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الدليل ـ برلين

ارتفاع الحد األدنى لألجور من كانون الثاني/يناير 
يناير   1 من  لألجور  القانوني  األدنى  الحد  ارتفاع 
 9.19 إلى  لألجور  األدنى  الحد  يرتفع    :  2019

يورو لكل ساعة عمل.

مساهمات التأمين ضد البطالة
Arbeitslosenversicherung               

وافق مجلس الوزراء االتحادي على ة خفض معدل 
االشتراكات التأمين على البطالة في سبتمبر 2018. 
وهكذا، ينبغي على الحكومة تقديم إعفاءات بإجمالي 
حوالي 6 مليار يورو. وسوف ينخفض التأمين بشكل 

دائم إلى 2.6 في المائة من الدخل .

 Krankenversicherung    التأمين الصحي
لعام  الصحي  للتأمين  اإلجبارية  االشتراكات  خفض 
2019 وتقدم الدولة إعفاءات بمقدار 8 مليار يورو، 

وتبقي نسبة التأمين 14.6 % من الدخل.

تأمين الرعاية الطويلة األجل
Pflegeversicherung                         

من المتوقع أن تزداد بنسبة 0.3 في المائة

 Renteversicherung    المعاشات التقاعدية
في  التقاعدية  المعاشات  نسبة  الحكومة على  تبقى  ـ 
وال   .  2025 عام  حتى  الدخل  من   %48 مستوى 
تزيد نسبة التأمين على التقاعد عن 20% من دخل 

العاملين.
ـ إجراء تغييرات على معاشات تقاعد المعاقين
ـ عمل مشروع تقاعد لألمهات غير العامالت.

قانون إعانة األسرة
   Kindergeld, Kinderfreibetrag           
إلى 204  يورو  األطفال من 194  أعانة  ارتفاع  ـ 

يورو للطفل
إلى   7.428 من   Kinderfreibetrag يرتفع   ـ 

يورو 7,620 سنويا

 Hartz IV                            إعانة البطالة
زيادة المعاش من 416 إلى 424 في عام 2019

ـ تغيير قانون التعبئة والتغليف من 2019

االتحاد  داخل  الهاتفية  المكالمات  أسعار  خفض  ـ 
األوروبي 19 سنت للدقيقة، الرسائل النصية 6 سنت

الشفافية  من  مزيد  لخلق  مركزي  سجل  األمن:  ـ 
الموظفين  وموثوقية  الخاصة  األمنية  الخدمات  في 

التابعين لهم. 
في  األمن  حراس  تشغيل  المثال،عند  سبيل  على 
سلطات  استعالم  سيتم  فإنه  الالجئين  إيواء  أماكن 
حماية الدستور عن الموظفين المنتدبون لهذا العمل.

متاجر  لها  التى  الشركات  االنترنت:   التداول على 
على االنترنت مثل أمازون يجب عليهم دفع ضرائب 

على التعامالت التجارية.

تعويض مناسب للمسافر بسبب التأخير: إذا تعرض 
فيجب  للتأخير  الطائرات  أو  القطارات  في  المسافر 
على الشركات دفع تعويض مناسب للمسافر الُمتأخر.

إلغاء  المنتظر  من  والشتوي:  الصيفي  التوقيت 
تطبيق النظام الشتوي للمواقيت.

خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي: 2019/3/29

حتى   5/23 األوروبي:  البرلمان  انتخابات 
2019/5/26

االنتخابات المحلية في بريمن: 2019/5/26

كأس العالم لكرة القدم ـ سيدات: 6/7 ـ 2019/7/7

2019/9/1 :Sachsen انتخابات والية ساكسن

 :  Thüringen تورينجن  والية  انتخابات 
2019/10/27

الجنس الثالث: بعد صدور قانون االعتراف بالجنس 
 2019/1/1 من  الرسمية  السجالت  تشمل  الثالث 
تلك التعريفات لألجناس ( رجل / أمرأة / مختلف) 

männlich, weiblich, divres    (m/w/d
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العمل  أرباب  التحادات  األلمانية  الرابطة  أكدت 
استقدام  قانون  باعتماد  الحكومة  بمطالبة  تمسكها 
العمالة المؤهلة قبل انتهاء العام الجاري. وقال رئيس 
القانون  اِنغو كرامر، في تصريح إن هذا  الرابطة، 
ضروري للغاية، مشيرا في ذلك للنقص الكبير في 

العمالة المتخصصة في ألمانيا.
وقال كرامر إنه ال يتوقع أن تتسبب التغيرات، التي 
خالل  من  العمل  عالم  على  متسارع  بشكل  تطرأ 
العمل.  فرص  في  مأسوية  خسائر  في  الرقمنة، 
يحذر  التي  العمل،  عصر  نهاية  كرامر  واعتبر 
منها منتقدو تزايد اعتماد المصانع والشركات على 
الرقمنة، قائمة على تصورات وهمية وقال إن هذه 

األفكار موجودة منذ بدء عصر الثورة الصناعية.
نقص  بقضية  حاليا  منشغل  أنه  كرامر  وأوضح 
العمالة المتخصصة أكثر من انشغاله بقضية مصير 
العاطلين عن العمل الذين تتراجع أعدادهم مضيفا: 
"لدينا نقص في العمالة في كل المجاالت، بدءا من 

خبير الحاسب اآللي وحتى أمين المستودعات".
يشار إلى أن وزير العمل األلماني هوبيرتوس هايل 
كان قد أكد في وقت سابق أنه يتوقع أن يتم اعتماد 
مجلس  قبل  من  المتخصصة  العمالة  استقدام  قانون 

الوزراء قبل نهاية العام الجاري.

أشارت دراسة حديثة إلى أن 8% من الشعب األلماني 
يؤيد العيش تحت حكم ديكتاتوري، بينما يفضل%11 

العيش تحت "حكم صارم". 
وبالرغم من أن غالبية الشعب ال يشعر بالحنين أليام 
الحكم الديكتاتوري، إال أن بعضه ال يعارض فكرة 

عودة هذا الحكم الستالم زمام األمور في برلين.
مركزين  عن  اإلحصائية  الدراسة  وصدرت  هذا 
ألمانيين رفيعين لألبحاث االستراتيجية، وخلصت إلى 
أن 8% من األلمان ال يعارضون الحكم الديكتاتوري 
العليا أكثر  أبدا، ذلك ألنه "يخدم المصلحة الوطنية 

من أي نمط حكم آخر"، على حد تعبيرهم.
والمثير في خالصة الدراسة أيضا، هو أن 8% من 
األلمان يرون "جوانب إيجابية" في النازية، بينما أكد 
قرابة 10% على أن هتلر كان ليصبح "رجل دولة 

عظيم لوال إطالقه للمحرقة اليهودية".
وفي حديثه عن نتائج الدراسة األخيرة، أكد مديرها، 
األلمان  السياسيين  من  مزيدا  أن  ديكير،  أوليفر 
خصومهم  "قمع  إلى  يطمحون  اليوم  أصبحوا 
الباحث أن نسبة هؤالء  السياسيين"، في حين يرى 

السياسيين في تزايد مستمر.
من  الناس  طمأنة  ديكير  حاول  نفسه،  الوقت  وفي 
القول  "أستطيع  قائال:  ختم  إذ  الدراسة،  نتائج  حدة 
الديمقراطي  الحكم  يؤيدون  األلمان  من   %30 بأن 

بالمطلق".

انتقدت انجريت كرامب كارينباور، المرأة التي تشن 
حملة لخالفة المستشارة اإللمانية إنجيال ميركل في 
زعامة حزب االتحاد الديمقراطي المسيحي، قوانين 
ازدواج الجنسية، متهمة تركيا بمحاولة إضعاف والء 

المواطنين الذين يحملون الجنسية األلمانية التركية.
شبيجل"،  "دير  لمجلة  كارينباور  كرامب  وقالت 
إنه لو استمر ذلك ستفقد الجنسية المزدوجة معناها 
النظام.  هذا  إنهاء  كيفية  بحث  وعلينا  وغرضها، 
تؤيد  أنها   ، وأضافت رئيسة وزراء والية سارالند 
المهاجرين على جواز  أبناء  خطة يحصل بموجبها 

سفر ثان، ولكن ال يحصل أوالدهم على ذلك
إنهاء  على   2016 في  ابالموافقة  حزبها  وصوت 
الجنسية المزدوجة، ولكن ميركل قالت بعد ذلك إنها 

ال تشعر بأنها ملزمة بهذا التصويت.
في  تفكر  قد  أنها  كرامب،  أكدت  نفسه،  الوقت  في 
تخصيص حصص لزيادة تمثيل المرأة في البرلمان، 
في  كثيرين  إن  "إس.دبليو.آر"،  لمحطة  وقالت 
الحزب لم يأخذوا بجدية قاعدة أقرها حزب االتحاد 
أن  بضرورة  1996؛  في  المسيحي  الديمقراطي 
يكون ثلث المرشحين على قوائم الحزب من النساء.
إنها  الرابعة،  واليتها  فترة  في  ميركل،  وقالت 
ستتقاعد من زعامة الحزب، ولكن ستظل في منصب 

المستشارة حتى 2021.
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أعلن جيم أوزديمير، الزعيم السابق لحزب الخضر 
العلماني"  اإلسالم  "مبادرة  تأسيس  عن  األلماني، 
باالشتراك مع ساسة، وناشرين، وعلماء، وأصحاب 

مصالح.
في  اآلخرون  التسعة  والخبراء  أوزديمير،  وكتب   
 "  : "تسايت"  نشرته صحيفة  الذي  التأسيس،  نص 
نحن قلقون حيال تنامي معاداة المسلمين، وقلقون في 
وأضاف  األسلمة".  تنامي  حيال  أيضاً  الوقت  نفس 
أصحاب المبادرة:" ال نريد أن نستسلم لتنامي نفوذ 
اإلسالم المستقطب، والبعيد عن الديمقراطية، الذي 

يدعي حق السيادة في تفسير اإلسالم برمته".

وانتقدت مجموعة المؤسسين هيمنة الجمعيات الدينية 
المحافظة في مؤتمر اإلسالم، وأعلنت عن رغبتها 
في جعل " فهم اإلسالم المعاصر" مسموعاً، وتابعوا 
:" بطبيعة الحال، نحن نرفض التمييز بين المؤمنين، 

وغير المؤمنين". 
ورأى المؤسسون أن اإلسالم المعاصر " األلماني" 
ومنظمات  لحكومات،  تابع  غير  يكون  وأن  البد 
وبناء  السبب،  ولهذا   " النواحي  جميع  في  أجنبية 
أيضاً، نرفض االعتراف  على تحفظات ديمقراطية 

بالجمعيات اإلسالمية ككيانات في القانون العام".
يذكر أن مؤتمر اإلسالم ينعقد في ألمانيا منذ 2006، 
كمنتدى للحوار بين الحكومة األلمانية وممثلين عن 
الدين اإلسالمي في البالد، وعقدت الندوة االفتتاحية  
وزير  المؤتمر  وترأس  نوفمبر.  في28  العام  لهذا 
توسيع  المقرر  ومن  زيهوفر،  هورست  الداخلية 
نطاقه ليشارك فيه الحقاً المزيد ممن ليس لهم أنشطة 
ورحب  بالمسلمين.  خاصة  رسمية  منظمات  في 

الموقعون على نص تأسيس المبادرة بهذه الخطوة.

والثقافة  والعلم  للتربية  المتحدة  األمم  منظمة  قالت 
ألمانيا  إن  للتعليم  السنوي  تقريرها  في  (يونسكو) 
في  الالجئين  األطفال  تعليم  نظام  لتحسين  بحاجة 

المدارس.
التعليم  لرصد  العالمي  التقرير  يونسكو  وأصدرت 
والنزوح  “الهجرة  بمسائل  المعني   2019 لعام 

والتعليم” بعد حفل رسمّي نُّظم في برلين.
ويسلط التقرير الذي أوردته DW ويتكون من 435 
البلدان  من  العديد  إنجازات  على  الضوء  صفحة، 
وأوجه العجز فيها بشأن الجهود الرامية لضمان حق 
األطفال المهاجرين والالجئين بالحصول على تعليم 

جيد.
ألمانيا من  اتخذتها  التي  باإلجراءات  التقرير  وأشاد 
تخصيص 800  ومنها  فيها،  الالجئين  اندماج  أجل 
في  اللغة  الالجئين  األطفال  لتعليم  يورو  مليون 
المدارس بين عامي 2016 و2020، باإلضافة إلى 
قانون االعتراف بالمؤهالت األجنبية في عام 2012 

لتسهيل دخول الالجئين في سوق العمل.
األطفال  فصل  أهمها  أمور  عدة  التقرير  وانتقد 
الالجئين عن األطفال اآلخرين في فصول الدراسة. 
“التعلم  التقرير:  على  القائمون  الباحثون  وذكر 
المشترك للجميع يجب أن يكون المهمة القادمة التي 

تواجهها البلد”.
لرصد  العالمي  التقرير  إعداد  فريق  مدير  وقال 
المسألة  أن  تعتقد  أن  البلدان  التعليم: “ال يجب على 
بالمدارس”،  المهاجرين  التحاق  بمجرد  حسمت  قد 
وأضاف: “إّن مسألة االلتحاق بالمدارس ليست سوى 
هؤالء  الستبعاد  المتعددة  األشكال  من  واحداً  شكاًل 
الطالب. إذ يحصلون على التعليم على نحو أبطأ من 
غيرهم، وينتهي بهم المطاف في مؤسسات تعليمية 

تفتقر للموارد الالزمة في أحياء منكوبة”.
كما أشار التقرير إلى حاجة ألمانيا لتوظيف المزيد 
من المعلمين من أجل تعليم أفضل. وجاء في التقرير 
يتطلب  الالجئين  لجميع  الجيد  التعليم  “توفير  أن 

توظيف 42 ألف معلم جديد في ألمانيا”.
وفي المقابل، قالت رئيسة اللجنة األلمانية لليونسكو 
في  بالفعل  الكثير  ألمانيا  حققت  إجمالي  بشكل  إنه 
بشكل  وذكرت  التعليمي،  النظام  في  الالجئين  دمج 
واالعتراف  اللغة  لتعلم  النطاق  واسع  الدعم  مباشر 

بالشهادات األجنبية لسوق العمل.
لألمم  العالمية  األهداف  أحد  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
المتحدة هو أن يتمتع جميع الناس في العالم بمستوى 
عال من التعليم بحلول عام 2030، وتقوم اليونسكو 
سنوياً برصد مدى تقدم الدول في مساعيها لتحقيق 

ذلك.

أعرب وزير الخارجية ا السابق، زيجمار جابرييل 
األوروبي  االتحاد  يمر  بأن  توقعه  عن   ،SPD
البرلمان  انتخابات  عقب  للغاية"  صعبة  "بمرحلة 

األوروبي المقررة العام المقبل.
األحزاب  على  لإلقبال  نظرا  إنه  "جابرييل"،  وقال 
الشعبوية، ربما ال يحصل المحافظون واالشتراكيون 
الديمقراطيون معا على األغلبية المطلقة في البرلمان 

األوروبي، وذلك للمرة األولى.
أوروبا  أن  إلى  "جابرييل"  أشار  المقابل،  وفي 
الثانية "وسط وضع  العالمية  الحرب  تأسست عقب 

أكثر صعوبة بكثير من ذلك".
وذكر أنه يتعين على حكومات الدول األعضاء في 
االتحاد األوروبي التضامن سويا عقب االنتخابات، 
خالل  أضعف  دورا  سيلعب  البرلمان  أن  موضًحا 

الفترة المقبلة.
يحمل  الذي  الجديد  كتابه  في  "جابرييل"  وطرح 
الذي  الدولية"،  السياسة  في  تحول  "فترة  عنوان 
أجل  من  المالية  جهودها  بزيادة  ألمانيا  فيه  يطالب 

التضامن االجتماعي ألوروبا.
إقناع األلمان هنا على مدار 40 عاما  تم  إنه  وقال 
في  لكن  ألوروبا،  الثقيلة"  األحمال  "حمار  بأنهم 
دولة  "أكبر  بصفتها  الرابحة  هي  ألمانيا  الحقيقة 
مصدرة على مستوى العالم"، مشيًرا إلى أن %60 

من هذه الصادرات تذهب إلى االتحاد األوروبي.
دور  بتعزيز  "جابرييل"  طالب  نفسه،  الوقت  وفي 
أوروبا على المسرح الدولي، موضًحا أنه ال يمكن 

أن يظل المرء "نباتيا وسط آكلي اللحوم". 

انتقد المستشار األلماني السابق، غيرهارد شرودر، 
بشدة السياسة التجارية األمريكية، ودعا برلين إلى 
البحث عن حلفاء آخرين، مستنكرا تعامل واشنطن 

مع بالده كدولة محتلة.
السياسات  بمعارضته  المعروف  شرودر  وقال 
للعراق  المتحدة  الواليات  غزو  ورفضه  األمريكية 
عام 2003 حين كان مستشارا أللمانيا: "ال يمكننا 
تحمل أن نُعامل كدولة محتلة. عندما أشاهد تصرفات 
انطباع  لدي  يتكون  برلين)،  (في  األمريكي  السفير 
بأنه يعتبر نفسه ضابطا في قوات االحتالل أكثر من 

سفير للواليات المتحدة في دولة ذات سيادة".
عن  تبحث  أن  ألمانيا  على  يجب  لشرودر،  ووفقا 
فإن  وبرأيه  مصالحها.  معهم  تتقاطع  جدد  حلفاء 

الصين يمكن أن تصبح حليفا لبالده.
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عادل فهمي

أنجيال  المستشارة  نجحت  عاما،   13 مدار  على 
ألمانيا  في  قيادية  سياسية  كقوة  تحكم  أن  ميركل، 
غضون  في  لكن  عام،  بشكل  أوروبا  وفي  تحديدا 
ساعات من إعالنها، في أواخر أكتوبر أنها ستتنحى 
تركيز  تحول  المحافظ،  لحزبها  كزعيمة  العام  هذا 

العالم بأسره إلى من يمكن أن يحل محلها.
وأيا كانت الشخصية التي ستُنتخب لقيادة الديمقراطيين 
المسيحيين cdu بعد ميركل، فإنها ستكون في موقع 
يزيد  ما  أللمانيا،  كزعيمة  النهاية  في  لخالفتها  جيد 

من الرهان في المنافسة االنتخابية في ديسمبر.
نستعرض  السلطة،  على  الصراع  يتشكل  وبينما 

بعضا من المرشحين المحتملين وفرص فوزهم.

أناجريت كرامب-كارينباور.. )ميني ميركل( 
أناجريت  فإن  المحتملين،  الخلفاء  كل  بين  ومن 
التي  المرشحة  كرامب- كارينباور، 56 عاما، هي 
يشبهها اإلعالم الغربي بـ"ميركل" في أسلوبها الحاكم 
الذي يكسبها لقب "ميركل الصغيرة"،  البراجماتي، 

بحسب "نيويورك تايمز".
وجاءت "كرامب-كارينباور" في المركز الثاني في 
بعد  زونتاج"،  أم  "فيلت  صحيفة  نشرته  استطالع 
المحافظ  التيار  أصوات  من   %32 على  حصولها 
خلف رجل األعمال، فريدريش ميرز، الذي حصل 

على تأييد 49% لخالفة "ميركل.
المسيحيون  انتخب  العام،  هذا  وفي وقت سابق من 
األمين  لمنصب  الديمقراطيون "كرامب-كارينباور" 
العام للحزب، وهو المنصب الذي كان بمثابة نقطة 
أن  المتوقع  ومن  لميركل.  األعلى  للمركز  انطالق 
الحزب  لقيادة  نفسها  –كارينباور"  "كرامب  ترشح 

هضا الشهر.
من  سنوات   8 أصغر  و"كرامب-كارينباور"، 
الجناح  تمثل  مستشارتها  مثل  لكنها  "ميركل"، 
والية  حكومة  رئيسة  وأصبحت  بالحزب،  المعتدل 
سارالند عام 2011، وظلت في منصبها حتى العام 
العام  الماضي عندما تم اختيارها لتصبح السكرتير 

للحزب المسيحي الديمقراطي.
يتم  ما  غالبا  التي  "كرامب-كارينباور"،  وتتمتع 
األولى  األحرف  إلى  الرسمي  اسمها غير  اختصار 
حزب  صفوف  في  بالدعم   ،"AKK" اسمها،  من 
المحافظين وكذلك من الوسطيين، من أجل تمسكها 
بقيم عائلتها الكاثوليكية الرومانية، بحسب "واشنطن 

بوست".
"قد  إنها   " مؤخرا،  "كرامب-كارينباور"  وقالت 
تفكر في تخصيص حصص لزيادة تمثيل المرأة في 
البرلمان، وانتقدت قوانين ازدواج الجنسية واتهمت 
المواطنين  بمحاولة إضعاف والء  تركيا  في  القيادة 
الذين يحملون الجنسية األلمانية التركية. وقالت إنها 
على  المهاجرين  أبناء  بموجبها  يحصل  خطة  تؤيد 

جواز سفر ثان لكن ال يحصل أوالدهم على ذلك".

ينس شبان: خصم "ميركل"
حكومة  في  األلماني  الصحة  وزير  إلى  ينظر 
"ميركل"، ينس شبان، باعتباره أحد أكثر المنتقدين 
المستشارة  وضعتها  التي  اللجوء  لسياسة  صراحة 
في عام 2015، ويمثل جناح أقصى اليمين بالحزب 
بحسب  المحافظين،  صفوف  في  محبوب  وهو 

"دويتشه فيلله".
وبعد أن جاء شبان في المركز الثالث بعد حصوله 
على 7% في االستطالع، الذي شمل أعضاء االتحاد 
االتحاد  وحزب  البافاري  المسيحي  االجتماعي 
يمثل  أن  المرجح  من  بات  المسيحي،  الديمقراطي 
شبان، في عمر 38 عاما، رغبة العديد من األعضاء 
المسيحي  الديمقراطي  الحزب  زعامة  شاب  لتولي 

لبث حياة وروح جديدة في الحزب.
لعهد  فعلية  نهاية  سيشكل  أنه  أنصاره  يرى  كما 
في  قضايا  تبنيها  منتقدوها  يعارض  التي  ميركل، 
العادة ما تكون محسوبة على األحزاب الليبرالية أو 

ذات التوجه اليساري. 
لسفير  صديقاً  شبان  أصبح  الماضي،  العام  وخالل 
الواليات المتحدة في ألمانيا، ريتشارد جرينيل، الذي 
ساعد في تنظيم اجتماع في البيت األبيض للوزير مع 
جون ر. بولتون، مستشار الرئيس األمريكي لألمن 

القومي، في وقت سابق من أكتوبر.
وفي عام 2002، أصبح شبان أصغر عضو ينتخب 
مباشرة في البرلمان، ثم حصل على مقعد في مجلس 
إدارة الحزب المحافظ، وصنع لنفسه اسما من خالل 
على  تصادق  بقوانين  ميركل  المستشارة  مهاجمة 
باللغة  الناطقين  والموظفين  المزدوجة  المواطنة 

اإلنجليزية الذين يعملون في مقاهي العاصمة.
ومنذ توليه منصب وزير الصحة، تناول قضايا أكثر 
جدية، مع التركيز على رعاية المرضى والضعفاء.

مؤتمر  وحث  الهجرة،  قضية  على  شبان  وركز 
بشأن  المتحدة  لألمم  اتفاقية  مناقشة  على  الحزب 

الهجرة تم توقيعها في يوليو.
اتخذته  الذي  للقرار  المنتقدين  أول  من  شبان  وكان 
ميركل في 2015 باستقبال أكثر من مليون مهاجر 

معظمهم من المسلمين.

 فريدريش ميرز.. المنافس السابق المنبوذ
ارتقى  لميركل،  ومنافسا  خصما  كونه  بسبب 
إلى  الحزب  في  بارزة  مكانة  إلى  ميرز  فريدريش 
جانبها، إذ تم إسقاط مجموعة كبيرة من القادة بسبب 

فضيحة تمويل الحمالت االنتخابية.
جردته  أن  بعد  تماما  السياسة  ترك  الذي  وميرز، 
ميركل من رئاسة المجموعة المحافظة في البرلمان 
"بوندستاج" عام 2002، يتصدر أحدث استطالعات 
الرأي بعد حصوله على تأييد 49% لخالفة ميركل، 

بحسب "رويترز".
وترك ميرز، البالغ من العمر اآلن 62 عاماً، العمل 
وعضو  محاميا  ليعمل  تقريبا  عقد  قبل  السياسي 
مجالس عدد من الشركات المالية والبنوك. وأصبح 
رئيساً لشركة BlackRock "بالك روك"، التي تعتبر 
عموماً أكبر مدير صندوق خاص، ومحام كبير في 
شركة "مايور براون"، وهي شركة محاماة دولية، 

وفقا لـ"دويتشه فيلله".
 2014 عام  في  السياسة  إلى  المحافظون  ودعاه 

للعمل في لجنة داخلية تهدف إلى تعزيز المجتمع.
وفي العام الماضي، عينه رئيس وزراء والية شمال 
الراين - فيستفاليا، أرمين النشيت، في منصب غير 
األوروبي  االتحاد  من  للخروج  كمفوض  مدفوع 

لشمال الراين - فيستفاليا.
 

أرمين الشيت.. 
للمستشارة  وثيق  حليف  وهو  الشيت،  أرمين  حذر 
من  أكثر  اليمين  إلى  الحزب  تحويل  من  ميركل، 
في  العقل  صوت  أنه  على  نفسه  وضع  إذ  الالزم، 
خضم التمرد المتكرر داخل االئتالف المتشدد الذي 
الديمقراطي  تتزعمه ميركل مع الحزب االشتراكي 

.csu والمحافظين البافاريين spd
زعيم  نائب  منصب  تولى  عاما،   57 و"الشيت"، 
الحزب، وانتخب العام الماضي زعيما ألكبر والية 
 - الراين  شمال  السكان،  عدد  حيث  من  ألمانيا  في 

فيستفاليا.
ويتم طرح اسم الشيت كبديل قوي لخالفة "ميركل" 

من جانب أنصارها .

   Friedrich Merz               Annegret Kramp-Karrenbauer              Jens Spahn 
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لم تستطع أنجيال ميركل أن تظل مستشارة ألمانيا إلى 
لحزب  رئيسا  كان  الذي  كول،  هلموت  حتى  األبد. 
الذي  والمستشار  المسيحي  الديمقراطي  االتحاد 
اضطر  الحرب،  بعد  ألمانيا  في  فترة  ألطول  بقي 
إلى التنحي بعد 16 عاما. وانتهت فترة والية كول 
بالطريقة المعتادة: حيث في عام 1998، مع ارتفاع 
اختار  االقتصادي،  الرضا  وعدم  البطالة  معدالت 
الناخبون جيرهارد شرودر من حزب يسار الوسط 
بدال عن كول من حزب يمين الوسط. وتتولى ميركل 
(64 عاما) رئاسة الحزب منذ عام 2000 وتتولى 

منصب المستشارة منذ 2005.
ورغم ما تعيشه ألمانيا من ظروف اقتصادية وسياسية 
بنسبة  معدالتها  أدنى  إلى  البطالة  بوصول  مغايرة 
3.4 بالمئة وقدرة الحكومة على تجاوز الصعوبات 
المالية، إال أن ميركل أعلنت عن تخليها عن منصب 
في  واألخيرة  الرابعة  واليتها  نهاية  في  المستشارة 
العام 2021 على أن تتخلى عن رئاسة الحزب هذا 
السياسية  األزمات  وطأة  تخفيف  إلى  سعيا  الشهر، 

التي يعاني منها ائتالفها الحكومي.
وفي خطوة حاسمة باتجاه إنهاء مسيرتها السياسية، 
قالت المستشارة التي قادت بالدها طيلة 13 عاما، 
إنها تأمل أن ينهي رحيلها الخالفات المريرة داخل 
االئتالف لكي يتم التركيز على مهمة حكم أكبر اقتصاد 
للصحفيين في  وقالت ميركل (64 عاما)  أوروبي. 
المحافظ  الديمقراطي  المسيحي  االتحاد  حزبها  مقر 
“حان وقت فتح صفحة جديدة”، معلنة أنها لن تختار 

خلفا لها على رأس الحزب.

نهاية رحلة ميركل
أن  خاصة  ميركل  قرار  وراء  االقتصاد  يقف  ال 
حيث  تعافيه،  استعادة  تكشف  األخيرة  المؤشرات 
أعداد  تراجع  الماضي  الثالثاء  بيانات  أظهرت 
الماضي  أكتوبر  بألمانيا خالل  العمل  العاطلين عن 
قياسيا مرتفعا في  التوظيف مستوى  في حين سجل 
سبتمبر، ما يبرز قوة سوق العمل الذي يدعم النمو 
الذي يقوده المستهلكون في أكبر اقتصاد في أوروبا.

منفصلة  بيانات  أظهرت  آخر  إيجابي  مؤشر  وفي 
صادرة عن مكتب اإلحصاءات االتحادي أن معدل 
التوظيف المعدل في ضوء العوامل الموسمية بحسب 
معايير منظمة العمل الدولية صعد بواقع 557 ألفا 
سبتمبر  في  مليونا   45 عند  قياسيا  مستوى  ليسجل 

على أساس سنوي.
وأمام هذه المؤشرات اإليجابية يكشف إعالن ميركل 
أسباب أخرى وتحديدا بسبب  الخبر أن وراءه  لهذا 
من  متزايد  عدد  عليها  ألقى  وقد  لالجئين،  دعمها 
في  أخبرتهم  أن  منذ  عليها  اللوم  األلمان  الناخبين 
أواخر صيف عام 2015 بأنه “يمكننا القيام بذلك”. 
في حين يريد العديد من هؤالء الناخبين أن يستردوا 

ما اعتبروه فجأة هوية مهددة باالنقراض.

في الواقع كل شيء تغير منذ صيف 2015، حين 
اتخذت ميركل قرارا تاريخيا بفتح بالدها أمام مئات 
والعراقيين  السوريين  اللجوء  طالبي  من  اآلالف 
المجازفة  بعد  سيرا  أوروبا  عبروا  الذين  واألفغان 

برحالت خطرة في البحر.
في  بدمجهم  وعدت  بذلك،  المحيط  القلق  ورغم 
لم  الحين  ذلك  وحتى  وحمايتهم.  األلماني  المجتمع 
تكن ميركل الحائزة على إجازة دكتوراه في الكيمياء 
تواجه مخاطر سياسية، مستفيدة من االزدهار الذي 
سلفها  بها  قام  شعبية  غير  إصالحات  جراء  تحقق 

االشتراكي الديمقراطي جيرهارد شرودر.
وفي معرض تفسيرها لقرارها حول المهاجرين الذي 
اتخذته دون التشاور فعليا مع شركائها األوروبيين، 
تتحدث ميركل باستمرار عن “القيم المسيحية”.وهذا 
الحديدي  الستار  خلف  نشأت  قس  بنت  أنها  مرده 
قرر  بعدما  الشرقية،  ألمانيا  في  التقشف  وعرفت 
الشرقي من  الشطر  إلى  الغرب  والدها االنتقال من 
البالد للمساهمة في نشر التعاليم المسيحية في الدولة 

الشيوعية.
عبر  المشاعر  ميركل  أثارت   2015 نهاية  وفي 
ممتنين  مهاجرين  برفقة  السلفي  صور  التقاطها 
بسبب  بالنازية  وصفت  التي  ميركل  وتحولت  لها. 
سياستها المالية المتصلبة إزاء اليونان المديونة، إلى 

“ماما ميركل” لدى الالجئين.

صعود ترامب
وصول  أحدثه  الذي  الزلزال  وإثر  سنة،  بعد  لكن 
عليها  أطلق  األميركية،  الرئاسة  إلى  ترامب  دونالد 
سياسيون ووسائل إعالم أخرى لقب “زعيمة العالم 
أصبح  حيث  ألمانيا  في  األمور  وتغيرت  الحر”. 
القلق وتزايدت المخاوف حيال  المهاجرون يثيرون 
قاعدتها  من  قسم  وتحول  واالعتداءات  اإلسالم 

الناخبة المحافظة إلى تشكيل حزب يميني متطرف 
هو “البديل أللمانيا”.

صاحب  الحزب  هذا  سجل   2017 سبتمبر  وفي 
تاريخيا  دخوال  ترحل”،  أن  يجب  “ميركل  شعار 
إلى البرلمان وكسر بذلك محرمات كانت سائدة في 
فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. وبسبب مهاجمته 
المناهض  أللمانيا  البديل  حزب  أصبح  الالجئين 
البرلمان،  للهجرة من أكبر االحزب المعارضة في 
وبعد نتائج قوية في مقاطعة هسن، أصبحت له مقاعد 

في جميع برلمانات المقاطعات األلمانية.

البديل بحليف  الوقت ذاته فقد دفع بروز حزب  في 
 CSU ميركل المحافظ االتحاد المسيحي االجتماعي
إلى تبني سياسات متشددة بشأن الهجرة، وهو ما دفع 
الناخبين المعتدلين إلى اختيار حزب الخضر اليسار 
الوسط. كما تلقت ميركل ضربة إضافية حين تبين 
االعتداء  لعائالت ضحايا  تعازيها  أبدا  تقدم  لم  أنها 
دهسا بشاحنة في نهاية ذلك العام في برلين. ومنفذ 
الهجوم باسم تنظيم الدولة اإلسالمية كان أحد طالبي 

اللجوء.
وفي أوروبا أيضا، أدت سياسة الهجرة التي اعتمدتها 
مشاركة  ترفض  أنها  فكما  إضعافها.  إلى  ميركل 
أعباء الديون، رفض تحالف شركائها مشاركة أعباء 
المهاجرين الذين أدخلتهم إلى البالد. وكانت ميركل 
تنجح في كل مرة في النهوض من كل ضربة قوية 

لتحقق في نهاية المطاف أهدافها.
امرأة  أقوى  بأنها  كثيرا  توصف  التي  ميركل  لكن 
أكثر، وبدأت قوتها  لم تصمد  الفعلية  وقائدة أوروبا 
ذروة  في  بالدها  حدود  فتح  قرارها  منذ  تضعف 
أزمة الهجرة في أوروبا والسماح ألكثر من مليون 
الجئ بدخول البالد. وأدى ذلك إلى حالة استقطاب 
ولم  المتطرف،  اليمين  ظهور  وزيادة  ألمانيا،  في 
ينقذ االنتعاش االقتصادي  برلين من تمدد الشعبوية 
المهاجرين  قضية  بسبب  الليبرالية  القيم  وانحسار 

وهاجس إسالموفوبيا.

عداوة األجانب
تقريره  في  تروب  جيمس  األميركي  الكاتب  يعتقد 
في مجلة فورين بوليس األميركية أن االفتراضات 
المادية لليبرالية الغربية لم تعد تعكس واقع السياسة 
الليبرالية، العقيدة  والثقافة الغربية إذ أنه في طبيعة 

ـ المهاجرون وراء نهاية ميركل السياسية رغم بقاء ألمانيا قوة اقتصادية

ـ البعض يرى انها ساعدت في صعود اليمين المتطرف

محمد عبد المنعم
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التي تقوم على العقالنية والعلمانية والحساب النفعي، 
القيم  وأن  حقيقة  المادية  المصالح  اعتبار  يتم  أن 
األخالقية ذاهبة إلى زوال. وهذا هو السبب في أن 
ما يمكن أن يقوله توماس فرانك، في كتابه “واتس ذا 
ماتر ويذ كنساس؟”، هو أن الجمهوريين قد خدعوا 
ضد  التصويت  في  العاملة  الطبقة  من  أميركيين 

مصالحهم الحقيقية عن طريق إغوائهم بقيم تقليدية.
موجة  أن  الصدفة  قبيل  من  ليس  الحال،  وبطبيعة 
القومية الشعبوية التي تجتاح الغرب اآلن بدأت في 
فقد  عندما   ،2008 عام  االقتصادية  األزمة  أعقاب 
والطبقة  العاملة  الطبقة  من  الناخبين  من  الماليين 
المتوسطة مدخراتهم ووظائفهم وأحالمهم المستقبلية، 
لكن موجة الشعبوية اجتاحت السياسة الليبرالية حتى 
في الوقت الذي بقيت فيه األعمدة االقتصادية سليمة. 
ألوروبا  االقتصادي  المحرك  هي  بولندا  وكانت 
الشرقية، عندما هزم حزب القانون والعدالة البولندي 

اليميني النظام المدني الليبرالي في عام 2015.
تاسك  دونالد  المدني  الوزراء  رئيس  وصف  وقد 
منصبه بأنه للحفاظ على “المياه الدافئة في الصنبور”. 
ويروي جيمس ترود حين كان في وارسو في العام 
التالي، كيف قال له كونستانتين جيبرت، وهو كاتب 
“كان  إنه  التضامن  منظمة  في  سابق  عمود وزعيم 
الناس  أراد  خطأ.  على  كان  لكنه  كافيا،  ذلك  يعتقد 
رأوه  الذي  المعنى،  أرادوا  المجد،  أرادوا  التاريخ، 
كان  اليميني.  البولندي  والعدالة  القانون  حزب  في 

شعارهم ’سنجعل بولندا عظيمة مرة أخرى'”.
الهوية  هو  شيء  كل  قبل  البولنديون  أراده  ما 
أنهم  تخيلوا  أو  بها،  يتمتعون  كانوا  التي  التقليدية 
انضمامهم  سبقت  التي  األيام  في  يملكونها،  كانوا 
الحرة.  والتقدمية  العلمانية  الغربية  السوق  إلى 
الدول  في  ملحوظا  انتشارا  األفكار  هذه  القت  وقد 
مثل  الهولندية،  فالسياسة  أوروبا.  شمال  في  الغنية 
طويلة  فترة  منذ  متذبذبة  كانت  األلمانية،  السياسة 
اليسارية  االقتصادية  التوجهات  ذات  األحزاب  بين 
واليمينية. وظل االقتصاد الهولندي قويا، لكن ارتفاع 
معدالت الهجرة، التي جعلت من األقلية بين سكان 
أكبر أربع مدن في البالد، أغلبية، أثار سياسة جديدة 

تماما للهوية الهولندية.
الليبراليون  اجتنب   ،2017 عام  انتخابات  وفي 
المتطرف  اليمين  حزب  واجهه  تحديا  اليمينيون 
“حزب من أجل الحرية” المعادي لألجانب، فقط من 
خالل ضم سياسة الهوية. لذلك راجت هذه السياسات 

في السويد والنمسا وغيرهما من الدول األخرى.
وليس من قبيل المصادفة أيضا أن العداوة للمهاجرين 
في  عنها  ألمانيا  شرق  في  حدة  تزداد  والالجئين 
الغرب األكثر ثراء واألكثر انفتاحا، لكن خالل عدة 
الحدود  من  بالقرب  دريسدن،  مدينة  إلى  زيارات 
لم  االقتصاد  أن  ترود  جيمس  وجد  للبالد،  الشرقية 
يكن في أعلى مكانة في أذهان المسؤولين في حزب 
“البديل من أجل ألمانيا” الذين التقيت بهم وال حتى 
بين المتظاهرين المنتمين للحركة السياسية “بيغيدا” 

(أو وطنيون أوروبيون ضد أسلمة الغرب).

