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الدليل ـ برلين

كشف بحث جديد أن الرسائل السلبية عن المسلمين 
في الواليات المتحدة األميركية تلقى منذ 9 سبتمبر 
في  اإليجابية  الرسائل  من  أكبر  اهتماما   2011
البحث  هذا  عن  المسؤولون  ولفت  اإلعالم.  وسائل 
الخوف  على  المبنية  اإلعالمية  الرسائل  أن  إلى 
والغضب كانت وصلت ذروتها في الواليات المتحدة 
بين 2001 و2008، وارتفعت مرة أخرى بعد العام 

2015
 

تركيز مكثف
تركيز  إن  األميركي  ساينس«  »اليف  موقع  قال 
اإلعالم المكثّف على المنّظمات التي تصدر الرسائل 
هذه  مواقف  من  يبدو  كما  ودّعم  قّوى  قد  السلبية 
الجماعات. وقال الباحث في علم االجتماع في جامعة 
نورث كارولينا وجامعة ميتشيجن كريستوفر بيل إن 
إن  اإلعالمية، حيث  التغطية  لهذه  تداعيات  »هناك 
تعيد  أن  مثال  فعال  يمكنها  المتطرفة  المنظمات  هذه 

تعريف ما نفكر به كتيار رئيس عام«.
وقد ازداد اهتمام بيل بالخطاب المتعلق باإلسالم بعد 
أبحاثه  هجمات 11 سبتمبر، وهو يسعى من وراء 
إلى فهم كيفية تفاعل المنظمات المعادية والمناصرة 
الغاية  ولهذه  اإلعالم.  مع  سواء  حد  على  لإلسالم 
 120 عن  صادرا  صحفيا  بيانا   1084 بيل  جمع 
منظمة بينها مجموعات مسلمة ومجموعات مسيحية 
إنجيلية، ومجموعات فكرية من مختلف االهتمامات. 
ووجد بيل أن البيانات الصحفية العاطفية التي يظهر 
انتباه  فيها الخوف والغضب حظيت بحظ أوفر من 
البيانات  جميع  من   %85) اإلعالم  وسائل  واهتمام 

الصحفية).
 

الجهادي االفتراضي
إلى ذلك، أجرى »معهد الشؤون األمنية والدولية« 
لهم  والمناصرين  الجهاديين  عن  دراسة  ألمانيا  في 
ممن يعيشون في ألمانيا، وعن الوسائل التي يقومون 
وتحدثت  اإلنترنت.  عبر  الدعاية  بنشر  خاللها  من 
اإلنترنت وعن  استخدامات  تأثير  الدراسة عن  هذه 
حاالت لشبان مسلمين يعيشون في ألمانيا تحولوا إلى 
ودون  اإلنترنت  عن طريق  ذاتي  بشكل  أصوليين، 

أي اتصال مع شبكات الجهاديين. 
بشأن  »فرانكفورت«  صحيفة  نشرتها  مقابلة  وفي 
الدراسة تحدث نائب رئيس مكتب حماية الدستور في 
»النسخة  أسماه  عما  األلمانية  الداخلي  األمن  وكالة 
الجهادي  من  »نوع  أو  الجهاديين«  من  الثانية 

االفتراضي«. 
وتبرز بهذا الصدد وجهة نظر في ألمانيا بأن اإلنترنت 
توفر منصة لما كان يقوم به سابقا بعض الواعظين 
تعبّئة  تتم  كانت  »حين  الدينية  والدوائر  والمدارس 

بعض المجموعات االجتماعية ضد آخرين«. 
والحظ المعهد األلماني للشؤون األمنية والدولية في 
بحدود  كان صغيرا جدا  اإلنترنت  دور  أن  دراسته 
بياناته  ينشر  القاعدة  تنظيم  كان  حيث   2000 عام 
البيانات  هذه  ترسل  ثم  والفيديو، ومن  الفاكس  عبر 
التلفزيونات »ولكن مباشرة بعد هجمات  إلى  الحقا 
11 سبتمبر 2001 فإن المنتديات العربية التي تتبنى 

الجهاد حققت تأثيرا«. 

ردم الفجوة اإلخبارية
فرنسيا  موقعا  والكتاب  الصحفيين  من  عدد  أطلق 
األديان،  ومستجدات  أخبار  بمتابعة  مختصا  جديدا 

fait-  « موقع  أن  »لوموند«  صحيفة  وذكرت 
له  يجد  ألن  تدشينه  منذ  يسعى   »religieux.com
التي توجد حصرا  مكانا مؤثرا بين وسائل اإلعالم 
على اإلنترنت، ويعمل على ردم نقص األخبار في 
هذا المجال، وفق ما يريد مؤسسا الموقع، الصحفية 
صحيفتي  في  تعمل  كانت  التي  جيراردي  صوفي 

التريبون ولوموند، والمؤرخ جون- لوك بوتييه.
وأشار المؤسسان في بيان وزع على الصحافة إلى 
أن »معالجة األخبار المتعلقة باألديان وتأثيرها على 
في  التنوع  لوتيرة  مواكبا  تطورا  تشهد  لم  المجتمع 

المعتقدات والممارسات الدينية في فرنسا والعالم.
عشرة  من  مكون  تحرير  فريق  الموقع  في  ويعمل 
مدونات  وأربع  بابا،   22 يتناول  وهو  أشخاص 
متخصصة ويأمل الموقع تحقيق توازن مالي بفضل 

اإلعالنات واالشتراكات. 

وفق دراسات غربية
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نشر المعهد األلماني لحقوق اإلنسان تقريرا انتقد فيه 
ألمانيا،  في  المهاجرة  للعمالة  الواسع"  "االستغالل 
حيث يحصل الكثير من العمال المهاجرين على أجر 
أقل من الحد األدنى أو ال يحصل البعض على األجر 

إطالقا.
يدفعوا  لم  العمل  أرباب  أن  إلى  التقرير  وأشار 
إلى  المهاجرين  العمال  عن  االجتماعية  المستحقات 

جانب عدم دفع أجور ساعات العمل اإلضافية.
مهاجرين  عمال  مع  مقابالت  إلى  التقرير  ويستند 
قادمين من دول االتحاد األوروبي أو ينحدرون من 

دول غير أوروبية مثل باكستان وسوريا أو بيرو.
يخضعون  المهاجرين  العمال  أن  التقرير  وأوضح 

لتهديدات ويواجهون عنفا.
وقالت مديرة المعهد " إن استغالل العمال المهاجرين 
الواسع بات صفقة مريحة دون مخاطر". وأضافت 
" أن المتضررين من ذلك ال تتوفر لهم أي فرصة 

لرفع دعاوى قضائية ضد مستغليهم".
استغالل  تشهد  قطاعات  هناك عدة  التقرير  وحسب 
العمال المهاجرين، منها قطاع صناعة اللحوم والنقل 
والرعاية الصحية المنزلية، حيث يخضع العمال في 

هذه المجاالت لنزوات أرباب العمل. 
العمال  استغالل  ظاهرة  تفشي  أن  التقرير  وذكر 
المهاجرين  يعود لعدم إجادة معظمهم اللغة وجهلهم 

بحقوقهم القانونية، إلى جانب عدم وجود أدلة.

طرح  زيهوفر  هورست   ، الداخلية  وزير  يعتزم 
تدابير وإجراءات جديدة في 2019، لتشديد قوانين 

ترحيل الالجئين المرفوضين.
ونقلت صحيفة "بيلد" عن الوزير، المنتمي للحزب 
تقديم  ينوي  انه  قوله،   csu االجتماعي  المسيحي 
مقترح للحكومة االتحادية مطلع العام لتشديد قوانين 

ترحيل المرفوضة طلبات لجوئهم.
وتضمنت التدابير المشددة، حسب الوزير، "احتجاز" 
من صدر قرار بترحيلهم، لكي ال يتسنى لهم الفرار.
من  لكل  الحماية  ستؤمن  بالده  ان  الوزير  واعتبر 
يستحق حق اللجوء، أما من ال يستحق ذلك فيتوجب 

عليه المغادرة بأسرع وقت.
ووافق مؤتمر وزراء الداخلية في المانيا مطلع الشهر 
بقرار  العمل  بتمديد  يقضي  قرار  على  الماضي، 
لجوئهم  طلبات  المرفوضة  السوريين  ترحيل  منع 
المصنفين  أو  المحاكم األلمانية  قبل  المدانين من  أو 
"خطرين" من جهات أمنية على بلدهم سوريا لمدة 

ستة أشهر أخرى تنتهي في حزيران 2019.
 ،"BKA" وكان المكتب االتحادي لمكافحة الجريمة
الواليات  داخلية  وزراء  مؤتمر  الى  مؤخراً  قدم 
المتحدة  خطة تقوم على نظام النقاط من أجل تسريع 

ترحيل طالبي اللجوء الخطيرين.
النقاط" على تجميع الجرائم في  وتقوم "خطة نظام 
المثال  سبيل  وعلى  بنقاط،  وتقييمها  مركزي  سجل 
عند ارتكاب طالب لجوء جريمة سرقة صغيرة دون 
أن يتم الحكم عليه بالسجن، يضيف نقطة إلى سجله، 
مثل  في  عام  لمدة  بالسجن  عليه  الحكم  حال  وفي 
بعض الجرائم المتعلقة بالمخدرات، فإن ذلك يضيف 

إلى سجله عشر نقاط، بحسب هذا النظام.
الجئ  ألف   650 بأن  الرسمية  اإلحصائيات  وتفيد 
موجات  خالل  األلمانية  األراضي  دخلوا  سوري 
بعض  إغالق  قبل   2017 العام  آخرها  كان  لجوء 
الدول حدودها البرية وتشديد أخرى لقوانين اللجوء 

لديها.
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يواجه  البرلمان،  الى  الالفت  دخوله  على  عام  بعد 
اليمين األلماني المتطرف حاليا مصاعب كبيرة، بعد 
اإلشتباه بتورط مسؤولين فيه بعمليات إختالس، وإثر 
بنى  التي  ميركل  أنغيال  المستشارة  مغادرة  اقتراب 

شعبيته على مهاجمة سياساتها.
البديل  تأسيسه، حقق حزب  أعوام على  بعد خمسة 
دخوله  ليكرس  هيسن،  مقاطعة  في  فوزا  أللمانيا 
الكبير الى الساحة السياسية األلمانية. فقد حصل في 
األصوات،  من  على %13  المقاطعة  هذه  انتخابات 
ودخل برلمانها بعد أن كانت المقاطعة الوحيدة بين 
في  تمثل  قد  يكن  لم  التي   16 الـ  البالد  مقاطعات 

برلمانها.
البرلمان   2017 أيلول/سبتمبر  في  دخل  وكان 
العالمية  الحرب  نهاية  منذ  سابقة  ليحقق  االتحادي 

الثانية.
منذ  القومي  الحزب  هذا  الحقت  المصاعب  أن  إال 
تلك الفترة، وتوقفت شعبيته عند 15%، في حين كان 
البالد  في  األوروبي  للمشروع  المؤيدون  الخضر 

يتقدمون ليصبحوا القوة الثانية بنسبة %20.
عن  معلومات  كشف  التعثر،  هذا  أسباب  وأهم 
اختالسات تمت عبر بلدان أجنبية قام بها مسؤولون 
في هذا الحزب، مع أنه كان جعل التنديد بفساد الطبقة 

السياسية التقليدية أبرز شعارات حملته االنتخابية.
في  القيادية  فيدل،  أليس  الفضيحة،  هذه  قلب  في 
سويسري.  مقاول  من  هبة  بتلقي  المتهمة  الحزب 
وبعد أن كانت نفت بشكل كامل هذه التهمة، عادت 
على  عزمها  وأعلنت  "أخطاء"،  بارتكاب  وأقرت 
انتقادات  رغم  تقيم،  كانت  حيث  سويسرا  مغادرة 

حزبها لهذا األمر.
سيحصل  "ماذا  د  تاغسشبيغل  صحيفة  وتساءلت 

لحزب البديل أللمانيا من دون أنغيال ميركل؟".
ليس  ميركل  عصر  انتهاء  "إن  الصحيفة  وأضافت 
"كانت  المستشارة  ألن  للحزب"،  السعيد  بالخبر 
الهدف المفضل لهجماته والموضوع المفضل لتعبئة 
مليون  من  أكثر  دخول  بعد  خصوصا  أنصاره"، 

طالب لجوء البالد عام 2015.
وبعد أن كان شعار الحزب األساسي "ال بد من رحيل 
شعارات  عن  يبحث  أن  اليوم  عليه  بات  ميركل"، 

أخرى لتعبئة المؤيدين.
مؤسسة  في   باحثة  وقالت  اليمين:  على  التنافس   
الحزب  مال  حال  في  أنه  فاند"  مارشال  "جرمان 
الديمقراطي المسيحي أكثر الى اليمين "ال بد أن يفقد 
أن  ناخبيه"، مضيفا  قسما من  البديل أللمانيا  حزب 
الحزب اليميني المتطرف تمكن حتى في السابق من 
جذب قسم من ناخبي الحزب االشتراكي الديمقراطي 

الغاضبين من سياسة حزبهم.

وسيجد حزب البديل أللمانيا في هذه الحالة نفسه في 
يمينية متطرفة  ينتهج سياسة  أن  بين  موقف حرج، 
جدا لتمييز نفسه عن الحزب الديمقراطي المسيحي، 
أو أن يسعى للدخول في اللعبة السياسية عبر السعي 

لعقد تحالفات مع الحزب الديمقراطي المسيحي.
من  يعاني  المتطرف  اليميني  الحزب  أن  ويبدو 
المتطرف  الجناح  تجاذبات عدة في صفوفه. فهناك 
وهناك  الجدد،  النازيين  أوساط  من  القريب  جدا 
الجناح األقل تطرفا، والتجاذب بينهما غير معروف 

النتائج بعد.
أيام  قبل  نفسها  أللمانيا  البديل  قيادة حزب  ووجدت 
الشبابية  الحزب  منظمة  للجم  التدخل  الى  مضطرة 
بعد أن رفعت شعارات عنصرية وأخرى تدعو الى 

العنف.
هدفا  يصبح  أن  أللمانيا  البديل  حزب  يخشى  كما 
نشاطاته،  بمراقبة  فتقوم  االستخبارات  ألجهزة 
على  إال  عادة  تعمل  ال  األجهزة  هذه  أن  العلم  مع 
خطرا  تشكل  أنها  تعتبر  التي  المجموعات  مواجهة 

على الدولة.

بطلبات  المتقدمين  األتراك  المواطنين  عدد  ارتفع 
 nordrhein  اللجوء في والية شمال الراين فيستفاليا

westfalen بشكل مفاجئ.
 Kölner“ جريدة  في  المنشور  الخبر  وبحسب 
تقارير  إلى  فيه  استندت  التي   ”Stadt-Anzeiger
وزارة الطفل واألسرة والالجئين واالندماج في والية 
راين فيستفاليا، بلغ عدد طلبات اللجوء المقدمة من 
الجاري  العام  الثالث من  الربع  أتراك في  مواطنين 

ألفين و494 طلًبا.
وكشفت التقارير أن الربع األول من العام الجاري، 
لجوء  طلب   560 األلمانية  السلطات  استقبال  شهد 

خاص بمواطنين أتراك.
قدمتها حكومة والية شمال  التي  المعلومات  وتشير 
الخاصة  اللجوء  طلبات  أن  إلى  فيستفاليا  الراين 
بعد  الثاني  المركز  في  تأتي  األتراك  بالمواطنين 

طلبات اللجوء للسوريين من حيث العدد.
بينما حمل وزير الطفل واألسرة والالجئين واالندماج 
الرئيس  الراين  فيستفاليا  الراين  شمال  والية  في 
التركي رجب طيب أردوغان مسؤولية زيادة أعداد 
“إن  قائاًل:  األتراك،  المواطنين  من  اللجوء  طلبات 
السبب وراء ذلك واضح ومحزن في الوقت نفسه. إن 
سياسات أردوغان وقمعه للقوى الديمقراطية، وتقييد 
المواطنين،  من  اآلالف  واعتقال  اإلعالم،  حرية 
لحركة  انتمائهم  بزعم  اآلالف  عشرات  وفصل 

الخدمة، كل هذه هي األسباب الحقيقية وراء ذلك”.
الديمقراطي  الحزب  من  الوالية  نائب  وعلق 
وكالة  مع  تصريحات  في  األمر  على  االجتماعي 
الالجئين  “معظم  قائاًل:   ،)AFP( الفرنسية  األنباء 
عامون ورجال  ومدعون  قضاة  تركيا  من  القادمين 
شرطة. ولكن على حكومة الوالية أن تقدم ضمانات 
أعمال  في  اللجوء  عن  الباحثين  مشاركة  لعدم 

تجسس”.
العام  اتهاًما  وجهة  األلمانية  السلطات  أن  يذكر 
االتحاد  في  أعضاء  أتراك  أئمة  ألربع  الماضي 
من  عدد  على  يشرف  الذي  التركي  اإلسالمي 
المساجد في ألمانيا، بالتجسس على أتراك معارضين 
في ألمانيا لصاح الحكومة، كما سحبت أنقرة 7 أئمة 

آخرين على خلفية االتهام.

وزيرة األسرة األلمانية السابقة، كريستينا شروردر، 
التي تنتمي لحزب المستشارة ميركل cdu ، ترى 

أن لدى الرجال المسلمين مشكلة في االندماج. 
إذ قالت لصحيفة "فرانكفورتر نوين بريسه" أن "من 
بين ألف شاب ذوي أصول مسلمة يتم اختيارهم بشكل 
أكثر   العنف،  إلى  شديدا  ميال  لديهم  ستجد  عشوائي 
مما لدى ألف شاب يتم اختيارهم عشوائيا أيضا ليسوا 
ذوي أصول مسلمة". وأضافت أنه يجب أن يستطيع 
المرء أن يتحدث عن هذه المشكلة ويشير إليها من 

دون أن يتم "اتهامه باالسالموفوبيا مباشرة".
كما أعربت الوزيرة السابقة عن معارضتها لسياسة 
الديمقراطي(  المسيحي  )االتحاد  لحزبها  اللجوء 
السياسية  اإلجراءات  كل  نتخذ  أن  "يجب  بقولها 
الداخلية، لكي ال يتم فقدان السيطرة على الحدود مرة 
أخرى". وأضافت أنه "في المرة القادمة" يجب على 

الدولة أن ترّحل الالجئين.
عن  الصحيفة  مع  حوارها  في  شرودر  وأعربت 
قلقها الكبير من صعود حزب البديل من أجل ألمانيا 
اليميني الشعبوي المعارض وازدياد شعبيته، خاصة 
وأنه "يتحدث باحتقار عن نظامنا السياسي الراسخ. 
وأنا أخذ عليه )حزب البديل( أنه ينشر بشكل مقصود 

االستياء ضد النظام البرلماني".
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مؤتمر الإلسالم األلماني

من  انزعاجها  إخفاء  التركية  السلطات  تستطع  لم 
نتائج مؤتمر اإلسالم األلماني الذي عقد نهاية العام 
بين  والسياسي  الديني  نفوذها  يهدد  لكونه  الماضي 

الجالية التركية التي يقدر عددها بالماليين.
قبل كل شيء فإن الترجمة الصحيحة عن األلمانية 
ليست   "Deutsche Islam Konferenz" لعبارة
اإلسالم  "مؤتمر  بل  بألمانيا"  اإلسالمي  "المؤتمر 

األلماني".

وقبيل انعقاد مؤتمر اإلسالم في ألمانيا طالب وزير 
بفك  المسلمة  الجالية  زيهوفر  هورست  الداخلية 

ارتباطها بالنفوذ الخارجي.
"فرانكفورتر  بصحيفة  مقال  في  زيهوفر  وكتب 
في  المسلمين  على  يتعين  أنه  تسايتونج"  ألجماينه 
تلبيتهم  يضمن  نحو  على  أنفسهم  ينظموا  أن  ألمانيا 
التعاون  بشأن  الديني  الدستوري  القانون  لمتطلبات 

مع الدولة.
وأوضح زيهوفر أن األمر يتعلق بأن يحل ذلك محل 
النفوذ األجنبي، حتى يصبح مسلمو ألمانيا معتمدين 
تنظيم وتمويل طوائفهم،  فقط في  ليس  أنفسهم  على 

بل أيضا في تهيئة تدريب األئمة وفقا الحتياجاتهم.
وتعهد زيهوفر بأنه سيعمل باألدوات المتاحة لوزارته 
على دعم المسلمين األلمان على مختلف تنوعهم "في 
تدعيم هويتهم األلمانية وتعزيز التماهي مع وطنهم".

وجهة النظر التركية
نتائج  من  لتحذر  التركية  اإلعالم  وسائل  وتحركت 
يسود  أن  تريده  الذي  “اإلسالم”  على  المؤتمر  هذا 
في ألمانيا وأوروبا عموما، وهو إسالم داعم ألجندة 
قيادة  في  أردوغان  طيب  رجب  التركي  الرئيس 

اإلسالم السياسي في المحيط الجغرافي لبالده سواء 
في آسيا الوسطى ودول البلقان أو في أوروبا أو في 

المنطقة العربية.
وقالت وكالة األناضول الرسمية التركية إن الهدف 
المسلمين  صالت  “قطع  هو  األلماني  اإلسالم  من 
بين  القائمة  العالقة  وإنهاء  العالمية،  اإلسالم  بعقيدة 
ووضعهم  أوطانهم،  وبين  المهاجرين  المسلمين 

ضمن صيغ معينة على المدى القريب والمتوسط”.
وحمل تحليل نشرته، بإمضاء عضو البرلمان التركي 
شخصيات  على  هجوما  أوغلو،  يانار  مصطفى 

ومؤسسات إسالمية حضرت المؤتمر. 
وقال يانار أوغلو إن هؤالء “أضفوا الشرعية على 
هذا المشروع وعلى الخطابات الموجهة للمسلمين، 
والتي تستهدف فرض الهيمنة عليهم ضمن المجتمع 
تقبلوا وجهة  قد  المسلمون  يكون  وبالتالي  األلماني. 

النظر التي تعتبرهم مشكلة بحد ذاتها”.
خبراء  بآراء  تركية  إعالمية  وسائل  واستنجدت 
والتنمية،  العدالة  حزب  على  محسوبة  وشخصيات 
المؤتمر  على  حملة  لقيادة  التركي،  الرئيس  حزب 
في  المسلمين  حرية  من  الحد  يحاول  بأنه  واتهامه 

التعبد والتضييق على أنشطتهم.

وجهة النظر األلمانية
وقال منظمو المؤتمر، الذي عقدت دورته الرابعة في 
يؤسس  إنه  الماضي،  نوفمبر  من  والعشرين  الثامن 
إلدماج المسلمين في الثقافة األلمانية وفك ارتباطهم 
تحت  الخارج،  في  اإلسالمية  والتيارات  بالدول 
هيئات  األلمانية، ومشاركة  الداخلية  إشراف وزارة 
ألردوغان)  موالية  (غير  وتركية  عربية  إسالمية 

وممثلين للجالية المسلمة في ألمانيا.
ماركوس  األلمانية،  الداخلية  وزارة  وكيل  وأعلن 
كيربر، أن بالده ستبذل جهدها للتخفيف من تأثيرات 

“جهات أجنبية” على الجالية المسلمة في ألمانيا.
القوى  بعض  أن  كيف  ونشاهد  نلمس  “نحن  وقال 
األجنبية تملي على المسلمين األلمان كيفية ممارسة 
دينهم لفترة طويلة جدا”، مضيفا “المسلمون األلمان 
مواطنون، وسوف نقدم لهم المزيد من الدعم لتعزيز 

ثقتهم بأنفسهم”.
 

جاء  المؤتمر  أن  ألمانيا  في  إسالمية  أوساط  وتعتقد 

االتحاد  وراءها  يقف  التي  األنشطة  على  فعل  ردة 
الذي  (ديتيب)،  الدينية  للشؤون  اإلسالمي  التركي 
يعتبره البعض ذراعا سياسية ألردوغان في ألمانيا. 
التظاهرة  بعد  إليه  األنظار  االتحاد  هذا  جلب  وقد 
االحتفائية التي أقامها بمناسبة زيارة الرئيس التركي 

إلى ألمانيا نهاية سبتمبر الماضي.
وأثارت أنشطة ديتيب تساؤالت واسعة بشأن وضعه 
في  أطفاال  تصور  فيديو  مقاطع  انتشرت  أن  بعد 
يحملون  لمحاربين  مشاهد  يمثلون  له  تابعة  مساجد 

رايات تركية. 
كما تردد أن أئمة بعض المساجد التركية في ألمانيا 
استجابوا لطلب القنصلية التركية العامة إبالغها بما 
يتوفر لديهم من معلومات عن أتباع الداعية فتح الله 

غولن.
ويُشتبه في أن عددا من أئمة ديتيب كانوا يتجسسون 
على معارضي أردوغان وينددون بهم بتعليمات من 
التركية  الدينية  الشؤون  رئاسة  ترسل  حيث  أنقرة، 
“ديانت” كافة أئمة ديتيب، وعددهم نحو 900 إمام، 

إلى ألمانيا وتدفع لهم رواتبهم.

وسائل  تقودها  التي  الحملة  إن  متابعون  ويقول 
الذي  الجديد لإلسالم  النموذج  التركية على  اإلعالم 
تحجيم  يتم  أن  من  مخاوفها  تعكس  ببيئته  يرتبط 
تأثيرها في المجتمعات األوروبية التي تضم جاليات 
لإلسالم  جماعات  تضم  التي  تلك  وكذلك  تركية، 
المسلمين  اإلخوان  مثل  أنقرة  مع  متحالفة  السياسي 
اإلسالمية  المراكز  من  الكثير  على  تسيطر  التي 
مجتمعات  وتبني  واالجتماعية  الثقافية  والجمعيات 
صغيرة منغلقة على نفسها داخل المجتمعات الغربية.

للمسلمين  المركزي  المجلس  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
في ألمانيا يطالب أيضا بتدريب األئمة داخليا، حيث 
نريد  كنا  "إذا   ، مازيك  أيمن  المجلس  رئيس  قال 
إسالما بطابع ألماني فيتعين علينا العمل على تدريب 

األئمة في ألمانيا".

محمد عبد المنعم
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األسابيع  الفرنسيين  المتظاهرين  مشاهد  كانت  لقد 
المنصرمة مدعاة لقلق وحيرة، فهل هؤالء بالفعل هم 
من  التنوير  بعالئم  العالم  أضاءوا  الذين  الفرنسيون 
الكبير  العنف  بمثل هذا  يقوموا  لهم ان  قبل؟ وكيف 
طبيعة  حول  المختلفة  للتكهنات  الباب  فتح  الذي 
ربيعها؟  أم  أوروبا  خريف  هو  وهل  التطورات؟ 
إلى آخر المصطلحات المتشابهة التي عرفها العالم 

العربي في السنوات األخيرة.

المشهد  أبعاد  نعرف  أن  أردنا  إن  أنه  جدا  والمؤكد 
هي  دول  ثالث  إلى  النظر  علينا  فإن  األوروبي، 
الركائز  تعتبر  التي  وألمانيا  وفرنسا  بريطانيا 
حوله  من  تدور  الذي  األوروبي  لالتحاد  األساسية 
الهواجس وتكثر الشكوك حول بقائه طويال في قادم 

األيام.
انطباعا مؤلما عند  هل ما حدث في بريطانيا ترك 

الدولتين األوروبيتين الكبريين فرنسا وألمانيا؟
القوة  تعتبر  بريطانيا  أن  إلى  بداية  نشير  دعونا 
المسلحة األوروبية الكبرى السيما فيما يتصل بالقوة 
البحرية فهي الدولة التي كانت امبراطورية ال تغيب 
عنها الشمس، وال تزال خبراتها في البحار عريضة 
بأقوى مشهد، أما فرنسا فهي قلب أوروبا السياسي 
النابض منذ زمن بعيد، وهي بنفس القدر موئل العقول 
األوروبية السياسية والفلسفية التي قدمت لألوروبيين 
صاحبة  كونها  على  كذلك  عطفا  التنوير،  مسارات 
يفوق  بما  وربما  الضاربة  األوروبية  النووية  القوة 
محرك  ألمانيا  تبقى  فيما  اإلطار،  هذا  في  بريطانيا 
سرا  وليس  المالية،  وقاطرتها  االقتصادي  أوروبا 
لربما  األلماني  االقتصادي  الحضور  غير  من  أنه 
كانت دول ضمن االتحاد األوروبي قد سقطت وفي 

مقدمتها اليونان والبرتغال وإيطاليا بصورة ما.

في أواخر نوفمبر الماضي وخالل مؤتمر صحفي في 
بروكسل قال الرئيس الفرنسي »ايمانويل ماكرون«: 
إن »البريكست علم االتحاد األوروبي أن أوروبا لم 
لحماية  كافية  تكن  ولم  الكفاية  فيه  بما  مطمئنة  تكن 
على  التفاوض  من  تمكنا  »لقد  مضيفا:  شعبنا«، 
صفقة جديدة تحافظ على مصالحنا وقيمنا وتوضح 

أيضا أسس التعاون الوثيق مع المملكة المتحدة«.

غير أن المثير في تصريحات ماكرون إشارته إلى 
أن انسحاب بريطانيا قد سلط الضوء على ان أوروبا 
قادة  عقدها  التي  القمة  خالل  ذلك  جاء  وقد  هشة، 
دول االتحاد األوروبي وأطلقت عليها وسائل إعالم 
أوروبية من باب التندر تعبير »قمة الطالق«، وفيها 
أيدوا على اتفاق خروج بريطانيا من االتحاد بشقيه 
حول  السياسي  واإلعالن  االتفاق  من  »االنسحاب 
مستقبل العالقات بين االتحاد األوروبي وبريطانيا«، 
تاسك« رئيس مجلس  لتغريدة نشرها »دونالد  وفقا 

االتحاد.

شيء ما جوهري يتغير في أوروبا وبالتبعية سوف 
وأيضا  األوروبي  االتحاد  بقاء  مستقبل  على  يؤثر 
الثقات  المراقبين  من  عدد  وأن  سيما  الناتو،  حلف 
لحلف الناتو يتساءلون هل ما يحدث في أوروبا هو 
مقدمة إلعالن نهاية زمن الناتو الذي دام ألكثر من 
سبعة عقود أي منذ نهاية األربعينات وحتى الساعة.
األصل  عن  ميسان  تيري  الفرنسي  الكاتب  يكتب 
والمنشأ لالتحاد والعوامل المهددة لبقائه، وعنده أن 
خطة مارشال إلعادة إعمار أوروبا في نهاية الحرب 
األوروبية  السوق  نشوء  إلى  أدت  الثانية  العالمية 
من  األطلسي  شمال  وحلف  جهة،  من  المشتركة 
الذين  المتحاربين،  جميع  وتصالح  أخرى،  جهة 
راحوا يتعلمون شيئا فشيئا كيفية التعاون فيما بينهم، 

وبالتالي تجنب نشوب حرب عالمية ثالثة.

وفي مقابل الحماية االقتصادية والعسكرية األمريكية 
من  التقرب  محاولة  مجرد  عن  األوروبيون  تخلى 
االتحاد  تفكك  بعد  لكن  الشيوعي  السوفييتي  االتحاد 
السوق  لدى  يعد  لم  ميسان-  يخبرنا  السوفييتي- 
حل  من  وبدال  خصم،  أي  الناتو  وحلف  األوروبية 
الواليات  قررت  توصيفها،  إعادة  أو  الهياكل  هذه 
وارسو  حلف  في  السابقين  األعضاء  ضم  المتحدة 
إليه، باستثناء روسيا منافستها األزلية بطبيعة الحال.
تظل  أن  أجل  من  تاليا  األمريكيون  به  قام  الذي  ما 
الجديد  والشرقي  القديم  الغربي  بجناحيها  أوروبا 
السياق تحت حماية  هذا  في  أدمج ربما عنوة  الذي 

وحضور واشنطن النافذ والطاغي؟
يمكن القطع بأن األمريكيين اتخذوا بعد ذلك خطوة 

تناقش في أي وقت سابق، فقرروا تحويل نظام  لم 
األوروبية  السوق  في  الدول  بين  المشترك  التعاون 
االتحاد  فأنشأوا  بديلة،  امبراطورية  إلى  المشتركة، 
األوروبي، وهو في الواقع هيئة بيروقراطية مشتركة 
بتنسيق  الفور  على  وشرعوا  بروكسل،  في  كبيرة 
الشرطة  كقطاعات  اليومية،  الحياة  جوانب  جميع 
والعدالة والنقد، وعالجت معاهدة ماستريخت الموقعة 
عام 1992 كل شيء باستثناء الجيش، ألن االتحاد 
األوروبي يقع تحت حماية حلف الناتو أي الواليات 

المتحدة األمريكية.
ولعل األصوات التي علت في الفترة القريبة أوروبيا 
أن  لنا  تبين  الموحد  األوروبي  الجيش  فكرة  بشأن 
واشنطن  بين  محالة  ال  واقع  للغاية  كبيرا  شرخا 
ببناء جيش  الفرنسي  الرئيس  وبروكسل، فقد طالب 

أوروبي موحد والسؤال ما الذي دفعه إلى ذلك؟

ابحث عن دونالد
ومنذ  األمريكي  الرئيس  أن  والداني  القاصي  يعلم 
بتحمل  األوروبيين  يطالب  االنتخابية  حملته  زمن 
الحلف،  المالية الستمرار  األعباء  من  أكبر  نصيب 
ويطالب بأن تدفع كل دولة أوروبية ما قيمته 2% من 
يفكرون  األوروبيون  ما جعل  القومي، وهو  ناتجها 

في جدوى االستمرار كأعضاء في الحلف.
في هذا السياق كان الرئيس الفرنسي ماكرون يتحدث 
إلى شبكة األخبار األمريكية الشهيرة »سي ان ان« 
من  ترفع  األوروبية  الدول  رؤية  أريد  بالقول: »ال 
أخرى  أو  أمريكية  أسلحة  لشراء  الدفاع  ميزانيات 
ميزانيتنا  زدنا  إذا  صناعتكم،  إنتاج  من  معدات  أو 
عن  ماكرون  يتواَن  ولم  استقاللنا«،  بناء  فالغرض 
يفهم  الذي  الموحد  األوروبي  الجيش  فكرة  طرح 
األبعاد الجغرافية والديموغرافية للقارة العجوز وهو 

يسعى إلى تجديد شبابها. 
للغاية  مزعجا  كان  ماكرون  حديث  ان  والشاهد 
لواشنطن، سيما أن فرنسا ووفقا لموقع »جلوبال فير 
األوروبية،  الجيوش  أقوى  تحوذ  األمريكي  بور« 
إلى  الفرنسي  الجيش  جنود  تعداد  يصل  حيث 
387 ألف جندي بينهم 183 ألف جندي في قوات 
قيادتها  جدا  طويال  ظلت  نووية  وقوة  االحتياط، 
وقرارها في يد الفرنسيين انفسهم وبعيدا عن قرارات 

لعل المتابع للتطورات السريعة التي تجري في القارة األوروبية في الفترة األخيرة يتساءل عن معنى بل مغزى وهدف ما يحدث 
في عقول قادتها أوال ومن قبل جماهيرها الثائرة الهادرة مرة أخرى.

