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سعيد العلمي
قال اإلمام األكبر شيخ األزهر في بيان" :لعل الذين
دأبوا على إلصاق اإلرهاب باإلسالم والمسلمين
َّ
يتوقفون عن ترديد هذه األكذوبة بعد أن ثبت ِّ
لكل
مُنصف مُتج ِّرد من الغرَض والهوى َّ
أن حادثة
َّ
آالم شديدة القسوة ،لم
نيوزيلندا ،بكل ما خلفته من ٍ
ٌ
منتم لإلسالم وال للمسلمين،
يكن من ورائها عقل
ٍ
َّ
وإنما وراءها عقل بربري وهمجي متوحش ،ال
نعرف ما هي دوافعه وعقيدته المنحرفة التي أوحت
له بهذه الجريمة النكراء".
ّ
فالجريمة اإلرهابية التي هزت العالم باستهداف
مسجدين في نيوزيلندا ،والتي راح ضحيتها أكثر من
عمال فردياً
ً
 100شخصا بين قتيل وجريح ،ليست
ً
حادثة عرضية؛ فكل الوقائع والقرائن تدل على
أو
ُ
أنها جريمة ارتكبت مع سبق اإلصرار والترصد
وبتخطيط محكم.
المجزرة وقعت في سياق سلسلة جرائم استهدفت
المسلمين في دول الغرب؛ حيث شهدت السنوات
الماضية ارتفاع وتيرة خطاب الكراهية الذي
انعكس على شكل استهداف للمسلمين في مساجدهم
وشعائرهم وحياتهم.
غير أن غياب تلك الهجمات المتتابعة عن الرأي
العام العالمي مر ّده إلى تركيز اإلعالم الغربي على
"اإلرهاب" الذي تمارسه أقليات مسلّحة محسوبة
على اإلسالم؛ مثل تنظيمي "داعش" و"القاعدة"
ومن على نهجهما ،وتغاضيهم عن التطرف اليميني
الذي ينمو يوماً بعد آخر.
اإلرهاب االشعبوي الدموي
ويرى مراقبون أن ما نُشر في وسائل اإلعالم
الغربية ،في السنوات العشر الماضية عن
حجم الجرائم اإلرهابية وصل إلى مئات
الحوادث ،وهي عبارة عن جرائم كراهية
موثّقة لدى األجهزة األمنية ،وبعضها وصل
إلى القضاء ،في مقابل مئات الحوادث التي
لم يبلَّغ عنها ولم تصل إلى أجهزة الشرطة.
في العام الماضي ،انتشرت في بريطانيا
دعوة من خالل رسائل وصلت إلى
المواطنين تحثّهم على التخلص من
المسلمين ،في إطار حملة دعت التخاذ يوم
 3أبريل موعداً النطالقها بشكل متزامن،
وتضمّنت توجيهاً بأن تكون هذه األعمال
على شكل ضرب مباشر أو رمي المسلم
باألحماض الحارقة ،أو تفجير مسجد.
والالفت لالنتباه أن الدعوة مجهولة المصدر
انتشرت بسرعة ،وانتقلت عبر وسائل
التواصل االجتماعي إلى أوروبا كلها،
ووصلت إلى أمريكا ،حيث تبنّتها الحركات

العنصرية واعتبرتها نوعاً من التضامن العالمي
ضد المسلمين ،والغريب أن الدعوة مرّ ت دون أن
تترك أثراً في اإلعالم العالمي ،وتم تناقلها كخبر من
األخبار اليومية.
الحال في أوروبا والغرب
وعند تتبّع الوقائع نجد أن هذه الدعوة أتت في إطار
تتابعي لصعود خطاب الكراهية ضد اإلسالم في
الغرب.
فالسلطات األلمانية رصدت نحو ألفي هجوم على
المسلمين والمساجد عام  ،2017وبحسب بيانات
قدمتها وزارة الداخلية األلمانية للبرلمان إن 33
شخصاً أصيبوا في تلك الهجمات وذكرت أن
 60هجوماً استهدفت المساجد ونُ ّفذ بعضها بدماء
الخنازير ،وأظهرت البيانات أيضاً أن كل مرتكبي
تلك الهجمات من المتطرفين اليمينيين.
وفي إسبانيا وثّقت "منصة المواطنة اإلسبانية حول
اإلسالموفوبيا" ،وهي منظمة حقوقية ،أكثر من
 500اعتداء بحق المسلمين في العام نفسه.
ووُثق في تقرير حوادث حصلت بالشوارع واإلعالم
وحمالت اإلنترنت من قبل مجموعات يمينية
متطرفة ،وأشارت إلى أن  386حادثة من مجموع
 546حادثة مرتبطة باإلسالموفوبيا في 2017
وقعت عبر منصات إعالمية أو مواقع اإلنترنت.
وشهدت مدينة كيبيك الكندية ،أواخر يناير ،2017
هجوماً دموياً ُقتل فيه  6أشخاص وأُصيب  ،8حين
أطلق عليهم الرصاص وهم يؤ ّدون صالة العشاء في
المركز الثقافي اإلسالمي بالمدينة.

وفي  28يناير  ،2017أحرق متطرفون مبنى
مسجد في بلدة فيكتوريا التابعة لمدينة هيوستن
بوالية تكساس األمريكية ،أتت على معظم البناية،
في أعقاب قرارات أصدرها الرئيس دونالد ترامب،
تستهدف المسلمين والالجئين.
وفي  1ديسمبر  ،2016أعلن مجلس العالقات
األمريكية اإلسالمية (كير) أن "المسجد الكريم"
في واليات رود آيالند ،وخمسة مساجد في والية
كاليفورنياّ ،
تلقت خطابات تهديد وصفت المسلمين
بأنهم "حقراء وقذرون".
وفي هولندا احتلت مجموعة متطرفين تطلق
على نفسها "حماة الهوية" مسجد الفتح في مدينة
دوردريخت ،ورفعت عليه أعالماً والفتات معادية
لإلسالم والمسلمين.
وفي السويد تعرض مسجد في مدينة أوبساال شمال
العاصمة استوكهولم لهجوم بعبوة مولوتوف أحرقته،
وكتب المهاجمون المتطرفون عبارات عنصرية
وصفتها الشرطة بالـ"قبيحة".
إن المجزرة التي تم ارتكابها بدم بارد ،تؤكد أن
اإلرهاب وباء عالمي وليس حكراً على جهة معينة
كما يحاول دعاة التطرف والعنصرية في عدد من
الدول أن يصوروه ،كما أن الحادثة تبين أن الوباء
يستهدف جميع دول العالم دون استثناء ،وأن دعوات
التطرف واالنعزالية نتيجتها أمثال هذا اإلرهابي،
الذي جعل العالم يعيش صدمة قوية ،ويشعر باألسى
على الضحايا وذويهم من فظاعة الهجوم الشنيع.
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طالبت شركات صغيرة ومتوسطة بمنح حق البقاء
لالجئين المندمجين في ألمانيا ،ذاهبة إلى أن خسارة
األيدي العاملة عن طريق سحب تصريح اإلقامة
أو الترحيل له عواقب على وجود بعض الشركات
الحالية أو المستقبلية .جاء ذلك ضمن مجموعة
مطالب تقدمت بها هذه الشركات لوزارة االقتصاد
األلمانية .ورأت الشركات أن سحب اإلقامة "بين ليلة
وضحاها" سيؤدي إلى "ضياع كفاءات يحتاج إليها
سوق العمل بشكل ماس".
كما طالبت الشركات بعدم اإلقدام على ترحيل أي
طالب لجوء لديه عقد عمل أو ينهي تدريباً مهنياً
قبل دخول قانون الهجرة الجديد حيز التنفيذ ،وبغض
النظر عن وضعه القانوني.
وفي السياق نفسه ،ذهبت دراسة لمعهد حكومي إلى
أن إدماج الالجئين سيؤتي ثماره اقتصادياً حتى عام
 .2030وأضاف "معهد سوق العمل وأبحاث المهن"
في تقرير لبرلمان والية شمال الراين -ويستفاليا أن
االستثمار في دورات اللغة والتعليم سيؤدي إلى
ارتفاع نسبة التشغيل والحصيلة الضريبية والتقليل
من المشاكل االجتماعية.
ونفى المعهد وبشكل صريح ادعاءات كتلة حزب
البديل في برلمان الوالية أن أغلب الالجئين "أميين"،
مؤكداً أن النسبة ال تتجاوز  15في المائة.