الصغيرة  المدن  قاطني  المتظاهرين من  كان معظم 
قليلي  المسلمين  الالجئين  بعض  شاهدوا  الذين 
تحت  أصبحا  وقوميتهم  عالمهم  بأن  وشعروا  العدد 
الحصار. ومن ثم بدأت الروح القومية في االنتشار 
حزب  فاز  (بايرن)   بافاريا  انتخابات   ففي  غربا: 
من  بالمئة   10 من  بأكثر  ألمانيا”  أجل  من  “البديل 
بينما  مرة،  ألول  هناك  البرلمان  ودخل  األصوات 
خسرت أحزاب يمين الوسط، وأحزاب يسار الوسط، 

واستفادت كل من األحزاب المتطرفة.

انقسامات في الواليات المتحدة
الشعبوية هي الظاهرة التي تغزو الواليات المتحدة 
اليوم، ففي الوقت الذي انتعش فيه االقتصاد بسرعة 
أكبر مما كان عليه في أماكن أخرى في الغرب، لم 

تنحسر قوى القومية بمقدار مثقال ذرة.
لم يستهدف دونالد ترامب االقتصاد أو سوق األوراق 
المالية، لكنه ركز في البداية على سياساته االنعزالية 
المهاجرين،  الستهداف  أوال  أميركا  شعار  تحت 
وروج الرئيس األميركي منذ اعتالئه سدة الحكم أن 
قضية األمهات واألطفال الذين يلتمسون اللجوء من 
العنف والفقر في أميركا بمثابة تهديد لألمن القومي 

والهوية الوطنية.
لترامب  السابق  المستشار  بانون  ستيف  أشار  وقد 
إلى أن الناخبين األميركيين ينقسمون بين “القوميين” 
ترامب.  عليه  يوافق  ما  وهو  و“المنفتحين”، 
بشأن  “المخاوف  أن   2017 عام  استطالع  ووجد 
أكثر قوة  الثقافي كانت عامال  المهاجرين والتهجير 
من المخاوف االقتصادية في التنبؤ بدعم ترامب بين 
ناخبي الطبقة العاملة ذوي البشرة البيضاء”. ووافق 
االستطالع.  هذا  نتائج  على  تقريبا  الناخبين  نصف 
كبير  حد  إلى  األمور  “تغيرت  بقوله  تروب  ويعلق 
لدرجة أنني أشعر وكأني شخص غريب في بلدي”.

أرلي  دراسة  عنوان  صدى  هي  الكلمات  هذه 
ذوي  لويزيانا  في  العاملة  للطبقة  هوكشيلد،  راسل 
“الغرباء  عنوان  تحمل  والتي  البيضاء،  البشرة 

موضوعاتها  أن  هوكشيلد  وتالحظ  أرضهم”.  على 
يمكن  ال  لويزيانا  في  العاملة  الطبقة  بهذه  الخاصة 
اختزالها بالكامل للعنصرية وكراهية األجانب، حتى 

وإن كانت تحتوي على عناصر من االثنين معا.

العدالة  برنامج  أن  هو  لليبراليين  هذا  يعنيه  ما 
البيض  السترضاء  كافيا  يكون  لن  االقتصادية 
المنعزلين. وهذا يعني أيضا أن سياسة الهوية التي 
تؤكد على خصوصية كل مجموعة وكل فئة، ستؤدي 
إلى المزيد من التوق الستعادة الهوية البيضاء فقط. 
لذلك يجب على الليبراليين إيجاد لغة قومية تتحدث 

عن هوية وطنية وشاملة.
وقد سعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشكل 
واع إلى وضع نفسه في تقليد شارل ديغول كوطني 
وتجسيد لفكرة فرنسا الداعمة للقيم األوروبية الحرة، 
وال بد من االعتراف بأن ماكرون قد اكتسب سمعة 
عظمة ديغول أكثر من نجاعة سياسته الوطنية ومثل 
انتصاره في االنتخابات بمثابة انتصار للقيم الليبرالية 
أمام تمدد الشعبوية في أنحاء أوروبا، ومع ذلك تبقى 
وأكبر  الجديدة  واألجناس  واألعراق  عميقة  الفجوة 

من أن يتم سدها.
الخاصة  قيمهم  أن  اعتبار  إلى  الليبراليون  ويميل 
عالمية وواضحة ومنفتحة على اآلخر، على عكس 
ما يسمى بالقيم الذاتية المقيدة بالدين أو التقاليد. وفي 
على  شخصية،  تفضيالت  تعتبر  كالهما  الواقع، 
الرغم من أنها عميقة للغاية وتقسم بشكل حاد أولئك 

الذين يعتنقونها.
والسلع  البشر  عولمة  أن  تروب  جيمس  ويستنتج 
والوظائف واألفكار عملت على زيادة هذا االختالف 
بشكل حاد، وبالتالي أعادت صياغة سياسات الغرب 

تجاه شعوبهم وتجاه مصالحهم القومية والخارجية.
يستطيعون  ال  الليبراليين  أن  إلى  تروب  ويخلص 
التخلي عن قيمهم الخاصة، لكن في المقابل يجب أن 
يأخذوا بجدية وجهات نظر أولئك الذين ال يتشاركون 

معهم نفس القيم.
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لم تُسلط األضواء على سياسات المستشارة األلمانية 
على  العمل  في  تاريخها  مدى  على  ميركل  أنجيال 
رأس القيادة في برلين، بقدر ما تشهده الفترة الحالية، 
والتي تمثل السطور األخيرة لميركل في المستشارية 
األلمانية، وذلك بعد إعالنها تنازلها عن قيادة الحزب 

 .csu الديمقراطي المسيحي
التركيز على سياسات ميركل لم يكن منحصًرا في 
أدائها الداخلي أو التعامل مع الملفات المختلفة محلًيا، 
األوروبي،  المستوى  على  لمناقشاتها  امتد  ولكن 
األعضاء  البلدان  من  عدد  تبني  ظل  في  السيما 
الرئيس  دعم  أبرزها  كان  سياسًيا،  مختلفة  لحمالت 
عسكرية  قوة  إلنشاء  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي 

أوروبية مشتركة. 
السياسي  العسكري  للتوجه  فرنسا  دعم  يكن  ولم 
ماكرون  لقاء  في  الغريب  هو  األوروبية  القارة  في 
المستشارة  دعم  على  الحصول  أن  إال  وميركل، 
لفًتا  األكثر  هو  كان  الصدد  هذا  في  األلمانية 
العام  مدار  على  ظلت  ميركل  أن  السيما  لالنتباه، 
الماضي المعارضة األقوى لكل مقترحات إيمانويل 
األوروبي،  االتحاد  إصالح  خطط  بشأن  ماكرون 
الحريص  الفرنسي  الرئيس  أحبط خطط  الذي  للحد 
قلب  إلى  وبرلين  باريس  بين  التحالف  إعادة  على 
االتحاد األوروبي، وذلك حسب ما جاء في صحيفة 

الجارديان البريطانية.

فضيحة تهز ألمانيا.. 65% من أسلحتها »ال تعمل«
وعلى الرغم من التوجه المعروف عن ميركل فيما 
دعمت  المستشارة  فإن  الفرنسية،  بالسياسات  يتعلق 
دعوة ماكرون لقيام جيش أوروبي في خطاب أمام 
البرلمان األوروبي، قائلة: "األوقات التي يمكننا فيها 
ننظر  أن  قد مضت.. علينا  االعتماد على اآلخرين 

إلى اليوم الذي نرى فيه جيشا أوروبيا".
فإن دعم  البريطانية،  الصحيفة  وحسب ما ورد في 
معهود،  غير  أمًرا  كان  العسكري  للشق  ميركل 
خاصة أن خالل فترة حكمها عانى الجيش األلماني 
من نقص التمويل والمعدات، وهو األمر الذي كان 
بمثابة عالمات استفهام لألوساط السياسية في برلين 

بعد اإلعالن عن تأييد ماكرون.
تسلمته  الذي  التقرير  إلى  الصحيفة  وأشارت 
الحكومة األلمانية بشأن القدرات العسكرية واألسلحة 
المستخدمة، والذي كشف أن 39% فقط من أسلحتها 
بالمهام  القيام  يمكنها  مؤخًرا  بتصنيعها  قامت  التي 

المطلوبة.
وقع  األلماني  الجيش  أن  الرسمي  التقرير  وأوضح 

من  حالة  مشتركة،  أوروبية  قوة  إلنشاء  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  لمطالب  ميركل  أنجيال  المستشارة  دعم  أثار 
االندهاش، خاصة أنها كانت أشد منتقديه في برامج إصالح منطقة اليورو. 

في فضيحة بعد أن وضح عدم جاهزية معظم القطع 
العسكرية والحربية التي تم تصنيعها مؤخًرا للعمل.

األسلحة  ثلثي  على  يزيد  ما  "إن  التقرير:  وقال 
والمعدات العسكرية التي قامت ألمانيا بتصنيعها في 
أنه  مؤكًدا  جسيمة"،  أخطاء  تعاني  األخيرة  اآلونة 
المعدات  من   %97 أصل  من   %38 استخدام  يمكن 
العسكرية الثقيلة التي تم تسليمها إلى القوات المسلحة 

األلمانية في عام 2017.

قدرات الجيش الضعيفة تدفع برلين لزيادة اإلنفاق
وترى الصحيفة البريطانية، أن دعم ميركل لتشكيل 
من  خالية  فرصة  كان  الموحد  األوروبي  الجيش 
ماكرون،  لدعم  األلمانية  للمستشارة  نسبًيا  المخاطر 
الملف  هذا  في  فعلية  أي خطوات  اتخاذ  أن  خاصة 
تلك  أن  يعني  ما  وهو  طويلة،  سنوات  قبل  يتم  لن 
واليتها  انتهاء  بعد  النجاح  لها  يُكتب  قد  اإلجراءات 

في المستشارية األلمانية.
وعلى الرغم من كون ميركل لم تذكر اسم ترامب 
أن  إال  األوروبي،  بالبرلمان  كلمته  في  صراحَة 
األلمانية  المستشارة  لسياسات  الواضح  التوجه 
العمل  خالل  من  واضًحا  كان  لماكرون،  الداعمة 
والتذكير بويالت الحرب العالمية الثانية، وهو األمر 
الذي أشار إليه الرئيس األمريكي سابًقا خالل تحفيزه 

لمنطقة اليورو على زيادة اإلنفاق العسكري.
وقالت ميركل: "في الوقت الذي يموت فيه أصوات 
يتذكرون أهوال الحرب العالمية الثانية، أشعر بالقلق 
من أن الخطاب الذي نسمعه حول العالم هو فرنسا 
خالل  من  أواًل..  ألمانيا  أو  أواًل،  أمريكا  أو  أواًل، 
العمل مًعا فقط كنا قادرين على ترك أهوال الحرب 

مجدًدا..  مًعا  نعمل  وعندما  وراءنا،  الثانية  العالمية 
سنظهر أننا سنحقق االستفادة".

ميركل.. أولى ضحايا ترامب في قمة »الناتو«
قرار  أن  إلى  التوجه،  هذا  التليجراف  وأرجعت 
لحزبها  كزعيم  منصبها  عن  بالتنحي  ميركل 
الديمقراطي المسيحي في شهر ديسمبر ربما يكون 
منحها  الذي  األمر  وهو  الضغوط،  بعض  خفف  قد 
القدرة على توجيه سياساتها لما تراه صحيًحا بشكل 

فعلي، والتجرد من أي اعتبارات سياسية.

القدرات العسكرية األلمانية
القدرات  فإن   ، الدفاع  وزارة  تنشره  ما  حسب 
تركيزها  ينصب  ألمانيا  بها  تتمتع  التي  التصنيعية 
صناعة  خاص  وبشكل  البحرية،  الوحدات  على 
يشهد  الذي  تقريًبا  الوحيد  المجال  وهو  الغواصات، 
تفوًقا لأللمان على أقرانهم من المصنعين العسكريين.
وتماشًيا مع القواعد الدولية ما بعد الحرب العالمية 
عمليات  على  واسعة  قيوًدا  ألمانيا  تضع  الثانية، 
تنحصر  ما  الغالب  في  والتي  لألسلحة،  تصديرها 
أن  إال  والذخيرة،  اآللية  البنادق  بإنتاج  في معظمها 
المنتج العسكري المشهود بكفاءته بشكل رئيسي في 
"تايب  الغواصة  هي  األلمانية،  الدفاعية  الصناعات 
42" التي تصدرها برلين لعدد كبير من الدول حول 

العالم.
في 2018  أللمانيا  العسكري  اإلنفاق  إجمالي  وبلغ 
القوات  إجمالي  وصل  كما  يورو،  مليار   40 نحو 

العاملة بجيشها إلى 220 ألف شخص.

محمود نبيل
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عندما التقى زعماء مجموعة العشرين للمرة األولى 
إنقاذ  في  تتمثل  الملحة  مهمتهم  كانت   2008 في 
االقتصاد العالمي من أسوأ أزمة مالية في أكثر من 

70 عاما، وقد نجحوا في ذلك.
في  الموحد  الموقف  هذا  وبعد عشر سنوات أصبح 
مواجهة الكوارث االقتصادية مشهدا من زمن ولى، 
الصناعية  الدول  زعماء  يواجه  أن  المتوقع  من  إذ 
في مجموعة العشرين الذين يجتمعون في األرجنتين 
حتى األول من ديسمبر صعوبات في االتفاق على 
القضايا  وأكثر  أكبر  من  اثنتين  بشأن  مشترك  بيان 
العالمية حساسية على جدول األعمال وهما التجارة 

والتغير المناخي.
وقال مسؤولون في عواصم أوروبية وآسيوية ممن 
بتفاؤل  يشعرون  إنهم  للقمة  اإلعداد  في  يشاركون 
حذر بشأن صدور بيان ختامي في نهاية القمة التي 
تستمر يومين وتنتهي في األول من ديسمبر كانون 

األول.
البيان  صياغة  تخفيف  يتم  أن  توقعوا  كثيرين  لكن 
في محاولة لضمان موافقة الرئيس األمريكي دونالد 
المناخ  تغير  يكون  أن  في  علنا  شكك  الذي  ترامب 
نتيجة لألنشطة البشرية والذي تبنى سياسات حمائية 
في مجال التجارة ونهجا أكثر انعزالية في السياسة 

الخارجية.
وتشير أحداث الماضي القريب إلى أن من يعكفون 
على صياغة مسودة البيان الختامي يواجهون تحديا 
صعبا عندما يبدأون عملهم الجاد في بوينس أيرس 

باألرجنتين.

اشنطن وبكين.. والتجارة واألمن
وفي نهاية الشهر الماضي أخفق مسؤولون في قمة 
االتفاق على  الهادي في  والمحيط  آسيا  منتدى  دول 
بيان ختامي للمرة األولى في تاريخ المنتدى بعد أن 
التجارة  بشأن  الصين  مع  المتحدة  الواليات  اختلفت 

واألمن.
عليه  اتفق  بيانا  أيارـ  مايو/  في  ـ  ترامب   ورفض 
السبع  مجموعة  في  األعضاء  الدول  باقي  زعماء 
شابها  التي  القمة  انتهت  أن  بعد  الكبرى  الصناعية 
التوتر على وقع مشاحنات بشأن الرسوم الجمركية 

والتجارة.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي "التعامل مع القضايا 
مجموعة  في  يحدث  مما  أصعب  التجمع  هذا  في 
صعبة  القضايا  باألمر.  نعترف  دعونا  السبع... 
الماضي.  العام  منذ  صعبة  أصبحت  والمحادثات 
حتى  وربما  العام..  هذا  هكذا  الحال  وسيكون 

أصعب".

يجتمع  مرة  أول  العشرين  مجموعة  قمة  وستكون 
جمركية  رسوما  ترامب  فرض  منذ  الزعماء  فيها 

دوالر  مليار   250 قيمتها  صينية  واردات  على 
إلجبار بكين على تقديم تنازالت بشأن توسيع نطاق 
التكنولوجيا  نقل  وبشأن  الصينية  لألسواق  الوصول 

وسرقة الملكية الفكرية.
وردت الصين بفرض رسوم جمركية هي األخرى 

على واردات السلع األمريكية.
وحذرت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية من أن 
تصاعد الحرب التجارية سيعرقل النمو االقتصادي 
الرسوم  نسبة  ترتفع  أن  المقرر  ومن  العالمي. 
صينية  سلع  على  المفروضة  األمريكية  الجمركية 
تقدر قيمتها بنحو مئتي مليار دوالر إلى 25 بالمئة 
كانون  يناير  من  األول  من  اعتبارا  بالمئة   10 من 

الثاني.

ويأمل مسؤولون من بعض دول مجموعة العشرين، 
األمريكية  التجارية  الحرب  لنهاية  يتطلعون  الذين 
الصينية، في أن اجتماعا قد يعقد على هامش القمة 
بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ ويسفر 
عن انفراجة ولو جزئية في األزمة لكن ال يمكنهم أن 

يثقوا في إمكانية حدوث ذلك.
الواليات  من  كل  في  التشاؤم  من  مناخ  ثمة  لكن 

المتحدة والصين بهذا الشأن.
هناك  إن  ترامب  إدارة  في  بارز  مسؤول  وقال 
استعداد  مدى  بشأن  األبيض  البيت  في  غموضا 
بشأن  محادثاتهما  خالل  شي  على  للضغط  ترامب 
التجارة وخالفات أخرى إذ أن الرئيس يختار نهجه 
من بين توصيات متناقضة أحيانا من كبار مساعديه.
(بشأن  التوقعات  "إن  األمريكي  المسؤول  وقال 
العالقة  على  الحفاظ  لكن  محدودة.  االجتماع) 
معرض  في  وذلك  للغاية"  مهمة  أولوية  الشخصية 
لصياغة  سعيا  اللذين  وشي  ترامب  إلى  إشارته 
عالقة عمل وثيقة رغم التوتر بين الواليات المتحدة 

والصين أكبر اقتصادين في العالم.

الهدف  إن  صينيون  وأكاديميون  اقتصاديون  وقال 
الرئيسي للصين في قمة العشرين هو منع الواليات 
المتحدة من زيادة التعريفات في يناير كانون الثاني. 

لكن شي لن يقبل بأن يجبر على إبرام اتفاق سيئ.
وقال شي ينهونغ رئيس مركز الدراسات األمريكية 
في جامعة رينمين ببكين الذي يقدم المشورة للحكومة 
تمكنا  إذا  "حتى  الدبلوماسية  الشؤون  في  الصينية 
الصين  فإن زعيمي  اتفاق محدود  إلى  التوصل  من 
والواليات المتحدة لن يتمكنا من التوصل إلى اتفاق 

شامل لذلك لن تحدث هدنة في الحرب التجارية".
مع  الجتماعه  جيد  بشكل  مستعد  إنه  ترامب  وقال 
أعلم  وسأدرس.  "سأجلس  وقال  الصيني.  الرئيس 
أي  من  أفضل  أعرفها  إحصائية.  وبكل  جزء  بكل 
شخص آخر. وحدسي كان صائبا دوما. ونحن نبلي 

بالء حسنا. وأقول لكم، إن الصين ترغب بشدة في 
التوصل التفاق".

الروسي  بالرئيس  األمريكي  الرئيس  وسيجتمع 
لوجه  وجها  الزعيمان  يجتمع  ولم  بوتين.  فالديمير 
تموز  يوليو  في  هلسنكي  في  الثنائية  قمتهما  منذ 
بأنه  التهامه  ترامب  منتقدي  دفعت  التي  الماضي 

يتودد للكرملين.

من المستبعد التوصل ألي اتفاق
مجموعة  زعماء  يناقش  أن  أيضا  المتوقع  ومن 
العشرين خطط إصالح منظمة التجارة العالمية لكن 
مسؤولين قالوا إن من المستبعد التوصل ألي اتفاق.

قدرة  في  متزايد  بشكل  المتحدة  الواليات  وتتشكك 
المنظمة على حل نزاعات التجارة الدولية. ويضغط 
المنظمة  إصالح  أجل  من  أيضا  األوروبي  االتحاد 
حتى تتمكن من معالجة المشكالت التجارية الحديثة.
الدول  إن  األوروبي  باالتحاد  كبير  مسؤول  وقال 
األوروبية مهتمة بأن يشير البيان الختامي إلى جهود 
المناخي. وقد أعلن ترامب اعتزامه  التغير  مكافحة 
للمناخ  باريس  اتفاقية  من  المتحدة  الواليات  سحب 
عليها  تقوم  التي  العلمية  المعلومات  في  مشككا 

المعاهدة.
وتشكك  رئيسية  قضايا  بشأن  الخالفات  ورغم 
متعددة  المنظمات  جدوى  بشأن  المتنامي  واشنطن 
الجنسيات إال أن أعضاء مجموعة العشرين يؤكدون 
العالم  لزعماء  مهمة  فرصة  يزال  ال  المنتدى  أن 
القضايا  بشأن  النظر  وجهات  وتبادل  لالجتماع 

الملحة.
آسيا  في  العشرين  بمجموعة  كبير  مسؤول  وقال 
وبحث  سريعا  التجمع  في  يساعدنا  ذاته  "وجودها 

قضايا رئيسية على مستوى دولي عند الضرورة".
اإلعداد  في  مشارك  كبير  ألماني  مسؤول  وقال 
للقمة إن ألمانيا ال تزال ملتزمة بمجموعة العشرين 
رغم  األطراف  ومتعددة  ثنائية  لمناقشات  كمنتدى 

التوترات الحالية.
أن  ينبغي  األحيان  بعض  "في  المسؤول  وأضاف 
تتحلى بالصبر. ال يوجد بديل للسعي من أجل العمل 

الجماعي".

سامي عيد
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د. أمير حمد 

عين على الالجئين

تنازلت ميركل عن منصبها كرئيسة لحزبها الحاكم 
ذلك  اثر  فتوالت  الديمقراطي  المسيحي   CDU
أصوات البرلمانيين من حزبها في مناقشات عن من 

يتولى هذا المنصب من بعدها.
االنتخابات المحلية هذا العام كانت سببا  في استقالة 
رئاسة  عن  ألمانيا  داخلية  وزير  زيهوفر  هورست 
حزب CSU المسيحي االجتماعي الحليف في الحكم، 
كما شهد العام إقالة رئيس مكتب حماية الدستور من 
باألجانب  الخاصة  ميركل  سياسة  لوصفه  منصبه، 
 SPD بحزب  راديكاليين  تيارين  ووجود  بالساذجة 
الحكم  في  ميركل  شريك  الديمقراطي  االشتراكي 

الراغبين في حل الحكومة .

من الواضح أن السياسة األمريكية الـ "دونالدية" تتبع 
القضايا  بكل  العالم  دول  على  المباشر  التأثير  نهج 
والصحافة  النساء  حقوق  واحترام  البيئة  كقضية 

وكذلك هجرة الالجئين. 
النصفية  االنتخابات  قبيل  ترامب  دونالد  صرح 
للكونغرس األمريكي أنه ضد هجرة الجئي أمريكا 
الجنوبية  الحدود  تأمين  قرر  فقد  وعليه  الجنوبية 
الهجرة  الجنود لكبح  ببعثه آالف  للمكسيك  المتاخمة 
بحجر  األمريكي  الجندي  رمي  أن  يقول  السرية. 
بإطالق  الرد  يجب  وعليه  برصاصة  رميه  بمثابة 

النار دون اعتبار !! 
لم يقف ترامب عن التوغل في شق أمريكا بين أجانب 
وأمريكان وفقراء وأقليات وبين أثرياء. كل المقصود 
هو الدفاع عن أمريكا وإعادتها إلى مركزها األول 
في العالم ، بهذا الشعار أكد ترامب سياسته المستفزة 
وأغرى األمريكان بالتطور االقتصادي الذي أحدثه 
بتخفيض الضرائب وتوسيع قطاع توظيف العاطلين 

عن العمل. 
يقول بأن أمريكا ليست ألمانيا تفتح بابها للكل حتى 
المنظومة  ويغيرون  المواطنين  فيقتلوا  االرهابيين 

االجتماعية والثقافية. 
بتعلم  االتهام  هذا  ألماني على  أكثر من سياسي  رد 
تغلق  أن  يعني  ال  الذي  األمر  أخطائها  من  ألمانيا 
بابها أمام الالجئين المطاردين حقا. نعم لالجئين وال 

لإلرهابيين والمستغلين لحق اللجوء.

بعد أعوام عديدة من رئاسة حزب CDU المسيحي 
لها  فألقى  ميركل،  أنجيال  استقالت  الديمقراطي 
احتراما  البساط  القبعات على  الرؤساء والسياسيون 
لها وتقديرا لسياستها االنسانية المنفتحة. تقول ميركل 
بأنه حان الوقت إلتاحة تقليد منصب رئاسة الحزب 
لغيرها وإن كنت قد ربطت تقليد هذه المهمة بمنصب 

المستشارة لمساندة كل وظيفة منها لألخرى. 

ميركل  بجهود  اعترافا  علمي  تقرير  قدم  وقد  هذا 
لدول  دعما  األكثر  األولى  الدولة  ألمانيا  زعيمة 
أفريقيا وآسيا. لقد كان قرار ميركل بفتح الحدود عام 
2015 لالجئين سالحا ذو حدين، فمن جانب نالت 
ألمانيا اعجابا كبيرا من دول العالم لدعمها لالجئين 
ومن  الثانية  العالمية  الحرب  تجربة  من  واالستفادة 
جانب أخر اشتدت كراهية وحقد األحزاب المتطرفة 
البديل   AFD لتكوين حزب ذلك  وأدى  بل  لالجئين 
الذي يمثل أكبر معارضة برلمانية وممثل في جميع 

واليات ألمانيا في الوقت الراهن. 
ذهبت ميركل كرئيسة للحزب غير أن أزمة الالجئين 
سوء  أي  إليها،  األحوال  معظم  في  تنسب  تزال  ال 
بأن  اليسار  متحدث حزب  يقول  وإدارتها.  سياستها 
الممكن  من  كان  وإنما  خطأ  على  تكن  لم  ميركل 
هوياتهم  من  التأكد  بعد  تدريجيا  الالجئين  استقطاب 
تخريب  أعمال  من  حدث  الذي  يحدث  ال  حتى 

وإرهاب بألمانيا. 
السياسية  البحوث  معهد  أجراها  استاتيكيا  في  ورد 
األلماني بأن معظم األلمان يشتاقون إلى ألمانيا قبل 
ووجود  األوروبية  "الرابطة  األخيرة  التغييرات 
ليس  خوفهم  بأن  األلمان  معظم  يقول  الالجئين" 
العمل وحده بل من تالشي  التنافس على سوق  من 
يسودها  آمنة  عرفوها  التي  ألمانيا  صورة  وتمزق 

النظام والمنظومة المنضبطة. 
لهذا أكد سارتسين بنظراته المتطرفة في كتابيه بأن 
لمواطنيها  والتنكر  بنيتها  بهدم  بالفعل  بدأت  ألمانيا 

لصالح األجانب والالجئين.
ألمانية بأن  ال غرابة أن نقرأ في أكثر من صحيفة 
التطرف  القتال ضد  جبهة  في  جندي  "آخر  ميركل 
المختلف.  واآلخر  لألجانب  والعداء  واالنطالق 
التي  القس  ابنة  ـ  البروتستانية  نعم هذه هي ميركل 
 18 ديمقراطيا  حزبها   رئاسة  بجدارة  استطاعت 

عاما دون انقطاع.

الحدود الفاصلة بين حرية التعبير.. وازدراء األديان
أربعة أخبار لفتت نظري في صحف الشهر الماضي 
اإلنسان  حرية  بين  الشائكة  العالقة  تمس  كونها 
األديان  بازدراء  يعرف  وما  آرائه  عن  التعبير  في 
وهذا  الدينية،  للشخصيات  اإلساءة  أو  التجديف  أو 
موضوع في غاية األهمية ألن الخطوط الفاصلة بين 
أن  ناحية، وبسبب  تماما من  القضيتين غير محددة 
األخيرة قد ظلت تستخدم كأداة لتكميم األفواه وغطاء 

لخدمة األجندة السياسية من ناحية أخرى.
ـ الخبر األول تناول نتائج االستفتاء الذي جرى في 
بتهمة  المتعلقة  المادة  إلغاء  حول  إيرلندا  جمهورية 
ازدراء األديان من الدستور، حيث صوت %64.85 

طالبوا   %35.15 مقابل  في  المادة  إلغاء  لصالح 
من  المادة  تلك  إبعاد  سيتم  وبالتالي  عليها،  باإلبقاء 

نصوص الدستور.
ـ أما الخبر الثاني فهو يتعلق بقرار المحكمة األوروبية 
دعم حكم قضائي صدر في النمسا ضد سيدة حكمت 
المحاكم اإلقليمية بتغريمها 480 يورو، إضافة إلى 
محمد  للرسول  اإلساءة  بتهمة  التقاضي  مصاريف 
األوروبية  المحكمة  قالت  حيث   2009 عام  (ص) 
سيدة  الجنائية ضد  "اإلدانة  إن  قرارها  حيثيات  في 
نمساوية أطلقت تصريحات مسيئة للرسول وتغريمها 
480 يورو ال يعد انتهاكا لحقها في حرية التعبير"، 
وأضافت أنها وجدت "أن المحاكم المحلية في النمسا 
قامت بتوازن دقيق بين حق المرأة في حرية التعبير 
وحق اآلخرين في حماية مشاعرهم الدينية، والحفاظ 

على السالم الديني في النمسا".
ـ جاء في الخبر الثالث أن السلطات اإليرانية اعتقلت 
بتهمة  المالحق  خوشال  بويان  اإليراني  الصحافي 
كان  فيما  آخرين،  وأئمة  الحسين  لإلمام  اإلساءة 
مقاال  قد كتب  البالد، وكان خوشال  مغادرة  يحاول 
في صحيفة "ابتكار" اإلصالحية عن "وفاة" اإلمام 
الحسين وليس "استشهاده" مما أثار "استنكارا وسيال 
أفادت  حسبما  اإليرانيين  قبل  من  االنتقادات"  من 
وهى  الخبر،  أوردت  التي  أونالين"  "ميزان  وكالة 

وكالة تابعة للسلطة القضائية اإليرانية.
العليا  المحكمة  قرار  تناول  فقد  األخير  الخبر  أما  ـ 
حق  في  الصادر  اإلعدام  حكم  بإلغاء  الباكستانية 
في  إدانتها  تمت  بيبي،  آسيا  تدعى،  مسيحية  امرأة 
قضية تجديف بسبب تعليقات مزعومة صدرت عنها 
اعترض  أن  بعد  وذلك  لإلسالم  ازدراء  تضمنت 
ليست  أكوابهم ألنها  في  الماء  جيرانها على شربها 

مسلمة.

في  والمسيحية  اإلسالمية  المجتمعات  شهدت 
العصور الوسطى انتشار اتهامات الزندقة والهرطقة 
أو  الحاكمة  السلطات  الذين ترميهم  ضد األشخاص 
ولكن  العقائد،  أنه صحيح  يعتقد  ما  بمخالفة  الدينية 
أن  تمثلت في  الخصوص  الحقيقية في هذا  المشكلة 
تلك االتهامات لم تكن تعبر عن وصف موضوعي 
وإنما عكست وجهة نظر تلك السلطات لماهية الدين 
تستغل  الدوام  على  كانت  فإنها  وبالتالي  الصحيح، 
لقمع اآلراء المخالفة وتحقيق مكاسب بعيدة كل البعد 

عن الدين.
أما في العصور الحديثة فقد تسللت اتهامات التعدي 
على األديان إلى العديد من البلدان األوروبية أخذت 
من القانون الفرنسي الصادر في عام 1819، والذي 
ازدراء  على  عقوبات  تتضمن  مواد  على  اشتمل 
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األديان، كما أن تلك االتهامات وجدت لها أيضا مكانا 
البلدان  العديد من  في  المطبقة  العقوبات  قوانين  في 

العربية واإلسالمية.

العقائد  "إهانة  المادة 125  تنص  المثال  على سبيل 
لعام 1991  السوداني  الجنائي  القانون  من  الدينية" 
أيا  بأي طريقة  يهين،  أو  أن " من يسب علنا  على 
من األديان أو شعائرها أو معتقداتها أو مقدساتها أو 
يعمل على إثارة شعور االحتقار والزراية بمعتنقيها، 
يعاقب بالسجن مدة ال تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة 

أو بالجلد بما ال يجاوز أربعين جلدة".
من الجلي أن النص أعاله صيغ بطريقة فضفاضة، 
فاإلهانة والزراية ألفاظ تقبل العديد من التفسيرات، 
يرى  معينة  دينية  رؤية  في خطأ  يعتقد شخص  فقد 
إهانة  يشكل  عنها  الحديث  مجرد  أن  آخر  شخصا 
أوجه،  حمالة  األلفاظ  تلك  ألن  ذلك  نفسه،  للدين 
اعتقاد ذاتي ويُعبر عن وجهة  إلى  وتفسيرها يستند 
معيار  على  ينبني  وال  الناس  من  فئة  أو  فرد  نظر 

موضوعي يتم االحتكام إليه.
للمحاكمة  شخص  أي  تقديم  يمكن  فإنه  وبالتالي 
بأي  أو  أو رسومات  أو صورا  مقاال  نشره  لمجرد 
يتضمن كالما عن  النشر  وسائل  من  أخرى  وسيلة 
أي دين من األديان السماوية أو شعائره أو أتباعه، 
نظر  وجهة  أو  مخالفا  رأيا  يحمل  الكالم  هذا  وكان 
مغايرة للسلطات الحاكمة والمسيطرة فيعتبر الكالم 
إساءة للدين خاصة وأننا كما ذكرنا ال نملك معيارا 
موضوعيا لتحديد متى يكون ما تم نشره إساءة ومتى 

يكون رأيا.
واضحة  مفارقة  في  التمعن  يُمكننا  اإلطار  هذا  في 
عدد  يوجد  المثال  سبيل  فعلى  المادة،  بهذه  مرتبطة 
ال  المسلمين  الدين  وشيوخ  المساجد  أئمة  من  كبير 

يتورعون عن وصف اليهود في خطبة الجمعة كل 
القردة  "إخوان  بأنهم  التلفزيون  برامج  وفي  أسبوع 
التوصيف  هذا  في  إنهم  ويقولون  والخنازير"، 
يستندون إلى ما جاء في القرآن وكذلك في الحديث 
للمسيحيين  إهانات  للسيدة عائشة، وكذلك  المنسوب 
ومع ذلك فإن السلطات ال ترى في ذلك الوصف إثارة 
لشعور االحتقار والزراية بمعتنقي الديانة المسيحية 

أو اليهودية، وال تقدم هؤالء الشيوخ للمحاكمة !
تهمة  توجيه  عن  تتورع  ال  السلطات  ذات  لكن 
اإلساءة للدين لكاتب أو مفكر لمجرد أنه أورد كالما 
التي وقعت في صدر  الكبرى  الفتنة  بأحداث  يتعلق 
اإلسالم، وهو ما يؤكد حقيقة أن تلك المادة وضعت 
في القانون ال لشيء سوى تقييد حرية التعبير وتكميم 
األفواه عن الخوض في أمور الدين بعكس ما ترغب 

فيه السلطات.
وفي الخبر الذي أوردناه أعاله عن الكاتب اإليراني 
يفعل  لم  فهو  إليه،  ذهبنا  ما  يؤكد حقيقة  ما  خوشال 
شيئا سوى الحديث عن وفاة اإلمام الحسين بدال من 
يستحق  إساءة  كالمه  أعتبر  ذلك  ومع  استشهاده، 
على  واضحا  تغوال  يشكل  ما  وهو  الموت،  عليها 

حرية التعبير.

هذا األمر كان أكثر وضوحا في التجربة المصرية، 
المتعلقة  القانونية  المواد  تم استخدام نصوص  حيث 
بازدراء األديان بصورة استهدفت العديد من المفكرين 
واألدباء والمثقفين، بدءا من فرج فودة ونصر حامد 
القمني،  وسيد  الكريم  عبد  بخليل  ومرورا  أبوزيد، 
البحيري، وغيرهم  ناعوت وإسالم  لفاطمة  وصوال 
حماية  منها  يقصد  لم  المواد  تلك  أن  يؤكد  ما  وهو 
الدين بل معاقبة الناس على أفكارهم التي يمكن أن 

يرى فيها أي شخص إساءة للدين.

العالمين  في  المواد  لتلك  السيئ  األثر  من  يُضاعف 
العربي واإلسالمي أنها تطبق في ظل وجود أنظمة 
استبدادية ال يتمتع فيها القضاء باالستقالل المطلوب، 
ويُسيطر عليه في الغالب قضاة يحملون أفكارا دينية 
مستنيرون  قضاة  وجد  إذا  وحتى  وتقليدية،  متشددة 
السلطات  من  وتهديدات  ضغوطا  يواجهون  فإنهم 
الدين  ازدراء  عقوبة  إلنزال  الدينية  أو  الرسمية 
تجري  فصوله  نشاهد  الذي  األمر  وهو  بالمتهمين، 
حاليا في باكستان، حيث سمحت الحكومة باستئناف 
ومنعت  المذكورة  القضية  في  العليا  المحكمة  قرار 
السيدة آسيا بيبي من السفر خارج البالد رغم تبرئتها 
من قبل المحكمة وذلك نتيجة للضغوط الشديدة التي 

مارسها التيار الديني المحافظ!

بيئة  تُطبَّق في  المواد  ليس هذا فحسب، بل إن تلك 
اجتماعية ودينية متشنجة ال تقبل باألحكام القضائية 
التي تتعارض مع توقعاتها، وتسعى لمعاقبة وإرهاب 
كل من تسول له نفسه مساعدة األشخاص المتهمون 
باإلساءة للدين، وليس أدل على ذلك من أن محامي 
لتهديدات  تعرض  قد  ذكرها  سبق  التي  آسيا  السيدة 
جدية بالقتل مما أجبره على مغادرة البالد خوفا على 

حياته.