إميل أمين 
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هذا  بدايات  أن  هو  اإلزعاج  ومصدر  الناتو،  حلف 
للقوات  المستقبل  في  الحاجة  عدم  تعني  الجيش 
ما  وهناك  األوروبية،  األراضي  على  األمريكية 
هو أبعد وأخطر ويحتاج لحديث مفصل أي األحالم 
وبداية  االتحادية  روسيا  مع  بالتقارب  األوروبية 

الطريق ألوراسيا الجديدة. 

حلم  يعد  لم  األوروبي  الجيش  طرح  أن  والثابت 
وزيرة  موجيرني  فيدريكا  أن  ذلك  فقط،  ماكرون 
عبرت  قد  كانت  نفسها  األوروبي  االتحاد  خارجية 
عن رغبة أوروبا في تشكيل جيش أوروبي، وذلك 
حين قالت في كلمة ألقتها في وكالة الدفاع األوروبية 
في وقت سابق: »في المشهد العالمي المتغير تصبح 
هو  وهذا  متزايد،  بشكل  عنها  غنى  ال  قوة  أوروبا 
مسؤولياتنا  لتولي  اعتقادي  بحسب  المناسب  الوقت 
واالستجابة للدعوة لألمن، ولن نتمكن من القيام بذلك 

إال إذا كنا وحدة حقيقية«.

ميركل على الخط
وإذا انتقلنا إلى ألمانيا فإننا نجد رؤية مباشرة وتصب 
في نفس خانة ماكرون فقد دعت المستشارة ميركل 
إلى بناء جيش متكامل لالتحاد األوروبي، وذكرت 
التي  واالنقسامات  األولى  العالمية  الحرب  بدروس 

أمام  لها  كلمة  في  وقال  الصراع،  نشوب  إلى  أدت 
رؤية  على  نعمل  ان  »ينبغي  األوروبي:  البرلمان 

مفادها ان نبني يوما ما جيشا أوروبيا حقيقيا«.
ميركل  تصريحات  عند  األلمان  ثورة  تتوقف  ال 
فحسب إذ نرى تصاعدا مثيرا لألحداث واإلعالنات 
من قبل سياسيين ألمان مشهود لهم بالقوة والكفاءة، 
بل أن بعضهم كان من الجرأة بمكان إذ نكأ الجراح 
التي ظن الجميع أن حلف الناتو قد أغلقها بعد الحرب 
النار ال تزال مشتعلة  الثانية، لكن يبدو أن  العالمية 

تحت الرماد.
شرويدر  جيرهارد  السابق  ألمانيا  مستشار  قاله  ما 
عام 2003  في  الذي عارض  الرجل  وهو  مؤخرا 
مع  له  مقابلة  في  وذلك  للعراق،  أمريكا  احتالل 
تحمل  يمكننا  »ال  أنه:  من  األلماني  التلفزيون 
أالحظ  عندما  وأضاف:  محتلة،  كدولة  نعامل  أن 
يتولد  ألمانيا،  في  المتحدة  الواليات  سفير  تصرفات 
وليس  احتالل،  نفسه ضابط  يظن  بأنه  انطباع  لدي 

سفير الواليات المتحدة في دولة ذات سيادة“.
هذا التصريح وال شك قد زاد من مخاوف الواليات 
المتحدة من األلمان، وهناك كثر من الكتاب السياسيين 
في ألمانيا يطالبون ببداية مرحلة جديدة من التعاون 
األوروبي الروسي والتعاون األوروبي الصيني، بل 
أن ما يزعج واشنطن بدرجة كبيرة من عودة شرودر 

إلى ساحة الحياة السياسية في ألمانيا هو أن الرجل 
الروسي،  واالتحاد  بالده  بين  تقاربا  أجرى  قد  كان 
وبدأ في بناء خط أنابيب غاز نورد- ستريم عبر بحر 
الروسي  بالغاز  ألمانيا  تزويد  هدفه  وكان  البلطيق، 
وذلك بااللتفاف على أوكرانيا، وعندما غادر كرسي 
الخط  بناء  لكونسورتيوم  رئيسا  اصبح  المستشارية 
المشار إليه وفي عام 2017 انضم إلى اكبر شركة 

نفط وغاز روسية، أي شركة غاز بروم.

آخر التصريحات التي توضح مآل أوروبا عما قريب 
في عالقاتها مع العالم الخارجي كان ذلك الذي صدر 
األيام  االلماني »هيكو ماس«  الخارجية  عن وزير 
االستراتيجية  المنافسة  أن  عن  أعلن  حين  الماضية 
التي تجري بين الواليات المتحدة وروسيا من جهة، 
وبين الواليات المتحدة والصين من جهة أخرى تحدد 
تعلن  بأن  بيئة جيوسياسية جديدة ألوروبا، ومطالبا 
العالمية  الجيوسياسية  البيئة  في  نفسها  عن  أوروبا 

والمرتبطة بالمنافسة المتزايدة بين الدول الكبرى.
أجل  من  المنافسة  أن  اليوم  األوروبيون  يعتبر 
الحصول على مكان قوى كبرى هو مفهوم محوري، 
غير أن السؤال الذي لم تتضح إجابته بعد كيف لهم 
الوصول إلى تلك المرحلة في ضوء ضبابية نظام ال 

عالمي قائم وإلى حين والدة آخر قادم؟
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على الرغم من أن الحرب التجارية لم يشتد سعيرها 
سوى بين الصين والواليات المتحدة، إال أن امتداد 
العالم  من  أخرى  أجزاء  لتشمل  الحرب  هذه  آثار 
أمر  هو  األوروبي،  واالتحاد  ألمانيا  رأسها  وعلى 
فعلى  مباشر؛  غير  أو  مباشر  بشكل  سواء  متوقع، 
خالل  احتلت،  قد  ألمانيا  أن  نجد  المباشر  المستوى 
العام الماضي، المرتبة الرابعة في قائمة أهم الدول 
المتحدة،  الواليات  مع  تجاريا  فائضا  تحقق  التي 
بفائض بلغ نحو 64 مليار دوالر، وقد أعلنت اإلدارة 
األمريكية بوضوح أنها ستسعى لخفض هذا الفائض. 
الصادرات  تتأثر  قد  المباشر  غير  المستوى  وعلى 
األلمانية للصين أيضا، ليس بسبب وجود مشكالت 
الصادرات  لتأثر  نتيجة  ولكن  البلدين،  بين  تجارية 

الصينية للواليات المتحدة، كما سنوضح الحقا.

الصين األكبر تجاريا وألمانيا األكثر تأثرا
عام  منذ  األولى  للمرة  األلماني،  االقتصاد  انكمش 
2015، خالل الربع الثالث من العام الماضي، وقد 
من  الثاني  الربع  عن   %0.2 بنسبة  انكماش  تحقق 
بنفس  مقارنة   %1.1 النمو  معدل  ليبلغ  نفسه،  العام 
الفترة من العام سابقه، ويشير البعض إلى أن السبب 
النزاعات  تأثير  هو  االنخفاض  هذا  وراء  األكبر 
تعد محرك  التي  الصادرات  العالمية على  التجارية 
والتجارة  الصناعة  غرف  إن  بل  التقليدي.  النمو 
األلمانية توقعت، في شهر أكتوبر الماضي، انخفاض 
نزوال   ،%1.8 إلى  الحالي  العام  خالل  النمو  معدل 
توقعت  كما   ،%2.2 تبلغ  كانت  سابقة  توقعات  من 
ليسجل  المقبل،  العام  خالل  التراجع،  هذا  استمرار 

معدل النمو 1.7% فقط

في  تحققت  التي  النتائج  من  أسوأ  النتائج  هذه  وتعد 
التجارة  بحرب  المستهدف  األول  البلد  الصين، 
األمريكية، حيث انخفض معدل النمو الصيني أيضا 
بنسبة 0.2% في الربع الثالث، ولكن من 6.7% خالل 
وال  الثالث.  الربع  خالل   %6.5 إلى  الثاني  الربع 
يشكل هذا لغزا في ضوء طبيعة كل من االقتصادين 

األلماني والصيني والتطور الذي لحق بكل منهما.
فصحيح أن الصين هي الدولة األكبر في العالم من 
حيث قيمة الصادرات التي بلغت نحو 2.26 تريليون 
دوالر في العام 2017، إال أن الصادرات ال تمثل 
اإلجمالي،  المحلي  الناتج  من   %18.8 نحو  سوى 
(صادرات  الصينية  التجارة  إجمالي  تشكل  وال 
وذلك  الناتج.  من  فقط   %19.1 سوى  واردات)   +
بفضل تحول الصين خالل السنوات العشرة األخيرة 
النمو  إلى  الخارجي  الطلب  على  المعتمد  النمو  من 
وتيرة  زيادة  والسيما  الداخلي،  الطلب  إلى  المستند 
على  الصين  اعتماد  ومع  المحلي،  االستهالك 
أو  المحلي،  االستهالك  ألغراض  سواء  الواردات 
الثانية  المرتبة  تشغل  فهي  صادراتها  في  كمكون 

 1.84 بلغت  بقيمة  العالم  في  مستورد  بلد  كأكبر 
فائض  وتحقق  الماضي.  العام  في  دوالر  تريليون 
السلع  في  (التجارة  الصيني  الجاري  الحساب  في 
والخدمات) بلغ 165 مليار دوالر، وهو ما ال يزيد 
عن 1.3% فقط من الناتج المحلي اإلجمالي، ويقدر 
البعض أن هذه النسبة ستنخفض إلى 1% فقط خالل 

العام الحالي.
ترتيب  تحتل  ألمانيا  أن  نجد  المقابلة،  الناحية  على 
بعد  الصادرات،  مجال  في  عالميا  الثالثة  الدولة 
في  قيمتها  بلغت  حيث  المتحدة،  والواليات  الصين 
ولكنها  دوالر،  تريليون   1.45 نحو  الماضي  العام 
تشكل نسبة كبيرة للغاية من الناتج المحلي اإلجمالي 
تبلغ نحو 39.3%، وهي تعد أكبر بلد متقدم صناعيا 
نسبة  وتبلغ  للنمو،  كقاطرة  الصادرات  على  يعتمد 
المحلي  الناتج  من   %42.7 نحو  التجارة  إجمالي 
كأكبر  الثالثة  المرتبة  ألمانيا  شغلت  وقد  اإلجمالي. 
مستورد في العالم بقيمة بلغت 1.17 تريليون دوالر 
حسابها  في  فائضا  وحققت  الماضي.  العام  خالل 
الجاري بلغ 297 مليار دوالر وبنسبة تبلغ 8% من 

الناتج المحلي اإلجمالي.
هكذا إذن؛ يمكن أن نخلص إلى أن ألمانيا هي األكثر 
اعتمادا على الصادرات التي تشغل نسبة كبيرة من 
الجاري  حسابها  في  فائضا  وتحقق  المحلي  ناتجها 
أن  يعني  ما  وهو  الصين،  تحققه  مما  بكثير  أعلى 
ستنعكس  الخارجي  الطلب  في  سلبية  تطورات  أي 
بشكل أسوأ كثيرا على أداء االقتصاد األلماني مقارنة 

باالقتصاد الصيني.

دور الشركاء التجاريين
األلمانية  للتجارة  الجغرافي  للتوزيع  يكون  ربما 
هذا  الصادرات  لعب  استمرار  على  أيضا  تأثيره 
ثلثي  نحو  أن  يُقدَّر  إذ  االقتصاد،  في  الكبير  الدور 
االتحاد  لدول  تذهب   (%66) األلمانية  الصادرات 
بقدرة  ألمانيا  احتفظت  وقد  األخرى،  األوروبي 
داخل  وبخاصة  االتحاد،  داخل  مرتفعة  تنافسية 
إذ  فيها،  األجور  سياسات  بفضل  اليورو  منطقة 
يسمح  ال  بما  موحدة  عملة  وجود  من  الرغم  على 
كأسلوب  العملة  صرف  سعر  تخفيض  باستغالل 
ألمانيا لجأت منذ  التنافسية، إال أن  القدرات  لتعزيز 
وقت طويل إلى ما يعرف بالتخفيض الداخلي لسعر 
الصرف. ويعد التخفيض الداخلي لسعر الصرف أحد 
أدوات السياسة االقتصادية واالجتماعية الذي يهدف 
إلى استعادة التنافسية الدولية لمنتجات بلد من البلدان 
عن طريق خفض تكلفة العمل بصورة رئيسية، إما 
غير  التكاليف  بخفض  أو  مباشرة،  األجور  بخفض 

المباشرة للعمالة. 
بديال  الصرف  لسعر  الداخلي  التخفيض  ويعتبر 
يتم  والذي  عليه  المتعارف  الخارجي  للتخفيض 
يشير  وكما  االسمية،  الصرف  أسعار  خفض  عبر 

بين  األجور  مرونة  اختالف  بسبب  إنه  المحللون 
بلدان منطقة اليورو، كانت هناك اختالالت تجارية 
ما بين الشركاء التجاريين حتى داخل منطقة العملة 
الواحدة؛ فالبلدان التي تتميز بمرونة أكبر في األجور 
واألسعار يكون لديها مزية تنافسية عن جيرانها الذين 
ال يتميزون بنفس الدرجة من المرونة، وبالفعل نجد 
أن ألمانيا قد استطاعت الحصول على موافقة عمالها 
على خفض األجور والمزايا األخرى التي يحصلون 
واستمرت  الماضي،  القرن  تسعينيات  منذ  عليها 
في  االختالفات  نتيجة  ذلك  االستفادة من  في  ألمانيا 
وبين  بينها  والهيكلية  والثقافية  المؤسسية  الترتيبات 
شركائها في االتحاد األوروبي ومنطقة اليورو. إال 
وألول   ،2015 يناير  شهر  منذ  ألمانيا،  اتجاه  أن 
مرة في تاريخها إلى تطبيق حد أدنى لألجور ربما 
يؤدي إلى هيكل أجور مختلف قد تصبح فيه بعض 
بلغ  حيث  تنافسية.  أكثر  األخرى  األوروبية  البلدان 
وهو  الساعة،  في  يورو   8.5 المقرر  األدنى  الحد 
ما كان يزيد على الحد األدنى في كل من الواليات 
وكانت   .2015 عام  في  المتحدة  والمملكة  المتحدة 
فقط  بلدان  سبعة  بين  من  التاريخ  هذا  حتى  ألمانيا 
والعشرين  الثمانية  األوروبي  االتحاد  بلدان  ضمن 
عند  القرار  وكان  لألجور.  أدنى  حد  بها  ليس  التي 
القطاعات  لبعض  عامين  مهلة  منح  قد  صدوره 
االقتصادية حتى تبدأ في تطبيقه، ما يعني أن اآلثار 
بدءا  ربما  تدريجي،  بشكل  ستظهر  للقرار  الكاملة 
من العام الحالي، وكانت دوائر األعمال األلمانية قد 
تذمرت بالفعل عند صدور القرار من أنه قد يدفع إلى 
انتقال األعمال إلى بلدان أخرى ذات معدالت أجور 
أقل، كما اشتكوا أيضا من أن القرار قد يجعل السلع 

األلمانية أقل تنافسية.  

للسلع  ُمتلّقٍ  أهم  ثاني  هي  المتحدة  الواليات  وتعد 
األلمانية بعد بلدان االتحاد األوروبي، حيث صدرت 
قيمتها  تبلغ  سلعا  الماضي،  العام  في  لها،  ألمانيا 
إجمالي  من   %8.7 بنسبة  دوالر  مليار   125.9
صادراتها، وبعض أهم هذه الصادرات مستهدف من 
قبل اإلدارة األمريكية في إطار حربها التجارية، مثل 

السيارات التي تحتل رأس قائمة الصادرات.
وتأتي الصين في المرتبة الثالثة كأهم بلد توجهت لها 
الصادرات األلمانية في العام الماضي، حيث بلغت 
قيمتها 97.6 مليار دوالر وبنسبة 6.8% من إجمالي 
هذه الصادرات، وقد ال تتأثر كثيرا بعض الصادرات 
األلمانية للصين كالسيارات مثال، إال أن الصين تعتمد 
وبعض  والمعدات  اآلالت  من  الكثير  استيراد  على 
أجزاء ومكونات السلع التي تدخل في تصنيع السلع 
التي تقوم بتصديرها للخارج، ومن بينها صادراتها 
ملموس  انخفاض  فأي  هنا  ومن  المتحدة؛  للواليات 
في الصادرات الصينية ألمريكا من المؤكد سيظهر 

انعكاسه سلبا على واردات الصين من ألمانيا.

مجدي صبحي
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فولفجانج مونشاو

العطل الذي أوشك أن يؤدي إلى تحطم طائرة أنجيال 
إليه  تتجه  لما  مناسبة  استعارة  هو  أخيرا  ميركل 

فكرتها الخاصة بتكوين جيش أوروبي. 
كنا نعلم مسبقا أن جميع طائرات سالح الجو األلماني 
من  سنوات  بعد  الفنية،  الناحية  من  مهملة  تقريبا 
انخفاض االستثمار فيها. ما لم نكن نعرفه حتى اآلن 
هو أن طائرته الوحيدة األكثر أهمية - الطائرة التي 
عطل  بها  أيضا  هي   – األلمانية  المستشارة  تحمل 

وغير جاهزة لإلقالع. 
إيبيريا  لشركة  برحلة  اللحاق  إلى  اضطرت ميركل 
كانت مقلعة من مدريد، للوصول إلى قمة مجموعة 
أن  المحتمل  غير  من  آيرس.  بوينس  في  العشرين 
يحدث هذا ألي من دونالد ترمب، أو شى جينبينج، 

أو فالديمير بوتين.

كان ينبغي لميركل أن تلقي خطابها الخاص بالجيش 
األوروبي في البوندستاج "البرلمان األلماني"، وليس 
يجب  ما  على  تركز  وأن  األوروبي،  البرلمان  في 
المزمن  االنخفاض  أوال: معالجة  فعله،  ألمانيا  على 
في  التاريخي  والتردد  الجيش،  في  االستثمار  في 

إرسال قوات إلى مهام عسكرية تدعمها الحكومة.

أن  إال  مشترك،  جيش  وجود  عدم  من  الرغم  على 
قوية.  جيوسياسية  أدوات  لديه  األوروبي  االتحاد 
بدأت الجماعة االقتصادية األوروبية بسياسة تجارية 
خارجية مشتركة تم التوقيع عليها في عام 1957. 
أدوات  بعد 35 سنة،  ماستريخت،  معاهدة  وأنشأت 
لسياسة خارجية وأمنية مشتركة واتحاد نقدي. ومن 
بين تلك السياسات، من المحتمل أن تكون السياسة 

التجارية وسياسة اليورو أكثرها قوة.
على  اليورو  أصبح   ،1999 عام  في  إطالقه  ومع 
لالحتياطيات  العالم  في  عملة  أكبر  ثاني  الفور 
والمعامالت  الفواتير  إصدار  أجل  من  الحكومية، 

المالية الدولية. 
األمريكي.  الدوالر  منافسة  من  أبدا  يقترب  لم  لكنه 
الدوام  البعيد كان خيارا واعيا. على  الثاني  مركزه 
كان قادة االتحاد األوروبي أكثر اهتماما باالستقرار 
واالستقرار  األسعار   - النقدي  لالتحاد  الداخلي 
المالي - من االستخدام المحتمل للعملة أداة للسياسة 

الخارجية.
يعتني  الذي  هو  الناتو  حلف  كان  الوقت،  ذلك  في 
االتحاد  أعضاء  لمعظم  الخارجي  األمني  باإلطار 

األوروبي. 
لم يكن لدى االتحاد األوروبي أي شكوك أو تحفظات 
في  نشأت  التي  العالمية  االختالالت  إزاء  أخالقية 
أوائل العقد األول من القرن الحالي. كانت الواليات 

مقارنة  ضعيف،  األوروبي  االتحاد  رد  لماذا 
باآلخرين؟ 

لألزمات،  المعرض  النقدي  االتحاد  بين  الجمع 
والتوسع إلدراج بلدان غير مستعدة سياسيا لعضوية 
كون  يفسران  عميقان  سببان  األوروبي،  االتحاد 

االتحاد األوروبي أصبح مهووسا بنفسه اآلن.
االتحاد  من  بريطانيا  خروج  من  الرغم  على  لكن 
ليست  األوروبي  االتحاد  قصة  أن  إال  األوروبي، 
قصة تفكك، بل هي قصة فرص ضائعة. كان لالتحاد 
األوروبي نصيبه من النجاح. فقد كان له دور أساسي 
لكن  اإليرانية،  النووية  االتفاقية  على  التفاوض  في 
ليس لديه القدرة على الحفاظ عليها بفاعلية اآلن بعد 
تالحما  أظهر  كما  المتحدة.  الواليات  انسحبت  أن 
بشأن العقوبات االقتصادية ضد روسيا، لكنه ال يزال 
الطاقة. وتمكن من  إمدادات  في  يعتمد على روسيا 
الحفاظ على الوحدة في مفاوضات خروج بريطانيا، 

لكن مشكلة خروج بريطانيا تعتبر أبسط مشكالته.
الجيوسياسي  أوروبا  لدور  الموازية  الصورة 

المتضائل هي فقدانه القيادة التكنولوجية. 
ال يزال يعتبر االتحاد األوروبي أحد مراكز تصنيع 
في  عليه  تفوقت  الصين  لكن  العالمية.  السيارات 
المتحدة  والواليات  الكهربائية،  السيارات  صناعة 
تتفوق في البطاريات والذكاء االصطناعي – وهي 

تكنولوجيات المستقبل.

أتوقع أن يركز االتحاد األوروبي على الحفاظ على 
الدرجة  من  عالمية  قوة  بدوره  يقنع  وأن  حققه،  ما 
الثانية ويدير تدهوره االقتصادي النسبي. وفي حال 
تتمكن بروكسل من شراء طائرة  فقد  الحظ،  حالفنا 

احتياطية للقادة الذين تقطعت بهم السبل.

البلدان حديثة  المتحدة تمتص فائض المدخرات من 
العهد بالتصنيع، وفي وقت الحق، من منطقة اليورو. 
وكان االتحاد األوروبي سعيدا بكونه مستفيدا بالمجان 

من الناحيتين العسكرية واالقتصادية.

أوروبا  على  وقعت  أوال"  "أمريكا  ترمب  حملة 
كالصاعقة. فقد ربط التزام الواليات المتحدة بحلف 
الناتو تجاه أوروبا بالوفاء بوعودها المتعلقة باإلنفاق 
للدفع  األساسية  البنية  يستخدم  وهو  الدفاع.  على 
االمتثال  األوروبية على  الشركات  بالدوالر إلجبار 
للعقوبات االقتصادية المتجددة ضد إيران. ويقوض 
النظام التجاري المتعدد األطراف من خالل فرض 
واأللمنيوم  الفوالذ  واردات  على  جمركية  رسوم 

األوروبية، وربما قريبا على السيارات األوروبية.
أداة  بناء  األوروبي  االتحاد  يحاول  ذلك،  على  ردا 
لغرض خاص لتمويل الشركات األوروبية التي تعمل 
في إيران في تحد للعقوبات األمريكية. لكن ال توجد 
أي دولة من الدول األعضاء في االتحاد األوروبي 
تريد أن يكون مقر هذه األداة الخاصة على أرضها، 
خوفا من إثارة غضب الرئيس األمريكي. هذه ليست 

الطريقة التي يفترض أن يكون بها التمرد.

األكثر  والصين  روسيا  استجابة  مع  يتناقض  هذا 
قوة. عندما أوقفت الحكومة األمريكية بطاقات فيزا 
وماستركارد عن التعامل المالي في روسيا، طورت 
الحكومة الروسية نظام دفع بديل خارج نطاق الوالية 
القضائية األمريكية. كذلك أنشأت روسيا نظاما بديال 

للرسائل المالية المحلية.
نظام  عن  االستقالل  تحقيق  هي  الفكرة  كانت 
"سويفت"، الذي يتخذ من بروكسل مقرا له، ويعمل 

قانـــــــــون  بموجب 
االتحــــاد األوروبي، 
لتأثير  يخضع  لكنه 
الحكومـــة األمريكية 

القوي. 
عاكفة  أيضا  الصين 
نظــــام  تطوير  على 
المصارف  بين  دفع 
للحــــــدود،  عابــــر 
الصين  نفسه.  للسبب 
وروسيا تفهمان أكثر 
من االتحاد األوروبي 
إلى  بحاجــــــة  أنهما 
االستقالل عن البنيــة 
التي  للدفــع  التحتيــة 

تعتمد على الدوالر.
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د. أمير حمد 

عين على الالجئين

آنية  قضايا  السابق  عددها  في  الدليل  مجلة  ناقشت 
مهمة تعني بنهاية حكومة ميركل والفترة التي تليها 
الضغوط  بسبب  الحزب  رئاسة  عن  لتنازلها  نتيجة 
السياسية عليها لفشلها في سياسة الالجئين وفقا لرأي 

المعارضة AFD  وأكثر من ثلث حزبها. 

ال يمثل فشل ميركل الراهن فشال وحيدا في الساحة 
في صفقات  بتورطه  يواجه  مثال  فترامب  العالمية  
بريكست  جراء  بريطانيا  في  ماي  وتريزا  روسية 
األسعار.  ورفع  الليبرالية  لسياسته  ماكرون  وكذلك 
الراديكالية  األحزاب  زحف  اشتداد  جانب  إلى  هذا 
في كل دول أوروبا. فلنتابع معا التطورات في هذا 

المقال.

 :CDU ـ في انتخاب رئيس حزب
فريدريش   ) الثالثة  المتنافسين  على  النظر  بإلقاء 
ميرز، كارنباور، شابان) على منصب قيادة الحزب 
يتضح لنا اهتمامهم الجاد بحل أزمة الالجئين وإعادة 
اليسار  إلى  به  الجنوح  وليس  اليمين  إلى  الحزب 

االشتراكي كما فعلت ميركل. 
 AFD حزب  سياسة  لنهج  اليمنى  اليد  شابان  يمثل 
 CDU الذي يرأسه كاوالند عضو حزب المتطرف 
على  التوقيع  ورفض  مناقشة  شبان  اقترح  سابقا. 
اتفاقية األمم المتحدة الخاصة بالالجئين ، اذ يرى فيها 
اجتياح أكبر عدد ممكن من الالجئين واألجانب إلى 
السياسي عرف  البليغ في خطابه  أما ميرز  ألمانيا. 
تذويب  من  وخوفه  األلمانية  بالهوية  بتمسكه  سابقا 
المجتمع األلماني وضياع هويته ومنظومته الثقافية. 
ذهب ميرز أكثر ليقارن ويفضل ترامب على ميركل 
السياسي  برنامجه  بتحقيق  التزم  بأن ترامب  قال  اذ 
أمام من انتخبه على النقيض من ميركل التي آثرت 
االنفتاح على أوروبا وقضايا األجانب وليس األلمان 

مما أنشأ أحزاب متطرفة.
تسير  التي  الوحيدة  المرشحة  فهي  كارنباور  أما 
بخطوات بطيئة وراء سياسة ميركل التي اختارتها 
ألن تكون سكرتيرة الحزب وأن تتخلى عن منصبها 
كرئيسة لوزراء والية زارالند مركز اليسار بغرب 

ألمانيا.. 

نقول .. ال فرق بين هذا، هذه أو ذاك .. كلهم يمثلون 
من  يهم  وال  النهج،  نفس  وعلى  المحافظ  الحزب 

يترأس الحزب !!

 CDU حزب  رئيسة  وميركل  عام  عشر  ثمانية 
المستشار  منذ  فترة  أطول  وهي  الحاكم  المسيحي 
يتم  ان  الصدفة  محض  من  كول.  هلموت  األسبق 
اختيار رئيسة الحزب بعد ميركل في مدينة هامبورج 
بانفتاحها  وعرفت  ميركل  فيها  ولدت  التي  المدينة 
وشهرتها  ألهميتها  األجانب  مع  وتداخلها  وحريتها 

كميناء بحري دولي.
أخيرا انصرمت بوادر توقعات العاصفة يوم اختيار 
رئيس حزب CDU الحاكم فتم اختيار حليفة ميركل 
وإحياء  للحزب  كميالد  كبير  وفرح  تصفيق  وسط 
كول  هلموت  المستشار  سنوات  من  الذهبية  لحقبته 
بمعنى تجديد الحزب وليس تعديله وتذويبه في حزب 

آخر أو تقليده. 
وّدعت ميركل منصب رئيس الحزب بعد أن تركت 
كرئيسة  استطاعت  فقد  عليه،  واضحة  بصماتها 
وساوت  بالجيش  االلزامية  الخدمة  ايقاف  للحزب 
به  الفطري وساوت حقوقه  بالزواج  المثليين  زواج 
النووية،هذا كما  الطاقة  هذا كما خرجت من فروع 
فتحت ميركل الحدود معتمدة على شعارها "سنجتاز 
وبين  بينها  الخالف  اشتد  ذلك  جانب  إلى   " األزمة 
شارف  أن  حد  إلى  ليصل  الداخلية  وزير  زيهوفر 

الحزبين الحليفين CDU و CSU على االنفصال.
الحاكم بعد ميركل  ها هي كارنباور ترأس الحزب 
كارنباور  إن  امرأتين.  بين  متناوب  فوز  هو  اي 
مشوارها  على  فوزها  في  اعتمدت  كاثوليكية 
والية  لوزراء  وترأسها  وخبرتها  السابق  السياسي 
هناك   SPD على حزب انتصرت  أن  بعد  زارالند 
حزب  إلى  االنضمام  من  الوالية  مواطني  وأنقذت 
الالجئين  مع  حازمة  سياسة  بتبني  المتطرف   AFD
كتسفير المرفوضين سراعا، السيما المجرمين منهم.
فيها  يرى  البرلمانيين  معظم  بأن  كارنباور  قالت 
نسخة من ميركل وأنها ستسير في طريقها مما يقوي 
دربة  سياسية  بأنها  معترضة  تقول   ،  AFD حزب 
لذا دعت ميرز وشابان، خصميها  وليس ظل ألحد 
في انتخابات رئاسة الحزب، لالنضمام إليها لتسيير 
آرائهم  اختالف  في  رأت  اذ   CDU حزب  أعمال 

تنوعا وإثراًء وليس نجاح أو هزيمة.  

في ملف الالجئين: 
األمم  مفوضية   UNHCR منظمة  تقرير  في  جاء 
المتحدة لالجئين األخير أن أفريقيا تمثل تقل وهجرة 
عام  سيتضاعف  افريقيا  سكان  تعداد  وان  الالجئين 

الالجئون  هاجر  مواطن.  مليار   2 ليصل   2050
لطول  افريقيا  وداخل  بل  أوروبا  إلى  األفارقة 
والفقر  والجفاف  منها  األهلية  السيما  الحروب 
السواحل  إلى  هجرة  والعنف.  واإلرهاب  والبطالة 
كآخر  وإسرائيل  المغرب  إلى  وأخرى  األوروبية 
تأمين  الرابطة األوروبية  حل ممكن بعد أن شددت 
حدودها الجنوبية في ايطاليا واليونان ونشرت سفن 

المراقبة وقوات السواحل في البحر المتوسط. 
هذا وقد جاء في تقرير مؤتمر األمن بميونخ األخير 
أن فعالية قوات الرابطة، السيما الفرنسية منها في 
غرب افريقيا منذ عام 2014  حققت نجاحا جزئيا 
في كبح اإلرهاب وتأمين حياة المواطنين هناك مما 

يضمن بقائهم وعدم تهجيرهم وتشردهم. 
إلى جانب هذا كفلت اتفاقيات اللجوء مع دول غرب 
الالجئين  تقليص هجرة  افريقيا  افريقيا ودول شمال 
في  الموقعة  المتحدة  االمم  منظمة  اتفاقية  بأن  علما 
لتنظيم  وناجحة  سريعة  بحلول  جاءت  المغرب 
والقضاء  السرية  الهجرة  وإيقاف  الالجئين  هجرة 
بالتالي على نشاط المهربين اللذين أودوا بحياة آالف 

الالجئين األبرياء. 
وعليه اعتبرت منظمة الالجئين ألمانيا الدولة األكثر 
دعمها  على  أثنت  كما  لالجئين،  واحتواًء  اهتماما 
المالي لصندوق تنمية دول افريقيا ومحاربة الجفاف 
الدول  مع  باتفاقيات  بااللتزام  الجو  تغير  ومجابهة 

الصناعية لفرنسا وبولندا. 

متناقضات
السياسية  الساحة  الالجئين  قضية  تشغل  تزال  ال  ـ 
والعامة بألمانيا والرابطة األوروبية اذ ال يمر أسبوع 
واحد دون تطور جديد في مجريات هذه القضية. هنا 
نشير إلى قضية "سارة" الالجئة السورية الحاصلة 
من  كثر  أنقذت الجئين  والتي  "بامبي"  جائزة  على 
الغرق في إحدى جزر اليونان. لم يمض وقت طويل 
الالجئة  هذه  اليونان  واعتقلت  إال  التكريم  هذا  على 
متحدث  يقول  الالجئين.  تهريب  بتهمة  االنسانة 
مع  تعمل  الناشطة  هذه  بأن  اليونان  داخلية  لوزارة 
الخيرية ليس  السفن  الناشطين الطوعيين وأصحاب 
مع  بالتعاون  وذلك  لتهريبهم  وإنما  الالجئين  إلنقاذ 
حول  واالستشارة  لهم  المساعدات  بتقديم  المهربين 

أقصر الطرق لوصول سواحل أوروبا الجنوبية. 
الحقائق  وتصادم  عمق  مدى  تؤكد  كهذه  حادثة  إن 
في  الدولة  لسلطة  المباشر  والتدخل  بل  واالتهامات 
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قيد الالجئين اي من كان، فالالجئة سارة مثال مهددة 
بالسجن لمدة 25 عام باليونان !!