www.dalil.de
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تعتزم وزارة الداخلية منح السلطات وسيلة ضغط
جديدة من أجل دفع طالبي اللجوء للكشف عن
هويتهم الحقيقية .وجاء ذلك في مسودة لـ "قانون
يهدف إلى تحسين السيطرة على إجراءات اللجوء"
حصلت وكالة األنباء األلمانية (د.ب.أ) على نسخة
منه ،ومن المقرر البت فيه من قبل مجلس الوزراء
األلماني هذا الشهر.
وجاء في مسودة القانون أيضا أن أي أجنبي "ملزم
بالرحيل" يتعين عليه أن يقيم دائما في مؤسسة
استقبال ،إذا "زور هويته أو جنسيته أو صرح
ببيانات خاطئة" .وشملت المسودة التي تم تقديمها
مؤخرا للوزارات األخرى إلبداء رأيها فيها
"متطلبات معقولة" يتعين على األجانب الوفاء بها
في ألمانيا.
وأضافت المسودة أن
االنتقال إلى مسكن خاص
يجب أن يظل ممنوعا
بالنسبة لطالبي اللجوء الذين
ال يشاركون في الكشف عن
هويتهم أو في توفير وثائق
سفر .وتنص المسودة أيضا
على أنه يتعين على طالبي
اللجوء البالغين البقاء في
مراكز االستقبال األولى
لمدة تصل إلى  18شهرا،

إذا لم يحصلوا قبل ذلك على وضعية حماية أو لم
يغادروا البالد في غضون هذه الفترة.
أما بالنسبة للقصر والعائالت ،فتسري عليهم مدة
إقامة قصوى تبلغ  6أشهر ،مع حرية في التقدير،
فإذا كان نزل االستقبال ممتلئ أو كانت هناك "أسباب
قهرية" أخرى ،يمكن لطالب اللجوء حينئذ المبيت
في مكان آخر.
وصرح المتحدث باسم شؤون السياسة الداخلية
بالكتلة البرلمانية لالتحاد المسيحي " بأن "مزوري
الهوية واألشخاص المحجمين عن المشاركة"
يجب أن يبقوا في هذه المراكز .وأضاف" :اإلقامة
المركزية لهؤالء األشخاص يجب أن تسهل ترحيل
الملزمين بالرحيل مستقبال".

حذرت غرفة التجارة والصناعة األلمانية من تزايد
نقص العمالة الماهرة في البالد.
وجاء في تقرير سوق العمل الصادر عن الغرفة أن
 %49من الشركات تواجه مشكالت في إيجاد عمالة
مهارة تشغل فرص العمل الشاغرة لديها .وكانت
نسبة الشركات التي تواجه هذه المشكلة تبلغ %47
العام الماضي .وبحسب التقرير ،فإن أكثر القطاعات
المتضررة قطاع البناء ،وهو ما يتسبب على سبيل
المثال في إرجاء مشروعات توسيع البنية التحتية
للتقنيات الرقمية.
وقال نائب المدير التنفيذي للغرفة في برلين إن "هذا
العجز يعرض إمكانات النمو واالبتكار في ألمانيا
للخطر".

أكدت دراسة ألمانية أن الزيادة في المواليد وعدد
المهاجرين إلى ألمانيا ال تكفي المتصاص العواقب
السلبية لشيخوخة السكان على األمان االجتماعي في
ألمانيا .وجاء في الدراسة التي أعدها باحثان بتكليف
من مؤسسة بيرتلسمان التي أعلنت نتيجة الدراسة
اليوم الخميس ( 14آذار/مارس  )2019أن "حتى
زيادة الهجرة بشكل واضح وزيادة أعداد المواليد لن
تكون قادرة وحدها على التأثير على أنظمة التأمين
االجتماعي" .ورأى معدا الدراسة أنه من الضروري
أن يكون هناك مجموعة من اإلجراءات لمواجهة
هذه التحديات.
وأكد الباحثان أنه سيكون من الضروري أن يصبح
المزيد من الناس "في سن متقدمة" قادرين على
الكسب ،وقاال إن ذلك سيكون ممكناً من خالل اعتماد
حد أقصى مرن لسن العمل ،يتم تحديده بشكل متغير
وفقا لمتوسط األعمار التي ينتظر لها أن ترتفع إلى
 70عاما بحلول عام .2060
كما شدد الباحثان على ضرورة سرعة إدماج
المهاجرين في سوق العمل وتوسيع مجاالت عمل
النساء.
وحذر معدا الدراسة من أنه في حالة عدم اتخاذ
إجراءات مضادة لتراجع أعداد القادرين على
الكسب في ألمانيا فإن الجيل الشاب الحالي سيعاني
ً
مستقبال لدرجة تهدد بخطر "حدوث صراع توزيع
هائل لألعباء بين الشباب والكبار".
توصل باحثان من جامعة بوخوم األلمانية إلى
هذه التوصيات من خالل دراسة عدة سيناريوهات
محتملة لتزايد شيخوخة المجتمع.

يخطط وزير المالية لخفض المبالغ التي
تقدمها الحكومة للبلديات من أجل دعم
الالجئين ،في خطوة تثير انتقادات من قبل
مسؤولين حكوميين ومنظمات أهلية.
ً
وبعد التحذير من أن ألمانيا ستواجه عجزا في
الميزانية يصل إلى  25مليار يورو بحلول
العام  ،2023يسعى وزير المالية إلى ترشيد
اإلنفاق ،خصوصاً بعد توقعات بتراجع النمو
االقتصادي وإيرادات الضرائب ،في وقت
ترتفع فيه األجور.
وقد يتأثر الالجئون وطالبو اللجوء أيضاً
بسياسة الترشيد هذه ،حيث يخطط وزير
المالية أوالف شولتس لخفض الدعم الذي
تقدمه الحكومة االتحادية لالجئين وطالبي
اللجوء.