مادة  تضمين  أن  يعلمنا  التاريخ  درس  فإن  وهكذا 
اإلساءة لألديان في القوانين ظل على الدوام يستهدف 
يكن  ولم  أشكالها،  بمختلف  التعبير  حرية  من  الحد 
الدين  حماية  هو  المادة  هذه  وجود  من  الغرض 
بائنة،  بالدرجة األولى وإنما تحقيق مرامي سياسية 
يُثار إال لخدمة  فيها ضئيل وال  الديني  الجانب  وأن 

الجانب السياسي في الغالب.
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صبري هالل

نموا في عدد ونسبة  العالم  تقريبا في  بلد  يشهد كل 
كبار السن في عدد سكانه.

من  واحدة  الشيخوخة  تصبح  أن  المنتظر  ومن 
القرن  في  أهمية  األكثر  االجتماعية  التحوالت 
الحادي والعشرين، حيث ستؤثر على جميع قطاعات 
المجتمع، بما في ذلك سوق العمل واألسواق المالية، 
والنقل  السكن  مثل  والخدمات،  السلع  على  والطلب 
األسرية  الهياكل  وكذلك  االجتماعية  والحماية 

والعالقات بين األجيال.
التوقعات  تقرير  عن  الصادرة  البيانات  وتشير 
تنقيح عام 2015،  عن زيادة  العالم:  في  السكانية 
عدد كبار السن الذين تتراوح أعمارهم بين 60 عاما 
أو أكثر بشكل كبير في السنوات األخيرة في معظم 
البلدان والمناطق، ومن المتوقع أن يتسارع هذا النمو 

في العقود المقبلة.

المستويات واالتجاهات في شيخوخة السكان
مليون شخص    901 هناك  كان   ،2015 عام  في 
جميع  في  أكثر  أو  عاما  بين 60  أعمارهم  تتراوح 
في   48 قدرها  عالمية  بزيادة  أي  العالم،   أنحاء 
المائة لعدد كبار السن حيث بلغ كان 607  مليون 
شخص في عام 2000.  ومن المتوقع أن ينمو عدد 
األشخاص في العالم الذين تتراوح أعمارهم بين 60 
عاما أو أكثر بنسبة 56 في المائة، من 901 مليون 
شخص إلى 1.4 بليون شخص بين عامي 2015 و 
2030.  وبحلول عام 2050، من المتوقع أن يزداد 
عدد سكان العالم من كبار السن إلى أكثر من ضعف 
الحجم الذي كان في عام 2015 ليصل إلى ما يقرب 

من 2.1 مليار.
ويعيش ثلثي كبار السن في العالم في المناطق النامية 
وتتزايد أعدادهم بشكل أسرع هناك عما كانت عليه 

في المناطق المتقدمة.
وينظر بشكل متزايد اآلن إلى كبار السن باعتبارهم 
قدراتهم  تدمج  أن  ينبغي  التنمية  في  المساهمين  من 
بأنفسهم ومجتمعاتهم  النهوض  العمل من أجل  على 
المستويات.  جميع  على  والبرامج  السياسات  في 
ويعيش في الوقت الراهن 64 في المائة من جميع 
كبار السن في المناطق القليلة النمو _ ومن المتوقع 
عام  بحلول  المائة  في   80 النسبة  هذه  تقارب  أن 

.2050

العوامل الديموغرافية في شيخوخة السكان
من  مشترك  بشكل  السكان  وعمر  حجم  تحديد  يتم 
الخصوبة  وهي  ثالثة  ديموغرافية  عمليات  خالل 

والوفيات والهجرة.
زيادات  المناطق  جميع  شهدت   ،1950 عام  ومنذ 
متوسط  أن  وبما  المتوقع.  العمر  متوسط  في  كبيرة 
فإن   ، الزيادة  في  آخذ  الوالدة  عند  المتوقع  العمر 

قيد  على  البقاء  في  تحسينات  إدخال 
الحياة في االعمار المتقدمة تشكل نسبة 
طول  في  العام  التحسن  من  متزايدة 

العمر.
 وفي حين ان تراجع الخصوبة وزيادة 
طول العمر تعتبر من الدوافع الرئيسية 
لشيخوخة السكان على الصعيد العالمي، 
في  أيضا  الدولية  الهجرة  ساهمت  فقد 
تغيير الهياكل العمرية للسكان في بعض 
التي  البلدان  ففي  والمناطق.  البلدان 
تعاني من تدفقات الهجرة الكبيرة، يمكن 
للهجرة أن تبطئ عملية الشيخوخة مؤقتا 
على األقل، حيث يميل المهاجرين إلى 
العمل.  في سن  الشباب  يكونوا من  أن 
ومع ذلك، فإن المهاجرين الذين يبقون 
السكان  فئة  في  سيكونون  البالد  في 

األكبر سنا في نهاية المطاف .

المؤتمرات الرئيسية للشيخوخة
ولبدء معالجة هذه القضايا، عقدت الجمعية العامة في 
عام 1982 الجمعية العالمية األولى للشيخوخة التي 
للشيخوخة  الدولية  فيينا  عمل  "خطة  عن  تمخضت 

المكونة من 62 نقطة. 
قضايا  بشأن  محددة  إجراءات  إلى  الخطة  وتدعو 
المسن،  المستهلك  وحماية  والتغذية،  الصحة  مثل 
االجتماعية،  والرعاية  واألسرة،  والبيئة،  واإلسكان 
بيانات  وجمع  والتعليم،  الدخل،  وضمان  والعمل 

البحوث وتحليلها.
مبادئ  العامة  الجمعية  اعتمدت   ،1991 عام  وفي 
المتعلقة بكبار السن، معددًة فيها 18  المتحدة  األمم 
والمشاركة  باالستقاللية  تتعلق  السن  لكبار  استحقاقاً 

والرعاية وتحقيق الذات والكرامة. 
المعني  الدولي  المؤتمر  التالي،  العام  في  وُعقد، 
بالشيخوخة لمتابعة خطة العمل، الذي اختتم باعتماد 

إعالن بشأن الشيخوخة وإعالن عام 1999 بوصفه 
"السنة الدولية لكبار السن الذي يحتفل به في األول 

من أكتوبر من كل عام.
واستمر العمل لمصلحة كبار السن في عام 2002 
للشيخوخة في  الثانية  العالمية  الجمعية  حيث عقدت 
مدريد. واُعتمد إعالن سياسي بهدف وضع سياسات 
دولية للشيخوخة مواءمة للقرن الحادي والعشرين. 

وتدعو خطة العمل إلى تغيير في المواقف والسياسات 
من  لالستفادة  المستويات  جميع  على  والممارسات 
القرن. وترد  هذا  في  السن  لكبار  الهائلة  اإلمكانات 
بإعطاء  تقضي  للعمل  محددة  توصيات  الخطة  في 
مستويات  ورفع  والتنمية،  السن  لكبار  األولوية 
الشيخوخة،  مرحلة  يشمل  بما  والرفاهة  الصحة 

وإيجاد بيئات تمكينية وداعمة لهم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موارد
ـ تقرير شيخوخة السكان في العالم

ـ التوقعات السكانية في العالم: تنقيح عام 2015
المتحدة  لألمم  واالجتماعية  االقتصادية  الشؤون  برنامج  ـ 

للشيخوخة
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عاطف عبد العظيم

األوروبي  االتحاد  من  بريطانيا  خروج  شكل 
والسياسية  الدستورية  المشاكل  أخطر  »بريكست« 
العالمية  الحرب  نهاية  منذ  بريطانيا  واجهتها  التي 
األكثر  التنبؤات  استبعاد  يمكن  ذلك  ومع  الثانية. 
البرلمان  رفض  إذا  وحتى  نتائجها.  حول  وضوًحا 
يكون  فلن  األوروبي،  االتحاد  من  الخروج  اتفاق 
يكون  لن  الحيوية.  واألدوية  لألغذية  تخزين  هناك 
هناك طوابير تمتد 20 مياًل من الشاحنات في دوفر 
وفولكستون. ولن تنهار المملكة المتحدة. في الواقع 
سواء كان هناك اتفاق أم ال فإن »بريكست« يجعل 
احتمال استقالل اسكتلندا أقل ترجيًحا؛ وذلك بحسب 
ما ذكره فيرنون بوجدانور، األستاذ في جامعة كينجز 
»فورين  مجلة  نشرته  مقال  في  لندن،  في  كوليدج 

بوليسي« األمريكية.
وفًقا للكاتب، فقد اختار غالبية الناخبين في اسكتلندا، 
األوروبي  االتحاد  في  البقاء  الشمالية،  أيرلندا  مثل 
في استفتاء »بريكست« عام 2016. يقول القوميون 
ستسعى  مستقلة  اسكتلندية  دولة  إن  االسكتلنديون: 
للبقاء في االتحاد األوروبي في حال مغادرة المملكة 
بحسب  أخرى  مرة  تنضم  أن  يجب  ولكن  المتحدة، 
شروط  تحدد  التي  لشبونة،  معاهدة  من   49 المادة 
قاد  إذا  األوروبي.  االتحاد  إلى  لالنضمام  األهلية 
خروج بريطانيا في نهاية المطاف – كما هو مرجح 
– إلى لوائح مختلفة في بريطانيا عن تلك الموجودة 
في االتحاد األوروبي، فإن دولة اسكتلندية مستقلة في 
االتحاد األوروبي سوف تواجه حواجز غير جمركية 

خطيرة مع إنجلترا، التي تعتبر أكبر سوق لها.
اإلسترليني،  بالجنيه  لالحتفاظ  اسكتلندا  سعت  إذا 
وليس  لندن،  في  النقدية  سياستها  تحديد  يتم  فسوف 
في أدنبره. عالوة على ذلك، فمن المحتمل أال تُمنح 
ميزانية  تخفيض  من  التناسبية  حصتها  اسكتلندا 
بصعوبة  عليها،  التفاوض  تم  التي  المتحدة  المملكة 
مارجريت  آنذاك،  الوزراء  رئيسة  قبل  من  بالغة 

تاتشر، في عام 1984.
قانوًنا  الضروري  من  يكون  قد  ذلك،  على  عالوة 
لدولة اسكتلندية مستقلة  بحسب المادة 49، كالدول 
األعضاء الجديدة، أن تنضم إلى منطقة اليورو. إذا 
لمعايير  االمتثال  عليها  فسيتعين  كذلك،  األمر  كان 
الدول  من  تتطلب  التي  ماستريخت،  ميزانية 
يزيد  ال  ما  إلى  ميزانيتها  عجز  تخفيض  األعضاء 
العجز  يبلغ  اإلجمالي.  المحلي  الناتج  من   %3 عن 
الحالي في ميزانية اسكتلندا حالًيا أقل بقليل من %8 
من الناتج المحلي اإلجمالي. وستجد نفسها في وضع 

مماثل لألعضاء المتوسطيين في منطقة اليورو، مثل 
اليونان وإسبانيا، الذين كانوا مطالبين بتنفيذ سياسات 
وزيادة  العام  اإلنفاق  وخفض  صارمة،  تقشف 

الضرائب.

هل تغادر أيرلندا الشمالية؟
السياسة  على  المحتملة  القيود  هذه  إلى  وبالنظر 
النقدية والمالية في اسكتلندا، فإنه من غير المفاجئ 
الوطني  الحزب  زعيمة  ستورجيون،  نيكوال  أن 
ثان  استفتاء  إلجراء  دعوتها  تكرر  لم  االسكتلندي، 

حول االستقالل.
جدية  البريطانية  السياسة  على  التأثيرات  ستكون 
رؤساء  من  خمسة  أوروبا  دمرت  لقد  ودائمة. 
هارولد   – األخيرين  الستة  المحافظين  الوزراء 
جون  تاتشر،  مارغريت  هيث،  إدوارد  ماكميالن، 
ميجور، وديفيد كاميرون. كما يمكن أن تدمر تيريزا 
ماي، التي تعتمد على أغلبيتها في الحزب الوحدوي 
تمرًدا  وتواجه  الشمالي،  األيرلندي  الديمقراطي 
متزايًدا داخل حزبها المحافظ، وهي المعارضة التي 

قد تؤدي إلى تحدي القيادة.
العمال  حزب  ومعارضة  المحافظين  من  كل  لكن 
ينقسمان بشدة حول خروج بريطانيا بين مؤيدي ما 
يطلق عليهم »سوفت بريكسترز«، الذين يسعون إلى 
بقدر  األوروبي  االتحاد  ترتيبات  من  الكثير  تكرار 
الخالية من االحتكاك،  التجارة  ما يستطيعون مقابل 
يتحرروا  أن  يريدون  الذين  بريكسترز«،  و»هارد 

تماًما من االتحاد األوروبي. 
المحافظين  البرلمان  أعضاء  من  قليل  عدد  هناك 
وعدد أكبر من أعضاء حزب العمل الذين يفضلون 
إجراء استفتاء ثان لمعرفة ما إذا كان ال يزال هناك 

أغلبية لصالح ترك االتحاد األوروبي.

طرح الثقة في رئيسة الوزراء
ونظًرا لتنوع الرأي واالنقسامات مع الحزب الحاكم، 
سيكون هناك بعض الشك فيما إذا كان اتفاق الخروج 
الذي تفاوضت عليه الحكومة يمكنه أن يحصل على 
األغلبية الالزمة في مجلس العموم. ومع ذلك، إذا تم 
هزيمة الحكومة في مجلس العموم، فإن ذلك لن يعني 

بالضرورة إجراء انتخابات عامة أخرى.
الحزب  داخل  الثقة  على  التصويت  هذا  مثل  تطلب 
15% من أعضاء مجلس النواب المحافظين – الذين 
يبلغ عددهم حالًيا 48 نائًبا – أن يكتبوا إلى رئيس 
باسم  والمعروفين  للمحافظين،  االستشارية  اللجنة 

لجنة 1922. إذا أرادت ماي االستمرار في مواجهة 
للتصويت  نفسها  تقدم  أن  فعليها  التحدي،  هذا  مثل 
قدرة  فإن عدم  بأخرى،  أو  نوابها. بطريقة  قبل  من 
برلمانية على  الحصول على موافقة  الحكومة على 

االتفاق ستعني بكل تأكيد رئيس وزراء جديد.
سيحل  جديد  وزراء  رئيس  وجود  فإن  ذلك،  ومع 
سيواجه   الجديد  الوزراء  رئيس  صغيرة.  مشكلة 
مجلس عموم غير متوافق. كلما اقترب موعد الخروج 
من االتحاد األوروبي في شهر مارس (أذار)، أصبح 

موقف بريطانيا األضعف في المفاوضات.
من الواضح أن القضية األوروبية كانت لها عواقب 
زلزالية على السياسة البريطانية منذ فترة بعيدة. في 
عام 1950، حذر وزير الخارجية إرنست بيفين من 

انضمام بريطانيا إلى المجلس األوروبي.
قوًي،  لبريطانيا  والسياسي  الدستوري  الهيكل  يبقى 
المملكة  استقالل  حزب  الشعبوي،  الحزب  أن  كما 
المتحدة، قد أُضعف بشكل كبير وفشل منذ أن حقق 
وجوده بالفوز باستفتاء خروج بريطانيا من االتحاد 
األوروبي في عام 2016. إنه مجرد ظل للحركات 

الشعبية األكثر شذوًذا في القارة.

مسودة االتفاق
بريكست  اتفاق  مسودة  األوروبي  االتحاد  ونشر 
ضمان  إلى  والهادفة  صفحة   585 من  المكونة 
انسحاب بريطانيا من التكتل بشكل منظم في مارس/
آذار المقبل وتحديد أطر فترة انتقالية للجانبين للتكيف 

مع االنفصال.
وتهدف البنود الرئيسية في االتفاق إلى تجنب انفصال 
األوروبي،  االتحاد  في  العضوة  إيرلندا  بين  تام 
ومقاطعة إيرلندا الشمالية، وحماية حقوق المواطنين 

وتسديد الفاتورة النهائية لخروج بريطانيا.
األساسية  العقبة  كانت  اإليرلندية  المسألة  أن  وثبت 
خالل 17 شهرا من المحادثات المكثفة والمفاوضات 
الشائكة وسط قلق من أن تتسبب عودة الحدود الفعلية 

في زعزعة عملية السالم.
وفي ما يلي النقاط الرئيسية التي نص عليها االتفاق:

شبكة أمان إيرلندية
يحدد االتفاق أطر ترتيبات "لشبكة أمان" لمنع عودة 
وجمهورية  الشمالية  إيرلندا  بين  الحدودية  النقاط 
بشأن  التوصل التفاق  في  الطرفان  فشل  إن  إيرلندا 
 21 مدتها  انتقالية  فترة  بعد  الحر  التجاري  التبادل 

شهرا.
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وفي مسعى لتبديد قلق بريطانيا إزاء انفصال إيرلندا 
على  الطرفان  وافق  بريطانيا  باقي  عن  الشمالية 
إقامة منطقة جمركية موحدة بين االتحاد األوروبي 
إيرلندا  ستطبق  ذلك  على  وبناء  المتحدة،  والمملكة 
الشمالية قواعد السوق األوروبية الموحدة فيما يتعلق 

بحركة جميع البضائع بما فيها الزراعية.
ومع تطبيق بريطانيا القانون الجمركي األوروبي في 
إيرلندا الشمالية سيصبح بإمكان الشركات التجارية 
اإليرلندية الشمالية جلب البضائع إلى السوق الموحدة 

دون قيود.
وتنص المسودة كذلك على محافظة اقتصاد إيرلندا 
إلى  الوصول دون عوائق  قدرته في  الشمالية على 

باقي أنحاء بريطانيا.
جميع  الشمالية  إيرلندا  ستطبق  لندن  من  وبطلب 

قواعد السوق الموحدة في ما يتعلق بالكهرباء.
البريطانية-األوروبية  الجمركية  المنطقة  وفي 
الموحدة ستصل البضائع البريطانية دون رسوم أو 
األوروبي  االتحاد  دول  باقي  إلى  محددة  حصص 

الـ27.
ولضمان تنافسية عادلة للسلع المصنعة وضعت بنود 
والضرائب  والمنافسة  الرسمية  بالمساعدات  تتعلق 

والمعايير االجتماعية والبيئية.
قلقهم  عن  األوروبي  االتحاد  دبلوماسيو  وأعرب 
المنتجات  البريطانية  الشركات  تصنيع  احتمال  من 
االتحاد  معايير  عن  التخلي  تم  إذا  أقل  بتكاليف 

األوروبي.
وحدد الطرفان مهلة أقصاها 1 يوليو/تموز 2020 
لوضع أطر اتفاق بديل لـ"شبكة األمان"، وإن لم ينته 
إعداد اتفاق بحلول هذا التاريخ فسيكون من الممكن 

تمديد الفترة االنتقالية.
وبإمكان أي من الطرفين إعالن أن الترتيب لم يعد 
لكن  االنتقالية،  الفترة  بعد  مرحلة  أي  في  ضروريا 

عليهما اتخاذ هذا القرار بشكل مشترك.

الفترة االنتقالية
تنتهي في 31 ديسمبر/ التي  الفترة االنتقالية  خالل 

االتحاد  قوانين  ستطبق   2020 األول  كانون 
والمؤسسات  الوطنية  اإلدارات  لمنح  األوروبي 
لالستعداد  الكافي  الوقت  التجارية  والشركات 
الرتباطات جديدة. ويعني ذلك أن بريطانيا ستواصل 
والسوق  األوروبي  الجمركي  االتحاد  في  المشاركة 
إلى  بالوصول  لبريطانيا  ذلك  ويسمح  الموحدة. 
مراعاة  مع  األوروبي  االتحاد  دول  باقي  أسواق 
األموال  ورؤوس  البضائع  حركة  حرية  قواعد 

والخدمات والعمالة.
وستفقد الحكومة البريطانية الحق في التصويت على 
أي قرارات تتخذها باقي الدول األعضاء في التكتل 

والمفوضية والبرلمان األوروبيين.

حقوق المواطنين
ثالثة  أكثر من  االتفاق على حقوق  وتحافظ مسودة 

يعيشون  األوروبي  االتحاد  من  مواطن  ماليين 
االتحاد  في  يقيمون  بريطاني  ومليون  بريطانيا  في 
األوروبي  االتحاد  مواطني  وبإمكان  األوروبي. 
والعمل  العيش  وأفراد عائالتهم مواصلة  وبريطانيا 
مواطني  مع  متساوية  بمعاملة  متمتعين  الدراسة  أو 

الدول المضيفة في ظل قوانين الدول المعنية.
الذين  المواطنين  جميع  االتفاق  مسودة  وتغطي 
يصلون قبل انتهاء الفترة االنتقالية، حيث سيحتفظون 
بحقهم في الحصول على الرعاية الصحية ورواتب 

التقاعد وغيرها من ميزات الضمان االجتماعي.

فاتورة بريكست
وتدعو المسودة التي تغطي مسألة التزامات بريطانيا 
بالنسبة  عادلة  تسوية  إلى  للتكتل  المستحقة  المالية 
لدافعي الضرائب البريطانيين التي تقدرها الحكومة 
البريطانية بنحو 39 مليار جنيه إسترليني (51 مليار 

دوالر).

فض النزاعات
بين  النزاعات  في  للنظر  مشتركة  لجنة  ستتشاور 
الشركات التجارية أو غيرها من الكيانات، وفي حال 
فستحل  الطرفان  عليه  يتفق  حل  إلى  التوصل  عدم 

هيئة تحكيم مستقلة الخالف.

جبل طارق
جبل  بمنطقة  القديمة  اإلسبانية  المطالبات  ظل  في 
طارق البريطانية المجاورة والمطلة على المتوسط 
توترات  أي  تجنب  إلى  األطراف  جميع  سعت 

مستقبلية.
وإسبانيا  بريطانيا  بين  التعاون  االتفاق على  وينص 
بشأن مسائل، بينها حقوق المواطنين والتبغ وغيرها 
من المنتجات، إلى جانب البيئة والشرطة والشؤون 

المرتبطة بالجمارك.
لتحقيق  اإلداري  التعاون  أسس  المسودة  وتحدد 
ومكافحة  الضريبية  الشؤون  في  الكاملة  الشفافية 

التزوير والتهريب وغسيل األموال.

القواعد البريطانية في قبرص
يهدف االتفاق إلى ضمان عدم حصول أي اضطراب 
أو خسارة في حقوق 11 ألف مدني قبرصي يعيشون 
السيادية  العسكرية  القواعد  مناطق  في  ويعملون 
البريطانية. ويهدف أيضا إلى ضمان استمرار تطبيق 
قوانين االتحاد األوروبي في مناطق القواعد، بما في 
والزراعة  والبضائع  بالضرائب  المتعلقة  تلك  ذلك 
النباتات  بصحة  المتعلقة  والقواعد  السمكية  والثروة 

والحيوانات.

بنود أخرى
من  بريطانيا  انسحاب  إلى  االتفاق  مسودة  وتتطرق 
(يوراتوم)"،  الذرية  للطاقة  األوروبية  "المجموعة 
النووية،  الطاقة  بشأن  األوروبي  االتحاد  ومعاهدة 
في  بما  الفكرية  الملكية  حقوق  حماية  جانب  إلى 
من  آالف  ثالثة  من  وأكثر  التجارية  العالمات  ذلك 
األوروبي.  لالتحاد  التابعة  الجغرافية  المؤشرات 
إقليمية  تجارية  عالمات  المؤشرات  هذه  وتغطي 
على غرار لحم خروف ويلز، ولحم خنزير بارما، 
والشامبانيا، وجبنة فيتا، ونبيذ توكاج وغيرها، وهي 

جميعها منتجات تحمل أسماء مناطق.

العالقات المستقبلية
وبمعزل عن اتفاق االنسحاب ال يزال على الطرفين 
التفاوض على شكل عالقتهما المستقبلية، خصوصا 

في ما يتعلق بالتجارة.
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 binaural باسم”  والمعروف  الرقمية’،  ‘المخدرات 
beats “، هى احدث وسائل االدمان بين البشر االن 
التى يتم الترويج لها .. و “المخدرات الرقمية” تعتمد 
على التاثير على العقل و الحواس عبر دخولها إلى 
تأثيرا  ،وتحدث  موسيقية  نغمات  صورة  فى  األذن 
سلبيا على ذبذبات المخ الطبيعية ، و لها نفس تاثير 
وفقا  االستجابات  بتعدد  تتميز  لكنها  و  المخدرات 
الى حالة من االسترخاء او من  لطلب ، فقد تؤدى 
النشاط الزائد او حالة من الهدوء العميق و غيرها 

من التاثيرات .
تتخذ  اإلنترنت،  على  الرقمية  المخدرات  وتجارة 
 mp3 نوعيه  من  موسيقية  ملفات  شكل  منتجاتها 
وسائل  على  تستخدم  التى  و  المنتشرة  و  المعروفة 
 ، التابلت  و  االيبود  و  كالهاتف  الذكية  االتصال 
الملفات  تسوق  و  الشخصية..  الكمبيوتر  وأجهزة 
الموسيقية بأسعار زهيدة قد تصل الى 3 دوالر فقط 
للملف الموسيقى ، بل تعرض بعض المواقع تحميلها 
المستخدم  ضمان  وبعد  تجريبية،  كنسخة  مجانا 

لتأثيرها بعد التجربة سيكون عليه شرائها .
األطباء  من  متضاربة  تقارير  الظاهرة  هذه  وتلقى 
المخدرات  أن  البعض  يرى  حيث  والمختصين، 
بعض  على  ضارة  آثار  لها  يكون  قد  الرقمية 
مستخدميها ، بينما يدعي آخرون أنها قد تحقق بعض 
اإليقاعات  على  المخدرات  هذه  وتعتمد  الفوائد.. 
 ” المطلوب  المزاج  لتحقيق  “كوسيلة  الموسيقية 
من  باثنين  التالعب  على  تنطوي  تقنية  باستخدام 
تغيير  أجل  من  الوقت  نفس  في  المختلفة  النغمات 

الموجات الدماغية”.

صنع في ألمانيا
من  عام 1839  في  الظاهرة  هذه  اكتشاف  تم  ولقد 
 Heinrich قبل الفيزيائي األلماني” هاينريش ويلهلم
مسارات  فى  التحكم  استطاع  الذى   ،  ”  Wilhelm

الموسيقى لتحقق عدة استجابات بشرية مختلفة .
و وفقا لموقع I-Doser، المنتج و المسوق الرئيسي 
لملفات التخدير الموسيقية على االنترنت ، انه عند 
عزف الموسيقى بترددات مختلفة قليال عبر كل أذن، 
مما  ‘وهميا’،  ثالثا  موسيقيا  بعدا  يدرك  الدماغ  فان 

يبدل االحساس واالستجابات .
هذه  خالل  من  واإلدمان  التخدير  عملية  تتم  وحتى 
النغمات ، يتم تشغيل الملف الموسيقى بحيث يزود 
الترددات  من  مختلفتين  بدرجتين  السماعة  طرفي 
 30 بنحو  يقّدر  ضئياًل  الفارق  ويكون  الصوتية، 
المخدرات  هذه  صنعوا  من  يشدد  لذلك  هيرتز، 
على أن تكون السماعات ذات جودة عالية من نوع 
“ستيريو” كي تحقق أعلى درجات الدقة و التأثير ، 
المدمن  فيدخل  المخدر بطريقة صحيحة ،  وتوصل 

في حالة االسترخاء وكسل العقل.
ويعتمد خلق هذه المخدرات على التحكم بالمسارات 
 ، االغراض  متنوعة  حزم  فى  بوضعها  الموسيقية 
الفارق بين  التحكم فى هذه الجرعات بمقدار  يتم  و 

ذبذبات و نغمات طرفي السماعة ، وكلما زاد الفارق 
بين الدرجات زادت الجرعة المخدرة..

تأثيرات  و  بجرعات  الرقمية  المخدرات  هذه  وتقدم 
تأثير  ذو  بعضها   ، المستخدم  لرغبة  وفقا  مختلفة 
او  طبية،  كوصفة  يقدم  بعضها  او   ، ترفيهي 
و  المقدسة  التأثيرات  او  الخيالية،  التأثيرات  يوفر 
الروحانية ، بل ان بعضها اصبح يروج له كوصفة 
إلنقاص الوزن او لعالج االكتئاب او لتحقيق السعادة 
.. و هناك جرعات تستخدم لزيادة النشاط الجسدى 

للرياضيين او النشاط الجنسى .
اى خطرا على مستخدميها  التقنية  هذه  تشكل  و ال 
المخدرات  نقيض  على  فهى  لإلدمان  تؤدى  وال   ،
تثور  قد  التقليدية ال تحتوي على أي مواد كيميائية 
على فسيولوجيا الجسم، كما أن منتجاته تباع بأسعار 
يجعلها  ما  التقليدية،  بالمخدرات  مقارنة  رمزية 

بمتناول الجميع .. 
تأثير  لها  االلكترونية  الملفات  ان  الموقع  يؤكد  و 
متعاطيها  تُشعر  حيث  الجسم،  على  إيجابي 
على  النشاط  أو  المفرطة  بالحركة  أو  باالسترخاء 
الموقع  ويعرض   .. جسمه  واستعداد  رغبته  حسب 
 ، التقنية  هذه  لمستخدمي  الناجحة  التجارب  ألبرز 
والتى يصفوا فيها احساسهم بعد تجربتها ، و يقولوا 
إنها كانت تجربة ايجابية دون أي آثار سلبية عليهم.

ضجة عربية
وقد أثارت هذه الملفات و تجارتها ، ضجة في لبنان، 
الصدى  لضرورى  اللبنانى  العدل  وزير  دعا  حيث 
الواجبة  القانونية  إلجراءات  اتخاذ  و  الظاهرة  لهذه 

لوقف انتشار ‘المخدرات الرقمية’ في لبنان.
و قد كشف عن امر المخدرات الرقمية أول مرة في 
“سرحان  الدكتور  منها  حذر  عندما   ،  2012 عام 
الشرطية في  العلوم  أكاديمية  نائب مدير   ” المهينى 
هذه  مثل  على  حظر  فرض  إلى  ودعا  الشارقة، 
المنتجات، و قال انه على الرغم من عدم وجود أدلة 
علمية بارزة حتى االن عن اآلثار السلبية لمثل هذه 

الملفات الرقمية و تأثيرها 
يجب  ان  إال  البشر  على 
تشكل  لكونها  منها  الحذر 

خطرا على المجتمع.
ميدانية  دراسة  وفق 
اإلمارات  في  أجريت 
على  المتحدة  العربية 
عينة من 500 طالب من 
مختلف الجامعات الخاصة 
تتـــــراوح  والرسميـــة، 
و23   18 بين  أعمارهم 
سنة، تبين أن 46 في المئة 
من المستطلعة آراؤهم، ال 
يوافقون على أن المخدرات 
الرقمية ظاهرة منتشرة في 
اإلمارات، واعتبر 55 في 

أن  يمكن  الصوتية  السجالت  أن  الطالب  من  المئة 
تسبب اإلدمان. وقال 37 في المئة إنهم ال يعرفون 
ما المخدرات الرقمية، ورأى 23 في المئة أن ال أدلة 

علمية متاحة في هذا المجال.
المساعد  االستاذ   ” وهبى  هيلين  الدكتورة”  لكن 
صحيفة  فى  لها  بمقال  كتبت  األعصاب،  علم  في 
الواشنطن بوست االمريكية ، بان المخدرات الرقمية 
االبحاث  افادت  حيث  الدماغ  على  خطرا  تشكل  ال 
انه لم يكن هناك " أي زيادة على اإلطالق في نشاط 
موجات الدماغ لمن يستمعون الى مثل هذه الملفات 
باحثون  ان  اضافت  و   . المختلفة"  الترددات  ذات 
في جامعة العلوم و الصحة بوالية أوريجون قاموا 
بدراسة تبحث في آثار هذه التقنية ، والتي كشفت أن 
آثارها قد يكون لها بعض الفوائد على المدى الطويل 
، فقد يستطيع هؤالء الذين يداومون على االستمتاع 
و  اقل  بقلق  االحساس  على  يوميا  التقنية  هذه  بمثل 

احساس بتحسن فى نوعيه الحياة .

مسؤولية األهل
إلى  يسعون  األطفال  أو  المراهقين  نرى  حين 
يبحث  لماذا  نسأل  أن  علينا  الرقمية،  المخدرات 
الطفل عن هذا الشعور بالنشوة أو اللذة. وهذا السلوك 
وأسبابه ربما قد تدفع الطفل إلى تعاطي المخدرات 

المضرة، ال تلك الرقمية المحدودة اآلثار وحسب. 
سعي  إلى  السلوكية  الجهة  من  ننتبه  أن  علينا  لذلك 
هذا  وأسباب  الرقمية  المخدرات  تعاطي  إلى  الطفل 
الفضول وهذا االندفاع، وعلينا معالجة تلك األسباب 

وذاك االندفاع مبكراً”. 
هذا الطفل الذي يدخل إلى هذه المواقع للبحث عن 
ويحّملها  يشتريها  وأحياناً  الصوتية  الملفات  هذه 
عنده، يتعّرض في الحقيقة لعروض أخرى لمنتجات 
يتم الترويج لها وهي تهدد الطفولة والصحة العامة، 
كالعروض الجنسية أو المخدرات العادية وغير ذلك. 
علينا أن نرى إلى أين يدخل هذا الطفل ليحصل على 

هذه الملفات ولماذا”.
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بينما تتصارع معظم دول العالم مع شكل الحجاب، 
التي تحاول  التي ترفضه كليًّا أو غيرها  سواء تلك 
أْن تختزله في شكٍل واحٍد وترفض ما دونه، أصبح 
صناعًة  األماكن  من  العديد  في  اإلسالمي  اللباس 
يوم  بعد  يوًما  تخلق  ومستقلّة  مبتكرة  مؤسساتية 

خياراٍت ال تعدُّ وال تُحصى في عالم األزياء.
لسنواٍت عديدة، كانت فكرة الحجاب بسيطًة للغاية؛ 
قطعة مالبس متواضعة بأكمام طويلة وتنحدر للكاحل 
مع شكٍل من أشكال غطاء الرأس. إضافًة إلى بعض 
فيها  المحّجبات  النساء  مالت  الصغيرة،  المجتمعات 
إلى ارتداء السراويل الطويلة الفضفاضة مصحوبًة 
مغطيًة  لألسفل  قلياًل  وتنحدر  طويلة  بأكمام  أيًضا 

األرداف، إلى جانب غطاء الرأس.
األنثوّي  اإلسالمي  اللباس  شكل  أخذ  فشيًئا،  شيًئا 
المطاف  نهاية  في  أصبح  حتى  والتغير  بالتحّول 
المؤتمرات  لها  تنّظم  ومربحة  تنافسية  صناعًة 
اإلعالنات  لها  وتصّور  العالمية  األزياء  وعروض 
والحمالت التسويقية بوجوه وأجساد عارضاٍت لسَن 
محّجباٍت باألساس، أو قد يكن. لكّن األهّم من ذلك 
تتنّوع  وإنما  محّددة  فئٍة  على  تقتصر  ال  أنّها  كلّه، 
أشكالها وتتعدد حتى تستطيع جميع الفئات االجتماعية 
بمختلف األوضاع االقتصادية أن تجد فيها ما تريده.

تحّوالت كبيرة وأرقام صاعدة
التركية أن  في عام 2010، قّدرت صحيفة “ملّت” 
قيمة سوق المالبس اإلسالمية العالمية تبلغ نحو 2.9 
اإلسالمي  االقتصاد  تقرير  أشار  فيما  دوالر.  مليار 
العالمي لعام 2014-2015 إلى أن إنفاق المستهلكين 
المسلمين على المالبس واألحذية قد ارتفع إلى 266 
مليار دوالر في عام 2013. وهذا يمثل نمًوا بنسبة 
11.9 في المائة من اإلنفاق العالمي في فترة ثالث 
إلى  السوق  هذا  يصل  أن  التقرير  ويتوقع  سنوات. 

500 مليار دوالر بحلول عام 2020.
قطاع  في  اإلسالمي  االستهالكي  اإلنفاق  حجم 
عام  في  دوالر  مليار   322 إلى  سيزيد  المالبس 
عام  في  دوالر  مليار   224 كان  بعدما   ،2018
2012. وتمثّل هذه األرقام سوق المالبس اإلسالمية 
في جميع أنحاء العالم. أما البلدان األعلى استهالًكا 
أواًل  تركيّا  فجاءت  اإلسالمية  المالبس  نطاق  في 
بقيمة 25 مليار دوالر، تليها إيران بمبلغ 21 مليار 
دوالر، وإندونيسيا بقيمة 17 مليار دوالر، ومصر 
بقيمة 16 مليار دوالر، والمملكة العربية السعودية 

15 مليار دوالر، وباكستان 14 مليار دوالر.

بين الهوية الفردية والهوية اإلسالمية
التي  األسباب  حول  يدور  إذن  لدينا  السؤال  يبقى 
في  الحاصل  والتغيّر  السريع  النمّو  هذا  إلى  أدت 
مهّمة  نقطة  ربّما.  سنوات  العشر  تتعّدى  ال  مّدٍة 

يمكننا االستناد إليها، إذ بات العديد من جيل األلفية 
المسلمين يعتقدون أّن إيمانهم أو تديّنهم ال يجب أن 
األمر  يتعلّق  حين  والنقاش  للمساءلة  موضًعا  يكون 
من  العديد  نشأت  وبالتالي،  والَجمال.  بالموضة 
األفكار الداعية لكسر الصورة النمطية عن الحجاب 
من  الفردية  هويّتهم  عن  للتعبير  كوسيلة  وتحّديها 

جهة، واإلسالمية من جهٍة أخرى.
ومن هنا، ظهر العديد من األشكال المتنوعة للحجاب 
أو  فرٍد  كّل  عند  المختلفة  الفردية  الهوية  لتستوعب 
كّل مجتمع. ولو عدنا إلى الوراء قلياًل، أْي إلى ما 
الحجاب  أّن  لوجدنا  عاًما،  عشرين  أو  ثالثين  قبل 
والحركات  السياسّي  باإلسالم  وثيًقا  ارتباًطا  ارتبط 
الحًقا.  واستمّرت  للسطح  ظهرت  التي  اإلسالمية 
حتى أنّه أصبح لكّل حركٍة شكاًل معيًّنا من الحجاب 

تُعرف به وتعّرف نفسها من خالله.
الحًقا، ومع خفوت أوج اإلسالم السياسّي وحركاته، 
أخذ الحجاب أشكااًل مختلفة كثيرة، وانتقل من شكله 
الهويّاتّي اإلسالمّي الحَركّي إلى شكٍل أكثر فردانيًة 
مبنّي على أسس الرأسمالية الحديثة ومبادئ التسويق 
والحجاب  األنيق  الحجاب  فظهر  الظهور،  وحّب 
السباحة  حجاب  و  العَملّي  والحجاب  الرياضّي 
قبل  من  تكن  لم  التي  األشكال  من  الكثير  وغيرها 
عن  بالبحث  تتّسم  التي  الفترة  هذه  لتواكب  فجاءت 
هويّة فردية متميّزة وخاصة وال تخضع أليديولوجية 

أو أفكار قديمة.