ـ كان وقد  ناقشت األمم المتحدة في االتفاقية االخيرة 
المهربين  مكافحة  امكانية  المغرب  في  وقعت  التي 
قدوم  وتنسيق  المشروعة  الهجرة  اتاحة  عن طريق 
في  االتفاقية  هذه  ووقعت  أوروبا.  إلى  الالجئين 
المغرب  في ديسمبر الماضي رغم عدم توقيع دول 

عديدة عليها كالنمسا والمجر ...  
بالهجرة  المعنية  االتفاقية  هذه  عن  نتحدث  وإذ  إننا 
االعتراضات  إلى  نشير  أن  يستوجب  والالجئين 
بشكل  األوروبية  األحزاب  قبل  من  اليها  الموجهة 

عام السيما اليمينية والمتطرفة منها:
بصيغة  مكتوب  بأنه  عليه  المعترضون  يرى  أوال: 
عامة وعليه يصعب نقاش كل نقاطه وتأملها والرد 

عليها.
والمهاجرين  الالجئين  إدراج  على  اعتراض  ثانيا: 
الالجئين  في شريحة واحدة أي ال يميز بين هجرة 
إلى  دخوله  يرفض  وال  الطوعيين،  والمهاجرين 
تقديم  له  التي وقعت على هذا االتفاق ويحق  الدول 

طلبه بعد دخوله إلى الدولة الموقعة. 
ثالثا: اعتراض كذلك على تمويل المهاجرين الجدد 
اقتصاديا  الموقعة عليه  الدول  تدهور  هؤالء ومغبة 

وأمنيا كما حدث من قبل عام 2015 وما بعده. 
بعد  أوروبا  خارطة  تغير  إلى  مثال  النمسا  ذهبت  ـ 
دخول موجة الالجئين الجديدة وتهديد أمنها وثقافتها 
لصعوبة التحري عن هويات هؤالء الالجئين والتأكد 
إليها.  ارجاعهم  منها  القادمين  الدول  ورفض  منها 

هذا وقد ذكرت الصحافة السويسرية بات كل ثالث 
افريقي يرغب في القدوم إلى أوروبا وأن ما ال يقل 
أوروبا  سيدخلون  ومهاجر  الجئ  مليون   300 عن 

إلى نهاية عام 2050.
ـ حاولت الكنائس الكاثوليكية في أعياد الميالد توسيع 
الكاثوليكية.  ايطاليا  في  السيما  افريقيا  الجئين  كفل 
بأن  الحاكم  المتطرف  كيفا  حزب  رئيس  يقول 
باحتوائها لالجئين دون  القانون  الكنيسة تخرج عن 
سلميين  كانوا  ان  هويتهم  ومعرفة  رسمية  أوراق 
سيواصل  حزبه  بأن  مواصال  وقال  ارهابيين.  أو 
االيطاليين  رغبة  لعدم  والعنصرية  االقصاء  سياسة 
البطالة  يقدموا اليطاليا سوء  اللذين ال  في الالجئين 

والتكسب من خزينتها. 
ايطاليا  سجلت  أن  بعد  الميالد  أعياد  في  هذا  حدث 
وهولندا وألمانيا انتصارا على المافيا بجنوب ايطاليا، 
المخدرات  من  هائل  وكم  رؤسائها  على  قبضت  اذ 

"مارجوانا" والحبوب المخدرة. 
األلمانية  البروتستانتية  الكنائس  انشقت  هذا  إلى  ـ 
بتصحيح تاريخها باالعتذار إلى مواطني زامبيا في 
عهد استعمار فريدريش الثاني لها. إذ تم قتل اآلالف 
األعمال  على  وإكراههم  الصحراء  في  وتشريدهم 
الكنيسة  متحدث  يقول  بجثثهم.  والتمثيل  الشاقة 
األفارقة  استقطاب  بأن  نامبيا  في  البروتستانتية 
كالجئين في ألمانيا جزء من رد الجميل لهم وتخفيف 

من عبء عقدة االستعمار عام 1904 لنامبيا.
ألمريكا  األخيرة  زيارتها  قبل  ميركل  صرحت  ـ 
الذي  األمريكي  الرئيس  بوش  جورج  دفن  لمراسم 

وساعد  وروسيا  أمريكا  بين  الباردة  الحرب  أنهى 
من  تسترفد  ألمانيا ستظل  بأن  األلمانيتين  اتحاد  في 
اآلخر  وإقصاء  النازية  بمقاومة  تاريخها  دروس 
التعتيم  من  الخروج  أللمانيا  أتيح  مثلما  المختلف، 
بلم شملها يستلزمها أن تلم شمل المشردين وتساعد 
األوروبية  والدول  أمريكا  ساعدت  مثلما  الالجئين 

واأللمان بعد الحرب النازية.
هذا وقد أكدت ميركل بأن توقيع اتفاقية األمم المتحدة 
بالمغرب ال تمثل خوفا وتهديدا ألمن ألمانيا كما يرود 
محاولة  هي  وإنما  األحزاب  وبعض  الكثيرون  لها 
جادة لتنظيم هجرة الالجئين وإنقاذ حياتهم وذويهم من 
مغبات الموت غرقا وإدراك أن الهجرة المشروعة 
هي الحل األسلم وليس التهريب والمغامرة المأساوية 
بهذا تكون ميركل قد ختمت عام 2018 في طريقها 
النتصار جديد يكفل لها كبقائها على الحكم وخروجه 
معه بكرامة وتقدير كما يرغب وفق تصريحات لها 

في الصحافة والتلفزيون األلماني.  

وأخيراً
هل ستسير ألمانيا في نفس طريق ميركل بعد تولي 
كارنباور لرئاسة حزب CDU أم ستعدل السياسات، 
داخل  بالفعل  تجديد  ليتحقق  اللجوء  سياسة  السيما 

الحزب وألمانيا ؟

مستشارة  وكارنباور  القريب  المستقبل  ينقشع  ربما 
أللمانيا وأنجيال ميركل رئيسة للرابطة األوروبية. 
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صبري هالل

ثالثة أخطاء قاتلة أحبطت مساعي الرئيس الفرنسي 
“السترات  احتجاجات  الحتواء  ماكرون  إيمانويل 

الصفراء” التي تهز بالده منذ أسابيع وهي:
على  المعتمدة  واالجتماعية  االقتصادية  السياسة  ـ 

نهج “نيوليبرالي” ال تتماشى مع طبيعة البالد. 
كانت  بداياته، حين  في  الفرنسي  الغضب  تجاهل  ـ 
زيادة  إلغاء  على  فقط  تقتصر  المحتجين  مطالب 

أسعار الوقود، 
ـ العنف المفرط المستخدم ضد المتظاهرين.

ثالثية أسقطت ماكرون في أول اختبارات الحكم التي 
عامين،  من  أقل  قبل  اإلليزيه  وصوله  منذ  تواجهه 
باألخطاء  المشحون  األخير  خطابه  من  وجعلت 
الرئيس  مالمح  به  نضحت  وبارتباك  االتصالية، 

وحركاته، مقبرة لشعبيته ومصداقيته.
سقوط مدّو عرى فشل السياسات المعتمدة على جميع 
رئيس  في  الفرنسيين  أمل  خيبة  وكشف  األصعدة، 
الشارع، في  إلى مطالبهم إال تحت ضغط  لم يصغ 
حركة متأخرة فاقمت من “الغضب األصفر”، وفتحت 
األبواب على مصراعيها أمام أزمة اجتماعية خانقة.

أفظع أخطاء ماكرون
مثل  االجتماعية  الرعاية  نظام  على  تعّود  بلد  في 
فرنسا، تبدو فكرة تطبيق وصفة “نيوليبرالية” قائمة 
على تأييد الرأسمالية المطلقة، غير متجانسة أبدا مع 
الواقع واألعراف االجتماعية واالقتصادية المحلية.

من  سلسلة  ارتكب  ماكرون  أن  رأوا  مراقبون 
األخطاء منذ يومه األول بالرئاسة، حيث اتضح أن 
عرضه بتخفيض الضرائب المفروضة على أثرياء 
المفروضة  الضرائب  إلغاء  على  وإصراره  البالد، 

على الثروات، ليست سوى أخطاء استراتيجية.
اجتماعية،  األولى  أزمتين:  عن  أسفرت  قرارات 
الفقيرة  الطبقات  ابن  الطبقي، ألن  الحقد  أجج  حيث 
إلغاء  من  الهدف  استيعاب  يمكنه  لن  والمتوسطة 
الضريبة التصاعدية على األغنياء، فيما يتم فرض 
ضرائب على آخرين دون التفكير حتى في رفع الحد 

األدنى لألجور.
الثانية تمثلت في حصول فجوة في ميزانية  األزمة 
فرنسا لعام 2018 بمقدار 10.5 مليارات دوالر، ما 
يشكل نحو 39 في المائة من إجمالي الضرائب التي 

تم تحصيلها عام 2017.
على  المفروضة  الضرائب  زادت  المقابل،  في 
مثل  الثغرة،  هذه  سد  بهدف  العاديين  المواطنين 
القيمة  وعلى  الطاقة،  مصادر  على  الضرائب 

المضافة، وعلى الدخل.
كما جرى إقرار إضافات بسيطة، على رواتب الطبقة 
ذات الدخل المنخفض، لترتفع بمعدل 6 بالمائة فقط، 
فيما زادت ثروات ذوي الدخل المرتفع بالسنوات الـ 

15 األخيرة بمعدل 134 بالمائة.
انفجار  نحو  تقود  وأن  بد  ال  كان  خاطئة  سياسات 

اجتماعي، وهذا ما جعل ماكرون يخسر حربه في 
سبيل كسب الرأي العام.

وكشف استطالع رأي نشرته مجلة “باريس ماتش” 
الشهر  هذا  خالل  انخفضت  ماكرون  شعبية  أن 
الماضي بـ 6 نقاط مئوية، لتتراجع حتى 23 بالمائة.
لحركة  المؤيدين  نسبة  فإن  االستطالع،  ووفق 
“السترات الصفراء” بلغت 71 بالمائة، وهذه النسبة 
لم تكن مفاجئة، إذ ترى الكثير من شرائح المجتمع 
بدرجة  الغنية  بالطبقة  يهتم  ماكرون  أن  الفرنسي، 

أكبر من الطبقة المتوسطة والعاملة.

تجاهل االحتجاجات
هو الخطأ الفادح الثاني الذي ارتكبه ماكرون، حيث 
“السترات  بحركة  االحتجاجات  بداية  في  استخف 
الصفراء”، وأعلن وزير البيئة فرانسوا دو روجي ـ 
حاسما ـ أن الحكومة لن تتراجع عن الزيادة المقررة 

في أسعار الوقود.
وتجاهل  الفترة،  تلك  في  الفتا  صمتا  ماكرون  لزم 
ومن  الغضب،  من  فاقم  ما  المحتجين،  مطالب 
ورفع  التظاهر،  على  الصفراء”  “السترات  إصرار 
سقف مطالبهم إلى الدعوة برحيل رئيس وصفوه بـ 

“المتعجرف” و”المتكبر”.
الوزراء  رئيس  أعلن  االحتجاجات،  ضغط  وتحت 
أسعار  في  المقررة  الزيادة  تجميد  فيليب  إدوارد 
“السترات  اعتبرته  إجراء  في  أشهر،   6 الوقود 
الوقت، فكان أن  الصفراء” متأخرا، ومناورة لربح 
أعلنت مواصلة االحتجاجات، ما أجبر اإلليزيه على 

إعالن إلغاء الزيادة بشكل كامل.

العنف المفرط
الخطأ الجسيم الثالث الذي ارتكبته حكومة ماكرون، 
ضد  المفرط  العنف  استخدام  إلى  اللجوء  هو 
كان  حيث  االحتجاجات،  بداية  في  المتظاهرين 
المسؤولون الفرنسيون يسعون إلى إظهار المحتجين 

على أنهم عصابات تثير الفوضى بالمدن.
العربات  استخدام  خالل  من  األمن  قوات  سعت 
إلخافة  المفرط،  العنف  وأساليب  المدرعة 
المتظاهرين وإيجاد جو من الرعب النفسي، إال أن 

وخلفت  فشلت  المحاوالت  هذه 
أثرا عكسيا في الشارع.

وهم  الفرنسيين  الطالب  فمشاهد 
وأياديهم  ركبهم،  على  جاثون 
قوات  أنظار  تحت  رقابهم  خلف 
الحربي،  بالعتاد  المدججة  األمن 
التواصل  مواقع  عبر  وانتشارها 
االجتماعي، خلفت غضبا واستياء 
المشاهد  هذه  ودفعت  واسعين. 
الفرنسيين  السياسيين  من  بالكثير 
المفرط  العنف  أساليب  انتقاد  إلى 

تجاه المتظاهرين.
فرنسا  في  القرار  أصحاب  وجد  آخر،  جانب  من 
المستوى  على  حادة  انتقادات  موجة  أمام  أنفسهم 
الدولي في مجال حقوق اإلنسان، بعدما كانوا سابقا 
الدول  إلعطاء  العالم  حول  فرصة  كل  يستغلون 

دروسا في حقوق اإلنسان.

“رجل الحوار والحوافز”
اتخذ ماكرون قرار مخاطبة شعبه عبر التلفاز، في 
محاولة منه لتصوير نفسه على أنه “رجل الحوار”، 
وفيما يخص الخطوط العريضة لخطابه، بدا بالكشف 
أنه يسعى للحفاظ على اإلصالحات بعيدة األمد، من 

خالل تقديم جملة من المقترحات الغامضة.
الحد  رفع  أولها  رئيسية،  تدابير   4 ماكرون  وأعلن 
أنه  العلم  مع  يورو،   100 بمقدار  لألجور  األدنى 
كان من المزمع إجراء هذه الخطوة عامي (2020 
ـ 2021)، وعليه، فإن هذا األمر ليس سوى تسريع 

التخاذ هذه الخطوة.
وثانيها، إعفاء ساعات العمل اإلضافية من الضرائب، 
وهذا اإلجراء كان نافذا في الفترة بين عامي 2007 
و2012، وعالوة على ذلك، فإن العاملين في القطاع 
الخاص فقط يعملون أكثر من 40 ساعة، وهذا يعني 
الشرائية  القوة  الخطوة ستساهم في تحسين  أن هذه 

لشريحة قليلة من المجتمع.
نقدية  مكافآت  تقديم  العمل  ألرباب  يمكن  وثالثا، 
بشكل استثنائي للعاملين لديهم، من دون أن تخضع 
للضرائب، لكن هذه الخطوة محدودة بالشركات التي 

ترغب في تقديم هذه المكافآت بشكل طوعي.
رواتب  بشأن  اتخاذها  سيتم  التي  الخطوة  وأخيرا، 
اإلضافية  الضرائب  إلغاء  وهي  المتقاعدين، 
رواتبهم  تراوح  الذين  المتقاعدين  على  المفروضة 

بين 1200 و2000 يورو.
باختصار، يمكن القول بأن استراتيجية ماكرون بناء 
على خطابه، تتضمن 3 طبقات، وهي: تقديم بعض 
المتظاهرين،  تهدئة  بهدف  التحفيزية   الخطوات 
المالية،  األعباء  من  الكبرى  الشركات  وتخليص 
من خالل  الحوار”،  “رجل  أنه  على  نفسه  وإظهار 

عقده لقاءات مع كافة رؤساء البلديات في البالد.

فرنسا والسترات الصفراء
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عاطف عبد العظيم
أن  فيسك  الشهير روبرت  البريطاني  الكاتب  اعتبر 
الحملة التي يشنها نواب أميركيون على ولي العهد 
مقتل  بسبب  سلمان،  بن  محمد  األمير  السعودي، 
في  بالده  قنصلية  بمقر  خاشقجي  جمال  الصحافي 

إسطنبول، موجهة إلى ترامب في األساس. 
 - الوحيد  أنا  أنني  يُعقل  هل  مقال:  في  فيسك  وقال 
بخالف أولئك المهووسين بولي العهد السعودي- الذي 
والجمهوريين  الديمقراطيين  أمهر  إدانة  مشهد  يجد 
لجمال  سلمان  بن  محمد  األمير  قتل  األميركيين 

خاشقجي مثيراً لالشمئزاز؟ 
بأنه  األمير  فيها  يصفون  التي  فتصريحاتهم 
»منشار  هادمة«  »قوة  »خطير«  »مجنون« 
قاطع« إنما تشير إلى أنهم يملؤهم الغضب. وأضاف 
االستخبارات  وكالة  مديرة  أنَّ  الواضح  من  فيسك: 
على  بسرور  وافقت  التي  هاسبل،  جينا  األميركية، 
تعذيب األسرى المسلمين بسجن أميركي سري في 
أدلت  حين  عنه  تتحدث  ما  تعرف  كانت  تايالند، 
بشهادتها حول األمير محمد بن سلمان والمعاناة التي 

نزلت بخاشقجي. 
هاسبل  أنَّ  إلى  أميركية  تسريبات حكومية  تشير  إذ 
األلم والعذاب  يتعلق بصرخات  ُملِّمة بكل ما  كانت 
الذي عاناه رجال عرب ُخيِّل إليهم أنَّهم يغرقون (في 
إشارة إلى استخدام اإليهام بالغرق كوسيلة تعذيب)، 
أحياء من  للبقاء  باستماتة  أميركا  واستجداء ضحايا 
داخل معتقالت التعذيب هذه في عام 2002 وبعده. 
أن  يمكن  ال  المطاف،  نهاية  ففي  الكاتب:  وتابع 
تكون الصرخات اليائسة لرجل يعتقد أنه يغرق، أو 
ا حدث لخاشقجي،  رجل يظن أنه يختنق مختلفة عمَّ
االستخبارات  وكالة  ضحايا  أنَّ  طبعاً  باستثناء 
المركزية األميركية عاشوا يوماً آخر -أو باألحرى 
حين  في  للتعذيب،   ليتعرضوا  أخرى-  عديدة  أياماً 
كان خنق خاشقجي يرمي إلى إنهاء حياته. وهو ما 

حدث بالفعل. 
وهي  العنقاء«،  »عملية  ذهبت  مضى،  جيل  منذ 
االستخبارات  وكالة  نفذته  واغتيال  تعذيب  برنامج 
المركزية األميركية في فيتنام، لما هو أبعد مما يمكن 
السعودي.  االستخبارات  جهاز  خيال  إليه  يصل  أن 
وفي لغة الجواسيس، حياة خاشقجي »انتهت بمنتهى 
االستخبارات  وكالة  بإمكان  كان  وإذا  اإلجحاف«. 
المركزية األميركية أن تعطي اإلذن الرتكاب مذابح 
في فيتنام، فلَم ال يحق لديكتاتور عربي القيام بالمثل 
أن  أتخيل  ال  صحيح،  بكثير؟  أصغر  نطاق  على 
العظم  استخدام منشار  اختاروا  قد  األميركان  يكون 
أعدائهم  للتعامل مع  اختاروا  بل  العمليات،  في هذه 
»عملية  بـ  تتعلق  إفادات  تشير  حسبما  فيتنام،  في 
العنقاء«، ارتكاب عمليات اغتصاب جماعي يعقبها 
أذن  سماعات  يضعون  إذن  فلماذا  جماعي.  تعذيب 
ويستمعون إلى الموسيقى، مثلما فعل قتلة خاشقجي؟.    

لكن األمر لم ينتِه عند هذا الحد. فها هو السيناتور 
الديمقراطي بوب منينديز يخرج إلينا ويقول إنه يجب 
واضحة  برسالة  »تبعث  أن  المتحدة  الواليات  على 
على  مقبول  غير  الفعل  هذا  أنَّ  مفادها  وقاطعة، 
الساحة الدولية«. وكلمة »الفعل« هنا تشير بالطبع 
إلى مقتل خاشقجي. وجاءت على لسان رجل لطالما 

دافع عن إسرائيل عقب قتلها األبرياء في غزة.    

ربما  حقاً؟  هنا  يحدث  الذي  ما  إذن،  فيسك:  وتابع 
منينديز  عنها  يتحدث  كان  التي  الدولية«  »الساحة 
هي البيت األبيض - وهي عبارة مالئمة حين تفكر 
في األمر- الذي لم يكن ولي العهد السعودي غريباً 
عنه. بيد أنه حين يمكن اعتبار ما ال يقل عن رئيس 
مؤخراً،  الرفيع  المنصب  هذا  تولى  واحد  أميركي 
العراق-  في  تحديداً   - جرائم حرب  بارتكاب  مذنباً 
وأنه مسؤول عن مقتل عشرات اآلالف من العرب، 
أن  األميركي  الكونغرس  أعضاء  بإمكان  فكيف 
يتذمروا ويتأففوا حول رجل واحد فقط، وهو محمد 
اليمن  للحظاٍت، حرب  نحينا  (إذا  الذي  سلمان،  بن 
عربي  بقتل  األمر  بإصدار  إال  متهماً  ليس  جانباً) 

واحد وتقطيع جثته أشالء؟
قادة  لدى  كان  لطالما  شيء،  كل  من  الرغم  فعلى 
العالم - من بينهم رؤساء الواليات المتحدة أنفسهم- 
أن  يجب  ومن  المحترفين  القتلة  تجاه  نقطة ضعف 
ترامب  َعَقد  فمثاًل،  حرب.  جرائم  بارتكاب  يُدانوا 
لقاًء مخزياً مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون 
ودعاه إلى البيت األبيض. ما علينا اآلن سوى انتظار 
رئيس الفلبين، رودريغو دوتيرتي، ليتلقى دعوته.     

أوباما و »الطغاة«
الطغاة  من  مجموعة  أوباما  أمطر  فيسك،  وبحسب 
غامبيا  من  األبيض،  البيت  في  بالترحاب  الدمويين 
أن  قبل  حتى  وذلك  والكاميرون،  فاسو  وبوركينا 
نحو  اغتياالته  فرق  قتلت  الذي  سوهارتو  نسترجع 
مبارك  إندونيسيا، وحسني  مليون من شعب  نصف 
السجناء  السرية  شرطته  رجال  يغتصب  كان  الذي 
مئات  في  اإلعدام  عقوبة  بتنفيذ  أمر  والذي  أحياناً 

اإلسالميين دون محاكمات عادلة.
التي  والقاطعة«  الواضحة  »الرسالة  هذه  ما  لكن، 
يثرثر بشأنها السيناتور منينديز؟ فعلى مدى عقود، 
كانت الرسالة واضحة وقاطعة: »المصلحة القومية 
واألخالق  الجرائم  على  دوماً  تعلو  األميركية« 
فلماذا  وإال  أيضاً.  ترامب  نهج  هو  وهذا  الدولية، 
دعمت اإلدارة األميركية صدام حسين في محاوالته 
تدمير إيران وشنه حرباً كيماوية عليها؟ أو لماذا سعى 
دونالد رامسفيلد، وزير دفاع أميركي سابق، إلقناع 
بالسماح   ،1993 األول  ديسمبر/كانون  في  صدام 
بإعادة فتح القنصلية األميركية في بغداد، على الرغم 

من أنَّ هذا الديكتاتور العراقي (لكن، بالطبع، كانت 
تطلق عليه واشنطن آنذاك »رجاًل قوياً«) قد استخدم 
بالفعل غاز الخردل ضد معارضيه؟ وبحلول موعد 
وصول رامسفيلد إلى االجتماع مع صدام، كان أكثر 
من 3 آالف ضحية قد سقطوا بالفعل وسط تصاُعد 
ُسحب الغاز في العراق. ووصل إجمالي ضحايا هذه 
الواقعة إلى 50 ألف قتيل، وبتعبير حسابي: 50 ألف 
ضعف جمال خاشقجي، بحسب الكاتب البريطاني. 

شهادات هاسبل الناقصة
ورغم كل ذلك، يفترض بنا أن نهتز صدمًة وهلعاً 
حين تقول هاسبل -التي عليها هي شخصياً أن تدلي 
حول  الشيوخ  مجلس  أمام  االعترافات  من  بعدد 
مسائل أخرى- إنَّ الديكتاتور الشرق أوسطي، وهو 
مسبقاً  يعرف  كان  واشنطن،  عند  المفضلين  أحدث 
بشأن جريمة مقتل خاشقجي. هل يعتقد منينديز أنَّ 
صدام لم يَُوِقّع على عقوبة تنفيذ اإلعدام بحق آالف 
الرجال والنساء العراقيين - وهو ما علمنا أنه فعله 
من خالل محاكمته األخيرة- قبل اجتماعه برامسفيلد؟ 
أو أنَّ دوتيرتي، الذي قارن نفسه بهتلر، لم يَُوِقّع أمر 
أنَّ  أو  المخدرات؟  في  باالتجار  »المشتبهين«  قتل 
سوهارتو لم تكن له أية عالقة بسقوط نصف مليون 
قتيل في إندونيسيا خالل حكمه؟ كما يقول الكاتب.                  
من المفيد بالطبع أن نعرف أنَّ مقتل آالف األبرياء 
في حرب اليمن، التي أشعلها األمير محمد بن سلمان 
بنفسه، بدعم لوجيستي من الواليات المتحدة والمملكة 
المتحدة -ولسنا بحاجة إلى هاسبل لتخبرنا بذلك- لم 
هذا؟  يفعلون  ولِم  ساكناً.  له  الشيوخ  مجلس  يحرك 
ليست إال مجرد مجموعة  لهم  بالنسبة  أنها  أفترض 
أخرى من العرب يقتلون بعضهم. ولم يأِت أي من 
مع  المغلقة  جلستهم  عقب  الشيوخ،  مجلس  أعضاء 
هاسبل، على ذكر المجاعة في اليمن. بيد أنَّ أعضاء 
التي  الغارات  بتفاصيل  ملمون  الشيوخ  مجلس 
ومدرسة  ومستشفى  زفاف  وحفلة  مسجداً  استهدفت 
على هؤالء  دموع حزناً  أية  تُذَرف  لم  لماذا  هناك. 
األميركي  الجيش  ألنَّ  هذا صعب  أنَّ  أم  األبرياء؟ 
نفسه - وطبعاً في كل مرة عن طريق الخطأ- قصف 
في  ومدارس  ومستشفيات  زفاف  وحفالت  مساجد 

أفغانستان وسوريا والعراق؟                    
والواقع أنَّ الصدمة والرعب والحاجة لكشف كامل 
أظهره  الذي  السعوديين،  حول  المعلومات  عن 
بترامب،  األساس  في  يتعلق  أميركيون،  عون  مشّرِ
لقتل صحافي  البشعة  بالجريمة  إلى ربطه  والحاجة 
األميركية   The Washington Post بصحيفة 
الرئيس  ألقى  والذي  المتحدة،  الواليات  في  مقيم 
األميركي باللوم في الفاجعة الوحشية التي ألمت به 

على »العالم الخطير« الذي نعيش فيه.
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إبراهيم بدوي

بثقة  الُمعبَّر عنها  هنتنغتون في أطروحته  يفترض 
الجديد  العالم  في  للنزاع  األساسي  المصدر  أن 
يكون  لن  البشرية  بين  العظيمة  واالنقسامات 
سياسًيا أو إيديولوجًيا أو اقتصادًيا في المقام األول، 
القومية  الدول  وستظل  ودينًيا،  ثقافًيا  سيكون  بل 
لكن  العالمية،  الشؤون  في  الفاعلة  الجهات  أقوى 
الصراعات الرئيسية في السياسة العالمية ستحدث 
المختلفة،  الحضارات  من  ومجموعة  الدول  بين 
السياسة  على  الحضارات  صراع  وسيهيمن 
العالمية، وستكون خطوط الصدع بين الحضارات 

هي خطوط المعركة في المستقبل.
هنتنغتون عن “صراع  أطروحة  ملخص  هذا  كان 
تأثيًرا في نظرية  الحضارات”، لكن الجزء األكثر 
نهاية  مع  أنه  جادل  إذ  باإلسالم،  يتعلق  هنتنغتون 
الحرب الباردة بين روسيا السوفيتية والغرب سيتم 
ال  األعداء  من  اثنين  بين  جديد  بصراع  استبدالها 

يمكن التوفيق بينها: اإلسالم والغرب. 
اإليديولوجية،  وليس  الهوية،  أن  هنتنغتون  أكد 
تكمن في قلب السياسة المعاصرة، فعند السؤال عن 
من  السؤال  هذا  عن  الخاطئة  اإلجابة  فإن  الهوية، 
البوسنة إلى القوقاز ومنها إلى السودان يمكن ينتهي 
إلى رصاصة في الرأس، حيث يرى هنتنغتون أن 

“اإلسالم له حدود دموية”.
المستشرق  المؤرخ  عمل  على  هنتنغتون  اعتمد 
“صراع  عبارة  صاغ  الذي  لويس  برنارد  الشهير 
الحضارات” عندما كتب عام 1990: “إننا نواجه 
القضايا  مستوى  كثيًرا  تتجاوز  وحركة  أسلوًبا 
ليس  التي تسعى وراءها،  والسياسات والحكومات 
فعل  رد  ربما  حضارات،  صراع  من  أقل  هذا 
تاريخي غير منطقي، ولكنه مؤكد من جانب خصم 
والحاضر  والمسيحي  اليهودي  التراث  ضد  قديم 

العلماني والتوسع العالمي في كليهما”.

كتب  فقد  متحزًبا،  لويس  كان  هنتنغتون،  ومثل 
في  الغضب  وظهور  اإليرانية  الثورة  أعقاب  في 
مبرر  ال  األحوال  من  حال  “بأي  طهران  شوارع 
طويل  زمن  منذ  المتحدة  الواليات  لدعم  نظًرا  له 

لويس  اختزال  لكن  إيران”،  لشاه  الدموي  للقمع 
مليار   1.5 وكأن  كتب  فقد  مخزًيا،  كان  لألحداث 
مسلم يفكرون بنفس الطريقة وليس لديهم ما يفكرون 

فيه إال العداوة تجاه الغرب.
وهل  ولويس؟  هنتنغتون  نبؤات  تحققت  هل  إًذا، 
المسلمون مجتمعون في حرب مع الغرب بالطريقة 
التي تنبأ بها هذان الحكيمان األمريكيان؟ وهل هناك 
بالفعل صراع بين الحضارات، ليس فقط من وجهة 

نظر هنتنغتون بل كما يعتقد كثيرون؟

دحض أطروحة هنتنغتون
سبتمبر/ من  عشر  الحادي  أحداث  أن  المؤكد  من 

أيلول – عندما شن تنظيم القاعدة هجوًما عنيًفا على 
الواليات المتحدة – أعطت مصداقية هائلة لتحليل 
الهجمات  موجة  أن  بدا  كما  “الكئيب”،  هنتنغتون 
التي  السنوات  في  اإلسالمية  البلدان  على  الغربية 
جانب  إلى  األطروحة،  هذه  عززت  قد  ذلك  تلت 
وباريس  لندن  على  المدمرة  اإلرهابية  الهجمات 

والمدن الغربية األخرى.
صدام  بلغة  اآلن  بارزون  سياسيون  يتحدث 
ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس  من  الحضارات، 
نتنياهو  بنيامين  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  إلى 
كما  ماي،  تيريزا  البريطانية  الوزراء  رئيسة  إلى 
مزدهرة،  نشر  هنتنغتون صناعة  أطروحة  ألهمت 
طياتها  بين  تحوي  تُحصى  وال  تُعد  ال  كتب  فثمة 
المفترضة ضد  الحرب  في  السالح  لحمل  دعوات 

الديانة اإلسالمية.
 ” مبيًعا  األكثر  كتابه  وفي  المثال،  سبيل  على 
السياسي  غوف  مايكل  كتب  مئوية”،  7/7درجة 
البريطاني الذي كان أحد المغالين في تأييد الحرب 
على العراق أن “الحرب التي ُجند فيها المتطرفون 
تمثل الصراع الحقيقي في عصرنا؛ صراع بين القيم 
الشمولية”، وفي كتاب آخر  الليبرالية واالستبدادية 
المؤلف  يكتب  ألوروبا”،  الغريب  “الموت  بعنوان 
والهوية  الهجرة  عن  موراي  دوجالس  البريطاني 
أوروبا  مبيًعا  األكثر  كتابه  في  ويصور  واإلسالم، 
المسيحية تغرق تحت أمواج المهاجرين المسلمين.

لكن بينما بدا أن أحداث الحادي عشر من سبتمبر 
في  يتحقق  لم  ذلك  أن  إال  هنتنغتون،  نبوءة  حققت 
الواقع، فالصدام الحقيقي هو بين الواليات المتحدة 
وتنظيم القاعدة أو الدولة اإلسالمية “داعش”، وليس 

بين الواليات المتحدة واإلسالم.
بين  من  دولة  أي  نشهد  لم  أننا  ذلك  يؤكد  ما  لعل 
50 دولة ذات غالبية مسلمة في العالم تعلن الحرب 
على الواليات المتحدة، كما لم نشهد تشكيل ائتالف 
اإلسالمي  “التحالف  ظهر  عندما  حتى  إسالمي، 
العسكري لمحاربة اإلرهاب” في عام 2017، كان 

ذلك بقيادة سعودية وبرعاية الواليات المتحدة.

انهيار نظرية هنتنغتون في سوريا
خالل أكثر من سبع سنوات من الصراع على أرض 
سوريا تكونت شبكة من التحالفات المعقدة، تحدت 
أولوية  وأكدت  هنتنغتون،  نموذج  التحالفات  هذه 
المصالح الجيوسياسية واالقتصادية وليس الثقافية، 
فقد شكل الغرب (الواليات المتحدة وأوروبا) ائتالًفا 
مع القوى اإلسالمية ضد حكومة النظام السوري، 
وفرنسا  وبريطانيا  المتحدة  الواليات  وزودت 
باألسلحة  إسالمية  اعتبارها  يمكن  التي  الجماعات 
بتسليح  حلفائها  عن  الطرف  وغضت  مباشرة، 
ذلك  في  بما  واضح،  بشكل  المتطرفة  الجماعات 

تنظيم الدولة وتنظيم القاعدة.

جو  السابق  األمريكي  الرئيس  نائب  وصف  وقد 
بايدن هذا الوضع في خطاب ألقاه بجامعة هارفارد 
عام 2014، قال فيه: “كان حلفاؤنا في المنطقة أكبر 
مشكلة لنا في سوريا، ماذا كانوا يفعلون؟ لقد كان 
همهم الوحيد هو إسقاط بشار األسد، فخاضوا حرًبا 
بالوكالة بين السنة والشيعة، وصبوا مئات الماليين 
من الدوالرات وعشرات األطنان من األسلحة على 
الذين حصلوا  الناس  لكن  يقاتل ضده،  أي شخص 
على المساعدة كانوا مقاتلي جبهة النصرة والقاعدة 
في  أخرى  مناطق  من  قادمة  متطرفة  وعناصر 

العالم”.
في هذه األثناء، وفي جنوب سوريا، ليس سًرا أن 

قبل 25 عاًما بالضبط، نشرت مجلة الشؤون الخارجية األمريكية الصادرة عن مجلس العالقات الخارجية مقال عالم السياسة األمريكي 
صامويل هنتنغتون المعنون تحت اسم “صراع الحضارات” الذي يعتبر واحًدا من اهم المقاالت التي ساعدت في تشكيل العالم وإطالق 

الحروب الطاحنة في غير مكان.
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خط  عبر  السوريين  المتمردين  “إسرائيل”  تدعم 
ذلك  ويؤكد  الجوالن،  مرتفعات  في  االشتباك  فك 
الماضي،  فبراير  في  “هآرتس”  نشرته صحيفة  ما 
عن بدء تل أبيب دعم 7 فصائل مسلحة تقاتل في 
الحرب األهلية السورية، في خطوة لمواجهة التمدد 
من  كبير  وجزء  حدودها،  من  بالقرب  اإليراني 
هؤالء المتمردين هم إسالميون بمن فيهم الجماعة 
القاعدة  فرع  النصرة،  جبهة  باسم  سابًقا  المعروفة 

في سوريا.
أيًضا في سوريا، تتعاون الواليات المتحدة بحماس 
مع مجموعة أخرى مسلمة، وإن كانت علمانية، أال 
أو سوريا، حيث  العراق  في  األكراد، سواء  وهي 
تنسق الواليات المتحدة سياساتها بشأن سوريا عن 
كثب مع المملكة العربية السعودية واألردن ومصر 

قبل تفجر وضع األكراد مع تركيا.
بين  صراًعا  ليس  سوريا  في  الصراع  فإن  لذلك، 
الدينية  الحماسة  كل  من  الرغم  على  الحضارات، 
الواقع،  وفي  داعش،  مثل  لجماعات  التبشيرية 
المسلمون السنّة هم الهدف الرئيسي لتنظيم “داعش” 
الذي يسمي معظمهم باالرتداد ألنهم لم ينضموا إلى 

صفوف الخالفة المولودة من جديد.
يبذلها  التي  الدعاية  جهود  كل  من  الرغم  وعلى 
مجموعة  دائًما  وسيبقى  زال  ما  “داعش”  تنظيم 
هامشية على الرغم من اجتذاب اآلالف من الشباب 
بالمقارنة  ذلك  ويتضح  حقوقهم،  من  المحرومين 
ننسى  أال  يجب  إذ  المسلمين،  من  األعظم  بالسواد 
أن هناك أكثر من 1.5 مليار مسلم في العالم اليوم، 

والغالبية العظمى منهم يعيشون حياة طبيعية.

