرعات  جمع  بتهمة  األمن،  رقابة  من  التخلص 
فى  للقتال  مقاتلين  تجنيد  على  والعمل  للمتشددين، 

سوريا.
المعروفين على مستوى  المتشددين  وسفين الو من 
تاريخ  وله  متزمتة،  كاثوليكية  ألسرة  ولد  ألمانيا، 
حافل فى مراهقته بتعاطى المخدرات. اعتنق اإلسالم 
وهو فى سن 15 سنة، بينما كان يقضى دورة تدريب 
مهنية بغية إعداده ميكانيكيا، واختار اسم »أبو آدم« 
له فى نشاطه اإلسالمي. وعمل قبل ذلك رجل إطفاء 

متطوًعا.
وكانت »شرطة الشريعة« القشة التى قصمت ظهر 
سفين الو فى سبتمبر 2014؛ إذ شكل الو و8 من 
مالبس  تشبه  برتقالية  مالبس  لبست  فرقة  أتباعه 
»شرطة  عليها  كتب  النظام،  حفظ  دائرة  دوريات 
الشريعة« فى مدينة فوبرتال، ونصحت الناس بنبذ 
الكحول والقمار والمراقص والحانات. كما وعظت 
المجموعة الناس فى حى فوبرتال- ألبرفيلد بضرورة 
وعمم  األفضل.  البديل  ألنها  الله«؛  »شريعة  اتباع 
الو على اإلنترنت صورة »شرطة الشريعة«، وكان 
كل أفراد المجموعة يديرون ظهورهم إلى الكاميرا 

عداه.
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إبراهيم بدوي

كانت تصريحات الرئيس السوداني عمر البشير لدى 
مخاطبته قادة الدفاع الشعبي ، دليال على عزم البلد 
شديد  لخطر  التصدي  أفريقيا،  شرق  شمال  الواقع 

يحدق به.
واعتبرت وسائل إعالم سودانية، أن تصريح الرئيس 
السوداني الذي قال فيه: »المرحلة الحالية هي لتعدد 
الكتائب التي كانت في السابق كتائب جهادية تحمل 
لمواجهة  إلكترونية  لكتائب  اآلن  الحاجة  البندقية… 
النفسية  الهزيمة  إللحاق  البالد  تواجه  التي  الحرب 
إلكترونية  حربا  ثمة  أن  على  دليال  بالسودانيين«، 

مفروضة اآلن على السودان.
وذكر موقع سودان تربيون، أن الحكومة السودانية 
دخلت مضمار الحرب اإللكترونية، مع تحول مواقع 
التواصل االجتماعي إلى منصات شديدة التأثير في 
ظل األزمة االقتصادية وما صاحبها من احتجاجات.

ونشطت خالل األيام الماضية »هاشتاغات وتغريدات 
وتدوينات« تتبارى في الدفاع عن سياسات الحكومة 
الثورات  مخاطر  من  التحذير  في  أو  االقتصادية 
البشريات، وفق  تقع في خانة  أو في بث معلومات 

الموقع السوداني.
وأشار »سودان تربيون« إلى أن مواقع »واتسآب« 
اآلمنة  المالذات  يشبه  ما  إلى  تحولت  و«فيسبوك« 
اإلجراءات  إبان  المعارضين  والسياسيين  للنشطاء 
العام  موازنة  عن  نجمت  التي  القاسية  االقتصادية 

.2018
المتزايد  االجتماعي  التواصل  مواقع  نشاط  ومع 
منه، أصبحت  االقتصادي  العام وخاصة  الشأن  في 
السلطات الحكومية تالحق ما يرد من معلومات في 

هذه المواقع، إما نفيا أو توضيحا.
وعلى رأس كل ساعة يستقي الناس معلوماتهم بشأن 
ـ«فيسبوك«  الموازي من  السوق  الدوالر في  سعر 

أو »واتسآب«.

ألمانيا أيضا لها كتائب
اإلعالم  في  المحاضر  حربكانين،  الله  عبد  يقول 
»الجيش  إن  تربيون«  لـ«سودان  اإللكتروني 
الدفاع  هدفه  اإلنترنت  في  جديد  مفهوم  اإللكتروني 
عن أي بلد مثلما يفعل الجيش التقليدي في التصدي 
لمن يعتبرهم أعداء«، الفتا إلى أن »كل الدول حاليا 

تتجه لذلك لصد أعداء اإلنترنت«.
جيشا  الماضي  العام  كونت  ألمانيا  أن  إلى  ويشير 
والبحرية  البرية  قواتها  جانب  إلى  إلكترونيا، 
األلماني  الجيش  داخل  مستقل  كسالح  والجوية، 

التقليدي.
أنه يوضح أن الجيش اإللكتروني عادة يكتسب  بيد 
وألهداف  قوميا  يكون  بأن  الرسمي  الجيش  صفة 
متفق عليها مثل التصدي لهجمات إلكترونية من دول 

هاكينغ  في شكل  كانت  متربصة، »سواء  أو  عدوة 
مناهض  لموقف  ترويج  أو  الكترونية)  (هجمات 

للبلد«.
الجيوش  األحيان  بعض  في  »طبعا  ويتابع: 
بلدك لضرب  تستخدم جمهور  المنافسة  اإللكترونية 
المواقف المتفق عليها داخل البلد من خالل سياسات 
الشخصيات  خاصة  األسماء،  انتحال  مثل  محددة 

المعروفة«.
في  »السوداني«  صحيفة  تحرير  رئيس  وكتب 
ال  التي  الوحيدة  »الحقيقة  الثالثة«:  »العين  زاويته 
تها، أن مارك وليس  يُمكن نفيها أو التَّشكيك في ِصحَّ
رات سعر  م في ُمؤّشِ حازم عبد القادر، هو من يتحكَّ
إلى  إشارة  في  السوداني«،  الجنيه  مقابل  الدوالر 

مارك زوكربيرغ، مؤسس موقع الفيسبوك.

واتسآب هو سبب األزمة
التواصل  مواقع  في  الناشط  الصحفي  ويرى 
االجتماعي محمد جمال قندول، في حديثه لـ«سودان 
بشكل  مؤثرا  بات  الحديث  اإلعالم  أن  تربيون« 
حتى  حكومية  قيود  وبال  واسع  فضاء  ألنه  فاعل، 
اليسار  أحزاب  وتحديدا  المعارضة  جعل  ما  اآلن، 

تكثف وجودها فيه.
التراسل  لتطبيق  السلبي  االستخدام  قندول  ل  ويُحّمِ
الفوضى  أسماه  ما  مسؤولية  »واتسآب«  الفوري 
في مضاربات أسعار الدوالر، قائال إنها »بدأت من 

هنا«.
الحكومة تواجه اآلن تحدي كيفية  ويقول قندول إن 
تأخير  الذي ال يحتمل أي  الحديث  مخاطبة اإلعالم 
ويتطلب مالحقة من المسؤولين في ظل »االستخدام 
من  النوع  لهذا  المعارضة  من  األخالقي«  غير 

اإلعالم.
وبحسب صحيفة الصيحة السودانية، يقول مسؤولو 
الحكومة إن المعارضة تستخدم وسائل التواصل لبث 
الشائعات الهادفة لإلضرار بأمن البالد االقتصادي، 
مع  عالئقها  على  سلبا  وبالتأثير  بل  والسياسي، 

الخارج.
نماذج  الحكومة  وتبرز 
أسعار  من شاكلة »ارتفاع 
الناس  وإقبال  الدوالر، 
على سحب رؤوس أموالهم 
والتشكيك  البنوك،  من 
المسؤولين،  ذمة  في 
معنونة  مستندات  وتزوير 
للقول  الجمهورية  برئاسة 
على  تتآمر  الخرطوم  إن 

جيرانها«.
النبي  عبد  محمد  ويقول 

وهو صاحب مدونة وصفحة (فيسبوك) ذات مزاج 
معارض، إنه مع نشر ونقاش األفكار السياسية في 
الحكومة،  مع  اختالفنا  يعني  »ال  لكن  اإلنترنت، 
دائما  فنحن  والناس،  بالوطن  اإلضرار  إلى  ذهابنا 

نذكر بأننا نعارض الوطني وليس الوطن«.
ويقول محمد السر، وهو مدون تظهر كتاباته ممالئة 
المعارضين  »على  إن  لـ«الصيحة«  للحكومة، 
أن  إلى  الفتا  والوطن«،  الوطني  بين  التفريق 

المعارضين متمرسون في »االغتيال المعنوي«.
لوحة  وراء  التستر  اتخاذ  على  اعتراضه  وأبدى 
وتداول  دالئل،  دون  من  التهم  لبث  ملتجأ  المفاتيح 
أو تخريب  الشائعات بحماية من عبارة »منقول«، 

المنشورات بالنشر الطويل فقط الختالف الرأي.

مخططات خارجية
هذا ووصل سعر الدوالر األمريكي إلى 41 جنيها 
األسباب  أن  السودان  في  خبراء  ويرى  سودانيا، 
في  »تتمثل  األجنبي  النقد  أسعار  األساسية الرتفاع 

مضاربات تجار العمالت االجنبية.
ـ  المهدي  الفاضل  مبارك  ـ  االستثمار  ويرى وزير 
إلى  يهدف  استخباراتيا خارجيا  أن »هناك مخططا 

تخريب االقتصاد الوطني«.
من جهته، قال وزير اإلعالم السوداني، أحمد بالل، 
تؤدي  سوف  التي  اإلجراءات  من  حزمة  هناك  إن 
جذري  بشكل  االقتصادية  القضايا  لمعالجة  حتما 
من  قوتها  تستمد  التي  الشائعات  ومحاربة  وعلمي، 
جهات  بجانب  بالخارج،  خاصة  الجهات  بعض 

مخابراتية.
ودعا بالل المواطنين أال يتعاملوا مع الوسائط التي 
تنقل اإلشاعة، وتحاول إشاعة الهلع والفزع، مؤكداً 
أن االقتصاد السوداني بخير وسيتحسن كل يوم إلى 
إلى أن هناك الكثير من البشريات  األحسن، مشيراً 

واإليجابيات.
لديها  السوداني حر، وأن وزارته  أن اإلعالم  وأكد 
كتيبتها اإللكترونية، التي ستتحرك بالحقائق المجّردة 

وبالتالي سوف تدحض الشائعات.
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فيما يستمر مدنيو »عفرين« بافتراش أرضها التي 
من  هرًبا  الزيتون  حقول  وسهولها  جبالها  تغطي 
القصف التركي، تُحرك »اللعبة السياسية« مسارات 
»غصن  باسم  تركًيا  المعروفة  العسكرية  المعركة 

الزيتون« نحو تطورات جديدة وخطيرة.
تركيا لن تنهى تلك المعركة خالل أسبوع كما تعهد 
رئيسها؛ فالنظام – عدوها وعدو األكراد السوريين 
ليمد  بقوة  دخل   – ضدهم  المعركة  خاضت  الذين 
األخرى  الجهة  على  فيما  والسالح،  بالعتاد  األكراد 
تتفاقم المعركة السياسية بين أنقرة وواشنطن الداعمة 
أيًضا لألكراد، فكيف تتطور تلك المعركة؟ وإلى أين 
األرض  على  والسياسي  العسكري  الوضع  سيصل 

السورية؟

»غصن الزيتون« مستمرة ببطء
مع منتصف فبراير (شباط) الحالي، ينتهي األسبوع 
الرابع للعملية »غصن الزيتون« التي أعلنتها تركيا 
لمواجهة األكراد السوريين في عفرين، تلك المدينة 
الكردية السورية الواقعة شمال غرب حلب، ومصرة 
الشعب«  حماية  »وحدات  نفوذ  على  القضاء  على 

هناك.
أطلقت هذه العملية في 20 من يناير (كانون الثاني) 
السوريين  باستهداف  تركية  تهديدات  بعد  الماضي، 
وبين  بينهم  فرًقا  أنقرة  ترى  ال  الذين  األكراد 
بالنسبة  المصنفين  تركيا  في  االنفصاليين  األكراد 
لها كإرهابيين، وتسير هذه العملية التي تشارك بها 
فصائل تابعة للمعارضة السورية المسلحة اآلن ببطء 
وحذر؛ نتيجة غياب الطائرات الحربية التركية عن 
مواقع  على  غارات  تنفيذ  عن  توقفت  إذ  المعركة، 
واقتصرت  أيام،  منذ  عفرين  في  الكردية  الوحدات 
بالمدفعية  القصف  على  الحالية  العسكرية  العمليات 
تمكن  فيما  الصواريخ،  وراجمات  والدبابات  الثقيلة 
الجيش  نحو  متفرقة  بهجمات  الرد  من  األكراد 

التركي، باستخدام مضادات الدروع.
هي  المتالحقة،  التطورات  أخطر  من  واحدة  وتعد 
عزز  إذ  عفرين،  في  لألكراد  السوري  النظام  دعم 
ذلك وصول تعزيزات ضخمة من القامشلي والرقة 
وعين العرب ومنبج، استخدمت في جبهات عفرين 
ضد الجيش الحر والجيش التركي، وقام النظام بتقديم 
مساعدة عسكرية ولوجستية عبر طرق تربط حلب 

وعفرين مرورا ببلدتي نبل والزهراء شمال حلب.
الحسو:  عبود  التركي،  الشأن  في  المختص  يقول 
النهاية في عملية  تركيا ستذهب حتى  أن  »الظاهر 
أية  على  والقضاء  األكراد،  على  والقضاء  عفرين 
إمكانية إلنشاء ممر، أو كيان ارهابي على حدودها 

الجنوبية، بل ستذهب أبعد من ذلك، وتحرر منبج، 
شرًقا«،  الفرات  نهر  بعد  ما  إلى  تالحقهم  ولربما 
بُخطا  لكن  بطيء،  عفرين  في  »التقدم  ويضيف: 
ثابتة، وتجنب قدر اإلمكان من سقوط ضحايا مدنيين 
االستراتيجية  المواقع  على  للسيطرة  خطة  واتباع 
المدن،  حصار  بعدها  ليسهل  الصعبة؛  والجبلية 

والتقدم في المناطق السهلية فيما بعد«.

دعم النظام لألكراد.. يغير معادلة القتال
»نحن والجيش السوري واحد، الشعب السوري كله 
في  مقاتل  قاله  ما  هذا  واحدة«،  إرادة  وكلنا  واحد، 
وحدات حماية الشعب، وهو يقصد وصف الحال في 

»معركة عفرين«.
لم يعد الحديث عن دعم النظام السوري لألكراد في 
وتؤكد  تارة  تُنفى  إعالمية  تسريبات  مجرد  عفرين 
الثالثاء  الكردية  الوحدات  تتردد  لم  إذ  تارة أخرى؛ 
قافلة  مرور  يظهر  فيديو  مقطع  نشر  عن  الماضي 
حملت اسم »التضامن مع عفرين«، تضم نحو 500 
شرقي  سيطرتها  أماكن  من  جاءوا  متطوع  مقاتل 
سوريا عبر مناطق النظام، كذلك لم يكن غريًبا أن 
الرسمي  السوري  النظام  تلفزيون  كاميرا  تتجول 
ليقدم  منذ سنوات؛  األولى  للمرة  مدينة عفرين،  في 
مراسلها تقريًرا مصوًرا عن رفض أهالي المدينة لما 
الناس  أن  تأكيدات  مع  التركي«،  أسماه »االحتالل 

يمارسون حياتهم بشكل طبيعي.

لطلب  السوري  النظام  استجابة  غيرت  وبالطبع، 
»اإلدارة الذاتية« دعمها معادلة القتال في عفرين، 
حيث أصبح النظام مصدر العون لألكراد، وبرزت 
تفاهمات بين القوتين، تضمن تسهيل دخول المقاتلين 
تعزيزات  وإرسال  النظام،  أراضي  عبر  والمدنيين 
إلى عفرين من مناطق أخرى يسيطر عليها األكراد 
في عين العرب (كوباني) والجزيرة، بل تذهب عدة 
مصادر للتأكيد على أن النظام زود المقاتلين األكراد 
رًدا  سامة،  وغازات  للدروع،  مضادة  بصواريخ 
على تمركز الجيش التركي في منطقة العيس جنوب 
إلى  تشير  تأكيدات  إلى وجود  إضافة  غربي حلب، 
أن المليشيات اإليرانية المتمركزة في نبل والزهراء 
تقاتل أيًضا إلى جانب المقاتلين األكراد في عفرين.

وتحاول اإلدارة الذاتية في عفرين، التوصل إلى اتفاق 
مع قوات النظام، يقضي بسيطرة النظام على الحدود 
الزيتون«،  عملية »غصن  وقف  بهدف  تركيا،  مع 
لكن النظام يصر على دخول قواته إلى مدينة عفرين 
وهو ما ترفضه القوات الكردية، ويقضى دعم النظام 
يطيل  مما  التركية؛  القوات  تقدم  بتعطيل  لألكراد 

أمد الصراع الذي يستنزف موارد القوى العسكرية 
التي تنازعه السيطرة على أرض سورية، ويضيف 

تعقيدات جديدة في الحرب السورية.

واشنطن / أنقرة
تتواجد  الذي  الشارع  تغير  قرار  استبعاد  يمكننا  ال 
التوتر  محيط  تركيا عن  في  األمريكية  السفارة  فيه 
بواشنطن،  أنقرة  عالقات  اآلن  تشهده  الذي  الشديد 
فهذا األسبوع غيرت تركيا اسم الشارع إلى »غصن 
»نوزات  اسم  عليه  يطلق  كان  أن  بعد  الزيتون«، 
لمدينة  بلدية  رئيس  رابع  باسم  تيمًنا  تاندوغان«، 

أنقرة.
التركية األمريكية نحو تصعيد غير  العالقات  تتجه 
مسبوق وتفاقم مستمر مع تطورات معركة عفرين؛ 
إذ تصر واشنطن على دعم األكراد الذين تحاربهم 
مؤخًرا  »البنتاغون«  أعلن  فقد  سوريا،  في  تركيا 
عن تخصيص 300 مليون دوالر من ميزانيته لعام 
2019، لتدريب وتجهيز قوات سوريا الديموقراطية 
الكردية  الشعب  حماية  وحدات  تشكل  التي  (قسد) 
جزًءا كبيًرا منها، كما خصص 250 مليون دوالر 
للقوة األمنية الحدودية التي أسستها »قسد«، وكانت 
قد   ،2018 العام  األمريكية  الدفاع  وزارة  ميزانية 
وتجهيز  لتدريب  دوالر  مليون   500 مبلغ  رصدت 
مبلغ  خصصت  كما  الديمقراطية،  سوريا  قوات 
قوات  وتسليح  تدريب  لعمليات  دوالر  مليون   850

»البيشمركة« في إقليم شمال العراق.
بتدمير  هدفها  عن  التراجع  عدم  على  أنقرة  وتصر 
إلى  ذلك  أدى  لو  حتى  الديمقراطي«،  »االتحاد 
مواجهة غير مرغوبة مع واشنطن، إذ قال الرئيس 
التركي، رجب طيب أردوغان: »سنقوم بشكل فوري 
سيفهمون  وعندها  نراه،  إرهابي  كل  على  بالقضاء 
يكونوا  أال  األفضل  من  بأنه  األمريكيون)  (الجنود 
قرب اإلرهابيين«، وتابع »أردوغان« القول: »أنا 
من هنا، أوجه كالمي للشعب األمريكي، إن األموال 
التي خرجت من الميزانية األمريكية هي تلك األموال 
التي تخرج من جيب الشعب األمريكي… أن تخرج 
هذه األموال من الميزانية القومية لهو أمر ذو معنى، 

لقد حان الوقت للحديث بشكل واضح«.

وأصبحت أنقرة، الذين ضج مسؤولوها بالتصريحات 
أن  مدركة  يقولون،  كما  األمريكية  الدبلوماسية 
لألكراد،  المالي  دعمها  عن  تتخلى  لن  واشنطن 
المالي خطورة  الدعم  يفوق  الذي  العسكري  وكذلك 
أكثر  تركيا  أعلنت  وقد  التركية،  النظر  وجهة  من 
من مرة عن ضبط وتوقيف شاحنات أمريكية محملة 

ميرفت عوف
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عفرين،  منطقة  إلى  طريقها  في  متطورة،  بأسلحة 
وتحدث األتراك عن أنواع هذه األسلحة كصواريخ 
التي  للدروع  المضادة  األمريكية  (تو)  طراز  من 
استخدمت في استهداف الدبابة التركية ومقتل خمسة 
جنود أتراك مؤخًرا، وذكرت صحيفة »يني شفق« 
ترسل  العسكرية  والمعدات  »األسلحة  أن  التركية، 
العمال  حزب  تنظيم  الحتياجات  وفًقا  عفرين  إلى 
التي  هي  األمريكية  اإلدارة  أن  و  الكردستاني، 
أرسلت منظومة الدفاع الجوي المحمولة المستخدمة 

في إسقاط الطائرة الحربية الروسية في إدلب«.

أين الحرب على داعش
لومهم  يذهب األمريكان في  الوجهة األخرى،  على 
ضد  التركية  عفرين  عملية  بأن  القول  إلى  لتركيا، 
القوات الكردية قد أدت إلى »حرف مسار« معركة 
شرق  في  الدولة«  »تنظيم  ضد  الدولي  التحالف 
سوريا، حيث قال وزير الخارجية األمريكي، ريكس 
تيلرسون: »لقد حرفت مسار معركتنا ضد »تنظيم 
الدولة اإلسالمية (داعش)« في شرق سوريا، بعدما 
شمال  في  عفرين  باتجاه  هناك  من  قوات  انتقلت 
في  صحافي  مؤتمر  في  القول  وتابع  سوريا«، 
آثار  أنقرة  تعي  أن  المهم  من  أنه  »نعتقد  الكويت: 
االنتصار  وهي  مهمتنا،  على  العسكري  العملية 
ستريت  »وول  صحيفة  وتشير  (داعش)«،  على 
من  تخشى  واشنطن  أن  إلى  األمريكية  جورنال« 
انهيار األكراد المدعومين منها، والذين لعبوا دوًرا 
فهم  »داعش«،  تنظيم  ضد  المعارك  في  حاسًما 
يعتقدون أن معركة عفرين تؤدي إلى تشتيت الجهود 
التي تبذلها الواليات المتحدة إلنهاء الجيوب المتبقية 
المحللة  عن  الصحيفة  وتنقل  التنظيم،  مقاتلي  من 
جنيفر  الحرب«،  دراسات  »معهد  في  السياسية 
كافاريال، قولها: إن »األتراك يجرون قوات "قسد" 

تمنعهم  إقليمية  حرب  إلى 
االستقرار  بفرض  القيام  من 
على  التركيز  واستمرار 
مواجهة عمليات (داعش)«.

مصير معركة »عفرين« 
»إلى أجل غير معلوم«، هذا 
الترجيحات  إليه  خلصت  ما 
عفرين  معركة  حول 
الثاني،  للشهر  المستمرة 
مهم،  إنجاز  تحقيق  دون 
أردوغان  أن  يظهر  فيما 
إن  قال:  عندما  مخطًئا  كان 
أكثر  تستغرق  لن  »العمليّة 

من أسبوع«.
مركز  في  الباحث  يقول 
جالل  للسياسات،  الشرق 
التكتيكي  االتجاه  أن  سلمي، 
هدف  على  يقوم  للعملية 

السيطرة على بعض المناطق، من أجل إقامة منطقة 
الحدود  على  عازلة«  »منطقة  باألحرى  أو  آمنة، 
الالجئين  بعض  إرجاع  من  تركيا  تمكن  التركية، 
جغرافية،  سيطرة  وجود  وضمان  السوريين، 
مباشرة«، ويضيف: »قد  تكون »غير  أن  المرشح 
محاصرة  على  للعملية  العسكري  التكتيك  يقتصر 
تخلت  عندما  حلب،  نموذج  وتطبيق  عفرين  محيط 
المدينة  عن  المعارضة  فصائل   2016 نهاية  في 
روسيا  تميل  وقد  الزمن،  من  لفترة  حصارها  بعد 
الحماية  وحدات  إقناع  وتحاول  السيناريو،  هذا  إلى 
الكردية به؛ لتجنيب المدينة السيطرة التركية الكاملة، 
الحماية؛ فهي ال  التنسيق مع وحدات  واإلبقاء على 
عملية  إنجاح  من  تتمكن  كي  إليهم؛  بحاجة  زالت 

التسوية لصالحها«.
المنطقة  في  النظام  تواجد  فإن  »الباحث«  وحسب 
يُفقد تركيا شرعية المسوغات القانونية التي ساقتها 
في  الشرعية  السلطة  هو  فالنظام  العملية،  لتنفيذ 
اعتداء  يعتبر  معه  تركيا  واشتباك  بحسبه،  سوريا 
سافر، على العكس من االشتباك مع وحدات الحماية 
اإلرهابية  بالمليشيات  وصفها  يمكن  التي  الكردية 

غير الشرعية.
على الصعيد الداخلي التركي، تتمسك أنقرة بالنصر 
»العدالة  حزب  حكومة  تتجنب  حتى  عفرين  في 
والتي  السياسية،  المصائر  من  الكثير  والتنمية« 
والبرلمانية  البلدية  االنتخابات  خسارة  خطر  أهمها 
المقبل،  العام  في  تركيا  تنتظرها  التي  والرئاسية 
درويش«:  »شورش  السوري  الكاتب  قال  ولذلك 
وجماعات  المنّظمة،  البرلمانية  المعارضة  »تحيّن 
العدالة  سياسات  من  المتضّررة  المدني  المجتمع 
والتنمية الفرصة الالزمة للبدء بحملة سياسيّة مضادة 
ما خّص  في  التركي،  والرئيس  الحكومة  لتوجهات 

الجنود  حياة  وتعريض  الحرب،  (مغامرة)  خوض 
األتراك للخطر، دون تحقيق إنجاز داخل األراضي 

السوريّة«.

ماذا بعد ؟
األكراد في عفرين، فيظهر أنه ال خيار لهم إال مقاومة 
»درويش«  يوضح  كما  العسكرّي،  التركي  التدخل 

في مقاله: »لكن من سيُهزم في عفرين؟«
االتحاد  لحزب  المهّمة  عفرين  »خسارة  كتب:  إذ 
الديمقراطي، تعني – في شكٍل ما – خسارة المناطق 
يمكن  لذلك  مختلفة.  وأوقات  بطرٍق  وإن  األخرى، 
استشراف رغبة الوحدات الكردية في إبقاء الحرب 
استنزاف  إلى  تفضي  لكي  األمد،  وطويلة  مفتوحة 
األنصار  تكتيك حرب   من خالل  التركي،  الجيش 
(الغريال) التي سبق وأن خاضها المقاتلون األكراد 
فترات  في   (PKK) الكردستاني  العمال  في صفوف 

سابقة«.
مصرة  أنقرة  أن  يتضح  بواشنطن،  يتعلق  وفيما 
دعمها  لوقف  المتحدة  الواليات  على  الضغط  على 
حزب االتحاد الديمقراطي، وذلك باستنزاف األكراد 
القديم  المحور  إلى  للعودة  ودفعهم  لها،  الموالين 
بالتعاون مع النظام السوري وإيران، وهو ما يعني 
إضعاف هذه القوات، واسقاط الحجة األمريكية بأن 
هدفها من جراء الدعم هو التصدي للنفوذ اإليراني، 
ورًدا على ذلك ُكشف عن نية واشنطن تقديم عرض 
لإلدارة التركية يتمثل في السماح لها بتأسيس منطقة 
آمنة غرب الفرات شريطة عدم دخول مركز مدينة 
عناصر  بإخالء  أمريكا  تعهد  جانب  إلى  عفرين، 
وحدات حماية الشعب الكردي من عفرين، وتأسيس 
مجلس للمدينة مكون من سكانها المحليين، كما هو 

الوضع في منبج.
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يقود نشطاء وقوى سياسية ديمقراطية جهودا لتنظيم 
"يوم غضب" ضد حركة النهضة على خلفية تلويحها 
الغنوشي  بمقاضاة إعالميين وتحذير لرئيسها راشد 
من نذر "حرب أهلية"، فيما يقول مراقبون إنه بات 
يقود النهضة إلى مواجهة مع مختلف القوى المدنية.