هوية إسالمية معاصرة أم تقليٌد للغرب؟
“باتريك  السويسري  االجتماعي  الباحث  يجادل 
يناقش  والذي  السوق”،  “إسالم  كتابه  في  هايني” 
اإلسالمي  التديّن  من  معيّنة  أنماط  بين  العالقة  فيه 
الفردية  النزعة  مثل  للسوق  الفلسفية  واألسس 
األيديولوجية  السرديات  عن  والتخلّي  واالنفتاح 
يزال  ال  المعاصر  اإلسالمّي  الحجاب  أّن  الكبرى، 
ويعتمدها  يصّدرها  التي  األزياء  بقوانين  محكوًما 
الغرب من ألوان وأطرزة وقوانين تتعلق بكّل موسم. 
االستهالكّي  سياقه  في  الحجاب  أّن  “هايني”  ويؤّكد 
ومحكوم  ومعاييرها  العالمية  السوق  بقيم  منصهٌر 

بمبدأ موضة األزياء والماركات التجارية.
“جيل  الفرنسّي  االجتماع  وعالم  للفيلسوف 
ظهور  عن  مميًّزا  اجتماعًيا  تحلياًل  ليبوفيتسكي” 
الموضة وتصاعد أفقها في جميع طبقات المجتمع، 
عن  النظر  بغض  الطبقات  لجميع  أصبحت  بحيث 
وضعها االقتصادي والمادي. إذ يرى ” ليبوفيتسكي” 
ما  هو  المظهرية  ونزعة  الطبقات  بين  التنافس  أّن 
“الشاذة”.  الموضة  ظاهرة  وتشّكل  نشوء  إلى  أّدى 
العليا في أي  الطبقة  أو  النبالء  ابتكرت طبقة  فكلما 
منها  األقل  الطبقات  ما، سعت  زًيا  تاريخية  مرحلة 
لتقليده واستنزاله إلى طبقتها، وهو السلوك النابع من 

رغبة الشعورية في االنتماء للطبقة األعلى.
وبما أّن الطبقات األقل ال تستطيع في جميع األحوال 
بما  الباهظة  األزياء  وتكاليف  بتفاصيل  االحتفاظ 
فتجد  المادية،  وإمكانياتها  ميزانياتها  مع  يتناسب  ال 
الشيء،  بعض  مشّوه  لكنّه  شبيه  لتقليٍد  تلجأ  نفسها 
مما يدفع بالطبقة األعلى للتخلي عن الزي وابتكار 
ليبقى  التنافس  يستمّر  وهكذا  به،  تتميز  جديد  آخر 

محصوًرا في دائرة مغلقة..
لكّن األهم من ذلك أّن ليبوفيتسكي يرى أّن ظاهرة 
الموضة بكّل أشكالها ليست إال تشويًها للمقّدس ولقيم 
التي اعتاد عليها فجاءت الموضة  المجتمع وتقاليده 
األزياء  دور  سياسات  تحت  وتحّولها  لتنسخها 

والماركات العالمية ومزاجات المصّممين. 

بآخر  المسلمين  أوساط  بين  تنتشر  نزعة  ثمة 
صيحات الموضة العالمية والغربية، فتصبح مالبس 
المحّجبات نسًخا “مؤسلمة” لمالبس غير المحّجبات.
بالهوية  يرتبط  ال  اإلسالمي  الزّي  أصبح  وبالتالي، 
االجتماعّي  أو  الفردّي  بالذوق  حتى  وال  اإلسالمية 

بقدر ما يتأثر بما يستهلكه اآلخرون في العالم. 
وأصبح االستهالك للزّي اإلسالمّي قيمة اجتماعية؛ 
فالمحّجبة ال تستهلك ما تريده فحسب، وإنما تستهلك 
المحّجبات  غير  من  وزمالءها  جيرانها  تجد  ما 

يستهلكونه. 
الزّي اإلسالمي أو الحجاب  أّن  قلنا  إْن  وليس خطأً 
يحاول  إذ  الفردّي،  لالستعراض  موضًعا  أًصبح  قد 
حوله  من  أمام  لديه  ما  عرض  خالله  من  فرٍد  كلُّ 
إلى  تتحول  تكاد  بطريقٍة  وشخصيته  ذاته  مستثمًرا 
بمصطلح  “ليبوفيتسكي”  أسماه  ما  وهو  النرجسية، 
“الفردانية الجمالية”، أي أّن الموضة تسمح باستقالل 
األفراد فيما يتعلّق بمظاهرهم مقابل العديد من القيود 
لظهور  مساحًة  هناك  أّن  إذ  األخرى،  االجتماعية 
صناعة  دور  تحكمه  عالٍم  في  الشخصي  الذوق 

األزياء ومصّمميها ومستثمريها. 
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للشاعر  واأللواح،  المعارج  ديواُن  مؤخراً،  صدَر 
األردني تركي عبد  الغني، والشاعُر من مواليد عام 
ويقيم  إربد،  محافظة  في  كفريوبا  قرية  في   1966
حالياً في برلين منذ عام 1994  حاصٌل على إجازة 

ٍفي األدِب االنكليزّي والتّأهيِل االجتماعّي. 
التّفعيلة،  العموديّة، وقصيدَة  القصيدة  الّشاعر  يكتُب 
األلمانية  الّلغة  إلى  قصائدِه  من  العديد  تُرجمْت  وقد 
بعنواِن  مطبوٌع  شعريٌّ  ديواٌن  وله  والفرنسية، 
اأُلمسياِت  من  العديِد  في  شارَك  الّطين)  (حقائُب 
بلداِن  من  عدٍد  في  األدبيِة  والمهرجاناِت  الّشعريّة، 
أوربا و المغرب العربّي  وغيرها، كما حصل َعلى 
سبيل  على  منها  الهاّمة،  األدبيّة  الجوائِز  من  عدٍد 
مهرجاِن  ودرُع  أوربا،  أطباِء  ُاتحاِد  درع  المثال 
جرَش، درع المعهِد الثقافّي العربّي في برلين، ولعّل 
األهّم من ذلَك درُع أميِر الّشعراء العرِب، في دولِة 

اإلماراِت العربيّة  عام 2009
بصمٍة  ذات  ًشعريًّة  فكريّة  تجربًة  يعكُس  الديوان 
تغريدِه  الغني شاعر متفّرُد في  فريدٍة  وتركي عبد 
على صعيِد الموضوِع، وتناوِل األفكار-على األقِل- 
في الوقِت الحاضِر، يحاوُل الشاعُر في ديوانه البحَث 
واإلجابِة عن  البشريّة،  النّفس  مجاهِل  في  والتّنقيب 
هذا  الوجوِد،  سؤال  وأهّمها  الُكبرى،  التساؤالِت 
السؤاُل الكبير الذي رافق اإلنساَن، منُذ ظهوره على 

وجِه البسيطِة.

لماذا ُخلق اإلنساُن ؟ ما معنى وجوِده ؟ 
هذا  عن  اإلجابِة  ُمهمَة  الفلسفة  تولّْت  التاريخ  عَبر 
من  مرحلٍة  كّل  حسَب  لكن  لُه،  والتصّدي  السؤال، 
تطوِر الَبشريّة..هذا السؤال ليَس سؤاُل الفرِد، وإنّما 
إنّه  الَبشرّي،  الّجنس  وعاّمة  الجماعِة  إلى  يتجاوزه 
معنّي  هو  هل  البشرّي،  للكائن  القلقلِة  األسئلة  من 
حدوَد  يتجاوز  أنّه  أم  الّشخصيّة  صعيِد  على  بذاتِه 
الفرِد، حدوَد المكاِن ليغدو سؤال كّل إنسان و يتخّطى
 حدود حياتِه اليوميّة الُمعاشِة في الطعاِم والّشراب، 
ليغدو التّأمل سفينُة الِفكر إزاَء هذه الجدليّة، إزاَء هذا 
مالمسِة  من  البّد  باألسئلِة،  الُمشبع  الوجودّي  القلق 
الُخطوِط الحمر من هّزها، من قياِس رّدِة الفعِل رغَم 

الَمتاهاِت والعقبات .
وأفالطون  سقراط  منذ  تطورها،  عبر  الفلسفة،  إّن 
وأرسطو وغيرهم، إلى اآلن تبحُث عن معرفة الّذات 
لنفِسها، وصورَتها عبَر المحاكاِة أو المنطق، وليس 

غريًبا عن الفلسفة أنّ تُبحُر في طقِس الّشعر. لتكشف 
ُكْنَه الوجوِد.

تفكيه،  وتحاول  دنيوي،  أو  ديني  ما هو  إلى  وتعمد 
القلق،  اإلنساني  الفكر  يقتضيِه  بما  ترتيبه،  وإعادة 
أّن  إاّل  والَحضارّي،  والّتقنّي  العلمّي  التّقدم  ورغم 
هذه األسئلة، مازلْت شاغَل اإلنسان لم يصل بعُد إلى 
أو  الموت،  الوجود، معنى  لم يدرك معنى  إجابتها، 

االرتباط بخالِق الكوِن وغيرها...
الخوَض  العرب  الشعراِء  من  الكثيُر  حاوَل  شعرّياً 
في عمِق هذه األسئلة، إاّل أّن اإلجابات كانت تزيُل 
تالمُس  ال  لكنّها  قشرتها،  عن  ما  لحظٍة  في  الغباَر 
في  المسموِح،  حدوَد  تتخّطى  ربّما  ألنّها  الجوهَر، 
منطِق العصِر الذي عاَش فيه الّشاعر، في الُمحصلّة 
كنّا أماَم منتٍج شعرّي غنّي بالفلسفة والعقل والعاطفة 
الّصادقة، والّلغة التّي تتجاوز حدوّد العاِم إلى ما هو 

أعمق بكثيٍر من القصائِد الوجدانيّة األخرى. 
وألّن الشعر محبّة، تتوّحد بكّلِ شيء، تندمج بالعالم، 
سراِب  في  ط  تتورَّ التي  الرّوح  طقوس  أحُد  إنّه 
الَجسد، يبدأ الّشاعر بالتّخيل من أجِل الفوِز بالحقيقِة، 
والوصول إلى عتمِة الجسِد ومجاهل النّفِس بالّشعر، 
يبتكر الّشاعُر العالم، يرسُم شكَل الوجوِد الذي يريد، 
في  الّجماَل  ُس  تتحسَّ والذات  الّجمال  محبة  والّشعر 
كّلِ شيء، يمسح الُقبح والَبشاعَة، يعلُن ميالَد الجنَّة 
صورة  تتوحد،  حين  الّذات  صورة  وهو  الضائعة، 
الجسد حين يتألم، صورة النّفس حين تطفح بالخطيئة 
بشجرِة  تتعلُق  التّي  الّروح  صورُة  البقاِء،  وجحيم 
باللّغة  ل  يشّكِ والنّور،  النّار  بين  والشاعر  النّور، 
العدم والوجود،  بيَن  الذي يشتهي،  الوجوَد  والخيال 
والحياة،  الموِت  بين  ي  والتشّظِ التجلِّي  لحظَة  يرى 
عبر  الجسد  شظايا  يرسُم  والشياطين،  المالئكِة  بين 
أن  يريد  والسقوط،  العلّوِ  بين  يتأرجُح  إنّه  الوقِت، 
عليه  يمليه  ما  يفعل  شيء،  لكّلِ  جديداً  اسماً  يبتكَر 

خيال الفكرِة، يكون متى يريد وأين يشاء.
من هنا فإّن قصائَد الّديوان مشغولٌة دائماً في الَبحث 
والتّنقيب في الّذات اإلنسانيّة عّما يُشبع فضولها، لكّن 
البحَث هنا ال يشمُل الموجوداِت الحياتيّة اللّحظيّة .. 
الهاجُس األكبر كان في البحث عن (الله) عن معنى 

وجودِه من خالل جوهر اإلنسان.
 في قصائد الشاعر تجد أّن روحه تّواقة لمعرفِة الله، 

والتّعلق به، تشعر بالهدوء كلّما مّرت
 تفصيلٌة صغيرٌة تُشعُل في ذاِت الّشاعر نوَر اليقين.

على  المضمون  باب  يفتح  الديوان  عنوان  ولعل 
مصراعيه، فالمعراج ما هو إاّل حالة اتصال ُعلويّة 
على مراحل، ولعل اللفظة تأخُذ موقعاً معنويّاً متفرداً 
خاّصٍة،  بحالٍة   ْ ارتبطت  ألنّها  اللغة،  قاموس  في 
النبي  اتصاُل  هي  مباشرًة،  ديني  هو  ما  إلى  تحيل 
هو  ما  إلى  فتحيُل  األلواح  أّما  بالخالق،   الكريم 
تحمل  كانت  وإن  البشر،  حياَة  في  توثيقّي  تاريخّي 
يتصل  ديني  هو  بما  المعنى،  في  ازدواجية  اللفظة 
اقترفها  التي  والشريرة  الخيّرة  األعمال  بمجمِل 
سجّل  في  وتُحفظ  الّديني  الُمعطى  حسب  اإلنسان، 
التوثيقي  التاريخي  المعنى  إلى  باإلضافة  آخرته، 
األولى  البشر  حياِة  أبجدياِت  تجمُع  فهي  المعروف، 
..األلواح كذلك ُخّطت عليها فطرية الشعر باعتباره 
المجازي  المعنى  في  الِبكر،  اإلنسانية  الفنون  أحد 
الديوان  فالمعراج صعود اإلنسان الروحي  لتسمية 
سمّوه ورقيّه و،األلواح ما هو مطبوٌع في هذه الذات 
المعراج  أخر حركيّة  بمعنى  عليها،  منقوٌش  ما هو 

وثباُت األلواح.
 في مدخل الديوان يمّهد الشاعر قائالً :

لهي  قصائَد،  من  ضّمتُه  بما  المجموعَة  هذِه  "إّن 
يجبرني  لم  وتجربًة  ورؤيًة  ودماً  لحماً  انعكاسي 
عّني  غريٌب  هَو  ما  تراكيبها  في  وال  تعابيرها  في 
وال دخيٌل علّي فهي آلة التصوير  الروحانّية التي 
رؤوس  تتحّسسُه  وال  المرايا  تعكسُه  ماال  التقطْت 

األصابع هي بعضي ومّني فادخلوها آمنين.... " 
الشاعر  إلى  الّشعرية  ذاكرتَك  بَك  تعوُد  في قصائدِه 
الّسبك  في  زهير  بن  كعِب  وإلى  البوصيرّي 
عمِق  من  شعراً  تقرأُ  وكأنَك  تشعُر  والصياغة، 
أصالِة سوِق عكاظ، تجد فلسفة المعرّي حاضرًة في 
سبكِه  في  معاصرٍة..  بنكهٍة  لكن  التفاصيل،  بعض 
الّشعري في صورِه ودّقة بالغتِه، وُحسن صياغتِه 
الكلمة والفكرة واإليقاع  ودّقة اختياره، على صعيِد 
البالغِة  دروس  تستذكر  قصائده،  في  الّشعري، 
عباءة  الّصوفية  تلبُس  الكتب،  بطون  في  القديمِة 
واحٍد  شعرّي  كياٍن  في  تتعانقان  الفلسفيّة،  الِفكرة 

وتبحران على متِن قصيدة. 
إلى  الّشاعر  القصائد والتي قّسمها  نقرأ في عناوين 
على  يحتوي  معراٍج  كّل  معراجاً،   عَشر  أربعَة 

قصيدٍة، يبهرَك عمُق عنوانها مثل:
ِسفر  الّرحيل،  حرائُق  اغتراب،   ، الله  الشّيء،   )
الّظالم،  رسل  التّعلق،  قدر  على  دوران،  التّراب، 
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الّصلصال المّقدس، اليوسفيّة،إاّل ألنكما أنت، وهكذا 
تكلّم المجنون) 

ففي قصيدة /الّشيء/ يقف الشاعر عن قضايا دقيقة 
تشغل الفكر اإلنساني في البحث والتفتيش عن النّور 
تواقة  بالتخيّل،  ُمشبعٍة  عقالنيّة،  صوفيّة  وبروٍح 
للتوثّب فيها يرى أّن اإلنساَن يعيُش تناقَض الوجود، 
بين أن يكون حّراً في اختياراته الدنيوية والروحانية، 
وأن يكون مسيّراً، يرى الشاعر أّن على اإلنسان أال 
 " المسألِة  هذه  حدّي  في  التّفكير  في  وقتُه  يستهلَك 
التخيير واالختيار" ألّن العمَر أقصُر من أن يقضيِه  
في ذلك، عليه - أي اإلنسان - أن يفتّش في الجوهِر 
ليجد اإلجابَة عن أسئلتِه،ال في األطراِف والقشور، 
في الجوهِر تكمُن روُح الحقيقة، وإن تعّمق أكثر فقد 
ألنّه  يتراجع  أن  عليه  الِفكرة،  منطق  حدوَد  تخّطى 
باألساس عندما وصَل الجوهَر أشبع فضول المعرفة 

لديه وبالتالي أمسك خيوط اليقين. 
فيقول :

ُبَك اْلَخياُر وااْلْخِتياُر     َفإِنَّ ِكال الَبديلَْيِن اْنِتحاُر ُيَعّذِ
فال َتْسَتْنِفِد األّياَم َخْلفي  ألنَّ الُعْمَر َوْقٌت ُمْسَتعاُر 

َوإِْن َفّتْشَت في األسماِء َعّني َفإّني اْلَمْركِزيَُّة 
والَمداُر

في قصيدٍة أخرى ( الله) يبدو العنوان أكثَر جرأة من 
غيرِه،  يتابع الشاعرة مسيرته في البحِث عن الله، 
التّراب  سيرة  ترتيب  يعيد  الّصغيرة،  التفاصيِل  في 
التأّمل  لحظِة  في  موجوٌد  فالله  األولى،  وحكايته 
سيرِة  إلى  إعادتك  لحظة  في  عليه  تعثُر  والّسكون، 
فعندها  والتكوين،  التشكيل  لحظَة  األولى،  الخلق 
بصيرته،  اإلنسان  يفتُح  حيَن  دونه،  موصٌد  باب  ال 
ويُعمُل عقلَه وقلبه في البحث عنه في لحظِة الّشّف، 
درجة  إلى  المرء  يصل  عندها  النّوراني،  والتّجلي 
القصيدة  تقرأ  عندما  منه،  وتمّكنه  بوجودِه،  اليقين 
تحاُر أهي لشاعٍر معاصٍر يعيُش بيننا اليوم!؟ رغم 
الكّم الهائل من التقانة والمعلومات رغم تسارع الحياة  
وماديّة البشر، رغم سيِل الحداثة الشعريّة الّجارف .. 

أم أنّها لشاعٍر عاصر فحول الشعراء العرب.

)الله(             
جيُج َسَكَن الضَّ

فال ُصراَخ وال َصدى       
ُمْذ جاَء ُيْنِزلُني التُّراَب ألْصَعدا   

وقْد أناَخَ على َفمي َزَمناً    
على ِقَصِر المكوِث تأبَّد

في لَْحَظٍة َكُبَرْت َعلَيَّ كأّنما 
ماُن على َيدي َفَتَجّعد َهِرَم الزَّ

َفَفَتْحُت َعْيِنَي لِْلُوجوِد َفلَْم أَِجْد                    
َْيني وبيَن الله  باباً موَصدا  

والتأمل  الخالق  الله،  عن  الّشاعر  بحُث  يقتصر  لم 
الذات  في  بصره  يجيُل  بل   الوجود،  مفردات  في 
تركيبها،  في  عميقاً  يغوص  اإلنسانية،  البشرية 

وهيئة  اإلنسان  تركيبة  معنى  عن  يسأل  يحاورها، 
أخالطه، وشّكه ويقينِه، ثم ينتقل بعد ذلك من العام 
إلى الخاّص، يتساءل أين (أنا) ككائن عربي من كل 
هذا الوجود؟.. هل أنا هامشّي مسلوبة حقوقي ؟ أم 

أنّني ال زلُت على مسرِح الحياة ؟
المتناقضات  جدليّة  إلى  قصيدتِه  في  الّشاعر  يعمد   
اللفظية، يبني الفكرة من خالل صراع األضداد،يلجأ 
إلى المقابالت، يعتمد المقولة »والضّد ُيظهر ُحسنه 
متّحُد،  منفصٌل  وأتقُد،  تلٌج  وأرتعُد،  لهٌب   / الّضد« 
من   ( أنا  أين   ) تبتعُد../  اقتربُت  أحزاني،  أفراحي 
اليوم،  المعاصرة  الحضارة  الحياة، من مرتقى  ُسلّم 
تساؤل يفّجره الّشاعر وهو يرى حال األمة اليوم في 
أنا على ساحة  أين  الفرد في ضياع،  انحدار، حال 
كّل  استُبدلْت  وقد  عربي  ككائن  ؟  البشري  الوجود 
الهُث  بي، صرُت  الخاّصة  العربيّة  الحياة  معطيات 
شيء،  في  تمثلني  ال  أخرى  وألواٍن  أشكاٍل  وراَء 
غريبون  كلّهم  األبطال  الرموز،  المدن،  األسماء، 
وما  لعروبتي،  لقبيلتي  تنتمي  ال  الّجمال  قيم  عنّي، 
أكثر األشياء الّدخيلة التي صارْت من صلِب حياتي 
أنّه  لمجرِد  غريٌب  هو  ما  ..أقّدُس  مقدساتي  ومن 
،حتّى  ذاتي  عن  اغتراٌب  غربتي  لتغدو  غريب، 
وكأنني انظُر في وجِه مرآتي ألرى غيري، ألرى 

صورتي في هيئة كائن ال أعرفه.
يقوُل في قصيدة (اغتراب)

أنا قلٌب، فٌم ويُد أنا لهٌب وارتعُد / أنا ثلٌج واّتقُد
أنا شيٌء عن األشياِء منفصٌل وباألشياء مّتحُد 
وبي من أفراحي الثكلى إذا ما ُزحزحْت تلُد 
أنا َمن لسُت أفهمُه، كأّن سواي في جلدي/ 
ألّن اسم ابنتي عفراَء  ولي كوفيٌة من نسِج 

أوردتي
 وشعري أسود ومالمحي سمراء

 عرفُت بأّن آدَم لم يكْن أبتي / وأّمي لم تكْن حواء 
فأين أنا ؟!/ وكيَف أتوُه عن إبلي؟/ وكيَف تتوُه 

عن خيمي فوانيسي !؟
وأين أنا ؟! / ألخجَل من يراعي حيَن يعشُق سرَج 

سابحٍة ويركُب أظهَر العيس!؟ 
 وأين أنا؟! لُيقتل أحمد في عقر مفردتي  

وتصغر دمعة الخنساء في عيني 
و أفروديُت تعظُم في مقاييسي .

على  الّشاعر  يشتغُل  والتّركيب  الّلغِة  صعيِد  على   
نّصه باجتهاٍد كبيٍر، يحاوُل دائماً في قصائدِه إيجاَد 
لغٍة خاصة في اللّغة، يُعطي اللفظَة موقعاً ال تؤدي 

دورها إاّل به، بحيث تخدم سياق النّص.
دائماً  يتكئ  فتراه  اللّفظي،  البديع  يستهويه  الشاعر   
من  وغيرها  والتّرادف  والّطباق  الّجناس  على 
بلزومياِت  يذكرنا  لكنّه   نسيُج وحدِه  المحسنات هو 
يشغله  قصيدتِه،  بسبك  مشغوٌل  تحسبُه   المعرّي، 
المعنى البعيد، يفتح باب التخيّل لكنّه في ذاِت الوقِت، 
أمام  نفسَك  لتخاَل  حتّى  اللغويّة  بالمقدرة  يبهرَك 

معجٍم متنقٍل، وهي عادُة فحوِل الشعراء، بين أبيات 
قصيدته يجنُح دائما إلى التفعيلة ذات النفِس الّطويل، 
أن دّل ذلك على شيء وإنّما يدّل على عنايته بإيصال 

المعنى المراد وامتالكه ناصية الشعر.

فريدة  صبغة  ذا  شعرّي  ديوان  واأللواح  المعارج 
يجنح نحو األصالة  في زمِن الَحداثة زمن استسهاِل 
أميِر  نجِم  لقب  ليستحّق صاحبُه عن جدارٍة  الّشعر 

الّشعراء .
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العالقات  أصعب  من  الزوجية  العالقات  تعتبر 
ألنها  عليها،  المحافظة  لصعوبة  إنشاؤها  يتم  التي 
العادات  من  العديد  في  مختلفين  جنسين  بين  ناشئة 
والهوايات والثقافات وحتى التفكير، لذا فكل عالقة 
زوجية تحتاج للكثير من الصبر والتفهم لتدوم أطول 
مع  حياتك  أيام  أفضل  تعيشين  ولكي  ممكنة،  فترة 

شريكك في جو مليء بالحب والسعادة. 
 تقترح عليك عزيزتي العديد من النصائح وأسرار 
زواجك  على  ستحافظين  بإتباعها  التي  الجدات 
مليء  جوا  حياتك  بشريك  عالقتك  على  وتضفي 

بالحب والتفاهم واالستمرارية.

– اإلصالح والمحافظة:
بشريكك  وعالقتك  زواجك  على  المحافظة  يجب 
تضمن  التي  الممكنة  الحلول  بكل  قيامك  خالل  من 
أو  التافهة  األسباب  وتجنب  زواجك،  استمرار  لك 
الزوجية،  عالقتكما  على  سلباً  تؤثر  التي  النزوات 
ودائماً يفضل أخذ الوقت الكافي والتفكير قبل اتخاذ 
والمحاولة  بشريكك  عالقتك  بخصوص  قرار  أي 
دائماً لتجاهل األخطاء والزالت العابرة من الطرف 

األخر.
– حل المشاكل وعدم تأجيلها:

الخلود  قبل  الزوجين  بين  النزاع  حل  دائماً  يفضل 
للنوم وذلك الستقبال يوم جديد بفكر جديد، وتجاهل 
كل األفكار السلبية التي مر بها الشريكين مسبقاً وبدء 

حياة جديدة ببداية يوم جديد.
ولتجنب المشاكل والعيش في جو من الحب والسعادة 
في  والتدقيق  الشريك  مراقبة  تجنب  عليك عزيزتي 
كل صغيرة وكبيرة لكون هذا يزيد من شكك ويتسبب 
الثقة  وزعزعة  والصراعات  الخالفات  نشوب  في 

فيما بينكما.
– تجنبي التهور والتسرع:

الحياة  التهور والتسرع في كل مواقف  يفضل عدم 
نطق  قبل  فيفضل  الشريكين،  بين  وبخاصة  عموما 
وعدم  نطقها  قبل  مرات  سبع  بها  التفكير  الكلمة 

االنفعال الكبير وخاصة وقت المشاكل، وأخذ الوقت 
الكافي قبل النطق بأي قرار.

المبالغة  وترك  األمور  استيعاب  على  والحرص 
والمغاالة في اتخاذ القرارات وردود األفعال وتجنب 
دائما التسرع حتى ال تزداد األمور تعقيدا، والحرص 
تجنبا  اآلخر  الطرف  ليرضى  التنازالت  تقديم  على 
يزيد  التفاهم  وذلك ألن  العالقة  ولمواصلة  للمشاكل 

الشريكين حبا وترابطا مع بعضهما البعض.
– كوني صريحة:

احرصي على استخدام أسلوب الصراحة مع شريكك 
بلطف عند التعبير عن المواقف أو األفعال المزعجة 
الحلول  أفضل  من  تعتبر  ألنها  طرفه،  من  الواردة 
لمعرفة  بالمشاعر  البوح  على  تعتمد  ألنها  وذلك 
األسباب الحقيقية لتجنبها فيما بعد واعلمي عزيزتي 
أن التغاضي أو كتمان األمر يزيد األمر سوء ويؤثر 

بشكل سلبي على عالقتكما.
– إيجاد قواسم واهتمامات مشتركة:

حتى  وميوالته  اهتماماته  بكل  الشريك  مشاركة 
تتوصال معا إلى لغة مشتركة بينكما فهذا من شأنه 
والمتعة  والسعادة  النفسية  بالراحة  شعورا  يولد  أن 
بين الشريكين، كما أن مساهمة كل طرف في دعم 
دعم  من  الحياة  نواحي  جميع  في  اآلخر  الطرف 

نفسي وجسدي ومالي تقوي أواصر العالقة الزوجية 
وتقربكما من بعضكما البعض أكثر فأكثر.

– االعتراف الدائم بالحب:
عليك اعتماد أسلوب إظهار الحب والمودة للشريك 
أقوال  والمودة  فالحب  واألقوال،  األفعال  من خالل 
على  دائم  بشكل  الحرص  عليك  لذا  أفعال،  يتبعها 
االعتراف بالحب والقيام بكافة الوسائل المتاحة التي 
تثبت للشريك مدى أهميته في حياتك حتى وإن كانت 

هذه األساليب بسيطة.
وإظهار  الشريكين  بين  واالحترام  الحب  فتبادل 
االهتمام في كل اللحظات من أسمى وأرقى الطرق 
التي تجدد الحياة الزوجية وتبعث روحا جديدة فيها.

– التسامح:
على  الزوجية  العالقة  بناء  يتم  أن  جدا  المهم  من 
الوضوح والثقة بين الطرفين واتخاذ أسلوب التسامح 
التي  الوسائل  واعتماد كل  التعنت  والغفران، وعدم 
من شأنها حل المشكلة حتى وإن كانت صغيرة كقول 

كلمة آسف عند صدور الخطأ من أحد األطراف.
الكلمة  تكون  أن  يشترط  المسامحة  تتم  حتى  ولكن 
نفس  ارتكاب  في  االستمرار  وعدم  للفعل  مطابقة 
ال  قوية  زوجية  عالقة  إلى  للوصول  وذلك  الخطأ، 
تضعفها وال تقف في وجهها وتعصف بها المشاكل.
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تبحث المرأة عن مواصفات خاصة في زوج المستقبل ، لبناء األسرة 
اختالف  من  الرغم  وعلى  المستقبل،  في  المشاكل  وتجنب  السعيدة 
ما تبحث عنه كل امرأة في الرجل، إال أن هناك صفات أساسية ال 
تتنازل عنها معظم النساء، وتحاول الكثير من النساء تجنب الرجل 
ما  يمنحها  الذي  البسيط  الرجل  وتفضل  بالتعقيد،  حياته  تتسم  الذي 
تحتاج من الحب والرعاية، لذا “” تقدم لك عزيزتي أهم األسباب التي 

تدفع المرأة للزواج بالرجل البسيط، تعرفي عليها وأخبرينا رأيك !
- ال يمتلك أجندة خفية:

الرجل البسيط كالكتاب المفتوح أمام المرأة، وال يمتلك أجندات خفية 
وأسرار يخفيها عن زوجته ويفاجئها بها في المستقبل.

- لن يفطر قلبك:
فهو  البسيط،  الرجل  جانب  إلى  بالطمأنينة  تشعر  أن  للمرأة  يمكن 
لن يجرحها أو يكسر قلبها بعد الزواج، بل يسعى إلسعادها طوال 

الوقت.
- ال يمانع بأن تكوني محط أنظار اآلخرين:

لن يجد الرجل البسيط حرجا في أن تكوني محط أنظار اآلخرين، 
ويسعى دوما ألن يقدم لك الدعم للنجاح في حياتك المهنية والعملية.

- يمكن أن يخرج معك بسهولة:
أو  نزهة  في  بالخروج  البسيط  الرجل  إقناع  في  تجدي صعوبة  لن 
والذرائع  الحجج  اختالق  يحاول  الذي  المعقد  الرجل  بعكس  رحلة، 

للتهرب.
- يحاول إسعادك دائما:

يحاول الرجل البسيط أن يجعلك سعيدة طوال الوقت، ويقدم راحتك 
وسعادتك على راحته الشخصية، بعكس الرجل المعقد الذي غالبا ما 

يتسم باألنانية وحب الذات.
- يرسم االبتسامة على شفتيك:

خالل  من  شفتيك  على  االبتسامة  رسم  إلى  البسيط  الرجل  يسعى 
الدعابات الخفيفة والعبارات الرومانسية والعاطفية.

- يراك جميلة دائما:
أكثر ما يميز الرجل البسيط هو بعده عن التصنع والتكلف، ويمكن 
بعكس  تشعرين  عندما  وحتى  األوقات،  جميع  في  جميلة  يراك  أن 

ذلك.
- أفضل صديق لك:

أفضل  يقضيها بصحبتك، وهو  التي  اللحظات  البسيط  الرجل  يقدر 
ما  فهم  على  قادر  فهو  همومك،  إليه  تشكو  أن  لك  يمكن  صديق 

تشعرين به وتقديم الدعم الالزم عند الحاجة.
- سيحبه والداك:

أسرتك،  وأفراد  والديك  قلب  إلى  بسهولة  البسيط  الرجل  سيدخل 
فهو إنسان يمكن أن يحبه الجميع ويكون عالقات مميزة مع محيط

i االجتماعي بسهولة.
- سيدعم أحالمك:

لن تجدي أفضل من زوجك ليقدم لك الدعم في أحالمك وطموحاتك 
المستقبلية، وال يشعر الرجل البسيط بالحسد أو الغيرة عند تحقيقك 
للنجاح الذي تطمحين إليه، بل سيكون أول المهنئين والداعمين لك 

في مسيرة النجاح.

اليوم  في  السلبي  التأثير  وتحّسن  واإليجابي 
التالي مقارنة باأليام التي تم فيها الجدال ولم 
ينته بعناق«. على الرغم من أن البحث في 
مراحله المبكرة، إال أن النتائج األولية تشير 
إلى أن العناق يمكن أن يكون أيضاً طريقة 
يعانون  الذين  الدعم لألشخاص  لتقديم  مفيدة 

من مشاكل مستمرة في عالقاتهم. 

العمر والنوع غير مهمين
بغض  ذاته  األثر  ما  شخص  معانقة  تُخلِف 
النساء  أنَّ  أو نوعه، غير  النظر عن عمره 
يتلقين  أنهن  ذكرن  الدراسة  في  المشاركات 
عدد أحضان أكثر من تلك التي يحصل عليها 

الرجال.       
وليس عناق شريك الحياة وحده هو ما يفيد، 
إال  يحتاج  ال  المرء  أنَّ  لالهتمام  المثير  من 
إلى عناق من الحبيب وحده ليتحسن شعوره، 
إذ إنَّ معانقة أي شخص آخر ستحقق الفائدة 

ذاتها. 
شجاراً  فيها  تخوض  التي  القادمة  المرة  إذاً 
أحد  أو  قريبك  أو  حبيبك  أو  صديقك  مع 
والديك أو شخص غريب، قد تساعد معانقة 
أن  قبل  انتبه  لكن  المسألة.  اآلخر على حل 
لألمام  وتخطو  ذراعيك  وتفتح  بأدب  تبتسم 
تتأكد من  أن  اآلخر، عليك  الطرف  لمعانقة 

رضاه عن هذه الخطوة.

هذه  تواجهكما  قد  التي  األزمات  كل  رغم 
أفضل طريقة إلنهاء الخالفات من الطبيعي 
أن تنشب خالفات بينك وبين شريك حياتك، 
هذه  بها  تتجاوزان  التي  الطريقة  لكن 
بعض  الفرق.  تصنع  التي  هي  الخالفات 
بعضهما  عن  االبتعاد  يفضلون  األزواج 
لفترة، في حين يقرر البعض اآلخر الخلود 
يحملون  يهدأوا، وهناك من  النوم حتى  إلى 
يلجأ  فيما  طويلة،  لفترة  الشجار  مرارة 
ومن  الحل.   إلى  للنقاش وصواًل  الكثيرون 
اقترحت  حديثة  دراسة  أنَّ  لالهتمام،  المثير 
الطريقة المثلى للتعامل مع أي خالف، وهي 
أسهل وألطف شيء يمكن للمرء فعله… ما 

هي إذاً هذه الطريقة؟    
  

العناق هو الحل 
ميلون  كارنيغي  جامعة  من  باحثون  أجرى 
حول  دراسة  األميركية  بنسلفانيا  والية  في 
 400 من  ألكثر  االجتماعية  التفاعالت 
العناقات  وعدد  خالفاتهم  حللوا  و  شخص 
السلبية  المزاجية  وحاالتهم  يتلقونها  التي 
متواصلة  يوماً   14 مدى  على  واإليجابية 
والحظوا بأن حالتهم المزاجية تحسنت كثيراً 

بفضل العناق بعد المشاجرة. 
تترك  اآلخرين  معانقة  أنَّ  الدراسة  أبرزت 
لإلنسان.  المزاجية  الحالة  على  إيجابياً  أثراً 

»تشير  الدراسة:  وتقول 
عالقة  هناك  أنَّ  إلى  النتائج 
عناق  على  الحصول  بين 
في  الدخول  واحتمالية 
شجارات. بحيث اقترن العناق 
تدني  مستوى  في  بانخفاض 
المشاعر اإليجابية المصاحب 
في  وانخفاض  للشجار؛ 
تقييم  عند  السلبية  المشاعر 
متزامن«.  بشكل  الشعوريين 
ومع ذلك لم تتطرق الدراسة 
الذي  االحتدام  مدى  إلى 
أو  الخالفات  عليه  كانت 
العالقة  وطبيعة  الشجارات 
يقول  األفراد.  تربط  التي 
للدراسة،  الرئيسي  المؤلف 
»إن العناق في وقت الشجار 
تحّسن  في  ساهم  الجدال  أو 
السلبي  المتزامن  التأثير 
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نمر من خالل هذه األسطر على دراسة حديثة تثبت 
السعيدة  األحداث  عند  للبكاء  ميال  أكثر  الرجال  أن 
من النساء، في حين أن دموع الجنس اللطيف تنهمر 
األحداث  في  الرجال  من  أكثر  مرات   4 بمعدل 

المحزنة. 
البروفيسور  أجراها  التي  الدراسة  أظهرت  وقد 
هولندا،  في  تيلبورج  جامعة  من  هويتس”،  “فينجر 
أن الرجال يبكون في كثير من األحيان في األحداث 
المباريات  إحدى  في  فوزهم  مثل  اإليجابية، 
الرياضية، بعكس النساء اللواتي يبكين عند الشعور 

بالحزن بشكل أكبر.
الرجال  من  كل  يبكي  عام،  “بشكل  هويتس:  وقال 
والنساء ألسباب متشابهة كوفاة أحد األحبة أو فشل 

عالقة عاطفية أو الحنين إلى الوطن”.
ألسباب  يبكين  النساء  “ولكن   : هويتس  وأضاف 
للنقد أو  أخرى مثل الخالفات الشخصية والتعرض 
الرجال  أن  حين  في  الكمبيوتر،  جهاز  تعطل  حتى 
بشكل  اإليجابية  األحداث  في  البكاء  إلى  يميلون 

واضح”.
الرجال  من  كل  لدى  البكاء  سبب  هويتس  وأرجع 

ء  لنسا ا و
معظم  في 
ن  حيا أل ا
إلى الشعور 
لعجز  با
من  أكثر 
 ، ن لحز ا
قع  تو و
يكون  أن 
بكاء  سبب 
في  الرجال 
ث  ا حد أل ا
ة  لسعيد ا
من  أكثر 

بكاء  أن  تعتبر  والتي  السائدة  الثقافة  إلى  الحزينة 
الرجال عند المصائب دليل على الضعف والعجز.

