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الدليل ـ برلين

األوروبية  القمة  أعمال  المصري  الرئيس  افتتح 
العربية التي استضافتها مدينة شرم الشيخ. وشهدت 
القمة حضور دبلوماسي من الجانبين على المستوى 

الرئاسي.
"تعزيز  إلى  أوروبي  بيان  بحسب  القمة  وتسعى 
القادة  يعالج  حيث  األوروبية،  العربية  العالقات 
والفرص  الحالية  التحديات  من  واسعة  مجموعة 
المشتركة، مثل التجارة واالستثمار والهجرة وتغير 
للقادة  أيضا فرصة  القمة  توفر  كما  واألمن.  المناخ 
لمناقشة آخر التطورات في المنطقة، بما فيها عملية 

السالم في الشرق األوسط، اليمن، ليبيا وسوريا".
وتتمحور الجلسات حول "تعزيز الشراكة األوروبية 
وتحت  سويا"،  العالمية  التحديات  ومعالجة  العربية 

عنوان "معالجة التحديات اإلقليمية معا".
أنجيال  األلمانية  المستشارة  الحضور:  أبرز  من 
ماي،  تيريزا  بريطانيا  وزراء  ورئيسة  ميركل، 
والرئيس الروماني كالوس يوهانيس بصفته الرئيس 
القبرصي  والرئيس  األوروبي،  لالتحاد  الحالي 
فنلندا  وزراء  ورئيس  أناستاسيادس،  نيكوس 
واالتحاد  الخارجية  الشؤون  ووزير  سيبيال،  يوها 
بوريل،  جوزيب  اإلسباني،  والتعاون  األوروبي 
وبيتر  كورتز،  سيباستيان  النمساوي  والمستشار 
بيليجريني رئيس وزراء سلوفاكيا، ورئيس وزراء 

إستونيا يوري راتاس.

ماذا يستفيد قادة اوروبا؟
تسعي أوروبا لالستفادة من الدول العربية في  وقف 
منها  تعاني  التي  الشرعية  غير  الهجرة  موجات 

المجموعة األوروبية في السنوات االخيرة.   
هذه  تحقق  األوروبيين،  القادة  نظر  وجهة  ومن 
عدد  انخفض  فقد  بالفعل،  ملموسة  نتائج  الشراكات 
البحر  عبر  أوروبا  إلى  وصلوا  الذين  المهاجرين 
مقارنة  حاد،  بشكل  إفريقيا،  شمال  من  المتوسط 
بالمستويات واألرقام المرتفعة لعام 2015، برغم أن 
أرقام المهاجرين من المغرب إلى إسبانيا قد ارتفعت 

في اآلونة األخيرة. 

كيف تفيد القمة الزعماء العرب؟
قابل كل من سيباستيان  أن  بعد  القمة  ظهرت فكرة 
(الذي تولى رئاسة مجلس  النمسا  كورتز، مستشار 
ورئيس  الماضي)،  الخريف  في  األوروبي  االتحاد 
الرئيَس  توسك،  دونالد  األوروبي  االتحاد  مجلس 
المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة. وتود مصر 
أن تؤكد الخطوات التي اتخذتها لمنع المهاجرين من 
مغادرة شواطئها إلى أوروبا، وأراد كورتز وتوسك 
إضفاء الطابع الرسمي على هذا التعاون، واالحتفاء 
خالل  ومن  مصر.  بدور  االحتفال  خالل  من  به 

االتحاد  سيعزز  القمة،  باستضافة  لمصر  السماح 
األوروبي مكانة مصر الدولية، ويعمق عالقاتها مع 

دول أخرى في الشرق األوسط وشمال إفريقيا. 
وتأتي الرغبة في تأمين المساعدة المستمرة والتصدي 
في  أوروبا،  إلى  المدى  قصيرة  الهجرة  لمخاوف 
مقابل االعتراف بالزعماء العرب باعتبارهم شركاء 
التي  االستثنائية  المناسبة  لهذه  كبير  كعنوان  قيّمين 
تهدف إلى تأهيل الزعماء العرب وإعطائهم شرعية 
االتحاد  أهداف  تحقيق  في  تساعدهم  ودولية  داخلية 
األوروبي بخصوص قضايا الهجرة، التي تكاد تكون 

موضوع القمة الوحيد. 
وقال بعض المسؤولين األوروبيين إنهم يأملون بشكل 
خاص، بتقديم شعور بالتماسك أمام تحديات القضايا 
المنطقة؛  في  تؤثر  التي  الرئيسة  واألمنية  السياسية 
األوروبي  االتحاد  أهمية  على  يبرهنون  ثم  ومن 
لكتلة عربية تبدو في كثير من األحيان كأنها ترفض 
أوروبا، باعتبارها قوة غير ذات أهمية في جوارها، 
بحسب زميل المجلس األوروبي للعالقات الخارجية.

هل تسبب القمة انقساماً أوروبياً ؟
إن الفترة السابقة على القمة كشفت مرة أخرى عن 
عدم قدرة أوروبا على تقديم جبهة متماسكة وموحدة 

بشأن هذه القضايا. 
فبداًل من أن تكون القمة فرصة إلثبات أن األوروبيين 
ذات  األساسية  المجاالت  في  معاً  العمل  يمكنهم 
العربية  للدول  التأكيد  ثم  ومن  المشترك؛  االهتمام 
أنها تتعامل مع الثقل الجماعي للكتلة األوروبية، فقد 

ينتهي األمر باالتحاد األوروبي بإثبات العكس. 
األوروبي  لالتحاد  الداخلية  االنقسامات  وشابت 
األعضاء  الدول  عجزت  حيث  للقمة،  االستعدادات 
عن التوقيع على إعالن سياسي مشترك في اجتماع 
بين وزراء الخارجية األوروبيين والعرب ببروكسل 
من  الرغم  على   ،2019 فبراير/شباط  أوائل  في 

االتفاق العربي على مسودة القرار. 
وبالنسبة لقمة كانت دائماً تدور 
حول األمور الرمزية أكثر من 
المضمون الفعلي، فإن مثل هذا 
االنقسام يمكن أن يعزز صورة 
المنقسم،  األوروبي  االتحاد 
والذي ال تحتاج الدول العربية 
أن تأخذه بجدية، بحسب باحثين 
أوربيين. ويهدف مؤتمر القمة 
كذلك إلى إبراز أهمية الهيئات 
المشتركة أو متعددة األطراف، 
سيؤدي  أنه  هو  يبدو  ما  ولكن 
االعتبار  ويعطي  العكس،  إلى 
الثنائية،  العالقات  ألولوية 

القضايا  معالجة  في  فاعلية  الطرق  أكثر  باعتبارها 
الهيئات  من  بداًل  األساسية  واألمنية  السياسية 

المشتركة متعددة األطراف. 
عالوة على ذلك، يمثل التحضير للقمة درساً عملياً 
حول تغير الخلفيات السياسية أوروبياً، فمع صعود 
االتحاد  داخل  واليمينية  الشعوبية  القومية  القوى 
األوروبي، التي ترى النشاطات الدولية وسيلًة لكسب 
المواقف الشعبية بالنسبة لقاعدتها المحلية، يكون من 
العامة  المواقف  اتفاق على  الحصول على  الصعب 
األوروبية، حتى عندما ال تنطوي عواقبها على أي 

نتائج ملموسة للدول األعضاء المعنية. 

ال مكان متوقَّعاً لحقوق اإلنسان في اللقاء 
البلدان  بين  التوتر  اإلنسان  حقوق  ملف  ويثير 
دأبوا  األوربيون  القادة  لكن  والعربية،  األوروبية 
في  اإلنسان  حقوق  ملف  انتقاد  عدم  على  مؤخراً 
االقتصادية  العالقات  على  حفاظاً  العربية،  البلدان 
االقتصادات  تنعش  التي  المبيعات  وصفقات 
األوروبية، والتعاون األمني بينهم وبين االحكومات 

العربية.

الهجرة هي الهاجس األول
أعلن الرئيس السيسي أن القمة العربية – األوروبية 
المناقشات  من  مزيد  إلجراء  جيدة  منصة  ستكون 
عدم  أن  مضيفاً  القانونية،  غير  الهجرة  ملف  حول 
استقرار بعض الدول العربية أدى إلى الهجرة غير 

الشرعية المتجهة إلى أوروبا. 
وقالت الحكومة المجرية إنها تعارض أي إشارة إلى 
كلمة »الهجرة« التي تُستخدم في النصوص التي تم 

إعدادها قبل القمة.
اجتمع  يومين،  استغرقت  التي  مصر  زيارته  وفي 
الالجئين،  لشؤون  المتحدة  لألمم  السامي  المفوض 
لمناقشة دور  السيسي،  الرئيس  فيليبو غراندي، مع 

مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية.
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قال يورج مويتن، زعيم حزب البديل من أجل ألمانيا AFD إنه ال مكان للقوى 
اليمينية المتطرفة داخل الحزب.

وفي مستهل مؤتمر إقليمي للحزب في مدينة هايدنهايم، قال مويتن: "من يرغبون 
في التباهي هنا بالكراهية لمجموعات بشرية، أريد أن أقول لهم بوضوح تام: 

ابحثوا ألنفسكم عن ملعب آخر لتصرفاتكم الشاذة".
وتحدث مويتن عن وجود "بعض الراديكاليين المتهورين تماما" داخل صفوف 

الحزب والحروب الصغيرة والمؤامرات داخل الحزب.
وأعرب مويتن عن اعتقاده بأن الحزب أمامه عصور ذهبية وعزا ذلك إلى أن 
الخصوم السياسيين وصلوا إلى درجة من الضعف لم تحدث من قبل أبداً، وأكد 

على ضيق الناخبين " بالعجز الواضح لألحزاب القديمة".
السياسي  التشكيل  أمامنا نحو  القادرين على فتح الطريق  وتابع أن "الوحيدين 

لمصائر بالدنا، هم نحن أنفسنا".
وفي إشارة إلى وجود أعضاء متطرفين في الجناح اليميني للحزب، قالت اليس 
فايدل، زعيمة الكتلة البرلمانية للحزب، إنه ال ينبغي السماح بتفكيك الحزب أو 

تدميره سواء من الخارج أو من الداخل.
وأوضحت أن المسألة ال تتعلق بالتكيف أو بالتقهقر "الجبان" في مواجهة فرض 
رقابة أمنية على الحزب، بل إن المسألة تتعلق بتجنب قيام هيئة حماية الدستور 

)االستخبارات الداخلية( بمراقبة تهدد وجود الحزب.
ويشهد المؤتمر اإلقليمي لحزب البديل بجنوب غرب ألمانيا صراعا على النهج 
المستقبلي للحزب، ونظرا العتزام مارك يونجن، الرئيس الحالي للحزب في 

عدم  ألمانيا،  غرب  جنوب 
أخرى،  مرة  للرئاسة  الترشح 
فإن هناك صراعا حاليا على 
الرئاسة بين أعضاء محافظين 
ومعتدلين و آخرين أصوليين 

متشددين.

حذر خبراء ألمان من أن نشر الصور العارية صار ممكنا حتى بين األطفال 
في المرحلة االبتدائية.

لمفوض  االستشاري  المجلس  في  اإلنترنت  فايلر، خبيرة شؤون  يوليا  وقالت 
تصريحات لصحف  في  األطفال،  استغالل  إساءة  لمكافحة  األلمانية  الحكومة 
مجموعة "فونكه" األلمانية اإلعالمية: "الجناة والضحايا صاروا أصغر سنا"، 
السرية  العادة  عن  فيديوهات  نشر  أو  اإلباحية  الصور  مشاهدة  أن  موضحة 

لألقران صارت تحدث بين الفئة العمرية بين 9 و11 عاما.
وطالبت فايلر لذلك بحظر استخدام الهواتف الذكية بين األطفال دون 14 عاما، 
وقالت: "مثلما نحمي األطفال من الكحول أو مواد مخدرة أخرى، يتعين علينا 

أن نحميهم من مخاطر االستخدام المبكر للهواتف الذكية".
الشرطة  محققو  رصد  كما 
قال  حيث  التوجه،  هذا  أيضا 
مكتب  من  دوبروف  يوديت 
اإلقليمي  الجنائية  الشرطة 
تصريحات  في  برلين  بوالية 
البالغات في  لـ"فونكه": "عدد 
خالل  بشدة  ارتفع  المجال  هذا 
موضحا  الماضية"،  األعوام 
أن المحققين يترددون حاليا في 

النوع من  بهذا  للتحقيق في بالغ متعلق  أسبوعين على مدرسة  المتوسط كل 
الوقائع، وقال: "منذ أن أصبح كل طفل لديه هاتف ذكي، صار عمر المشتبه 

بهم أصغر".
وعلق مفوض الحكومة األلمانية لمكافحة إساءة معاملة األطفال يوهانس-فيلهلم 
روريج على مقترح فايلر بحظر الهواتف الذكية على األطفال قائال: "وضع حد 
قانوني لعمر مستخدمي الهواتف الذكية قد يكون حال سريعا وبسيطا، لكنه لن 

يحل المشكلة األساسية المتعلقة بغياب الحماية على اإلنترنت".
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أن  فولفغانغ شويبله،  األلماني،  البرلمان  أكد رئيس 
المجتمع األلماني، ودينهم جزء  المسلمين جزء من 

من ألمانيا.

كان  عندما   ،2006 عام  في  دعا،  شويبله  وكان 
وزيراً للداخلية، إلى مؤتمر اإلسالم األلماني للحوار 
بين مؤسسات الدولة األلمانية والجاليات اإلسالمية، 
ليصبح بعد ذلك مؤتمراً سنوياً، تشرف عليه وزارة 

الداخلية.
وحول االندماج والجدل القائم في ألمانيا منذ سنوات، 
بواحد،  وليس  باتجاهين  يسير  االندماج  أن  أكد 
وتقاليد  عادات  يتقبل  أن  عليه  األلماني  »فالمجتمع 
التقاليد  تحكمه  بلد  ألمانيا  أن  كما  المسلمة،  الجالية 

المسيحية، التي يجب احترامها أيضاً
وأكد أن القانون هو الحكم ألي خالف، محذراً في 
يضطهد  دين  اإلسالم  أن  ترويج  من  نفسه  الوقت 

المرأة.

خلصت صحيفة دير شبيغل إلى أن مؤتمر وارسو 
البولندية  والحكومة  األميركية  اإلدارة  نظمته  الذي 
مدى  عن  كشف  إيران  على  الخناق  تشديد  بهدف 
في  األوروبية  السياسة  إليه  وصلت  الذي  السوء 
األميركي  الرئيس  نجاح  وأظهر  األوسط،  الشرق 
دونالد ترامب بإعادة تقسيم أوروبا مجددا إلى غربية 

وشرقية.
وأشار الصحيفة إلى أن المرء ال يحتاج إلى كثير من 
الفطنة لمعرفة أن مؤتمر بولندا موجه بشكل صريح 
ضد "ماللي" طهران وحلفائهم ، خاصة حزب الله 
العين  تخطئها  ال  لنتيجة  أدى  الذي  األمر  اللبناني، 
التأييد  بين  األوروبي  االتحاد  دول  انقسام  وهي 
استمرار  وتأييد  طهران،  ضد  موقفه  في  لترامب 
االتفاق النووي مع إيران الذي انسحبت منه واشنطن 

تحت إدارة ترامب.

واألمن  االستقرار  تحقيق  أن  الكاتب  وأضاف 
يدعو  أمر  األوسط  الشرق  في  والسالم  والحرية 
-وفي  توجهه  مع  والمتفقين  ترامب  لكن  للفخر، 
مقدمتهم رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو- 
بتوجيهه  حددوا بوضوح هدفهم من مؤتمر وارسو 
للحرائق  األول  المشعل  يعتبرونها  التي  إيران  ضد 

في الشرق األوسط.
وقال إن نتنياهو هو أحد المستغلين للضعف الحالي 
لالتحاد األوروبي، إذ نجح بسحب رؤساء حكومات 
المجر وبولندا وسلوفاكيا إلى صفه، وطور عالقة ود 
مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان متغاضيا 
عن دعم الرجل لحمالت معادية للسامية ولألجانب، 

ألنه رأى فيه حليفا ضد اإلسالم وضد إيران.
عن  عبرت  أوروبية  دوال  أن  إلى  الكاتب  وأشار 
مشاركتها  عدم  عبر  وازدرائه  بالمؤتمر  استخفافها 
فيه، أو عدم تمثيل نفسها فيه على مستوى رفيع كما 

فعلت ألمانيا وأغلبية دول أوروبا الغربية.
وحسب المحلل السياسي األلماني، فإن هذا االستياء 
الواضح من دول أوروبية تجاه المؤتمر موجه ضد 

السياسات المتشددة لترامب وضد داعميها.
المستوى  بوضوح  أظهر  وارسو  مؤتمر  أن  وتابع 
األوسط،  الشرق  في  األوروبية  للسياسة  السيئ 
جديد  من  األوروبي  االتحاد  بتقسيم  ترامب  ونجاح 

لشرق وغرب.

تنظيم  األلمانية،  الملونة"  "السترات  حركة  تعتزم 
تظاهرات على غرار حركة "السترات الصفراء" في 
فرنسا. وأعلن تحالف "انهضوا" الذي أسسته رئيسة 
فاجنكنشت،  سارة  اليسار،  لحزب  البرلمانية  الكتلة 
المقرر تنظيم تظاهرات ومسيرات في 14  أنه من 
مدينة على األقل، تحت شعار "نحن كثيرون.. نحن 

متنوعون.. فاض بنا الكيل".
خاللها  يرتدي  مسيرات  تنظيم  المخطط  ومن 
أو  األحمر  أو  األصفر  باللون  سترات  المشاركون 
تضمن  جديدة  بسياسة  للمطالبة  أخرى؛  ألوان  أي 
تحسين فرص العمل والتعليم والرعاية الصحية في 
الشيخوخة. وتأتى التظاهرات على غرار تظاهرات 

"السترات الصفراء" في فرنسا.
األلماني   البرلمان  في  اليسار  كتلة  زعيمة  وكانت 
قد أطلقت حركة "انهضوا"، وقالت إنها نجحت في 
استقطاب 167 ألف عضو عبر اإلنترنت، وصفت 

80% منهم بـ"غير الحزبيين.

حوالي  إلى  يحتاج  ألمانيا  في  العمل  سوق  أصبح 
260 ألف يد عاملة سنويا على األقل، بسبب تراجع 
األوروبي،  االتحاد  دول  من  األجانب  العمال  عدد 
ما سيفتح أبواب هذا البلد أمام المهاجرين من بلدان 

عير أوروبية.
مؤسسة  من  بتكليف  أجريت  دراسة  وتشير 
القوة  تقارب  أن  إلى  األلمانية،  “بيرتلسمان” 
االقتصادية وجودة الحياة في الدول األوروبية، دفع 
العديد من العمال بعدم السفر إلى ألمانيا، والعمل في 

بلدانهم األصلية.
بإصدار  الجهات  بعض  تطالب  الوضع  هذا  وأمام 
القوى  توجه  يسهل  الذي  الجديد،  الهجرة  قانون 
العاملة الماهرة األجنبية من خارج االتحاد األوروبي 

نحو ألمانيا.
وكشفت الدراسة أن السوق األلمانية ستكون بحاجة 
حوالي  بينهم  سنوياً،  عاملة  يد   260 حوالي  على 
114 ألف شخص من دول االتحاد األوروبي، فيما 
ينتظر استقطاب حوالي 146 ألف شخص من خارج 

االتحاد األوروبي.
وكانت األحزاب األلمانية المشكلة لالئتالف الحاكم 
بالبالد اتفقت على النقط األساسية في قانون الهجرة 
الجديد، والذي سيطرح أمام البرلمان للموافقة عليه.

السلطات  ستمنح  الجديد،  الهجرة  قانون  وبموجب 
كفاءات  لذوي  أشهر  ستة  لمدة  تأشيرات  األلمانية 
دون  من  األوروبي،  االتحاد  خارج  من  محددة 
التأشيرة  تكون  أن  على  مسبق،  عمل  لعقد  الحاجة 
مؤقتة ومرتبطة بالبحث عن عمل، مع شرط تحدث 

اللغة األلمانية.

لم يسجل االقتصاد األلماني نموا في الربع األخير من 
العام الماضي وتجنب بالكاد تحوله نحو الركود، إذ 
تسببت تداعيات الخالفات التجارية العالمية وخروج 
بريطانيا من االتحاد األوروبي في تعريض نمو أكبر 

اقتصاد والمستمر منذ 10 سنوات إلى الخطر. 
وقال مكتب اإلحصاءات االتحادي إن الناتج المحلي 
اإلجمالي في ألمانيا لم يسجل تغيرا يُذكر في الربع 
أجرته  استطالع  وكان  الماضي.  العام  من  األخير 

رويترز توقع نموا نسبته %0.1. 
العام  من  األخير  الربع  في  النمو  معدل  ثبات  ومع 
ركودا  بالكاد  تحاشى  قد  االقتصاد  يكون  الماضي، 
الذي يُعرف بأنه تسجيل انكماش لفصلين متتاليين أو 
أكثر، وذلك بعد أن سجل انكماشا نسبته 0.2% في 

الربع الثالث. 
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عادل فهمي

والجدل حول مصير  الحديث  يتوقف  ينقطع وال  ال 
المقاتلين الذين انضموا إلى تنظيم داعش أثناء فترة 
حكمه لمناطق واسعة في سوريا والعراق، المقاتلون 
الغربيون واألوروبيون تحديداً يشكل مصيرهم نقطة 
أوروبا،  في  وشعبياً  وأمنياً  سياسياً  وحيرة  خالف 
الالتي  الثالثة  البريطانيات  الفتيات  األمثلة  وأحدث 
بالتنظيم وهن مراهقات ويحتدم الجدل اآلن  التحقن 
في المجتمع البريطاني إن كان يجب قبول عودتهن 
ومحاكمتهن أم ال ويشمل جميع اإلشكاالت القانونية 

المرتبطة بالحالتين.
اآلن ومع إعالن قوات سوريا الديمقراطية معركتها 
األخيرة ضد التنظيم في آخر جيوبه في البالد، ومع 
قرار الواليات المتحدة االنسحاب من سوريا وتغيير 
تزداد  للتنظيم،  هزيمة  تراه  ما  بسبب  استراتيجيتها 

األسئلة إلحاحاً.
أكثر من 40 ألف مقاتل انضموا إلى التنظيم في فترة 
خمس سنوات بحسب المفوضية األوروبية، يعتقد أن 

5000 منهم قدموا من أوروبا.

كيف ستتعامل أوروبا مع هذا الواقع 
في بادئ األمر أدارت الحكومات األوروبية ظهرها 
للمشكلة بشكل عام، إال أن بعض الدول أخذت تعيد 

النظر في مواقفها خاصة بعد التشجيع األمريكي.
أصبحت جمهورية شمال مقدونيا أول دولة أوروبية 
تقوم باستعادة ملفتة لمواطنيها، حيث أعادت وقاضت 

سبعة مقاتلين في أغسطس 2018.
وفي يناير / كانون الثاني، قالت فرنسا إنها تفكر في 
إعادة 130 رجاًل وامرأة إلى وطنهم، لكن بعد مرور 

شهر، لم يُحرز أي تقدم على اإلطالق..
المقاتلين  من  الكثير  رصيدها  في  التي  ألمانيا، 
عن  الفرنسية  القضية  تراقب  إنها  تقول  األجانب، 
بيان  في  األلمانية  الخارجية  وزارة  وقالت  كثب، 
الحكومة  "إن  الثاني  تشرين   / نوفمبر  في  صدر 
لعودة  المتاحة  الخيارات  جميع  تدرس  الفيدرالية 

المواطنين األلمان".
الكثير  أن  من  ينبع  التردد  هذا  أن  خبراء  ويرى 
في  تصمد  ال  قد  العائدين  المقاتلين  ضد  األدلة  من 
المحكمة أو قد تكون حتى بال قيمة، وأحياناً قد يكون 

من الصعب إيجادها من األساس.
بالقضية، هناك  أوروبا غير مهتمة  تبدو  وفي حين 
شيء واحد في حكم المؤكد وهو خضوع أي مقاتل 

يعود من تلقاء نفسه للمحاكمة.
لوسائل  واالس  بن  البريطاني  األمن  وزير  وقال 
اإلعالم البريطانية إن "كل من يخرج للقتال أو دعم 
تحقيقاً،  يتوقع  أن  يجب   ... ]داعش[  مثل  منظمات 

وعلى األقل يجب أن يتوقع خضوعه للمحاكمة."

كان  إذا  ما  حول  بريطانيا  في  اآلن  الجدل  ويحتدم 
قاباًل  قراراً  جنسياتهم  من  المقاتلين  تجريد  خيار 

للتنفيذ.
بأن  الشهر  هذا  األلمانية  الداخلية  وزارة  وأفادت 
أنهم  يعتقد  الذين  ألف،  البالغ عددهم  مواطنيها  ثلث 
عام  منذ  وسوريا  العراق  في  داعش  إلى  انضموا 
2013 قد عادوا، وقد تمت مقاضاة العديد من هؤالء 

أو إخضاعهم لبرامج إعادة تأهيل.

في  ينخرط  لم  من  مع  نفسه  سيكون  التعامل  هل 
القتال كذلك؟

المقابالت  من  العديد  بإجراء  اإلعالم  وسائل  قامت 
غادروا  ممن  النساء،  من  منهم  كثير  أوروبيين  مع 
لاللتحاق بالتنظيم واآلن يريدون العودة زاعمين أنهم 

لم يشاركوا في القتال.
أحدثهم البريطانية شيماء بيغوم التي قالت إنها غير 
نادمة على ما فعلته ولكنها تريد العودة إلى بريطانيا 

خوفاً على سالمة ابنها الذي لم يولد بعد.
مع  مقابالت  وبلجيكا  فرنسا  من  كل  أجرت  كما 
رعاياها، الذين أعربوا عن رغبتهم في العودة إلى 
ديارهم، في حين أجرت وكالة فرانس برس مقابلة 
يشارك  لم  أنه  ألماني، أصر على  أحذية  مع صانع 

في القتال.
ويقول خبراء إن هذه االدعاءات شائعة، وال يمكن 
في  عملن  فبعضهن  دائماً  بريئات  النساء  اعتبار 
الشرطة الشرعية وفي التجنيد، لكن لصعوبة إثبات 
هذا يبقى السؤال إن كان منح فرصة ثانية مطروحاً 

أم ال.
ويرى الخبراء أيضاً أن حتى أولئك الذين لم يقاتلوا، 
فإن وجودهم كأجانب منح دعاية التنظيم جرعة دعم 

كبيرة وانتصار معنوي ودعائي.

معضلة إعادة األطفال
بالنسبة ألوروبا، يبدو أن إعادة األطفال إلى الوطن 

هي األولوية والخطوة األكثر إلحاحاً.
تعمل  إنها  فرنسا  قالت  /أكتوبر،  األول  تشرين  في 
لمقاتلين  يولدون  الذين  األطفال  إلعادة  خطط  على 
أجانب، في بلجيكا، تم تقسيم سياسات إعادة األطفال 

إلى فئات عمرية.
للتقارير، فإن األطفال الذين تقل أعمارهم عن  وفقاً 
10 سنوات لديهم الحق في العودة فوراً إلى بلجيكا، 
في حين أن األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 
10 و 18 عاماً سوف يتم التدقيق بحاالتهم كل حالة 

على حدة.
غير أن الحكومة البلجيكية تعهدت بالطعن على حكم 
قضائي صدر في كانون األول/ ديسمبر وأمر بإعادة 

6 أطفال وأمهاتهم إلى وطنهم.
عملت  إسبانيا  إن  إلباييس  لصحيفة  تقرير  وقال 
للمساعدة في إعادة عائالت مقاتلي داعش، وذهبت 
مناطق  من  لنقلهم  المرشدين  فاتورة  دفع  حد  إلى 

الصراع إلى تركيا.
كما تفيد روسيا بأنها أعادت ألراضيها أطفااًل ولدوا 

ألعضاء داعش الروس.
أوروبي  تقدم  على  عالمة  يبدو  هذا  أن  حين  في 
الملف، ال يزال هناك تردد كبير، مصدره  في هذا 
أفراد  وباقي  األمهات  إلعادة  الضغوط  من  الخوف 
الضغط  حد  تصل  قد  األطفال،  عودة  في  العائلة 

إلعادة المقاتلين أنفسهم.
أمام  يسيراً  يكون  وقد  واحداً،  جزءاً  العودة  وتبقى 
كإعادة  أوروبا  ستواجه  أخرى  ومراحل  تحديات 
التي  الوصمة  المجتمع، وتحدي  العائدين في  ادماج 
ستالحق العائدين، خاصة األطفال. األمر الذي بدأت 
تعمل عليه الكثير من المنظمات والمؤسسات لوضع 
خطط وسياسات لتحقيق ذلك بطريقة ممنهجة وفعالة.
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عين على الالجئين

د. أمير حمد 

تتحرك السياسة األلمانية الراهنة نحو قضايا أخرى 
الشيخوخة  في  الفقر  كمحاربة  الالجئين  ملف  مع 
وتطالب  الفحم   / الحجرية  الطاقة  من  والخروج 
فنزويال  في  النظام  بإسقاط  الخارجية  سياستها  في 
يخص  فيما  وأمريكا  روسيا  بين  العالقة  وإصالح 

األسلحة متوسطة المدى و النووية.
اهتمام  ضمن  الراهن  السياسي  التوجه  هذا  يحدث 
خط  في  يحظون  الذين  الالجئين  بقضايا  ألمانيا 
مواز للسياسة األوروبية دعم الكنيسة ومنح اللجوء 

الكنسي. 
 SPD كان وقد زار شتاين ماير رئيس ألمانيا حزب
االشتراكي اثيوبيا وتفقد وضع الالجئين هناك. قال 
أثيوبيا والقرى االفريقية يمثال أهم  شتاين ماير بأن 
أوروبا  إلى  السرية  للهجرة  الالجئين  تجمع  مراكز 
لتشجيع  األوروبي  االتحاد  ألمانيا  يدعو  الذي  األمر 
هؤالء الالجئينـ  مليون الجئ اريتريـ  بأثيوبيا مثال 
للبقاء في مواطنهم وإدراجهم في سوق العمل. معلوم 
وجدوا  ان  العمل  حق  الالجئين  منحت  أثيوبيا  بأن 
فرصة الستقطابهم بالكامل كأيدي عاملة أو خبرات 
مرغوب فيها أو تشغيلهم في المزارع أو المصانع. 

أوروبية  دولة  أكبر  ألمانيا  بأن  ونذكر  هذا   نقول 
أخرى  ناحية  ومن  ناحية  من  لالجئين  مستقطبة 
تسفير  من  واالكثار  اللجوء  اجراءات  شددت  دولة 
الالجئين المرفوضين. ـ سفرت 750 ألف الجئ في 
واحتجاج  ارتفع صوت  المقابل  وفي  ـ  عام 2017 
يرفض  الذي  الخضر  كحزب  المعارضة  االحزاب 

سياسة التسفير المكثف أو الهمجية كما سماها. 
تسفير  بأن  كذلك  اليسار  وحزب  الحزب  هذا  يرى 
الموت  في  بهم  الزج  يعني  مثال  األفغان  الالجئين 
اذ استقطبهم طالبان وفلول القاعدة هناك هذا إذا لم 

يقتلوا أو يشردوا وسلب مستقبلهم. 
إذا فإن وضع الالجئين اآلن بألمانيا وأوروبا عموما 
التي  فايطاليا مثال  يوم،  اثر  يوما  حرج جدا يضيق 
اثر  لالجئين  الرئيسي  المدخل  اسبانيا  مع  مثلت 
الجئ  مليون  تسفير  ـ  الالانتهاء  أوديسا   ، هجرتهم 
انقاذ  مع سفن  التعامل  أوقفت  أن  بعد  أراضيها  من 
وتش"  "سي  مثل  منها  األلمانية  السيما  الالجئين 
وظلت بفضل دوران هذه السفن الخيرية في البحر 

على أن يتم انزال الالجئين في موانئ ايطاليا. 
يقول وزير داخلية ايطاليا الراديكالي بأنه سيقف ضد 
مثل هذه السفن من بداية نشاطها بإنقاذ الالجئين في 

السواحل الليبية.
المعنية  اليونانية  األوديسا  اسطورة  انطبقت  لقد 
هجرة  على  الجمة  ومشاقها  الالانتهاء  بالرحلة 
واقتحام  الصحراء  عبر  هجرة  اآلن...   .. الالجئين 
خطر الموت في البحار بل والتشرد في دول أوروبا 
إلى أن يعترف بلجوئهم بعد ألي وتحفظ أو يرفضوا 
ويسفروا فيذهبوا من حيث بدءوا في موطنهم المحاط 
بالفقر وتربص أجهزة الدولة من أمن وشرطة لهم. 

في لقاء أجراه تلفزيون والية بايرن الثرية بجنوب 
والية  مواطني  وبعض  بل  الالجئون  طرح  ألمانيا، 
عمل  خانات  هناك  بأن  أطرافها  في  السيما  بايرن 
تشغيل  في  العمل  أرباب  من  كثير  ورغبة  شاغرة 
والزراعة  الطالء  قطاع  في  وتدريبهم  الشباب 
بالرفض  تواجه  ورغبة  ، حوجة  اليدوية  واألعمال 
والتحفظ ألن مكاتب العمل تصعب بل وتمانع  بشدة 
منح الالجئين اذن عمل، اذ ترى أنه يجب التروي 
وانتظار طلبات باحثي عمل ألمان ومن ثم سد خانات 

العمل الشاغرة على أيدي الالجئين. 
بأن  فونكس  بتلفزيون  ألماني  اجتماعي  باحث  يقول 
في  يرغب  ال  ألمانيا  شرق  وكذلك  بايرن  والية 
ولتفشي  معهم  التعامل  في  تجربته  لقلة  األجانب 
عني  بهذا  مواطنيهم.  وسط  والنازية  العنصرية 
الخوف من اآلخر المختلف وتذويب الهوية والتهيب 
من االسالم الذي ارتبط بمفهوم االرهاب ومنظومة 
ثالث  عالم  دول  من  المنحدرة  االجتماعية  الالجئين 
ينظر إليه بتعالي وصلف كبير. يقول توماس بنيت 
هو  األساسي  الهدف  أن  المشهور  العولمة  فيلسوف 
ال  بما  لألجانب  أوروبا  وجلب  القطرية  الدولة  هدم 
األوروبي  الدم  لمزج  فرد  ونصف  مليون  عن  يقل 
بدماء حامية لينتج عنها جيل جديد "طالسي" نشط 
جدا وغبي ذات الوقت. يقول لدى العولمة مشاريع 
كثيرة وأفكار جاهزة بحاجة لتنفيذها وليس االنشغال 

بالتفكير وإتيان الجديد.
الفرنسية  السياسية   " ميشال  "ماريو  ردت  أخيرا 
على سياسة فتح الحدود والعولمة المؤيدة لذلك كما 
جاء في ذكر "توماس بنيت" السابق الذكر وليبرالية 
أنشأت معهد في  بأن   الفرنسي  الرئيس  "ماكرون" 
ترتكز  جديدة  نخبة  تخريج  على  يقوم  ليون  مدينة 
على الثقافة والتاريخ الفرنسي. يمثل هذا الرد نوعا 
من التقوصل واالبتعاد عن األجانب السيما الالجئين 

اللذين يناهضهم عدد كبير من المواطنين.

هجرة بال حدود
تدفق  إليقاف  والحواجز  الجدر  تشييد  ظاهرة  تبدو 
كتحدي  وأمريكا  أوروبا  إلى  واألجانب  الالجئين 
لقد عرفت  السرية.   الهجرة  بانتصار على  وتباهي 
البدائية التي  القدم في المجتمعات  هذه الظاهرة منذ 
على  واالستيالء  هويتها  تذويب  من  تتهيب  كانت 
مواردها الطبيعية من قبل الغرباء والدخالء، ها هي 
غزة  وبين  بينها  فاصلة  جدر  تشيد  كذلك  اسرائيل 
وأوربان رئيس المجر يهندس من جديد في صلف 

لمثل سياسة الفصل الدائي هذه.
أمريكي  جندي  بعث 2000  قد  ترامب  بأن  ونذكر 
إلى حدود أمريكا الجنوبية المتاخمة للمكسيك إلقامة 
أسالك وجدر صفيح إليقاف هجرة مواطني المكسيك 
بهذا  أمريكا.  إلى  السرية  الجنوبية  أمريكا  وجنوب 
لمراقبة  جندي،   4000 إلى  الجنود  تعداد  وصل 
فشل  أن  بعد  الوهمي  الفاصل  هذا  وتشييد  الحدود 
الحزب  لمعارضة  لتشييده  يورو  مليار  في جلب 6 
الديمقراطي له المستولي بأغلبية على مجلس الشيوخ 

بأمريكا. 
الهجرة  مجابهة  إلى  االشارة  هو  هنا  يهمنا  ما 
بين  الفاصلة  فالحدود  شراسة  أكثر  كعدو  السرية 
غير  ال  أثرا  تظل  أو  تسقط  وهمية  الشعوب  أبناء 
كما في ألمانيا وايرلندا التي آثرت البقاء في الرابطة 
ايرلندا  فعلت  كما  منها  الخروج  وعدم  األوروبية 

الشمالية بانضمامها النجلترا. 
نقول "تريزا ماي" رئيسة وزراء انجلترا أن بالدها 
وتدفق  فوضى  عن  بعيدة  جزيرة  تكون  أن  تؤثر 
الالجئين وغير المرغوب فيهم من األجانب. شددت 
السيما  انجلترا  حدود  مراقبة  اجراءات  مي  تريزا 
الجنوبية منها في "كاليه"  فالجئون كثر استطاعوا 
الدخول من شمال فرنسا إلى إنجلترا وذلك قبل 29 
الرابطة  من  انجلترا  خروج  موعد  القادم  مارس 

األوروبية. 
نقول هذا ونذكر بأن انجلترا تدفع ما يعادل ما تدفعه 
الرابطة  ميزانية  تدعم  الرابطة  دول  من  دولة   19
وأن خروجها سيكلفها 6 مليار يورو ضريبة مغادرة 

أو انسحاب من العضوية. 
ثالث  كل  بأن  اللندنية  تلغراف  ديلي  صحيفة  تقول 
شركة في انجلترا تنوي نقل موقعها خارج انجلترا 
ان  حال  في  األوروبية  الرابطة  دول  إلى  السيما 
اتفاقية   ،No Deal صيغة  بال  انجلترا  خرجت 
الوضع أن  الرابطة. بل ونتوقع في هذا  مبرمة مع 
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إلى  الملكي  الفقر  برمتها من  الملكية  األسرة  يرحل 
مكان آمن مجهول موقعه الحتمال احتجاجات جامحة 
تهدد أمن انجلترا الهتزازها وتدهورها االقتصادي 

وتفشي سياسة التقشف فيها. 
نعم طلبت انجلترا الخروج من الرابطة ألسباب عدة 
أهمها تحقيق رغبة "توريس" الحكم بقيادة تريزا مي 
المتمثل في انفراد انجلترا بممارسة حق حفظ الحدود 
والسرية في اتخاذ القرارات والقوانين والحفاظ على 

الهوية. 
انجلترا  شمال  في  الصيادون  جانب  إلى  طالب  لقد 
وكذلك شمال إيرلندا الخروج من الرابطة لالحتفاظ 
والتصدي  االنجليزية  المياه  في  الصين  بملكية 
لمنافسة الصيادين الفرنسيين. أما األهم في ذلك هو 
الخروج  في  العجزة  السيما  االنجليز  معظم  رغبة 
من الرابطة إليقاف هجرة االجانب السيما الالجئين 
تيارات  وذهبت  باألخص.  البولنديين  وأبناء شرق  
الحدود  عن  انجلترا  لعزل  حصن  بتشييد  راديكالية 
األوروبية فووجه بالرفض لضرورة تواصل حركة 
انجلترا  بين  االقتصادي  التبادل  وشاحنات  المرور 
ذاتها  انجلترا جزيرة في حد  أن  وأوروبا، هذا كما 

ليست بحوجة لحصون وجدران لعزلها. 