ومن المنتظر تنظيم يوم الغضب بعد استيفاء اللقاءات 
والمشاورات بين مختلف القوى الفاعلة للتعبير ردا 

على الخطاب النهضاوي المشحون.
وبعد يومين فقط من تلويح المكتب السياسي للنهضة 
اعتبر  صورتها،  تشويه  بتهمة  إعالميين  بمقاضاة 
شمال  الواقعة  باجة  بمحافظة  خطابه  في  الغنوشي 
غرب البالد "من يتهمون النهضة بقتل شكري بلعيد 
دعاة  النهضة  قيادات  يجرمون  ومن  وباإلرهاب 
إلى  إشارة  في  األهلية"  الحرب  إلى  يوصل  إقصاء 
عملية  في  السياسية  المسؤولية  الحركة  تحمل  قوى 

االغتيال.
الغنوشي  فيها  يتحدث  التي  األولى  المرة  وهذه هي 
على  يراهن  مجتمع  في  األهلية"  "الحرب  عن 
الديمقراطية  التجربة  السلم األهلي كأرضية إلنجاح 

الناشئة.

اسطوانة التهديد 
الرقيق  خليل  السياسي  والناشط  الصحفي  ووصف 
حدثا  وليست  قديمة،  أسطوانة  العنيف  "الخطاب 
في صورتها  الطبيعة  إال  إن هي  االستغراب،  يثير 
فأردته  النهضوي  الخطاب  في  برزت  المجردة، 
التطبع  أكسسوارات  أي  عن  ومنزها  عاريا  أصيال 

الديمقراطي".
والديمقراطيين  "المدنيين  أن  على  الرقيق  وشدد 
حتّى  عنفها  أوج  في  وهي  النهضة  من  يخافوا  لم 
ليسوا استئصاليين بطبعهم  يخافوا منها اآلن، ألنّهم 
والفكري  السياسي  الجدل  وسائل  بكّل  حاولوا  إنّما 

الراسخ  العنف  يقاوموا  أن 
والسياسية  الذهنية  البنية  في 

للنهضة".
عن  تحدثنا  "لو  وأضاف 
بنا  لضاقت  الممنهج  العنف 
تكّدسه  فرط  من  المساحات 
في ألبوم الذاكرة النّهضاوية. 
ورغم ذلك لم يخْف أحد من 
أحد  يدُع  ولم  النهضة  حركة 
تمت  إنّما  استئصالها  إلى 
بذرة  الستئصال  الّدعوة 
جينات  في  الكامنة  العنف 

مرجعيتها".
وخالل فترة تحالفها مع النداء 
النهضة  انتهجت  الحكم،  في 
يحاول  متناقضا  خطابا 
الحزب  صورة  في  تقديمها 

السياسي  المشهد  أن تحوالت  المدني غير  السياسي 
أملت عليها نوعا من العزلة اإلعالمية والسياسية.

الوصول للحكم هو المهم
إن  المدني  المجتمع  في  الناشط  الرخ  سامي  ويقول 
لالنتخابات  تستعد  وهي  للحكم  النهضة  "شراهة 
إلى  بها  دفعت  البرلمانية  لالنتخابات  تمهيدا  البلدية 
التجرد من أي مالمح للحزب السياسي المدني الذي 

يؤمن بحرية الرأي والتعبير وبالسلم األهلي".
ويضيف الرخ في لقاء مع  ميدل ايست "إن هاجس 
القوى ضدها دفع  تكتل كل  الحركة في ظل  خوف 
مفتوحة  حرب  باتجاه  النهضة  قيادة  إلى  بالغنوشي 
وفاشلة مسبقا مع القوى الديمقراطية التي ترفض أي 

شكل من أشكال العنف".
"لم  النهضوي  العنف  رغم  أنه  إلى  الرقيق  ويلفت 
والفكرة  القلم  قّوة  بغير  والتقّدميون  المدنيون  يتسلّح 
يحملونه  الذي  الثقافي  المشروع  أّن  ذلك  والحّجة، 
هو أنظف وأسمى من أن يتلّوث بدعاوى التباغض 
والتصفية الجسدية وما إلى ذلك من كوارث سَتْقَتِفي 
أثرها بسهولة كلّما تصفْحَت ذاكرة جماعات اإلسالم 

السياسي".
النهضة في  الماضية فشلت  السبع  السنوات  وخالل 
المدني  المجتمع  وقوى  السياسية  الطبقة  ثقة  كسب 

التي ال ترى فيها سوى نواة لتنظيم اإلخوان.

النهضة تخاف من نجاح المسار الديمقراطي 
فرضتها  التي  المرة  التنازالت  من  الرغم  وعلى 
طبيعة المشهد السياسي المتعدد فكريا وسياسيا وفي 
مقدمتها الفصل بين العمل الدعوي والنشاط السياسي، 
فعال  بأنها  التونسيين  إقناع  إلى  النهضة  تتوصل  لم 

طرف يؤمن بحق االختالف وينتهج الحوار.
في  بالنهضة  ألقى  الغنوشي  "إن  الرخ  سامي  وقال 

أن  غير  والترهيب  والتهديد  العنف  ثقافة  مستنقع 
إال برصاص سالح  تواجهه  لن  الديمقراطية  القوى 

المنطق الديمقراطي".
وهو يرى أن "القوى الديمقراطية ليست غبية حتى 
األهلي  السلم  على  الرهان  من  الغنوشي  يجرها 
والسياسية والممارسة الديمقراطية إلى بؤرة ما يقول 

أنها الحرب األهلية".
مختلف  السياسية  الناشطة  نصر  بن  لبنى  ودعت 
القوى الديمقراطية السياسية منها والمدنية إلى حشد 
جهودها وتنظيم موجة من االحتجاجات السلمية ضد 

حركة النهضة".
النهضة  النهضة.  نخاف  ال  "نحن  نصر  بن  وقالت 
أن  وأعتقد  الديمقراطي،  المسار  نجاح  من  تخاف 
الطريقة الوحيدة إلجهاض مشروع اإلسالميين يتمثل 
في تمسك التونسيين بمدنية الدولة والحياة السياسية".

موجة جديدة من االحتجاجات
جديدة  لموجة  مرشحة  تونس  إن  محللون  يقول 
تكون  قد  البالد  جهات  كامل  في  االحتجاجات  من 
اإلضرابات  رقعة  توسع  ظل  في  سابقتها  من  أشد 
من  مراقبون  حذر  فيما  القطاعية  واالعتصامات 

تداعيتها المحتملة على االنتخابات البلدية القادمة.
ويشدد المحللون على أن اإلضرابات واالعتصامات 
التي تشمل عدة قطاعات حيوية مثل الفوسفات والنقل 
قطاعات  تململ  ظل  في  والبريد  والتعليم  والصحة 
على  تقف  البالد  أن  على  قويا  مؤشرا  تعد  أخرى 

صفيح غضب شعبي قابل لالشتعال في أي لحظة.

ووفق منتدى الحقوق االقتصادية واالجتماعي شهدت 
الذي يعد في  الثاني  يناير/كانون  تونس خالل شهر 
تونس »شهر الغضب« أكثر 1500 احتجاجا طال 

مختلف الجهات وفئات المجتمع.

منى منور
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حقيقة   ،2018 فبراير/شباط   10 السبت  ُكِشَفت 
اليوم  هذا  كان  إذ  اإلسرائيلية؛  األوهام  من  وهمين 
الجموع  شقَّت  عندما  باألحداث  وحافاًل  ساخناً  يوماً 
نيتو  قرية  شمال  إلى  في سوريا طريقها  المتنازعة 
مساحٌة  وهي  الجليل،  منطقة  من  بالقرب  الزراعية 
لت حالياً إلى  نة من تالٍل وأوديٍة خضراء، تحوَّ ُمكوَّ
ما يشبه رقعًة من نقوش الزهور البرية، التي تُحلِّق 

في سمائها الصقور وطيور الكركي.

كانت الخديعة األولى التي انهارت السبت، هي أنَّ 
على  قادرًة  البعيد-  المدى  -على  ستكون  إسرائيل 
السورية،  األهلية  الحرب  أن تظل دون مساٍس من 

المستمرة في تمزيق جارتها الشمالية.
حقيقته  انكشفت  الذي  الثاني،  ر  الُمدّمِ الوهم  وكان 
أيضاً السبت، هو األمل الذي أشاعه رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، باعتباره حقيقًة؛ ذلك أنَّ 
ستظل  ترامب  دونالد  إدارة  تحت  المتحدة  الواليات 
 The أكثر حليف يمكن الوثوق به، وفق تقرير موقع

.Daily Beast
ظل الرئيس ترامب صامتاً بعد 12 ساعة من انخراط 
أول مواجهٍة عسكرية  إيران وإسرائيل في  كل من 
فعلية في تاريخهما الُمضطرب، والتي انتهت بإسقاط 

طائرٍة إسرائيلية من طراز "إف-16".
وانتهى صمت عطلة نهاية األسبوع اإلسرائيلية في 
الغارات  دوي صافرات  سماع  مع  صباحاً،   4:15
جنوب  الزراعية  بيسان  مدينة  قرى  في  الجوية 
من  إيرانية  استطالٍع  طائرة  بسبب  وذلك  الجليل؛ 
المجال  في  وحلَّقت  سوريا  من  انطلقت  طيَّار  دون 

جمع  وهو  واضح؛  بهدٍف  اإلسرائيلي  الجوي 
معلوماٍت استخباراتية.

الُمتحدث  كونريكوس،  جوناثان  الكولونيل  وقال 
مع  محادثٍة  في  متهكماً  اإلسرائيلي،  الجيش  باسم 
الصحفيين: "أياً كان الذي أرسلها، يبدو أنَّه اعتقد أننا 
لن نكون متيّقِظين في أيام السبت"، وذلك في إشارٍة 

إلى يوم السبت اليهودي.

حرب بالوكالة
الطائرة  تعقُّب  جرى  اإلسرائيلي،  للجيش  ووفقاً 
بالتحلِّيق  لها  وُسِمَح  سوريا  في  انطالقها  نقطة  من 
فوق األراضي اإلسرائيلية مدة 90 ثانية قبل إسقاط 

مروحيات األباتشي لها.
مقاتالٍت   4 بإرسال  الهجوم  على  إسرائيل  وردَّت 
االستطالع  طائرات  في  التحكم  موقع  لدّكِ  حربية 
اإليرانية بسوريا. وفي رٍدّ على هذه الخطوة، أطلقت 
من  واباًل  للطائرات  المضادة  السورية  المنصات 

الصواريخ على الطائرات اإلسرائيلية.
وتسببَّت شظايا أحد الصواريخ في قفز طياري طائرة 
"إف-16" أميركية الصنع على قرية هردوف، وهي 
الطائرة  مت  تحطَّ حين  في  إسرائيل،  شمال  قرية 
بحديقة المدرسة الثانوية بالقرية، والتي كانت لحسن 

الحظ فارغًة خالل عطلة نهاية األسبوع.
القوات  مع  قتااًل  تخض  لم  التي  إسرائيل،  وردَّت 
اللبنانية،  الحرب  ذروة  في   1982 منذ  السورية 
على  نفسه  اليوم  في  وقع  الذي  الثاني  الهجوم  على 
 12 استهدفت  النطاق"  واسعة  بـ"عمليٍة  أراضيها، 

موقعاً عسكرياً سوريّاً وإيرانياً.

صافرات اإلنذار مجدداً.
حافاًل  اليوم  يصبح  أن  قبل  ذلك،  غرار  على  تماماً 
على  يُخيم  الذي  الرائع  الهدوء  أنَّ  بدا  باألحداث، 
في طريقهما  التاريخية  الدبلوماسية  المنطقة وعقود 
إلى الزوال مثلما حدث مع "خط ماجينو" الدفاعي، 
الذي فشل في حماية فرنسا من الغزو األلماني خالل 

الحرب العالمية الثانية.
النطاق  واسعة  الوكالة  حرب  ظالل  حالياً  وتتمدَّد 
إلى  يُخيِّم على األجواء  الظالم  بدأ  في سوريا، وقد 
حٍد كبير، عندما أعلن الرئيس التركي، رجب طيب 
أردوغان، بعد ظهر ذلك اليوم، السبت 10 فبراير/
التركي  الجيش  أنَّ إحدى مروحيات  شباط 2018، 
أُسِقطت فوق األراضي السورية في حين كانت تقوم 

بمهمٍة ضد القوات الكردية المدعومة أميركياً.

آلية تنسيق األعمال العسكرية انهارت
"آلية  وهي  اليوم  لهذا  أخرى  ضحيٌة  هناك  وكانت 
تنسيق األعمال العسكرية" التي اتفق عليها نتنياهو 
بوتين، حسب  فالديمير  الروسي  الرئيس  مع  بحذٍر 

.The Daily Beast
الرئيس  جانب  إلى  يقف  كان  بينما  نتنياهو  قال  إذ 
يناير/  30 في  موسكو  إلى  زيارته  في  الروسي، 
شيء،  أهم  أنَّ  "أعتقد  الماضي:  الثاني  كانون 
نُسقط  وأالَّ  البعض  بعضنا  نفهم  أننا  من  د  التأكُّ هو 
بما جاء  القيام  رنا  قرَّ وقد  البعض.  بعضنا  طائرات 
في اتفاقية التنسيق، ما يعني عدم إطالق النار على 
َسنا آليًة للقيام بذلك، وهذه اآللية  بعضنا البعض. وأسَّ

هي آليٌة آمنة".
وقد أصدرت وزارة الخارجية الروسية، السبت 10 
فبراير/شباط 2018، بياناً قد يكون أشبه بدرٍس من 
دروس ازدواجية الدبلوماسية؛ إذ لم يكن يُمثِّل دعماً 

صريحاً للرئيس السوري بشار األسد.
وقالت الوزارة: "نحث جميع األطراف المعنيَّة على 
ضبط النفس، وتجنُّب أي خطوات من شأنها أن تؤدي 
الوضع. ونعتبر من الضرورة االحترام  ترّدِي  إلى 
الكامل لسيادة وسالمة أراضي سوريا وغيرها من 

دول المنطقة".

لدى صحيفة  العسكري  الُمحلل  برئيل،  تسفي  وقال 
هآرتس اإلسرائيلية: "يمكن الكشف عن التصدُّعات 
تسيطر  روسيا  بأنَّ  العملي  االفتراض  في  الُمتنامية 
في  والدبلوماسية  العسكرية  كات  التحرُّ كل  على 
سوريا". وأضاف: "لم تكن روسيا قادرًة على منع 
تحويل  في  وفشلت  سوريا،  شمال  غزو  من  تركيا 

أبعاد المعركة الجوية في األجواء السورية

أحمد الجمال
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الثاني  يناير/كانون  شهر  نهاية  سوتشي  مؤتمر 
وقٍف  إلى  ل  التوصُّ نحو  مهمة  خطوٍة  إلى   2018
شامل إلطالق النار والتفاوض بعد ذلك على تأسيس 
حكومٍة انتقالية، ولم تتعامل أيضاً مع انتشار القوات 
قد  بطريقٍة  سوريا،  جنوب  في  إيرانياً  المدعومة 

تخّفِف المخاوف اإلسرائيلية".
الطرف  عن  ضمنياً،  بارئيل  يتساءل  وباختصاٍر، 

الذي يمكن إلسرائيل االعتماد عليه.

ففي الوقت نفسه، أمضى الرئيس ترامب ذلك اليوم 
ر فيها على  في نشر مجموعٍة من التغريدات، يتحسَّ
باالعتداء  المتهمين  القانونية" ضد  "اإلجراءات  قلة 
الديمقراطي،  الحزب  مهاجمة  وكذلك  النساء،  على 
العدل،  ووزارة  الفيدرالي،  التحقيقات  ومكتب 

وجيمس كومي.

البيت األبيض يمر بأزمة
دان  إسرائيل،  لدى  السابق  األميركي  السفير  وقال 
شابيرو، لموقع ذا دايلي بيست األميركي: "يُعدُّ ذلك 

مؤشراً على أنَّ البيت األبيض يمر بأزمة".
ُمشتٌَّت  ترامب  الرئيس  أنَّ  الواضح  "من  وأضاف: 
بفعل التحقيقات الروسية وسقوط أفراد من موظفي 
َشت وزارة الخارجية بشكٍل  البيت األبيض. وقد ُهّمِ
العالقات  يُدير  إذ  إسرائيل؛  مع  المباحثات  من  عام 
أو   3 ترامب  إدارة  ظل  في  األميركية-اإلسرائيلية 
وسيلًة  يُعدُّ  ال  الذي  األمر  عام،  بشكٍل  أشخاص   4
تتطلب  التي  الحقيقية  األزمات  إدارة  في  صالحًة 
استجاباٍت منسقة في المجاالت السياسية والعسكرية 

والدبلوماسية واالستخباراتية.
في  زائراً  زمياًل  حالياً  يعمل  الذي  شابيرو،  ويختتم 
معهد دراسات األمن القومي اإلسرائيلي بتل أبيب، 
بالقول إنَّ "هذه هي النقطة التي تضرب فيها فوضى 
الخارج  في  األميركية  المصالح  األميركية  اإلدارة 

وكذلك مصالح الحلفاء الرئيسين بقوة".

المواضيع  إلى  نتنياهو  عاد  اليوم،  ذلك  نهاية  ومع 
إنَّه  لإلسرائيليين  قال  إذ  المفضلة؛ 
"سياستنا  بأنَّ  بقوٍة،  بوتين  أخبر 
عن  ستدافع  إسرائيل  وأنَّ  واضحة. 
محاولٍة  وأي  عدوان  أي  ضد  نفسها 

النتهاك سيادتها".
إسرائيلية،  حكومية  لمصادر  ووفقاً 
ردَّ بوتين بابتذال، قائاًل: "يجب تجنُّب 
كات التي قد تؤدي إلى تصعيد  التحرُّ

العنف في المنطقة".
أنَّه  لإلسرائيليين  نتنياهو  وأضاف 
الخارجية  وزير  إلى  أيضاً  تحدَّث 
أثناء  تيلرسون،  ريكس  األميركي 
زيارته إلى مصر والكويت واألردن 
شمال  حلف  عضو  وتركيا،  ولبنان 
األطلسي (الناتو)، التي أعلنت الحرب 
الكردية،  الميليشيات  على  تقريباً 

ليس  والتي  سوريا،  في  أميركياً  والمسلحة  الممولة 
لها هدٌف واضح من وراء ذلك.

وعلَّق شابيرو على ذلك بالقول يمكن أن تكون هذه 
مع  التنسيق  رسائل  ببعض  للقيام  "فرصًة  الجولة 
عن  غائبٌة  أميركا  أنَّ  يبدو  اآلن،  فحتى  إسرائيل. 
أو  مصالحها  يخدم  ال  الذي  األمر  الملعب،  أرض 

مصالح أقرب حليف إقليمي لها، وهو إسرائيل".

وزارة  أصدرت  اليوم،  ذلك  من  متأخر  وقٍت  وفي 
الدفاع األميركية (البنتاغون) بياناً غير متحيٍِّز بشكٍل 
المتحدة لن  الواليات  بأنَّ  العالم  فيه  تُطمئن  غريب، 
كات العسكرية اإلسرائيلية بسوريا،  تشارك في التحرُّ
كاماًل  تأييداً  المتأصل  إسرائيل  "تؤيد حق  حين  في 
ألراضيها  تهديدات  أي  ضد  نفسها  عن  الدفاع  في 

وشعبها".
البنتاغون عن  أعرب  تفاصيل،  في  الخوض  ودون 
أمله في وجود "عزٍم دولي أكبر لمواجهة النشاطات 

اإليرانية الخبيثة".
وقالت وزارة الخارجية في بياٍن لها، إنَّ "الواليات 
المتحدة تشعر بقلٍق عميٍق إزاء تصعيد العنف اليوم 
حق  بقوٍة  تدعم  وإنَّها  اإلسرائيلية،  الحدود  على 

إسرائيل السيادي في الدفاع عن نفسها".

لمجمل  التصّدِي  في  مستمرٌة  المتحدة  الواليات 
النشاطات اإليرانية

في  مستمرٌة  المتحدة  "الواليات  أنَّ  البيان  وأضاف 
في  الخبيثة  اإليرانية  النشاطات  لمجمل  التصّدِي 
الُمهدد  السلوك اإليراني  إلى وقف  المنطقة، وتدعو 

للسالم واالستقرار".
وقال القنصل العام اإلسرائيلي السابق في نيويورك 
ألون بينكاس، لتلخيص ما حدث بهذا اليوم في مقابلٍة: 
"لم تعد الواليات المتحدة شرطة الطوارئ المسؤولة 

عن المنطقة". وأضاف: "كفى".
بفك  حالياً  تقوم  المتحدة  الواليات  إنَّ  بينكاس  وقال 
ارتباطها بالمنطقة. وأضاف: "لقد بدأ الرئيس السابق 
أوباما هذه السياسة، ويواصلها ترامب بشكٍل أساسي، 

لكن بإيقاع مختلف. وكان ذلك جلياً في التعامل مع 
واليمن؛  السورية،  األهلية  والحرب  وليبيا  مصر 
مفاجئ، وال  بأنَّه  يحدث  ما  إلى  النظر  يجب  لذا ال 
ينبغي ألحد أن ينتحب على فك االرتباط األميركي 

بالمنطقة".

إسرائيل وحدها ال يمكنها إيقاف إيران بسوريا
لمجلس  السابق  الرئيس  آيالند،  غيورا  ح  وصرَّ
أن  تريد  ال  إيران  بأنَّ  اإلسرائيلي،  القومي  األمن 
يذهب استثمارها في إنقاذ الرئيس بشار األسد هباًء 
"إذا  قواتها ألراضيها، مضيفاً:  إعادة  إلى  وتضطر 
لألسد  بذلك  فسيتحقَّق  قواعدها،  إلى  إيران  عادت 
اإليرانيين  عن  ماذا  لكن  الروس،  وكذلك  أراد  ما 

أنفسهم؟".
الدول  منع  من  نت  تمكَّ إسرائيل  إنَّ  آيالند  وقال 
المجاورة من بناء منشآت نووية، لكنَّها لم تحاول قط 
إيقاف أحد من بناء قوى تقليدية. ويُستبَعد أن تنجح 
في ذلك، بمفردها، حتى وإن استطاعت إبطاء الجهود 
اإليرانية. وأضاف قائاًل إنَّ ما يمكن إلسرائيل عمله 

هو معاقبة حكومة األسد على تعاظم إيران.
ما  وهو  السورية،  األهداف  بعض  رنا  "دمَّ وتابع: 
األسد  بشار  بين  التوترات  بعض  خلق  شأنه  من 
اإليراني  بالوجود  مهتم  غير  فاألسد  واإليرانيين، 
بالبالد، هو فقط ال يستطيع رفضه. لكن إن دفع هو 
ونظامه ثمناً أكبر، فقد يطلب من إيران أن تتوقف، 

أو يركن إلى الروس لطلب المساعدة".
وقال آيالند إنَّه في ظل سعي إدارة الرئيس ترامب 
قد  إيران،  مع  النووي  االتفاق  مسألة  فتح  إلعادة 
ضمن  األمنية  مخاوفها  تضمين  إسرائيل  تحاول 
مجموعة من القضايا التي يُتفاوض عليها من جديد.

وأضاف: "يرغب األميركيون واألوروبيون في منع 
إلى  الوصول  المدى من  بعيدة  اإليرانية  الصواريخ 
أوروبا. لكن من وجهة نظر إسرائيل، تمتلك إيران 
بالفعل صواريخ يمكنها أن تغطي إسرائيل بأكملها؛ 
في  اإليراني  الوجود  من  أهمية  أقل  ذلك  يَُعد  لذا 

سوريا".
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نقلت صحيفة واشنطن بوست عن الرئيس األمريكي، 
دونالد ترامب، وصفه الرئيس الصيني، »شي جين 
بينج«، بأنه الرئيس الصيني األقوى منذ قرن. يبدو 
ترامب محقًّا بشأن ذلك؛ بل إنه كان ليبدو منطقيًّا لو 
قال ترامب إن "شي جين بينج" هو الزعيم األقوى 
في العالم، لكنه كان سيضع نفسه في موقف ضعف. 
»ذي  مجلة  نشرته  الذي  التقرير،  هذا  يناقش 
الرئيس  نفوذ  ازدياد  البريطانية،  إيكونوميست« 

الصيني، وكيف سيؤثر ذلك في مستقبل العالم.

خلف  ثانًيا  الصيني  االقتصاد  يزال  ال  الواقع،  في 
األمريكي  الجيش  يزال  وال  األمريكي،  االقتصاد 
االقتصادية  القوة  لكن  الصيني،  نظيره  من  أقوى 
سياسة  ترامب  يتبع  شيء.  كل  ليست  والعسكرية 
تطبيق  عن  عاجًزا  ويبدو  األجانب،  تجاه  عدائية 

أجندته في الداخل، بحسب ما جاء في التقرير.
على الرغم من أن الواليات المتحدة ال تزال الدولة 
األقوى في العالم، فإن رئيسها أضعف داخليًّا، وأقل 
فعالية خارجيًّا من سابقيه، إذ يسخر ترامب من القيم 

والتحالفات التي تدعم النفوذ األمريكي.
على النقيض، يفرض الرئيس الصيني نفوذه خارجيًّا، 
لقبضته  إحكاًما  الصينيين  الزعماء  أكثر  يعتبر  كما 
الفقر  كان  بينما  تونج".  تسي  "ماو  منذ  الداخل  في 
والفوضى من سمات الصين في فترة حكم |ماو تسي 
تونج"، يعتبر "شي جين بينج" محرًكا رئيسًيا للنمو 
قبضة  تصبح  أن  المتوقع  من  العالمي.  االقتصادي 
الرئيس الصيني أكثر إحكاًما في الفترة المقبلة، بعد 
انعقاد الدورة 19 للمؤتمر الوطني للحزب الشيوعى 
الصيني، والتي تشمل تعديل دستور الحزب ليتضمن 

األفكار السياسية للرئيس الصيني. 

دور قيادي
جين  "شي  قدم  العالم،  من جوالته حول  العديد  في 
العقل  بينج" نفسه سفيًرا للسالم والتعاون، وصوَت 
في عالم مليء باالضطرابات، وقد ساعدته إخفاقات 
دافوس  منتدى  في  الدور.  هذا  لعب  على  ترامب 
الثاني) من  يناير (كانون  ُعِقد في  الذي  االقتصادي 
للعولمة  بينج" دعمه  أكد "شي جين  الجاري،  العام 
باتفاق  لاللتزام  ودعا  الحرة،  والتجارة  االقتصادية 
المنتدى  في  المشاركون  شعر  للمناخ.   باريس 
باالرتياح، فقد رأوا أن هناك قوة كبرى على استعداد 
للوقوف إلى جانب الصواب، في حال لم يفعل دونالد 
ترامب - الذي لم يكن قد تسلّم منصبه وقتها - ذلك.