وتوصل هويت إلى هذه النتائج بعد استطالع شمل 
اآلالف من األشخاص أجــاب كل منهـــم عن سؤال 
حول المواقـــف التي تنهمر دموعهـــــم فيــها أكثر 
من غيرها، وفي الوقت الذي كانت النساء أكثر ميال 
للبكاء عند الشعور بالضعف، أكد الرجال أنهم يبكون 
بشكل أكبر عند لحظات النجاح وتحقيق االنتصارات 

واإلنجازات.

تُحبّين التحّدث إلى صديقاتك عن زواجك وعالقتك 
الزوجية. وهذا أمر مفهوم ومثير لالهتمام. ولكن، ال 
تحّوليه إلى عادة سيئة ومسيئة بنشر تفاصيل ال بّد أن 

تبقى سراً بينك وبين زوجك.
هذا صحيح، ثمة أسرار زوجية تُوجبِك التكتّم عنها 
الحياة  وكينونة  الخصوصية  على  الحفاظ  باب  من 
التي تجمعك بالشريك. فعن أي أسرار نتكلّم؟ تابعينا 

لتحصلي على اإلجابة التي تتوخين...

الشؤون المادية
لن  وزوجك  مصاريفك  عن  صديقاتِك  تُحّدثي  أن 
اإلفصاح عن  ما ستفعلينه هو  وكّل  بشيء.  يفيدهّن 
المنطلق،  هذا  ومن  جداً.  وخاص  سرّي  تفصيل 
ينصِح بأن تنتبهين جيداً إلى المسائل التي تتطّرقين 
له  ما  كّل  عن  اهتمامك  وتحّولي  حديثك  في  إليها 

عالقة باألمور المادية.

تفاصيل حياتكما الحميمة
عن  التحدث  الصديقات  بين  الممتع  من  يكون  قد 
المقارنة.  بداعي  الحميمة  والعالقة  العاطفية  الحياة 
فبعض  الخصلة،  هذه  وراء  تنجرين  أن  إياك  لكن، 
التفاصيل عن هذا الجزء من زواجك ال بد أن يبقى 

سراً بينك وبين زوجك!

خالفاتك مع زوجك
قلياًل عن  وتتذمرين  تشكين زوجك  أن  من  بأس  ال 
الحمراء.  الحدود  تتخطين  أن  إياك  لكن  خالفاتكما، 
ستبقى  زوجك،  مع  مجاريها  إلى  المياه  عودة  وفي 
أصداء كلماتك وشكواك في ذهن صديقاتك اللواتي 
شخصية  من  والسخرية  التهكم  عن  يتوانين  لن 

شريكك.

عالقتك بأهل زوجك
قد تظنين أّن الحديث عنهما وطريقة تعاملك معهما 
عكس  والحقيقة  عنه.  التحدث  ويستحّق  عادياً  أمراً 
وبغض  "قلقلة"  موضوع  ليسا  فحمواك  تماماً،  ذلك 
سيئة،  أو  أجيدة  سواء  معهما،  تجربتك  عن  النظر 

احرصي على التكتم عنها.

خطط اإلنجاب 
اإلنجاب هو قرار كبير ومحوري في الحياة الزوجية 
أن  واألفضل  ثالث.  مع طرف  لتشاركه  داعي  وال 
تعتبريه مسألة شخصية وتحتفظين بها لنفسك. ففي 
هذا  في  أحد  نصيحة  إلى  تحتاجين  ال  أنِت  النهاية، 

الصدد!

- لو أعطيت األحمق خنجرا أصبحت قاتال 
- ليس مهما أن تحب المهم من تحب 

- ما أسهل أن تكون عاقال . . بعد فوات األوان
يخفي  أن  يستطيع  ال  الدنيا  في  الذي  الظالم  كل   -

ضوء شمعة مضيئة 
- خير لك أن تسأل مرتين من أن تخطأ مرة واحدة 

- من أذنب وهو يضحك دخل النار وهو يبكي 
- يكفي أن تظهر السوط  للكلب المضروب 

- الريش الجميل ليس كافيا ليصنع طائرا جميال 
- يسخر من الجروح كل من ال يعرف األلم
- الزواج هو الترجمة النثرية لقصيدة الحب
- المرأة لغز مفتاحه كلمة واحدة هي الحب

- المرأة متقلبة كريشة في مهب الريح
- المرأة الفاضلة صندوق مجوهرات يكشف كل يوم 

عن جوهرة جديدة
- المرأة العاقلة تضع السكر في كل ما تقوله للرجل 

وتنزع الملح من كل ما يقوله لها الرجل
بيتا  يشتري  امرأة ألجل جمالها كمن  يتزوج  - من 

لجمال طالء واجهته
- ال تطعن في ذوق زوجتك .. فقد اختارتك أواًل

- ال تجادل األحمق .. فقد يخطيء الناس في التفريق 
بينكما

- السر في نظر المرأة نوعان : نوٌع تافه ال يستحق 
ال  بحيث   .. ا  جدًّ مهم  آخر  ونوٌع   .. به  تحتفظ  أن 

تستطيع االحتفاظ به
- تضحك المرأة عندما تستطيع .. وتبكي عندما تريد
- ثالثة أصناف من البشر ال يستطيعون فهم المرأة : 

األطفال ، والشبان ، والشيوخ
- يقول الرجل في المرأة ما يريد .. لكن المرأة تفعل 

في الرجل ما تريد
- وأحبها وتحبنى . . ويحب ناَقتها بْعيِرى

- الحُب فى األرض . بعٌض من َتَخيُّلِنا . . إن لم نجده 
عليها الخترعناُه

إلى  االستماع  فى  حليماً  كن  المرأة  تكسب  لكى   -
كلماتها ، حالماً فى الحديث إليها

أناقتها  المرأة  تستعرض  األزياء  عروض  فى   -
ويستعرض الرجل حافظة نقوده.

وبعده  بقلبها  الزواج  قبل  للشاب  الفتاة  تتحدث   -
بلسانها

- من الحكمة أن تعتذر لرجل إذا كنت مخطئاً .. وان 
تعتذر المرأة حتى ولو كنت على صواب.

والمرأة  المرآة  فى  وجهها  ترى  القبيحة  المرأة   -
الجميلة ترى وجهها فى وجوه اآلخرين.

- وراء كل عظيم امرأة خصوصاً إذا كانت محفظته 
فى جيبه الخلفى.
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ولد الفنان الكبير حسن حسني في مدينة القاهرة عام 1931. فقد والدته في سن السادسة من عمره وهذه 
الحادثة أثرت فيه في كل حياته.

العديد من  المسرحية في مدرسته وحصل على  الفرق  التمثيل وشارك في جميع  منذ نعومة أظفاره أحب 
الميداليات وشهادات التقدير من وزارة التربية والتعليم.

في بداية الستينات انتسب إلى المسرح العسكري التي كانت تابعة للجيش وقدم الكثير من المسرحيات مع 
الفرقة باإلضافة إلى مشاركته بأدوار صغيرة في عدة أفالم هي ال وقت للحب عام 1961، بنت الحتة عام 

1964 وال وقت للحب عام 1967.
في بداية السبعينات شارك في العديد من األفالم منها: "سوق الحريم"، "حب وكبرياء"، "مدينة الصمت"، 

"أميرة حبي أنا وغيرهم".
 و شارك في مسرحية "كالم فارغ" والتي كان نجاحها سبب انتقاله إلى المسرح القومي ومن 

ثم فرقة تحية كاريوكا حيث قدم الكثير من المسرحيات الناجحة.
منها:  األعمال  من  العديد  في  صغيرة  أدوار  في  شارك  المسرحي،  نشاطه  مع  بالتوازي 
فيلم  فيلم "قطة على نار"،  فيلم "الكرنك"،  فيلم "ال شيء يهم"،  المطر"،  فيلم "الحب تحت 
النشالة"، مسلسل "كيف تخسر مليون جنيه"، مسلسل زينب والعرش، مسلسل  "المليونيرة 
مفتش المباحث، ومسلسل أبنائي األعزاء شكراَ والذي كان دوره فيه نقطة تحول في حياته الفنية وفي معرفة 

الجمهور به بشكل واسع.
في فترة الثمانينات شارك حسن حسني في العديد من األعمال منها: مسلسل "سباق الثعالب"، فيلم "قهوة 
المواردي"، مسلسل "الحل اسمه نظيرة"، مسلسل "األزهر الشريف منارة اإلسالم"، فيلم سواق االتوبيس، 

فيلم ليال، مسلسل جواري بال قيود، مسرحية سكر ، فيلم صراع األحفاد، وغيرهم.
في فترة التسعينات شارك  حسن حسني في الكثير من األعمال التي انتشرت بين كل فئات الجمهور.

في فترة سنوات األلفين زادت شهرة حسن حسني وشارك في معظم األعمال السينمائية في هذه الفترة.
بداية عام 2013 تم عرض آخر أعماله وهو فيلم "على جثتي" مع الفنان أحمد حلمي وغادة عادل وإخراج 
محمد بكير. توفت ابنته منذ فترة فدخل في فترة حزن واعتذر عن كل األعمال التي كان من المفروض أن 

يقدمها هذه السنة.

الماضي،  الدولي في دورته األربعين، من 20 حتى 29 نوفمبر  القاهرة السينمائي  هذا واحتفي مهرجان 
بالفنان حسن حسني، صاحب المشوار شديد الثراء في المسرح والسينما والتليفزيون. ويأتي إصدار كتاب 
الناقد السينمائي الكبير طارق الشناوي، ضمن جدول االحتفال بالكوميديان  الفنية، وضعه  يتناول مسيرته 

الكبير.
منح حسن  بمناسبة  المهرجان  يصدره  (المشخصاتي)،  اسم  يحمل  "الكتاب  الشناوي  قال  تصريحات  وفي 
الكوميديا  في  إبداع حسن  مفتاح  تحليل عن  ويتضمن  العمر.  إلنجاز  التقديرية  حمامة  فاتن  جائزة  حسني 

والتراجيديا، وشهادات العديد من المخرجين والنجوم الذين تعاونوا معه واقتربوا منه".
يضم الكتاب حواًرا من 7 آالف كلمة، أجراه الشناوي مع حسني، يحكي فيه الكثير من تفاصيل مشواره 

الفني، ويتوقف عند مراحل ومحطات فنية مختلفة.



34

"باريس"،  الفرنسية  العاصمة  إلى  السفر  على  الفن،  نجوم  من  عدد  حرص 
تحمل  احتفالية  ضمن  الفرنسي،  السينماتيك  يقيمه  الذي  المعرض  لحضور 
عنوان "رحلة في عوالم يوسف شاهين"؛ لتكريم اسم المخرج المصري العالمي 

الراحل.

ومن بين النجوم الذين حضروا : "يسرا، لبلبة، نبيلة عبيد، محمود حميدة، يسرا 
اللوزي، أحمد يحيى، المنتج جابي خوري، المنتجة ماريان خوري".

تأتي االحتفالية بمناسبة مرور 10 أعوام، على رحيل يوسف شاهين، وانطلقت 
منتصف الشهر الماضي.

وأهم  الخاص،  وأرشيفه  شاهين  مقتنيات  من  مجموعة  المعرض  ويشمل 
مخطوطاته التي كتبها بخط يده وديكوباج أفالمه، وآالته الموسيقية التي كان 

يعزف عليها مثل البيانو واألكورديون.
االفتتاح الرسمي للمعرض بدأ بعرض لفيلم "باب الحديد"، و سيفتح المعرض 

أبوابه للجمهور حتى منتصف مايو 2019.

ما حدث ربما كان متوقعاً للكثيرين، تم إيقاف تصوير الجزء العاشر من باب 
الحارة بعد أن وصلت الخالفات حول ملكية المسلسل إلى طريق مسدودة. 

و ال يزال مصير مسلسل باب الحارة مجهواًل حتى اللحظة، نتيجة للخالفات بين 
»ميسلون فيلم« للمنتج بسام المال و »قبنض« لإلنتاج. 

وعلى الرغم من أن »ميسلون فيلم« حصلت على حكم قضائي بملكية المسلسل 
الشهير فإن كاتب الجزأين األولين للعمل مروان قاووق تسبب بأزمة جديدة. 
وبحسب الموقع، رفعت »قبنض« لإلنتاج دعوى قضائية ضد قاووق لتثبيت 
بيعه الجزء العاشر من المسلسل الذي تملكه ميسلون فيلم. وهي دعوى شكلية 
أجل  السينما من  لجنة صناعة  الفنية في  المصنفات  الرقابة على  للجنة  قدمت 
الذي  المسلسل  تصوير  بإيقاف  تسببت  ولكنها  فقط.  المحكمة  في  البيع  تثبيت 
فؤاد  الكاتب  تأليف  المال، من  بسام  السوري  والمنتج  المخرج  يستعد إلطالقه 
بملكية  نهائي  قضائي  قرار  اتخاذ  يتم  حتى  تصويره  يُستأنف  ولن  شربجي. 

المسلسل ألحد الطرفين. 
»باب الحارة« بنسخة واسم وشخصيات جديدة!

ورفع محامي شركة ميسلون فيلم، المملوكة للمنتج بسام المال، دعوى قضائية 

أخرى ضد »قبنض« لإلنتاج والكاتب مروان قاووق. وتستند الدعوى على أن 
»ميسلون فيلم« لديها حكم قضائي تمنع بموجبه قاووق من كتابة أي جزء جديد 
من العمل أو التنازل عنه لشركة أخرى. وكان من المقرر اتخاذ القرار القضائي 

النهائي أوائل الشهر الحالي.
وقال كاتب الجزء التاسع سليمان عبد العزيز: »الزوبعة أثارها مروان قاووق، 
لكنني لن أرد عليه، وأؤكد أنه عندما كلّفت بكتابة »باب الحارة«، سألت شركة 
أن  وأكد  حقوقه«.  كل  عن  تنازل  قاووق  مروان  إن  لي  فقالوا  »ميسلون«، 

»مسلسل »باب الحارة« حق حصري لبسام المال. 
أما بالنسبة إلى التسمية فالشركة هي التي تسّمي العمل، وأنا مكلّف بكتابته، وقد 

تم استبعاد مروان قاووق لرداءة الحلقات التي كتبها«. 
فهل سيكون هناك نسختان من المسلسل بنفس االسم؟

سيتم  أنه  يعتقدون  الكثيرين  جعلت  الشركتين  بين  المستمرة  الخالفات  وكانت 
تصوير نسختين عن المسلسل بنفس االسم .

تامة  شبه  بصراحة  رأيه  عن  الرحباني،  زياد  الشهير،  اللبناني  الفنان  عبر 
لقاء  خالل  الرومي،  وماجدة  وأليسا  وأحالم  وأصالة  كرم  نجوى  بالفنانات: 

تلفزيوني في الفترة األخيرة.
وألقى الفنان الرحباني زياد في مقابلة مع تلفزيون دويتشه فيله بقعة من الضوء 
وضح فيها عالقته بالفن والسياسية والدين واألسرة، وهو أيضا ال يزال يعتبر 

أن "الحرب األهلية لم تنته في لبنان".
وفي رأي صريح ومباشر تحدث عن عدم إمكانية تعامله مع نجوى كرم، وقال: 
"الدنيا أذواق وهي فنانة لها جمهورها، ولكني ال يمكن أن أتعامل معها، خاصة 

عندما قالت إنها خليفة الفنانة الراحلة صباح".
ووصف صوت أصالة قائال إنه حاد و"تصرخ" في غنائها: "هي تقص خبزا 

بصوتها، ومن لديه ربطة خبز يمكن أن تقطعها عندما تقول آه".
واستغرب زياد الرحباني كون أحالم في لجنة تحكيم مسابقة فنية، وقال في هذا 
تتكلم.  أن  بدال من  تغني  أن  بتشوف كثير. األفضل  الخصوص: "عيش كثير 
وأحالم ظاهرة من الظواهر التي تحصل في الشرق األوسط. في حال شاهدتها 
في األستديو أشعر أنني أريد أن أتوجه إلى قائد الجيش فورا، لكي يتدخل ويقوم 

بمهمة لجنة التحكيم".
أليسا  تقوم  أن  يعقل  هل  إليها،  وصلنا  التي  األيام  هذه  "ما  قائال:  واسترسل 

بتصحيح "غناء ُمتسابقة" تغني أفضل منها بعشر مرات".
لكن الرحباني لم يفصح عن رأيه بشكل تام عندما سئل عن إمكانية تعاونه مع 
ماجدة الرومي، مرجعا السبب إلى الديمقراطية حيث قال: "لساني عاطل وإذا 

تكلمت فسوف أجرح".
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البوهيمية  افتتان  األوسكار  جوائز  على  منافسته  المتوقع  الفيلم  تصدر 
المتحدة مؤخرا حيث  الواليات  التذاكر في  Bohemian Rhapsody شباك 
واحدا من  ليصبح  حاليا  الثاني  والمركز  الماضي  الشهر  األول  المركز  احتل 

أعلى االفتتاحيات في تاريخ األفالم الموسيقية التي تتناول سير ذاتية.
حياة  قصة  ويجسد  اإلنجليزية،   Queen فرقة  صعود  قصة  الفيلم  ويحكي 
المطرب ومؤلف األغاني فريدي ميركوري بداية من تشكيل فرقة مع بريان 
ماي وروغر تايلور عام 1970 وحتى تأديتهم ألغنية "فيرست آيد" الشهيرة 
عام 1985 قبل 6 سنوات من وفاة ميركوري عن 45 عاماً بسبب مضاعفات 

جراء اصابته باإليدز.
ويخرج الفيلم براين سينغر، صاحب سلسلة أفالم X-Men. ويشارك في الفيلم 

جوني ديب وبين ويشو.
ويجسد دور فريدي ميركوري الممثل األمريكي من أصل مصري، رامي مالك 

البالغ من العمر 37 عاما والذي حاز إشادات نقدية على أدائه لهذا الدور. 

فمن هو رامي مالك؟
لوس  في  عام 1981  /آيار  مايو   12 في  ألبويين مصريين  مالك  رامي  ولد 
أنجيلوس بكاليفورنيا في الواليات المتحدة. وعمل والده مرشدا سياحيا ووالدته 
محاسبة وله أخ توأم وأخت. حصل رامي على شهادة في الفنون الجميلة من 
جامعة إيفانسفيل في والية إنديانا عام 2003.  وقبل احترافه التمثيل مارس عدة 

أعمال منها توصيل طلبات المطاعم إلى المنازل من بيتزا وفالفل وشاورما.
وفي عام 2004 بدأ رامي مالك مسيرته الفنية حيث حصل على أول دور له 
في المسلسل التلفزيوني غالمور غيرلز. وفي عام 2006 قام مالك بدور الملك 
الفرعوني أخمن رع بالفيلم الكوميدي ليلة في المتحف وأدى الدور مرتين في 

سلسلة هذا الفيلم في عامي 2009 و 2014.
وفي عام 2010 قام مالك بدور مصاص دماء مصري يدعى بنجامين في الفيلم 

الشهير توايليت.
إليوت  اإللكتروني  القرصان  دور  على  مالك  رامي  عام 2015 حصل  وفي 
ألدرسون في المسلسل التلفزيوني مستر ربوت وهو الدور الذي فاز عنه بجائزة 

إيمي عام 2016.
وحول حياته الشخصية أشارت تقارير إعالمية إلى أن قصة حب تربطه حاليا 
بالممثلة األمريكية لوسي بونتون البالغة من العمر 24 عاما وقد ظهرا مؤخرا 
وهما يتجوالن سويا في بيفرلي هيلز. وكان رامي ولوسي قد تقاربا كثيرا لدى 

مشاركتهما في الفيلم أألخير.

بدأ الممثل محمد إمام تصوير فيلمه الجديد "لص بغداد" الذي يعمل فيه ألول 
مرة مع الممثلة ياسمين رئيس.

وصف إمام هذا الفيلم بالعمل الضخم والصعب، وطلب من جمهوره الدعاء له 
وتمني التوفيق لفريق العمل، ووعدهم بتقديم فيلم يسعدهم.

قبل "لص بغداد" قدم محمد إمام بطوالت سينمائية حقق من خاللها نجاحات 
كبيرة ونسب مشاهدة مرتفعة، وفي هذا التقرير نستعرض قصة محمد إمام مع 

البطولة وما قدمه خالل األعوام السابقة.

"البيه رومانسي": بعد مشاركاته في أعمال تليفزيونية وسينمائية، قدم محمد 
إمام تجربته مع السبكي من خالل فيلم "البيه رومانسي".

للمطربة  وجود  مع  بالقلم  لضرب  رقص،  مشهد  من  المعتادة  السبكي  خلطة 
اللبنانية دومينيك حوراني والمطرب سعد الصغير، وفكرة الشاب الذي ال يهتم 
بدراسته، ويقع في مأزق بعدما ورث عن عمه ثروة طائلة لكن لكي يحصل 

عليها عليه أن ينفذ بعض الشروط.
إيرادات وصلت إلى 4 ماليين جنيه، ولم يحقق نجاحا كبيرا كما  الفيلم  حقق 
تعرض النتقادات من قبل النقاد، حتى أن البعض ال يتذكره كثيرا ضمن أعمال 

محمد إمام.
البطولة  عن  إمام  محمد  فيها  ابتعد  التي  المدة  هي  سنوات   6  : مصر  كابتن 
و"حلم  ونص"  "ساعة  وفيلمي  تليفزيونية،  مسلسالت  في  ليشارك  السينمائية، 
عزيز" لكن في أدوار ثانية. إلى أن كانت االنطالقه مع فيلم "كابتن مصر" عام 
2015 من إنتاج "نيو سينشري"، قرر إمام الظهور بشكل مختلف سواء شكال 
بعدما خضع لتمرينات رياضية إلكساب جسده بعض العضالت، أو حتى في 
نوعية األفالم التي يقدمها. استطاع إمام في هذا الفيلم تحقق نجاحا كبيرا، إذ 

وصلت إيراداته إلى 22 مليون جنيه، كما أشاد به الجمهور.
أي  تشاركه  لم  أنه  حتى  معتاده،  حب  قصة  في  إمام  يظهر  لم  الفيلم  هذا  في 
ممثلة في البطولة، بل كانت بطولة ذكورية اعتمد فيها إمام على نجوم "مسرح 
مع  "مسرح مصر"  نحوم  وجود  لكن  الفيلم،  بطل  هو  إمام  كان  نعم  مصر". 

بيومي فؤاد وإعطائهم مساحة جيدة، ساهم كثيرا في نجاحه.
"كابتن  في  نجاحه  يستغل  كيف  جيدا  إمام عرف  : محمد  الهند"  في  "جحيم 
مصر"، ويستغل صعود نجم ياسمين صبري وحب الجمهور لها بعد مشاركتها 
في مسلسالت تليفزيونية، ليخرج بتجربته الثانية "جحيم في الهند" عام 2016 

الفيلم الذي صوره بأكمله في الهند.
للمرة الثانية يتعاون محمد إمام مع نجوم "مسرح مصر" لكن هذه المرة قرر 
أن تكون معه بطلة وهي ياسمين صبري. ومجددا لم يهتم محمد إمام بأن تكون 
الفكرة رومانسية وقصة حب، بقدر اهتمامه أن يظهر كم كوميديا كبير من خالل 

دور كل بطل يشاركه.
إيرادات  الهند"  في  "جحيم  حقق 

بلغت 36 مليون جنيه.
شكل    : وسرور"  هنا  "ليلة 
صبري  ياسمين  مع  إمام  محمد 
ثنائي فني أحبه الجمهور، لذ قرر 
أن يكون فيلمه "ليلة هنا وسرور" 
األساس.  هي  والكوميديا  معها، 
إمام  استعان  الفيلم  هذا  في 
بأصدقائه ليظهروا معه كضيوف 
إيرادات  الفيلم  هذا  حقق  شرف، 

بلغت 37 مليون جنيه. 
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ال داعي للذهاب إلى متخصص في إصالح الحواسيب، ودفع الكثير من األموال، 
فاآلن يمكنك أن تصبح أنت مهندسك التقني الخاص؛ فهناك الكثير من الخطوات التي 

يمكنك أن تتعلمها بسهولة، وتنفذها بنفسك في المنزل، وتصلح بها معظم المشكالت.
وفيما يلي أهم خمس خطوات تمكنك من حل معظم المشكالت التقنية وتوفر بها الوقت 

والمال اللذين ستهدرهما في حال ذهابك إلى متخصص.

)cache( 1-مسح ذاكرة التخزين المؤقت للمتصفح
هناك ُمزحة يظن الكثيرون أنها غير فّعالة وال تساهم في حل المشكالت التي تواجهها في 
حاسوبك، ولكنها مهمة للغاية. وتتمثل هذه الخطوة في مسح ذاكرة التخزين المؤقت الخاصة 
بالمتصفح الذي تستخدمه؛ إذ أن الصفحات والمواقع اإللكترونية التي قمت بزيارتها مؤخًرا يتم 
حفظها على األقراص الثابتة الخاصة بحاسوبك، ويتم حفظ الصور واأليقونات فيها، مما يساهم 

في تسريع عملية دخولك على هذه المواقع مرة أخرى في وقٍت الحق.
ولكن مع كثرة المواقع التي تقوم بزيارتها، فإن عملية تخزين بيانات كل موقٍع تؤدي إلى ظهور 
عدد من المشكالت في اإلنترنت، وفي هذه الحالة؛ عليك مسح هذه البيانات بكل سهولة، وهي 
لشبكة  تصفحك  أثناء  حاسوبك  في  تواجهها  التي  المشكالت  معظم  حل  في  تساهم  التي  الخطوة 

اإلنترنت، خاصًة إن كانت المشكلة التي تواجهها تؤثر على صفحات معينة فقط.
الجدير بالذكر أن لكل متصفح طريقة مختلفة لمسح ذاكرة التخزين المؤقت له، ولكن يسهل الوصول 

إليها. 

2- قم بإعادة تشغيل حاسوبك
قد يظن البعض أن هذه مجرد ُمزحة أيًضا يقولها فريق الدعم التقني في الشركات المختلفة عندما 
بشركة  باالتصال  وتقوم  في حاسوبك  تواجه مشكلة  الوقت، عندما  ففي معظم  أي مشكلة؛  تواجه 
اإلنترنت التي تتبعها، تجد عضو خدمة العمالء أو فريق الدعم الفني يقول لك بكل بساطة: »قم 
بإعادة تشغيل حاسوبك«، وتظن أنه يسخر منك، أو أنه ال يعلم كيف يستطيع حل مشكلتك فيقول لك 
هذا هرًبا من البحث عن  حل. لكن في الحقيقة هذه الخطوة هي الخطوة األفضل التي يمكنها حل 

معظم المشكالت التقنية في جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
الجدير بالذكر، أن إعادة تشغيل الحاسوب تؤدي إلى إزالة العديد من المشكالت التي تواجهها أثناء 
تشغيل حاسوبك، وبالتالي يجب عليك التأكد من إعادة تشغيل جهازك مرة واحدة على األقل قبل 
التحدث إلى فريق الدعم التقني، أو قبل الذهاب إلى مركز لصيانة وتصليح أعطال الكمبيوتر؛ 

فالكثير من المشكالت تعتبر ذات طبيعة معينة وقد تختفي ببساطة في حالة إعادة التشغيل.
المالحظة األهم التي ينبغي ذكرها هنا في هذه الحالة هو أنه في حالة أن حاسوبك لم يكمل إعادة 
التشغيل بطريقة صحيحة، فعليك في هذه الحالة إيقاف تشغيله، ثم إعادة تشغيله مرة أخرى، 

وقد تجد أن مشكلتك لم تعد موجودة.

3- أعد تثبيت البرامج التي تسبب مشكلة
هناك العديد من المشكالت التقنية التي تبدأ في الظهور على حاسوبك عندما تقوم باستخدام 
برنامج معين على جهازك، عالوة على ظهور عدد من المشكالت منذ اليوم التي قمت 

فيه بتحميل وتثبيت برنامج معين، وهي المشكالت التي تتعلق بالبرمجيات.
وفي هذه الحالة، تظن أن المصدر الذي حصلت منه على هذا البرنامج لم يكن مصدًرا 
موثوًقا، وقد يكون ظنك صحيًحا، ولكن في حالة وثوقك من مصدر البرنامج، فإن 
األزمة في هذه الحالة تتعلق بعملية تثبيت البرنامج نفسه، وليست في البرنامج، 
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وال في المصدر، وال في حاسوبك.
حل هذه المشكلة قد يكون بسيًطا للغاية؛ إذ عليك إعادة تثبيت هذا البرنامج الذي 

تسبب في هذه المشكلة.
وتتم إعادة تثبيت البرنامج عن طريق إلغاء تثبيته، ثم إعادة تثبيته مجدًدا من 
البداية، أو قد يمكنك إزالة البرنامج بأكمله، ثم إعادة تحميله وتثبيته مرة أخرى 

على جهازك.

٤- نظف جهازك من الفيروسات والبرامج الضارة
ال شك أن عملية تنظيف حاسوبك من الفيروسات، والبرامج الضارة والخبيثة 
هي خطوة أساسية من أجل ضمان تشغيل جهازك بطريقة صحيحة؛ إذ يدل 
اسم الفيروسات، والبرامج الخبيثة، على مدى خطورتها على جهازك وتسببها 

في العديد من األزمات.
ولسوء الحظ، ال تظهر دائًما جميع المشكالت التي تتسبب فيها هذه الفيروسات 
والبرامج الضارة، وإنما تقوم بإضرار جهازك دون علمك، وبالتالي فإنه ال 
هذه  إيقاف  أجل  من  جهازك  على  الفيروسات  مكافحة  برامج  وجود  من  بد 
الفيروسات فور ظهورها. لكن في بعض األحيان قد ال يستطيع الجهاز كشف 
هذه الفيروسات نظًرا لدقتها في العمل، بحيث ال يؤثر عليها أو يكتشفها برامج 

مكافحة الفيروسات.
اد تحميل العديد من الملفات، ومقاطع الفيديو، واألفالم، وغير  فإن كنت من روَّ
ذلك، فعليك أال تقوم بتحميل أي ملف قبل أن تتأكد من وجود برنامج لمكافحة 
الفيروسات، وذلك ألنها قد تتخفى على هيئة ملفات قد تظنها عادية، ولكنها 

تتسبب بالكثير من الضرر لجهازك.
والبرامج  الفيروسات  بسبب  تظهر على حاسوبك  قد  التي  المشكالت  وتتمثل 
الضارة في بطء أداء جهازك، أو في إيجاد رسائل عشوائية غريبة تظهر في 

حاسوبك من وقٍت لآلخر.

)Cookies( ٥- مسح ملفات تعريف االرتباط في المتصفح
المؤقت  التخزين  ذاكرة  عن   (cookies) االرتباط  تعريف  ملفات  تختلف 
عن  عبارة  أنها  على  االرتباط  تعريف  ملفات  تعريف  يمكن  و   ،(cache)
ملفات نصية، بحيث تودعها المواقع التي تتم زيارتها على القرص الصلب في 
الجهاز، وتحتوي هذه الملفات على مجموعة من المعلومات التي تتيح للموقع 

استعادتها عند الحاجة، تحديًدا عند الزيارة المقبلة لهذا الموقع.
الجدير بالذكر أن المعلومات التي تخزن ضمن ملفات تعريف االرتباط تختلف 
من موقٍع آلخر، إال أن هذه المواقع غير قادرة على استرجاع أي معلومات 
إضافية خاصة بالمستخدم أو حتى بالجهاز، عدا المعلومات المخزنة في الملف 

النصي الخاص بالموقع نفسه
ل هذه الملفات أحياًنا عدًدا من المشكالت المتعلقة بتصفح شبكة االنترنت،  وتشّكِ
فإن  أكثر،  أو  معين  موقع  إلى  الدخول  تسجيل  في  مشكلة  تواجه  كنت  فإذا 
المشكلة في هذه الحالة قد تتعلَّق بملفات تعريف االرتباط، وعليك مسحها من 

أجل حلها.
وتختلف طريقة مسح ملفات تعريف االرتباط من متصفح آلخر.

ممسكا  بكين  في  المسرح  خشبة  إلى  مايكروسوفت،  مؤسس  غيتس،  بل  صعد 
بإناء زجاجي به براز، وذلك ضمن حديثه في معرض لتكنولوجيا دورات المياه 

والمراحيض.
البحث في  في  مليون دوالر  الخيرية 200  بل وميليندا غيتس  وأنفقت مؤسسة 

مجال تكنولوجيا دورات المياه والمراحيض في األعوام السبعة الماضية.
على  القضاء  إلى  تهدف  متطورة  تقنية  ذا  منتجا   20 المعرض  في  وعرض 

البكتيريا الضارة والوقاية من األمراض.
وقال غيتس مازحا "ما كنت ألتخيل منذ عشرة أعوام أعرف كل هذا القدر من 
المعلومات عن البراز. وما كنت ألتخيل أن مليندا ستقول لي توقف عن الحديث 

عن دورات المياه على مائدة الطعام".
وتهدف المعروضات إلى إحداث ثورة في مجال الصرف الصحي، حيث تفصل 
إلى شبكة  قبل وصلها  الضارة  المخلفات  من  وتتخلص  والصلبة  السائلة  المواد 

الصرف الصحي.
تكنولوجيا  في  ثورة  إحداث  نستطيع  كنا  إذا  ما  حاليا  األمر  "ليس  غيتس  وقال 
دورات المياه ونظام الصرف الصحي. السؤال هو ما مدى السرعة التي يمكن بها 
نشر هذه التكنولوجيا لمعالجة الفضالت قبل وصولها لشبكة الصرف الصحي".

ووصف غيتس االبتكارات التكنولوجية الجديدة المعروضة بأنها "أهم التطورات 
في مجال الصرف الصحي منذ 200 عام".

خدمات  على  الحصول  في  التفوات  عن  متحددثا  سي،  بي  لبي  غيتس  وقال 
الصرف الصحي في العالم "في دول العالم الثرية لدينا صرف صحي يستهلك 
ماء نظيفا لطرد جزء من الماء القذر، وفي معظم الحاالت توجد منشآت لمعالجة 

الفضالت".
وأضاف "مع بناء مدن جديدة ال يعيش فيها الكثير من األغنياء، لم يتم بناء هذه 
المجارير وال يعتقد أنها ستبنى على اإلطالق. والسؤال هو هل يمكن ذلك؟ هل 
يمكن التخلص من الفضالت البشرية دون الحاجة إلى نظام للصرف الصحي"؟.
وقالت مؤسسة غيتس الخيرية إنها تأمل في طرح المراحيض الجديدة في المدارس 
والمباني السكنية أوال حتى تنخفض أسعارها تدريجيا وتصبح في المنازل قادرة 

على تركيبها.
وأوضح غيتس "ستدفع مئات الدوالرات فقط لدورة مياه. إذا كانت دورة المياه 
ومعالجة  المياه  تكاليف  كل  "نتالفى  وأضاف  دوالر".   500 تدفع  فقد  ممتازة 
الفضالت، ولكن يجب علينا خفض التكلفة، ولكن هذا ليس غريبا على اسواق 

المنتجات الجديدة".
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الصين  طورته  الذي  االصطناعية"  "بالشمس  الملقب  توكاماك  مفاعل  تمكن 
بهدف مضاعفة إنتاجها للطاقات المتجددة من بلوغ درجة حرارة تفوق 100 

مليون درجة مئوية. 
ويقدر العلماء درجة حرارة الشمس بـ 15 مليون درجة مئوية. 

في  إيست  يسمى  الذي  الجهاز  تمكن  ودوليين،  محليين  خبراء  مع  وبالتعاون 
معهد هيفي للعلوم الفيزيائية التابع لألكاديمية الصينية للعلوم من إدخال تقنيات 
لم  هائلة  إنتاج طاقة  - من  التسخين  أنواع من طاقات  متكاملة وفعالة ألربعة 

ينتجها أي مفاعل نووي قبل اليوم. 

 10 قوة  بتجاوز  "إيست"  جهاز  ينتجها  التي  للطاقة  سمحت  الجديدة  التقنيات 
قام  أن  بعد  كيلوجول   300 إلى  المخزنة  البالزما  طاقة  وعززت  ميغاوات، 

العلماء باختبارات أخرى في مجال االندماج النووي. 
وتكلف مهمة ماكينة إيست نحو 15 ألف دوالر يومياً.