القوة الجديدة للجدران
أجاب باسم مارشال في كتابه الجديد الرائع بعنوان 
الجدران  تشييد  أسباب  عن  للجدران  الجديدة  القوة 
والسياج الفاصلة بين الدول اذ قال بأن الخوف على 
الهوية  الجيد وتغيير  التنافس االقتصادي والمعيشي 
وأهم  أكثر  هي  واالجتماعية  العقائدية  والمنظومة 
الراديكالية  االجراءات  هذه  مثل  إلى  النحو  عوامل 

"تشييد جدر فاصلة". 
عازلة  جدر  أقامت  العالم  في  دولة   69 بأن  يقول 
مثال  فالصين  وغيرها  السابقة  المذكورة  لألسباب 
شيدت  كما  العرب  عن  ليعزلها  النار  جدار  شيدت 
اسرائيل جدار فاصل بينها وبين األردن، أما جدار 
وجنوب  المكسيك  بين  الفاصل  المتوقع  ترامب 
الواليات المتحدة االمريكية فليس في الواقع إليقاف 
تجارة المخدرات وإنما لتقليل نسبة مواطني جنوب 
المتحدة  الواليات  جنوب  في  المكسيكيين  أمريكا 
االمريكية  40% التينيون. هذا هو السبب الحقيقي 
المتهيب من  العنصري  ترامب  بأمر  الجدار  لتشييد 
تذويب وتناقص البيض األمريكان في والية تكساس 

مثال. 
أما االتحاد األوروبي فمشغول بالفعل بالحفاظ على 

حدوده الجنوبية إليقاف هجرة الالجئين. 
عدد  ستصعد  األوروبية  الرابطة  بأن  ميركل  تقول 
إلى10 آالف  الحدود  لحراسة  فونتكس  قوات  جنود 
قوات  ان  المعلوم  من  القادمة.  السنين  في  جندي 
الجنوبية  اوروبا  حدود  تراقب  االوربية  فونتكس 
هجرات  لرصد  واليونان  وايطاليا  اسبانيا  السيما 
لقط  عبر  وذلك  البحرية  التحركات  أو  الالجئين 
السفن  إلى  وإرسالها  بطائرات  أعلى  من  الصور 

األوروبية وقوات الحدود. 

وفي ختام هذا المقطع نذكر بخطبة "دونالد ترامب" 
جدار  بناء  على  تصميمه  مجددا  فيها  صرح  التي 
أن  يقول  أمريكا...  عن  المكسيك  بفصل  ضخم 
الالجئين يهددون أمن أمريكا عبر تجارة المخدرات 

والدعارة وتفشي جرائم القتل. 
كان وقد ذكر فيما قبل بأن ألمانيا والرابطة األوروبية 
عرضة لمسرح جرائم الالجئين وكثيرا ما تهتم بهم 
بأنه  ترامب  ادعى  لقد  أوروبا.  مواطني  وتهمل 
من  فأخرج  أمريكي  مليون  خمسة  تشغيل  استطاع 
مأساة البطالة وأن اقتصاد أمريكا في تقدم لم يشهده 

من قبل! 

الجئ  مليون  بأن  االلمانية  بيلد  صحيفة  في  جاء 
اوروبا  إلى  مغادرتها  يرغبون  تركيا  من  معظمهم 
مما سهل على تركيا الضغط على الرابطة األوروبية 
السيما ألمانيا بإمالء الشروط السياسية عليها فتركيا 
ال تزال صمام أمان إليقاف الالجئين في ارضها ولن 
تبالي بلغي االتفاق المبرم معها على ابقائهم استنادا 
إلى عدم تقاضي تركيا ل 9 مليار يورو متفق عليها 
بالفعل  مهددة  أوروبا  أن  أي  الالجئين.  اتفاقية  في 
ليبيا  من  وأخرى  الشرق  من  جديدة  لجوء  لموجة 
قرابة 3 مليون الجئ تتهيأ لوصول الساحل االيطالي 

أو اسبانيا عن طريق المغرب. 

هجرة بال انتهاء 
األلماني،  الدستور  تشكيل  على  عاما  سبعون  مر 
انضباط وتقيد به إال أن االتهامات األخيرة الموجهة 
 AFD من مجلس مراقبة حماية الدستور األلماني أن
حزب البديل يتناقض كثيرا مع الدستور األلماني في 
اذ  واألجانب  األقليات  واحترام  العنصرية  مواضيع 
أن تصريحات وآراء هذا الحزب مليئة بالنقد الالذع 

والعنصرية وتهميش األجانب والالجئين. 
هذا وقد حرك تضخم صورة الحزب وكسبه لشعور 
األلمان القومي ألن تؤكد حكومة ميركل على تثبيت 
الرابطة  في  أوال  نموذجا  تكون  بأن  اللجوء  حقوق 

األوروبية على النقيض من ايطاليا حاليا مثال. 

وأعربت بولندا عن قلقها ورفضها الزدواجية سياسة 
ميركل الداعية إلى وحدة الرابطة من جهة والمنفردة 
بمصالح ألمانيا من ناحية السيما تعاملها برلين مع 
تشكيل  ومحاولة  هناك  استثمارها  وتوسيع  روسيا 
الصين  لمنافسة  فرنسا  مع  سريعة  قطارات  وحدة 

وتنامي العولمة المتسارعة. 
تخليها عن رئاسة  قبيل  يهتز  بدأ عرش ميركل  لقد 
حزبها الحاكم وخالفها مع وزير الداخلية وتصميمها 
المعنية  السابقة  سياستها  نهج  مواصلة  على 
بالالجئين. أدرك ذلك حزبها وعلى رأسه فولفجانج 
التي  بتصريحاته  فسارع  البرلمان  رئيس  شويبله 
تضخم  بات  شويبلة  يقول  أكثر.  ميركل  أضعفت 
برلمانيا  وتمثيله   AFD بقيادة الراديكالية  األحزاب 
التي  ميركل  سياسة  نتاج  ألمانيا  مقاطعات  كل  في 
حولت حزبها إلى حزب اشتراكي فيما تقلص التيار 
الوسط والليبرالي المنجزان المهمان باقتصاد ألمانيا 
وليس القضايا االجتماعية وسياسة األجانب بالدرجة 

األولى.
أزمة  جراء  الرابطة  انقسام  على  ردا  ميركل  تقول 
المغرب  في   UWO اتفاقية  أن  السرية،  الهجرة 
والالجئين  لألجانب  المشروعة  بالهجرة  المرحبة 
ستوقف الهجرة السرية وان طال األمد إلى سنة أو 

أكثر. 

بأديس  والهجرة  الهروب  مؤتمر  أن  نذكر  كما  هذا 
إلى  األلمانية  والسياسة  االعالم  لفت  أثيوبيا   / أبابا 
المأساوي 3 مليون طفل  الملف  آخر تطورات هذا 

الجئ وثلثهم في أفريقيا جراء الحروب والفقر.
ذكرت كارينباور بأن جهود ألمانيا وفرنسا في افريقيا 
مواكبتان  ظلتا  والتشرد  السرية  الهجرة  أزمة  لحل 
األساسي  الحل  وأن  البلدين  بين  الخالفات  رغم 
والقارة  بل  الجوار  دول  تبني  هو  السرية  للهجرة 
بأكملها لالجئين كما في جهود أفريقيا الراهنة، هذا 
إلى جانب فتح باب الهجرة المشروعة كما في اتفاق 
المغرب األخير المخلص من ربقة اجرام المهربين 

وبؤس أوديسا اللجوء والالانتهاء.





13

"انقساما  ثمة  أن  للرأي  نتائج استطالع جديد  أكدت 
كبيرا" يميز ما بين تصورات المسلمين والغربيين، 
وقد أشار االستطالع إلى أن المسلمين األوروبيين، 
والذين يحملون وجهات نظر أكثر اعتداال، يمكن أن 

يمثلوا جسرا بين الطرفين.
 " مشروع  أجراه  االستطالع  لهذا  تحليل  أكد  وقد 
الغرب  في  "الكثيرين  أن  العالمية  للتوجهات  بو" 
ينظرون إلى المسلمين باعتبارهم متعصبين ومحبين 
للعنف ويفتقدون إلى االعتدال. وقال االستطالع إن 
"المسلمين في الشرق األوسط وآسيا ينظرون بوجه 
عام إلى الغربيين باعتبارهم أنانيين وفاسدي األخالق 

وجشعين، وأنهم متعصبون ومحبون للعنف". 
ليس  األمر  أن  إلى  أيضا  توصل  االستطالع  لكن 
هكذا بين المسلمين األوروبيين؛ حيث قال التحليل: 
"مثلت آراء مسلمي أوروبا، من عدة طرق، اتجاها 
وسطيا بين الطريقة التي تنظر بها الشعوب الغربية 
إلى  الشرق األوسط وآسيا  والشعوب اإلسالمية في 

بعضها البعض". 

وقد توصل االستطالع، والذي تم تنفيذه في 13 دولة 
المسلمين  تجاه  سلبية  نظر  وجهات  ثمة  أن  إلى   ،
ألمانيا  في  كبير  بشكل  عنها  اإلعالن  يتم  أصبح  قد 
وأسبانيا؛ حيث عبر 36 بالمائة و29 بالمائة فقط في 
البلدين على التوالي عن وجهات نظر إيجابية تجاه 
المسلمين. وعلى العكس قال حوالي ثلثي المواطنين 
إنهم يحملون وجهات نظر  الفرنسيين والبريطانيين 
من  بالمائة   56 اتفق  وقد  المسلمين.  تجاه  إيجابية 
من  بالمائة   44 أيده  كما  الرأي،  هذا  مع  الروس 

األمريكيين المشاركين في االستطالع. 
المشاركين  والفرنسيين  البريطانيين  أن  المثير  ومن 
بشأن  تفاؤال  األكثر  أيضا  هم  كانوا  االستطالع  في 
وقال  اإلسالمية.  البلدان  في  الديمقراطية  احتماالت 
ستة من بين كل عشرة من المشاركين في االستطالع 
من فرنسا وبريطانيا إن الديمقراطية يمكن أن تعمل 
بشكل جيد هناك، في حين اتفق مع هذا الرأي 49 
بالمائة فقط من المواطنين األمريكيين، وما متوسطه 

أربعة من بين كل عشرة من األسبان واأللمان. 
اإلندونيسيين  من  بالمائة   60 من  أكثر  قال  كما 
المسيحيين،  إيجابية تجاه  لديهم آراء  واألردنيين إن 
منهم  بالمائة   48 اتفق  الذين  المصريين  نسبة  تلتها 
كل  من  تقريبا  فقط  واحدا  ولكن  الرأي.   نفس  مع 
في  إيجابية  بأنها  آراءهم  وصفوا  باكستانيين  أربعة 
هذا الشأن، في حين اتفق مع هذا الرأي حوالي واحد 
أن  يمكن  ما  تقريبا، وهو  أتراك  فقط من كل سبعة 
يكون انعكاسا لآلراء المناهضة ألوروبا والواليات 
المتحدة، والناتجة عن المفاوضات الخاصة بانضمام 
الغضب  إلى  إضافة  األوروبي،  االتحاد  إلى  تركيا 

الشعبي بعد الخالف األمريكي التركي األخير. 
وفي المقابل كان المسلمون الذين يعيشون في أوروبا 
أكثر إيجابية تجاه المسيحيين، وهو واحد من بين عدد 
من اإلشارات التي وردت في االستطالع التي تدل 
على أن المسلمين األوروبيين ليسوا فقط أقل نفورا 
بشكل  فيها،  يعيشون  التي  المجتمعات  تجاه  بكثير 
أكبر مما أشارت إليه العديد من التحليالت األخيرة، 
وإنما يمكن أيضا أن يقوموا بدور قوة اعتدال في هذا 

االنقسام الحادث بين المسلمين والغرب. 
المسلمين  من  عشرة  كل  بين  من  تسعة  قال  وقد 
تجاه  إيجابية  نظر  وجهات  لديهم  إن  الفرنسيين 
عشرة  كل  بين  من  ثمانية  قال  بينما  المسيحيين، 
مسلمين أسبان (رغم وجهات النظر المناهضة بقوة 
للمسلمين لدى أكثر األسبان). هذا، وقد أكد حوالي 
سبعة تقريبا من بين كل عشرة من المسلمين اإلنجليز 
تجاه  إيجابية  نظرهم  وجهات  أن  أيضا  واأللمان 

المسيحيين. 
ومن بين جميع المسلمين الذين تم استطالع أرائهم 
تجاه  إيجابية  األكثر  هم  الفرنسيون  المسلمون  كان 
آراء  لديهم  إن  منهم  بالمائة   71 قال  حيث  اليهود؛ 
تقريبا ضعف  اليهود، وهو ما يساوي  إيجابية تجاه 
الرأي في بريطانيا  بهذا  قالوا  الذين  المسلمين  نسبة 

وألمانيا وأسبانيا. 
وفي أماكن أخرى في العالم اإلسالمي كانت وجهات 
إندونيسيا  بكثير: في  أكثر سلبية  اليهود  تجاه  النظر 
إن  االستطالع  في  المشاركين  من  بالمائة   17 قال 
لديهم وجهات نظر إيجابية تجاه اليهود، بينما كانت 
النسبة في تركيا 15 بالمائة، وفي باكستان 6 بالمائة، 
االستطالع،  شملهما  اللتين  العربيتين  الدولتين  وفي 
بالمائة  اثنين  النسبة  كانت  ومصر،  األردن  وهما 

وواحد بالمائة على الترتيب. 
والغربيين  المسلمين  بين  بالعالقات  يتعلق  فيما  أما 
فقد وصفت األغلبية في 10 من بين 12 دولة هذه 
العالقات بأنها "سيئة بوجه عام". وفي أوروبا كانت 
أكثر وجهات النظر سلبية موجودة في ألمانيا (حيث 
قال 70 بالمائة من األلمان إن العالقات "سيئة بوجه 
عام")، ثم في فرنسا (66 بالمائة)، في حين وصف 
55 بالمائة من األمريكيين المشاركين في االستطالع 

العالقات بين المسلمين والغربيين بنفس الوصف. 
وقد كانت تركيا هي أكثر الدول ذات األغلبية المسلمة 
تجاه  سلبية  نظر  وجهات  مواطنوها  يحمل  التي 
الغربيين؛ حيث اختار ثلثا المشاركين في االستطالع 
من األتراك وصف العالقات بين المسلمين والغربيين 
بأنها "سيئة بوجه عام" – رغم أن 77 بالمائة من 
لهذه  التقدير  نفس  اختاروا  قد  المسلمين  النيجيريين 
األردن  ثم  بالمائة)،   58) مصر  تلتها   – العالقات 

(54 بالمائة)، ثم إندونيسيا (53 بالمائة). 

وقد انتهى التحليل إلى أن المسلمين لديهم "وجهة 
مظلومين؛  كونهم  عن  تعبر  الغرب  تجاه  نظر 
الغربيين  أو  األمريكيين  من  بكثير  ميال  أكثر  فهم 
مسئولية  الغربية  السياسات  تحميل  في  األوروبيين 
افتقادهم إلى الرخاء االقتصادي. ومن جانبها تشير 
ونقص  الحكومات،  فساد  إلى  الغربية  الشعوب 
العقبات  باعتبارها  اإلسالمية،  واألصولية  التعليم، 

األكبر أمام الرخاء االقتصادي للمسلمين". 
ومع ذلك فإن كل جماعة من الجماعتين لديها صورة 
فعندما  اآلخر؛  للطرف  منعكسة)  (أي صورة  مرآة 
من  قائمة  بين  من  تختار  أن  جماعة  كل  من  ُطلب 
المسلمين  وغير  المسلمون  رأى  السلبية  الخصال 
المشاركون في االستطالع هذه الصفات في الطرف 
اآلخر. وقد وجد االستطالع أن المسلمين في الشرق 
إلى  ينظرون  كبيرة–  بأغلبية  وغالبا   – األوسط 
ومحبين  ومتغطرسين  أنانيين  باعتبارهم  الغربيين 
الغربيون،  المسلمون  كان  فقد  ذلك  ومع  للعنف. 
انتقادا بكثير تجاه  وخاصة في فرنسا وأسبانيا، أقل 
صفات غير المسلمين مما هو الحال لدى الدول ذات 

األغلبية المسلمة. 
في  المسلمين  غير  أغلبية  ترى  الوقت  نفس  وفي 
للعنف،  ومحبون  متعصبون  المسلمين  أن  أوروبا 
رغم أن أقلية فقط في بريطانيا و الواليات المتحدة 

وفرنسا هي التي أيدت هذا الرأي. 
وقد أشارت نتائج االستطالع إلى أن مسلمي فرنسا 
وأسبانيا كانوا األقل نفورا تجاه المجتمعات المحيطة 
أنه  ُوجد  أسبانيا  في  العام  الرأي  أن  رغم  بهم، 
األكثر عدائية تجاه المسلمين بين جميع المجتمعات 

األوروبية التي شملها االستطالع. 
وقد قال أربعة من بين كل عشرة من األسبان غير 
المسلمين إنهم يعتقدون أن معظم المسلمين أو الكثير 
لكن  اإلسالمي،  التطرف  يؤيدون  بالدهم  في  منهم 
12 بالمائة فقط من األسبان المسلمين هم الذين اتفقوا 
يمثل  التي  األربعة  الدول  بين  الرأي. ومن  هذا  مع 
كان  االستطالع  شملها  والتي  أقلية  فيها  المسلمون 
المسلمون البريطانيون هم األكثر انتقادا لبلدهم، كما 
أنهم "اقتربوا أكثر من وجهات نظر المسلمين حول 

العالم في آرائهم تجاه الغربيين". 
وقد ُوجد أن االنقسام الديني كان أكثر حدة بشكل يثير 
الدهشة في نيجيريا؛ فعلى سبيل المثل نسب ثالثة من 
سلبية  والمسيحيين صفات  المسلمين  من  أربعة  كل 

للطرف اآلخر.
وباإلضافة إلى هذا قال حوالي نصف مسلمي نيجيريا 
إن التفجيرات االنتحارية يمكن أن تكون مبررة غالبا 

أو في بعض األحيان عند الدفاع عن اإلسالم. 

 محمد عبد المنعم
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عبير حميد مناجد 

أصبحت رؤية  سيارة الشرطة وطرق أفراد الشرطة  على أبواب الجيران  بعد منتصف الليل  مشهدا متكررا  وضمن روتين الحياة العادية  في المبنى السكني 
الذي أقيم فيه، والسبب هو الخالفات الزوجية التي اشتعلت  بين جارتي األلمانية  وزوجها )وهما من أصول بولونية(  وزادت وتيرتها والعنف المصاحب لها 

واإلزعاج المستمر  الجيران بعد طلبها للطالق...
وكلما تكلمت مع احد الزوجين عن سبب المشاكل يلقي احدهما باللوم وافتعال المشاكل والظلم وإنكار العشرة والمعروف لآلخر، وألني كنت اعرفهما معرفة 
سطحية لم استطع التعرف على المشاكل الجوهرية التي أدت إلى انهيار عالقتهما الزوجية التي كنت وكل الجيران نظن أنها تسير على خير ما يرام، وأسفرت 
مؤخرا عن ترك ابنتهما الوحيدة )14 سنة( للبيت  بعد أن ضاقت ذرعا بمشاكلهما العصية على الحل، واستحالة استعادتهما للتفاهم والسالم العائلي المفقود، 

وقررت العيش مع جدتها ولم أرها منذ تركت البيت .
صحيح جدا انه ليس هناك عالقة زوجية أو بيت اسري ليس فيه خالفات وبعض المشاكل العادية التي يحلو لعلماء االجتماع ورجال الدين تسميتها ب ملح الحياة، 
لكن صحيح أيضا أن بعض المشاكل والخالفات بين بعض األزواج ليس ثمة حل لها إال بالهجران أو االنفصال أو )أبغض الحالل( وهو الطالق، وهو المعضلة 

التي تواجهها كل األسر أيا كانت أصولها أو  خلفيتها االجتماعية أو ديانتها أو المستوى العلمي والثقافي أو المستوى المعيشي والمادي الذي تتمتع به. 
لتكثر وتتراكم وتتفاقم لتهد كيان األسرة والعائلة ؟ وكم من المشاكل وانعدام فرص التفاهم والتقدير وحسن الظن  ترى كم من المشاكل والخالفات العادية تم 
إهمالها لتكثر وتتفاقم وتهدد كيان األسرة ؟  وكم تسبب انعدام فرص التفاهم  والتشجيع والتقدير وقلة التفاهم ، وإرساء مبدأ سؤ الظن و التربص باآلخر وإفشاله 
واإلساءة إليه و االفتقار إلى أدنى  أسس المشاركة  البناءة وااليجابية والدعم الالمشروط  في الحياة الزوجية بين الطرفين .... بشكل مباشر في إفشال زواج 
الكثير من الرجال والنساء وتحطيم  بيوت كانت سعيدة وتسببت بألم وحزن عميق في نفوس األبناء المتعلقين و)المعلقين(  بين الطرفين شدا وجذبا وعلى طاولة 

المساومات والتنازالت و الخوف من خسارة  حقوق الحضانة والوصاية وحقوق الرؤية القانونية وجلسات المحكمة للفصل بين الزوجين.

أنتم جميعا معنيين باإلطالع على مشاكل نخبة من أبناء الجاليات العربية الموجودة في ألمانيا، الذين قدموا لنا خالصة تجاربهم الشخصية واألسباب القهرية (من 
وجهة نظرهم) التي دفعتهم  التخاذ قرار الطالق، محاولين تقديم خبراتهم االيجابية وحتى السلبية للناس، كي يستفيدوا منها قدر اإلمكان خاصة بعد تصاعد نسب 
إحصائيات الطالق بين أبناء الجاليات العربية وبين فئة الشباب والمتزوجين الجدد تحديدا إلى معدالت عالية باضطراد يستدعي معها الوقوف على أسباب هذه اآلفة 

االجتماعية ومحاولة دراسة الحلول لتدارك تداعياتها، واحتواء آثارها على األسر العربية وعلى األبناء الذين هم نواة أجيالها الجديدة القادمة ..
"الدليل " تنطلق في تحقيق اجتماعي حول الطالق، نبدأه أوال مع بعض النساء العربيات ـ دون أسماء أو هوية ـ الالتي مازلن يعانين من "معركة" الطالق مع 

أزواجهن وأخريات حسمنها لصالحهن و لكن مازلن يعشن آثارها السلبية حتى اآلن وتجارب أخرى متنوعة من خالل اآلراء التالية :

 
 

 
 

 
 

 

سيدة عربية تحكي لنا ... 
ـ  برأيك ما هي ابرز االسباب التي تدفع للطالق ؟ 
وهل تختلف اسباب الطالق هنا عن اسباب الطالق 

في الوطن االم؟ 
ـ نعم طبعا  (هنا مفيش حاجة بتربط الراجل) الن 
المرأة هنا مؤمنة من ناحية الجانب المادي وفي حالة 
االم  الوطن  في  المأوى،  وألبنائها  لها  تجد  الطالق 
فتكون المرأة مهددة وإذا طلقت تجد نفسها وأطفالها 

في الشارع ،،
ـ لكن الرجل ايضا يتهم المرأة العربية انها ال تتحمل 
مشاكل وهموم الحياة الزوجية كما كانت ستفعل في 
أول  ومع  الواحدة(  على  للرجل  )وتقف  االم  بلدها 
مشكلة أو موقف تهدد الرجل بالشرطة و بالطالق ؟

ـ انتي محقة  نسبة الطالق ايضا في بالدنا العربية 

يتحمالن  ال  الزوجين  كال  ان  والسبب  كثيرا  زادت 
كأسرع  للطالق  ويلجأن  االسرة  ومشاكل  هموم 
الحلول، لكن في البالد العربية المرأة يكون عندها 
(مفيش  هنا  اما  معينة  امالك  اهلها وشغلها وعندها 
المجتمع  العائلة ومناخ  ايضا وجود  عندها حاجة)  
مهما  دور  يلعب  هناك  الطرفين  عند  المحافظ 
ايضا  الطالق،  فكرة  الغاء  او  وتأجيل  الصلح  في 
اخالقيات (العيب وكالم الناس) وتأثير كبار العائلة 
واألهل تقف مانعا في كثير من حاالت الطالق، بينما 
هنا في المانيا تتمتع المرأة باستقالل مادي حتى اذا لم 
تكن تعمل تلقى الرعاية والعناية الكاملة، والقوانين 
حالة  وفي  بزوجها  متعلقة  تجعلها  تدعمها وال  كلها 
تبعية مستمرة له بل تجعلها كائن منفصل له حقوق 
وعليه واجبات، وال ننكر ان استقاللية المرأة المادية 
قرارها  وتدعم  تشجعها  هنا  واالجتماعية  والقانونية 
في  بصعوبات  شعرت  حال  في  الطالق  طلب  في 
الزوجة  تختلط  ... وحين  الزوجية  حياتها  استمرار 
المانيا  العيش في  لهن  بنساء عربيات سبق  الجديدة 
فإنهن ينقلن لها تجاربهن الشخصية السلبية ويطلعنها 
وحقوق  المرأة  حقوق  ولى  كزوجة  حقوقها  على 
االنسان وحقوق الطفل بشكل عام، وبصراحة اكثر 
يشجعنها على طلب الطالق اذا كانت زوجة ُمعنفة 
بدنيا  و طلبت مشورتهن ونصحهن في  أو  معنويا 

هذا الموضوع، والحقيقة هي ان الرعيل االول من 
المغتربين او المهاجرين العرب والجمعيات النسائية 
في  مهما  دورا  يلعبن  واألسرة  المرأة  تدعم  التي 
كتير  ( ستات   ، هنا  بحقوقها  العربية  المرأة  توعية 
وأنا منهن "مكناش" نعرف اي  حاجة عن حقوقنا) 
انا موجودة هنا منذ 17عاما وحين جئت هنا كنت 
متعلمة واعمل لكن حين جئت هنا بعد الزواج (اتقفل 
المشاكل  اواجه  بدأت  حين  حقوقي  وتعلمت  عليه) 

مع زوجي. 
ـ وكيف تعرفت على حقوقك هل سألت صديقاتك أم 

استشرت المختصين االجتماعيين ؟ 
يكن  لم  ظروفي  نفس  يعشن  صديقاتي   طبعا  ال  ـ 
بالصدفة   معاناتي،  نفس  يعشن  وكن  شيئا  يعرفن 
وحقوق  حقوقي  على  تعرفت  عذاب  وبعد  البحتة 

ابنائي هنا.
او  حالة طالق  يعشن  هنا  تعرفيهن  الالتي  من  كم 

انفصال عن ازواجهن ؟ 
ـ  ليست نسبة كبيرة لكن اؤكد لك  كل من اعرفهم 
قادرين  (مش  مضطرين  ازواجهن  مع  عايشين 

يعملوا الخطوة دي) 
كبير  بقلق  ويشعرن  المجهول  من  خائفات  ألنهن  ـ 
اذا اقدمن على الطالق، أال يستطعن تحمل مسؤولية 
قدرتهن  عدم  ناحية  من  لوحدهن  واألطفال  البيت 
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لتامين  العمل  على  قدرتهن  وعدم  اللغة  تعلم  على 
متطلبات . ويجب على المرأة ان تنطلق بحياتها وال 
تعيش على المساعدات .. اصال النساء العربيات هنا 
يشعرن بالخوف من كل شيء وعلى كل شيء وفي 
حالة الطالق سيزداد الخوف والشعور بعدم األمان.

أضافت ام سارة 
عندنا مهاجرين من فلسطين ومن لبنان منذ السبعينات 
ونقارنها  الفئة  هذه  نرى  وحين  الثمانينات  ومنذ 
بحاالت الهجرة واللجوء التي حصلت في السنوات 
االخيرة سنجد ان معدل الطالق لم يبق  نفسه وإنما 
في ازدياد وتصاعد مستمر، وذلك الن الرعيل االول 
من المهاجرين جاءوا ومعهم اسرهم فظلوا يحملون 
عن  الموروثة  االجتماعية  واألعراف  التقاليد  نفس 
وتسكت  وتتحمل  تسكت  المرأة  ان  وهي  الوطن، 
تعودت  مرضت،  اذا  وتسكت  زوجها  خانها  اذا 
وهكذا  تربت  فهكذا  حقوقها  وتجاهل  السكوت  على 
نشأت. لكن الجيل الجديد من الزوجات اختلف عنا 
كثيرا وصار اكثر  شجاعة كما ان ثورة االنترنيت 
واالنفتاح على العالم والثقافات اثر كثيرا في مستوى 

الوعي بمسالة حقوق المرأة و االنسان بشكل عام،
)ام وائل(  قاطعت حديثنا 

او  مطلقات  اعرفهن  الالتي  النساء  اكثر  تقول 
بالنسبة  مؤسف  امر  وهذا  الطالق  وشك  على 
 25 نحو  قبل  أللمانيا  جئت  انا   العربية،  لألسر 
كل  برغم  وأسرتي  بزوجي  متمسكة  ومازلت  عاما 
واجب  فمن  لها  تعرضنا  التي  والخالفات  المشاكل 
المرأة ان تصبر وتتحمل ألنها نواة البيت واألسرة  
بيتها  على  الحفاظ  وتريد  قوية  المرأة  كانت  وإذا 
ستنجح في الحفاظ على زوجها وبيتها وأوالدها اما 
بحياتها  التدخل  لآلخرين  وتسمح  ضعيفة  كانت  اذا 
فستخسر بيتها، وبرأيي المسؤولية االكبر في الحفاظ 
على البيت االسري واألطفال تقع على عاتق الزوجة 
( والدي خلقوا هون في المانيا لكن الحمد لله مازالوا 
الكبيرة  ابنتي  ان  حتى  العربية  بتقاليدهم  متمسكين 

تعطيني معاشها كله وأنا اعطيها المصروف)، 
اذا  معاشها  تعطيكي  ستبقى  هل  مازحة  اجبتها   ...

تزوجت؟ وضحك الجميع... 

 
 
 
 
 

 
 

منذ  مطلقة  (وهي  التالية  بضيفتي  الخوف  استبد 
سنوات ولها طفلين)  وأنا اسالها عن سبب الطالق  
البلد  جنسية  حتى  او  االسم  ذكر  عدم  طلبت  بحيث 
الذي تنتمي اليه والسبب كما بررت ان زوجها قارئ 
جيد للمجلة وليس فقط زوجها بل كل الجالية العربية 
تخاف  ولهذا  شهر  كل  صدورها  حال  المجلة  تقرا 

ان يتم التعرف عليها بسهولة وبدأت بسرد معاناتها 
منذ 18  المانيا  في  انا  قائلة:  الطالق  مع  وتجربتها 
سنة وجئت بعد زواجي في بلدي االم بفترة بسيطة 
الطبقة  من  ونعتبر  الجامعية  لدراستنا  اتمامنا  وبعد 
الوسطى وزواجنا كان تقليديا فزوجي كان مقيم في 

المانيا (ونزل يدور عروسة وحصل النصيب) 
في حالتي ال اظن ان وضعي وأسبابي تختلف كثيرا 
قبلي وأهمها ان  العربيات من  النساء  قالته لك  عما 
على  النساء  كل  الى  ينظر  الشرقي  العربي  الرجل 
ما  غالبا  لذلك  واحدة   ونوعية  واحد  صنف  انهن 
يرددون( كلكم صنف واحد او صنف نمرود) الن 
الرجل عادة يكون قد تعرف وأقام عالقات مع كثير 
من النساء واغلبهن سيئات يظن ان كل النساء هكذا 
المعاملة  وسوء  والوساوس  المرضي  الشك  فينتابه 
النساء  ومساوئ  بسلوك  دائما  ويقارنها  لزوجته 

األخريات وهي ال ذنب لها بخبراته السيئة السابقة 
الزواج  المشاكل بعد  ـ هل طرأت على حياتك هذه 
مباشرة ام كانت هناك حياة زوجية سعيدة وتفاهم 

ثم ساءت األوضاع بينكما  بعد سنوات ؟
بقدراتي  ثقة  وعدم  ظن  اساءة  هناك  كان  مبدئيا  ـ 
قدراتي  من  يقلل  فكان  البداية  منذ  زوجي  قبل  من 
وكفاءتي في ادارة البيت ويشكك في وعيي وقدرتي 
للمشاكل ولهذا عشت سنوات حياتي  التصدي  على 
االولى معه في تعتيم كامل وكان يمنعني من اقامة 
فقدانه  مخافة  مصادقتهن  او  جاراتي  مع  عالقات 

للسيطرة ويظن أنني سأستقوي عليه. 
حرية  لي  يتيح  يكن  لم  انه  مثل  اخرى  وأسباب 
في  المشاركة  في  او  البيت  ميزانية  في  التصرف 
اعداد وإقامة المناسبات العائلية وال حتى في التسوق 
في  حتى  ونقد،  سلبية  مالحظات  لي   يوجه  دائما 
المطبخ المملكة الخاصة لكل زوجة كان يقف رقيبا 
المالحظات  ويعطي  ويعدل  طبخي  طريقة  على 
وأحيانا هو الذي يطبخ وليس انا بحجة انني ال اجيد 
الطبخ وسيعلمني الطريقة الصحيحة لطبخ اي اكلة 
مهما كانت بسيطة وغالبا كان يطردني من المطبخ 

وهو الذي يطبخ وهذا كله ألنه عاطل عن العمل. 
االجتماعي  وضعك  تحسمين  ان  قررت  متى   ـ 

وتتخذين قرار الطالق ؟
ربنا اراد ان يقع الطالق بعد 18 سنة ألنني لم اعد 
وسبب  الطالق  اطلب  ان  وقررت  المزيد  احتمل 
(مكنتش  انني  هو  سامة  زوجية  عالقة  في  بقائي 
ثقتي  تعزيز  الى  وبحاجة  ضعيفة  وكنت  مركزة) 
الذي  المعنوي  العنف  تراكمات  وبسبب  بنفسي 
حدا  اضع  ان  قررت  طويلة  لسنوات  له  تعرضت 
ليست  المادية  االسباب  ان  رغم  بالطالق  ذلك  لكل 
هي السبب في اتخاذي القرار ألنني كنت قد تعودت 
على العيش بمستوى مادي ضعيف هنا واستسلمت 
له وتحملت الكثير ألجل اطفالي ولكي ال يحرمون 
من والدهم ويعيشوا في جو اسري لكن اي ام حين 
تشعر ان ابناءها في خطر وأنهم يتعرضون للتعنيف 
وسؤ المعاملة على  يد االب ال تترد بالطالق حتى 
الحيوانات  تدافع عن صغارها بالغريزة  فكيف باألم 
شخصية  محو  على  عازم  انه  استشعرت  وحين  

ابنائي كما فعل معي احسست بوطأة تأنيب الضمير 
اذا صمت وسمحت له ان يفعل بهم ذلك .

ـ وكيف تدبرت امورك وأمور عائلتك بعد الطالق ؟
ـ بحثت عن عمل يناسب قدراتي وتعليمي وقررت 
و  اسمي  بفصل  وبدأت  كليا  نفسي  على  اعتمد  ان 
حياتي وكل اوراقي ووثائقي عن اسم الزوج من اجل 
تسهيل اجراءات الطالق ولجأت الى منظمات المانية 
لمساعدتي في كيفية االعتماد على نفسي واالستقالل 

مع اوالدي عن بيت الزوج . 
لجأتم  هل  االنفصال  او  الطالق  حصل  اذن  كيف  ـ 
الستشارة او موافقة دينية عن طريق شيخ جامع 

مثال ؟
ـ الطالق عن طريق شيخ جامع بان يكتب لك ورقة 
فارغ)  (كالم  بورقة  آخر  من  بالزواج  لك  ويسمح 
ترفض  االلمانية  والمحاكم  طبعا  بالدين  وتالعب 
البلد  في  تزوجنا  ألننا  هنا  طالق  قضية  رفع  قبول 
نفس  من  طالق  وثيقة  على  الحصول  ويجب  االم 
والني  هنا  االلمانية  المحاكم  بها  تعترف  حتى  البلد 
لم اترك زوجي من اجل الزواج من آخر او ألجرب 
حظي مع الزواج ثانية فان اثبات الطالق ليس اولوية 
يستلزم  األم  البلد  في  الطالق  لي ألن طلب  بالنسبة 
توكيل محامي ومال ووقت وجهد جبار ناهيك عن 

تدخالت األهل من الطرفين 
ـ في لحظة صدق مع نفسك ومع القراء هل ندمت 
على طلبك الطالق؟  وهل تتمنين  لو انك  لم تتخذ 

هذه الخطوة بعد العشرة الطويلة مع زوجك ؟
ـ صدقيني لم اندم بل اشعر انني تأخرت كثيرا في 

اتخاذ هذه الخطوة وألوم نفسي على ذلك . 

