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الدليل ـ برلين

العالميين  السياسيين  المستشارين  من  جيل  يُثير 
الشعار المزعج »إنه االقتصاد«، لكن الهجرة اآلن 

تنافس االقتصاد كقوة دافعة في السياسة الغربية.
بالنسبة  المنطقي  من  إنه  االقتصادية،  الناحية  من 
المتحدة  المملكة  مثل  والمتقدمة،  الغنية  للبلدان 
ُجددا  عماال  تستقطب  أن  المتحدة،  والواليات 
لكن  المجاورة.  الدول  من  سنا  أصغر  ومواطنين 
لمصلحة خروج  والتصويت  ترامب  دونالد  انتخاب 
مدفوعين  كانا  األوروبي  االتحاد  من  بريطانيا 
بمخاوف من الهجرة غير الخاضعة للرقابة، إذ وعد 
ترامب »ببناء جدار« على طول الحدود المكسيكية، 
وتعهد مناصرو »بريكست« باستعادة السيطرة على 

الحدود من االتحاد األوروبي.
أنجلو-  ظاهرة  مجّرد  ليست  هذه  أن  الواضح  من 
حظوظ  في  التراجع  كان  ألمانيا  ففي  أميركية، 
ارتباطا  السياسية مرتبطا  أنجيال ميركل  المستشارة 
وثيقا بقرارها لقبول أكثر من مليون الجئ وُمهاجر 
فيكتور  فاز  المجر،  وفي   .2015 عام  ألمانيا  إلى 
بإعادة  أوروبا،  وسط  في  الشعبوية  وجه  أوربان، 
بشأن  المخاوف  إثارة  على  تقوم  حملة  بعد  انتخابه 
المناهض  النمساوي  الُحرية  وحزب  الهجرة. 
الحكومة، ورابطة مكافحة  للمهاجرين هو اآلن في 
المهاجرين اإليطالية في وضع جيِّد يُمكنها أن تحذو 
الوطنية  الجبهة  وصلت  فرنسا،  وفي  النمسا.  حذو 
وفي  الرئاسية.  االنتخابات  من  األخيرة  الجولة  إلى 
السويد، استعاد الديمقراطيون من أقصى اليمين نسبة 

20% في االنتخابات في سبتمبر الماضي.

ح أن تزداد األزمات  وفي العقود القادمة، من المرجَّ
في  واالقتصادية  الديموجرافية  الضغوط  بسبب 
للمهاجرين  مصّدِر  أكبر  نيجيريا  تُعد  إفريقيا. 
المحتملين الذين يعبرون البحر المحفوف بالمخاطر 
إلى إيطاليا. وقد ارتفع عدد سكان نيجيريا من 45 
ومن  اليوم،  مليونا   187 إلى   1960 عام  مليونا 
عام  بحلول  ماليين   410 إلى  يصل  أن  المتوقع 
عدد  أن  األوروبية  المفوضية  توقَّعت  وقد   .2050
سكان نيجيريا وحدها يمكن أن يكون أكبر من عدد 

سكان االتحاد األوروبي كله بحلول عام 2060.
وبشكل عام، من المتوقع أن يزداد عدد سكان إفريقيا 
بنحو مليار شخص على مدى 30 عاما القادمة. وعلى 
النقيض من ذلك، فمن دون الهجرة، سيتقلص عدد 
سكان االتحاد األوروبي بشكل ملحوظ، مع تقدمهم 
ليست  الديموجرافية  الضغوط  أن  ومع  العمر.  في 
واضحة تماما في األميركيتين، إال أن الفقر والعنف 
اللذين يدفعان كثيرا من سكان أميركا الوسطى إلى 

محاولة رحلة خطرة إلى الواليات المتحدة، لن يكون 
من السهل القضاء عليها.

في  تتصرف  ال  الغربيين  السياسيين  قوى  أن  وبما 
اإلنسان  حقوق  جماعات  فستواصل  واحد،  اتجاه 
والمحامون الضغط على الحكومات الغربية، لمعاملة 

المهاجرين معاملة كريمة واحترام القانون الدولي.
وتشير االتجاهات السكانية إلى أن الهجرة ستستمر 
لم  وما  القادم.  الجيل  إلى  الغربية  السياسة  دفع  في 
المتحدة  الواليات  في  الوسطيون  الساسة  يتمكن 
للتعامل مع  إلى طرق جديدة  التوصل  وأوروبا من 
ح أن تتسارع الحركة نحو  هذه القضية، فمن المرجَّ

الشعبوية اليمينية.

عصر انعدام األمن
الدول  من  العديد  أصبحت  الماضي،  العقد  خالل 
الديمقراطية الهامشية سلطوية بشكل متزايد، ونمت 
لألجانب  المعادية  الشعبوية  والحركات  السلطوية 
المدى  على  الديمقراطية  صحة  يهدد  قوي  بشكل 
ذلك  بما في  ديمقراطيات راسخة،  الطويل في عدة 
المتحدة،  والمملكة  والسويد  وهولندا  وألمانيا  فرنسا 

والواليات المتحدة. 
الشعبوية  الحركات  دعم  لزيادة  المباشر  السبب  إن 
رد  هو  األجانب  كراهية  عن  تنم  التي  المستبدة 
المتحدة  الواليات  في  خاصة  الهجرة،  ضد  الفعل 
األميركية. لقد أدى ذلك إلى تغيُّر ثقافي سريع، وإلى 
تدني األمن الوظيفي الذي يُعانيه الكثيرون في العالم 
المتقدم. ولقد جعلت التحوالت الثقافية والديموجرافية 
الناخبين األكبر سنا يشعرون وكأنهم ال يعيشون في 
ذات  البلدان  اعتماد  أن  كما  فيه.  ولدوا  الذي  البلد 
الدخل المرتفع على التكنولوجيا لتحل محل اإلنسان 
لديه  االصطناعي،  الذكاء  مثل  األعمال،  بعض  في 

القدرة على جعل الناس أكثر ثراء وصحة. 

التدهور  بشأن  محتوم  شيء  يوجد  ال  وبالطبع 
نقل  في  المتزايد  الرخاء  يستمر  قد  الديمقراطي. 
معظم البلدان النامية نحو الديمقراطية، على الرغم 
مسارا  ليس  دائما،  الحال  هو  كما  المسار،  أن  من 
الموجة  تستمر  سوف  المتقدم  العالم  وفي  خطيا. 
المجتمعات  فشلت  إذا  فقط  االستبداد  من  الحالية 
لذلك.  الكامنة  الدوافع  مع  التعامل  في  والحكومات 
وإذا ظهرت تحالفات سياسية جديدة لعكس اتجاه عدم 
على  اآللي  التشغيل  فوائد  تقاسم  وضمان  المساواة 
نطاق واسع، فيمكنها إعادة الديمقراطية إلى مسارها 
مساره  في  الُمتقدم  العالم  استمر  إذا  لكن  الصحيح، 
الحالي فإن الديمقراطية قد تنحسر، إذا لم يكن هناك 

شيء محتوم بشأن معالجة تدهورها.

الغرب لم يعد مهيمنا على الشؤون العالمية
السياسة  على  أميركية  األنجلو-  القوة  سيطرت 
العالمية لمدة ثالثة قرون، وحددت في اآلونة األخيرة 
تلك  تنتهي  وقد  العالمية.  الغرب  أجندة  من  الكثير 
الفترة بشكل سريع في عهد الرئيس األميركي دونالد 

ترامب وخروج بريطانيا من االتحاد األوروبي.
واالتحاد  المتحدة  الواليات  بين  العالقات  تواجه 
األوروبي أزمة بسبب إيران والتجارة وتغيُّر الُمناخ 
والشرق األوسط، ألن األنجلو- أميركا لم تُعد تتمسك 

بالقيم الليبرالية التي كانت تستند إليها في السابق.
وخروج  ترامب  لسياسات  التوأم  القضايا  تُعتبر 
أسباب  من  أكثر  األوروبي  االتحاد  من  بريطانيا 

التغيُّرات العميقة التي نعيشها. 
على  قائمة  األطلسي  عبر  العالقات  كانت 
والعولمة  القانون،  وحكم  الليبرالية،  الديموقراطية 
باعتبارها  والتعددية،  المشترك  واألمن  الرأسمالية، 
للحضارة  كمعيار وحيد  الغرب  في  أساسية  عوامل 
التي  الثالثة  األجيال  في  العالمية  السياسة  وترتيب 
الحرب  تلك  كانت  الثانية.  العالمية  الحرب  عقبت 
بمثابة عالمة لسيطرة اإلمبراطورية البريطانية على 
الهيمنة اإلمبريالية األميركية. لكن التأليف المشترك 
لتلك القيم أثناء الحرب الباردة ضد االتحاد السوفيتي 
دول  مع  مشاركتهما  وتمت  انتهائها  بعد  استمر  قد 

أوروبية أخرى في التسعينات وعقد 2000.
ح إدارة ترامب أن أي اتفاقية تجارية مستقبلية  وتوّضِ
بين الواليات المتحدة وبريطانيا يجب أن تقترب من 
يتعلق  فيما  المتحدة  للواليات  التنظيمية  األولويات 
باألغذية والسلع المصنَّعة والخدمات بداًل من ربطها 

باالتحاد الجمركي األوروبي.
لقد تمت معالجة التوترات المتعلقة باإلنفاق الدفاعي 
مع  الجيوسياسية  واألولويات  االقتصادية  والمنافسة 
حلف  خالل  من  األوسط  والشرق  وآسيا  الصين 
العالمية  التجارة  ومنظمة  (الناتو)  األطلسي  شمال 
المتعددة  المنظمات  من  وغيرها  المتحدة  واألمم 
بأن مصالحهم  تفاهم متبادل  األطراف. وكان هناك 
المصالح  تفوق  المشتركة، في عالم متغيِّر،  وقيمهم 

المتضاربة.

إذا كان االتحاد األوروبي سيحمل وزنا في هذا العالم 
المتعدد األقطاب، فإنه يحتاج بالتأكيد إلى مزيد من 
الوحدة. لكن يجب عليه أيضا أن يحتضن ما يسمى 
»العولمة متعددة األشكال« وهي أكثر مالئمة لعالم 

تكون فيه طرق متعددة حديثة. 
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اليمين  أحزاب  من  خاصة  المهاجرين،  لتدفق  بالتصدي  المطالبة  الدعوات  رغم 
المتطرف، فإن خبراء في بلد أكبر اقتصاد أوروبي، طالبوا بجذب مزيد من المهاجرين، 

محذرين من أن البالد بحاجة ماسة إليهم.
وقال معهد "IAB" Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung ألبحاث 
التوظيف، إن ألمانيا تحتاج إلى نحو 400 ألف شخص على األقل للقدوم والعمل كل 

عام، للحفاظ على قدرتها التنافسية.
كما أشار بحث أجراه معهد كولونيا لألبحاث االقتصادية، إلى أن النقص في العمال 
المهرة يعني أن الشركات لن تكون قادرة على العمل بطاقتها اإلنتاجية الكاملة، مما 

يعيق االقتصاد بنحو 30 مليار يورو  سنويا.
سمحت  التي  ميركل،  أنغيال  األلمانية  للمستشارة  المفتوح"  "الباب  سياسة  أن  يذكر 
باستقبال أكثر من مليون طالب لجوء منذ عام 2015، القت انتقادات الذعة، وأدت إلى 

"انتعاش" أحزاب اليمين المتطرف.
وتضع هذه البيانات الجديدة مزيدا من الضغط على ميركل، إذ ال بد من أن تعمل على 
إيجاد توازن بين استقبال المزيد من الالجئين والمهاجرين لدعم االقتصاد، والتعامل مع 

االنتقادات والمخاوف المثارة بشأن الهجرة.
وقال مايكل بلتمان، الذي يدير شركة تكنولوجية توظف مبرمجين من بنغالدش والشرق 
األوسط أن موظفيه لم يحصلوا بعد على إقامات دائمة في ألمانيا: "قد يستغرق األمر 6 
أشهر قبل أن يحصل الموظفون من الدول غير األوروبية على تأشيراتهم، وهو أمر له 

تأثيرات سلبية على التوظيف، ويعقد التخطيط".
وللتعامل مع هذا الموقف، يقوم وزير الداخلية هورست زيهوفر، الذي اعتبر مؤخرا 
إلى  قانون يهدف  اللمسات األخيرة على  المشكالت"، بوضع  الهجرة هي "أم كل  أن 
مساعدة العمال المهرة على القدوم إلى ألمانيا، مع السيطرة على تدفق األشخاص ذوي 

المهارات المنخفضة، الذين قد يسعون الستغالل نظام الرعاية االجتماعية في البالد.
وقد يكون وضع الالجئين والمهاجرين مرتبطين في القانون، إذ دعا الحزب الديمقراطي 
االجتماعي األلماني، إلى السماح لالجئين بتغيير وضع اللجوء إذا وجدوا وظيفة، إال 
أن ميركل رفضت االقتراح، مما قد يؤدي إلى مواجهة محتملة بين أحد أقدم األحزاب 

السياسية في البالد، والمستشارة األلمانية.
ومن المفترض أن يتم تقديم مشروع قانون الهجرة النهائي هذا الشهر.

تواجد  ترفض  بالدها  أن  ميركل  أنغيال  األلمانية،  المستشارة  أكدت 
مهاجرين أجانب على أراضيها دون وثائق.

على  شرعيين  غير  مهاجرين  ببقاء  تقبل  لن  "ألمانيا  أن  وأضافت 
أراضيها، والحكومة األلمانية بصدد تطبيق معايير جديدة لجعل عملية 
يتم  فعالية حتى  أكثر  قانونية  المقيمين بطريقة غير  المهاجرين  ترحيل 

ترحيلهم من ألمانيا".
التي  الدول  لرعايا  اللجوء  تمنح حق  ألمانيا   " أن:  المستشارة  وأعلنت 
تعاني من الحرب، على غرار العراق وسوريا، ولكن ال يمكن أن تمنح 

هذا الحق لرعايا كل الدول".
وأكدت ميركل بأن: "هناك اتفاقا وتعاونا بين الجزائر وألمانيا في هذا 
وقالت:  للمهاجرين  مصدرا  بلدا  ليست  الجزائر  أن  واعتبرت  األمر"، 
"الجزائر دولة استقبال للمهاجرين، وتحدثت عن وجود تعاون مستمر 
بشأن الملف، وسيتم عقد اجتماع رفيع مع االتحاد اإلفريقي قبل نهاية 

السنة الجارية لمناقشة ملف الهجرة".
رعاياه  منح  يمكن  وال  آمن  بلد  الجزائر  أن  األلمانية  الحكومة  وتعتبر 
حق اللجوء، واقترحت الحكومة األلمانية قانونا يصنف الجزائر وتونس 

والمغرب ضمن الدول اآلمنة".
أحمد  الجزائرية  الحكومة  رئيس  ثمن  الصحفي  المؤتمر  نفس  وخالل 
أويحيى، قرار الحكومة األلمانية تصنيف الجزائر ضمن الدول اآلمنة، 
الجزائريين  الرعايا  مجموع  واستقبال  لترحيل  بالده  استعداد  وأعلن 

المقيمين بطريقة غير شرعية في ألمانيا.
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األلمانية، عن  التجارة والصناعة  أعربت غرفة 
خشيتها من أن تتضرر سمعة البالد االقتصادية 
جراء الحوادث المعادية لألجانب التي وقعت في 

مدينة كمنيتس، ومدن أخرى شرق ألمانيا.
وقال نائب المدير التنفيذي للغرفة، أخيم ديركس، 
في تصريحات صحيفة: "الصور لها دائما تأثير 
قوي، فبإمكانها أن تنفر أيدي عاملة متخصصة 

من كافة أنحاء العالم من القدوم إلينا".
وأضاف "ديركس": "علينا أن نوضح أن اليمين 
المتطرف ال يضر فقط بسمعة ألمانيا في جميع 
االقتصادي  نموذجنا  يعرض  بل  العالم،  أنحاء 
للخطر، وهو قائم على سمعة منتجات "صنع في 
ألمانيا" في كافة أنحاء العالم والثقة في االستقرار 

السياسي وقيم اقتصاد السوق االجتماعي".
وكانت اتحادات اقتصادية ومديرو شركات ألمانية 
كبيرة أعربوا عن مخاوفهم من أن تتضرر سمعة 
المعادية  العنف  أعمال  جراء  اقتصاديا  ألمانيا 

لألجانب.

حكمت المحكمة اإلدارية العليا في مدينة مونستر، في والية 
اللجوء  طالبي  تقييد  جواز  بعدم   ، فيستفاليا  الراين  شمال 

بالسكن في منطقة معينة في الوالية.
إنه من البديهي أن يقرر أي شخص بنفسه، مكان إقامته، 
المجاورة  القرية  في  أو  عمله،  مكان  من  بالقرب  سواء 
المحكمة  لكن  أصدقاءه،  مع  كبرى  مدينة  في  أو  لوالديه، 
اإلدارية العليا لوالية شمال الراين فيستفاليا األلمانية لم تكن 
ترى أن حق التنقل ينطبق على أي الجئ يعيش في الوالية. 
وأضافت القناة األولي التلفزيونية أن الوالية قررت اشتراط 
بعد  الوالية  يدخل  شخص  أي  على  اإلقامة،  مكان  تحديد 
 ،2016 عام  من  الثاني  كانون  شهر  من  األول  تاريخ 
وقيدته بالسكن في المكان الذي أرسلته إليه سلطات المنطقة 

المختصة.
وأشارت إلى أن قرار الوالية لم يراع حالة وجود أقارب 
في مناطق أخرى، قد يساعدون القادم الجديد بإيجاد عمل، 

أو سكن، أو تأمين بيئة اجتماعية.
وأضافت أن شرط تحديد اإلقامة لالجئين، موجود في جميع 
الواليات األلمانية، وتتفاوت صرامته بين والية وأخرى، 

وأن والية شمال الراين تعد األصرم بتطبيق هذا الشرط.
لكن هذه الصرامة خففها حكم للمحكمة اإلدارية العليا في 
مونستر، في معرض نظرها بدعوى الجئ عراقي، أراد 
االنتقال إلى أقاربه، وتم رفض طلبه، وفرض عليه البقاء 

في مدينة كيربن، حيث تم تحديد مكان إقامته.
آخرين،  الجئين  خمسة  بمشاركة  دعوته  الالجئ  ورفع 
القضاة  فيه  المحكمة، قرر  إيجابي من  وحصل على حكم 
شمال  والية  في  اإلقامة  تحديد  شرط  تفسير  قانونية  عدم 

الراين فيستفاليا. 
وأضاف القضاة أن شرط تحديد اإلقامة في الوالية يشوبه 
خطأ جسيم، غير متوافق مع القانون االتحادي، الذي ينص 
على وجوب فحص كل حالة على حده، للنظر في جدوى 

الشرط لإلندماج من عدمه.
قضايا  من  اآلالف  عشرات  تتأثر  سوف  الحكم،  وبهذا 
جميعاً،  فتحها  إعادة  سيتعين  حيث  المشابهة،  الالجئين 
بناًء على طلب المعنيين، من أجل تقرير ما إذا كان مكان 

اإلقامة المعين لهم مفيداً إلدماجهم أم ال.
الوالية  رأت  الالجئ،  إقامة  تحديد  مبررات شرط  وحول 
أن اإلندماج ال يقضي بتجمع الالجئين في مدن محددة، ما 
يؤدي إلى تقوقعهم على أنفسهم، وأيضاً يراعي هذا الشرط 
اإلمكانيات المتاحة من المدارس ورياض األطفال وغيرها 
من المؤسسات في كل المدن والبلدات، ويأخذ هذا الشرط 

أيضاً بعين االعتبار، سوقي العمل واإلسكان.
وختمت القناة األولي بالقول إن حكومة الوالية قبلت حكم 
المحكمة اإلدارية العليا، وسوف تفحص كيفية تعديل شرط 
ذلك  وحتى  االتحادي،  القانون  مع  متوافقاً  لجعله  اإلقامة 
النحو  النظر بكل حالة على حدة، على  يتم  الحين، سوف 

المنصوص عليه في حكم المحكمة.

طالبت جمعيات ومؤسسات عامة تدعم المهاجرين 
زيهوفر  هورست  الداخلية  وزير  ألمانيا  في 
باالستقالة من منصبه بعد أن أدلى بتصريح مثير 

للجدل حول أحداث كيمنتس.
بينها  عامة،  ألمانية  مؤسسات  عدة  ووجهت 
التركية  الجالية  إلى  باإلضافة  الخيرية  مؤسسات 
رسالة  وغيرها،  المركزي  صربيا  ومجلس 
أن  فيها  اعتبرت  الداخلية  وزير  إلى  مفتوحة 
زيهوفر ال يأخذ على محمل الجد الخطر الناجم 
عن النزعة اليمينية المتطرفة التي برزت مجددا 
عن  للدفاع  مؤهل  غير  يجعله  ما  البالد،  في 

مصالح كافة مكونات المجتمع األلماني.
بقلق  نشعر  كمواطنين،  "إننا  الرسالة:  في  وجاء 
المتطرفين  أن  قلقنا  ويثير  بالدنا.  على  بالغ 
ويهددون  األخبار  على  يهيمنون  اليمينيين 
بتوجيه  صدمنا  نحن!   ويقصدوننا  األجانب، 
التحية النازية لنا في بلد تمكن في يوم من األيام 
إننا قلقون ألننا  النازية.  التغلب على أصول  من 
بسبب  وأمان  بحرية  التنقل  نستطيع  ال  وأطفالنا 

شكلنا المختلف وأسمائنا ومعتقداتنا".
استخدمها  عبارة  على  ردا  الرسالة  وتأتي 
زيهوفر مؤخرا في سياق تعليقه على تظاهرات 
ترافقت  كيمنتس  مدينة  شهدتها  للهجرة  مناهضة 
"الهجرة  إن  للصحفيين  وقال  عنف،  أعمال  مع 
أجرت  التصريح  هذا  وبعد  المشاكل".  كل  أم 
تتبع  التي  السفلى  سكسونيا  والية  الشرطة  قيادة 
خرجت  استراتيجية"  "جلسة  إداريا  كيمنتس  لها 
ويطالبه  الداخلية  وزير  بكالم  يندد  بيان  باعتماد 
العبارات"،  اختيار  عند  االنتقائية  "توخي  بأن 

بحسب صحيفة هانوفر العامة.
بـ"غير  زيهوفر  تصريح  الشرطة  ووصفت 
أعداد  تزايد  ضوء  في  خاصة  المقبول"، 
بساكسونيا  الشرطة  صفوف  في  المهاجرين 

السفلى في السنوات األخيرة.
من جانبه، عبر رئيس وزراء ساكسونيا السفلى، 
ستيفان فايل، عن عزمه إرسال بيان ينتقد تصريح 
زيهوفر األخير إلى المستشارة أنغيال ميركل بغية 
"رفع مستوى توعيتها" بالخلفية السياسية القائمة.
وسبق أن هدد وزير الداخلية األلماني باالستقالة 
الهجرة  سياسة  بشأن  ميركل  مع  خالف  بسبب 

التي تتبعها.

داخل  الفساد  حاالت  أن  صحفي  تقرير  ذكر 
الحكومة األلمانية تكاد تكون منعدمة.

وجاء في تقرير لصحيفة "بيلد" استنادا إلى تقرير 
تحقيقات أعدته وزارة الداخلية األلمانية للبرلمان 
األلماني (بوندستاج) أن نحو 470 ألف موظف 
الذي  للفحص  خضعوا  حكومية  هيئة   929 في 

يهدف إلى كشف وقائع فساد.
وبحسب التقرير، تم بدء تحقيقات مع 23 موظفا 

في الحكومة العام الماضي بتهمة الفساد.
وجاء في التقرير أن نسبة حاالت الفساد المشتبه 
بها ال تمثل سوى 0.005% من إجمالي الحاالت 

التي خضعت للفحص.
تم  الفساد  حاالت  معظم  أن  الصحيفة  وذكرت 
الوقائع  وتتعلق   ، الخارجية  وزارة  في  رصدها 
بمنح تأشيرات على نحو مخالف للقانون واالشتباه 

في جرائم تهريب البشر.
كما تشمل التحقيقات ثالثة موظفين في الخارجية 
األلمانية قبلوا تذاكر مخصصة لكبار الشخصيات 

لحضور مناسبة رياضية.
وتحقق السلطات في واقعة رشوة متعلقة بصفقة 

تطوير طرق في وزارة النقل األلمانية.
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الدليل ـ برلين

التاريخ ليس مصادفة: تم نشر كتاب ثيلو زاراتسين 
الجديد في 30 أغسطس. قبل ثماني سنوات بالضبط 
  SPD عن  السابق  الشيوخ  مجلس  عضو  نشر   ،
ومسؤول المالية في برلين وعضو البنك المركزي 

األلماني ، كتابه األول األكثر مثيراً للجدل سياسياً.
أخرى  مرة  يقدم  زاراتسين  المليونير  كتاب  اآلن 
العنيف.  الجدل  توفر  أن  ينبغي  والتي  أطروحات، 
اإلسالم  بها  يعيق  التي  الطريقة  عدائي.  "استيالء 

التقدم وتهدد المجتمع هي العنوان االستفزازي. 

األطروحات الرئيسية من كتاب زاراتسين:
- في توجهه المحافظ الذي تمارسه غالبية المسلمين، 
الليبرالي، والمساواة في  التفكير  يتدخل اإلسالم في 
الحقوق، وتحديد النسل والنجاح االقتصادي. ويقول 
"مع أخذ الكلمات من القرآن ، فاإلسالم ليس ، مع 

أفضل النوايا ، دين السالم ، ". 
يقول لقد  قرأت القرآن، ويخصص فصاًل كاماًل في 

كتابه لدين اإلسالم وتفسيره الشخصي في النهاية.
ميؤوس  صغيرة  أقلية  هم"  الليبراليون  "المسلمون 
منها ، "يكتب زاراتسين. لذلك ، فإن الدول اإلسالمية 
في المتوسط متخلفة مقارنة بالعالم الغربي من حيث 
وبشكل  والديمقراطية.  والثقافة  والتعليم  االقتصاد 
البلدان اإلسالمية قوية فقط  استفزازي يكتب: " إن 
من حيث النمو السكاني. إنهم ضعفاء في خلق الثروة 
العلوم  في  وضعاف  الناس،  تعليم  في  وضعاف 

والتكنولوجيا ".

- يتجاوز طلب زاراتسين األساسي إلى ما هو أبعد 
من األطراف القائمة في ألمانيا للحد من الهجرة: إنه 

يريد " منع الهجرة اإلسالمية بشكل جذري ". 
قانون  إلى جنب مع  يسير هذا جنباً  أن  كيف يجب 
اللجوء المنصوص عليه في القانون األساسي وكذلك 
حظر الدين كما هو وارد في المادة 3 ، ويقول "يجب 
على المرء أن يمنع الثقل الديموغرافي للمسلمين في 
نتيجة  الزيادة  في  االستمرار  من  وأوروبا  ألمانيا 

للهجرة والخصوبة".

المسلمين  للسكان  الكبيرة  الزيادة  - ستتواصل نسبة 
البيانات   . القادمة  العقود  في  وألمانيا  أوروبا  في 
الحالية من مكتب اإلحصاء االتحادي تقول: حوالي 
8 في المئة من 83 مليون شخص في ألمانيا هم من 

البلدان اإلسالمية في الغالب. 
ويقول  السكان  من  القادمة  باألعداد  زاراتسين  يتنبأ 
"في المتوسط ، بحلول عام 2050 ، 14 في المئة 
من جميع األوروبيين سيكونون مسلمين، في ألمانيا 

ستكون النسبة أقل بقليل من 20 في المئة ،". ويشير 
إلى هذه األرقام في دراسة لمركز بيو لألبحاث. 

المرء  ، يكتشف  الدراسة  إلى  إذا نظرنا  ومع ذلك، 
أن األرقام "المفترضة" وفًقا للباحثين، ستحدث فقط 
استمرت  إذا  أي  المرتفعة"،   "الهجرة  سيناريو  في 
إلى   2014 األعوام  في  حدث  كما  الالجئين  أعداد 
2016. ومع ذلك ، فقد انخفض عدد الالجئين منذ 

ذلك الحين. 

ـ كما يكتب زاراتسين " في نفس الوقت ، اإلسالم 
المتخلف ، الذي تمارسه غالبية المسلمين ، يضمن 
المهارات  من  والقليل  ناجح  تكامل  أي  وجود  عدم 
من  التالية  األجيال  لدى  سيكون  األلمانية.  اللغوية 
المسلمين في المتوسط تعليم فقير ، ونجاح اقتصادي 
 ، ذلك  على  عالوة  الجريمة.  في  وزيادة  ضعيف، 
والحقوق  الديمقراطية  على  االنفتاح  قليلو  فإنهم 

المتساوية. 
دينًيا  الملونة  الثقافية  "الطبيعة  زاراتسين:  ويستنتج 
المتزايدة تهدد  المسلمين" ومعدالت والدتهم  لغالبية 

المجتمع المفتوح والديمقراطية واالزدهار.

أماكن  توفير  يجب  يقول:  الشهرة  أجل  ومن   -
الالجئين أقرب ما يمكن إلى مناطق حياتهم األصلية. 
يجب منع وصول الالجئين إلى أوروبا من أجل منع 
في  القوارب  إعادة  يجب  اللجوء.  استخدام  إساءة 
إلى  ـ  نظره  وجهة  من  ـ  المتوسط  األبيض  البحر 
المهاجرين  ترحيل  زاراتسين  يريد  انطالقهم.  نقطة 
"على  المرفوضين  اللجوء  وطالبي  الشرعيين  غير 

الفور وبدون استثناء".

تعميمات زاراتسين
يكشف   ، السياسية  التقييمات  عن  النظر  وبغض 
من  يحصى  ال  عدًدا  يتضمن  الذي  الشامل،  النص 
المقتطفات والمراجع بشكل متكرر،  عن التعميمات 

والمبالغات والتناقضات . 
ـ يقول الكاتب: "في أجزاء كبيرة من العالم اإلسالمي  
العالم  في  مكان  كل  "في  و  الفتيات"  ختان  يتم 
اإلسالمي ، ال يمكن للمرأة أن تخلع حجابها ، دون 

أن تكون في أعلى خطر".
كبيرة  مشكلة  الختان  ألن  بشدة  الخبراء  ويختلف 
دول غير  ومنها  األفريقية  الدول  بعض  في  خاصة 
إسالمية، والختان ليس في كل الدول اإلسالمية، وأن 
الحجاب ليس القاعدة في كل مكان، ونعتقد أنه غير 
مطلع على أحوال دول إسالمية مثل مصر، تونس ، 

لبنان، سوريا، سنغافورة، ماليزيا وغيرهم.

"الفتيات   ، يكتب  نويكولن   ومنطقة  برلين  حول  ـ 
البالغات من العمر ثماني سنوات في المدرسة" في 
عمومتهن  أبناء  من  من  يعرفون  األحيان  من  كثير 
السباحة  حمامات  تروي  وقد   . يتزوجن  سوف 
المراهقين  أخالق"  "تدني  عن  ـ  وتكرارا  مرارا  ـ 
والشباب ذوي األصول التركية والعربية. الوجبات 
المدرسية دون لحم الخنزير لماذا .. منصوص عليها 

في اإلسالم وفقا لقواعد "الحالل".

زاراتسين  لكتب  السابق  الناشر  أن   بالذكر  الجدير 
(مجموعة دار النشر راندوم هاوس) قد رفض نشر 
هذا الكتاب: وقال الكتاب "ضعيف" وصمم صورة 
في  أيضا  رأى  إنه  وقال  البشرية".  كآفة  لإلسالم 
المزاج السياسي المزعوم الخطر المتمثل في "تقوية 

االستياء المعادي للمسلمين".

واتهم حزب برلين الخضر زاراتسين بتقسيم المجتمع 
نحو  يندفع  شخص  "انه  العنف.  على  والتحريض 
ديانة واحدة ، وبالتالي يضع األساس لعنف الجناح 
وقال  المشكلة."  من  جزء  هو  فبالتالي  اليميني، 
"بالنسبة  غراف:  فيرنر  برلين  في  الحزب  رئيس 
لتيلو زاراتسين ، اإلسالم مذنب بكل شيء. هو ليس 
يوقد  تماًما. "زاراتسين  ، ولكنه جاهل  فقط  تمييزًيا 

النار من أجل الكراهية والعنف ".

وقد أعلن بعض السياسيين في الحزب الديمقراطي 
االشتراكي أنهم سيراجعون عضوية حزب زاراتسين 
بعد نشر الكتاب. وقد فشلت محاولتان سابقتان على 
حول  لزاراتسين  التمييزية  التصريحات  من  الرغم 

"فتيات الحجاب".

بعد ثماني سنوات بالضبط من كتابه المثير للجدل "ألمانيا تلغي نفسها"، نشر تيلو زاراتسين كتابه الجديد "استيالء عدائي" 
الذي يتضمن آراء مثيرة للجدل عن المسلمين ووجودهم في ألمانيا
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د. أمير حمد 

عين على الالجئين

ألمانيا الشاغل ومسرح  لم تزل قضية الالجئين هم 
أحداثها على صعيد الصحافة واإلعالم، بل والشارع 
العام السيما في الشهر الماضي الذي قتل فيه سوري 
ألمانيا  الحادث  هذا  هز  ألماني.  شاب  وعراقي 
"الشرقية" وأجج الشعور القومي وتضامن األحزاب 
وجه  في  البعض  بعضها  مع  والنازية  الراديكالية 

الالجئين واألجانب عموما.
بملف  الخاصة  التطورات  المقال  هذا  في  نقرأ 
الالجئين في ألمانيا والذي أصبح ملفا يهدد منصب 

المستشارة نفسها وتقييم صورة ألمانيا. 
السيما  الكنائس،  دور  بروز  أن  غريبا  ليس 
الكاثوليكية منها في تقديم أعمال أكبر والوقوف إلى 
للسامية  العداء  مناهضة  وتشجيع  األجانب  جانب 
األخير  هذا  والالجئين. حدث  اللجوء  تأمين  وكذلك 
باعتراض الكنائس على اتهام وزارة داخلية ألمانيا 
لها بخرقها للقانون الحتواء الكنائس أكثر من 523 
الجئ إلعانتهم والسماح لهم  بحق اللجوء الكنسي. 

السابق  الداخلية  وزير  ميزير  دي  طلب  وقد  كان 
حوار  إلى  الكنيسة  بجر  الكنسي،  اللجوء  بإسقاط 
المسيحية.  ألمانيا  هوية  مع  يتنافى  ال  ديمقراطي 
بحل  فمشغول  الحالي  الداخلية  وزير  زيهوفر  أما 
السيما  الطرق،  وبكل  جذورها  من  الالجئين  أزمة 

الراديكالية منها كما تتبع حكومة إيطاليا والمجر. 
ألمانيا  على  مر  خطر  أكبر  بأن  زيهوفر  يقول 
ألمانيا  لحدود  ميركل  فتح  هو  الثانية  الحرب  بعد 
المجرمين  الالجئين  بين  تسرب  اذ   ،2015 عام 
في  الراغبين  الكسالى  المؤهلين  واإلرهابيين وغير 
الدعم االجتماعي دون تقديم أدنى قسط من العمل أو 
اضافة انجاز يذكر إلى ألمانيا ... إنها " أم المشاكل".

جدير بالذكر بأنه ببداية شهر سبتمبر خرجت مظاهرة 
علنا  المتظاهرين  وأعلن  الالجئين،  بترحيل  مطالبة 
تضامنهم مع األحزاب الراديكالية وتفهمهم بل ووالء 
بعضهم للنازية. خرجت هذه المظاهرة الضخمة في 
ألماني  مقتل شخص  اثر  "الشرقية"  كمنيتس  مدينة 
من أصل كوبي على يد سوري وعراقي ألمانيا طعنا 
تسربت  أن  بعد  المظاهرة  هذه  خرجت  بالسكين، 
مجريات محاكمة الالجئين المذكورين في االنترنت 
والشبكة االجتماعية مما هدد حياة الشهود والقاضية 

ومحامي الدفاع. 
أما زيهوفر وزير الداخلية فلم ير ضرورة لتصعيد 
ـ  رفض  بانتخابات حزبه  ـ ربما النشغاله  المشهد 
زيهوفر مراقبة حزب البديل لميوله إلى النازية من 
قبل مكتب حماية الدستور، وذلك رغم مطالبة حزب 

 CDU حزب  برلمانيي  وبعض  والخضر  اليسار 
الحاكم. 

الالجئين،  قضية  إلى  النظر  لفت  هو  هنا  يهمنا  ما 
قضية جنائية أتت في وقت وظرف حرج، مما مهد 
كراهة  وصعود  االلماني  القومي  الشعور  لزيادة 
األجانب إلى الذاكرة األلمانية، ونسيان هجرة ولجوء 

األلمان أثناء الحرب العالمية األولى والثانية.  
بالده  بأن  ألمانيا  خارجية  وزير  ماس  هايكو  يقول 
تعاني من سوء سمعتها في الخارج بسبب هذا العداء 
مع  تعاطفنا  العالم  شهد  أن  بعد  والالجئين  لألجانب 
الالجئين ومنحهم حق اللجوء ودمجهم في مجتمعنا. 
في  واسعا  صدى  وحدها  المظاهرة  هذه  وجدت 
ألمانيا  بأن  اليوم  روسيا  اذاعة  ذكرت  اذ  روسيا، 
أصبحت دولة مهددة بخطر األجانب مما دعا كثير 
وايطاليا  المجر  وتصدرت  لمبارحتها،  الروس  من 
الالجئين  بحادث  بانشغالها  ألمانيا  صورة  تشويه 
ضد  الحاسم  الراديكالي  نظامهما  واعتبرت  هذين 
الالجئين أفضل وأنجح رد على إيقاف وضبط هجرة 
الشباب  البديل  حزب  أعضاء  بأن  ننوه  الالجئين. 
لمراقبة  خضعوا  نيدرساكسن  و  بريمن  والية  في 
مكتب حماية الدستور التهامهم بالتورط مع التيارات 

النازية. 

تحركات مضادة
كنيشت"  "فاجن  السيدة  تحركت  آخر  جانب  من 
اليساري  السياسي  الفوتين"  "اوسكار  وزوجها 
عمل  خطة  بتقديم  اليسار  حزب  ومؤسس  المحنك 
لمشروع "انهض" المدافع عن األجانب واالشتراكية 
والرابطة  ميركل  أما  ألمانيا.  في  والديمقراطية 
األوروبية فقد نهضا بدورهما من جديد إليقاف وحد 
وحدها  للنيجر  دفعت  اذ  االفارقة  الالجئين  هجرة 
لألفارقة  الممر  دولة  باعتبارها  يورو  مليون   200
والجفاف  الشباب  وبطالة  الفقر  ولمكافحة  ليبيا  إلى 
هجرة  خط  ويغلق  موطنهم  في  مواطنوها  ليظل 
مواطنين غرب افريقيا عبر النيجر إلى ليبيا ومن ثم 

إلى جنوب أوروبا. 
في هذا الصدد صرح رئيس وزراء حكومة ايطاليا 
استراليا  نظام  سيتبع  بأنه  للهجرة  الرافض  اليميني 
إلى  الوصول  قبل  البحر  في  الالجئين  بإرجاع 
من  الالجئين  وباء  ايقاف  يجب  يقول  بالده،  ساحل 
جذوره قبل أن يتفشى بدخولهم إلى ايطاليا. وذهب 
بنقد سياسة  المجر  أكثر مثل أوربان رئيس وزراء 
ميركل المتسامحة مع الالجئين، اذ يرى بأن تسرب 

أوروبا بسبب سياستها واستشهد  الالجئين في  وباء 
الالجئ األفغاني في  يد  باإلرهاب االسالموي على 

هولندا ( مؤامرة كاريكاتير رسم الرسول). 
وردت ميركل على االتهام الموجه لسياستها هذه بأنها 
تعلمت من أخطاء فتح حدود ألمانيا عام 2015، بل 
ومن التاريخ األلماني بدًء بأخطاء النازية وجرائمهم 

بل وقبلها في امبراطورية بسمارك. 
ذكرت مواصلة بأن ألمانيا لم تختار الالجئين اختيارا 
ايوائهم وإخراجهم من مغبة  البدء  وإنما راعت في 
بتسلل  مصحوبا  جاء  االعتبار  هذا  أن  إال  الحرب 

االرهابيين والفوضويين وغير المرغوب فيهم. 
ختاما نذكر بأن انفتاح ألمانيا والرابطة بل وانجلترا 
مشاريع  وإقامة  مالي  بدعم  مؤخرا  افريقيا  على 
افريقيا  لنهضة  ألمانيا  فعلت  كما  الشمسية  الطاقة 
وإبقاء شبابها بداخلها وكبح الهجرة السرية الخطيرة 
جاء مصحوبا بتحدي الصين التي دعت افريقيا بمبلغ 
60 مليار يورو لتنمية وتمكين بنيتها التحتية. يقول 
امبريالية  ليست  بالده  بأن  الصين  وزراء  رئيس 
جديدة كما يتهمها الغرب وإنما دولة بمشروع انساني 
ال تتدخل في سياسة أفريقيا أو تحاصرها اقتصاديا 

كما تعمل أمريكا والغرب بشكل غير مباشر.