على الجميع الحذر.. بالرغم من الجهود الجبارة التي تبذلها شركة غوغل، ال 
تزال بعض برمجيات الهواتف الذكية، التي تحتوي على ما هو ضار بأجهزتكم 

.Google Play Store أو خصوصيتكم موجودة في متجر أندرويد
شركة األمن المعلوماتي الشهيرة ESET أصدرت تقريراً ألحقت به قائمة تضم 
عدداً كبيراً من التطبيقات، التي قالت إنها برمجيات خبيثة، من الممكن تحميلها 

عن طريق المتجر الرسمي لغوغل.
تطلب من  بنكية  برمجيات  ينتحل صفة  التطبيقات  تلك  بعض  أن  أكد  التقرير 
المالية  المؤسسة  في  بحسابه  الخاصة  السرية  وكلمته  اسمه  إدخال  المستخدم 
التي يتعامل معها، فيما يعرف بلغة مستخدمي الكمبيوتر باسم حصان طروادة 

.(Trojan Horse)
ليست هذا المرة األولى التي تصدر فيها شركات متخصصة باألمن المعلوماتي 
تحذيرات من تطبيقات موجودة في Play Store، إذ سبق وأكدت شركات مثل 
Symantec و Check Point وجود برامج ضارة يتم تقديمها للمستخدمين 
 Battery) الجهاز  بطارية  عمل  وتحسين  إدارة  على  قادرة  تطبيقات  بصفة 
Managers) أو تعمل على تعزيز خواص الجهاز (Device Boosters) أو 

.(Horoscope) حتى تطبيقات خاصة بتوقعات األبراج

الفضائية عن  الثريا لالتصاالت  أعلنت شركة 
باألقمار  يعمل  ذكي  هاتف  أول  توفر  قرب 

الصناعية في العالم.
ويعمل هاتف "Thuraya X5-Touch" بنظام 
تشغيل "أندرويد"، ويحتوي على شاشة بقياس 

2.2 بوصة، وتعمل باللمس.
المزدوجة،  الشريحة  تقنية  الهاتف  ويتضمن 
في  الشريحتين  إبقاء  للمستخدمين  ويمكن 
 "Always On" الدائم  التفعيل  وضعية 
الجديدة، بحيث يمكن االنتقال بينهما واستقبال 

المكالمات الواردة وتعليقها دون أي عناء.
من   "Thuraya X5-Touch" شاشة  وتأتي 
نوعية زجاج "غوريال" المقاومة لماء والغبار 
درجات  الهاتف  ويتحمل   ،IP67 بتصنيف 
واالهتزازات  والصدمات  المختلفة  الحرارة 
المناخية  واألجواء  المنخفض  والضغط 

األخرى.
امامية  وكاميرا  أطول،  لمدة  للتحدث  السعة  عالية  بطارية  على  يحتوي  كما 
وخلفية، وشبكة السلكية "واي فاي"، وبلوتوث، وتقنية اتصال المدى القريب 

.NFC
ويضمن الهاتف الهوائي الساتلي المتطور متعدد االتجاهات الموجود على هاتف 
والتحرك  التحدث  يوفر وظائف  مما  انقطاع،  دون  االتصال   "X5- Touch"

السلسة حتى في وضع القمر الصناعي.
يسمح  كما  العالم،  أنحاء  تقنيات 2G و 3G و 4G في جميع  الهاتف  ويدعم 
للمستخدمين باختيار أي من الشرائح سواًء لالتصاالت الفضائية أو لالتصاالت 

األرضية، لمرونة إضافية وحرية انتقاء ما يناسب احتياجاتهم.

كشفت شركة "كالورد فلير" المتخصصة في مجال أمن المعلومات النقاب عن 
تطبيق جديد، يقدم خدمات إنترنت سريعة وأكثر أماًنا من أي وقت مضى.

ووفق ما ذكره موقع "زد نت" التقني، أن تطبيق "1.1.1.1" الجديد، سيسهل 
بصورة كبيرة استخدام خدمات اإلنترنت على نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي 

أو إس".
ويمنع التطبيق الشركات المزودة لخدمات اإلنترنت من تتبع سلوك المستخدم 
والتطفل عليه، كما يمنعها من أي عمليات استهداف إعالنية للمستخدمين من 

دون رغبتهم في ذلك.
اليومي  االستخدام  سجالت  كافة  حذف  الجديد   "1.1.1.1" لتطبيق  ويمكن 

للمستخدم، للحفاظ على خصوصيته.
كما أشارت الشركة إلى أن التطبيق الجديد يمكنه توفير إنترنت أسرع بنسبة 
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يواصل العشرات من رواد صناعة السيارات على مدار أكثر من عقدين من 
الحد  استهالك  على  قادرة  للسيارات  جديدة  محركات  وابتكار  تطوير  الزمان 
األدنى من الوقود وتقديم الحد األقصى من األداء بم في ذلك السيارات الهجينة 

التي تجمع بين الوقود والكهرباء.
الكربوني  تقليل االنبعاث  إلى  الرامية  العالمية  التوجهات  يأتي ذلك تماشًيا مع 
الناتج عن حرق الوقود األحفوري بأشكاله والتي تؤثر سلًبا على حياة البشر 

والبيئة، باإلضافة إلى التوفير في اإلنفاق على المحروقات بشكل عام.
التي ترفع حرارة األرض بما تخلفه من  العوامل  السيارات من أبرز  وتعتبر 
انبعاث كربوني ناتج عن عملية احتراق الوقود داخل غرف محركاتها، األمر 
الذي دفع دول االتحاد األوروبي إلى تطبيق نظاًما أكثر صرامة خاص باالنبعاث 

الكربوني للسيارات وتم تفعيلة مطلع سبتمبر الماضي.
ومن أجل المساهمة في الحفاظ على البيئة والحد من مخاطر االنبعاث الكربوني، 
يمكن اتباع الخطوات التالية التي يقدمها خبراء  والتي بواسطتها يقل استهالك 

السيارة للوقود:
- السرعات العالية

قيادة السيارات بسرعات عالية دون الحاجة إلى ذلك، يؤدي إلى استهالك الوقود 
بشكل كبير، لذا ينصح بقيادة السيارة في ظل السرعات المقررة.

- التكييف
الوقود  يستهلك  منخفضة  حرارة  وبدرجات  طويلة  لفترات  التكييف  استخدام 

بشكل كبير، لذا ينصح باستخدام المكيف في األوقات الضرورية فقط.
- النوافذ المفتوحة

بدن  مقاومة  معدل  رفع  على  يعمل  القيادة  أثناء  مفتوحة  السيارة  نوافذ  ترك 
بغلق  ينصح  لذا  للوقود،  واستهالكه  المحرك  ويزيد من جهد  للهواء،  السيارة 

النوافذ أثناء السير وفي أقل تقدير إغالقها بشكل جزئي.
- األحمال الزائدة

من المعروف أن األحمال الزائدة ترفع من معدل استهالك السيارات للوقود، لذا 
ينصح بالتخلص من أكبر قدر ممكن من األحمال.

- ضغط اإلطارات
بالسيارة، وعند اختالل الضغط  تأثيًرا  الهامة واألكثر  اإلطارات من األجزاء 
على  المقاومة  معدل  من  يزيد  ذلك  فإن  النقصان  أو  بالزيادة  سواء  بداخلها 

الطريق، لذا يجب التأكد من تناسب ضغط الهواء داخل اإلطارات األربعة.
- صيانة المحرك

بشكل  الوقود  استهالك  إلى  يؤدي  دوري  بشكل  المحرك  صيانة  في  اإلهمال 
أكبر، ولذلك من المفضل متابعة حالة المحرك بشكل مستمر لتفادي بذل مزيد 

من النفقات.
- محركات صغيرة

المزودة بمحرك صغير وذلك  اختيار  البعض عند شراء سيارة جديدة  يسعى 

إغالق  إمكانية  الحديثة  السيارات  بعض  توفر  كما  الوقود،  استهالك  من  للحد 
إحدى حجرات المحرك وذلك من شأنه أن يسهم في التقليل من استهالك الوقود، 
ولكن هذه المزية توفرها الشركات المنتجة للسيارات الفارهة ذات القوة العالية 

وهو ما يعرف بنظام "إيقاف أسطوانات المحرك".

أعربت المستشارة األلمانية أنجيال ميركل عن قناعتها بأن تسوية الديزل الجديدة 
مع شركات صناعة السيارات األلمانية، بما في ذلك من إمكانية إدخال تحسينات 

على محركات سيارات الديزل القديمة، حل وسط جيد.
ألمانيا بزيادة عروضهم  السيارات في  وعقب مفاوضات طويلة، تعهد صناع 
إدخال  تشمل  أن  الممكن  من  والتي  القديمة،  الديزل  سيارات  لمالكي  المالية 
تحسينات على المحركات وانبعاثات العادم في سيارات الديزل القديمة، وهو 

اإلجراء الذي كانت تنظر إليه شركتا "فولكسفاجن" و"دايملر بتشكك.
وتواصل شركة "بي إم دابليو" رفضها إلدخال هذه التحسينات، إال أنها تعتزم 
تقديم مساعدات بقيمة 3 آالف يورو لكل سيارة تتطلب "إجراءات خاصة من 

الشركة المصنعة".
وقالت متحدثة باسم وزارة البيئة إن مسألة ما إذا كانت هذه األموال ستغطي 
كافة تكاليف إجراءات التحسين المطلوبة لكل سيارة لم تتضح بعد، وأضافت: 
أنه  بالتكاليف على نحو محدد"، مضيفة  "حتى الوقت الراهن ال يمكن الجزم 
القديمة ستتطلب تحسينات تقل تكلفتها  الديزل  من المرجح أن معظم سيارات 

عن 3 آالف يورو.
الجدير بالذكر أن المحكمة اإلدارية بمدينة كولونيا أمرت السلطات في مدينتي 
من  اعتبارا  القديمة،  الديزل  سيارات  على  سير  حظر  بفرض  وكولونيا  بون 

أبريل 2019 وذلك بسبب ارتفاع نسبة تلوث الهواء في المدينتين.
قدمتها  التي  القضائية  الدعوى  نظر  إطار  في  القرار  هذا  المحكمة  وأصدرت 

منظمة البيئة األلمانية.
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يحب الكثير من سائقي السيارات حول العالم الرائحة المميزة لمقصورة السيارة 
السيارة  تصدرها  التي  األخرى  المميزة  الروائح  بعض  هناك  ولكن  الجديدة، 

وتكون بمثابة تحذير بوجود عطل خطير.
النفاذة  الروائح  بالسيارات األمريكي من تجاهل  العناية  ويحذر خبراء مجلس 
والغريبة التي تنتج عن السيارة، وذلك لتجنب اإلزعاج واألعطال التي قد تكلف 

مالك السيارة أموااًل طائلة إلعادة إصالحها.
تكون  قد  بالسيارة  المعتادة  غير  الروائح  إن  السيارات،  رعاية  مجلس  وقال 
عالمة لوجود مشكلة خطيرة ومكلفة، إال أن تمييز هذه الروائح مبكًرا يمكن أن 

يحد من تفاقم المشكلة.
وحدد مجلس السالمة 6 روائح تحاول السيارة بواسطتها أن تخبر سائقها بنوع 
ومكان العطل، ويمكن التعرف على هذه الروائح الست من خالل السطورالتالي:

رائحة المطاط المحترق
أحزمة  أحد  انقطاع  أو  انزالق  على  داللة  تكون  قد  المطاط  احتراق  رائحة 
المحرك  باسطوانات  بشكل خطر  واحتكاكها  الخراطيم  أو  "السيور"  المحرك 

أثناء الدوران.
ولذلك عند اشتمام هذه الرائحة يجب اإلسراع تفقد الـ"سيور" والخراطيم والتأكد 

من سالمتها، واستبدال التالف منها أو إعادة إحكامه بمكانه الصحيح.
رائحة الزيت الساخن

تفيد رائحة الزيت الساخن بأن خطأ ما جعل الزيت يتسرب إلى نظام العادم، 
وفي هذه الحالة يجب التحقق من مكان التسرب

وفي هذه الحالة عادة ما يجد مالك السيارة بقعات زيت أسفل السيارة، أو دخان 
قادم من غرفة المحرك.

رائحة البنزين
من المرجح أن رائحة البنزين عالمة على تسريب في بعض المناطق بالسيارة 

مثل الخزان أو حاقن الوقود.
ويجب االهتمام بهذه المشكلة ومعالجتها بشكل فوري من خالل فحص الخزان 

والحاقن، ألن إهمال هذه الحالة قد يتسبب في نشوب حريق أثناء القيادة.
رائحة شراب السكر

تكون داللة على تسرب سائل  قد  احتراق شراب سكري  تشبه  انتشار رائحة 
تبريد المحرك من الجهاز المتعلق بنظام التبريد "ردياتير" في السيارة، لذا يجب 

فحصه بشكل عاجل.
ولكن يجب أال يتم الفحص أو فتح غطاء المبرد عندما تكون السيارة في حالة 

دوران والمحرك ساخًنا.
رائحة السجاد المحترق

هذه الرائحة قد تكون عالمة على وجود مشكلة بنظام الفرامل، ويجب في هذه 

في  تصدر  الرائحة  كانت  إذا  وخاصة  للفرامل،  فوري  فحص  إجراء  الحالة 
ظروف القيادة العادية.
رائحة البيض الفاسد

"المحول  يفشل  عندما  الفاسد  البيض  لرائحة  مشابهة  رائحة  السيارة  تصدر 
ثاني  إلى  الوقود  احتراق  عن  النتج  الهيدروجين  كبريتيد  تحويل  في  الحفاز" 

أكسيد الكبريت.
تعريف "المحول الحفاز": جهاز مدمج بنظام العادم يحول الغازات الملوثة إلى 

غازات أقل ضرًرا.
وفي هذه الحالة يجب اللجوء لمركز خدمة متخصص لفحص السيارة وتحديد 

الخلل وإصالحه.

غزير  وهطول  السيئ  الطقس  من  موجة  األيام  هذه  في  المدن  بعض  تواجه 
لألمطار وانخفاض في درجات الحرارة وعواصف رعدية.

وتعتبر السيارات األكثر تضرًرا في هذه األجواء كونها تتعرض للمياه بشكل 
مباشر، ويعمل تسرب المياه بداخلها إلى تعطل بعض أجزائها، وقد تتلف هذه 

األجزاء إذا تم إصالحها بشكل خاطئ. إليك بعض النصائح إلنقاذ سيارتك:
بعد تعرض دواخل  دائرة كهربائية  أي  تشغيل  يمنع  تشغيل األضواء:  - عدم 
السيارة  تتعرض  ال  وحتى  للصعق  الشخص  يتعرض  ال  حتى  للمياه  السيارة 
نفسها للتلف، وكل ما يجب فعله هو فصل األقطاب الكهربائية وتجفيف الضفائر 

والدوائر الكهربائية وذلك أيًضا من خالل مختصين.
- عدم تشغيل المحرك: يُحظر تشغيل محرك السيارة التي تسربت المياه بغزارة 
مشبعة  تكون  االحتراق  غرف  ألن  األسباب،  كانت  أًيا  محركها  غرفة  داخل 

بالمياه، فيجب التأكد من جفافها أوال، وذلك باالستعانة بخبير سيارات.
- تجفيف المقصورة: يجب تجفيف المقصورة إذا تسربت مياه األمطار داخلها 
السيارة  هيكل  تآكل  إلى  سيؤدي  تجفيف  دون  تركها  أن  حيث  فوري،  بشكل 
وهياكل المقاعد كذلك، لذا ينصح بنزع المقاعد من أماكنها والتأكد من تجفيفها، 

وكذا تجفيف أماكنها داخل المقصورة ثم إعادتها مرة أخرى.
- شركة التأمين: في حال كان الضرر بالًغا يجب قبل البدء في صيانة السيارة 
أن يتخذ المالك كافة اإلجراءات القانونية وذلك من خالل عمل محضر إثبات 

حالة وإبالغ شركة التأمين، حتى ال يهدر حقه المدني.
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بالرغم من المنافسة الكبيرة بين شركات السيارات حول العالم، إال أن ذلك ال 
يمنعها من مشاركة بعض التقنيات الخاصة بها لتوفير الكثير من المال والجهد 

والوقت في تطوير تقنيات جديدة، وأهم هذه التقنيات هي المحرك.
في هذا التقرير نستعرض وإياكم 9 سيارات شهيرة تحمل محركات من شركات 
أخرى وذلك ألسباب عديدة يتعلق أغلبها في تسريع عملية اإلنتاج وتوفير الوقت 

والمال لتطوير محرك جديد كلياً.

 AMG باقاني هوايرا: تحمل جميع سيارات باقاني محركات من مرسيدس
وذلك لثقة الشركة اإليطالية بمحركات العمالقة األلمانية وأدائها المميز.

سمات فورتو: صغيرة مرسيدس تحمل محركاً من رينو وتشارك أكثر من 
60% من مكوناتها مع رينو Twingo كذلك.

بي ام دبليو الفئة األولى: تحديداً 116i التي تحمل محركاً من بيجو بسعة 1.4 
لتر و 1.6 لتر ويتوفر المحرك كذلك في بعض سيارات الفئة الثالثة.

من  التي  هوراكان  قائمتنا هي  في  السيارات  أشهر  هوراكان:  المبورغيني 
المعروف أنها تحمل محرك أودي R8 وهو محرك V10 طبيعي التنفس بسعة 

٥.2 لتر.
ألفا روميو جوليا QV: الفئة األقوى من جوليا والتي تفوقت على بي ام دبليو 
M3 ومرسيدس C63 AMG تحمل محرك V6 ثنائي التيربو بسعة 2.9 لتر 

من تطوير العمالقة فيراري.
مرسيدس A-Class: فئة A180d بالتحديد تحمل محرك ديزل من رينو 
التي يبدو أنها وجميع الشركات الفرنسية تحصل على ثقة عالمية في المحركات.
أستون مارتن فانتج: تحمل أحدث سيارات أستون مارتن محرك V8 ثنائي 

.AMG التيربو بسعة 4.0 لتر من مرسيدس

لوتس إيفورا: تحمل إيفورا محركاً من تويوتا وهو محرك V6 ينتج قوة تبلغ 
436 حصان

تويوتا  بين  مشترك  بشكل  إنتاجها  تم  الرياضية  تويوتا  سيارة   :86 تويوتا 
وسوبارو ولكن المحرك من سوبارو نفسها وهو محرك 4 سلندر بسعة 2.0 لتر

أوصى نادي السيارات األلماني  ADAC عند شراء اإلطارات الشتوية الجديدة 
باالنتباه إلى عمر اإلطار، خاصة عند الشراء عبر شبكة اإلنترنت؛ نظرا ألن 

عمر اإلطار ينبغي أال يزيد عن ثالثة أعوام.
وأوضح النادي األلماني أن االختبارات، التي أجراها على العديد من اإلطارات، 
االلتصاق  حيث  من  أعلى  بكفاءة  تتمتع  الحديثة  اإلطارات  أن  إلى  توصلت 

بالطريق.
أرقام  األربعة  اإلطار عن طريق  عمر  معرفة  يمكن  أنه  إلى  الخبراء  وأشار 
األخيرة مما يعرف بكود DOT على جانبي اإلطار، على سبيل المثال (2218) 

تعني أنه تم إنتاج هذا اإلطار في األسبوع 22 من عام 2018.

وعند اختيار اإلطارات الشتوية ينصح الخبراء األلمان بالتركيز على مميزات 
اإلطار المرغوبة، مثل الثبات األعلى على الثلج أو التوفير في استهالك الوقود.

تعد األضواء التحذيرية من أهم عناصر السالمة المرورية، فما هي المواقف، 
التي يتعين فيها التشغيل؟

األضواء  إن  الفني  للفحص  األلمانية  الهيئة  قالت  السؤال  هذا  على  ولإلجابة 
التحذيرية بالسيارة تُستخدم في بعض مواقف القيادة لتحذير مستخدمي الطريق 

اآلخرين من الخطر.
تتوقف  الفور عندما  التحذيرية على  المثال يجب تشغيل األضواء  فعلى سبيل 
مستخدمي  قبل  من  مالحظتها  يمكن  وال  الحارات،  متعدد  في طريق  السيارة 
الطريق اآلخرين كعائق ثابت في الوقت المناسب. وأثناء عملية الَقطر يتعين 

على كال المركبتين تشغيل األضواء التحذيرية.
على  خطرا  السيارة  تشكل  عندما  التحذيرية  األضواء  تشغيل  أيضا  ويجب 
اآلخرين أو عندما يرغب قائد السيارة في تحذير السيارات األخرى من وجود 
خطر، كما هو الحال عند االقتراب من تكدس مروري أو القيادة بسرعات بطيئة 

على الطرق السريعة.
العام،  النقل  لحافالت  التحذيرية  األضواء  تشغيل  يجب  ذلك  على  وعالوة 
وحافالت النقل المدرسي، التي تتوقف في محطات معينة عند االقتراب منها 

وأثناء نزول أو صعود الركاب
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الجيوب األنفية منتشرة ويعانى منها كثير  التهابات 
وأكثر  وصغارا،  كبارا  ونساء؛  رجاال  الناس  من 
حياة  يحيل  قد  الذي  الصداع  هو  انتشارا  أعراضها 
فحسب  هذا  ليس  يطاق،  ال  جحيم  إلى  المريض 
من  تسببه  قد  فيما  الحقيقية  خطورتها  تكمن  إنما 
يُحَسن عالجها  لم  إذا  بالبصر  تذهب  قد  مضاعفات 
المشكلة  حجم  نتفهم  ولكي  المناسب،  الوقت  في 
سنناقش  وعالجها  منها  الوقاية  وكيفية  وطبيعتها 
بالتعرف  المتعلقة  العلمية  الجوانب  البحث  هذا  في 
ووظائفها  األنفية  للجيوب  التشريحي  التركيب  على 
ومضاعفاتها  فيها  تحدث  التي  األمراض  وأسباب 
الحديث،  الطب  في  وعالجها  تشخيصها  وكيفية 
ثم  المرضية،  الظاهرة  لهذه  النبوي  العالج  نقدم  ثم 
نبين وجه اإلعجاز العلمي في الوصفة النبوية لهذا 

المرض العضال.
   

ما هي الجيوب األنفية؟ 
بداية يجب أن نصحح التسمية، فالترجمة الصحيحة 
للكلمة هى الجيوب الجار أنفية، وهذه التسمية تعطى 
وطبيعتها،  الجيوب  هذه  ماهية  عن  حقيقياً  تصوراً 
الجمجمة  عظمة  في  التجاويف  من  مجموعة  فهي 
محيطة باألنف من الناحيتين اليمنى واليسرى ومبطنة 
يبطن  الذى  ذلك  بعيد  إلى حد  يشبه  بغشاء مخاطي 
تساعدها  إفرازات  الغشاء  هذا  ويفرز  نفسه،  األنف 
هذه  وْتّصرف  بها  تناط  التي  بالوظائف  القيام  على 
اإلفرازات عن طريق ثقوب دقيقة جداً إلى تجويف 
األنف ثم إلى البلعوم األنفي حيث تستقر بعد ذلك في 

المعدة، وهذه التجاويف هي:
 1- الجيب جار األنفي الوجني (79%): يوجد أسفل 

العين، ومتوسط حجمه في البالغين 15 مم3.
 2- الجيب جار األنفي الجبهي (41%): يوجد فوق 
البالغين  في  حجمه  ومتوسط  المخ،  وتحت  العين 

7مم3.
 3- الجيب جار األنفي الغربالي (93%): يوجد بين 
-7) الصغيرة  الجيوب  من  مجموعة  وهو  العينين 

15مم).
 4- الجيب جار األنفي الوتدي (22%): يوجد خلف 
حجمه  ومتوسط  الصنوبرية،  الغدة  وتحت  األنف 

7مم3.

وظائف الجيوب األنفية:
وللجيوب األنفية عدة وظائف نذكر منها: 

1- ترطيب وتدفئة وتنقية هواء الشهيق: وحتى ندرك 
مدى أهمية وعظمة هذه الوظيفة علينا أن نعرف أن 
األنف وما يجاورها من الجيوب األنفية تؤدي هذه 
كمية  وهى  يوميا،  المستنشق  الهواء  لكمية  الوظيفة 

هائلة تصل إلى (10000-20000 لتر يوميا).
وهى تقوم بذلك بواسطة: 

السائل  من  نوعين  يفرز  وهو  المخاطي:  الغشاء  ـ 
على  وتوجد  لزجة  أحدهما  طبقتين  في  المخاطي 
السطح ونظراً للزوجتها فإن الجراثيم وذرات الغبار 
تلتصق بها، أما الطبقة الثانية فهي أقل لزوجة وتوجد 
تحت األولى وتعمل كالسير الذى ينقل الحقائب، حيث 
تقوم بنقل الطبقة العليا بما تحويه من جراثيم وغبار 
إلى األنف خالل فتحاتها الدقيقة جداً ثم إلى البلعوم 
بسرعة 1سم في الدقيقة، وهذه الطبقة تحتوى على 
إنزيمات تستطيع أن تقضى على كثير من البكتريا 
والفيروسات والباقي يتم التعامل معه بعد ذلك عندما 
ْيبلع إلى المعدة. وكمية السائل المخاطي التي تفرز 

في اليوم تبلغ 1000 مم3.
ـ األهداب: وهى شعيرات بالغة الدقة وتعمل في دأب 

ونشاط وال تمل، إذ تتحرك في اتجاهين:
 األولى: حركة قوية وفعالة في اتجاه فتحات الجيوب 

األنفية. 
االتجاه  في  فعالية  وأقل  ضعيفة  حركة  والثانية: 

المضاد، وهى تتحرك 700 حركه في الدقيقة.
الحركة  هذه  تعوق  التي  العوامل  أهم  من  والجفاف 

ومن ثم فهو يساعد على حدوث االلتهابات.

واألوردة  الدموية  الشعيرات  من  جدا  معقدة  شبكة 
المندفعة  الدم  كمية  وتتغير  الصغيرة:  والشرايين 
االختالف  حسب  ونقصانا  زيادة  الشبكة  هذه  في 
الخارجى.  والجو  الجسم  بين  الحرارة  درجات  في 
فإن كمية  البرودة،  الخارجى شديد  الهواء  فإذا كان 
الدم المندفعة إلى هذه الشبكة تزداد لتتمكن من تدفئة 

الهواء الداخل إلى الرئتين والعكس صحيح.
بآلية  تحدث  األنفية وهي  بالدورة  يعرف  ما  وهناك 
الغشاء  في  الدموية  األوعية  تتمدد  بحيث  معينة 
المخاطي بإحدى فتحتى األنف فيندفع الدم فيها وينتفخ 

الغشاء المخاطي وبالتالى يقل الفراغ المتاح لمجرى 
النفس فتقل كميته وسرعته مما يتيح له فرصة أطول 
المخاطى  الغشاء  حرارة  من  أكبر  كمية  الكتساب 
فترتفع درجة حرارة الهواء الداخل من هذه الفتحة، 
حيث  األخرى،  الفتحة  في  تماما  العكس  ويحدث 
المخاطي  الغشاء  فينكمش  الدموية  األوعية  تنقبض 
من  كبيرة  كمية  فتندفع  النفس  مجرى  فراغ  فيزيد 
الهواء بسرعة وبذلك ال تكتسب نفس الحرارة التي 
الهواء من  يتقابل  الجهة األخرى، وعندما  اكتسبتها 
تكون  بحيث  يختلطان  األنفي  البلعوم  في  الناحيتين 
درجة حرارة هذا الخليط مالئمة تماما لدرجة حرارة 
الناحيتين  بين  بالتبادل  الدورة  هذه  وتحدث  الجسم، 
ثم  معين  وقت  في  اليسرى  وتنقبض  اليمنى  فتتمدد 

ينعكس الوضع في الدورة التالية وهكذا.
من  عديد  فيها  ويتحكم  التعقيد  بالغة  عملية  وهى 
بما  تشبيهها  فيمكن  األمور  نُبسط  وحتى  العوامل 
يحدث في خالط صنبور المياه، فإذا أردت ماًء ساخناً 
كبيرة وصنبور  بدرجة  الساخن  الماء  تفتح صنبور 
فتح  درجة  في  وبتحكمك  أقل،  بدرجة  البارد  الماء 
الصنبورين تستطيع التحكم في درجة حرارة الماء.

2- تخفيف وزن الجمجمة: لو تخيلت هذه التجاويف 
مصمتة فكم سيكون وزن الجمجمة؟

3- تحسين نغمة الصوت: وهذا ما نلمسه عادة فيمن 
نغمة  في  تغير  من  والزكام  البرد  بأدوار  يصاب 
الدور  بهذا  األنفية  الجيوب  قيام  لعدم  نتيجة  صوته 

آنذاك نظرا النسدادها بفعل االلتهاب.

أساس المشكلة: 
أو  جيب  فتحة  بانسداد  األنفية  الجيوب  مشاكل  تبدأ 
أكثر من الجيوب األنفية، وذلك يؤدى إلى تقليل أو 
توقف التهوية وكذلك تصريف اإلفرازات من الجيب 
األنفي وهذا يؤدي بدوره إلى تراكم هذه اإلفرازات، 
لها،  الحاملة  والخاليا  األهداب  تلف  إلى  يؤدي  مما 
المرضية  الميكروبات  لنشاط  الظروف  يهيئ  وهذا 
وتحول الميكروبات غير الضارة إلى ضارة، وهذه 
تؤدى إلى التهابات وتورم في الغشاء المخاطى، مما 
الفتحات، وهكذا  انسداد  إلى مزيد من  بدوره  يؤدى 

تبدأ الدائرة المفرغة.
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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« .

بالعين  التهابات  الجمجمة:  خارج  مضاعفات   -
وضمور بالعصب البصري مما قد يؤدى إلى العمى.
باألغشية  التهاب  الجمجمة:  داخل  مضاعفات   -  

المحيطة بالمخ وُخّراج بالمخ.

العالج الطبي: 
أن يكون  أ) عالج دوائي: مضاد حيوى (يستحسن 
حسب مزرعة للحساسية)، مضاد للهستامين، قابض 

لألوعية الدموية وغسول لألنف.
أو  الميكروسكوب  باستخدام  جراحي:  عالج  ب) 
المنظار الجراحي، وغسول لألنف قبل وبعد العملية 
فهو يستخدم كعالج من المرض وكذلك كوقاية لعودته 
مرة أخرى، حيث يعمل على إزالة اإلفرازات أوال 
الجفاف  من  ويحميها  األهداب  يرطب  وكذلك  بأول 

الذى يعتبر من أهم أسباب االلتهابات.
وتكمن أهمية الغسول في نقطتين أساسيتين: 

أ) التنظيف واإلزالة: 
من  األنف  لها  يتعرض  التي  والجراثيم  للغبار   -
أثبتته دراسات علمية كثيرة منها  الخارج، وهذا ما 
أجريت  التي  الماجستير  رسالة  المثال  سبيل  على 
في طب اإلسكندرية وخلصت إلى أن نمو الجراثيم 
أنوف  من  أخذت  التي  المزارع  في  الممرضة 
المتوضئين كان أقل كثيرا من مثيالتها التي أخذت 

من غير المتوضئين.
-  لإلفرازات التي يتم إفرازها من الغشاء المخاطي 

لألنف،
- وهناك طريقة أخرى للتنظيف ال تقل أهمية عما 
(األنتيجينات)  الحساسية  إزالة مسببات  سبق، وهى 
اللقاح، بل إن هناك نظرية تفسر كثرة  مثل حبوب 
الحساسية  أعراض  من  كعرض  المائية  اإلفرازات 
حتى  لألنف  الذاتي  التنظيف  من  نوع  أنها  على 
تتخلص من هذه المسببات فتقل بذلك فرصة تالمسها 
التفاعالت  حدة  تقل  ثم  ومن  المخاطى،  للغشاء 
كالحكة  األخرى  الحساسية  أعراض  حدة  وبالتالى 

والعطس وانسداد األنف.
ب) ترطيب األهداب: 

والمحافظة على ليونتها وبذلك تعمل في بيئة مثالية 
حيث إن الجفاف من أشد أعداء هذه األهداب.

وحتى يؤدى الغسول دوره كما ينبغى يجب ان تتوفر 
له صفتان اساسيتان: 

بصفة  يتعرض  األنف  ألن  وذلك  االستمرارية:   -
اإلفرازات  وكذلك  والميكروبات  لألتربة  مستمرة 
التي تفرز من األنف، فكما ان هذه االشياء ال تتوقف، 

فيجب كذلك أن يكون الغسول باستمرار.
التجويف  ثنايا  إلى  يصل  حتى  العميق:  الغسول   -
االنفي العميقة وبذلك يتمكن الغسول من تنظيف هذه 

المناطق الداخلية.
وأقصى ما طمحوا له في ذلك أن يستعمل المريض 
الغسول بصفة مستمرة كفرشة األسنان، اى مرة أو 

مرتين يوميا على األكثر.

التشخيص: 
حادة  التهابات  إلى  األنفية  الجيوب  التهابات  تنقسم 

وأخرى مزمنة.
أوال: االلتهابات الحادة وتنقسم أعراضها إلى: 

وفقدان  والصداع  الحمى  مثل  عامة:  أعراض  ـ 
الشهية.

ـ أعراض موضعية: 
1- انسداد األنف. 

2- إفرازات مخاطية. 
3- اعتالل حاسة الشم. 

أو  للجيب  المغطية  السطحية  المنطقة  في  آالم   -4
في  العين  تحت  كآالم  المصابة،  األنفية  الجيوب 
في  وآالم  الوجني،  األنفي  الجيب  التهاب  حاالت 
الجبهة في حالة التهاب الجيب األنفي الجبهي، وآالم 
الغربالي،  األنفي  الجيب  التهاب  عند  العينين  بين 
وآالم خلف العينين ومؤخرة الرأس في حالة التهاب 

الجيب األنفي الوتدي.
حالة  في  الصداع  أن  هنا  إليه  اإلشارة  يجدر  ومما 
بعد  الصباح  يبدأ عادة في  األنفية  الجيوب  التهابات 
تدريجيا  التحسن  في  يأخذ  ثم  النوم  من  االستيقاظ 

خالل 3 أو 4 ساعات بعد ذلك.
والعالمات التي قد تصاحب هذا االلتهاب عبارة عن 
تورم واحمرار في الجلد المغطى للجيب أو الجيوب 

االنفية المصابة.
أيضا  أعراضها  وتنقسم  المزمنة  االلتهابات  ثانيا: 

إلى: 
ـ أعراض عامة: مثل الصداع واآلالم الروماتيزمية 

والتهابات في األذن الوسطى والبلعوم والحنجرة.
التي  تلك  بعيد  حد  إلى  تشبه  موضعية:  أعراض  ـ 
توجد في حالة االلتهاب الحاد إال أنها أقل في حدتها 

ولكن مدتها أطول.
فأهمها  المزمن  االلتهاب  تميز  التي  العالمات  وأما 
إفرازات  ووجود  لألنف  المخاطي  الغشاء  احتقان 

خلف أنفية يحس بها المريض في حلقه.
وتساعد  التشخيص  تؤكد  التي  الفحوصات  أهم  أما 

كذلك في تحديد العالج فأهمها األشعة المقطعية.

المضاعفات: 
وتنقسم إلى مضاعفات بالجمجمة، وداخل الجمجمة، 

وخارج الجمجمة. 
بعظام  ُخّراج  أو  التهاب  بالجمجمة:  مضاعفات   -

الجمجمة أو ناصور. 
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صالح حمدان

مقااًل  البريطانية  »الجارديان«  صحيفة  نشرت 
بمناسبة  مانديال،  نيلسون  حفيد  زويليفيلي،  لنكوسي 
وقد  مانديال.  لميالد  المئوية  بالذكرى  العالم  احتفال 
تناول نكوسي في هذا المقال أوجه الشبه التي يراها 
العنصري،  التمييز  نظام  تحت  أفريقيا  جنوب  بين 
وفلسطين تحت االحتالل اإلسرائيلي. يذكر نكوسي 
ليبلغ  كان  مانديال،  روليهالال  نيلسون  جده،  أن 
100عام العام الجاري. يحتفل العالم بالذكرى المئوية 
العنصري في  التمييز  للكفاح إلنهاء  لمولده وقيادته 
من  حرة  بلدي  أصبحت  بينما  لكن  أفريقيا.  جنوب 
حكم األقلية العنصرية، فإنَّ العالم لم يتحرر بعد من 

جريمة التمييز العنصري.
القوانين  بين  الغريبة  الشبه  أوجه  يرى  نكوسي 
والسياسات العنصرية في إسرائيل ضد الفلسطينيين 
من ناحية، وبنية التمييز العنصري في جنوب أفريقيا 
من ناحية أخرى. الجنوب أفريقيين يعرفون الفصل 
الكثير  فإنَّ  الحقيقة  في  يروه.  عندما  العنصري 
في  حتى  أسوأ  اإلسرائيلي  القمع  نظام  أنَّ  يدركون 

بعض الجوانب.

بأنه  الدولي  القانون  في  العنصري  التمييز  يعّرف 
»نظام مؤسسي من القمع الممنهج وهيمنة مجموعة 
عرقية على مجموعة عرقية أخرى«. يتعلق التمييز 
المتساوية  العنصرية غير  القوة  العنصري بعالقات 
التي تدعمها القوانين الظالمة التي تهدف إلى حرمان 

المجموعات المضطهدة من حقوقها.

تمييز واضح
قال نكوسي إنه حتى قبل أن تمرر إسرائيل »قانون 
قومية الدولة« (الذي ينص على أنَّ اليهود فقط هم 
كان  البالد)،  في  المصير  تقرير  في  الحق  لهم  من 
أن  الرؤية،  في  راغب  شخص  ألي  السهل،  من 
يرى أنَّ حكومة البالد كانت ترتكب جريمة التمييز 
ولجان  العنصري«،  الفصل  فـ»جدار  العنصري. 
الهوية، والطرق  التمييزية، وأنظمة بطاقات  القبول 
للفلسطينيين  يمكن  ال  التي  للمستوطنين  بنيت  التي 
الشبيه  الغربية  الضفة  وتشرذم  إليها،  الوصول 
بـ»بانتوستان« (في جنوب أفريقيا) كل ذلك واضح 

للعيان.
ال  أمًرا  الحقيقة  هذه  من  الدولة  قومية  قانون  جعل 
يمكن إنكاره. إنَّ التمييز العنصري هو سياق سلسلة 
إلسرائيل  قرار  أحدث  مثاًل  خذ  الدولة.  جرائم  من 
وإخالء  الفلسطينية  البدوية  األحمر  خان  قرية  بهدم 
الطريق  تمهيد  العرقي  التطهير  هذا  هدف  سكانها. 

للمستوطنات غير القانونية على األراضي الفلسطينية 
المحتلة.

ومع ذلك، ورغم سبعة عقود من التمييز العنصري، 
الفلسطينية،  لألراضي  المستمرة  السرقة  فإنَّ 
واالحتالل العسكري والمذابح ضد المتظاهرين غير 
المسلحين في غزة -التي تسمى عن حق »شاربفيل 
الفلسطينية«، على اسم القتل الجماعي في ترانسفال 
الفلسطينيين  من  جديد  جيل  كل  فإنَّ   –1960 عام 

يواصل صراع التحرر.

شجاعة في وجه الوحشية
الطفلة  أتمت  الجاري،  العام  في  أن  نكوسي  يذكر 
بعد  السجن،  في  عشر  السابع  عامها  التميمي  عهد 
جنود  لمواجهتها  قانوني  غير  بشكل  احتجازها 
كما  تماًما  لكن  لمنزلها.  الخلفي  الفناء  في  االحتالل 
أصبح  ألنه  فقط  سجن  في  عاًما   27 جدي  أمضى 
أيقونة عالمية للحرية، فقد أصبحت أحد رمًزا قوًيا 
للتصميم الفلسطينيين على المقاومة. وبحسب نكوسي 
تمثل عهد وعائلتها الروح الشجاعة للفلسطينيين في 
كل مكان، الذين يقفون في وجه هذه الوحشية الهائلة.
آالف  فإنَّ  اآلن،  حرة  عهد  أنَّ  من  الرغم  وعلى 
يزالون  ما  األطفال–  مئات  فيهم  –بما  الفلسطينيين 
العنصري في إسرائيل.  التمييز  يقبعون في سجون 
المئوية  بالذكرى  االحتفال  هذا  في  لنا،  وينبغي 
لنيلسون مانديال العام الجاري، أن نتذكر إقراره بأنَّ 
»حريتنا ليست كاملة دون حرية الشعب الفلسطيني« 
الفلسطينيين –سواء  بمنح  للمطالبة  والعمل بال كلل 
في  مواطنين  بصفتهم  أو  المنفى  في  يعيشون  كانوا 
إسرائيل أو في األراضي المحتلة– حقوقهم اإلنسانية 

غير القابلة للتصرف.