يأتي هذا الجدل في تخفيض المساعدة المقدمة
من الحكومة للبلديات في الوقت الذي تعتزم
فيه وزارة العمل االتحادية زيادة اإلعانات
المالية المخصصة لطالبي اللجوء لتصل إلى
 150يورو للبالغين غير المتزوجين ً
بدال من
 135يورو في الوقت الحالي.
وبحسب القانون فإن الحكومة ملزمة بتعديل
اإلعانات التي تقدمها لطالبي اللجوء بصورة
دورية كي تكون "مناسبة" ،وذلك بناء على
إحصاء حول العالقة بين الدخل واالستهالك.
وألن حصول طالبي اللجوء على المساعدات
األساسية ،من طعام وتدفئة ومستلزمات
النظافة الشخصية ،مضمون بحسب قانون
المساعدات االجتماعية لطالبي اللجوء ،فإن
خطط وزير المالية بخفض الدعم سيزيد من
األعباء على كاهل الواليات والبلديات حول
أماكن إقامة طالبي اللجوء بشكل رئيسي،
لذلك فكثير من المسؤولين عبروا عن
رفضهم.

ّ
حذر كبار المسؤولين في شركات ألمانية عمالقة من
تمدد النزعة الشعوبية في البالد ،مطالبين بتعزيز التعاون
واالنفتاح بما يسهم في ترسيخ االستقرار وتحقيق المزيد
من الرفاهية.
ونبّه المديرون التنفيذيون لشركات" :تيسين كروب"" ،آر
دبليو إي" "،إي أون" ،و"إفونك" ،من أن مضامين الحمالت
االنتخابية المحلية واألوروبية يبدو أنها تهدد مبدأ التعاون
الذي يفضي إلى مزيد من البناء والرخاء.
يذكر أن شركة "تيسين كروب" هي مجموعة صناعية
ألمانية تتألف من  670شركة حول العالم ،ويعمل فيها نحو
 155,000عامل ،وتض ّم أكبر شركات إنتاج الصلب في
العالم ،أما شركة "آر دبليو إي" فتعتبر شركة دولية رائدة
في مجال النفط والغاز ،فيما تعتبر شركة " إي أون" أحدى
الشركات العالمية العمالقة في مجال الطاقة ،أما شركة
"إفونك" فتع ّد واحدة من الشركات العالمية الرائدة في مجال
الكيمائيات المتخصصة.
و"الشعبوية" ليست أيديولوجية وإنما هي أرضية سياسية
كثيراً ما تنجذب إليها القوى واألحزاب والمؤسسات التي
تسعى إلى تثبيت أقدامها في الخارطة السياسية المحلية
واإلقليمية.
وتكتسب الشعارات الشعبوية المشفوعة بالحمالت اإلعالمية
رضا فئات معينة من الجمهور ،وهناك بعض السياسيين
يسعون إلى كسب أصوات تلك الفئات حتى لو أن هذا األمر
أثّر سلباً على بنية الحزب الداخلية ،كما كان الحال مع حزب
الجمهوريين الفرنسي وحزب العمال في بريطانيا.
وفي ألمانيا ،أدخل زعيم االتحاد المسيحي االجتماعي
هورست زيهوفر ،ضمن الخطاب السياسي لحزبه منذ م ّدة
ليس بالقصيرة مفردات شعبوية ،كما اتّبع سلوكاً يعزز هذا
التيار من خالل تنازله عن منصب رئيس مقاطعة بافاريا
لمنافسه الشعبوي ماركوس سويدر.
ويرى المتابعون أن زيهوفر ،يمتلك في الحقيقية خطابان،
أحدهما موجّ ه إلى الجمهور واآلخر موجّ ه إلى الطبقة
السياسية والتي يسعى إلى إقناعها بأنها ينتمي إلى تيار
المحافظين ،على الرغم من أن الجميع يكاد يجزم بأنه األب
الروحي لرئيس الوزراء المجري فكتور أوربان والذي يعد
أحد أقطاب الشعبوية في أوروبا.
ويؤكد المراقبون أن ألمانيا وبالمقارنة مع دول كإيطاليا
وهنغاريا وبولندا ،فإن تأثير التيار الشعبوي على السياسات
الداخلية والخارجية فيها ال زال محدوداً ،ومسيطراً عليه من
قبل الليبراليين والمحافظين.
وعلى الرغم من أن القوى واألحزاب الشعبوية في دول
التكتّل تمتلك برامج سياسية مختلفة ،فإنها تكاد تتفق بشأن
الالجئين والمهاجرين غير الشرعيين ،كما أن غالبيتها
تركت بصماتها ،بشكل متفاوت ،على المشهد السياسي
واالجتماعي على الصعيدين الداخلي واألوروبي.
07

عادل فهمي
ربما اعتقد البعض أن المستشارة أنجيال ميركل قد
تتنحى عن منصبها على رأس الحكومة ،بعد تنازلها
عن رئاسة حزبها ،إال أنها قد تبقى أطول مما يظن
البعض.
وكان إعالن المستشارة األلمانية أنجيال ميركل عدم
خوضها انتخابات رئاسة حزبها االتحاد الديمقراطي
المسيحي ،بمثابة إشارة واضحة إلى بداية النهاية
السياسية لميركل ،والتي قد تصل إلى فصلها األخير
بالتنحي عن الحكومة بعد أقل من عام على تشكيلها.
وبات تخمين مدى طول الفترة التي ستبقى المستشارة
أنجيال ميركل خاللها في السلطة أمرً ا يجذب العديد
من األوساط السياسية داخل ألمانيا وخارجها للتوقع،
خاصة أن كثيرين من اليمين يودون رؤيتها وهي
تتنحى ،كما تعب العديد من اليساريين من قيادتها
كذلك.
وحتى البعض في حزب االتحاد الديمقراطي
المسيحي " ،"CDUكانت لديهم توقعات بالتنحي عن
رئاسة الحكومة في المستقبل ،ولكن تلك األماني قد
تصطدم بإمكانية بقاء ميركل إلى ما هو أبعد من
عام  ،2020حسب ما جاء في صحيفة دير شبيجل
األلمانية.
وفي الذكرى األولى لتأسيس حكومتها الحالية،
واالقتران مع االشتراكيين الديمقراطيين ""SPD
في ائتالف كبير ،كانت التوقعات تشير إلى إمكانية
التنحي قبل انتخابات البرلمان األوروبي في نهاية
مايو ،أو حتى قبل معترك انتخابات الوالية في
براندنبورج وساكسونيا في أوائل سبتمبر ،إال أن
ً
بروزا في الوقت الحالي هو أن ميركل
الخيار األكثر
ستبقى مستشارة حتى عام  2020وربما .2021
ومن الواضح أنها لن ترشح نفسها لفترة والية أخرى
في انتخابات  ،2021خاصة بعد أن قالت في نهاية
شهر أكتوبر" :إن فترة رئاستي الرابعة ستكون
األخيرة كمستشارة أللمانيا" ،لكنها رفضت القول ما
إذا كانت ستقضي فترة واليتها الرابعة حتى النهاية.