اهتماًما كبيًرا، وذلك  الرئيس الصيني  القى خطاب 
مما  األجنبي،  للنقد  احتياطي  أكبر  بالده  المتالك 
يجعلها مصدًرا للدعم. ومع إطالقه مبادرة »الحزام 
والطريق« للتعاون الدولي، كان واضًحا أن الرئيس 
الصيني على استعداد الستثمار مئات المليارات من 

الدوالرات في السكك الحديدية، والمواني، ومحطات 
شأنها  من  التي  عام،  بشكل  التحتية  والبنية  الطاقة، 
تُظِهر  لم  االزدهار.  على  عديدة  بلدان  تساعد  أن 
الواليات المتحدة هذا النوع من القيادة منذ مشروع 
مارشال االقتصادي إلعادة تعمير غرب أوروبا بعد 
الحرب العالمية الثانية، والذي كان أصغر حجًما من 

المبادرة الصينية األخيرة.
أشار التقرير إلى أن "شي جين بينج" يسعى كذلك 
في  مسبوقة  غير  صينية  عسكرية  قوة  إنشاء  إلى 
الخارج، وقد افتتح الرئيس الصيني قاعدة عسكرية 
صينية  عسكرية  قاعدة  أول  وهي  جيبوتي،  في 
خارج حدودها. باإلضافة إلى ذلك، شاركت القوات 
البحرية الصينية في مناورات بحرية مع روسيا في 
بحر البلطيق، وذلك فى يوليو (تموز) العام الماضي. 
وبحسب ما تعلنه الصين، فإنها ليس لديها نوايا لغزو 
تايوان  باستثناء  إرادتها،  لفرض  األخرى  الدول 
التي ال تعترف بها الصين دولة، وأن جهودها لبناء 
عمليات  دعم  إلى  تهدف  خارجية  عسكرية  قواعد 
حفظ السالم والبعثات اإلنسانية، ومكافحة القرصنة. 
مدارج  تضم  التي  االصطناعية  للجزر  بالنسبة  أما 
بحر  في  الصين  تبنيها  والتي  عسكرية،  طائرات 
الصين الجنوبي، فهي دفاعية بحتة، بحسب ما تعلنه 

بكين.
ال  بوتين،  فالديمير  الروسي  الرئيس  عكس  على 
يتسبب "شي جين بينج" في خلق المشكالت من أجل 
الرئيس  فإن  ذلك،  ومع  الغرب.  استقرار  زعزعة 
الصيني لن يقوم بردع حليفته كوريا الشمالية، التي 

تهدد الغرب بامتالكها أسلحة نووية.

أسباب تدعو للخوف
للرئيس شي جين  الصينية  الداخلية  السياسة  تعد  ال 
بينج أقل تعصًبا من سياسة نظيره الروسي، إذ يعتقد 
سوف  السياسي  التساهل  من  القليل  أن  بينج  جين 
يؤدي إلى سقوطه، وسقوط نظامه كذلك، فدائًما ما 

يقلقه مصير االتحاد السوفيتي. 
إحكام  على  عازًما  الصيني  الرئيس  يبدو  لذلك 

علــى  سيـــطرتــه 
المجتــــمع الصيني، 
طريــق  عن  وذلــك 
تعزيــــــز سلطـــات 
المراقبة،  في  الدولة 
الحــــزب  وإبقـــــاء 
متحكًما  الشيوعى 

في االقتصاد. 
الصينيــة  التـطلعات 
علــــــى  للـــسيطرة 
من  العالمية  التجارة 
مشاريعــها  خــــالل 

الجديد،  الحرير  طريق  مشروع  وتحديًدا  العمالقة، 
والبعد االستراتيجي لهذا المشروع، له أيًضا تأثيرات 

مختلفة على النفوذ األمريكي العالمي.

خطة الصين
حسب التقرير، تسعى الصين للسيطرة على العالم في 
القرن الجاري، وتحويله إلى قرن األمجاد الصينية، 
والمفتاح لهذه السيطرة هو مشروع »طريق الحرير 
منذ  هندسية  محاولة  أضخم  يعد  والذي  الجديد«، 
عصر اإلمبراطورية الرومانية، ويمتد بين عشرات 

الدول.
يطلق على المشروع أيًضا اسم »ِحزام واحد، طريق 
البري من  الجزء  إلى  الحزام  واحد«، وتشير كلمة 
للسكة  وخطوًطا  طرًقا  يتضمن  والذي  المشروع، 
الحديدية، وكل ما يخدمها من بنى تحتية، ومن بينها 
خطوط الطاقة واإلنترنت عبر أراض تمتد من غرب 
الصين مروًرا بآسيا الوسطى، وصواًل إلى أوروبا 

والشرق األوسط.
يتألف  والذي  البحري،  الطريق  هو  اآلخر  الجزء 
من مواٍن جديدة، وسفن عمالقة، ومسارات بحرية 
من جنوب الصين عبر المحيط الهندي وصواًل إلى 
ألوروبا.  وصواًل  المتوسط  البحر  عبر  ثم  أفريقيا، 
وفي حال نجحت تلك المشاريع في تحقيق أهدافها، 
 2.5 الطريق  هذا  عبر  التجارة  حجم  سيتجاوز 

تريليون دوالر سنوًيا.
بالفعل  استثمرت  قد  الصين  أن  التقرير  يضيف 
حتى  المشروع  في  مليار)  (ألف  دوالر  تريليون 
دولية  ومنظمة  حكومة   68 وافقت  حين  في  اآلن، 

على المشاركة فيه.

ولما ال ؟
ما تحاول الصين القيام به هو توفير بديل أيديولوجي، 
بل وأخالقي للنظام األمريكي والغربي بشكل عام، 
والليبرالية على نطاق أوسع، وأن الهدف هو استعادة 
أمجاد اإلمبراطورية الصينية باعتبارها مركز القوة 

في العالم.

صبري هالل

الرئيس الصيني
»شي جين بينج«
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األلمانيِة  العاصمِة  وسَط  المركزيّة  المكتبِة  في 
األلمانّي  العربّي  األدب  أيّام  فّعاليات  بدأْت  برلين، 
في 10ـ2018/2/11  وسَط ُحضوٍر الفٍت للمهتمين 

باألدِب والّشعر من العرب واأللمان. 
انطلقْت أياُم األدب، بالتزامِن مع نقِل المكتبِة العربية 
"بيناتنا" إلى المكتبة المركزيّة األلمانية لتكوَن جزءاً 
منها، وبجناٍح خاّص بها، ُمخّصٍص للكتِب واألنشطة 

األدبيّة العربيّة. 
في حفل افتتاح المكتبة، أّكد الّسيد مديرمكتبة برلين 
العربية وأضاف،  المكتبة  افتتاح  أهّمية  العامة على 
فكرٌة  هي  بقدرما  قديمًة  مدينة  ليسْت  برلين  إّن 
المكّونات  و  األطياف  كاّفة  تستوعُب  ُمعاصرٌة، 
كّل  يضيفون  إليها  فالقادمون  واالجتماعية،  الثقافيّة 
وطبخًة  اللّغوّي،  قاموسها  إلى  جديدًة  مفردًة  يوٍم 
جديدًة إلى َمطبِخها، وحالًة ثقافيًّة وفنيًّة إلى مكونها 

الحضارّي المعاصر . 
قّدمه  الذي  والمعنوّي  الماّدي  الّدعم  على  أّكد  كما 

ُعمدة برلين مشكوراً، إلنشاء المكتبة العربية .
والصحفّي  الّشاعر  شكر  األدب،  أيام  انطالقة  ومع 
والمشاركين  للمشروع  الداعمين  كّل  العاشق  رامي 
فيه، كما أعلن عن انطالقة مجلّة " فن" التّي ستصدُر 
المشهَد  سترصُد  والتي  واأللمانية،  العربيّة  باللغتين 
الثقافّي العربّي واأللماني، ثّم أهدى العاشُق فّعاليات 
أيام األدب، لألدباِء والكتاِب العرب الذين يقبعون في 

السّجون السياسيّة العربيّة .
شرقيٍّة،  موسيقيٍّة  بمقطوعاٍت  الفعالية  انطلقت  ثم 
من  المقداد  وسيم  الفنّان  العود  على  فيها  عزَف 
 ، ايطاليا  من  بيالنوفا  فالنتينا  الناي  وعلى  سوريا، 

وشينغو ماسودا على القانون من اليابان.

في  المركزيّة  القاعِة  إلى  بعدها  الحضوُر  انتقَل 
المكتبِة، حيث ُسّمَي الدكتورعادل قره شولي رئيساً 

فخريّاً لفعالياِت أياِم األدب العربّي األلمانّي .
عادل قره شولي الّشاعر السوري المقيم في ليبزغ 
 1936 عام  دمشق  مواليد  من  عاماً،  خمسيَن  منذ 
األلمانّي  األدِب  تاريِخ  في  الدكتوراه  على  حاصٌل 
عمَل  ليبزيغ 1970  جامعة  من  المسرحيّة  والعلوِم 
استاذاً جامعياً في جامعتها، ولُه عدٌد من الّدراساِت 
األلمانّي   الكاتب  مسرِح  في  والتّرجماِت   النّقديّة 
الّشعريّة، منها مّوال  الدواوين  "بريخت" وعدٌد من 

في الُغربة، و الخروُج من الّذاِت األحاديِّة.

باللغتين  شعريّتين  قصيدتين  شولي   قره  ألقى 
القصيدة"  "إنّها  بعنوان  األولى  واأللمانيّة،  العربيّة 
القْت  الثمانين"  في  الموت  مع  "حوار  والثانية  
قصائدُه استحساَن الحضور، لما تمزجُه بين الفلسفِة 

والوجداِن الّصافي .
بالّشاعر  األولى  النّدوة  في  الحضور  احتفى  بعدها 
والشاعرة  السويد  من  القادم  بيرقدار  فرج  الّسوري 

األلمانية مونيكا رينك .
من  عدٍد  إلى  أعماله  تُرجمْت  الذي  بيرقدار  فرج 
الّلغات، والذي قضى أربعَة عشَرعاماً في السجون 
"مرايا  ديوان  من  قصائدِه  من  عدداً  قرأ  السياسيّة، 
الِغياب" الذي تُرجم أيضاً إلى اللغة األلمانية، تناوَل 
الغياِب من وجهتي  األلمانية موضوَع  الشاعرة  مع 
السياسّي  التغييب  بين  األدبين،  في  نظٍرمختلفة 
والتغييِب اإلنساني، تبادل الشاعران قراءة النصوص 
باللغتين وأداَر الحواَر الّشاعُر رامي العاشق، الذي 

أفسَح المجاَل لتساؤالت الحضور.

بعَد استراحِة طعام شرقّي بدأْت الجلسة الثانية.
أسماء  حيفا  من  القادمِة  الفلسطينيّة  الّشاعرة  مع 

عزايزة والّشاعرة األلمانية نورا بوسونغ .
لها  التي صدر  الّشاعرة واإلعالميّة  أسماء عزايزة 
جائزة  على  وحصلت  الّشعريّة  الدواوين  من  عدٌد 
الكاتب الّشاب عن ديوانها  األّول "ليوا" في  الشعر .
الهّم  فيها  تناولْت  القصائَد،  من  الّشاعرُة عدداً  ألقت 
العربّي واإلنسانّي والقضيّة الفلسطينيّة،  كما تبادلْت 
تناقش  ثم  مونيكا،  الشاعرة  مع  النّصوص  قراءة 
في  المشتركة  الّشعر  موضوعاِت  في  الحضور 
الدكتورة  العربي واأللماني، أدارْت الحوار  األدبين 

األلمانية اينيس .
الشاعرة نورا بوسونغ من مواليد بريمن عام 1982 
عدداً  أصدرت  المقارن  واألدب  الفلسفة  درست 
الّجدران  أماَم  "الّصيف  منها  الّشعريّة  الّدواوين  من 
على  " وحصلْت  مسؤوليّة  ذو  "مجتمع  ورواية    "
عدٍد من الجوائز األدبيّة، منها جائزة برلين للفنون، 

وجائزة بيتر هوشيل .
ُختم اليوُم األّول، بحفلٍة موسيقيٍة شرقيٍّة ، في صالة 

المكتبة لفرقة مطرالفنيّة.

الثّانية،  الّساعة  في  الفعاليات  بدأْت  الثاني  اليوم  في 
اللبنانّي  الّفنان  مع  موعٍد  الحضوُرعلى  كان  حيُث 

في  بولينغ  باوال  األلمانيّة  والفنّانة  كرباج،  مازن 
صالون الكوميك، أدارْت الجلسة الصحفيّة والّشاعرة 

األلمانيّة ليليان بيتان.
وفنُّ الكوميك يقوم على رسم أحداث قّصة قصيرة، 
إبداعيّة  فنيٍّة  بطريقٍة  اليوميّة  الحياة  من  مشاهَد  أو 
أعلى  مكتوبًة  الشخصيّاِت،  بحواراِت  تُرَفُق  جديدٍة، 
قصصيًّة  نصوصاً  الفنانان  قرأ  بعدها  اللّوحِة، 
القصصّي  النص  مع  الحضور  تفاعل  مرسومًة، 

واللّوحة المعروضة على الشاشة .
مازن كرباج  فنّاٌن لبناني َيشتغل على فّن الكوميك 
ويمزجُه بنصوصٍ  قصّصيٍة وحواراٍت  تحمُل روَح 
خريِة حينا ً واأللم حيناً آخر، َيستقي موضوعاتِه  السُّ

من بيروت المدينة واألحداث التّي مّرْت بها .
أّما الفنانة باوال فلها تجربٌة خاّصة مع هذا الفّن في 
ذاكرة  من  مرسومًة  قصصاً  قرأْت  حيث  الجزائر، 
التّى جعلتها على  و  هناك،  إلى  في رحلتها  المكان 
موجهة ألصدقاَء عرفتهم   " كتاب رسائل   " شكل  
من  األيام  تلك  أحداَث  لهم   رسمْت  رحلتها،  خالَل 

حياتها في الجزائر  .
مقطوعاٍت  كرباج  مازن  الّفنان  عزَف  ذلك  بعد   
في  باوال  شاركته  الترومبيت،  آله  على  موسيقيٍة 
رسِم ايحاءاِت الموسيقا بشكٍل مباشٍر، بثالِث لوحاٍت 

تفاعليّة أمام الجمهور.

الَجلسة الثانية كانت ُمخّصصة للّرواية مع الروائي 
الّسوداني الُمقيم في النمسا عبد العزيز بركة ساكن، 
والمترجم األلماني غونتر أورت الذي ترجَم رواية 

بركة "مسيُح دارفور".
الّروائي الّسوداني المعروف، الحاصل على عدد من 
لإلبداع  الّطيب صالح  جائزة  منها  العربية  الجوائز 
وقلياًل  الواقعية  الكتابات  أصحاب  من  هو  الكتابي 
مايلجأ إلى الفنتازيا، ويستخدم العامية الّسودانية في 
كتاباتِه بكثرٍة، خاّصًة في حواراِت أبطاله، وقد عّد 
النقاد ذلك من عوائِق انتشاِر كتاباتِه عربياً وخارَج 
ثالثية  منها  الّروايات  له عدٌد من  الّسودان ، صدَر 
موسيقا  األرض،  مسامير  والجنقو  الكبيرة،  البالد 
الِعظام، ومخلية الخندريس والّرجل الخراب، وعدد 

من المجموعاِت القصصيّة .
دارفور  مسيح  روايته  من  مقاطع  الروائّي  قرأ 
بالعربية، ثم  قرأها باأللمانيّة غونتر أورت، بعدها 
تحّدث الروائّي والُمترجم عن أحداِث الّرواية، وعن 

موسى الزعيم 
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األحداث  تدور  حيث  الّسودان،  إلى  الُمترجم  سفر 
هناك ، واّطلع على الُمصطلحات الجديدِة وتفاصيل 
البيئِة التي شّكلت الفضاَء الروائّي في مسيح دارفور، 
لما  باأللمانيّة،  الّرواية   نشر  تحّدث عن عوائق  ثم 
الّرواية  أّن  العلم   مع  إشكالية،  من  العنوان  يحملُه 

ُمنعْت من النشرأيضاً في السودان .
يُذكر أّن الدكتور غونتر أورت حاصٌل على درجة 
العربية  واللّغة  االسالميّة  األداِب  في  الدكتوراه 
سوريا  في  درس  فقد  الَقصيرة،  الّقصة  موضوُع 
واليمن ومصر، و ترجَم لعدٍد من الكتّاب العرب إلى 

اللغة األلمانية .

مع  نصيٌب  للّرواية  كاَن  أيضاً  المسائّي  اللقاِء  في 
األلمانية  والروائيّة  خالد  نعمة  الفلسطينية  الروائية 

سفينيا اليبر.
 1957 عام  دمشق  مواليد  من  خالد  نعمة  األديبة 
وعملت صحفيّة  دمشق  جامعة  في  الحقوق  درسْت 
مجموعتها  أصدرت  ُصحٍف،  عّدة  في  وناقدة 
ثم   1996 "عام  الَجسد  "وحشة  األولى  القصصية 
أصدرْت رواية " الَبدد" ورواية " ليلة الحنّة" التي 
الروائية  قرأت  حيث  األلمانية،  الّلغة  إلى  تُرجمت 
مقطعاً منها ، تدور أحداث الرواية  في أحِد مخيّمات 
اللّجوء الفلسطينّي، المقطع ُمشبٌع بالتراث الفلسطينّي 
حاضرة  كانت  الفلسطينّي  الُعرس  وأهاريَج  أغاني 
وبدْت ذاَت نكهٍة خاصٍة حين قرأتها األديبة بصوت 

شجّي مّعبر.
أّما الكاتبة األلمانية سفينيا، فقد نشأت في هامبورغ، 
الفّن،عاشْت فترًة من حياتها  درسْت األدب وتاريخ 
عّدة  أصدرت  السعوديّة،  العربيّة  المملكِة  في 
روايات، منها رواية "غبار" التي تدوُر أحداثها بين 
مقطعاً  الكاتبة   قرأْت  واألردن،  وألمانيا  السعوديّة 
النصوِص  قراءَة  األديبتان  تبادلْت  ثم  "ُغبار"   من 

الُمترجمِة لكليهما .
دار بعدها حواٌر حوَل المشترِك بين الفضاِء الروائّي 

العربّي واأللمانّي.
وبيِع  لعرِض  صالٌة  رافقتها  األدب  أيام  أّن  يُذكر 

الكتِب العربيّة وتوقيِع الكتّاب المشاركين عليها .
رامي  الّشاعر  مع  الّدليل  لمجلّة  خاّص  حديٍث  وفي 
الفريق  َسعي   على  أّكد  األدب،  أياِم  مديُر  العاشق 
تكوَن  الفعاليّة دوريّة سنويّة، وأن  تكوَن  أن  الُمنّظم 
وليَس  األلمانّي،  الثقافّي  المشهد  من  أصياًل  جزءاً 
السنواِت  في  ويأمُل  عابرًة،  حالًة  أو  عليِه  وافداً 
لتشمَل  األدبيّة،  المشاركاِت  دائرة  تتسَع  أن  القادمِة 
والمسرح  القصيرِة  كالّقصة  أخرى،  إبداعيّة  فنوناً 

والنّقد األدبي .
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فهم  الرقمي،  العالم  أنفسهم رواد  اليوم  يرى طالب 
الذكية  الهواتف  التكنولوجيا،  وسط  نشأ  جيل  أول 
لكن هذه  اإللكترونية.  والقارئات  اللوحية  واألجهزة 
مع  يتعاملون  أنهم  تعني  ال  الوسيلة  في  األفضلية 

المعلومات بطريقة أفضل من األجيال السابقة.
المتزايد  بالتأثير  واآلباء  المدرسون  يعترف 
للتكنولوجيا ويحاولون التفاعل مع هذا األمر. ونشهد 
الفصول،  تكنولوجيا  في  متزايدة  استثمارات  حالياً 
إلى  باإلضافة  اآليباد،  بأجهزة  الطالب  وتزويد 
عالمياً  اإللكترونية  الكتب  على  الحصول  إمكانية 

وعربياً.
يعتقد األساتذة والطالب واآلباء أن تفضيل الطالب 
األمر  لكن  أفضل.  تعليمية  نتائج  يعني  للتكنولوجيا 

.Business insider ليس صحيحاً، يؤكد موقع
على صحيفة  أكاديميتان  باحثتان  نشرته  تقرير  في 
The Conversation، اعتبرتا أن االفتراض بأن 
الطالب سيكونون أفضل حااًل مع الكتب الرقمية فقط 

ألنهم يفضلونها ليس افتراضاً دقيقاً.

السرعة ثمنها تقصير في األداء
قال  إذ  مهم،  تناقض  عن  الباحثتان  عمل  كشف 
الطالب أنهم يفضلون القراءة على الشاشة وينجزون 
قصور  من  يعاني  الحقيقي  أداءهم  لكن  معها.  أكثر 

واضح.
انطلق التقصي من واقع غياب دراسات تقيس مستوى 
الموثقة  القراءات  أزمنة  أو  المختلفة  االستيعاب 
للنصوص المطبوعة والرقمية، ووجود دراسة العام 
1992 تؤكد قدرة الطالب على استيعاب المعلومات 
الواردة في نص مطبوع يزيد طوله عن صفحة، فهل 

ينطبق األمر نفسه على النص المقروء إلكترونياً؟
 3 أجريت  أكبر،  بشكل  األنماط  هذه  الستكشاف 
دراسات الختبار قدرة طلبة الجامعة على استيعاب 

المعلومات على الورق وعلى الشاشة.
بعد  ثم  المتوسطة،  تفضيالتهم  أواًل  الطالب  قيّم 
واألخرى  اإلنترنت  على  واحدة  لفقرتين،  قراءتهم 

مطبوعة، ُطلب من هؤالء الطالب 3 مهمات:
- وصف الفكرة األساسية في النص

- ذكر النقاط الواردة في النصوص
- ذكر أي محتوى يستطيعون تذكره

مستوى  على  الحكم  منهم  ُطلب  انتهوا  وعندما 
استيعابهم.

عادت النتائج بما يلي:
- فّضلت الغالبية العظمى من الطالب القراءة الرقمية

- القراءة على اإلنترنت كانت أسرع بكثير من قراءة 
النص المطبوع

- حكم الطالب على استيعابهم بأنه أفضل في النص 
الرقمي منه في النص المطبوع

المطبوع  النص  في  أفضل  كان  العام  االستيعاب   -
منه في النص الرقمي

- لم يشكل الوسيط فرقاً مع األسئلة العامة (مثل فهم 
الفكرة الرئيسية في النص)

االستيعاب  فإن  بأسئلة محددة  األمر  يتعلق  - عندما 
المشاركون  قرأ  عندما  ملحوظ  بشكل  أفضل  كان 

النص المطبوع.

إعادة االعتبار للنص المطبوع
بناًء على هذه النتائج، توصل الباحثون لنتائج تبين 
رقمية  أكثر  يصبح  عالم  في  المطبوع  النص  مكانة 

يوماً بعد يوم:
أسباب  تختلف   : القراءة  من  بالهدف  االهتمام  أواًل 
القراءة، إما إجابة لسؤال محدد، أو لتصفح صحيفة 

ومتابعة عناوين اليوم اإلخبارية.
عندما نختار مقالة أو نصاً لقراءته، سواء كان رقمياً 
أو مطبوعاً، يجب أن نأخذ في الحسبان سبب القراءة. 
على األرجح هناك فرق بين الوسيط المناسب لكل 
غرض من أغراض القراءة. بمعنى آخر "ليس هناك 

وسيط يناسب كل األهداف".
ثانياً تحليل المهمة: ال يشّكل الوسيط فرقاً في بعض 
فهم  هو  الطالب  من  يطلب  ما  كل  كان  إذا  المهام. 
وتذكر األفكار العامة أو لمحة مما يقرءونه ال يكون 

هناك جدوى من تفضيل وسيط على آخر.
لكن عندما يتطلب النص تفاعاًل أكبر وفهماً أعمق، 

يكون الطالب أفضل مع النص المطبوع.
قدرتهم  بأن  طالبهم  يُعلّموا  أن  األساتذة  بإمكان 

الذي  تتأثر بنوع الوسيط  الواجب قد  على استيعاب 
الذي  التناقض  من  يقلل  قد  اإلدراك  هذا  يختارونه. 
شاهدناه حين حكم الطالب على أدائهم مقابل أدائهم 

الفعلي.
الثالثة مع الطالب،  ثالثا القراءة ببطء: في التجربة 
للطالب  معنى  ذات  جديدة  توصيفات  ُخلقت 
الجامعيين، بناًء على الطريقة التي يقرءون ويفهمون 

بها النصوص المطبوعة أو الرقمية.
الطالب  استيعاب  تحسن  التوصيفات،  هذه  بين  من 

بعد انتقالهم من النص المطبوع إلى الرقمي.
الحقيقة  في  أنهم  هو  المجموعة  هذه  ميّز  ما  لكن 
على  يكون  عندما  أبطأ  بشكل  النص  يقرءون 
الحاسوب منه في الكتاب. بعبارة أخرى لم يعتبروا 
شيئاً  الرقمي  النص  مع  للتفاعل  النسبية  السهولة 

مضموناً.
وباستخدام هذه المجموعة المختارة كنموذج، يمكن 
تعليم الطالب أن يقاوموا الرغبة في قراءة النصوص 

الرقمية بشكل سريع.
أسباب  هناك  تكون  قد   : بثمن  تقّدر  ال  قيمة  رابعاً 
لكن  الورقي،  الكتاب  عن  للتخلي  وبيئية  اقتصادية 

بالتأكيد سنفقد شيئاً مهماً باختفاء الطباعة.
للكتب  العودة  من  بد  ال  األكاديمية،  الحياة  في 
من  سطوراً  الصفحات  هذه  تحتوي  والمقاالت. 

نصوص تشّكل مواضع أسئلة أو تأمالت.
مع  التفاعل  من  المستوى  نفس  تخيل  الصعب  من 
هناك  يكون  أن  يجب  األرجح  الرقمي. على  النص 
الطالب  حياة  في  المطبوعة  للنصوص  مكان  دائماً 

األكاديمية، مهما كانوا خبراء بالتكنولوجيا.

القراءة  نحو  الزحف  "سيستمر  الباحثتان  وختمت 
من  التقليل  نريد  وال  منازع.  دون  اإللكترونية 
الرقمية،  بالنصوص  المرتبطة  الكثيرة  القناعات 
من  بداًل  الوصول.  وسرعة  السعة  بينها  من  والتي 
ذلك هدفنا أن نذّكر جيل التكنولوجيا الحالي، وأولئك 
الذين يصوغون تجاربهم التعليمية، أن هناك عواقب 
الكلمة  قيمة  عن  التخلي  عبر  ندفعها  مهمة  وأثمان 
المطبوعة في عملية التطور التعليمي واألكاديمي".