محاور داخلية
السيدة  رئيسته  اليسار  حزب  أعضاء  معظم  انتقد 
باسم  الموسوم  المقترح  لمشروعها  كنيشت  فاجن 
"انهض"، اذ اعتبروه دعوة لشق الصف السياسي. لم 
يكن غريبا ذلك وفاجن كنيشت انتُقدت من قبل بشدة 
لدعوتها بإغالق حدود ألمانيا في وجه الالجئين، اذ 
صرحت بأن ألمانيا لن تستطيع احتواء كل الالجئين 
منهم  الموجودين  دمج  األفضل  من  فإن  وعليه 
بداخلها وكبح الخالف الشديد بين السياسة األلمانية 
من  خوفا  لالجئين  الرافضين  األلمان  والمواطنين 
تقليص فرص عملهم وتسرب االرهابيين من بينهم 
قتلوا وفجروا  ارهابيين منسلين  تبين وجود  أن  بعد 

في ألمانيا وأوروبا. 
لم  الالجئين  دمج  بأن  المقام  هذا  في  زيهوفر  يقول 
األلمانية  "الثقافة  شعار  تحت  له  افترض  كما  يتم 
في  راغبين  غير  الالجئين  معظم  وأن  الموجهة" 
السيما  األلمانية،  واإلجراءات  القانون  احترام 
وذهب  هذا  عاداتها،  عن  والمدافعة  بأمنها  الخاصة 
فيرتمبرج"  "بادن  والية  في  اندماجهم  بفشل  مؤكدا 
وتعليمهم  تدريبهم  فرصة  قلصت  التي  الثرية 
التي  النمسا  فعلت  كما  تماما  بتسفيرهم  وسارعت 
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من  أكثر  فراغ  لسد  تدريبهم  على  تسفيرهم  آثرت 
15000 خانة عمل شاغرة السيما في قطاع العناية 

بالعجزة. 
النقد اعترض كثير من برلمانيي الحزب  بمثل هذا 
ميزانية  رفع  على  والمعارضة    SPD االشتراكي
الدفاع األلمانية في غضون الخمس سنوات القادمة 
إلى 1.5% أي إلى 6 مليار يورو. يقول متحدث حزب 
الخضر المعارض أن حكومة ميركل استجابت إلى 
نداء وضغط ترامب برفع ميزانية الدفاع وان تعذرت 
برفضها 2% المطلوبة كحد أدنى، ويقول مواصال أن 
ألمانيا بارحت سياسة التسليح وهي في طريقها قدما 
إلى تنمية أفريقيا ودعم الالجئين وليس الصراع على 
وأمريكا  روسيا  تقول  كما  العالمي  التسليح  منصب 
للهيمنة على العالم قسرا ومزج خارطته لصالحها. 

استيالء عدائي
 Thilo لكتابي  الدليل  مجلة  تطرقت  وقد  كان 
Sarrazin وكتاب Heinz Buschkowsky عمدة 
والالجئين  لألجانب  الرافضين  األسبق  نويكلن  حي 
على  قادرة  وغير  منجزة  غير  شريحة  باعتبارهم 
األخير  الثاني  كتابه  في  زاراتسين  يقول  االندماج. 
بأن ألمانيا ستتحول إلى دولة مهجر يسودها األجانب 
األلمان  يتقلص  فيما  ارهابي  وإسالم  شرقية  بثقافة 
وتموت ثقافتهم الغربية والمسيحية. هذا كما وجه نقد 
بفتحها  ميركل  إلى حكومة  استاتيكيا  على  قائم  حاد 
الحدود لالجئين، يقول أن شريحة األجانب الموجودة 
في ألمانيا والشرائح الجيدة كذلك غير مؤهلة وغير 
قادرة على الحفاظ على هوية ألمانيا الثقافية ومكانتها 

االقتصادية واآللية في العالم. 
بل  هذا  كتابه  قراءة  البرلمانيين  من  كثير  رفض 
وطالبوا مجددا بفصله من حزب SPD  االشتراكي 
معظم  واعتبر  بل  الالجئين  ودمج  للهجرة  المساند 
أعضاء حزب SPD زاراتسين اساءة إلى الحزب، 
ويبرر  الحقائق  يقدم  انه  سوى  يرى  فال  هو  أما 
خوف األلمان من االسالم واألجانب وقناعته التامة 
ورضاؤه بانتمائه إلى حزب SPD ورفضه بالتالي 

لفصله منه. 

جاء في أكثر من تقرير صحفي بأن أكثر من نصف 
ألمانيا  في  يعيشون  طلباتهم  مرفوضة  مليون الجئ 
أكثر من ست سنوات معظمهم من تركيا والبقية من 
شرق أوروبا، هذا كما نص التقرير بأن معظم هؤالء 
والتمتع  ألمانيا  في  البقاء  استطاعوا  المرفوضين 
بإقامة محددة أو مفتوحة بسبب دخولهم سوق العمل 
بالدهم  أمن  استتاب  عدم  أو  مثال  العجزة  ورعاية 
وزارات  في  والموظفين  االجراءات  وفوضى 

الداخلية .
جاء هذا التقرير ردا على اتهام حزب AFD لحكومة 
ألمانيا رغم  في  المرفوضين  الالجئين  ببقاء  ميركل 
والسوريين  العراقيين  كالالجئين  تسفيرهم  توجب 
الشرقية.  كمنتس  بمدينة  ألماني  قتل  في  المتسببين 
 AFD الحاكم بأن حزب CDU يقول متحدث حزب

فشل سياسيا وأوضح تعامله مع النازيين كما جرى 
مع  جنب  إلى  جنبا  بمسيرته  كمنتس  مظاهرة  في 

حركة بيغيدا وبرو كمنتس النازيتين. 

ألمانيا  نقد سياسة  االمريكي عن  ترامب  لم يصمت 
الخاصة بالالجئين اذ أظهر حادثة كمنتس هذه كتأكيد 
الرادع  الحاسم  مشروعه  ونجاح  مصداقية  على 
من  النازحين  مع  فعل  كما  الالجئين  هجرة  إليقاف 
مهددا  ترامب  بأن  تايمز  صحيفة  تقول  المكسيك. 
يستغل  لذا  القادمة  نوفمبر  انتخابات  في  بالفشل 
الفرص لكسب ود مشجعيه وكسب أصوات جديدة. 
عداءه  أعلن  ترامب  بأن  مواصلة  الصحيفة  تقول 
شركات  على  االقتصادية  حربه  بدليل  أللمانيا 
بموافقته  والكيماويات  األدوية  وشركات  سياراتها 
بالسرطان بسبب  للمصابين  تعويضات  على فرض 
ويذهب  بل  الشركات.  هذه  من  المستخدمة  العقاقير 
بإغالق مضيق هرمز كرد  إيران  تهديد  بأن  الخبر 
على الحصار االقتصادي األمريكي مدعاة لترامب 
تدمير  على  ومقدرتها  العسكرية  أمريكا  قوة  لتأكيد 

إيران كما دمرت العراق من قبل. 
الخاصة  األلمانية  السياسة  تقاطع  هو  هنا  يهمنا  ما 
تهدد  التي  أمريكا  العالم أسره السيما  بالالجئين مع 
مواطنيها كما فعلت روسيا  بتصدع امن البالد ما أن 
ودب  من هب  لكل  الداعية  ميركل  سياسة  مارست 

من األجانب!!! 

بقاء أم عودة وترحيل
كان وقد أجريت استاتيكيا حول الالجئين في ألمانيا 
فأدلى معظم األلمان بضرورة عودتهم إلى مواطنهم 
حفاظا على صورة ألمانيا من جانب واستفادة مواطن 
تأمن حياتهم  أن  أبنائها شريطة  الالجئين من عودة 

من مالحقة حكوماتهم. 

تركيا  مع  استعدادها  ألمانيا  أبدت  الصدد  هذا  في 
ألمانيا  بوتين  زار  أن  اثر  سوريا  لتعمير  وروسيا 
وذكر ضرورة تعمير سوريا بعد أن أسهمت قواته  
في اخالئها من االرهابيين. جدير بالذكر بأن ميزانية 
كما  يورو  مليار   200 عن  تقل  ال  سوريا  تعمير 
هذا  في  لمشاركتها  بشدة  منتقدة  ميركل  حكومة  أن 
المشروع الروسي لتزكية بوتين لنظام األسد وتدميره 
لسوريا وقتل اآلالف من األبرياء والمعارضين ليظل 

النظام هناك مسيطرا وحاكما. 
قضية  الالجئين  قضية  فإن  االشارة  جدرت  وكما 
داخلية وخارجية في آن معا وضعت ألمانيا وأوروبا 
مثال  فعل  كما  حلول  إليجاد  تحدي  في  وأمريكا  بل 

رئيس فرنسا. 
في استاتيكيا أخيرة مع الشعب األلماني حول مفهوم 
"الخوف" أكدت الغالبية العظمى تخوفهم من ترامب 
سياسته  بسوء  وأمريكا  العالم  لخارطة  لتغييره 
المصدعة لعالقة أوروبا بأمريكا. هذا الخوف رهب 
وتردي  واإلرهاب  الالجئين  خطورة  من  األلمان 
وضعهم المالي لمنافسة األجانب لهم وبالتالي تضييق 

فرص العمل والزج بهم في شريحة العاطلين. 
الشاغل متمثل في هذه  ألمانيا  فإن شغل  يبدو  وكما 
الفترة في قضية الالجئين وتقليص عددهم وتسفيرهم 

إلى بالدهم إن أمكن ذلك.
نيدرساكسن  والية  وزراء  رئيس  "فايدل"  صرح 
المغرب  تونس  المغرب  دول  اعتبرت  واليته  بأن 
والجزائر دول آمنة وعليه يمكن تسفير الجئيها إليها، 
لهذا السبب زارت المستشارة الجزائر وتمكنت من 
اقناع الجزائر بعودة مواطنيها من ألمانيا في صفقة 

سياسية اقتصادية.  
نختم هذا المقال لنذكر بأن الجئي ألمانيا ليسوا سوى 
العالم،  في  كثر  الجئين  شرائح  من  واحدة  شريحة 

فلنتذكرهم أيضا. 
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عادل فهمي

الناس  الشعب"  "نحن  هتاف  أثار   1989 عام  في 
في جميع أنحاء العالم. كان ذلك شعار المظاهرات 
الشعبية في ألمانيا الشرقية، الذي أسقط جدار برلين 

وأنهى الحرب الباردة.
مرة  نفسه  الهتاف  سماع  تم  تقريبا،  عاما   30 بعد 
أخرى في شوارع ألمانيا "الشرقية"،  لكن في سياق 

جديد ومقلق. 
المناهضين  للمتظاهرين  صرخة  الهتاف  أصبح 

للهجرة والمرتبطين باليمين المتطرف والنازية.
ألمانيا  بلدة صغيرة في شرق  مدينة كمنيتس، وهي 
أحد  شرح  لالحتجاجات،  اشتعال  نقطة  أصبحت 
"كنت  المتظاهرين:  بين  وكان  المتقاعدين  المعلمين 
 1989 عام  مطاهرات  في  المواجهة  خط  على 
العميق  الغضب  اليوم.  تماما  نفسها  الروح  وهي 
نفسه ضد الحكومة". وذكر متقاعد آخر أن حكومة 
عام  في  المتظاهرين  أنذاك وصفت  الشرقية  ألمانيا 
1989 بأنهم "عصابة خارجة عن نطاق السيطرة"، 
مضيفا أن "حكومة ميركل تستخدم اآلن اللغة نفسها 

بالضبط".

في 1989  الديمقراطية  الثورة  بين  المقارنات  هذه 
ستثير  اليوم  للمهاجرين  المناهضة  والمظاهرات 

هة للواقع.  استغراب كثيرين باعتبارها مشّوِ
بدال من ذلك، يحذر سياسيون ألمان من التيار العام 
من أوجه التشابه مع مظاهرات الثالثينيات، مشيرين 
إلى حقيقة أن بعض المتظاهرين كانوا يقدمون التحية 
النازية في الشوارع. لكن التوازي مع عام 1989 

يثير التفكير في أحد الجوانب المهمة.
ألمانيا الشرقية من خالل  اندلعت االضطرابات في 
تغييرات عميقة خارج البالد – وبالدرجة األولى في 
الحالي  االندفاع  مماثلة،  بطريقة  السوفيتي.  االتحاد 
ألمانيا هو  القومي والشعبوية في  التعصب  لمشاعر 

جزء من تحول أوسع في السياسة الدولية.
في عام 1989 عمل صعود زعيم إصالحي لالتحاد 
تقويض  على  جورباتشوف،  ميخائيل  السوفيتي؛ 
في  وهي  مهلِك،  بشكل  الشرقية  ألمانيا  حكومة 

األساس كانت دولة تابعة لالتحاد السوفيتي. 

سنوات اليمين
بعدم  أخرى  مرة  األلمانية  الحكومة  تشعر  اليوم 
االستقرار من خالل تغيير جوهري في سياسة البلد 
الذي كانت تتطلع إليه تقليديا من أجل القيادة – هذه 

المرة التغيير كان في واشنطن، وليس في موسكو.
حدث التدفق الضخم ألكثر من مليون الجئ ومهاجر 
إلى ألمانيا بشكل كبير في عام 2015. وتم انتخاب 
دونالد ترامب رئيًسا للواليات المتحدة بعد ذلك بعام. 
ـ  المفترض  من  كان  عام 1989  في  ومثلما حدث 

على نطاق واسع ـ أن يكون جورباتشوف متعاطفا 
ألمانيا  في  للديمقراطية  المؤيدين  المتظاهرين  مع 
الشرقية، لذلك فإن ترامب يتعاطف اآلن مع الحركة 
المناهضة للمهاجرين في ألمانيا ومع قوى التعصب 

القومي األوسع في جميع أنحاء أوروبا.
في سلسلة من التغريدات والتعليقات، أوضح الرئيس 
تتبناها  التي  الالجئين  سياسات  يعتبر  أنه  األمريكي 
يتوقع  وأنه  كارثية،  ميركل  أنجيال  المستشارة 

االضطرابات السياسية في ألمانيا ويرحب بها.

تغيير النظام
تفضيالت ترامب واضحة للغاية لدرجة أن سيجمار 
حتى  ألمانيا  لخارجية  وزيرا  كان  الذي  جابرييل، 
وقت سابق هذا العام، اتهم الواليات المتحدة بالسعي 

إلى "تغيير النظام".
لها  نحّمِ أن  ينبغي  ال   1989 بعام  الشبه  أوجه  لكن 
أكثر مما تحتمل. فالذعر الذي استحوذ على المكتب 
السياسي في ألمانيا الشرقية في ذلك الحين ليس له 
نظير في برلين اليوم. الوزراء قلقون من األحداث 
في كمنيتس. لكن ال أحد يساوره أي خوف من أن 

يجري جرفه من السلطة.
الخشنة  الحافة  هي  كمنيتس  في  األحداث  ذلك،  مع 
المعارضة  األلمانية.  السياسة  في  أوسع  لتحول 
حزب  هي  اآلن  األلماني  البرلمان  في  الرسمية 
شعبوي  حزب  وهو  ألمانيا"،  أجل  من  "البديل 
القيادية  الشخصيات  وبعض  للمهاجرين.  مناهض 
فيه تشجع اإلجراءات خارج البرلمان والعدالة عن 

طريق األهالي الداعمين لهم.
في   5 من  أقل  المتطرف  اليمين  دعم  كان  عندما 
المائة، لم تجد السلطات األلمانية صعوبة في رصده 
وقمعه. لكن المسؤولين الحكوميين يعتقدون اآلن أن 
المائة من السكان في مناطق مثل كمنيتس  25 في 
أجل  من  البديل  حزب  مع  يتعاطفون  أو  يدعمون، 

قلقا  هذا  وأثار  ألمانيا. 
هناك  يكون  أن  من 
المتطرف  لليمين  دعم 
الشرطة  أوساط  في 
األخرى  واألذرع 

للدولة.

نهاية حقبة
صعود حزب البديل من 
والغضب  ألمانيا  أجل 
الشارع  في  الظاهر 
في  أسهما  األلماني 
الشعور بأن هناك حقبة 

تقترب من نهايتها. 

كافحت ميركل لعدة أشهر لتشكيل حكومة ائتالفية. 
مجهدة  بأنها  يصفونها  المؤيدين  بعض  إن  حتى 
ومهزوزة بسبب الكراهية التي قوبلت بها في شرق 

ألمانيا خالل االنتخابات األخيرة.
وتأتي التحديات التي تواجهها ميركل اآلن من داخل 
االتحاد األوروبي، الذي طالما رعته ألمانيا باعتباره 

معقال للقيم الليبرالية. 
إلى  والشعبويين  القوميين  المتعصبين  وصول 
الحكم في إيطاليا والمجر وبولندا والنمسا، يعني أن 
المتعصبين القوميين األلمان هم جزء من ردة فعل 

أوروبية أوسع ضد العقيدة الليبرالية.

أوروبا: اإلخوة األعداء
االتحاد  مجلس  طاولة  حول  ميركل  تنظر  عندما 
األوروبي ترى اآلن عددا من األعداء األيديولوجيين. 
األكثر وضوحا من هؤالء هو فيكتور أوربان، رئيس 
وزراء المجر. كان أوربان زعيما لحركة مناهضة 
عام  في  البالد  في  للديمقراطية  ومؤيدة  للشيوعية 
1989، لكنه اآلن يتبنى النمط الجديد من االستبداد 
في  لالجئين  المعادية  المشاعر  يضع  الذي  القومي 
عام  "في  األخيرة:  اآلونة  في  قال  السياسة.  قلب 
1990 اعتبرنا أن أوروبا هي المستقبل. اآلن نحن 

مستقبل أوروبا".
ليس لدى المؤسسة السياسية في برلين أي نية للتخلي 
عن مستقبل أوروبا للمتعصبين القوميين مثل أوربان 
أو حزب البديل. لكن المسؤولين والسياسيين األلمان 

يعرفون مرة أخرى أنهم في معركة.
والقومية  الليبرالية  القوى  كانت   1989 عام  في 
متحالفة في النضال من أجل الديمقراطية في أوروبا 
الشرقية. اآلن تتعارض اإليديولوجيتان مع بعضهما 
بعضا. المعركة بين الليبرالية والقومية تدور رحاها 
شوارع  على  اآلن  وتتكشف  الدولية.  الساحة  على 

المدن الصغيرة في ألمانيا.
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إبراهيم بدوي
إعاقة  بساطة،  بكل  يعني،  المهاجرين  تدفق  إيقاف 

النمو االقتصادي. 
أستاذ  غولدين،  إيان  أجرتها  جديدة  دراسة  تشير 
مجموعة  مع  أوكسفورد،  بجامعة  والعولمة  التنمية 
Citigroup، إلى أنَّ ثلثي النمو في اقتصاد الواليات 
إلى  مباشر  بشكٍل  يُعزى   2011 عام  منذ  المتحدة 

الهجرة.
ويوضح تقرير لصحيفة Financial Times ، أنه 
عام  في  أُوِقَفت  الهجرة  أنَّ  لو  المتحدة  المملكة  في 
ألصبح  ثابتاً،  المهاجرين  عدد  يبقى  بحيث   1990
النمو االقتصادي أقل بنسبة 9% على األقل مقارنًة 
في  حقيقية  خسارة  يعادل  وهذا  اآلن.  عليه  هو  بما 
الناتج المحلي اإلجمالي تربو على 175 مليار جنيه 
تقريباً) على مدى  إسترليني (226.5 مليار دوالر 

15 عاماً. 
لكان  مماثل،  بشكل  الهجرة  أُوِقَفت  لو  ألمانيا،  في 
مليار   155 أو   ،%6 االقتصادية  الخسارة  صافي 

يورو (179.5 مليار دوالر تقريباً).
وال تشمل هذه األرقام الفوائد األشمل واألطول أجاًل 
يقدمها  التي  الكبيرة  المساهمات  السيما  للهجرة، 

المهاجرون المهرة في االبتكار وتكوين الثروة.

المهاجرون أكثر نجاحاً من غيرهم في المشروعات 
الخاصة

يخاطر  ولذلك  بالمخاطر  محفوف  أمٌر  الهجرة 
الريادة  أصحاب  من  يصبحوا  كي  المهاجرين 
يكون  المتحدة،  المملكة  وفي  والمشروعات. 
مشروعاتهم  لبدء  بمرتين  احتمااًل  أكثر  المهاجرون 
الخاصة، مقارنًة بنظرائهم من البريطانيين المولودين 

ببريطانيا. 
س المهاجرين نحو %30  وفي الواليات المتحدة، أسَّ
يمثلون سوى %14  ال  أنَّهم  مع  الشركات،  كل  من 
يكونوا  أن  إلى  المهاجرون  ويميل  السكان.  من 
ناجحين في مثل تلك المشروعات أكثر من غيرهم. 
شركات  نصف  من  أكثر  المهاجرون  س  أسَّ إذ 
»اليونيكورنس« (الشركات الناشئة التي تقدَّر قيمتها 
بأكثر من مليار دوالر) في الواليات المتحدة، وكذلك 
ضمن  نجاحاً  األكثر   500 الـ  الشركات  من   %40

تصنيف مجلة Fortune األميركية. 

المهاجرين  بدء  فرص  تبلغ  المتحدة،  الواليات  في 
براءة  على  الحصول  أو  الخاصة،  مشروعاتهم 
اختراع  البتكاٍر ما، أو الفوز بجائزة نوبل أو جائزة 
األشخاص  فرص  مرات   3 إلى  مرتين  أوسكار، 
يجعلهم  مما  المتحدة.  الواليات  في  المولودين 

مساهمين مهمين في االقتصادات المبتكرة.

فالمهاجرون  مثمرة.  حلقة  الهجرة  تكون  وقد 
ليون مهمون في االقتصادات المبتكرة  مساهمون أوَّ
والحيوية. وهذه البلدان المتقدمة، بفعل قدرتها على 
الوصول للمواهب العالمية، تنمو وتكون قادرة على 

جذب المزيد من المهاجرين.
عادًة ما يتلقى المهاجرون تعليمهم في بالد أخرى، 
الوصول  قبل  الهجرة  بلد  يتركون  أنَّهم  إلى  إضافة 
يدفعون ضرائب  أنَّهم  يعني  وهذا  التقاعد.  إلى سن 
أكثر بكثير مما يتلقونه من مزايا. ويرتبط وجودهم 
عادًة بارتفاع األجور، وزيادة اإلنتاجية، وانخفاض 
القوى  في  اإلناث  مشاركة  نسبة  وارتفاع  البطالة، 

العاملة.

لكن ذلك يوسع الهوة االقتصادية بين الدول
اإليجابي  االقتصادي  األثر  بين  متنامية  فجوة  هناك 
وذلك  عنها؛  المتزايدة  السلبية  والتصورات  للهجرة 
ألنَّ الفوائد ال يتم تقاسمها بالتساوي؛ إذ دفعت الهجرة 
المناطق األكثر إنتاجية إلى تحقيق المزيد من التقدم، 

ما زاد من اتساع الفوارق بين المناطق المختلفة.
الهجرة  عن  إيجابية  بصورة  الحديث  الصعب  فمن 
(مكان  السيليكون  لوادي  تحققها  التي  الفوائد  وعن 
يضم العديد من الشركات الرقمية الناشئة والشهيرة) 
والية  في  وظيفته   من  ُفِصل  مصنٍع  عامِل  أمام 
أخرى، أو الحديث عن الفوائد التي تعود من الهجرة 
ال  أشخاص  أمام  لندن،  مثل  الحيوية،  المدن  على 

ل تكلفة العيش فيها. يستطيعون تحمُّ

ورغم ذلك فالمواقف تجاه المهاجرين تبقى متباينة
ووجدت الدراسة التي جرت بالشراكة بين مجموعة 
Citigroup وكلية مارتن بجامعة معهد أوكسفورد، 
أنَّ المواقف تجاه الهجرة غالباً ما تكون منفصلة عن 

أثرها الفعلي. فالبلدان التي تضم بعض أدنى معدالت 
بالخارج، مثل بولندا والمجر  المولودين  األشخاص 
(أقل من 2% في كٍل منهما)، هي األكثر معارضة 
للهجرة ومطالبة إيقاف تدفق المهاجرين مع أنَّ كال 
ومعدالت  منخفضة،  خصوبة  معدالت  لديه  البلدين 

شيخوخة مرتفعة، ونقص متزايد في العمالة.
كثير من  في  هناك  يكون  نفسها،  الدول  داخل  وفي 
األحيان عالقة عكسية بين حجم الهجرة والمشاعر 
فمدن   . المهاجرين  تدفق  إيقاف  المطالبة  المحلية 
السكان  ثلث  من  أكثر  حيث  ملبورن،  أو  لندن  مثل 
مولودون في الخارج، ترّحب بالمهاجرين أكثر من 
ل  بعض المناطق الريفية والبلدات الصغيرة التي يُشّكِ

فيها المهاجرون نسبة صغيرة من السكان.

إيقاف تدفق المهاجرين سيؤدي إلبطاء النمو
من  الهجرة  على  المتزايد  السياسي  التركيز  وينبع 
الزيادة  السياسيين  بعض  يستخدم  إذ  مختلف؛  سبٍب 
جرائم،  ارتكاب  على  فردية  أمثلة  أو  األرقام،  في 

لحشد الدعم. 
للبناء  يسعى  يُقّدِمونه  الذي  الطرح  كبير من  وجزء 
الدخل  نمو  بتوقف  متعلق  نطاقاً  أوسع  استياء  على 
هذه  إلى  االستماع  يجب  أنَّه  حين  وفي  والتقشف. 
المخاوف ومعالجتها، فإنَّ الحد من الهجرة ليس هو 

الحل. 
تشير الدراسة إلى أنَّ المزيد من القيود على الهجرة 
لن يؤدي إال إلى إبطاء النمو، وتفاقم عدم المساواة، 
حلقة  إلى  وتؤدي  االجتماعي،  التماسك  وتقويض 
إنَّ  المهاجرين.  على  اإلضافية  القيود  من  مفرغة 
السباق الذي يخوضه السياسيون نحو الهاوية حول 
الهجرة  مع  التعامل  في  صرامة  األكثر  منهم  َمن 

سيضر الجميع.

دراسة تؤكد أن الحد من الهجرة سيكلف غالياً 



16

كل عامين يتجه رجال الجيش ووزراء الدفاع وتجار 
إلى  العالم  أنحاء  جميع  من  ومصنعوها  األسلحة 
هناك  تكون  قد  لندن،  في  الضخم  األسلحة  معرض 
حروب بين هذه الدول، لكنهم ينسون أحقادهم بينما 
العربات  مثل  تطوًرا  وأكثر  جديدة  أسلحة  يشترون 
والصواريخ  المروحية  والطائرات  المصفحة 

باإلضافة إلى أقنعة الرؤية الليلة.
من  واحدة  تعرض  المعرض،  من  جانب  وفي 
“راينميتال”  شركة  منتجات  العرض  منصات  أكبر 
االلمانية العمالقة، حيث تبيع هذه الشركة التي مقرها 
ديسردولف األلمانية ما قيمته 3 مليارات يورو من 
والذخائر  والدبابات  واألسلحة  العسكرية  المعدات 
تجعل  قد  ثمينة،  مقتنيات متحف  كأنها  المعروضة، 

الناظر ينسى أنها آالت للقتل.
لكن يبدو أن ألمانيا هي التي تناست ذلك فتخلت عن 
الصحفي  وبحسب  المعلن،  الخارجية  سياستها  حياد 
فإن  فاينستين،  أندرو  األسلحة  بتجارة  المتخصص 
إلى  خاصة  األسلحة  تصدير  في  دور  لها  ألمانيا 
والقمع،  الصراعات  وأماكن  المستقرة  غير  الدول 
دوًرا  تؤدي  األوسط، وهكذا  الشرق  منطقة  وأهمها 

في ضمان دموية تلك الصراعات.

تصدير  أثار  والحروب،  األزمات  تصاعد  ومع 
في  الجدل  من  كثيًرا  الديكتاتورية  لألنظمة  السالح 

ألمانيا.
وإذا نظرنا إلى القانون فإن قطاع األسلحة األلماني 
من  المثال  سبيل  فعلى  الحرب،  بهذه  له  شأن  ال 
تصدير   – األلماني  القانون  بحسب   – المحظور 
األسلحة إلى الدول التي يمكن أن تستخدمها في تعكير 
أورسوال  األلمانية  الدفاع  وزيرة  لكن  السالم،  حالة 
فون دير الين تفعل ذلك غير مبالية بأصوات علت 
حين امتدت صفقات تصدير الكثير من األسلحة إلى 
الدول التي تشهد نزاعات، وزجت ألمانيا بنفسها في 
سباق تسليح دول منطقة الشرق األوسط، وساهمت 

عبر أسلحتها بتأجيج الصراعات في المنطقة.

الحرب مربحة 
الربح،  على  للحصول  الطرق  من  العديد  هناك 
أحدها يكشفه تحقيق استقصائي لقناة “دويتش فيلله” 
األلمانية، الذي يأخذنا إلى جزيرة سردينيا اإليطالية 
في البحر األبيض المتوسط التي يعرفها الكثير من 
مطار  في  حدث  ما  ولعل  سياحية،  كوجهة  األلمان 
المحملة  الطائرات  تهبط  حيث  اإليطالي  كالياري 
بالمصطافين، لكنها هذه المرة اصطفت بالقنابل في 

عرض مثير يظهر األسلحة المستخدمة في الحروب 
بطائرة شحن إلى جوار طائرات السياح.

وفي سردينيا على بعد 450 كيلومتًرا من كالياري، 
تُصنع القنابل في وادي قرب ديفنوفس يوجد مصنع 
ويعود  القنابل،  آالف  يصنع  متواضع  مظهر  ذو 
اختصار  واالسم   ،”RWMItalia“ تُدعى  شركة  إلى 
لشركة “راينميتال لألسلحة الذخائر”، وهذه الشركة 
لألسلحة،  المصنعة  األلمانية  لـ”راينميتال”  تابعة 
وتنتج أسلحة من أجل الربح، لكن أين تُستخدم الحًقا 

األسلحة التي تصنعها “راينميتال” في سردينيا؟
في عام 2011 نشر أحد موظفي منظمة “هيومان 
رايتس واتش” صوًرا عن مكونات القنابل، وكانت 
عليها  ُعثر  مصدرها،  يحدد  رمًزا  تحمل  القنابل 
في مدينة صعدة شمال اليمن ، األمر الذي اضطر 
الشركة لالعتراف بأن الرقم المتسلسل الذي تحمله 

القنابل يتبعها.

المتاهة
هناك طلب شراء جديد لألسلحة بقيمة 411 مليون 
التي  المناطق  أكثر  من  منطقة  في  يقع  لبلد  يورو، 
وشمال  األوسط  الشرق  في  الصراعات  مزقتها 

إفريقيا، لكن راينمتال لن تفصح عن اسم هذا البلد!
المؤشرات  فكل  بالتدريج،  تتضح  الصورة  بدأت 
ديفينس  “راينميال  قسم  في  خاصة  النمو  إلى  تشير 
 53, المبيعات  بلغت  حيث  الدفاعية”،  للصناعات 
مليارات يورو عام 2017، أي بزيادة نسبتها %14 

عن العام السابق.
فمنذ بدء عاصفة الحزم عام 2015، كان هناك شك 
بشأن تماشي تصدير األسلحة مع القانون اإليطالي، 
فالدستور اإليطالي الذي يدين الحرب وكذلك قانون 
التصدير،  من  النوع  هذا  يمنعان  األسلحة  تصدير 
فكيف مع ذلك يمكن لشركة راينميتال تصدير القنابل 

من سردينيا إلى الدول المتعاقدة معها؟
أن  بينوتي  روبرتا  اإليطالية  الدفاع  وزيرة  أجابت 
 – القنابل  فتلك  اختصاصها،  دائرة  في  يقع  ال  هذا 
من  جزء  أنها  مضيفة  إيطالية،  ليست   – رأيها  في 
لشركة  العقد  منحت  ثم  أمريكية  شركة  وقعته  عقد 

راينميتال األلمانية التي تمتلك مصانع في إيطاليا.
فوزير  إيطالية،  أسلحة  يعدونها  المقابل  في  األلمان 
تبيعها  التي  القنابل  عن  يقول  األلماني  االقتصاد 
تتعلق  عنها  تتحدثون  التي  “المشكلة  راينميتال: 
بتصدير أسلحة مصنعة في ألمانيا، والقانون األلماني 
ألمانيا”،  من  تُصدر  التي  األسلحة  على  فقط  يُطبق 
أكبر  من  القنابل  تصدير  عن  المسؤول  إًذا  فمن 

شركات إنتاج األسلحة في ألمانيا؟

تجارة الموت 
من  المؤلف  االتحادي  األمن  مجلس  يجتمع  حين 
تقرر  لجنة  في  وزرائها  وأهم  األلمانية  المستشارة 
تستند  فإنها  األسلحة،  تصدير  عمليات  بانتظام  سًرا 
تقول  التي  األلمانية  للحكومة  المبادئ األساسية  إلى 
تخوض  التي  للبالد  األسلحة  توفير  يمكن  ال  إنه 
تلك  اندالع  أو حيث يوجد خطر  صراعات مسلحة 

الصراعات.
عام  ففي  األرقام،  آخر  تُظهر  كما  مرن  مبدأ  لكنه 
صادرات  على  األلمانية  الحكومة  صادقت   2017
فقد  المطلوبة،  الشروط  تحقق  ال  بلدان  إلى  أسلحة 
باعت الشركات األلمانية أسلحة وذخيرة “مرخصة” 

بقيمة مليار يورو في المنطقة العربية.
كما يعد تصدير مصانع األسلحة الكاملة جانًبا مهًما 
المحصلة  ففي  دينيل”،  “راينميتال  إستراتيجية  من 
لألسلحة  مصنًعا   39 صدرت  إنها  الشركة  تقول 
تلك  بأن  الشركة  فرع  رئيس  ويشيد  والذخيرة، 
أسلحتهم  لتصنيع  فرصة  العمالء  تمنح  المصانع 
العمالء  هؤالء  معرفة  الصعب  من  لكن  بأنفسهم، 

الذين تسلحهم الشركة عبر جنوب إفريقيا.
وبحسب وثائق سرية نشرها مجموعة من قراصنة 
اإلنترنت ، فإن الشركة األلمانية شاركت في إنشاء 
مصنعين في ادول الخليج، ما يعني أنها باعت عملية 
الشركة  تملك  ال  الحالة  هذه  وفي  بأكملها،  اإلنتاج 

األلمانية السيطرة على اإلنتاج.
راينميتال  سلحت  إفريقيا  وجنوب  سردينيا  عبر 
التحالف العسكري في حرب اليمن، وزودته بالقنابل 
من البحر األبيض المتوسط والمصانع الجاهزة من 
أي  األلمانية  للشركات  أن  يبدو  إفريقيا. وال  جنوب 
المتحاربة في  التصدير لألطراف  يمنعها من  رادع 
أي صراع مسلح، فبينما تحصل السعودية وحلفاؤها 
أكثر  مهتمة  ألمانيا  تبدو  أسلحة،  مصانع  على 
بالحصول على األموال عن طريق تسليح خصمهم 

اللدود إيران التي تساند الطرف اآلخر في اليمن.
الحاجة ملحة  تبقى  الدالئل على ذلك،  ورغم وجود 
البالد  بشأن سبل تهرب أكبر مصنعي األسلحة في 
من القانون األلماني، فالشركات لديها صالت وثيقة 
بالحكومة؛ ألن لديها دوًرا رئيًسا في الدفاع الوطني 
على  تؤثر  كما  الخارجية،  ألمانيا  وسياسة  األلماني 
تلك  تظهره  كما  كبيًرا  تأثيًرا  ليس  لكنه  االقتصاد، 

الشركات في بياناتها الصحفية.
إنها حرب مربحة حتى بالنسبة لصغار المستثمرين 

محمد عبد المنعم
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الذين يملكون أسهًما في أكبر شركة لتصنيع األسلحة 
من  التحرر  استطاعت  ألمانية  شركة  ألمانيا،  في 
تتمتع  دول  في  منتجاتها  وصنع  األلمانية  القوانين 
قوانينها بمرونة عالية، شركة تنجح في العثور على 
مناطق  في  بها  الخاصة  الدمار  ترسانة  لبيع  طرق 

األزمات دون مساءلة في بلد يفخر بمبادئه النبيلة.

الدولة القادمة
تسعى ألمانيا إلى تأدية دور أكبر في المستقبل على 
األطلسي  شمال  حلف  إطار  في  العسكري  الصعيد 

واالتحاد األوروبي.
»وحدة  الى  أيضاً  الطويل  المدى  على  وتسعى 
دفاعية« بين بلدان االتحاد األوروبي، وهي محاولة 
الدفاع  مجموعة  مشروع  إحياء  إلعادة  حذرة 
األوروبي المقترح عام 1954 الذي تم التخلي عنه 
عن  أوروبا  تبحث  وقت  في  له،  فرنسا  رفض  بعد 
رؤية جديدة بعد صدمة خروج بريطانيا من االتحاد.

للسنوات  الجديدة  الطريق  خريطة  نص  في  وورد 
األمن  ولسياسة  األلماني  الجيش  من  لكل  المقبلة 
القومي انه »بات ينظر الى ألمانيا أكثر فأكثر على 
النص  وأضاف  أوروبا«.  في  مركزي  العب  أنها 
أن »ألمانيا لديها مسؤولية المساهمة في شكل نشط 
في تشكيل النظام العالمي«، وأنها مستعدة »لتحمل 
مواجهة  في  المبادرة«  زمام  وأخذ  مسؤولياتها 

التحديات »األمنية واإلنسانية«. 
التي  ألمانيا  الى  بالنسبة  مهماً  النهج  تغيير  ويعتبر 
التمتع  الى  تسعى  بأنها  انتقادات،  تواجه  ما  غالباً 

بازدهارها والبقاء في الوقت نفسه على الحياد.

 1994 عام  العليا  األلمانية  المحكمة  قضاة  وسمح 
المتعددة  السالم  في عمليات حفظ  بالمشاركة  للبالد 

األطراف.
عمليات  مسارح  في  حالياً  األلمان  الجنود  وينتشر 
افغانستان ومالي. وأرسلت  أو  بكوسوفو  بدءاً  عدة، 
منخرطة  مجموعة  الى  أسلحة  األولى  للمرة  ألمانيا 
في نزاع، هم عناصر البيشمركة األكراد في العراق 
الذين يقاتلون ضد تنظيم »داعش« ولهم في األردن 

قوات متمركزة.
وسيشهد الجيش األلماني ثورة صغيرة مع أول زيادة 
الحرب  نهاية  منذ  بصفوفه  االلتحاق  معدالت  في 
الباردة، بعد أن كان اشتكى في السنوات األخيرة من 

عدم تجهيزه في شكل كاف.
عن  المسؤولة  الدول  إحدى  ايضاً  ألمانيا  وتعتبر 
قيادة اربع كتائب من حلف شمال األطلسي ستعمل 
بنظام المناوبة في أوروبا الشرقية لمواجهة التهديد 

الروسي.
وأثار هذا اإلجراء الذي اتخذ خالل قمة وارسو جداًل 
انغيال مركل  ألمانيا، حتى داخل حكومة  في  واسعاً 
الحزب االشتراكي  فيها أعضاء  اذ رأى  االئتالفية، 

الديموقراطي خطوة تصعيدية ضد موسكو.
وفي محاولة لطمأنة الحلفاء، تتحدث خريطة الطريق 
ولسياسة  األلماني  الجيش  من  لكل  المقبلة  للسنوات 
القومي بوضوح عن الطموح الجديد أللمانيا  األمن 
في اإلطارين األطلسي واألوروبي. وأوضح النص 
اتحاد  الى  الطويل  المدى  على  تهدف  »ألمانيا  ان 

أوروبي أمني ودفاعي مشترك«.

في الوقت الراهن، يتعلق األمر أساساً باستخدام كل 
المعاهدات  تسمح  التي  العسكري  التعاون  إمكانات 
األوروبية باللجوء اليها، وبـ »تعزيز صناعة الدفاع 
األوروبية« من خالل مقاربات مع فرنسا على وجه 

الخصوص.
حد  الى  تذهب  لم  الجديدة  الطريق  خريطة  لكن 
المستشار  كان  وان  أوروبي  جيش  عن  الحديث 
بإيجابية  تحدث  شرودر  غيرهارد  السابق  األلماني 
باريس  تقوم  أن  واقترح  مقال،  في  الفكرة  هذه  عن 
وبرلين بـ »حشد مواردهما« في شكل »مؤسساتي« 

في السياسة الخارجية واألمن.

األلمانية  الدفاع  وزيرة  قالت  الماضي  الشهر  في 
تستبعد  أن  يمكنها  ال  إنها  الين  دير  فون  أورسوال 
الشرق  في  األلمانية  للقوات  األمد  طويل  انتشارا 
األوسط، وسط نقاش أوسع نطاقا عن دور ألمانيا في 

تحرك عسكري محتمل في سوريا.
وأدلت الوزيرة بتلك التصريحات خالل زيارة لقاعدة 
األزرق الجوية األردنية التي يتمركز فيها نحو 300 
جندي ألماني إضافة إلى طائرة تزويد بالوقود وأربع 
طائرات من طراز تورنيدو تقوم بمهام استطالع في 
إطار عمليات التحالف الذي تقوده الواليات المتحدة 

ضد تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا.
وردت فون دير ليين على سؤال عما إذا كانت ألمانيا 
الشرق  في  استراتيجية  عسكرية  قاعدة  إلى  تحتاج 
األوسط قائلة "في البداية علينا أن ننهي هذا االنتشار 
بنجاح. دعوني أقول إنني ال أريد أن أستبعد الفكرة".