صراع من أجل الهيمنة
هي  سوريا  بأن حرب  هنتنغتون  مؤيدو  يجادل  قد 
هذا  أن  غير  اإلسالمية،  الحضارة  داخل  حرب 
فالعالم  األحوال،  أحسن  في  دقيق  غير  التحليل 
اإلسالمي يناضل من أجل إعادة تعريف نفسه منذ 
نهاية الخالفة الرسمية عام 1924، لكن النضال في 
سوريا هو إلى حد كبير صراع مصالح، رغم أنه 

قد يبدو خالف ذلك.
إيران تدعم الميليشيات الشيعية في العراق واليمن، 
والجهاد  السنّية  “حماس”  حركة  أيًضا  تدعم  لكنها 
اإلسالمي في غزة، وعلى الرغم من أن إيران قوة 
شيعية، فإننا نرى قادة شيعة كبار في العراق – مثل 
زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر – 
النفوذ  يعملون بشكل وثيق مع السعوديين لموازنة 

اإليراني.

ولم يكن لدى المملكة العربية السعودية أي مشكلة 
ودعم  العراقيين،  الشيعة  القادة  هؤالء  استقبال  في 
القوات اللبنانية المسيحية المتطرفة التي قتلت آالف 
المسلمين في السبعينيات والثمانينيات خالل سنوات 
الحرب األهلية في لبنان، لمجرد أنها أيدت السياسة 

السعودي  الصدام  فإن  لذلك  لبنان؛  في  السعودية 
اإليراني ليس حرًبا حضارية داخلية، بل هو صراع 

جيوسياسي من أجل الهيمنة في المنطقة.
التركية،  السياسات  عن  نفسه  الشيء  قول  ويمكن 
طيب  رجب  الرئيس  خطاب  من  الرغم  فعلى 
أردوغان الناري، فإن تركيا على خالف مع القوى 
السنّية الرئيسية في السعودية ومصر، وهي تعمل 
بشكل وثيق أكثر مع إيران، في الوقت نفسه، هي 

عن  تتخل  ولم  الناتو”  “حلف  من  يتجزأ  ال  جزء 
سعيها لالنضمام إلى الغرب.

آنًفا  المذكورة  والصراعات  التحالفات  تبدو  وهكذا 
الحضاري،  هنتنغتون  نموذج  مع  تماماً  متناقضة 
وبعد مرور ربع قرن على “صراع الحضارات”، 
هنتنغتون  ألطروحة  التفسيرية  القوة  تزال  ال 
مشكوًكا فيها، وقابلة للدحض بسهولة من لدن كل 

مراقب بدقة للعالقات الدولية.





25

أحمد الجمال
كشف رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أن 
التحليق  من  ستتمكن  اإلسرائيلية  الطيران  شركات 
ما  الجنوبية،  ألميركا  طريقها  في  السودان  فوق 
يؤكد صحة ما سربته وسائل إعالم إسرائيلية خالل 
الفترة الماضية عن مفاوضات جارية بين تل أبيب 

والخرطوم بشأن تطبيع تدريجي للعالقات بينهما.
الرئيس  إدارة  من  بتشجيع  إسرائيل،  وسعت 
العالقات مع  تحسين  إلى  ترامب،  دونالد  األميركي 
الدول العربية واإلسالمية التي كانت تناصبها العداء 
والتي تشاركها المخاوف بشأن إيران أو تتوقع مزايا 

اقتصادية وسياسية محتملة كحالة السودان.
المجال  هذا  في  مهمة  اختراقات  إسرائيل  وحققت 
وليس أدل على ذلك من الزيارة التي قام بها نتنياهو 
التقى  حيث  الماضي  أكتوبر  في  عمان  سلطنة  إلى 
التي  الزيارة  هذه  وتلت  بن سعيد،  قابوس  السلطان 
أجراها  أخرى  زيارة  بالتاريخية،  نتنياهو  وصفها 
رئيس تشاد إدريس ديبي إلى إسرائيل ، لتنهي عهدا 

من القطيعة بينهما جاوزت الـ46 سنة.

وقال نتنياهو في إفادة لدبلوماسيين إن محادثاته مع 
ديبي ساعدت في فتح مسار جوي جديد إلى أميركا 
“في  خارطة  إلى  يشير  وهو  وأضاف  الجنوبية. 
يمكننا  مصر.  فوق  التحليق  يمكننا  الراهن  الوقت 
بالفعل.  ذلك  على  االتفاق  وتم  تشاد  فوق  التحليق 
التحليق  كذلك  يمكننا  أننا  إلى  الظواهر  كل  وتشير 

فوق السودان”.
وكان ديبي قد عرض خالل زيارته إلسرائيل استعداد 
إسرائيل  بين  العالقات  تطبيع  في  للوساطة  بالده 
والسودان. ولم يدل المتحدثون باسم نتنياهو بالمزيد 
رحالت  ستتمكن  متى  يتضح  ولم  التفاصيل  من 
في  السودان  فوق  التحليق  من  اإلسرائيلية  الطيران 
رئيس  وصفها  التي  الجنوبية  أميركا  إلى  طريقها 

الوزراء بأنها رابعة أهم وجهة سفر إلسرائيل.
نتنياهو بشأن فتح مسار  ويرى مراقبون أن إعالن 
جوي جديد يمر عبر السودان، يشي بأن المفاوضات 
بين  إسرائيلية  إعالم  وسائل  عنها  تحدثت  التي 
الخرطوم وتل أبيب خطت خطوات متقدمة، في ظل 

تكتم السودان الرسمي.
مبعوثا  أن  كشفت  اإلسرائيلية  العاشرة  قناة  وكانت 
عن وزارة الخارجية اإلسرائيلية التقى قبل فترة سرا 
مع مسؤولين سودانيين في مدينة إسطنبول التركية.

عدم  طلب  مطلع  أجنبي  مصدر  عن  القناة  ونقلت 
الذي  اإلسرائيلي  المبعوث  أن  هويته،  عن  الكشف 
منذ  عمل  مخضرم  دبلوماسي  هو  اللقاء  أجرى 
ال  التي  الدول  مع  اتصاالت  فتح  على  التسعينات 
وأنه  دبلوماسية،  عالقات  بأي  إسرائيل  مع  ترتبط 

ينشط “تحت غطاء إعالمي منخفض لدرجة السرية 
التامة”.

قبل  “اجتمع  اإلسرائيلي  المبعوث  أن  وأضافت 
على  السودانيين  المسؤولين  من  مجموعة  مع  سنة 
جهاز  رئيس  من  المقربين  المساعدين  أحد  رأسهم 

االستخبارات السوداني في حينه محمد عطا”.
قبل  من  سنوات  قبل  ُعيّن  كان  عطا  أن  وزعمت 
الرئيس السوداني عمر البشير مسؤوال عن “الملف 
اإلسرائيلي” وقبل أشهر سفيرا للسودان في الواليات 
المتحدة. وذكرت القناة أن االجتماع عقد في مكتب 
رجل أعمال تركي مقرب من الرئيس السوداني عمر 
“بحميمية”  بحثا خالله  الجانبين  وأن  البشير،  حسن 
“منح  إلى  إضافة  اإلسرائيلية،  السودانية  العالقات 
االقتصاد،  بمجال  للسودان  إسرائيلية  مساعدات 

الصحة والزراعة”.

بعض  لدى  تحّمس  األخيرة  السنوات  في  ولوحظ 
تل  مع  العالقات  لتطبيع  السودانيين  المسؤولين 
أبيب، ففي 20 أغسطس / آب2017 صرح وزير 
السودانية  للقناة  المهدي  الفاضل  مبارك  االستثمار 
السودان  بين  العالقات  لتطبيع  العلني  بدعمه   24

وإسرائيل.
أنفسهم طبعوا  المهدي ذلك بأن “الفلسطينيين  وبرر 
العالقات مع إسرائيل، وحتى حركة حماس تتحدث 
مع إسرائيل”. وقبله في يناير/ كانون الثاني 2016، 
إبراهيم  آنذاك  السوداني  الخارجية  وزير  طرح 
رفع  بشرط  إسرائيل  مع  العالقات  تطبيع  غندور 

الحكومة األميركية العقوبات االقتصادية.
وأعقب الرئيس السوداني عمر البشير ذلك بقوله في 
مقابلة مع صحيفة عكاظ السعودية “لو أن إسرائيل 
اليوم احتلت سوريا لم تكن ستدمر كما حصل اآلن، 

ولم تكن ستقتل كما هي األعداد المقتولة اآلن”.

عنه  معروف  السوداني  النظام  أن  مراقبون  ويرى 
على  يقدم  أن  مستغربا  وليس  الشديدة،  براغماتيته 
القيادي  نفي  رغم  إسرائيل،  مع  التطبيع  خطوة 
عبدالسخي  السودان،  في  الحاكم  الوطني  بالمؤتمر 
تناقلته وسائل إعالم إسرائيلية  عباس، ردا على ما 
لنتنياهو بعد  المقبلة  الزيارة  إمكانية أن تكون  بشأن 
صرح  قد  نتنياهو  وكان  بالده.  هي  عمان  سلطنة 
خالل لقائه ديبي بأنه سيقوم عما قريب بزيارة لدول 

عربية أخرى دون ذكر أسماء هذه الدول.
ماسة  حاجة  في  السودان  أن  إلى  المراقبون  ويلفت 
الرئيس  إدارة  إقناع  على  قادر  وازن  طرف  إلى 
قائمة  من  شطبه  بوجوب  ترامب  دونالد  األميركي 

ضمن  السودان  ووجود  لإلرهاب.  الراعية  الدول 
القائمة السوداء هو أحد العوامل الرئيسية في نفور 
في  الدولية  البنوك  تردد  وفي  األجانب  المستثمرين 
التعامل معه، ويقول خبراء اقتصاديون إن استمراره 
على  جلي  بشكل  قدرته  يضعف  القائمة  هذه  في 
فيها  يتخبط  التي  االقتصادية  األزمة  من  الخروج 
رغم اتخاذه في األشهر األخيرة جملة من اإلجراءات 

الحتواء األزمة.

ثانية  جولة  الماضي  الشهر  بدأ  قد  السودان  وكان 
أعلمته  التي  المتحدة،  الواليات  المفاوضات مع  من 
أطلقت  خطة  ضمن  تخطيها  عليه  جديدة  بشروط 
أجل رفعه عن  الخمس+1”، من  “المسارات  عليها 
استفز  الذي  األمر  لإلرهاب،  الراعية  الدول  قائمة 
الرئيس البشير الذي رد في حينه بأن “الرهان على 

أميركا بال طائل”.
ويرى مراقبون أن تصريح البشير المنفعل ال يعني 
أنه لن يقبل تلك الشروط التي من ضمنها فتح المجال 
كل  عن  االبتعاد  وضمان  الدينية،  الحريات  أمام 

شبهات دعم اإلرهاب.
ويشير هؤالء إلى أن السودان مضطر إلى التعاطي 
مع تلك الشروط ألن استمرار وجوده ضمن القائمة 
إبقاء اقتصاده مكبال، وقد يرى في  السوداء سيعني 
إسرائيل طرفا قادرا على أن يلعب دورا مؤثرا في 

هذا الملف.

جذريا  انقالبا  األخيرة  السنوات  في  السودان  وشهد 
عن  بنفسه  النأي  بمحاوالته  ترجمت  سياساته  في 
دعم الجماعات اإلسالمية الراديكالية، ولعل الخطوة 
األبرز قطع عالقاته في العام 2015 بإيران، التي 

كانت تشكل تحديا كبيرا بالنسبة إلسرائيل. 
وذكرت وسائل إعالم إسرائيلية أنه في ضوء قرار 
الخرطوم إنهاء ارتباطاتها بطهران، حثت تل أبيب 
واشنطن على رفع العقوبات االقتصادية عن السودان 

وهو ما تم فعال في أكتوبر/ تشرين االول 2017.
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 يسعى الشاعر العربي دائما  أّن يكون دائماً صوت 
فيها،  الحياة  جمال  درَر  ملتقطاً  لتراثها  ناقاًل  أّمته، 
وبإحساسه الرهيف وملكته اللغوية وموهبته، يرسُم 
والشعر  وللمستقبل،  الماضي  عن  جميلَة  صوراً 
للقبح،  نبذ  الحياة،  شواطئ  على  للجمال  تأصيل 
يغرُس  فالشاعر  الغافلين،  وجدان  تقلُق  وصرخُة 
عبر  والجمال  الحّب  شتالِت  األجياِل  وجدان  في 
صحائف الكلمات يستشعر بحساسيته أوجاع وهموم 
أمتِه ومجتمعِه، يحلّق بنا عالياً، يحاول أن يسقينا ماء 

أنقى أعذب.
موسيقا  أجنحة  متن  وعلى  االيقاع  سهوب  وعبر 
لجملته  الّداخلي  االيقاع  خلجاِت  وعبر  تفعيالته، 
الشعرية، يحملنا إلى عوالم مختلفة، ربّما أكثر سمّواً 

وجمااًل مما نعيشه.  
والمشارب الفنية للشعراء كثيرة، فمنهم من تستهويه 
منواِل  على  ينسُج  فتراُه  حيناً  والتراث  األصالة 
والتّجريب  الحداثِة  تيار  يشّده  من  ومنهم  األقدمين، 
حيناً آخر، فيسير في ركب المجّددين ويقتفي أثرهم، 
ومدارس  شعريّة  أنماٍط  على  التمّرد  يحاوُل  أحياناً 
لم تثبت قواعدها بعُد، رائدُه في ذلك التّجريب لكّن 

المغامرة تستهويه إلبداِع نّصٍ مختلف.
ديوان  في  مكانتُه  اليمني  العربي  للشعر  كان  ولما 
اليمنيون  الشعراء  واكَب  فقد  عامًة   العربي  الّشعر 
حركة تطّور الّشعر العربّي، من بداياته ولعلنا نذكُر 
العرب  الّشعراء  أسماِء  من   بعضاً  السياق  هذا  في 
جرادة   وسعيد  غانم  عبده  محمد  مثل  من  اليمنيين 
الشعر  في  التجديد   حركة  واكبوا  ممن  وغيرهم 
العربّي، وصواًل إلى الّشاعر العربي الكبير عبد الله 
الذين  من  وغيرهم  المقالح  العزيز  وعبد  البردوني 
مراحلها  عبر  الشعرية   الحداثة  ركب   في  ساروا 

وانتقال الّشعر من العمود إلى التّفعيلة بداية.
ولعلي انتبهُت متأخراً إلى أننّي لم اقرأ يوماً لشاعرٍة 
يمنيّة ـ وهو تقصير مني والشّك ـ  ولعل حصولي 
على ديواني الشاعرة  الدكتورة إيمان حميد العذري 
إلى  ساقني  الذي  التقصير،  هذا  إلى  انتبه  جعلتني 
شعريّة  دواوين  عن  العربية  المكتبة  في  البحث 
وأسماء شاعراٍت يمنياٍت لهن حضورهن في المشهد 

الثقافي اليمني خاصًة والعربي عامًة ..
والشاعرة إيمان الُعذري من األصوات الشعريّة التي 
تمثّل الجيل الجديد في اليمن، وهي تمثّل تجربة جيِل 
الشعريّة،  بداياتِه  في  التّفعيلة  قصيدة  اعتلى صهوة 

القصيدِة  في  الخاص  إيقاعها  لها  الشاعرة  أّن   إاّل 
العموديّة أيضاً .

نسيج  بين  قصائدها  في  الحالتين  بين  زاوجت  فقد 
القصيدة العمودية وفخامتها وإيقاعها الرزين  وبين 
رشاقة قصيدة التفعيلة وحركيتها، والتي أصرت فيها 
داخلياً  الصوت  بادي  التفعيلة  إيقاع  يبقى  أن  على 

وخارجيا  حاضر الموسيقا.  
طبعْت  وسمة  شعريّة،  خصوصيّة  قصائدها  ففي   
واإليقاع  والسهولة  البساطة  حيث  من  بها،  لغتها 

الرشيق والموسيقا الداخلية للنص.
الشاعرة رغم قلّة إنتاجها األدبي إاّل أنّها في هذه القلّة 
بعد  إاّل  يديها  بين  من  القصيدة  تخرج  فال  مجّودة، 
الكافي  الوقَت  تعطيها  وتدقيقاً،  مراجعًة  تشبعها  أن 
لتختمر في وجدانها الصافي  فتجد أغلَب قصائدها 
الشعريّة   للتجربة  هذه  النسج،  متينة  الّسبك،  ُمحكمة 
شعريين:  ديوانين  عن  تمّخضت  العذري   للشاعرة 
" والثاني  األول  يحمُل عنوان " لربّما آنسُت ناراً 

بعنوان  "سجود في محاريب النّصر" 
يقول الّشاعر الدكتور عبد العزيز المقالح في مقدمة 
ً  " إيمان حميد العذري  ديوان " لربّما آنسُت نارا 
من  األولى  جذوتها  واقتبسْت  الّشعر  ناَر  أنسْت  قد 
توّهجه الجميل .. الديوان  الباكورة  الُمدهش الذي 
شعريّة  موهبٍة  سوى  مثله  إلى  تهتدي  أن  يمكن  ال 

خاّلقة  وواعدة".
في  الّشاعرة  يشغل  الموضوعات:  صعيد  على 
الديوان األّول هموم وقضايا األّمة العربيّة  فلبغداد 
وأمجادها ومواجعها حّصة من قصائدها، وللقدس و 
مكانتها ومعاناتها  أيضاً حّصة من وجدانها العربّي 

األصيل كأصالة اليمن. 
اإلنسانيّة  القضايا  على  الّشاعرة  ترّكز  كذلك 
من  حيّزاً  للتأمل  تفسُح  حين  في  واالجتماعيّة،ذ  
قصائدها، فتحاول الّشاعرة أن تكون قريبًة من الناس 
العام  الهّم  تعالج  قصائدها  موضوعات  اختيار  في 

والخاص، تالمُس قلوب النّاس بوجدانها الّشعرّي.
 أما الّشعر وهمومه، ومكانته وما آلْت إليِه حالُه، فلُه 
ما لُه وعليِه ما عليِه من حّصة العتاب للشعراء أو 

المتشاعرين. 
  تفتتح ديوانها األّول بقصيدة (شعر الّزمان) والتي 
تحمل بين أبياتها عتب شاعٍر محّب عاشٍق لعروبته 
الحكمة على بساط  وأمته ولغته خبير منّقب يفرش 
امتطاء  يحاولون  الذين  كثرة  ترى   فهي  الشعر، 

ُمهر الّشعر الَجموح  بطريقٍة أو بأخرى ..وما أكثر 
من رصف الكالَم رصفاً أو أرعَد ولم يُمطر، حتّى 
غّصت وسائل التّواصل بمئات اآلالف من الّشعراء 
حتّى غدا البعض منهم غثاًء أو سراب يحسبه القارئ 

شعراً ... فتقول: في قصيدة  شعر الزمان  
نفسي القصيدة والّزمان  الّشاعر 
هل يستوي الموهوُب والمتشاعر؟
هو شـــاعٌر لكــّن كّل عروضه 
مختـــلّة األوزان ُحبــــلى عــاقر

الديني  الموروث  الشاعرة  تستلهم  قصائدها  في 
عليه،  واالتكاء  منه  االستفادة  تحاول  و  والثقافي، 
وبما يحمله هذا الموروث الّرمزي من ُمعطى تراثّي 
العربيّة  السرديّة  الجمعيّة  بالذاكرة  ارتبط  حكائّي 
وتشّكلت عليِه عتباٍت نصيٍّة سرديّة وشعريّة كثيرة 
،كقّصة يوسف عليه الّسالم  وأهل الكهف، ويعقوب، 
القلّيس  و  قباء  ومسجد  الفيل،  وقّصة  وبلقيس، 
والقصواء  والقدس و طارق بن زياد وغيرها  والتي 
ووظفتها  نصوصها،  في  منها  الّشاعرة  استفادت 
في  حدث  ما  بين  للمقاربة  منها  واستفادت  شعريّاً 
دروُس  فيها  يكون  ربّما  اآلن  يحدث  وما  الماضي 

وعبر واستنهاض للهمِم.
الموروثات في  وكذلك توظيفها واالستفادة من هذه 
تكوين أرضيّة نّصها الّشعري ومّد مهاد الخيال فيه 

عبر تلك الّسرديّات المرتبطة بالذاكرة العربيّة. 
التراث  في  اإللياذة  بين  المقاربة  حاولت  وكذلك 
تلك  إلى  منها  إشادة  في  العرب  بمالحم  اإلغريقي 

المالحم .
الشاعرة  يشغل  القومّي  الهّم  فإّن  أخرى  جهٍة  من 
فتّضفَر جدائل قصائدها، وتطلق صرختها  ويقلقها، 
وحال  العروبة،  لحال  وقلقها  خوفها  عن  معبّرة 
العرب، تسيُر على درِب زرقاء اليمامة في صرخة 
تحذيرها واستشراف الخطِر القادم، إن بقي العرب 
على حال ضعفهم وتفرقتهم  فتقول:في قصيدة ماذا 

أقول ؟ 
ماذا أقول مللت اآله يا وطناً

نفسي فداه قد استشرى بِه األلُم 
أرى العروبة  يا قومي ذوت وأرى
مجد  العروبِة قد أودى به الهرُم 

أرى القداسة في القدس الّشريف بكت
والَح ومٌض بعينها هو الحلُم

حزينة  قصيدة  في  وخيبتها  ألمها  عن  تعبر  كذلك   
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لما حّل باألمة وبأمجادها الضائعة  فتقول مستلهمة 
األندلس طارق بن زياد   فاتح  البطل  العربي  الرمز 

في قصيدة "دموع ابن زياد "
خّل الترّنم يا فؤاد وناِد 

ضاعت مآثرنا مع األمجاِد 
كأُس العروبة بالمهانة مترٌع 

تنداح منه مقابر األعياِد 
ما لي أرى أطالل عّز داثٍر

تمحوه دمعة طارق بن زياِِد 
تناولْت  فقد  االجتماعيّة،  القضايا  صعيد  على  أّما 
اإلنسانية  أبعادها  لها  قضايا  عّدة  الّشاعرة 
واالجتماعية، حاولت فيها أن تكون أمينًة صادقًة في 
نقل أحوال النّاس من حولها، وحاولت جاهدًة رصد 
انفعاالتهم من حولها، كذلك نرى في قصائدها صور 
متنوعة لحياة الناس في اليمن وصراع اإلنسان من 
وغيرها  والكرامة   والحريّة  والعدالة  الخير  أجِل 
من القيم النّبيلة  فكتبت مجد الحزن، وقصة غريٍق، 
القصائد  من  وغيرها  ومكابرة،  خرساء،  وقصائد 

التي تالمُس قلوبهم.
ففي قصيدة (يتيم بين أبويه) ترصد بعين األم الواعية 
لكنه  منّا  الكثير  يراها  قد  صعبة  اجتماعية  حالة 
النفسيّة  وانعكاساتها  الدقيقة  تفاصيلها  في  اليغوص 
خاصًة إذا اختلفت الُمسلَّمات  فعادًة يرتبط مصطلح 
أما  أبويه، أو كالهما  فقد أحد  أدبياتنا بمن  اليتم في 
في القصيدة تعالج الشاعرة القضيّة من زاويٍة مختلفٍة 
الوقت  يتيم  والطفل  الحياة،  قيد  على  واألُب  فاألّم 

والمعاملة والحنان بين شطري والديه .
فتقول منطلقٍة من سؤاٍل يسبر غور اإلنسان، ويكشُف 

عن الظلِم المخبوِء بين ضلوعه 
 طفل تبّنته الّسماء \ يا ليَت شعري \ هل يكون الظلُّم 

من طيًن وماء؟!
طفل تبنته السماء\ وما درى.. \ أأبوه تيٌه في الحياة 
يحضنُه  تركاه  العناء\  ينكأُه  كالجرح  أّمُه  أم  ُيظلّه\ 

الّتألُّم \باكياً\ قلقاً\ يهدهدُه العياء.
أّما في الديوان الثاني (سجوٌد في محاريب النصر) 
أكثر  اغتنْت  قد  الّشعرية  الشاعرة  تجربة  فتبدو 
واختمرت، وتألقت، ففي هذا الديوان تبدو لغتها أكثر 
شفافيًة والجملة الشعرية غدت أكثر عمقاً، ومشحونة 
عن  دائماً  تبحُث  فهي  التركيز،  عالية  عاطفٍة  بلغٍة 
اللفظة المشحونة بالعاطفة أو ذاَت الحمولِة الوجدانيّة 
الكبيرة، لعل حدثا مهماً  يظهر بين ثنايا قصائد الديوان 
له الحّصة الكبرى من وجدانها  فيالحظ  القارئ لهذا 
الديوان كّم الحنين والحزن والرّقة   واللغة الشفيفة 
التي تعبق بها القصائد الموجهة ألّمها المريضة، و 
غائراً  وجرحاً  نفسها  في  أثراً  وتركْت  رحلْت  التّي 
روحها  إلى  األقرُب  وهي  ال  كيف  شعراً،  ينزُف 
القصائد  هذه  ومن  الكلمات  وأعذب  بأرّق  فترثيها 
التي حفل بها الديوان، قصيدة شواطئ األنين، والتي 
أهدتها ألمها المريضة، وقصيدة ألجلك التي أهدتها 

إياها في عيدها، وكذلك قصيدة حنين  
تقول في قصيدتها (ورحل المالك) 

يا نفُس روحي بالُهدى وصّيها 
عن انفجاِع القلِب ال تسليها 
ما كنُت أعلُم أن عين قصائدي
يوماً ستذرف أحرفاً ترثيها

 أماُه قد عّزت دموعي عندما 
عُظم الُمصاب وعّز من يشفيها 

 من جهة أخرى وعلى صعيد تقنية الكتابة، تحاول 
في  الديني  الموروث  على  االتكاء  دائماً  الّشاعرة 
مباشرًة  يرتبط  الموروث  هذا  أّن  بحيُث  قصائدها، 
السرديات  إلي  الشاعرة  لجأت  وقد  النّاس،  بخيال 
النبي  قّصة  مثل  من  القرآنية  والقصص  الدينية 
يوسف عليه السالم حيث تعتبر الشاعرة أن  النصر 
المعنوي مرتبط بقدرة اإلنسان على تخّطي الظروف 
والعتبات، ليس الخارجيّة، فقط وإنّما تلك التي تخالج 
نفسه، ليصل في المحّصلة إلى النصر الحقيقي الذي 
ينبع من ذاته أواًل وأخيراً، والسجود لله شكراً على 
الحّق   وانتصار  يوسف  قّصة  في  كما  النّصر،  ذلك 
يوسف  بها  مّر  التّي  الصعاب  وتخطي  نهايتها  في 

والتي كانت دروساً لكّل البشر.
صبٌر جميٌل/ مهما أبحتْم زرع أشواِك

 المنايا في يديه.
مهما أتيتْم بالّدم الكّذاب يرثي ُمقلتيه

 لن تقتلوه.
الُجّب لّقنُه امتشاَق الّصبر/ في وجه الّسنان/
 والّسجن أطلق روحه المأسور/ علمه البيان.

بينما في قصيدة أخرى تستلهم الّشاعرة أيضاً قصة 
أهل الكهف لتنسج من ظالل حكايتها قصيدتها التي 
تتحّدث عن عروبٍة ُمضيّعٍة، ومجٍد لم يعد محفوظاً 

إاّل في بطون الكتب ومجلدات التاريخ .
في القصيدة تحاول الشاعرة االتكاء على اللفظ ذاته 
وترصيع  للداللة   ، القرآني  النص  في  المستخدم 
قصيدتها بهذه األلفاظ التي جعلتها محوراً تدور حوله 

الكهف،  الوِرق،  مثل  ودالالتها   القصيدة  مقاصد 
الكلب، الوصيد، ضربت آذان، الرقيم، يبسط كفيه. 

 مستخدمة لذلك إيقاعا خفيفاً سريعاً سهاًل.. 
تقول في قصيدة أهل الكهف 2

في الكهف أقامْت غربيتنا/ تذرُف آالَم المغترِب/
 ورقيٌم سّجل خيبتنا/ باالسِم األّول والّلقب/

 والوِرُق أضعنا قيمتُه/ مابيَن الغفلِة واللّعِب.
الشاعرة  تسعى  الموسيقى،  و  االيقاع  صعيد  على 
في  الّداخلِي  الموسيقي  االيقاع  استخدام  إلى  دائماً 
قصيدتها، بحيُث يتناغُم االيقاع الداخلي مع موسيقا 
عابقًة  موسيقيًة  مقطوعًة  ليشّكل  الّشعري،  البحر 
والتي  المنتقاة  الّشعريّة  اللفظة  حيث  من  بالجمال، 

تحمُل االيقاع و اإلحساس معاً .
اللفظة  دائماً  تستخدم  الّشاعرة  أّن  المالحظ  ومن 
الشعريّة  والجملة  باإلحساس،  المشبعة  السهلة، 

المشحونة بالعاطفة.
العذري،  حميد  إيمان  الدكتورة  الشاعرة  أّن  يُذكر 
مدينة  اليمن  مواليد  من  برلين،  في  حالياً  المقيمة 
العربيّة  اللّغة  في  الدكتوراه  على  حاصلٌة  صنعاء، 
وآدابها من جامعة عين شمس، تخصِص اللّسانيات، 
من  الماجستير  على  حصلت  وقد  الخطاب  وعلم 

جامعة صنعاء أيضاً.
المركز  صنعاء  جامعة  جائزة  على  حصلت  كما 
رابطِة  في  عضو  وهي  الّشعر،  مجال  في  األول 
من  كثيٍر  في  شاركْت  العربيّة،  اإلسالميّة  اآلداِب 
اليمن،  في  والّشعريّة  الثقافيّة  واألنشطِة  الفعاليّات 
والمجالت  المحلية،  الصحف  في  قصائدها  نشرت 
العربيّة، وقد تّم تلحيُن عملين من أعمالها الّشعرية ، 
وهي تحّضر اآلَن إلصداِر ديوانها الّشعرّي الثالث، 

......................
ربما آنسُت ناراً :صدر عن وزارة الثقافة والسيّاحة اليمنية 
سجود في محاريِب النّصر:صدر عن الهيئة العاّمة للكتاب 

"ناشرون" صنعاء. 
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ترتكب  أن  دون  شريكك  مع  مشاكلك  تحل  كيف 
أخطاء وحماقات تزيد من حدة المشكلة؟ 

بالتواصل الجيد. نعم، إجابة صحيحة، لكن السؤال 
هنا: كيف نقوم بهذا التواصل الجيد دون أن نخلق 

التوتر وانعدام الثقة. 
 Very موقع  استعرض  السؤال،  هذا  عن  لإلجابة 
Well Mind أمثلة لبعض المواقف وأنماط التواصل 
األحيان،  بعض  في  مدمرة  تكون  قد  التي  السلبية، 
والتي يمكن أن تؤدي إلى زيادة حدة توتر عالقتك 

بشريكك. 

- تجنَّب أي نزاع
هادئة  بطريقة  المشاكل  مناقشة بعض  عن   عوضاً 
وفي كنف االحترام المتبادل، يعمد بعض األشخاص 
تراكم  إلى  ذلك  يؤدي  وقد  الصمت.  التزام  إلى 
شعوراً  يولد  قد  ما  بالنفس،  الكامنة  مشاعراإلحباط 
من  الذي  األمر  لحظة،  أي  في  ينفجر  قد  بغضب 
شأنه إيذاء مشاعر الطرف اآلخر. قد يتجنب البعض 
لتفادي  الشريك كوسيلة  نقاش حاد مع  الخوض في 
ولكن  ما.  إثارة خالف  الناجم عن  والتوتر  اإلجهاد 
من  المزيد  خلق  إلى  يؤدي  األمر،  حقيقة  في  هذا، 
التوتر وتوليد مشاعر االستياء بين الطرفين، فضاًل 
عن تعقيد الخالف بينهما في نهاية المطاف. لذلك، 

من الضروري معالجة المسألة وإيجاد حلول لها. 

- اتخاذ موقف دفاعي
بموضوعية  الشريك  شكاوى  مناقشة  عن  عوضاً 
وإبداء رغبة لفهم وجهة نظره، يلجأ األشخاص الذين 
يتخذون موقفاً دفاعياً إلى إنكار ارتكاب أي أخطاء، 
في  فاعاًل  طرفاً  يكونوا  بأن  احتمال  أي  واستبعاد 
المشكلة.     من المحتمل أن يؤدي إنكار المسؤولية 
القصير، ولكن  المدى  التوتر على  إلى تخفيف حدة 

هذا قد يخلق مشاكل طويلة األمد عندما ال يدرك أحد 
الشريكين أن موقف الطرف اآلخر غير مسموع، في 
الوقت الذي ستتراكم فيه الخالفات التي لم يتم حلها. 

- اإلفراط في التعميم
شريكه،  يحبذه  ال  بفعٍل  األطراف  أحد  يقوم  عندما 
بالقيام  المقابل  الطرف  واتهام  التعميم  إلى  يعمد 
تجنُب  عليك  لذلك،  دائم.  بشكل  السلوكيات  بتلك 
ذلك  تفعل  أو »أنت ال  دائماً«  عبارات »أنت  قول 
المنزل  إلى  تعود  دائماً  »أنت  قبيل  من  مطلقاً«، 
متأخراً!« أو »أنت ال تقوم بما أطلبه منك به أبداً!«، 
توقَّف  السليمة.  العالقات  جوهري ضمن  أمٌر  فهذا 
إثارة  وتجنَّب  تقوله،  ما  مدى صحة  في  ملياً  ر  وفّكِ
خالفات قديمة، فذلك يؤدي إلى تجاهل الموضوع قيد 
المزيد  إثارة  النقاش. فضاًل عن أن هذا يتسبب في 
من المشاعر السلبية ضمن العالقة، وقد يحول هذا 

دون إيجاد حل فعلي، ويزيد من تأزم الوضع. 