على النقيض من الخالفات السياسية التي أدت
في فترات مختلفة من األزمنة السياسية لتنحي
المستشارين األلمان عن مناصبهم ،تظل حكومة
ميركل سليمة وموحدة ،لتتضح إن كانت هناك
محاوالت لدفعها عن منصبها أو حتى للتقاعد الكامل،
فإنها تميل إلى أن تأتي من داخل معسكرها المحافظ.
ومن جانبه ،الحزب الديمقراطي االشتراكي ليس
لديه ما يربحه ،ومن المرجح أن يخسر الكثير في
االنتخابات الجديدة ،وقد قال الحزب ً
أيضا إنه إذا
ذهبت المستشارة فقد انتهى االئتالف الحاكم أللمانيا.
ً
ووفقا لتحليل دير شبيجل ،فإن اتحاد المسيحيين

( )cdu/csuلن يقوم بتقديم أي دعم لنفسه إذا حث
المستشارة على التنحي ،مع األخذ في االعتبار
مؤشرات ميركل المرتفعة من حيث الشعبية.
وأظهرت دراسة استقصائية أجرتها مؤسسة
استطالع الرأي "فورسا" أن ثلثي األلمان يرغبون
في رؤية ميركل تظل في منصبها حتى نهاية فترة
واليتها ،وهو األمر الذي يؤكد مدى الشعبية التي
تتمتع بها المستشارة األلمانية في البالد.
بشكل إجمالي ،فإن المصالح المتشابكة لدى األحزاب
قد يكون لها تأثيرها الواضح على مجريات العديد
من األحداث السياسية ،إال أن المؤكد هو أن رحيل
ميركل عن المستشارية لن يكون في صف معظم
تلك األحزاب ،وهو األمر الذي يجعل عملية التمسك
بميركل أمرا حاسما على كل المستويات السياسية
في ألمانيا.
ألمانيا قائدة
وتتخذ ألمانيا خطوات فعلية من أجل تأمين دور أكبر
لها على مستوى الساحة السياسية األوروبية خالل
الفترة المقبلة ،وذلك بغض النظر عن مدى التطور
الذي يصاحب عملية التفاوض بين بريطانيا واالتحاد

األوروبي بشأن البريكست خالل األشهر القليلة
المقبلة ،وهو األمر الذي من شأنه أن يخلق مساحة
أكبر لبرلين من أجل توسيع نطاق دورها السياسي،
ال سيما أنها بالفعل القوة االقتصادية الكبرى بين
الدول األعضاء بالمنظمة.
وخالل الوقت الحالي ،الذي يشهد نظرة فريدة من
أوروبا إلى ألمانيا ،بدت برلين مُطالبة بتحمل المزيد
من األعباء السياسية لزيادة دورها الفعال على
مستوى القيادة السياسية في أوروبا ،مما يضع مزيدا
من األعباء على كاهل المستشارة األلمانية أنجيال
ميركل.
وقالت ميركل ،الشهر الماضي" :النظام العالمي
يتعرض لضغوط ،هذا تحد لبرلين ،فمسؤولية ألمانيا
آخذة في النمو ،وهي لديها المزيد من العمل للقيام
به".
ُ
وفي هذا السياق ،تركز ميركل ،على تأمين رئاسة
المفوضية األوروبية للمرشح األلماني ،بدال من دعم
رئيس البنك المركزي األلماني ينس ويدمان ،لخالفة
ماريو دراجي على رأس البنك المركزي األوروبي،
وذلك حسبما نقلت صحيفة هاندلسبالت األلمانية.
وتريد معظم الدول األوروبية من ألمانيا ،أن تفعل
المزيد لزيادة النفوذ األوروبي وحماية جيرانها
الشرقيين الذين يشعرون بالتوتر من التعدي
الروسي ،وهو األمر الذي يصطدم بالمناحي
االقتصادية أللمانيا ،والتي لطالما اعتمدت على
القدرات االقتصادية في اكتساب أهميتها السياسية
والدبلوماسية على مستوى العالم.
ميركل تسعى في الوقت الحالي الحتواء معارضة
مواقفها السياسية واالقتصادية ،غير أن خروج
بريطانيا من االتحاد األوروبي قد يمثل مزي ًدا من
األعباء على ألمانيا ،والتي اهتمت على مدى سنوات
طويلة بالجوانب االقتصادية.

وبات من المؤكد أنها لم تتعب من هذا المنصب،
حتى وإن كانت قد تركت منصبها كرئيسة للحزب،
وعلى الرغم من أنها بدت وكأنها فقدت بريقها
السياسي ،يبدو أن التخلي عن منصب قيادة الحزب
قد منحها حياة جديدة ،حسب الصحيفة األلمانية.
وبغض النظر عن مقدار رغبة المستشارة في
مساعدة حزبها في االنتقال إلى مناصب عليا في
مرحلة ما ،فإنها بالتأكيد لن ترمي كل كروتها
السياسية الخاصة ،والتي على رأسها البقاء في
منصب المستشارية ،وهو الذي كانت قد أكدت أنه
يصعب تركه.
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عين على الالجئين