Ursula von der Leyen
Bundesministerin der Verteidigung
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صبري هالل

“الناتو”  حلف  بدأ  الماضي  القرن  تسعينيات  في 
أوروبا  دول  انضمام  خالل  من  شرقاً  بالتوسع 
الوسطى إليه، ولقد استمرت هذه العملية على مدى 
المنظمة  هذه  أصبحت  بحيث  الماضية  السنوات 
بعض  رآه  الذي  األمر  عضواً،   28 تضم  الدولية 
المنظمة  هذه  قوة  سيعزز  بأنه  السياسيين  المحللين 
والمحلل  الكاتب  سيف”،  “مارتن  ولكن  الدولية، 
اإلخباري الذي عمل لدى صحيفة “واشنطن تايمز” 
 12 و  دولة   70 عن  إخبارية  تقارير  بكتابة  وقام 
حرباً، كتب بأن “هذا ليس صحيحاً”، ألن “التوسع” 

ال يعني دائماً “تنامي القوة”.
انضمت   ،1999 عام  في  بأنه  “سيف”  وأعرب 
الناتو، وفي عام  إلى حلف  وبولندا  والتشيك  المجر 
2004  انضمت أيضاً سبع دول أوروبية صغرى 
إلى منظمة حلف شمال األطلسي “الناتو” ولهذا فلقد 
حّذر هذا المحلل المعروف بتنبؤاته الدقيقة، أمريكا 
من أن توسع حلف الناتو في وسط أوروبا سيشكل 
مقدمة  وسيعتبر  المنطقة  هذه  على  كبيراً  خطراً 
النهيار هذه المنظمة الدولية، وذلك ألن هذا التحرك 
الدول  تلك  تخويف  طريق  عن  جاء  التوسع  وهذا 
التنبؤات  هذه  أن  إلى  ولفت  روسيا،  من  األوروبية 
القرون  مدى  على  التاريخية  لخبراته  وفقاً  جاءت 
الثالثة الماضية، وأعرب بأن هذه الدول  كانت دائماً 
“تفتقر إلى النزاهة، والبنية التحتية االقتصادية القوية 
لتشكيل قوة صناعية ومالية وإستراتيجية وعسكرية”.

“الثقافة  موقع  نشرها  التي  مقالته  مقدمة  وفي 
“لم  “سيف”:  كتب  اإلنترنت،  على  اإلستراتيجية” 
وحلفاءها  أمريكا  تجعل  أن  المنظمة  هذه  تستطع 
الغربيين أكثر أماناً وإنما على العكس من ذلك فلقد 
قضت هذه المنظمة على الروابط الصادقة والجيدة 
ذكر  السياق  هذا  وحول  وروسيا،  الدول  تلك  بين 
“سيف” في مقاله هذا بعض النماذج التي روى فيها 
كيف انهارت بعض اإلمبراطوريات بسبب توسعها.

اإلمبراطورية النمساوية المجرية
متعددة  المجرية   – النمساوية  اإلمبراطورية  كانت 
دول  جميع  على  المسيطرة  القوة  هي  الجنسيات 
والتاسع  عشر  الثامن  القرنين  في  الوسطى  أوروبا 
السيما  تدريجياً،  ُضعف  التوسع،  هذا  لكن  عشر، 
الشرق  في  الروسية  اإلمبراطورية  شعرت  عندما 
والمملكة البريطانية في الشمال الغربي بالخوف من 
هذا التوسع، وفي عام 1867 تم التوقيع على اتفاقية 
“المصالحة”، وعلى الرغم من اسم هذه االتفاقية، إال 
أنه تم تقسيم تلك اإلمبراطورية إلى جزأين “النمسا 
منفصلين،  برلمانيين  وجود  وبسبب  والمجر”، 
والخطط  والميزانيات  اإلمكانيات  جميع  انهارت 
العسكرية  القدرات  تعزيز  إلى  تسعى  كانت  التي 
هذه  بأن  “سيف”  يذكر  وهنا  اإلمبراطورية،  لتلك 

النهاية وكل هذه التناقضات، جاءت نتيجة لمحاولة 
واسعة  مساحات  على  الحفاظ  اإلمبراطورية  تلك 
والسيطرة على العديد من الدول المختلفة، ولقد أّدت 
اإلمبراطورية  ضد  اإلمبراطوري  الجيش  هزيمة 
العثمانية وصربيا في بداية الحرب العالمية األولى، 
وتقسيمها  “هابسبورغ”  إمبراطورية  انهيار  إلى 
تشيكوسلوفاكيا  ذلك  في  بما  أصغر،  مناطق  إلى 

ويوغوسالفيا وبولندا.

ألمانيا خالل الحربين العالميتين
أرادت ألمانيا خالل الحرب العالمية األولى، بوصفها 
في  الوسطى  أوروبا  إبقاء  والمجر،  للنمسا  حليفاً 
ألمانيا  حاولت  الثانية  العالمية  الحرب  وفي  صفها، 
المنطقة،  هذه  دول  شعوب  على  هيمنتها  فرض 
وعلى الرغم من أن “برلين” استطاعت خالل هاتين 
الحربين العالميتين، السيطرة على أجزاء كبيرة من 
الوقت أصبح  أنه ومع مرور  إال  الوسطى،  أوروبا 
من الواضح بأن تأثير نفوذ شعوب هذه المنطقة على 
ولم  القيمة”  وعديم  “صغيراً  كان  األلمانية  السلطة 

يُستخدم أبداً ضد القوى العالمية.

االتحاد السوفيتي مع حلف “وارسو”
على  الهيمنة  حاولت  التي  الثالث  العالم  قوة  كانت 
أوروبا الوسطى هي االتحاد السوفييتي، وهنا أعرب 
“سيف”، بأنه بعد فوز قوات االتحاد السوفيتي على 
الثانية،  العالمية  الحرب  النازية خالل  ألمانيا  جيش 
السياسي  بتأثيره  يكتفي  أن  االتحاد  لهذا  يمكن  كان 
قام  لألسف  لكنه  الشرقية،  وأوروبا  بولندا  على 
باحتالل كامل دول أوروبا الوسطى وبهذا كان لهذا 
االتحاد  هذا  وتماسك  اتحاد  على  سلبي  أثر  التوسع 

هذه  قّوضت  “لقد  “سيف”:  كتب  حيث  السوفيتي، 
الدول االتحاد السوفييتي وقضت على تركيزه وعلى 

تماسكه”.

حلف الناتو يكرر األخطاء السابقة
يرى “سيف” بأن دول أوروبا الوسطى تشبه دائرة 
مترابطة تقع بين القوى العظمى العالمية وليس هناك 
تلك  من  واحدة  إلى  االنضمام  على  يجبرها  سبب 
الجبهات العالمية، وذلك ألنها ستكون سبباً في خلق 
الفرقة وإضعاف تلك القوى العظمى العالمية ولفت 
العظمى  للقوى  بالنسبة  المنطقة  هذه  ابتالع  إن  إلى 
التجارب  تتجاهل  فإنها  لذا  سهاًل،  أمراً  يُعّد  الناشئة 
الخطأ،  هذا  باقتراف  أخرى  مرة  وتقوم  التاريخية 
وفي تلخيصه، وصف “سيف” دول أوروبا الوسطى 
بأنها كانت عرضة لالحتالل خالل العقود الماضية، 
هذه  كانت  التاريخية  للمراجع  وفقاً  أنه  إلى  ولفت 
التي ظهرت  العظمى  القوى  سيطرة  تحت  المنطقة 
اإلمبراطورية  من  بداية  التوالي،  على  العالم  في 
ثم  “هابسبورغ”،  بإمبراطورية  ومروراً  العثمانية، 
ثم  النازية،  ثم  الديمقراطية،  من  وجيزة  فترة  تليها 
لها  عاد  الثانية  وللمرة  وأخيراً  الشيوعية،  جاءت 

المناخ الديمقراطي.

دور  أي  لها  يكن  لم  المنطقة  هذه  أن  إلى  وأشار 
من  فإنه  واآلن  العظمى،  القوى  تلك  قوة  زيادة  في 
الناتو،  لحلف  روسيا  مهادنة  تتالشى  أن  المحتمل 
خاصة عقب استعادتها لقوتها في العالم، وهذا األمر 
قد يؤدي في نهاية المطاف إلى انهيار هذه المنظمة 

الدولية.
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أحمد الجمال

خالل األشهر الستة الماضية، وجدت بعض أسرع 
االقتصادات نمواً في العالم نفَسها في مأزٍق، باحثًة 
عن مخرٍج، وفي إحدى الحاالت، تطلب العون من 
مركز اإلنقاذ المالّيِ العالمّيِ المعروف باسم صندوق 

النقد الدولي.
ُيعتبر مبلغ 50 مليار دوالر الذي أنقذت به مؤسسة 
اإلقراض األرجنتين هو الحدث األضخم حتى اآلن، 
التركية،  الليرة  في  أزمة  كذلك  يصاحبه  ولكن 
االقتصادية  والتنبُّؤات  إفريقيا،  والكساد في جنوب 

المريعة للفلبين وإندونيسيا والمكسيك.
للدول  القادمة  األوجاع  من  مزيداً  هناك  أن  يبدو 
التجارة  توتُّرات  من  مزيٍج  ضوء  في  الناشئة، 
الفوائد  معدَّالت  ارتفاع  واحتماالت  العالمية، 
األميركية، وحالة الشّكِ العامة في السوق،كل ذلك  

مزيج ُيَنّفِر ويزعج المستثمرين.

دوٌل تحت دائرة الضوء

األرجنتين
الفوائد  معدالت  األرجنتيني  المركزي  البنك  رفع 
إلى 60% الشهر الماضي، سعياً وراء دعم عملتها 
بدأت  لذا  المستثمرين،  هذا  يسترِض  ولم  المنهارة. 
استعادة  لمحاولة  حادًة  تقشٍف  إجراءات  الحكومة 
بالدولة  العملة  أزمة  تدفع  أن  ح  المرجَّ ومن  الثقة. 
من  الدولة  طلبت  وقد  عميٍق.  اقتصادّيٍ  كساٍد  نحو 
صندوق النقد الدولي تعجيل دفع تمويالت الطوارئ، 
المقدرة بنحو 50 مليار دوالر ألجل دعم خزائنها. 
وقال وزير المالية نيكوالس دوجوفني إن إجراءات 
ستسمح  الصادرات-  ضرائب  -وزيادة  التقشف 
لألرجنتين بتحقيق موازنٍة متكافئٍة العالم المقبل، بداًل 

من عجز الـ1.3% الذي سبق توقعه.

جنوب إفريقيا
أُصيبت جنوب إفريقيا بكساٍد مفاجٍئ في الربع الثاني 
لًة هبوطاً بنسبة 0.7% في إجمالي  من 2018، مسّجِ
لألسهم  سريٍع  بيٍع  إلى  أفضى  مما  المحلي،  الناتج 

ووصول عملة الراند إلى أقّلِ سعٍر لها منذ عامين.
جاكوب  محلَّ  حلَّ  الذي  رامافوزا،  سيريل  الرئيس 
تفاؤٍل  وسط  العام،  هذا  من  سابٍق  وقٍت  في  زوما 
شديٍد حيال االقتصاد أدى النتعاش األسواق المالية، 
يزعم أن الكساد هو »أزمٌة انتقالية« سيتعافى منها 
في  زالت  وما   ،%27.2 البطالة  وبلغت  االقتصاد. 
ارتفاٍع، مما يزيد خطورة اندالع احتجاجاٍت قوميٍة 

بسبب حالة االقتصاد.

تركيا
ح أن تدفع األزمة المالية المستمرة للدولة  من المرجَّ
من  زاد  التركية  العملة  وهبوط  الكساد،  إلى  بها 
طيب  رجب  الرئيس  يزال  وال  االقتراض،  تكاليف 

أردوغان عنيداً، ويوجه أصابع االتهام نحو المصالح 
األجنبية بشّنِ الحرب على تركيا.

ترامب  دونالد  فرض  المتحدة،  الواليات  وفي 
التركية،  الفوالذ  صادرات  على  جمركيًة  تعريفاٍت 
القس  برانسون،  آندرو  اعتقال  حول  نزاٍع  بسبب 
وهناك  بالجاسوسية.  تركيا  اتهمته  الذي  األميركي 
صندوق  من  طوارئ  مساعدات  باقتراض  ناٌت  تهكُّ
الضغط  تحت  كذلك  تركيا  وأصبحت  الدولي،  النقد 

لرفع معدالت الفوائد، التي وصلت إلى %24

الصين
تسبَّبت الديون الطائلة على المؤسسات في مخاوف 
دوليٍة بشأن االقتصاد الصيني، وقدرته على الحّدِ من 
االعتماد على االستدانة والحفاظ على النمو. وتتعقَّد 
الصورة بتهديد ترامب بفرض تعريفاٍت بقيمة 200 
ويخشى  الصينية.  الصادرات  على  دوالر  مليار 
المستثمرون من أن يؤدي تصاعد الحرب التجارية 
الصين  أن  إلى  نظراً  العالمي،  النمو  في  بطٍء  إلى 
هي من محاور االقتصاد العالمي. وقد هبطت قيمة 
اليوان مقارنًة بالدوالر هذا العام، مما قد يخّفِف من 
التي  الصينية،  الصادرات  على  التعريفات  وطأة 

ستغدو سلعها أكثر تنافسيًة.

إندونيسيا
اضطر البنك المركزي اإلندونيسي إلى رفع معدالت 
أدنى  في  فالروبية  عملته.  قيمة  رفع  ألجل  الفوائد 
معدَّالتها منذ 20 عاماً، بسبب زيادة الديون ومراهنة 
وتملك  الناشئة.  األسواق  المستثمرين ضد  من  عدٍد 
بين  من  األجانب  لين  للممّوِ ديوٍن  أعلى  إندونيسيا 
جميع الدول اآلسيوية، بنسبة 35% من إجمالي الناتج 
السيطرة  تحت  زال  ما  التضخم  كان  ا  ولمَّ المحلي. 

ليحبِّذ خفض  البنك المركزي غالباً  حتى اآلن، كان 
التخوفات  لكن  المكافح،  اقتصاده  لتحفيز  الفوائد 
بشأن انخفاض قيمة العملة أكرهته على رفع الفوائد 

عوضاً عن ذلك.
وإذا تدهور المشهد عن ذلك، فالدول المجاورة بما 
على  تُجَبر  قد  والفلبين  والهند  الجنوبية  كوريا  فيها 

اتخاذ خطواٍت مماثلٍة.

المكسيك
وتهديده  الفوالذ  على  الجمركية  ترامب  تعريفات 
اإلنتاج  إعادة  على  األميركية  الشركات  بإجبار 
المَنفَِّذ جنوب حدودها تشبه سحابًة مظلمًة تخيِّم على 
البيزو تحت الضغط.  االقتصاد المكسيكي، واضعًة 
اتفاقية  تجديد  من  تستفيد  أن  المكسيك  شأن  ومن 
اتفاقاً  أبرمت  وقد  الشمالية:  ألميركا  الحرة  التجارة 
كندا ال  مع  المفاوضات  لكن  المتحدة،  الواليات  مع 

تزال جاريًة.

الهند
وسط  بالدوالر  مقارنًة  معدالتها  أدنى  في  الروبية 
وارتفاع  االقتصادية  الحمائية  تأثير  بشأن  مخاوف 
عن  التضخم  وأسفر  األميركية.  الفوائد  معدالت 
الوقود.  أسعار  بسبب  دلهي  في  احتجاجاٍت  اندالع 
إذ  نمواً،  العالم  اقتصادات  أسرع  الهند هي صاحبة 
السابقة  الثالثة  األشهر  في  نموها %8.2  معدَّل  بلغ 
التجاري  ميزانها  عجز  تفاقم  لكن  ليونيو/حزيران. 
في يوليو/تموز، واصاًل إلى 18 مليار دوالر بسبب 
البترول  أسعار  وارتفاع  الوقود  واردات  زيادة 
االقتصاديون  الخبراء  ويتحلى  العالم.  مستوى  على 
يخشى  لكن  العملة،  حيال  بالتفاؤل  الحكوميون 

آخرون حدوث ركوٍد في معدَّل النمّوِ قريباً.
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للهجرة،  قانوٍن جديد  لسن  األلمانية  الحكومة  تستعد 
المؤهلين  العمال  من  المزيد  جلب  إلى  يهدف 
فإن هذا  يبدو،  ما  لكن على  ألمانيا،  إلى  والمدربين 
بالرفض،  يقابل  »النقاط«  نظام  على  القائم  القانون 
علماً أنه النظام المعمول به في دوٍل أخرى، ويعني 
الفيزا،  بطلب  التقدم  أثناء  معينة  »نقاط«  احتساب 
األولوية  يعطي  ما  شخص،  كل  مهارات  بحسب 
ألشخاص على حساب آخرين بحسب نقاطهم، وفق 

معاير تحدد بالقانون.
وتعترف ورقة »النقاط األساسية« الجديدة، بحسب 
خبراء، بأن انخفاض معدالت البطالة وارتفاع نسبة 
تعاني من  الشركات  ألمانيا، جعل  بالسن في  الكبار 
في  للعمل  مؤهلين  أشخاص  على  الحصول  أجل 
فرص  من  المزيد  خلق  أن  كما  الوظائف،  بعض 
لم  اآلخرين،  األوروبي  االتحاد  لمواطني  العمل 
تلجأ  أن  ألمانيا  على  لذلك  النقص،  هذا  سد  يستطع 
دول  من  ومؤهلين  متخصصين  »عمال  جذب  إلى 

ثالثة«، أي دول خارج االتحاد األوروبي
وهذا النوع من نظام النقاط اقترحه الحزب االشتراكي 
الديمقراطي منذ 2016، ورحبت به حينها أحزاب 
الوسط اليساري في ألمانيا. إال أنه غير مطروح في 
الوثيقة الجديدة من مشروع القانون. وتتم في الحقيقة 
المعايير  أساس  على  األشخاص  باختيار  التوصية 
المذكورة، إال أن المشرعين يريدون هنا االستغناء 

عن نظام النقاط.

تبسيط القانون للمرشحين المؤهلين
عال  تعليمي  مستوى  ذوي  األشخاص  إلى  بالنسبة 
تملك ألمانيا حاليا أحد أبسط قوانين الهجرة في العالم. 
“في الظروف الحالية يكون أسهل السفر إلى ألمانيا 
مقارنة مثال مع كندا”، يقول ليبيش مضيفا: ” النظام 
األلماني يركز حاليا على تقديم مؤهالت رسمية أو 
المتقدم على هذه المؤهالت وعلى  عادية. إذا توفر 
عمل يمكن له القدوم إلى ألمانيا حتى في حال عدم 

تحدثة األلمانية”.
واألشخاص الذين يتوفرون على تأهيل ممتاز تمنح 
لهم ألمانيا اآلن تأشيرة، وبإمكانهم بدون مكان عمل 
ملموس الدخول إلى البالد والبحث عن فرصة عمل.

ذوي  األشخاص  هم  ألمانيا  في  ينقص  ما  لكن 
رعاية  وعاملو  ممرضات  المتوسطة:  المؤهالت 
وحرفيون  األطفال  روض  في  ومساعدون  صحية 
المهن  هذه  جميع  النجارون.  أو  الكهربائيون  مثل 

تتطلب تأهيال عاديا وهي تغطي نحو 60 في المائة 
ُوجدت  اآلن  حد  وإلى  األلمانية.  العمل  سوق  من 
وتجاوز  المؤهالت.  بهذه  االعتراف  في  صعوبات 
مفتاحا   ” الجديد  القانون  وثيقة  تعتبره  العقبة  هذه 

الندماج ناجح في سوق العمل”.
الشروط  عن  تكشف  ال  الجديد  القانون  ووثيقة 
اإلضافية الضرورية مثل مستوى المعرفة باأللمانية 
التي يجب على المهاجر المحتمل البرهنة عليه. وهل 
يتوجب على المرشحين الحصول على عرض عمل 

من شركة ألمانية؟
 

نموذج الدنمارك
إصدار  تعتزم  األلمانية  الحكومة  أن  حاليا  ويبدو 
تأهيل  مستوى  من  العمل  عن  لباحثين  تأشيرة 
الدنمارك.  تأكد نجاحها في  التأشيرة  متوسط. وهذه 
من  النوع  هذا  مع  تجارب  هناك  ليس  ألمانيا  وفي 

التأشيرة حتى اآلن.
والكثير من األمور يبقى رهينة مدى استعداد أرباب 
العمل األلمان للمخاطرة بتشغيل أشخاص بهذا النوع 
الذي  ليبيش  يقول  كبير”،  سؤال  “إنه  التأشيرة.  من 
يشير إلى أن الكثير من الشركات األلمانية ال تفضل 

تشغيل أشخاص من الخارج.
وتأمل المستشارة ميركل في أن يجعل قانون جديد 
في  وظائف  على  األجانب  العاملين  عثور  للهجرة 
ألمانيا أكثر سهولة، لكن مسعاها لشغل رقم قياسي 
الذين  الناخبين  بإغضاب  يهدد  العمل  فرص  من 
التي  المفتوح  الباب  سياسة  من  مستاءين  زالوا  ما 

تنتهجها بشأن الالجئين.
العمل،  قوة  وانكماش  العمر  في  السكان  تقدم  ومع 
إلى مرونة  ألمانيا بحاجة  إن  يقول رؤساء شركات 
أكبر لشغل ما يزيد عن نصف مليون وظيفة شاغرة.
(البوندستاغ)  األلماني  البرلمان  في  ميركل  وقالت 
"سنواصل االعتماد على المهنيين األجانب"، مدافعة 
عن خططها بشأن الهجرة في مواجهة انتقاد سياسيين 

معارضين.
البالد  تغادر  أن  الشركات  على  يجب  "ال  وتابعت 
مضيفة  موظفين"،  على  العثور  عن  عاجزة  ألنها 
أن العديد من رواد األعمال أكثر قلقا بشأن توظيف 

العمال المهرة من الحصول على إعفاء ضريبي.

القانون الجديد مخاطرة
ويهدف القانون، الذي من المنتظر أن تناقشه ميركل 

وحكومتها في وقت الحق من الشهر الجاري، إلى 
على  األوروبي  االتحاد  خارج  من  العاملين  جذب 
الرغم من أنهم سيحتاجون إلى مؤهل مهني ومهارات 
على  للحصول  يتقدمون  حين  األلمانية  اللغة  إجادة 

تأشيرة عمل وفقا لورقة صاغها مسؤولون.
ويري مسؤولون حكوميون أن القانون الذي يرحب 
العالمي  السباق  في  تحول  نقطة  العمل،  أرباب  به 
أكثر  قواعد  أخرى  دول  تبني  مع  الموهبة  على 

صرامة بشأن الهجرة.
يشعرون  الذين  الناخبين  يُغضب  قد  القانون  لكن 
عن  يزيد  ما  باستقبال  ميركل  قرار  بعد  بالتجاهل 

مليون الجئ في عام 2015.
 51 أن  الشهر  هذا  أُجري  للرأي  استطالع  وأظهر 
بالمئة يشعرون بأن الحكومة ال تتعامل مع مخاوف 
ألمانيا،  شرق  وفي  بجدية.  الهجرة  بشأن  األلمان 

وصل الرقم إلى 66 بالمئة.
ومن المقرر إجراء انتخابات محلية العام القادم في 
بشرق  وتورينجين  وبراندنبورج  ساكسوني  واليات 
البالد، حيث من المتوقع أن يحقق حزب البديل من 
على  قوية  مكاسب  المتطرف  اليميني  ألمانيا  أجل 
في  وشركائها  ميركل  بزعامة  المحافظين  حساب 
االشتراكي  الديمقراطي  الحزب  الحكومي  االئتالف 

المنتمي إلى يسار الوسط.
في  اللجوء  لطالبي  المسبوق  غير  التدفق  وتسبب 
مثل  مسلمة  دول  من  أساسي  وبشكل   ،2015 عام 
أفغانستان وسوريا والعراق، بالفعل في إثارة غضب 
الذي  ألمانيا  أجل  من  البديل  حزب  وأوصل  شعبي 

يرفض قانون الهجرة الجديد إلى البرلمان الوطني.
وظهرت االنقسامات العميقة للعيان الشهر الماضي 
شهدت  والتي  ألمانيا  بشرق  كيمنتس  مدينة  في 
اللوم  إلقاء  بعد  المتطرف  لليمين  عنيفة  احتجاجات 

على مهاجرين في مقتل رجل ألماني طعنا.
الداخلية  وزير  وصف  كيمنتس،  إلى  إشارة  وفي 
االجتماعي  االتحاد  زعيم  زيهوفر  هورست 
المسيحي، الحزب البافاري الحليف لميركل، الهجرة 

بأنها أساس "كل المشاكل السياسية" في ألمانيا.

االنتخابات المحلية تقلق الحكومة
إذا  عنيف  سياسي  فعل  رد  ميركل  تتفادى  قد 
استطاعت إقناع الناخبين بأن القانون الجديد سيعالج 
التنافس  يزيد  ولن  بعينها  أماكن  في  العمالة  نقص 

الدليل ـ وكاالت / رويتر ـ د ب أ
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العام في سوق التوظيف.
لدى جامعة  السياسي  الخبير  نويجباور  وقال جيرو 
المسألة  تجعل  أن  استطاعت  "إذا  الحرة  برلين 
يتعلق  هذا  بأن  للتصديق  قابل  نحو  على  واضحة 
القلق  تغذي  لن  فإنها  الشخصية أللمانيا،  بالمصلحة 

بين من يشعرون بالفعل بالغربة في بلدهم".
القانون  هذا  فإن  هذا،  يحدث  لم  إذا  "لكن  وأضاف 
مع  خصوصا  ميركل،  على  عكسية  بنتيجة  سيعود 
الوضع في االعتبار أن هناك ثالثة انتخابات محلية 

العام القادم في شرق ألمانيا".
في  محلية  انتخابات  الشهر  هذا  أيضا  ستُجرى  كما 
البديل  بافاريا وهيسن، حيث قد يزيد صعود حزب 

من أجل ألمانيا صعوبة تشكيل حكومات ائتالفية.
البالد  للمزيد من األجانب بدخول  السماح  وينطوي 
على تهديد لميركل، حتى إذا كان من المتوقع انكماش 
قوة العمل في أكبر اقتصاد بأوروبا بشدة وال يمكن 
أن تستقر إال في ظل صافي عدد مهاجرين وافدين 

قدره 400 ألف شخص سنويا حتى عام 2060.
وبلغت فرص العمل مستوى قياسيا مرتفعا عند 1.2 
مليون بسبب فترة طويلة من النمو االقتصادي، بينما 
توحيد  إعادة  منذ  مستوياته  أدنى  البطالة  معدل  بلغ 

ألمانيا في عام 1990 وفقا لمكتب العمل.
 0.9 إلى  يصل  ما  االقتصاد  العمالة  نقص  ويكلف 
لمعهد  وفقا  سنويا  المحلي  الناتج  من  مئوية  نقطة 

آي.دبليو االقتصادي األلماني.
ويرفض حزب البديل من أجل ألمانيا القانون الجديد، 
"إغراق  إلى  وسيؤدي  الهجرة  سيشجع  أنه  معتبرا 

األجور" على حساب المواطنين األقل تعليما.
إلى  نظرت  "إذا  البديل  لحزب  المنتمي  نائب  وقال 
تحتاج  ال  األجور،  في  للغاية  الصغيرة  الزيادات 
ألن تكون خبيرا للقول بأنه فعليا ال يوجد نقص في 

العمالة الماهرة".

حوارات وحوارات
أن  على  ميركل  وتشدد 
مصحوب  الهجرة  قانون 
أربعة  بقيمة  ببرنامج 
لمساعدة  يورو  مليارات 
عن  العاطلين  األلمان 
طويلة  لفترة  العمل 
 800 عددهم  والبالغ 
ألف، على إيجاد وظيفة.

متزايد  عدد  يعثر  وبينما 
الذين  المهاجرين  من 
عام  في  البالد  دخلوا 
وظائف،  على   2015
فإن العملية بطيئة بالنظر 
الملحة  الحاجة  إلى 

للعاملين.

تعليما  تلقى  الذي  العراقي  أو  السوري  ويحتاج   
اللغة  لتعلم  سنوات  وخمس  ثالث  بين  ما  محدودا 

األلمانية والحصول على مؤهل مهني.
مختلفة  االئتالف  أحزاب  فإن  هذا،  إلى  وباإلضافة 
حول ما إذا كان يجب السماح لالجئين بإسقاط وضع 
اللغة  وتعلموا  وظيفة  على  عثروا  إذا  عنهم  اللجوء 

األلمانية.
طالبي  هجرة  سيشجع  هذا  إن  المحافظون  ويقول 
المناسبة.  المهارات  إلى  يفتقرون  الذين  اللجوء 
أكثر  نهجا  االشتراكي  الديمقراطي  الحزب  ويريد 

براغماتية.
وقال وزير العمل هوبرتوس هايل المنتمي للحزب 
وضع  بمنع  يتعلق  "األمر  االشتراكي  الديمقراطي 
إلى  نضطر  ثم  المناسبين،  األشخاص  فيه  نُعيد 

االجتهاد في البحث عن عمال مهرة في الخارج".
وتتضمن تسوية طرحها مسؤولون أن يتمكن طالبو 
ألمانيا حاليا فقط من إجراء  الموجودين في  اللجوء 
في  الالجئين  استبعاد  يتم  أن  على  التحول،  ذلك 

المستقبل.

أداة لمكافحة الهجرة غير الشرعية
وأصبحت ألمانيا ثاني وجهة مفضلة للمهاجرين بعد 
مليون  يزيد عن  ما  المتحدة، حيث جذبت  الواليات 
شخص في عام 2016 وفقا لبيانات منظمة التعاون 

االقتصادي والتنمية.
من  شخص  ألف   600 من  أكثر  أولئك،  بين  ومن 
اختيار  بإمكانهم  الذين  األوروبي  االتحاد  مواطني 
مكان إقامتهم وعملهم داخل دول االتحاد، لكن ألمانيا 
تتوقع انخفاض تلك األرقام، إذ أن النمو االقتصادي 
العثور  األشخاص  باستطاعة  أن  يعني  أوروبا  في 

على عمل في بلدهم.
وباإلضافة إلى هذا، فإن عدد السكان في سن العمل 

بأوروبا ينخفض بسبب تراجع معدالت المواليد.
أصحاب  لرابطة  األلماني  االتحاد  رئيس  يقول 
من  كامل  بشكل  االستفادة  علينا  "يجب  األعمال 
يكون  لن  ببساطة  هذا  لكن  المحلية،  اإلمكانات 
كافيا، نحتاج أيضا إلى عمال مهرة من دول خارج 

أوروبا".
ويضيف : إن مستقبل ألمانيا االقتصادي في خطر إذا 
ما عجزت الحكومة عن تبني قانون حديث للهجرة. 
وبالنسبة لميركل، فإن المشروع جزء من مساعيها 

لحماية ما حققته في مسيرة عملها السياسي.
ذكرت المستشارة األلمانية أنجيال ميركل أن قانون 
المخطط  المتخصصة،  العاملة  القوة  هجرة  تنظيم 
إقراره بنهاية هذا العام، سيعود بالفائدة على ألمانيا.

وقالت ميركل في برلين: إن هذا القانون من الممكن 
أن يساعد في سد نقص القوى العاملة في قطاعات 
تعاني من نقص العمالة المؤهلة، وأضافت: »لذلك 

أرى أهمية كبيرة لهذا القانون«.
وذكرت ميركل أن هذا القانون بمثابة أداة لمكافحة 
لديها  ألمانيا  أن  موضحة  الشرعية،  غير  الهجرة 
من  الوافدة  العمالة  نحو  االنفتاح  في  جيدة  خبرات 
دول غرب البلقان، مشيرة إلى أن من يمكنه إثبات 
أن لديه فرصة عمل في ألمانيا بإمكانه القدوم شرعيا 
يصبح  أن  الممكن  من  هذا  أن  مضيفة  هنا،  إلى 

نموذجا يحتذى به لدول أخرى يفد منها مهاجرون.
يذكر أن االئتالف الحاكم في ألمانيا اتفق مطلع يوليو 
الجاري بضغط من الحزب االشتراكي الديمقراطي 
لتمهيد الطريق خالل هذا العام لقانون الهجرة، لجذب 

أيٍد عاملة ماهرة.
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عاطف عبد العظيم

إدلب ـ روسيا
استراتيجي  بموقع  تتمتع  التي  إدلب  مدينة  وكانت 
على الحدود السورية في الجزء الشمالي الغربي من 
سوريا، قد سقطت في يد تنظيم جيش الفتح الذي قادة 
كل من أحرار الشام وجبهة النصرة األذرع المسلحة 

لتنظيم القاعدة في سوريا في مارس/ أذار 2015.
كانت   ،2011 في  السورية  الحرب  اشتعال  ومع 
أولى  منها  خرجت  التي  السورية  المدن  أول  إدلب 
الوقت  وفي  تركيا،  إلى  واللجوء  النزوح  موجات 
نفسه كانت أول قبلة للمقاتلين األجانب الذي وصلوا 

سوريا عبر األراضي التركية.
وتعتبر مدينة إدلب المدينة الوحيدة المتبقية في أيادي 
بمعقل  الروسية  القوات  تصفها  حيث   ، التنظيمات 
وقاعدة التنظيمات اإلرهابية، إذ كانت تضم تنظيمات 
تركستان،  شرق  وحزب  النصرة  مثل  إرهابية 

وأحرار الشام. 
النصرة  تنظيم  طارد   2017 تموز  يوليو/  وفي 
المدينة  على  يسيطر  أصبح  أن  إلى  الشام  أحرار 

بأكملها بمقرده.
بالنسبة  خطيًرا  تهديًدا  تمثل  أدلب  أن  عن  فضاًل 
لروسيا، إذ أنها أصبحت مكان لتجمع جميع المقاتلين 
توجيه  يتم  وكذلك  القوقاز،  بشمال  الصلة  ذوي 
الطائرات بدون طيار التي تشن الهجوم المسلح على 
في  الروسية  للقوات  التابعة  الجوية  حميميم  قاعدة 

الالذقية من قلب إدلب.

إدلب ـ التنظيمات
سي”،  بي  “بي  البريطانية  اإلذاعة  هيئة  وبحسب 
هيئة  سيطرة  تحت  تقع  المنطقة  من   %60 فإن 
تحرير الشام، ويبلغ عدد المجاهدين بها نحو 100 
ألف مقاتل؛ كما أن هناك تواجد لتنظيمات النصرة 
شيخون  خان  مناطق  في  تركستان  شرق  وحزب 
المناطق  في  الموجودة  وجيرون  الشغور  وجسر 
الريفية من إدلب، وباإلضافة إلى تنظيم داعش الذي 

يحارب مع المجاهدين اآلخرين.
إخراج  في  السوري  النظام  قوات  نجحت  وقد 
بفضل  سيطرتهم،  مناطق  من  اإلرهابية  التنظيمات 
اتفاقيات الخروج اآلمن اتي عقدتها معهم؛ إال أن هذا 
أدى إلى تدفق اآلالف منهم إلى مدينة إدلب. وكذلك 
وحمص،  والقنيطرة  وحماه  درعا  مجاهدي  نقل  تم 

لتجميع  معسكر  إلى  تحولت  التي  إدلب،  مدينة  إلى 
الفصائل المعارضة.

لتقليل  األربعة  المناطق  واحدة من  إدلب  تعتبر  كما 
تم  الذي  االتفاق  في ضوء  تأسيسها  تم  التي  التوتر 
التوصل إليه ضمن مفاوضات أستانة التي تمت بين 

كل من تركيا وإيران وروسيا.
بتدعيم وإرسال تعزيزات من أجل  فتقوم  أما تركيا 
إدلب،  في  الموجودة  بها  الخاصة  المراقبة  نقطة 

والمكونة من 12 عسكرًيا، في إدلب.

إدلب ـ سوريا
تعارضها  التي  العسكرية  العملية  تنفيذ  حالة  في 
تركيا، وعودة إدلب لسيطرة النظام، فإن هذا يعني 
انتصاًرا  األسد  بشار  السوري  النظام  تحقيق رئيس 
سنوات؛   7 منذ  استمرت  التي  الحرب  في  غالًيا 
التنظيمات  سيطرة  تحت  مدينة  آخر  ستكون  وبهذا 
المجاورة  المدن  وأصبحت  سقطت،  قد  المعارضة 
أنها كانت  إذ  أمان،  مثل حماه والالذقية وحلب في 
تطلقها  التي  جراد  بصواريخ  لهجوم  تتعرض 
 60 نحو  حلب  تبعد  حيث  اإلرهابية،  التنظيمات 
كيلومتًرا، والالذقية بنحو 40 كيلومتًرا، وحماه بنحو 

40 كيلومتًرا عن إدلب.
إن  الخطوة  هذه  فإن  والمحللون  الخبراء  وبحسب 
نجحت في إدلب الحدودية بين تركيا وسوريا، تعتبر 

الفارين  العودة لماليين من الالجئين  تمهيًدا لطريق 
خارج سوريا.

إدلب ـ تركيا
الحدود  من  شريط  تكوين  لمنع  جاهدة  أنقرة  تسعى 
العراقية وحتى ساحل البحر المتوسط مروًرا بإدلب، 
الكردي  الشعب  تنظيم وحدات حماية  تحت سيطرة 
الذراع المسلح لحزب العمال الكردستاني في شمال 
سوريا، لذلك تسعى جاهدة أيًضا إلقناع الجميع بأن 
المنطقة العسكرية التي ستقيمها في المنطقة ستكون 
عائًقا أمام انتشار وحدات حماية الشعب الكردية في 
آمنة  منطقة  بتكوين  أنها ستقوم  تؤكد  إدلب. وكذلك 
للمدنيين، من أجل قطع الطريق أمام تدفق موجات 
جديدة من الهجرة والالجئين إلى األراضي السورية.
عمليات عسكرية  تنظيم  حساباتها  في  أنقرة  وتضع 
ضد  الحر،  السوري  الجيش  مع  بالتعاون  جديدة 
وحدات حماية الشعب الكردي، معربة عن تخوفها 
من اختالط عناصر جهادية وسط المدنيين ومن ثم 
االنتقال وسط الالجئين للدخول إلى تركيا، في حال 

تحرير المدينة بواسطة قوات الجيش السوري.
المدعومة  السورية  الوطنية  اإلنقاذ  توجد جبهة  كما 
يسيطر  الذي  إدلب  مدينة  من  جزء  في  أنقرة،  من 
تنظيم  يقوده  الذي  الشام  تحرير  هيئة  تحالف  عليه 

النصرة.

إذا انتزعت سيطرة مدينة إدلب السورية من قبضة المعارضة السورية، من خالل العملية المرتقبة التي تستعد لها قوات الجيش السوري بالتعاون 
مع القوات الروسية، لن يصبح في سوريا أي مدينة تحت سيطرة المعارضة؛ مما يعني أنه سيكون انتصاًرا نهائًيا لنظام الرئيس السوري بشار 

األسد، في الحرب الدموية المستمرة منذ 7 سنوات.
وكذلك مع استعادة إدلب ستكون قوات الجيش السوري قد أمنت حلب وحماه والالذقية، ما سيترتب عليه عودة ماليين من الالجئين السوريين إلى 

بالدهم.
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البشرية  والنّفس  بالنّظر،  تبدأ  عقليّة  عملية  القراءة 
اإلنسان  خصائص  فمن  المعرفة،  حّب  على  ُجبلْت 
الّسوي، شغفُه بالفضوِل واجتهاده بفّك رموِز الكون، 
وعلى هذا الفضول المجبول بالحاجة، يسير العالم، 
معرفياً نحو األعلى، من هنا فإننا نقرأ لتزداَد معارفنا، 
ما  ونعرف  العالم  نفهَم  كي  نقرأ  مداركنا،  ولنوّسع 
من  لنهرَب  نقرأ  األرض،  أقاصي  في  حولنا  يدور 
واقعنا الّراكد و نحيا حيواٍت جديدٍة  بعدِد شخصيّاِت 
نبحث  كي  نقرأُ  نقرأها،  التي  والقصص  الّروايات 
عن الخالص من عالٍم متأزٍم، لنزيَد حصيلتنا الثّقافية 
والمعرفيّة واللغويّة، وحتى نبدو على قدر المسؤولية 
أجل  من  نقرأُ  اِقرأ،  أّمة  من  ألننّا  ونقرأ  الحياتيّة، 
اكتشاف ما هو جديٌد على معرفتنا السابقة ونطّورها.

 تلك اإلجابات وغيرها، يدلي بها مباشرًة َمن تسألهم 
مرًة لماذا تقرؤون؟ 

وليس الهدف من القراءة هو الوصول الى المعلومة 
هذه  وتوظيف  الحياّة  نوعيّة  تحسين  وإنّما  فقط، 

المعارف في خدمة اإلنسان بما هو أفضل.
 لكن تبقى لكّل إنسان حريّته ودوافعه وطريقته في 

القراءة .