- أنت دائماً على حق
واحدة  نظر  وجهة  وجود  في  التفكير،  يكون  قد   
»صحيحة«، وأخرى »خاطئة« للحكم على بعض 
األمور، مدمراً للعالقة، باإلضافة إلى االعتقاد الدائم 
بصحة وجهة نظرك. فال تطلب من شريكك أن يرى 
األمور من منظورك الخاص، وال تتعامل مع األمر 
على أنه شخصي في حال كان رأيه مخالفاً لرأيك. 
بشأن  موافقتك  أظِهر عدم  أو  ابحث عن حل وسط 
موقفه. لكن، تذكر أنه ال يوجد رأي »صحيح« دائماً 
أو آخر »خاطئ« دائماً، فكلتا وجهتي النظر يمكن 

أن تكون صحيحة. 

- التحليل النفسي أو قراءة األفكار
يشعر  أو  فيه  يفكر  ما  معرفة  محاولة  عن  عوضاً 

أنهم  أحياناً  األشخاص  بعض  يعتقد  الشريك،  به 
خاطئة  تفسيرات  على  بناء  جيداً  ذلك  »يعرفون« 
الغالب  في  تفسيراتهم  وتكون  شركائهم،  ألفعال 
عدوانية  مشاعر  خلق  إلى  هذا  يؤدي  قد  سلبية. 
نأخذ  أن  المهم  لذلك، من  الطرفين.  بين  فهم  وسوء 
يتميز عن  منظوراً  نملك  جميعاً  أننا  االعتبار  بعين 
من  انطالقاً  األمور  نفسر  أال  ينبغي  كما  اآلخرين، 
هو  فعله حقاً  لنا  ينبغي  الشخصي. كل ما  منظورنا 
له  يتسنى  إلى الطرف اآلخر، حتى  اإلنصات جيداً 

توضيح وجهات نظره. 

- نسيان اإلصغاء
الطرف  مقاطعة  إلى  األشخاص  من  العديد  يعمد   
عن  فضاًل  إليه،  النظر  وعدم  النقاش  خالل  اآلخر 
النقاش،  خالل  ذلك  بعد  به  سيجيبون  ما  تحديد 
الطرف  يقوله  ما  إلى  جيداً  اإلصغاء  عن  عوضاً 
دون  األمر  هذا  ويحول  رأيه.  فهم  ومحاولة  اآلخر 
رغبة  لديه  يولد  ما  الشريك،  نظر  وجهة  استيعاب 
في عدم معرفة ما تفكر به. لذلك، ال تقلل من أهمية 
ينبغي لك  االستماع والتعاطف مع شريكك، وأيضاً 

أخذ مهارات اإلصغاء بعين االعتبار. 

- إلقاء اللوم على الشريك
اآلخر  الطرف  انتقاد  إلى  األشخاص  بعض  يعمد 
ما،  إثارة خالف  تجرأ على  عليه ألنه  اللوم  وإلقاء 
قد يضعف  بأي خطأ  االعتراف  أن  يعتبرون  حيث 
مصداقيتهم. لذلك يعملون على تجنب هذا بأي ثمن، 
وقد يصل بهم األمر إلى محاولة جعل الطرف اآلخر 
يشعر بالخزي ألنه قد ارتكب »خطأ«. عوضاً عن 
القائم بينكما لتحليل  ذلك، حاِول أن تستغل الخالف 
احتياجات  وتقييم  أكثر،  موضوعي  بشكل  الموقف 

كالكما والتوصل إلى حل يكون في صالحكما. 
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- محاولة »الفوز« بالنقاش
تحقيق  على  األشخاص  اهتمام  انصب  حال  في 
خسارة  إلى  ذلك  يؤدي  أن  المرجح  من  »الفوز«، 
مناقشة  من  الهدف  يكون  أن  يجب  لذلك  عالقتهم. 
إشكال ما، هو التفاهم المتبادل والتوصل إلى اتفاق 
أو قرار يأخذ بعين االعتبار احتياجات كال الطرفين. 
دون  اآلخر،  الطرف  أخطاء  تتبع  كنت  حال  في 
نظرك،  بوجهة  متمسكاً  وتظل  بمشاعره،  االهتمام 

فأنت حتما تسير في الطريق الخاطئ. 

- انتقاد شخصية الشريك
بأن أي فعل   أحياناً يصدر بعض األشخاص حكماً 
في الشخصية.  يْقدم عليه الشريك يعتبر عيباً  سلبي 
ملقاة  جواربه  الزوج  ترك  إذا  المثال،  سبيل  على 
على األرض، تعتبر الزوجة ذلك عيباً في شخصية 
إذا  أو  وكسول«،  »مستهتر  بأنه  وتصفه  زوجها 
كانت المرأة تريد مناقشة مشكلة تمر بها في عالقتها 
مع زوجها، يميل زوجها إلى وصفها بـ »المتطلبة«، 
أو »المسيطرة«. وقد يؤدي هذا إلى خلق تصورات 
شريكك،  تحترم  أن  ر  تذكَّ الجانبين.  كال  من  سلبية 

حتى لو كنت ال تحب ما يقوم به من سلوكيات. 

- المماطلة
بعض  مناقشة  في  رغبة  الطرفين  أحد  يبدي  عندما 
بعض  في  الخالفات،  بإثارة  تتسبب  التي  المسائل 
أو  المماطلة،  إلى  المقابل  الطرف  يعمد  األحيان 
إلى  اإلصغاء  أو  الموضوع  في  الخوض  يرفض 
انعدام  المؤشر على  يدل هذا  الشريك.  قلق  يثير  ما 
الحاالت،  بعض  وفي  الطرفين،  بين  االحترام 
تصعيد  على  يعمل  حين  في  باالزدراء،  يوحي  قد 
حل  يمكن  ال  أنه  ندرك  أن  علينا  لكن  الخالف. 
المشاكل القائمة من خالل المماطلة، إنما يخلق ذلك 
المزيد من المشاعر المضطربة بين الطرفين ويضر 
بالعالقة. لذلك، من األفضل اإلصغاء جيداً ومناقشة 

األمور بطريقة محترمة.

تتميز المرأة بطبيعتها الحساسة والمرهفة، وتحتاج 
نتيجة لذلك لمعاملة خاصة من زوجها الذي يجب 

أن يدرك حاجاتها األساسية دون أن تفضح عنها.
ولدى المرأة حاجات ومتطلبات ال يعرفها الكثير من 
الرجال، مما يؤدي إلى وقوع الخالفات والمشاحنات 
وانحسار  ضعف  إلى  ذلك  ويقود  الزوجين،  بين 

العالقة بينهما بشكل تدريجي. 
تحتاجها  التي  األشياء  هنا  نوضح  ذلك،  ولتالفي 

المرأة من زوجها، لكنها ال تخبره بها:
تكون  أن  الزوجة  ترغب  األولوية:  لها  تكون  أن   -
لها األولوية في اهتمامات زوجها، وال يفضل عليها 

عمله وهواياته أو عالقته باألصدقاء.
- تُشعرها بجمالها: يجب أن تشعر الزوجة أنها أجمل 
السعادة والطمأنينة  لتدخل  امرأة في عيني زوجها، 
عبارات  يتجنب  أن  الزوج  على  لذلك  قلبها،  على 
المديح والثناء على جمال نساء أخريات في حضور 

زوجته.
الزوجة  به  تقوم  الذي  العمل  كان  مهما  االمتنان:   -
بسيطاً في المنزل أو خارجه، يجب أن يظهر الزوج 
يشعرها  ذلك  ألن  واالمتنان،  بالشكر  شعوره  مدى 

بأن جهودها ال تضيع دون جدوى.
- المساعدة: من الضروري أن يقدم الزوج المساعدة 
من وقت آلخر في أعمال المنزل واالعتناء باألطفال، 
المهام  كثرة  من  واإلرهاق  بالتعب  تشعر  فالزوجة 

الملقاة على عاتقها.
- عشاء رومانسي: ترغب الزوجة أن تخرج برفقة 
رومانسي،  عشاء  لتناول  آلخر  وقت  من  زوجها 
عن  بعيداً  الجميلة،  واللحظات  الخطوبة  أيام  وتذكر 

أعباء المنزل واألطفال وروتين الحياة اليومية.
عن  كثيراً  بالحديث  المرأة  ترغب  ال  تفهمها:  أن   -
مشاعرها واحتياجاتها، وتنتظر من الزوج أن يفهم 

ما تريد دون أن تفصح عنه بشكل مباشر.
مبنية  الزوجين  عالقة  تكون  أن  يجب  الشراكة:   -
القرارات  اتخاذ  في  والشراكة  والتفاهم  الحب  على 
الهامة، فهذا ما يجعل المرأة تشعر بتقدير واحترام 

زوجها.
إلى  األوقات  بعض  في  المرأة  تحتاج  الصداقة:   -
ببعض  له  تبوح  أن  يمكن  الذي  الوفي  الصديق 
األسرار وتشاركه أفكارها ومشاعرها، وليس أفضل 

من الزوج للعب هذا الدور الهام في حياة الزوجة.
- اللمسات العاطفية: ال تغفل عن اللمسات العاطفية 
والعناق، فهي ضرورية للحفاظ على أواصر المحبة 

بين الزوجين لوقت طويل.

األمريكيةعلى  ميشيغان  جامعات  في  باحثان  راقب 
من   370 من  أكثر  حياة  عاما  عشر  ستة  مدى 
األزواج، لمعرفة إذا كان الخالف بشأن مسائل تتعلق 
بتربية األطفال والمال وغيرها، لديها أثر سلبي في 

الحالة الصحية ألي منهما.
وأظهرت النتائج أن المشاكل الزوجية تؤثر سلبا في 

الحالة الصحية لكال الزوجين، وخاصة الرجال.
الزوجين  بسؤال  الصحي  المستوى  قياس  وتم 
المعنيين عن صحتهما، إذا كانت الصحة تتداخل مع 
لهم  تخول  جيدة  بصحة  يتمتعون  كانوا  وإذا  عملهم 
يعانون من األرق،  كانوا  وإذا  به،  القيام  يودون  ما 
إذا كانوا  أو  بالملل والغضب،  الشعور  أو يضايقهم 

يشكون من ألم في الرأس.
وأظهرت دراسات أن معدل الخالفات البسيطة بين 
األزواج مثلت 4.07% عند بداية الزواج، وأن نسب 
الخالفات الزوجية المرتفعة كانت لها آثار سلبية منذ 

البداية، بمعدل %3.86.
الصحية  الفوائد  على  تركز  سابقة  دراسات  وكان 
من  يعانون  الذين  الناس  أن  كشفت  وقد  للزواج، 
ارتفاع ضغط الدم والكولسترول والسكري يكونون 
بحال أفضل، إذا كان الواحد منهم متزوجا. وكذلك 
الحال بالنسبة إلى عدد من نجا من خطر التعرض 
الفئة  هذه  نسب  تحسنت  وقد  قلبية،  أزمات  إلى 
يقومون  األزواج  أن  أيضا  واتضح  ملحوظ.  بشكل 
بزيارة الطبيب بشكل مبكر، أكثر من العزاب الذين 
يتعرضون لألعراض ذاتها، وهو ما يؤثر إيجابيا في 

نسب أمل الحياة.
سلبية  آثار  إلى  تؤدي  أن  يمكن  الزوجية  الخالفات 
في الجسم، مثل االلتهابات وتغير على مستوى شهية 
األكل وزيادة هرمونات الضغط النفسي، وكلها يمكن 
وظائف  بين  المتراوحة  الصحية،  بالحالة  تضر  أن 

القلب والجهاز المناعي.
خالل  دراستها  نتائج  قدمت  التي  الباحثة  وتقول 
الزوجية  الخالفات  إن ضرر  كلورادو،  في  مؤتمر 
بالصحة والمستمرة دون التوصل إلى حلول، شبيه 
بالضرر الذي يلحقه التدخين أو شرب الكحول، وفي 
في  األستاذة  المارش  فيرونيكا  تقول  ذاته  السياق 
جامعة ايساكس في تصريح لها لصحيفة الغارديان، 
إن ردات فعل الجسد على الخالفات يمكن أن تحدث 
ضررا مزمنا، مبينة أن الضرر لن ينتج بسبب خالف 
لسنوات  مستمر  خصام  بسبب  يكون  وإنما  عابر، 
طويلة ومتراكم، داعية إلى ضرورة إعطاء اعتبار 

للتواصل، بهدف المساعدة في الحد من الخالفات.
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عندما يتبّدل الرجل فجأة وتتغير تصرفاته مع زوجته فال داعي ألن تكون الخيانة الزوجية هي ما يدفعه الى 
ذلك، وال حتى انشغاالته الكثيرة بل ثمة أسباب قد ال تتنّبهين إليها عزيزتي الزوجة ولكنها بغاية األهمية 

وتكمن فيك أنت. 

فلماذا يتخلى الزوج عن زوجته؟  إليك اعترافات األزواج في هذا الصدد!

الّنكد...
المنزل هو المكان الذي يلجأ اليه الزوج بعيًدا من ضغوطات الحياة الكثيرة والمسؤوليات الملقاة على عاتقه 
وبالتالي وإن لم يجد الراحة في هذا المنزل فمن الطبيعي أن يكره العودة اليه وليس من الغريب أبًدا عزيزتي 

الزوجة النكدية أن يتخلى زوجك عنك ويبحث عن أخرى تمنحه الراحة النفسية التي يحتاج لها.

"أن تحاول تغييره على الدوام"
قد تزعجك بعض تصرفات زوجك وهذا أمر طبيعي، لكن أن تحاولي تغيير طباعه بشكل كلّي وأن تتذمرين 

طيلة الوقت من كل ما يقوم به بالطبع سيجعالنه يسأم عاجاًل ام آجاًل ويتركك! 
لذا تقبّلي زوجك كما هو وال تحاولين السيطرة عليك وتذّكري دائًما أّن ما من أحد مثالي وكامل!

افتقار العالقة لالتصال العاطفي
تفتقر  األمر، وعندما  كذلك  العاطفي  االتصال  والى  الحب  والى  العاطفة  الى  بحاجة  كالمرأة  تماًما  الرجل 

العالقة الزوجية الى هذه العوامل فيصبح حينئذ البحث عن امرأة أخرى خياًرا جدًيا لدى الزوج.

الغيرة العمياء
ال يخفى على أي أحد أّن الغيرة العمياء احدى األسباب األساسية التي قد تهدم الزواج والتي تجعل الزوج ينفر 
وبخاصة إذا شعر أن حريّته مقيّدة! لذا حاولي أال تتذمرين اذا خرج بين الحين اآلخر مع أصدقائه واسعي 

ألن تحصلي على هذا المتنّفس الصغير لك أنت أيًضا ألنه ضروري في العالقة الزوجية.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

أن يحبها، وهذا هو منشأ الخالف بين كل زوجين.
من  يحررها  رجل  على  تتلهف  الموظفة  المرأة  ـ 
في  لتعمل  ساعات  ست  فيها  تعمل  التي  الوظيفة 

المنزل وخدمة الزوج واألوالد 18 ساعة.
الفتاة،  وتصغي  الشاب  يتكلم  الخطوبة  فترة  في  ـ 
وعند الزواج تتكلم العروس ويصغي العريس، وبعد 

الزواج يتكلم الزوج والزوجة ويصغي الجيران.
ـ تتسلط المرأة بدموعها وضعفها ، ولكن سلطانها ال 
يدوم إذ أن قوة الدموع إذا افرط استعمالها تدعو إلى 

جمود القلب بداًل من إذابته.
يمسكها  كيف  الرجل  عرف  إذا  كالشعلة  المرأة  ـ 
أضاءت طريقه ، وإذا خطأ في مسكها حرقت يديه.
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ولد الفنان الكبير أحمد كمال الدين راتب في حي السيدة زينب في القاهرة عام 1949.
أحب التمثيل منذ طفولته مما جعله يبادر إلى فرق التمثيل في مدرسته بدايًة ثم في كلية الهندسة التي انتسب 
إليها لمدة سنتين ليعود وينقل أوراقه إلى المعهد العالي للفنون المسرحية حيث حصل على البكالوريوس عام 
1974.  بدايته كانت في التلفزيون من خالل مسلسل فجر وكانت انطالقته ليعمل بعده في مختلف مجاالت 

التمثيل من دراما ومسرح وسينما.
قدم للفن أكثر من 283 عمل متنوع، وتميز في أداء األدوار الكوميدية من دون مبالغة ما جعله من الفنانين 

المتميزين. 
من أعماله خالل حقبة السبعينات: مسلسل لعبة ذكاء، مسرحية بشويش، مسلسل ناس كده وكده، مسلسل 
حكايات عم عبد التواب،مسلسل اإلمام الترمذي، فيلم اللي حصل ده معقول، مسرحية روحية 

اتخطفت، فيلم مدينة الصمت، فيلم قاتل ما قتلش حد وغيرها الكثير.
مع مسرحية  بدايتها عام 1980  وكانت  األعمال  الكتير من  قدم  الثمانينات،  خالل سنوات 
التلفزيونية  األعمال  الكثير من  قدم  بعدها  المهندس.  فؤاد  الكبير  الفنان  بناتك مع  سك على 
فيلم تحدي األقوياء، مسلسل سبع  فيلم شعبان تحت الصفر،  العاشقة،  فيلم  والسينمائية منها 
صنايع، فيلم انتخبوا الدكتور سليمان عبد الباسط، فيلم على باب الوزير، فيلم المتسول، فيلم 
وال من شاف وال من دري، مسلسل هند والدكتور نعمان، فيلم الثعلب والعنب، فيلم حتى ال يطير الدخان، 
فيلم أنا اللي قتلت الحنش، فيلم يا رب ولد، فيلم واحدة بواحدة، فيلم آخر الرجال المحترمين، مسلسل إنها 

مجنونة مجنونة، مسلسل رفاعة الطهطاوي، وغيرها الكثير.
خالل سنوات التسعينات تعاون مع الفنان عادل اإلمام في غالبية أعماله كما قدم مجموعة من األعمال منها: 
مسرحية عفواً زوجتي العزيزة، فيلم أبناء على الطريق، فيلم خميس يغزو القاهرة، مسلسل رأفت الهجان 
الجزء الثاني والثالث، فيلم جزيرة الشيطان، فيلم اللعب مع الكبار، فيلم يا مهلبية يا، فيلم مصرع الذئاب، 
مسرحية أنا مين فيهم، مسلسل بوابة الحلواني، فيلم اإلرهاب والكباب، فيلم المشاغبون في البحرية، فيلم 
الراقصة والشيطان، مسلسل أبرياء في المصيدة، مسلسل المال والبنون الجزء األول والثاني، فيلم المنسي، 
فيلم هي والعمالق، مسلسل وجار البحث عن شحتة، مسلسل العائلة، مسرحية واختم بالعشرة، فيلم جدعان 
الحلمية، فيلم زيارة السيد الرئيس، فيلم اإلرهابي، فيلم أحلى من الشرف مافيش، مسلسل شيء في صدري، 
الحلو ما يكملش،  فيلم طيور الظالم، مسلسل األبطال، فوازير  فيلم بخيت وعديلة،  الظلم،  مسلسل أسوار 
مسلسل السيرة الهاللية الجزء األول والثاني، فيلم بخيت وعديلة الجردل والكنكة، مسلسل قط وفار، مسرحية 

الزعيم، مسلسل أم كلثوم فيلم الفرح وغيرها الكثير.
خالل سنوات األلفين شارك في فيلم التجربة الدنماركية، مسلسل اإلمام محمد عبده، فيلم السفارة في العمارة، 

وغيرها.
عام 2012 شارك في مسلسل ابن ليل، مسلسل مع سبق اإلصرار، مسلسل بنات في بنات، فيلم مستر أند 

مسز عويس، مسلسل خرم إبرة، مسلسل لحظات حرجة الجزء الثالث ومسلسل الصقر شاهين.
توفي في 2016/12/14
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الدورة  فعاليات  في  عطية،  بن  محمد  للمخرج  "ِولدي"  التونسي  الفيلم  شارك 
فعالياته في   انطلقت  العربي، والذي  للفيلم  البيضاء  الدار  األولى من مهرجان 

ديسمبر الماضي.
كسائق  عمله  من  التقاعد  وشك  على  رجل  وهو  رياض،  قصة  الفيلم  ويحكي 
رافعة شوكية في ميناء تونس، في الوقت الذي تتمحور حياته وزوجته نازلي 
حول ابنهما الوحيد سامي؛ يستعد االبن المتحاناته الدراسية، بينما تتكرر شكواه 
يشعر  الوالدين، وعندما  لدى  القلق  يثير  ما  النصفي وهو  الصداع  نوبات  من 
الوحيد  نجلهما  أن  واألم  األب  ليكتشف  فجأة،  يختفي  بالتحسن،  أخيًرا  سامي 
يأتيهما  حتى  استعادته،  ويحاوالن  إلى سوريا،  وسافر  إرهابية  لجماعة  انضم 

خبر وفاته.
المحطات  إحدى  في  استمع  بعدما  الفيلم  كتابة  في  بدأ  إنه  عطية  بن  قال 
ابنه مع جماعة إرهابية، وحاول وقت  اإلذاعية، لقصة أب يحكي عن تورط 
كتابة السيناريو أن يبتعد عن مالمح القصة التي سمعها، ليكتب شيء مختلف، 
موضوعه األساسي ليس اإلرهاب، وإنما "السعادة"، موضًحا "الفيلم عن أب 

يبحث عن معنى آخر لحياته".
وتابع "في رأيي الفن غير معني بتغيير العالم، ولكنه يطرح فكرة وتساؤل، بعيًدا 
عن المباشرة، بدون أن نقول هذا ال ينبغي فعله وهذا علينا القيام به، الفن يساعد 

في أال يصبح الشخص منغلق على نفسه، يعبر عنها دون خوف".
التي انضم  الجماعة اإلرهابية  وعن اختياره عدم وجود مشاهد تعكس دموية 
يهتم  ال  "الموضوع  قال  وفاته  للحظة  مشهد  وجود  عدم  وكذلك  الشاب،  لها 
بكيف تعيش جماعات مثل داعش، فهو ليس عماًل وثائقًيا، فهي أمور نراها في 
األخبار، وتحدثت عنها الكثير من األعمال، فرغبت أن يكون تناول الموضوع 

كأنه كابوس في ذهن األب، وكذلك األمر بالنسبة لمشهد وفاة نجله".

عطية  بن  اختار 
في  صوت"  "الال 
عن  عبارة  مشهد 
فيديو يرسله الشاب 
لوالديه،  "سامي" 
عن  فيه  يكشف 
وإنجابه  زواجه 
لعيب  لكن  لطفل، 
في الفيديو لم يسمعا 
أي كلمة، وعن هذا 
تكون  "حبيت  أكد 
صوت،  غير  من 
بتكون  هذه  الحالة 
أقوى من خالل الال 
محطش  صوت، 
اكتفي  كالم  فيها 
نحب  بالتعبيرات 

السكوت".
أن  بالذكر  جدير 
شهد  "ِولدي" 

شهر  نصف  برنامج  ضمن  األول،  العالمي  عرضه  السينمائي  كان  مهرجان 
الجونة  لمهرجان  الثانية  بالدورة  الرسمية  المسابقة  في  ونافس  المخرجين، 

السينمائي في مصر، وحصل بطله محمد ظريف على جائزة أفضل ممثل .

فاز فيلم (جوي) للمخرجة النمساوية من أصل إيراني سودابة مرتضى، بجائزة 
النجمة الذهبية للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش، في دورته السابعة عشرة التي 

أسدل الستار عليها نهاية الشهر الماضي.

استغاللهن  بهدف  أوروبا  إلى  أفريقيا  من  الفتيات  تهريب  قضية  الفيلم  يتناول 
جنسيا واألوضاع المأساوية التي يعشنها. وتسلمت مخرجة الفيلم الجائزة من 
الممثلة اإليطالية مونيكا بيلوتشي، إحدى ضيوف مهرجان مراكش هذا العام. 

دوره  السعدي، عن  التونسي نضال  المهرجان  في  ممثل  أفضل  بجائزة  وفاز 
أفضل ممثلة  بجائزة  أنيت شفارتز  األلمانية  فازت  بينما  فيلم (في عينيا)،  في 
عن دورها في فيلم      "     كل شيء بخير     "      ، وفاز بجائزة أفضل إخراج الصربي 
أونين جالفونيتش عن فيلمه "الحمولة" (ذا لود). ومنحت لجنة التحكيم جائزتها 
الخاصة لفيلم "عاملة الغرف" (ذا تشيمبر ميد) للمخرجة المكسيكية ليلى أفيليس. 
جيمس  األمريكي  المخرج  برئاسة  العام  هذا  المهرجان  تحكيم  لجنة  وتشكلت 
جراي، وعضوية كل من الممثلة األمريكية داكوتا جونسون والممثلة الهندية 
لوران  الفرنسي  والمخرج  برول،  دانيال  األلماني  والممثل  كروز  دي  إليانا 
كانتي والمخرج المكسيكي ميشيل فرانكو والمخرجة اإلسكتلندية لين رامسي، 

والمخرجة اللبنانية جوانا حاجي توما والسينمائية المغربية تاال حديد.
وعلى مدى تسعة أيام استضاف المهرجان عددا من النجوم العرب واألجانب، 
وكرم بعضا من األسماء الالمعة سينمائيا أمثال الممثل األمريكي روبرت دي 

نيرو والمخرجة الفرنسية آنييس فاردا، والمخرج المغربي الجياللي فرحاتي.

ثلث من الحب وآثنان من الرعب، هكذا كانت المقدمة اإلعالنية لفيلم الرعب 
"122" للمخرج ياسر الياسري، والتي أطلقتها شركة مقام لإلنتاج الفني، ومن 
المقرر إطالق الفيلم 2 يناير بدور العرض المصرية و10 يناير بالدول العربية.
وكشفت المقدمة اإلعالنية عن قصة حب بين أحمد داوود وأمينة خليل، وذلك 
بداخل  المشبوهة  والعمليات  والجرائم  الصراعات  من  عالم  في  الدخول  قبل 
مستشفى مريبة، التي يظهر بها النجم طارق لطفي بدور طبيب باإلضافة الى 
النجم أحمد الفيشاوي والذي يلعب دور طبيب هو االخر ، ولكن يبدو أن لألمر 

أبعاد أخرى بعيدة عن الطب.
ويعتبر الفيلم تجربة مثيرة للمشاهدة سواء في دور العرض العادية أو بقاعات 
4DX، فقد تم االهتمام بكافة التفاصيل اإلنتاجية التي تجعلك تشعر وكأنك في 
فيلم رعب عربي بإنتاج أميركي، وتعيش كل المشاهد المرعبة وكأنها تحدث 

بجوارك.
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الفيلم هو األول عربًيا بتكنولوجيا 4Dx، وتدور أحداثه في إطار قصة حب بين 
إلى  الحياة  تقودهما ظروف  الصم والبكم،  الشعبية وفتاة من  الطبقة  شاب من 
الدخول في عالم من العمليات المشبوهة، ولكنهما يصابا بحادث أليم ويتم نقلهما 

إلى المستشفى، ليبدءا في مواجهة أسوء كابوس في حياتهم.
من  النجوم  من  العديد  ويضم  الياسري،  ياسر  إخراج  من  فيلم  أول  هو   122
الفيشاوي، بجانب محمد  بينهم طارق لطفي، أحمد داوود، أمينة خليل وأحمد 
ممدوح ومحمد لطفي كضيفي شرف، الفيلم من تأليف صالح الجهيني، تصوير 
أحمد كردوس، ديكور أحمد فايز، مونتاج عمرو عاكف منتج فني محمد نصار 

ومخرج منفذ محمد الطحاوي، وقام سيف عريبي بتأليف موسيقى الفيلم.

رشح المنتج المصري محمد السبكي 
الكبير  الهوليودي  والممثل  النجم 
للمشاركة  دام،  فان  األكشن  وبطل 
فرعون«  »حملة  فيلم  بطولة  في 
تصويره  يتم  والذي  سعد،  لعمرو 
المخرج  مع  األيام  هذه  بيروت  في 

رؤوف عبدالعزيز.
أخر،  نجم  أيًضا  رشح  السبكي 
للمشاركة بدال من فان دام في حالة 
من  المادية،  الطلبات  في  المغاالة 
والنجم  العالمي،  األكشن  بطل  قبل 
الشهير  آدكينز  سكوت  هو  البديل 
بطولة  في  اشترك  والذي  ببويكا 
أمير  للنجم  كرموز«،  »حرب  فيلم 

كرارة.
»حملة  فيلم  بطولة  في  ويشارك 

فرعون«، عمرو سعد وروبي ومحمد لطفي ومحمود عبدالمغني، والعمل من 
إنتاج محمد السبكي وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

مؤخرا،  ترشيحه،  تم  قد  دام،  فان  كلود  جان  الشهير  البلجيكي  الممثل  وكان 
لتجسيد شخصية الشاعر والعالم اإلسالمي جالل الدين الرومي، في فيلم عالمي 
 ،”Islamophobia“ جديد للمخرج التركي عمر سريكايا، ويحمل العمل عنوان
ويهدف إلى تحسين الصورة الذهنية المغلوطة عن اإلسالم لدى المجتمع الغربي.
بعيًدا  الذي يحمله،  التسامح  الفيلم عن اإلسالم ومدى  المقرر أن يتحدث  ومن 
عن النظرة المشاع له في الغرب على أنه دين متطرف يحض على اإلرهاب 
ويستعرض الفيلم حياة جالل الدين الرومي وكيفية تعامله مع أصحاب الديانات 

األخرى بسالم وتسامح.

خالل لقاء للفنان زياد الرحباني مع التفزيون المصري قال إنه ظل في عزلة 
لمدة سنتين ونصف، وقرر االعتزال لكنه لم يخبر أحد بهذا القرار، مشيًرا أنه 

أصيب باإلحباط بسبب ظروف العمل.
أنه  مشيًرا  بها شيء،  يوجد  ال  لبنان  ولكن  األوبرا،  بها  أن مصر  إلى  ولفت 
العمل.  في  حر  إنسان  كونه  من  بالرغم  للعمل  صباًحا  الخامسة  من  يستيقظ 

موضًحا أن مهرجان "بيت الدين" هو الذي جعله يخرج من عزلته.
وصرح الرحباني خالل اللقاء بعدد من التصريحات نرصدها لكم:

- أحببت الفنانة كارمن لبس، وأبدعت أغنية "عندي ثقة فيك".
- أكتب وألحن أغاني الحب بعد انتهاء قصص الحب والزواج، كأغنية "مربى 

الدالل" و"عندي ثقة فيك".
- أقرب أغاني فيروز لقلبي من التي لحنتها لها هي أغنية "كيفك أنت"، وكانت 
النوم" والكلمات من أشعار  أكثر أغنيات فيروز نجاحا أغنية "حبيتك تنسيت 

جوزيف حرب.
بيني وبين والدتي فيروز، ليس من فيروز  السبب وراء الخالف والقطيعة   -

شخصيا، وإنما من دائرة أعمالها ومنهم محامي العائلة.
- صرت أنا وأمي في خالف لمدة عامين، وبعدها عدت ألصالحها من خالل 
مكالمة تليفونية وطلبت أن أقابلها، وتم الصلح بسرعة ألنه ال توجد مشكلة كبيرة 

وبعدها طرحت أسطوانة جديدة من ألحاني.
- كثير من النقاد صرحوا لي أن ألحاني تشبه كثيًرا ألحان سيد درويش.

- سعيد بتجربة والدتي مع أغاني فيروز، ومن كثرة حب فيروز لسيد درويش 
البعض في لبنان يعتقد أن األغاني هي صاحبتها وليس سيد درويش.

- سيد درويش لو عاش فترة أكبر كان سيتعلم منه  أكبر موسيقيي العالم.
- أول لحن قدمته لوالدتي فيروز كان فكرة عمو منصور، وكنت بعمر 14 عاًما 

بعد وفاة والدي وكانت لحن ألغنية "سألوني الناس".
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على المستوى األساسي بشكل استثنائي، ستكون شبكات 5G هي الجيل الخامس من 
معايير شبكات المحمول المستخدمة في جميع أنحاء العالم. 

كان التركيز المبدئي على شبكات المحمول الالسلكية في البداية مرتكًزا على المكالمات 
الهاتفية، لكن خدمات الجيل الثاني أضافت سعة كافية للتعامل مع الرسائل النصية من 

هاتف إلى هاتف.
وأدى إدخال شبكات الجيل الثالث إلى تحسين إمكانات البيانات للتعامل مع استخدام اإلنترنت، 
وهو أمر جرى توسيعه بشكل كبير مع والدة شبكات الجيل الرابع، وخاصة معيار التطور 
طويل األمد (LTE)، وهو معيار جديد لشبكات الجيل الرابع 4G في االتصاالت الالسلكية 
ا لنقل البيانات، بالمقارنة مع تقنيات الجيل  للنطاق عريض الحزمة، يوفر سرعات عالية جدًّ

الثالث ومعاييره. 
وتنتهي هذه المواصفات بمعدل تحميل بيانات نظري مقداره 1 جيجابت في الثانية، وهو جزء 

من مكان دخول شبكة الجيل الخامس.
وفي حين أن المواصفات ما تزال بحاجة إلى اللمسات األخيرة ، فإن أحد الجوانب الرئيسية لشبكة 
الجيل الخامس التي يجب أن تجلبه الشبكات الجديدة هو االرتفاع الجذري في معدالت البيانات، 
سواء لتحميلها أو لرفعها. وفي حين أنه من غير المرجح أن نرى معدالت متطابقة لسرعة الرفع 
والتحميل، لكن الغالبية العظمى من استخداماتنا عبر اإلنترنت تتركز في التحميل، وباألخص في 

مشاهدة مقاطع الفيديو وتثبيت التطبيقات.