المعلومات ال ترسخ في ذهنك إال من الكتب المطبوعة..
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ـ ال تأبه بلياقتك: بعد أن تبلغ 40 عاما، فإن فقدانك 
للوزن سيصبح صعبا، عكسما كنت في العشرينيات، 
فال تحلم بأن تفقد ستة أرطال، بعد تناولك ألكالت 

دسمة في اليوم السابق.
فإن  األربعينيات،  في  تصبح  عندما  العكس،  وعلى 
جسدك يصبح غير عابئ باكتساب الوزن أو فقدانه، 
لمدة  حرارية  سعرة   400 تتناول  أن  الممكن  فمن 
أن  الممكن  ومن  فقط،  أرطال  ثالثة  وتزيد  أسابيع، 
تتناول خبز جاف في اليوم التالي، وتزيد 17 رطال.

يصبح  األربعينيات  في  الجسم  أن  إلى  يشير  وهذا 
ارتداء سروال  أو  باتباع حمية صحية،  غير مهتما 
جينز متناسق، ويفضل ارتداء في المقابل القمصان 

الواسعة، وسروال التريّض. 

ـ الثقة في النفس: عندما تصل لمرحلة األربعينيات، 
فأنت تصبح في مرحلة الثقة في النفس، وتصبح على 
األمور  وما  به،  القيام  في  ماهر  أنت  بما  تام  يقين 
التي تحبها، وطريقة معيشتك، وال تقلق من أي شيء 

آخر.
مضطرا  يصبح  ال  األربعيني  الشخص  أن  كما 
أن  أجل  من  لموافقة  يحتاج  وال  األعذار،  الختالق 

يحيا حياته. 

ـ تغّير غريب في دماغك: ولكن يطرأ تغيير غريب 
االتجاهات،  ينسى  أنه  وهو  األربعيني،  دماغ  في 
في  يرغب  وعندما  الثالث،  ابنه  اسم  يتذكر  ال  وقد 
ينسى مكان وجوده  فإنه  الذكي  الهاتف  في  التحدث 
دروس  مذاكرة  في  صعوبة  وستواجه  المنزل،  في 
خالل  كافي  بشكل  استهالكه  تم  عقلك  ألن  أبنائك، 

السنوات الماضية.

ـ أكثر مرونة: قبل بلوغ سن األربعين، كان االنتقاد 
تهدأ  المرحلة  هذه  بلوغ  بعد  ولكن  الضيق،  يسبب 
العديد من األشياء سيان،  األمور تدريجيا، وتصبح 
مثل الزواج، والمسيرة المهنية، والمنزل، والشعر، 
وحتى  األمور،  من  وغيرها  العمل،  ترك  وقرار 
بكل  االكتراث  عدم  بسبب  لالنتقاد  تتعرض  عندما 
هذا، فإن هذا لن يحبطك، ولن تخلد إللى النوم بسببه. 
العمر،  من  األربعين  تبلغ  عندما  بشرتك:  تّغير  ـ 
ستلحظ تغيّرا في بشرتك، وستدرك هذا عندما تدقق 
في صورك الفوتوغرافية، وتبدأ في محادثة نفسك: 
التقاط  كذلك  فظيعة،  كانت  الصورة  إضاءة  "إن 
زاوية الصورة كانت مريعة، والظالل جعلت عنقي 
استخدام  كيفية  أصدقائي  يجهل  هل  غريبا،  يبدو 

وسائل التنقية.

الـ  بعد  مهم:  هو  ما  إدراك  ـ 
إبالغ  في  أبطأ  تصبح   ،40
وتصبح  مخطئين،  بأنهم  الجميع 
مع  االلتئام  على  حريصا 
أسرتك والجلوس بينهم، وتشعر 
الجميلة  الحياة  على  باالمتنان 
وتلتقط  كّونتها،  التي  والثمينة 

أنفاسا من الرضا والسعادة.
العمرية،  المرحلة  هذه  وفي 
يصبح الفرد محبا بشكل أفضل، 
ويضحك  أقوى،  بشكل  وصامد 
اختبر  بعدما  أعلى،  بصوت 
الغطرسة  مشاعر  الماضي  في 
مرحلة  فإن  لذا  والخوف، 
نسخة  أفضل  هي  األربعينيات 

حتى اآلن.

بداية  الدخول في  األربعين، إلحساسهم  بلوغهم سن  بعد  بالقلق،  األشخاص يشعرون  كثير من 
مرحلة التقدم بالعمر.

وإذا كنت من أحد أعضاء نادي سن األربعين، فتعرف على أبرز سماته من خالل السطور التالية، 
موقع  عبر  مشاركتها  تم  لتجاربشخصية،  وفقا  ال،  أم  عليك  ظاهرة  بعضها  كان  إذا  ما  لتعرف 

"هيلث"، والتي تشير إلى إيجابيات وسلبيات:

ال يقتصر دور الرجل فقط على االلتزامات المالية 
التي يجب توفيرها لسد احتياجات المنزل، لكن يلعب 
ورعاية  المنزلية  المسؤولية  في  مهما  دورا  الرجل 

أطفاله.  
بها  األخذ  للزوجة  يمكن  واضحة  عالمات  وهناك 

لمعرفة أن زوجها أب مثالي ألطفالها: 

- العناية باألطفال: من العالمات الدالة على مساعدة 
يقوم  حينما  بأطفالهما  العناية  في  لزوجته  الزوج 
فهذا  السرير،   أغطية  تغير  أو  الليل  أثناء  بتنظيفه 

يعني بأنه أب مثالي ويمكن االعتماد عليه.
- إدخال السرور إلى قلوب األبناء: حينما يقوم األب 
بإدخال البهجة على قلوب أطفاله، ويجيد في تحويل 
البكاء إلى ضحك ومرح، فهذا دليل واضح على أنه 

يتحلى بسمات األب المثالي.
- اإلرشاد والنصح: عادة ما يقوم األب المثالي بتقديم 

النصح ألبنائه وإرشادهم في شتى مجاالت الحياة.
- مشاركة األطفال: حينما يقوم األب بمشاركة أطفاله 
في األنشطة التي يقومون بها مثل اللعب، فهذا من 

العالمات الدالة على  اهتمام األب بأطفاله.
- العدل: عندما ال يفرق الرجل بين أبنائه وإعطائهم 
فهذه  والحب،  والرعاية  االهتمام  من  متساوياً  قدراً 
من العالمات الواضحة على أنه أب يتحمل مسؤولية 

أطفاله.
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ـ  أن عالقتكما  إاّل  كنِت منسجمة مع زوجِك،  مهما 
المشاكل  من  خالية  ليست  ـ   المتزوجين  كّل  كحال 
الرئيسي  بالسبب  يوماً  فكرت  فهل  والشجارات... 
األزواج؟  بين  النزاعات  أكثرية  وراء  يقف  الذي 

اإلجابة ستأتي عكس توقعاتِك وتفاجئك!
تجدر اإلشارة إلى أّن حّدة المشاكل ال تتعلق بالسبب 
بحد ذاته، بل بطريقة التعامل مع مشاعركما السلبية. 
لذلك، تحلي بالهدوء، واحرصي على إنهاء الشجار 

بالشكل المالئم.
 ،EHarmony وفي دراسة حديثة قام بإجرائها موقع
استطاع القائمون على االستطالعات كشف األسباب 
لتأتي  األزواج،  بين  بالمشاكل  تسبّباً  األكثر  العشرة 

المرتبة األولى غير متوقعة.
ففي حين أن األكثرية تربط المشاكل الزوجية الشائعة 
باختالل في العالقة الحميمة أو انعدام الحميمة بين 
الزوجين، حصدت هذه النقطة المركز العاشر فقط!

فما النقطة التي حازت على المرتبة األولى؟

بعد  الموقع  أصدرها  التي  الالئحة  يلي  فيما  إليِك 
مسببات  أظهرت  والتي  موسع،  استطالع  إجراء 

المشاكل الزوجية من األكثر إلى األقل شيوعاً:
ـ عدم االستماع للشريك

ـ الالمباالة تجاه مشاعر الشريك
ـ التفوه بأمور غير الئقة، ولو عن غير قصد

ـ الطيش وعدم االكتراث لمجرى العالقة
ـ المشاكل المادية
ـ المشاكل العائلية

ـ عدم االتفاق في أسلوب تربية األطفال
الهاتف  (اإلنترنت،  التكنولوجيا  على  اإلدمان  ـ 

المحمول وألعاب الفيديو وخالفها)
ـ الشخير المستمر

ـ  العمل لساعات مطولة ومتأخرة
ـ  مشاكل في العالقة الحميمة

فهل تنطبق هذه الالئحة على عالقتِك بزوجِك؟ 
أجواًء  تخلق  التي  المواضيع  تعرفين  اآلن أصبحت 
متوترة في المنزل، فأعملي على حلّها بشكل هادئ 

بعيداً عن النزاعات!

كثيرة هي األمور التي يحبها الرجل في المرأة سواء 
في شكلها الخارجي أم المواصفات التي يبحث عنها 

فيها وإذا وجدها اختارها شريكة لحياته.
الجمال والثقة بالنفس والذكاء والعفوية وغيرها من 
المرأة، لكن عندما يغرم  إلى  الرجل  األمور تجذب 
بها ويعشقها حتى الجنون فهي يجب أن تمتلك هذه 

الصفات:

بعمله  المتعلقة  لألمور  تهتمين  ال  قد  تقاطعه:  ال  ـ  
أو بالسيارات واألمور التي تستهوي الرجال بشكل 
عام، أو قد ال توافقينه الرأي في بعض المسائل، لكن 
أن تقاطعيه وهو يتكلم من أكثر األمور التي يكرهها 
الرجال  معظم  نرى  أن  المنطق  من  لذلك  الرجل 

يغرمون بالمرأة التي ال تقاطعهم !
ـ  ال تصرخ في وجهه: من حقك أن تغضبي نعم لكن 
زوجك تماًما مثلك ال يحب أن تصرخي في وجهه 

ولن يتقبل ذلك أيًضا. بل 
تصرفت  إذا  فأكثر  أكثر  بك  سيغرم  العكس  على 

بحكمة وتروي في أكثر المواقف تشنًجا.
ـ  ال تسأله ما إذا كان يحبها باستمرار: يعشق الرجل 
المرأة الواثقة من نفسها والتي تثق به أيًضا وال تسأله 
ألف مرة في اليوم ما إذا كان يحبها ألنه سيمل منها 

حينها، وربما يرد بما ال تتنميه !
أال  هنا  نعني  ال  أموره:  كل  في  أنفها  تحشر  ال  ـ  
والتي  الذكية  المرأة  بل  زوجك  عن  البتة  تسألي 
عليه  الحفاظ  تحاول  التي  هي  زوجها  يعشقها 

بطريقتها الخاصة ومن دون إزعاجه. 
لكن ذلك ال يعني أنها ال تضع النقاط على الحروف 

من وقت إلى آخر!
ـ ال تقلل من احترام أهله وجهوده: وأخيًرا، إذا أردت 
احترامه  عليك  الجنون،  حتى  زوجك  يعشقك  أن 
واحترام أهله أواًل، وأال تقلّلي من جهوده في سبيلك 

وسبيل عائلتكما ثانًيا!

ـ أجمل عشر سنوات في حياة المرأة بين 20 و 25.
أناقتها  المرأة  تستعرض  األزياء  عروض  في  ـ 

ويستعرض الرجل حافظة نقوده.
ـ تتحدث الفتاة للشاب قبل الزواج بقلبها وبعده بلسانها

ـ ال تطعن في ذوق زوجتك .. فقد اختارتك أواًل.
فإنها  عمرها  من  أعواما  المرأة  تختصر  عندما  ـ 

تضيفها إلى أعمار األخريات.
ـ ال تجادل األحمق .. فقد يخطئ الناس في التفريق 

بينكما.
ـ  الزواج هو الترجمة النثرية لقصيدة الحب.

ـ المرأة متقلبة كريشة في مهب الريح.
عنه  يتكلمون  كثيرون  كاألشباح  الحقيقي  الحب  ـ 

وقليلون منهم رأوه.
ـ المرأة لغز مفتاحه كلمة واحدة هي الحب.

ـ الحُب في األرض . بعٌض من َتَخيُّلِنا . . إن لم نجده 
عليها الخترعناُه.

ـ وأحبها وتحبني . . ويحب ناَقتها بْعيِري.
ـ في وسعنا أن نحكم على المرأة من ضحكتها كما 

نحكم على العملة من رنينها.
ـ لم تعد مرآة الحب عمياء بعد أن تقدم طب العيون 

في العالم.
ـ آخر ما يموت في الرجل قلبه .. وآخر ما يموت 

في المرأة لسانها.
ـ المرأة الفاضلة صندوق مجوهرات يكشف كل يوم 

عن جوهرة جديدة.
ـ يقول الرجل في المرأة ما يريد .. لكن المرأة تفعل 

في الرجل ما تريد.
ـ ال تختار زوجتك بعينيك بل اخترها بأذنيك.

ـ وراء كل عظيم امرأة خصوصاً إذا كانت محفظته 
في جيبه الخلفي.

ـ أول أغراض الحب الصادق في الرجل هو الخجل 
.. وفى المرأة الجرأة.

ـ تضحك المرأة عندما تستطيع .. وتبكي عندما تريد.
إلى  االستماع  في  حليماً  كن  المرأة  تكسب  لكي  ـ 

كلماتها ، حالماً في الحديث إليها.
بيتا  يشتري  كمن  جمالها  امرأة ألجل  يتزوج  من  ـ 

لجمال طالء واجهته.              
والمرأة  المرآة  في  وجهها  ترى  القبيحة  المرأة  ـ 

الجميلة ترى وجهها في وجوه اآلخرين.
ـ استشر زوجتك دائماً ثم نفذ ما تراه أنت.

ـ إذا أحبت المرأة ضحت بنفسها من أجل قلبها وإذا 
كرهت ضحت بغيرها.

ـ يخاف الزواج اثنان األعزب والمتزوج.
العالم وكل  ـ ال توجد إال امرأة  واحدة شريرة في 

زوج يظنها زوجته.
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أداء  في  برع  الذي  أدهم،  عادل  الفنان  العربية  السينما  برنس  ميالد  عام 1928،  مارس  من  الثامن  شهد 
أقدم خالل  لم  وأنا  تأكل نجومها،  يقول »السينما  أنه كان  أفالمه، رغم  الشرير« في كثير من  »شخصية 
مشواري الفني شخصية تشبهني، فأنا لست شريراً، أو متخصصاً في أدوار الشر«. وبرهن على ذلك بنجاحه 
في األدوار الكوميدية مثل دوره في أفالم »العائلة الكريمة«، »أخطر رجل في العالم«، »جناب السفير«.

ولد عادل أدهم في حي الجمرك البحري بمدينة اإلسكندرية ألب يعمل موظفاً حكومياً كبيراً، وأم ذات أصول 
تركية، وكان في صغره يقلد رعاة البقر، إذ يرتدي قبعاتهم ويلهو بالمسدسات، مقلداً أدوار الشرير.

اتجه عادل أدهم إلى التمثيل، إال أنه صدم في بداية مشواره الفني عندما رآه الممثل والمخرج أنور وجدي 
آنذاك، وقال له: »أنت ال تصلح إال أن تمثل أمام المرآة«، فترك التمثيل  والذي كان نجماً 

واتجه إلى الرقص الشعبي، إذ تعلمه على يد علي رضا.
 عاد إلى التمثيل من مدخل الرقص، عندما ظهر ألول مرة على الشاشة في دور صغير جداً 
كراقص في فيلم »ليلي بنت الفقراء« عام 1945، وكان ظهوره الثاني في مشهد صغير في 
فيلم »البيت الكبير«، ثم ظهر كراقص مرة أخرى في فيلم »ماكنش علي البال« عام 1950.

التمثيل  فقرر االبتعاد عن  من تاجر قطن إلى نجم سينما :  لم يقتنع عادل أدهم بأن له مستقباًل سينمائياً 
والعمل في تجارة القطن، واحترفها حتى أصبح من أشهر خبراء القطن في بورصة اإلسكندرية، وتعرف 
على المخرج أحمد ضياء، الذي اقتنع بموهبته وقدمه في فيلم »هل أنا مجنونة؟« عام 1964 لتبدأ رحلته 
مع أفالم السينما، التي تميز فيها، وخصوصاً أدوار الشر التي تتسم بالكوميديا حتى اعتبره البعض امتداداً 
للفنان استيفان رستي، ولقب  بـ»دون جوان سيدي بشر«، كما كانت أناقته واعتزازه الالفت بنفسه، سبباً في 
تلقبيه أيضاً بـ»البرنس«. وعلى رغم أن عادل أدهم لم يدرس التمثيل بشكل أكاديمي، إال أنه كان بارعاً في 
تقمص كل شخصية تسند إليه، ويعيش تفاصيلها مهما بلغت خطورة تنفيذها، لدرجة أنه أثناء تصوير دوره 
البارودي، أصيب بكسور في  في فيلم »هي والشياطين« في أواخر الستينات، أمام أحمد رمزي وشمس 

عموده الفقري، وأجريت له 14 عملية جراحية قبل أن يعود لحالته الطبيعية.

تعلقه بمصر يحرمه من العالمية: في عام 1968 دعاه شيخ المخرجين العالميين إيليا كازان، إلى العمل  في 
عاصمة السينما األميركية (هوليوود)، مؤكداً له أنه سوف يجعل منه فناناً من طراز كاري كوبر وهمفري 
بدغارت، بعد أن رآه يجسد شخصية المعلم »برنس«، التي كانت بداية أول أدواره الشريرة، غير أن عادل 

رفض الدعوة، لشدة تعلقه بمصر، وبمدينته المحببة إلى قلبه اإلسكندرية.

أهم أعماله وجوائزه: شارك عادل أدهم في بطولة 280 فيلماً، غير أنه قام بالبطولة المطلقة في نحو 84 
فيلماً، وحصل على العديد من الجوائز كأحسن ممثل عن أدواره في أفالم »طائر الليل الحزين« 1977 
»السلخانة" 1989 »آه ياليل يا زمن« 1977 »الشيطان يعظ« 1981 »اثنين على الطريق«، 1984 

وكرمه عمدة نيويورك عام 1986. وكان آخر أفالمه »عالقات مشبوهة« عام 1996.
وحصل على العديد من الجوائز منها جائزة الهيئة العامة للسينما، والجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، 
بلوس  العربي  الفيلم  مهرجان  في  جائزة  على  العام 1985 حصل  وفي  السينما.  لفن  المصرية  والجمعية 
آنجليس في أميركا، وتم تكريمه في مهرجان اإلسكندرية السينمائي الدولي 1994، والمهرجان القومي الثاني 

لألفالم المصرية العام 1996.
بالصرامة  تمتلئ  التي  ومالمحه  المفتول،  وجسده  األجش،  بصوته  جسدها  التي  أدواره  جميع  في  أبدع 
الممزوجة بالدهاء والمكر، ولكنته الساخرة، كل هذا منعه من أن يصير دنجوانا أو فارسا لألحالم، وإنما 
أصبح “برنس” السينما المصرية، إنه صانع اإليفيهات التي مازالت تتردد على األلسنة بصوته وطريقته رغم 

رحيله .
وتوفي البرنس في 9 
 1996 عام  فبراير 
 67 ناهز  عمر  عن 
خلد  أن  بعد  عاما 
أساتذة  بجانب  اسمه 
السينما،  في  الشر 
المليجي،  محمود 
وزكي رستم، وتوفيق 

الدقن.
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نشر الكاتب الصحفي خالد منتصر على صفحته في موقع "فيسبوك"، تدوينة 
أثارت ضجة إعالمية كبيرة بمصر عن فيلم"سري للغاية"يضم نخبة من المع 

النجوم المصريين، ويحكي عن مرحلة مهمة من تاريخ مصر المعاصر.
السينمائي  العمل  ألبطال  صوراً  تضمنت  التي  تدوينته  في  الصحافي  وقال   
المفترض: "السقا في دور الرئيس السيسي، واحمد رزق في دور محمد مرسي، 
ومخيون في دور اللواء العصار.. من كواليس فيلم (سري للغاية) للكاتب وحيد 
حامد، والمخرج محمد سامي، والذي سيعرض في مايوالقادم وأحداثه تدور منذ 

يناير 2011 الي 30 يونيو 2013.

دون  الفيلم،  كواليس  من  صورة  تداول  في  مدونون  بدأ  الحق،  وقت  وفي 
اإلشارة الى مصدرها، يظهر خاللها أبطال العمل بينما يصورون أحد المشاهد 
بمنصة تضم مرسي والقادة العسكريين الكبار. ويظهر في المشهد السقا بالزي 
العسكري، يرتدي نظارة سوداء، تشبه نظارة السيسي، وبجواره رزق وتكسو 

وجهه لحية تشبه لحية مرسي.
وتداولت صفحات ومدونون معلومات متضاربة عمن يلعب دور المشير محمد 
حسين طنطاوي، الذي كان وزيراً للدفاع قبل وصول "اإلخوان المسلمين" إلى 
السلطة، فقال بعضهم إنه الفنان نبيل الحلفاوي، فيما قال آخرون إنه الفنان سيد 
رجب. وأكد مواقع إخبارية وصفحات اجتماعية أن الفنان محمد رمضان يقوم 

بدور ضابط بقوات الصاعقة المصرية.

أكد رشدي أحمد مخرج فيلم "بائع البطاطا المجهول" والذي يلعب بطولته الفنان 
خالد أبو النجا، أنه فوجئ بخروج العمل من مهرجان زاوية لألفالم القصيرة، 
الثقافي  بالمركز  أنه سبق عرضه  له، رغم  بحجة عدم وجود تصريح رقابي 
الفرنسي بناء على موافقة من الرقابة، وهو ما يثير التساؤل حول أسباب رفضه 

اآلن؟ مما يؤكد أن هناك شيئا غامضا.
وأوضح رشدي أن الفيلم ال يتناول قضية سياسة، بل يناقش قصة طفل صغير 
العمل ألنه من  الطبيعي طرح هذا  استشهد في عصر اإلخوان، وبالتالي من 
المتعارف عليه أن اإلخوان إرهابيون، مؤكدا أن من رفض الفيلم لم يشاهده أو 
يفهمه، وتعاملوا معه من منطلق األخبار الخارجية أنه يتناول ثورة 25 يناير 

وهذا خطأ.
الذين  الجيش والجنود  المواقف لضباط  الفيلم يتضمن بعض  : إن  قائال  وتابع 
استشهدوا، بينما يطلق طيور الظالم النار عليهم، ويتسببون في وفاة المتظاهرين 

ومن  حق،  وجه  دون 
التي  األمثال  ضمن 
الشهيد  هو  قدمناها 
بائع  الفيلم  بطل  عمر 
آخر  ومشهد  البطاطا، 
على  هجومهم  أثناء 
جماهير األهلي ولذلك 
من لم يشاهده لن يفهمه 

حتى يرفضه.
وأوضح المخرج أنه ال 
عدم  يكون  أن  يستبعد 
يرجع  الفيلم  عرض 
أبو  بطله خالد  أن  إلى 
آراء  لديه  الذي  النجا 
معارضة  سياسية 
ذلك  ورغم  ما،  بشكل 
فأن العمل ال عالقة له 
بهذه اآلراء، مؤكدا أنه 

شاهدتوه  بالفعل  هل  للرقابة:  سؤاله  موجها  وجه حق  دون  منعه  من  متعجب 
وتفهمتم رسالته أم ال؟.

وأشار إلى أنه رغم فوز الفيلم بجائزة أفضل سرد في مهرجان ميامي بالواليات 
المتحدة ولكن لم يفرح بذلك بقدر تمنيه عرضه في مهرجان ببلده مصر ألنه 

عمل مصري ناطق باللهجة المصرية.

نجاح كبير يحققه رامز جالل بفيلمه "رغدة متوحشة"، جعله صاحب المركز 
األول في إيرادات موسم الشتاء، وهو األمر الذي يتحقق للمرة األولى للنجم 

الكوميدي الذي ذاع صيته بعد أن قدم مواسم متعددة من برامج المقالب.
نفس  ويحقق  السينما  في  يقدم  أن  يستطيع  ال  رامز جالل  أن  تصور  البعض 
النجاح الذي اكتسبه في برامج المقالب والتي كان أخرها برنامج " رامز تحت 

األرض" وعرض في رمضان 2017.
رامز جالل يقدم في الفيلم 3 شخصيات مختلفة، األولى هي "إسماعيل" الذي 
يعمل في مجال التجميل ويريد فرصة إلثبات موهبته، حتى تأتيه بالصدفة من 
مخرج إعالنات يجسد دوره بيومي فؤاد، والذي يشاهد صورة "رغدة" بالصدفة 

ويطلبها لتؤدي دورا هاما في إعالن حملة إعالنية ضد التحرش الجنسي.
المفارقة في  "رغدة" ما هي إال "إسماعيل" نفسه أو رامز جالل، وهنا تأتي 
برامج  مواسم  أحد  في  التنكر  أجاد  قد  الكوميدي  الممثل  أن  ننسى  وال  الفيلم، 

المقالب والذي حمل 
عنوان "رامز واكل 

الجو".
يظهر  الفيلم  في 
أيضــــــا  رامـــــز 
بشخصية ثالثة وهي 
"الجد"، ليخلق حالة 
كوميدية في العمل، 
إلــى  يــهدف  الذي 

االضحاك فقط.
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كراميل"  "حبة  لفيلمه  الخاص  العرض  العابدين  ظافر  التونسى  النجم  حضر 
بقاعة الكوليزي بالعاصمة تونس.

الجردي،  طالل  بوغصن،  ماغي  العابدين،  ظافر  بطولة  من  اللبناني  والفيلم 
الزغبي، ومن  جيسي عبدو، هشام حداد، مي سحاب، مي صايغ، كريستيان 

تأليف مازن طه، وإخراج إيلي حبيب.
جمهوره  مع  الخاص  العرض  باالحتفال  سعادته  عن  العابدين  ظافر  وأعرب 
التونسي، ونشر صورة تجمعه مع بطلة العمل عبر حسابه على موقع انستغرام.

ويراهن صناع الفيلم على تحقيقه إيرادات عالية في تونس للشعبية الجارفة التي 
يتمتع بها ظافر العابدين وحب الجمهور التونسي له وشغفه باعماله سواء في 

الفن السابع او التلفزيون.
الفيلم  طبيعة  ان  كما 
والكوميدي  الرومانسي 
ستكون حافزا لمشاهدته 
السيما  وفيرة  بأعداد 
من  العديد  وان 
مشاهد  ملوا  التونسيين 
واإلرهاب  العنف 
تغزو  التي  والتطرف 

السينما التونسية.
وتحقق األفالم التونسية 
بالخصوص  الجديدة 
في  مهما  حضورا 
الدولية،  المهرجانات 
البندقية  إلى  برلين  من 
ويتسع  وتورنتو، 
جمهورها في تونس كما 
في الخارج، لكن يطغى 
على مواضيعها قصص 
غير  والهجرة  الثورة 
واالرهاب  الشرعية 

والفقر والتهميش والتمييز الطبقي.
كوميدية  بمواقف  تزخر  والتي  المسلسل  قصة  جوانب  بعض  الفيلم  ويتابع 
ورومانسية بسبب ابتالع بطلة القصة ماغي بوغصن حبة من حلوى "الكاراميل" 

تخول لها قراءة أفكار اآلخرين.
يحقق  كراميل  "حبة  عليها:  الفيلم، وعلق  كواليس  من  العابدين صورة  ونشر 
ونجاح  الجماهيري،  باإلقبال  فخور  اللبنانية،..  السينما  تاريخ  في  قياسيا  رقما 

الفيلم في أسبوعه األول".
"غليان"  في  يتمثل  جذريا  تغييرا  لبنان  في  المحلي  السينمائي  المشهد  وسجل 

إنتاجي وفي إقبال متزايد من الجمهور على األفالم المحلية.