القراءة للقراءة
الناس  من    %70 هناك   أنَّ  األبحاث  تقول   
الفئة  هذه  تقرأ  فقط،  التّسلية  أجل  من  يقرؤون  
الجرائد وغيرها من  المجالت  الّروايات والقصص 
المطبوعات، تقنع منها بفائدة معرفيٍّة  قليلٍة، حتّى لو 
كان الكتاب المقروء صعباً،  يقرأ الفرد منهم  متى 
يشاء، وفي أّي ظرف كان، ال يوجد هدٌف محّدٌد، أو 
محوٌر معيٌّن أو نوٌع خاٌص  من الكتب، أو التركيز 
على اسم كاتب أو مؤلف معين، البعض يقرأ لمجرد 

تحريك الّذهن وإلبعاد الَخرف.
تشغلهم  اإلطالع،  أجل  من  يقرؤون  الناس  بعض 
حّمى البحث عن األسهل حياتياً والوصول إليه بشكل 

أسرع.
لكن  المشكلة أنَّ هذه الفئة من الناس،  لديها الكثير 
مفهومها  لكن،  معينّة  قضايا  حول  المعلومات  من 
تبقى  عندها  العقليّة  المحاكمة  يتحّسن،  ال  للحياة 
الحريّة  والحوار  تقرأ عن  الفئة  ضعيفة، مثاًل هذه 
واآلخِر تقرأ عن  العدالة و المرأة والطفل والنظافة 
الفرد  بحياة  صلة  لها  التي  القضايا  من  وغيرها 
تبقى  السابقة،  مفاهيمها  تطّور  ال  لكنها   .. مباشرة 
حبيسة أفكارها القديمة، أو األفكار التي شكلّها النمُط 

اإلعالمي في هذا البلد أو ذاك.
لكن مرّكبه  القراءة،  كثير  أّن بعضهم  آخر  بمعنى   
من   سنة  تغيّر خالل عشرين  عليه  يطرأ  لم  العقلّي 

القراءة أحياناً.
 بعضهم يقرأ لتوسيع قاعدة الفهم لديه، قلّة قليلة من 
أو  الفكر  محدودي  عنهم  يُقال  أن  يقبلون  ال  الناس 
الفهم، لذلك يقومون بالقراءة، ويبذلون جهداً في ذلك 

حتى لو كان الكتاب أعلى من مستواهم الّذهني. 
عموماً الكاتب يحفر جزءاً من النّفق، وعلى القارئ 

أْن يكمَل النّفق حتّى يلتقيا في النور. 
و الكتاب الجيّد هو الكتاب الذي فيه أشياء تستعصي 
على القراءة وعلى الفهم فيه أشياء جديدة أشياء تثير 
نوع من الجدل الخاّلق تحّفز على، وتُحدث نوعاً من 

الفهم الجديد للعالم.

القراءة غالباً ما ترتبط بالدوافع 
طعام،  أساسيّة  حاجات  تسّمى  األولى  الدوافع 
و  الثانوية  الحاجات  تأتي  بعدها  جنس..  شراب، 
-هي ليست ثانوية بالمعنى الحرفي- لكن ترتيبها في 
الصف الثاني من سلّم الحاجات كاألمن، والمعرفة، 

والرفاهية، وغيرها.. 
في بعض بلداننا العربيّة قضايا التخلف الحضارّي، 
واالقتصادّي، و األمنّي، و التعليمي  وغيرها مازالت 
ماثلة في الواقع، مما يجعل الفرد يلهث وراء تأمين 
الدوافع األولى األساسيّة وحسب القاعدة العامة فإنَّ 

تحسيَن نوع الحياة مقّدم على الكماليّات.
من مفارقات الواقع في بلداننا العربيّة، أنّنا بدأنا ننعي 
الكتاب الورقّي، كما نعينا المسرح قبله. كنّا نتداول 
وموت  المسرح  موت   " أدبياتنا  في  التالية  العبارة 
الكتاب الورقّي " وكأننا كنا مؤهلين الكترونيا للبديل!

المفاجأة بالنسبة لنا أنّنا عندما قدمنا إلى هنا، وجدنا 
يبهرنا  كان  بذاته،  وقائٌم  موجوٌد  القراءِة  طقَس  أّن 
منظر النّاس في  الحافالت ومحّطات القطار، وهم 

يحملون  كتباً، ويقتنصون لحظة الفراغ للقراءة .. 
هذه القضايا شّكلت حافزاً لكثير من الشباب العرب 
النظر  إعادة  أو  القراءة،  على  ألمانيا  إلى  القادمين 
في  األدب..  و  بالفّن  المتعلقة  القضايا  كثير من  في 
والفراغ،  الملل  الوقت، حالة  مع   البداية ال مشكلة 
األلمان،  طريق  عن  إليهم  وصلت  التي  العدوى 
الرغبة الخامدة، والدوافع، والمحفّزات موجودة لكّن 

المشكلة في تأمين الكتاب العربّي في  ألمانيا.

بالكتاب  تُعنى  الحاجات ظهرت بؤر نور   من هذه 
العربيّة  والجمعيات  والنوادي  كالمكتبات،  العربّي 
التي أسستها مجموعة من الكتاب والمثقفين العرب.

معرض كتاب برلين
من هنا تبدو المناسبة ضرورية للحديث عن معرض 
كتاب برلين األخير الذي أقيم في أغسطس الماضي، 
خالل  من  له خصوصيته  كان  الذي  المعرض  هذا 
مكتبٍة  على  واقتصارِه  ِصغره  رغم  الزائرين  عدد 
واحدٍة وصالٍة واحدٍة،  لكنه شّكل حالة ثقافيّة متفّردة 
في تاريخ الكتاب العربّي في برلين، وقد كان لدار 
من  بعدد  فيه،  المشاركة  شرف  للطباعة  الدليل 

مطبوعاتها التي خصصت فقط للعرض. 
محمد  السيّد  يتحّدث  بدايًة  المعرض:  فكرة  عن 
األلمانيّة"  العرب  "مكتبة  صاحب  حمود:  راشد 
التي شاركت بالمعرض عن إنشاء المكتبة وعالقته 
بالكتب.. أنا باألساس قارئ َنهم للكتب، لكنني لم أكن 
ما، الفكرة بدأت "أون  أعمل في مجال الكتب يوماً 
الين" كشركٍة صغيرٍة  منذ سنة ونصف تقريباً،  لكن 
اآلن أصبح لنا مقّر مكتبة في مدينة أيسن األلمانيّة. 

الفراغ،   مشكلة  من  عانيت  ألمانيا  إلى  أتيت  عندما 
فبدأت أمأل وقتي بالقراءة من خالل الكتب التي تتوفر 
لدّي، وكنُت أجدُّ صعوبًة في تأمين هذه الكتب، منذ 
ذلك الحين خطرت لي فكرة تأسيس مكتبة صغيرة.. 
وعندما وصلت أسرتي إلى ألمانيا كنُت قد أوصيتها 
أشهر  عدة  بعد  الّخاصة،  الكتب  من  على مجموعة 
قرأنا أنا وزوجتي الكتب التي بحوزتنا، وجّربنا أن 
نبيعها على االنترنت.. كان لدينا بحدود عشرة كتب 
لسنا بحاجة لها، لكن الطريف أنَّ بيعها لم يستغرْق 

سوى خمس دقائق!
األلمان  يتبعها  التي  بالعادات  شبابنا  تأثر  حول  و 
في القراءة أو االستفادة من الوقت في وسائل النقل 
وغيرها يقول محمد: هؤالء نسبتهم ال تتعدى العشرة 
بالمائة، لكن باألساس نحن لدينا فئة قارئة من الناس، 
لكنها ال تظهر للعلن دائماً، عندما كنا نحضر معرض 
الكتاب في دمشق مثاًل، كان الحضور مميزاً ونسبة 

المهتمين كبيرة.     
إلى  جلبه  أو  الكتاب  على  الحصول  طريقة  وعن 
كنا  البداية  في  كبيرة،  صعوبة  هناك  يقول:  ألمانيا 
نُحضر الكتب من سوريا عن طريق األصدقاء، بعد 
ذلك وجدنا أن زيادة الطلب وتنوع القارئ واهتماماته 
فرض علينا البحث عن مصادر أخرى للكتب، فقد 
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العربيّة، فمثال هناك  البلدان  قّراء من كّل  لنا  صار 
سورية،  في  موجودة  غير  كتبهم  سوريون،  كتّاب 
صار هناك طلب على الكتب العربية الموجودة في 
بلدان أخرى، فتوّجهنا بدورنا إلى بقيّة البلدان العربيّة 

وخاّصًة مصر ولبنان واألردن..
هناك  فليس  الكتب،  على  الطلب  نوعيّة  عن  أّما 
قراءة  إلى  يتّجهون  الشباب  أغلُب  محّدٌد،  مقياٌس 
فهي  األطفال  كتب  أما  والعالميّة،  العربيّة  الرواية 
اللغة  بتعليم  يتعلق  بما  وخاصة  بالعائلة  تختّص 
أّن  الّديني فالمالحظ هنا  للكتاب  العربية ، وبالنسبة 
القارئ يميل إلى الكتب التي تشرُح و تيّسر القضايا 
الدينية، لكن على العموم االتجاه نحو الرواية وزيادة 

الطلب عليها. 
كانت  التجربة  فإن  برلين،  كتاب  لمعرض  بالنسبة 
العرب  فالشباب  يومين،  خالل  ما،  حّد  إلى  ناجحة 
صار لديهم اهتمام بالكتاب هنا، ولعل العامل المادّي 

لعب دوراً مهماً في قضية القراءة.
يمتلك  من  فهناك  نمطّي  قارئ  العربي  والقارئ 
استراتيجية معيّنة في القراءة، القارئ العربي أحياناً 
كتاب  قرأت  له:  يقول  بِه صديقه،  ينصحُه  ما  يقرأ 
فيقرأ،  صديقه  يقرأ  ما  ينظر  أحياناً   فيقرؤه  كذا، 
ومنهم من يهتم ويقرأ لكاتب معين ، فهناك مثال طلب 
على كتب "دان براون" وكذلك ديستو فيسكي وكتب 
الكاتب التركيّة "إليف شافاق" وخاّصة رواية قواعد 

العشق األربعون وألحالم مستغانمي وغيرهم.
أنا  يقول:  المكتبة  مشروع  تطوير  في  رغبته  وعن 
بدأت من بيتي وتطور مشروعي ثّم صار لدينا مقّر 

مكتبة في احد شوارع مدينة إيسن الرئيسة .  
الدعوة  تلقينا  فقد  والدعوة  المعرض  إقامة  عن  أّما 
ابن  مدرسة  مدير  المشهداني"  "حذيفة  الدكتور  من 
قام  والذي  برلين،  في  العربية  اللغة  لتعليم  خلدون 
المركز  في  خليل  نادر  السيد  مع  بالتنسيق   بدوره 
العربي األلماني والدكتور نزار محمود  في المركز 
الثقافي العربي و األدباء المشاركين في الفعاليات .. 

األلماني)  العربي  (المركز  خليل  نادر  السيّد  أّما 
فقد كان له رأي حول تنظيم المعرض وعن عالقة 

الكتاب باألسرة فيقول:
بداية ً اإلقبال على المعرض خالل يومين كان جيداً 

وغير متوقع بهذا الشكل..
العربي  المركز  نشاطات  عن  خليل  نادر  تحّدث  و 
األلماني فقال: وهو المركز الذي استضاف نشاطات 

وفعاليات المعرض.. 
التربوية  بالمسألة  يُعنى  المركز   في  ..عَملنا 
نقوم  األسرية،  الّرعاية  خالل  من  االجتماعية، 
بزيارة العائالت العربية في منازلها، وملفت للنّظر 
الثقافة  تصبح  الكتب  مع  يتربّى  ال  الذي  الطفل  أّن 
الثقافة،  وبين  بينه  قطيعة  هناك  يصبح  عنُه،  بعيدًة 
فعندما نزور العائالت لحّل مشكلة ما وهذه المشاكل 
تأتينا من مراكز رعاية الشباب من محاكم األحداث 
وغيرها فإننا نزور األهل واألسرة، حتى نكّون فكرة 
عن البيئة التي يعيش فيها الّشاب، أو الّطفل عندما 
نزور هذه األسر نالحظ  "الصالون الفخم أو التلفاز 
الضخم" لكن ال نجد رفوف الكتب، أو طاولة القراءة، 
نحن نعرف أّن الكتاب منبُع النور والمعرفة، وعندما 
يكون الكتاب بعيداً عن اإلنسان يعني أّن هناك مشكلة 
معرفية ثقافية تربوية. عندما قمنا بفكرة المعرض، 

كنّا نقول إننا إذا نجحنا فستكون سابقًة في برلين.  
و من خالل تجربتي في ألمانيا التي تقارب األربعين 
عاماً منها 25 عاماً في العمل االجتماعي، لم أشهد 

خاللها معرَض كتاب عربّي في برلين. 
وحول فكرة المعرض تناقشنا نحن هنا في المركز 
ومدرسة ابن خلدون لتعليم اللغة العربية  و شركاؤنا 
في الفكرة وكان السؤال التالي هل لدينا مكتبة عربية 

في برلين؟
حقيقًة لم نجد.. فكان التواصل مع السيد محمد راشد 
صاحب المكتبة العرب األلمانية، ونحن نعلم ونعي 
أن الكتاب عالمياً وليس عربياً فقط في محنة، بسبب 

الميديا والتّوجه إلى القراءة االلكترونية.
كانت المخاطرة في هذه القضيّة أن أصحاب المكتبة 
مكاٍن  من  سيأتون  بالمعرض  يقومون  سوف  الذين 
وال  سفر  وتعب  تكاليف  عليه  يترتّب  وهذا  بعيٍد، 
نستطيع نحن هنا التنبؤ أو تحديد حجم اإلقبال على 

الكتاب.

لك  أقول  وإذا كنت  اإلقبال،  بهذا  تفاجئنا  اآلن  نحن 
إنني توقعت هكذا إقبال أكوُن بالغُت في ذلك . 

هذا النجاح الذي نشهده اآلن ايجابي بامتياز، بعد هذا 
الحدث يمكن أن نقيّم ما قمنا به  والنتائج االيجابية 
مّرة  سنوياً  استطعنا حدثاً  إذا  منه  نجعله  أن  نوّد  له 
أو مرتين في السنة ، لكن هذا المشروع اليوم كان 
تجربة، ونحن نبني عليها بعد التقييم،  كما كان لدينا 

البرنامج الثقافي المرافق للمعرض ..
حقيقة شيء جميل أن تجد الكتب العربية في متناول 
أو  العربية  الدول  من  نجلبها  كنّا  ونحن  اليوم  اليد 

نوصي عليها من يسافر إلى هناك  
ضمن  االجتماعية  الثقافية  والحركة  والمعرض 

أهداف المركز العربّي األلمانّي. 
نحن نعّول على مسألة القراءة، ووجود الكتاب في 
حّل بعض مشاكل الشباب، نحن نسأل دائماً هل نبدأ 

من الشاب أم من األسرة؟
و هذا التنوع في الكتاب بحّد ذاته يشكل حاًل لمشاكل 
وهذا  العربية  لتعليم  كتب  هناك  والشباب،  األسرة 
أحد الحلول إلحدى مشاكل أسرنا هناك كتب تربويّة 

ودينيّة وغيرها.
وعملنا هذا يصنّف على المستوى الثقافي، هناك فئة 
الحرب  الثقافية من األهل بسبب  الّرسالة  لم تصلها 

وغيرها. 
 نحن نقول هنا ضمن قاعدة إّن الّشاب إذا كان مثقفاً 
يكون  وأن  األلمانية  الثقافة  عليه  تسهل  بالعربية، 
المحصلة  وفي  الجديد،  المجتمع  في  فعااًل  عضواً 

الثقافة ثقافة وإن اختلفت اللغات. 

وعلى  المعرض،  فعاليات  ضمن  أنّه  يذكر  أخيراً 
وفنيّة  أدبية  نشاطات  هناك  كان  متتاليين،  يومين 
نزار  للدكتور  محاضرة  هناك  كان  فقد  مصاحبة، 
قرأت  كما   " برلين  في  الثقافات  حوار   " محمود 
باللغة  قصائدها  من  عدداً  صبيحي  باسلة  الشاعرة 
أمسية  أيضاً  الشعراني  أشجان  وللشاعرة  المحكية، 
قرأُت  بأن  المشاركة  لي شرف  كان  كما   ، شعريّة 
عدداً من قصصي حيث رافقني الفنّان محمود فيّومي 

عازفاً على الناي. 
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الحب أو الزواج أو الصداقة كلها عالقات عميقة ، 
لكن ما هو أكثر روعة أن تلتقي توأم الروح، وهناك 

عالمات تدل على أنك وجدت نصفك اآلخر.

- احترامكما نقاط ضعف بعضكما
ومستعد  عيوبك،  جميع  بشأن  يعرف  روحك  توأم 
لتقبلك، فما هذه المشاكل إال وهي »نقائص كاملة«.

فهناك من يُلقي بالجوارب على األرض وهناك من 
بالنظام  مهووٌس  هو  من  وهناك  النور،  يطفئ  ال 
بأن  طليقًة تؤمن  فيما يكون اآلخر روحاً  والترتيب 

عدم النظام عالمٌة على اإلبداع. 
فأهم  بذلك،  ا  يهتمَّ ينبغي لمن يحبَّان بعضهما أن  ال 

ن معاً! شيٍء هو السعي إلى التحسُّ

- تشعران بالراحة في الصمت
حضور  في  بالراحة  منكما  كل  يشعر  أن  ينبغي 
رفقة  في  بالبهجة  يشعر  كالكما  كان  فإذا  اآلخر، 
يعني  فهذا  تماماً،  كنتما صامتين  وإن  حتى  اآلخر، 
أن كليكما متفهمان. إذا كنت تخشى الصمت الثقيل، 

فهذه عالمٌة سلبيٌة.

- تتحركان في اتجاٍه واحٍد
إن توأم روحك يملك نظام قيم مطابقاً لنظامك، فحين 
هو  أنه  يتَّضح  هوايتك،  عن  الشخص  ذلك  تخبر 

اآلخر مهتمٌّ بها.
قد تتشابهان في الطعام المفضل أو االتجاه السياسي، 
ركما للعالم واحداً،  في نهاية المطاف، إذا كان تصوُّ

سترغبان في البقاء معاً.
لذلك فإنه دائماً ما تملك األرواح المتآلفة أهدافاً حياتيًة 
االهتمامات  من  كثيٍر  في  تشتركان  إذ  متشابهًة، 

المتشابهة والمعتقدات والنظرات العامة إلى الحياة.

- تمنح شريكك متنفساً وال تكبتُه
عليك أال تفقد فرديتك وأن تحترم شخصية شريكك، 
أن تنفصال لبعض الوقت، دون أن  ومن المهم جداً 

تخشى أن يؤدي هذا إلى انهيار العالقة.
أشياء  بعضهم  يعلِّمون  الحقيقيون  األرواح  توائم 

جديدة، فمثاًل، كيف ستعلِّم شريكك الرسم، إذا كنتما 
تفعالن كل شيٍء على اإلطالق معاً طوال الوقت؟

- عندما تقابلتما، كنتما في حالة ذهنية واحدة
صدفًة  تعتبرها  قد  حقيقة،  لكنه  شرحه  يتعذَّر  أمٌر 
في  أنفسهم  األرواح  توائم  وجد  أحياناً  لكن  غريبًة، 
المكان والزمان ذاته دون أن يعرفا ذلك، ولن يدركا 

ذلك إال بعد أن يتقابال.

- الغياب شبه التام للغيرة في عالقتكما
يشعرون  ما  نادراً  السعداء  واألصدقاء  المرتبطون 

بنوبات الغيرة الجنونية.
تشعر  كنت  إذا  روحك،  توأم  وجدت  قد  فأنت  لذا 
وغير  تدريجياً.  الغيرة  تختفي  العالقة،  في  باألمان 
أحداً  ألن  للغيرة  أسباباً  بعضكما  تعطيان  ال  ذلك، 

منكما ال يريد أن يؤذي مشاعر اآلخر.

- ال مكان لألنانية 
أصل العالقات هو االحترام المتبادل، ويمكن للسلوك 

األنانّيِ أن يقتل حتى أقوى العالقات.
لذا فإن توائم األرواح قادرون على تجاهل أنانيتهم 
وتقبُّل حّقِ اآلخر في اقتراف األخطاء، إذ تعرفان أن 

عالقتكما أهم بكثيٍر من كبريائكما.
شريكك  إلسعاد  بوسعك  ما  كل  تفعل  كنت  إذا 
على  فإنه  الشعور،  يبادلك  ال  ولكنه  ومساعدته 

األرجح ليس توأم روحك.

- رغم الصعوبات نحن معاً
أحدهم  آجاًل،  أم  عاجاًل  يتشاجرون  الناس  جميع 
واآلخر  مغسولٍة،  غير  صحوٍن  بسبب  يتشاجر 

ألسباٍب أكثر جديًة.
الهروب  الناس  من  كثيٌر  يريد  اللحظات  تلك  وفي 
وينفصلون، ثم يتصالحون، ثم أحياناً حتى يشعرون 

بالحاجة إلى االنفصال مجدداً.
بأنكما  أثناء االنفصال، ما زلتما تشعران  لكن حتى 
ح هذه  معاً، وهذا ألنكما مع بعضكما معنوياً. وتوّضِ
الصلة لك أنك قد وجدت وليفك، لكن ألجل مستقبٍل 

سعيٍد، على كليكما التغيير في اتجاٍه إيجابي.

- االستعداد لمناقشة أي شيء
صعباً،  هذا  كان  وإن  حتى  صريحين،  دوماً  كونا 
فمن ذا غير توأم روحك يقدر على فتح عينيك على 

الحقيقة؟
ينبغي لنصفك اآلخر أن يشعر بالراحة في إخبارك 
ف  التصرُّ يراه  وما  فيه،  يفكر  وما  به،  يشعر  بما 

المناسب حيال األمر.
شخٌص كهذا ما كان ليخدعك عمداً وخبثاً.

- تشعر بآالم شريكك كما لو كانت آالمك
كاآلالم،  شخصين  بين  تواصاًل  يصنع  شيء  ال 
ستعرف أنك قابلت توأم روحك إذا كنت قادراً على 

التعاطف الفعال.
تتشاركان آالم بعضكما وتتعاطفان معها،  إذا كنتما 
فهذا يعني أّن بينكما عواطف مشتركة وهذه عالمٌة 

جيدٌة.
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ما تبحث عنه المرأة في الرجل ليس ثابتاً. نعم تريده 
تحتاج  عندما  وعاطفياً  ضعيفة  تكون  عندما  قوياً 
تشفع  لن  الحسنة  الصفات  جميع  لكن  اهتمامه.  إلى 
لصاحبها إن وجدت فيه إحدى الصفات التالية. إنها 
صفات الرجل التي ال تتسامح معها المرأة، حتى لو 

كان بالرجل ميزات أخرى، حتى لو كانت تحبه,

البخل شبح الحرمان والمعاناة
ما  بمجرد  بخياًل.  ولكن  غنياً  أو  وسيماً  يكون  قد 
الخروج من  في  تسارع  الصفة  المرأة هذه  تكتشف 

دوامة عالقة يحوم فوقها شبح الحرمان والمعاناة.
ال يعني هذا أن تكون مسرفاً لتنال إعجابها وعاطفتها، 
لكن ليس من المقبول أن يملك الرجل المال الكافي ثم 

يبخل على زوجته.
هناك الكثير من المؤشرات التي تكشف للمرأة مبكرا 

أن هذا الرجل بخيل.

المغرور.. استعالٌء قد يصيبها الحقاً
صفة مذمومة تنتشر بين النساء والرجال. لكن المرأة 
تنجذب  اإلطالق.  على  المغرور  الرجل  تحب  ال 
نفسه، لكن  الواثق من  الشخص  إلى  الحال  بطبيعية 
بعدم  المرأة  تشعر  غرور  إلى  الثقة  تتحول  حين 

الراحة فتبتعد سريعاً.

الروتيني.. انتحار على البطيء
معها  يسافر  الذي  األحالم،  فارس  الفتاة  تنتظر 
مختلفاً.  طعماً  الحياة  تمنح  مغامرات  في  ويأخذها 
لكن الشخص الروتيني المحب التام لالستقرار وعدم 
التغيير، يصبح مماًل بعد فترة، وترى المرأة االرتباط 
في  وجدت  إن  لذا  االنتحار.  من  نوعاً  الرجل  بهذا 
تجدد  أن  عليك  الروتين،  وحب  للكسل  مياًل  نفسك 
نشاطك وحيويتك وإال ستخسر فرصاً في قلب حواء.

الغيور يضعها في قفص االتهام
"كل شيء زاد عن حده انقلب ضده"، أفضل مقولة 

تصف الغيرة بين الشريكين.
لكن  وشريكته،  الرجل  بين  محبذة  المعقولة  الغيرة 
تخطيها الحد المطلوب يحّول العالقة إلى جحيم على 
المرأة،  ويضعها في خانة المتهمة طوال الوقت. لن 
من  للهروب  وستسعى  الضغط  هذا  تحمل  تستطيع 

هذه العالقة بأي طريقة.

اإلتكالي يستنفد كل طاقتها
تحمل  في  المشاركة  إلى  المعاصرة  المرأة  تميل 
لكن  البيت،  وخارج  داخل  زوجها  مع  المسؤوليات 
إلقاء المسؤولية التامة على عاتقها يشعرها بالضيق 

والتعب، ومع مرور الوقت تمل المرأة وتتعب.

المهمل بحق أسنانه 
وخاصة  األهمية،  غاية  في  أمر  الشخصية  النظافة 
نظافة األسنان ورائحة الفم. تؤثر حاسة الشم كثيراً 
على مشاعر المرأة، ولن تقترب إطالقاً من رجل ذي 

أسنان صفراء أو رائحة فم كريهة.
تنظيف  تنس  وال  دائماً،  نظيفاً  مظهرك  على  حافظ 
أسنانك عقب كل وجبة. وإن كان األمر عصياً على 
األسنان  بطبيب  إذاً  عليك  اليومي،  بالتنظيف  الحل 

لمزيد من التحريات.

الكذاب.. ألن حبله قصير
من أسوأ الصفات التي توجد في أي شخص. الكذب 

يخلق شعوراً بالقلق الدائم وعدم الثقة.
اكتشفت  إن  خاصة  الكاذب،  الرجل  المرأة  تكره 
كذبه في مواقف قديمة حدثت بينهما، فيزداد غضبها 
والحاضر  القديم  بين  تربط  وعندها  خداعه.  بسبب 

وتبدأ في إصدار األحكام واتخاذ القرارات.

العاطفي المبالغ يغامر باستقالليته
التعبير  في  وبالذات  في كل شيء مضّرة،  المبالغة 
عن  التعبير  في  المبالغة  وتعتبر  المشاعر.  عن 
بالرجل،  المرأة  تحبهما  لصفتين  مناقضة  المشاعر 

وهما الثقة بالنفس واالستقاللية.
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أن هذا  نغفل  أن  الحب عمياء. ال يمكن  المثل: مرآة  يقول 
العاطفة  تدفعنا  ما  فكثيراً  كبيرة،  درجة  إلى  المثل صحيح 
انتهاء عالقة  قرب  على  تدل  تجاهل عالمات  إلى  واللهفة 

الحب مع الطرف اآلخر. 
نتعرض  ال  حتى  الرسائل  هذه  لتحليل  الوقت  حان  لكن 

للصدمات العاطفية.

ـ تغيراتك ال تثير اهتمامه
من المعروف أن الرجل ال يهتم كثيراً بأي تغيير تقومين به 
في مظهرك، لكن التجاهل المتعمد ومحاوالت التقليل من أثر 
إطاللتك أو محاوالتك إلثارة غيرته أموٌر ال يمكن تجاهلها، 
بدرجة  شعرك  لون  تغيير  يلحظ  لم  لو  طبيعياً  يكون  ربما 
بسيطة، ولكن أال يثير انتباهه تغيير مظهرك بالكامل، فهذا 

يعني أنه ال يهتم بك إطالقاً.

ـ الالمباالة لمشاعرك
المشاعر  التعاطف ومشاركة  تقوم على  العاطفية  العالقات 
مع الطرف اآلخر، فمسألة عدم تعاطفه مع مشكالتك، حتى 
ولو على سبيل المجاملة اللطيفة، والسخرية من مشاعرك 
هو بمثابة إشارة من الرجل إليك بشعوره بحالة الملل منك 
التحلي  عليك  ولكن  المزاجية،  بحاالتك  االكتراث  وعدم 
يجعله  لن  الشكوى  فاستمرار  والتروي،  التعقل  من  بمزيد 

يتعاطف كثيراً.

ـ مقارنتك باألخريات
طريق  عن  النساء  غيرة  إثارة  يفضلون  أحيانا  الرجال 
المقارنة باألخريات، ولكن رغم أن هذا األمر قد يبدو على 
سبيل الدعابة في بعض األحيان، إال أنك إن أظهرت ضيقك 
من هذه السلوكيات واستمر فيها، فهو إما ال يعبأ بغضبك أو 

هو معجب بإمرأة أخرى وال يهتم بك كثيراً.

ـ تجاهل رسائلك واتصاالتك
ربما يعد التجاهل أحد أهم خطوات إفشال أي عالقة عاطفية، 
وتكرار عدم اتصاله أو تجنبه الرد على اتصاالتك ورسائلك 
خاصة العاطفية منها، يدل على أن هذا الرجل وقع في بئر 
الملل، وخاصة إذا لم يكن ذلك من سمات شخصيته المعتادة.

ـ تعبيرات الوجه
ال تغفلين تعبيرات الوجه، خاصة لهوالء الذين يفشلون في 

إخفاء مشاعرهم، وتفضحهم لغة الجسد. 
االمتعاض وتجنب النظر في العين وإظهار عالمات القرف 
فال  بالتأكيد،  يحبك  الرجل  هذا  أن  تعني  ال  واالشمئزاز 

تخدعين نفسك بأنها حالة مؤقتة خاصة إذا تكرر األمر.

خالل رحلة الكاتب الكبير أحمد رجب في بالط 
صاحبة الجاللة »الصحافة«، والتي امتدت إلى 
أكثر من نصف قرن من الزمان، اعتنق صاحب 
»نصف كلمة« مبدأ »خير الكالم ما قل ودل«، 
الصحفيين  من  غيره  عن  واختلف  تميز  وبهذا 
والكتاب في زمانه؛ حيث أصبحت كتاباته بمثابة 
»رسائل قصيرة« يطرح آرائه فيها تجاه أغلب 

القضايا والمشكالت المجتمعية.
رسائله  بعض  نستعيد  رحيله..  ذكرى  وفي 
وأشهر مقوالته الساخرة حول »المجتمع والحب 

والحياة والسياسة«.

- »الكالم نوعان: كالم فارغ، وكالم مليان بكالم 
فارغ«.

- »يولد المصري ذكيا ويظل ذكيا، إلى أن يعمل 
موظفاً في الحكومة«.

بينهما.. واحد  - »الحياة رجل وامرأة وشراكة 
شريك، والثاني شريك مخالف«.

الالعبين  بعض  يفعل  كما  أُساوم  ال  »لماذا   -
بناديهم؟  فلماذا ال يدفع لي الزمالك مبلغاً محترماً 

حتى ال انتقل لنادي آخر أشجعه؟!«.
- »يقال إن آخر وزير اتخذ قراراً دون توجيهات، 

هو الوزير الفرعوني الشجاع (أمحوتب)«
- »ظهرت مع ارتفاع األسعار طائفة جديدة إلى 
آكلو  (الرغيفيين)؛  طائفة  هي  النباتيين،  جانب 

الرغيف الحاف«.
وبعد  سبب،  بال  مولده  عند  الرجل  »يبكي   -

زواجه يعرف السبب«.
كانت  مناقشة،  كل  في  دائًما  يحدث  »وكما   -
(كما  كلمة  وهي  لي..  األخيرة  الحاسمة  الكلمة 

تشائين)«.
- »المرأة هي التي تضع فوق لسان الرجل طلب 

الزواج منها، ثم تطلب مهلة لكي تفكر!«.
- »سؤال: لماذا ال يعمل أوتوبيس أرياف على 

من  البد  ألنه  جواب:  صحراوي؟  طريق  أي 
ترعة موازية للطريق يقع فيها األوتوبيس«.

إلى  المتخلف  الجيل  ذلك  يتوصل  لم  »لماذا   -
استنباط حبة زراعية هي مزيج من حبة الفول 
فإذا ما غرست هذه  القطن،  القمح وبذرة  وحبة 
فول  سندويتشات  تطرح  شجرة  أصبحت  الحبة 

بالزيت؟!«.
- »هناك فترتين هامتين يعجز الرجل فيهما عن 
الزواج، وفترة ما بعد  المرأة: فترة ما قبل  فهم 

الزواج«.
يحب  اإلنسان،  في  غريزة  »التصريحات   -
قولها ويحب سماعها أيضاً، فإذا غلب عليه حب 
قولها فهو سيصبح وزيراً، وإذا غلب عليه حب 

سماعها فهو سيصبح مواطناً إلى األبد«.
بعده  وما  العسل  أن شهر  نعترف  أن  - »يجب 
الثانية  المرحلة  تعقبها  وهمية..  أولى  مرحلة 
وهي الحقيقة بكل تفاصيلها الحلوة والمريرة. في 
(أنت  لآلخر:  منهما  كل  يقول  األولى  المرحلة 
الثانية  المرحلة  في  كله).  العالم  أنت  الدنيا.. 
أنه كان ضعيفا في الجغرافيا.  يدرك كل منهما 
زوجها  نعل  الزوجة  تخلع  األولى  المرحلة  في 
المرحلة  وفي  البيت.  إلى  مجهدا  عودته  عند 
متأخرا  عودته  عند  نعلها  الزوجة  تخلع  الثانية 

إلى البيت«.
- »كثيرا ما أختلف مع زوجي في الرأي، ولكن 
فلما  فورا،  يوافقني  فهو  على حق  أكون  عندما 
سألتها صديقتها: وإذا كان هو على حق؟ قالت 

زوجتي: عمره ما كان على حق وال مرة«.
- »الرجل ال يعنيه فستان المرأة بقدر ما تعنيه 
الحيوانية،  بطبيعته  فهو  الفستان،  محتويات 
تنفق  لماذا  يتعجب  فضيلة،  بالحق  واالعتراف 
أنها  مع  الفساتين  على  الباهظة  التكاليف  المرأة 

أجمل مليون مرة من غير فستان«.
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فنان مصري، برع في أداء الكثير من األدوار المصرية والعالمية حيث اقتحم السينما الفرنسية وقدم بها 
العديد من األفالم، وذلك المتالكه قدرات تمثيلية فائقة ساعدته على إجادة الكوميدية وإكساب أدوار الشر 

نكهة خاصة.
ولد “جميل راتب” يوم 28 نوفمبر عام 1926م في القاهرة ألب وأم مصريين، والدته ابنة شقيق السيدة 
هدى شعراوي رمز التحرر لدى النساء في مصر، دخل مدرسة الحقوق الفرنسية وبعد السنة األولى سافر 

إلى باريس إلكمال دراسته.
تزوج “جميل” من فتاة فرنسية كانت تعمل بالتمثيل الذي اعتزلته بعد ذلك وتفرغت للعمل كمديرة إنتاج ثم 
منتجة منفذة ثم مديرة مسرح الشانزلزيه، والتي يحرص على زيارتها في بيتها الريفي عندما 

يذهب إلى باريس ألنهما شبه منفصلين منذ فترة.
كانت البداية الحقيقية لمشوار “جميل راتب” في مصر عام 1946م عندما شارك في بطولة 
الفيلم المصري “أنا الشرق” الذي قامت ببطولته الممثلة الفرنسية “كلود جودار” إلى جانب 
نخبة من نجوم السينما المصرية في ذلك الوقت، ومنهم “جورج أبيض” و”حسين رياض” 
و”توفيق الدقن”، ثم سافر بعد ذلك إلى فرنسا ليبدأ من هناك رحله جديدة في مشواره مع الفن.
وفي فرنسا شاهده الكاتب الفرنسي “أندريه جيد” في “أوديب ملكاً” فنصحه بدراسة فن المسرح في باريس، 
األمر الذي تقبله “جميل” ونفذه على الفور، ولكنه عاد عام 1947م إلى القاهرة ألسباب عائلية وشارك في 
بطولة العديد من األفالم المصرية، منها “ليلة القدر- أنا الشرق- لورنس العرب- على من نطلق الرصاص 

- كفاني يا قلب”.
كما قدم أيضاً العديد من المسلسالت التليفزيونية الناجحة، ومن أبرزها: “رحلة المليون- غدا تتفتح الزهور- 
يوميات  الخوف-  أبواب  الخوف-  ثمن  البيضاء-  الراية  يعلم-  من  أول  الزوجة  السرايا-   والحب-  الجالد 
ونيس- عفريت القرش- أصعب قرار- المرسى والبحار- حد السكين- كلمات- فارس بال جواد- األصدقاء- 

وجه القمر- زيزينيا”.
مثل  عديدة  وقدم مسرحيات  المسرحي  اإلخراج  تجربة  راتب”  “جميل  الفنان  التمثيل، خاض  جانب  وإلى 

“األستاذ” و”زيارة السيدة العجوز” و”شهرزاد”.
قام مهرجان القاهرة السينمائي بتكريم الفنان “جميل راتب” عن مشواره الفني الطويل الذي قدم خالله حوالي 

67 فيلماً مصرياً وعدد كبير من أفالم السينما العالمية.
قدم 7 أفالم فرنسية، و3 أفالم تونسية إنتاج فرنسي مصري مشترك.

. Lawrence of Arabia شارك فى الفيلم األمريكى الشهير
عمل مع النجم العالمي أنطوني كوين كمساعد مخرج في مسرحية " زيارة السيدة العجوز".

تم تكريم جميل راتب عدة مرات ومنها:
تكريمه من مهرجان القاهرة السينمائي عام 2005.

تكريمه في مهرجان األقصر للسينما اإلفريقية فى الدورة السابعة 2017.
تكريمه من نقابة المهن التمثيلية عن مجمل أعماله 2015.

تكريمه من منظمة األمم المتحدة للفنون عام 2018 خالل احتفالها السنوي بعيد األب.
تكريمه من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي في دورته 33 عام 2016.

توفي يوم 19 سبتمبر 2018 بعدما فقد صوته بسبب مرض الشيخوخ
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تأهل فيلم Nothing To Declare (ال شيء أصّرح عنه) من بطولة 3 ممثلين 
فيلم  أفضل  جائزة  عن  األوسكار،  لنيل  المرّشحة  األفالم  قائمة  إلى  سوريين، 

روائي قصير عن دولة هولندا.
الفيلم من بطولة الممثلين السوريين يزن الحكيم وخالص وّراق وراما طاهر، 
كراوف  دي  هيتي  الهولنديّة  إخراج  ومن  هولندا،  في  الجئون  باألصل  وهم 

وكتابة باستيان كروغر.
 Nothing أحداث  تدور 
تبلغ  الذي   To Declare
دقيقة،   20 نحو  مّدته 
(شابين  الجئين   3 حول 
للفرار  يضطرون  وفتاة)، 
الحرب،  بسبب  بالدهم  من 
في  أماًل  أوروبا،  باتجاه 
أفضل  الحصول على حياة 

فيها.
الغريبة،  رحلتهم  وخالل 
على  للصعود  يضطرون 
شاحنة  صندوق  متن 
كبيرة، لتقوم بتهريبهم نحو 

مقصدهم األخير.
في بداية الرحلة، يشعرون 
بالقلق والخوف من بعضهم 

البعض.
يحكون قصصهم، يتبادلون 
أحالمهم، وطموحاتهم، ومشاريعهم التي ينوون فعلها عندما يصلون إلى أوروبا.

الفضاء  هذا  في  البعض  ببعضهم  االلتصاق  في  يبدأون  الوقت،  مضي  ومع 
الصغير، ليثبت أن أجمل لحظات الصداقة والدفء والحميمية تأتي مع خالل 

الواقع المريع الذي يعيشونه في هذه الرحلة، ولكن فجأة، تتوقف الشاحنة.
متوقفة وسط  الشاحنة  تزال  بالنفاد، وال  والشراب  الطعام  ويبدأ  األيام  تمضي 

الطريق، وال أحد ينقذهم من داخلها.
وتأملهم  السابقة،  لحياتهم  تذكرهم  وبين  بالشفقة،  المليئة  اللحظات  هذه  في 

ألحالمهم المنتظرة، يُطرح السؤال األهم: هل يصلون إلى وجهتهم النهائية؟

رشحت لجنة صناع األفالم في العراق فيلم "الرحلة" للمخرج محمد الدراجي، 
لتمثيلها بالقائمة الطويلة لترشيحات جوائز األوسكار في فئة األفالم األجنبية.