الفائدة األساسية: سرعة أفضل قد تصل إلى 10 أضعاف
ومع ذلك، إذا كنت تواجه صعوبات في شبكات الجّوال اليوم مع وظائف مثل تحميل الفيديو، فمن 
يمكنك  السرعة،  هذه  ومن خالل  الراحة،  من  الكثير  الخامس  الجيل  شبكة  لك  تجلب  أن  المتوقع 
االستفادة من مجموعة كبيرة من التطبيقات الجديدة، دون الحاجة للغضب – على سبيل المثال- من 
أجل االستمتاع بـ»نيتفليكس«على شبكة الجيل الثالث، دون ما يحدث من بطء في مشاهدة األفالم، 

أو انخفاض جودة الصورة لتالئم سرعة اإلنترنت الضعيفة.
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هي  بعد  منها  االنتهاء  يجر  لم  التي  المعايير  ومع 
مشغلي  من   10 من  تطلب  أن  يمكنك  السرعة، 
الشبكات المختلفة توقعاتهم بشأن سرعة شبكة الجيل 
الخامس، وعلى األرجح ستحصل على 10 إجابات 

مختلفة. 
في أستراليا على سبيل المثال، والتي تعد في الطليعة 
في تقنيات شبكات الجوال والسرعات الكبيرة، فعلى 
شبكة  تكون  أن  ا  جدًّ المحتمل  من  السرعة،  صعيد 
الجيل الخامس متقدمة للغاية. التوقعات هناك تقول 
مقداره  تحميل  بمعدل  ستبدأ  شبكات  رؤية  باحتمال 
10 جيجابت في الثانية (أي نحو 10 أضعاف سرعة 

4G)، ثم تتوسع بشكل ملحوظ من هناك.

النطاق الواسع للتخلص من مشكلة االزدحام
التي  العوامل  فأحد  فقط.  بالسرعة  األمر  يتعلق  ال 
الكثير من عدم الرضا لدى المستهلك مع  أدت إلى 
االزدحام  كانت حول مشكلة  الرابع،  الجيل  شبكات 
الرابع  الجيل  لشبكات  يمكن  الذروة.  أوقات  خالل 
التعامل مع كميات هائلة من البيانات مقارنة بأسالفها 

من الجيل الثالث، ولكن حتى مع ذلك فلها حدود.
التصميم األساسي لشبكات الجيل الخامس هو اتصال 
األجهزة على النطاق الكثيف، مما يتيح إمكانية ربط 
إنترنت  أجهزة  عدد  في  المتوقع  الحاد  االرتفاع 
كل  تمثل  األجهزة  هذه  المتصلة.   (IOT) األشياء 
لألبواب  الذكية  االستشعار  أجهزة  من  تقريًبا  شيء 
إلى األجهزة المنزلية الذكية بالكامل، وخدمات األمن 
ومحطات المراقبة، باإلضافة إلى معدات تكنولوجيا 

المعلومات التقليدية المتصلة بالشبكة.
باإلضافة إلى سرعات التحميل األسرع، من المتوقع 
األشياء  إنترنت  تنفيذ  من  الشبكة  هذه  تسهل  أن 
في  هائلة  آثار  لذلك  يكون  قد  واعتماده.   (IOT)
الصناعات التي تعتمد اعتماًدا متزايًدا على إنترنت 

األشياء لتوصيل عملياتها ومصانعها رقميًّا.

وداًعا لالتصاالت السلكية
تجعل  أن  الجديدة  للتكنولوجيا  يمكن  وأخيًرا، 
من  الماضي.  من  شيًئا  السلكية  اإلنترنت  اتصاالت 
المؤكد أن األلياف الضوئية سيكون لها استخدامات 
االتصاالت  شركات  لكن  البيانات،  نقل  حركة  في 
عدم  خالل  من  المستقبل  في  األموال  توفير  تتوقع 
الحاجة إلى إنشاء كابالت جديدة وتوصيلها للعمالء.

وخاصة  جهاز،  كل  أن  هي  هنا  األساسية  الفكرة 
تلك األجهزة التي تتطلب االتصال المتسق، ستكون 
قادرة على الحصول عليها من خالل شبكات الجيل 
الخامس. من أجل التعامل بفعالية مع آالف العمالء 
من مكان واحد، لكن يلزم إعادة هندسة الشبكة بشكل 
ترغب  التي  الدول  في  االتصاالت  لشبكات  جذري 

في إدخال هذه التقنية المتطورة.

أمر حتمي،  بالنسبة لألطفال هو  االنترنت  استخدام 
األمر أصبح أكثر من هذا أيضاً حيث يمتلك األطفال 
اآلن هواتف ذكية وأجهزة لوحية متصلة باالنترنت 
ويمكنهم استخدامها بشكل خاطئ يؤدي إلى حدوث 
الممكن  من  الذي  األذى  حجم  وإدراك  لهم.  أذى 
اتخاذ  ذلك  بعد  ويجب  مهم،  أمر  هو  بهم  يلحق  أن 

الخطوات المناسبة لحمايتهم من تلك المخاطر.
وتشير التقارير الموجودة على االنترنت إلى تعرض 
استخدام  بسبب  ألضرار  األطفال  من  كبيرة  نسبة 
مشاهدة  بسبب  نفسية  أضرار  منها  االنترنت، 
تعلم  إلى  ألعمارهم،  مناسبة  غير  إباحية  محتويات 
إلى  الوصول  إلى  سيئة،  أو صفات  خاطئة  عادات 
باستغاللهم  يقومون  أغراب  ألشخاص  التحدث 
هذا  وفي  مختلفة.  بأشكال  الستغاللهم  واستدراجهم 
بعض  تتخذ  أن  الممكن  من  كيف  نستعرض  المقال 
عند  أطفالك  لحماية  والهامة  األولية  اإلجراءات 

استخدام االنترنت.

ألعاب االونالين أحد مصادر الخطورة
التي  التطبيقات  من  األمور  أولياء  يخاف  ربما 
مواقع  من  أو  الهواتف،  على  أطفالهم  يستخدمها 
التي من  الخطورة  االجتماعي، متجاهلين  التواصل 
األلعاب  وراء  من  أطفالهم  على  تعود  أن  الممكن 
االونالين التي يتعلقون بها ويقضون ساعات أمامها 

يوميا.
 KasperSky بمعامل  خاص  تقرير  وأشار 
الشركة المتخصصة في مكافحة البرمجيات الخبيثة 
والمخاطر التي يتعرضها لها جهازك على اإلنترنت 
ألشخاص  يتعرضون  األطفال  من   %23 أن  إلى 
يسألونهم عن معلومات خاصة بهم تثير الشكوك عبر 
األلعاب االونالين. وذلك بحسب البحث الذي أجروه 
التقرير  وأشار  عام   16 إلى   11 من  أطفال  على 
أيضاً إلى أن 20% من األطفال ال يجدوا مشكلة في 
مقابلة األشخاص الذين يلعبون معهم على االنترنت، 
إذ يثقون ثقة كبيرة في األلعاب التي يقومون بلعبها، 

بالتأكيد دون الوعي لمخاطر هذا.

حماية على وسائل التواصل
هذه  على  أطفالك  لحماية  وسيلة  هناك  ليست 
عمر  أقل  األساس  من  هو  سنة   13 لذلك  المواقع، 
من اومفترض أن يدخل إلى فيسبوك بحسب شروط 
الموقع الذي يخلي مسؤوليته من أي شخص أصغر 

من ذلك يستخدم الموقع.
مصادر  أحد  اإلجتماعي  التواصل  مواقع  وتعد 
األطفال  يتواصل  أن  الممكن  من  حيث  الخطورة 
وأيضا  رقابة،  دون  شخص  أي  مع  باستخدامهم 

عرض أي نوع من المحتوى. ومن الممكن أن يكون 
تلك  عبر  لنشاطاتهم  متابعتك  مجرد  هو  لذلك  الحل 
يعوا  تجعلهم  أن  دون  بالتأكيد  ومراسلتهم،  المواقع 
مراقبتك لهم حتى ال يتم ترجمة األمر بشكل خاطئ.

 

جعل يوتيوب آمن لطفلك 
عند دخول طفلك إلى يوتيوب يجب عليك مبدئيا أن 
تقوم بعمل حساب له مع عمره الحقيقي حتى يتم فلترة 
المحتوى غير المناسب ألقل من 18 سنة. وبالتأكيد 
هذا األمر غير كاف بالنسبة لألطفال الصغار حيث 
تريدهم  ال  ربما  محتوى  هذا  بعد  األطفال  سيجد 
مشاهدته أيضاً، لذلك قدمت جوجل تطبيق يوتيوب 
آبل  لهواتف  ستور  آب  على  تجده  باألطفال  خاص 

وعلى جوجل بالي لهواتف اندرويد.
ويعمل التطبيق بخوارزمية مختلفة لفلترة المحتوى 

غير المناسب لألطفال بشكل فعال.
 

فرض األمان على حاسبه الشخصي
منذ ويندوز 8، قدمت مايكروسوفت خيارات تحكم 
خاصة بالعائلة، يمكنك من خاللها التحكم في حاسب 
تلك  في  الشركة  طورت   10 ويندوز  ومع  طفلك. 
بطفلك  خاص  حساب  عمل  يمكنك  حيث  المزايا 
لجهازه، للتحكم في المحتوى الذي يصل له والكثير 
تفرض سيطرتك على  التي  األخرى  المميزات  من 
استخدام طفلك الصغير للحاسب الشخصي الخاص 

به دون أن تقلق.
 

جعل محرك البحث آمن
بالتأكيد يمكنك اللجوء إلى تفعيل Safe Search من 
جوجل على المتصفح الذي يقوم طفلك باستخدامه، 
يمنع  جيدة  بنسبة  البحث  محرك  تجعل  التي  الميزة 

المحتوى غير المناسب لألطفال بأنواعه.
يستخدموا  جعلهم  مثل  أخرى  حلول  أيضاً  هناك 
وهي   ،Kidrex أو   Kiddle مثل  بحث  محرك 
محركات بحث بواجهات مناسبة لألطفال ومحتوى 

مناسب لهم.
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السر  كلمة  لنسيان  نتعرض  ما  كثيرا  متعددة  يومية  بمهام  االنشغال  كثرة  مع 
الخاصة بفتح الهاتف، كما يمكن أن يسبب عبث األطفال بالهاتف ومحاولة كتابة 
أن تعرضت  الفتح وطلب كلمة سر جديدة، وإذا حدث  إيقاف  إلى  السر  كلمة 
لفقدان أو نسيان كلمة السر أو النمط المخصص لفتح الهاتف فال تشعر بالذعر 

فبإمكانك ضبط كلمة سر جديدة وإعادة فتح الهاتف.
وفي هذا المقال سنعرض لك بعض الطرق التي من الممكن تلجأ إليها للدخول 
إلى هاتفك عند نسيان النمط أو كلمة السر، والطرق التالية مرتبة حسب األفضل 

إلى الوصول للحل األخير عند عدم الجدوى من الطرق األخرى.

Android Device Manager الطريقة األفضل: استخدام
وفتح  الشخصي  حاسبك  إلى  التوجه  هي  إليها  اللجوء  يمكنك  طريقة  أفضل 
حساب  إلى  الدخول  وبعد  متصفحك،  على   Android Device Manager
جوجل الخاص بك والذي يجب أن يكون نفس الحساب المسجل على هاتفك، 
اختر  ثم  إليه  الدخول  من  تتمكن  ال  الذي  الهاتف  اختر  بهواتفك،  قائمة  ستجد 
Lock، وبعدها قم بتعيين كلمة سر أو نمط جديد والذي سيلغي النمط أو كلمة 

السر القديمة، وبذلك تتمكن من 
بهذه  هاتفك  إلى  الدخول 

السهولة.

حساب  استخدام  اآلخر:  الحل 
جوجل

بنظام  يعمل  هاتفك  كان  إذا 
فهذه  أقدم  أو   4.4 أندرويد 
ببساطة  لك  تسمح  الهواتف 
بالدخول  مباشر  وبشكل 
جوجل  حساب  باستخدام 
هو  عليك  ما  كل  بك،  الخاص 
اختيار الدخول بالحساب وتعبئة 
المطلوبة،  البيانات  خانات 
الهاتف  فتح  من  وستتمكن 
الخاطئة  محاوالتك  بعد  مجددا 
السر  كلمة  باستخدام  بالدخول 

الجديدة أو النمط الجديد.

 Smart استخدام  إلى  اللجوء 
Lock

أيضا ال تنس أن تضبط هاتفك على الفتح عن طريق Smart Lock إن كنت قد 
ضبطت الخاصية من قبل، وتتيح الخاصية للهواتف بداية من أندرويد مارشملو 
أو عند االتصال  أماكن  أو  القفل في حاالت معينة سواء وضعيات  تلغي  بأن 
بطرفيات معينة، الميزة يمكن أن تساعدك أيضا إن كنت تنسى كلمة السر أو 

النمط باستمرار.

الحل األخير: عمل إعادة ضبط للهاتف
يمكنك إعادة ضبط الهاتف لوضع كلمة سر جديدة، فبإمكانك ضبطه عن طريق 
Android Device Manager، أو إعادة ضبطه عن طريق الهاردوير من 
خالل الرجوع للطريقة المحددة الخاصة بهاتفك، ويعد هذا الحل األخير ألن في 
هذه الحالة ستتمكن من استخدام هاتفك ولكن ستمسح جميع بياناتك وتطبيقاتك.

يغفل عدد كبير من مستخدمي هواتف "آيفون" عن حيلة بسيطة جدا، تساعدهم 
خالل  من  االجتماعية  المواقع  كل  على  المنشورة  الفيديوهات  تحميل  على 

خطوات سهلة وسريعة.
في  الراغب  للفيديو  "أبل"  شركة  هواتف  إحدى  مستخدم  يدخل  أن  ويكفي 
تحميله، ثم يسحب إصبعه من طرف الهاتف إلظهار خصائص "مركز التحكم" 

.Control Center
وفي مركز التحكم، يضغط على خاصية "تسجيل الفيديو" وهي على شكل نقطة 
داخل دائرة، ثم يعدل وضعية شاشة الهاتف إلى "أفقي" من أجل التقاط الشاشة 

بأكملها.
وبعد نهاية الفيديو، يعود المستخدم إلى مركز التحكم ويوقف تسجيل الشاشة، 

ليالحظ أن الفيديو تم حفظه في "ألبوم الفيديوهات".
ويستحسن اللجوء، فيما بعد، إلى خاصية "تعديل الفيديو"، من أجل حذف ما 

سجله الهاتف في البداية والنهاية، واالحتفاظ بالفيديو فقط.

أما بالنسبة لمستخدمي "أندرويد"، فال يوجد خيار لتسجيل الشاشة بدون تطبيق، 
مواقع  من  الفيديوهات  لتحميل  مواقع  أو  تطبيقات  على  االعتماد  من  البد  لذا 

التواصل االجتماعي.
من  الفيديو  مقاطع  لتحميل   y2mate.com موقع  على  االعتماد  مثال  فيمكن 
من  الفيديوهات  لتحميل   clipconverter.cc موقع  أو  الهاتف،  على  يوتيوب 

تويتر.
أما لتحميل الفيديوهات من تطبيق فيسبوك على الهواتف العاملة بنظام أندرويد، 

fbdown.net فيمكن اللجوء إلى موقع
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تواجه البالد في هذه األيام موجة من الطقس السيئ تتمثل في انخفاض درجات 
الحرارة وهطول األمطار وصعوبة الرؤية األفقية بفعل الشبورة المائية. لذلك 
تتعرض آالف السيارات إلى الكثير من األضرار في األجواء الشتوية، وذلك 
ألسباب يرجع معظمها إلى المفاهيم الخاطئة التي يتبعها السائقين مع سياراتهم.

وللحفاظ على السيارة بعيًدا عن األعطال يقدم خبراء السيارات مجموعة من 
هذه  في  السيارة  مع  بشكل صحيح  التعامل  لكيفية  والبسيطة  المهمة  النصائح 

األجواء.
وتنوعت النصائح بين التعامل الصحيح مع المحرك في البرد الشديد، مروًرا 
إلى الطرق  الشتاء، ووصواًل  السيارة خالل  التي يجب أن تقطعها  بالمسافات 

المثلى للعناية بنظافة السيارة. ويمكن التعرف على النصائح  التالية:

إحماء المحرك
حذر الخبراء من اعتياد البعض إحماء محركات السيارة الحديثة أثناء التوقف 
في أيام الشتاء الباردة، وذلك لتآكل أجزاء المحرك؛ حيث أن المحرك ال يتم 
إحمائه بسرعة خالل التوقف كما هو الحال أثناء القيادة، فضال عن استهالك 

الوقود والمزيد من االنبعاثات الضارة.

رفع مساحات الزجاج
األمامي،  بالزجاج  المساحات  التصاق  في  الليل  أثناء  البارد  الجو  يتسبب  قد 
ولتجنب هذا تنصح الهيئة األلمانية لمراقبة الجودة، برفع المساحات عن الزجاج 
أن  يلزم  إلى هذا  باإلضافة  تجمدها،  يمكن تجنب  الطريقة  الليل. وبهذه  خالل 

تعمل المساحات على زجاج خال من الخدوش.

مراجعة زيت المحرك
أشار المركز التقني بنادي السيارات األلماني ADAC، إلى أن انخفاض درجات 
زمنية  مدة  يتطلب  ما  وهو  المحرك،  زيت  لزوجة  زيادة  في  يتسبب  الحرارة 

أطول بعض الشيء حتى يتم تزليق جميع األجزاء في المحرك بعد تشغيله.
وينصح الخبير التقني بعدم الوصول إلى قيم مرتفعة من عزم الدوران خالل 
الكيلومترات األولى من السير، باإلضافة إلى هذا ينبغي مراعاة درجة اللزوجة 

للزيت خالل فصل الشتاء.

جفاف المقصورة
الرطوبة في السيارة ال تؤدي فقط إلى تكثف بخار الماء على زجاج النوافذ، 
بإلكترونيات  أضرار  وحدوث  والصدأ،  العفن  إلى ظهور  أيًضا  تؤدي  ولكنها 
بتجنب  األمامي  والراكب  السائق  يقوم  أن  األفضل  من  فإنه  ولذلك  السيارة، 

وصول مياه األمطار إلى المقصورة أثناء الدخول إلى السيارة.

المسافات القصيرة
الناحية  البطارية، ومن  أداء  انخفاض  المنخفضة على  الحرارة  تعمل درجات 
المثلى يلزم تجنب المسافات القصيرة بشكل كامل أو على األقل االقتصار على 

استعمال التجهيزات الكهربائية الضرورية جًدا عند السير لمسافات قصيرة.

إحكام غلق األبواب
يمكن  فإنه  المطاطية،  األبواب  إحكام  عناصر  شفة  إلى  الرطوبة  تسللت  إذا 
تجمدها مع انخفاض درجة الحرارة، ويمكن بحيلة بسيطة زيادة مقاومة عناصر 

اإلحكام للماء عن طريق دهن عناصر اإلحكام بقلم الشمع قبل فصل الشتاء.

أضرار الطالء
تتراكم األوساخ وبقايا الملح على المواضع المتضررة من الطالء. وينصح خبير 
السيارات األلماني ديتمار كاليسترز بمعالجة الخدوش واألضرار البسيطة بقلم 
الطالء، كما أن المواضع غير المتضررة من الطالء تتراكم عليها االتساخات 
بشكل مستمر، ولذلك ينصح الخبراء بالتوجه إلى محطة غسل السيارات من 

آن آلخر.

تنظيف الزجاج األمامي
يعتبر تكثف بخار الماء على الزجاج األمامي وزجاج النوافذ أحد المنغصات، 
التي تواجه قائد السيارة خالل فصل الشتاء، والحل هو تنظيف الزجاج بمنظفات 
والمكونات  المطاطية  اإلحكام  عناصر  ألن  نظرا  السيارة؛  بمقصورة  خاصة 
البالستيكية ال تتحمل جميع أنواع منظفات الزجاج العادية، وقد يؤدي هذا إلى 

بقع شديدة.

تنظيف اإلطارات
تتسبب بقايا الطين في مبيت األطارات في تآكل أجزاء من جسم السيارة عن 
طريق الصدأ، لذا فإن الموديالت الحديثة عادة ما تأتي بكسوة بالستيكية ال يثبت 

الوحل عليها، وإذا لم تكن موجودة فيلزم تنظيفها من الوحل يوًما بعد آخر.

فحص الثيرموستات
يتم تنظيم دورة مياه التبريد في السيارة بواسطة ثيرموستات، وإذا كانت درجة 
وهو  دائرة صغيرة،  فقط عبر  الماء  توجه  الثيرموستات  فإن  باردة،  المحرك 
ما يعجل من فترة إحماء المحرك. وإذا كان هناك خلل بهذا الجزء، وال يعمل 
بشكل صحيح، فإن الماء سيسري في دائرة التبريد الكبيرة على الرغم من أن 
إلى درجة  المحرك  إلى عدم وصول  هذا  يؤدي  وقد  باردا.  يزال  المحرك ال 

حرارة التشغيل. 



على الرغم من األزمة االقتصادية التي اجتاحت العالم في الفترة األخيرة وطالت العديد من القطاعات المختلفة، إال أن صناعة السيارات ال تعترف بذلك أبًدا، كونها أحد العالمات المميزة على الرقي والثراء .
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صوت الطرق 

بالطرق  أشبه  أصوات  عنه  ينتج  الصمامات  تلف 
بارًدا  المحرك  يكون  عندما  وخاصة  الخبط،  أو 

وتنخفض هذه االصوات مع سخونة المحرك.

القرقعة
يصدر هذا الصوت الذي يشبه اصطدام قطعتين من 

الحديد ببعضهما بسبب تآكل اسطوانة الكلتش.

اهتزازات عنيفة
عند اهتزاز السيارة بقوة وصدور أصوات متداخلة 
قد يكون دليال على حاجتها إلى ضبط زوايا واتزان.

صوت مبرد المحرك
المحرك  مبرد  من  مرتفعة  أصوات  صدور 
التسرب  لوحة  تلف  بسبب  يكون  قد  "الردياتير" 

المطاطية وتسرب األبخرة منها.

أزيز في القيادة بالمنحنيات
أصوات األزيز عند المنحنيات قد يكون بسبب خلل 

بضغط الهواء باإلطارات.

الكشط
بسبب  باألرض  للكشط  المشابه  الصوت  يصدر 
اليد، أو قد يكون بسبب جسم  نسيان تحرير فرامل 

صلب عالق بأسفل بدن السيارة.

صرير السيوف 
أو  صناعي  مطب  تخطي  عند  األحيان  بعض  في 
من  السيارة  عن  يصدر  معبد  غير  بطريق  السير 
ببعضهما،  سكينتين  باحتكاك  أشبه  صوت  األمام 
وهذه الحالة داللة على عدم ثباب السوستة الملولبة 

واحتكاكها بقاعدتها.

التي  باألصوات  العالمية  السيارات  شركات  تهتم 
على  دليل  كونها  ذلك  الجديدة،  سياراتها  تصدرها 
جودة المنتج وفخامته، وتعتمد بعض الشركات على 
متخصصين في الصوتيات للتأكد من سالمة السيارة 

وما تخرجه من أصوات.
ولكن بعض األصوات الصادرة عن السيارة ال تعكس 
أجزائها،  بأحد  إلى عطل  تشير  بل  ومتانتها،  قوتها 
ويمكن من خالل التمييز بين تلك األصوات التعرف 

على مكان وسبب العطل الذي يصيب السيارة.
ويقدم خبراء السيارات قائمة بأبرز األصوات التي 
العطل،  ونوع  مكان  على  وتدل  السيارة  تصدرها 

وهي:

صرير الفرامل
يصدر نظام الكبح صوًتا مرتفًعا عند الضغط على 
تآكل  دليالعلى   يكون  قد  ذلك  الفرامل،  دواسة 

الفرامل أو تحرك حزام التوقيت من مكانه.

صوت خروج العادم
مرتفًعا  صوًتا  "الشكمان"  العادم  نظام  عن  يصدر 
أثناء دوران المحرك وخروج الدخان، ذلك قد يكون 
ثباته  أو عدم  الشكمان  بعلبة  ثقب  داللة على وجود 

بشكل محكم في بدن السيارة.

الطنين
إذا  الوقود، وذلك  تلف مضخة  دليال على  يكون  قد 
كان صوت الطنين صادًرا من الخلف بجانب خزان 

الوقود.

صوت احتكاك المعادن
هذا الصوت األشبة باحتكاك القطع المعدنية ببعضها 
داللة  يكون  قد  المحرك  غطاء  أسفل  من  والصادر 

على ضرر بالمكابس أو الصمامات.

الطقطقة
يصدر هذا الصوت بسبب خلل في

 عمود المقود الموجود بين "الفتيس" 
و"الدركسيون".

الفيديوهات  من  الكثير  األخيرة  اآلونة  في  انتشرت 
مواقع  على  السيارات  صيانة  بتعليم  الخاصة 
السيارات  قائدي  التواصل، وهو ما شجع كثير من 
دون  بأنفسهم  سيارتهم  عمليات صيانة  إجراء  على 

اللجوء إلى مراكز الصيانة.
بعض  المنزل  في  السيارات  صيانة  عن  نتج  لكن 
األخطاء والتي قد تؤدي إلى إلحاق األضرار بسيارتك 
مع مرور الوقت نستعرضها خالل السطور التالية.

صب الزيوت والسوائل بطريقة خاطئة
بعمل  للقيام  السيارات  قائدي  كفاءة  لعدم  نظراً 
الصيانة، فإنه عند صب الزيوت المختلفة مثل زيت 
المحرك والفرامل والباور يقع البعض منه على جسم 
السيارة، مما يتسبب في إلحاق العديد من األضرار 
األتربة  وتراكم  الزيوت  جفاف  نتيجة  بالسيارة 
بعض  انسداد  إلى  يؤدي  ما  وهو  عليها،  واألوساخ 
الزيت عن  كمية  ونقص  السيارة،  بمحرك  األجزاء 

الحد الطبيعى.
استبدال قطع غير مناسبة

الكتيب  على  االطالع  بالصيانة  القيام  قبل  يجب 
الخاص بالسيارة أو استشارة أحد الفنيين قبل شراء 
غير  قطع  تستبدل  ال  حتى  لسيارتك،  الغيار  قطع  
في  خلل  إلى  يؤدي  قد  ما  وهو  متطابقة  أو  مناسبة 

عمل هذا الجزء.
عدم تغيير فالتر السيارة بانتظام

لكل  االفتراضي  بالعمر  الكاملة  الدراية  لعدم  نتيجة 
فلتر أو توفيرا للمال، ال يقوم قائدي السيارات بتغيير 
الفالتر في مواعيدها مثل فلتر الزيت أو فلتر الوقود، 

وهو ما قد يسبب األعطال للمحرك.
استخدام أدوات غير مناسبة

استخدام األدوات الخاطئة عند صيانة السيارة يؤدي 
لن  وبالتالي  البراغي،  أو  المسامير  رأس  تلف  إلى 
مرة  ربطهم  إحكام  عدم  من  السيارة  قائد  يتمكن 

أخرى، أو القيام بفكهم لصيانتها مجدداً.
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سرعة  بتقليل  الفني  للفحص  ديكرا  مؤسسة  تنصح 
السيارة وزيادة مسافة األمان عند القيادة في ظروف 

الرؤية السيئة بسبب الضباب.
ضبط  يمكن  أنه  األلمانية  المؤسسة  وأوضحت 
السرعة الصحيحة أثناء القيادة في الضباب بواسطة 
قاعدة بسيطة تنص على أن "سرعة السيارة تساوي 
عدم  السيارة  قائد  على  يتعين  حيث  الرؤية"؛  مدى 
تجاوز سرعة 70 كلم/س عندما يكون مدى الرؤية 
70 مترا. وعندما يكون مدى الرؤية 50 مترا، تكون 
السرعة 50 كلم/س. وهنا يمكن إلشارات الطريق 

أن تفيد في قياس هذه المسافات.
الضباب في ظل ظروف  استخدام كشافات  وينبغي 
الرؤية الصعبة، ولكن يتعين االنتباه إلى أن أجهزة 
االستشعار ال يمكنها أحيانا رصد الضباب، وبالتالي 

ال تقوم بتشغيل ضوء السير بشكل أوتوماتيكي.

أوصت الهيئة األلمانية لمراقبة الجودة بإجراء فحص 
منتظم لضغط هواء اإلطارات حتى مع الموديالت 

المجهزة بنظام فحص ضغط هواء اإلطارات.
وأوضحت الهيئة األلمانية أن النظام ال يبدأ في إطالق 
اإلنذار إال بعد أن يفقد اإلطار 20% من الضغط، أو 
المثال:  أدنى. على سبيل  بار كحد  إلى 5ر1  يشير 
لدى الضغط العادي 5ر2 بار يتم التحذير لدى 0ر2 
بار، إال أن الضغط يكون قلياًل جداً لدى 1ر2 و 2ر2 
بار؛ ألن هذا يزيد من االستهالك وتآكل اإلطارات.

الضغط  أن  إلى  بالهيئة  السالمة  خبراء  وأشار 
القيادة؛  لسالمة  بالنسبة  األهمية  بالغ  يعد  الصحيح 
السير  لمعدالت  السيارة - وفقاً  قائد  ينبغي على  لذا 
- إجراء عملية الفحص كل أسبوعين تقريباً، وقبل 

رحلة العطالت الطويلة على أقصى تقدير.
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يستخدمون  العالم  حول  شخص  مليارات  ثالثة 
في  يعادل 40  ما  أي  االجتماعي،  التواصل  مواقع 
نحو  المتوسط  في  يقضون  العالم.  سكان  من  المئة 
ساعتين يومياً في تصفح هذه المواقع والتفاعل من 
خاللها، وفقاً لبعض الدراسات الحديثة. التي تضيف 
وحتى  والعقلية  النفسية  بصحتنا  معها  نضحي  بأننا 

عالقاتنا األسرية، وصواًل ربّما إلى الطالق!
التوتر والقلق

للدراسات،  "بيو"  أجراه مركز  استطالع سابق  في 
ومقره واشنطن وضم 1800 شخص، عبرت النساء 
عن أنهن يشعرن بتوتر وضغوط أكثر من الرجال، 
ورأى  االجتماعي.  التواصل  مواقع  استخدام  عند 
التواصل  بمواقع  ارتباطاً  أقل  الرجال  أن  باحثون 

االجتماعي مقارنة بالنساء.
"الكمبيوتر  دورية  في  نشرت  دراسة  توصلت  كما 
كلما  األشخاص  أن  إلى  البشري"،  والسلوك 
كلما  أكثر،  اجتماعي  تواصل  منصات  استخدموا 

باتوا أكثر عرضة لمستويات مرتفعة من القلق.

العالقات االجتماعية
يخفف  الناس  بين  المحمولة  الهواتف  وجود  مجرد 
التواصل الفيزيائي فيما بينهم، ويضعف قدراتهم في 
بعيدة  ليست  العاطفية  والعالقات  والتقبل.  االندماج 
عن ذلك أيضاً، فقد أجرى باحثون كنديون دراسة في 
عام 2009 من خالل استطالع آراء 300 شخص 
تتراوح أعمارهم بين 17 و24 عاماً، حول الغيرة 
قبيل  أسئلة من  إليهم  فيسبوك، ووجهت  على موقع 
"هل من المحتمل أن تشعر بالغيرة إذا أضاف شريك 
حياتك شخصاً جديداً ال تعرفه من الجنس اآلخر إلى 

حسابه على فيسبوك؟"
كما توصل باحثون إلى أن المرأة تقضي وقتاً أطول 
من الرجل على موقع فيسبوك، وأنها َتخبر مشاعر 
الغيرة أكثر من الرجل بشكل كبير عندما تفعل ذلك. 
وخلص الباحثون إلى أنهم يعتقدون أن بيئة فيسبوك 
خلقت لدى النساء مثل هذه المشاعر، وعززت لديهن 

مخاوف بشأن مدى قوة عالقاتهن بشركائهن.

العزلة والوحدة
األمريكية  المجلة  في  نشرت  دراسة  وتوصلت 
للطب الوقائي والتي استطلعت آراء 7000 شخص 
إلى  عاما،  و32   19 بين  أعمارهم  تتراوح  ممن 
الذين يقضون وقتا أكثر على مواقع  أن األشخاص 
التواصل االجتماعي، يصبحون أكثر عرضة مرتين 
أن  يمكن  والتي  االجتماعية،  العزلة  من  للشكوى 
االجتماعي،  باالنتماء  الشعور  في  نقصاً  تتضمن 
وتراجعاً في التواصل مع اآلخرين، وفي االنخراط 

في عالقات اجتماعية أخرى.
ويمكن لقضاء مزيد من الوقت على مواقع التواصل 
أن  إلى  يؤدي  أن  باحثون،  يقول  كما  االجتماعي، 
بدياًل  اإللكترونية  األجهزة  عبر  التواصل  يصبح 
للتواصل وجها لوجه مع اآلخرين، ويمكن أيضا أن 

يجعل الناس يشعرون بأنهم أكثر عزلة.

االكتئاب والطاقة السلبية
الحالة  في  تراجع  عن  تحدثوا  النمسا  في  باحثون 
 20 لمدة  فيسبوك  موقع  استخدام  عقب  المزاجية 
دقيقة، مقارنة بأشخاص تصفحوا فقط بعض مواقع 
الدراسة  وقالت  الزمنية.  الفترة  نفس  في  اإلنترنت 
ألنهم  المنخفضة  المزاجية  الحالة  بهذه  إنهم شعروا 

رأوا أنهم أهدروا وقتهم في استخدام فيسبوك.
كما أن منشوراً عن حالة مزاج شيء يمكن أن ينتشر 
بين الناس ويؤثر عليهم وإن كانوا في أوضاع أفضل 
قيموا  الذين  كاليفورنيا،  جامعة  من  لباحثين  وفقاً 
المحتوى العاطفي ألكثر من مليار منشور كتبه أكثر 
من 100 مليون مستخدم على فيسبوك، بين عامي 

2009 و2012.
إلى  أكثر من 700 طالب  وتوصلت دراسة شملت 
أن أعراض االكتئاب، مثل الحالة المزاجية السيئة، 
الذات، واليأس، كانت مرتبطة  والشعور بعدم قيمة 
والحظ  اإلنترنت.  على  التفاعل  ونوع  بطبيعة 
الباحثون وجود مستويات عالية من أعراض الشعور 
لديهم تفاعالت أكثر سلبية  الذين كان  االكتئاب بين 

على اإلنترنت.

كما تساهم وسائل التواصل االجتماعي في جعل أكثر 
أشكالهم،  عن  راضين  غير  مستخدميها  نصف  من 
وفقاً الستطالع شمل 1500 مستخدم أجرته مؤسسة 
"سكوب" لألعمال الخيرية لخدمة المعاقين. إذ يقول 
نصف هؤالء ممن تبلغ أعمارهم بين 18-34 عاماً، 
يتمتعون  بأنهم ال  يشعرون  تجعلهم  المواقع  هذه  إن 

بأي جاذبية.

حّمى السيلفي ...إحباط وحسد
تستخدم مجالت المرأة صوراً لعارضات أزياء من 
صورهن  ُعدلت  وأخريات  المثالي،  الوزن  ذوات 
باستخدام برامج الفوتوشوب لتبدو أكثر جمااًل، لكن 
بالنفس  االعتداد  على  سلبياً  تؤثر  الصور  هذه  مثل 

والثقة في الذات بين النساء الشابات.
ستيت"  "بن  بجامعة  باحثون  أجراها  دراسة  وفي 
إلى  البحث  فريق  توصل   ،2016 عام  األمريكية 
أن رؤية صور السيلفي ألشخاص آخرين يقلل من 
يقارنون  ألنهم  المستخدمين،  لدى  بالنفس  االعتداد 
سعادة  مدى  تظهر  التي  الصور  هذه  بمثل  أنفسهم 

أصحابها.
في  جامعات  ثالث  أجرتها  دراسة  خلصت  كما 
ستراثكاليد،  جامعة  وهي  المتحدة،  الواليات 
وأوهايو، وإيوا، إلى أن النساء يقارن أنفسهن بشكل 
سلبي بصور السيلفي التي يشاهدنها لنساء آخريات.