 
 

 
 
 

 
      

 
مدنية  ناشطة  تكون  ان  قررت  طالقها  تجربة  بعد 
الجمعيات  في  والعمل  المرأة   حقوق  مجال  في 
واالستشارة  والمساعدة  المشورة  لتقديم  االجتماعية 
وتحفظت  العربية  والعائالت  االسر  لكل  المجانية 

على ذكر االسم او الجمعية التي تعمل فيها قائلة :ـ
 هناك تزايد مضطرد في حاالت االنفصال والطالق  
جدا  وقليل  العربية  الجاليات  ابناء  بين  المنتشرة 
تتكفل  التي  المسؤولة  الجهات  او  الجمعيات  من 
حياة  في  ومساعدتهم  وإرشادهم  ودعمهم  برعايتهم 
االنفصال الجديدة التي يقبلون عليها. بالنسبة لي لم 
للمساعدة ألنني  ألجأ إلطراف خارجية او اي جهة 
متعلمة ومنظمة وعادة ال اخذ المعلومة من اي جهة 
الطالق  خطوة  اخذت  ان  فبعد  فيها  ابحث  ان  دون 
بال  طريقي  في  ومضيت  وأولوياتي  حياتي  رتبت 
اجادة   وبدون   نجحت،  فشيئا  وشيئا  قلق  او  خوف 
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اللغة االلمانية  والعمل ما كنت ألنجح ألنهما عامالن 
بشكل  والمرأة  االنسان  استقاللية  في  جدا  مهمان  
للمشاكل  معايشتي  واقع  ومن  ولألسف  خاص، 
يعد  (لم  الجديد  للجيل  بالنسبة  االجتماعية واألسرية 
احد يضحي من اجل احد خالص) ومع اول مشكلة 
يقرر الزوجين الطالق وهذا خطاأ الن هناك عيوب 
وقت  الى  وتحتاج   ( تتصلح  (ممكن  الزوجين  عند 
للتأقلم وطالما كان هناك هامش من الحب واالحترام 
كانا   وإذا  الزوجين،  بين  المتقاربة  والثقافة  والتفاهم 
التصرف وفق  الرأي وحرية  يتمتعان سوية بحرية 
عائلي  مناخ  ويوفران   المقبولة  االجتماعية  االطر 
البسيطة  االخطاء  والتعالي على  التسامح  فيه  يغلب 
االعتماد على  بهامش من  يتحليان  و  الطرفين  لكال 
النفس واالستقاللية في الشخصية لمواجهة الظروف 
الزواج  على  الحفاظ  فيجب  االسرة   على  الطارئة 
وديمومته والنضال من اجله، اما اذا انعدمت كل هذه 
المقومات االساسية في اي زواج ستتراكم المشاكل 
االحكام  وإطالق  باألخطاء  والتربص  والخالفات 
القاسية وإهانة اهل الزوجة او الزوج بعد كل خالف 
مما  الطرفين  بين  المشانق  وتعليق  عادي  عائلي 

يصعب جدا من الحفاظ على الزواج واألسرة.
 وبسبب طبيعة عملي مع الجاليات واألسر العربية 
ارى ارتفاعا دائم في حاالت الطالق وأرى متاجرة 
العربيات  للفتيات  المهور  غالء  من خالل  بالزواج 
االم  البلد  من  يأتون  الذين  لألزواج   بالسبة  هنا 
ويكونون مضطرين لهذا النوع من االبتزاز المادي 
واإلقامة  االوراق  اجل  وأهلها من  الزوجة  قبل  من 
وطالق  وانتقام  غل  الى  االمر  يتحول  ثم  وغيره، 
والتالعب باألطفال بين االبوين....وهكذا دواليك .. 
وهذا ال يقتصر على جنسية عربية معينة او جالية 
معينة بل منتشر تقريبا في كل الجاليات والجنسيات 

العربية هنا,
االستشارة  عن  البحث  واألزواج  االسر  كل  انصح 
االجتماعية والقانونية الصحيحة وطلب المساعدة من 
قبل الجهات المعنية، خاصة بالنسبة لحاالت العنف 
االنترنت  على  المرأة  بحثت  ولو  المنزلي  االسري 
وكتبت حتى لو باللغة العربية ضحايا العنف االسري 
ومؤسسات  جهات  ستجد  المانيا  في  المنزلي  او 

حكومية وخاصة معنية بهذه القضايا

 
 
 

 

ضمن  من  كانت  نفسها  على  اطلقت  كما  (نادية) 
االسر العربية الشابة التي انتهت باالنفصال  حيث 
قالت ان اسباب طالقها مختلفة عن االسباب التقليدية 
اكن  لم   ) لخصتها  العربية   االسر  في  والمألوفة 
اعيب عليه خلقا او مستوى ثقافي  حتى اننا كنا نحب 
بعضنا ) ولكني قررت ترك كل هذا خلف ظهري 

والمضي بحياتي 
لماذا ؟

ـ كنا قد تعرفنا على بعضنا بشكل سطحي في بلدنا 
االم وتقريبا كان يعيش معي قصة حب من طرف 
واحد وكان يقيم في المانيا  لتحقيق احالمه بمتابعة 
التعليم وفرص العمل الجيد في بلد اوربي  وألنني 
كنت في بلد تشتعل فيه الخالفات السياسية والحروب 
و وتردي االوضاع االقتصادية ... قررت الموافقة 
على طلبه وحدث الزواج بعد ان وعدني بأنه لن يقف 
في طريق اكمالي التعليم والعمل وسيدعمني بل قال 

انه سيجعلني اعيش حياة االميرات
ابتسمت  ؟  الزواج  بعد  معك  بوعوده  أوفى  هل  ـ 

وبحزن شديد اجابت   
ـ من الناحية المادية لم اشتك، ايضا من ناحية حسن 
لكنه  معي  طيبا  تعامله  كان  القول  جاز  اذا  التعامل 
كان مدمن على العمل اي انه كان يقضي جل وقته 
العمل حتى  ينفك عن  ال  للبيت  يعود  بالعمل وحين 
ساعات الصباح االولى، واخجل ان اقول لك انه لم 
تزوجنا  الذي  اليوم  في  حتى  عمله  من  اجازة  يأخذ 
فيه، وطبعا انا اصبت بصدمة كيف يذهب للعمل في 
يوم زفافنا وسألته لكنه قال اننا نوشك على بدء حياة 
جديدة ويجب ان نوفر المال وتكون لنا اولويات، لم 
اقبل تبريره لكنني استسلمت لألمر الواقع .. صدمة 
اخرى تعرضت لها حين قال انه ال يريد ان نستعجل 
في انجاب االطفال ويفضل ان نعيش حياتنا لوحدنا 
لفترة وطبعا اصابني الحزن ألنني شعرت انه يتردد 
في االنجاب مني ألنه ال يحبني وال يثق باستمرار 
الحياة بيننا لكنني لم اعترض ووافقته على االنتظار 
لسنوات قليلة  قبل االنجاب رغم كل ذلك لم اشعر 
يوما بطعم السعادة وال الراحة النفسية بسبب االهمال 
وتفضيل عمله وأصدقاءه المقربين على كل ما سواه 
التي بت اعيش  والصمت المطبق والوحدة المخيفة 
فيها معه وبعد ثالث سنوات من الزواج كنت افكر 

جديا باالنفصال عنه. 
ـ هل تحدثت معه عن مخاوفه وهواجسك وتحاولين 

التقرب منه لحلها ؟
الذين  االشخاص  نوع  من  لكنه  كثيرا  حاولت  ـ 
كنت   ، المشاركة  وعدم  والعزلة  الصمت  يفضلون 
طريحة  اكون  المرض  في  حتى    .. وحدي  دائما 
الفراش ويذهب للعمل ويقول اتصلي بي اذا احتجت 
ان  بعد  خاصة  قاتلة  بوحدة  اشعر  كنت   .. شيء 
فقدت والدي وآنا ابنة وحيدة وكنت ال استطيع البوح 

بمشاعري ألحد .
من  لكثير  بالنسبة  مقنعة  تكون  ال  قد  هذه  اسبابك 

الزوجات 
ـ صدقيني االسباب التي ذكرتها لك ال تقل اهمية ابدا 
عن االسباب التقليدية المتعارفة للطالق ألنني كنت 
اعيش نظريا في طالق عاطفي وصمت بل خرس 
او  حقيقي  رابط  اي  معه  يجمعني  يكن  ولم  زوجي 
اهداف او خطط مستقبلية كنا نعيش كأننا شخصان 

يستأجران  نفس البيت . 
ـ هل تقبل الطالق  بسهولة ؟

فعال  وهو  محترم  شخص  لكنه  بسهولة  ليس  ال  ـ 

انسان طيب إال ان طباعنا لم تتوافق وكنا مختلفين 
بالصداقة  لنحتفظ  االنفصال  وفضلنا  شيء  كل  في 
الطيبة بيننا وهو تقبل االمر على مضض لكنه كان 

انفصاال متحضرا جدا و بالتراضي 
هل انت نادمة اآلن ؟

ـ انا حزينة جدا واشعر بتعاسة و بوحدة قاتلة  لكنها 
ارحم مما كنت اعيشه سابقا الن من المؤلم جدا ان 
تعيشي مع شخص وال تشعرين بوجوده الى جانبك 
لكن حين تتعايشين مع الوحدة والحزن ألنك مجبرة 
عليها وليس من اختيارك يكون امرا مقبوال الى حد 
ما ، ال انكر انني اعاني من اثار نفسية سيئة بسبب 
التجربة الفاشلة التي مررت بها  وإنها جعلتني افقد 
ثقتي  بنفسي وبالناس والرجال بشكل خاص، وافقد 
ايماني بالحب وقيمته العظيمة، لكن ارجو ان اتجاوز 

هذا المحنة سريعا ( وأجهشت بالبكاء ) .  

 
  
 
 

 
سمر زوجة شابة في ربيعها العشرين تزوجت في 
يوليو 2014 وانفصلت في نوفمبر017 2 سنوات 

قليلة فقط عاشتها تحت كنف الزوجية 
ترى ما هي األسباب التي ادت إلى انهيار عالقتها 

الزوجية بهذه السرعة ؟
ـ  كنت اعيش في هنغاريا قبل ان انتقل أللمانيا وآنا 
الذين  الثاني من المهاجرين اي  وزوجي من الجيل 
وصلوا اطفاال لبلد المهجر وكبروا ودرسوا وعملوا 
وتزوجوا في أوروبا، وحصل الزواج بطريقة تقليدية 
لبعضنا   الذين رشحونا  عن طريق االهل واألقرباء 
وتزوجنا هنا في المانيا حيث ولد زوجي وليس في 
مسقط رأسنا في العراق وفي بداية الزواج كان (كل 
شيء تمام وكل شي اوكي) وبقينا نقيم بعد الزواج 
في نفس الشقة التي تقيم فيها اسرة زوجي وحتى الى 
ما قبل وقوع االنفصال بفترة بسيطة وبسبب اقامتي 
مع اهله زادت الضغوط علينا وزادت النفقات وزاد 
تدخل االهل من الطرفين حتى ادى بنا الى االنفصال 
ألنه وصل الى درجة قال لي (خلص ما اقدر اشيل 
بابننا  حامل  كنت  انني  ورغم  وحدي)  المسؤولية 
الطالق  على  هو  اصر  الوالدة  وشك  وعلى  االول 

وحصل الطالق فعليا بعد والدة ابني ب3 اشهر 
 هل حصل الطالق بسبب الضغوط المادية ولكونك 

اجبرت على العيش مع اسرته في مسكنهم ؟
بسبب  لك  قلت  كما  بل  مادية  ألسباب  فقط  ليس  ـ 
تدخالت وضغوط اهله وحتى اهلي، الن اهلي كانوا 
مسكنها  في  ابنتنا  ستنقل  متى  بالسؤال  مستمرين 
الزواج  من  بسيطة  فترة   بعد  وأيضا   الخاص 
ذرعا  يضيق  وأصبح  ناحيتي  من  تغير  انه  شعرت 
بثقل المسؤولية ألنه يصرف على اهله وعلى اسرته 
الصغيرة  وأسباب اخرى  كثيرة..  فهو  يقول بسبب 
تدخل اهلك المستمر افسدوا علينا حياتنا، وأنا كنت 
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اقول له بل بسبب تدخل اسرتك واضطرارنا للعيش 
معهم بدال ان ننتقل بسكن خاص لنا. فكل واحد منا 

كان يلقي باللوم والسبب على االخر 
الطالق  بعد  بينكما  والتواصل   االتصال  انتهى  هل 

خاصة وان عندكما ابن مشترك ؟
يعدل  ان  كثيرا  معه  حاولت  الطالق  يقع  ان  قبل  ـ 
عن نيته وعزمه على الطالق بل تكلمت مع والدته 
تقول  التدخل وكانت والدته  وشقيقاته وطلبت منهن 
يرى  ان  بعد  موقفه  يغير  عله  الوالدة  بعد  انتظري 
ابنه ويحمله بين ذراعيه  وبقيت انتظر، وبعد الوالدة  
معي  افتعل  ايام   بعد3  بالعكس  بل  شيء  يتغير  لم 
مشكلة كبيرة  وقرر ان نعلن الطالق وكان مصرا 
قبل  الرسمي   الطالق  ورقة  وتسلمت  بشدة   عليه 

شهر تقريبا  
ـ هل اثر عليك الطالق بشكل سلبي ؟

خير  على  سارت  الطالق  بعد  حياتنا  ان  المفاجأة  ـ 
ما يرام بشكل حتى لم اكن اتوقعه فقد كنت متخوفة 
من  واحدة  سنة  فبعد  ابني  مصير  على  وقلقلة 
على  و حصلت  بي  لسكن خاص  انتقلت  االنفصال 
شهادة في اللغة االلمانية وواصلت تعليمي وحصلت 
على اوراق اقامتي وأدخلت ابني للحضانة وأنجزت 
رخصة القيادة وخالل فترة قصيرة انجزت الكثير من 
االمور المهمة، الحقيقة اكتشفت انني قوية وأستطيع 
االعتماد على نفسي وترتيب حياتي واالهتمام بابني 

دون الحاجة ألجد. 
كونك  الناس  وكالم  المجتمع  نظرة  تهمك   هل  ـ 
مطلقة شابة انفصلت بعد سنوات قليلة من الزواج ؟  
ـ ال طبعا (هسه الوقت تغير) لم يعد  هناك قلق من  
نظرة  الناس والمجتمع، في المجتمعات االوربية وال 
حتى في مجتمعاتنا العربية كل شخص يقول (يالله 
نفسي) طبعا لو كنت في العراق لكان الوضع المادي 

واالنفصال في سكن مستقل سيكون اصعب 
تنصحين  بماذا  الشخصية  تجربتك  واقع  من  ـ   

الفتيات المقبالت على الزواج ؟
االعراس  وحفالت  بالمظاهر  الفتيات  تنخدع  أال  ـ 
االماكن  في  والسهر  العسل  شهر  لقضاء  والسفر 
المظاهر  هذه  من  واكبر  اهم  الزواج  الن  العامة 

الوقتية الزائلة.

 

 
زينة مطلقة شابة ولها ابنة صغيرة روت لي معاناتها 

ورحلتها مع الطالق قائلة :ـ
وتعرفت  قليلة  ألشهر  خطوبة  فترة  بعد  تزوجت  ـ 
تمت  وفعال  البعض  لبعضنا  اهلنا  ترشيح  بعد  عليه 
الخطبة على خير ولم اكن اعترض عليه في شيء 
وتزوجنا  يعمل  وكان  االساسي  تعليمه  انهى  فقد 
وكنت  لوحدنا  الزوجية  شقة  في  لنعيش  وخرجنا 
لألبد  سيستمر  زواجنا  ان  وتخيلت  جدا  معه  سعيدة 
ضربت  واحد  عام  ..وبعد  اهلنا  زواج  استمر  كما 

حياتي وعائلتي عاصفة قوية عصفت بكل شيء

ما الذي حصل ؟
جروه  هنا،  سيئين  ورفاق  أصدقاء  على  تعرف  ـ 
نفقد  وبدأنا  واإلدمان  المخدرات  تعاطي  الى طريق 
واجباته  ويهمل  يهملني  وبدأ  فشيئا  شيئا  اموالنا 
والتزاماته ثم اكتشفت انني حامل ومع ذلك لم يغير 
الحمل وقدوم طفلنا االول اي شيء في تصرفاته ولم 
يقبل الرضوخ لضغوط اهلي وأهله لدخول مصحة 
الطالق  اهلي على طلب  االدمان ودعمني  لمعالجة 
حياتنا   على  السلبي  وتأثيره  ادمانه  من  والتخلص 
حتى والده قال اذا طلبتي الطالق فأنت على حق فأنا 
عجزت عن اصالحه، وفعال تم الطالق بعد سنوات 
مقابل  شيء  كل  عن  له  وتخليت  الزواج  من  قليلة 
الحصول على الطالق، وإنا اعيش في شقة منفصلة 
عنه االن واعمل واربي ابنتي قرة عيني واحميها من 

كل المخاطر التي كانت تتعرض لها  
هل طلب رؤية  طفلته والتواصل معها؟

ـ نعم طلب رؤيتها في بداية طالقنا وفعال ظل يراها 
الهدايا  عليها  ويغدق  بسيطة  لفترة  معها  ويتواصل 
والحنان ثم يغيب عنها فجأة وبال سابق أخبار ويترك 

الطفلة تتألم نفسيا لفراق والدها. 

 
  

 
 

عليه  محكوم  زواج  في  سنوات  امضت عشر  ليلى 
بالفشل منذ البداية  كما وصفته وأضافت :

يدي  لطلب  ألهلي  تقدمه  فترة  منذ  اعرف  كنت  ـ 
وبخيل  ماديا  بخيل  انه  مواقف  بضعة  خالل  ومن 
في  بأنه  بخله  ابرر  كنت  ولكن  ايضا  المشاعر  في 
يكون  امواله كي ال  ان يحرص على  غربة وعليه 
المعيشة   غالء  شروط  يستوفي  ولكي  ألحد  بحاجة 
وفتح بيت في اوربا وفعال تم الزواج بأقل التكاليف 
تزوجن  الذين  وقريباتي  بصديقاتي  مقارنة  المادية 
حياتنا  بان  نفسي  امني  وكنت  األم  بلدي  في   قبلي 
في المانيا ستكون افضل وتحلم بها كل زوجة لكن 
كنت  انني  لي  اثبتت  زواجنا  من  االولى  السنوات 
متفائلة اكثر مما يجب بسهولة تغيره لألفضل فمنذ 
كل  على  شديدا  حسابا  يحاسبني  كان  األولى  األيام 
تركي  الى  يضطر  كان  عندما  حتى  اصرفه  يورو 
اتسوق المواد الغذائية  لوحدي كان يصر ان اجلب 
المشتريات وكم سعر كل شيء اشريته  قائمة  معي 
وكم صرفت من المبلغ القليل الذي اعطاه لي وفعال 
كنت ملتزمة بتقديم قوائم المشتريات له بعد كل جولة 
تسوق وكان يجب ان يعرف  ( اين ذهب كل سنت 
ال  وقلت  وتحملت   ( البيت  من مصروف  صرفته  
بأس هذا نصيبي وبعد ان صار عندنا ابناء صار اقل 
حدة في متابعتي فيما يخص االبناء اما فيما يخصني 
االموال  كل  تكون  ان  يصر  وكان  يحاسبني  فظل 
العائلة  على  يوزع  الذي  وهو  سيطرته  وتحت  بيده 
احتياجاتها ولم اكن امانع ولكن مع مرور السنوات 
وعبء  علي  والنفسية  المادية  الضغوط  ولزيادة 

لوحدي  اتحمله  تقريبا  كنت  التي  واألوالد  البيت 
فقدت صبري وبدأت اتذمر وأتشاجر حين يفتح معي 
وأصررت  مهملة  وإنني  والتدبير  المال  موضوع 
على ان اتحكم بمالي ومال االوالد، فرفض وقال اذا 

فصلتيه فأنتي طالق 
هل ضحيتي بحياتك الزوجية الطويلة  مقابل فصل 

حقوقك المادية عن الزوج ؟
في  بخيل  كان  هو  ولكن  ذلك  بسبب  فقط  ليس  ـ 
العواطف والدعم المعنوي بنفس درجة بخله المادي 
سنوات  وأجمل  بعمري  اضحي  انني  وشعرت 
مواقفي  يقدر  وال  يستحق  ال  زوج  اجل  من  حياتي 
وتضحياتي معه وفجأة بدأت ان أخاف وأتساءل ترى 
كيف ستكون آخرتي معه لعله سيتخلص مني في دار 
للمسنين اذا لم اكن قادرة على خدمته ورعاية شؤون 
البيت فقررت ان استعيد حياتي وأتخلص من وصايته 
القاسية على كل تفاصيل حياتي، احيانا اشعر انني ال 
اعرف كيف مضى بي العمر وإنا اركض خلف وهم 
اسمه استقرار الحياة الزوجية وكالم الناس ال انكر 
اني خفت كثيرا في البداية وفكرت بالعودة اليه ألنني 
البيت  ادارة  احسن  وال  عاجزة  شبه  انني  احسست 
نفسي  تمالكت  فشئيا  شيئا  لكن  االبناء   ومصاريف 

ووقفت على قدمي ثانية وتجاوزت المحنة 
هل تكنين لزوجك السابق اية مشاعر ؟

ـ نعم طبعا ال اكرهه لكن ال اسميها مشاعر حب بل 
عشرة طويلة توجها ابناء نحبهم اكثر من اي شيء 
له  وأتمنى  قليلة  فترة  بعد  تزوج  انه  واعرف  اخر 
التوفيق وان يحسن معاملة زوجته الجديدة وال يكون 

حظها عاثر معه مثل حظي .

تدفع  التي  األسباب  بريطانيون  نفس  استطلع علماء 
الزوجة إلى طلب الطالق من زوجها، وحددوا أهم 

10 أسباب لذلك. 
ـ اختالف أهداف الزوجين في الحياة المرتبة األولى.

ـ الخيانة الزوجية جاءت في المرتبة الثانية 
الدائم بين الزوجين، والذي تتحول بسببه  ـ الشجار 

الحياة الزوجية إلى جحيم ال يطاق. 
ـ قلة العالقة العاطفية بين الزوجين.

ـ سوء الحالة النفسية للزوج. 
ـ السلوك غير الالئق للزوج

ـ الملل وعدم الشعور بأهمية الحياة الزوجية
أ العنف الجسدي أو العاطفي
ـ المشكالت البيتية المختلفة

ـ وأخيرا المال.
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في عام 2009 جاء نائب الرئيس األمريكي حينذاك 
جو بايدن إلى ميونيخ من أجل تدشين بداية جديدة مع 
روسيا. وبعد مرور عشر سنوات عاد إليها ليعرض 
على العالم عالقات أفضل لكن هذه المرة مع بالده 

هو. 
وقوبل وعد أطلقه بايدن بأن "أمريكا ستعود" ما إن 
بالتصفيق  األبيض  البيت  عن  ترامب  دونالد  يرحل 
الحاد وقوفا من الحاضرين في مؤتمر ميونيخ لألمن 
الذين ال تعجبهم مواقفه الفجة في السياسة الخارجية، 
في  شاركوا  وساسة  أوروبيين  دبلوماسيين  أن  غير 
االجتماع قالوا إن هذا الفرح كشف عن حالة الضعف 
التي اعترت الدبلوماسية الغربية في مواجهة سياسة 

تأكيد الذات التي انتهجها ترامب.

افتتحت  لمؤتمر ميونخ لألمن  الـ55  الدورة  وكانت 
الشخصيات  من   600 بمشاركة  الماضي  الجمعة 
نحو  بينهم  من  األمنية،  بالسياسة  المعنية  البارزة 
30 رئيس حكومة ودولة ونحو 80 وزير خارجية 
ودفاع، فضاًل عن عدٍد بارٍز من األكاديميين وممثلي 
بشكل  المؤتمر  وينعقد  المدني،  المجتمع  منظمات 

سنوي ويستمر ثالثة أيام،. 
ويعد مؤتمر ميونيخ لألمن أحد أكبر وأهم المؤتمرات 
و  العالم  مستوى  على  األمنية  السياسة  تناقش  التي 
القرار، في مختلف  المئات من صناع  يلتقي خالله 
للتباحث  والعسكرية  والسياسية  األمنية  المجاالت 
على  تواجهه  التي  والتحديات  العالم  أوضاع  حول 

مختلف األصعدة.
وعلى عكس ما حدث مع جو بايدن، فقد قوبل مايك 
الرئيس،  نائب  في منصب  بايدن  الذي خلف  بنس، 
بافاريا  برلمان  في  استقبال  حفل  في  بالصمت 
الفخم مساء يوم الجمعة بعد أن قال جملته الشهيرة 
الخامس  المتحدة  الواليات  رئيس  تحيات  لكم  "أنقل 

واألربعين الرئيس دونالد ترامب".
التي  رحلته  إن  ومسؤولون  دبلوماسيون  وقال 
لم تنجح سوى في  إلى أوروبا  أيام  استمرت أربعة 
قضايا  في  التقليديين  الحلفاء  مع  االنقسامات  تعميق 
مثل إيران وفنزويال ولم تطرح أمال يذكر في كيفية 
التعامل مع تهديدات تتراوح من التسلح النووي إلى 

تغير المناخ.
وتنتاب الوساوس الناس العاديين شأنهم شأن خبراء 
في  واشنطن  بدور  يتعلق  فيما  الخارجية  السياسة 

العالم.
فقد قال مركز بيو لألبحاث في واشنطن في تقرير 
نشر قبل مؤتمر ميونيخ إن نصف السكان في ألمانيا 
القوة األمريكية تهديدا فيما يمثل  وفرنسا يرون في 
ارتفاعا كبيرا مقارنة بعام 2013. ويشاركهم في هذا 

الرأي 37 في المئة من البريطانيين.
وسئل مسؤول أمريكي كبير على متن طائرة بنس 
عن القلق األوروبي بشأن أسلوب ترامب في القيادة 
ميونيخ  مؤتمر  في  الرئيس  نائب  خطاب  إن  فقال 
في  "يسهم  السبت سوف  يوم  بايريشر هوف  بفندق 

إتاحة منظور مختلف لهم".

* واحدة بواحدة
إال أنه إذا كان األوروبيون ال يحبون رسالة "أمريكا 
وجدت  فقد  عليها.  منسقا  ردا  يبدوا  لم  فإنهم  أوال" 
المستشارة األلمانية أنجيال ميركل نفسها وحيدة بعد 
أن ألغى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حضوره 

في اللحظات األخيرة.
في  الغرب  إخفاق  على  للتحسر  البعض  ذلك  ودفع 
الذي  قواعد راسخة  القائم على  الدولي  النظام  تأييد 
ناصرته واشنطن نفسها في السبعين عاما التي سبقت 

دخول ترامب البيت األبيض.
العام لمنظمة األمن  وقال توماس جريمنجر األمين 
األوضاع  بمراقبة  المختصة  أوروبا  في  والتعاون 
األمنية وحقوق اإلنسان "منطق الواحدة بواحدة سائد 
مسألة  إلى  بنا  يعود  ذلك  أن  وأعتقد   ... أسف  بكل 

القيادة المستنيرة".
وقال لرويترز "نحن نحتاج من جديد لقادة ال يؤمنون 

بسياسات األمد القصير وحدها".
وآلت إلى الصين مهمة مساعدة ميركل في دفاعها 
إذ  الثانية  العالمية  الحرب  بعد  العالمي  النظام  عن 
الصينيين  الدبلوماسيين  أرفع  جيتشي  يانغ  تحدث 
عن  دقيقة   20 من  ألكثر  الفصيحة  باإلنجليزية 

فضائل التجارة الحرة والتعاون العالمي.
إعادة  يجري  أنه  الواقع  في  فكانت  بنس  أما رسالة 
بناء أعمدة السياسة الخارجية األمريكية على أسس 
الصين  واحتواء  إيران  عزل  في  تتمثل  مختلفة 
الوطن  إلى  الخارج  من  األمريكية  القوات  وإعادة 
وإلزام القوى األوروبية باالصطفاف وراء الموقف 

األمريكي.

* خطاب مبتور
بنس  استغل  أن  بعد 
وارسو  في  خطابا 
التهام  الخميس  يوم 
وفرنسا  بريطانيا 
بمحاولة  وألمانيا 
العقوبات  تقويض 
على  األمريكية 
في  دعا  إيران، 
االتحاد  ميونيخ 

الفنزويلي  البرلمان  برئيس  لالعتراف  األوروبي 
خوان جوايدو رئيسا للبالد بدال من نيكوالس مادورو 

ووصف األخير بأنه دكتاتور.
وأثار ذلك ردا غاضبا من وزير الخارجية اإلسباني 
األوروبي  االتحاد  إن  قال  الذي  بوريل  جوزيب 
يمكنه االعتراف بجوايدو رئيسا مؤقتا لحين إجراء 

انتخابات جديدة بما يتفق مع الدستور الفنزويلي.
دريان  لو  إيف  جان  الفرنسي  الخارجية  وزير  أما 
بعد  تحيره  سوريا  في  األمريكية  السياسة  إن  فقال 
قرار ترامب سحب القوات األمريكية ألنه ال يفيد إال 

إيران التي تريد واشنطن التشدد معها.
كما عارض الدبلوماسيون والمسؤولون األوروبيون 
االتحاد  حكومات  تنأى  أن  على  بنس  إصرار 
الصينية  االتصاالت  بنفسها عن شركات  األوروبي 
وهي تعمل على بناء أحدث جيل من شبكات الهواتف 
نقاش  إجراء  أوال  يفضلون  إنهم  وقالوا  المحمولة 
األمريكية  والمزاعم  المحتملة  المخاطر  عن  داخلي 

بوجود تجسس صيني.
األمريكي  "الضغط  كبير  فرنسي  دبلوماسي  وقال 
الضغط  عكسي.  نحو  على  للتصرف  لدفعنا  يميل 
أال  األفضل  ومن  عكسية.  بنتائج  يؤتي  األمريكي 
يحاولوا الضغط علينا". وأيا كانت التهديدات فقد بدا 

أن آراء المسؤولين متباينة.
إنه  الدولية  العفو  منظمة  رئيس  نايدو  كومي  وقال 
كثيرا ما يعّرف األمن من خالل منظور ضيق بما 

يفشل في معالجة المخاطر األوسع لتغير المناخ.
وقال نايدو لرويترز "الخطاب هنا في مؤتمر ميونيخ 
الموضوعات  عن  يتحدثون  فهم  مبتور.  لألمن 
الصحيحة لكنهم يستخدمون لغة خاطئة. والعقلية هنا 

هي أن األمن مسألة وطنية".
وسافر بنس إلى واشنطن دون أن يبدي أي انزعاج 
فقال للصحفيين إن رحلته كانت ناجحة جدا. وأضاف 
تقدما  حققنا  وقد  الحر  العالم  بمصالح  ننهض  "نحن 

عظيما".

حسن رفاعي
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خالل الشهر المنصرم شهدت الساحة العالمية حدثين 
الواليات  بين  الكبير  الخالف  مدى  عكسا  مهّمين 
ينذر  بات  مما  أوروبا،  وبين  األمريكية  المتحدة 
يؤدي  قد  بينهما  العالقات  مستقبل  في  كبير  ل  بتحوُّ
القوى  رسمتها  التي  التحالفات  منظومة  انهيار  إلى 

العالمية عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية. 
في مؤتمر وارسو الذي استضافته العاصمة البولندية، 
مثل  االستراتيجي  ِثقلها  لها  أوروبية  دول  عبَّرت 
الرئيس  سياسات  من  سخطهما  عن  وفرنسا  ألمانيا 
دونالد ترامب المنفردة، وغاب ممثلو هذه الدول عن 

المؤتمر، أو على األقل كان التمثيل ضعيفاً. 
كشف  لألمن«،  ميونيخ  »مؤتمر  هو  آخر،  مؤتمر 
عن مدى التصدع في العالقة بين الكتلتين الغربيتين 
األكبر وهما أوروبا والواليات المتحدة؛ إذ تنابذ كل 
من المستشارة األلمانية أنجيال ميركل ونائب الرئيس 
السياسات  بشأن  باالتهامات  بنس  مايك  األمريكي 
ألمانيا تقوض  العالم والتي كما ترها  األمريكية في 
عن  بقوة  ترامب  ممثل  دافع  فيما  العالمي،  السالم 

سياسة زعيم البيت األبيض. 

تمزيق االتفاق النووي:
 ،2018 مايو/أيار  في  ترامب  قرار  تسبب 
الدول  وقَّعته  الذي  النووي  االتفاق  من  باالنسحاب 
الكبرى وُوصف بالتاريخي مع إيران عام 2015، 
التي  الشركات  على  اقتصادية  عقوبات  وفرض 
األوروبية  للدول  كبيرة  بصدمة  إيران،  مع  تتعامل 
توقيعه  عقب  سارعت  والتي  االتفاق  لهذا  الراعية 
لتدشين مرحلة جديدة ومهمة في تاريخها مع طهران 
أن  ترى  كانت  والتي  بالعقوبات،  اقتصادها  المثقل 
هذا االتفاق طوق نجاة لها لتسير في ركب الحداثة 

العالمية. 
بشكل  تضررت  األوروبية  الشركات  من  الكثير 
عن  اإلعالن  بعد  السيارات  مجال  في  مباشر، 
الئحة العقوبات األمريكية الجديدة، جاءت ردة فعل 
المجموعتين الفرنسيتين الكبيرتين لصناعة السيارات 
(رينو، بي إس أي) العاملتين في إيران مختلفة إلى 
حد ما. فقد أعلنت »بي إس أي« أنها تستعد لتعليق 
نشاطاتها بإيران، إال أنها قللت في الوقت نفسه من 
تداعيات هذا االنسحاب عندما أوضحت أن نشاطها 
أعمالها«.  رقم  من  أقل من %1  إيران »يشكل  في 
من جهتها، قالت »رينو« إنها ال ترغب بالتخلي عن 
نشاطاتها في إيران حتى ولو أُجبرت على »خفض 
»ديميلر«  وقَّعت  وقد  كبير«.  بشكل  نشاطها  حجم 
األلمانية عام 2016 بروتوكول اتفاق مع مجموعتين 
كما  مرسيدس-بنز.  شاحنات  وبيع  إلنتاج  إيرانيتين 
أعلنت فولكسفاغن عام 2017 رغبتها ببيع سياراتها 
في إيران مجددا بعد توقف دام 17 عاماً، إال أن تلك 
الشركة الموجودة بقوة في السوق األمريكية ستجبر 
على األرجح على التخلي عن نشاطاتها في إيران. 
إيرانية  شركات  من  طلبيات  »إيرباص«  وتلقت 
لشراء مئة طائرة، ولم تسلم سوى ثالث طائرات، 

عاطف عبد العظيم

وهي مزودة بأذونات أمريكية؛ ألن الشركة تستخدم 
قطعاً مصنّعة في الواليات المتحدة بطائراتها.

بعد اتفاق عام 2015 انضمت مجموعة النفط والغاز 
الفرنسية »توتال« إلى المجموعة الصينية »سي إن 
بي سي« الستثمار 5 مليارات دوالر في استغالل 
حقل »بارس« الجنوبي للغاز. وبما أن توتال فشلت 
في الحصول على استثناء من العقوبات األمريكية، 
المشروع.  هذا  عن  تتخلى  أن  جداً  المرجح  فمن 
مليوَني  فيشتري  (إيني)  اإليطالي  الغاز  أما عمالق 
برميل من النفط شهرياً من إيران بموجب عقد انتهى 
عام 2018 ولم تجدد الشركة عقدها مع إيران خوفاً 
من العقوبات األمريكية. سكك الحديد صناعة السكك 
العقوبات  تأثرت بشكل مباشر من  اإليطالية  الحديد 
األمريكية على إيران. فقد وقعت المجموعة اإليطالية 
الرسمية لسكك الحديد »فيروفيي ديللو ستاتو« اتفاقاً 
سكك  خط  لبناء   2017 يوليو/تموز  في  إيران  مع 
حديد فائق السرعة يربط بين مدينتي قم وآراك في 
بين  تعاون  اتفاقات  عدة  وقعت  كما  إيران.  شمال 
إيران ومجموعة بناء السفن البحرية »فينكانتياري« 
عام 2016، لكنها توقفت بعد ذلك بسبب العقوبات. 
مختلفة  قطاعات  في  شركات  عدة  تضررت  كما 
شركتي  مثل  ترامب  اتخذها  التي  القرارات  بسبب 
واأللمانية  إيرويز«  »بريتيش  البريطانية  الطيران 
»لوفتهانزا«، وفنادق »أكور أوتيل« الفرنسية -التي 

فتحت فندقين بمطار طهران عام 2015. 

االنسحاب األمريكي من سوريا:
في  بظالله  واألوروبيين  ترامب  بين  الخالف  ألقى 
نائب  فيه  هّون  الذي  الوقت  ففي  ميونيخ  مؤتمر 
الرئيس األمريكي مايك بنس من التداعيات المحتملة 
حذرت  سوريا،  من  قواتها  سحب  بالده  لقرار 
المستشارة األلمانية أنجيال ميركل من أنه قد يعزز 
كلمة  بنس، في  قال  فقد  نفوذ روسيا وإيران هناك. 
من  األمريكية  القوات  سحب  إن  الحضور،  أمام 
في  تغييراً  وليس  العمل،  أساليب  في  تعديل  سوريا 
االستراتيجية، مشيراً إلى أن المهمة في سوريا سيتم 

نقلها لحلفاء واشنطن، وسيتم دعمهم.
وأضاف أن بالده ستحتفظ بوجود قوي في الشرق 
وبات  اإلسالمية،  الدولة  تنظيم  وستتعقب  األوسط، 
بعد  بسوريا  صغيرة  رقعة  في  محصوراً  التنظيم 

قوات  بدأتها  عسكرية  حملة 
الديمقراطية في سبتمبر/ سوريا 

أيلول الماضي بدعم من التحالف 
الدولي. ورغم هذه التصريحات 
األمريكية  اإلدارة  تراها  التي 
يرون  األوروبيين  فإن  مطمئنة، 
مجرد  من  أكثر  ليست  أنها 
ترامب  إدارة  حجج واهية، وأن 
تمضي ُقدماً في خطة تهدف إلى 
الساخنة  المناطق  من  االنسحاب 
وتفويض الحلفاء في إدارة مهام 

هذه  أن  وألمانيا  فرنسا  ترى  فيما  المناطق،  تلك 
األمن  تقويض  إلى  تهدف  الجانب  أحادية  القرارات 

والسلم الدولي. 

الحرب التجارية:
في مايو/أيار 2018، أعلنت الواليات المتحدة عن 
المستورد  واأللمنيوم  الفوالذ  على  رسوم  فرض 
من  المستوردة  للمواد  و%10   %25 بنسبة  إليها 
أوروبا وكندا والمكسيك وكوريا الجنوبية، باستثناء 
األرجنتين، بحسب اإلعالن الذي وقع عليه الرئيس 
األمريكي. هذا القرار أثار غضب رئيس المفوضية 
قرار  إن  قال  الذي  يونكر،  كلود  جان  األوروبية، 
ترامب بفرض عقوبات جديدة ال يترك أمام االتحاد 
ردية،  تدابير  فرض  سوى  آخر  خياراً  األوروبي 

والتي ردت عليه بالمثل.
القصة لم تنتِه عن هذا الحد، بل استمر الوضع حتى 
قمة الدول السبع الكبار في كندا في منتصف يونيو/
مفاجئ  بشكل  ترامب  سحب  إذ   ،2018 حزيران 
بسبب  القمة،  نهاية  في  صدر  مشترك  لبيان  تأييده 
الكندي  الوزراء  رئيس  متهماً  التجارة،  حول  نزاع 
نزيه  غير  بأنه  القمة  ترأس  الذى  ترودو  جاستن 
وضعيف، األمر نفسه انسحب على القادة األوروبيين 
الذي وجدوا أن قرارات الرئيس األمريكي التجارية 

تهدد اقتصاديات بلدانهم بشكل مباشر. 
وحلفائها  واشنطن  بين  الحادة  الخالفات  هذه 
فإنها  أمنية،  أو  تجارية  كانت  سواًء  األوروبيين، 
التحالف  أمام  كبيراً  تهديداً  األولى  وللمرة  مثلت 
أكثر من  الذي مرَّ عليه  الغربية،  القوى  بين  القوي 
70 عاماً، في الوقت الذي ترى فيه الدول الفاعلة في 
تسعى  ترامب  الرئيس  إدارة  أن  األوروبي  االتحاد 
الراسخة  التحالفات  تفكيك منظومة  إلى  بكل جهدها 
منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية وحتى اآلن، األمر 
نفوذاً  بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس  يمنح  الذي 
ثمة سؤال  االنقسامات.  هذه  بسبب  العالم  في  كبيراً 
هل  هو  عليه،  إجابة  عن  البحث  يجب  النهاية  في 
يمكن أن تعود األمور إلى ما كانت عليه بشأن بقاء 
التحالف القوي بين األوروبيين والواليات المتحدة، 
أم أن األمور وصلت إلى مرحلة الالعودة حتى لو 

غادر ترامب البيت األبيض؟
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أحمد الجمال
النصوص  تعديل  يجوز  ال  األحوال،  جميع  »فى 
لم  ما  الجمهورية،  رئيس  انتخاب  بإعادة  المتعلقة 
بهذه  الضمانات«،  من  بمزيد  متعلًقا  التعديل  يكن 
المصري  الدستور  من   226 المادة  كانت  الكلمات 
ويثير  الرئاسة.  فترات  تمديد  منعها  في  قاطعًة 
وضوح هذه المادة في حظرها للتمديد، تساؤاًل هو: 
المادة 226 من  المصري  البرلمان  كيف سيتجاوز 
المقترحة؟، وهل سيتم  التعديالت  لتمرير  الدستور، 
التمديد لفترة محدودة أم ستكون حدوده مرتبطة بعمر 

الرئيس؟. 
زيادة سنتين فقط أم إضافة واليات رئاسية جديدة.. 