تعود أحداث "الرحلة" إلى عام 2006، وتتحدث عن شابة غامضة تستعد للقيام 
العراقي، وجوانب  الشعب  حال  بمالحظة  تبدأ  وفي طريقها  انتحارية،  بعملية 
تأثيرات ما بعد عام 2003 (الغزو األميركي ودخول البالد في فوضى)، التي 

يسعى الفيلم لتسليط الضوء عليها.
عرض "الرحلة" في العراق ليصبح أول فيلم محلي يعرض داخل البالد منذ 27 

عاما، وتم تصويره عام 2016 في بغداد.
و"نحيف"  "البلدوزر"  منها  القصيرة،  األفالم  من  العديد  الدراجي  وأخرج 

و"الحرب" ومن أفالمه الطويلة "ابن بابل" و"أحالم".
وتركز أفالمه على معاناة الشرائح الضعيفة في بالده بسبب الفوضى األمنية 

وأعمال العنف.
وعلى هامش عرض فيلمه في 
عن  الدراجي  تحدث  بغداد، 
تناول  الذي  "الرحلة"  فكرة 
انتحارية،  شابة  شخصية  فيه 
في طرح يستبطن تعقيدا كبيرا 
الشخصية  بناء  مستوى  على 
على  تركيبتها  وتوضيح 

مختلف األصعدة.
أحد  في  نظري،  "وقع  يقول: 
تظهر  صحيفة  على  األيام، 
انتحارية  امرأة  صورة  فيها 
أمني  عنصر  منها  وبالقرب 
الناسف،  حزامها  فك  يحاول 
الفكرة  بدأت  هناك،  ومن 

بالتشّكل في ذهني".
أرسم  كنت  "حين  وأضاف 
كنت  مخيلتي،  في  الشخصية 
االنتحاريين  كل  على  حاقدا 

في 2012، زرت سجن  "لكن  واستدرك  بسببهم"،  بلدي  في  ما حدث  بسبب 
هؤالء  أن  فاكتشفت  بالكامل،  بقصتها  وأخبرتني  بإحداهن،  والتقيت  النساء 

ضحايا أيضا، ويحتاجون المساعدة، وأن بداخلهم يوجد إنسان".
شارك "الرحلة" قبل عرضه في العراق في مهرجانات دولية مهمة، أبرزها 
على  وحصل   2017 السينمائي  ولندن  كندا،  في  الدولي  السينمائي  تورنتو 

إشادات واسعة.

السوري  الفيلم  يفتتح 
للنجم  حلب)  (دمشق.. 
الرابعة  الدورة  لحام  دريد 
لمهرجان  والثالثين 
اإلسكندرية السينمائي لدول 
البحر المتوسط هذا الشهر.

المؤسسة  إنتاج  من  الفيلم 
وإخراج  للسينما  العامة 
باسل الخطيب وبطولة عدد 
عبد  منهم  النجوم  من  كبير 
وسلمى  عمايري  المنعم 
المصري وكنده حنا وصباح 
القاسم  وعالء  جزائري 
ونرمين شوقي وأحمد رافع 
ونادين  الجمعة  وفاروق 

قدور وأسامة عكام.
أباظة  األمير  الناقد  وكتب 
"دمشق..  المهرجان  رئيس 
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حلب، في افتتاح اإلسكندرية السينمائي، عرض عالمي أول".
الثقافة  وزارتي  رعاية  تحت  السينما  ونقاد  لكتاب  المصرية  الجمعية  وتنظم 
والسياحة الدورة الرابعة والثالثين للمهرجان في الفترة من الثالث إلى التاسع 
الطويلة  لألفالم  مسابقات  ثالث  المهرجان  ويضم  األول.  أكتوبر/تشرين  من 

واألفالم القصيرة واألفالم العربية.
وأعلنت إدارة المهرجان إطالق اسم الفنانة نادية لطفي على هذه الدورة.

الفلسطيني رشيد  والمخرج  النوري  عباس  السوري  الممثل  المهرجان  ويكرم 
مشهراوي والفنانة المغربية راوية والمنتج الفلسطيني حسين القال.

بهذه  ويصدر  شاهين،  يوسف  المخرج  لرحيل  العاشرة  الذكرى  يحيي  كما 
عنه  ندوة  تنظيم  إلى  إضافة  الفنية  ومسيرته  حياته  عن  خاصا  كتيبا  المناسبة 

يشارك فيها المخرجون خالد يوسف ويسري نص الله وداود عبد السيد.

تتصدر المرأة اللبنانية المشهد السينمائي في بيروت عندما يحين موعد الدورة 
الثالثة عشرة من مهرجان الفيلم اللبناني الذي يحتفي بها من خالل مجموعة من 

العروض والندوات وورش العمل.
الدورة الجديدة انطلقت في 17 سبتمبر وعرضت في االفتتاح فيلم "كفرناحوم" 
للمخرجة اللبنانية نادين لبكي التي فازت بجائزة لجنة التحكيم من مهرجان كان 

السينمائي الدولي هذا العام.
أما الختام في 21 سبتمبر فكان مع فيلم "ساعة التحرير دقت" للمخرجة اللبنانية 
هيني سرور وهي أول لبنانية يعرض فيلمها في مهرجان كان السينمائي عام 

.1974
المهرجان عرض هذه السنة 65 فيلماً، 60 منها لبنانية جلها لنساء، فيما هناك 

خمسة أفالم من تونس والمغرب ومصر وفرنسا.
وقالت مديرة المهرجان أن اللجنة اختارت أن يكون االفتتاح مع فيلم لمخرجة 
لبنانية بارزة وهي نادين لبكي، والختام مع نظيرتها هي هني سرور "لنؤكد أن 
المرأة اللبنانية كان لها دور مهم وال يزال في السينما والفن، وطرحت قضايا 

اجتماعية وسياسية وفلسفية".
تفوز  المهرجانات  في  شاركت  التي  اللبنانية  االفالم  معظم  أن  إلى  وأشارت 
تعرضها  وال  الشعب  لعامة  متاحة  "وغير  التجارية  غير  خصوصا  بجوائز 

التلفزيونات، لذا خصصنا هذا المهرجان لعرضها أمام الجمهور اللبناني".
السورية  والحرب  اللجوء  بين  بالمهرجان  المعروضة  األفالم  قضايا  وتتنوع 
والحرب األهلية اللبنانية واالنتقام وانهيار الطبقات االجتماعية ومأزق الهوية 

الجنسية والهوية الوطنية والهجرة.

كشف المنتج بالل صبري، في بيان، أن النجم العالمي ستيفن سيجال سيشارك 
في بطولة فيلم "المحترف" بطولة نضال الشافعي.

وفيلم "المحترف" تدور أحداثه فى إطار من األكشن واإلثارة، ومن المقرر البدء 
فى تصويره خالل هذا الشهر بعد معاينة مخرج العمل إبرام نشأت عدد من 

أماكن التصوير الداخلية والخارجية وترشيح باقى فريق العمل.

ويشارك في بطولة "المحترف" منة فضالي، إيهاب فهمي، أحمد تهامي، ومحمد 
فواز،  صبري  العاصي،  إيمان  مراد،  جومانا  الفنانين  ترشيح  تم  كما  رضا، 

مجدي كامل للمشاركة في أحداث الفيلم.
ومن المقرر أن تجسد الفنانة وفاء عامر دور "عمة" الفنانة منة فضالي وستكون 
هي محور األحداث، كما تجسد منة فضالي دور راقصة في أحد المالهي الليلية 

بدال من الفنانة ريم البارودي التي لم تصل التفاق مع الجهة المنتجة.
ويذكر أن أخر أعمال الفنان نضال الشافعي مسلسل "السر" المكون من 60 

حلقة وهو من بطولة حسين فهمي، ووفاء عامر، وريم البارودي

أخيًرا رفع الستار في دور السينما بالمملكة العربية السعودية، بعد غياب استمر 
نحو30 عاًما، ليكون أول األفالم المعروضة على مختلفة الشاشات السينمائية 

بالمملكة فيلم مصري.
"البدلة"  فيلم  على  االختيار  ووقع 
يعرض  عربي  فيلم  أول  ليكون 
السعودية،  السينما  شاشات  على 
في   ، الماضي  سبتمبر   20 في 
بارك.  بالرياض  "فوكس"  سينما 
كان الفنان تامر حسني بطل الفيلم 
حسابه  على  تغريدة  كتب  قد   ،
فيلم  قائاًل:البدلة اول  "انستجرام " 
عربي يعرض في السعودية ابتداء 
 - فوكس  بسينما  سبتمبر   20 من 

الرياض بارك ".
يذكر أن فيلم البدلة فيلم كوميدي، 
المصرية  العرض  بدور  طرح 
األضحى  عيد  أفالم  سباق  ضمن 

المبارك، واستحواذ على أعلى اإليرادات بشباك التذاكر.
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تعد محركات البحث أحد الضروريات إذ تسهل  الحصول على أى معلومة كانت، 
في وقت قصير وبأقل مجهود، وتشير اإلحصائيات الخاصة بالعام الجاري استحواذ 
محرك البحث Google على نصيب األسد، مقارنة بباقي المحركات األخرى، ويعد 
محرك البحث الشهير، الذي تمت برمجته من قبل شركة جوجل األمريكية، وتم إطالقه 
للعمل بتاريخ 1997/9/15 ، األكثر إنتشاًرا حيث يدعم في الوقت الحالي 123 لغة من 
بينها العربية، وكما تظهر اإلحصائيات فإن هناك العديد من محركات البحث األخرى، التي 
تسعى لالستحواذ على حصة من سوق عمليات البحث، فعلى الرغم من عدم شهرتها عالمًيا 
بالقدر الكافي، إال أنها تمثل مصدر تهديد لسيطرته، وخاصة أنها تسعى لتقديم نفس الخدمات، 

التى يوفرها لجذب عدد كبير من المستخدمين.
وتنقسم إلى محركات بحث مباشرة، ومحركات بحث غير مباشرة.

محركات البحث المباشرة

تم  الذي  مايكروسوفت،  الخاص بشركة   Bing األبرز هو محرك البحث  يعد محرك   :Bing
المرحلة   Bing العربية، ويعتبر فيها  بما  لغة  بتاريخ 2009/6/1 وهو يدعم 40  للعمل  إطالقه 
األخيرة حتى اآلن في مسيرة تطوير محرك البحث الخاص بمايكروسوفت، والتي بدأت بمحرك 
MSN Search الذي ظهر عام 1998، ثم Windows Live Search في عام 2006، ليظهر 
بعده Live Search عام 2007 والذي تم تغيير اسمه وتطويره، ليصبح محرك البحث الشهير، 

وقد بلغ عدد مستخدميه حوالي 500 مليون مستخدم شهرًيا.

Baidu: يعتبر محرك البحث الصيني الشهير Baidu  الذي تم تأسيسه على يد الصينيان روبن لي 
وإريك تشو، وإطالقه للعمل بتاريخ 2000/1/18، من أهم المنافسين نظًرا ألن الصين لديها أكبر 
عدد من السكان في العالم، وبالتالي فإن سوق البحث الصينية تتنافس بقوة، لذا فهو المصنف رقم 
واحد في الصين، والرابع عالمياً حسب عدد الزيارات طبًقا لموقع التصنيف Alexa، حيث يمكن 
مستخدميه من البحث في أكثر من 57 تصنيف مختلف، منها الصور، الفيديو، األخبار، الوثائق 

وغيرها الكثير.
اتخذ محرك البحث مقولة “بايدو يعرف الصينيين أفضل، أو بايدو أفضل من غيره” كداللة على 
تميزه عن منافسيه، الذين يعملون من أماكن بعيدة عن الصين، ويبلغ عدد مستخدميه شهرًيا حوالي 

480 مليون مستخدم شهرًيا حسب موقع.

Yandex: يعتبر محرك البحث الروسي الشهير Yandex التابع لشركة بنفس االسم، واحد 
من أقوى المنافسين لجوجل حيث يستحوذ على حوالي 65% من نسبة البحث على المحركات 

في روسيا.
 Arkady Borkovsky و Arkady Volozh تم تأسيس محرك البحث على يد الروسيان
وإطالقه للعمل بتاريخ 1997/9/23، ويدعم اللغة اإلنجليزية بجانب دعمه للخدمات التي 
البحث الخاص بجوجل، ويبلغ عدد مستخدميه شهرًيا حوالي 30 مليون  يقدمها محرك 

مستخدم حسب.
الذي   Yahoo بحث  محرك  مثل  األخرى  البحث  محركات  من  العديد  أيًضا  يوجد 
قامت شركة ياهو بتأسيسه، وإطالقه بتاريخ 1995/3/2 ثالث أكبر محرك بحث في 
إلى محركات بحث  باإلضافة   ،Google و Bing بعد محركى المتحدة  الواليات 

أخرى أقل شهرة، مثل محركى البحث AOL و Ask وغيرهم.
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محركات البحث غير المباشرة

معظم المستخدمين ينظرون لجوجل على أنها محرك 
بحث، يستخدمونه إليجاد ما يبحثون عنه على شبكة 
اإلنترنت، ومع ذلك، فإذا نظرت إلى صفحة حول 
المقولة  هذه  ستجد   ،About Google جوجل 
المعلومات  تنظيم  في  “تتمثل مهمة جوجل  الشهيرة 
في العالم وجعلها متاحة للجميع ومفيدة”، والتي رآها 
معظم مستخدمي محرك جوجل للبحث، وهذا يشير 
إلى أن محركات البحث نفسها لها نظرة أوسع إلى 
حد ما على ما تفعله، فهى غير مرتبطة بمربع بحث، 
معين،  تطبيق  في  البحث  أوامر  باستخدام  حتى  أو 
فمن وجهة نظر المستخدمين، تمثل محركات البحث 
المحركات،  من  وغيرها   Yahoo و   Bing مثل 
المنافس الوحيد لجوجل، بينما الوضع يختلف بالنسبة 

للخبراء.

شركة  أول  أمازون  تكون  ال  قد   :Amazon
تفكر فيها كمنافس لشركة جوجل، ولكن هذه ليست 
الطريقة التي تراها جوجل، ففي برلين عام 2014 
قال الرئيس التنفيذي لشركة جوجل آنذاك  “كثير من 
الناس يعتقدون أن منافسينا الرئيسيين هم Bing أو 
Yahoo، ولكن في الواقع أكبر منافسينا للبحث هو 
Amazon  حيث أن المجال الرئيسي للمنافسة هو 

البحث عن المنتجات.
أن  األمريكية  التسويقية  األبحاث  شركة  وجدت 
بدأوا  المتحدة،  بالواليات  اإلنترنت  مستخدمي  ثلثي 
مقارنة  أمازون،  في  منتجاتهم  عن  البحث  عمليات 
مع 13% ممن بدأوا بحثهم من موقع بحث تقليدي، ، 
في حين كانت عمليات البحث التسوق على جوجل 

منخفضة جًدا.

Apple : يستحوذ نظام األندرويد الخاص بشركة 
أنظمة  بباقي  مقارنة  األسد  نصيب  على  جوجل، 
تشغيل الهواتف الذكية، بما فيها نظام iOS الخاص 
تجاهل  يمكن  ال  هذا  من  فبالرغم  لكن  آبل،  بشركة 
آبل على جوجل، عبر  الذي تضعه شركة  الضغط 

دفعها المستمر نحو االبتكار.
شركة  أن  في  تكمن  المشكلة 
الخاص   iOS نظام  دعمت  آبل 
منع  ببرامج  الذكية،  بالهواتف 
اإلعالنات بهدف تحسين تجربة 
المستخدم، وخاصة على اآليفون 
المحتوى  تمنع  ألنها  واآليباد، 

من التحميل. 
وكنتيجة لسياسة منع اإلعالنات 
وفيسبوك  آبل  من  كاًل  قامت 

 Apple News) مثل  للنشر  منصات  بإنشاء 
  (Articles and Facebook Instant Articles
بحيث يمكن نشر المحتوى على المنصات الخاصة 
بهم، وبالتالي لن يتم حجب اإلعالنات، وكنتيجة لهذا 
سيبدأ صناع المحتوى بالتركيز على هذه المنصات، 
التقليدية  اإلنترنت  شبكة  على  االعتماد  من  بداًل 

كوسيلة للدخل.

غير  المنافس  فيسبوك  تُعتبر   :Facebook
نظر  وجهة  فمن  عالمًيا،  شهرة  األكثر  المباشر 
تستحوذ  المحمولة،  الهواتف  إعالنات  سوق  حصة 
من   %  50 من  أكثر  على  مًعا  وجوجل  فيسبوك 
السوق بشكل عام، وباإلضافة لإلعالنات فإن جوجل 
للحفاظ على مكانتها كمصدر لألخبار، على  تسعى 
للحصول  المستخدمين  من  الكثير  اتجاه  من  الرغم 
على أخبارهم من فيسبوك، بسبب وجود خصائص 
أكبر  تشغل  التي  الهامة،  األخبار  تتبع  من  تسهل 
الهاشتاج  جانب خاصية  إلى  المستخدمين،  من  قدر 
Hashtag التي تعمل على تجميع كل ما يخص خبر 

أو قضية معينة.
كذلك فمن الناحية الفنية يعتبر فيسبوك محرك بحث 
البحث  محرك  عمل  آلية  عن  ويختلف  بذاته،  قائم 
على  للتركيز  فيسبوك  اتجاه  فمع  بجوجل،  الخاص 
الذي   Youtube مع  منافسة  في  أصبحت  الفيديو، 
تملكه جوجل، ألن المزيد من مرات مشاهدة الفيديو 
يعني المزيد من الربح لموقع الويب المضيف. ويعد 
تفعيل فيسبوك لخاصية تشغيل مقاطع الفيديو بشكل 

تلقائي، سبًبا كافًيا إلثارة قلق جوجل.

Alibaba: تمثل شركة على بابا التي أسسها رجل 
 ،1999/4/4 بتاريخ   Jack Ma الصيني األعمال 
مصدر قلق لشركة جوجل حيث أن على بابا طورت 
نظام التشغيل  Aliyun OS للهواتف الذكية، لمنافسة 
نظام أندرويد الخاص بجوجل، وخاصة أن األخيرة 
هذا  من  بالرغم  ولكن  تشغيلها،  نظام  بتقليد  اتهمتها 
يعتبر نظام تشغيل على بابا منافس قوي ألندرويد، 
حقيقية  حرب  تحدث  سوف  أنه  إلى  يشير  ما  وهو 
أسواق  على  للسيطرة  المستقبل،  في  الشركتين  بين 

الهواتف الذكية اآلسيوية.

الهواتف  استخدام  عن  فورا  بالتوقف  أطباء  نصح 
المخ" وتجعل اإلنسان  ليال، ألنها "تخدع  المحمولة 

غير قادر على التمييز بين النهار والليل.
وبنى األطباء نصيحتهم على دراسة بريطانية حديثة، 
كشفت أن األشخاص الذين يفشلون في اتباع الساعة 
غيرهم  من  أكثر  معرضون  الطبيعية  البيولوجية 

لإلصابة باالكتئاب واالعتالل النفسي.
وحسب الدراسة التي سلطت عليها الضوء صحيفة 
الخاملين  األشخاص  فإن  البريطانية،  ميل"  "ديلي 
أثناء النهار النشطاء ليال، يزيد لديهم خطر اإلصابة 
الحالة  وسوء  النفسية  واالضطرابات  باالكتئاب 

المزاجية.
الدراسة التي أجريت في جامعة "غالسغو" وشملت 
أكثر من 91 ألف مبحوث، تعد األكبر من نوعها، 

حسب الصحيفة.
وقال أستاذ الطب النفسي في الجامعة دانيل سميث، 
إن الجسم الطبيعي يجب أن يكون نشطا أثناء النهار 

وخامال أثناء الليل وليس العكس.
ارتباط  وجود  تثبت  مهمة  دراسة  "إنها  وأضاف: 
قوي بين اضطراب الساعة البيولوجية وسوء الحالة 

النفسية والمزاجية".
في  المحمولة  الهواتف  إغالق  على  سميث  وحث 
العاشرة مساء ألن "األضواء المنبعثة منها تبلغ المخ 

أن ساعات النهار ال تزال ممتدة".
وأوضح: "هناك أشياء كثيرة يمكن أن تفعلها (لضبط 
المنزل  من  الخروج  منها  البيولوجية)،  الساعة 
للشمس وممارسة بعض  التعرض  صباحا من أجل 

التدريبات الرياضية. في المساء ستشعر بالنعاس".
وكانت دراسات سابقة ربطت بين الساعة البيولوجية 
للجسم من جهة، ودرجة حرارته والعادات الغذائية 
لإلنسان من جهة أخرى، وأكدت أن من يعملون ليال 
وينامون نهارا معرضون أكثر من غيرهم لإلصابة 

باألورام وأمراض القلب والسمنة.
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نوضح لك 3 طرق على "واتساب" تجعلك تظهر غير متصل، لمشاهدة الرسائل الواردة دون أن 
يعلم المرسلون هذا األمر، من خالل التعديل في إعدادات "واتساب".

- رسالة Last Seen وعالمة الصح الزرقاء
هذه الرسالة المكونة من عالمتين "صح" الزرقاء، هي من يُخبر األصدقاء بأنك فتحت الرسالة 
وقرأتها بالفعل، وهذا ما يجعلك مضطراً للرد على تلك الرسالة، ولكن ماذا إن تخلصنا من هذه 
الرسالة بحيث تُشاهد كل الرسائل دون ان يظهر لهم تلك العالمة، وكأنك لم تشاهد الرسالة بعد، 

."Last Seen" وكذلك الرسالة التي تُخبر األصدقاء بآخر موعد فتحت فيه "واتساب" وهي
وإللغاء كل منهما، اذهب إلى اإلعدادات، ثم إلى الحساب، ثم الخصوصية.

الخيار األول هي Last Seen، يمكنك الدخول إليها وتغيير إلى "ال شخص"، حتى ال يستطيع 
أي شخص أن يرى ما هو آخر موعد لك في "واتساب"، قم بالنزول قلياًل إلى أسفل، ستجد رسالة 
هذه  تظهر  لن  وبذلك  عليها،  من  الصح  بإلغاء عالمة  قم   ،"Read receipts" تسمى  أخرى 

العالمة عند قراءتك لرسائل اآلخرين.

- خاصية الطيران
بإمكانك قراءة الرسائل الواردة من األصدقاء، وكأنك غير متصل في "واتساب" بفضل خاصية 
الـ"صح"  بالشبكات وباإلنترنت، وعالمة  تماماً  بإلغاء االتصال  يقوم  الطيران  الطيران، وضع 
الزرقاء تحتاج إلنترنت، لتتأكد من أنك شاهدت الرسالة ولكي تخبر الطرف اآلخر أيضاً، ولذلك 

يمكنك عمل وضع الطيران ثم الدخول وقراءة الرسائل الواردة من الطرف اآلخر بكل سهولة.
الزرقاء  التحقق  عالمة  إرسال  وسيتم  الطيران  وضع  إزالة  بمجرد  ستنتهي  الطريقة  هذه  لكن 

للطرف اآلخر بمجرد أن تتصل باإلنترنت.

- مشاهدة الرسائل من اإلشعارات
"واتساب" يرسل لك إشعاراً جديداً كلما تم إرسال رسالة جديدة لك، لذلك يمكنك استغالل هذا 

األمر في مشاهدة الرسائل الواردة، وقم بسحبه لألسفل وستجد ان الرسالة ظهرت لك كاملة.
وبذلك تكون قد قرأت الرسالة من الخارج دون الدخول، وبهذا لن يظهر للطرف اآلخر انك قرأت 

تلك الرسالة وسيظل ينتظر قراءتك لها وكأنك لم تقرأها من األساس.

األشخاص من ذوي الخلفية الُمهاجرة يودون البقاء على اتصال 
دائم عبر اإلنترنت مع عائلتهم وأصدقائهم في وطنهم. وعلى 
هناك  أن  حيث  مزلية،  إنترنت  وصلة  الجميع  يمتلك  ال  ذلك، 
 Ortel Mobileالتزامات تعاقدية ُمعقدة للقيام بذلك.تقدم شركة
الحل الفوري المناسب: كبديل لوصلة اإلنترنت DSL يحصل 
العمالء مستقباًل على رواتر LTE يعمل ببطاقة سيم مدفوعة 

مقدًما.
بمنتهى  المنزل  في  اإلنترنت  تصفح  تعاقدّي  التزام  أي  دون 
الراحة - يسري ذلك باستخدام رواتر LTE الجديد.في حزمة 
البدء* ستحصل على بطاقة سيم ورواتر LTE ثابت.مع خيار 
"اإلنترنت المنزلي" يحصل العمالء مقابل 29,99 يورو* على 
باقة بيانات بحجم 40 جيجابايت، يُمكنهم بها تصفح اإلنترنت 
بسرعةLTE.هذا االختيار يُجدد نفسه تلقائًيا بعد 28 يوًما عند 
شحن البطاقة بمبلغ 29.99 يورو على األقل.ومقابل 14,99 

يورو يُمكن في أي وقت طلب 10 جيجابايت إضافية.
حلول ُمبتكرة وفًقا لطلبات العمالء

فقد   ،Ortel Connectبوابة في  العمالء  طلبات  وعن طريق 
ألقت البوابة اإللكترونية الخاصة الضوء على مشكلة األشخاص 
أعرب  الشركة.حيث  عمالء  من  المهاجرة  الخلفية  ذوي  من 
ُمدخل  على  الحصول  في  رغبتهم  عن  المشاركين  من  الكثير 
طرق  استخدام  ودون  تعاقدي،  التزام  دون  لإلنترنت  سريع 
والتلفاز،  للهاتف،  مزدوج  عقد  ودون  للراوتر،  ُمعقدة  تثبيت 
 Ortel Mobileشركة أعدت  الرغبات  لهذه  واإلنترنت.وتلبية 

الحل المناسب والمبتكر لذلك.
لمحة عامة عن كافة المزايا:

بفضل بطاقة السيم ُمسبقة الدفع ال يُطلب من العمالء إبرام عقد، 
وفحص المالئمة المالية، وتقديم تفاصيل الحساب البنكّي.ومن 
النقاط اإليجابية األخرى هي مرونة الرواتر: يُمكن اصطحابه 
بسهولة عند االنتقال.تقدم شركةOrtel Mobile لعمالئها دليل 
استعمال خطوة بخطوة وكذلك فيديو توجيهي لضمان التركيب 
يُمكن  سلسة.ال  بطريقة  البطاقة  شحن  وكذلك  للراوتر  السهل 
الحصول على المنتج سوى من الشريك التعاقدّي الُمختار من 
شركةOrtel Mobile وذلك لكي تكون الشركة قادرة على تقديم 

الرعاية المثلى للعمالء النهائيين.
Ortel Mobileالضبط عن طريق تطبيق شركة

مع تطبيق شركةOrtel Mobile يمكن االطالع في أي وقت 
على رصيد االستهالك والرصيد، وكذلك إجراء الشحن الفوري 

عن طريق الرمز.

حذرت منظمة ICANN، المختصة بتوزيع وإدارة عناوين اآلي بي وأسماء المجال وتخصيص 
العالم،  حول  االنترنت  شبكة  انقطاع  احتمال  من  العالم،  أنحاء  جميع  في  العليا  المواقع  أسماء 
بعد 11 أكتوبر المقبل.  وقالت : "مع قيام منظمة ICANN بإستعداداتها، وللمرة األولى على 
اإلنترنت  النطاقات على  أسماء  نظام  تساعد على حماية  التي  التشفير  مفاتيح  لتغيير  اإلطالق، 

(DNS)، نشرت المنظمة دلياًل لمساعدة الجميع على معرفة ما يمكن أن يحدث".
وأضافت أن بعض مستخدمي االنترنت قد يواجهون صعوبة في فتح بعض صفحات اإلنترنت 
في مرحلة ما خالل 48 ساعة من استبدال المفتاح وسيبدأ المستخدم برؤية فشل تحليل االسم عادة 

.SERVFAIL فشل الخادم" أو أخطاء"
ووفقا لوكالة سبوتنيك، ظهرت مفاتيح التشفير عام 2010. ويجب تغييرها كل خمس سنوات، 

لكن العملية تأجلت في عام 2015 بسبب عدم استعداد مقدمي الخدمة.
تتلخص مهّمة ICANN في ضمان شبكة إنترنت عالمية مستقرة 
وآمنة وموحدة. ولكي تصل إلى شخص آخر عبر اإلنترنت يجب 
عليك كتابة عنوان ما من خالل جهازك— اسم أو رقم. ويجب 
أن يكون هذا العنوان فريدا من نوعه ليتسنى ألجهزة الحواسيب 
المعّرفات  تلك   ICANN وتنسق اآلخرين.  وجود  مكان  معرفة 

الفريدة من نوعها عبر كافة أنحاء العالم.

إعالن
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كشفت شركة صناعة السيارات السويدية "فولفو" النقاب عن نموذج اختباري 
عن  تميزها  ولكي  سي".   360 "فولفو  وهي  القيادة  ذاتية  كهربائية  لسيارة 
فولفو  صممت  حاليا،  الساحة  على  الموجودة  العديدة  القيادة  ذاتية  السيارات 
الطيران  شركات  وتنافس  الطيران  على  قادرة  لتكون  سي"   360" السيارة 

التجاري.
أن  تعتقد  فولفو  ولكن  طائرة،  البحار  تعبر  لن  سي"   360" فالسيارة  بالطبع 
نموذجها االختباري يمكن أن تمثل تهديدا لشركات الطيران الداخلي والتي تقدر 

سوقها في الواليات المتحدة فقط بمليارات الدوالرات سنويا.
السيارة  فإن  السيارات،  عالم  في  المتخصص  تريند"  "موتور  موقع  وبحسب 
"360 سي" ستكون قادرة على الطيران لمسافات قصيرة نسبيا، حيث سيكون 
الطيران أحد خيارات التشغيل المتاحة أمام الركاب للقيام برحلتهم بصورة أكثر 
إلى سان دييجو ومن  أنجلوس  الطيران من لوس  السيارة  لهذه  راحة. ويمكن 

واشنطن إلى نيويورك ومن هوستون إلى داالس في الواليات المتحدة.
الناس  من  الكثيرين  أن  الصينية  "جيلي"  لشركة  حاليا  المملوكة  فولفو  وتعتقد 

سيفضلون الطيران باستخدام سيارة خاصة فارهة تنقلهم من الباب إلى الباب 
على الذهاب إلى المطار لركوب الطائرات حتى لو كان زمن الرحلة بالسيارة 

الطائرة أطول.
وكما هو الحال في أغلب النماذج االختبارية للسيارات ذاتية القيادة، فإن السيارة 
من  استفادة  أقصى  لتحقيق  ما  بدرجة  الصندوقي  الشكل  تأخذ  سي"   360"
المساحة الداخلية لها. ونظرا لعدم الحاجة إلى مقعد مخصص للسائق فإنه يمكن 

ضبط مقاعد قمرة السيارة بعدة طرق.
ويدخل الركاب إلى السيارة من خالل باب واسع يفتح إلى أعلى، ويمكن أن 
إلى  المقعد  يمكن تحويل  المعيشة حيث  الذي يشبه غرفة  الصالون  إلى  يؤدي 
للتعديل وماكينة لصنع  قابلة  مائدة  إلى يشبه غرفة االجتماعات مع  أو  سرير 

القهوة.

كما أن السيارة ستكون مزودة بتقنية المساعد الشخصي الرقمي ونوافذ زجاجية 
مزدوجة تستخدم كشاشة عرض لتكنولوجيا الواقع المعزز "أيه.آر".

وإذا حولت "فولفو" هذا النموذج االختباري إلى سيارة حقيقية وطرحتها على 
نطاق تجاري فإنها قد تجذب بعض العمالء بعيدا عن شركات الطيران. لكن 
هذا المشروع يحتاج إلى التغلب على مجموعة من المشكالت قبل أن تصبح 

هذه السيارة ذاتية القيادة حقيقة واقعة.
للمستقبل حيث  السيارة "360 سي" مصممة  أن  وذكر موقع "موتور تريند" 
والسيارات  القيادة  ذاتية  السيارات  من  لكل  الالزمة  التحتية  البنية  ستكون 
الكهربائية قد تطورت بالدرجة الكافية، حيث أنه مازالت تفصلنا سنوات عديدة 

على تحويل هذا النموذج االختباري إلى واقع .

طور المهندسون األلمان تاكسي طائر، واستخدموا فيه مراوح الطرد المركزي 
في نظام الدفع لتصبح المركبة قادرة على اإلقالع والهبوط العمودي.

ستجعل  المراوح  هذه  أن   ،"JETcopter" كوبتر  جيت  شركة  خبراء  وأكد 
السيارة الطائرة أكثر أمانا من أي أجهزة طيران أخرى، حيث استخدموا فيها 

اثنتين من مراوح الطرد المحوري.
وجهز تاكسي "JETcopter" الطائر بمروحتي طرد مركزي، قطر كل منهما 
2 متر. وتستطيع هاتان المروحتان القيام بدور مشابه لمروحة الطائرة العمودية 

الكالسيكية التي يبلغ طولها 11 مترا.
كيلومترا   998 مسافة  الطيران  على  قادر  الجديد  الطائر  التاكسي  وسيكون 

بسرعة تصل إلى 300 كيلومتر في الساعة
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الوقت، الذي كانت فيه السيارات تُسرق بمفك و"طفاشة"، انتهى وولى، ليحل محلهما 
تطبيقات وسيطرة على إلكترونيات السيارة وأجهزتها الرقمية ومدى مهارة اللص في 

اختراق هذه األنظمة عبر الحاسوب.
يعرف  ما  على  المعتمدة  السيارات  أن  األلماني   ADAC السيارات نادي  وأوضح 
للسرقة على  بعد، تكون عرضة  التحكم عن  أو مفتاح   Keyless-Go باسم نظام
وجه الخصوص؛ حيث يتم فتح أبواب هذه السيارة بمجرد اقتراب مالكها منها، ثم يتم 

تشغيل المحرك بمجرد الضغط على أحد األزرار.
نظام  مع  السارق  عليها  يعتمد  التي  الحيل،  أن  األلماني  السيارات  نادي  وأضاف 
Keyless بسيطة؛ حيث يتم تمديد اإلشارات الالسلكية بين السيارة والمفتاح ليتمكن 
اللص من اختراق السيارة، كما أن األجهزة المطلوبة لهذا التمديد ليست باهظة الثمن.

نسخة إلكترونية للمفتاح
يُستخدم مفتاح  الغرض  للمفتاح، ولهذا  إلكترونية  الطرق األخرى عمل نسخة  ومن 
يعرف باسم "بالنكو"، والذي يمكن تهيئته. وبذلك يتمكن اللص من اختراق السيارة، 
وتوصيل جهاز الب توب في مدخل جهاز الفحص بالسيارة، وقراءة البيانات وتخزينها 
على مفتاح عادي يمكنه سرقة السيارة به، وبدال من ذلك، يمكن إنشاء نسخة إلكترونية 
السيارة بشكل مريح وتعطل وظيفة مانع الحركة،  بفتح  المفتاح األصلي تسمح  من 

ولذلك ينصح بعدم إعطاء المفتاح للغرباء.
ومن الممكن قراءة بعض المفاتيح حتى إذا لم يتم استخدامها على اإلطالق. ولذلك 
ينصح عضو منظمة الخبراء األلمانية، بتغليف المفتاح في رقائق األلومنيوم أو النقل 

في صندوق معدني لحمايته من الوصول غير المصرح به.
عالوة على أنه يمكن منع إغالق السيارة بواسطة األجهزة اإللكترونية؛ حيث يقوم 
اللص بإرسال إشارة التشويش لتبقى السيارة مفتوحة، ولكي يتمكن بعد ذلك من فتح 
السيارة بسهولة، ويعزز هذه الحيلة عدم انتباه قائدها أو شرود ذهنه أثناء قفل السيارة، 

وعدم انتباهه إلى إشارات اإلضاءة أو صوت قفل األبواب.

وسائل حماية بسيطة
ويمكن حماية السيارة ببعض الوسائل البسيطة والفعالة في الوقت ذاته؛ حيث ينصح 
بشكل  المقود  يقفل  الذي  القيادة"،  "مخلب عجلة  يسمى  بما  المستهلك  حماية  خبراء 
مرئي واضح، ونفس النظام متاح كمخلب للعجل، مما يجعل الحركة بالسيارة أمرا 

مستحيال. باإلضافة إلى ذلك يُنصح بعدم ترك األشياء الثمينة مرئية في السيارة.

وعلى الرغم من هذا كله فإن نادي السيارات األلماني يرى أن صناعة السيارات لديها 
الكثير لتقديمه فيما يتعلق بأمان تكنولوجيا المعلومات مقارنة بالصناعات األخرى، 
ولكن يبدو أن المطورين أدركوا المشكلة بشكل واضح ووضعوا ما يسمى باألمان 

اإللكتروني على رأس جدول أعمالهم.

وإلى أن يقوموا بالفعل بإحكام غلق باب هذا النوع من السرقة ومنعه بنسبة تصل 
إلى 100 بالمائة، فإن شركات السيارات توفر حماية محسنة على األقل، وخاصة 
بورشه  مثل  شركات  وتقدم  الرياضية.  والسيارات  الفاخرة  الصالون  لسيارات 
ومرسيدس في سياراتها ما يسمى بنظام تعقب نظام المالحة GPS، لتحديد موقع 
السيارة بعد السرقة، وإن كان ذلك ال يمنع السرقة، لكنه على األقل يزيد من فرص 

استعادة السيارة.

أنظمة  تحظى  الذاتية،  القيادة  تقنيات  تجاه  في شك  الكثيرون  يظل  ينما 
الرؤية  كاميرات  مثل  المستهلكين،  من  أفضل  بتقبل  الحديثة  السالمة 

الخلفية ورصد النقطة العمياء.
لتلبية الطلب على هذه التقنيات الجديدة، أعلنت نيسان عن خطط إلضافة 
أنظمة مساعدة السائق المسماة “درع السالمة 360” لموديالتها األعلى 

مبيعاً بشكل قياسي بحلول 2021.
بهذه  تريل  وإكس  أللتيما  موديالت 2019  بتزويد  الخطة  ستبدأ  نيسان 
التطبيق  األنظمة بشكل قياسي في إصدارات SV و SLV، مع توسيع 

بشكل تدريجي.

وتشمل هذه األنظمة كبح الطوارئ التلقائي بخاصية رصد المشاة عبر 
كاميرا أمامية ورادار وتحذير السائق صوتياً وبصرياً لتفادي احتماليات 
االصطدام، وفي حالة عدم استجابة السائق، سيقوم النظام بكبح السيارة 

تلقائياً.
الطريق ورصد  حارة  معادرة  من  التحذير  األنظمة خاصية  تشمل  كما 

النقطة العمياء والتحذير من السيارات العابرة من الخلف والمزيد.
المتحدة  الواليات  في  السريعة  الطرق  لسالمة  التأمين  معهد  أن  ويُذكر 
من  العابرة  السيارات  من  التحذير  نظام  أن  فيها  وضح  دراسة  أصدر 
الخلف يخّفض من عدد االصطدامات بـ 22%، مع ازدياد هذه النسبة إلى 
42% في حالة استخدام الكاميرات والمستشعرات الخلفية، وارتفاعها إلى 

78% مع استخدام كبح الطوارئ التلقائي.

في  ملحوظ  النخفاض  يؤدي  الهواء  تلوث  أن  صينية  دراسة  كشفت 
معدالت الذكاء، حيث يعاني القاطنون في مناطق التلوث الهوائي الحاّد 
من نكسات في نتائج اختبارات اللغة والحساب لديهم، بما يعادل فقدات 
 The Guardian عام كامل من التعليم المدرسي طبقاً لما نقلته صحيفة

البريطانية.

فرد  مليون  من  أكثر  يقتل  الهواء  تلوث  أن  إلى  تشير  متعددة  مصادر 
للسيارات  حكومي  ودعم  واسع  لرواج  أدى  وقد  عام،  كل  الصين  في 



على الرغم من األزمة االقتصادية التي اجتاحت العالم في الفترة األخيرة وطالت العديد من القطاعات المختلفة، إال أن صناعة السيارات ال تعترف بذلك أبًدا، كونها أحد العالمات المميزة على الرقي والثراء .
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حين  في  واحدة،  عادم  فتحة  تمتلك  أنها  نجد  السيارات  بعض  في  أنه  نالحظ 
وما  ذلك،  يتساءل عن سبب  والكثير  فتحتين  تمتلك  األخرى  السيارات  بعض 

هي فوائده للسيارة.
اثنين حسب حجم محرك السيارة، حيث أن  يعتمد وضع نظام عادم واحد أو 
السيارات التي تمتلك أربع اسطوانات تكون مزودة بنظام عادم واحد، ويكون 
لديها غالباً مخرج عادم واحد، لكن بعض الشركات تضع 2 مخرج للعادم لنفس 
المحرك من أجل المظهر الجمالي للسيارة، وألجل إعطائها مظهر القوة، لكن 
السيارات التي تمتلك محركات تيربو فيتم وضع 2 مخرج للعادم من أجل رفع 

قوة أداء المحرك.

فتكون  ثمانية،  أو  أسطوانات   6 كبير  محرك  حجم  تمتلك  التي  السيارات  أما 
مزودة بنظام عادم مزدوج له 2 مخرج، ويرجع سبب حاجة السيارة لنظام عادم 
مزدوج ألن المحركات الكبيرة تنتج كمية نواتج احتراق وغازات كثيفة تحتاج 

إلى نظام العادم المزدوج مع 2 مخرج للعادم للتخلص السريع لهذه الغازات.
فإذا كان المحرك كبير يمتلك 8 أسطوانات ويوجد مخرج واحد لعادم السيارة، 
فإنه في هذه الحالة تندفع الغازات ونواتج االحتراق من فتحة عادم واحدة، وهو 
ما يؤدي إلى حصول ضغط في نظام العادم، بالتالي يفقد المحرك نسبة كبيرة 

من عزمه وقوته، يستثنى من ذلك إذا كان كبير وعريض جدا.