إيرادات  أي  تحقيق  في مصر،  أخيراً  التي ُعرضت  األفالم  تستطع بعض  لم 
تُذكر، بعد عزوف الجمهور عن اإلقبال عليها، بخاصة مع عرضها في توقيت 
العام الدراسي، إضافة إلى  سيِّئ تنشغل فيه معظم األسر بامتحانات منتصف 

ضعف الدعاية الخاصة بمعظم تلك األفالم.
ثالث  مرور  بعد  ُعرض  الذي  ميموري«  »كارت  األفالم،  تلك  أبرز  ومن 
سنوات على إنتاجه، بعد تأجيل متكرر، حتى أن نجم العمل خالد سليم أعلن أنه 

يتبرأ منه بسبب خالفات مع المنتج.
وأصدر سليم بياناً قال فيه: »اتّفقت مع األستاذ محمود فليفل، منتج هذا المسلسل 
ومؤلفه، على أن أشاهد ما تم تصويره بعد االنتهاء من عملية المونتاج، وأكد 
لي أنه سيلقي ما ال يعجبني في سلّة المهمالت، وتحويل مشاهد مسلسل إلى فيلم 
أمر يُخرجه من نطاقه، وال يمكن قبوله ولم أوافق عليه أبداً... لن أسمح بطرح 

هذا العمل في أي شكل من األشكال... ألنني باختصار ُخدعت«.
... كذلك، لم يستطع فيلم »عمارة رشدي« لنيرمين ماهر ومدحت تيخة وسناء 
شافع، الذي ُطرح أخيراً بعد تأجيله مراراً رغم انتهاء تصويره منذ فترة طويلة، 

تحقيق أي إيرادات تُذكر.
وقد أّجل منتج العمل طرحه انتظاراً لموعد مناسب بعيداً من الزحام السينمائي، 
حتى يأخذ الفيلم حقه في دور العرض، بخاصة أنه ينتمي الى نوعية مختلفة 
مدينة  في  الشهيرة  العمارة  حول  أحداثه  تدور  حيث  السينمائية،  األعمال  من 
اإلسكندرية، والتي يتردد وجود أشباح فيها، لكن في النهاية ُطرح الفيلم في وقت 

لم يجد فيه إقبااًل جماهيرياً.
ورغم أن فيلم »حليمو أسطورة الشواطئ« يضم نجوماً، منهم طلعت زكريا 
يحقق  لم  أيضاً  لكنه  زيد،  أبو  وكريم  ودينا  فؤاد  وبيومي  البارودي  وريم 
اإليرادات المتوقعة. والفيلم تدور أحداثه في إطار كوميدي، حول أحد العاملين 
على الشواطئ في اإلسكندرية، الذي يسعى طوال أحداث العمل الى مواجهة 
بعض المواقف لكي يفوز بقلب حبيبته، ورغم األزمات والشائعات التي تعرض 

لها العمل، إال أنه فشل في تحقيق أي إيرادات تذكر في أسبوعه األول.
أيضاً، لم يشهد فيلم »فوتو كوبي« للنجم محمود حميدة، والذي ُطرح أخيراً، 
فيلم مهرجانات وليس  بأنه  العمل  يُذكر، بخاصة مع تصنيف  إقبااًل جماهيرياً 
فيلماً جماهيرياً. وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي، حول رجل خمسيني، 
فاز  وقد  المتوسطة،  الطبقة  أحياء  أحد  في  المستندات  لتصوير  مكتبة  يمتلك 
العمل بجائزة أفضل فيلم روائي طويل في الدورة األولى من مهرجان الجونة 
في  وتشارك  دبور،  هيثم  تأليف  عشري،  تامر  إخراج  من  وهو  السينمائي، 

بطولته شيرين رضا وفرح يوسف.
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أصبح الكمبيوتر جزءاً ال يتجزأ من حياتنا اليومية، وال يمكن االستغناء عنه، سواء 
من أجل العمل أو الدراسة أو حتى الترفيه، فنقضي الكثير والكثير من الساعات عليه، 
ولكن رغم ذلك إال أنه قد يكون هناك بعض المميزات واالختصارات التي لم تدركها 

بعد. 
نقدم لك فيما يلي استخدامات تعرفها ألول مرة عن أزرار الـ F الموجودة بلوحة مفاتيح 

الكمبيوتر الخاص بك. 
 F1 : يستخدم زر  F1 لفتح نافذة المساعدة في أي برنامج تتعامل معه في الوقت الحالي، 

مثل : جوجل كروم، ميكروسوفت وورد، وغيرها من البرامج األخرى. 
F2 : يستخدم زر F2 إلعادة تسمية أي ملف محدد حالًيا، بمجرد تحديد الملف والضغط على 

F2  ستتمكن من إعادة تسميته بكل سهولة . 
تقوم  التي  الصفحة  على  البحث  لميزة  الفوري  الفتح  في  فيستخدم   F3 زر   عن  أما   :  F3

 .Find باستخدامها في الوقت الحالي أي ميزة
F4 : يمكن استخدام زر F4 مع زر  Alt  إلغالق النافذة الحالية المفتوحة أمامك. 

F5 : يسمح لك زر F5 بإعادة تحميل أو تفعيل الصفحة الحالية المفتوحة أمامك. 
F6 : إذا كنت تقوم بالعمل على أحد صفحات اإلنترنت، وتريد االنتقال مباشرة إلى الرابط الخاص 

.F6 بالصفحة لنسخة أو تعديله يمكنك فعل ذلك مباشرة من خالل الضغط على زر
F7 : إذا كنت تقوم بالكتابة على صفحة وورد Word، وأردت أن تتحقق من صحة اإلمالء أو 

النحو فقط قم بالضغط على زر F7، وهو سيقوم بالمهمة . 
F8: إذا كان جهازك يعاني من مشكلة خاصة بنظام التشغيل ويندوز Windows، فقط قم بالضغط 

على F8أثناء فتح الجهاز للوصول إلى قائمة التمهيد. 
F9 : هذا الزر له وظيفتين األولى تنشيط صفحات مايكروسوفت عند العمل عليها، والثانية إرسال 

 .Outlook واستقبال البريد اإللكتروني على صفحات
F10 : يمكنك الوصول إلى قائمة اإلعدادات الخاصة بأي تطبيق أو برنامج تعمل عليه من خالل 
الضغط على F10، كما أن الضغط زر Shift + زر F10  يقوم بوظيفة الضغط على الزر األيمن 

في الفأرة . 
F11 : لتكبير وتصغير  "Full screen mood" شاشة المتصفح الخاصة باإلنترنت. 

 ،save as وأردت أن تحفظ ما قمت بكتابته ،Word إذا كنت تقوم بالكتابة على صفحة : F12
. F12 فقط قم بالضغط على زر
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قد  باإلنترنت،  ارتباطك  تزيد  التي  األجهزة  جميع 
الحسابات  واختراق  للتجسس  تعّرضك  من  تزيد 
اإلرهاب  خطر  إلى  أيضاً  تعرضك  وقد  الشخصية 
أنها  يفاجئك  قد  ذكية  أجهزة  الرقمي. وهناك خمسة 

معرضة لالختراق:

باتت  السيارات  في  الجديدة  المحركات  السيارات: 
تضم أجهزة موصولة باإلنترنت لتجعل القيادة أكثر 
إمتاعا وأكثر حماية لحياة السائق. وتجري دراسات 
القيادة  تجعل  بمحركات  مزودة  سيارات  إلطالق 
قد  كهذه  أجهزة  أن  إلى  نبهوا  محققين  لكن  تلقائية. 
على  وأن  السائقين،  على  للتجسس  وسيلة  تكون 
مصممي هذه السيارات تزويدها بأدوات تضمن أمن 

السائق.
كاميرات  تمنحك  قد  المنزلية:  المراقبة  كاميرات 
أي  من  منزلك  مراقبة  إمكانية  المنزلية  المراقبة 
ينوي  من  وكل  اللصوص  وتعقب  العالم  في  مكان 
التسلل إليه. وتعطيك كاميرات مراقبة األطفال وسيلة 
مشابهة لمراقبة أطفالك أثناء غيابك عنهم. لكن يبين 
بسهولة  اختراقها  يمكن  األجهزة  هذه  أن  البحث 
بالشبكة  موصولة  ألنها  اإلنترنت  قراصنة  قبل  من 

العنكبوتية.
أمازون إيكو وغوغل هوم : تتكرر على هاتفك الذكي 
لتحديث  باإلنترنت  االتصال  بضرورة  إشعارات 
التطبيقات الموجودة عليه. لكن عدد مرات التحديث 
هوم  إيكو وغوغل  أمازون  أجهزة  بها  تطالب  التي 
التي تقوم بدور المساعد الشخصي أقل بكثير، ما قد 

يجعل اختراقها سهاًل.
الجهازان الحديثان في عالم التكنولوجيا يعمالن بمبدأ 
لتصله  المستخدم  من  الصوتية  األوامر  تلقي  مبدأ 
باألغاني واألخبار وقد تكون مربوطة بمفاتيح تحكم 

اإلضاءة أيضأ.
أجهزة التحكم الرياضية: يمكن أيضاً مراقبة التمارين 
التي  الحرارية  والسعرات  بها  تقوم  التي  الرياضية 
تخسرها عبر أجهزة بشكل ساعات يمكن ارتداؤها. 
لتفضح  اختراقها  يمكن  أيضاً  األجهزة  هذه  لكن 
اليومية  النشاطات  طبيعة  عن  شخصية  معلومات 

لمستخدميها.
اآلن  األشخاص  آالف  يستعمل  الطبية:  األجهزة 
بها  التحكم  يتم  أجسامهم  في  تزرع  طبية  أجهزة 
القلب، ومضخات  مثل أجهزة ضبط نبضات  رقمياً 

االنسولين وأجهزة التحريض الدماغي العميق.
وكشفت الدراسات عن إمكانية اختراق هذه األجهزة 

أيضاً.

لست  إمرتك  تحت  منزلي  بخباز  تحلم  هل 
مضطرا لدفع راتبه الشهري؟ 

روبوت "روتيماتيك" يحقق رغباتك اخيرا.
ويدخل الروبوت سوقا جديد كليا بال منافسين 
مباشرين له. فهو األول من نوعه في العالم 
وله سجّل ناجح .  ويستند الجهاز إلى إنترنت 
األشياء ويحول عملية صنع الخبز إلى عملية 

آلية كليا.
والروبوت نتاج عقود من العمل وهو المنتج 
االصطناعي  الذكاء  إلى  المستند  الوحيد 

وإنترنت األشياء ويشكل الخطوة األولى نحو مستقبل المطابخ.
وُصمم "روتيماتيك" لحّل مشكلة بسيطة وهي أّن ربع سكان العالم يأكلون الخبز الذي يجب أن يكون طازجا. 
لكّن صنعه في المنزل متعب ويتطلّب مهارات محددة، لذا يضطر الناس إلى اللجوء إلى البدائل المجمدة غير 

الصحية أو الكّف عن أكل الخبز.
وشهدت عملية صنع الخبز تغيرا جذريا، ومع ارتفاع أسعار العقارات وانتشار التصنيع، لم تتمكن المخابز 
التقليدية من الصمود وأصبح المستهلكون يشترون األطعمة المجمدة وسابقة التجهيز من المتاجر واألسواق.
ولدى "روتيماتيك" مميزات تناسب الجميع، اذ صّمم ليعّد أنواعاً كثيرة من الخبز الخالي من الخميرة مثل 
"الروتي" و"البوري" و"الماساال روتي" والخبز العربي وصواًل إلى البيتزا التورتيال واللفافات، ودقيق الذرة 

البيضاء، والخبز الخالي من الجيلوتين.
واستغرق المخترعون 8 أعوام من البحث والتطوير لتصميم آلة يمكنها تبسيط صناعة الخبز وإتاحة االبتكار 

بدون المساومة على الصحة والوقت.

أطلقت تركيا تطبيقا محليا للرسائل النصية لينافس تطبيق واتساب التابع لشركة فيسبوك، مما أثار مخاوف 
منتقدي الحكومة من استخدامها التطبيق الجديد لتشديد الرقابة وتعزيز حملة أمنية بدأتها منذ 18 شهرا.

للبريد  العامة  للهيئة  األولى  للحروف  إشارة  في  مسنجر)  (بي.تي.تي  اسم  التطبيق  على  تركيا  وأطلقت 
والبرقيات التركية (بي.تي.تي).

وبدأ العمل بنسخة محدودة منه في األيام الماضية في المؤسسات الحكومية وبعض الشركات الخاصة. ومن 
المتوقع أن يكون متاحا للجميع خالل 6 أشهر.

وقال المتحدث باسم الحكومة في مؤتمر صحفي إن "الخادم المضيف للتطبيق الجديد ال يخزن أي بيانات، 
وسيكون من المستحيل الوصول إلى أي منها (...) تم تطوير نظام أكثر أمانا من واتساب".

ويشكك البعض في مسألة استحالة استرجاع البيانات من التطبيق الجديد ويخشون أن يمنح السلطات قدرة 
أكبر على مراقبة المعارضة، مشيرين إلى الحملة األمنية الواسعة التي أطلقتها بعد انقالب عسكري فاشل.

يصبح  أن  من  مخاوف  توجد  كما 
المطاف  نهاية  التطبيق في  تحميل 
المستخدمة  لألجهزة  إجباريا 
أجهزة  على  ثم  المؤسسات  في 

الموظفين الشخصية.
وذكرت شركة (ستاتيستا) لألبحاث 
أن مسحا أجرته حتى ديسمبر من 
عام 2016 يشير إلى أن ما يقدر 
تركيا  سكان  من  بالمئة   40 بنحو 
يستخدمون تطبيق واتساب بكثافة.
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عادة، ما يعاني األهل من إلحاح أطفالهم لشراء هاتف محمول. 
لديهم هواتف  أمي،" و"جميع أصدقائي  يا  ترداد عبارات مثل "أرجوك  وبعد 

محمولة خاصة بهم،" يشعر األهل بضرورة تلبية طلب أبنائهم.
ولكن، قبل التوجه ألقرب متجر إلكتروني، ذكّروا أنفسكم بأنه "ال توجد فرصة 
إلرجاع عقارب الزمن إلى الوراء لدى شرائكم الهاتف"، وفقاً لما قالته منصة 
المراهقين،  بين  الرقمية  األمية  محو  إلى  تهدف  والتي   "CyberWise.org"

واألهالي، والمعلمين.
وتوّضح المتحدثة التي تقدم دروس "التربية اإللكترونية" لطلبة الصف السادس 
أنك  لو  كما  األمر  "ليس  األمريكية،  كاليفورنيا  في والية  المدارس  إحدى  في 
تعطيهم الهواتف القديمة التي كانت متوفرة سابقاً .. فجأة، يصبح العالم بأكمله 
في الجيب الخلفي لطفلك، باإلضافة إلى كل المعلومات المفيدة منها والضاّرة. "
التكنولوجيا وصاحبة  خبيرة  قّدمت  بالحيرة،  يشعرون  الذين  األهل  ولمساعدة 
المدونة اإللكترونية "The Well Connected Mom"، خمس نصائح لتوجيه 

األهل إلى القرار األفضل.
والحفاظ  محمول  هاتٍف  الكافية المتالك  المسؤولية  لطفلك  كان  إذا  قّدر  أواًل، 
عليه. وفسرت قائلًة: "قد ينسوا هواتفهم ألنهم غير معتادين على حيازتها طوال 

الوقت."
وإذا أجمع الوالدان على قدرة الطفل في تحمل هذه المسؤولية، بإمكانهم االنتقال 
إلى النصيحة الثانية وهي: توفير دروس "التربية اإللكترونية". ومن شأن ذلك 
أن يزيد وعي الطفل تجاه مخاطر اإلنترنت مثل التّنّمر اإللكتروني، والتعامل 

مع الغرباء، وعواقب ما ينشروه عبر اإلنترنت.
استطاعوا  "إن  موضحًة:  الدروس  هذه  في  األهل  انخراط  الخبيرة  وشّجعت 
استيعابها (األشياء التي قد يتعرض لها الطفل عبر اإلنترنت)، سيصبح بإمكانهم 

محادثة أطفالهم."
ثالثاً، يستطيع األهل تصميم عقٍد يؤّكد ملكية الهاتف النقال للوالدين، باإلضافة 
بالهاتف  المتعلقة  المرور  كلمات  لجميع  الوالدين  كمعرفة  أخرى  شروٍط  إلى 

وتطبيقاته.
رابعاً، على األهل االستفادة من التطبيقات 
نشاطات  لمراقبة  المخصصة  المتوفرة 
من  العديد  وهناك  اإللكترونية.  الطفل 
التطبيقات التي تسهل مراقبة ما يقوم به 
األطفال على هواتفهم عن طريق إرسال 
تؤدي  قد  كلماٍت  استخدام  عند  إنذارات 

إلى مخاطر.
وتؤّكد الخبيرة أن هذه التدابير االحتياطية 
عدم  من  للتأكد  هي  بل  للتجسس،  ليست 
تورط األطفال في مشاكل كالتنمر وتبادل 
الكالم الجنسي عبر الهاتف، ومعرفة ما 

إذا كان لديهم أي نزعة انتحارية.
إذا  مفتوحاً  الحوار  باب  اترك  وخامساً، 
التي  القواعد  إحدى  بخرق  طفلك  قام 
فقد  الهاتف.  مصادرة  من  بداًل  وضعتها 
الثقة  انعدام  إلى  الهاتف  مصادرة  تؤدي 

بين الطفل واألهل في المستقبل.  

ربما اختلفت وجوه الناس الذين نراهم في اللوحات المعلقة على جدران المتاحف 
عن وجوهنا، فوجود أي لوحة في متحف يعني أن من فيها عاشوا في زمن غابر 

ال ننتمي له، فال نشبههم وال يشبهوننا.
ولكن مؤخراً استطاع تطبيق على جوجل ربط وجوه من الحاضر بوجوه أناس 
 Google اسم  يحمل  التطبيق  هذا  مالمحهم،  رسومات  خلدت  الماضي  من 
Arts & Culture متاح على متجر App Store منذ أكثر من عامين، ويقدم 
التطبيق  فجأة  وأصبح  والفنانين،  الفنية  واالتجاهات  المتاحف  عن  معلومات 

الترفيهي المجاني األكثر تحمياًل في العالم.
السبب في هذه الشعبية يعود إلى تحديث صغير، يتيح لمستخدمه عن طريق 

التقاط صورة سيلفي التحقق مما إذا كان لديهم شبيه في المتاحف حول العالم.
"تترجم"  التي  الخوارزميات  من  سلسلة  التطبيق  يطلق  السيلفي  مشاركة  بعد 
مالمح الوجه إلى مجموعة من األشكال والنسب ومن ثم يقوم بمقارنتها بقاعدة 

بيانات بها اآلالف من اللوحات الفنية.
تظهر النتائج فوراً، في بعض الحاالت تكون دقيقة جداً، وفي بعض الحاالت 

تعتمد على المصادفة، إال أنك سوف تبتسم في الحالتين.
في  المعقولة  التشابهات  هذه  لمشاركة  الناس  من  اآلالف  النتائج  شجعت  وقد 
الشبكات االجتماعية، لتزداد شعبية التطبيق خالل ساعات قليلة، والذي ال يزال 

غير معروف للكثيرين.

بفضل حقيقة أن التطبيقات والخدمات والمواقع المختلفة تستخدم أنماطا مختلفة 
رموز،  يتطلب  وبعضها  أبجدية  مرور  كلمات  بعضها   ) المرور  كلمات  من 
وبعضها يتطلب مزيج من األحرف الكبيرة والصغيرة )، فقد يكون من المتعب 
محاولة تذكر كل منها. تطبيقات إدارة كلمات السر هي الطريقة الوحيدة لتخطي 

هذه المشكلة، ولكن ماذا عن إزالة كلمات السر تماما؟
يبدو أن هذا شيء تدرسه شركة مايكروسوفت لنظام Windows 10 S. ووفقا 
لشركة مايكروسوفت، فقد صرحت بالقول : ” هل تكره إدخال كلمات المرور 
الخاصة بك في كل وقت؟ كذلك نحن. كلمات السر غير مريحة وغير آمنة. مع 
 Authenticator لن يتوجب عليك! فقط قم بتحميل التطبيق Windows 10 S
App واستخدامه إلعداد Windows 10 S الخاص بك. سوف تكون قادرا 
على اإلنتقال إلى تجربة موحدة، وإعداد خاصية Windows Hello والوصول 
إلى جميع التطبيقات والخدمات المفضلة لديك – كل ذلك دون الحاجة إلى إدخال 

كلمة المرور الخاصة بك. ”
بأن  فقط  يعني  وهذا  بك،  الخاص  الحاسوب  تأمين  يتم  لن  بأنه  يعني  ال  هذا 
إلى  الدخول  تسجيل  عمليات  لتأمين  مختلفة  طريقة  اآلن  لديهم  المستخدمين 
الحواسيب الخاصة بهم بطريقة لن يضطروا إلى تذكرها، مثال من خالل تقنية 
التعرف على البصمة، وتقنية التعرف على الوجه، أو من خالل PIN، والتي 

يمكن أن تكون أسهل للتذكر.
كما أوضحت مجلة Forbes، فهذه األساليب موجودة بالفعل لتسجيل الدخول، 
إال أنه في هذا التغيير األخير، ال تطلب مايكروسوفت من المستخدمين إعداد 

كلمة مرور أوال قبل إختيار واحد من تلك الخيارات.
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تكتب الكاميرات فصل النهاية للمرايا الخارجية في السيارات قريباً، نظراً ألنها 
توفر مجال رؤية أوسع، وهو ما ينعكس على السالمة، فضاًل عن قلة مقاومة 
السيارة للهواء عند استغنائها عن هذا الجزء الخارجي، وهو ما ينعكس على 

استهالك السيارة من الوقود وقلة االنبعاثات الضارة.
في العادة يتطلع المصممون إلى المستقبل، لكن عندما يتحدث كبير مصممي 
الماضي  إلى  أحياناً  فإنه يصرف نظره   E-Tron القادم من الجيل  أودي عن 
(عندما كانت السيارة في بداياتها بدون مرايا). وفي النهاية فإن باكورة إنتاج 
أودي من السيارات الكهربائية من المفترض أال تقوم فقط بتعبيد الطريق نحو 

المستقبل، ولكنها تمثل ثورة على الرؤية الخلفية.
لنا بأعداد  ويقول إن هذا صحيح بالمعنى الحرفي؛ فعند تقديم السيارة األولى 
كبيرة ستظهر بدون المرايا، ومعتمدة بداًل من ذلك على الكاميرات، وذلك في 
استكمال حديثه عن السيارة الكهربائية المنتمية لفئة الموديالت الرياضية متعددة 

األغراض، والتي ستشهد ظهورها في النصف الثاني من العام الجاري.
واستجابت الشركة األلمانية لهذا االتجاه، الذي ظل لفترة يظهر في السيارات 
عدد  في  إال  الطرقات  على  يظهر  لم  بينما  المعارض،  وسيارات  االختبارية 

.XL1 محدود من سيارات اإلنتاج الصغير مثل فولكس فاجن
ومن جانبه، أوضح رئيس قسم التصميم بشركة فولكس فاغن، أن ما يجعل هذه 
التقنية لم تنتشر حتى اآلن يرجع لعدة أسباب، منها أن جودة نقل الصورة وشدة 

الضوء ظلت ضعيفة، فضاًل عن ارتفاع التكاليف بشكل كبير.
أن  دبليو،  إم  بي  لدى  اإللكترونيات  مهندسي  كبير  يرى  بدوره 
المرايا،  الكاميرات بداًل من  هناك أسباب وجيهة لالعتماد على 
فمن ناحية قد يكون االستعانة بالكاميرات بداًل من المرايا مسألة 
الخارجية  المرايا  استبدال  ألن  العمالء،  على  وتأثير  وجاهة 
بالكاميرات يتسم بالحداثة، ولكن من ناحية أخرى يفيد االستغناء 
عن المرايا الخارجية في تقليل مقاومة السيارة للهواء، وهو ما 
من  غرامات  بضعة  يوفر  وهذا  الوقود.  استهالك  على  ينعكس 
ثاني أكسيد الكربون في كل كيلومتر في طرق القياس العادية، 

كما يجلب المزيد من مدى السير في الموديالت الكهربائية.
إلى  باإلضافة  أنه  "الند روفر"  أحد مطوري سيارات  وأوضح 
ذلك، فإنه يتم الترويج للتقنية الجديدة بمجال الرؤية األوسع، ومن 
ثم المزيد من السالمة، مشيرا إلى أن الهدف ليس استبدال المرايا 
الصور،  معالجة  سيتم  ذلك  من  بداًل  ولكن  فحسب،  بالكاميرات 
 Augmented" المعزز  الواقع  بتقنية  يسمى  بما  اإلثراء  مع 

."Reality
ويبدأ هذا مع وضع عالمات على عقبات معينة وينتهي بجعل 
أجزاء من جسم السيارة شفافة لفترة وجيزة، حيث يمكن بفضل 

تقنية الواقع المعزز على سبيل المثال عند القيادة على التالل المنحدرة رؤية 
مسار القيادة عبر غطاء حيز المحرك.

وداعا للزاوية الميتة
وتتمتع السيارة الكهربائية شيفروليه Bolt برؤية خلفية جيدة، ألن اإللكترونيات 
تمزج صورة المرآة مع بث الكاميرا، وبذلك يمكن الرؤية خالل أعمدة جسم 
الميتة أصبحت  الزاوية  السيارة. وأوضح أحد مطوري السيارة األمريكية أن 

من الماضي.
وطورت نيسان تقنية - تطرح اآلن في الواليات المتحدة بشكل قياسي - لتقدم 
يتمكن من  الوعرة Armada رؤية خلفية أفضل، كي  لقائد سيارة األراضي 
الخلفية  للرؤية  وحجبه  آخره  عن  األمتعة  حيز  امتالء  عند  حتى  خلفية  رؤية 
زجاج  خلف  الشاشة  على  الخلفية  الكاميرا  صورة  اليابانية  الشركة  عكست 

السطح العاكس.
إال أن جميع هذه التقنيات ربما تمثل حلواًل مؤقتة. وصحيح أن عدد الكاميرات 
في السيارة سيشهد زيادة، لكن اهتمام الركاب بالصور سينخفض بسرعة مع 

االتجاه المتزايد نحو القيادة اآللية.
وأوضح رئيس قسم التصميمات لدى شركة رينو أنه عندما يتم االعتماد على 
القيادة اآللية بشكل كامل، مع االستغناء عن المقود والدواسات، فعندئذ ستكون 

النظرة للخلف هي األخرى قد تمت بالكامل.
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تمثل القيادة الليلية تحديا كبيرا لبعض قائدي السيارات بسبب ظروف اإلضاءة 
غير الجيدة وظروف الطقس السيئة، مثل الضباب والمطر خالل فصل الشتاء. 
كما أن التقدم في العمر وتعاطي أدوية معينة يرفعان مستوى التحدي والتهديد 

لسالمة وأمان القيادة ليال.
التي  المعلومات،  من  إن %90  الفني  للفحص  األلمانية  ديكرا  مؤسسة  وتقول 
تحتاجها عملية القيادة، يتم الحصول عليها عن طريق العين، فهي تعد بمثابة 
النافذة للسالمة المرورية. وفي الظالم وظروف الرؤية السيئة مع تغير اإلضاءة 
يتعين أن تظل العين في تكيف مستمر، األمر الذي يؤدي حتما إلى تأخر في 
ردة الفعل، كما أن عدم وضوح الرؤية يؤدي إلى خطأ في تقدير المسافات، مما 

يرفع خطر وقوع الحوادث. 
وأضافت المؤسسة : حيث المبدأ تتأثر القيادة الليلية بثالثة عوامل: 

ـ األول هو اإلنسان وكفاءته، والتي تتعلق بأمور مثل العمر والقدرة على القيادة. 
ـ العامل الثاني في الموقف المروري، الذي يتأثر ببعض الظروف مثل اإلضاءة 

وظروف الطريق. 
ـ العامل الثالث فيشكله مستخدمو الطريق اآلخرون.