أفريقيين  الجنوب  نحن  أننا  »ذلك  نكوسي:  ويكمل 
نعرف أنَّ المقاومة الفعالة للتمييز العنصري تتطلب 
جميع  من  الحلفاء  كان  كما  تماًما  دولياً«.  تضامناً 
أفريقيا  جنوب  كفاح  في  محوريين  العالم  أنحاء 
في  تعيش  العالمي  التعاون  هذا  روح  فإنَّ  للحرية، 
االستثمارات  وسحب  العنيفة  غير  المقاطعة  حركة 
وفرض العقوبات (BDS) التي تدعم نضال التحرير 

الفلسطيني.
وقد أمد نكوسي األمل عندما رأى حزب العمل يدعو 
إسرائيل.  إلى  البريطانية  األسلحة  مبيعات  إلنهاء 
أيًضأ أن تستخدم جنوب أفريقيا مكانتها بين  ويأمل 
اقتصادي  نمو  أسرع  صاحبة  (الدول  بريكس  دول 
األسلحة  على  حظر  فرض  إلى  للدعوة  العالم)  في 

األدنى من  الحد  المهمة هي  العقوبة  إنَّ هذه  أيًضا. 
إبقاء  في جريمة  التورط  الالزمة إلنهاء  المتطلبات 
التواطؤ  إنهاء  إنَّ  اإلسرائيلي.  العنصري  التمييز 
في جريمة ليس من قبيل اإلحسان، وإنما هو التزام 

أخالقي عميق.

BDS دعم حركة
الكفاح  تواصل  واألساسية  اإليجابية  الخطوات  هذه 
مانديال. وتقف هذه  لحياة  الشاغل  الشغل  الذي كان 
المخزية  للمحاوالت  صارخ  تناقض  في  الخطوات 
لمحو التاريخ الفلسطيني (بما في ذلك النكبة) – وهو 
تاريخ تواطأت فيه المملكة المتحدة بشكل عميق، كما 
كان الحال مع التمييز العنصري في جنوب أفريقيا. 
جهود  على  حاسماً  رداً  الخطوات  هذه  تعتبر  كما 

شيطنة حركة BDS، إن لم يكن تجريمها.
إنَّ حق جميع أصحاب الضمير الحي ليس مقصوًرا 
على التعبير عن اختالفهم مع أية دولة تنتهك حقوق 
مسؤولية  لديهم  وإنما  الدولي،  والقانون  اإلنسان 
في  الحق  لهم  االختالف.  هذا  عن  للتعبير  أيًضا 
حرية التعبير، وقول الحقيقة للسلطة، والتضامن مع 

المضطهدين.
على  يحكم  سوف  التاريخ  أن  نكوسي  ويذكر 
والقانون  اإلنسان  بحقوق  تلتزم  ال  التي  الحكومات 
تتواطأ على  التي  الدول  أو أسوأ من ذلك،  الدولي، 
ماي،  تيريزا  حاولت  الحقوق.  هذه  إنكار  ترسيخ 
أثناء رحلتها األخيرة في جنوب إفريقيا، محو تاريخ 
حكومة المملكة المتحدة في دعم التمييز العنصري. 
بمانديال اآلن بعد  وبحسب نكوسي فإن ماي تحتفل 
وفاته، لكنها لم تشر إلى حقيقة أنَّ أعضاًء من حزبها 
السياسي قد نادوا بإعدامه ونعتوه باإلرهابي عندما 

كان على قيد الحياة.

كان الضغط الدولي عنصًرا حيوًيا في الكفاح إلنهاء 
التمييز العنصري في جنوب أفريقيا. ونحن نعرف 
أنه فعال في حالة إسرائيل أيًضا، ألسباب ليس أقلها 
حملة  شن  في  حكومتها  تنفقها  التي  الطائلة  المبالغ 

.BDS عالمية لتقويض حركة
المقاطعة  مثل  السلمية  المقاومة  تكتيكات  إنَّ 
والضغط  أخالقية  ألسباب  االستثمارات  وسحب 
السلطات  ذلك  في  بما  والحكومات،  الشركات  على 
الجسيمة  االنتهاكات  في  تورطهم  إلنهاء  المحلية، 
لحقوق اإلنسان، جميعها وسائل محترمة دوًما لدعم 

حركات العدالة.
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لم يكن يوماً عادياً على الجمعية العامة لألمم المتحدة 
التاريخ تضّمنت  هذا  في  ُعقدت  التي  الجلسة  لكون 
أكثر المواضيع حساسيًة في منطقة الشرق األوسط، 
الذي  المحتل”  السوري  “الجوالن  موضوع  وهو 
تحتله “إسرائيل” بأغلبيته منذ عام 1967م وضّمت 
العام 1981م دون أن يحظى تحّركها  أراضيه في 
بأي اعتراف دولي، واليوم تعاد الكّرة بعد مضي 51 
وتُعرض  الجزء من سوريا  هذا  احتالل  على  عاماً 
سيادة هذه المنطقة على أعضاء الجمعية العامة لألمم 
سيادة  لمصلحة  ساحقة  بأغلبية  ليصوتوا  المتحدة 
إجراءات  كل  أن  معتبرين  الجوالن  على  سوريا 

االحتالل اإلسرائيلي فيه باطلة والغية.
كل ما تقّدم لم يكن مستغرباً وعليه استمر الصراع 
السوري – اإلسرائيلي، ولكن جاءت المفاجأة عبر 
مسودة  على  مرة  ألول  اعترضت  التي  أمريكا 
قرار سنوي باألمم المتحدة يدعو “إسرائيل” إللغاء 
الذي  األمر  المحتلة،  الجوالن  هضبة  على  سلطتها 
قوبل بإشادة من مسؤولين إسرائيليين، وهذا ما يدفعنا 
للتساؤل ماذا تضمر واشنطن خلف هذا االعتراض 
وماذا تريد من هذا التحرك؟، وماذا فعلت تل أبيب 
حتى تمّكنت من دفع واشنطن التخاذ مثل هذا القرار 
وألول مرة؟، وهل لهذا التصويت األمريكي السلبي 
السوري  الجانب  على  وقانونية  سياسية  تداعيات 

والنظام الصهيوني؟.

األهمية االستراتيجية للجوالن
يشّكل الجوالن خاصرة رخوة في الجنوب السوري 
دأب  الذي  الصهيوني  لالحتالل  لخضوعه  نظراً 
هذه  عبر  السورية  األراضي  على  االعتداء  على 
المنطقة التي تبعد عن دمشق فقط 70 كم، ومع بدء 
األزمة السورية استغل كيان االحتالل نقطة الضعف 
على  الجوية  الغارات  مئات  وشّن  هذه  السورية 
تحويله  عن  فضاًل  الجوالن  عبر  السوري  الداخل 
المسلحة  الجماعات اإلرهابية  إلى نقطة اتصال مع 
“إسرائيل”  من  اللوجستي  الدعم  كامل  تلّقت  التي 
عبر “الجوالن المحتل” حتى أن الجرحى من هؤالء 
“إسرائيل” عبر  داخل  إلى  نقلهم  يتم  المسلحين كان 
أن  “إسرائيل”  استطاعت  وبالتالي  المنطقة،  هذه 
“الجوالن  عبر  اإلمكان  قدر  “دمشق”  على  تضغط 
هي  الجوالن  مرتفعات  كانت  بالمختصر  المحتل”. 
النقطة المركزية لتدخل تل أبيب المباشر في الشؤون 

السورية ألغراض استراتيجية.
إلسرائيل  بالنسبة  الجوالن  هضبة  أهمية  وزادت 
أن  بعد  عليها  الحفاظ  على  أكثر حرصاً  وأصبحت 
تشرين  شهر  منتصف  الثاني  عبدالله  الملك  أعلن 
األول عن إنهاء اتفاق أردني إسرائيلي كان يقضي 
في  اإلسرائيلي  الجانب  إلى  أردنية  أراض  بتأجير 
األردن  استردتهما  اللتين  والغمر  الباقورة  منطقتي 
إبان توقيع اتفاقية السالم بين الطرفين عام 1994، 
وهاتين المنطقتين لهما أهمية كبيرة إلسرائيل بسبب 
الخصبة،  والتربة  تحتويهما  التي  المائية  الموارد 
ولهذا هدد وزير الزراعة اإلسرائيلي “آوري ارئيل” 

بقطع المياه عن عمان.
من ناحية أخرى ، يُعرف الجوالن المحتل بأنه أرض 
الموارد المائية والجبال والحقول الثلجية، ولذلك فإن 
بهذه  التفريط  عدم  على  حريص  الصهيوني  الكيان 

المنطقة بأي شكل من األشكال.

على الجانب األخر واضح أن الحكومة السورية لن 
تسمح للصهاينة بالبقاء هناك وستستعيد هذه المنطقة 
مندوب  لسان  على  جاء  ما  وهذا  حرباً،  أو  سلماً 
الجعفري،  بشار  المتحدة  األمم  لدى  الدائم  سوريا 
وأشار الجعفري إلى أن تصويت أمريكا ألول مرة، 
ضّد تبني هذا القرار يمثل رسالة واضحة إلى العالم 
راعية  بأنها  واشنطن  تدعيه  الذي  الدور  “بانتهاء 
شكر  بينما  األوسط”،  الشرق  في  السالم  لعملية 
وقوفها  واشنطن على  دانون  داني  إسرائيل  مندوب 
الحقيقي  الخطر  إن  قائاًل  المشروع  ضد  “أخالقياً” 
في المنطقة يأتي من حكومة الرئيس السوري بشار 
تل  مندوب  وذكر  إيران،  قبل  من  ودعمها  األسد 
أبيب لدى المنظمة العالمية أن للجوالن دوراً حساساً 
لن  “إسرائيل  العبرية، مضيفاً:  الدولة  بالنسبة ألمن 
الدولي  للمجتمع  الجوالن والوقت حان  تنسحب من 

لقبول ذلك”.
وفي رّده على تصريحات داني دانون، شدد الجعفري 
على أن المندوب اإلسرائيلي “عجز عن فهم الرسالة 
ال  التصويت..  هذا  أرسلها  التي  السياسية  القانونية 
فهم  هشاشة  تفضح  أخطاء  سلسلة  ارتكب  إنه  بل 
الجوالن  أن  إلى  الجعفري  وأشار  االحتالل”،  كيان 
المحتل فقد أهميته االستراتيجية العسكرية في عهد 
الصواريخ والطائرات الحربية المتطورة، لكن هذه 
السورية،  لألراضي  تابعة  حال  أي  على  المنطقة 

وستعود إلى سوريا “شاءت إسرائيل أم أبت”.
األقنعة األمريكية

الجمعية  في  الصهاينة  لمصلحة  أمريكا  تصويت 
لجميع  صارخاً  انتهاكاً  يعتبر  المتحدة  لألمم  العامة 
المواثيق الدولية ويعلن هذا التصويت بشكل واضح 
تحاول  كانت  التي  األمريكية  األقنعة  عصر  نهاية 
أمريكا من خاللها إظهار نفسها على أنها تقود عملية 
الصهيوني  الكيان  أما  األوسط،  الشرق  في  السالم 
وعلى  المتحدة  األمم  في  ثقة  بأي  يتمتع  ال  الذي 
الرغم من أن القرار الذي تّم تبنيه ضد هذا النظام ال 
يمكن المساومة فيه، إال أن له تأثير قانوني وسياسي 
القرار  هذا  إن  أبيب،  تل  على  سلبي  واقتصادي 
سيجعل الصهاينة “ينظر إليهم على أنهم عدوانيون 
الدول  وحقوق  الدولية  بالمؤسسات  مهتمين  وغير 
السياسية  العالقة  في  دوراً  سيلعب  وهذا  األخرى؛ 
السياسي  التعاون  والسيما  إسرائيل،  مع  الدول  بين 
وتطبيع العالقات مع حكام الدول العربية غير الدمى.

سوريا  سيادة  لمصلحة  عضواً   153 يصوت  أن 
على الجوالن ويمتنع اثنان يشير إلى خسارة سياسية 
في  وأمريكا  اإلسرائيلي  للكيان  وعزلة  وقانونية 
الجمعية العامة لألمم المتحدة، وهذا سيلحق الضرر 
بمصداقية واشنطن ال محالة وسيوجه انتقادات الذعة 
إلدارة ترامب حيث لن يتم قبول مثل هذه السياسات 
األمريكي  النواب  الديمقراطيين في مجلس  قبل  من 

الذي يملك األغلبية حالياً.
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والفعاليات  والمؤسسات  الجاليات  اتحاد  اختتم 
مؤتمره  الماضي  الشهر  أوروبا  في  الفلسطينية 
في  حاشد  جماهيري  بمهرجان  الرابع،  القاري 
من  غفير  جمع  حضره  برلين  األلمانية  العاصمة 
أبناء الجالية الفلسطينية حضروا من مختلف الدول 

األوروبية وجمع من الجاليات العربية.
تكريماً  صمت  دقيقة  بالوقوف  المهرجان  بدأ 
للنشيد  واالستماع  الشهداء،  ألرواح  واستذكاراً 

الوطني الفلسطيني. 
الشتات  تجمع  رئيس  حمدان  نضال  رحب  ثم 
الفلسطيني – أوروبا وعضو الهيئة اإلدارية التحاد 
في  والفلسطينية  والفعاليات  والمؤسسات  الجاليات 
آالف  قطعوا  الذين  الفلسطينيين  بالقادة  أوروبا، 
للوطن  حبهم  الشتات  أبناء  ليشاركوا  الكيلومترات 

(القائد تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية في منظمة 
التحرير الفلسطينية وعضو المكتب السياسي للجبهة 
الديمقراطية، المناضل الفلسطيني الكبير محمد بركة 
، القيادي الفلسطيني عضو المجلس الوطني وعضو 
أحمد  إبراهيم  الديمقراطية  للجبهة  السياسي  المكتب 
(أبو بشار كما رحب بسعادة سفيرة دولة فلسطين في 

ألمانيا، الدكتورة خلود عيسى.
بالقادة  بدورها  فرحبت  السفيرة  سعادة  تحدثت 
في  المشاركين  الفلسطينية  الجالية  وبأبناء  الحضور 
المهرجان، وأكدت في كلمتها على أهمية العمل من 
لقضيتنا  التأييد  لكسب  األوروبية  المجتمعات  خالل 
الذي يحاول  اللوبي الصهيوني  الفلسطينية ومقاومة 

تشويه صورة االنسان الفلسطيني أمام العالم.
خاللها  من  أجاب  كلمة  له  كانت  خالد  تيسير  القائد 

الشعب  أبناء  تراود  التي  األسئلة  من  الكثير  على 
الفلسطيني في كل مكان بدأ خطابه باللغة األلمانية، 
الجالية  أبناء  إلى  مباشرة  عملية  برسالة  ليبعث 
مخاطبة  وأهمية  بضرورة  الشتات  في  الفلسطينية 
والتأييد  واالحترام  الود  لكسب  بلغتهم،  الشعوب 

لقضيتنا الفلسطينية العادلة. 
ومن أهم المحاور التي سردها تيسير خالد في كلمته، 
أزمات  من  اليوم  الفلسطينية  القضية  به  تمر  ما  أن 
ما يسمى بصفقة  اللحظة وليس بسبب  وليد  يكن  لم 
من  العوامل،  من  للعديد  كنتيجة  ولكن  فقط،  القرن 
عبر  الغربية  للضفة  الكامل  شبه  االحتالل  أهمها، 
المستوطنين  وجلب  التوسعية  االستيطان  سياسة 
بأعداد مضاعفة إلى هذه المستوطنات، وتمهيد العدو 
المؤسسات  القدس بعد أن تم تفكيك  لالستيالء على 
األراضي  ومصادرة  فيها،  العاملة  الفلسطينية 
بسبب  كان  كله  وهذا  للسكان،  القسري  والتهجير 
المفاوضات العبثية والمسار السياسي الخاطئ الذي 

خضناه.
ميته  السياسية  العملية  بأن  خالد  تيسير  وأضاف 
سريرياً وما يجري حالياً هو إلهاء للشعب الفلسطيني 
أن  على  وشدد  االستيطاني،  للتغول  استمرار  مع 
الفلسطيني  الجسد  في  متفشي  مرض  هو  االنقسام 
ويجب  الفلسطينية  السياسية  الحياة  أفسد  ما  وهو 
التي  التحديات  مواجهة  على  قادرين  لنكون  إنهاؤه 

تمر بها القضية الفلسطينية اليوم.
خاطب  بركة  محمد  العليا  المتابعة  لجنة  رئيس 
الجليل  جبال  باستذكار  كلمته  بداية  في  الحاضرين 
الفلسطينية المحتلة عام 48، وقال  والمثلث والمدن 
بأن الجالية الفلسطينية يجب أن تحمل الهم الفلسطيني 
إلى كل زاوية من زوايا البالد التي يعيشون فيها وإن 
على  وأكد  مكانه،  في  لفلسطين  سفير  هو  فرد  كل 
الفلسطيني،  النضال  مسيرة  في  المرأة  دور  أهمية 
وضرورة طي ملف الخالفات والتناقضات وتوحيد 
االحتالل  سياسة  لمواجهة  الفلسطيني  الصف 

الصهيوني. 

وفي هذا السياق أجمع المؤتمرين على : 
 

أوال : منظمة التحرير الفلسطينية
الجاليات  إلتحاد  الرابع  القاري  المؤتمر  يجدد 
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على المرأة اليمنّية"
تعيش اليمن منذ أكثر من ثالث سنوات حرباً أهلية 
دموية تشارك فيها قوى إقليمية عديدة، سواء كانت 
مشاركتها هذه بالدعم والتدخل العسكري المباشر، أو 
كان هذا الدعم غير مباشر. وقد تسببت هذه الحرب 
بحسب  العالم  في  األكبر  هي  إنسانية  معاناة  في 
منظمات دولية تابعة لألمم المتحدة، وقد فشلت كل 
الجهود والمحاوالت الدولية لتسوية الصراع بالطرق 
السلمية حتى اآلن. وهو األمر الذي يطرح العديد من 
األسئلة، من أهمها: ما هي طبيعة هذه الحرب وما 
هي خلفيتها التاريخية وكيف يمكن حل الصراع وبأي 
أدوات وما هو مستقبل اليمن في ضوء االستقطاب 

المحلي واإلقليمي الحاصل نتيجة الحرب؟
من  محرومة  المرأة  كانت  الحرب  قبل  ما  يمن  في 

أبسط حقوقها كالتعليمية و الصحية، ولم تكن مهيأة 
هذه  ألن  ذلك  تعتاد  لم  و  العمل  سوق  في  للدخول 
اليوم،  المرأة   أصبحت  الرجل.  مهمة  غالباَ  كانت 
بسبب الحرب، مضطرة إلى أن تدير بيتها وعائلتها 
و تدبر أمورها المعيشية بعد ممات الزوج او اعتقاله 
أو التحاقه بأي من جبهات القتال. وكما لم تكن لها 
أولوية في السلم،  فهي المنسية بالتأكيد في الحرب. 
المجتمع  في  المرأة  تشكله  الذي  ما  نتساءل  هنا 
اليمني؟ و ما مستوى التحديات التي تواجهها المرأة 
في ظل الحرب؟ و ما الدور الذي تلعبه المرأة اليمنية 

في تحقيق السالم في اليمن؟
مؤسسة  من  الصيفي  أماني  األستاذة  الجلسة   تدير 

ابن رشد للفكر 
المكان والعنوان

أوروبا،  في  الفلسطينية  والفعاليات  والمؤسسات 
شرعيا  ممثال  الفلسطينية  التحرير  بمنظمة  تمسكه 

ووحيدا للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.
ثانيا : الحقوق الثابتة

الثابتة  الوطنية  بالحقوق  تمسكه  المؤتمر  يجدد 
والمشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في 
دولة مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس،  وحق 
الالجئين من أبنائه في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم 

التي هجروا منها منذ العام 1948.
ثالثا : إعادة اللحمة لجناحي الوطن وإنهاء االنقسام

يؤكد المؤتمر تمسكه بالوحدة الوطنية ألبناء الشعب 
العربي الفلسطيني كافة وقواه السياسية على اختالف 
فورا  االنقسام  إنهاء  لضرورة  ويدعو  اتجاهاتها، 
والتآمر  اإلسرائيلي،  االحتالل  لمجابهة  والتفرغ 
األمريكي، ويرى أن الوسيلة الوحيدة لحل الخالفات 
الشعب  أبناء  بين  الوطني  الحوار  هي  والتباينات، 

الواحد وقواه السياسية.
رابعا : مسيرات العودة وحصار غزة

الذي  البطولي  اليومي  النضال  المؤتمر  يُحيي 
يخوضه أبناء شعبنا في الوطن المحتل، وفي المقدمة 
الميادين  كافة  في  المنتفض  فلسطين  شباب  منهم 
مستوطنيه.   وقطعان  االحتالل  لمجابهة  والساحات 

تحية للمعركة التي يخوضها شعبنا في قطاع غزة،
خامسا : األسرى .. أسرى الحرية

األبطال  إلى  واإلجالل  بالتحية  المؤتمر  يتوجه 
الصامدين في سجون وباستيالت العدو اإلسرائيلي، 
وعرب،  فلسطينيين  من  األسيرة  الحركة  أبطال 

ويثمن عاليا نضالهم الباسل.
 (BDS) إسرائيل  مقاطعة  حمالت  دعم   : سادسا 

ومقاومة حمالت التطبيع
القيادة  تبني  وأهمية  ضرورة  على  المؤتمر  يؤكد 
الفلسطينية  التحرير  بمنظمة  ممثلة  الفلسطينية 
وسحب  إسرائيل  مقاطعة  لحركة  الوطنية  والسلطة 
وعدم  عليها،  العقوبات  وفرض  منها  االستثمارات 

االكتفاء بدعم ومساندة حركة المقاطعة. 

من  شعبية  تراثية  فنية  بلوحات  المهرجان  اختتم 
الشعبية  واألهازيج  والدبكات  الفلسطيني  الفلكلور 
وتجذره  الفلسطيني  الشعب  تاريخ  عن  تعبر  التي 

العميق في األرض والزمان.

ديوان ابن رشد للفلسفة حول  اليمن : 
في الرابع من ديسمبر الساعة السابعة مساًء يناقش 

الديوان موضوع الحرب في اليمن

إلى أي حد يستطيع  المواطن اليمني في الخارج 
إيقاف الصراع في الداخل ؟

هو   ، الدولة  تمثله  الذي  السياسي  الكيان  كان  اذا 
المسئول عن إنتاج سلوك األفراد واتجاهاتهم ،  فإنه 
الرئيسي  الفاعل  هو  النظام  ذلك  أن  القول  من  البد 
أفراد  وتوريط   والسلم  للحرب  األساسي  والمسبب 
فكرية  معارك  في  زجهم   خالل  من   المجتمع 
واقتصادية  سياسية  أهداف  لتحقيق  زائفة  وعقائدية 

فردية. 
األهلية  الحرب  زالت  ال  التي  اليمن،  أن  ويبدو 

والصراعات الخارجية تنخر في كل مكوناتها للسنة 
الخامسة على التوالي،  تعد أفضل  مثال على ذلك. 
ومن هنا لنا أن نتساءل عن وسائل أخرى لالنفتاح 
على أفاق أكثر رحابة،  كمساهمة المثقفين اليمنيين 

في الخارج.
في  ديوان  الفلسفة  سنناقش  معكم  االسئلة التالية:

فعالة  وسيلة  على  للعثور  المناسبة  الكيفية  هي  ما 
لتعزيز وعي األفراد وحمايتهم  في حاالت الصراع  

وما بعده؟
هل يمكن أن يلعب المواطن اليمني في الخارج دوراً 
أكثر فعالية في ايجاد اتفاق سياسي يوقف الحرب.    
تدير الجلسة د.أروى خطابي، من مؤسسة ابن رشد 

للفكر الحر.

والتدخل  للصراع  المحلية  التعقيدات  "بين 
الحرب  تأثير  و  الحرب  في  والدولي  اإلقليمي 

Café Kater & Goldfisch
 Exerzierstr. 1, 13357 Berlin
 U8/Pankstraße, U9/Nauener Platz
S-Bahnhof Gesundbrunnen 
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NOTDIENSTE
Polizei, 110
Feuerwehr, 112
Kindernotdienst,
610061  /  19720
Arzt-Notruf,
310031  /  19242 
Fahrdienst
für Behinderte,  478820
Apotheken-
bereitschaft, 0800 0022833
Giftnotruf, 19240
Zahnärztlicher
Notdienst, 
89004333
Auskunft
- Inland,  11833
- Ausland, 11831
Flughäfen (Infos), 
0180 5000186
Deutsche Bahn AG,  
Auskunft, 0180 5996633
BVG, 19419
Omnibus-
Bahnhof,  
Funkturm / Auskunft, 
3018028
Vattenfall,
(Störung) 26712525

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

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

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

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

 

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

Ausländerangelegenheiten
Landeseinwohneramt

Außenstelle:
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Keplerstr. 2, 10589 Berlin
U.-Bhf. Mierendorffplatz
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شھر دیسمبر/ كانون أول ۲۰۱۸
Gebetszeiten für Berlin / Dezember 2018
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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

مدرسة 
جبران خليل جبران

لتعليم اللغة العربية في برلين
علموا أطفالكم اللغة العربية
 0176-632 12 440
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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 



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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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
Amin Hafiz
Heidebrinker Str. 1, , 13357 Berlin
Tel. 030-493 40 60
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

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



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

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

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

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

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

U GneisenaustraßeU GneisenaustraßeU Gneisenaustraße

MUHANNAD. ABOU NABOUT
Praxis für moderne Zahnheilkunde

Zahnimplantate
Zahnersatz und Füllungen
Zahnfleischbehandlung
Zahnreinigung, Bleaching
Kinderbehandlung

زراعة األسنان وفق أحدث الطرق
تبییض األسنان بأحدث الطرق اآلمنة

الحشوات الضوئیة التجمیلیة
تركیب األسنان الثابتة والمتحركة

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

عالج األلم بدون خوف
معالجة األطفال

MUHANNAD ABOU NABOUT
Praxis für moderne Zahnheilkunde

D
es

ig
ne

d 
by

 d
al

il.
de



70

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

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
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Prophylaxe

Kronen- und Brückenversorgung

Zahnprothesen

Kinderzahnheilkunde

Zahnfleischbehandlung

Spezielle Zahnreinigung und Politur

Anbringen von Zahnschmuck

Bleaching (Zahnaufhellung)

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

Tel 030 687 21 72
Praxis-Sprechzeiten:

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

und nach Vereinbarung
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·^flâ˘]<òÈÈfi

Designed By Dalil

Ärzte أطباء

العیادة التخصصیة
جراحة عامة - أوعیة - عظمیة - تجمیلیة - طب ریاضي

د. مصطفى محجوب
Dr. med.

Moustafa Mahjoub

Arzt für Chirurgie
Gefäßchirurgie, Sportmedizin, 

Orthopädische Therapie, 
Schönheitchirurgie

Ärztehaus:
Joachimstaler Str. 21,
10719 Berlin 
(U-Kurfürstendamm)
Tel. : 030-881 63 33
Fax: 030-882 27 67

Sprechzeiten:
Mo. - Do.: 09:00 - 18:00 Uhr
Fr.  : 09:00 - 14:00 Uhr
und nach Vereinbarung
Verbindung:
Bus/Rankeplatz 204 - 242

مواعید خاصة للحجامة یوم األربعاء بوجود سیدة متخصصة
مواعید خاصة للختان اإلسالمي الطھور
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تنظیف األسنانتنظیف األسنان
عالج الحاالت الطارئةعالج الحاالت الطارئةعالج الحاالت الطارئة

عالج أمراض اللثةعالج أمراض اللثةعالج أمراض اللثة
حشوات تجمیلیة لألسنانحشوات تجمیلیة لألسنانحشوات تجمیلیة لألسنانحشوات تجمیلیة لألسنانحشوات تجمیلیة لألسنان

تبییض األسنان عن طریق الالصقتبییض األسنان عن طریق الالصقتبییض األسنان عن طریق الالصقتبییض األسنان عن طریق الالصقتبییض األسنان عن طریق الالصقتبییض األسنان عن طریق الالصقتبییض األسنان عن طریق الالصق
سحب العصب باستخدام مجھر التكبیرسحب العصب باستخدام مجھر التكبیرسحب العصب باستخدام مجھر التكبیرسحب العصب باستخدام مجھر التكبیرسحب العصب باستخدام مجھر التكبیرسحب العصب باستخدام مجھر التكبیرسحب العصب باستخدام مجھر التكبیرسحب العصب باستخدام مجھر التكبیر

تلبیس وجسور لألسنانتلبیس وجسور لألسنانتلبیس وجسور لألسنانتلبیس 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 : 
العربیـــــة - األلمانیة
اإلنجلیزیة - التركیــة

und nach Vereinbarung 

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 RD 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 RD 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
Akute SchmerzbehandlungAkute SchmerzbehandlungAkute Schmerzbehandlung
Behandlung von ZahnfleischerkrankungenBehandlung von ZahnfleischerkrankungenBehandlung von Zahnfleischerkrankungen
Keramik Inlays und OnlaysKeramik Inlays und OnlaysKeramik Inlays und Onlays
Veneers
Wurzelkanalbehandlung unter Mikroskop mit modernsten Wurzelkanalbehandlung unter Mikroskop mit modernsten Wurzelkanalbehandlung unter Mikroskop mit modernsten 
Methoden
Kronen und BrückenKronen und Brücken
Implantate
SportschienenSportschienenSportschienenSportschienen
Diagnostik & Therapie von KiefergelenkerkrankungenDiagnostik & Therapie von KiefergelenkerkrankungenDiagnostik & Therapie von KiefergelenkerkrankungenDiagnostik & Therapie von KiefergelenkerkrankungenDiagnostik & Therapie von Kiefergelenkerkrankungen
ExtraktionenExtraktionenExtraktionen
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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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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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Tel.: 030 493 40 60 Gesundbrunnen
Heidebrinker Str. 1, 13357 Berlin

.���- ��� א��א�� א��א
� א���א�.��� -

.
- ��� א���א� א������ ����� א��	
- ���  �	א� א����.- ���  �	א� א����.

- Notfallbehandlung.
  Professionelle Zahnreinigung.
- Behandlung des Wurzelkanals mit den 
   neuesten Methoden.
- Behandlung von Parodontitis.
- Fester und Herausnehmbarer Zahnersatz.
- Optische und kosmetische Füllungen.
- Zahnaufhellung auf professionelle Weise.
- Prävention und Behandlung von Kinderzähnen.

- �	כ� א���א� א��א��� �א����	כ�.
.��� �א������- א����א� א��
.�� א���א� ��	��� �	��� -

- ��א�� ���א���  ��א� א���א�.

Neueröff nung am 02.01.2019 
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Öff nungszeiten: Mo., Di., und Do.: 09:00 - 17:00 Uhr | Mi.: 11:00 - 19:00 Uhr | Fr.: 09:00 - 14:00 Uhr
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Avicenna Klinik,
Paulsborner Str. 2, 10709 Berlin
Tel. 030-2360830
DRK-Kliniken Westend
Spandauer Damm 130, 14050 Berlin
Charlottenburg Tel. 3035-0
S-Bahn: S45, S46 Westend, Bus: 145 
Paulinenkrankenhaus
Dickensweg 25-39, 14055 Berlin
Charlottenburg , Tel. 30008-0
U-Bahn: U2, U12 Neu-Westend, Bus: 104 
Schlossparkklinik
Heubnerweg 2, 14059 Berlin - Charlottenburg
Tel. 3264 0, S-Bahn: S45, S46 Westend
Vivantes Klinikum im Friedrichshain
Landsberger Allee 49, 10249 Berlin
Friedrichshain, Tel. 4221-0, Tram: 5,6,8,15 
Vivantes Klinikum Hellersdorf
Myslowitzer Str. 45, 12621 Berlin
Hellersdorf, Tel. 5651-0
S-Bahn: S5 Kaulsdorf, Bus 169 
DRK-Krankenhaus Köpenick
Salvador-Allende-Str. 2-8, 12559 Berlin  
Tel. 3035300-0
Bus: X69,167,169, 369, Tram: 26, 67 
Vivantes Klinikum am Urban
Dieffenbachstr. 1, 10967 Berlin - Kreuzberg 
Tel. 697-1 , Bus: 248 
Ev. Krankenhaus Kِönigin Elisabeth
Herzbergstr. 79, 10362 Berlin - Lichtenberg 
Tel. 5472-0, Tram: 8, 27 
Krankenhaus Lichtenberg
Fanninger Str. 32, 10365 Berlin - Lichtenb. 
Tel. 5518-1 , Bus: 193, 256, Tram: 21, 27 
Unfallkrankenhaus Berlin
Warener Str. 7, 12683 Berlin - Marzahn 
Tel. 5681-0 , Bus: X69, 190 
Wilhelm-Griesinger-Krankenhaus
Brebacher Weg 15, 12683 Berlin - Marzahn 
Tel. 5680-0
U-Bahn: U5 Wuhltetal , Bus: X69, 190 
Bundeswehrkrankenhaus Berlin
Scharnhorststr. 13, 10115 Berlin - Mitte 
Tel. 28 41-0  , Bus: 147 

مستشفى إبن سينا

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

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

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

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
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Mo-Fr: 09.00- 18.00 Uhr & nach Vereinbarung

Manfred von Richthofen Straße 24
12101 Berlin

Tel 030 788 97 955  Fax 030 788 97 956

Mobil  0171 991 81 96

2019

- 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

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

- د/ محمد محمد

ـ عدنان المحضر

ـ بالل للعالج الطبيعي

Blissestrasse 5, 10713 Berlin

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

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



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

Veneers تجمیل أسنان بوجوه الفینیر
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معالجات سنیة وتركیبات جسور وتیجان 
(خزفیة وزیركون)
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تقویم أسنان للكبار

زراعة أسنان بأسعار منافسة
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لدينا مختبر حديث لصناعة األسنان خالل 24 ساعة
إمكانية تقسيط مريحة لتكلفة العالج

زراعة أسنان بالتقسيط المريح
تبييض وتجميل األسنان

تركيب تيجان وجسور
حشوات أسنان بيضاء ليزرية

سحب عصب بدون ألم
أحدث أساليب التخدير لضمان المعالجة بدون ألم

العيادة مقابل الباب الخلفي لبلدية نويكولن

بإشراف الدكتور عماد عبود

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

 مطلوب
مساعدة طبيب أسنان

موظفة استقبال

ة - التركية
ث: العربية - األلماني

ن نتحد
نح
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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
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

ـ اة/ نجاة أبوقال

ـ ا/أحمد عابد

ـ ا/ أحمد شحرور

ـ ا/ حسام ابراهيم

ـ ا/ عماد جوابرة

ـ ا/ ناصر منصور

ـ ا/ يوسف ناصر الدين

ــ ا/ رياض خليل

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

SCHWERPUNKTE
Familienrecht, Verkehrsrecht,

Strafrecht, Ausländer- & Asylrecht

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

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

- د/ عبد هللا

19 Jahre Dalil Magazin

Tarig Elobied
Togostr. 1, 13351 Berlin, Tel.030-50360777

ـ ا/ طارق العبيد

ِAmerco Handels GmbH&Co. KG
Harzer str. 51, 12059 berlin
Tel.: 0157-35114708

   ـ أميركو
للتجارة      

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

- شركة برلين للنظافة

- شركة لحام
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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

19 Jahre Dalil Magazin

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

- سفينة الحكمة

- الناصرة

- بيت لحم

ـ المعهد الثقافي العربي
 

ـ الفالح

ـ البيان

ـ 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 den Kinderkursen   
  (Deutsch-Arabische Sprachcafé). Kaff ee / Tee  
  kostenlos.
- Wir bieten Tanzen (Dabkeh und Zumba) 



86

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

Ramy Elsayad
Bauspar- und Finanzfachmann
Regionalleiter
ramy.elsayad@postbank.de
Postbank Finanzberatung AG
Für Sie erreichbar: 
Mo. - Fr.: 10.00 - 20.00 Uhr
Mohriner Allee 70,12347 Berlin 
Telefon : (030) 22 43 98 34
Telefax : (030) 33 89 2113
Funk : 0176 - 30 487 481
www.fb.postbank.de/relsayad

Ramy ElsayadRamy Elsayad
Bauspar- und Finanzfachmann
Regionalleiter
ramy.elsayad@postbank.de
Postbank Finanzberatung AG

Unser Service:
- Baufinanzierung:
   Neukauf, KfW - Darlehen, Umschulden und Modernisieren.
- Versichern & Vorsorgen:

Privat vorsorgen | Risiken absichern
Konten & Karten | Sparen & Anlegen
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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

مدرسة 
جبران خليل جبران

لتعليم اللغة العربية في برلين

المدرسة منفتحة على الجميع 
وتفخر بجسمها الطالبي المتنوع 
من مختلف الجنسيات والديانات

 0176-632 12 440



وكيلها المعتمد في المانيا
السيد محمد مصلح )أبو ناصر(

الطبيعة على طبيعتها

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

معلبات حبوب - توابل وبهارات - حلويات - مربيات - مكسرات - أدوات منزلية - زيوت - 
عصائر - حبوب جافة - أجود أنواع األرز )بسماتي / أرز معطر/ أرز هندي/ أرز المحمود(
مواد التعبئة والتغليف - ورق لف لحمة، سندويشات، حلويات - أكياس بأحجام مختلفة - 

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

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

عروض وتنزيالت مغرية على جميع أنواع المواد الغذائية
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وكالء شركات:
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Ahmad
Weisestr. 8, 12049 Berlin,
Tel. 030-21803302
Aida
Hobrechtstr. 3, 12043 Berlin, Tel.: 030- 
6221536
Alouisal
Sonnenallee 99, 12045 Berlin 
Te. 0176-85247263
Alouisal
Weichselstr. 56, 12045 Berlin
Tel.: 030-6130 9162
Al-Faisal
Exerzierstr. 3, 13357 Berlin 
Tel. 030-69525178
Aamir
Voltastr. 35, 13355 Berlin, 
Tel. 030-46456799
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