الكهربائية والهجينة في محاولة لتخفيف المشكلة، والتي تعاني منها مدن عديدة 
في الشرق األوسط كذلك.

ويُذكر ان الدراسة الجديدة قامت بتحليل اختبارات اللغة والحساب لـ 32,000 
ثاني  بمعدالت  النتائج  ومقارنة  و2014   2010 أعوام  بين  الصين  في  فرد 
عادة  الصادرة  المواد  من  وغيرها  الكبريت  أكسيد  وثاني  النيتروجين  أكسيد 
عقب  أنه  اكتشاف  تم  حيث  للفحم،  المكثف  واالستخدام  السيارات  عوادم  من 
أعوام من التعرض لهذه الملوثات، تظهر بعض المؤثرات الجينية على معدالت 
االستيعاب والفهم بشكل عام، بما يعادل فقدان عام دراسي في مدارس مؤهلة.

مفيدة  المساعدة  القيادة  أنظمة  إن  الطرق  على  للسالمة  األلماني  المجلس  قال 
لكبار السن؛ حيث إنها ترفع من مستوى األمان والسالمة أثناء القيادة.

مساعد  أو  المتطورة  الضوء  أنظمة  باستعمال  األلمان  الخبراء  ينصح  ولذلك 
مثل  قيود جسدية،  تظهر  قد  العمر  في  التقدم  مع  نظرا ألنه  الطوارئ؛  مكبح 

ضعف البصر وتدهور اللياقة البدنية.
األلمان  الخبراء  ينصح  منتظمة  بصورة  العين  فحوصات  إجراء  جانب  وإلى 
أو كشافات زينون،   LED المتطورة مثل كشافات أنظمة اإلضاءة  باستعمال 
كما يعمل ضوء المنعطفات والضوء العالي المتوائم، الذي يتيح إمكانية مواءمة 
زيادة  على  تلقائيا،  المعاكس  االتجاه  في  القادمة  السيارات  مع  الضوء  مدى 

مستوى الراحة والسالمة أثناء القيادة.
كل  في  به  يُوَصى  والذي  الطوارئ،  مكبح  مساعد  على  أيضا  ذلك  وينطبق 
السيارات؛ حيث يمكنه اكتشاف المواقف الخطرة، والتدخل لمنع وقوع حوادث 

أو التخفيف من آثارها.
ومع ذلك، يجب مراعاة أن هذه األنظمة التقنية تدعم السائق فقط أثناء القيادة، 
والذي يظل هو المسؤول عن القيادة، ويجب على كبار السن أن يتعرفوا على 
كيفية استعمال هذه األنظمة ووظائفها، واالستفسار عنها جيدا قبل شراء السيارة 

بما في ذلك إجراء تجربة قيادة.

في نفس السياق حذرت الهيئة األلمانية للفحص الفني من الثقة العمياء في أنظمة 
القيادة المساعدة وتركها دون مراقبة من قائد السيارة.

وأوضحت أنه يمكن لبعض األنظمة تقليل تركيز القائد على سبيل المثال عند 
االعتماد على محدد السرعة، والذي يحافظ على السرعة القصوى دون الضغط 
بالقدم على دواسة الوقود. ويتمثل الخطر في مثل هذه الحالة في ظهور حالة 

مرورية مربكة أو ظهور أحد العوائق فجأة على الطريق.
وعلى الرغم من وجود محدد مسافة األمان والسرعة، والذي يقوم بكبح السيارة 

لدى خطر التصادم، إال أنه يتعين على قائد السيارة أن يكون متيقظا.
وينطبق األمر ذاته على األنظمة الداعمة األخرى مثل أنظمة الحفاظ على حارة 
السير وتغيير حارة السير والزاوية الميتة أو حتى أنظمة التحذير الصوتية أو 
المرئية، والتي تصدر إشارات مرئية أو مسموعة، وفي بعض األحيان أيضا 
تصدر نبضات مضادة، لكنها في النهاية ال تغني عن المراقبة والنظر في المرايا 

الجانبية ومرآة الرؤية الخلفية بانتظام.
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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« .

الخريف نهاية الصيف وبداية الشتاء، وفصل الربيع 
الحقيقي كثيًرا ما نسعد بنسماته الباردة بعد موجات 
حارة متتالية في الصيف، فنهمل أنفسنا بعض الشيء 
أو  برد  بنزالت  الصغار  أو  نحن  بإصابتنا  لنفاجئ 
أنفلونزا بسيطة حيًنا وشديدة الوطأة حيًنا آخر فكيف 

يمكننا تجنبها والوقاية منها؟
من  أصعب  الخريف  أن  األطباء  من  العديد  يرى 
الشتاء ألن تقلب الجو يكون متتالًيا، كما أن العديد منّا 
ال ينتبه إلى تحصين جسمه بالمالبس والمشروبات 
عياداتهم  فإن  لذا  الشتاء،  فصل  في  كما  والمناعة 
تشهد غالًبا عدًدا كبيًرا من المرضى أكثر من فصل 

الشتاء.
إًذا ماذا نفعل؟

فصل  مع  للتعامل  الطبية   النصائح  بعض  لكم  نقدم 
األمراض  من  وأسرتك  نفسك  ووقاية  الخريف 
باإلضافة إلى كيفية االنتباه لمالبس األطفال في هذا 

الفصل.

ـ ضرورة غسل اليدين بعد كل مصافحة والحرص 
ال  حتى  واألنف  والعينين  الوجه  لمس  عدم  على 

يسبب ذلك نقل األمراض
ـ نيل قسط كاٍف من الراحة وأال يقل النوم عن 7 إلى 

9 ساعات يومًيا لبناء جهاز مناعي قوي
ـ الحرص على تناول الكثير من األطعمة الصحية 
يحتوي  ما  وتحديًدا  والفاكهة  الخضراوات  وتحديًدا 

على فيتامين سي لمقاومة نزالت البرد
ـ ممارسة الرياضة

بعد  خاصة  شديدة  هواء  لتيارات  التعرض  عدم  ـ 
االستحمام وبعد ممارسة الرياضة بسبب العرق

ـ الحرص على وجود مناديل مطهرة على الدوام في 
حقيبة الخروج للحفاظ على النظافة العامة

بأمراض  المرضى  عن  اإلمكان  قدر  االبتعاد  ـ 
فيروسية معدية، والعزلة عند اإلصابة

ـ لحرص على النظافة الشخصية ونظافة الوجه والفم 
واألسنان واليدين وقص األظافر حتى ال تجمع كثيًرا 

من الجراثيم وتنقل الكثير من األمراض المعدية.

ـ احرص على تناول وجبة اإلفطار يومًيا مهما كان 
حجم المشاغل

وتحديًدا  الساخنة  المشروبات  من  الكثير  تناول  ـ 
المشروبات العشبية المفيدة ومنها الزنجبيل والقرفة 
الدافئ،  والليمون  والكروايه  والنعناع  واليانسون 

وكذلك حساء الدجاج بالليمون.
ـ االبتعاد عن األماكن الضيقة المغلقة والحرص على 

تهوية المنزل وأماكن العمل بشكل جيد
ـ ال تنسي القبعة خاصة لطفلك الرضيع لتحمي بها 

رأسه وأذنيه من البرد
ـ تناولي كوب من الماء قبل الخروج من المنزل

- تناول الخضراوات والفاكهة
أن  يجب  فال  ألبنائك،  االستحمام  مواعيد  تنظيم  ـ 
تكون صباًحا قبل النزول للمدرسة، وال لياًل إن كان 

الجو بارًدا أفضل األوقات بعد العودة من المدرسة
مواعيدها  في  األبناء  تطعيمات  على  الحرص  ـ 

المنتظمة .
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حسام الحداد
فوز  بعد  غزة  لحصار  إسرائيل  خططت  عندما 
في  القطاع  مسؤولية  وتوليها  باالنتخابات  حماس 
شهر يناير/كانون الثاني 2007، قال أحد مستشاري 
رئيس الوزراء اإلسرائيلي حينها إيهود باراك ما لم 

يجرؤ الكثيرون على قوله منذ ذلك الوقت.
وضع  في  تتمثل  »الفكرة  ويسغالس:  دوف  قال 
الفلسطينيين في حمية غذائية، ال جعلهم يموتون من 
كبد  من  قريبًة  ويسغالس  وحشية  كانت  الجوع«. 
المتحدة  للواليات  بالنسبة  الفظاظة  وشديدة  الحقيقة، 
وجماعات  المتحدة  واألمم  المانحة  والحكومات 

اإلعانة الدولية الذين طبقوا المبدأ ذاته.
لقد أبقت المساعدة الدولية الفلسطينيين أحياء، لكنها 

منعتهم من الحياة. معونة بال مساعدة.

مخاوف أمنية
هذا هو السبب الذي من أجله سكت بنيامين نتنياهو 
قطع  قراره  ترامب  دونالد  أعلن  عندما  البداية  في 
جميع التمويل األميركي لوكالة األمم المتحدة إلغاثة 
أنشئت  وكالة  وهي  (األونروا،  الالجئين   وتشغيل 
 700 لـ  الجماعي  النزوح  مع  للتعامل  عام 1949 
ألف الجئ) واالعتراف فقط بعشر الالجئين األحياء 

اليوم الذين يبلغ عددهم 5 ماليين.
وكالعادة، كانت المخابرات اإلسرائيلية أول من دّق 
ناقوس الخطر حول قرار ترامب. لكنَّ أعضاء جهاز 
األمن الداخلي (الشين بيت) ومجلس الوزراء األمني 
يُضمر  وال  متخفيين.  ليبراليين  ليسوا  اإلسرائيلي 
تجاه محنة  بالذنب  أي شعوٍر خفي  الجهازان  هذان 

الفلسطينيين.
ومثل أغلب اإلسرائيليين، لم يروا التناقض المضمن 
في االعتراض على وجود جيٍل رابع من الالجئين 
بحق  فيه  يطالبون  الذي  الوقت  في  الفلسطينيين، 
اليهود في أرض إسرائيل الممتد عبر آالف األجيال.

وهم، مثل نتنياهو، يتهمون األونروا بأنَّ لها مصلحة 
مؤسسية في استمرار مشكلة الالجئين، ومثل نتنياهو 
أيضاً لم يعودوا قادرين على قبول حق الفلسطينيين 

في العودة، حتى ولو رمزياً.

إنَّما كانت مخاوفهم مبنيًة على األمن، أمن إسرائيل 
أبوابها  األونروا  مدارس  تفتح  لم  لو  إذ  باألساس. 
آالف  تُِرَك  ولو  الحالي،  الخريف  في  ميعادها  في 
الشباب للتسكع في المخيمات بال شيء يفعلونه سوى 

التقاط األحجار، فسوف يكون الجنود اإلسرائيليون 
على  باإلبقاء  سياستهم  وتقضي  النيران.  مرمى  في 
بأرخص  االحتالل  باستمرار  تسمح  التي  الظروف 

تكلفة ممكنة. فالصراع ُمكلِّف.

على  يعتمدون  أنَّهم  وزرائهم  رئيس  روا  ذكَّ وقد 
التعاون األمني مع السلطة الفلسطينية، وأنَّه ليس من 
مصلحة إسرائيل تدمير االقتصاد الفلسطيني وإعادة 

إشعال المظاهرات على حدود غزة.
لباراك  تقريراً  اإلسرائيلية  العاشرة  القناة  وأذاعت 
نتنياهو خالف سياسة دعم تمويل  رافيد قال فيه إنَّ 
إلى البيت األبيض  األونروا في خطاٍب أُرِسَل سراً 
فعلي  تشاور  أي  »دون  هذا  وفعل  أسبوعين.  منذ 
الدفاع اإلسرائيلي وأجهزة األمن  مع رؤساء جيش 
اإلسرائيلية«. هكذا ظهر سخطهم من  والمخابرات 

نتنياهو على السطح.

نفاق عربي
في األساس، كانوا يلومون ترامب لكونه أكثر تطرفاً، 
الشرقية  القدس  اتخاذ  فكرة  لقتل  متعجاًل  كان  ألنَّه 
عاصمًة لدولٍة فلسطينية ودفن مشكلة الالجئين، إلى 
بأكمله،  المشروع  بتخريب  يخاطر  كان  أنَّه  درجة 
في  بأحقيتها  إسرائيل  مزاعم  كامل  تحويل  مشروع 

األرض إلى أمٍر واقع.
فكما  ذلك.  من  فجاجًة  أكثر  ترامب  منطق  كان 
عبرت سفيرته إلى األمم المتحدة نيكي هايلي، فإنَّ 
التي  اليد  يعّض  عباس  محمود  الفلسطيني  الرئيس 
تطعمه برفضه التفاوض، ويُحرج الواليات المتحدة 

وإسرائيل في األمم المتحدة.
المتحدة:  باألمم  األمن  لمجلس  هايلي  قالت 
ميالون  نحُن  السخاء.  شديد  شعب  »األميركيون 
طرق  عن  البحث  في  ونستمر  اإلنسان  لحقوق 
محنته  تشكل  الذي  الفلسطيني،  الشعب  لمساعدة 
مصدر قلق أصيل بالنسبة لنا، لكنَّنا لسنا حمقى. حين 
نمد يداً بالصداقة والسخاء، فإنَّنا ال نتوقع عّض يدنا. 
مد  أيضاً  اآلخرين  من  نتوقع  فإنَّنا  يدنا،  نمد  وحين 

أياديهم«.  
حلفائه  حياة  تصعب  ترامب  تصرفات  أنَّ  والحق 
عن  الدائم  دفاعهم  في  نفاقهم  يفضح  إذ  العرب. 
إخوتهم الفلسطينيين مع عدم إقدامهم على مساعدتهم 
قط. ففي العام الماضي، أنفقت السعودية على شراء 

أنفقت  مما  مرة  أكثر 2000  مبالغ  أميركية  أسلحة 
لتمويل مساعدة المدارس الفلسطينية.

 110 بقيمة  نوايا  إعالن  اتفاقيات  السعودية  وقَّعت 
مليارات دوالر مع الواليات المتحدة لشراء أسلحة، 
في الوقت الذي أنفقت فيه 51 مليون دوالر فحسب 
بعد  مانح  أكبر  سادس  بذلك  لتكون  األونروا،  على 
المملكة المتحدة. يفضح ترامب النفاق العربي كما لم 

يفعل أي رئيس أميركي من قبل.

ترامب: خطر حقيقي
لدولتين  داخلية  أزمًة  أيضاً  اآلن  ترامب  يجهز 
عربيتين حليفتين: األردن ولبنان. ذلك أنَّ االستقرار 
الداخلي لكال البلدين يعتمد على اإلبقاء على تعريف 
ترامب  يفكك  إن  وما  هو.  كما  الفلسطيني  الالجئ 
األونروا، لن تقتصر خسارة ماليين الالجئين على 
مدارسهم وخدماتهم الصحية ودعمهم المالي فحسب، 

وإنَّما سيخسرون أيضاً وضعهم وهويتهم.
فعندما  يختفوا.  لن  الالجئين  فأولئك  ذلك،  ومع 
وعندما  فلسطين،  إلى  بالعودة  حلمهم  من  يُحَرمون 
ال يكون لديهم حافز كبير للبقاء حيث هم، فإلى أين 
التوجه شمااًل  الواضحة ستكون  الوجهة  سيذهبون؟ 

والذهاب إلى أوروبا.
يواجهان موجًة  ألمانيا وفرنسا عندما  كيف ستشعر 
أخرى من الالجئين المتجهين للشواطئ األوروبية. 
هذه ليست احتمالية بعيدة لو تغير الوضع الراهن في 

المخيمات الفلسطينية لألبد.
وبهذا يمكنك أن ترى لماذا لم يكن ترامب قادراً قط 
على نشر »اتفاقية القرن«. فكلما انكشفت المزيد من 
التفاصيل، قل عدد الراغبين في االشتراك في ذلك 
األمر. وفي آسيا، التقى ترامب زعيم كوريا الشمالية 
في قمة دون خطة. وفي الشرق األوسط، لديه خطة 
ال يمكن أن تتحول قط إلى قمة. وفي كلتا الحالتين 

يمثل ترامب خطراً حقيقياً.

معروف للفلسطينيين
فيها  يتسبب  التي  للفوضى  إيجابي واحد  ثمة جانب 
الشرق  في  والمهيمن  المركزي  للصراع  ترامب 
األمر.  هذا  أهمية  من  التقليل  ينبغي  وال  األوسط. 
بتدميره للدعامات  م للفلسطينيين معروفاً  فترامب قدَّ
مساحيق  لجميع  ومحوه  ج،  الُحجَّ كل  زيف  وكشفه 

التجميل التي تغطي عملية أوسلو.
في  لعقود  ساعدت  التي  األشياء  جميع  واختفت 
المشرق  المستقبل  في  ما  يوماً  أنَّه  خرافة  استمرار 
خالل  من  سلمياً  فلسطينية  دولة  ستولد  الالمع 

التفاوض. والمساحة المادية لهذه الدولة تتقلص.
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تأسست جمعية (ميغز) الخيريّة سنة 2007 بغرِض 
تقديم الّرعاية االجتماعية والنّفسيّة للمعوقين من ذوي 
أوضاع  تحسين  على  وتعمل  الخاصة  االحتياجات 
المعوقين المنحدرين من أصوٍل مهاجرٍة وباألخّص 

التركيّة والعربيّة والكرديّة. 
المشرفين االجتماعيين  الكبيرة من  أّن األغلبية  كما 
والنفسانيين العاملين بالجمعية هم من أصول أجنبية 

ويقدمون الّرعاية بلغة المعاقين األم.
الجمعية تُعنى بتأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة الحركيّة 
والذهنيّة والنفسيّة بكل فئاتهم وتصنيفاتهم وبأصحاب 
بالشلل واألمراض  والمصابين  المزدوجة  اإلعاقات 
التربوية  الخدمات  تقديم  خالل  من  وذلك  المزمنة 
واالجتماعية االندماجية والصحية والتأهيلية، وتقوم 
بتنظيم برامج وأنشطة و ورشات عمل لتحقيق هذه 
وخطط  برامج  وضع  على  تعمل  كما   . األهداف 
استراتيجية لدمج المعوقين في المجتمع وتقديم الدعم 
النفسي والصحي ليكونوا منتجين فاعلين بالمجتمع.

من أهّم أهداف الجمعيّة:
ـ توفير الّرعاية االجتماعية والنفسيّة والصحيّة لذوي 

االحتياجات الخاّصة
والقدرة  المهارة  الكتساب  والمساعدة  الّدعم  تقديم  ـ 
الّشخصيّة للتّغلب على أعباء الحياة اليوميّة من خالل 
الشخصيّة  الشؤون  إدارة  في  الّذات  على  االعتماد 

والمنزليّة
ـ تنمية قدرات األشخاص المعوقين الفردية باالعتماد 
المسؤولية  تحّمل  في  والمشاركة  الّذات  على 

واالستقاللية وتحقيق الّدمج االجتماعي.
ـ دعم التواصل االجتماعي وتحفيز المشاركة البنّاءة 

في الحياة االجتماعية والثقافيّة 
في  االندماج  سبيل  في  والنّصيحة  المشورة  تقديم  ـ 
الّجهات  مع  والتعاون  العمل  وسوق  المهنيّة  الحياة 

الرسميّة واألهلية في سبيل تحقيق أهدافها.
كما تولي الجمعية عنايًة خاصًة بالمهاجرين الُجدد من 
ذوي االحتياجات الخاّصة بتقديم يد العون والمساعدة 
لهم من أجل اندماج إيجابي ناجٍح بالمجتمع، وعلى 

صعيد الـتأهيل الصحي والمهني.

كيفية تحقيق أهداف الجمعيّة:
فرديّة  خدماٍت  بتأمين  والمشرفات  المشرفون  يهتم 
مختلف  في  البالغين  المعوقين  تأهيل  في  وجماعيّة 
الجوانب العضويّة والنفسيّة واالجتماعيّة والترفيهية، 
عمٍل  ورشات  و  أسبوعيّة  أنشطٍة  بتنظيم  وبالقيام 

مختلفٍة داخل المركز وخارجه.

من أهم ورشات العمل الجماعية:

ورشة فّن الّرسم على الماء: فّن تركٌي عثمانٌي قديٌم، 
يتم من خالله رّش األلوان على سطح الماء ورسم 
تجفيفها،  وبعد  ورقة  على  وطبعها  أشكال وصور، 

تتشكل اللوحات الفنيّة على الورق.
 هذا النوع من الّرسم يساعد المعوق على التّركيز 
و التّعود على التّحمل والفرح والسرور عند النجاح 

بإنتاج شيئ فنّي جميل.
من  واسعاً  إقبااًل  تلقى  الطبخ  ورشة  الطبخ:  ورشة 
بمساعدة  الغذائية   المواد  شراء  يتّم  المعوقين،  قبل 
المعوقين  من  الجميع  ويعمل  المشرفين،  ومرافقة 
فقسم  معاً،  الغذاء  وجبة  تحضير  على  والمشرفين 
بتنظيف الخضار والفواكه وتقطيعها و األخر  يقوم 
طاولة  بتجهيز  األخر  والقسم  الّطبخ  بعمليّة  يقوم 
هو  هنا  األساسي  فالهدف  بالغسيل،  واألخر  األكل 
تنمية الروح الجماعيّة وتقوية العالقات االجتماعية 

بين أفراد المجموعة.
للترفيه  وسيلة  الموسيقى  تعتبر  الموسيقى:  ورشة 
مليئاً  جواً  المكان  تمنح  الموسيقا  المزاج،  وتحسين 

بالمرح والسرور.
حفالت  بتنظيم  الجمعية  تقوم  ذلك  الى  باإلضافة 
كّل  لمشاركة  وتدعو  الدينية،  بالمناسبات  دوريّة 

أعضاء الجمعية مع عائالتهم وذويهم. 
ترفيهية  جماعيّة  رحالت  الجمعيّة  تنظم  كما 
ألعضائها في أنحاء مدينة برلين وخارجها. فزيارة 
المتاحف وحدائق الحيوان والحدائق العامة جزٌء مهٌم 

من برنامج الجمعية الترفيهي. 

عزلة  كسر  و  االجتماعية  المشاركة  تحفيز  إن 
إليه  تسعى  الذي  الرئيس  الهدف  يعتبر  المعوقين 

الجمعية.

miGes: Migration-Integration-Gesundheit

حول مشروع كتب ومكتبة
في إطار مشاريعه الثقافية والحوارية التي يرعاها باشر المعهد الثقافي العربي في برلين باإلشراف على 
مشروع خاص بجمع كتب وبجميع اللغات، وقد ينتهي المشروع إلى تأسيس مكتبة متعددة الثقافات تهدف إلى 

المساهمة في نشر الثقافة المعرفية وتشجيع الحوار الحضاري.
لذا نهيب بمن لديه كتب لغرض إهدائها الى مشروع الكتب الواقع في:

Reuterstr. 45, 12047 Berlin  أو التواصل معنا على رقم الهاتف التالي: 030-76235611
كما نود االشارة الى أن المشروع سيقوم بإدارة إعارة الكتب مجاناً للراغبين في القراءة وكذلك تهيئة أماكن 

خاصة للمطالعة في أوقات محددة.
تقبلوا شكرنا على حسن تعاونكم
د. نزار محمود / رئيس المعهد

Navitas gGmbh, Karl-Marx-Str. 20
Berlin 12055 
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أقيَم في برلين الّشهر الماضي، حفل تكريم لألطفال 
كانْت  حيُث  العربي،  القراءة  بتحّدي  الفائزين 

التّصفيات النهائيّة على مستوى ألمانيا. 
عربي  مشروع  أكبُر  هو  العربي  القراءة  وتحّدي 
للقراءة، أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم نائب رئيس دولة اإلمارات، لتشجيع الطلبة 
المنافسة  التّحّدي شكَل  ويأخذ  القراءة،  العرب على 
األّول  الصف  من  للتالميذ  العربية،  باللغة  للقراءة 
االبتدائي حتّى الثاني عشر في المدارس، وفي تحدي 

القراءة يتم قراءة 50 مليون كتاب سنوياً
آذار،عبر  شهر  نهاية  حتّى  أيلول  شهر  من  ويبدأ 
على  ثم  المدارس  مستوى  على  تبدأ  مراحل  خمس 
مستوى الدول، وتكون التصفيات في دبي في شهر 
على  الطفل  يقرأ  حيث  عام  كّل  من  األّول  تشرين 
مدار العام خمسة وعشرين كتابا ً أو قصة  وتكون 
عدُد صفحات الكتاب حسب الفئة العمريّة، بعد ذلك 
يقوم األطفال بتلخيص الكتب التي قرؤوها، ثم تقوم 
لجنة تحكيم  باختبار المشاركين، وتعتمد عّدة معايير 
على  والقدرة  فصيحٍة   عربيٍّة  بلغٍة  التحّدث  منها 
التعبير بشكٍل سليٍم  ومدى استفادته من الكتب التي 
قرأها وما كّونته لديه من حصيلٍة ثقافيٍة  وذكُره أهّم 

النقاط التي وردت فيها.
هذا العام اشترك في المسابقة عشر مدارس عربية 
منها 6 مدارس داخَل برلين و4 خارجها  كما تفاعلت 
فرصة  المسابقة  أعطتهم  حيث  المشاركين  عائالت 

كي يتحدثوا باللغة العربية الفصحى داخل بيوتهم. 
ويستطيع أي طفل عربي تحت سن  18 االشتراك 
في هذا التّحدي إذ ليس عليه سوى قراءة 25 كتاباً في 
الّسنة وتلخيصها، علماً أّن الفائز األول على مستوى 
1000دوالر  مقدارها  جائزة  على  يحصل  ألمانيا 
وميدالية ويدخل المسابقة في دبي، حيث يمنح تذكرة 
سفر ثالثة أيام إلى هناك، أّما الفائز الثاني فيحصل 
على 500 دوالر والثالث يحصل على 300 بينما 

كّل مشارٍك يقرأ 25 كتاباً يحصل على مبلغ 100 
دوالر 

في  التحدي  مسؤولة  العام  هذا  التكريم  حفل  حضر 
أوربا السيدة أمل كمال رشيد  ومندوبة التحدي في 
التالميذ  أهالي  من  وعدد  عمر  صبا  السيدة  برلين 
فازت  وقد  العربية،  المدارس  ومدراء  المكرمين 
بالمركز األول هذا العام التلميذة آية الخضري 16 

سنة من مصر مقيمة في برلين. 
وبلغت جوائز تحدي القراءة العربي العام الماضي، 
ألف   150 بينها  من  أميركي،  دوالر  ماليين  ثالثة 
أنه ستخصص  دوالر لصاحب لقب التحدي ، علماً 
جائزة منفصلة هذا العام لألطفال العرب المشاركين 

في التحدي والمقيمين في أوربا 
رغد   ، رند صقر   ، الخصري  اية  االوائل:  اسماء 
جديدو ، محمد بافضل ، مالك أبو الفيالت و نور يكن

العاملة  الفلسطينية  والتجمعات  المؤسسات  أطلقت 
الجامع  ملتقاها  الماضي  الشهر  نهاية  أوروبا  في 
الذي يحمل عنوان "ملتقى فلسطينيو أوروبا وقضايا 
في  وذلك  العودة"،  حق  عن  نتنازل  لن  الوطن.. 

برلين.
ودعت المؤسسات أبناء الجالية الفلسطينية في القارة 
الحق  عن  المدافعة  المؤسسات  وعموم  األوروبية 
الفلسطيني في العودة ومناصري القضية والمؤمنين 

بعدالتها للمشاركة في الملتقى الجامع.
وحملت الدعوة أسماء 11 مؤسسة وتجمًعا فلسطينًيا 
وترعى  تشارك  أوروبا  من  مختلفة  أنحاء  في 
الملتقى، هي مؤتمر فلسطينيي أوروبا، مركز العودة 
والجمعيات  المؤسسات  هيئة  لندن،  في  الفلسطيني 
في  العدالة  مركز  برلين،  في  والعربية  الفلسطينية 
التجمع  الدنمرك،  في  الفلسطيني  المنتدى  السويد، 
الفلسطيني في إيطاليا، البيت الفلسطيني في هولندا، 
المجلس التنسيقي لدعم فلسطين في النمسا، المنتدى 
الفرنسي الفلسطيني، الجالية الفلسطينية في هولندا، 

تجمع المؤسسات الفلسطينية في جنوب السويد.
وأوضح بيان أن الملتقى يأتي في ظل واقع فلسطيني 
أنهكه االنقسام، إضافة لمخاطر المشاريع التصفوية 
الجارية للقضية الفلسطينية وأبرزها "صفقة القرن"، 
الالجئين  وقضية  العودة  حق  الستهداف  يحاك  وما 

وشطبهما.
ويناقش الملتقى – وفًقا للبيان- أربعة محاور رئيسة 
"أولها الالجئون والعودة واألونروا ويهودية الدولة، 
فلسطينيي  وهموم  شؤون  في  سيبحث  والثاني 
أوروبا والخارج؛ أما الثالث فسيبحث قضايا القدس 
الرابع  فيما  والمقاطعة،  والجدار  والمستوطنات 

سيتناول حصار قطاع غزة وقضية األسرى".
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NOTDIENSTE
Polizei, 110
Feuerwehr, 112
Kindernotdienst,
610061  /  19720
Arzt-Notruf,
310031  /  19242 
Fahrdienst
für Behinderte,  478820
Apotheken-
bereitschaft, 0800 0022833
Giftnotruf, 19240
Zahnärztlicher
Notdienst, 
89004333
Auskunft
- Inland,  11833
- Ausland, 11831
Flughäfen (Infos), 
0180 5000186
Deutsche Bahn AG,  
Auskunft, 0180 5996633
BVG, 19419
Omnibus-
Bahnhof,  
Funkturm / Auskunft, 
3018028
Vattenfall,
(Störung) 26712525

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

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

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

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

 

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

Ausländerangelegenheiten
Landeseinwohneramt

Außenstelle:
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نفسانیین وأخصائیین  اجتماعیین  مشرفین  عن  تبحث  برلین  في  اجتماعیة   مؤسسة 
االحتیاجات ذوي  من  البالغین  المعاقین  األشحاص  مع  للعمل  وإناث  ذكور   ومربین 
 الخاصة. أھداف العمل: مرافقة المعاق إلى األطباء والدوائر الحكومیة، مساعدة المعاق

في االندماج االجتماعي والمشاركة في الفعالیات والنشاطات الجماعیة
 من لدیة الرغبة في العمل یرجى االتصال ھاتفیا أو أرسال السیرة الذاتیة والشھادات

على عنواننا االلكتروني
Navitas gGmbH, Karl-Marx-Str. 206, 12055 Berlin
Herr Faissal Bakir  / Tel.: 030-68977570 
Mobil: 0163-4919410 /  fissal.bakir@miges-berlin.de

:

Kinderzentrum Berlin
Für unsere Praxis suchen wir:

1- Arzthilferin
2- Sekretärin
3- Auszubildende Tel.: 0176-4033 3466

لالستعالم

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

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

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

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

Giftnotruf
Tel.: 0551-19 24 0
Krankenwagen
Tel.: 30 30 - 2
Opfer Notruf 
Tel.: 01803-34 34 34 
Behindertenfahrdienste
Tel.: 0421-38 69 00
Behindertenberatung
Glücksburger Straße 10,
28219 Bremen
Tel.: 0421-390 99 361
Strom
Tel.: 0421-792 88-0
Funk-Taxi
Tel.: 0421-1 40 14
Kfz-Zulassungen
Am Dobben 47, 28203 Bremen
Tel.: 0421-77766
Abwasser
Tel.: 0421-707 010-0
Familienservice Bremen
Slevogtstraße 50-52, 28209 Bremen
Tel.: 0421-3461643
Kreditkartensperrung 
Tel.: 0421-361 4102
Verbraucherzentrale
Hafenstraße 117, 26194 Bremerhaven
Tel.: 0471-26194
DARMSTADT
Moscheen
Alrahma Moschee 
Rheinstr. 42-46, 64289 Darmstadt
Tel.: 06151-375549
Arabisch-Türkischer Freundschafts V.  
Saalbaustr. 27, 64283 Darmstadt
Tel.: 06151-291592
Moschee Issalam e.V. 
Sensfelderweg 24, 64293 Darmstadt
Tel.: 06151-897988
DORTMUND
Moscheen
Abu Bakr Moschee
Carl-Holtschneider-Str. 8a
44145 Dortmund, Tel.: 0231-836904
Al-Fath Moschee
Mallinckrodtstr. 186 A
44147 Dortmund, Tel.: 0231-88 24 611
Ausländer
Ausländerbehörde
Kaiserstraße 129-131,
44122 Dortmund 
Tel.: 0231-5184-301
Öffnungszeiten:
Mo u. Fr: 08.00 - 11.30 Uhr
Di: 08.00 - 11.30/ 13.00 - 15.00 Uhr
Mi: geschlossen
Do: 08.00 - 11.30/ 13.00 - 16.30 Uhr
Notdienste
Ärztlicher Notfalldienst
Tel.: 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

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

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

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

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

- Wadi Musa (Petra) 9623 
- Zarqa 9629

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

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

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

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

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

SAUDI ARABIEN: 00966     
- Abha 9667
- Arar 9664 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Firma Musol
Mülgaustr. 206, 41199 Mönchengladbach
Tel.: 02166-1471197
Fischladen  la Mer
Dohlener Str.  9, 41239 Mönchengladbach 
Tel.: 02166-295560
Bäckerei
Yesilli
Fridrich-Ebert-Str. 43, 41236 Mönchen-
gladbach
Tel.: 02166-9735192
Handy
Call shop  Irak
Friedrich-Elbert  -str 19
41236 Mönchengladbach
@ Kdeniy
Brucknerallee, 41236 Mönchengladbach  
Tel.; 02166612628
Maghreb United
Fridrich-Ebert-Str. 45, 41236 Mönchenglad-
bach  Tel.; 02166131710
MÜNCHEN
Botschaften
Jordanien
Barerstraße 37, 80799 München
Tel.: 089-28 29 53
Marokko
Ganghoferstraße 29, 80339 München
Tel.: 089-92 82 13 60
Tunesien
Herzog-Heinrich-Str. 1, 80336 München
Tel.: 089-55 46 35, 5 50 25 17
V.A.Emirate
Lohengrinstraße 21, 81925 München
Tel.: 089-41 97 70
Moscheen
Al Mohsinin
Schleißheimer Str. 426 /Haus 10
80809 München, Tel.: 089-3539 6882
Islamisches Zentrum
Wallnerstrasse 1-5, 80939 München
Tel.: 089-32 50 61 
Islamische Union
Landwehrstr.44, 81336 München
Tel.: 089-53 11 95     
Ausländer
Ausländerbehörde
Ruppertstr. 19, 80466 München
Tel.: 089-233-96010
Öffnungszeiten:
Mo: 8:00 -12:00 Uhr
Di: 8:00 -12:00/ 14:00-18:30 Uhr
Do: 8:00 -12:00 Uhr, Fr: 7:00 -12:00 Uhr
Notdienste
Apotheken Notdienst
Tel.: 089-5160-2611
Kindernotarzt   112
Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Tel.: 01805-19 12 12 
Krankenbeförderung 
Tel.: 089-19 222 
Zahnärztlicher Notdienst
Tel.: 089-7 23 30 - 93  
Giftnotruf 
Tel.: 089-19 240
Familiennotruf
Tel.: 089-238 85 66
Gas  Tel.: 089-15 30-16 oder -17 
Strom Tel.: 089-3 81 01 01 
Wasser Tel.: 089-18 20 52 
Fernwärme Tel.: 089-23 03 03 
Wasserrohrbruch
Tel.: 089-18 20 52
Ärzte
Dr. Ayman Mahdi-Joest
HNO- Praxis am Partnerplatz
Albert-Roßhaupter Str. 69a,81369 München
Tel.: 089-76 92 265
Restaurants
Oasis Imbiss
Landwehr Str. 9, 80336 München
Tel.: 089-51 61 69 89
MÜNSTER
Ärzte
Dr. Walid Ayad / Kiefer-Gesichtschirugie
Windthorstr. 56, 48143 Münster
Tel.: 0251-4841812
Dr. Abdul Hadi Al Nahlaoui / Neurochirogie
Friedrich-Ebert-Str. 157-159, 48153 Münster
Tel.: 0251-7477940
Reisebüro
Orient Reisebüro
Ludgeriplatz.2, 48151 Münster
Tel.: 0251-1321006
Safari Reise
Steinfurterstr. 15, 48149 Münster



  

61

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

Tel.: 0251-2101113
Fiseur Munir
Bremer Platz 3, 48155 Münster
Tel.: 0251-7486314
Internet
Handy Shop
Hammerstr. 114, 48153 Münster
Tel.: 0251-3237678
Hans Tel
Wolbecker Str.20, 48155 Münster
Tel.: 0251-9158914
Pc Total
Hammerstr. 105, 48153 Münster
Tel.: 0251-2761060
Wonderland
Wolbeckerstr. 43, 48155 Münster
Tel.: 0251-6189051
Sobeih / Änderungsschneiderei
Wesselstr. 20, 48151 Münster
Tel.: 0251-527072
Lebensmittel
Makka Market
Kloster Str.61, 48143Münster
Tel.: 0251-4840474
Fleischerei Ayad
Wolbecker Str. 22, 48155 Münster
Tel.: 0251-6743271
Restaurant
Aladdin  
Wolbecker Str. 43, 48155 Münster
Tel.: 0251-9795600
Fatamorgana
Von-Kiuck-Str. 11, 48151 Münster
Tel.: 0251-5348198
Les Cedres
Warendorfer Str. 161, 48145 Münster
Tel.: 0251-9226629
Palmyra Grill
An der Altenkirche 2, 48165 Münster
Tel.: 02501-9280142
Dolmetscher
Akzent GmbH / Dolmetscher
Salzstr. 18, 48143 Münster
Tel.: 0251-511509
Autos & Kfz-Techniker
Koussa Kfz
Hansestr. 13, 48165 Münster
Tel.: 0251- 9818888
NEUSS
Reise Büro
Fly Iraquna & Cargo Company
Josef Str. 3-5, 41462 Neuss
Tel.: 021314054160
NÜRNBERG
Cafés
Salah‘s Shisha Cafe
Dr.-Kurt-Schumacher Str. 11, 90402 Nürnberg 
Tel: 0911-235 07 07
Water Pipe Cafe
Ludwigstr. 71, 90402 Nürnberg
Tel.: 0911-237 30 00
Lebensmittel
Al-Rrafidein Markt
Pillenreuther Str. 15, 90459 Nürnberg
Tel.: 0911-43 94 388
Horus Basar
Augustinerstr. 4, 90403 Nürnberg
Tel.: 0911-236 985 8
Elektro / Internet
Orient Telecenter
Bahnhofsplatz 9, 90443 Nürnberg
Tel.: 0911-24 26 280
Telecafe & Internet
Wölckernstr. 30, 90459 Nürnberg
Tel.: 0911-43 90 30
Juwelier
Akdemir Juwelier
Wölckernstr. 8-10,  90459 Nürnberg
Tel.: 0911-45 81 01
Schmuck Eva
Aufseßplatz 19, 90459 Nürnberg
Tel.: 0911-43 12 073
Autos
Arfan Auotmobile
Fuggerstr. 32, 90439 Nürnberg
Tel.: 0911-27 47 123
Auto Amang
Fuggerstr. 34,  90439  Nürnberg
Tel.: 0911-47 04 711
Auto Alina
Holzschuher Str.27, 90439 Nürnberg
Tel.: 0911-27 45 959
Auto Ararat
Fuggerstr. 26, 90439 Nürnberg
Tel.: 0911-27 23 754
Auto Export Import