د .أمير حمد
مع اقتراب انتخابات الرابطة األوروبية في مايو
القادم وانفصال انجلترا عنها وتوسع التيارات
اليمينية الرافضة لالجئين واألجانب ومشروع
الرابطة األوروبية بذلته ،تظل ألمانيا أكثر دول
الرابطة عرضة للخطر والخسائر االقتصادية لكونها
المصدر األكبر فيها.
قال هلموت كول مستشار ألمانيا األسبق بأن مصير
ألمانيا ومستقبلها مرتبط بالرابطة األوروبية وأن
ألمانيا استفادت في األصل من اتحاد شعبيها الشرقي
والغربي لتحقق نجاحها وتعلن وجودها في أوروبا
كأكبر دولة اقتصادية.
نتطرق في هذا المقال لمستجدات عدة تخص قضية
الالجئين وقضايا أخرى ك "بريكست والجدار
األمريكي ،فلنقرأ معا هذه التطورات حتى ولو بدت
ضئيلة في محصلتها.
ـ هدد السفير األمريكي ببرلين االعالم والصحافة
األلمانية باتخاذ اجراءات قانونية ضد تقريرهم
الذي عكس صورة سيئة عن دونالد ترامب الرئيس
األمريكي ،وقال السفير في لقاء إذاعي بأن على
ألمانيا تكثيف االهتمام بقضاياها الداخلية وأال تشوه
صورة ترامب الرئيس الذي يحظى بقاعدة قوية
وعريقة في أمريكا .وأضاف أن ألمانيا ال تتفق أصال
مع برنامج ترامب االقتصادي المطالب بشراء أكبر
نسبة ممكنة من المنتجات األمريكية وتقليص نسبة
صادراتها السيما السيارات ،كما أن ألمانيا تشكل
عجزاً واضحاً في دعم الناتو بدفعها أقل من  %2من
ميزانيتها وتطالب بإيقاف اتفاقيات أوباما الخاصة
بالناتو واتفاق إيران النووي.
أما القضية األخيرة التي تزعج ألمانيا هي قضية
تشويه ترامب لصورة ميركل وسياستها الخاصة
بالالجئين ...فكم من مرة اعتذر ترامب وتراجع
عن إعجابه بها كما كان في البدء ليصفها بأنها
هاضمة لحقوق األلمان لصالح الالجئين واألجانب
وأنها رأس األفعى في قيادة وتوسيع مشروع االتحاد
األوروبي الذي ظل يرفضه ترامب لكونه ال يعترف
إال بالدول ُ
القطرية ال الكتل الوهمية كاالتحاد
األوروبي كما يزعم.
ـ من أجل جدار ظل ترامب يحاول الحصول على
ميزانية ستة ونصف مليار لتشييده بين المكسيك
وأمريكا ليفي بوعده االنتخابي وليسهل له ،من ثم
الترشح للدورة الثانية.
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بدأ جزء من برلمانيي حزبه رافضين للجدار لقناعتهم
بأن الحواجز المقترحة من الديمقراطيين معقولة،
كما أن ترامب يبدو أنه سيقطع ميزانية الجدار من
وزارة الدفاع وحماية البيئة والمناخ السيما في والية
كاليفورنيا بغرب أمريكا.
نقول هذا ونذكر بأن الحكومة األلمانية الحالية تواجه
تصريحات داخلية كذلك إلى جانب اهتزازها من
الخارج ،كارين كارنباور ،رئيسة الحزب الحاكم
 CDUتُطالَب باالعتذار عن سخريتها من "الجنس
الثالث" وصرامتها الحادة مع الالجئين األجانب.
ـ وافق حزب  CDUالحاكم مع حليفه حزب CSU
على تصور هو سحب الجنسية األلمانية من كل من
التحق بتنظيم دولة االسالم واالبقاء على سحبها
إلى أن يتم التحقق من أمرهم .بهذا ظهر "زيهوفر"
وزير داخلية ألمانيا من حزب  CSUسعيداً وأعلن
بأن ألمانيا استطاعت منذ عام  2017إرجاع عدد
كبير من الالجئين السيما إلى دول المغرب العربي
بعد االتفاقيات واالعتراف بها كمنطقة آمنة.
يقول زيهوفر أيضاً بأن اتفاقية الرابطة مع تركيا
ظلت قائمة إذ يالحظ إرجاع الالجئين إلى تركيا
مقابل تبني دول الرابطة ومنهم ألمانيا لمعارضي
تركيا السياسيين .ومن جانب آخر أعربت كارنباور
رئيسة حزب  CDUالحالية بأن حزبها في تحالف
جديد مع حزب  SPDاالشتراكي الحليف في الحكم
وهو الحزب المتردد في نسبة تقليص الالجئين وكذلك
صفقات السالح وتصديره ،وتقول أود أن أعرف هل
يؤيد حزب  SPDتجارة السالح وتصديره من ألمانيا
وبالتالي تقليص نسبة البطالة وضمان ميزانية ألمانيا
الضخمة لتصديره أم ال؟
ـ جاء هذا التصريح إثر تراجع ألمانيا عن برنامج
أويرو "الطائرة أويرو الحربية" المشروع الثالثي
بينها وبين انجلترا وفرنسا فقد تراجعت ألمانيا عموماً
عن تجارة السالح وتصديره إلى الشرق السيما إلى
السعودية بعد اغتيال الصحفي السعودي المشهور.
ـ يقول أوربان رئيس المجر بأن محور فرنسا وألمانيا
قد انتهى عهده لرئاسة وتسيير الرابطة األوروبية
وحان الوقت للمعسكر الشرقي بقيادته مع بولندا ،جاء
هذا بعد أن طالب "يونكة" رئيس الرابطة األوروبية
وحزب  CDUالحاكم بفصل حزب أوربان عن
األحزاب التقليدية األوروبية وضمه إلى األحزاب
اليمينية الكارهة لألجانب والرافضة لسياسة الرابطة
األوروبية لالجئين ،وكما نالحظ توسعت التيارات

اليمينية في أوروبا مع اقتراب انتخابات الرابطة
األوروبية في شهر مايو القادم ومثالنا على ذلك
الحزب اليميني االسلندي الرافض للرابطة واألجانب
والحائز على المنصب الثالث في انتخابات اسكتلندا
األخيرة في مارس .2019
رفض الحزب الليبرالي الفائز بأكبر نسبة وكذلك
االشتراكي التعامل السياسي معه وطالب بتشكيل
اتحاد مع حزب أخر صغير معتدل لعدم تجاوز نسبة
كل من الحزبين لـ . %28
ـ إن أوروبا اآلن في مفترق الطرق ومهب الريح
في عالم بريكست وترامب العنصري  ،كما وصفه
"كون" محاميه أمام برلمانيي أمريكا وعلى مرآى
ومسمع العالم كله.
هذا ومن المالحظ أن الخارجية األلمانية بدأت تكثيف
وهجها من جديد في اطار ريادة ألمانيا للرابطة
األوروبية بعد أن انطفأ بريقها في عهد "فستر فللة
" حزب . FDP
ـ في المقابل صرح "خان" عمدة لندن بعزمه على
إبرام عقد أخاء وتبادل مع برلين ،حاضرة ألمانيا في
المجال التكنولوجي والثقافي واالقتصادي هذا إن تم
إنجاز انسحاب إنجلترا بصورة سلبية من الرابطة
األوروبية .يقول لم يُفقد األمل من بقاء إنجلترا في
الرابطة األوروبية واالقتراب منها أكثر مما اذا تم
االنفصال على أسوأ الفروض.
ـ أما فرنسا فال تزال تعاني كذلك من الهجرة السرية
لالجئين السيما من الجزائر والمغرب وبعض دول
غرب إفريقيا مما حرك "ماكرون" رئيسها الشاب
إلى مناشدة الرابطة األوروبية لتكوين شرطة
أوروبية موحدة لتأمين حدود أوروبا و توحيد سياسة
اللجوء إلى جانب ضبط الضرائب ومراقبة النمو
الديموغرافي ومحاربة الغزو االلكتروني السيما في
انتخابات الرابطة األوروبية في مايو القادم.
يقول "ماكرون" أن الرابطة األوروبية تواجه
الخطر اآلن أكثر من أي زمن مضى ،خطر من
التيارات اليمينية المستغلة لهجرة الالجئين لتشعل
البغضاء والكره لهم بين األوروبيين ،هذا إلى جانب
التحدي الروسي العسكري ،وحلف ترامب وضغطه
وتخويفه بالحروب االقتصادية ورفع الضرائب.
يقول تقرير  BBCو  CNNأن ترامب ذو قاعدة
جماهيرية عريقة لتقليصه نسبة الfطالة وتخفيضه
للضرائب على حساب مجابهة العالم برفعه للضرائب