تمديد فوق التمديد
إقالة  عقب  الدستور  هذا  وضعوا  الذين  المشرعون 
 30 تظاهرات  إثر  مرسي  محمد  السابق  الرئيس 
لديهم إصرار على عدم تكرار  يونيو 2013، كان 
تجربة رؤساء البالد السابقين بتمديد فترات واليتهم. 
لذا، فإنهم وضعوا مادة قاطعة تؤكد عدم تغيير المواد 
الخاصة بفترة حكم الرئيس والحريات، إال من أجل 
وضع مزيد من الضمانات، أال هي المادة 226 من 

الدستور المصري.
ورغم الصخب الذي أثاره تعديل الدستور والنقاش 
حوله، فإن هناك غموضاً ما زال يتعلق بالكيفية التي 
سيتم بها تمديد مدة الرئاسة، وهل تقتصر التعديالت 
ستتضمن  أم  سنوات،   6 الحالية  المدة  إطالة  على 
إمكانية ترشح الرئيس ألكثر من واليتين رئاسيتين، 

كما ينص  عليه الدستور الحالي؟

 بداية الحكاية
انطلق قطار التعديالت الدستورية 3 فبراير 2019، 
عبد  النائب  مصر«،  »دعم  ائتالف  رئيس  بإعالن 
الهادي القصبي، تقدُّمه بطلب رسمي لتعديل الدستور 
إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال. 

وقبل ذلك بيوم، أعلن النائب محمود بدر، الذي كان 
لعزل  توقيعات  جمعت  التي  تمرد  حركة  في  قيادياً 
الرئيس السابق محمد مرسي، توقيع عدد من أعضاء 
بالتعديالت  طلب  تقديم  قرار  على  النواب  مجلس 

الدستورية إلى رئيس المجلس علي عبد العال.
الفكرة، رفض ائتالف »30-25«  منذ بداية طرح 
ه  النيابي، الذي يصنف نفسه ضمن المعارضة، توجُّ

النواب إلى تعديل الدستور. 
و قال هيثم الحريري عضو االئتالف، إن االئتالف 
يرفض بشدٍة أي حديث عن تعديل الدستور المصري، 

الذي تم إقراره بإرادة الشعب في 2014. 
التعديل ليس له  وأضاف الحريري أن الحديث عن 
أي هدف سوى مدة الرئاسة وإمكانية الترشح لمدد 
متتالية فقط، موضحاً أن الرئيس عبد الفتاح السيسي 
الجمهورية،  سيقضي 8 سنوات في منصب رئيس 
الرئاسة 6 سنوات،  والتعديل يسعى إلى جعل فترة 

وهنا يدور الحديث حول 20 سنة على األقل، لبقاء 
السيسي رئيساً. 

السيسي كان يرفض التعديالت!
أنه  نوفمبر 2017،  أكد في  السيسي  الرئيس  وكان 
الدستور.  تعديل  وعدم  رئاسيتين  فترتين  التزام  مع 
وقال السيسي في مقابلة مع قناة »سي إن بي سي« 
األمريكية: »ما يجب أن نضعه في االعتبار أنه ليس 
الشعب  إرادة  دون  من  السلطة  يتولى  رئيس  هناك 
لفترة  يواصل  أن  أيضاً  يستطيع  ولن  المصري، 

أخرى دون إرادة هذا الشعب«.
وأنا  سنوات،   8 فهي  الحالتين  كلتا  »وفي  وتابع: 
منهما 4  الواحدة  مدة  رئاسيتين،  فترتين  التزام  مع 
أعوام، ومع عدم تغيير هذا النظام«. ويقول أنصار 
السيسي إن البالد أكثر أمناً اآلن مما كانت عليه قبل 
سنوات، ويأملون أن تجذب اإلصالحات االقتصادية 
األجنبية  االستثمارات  من  مزيداً  واالستقرار 
معارضوه،  أما  إليها.  الحاجة  تشتد  التي  والسياحة 
على  حملة  أسوأ  على  يشرف  السيسي  إن  فيقولون 

الحريات في تاريخ مصر الحديث.

تعديالت
النقطة األهم واألكثر إثارة للجدل في التعديالت، هي 
الرئاسة 6 سنوات،  مدة  لجعل  المادة 140،  تعديل 
الحالي، بحيث تمتد  للرئيس  انتقالية  مع وضع مادة 
هو  كما   ،4 من  بداًل  سنوات   6 إلى  الحالية  فترته 
موجود في الدستور قبل التعديل، وذلك حسبما ورد 

في تقرير اللجنة العامة للبرلمان.
التعديالت إنشاء مجلس أعلى للشؤون  كما تتضمن 
على  يشرف  الجمهورية،  رئيس  برئاسة  القضائية 
أعمال القضاء، وتغييرات في طريقة اختيار رؤساء 
الهيئات القضائية. ولكن تقارير إعالمية أشارت إلى 
و  الرئاسة،  مدد  عدد  زيادة  تتضمن  التعديالت  أن 
جعلها ال تقتصر على فترتين فقط، كما هو الوضع 

الحالي، مما يتيح بقاء الرئيس لألبد أو مدى الحياة.

أن  رأت  اللجنة  فإن  العامة،  اللجنة  لتقرير  ووفقاً 
المادة 226 من الدستور التي تحدثت عن عدم تغيير 
المادة الخاصة بمدة الرئاسة، يقصد بها عدد واليات 
الرئيس، وليس عدد سنواتها. أي إن الحظر المشار 
إليه في المادة ينصبُّ على زيادة عدد مدد الرئاسة 
أمد  زيادة  إلى  يتطرق  ولم  واليتين،  من  أكثر  إلى 
الوالية من حيث عدد السنوات،  وهو الرأي الذي 
تبناه عدد من فقهاء القانون الدستوري، وفقاً للتقرير. 
ومن ثم، رأت اللجنة أن تمديد المدة إلى 6 سنوات 
المصري. كما  الدستور  المادة 226 من  ال يخالف 
كافية  الـ4 غير  السنوات  مدة  أن  اعتبر  التقرير  أن 
بعد  خاصة  والمستدامة،  الشاملة  التنمية  لتحقيق 
الثورات وفي ظل األوضاع اإلقليمية غير المستقرة.

ما خيارات رافضي التعديالت؟
في  المعارضون  النواب  فيه  أعلن  الذي  الوقت  في 
البرلمان، أنهم سيصوتون بالرفض على التعديالت، 
فقد تصاعدت دعوات على مواقع التواصل للتصدي 
للتعديالت. وانطلقت حملة إلكترونية، قبيل ساعات 
من بدء عملية التعديل، تحت هاشتاغ #ال_لتعديل_
التمديد  رفض  على  أغلبها  وتركزت  الدستور. 
الدستور  من  المادة 226  وتجاوز  السيسي  للرئيس 

المصري بشكل اعتبروه سافراً.
#ال_لتعديل_ هاشتاغ  تحت  كتب  من  أبرز  ومن 
الرئاسي  المرشح  »فيسبوك«،  على  الدستور 
هيثم  المعارض  والنائب  األسبق حمدين صباحي،  
الحريري. في المقابل ، أطلقت تدوينات وتغريدات 
مؤيدة للرئيس مؤكدًة أهمية تلك اإلجراءات لتحقيق 

مزيد من االستقرار.
أطياف  بين  خالفاً  هناك  أن  الواضح  من  ولكن، 
المعارضة ـ الممزقة أصاًل ـ والنشطاء في مصر، 
هل  الدستورية:  التعديالت  مواجهة  طريقة  بشأن   ،
ستكون بالمقاطعة أم بالحشد للتصويت بـ »ال« في 

االستفتاء؟

فلننتظر قبل إصدار األحكام المسبقة .. !!

رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال
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سعيد طاهر

بعد مباحثات استمرت قرابة 6 أيام في الدوحة بين 
المبعوث األمريكي الخاص ألفغانستان زلماي خليل 
أسفرت  لطالبان،  السياسي  المكتب  وأعضاء  زاد، 
على  تنص  أولية  سالم  اتفاق  مسودة  توقيع  عن 
انسحاب القوات األجنبية من أفغانستان في غضون 
18 شهًرا من التوقيع. جوالت المفاوضات المباشرة 
في  أساسي  كضلع  نفسها  تفرض  الحركة  جعلت 

تحديد مالمح مستقبل أفغانستان. 

من الدوحة إلى موسكو
بعد أقل من عشرة أيام على مباحثات الدوحة توجهت 

طالبان إلى جولة جديدة من المباحثات.
يومين  مدار  على  موسكو  في  عقد  الذي  المؤتمر 
في  األفغانية  الجالية  من  بمبادرة  فبراير/شباط  في 
روسيا، ويضم أعضاء الجاليات األفغانية في إيران 
جانب  إلى  المستقلة،  الدول  ورابطة  وباكستان 
بيانه  في  شدد  أفغانستان،  من  وناشطين  سياسيين 
من  السلسلة  هذه  مواصلة  “ضرورة  على  الختامي 
واتفاقهم  المصالحة”،  عملية  إلنجاح  االجتماعات 
في  السلسلة  هذه  من  المقبلة  الجلسة  تعقد  أن  على 

العاصمة القطرية قريًبا”.
وتعد تلك المباحثات هي األعلى مستوى التي تجريها 
اتّفق  أفغان منذ سنوات، حيث  طالبان مع سياسيين 
من  األجنبية  القوات  كل  انسحاب  على  المشاركون 

أفغانستان بشكل كامل.
أطراف  جميع  من  طلبوا  المؤتمر  في  المشاركون 
الصراع اإلفراج عن المعتقلين كبار السن أو الذين 
أكملوا  الذين  وأولئك  معدية،  أمراض  من  يعانون 
المتحدة  األمم  مطالبتهم  على  عالوة  سجنهم،  فترة 
شطب أسماء قيادات “طالبان” من القائمة السوداء، 
الدوحة،  في  للحركة  السياسي  بالمكتب  واالعتراف 
“ضرورية  المشاركون  اعتبرها  خطوات  وهي 

لعملية الصلح، وتفتح المجال لنجاحها”.

لماذا تتفاوض أمريكا مع طالبان؟
مجلة  نشرت  الماضي  الثاني  يناير/كانون  في 
“فوربس” األمريكية تقريًرا قالت فيه إن الحرب في 
نحو  اآلن  حتى  المتحدة  الواليات  كلفت  أفغانستان 
أكثر  إلى مقتل  مليار دوالر، إضافة  تريليون و70 
من 2400 جندي أمريكي وإصابة عشرات اآلالف 

بجراح وتشوهات وإعاقات دائمة.
التي  الضريبة  هذه  كل  رغم  أنه  إلى  أشار  التقرير 
دفعتها واشنطن، فإنها فشلت في القضاء على طالبان 
إستراتيجية  في  النظر  إعادة  إلى  دفعها  الذي  األمر 
الحرب هناك، لتدخل في مرحلة مفاوضات مباشرة 
معها بهدف التوصل إلى تفاهم ما يمكنها من وضع 
حد لهذا النزيف المالي والبشري المستمر ومغادرة 

مرة  فيتنام  سيناريو  تكرار  من  خوًفا  المستنقع  هذا 
أخرى.

وقد نجحت الحركة في االحتفاظ بصمودها وقوتها 
أمام القوات األمريكية وحلف شمال األطلسي رغم 
ألف جندي  قرابة 140  إلى  وصول عدد جنودهما 
كقوة  نفسها  وفرضت  األسلحة،  بأحدث  مدعومين 
مؤثرة في المشهد فاقت في كثير من مراحل الصراع 

الحكومة األفغانية نفسها، بحسب المجلة.
وأمام هذا الفشل المعزز بالخسائر المتالحقة اضطرت 
واشنطن إلى تخفيض عدد قواتها في أفغانستان حتى 
الحالّي،  الوقت  ألف جندي فقط في  إلى 14  وصل 
بينما  والتدريب غالًبا،  التوجيه  يقتصر دورها على 

تتولى القوات األفغانية تنفيذ معظم المهام القتالية.
مع  بدأت  طالبان  مع  األمريكية  المفاوضات  عملية 
مرحلة الرئيس باراك أوباما، الذي لجأ إلى إرسال 
في  ألفغانستان  إضافي  أمريكي  جندي  ألف   30
لتقديم  الحركة  على  للضغط  محاولة  في   2010
تنازالت، لكن من الواضح أن تلك الخطوة لم تحقق 
القوات  تلك  لسحب  دفعه  ما  منها  المطلوب  الهدف 

مرة أخرى في 2014.

وأمام شعار “أمريكا أواًل” يسعى ترامب إلى تجييش 
وفقط،  لخدمة شعبه  دولته  وميزانية  جهود حكومته 
في  أنه  غير  الخارجية،  النفقات  تقليل  عبر  وذلك 
الهزيمة  طعم  يحمل  خروًجا  يريد  ال  ذاته  الوقت 
تجنًبا لسيناريوهات قديمة ال تزال عالقة في ذاكرة 
كرهان  طالبان  اختيار  كان  لذا  األمريكي،  الشعب 
على  الحفاظ  مع  آمن  إلى خروج  من خالله  يسعى 
صورة أمريكا دولًيا، اعتراًفا بثقل الحركة وقدرتها 
على التأثير في المشهد مع التعهد بعدم شن هجمات 
من داخل الدولة األفغانية ضد األمريكان ومصالحهم 

في المنطقة.

طالبان تعود للمشهد
تصريح ترامب بأن القوات األمريكية ستنسحب من 

أفغانستان بعد االتفاق 
مع طالبان حتى وإن 
زمنًيا  جدواًل  يعط  لم 
لهذا القرار فإنه تعبيد 
صريح لدور مستقبلي 
إدارة  فــي  للحـركــة 
األفغــاني،  المشهــــد 
به  صرح  ما  عززه 
جــــوزف  الجنـــرال 
القيادة  رئيس  فوتيل 
األمريكيــة  المركزية 
الكونغـرس  أمـــــام 

األمريكي بأنه “في النهاية نريد أن نصل إلى حوار 
بين طالبان وأفغانستان.. فهم وحدهم القادرون على 

حل مسائل أساسية في الخالف”.
مؤتمر  شهدها  المألوفة  غير  المشاهد  من  العديد 
جديدة  إستراتيجية  عن  اللثام  تميط  األخير  موسكو 
كانت  لما  تماًما  مغايرة  صورة  رسم  في  للحركة 
رئيس  جلوس  رأسها  على  حكمها،  فترة  إبان  عليه 
وفد طالبان جنًبا إلى جنب مع سياسيين معارضين 
نّصبته  الذي  كرزاي،  حميد  مقدمتهم  في  للحركة، 
 2001 بين  ألفغانستان  رئيًسا  المتحدة  الواليات 
و2014، وهو الرئيس الذي كان يصفه قادة طالبان 

دوًما بأنه دمية الغرب.
في  تحدثن  لنساء  الحركة  مسؤولو  استماع  كذلك 
تصوره  يمكن  يكن  لم  الذي  األمر  وهو  المؤتمر، 
التي  القوات  به  أطاحت  الذي  طالبان  حكم  إبان 
تمت  حيث   ،2001 في  المتحدة  الواليات  تقودها 
ورغم  االجتماع،  لحضور  أفغانيتين  امرأتين  دعوة 
تعهدت  فإنها  القديمة،  طالبان  لسياسات  انتقادهما 

بإعادة النظر في كثير من المواقف السابقة.
زراعة  بوقف  كذلك  تعهدوا  طالبان  مسؤولو 
الخشخاش في أفغانستان واتخاذ خطوات لمنع سقوط 
ضحايا من المدنيين في النزاع الذي أوقع عشرات 
السعي  بعدم  وعدوا  كما  والجرحى،  القتلى  آالف 
شامل”  إسالمي  “نظام  وإقامة  بالسلطة  لالستئثار 
القوى  كل  أمام  الباب  وفتح  أفغانستان،  في  للحكم 

للمشاركة.

فهل تقدر طالبان على مواصلة نجاحاتها التفاوضية 
الداخلية  السياسية  القوى  وبقية  وروسيا  أمريكا  مع 
ومن ثم استعادة سيطرتها على الدولة األفغانية مرة 

أخرى؟ 
التعاطي  في  الحركة  مرونة  عنه  سيجيب  ما  هذا 
مع عدد من الملفات الخالفية فضاًل عما تقدمه من 

ضمانات ألطراف النزاع خالل المباحثات القادمة.

بعد 1٧عاماً على غزو أفغانستان ..
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برلين صدرت  للطباعة والنّشر في  الّدليل  دار  عن 
باللّغة  أجزاء  مؤلّفة من خمسة  كتٍب  سلسلة  مؤخراً 
والكتب  شباط،  الحكيم  عبد  للدكتور  األلمانيّة  
فلسفيّة،  أبحاُث ودراساٌت  ُمحّكمة  مقاالٍت  مجموعُة 
الكاتب  جمعها  تقريباً،  أعواٍم  سبعة  جهد  حصيلة 
للباحث  واجتماعيّة  فكريّة  قضايا  تعالج  سلسلة  في 
(ماكس  االجتماعيّة  الّدراسات  ومختّص  األلمانّي 

فيبر). 
في   1864 عام  نيسان  في  فيبر  إميل  كارل  ولد 
البرجوازيّة  الّطبقة  من  أسرٍة  في  ايرفورت  مدينة 
برلين  في  هومبولدت  بجامعِة  التحَق  المتوّسطة، 
الحقوَق  درَس  حيُث   1886 حتى   1882 عام  في 
شهرًة  أبحاثُه  نالْت  والتّاريخ،  والفلسفَة  واالقتصاَد 

عالميًّة في وقت مبّكر.
والدكتور عبد الحكيم شباط الروائّي وأستاذ الفلسفة 
فير  ماكس  درَس  االجتماع،  علم  في  المتخصص 
ووجَد العالقَة  بين ما كتبُه وبين نهضِة المجتمعاِت 
األلمانّي، ومن  المجتمع  وفكريّاً، وخاّصة  اقتصادياًّ 
إذ  فيبر  فهم  في  نقصاً  هناك  أّن  وجد  ذلك  خالل 
ال  عربياً  عنُه  انتشرْت  التي  الّدراسات  أغلَب  أّن 
تتعّدى الّتعريف به، وألسباٍب رّبما ال تلقى دراساته 
تحملُه  لما  العربّية،  الّسلطات  بعض  لدى  االرتياَح 
أفكار الّرجل من تأثير على األنظمة العربّية الحاكمة.
عن أهميّة هذه الكتب ودواعي تأليفها تحّدث الدكتور 

شباط قائاًل:
تأليفها  من  الهدُف  أكاديميّة،  أبحاٌث  هي  الكتُب 
العلميّة  التّخصصاِت  بعض  في  ملّحٍة  حاجٍة  تغطيُة 
الموجودة في الّجامعات العربيّة، وهي مكتوبُة باللّغة 
األلمانيّة، وتعالج قضايا مطروحة للنّقاش في الّساحة 
األكاديميّة األلمانيّة، وباألساس هدفي من وراء ذلك 
هو نقُل هذه المعارف إلى اللّغة العربيّة، وقد الحظُت 
العربّي،  واألكاديمّي  الطالب  عند  حاجًة  هناك  أّن 
في  اإلنسانيّة   العلوم  مجال  في  تخّصصات،  لهكذا 

الّدراسات األلمانيّة.
  والكتُب هي مشروٌع معرفّي، لكن أحَد أهّم أهدافِه 
التّرجمة إلى العربيّة، إلغناِء المكتبة العلميّة العربيّة 

وبشكٍل عاٍم.
الخاّصة  العربيّة  المكتبة  الموجودة في  فالتّرجمات   
بالعلوم االجتماعيّة واإلنسانيّة تطغى عليها الفرنسيّة 
الّدول  هذه  أّن  ذلك  في  السبُب  ويعود  واالنكليزيّة، 
عليها  فرضت  بالتالي  العربيّة،  للبالد  ُمحتلّة  كانت 
في  مباشرة،  أو غير  مباشرًة  وثقافيّة  سياسيّة  تبعيّة 

حين أّن ألمانيا كانت بعيدًة عن الّساحة العربيّة إلى 
حّد، ما فلم يكن هناك تواجُد ألمانّي في المنطقة، ثّمة 
ومن  ما.  فترة  في  واأللمان  العرِب  بين  ثقافّي  بُعٌد 
جهٍة ثانيٍة  بدأ هذا التّقارب حالياً  يظهُر من خالِل 
بحِث األكاديميّات العربيّة عن مصدٍر جديٍد للمعرفة.
قّسم المؤلّف كتابُه إلى خمسِة أجزاء: فجاء عنوان 

  الكتاب األّول )َمدخل إلى الّنظرّية ااِلجتماعّية لدى 
ماكس فيبر، والبحث االجتماعّي العربّي(

النظريّة االجتماعيّة  لدى  الكتاب تمهيداً حول  يقّدم 
ماكس فيبر، ويضعها في سياقها الّزمني والمعرفّي  
العالم  في  االجتماعّي  البحث  على  تأثيرها  ويرصد 
اجتماع  علم  بناِء  قضيّة  الكتاب  ويطرح  العربي 
الخارجيّة  الَمعوقات  أهّم  يعالج  كما  موّحد،  عربّي 
والداخليّة التي تحوُل دون  تحقيِق هذه الغايِة، وفي 
هذا الّسياق  يتناوُل الكتاب وضَع البحث العلمّي في 
والّدعم  الميزانيّات  وحجم  العربيّة  الّجامعات  معظم 

الحكومّي له.
والكتاب مدخل عام  لنظرية فيبر األخيرة، ألّن فيبر 
عن  عبارة  والكتاب  وفرضيّات  نظريّات  عّدة  لديه 
فيبر  عالقة  باإلضافة  النظريّة،  لهذه  عام  مخّطٍط 

بالعالم العربي.
الّدراسات  طوروا  الفرنسيين  أّن  المعروف  ومن 
وكذلك  خلدون  ابن  مقّدمة  على  بناًء  االجتماعيّة 
االجتماع  علم  أن  أيضاً  الَمعلوِم  ومن  األلمان" 
خلدون،  ابن  مقّدمة  إلى  استناداً  تأّسس  األلمانّي 
األلمان  ُهم  مقّدمته  من  جزءاً  ترجَم  َمْن  وأّول 
من  استفادوا  جميعاً  أنّهم  والغريُب   "1913 عام 
توقفنا  حين   في  وطّوروها،  خلدون  ابن  دراساِت 
-نحن العرب- عنها إلى حّدٍ ما وصارْت تعتبُر ضمَن 

الّدراسات التّاريخيّة.
الكتاب بدراسِة علم االجتماع في أغلِب  يقوم  كذلك 
المغرب  الجزائر  العراق  "مصر  العربيّة  الّدول 
المقّدمة في مجال علم  الّدراسات  ماهيّة   ".. سوريا 
االجتماع، إلى أّي درجٍة كانت أطروحاِت الدكتوراه 
لتأسيِس منهِج علم  الُمقدمة هناك جّدية  والماجستير 

اجتماٍع عربّي 
والتّداخل  العلمّي،  البحِث  تمويِل  في  أيضاً  ويبحُث 
علِم  وجوَد  تمنُع  التّي  الّدينّي..والّصعوبات  العلمّي 

اجتماِع عربّي ...
الكتاب الّثاني وعنوانه: العلوم اإلنسانّية االجتماعّية 
البناء  إعادة  نظرّية  إطار  في  المنهجّية  والثنائّية 

المنهجّي  لمدرسة "ايرالتغن"

تضبُط  علميّة   قوانين  إيجاد  إمكانيّة  الكتاب  يعالُج 
سير الوقائع واألفعال اإلنسانيّة على غرار القوانين 
التّي تضبُط الّظواهر في العلوم  الطبيعيّة، كما يتبنّى 
المؤلّف في أطروحاته أفكار مدرسة "ايرالنغن" التّي 
العلم "باول  لورينتسن" وفيلسوف  أّسسها فيلسوف 
مع  شفيمر"  "اوسفالد  واالنتربولوجيا  الحضارة 
آخرين باالستناد إلى أفكار عالم الّرياضيّات "هوغو 

دينغلر"
عن  يتحّدث  الكتاب  هذا  شباط:  الدكتور  يقول 
اإلنسانيّة،  العلوم  بالعربيّة  ويقابلها  الثقافيّة  العلوم 
في  ثقافيتين  مدرستين  ألمانيا  في  أّن  المعلوم  ومن 
أُسس  وضعتا  المدرستان  اإلنسانيّة،  العلوم  مجال 
ومناهَج العلوم االجتماعيّة واإلنسانيّة وهما مدرسة  
كتوّجٍه  لي  بالنسبة  و"ايرالنغن"  "فرانكفورت" 
معرفّي أتبع مدرسِة ايرالنغن ألّن أستاذي الُمشرف 

في أطروحة الّدكتوراه كان من  هذه المدرسة. 
قوانين  الكتاب هي  يعالجها  التي  القضيّة األساسيّة   
اإلنسانيّة،  العلوم  في  الواقعة  ضبط  منهجيّة  أو 
قراءًة علميّة  الواقعة وقراءتها  نستطيع ضبط  كيف 
في  االجتماعي  الحراك  قراءة  مثُل  موضوعيّةّ؟  

مجتمع معيّن استطيع تفسيره من خالل فرضيّات.
العلوم  في  أنّه  هي  الكتاب  في  األساسيّة  الفكرة 
الطبيعيّة  اإلنسانيّة ال يمكن وضع قوانين كالقوانين 
والكتاب يقوم بمقارنة بين مفهوم القانون في العلوم 

الطبيعيّة والقانون في العلوم اإلنسانيّة.
نوٍع  من  لكن  قوانين  إلى  بحاجة  نحن  بالُمحّصلة   
خاٍص، ال تتعارُض مع خصوصيّة الّظاهرة البشريّة 

ألنّها تعالج قضايا إنسانيّة.
المنهجّية  األسس  وعنوانه:  الثالث  الكتاب 

واالجتماعّية لنظرّية الِفعل عند ماكس فيبر.
يقّدم الكتاب دراسة نقديّة صارمة لألسس التي تقوم 
عليها نظريّة الفعل اإلنسانّي واالجتماعّي لدى ماكس 
فيبر، كما يعقد المؤلّف مقارنًة نقديًّة بين نظريّة فيبر 
ونظرية عالم االجتماع الفرنسي "إميل دوركهايم"، 

وتأثيرهما على الّدراسات العربية.
فيبر  عليها   أقاَم  التي  األسس  على  الكتاب  يرّكز 
فرضيتُه ضمن النظريّة االجتماعيّة؛ ماكس فيبر لديه 
نظريّة تسّمى "نظريّة الفعل" والكتاب يتحّدث بشكٍل 
التّي أقام عليها ماكس  أساسّي عن األسس النظريّة 
فيبر نظريّة الِفعل و نظريّة تفسير الّسلوك البشرّي.

 كذلك لديه مستويات للفعل البشري، الفعل اإلنساني، 
النّظام االجتماعي والعالقة االجتماعيّة.



موسى الزعيم

27

 يحاوُل فيبر وضَع فرضيّات يفّسر عليها الّظواهر 
االجتماعيّة والتاريخ، هذه الفرضيّات تسّمى نظريّة 
فرضيّات  جميع  عليها  تأّسست  التي  وهي  الِفعل 

النظريّات في ألمانيا. 
والسيّاسة  االقتصاد  علم  فيها  يدخُل  الفعل  ونظريّة 
هذه  جميع  التّاريخ،  وعلم  واالجتماع  النّفس  وعلم 
االجتماعيّة  النظريّة  في  بعضها  مع  تتداخُل  العلوم 
لتفسر الّظاهرة اإلنسانيّة التّي تحدث في مجتمٍع ما  
في فترة ما  تاريخيّة نحُن  بحاجٍة إلى علم  التاريخ 
هذه  في  تُدرُس  والدينيّة  االقتصاديّة  األمور  كذلك 
الِفعل ضمن سياق  نظريّة  وبالتالي  أيضاً،  الّظاهرة 
علم واحٍد، تصنّف ضمن علم االجتماع، لذلك حتّى 
تُقيم نظريّة البّد من أن تُراعي الشروط المحيطة بها.

 الكتاب الّرابع: نظرّية بناء مفهوم "الّنمط المثالّي" 
لدى ماكس فيبر كحّل للخالف المنهجّي في العلوم 

اإلنسانّية واالجتماعّية.
"النّمط  مفهوم  تطّور  نقدّي  بشكٍل  الكتاب  يعالُج 
إلى  واألدبيّة،  اللّغويّة  الّدراسات  من  المثالّي" 
الّدراسات الفلسفيّة، إلى العلوم الطبيعيّة، وصواًل إلى 
العلوم اإلنسانيّة، ويعرُض ُمساهمة "فيبر" الخاّصة 
بشكٍل رئيسّي، كما يتناول الكتاب بشكٍل موّسع أبرز 
وعلم  االقتصاد  علم  في  المنهجّي  الخالف  محاور 
فينا"  "مدرسة  النّمساوية:  المدرسة  بين  الّسياسة 
المعروفة باسم "االقتصاد الوضعّي الحّر" والمدرسة 
باسم  المعروفة  اليبزغ"،  "مدرسة  األلمانيّة: 
الكتاب  ويقدم  حكومياً"  الموّجه  الوطني  "االقتصاد 
ُمعالجة نقديّة ألهّم أفكار فرضيّات ونظريّات علماء 

السيّاسة واالقتصاد في التّوجهين.
أّن  الَمعروف  الكاتب:من  يقول  األول   المحور  في 
المثاليّة؛  األنماط  بناء  تسّمى  منهجيّة  وضع  فيبر 
إعادة  ذهنياً  فيه  ويعيد  نموذج  عمل  به  المقصود 
تشكيل أو هيكلة األحداث التّاريخيّة التي حدثت من 

أجل إعادة بناء نمط مشابِه.
استطاع  فيبر تفسير أغلب األحداث التاريخيّة التي 
كانت إشكاليّة في زمانها، كالمعركة التي حدثت بين 

اإلمبراطورية الّرومانيّة والفارسيّة مثالً .
للفعل  مثاليّة  أنماطاً  المنهجية وضع  هذه  من خالل 
البشرّي وأنماطاً بشريّة للمجتمعات، وأنماطاً مثاليّة 
كّل  عبر  الّسلطة  أنواع  ميّز  كما  الّسلطة،  ألنواِع 

المجتمعات البشريّة. 
أّي  الحكم  لنظام  أنماط  خمسة  إيجاد  فيبر  استطاع 
أحد  يتّبع  أن  يجب  يحكم،  أن  يريد  العالم  في  نظام 
نمٍط  كّل  خصائص  يدرس  أن  حاول  األنماط،  هذه 
يستطيع  النّمط  دراسة  خالل  من  األنماط   هذه  من 
كشف عيوبه و سلبياته وايجابياته يستطيع أن يفّسر 
ما هو األنسب لهذا المجتمع أو ذاك  إلى أين يذهب 

هذا المجتمع ؟ 
السياسّي  االقتصاد  عن  يتحّدث  الثاني:  المحور 
وهما  األلمانّي  السياسي  االقتصاد  مدرستي  يتناول 

مدرسة فينا ومدرسة اليبزج .
كّل   وعالج  المدرستين  لفرضية  تقييم  فيبر  عمَل 

الفرضيّات التي كانت في زمنه.
الِمحور  هذا  في  به  قمُت  ما   : شباط  الدكتور  يقول 
الوطني،  االقتصاد  فيبر في  تناولُت نظريّات   أننّي 
أو ما يسّمى االشتراكي الذي  تطّورت عنه فيما بعد 
عنه  تطّورت  الذي  الوضعي  النّظام  أو  االشتراكية 
الرأسماليّة .. قمُت هنا بإعادة تقييم نقدي لوجهة نظر 

فيبر والّدراسات التّي جاءت معه حتّى اليوم.
لحّل  الحديثة  المحاوالت  بعض  الخامس:  الكتاب 
إشكالّية الّتفسير في العلوم اإلنسانّية واالجتماعّي.

يعرُض الكتاب بعض النّظريات الحديثة والُمعاصرة، 
لحّل إشكاليّة تفسير الوقائع التاريخيّة، وفهم األفعال 
صالحية  اختبار  يتم  وهنا  واإلنسانيّة،  االجتماعيّة 
"موديالت" التّفسير التي تقدمها هذه النظريات، وهي 
"نظرية التفسير العقلي" لدى فيلسوف التاريخ الكندي 
"وليم دري". ثم "نظرية التفسير العلمي الوضعّي" 
"كارل  األمريكي  ـ  األلمانّي  الّرياضيات  عالم  لدى 
األلماني  الكيمياء  عالم  وزميله  همبل"،  غوستاف 
باول "أوبنهايمر" وتضّمنت الّدراسة ثالث موديالت 
...ثم نظريّة  "القياس المنطقّي العملّي"، و"موديالت 
البريطاني  ـ  الفنلندي  العلم  فيلسوف  لدى  الحتميّة" 
"جورج هنريك فون رايت" ثم نظريّة "إعادة البناء 
العقلّي واالختبار المنهجّي" لدى فيلسوف الحضارة 

واالنتروبولوجيا األلمانّي "أوسفالد شفيمر".
علماء الّرياضيات وضعوا قوانين إلمكانيّة إخضاع  
القوانين  الطبيعية  العلوم  لقوانين  اإلنسانيّة  الّظواهر 

تناولُت  شباط:  الدكتور  يقول  اإلحصائيّة؛ 
أن  ومحاولة  اإلحصائية  القوانين  الكتاب  في 
الرياضيّة  للقوانين  اإلنسانيّة  الّظواهر  يُخضَع 
وبطالن  عيوب  إظهار  حالوا  واإلحصائيّة، 
درسُت  كما  اإلحصائيّات  و  القوانين  هذه 

العيوب من خالل مجموعة من الفرضيّات.
اسمه  بريطاني  لعالم  نموذج  أيضاً  هناك   
حاول  العرقي  التّفسير  أنماط  درس  "دريم"  
إيجاد شكل معين من القوانين لضبط الظاهرة 

البشريّة.
حتمية   قوانين  وضَع  حاول  من  هناك  كذلك   
مثاًل  البشرّي  بالسلوك  التنبّؤ  يستطيع  قانون 
النتائج  االقتصادي  السلوك  في  كذا  (عملنا 

ستكون كذا أو بالشكل الفالني). 
الفرد  من  تنطلق  دائماً  اإلنسانيّة  فالدراسات   
فهم  حاوَل  بعضهم  المجتمع،  على  لتعمّم 
السلوكات  خالل  من  عاٍم  بشكٍل  المجتمع 

الفرديّة. 
 القسم األخير من الكتاب هو مدرسة "ايرالنغن"  
لها  العربّي،  العالم  في  معروفٍة  غير  لألسف 
فروٌع في بريطانيا وفرنسا وغيرها،  أسسها 
عالم رياضيات ألمانّي يدعى" ريغنكر هوغو" 

كّل  لها نظريّة خاّصة وعممتها على  المدرسة  هذه 
تطور  توِجد  أن  حاولْت  الّسبعة،  اإلنسانيّة  العلوم 
لهذه العلوم والمناهج الدراسية التي تعتمد النظريتين 
وما  الجامعيّة  المناهج  في  ايرالنغن  و  فرانكفورت 

قبلها.
الُمحصلة أن يكتَب كاتٌب وباحٌث عربّي عن    في 
عالم اجتماٍع ألماني ،وبلغة هذا الباحث األم -أعني 
األلمانيّة- هذا األمر ينطوي على ثقٍة وجرأٍة في نفس 

الوقت وهو أمٌر يدخل في باب التّحّدي. 
ُمقيم   أنا  ذلك:  في  شباط  الحكيم  عبد  الدكتور  يقول 
منذ فترة جيدة  نسبياً في ألمانيا، عندما أكتُب باللغة 
األلمانيّة عن مواضيع أكاديميّة  ألمانيّة هذا أمر ليس 
ثقافتي  دعم  هو  علّي  كواجٍب  لكن  عنّي،  بغريٍب 
من  كسبُت  بما  ورفدها  منها،  أتيُت  التي  األصليّة 
مّد  هو  كتبي  من  األساسي  والهدف  الغربية  الثقافة 
في  إليه  الحاجة  بأمّس  بحن  اجتماعي  ثقافّي  جسر 

ثقافتنا العربية الُمعاصرة.
ما  له  صدر  شباط  الحكيم  عبد  الّدكتور  أّن  ُيذكر 
أحالم صغيرة  القصة  في  منها  كتب  يقارب عشرة 
عام 199٧ وحكايات شرقّية في برلين عام 2013  
في   2012 عام  نقدية  شتالٌت  له  صدر  النقد  في 
الكويت وفي الفلسفة ترّكزت دراساته حول نظرّية 
دراسات  مجموعة  له  وكذلك  العلمّية  المعرفة 
وأبحاث في فلسفة الّتصوف اإلسالمي )ابن عربي 
وأبو زيد البسطامّي ( و كتاب إعادة البناء والواقع 
كما  التجريبي 2011 عن جامعة هومبولدت في، 

أصدر في عام 201٧ رواية شارع بودين.
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سلطت دراسة حديثة حول المساواة بين الجنسين في 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا من منظور الرجال، 
الضوء على حياة الرجال ـ األبناء واألزواج واآلباء 
ـ في المنزل والعمل، وفي الحياة العامة والخاصة، 
وذلك لتعزيز فهم رؤيتهم لوضعهم باعتبارهم رجاال، 

وفهم مواقفهم إزاء المساواة.
أنجزت الدراسة هيئة األمم المتحدة للمرأة، ومركز 
“بروموندو”  ومنظمة  والبحوث،  للدراسات  أبعاد 
المعنية بنشر مفاهيم المساواة، ومركز الوصل بين 
البحوث والتنمية، كما تضمنت وجهات نظر النساء 
ونظرتهن  الخاصة  حياتهن  في  للبحث  أنفسهن، 

لواقعهن وسبل العمل على تحسينه.
تتراوح  آالف شخص  الدراسة حوالي 10  وشملت 
أعمارهم ما بين 18 و59 سنة، من أربع دول هي: 
مصر والمغرب ولبنان (بمن فيهم الجئون سوريون) 

وفلسطين.
المنطقة  النتائج أن 1 من كل 4 رجال في  وأفادت 
العربية يؤيد المساواة بين الذكور واإلناث في بعض 
المجاالت، وأن الغالبية مازالت تعتقد أن دور المرأة 

الرئيسي هو المنزل.
سنا  األصغر  الذكور  الشباب  أن  إلى  توصلت  كما 
يتبنون في ما يبدو آراء محافظة مثل آبائهم. وأشارت 
الرجال في  بالمئة من  إلى 50  بين 20  ما  أن  إلى 
الدول األربع قالوا إنهم يخجلون من مواجهة أسرهم 
يواجهون  أنهم  كما  المال،  قلة  أو  البطالة  بسبب 
ضغوطا هائلة في إعالة األسرة، ال سيما في مناطق 

النزاع.
“ثمة  الفقي  شيرين  الدراسة  على  المشرفة  وذكرت 
الذكوري  المجتمع  بأن  العربية  المنطقة  عن  اعتقاد 
رائع  أمر  هذا  وأن  واضحة،  بصورة  السائد  هو 

بالنسبة إلى الرجال”.
“لكن  سي”  بي  لـ”بي  تصريح  في  الفقي  وأضافت 
على  محدودة  أقلية  بين  هذه صالحة  الرجال  سلطة 
رأس ذلك الهرم، أما بالنسبة إلى باقي الهرم، يشعر 
بأن  الرجال  من  الكثير  وكذلك  النساء  من  الكثير 

النتائج  أن  إلى  أشارت  كما  للغاية”.  قاسية  الحياة 
المرأة طالما  للقبول بعمل  الرجال  أظهرت استعداد 

بقي الرجل معيل األسرة.
في  المشاركات  النساء  دعم  من  تعجبها  تخف  ولم 
الدراسة لبعض األفكار التقليدية بشأن أدوار الذكور 
من  بالمئة   70 من  أكثر  أن  إلى  مشيرة  واإلناث، 
النساء، على سبيل المثال، قلن إنهن يطالبن بحقهن 
أنه  اتفقن كذلك على  الغالبية منهن  لكن  العمل،  في 
فإن األولوية يجب أن  قليلة  العمل  إذا كانت فرص 

تكون للرجال.
وتوقع أغلب الرجال الذين وصلت نسبتهم إلى 90 
بالمئة في بعض المناطق مصادرة حريات زوجاتهم، 
بداية من الملبس وحتى عدد مرات ممارسة الجنس، 

حسبما جاء في الدراسة.
ويعتقد حوالي نصف الرجال أن النساء المتزوجات 
مثل  العمل  في  الحقوق  نفس  لهن  تكون  أن  يجب 
المستطلعة  غالبية  قالت  ذاته،  الوقت  وفي  الرجل. 
يكون  أن  سيقبلون  إنهم  األربع  الدول  في  آراؤهم 

مديرهم في العمل امرأة.
المرأة  بعمل  للقبول  استعدادهم  عن  الرجال  وعبر 
هي  المرأة  وظلت  األسرة  معيلي  هم  بقوا  طالما 

المسؤولة الرئيسية عن رعاية األسرة في البيت.