قيادة  إن  والمواصالت،  النقل  لطب  األلمانية  الجمعية  رئيس  قال  جانبه  ومن 
السيارة ليال تعد بشكل أساسي عملية ضد الساعة البيولوجية الطبيعية؛ نظرا ألن 
الجسم يكون مضبوطا على وضع الراحة.  وبالنسبة لألشخاص، الذين يتعاطون 
بعد  بالليل  القيادة  عند  عنها  يتخلوا  أن  األفضل  من  فإنه  المساء،  في  أدوية 
استشارة الطبيب؛ نظرا ألن الشعور بالتعب يكون أثرا جانبيا للعديد من األدوية، 
كما أن المسكنات، مثل المورفين، تؤثر بالسلب على القدرة على الرؤية، وذلك 
بسبب تضيق حدقة العين. وأضاف أن مرض المياه البيضاء (الكاتاراكت) له 

تأثير مماثل، وهو عبارة عن إعتام لعدسة العين.
لذا ينبغي على قائدي السيارات بدًء من عمر 50 عاما زيارة طبيب عيون على 
فترات زمنية منتظمة. وينبغي توخي الحذر أيضا عند استعمال قطرة العين؛ 
فبعض هذه المستحضرات تتسبب في توسيع الحدقة، وهو ما يترتب عليه زيادة 
المعاناة من اإلبهار خاصة في الفجر أو الليل. كما يعد العشى الليلي من معوقات 

الرؤية، التي ال يمكن عالجها. 
ولتجنب الشعور بالتعب أثناء القيادة الليلية، يُنصح بأخذ قسط كاف من النوم قبل 
االنطالق بالقيادة، مع تناول القهوة قبل القيادة بنحو 30 إلى 40 دقيقة؛ نظرا 

ألن التأثير المنبه للكافيين يظهر مفعوله بعد مرور هذه المدة.
وتقدم بعض شركات السيارات، مثل أودي وبي إم دبليو، أنظمة مساعدة لتحسين 
الرؤية الليلية؛ حيث تعمل األنظمة بمساعدة كاميرات التصوير الحراري، والتي 

يمكنها التعرف على 
خارج  األجســــام 
الضـــوء  نطـــــاق 

العالي.
فعندما يوجد حيوان 
الطريق  على  ما 
 300 مسافة  على 
مساعد  فإن  متر، 
يقوم  الليلية  الرؤية 
بتحذير قائد السيارة.

نواجه هذه األيام موجة من الطقس السيئ تتمثل في انخفاض درجات الحرارة 
المائية  الشبورة  بفعل  األفقية  الرؤية  وصعوبة  المفاجئة  األمطار   وهطول 

وخاصة بالطرق الزارعية.
وتعد قيادة السيارات من المهام اليومية لماليين الناس، لذلك يجب أن يتوخى 
كل قائد مركبة الحذر خالل هذه الطقس الذي تكثر خالله حوادث التصادمات 
الحوادث، يرجى  الرؤية. ولتفادي مخاطر  بسبب األمطار وانخفاض مستوى 

مطالعة النصائح اآلتية:
- مسافة كافية: يجب عليك ترك مسافة كافية بين سيارتك والسيارة التي أمامك 

حتى تتفادى أي تصادمات مفاجئة.
- استخدام المكابح : يجب الحذر عند استخدام المكابح ألن األرض الزلقة - 
بالسلب  تقلل من معامل االحتكاك مع اإلطارات وهو ما ينعكس  الماء-  بفعل 

على فاعلية المكابح.
- وسط الطريق: حاول االلتزام بالسير وسط الطريق حيث تكون تجمعات المياه 

واألوحال أقل.
- السيارة األمامية دليلك: عند انعدام الرؤية حاول أن تتلمس الطريق من خالل 

اتباع السيارة التي تسير أمامك.
- السرعة المقررة: ال تجازف بأي حال وتتخطى السرعات المقررة من قبل 
هيئة الطرق والمرور، فالمخالفة في هذه األجواء قد تعرضك ومن معك للهالك.
- ميكانيكية السيارة: لمزيد من الحذر يجب التأكد من فاعلية ميكانيكا السيارة 

ودوائرها الكهربية ومساحات الزجاج والمكابح قبل استقالل السيارة.
- نوافذ السيارة: لمنع تكثف البخار على زجاج السيارة يجب االستعانة بفتحات 

التهوية أو فتح النوافذ ولو قلياًل لتجديد الهواء في المقصورة.

أنصال  استبدال  الضروري  من  ليس  إنه  الفني  للفحص  األلمانية  الهيئة  قالت 
المساحات بأخرى جديدة على الفور، إذا لم تعد تنظف الزجاج األمامي بصورة 

سليمة، مشيرة إلى إمكانية تنظيفها في البداية.
األنصال  تنظيف  ثم  القديمة،  المساحات  أنصال  خلع  ينبغي  الغرض،  ولهذا 
بعض  إليه  مضاف  دافئ  وماء  ناعمة  إسفنجة  بواسطة  الحساسة  المطاطية 

المنظفات أو شامبو السيارة.
وفي حالة االتساخات الشديدة فإنه يمكن استعمال منظف غير مخفف ووضعه 
على منشفة نظيفة، ولكن حذر خبراء الهيئة األلمانية من استعمال المذيبات أو 
البنزين؛ نظرا ألنها قد تُسبب أضرارا بالغة بطبقة الجرافيت الرقيقة بأنصال 

المساحات، عالوة على أن المطاط نفسه قد يتعرض للتلف.
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يوصي الخبراء بضرورة قياس الزيت والكشف عنه بعد قطع مسافة 5000 
كيلومتر تحسباً للنقص الطبيعي في مستوى الزيت، حيث يكفي في هذه الحالة 
زيادة الزيت فقط لتعويض النقص الطبيعي وهواألسلوب الشائع في الواليات 

المتحدة وأوروبا على نطاق واسع .
ويقول الخبراء إن تغيير لون الزيت إلى اللون األسود ليس مؤشراً على انتهاء 
صالحيته أو انخفاض كفاءته وأن هذا التغيير طبيعي لوجوده بالقرب من منطقة 
االحتراق الداخلي في المحرك مما يؤديإ لى تسرب مواد االحتراق إليه وتغيير 

لونه .
الكبرى فتقول إن تغيير الزيت كل 5  العالمية  السيارات  أما شركات صناعة 

آالف أو حتى 8 آالف كيلومتر أمر مبالغ فيه ونفقات بال داع .
من ناحيتها قالت شركة فورد موتور ثاني أكبر شركة سيارات في الواليات 
المتحدة وثالث أكبر شركة في العالم إن سياراتها الحديثة تستطيع العمل لمسافة 
12 ألف كيلومتر على األقل قبل الحاجة إلى تغيير الزيت دون أن يؤثر ذلك 

سلبا على عمر والكفاءة المحرك .
السيارات  صناعة  إن  األمريكي  السيارات  معهد  في  المهندسين  كبير  ويقول 
تم  قد  كان  أن  بعد  الماضية  السنوات  خالل  كبيرا  تطورا  شهدت  والزيوت 
تحديد مسافة 5000 كيلومتر كحد أقصى لصالحية الزيت وبالتالي فإن كفاءة 
المحركات والزيوت اليوم أعلى منها في الماضي األمر الذي يجعل هذا الرقم 

منخفضا تماما .
للتأكسد  مانعة  الجودة وتحتوي على مواد  الحديثة عالية  الزيوت  أن  وأضاف 
ومواد مانعة لتكون الرواسب مما يعني زيادة العمر االفتراضي لهذه الزيوت .

ويشير الخبراء إلى أن تجربة إعادة تدوير زيوت المحرك المستعملة مرة أخرى 
دليل على أن السائقين يتخلصون من الزيت وهو صالح لالستخدام وأن ما يتم 

هو تغيير لونه فقط .
كما يشير الخبراء إلى أن ارتفاع درجة الحرارة في بعض الدول بما في ذلك 
مثال دول الخليج ال يؤثر على كفاءة الزيت وال عمرها االفتراضي وينصحون 
بعدم االستماع إلى ما يردده البعض عن ضرورة تغيير الزيت على مسافات 

متقاربة أثناء الصيف.

حذرت الهيئة األلمانية لمراقبة الجودة من أن الكاميرات والمستشعرات الخاصة 
باألنظمة المساعدة في السيارة يمكن أن تتضرر بفعل تراكم الثلج وبقايا الملح 

عليها، وهو ما يعيق عملها بالشكل الصحيح.
أن  إلى  يشير  بدون  الزجاج  مساحات  عمل  أن  األلمانية  الهيئة  وأوضحت 
أو  بالثلج  مغطاة  األمامي  الزجاج  من  األعلى  الجزء  في  المطر  مستشعرات 

اتساخات أخرى.
كما أن وضوح الرؤية عبر الزجاج هام لعمل كاميرات نظام الحفاظ على حارة 
تغطية عدسة  يتم  األحيان  كثير من  الكبح االضطراري. وفي  نظام  أو  السير 

كاميرا الرجوع للخلف في فصل الشتاء بالملح واالتساخات األخرى.

بالعناية بهذه األنظمة بكميات  الهيئة األلمانية في جميع هذه الحاالت  وتنصح 
الزجاج  على  العالق  الثلج  بإزالة  توصي  كما  منتظم.  وبشكل  الماء  من  كافية 

األمامي بمساعدة كاشط ثلج.
ويحذر خبراء العناية بالسيارات من استخدام ماء ساخن؛ حيث أن الفرق في 
درجة الحرارة قد يضر بالزجاج. كما أن جهاز الضغط العالي غير مناسب؛ 
ألنه قد يضر بكاميرا الرجوع للخلف، عالوة على أنه يحظر استخدام كاشط 

الثلج في هذه المواضع، ولكن يفضل استخدام اسبراي إزالة الجليد.
وللحصول على زجاج نظيف، يمكن لقائد السيارة االستعانة بالمنظفات الخاصة 
المنتجات  استخدام  أيضا  ويحظر  السيارات.  مستلزمات  متاجر  في  المتوفرة 

المنزلية األخرى، لما قد تسببه من تلف لعناصر الضبط واإلحكام.
فوق  الموجات  مستشعرات  المتراكمة على  السميكة  الثلج  تتسبب طبقات  وقد 
خاطئة.  مسافات  إلى  اإلشارة  في  الصف  بصافرات  يعرف  لما  الصوتية 
وألسباب فيزيائية يتم اإلشارة إلى مسافات صغيرة جدا، لذلك ال يصدر التحذير 

من التصادم عند الصف.
جدير بالذكر أن األنظمة المعتمدة على الرادار، مثل محذر الزاوية الميتة، تمتاز 

بأنها أقل تأثرا باألوساخ.
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يهل علينا بعد ايام فصل الربيع ، بجماله و نقاوته و 
نسائمه المنعشه ، و هو ايضا فصل تقلبات الطقس 
فهو حلبة حرب بين البروده و الحرارة . وعندما تبدأ 
الربيعيه  الحساسية  معها  تبدأ  بالتفتح  الورود  معظم 
حبوب  تعتبر  و  الطلع.  غبار  انتشار  ترافق  التي 
اللقاح واألتربة الناعمة والفطريات والفيروسات من 
أهم مهيجات الحساسية الربيعية، وهي تطال مختلف 
الشرائح العمرية من الذكور واإلناث، وغالباً ما تبدأ 
الحياة  مدى  تالزم صاحبها  وقد  الطفولة،  فترة  في 
قد  أو  العمر،  في  التقدم  الشيء مع  أو تخف بعض 
تسير  قد  العكس  على  أو  رجعة،  غير  الى  تختفي 

نحو األسوأ. 
في  مهماً  دوراً  تلعب  الوراثية  العوامل  ان  صحيح 
ال  استفحالها  ولكن  التنفسية،  بالحساسية  اإلصابة 
يعود اليها فقط، بل ان التبدالت في البيئة االقتصادية 

واالجتماعية والبنى التحتية لها دورها أيضاً.
وأهم مهيجات الحساسية هو التعرض للتغير المفاجئ 
في درجات الحرارة بفعل التواجد في الجو الحار ثم 
والعكس  الهواء  المكيف  البارد  الداخل  إلى  الدخول 
أمامها  والوقوف  الثالجة  باب  فتح  كذلك  صحيح، 

لبعض الوقت عند تناول المثلجات والماء البارد.

ما هى الحساسية؟
التعرض  نتيجة  عادي  غير  تفاعل  هى  الحساسية 
مثل  خارجياً  يكون  قد  المؤثر  وهذا  ما.  لمؤثر 
واألبخرة  والدخان  المنزل  وأتربة  اللقاح  حبوب 
(الحساسية االستنشاقية) وبعض أنواع األطعمة مثل 
البيض والسمك وغيرها (حساسية الطعام)  وكذلك 

الحساسية الدوائية عند تناول بعض األدوية.
وهذه األشياء تعتبر طبيعية بالنسبة للشخص العادي 
السليم غير المصاب بالحساسية، بينما يعتبرها جهاز 
المناعة في مريض الحساسية أشياء غريبة عنه فال 
.»IGE يلبث أن ينتج أجساماً مناعية »أجسام مضادة

أنواع الحساسية
هناك العديد من أمراض الحساسية الشائعة، ونذكر 

من بينها:

األحيان  اغلب  في  والمتأتية  الغذائية:   الحساسية   -
من تحسس الجهاز الهضمي لبعض المواد الغذائية 
كالبيض والسمك والموز، كما والتحسس للمكسرات 
وعند  أخرى  أحيان  في  واللوز  والجوز  كالفستق 
الحنطة  تناول  من  تحسس  وهناك  أخرين.  أناس 
والصويا وهو ما نالحظه عند عدد من األطفال ، أما 
فتظهر على شكل مغص معوي وغثيان  أعراضها 

وصداع ويمكن أن يصحبه قيئ وإسهال.
ال  المثال  سبيل  على  وتلك  الكيميائية:  الحساسية   -
التنظيف  ومواد  للمطاط  التعرض  بعد  الحصر 
ومواد التجميل ومزيالت الشعر وحتى بعض أنواع 
الجلدي  والطفح  الحكة  أعراضها  وتكون  العطور، 
أما في حالة إصابة  العينين ،  العطس واحمرار  أو 
وضيق  صعوبة  أعراضها  فتكون  التنفسي  الجهاز 

النفس والسعال ، خفقان القلب وألم الصدر.
ـ الحساسية الدوائية: وغالبا ما تحدث بعد التعرض 
إلى حقن البنسلين، األتروبين ، األسبرين أو اللقاحات 

في أحيان أخرى
النحل  ولسعات  الحشرات  الحيوانات:  حساسية   -
كالكالب  األليفة  الحيوانات  لزغب  والتعرض 
التحسس  من  حاالت  وهناك  واألرانب،  والقطط 
مختلف  في  تعيش  مجهرية،  دقيقة  بيتية  لكائنات 
والمفروشات  السجاد  وفي  وزواياه  البيوت  نواحي 
وتسمى القراضيات وهي عنكبوتيات مجهرية، وهذه 
الكائنات العجيبة تسبب حالة من الحساسية المزمنة 

للجهاز التنفسي وهي ما يعرف بالربو (الضيقة).
تحدث عندما يالمس  والتي  التالمسية:  الحساسية   -
الجلد السليم مواد معينة لعدة مرات فيصبح حساسا 
لها، وبالتالي فعند أي تعرض قادم تظهر األعراض 

مثل الحكة والقشور (اإلكزيما) .
- الحساسية الموسمية: ...(موضوعنا)، والتي تحدث 
التغيرات والتقلبات المناخية، وفي معظم  عادة عند 
الحاالت حين حلول فصل الربيع ولذلك يطلق عليها 
األزهار  تتفتح  حينما  وذلك  الربيعية،  الحساسية 
وتنتشر روائحها ولقاحاتها وكذا طلع الغبار، والتي 
بعد دخولها للعينين تظهر أعراض الحكة واالحمرار 
والسيالن  والعطاس  األنف  حكة  وكذا  والدمعان 

والصداع وضعف حاسة الشم، أما عند أناس آخرين 
تظهر أعراض الربو القصيبي.

حساسية األنف واألذن
في  الشائعة  الحساسية  أمراض  من  األنف  حساسية 
كثير من دول العالم، وتعتبر حبوب اللقاح خصوصا 
األتربة  وكذلك  والنخيل  الحشائش  لقاح  حبوب 
الفيروسات من أهم مسببات  التي قد تحمل  الناعمة 

حساسية األنف.
قد  باألنف  وانسداد  العطس  من  المريض  ويعاني 
مجهود  بذل  مع  خصوصا  بالتنفس  ضيقاً  يسبب 
لحك  شديدة  رغبة  هناك  تكون  كما  شاق،  جسماني 
األنف ويمتد الشعور بالحك أحياناً إلى سقف الحلق.

وتتضمن األعراض أيضاً حدوث رشح شديد باألنف 
األوعية  تمدد  نتيجة  األنف  من  نزيف  يحدث  وقد 
الدموية الدقيقة في الغشاء المخاطي المبطن لجدران 

األنف.
الجفنان  العينين ويتورم  أسفل  داكنة  وتظهر هاالت 
المريض  يفقد  قد  الشديدة  الحاالت  وفي  السفليان، 

حاسة الشم تماماً.
وكذلك يعاني المريض من ألم وشعور بحكة داخل 
االذن  التهاب  مثل  مضاعفات  تحدث  وقد  األذن 
أعراضها  بكل  األنفية  الجيوب  التهاب  أو  الوسطى 
المزعجة من صداع وألم بالوجه والجبهة والصدغ 
وتستمر فترة المعاناة وتتكرر النوبات طوال فصل 

الربيع وأشهر الحساسية الموسمية
العالج الوقائي لـحساسية األنف واألذن:

من  ركن  أي  في  المنزل،  في  بتاتاً  التدخين  -عدم 
أركانه حتى على الشرفات.

اإلمكان،  قدر  المنزل  داخل  الرطوبة  نسبة  تقليل   -
البيت،  داخل  الى  بالعبور  الشمس  ألشعة  والسماح 

خصوصاً غرف النوم.
- عدم وضع نباتات الزينة داخل الغرف.

- التخلص من الحيوانات األليفة.
- تفادي استعمال أسّرة او أغطية أو مخدات تحتوي 

على الريش.
- تهوئة المنزل جيداً.

د.  عبد الله محيي الدين
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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« .

- تجنب رش المعطرات بكل أنواعها سواء في الجو 
أو على المالبس.

- تفادي أبخرة الطبخ والشواء.
قد  التي  القديمة  واألشياء  الصحف  من  التخلص   -

تكون مرتعاً للغبار والعفن والفطريات.
مرتعاً  يشكل  ألنه  األرض  من  السجاد  رفع   -
للحشرات والطفيليات والفطريات، ويفضل ان تكون 

ارض المنزل من البالط أو الخشب.
وهناك أفكار أخرى يجب أن نلفت النظر إليها:

النظافة في فترة  ينادي بعدم اإلفراط في  البعض   -
الجهاز  إضعاف  في  دوراً  تلعب  قد  ألنها  الطفولة 
المناعي وبالتالي تشّجع اإلصابة بالحساسية التنفسية، 
التعرض  بأن  دراسات  أفادت  اإلطار  هذا  وفي 
للجراثيم في سن الطفولة المبكرة من شأنه ان يعزز 

قوة الجهاز المناعي.

حساسية الجلد 
والتلوث  الناعمة  واألتربة  اللقاح  حبوب  تسبب 
شكل  على  وتظهر  الجلد  بحساسية  االصابة  البيئي 
الشعور  أعراضها  من  التي  باالرتيكاريا  االصابة 
على  جلدي  طفح  وظهور  الجلد  واحمرار  بالحكة 

هيئة درنات.
التأتبي  الجلد  والتهاب  االكزيما  معاناة  شدة  وتزداد 

في فصل الربيع.
العالج الوقائى لحساسية الجلد ؟

تسبب  اصلها  من  التى  االشياء  تناول  عن  االبتعاد 
حساسية للجلد

أو  الكريمات  من  لنوع  استخدام  عن  االمتناع 
الصبغات المسببة لظهور حكه وطفح جلدي

الصابون  مثل  للجلد  المهيجة  المواد  عن  االبتعاد 
معالجة  ننسى  ال  و  الكيميائية،  والمواد  واألسمنت 

االكزيما 

حساسية العيون 
األطفال  يصيب  معٍد  غير  مرض  العين  حساسية 
لزيادة  الذكور  الشباب  في  نسبته  وتزداد  والكبار، 

تعرضهم لمسببات الحساسية. 
وتصيب  انتشاراً  العيون  أمراض  أكثر  من  تعد  و 
وتتفاوت  والقرنية.  والجفون  العين  ملتحمة  عادة 
كالشعور  خفيفة  تكون  فقد  شدتها،  في  األعراض 
بحكة وافرازات وانهمار دموع غزيرة وخوف من 

تمثل  وال  الجفون.  وتورم  احمرارهما  مع  الضوء 
خطرا على قوة االبصار بما انها حساسية ربيعيه و 

ال بد من زيارة طبيب العيون ..
حساسية  أمراض  أهم  من  الربيعي  الرمد  ويعتبر 
العين المزمنة التي تبدأ مع دخول فصل الربيع وقد 
تمتد طوال الصيف، أو طوال العام، وقد تتحسن مع 

بداية فصل الشتاء. 
خارجي  التهاب  أي  على  تطلق  كلمة  هي  الرمد  و 
الربيع.  فصل  إلى  نسبة  فهي  الربيعي  أما  للعين، 
هناك  ويكون  الطفولًة،  سن  في  اإلصابة  وتحدث 

تحسن في معظم الحاالت عند سن البلوغ.
العالج الوقائي لحساسية العيون : 

- تجنب مسببات الحساسية خصوصاً حبوب اللقاح 
واألتربة والغبار. 

العالية،  الحرارة  ودرجات  الشمس،  أشعة  تجنب   -
الحساسية،  هذه  ظهور  على  تساعد  التي  واألماكن 

والملوثات الهوائية. 
- وضع كمادات المياه الباردة على العين لعدة مرات 

يومياً لمدة عشر دقائق . 
بمرشح  والمزودة  الشمسية  النظارات  استخدام   -
المنعكسة من  تمنع األشعة  البنفسجية،  لألشعة فوق 

األسطح المستوية من الدخول إلى العين.
وكذلك تفيد النظارات الشمسية في حماية العين من 

الغبار واألتربة وأشعة الشمس القوية. 
من  تزيد  ألنها  الالصقة  العدسات  استخدام  عدم   -

أعراض الحساسية. 
التي  الماكياج  أنواع  تجنب  فيجب  للمرأة  بالنسبة   -

تسبب حساسية بالعين. 

القسط  وأخذ  ونظافتها،  العين  براحة  االهتمام   -
المناسب من النوم من أجل صحة العين وسالمتها. 

ـ حساسية الجهاز العصبي
العصبي يصاب  الجهاز  ان  علم  إذا  البعض  يدهش 
نوبات  من  المريض  فيعاني  اآلخر،  هو  بالحساسية 
صداع وألم بالرأس تجعله متوترا، وفي حالة نفسية 
الجهاز  الناتج عن حساسية  للصداع  سيئة. والمميز 
العصبي أنه يستجيب ببطء شديد للعالج بالمسكنات.

طرق الوقاية: 
الرضاعة  من  بدال  الطبيعية  الرضاعة  استعمال   -

االصطناعية لتقوية مناعة الطفل. 
- استهالك األغذية الصحية مثل الفواكه والخضر. 

على  الحتوائها  نظرا  السريعة  الوجبات  تجنب   -
المواد الحافظة

والفراش  السجاد  ومعالجة  النوم،  غرف  تهوية   -
بتعريضها باستمرار ألشعة الشمس.

- ممارسة األلعاب الرياضية لتقوية الجسم.

البد من التنبيه إلى أن العالج باألودية يجب أن يكون 
تحت أشراف الطبيب المختص، وال يستخدم لفترات 
طويلة حتى يتجنب المريض األعراض الجانبية لهذه 
للحساسية  وحاسم  شاف  عالج  يوجد  وال  األدوية. 
لتخفيف حدة  الطبيب عالجاً  إنما يصف  الموسمية، 
وتختفي   ، الجسم  أجهزة  كل  تطال  التي  األعراض 
أعراض الحساسية الموسمية المزعجة عندما يستقر 

الطقس.
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قال أنطونيو غوتيريش، األمين العام لألمم المتحدة 
إن الحالة اإلنسانية واالقتصادية في قطاع غزة ما 
زالت في غاية السوء، مؤكد أن التقديرات األممية 
للحياة  إلى أن قطاع غزة سيصبح غير قابل  تشير 

بحلول العام 2020.

إفادة قدمها خالل اجتماع لجنة األمم  جاء ذلك في 
غير  الفلسطيني  الشعب  بحقوق  المعنية  المتحدة 

القابلة للتصرف.
من  تعاني  غزة  تزال  “ما   : غوتيريش  وأضاف 
إغالق المعابر ومن حالة طوارئ إنسانية متواصلة 
حيث يعيش 2 مليون فلسطيني كل يوم وسط انهيار 
البنية التحتية، وأزمة كهرباء، ونقص في الخدمات 
وسط  يحدث  هذا  كل  مشلول.  واقتصاد  األساسية، 

كارثة بيئية تتكشف يوما بعد يوم”.
كما أعرب عن “القلق العميق إزاء العجز في تمويل 
أونروا (وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين) 
األمر الذي سيضعف بشكل خطير قدرة الوكالة على 
مثل  الحيوية  الخدمات  على  والحفاظ  واليتها  تنفيذ 

التعليم والرعاية الصحية لالجئين الفلسطينيين”.