المفروضة على صادراتها تحت شعار "أمريكا ً
أوال"
والتخلص من دعم بعض الدول اقتصادياً ومعاملتها
بالتالي كدول غير نامية كالهند وتركيا.
نقول هذا ونذكر بأن أزمة اللجوء ال تتوقف ببناء
الجدران أو تشييد األسالك الحادة المكهربة ،وإنما
بالبحث عن أسبابها وإيجاد حل لها كما طالبت
ً
مثال "ترامب" بمكافحة
بعض دول جنوب أمريكا
الفقر والجرائم وتجارة المخدرات في جنوب أمريكا
حتى ال تشتد ويرتفع مد الالجئين ( 176ألف الجئ
من جنوب أمريكا يقفون على الحدود للتسلل سراً
إلى أمريكا) .أما ترامب فال يرى أي ضرورة أو
حاجة لحل مشكلة اللجوء من أصلها ،فكل همه هو
وضع أمريكا في المرتبة األولى بشعار "أمريكا
ً
أوال" والخروج من فضائحه الجنسية واالختالسات
والتشكك في تواطئه مع روسيا لتزوير االنتخابات
األمريكية باقصاء هيلري كلينتون من السباق وكذلك
أن يحقق حلم نيل جائزة السالم العالمية بإنهاء تسلح
كوريا الشمالية النووي بعد أن حاصرها اقتصاديا.
 25مليون كوري يعانون من الفقر والجوع جراء
هذه المقاطعة االقتصادية!!

تقاطعات:

ذكرت صحيفة غارديان االنجليزية بأن ميركل لم
تعد القائد الفعلي للرابطة األوروبية إثر تنازلها عن
رئاسة حزبها الديمقراطي  CDUوإنما "ماكرون"
هو القائد الجديد للرابطة
الشارع
خروج
رغم
الفرنسي ضده ـ أصحاب
السترات الصفراء ـ نقول
أن برنامجه األخير الذي
بثه على كل دول الرابطة
برنامج شامل وعسير
تحقيقه الختالف رؤى
بعض دول الرابطة أدى
هذا إلى مالحظة انسحاب
ميركل تدريجياً من الوقوف
معه في برنامجه ل سيما
تشكيل ميزانية موحدة لدول
الرابطة.
ـ أما إيطاليا فقد أكدت مجدداً
بأن السفن الخيرية الناشطة
إلنقاذ الالجئين وسفينة
صوفيا ال تقدمان أي تقدم
لكبح أو تقليل الهجرة السرية
بل تشجع المهربين على
مواصلة تهريب الالجئين
لكفلها انقاذهم من الغرق إن
لم يستطعوا وصول الساحل
الجنوبي ألوروبا.
ليست إيطاليا وحدها وحزب
لوبان في فرنسا وأوربان
في المجر يقفون ضد سياسة

الرابطة للجوء بل وكذلك
أندريه بابيش رئيس وزراء تشيكيا الذي اعتبر
الالجئين أكبر خطر يهدد أمن أوروبا وأن برنامج
"ماكرون" رئيس فرنسا فاشل برمته وليست وحدها
إجراءاته الخاصة باللجوء تقود أوروبا إلى الدرك
األسفل وتهدد أمن شعبها المسيحي وتفكك وحدتها.
وقد ناقشت  CNNملف اللجوء في أوروبا وقارنته
بأمريكا وتطرقت إلى الخوف من اإلسالم وأسباب
وضحايا الحروب .يقول التقرير أن ترامب ألغى كل
إجراءات أوباما السابقة ومنها السرد السنوي لعدد
النقص جراء اصابات طائرات بال طيار .لم ترد
ادارة ترامب على حظر نشر عدد القتلى السلميين
ً
سجال
جراء طائرات بال طيار والذي جعله أوباما
سنوياً مفتوحاً يطلع اإلعالم عليه في شهر مارس
ومايو كل سنة .ال نستغرب من سياسة ترامب التي
ال يهمها أسباب الحروب أو عدد القتلى المسلمين
وال رفضه الستقطاب الالجئين فهمه األول المواطن
األمريكي فوق كل شيء حتى ولو دمر العالم برمته.
انقضى "اربعاء الرماد" باتهامات ونقد كل حزب
لآلخر كما جرت العادة وتاله اليوم العالمي للمرأة
اذ تصدرت كارنباور رئيسة الحزب الحاكم CDU
التي رشحتها ميركل و أعربت عن انزعاجها من
قلة نسبة النساء البرلمانيات التي تدخل حزبها،
فقط  %25أي الربع ،وقالت أن وجود المرأة في

مهام حساسة وحياتية كالسياسة ال يتم تحقيقه على
وجه كامل إال بمناصفة المرأة هذه المهمة انطالقاً
من المبادئ األساسية ،الحرية ،المساواة ،العدل
والكرامة.
وفي الختام نعود لنذكر بأن زيهوفر وزير الداخلية/
حزب  CSUانتقد االتهامات التي وجهت له في
مؤتمر وزراء داخلية دول الرابطة في بروكسل
بشأن قلة تسفير الالجئين المنسلين إلى ألمانيا من
دول أوروبية أخرى ،تم تسفير  21الجئ فحسب.
يقول زيهوفر بأن االتفاق الداخلي بين ألمانيا والنمسا
قد مكن من تقليص تسرب عدد الالجئين وهو في
طريقه إليقاف الهجرة السرية تماما .هذا وقد أشار
سيهوفر إلى نجاح اتفاق الرابطة األوروبية مع دول
المغرب العربي إلعادة الجئيها ونقص نسبة الجرائم
كما هو الحال في والية براندنبورج وبايرن.
أننا وقد نتحدث عن تطورات اللجوء واألجانب
في ألمانيا نجدنا حذرين من القرار النهائي في
أزمة اللجوء وإيجاد حلول ختامية لها فانتخابات
الرابطة القادمة في شهر مايو ستخلط األوراق من
جديد فال ضمان أن تعتلي األحزاب اليمينية بقيادة
ً
مثال عرش الرابطة رغم الحمالت القوية
أوربان
ضدها وتنوير المواطنين بمغبتها وتهديدها ألمن
واستقرار الرابطة األوروبية.
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محمد عبد المنعم
يتوجّ ه المواطنون األوروبيون إلى صناديق االقتراع
في بلدان االتحاد األوروبي الـ 27النتخاب 705
عضواً للبرلمان األوروبي لم ّدة خمس سنوات،
يقضي خاللها النو ُ
ّاب أوقاتهم بين مقري البرلمان
في ستراسبورغ وبروكسل.
ُ
البرلمانيون المنتخبون هم صوت المواطن
األوروبي ،والمشاركة في هذه االنتخابات هي
مشاركة فعلية في صنع قرارات االتحاد األوروبي.