تتراوح  مشاركا  و830  آالف   4 من  أكثر  وأظهر 
أعمارهم بين 18 إلى 59 عاما دعما لبعض أبعاد 
المساواة بين الذكور واإلناث. واتفق هؤالء الرجال 
على ضرورة سن قوانين لحماية حقوق المرأة ودعم 
إن عليها قضاء  قالوا  لكنهم  قيادية،  توليها مناصب 

وقت أكثر في رعاية أطفالها.
المواقف  هيمنة  رغم  أنه  إلى  الدراسة  وتوصلت 
أن  إال  الجنسين،  بين  المساواة  التقليدية على قضية 
ما ال يقل عن 25 بالمئة من الرجال أو أكثر يتبنون 
على  تنطوي  ومساواة،  انفتاحا  أكثر  نظر  وجهات 
تأييد مساواة المرأة بالرجل في النواحي االقتصادية 
واالجتماعية والسياسية. وإنه من بين العوامل التي 
تؤثر على تأييد الرجال للمساواة بين الجنسين التاريخ 

الشخصي وتأثير األسرة وظروف الحياة.
الشابات وجهات نظر حول  إبداء  وعلى الرغم من 
الجيل  يتبناها  التي  تلك  من  إنصافا  أكثر  المساواة 
األكبر سنا، فإن الشباب ال يبدون بالضرورة وجهات 
نظر أكثر إنصافا من تلك التي يتبناها الرجال األكبر 

سنا.
التي  الهائلة  الضغوط  مدى  إلى  الدراسة  ونبهت 
لها الرجال في حياتهم، وال سيما صعوبة  يتعرض 
بدورهم  واالضطالع  جيد  بأجر  عمل  على  العثور 
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أوقات  في  األسرة،  إعالة  في  التقليدي  الذكوري 
في  وتحديدا  االقتصادي،  االستقرار  عدم  يشوبها 

البلدان المتضررة من الصراعات.
األسباب  بين  من  والبطالة  الصراع  آثار  وجاءت 
األكثر ذكرا، التي تتسبب في أعراض االكتئاب بين 
الرجال أو من بين العوامل المفاِقمة لتلك األعراض. 
في  والنصف  الثلث  بين  ما  الرجال  نسبة  وعبرت 
مواجهة  من  بالخجل  شعورهم  عن  األربع  الدول 

أسرهم، بسبب غياب فرص العمل أو الدخل.
لتخلُص  بين األجيال  العنف  الدراسة على  وركزت 
الى أن تجارب العنف في الطفولة مرتبطة باستخدام 
الرجل للعنف في حياته الراشدة. فالعنف يولِّد العنف 
شاهدوا  الذين  فالرجال  األربع.  الدول  جميع  في 
والذين  أمهاتهم،  ضد  العنف  يستخدمون  آباءهم 
تعرضوا لبعض أشكال العنف بالمنزل في طفولتهم، 
هم أغلب من ذكروا ممارستهم للعنف ضد شريكاتهم 

في الحياة في عالقاتهم الراشدة.
القائمين على المشروع، فإن الطريق  ولكن بحسب 
يصل  أن  قبل  فيه  السير  يجب  ومتعرج  طويل 
معظم الرجال والعديد من النساء الى القبول الكامل 

للمساواة.
مدير  أوضح  االستطالع  نتائج  على  تعليقه  وفي 
المكتب اإلقليمي لهيئة األمم المتحدة للمرأة في الدول 
العربية محمد الناصري قائال “للتقرير أهمية بالغة، 
لكونه أداة نستعين بها في تصميم برامجنا، وممارسة 
الدول األعضاء،  للعمل مع  الضغط، وبذل جهودنا 

والمجتمع المدني، والمجتمعات المحلية”.
النتائج من عالمات  في  يبدو  قد  ما  وأضاف “رغم 
األرقام  نظرنا على  اقتصر  ما  إذا  للتفاؤل  تدعو  ال 
قصصا  أيضا  هناك  أن  على  تؤكد  فإنها  فحسب، 
بين  المساواة  عن  والمدافعات  للمدافعين  حقيقية 

الجنسين، ممن يؤمنون بها إيماًنا قويا”.
وللبدء في تغيير األعراف االجتماعية ودعما لمواقف 
أكثر تقدمية؛ شددت الدراسة على ضرورة استخدام 
اإلعالم،  وسائل  عبر  االجتماعي  التأثير  مصادر 
واستخدام  والفن،  واألدب  الدينية،  والشخصيات 
السياسية  والقيادات  والحمالت،  العامة،  المناقشات 
المحورية وخططهم، دفعا بالرجال لدعم خطة شاملة 
للسياسات من أجل حقوق المرأة؛ وتغيير طرق تعليم 
الفتيان والفتيات حول مفهوم أن تكون رجال وامرأة، 

في سن مبكرة.

العالقات، في معظم األحيان،  ينتقل مسار  عادًة ما 
ثم  باالنجذاب،  بالشعور  مروراً  اإلثارة،  حالة  من 
حالة  إلى  وصواًل  والملل،  بالكراهية،  اإلحساس 
الرضا الذاتي عن النفس دون محاولة التطوير، أو 
المستمر  والشعور  محدقاً،  خطراً  هناك  أن  إدراك 
بالضيق. مما ال شك فيه أن كل مرحلة من مراحل 
العالقات تفرض قدراً كبيراً من األعباء فيما يتعلق 
بالتزامك وتعاطفك وقدراتك العاطفية ونضجك. نعدد 

في ما يلي مراحل العالقات الخمس :

اإلثارة  هرمونات  تسيطر  عندما  االنجذاب..  أواًل: 
على الفكر والجسد

بإحساس  هذه هي المرحلة التي تشعر خاللها دائماً 
فيها هرمونات  تُسيطر  التي  المرحلة  إنها  إذ  رائع. 
في  تماماً  مهووس  أنك  تشعر  تماماً.  عليك  اإلثارة 
هذه المرحلة. كما تتسم بأنها تشهد ذروة  االنجذاب 
اليدين،  تعرق  في  يتسبب  مما  الجسدي،  (الجنسي) 
القلب.  نبضات  وتسارع  خجاًل،  الوجه  واحمرار 
تشعر في هذه المرحلة، باالنجذاب والرغبة الدائمة 
في رؤية وسماع صوت وشم رائحة الشخص اآلخر. 

ثانياً: الرومانسية.. عندما يفيض اإلنسان بالحيوية 
واالفتراضات

هرمونات  أيضاً  المرحلة  هذه  في  عليك  تُسيطر 
بأنها  الفريدة  المرحلة  هذه  وتتسم  تماماً.  اإلثارة 
ذلك  ويوصف  والحيوية  النشوة  من  بالكثير  تفيض 
في  أعمى«.  »الحب  أي  األزلي،  بالتعبير  الشعور 
نحو  على  اإلندورفين  مستوى  يرتفع  المرحلة  هذه 
غير مسبوق في جسدك، وتبدأ في الشعور بإحساس 
فريد بالسالم واألمن حيال هذه العالقة. تجذب هذه 
األشياء  إلى  فقط  انتباهك  للذات  الخادعة  المرحلة 
السيئة.    األشياء  على  وتغطي  شريكك  في  الجيدة 
كما تكثُر فيها االفتراضات الُمكلفة، وغالباً ما يُطلق 
عليها »مرحلة االفتراض«. والحقيقة هي أن معظم 
أن  ويمكن  خاطئة،  المرحلة  هذه  في  االفتراضات 
تؤدي في الكثير من األحيان إلى إنهاء العالقة الحقاً. 

العيوب،  نكتشف  عندما  الفكرية..  المرحلة  ثالثاً: 
فإما نقبلها أو نغادر

قال الروائي الروسي ليو تولستوي، »ال شيء أكثر 
أهمية بالنسبة لرجٍل شاب من صحبة امرأة ذكية«. 
وليس  »الذكاء«  فيها  يكون  التي  المرحلة  هي  هذه 
ما  عادة  المثيرة.  السمة  هو  الجسدية«،  »الجاذبية 
بأن  فكرياً  المتوافقين  غير  األشخاص  معظم  يشعر 
العالقة كالجحيم في هذه المرحلة. فهذه هي المرحلة 

مستواه  بلوغ  في  الرومانسي  الحب  فيها  يبدأ  التي 
اآلن  وتصبح  تماماً،  التالشي  أو  المعقول  الطبيعي 
ممارسة  أو  الفكرية  المناقشات  في  تفاعاًل  أكثر 

العالقات الحميمية.
في  القصور  وأوجه  العيوب  مالحظة  في  تبدأ  إِْذ 
مواجهة  في  الخفية  العيوب  جميع  وتبدأ  شريكك. 
الذين  أولئك  يعتقد  ربما  مفتوحة.  فكرية  صدامات 
ال يزالون في مرحلتي االنجذاب والرومانسية أنهم 
االفتراضات  أكثر  وهو  األبد،  إلى  فيهما  سيقبعون 
الخادعة في العالقات. كما يُطلق على المرحلة أيضاً 
إلى  نظراً  وذلك  واالنزعاج«،  الضيق  »مرحلة 
واإلحباطات  االنزعاج  تثير  التي  األشياء  أن جميع 
تصل إلى ذروتها في هذه المرحلة. في الواقع، يبدأ 
التشكيك  في  المرحلة،  في هذه  األحباء  أو  األزواج 
ويؤكدون  السابقة  افتراضاتهم  على  واالعتراض 
صحة ادعاءاتهم السابقة. إنها تلك المرحلة التي قد 
تنظر فيها إلى شريكك، وتصل إلى استنتاج خاطئ 
مفاده أنكما لن يكون لديكما مستقبل معاً. أولئك الذين 
يقررون البقاء معاً في هذه المرحلة يفعلون ذلك إما 
عن طريق االعتراف بالعيوب أو التمسك باألشياء 
اإليجابية التي جذبتهم إلى شريكهم في المقام األول. 
تُعد هذه هي المرحلة األكثر صعوبة في العالقات، 
التنازالت  وتقديم  راسخاً  إيماناً  تتطلب  ألنها 
هذه  في  بشريكك  متمسكاً  تظل  لكي  والتضحية 
المرحلة. تكمن بعض التحديات التي قد تواجهها في 
بالمقارنات،  المتعلقة  المسائل  في  الفكرية،  المرحلة 
والُعقد  لإلساءة،  والتعرض  باألمان،  الشعور  وعدم 
بالعظمة)،  الشعور  وعقدة  النقص،  عقدة  (مثل 
واتخاذ موقف دفاعي، وأزمة الهوية، وعدم التوافق 
هذه  من  واحدة  كل  تتطلب  الخارجية.  والتدُخالت 
المسائل أساليب مختلفة للتعامل معها، لكن جميعها 
الذات  يتطلب أن يُعزز األحباء أو األزواج احترام 
التعرض  حاالت  وباستثناء  صحية.  بصورة  لديهم 
التوفيق  يمكن  ال  التي  واالختالفات  المفرط  لإليذاء 
بينها، هناك أمل كبير في أن يؤدي إجراء التعديالت 
الالزمة وااللتزامات العميقة واالحترام المتبادل إلى 

ارتقاء الشركاء إلى المستوى التالي. 

رابعاً: القبول.. عندما ننتقل إلى الواقع 
هذه هي المرحلة التي ستحتاج فيها إلى إجراء الكثير 
إلى  فيها  التي تحتاج  المرحلة  التعديالت؛ وهي  من 
القصور  الشخص اآلخر وأوجه  التكيف مع عيوب 
لديه. تساعدنا مرحلة القبول على االنتقال من مجرد 
»االفتراض« إلى »الواقع«. هذه هي المرحلة التي 
تساعده  بينما  شريكك،  تقبل  إلى  بشدة  فيها  تحتاج 
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العالقة  في  عيوبه.  من  التخلص  على  العمل  في 
والمسؤوليات  والعمل  الحياة  واقع  يُحدد  الزوجية، 
الفردية،  الحياة  وأساليب  األطفال  ورعاية  األسرية 

مدة استمرار هذه المرحلة. 

تصوراتنا  عن  نتخلى  عندما  النضج..  خامساً: 
ونتعامل مع الواقع

أحد من  يوجد  أنه ال  يبدو  ليملي، »عندما  بيل  قال 
حولك يرتقي إلى تطلعاتك، فقد حان الوقت لتتحقق 
نحتاج  التي  المرحلة  هي  هذه  معاييرك«.  من 
غير  والتوقعات  التطلعات  عن  تماماً  للتخلي  فيها 
عالقة  في  نعيش  لكي  الواقعية.  وغير  الصحية 
عن  تدريجياً  نتخلى  أن  يجب  ومرضية،  مثمرة 
توقعاتنا  نتخلى عن  فعندما  الواقعية.  التوقعات غير 
غير الصحية وغير الواقعية تجاه اآلخرين، نبدأ في 
قد يستغرق األمر سنوات  قيمتهم وتقديرها.  معرفة 
من  أكثر  هو  الحقيقي  الحب  أن  ندرك  لكي  عديدة 
مجرد شعور، بل هو تقبل اآلخرين على ما هم عليه 
المرحلة  هي  هذه  معهم.  االختالف  أوجه  واحترام 
النهائية التي تتقبل فيها شريكك كلياً، بل وتتغاضى 
تتعلم  التي  المرحلة  إنها  كثيرة.  أشياء  عن  أحياناً 
في  القوة  ترى  وأن  لنفسك  األولوية  تعطي  أن  فيها 

اختالفاتكما.

من المعروف أن المرأة تمر بمرحلة ما يسمى بسن 
اليأس عند انقطاع الطمث، فهل يحدث ذلك للرجل 

أيضا؟ 
تغيّر  آثار  يعانين من  فقط من  لسن  النساء  أن  يبدو 
الهرمونات في مرحلة سن اليأس، فقد الحظ األطباء 
أن الرجال أيضاً يمرون بأعراض مشابهة لما تمر 
به المرأة بعد انقطاع دورتها الشهرية، ولكّن ال بد 
فترة  تكون خالل  األعراض ال  هذه  بأن  الذكر  من 

عند  هي  كما  محددة 
النساء، إال أن تسميتها 
بسن اليأس عند الرجل 
غير دقيقة، ولذلك فان 
األطباء  من  العديد 
هذه  على  يطلقون 
انخفاض  اسم  الحالة 
األندروجين  هرمون 
الذي  (التستوستيرون) 
صحة  على  يؤثر 
في  التقدم  مع  الرجل 

العمر.

متى يبلغ الرجل سن اليأس؟
اليأس  لسن  خالفا  الرجل،  عند  اليأس  وسن 
قبل  من  به  معترف  غير  يكون  يكاد  النساء،  لدى 
الحديث.  الطب  قبل  من  أو  عام  بشكل  المجتمعات 
ظاهرة  هي  الرجل  عند  اليأس  سن  فان  ذلك  ومع 

موجودة ويتم دراستها كثيرا.
الشهرية  الدورة  توقف  مع  اليأس  سن  المرأة  تبلغ 
الجسدية  التغيّرات  بسبب  األربعين  تخطي  وبعد 
والهرمونية التي تعاني منها، لكن متي يبلغ الرجل 

سن اليأس ؟ 
يُصيب ذلك الرجال في عمر الخمسين أو أكبر، إال 
أنه عند الرجال ال تنفذ المادة التي يحتاجها لتكوين 
على  قادراً  الرجل  ويبقى  التستوستيرون،  هرمون 
إنتاج حيوانات منوية جيدة في الثمانين من عمره أو 
الطمث  ينقطع  النساء عندما  ذلك. وذلك عكس  بعد 

تماماً يتوقف إنتاج الهرمون بشكل كامل.

أعراض سن اليأس عند الرجل
جسدية  مشاكل  الذكور  عند  اليأس  سن  يسبب 
ونفسية وجنسية، وتزداد األعراض سوءاً مع التقدم 
المرأة،  عند  اليأس  سن  أعراض  وتشبه  السن،  في 

وتتضمن أعراض نادرة وطبيعية.
األرق أو الصعوبة في النوم، انخفاض في الطاقة، 
الشعور بالضعف البدني، زيادة الدهون في الجسم، 
وتقلب  والحزن  االكتئاب  بالنفس،  الثقة  انخفاض 
الرغبة  انخفاض  التركيز،  والتهيج، ضعف  المزاج 

الجنسية، فقدان كتلة العضالت.
الحياة  أنماط  بعض  تغيير  أن  بالذكر  الجدير  من 
وممارسة  صحية،  أغذية  وتناول  حمية  إتباع  مثل 
قسط  على  والحصول  بانتظام،  الرياضية  التمارين 
إلى  اللجوء  أو  اإلجهاد،  وتقليل  النوم،  من  كاٍف 
استخدام األدوية مثل مضادات االكتئاب تساعد على 

تخطي سن اليأس والمشاكل الذي يسببها.

ـ الرجال ثالثة: إما صبي وإما غبي وإما نبي.
ـ كم ينمو غرور الرجل على شفتي إمرأة تقول له: 

أحتاجك.
فوق  السير  حق  وهبته  إمرأة  الرجل  يظلم  كم  ـ 

كرامتها.
ـ هناك كلمتان صغيرتان ممكن أن تضايقا الرجل: 

ال تفعل... توقف.
ـ إن رؤوس الرجال تتحرك من اليمين إلى اليسار إذا 
شاهدوا مباراة للتنس .. وتتحرك من فوق إلى تحت 

إذا شاهدوا أمرأة.
وتريد  للمرأة...  حب  أول  يكون  أن  الرجل  يريد  ـ 

المرأة أن تكون آخر حب للرجل.
الكرم...  وتُذم:  الرجل  في  تُحمد  أشياء  خمسة  ـ 

االختالط... الجرأة... الزهد... والخشونة.
ـ الرجال ثالثة: رجل كالغذاء ال تستطيع االستغناء 
ورجل  يوما...  تحتاجه  ربما  كالدواء  ورجل  عنه، 

كالداء نعوذ بالله منه.
االول،  المليون  تجمع  حتى  النساء  مع  لطيفا  كن  ـ 

بعدها ستكون كل النساء لطيفات معك.
ـ المرأة جوهرة نادرة... تحتاج إلى غواص ماهر.

سأل  طفل  ولد  إذا  المرأة...  دنيا  في  نعيش  أننا  ـ 
الناس عن صحة أمه، وإذا تزوج تحدثوا عن جمال 

العروس، وإذا مات سأل الناس كم ترك ألرملته.
إقناعك دون أن  أنها تستطيع  المرأة  ـ أجمل ما في 

تفتح فمها بكلمة واحدة.
ـ أن تناقش امرأة أشبه بأن تحاول قراءة صحيفة في 

يوم عاصف.
ـ دموع المرأة وسيلة الهجوم على الرجل.

... أن تصوب  المرأة  السبيل االكيد لتصيب قلب  ـ 
وأنت راكع.

ـ مهما يكن غباء المرأة فهي تفهم الحب.
ـ الحساب عند المرأة: تقسم عمرها على 2 وتطرح 
5 سنوات من عمر زوجها وتضرب ثمن فساتينها 

في 2 وتضيف 5 سنوات لعمر أعز صديقاتها.
ـ المرأة الترى عادة ما يصنعه الرجل من أجلها... 

وإنما ترى ماال يصنعه.
ـ خير ما تصبغ به المرأة شفاهها هو الصدق.

ـ لو أن الجميالت ال يتكلمن ألزددن جمال
الحب الحقيقي : هو أن تحب الشخص الوحيد القادر 

على أن يجعلك تعيسا
أجمل ما في الدنيا: الحب والرغيف والحرية

اإلهمال يقتل الحب ، والنسيان يدفنه
الحب ال يقتل احدا إنما يعلقه بين الحياة والموت

الحب سلطان ولذلك فهو فوق القانون
أنت ال تعرف قلبك حتى تفشل في الحب
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الفن كوميديا ودخلت "إيفيهاته" قلوب المصريين، كان يقول دوماً على نفسه  الذي ملئ دنيا  سعيد صالح 
"السينما المصرية أنتجت 1500 فيلم أنا نصيبي منهم الثلث".

مرسي الزناتي
كانت بداية سعيد صالح الفنية من خالل المسرح، إلى جانب بعض األدوار الثانوية القليلة فى سينما الستينات 
والسبعينات، لكن نقطة االنطالق الحقيقية جاءته مع مسرحية مدرسة المشاغبين التى كتبها للمسرح الكاتب 
الراحل على سالم، وقتها قدم صالح دور مرسى الزناتى بجانب عادل إمام وأحمد زكى ويونس شلبى وسهير 

البابلى وغيرهم من الممثلين الشباب.
الفن فتوالت أعماله فى  كبيراً، كان بمثابة جواز المرور إلى عالم  المسرحية حققت نجاحاً 
السينما والمسرح والتليفزيون لتصل إلى ما يقرب من 500 فيلم، و300 مسرحية، و150 

مسلسل.
 

صداقته بعادل إمام
في كتابه  الذي حمل عنوان المضحكون، يقول الكاتب الصحفي الراحل، محمود السعدني، عن جيل عادل 
إمام وسعيد صالح أنه كان آخر فوج من المضحكين، وال نستطيع أن نتكهن بالمستقبل لهم، ألن المستقبل 
الرياح بما يشتهى  تأتى  الرياح بما يشتهي المضحكون، وقد  تأتي  الغيب، وقد  بالنسبة لهم مازال في علم 

المضحكون، المضحكون الجدد هم شلة العيال.
سعيد صالح قال عن صداقته بعادل إمام "إحنا كنا زمالء في المدرسة السعيدية، ومكنش حد يقدر يستحملنا 
الصديقان،  تفرق  الثانوية،  بعد  ومن  خفيف"،  كان  دمنا  بيستحملونا عشان  ساعات  كانوا  بس  ثانوي،  في 
ولكنهما التقيا على خشبات مسرح الجامعة، حيث جمعتهما الموهبة الفنية المتفردة التى تمتع بها كل فرد 

منهم.

سجن سعيد صالح
عندما ُسجن سعيد صالح في الثمانينيات بتهمة تعاطي المخدرات دافع عنه صديقه ورفيق عمره، عادل إمام، 
واصًفا محاكمته بأنها محاكمة للفكر المصري، أيضاً الراحل يونس شلبي دافع عن صديقه قائال : فنان مبدع 
يستلهم فنه من خالل حواره مع الجمهور وال يجوز تقييد موهبته بل يجب أن يعيش الدور بكامل حريته وال 

يحاسب على لفظ خارج على النص وإال ما اعتبر هذا فناً.
ومرت أزمة السجن بسالم وعاد سعيد صالح لألضواء وأخذ نجاحه في التوهج مرة أخرى بأفالم ومسلسالت 

أعجبت الجمهور، وأخذت كلماته يُنادي بها الجمهور في لحظاتهم المرحة.

الناقد طارق الشناوي قال إن المصريين والعرب في مجال الكوميديا مع مطلع السبعينات تعلقوا بنجمين هما 
عادل إمام، وسعيد صالح. اقتسما الحب، ولكن عادل كان نصيبه مع مرور السنوات أكبر.

وأضاف أن عادل إمام أدرك مع مسرحية »مدرسة المشاغبين« أنه وسعيد هما القادمان، ولكنه أراد أن 
يصبح هو الزعيم، ولهذا أصر على أن يستحوذ على دور »بهجت األباصيري« بينما كان سعيد هو المرشح 
األول للدور. ”هكذا خرجا من المسرحية متعادلين في النجاح الجماهيري، ولكن مع احتفاظ عادل إمام بلقب 
الزعيم الذي الزمه حتى اآلن أربعة عقود من الزمان” تابع الشناوي وأضاف أن عادل كان يرنو للبطولة 

وكان يعلم أن الزمن له بينما لم يدقق سعيد صالح كثيرا فيما تخبئه األيام.
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قسم  للمخرج صهيب   ( األشجار  (الحديث عن  السوداني  الوثائقي  الفيلم  حقق 
الباري جائزتين في مهرجان برلين الدولي في نسخته ال69 . جائزة افضل فيلم 

وثائقي. وجائزة الجمهور في قسم البانوراما 

سليمان  شداد،  إبراهيم  السودانية  السينما  رواد  من  أربعة  قصة  يحكي  الفيلم 
الخارج  السينما في  الذين درسوا  إبراهيم، منار صديق والطيب مهدي  محمد 
التراث  احياء  إلعادة  يفتر  لم  الذي  الشغف  هذا  ويجمعهم  صداقة،  وتربطهم 
السينمائي السوداني وذلك باستعادة مخزون األفالم القديمة ولفت االنتباه مرة 
أخرى إلى هذا التاريخ الطويل لهذا البلد في الصناعة والذي اندثر لعدة عوامل 
من أبرزها العامل السياسي. يحاولون بال كلل حمل مالكي سينما في امدرمان 
على إعادة تشغيل المكان ، لكنهم يواجهون بمقاومة ، يجلسون معاً ويتحدثون 
كفنانين  التعذيب  وحتى  االضطهاد  مع  تجاربهم  ذلك  في  بما   - الماضي  عن 
معارضين . في لحظات كهذه يمكن للمشاهد أن يدرك الصداقة، باإلضافة إلى 

الرابطة والتضامن األيديولوجي.

أعلن المخرج مجدي أحمد علي، رئيس مهرجان شرم الشيخ للسينما اآلسيوية 
، عن اختيار فيلم The Crew ليكون فيلم االفتتاح، باإلضافة إلى عرضه في 

اليوم األول من الفعاليات. 
الفيلم إسالم رسمي، أنه سعيد للغاية بخروج The Crew إلى  وأكد مخرج 
النور، وانطالقه من خالل مصر أوال، متمنيا أن ينال رضا الجمهور والنقاد 

على حد سواء. مشددا على المجهود الكبير الذي بذله فريق العمل، واالحترافية 
الشديدة أمام وخلف الكاميرات، معتبرا أن ترجمة كل ذلك على شاشة السينما، 

هو المكسب الحقيقي.
وحتى  الفكرة،  والدة  منذ  السينمائية،  األفالم  صناعة  مراحل  الفيلم،  ويتناول 
العرض، بشكل سلس ومبسط، والتي يجسدها نخبة من نجوم  عرضها بدور 

السينما المصرية وصناعها.
الفيلم بطولة يسرا وأحمد حلمي ومنى زكي وشريف منير، باإلضافة إلى كبار 
صناع السينما في مصر، أمثال جابي خوري، ووحيد حامد، ومدحت العدل، 
وتامر حبيب، وشريف عرفة، وهادي الباجوري، وهشام نزيه، إخراج إسالم 

رسمي، وإنتاج سينما فاكتوري.
في  تقام  اآلسيوية"  للسينما  الشيخ  "شرم  مهرجان  من  الثالثة  الدورة  أن  يذكر 
الفترة من 2 وحتي 8 مارس ، وتتولى الفنانة إسعاد يونس، الرئاسة الشرفية 

للمهرجان.

تعاقد النجم المصري محمد رمضان على إحياء حفل غنائى ضخم، من المقرر 
أن يقام بمركز المنارة بالتجمع الخامس، وسوف يقدم رمضان خالله مجموعة 

من أغنياته التى تنتمى للون الراب ومنها نمبر وان ومافيا وغيرهما.

على  رقصاتها  تقدم  استعراضية  فرقة  وسط  بالحفل  يظهر  سوف  رمضان 
موسيقى أغنياته واختار لتصميمها الفنان مصطفى حجاج الذى سبق وأن تعاون 
جانب  إلى  بطولته  لعب  الذى  رمضان«  »أهال  المسرحى  العرض  فى  معه 

روجينا وشيماء سيف.
وكان النجم المصري قد رد، على سؤال وجهه له أحد جمهوره، عن شرطه 
إلقامة أقوى حفل فى مصر، حيث نشر على غزالن، أحد مشاهير السوشيال 
ميديا، ممازحا محمد رمضان، في تغريده له على تويتر، قائاًل: كام ريتويت 
يارمضان وتعمل حفله تغني فيها أغانيك ؟”، ليرد بعدها النجم محمد رمضان، 
قائاًل: 50,000 ريتويت وأعمل أقوى حفلة فى مصر لو ده هيسعد جمهورى.

وفي نفس السياق يستعد رمضان إلطالق كليب غنائى جديد بعنوان »فيروس« 
وهو استمرار لتعاونه مع فريق عمل كليب مافيا ويخرجه أيضا ياسر سامى 
الذى سبق أن أخرج لرمضان مسلسل نسر الصعيد. من جانب آخر يواصل 
محمد رمضان تصوير مشاهد مسلسله الجديد زلزال الذى تشاركه بطولته حال 

شيحة من تأليف عبد الرحيم كمال ويخرجه إبراهيم فخر.
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على مدى أكثر من 18 عاما، ظل حلم عرض "الفارس واألميرة" أول فيلم 
مؤلفه ومخرجه  مقدمتهم  وفي  يداعب صناعه  متحركة عربي طويل،  رسوم 
هيثم  الموسيقى  ومؤلف  العباس،  أبو  عباس  ومنتجه  الديك  بشير  السيناريست 

الخميسي، وهو ما اقتربوا منه بالفعل.

منتج الفيلم عباس أبو العباس قال ": "طول السنوات الماضية كان يزيد إصرارنا 
على إنجاز العمل الذي شاركنا به مبدعون كبار رحلوا قبل إتمامه ومنهم الفنان 
الشخصيات،  رسم  الذي  حسين،  مصطفى  الكاريكاتير  وفنان  حسيب،  محمد 
والفنانة الكبيرة أمينة رزق وغيرهم، وبحمد الله أكملنا أغلب مراحله، ونتسلم 

هذا األسبوع النسخة النهائية له بعد المونتاج وتتبقى الموسيقى التصويرية".
بعد  الحسم  سيتم  ولكن  مشاورات  هناك  أن  أوضح  الفيلم  موعد عرض  وعن 
لكشف  المقبلة  الفترة  خالل  صحفي  مؤتمر  هناك  وسيكون  الموزع،  تحديد 

التفاصيل كاملة.
من جهته، قال المؤلف الموسيقي هيثم الخميسي: "على عكس ما تصور البعض 
كنا نعمل على الفيلم خالل الفترة الماضية، وأنهينا تسجيل الصوت لكل نجومه 
أبو  الرحمن  الكدواني، وعبد  وماجد  غانم،  ودنيا سمير  هنيدي،  ومنهم محمد 
زهرة، وكذلك المونتاج وتسجيل األغاني، وحاليا أتولى تنفيذ موسيقاه، وبإذن 

الله في الصيف المقبل سيرى الجميع هذا الفيلم الحلم".
وقالت الشاعرة زينب مبارك: "الفيلم يضم 6 أغان كتبت منها واحدة، وكتب 

الشاعر عمرو حسني 5 أغنيات".
دنيا  صالح،  مدحت  بطولة  الديك،  بشير  وإخراج  تأليف  واألميرة"  "الفارس 
أبو  الرحمن  عبد  صالح،  سعيد  الكدواني،  ماجد  هنيدي،  محمد  غانم،  سمير 
الدفراوي، وفي  المنعم، محمد  أمينة رزق، غسان مطر، عثمان عبد  زهرة، 

دور الراوية جيهان الناصر.
نساء  الذي حرر  العربى،  الفارس  الثقفى  القاسم  بن  يتناول قصة محمد  الفيلم 
وأطفال عرب من أسر قراصنة المحيط الهندى وهو عمره 15 عاما، وبعدها 

بسنتين فتح بالد السند كلها وحب أميرة هندية فى خالل األحداث وتزوجها.

كشفت المغنية اللبنانية ماجدة الرومي أنها مصرية أباً عن جد وليس فقط عن 
»أخبار  لصحيفة  حديثها  وفي  متداواًل.  كان  كما  لطفي  ماري  والدتها  طريق 
بأني  كافية  دراية  على  ليسوا  المصريين  إن  الرومي  قالت  المصرية،  اليوم« 
مصرية أباً عن جد، موضحة أن أمها كانت تحكي لها دائماً عن ذكريات عائلتها 

في »أم الدنيا«. 
وردة  تُدعى  وجدتي ألمي  الفرج،  شبرا وروض  منطقة  من  »إننا  وأضافت: 
يوسف حبيب تزوجت مصرياً، ووالدتها هي صوفي شفتشي من عائلة شديدة 
االلتصاق بالتقاليد المصرية تعمل بمجال الذهب«. وأوضحت المغنية أنها تسع 
مع ابن خالتها نبيل فرنسيس شفتشي، الذي يعيش في كندا حالياً، الستكشاف 

بيوتهما في مصر بمنطقة شبرا وروض الفرج. 
بدأت  لبنان وقالت: »الحكاية  إلى  الرومي عن هجرة عائلتها  وتحدثت ماجدة 
عندما كان جدي يعمل خياطاً رجالياً في مصر، وفي العام 1920 كان هناك 
هناك«.  إلى  خياطين  مجموعة  مع  جدي  فذهب  فلسطين  في  لليهود  إضراب 
وتابعت: »وبعد فترة عاد جدي وجدتي وأخوالي االثنين إلى مصر واشتغلوا في 

قناة السويس وعاشوا في بورسعيد وفي الحي اإلفرنجي ببورفؤاد«. 
وتكمل ماجدة حديثها للصحيفة قائلة: »بعدها بفترة، تزوج والدي من أمي في 
كنيسة الكاثوليك في بورسعيد، وأخذها والدي إلى لبنان للمشاركة في تأسيس 
اإلذاعة اللبنانية عام 1950«. وأوضحت معاناة أمها في ذاك الوقت وقالت: 
السفينة  قبطان  التي جعلت  للدرجة  لبنان  إلى  تبكي طوال سفرها  أمي  "كانت 
يتحدث معها ليعرف سبب بكائها فقالت له إنها كانت تفضل العيش في مصر 
وأنها سافرت مع زوجها إلى لبنان مرغمة بعض الشيء، وهو األمر الذي جعل 

القبطان يضحك معها ويقول لها طلقيه وارجعي لمصر".
عن  للبحث  جدياً  أسعى  »حالياً  أكدت  المصرية،  أصولها  توثيق  نيّتها  وحول 
تاريخي في مصر؛ فأنا أًبا عن جد مصرية، وقريًبا سنبحث عن تاريخ عائلتنا 
بجواز سفر خالتي التي كانت تعمل بالصليب األحمر لكشف أصول عائلتنا في 

مصر«. 
وكانت عالمات استفهام كثيرة أثيرت حول أصول حليم الرومي، والد ماجدة، 
سنوات.  منذ  الجدل  حسمت  ماجدة  أّن  إال  األصل،  فلسطيني  إنّه  يقال  وكان 
وأكدت آنذاك أّن والدها لبناني األصل من مدينة صور جنوب لبنان، وأنّه هاجر 

مع عائلته إلى فلسطين لفترة من الزمن قبل أن يعود إلى لبنان ويستقر هناك.

بعدما أثارت وزيرة الداخلية اللبنانية الجديدة ريا الحسن حالة من الجدل على 
المغنية  المدني، علّقت  الزواج  بتصريحاتها حول  التواصل االجتماعي  مواقع 
اللبنانية إليسا على األمر مهاجمة »رجال الدين«. وفي تغريدة لها على حسابها 
في تويتر، قالت إليسا ا»أصبحنا في العام 2019 وال يزال بعض تّجار الدين 
يكفروا كل من يتحّدث عن الزواج المدني، لكنّهم يقبلون به عندما يكون خارج 
لبنان«. وتابعت إليسا: »الدولة المدنية ال تحتاج إلى إذن من أحد، والله يقويكي 

ريا الحسن«.
وال يعّد كالم إليسا حول الزواج المدني مستهجناً، فسبق أن قالت أن »الزواج 
الحقيقية  للعالم الصورة  المرأة وحسب بل ألنه يظهر  المدني ال يحفظ حقوق 
للشعب اللبناني، وألنه يشّجع سياسيينا على عدم االختباء وراء أصابعهم، وألنّه 

يغني التنّوع في بلدنا الذي نحّب«. 
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قطاع الهواتف الذكية يشهد العديد من التغييرات الجذرية في السنوات األخيرة، فقد 
رأينا المزيد من الشركات تستخدم شاشات أكبر في هواتفها الذكية، وكاميرات أكثر، 
فضال عن تكنولوجيات جديدة تأمل من خاللها إثارة حماسة فئة أكبر من المستهلكين. 
وبطبيعة الحال، هذه الشركات لن تستريح على أمجاد الماضي، وإنما ستواصل عملية 

اإلبتكار لجعل أجهزتها القادمة أكثر إثارة للمستهلكين. 
وتماشيا مع ذلك، إرتأينا أن نستعرض لكم في هذا المقال أفضل الهواتف الذكية الخمسة 

القادمة في العام 2019 والتي يتطلع إليها العديد من المتابعين.