في دراسة كانت تضم 600 شخص بالغ، قال ثلثهم 
لديهم  تشكل  االجتماعي  التواصل  وسائل  إن  تقريباً 
بحياة  حياتهم  مقارنة  خالل  من  محبطة  مشاعر 
المتسبب األكبر في ذلك كانت صور  آخرين، وأن 

السليفي التي يلتقطها اآلخرون أثناء المناسبات.

اضطرابات النوم
كما أن أضواء األجهزة في المساء قبل النوم يؤثر 
على إنتاج الجسد لهرمون الميالتونين، والذي يساعد 

في األساس على النوم.
وبمعنى آخر، إذا كنت تخلد إلى الفراش ليال وأنت 
نوم  أنك مقبل على  فاعلم  فيسبوك وتويتر،  تتصفح 
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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« .

مضطرب.
وسبق أن باحثون بجامعة بيتسبرغ استطالعاً شمل 
و30   18 بين  أعمارهم  تتراوح  شخص،   1700
لمواقع  استخدامهم  حول  أسئلة  لهم  ووجهت  عاما، 

التواصل االجتماعي، وعادات النوم لديهم.
استخدام  بين  وجود صالت  إلى  الباحثون  وتوصل 
النوم،  واضطرابات  االجتماعي  التواصل  مواقع 
في  دورا  يلعب  للشاشات  األزرق  الضوء  أن  وإلى 
قد يكون أسوأ وقت تقضيه في تصفح مواقع  ذلك. 
النوم  يسبق  الذي  الوقت  هو  االجتماعي  التواصل 

مباشرة.

إدمان مواقع التواصل
ابتكر علماء من هولندا مقياساً للتعرف على أي إدمان 
محتمل لمنصات التواصل االجتماعي. توصلوا إلى 
أن إدمان اإلنترنت هو اضطراب مصنف طبياً في 

الوقت الحالي.
نوتنغهام  جامعة  من  باحثان  حلل   ،2011 عام  في 
حول  سابقة  دراسة   43 المتحدة  بالمملكة  ترينت 

أن  إلى  وخلصوا  الموضوع،  هذا 
االجتماعي  التواصل  مواقع  إدمان 
يعد مشكلة صحية عقلية قد تتطلب 

عالجاً!.

تؤدي إلى االنتحار!
الصحة  منظمة  إحصائيات  تشير 
نحو  أن  إلى   2015 لعام  العالمية 
كل  ينتحرون  شخص  ألف   800
غالبية  أعمار  تتراوح  فيما  عام، 
المنتحرين بين 15 و29 عاماً على 

الصعيد العالمي.
إلى  مختلفة  إحصائيات  تشير  كما 
محاولة  مليون   20-10 وجود 
انتحار فاشلة كل عام حول العالم، 
فلماذا يحدث كل ذلك؟ وكيف يصل 
على  اإلقدام  مرحلة  إلى  الشخص 

إنهاء حياته بنفسه؟
بوست  نيويورك  صحيفة  ونشرت 
المتحدة  الواليات  في  دراسة  نتائج 
حاالت  في  ارتفاع  عن  كشفت 
إن  تقول  للمراهقين  االنتحار 
من  أكثر  يقضون  الذين  المراهقين 

أكثر  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  ساعات   5
عن  النظر  بغض   ،%71 بنسبة  لالنتحار  عرضة 

المحتوى الذي يتابعونه.

الطالق
يؤكد محامي طالق بارز، يدعى جيمس سيكستون، 
في كتاب جديد صدر له أن وسائل اإلعالم االجتماعية 

هي العامل الرئيسي وراء حاالت الطالق.
"إنه عامل كبير جداً اآلن، ويزداد سوءاً كل يوم" ، 
مضيفاً القول "ال أتذكر آخر مرة تحدثت فيها عن حالة 
لم تكن فيها وسائل اإلعالم االجتماعية سبباً جذرياً 
القصة:  نفس  دائماً  وهي  ما.  بطريقة  متورطة  أو 
وسائل  عبر  بالشؤون  يحتفظون  الذين  األشخاص 
األشخاص  مع  التواصل  أو  االجتماعي  التواصل 
الذين ليس لديهم أي أعمال تتواصل معهم. الخيانة 

سهلة للغاية اآلن، وهي تسمم الزيجات".
مثل  كبيرة  ألسباب  يأتون  "إنهم  سيكستون:  وقال 
الكفر أو األخطاء المالية". "ولكن من وجهة نظري، 

سلسلة  في  أصولها  لها  الكبيرة  األسباب  هذه  فإن 
والتي  الناس  يتخذها  التي  األصغر  االختيارات  من 
تجعلهم يبتعدون عن بعضهم البعض، لدرجة أن هذه 

األشياء الصغيرة لم تعد تشعر أنها صغيرة جداً."
وأوضح سيكستون أن مواقع التواصل االجتماعي، 
مثل فيسبوك ، تعطي الفرصة ألي شخص للتفاعل 
أو  لعالقتهم،  "سامين"  يكونون  قد  الذين  أولئك  مع 
يمكن أن يعطوا طرفاً واحداً في عالقة يشعرون فيها 
بأن حياتهم وحبهم ال يرقى إلى مستوى المعايير من 

أقرانهم.
أما بالنسبة لكيفية الحفاظ على الزواج، قال سيكستون 
أن تأخذ األمر على محمل الجد قبل زواجك. وأشار 
إلى أنه إذا سئل عن سيارة أحالمهم، فقد يقول أحدهم 
سيارة فيراري. ولكن إذا سألت الشخص عن السيارة 
التي يريدها إذا كان بإمكانه امتالك واحد فقط طوال 
واستدامة.  عملية  أكثر  شيئاً  يختارون  فقد  حياته، 
وينصح الناس باستخدام هذا التكتيك عند اختيار من 

يتزوج.
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صالح عبد الله

تبنى االتحاد األوروبي، الخميس 6 ديسمبر/كانون األول 2018، تعريفاً جديداً لـ „معاداة 
السامية“، استثنى مناهضة الصهيونية وإسرائيل، في قرار شّكل خيبة أمل لتل أبيب. 

يعتبر، في قراره، »مناهضة  لم  االتحاد األوروبي  أن  حيث ذكرت صحيفة »هآرتس«، 
الصهيونية وحمالت مقاطعة إسرائيل ممارسات معادية للسامية، األمر الذي يشكل خيبة 

أمل إلسرائيل ومناصريها«. 
ورفضت عدة دول أعضاء في االتحاد األوروبي أن تشمل الممارسات التي يصنفها االتحاد 
األوروبي بأنها معادية للسامية، المواقف المناهضة للصهيونية، وحمالت مقاطعة إسرائيل 
وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، المعروفة اختصار بـ „BDS“. وذكرت 
إسرائيل  مناهضة  اعتبار  عارضتا  اللتين  الدولتين  أن  أحرونوت«،  »يديعوت  صحيفة 

والصهيونية ممارسات معادية للسامية، هما السويد وإسبانيا. 
وأوضحت أن السويد طالبت بأن يشمل القرار العنصرية ضد المسلمين أيضاً، وتم رفض 

طلبها، ألن القرار يشمل أشكال العنصرية كافة. 

لماذا السويد وإسبانيا 
إلى ذلك، ذكرت "يديعوت أحرونوت"، أن السبب الحقيقي وراء معارضة السويد وإسبانيا 
هو قلقهما من استخدام تعريف معاداة السامية لقمع منتقدي إسرائيل. وقالت إن البيان دعا 
جميع الدول األعضاء باالتحاد األوروبي إلى تبني تعريف معاداة السامية المتعارف عليه 
لدى التحالف الدولي لذكرى "الهولوكوست". ويضم هذا التعريف بنوداً تربط بين معاداة 
في  اليهود  بحق  االعتراف  بإسرائيل، مثل "رفض  المرتبطة  الممارسات  السامية وبعض 

تقرير مصيرهم"، و "مقارنة ممارسات إسرائيل بتلك النازية" وغيرها.
 

تل أبيب تريد قمع منتقدي ممارسات إسرائيل كـ«قوة احتالل«
وأضافت الصحيفة أن بيان االتحاد األوروبي لم يتطرق بصراحة إلى ما تصفه إسرائيل 
ومناصروها، بـ "معاداة السامية اإلسالمية" التي تعتبر أشد خطراً على األقليات اليهودية 
في أوروبا، لكنه تطرق بشكل صريح إلى "مناهضة السامية النابعة من النازية الجديدة". 

ومن أبرز النقاط التي وردت في بيان االتحاد األوروبي، حسب صحيفة "يسرائيل هيوم"، 
معاداة  أشكال  استراتيجية مكافحة  تبني وتطبيق  إلى  باالتحاد  كافة  الدول األعضاء  دعوة 
السامية كافة، كجزء من سياسات مكافحة العنصرية وكراهية األجانب والتطرف والعنف. 
كما يدعو البيان دول االتحاد التي لم تقم حتى اآلن بتبني تعريف معاداة السامية الخاص 
إنفاذ  وكاالت  ولدى  التعليم،  في  إرشادية  كأداة  "الهولوكوست"  لذكرى  الدولي  بالتحالف 

القانون بجهودها في التحقيق في االعتداءات المناهضة للسامية. 
لقمع  المذكور،  السامية  معاداة  تعريف  استخدام  إلى  المؤيدة إلسرائيل  المنظمات  وتسعى 
باعتبارها  لها  االنتقاد  ربط  عبر  ذلك  ويتم  احتالل".  "قوة  كـ  إسرائيل  ممارسات  منتقدي 
"دولة اليهود"، وهذا ما تنفيه المنظمات المؤيدة للحقوق الفلسطينية مثل »BDS«، التي 
بشكل  اإلنسان  لحقوق  العالمي  اإلعالن  على  ترتكز  إنها  االلكتروني،  موقعها  على  قالت 
شامل، وتعارض بشكل قاطع ومبدئي، جميع أشكال العنصرية، وضمن ذلك اإلسالموفوبيا 

ومعاداة السامية.
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عملية "درع الشمال" التي بدأها الجيش اإلسرائيلي 
يسبق  الذي  التصعيد  تشبه  ال  اللبنانية  الحدود  على 
الضربات الجوية أو الحرب بين الجانبين، إنما تأتي 
في ظروف داخلية وإقليمية معقدة من تل أبيب إلى 
بيروت إلى طهران قد تؤدي إلى مواجهة أوسع في 

المدى المتوسط أو الطويل بينهما.

من  فليس  مفاجئة.  غير  ذاتها  بحد  النفق  سد  عملية 
المستبعد أن يحفر "حزب الله" نفقا من كفركال باتجاه 
مستوطنة المطلة، وليس بالمفاجئ أن يحرك رئيس 
الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو الورقة األمنية 
شخصية  وأخرى  حكومية  أزمة  يواجه  الذي  وهو 
الخطأ  الوقت، من  نفس  الفساد. في  بفضائح  ترتبط 
في  داخلي  سياسي  بإطار  العملية  حصر  والسذاجة 
اإلقليمي  والتوتر  األمني  الجانب  وتجاهل  إسرائيل 
الذي يصاحبها وما يعني ذلك الحتماالت المواجهة 

العسكرية بين "حزب الله" وإسرائيل.

سبق العملية تحذيرات إسرائيلية لمدة شهرين، بعد أن 
الله"  كتبت الصحافة اإلسرائيلية عن إنشاء "حزب 
مراكز استطالعية على الحدود؛ تال هذه التحذيرات، 
أنباء عن طائرة مدنية نقلت األسبوع الماضي أسلحة 
من طهران إلى مطار بيروت مباشرة لصالح "حزب 
ذلك  لحق  السوري.  الجسر  عن  بدال  وذلك  الله" 
ضربات جوية إسرائيلية في سوريا، ألول مرة منذ 
حادثة إسقاط الطائرة الروسية، واستهدفت الضربات 
منطقة الكسوة حيث تتمركز ميليشيات تابعة إليران، 

حسب ما نقلت اإلذاعة البريطانية.

عنوانه  وإيران  إسرائيل  بين  التدريجي  التصعيد 
ولبنان  الله"  "حزب  اليوم  واالستراتيجي  األساسي 
وليس غزة أو "حماس". فقد عاد الهدوء إلى جبهة 
برعاية  النار  إطالق  وقف  تمديد  بعد  غزة،  قطاع 
الجانب المصري. أما الجبهة األكثر خطرا وإلحاحا، 
حسب تقرير لصحيفة "جيروزاليم بوست"، فهي في 
الصاروخية.  وترسانته  الله"  "حزب  وهدفها  لبنان 
فهل نحن على شفير حرب أخرى بعد أكثر 12 عاما 

على حرب تموز/يوليو 2006؟ 

وأخرى  الحرب  سيناريو  ترجح  أسباب  هناك 
تستبعدها ويمكن إدراجها كما يلي:

من يتوقع الحرب يرى تصعيدا إقليميا تدريجيا، إنما 
حقيقية  فسحة  وجود  دون  من  إيران  ضد  ممنهجا، 
الختراق دبلوماسي أو إقليمي يخفف من حدة التشنج. 
فال طهران بصدد تقديم تنازل في سوريا أو اليمن 
أو العراق وهي تخوض معركة استراتيجية بأدوات 
تخطي  على  طهران  تراهن  وبذلك  بارعة.  إقليمية 
مرحلة إدارة دونالد ترامب ومستشاره جون بولتون 
الموازين ضدها  وقلب  إيران  والتي تضع إضعاف 

في صلب استراتيجيتها.

في الوقت عينه، فإن حقبة ترامب والنافذة المفتوحة 
قد  التي  إيران هي  يمنحها إلسرائيل وخصوم  التي 
مع  عسكرية  مواجهة  باتجاه خوض  أبيب  تل  تدفع 
"حزب الله" في العام 2019 أي قبل 2020 وهو 

موعد االنتخابات الرئاسية األميركية. 
إسرائيل؛  أمام  تتكرر  ال  قد  األميركية  النافذة  هذه 
هنا،  نفق  بإغالق  ينحصر  لن  الله"  "حزب  وتهديد 
أو ضرب موقع هناك. أسباب الحرب تتضمن أيضا 
ضخامة ترسانة أسلحة "حزب الله" ودقتها، وتوسعه 
التي  الردع  سياسة  يقوض  بات  بشكل  اإلقليمي 
مواجهة  إمكانية  ويفتح   2006 حرب  بها  خرجت 
والحدود  الكسوة  باتجاه  بيروت  من  أبعد  شاملة 

السورية ـ العراقية وقرب الجوالن.

في المقابل، هناك أسباب ترجح ضبط النفس وتأجيل 
غير  والتداعيات  ضخامتها  بسبب  مواجهة  هكذا 
الله"  "حزب  فتهديد  عنها.  تنتج  قد  التي  المحسوبة 
ليس أكبر بكثير اليوم مما كان عليه العام الفائت. أما 
الساحة السورية فما زالت مشرعة األبواب، ويمكن 
ألي جيش إقليمي التحرك واصطياد مقاتلين بسهولة 

أكبر من اإلمكانية المتاحة في لبنان. 
الالمتناهي  الدعم  فرغم  ترامب،  إلى  وبالنظر 
قد تؤذي  الله"  إلسرائيل، فحرب مكلفة مع "حزب 
الواضح  ومن  األميركي.  الداخل  في  الجمهوريين 
والضغط  الردع  سياسة  تفضل  واشنطن  أن  أيضا 
جون  الطائرات  حاملة  أرسلت  وهي  إيران  على 

ستينيس إلى مياه الخليج لهذا الهدف.

اللبنانية، فما  المعادلة هو الحكومة  الغائب عن هذه 
من أحد يسألها رأيها، وما من أحد يأخذ دورها في 

الحسبان. 
ال بل إن األزمة الحكومية واإللتهاء بتفاهات إعالمية 
تتيح  قد  المناطق  "زعماء"  بين  الكالمي  والتراشق 
إلسرائيل منفذا أكبر للتحرك. هذا التحرك يتم فقط 
واستهداف  واالحتواء  الردع  سياسة  باتت  حال  في 
"حزب الله" في سوريا غير كافية وهو ما لم يُحسم 

بعد.

جويس كرم
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أقيم في برلين الشهر الماضي معرض الكتاب العربي العالمي الثاني.
والتوزيع  النشر  ودور  األلمانية  العرب  مكتبة  المعرض  في  شارك 
المصرية واألردنية والسورية واللبنانية والعراقية والتونسية والمغربية.

الكتب عبارة عن روايات، قصص، كتب أسالمية  وكانت مجموعات 
ودينية، مناهج تعليمية، قصص أطفال، شعر، كتب ثقافية وعلمية

خصوصا  الكتب،  مجموعات  كل  على  كبيرا  الجمهور  إقبال  وكان 
في  أخرى  معارض  بإقامة  المعرض  منظمي  وعد  وقد  منها.  الثقافية 

العام الجديد.



49

عقدت لجنة تنسيق برلين للتحالف األوروبي لمناصرة أسرى فلسطين 
اجتماعها الدوري الموسع بتاريخ 2018/12/14.

والعرب  الفلسطينيين  واإلخوة  األخوات  من  عدد  االجتماع  في  شارك 
المهتمين بقضية األسرى الفلسطينيين في زنازين االحتالل.

بعد الترحيب بالحضور والوقوف دقيقة صمت إجالال وإكبارا للشهداء 
بالتحالف  التعريف  وكذلك  السابقة  الفترة  عن  تقرير  تقديم  تم  األبرار 

األوروبي.
وقد تم مناقشة عدة مواضيع خالل االجتماع حول كيفية دعم األسرى 
وعائالتهم من الناحية القانونية والمعنوية والمادية وضرورة دمج جهات 

ألمانية في هذا العمل. 
التحالف  بعمل  النهوض  أجل  من  إدارية  قرارات  عدة  اتخاذ  تم  وقد 
األوروبي لمناصرة أسرى فلسطين وخاصة على ساحة برلين لما تمثله 

من ثقل سياسي ليس فقط في ألمانيا بل في القارة األوروبية كلها.
في  الحضور  واإلخوة  األخوات  وضعت  التحالف  برلين  تنسيق  لجنة 
تفاصيل التحضير للمؤتمر الخامس للتحالف الذي سوف يعقد في مدينة 

بروكسل بتاريخ 2019/4/27.





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

من جلسات العنایة بالبشرة على أیدي مختصین.

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

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

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

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

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

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

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

یوم السبت للمواعید المسبقة 

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

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

- نقدم لزبائننا كذلك فحص بشرة مجاني.

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

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

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

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

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

 

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

Ausländerangelegenheiten
Landeseinwohneramt

Außenstelle:
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Keplerstr. 2, 10589 Berlin
U.-Bhf. Mierendorffplatz

gfi^q˘]<·ÁÚé÷<Í¬ÜÀ÷]<gj”π]
D∞÷ÜeE

شھر ینایر/ كانون ثان ۲۰۱۹
Gebetszeiten für Berlin / Januar 2019
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نفسانیین وأخصائیین  اجتماعیین  مشرفین  عن  تبحث  برلین  في  اجتماعیة   مؤسسة 
االحتیاجات ذوي  من  البالغین  المعاقین  األشحاص  مع  للعمل  وإناث  ذكور   ومربین 
 الخاصة. أھداف العمل: مرافقة المعاق إلى األطباء والدوائر الحكومیة، مساعدة المعاق

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

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

:

Kinderzentrum Berlin
Für unsere Praxis suchen wir:

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

لالستعالم
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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







  

56

Botschaften, Moscheen, Ausländerang., Notdienste سفارات، مساجد، شئون األجانب، حاالت الطوارئ

Bagdad Shop
Koblenzer Str. 32, 53173 Bonn
Bagdad Market
Plittersdorferstr. 553173 Bonn
Basra Feinkost
Christian-Lassen-Straße 10b
53117 Bonn
Islamischer Laden M•S
Bonner Strasse 15, 53173 Bonn 
Maroc Shop
Plittersdorfer Str. 5, 53173 Bonn 
Mevlana Market
Oppelner Str. 23, 53119 Bonn 
SES GmbH
Südstr. 124, 53175 Bonn
Ümit Market
Rochusstr. 222, 53123 Bonn
Schulen
Bonn International School
Martin-Luther-King-Straße 14, 53175 Bonn
Tel.: 0228 / 30854-0
König-Fahd-Akademie Bonn
Staatlich genehmigte Grund- &
Teilhauptschule
Mallwitzstr. 2-4, 53117 Bonn 
Tel. 0228-346001
Restaurants
Cafe Club Safad
Bonnerstr. 19, 53173 Bonn
Divan
Kölnstr. 13
53111 Bonn
Hauraman
Moltkestr. 38
53173 Bonn
Phoenicia Lounge
Clemens-august-str. 34
53115 Bonn
Serhat
Bertha-von-Suttner-Pl. 11, 53111 Bonn
Tel.: 0228-5552982
Fahrschulen
Zerhouni
Röntgenstr. 19, 53177 Bonn
Tel. 0228-4468710
Friseur-Salon
Babylon
Koblenzer Str. 32, 53173 Bonn
Tel. 0228-3361641
Coiffeur Fida
Pauluspl. 5, 53119 Bonn
Tel. 0228-9663552
Lorenz
Am Fronhof 4-10, 53117 Bonn
Tel. 0228-3509476
Miss Beauty
Pauluspl. 5, 53119 Bonn
Tel. 0228-660867
Arab. Mix
Ansari Service
Bonner Str. 9, 53173 Bonn
Tel. 0170-3097254
BOCHUM
Drogerie
F&S
Tel.: 0178-5005067
BREMEN
Botschaften
Marokko
Wegesende 3, 28195 Bremen
Tel.: 0421-3 30 73 85
Sudan
Getreidestraße 7, 28217 Bremen
Tel.: 0421-6 18 08 90
Moscheen
Al-Mustafa Gemeinschaft e.V. 
Nordstr. 331,28217 Bremen
Islamische Gemeinde 
Bremervörder Str. 45,28219 Bremen
Tel.: 0421-395687
Apotheke
Knochenhauer Apotheke 
Knochenhauerstraße 48, 28195 Bremen
Tel.: 0176-45698576
Ausländer
Ausländerbehörden
Stresemannstraße 48, 28207 Bremen
Tel.: 0421-361-15275/ 361-15004
Notdienste
Ärztlicher Notdienst
Tel.: 1 92 92
Zahnärztlicher Notdienst
Tel.: 1 22 33
Kinderärztlicher Notfalldienst
Tel.: 3 40 44 44
Fundamt Bremen
Tel.: 361-1 00 79

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

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

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

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

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

- Wadi Musa (Petra) 9623 
- Zarqa 9629

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

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

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

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

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

SAUDI ARABIEN: 00966     
- Abha 9667
- Arar 9664 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

U GneisenaustraßeU GneisenaustraßeU Gneisenaustraße

MUHANNAD. ABOU NABOUT
Praxis für moderne Zahnheilkunde

Zahnimplantate
Zahnersatz und Füllungen
Zahnfleischbehandlung
Zahnreinigung, Bleaching
Kinderbehandlung

زراعة األسنان وفق أحدث الطرق
تبییض األسنان بأحدث الطرق اآلمنة

الحشوات الضوئیة التجمیلیة
تركیب األسنان الثابتة والمتحركة

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

عالج األلم بدون خوف
معالجة األطفال

MUHANNAD ABOU NABOUT
Praxis für moderne Zahnheilkunde
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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
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Ärzte أطباء

Mo, Di, Do: 08.00 - 12.00 Uhr
15.00 - 18.00 Uhr

Mi, Fr: 08.00 - 12.00 Uhr

Hermann Quartier
Hermannstraße 158A
12051 Berlin
(S- & U-Bhf. Hermannsraße)

Tel 030 625 10 07

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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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



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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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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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



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



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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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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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

- 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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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

100%
OFFSET-DRUCK
KEIN BILLIGER DIGITAL-DRUCK!!

100%
OFFSET-DRUCK
KEIN BILLIGER DIGITAL-DRUCK!!

"نحن نهتم بالنوعية وليس بالكمية"

بطاقات شخصية    ملصقات
كتب   أختام    بطاقات أفراح

طباعة على القماش
 إعالنات ضوئية للمحالت

تنظيم حملة إعالنية متكاملة
للمؤسسات و الشركات التجارية

تصميم إعـالنات
و مواقع إنترنت
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Braunschweiger Str. 82, 12055 Berlin
Tel 030 615 76 70 

Fax 030 616 53 889
Mail post@dalil.de
Web www.dalil.de

Flyer - Falzflyer - Visitenkarten
Klappkarten - Plakate

Broschüren - Mappen - Kataloge
Blöcke - Briefpapier - Postkarten

und Vieles mehr!



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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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
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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

ـ فرات العبيدي

ـ 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

20 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 
 المنزلية   

 والكهربائية

Al Basrawy : 
Waschmaschinen, Geschirrspüler, 
Trockner
0157-5789 1714

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) 
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CHARLOTTENBURG-WILMERS-
DORF 
Caritasverband 
Allgemeine Soziale Beratung
Pfalzburger Straße 18 in 10719 Berlin
Telefon: 66 63 3 - 9 60
Paritätischer Wohlfahrtsverband
Brandenburgische Straße 80 in 10713 
Berlin 
Kostenlose Rechtsberatung Mi 14 - 
16:30 Uhr
FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG 
Berliner Mietergemeinschaft
Möckernstraße 92/Ecke Yorckstraße in 
10963 Berlin
Beratungszeit: Di ab 19 Uhr
GEBEWO pro
Beratungsstelle für Wohnungsnotfälle 
und Existenzsicherung
Gneisenaustraße 2 / 3. Etage VH in 
10961 Berlin, Telefon:53 15 68 50
mitHilfe
Rigaer Straße 62 in 10247 Berlin
Telefon: 41 72 18 79 
Beratung in existenziellen Notlagen 
zur Vermeidung oder Behebung von 
Wohnungsnot
RuDi Nachbarschaftszentrum 
Hartz-IV-Beratung
Modersohnstraße 55 in 10245 Berlin 
Telefon 29 49 20 25 
Diakonisches Werk Berlin Stadtmitte 
TAM – Interkulturelles Familienzentrum 
Wilhelmstraße 116-117 in 10963 Berlin
Telefon: 2 61 19 93
Beratung für Familien in Kreuzberg
Rechtsberatung mit einem Anwalt:
jeden 2. und 4. Mittwoch im Monat von 
15 - 18 Uhr
in der St. Thomas-Gemeinde, Bethani-
endamm 23-29 in 10997 Berlin
LICHTENBERG-HOHENSCHÖN-
HAUSEN 
Arbeitslosenverband 
Bürger-Kommunikations-CenterLands-

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

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

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

Beratungsstellenاستشارات اجتماعية

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

F&S Taxes Steuerberatung

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

أسعارنا مناسبة وشفافة

Dienstleistung

Finanzbuchführung Jahresabschluss
Steuerberatung Steuererklärung

Lohnbuchhaltung und 
Lohnbuchoptimierung

Unternehmens- und 
Wirtschaftsberatung

Vermögensberatung Existenzgründerberatung

Vorsorge

خــدمــاتنــا
االستشارات والنصائح االقتصادیة مسك الدفاتر

إدارة األصول واألموال الخاصة الحسابات الختامیة

تأمین المستقبل المساعدة في تأسیس 
المشاریع الجدیدة

المشورات والنصائح في مجال ضریبة اإلرث والھبات

خــدمــاتنــا

Dienstleistung

االستشارات والنصائح االقتصادیة
إدارة األصول واألموال الخاصة

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



وكيلها المعتمد في المانيا
السيد محمد مصلح )أبو ناصر(

الطبيعة على طبيعتها

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

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

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

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

عروض وتنزيالت مغرية على جميع أنواع المواد الغذائية
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Ahmad
Weisestr. 8, 12049 Berlin,
Tel. 030-21803302
Aida
Hobrechtstr. 3, 12043 Berlin, Tel.: 030- 
6221536
Alouisal
Sonnenallee 99, 12045 Berlin 
Te. 0176-85247263
Alouisal
Weichselstr. 56, 12045 Berlin
Tel.: 030-6130 9162
Al-Faisal
Exerzierstr. 3, 13357 Berlin 
Tel. 030-69525178
Aamir
Voltastr. 35, 13355 Berlin, 
Tel. 030-46456799
Belal
Gotzkowskystr. 32, 10555 Berlin
Tel. 030-20953282
BON BON
Sonnenallee 68, 12045 Berlin
Tel.: 030-22460787
Byblos
Scharnweber Str. 122, 13405 Berlin
Tel. 0176-67667070
Kleopatra
Fritschestr. 49, 10627 Berlin, Tel. 030- 
37591085
Elegance
Sonnenallee 112, 12045 Berlin 
Tel. 030/6872483
El-Sufara

ـ صالون أحمد 

ـ صالون عايدة

ـ صالون الوصال ( أبو الخير) 
 

ـ صالون الوصال ( سليم)

ـ صالون الفيصل

ـ صالون أمير

 
ـ صالون بالل

ـ صالون بون بون

ـ صالون بيبلوس

ـ صالون كليوبترا

ـ األناقة 

 
ـ السفراء

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

- مصر للطيران

الخطوط القطرية

- الخطوط السورية

Maxstr. 15, 13347 Berlin
Tel.030-81799075
Goldene Finger
Sonnenallee 13, 12047 Berlin
Tel. 030-62985725
Haissam
Gneisenaustr. 83, 10961 Berlin
Tel. 0173-8248026
Hussein coiffeur
Prinzenallee 36, 13359 Berlin
Tel. 030-21471352
Kassem
Mittenwalder Str. 43, 12049
Berlin Tel. 0176-82076032
Kristall
Urbanstr. 37, 10967 Berlin
Tel. 0176-26598848
Malla Styling
Sonnenallee 44, 12045 Berlin 
Tel. 030/62001839
Mohsen
Hermannstr. 92, 12051 Berlin
Tel. 030-68328673
Nasser
Warthestr. 67, 12051 Berlin, 
Tel. 030-62842801
Street Cut
Brunnenstr. 94, 13355 Berlin
Tel.: 030-94866121
Super Cut
Badstr. 48, 13357 Berlin 
Tel. 030-55955388
Venezia
Triftstr. 3, 13353 Berlin
Tel. 030-46988442
Wael
Sonnenallee 161, 12059 Berlin 
Tel. 030-43910087
Wael Coiffeur
Reinickendorfer Str. 48, 13347 Berlin
Tel. 030-4526016
Yassin
Ostender Str. 4, 13323 Belin,
Tel. 0157-73461990
Youssef
Stettiner Str. 62, 13357 Berlin
Tel. 030-49989960

ـ األصابع الذهبية 

ـ هيثم  

ـ كوافير حسين

ـ صالون قاسم

ـ كريستال
 

ـ صالون المال

ـ صالون  محسن

ـ صالون ناصر

ـ صالون هنادي
 

ـ صالون فينسيا

- صالون وائل

ـ كوافير وائل

ـ صالون ياسين

ـ صالون يوسف

 ,Airlines, Frisiersalonsشركات طيران، صالونات

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

 أجمل المودیالت والتسریحات
الحدیثة للرجال واألطفال

بإدارة مومو
MoMo15

خبــرة

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

ـ جريدة األهرام

  
ـ شبكة األخبار العراقية

 
ـ وكالة األنباء الكويتية

ـ وكالة األنباء المغربية

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

ـ ريم اسماعيل

ـ زهرة بوركادي

ـ كانت للتجميل
 

ـ كليوبترا

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

ـ بيسان

 
ـ الشرق

 
ـ موبليات سويدان

Adil Mode
Südstern 4, 10961 Berlin
Kottbusser Damm 103, 10967 Berlin
Tel./ Fax: 030-69507373
Al-Hanan
Sonnenallee 98, 12045 Berlin
Tel. 030- 56822927
La Majesté
Sonnenallee 96, 12045 Berlin
Tel.: 030-51736441
Tabarak
Erkstr. 4, 12043 Berlin,
Tel. 030-68080633
Nour
Sonnenallee 92, 12045 Berlin
Tel.: 0179-1319048

ـ أزياء عادل

 

ـ الحنان
 

- بوتيك المايستي

ـ تبارك

ـ فساتين نور

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

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

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

Web: www.dalil.de

A
8 

A
7 

A
6 

A
5 

A
4 

A
3 

A
2 

A
1 

A
0 

D
in

-L
an

g 
A

rt
 C

D
  O

va
l M

ax
i R

un
d 

 Q
6 

Q
5 

Q
4 

Q
3 

Flyer - Falzflyer - Visitenkarten
Klappkarten - Plakate - Broschüren

Mappen - Kataloge - Blöcke
Briefpapier - Postkarten

und Vieles mehr!

Flyer

KundenstopperVisitenkarten

Falzflyer

Speisekarte

Stempel
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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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األماكن السياحية

أهرامات مروي
مروي، مرواه (Meroe) أو "بجراوية" هو االسم 
في  النوبية  األهرامات  تحوي  التي  للمدينة  القديم 
تبعد  السودانية  النيل  نهر  والية  في  شندي  محافظة 
عاصمة  وكانت  الخرطوم  عن  كم   200 حوالي 
المملكة الكوشية وتحوي أهرامات النوبة. األهرامات 
عام  (السودان)  في  الكوشيون  الحكام  أقامها  التي 
300 ق.م. واشتهرت النوبة بكثرة بناء األهرامات 
النوبيون يعتقدون أن ملوكهم آلهة أحياء  حيث كان 
ولما يموتون هم وملكاتهم البد من دفنهم في مدافن 
عظيمة. وكان أكبر البنايات األهرامات كملوك قدماء 
المصريين. لهذا يوجد بها أهرامات عديدة أكثر مما 
موجود حاليا بمصر.وأكبر األهرامات النوبية مرواه 

ونوري والكوري بالسودان.

سواكن
تقع سواكن شرق السودان على الساحل الغربي للبحر 
ثم  كانت في األصل جزيرة سواكن  األحمر، وهي 
توسعت إلى الساحل وما جاوره فغدت مدينة سواكن 
التي تضم الجزيرة والساحل. اشتقت اسمها من عدة 

الملك  عهد  إلى  تاريخها  يرجع  أسطورية  قصص 
سليمان وبلقيس ملكة سبأ حيث يذكران الملك سليمان 
كان يسجن فيها الجن فحرفوا االسم إلى سواكن. أما 
الذي  السوق  السوق.  أي  (اوسوك)  فهي  البجا  عند 
به  والسودان  للسودان  السياحي  الجذب  يمثل عامل 

عامالن هما :عامل سياحي وعامل تراثي 

شواطئ البحر األحمر
يمتاز البحر االحمر بنقاء مياهه وشفافيتها وهو أكثر 
ويستقطب  السودان  في  جاذبية  الطبيعية  المناطق 

يحتل السودان موقعا استراتجيا في قلب القارة اإلفريقية مما هيأه ليكون جسرا ثقافيا وحضاريا وتجاريا بين دول شمال القارة ووسطها وجنوبها 
وكذلك حلقة وصل بين إفريقيا والعالم العربي واإلسالمي .