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 مدرسة
جبران خليل جبران

لتعليم اللغة العربية في برلين
مدرسة و روضة أطفال

 0176-632 12 440

Braunschweiger Str. 82, 12055 Berlin
Tel.: 030 615 76 70

Fax: 030 616 53 889
Mail: post@dalil.de

Web: www.dalil.de
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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 جمال الشام

ـ حبيبي

 

ـ يافا

- الزان

ـ مندي

 
ـ مرووش

ـ مروش

ـ مسايا

Al-Andalus
Sonnenallee 40, 12045 Berlin
Al Hamra 
Raumer Str. 16, 10437 Berlin
Tel. 030-42850095
Al Omaraa
Kaiserin-Augusta-Allee 85, 10589 Berlin
Tel. 030-33006543
Al Pascha
Sonnenallee 77, 12045 Berlin
Tel.: 030-62903549
Al-Rahme
 ,Flughafenstr. 49, 12053 Berlin  ـ
    Tel.: 0179-171 30 11
  ,Karl-Marx-Str. 194, 12055 Berlin  ــ
    Tel.: 0176-2684 6030
Al-Safa 
Sonnenallee 75, 12045 Berlin
Tel. 030-62737894
Al Sultan
Mehringdamm 44, Berlin
Tel. 030-78897239
Akroum
Sonnenallee 45, 12045 Berlin
Tel. 030-23619319
Amira
Donaustr. 131, 12043 Berlin
Tel. 030-6233790 
Asaad
Luxemburger Str. 6, 13353 Berlin
Tel. 030-81799951
Assala
Hohenzolerndamm 11, 10717 Berlin
Tel. 030-47595598
Babel
- Gabriel-Max-Str. 16, 10245 Berlin
  Tel. 030-29368784
- Kastanienallee 33,10437 Berlin
  Tel. 030-44031318
Baharat
Winterfeldstr. 37, 10789 Berlin
Tel. 030-2168301
Baraka
Lausitzer Plaz 6, Kreuzberg
Tel.030-6126330
Barbar Aga
Karl-Marx-Str. 45,12045 Berlin  
Tel. 030-6242708
Casalot
Claire-Waldoff-Str. 5, 10117 Berlin
Tel. 030-27572210
City Chicken
Sonnenallee 59, 12045 Berlin
Tel. 030-6248600
City House
Sonnenallee 73, 12045 Berlin
Tel.: 030-62904952
El Chahrour
Ohlauer Str. 10, 10999 Berlin
Tel. 030-6117115
El-Daia Snack
Sonnenallee 46, 12045 Berlin
Tel: 030-63413250
El Reda
Huttenstr.  69, 10553 Berlin
Tel. 030-3911119
El-Rief
Schönhauser Allee 46 a, 10437 Berlin
Tel. 030-44043370
Jamal Elshaam
Pettenkoferstr. 2, 10247 Berlin,
Tel.: 030-37472929
Habibi
- Winterfeldplatz, Tel. 030-2153332 
- Akazienstr. 9, Tel. 030-7874428
- Körtestr, 35, Tel.: 030-2922401
Jaffa
Pariserstr. 39-40, 10707 Berlin
Tel. 030-88702908
Lasan
Adelbertstr.96, 10999 Berlin
Tel. 030-69814098
Mandi
Seestr. 57, 13347 Berlin
Tel.: 030-20095700
Marooush
Knesebeckstr. 48, Ecke Ku‘damm
10719 Berlin, Tel. 030-887118335
Maroush
Adelbertstr. 93, 10999 Berlin
Tel. 030-69536171
Masaya
Wilhelmstr. 22, 10963 Berlin

Tel. 030-25931818
Nour
Kaiserdamm 89, 14057 Berlin,
Tel. 03033008145
Qadmous
Am Friedrichshain 1, 10407 Berlin
Tel.030-4246255
Rousche
Putbusser Str. 44, 13355 Berlin
Tel.: 030-34722645
Sabil
Boxhagener Str. 28, Friedrichshein
Tel. 030-29009227
Salam
Rankstr. 3, 10789 Berlin
Tel. 030-8813461
Salamat
Dunnckerstr.18, 10437 Berlin
Tel.030-4443136 
Salsabil 1
- Göhrener Str. 6, 10437 Berlin
Tel. 030-44053504
- Wörther Str. 16 10405 Berlin
Tel. 030-44046073
Sanabel
Gabriel-Max-str. 16, 10245 Berlin
Tel. 030-29000699
Scarabeo
Ludwigkirchstr. 6, 10719 Berlin
Tel. 030-8850616
Sesam
Gneisenaustr. 22, 10961 Berlin
Tel. 030-6946801
Shaam Restaurant
Karl-Marx-Str. 177, 12043 Berlin
Tel.: 030-68084054
Sharazad
Dahlmannstr. 27, 10629 Berlin
Tel. 030-53216767
Tiba
Karl-Marx-Str. 175, 12043 Berlin
Tel. 030-68087535
Ya Hala
Pankstr. 51, 13357 Berlin
Tel. 030-46067274
Um Kalthoum
Sonnenallee 34, 12045 Berlin
Tel.: 0151-45012777

ـ نور

ـ قدموس

 ـ روشة

ـ سبيل
  

ـ سالم

 
ـ سالمات

- سلسبيل 

  
ـ سنابل

 
ـ سكارابيوس

ـ سمسم

ـ شام

ـ شهرزاد

ـ طيبة

 
ـ ياهال

ـ أم كلثوم

Abu Laila, 
Beusselstr. 68, 10553 Berlin
Tel. 030-39848063
Albascha
Huttenstr. 5, 10553 Berlin
Al Iman
Schierker str. 33, 12051 Berlin
Tel. 030-6272 8443
Aljazeera
Sonnenallee 15,12047 Berlin
Tel.: 030-62725489
Al Manar
-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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على  المعروفة  المناطق  أقدم  بين  من  تنزانيا  تعد 
األرض من حيث تواجد اإلنسان فيها بشكل متواصل، 
فقد تم العثور بها على بقايا حفريات إنسانية وكائنات 
مليوني  أكثر من  إلى  يعود عمرها  باإلنسان  شبيهة 
سنة. ويعتقد أن من سكن تنزانيا هم من مجتمعات 
الصيادين-جماعات من متكلمي اللغات الكوشية ولغة 
الخويسية. قبل حوالي 2000 سنة؛ بدأت سلسلة من 
وكانت  الغربية،  أفريقيا  من  تنزانيا  إلى  الهجرات 
هذه الهجرات من متكلمي لغات البانتو. وصل الحقا 
الرعاة النيليين والذين واصلوا الهجرة إلى المنطقة 

حتى القرن الثامن عشر.
العربي  الخليج  من  والتجار  المسافرون  استمر 
منذ  الشرقية  أفريقيا  بزيارة ساحل  الغربية  وأفريقيا 
بداية األلفية األولى بعد الميالد. كما وصل اإلسالم 
أو  الثامن  القرن  من  ابتداء  السواحيلي  الساحل  إلى 

التاسع بعد الميالد.

بن  سعيد  العماني  الكبير  السلطان  سيطر  أن  بعد 
سلطان آل سعيد على الشريط الساحلي نقل عاصمته 
إلى زنجبار في سنة 1840. تحولت زنجبار خالل 

هذه الفترة إلى مركز تجارة الرقيق عند العرب.

القرن  أواخر  في  األلمانية  اإلمبراطورية  غزت 
عن  )عدا  بتنزانيا  اآلن  يعرف  ما  عشر  التاسع 
أفريقيا  إلى  وضمتها  وبوروندي  ورواندا  زنجبار( 
بول  األلماني  الجنرال  أحبط  األلمانية.  الشرقية 
فون ليتوف- فوربيك خالل الحرب العالمية األولى 
عصابات  حرب  وأدار  بريطانية  اجتياح  محاولة 
استمرت طوياًل ضد بريطانيا والتي عرفت بالحملة 
شرق أفريقية. حولت اتفاقات ما بعد الحرب العالمية 
منطقة  إلى  المنطقة  األمم  عصبة  ومواثيق  األولى 
انتداب بريطاني باستثناء منطقه صغيرة في الشمال 
ما  الحقاً  وأصبحت  لبلجيكا  منحت  والتي  الغربي 

يعرف اليوم برواندا وبوروندي.
مرحلة  بعد   1961 سنة  البريطاني  الحكم  انتهى 
مقارنة  سلمياً  كان  والذي  االستقالل  إلى  انتقالية 
في  نيريري  جوليوس  أنشأ  مثاًل.  المجاورة  بكينيا 
أفريقي،  شرق  الوطني  تنجانيقا  اتحاد   1951 سنة 
األساسي  الهدف  كان  ذا طابع سياسي.  كان  والذي 
لهذا االتحاد تحقيق االستقالل الوطني التام لتنجانيقا. 
والذي  االتحاد،  لهذا  أعضاء  لتجنيد  حملة  أطلقت 
أصبح بعد سنة واحدة فقط من المؤسسات السياسية 

الرائدة في الدولة.
الحكم  بريطانية  تنجانيقا  في  وزيراً  نيريري  أصبح 
في سنة 1960 ثم رئيساً للوزراء بعد استقاللها سنة 
1961. مالت رئاسة نيريري األولى إلى اليسار بعد 
إعالن آروشا ، الذي دون االلتزام باالشتراكية على 
نمط الوحدة اإلفريقية. تم بعد اإلعالن تأميم البنوك 

والعديد من الصناعات الكبيرة.

تحدها من الشمال كينيا وأوغندا ، ومن الجنوب موزمبيق ومالوي وزامبيا ، ومن الشرق المحيط الهندي 
، ومن الغرب زائير ، ومن الشمال الغربي راوندا وبورندي .   العاصمة : دودوما      العملة: شيلينغ

اللغة الرسمية : السواحلية، االنكليزية والعربية، و يتكلم السكان العديد من اللهجات المحلية
الـــديـــانـــات: المسيحية واإلسالم
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تنزانيا  دولة  وتكونت  تنجاقيا  مع  الجزيرة  أندمجت 
العربية  بالساللة  أطاحت  والتي  زنجبار  ثورة  بعد 
في زنجبار. أثار اتحاد هاتين المنطقتين الجدل بين 
ولكنه  الثورة(  داعمي  بين  )حتى  زنجبار  سكان 
زنجبار  وحكومة  نيريري  حكومة  لدى  مقبواًل  كان 

الثورية بفضل أهدافهم وقيمهم السياسية المشتركة.
من  السبعينات  أواخر  في  يتفاقم  تنزانيا  اقتصاد  بدأ 
من  ابتدائاً  نفسها  مولت  ولكنها  العشرين،  القرن 
النقد  صندوق  من  بقروض  الثمانينات  منتصف 
الدولي وإجراء بعض اإلصالحات، األمر الذي رفع 
من الناتج المحلي اإلجمالي وقلل من الفقر في الدولة.

تقسم تنزانيا إلى 26 منطقة )مكوا( منها 21 في البر 
اونجوجا  )ثالثة على  الرئيسي وخمسة في زنجبار 
واثنتان في بمبا(. تقسم المناطق إلى تسعة وتسعين 
واحداً على  مقاطعة )والية( تمتلك كل منها مجلساً 
هذه  تعرف  المحلية؛  السلطة  لزيادة  وذلك  األقل 
حالياً  المحلية.  الحكومية  بالسلطات  أيضاً  المجالس 
 22 منطقة،   99 في  عاماًل  مجلساً   114 يوجد 
منها في المدن و 92 في المناطق الريفية. تصنف 
مجالس  أنها  على  الحضرية  المناطق  في  المجالس 
بلدية  ومجالس  وموانزا(  السالم  دار  )في  مدن 
ومبيا  وكليمنجارو  وإيرينغا  ودودوما  أروشا  )في 
وموروغورو وشينيانغا وتابورا وتانغا( أو مجالس 

قرى )في المجتمعات المحلية 11 المتبقية(.
ودودوما  السالم  ودار  أروشا  هي:  تنزانيا  مناطق 
وليندي  وكليمنجارو  وكيغوما  وكاجيرا  وإيرينغا 
ومنيارة ومارا ومبيا وموروغورو ومتوارا وموانزا 
وروكوا  وبواني  الجنوبية  وبيمبا  الشمالية  وبيمبا 

وتانغا  وتابورا  وسينجيدا  وشينيانغا  وروفوما 
وزنجبار  شمال  وزنجبار  وسط/جنوب  وزنجبار 

الحضرية/الغربية.

يتكون سكان تنزانيا من أكثر من مائة وعشرين قبيلة 
ينتمون إلى العناصر الزنجية والحامية، ومن أبرز 
على  بينهم  المسلمون  ويزيد  الوسط  بانتو  العناصر 
وحدها  الياو  جماعة  من  المسلمين  وعدد  مليونين 
اإلسالم  ويوجد  مسلم  مليون  مليون وربع  من  أكثر 
بين باشنجا، وماكونزي، ومآلوا، وبين النيأمويزي، 
والسوكوما، والسومبوا كما ينتشر اإلسالم بين باتو 
وزارامو  وبوجورو  نجيدو  ومنهم  الشرقي  الشمال 
الهيهي  قبائل  بين  اإلسالم  وينتشر  وتيتا  وشاما 
السواحليون  المسلمون  ويشكل  وألميرا،  وجوجو 
ربع  حوالي  الشيرازيين  ومن  مسلم،  مليون  قرابة 
مليون مسلم، ويشكل المسلمون اآلسيويين أكثر من 
ألف  مائة  على  يزيدون  والعرب  نسمة،  ألف  مائة 
الساحل  سكان  معظم  تشكل  العناصر  هذه   ، مسلم 
والمسيحيين %15،  حوالي %85،  المسلمون  وعدد 
جانبها  وإلى  الرسمية،  اللغة  هي  واإلنجليزية 
السواحلية، ولغات البانتو والعربية في بعض المدن 
الساحلية، وقد أصبحت غريبة بين أهل البالد السيما 
الدامي ضد  االنقالب  بعد  زنجبار خصوصاً  سكان 

العرب.

طبيعة األرض.
أفضل ما يمكن فعله في تنزانيا هو السفاري لزيارة 
المحميات الطبيعية والمنتزهات الكتشاف ما تختزنه 

مــن ثروات طبيعية وحيوانية.
على  شرقا  الهندي  المحيط  من  تنزانيا  أرض  تمتد 
ومستنقعات  مرجانية  وشعاب  رملية  شواطئ  شكل 
تنمو بها غابات المنجروف الساحلية، ثم سهل يمتد 
بطول سواحلها، ويبلغ أقصى عرض له في المنطقة 
إلى الغرب من مدينة دار السالم، ثم يلي  الوسطى 
الساحل من الغرب هضبة متوسطة ارتفاعها 1500 
متر، تنتشر فوقها الجبال البركانية ، مثل كليمنجارو 
أعلى جبال أفريقيا، ويقع قرب منطقة الحدود بينها 
وبين كينيا ، وجبل أوزبارا ولفنجستون، ويمر بها 
األخدود األفريقي، وتضم تنزانيا مسطحاً عظيماً من
 53000 على  مساحتها  وتزيد  العذبة،  البحيرات 
كيلو متر، منها نصف بحيرة فكتوريا ونصف بحيرة 
بقاً(  سا  )نياسا  مالوى  بحيرة  من  وقسما  تنجانيقا 
وعدداً من البحيرات الصغيرة ، وأبرز أنهار تنزانيا 
روفوما ويشكل الحدود بينها وبين موزمبيق ، ونهر 

روفيجي ، ووامي وبنجاني .
- اهم الموارد الزراعية فى تنزانيا الطباق ، الذرة ، 
الكاسافا ، القمح ، القطن ، البيريثرم ، البن ، الشاى 

، السيسل ، الياميش ، القرنفل
- من اهم الواردات فى تنزانيا هى السلع الصناعية ، 
الماكينات ، معدات النقل ، البترول ، المواد الغذائية
القطن   ، البن  تنزانيا هى  فى  الصادرات  اهم  ـ من 
 ، الشاى   ، البن   ، الياميش   ، القرنفل   ، السيسل   ،

الدخان .
 ، المنسوجات  هى  تنزانيا  فى  الصناعات  اهم  ـ 
تصنيع   ، البترول  تكرير   ، الخشبية  المنتجات 
المنتجات الزراعية ، الماس ، االسمنت ، االسمدة .
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المناخ 
الرطب ، ولكن  المداري  للنوع  تنزانيا  ينتمي مناخ 
اتساع رقعتها وتضرس أرضها جعلها تضم أنماطاً 
تزيد  الساحلية  المناطق  ففي  المناخ،  من  متعددة 
شبه  لطراز  المناخ  هذا  وينتمي  واإلمطار  الحرارة 
في  تقريباً.  العام  طوال  مطره  ويستمر  استوائي 
المناخ  طراز  يسود  والجنوبية  الوسطي  المنطقة 
وتزداد  المرتفعات  على  الحرارة  وتقل  السوداني 

األمطار على السفوح المواجهة للرياح .

معالم سياحية
Manyara بحيرة منيارة

نوع مختلف من  أكثر من 300  البحيرة  تضم هذه 
الطيور المهاجرة واألالف من طيور الفالمنجو في 
موسم الجفاف وتضم الكثير من الثدييات الكبيرة مثل 
والزرافة  البرية  والحيوانات  والفيلة  النهر  أفراس 
ويمكن للسياح قضاء رحالت السفاري حول البحيرة 

ومشاهدة الحياة البرية 

 Zanzibar زنجبار
وكانت  اونجوجا  جزيرة  من  جزء  هي  زنجبار 
الجزيرة جزء من اإلمبراطورية البريطانية القديمة 
وكانت  تنزانيا  في  ذاتي  شبه  بحكم  تتمتع  وزنجبار 
هذه الجزيرة مركز تجاري هام في القرون السابقة 
وبها الكثير من التأثيرات األفريقية والهندية والعربية 
ومياه  الرائعة  الرملية  الشواطئ  من  الكثير  وبها 

البحر الملونة

 Kilimanjaro جبل كليمنجارو
بركان نشط يقع في شمال شرق تنزانيا وبالقرب من 
الحدود الكينية ويبلغ طوله 19331 قدم فوق سطح 
كلها  أفريقيا  في  قمة  أعلى  هو  وكليمنجارو  البحر 
واعلى جبل قائم بذاته في العالم وتشتهر ذروة الجبل 
مناطق  أكثر  من  أصبح  والجبل  الثلوج  من  بالكثير 

جذب السياح

Ngorongoro Area   نجورونجورو
البرية  الحيوانات  من  العديد  المنطقة  هذه  تشمل 
المناظر  من  والعديد  الطبيعية  النباتات  من  والكثير 
المناطق  أكثر  من  واحدة  وهي  الخالبة  الطبيعية 

السياحية في أفريقيا كلها

 Serengeti National Park حديقة سرنجتي
السفاري  برحالت  والمشهورة  الوطنية  الحديقة 
أفريقيا  في  السياح  جذب  مناطق  أكثر  من  وواحدة 
ومشهورة  تنزانيا  في  الشعبية  المناطق  أكثر  ومن 
زيارة  ويفضل  البيرة  والحيوانات  البرية  بالحياة 
الجاف  العشب  يصبح  عندما  مايو  في  الحديقة  هذه 

ومشاهدة الحيوانات البرية والحمار الوحشي. 



Charlottenburg-Wilmersdorf
Weihnachtsmarkt an der 
Gedächtniskirche
Weihnachtsmarkt Schloss 
Charlottenburg
Weihnachtsmarkt vor dem 
Bröhan-Museum
Weihnachtsmarkt im St.-Micha-
els-Heim Grunewald
Grunewalder Weihnachtsmarkt
Weihnachtsmarkt der Anglikani-
schen Kirche
im Rathaus Charlottenburg 
Weihnachten in Westend
Weihnachtsmarkt in der Linden-
kirche
Weihnachtsmarkt im 
Naturschutzzentrum Ökowerk

Friedrichshain-Kreuzberg
Kreuzberg Weihnachtsmarkt
The Green Market Berlin - Winter-
ausgabe
Berliner Naschmarkt am 1. 
Advent
Designweihnachtsmarkt im 
Halleschen Haus
Traditioneller Weihnachtsbasar 
im Finnland-Zentrum
Adventsbasar Passionskirche

Lichtenberg
Lichtermarkt am Rathaus 
Lichtenberg
Karlshorster Weihnachtsmarkt
Malchower Weihnachtsmarkt

Marzahn-Hellersdorf
Alt-Kaulsdorfer Weihnachts-
markt
Adventsmarkt Alt-Marzahn
Weihnachten im Eastgate Berlin
Weihnachtsmarkt im Marktplatz 
Center Hellersdorf

Mitte
Weihnachtsmarkt am Gendar-
menmarkt
Wintertraum am Alexa
Weihnachtsmarkt am Roten 
Rathaus

Weihnachtsmarkt auf dem 
Alexanderplatz
Winterwelt-Weihnachtsmarkt 
am Potsdamer Platz
Weihnachtsbasar im Lichthof 
des Auswärtigen Amts

Neukölln
Nordische Märchenweihnacht 
auf dem Gutshof Schloss Britz
Alt-Rixdorfer Weihnachtsmarkt
Britzer Adventsmarkt
Weihnachtsmarkt auf dem 
Kranoldplatz in Neukölln
Adventsbasar in Neu-Buckow

Pankow
Lucia Weihnachtsmarkt in der 
Kulturbrauerei
Bucher Weihnachtszauber
Blankenburger Weihnachtsfest
Adventsbasar in der Kaspar 
Hauser Stiftung Pankow
Weihnachtsmarkt Schönhauser 
Allee Arcaden
Adventsmarkt im St. 
Elisabeth-Stift
Weihnachtsmarkt der Sinne

Reinickendorf
Adventsmarkt im Forstamt Tegel
Weihnachtsmarkt im LabSaal 
Lübars
Adventsbasar der Kirchenge-
meinde Lübars
Weihnachtsmarkt im "Clou"

Spandau
Spandauer Weihnachtsmarkt in 
der Altstadt
Spandauer Weihnachtstraum 
vor dem Rathaus Spandau
Gatower Weihnachtsmarkt
Weihnachtsmarkt im Warmen 
im Paul-Schneider-Haus

Steglitz-Zehlendorf
Adventsmarkt auf der Domäne 
Dahlem
Weihnachtsmarkt der Königli-
chen Gartenakademie in 
Dahlem
Markt der Kontinente 
Zehlendorfer Weihnachtsmarkt
Advent im Museumsdorf 
Düppel
Steglitzer Weihnachtsmarkt vor 
dem Forum Steglitz
Großer Adventsbasar im Gemein-
dehaus Ev. Kirchengemeinde 
Nikolassee
Adventsmarkt Schlachtensee
Weihnachtshaus in der Villa 
Donnersmarck

Tempelhof-Schöneberg
Weihnachtsmarkt auf dem 
Winterfeldtplatz
Lichtenrader Lichtermarkt
Friedenauer Engelmarkt
Weihnachtsmarkt des TSV 
Marienfelde
Weihnachtsmarkt rund um die 
Dorfkirche Marienfelde 

ES KANN AUFGRUND AKTUELLER EREIGNISSE ZU TERMINÄNDE-
RUNGEN KOMMEN
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Dezember 2018, 14. – 19. Spieltag
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03.12.2018
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09.12.2018
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14.12.2018
15.12.2018
15.12.2018
 5.12.2018
15.12.2018
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15.12.2018
16.12.2018
16.12.2018
18.12.2018
16.12.2018
 6.12.2018
16.12.2018
19.12.2018
16.12.2018
16.12.2018
16.12.2018
16.12.2018
21.12.2018
22.12.2018
22.12.2018
22.12.2018
22.12.2018
22.12.2018
22.12.2018
23.12.2018
23.12.2018

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

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

Weihnachtsmarkt auf Lehmanns 
Bauernhof
Adventsmarkt in der Lokhalle im 
Natur-Park Südgelände

Treptow-Köpenick
Weihnachtsmarkt in der Altstadt 
Köpenick



أنا مھندسة عالمیةأفقي

الحلول في الصفحة ۹۸

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

دولة أوروبیة؟
ما اسم الدولة؟

ما ھي العاصمة؟
من یحكمھا؟

العاصمة

01 - رسام فرنسي من لوحاتھ «كآبة الملك».

02 - من األحجار الكریمة - إخفاء المعلومات.
03 - سارق - فرصة.

04 - یلقي - عام على وجھ الماء - نقیض میت.
05 - شاحب - ضد عطشان.

06 - ماكان لونھ بین األسود واألحمر - فاصل - مقدار العمر.
07 - یجیب عن سؤال - أعناق.

08 - أنقى - تدرب.
09 - مكافأة موظف - نقاب.

10 - محبة - انتفاخ في الجسم.
11 - فرح - صادق.

01 - كاتبة أمریكیة كرست حیاتھا لمساعدة المكفوفین.
02 - أعان - ضد حلو - طلب.

03 - ضد غلط - وسائل اإلبادة.
04 - كتاب یسرد الحوادث الیومیة خالل حقبة من الزمن - حلیم.

05 - ظھر السفینة - سرب من الطیور.
06 - جدارة.

07 - طلب ماالً أو علماً - من الحیوانات المفترسة - رقد.
08 - یتعمق في العلم - جاء.

09 - عالمة - یصغون.
10 - اقترب الموعد.

11 - من الوقود - ینتسب.

رأسي

01

02

03

04

05

06

07

08

09
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11

11    10     09     08     07     06    05     04     03     02     01

االمتحان  طریقة  استخدم  من  أول   -۱
التحریري؟

في  الفسیفساء  ادخل  من  اول   -۲
العمارة؟

۳- أول رئیس لمجمع اللغة العربیة؟
٤- أول قائد عربي وصل األندلس؟

٥- أول من سمى القرآن بالمصحف؟
في  السارق  بقطع  حكم  من  أول   -٦

الجاھلیة؟
۷- أول من اخترع خیوط الجراحة؟

۸- أول من اخترع الناي؟
۹- أول من اكتشف الضغط الدمـوي؟

مستشفى  مؤسس  أول  ھو  من   -۱۰
مجھزة في اإلسالم؟



سؤال یحتاج جواب ...

كلّما زاد نقاء المرء، زادت تعاسته

Sprüche أقوال مأثورة    أقوال مأثورة    

ANTON CHEKHOV
أنطون تشیخوف

إعالن نادر عن حفل لفريد األطرش بجامعة اإلسكندرية
تداول رواد مواقع التواصل االجتماعي إعالنًا قدیًما لحفل للفنان الراحل 

فرید األطرش في جامعة اإلسكندریة.
التجارة جامعة االسكندریة یقدم  بـ اإلعالن: «اتحاد طالب كلیة  وجاء 
۲٤ الخمیس  الطالب،  خدمة  صندوق  لصالح  الكبیر  الخیري  الحفل 
محیي  فؤاد  الدكتور  السید  رعایة  تحت  اإلسكندریة،  باستاد  أغسطس 
األطرش،  فرید  الكبیر  الموسیقار  یحییھا  اإلسكندریة،  محافظ  الدین 
وباقة من نجوم أضواء المدینة، بموافقة السید وزیر الخزانة رقم ۲۲٥
بتاریخ ۲٦ یونیو ۱۹۷۲ والتذكرة ال ترد بعد سحبھا. رئیس االتحاد 

محمد أحمد یسري».
الدین ُعین محافًظا لإلسكندریة في  بالذكر أن السید فؤاد محیي  جدیر 
 وكان محافًظا للجیزة، قبل أن یتم 
الدین ُعین محافًظا لإلسكندریة في  بالذكر أن السید فؤاد محیي  جدیر 
 وكان محافًظا للجیزة، قبل أن یتم 
الدین ُعین محافًظا لإلسكندریة في  بالذكر أن السید فؤاد محیي  جدیر 

الفترة من عام ۱۹۷۱ إلى ۱۹۷۳
تعیینھ وزیًرا للدولة لإلدارة المحلیة في العام ۱۹۷۳، ثم وزیًرا للشباب 

في العام ۱۹۷٤.
وقد رحل الفنان فرید األطرش في السادس والعشرین من دیسمبر في 

العام ۱۹۷٤.

جمھوریة  تشكل  جزیرة  كم   -۱
الفلبین؟

ذكر  بین  الجماع  یستغرق  كم   -۲
وأنثى الحصان؟

۳- ماھي أصغر والیة أمریكیة؟
٤- ماھو لون دم حیوان الكركدن؟
٥- كم عدد غرف البیت األبیض؟

٦- ماھي أكثر دول العالم بالبحیرات 
المائیة؟

۷- كم عدد الجیوب األنفیة لإلنسان؟
الكوبي  الزعیم  تعّرض  مرة  كم   -۸
فیدل كاسترو لمحاولة اغتیالھ طوال 

فترة حكمھ؟
األسود  الصندوق  لون  ماھو   -۹

المستخدم في الطائرات؟
۱۰- كم مرة تزوجت الفنانة الراحلة 

أم كلثوم؟
في  الوحیدة  السورة  ماھي   -۱۱
القرآن الكریم التي تحمل إسم نبات؟

لالعب  الحقیقي  اإلسم  ماھو   -۱۲
بیلیھ؟

۱۳- كم عدد أوتار آلة القانون؟
۱٤- أین ولد محمد علي باشا؟

ال  الذي  الوحید  الجزء  ماھو   -۱٥
یصل إلیھ الدم في جسم االنسان؟

۱٦- من ھم أقل شعوب العالم إصابة 
بالصلع؟

۱۷- من ھو ھو صاحب أطول دیوان 
شعر عربي؟

۱۸- ماھي عقوبة السائق السكران 
في السلفادور؟

مقیاس  درجات  أعلى  ماھي   -۱۹

رختر للزالزل؟
۲۰- ماھو الجاموفوبیا؟

۲۱- كم عدد مربعات لعبة الشطرنج؟
أكبر  لھ  الذي  الحیوان  ماھو   -۲۲

عدد من األسنان؟
۲۳- كم عدد قصص كتاب ألف لیلة 

ولیلة؟
توماس  إختراعات  عدد  كم   -۲٤

أدیسون؟
۲٥- ما ھو الشئ الذي یرفع اثقال 

وال یقدر یرفع مسمار؟
۲٦- ما ھي الشجرة التي لیس لھا 

ظل ولیس لھا ثمار؟
ألوالد  الوحید  الخال  ھو  من   -۲۷

عمتك؟ 
۲۸- ما ھو الشيء الذي اسمھ على 

لونھ؟
لھ  بنبات،  ھو  وما  أوراق  لھ   -۲۹
جلد وما ھو بحیوان، وعالم وما ھو 

بإنسان من ھو؟
الذي ال یمشي  الشيء  ۳۰- ما ھو 

إال بالضرب؟
أخذنا  إذا  الذي  الشيء  ۳۱- ما ھو 

منھ إزداد وكبر؟
۳۲- ما ھو البلیون؟

۳۳- ما ھو الشىء الذى یوجد في 
مرتین وال  الدقیقة  وفي  مرة  القرن 

یوجد في الساعة؟
في  الموجود  الشيء  ماھو   -۳٤
إلیھ حرفا أصبح  السماء إذا أضفت 

في األرض؟

المزید عنھ في صفحة الحلول ۹۸

= 7

= ?

+ 5 =

+ 1 =

+ +



من  یحذر  وان  ذكیاً  یكون  ان  الحمل  على  الشھر  ھذا  في   
االخرین، یجب عدم الوثوق باآلخرین بسھولة ألن ھناك فئة 
ان  الحمل  أراد  حال  في  تستغلھا.  كي  منھ  ھفوة  أي  تنتظر 

یسیر ھذا الشھر بسالسة علیھ ان یكون ذكیاً وحذراً.

الشھر ھذا ھو أفضل شھر في العام كلھ ألنھ سیوفر الفرض 
الثور  فان  لعادتھ  وخالفاً  الحیاة.  مجاالت  كل  في  االیجابیة 
المادیة وھذا  باالمور  االطالق  مھتم على  نفسھ غیر  سیجد 

تحول جذري سیؤسس لمنظور جدید لالمور. 

الجوزاء  على  ستنھمر  التي  العدیدة  والنعم  السعادة  شھر 
من كل حدب وصوب. الفرص ستكون عدیدة جداً خالل ھذا 
الشھر لذلك أیضاً كما نكرر دائماً مع الجوزاء التردد ممنوع 

بل یجب إقتناص كل الفرص.

إختبرھا  التي  التقلبات  وكل  ذروتھ  في  سیكون  التفاؤل 
سلبي  حدث  لكل  بأن  یدرك  ستجعلھ  العام  في  السرطان 
إیجابیات عدیدة أذ أنھ تعلم الكثیر ونضج وبات یدرك أھدافھ 

في الحیاة.. العام سینتھي بشكل جمیل وھادئ.

الحیاة.  في  التغییرات  وإلحداث  للتطور  جداً  عدیدة  فرص 
تعلم  األسد  على  ولكن  نفسھا  بفرض  ستستمر  التغیرات 
النتائج  ولكن  االنھاك  من  حالة  في  یكون  قد  بھا.  اللحاق 

االیجابیة ھي التي ستجعلھ یمضي قدماً.

سیصل المیزان الى مرحلة من السالم الداخلي وسیتقبل ما 
أصبح علیھ وسیتقبل كل تلك الثقة بالنفس والشجاعة وھذا 
مرحلة  نحو  ینطلق  بانھ  سیشعر  االیجابیة.  في  غایة  أمر 

جدیدة من حیاتھ وھذا ھو الواقع.

شھر المضي قدماً واالستمتاع بما حققھ العقرب خالل الشھر 
الفائت من نجاح ومن ربح مادي. سیكون ھناك الكثیر من 
االیجابیة والتفاؤل وسیشعر العقرب بانھ یرید القیام بكل ما 

تمنى القیام بھ خالل العام.

أي  من  خالیاً  سیكون  ولكنھ  أیضاً  ھادئاً  شھراً  سیكون 
ضعوطات نفسیة. ھو الشھر الذي سیجد فیھ القوس نفسھ 
العام وبكل  التي حققھا خالل  بالنجاحات  یسترخي ویستمتع 

التجارب التي اختبرھا االیجابي منھا والسلبي.

المشاكل التي حدثت خالل االشھر الفائتة ستترك اثرھا على 
ثقة الجدي بنفسھ ولكن التأثیر سیكون محدوداً وعلیھ فھو 
سیعود  النمط  إستعادة  مع  سریعاً.  المعتاد  نمطھ  سیستعید 

الھدوء واالستقرار الى كل المجاالت، الشخصیة والمھنیة.

أفضل شھر في العام كلھ حركة الكواكب ھي لصالح الدلو في 
كل ما یقوم بھ. النجاحات ستكون حلیفتھ والسعادة ستكون 
والھدوء  الراحة  من  الكثیر  ھناك  سیكون  مكان.  كل  في 

والسكینة والرومانسیة .. والمال.

بواقعیة  االمور  مع  التعامل  الحوت  على  الشھر  ھذا  خالل 
وعدم االستسالم لرغبتھ بالعودة الى عالم االحالم الخاص بھ 

الن كل ما مر بھ كان صعباً للغایة.

بحیث  عملھ  على  كثیراً  العذراء  سیركز  الشھر  ھذا  خالل 
یھمل العائلة أو العالقة مع الشریك ما قد یعید التوتر . إیجاد 

التوازن بین الحیاة المھنیة والحیاة الشخصیة ھام جداً.

الكلمات المتقاطعة

االختالفات السبعة

أنا مین؟
المھندسة العالمیة الراحلة زھا حدید (من أصل عراقي)

أنا فین؟
جمھوریة إیرلندا / دبلن / مایكل دانییل ھیجینز

فرافیش
۱- الصینیون ۲۲۰۰ ق.م./۲- سكان بالد مابین النھرین./۳- محمد توفیق باشا./٤- 
موسى بن نصیر./٥- أبو بكر الصدیق./٦- الولید بن المغیرة./۷- أبو بكر الرازي./۸- 

زنام الزامر ۸٥۰ ھـ./ ۹- اإلنجلیزي ستیفن./۱۰- ھارون الرشید.

فكر شویة!
 ۱- ۷۱۰۰ جزیرة./ ۲- ۱٤ ثانیة./ ۳- رود آیالند./ ٤- أزرق./ ٥- ۱٤۳ غرفة./ ٦- 
فینلندا./ ۷- ۸ جیوب./ ۸- ٦۳۷ مرة./ ۹- برتقالي./ ۱۰- ٥ مرات./ ۱۱- سورة التین./ 
الیونانیة./  كافاال  بمدینة   -۱٤ مزدوجاً./  وتراً   ۷۲  -۱۳ سیمنتو./  دي  آدیسون   -۱۲
اإلعدام   -۱۸ الرومي./  ابن   -۱۷ والمغول./  الحمر  الھنود   -۱٦ العین./  قرنیة   -۱٥
رمیاً بالرصاص./ ۱۹- ۱۲ درجة./ ۲۰- الخوف من الزواج./ ۲۱- ٦٤ مربعاً./ ۲۲- 
التمساح./ ۲۳- ٥٦۸ قصة./ ۲٤- ۱۰۳۳ اختراع./۲٥- البحر./۲٦- شجرة العائلة./ 
ألف  الحفرة./ ۳۲-  المسمار./ ۳۱-  الكتاب./ ۳۰-  البیضة./ ۲۹-  ۲۷- والدك./ ۲۸- 

ملیون./ ۳۳- حرف القاف./ ۳٤- نجم-منجم.

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

طبیب وكاتب مسرحي ومؤلف قصصي روسي كبیر ینظر إلیھ على أنھ من أفضل 
كتاب القصص القصیرة على مدى التاریخ، ومن كبار األدباء الروس. كتب المئات من 
القصص القصیرة التي اعتبر الكثیر منھا إبداعات فنیة كالسیكیة، كما أن مسرحیاتھ 

كان لھا تأثیر عظیم على دراما القرن العشرین.

ANTON CHEKHOV
أنطون تشیخوف
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Unsere Dienstleistungen:
- Unfallgutachten
- Wertgutachten
- Kaskogutachten
- Gasanlagengutachten
- Gebrauchtwagencheck
- kostenlose technische Beratung

Bruchstraße 76
D-40235 Düsseldorf

Amawi

DÜSSELDORF

Egal ob Tag oder Nacht. WIR sind immer für SIE da!  
365 Tage im Jahr an 24 Stunden täglich

خبراء في كل ما يخص السيارات

Telefon 0211-301 76 220,  Telefax 0211-301 76 222,   Mobil   0177-567 57 62

www.gutachten-amawi.de