آليات التصويت

تختلف آليات التصويت في االنتخابات البرلمانية
األوروبية من دول ٍة ألخرى في التكتّل ،غير أن
األمور داخل مقر التصويت تكاد تكون متشابهة لدى
جميع تلك الدول التي تبدأ فيها االنتخابات في  23من
شهر أيار/مايو وتستمر لغاية  26من الشهر نفسه.

بريكست واالنتخابات

أعضاء البرلمان األوروبي خالل الدورة البرلمانية
 2019-2014بلغ  ،751غير أن هذا العدد قد ت ّم
تخفيضه بالنسبة النتخابات هذا العام ،جرّ اء مغادرة
المملكة المتحدة لالتحاد األوروبي وتلك المغادرة ،
التي كانت مقررة في  29من شهر آذار/مارس ،لكن
بريطانيا تستطيع المشاركة في هذه االنتخابات في
حال ت َّم تمدي ُد المادة  50ألكثر من ثالثة أشهر ،أي
إذا ما تم إقرارُ موعد خروج بريطانيا بعد الثاني من
شهريوليو القادم ،فحينها يتعيّن على المملكة المتحدة
التقدم بمرشحيها لالنتخابات البرلمانية األوروبية.

التمثيل النسبي

من المثير للجدل اعتما ُد أنظمة تصويت مختلفة في
دول التكتّل بشأن االنتخابات البرلمانية األوروبية،
ً
تأويال للتمثيل
لكن تلك األنظمة ،على اختالفها ،تعد
النسبي ،حيث تحصل األحزاب على مقاعد تتناسب
وعدد األصوات التي تحصل عليها في االنتخابات.
القوائم المغلقة :تقوم األحزاب بتحديد تسلسل
المرشحين للبرلمان ،ويحق للناخب اختيار القائمة
أو الحزب الذي يمثله ولكن ال يحق له اختيار
األشخاص ،أي في حال فوز قائمة ما بثالثة مقاعد
تفوز األسماء الثالث األولى بهذه المقاعد ،ويتناسب
عدد األعضاء المنتخبين من ضمن القائمة مع حصته
من األصوات ،طالما أنه قد ّ
تمكن من تجاوز الحد
األدنى وهو  5بالمائة من أصوات الناخبين ،وإذا
ٌ
حزب معين على  30بالمائة من األصوات
حصل
في بلد حصته في البرلمان األوروبي  10أعضاء،
فإنه سيحصل على  30بالمائة من تلك الحصة ،أي
 3أعضاء.
القائمة المفتوحة :يقوم الناخب باختيار الحزب أو
الجهة وأيضاً الشخص المفضل لديهم ضمن القائمة،

فإذا حصلت القائمة على ثالث مقاعد يتم اختيار
المرشحين الثالث ضمن هذه القائمة من الذين
حصلوا على أعلى نسبة تصويت لشغر تلك المقاعد.
صوت واحد قابل للتحويل :يختار الناخبون أكبر
عدد ممكن من المرشحين ،حسب رغبتهم ،ويقومون
بترقيم مرشحيهم في القائمة حسب األفضلية.
ويتم انتخاب أعضاء البرلمان األوروبي وفق نظام
الدوائر ،في بلدان مثل إيطاليا ،بينما في بلدان
أخرى ،مثل ألمانيا فيع ّد البلد بأكمله عبارة عن دائرة
انتخابية واحدة.
ويوجد في االتحاد األوروبي دول كبرى مثل ألمانيا
التي يبلغ عدد سكانها  82.8مليون نسمة،
وهذه الدولة ممثلة في البرلمان األوروبي
لـ 96عضو ،كما يوجد في التكتّل دول
صغيرة كمالطا التي يبلغ عدد ّ
سكانها 475
ألف نسمة ،وحصتها في البرلمان هي 6
أعضاء فقط.

من مواطني دول التكتّل قالت فيه" :نحن في أوروبا
نواجه العديد من التحديات ،من الهجرة إلى تحول
المناخ ،ومن البطالة بين الشباب وحتى حماية أمن
البيانات .نحن نعيش في عالم يزداد تشابكا وعولمة
باستمرار ،كما تزداد المنافسة فيه كل يوم .االستفتاء
على بريكست جعل من الواضح أيضا أن عضوية
االتحاد األوروبي ليست أمرا أزليا ال رجعة عنه.
وعلى الرغم من أن غالبيتنا تؤمن أن الديمقراطية
من البديهيات ،فإنها من حيث المبدأ ومن الناحية
العملية تواجه اليوم المزيد من المخاطر باستمرار".

عدد المقاعد لكل دولة

مهام البرلمان األوروبي

يشترك البرلمان مع مجلس االتحاد األوروبي
في ممارسة السلطة التشريعية ،اي التصديق
على االقوانين األوروبية ،ويشترك البرلمان
مع مجلس االتحاد األوروبي في ممارسة
السلطة المالية والموازنة ،ويمكنه أن يقوم
بتغييرات على االنفاق العام لالتحاد ،وهو
الذي يعطي الموافقة النهائية على الميزانية،
كما يقوم البرلمان باالشراف على اعمال
مجلس االتحاد األوروبي ،ويص ّدق على
ترشيح المفوّضين ويمتلك ّ
حق سحب الثقة
من مجلس االتحاد ،ويمارس إشرافاً سياسياً
أيضا على ّ
كل مؤسسات التكتّل.

ٌ
كتل سياسية وأخرى أيديولوجية

أعضاء البرلمان األوروبي منضوون في
مجموعات برلمانية متباينة سياسياً أو
أيديولوجيا ،فهناك مجموعات لتمثيل يمين
الوسط ،واالشتراكيين ،والخضر ،وغيرها
من القوى الفاعلة في دول االتحاد ،كما يوجد
بعض األعضاء المستقلين ،وتتمتع أكبر
مجموعة سياسية بعد االنتخابات بحق اختيار
الشخص الذي يتبوأ منصب رئاسة المفوضية
والذي يتبوأه حالياً جان كلود يونكر.

"هذه المرة سوف أنتخب"

قبل نحو خمسة أشهر أطلق االتحاد األوروبي
حملة إعالنية ودعائية لالنتخابات البرلمانية،
تحت عنوان "هذه المرة سوف أنتخب"،
ووجّ هت تلك الحملة ندا ًء مباشراً لكل مواطن
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سرعة تصل إلى
إتصاالتباقة3وتصفح
جيجابايت في
إنترنت
Mehr
Internet
بالنسبة لجميع
الخيارات الخاصة
بباقة Internet Flat

باقة Mehr Internet

األسعار تبقى
كما هي

ابحث وتصفح اإلنترنت في ألمانيا وفي أوروبا بأكملها.

الشحن
Ortel Mobile GmbH, E-Plus-Str.1, 40472 Düsseldorf

بنفس السعر

يمكن استخدام خدمة االتصاالت الصوتية عبر اإلنترنت (.)Voice over IP

نحن نتكلم لغتك

Ortel.