إن موقع السودان في الجزء األوسط من حوض النيل جعل سكانه خليط من عناصر مختلفة نزحت إليه من دول الجوار فالدول التي تجاوره من 
الجنوب تقع كلها داخل نطاق العناصر الزنجية والى الشمال طغت الساللة القوقازية وتأثر الشرق بالهجرات الحامية وللسودان مجموعات عرقية 

انفرد بها وهى :
• العرب في شمال ووسط السودان وأجزاء من الغرب 

• مجموعات الحامية على ساحل البحر األحمر وشرق السودان 
• المجموعات الزنجية وتشمل النيلين في األجزاء الجنوبية وبغض األجزاء الغربية

يتراوح المناخ في السودان بين مدار استوائي في الجنوب إلى صحراوي في الشمال وهنالك أجزاء كبيرة في الجنوب تغطيها غابات دائمة الخضرة . 
مساحة السودان الواسعة أدت إلى تنوع مناخه واختالف توزيع اإلمطار في المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية ففي أقصى شمال السودان نجد 
الصحراء تليها جنوبا شبه الصحراء وفى الوسط السافنا الفقيرة ثم السافنا الغنية والغابات شبه االستوائية في األجزاء الجنوبية حيث تهطل المطار 
بغزارة وتتراوح كمية اإلمطار بين 25 ملم في الشمال إلى 1500 ملم في الجنوب وتبدأ هطول اإلمطار من يونيو حتى سبتمبر ،ويبدأ هطول المطار 

في سالسل البحر األحمر في فصل الشتاء
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حاليا جزءا كبيًرا من السواح الذين يأتون إلى البالد 
خاصة محبى البحر والغطس تحت الماء والرياضات 
على  ممتازة  بسمعة  يتمتع  وأصبح  األخرى  المائية 
مستوى العالم حيث أنه يعتبر من انقى بحار العالم 
ولم تمتد إليه اثار التلوث ويذخر بالشعب المرجانية 
كما توجد به جزيرة سنقنيب وهي الجزيرة الوحيدة 

الكاملة االستدارة وتزخر باألحياء المائية.

جبل مرة
جبل مرة أميز جاذب سياحي في إقليم دارفور ويبلغ 
ارتفاعه 10 آالف قدم فوق سطح البحر ويسود فيه 
مناخ البحر األبيض المتوسط وبه تنوع نباتي كبير، 
الكثيفة  الغابات  ذات  قلول  منطقة  باإلقليم  وتوجد 
وبها  مرتجلو  منطقة  جانب  إلى  الدائمة  والشالالت 
القرود  من  أنواع  فيه  وتكثر  جذاب  شالل  أيضا 
والحيوانات البرية األخرى ومنطقة سوني المرتفعة 
منطقة  إلى  إضافة  عريقة  استراحة  بها  توجد  التي 
ضريبة وهي تمثل الفوهة البركانية للجبل وتوجد بها 
وتتميز  القومية  الردوم  حظيرة  وباإلقليم  بحيرتان، 

بوفرة الحيوانات البرية والطيور فيها.

كما توجد باإلقليم بحيرة كندى التي تمثل واحدا من 
والمهاجرة  المتوطنة  الطيور  تكاثر  تجمعات  أكبر 
والبط  اإلوز  كثيف  بشكل  بها  ويوجد  بالسودان 
اللقالق، وهنالك محمية  أنواع  والحبارى وكثير من 
وادي هور التي تزخر بأنواع كثيرة من الحيوانات 
البرية بجانب اآلثار القديمة وبها المياه الكبريتية في 
تصلح  التي  أزوم  وادي  مناطق  وكذلك  فرح  عين 
لهواة التصوير وهواة المغامرات والطبيعة الوعرة. 
اإليوائية  الطاقة  وتتمثل فرص االستثمار في زيادة 
وإقامة  بجبل مرة  السياحية  القرى  وتأهيل وتحديث 
معسكر سياحي دائم بالردوم وإنشاء مركز رياضي 
إضافة  الجبال  تسلق  رياضة  لممارسة  مرة  بجبل 
إلى إقامة فنادق عالجية في مناطق المياه الكبريتية 
وكذلك إقامة مركز سياحي على بحيرة كندى لهواة 

صيد الطيور ليكون في الوقت نفسه مركزا لدارسي 
ومتابعي حركة الطيور المهاجرة إضافة إلى إنشاء 
ومشاريع  هامة  ومتنزهات  للحيوان  حدائق  وتأهيل 

ترفيهية.

شالل السبلوقة
مقصًدا  يعتبر  النيل)  نهر  (والية  السبلوقة  شالل 
لطبيعة  وذلك  وغيرهم  واألجانب  العرب  للسياح 
المائي  والتدفق  المجرى  وضيق  الجبلية  المنطقة 
فهي توفر بذلك سياحة التزلج والسباحة والرحالت 
من  العديد  تضم  الوالية  ان  ذلك  جانب  إلى  النيلية. 
المختلفة  والحيوانات  كالطيور  البرية  الحياة  اجناس 
السياح والزوار.تبعد حوالي 80 كلم من  ويقصدها 

العاصمة الخرطوم.

محمية الدندر
أقيمت محمية الدندر عام 1935 وتبعد حوالي 680 
مربع  كلم  آالف   10 ومساحتها  الخرطوم  من  كلم 
أجمل  إحدى  البيئة  على  الحفاظ  خبراء  ويعتبرها 
محميات السودان البالغ عددها ثماني عشرة محمية 
وهي المناطق التي أنشئت من أجل حماية الحيوانات 
إنسانية  أنشطة  بأي  فيها  يسمح  وال  كاملة  حماية 
والتعليمية،  والترفيهية  السياحية  لألغراض  سوى 
ففي مساحة الدندر الكبيرة وموقعها الذي يصل حتى 
تنوعا  أكسبها  مما  البيئات  تتعدد  اإلثيوبية  الهضبة 

بيولوجيا خصبا.
ويجري نهرا الرهد والدندرـ  الذي سميت به المحمية 
ـ وهما موسميان في الفترة من شهر يوليو (تموز) 
عبورهما  وخالل  الثاني)  (تشرين  نوفمبر  وحتى 
للحظيرة يصبان في بعض البرك مما يشكل مشهدا 
رائعا، وتعتبر الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى 
المحمية  لزيارة  الفترات  أفضل  من  (نيسان)  أبريل 
ذات  السهول  تغطيها  حيث  الفريد  الموقع  ذات 
ويمكن  والبحيرات  واألدغال  والنباتات  الحشائش 
توفرها  التي  بالسيارات  بًرا  إليها  الوصول  للسائح 

وتستغرق  الخرطوم  من  تنطلق  والتي  الشركة 
الرحلة ثماني ساعات حتى محطة القويسي، ومن ثم 
مواصلة الرحلة للمحمية لفترة ال تزيد على االربع 
تشاهدها  أن  تستطيع  التي  الحيوانات  أما   ، ساعات 
هناك فتحيى على طبيعتها دون أسوار حديدية »إال 
الكبيرة  الثدييات  فمن  نفسه!«  بالسائح  يحيط  ما 
والذئاب  والضباع  البري  والجاموس  األسود  تجد 
الملون  والغزال  اآليل  وغزال  والزراف  والغزالن 
ووحيد القرن والقرود الصغيرة »النسانيس« والقنافذ 
من  نوًعا  من 90  أكثر  بها  كما  البرية،  والخنازير 
الطيور التي تنتشر على تجمعات المياه وهي الحبار 
والبجبار والرهو وهي األسماء المحلية لطيور تأتي 
في موسم الشتاء هاربة من صقيع السويد وأوروبا 
لتتدفأ بالشمس األفريقية، كما هناك دجاج الوادي ـ 
الخشب  ونقار  بيضاء،  بنقاط  المنقط  األسود  بلونه 
والنعام  والغرنوق  سعن،  وأبو  األبيض،  والبجع 

وغيرها كما بالدندر يوجد 32 نوعا من األسماك.

دنقال العجوز
علي  للنيل  الشرقية  الضفة  علي  العجوز  دنقال  تقع 
بعد 109 كيلو متر جنوب دنقال العرضي و30 كيلو 

متر شمال الدبة .
األثرية  المواقع   . المسيحية   : التاريخية  الفترة 
الهامة : كانت دنقال العجوز عاصمة مملكة المقرة 
المسيحية ( 504 – 1317م ) بها عدد من الكنائس 

أهمها كنيسة دنقال والتي ال تزال قائمة حتى االن .

صلب
الثالث  الشالل  للنيل شمال  الغربية  تقع علي الضفة 

علي بعد 40 كيلو متر جنوب عبري .
الفترة التاريخية :الفرعونية . المواقع األثرية : معبد 
ضخم شيده أمنحتب امنيوفيس الثالث لإلله أمون رع 

اإلله الملكي ولنفسه .
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سيسبي
كيلو  بعد 23  قرية سيسبي جنوب صلب علي  تقع 

متر علي الضفة الغربية للنيل .
األثرية  المواقع   . الفرعونية   : التاريخية  الفترة 
الجاذبة : الموقع عبارة عن مدينة محصنة بني بها 
معبد الملك ( أمنحتب ) (امينوميس) الرابع،  يحتوي 
الموقع علي أثار تعود إلى عصور الحقة منها مباني 

ترجع إلى العهد المسيحي.

مروي
تقع علي الضفة الشرقية للنيل علي بعد أربعة أميال 
منطقة شندى وهي  في  كبوشية وهي محطة  شمال 

أهم مقر ملكي .
األثرية  المواقع   . مروي  :مملكة  التاريخية  الفترة 
أمون  معبد  هي  بها  الموجدة  اآلثار  أهم   : الجاذبة 
المنطقة  وفي  الملكية  الحمامات  أغسطس  ومعبد 
 ، األسد  معبد   ، إيزيس  معبد  أيضا  هناك  المحيطة 

معبد الشمس ، والمقابر الملكية .

أم درمان
كوبرى  عبر  السياحية  امدرمان  منطقة  الى  تعبر 

حديثا،  شيد  الذى  االنقاذ  جسر  او  القديم  امدرمان 
التى  الدفاعية  الحصون  تلك  الطوابى،  وتشاهد 
مظاهر  من  تحويه  وما  المهدية  الدولة  أبان  شيدت 
عبد  بوابة  وكذلك  السودان  انسان  بسالة  عن  تعبر 
أمدرمان  سور  من  المتبقية  البوابات  آخر  القيوم 
القديمة وقد سميت باسم حارسها عبد القيوم . وكذلك 
االسالمية  المؤسسات  أهم  أحد  المال  بيت  تشاهد 
تلك  ومن مالمح   ، المهدية  الثورة  لها  أسست  التى 
المرحلة ايضا تجد قبة االمام المهدى وبيت الخليفة 
الثورة  تاريخ  يحوى  متحفاً  أصبح  الذى  الله  عبد 
المهدية . وتكتمل روعة المشاهدة فى هذة المنطقة 
بالتجوال فى االسواق الشعبية بوسط أمدرمان حيث 
الضفاف  وعلى  والمنسوجات  اليدوية  المصنوعات 
مثل  الشعبية  واألنشطة  الصناعات  من  انواعاً  نجد 
الفخار  وصناعة  االسماك  وصيد  المراكب  صناعة 

فى ابوروف والموردة والقماير .

الخرطوم
عبر كوبرى النيل االزرق نتجه الى منطقة الخرطوم 
بحرى السياحية . ونقف على هذه المواقع المتقاربة 
مريوم  أم  ود  حمد  الشيخ  من ضريح  مسافاتها  فى 
الى ضريح الشيخ خوجلى واضرحة المراغنة . ثم 
العبدالب  دولة  تاريخ  مالمح  حيث  الملوك  حلفاية 
شركاء الفونج ونتجه شماال بمحاذة النيل حيث موقع 
الكدور وضريح الشيخ الكباشى وموقع الجيلى وقبة 
الشيخ عجيب بمنطقة (قرى) أعرق العواصم القديمة 
شكل  فى  الممتدة  الجبلية  السالسل  تتراءى  ومنها 
شريط حيث يوجد الشالل السادس على جانبها االخر 
منطقة  تبلغ  ثم  النيل ومن  نهر  بوالية  يقع  والذى   .

السبلوقة من الناحية الشرقية للنيل

متحف السودان القومي
مقتنيات  على  القومي  السودان  متحف  يحتوي 
تاريخها  يمتد  السودان،  أنحاء  مختلف  من  أثرية 
الممالك  فترة  وحتى  التاريخ،  قبل  ما  عصور  إلى 
العديد  للمتحف  الداخلية  الصاالت  وتشتمل  النوبية 
والبرونزية  والجلدية،  الحجرية،  المقتنيات  على 
شكل  في  وغيرها  والخشبية،  والحديدية،  والذهبية، 
حائطية  وصور  زينة  وأدوات  وآنية،  منحوتات 
المتحف وحديقته فعبارة  فناء  أما  وأسلحة وغيرها. 
المعابد  من  العديد  على  يشتمل  مفتوح،  متحف  عن 
بأحجام  والتماثيل  التذكارية،  والنصب  والمدافن 
مختلفة، والتي كان قد جرى إنقاذها قبل أن تغمر مياة 
تركيبها  إعادة  وتمت  وجودها  مناطق  العالي  السد 
حول حوض مائي يمثل نهر النيل، حتى تبدو وكأنها 
شرق)  (سمنه  معابد  وأهمها  األصلي،  موقعها  في 
مقبرة  على  تشتمل  كما  وبوهين،  غرب)  و(سمنه 

األمير (حجو تو حتب) وأعمدة كاتدرائية فرس.

متحف التاريخ الطبيعي
يوجد هذا المتحف في شارع الجامعة ويحتوى على 
منها  أهداف  وله  والحية  المحنطة  الحيوانات  معظم 
النواحي العلمية والسياحية والتعريف بما هو متوافر 
في السودان من زواحف وطيور ومواشي وحشرات 
وتلعب جامعة الخرطوم ممثلة في اساتذتها والطالب 
المهتمين دورا هاما في استمرارية هذا المتحف. كما 
أنه يعكس مجموعة كبيرة من الحيوانات الموجودة 
في السودان من طيور بكافة االشكال واألنواع مثل 
صقر الجديان الموجود عند مدخل المتحف النه يمثل 

شعار السودان.



10.01. – 27.01.2019
Weltmeisterschaft: Handball 
WM der Männer
Mercedes-Benz Arena, Merce-
des-Platz 1, 10243 Berlin

15.01. – 17.01.2019
Messe: PANORAMA Fashion Fair 
Berlin
ExpoCenter, Eingang Süd/Jaf-
féstr., 14055 Berlin

18.01. – 27.01.2019
Internationalen Grünen 
Woche Berlin
Messedamm 22, 14055 Berlin

24.01. – 29.01.2019
Six Day Berlin 2019
Velodrom, Paul-Heyse-Str. 26, 
10407 Berlin-Prenzlauer Berg

26.01.2019
German Wrestling Federation
Festsaal Kreuzberg, Am Flutgra-
ben 2, 12435 Berlin-Treptow

30.01.2019
Snooker: German Masters 2019
Tempodrom, Möckernstr. 10, 
10963 Berlin-Kreuzberg

05.01. – 06.01.2019
Spielzeugmarkt
Halle 4, Bürgerweide, Findor�str. 
101, 28215 Bremen

18.01. – 21.01.2019
Messe: hanseBAU 2019

Messehallen, Bürgerweide, 
Findor�str. 101, 28215 Bremen

19.01. – 20.01.2019
Messe :  Augenoptik , Brille & Co
Westfalenhallen, Rheinland-
damm 200, 44139 Dortmund

27.01.2019
Leichtathletik
Helmut-Körnig-Halle, Strobelal-
lee 40, 44139 Dortmund

29.01. 30.01.2019
Messe: Jagd & Hund 2019
Westfalenhallen, Rheinland-
damm 200, 44139 Dortmund

29.01. 30.01.2019
Messe: Fisch & Angel 2019
Westfalenhallen, Rheinland-
damm 200, 44139 Dortmund

12.01.2019
Messen  TrauDich!, Hochzeits-
messe
Areal Böhler, Alte Schmiedehal-
le, Hansaallee 321

19.01. – 27.01.2019
Messen: boot 2019
Messegelände, Stockumer 
Kirchstr. 61, 40474 Düsseldorf

26.01. – 27.01.2019
Hochzeitsmesse
Museum für Gartenkunst, 
Benrather Schlossallee 100-106, 
40597 Düsseldorf

19.01.- 20.01.2019
Hochzeitstage Hamburg
Hamburg Messe und Congress, 
Messeplatz 1, 20357 Hamburg

27.01.2019
Festival „arabesques“
Alsterschlösschen Burg Henne-
berg, Marienhof 8, 22399 
Hamburg

ES KANN AUFGRUND AKTUELLER EREIGNISSE ZU TERMINÄNDE-
RUNGEN KOMMEN

- : -
- : -
- : -
- : -
- : -
- : -
- : -
- : -
- : - 
- : -
- : -
- : -
- : -
- : -
- : -
- : -
- : -
- : -

Januar 2019, 18 – 19. Spieltag

18.01.2019
19.01.2019
19.01.2019
19.01.2019
19.01.2019
19.01.2019
19.01.2019
20.01.2019
20.01.2019
25.01.2019
26.01.2019
26.01.2019
26.01.2019
26.01.2019
26.01.2019
26.01.2019
27.01.2019
 27.01.2019

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

München
Mönchengladbach
Bremen
Freiburg
Mainz
Düsseldorf
Dortmund
Hertha BSC
Wolfsburg
Schalke 04
Ho�enheim
Leverkusen
Augsburg
Hannover 96
Nürnberg
Frankfurt
Stuttgart
Leipzig

19.01 - 23.01.2019
Handball-WM 2019
Die Lanxess-Arena, 
Willy-Brandt-Platz 1, 50679 Köln

 

12.01. – 13.01.2019
Messe: Hochzeitstage
MOC Veranstaltungscenter, 
Lilienthalallee 40, 80939 
München



أنا ممثل عالميأفقي

الحلول في الصفحة ۹۸

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

رأسي

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

01 - اختراع قدیم أطلقوا علیھ الصندوق الذي یغني.
02 - معركة بحریة انتصر فیھا نیلسون اإلنجلیزي على أسطول بونابرت.

03 - مدینة في مصر بمحافظة أسیوط - فنانة لبنانیة كبیرة.
04 - شاھَدَك - ملكي - في الوجھ.

05 - صفة یعرف بھا الفتى بطول شعره وتعاطیھ المخدرات - خنزیر بري.
06 - أعرابي - تعب - خصب.

07 - عكسھا عائلة مخرج سینمائي - اسم بوذا في الصین - حبیب لیلى  
       التاریخي.

08 - بلدة لبنانیة بقضاء البترون.
09 -للتأفف - الحمام البري.

10 - صندوق مقدس عند الیھود یزعم احتوائھ على الوصایا العشر.

01 - تسمیة تطلق على مجموعة من الجزر.
02 - من الحیوانات وتتواجد في أسترالیا - ماركة صابون.

03 - مدینة ألمانیة.
04 - نعم باألجنبیة - اآلن باألجنبیة.

05 - مدینة فلسطینیة تسمى السامرة قدیماً - وحدة القوة المحركة 
الكھربائیة.

06 - تھیأ للحملة في الحرب - دولة آسیویة.
07 - غطس ونزل في الماء - جواب - یسأم ویضجر.

08 - أعناق - وجھ مستعار.
09 - اسم شرط للزمان یجزم فعلین - سقي - رفق باإلبل.

10 - ممثلة أمریكیة راحلة.

10     09     08     07     06    05     04     03     02     01

دولة أوروبیة؟
ما اسم الدولة؟
ماھي العاصمة؟

من یحكمھا؟

العاصمة

۱- أقدم لغة مكتوبة في العالم؟
۲- أكثر مشروب إنتشاراً في العالم؟

۳- أطول جسر معلق في العالم؟
٤- أكبر أسطول بحري مدني؟

٥- أول من وضع قاموس لإلنكلیزیة؟
٦- آخر من تولى منصب الصدر األعظم  

في الدولة العثمانیة؟
۷- أكثر ملوك الفراعنة المصریین الذین 

حكموا مصر مدة في الحكم؟
۸- أول جریدة یومیة صدرت في انجلترا؟

۹- أكبر محاصیل الفواكھ في العالم؟
۱۰- أكثر العناصر شیوعاً في الكون؟
۱۱- أندر أنواع الغازات في الطبیعة؟
۱۲- أكثر تجمع للبحیرات في العالم؟



سؤال یحتاج جواب ...

عن  معلومات  تجمع  المتخلفة  الدول 
مواطنيها أكثر مما تجمع عن أعدائها.

Sprüche أقوال مأثورة    أقوال مأثورة    

Jalal Amer
جالل عامر

الهروب في الصحراء
البوسعیدي، على الجائزة الشرفیة عن صورتھ (الھروب في  الفنان عمر بن أحمد  حصل 
الصحراء) التي التقطتھا عدسة المصور في صحاري والیة بدیة العمانیة العام المنصرم، 

وذلك في معرض الخیام الدولي للتصویر الضوئي
بقوة،  مندفعا  یركض  رجل  شكل  على  شجرة  لجذع  ھي  الصورة  البوسعیدي:  عمر  یقول 
حیث الناظر إلى الصورة تتجسد لدیھ أحاسیس مختلفة كالخوف أو الفرار أو الھروب من 
فإحدى  واالندفاع،  االنطالقة  تمثل  إنھا  حیث  بإیجابیة،  آخرون  إلیھا  ینظر  وقد  المجھول، 

األرجل منغرسة في األرض بثقة، بینما األخرى تخطو للخطوة التالیة إلى األمام .
التصویر،  عالم  في  مستواك  لمعرفة  وسیلة  اختصار  وبكل  فقط  ھي  یقول:  الجائزة  وعن 
ولیست معیاراً یقاس علیھ احترافیة المصور من عدمھ، ومن جھة أخرى تعد ھذه اإلنجازات 
قابوس  السلطان  لمركز  التابعة  الضوئي  التصویر  جمعیة  إنجازات  لسلسلة  جدیدة  إضافة 
العالي للثقافة والعلوم لرفع اسم السلطنة عالیاً في المحافل الدولیة . ویضیف: أنا دائماً أحب 
التقاط كل ما ھو جمیل ویشدني لتصویره، ولكن میولي أكثر ما یكون لتصویر حیاة الناس 

وتصویر الوجوه، وھو یقربني أكثر للناس ولعاداتھم وتقالیدھم وحیاتھم بشكل عام.

أن  یستطیع  التي  المسافة  كم   -۱
یقطعھا الجمل بدون شرب الماء؟

۲- كم عضلة یستخدم اإلنسان عندما 
یتكلم؟

۳- مامعنى كلمة «أثیوبیا»؟
في  بترول  حقل  أكبر  یقع  أین   -٤

العالم؟
٥- كم یبلغ ارتفاع قمة افرست؟

٦- من ھو الذي اكتشف تمایل محور 
االرض؟

۷- من ھو الذي أوجد علم الجاذبیة 
النسبیة؟

تسییل  اكتشف  الذي  ھو  من   -۸
الغازات؟

۹- من ھو الذي اكتشف الفیتامین؟
القوانین  اكتشف  الذي  ھو  من   -۱۰

االساسیة للتیارات الكھربائیة؟
كتابة  اكتشف  الذي  ھو  من   -۱۱

میشع ملك مؤاب؟
یمكن  ارتفاع  اقصى  ھو  ما   -۱۲

للطیور أن تصلھ؟
والشاعر  األدیب  ھو  من   -۱۳
بطوطة  بابن  لقب  الذي  الجزائري 

الجزائر؟
االولمبیة  االلعاب  جرت  أین   -۱٤

النسائیة األولى؟
۱٥- ما ھي اكثر االشھر حرارة على 

خط االستواء؟
۱٦- في أي سورة ورد ذكر الحوت؟

۱۷- من ھو الفیلسوف الذي أوصى 
بدفنھ على رأسھ بشكل عمودي؟

۱۸- من الحارس االسباني الذي لقب 
بالقدیس؟

۱۹- كم حكم عربي شارك في تحكیم 
بطولة كأس العالم لسنة ۱۹۹۸ التي 

اقیمت بفرنسا؟
یتأثر  الذي  الھرمون  ھو  ما   -۲۰

افرازه بفترات النور والظالم؟
۲۱- ما ھي أصغر دول قارة آسیا؟

۲۲- أین تقع مرتفعات فوتا جالون؟
یستخدم  الذي  الحبل  اسم  ما   -۲۳

للصعود على النخیل؟
۲٤- ماھو الحیوان الذي یطلق علیھ 

دب النمل؟
عند  الزرافة  تسمى  كانت  ماذا   -۲٥

الیونان؟
مستوردة  دولة  أكثر  ماھي   -۲٦

للكھرباء؟
۲۷- ماذا أطلق العرب على مدرید؟

۲۸- أین یوجد أكبر تجمع للخیول في 
العالم؟

۲۹- أین یوجد نھر خور بركة؟
۳۰- ما ھو أجمل المذنبات؟

الیھودي  الفقھ  كتاب  اسم  ما   -۳۱
باللغة العبریة؟

حققت  التي  الروائیة  ھي  من   -۳۲
أعلى نسبة مبیعات لروایاتھا؟

یفترس  الذي  النبات  اسم  ما   -۳۳
الذباب والحشرات؟

۳٤- ما معنى اسم شیكاغو؟
۳٥- ماھي أقدم عملة متداولة؟

۳٦- أین یوجد مقر البنك الدولي؟
العصر  مؤرخي  أشھر  ھو  من   -۳۷

العباسي؟

المزید عنھ في صفحة الحلول ۹۸

ماھو الرقم المفقود؟



سنة ۲۰۱۹ ستكون من أجمل سنوات عمرك و ستفتح لك 
كل األبواب المغلقة ابتداء من أشھرھا األولى حیث یستبعد 
تعرضك ألي صدمة أو إحباط خالل ھذه السنة شرط أن تتعلم 

تسییر أمورك بشكل جید استعدادا الستقبال العام الجدید.

بامتیاز و على  الشخصیة  تحقیق أحالمك  ۲۰۱۹ ھي سنة 
أكثر تقدیر سیكون ھذا في شھر دیسمبر و بالنسبة ألولئك 
الذین یضعون خطط و برامج لتطویر شخصیاتھم و تحسین 
مھاراتھم فھناك العدید من الخطط لتحقیقھا خالل ھذه السنة.

أنت في بحث مستمر عن عمل أو تغییر في مھنتك ستتوفق 
في العثور عما تبحث عنھ, ترغب في احداث أي تغییر في 
حیاتك مع بدایة شھر ینایر ابتداء من منتصف شھر ماي الى 

نھایة شھر یونیو سیكون وقتك المناسب للتغییر.

ھناك مستوى عال من المسؤولیة في انتظارك وذلك بسبب 
بعض  السنة  طیلة  السرطان  برج  في  زحل  كوكب  حضور 
العمل  في  ھاما  منصبا  سیتولون  السرطان  برج  موالید 

والبعض االخر سیقومون ببذل مجھود لتحقیق االھداف.

العالقات  و  الحب  على  ستركز  السنة  من  األولى  األشھر 
العاطفیة و االصدقاء لدیك بعض االخبار السارة في طریقھا 
الیك ؛ من أواخر شھر یونیو الى شھر أكتوبرستحاول تطویر 

ذاتك تتمتع بطاقة جیدة للقیام بكل ما ترغب فیھ.

سنة ۲۰۱۹ تحمل كل المكونات لتكون سنة ممتازة بالنسبة 
لموالید برج العذراء ابتداًء من شھر سبتمبر ۲۰۱۸ ستحدث 
بعض التغییرات على المستوى العاطفي والتي ستستمر حتى 

سنة ۲۰۱۹.

المیزان  الفن و اإلبداع لموالید برج  سنة ۲۰۱۹ ھي سنة 
تتضخم مواردك المالیة وأرباحك ابتداء من شھر فبرایر الى 
شھر أبریل والتي ستحصدھا كنتیجة لشراكة عمل بینك وبین 

أحد األصدقاء أو الشركاء في العمل.

شركة  في  المساھمین  أحد  نفسك  ستجد  السنة  ھذه  خالل 
شيء  فال  الشركة  ھذه  في  القیادة  دور  لك  سیكون  جدیدة 
یسیر دون تدخلك. عملك مع شخصین أو أكثر سیطور قدرتك 

على العمل وسط مجموعة و اإلنسجام معھم.

كوكب المشتري المسیطر على برجك یتراجع من یوم ٤ ینایر 
الى غایة ٥ ماي؛ لن یكون من السھل أن تمضي في حیاتك 
كنت  إذا  جیدة  فترة  ستكون  أنھا  إال  الفترة  ھذه  خالل  قدما 

ترغب في التقلیل من بعض نشاطاتك غیر المھمة.

ستبدأ ھذه السنة ببعض الحیرة في حیاتك ككل بسبب قرار 
اتخذتھ في شھر سبتمبر لسنة ۲۰۱۸ ابتداء من ٦ ینایر الى 
٦ فبرایر سیؤثر علیك ھذا القرار بشكل كبیر؛ قد تغیر نظرتك 

لبعض األمور.

الشاسع  الفرق  ستالحظ  الحیرة  ببعض  السنة  ھذه  ستبدأ 
بین اآلثار الناجمة عن قراراتك في السنوات الماضیة وآثار 
تغیر  في  حیاتك  من  المادي  الجانب  السنة؛  لھذه  قراراتك 

مستمر قد تدخل مجال عمل جدید.

الكثیر من األحداث الجدیدة و غیر المألوفة ستقع في حیاة 
موالید برج الحوت خالل ھذه السنة ستشعر ببعض الرتابة و 
الروتین في حیاتك فأنت تبحث عن تجارب جدیدة لتكسر بھا 

الروتین و الرتابة اللذان تعیشھما.

الكلمات المتقاطعة

االختالفات السبعة

أنا مین؟
جاكي شان

أنا فین؟
إستونیا / تالین / كیرستي كالیوالید

فرافیش
۱- اللغة السومریة./ ۲- الكوال./ ۳- في إنجلترا عام ۱٤۱۰م./ ٤- موجود في الیابان./ 
٥- د. صموئیل جونسون./ ٦- أحمد توفیق باشا./ ۷- رمسیس الثاني حكم ٦۷ سنة./ 
۸- دیلي كورنیت./ ۹- الموز./ ۱۰- الھیدروجین./ ۱۱- تسمى الغازات النبیلة./ ۱۲- 

في كندا ویوجد حوالي ٥۰٪ من بحیرات العالم.

فكر شویة!
الكویت./٥- ۲۹۰۰۰  المحترق./٤-  الوجھ  متر./۲- ٤٤ عضلة./۳-  كیلو   ٤۰۰ -۱ 
ألبرت  الھنجاري  فاراداي./۹-  النجوفن./۸-  بولس  برادلي./۷-  جیمس  قدم./٦- 
متر./۱۳-   ۱۱۰۰۰ ۱۸٦۹م./۱۲-  غانو  كلیمنت  اوھم./۱۱-  جورج  ستزنت./۱۰- 
وسبتمبر./۱٦-  مارس  ۱۹۲۱م./۱٥-  كارلو  مونت  عیشھ./۱٤-  بن  الطاھر 
المیالتونین./۲۱-  حكام./۲۰-   ۷ كاسیاس./۱۹-  دیوجانس./۱۸-  القلم./۱۷- 
الجمل  الخنزیر./۲٥-  الراقول./۲٤-  غینیا./۲۳-  المالدیف./۲۲-  جزر 
النمر./۲٦- الباراجواي./۲۷- مجریط./۲۸- الفوكالند./۲۹- أریتریا./۳۰- دوناتي./۳۱- 
لیشفى./۳۲- أجاثا كریستي./۳۳- النرجس./۳٤- البصل./۳٥- الجنیھ اإلسترلیني./۳٦- 

واشنطن./۳۷- الطبري.

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

كاتب و صحفي مصري، ُولد یوم ۲٥ سبتمبر سنة ۱۹٥۲ تخرج في الكلیة الحربیة 
وشارك في ثالث حروب مصریة وكان أحد ضباط حرب أكتوبر، یُعد أحد أھم الُكتاب 
أزمة  أثر  فبرایر سنة ۲۰۱۲  العربي، توفي یوم ۱۲  الساخرین في مصر والعالم 
قلبیة أثناء مشاركتھ في مظاھرة مناھضة للنظام، قامت محافظة اإلسكندریة بتكریمھ 

بإطالق اسمھ على شارع بمنطقة «بحري» بحي الجمرك مسقط رأسھ.
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Jalal Amer
جالل عامر
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E v e n t  C e n t e r

Demnächst

puderstr. 8. 12435 berlin | tel:030 536 04 033 | mobil:0178 218 80 64



نبحث عن سائقین من محبّي القیادة والسیارات
 یمكنك قیادة أحدث السیارات داخل المدینة أو إلى المطار في

برلین - بوتسدام أو براندنبورغ
المطلوب رخصة قیادة من الدرجة الثالثة

رخصة نقل ركاب
مطلوب حسن المظھر، السریة التامة أثناء العمل

نقدم أوقات مالئمة للعمل، العمل بدوام كامل أو جزئي

B K E  Te a m  G m b H
Treptower Str. 32
12059 Berlin
Tel.: 0176-3205 9890 | 0174-6859686

Wir suchen Fahrer mit Führerschein 
Klasse B und kleiner P-Schein. 

 نبحث عن سائقین مع رخصة قیادة فئة ب
ورخصة نقل ركاب

Jobangebot

Du hast Freude am Fahren und liebst das Auto?
Dann melde dich bei uns und steige ein als Chauff eur/in bei 
BKE Team!
Du bekommst dann von uns Flughafentransfers, sowie 
Stadtrundfahrt in Berlin, Potsdam oder in Brandenburg .
Dabei fährst Du hochwertig ausgestattete Fahrzeuge der neu-
esten Generation und hast internationale VIP’s  auf Deinem 
Rücksitz.
Voraussetzung ist der (kleine) Personenbeförderungsschein, 
Führerschein Klasse B, mindestens 2 Jahre alt. (Bei der Per-
sonenbeförderungsschein-Beantragung helfen wir gerne).
Persönliche Qualifi kation: Perfekte Umgangsformen und ab-
solute Diskretion, gepfl egtes Erscheinungsbild.
Wir bieten dir fl exible Arbeitszeiten, Teilzeit- und Festanstel-
lung.
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kleiner P-Schein

kleiner P-Schein