اآلونة األخيرة  وعلي صعيد متصل تصاعدت في 
مخاوف االحتالل اإلسرائيلي جراء تردي األوضاع 
االقتصادية في قطاع غزة، لما لألمر من انعكاسات 
لسان  على  جاء  ما  وفق  القومي،  أمنه  على  سلبية 

عدد من المسؤولين اإلسرائيليين.
“يديعوت  صحيفة  أجرتها  مقابالت  ووفق 
أحرونوت”، مع عدد من المسؤولين اإلسرائيليين، 
فإن “حماس” ليس في مصلحتها الدخول في مواجهة 
جديدة، لكن إذا خرج مئات اآلالف من سكان غزة 
حماس  فإن  األزمة،  على  احتجاجا  الشوارع  إلى 
من  إسرائيل  مع  مواجهة  خلق  على  قادرة  ستكون 
السكان  وتعبئة  كاهلها  عن  المسؤولية  تحويل  أجل 

ضده إسرائيل بدال عنها.
أنه  تقديرهم  اسرائيليين  وزراء  عن  الموقع  ونقل 
“إذا ما شعرت حماس بأنها في خطر وجودي وأن 
هناك احتجاجا غير متحكم فيه فان الطريق الوحيد 

للخروج من ذلك، بإطالق النار علينا”.
االحتجاجات  أن  أنه رغم  الصدد  هذا  في  وأشاروا 
في غزة لم تتوسع حتى االن، أال أن هناك زيادة في 
اإلسرائيلية من  المستوطنات  إلى  التسلل  محاوالت 

قبل الفلسطينيين.

االقليمي  التعاون  وزير  عن  الصحيفة  ونقلت 
األزمة  أن  “بما  قوله:  هنيغبي  تساحي  اإلسرائيلي  
الناس  يدفع  أن  شأنه  من  تصعيدا،  تخلق  أن  يمكن 
إلى اإلرهاب، فان إسرائيل على استعداد لتوفير كل 
منع  أجل  من  التحتية  والبنية  التكنولوجية  قدراتها 
الدمار المدني لغزة، مضيفا نحن  نعرف أن ما نقوم 

به ال يساعد على تقوية حماس.
اإلسرائيلية،  واالستخبارات  النقل  وزير  وكان 
يسرائيل كاتس  انتقد وزير الجيش أفيغدور ليبرمان 
بشأن  قدمه  الذي  لالقتراح  معارضته  خلفية  على 

إقامة جزيرة اصطناعية لصالح قطاع غزة.
يتحمل  ليبرمان  أن  تصريحات  في  كاتس  واعتبر 
في  الحالية  اإلنسانية  األزمة  تفاقم  عن  المسؤولية 
قطاع غزة بسبب رفضه االقتراح الذي وافق عليه 
كبار قادة الجيش اإلسرائيلي ورفضه ليبرمان لوحده.
وحذر كاتس من خطورة الوضع اإلنساني بغزة وأن 
القطاع على شفا االنهيار، محذرا من أن ذلك سيجعل 

القطاع يتحول إلى قنبلة موقوتة.
ومنع  بمسؤولية  التصرف  ضرورة  على  وشدد 
معربا  فعله.  يمكن  ما  وتحديد  إنسانية  أزمة  حدوث 
عن رفضه ألي حلول تهدف إلدخال عمال من غزة 
إلى فصل  الذهاب  إلسرائيل، مشددا على ضرورة 

غزة وتغيير السياسة تجاهها.

وتفرض “إسرائيل” على قطاع غزة حصاًرا مشدًدا 
والمنافذ  المعابر  كافة  تغلق  حيث  عاًما،   11 منذ 

الحدودية التي تصل غزة بالعالم الخارجي.
وكان رئيس هيئة أركان جيش االحتالل االسرائيلي 
الجنرال غادي ايزنكوت، قد حذر من اندالع حرب 
جديدة مع قطاع غزة خالل هذا العام بسبب تدهور 

األوضاع المعيشية التي يعاني منها القطاع.
ايزنكوت،  عن  العبرية  “هارتس”  صحيفة  ونقلت 
وكالة  لمساعدات  االمريكية  االدارة  تجميد  إن  قوله 
الفلسطينيين  الالجئين  وتشغيل  لغوث  المتحدة  األمم 
الكهرباء  أوضاع  تردي  إلى  باإلضافة  “اونروا”، 
تفاقم  الى  سيؤدي  الغذائية،  المواد  ونقص  والماء 

األوضاع بالقطاع.

بعد مّدة على بدء األزمة السوريّة في العام 2011، 
برز الحديث عن عملية انتقال سياسي تحت رعاية 

دولية تمّخض عنها مؤتمر جنيف1.
والتي  القيصريّة،  الدبلوماسيّة  العمليات  توالت 
اشترطت فيها المعارضة بدعم إقليمي ودولي رحيل 
بشار األسد، وتغيير النظام السوري الحالي، إاّل أن 
وقائع الميدان حالت دون تحقيق األهداف المرجّوة.

في  وجدوا  والدوليين  اإلقليميين  النظام  أعداء 
المؤتمرات الدولية فرصة حقيقة إلسقاط بشار األسد 
الثامنة،  نسخته  إلى  وصواًل  واحد  جنيف  من  بدًء 
على  والدوليين  اإلقليميين  دمشق  حلفاء  ليستفيق 
ترسيخ  بغية  المؤتمرات  هذه  بزمام  األخذ  ضرورة 
المدعومة  “النسخات”  ألن  نظراً  السياسي،  الحل 
أمريكا وفرنسياً وتركيّاً منها، تهدف لتحقيق أهداف 

عسكريّة عبر طاولة المفاوضات.
للزخم الغربي تجاه هذه المؤتمرات، برزت  ونظراً 
قناعة لدى الرأي العام الداعم للرئيس األسد بأن هذه 
المؤتمرات ال تعدو عن كونها “أوكار مؤامرة”، في 
للمعارضة والجماعات  الداعم  العام  الرأي  أن  حين 
المسلّحة وجدت فيها فرصة لتحقيق أهدافها وإثبات 

نفسها على الساحة الدولية.
من  الكثير  على  أعاله  السائدان  االعتقادان  ينطوي 
الصّحة، ولذلك عمد أنصار بشار األسد إلى االنتصار 
لمؤتمري أستانا وسوتشي، بخالًف المعارضة التي 
اعتبرتها في صالح بشار األسد، إاّل أّن هناك جانب 
خفي في كاّفة المؤتمرات الدوليّة، تلك التي استهدف 

بشار األسد ودعمته، فما هو؟

ال شّك أن المعارضة السورية نجحت في الوصول 
المؤتمرات  منّصة  عبر  واسعة  عالمية  إلى شريحة 
الدوليّة، وقد حصلت من خالل هذا األمر على الكثير 
من الدعم السياسي والمالي، إال أن تجاربها في هذه 
األروقة لم يكن إيجابياً، بل على العكس سوءاً بسبب 
تطّرف جزء منها أو بسبب تشرذمها على الطاولة 

كما في الميدان.
إن غياب التجربة السياسية لدى أغلب هذه القيادات 
وارتباطها بمشاريع خارجيّة بشكل واضح فضاًل عن 
عدم قدرتها على تقديم نموذج ناجح يُحتذى به، أو 
يمكن تقديمه للرأي العام األوروبي على أقّل تقدير، 
أوجد حالة من عدم الرضا على هذه المعارضات، 

صمد االسد 
فتغيرت المعادالت



47

أعداد  تزايد  أن  إسرائيلية  بحثية  ورقة  أكدت 
بالمدينة  العربية  األحياء  في  المقدسيين  الفلسطينيين 
األرض  على  حقائق  فرض  شأنه  من  المقدسة 
الصهيونية  السياسة  وتعارض  الفلسطينيين،  تخدم 
الخاصة بالقدس، ألن أعداد أهالي القدس تضاعفت 
السيما  مرات،  ثالث  األخيرة   15 السنوات  في 
خارج  الموجودة  األحياء  في  القاطنين  الفلسطينيين 

جدار الفصل، ومنها شعفاط وكفر عقب.
وأضافت الورقة أن ذلك يعني أن “إسرائيل” تقترب 
نسبة  ارتفاع  في  المتمثل  الخطر  الخط  من  بسرعة 

العرب إلى 50% من مجموع سكان القدس.
مخططات  سلسلة  عن  البحثية  الورقة  وكشفت 
األغلبية  ذات  األحياء  بمستقبل  مهتمة  “إسرائيلية” 
يسمى  ما  قدمه  مخطط  أولها  القدس؛  في  العربية 
مجلس األمن القومي “اإلسرائيلي” إلجراء تغييرات 
األحمر  الخط  لمواجهة  للقدس  البلدية  الحدود  في 
السكاني المتمثل في إمكانية تزايد أعداد الفلسطينيين 
المعدالت  تتسارع  المدينة، حيث  العرب من سكان 

الحالية بنسبة 60% يهودا، و40% عربا.
مجلس  في  العاملة  الطواقم  تجتهد  الورقة،  ووفق 
األمن القومي “اإلسرائيلي” إليجاد خطط ذات أبعاد 

إستراتيجية عاجلة لهذا التهديد.
الميزان  لمستقبل  حسم  كل  أن  الدراسة  وتذكر 
سياسية  عقبات  يواجه  قد  القدس  في  الديموغرافي 
وبيروقراطية وحزبية، وذلك رغم بقاء ثالثة أعوام 
إلدارة الرئيس األميركي الحالي دونالد ترمب التي 
منحت االحتالل ضوءا أخضر لفرض حقائق على 

األرض في المدينة المقدسة.
شؤون  وزير  أن  إلى  المعهد  ورقة  وأشارت 
ثانية  خطة  عرض  كاتس”  “يسرائيل  االستخبارات 
منها  تعاني  ديموغرافية  أزمة  يعتبرها  ما  لمواجهة 
المدينة  غالف  مستوطنات  ضم  يتم  حيث  القدس، 
لحدودها، وبذلك تتم المحافظة على التواجد اليهودي 
في المدينة المقدسة، لكن المعارضين األساسيين لهذه 
يخشون  الذين  المتدينين  الحريديم  اليهود  هم  الخطة 

أن يفقدوا التفوق االنتخابي في المدينة.
حزب  من   - باركو”  “عنات  الكنيست  عضو  أما 
الليكود- فلها خطة ثالثة تقضي بنقل تدريجي لبعض 
األحياء لسيطرة السلطة الفلسطينية، بحيث تضرب 
ثالثة عصافير بحجر واحد: تحقيق مكاسب سياسية 

أمام المجتمع الدولي، وتحسين الميزان الديموغرافي 
من  “اإلسرائيلي”  االحتالل  وإعفاء  القدس،  في 
العربية  األحياء  عن  والمعيشية  اإلدارية  المسؤولية 
المقدسية، لكن وجود الحكومة اليمينية “اإلسرائيلية” 

الحالية ينفي قبول أي خطة منها.
القدس  شؤون  بوزير  خاصة  رابعة  خطة  وهناك 
“زئيف ألكين”، المسماة “األحياء العربية المحاصرة” 
عمليا  لكنها  للقدس،  البلدية  للحدود  عمليا  التابعة 
موجودة خارج حدود جدار الضم والتوسع منذ 15 

عاما.
“اإلسرائيلي”  للكاتب  معطيات  ذكرت  الورقة 
الذي  “نير حسون”،  القدس  في شؤون  المتخصص 
الخدمات  منذ زمن  أوقفت  االحتالل  أن شرطة  أكد 
األمنية والشرطية لألحياء ذات األغلبية العربية، ولم 
تعد تدخلها، حتى في ظل عمليات القتل الجنائية، ثم 
تتنصل  اإلدارية “اإلسرائيلية”  السلطات  باقي  بدأت 
فيها  بما  العربية،  من مسؤولياتها تجاه هذه األحياء 
اإلطفاء  وأجهزة  التحتية،  البنى  وشركات  البلدية، 
األبنية،  ومشرفو  اإلسعاف،  وسيارات  واإلنقاذ، 

ومخططو الطرق العامة.
ووفق ورقة المعهد الصهيوني، بات واضحا للجميع 
- بدًء من رئيس حكومة االحتالل، ووزرائها، وقادة 
البلدية، وجميع سكان مخيمات الالجئين الفلسطينيين 
بالمدينة- أن االحتالل هجر أحياءهم، دون عودة، في 
ظل أن المعطى الديموغرافي الفلسطيني العربي في 
القدس يشكل عنصر قلق لها، ألنه منذ إقامة جدار 
السكان  عدد  تضاعف   2003 عام  والتوسع  الضم 
ثالث  الجدار  خارج  الواقعة  األحياء  في  العرب 
يشكل  بما  نسمة،  ألف   140 إلى  ووصل  مرات، 

14% من عموم سكان القدس.

فإن  األعداد،  لهذه  المتوقف  غير  التنامي  ظل  وفي 
داخل  الموجودين  القدس  فلسطينيي  نمو  معدل 
جدا،  كبير  معدل  وهو   ،%71 يصل  الجدار  حدود 
والالفت أنه بينما تتزايد المعدالت السكانية العربية 
في المدينة، فإن نظيرتها اليهودية تتقلص، في ظل 
الهجرة المعاكسة لليهود من القدس بمعدل 400 ألف 
يهودي، خالل العقود الثالثة األخيرة، مما عمل على 
ال  اليوم  وبات  اليهودية،  لألغلبية  تدريجي  تراجع 

 عن موقع مدينة القدسيزيد على 59% فقط.

تزايد الكثافة السكانية الفلسطينية بالقدس 
يحبط مخططات تهويدها

األمر الذي صّب في صالح بشار األسد.

المعارضة  السياسيّة  الشخصيات  من  العديد  هناك 
كانت ستؤدي دوراً أفضل ألهدافها في حال تصّدت 
للقيادة السياسية منذ العام 2013 حتّى يومنا هذا، إال 
أن الظروف الحاكمة، من قبيل عدم تقديمها التزامات 
إلى  أخرى  شخصيات  تقّدمها  التي  كتلك  واضحة 
الدول الراعية، أبعدها عن الواجهة، وجعلت الكثير 
ودوليّة  إقليمية  لدول  سفراء  المعارضة  قيادات  من 
على طاولة المفاوضات، لكّن تعارض المصالح بين 
األصيل (الغربي والتركي والسعودي) انعكس على 
الوكيل (السوري) مفسداً الطبخة على الجميع، وكما 
يقول المثل العربي الشائع:” عندما يكثر الطبّاخون 

تفسد الطبخة”.

مع مرور الزمن بدأ الموقف الخارجي تجاه سوريا 
بسبب  بل  األسد  ببشار  حبّاً  ليس  فشيئاً،  شيئاً  يلين 
الميدانية  السيطرة  في ظل  بديل، السيّما  أي  غياب 
التي نجح الجيش السوري في بسطها مع الحلفاء، ولم 
المعارضات  هذه  تبنّي  الغربي  الطرف  بإمكان  يعد 
نفسه  وجد  وبالتالي  العام،  الرأي  أمام  تام  بشكل 

مضطّر إال االبتعاد عنها بعض الشيء. 
عن  تتحّدث  الغربية  االستخبارات  بدأت  وبالفعل، 
ضرورة بقاء بشار األسد، ال بل والتعامل معه نظراً 
األجهزة  تمتلكها  التي  المعلومات  من  الهائل  للكم 
األمنيّة حول الجماعات اإلرهابية التي قد ترتد إلى 
أوروبا بعد أن شّجعتها األخيرة، أو غّضت الطرف، 

عن حضورها إلى سوريا والعراق.

المفاوضات،  تجربة  على  سنوات   5 وبعد  اليوم 
هذه  تحّولت  األزمة،  على  سنوات   8 وحوالي 
التجربة إلى سالح قوي في يد بشار األسد في وجه 
بقيادة بشار  السورية  السياسيّة  معارضيه. الرصانة 
الدبلوماسي  الترّهل  مقابل  المعلّم  وليد  و  الجعفري 
الخروج  في  فشلت  التي  المعارضة  للجماعات 
بمطالب موّحدة، جعلت من المؤتمرات الدوليّة ورقة 
قّوة بيد بشار األسد، ال ضّده كما أرادتها المعارضة 

أو المعارضات السوريّة.
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فعاليات فلسطين
في برلين

وقفة احتجاج لمقاطعة للبضائع االسرائيلية امام دار 
المعارض في برلين

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

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

 

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

Ausländerangelegenheiten
Landeseinwohneramt

Außenstelle:
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مھند السید إبراھیم
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Tel.: 030-615 76 70

مركز للعالج الفيزيائي
 في برلين يبحث عن 

   ُمعالجة فيزيائية
 ومساج، كذلك سكرتيرة

 تجيد اللغة األلمانية
 ...  والعربية

لالستعالم

  نبحث  عن  موظف للعمل
  كمندوب عالقات عامة

 يجيد  اللغة  العربية
 ويتحدث   األلمانية

 ... ويحمل رخصة   قيادة

لالستعالم

Berlin 13503

Tel.: 030-436 55 720

����� ��� ����� �����

نبحث  عن  موظفين

Tel.: 030-2362 3482
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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

Sonnenallee 95, 12045 Berlin                            U-BHF Rathaus Neukölln  BUS M41, 167, 104 (Erkstr.)
TEL 030 689 758 38  MOBIL 0176 285 888 84  WEB www.medyahd.de  MAIL studio@medyahd.de

Ió«©°ùdG äÉÑ°SÉæŸGh  ,OÓ«ŸG OÉ«YCG ,áæëdG ,¢SGôYC’G, áHƒ£îdG   äÓØM  ó¡©J
 áaR ,á«≤«°Sƒe ¥ôa ,êO ,äGQƒµjOh , ƒJÉc ,äÉHhô°ûe ,ä’ƒcCÉe ,ä’É°U   ø«eCÉJ

¢UÉN ¢VôY
( FULL HD )  Gô«eÉc ƒjó«a  X2

( 30X50 CM )  Qƒ°U ΩƒÑdG X1

 äÉ°ùµªjQh Iõ¡LCG çóMCG ™e »L …O
á°übGQ äÉMƒd πªLCGh áaR ábôa

 è∏K »°VQG ¿ÉNO + QÉf X4

 …O »°S ≈∏Y Qƒ°üdG πc + ≠æ«Jƒ°T  ƒJƒa ôjƒ°üJ
IQÉ«£H ôjƒ°üJ + Ö«∏c ƒjó«a ôjƒ°üJ

 IOhóëe IôàØdh ø«dôH »a §≤a ¢Vô©dG Gòg 

SUPER ANGEBOT
   

2X VIDEOAUFNAHMEN  (1920 X 1080 FULLHD) 4K KAMERA

FOTOALBUM  ( 30X50 CM )

DJ ( ARABISCH. TURKISCH. KURDISCHE. RMX_ MUSIK )

ZAFFE GROUP

4X FEUERWERK +   ICE NEBELMASCHINE

FTOTSHOOTING + ALLE FOTOS AUF DVD.

TRAILER + DROHNENAUFNAHMEN

999€
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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
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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



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
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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



Wedding: 
Osloer Str. 83, 13359 Berlin
Tel.: 030 49979451/52

يعلن االستشاري الدكتور محي الدين آله رشي عن افتتاح مركزه الجديد لطب وتجميل 
 Osloer Str. 83, 13359 :األسنان في برلين

إضافة الستمراره بتقديم أفضل المعالجات في عيادته الحالية في:
Karl-Marx-Str. 132, 12043

15.02.2018

Veneers تجميل أسنان بوجوه الفينير
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معالجات سنية وتركيبات جسور وتيجان 
)خزفية وزيركون(

تقويم أسنان للكبار

زراعة أسنان بأسعار منافسة
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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 





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
pÅ]ÁuÊ<l^ ^√â]
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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√÷]
ÖÇe<Ç€¶<
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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



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
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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

·^flâ˙÷<<ÌË^ŒÊ<s⁄^fiÜe
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Designed By Dalil



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
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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⁄
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Mo-Fr: 09.00- 18.00 Uhr & nach Vereinbarung

Manfred von Richthofen Straße 24
12101 Berlin

Tel 030 788 97 955  Fax 030 788 97 956

Mobil  0171 991 81 96
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Krankenhäuser مستشفيات

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
Große Hamburger Str. 5-11, 10115 Berlin 
Mitte, Tel. 2311-0 
Universitätsklinikum Charité
Schumannstr. 20/21, 10117 Berlin - Mitte 

مستشفى إبن سينا

Tel.: 4505-0, Bus: 147 
Krankenhaus Neukölln
Rudower Str. 48, 12351 Berlin 
Tel. 6004-1, Bus: 141, 174 
Franz-Volhard-Klinik
Wiltbergstr. 50, 13125 Berlin - Pankow 
Tel. 941720, S-Bahn: S4 Berlin-Buch,
Bus: 158,159,251, 891 
Klinikum Buch
Wiltbergstr. 50, 13122 Berlin - Pankow 
Tel. 9401-0 , S-Bahn: S4 Berlin-Buch, Bus: 
158,159,251, 891 
Vivantes Klinikum Prenzlauer Berg
Frِöbelstr. 15, 10405 Berlin - Prenzlauer Berg, 
Tel. 4242-0, Tram: 1, 20 
Dominikus Krankenhaus Berlin
Kurhausstr. 30, 13467 Berlin - Reinickendorf 
Tel. 4092-0
Vivantes Humboldt Klinikum
Am Nordgraben 2, 13509 Berlin
Reinickendorf, Tel. 4194-0 , Bus: 120 
Vivantes Auguste-Viktoria-Klinikum
Rubensstr. 125, 12157 Berlin - Schِnöeberg 
Tel. 7903-1, Bus: 187 
Ev. Waldkrankenhaus
Stadtrandstr. 555 , 13589 Berlin - Spandau 
Tel. 3702-0, Bus: 130, 237 
Vivantes Klinikum Spandau
Neue Bergstr. 6 , 13585 Berlin
Tel. 3387-0, Bus: 131, 136, 331 
Vivantes Klinikum Spandau
Griesingerstr. 27-33, 13589 Berlin - Spandau 
Tel. 3701-1, Bus: 130 
Krankenhaus Bethel
Promenadenstr. 3-5, 12207 Berlin - Steglitz 
Tel. 7791-0, S-Bahn: S25 Lichterfelde-Ost 
St. Marien-Krankenhaus 
Gallwitzallee 123-143, 12249 Berlin - Steglitz 
Tel. 76783-0, Bus: 182, 187 
Universitäsklinikum Benjamin Franklin
Hindenburgdamm 30, 12200 Berlin - Steglitz 
Tel. 8445-0, Bus: 185, 285 
St. Joseph-Krankenhaus
Bäumerplan 24, 12101 Berlin - Tempelhof 
Tel. 7882-0, Bus: 140, 184 
Vivantes Wenckebach-Klinikum
Wenckebachstr. 23, 12099 Berlin - Tempelh. 
Tel. 7561-0, U-Bahn: Kaiserin-Augusta-Str 
Elisabeth-Krankenhaus
Lützowstr. 24-26, 10785 Berlin - Tiergarten 
Tel. 2506-1, Bus: 341 
Krankenhaus Hedwigsh
Buntzelstr. 36, 12562 Berlin - Treptow 
Tel. 6741-0, Bus: 163 
Deutsches Herzzentrum Berlin
Augustenburger Platz 1, 13353 Berlin
Wedding, Tel. 4593-0
U-Bahn: Amrumer Str., Bus: 221, 248 
DRK-Kliniken Mark Brandenburg
Drontheimer Str. 39-40 , 13359 Berlin
Wedding, Tel. 3035600-0
U-Bahn: Osloer Str., Bus: 150, 228 
Universitätsklinikum Charité
Augustenburger Platz 1, 13353 Berlin
Wedding, Tel.450-50
U-Bahn: Amrumer Str., Bus: 126, 221, 248 
Park-Klinik Wessensee
Schِönstr. 80, 13086 Berlin - Weißensee 
Tel. 96280 
Park-Sanatorium Dahlem
Hammersteinstr. 20, 14199 Berlin
Wilmersdorf, Tel. 82 99 91-0, Bus: 110 
St. Gertrauden-Krankenhaus
Paretzer Str. 12, 10713 Berlin - Wilmersdorf 
Tel. 8272-0, U-Bahn: Heidelberger Platz,
S-Bahn: S4, S45, S46 Heidelberger Platz 
Ev.Krankenhaus Hubertus
Spanische Allee 10-14, 14129 Berlin
Zehlendorf, Tel. 81 00 8-0, Bus: 118, 318 
Krankenhaus Waldfriede
Argentinische Allee 40, 14163 Berlin - Zeh-
lendorf, Tel. 81 81 0-0, U-Bahn: U1 Krumme 
Lanke, Bus: 112, 211, 629 
Krankenhaus Zehlendorf
Gimpelsteig 9, 14165 Berlin Tel. 8102-0  



.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

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

P h y s i o t h e r a p i e  Z e n t r u m
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Abokal Najat
Kienitzer Str. 107, 12049 Berlin
Tel.: 030-62206896
Ahmed Abed
Schönstedtstr. 7, 12043 Berlin
030-2850 2300
ِAhmad Chahrour
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. 030-7718824
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
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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
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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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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/ أرز المحمود(
مواد التعبئة والتغليف - ورق لف لحمة، سندويشات، حلويات - أكياس بأحجام مختلفة - 

ورق قصدير / سانيتا
جميع أنواع المثلجات الفاخرة )ملوخية - بامية - كزبرة- فول أخضر - كبة شامية - كبة رز 

- كبة مشوية - شاورما - هامبرغر - فالفل - سامبوسك )سبانخ ،جبنة، لحمة(.

عروض وتنزيالت مغرية على جميع أنواع المواد الغذائية
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وكالء شركات:
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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

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

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

 ,Airlines, Frisiersalonsشركات طيران، صالونات
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Kosmatik, Textilien, Möbel, Bestattung  تجميل، تصوير، أزياء، موبيليا، دفن الموتى

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

–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

Kosmatik, Textilien, Möbel, Bestattung  تجميل، تصوير، أزياء، موبيليا، دفن الموتى
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دوله عربيه ال نعرف عنها الكثير
تتميز  التي  اإلفريقية  البلدان  من  القمر  جزر  تعد 
بوجود موارد سياحية جيدة، فهي إضافة إلى مناخها 
االستوائي المميز، تذخر بمخزون ثقافي يجذب إليها 

الكثير من السياح األوربيين في كل عام.
والزائر لجمهورية جزر القمر يجد نفسه أمام خيارات 
سياحية متعددة، فالطبيعة الخالبة والشواطئ النظيفة 
قل  فريدا  سياحيا  تنوعا  تمثل  كلها  الثقافي  والتراث 
األنشطة  وتتباين  البلدان.  من  بلد  أي  في  يوجد  ما 
السياحية من سياحة الصيد والمغامرات إلى السياحة 

البيئية وسياحة االسترخاء في الشواطئ الرملية.
ال  سمكية  بثروة  يحظى  القمر  أرخبيل  كان  وإذا 
فإن  السمك،  ليصطادوا  إليه  الغربيون  ويأتي  تقدر، 
تبدأ  الشرقي،  الساحل  على  (درموني)  مدينة  في 
حكاية أخرى، تبدع سطورها التالل التي تصعد من 
ليدخل اإلنسان في وسط غابات  الضيقة،  الحواري 
الشجرة  إن  يقال  الشكل،  قرنفلي  شجر  من  كثيفة 
منه ال تبلغ سن النضج إال بعد عشرين عاما حيث 

تعطي أزهاراً تأخذها فرنسا لتصنع منها أثمن أنواع 
على  البعض  يطلق  أن  غريباً  ليس  لهذا  العطور، 

جزر القمر ومياهها لقب (أرخبيل العطور) 
إفريقيا في  قارة  الَقـَمـر دولة صغيرة قرب  وجـُُزر 
اتحاد  هي  موروني.  وعاصمتها  الهندي،  المحيط 
أنجوان  (فومبوني),  موهيلي  مستقلة:  جزر  ثالث 
وجزيرة  (موروني).  الكبير  القمر  (موتسامودو), 
إدارة  تحت  تزال  ال  (ماموتزو)  مايوت  هي  رابعة 

فرنسا وتطالب بها جزر القمر.
االتحادية  القمر  جمهورية  كان:  السابق  االسم 

اإلسالمية 
انضمت إلى جامعة الدول العربية عام 1993.