Nokia 9 PureView –
 HMD القادم من شركة  Nokia 9 PureView الهاتف القائمة من األخير مع  نبدأ هذه  دعونا 
Global Oy. في الحقيقة، كان من المفترض أن تقوم الشركة الفنلندية بإطالق هذا الهاتف في 
هذا العام ولكنها قررت تغيير خططها في نهاية المطاف. وكما رأيتم جميًعا على األرجح، فقد 
برهنت شركة HMD Global Oy أنها قادرة على إنشاء هواتف ذكية مميزة، ولكن من المعروف 
أن الشركة تحاول اللعب بآمان في هذا السوق من خالل عدم المخاطرة كثيًرا، ولكن هذا سيتغير 
مع الهاتف Nokia 9 PureView الذي إتضح أنه سيضم خمس كاميرات في الواجهة الخلفية. ومع 
ذلك، تعلمنا مع الهاتف Galaxy A9 أن عدد الكاميرات ال يعد بالضرورة مؤشًرا على الجودة، 
ولكن نحن متأكدون من أن شركة HMD Global Oy ستحاول تعزيز قدرات الكاميرا في هاتفها 
الرائد المقبل، كما أن الكاميرا الخلفية الخماسية ستعطي المزيد من المرونة للمستخدمين من خالل 
الكاميرا  الخاصة بهم. وإلى جانب  الفيديو  الخيارات إللتقاط الصور ومقاطع  المزيد من  إعطائهم 
الخلفية الخماسية، فنحن متأكدون من أن الهاتف Nokia 9 PureView سيمتاز أيًضا بجودة تصنيع 

مميزة للغاية، وبنظام تشغيل سلس للغاية.

Xiaomi Pocophone F2 –
 Xiaomi رأينا جميًعا كيف أثار الهاتف .Xiaomi Pocophone F2 الهاتف التالي في هذه القائمة هو
العالم بفضل سعره ومواصفاته  الذكية في  الهواتف  العديد من عشاق  Pocophone F1 إعجاب 
 ،8GB وذاكرة عشوائية بحجم ،Snapdragon 845 التقنية الراقية. هذا الهاتف يجلب معه المعالج
 Xiaomi 4000 مقابل 300 دوالر أمريكي تقريًبا. وبالتالي، إذا قامت شركةmAh وبطارية بسعة
بإطالق الهاتف Xiaomi Pocophone F2 مع المعالج Snapdragon 855، ومع ذاكرة عشوائية 
أو  أكثر مقابل 300 دوالر أمريكي  أو   4000mAh أكثر، ومع بطارية بسعة أو   8GB بحجم
سعر مقارب، فمن شأن ذلك أن يجعل الهاتف Xiaomi Pocophone F2 جديًرا بالشراء بالنسبة 
لعدد كبير من المستهلكين، فهو يوفر لهم أحدث التكنولوجيات المتوفرة في السوق مقابل سعر 
أرخص بكثير من األسعار التي تطلبها الشركات األخرى مقابل هذا النوع من الهواتف الذكية.

Galaxy Flex –
الهاتف الثالث في هذه القائمة هو الهاتف القابل للطي Galaxy Flex. لقد تأكد رسمًيا أن هذا 
الهاتف القابل للطي سيصل في الربع األول من العام المقبل مما يجعله واحد من الهواتف 
الذكية القادمة األكثر إثارة لإلهتمام علًما أن شركة سامسونج إستعرضت لنا لمحة عن 
هذا الهاتف الذكي في مؤتمرها السنوي للمطورين مؤخًرا، ولكن يبدو أن الشركة لم 
تتوصل بعد إلى التصميم النهائي لهذا الجهاز، وبالتالي فنحن ال نزال نجهل كيف 
سيكون التصميم النهائي لهذا الجهاز. ومع ذلك، فنحن تأكدنا بأنه سيضم شاشتين، 
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واحدة صغيرة يمكن إستخدامها عندما يكون الجهاز 
مطوًيا، وشاشة أخرى كبيرة يمكن إستخدامها عندما 
التصميم  الحال، هذا  الجهاز ممدًدا. وبطبيعة  يكون 
يتيح لك إستخدام الجهاز كهاتف ذكي وكجاهز لوحي 
عليك  يوفر  الجهاز  هذا  وبالتالي،  الوقت.  نفس  في 
عناء حمل جهازين في نفس الوقت أثناء التنقل مما 
يجعله هاتًفا يستحق بكل جذارة أن يتواجد في هذه 

القائمة.

Huawei P30 Pro –
 .Huawei P30 Pro الهاتف التالي في القائمة هو
 Huawei P20 Pro الهاتف  بقدرات  أعجبنا كثيًرا 
عندما وصل في وقت سابق من هذا العام، وبالتالي 
فليس من المستغرب أن نكون متحمسين اآلن للهاتف 
يأتي  أن  نتوقع  بأننا  العلم  مع   Huawei P30 Pro
Hu-  مع العديد من الميزات التي رأيناها في الهاتف

الالسلكي  الشحن  تقنية  مثل   awei Mate 20 Pro
األخرى  األجهزة  بشحن  لك  تسمح  التي  العكسية 
 ،40W بسرعة  السريع  الشحن  وتقنية  السلكًيا، 
والكاميرا الخلفية المتقدمة جًدا والتي سمعنا مؤخًرا 
على  قدراتها  لتعزيز  كاميرات  أربع  ستضم  بأنها 
مستوى التصوير، ولكن الشيء السلبي الوحيد الذي 
نتوقعه في الهاتف Huawei P30 Pro هو قدومه مع 
في  حالًيا  المستخدم   HiSilicon Kirin 980 المعالج 
Huawei Mate 20 Series، ولكن  سلسلة هواتف 
المعالج ال يزال يقدم مستوى عالي جًدا عندما  هذا 

المهام.  معالجة  في  والسرعة  باألداء  األمر  يتعلق 
وعالوة على ذلك، فنحن ال نتوقع أن يدعم الهاتف 

.5G شبكات الجيل الخامس Huawei P30 Pro

Galaxy S10 –
اآلن دعونا نتحدث عن الهاتف األول في هذه القائمة. 
إنه بطبيعة الحال الهاتف Galaxy S10. وبناء على 
على  سيحصل  الهاتف  فهذا  اآلن،  حتى  سمعناه  ما 
أو  طرازات  بثالث  سيصل  أنه  كما  جديد  تصميم 
وحجم  شكل  مستوى  على  مختلفة  طرازات  أربع 
ومستشعرات  الكاميرات  مستوى  وعلى  الشاشة، 
بصمات األصابع. ومع ذلك، فقد تردد بأن النسخة 
 Infinity-O ستضم شاشة Galaxy S10 األرقى من
العلوية  الزاوية  في  بثقب  تمتاز  إنش   6.44 بحجم 
اليمنى من أجل الكاميرا األمامية، وستضم مستشعر 
لبصمات األصابع في الشاشة يعمل بالموجات فوق 
الصوتية، كما أنها ستضم أربع كاميرات في الخلف. 
مع  أيًضا  سيصل  الهاتف  فهذا  ذلك،  على  وعالوة 
فقط  ليس  سيعزز  الذي   Exynos 9820 المعالج 
األداء العام للجهاز، وإنما سيقوم أيًضا بتحسين أداء 
الكاميرات، وقدرات الذكاء اإلصطناعي في الهاتف، 

فضال عن أداء الرسوميات.
لتكون  المرشحة  الخمسة  الذكية  الهوات  حسًنا، هذه 
األكثر إثارة لإلهتمام في العام 2019، ولكن هناك 
لتكون  المؤهلة  األخرى  الذكية  الهواتف  من  العديد 

ضمن هذه القائمة.

أن  من  الرقمي  باألمن  متخصص  خبير  حذر 
التي  المحادثات  كل  إلى  تنصت  الذكية  الهواتف 
يجريها المستخدمون، ثم تستغل ما تحصل عليه من 
معلومات الستخدامها في مجال اإلعالنات الدعائية.

"أستي  الرقمي  األمن  شركة  في  الباحث  ويقول 
الهاتف  يلتقطها  التي  المفتاحية  الكلمات  إن  ريسك" 
تصل إلى تطبيقات مثل تويتر وفيسبوك وإنستغرام، 

لتستفيد منها الحقا في نشر إعالنات دعائية.
يجدون  حين  المستخدمين  من  الكثير  ويستغرب 
صفحاتهم  في  خدمات  أو  منتجات  عن  إعالنات 
الخاصة بمواقع التواصل االجتماعي، وذلك بعد فترة 
قصيرة من حديثهم بشأنها، كأن يرى المستخدم مثال 
رابطا لفنادق في برلين على صفحته بعد مدة قصيرة 

من حديثه عن زيارته المرتقبة إلى المدينة.
األمر محض  يكون  أن  الغالب  في  البعض  ويرجح 
يحصل  األمر  أن  يؤكد  األمني  الخبير  لكن  صدفة 
اإلنصات  على  الذكية  الهواتف  قدرة  بسبب 

للمستخدمين.
وأشار الباحث إلى أن شركات التقنية تلجأ أيضا إلى 
االرتباط،  تعريف  بملفات  تعرف  ما  أو  "الكوكيز" 
يقبل  ما  لترصد  للمستخدم  بإنشاء سجل  تقوم  والتي 
عليه في شبكة اإلنترنت، كما أن المساعدات الصوتية 
مثل "سيري" وغيرها تعد بوابات لمعرفة الكثير من 

األشياء عن المستخدمين الذين يستعملونها.
وقد سبق لموقع "فيسبوك" أن نفى تسخير الميكروفون 
الموجود بتطبيق "مسنجر" في الحصول على بيانات 

المستخدمين وبيعها للمعلنين.

والعداءات  الشرسة  الدولية  المنافسة  إطار  في 
أي  لمواجهة  االستعداد  موسكو  قررت  المتزايدة، 
عدوان خارجي يحاول عزلها عن العالم إلكترونيا، 
من خالل خطة جديدة تقضي بقطع االتصال بشبكة 

اإلنترنت العالمية.
والخطة التي ُقدمت للبرلمان للموافقة عليها، تقضي 
في  الروسية  اإلنترنت  شبكة  استقاللية  بضمان 
قطع  يستهدف  أجنبي  لهجوم  البالد  تعرض  حال 

االتصاالت بالشبكة اإللكترونية العالمية.
أمن  عمل  مجموعة  وجهت  الغاية،  هذه  ولتنفيذ 
المحلية  االتصاالت  شركات  الروسية،  المعلومات 
إعادة  على  تعمل  حديثة  تقنية  وسائل  عن  بالبحث 
توجيه جميع حركة اإلنترنت الوطنية إلى نقاط تبادل 

معتمدة تديرها هيئة مراقبة االتصاالت الروسية.
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المرور  حركة  بفحص  بعدها  الهيئة  ستقوم  وعليه، 
لمنع المحتوى المحظور والتأكد من أن استخدامات 
الروس لهذه الشبكة تبقى على الصعيد الداخلي وال 
"ديلي  صحيفة  ذكرت  ما  حسب  اختراقها،  يمكن 

ميل" البريطانية.
االتصاالت  شركات  الروسية  الحكومة  طالبت  كما 
الوطنية بإنشاء بديل لشبكة اإلنترنت في حال انقطاع 
روسيا عن بقية العالم، تجنب المستخدمين والدوائر 
عن  طويل  لوقت  االنفصال  الحكومية  والوزارات 

اإلنترنت في حال الهجوم  .
أن  إال  االختبار،  تاريخ  عن  موسكو  تكشف  ولم 
التوقعات تشير إلى أن األول من شهر أبريل المقبل 
سيكون الموعد النهائي لتقديم التعديالت على الخطة 
المعروفة باسم "البرنامج الوطني لالقتصاد الرقمي".

منذ  المشروع  هذا  على  الروسية  الحكومة  وتعمل 
لدعم  المستمرة  خططها  إطار  في  وذلك  سنوات، 
األمن اإللكتروني، حيث سبق وأن أجرت تدريبات 
مع  للتعامل  المخابرات  وجهاز  الدفاع  وزارة  مع 

سيناريو يتم فيه قطع اإلنترنت نهائيا عن روسيا.

العميق  نومك  من  لالستيقاظ  اضطررت  مرة  كم 
بسبب تحركات من يشاركك السرير، وتركه المساحة 
المخصص  الجزء  واقتحامه  كلها  له  المخصصة 
في  الكثيرون  منها  يعاني  مشكلة  النوم؟..  أثناء  لك 
متناول  في  يصبح  قد  حلها  أن  يبدو  ولكن  حياتهم، 

الجميع قريبا بفضل سرير ذكي من "فورد".
إلى  "فورد"  األميركية  السيارات  شركة  وتسعى 
سياراتها  في  تستعملها  التي  ذاتها  الخاصية  تطبيق 
لتنبيه السائقين إذا تخطوا المسارات المحددة لهم، في 

السرير الجديد لمواجهة "النائمين األنانيين".
ومن خالل هذه التقنية، تقوم أجهزة استشعار للضغط 
بتتبع حركة النائم، ومعرفة ما إذا كان قد انتقل من 

جانبه إلى الجانب اآلخر من السرير.
يقوم  حتى  مكانه،  عن  بعيدا  النائم  يتحرك  أن  وما 

السرير بإعادته بهدوء إلى الجزء المخصص به.

تطبيق  من  الدولية  النسخة  هو  توك"  "تيك  تطبيق 
"دويين" المنتشر داخل الصين، والذي تّم إطالقه في 

العام 2016.
تطبيقات  عن  كثيراً  يختلف  ال  الواقع  في  والتطبيق 

حيث  نعرفها،  أخرى 
المستخدمين تحميل  بإمكان 
ال  قصيرة،  فيديوهات 
ثانية،   15 مدتها  تتعدى 

وتقاسمها مع األصدقاء.
بطريقة  يعمل  أنه  أي 
عمل  لطريقة  مشابهة 
أو  مثاًل،  "فيسبوك" 
مواقع  منصات  من  غيره 
االجتماعي،  التواصل 
التي  األساسية  المادة  ولكن 
فيه  األصدقاء  يتشاركها 

ليست النصوص أو الصور، إنما مواد الفيديو.
وبمجرد أن تكتب "تيك توك" على موقع "يوتيوب" 
الفيديوهات  من  جداً  كبيرة  كميات  رؤية  بإمكانك 
يالقي  الحقيقة  ففي  التطبيق.  عبر  تقاسمها  تّم  التي 
الشباب  لدى  خصوصاً  هائاًل  نجاحاً  توك"  "تيك 

والمراهقين. 
وتستحوذ شركة "بايت دانس" الصينية على التطبيق 
بنسختيه الدولية والصينية (دويين)، وهي تعتبر من 
أفضل الشركات الخاصة العالمية بحسب تعبير شبكة 

"إن بي سي نيوز" األميركية.
عالمياً، وبحسب األرقام المتوفرة، ثمة أكثر من 320 
مليون شخص قاموا بتحميل التطبيق على األجهزة 

التي تعمل بنظام أندرويد وحده في العام 2018. 

وهذا يعني أن الرقم الحقيقي قد يكون أكبر من ذلك 
.iOS بكثير لو ما فكرنا في األجهزة التي تعمل بنظام
والقى التطبيق في الهند نجاحاً واسعاً حيث تّم تحميله 
مليون  نحو 40  مقابل  مليون مرة،  أكثر من 119 
المحملين  أعداد  المتحدة. ودفعت  الواليات  في  مرة 
عديدة  أسئلة  طرح  إلى  جداً  الكبيرة  والمستخدمين 
أصحاب  يتساءل  إذ  توك"،  "تيك  مستقبل  حول 
االختصاص إذا ما بدأ يهدد عرش "فيسبوك" مثاًل؟

إذ  المعركة بجميع األحوال،  استباق  األخير يحاول 
و". أطلق تطبيقاً مشابهاً منذ فترة قصيرة وهو "السُّ

يعاني الكثيرون من مشكلة الشخير ما يزعج أقرب 
الحل  تشكل  قد  جديدة  ذكية  وسادة  لكن  أحبائهم، 
المنتظر، إلى جانب قدرتها على المساعدة على النوم 

الهادئ والتحدث عبرها عوضا عن الهاتف.
أن  ويمكنها  الشخص،  نوم  الذكية  "المخدة"  وتتبع 
صوت  بتشغيل  لتقوم  بالشخير،  يبدأ  متى  تستشعر 
ضوضاء خفيف في الخلفية، أو أصوات تبعت على 
المثال،  سبيل  على  مياه  شالل  صوت  مثل  التهدئة 
بدرجة صوت خفيفة ال توقظ الشخص، لكنها كافية 

لتنبيهه ودفعه للتوقف عن الشخير.
بتطبيق  الوسادة  ربط  خالل  من  ذلك  ويتم 
األصوات  هذه  يشغل  الذي   ،"Soundasleep"
خالل  من  المسموعة  الكتب  حتى  أو  الموسيقى  أو 

سماعة بلوتوث موجودة داخل المخدة.
مساعدة  في  الخاصية  هذه  على  االعتماد  ويمكن 
لهم  قصص  تشغيل  خالل  من  النوم  على  األطفال 

عبر الوسادة.

كما تقدم الوسادة، التي يصل ثمنها إلى 60 يورو، 
بشكل  تريحك  أن  شأنها  من  جدا،  مميزة  خاصية 
كبير، وهي أن تمكنك من التحدث عبرها هاتفيا مع 

من تريد.
مخدتك  على  تستلقي  أن  يمكن  الخاصية،  وبهذه 
وتحادث من تريد، دون أن تضطر لإلمساك بالهاتف 

أو وضع سماعة في أذنك.



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

- رسوم التسجیل تشمل برنامج األسئلة 
  باللغة العربیة.

- دورات اإلسعافات األولیة أسبوعیاً.

المدرسة العربیة األولى في برلین
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قال نادي السيارات األلماني ADAC إن نظام المكابح المانع النغالق العجالت 
ABS يتيح لقائدي السيارات القيام بعمليات الكبح الكامل للسيارة على الطرق 
الزلقة مع الحفاظ على ثبات السيارة وإمكانية توجيهها باستمرار، ويسري ذلك 
أيضا عند اجتياز المنعطفات، وال تظهر الكفاءة القصوى لنظام المكابح المانع 
النغالق العجالت إال عند الضغط الكامل على دواسة المكابح مع االحتفاظ بها 

مضغوطة.
االهتزازات  بسبب  االرتباك  عدم  السيارة  قائد  على  يتعين  األثناء  تلك  وفي 
تدل  التي  التقليدية،  العالمات  المكابح؛ ألنها من  الذي يصدر عن  والضجيج، 

على عمل نظام المكابح المانع النغالق العجالت.

وبالنسبة للسيارات القديمة غير المزودة بنظام المكابح المانع النغالق العجالت، 
فإنه يجب الضغط الكامل على دواسة المكابح عند عمليات الكبح الطارئ، ولكن 

قد تتعرض السيارة لالنحراف أثناء عمليات الكبح الكامل.
أخرى  مرة  المكابح  دواسة  بترك  األلمان  الخبراء  ينصح  الحالة  هذه  وفي 
وتصحيح التوجيه بالمقود، ثم الضغط على دواسة المكابح مرة أخرى، وعند 
المستقيم، عندئذ يجب رفع  االتجاه  السيارة في  تنحرف  قد  المنعطفات  اجتياز 
القدم عن دواسة المكابح حتى يمكن توجيه العجالت بصورة صحيحة، ثم القيام 

بالكبح مرة أخرى.
تدريب  في  هذه  القيادة  مناورات  على  السيارة  قائد  يتدرب  أن  األفضل  ومن 
خاص لسالمة القيادة سواء كانت السيارة مزودة بنظام المكابح المانع النغالق 

العجالت أم ال.
ومن األفضل خالل فصل الشتاء القيادة بسرعة منخفضة، مع أخذ االحتياطات 
خالل  ولكن  الكبح،  عمليات  أثناء  فقط  ليس  المناورة  بعمليات  للقيام  الكاملة 

التوجيه والضغط على دواسة الوقود أيضا.
الضغط على  بالتوجيه مع  القيام  التالية: ال يجوز  العامة  القاعدة  اتباع  ويجب 

دواسة الوقود في نفس الوقت، ولكن من األفضل القيام بهما بشكل متتابع.

المتحدة االقتصادية ألوروبا أن 40 دولة  السياق ذكرت لجنة األمم  في نفس 
اتفقت  الصين-  أو  المتحدة  الواليات  وليس  األوروبي-  واالتحاد  اليابان  بقيادة 
على ضرورة تجهيز السيارات الجديدة والمركبات التجارية الخفيفة بنظام كبح 

آلي اعتبارا من العام المقبل.
وقالت اللجنة، وهي وكالة رئيسية لمعايير األمم المتحدة، إنه تم التوصل إلى 

مسودة االتفاق في األول من فبراير.
يتطلب هذا اإلجراء تزويد جميع السيارات المجهزة بالتكنولوجيا التي تراقب بها 
أجهزة االستشعار مدى قرب المشاة أو أي جسم. يؤدي ذلك إلى تشغيل الفرامل 
تلقائيا إذا كان التصادم وشيكا وإذا لم يتمكن السائق من التعامل مع الطوارئ 

في الوقت المناسب.
سينطبق هذا اإلجراء على المركبات عند "السرعة المنخفضة": 60 كيلومتر 
في الساعة أو أقل، وسوف يشمل فقط السيارات الجديدة التي تباع في أسواق 
الدول الموقعة - لذا لن يكون مطلوبا من مالكي المركبات إعادة تحديث سياراتهم 

وشاحناتهم.
واليابان  األوروبي  االتحاد  في  جديدة  سيارة  مليون   20 نحو  سيشمل  القرار 

وأماكن أخرى كل عام.
في هذا السياق، قالت اللجنة إن الدول تريد أن تكون أكثر نشاطا وفعالية في 
محاربة حوادث الطرق، خاصة في المناطق الحضرية حيث توجد العديد من 

العوائق مثل المشاة والدراجات النارية والدراجات والسيارات األخرى.

بالنسبة للتحفظ والقلق من أن اللوائح قد ينظر إليها على أنها خطوة نحو إعطاء 
الذكاء الصناعي األسبقية أو األولوية على البشر، استخدم واضعو هذا النص 
لغة واضحة في حلهم تتمثل في إمكانية أن يسيطر السائق على أنظمة الكبح 

اآللية هذه في أي وقت.
تقول اللجنة إن القواعد الجديدة تعتمد على قواعد األمم المتحدة القائمة بالنسبة 
لنظام المكابح للشاحنات والحافالت، وذلك بشكل أساسي من أجل السالمة في 

ظروف الطرق السريعة.
كانت الصين والواليات المتحدة والهند من بين الدول التي لم توقع على هذه 

اللوائح.



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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كشفت فورد قبل معرض ديترويت مباشرة عن سيارتها اكسبلورر الجديدة التي 
تأتي بنظام دفع خلفي، وأعلنت الشركة عن اثنين من خيارات الدفع فقط وقتها 
، ولكن في معرض ديترويت الدولي للسيارات 2019 قدمت الشركة نسختي 
اكسبلورر ST واكسبلورر هايرد إلكمال قائمة اصدارات السيارة التي يتوفر 

لها مستويات تجهيز هي XLT وليميتد وبالتينيوم.

ويأتي تقدم اكسبلورر ST بعد تقديم ايدج ST الناجح ، وقالت فورد أن اكسبلورر 
ST تعتبر أقوي سياراتها متعددة االستخدامات حيث تحمل محرك ايكوبوست 
سعة 3 لتر معدل بقوة 400 حصان وبما يمكن السيارة من الوصول الي سرعة 
143 ميل في الساعة. وتنقل القوة في السيارة عبر ناقل حركة أوتوماتيك من 
10 سرعات ونظام دفع رباعي قياسي معتحكم في الجر كما يتوفر لها بصورة 

قياسية عجالت ألومنيوم 20 بوصة. 
 ST وباقة   ST Street باقة  فتشمل  السيارة  في  االختيارية  التجهيزات  أما 
Track وكالهما يوفر عجالت 21 بوصة ألومنيوم مع مستويات مختلفة من 
ويتوفر  الحمراء  والمكابس  المهواة  المكابح  وأقراص  األداء  عالية  المكابح 
أكثر  الخانق  استجابة  وتجعل  التوجيه  تحسن  التي  سبورت  وضعية  للسيارة 

شراسة وتزيد من سرعة نقل الحركة وتحسن أداء المحرك.
وتتميز ST من السيارة من حيث الشكل بشبكة تهوية بلمسات سوداء وتفاصيل 
في الجزء السفلي من جسم السيارة وقضبان تحميل جانبية على السقف واسم 
اكسبلورر على الجزء األمامي من السيارة. وتحمل السيارة في الداخل عدادات 
 ST رقمية 12.3 بوصة بصورة قياسية وعجلة قيادة بخاصية التسخين وشعار
سيتي  فضي  وتطريز  رياضية  جلدية  بمقاعد  تأتي  كما  فريد.  أرضية  وفرش 

وشعار ST الكمال الشعور الرياضي.
أما نسخة اكسبلورر هايبرد فتأتي بمحرك 3.3 لتر بقوة 318 حصان ومدى 
تنقل يصل الي 500 ميل ونظام دفع خلفي وناقل حركة 10 سرعات وبطارية 
من  الثاني  الصف  أسفل  السيارة  شاسيه  في  مدمجة  سائل  بتبريد  أيون  ليثيوم 

المقاعد لتوفير مساحة أكبر للركاب والتخزين.

ford explorer ST 2020

بتصميم أكثر جرأة وحجم كبير ، تقتحم كيا منطقة جديدة في قطاع السيارات 
التي   2020 موديل   Telluride الجديدة  سيارتها  عبر  االستخدامات  متعددة 
الشمالية  أمريكا  لمعرض  الحالية  الدورة  فعاليات  خالل  الشركة  عنها  كشفت 

الدولي للسيارات ديترويت 2019 .
وجاءت السيارة بتصميم جريء وقوي مع حجم كبير وأبعاد صندوقية الشكل 
لتعتبر Telluride السيارة متعددة االستخدامات الرائدة في تشكيلة كيا الكورية 
سيارة مصممة  أنها  الشركة  تاكيد  مع  المقاعد  من  بثالثة صفوف  تأتي  حيث 
بغطاء  التصميم  في   Telluride وتتميز  األمريكي.  للسوق  خاصة  بصورة 
محرك أمامي طويل وشبكة تهوية أمامية جريئة الطابع ومصابيح امامية تحيط 

بها بشكل أنيق. 
كما تتمتع السيارة بتصميم عضلي للجانبين باالضافة الي مصابيح خلفية ليد على 
شكل L , وتبدو النسخة االنتاجية من السيارة شبيهة للغاية بالنسخة التجريبية 
الجديدة  كيا  فيما ستعتمد سيارة   ، ديترويت 2016  التي ظهرت في معرض 
على محرك V6 سعة 3.8 لتر بقوة 291 حصان وناقل حركة أوتوماتيك من 

8 سرعات ونظام دفع أمامي قياسي أو رباعي اختياري. 
التعامل  من  ليمكنها  األربعة  العجالت  على  مستقل  تعليق  للسيارة  يتوفر  كما 
مع الطرق الوعرة مع هيكل صلب وقوي وتعليق خلفي قابل لزيادة االرتفاع 
النشط حسب  الرباعي  الدفع  توفر نظام  الطريق مع  الية حسب حالة  بصورة 
األمام والخلف حسب  الي  القوة  بارسال  النظام  . ويقوم هذا  الطريق  ظروف 
ولوك  وسنو  وكمفورت  وسمارت  ايكو  وضعيات  تشمل  التي  القيادة  وضعية 

واألخير يرسل القوة لكل العجالت. 

ومن بين وسائل األمان االختيارية في السيارة نظام لتجنب الحوادث بسبب البقع 
فيما  السريعة  الطرق  للقيادة على  المسار ومساعد  في  للبقاء  العمياء ومساعد 
زودت المقصورة الداخلية بلمسات فاخرة تشمل التطريز المزدوج في صفوف 
المقاعد األولي والثانية التي تأتي بخاصية التبريد . ومن بين التجهيزات القياسية 
في السيارة عجلة القيادة الجلدية وخطاطيف داخلية لتعليق الحقائب ونظام تحكم 
في المناخ ومشغل ابل كار بالي واندرويد أوتو وشاشة 10.25 بوصة ونظام 
صوتي 630 واط من 10 سماعات هارمان كاردون وشحن السلكي للهواتف 
وبلوتووث فيما ستقدم السيارة في 4 اصدارات هي LX وEX وS وSX ، فيما 

ستبدأ مبيعات السيارة في وقت الحق من العام دون تحديد سعرها حتى اآلن.

kia telluride 2020
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أوفر  الكروس   XT6 سيارتها  عن  رسمية  بصورة  النقاب  كاديالك  كشفت 
بثالثة صفوف من المقاعد الجديدة كلياً بثالثة صفوف من المقاعد في معرض 
جنرال  الي  بالنسبة  هام  وقت  في  السيارة  وتأتي  للسيارات.  الدولي  ديترويت 
موتورز وكاديالك بصورة عامة خاصة في ظل تنامي الطلب على السيارات 
الكروس أوفر األكبر في الحجم وهي الفئة التي لم تنافس كاديالك فيها من قبل.
ويذكر أن سيارة مثل سكاليد ESV ال تجذب معظم الراغبين في شراء سيارات 
الكروس أوفر ولكن XT6 توفر مزيدمن الخيارات في فئة السيارات الفاحرة 
الكروس أوفر مع تصميم أكثر عصرية . وتعتمد السيارة على نسخة ممتدة من 
نفس قاعدة بناء موديالت XT5 مع تأكيد كاديالك على أن كل جزء من السيارة 
أكثر  السيارة  لجعل  بشكل جيد وتطويره ألفضل مستوى  دراستها  تم  الجديدة 

راحة وتوفيرها متعة القيادة.
وناقل  حصان   310 بقوة  لتر   3.6 سعة   V6 محرك  الجديدة   XT6 وتحمل 
حركة أوتوماتيك من 9 سرعات ونظام دفع رباعي في Premium Luxury و 
 Premium Luxury االختيارية. ومن حيث التصميم ، فان اصدارات Sport
يتوفر لها اضافات خشبية مميزة بينما نسخ Sport تحمل تطعيمات من ألياف 
الكربون وكالهما يأتي بصورة قياسية بعجالت 20 بوصة وتوفر عجالت 21 

بوصة اختيارية في نسخة Sport فقط. كما يتوفر لكل سيارة اضاءة ليد . 

ونظام  للتكيف  قابل  سرعة  مثبت  السيارة  في  االختيارية  التجهيزات  وتشمل 
رؤية ليلية وكاميرا محيطية HD وباب خلفي كهربائي وصف ثالث من المقاعد 
 HD كهربائي الطي. أما وسائل مساعدة السائق القياسية فتشمل كاميرا خلفية
المسار  تغيير  ومساعد  الية  طواريء  ومكابح  األمامي  التصادم  من  وتحذير 

وتحذير من حركة المرور الخلفية ومحدد للسرعة . 
كمنا يتوفر للسيارة شاشة تعمل باللمس ملونة 8 بوصة قدمت ألول مرة في 
XT4 كما يتوفر للسيارة واي فاي هوت سبوت 4G LTE ومشغل ابل كار بالي 

واندرويد أوتو و6 مخارج للشحن USB وشاحن السلكي للهواتف المحمولة.

كشفت تويوتا الستار بصورة رسمية عن سيارتها سوبرا الجديدة موديل 2020 
الشركة  وقدمت   , للسيارات 2019  الدولي  ديترويت  فعاليات معرض  خالل 
توربيني وهو نفس  لترات بشاحن  السيارة بمحرك من 6 أسطوانات سعة 3 
المحرك المتواجد في سيارات BMW Z4 ولكن بقوة أقل ، حيث يوفر محرك 
Z4 قوة تصل الي 382 حصان بينما تصل قوة المحرك نفسه في موديل سوبرا 

الي 335 حصان فقط. 

أوتوماتيك من 8 نقالت  بناقل حركة  السيارة  المحرك زودت  الي  وباالضافة 
وهو ما يوفر للسيارة القدرة على التسارع من الثبات الي الوصول الي 100 كم 
في الساعة في زمن قدره 4.1 ثانية باالضافة الي امكانية التسارع الي سرعة 

قصوى تبلغ 250 كم في الساعة. 
وحملت السيارة بعض مالمح التشابه مع موديل FT-1 التجريبي الذي تعتمد 
عليه وتظهر تلك المالمح في التصميم الخاص بالمصابيح األمامية باالضافة 
الي المصابيح الخلفية والمشتت المصنوع من مادة ألياف الكربون باالضافة الي 
التشابه في سقف السيارتين بجانب االسبويلر في الخلف واضاءة المكابح في 
الجزء الخلفي فيما يبرز االختالف الرئيسي بين السيارتين من حيث التصميم 

 . FT-1 في افتقار سوبرا الي شكل أنف المقدمة الممتد الطول كما في
النظام  مثل  عديدة  بتجهيزات  يتمتع  مميز  داخلي  بصالون  سوبرا  وزودت 
 iDrive الرقمية  العدادات  الي  باالضافة  باد  االي  بنظان  الشبيه  الترفيهي 
السيارة  وزن  توزيع  ويتم  القيادة  لوحة  في  الرقمية  والعدادات  الكونسول  في 
بالتساوي بين االمام والخلف كما زودت بتعليق خلفي متعدد الروابط وامامي 
مزدوج الوصالت . وقالت الشركة أن السيارة سيتم طرحها في 3 اصدارات 
منها نسخة االطالق Launch Edition التي ستقوم الضشركة بتوفير 1500 

نسخة منها فقط.

cadillac XT6 2020
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يعتبر فقدان الوعي أو اإلغماء أحد الحاالت المرضية 
مختلفة  ألسباب  الناس  من  العديد  منها  يعاني  التي 
نفسية وعاطفيٍة وبيولوجيٍة أيضاً، ففقدان الوعي هو 
بك  يحيط  بما  اإلحساس  عدم  إلى  اسمه  يشير  كما 
على  السيطرة  على  القدرة  وعدم  الزمن  من  لبرهٍة 
السقوط  إلى  الفترة مّما يؤدي  تلك  العضالت خالل 
على األرض في حال كان الشخص واقفاً في كثير 
من األحيان، ومن ثم يعود اإلنسان إلى حالة اليقظة 

بعد عدٍد من الثواني في كثير من الحاالت. 
يرجع السبب وراء فقدان الوعي إلى توقف الدماغ 
بكفاءة  الجسم  فليعمل  الزمن،  من  لفترة  العمل  عن 
الرئيسي  المتحكم  وهو  الدماغ  يبقى  أن  يجب  تاّمٍة 
بجميع أجزاء الجسم المختلفة، فعندما يتوقف الدماغ 
أجهزة  جميع  تتوقف  وظائفه  تختل  أو  العمل  عن 
هو  وهذا  أيضاً  وظائفها  وتختل  العمل  عن  الجسم 
ما يحدث في حالة اإلغماء إذ إنّه عند حدوث فقدان 
تعّطل  يسبب  مّما  العمل  الدماغ عن  يتوقف  الوعي 

جميع أجزاء الجسم عن العمل.
باقي  كما  يحتاج  فإنّه  بالعمل  الدماغ  يستمر  ولكي 
من  المختلفة  اإلمدادات  إلى  المختلفة  الجسم  أجزاء 
الّدم والتي تتوزع على جميع أجزاءه المختلفة، ويقوم 
والسكر  األكسجين  بحمل  الدماغ  إلى  الواصل  الّدم 
الالزم للدماغ كي يستمر بالعمل، وعندما يتوقف الّدم 
عندما  أو  مختلفة،  ألسباب  الدماغ  إلى  التدفق  عن 
يقّل إمداد الدماغ بالّدم يتوقف الدماغ عن العمل مّما 
الوعي  فقدان  أّما  الوعي،  فقدان  حدوث  إلى  يؤدي 
الذي يحصل بسبب اإلصابات المختلفة التي يتعرض 

لها الدماغ فهو ما يعرف بارتجاج الدماغ.

عند  المؤقت  الوعي  فقدان  الناس  يقصد  ما  وغالباً 
حديثهم عن فقدان الوعي، وإّن فقدان الوعي بشكٍل 
بالغشيان أو اإلغماء ، ويُعزى  مؤقٍت يُعرف أيضاً 
وفي  للدماغ،  الدمويّة  التروية  ضعف  إلى  حدوثه 
الحقيقة يحدث اإلغماء كرد فعل طبيعّي من الجسم 
للبقاء على قيد الحياة، فعندما يحدث هبوط كبير في 
كميّة الدم واألكسجين الواصلة إلى الدماغ يستجيب 
إيقاف عمل جميع األعضاء غير  الدماغ من خالل 

الحيويّة حتى تتركز التروية الدموية نحو األعضاء 
المشاكل  من  الوعي  فقدان  يعتبر  وال   ، الحيويّة 
قد  ولكنّه  األحيان،  أغلب  في  الخطيرة  الصحيّة 
في  خطيرة  صحيّة  مشكلة  وجود  على  دلياًل  يكون 
بعض الحاالت، لذلك يجب التعامل مع جميع حاالت 
يتم  أْن  إلى  طارئة  حالة صحيّة  أنّها  على  اإلغماء 
تحديد الُمسبّب الذي أدى إلى حدوث اإلغماء وزوال 

األعراض المصاحبة له. 

أسباب فقدان الوعي 
هناك العديد من األسباب والعوامل التي تؤدي إلى 

فقدان الوعي، نذكر منها ما يلي: 
ـ انخفاض مفاجئ في ضغط الدم. 

ـ عدم انتظام دقات القلب. 
ـ الوقوف لفترات طويلة. 

ـ التعّرض أللم شديد. 
ـ الخوف الشديد

ـ الحمل. 
ـ اإلصابة بالجفاف. 

ـ التعب واإلنهاك الشديد. 
ـ التعّرض لصدمة نفسيّة أو عاطفيّة. 

ـ انخفاض نسبة سكر الدم. 
ـ السعال الشديد. 

ـ التعّرض للنوبات العصبية. 
ـ تناول المخّدرات واألدوية الممنوعة قانونياً. 

ـ شرب الكحول بكثرة. 

عوامل تزيد خطر التعّرض لإلغماء 
يزداد خطر التعّرض لفقدان الوعي عند األشخاص 
المصابين بالحاالت الصحيّة التالية: مرض السكري 

 .(Diabetes)
 .(Heart disease) األمراض القلبيّة

.(Atherosclerosis) تصلب الشرايين
.(Arrhythmia) اضطراب النظم القلبي 

 .(Panic attacks) اضطراب القلق ونوبات الهلع
الرئوي  النفاخ  كمرض  المزمنة  الرئوية  األمراض 

 .(Emphysema)

أعراض وعالمات فقدان الوعي 
قد يسبق حدوث اإلغماء ظهور عدد من األعراض 

والعالمات، ومنها ما يلي: 
ـ الشعور بالغثيان. 

ـ عدم وضوح الكالم. 
ـ تغير مفاجئ في حرارة الجسم. 

ـ التعّرق المفاجئ. 
ـ شحوب الجلد. 