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

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

Zahnarzt
Alter Markt 7, Tel.: 0202-7696531
Dr. B. Lutfi
Zahnmedizin 
Klotzbahn 3, 42105 Wuppertal  
Tel.: 0202-2443508
Dr. Hashim Askaryar
Praktischer Arzt 
Schwarzbach 87, 42277 Wuppertal    
Tel.: 0202-660274    
Dr. Hssan Boukllouä
Allgemeinmedizin, Ernährunsmedizin
Schwarzbach. 87, Wuppertal
Tel.: 0202/660274
Dr. Imadeddin Mouzayen
Allgemeinmedizin 
Klotzbahn 11, 42105 Wuppertal    
Tel.: 0202-4598652
Dr. Ismail Karsoua
Zahnmedizin
Klotzbahn 16-18, 42105 Wuppertal    
Tel.: 0202-447730/ 0202-4469130
Dr. Magdolin Abu-Salim
Urologie 
Blombachstr. 8, 42369 Wuppertal    
Tel.: 0202-2462166      
Dr. Mohammed Al-Kayem
Augenheilkunde
Langobardenstr.4, 42277 Wuppertal
Tel.: 0202-594648
Dr. Mohamed Kani
Gynäkologie und Geburtshilfe
Langerfelder Str. 115, 42389 Wuppertal
Tel.: 0202-602525
Dr. Omar Abo Basha
Augenheilkunde
Herzogstraße 17, 42103 Wuppertal
Tel.: 0202-451433
Dr. Seyed-Kazim Mahmoudi  Chirurgie 
Alhausstraße 6, 42281 Wuppertal
Tel.: 0202-708667
Dr. U. Demeisi
Zahnmedizin, Kieferorthopädie 
Klotzbahn 3, 42105 Wuppertal    
Tel.: 0202-2443508
Vereine 
Marokkanischer Freundschaftsverein
Hofaue 25 , 42103 Wuppertal   
Tel.: 0202-453352
Palästinensischer Arbeiterverein
Höhne 102 , 42275 Wuppertal    
Tel.: 0202-595396    
Palästinensischer Freundschaftsverein e.V.
Gathe 11, 42107 Wuppertal    
Tel.: 0202-2572814
Frisier-Salons
Friseur Mageed
Kipdorf 31, 42103 Wuppertal    
Tel.: 0202-447417
Friseur Perres
Schwarzbach 4, 42277 Wuppertal
Tel.: 0202-662975
Autos & Kfz-Techniker
A.T.S. Kfz-Sachverständigenbüro
Khaled Abu Rugaya 
Hofkamp 100, 42103 Wuppertal
Tel.: 0202-2443337
Import-export
El-khawas
Einzel –und grosshandel
Ostersbaum32a, 42107 wuppertal
Lebensmittel
Arabisch Lebensmittel
Berlinerstr. 71, Tel.0202-2996928
El-Khawas
Winchenbachstr. 10 A, 42281 Wuppertal
Tel.: 0202-7478577
Lilian Markt
International Dasnöckel 114,
42329 Wuppertal, Tel.: 0202-2574178
Zahran Supermarkt
Schwarzbach 4, 42277 Wuppertal
Tel.: 0202-2622598
Restaurants 
Al Howara
Aue 54, 42103 Wuppertal, 
Tel.: 0202-3179034
Mamounia
Hansastrasse 89, 42109 Wuppertal
Tel.: 0202-7594770
Oase Restaurant
Karlstr. 18, 42103 Wuppertal
Tel.: 0202-4597421
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Neukölln
Finowstr. 27, 12045 Berlin, Tel. 68088490
U-Bhf.  Rathaus Neukölln  Bus M41/104/167
Neukölln
Glasower Str. 54, 12051 Berlin, 
U-Bhf. Grenzallee  Bus  344
Reinickendorf
Ollenhauerstr. 114, 13403 Berlin, Tel. 030-
45020107  U-Bhf.  Kurt-Schumacher-Platz        
Bus  M21 / X21 / 122
Tiergarten
Rathenower Str. 16, 10559 Berlin, Tel. 030-
3957629        Bus  123/178
Tempelhof
Manteufelstr. 4, 12103 Berlin
U-Bhf.   Alt-Tempelhof    Bus  M 46/246/140
Tempelhof
Colditzstr. 27/29, 12099 Berlin
Te.: 030-73728274
U-Bhf Ullsteinstr., Bus 170
Wedding
Drontheimerstr. 32 A, 13359 Berlin, Tel.030 
49500803  U-Bhf.  Osloer Str. Bus  125/128
Wedding
Tromsöerstr. 6, 13359 Berlin, Tel: 030- 978 
88763   U-Bhf.  Osloer Str. Bus 125/128
Wedding
Drontheimer Str. 16, 13356 Berlin, Tel. 030-
49912704   U-Bhf.  Osloer Str. Bus 125/128
Wedding
Torfstr. 14, 13353 Berlin, Tel. 0177-5268716
U-Bhf.  Amrumer Str.   Bus  142/ 221
Wedding
Brunnenstr. 70-71, 13355 Berlin, Tel. 030-46 
309555
U-Bhf.  Voltastr.   Bus  247    Tram   10
Wedding
Al-Firdaus , Brüsseler Str. 39, 13353 Berlin
U-Bhf. Leopoldplatz / Seestr.
Bus 120/ 106/142/221/247/327/M13/N6/N9

مصر

- الجزائر

ـ البحرين

ـ جيبوتي  

ـ اريتريا

- اليمن

- األردن

ـ العراق

- قطر

 
- الكويت

- لبنان

ـ ليبيا

- المغرب

- موريتانيا

ـ عمان

- فلسطين

- السعودية

- السودان

- سورية

- تونس

ـ اإلمارات
 

ـ الجامعة العربية

Ägyptische-Deutsche Freundschaft
Donaustr. 131, 12043 Berlin
Tel.: 0176-3155 2490
ADKV, 
Alt-Marienfelde 46, 12277 Berlin,
Tel. 030-75512515
AKI e.V.,
Falkstr. 23, 12053 Berlin,
Tel. 030-68081472
A. Eltern-Union,
Urbanstr. 44, 13359 Berlin, 
Tel. 030-61625073
Alettehad e. V.
Sparrstr. 20, 13353 Berlin, 
Tel.: 030-45492536
Atadamon e.V.,
Beusselstr. 3, 10553 Berlin, 
Tel. 030-39844946
Al-Balagh,
Yorckstr. 35, 10967 Berlin, 
Tel. 030-21753679
Al-Dar e.V.,
Glasower Str. 44, 12051 Berlin, 
Tel. 030-78709521
Al-Diwan,
Rostocker Str. 17, 15553 Berlin, 
Tel. 030-39480910
Al-Huleh,
Weisestr. 23, 12049 Berlin, 
Tel. 030-6214959
Al-Irschad e.V. Berlin,
Flughafenstr. 79/ 81, 12049 Berlin
Tel./Fax: 030-62705116

Al Karama,
Wilhelmshavener Str. 22, 10551 Berlin
Tel. 030-39035516
Al Karmel,
Großbeerenstr. 28d, 10965 Berlin
Tel. 030-76765386
Al-Mabarat e.V.,
Sonnenallee 69, 12045 Berlin
Tel./ Fax: 030-62725564
Al Nadi,
Rheunstr. 54, 12161 Berlin,
Tel. 030-8520602
Al Yarmouk
Freundschaftsgesellschaft Berlin
Tel. 0163-6032158 / 0176-77144020
ww.ayfg.de
Arabisch-Deututscher
Kulturaustausch e.V.,
Nogatstr. 15, 12051 Berlin,  
Tel. 030-80573788
ArDIF e.V.,
Pohlstr. 60-62, 10785 Berlin,  
Tel. 030-257572752
DAUG e.V,
Wipperstr. 14,12055 Berlin, 
Tel. 030-56825972
Deutsch-Arabisches Zentrum
Uthmannstr. 23, 12043 Berlin
Tel. 030-56826648
Deutsch- Libanesische
Al Rissala
Schulstr. 122, 13347 Berlin. 
Tel.: 030-45028289
Deutsch-Libanesische
Freundschaftsbrücke
Friedrich-Franz-Str. 11 B, 12103 Berlin
Tel. 030-78714650  
Deutsch-Libanesische Gemeinde
Curtiusstr. 23, 12205 Berlin
Tel. 030-8335332
Deutsch-Libanesische Union
für Reform & Wandel e.V.
Tel. 0163-9133787
Die Brücke, 
Puttbusser Str. 27,13355 Berlin, 
Tel. 030-50344148
Deutsch-Syrischer Verein
Postfach 440520, 12005 Berlin
Tel. 0176-66699777
El Kantara,
Schierkerstr. 20, 12051 Berlin
Tel. 030-49808868
FVM,
Glasgower Str. 33, 13349 Berln
Tel. 030-45020107
GDÄF,
Hessenallee 7, 14052 Berlin
Tel. 030-3057307
Ghorfa,
Garnisonskirchplatz 1, 10178 Berlin
Tel. 030-2789070
Haus der deutsch-
arabischen Jugend,
Kirchhofstr. 19, 12051 Berlin, 
Tel. 0179-9162567
IDFAD,
Seydelstr. 28, 10117 Berlin, 
Tel. 030-20649898
IKRA,
Tromsöerstr. 6, 13359 Berlin, 
Tel. 030-97888763 / 4/ 5
Inssan,
Gitschiner Str. 17, 10969 Berlin, 
Tel. 030-20619639
Irakische Gemeinde,
Postfach 410362, 12113 Berlin, 
Tel. 0174-4172863
Irakischer Kulturverein,
Karl-Marx-Str. 204, 12055 Berlin,  
Tel.030-29006689.
Islamic Relief,
Gitschiner Str. 17, 10969 Berlin, 
Tel. 030-6112600
Jenin,
Gerichtstr. 60, 13347 Berlin, 
Tel. 0179-7718304
JFZ e.V.,
Jugend & Familien Zentrum 
Haberstr. 3, 12057 Berlin, Tel. 56823914

Jordanische Gemeinde-Berlin
Postfach 410426, 12114 Berlin, 
Tel. 030-8529691
Jordanische Gemeinde Deutschland
Warthestr. 72, 
12051 Berlin, 
Libanesisch - deutsche
Al - Rissala e.V
Schulstr. 112, 13347 Berlin
MAG,
Kaiserdamm 17, 14057 Berlin, 
Tel. 030-3255825
NTLSV,
Hermannstr. 130, 12051 Berlin
Tel. 0176-67244544
Palästina Jugendclub e.V.,
Prinz-Eugen-Str. 12, 13347 Berlin
Tel./ Fax: 030-46065549
PGD, 
Wissmannstr. 9, 12049 Berlin
Tel. 030-89398835/6
Salam e.V.,
Lützowstr. 57, 10785 Berlin,
Tel. 030-98296968
SC Integra e.V.,
Steinmetzstr. 63, 10783 Berlin,
Tel: 0172-1588910
SGBB,
Holsteinische Str. 30, Steglitz
Tel. 030-84306040
Silat Tayba, 
c/o Selbsthilfe Kontakt
Perleberger Str. 44,
10559 Berlin, Tel. 030-67514678
SUDANCLIB,
Franz-Mehring-Platz 1, 10243 Berlin,
Tel. 030-29784248
Vereinigte Jordanische Gemeinde
Tel.: 0176-40545041

ـ االتحاد الثقافي العربي

 
ـ المعهد الثقافي العربي

 
ـ إتحاد اآلباء العرب

ـ االتحاد

ـ جمعية التضامن الخيرية

ـ البالغ

ـ الدار

ـ الديوان

ـ الحولة

 
ـ اإلرشاد

 

ـ الكرامة
 

ـ الكرمل

ـ جمعية المبرات الخيرية

ـ النادي
 

ـ جمعية أصدقاء اليرموك

ـ الجمعية العربية األلمانية
  للتبادل الثقافي

  
ـ معهد البحوث اإلجتماعية

 

ـ الجالية العربيةاأللمانية المستقلة

 
ـ المركز العربي

  األلماني

ـ جمعية الرسالة 
اللبنانية األلمانية

ـ جسر الصداقة األلماني
  اللبناني

ـ الرابطة
  اللبنانية

ـ اإلتحاد اللبناني
  األلماني لإلصالح

ـ جمعية الجسر

رابطة المغتربين
السوريين

ـ القنطرة

 
ـ الصداقة المغربية

 
ـ جمعية الصداقة األالمانية المصرية

ـ الغرفة

 
ـ بيت الشباب العربي األلماني

 

ـ إدفاد

 
ـ مركز اإلسالمي للثقافة والدعوة

 

ـ مؤسسة إنسان

ـ الجالية العراقية

 
ـ الرافدين

 
ـ اإلغاثة اإلسالمية

ـ جنين

 
ـ مركز األسرة والشباب

ـ الجالية األردنية
برلين/براندبورغ

 

ـ الجالية األردنية ـ ألمانيا

-جمعية و مدرسة 
الرسالة اللبنانية األلمانية

 
ـ الجمعية الطبية العربية

ـ لجنة أبناء مخيم برج الشمالي
 

ـ نادي شباب
  فلسطين

  
- التجمع الفلسطيني في ألمانيا

- جمعية السالم
 

ـ مركز الشبيبة الرياضي
  اإلندماجي 

ـ الجالية السودانية
 

ـ الصالت
  الطيبة السودانية

ـ النادي السوداني

ـ الجالية
األردنية الموحدة ـ ألمانيا

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

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

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

- الكنيسة الكاثوليكية

- الكنيسة القبطية المصرية

- كنيسة الروم األرثدوكس

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

ـ مسجد عمر

- مركز اإلمام الصدر

- مسجد النور

- مركز القائم

- مسجد دار السالم

- مركز المصطفى

A.I.D.S.-Hilfe,  
Dieffenbachstr. 33,Kreuzberg 
Tel.690 08 70
Behinderten,
Bizetstr. 51-53, Tel. 92 70 36-0
Dreiklang Afro-Arabisches 
Mediencenter,
Franz-Mehring-Plaz 1, 10243 Berlin, 
Tel. 030-29784248
Elisi Evi,
Skalitzer Str. 50/51, 10997 Berlin, 
Tel. 030-6187383
Familie e.V.,
Paul-Lincke-Ufer 34, 10999 Berlin 
Tel. 030-61627507
Familienberatung,
Pohlstr. 74, 10758 Berlin, 
Tel. 23005583
Händikap e.V., 
Berliner Infodienst für alle Behinderten 
Tel. 84 31 09 08
Interkulturelle Familienberatung,
Boppstr. 10, 10967 Berlin 
Tel. 030-259006/57
Jugendwohnen im Kiez e.V.,
Waldemarstr. 57, 10997 Berlin
Tel. 030-32517806
Jugend-/ Familienberatung,
Bruno-Bauer-Str. 10, Neukölln
Tel. 030-8219945
Kindertherapie Zentrum,
Paul-Lincke-Ufer 41, 10999 Berlin
Tel. 030-6122043
KuB, 
Beratungsstelle f. ausländische Flüchtlinge, 
Oranienstr. 159, Kreuzberg 
Tel. 61 49 40-0
Mieterverein e.V., 
Wilhelmstr. 74, Mitte
Tel. 030-226 26-0
Rechtsberatung,
für Ausländer, Rathaus Schöneberg
Tel. 030-75606263
Selbsthilfe Krebs e.V., 
Albrecht-Achilles-Str. 65,
Wilmersdorf , Tel. 891 40 49

ـ لمرضى اإليدز
 
  

ـ للمعوقين

ـ لتأهيل الشباب

 
ـ استشارة للنساء

 
ـ جمعية األسرة

 
ـ استشارت لكل األسرة

 
ـ لكل المعوقين

  
ـ استشارة

  األسرة و المدرسة
 

ـ إستشارات
  إجتماعية

 
ـ للشباب والعائالت

 

ـ مركز عالج 
األطفال

 
ـ لالجئين

 

ـ للسكان
 

ـ إستشارات قانونية لألجانب
  

ـ لمرضى السرطان

الصداقة 
المصرية األلمانية

- مسجد المركز اإلسالمي

- مركز الحسنين

- مسجد الودادية

- مسجد دار الحكمة

ـ مركز التراث

ـ الخليل إبراهيم

- مسجد المركز الثقافي 

- مسجد الرحمن

- مسجد بالل

ـ مسجد الصحابة

ـ مسجد الرسالة

مسجد الفردوس



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

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

معالجة الخوف من طبیب األسنان
 جدید: - أشعة رقمیة

تركیب األسنان بدون طبعات و خالل فترة قصیرة

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



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

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

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

العنوان الجدید
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Ärzte أطباء

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 
Ghattas Fathi
Skalitzer Str. 33, 10999 Berlin
Tel. 030-61 23 794
Hodroj A
Nansenstr. 2, 12047 Berlin, 
Tel. 030-62300 80
Mohamed Jamal
Karl-Marx-Str. 214, 12055 Berlin, 
Tel. 628 38 31
Mohamed Al-Raai
Alt-Rudow 70, 12355 Berlin
Tel.: 030-5350535
Rafii
Schildhornstr. 85, 12163 Berlin. 
Tel.: 030/7 91 43 46
Ramez Jalal
12055 Berlin , Herzbergerstr.30,
Tel. 030 / 687 12 20
Seidel Dalal
Amsterdamer Str. 6, 13347 Berlin, 
Tel. 030-4556081
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
Dr. med. M. Mahjoub
Joachimstaler Str. 21, 10719 Berlin
Tel. 030-8816333
Dr. med. Munther Sabarini
Paulsborner Straße 2, 10709 Berlin
Tel. 030/2360830
Dr. Sulayman
Methfesselstr. 50, 10965 Berlin
Tel. 030-74684134
Tibeh M.
Pallasstr. 25, 10781 Berlin, 
Tel. 030/2175 1363
FRAUENÄRZTE
Awwadeh

Leipziger Platz 7, 10117 Berlin, 
Tel. 030-2008950-0
El-Sharafi Khaled
Prinzenallee 84, 13357 Berlin
Tel. 030-4941044
F. Samman
Hermannstr. 158A, 12051 Berlin
Tel. 030-6251007
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
Khalili, A.
Senftenberger Ring 3a,
13439 Berlin, Tel. 030-41937041
Saeed, Latef
Karl-Marx-Str. 239, 12055 Berlin, 
Tel. 030-68087670
KINDERÄRZTE
Adnan Al-Radhi
Reichstr. 108, 14052 Berlin
Tel. 030-3025656
Dekra AL-Saidi
Grammestr. 15, 13629 Berlin,
 Tel. 030-38304442
Najeeb Al-Saidi
Hänselstr. 45, 12437 Berlin
Tel.: 030-5329237
Sana Ayade
Neckar Str. 7, 12053 Berlin
Tel. 030-785 23 36
KINDERCHIRURGIE
Dr. med. Ali Maarouf
Oranienstr. 158, 10969 Berlin,
Tel. 030-6141619
Dr. Gannam
Nürnberger Str. 67/ 10787 Berlin
Tel.: 030- 21021840
KINDERPSYCHIATRIE
Najeeb Al-Saidi
Hänselstr. 45, 12437 Berlin
Tel.: 030-5329237
LUNGEN- & 
BRONCHIALHEILKUNDE
Dr. Med. Bader Askar
Rotkamp 2, 13053 Berlin, Tel. 030-
96200700
NEUROLOGIE
Omar Kamal Eddin
Manfred-von-Richthofen-Str. 15,
12101 Berlin, Tel. 030-7863037
Said Masri
Tempelhofer Damm 227, 12099 Berlin, 
Tel. 030-7513632
ORTHOPÄDIE 
Abd El-Aziz, Ashraf
Litzenburger Str. 54, 
10719 Berlin, Tel. 030887133950
Ahmadi Awni
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, 

الحساسية
- د/ موديستو

 

عام
- عباسي

 

دة/ ذكرى

ـ د/ باي
 

ـ د/ شبارق

 
ـ د/ غطاس

 

ـ د/ حدرج

ـ د/ محمد

ـ د/ الراعي

 
- د/ رافعي

 

ـ د/ رامز
 

ـ دة/ دالل
  

د/ ترابي
 

عيون
ـ د/ مأمون 

جراحة
ـ د/ أحمدي

ـ د / عوض

ـ د/ دهشان

- د/ عابد دومه
 

ـ د/ محجوب

- د/ منذر

د/ سليمان

- د/ طيبة
 

نساء
ـ دة / هنادي عوادة

- 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/ خليلي

ـ د/ لطيف سعيد

أطفال
ـ د/ عدنان

 

- دة / ذكرى

 
- د / نجيب

 

ـ دة/ سناء

جراحة أطفال
ـ د/ علي معروف

ـ د/ بسام غنام
 

طب نفسي لألطفال

أمراض الصدرية
   

 ـ د/ بدر عسكر

 
طب األعصاب

ـ د/ كمال الدين
 

ـ د/ مصري

 
عظام

ـ د/ أشرف عبد العزيز

 
- د/ أحمدي

 
ـ د/ دهشان

 

ـ د/ محمود عاطف
 

ـ د/ رسالن

طب رياضي
ـ د/ دهشان

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 



Tel.: 030 606 41 52

Zahnarzt 
Mohamad Anis Almohamad

د. محمد أنیس المحمد
Zahnarzt 

Omar Shalabi
د. عمر شلبي

Fachzahnarzt für Oralchirurgie 
Mukhtar Daiban

د. مختار ذیبان
اختصاصي جراحة أسنان

www.zahnarztpraxis-neukoelln.de

Hermannstraße 158a, 12051 Berlin (Am S-Bhf. Hermannstraße) ھیرمان شتراسھ

نتحدث األلمانیة، العربیة والتركیة
Mo. - Do.: 

08:00 - 20:00 Uhr
Fr.: 

08:00 - 18:00 Uhr
Sa.: 

10:00 - 16:00 Uhr

اإلثنین - الخمیس الجمعة السبت
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Tel. 030-5415021
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 
Sophia-Charlotten-Str. 73-74, 14059 Berlin
Tel. 030-31998710

Douedari G.
Bundesplatz 12, 10715 Berlin 
Tel. 030/8531362
Hajir Jamal
Exerzierstr. 17, 13357 Berlin
Tel. 030-4651184
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

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

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

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.

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]

ÂÅÖÊ˘]Ê<∞Ë]Üé÷]<Ìu]ÜqÊ<›^ø√÷]<Ìu]Üq
Ÿ^Àõ˘]<4„�i<l^È◊€¬Ê<l^È◊€¬

‰⁄ÊÅ<Çe^¬<ÖÁj“Ç÷]<Ö^éjäπ]

‡{È÷Üe<ª<oËÇ{£]<9�÷]<à{{{“Üπ]

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
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 د/ محيي الدين

د/ محمد بدر

ـ د/ مصطفى

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
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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 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

Fachärzte für Frauenheilkunde & Geburtshilfe

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

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

Telefonische Anmeldung erbeten

Dr.  Khaled El-Sharafi
Dr. Zamzam Abu Showaisha



Müllerstraße 151, 13353 Berlin
Tel.: 030 453 80 89 | Fax: 030 454 921 58
m.lagrou@t-online.de

kein Knochen für Implantate!!!wir haben die Lösung!!!!
extra kurze Implantate ab 5mm

Mo.: 10:00 - 18:00 | Di.,Do.: 11:00 - 19:00 Uhr | Mi.,Fr.: 08:00 - 13:00

Z A H N A R Z T P R A X I S
Mustapha Lagrou M.Sc
ماجستیر في زراعة األسنان
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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

·^flâ_<ãÈf◊i<

·^flâ_<gÈ“Üi

Ÿ^Àõ˘]<·^flâ_<Ì¢^√⁄

Ìn◊÷]<Ì¢^√⁄

<·^flâ˘]<ƒÈ€◊iÊ<ÃÈøfli

·^flâ˙÷<ÕÖ^}à÷]Ê<Í◊£]<gÈ“Üi

·^flâ˘]<òÈÈfi

Designed By Dalil

Ärzte أطباء



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⁄

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

Mo-Fr: 09.00- 18.00 Uhr & nach Vereinbarung

Manfred von Richthofen Straße 24
12101 Berlin

Tel 030 788 97 955  Fax 030 788 97 956

Mobil  0171 991 81 96





تنظيف األسنان
عالج الحاالت الطارئة

عالج أمراض اللثة
حشوات تجميلية لألسنان

تبييض األسنان عن طريق الالصق
سحب العصب باستخدام مجهر التكبير

تلبيس وجسور لألسنان
زراعة أسنان

خلع أسنان

Hauptstr 65, 12159 Berlin
Direkt am S+U Bhf Innsbrucker Platz
T    +49(0)30 850 780 07
M   +49(0)151 400 000 74
kontakt@zahnaerzte-friedenau.de
www.zahnaerzte-friedenau.de
     zahnaerzte-friedenau

UnSer BehanDlUngSSPektrUm

       Unsere Öffnungszeiten:

Montag        8:00 - 13:00 / 15:00 - 18:00 Uhr
Dienstag      8:00 - 13:00 / 15:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch      8:00 - 13:00 Uhr
Donnerstag  8:00 - 13:00 / 15:00 - 18:00 Uhr
Freitag          8:00 - 12:00 Uhr

نتحدث : 
العربيـــــة - األلمانية
اإلنجليزية - التركيــة

und nach Vereinbarung 

الدكتور أمحد جيب اهلل الطاهر
d r .  m e d .  d e n t .  a h m e d  g a i b a l l a h  e l t a h i r

Prophylaxe
Aktue Schmerzbehandlung
Behandlung von Zahnfleischerkrankungen
Keramik Inlays und Onlays
Veneers
Wurzelkanalbehandlung unter Mikroskop mit modernsten 
Methoden
Kronen und Brücken
Implantate
Sportschienen
Diagnostik & Therapie von Kiefergelenkerkrankungen
Extraktionen





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

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

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

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

امكانیة المعالجة عند خوف االطفال تحت الدواء المھدئ او التخدیر العام

خدماتنا الطبیة
- معالجة آالم االسنان والرضوض

- تنظیف االسنان والوقایة ضد التسوس
- استشارة تغذیة

- حشوات بلون السن
- معالجة التھاب عصب اسنان الحلیب

- تلبیسات خاصة باسنان االطفال
- حافظ مكان ثابت ومتحرك

- تقویم االسنان
- معالجة تحت التھدئة او التخدیر العام

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

عیادة طب األسنان للصغارعیادة طب األسنان للصغار

Zeina Wehbe
Cassandra von Hopff garten
Jana Ghobadian

د. زینة وھبي
د. كاساندرا فون ھوبفغارتن

د. یانا غوبادیان

U6 Ullsteinstr.

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

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

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

مستشفى إبن سينا

Große Hamburger Str. 5-11, 10115 Berlin 
Mitte, Tel. 2311-0 
Universitätsklinikum Charité
Schumannstr. 20/21, 10117 Berlin - Mitte 
Tel.: 4505-0, Bus: 147 
Krankenhaus Neukölln
Rudower Str. 48, 12351 Berlin 
Tel. 6004-1, Bus: 141, 174 
Franz-Volhard-Klinik
Wiltbergstr. 50, 13125 Berlin - Pankow 
Tel. 941720, S-Bahn: S4 Berlin-Buch,
Bus: 158,159,251, 891 
Klinikum Buch
Wiltbergstr. 50, 13122 Berlin - Pankow 
Tel. 9401-0 , S-Bahn: S4 Berlin-Buch, Bus: 
158,159,251, 891 
Vivantes Klinikum Prenzlauer Berg
Frِöbelstr. 15, 10405 Berlin - Prenzlauer Berg, 
Tel. 4242-0, Tram: 1, 20 
Dominikus Krankenhaus Berlin
Kurhausstr. 30, 13467 Berlin - Reinickendorf 
Tel. 4092-0
Vivantes Humboldt Klinikum
Am Nordgraben 2, 13509 Berlin
Reinickendorf, Tel. 4194-0 , Bus: 120 
Vivantes Auguste-Viktoria-Klinikum
Rubensstr. 125, 12157 Berlin - Schِnöeberg 
Tel. 7903-1, Bus: 187 
Ev. Waldkrankenhaus
Stadtrandstr. 555 , 13589 Berlin - Spandau 
Tel. 3702-0, Bus: 130, 237 
Vivantes Klinikum Spandau
Neue Bergstr. 6 , 13585 Berlin
Tel. 3387-0, Bus: 131, 136, 331 
Vivantes Klinikum Spandau
Griesingerstr. 27-33, 13589 Berlin - Spandau 
Tel. 3701-1, Bus: 130 
Krankenhaus Bethel
Promenadenstr. 3-5, 12207 Berlin - Steglitz 
Tel. 7791-0, S-Bahn: S25 Lichterfelde-Ost 
St. Marien-Krankenhaus 
Gallwitzallee 123-143, 12249 Berlin - Steglitz 
Tel. 76783-0, Bus: 182, 187 
Universitäsklinikum Benjamin Franklin
Hindenburgdamm 30, 12200 Berlin - Steglitz 
Tel. 8445-0, Bus: 185, 285 
St. Joseph-Krankenhaus
Bäumerplan 24, 12101 Berlin - Tempelhof 
Tel. 7882-0, Bus: 140, 184 

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

Krankenhäuser مستشفيات

Sonnenallee 95, 12045 BerlinU-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

Éjó«e ƒjOƒà°S øe Ωó≤e ( ¢üî°T 800 - 600 øe ) kGóL ¢UÉN ¢VôY
 ¢Vô©dG øª°†àj

   êÉLO ÉeQhÉ°T πcCG+ ƒJÉc (  ÖdGƒb 5 ) + áWƒ∏îe + ácGƒa  + ( AÉe ^ÉàfÉa ^ ’ƒc ) + ádÉ°U
êO + Qƒ°U ΩƒÑdCG+ ƒjó«a ôjƒ°üJ

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

Éæ«∏Y »bÉÑdG »∏Nh ∂°SôY Ωƒj QÉàNG 

SUPER ANGEBOT
SAAL +4 KELLNER + ( COLA, FANTA, WASSER ) OBST, NÜSSE ,5 ETAGEN TORTE +

 ESSEN SCHAWARMA + 2X VIDEOKAMERA + ALBUM + DJ.

PREIS GILT VON MONTAG-DONNERSTAG 

4799€
ôà°SƒH ™e QƒÑ°SÉH Qƒ°U 

…Qƒa ô«¡¶J 

6,99€. 
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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⁄
HÍÒ^fl¢]<·Áfi^œ÷]<H4ä÷]<∞fi]ÁŒ<HÏÜâ˘]<∞fi]ÁŒ

<ÌÈf�÷]<∞fi]Áœ÷]<HÁr◊÷]Ê<gfi^q˘]<·Áfi^Œ

D
esig

n
ed

 B
y D

alil

Naturheilkunde, Apotheken, Optiker, Anwälte 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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Designed By Dalil
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BRILLENSTUDIO
ABDALLAH

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

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

- د/ محمد محمد

ـ عدنان المحضر

ـ بالل للعالج الطبيعي

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

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
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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
Bundesallee 32, 10717 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 Adam Travel
Pariser Platz 4A, 10117 Berlin
Tel.: 030-300145541
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

ـ آدم للسياحة

ـ الحنان للسياحة والسفر

 
ـ سفريات المدينة

- سفريات أمال

 
- سفريات بابيلون

ـ سفريات دانيا

ـ سفريات العاصمة

 
ـ سفريات حياة

- سفريات حجازي

Tauentzienstr. 16, (Kudamm), 
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
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 سفريات الوطن

ـ الصفدي للسياحة

ـ سفريات الصفا
 

ـ سفريات برلين

ـ تاون ترافيل

Basrawy Elektronik
TV & Satellit, 0179-2727007
Electronicline 
Beusselstr. 78, 10553 Berlin
Tel. 030-34502802
Elektro Fun
Karl-Marx-Str. 12043 Berlin
Tel. 030-62732563
Mobile Sat
Sonnenalle 114, 12045 Berlin
Tel. 030-62001883
Rix Handy Shop II
Erkstr.11, 12043 Berlin
Tel. 030-70220846
SatCom Berlin
Müllerstr. 167, 13323 Berlin,
Tel.: 030-53063660

ـ البصراوي 

- إلكترونيك لين

- إلكترو فن

- موبيل سات

- ريكس

ـ ساتكوم

Abdelwahed
Alt-Lietzow 22, 10587 Berlin, 
Tel.: 030 / 3413512
Al-Salihi, Nour-Al-Din
Afrikanische Str. 153D, 
13351 Berlin, Tel. 030-45081540
Al-Samarai
Ermslebener Weg 4, 10713 Berlin, 
Tel. 030 / 8246968
Amado
Pariser Str. 63, 10719 Berlin, 
Tel. 030/8851895
Bouchra El Hajyel
Beusselstr. 77, 10553 Berlin, Tel. 030-
91574731

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

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

ـ فوتو فريد

ـ ستوديو ميديا

F&S Steuerberatung
Friedrichstr. 231, 10969 Berlin
Tel.: 030-9940 496 80
Dr. Nagih Al-Obaidi
Degnerstr. 140, 13053 Berlin
Tel.: 01736001126

فرات العبيدي

د. ناجح العبيدي
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Firma Mattar
Tel. 0176-26888250
Hajjir Umzüge
0176-70739151
Mattar Transport
0176-61799437

- شركة مطر

ـ نقليات حجير

ـ مطر للنقليات

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

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-Str. 65,12043 Berlin
  Tel. 03087339250
- Karl-Marx-Str. 175, 12051 Berlin
  Tel. 030-68088030

ـ علي لالتصاالت

- هواتف بصل

- هولتف المدينة

ـ عالم الموبيل

- رمضان

- طم طم
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Safina
Rathenower Str. 16, 10553 Berlin, 
Tel. 030-39480386
Traum Insel
Wilhelmstr. 15, 10963 Berlin
Tel.: 030-25923697
Traum Insel
Wilhelmstr. 3, 10963 Berlin
Tel.: 030-25938954

- سفينة الحكمة

- الناصرة

- بيت لحم

ـ المعهد الثقافي العربي
 

ـ الفالح

ـ البيان

ـ مدارس ألفابت

 
ـ الحولة

ـ اإلرشاد
 

ـ تعليم اللغة العربية

 
ـ مدرسة األندلس

 

ـ مدرسة قرطبة للبنين و البنات

 

ـ الرابطة 
 اللبنانية

ـ مدرسة النور

ـ دار الحكمة

المدرسة العربية / الكرامة

 
- مدرسة فلسطين

AKI
Falkstr. 23, 12053 Berlin, Tel.68081472
Alfalah
Koloniestr. 30, 13359 Berlin 
Tel. 41719694
Al-Baian
Huttenstr. 31, 10553 Berlin, 
Tel. 34357644
Alphabet
- Nehringstr. 8, 14059 Berlin
- Crellstr. 38, 10824 Berlin
Tel.: 01520151947
Al-Huleh
Weisestr. 23, 12049 Berlin,
Tel. 6214959
Al-Irschad eV.
Flughafenstr. 79/ 81, 12049 Berlin,
Tel. 030-62983410
Arabischer Unterricht
Uthmannstr. 23, 12043 berlin
Tel. 030- 21806954
Al Andalus
Falkstr. 22, 12053 Berlin, 
Tel. 030-68054435
Cordoba
- Finowstr. 27, 12045 Berlin; 
  Tel. 030-51630581
- Drontheimer Str. 32a, 13359 Berlin,
  Tel. 030-49908859
- Flughafenstr. 43, 12053 Berlin
  Tel. 030-62731998
Deutsch-Libanesische Gemeinde 
Kurmärkische Str. 1-3, 
10783 Berlin, Tel. 030-8335332
El-Nur
Haberstr.3, 12057 Berlin, Tel. 030-
56823914
Haus der Weisheit
Rathenower Str. 16, 10533 Berlin, Tel. 
030-39808625
Karame e. V.
Puttkamer Str. 19, 10969 Berlin, Tel. 
0176-  40198574
Palästina Sportvereine e.V.
Prinz-Eugen-Str. 17, 13347 Berlin, 
Tel. 030-2111562

Schulen, Kindergärten, Immobilien, Baufirmen, Mobilfunk مدارس، رياض أطفال، عقارات، أعمال البناء، تليفونات

Jamil, Kamal 
Wolframstr.5, 12105 Berlin, Tel. 030-7511433
Khadem, Mustapha
Großbeerenstr. 67, 10963 Berlin, 
Tel. 030-2517742
Nouri, Noureddine
Linienstr. 46, 10119 Berlin, 
Tel. 030-28879659
Safadi
Hardenbergplatz 2, 10623 Berlin, 
Tel. 030-20454766
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

 ـ البصراوي
   لألجهزة   
   الكهربائية

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

لالستعالم والتسجیل: سعدى دیاب
الھاتف, واتس اب: 015201951947

برید إلكتروني: 
s.diab@online.de

ھل ترغبون بتعلم اللغة العربیة في مدرستنا؟ أھالً وسھالً بكم
- كل یوم سبت من الساعة العاشرة صباحاً حتى الواحدة ظھراً 

لكافة المستویات ابتداًء من عمر ثالث سنوات وفي أجواء من المرح والمتعة.
األلمانیة  أو  العربیة  اللغة  بتعلم  والراغبین  لألھالي  دورات خاصة  لدینا  یتوفر   -

(تقدیم قھوة أو شاي مجاناً).
- كورسات رقص (دبكة وزومبا)

Charlott enburg: 
  Nehringstr .8, 14059 Berlin (10:00 bis 13:00 Uhr)

  Oder Schöneberg: 
  Crellestraße .38 , 10827 Berlin (9:30 bis 12:00 Uhr)

Wollen Sie oder Ihre Kinder Arabisch lernen? Dann sind Sie 
bei der Alphabet Sprachschule rich� g.
- Jeden Samstag von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr.
- Ab 3 Jahren in der Vorschule und alle Stufen, Lernen mit  
  Spaß und Unterhaltung.
- Kurse für die Eltern parallel zu dem Kinderkursen   
  (Deutsch-Arabische Sprachcafé). Kaff ee / Tee  
  kostenlos.
- Wir bieten Tanzen (Dabkeh und Zumba) 
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CHARLOTTENBURG-WILMERS-
DORF 
Caritasverband 
Allgemeine Soziale Beratung
Pfalzburger Straße 18 in 10719 Berlin
Telefon: 66 63 3 - 9 60
Paritätischer Wohlfahrtsverband
Brandenburgische Straße 80 in 10713 
Berlin 
Kostenlose Rechtsberatung Mi 14 - 
16:30 Uhr
FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG 
Berliner Mietergemeinschaft
Möckernstraße 92/Ecke Yorckstraße in 
10963 Berlin
Beratungszeit: Di ab 19 Uhr
GEBEWO pro
Beratungsstelle für Wohnungsnotfälle 
und Existenzsicherung
Gneisenaustraße 2 / 3. Etage VH in 
10961 Berlin, Telefon:53 15 68 50
mitHilfe
Rigaer Straße 62 in 10247 Berlin
Telefon: 41 72 18 79 
Beratung in existenziellen Notlagen 
zur Vermeidung oder Behebung von 
Wohnungsnot
RuDi Nachbarschaftszentrum 
Hartz-IV-Beratung
Modersohnstraße 55 in 10245 Berlin 
Telefon 29 49 20 25 
Diakonisches Werk Berlin Stadtmitte 
TAM – Interkulturelles Familienzentrum 
Wilhelmstraße 116-117 in 10963 Berlin
Telefon: 2 61 19 93
Beratung für Familien in Kreuzberg
Rechtsberatung mit einem Anwalt:
jeden 2. und 4. Mittwoch im Monat von 
15 - 18 Uhr
in der St. Thomas-Gemeinde, Bethani-
endamm 23-29 in 10997 Berlin
LICHTENBERG-HOHENSCHÖN-
HAUSEN 
Arbeitslosenverband 
Bürger-Kommunikations-CenterLands-

berger Allee 180 c-d in 10369 Berlin
Telefon: 97 60 51 98
Auskünfte zur Arbeitslosigkeit
Rathaus Lichtenberg
Möllendorffstr.6, 10367 Berlin
Di 15–18 (ohne Voranmeldung) 
Ball e.V.
Beratung und Wohnunterstützung 
Sozialberatung 
Marchwitzastr. 24–26 in 12681 Berlin 
Telefon: 5 42 21 55
Völkerball 
Interkulturelle Begegnungsstätte Berlin-
Lichtenberg 
Josef-Orlopp-Straße 52 in 10365 Berlin
Telefon: 55 49 20 45

MARZAHN-HELLERSDORF 
Arbeitslosenverband ALZ Marzahn 
Glambecker Ring 80 - 82 in 12679 
Berlin
Telefon: 93 49 65 04
Auskünfte zur Arbeitslosigkeit
Beratung + Leben 
Allgemeine Soziale Beratung und Mig-
rationserstberatung für Erwachsene 
Landsberger Allee 400 in 12681 Berlin
Telefon: 9 35 20 63
Gewerkschaftlicher KIEZ-Treff
Mehrower Allee 28-32 in 12687 Berlin 
Telefon: 93 66 50 66
ALG II Beratung

MITTE (Mitte, Tiergarten, Wedding) 
Arbeiterwohlfahrt 
Zentrum für Migration und Integration
Stettiner Straße 12 in 13357 Berlin
Telefon: 66 64 39 - 0
Berliner Arbeitslosenzentrum (BALZ) 
Nazarethkirchstraße 50 in 13347 Berlin 
(direkt am U-Bhf. Leopoldplatz)
Telefon: 45 60 60 15
Beratung auch zum Arbeitslosengeld I.
Caritasverband 
Allgemeine Soziale Beratung
Oldenburger Straße 47 in 10551 Berlin 
Tel.: 6 66 33 - 71 70
Deutsches Rotes Kreuz 

Beratungsstellenاستشارات اجتماعية

Friedrichstraße 231 I 10969 Berlin (3. OG)
Tel.: 030/9940496-80
Fax: 030/9940496-81
info@funds-taxes.de
www. funds-taxes.de

F&S Taxes Steuerberatung

U-Bahnlinien: 
U6- Hallesches Tor | U1- Kochstraße  
Bus: M29, M41

أسعارنا مناسبة وشفافة

Dienstleistung

Finanzbuchführung Jahresabschluss
Steuerberatung Steuererklärung

Lohnbuchhaltung und 
Lohnbuchoptimierung

Unternehmens- und 
Wirtschaftsberatung

Vermögensberatung Existenzgründerberatung

Vorsorge

خــدمــاتنــا
االستشارات والنصائح االقتصادیة مسك الدفاتر

إدارة األصول واألموال الخاصة الحسابات الختامیة

تأمین المستقبل المساعدة في تأسیس 
المشاریع الجدیدة

المشورات والنصائح في مجال ضریبة اإلرث والھبات

خــدمــاتنــا

Dienstleistung

االستشارات والنصائح االقتصادیة
إدارة األصول واألموال الخاصة
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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

Allgemeiner Sozialer Dienst (Tiergar-
ten) 
Gotzkowskystraße 8 in 10555 Berlin
Zugang über Zwinglistraße 
Telefon: 3 48 03 - 1 63
Allgemeine Soziale Dienste (Wedding)
Neue Hochstraße 21 in 13347 Berlin 
Telefon: 46 90 19 - 50 
Rechtsambulanz Sozialhilfe
Exerzierstraße 23 in 13357 Berlin
Telefon: 46 06 75 34
Rechtsberatung zu Arbeitslosengeld II 
und Sozialhilfe für einkommensschwa-
che Personen.