توالت على البالد االنقالبات منذ االستقالل. وأشرف 
المرتزق الفرنسي بوب دينار على أكثر من انقالب 

في جزر القمر.
لغة جزر القمر تسمى "شيُقُمر" Shikomor وهي 
ثقافة  اختالط  بها  وتم  السواحلية.  لهجات  من  لهجة 
السواحل، ودينهم االسالم 99%، إال  العرب وثقافة 

بعض سكان مايوت، وهم كاثوليك. 

القمر.. والجزر
وكان العرب أول من أطلق تسمية جزر القمر على 
هذه الجزر في أوائل القرن الثاني الهجري، وأرجع 
البعض سبب التسمية إلى أن الرحالة العرب العائدة 
أصولهم إلى مسقط وعدن وحضرموت هبطوا على 
ساحل الجزر وكان القمر بدًرا فأسموها جزر القمر. 
وأرجع آخرون سبب التسمية ألن شكلها العام يشبه 
الهالل، وجزرها األربع الكبرى موزعة في مواقع 
محددة تشبه أربعة من أوجه القمر الرئيسية. وأخذ 
األوروبيون هذه التسمية عن العرب، وأطلقوا عليها 

.Comoros "كومور" أو "كوموروس"
االتحادية  القمر  جزر  فهو  الحالي  اسمها  أما 
ألف   (700) على  سكانها  عدد  ويزيد  اإلسالمية، 
نسمة من أصول عرقية مختلفة تزاوجت وامتزجت 
فيما بينها، وأعطت شعًبا ظهرت فيه القسمات العربية 
واإلفريقية واآلسيوية. وتشكل األصول العربية نسبة 
السكان  بقية  ينتمي  فيما   ،%55 واإلفريقية   ،%35
والصين  وإندونسيا  الماليو  من  آسيوية  ألصول 
والبرتغال  فرنسا  من  أوروبية  وأصول  والهنود، 
وهولندا. ويدين معظم السكان باإلسالم على المذهب 
مايوت  جزيرة  في  مسيحية  أقلية  وتوجد  الشافعي، 
جاءت مع البعثات التبشيرية الكاثوليكية التي ترعاها 
الدستور  لنص  ووفًقا  الفرنسية،  الدينية  المؤسسات 
لغة  وهي  الفرنسية  هي  رسمية  لغات  ثالث  توجد 
التعليم في المدارس حيث ال توجد جامعة في البالد، 
من  خليط  وهي  القمرية  واللغة  العربية،  واللغة 

العربية والسواحيلية وهي مكتوبة بحروف عربية.

العرب والجزر
عمان  من  العربية  الهجرات  بعض  توافدت 
القمر، وكان بعض  إلى جزر  واليمن  وحضرموت 
اإلسالم  معهم  واستقر  فاستقروا،  صيادين  هؤالء 
هناك وصبغوا تلك الجزر بالطابع العربي واندمجوا 
مع السكان األصليين، وتمتع الحضارمة بنفوذ قوي 
الصراعات  أن  غير  الجزر،  سالطين  وأصبحوا 
شوكتهم،  أضعف  المحليين  الحكام  بين  والتنافس 
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ولم  (908هـ،1502م)،  سنة  البرتغاليون  فاحتلها 
يجدوا فيها قوة لكثرة السلطنات وافتراق الكلمة.

البرتغاليين  على  ثاروا  أن  الجزر  أهالي  يلبث  ولم 
من  جماعة  الوقت  ذلك  في  ونزلت  فأخرجوهم، 
 ، (912هـ  سنة  الكبرى  القمر  جزيرة  في  شيراز 
بها،  سلطنة  وأسسوا  الجزيرة  فاحتلوا  1506م) 
وهكذا  موهلي،  ثم  مايوت  ثم  إنجوان،  وحكموا 
جمعوا الجزر األربع في سلطنة واحدة تحت زعامة 
وفاته  أن  إال  بن عيسى،  بن محمد  بن حسن  محمد 
أحدثت ضعًفا خاصة بعدما تولت زوجته "مولالنة" 
"فاتنة"،  تسمى  أخرى  امرأة  ونافستها  الحكم 
واستمرت الفرقة واالضطراب يسودان الجزر حتى 
قبائل  بأهلها خاصة  وفتكوا  المدغشقريون،  هاجمها 

"السكاالفا" المدغشقرية.

مصر وفرنسا واحتالل الجزر
عندما ظهرت  مرة  دولًيا ألول  القمر  عرفت جزر 
البرتغالي  الرحالة  رسمها  التي  العالم  على خريطة 
ورغم  1527م)،  (934هـ،   عام  ريبير  ديوجو 
فإن  الجزر  والعربي على  اإلسالمي  النفوذ  سيطرة 
فرنسا  واستطاعت  تسودها،  كانت  االضطرابات 
سنة  "مايوت"  جزيرة  على  سيطرتها  تفرض  أن 

(1259هـ، 1843م).
قائد  بمقابلة  إنجوان  جزيرة  سكان  من  فود  وقام 
القوات المصرية في شرق إفريقيا رضوان باشا في 
الجزيرة  دخول  منه  وطلبوا  1875م)  (1292هـ، 
المصرية  الحكومة  أن  إال  المصرية،  الحماية  تحت 
كانت مشغولة بتدعيم سيطرتها على مناطق أخرى 
أكثر من اهتمامها بتلك الجزر الصغيرة، لذلك لم تعط 
هذه الدعوة أية اهتمام، فوقع حكام إنجوان معاهدة مع 
اإلنجليز سنة (1300هـ، 1882م) نصت على إلغاء 
تجارة الرقيق في الجزيرة، فثار تجار الرقيق على 
المعاهدة، واندلعت حروب أهلية، فطلب حكام  هذه 
ووقعت  عليهم  الفرنسية  الحماية  فرض  الجزيرة 
جزيرة  أما  (1304هـ،1887م)،  في  بذلك  معاهدة 

موهيلي فاحتلتها فرنسا سنة (1303هـ، 1886م).

بالد الزهور والعطور
تصدر  التي  المختلفة  بالزهور  القمر  جزر  تشتهر 
أنواع  أثمن  منها  لتستخلص  فرنسا  إلى  معظمها 
وأشهرها  الطبية،  المستحضرات  وبعض  العطور 
زهور "يالنج بالنج" التي تمأل الجزر وتمثل نسبة 
أفضل  بها  توجد  كذلك  الوطني،  دخلها  من  كبيرة 
البيئات البحرية في العالم التي تحوي أسماًكا نادرة، 
و"الببغاء"،  و"السلفيش"،  "المرلين"،  أسماك  مثل: 
وسمكة "سيليكانت" التي ال توجد إال في جزر القمر، 
وتعتبر أغلى سمكة في العالم؛ إذ تبلغ سعر الواحدة 
التونة  أسماك  فيها  تتوافر  عشرة آالف دوالر، كما 
بكميات ضخمة تزيد على ربع مليون طن سنوًيا ال 

تستهلك منها الجزر إال سبعة أطنان فقط.
ويعتبر بركان "كارثاال" أشهر براكين الجزيرة؛ إذ 
ترتفع فوهته 2631 متًرا، ورحلة التسلق إلى فوهته 

تستغرق يومين كاملين.

السياحة
القمر  جزر  تمتاز  ـ 
طيلة  طقسها  باعتدال 
أيام السنة حيث تتراوح 
بين  الحرارة  درجات 
22 و35 درجة مئوية. 
ـ مرتفعاتها الجبلية التي 
بعضها  ارتفاع  يصل 
مثل  متر   3400 إلى 
وجبل  بيرتاال  جبل 
يرتفع  الذي  كارتاال 

نحو 2360 مترا. 
االستوائية  غاباتها  ـ 
تخلو  التي  الكثيفة 

النادرة  بالنباتات  والزاخرة  المفترسة  الوحوش  من 
والزهور العطرية. 

 340 نحو  طولها  يبلغ  التي  القمر  جزر  شواطئ  ـ 
جماال  تزداد  التي  البيضاء  رمالها  بنقاوة  تمتاز  كم 

وسحرا في الليالي الصافية المقمرة. 
ـ االستقرار واألمان الذي يسود مجتمعها واالستعداد 
الضيف  الستقبال  شعبها  لدى  االصيل  الفطري 

والترحيب به وإكرامه وتقديم العون له. 
السكان  يزال  ال  حيث  األصيل  الشعبي  تراثها  ـ 
يحتفظون بتقاليدهم العربية المتوارثة في سائر وجوه 
الشبيهة  وأزيائهم  بعاداتهم  وكذلك  اليومية  الحياة 
والعمامة  العباءة  وهي  والعماني  اليمني  بالزيين 

والخنجر.

جزيرة مايوت
دزاوودزي  وعاصمتها  كم   374 مساحتها  تبلغ 

مامودزو  فتدعى  مدنها  كبرى  أما   (Dzaoudzi)
.(Mamoudzou)

منخفضة  وأراض  قديمة  براكين  من  مشكلة  وهي 
استوائي حار رطب صيفا  ومناخها  ووديان عميقة 
من  خليط  المسلمون  وسكانها  شتاء  جاف  وبارد 
اقتصادها  ويعتمد  والمالغاسيين  واألفارقة  العرب 
األسماك  وصيد  المواشي  وتربية  الزراعة  على 

وتصدر الزيوت العطرية والفانيليا والبن واألرز.

موروني
وتقع  االتحادية  القمر  جزر  جمهورية  عاصمة  هي 
وهي  سابقا)  الكبرى  (القمر  ناجازيجا  جزيرة  في 
ومركز  الرئيسي  والميناء  البالد  في  المدن  كبرى 
اإلدارة وفيها مطار دولي ومن صناعاتها المرطبات 
وتصدر  واإلسمنت  المعدنية  والمنتجات  والخشب 

الفانيليا والبن والكاكاو 
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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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März 2018, 25. – 27. Spieltag

02.03.2018
03.03.2018
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03.03.2018
03.03.2018
04.03.2018
04.03.2018
09.03.2018
10.03.2018
10.03.2018
10.03.2018
10.03.2018
10.03.2018
11.03.2018
11.03.2018
12.03.2018
16.03.2018
17.03.2018
17.03.2018
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17.03.2018
17.03.2018
18.03.2018
18.03.2018
18.03.2018

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

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

 03.03.2018
German Wrestling Federation: 
GWF Women's 
Huxleys Neue Welt, Hasenheide 
107, 10967

07.03. – 11.03. 2018
ITB Berlin - The World’s Leading 
Travel Trade Show. 
City Cube, Messedamm 26, 
14055 Berlin.

04.03. 05.03.2018
Messe: WOMAN
Messe, Halle 5, Bürgerweide, 
Findor�straße 101, 28215 
Bremen

04.03. - 05.03.2018
Stippermesse
Messe, Halle 6, Bürgerweide, 
Findor�straße 101, 28215 
Bremen

17.03. – 18.03.2018
Night of Freestyle 
ÖVB-Arena, Bürgerweide, 
Findor�straße 101, 28215 
Bremen

20.03. – 25.03.2018
Tischtennis German Open 
ÖVB-Arena, Bürgerweide, 
Findor�straße 101, 28215 
Bremen

01.03. – 04.03.2018
Messe: Internationale Motorrad-
austellung
Westfalenhallen , Rheinland-
damm 200, 44139 Dortmund

14.03. – 18.03.2018
Messe: CREATIVA 2018
Westfalenhallen , Rheinland-
damm 200, 44139 Dortmund

23.03. - 25.03.2018
BauMesse NRW
Westfalenhallen , Rheinland-
damm 200, 44139 Dortmund

09.03. - 11.03.2018
BEAUTY Düsseldorf
Messegelände, Stockumer 
Kirchstr. 61, 40474 Düsseldorf

23.03.2018
Fußball: Deutschland – 
Spanien
ESPRIT arena, Arena-Str. 1, 
40474 Düsseldorf

18.03. – 22.03.2018
Messe: Light + Building
Messe, Ludwig-Erhard-Anlage 1, 
60327 Frankfurt – Westend

23.03. – 29.03.2018
Feste: Dippemess im Frühjah
Festplatz am Ratsweg, 60385 
Frankfurt – Riederwald

18.03. – 23.03.2018
Luminale: Internationales 
Licht-Kultur-Spektakel
Frankfurt/ Innenstadt

03.03. – 07.03.2018
IT-Security-Kongress 
Congress Centrum, 
Theodor-Heuss-Platz 1,  30175 
Hannover

10.03.2018
Internationales Frauenfest
Stadtteiltre� Sahlkamp, Elmstr. 
15, 30657 Hannover

31.03.2018
Frühlingsfest Hannover 2018
Schützenplatz , Bruchmeisteral-
lee 1A,  30169 Hannover

01.03.2018
Internationale Briefmarken-Bör-

se
MOC, Lilienthalallee 40, 80939 
München

03.03.2018
Numismata: Internationale 
Münzen-Messe
MOC, Lilienthalallee 40, 80939 
München

06.03. – 07.03.2018
Internet World
Messe, Messegelände, 81823 
München

16.03. – 18.03.2018
Immobilien Messe
Kleine Olympiahalle, 
Spiridon-Louis-Ring 11, 80809 
München



أفقي

رأسي

أنا كاتب

الحلول في الصفحة 98

دولة آسيوية؟
ما اسم الدولة؟
ماهي العاصمة؟

من يحكمها؟

01

02

03

04
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06

07

08

09

10

10     09     08     07     06    05     04     03     02     01

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

العاصمة

1- أول من اكتشف وحدة قياس الفيمتو 
ثانية؟

التكعيبية  المعادالت  حّل  عالم  أول   -2
هندسياً بواسطة قطوع المخروط؟

3- أول من أطلق عليه إديسون الشرق 
الـ  تجاوزت  التى  االختراعات  وصاحب 

76 اختراع؟
4- أول من رسم خريطة جيولوجية لقاع 

بحر الشمال؟
5- أول عالمة ذرة مصرية؟

المثلثية  النسبة  وضع  من  أول   -6
)ظّل( وهو أول من استعملها في حلول 

المسائل الرياضية؟
7- أول خطاط عربي؟

01 - مطرب عراقي.
02 - بلدة أمريكية انتصر فيها واشنطن على اإلنجليز.

03 - طبيب نمساوي مؤسس علم التحليل النفساني.
04 - للنداء - حرف جر - عائلة عالم جراثيم فرنسي اكتشف الطاعون.

05 - صاحبة األمر والسلطة على البالد - أنهى األمر.
06 - نزع الشعر أو الريش - للتعريف - فريق غنائي سويدي معتزل.

07 - بلدة لبنانية بقضاء المتن.
08 - عاصمة بشكيريا الروسية - سقي.
09 - نوتة موسيقية - عاصمة أمريكية.
10 - رئيس كتلة نيابية برلمانية لبناني.

01 - أعلى قمة في إفريقيا على حدود كينيا.
02 - حرف عطف - جعل قضية وطن على المستوى الدولي.

03 - بيت الرسالة - أعمى.
04 - عمل خير - والد سليمان الحكيم.

05 - تصير فيه الحجارة كلساً - للتأوه - أضرم ولهَب.
06 - كذبة باألجنبية - عكس األنعم.

07 - منطقة جبلية شمال شرقي بوهيميا احتلها األلمان وأجلوا منها - 
       لحم الخروف باألجنبية.

08 - حرف نصب - مابلي من العظام - ندى.
09 - خلط بالزيت أو السمن - قطعنا.

10 - سياسي ورئيس جمهورية إيراني سابق.



سؤال يحتاج جواب ...
Sprüche 	 	 أقوال	مأثورة		

George Orwell
جورج أورويل

فّكر .. واحسب

1- كم المسافة التي يستطيع أن يقطعها 
الجمل بدون شرب الماء؟

عندما  اإلنسان  يستخدم  عضلة  كم   -2
يتكلم؟

3- مامعنى كلمة »أثيوبيا«؟
4- أين يقع أكبر حقل بترول في العالم؟

5- كم يبلغ ارتفاع قمة افرست؟
محور  تمايل  اكتشف  الذي  هو  من   -6

االرض؟
الجاذبية  علم  أوجد  الذي  هو  من   -7

النسبية؟
8- من هو الذي اكتشف تسييل الغازات؟

9- من هو الذي اكتشف الفيتامين؟
القوانين  اكتشف  الذي  هو  من   -10

االساسية للتيارات الكهربائية؟
ميشع  كتابة  اكتشف  الذي  هو  من   -11

ملك مؤاب؟
12- ما هو اقصى ارتفاع يمكن للطيور 

أن تصله؟
13- من هو األديب والشاعر الجزائري 

الذي لقب بابن بطوطة الجزائر؟
14- أين جرت االلعاب االولمبية النسائية 

األولى؟
15- ما هي اكثر االشهر حرارة على خط 

االستواء؟
16- في أي سورة ورد ذكر الحوت؟

أوصى  الذي  الفيلسوف  هو  من   -17
بدفنه على رأسه بشكل عمودي؟

لقب  الذي  االسباني  الحارس  من   -18
بالقديس؟

تحكيم  في  شارك  عربي  حكم  كم   -19
التي   1998 لسنة  العالم  كأس  بطولة 

اقيمت بفرنسا؟
20- ما هو الهرمون الذي يتأثر افرازه 

بفترات النور والظالم؟
21- ما هي أصغر دول قارة آسيا؟

22- أين تقع مرتفعات فوتا جالون؟
23- ما اسم الحبل الذي يستخدم للصعود 

على النخيل؟
24- ماهو الحيوان الذي يطلق عليه دب 

النمل؟
عند  الزرافة  تسمى  كانت  ماذا   -25

اليونان؟
مستوردة  دولة  أكثر  ماهي   -26

للكهرباء؟
27- ماذا أطلق العرب على مدريد؟

في  للخيول  تجمع  أكبر  يوجد  أين   -28
العالم؟

29- أين يوجد نهر خور بركة؟

30- ما هو أجمل المذنبات؟
31- ما اسم كتاب الفقه اليهودي باللغة 

العبرية؟
32- من هي الروائية التي حققت أعلى 

نسبة مبيعات لرواياتها؟
33- ما اسم النبات الذي يفترس الذباب 

والحشرات؟
34- ما معنى اسم شيكاغو؟

35- ماهي أقدم عملة متداولة؟
36- أين يوجد مقر البنك الدولي؟

العصر  مؤرخي  أشهر  هو  من   -37
العباسي؟

باللغة  أغمان  كلمة  تعني  ماذا   -38
البربرية؟

39- ما هو أندر وأغلى طبق من الطعام 
عند الشعب الصيني؟

اسمها  يعني  التي  المدينة  ماهي   -40
الجبل األبيض؟

41- في عهد من أطلقت كلمة )مصاري( 
على النقود؟

42- ماذا تعني كلمة )أوركسترا(؟
43- ما معنى )األلماس(؟

44- ماهو الحجر الذي يطلق عليه أميرة 
البرازيل؟

ذو  بـ  الملقب  الصحابي  هو  من   -45
العين؟

46- ماهو الميناء الذي يقع على فوهة 
بركان؟

للهياج  المسببة  الغدة  ماهي   -47
العصبي؟

48- ما هو مرض األميبيا؟

 »MGM« تصوير االسد لشركة
األمريكية

األسد ليو، هو اسم تجاري لألسد الذي 
غولدوين  مترو  أفالم  في  بالعادة  يظهر 
لإلعالم،  أمريكية  شركة  وهي  ماير 
على  يحتوي  الذي  بشعارها  وتميزت 
 1917 عام  فمنذ  وسطه.  في  األسد 
الشركة  قررت  الشركة(  تأسيس  )منذ 
في  لوجهتها  فريدة  طريقة  استخدام 
المخرج  وألن  تجارية،  وكعالمة  األفالم 

والمنتج السينمائي ألفريد هتشكوك كان من أهم مخرجي أفالم 
القرن  ثمانينات  وحتى  عشر  التاسع  القرن  أواخر  منذ  الرعب 
التي  فقد أخرج مقدمة شركة »مترو جولدن ماير«  العشرين، 

كان بطلها »أسد« وهو يقوم بالزئير

كم مربعاً في هذه الصورة؟



في الوقت الحالي، أنت تضع أهمية زائدة على األمور المادية 
وتبذل الكثير من المجهود لتشبع احتياجات سطحية، في حين 

تهمل أمور أخرى بما فيها التحكم في أمورك المالية.

حياتك غير مستقرة في الوقت الحالي. أنت تعمل جيًدا، ولكن 
ال يوجد تقدير وربما ينالك النقد غير العادل ولكن يجب أن 

تثابر وتستمر.

بإنجازاتك. يجب أن  أنت تعمل بجد مؤخًرا ويجب أن تفخر 
يستمر سير األمور بسالسة وذلك بالتخطيط لخطواتك التالية 
بعناية بطريقتك المعتادة، وسوف تتولى باقي األمور نفسها.

تستطيع تحقيق الكثير في العمل إذا مارست القليل من ضبط 
بعض  مستهتر  تجعلك  بنجمك  المحيطة  الكوكبة  النفس. 
الشيء في صرف النقود، يجب أن تفكر جيًدا قبل اإلسراع 

في القيام بمغامرات مالية

كل شيء يسير على ما يرام في الوقت الحالي، حتى وإن كان 
أمامك أن تفعل الكثير للوصول إلى أهدافك. تجد سهولة في 
العمل، حتى إنه لديك الوقت الكافي لكي تساعد زمالئك. تشعر 

بالقرب من شريكك، وتشعر بالتناغم مع الحب ومع ذاتك.

لديك اليد العليا مرة أخرى، وقد استعدت السيطرة وتستطيع 
االنتهاء من األعمال في الوقت المطلوب بدون أي توتر وهذا 
يرضي الجميع. سوف تطلب منك المساعدة أكثر من ذي قبل 

وسوف تتلقى الشكر عليها أيًضا.

ربما تكون قد تراجعت عن القيام بمهام صعبة من قبل، ولكن 
اآلن تستطيع التعامل معها بسهولة. في مناقشات العمل، أنت 
واثق من نفسك حتى أن جميع المنافسين يبدون إعجابهم بك.

االتجاه  في  اآلخرون  ينظر  سوف  اآلن،  أخطاء  ارتكبت  إذا 
نتائج  حدوث  المشترى  سيؤكد  أو  خاطر،  طيب  عن  اآلخر 
إيجابية. األمور تسير بشكل جيد في العمل، ولكن يجب أن 

تتوخى الحذر بعض الشيء.

به  تقوم  شيء  كل  ألن  تتصرف،  كيف  تعرف  ال  حقًا  أنت 
يظهر بشكل مختلف عما كنت تنوي. في العمل، من الممكن 
أن يتحول الجو إلى األسوأ سريعًا أو قد ال تستطيع إرضاء 

جميع األطراف.

تستطيع أخيًرا االنتهاء من جميع المهام المرهقة في العمل 
والتفرغ لألنشطة المثيرة الجديدة. يجب أن تثق في حدسك 
شعرت  إذا  أو  الهامة،  القرارات  اتخاض  من  البد  كان  إذا 

بالرغبة في التغلب على حالة عدم اإلحساس باألمان.

في الوقت الحالي، إستراتيجية حياتك غير واضحة. أنت تقدم 
ثم  القليل،  تنجز سوى  ال  ولكنك  العمل،  في  لديك  ما  أفضل 

ينتهي بك األمر إلى أن تلوم اآلخرين.

تتوق إلى فعل شيء ما والبد من توجيه هذه الطاقة إلى شيء 
مثمر. يجب أن تبدأ مشروعات جديدة وتنتهي منها وخاصة 

في العمل، وعندئذ سوف ينطلق مستقبلك المهني.

الكلمات المتقاطعة

الفوارق السبعة

أنا مين؟
خالد حسيني كاتب وطبيب أفغاني أمريكي

أنا فين؟
أفغانستان / كابول / أشرف غني

فرافيش
زغلول  د.  الصباح./4-  كامل  حسن  الخازن./3-  جعفر  أبو  زويل./2-  أحمد  د.   -1

النجار./5- سميرة موسى./6- البوزجاني./7- ابن مقلة.

فكر شوية!
 29000 الكويت./5-  المحترق./4-  الوجه  عضلة./3-   44 متر./2-  كيلو   400  -1
ألبرت  الهنجاري  فاراداي./9-  النجوفن./8-  بولس  برادلي./7-  جيمس  قدم./6- 
متر./13-   11000 1869م./12-  غانو  كليمنت  اوهم./11-  جورج  ستزنت./10- 
وسبتمبر./16-  مارس  1921م./15-  كارلو  مونت  عيشه./14-  بن  الطاهر 
الميالتونين./21-  حكام./20-   7 كاسياس./19-  ديوجانس./18-  القلم./17- 
الجمل  الخنزير./25-  الراقول./24-  غينيا./23-  المالديف./22-  جزر 
النمر./26- الباراجواي./27- مجريط./28- الفوكالند./29- أريتريا./30- دوناتي./31- 
ليشفى./32- أجاثا كريستي./33- النرجس./34- البصل./35- الجنيه اإلسترليني./36- 
واشنطن./37- الطبري./38- الصبغة الحمراء./39- نخاع القرد./40- بلغراد./41- في 
اليقهر./44-  الذي  المعدن  الرقص./43-  ساحة  باشا./42-  علي  محمد  ابراهيم  عهد 

التوباز./45- قتادة بن النعمان./46- عدن./47- الغدة الدرقية./48- فقدان الذاكرة.

فكر واحسب:

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

21.03-20.04               21.04-20.05               21.05-21.06               22.06-22.07                23.07-23.08               24.08-23.09                24.090-23.10              24.10-22.11               23.11-21.12                 22.12-20.01               21.01-20.02                21.02-20.03
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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



Führerschein gepackt,   
        bei Fahrschule Exakt !

Bürozeiten: 
Mo. - Fr.: 1000 - 2000 Uhr
 Sa.: 1000 - 1600 Uhr

Tel.: 030 235 362 05

www.fahrschuleexakt.com

Überlandfahrt 225 Min. 150,00 €

Autobahnfahrt 220 Min. 143,00 €

Nachtfahrt 135 Min. 90,00 €

Vorstellung zur prakt. Prüfung 85,00 €

Übungsfahrt Klasse B 40 Min. 23,00 €

Übungsfahrt Klasse B 45 Min. 25,00 €

Autobahnfahrt Klasse B 45 Min. 30,00 €

Überlandfahrt Klasse B 45 Min. 30,00 €

Nachtfahrt Klasse B 45 Min. 30,00 €

ً مجــــانا

ً مجــــانا

ً مجــــانا

ً مجــــانا

ً مجــــانا

اإلسعافات األولية + فحص النظر

التعلم على التطبيق على اإلنترنت باأللماني

14 درس نظري

عضوية نادي السيارات األلماني مدة عام

التدريب اآلمن للقيادة

يمكنكم تقديم طلب رخصة القيادة 
لدينا مباشرة

Anzengruberstr. 6, 12043 Berlin Rathaus Neukölln

49€
رسوم التسجيل

منها مصاريف المكتب + الدروس النظرية

€29   لشخصين