ـ حدوث اضطراب في الرؤية. 
ـ الشعور بالدوار والدوخة. 

ـ الشعور بالخدران. 
ـ تسارع دقات القلب. 

أنواع فقدان الوعي 
يوجد العديد من األنواع المختلفة لإلغماء، واألنواع 

الثالثة اآلتية هي األكثر شيوعاً، وفيما يلي بيانها: 
 Vasovagal) المبهمّي:  الوعائّي  اإلغماء  ـ 
على  اإلغماء  من  النوع  هذا  ويعتمد   (syncope
تحفيز العصب المبهم من خالل التعّرض إلى صدمة 
الوقوف  نتيجة  أو  الدم،  رؤية  بسبب  أو  عاطفية، 

لفترات طويلة. 
من  النوع  هذا  ويحدث  السباتّي:  الجيب  إغماء  ـ 
 Carotid) اإلغماء عندما يعتّرض الشريان السباتّي
بسبب  الضغط،  إلى  الرقبة  في  الموجود   (artery
تغير في وضعية الرأس، أو بسبب لبس قالدة ضيقة 

على الرقبة. 
 (Situational syncope) الظرفّي:  اإلغماء  ـ 
ويحدث هذا النوع من اإلغماء بسبب الضغط أثناء 
وجود  بسبب  أو  السعال،  أو  اإلخراج،  أو  التبول، 

مشاكل صحيّة متعلقة بالجهاز الهضمّي. 

كيفية التعامل مع حاالت فقدان الوعي
هناك بعض اإلجراءات التي يجب اتخاذها في حال 

شعور الشخص بإمكانية حدوث اإلغماء، ومنها: 
ـ إيجاد مكان مناسب للجلوس أو االستلقاء. 
ـ وضع الرأس بين الركبتين بعد الجلوس. 
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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« .

ـ النهوض ببطٍء بعد الشعور بالتحسن. 
اتباعها  يمكن  التي  اإلجراءات  بعض  يوجد  كما 

للتعامل مع األشخاص الفاقدين للوعي، ومنها: 
ـ تمديد المريض على ظهره. 

ـ رفع قدمي المريض عن مستوى القلب بما يقارب 
30 سم لزيادة كمية الدم المتدفق باتجاه الدماغ. 

ـ محاولة تخفيف الضغط من خالل إزالة القالدات، 
واألحزمة، وربطة العنق، والمالبس الضيقة. 

استعادته  بعد  مباشرة  النهوض  من  الشخص  منع  ـ 
للوعي. 

في  الطبية  المساعدة  وطلب  بالطوارئ  االتصال  ـ 
حال عدم استعادة الشخص للوعي بعد مرور دقيقة 

واحدة. 
ـ التأكد من عدم وجود ما يعيق المجرى التنفسّي في 
َنَفس الشخص المغمى عليه، وفي حال  حال توقف 
الطبيعّي  التنفس  على  قدرته  الشخص  استعادة  عدم 
أْن  إلى  والرئتين،  القلب  إنعاش  بعمل  القيام  يجب 
أو حتى تصل  التنفس  قدرته على  الشخص  يستعيد 

المساعدة الطبيّة. 

تشخيص فقدان الوعي 
إجراء  خالل  من  الوعي  فقدان  سبب  تشخيص  يتم 

عدد من الفحوصات المختلفة، ومنها ما يلي:
عن  المريض  بسؤال  وذلك  السريري،  الفحص  ـ 
والتاريخ  اإلغماء،  خاللها  حدث  التي  الظروف 
المرضي للشخص بما في ذلك األدوية التي يتناولها 
سواًء الموصوفة منها أو األدوية التي ال تحتاج إلى 

وصفة طبيّة. 
ـ تخطيط للقلب (Electrocardiogram). تخطيط 
 Holter :القلب باستخدام جهاز هولتر (باإلنجليزية
لمدة  ارتداؤه  يتم  محمول  جهاز  وهو   (monitor
النشاط  تسجيل  خالله  ويتم  كامل،  يوم  عن  تقل  ال 

الكهربائي للقلب. 
ـ تخطيط صدى القلب (Echocardiogram) حيث 

يتم تصوير القلب باستخدام الموجات الصوتية. 
الدماغ   أمواج  تخطيط  ـ 
عن  للكشف    (Electroencephalogram)

النشاط الكهربائي للدماغ. 

عالج فقدان الوعي 
في حال ارتباط حدوث اإلغماء بوجود حالة صحيّة 
أخرى يجب عالج هذه الحالة لتجنّب تكرار حدوث 
اإلغماء  حدوث  حال  وفي  المستقبل،  في  اإلغماء 
دون وجود مشكلة صحية، فعندها ال يحتاج الشخص 
المصاب في أغلب األحيان للخضوع ألّي نوع من 
العالج، ولتجنّب حدوث اإلغماء مرة أخرى يجدر 
بالشخص تجنّب التعّرض لبعض العوامل التي تزيد 
طويلة،  لفترات  كالوقوف  اإلغماء  حدوث  فرصة 
والتعّرض للجفاف، وغير ذلك كما أسلفنا، وفي حال 
معرفة الشخص إلمكانية تعّرضه لإلغماء عند رؤية 
الدماء يجب أْن يخبر الطبيب قبل القيام بعمل جراحي 
استخدام  ويمكن  كما  المناسبة،  اإلجراءات  التخاذ 
أدوية حاصرات المستقبل بيتا (β-Blockers) في 
بعض الحاالت التي يكون فيها سبب اإلغماء متعلقاً 
لتجنّب حدوث اإلغماء في  العصبّي  القلبّي  بالجهاز 

المستقبل.
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بعد انتخاباٍت، قاطعتها المعارضة اليمينية المدعومة 
امريكياً، أّدى الرئيس الفنزويلي نيكوالس مادورو، 
اليمين   ،2019 يناير  الثاني/  كانون   10 في 
سنوات.  ست  تدوم  ثانية  رئاسية  لفترة  الدستورية 
ورّدت المعارضة التي تسيطر على الجمعية الوطنية 
(البرلمان) بتنصيب رئيس البرلمان، خوان غوايدو، 
كرئيس مؤقت للبالد، والذي أّدى اليمين الدستورية 
اتهم  أن  بعد   ،2019 يناير  الثاني/  كانون   23 في 
مادورو باغتصاب السلطة. وتعّهد غوايدو بالسماح 
تشهد  التي  فنزويال  إلى  اإلنسانية  المعونات  بدخول 
إلى  وبالدعوة  صعبة،  ومعيشية  اقتصادية  أوضاًعا 

انتخاباٍت رئاسيٍة جديدة. 
تقف  انقالبيًة،  محاولًة  جرى  ما  مادورو  َعدَّ  وقد 
ما  وسرعان  األميركية.  المتحدة  الواليات  وراءها 
اتخذت دول عّدة مواقف من األزمة، ال تستند إلى 
قضايا الشعب الفنزويلي التي يدور حولها الصراع، 

بل بناًء على اعتبارات دولية جيوستراتيجية.

واشنطن تقف خلف الصراع
سارعت  حتى  رئيًسا،  نفسه  غوايدو  أعلن  إن  ما 
االعتراف  ويعد  بشرعيته.  االعتراف  إلى  واشنطن 
بنائب برلماني معارض، ال يحكم البالد وال يملك أي 
قوة فعلية، رئيًسا شرعيًّا، خطوة جارفة غير مألوفة 
الشكوك  عّزز  ما  وهو  الدول.  بين  العالقات  في 
سلطة  تقويض  محاوالت  وراء  واشنطن  بوقوف 
مادورو، بالتعاون مع حكومات اليمين في كولومبيا 
األثر سلسلة  اتخذت واشنطن على  وقد  والبرازيل. 

إجراءاٍت لتحقيق ذلك، أهمها:
فرض عقوبات على صادرات فنزويال النفطية إلى 
الواليات المتحدة، في محاولة لمنع نظام مادورو من 
العقوبات  عن  فضاًل  نقدية،  سيولٍة  على  الحصول 
المصرفية التي كانت أصاًل مفروضة على فنزويال 
قبل األزمة. وتأمل واشنطن أن يدفع انحسار السيولة 
واألمن  الجيش  انفضاض  إلى  فنزويال  في  النقدية 
اللذْين ال يزاالن على والئهما لمادورو. وبمقتضى 
دونالد  إدارة  تعمل  الجديدة،  األميركية  العقوبات 
ترامب مع غوايدو لالستحواذ على شركة “سيتجو” 
وتتبع  المتحدة،  الواليات  في  تعمل  والتي  النفطية، 
إدارة  طلبت  كما  الفنزويلية،  الوطنية  النفط  شركة 
ترامب من كل الزبائن األميركيين لدى شركة النفط 
مقابل  النقدية  الدفعات  تحويل  الفنزويلية  الوطنية 

الواليات  في  خاصٍة  حساباٍت  إلى  الفنزويلي  النفط 
المتحدة تخضع لسيطرة غوايدو.

تجميد  عبر  مادورو  نظام  على  الخناق  تشديد 
أصول شركة النفط الوطنية الفنزويلية، واالستحواذ 
الواليات  في  الفنزويلية  الحكومية  األصول  على 
عليها  السيطرة  ونقل  عالميًّا  أمكن  المتحدة، وحيثما 
الخارجية  وزير  اتخذ  عليه،  وبناء  غوايدو.  إلى 
األميركي، مايك بومبيو، في 29 كانون الثاني/ يناير 
الفنزويلية  األصول  على  بالسيطرة  قراًرا   ،2019
وممتلكاتها المؤّمنة في بنوٍك أميركية، بما في ذلك 
البنك المركزي في نيويورك. كما نجحت واشنطن 
في الضغط على مصرف إنكلترا المركزي، لحرمان 
به  تحتفظ  الذي  الذهب  إلى  الوصول  من  مادورو 

فنزويال في لندن، بقيمة 1.2 مليار دوالر.
دعت  إذ  مادورو؛  نظام  ضد  دبلوماسيًّا  الحشد 
الواليات المتحدة إلى عقد جلسٍة خاصٍة في مجلس 
األمن التابع لمنظمة األمم المتحدة حول فنزويال، في 
26 كانون الثاني/ يناير 2019، شارك فيها وزير 
الخارجية األميركي. وخالل الجلسة، وضع بومبيو 
األعضاء أمام خيارين “إما أن تقفوا مع قوى الحرية 
أو أن تكونوا متواطئين مع مادورو والفوضى التي 
األمن  مجلس  أعضاء  “جميع  دعا  كما  ينشرها”. 
لدعم التحّول الديمقراطي في فنزويال ودور الرئيس 
والصين،  روسيا  أن  غير  فيه”،  غوايدو  المؤقت 
االستوائية،  وغينيا  أفريقيا  جنوب  إلى  إضافًة 
عرقلت مسعى الواليات المتحدة الستصدار بياٍن من 
الوطنية  للجمعية  الكامل  تأييده  عن  يعبر  المجلس، 
المنتخبة  الوحيدة  “المؤسسة  باعتبارها  الفنزويلية 
ديمقراطًيا” في فنزويال. وتعترف اليوم أغلبية الدول 
الغربية، بما فيها كندا واالتحاد األوروبي، بغوايدو 
رئيًسا، وكذلك حال أغلب الدول األميركية الالتينية، 
في حين ترفض االعتراف به روسيا والصين، ودول 
أخرى، مثل تركيا وإيران، وبعض الدول األميركية 

الجنوبية، كالمكسيك وكوبا وبوليفيا.
المسؤولون  كّرر  إذ  عسكري؛  بغزو  التلميح 
بأن  ترامب،  بالرئيس  بدًءا  مّرات،  األميركيون 
واشنطن قد تلجأ إلى استخدام القوة إلرغام مادورو 
أقدم على فض  ما  إذا  أو  الحكم،  التنازل عن  على 
المظاهرات الشعبية المعارضة له بالقوة. وقد زادت 
التكهنات باحتمال تنفيذ عمل عسكري أميركي ضد 
مادورو، بعدما ظهر مستشار األمن القومي، جون 

بولتون، في مؤتمر صحفي في أواخر كانون الثاني/ 
مكتوب  مالحظات  كّراسة  يده  وفي   ،2019 يناير 
عليها “5000 جندي إلى كولومبيا”. رفضت وزارة 
على  العسكري،  العمل  استبعاد  األميركية  الدفاع 
أنه  األميركيين على  المسؤولين  الرغم من إصرار 
ال توجد خطط لتدخل عسكري وشيك حاليًّا، مع بقاء 

كل الخيارات مطروحة.

الموقف الروسي – الصيني
ما إن تصاعدت حدة األزمة السياسية في فنزويال، 
تحولت  حتى  بمواقفهما،  النزاع  طرفي  تمّسك  مع 
مباشرة  فيه  تنخرط  دولي،  جيوسياسي  إلى صراع 
والصين  وروسيا  جهة،  من  المتحدة،  الواليات 
ساحة  على  حلفاؤه  طرٍف  ولكل  أخرى،  جهة  من 
بأهميٍة  فنزويال  وتحظى  ودوليًّا.  الالتينية  أميركا 
إلى  بالنسبة  فهي،  األطراف؛  هذه  كل  لدى  كبرى 
الواليات المتحدة، تُعّد ضمن ساحة خلفية ال تسمح 
نسبة  مونرو”،  “مبدأ  ووفق  منها.  باالقتراب  ألحٍد 
 ،1823 عام  الصادر  مونرو،  جيمس  الرئيس  إلى 
نفوذ  مناطق  بإنشاء  قوٍة  ألي  واشنطن  تسمح  لن 
وقد  والجنوبية.  الشمالية  األميركيتين،  القاّرتين  في 
في  جيرانها  شؤون  في  مراًرا  واشنطن  تدخلت 
يعارض  حكٍم  نظام  أي  لتقويض  الالتينية،  أميركا 

سياستها في القارة، ديمقراطيًّا كان أم ديكتاتوريًّا.
إلى  بالنسبة  الالتينية  أميركا  أهمية  تضاعفت  وقد 
الباردة،  الحرب  سنوات  خالل  المتحدة  الواليات 
الماركسيين  الثوار  بيد  كوبا  سقوط  بعد  خصوصا 
عام  وفي   .1959 عام  السوفياتي  لالتحاد  الموالين 
أميركية – سوفياتية  1962، كادت مواجهة نووية 
نصب  السوفياتي  االتحاد  محاولة  بسبب  تندلع،  أن 
تغّطي  كوبا،  في  المدى  متوسطة  نووية  صواريخ 
ا على مشاريع  معظم األراضي األميركية، وذلك ردًّ
أميركية مماثلة في أوروبا، تهّدد االتحاد السوفياتي. 
القاّرة،  في  لها  بمواقع  اليسار  قوى  احتفظت  وقد 
االتحاد  سقوط  من  الرغم  على  فنزويال،  ومنها 
الرئيس  تمّكن  فقد  التسعينيات.  مطلع  السوفياتي 
الراحل، هوغو تشافيز، من الوصول إلى السلطة في 
تتوقف  لم  الحين،  ذلك  انتخابات عام 1998. ومنذ 
فنزويال،  في  الحكم  نظام  تغيير  واشنطن  محاوالت 

بما في ذلك االنقالب العسكري.
وفضاًل عن أن فنزويال دولة مصّدرة للنفط، تسعى 

صالح حمدان



47

نفوذ  امتالك  إلى منع روسيا والصين من  واشنطن 
لهما فيها، خصوًصا أن فنزويال طّورت، على مدى 
واقتصادية  سياسية  عالقات  الماضيين،  العقدين 
واستثمارية وعسكرية قوية مع الدولتين المنافستين 
حربيتان  قاذفتان  حطت  وقد  المتحدة.  للواليات 
في  نوويٍة  أسلحٍة  حمل  على  قادرتان  روسيتان 
فيها  رأت  رسالٍة  في   ،2018 عام  أواخر  فنزويال 

الواليات المتحدة تحديًّا روسيًّا لها.
بالنسبة إلى موسكو، تكتسي فنزويال أهمية خاصة؛ 
الواليات  من  مقربٍة  على  المهم  موقعها  إلى  نظًرا 
المتحدة، غير أن أهمية فنزويال في الحسابات الروسية 
ثّمة حسابات إستراتيجية  إذ  الحد؛  ال تقف عند هذا 
ترى  اإلستراتيجية،  الناحية  فمن  أكبر.  واقتصادية 
أوكرانيا  في  كما  الشعبية،  الثورات  أن  موسكو 
أميركية  أدوات  إال  هي  ما  وفنزويال،  وسورية 
توافٍق  على  ليست  التي  األنظمة  استقرار  لزعزعة 
شكلت  الشعبية  الثورات  أن  موسكو  ورأت  معها. 
رأس حربٍة لتمّدد الديمقراطية، التي تعتبرها نموذًجا 
غربيًّا في الحكم، إلى مناطق نفوذها المباشرة، كما 
وقرغيزيا  جورجيا  في  جرت  التي  المحاوالت  في 
محّطًة  روسيا  تملك  ذلك،  على  وأوكرانيا. وعالوة 
إلكترونية في القاعدة البحرية في أنطونيو دياز في ال 
أوركيال، وهي جزيرٌة تقع شمال العاصمة الفنزويلية 
كاراكاس. وترى موسكو في هذا الوجود العسكري 

ورقًة للضغط على واشنطن بشأن أوكرانيا.
الروسية  النفطية  روسنفت  شركة  تملك  اقتصاديًّا، 
تقريًبا  المئة  للدولة حصة تساوي 50 في  المملوكة 
النفط  لشركة  التابعة  النفطية،  سيتجو  شركة  في 
الوطنية الفنزويلية. وثّمة تقديرات تفيد بأن موسكو 
فضاًل  لفنزويال،  ائتمانية  وضمانات  قروًضا  قدمت 
بين  تراوح  بقيمة  عسكرية،  ومعداٍت  أسلحٍة  عن 
وهي  دوالر،  مليار  وعشرين  وخمسة  عشر  سبعة 
مربوطة  دفعات  عبر  تسديدها  يتم  بعقود  مضمونة 

بالنفط.

أما الصين، فتشتري حوالى 240 ألف برميل نفط 
يوميًّا من فنزويال، وقد ضّخت فيها نحو 65 مليار 
فنزويال على  منذ عام 2008. كما ساعدت  دوالر 
وهواتف  (شيري)،  سيارات  لتصنيع  إنشاء مصانع 
وتحديث  الحديد  سكك  بناء  عن  فضاًل  (هواوي)، 
المستوى  وعلى  التحتية.  والبنى  الفنزويلية  الموانئ 
العسكري، باعت الصين كمياٍت كبيرًة من المعّدات 
مدرعة،  جند  ناقالت  ذلك  في  بما  فنزويال،  إلى 
إضافًة إلى رادارات دفاع جوي ومقاتالت وطائرات 
واألسلحة.  المعّدات  من  ذلك  وغير  عسكرية،  نقل 
في  الصناعية  األقمار  لتتبع  منشأة  كذلك  وللصين 

الجوية في غواريكو.  قاعدة كابيتان مانويل ريوس 
وكما في حال روسيا، أغلب االستثمارات والصفقات 
قروٍض  شكل  على  هي  الفنزويلية   – الصينية 
مضمونة بعقود موازية، تسّدد من عوائد النفط. وثّمة 
شكوك حول موثوقية تسديد فنزويال تلك القروض، 
عرض  من  الرغم  على  مادورو،  إطاحة  تّمت  إذا 

غوايدو التفاوض معهما لضمان حقوقهما.

موقف الجيش
اشتد التنافس الدولي على فنزويال. لكن يبدو واضًحا 
أن قرار حسم الصراع في هذا البلد سيكون داخليًّا؛ 
الرئيس  العامل  العسكرية  المؤسسة  أصبحت  فقد 
الحاكمة  المدنية  القوى  بين  الصراع  حسم  في 
الالعودة  نقطة  إلى  وصل  الذي  والمعارضة، 
والالحسم. فكالهما يرفض التراجع، وال يقدر على 
حسم المعركة لصالحه في الوقت ذاته. وبينما يحاول 
زال  ما  مادورو  أن  يبدو  الجيش،  استمالة  غوايدو 
العسكرية واألمنية  المؤسسة  يتمتع حتى اآلن بدعم 
بها.  يُعتّد  ال  بسيطة  انشقاقات  باستثناء  والقضاء، 
من  سنواٍت  نتيجة  منقسًما؛  الشارع  يبدو  حين  في 
األوضاع المعيشية الصعبة التي تسببت فيها سياسات 
العقوبات  إلى  إضافة  الفاشلة،  االقتصادية  مادورو 
بالعمل  شافيز  حكم  عهد  بدأ  لقد  عليها.  المفروضة 
وتعزيز  وتمكينها  اقتصاديًّا،  الفقيرة  الفئات  لصالح 
مادورو  قواعد  السياسية. وما زالت هذه  مشاركتها 
االجتماعية، ولكنه خسر الطبقات الوسطى، وجزًءا 
كبيًرا من اإلنتلجنسيا. ومع تدهور مستوى المعيشة، 
وتفشي الفساد وأعمال البلطجة، خسر قطاعات من 

الطبقات الفقيرة أيًضا.
صاحب  باعتباره  فنزويال  في  الجيش  إلى  ويُنظر 
من  أكثر  تعداده  يبلغ  إذ  البالد؛  في  الفعلية  السلطة 

المؤسسات  بأكثر  يمسك  وهو  مليون رجل،  نصف 
التي  الوزارات  من  وافٌر  نصيٌب  وله  الحكومية، 
رئاسة  وزارة  مثل  متقاعدون،  ضباط  أهمها  يحتل 
والعدل،  والداخلية،  الدفاع،  ووزارات  الجمهورية، 
ظّل  لذلك  والغاز.  والنفط  والكهرباء،  والزراعة، 
الجيش مواليًّا للسلطة، على الرغم من ترّدي الوضع 
إلى  أيًضا  اإلشارة  فنزويال. وتجدر  االقتصادي في 
أن من يسيطر على الجيش اليوم هم الضباط الذين 
جاء بهم تشافيز بعد عام 1999، والذين وقفوا معه 
وأضحوا   .2002 عام  عليه  االنقالب  محاولة  ضد 
سيعني  حاليًّا  تغيير  وأي  عالية،  رتٍب  ذوي  اليوم 
إلى  وربما  التقاعد،  على  الضباط  هؤالء  إحالة 
محاكماٍت بقضايا متعلقة بمقتل متظاهرين. لكن هذا 
كله قد يتغير، إذا بدأت العقوبات األميركية تؤثّر في 

المؤسسة العسكرية.

وماذا بعد ؟
عوامل  على  فنزويال  في  الصراع  نتيجة  تتوقف 
والتي  الداخل،  في  القوى  موازين  أهمها  عدة؛ 
سيكون للجيش دور حاسم في تحديدها، كما سيكون 
للعوامل الخارجية (األميركي تحديًدا) دور مهّم في 
النظام  إنهاء  إلى  الرئيس ترامب  إدارة  ضوء سعي 
المعارض لمصالحها في فنزويال. وتستثمر واشنطن 
الالتينية  أميركا  عموم  في  اليمين  قوى  صعود  في 
كما  فيها.  لها  معارضة  من  تبقى  ما  على  لإلجهاز 
تستثمر في ضعف التأييد الدولي لنظام مادورو؛ إذ 
الدعم  حدود  والصين  روسيا  تتجاوز  أن  يُتوقع  ال 
فيه  سيجد  وقٍت  في  لنظامه،  والدبلوماسي  السياسي 
تماسك مؤسستي  الحفاظ على  في  مادورو صعوبًة 
الجيش واألمن حوله، فضاًل عن توفير الحد األدنى 

للمعيشة للشعب الكادح.



تحتضن فلسطین مؤتمر مغتربي بیت لحم خالل الفترة من ۱۱-۱٤ تموز/ یولیو ۲۰۱۹، وذلك في إطار 
اتفاقیة الشراكة التي تربط وزارة الخارجیة والمغتربین الفلسطینیة وكل من بلدیات بیت لحم وبیت جاال 

وبیت ساحور.
أبناء محافظة بیت لحم  المؤتمر الذي سیشكل انطالقة لعدة لقاءات وشراكات مستقبلیة یھدف إلى ربط 
المتواجدین في جمیع دول العالم مع بعضھم البعض ومع أشقائھم في الوطن، لتعزیز التعاون المشترك 

وتبادل الخبرات في جمیع المجاالت لخلق وبناء آفاق مستقبلیة تربط أبناء فلسطین بوطنھم األم.
أبناء فلسطین في عموم المدن  ألمانیا لتكون حلقة الوصل بین  وتتشرف سفارة فلسطین في جمھوریة 

األلمانیة مع إدارة مؤتمر مغتربي بیت لحم.

ولكل من یرغب بالمشاركة أو لدیھ مزیداً من االستفسارات، نرجو التواصل مع االخت:  
میساء رزق، ھاتف رقم : 015730093016
 maisalrim@yahoo.co.uk :إیمیل

مؤتمر مغتربي بيت لحم 
من ١١ – ١٤ تموز/ يوليو ٢٠١٩

سفارة فلسطين - برلين
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على مدى يومين أقام نادي سالم بالتّعاون مع الخبير 
النظام  حول  عمل  ورشة  باكير  فيصل  التربوي 

المدرسي و التعليمي في برلين.
اليوم األّول تّم الحديث فيه عن نظام التّعليم في برلين، 
من مرحلة ما قبل المدرسة مروراً بالتّعليم األساسّي 
الّسادس  أو  الّرابع  الصف  في  الّطرق  مفترق  ثم 
للدخول في نظام التّعليم الثّانوي الّذي ينتهي بالشهادة 
الثانويّة في الصف 12 أو في نظام التّعليم المتوّسط 
للدخول   MSA ينتهي في الصف 10 بشهادة  الذي 
في سوق التّعليم المهني، مع إمكانيّة االستمرار لغاية 
 Abitur الصف 13 والحصول على الشهادة الثانوية

التي تؤّهل للّدخول في الجامعات المختلفة.
المدرسي  القانون  عن  الحديث  كان  بعدها 
المدرسية العقوبات  وإجراءات   Schulgesezt
     schulische Sanktionsmaßnahmen
كيفية  في  وتجارب  المخالفين  التالميذ  مع  المتخذة 

التعامل معها.
عن  المحاضر  تحّدث  الورشة  من  الثاني  اليوم  في 
داخل  العمل  ونظام  والمدرسة  األسرة  بين  العالقة 
والجتماعات  والمدرسيّة  الّصفية  واللّجان  المدرسة 
حضور  وضرورة  والمدرسة  األسرة  بين  الدورية 
األهل هذه االجتماعات، كما تحّدث أيضاً عن عالقة 
مثل  األطفال  عن  المسؤولة  بالمؤسسات  األسرة 

Jugendam ,Schulamt  وغيرها
لدى  مشكلة  حدثت  حال  في  المتّبعة  واإلجراءات 
النشاطات  عن  الحديث  كان  بعدها  التالميذ،  أحد 
والّرحالت المدرسية والمناهج التعليمية وخاصة ما 
يتعلق بهواجس بعض األسر من الوافدين الجدد حول 

بعض المناهج والِحصص الدرسيّة . 
نظر  وجهات  إلى  االستماع  تّم  الورشة  نهاية  في   
واستفساراتهم  ومشاكلهم  الحاضرين  األهالي 

المختلفة.
و مناقشة بعض الحاالت والمشاكل الخاصة وتقديم 

استشارة لحلّها
في  والعاملين  األهالي  من  عدد  الورشة  حضر   

المجال االجتماعي والتربوي. 

حول النظام المدرسي و التعليمي في برلين
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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:

^m¯n÷]Ê<∞flm˜]
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Keplerstr. 2, 10589 Berlin
U.-Bhf. Mierendorffplatz
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شھر مارس/ آذار ۲۰۱۹
Gebetszeiten für Berlin / MÄRZ 2019
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تبحث عن مسوق مبیعات شرط إجادة اللغة العربیة ومعرفة 
 اللغة األلمانیة

Tel.: 030-6157670

Vertreter gesucht

Mo. bis Fr. : 11:00 -15:00 Uhr

Kinderzentrum Berlin
Für unsere Praxis suchen wir:

1-Ergotherapeuten
2- Arzthilferin
2- Sekretärin
4- Auszubildende

Tel.: 0176-4033 3466 لالستعالم

 نبحث عن سائقين مع رخصة نقل ركاب
 نحن نساعدك في استخراج رخصة نقل الركاب ونتحمل

كل المصاريف،  في حالة عدم حصولك عليها
وتم لدينا  للعمل  السائق  صديقك  توصية  حالة   في 

التعاقد معه، فإنك تحصل على مبلغ حتى ٣٥٠ يورو

BKE Team: 0176 - 3205 9890
               0174 - 685 96 86

نبحث عن سائقين للعمل
P-Schein
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Botschaften, Moscheen, Ausländerang., Notdienste سفارات، مساجد، شئون األجانب، حاالت الطوارئ

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





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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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-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, 
Tel. 030-5415021

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/ 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 
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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 Raschi
Karl-Marx-Str. 132, 12043 Berlin
Tel.: 030-6808 7868

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]
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‡{È÷Üe<ª<oËÇ{£]<9�÷]<à{{{“Üπ]

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



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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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



لدينا مختبر حديث لصناعة األسنان خالل 24 ساعة
إمكانية تقسيط مريحة لتكلفة العالج

زراعة أسنان بالتقسيط المريح
تبييض وتجميل األسنان

تركيب تيجان وجسور
حشوات أسنان بيضاء ليزرية

سحب عصب بدون ألم
أحدث أساليب التخدير لضمان المعالجة بدون ألم

العيادة مقابل الباب الخلفي لبلدية نويكولن

بإشراف الدكتور عماد عبود

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

 مطلوب
مساعدة طبيب أسنان

موظفة استقبال

ة - التركية
ث: العربية - األلماني

ن نتحد
نح
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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.: 030 493 40 60 Gesundbrunnen
Heidebrinker Str. 1, 13357 Berlin
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- 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.
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Öff nungszeiten: Mo., Di., und Do.: 09:00 - 17:00 Uhr | Mi.: 11:00 - 19:00 Uhr | Fr.: 09:00 - 14:00 Uhr
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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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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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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:

D
es

ig
ne

d 
by

 d
al

il.
de



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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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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د. مانفرد بوم                                                             
     Dr. Manfred Böhm

د. فرانسيسكا كريتزيغ
Dr. Franziska Krätzig

د. طارق قرشويل.                                                      
                                           Dr. Tarek Karasholi

د. رشا قباين
Rasha Kabbani

العيادة السنية التخصصية لزراعة
األسنان والجراحة الفموية

نتكلم العربية واألملانية و االنكليزية

الخدمات العالجية 
زراعة االسنان )إستشارة مجانية-أسعار مقبولة وبالتقسيط(

املعالجة الجراحية اللثوية 
قلع أرضاس العقل  

قطع ذرى األسنان املعالجة لبياً   
عمليات الجيب الفيك                                                                                                

معالجة الكسور و الرضوض السنية  
الجراحة التحضريية للتعويضات السنية 

التشخيص باألشعة ثالثية األبعاد 

إجراء املعالجة الجراحية تحت التخدير العام أو املوضعي، أو بالتنويم

عيادتنا تقدم خدمة توصيل املجاين للمرىض
املسنني والعجزة من وإىل العيادة

FACHZAHNÄRZTE FÜR 
ORALCHIRURGIE 
Storkower Straße 207B
10369 Berlin
T 030 972 01 50

SPRECHZEITEN
Montag–Freitag 8–20 Uhr
Samstag nach Vereinbarung

VERKEHRSANBINDUNG
S8, S41, S42 oder S85 bis
Storkower Straße

Bus 156 oder 240 bis 
Storkower Straße

www.oralchirurgie-im-storkowerbogen.de

مطلوب موظفني وموظفات، ومتدربات
www.oralchirurgie-im-storkowerbogen.de/karriere
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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!
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20 Jahre Dalil Magazin

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
Kurfürstendamm 152, 107097 Berlin, 
Tel. 030-3974470
Naser Mansour 
Mariannenstr. 9-10, 10999 Berlin, 
Tel. 030-69533626
Nasereddin Josef
Bastianstr. 5, 13357 Berlin
Tel.: 030-66403045
Riad Khalil
Mariannenstr. 9-10, 10999 Berlin, 
Tel. 030-69533628
Tarig Elobied
Togostr. 1, 13351 Berlin, Tel.030-
50360777

ـ 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

ـ ا/ طارق العبيد

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

ِ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

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

- 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

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

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

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

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

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

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

Beratungsstellenاستشارات اجتماعية

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

F&S Taxes Steuerberatung

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

أسعارنا مناسبة وشفافة

Dienstleistung

Finanzbuchführung Jahresabschluss
Steuerberatung Steuererklärung

Lohnbuchhaltung und 
Lohnbuchoptimierung

Unternehmens- und 
Wirtschaftsberatung

Vermögensberatung Existenzgründerberatung

Vorsorge

خــدمــاتنــا
االستشارات والنصائح االقتصادیة مسك الدفاتر

إدارة األصول واألموال الخاصة الحسابات الختامیة

تأمین المستقبل المساعدة في تأسیس 
المشاریع الجدیدة

المشورات والنصائح في مجال ضریبة اإلرث والھبات

خــدمــاتنــا

Dienstleistung

االستشارات والنصائح االقتصادیة
إدارة األصول واألموال الخاصة
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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 

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
Kontrast Festsäle
Handwerkerstr. 33, 15366 Berlin
Tel.: 0151-66505050
LUX Saal
Puderstr. 8, 12435 Berlin, 
Tel.: 030-536 04 033
Orient Festsaal
Colditzstr. 27, 12099 Berlin
Tel. 030-75447183
Queen Event
Colditzstr. 27, 12099 Berlin, ِ(Seitenflügel)
Tel. 030-75447183
Royal Event Center
Am Juliusturm 55, 13559 Berlin
Tel.: 03036757709
Saphire Festsaal
Colditzstr. 27, 12099 Berlin
Tel. 030-75447183
Sato Festsaal
Neuköllnische Allee 25, 12057 Berlin
Tel. 030-68055036
Sultan Event Center
Puderstr. 8, 12435 Berlin, 
Tel.: 030-536 04 033

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 كونتراست

ـ صالة لوكس

ـ صالة الشرق

ـ صالة الملكة

ـ الصالة الملكية

 
صالة زفير

ـ صالة شاتو

ـ صالة سلطان

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،
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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
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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
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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
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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

Restaurant, Backwaren, Lebensmittel, Cafés, Juweliere مطاعم، أفران وحلويات، مواد غذائية، مقاه عربية، مجوهرات
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الزاهرة  المدينة  العراق  جمهورية  عاصمة  بغداد: 
ذات الماضي التليد والحاضر المشرق يخترقها نهر 
والكرخ…  الرصافة   .. شطرين  فيشطرها  دجلة 
يرتبطان بعدة جسور حديثة ، ويخترق كل شطر عدة 
شوارع رئيسية ، أهمها في الرصافة شارع الرشيد 
ويمتد في قلب بغداد ، من باب المعظم وحتى الباب 
الشرقي ويعتبر مركز بغداد التجاري وعلى جانبيه 
تقع معظم أسواق بغداد القديمة والحديثة وبموازاته 
الرسمية  الدوائر  من  عدد  وفيه  الخلفاء  شارع  يقع 
والجوامع والكنائس األثرية ، وشارع السعدون الذي 
يبدأ من ساحة التحرير وينتهي بمنطقة المسبح وفيه 
تقع معظم فنادق الدرجة الممتازة واألولى والسينمات 
ومكاتب شركات الطيران ووكاالت السفر والسياحة 
شارع  يقع  وبموازاته  الرسمية،  الدوائر  وبعض 
أبي نؤاس ويمتد من جسر الجمهورية حتى منطقة 
الرئيسي والشارع  بغداد  الجادرية ويعتبر كورنيش 

السياحي المهم فيها.
ويعتبر شارع دمشق من أهم شوارع والكرخ ويمتد 
ويقع  الدولي  المطار  شارع  حتى  دمشق  ساحة  من 
العالمية  القطار  ومحطة  الدولي  بغداد  معرض  فيه 

ومتنزه الزوراء.
العالم  المستنصرية: هي من أهم جامعات  المدرسة 
اكتسبت أهمية  العباسي، وقد  العصر  اإلسالمي في 
والفلك  الدين  وعلوم  العربية  اللغة  لتدريس  خاصة 
تضم  وكانت  والصيدلة  والطب  والرياضيات 

مستشفى خاص لتدريب طلبتها.
تقع المدرسة في جانب الرصافة قرب جسر الشهداء 
المدرسة  لقد تم تشييد هذه  وتطل على نهر دجلة ، 
في عهد المستنصر بالله العباسي وسميت باسمه ، 
وهو الخليفة السابع والثالثون الذي استمرت خالفته 
 1242-1226 هجـــــــري/   640  -623  ) من 
 ) سنوات  ست  استغرق  فقد  المدرسة  بناء  اما  م). 
625- 631هجري) وقد رصد لها العباسيون نحو 

ثالثة أرباع مليون دينار ذهب. ولكي تؤدي مهامها 
دينار  مليون  نحو  لها  المرصد  األوقاف  بلغت  فقد 
دينار  ألف  سبعين  يساوي  سنويا  دخال  تدر  ذهب 
تقريبا  مستطيل  تخطيط  على  المدرسة  بنيت  ذهب. 
بطول 104.8 م وعرض 44.20 م جهة الشمال و 
48.8 م جهة الجنوب ، وعليه تكون مساحتها الكلية 
4836 مترا مربعا، إال أن المساحة المغطاة بالبناء 
بلغت 3121 مترا مربعا إذ تتوسط المدرسة ساحة 
وسطية مساحتها 1710 أمتار مربعة تطل اواوين 
كبيرة  اقبية  تغطيها  بنائية  وهي عبارة عن وحدات 
وزخارف جميلة مفتوحة بكل اتساعها على الساحة. 
الطلبة بطابقين وأماكن  المدرسة غرف لسكن  وفي 
للدراسة ومكتبة كانت تضم نحو ثمانين ألف كتاب ، 
إضافة إلى صيدلية ومستشفى وبستان ودار للحديث 

وأخر للقران الكريم. 