NEUKÖLLN 
Caritasverband 
CARIsatt-Beratung Allgemeine Soziale 
Beratung 
Dieselstraße 11 in 12057 Berlin 
Telefon: 66 63 37 90
Diakoniewerk Simeon 
Soziale Beratung 
Morusstraße 18 A in 12053 Berlin
Telefon: 68 24 77 - 11
Migrantensozialdienst 
für Ratsuchende nicht-deutscher
 Herkunft
- Morusstraße 18 A in 12053 Berlin 
Telefon: 68 24 77 - 18
- Joachim-Gottschalk-Weg 41 in12353 
Berlin 
Telefon: 66 09 09 17
mitHilfe
Boddinstraße 58 in 12053 Berlin 
Telefon: 68 97 71 50 / 68 40 92 30 
Beratung in existenziellen Notlagen 
zur Vermeidung oder Behebung von 
Wohnungsnot
Nachbarschaftsheim Neukölln
Sozialberatung 
Schierker Straße 53 in 12051 Berlin

PANKOW 
Beratung + Leben 
Sozialberatung Pankow
Zelterstraße 14 in 10439 Berlin 
Telefon: 41 72 20 33 
Caritasverband 
Allgemeine Soziale Beratung
Dänenstraße 19 in 10439 Berlin
Telefon: 4 45 74 30

REINICKENDORF 
Rathaus Reinickendorf
Eichborndamm 215 - 239 in 13437 
Berlin
Raum 119 B 
Kostenlose Rechtsberatung für Einkom-
mensschwache. 
HVD Neustart 
Beratung und Wohnunterstützung
Alt-Reinickendorf 7 in 13407 Berlin 
Telefon: 4 14 68 74 
SPANDAU 
Beratung + Leben 
Sozialberatung Spandau
Hasenmark 3 in 13585 Berlin 
Telefon: 3 31 30 21
Deutsches Rotes Kreuz 
Allgemeiner Sozialer Dienst 
Galenstraße 29 in 13597 Berlin 
Telefon: 43 72 89-95 
Gemeinwesenverein Heerstraße Nord 
Beratungsstelle Treffpunkt 
Obstallee 22 d in 13593 Berlin 
Telefon: 3 63 41 12
 
HÎNBÛN
Internationales Bildungs- und Be-

ratungszentrum für Frauen und ihre 
Familien 
Brunsbütteler Damm 17 in 13581 Berlin 
Telefon 3 36 66 62 
Treffpunkt Regenbogen 
Lynarstraße 9 in 13585 Berlin
Telefon: 3 36 10 36
STEGLITZ-ZEHLENDORF 
Diakonisches Werk Steglitz und Teltow-
Zehlendorf
Johanna-Stegen-Straße 8 in 12167 
Berlin
Telefon: 7 71 09 72

TEMPELHOF-SCHÖNEBERG
Arbeit und Leben (DGB/VHS)
Keithstraße 1-3 in 10787 Berlin 
Telefon: 30 10 48 65
Diakonisches Werk Tempelhof-Schö-
neberg 
Stadtteilzentrum „KoKuMa“ 
Rathausstraße 28 in 12105 Berlin-
Mariendorf 
Telefon: 74 00 44 65
HVD Neustart
Beratung und Wohnunterstützung 
Kaiserin-Augusta-Str. 75 ,12103 Berlin 
Telefon: 32 51 34 43 
Stadteilverein Schöneberg 
im Stadtteilladen „Halk-Kösesi“ 
Crellestraße 38 in 10827 Berlin 
Telefon: 78 70 40 50
im Pallasladen PallasT
Pallasstraße 35 in 10781 Berlin
Telefon: 2 16 64 73
TREPTOW-KÖPENICK 
Bürger Informations Zentrum Ober-
schöneweide 
Wilhelminenhofstraße 42 B in 12459 
Berlin 
Telefon: 5 35 36 88 

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
KFZ-Ingenieurbüro AS
Mariendorfer Damm 45, 12109
Belin, Tel.: 030-89000201
Samer dahan
Hohenzollerdamm 157, 10713 Berlin,
Tel.: 030-33 988 148
SVS, Abotair & Biary
Klausingring 1, 13627 Berlin
Tel.: 030-49207543

بيع وشراء السيارات

تأجير السارات

إصالح السيارات

خبير الحوادث
ـ بالل أحمد

ـ محمد العمصي

ـ على عواضة

ـ سامر دهان

ـ يزيد و فاضل

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

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 أبو ظبي

 
ـ الجزائر

 

ـ األردن

ـ العراق
 

ـ لبنان

ـ سورية

 

ـ قطر

 
ـ دبي

 

ـ مصر

ـ السودان

 

ـ الكويت

 ـ البحرين

  
ـ ُعمان

 

ـ المغرب

ـ فلسطين

 

ـ السعودية

 
ـ اليمن

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, 

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

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 صالة الملكة

 
صالة زفير

ـ صالة شاتو



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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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
Belal
Gotzkowskystr. 32, 10555 Berlin
Tel. 030-20953282
BON BON
Sonnenallee 68, 12045 Berlin
Tel.: 030-22460787
Byblos
Scharnweber Str. 122, 13405 Berlin
Tel. 0176-67667070
Kleopatra
Fritschestr. 49, 10627 Berlin, Tel. 030- 
37591085
Elegance
Sonnenallee 112, 12045 Berlin 
Tel. 030/6872483
El-Sufara

ـ صالون أحمد 

ـ صالون عايدة

ـ صالون الوصال ( أبو الخير) 
 

ـ صالون الوصال ( سليم)

ـ صالون الفيصل

ـ صالون أمير

 
ـ صالون بالل

ـ صالون بون بون

ـ صالون بيبلوس

ـ صالون كليوبترا

ـ األناقة 

 
ـ السفراء

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

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
Youssef
Stettiner Str. 62, 13357 Berlin
Tel. 030-49989960

 ـ األصابع الذهبية 

ـ هيثم  

ـ كوافير حسين

ـ صالون قاسم

ـ كريستال
 

ـ صالون المال

ـ صالون  محسن

ـ صالون ناصر

ـ صالون هنادي
 

ـ صالون فينسيا

- صالون وائل

ـ كوافير وائل

ـ صالون ياسين

ـ صالون يوسف

 ,Airlines, Frisiersalonsشركات طيران، صالونات

Exerzierstr. 7, 13357 Berlin
Tel.: 0152 14962555
Öff nungszeiten:
Mo. - Sa.: 10:00 - 19:00 Uhr

 أجمل المودیالت والتسریحات
الحدیثة للرجال واألطفال

بإدارة مومو
MoMo15

خبــرة

ً عامـــا
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Al-Ahram,
Schiffbauerndamm 40, 10117 Berlin, 
Tel. 030-2064690
Iraq Network,
Postfach 1456, 63128 Dietzenbach
www.aliraqnews.com
webmaster@aliraqnews.net
Tel. 0178-9712017
KUNA,
Schiffbauerdamm 40, 10117 Berlin, 
Tel. 030-20913695
Maghreb Presse,
Dricksenstr. 50, 10171 Berlin, 
Tel. 030-2096172

ـ جريدة األهرام

  
ـ شبكة األخبار العراقية

 
ـ وكالة األنباء الكويتية

ـ وكالة األنباء المغربية

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

ـ ريم اسماعيل

ـ زهرة بوركادي

ـ كانت للتجميل
 

ـ كليوبترا

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

ـ بيسان

 
ـ الشرق

 
ـ موبليات سويدان

Adil Mode
Südstern 4, 10961 Berlin
Kottbusser Damm 103, 10967 Berlin
Tel./ Fax: 030-69507373
Al-Hanan
Sonnenallee 98, 12045 Berlin
Tel. 030- 56822927
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

Kosmatik, Textilien, Möbel  تجميل،  أزياء، موبيليا، 

–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
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Restaurant, Backwaren, Lebensmittel, Cafés, Juweliere

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

مطاعم، أفران وحلويات، مواد غذائية، مقاه عربية، مجوهرات
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من أجمل المقاصد السياحية – دون مبالغة- األقصر 
وأسوان ، السيما في األيام الباردة في معظم بلدان 
سياحية  وجهات  وأسوان  األقصر  وتضم   ، العالم 
متحفاً  وتعتبر   ، وتجارية  وطبيعية  وعالجية  أثرية 
األثرية  والمناطق  المعابد  لكثرة  نظراً  مفتوحاً 

المنتشرة بجميع مناطقها.

األقصر:
درجة   25 متوسط  الشتاء  في  الحرارة  درجة  تبلغ 
ويبلغ عدد سكان   . الصيف 40 درجة درجة  وفي 
محافظة األقصر نحو 485 الف نسمة وهي تعد من 

اقل المحافظات المصرية من حيث عدد السكان .

الترفيهية  األماكن  من  العديد  باألقصر  تنتشر 
والمقاه  والمطاعم  التجارية  والمراكز  واألسواق 

والحدائق العامة.
وعلى الرغم من أهميتها إال أن االثار ليست الشيء 
الوحيد المميز لألقصر التي تشعرك عند السير بها 
لما  الفراعنة  من  بها  عاش  لمن  واإلجالل  بالرهبة 
تركوه من آثار ما زالت تميز المدينة التي كان يطلق 
عاصمة  وكانت  »واست«  اسم  الماضي  في  عليها 
لمصر في ذلك الوقت ثم تحول االسم فيما بعد الى 
االغريق  شاعر  هوميروس  وصفها  التي  »طيبة« 
لتعدد  بوابة«  المائة  »مدينة  باسم  لها  زيارته  عند 
ابوابها في تلك الفترة وعندما تم الفتح العربي لمصر 
أي  االقصر  اسم  عليها  أطلقوا  من  هم  العرب  كان 

مدينة القصور وذلك بعدما بهروا بقصورها وتأثروا 
بفخامة مبانيها.

فسنجد  االقصر  في  الشرقية  الضفة  بآثار  بدأنا  اذا 
انها تضم العديد من المعابد ويأتي على رأسها "معبد 
األقصر" الذي شيد لعبادة االله »امون رع« وكان 
بين  عام  كل  مرة  زوجته  الى  زفافه  بعيد  يحتفل 
أركانه فينتقل موكب االله من معبد الكرنك بطريق 

النيل الى معبد االقصر.
امنحتب  الفرعونين  عهد  في  المعبد  بناء  تم  وقد 
الثالث ورمسيس الثاني والذي شيد صرحا في مدخل 
وقد  جالسا.  يمثالنه  تمثالين ضخمين  ويضم  المعبد 
زالت  ما  المعبد  مدخل  لتزينا  مسلتين  أقام رمسيس 
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احداهما قائمة حتى االن، أما االخرى فتزين ميدان 
الكونكورد في العاصمة الفرنسية باريس. ويلي هذا 
الصرح فناء رمسيس الثاني المحاط من ثالثة جوانب 
بصفين من االعمدة على هيئة حزمة البردي المدعم. 
أما باقي أجزاء المعبد فقد شيدها الفرعون امنحتب 
الثاني والذي قام بتشييد قاعة االعمدة الضخمة ذات 
الكبير  الفناء  يليها  14 عمودا والمقسمة الى صفين 
من  صفان  جوانب   3 من  به  يحيط  الذي  المفتوح 
االعمدة في نهايتهما بهو االعمدة ويضم 32 عمودا، 

أما في داخل المعبد فتقع غرفة القارب المقدس.
أما البحيرة المقدسة فتقع خارج القاعة الرئيسية من 
معبد االقصر حيث يوجد هناك تمثال كبير للجعران.

مدينة األقصر لها طابع فريد يميزها عن جميع بقاع 
العالم .. فهى تجمع بين الماضى والحاضر فى وقت 
أثر  من  األقصر  مدينة  فى  مكان  يخلو  ال   .. واحد 
بآالف  الميالد  قبل  المصريين  قدماء  بعظمة  ناطق 

السنين .
في  األقصر  على  اطلقت  التي  األسماء  وتعددت 
ومدينة  باب،  المائة  مدينة  واشهرها  تاريخها، 
الصولجان، وأطلق  النور، ومدينة  الشمس، ومدينة 
عليها العرب هذا االسم: األقصر، جمع قصر، مع 
بداية الفتح اإلسالمي لمصر. وهي تعتبر أهم مشتى 
الحضارة  لعشاق  جذب  وبؤرة  مصر  في  سياحي 
الذي  الفريد  بطابعها  المدينة  وتمتاز  الفرعونية. 
أهم  من  تعد  حيث  العالم،  بقاع  جميع  عن  يميزها 
مناطق الجذب السياحي في مصر، وتضم أكثر قدر 
من اآلثار القديمة، التي ال يخلو مكان فيها من اثر 
بآالف  الميالد  قبل  المصريين  قدماء  بعظمة  ناطق 

السنين .

معبد  أهمها  اآلثار،  من  الكثير  األقصر  وتضم 
ومقابر  المدينة  ومتحف  الكرنك  ومعابد  األقصر 
وادي الملوك والملكات والمعابد الجنائزية، ومقابر 
األشراف وغيرها من اآلثار الخالدة. وكانت األقصر 
شهدت اهتماما كبيرا بترميم آثارها ومتاحفها خالل 
الثالث  الطابق  افتتاح  تم  حيث  الماضية،  السنوات 
ترميمه،  بعد  األولى  للمرة  الملكة حتشبسوت  لمعبد 
كما يجري االنتهاء من ترميم مقبرة حور محب اكبر 
واهم مقابر وادي الملوك، اضافة الى تركيب بوابات 
لتأمينها  المفتوحة  االثرية  المواقع  لجميع  الكترونية 

ضد السرقة .
وتجذب االقصر الشريحة األكبر من السياحة الثقافية 
الوافدة الى مصر، وتعتبر االقصر مخزن الحضارة 
منطقة   »800« من  أكثر  وفيها  القديمة  المصرية 
ومزار اثري تضم أروع ما ورثته مصر من تراث 
لمصر  عاصمة  طيبة)،   ) األقصر  ظلت  انساني. 
حتى بداية األسرة السادسة الفرعونية، حين انتقلت 

العاصمة الى منف في الشمال .
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أسوان:
مدينة أسوان iي البوابة الجنوبية لمصر وتقع على 
الضفة الشرقية للنيل عند الشالل األول للنيل.  عدد 
البقاع  أجف  من  وأسوان  نسمة.  ألف  سكانها 200 
تعرف  أسوان  كانت  األرض.  وجه  على  المأهولة 
وفيها  واإلغريقية.  الفرعوني  العصور  في  بسيين 
المسطحة  األرض  نظرية  بدحض  إراتوستينس  قام 
وقام بأول حساب لمحيط األرض متخذا سيين مركزا 
واإلسكندرية نقطة طرفية لحساب طول القوس بين 
كل  على  الشمس  ضوء  سقوط  وزاوية  النقطتين 
اعتمد  األرض.  محيط  حسب  ومنهم  المدينتين  من 
إراتوستينس على تعامد الشمس على مدار السرطان 

)المار تقريبا بأسوان( يوم 21 يونيو.

جولة داخل ارض الكنوز
لقارة  المدخل  السنين  آالف  ظلت  التي  األرض 
إفريقيا.النوبة والتي تنقسم إلى جزء ين النوبة السفلي 
هذه  السودان(.  )داخل  العليا  النوبة  مصر(  )داخل 
مياه  تحت  غرقت  العديدة  بالكنوز  المليئة  األرض 
بحيرة ناصر نتيجة لبناء السد العالي. قد كانت هناك 
قبل  من  حضارتها  و  فنونها  إلنقاذ  مضنية  جهود 

اليونسكو بالتعاون مع الحكومة المصرية.

متحف النوبة
لتراث حضاري  حفظا  و  الجهود  لهذه  تتويجا  كان 
الرائعة.  المقتنيات  ليضم   1997 عام  افتتح  ثمين، 
محمود  المصري  المهندس  المتحف  عمارة  صمم 
الروعة  و  الدقة  بمنتهى  التصميم  نفذ  قد  و  الحكيم 
وتالل. من صخور  به  المحيطة  البيئة  مع  متناغما 

وطبيعة الشمس الحارقة لمدينة أسوان.
مستوى.  أعلي  علي  متحفية  حديقة  المتحف  يضم 
قطع أثرية من عصور مختلفة. كهف ما قبل التاريخ 
بنقوشه الصخرية الرائعة، البيت النوبي وما يحيطه 
من بحيرة، مئذنة علي الطراز اإلسالمي كله يتناسب 
من  5000سنة  المنطقة.  بهذه  الفاطمية  الجبانة  مع 

التاريخ.
النوبة  تاريخ  داخل  للعالم  نافذة  المتحف عبارة عن 
الطويل من خاللها تستطيع أن تفهم تاريخ النوبة و 

الذي يبدو معقدا للعديد من الباحثين.
التاريخ  قبل  ما  عصور  من  تبدأ  متنوعة  مقتنيات 
تعرض الحضارة النوبية جنبا الي جنب مع الحضارة 

المصرية. 
اهمها  متعددة  محاجر  من  تضمه  بما  النوبة  أهمية 
الكريمة  لألحجار  ومنبع  الديوريت  محاجر 
الدفن،  طرق  المميزة  األولي  المجموعة  المتنوعة، 
القديمة  الدولة  الثالثة من خالل  المجموعة  الفخار.. 

و الوسطي)القرن الثاني،الثالث قبل الميالد( التماثيل 
البشرية و الحيوانية الصغيرة من الطمي المحروق. 
امتزاج في غاية الروعة لكال الحضارتين المصرية 
والنوبية. كرما بين الدولة الوسطي و الحديثة، المثالية 
اإلبداع  النحت من خالل األسرة ال25 مع  في فن 
تمثل  التي  المنطقة  األخرى.  الفنون  مختلف  في 
مجموعاتها القطع الرئيسية بالمتحف بالنة و قسطل 
هذا الكشف الذي قام به العالم األثرى ووالترز امرى 
انه  اآلثار  علماء  عنه  قال  الذي  و   1931-1929
ال يقل عن كشف مقبرة توت عنخ آمون في مصر 
هذه  في   ،  1924 كارتر  رد  هوا  اكتشفها  الذي  و 
الحلي ..األسلحة..أوعية  المقابر مجموعة ثرية من 
فخارية، برونزية، تيجان فضية مرصعة باألحجار 
الكريمة، مصابيح برونزية.القرن السادس الميالدي، 
أيقونات، فرسكو،  يمثلها من  ما  المسيحية و  النوبة 
أدوات وأواني فخارية..النوبة اإلسالمية و توضيح 
لإلدراك التدريجي لإلسالم داخل النوبة،بردية البقط، 
الفخار  من  أواني  المملوكي،  الطراز  علي  مالبس 
الحديثة.إعادة  الفارسية.النوبة  الطرز  علي  المطلي 
تمثيل للحياة في النوبة قبل التهجير من خالل السالل 
المتنوعة من سعف النخيل، ادوات الري و الزراعة، 
النوبية  التقاليد  و  العادات  النوبية،  العمارة  التعليم، 

المختلفة.



04.10. - 07.10.2018
Motorworld Classics Berlin , 
Oldtimer Messe
ExpoCenter City, North Entran-
ce, Messedamm 22, 14055 Berlin

06.10.2018
German Wrestling Federation: 
GWF Revenge 
Huxleys Neue Welt, Hasenheide 
107, 10967 Berlin-Neukölln

09.10. – 11.10.2018
DCX Digital Content Expo
ExpoCenter City, Messedamm 
22, 14055 Berlin

09.10. – 11.10.2018
IFRA World Publishing Expo
ExpoCenter City, Messedamm 
22, 14055 Berlin

17.10. – 19.10.2018
ITB Asia 2018
The Trade Show for the Asian 
Travel Market Singapore
ExpoCenter City, Messedamm 
22, 14055 Berlin

19.10. – 20.10.2018
Al Bundy Schuhboerse
ExpoCenter City, Eingang Ost - 
unter ICC Brücke, Messedamm 
22, 14055 Berlin

01.10. - 05.10.2018
International Astronautical 
Congress (IAC)
Messe, Findor�str. 101, 28215 
Bremen

03.10.2018
Herbstmarkt
Am Speicher XI 1, 28217 Bremen

13.10.2018
Modellbörse: Auto, Eisenbahn 
und mehr
Walle-Center, Waller Heerstraße 
101, 28219 Bremen

01.10. - 06.10.2018
Dortmunder Oktoberfest
Revierpark Wischlingen, Höfker-
str. 12, 44149 Dortmund

02. 10.2018
One-World-Festival
Dietrich-Keuning-Haus, Leopold-
str. 50-58, 44147 Dortmund

03.10. – 10.10.2018
Verbrauchermessen: Dortmun-
der Herbst 2018
Westfalenhallen, Rheinland-
damm 200, 44139 Dortmund

20.10. - 21.10.2018
Hochzeitsmesse: We love 
wedding 2018
Westfalenhallen, Rheinland-
damm 200, 44139 Dortmund

31.10.2018
DFB Pokal: Borussia Dortmund : 
Union Berlin
Signal Iduna Park, Strobelallee 
50, 44139 Dortmund

13.10. – 14.10.2018
Die Hochzeitsmesse
Areal Böhler, Kaltstahlhalle, 
Hansaallee 321

21.10.2018
Familienbörse
Haus der Jugend, Lacombletstra-
ße 10, 40239 Düsseldorf

23.10. – 26.10.2018
Glasstec Messe
Messegelände, Stockumer 
Kirchstraße 61, 40474 Düssel-
dorf

10.10. – 14.10.2018
Frankfurter Buchmesse
Messe, Ludwig-Erhard-Anlage 1, 
60327 Frankfurt – Westend

22.10. – 24.10.2018
Europäisches Filmfestival der 
Generationen
Filme über das Älterwerden für 
Alt & Jung

1. Stock im Cinestar Metropolis

28.10.2018
Mainova Frankfurt Marathon
Messe, Ludwig-Erhard-Anlage 1, 
60327 Frankfurt – Westend

17.10. - 21.10.2018
HAMBURG BOAT SHOW
Messe und Congress (Hallen 
B5-B7), Messeplatz 1, 20357 
Hamburg

19.10. – 21.10.2018

ES KANN AUFGRUND AKTUELLER EREIGNISSE ZU TERMINÄNDE-
RUNGEN KOMMEN
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Oktober 2018, 7. – 9. Spieltag
05.10.2018
06.10.2018
06.10.2018
06.10.2018
06.10.2018
06.10.2018
07.10.2018
07.10.2018
07.10.2018
19.10.2018
20.10.2018
20.10.2018
20.10.2018
20.10.2018
20.10.2018
20.10.2018
21.10.2018
21.10.2018
26.10.2018
27.10.2018
27.10.2018
27.10.2018
27.10.2018
27.10.2018
28.10.2018
28.10.2018
28.10.2018

13.10.2018
16.10.2018
19.11.2018

03.10.2018
24.10.2018

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

Niederlande
Frankreich
Deutschland

Dortmund
Dortmund

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

Deutschland
Deutschland
Niederlande

AS Monaco
Atlético Madrid

Nations League A

Champions League

Hamburg Motor Classics
Messe und Congress (Hallen 
B5-B7), Messeplatz 1, 20357 
Hamburg

20.10. – 21.10.2018
Reinbeker Hochzeitsmesse
Schloss Reinbek, Schlossstr. 5, 
21465 Reinbek



أنا ممثل مصريأفقي

الحلول في الصفحة ۹۸

بین الصورتین توجد سبعة فوارق
حاول أن تجدھا في دقیقتین 7 x

دولة أمریكیة؟
ما اسم الدولة؟

ما ھي العاصمة؟
من یحكمھا؟

العاصمةرأسي

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

10     09     08     07     06    05     04     03     02     01
01 - من أسماء هللا الحسنى – یرجع إلى هللا.

02 - أطاعوه – (ذات ال........) سریة تولَّى قیادتھا عمرو بن العاص.
03 - وعثاء الطریق – وحدة قیاس (معكوسة).

04 - أجلبھ – القبر(مبعثرة).
05 - لديَّ – شتم.

06 - یجب أن تحكم العالم (معكوسة).
07 - جمع « دلو» (معكوسة) - مفاسد.

08 - عكس الظالم – (.......... بن عمیر) أول سفیر في اإلسالم.
09 - غنائم الحرب – لھم حق الملكیة (معكوسة).
10 - عكس األشرار (معكوسة) – صفار البیض.

01 - من أسماء القیامة – قید.
02 - (... الخزاعي ) شاعر جاھلي(معكوسة) – یستخدم في صنع  

       الحبال (معكوسة).
03 - لقب الزبیر بن العوام.
04 - سواد – دلو (مبعثرة).

05 - تكبیر (ُمِخیخ) – عكس « أفر» (معكوسة).
06 - عم الرسول (معكوسة) – أداة تعریف.

07 -یخصني (معكوسة)- جمع «المضیق»(معكوسة).
08 - ذو تْمر – اسم قطر عربي (معكوسة).

09 - من أسماء الشیطان – أدري.
10 - مؤذن الرسول.

۱- أول من طور نواة لینوكس؟
إلى  الزیتون  شجرة  نقل  من  أول   -۲

المغرب العربي وأوروبا؟
۳- أول طبیب قام بعملیات جراحیة؟

٤- أول من صنع طقم األسنان؟
٥- أول دولة اسالمیة منحت المرأة 

    حق االنتخاب؟
٦- أول من اخترع القطار؟

۷- أول من اخترع الصور المتحركة؟
۸- أول من اكتشف األمواج الالسلكیة؟
۹- أول دولة عرفت جھاز التلفزیون؟

۱۰- أول من قسم األسبوع لسبعة أیام؟
۱۱- أول من خفض ساعات العمل في 

     رمضان؟



سؤال یحتاج جواب ...

األحرار   .. الحرية  يطلبون  فقط  العبيد 
يصنعونها

Sprüche أقوال مأثورة    أقوال مأثورة    

Nelson Mandela
نیلسون ماندیال

عبد الحليم حافظ ومحمد عبد المطلب
عبد  محمد  الفنان  الصورة  تلك  جمعت   ۱۹٦۲ عام  صیف  نھایة  فى 
وقد  الزقازیق،  بمدینة  حفل  فى  حافظ  الحلیم  عبد  بالعندلیب  المطلب 
عبد  محمد  الفنان  لیقدم  المسرح  على  حافظ  الحلیم  عبد  الفنان  صعد 
المطرب  وزمیلنا  أستاذنا  ھتسمعوا  «دلوقتى  وقال:  بنفسھ،  المطلب 
الكبیر األستاذ محمد عبد المطلب». وغنى خالل تلك الحفل الفنان عبد 
الحلیم حافظ أغنیة حكایة شعب وفوق الشوق وغنى عبد المطلب عددا 
فى  ساكن  وحبیبى  السیدة  حى  فى  «ساكن  منھا  الشھیرة  أغانیھ  من 
الحسین» و»السبت فات والحد فات» و»یا حاسدین الناس مالكم ومال 

الناس».
المطلب  عبد  محمد  الفنان  تجمع  قویة  صداقة  عالقة  ھناك  وكانت 
والعندلیب عبد الحلیم حافظ وكان األخیر یقول ألصدقائھ المقربین منھ 
أنھ ال یطرب و»یتمزج» من الغناء إال عندما یسمع الفنان محمد عبد 

المطلب.
أما عن سر تلك الضحكة فھى بسبب ما قالھ العندلیب لعبد المطلب فقد قال لھ: إزاى تروح لحبیبك مرتین فى الیوم وأنت ساكن فى حى السیدة 

وحبیبك فى الحسین.. مشوار كبیر علیك یا طلب.. ھى كفایة مرة واحدة.. وھنا انفجر المطربان فى الضحك».

۱- ما ھو الموت األسود؟
۲- ما ھي أخفض منطقة بالعالم؟

۳- في أي دولة یوجد أعمق الممرات 
الجبلیة؟

أنباء  شركة  أول  مؤسس  من   -٤
بالعالم؟

أخذ  ما  كل  الذي  الشيء  ھو  ما   -٥
منھ كبر؟

جحا  علیھ  وقف  الذي  الشئ  ما   -٦
لكي یرى الھالل؟

۷- ما الشئ الذي لیس لھ بدایة وال 
نھایة؟

۸- متى تستطیع أن تحمل الماء في 
شبكة الصیاد؟

النھار  في  یكون  الذي  الشئ  ما   -۹
واحد وفي اللیل ثالثة؟

۱۰- ما ھي أكبر الجزر في العالم؟
وعیناك  تراه  الذي  ما   -۱۱

مغمضتان؟
۱۲- لمن یحني االمبراطور رأسھ؟

ال  التي  الوحیدة  الدولة  ما   -۱۳
تنكس علمھا عند الِحداد؟

۱٤- ما معنى كلمة بعلبك؟
۱٥- في أي مدینة تأسست أول فرقة 

إطفاء في العالم؟
۱٦- من القائل من الشعراء (لسان 

الفتى نصف ونصف فؤاده)؟
۱۷- ماذا تسمى عملیة غسل الكلى؟
۱۸- ما ھو العضو الوحید في جسم 
قطع  بعد  للنمو  یعود  الذي  اإلنسان 

جزء منھ؟
۱۹- ما ھو مرض الشیزوفرانیا؟

فّكر !!

في  بترول  حقل  أكبر  یقع  أین   -۲۰
العالم؟

۲۱- كم یبلغ عدد عیون النحلة ؟
۲۲- كم یبلغ طول البحر األحمر؟

۲۳- كم دام إحتالل فرنسا للجزائر؟
۲٤- كم عدد عظام الجمجمة؟

لقب  یطلق  مدینة  أي  على   -۲٥
مدینة الفیحاء؟

۲٦- من ھو مخترع التلسكوب؟
الحمامة  رسم  من  اول  من   -۲۷

كرمز للسالم؟
بابل  حدائق  منشئ  ھو  من   -۲۸

المعلقة؟
۲۹- كم یبلغ ارتفاع قمة افرست؟

كلمة  تنتمي  لغة  أي  إلى   -۳۰
طباشیر؟

الیمنى  الرئة  أكبر حجًما  أیھما   -۳۱
أم الیسرى؟

الذباب  یستطیع  بُعد  أقصى  ما   -۳۲
سماع الصوت منھ؟

ینتحر  الذي  الحیوان  ھو  ما   -۳۳
وذلك  الماء  فى  بنفسھ  یُْلقي  عندما 

لعدم استطاعتھ العوم؟
الشمالي  القطب  بین  الفرق  ما   -۳٤

ن الجلید؟ والجنوبي من حیث تكوُّ
فیروس  مكتشف  ھو  من   -۳٥

اإلیـدز.. ومتى كان ذلك؟
۳٦- أین تقع جزر النجرھانز؟

المصریة  الذرة  ۳۷- من ھي عالمة 
في  م   (۱۹٥۲) عام  قـُـتِلت  التي 

أمریكا في حادث سیارة؟
۳۸- أین تقع قناة استاكیوس؟

المزید عنھ في صفحة الحلول ۹۸

ماھو رقم الموقف الذي 
تتواجد بھ السیارة؟



بدایتھ  في  عادیة.  الشھر ستكون  ھذا  في  المادیة  األوضاع 
علیھ  یعود  لن  ولكنھ  ما  مجال  في  بإستثمار  الحمل  سیقوم 
بالربح ولكن ال خسائر أیضاً. المشاكل في العالقات ستكون 

قد وصلت الى حدھا االدنى وھذا امر جید. 

شھر البدایات الجدید ولكن على الثور اال یضع نفسھ تحت 
الضعوطات خصوصاً وانھ قد یعاني من مشاكل صحیة خالل 
التعامل بھدوء مع كل ما قد  ھذا الشھر. ما علیع فعلھ ھو 

یحدث خالل ھذا الشھر.

رغبة  سیختبر  الجوزاء  أن  كما  ذورتھ  في  سیكون  اإلبداع 
شدیدة بتعلم كل ما ھو جدید. السعادة التي سیشعر بھا البرج 
أیھا  ولكن  حیاتھ.  مجاالت  كل  على  إیجاباً  ستنعكس  ھذا 

الجوزاء الصبر ضروري، ال تبدأ بأي شيء وتتركھ معلقاً.

سیجد السرطان نفسھ یسیر خلف إبداعھ وبالتالي كل ما یقوم 
علیھ  ستعود  المقاربة  ھذه  جداً.  عالیة  بمھارة  سینفده  بھ 
بنجاحات لم یكن یتوقعھا وعلیھ سیختبر إستقراراً كبیراً في 

حیاتھ المھنیة والشخصیة.

المالیة ستكون  المرح ألن األوضاع  التركیز على  ھو شھر 
في تحسن مستمر. ولكن األسد سینغمس أكثر مما یجب في 
المرح ما سیجعلھ یفقد تركیزه على حیاتھ المھنیة. بشكل عام 

ھو شھر مریح رغم التراجع الطفیف مھنیاً.

مثالي  ھذا  الشھر  نفسھا.  بفرض  ستستمر  الجیدة  األمور 
على الصعید المھني والمادي كما أنھ فترة مثالیة لإلستثمار. 
العمل وعلیھ  مكان  في  مدیره  تقدیر  العذراء على  سیحصل 

فان الرضا النفسي الذي سیشعر بھ سیحفزه للقیام بالمزید.

شھر تحقیق الربح المادي.. سیجد المیزان نفسھ إمام فرص 
تنھمر علیھ من كل حدب وصوب وكل واحدة منھا تحمل لھ 
الكثیر من الفوائد المادیة. ولكن على البرج ھذا عدم التسرع 

بل التعامل مع كل فرصة بشكل منفصل والتفكیر بھا ملیاً.

سیواجھ العقرب الكثیر من المواقف الصعبة على الصعیدین 
المھني والعاطفي. وبسبب ھذه المشاكل سیعاني من مشكلة 
ما  العمل  في  خصوصاً  االساسیة  اإلمور  على  التركیز  في 

سیجعل المشاكل تتضاعف.

المادیة  المشاكل  بعض  الشھر  ھذا  خالل  القوس  سیواجھ 
االمر الذي سیجعلھ یفقد تركیزه، فكما ھو معروف البرج ھذا 
ورغم إصراره ولكن یمكن الي عقبة ان تجعلھ یفقد تركیزه 

بشكل كلي.

نفسھا  لفرض  تعود  العاطفیة  الحیاة  في  المشاكل  مجدداً 
تنحصر  لن  المشاكل  كبیر.  بشكل  اختبارھا  سیتم  والعالقات 
فقط في الحیاة الشخصیة بل ستجد طریقھا الى الحیاة المھنیة 

لذلك من االھمیة ان یتعامل الجدي بحكمة مع كل ما یحدث.

القیام  علیھ  التي  االمور  عشرات  أمام  نفسھ  الحوت  سیجد 
وعشرات االمور التي یود القیام بھا وعلیھ فھو سیرید القیام 
على  تركیزه  یفقد  سیجعلھ  ما  وھذا  واحدة  دفعة  كلھا  بھا 

االمور االساسیة التي علیھ التركیز علیھا.

الدلو  الى حیاة  الجید سیعود مجدداً  الحظ  بعد أشھر متقلبة 
من  الكثیر  ھناك  سیكون  وعاطفیاً.  مھنیاً  حلیفھ  وسیكون 

الفرص في ھذین المجالین.

الكلمات المتقاطعة

االختالفات السبعة

أنا مین؟
الفنان القدیر الراحل جمیل راتب

أنا فین؟
جمھوریة بنما / بنما / جوان كارلوس فاریال

فرافیش
۱- الفلندي لینوس تورفالدس./ ۲- الفینیقیون./ ۳- الرازي./ ٤- المصریون القدماء./ 
ھیرتز./ ۹-  م./ ۸-  مویبریدج ۱۸۷۷  إدوارد   -۷ ستیفینس./  تركیا./ ٦- جورج   -٥

الوالیات المتحدة األمریكیة./ ۱۰- البابلیون./ ۱۱- أحمد بن طولون.

فكر شویة!
حماره./۷-  الحفرة./٦-  رویتر./٥-  البیرو./٤-  المیت./۳-  البحر  الطاعون./۲-   -۱
المستقیم أو الدائرة./۸- بعد تجمیده./۹- حرف الالم./۱۰- جزر اندونسیا./۱۱- الظالم./ 
روما./۱٦-  الشمس./۱٥-  عباد  العربیةالسعودیة./۱٤-  المملكة  للحالق./۱۳-    -۱۲
في  الشخصیة./۲۰-  انفصام  الكبد./۱۹-  الدیلزة./۱۸-  سلمى./۱۷-  ابى  بن  زھیر 
 ۲۲ سنة./۲٤-   ۱۳٥ بحري./۲۳-  میل   ۱٤۰۰ عیون./۲۲-  خمسة  الكویت./۲۱- 
ألف   ۲۹ نصر./۲۹-  نبوخذ  بیكاسو./۲۸-  غالیلیو./۲۷-  دمشق./۲٦-  عظمة./۲٥- 
الخنزیر./۳٤-  الیسمع./۳۳-  الذباب  الیمنى./۳۲-  التركیة./۳۱-  اللغة  إلى  قدم./۳۰- 
الطبیب  الیابسة./۳٥-  فعلى  الجنوبي  في  أما  الماء،  على  یتكون  الشمالي  في  الجلید 
د.سمیرة  اإلنسان./۳۷-  جسم  البنكریاس،  في  ۱۹۸٥م./۳٦-  مونتییھ  لوك  الفرنسي 

موسى./۳۸- في األذن.

فّكر:

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

فقط اقلب الصورة لتحصل على اإلجابة الصحیحة وھي: 87

سیاسي   ،(۲۰۱۳ دیسمبر   ٥  -  ۱۹۱۸ یولیو   ۱۸) ماندیال  رولیھالھال  نیلسون 
مناھض لنظام الفصل العنصري في جنوب أفریقیا وثوري شغل منصب رئیس جنوب 
أول  في  انتخب  أفریقیا،  لجنوب  أسود  رئیس  أول  وكان   .۱۹۹۹-۱۹۹٤ أفریقیا 

انتخابات متعددة وممثلة لكل األعراق.
ركزت حكومتھ على تفكیك إرث نظام الفصل العنصري من خالل التصدي للعنصریة 

المؤسساتیة والفقر وعدم المساواة وتعزیز المصالحة العرقیة.

Nelson Mandela
نیلسون ماندیال
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B K E  Te a m  G m b H
Treptower Str. 32
12059 Berlin
Tel.: 0176-3205 9890

Wir suchen Fahrer mit Führerschein 
Klasse B und kleiner P-Schein.

 نبحث عن سائقین مع رخصة قیادة فئة ب
ورخصة نقل أشخاص

Jobangebot

Du hast Freude am Fahren und liebst das Auto?
Dann melde dich bei uns und steige ein als Chauff eur/in bei 
BKE Team!
Du bekommst dann von uns Flughafentransfers, sowie 
Stadtrundfahrt in Berlin, Potsdam oder in Brandenburg .
Dabei fährst Du hochwertig ausgestattete Fahrzeuge der neu-
esten Generation und hast internationale VIP’s  auf Deinem 
Rücksitz.
Voraussetzung ist der (kleine) Personenbeförderungsschein, 
Führerschein Klasse B, minestens 2 Jahre alt. (Bei der Per-
sonenbeförderungsschein-Beantragung helfen wir gerne).
Persönliche Qualifi kation: Perfekte Umgangsformen und ab-
soluter Diskretion, gepfl egtes Erscheinungsbild.
Wir bieten Dir fl exible Arbeitszeiten, Teilzeit- und Festanstel-
lung.

نبحث عن سائقین من محبّي القیادة والسیارات
 یمكنك قیادة أحدث السیارات داخل المدینة أو إلى المطار في

برلین - بوتسدام أو براندنبورغ
 المطلوب رخصة قیادة من الدرجة الثالثة (ب) مع خبرة سنتین

على األقل
مطلوب حسن المظھر، السریة التامة أثناء العمل

نقدم أوقات مالئمة للعمل، العمل بدوام كامل أو جزئي



بإدارة وإشراف خبيرة  التجميل والجمال سمر عبداهللا التكريتي
MS  Dubai Salon

MS  Dubai Salon

 ليس مجرد صالون للجمال  
إنه عنوانكم  وملتقاكم لتبادل اآلراء واألفكار ...

Lietzenburger Str. 92, 10719 Berlin
Tel.: 030-55599502 | 030-27995271 | Mobil: 0176-23297426

MS Dubai salon                ms dubai salon
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هواء  قلب  من   .. بالخيال  تسرح   .... فكرة  البدء 
في  هنا  من  الحنين،  ويوقد  يوقظ  الذي  الشام 
قدم  يعزز  لواقع  الفكرة  تلك  تتجسد  برلين، 
الحضارات من دجلة حتى النيل متقدماً على امتداد 
العرب. لمغرب  منه  و  وخليج  يمان   الجغرافية 

المرأة حتى في  ياسمينه شامية تعزز وتثبت قدرة 
االغتراب على صنع لؤلؤة تجسدت في مركز  يحمل 
شارة MS صالون دبي كوزماتيك لصنع صياغة الجمال 
العربية،  والخبرات  األلمانية  االجهزة  بأحدث  مجهزاً 
وابتسامة  األصيل  العربي  االستقبال  بكرم  مدعماً 
التغيب وقدرة على الجمع كعائلة لـ MS صالون.   

 

نسعد بزيارتكم لالطالع على المشروع الجديد