ومن الناحية التاريخية اشتهرت المستنصرية بساعتها 
المتميزة التي كانت تحدد الوقت فلكيا ، فالى جانب 
تحديد الساعات كانت تعين مواضع الشمس والقمر 
في كل ان، الى جانب أعمال ميكانيكية طريفة كانت 

تؤديها أجزاؤها.
من  بغداد  في  المهمة  األبنية  احد  العباسي:  القصر 
العصر العباسي الثاني قرب باب المعظم جهة النهر.
وينسب الباحثون بناءه الى الخليفة الناصر لدين الله 
( 575-623هجري/ 1179- 1225م) الذي تم في 
زمانه بناء بعض المعالم ببغداد. وقوام القصر ساحة 
وسطية وغرف بطابقين تزينه العقادات والمقرنصات 
المعمولة باألجر. ومن مرافق القصر إيوان تم تزيين 
واجهته وسقفه بزخارف اجرية. وعند صيانة القصر 
لشبه  ونظرا  النهر.  جهة  من  أمامه  إيوان  بناء  تم 
المبنى بالمدرسة المستنصرية  مرافق وتخطيط هذا 
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التي  الشرابية  المدرسة  أنها  الى  البعض  ذهب  فقد 
ورد ذكرها في بعض المصادر التاريخية. لقد قامت 
هيئة االثار والتراث بإجراء صيانة ألجزاء من هذا 
البناء وعند أكمالها تم عرض مجموعات من االثار 

تمثل مراحل تاريخ القطر العربي اإلسالمي.
التي  المرجانية  المدرسة  تقع  المرجانية:  المدرسة 
تعرف اليوم بجامع مرجان ، بمنطقة الشورجة في 
شارع الرشيد ، وقد سميت بهذا االسم نسبة الى أمين 
الدين مرجان الذي شيدها سنة 758 هجري /1357 
م ، أي بعد انتهاء العصر العباسي بنحو مائة عام. 
حيث  من  المستنصرية  تماثل  عهدها  أول  وكانت 
احتواؤها على غرف للدراسة وإليواء الطلبة، وفي 
مطلع هذا القرن تم هدم المدرسة وإقامة مسجد في 

محلها ولم يبق من المدرسة إال أجزاء منها.
جعفر  أبو  اختط  عندما  وابوابة:  بغداد  سور 
المستدير  التخطيط  اتخذ  بغداد  مدينة  المنصور 
االنعطاف  ذات  األربعة  والمداخل  ألسوارها 
المباني  واختط  دفاعية  إلغراض  درجة  بتسعين 
اإلدارية والدينية البارزة وسط المدينة ليسهل للناس 
الوصول لها، وعند انتقال العاصمة الى سامراء عام 
ثانية  لبغداد  عادوا   . (221- 222هجري/ 836م) 
عام (279هجري/ 892 م) ، حيث توسع العمران 
بغداد  لسور  الشرقي  الجانب  بتشييد  البدء  وتم  فيها 
(الرصافة) ،على يد الخليفة المسترشد بالله (512- 
529 هجري / 1118- 1135م(   ظل السور قائما 

حتى اواخرالقرن(13هجري/19م)
كان سور بغداد الشرقية يتألف من جدار سميك من 
عميق  خندق  ويتقدمه  عديدة  أبراج  تدعمه  األجر 
السور  أبواب  أهم  أم  مسناة.  وحوله  بدجلة  متصل 
 ) الظفرية  باب   ، المعظم  باب   : فكانت  الشرقي 

الوسطاني ) ، باب الحلبة ، باب البصلية. 
الباب  إال  اليوم  شاخصا  األبواب  من  يبق  ولم 
الوسطاني قرب ضريح عمر السهر وردي قريبا من 
شارع الشيخ عمر، وقوام الباب برج عال اسطواني 
الشكل تقريبا محيطه عند القاعدة 57 م، ويرتفع عن 
الجهة  في  وله  مثمنة  قبة  وتسقفه  14.5م  األرض 
يعلوه  3م  حوالي  عرضه  باب  الغربية  الشمالية 
قوس مدبب وإمامه قنطرة فوق الخندق، وفي الجهة 
الجنوبية الغربية لغرفة البرج يوجد باب يؤدي الى 

قنطرة اكبر وأعلى من السابق تمتد فوق الخندق.
ببغداد  المهمة  االثارية  المواقع  من  هو  حرمل:  تل 
اما  له،  الحديثة  التسمية  هي  و(حرمل)   ، الجديدة 
إداريا  مركزا  وكان  فهو(شادوبوم)  القديم  اسمه 
تابعا لمملكة اشنونا التي كان مركزها ( تل اسمر) 
العهد  منذ  هو  للمدينة  سكن  وأقدم  ديالى.  بمحافظة 
المدينة  شان  ان  إال   ، الثالثة  أور  وساللة  االكدي 
نحو  قبل  القديم  البابلي  العصر  منتصف  في  عظم 

3800سنة.
على مشارف هذه المدينة ترى سياجا حديثا يحيطها 

بهيئة  سور  داخل  مباني  عدة  ترى  الدخول  وعند 
مستطيل غير منتظم يبلغ طول اكبر ضلع فيه 147م 
جهته  في  واسع  باب  ويوجد  98م،  ضلع  واصغر 
ومنه  كبيران  برجان  جانبيه  على  الشرقية  الشمالية 
تشاهد اكبر بناء تم الكشف عنه وهو المعبد الرئيسي 
معبدين صغيرين  تشاهد  كما   ، م  بقياس(28×18) 

تمت صيانتهما وتسقيفهما . 
كان  فقد  مبانيه  عند  تتوقف  ال  حرمل  تل  وأهمية 
التي عثر  الطينية  فالرقم  معا  وإداريا  علميا  مركزا 
هندسية  قضايا  يشرح  ما  فيها  االثاريون  عليها 
حالة  منها  األهمية  من  كبير  جانب  على  وجبرية 
خاصة في تشابه المثلثات قائمة الزوايا كانت تنسب 
الى العالم اليوناني إقليدس الذي ولد بعد سبعة عشر 

قرنا من بداية العصر البابلي القديم.
في  مطولة  جداول  على  الطينية  الرقم  احتوت  لقد 
الضرب ورفع األعداد وجذرها من القوى المختلفة 
وجداول بمعكوس األعداد إلجراء القسمة ومسائل تم 
حلها بالطريقة التي نعرفها اليوم باللوغاريتمات. الى 

جانب معاجم لغوية وأدبية واثبات بأسماء جغرافية
عقرقوف: مدينة أثرية هامة وهي أحدى المدن التي 
على  البابلية  السومرية-  العمارة  مفاهيم  وفق  بنيت 

الشمال  الى  بغداد  مدينة  مركز  من  كم   30 مسافة 
القرن  لبداية  فيعود  تشييدها  زمن  اما  منه.  الغربي 
الخامس عشر ق.م. بامرمن الملك كوريكالزو األول 

الذي سميت باسمه.
فوق  االستطالة  كثير  مخطط  على  عقرقوف  بنيت 
لسان من حجر الكلس الطبيعي وكانت المدينة تستقي 
وهو  الفرات  من  يتغذى  كان  كبير  نهر  من  الماء 
المعروف بنهر عيسى والذي اسماه البابليون ( بيتي 
انليل ) أي قناة اإلله الذي خصصوا له اكبر معابد 

المدينة وهو اإلله الخالق واله الهواء.
ان ابرز ما تراه هي زقورة المدينة إذ ترتفع لنحو 
فكانت  قاعدتها  اما  بها.  المحيط  السهل  عن  57م 
الطبقة  الوقورة  من  بقي  وما   . مربعة (69×67م) 
الطلعات  وتزينه  باالجر  غالف  يغلفها  السفلى 
والدخالت، كما ويرتفع فوق هذا الجزء أجزاء من 
لب البناء مبني باللبن وتم رصف الحصران والحبال 
بين كل (8-9) صفوف من اللبن. لجعل البناء كتلة 
األولى  الطبقة  وترى  كما  للرطوبة،  ومنعا  واحدة 
مزودة بثالثة ساللم وسطي وجانبيان. وإضافة الى 
من  مجموعة  عن  الكشف  تم  المدرج  الصرح  هذا 
بقايا  عن  الكشف  تم  بينما  الزقورة،  قرب  المعابد 
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قصور المدينة على مسافة حوالي كيلومتر واحد الى 
الجنوب الغربي من الزقورة. لقد استمر االستيطان 
البابلي  المدينة بعد تأسيسها حتى خالل العصر  في 

الحديث بل عبر بعض العهود اإلسالمية.
تقوم  التي  المهمة  التاريخية  المدن  من  المدائن: 
أطاللها على الضفة الشرقية الى الجنوب من مركز 
الى  تشييدها  تاريخ  ويرجع  30كم،  بمسافة  بغداد 
معالمها  ابرز  ومن  الميالد  قبل  الثاني  القرن  حدود 
الشاخصة طاقها الشاهق وهو جزء من قصر كبير 
على مقربة من نهر دجلة ويرجع عهده الى منتصف 
اكبر  من  الطاق  هذا  ويعتبر  للميالد  الثالث  القرن 
الطوق المشيدة باالجر في العالم وأعالها ، ان طراز 
معمارية عراقية عريقة،  أساليب  متطور عن  بنائه 
العراقية  األبنية  عن  متطورة  جاءت  اإليوان  ففكرة 
وبعض  المدن  مداخل  واجهات  تعطي  آذ  القديمة 
القصور األشورية تسلسال واضحا في تطور فكرة 

اإليوان.

 المعالم التاريخية في محافظة النجف 
مسجد  بجانب  األمارة  قصر  يقع  األمارة:  قصر   
الكوفة ويرتبط تاريخه بمدينة الكوفة سنة 17ه حيث 
ذكر البلذري والطبري في روياتهم تزامن بناء قصر 
األمارة مع بداية تخطيط مدينة الكوفة . قصر األمارة 
واألموي  الراشدي  لعصر  عصور,ا  بثالث  مر 
والعباسي وهناك دور يمثل الفترة األيلخانية . وبدأ 
إهمال قصر األمارة بعد فقده الوظيفة الرسمية كمقر 
خالل  كبيرمن  طريق  الى  القصر  وتعرض  للحكام 
ثم  وتركه  لهجره  سببا  يكون  قد  مما  الثاني  الدور 
على  كالقرامطة  معاوية  أقوام  هجمات  عليه  توالت 
وأندثاره  القصر  بناء  على  أثرت  وقد  الكوفة  مدينة 

وأالن ال يوجد من القصر أساسه . 
الحج  طريق  على  الرحبة  خان  يقع  الرحبة:  خان 
القديم بمنطقة منخفضة بحدود (30كم) حتى يصل 
الى قرية الرحبة. وبني هذا الخان بالحجر والجص 
األقبية  العقود  بواسطة  البنائية  وحداته  وسقفت 
وقياسات بناء الخان (80-110م) وفيه أبراج نصف 
كبير  للخان  الرئيسي  والمدخل  األركان  في  دائرية 
وسط الضلع الشرقي وبشكل بارز عن الضلع بحدود 

(15)م.
مدينة  وسط  في  الشيالن  خان  يقع  الشيالن:  خان 
النجف األشرف بداية شارع الخورنق ويعود تاريخه 
الى نهاية العهد العثماني ، قام بأنشائه احد المحسنين 
المؤمنين  أمير  مدينة  الى  الزائرين  إيواء  لغرض 
الدينية  والمناسبات  الزيارات  مواسم  في  المقدسة 
وعند أكماله لم يستخدم الخان للغرض المذكور بل 
 ، األشرف  النجف  في  العثماني  للحاكم  مقر  أصبح 
حيث  العراق  تاريخ  في  تاريخية  حوادث  وللخان 
العثماني لمدينة  الثوار الحاكم  حاصر مجموعة من 

النجف األشرف.

بحر النجف: وهو اسم من أسماء النجف وهو بحر 
النجف وكان يسمى (ني), ويعتبر بحر النجف من 
انكساري حدث  عبارة عن خط  الظواهر وهو  أهم 
بحركة انكسارية في قشرة األرض أدى الى هبوطها 
الشرقية  للحافات  الطولي  الشكل  على  يدل  مما 

المرتفعة. 
من  النعمان  قصر  يعتبر  منذر:  بن  النعمان  قصر 
ودولة  القديمة  الحيرة  لمملكة  تعود  التي  القصور 
في  كبير  شأن  لها  كان  والتي  األخمينيين  المناذرة 
التاريخ العربي في عصر ماقبل اإلسالم وقد بقيت 
وتصاحبه  التاريخ  أحداث  تساير  شاخصة  اثارها 

وتغنى الشعراء بأطاللها وآثارها .
   

 المعالم التاريخية في محافظة كربالء 
من  الشماء  والمآذن  القباب  مدينة  كربالء  تعتبر   
المدن العراقية القديمة التي يعود تاريخها الى العهد 
البابلي . يكاد تاريخ مدينة كربالء يبدأ بمقتل االمام 
الحسين بن علي(ع) وصحبه الكرام فيها سنة( 61 
تقترن  وأصبحت  دينية  مكانة  للمدينة  حين صارت 
فيها ،  الحسين (ع)  قبر األمام  المكانة لوجود  بهذه 

ومن أهم األماكن األثرية الموجودة . 
األبنية  من  األخيضر  حصن  األخيضر:  حصن 
المعالم  من  وهو  الشاخصة,  الدفاعية  األثرية 
حيث  من  اإلسالمية  العمارة  في  المميزة  العسكرية 
في  بل  وحسب  العراق  في  ال  والهندسة  التصميم 
الوطن العربي واإلسالمي يقع الحصن على طريق 
صحراوي يربط العراق بالعالم الخارجي يصل بين 

حلب-البصرة من جهة أخرى.

 : السالم(  طالب)عليه  أبي  بن  علي  االمام  قطارة 
بداية  أبي طالب(ع) في  بن  االمام علي  تقع قطارة 
التمر  عين  :االخيضر  الى حصن  المؤدي  الطريق 
أثناء عودته  الى االمام علي(ع)  تعود  وهي كرامة 
بحيرة  على  وتطل  (صفين)  معركة  من  وجيشه 

الرزازة. 
الى  االقيصر  منطقة  تقع  االثري:  االقيصر  موقع 
الغربي من حصن االخيضر وبحدود (كم)  الشمال 
أثرية  تلول  عن  عبارة  المنطقة  وهذه  الرزازة  عن 
التنقيب  أعمال  وتمخضت  قديمة،  مسيحية  ومقابر 
الرئيسي عام 78-79 عن اكتشاف كنيسة  التل  في 
كتابات  وعليها  الميالدي  األول  للقرن  تعود  شرقية 

وصلبان محفورة على. الجص .
عين  قضاء  في  القصر  هذا  يقع  شمعون:  قصر 
التمر ، على الطريق الذي يربط عين التمر ببحيرة 
الرزازة ، المبنى ينسب الى شخص يدعى شمعون 
وأوائل  السادس  القرن  الى  تاريخه  يرقى  جابر  بن 
بالحجر  مشيد  وهو  اإلسالم  قبل  ما  السابع  القرن 

والطابوق والجص
خان الربع: يقع في ربع المسافة تقريبا بين محافظتي 
كربالء والنجف ، وكان هذا الخان مخصصا لراحة 
العتبات  يقصدون  الذين  والزائرين  المسافرين 

المقدسة في القرون الماضية.

المعالم االثرية في محافظة بابل 
اثار بابل: تقع على بعد 5كم شمال مدينة الحلة وغدت 
وأصبحت  والحديث  القديم  العالم  في  مدينة  أشهر 
لها  اتساع  اكبر  بعد  القديم وال سيما  العالم  أعجوبة 
على يد الملك البابلي المشهور نبوخذ نصر(605-
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وادي  حضارة  عنوان  صارت  حتى   ( ق.م   562
 ،  ( بابلونيا   ) بابل  بالد  تسمى   ، جميعه  الرافدين 
وتعتبر أسوارها وجنائنها المعلقة من عجائب الدنيا 

السبع.
الحلة  من  الجنوب  الى  البرس  مدينة  تقع  البرس: 
شاهقة  عالمة  المدرج  وبرجها   ، ميال   15 بزهاء 
الحالي  واسمها  والكفل  الحلة  مابين  الطريق  في 
"بورسيا"  القديم  البابلي  ألسمها  تحريف  (البرس) 
وهي صحيفة سومرية معناها "سيف البحر" أو قرن 
البحر" كونها كانت تقع على حافة غدير أو بحيرة 

على غرار بحر النجف .
من  13كم  مسافة  االثارعلى  هذه  تقع  كيش:  اثار 
مدينة الحلة الفيحاء و6كم شرق مدينة بابل األثرية 
ومنها زقورة "أنير كدرمه" وهي الزقورة الخاصة 

بهيكل (أيل بابا) اله الحرب.

المعالم التاريخية في محافظة الموصل 
مدينة  داخل  يقع   : السالم(  )عليه  يونس  النبي  تل 
وقصر  حدون  اسر  قصر  ويضم  األثرية  الموصل 
سنحا ريب ويعتبر من أثمن ما بقى من مدينة نينوى 
حيث لم تمتد إليه أيد العبث والتخريب ويسمى أيضا 

(تل التوبة ).   
بوتا  ب.أ  األثري  العالم  استكشفه  قوينجق:  تل   
1842م-1851م حيث أماط اللثام عن قصر أشور 

بانيبال ومكتبته العظيمة .   
يشتهر   ، 80كم  الموصل  غربي  يقع  الرماح:  تل 
الى  يرجع  الشكل  منتظم  معبد  بجوار  بزقورة 

1800ق.م .
محيط  يبلغ  الموصل:  سور 
الشكل  مستطيل  السور12كم, 
أبراج  األسمرفيه  بالحالن  مبني 
البوابات  من  عدد  وله  حجرية 
,الجصاصين,  (العمادي  منها 
العراق,  السر,  كندة,  الميدان, 
المشرعة,  القصابين,  لكش, 
الجسر, القلعة) وينتهي السور من 
األعلى بشرفات وتليها أبراج من 
اللبن مرتفعة تشكل الخط الدفاعي 

الثاني.
تاريخها  يرجع  بشطابيا:  قلعة   
الهجري  السادس  القرن  الى 
ولعبت دوراً في حصار الموصل 
احدهما  بابان  ولها  عام 1156هـ 
(باب  ويسمى  النهر  الى  يؤدي 
الميدان  الى  يؤدي  واألخر  السر) 
(باب  ويسمى  أمامها  الذي 
(القلعة  تعني  القلعة)،وباشطابيا 

الكبير).    

المعالم التاريخية في محافظة دهوك 
التي  الحصينة  القالع  من  وتعتبر  العمادية:  قلعة   
األجيال  عبر  العراق  تاريخ  في  بارزا  دورا  لعبت 
الغابرة ، فهي تربض فوق جبل يبلغ ارتفاعه حوالي 
1400 م عن سطح البحر ، بيضوية الشكل ترتكز 
المساحة تحيط  على قطعة صخرية واحدة محدودة 
بها قمم شاهقة من الجبال . لهذه القلعة مدخالن أولهما 
يسمى باب الزيبار ألنه كان يؤدي الى قضاء الزيبار 
والثاني باب الموصل الن الناس كانوا يسلكونه في 
ذهابهم الى مدينة الموصل. سميت قلعة العمادية بهذا 
الذي  الزنكي  الدين  عماد  مؤسسها  الى  نسبة  االسم 
المحافظة  بناها في سنة 537 هـ وتبعد عن مركز 

بحوالي 90 كم بطريق مبلط .
الجسر العباسي: يقع هذا الجسر على نهر الخابور 
مركز  عن  ويبعد  بالحجر  مشيد  وهو  زاخو  في 

المحافظة بحوالي 55 كم بطريق مبلط.

المعالم التاريخية في محافظة صالح الدين 
اإلسالمية  العراق  مدن  احد  وهي  سامراء:  مدينة 
القديمة فهي بحق إحدى كبريات مدن العالم العربي 
لزيارتها  متشوقاً  يجعلك  األمر  وهذا   . اإلسالمي 

واالطالع على معالمها .
لنهر  الشرقي  الجانب  على  سامراء  أطالل  تمتد 
دجلة ألمتداد خمسة وثالثين كم .ابتداء من سامراء 
 ، والملوية  الكبير  الجامع   : الجنوب  والى  الحديثة 

قصر بلكوراه ، القائم والقادسية .

 والى الشمال الملوية بيت الخليفة وساحة الفروسية 
وتل العليق وسور اشنان وجامع أبي دلف والمتوكلية 
ونهر الرصاصي والى الشمال مدينة الدور .  أما في 
الجنوب فقد شيد الخلفاء بعض القصور كان أهمها 

المعشوق ( العاشق ) والحويصالت . 
مسجدها   : هو  سامراء  في  تشاهده  ما  أهم  ولعل   
الجامع ، ودار الخليفة ، وجامع أبي دلف ، وقصر 

المعشوق ، والروضة العسكرية .

السياحة العالجية 
المعدنية  بمياهه  ويتميز  نينوى:   / العليل  حمامات 
التي تحتوي صفات كيمياوية تصلح لمعالجة الكثير 

من االمراض 
هذه  به  تتميز  ما  ابرز  من  كربالء:   / التمر  عين 
الواحة الجميلة هي كثرة العيون المعدنية الموجودة 
فيها بحيث اضحت المالذ الذي يلجأ اليه من يبحث 

عن عالج لألمراض الجلدية .
مدينة  من  الغربي  الجنوب  الى  التمر  عين  تقع 
كربالء المقدسة بمسافة 67 كم وسميت بعين التمر 
لكثرة التمر الموجود فيها. تنتشر العيون ذات المياه 
كثرة  ويالحظ  اعماقها  من  يخرج  التي  المعدنية 
الكائنات الحية الموجودة فيها ويمكن مشاهدتها بكل 
بصورة  الملوحة  قليلة  هذه  العيون  ومياه  وضوح 
عامة وهي تحتوي على الكلوريدات والكبريتات مما 
يجعلها غير صالحة للشرب لكنها مميزة في عالج 

الكثير من االمراض الجلدية خاصة.



06.03. - 10.03.2019
ITB – Internationale Tourismus 
Börse
Messe Berlin, Messedamm 22, 
14055 Berlin

13.03.2019 - 14.03.2019 
 GPEC digital 2019
Alles für die innere Sicherheit / 
digital
Messe Berlin, Messedamm 22, 
14055 Berlin

19. 03. – 20.03.2019
EMEA Import & Export Messe 
Station Berlin, Luckenwalder Str. 
4-6, 10963 Berlin-Kreuzberg

22.03.- 23.03.2019
Indie Beauty Expo
Station Berlin, Luckenwalder Str. 
4-6, 10963 Berlin-Kreuzberg

29.03.2019 - 30.03.2019 
Al Bundy Schuhboerse
Messe Berlin, Messedamm 22, 
14055 Berlin, Eingang Ost - unter 
ICC Brücke

29.03.- 22.04.2019
Frühlingsfest
Festplatz, Kurt-Schumacher- 
Damm 207, 13405 Berlin Mitte

01.03. - 03.03.2019
Zweiradmesse: Motorräder 2019 
Westfalenhallen, Rheinland-
damm 200, 44139 Dortmund

05.03.2019
Champions League: Borussia 
Dortmund - Tottenham 
Hotspur
Signal Iduna Park, Strobelallee 
50, 44139 Dortmund

13.03. - 17.03.2019
Messe: Creativa 2019
Westfalenhallen, Rheinland-
damm 200, 44139 Dortmund

22.03. - 23.03.2019
¡VIVA! – Kulturfest
Dietrich-Keuning-Haus, Leopold-
str. 50-58, 44147 Dortmund

22.03. – 24.03.2019
Messe: BauMesse NRW
Westfalenhallen, Rheinland-
damm 200, 44139 Dortmund

04.03.2019
Karneval: Rosenmontagszug
Altstadt Düsseldorf

09.03.2019
Handball: Deutschland – 
Schweiz
SS DOME, DEG-Platz 1, 40472 
Düsseldorf

23.03. – 24.03.2019
Cyclingworld : Fahrradmesse
Areal Böhler, Alte Schmiedehal-
le, Hansaallee 321, 40549 Düssel-
dorf

02.03.2019
Karnevalsumzug 2019
Kröpcke, Georgsstraße Hanno-
ver, 30159 Hannover

05.03. – 06.03.2019
Tire Technology Expo 2019
Messegelände - Halle 19/20, 
30521 Hannover

04.03.2019
Der Kölner Rosenmontagszug
Beginn:  am Chlodwigplatz  | En

09.03. – 10.03.2019
Cavalluna: Welt der Fantasie
Olympiahalle, Spiridon-Lou-
is-Ring 21, 80809 München

12.03. -13.03.2019
Internet World
Messegelände, 81823 München

13.03.2019
FC Bayern München - FC 
Liverpool
Allianz Arena, Werner-Heisen-
berg-Allee 25, 80939 München

ES KANN AUFGRUND AKTUELLER EREIGNISSE ZU TERMINÄNDE-
RUNGEN KOMMEN
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März 2019, 24. – 27. Spieltag
01.03.2019
02.03.2019
02.03.2019
02.03.2019
02.03.2019
02.03.2019
02.03.2019
03.03.2019
03.03.2019
08.03.2019
09.03.2019
09.03.2019
09.03.2019
09.03.2019
09.03.2019
10.03.2019
10.03.2019
11.03.2019
15.03.2019
16.03.2019
16.03.2019
16.03.2019
16.03.2019
16.03.2019
17.03.2019
17.03.2019
17.03.2019
29.03.2019
30.03.2019
30.03.2019
30.03.2019
30.03.2019
30.03.2019
30.03.2019
31.03.2019
31.03.2019

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

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

24.03. -26.03.2019
Moda Made In Italy
MOC Veranstaltungscenter, 
Lilienthalallee 40, 80939 
München

07.03. – 10.03.2019
Automobilmesse
LMS, Messepiazza 1, 70629 
Stuttgart

15.03. – 17.03.2019
Blickfang Designmesse
Kongresszentrum Liederhalle, 
Berliner Platz 1, 70174 Stuttgart



أنا العب عالميأفقي

الحلول في الصفحة ۹۸

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

01

02

03

04

05

06

07

08

09

-1 مؤلف كتاب األدب الكبیر واألدب الصغیر
-2 مادة غذائیة (معكوسة)- دولة أوروبیة

-3 أتت- للسقایة (معكوسة)- استقرار وطمأنینة
-4 علو وارتفاع (معكوسة)- دولة عربیة

-5 متشابھان- أرشده- ملكي وخاصتي
-6 رّحبوا- مجتازة ومارة (معكوسة)

-7 فرعون مصري مؤسس األسرة التاسعة عشرة- غیر متعلمین 
(معكوسة)

-8 ثلثا یالم- محافظة عراقیة
-9 شھم- مدینة إیطالیة (معكوسة)

-1 االسم الثاني لشاعر عراقي راحل
-2 مخرج سوري

-3 سھاد- شجاع ومقدام (معكوسة)
-4 صوت قوي ومدوي

-5 للنفي- الحزن الشدید والغم
-6 مدینة مغربیة- للتمني

-7 یدیم النظر ویرقب (معكوسة)- ھانا (مبعثرة)
-8 عالمة موسیقیة- أضاءھم (معكوسة)

-9 سحاب وغیم- من الطیور المغردة
-10 بحر- مدینة ھولندیة مقر محكمة العدل الدولیة

-11 مطربة لبنانیة

11    10     09     08     07     06    05     04     03     02     01

دولة أمریكیة؟
ما اسم الدولة؟
ماھي العاصمة؟

من یحكمھا؟

العاصمة

رأسي

االمتحان  طریقة  استخدم  من  أول   -۱
التحریري؟

۲- أول من أنشأ مصرفا إلصدار األوراق 
المالیة؟

۳- أول من وضع الصور في اإلعالنات؟
٤- أول من دون شعر القبائل العربیة؟

إلى  الكتب  بترجمة  أمر  خلیفة  أول   -٥
اللغة العربیة؟

الصحافة  و  التمثیل  عرف  من  أول   -٦
الیومیة؟

۷- أول من اخترع المندیل؟
بین  تجاذب  قوة  وضع  من  أول   -۸

كوكبین؟
۹-  أول من أنشأ داراً للبحث العلمي؟



سؤال یحتاج جواب ...

فاألول  واالستحمار،  االستعمار  بين  الفرق 
يأتي من الخارج، والثاني يأتي من الداخل.

Sprüche أقوال مأثورة    أقوال مأثورة    

Ali Shariati
علي شریعتي

دونجوان السينما المصرية 
رشدي أباظة وهو صغير

السینما  لدنجوان  جداً  ونادرة  قدیمة  انتشرت صورة 
أباظة وھو  الراحل رشدي  المصري  الفنان  المصریة 

یجلس بین مجموعة من أصدقائھ في أیام الدراسة.
وظھر وھو یرتدي البدلة والشورت حیث وقتھا كانت 
ھي المالبس االعتیادیة للمدرسة في الوقت ذاتھ، ولم 
المالمح  نفس  أباظة فھي  كثیرا مالمح رشدي  تتغیر 
الجذابة واالبتسامة الخاطفة للقلوب والوجھ الطفولي 
الذي یتسم بالرجولة والخشونة والبساطة والحیویة.

وتعتبر ھذه الصورة من الصور الخاصة للفنان رشدى 
أباظة والتي انتشرت حدیثاً مع ظھور مواقع التواصل 

االجتماعي.

۱- من ھو آخر الخلفاء األمویین؟
عبد  األموي  الخلیفة  لقب  لماذا   -۲

الملك بن مروان بأبو الملوك؟
۳- من القائد المسلم الذي فتح بالد 

السند؟
٤- كم استمرت الخالفة العثمانیة في 

العالم العربي؟
٥- من الخلیفة الذي أنشأ دار الحكمة 

لنقل الكتب؟
٦- متى ألغیت الخالفة اإلسالمیة في 

تركیا؟
۷- متى حرق المسجد األقصى على 

ید الیھود ألول مرة؟
ومن  بلفور  وعد  صدر  متى   -۸

أصدره؟
۹- كم عاماً استمرت حرب المئة بین 

فرنسا وبریطانیا؟
معركة  وقعت  عام  أي  في   -۱۰

عاصفة الصحراء؟
۱۱- أین ولد العالم ابن خلدون؟

بن  العزیز  الملك عبد  كم حكم   -۱۲
سعود؟

لدولة  رئیس  أول  ھو  من   -۱۳
باكستان؟

في  اجتھد  خلیفة  أول  ھو  من   -۱٤
حكم القضاء في صدر اإلسالم؟

۱٥- من ھو أول وزیر لثالثة خلفاء 
عباسیین؟

۱٦- متى تأسس مجمع اللغة العربیة 
األول؟

عربیة  قمة  أول  عقدت  أین   -۱۷
رسمیة؟

سوریا  نالت  عام  أي  في   -۱۸
استقاللھا من االستعمار الفرنسي؟

قناة  افتتحت  عام  أي  في   -۱۹
السویس؟

أندلسیة  مدینة  آخر  ماھي   -۲۰
سقطت في ید اإلسبان عام ۱٤۹۲م؟
التعاون  مجلس  أنشيء  متى   -۲۱

الخلیجي؟
۲۲- كم مرة احتلت القدس على مر 

التاریخ؟
الذین  فرنسا  ملوك  ماھو عدد   -۲۳

حملوا اسم لویس؟
ذات  معركة  وقعت  متى   -۲٤

الصواري؟
۲٥- ماھي المدینة التي لقبت بمدینة 

المئة باب؟
۲٦- ماھي الدولة التي لقبت بدولة 

الملیون فیل؟
۲۷- كم تبلغ مساحة المحیط الھادي؟

۲۸- كم تبعد عنا الشمس؟
۲۹- ماھو البلد العربي الذي یعد من 

أكبر البلدان في إنتاج الزیتون؟
الطول  خط  حدد  عام  أي  في   -۳۰

«جرینتش»؟
نشرة  أول  صدرت  وأین  متى   -۳۱

جویة عن الطقس؟
البحر  في  جزیرة  أكبر  ماھي   -۳۲

المتوسط؟
في  جبال  سلسلة  أعلى  ماھي   -۳۳

العالم؟
خریطة  رسم  من  أول  من   -۳٤

العالم؟

المزید عنھ في صفحة الحلول ۹۸



لھا  تعد  لم  تھمك سابقاً  كانت  التي  االشیاء  كل  أن  ستالحظ 
نفس األھمیة وال نفس القیمة مع مرور الوقت، عادة موالید 
برج الحمل یكونون أكثر جاذبیة لكل من حولھم، ربما یجب 

علیك الحفاظ على عملك قبل كل شيء.

كل أمورك ستكون على ما یرام في ھذا الشھر ستحظى بحظ 
معظم  قضاء  في  ترغب  األغلب  على  الشھر  بدایة  مع  جید 
االستماع  االستحمام،  حوض  في  الجلوس  منفرداً،  وقتك 

للموسیقى، أعد النظر في حیاتك حاول وتجاھل مشاكلك.

دخلوا  الذین  الجدد  األشخاص  من  أكثر  االقتراب  ستحاول 
حیاتك مؤخراً و من المحتمل جداً أن تتأثر ببعض صفاتھم، 
لكن  جید  شيء  فعال  ھو  جدیدة  شخصیات  على  االنفتاح 

حذاري من تأثیرھم السلبي علیك. 

من مصلحتك قضاء بعض الوقت بمفردك لتعید ترتیب حیاتك 
وأولویاتك من جدید إن تمكنت من ذلك فستتوصل الى أفكار 
تدر علیك الربح الكثیر، علیك اللجوء إلى جلسات االسترخاء، 

ستقوم بقضاء عطلتك مع أحد جیرانك.

ال أحد سیقلق بخصوص رغبتھ في تحقیق حلم حصولھ على 
وظیفة في ھذا االنتعاش الذي سیعرفھ االقتصاد ال ننكر وجود 
بعض الضغوط التي یجب علیك تحملھا، یجب علیك االختیار 

ما بین عملك المربح و مصالحك الخاصة.

أخطاء  من  ستتعلم  الحیاة،  في  وخبراتك  مھاراتك  ستتطور 
بابك  بدأ یطرق  النجاح  أن  إنتاجك، ستالحظ  فیزداد  ماضیك 
من جدید، ستجد الحلول لبعض مشاكل عملك البسیطة أنت 

تستحق بعض المرح و الترفیھ.

ستكون في مزاج جید لحضور حفلخالل إجازتكال تقلق بشأن 
من  یتمكنو  لن  الحفل  في  ثمال  سیكون  فالجمیع  مظھرك 
مالحظة ذلك؛على غیر عادتك،لدیك حدس جید لتوقع بعض 

األمور التي لم تحدث بعد.

أنت في مزاج رائع مع بدایة الشھر فأنت شخص حازم جذاب 
مفعم بالحیویة والنشاط ومقبل على الحیاة ومع نھایة الشھر 
ستكون في مزاج جد سيء حاول اإلبتعاد قدر اإلمكان عن كل 

المحیطین بك حتى ال تجرح أحدھم. 

 األیام األولى من ھذا الشھر ما ھي إال تكملة لألحداث الشھر 
بعض  عن  ابحث  قلیالً  نفسك  عن  ترفھ  أن  حاول  الماضي 
األصدقاء القدامى واذھب رفقتھم في رحلة غامر و جدد في 

نفسك اإلقبال على الحیاة مرة أخرى.

 عید میالد سعید! إنھ شھر جید لك إن كنت ترغب في تحقیق 
غیر  على  منضبطاً  و  ھادئاً  ستبدو  اإلنجازات؛  من  الكثیر 

عادتك؛ الكثیر من األحداث تقع لتخدم مصلحتك.

كل أمورك تسیر على ما یرام ال زال حظك السعید یرافقك في 
بدایة ھذا الشھر أنت شخص تحب قضاء كل أمورك بشكل 

تقلیدي؛ أنت تحاول عمل شيء غریب لكسر روتین حیاتك.

شكل  و  لون  ككل  شكلك  لتغییر  األشخاص  بأحد  ستستعین 
بخیال  تتمتع  أنت  ذلك  على  زیادة  لبسك...  طریقة  شعرك 

واسع یمكنك من إیجاد الحلول لمعظم مشاكلك.

الكلمات المتقاطعة

االختالفات السبعة

أنا مین؟
زین الدین زیدان

أنا فین؟
باربادوس / بریدج تاون / كلیفورد ھزبندز (الحاكم العام)

فرافیش
۱- الصینیون عام ۲۲۰۰ ق.م./۲- السویدي بلمستروك./۳- بنیامین فرانكلین./٤- أبو 
ریتشارد  اإلنجلیزي  الملك  الصینیون./۷-  المنصور./٦-  جعفر  أبو  الشیباني./٥-  عمر 

الثاني./۸- نیوتن./ ۹-بطلیموس األول.

فكر شویة!
۱- مروان بن محمد./ ۲- بسبب استالم أوالده األربعة الحكم من بعده./ ۳- محمد بن 
القاسم الثقفي./ ٤- ٤۰۰ عام./ ٥- ھارون الرشید./ ٦- عام ۱۹۲٤./ ۷- عام ۱۹٦۹./ 
۸- عام ۱۹۱۷ وزیر الخارجیة البریطاني بلفور./ ۹- ۱۱٦ عاماً./ ۱۰- عام ۱۹۹۱./ 
الصدیق./  بكر  أبو  جناح./ ۱٤-  تونس./ ۱۲- ٥۱ سنة./ ۱۳- محمد علي  في   -۱۱
القاھرة./ ۱۸- ۱۹٤٦./ ۱۹- ۱۸٦۹./  في  الزیات./ ۱٦- ۱۹۱۹./ ۱۷-  ابن   -۱٥
۲۰- مدینة غرناطة./ ۲۱- ۱۹۸۱./ ۲۲- ۲٤ مرة./ ۲۳- ۱۸ ملكاً./ ۲٤- ۳٤ھـ./ ۲٥- 
القاھرة./ ۲٦- دولة الوس./ ۲۷- ٦٤ ملیون میل./ ۲۸- ۹۳ ملیون میل./ ۲۹- تونس./ 
الھیماالیا./   -۳۳ صقلیة./  جزیرة   -۳۲ إنجلترا./  في  ۱۸۷۸م   -۳۱ ۱۸۸٤م./   -۳۰

۳٤- اإلدریسي.

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

علي  الكامل:  اسمھ  اإلسالمیة،  الثورة  ملھم  ویعتبر  مشھور  إسالمي  إیراني  مفكر 
عام ۱۹۳۳،  خراسان  في  سبزوار  مدینة  قرب  ولد  مزیناني.  شریعتي  تقي  محمد 
وتخرج من كلیة اآلداب، لیُرشح لبعثة لفرنسا عام ۱۹٥۹ لدراسة علم األدیان وعلم 

االجتماع لیحصل على شھادتي دكتوراه في تاریخ اإلسالم وعلم االجتماع. 

Ali Shariati
علي شریعتي

ن ع ف ق م ل ا ن ب ا

ا ي ن ا م ل ا ع س ل

ن م ا ر ي ت ا ا ج

س ن م ي ل ا س م و

ي ل ھـ ه ل د ا ا

ع ا ب ر ه ا و ل ل ه

ج ه ل ا ا س ي س م ر

ر ا ب ن ا ل ا ا ل ي

م ي ل ا ن و ي ب ا

تموز یصبح «موز»



Unsere Dienstleistungen:
- Unfallgutachten
- Wertgutachten
- Kaskogutachten
- Gasanlagengutachten
- Gebrauchtwagencheck
- kostenlose technische Beratung

Bruchstraße 76
D-40235 Düsseldorf

Amawi

DÜSSELDORF

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

خبراء في كل ما يخص السيارات

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

www.gutachten-amawi.de



Treptower Str. 32
12059 Berlin
Tel.: 0176-3205 9890 | 0174-6859686

Wir suchen Fahrer mit P-Schein für 
Berlin, Frankfurt und Köln.

Bei Fahrer Empfehlung bis zu 350€ 
dazu verdienen.

Wir übernehmen die gesamten Kosten 
für den Erwerb des P-Scheins, und 
helfen Ihnen bei der Eintragung.

.P-Schein نبحث عن سائقين مع رخصة نقل ركاب

شوفير»   /  P-Schein» استخراج  في  نساعدك  نحن 
ونتحمل كل المصاريف.

وتم  لدينا  للعمل  السائق  صديقك  توصية  حالة  في 

€350التعاقد معه، فإنك تحصل على مبلغ حتى