سنتاا
 *Standardtarifشركة  Ortel Mobileش.ذ.م.م ،ومقرها  E-Plus-Str. 1, 40472دوسلدورف .المكالمات داخل ألمانيا 15 :سينت/دقيقة ،باإلضافة إلى رسوم التوصيل غير المتكررة والتي تبلغ  9سينت لكل مكالمة؛ أما بالنسبة للمكالمات خارج ألمانيا فتبدأ من  1سينت للدقيقة الواحدة ،باإلضافة إلى رسوم التوصيل غير المتكررة التي تبلغ  15سن ًت
سنتا 49 .سنت/ميجا بايت .شروط االستخدام :شراء الباقة االفتتاحية  9.95يورو .العرض ساري في الفترة من  28/01/2019حتى  ،30/04/2019وفي فترة التشغيل إذا تم حجز باقة  ،Internet Flatأو تمديدها ،أو إعادة
لكل مكالمة (يمكنك اإلطالع على جميع األسعار عبر زيارة موقعنا .)www.ortelmobile.de :سعر الرسالة النصية القصيرة  15سن ًتا.
يوماا سيصل حجم البيانات اإلضافية هذه  3جيجابايت .بالنسبة ألحجام البيانات اإلضافية ،تسري الشروط الخاصة بالخيار األصلي المحجوز.
ا ،منحكم باقة بيانات مجانية بمقدار جيجا واحدة إضافية لكل فترة تشغيل .أما في حالة الخيارات التي يزيد سعرها عن  20يورو  28 /يومًا
تفعيلها ،سيتم عند ،حجز الخيارات التي يقل سعرها األساسي عن  20يورو  28 /يومًا،
يوما،
العرض غير ساري على الخيارات اإلضافية لباقة.Mehr Internet
وفقاا لنوع الجهاز النهائي ومجال الشبكة إلى جانب عوامل أخرى مثل الطقس وعدد المستخدمين للموقع الخلوي وقوة الموقع الخلوي وما إلى ذلك.
 **LTE/4Gعند  21.6ميجا بت بحد أقصى عند التنزيل ،توضع في االعتبار اإلمكانية الفنية للسرعة القصوى .قد يختلف متوسط السرعة الفعلية وف ًق

"الطالق" أبغض الحالل عند الله ،لكنه فى بعض األحيان قد يكون الحل الوحيد لمشكالت زوجية استعصت؛ ورغم جرحه وآالمه إال أن الطالق ال
يعنى نهاية المسيرة المشتركة بين الرجل والمرأة ،خصوصا في حالة وجود أطفال ...
رغم ذلك ،االنفصال يعد أسوأ لحظات الزواج وأكثرها كآبة ،ويترك فى النفس جرحا يطال الرجل كما يطال المرأة ،على عكس ما يتوهم البعض أن
المرأة فقط هى الخاسر األكبر فى كل األحوال.
رغم اآلراء التى ترى أن الرجل بعد الطالق هو األسرع فى التأقلم مع الحياة وأقدر على تجاوز المحنة ،هناك دراسات تؤكد أن الرجل مثله مثل
المرأة؛ كالهما يتأثر بالحدث.
تقول إحدى الدراسات إن أول رد فعل للرجل بعد انتهاء العالقة هو سرعة الخروج مع أصدقائه وسرعة االرتباط بأخرى ،مشيرة إلى أن نحو %26
من الرجال يتعالى على ما حدث وكأنه يحتفل مع أصدقائه وأن الموضوع برمته غير مهم وهؤالء أقلية.
وأشارت دراسات إلى أن  %36من األزواج قالوا إنهم يودعون طليقاتهم بابتسامة المباالة ،كشكل من األشكال التى يخفى بها الرجال مشاعرهم
الحقيقية ،ألنهم ال يستطيعون التعامل مع آالمهم أو غضبهم أو إحباطهم ،وقد ال ينتبه الرجال إلى حالة الوحدة إال بعد تخطى المرحلة األولى من
ردود الفعل األولية ،فيبدءون فى الحداد على حياتهم.
وأكد الباحثون أن  %95من الرجال المطلقين يغيرون مسكن الزوجية وال يحبون العيش فيه بعد االنفصال ،فنفسية الرجل ووضعه االجتماعى ليسا
بالقوة المتعارف عليها؛ فغالبا ما يشعر بالفراغ والوحدة بعد الطالق.
وتؤكد إحصاءات أن أكثر من  85بالمئة من حاالت الطالق بين المهاجرين في ألمانيا تطلبها المرأة ال الرجل ،هذا ال يعني أب ًدا أنها هي سبب الطالق
أو أنها تغيّرت ،بل يعني أنها من باشرت اإلجراءات القانونية للطالق.
بالمقابل ال يستطيع الرجل المهاجر تغیير نفسه وسلوكه والتنازل عن ميّزاته الذكورية التي ورثها من مجتمعه ،ونظرته إلى المرأة ،فسلطة الرجل
هي الغالبة في كل مجاالت الحياة حتى داخل األسرة ،لذا تسمی مجتمعاتنا أو تتصف بالذكورية”.
عندما تصل الزوجة إلى ألمانيا ،وترى الحقوق والحريات؛ يصبح لديها خيارات أخرى لم تكن موجودة من قبل ،ومن ضمنها الطالق”.
الحقيقة أن كل قصص الطالق التي حدثت ال عالقة لها بالهجرة أو دولة المهجر ،وأن التفكير فيها كان يبدأ من أرض الوطن ،وقبل الهجرة ،وكل ما
في األمر أن الظروف في البالد األوروبية تساعد المرأة على اتخاذ قرارها ،وتعينها على تحمل أثاره وتبعاته ،في حين ال يساعدها مجتمعنا العربي
أو الشرقي ،الذي يقدس التقاليد مبتعدا كل البعد عن روح "العشرة الطيبة والحسنى".
عبير حميد مناجد

أعيش هنا منذ أكثر من عشرين عاماً ،كنت متزوجا
من ألمانية واعيش معها سعيدا ،ووقفت السيدة
األلمانية بجانبي ،وأنا مدين لها بكل ما وصلت إليه،
لدي وظيفة محترمة ودخلي الشهري مناسب جداً،
لم أرزق بأطفال من السيدة األلمانية ولم يمثل هذا
الموضوع مشكلة لي ،على العكس ،كانت حياتنا
مليئة باألحداث واألصدقاء ورؤية الحياة والدنيا
والسفر.
في هذه األيام ظل والدي ووالدتي يتحدثون معي عن
اإلنجاب واألطفال ،انظر أخوك األصغر أصبح لديه
شاب اآلن ـ وهكذا وعلى مر سنين طويلة تم تعبئتي
التخاذ قرار االنفصال عن السيدة األلمانية ،ومن ثم
االرتباط مع «بنت بلدي» ـ حسب كالم والدتي ـ

وليتني ما فعلت ..
لماذا هذه النبرة الحزينة؟
ألنني وقبل أن أتزوج من «بنت بلدي» كنت سعيداً
في حياتي ،كان لدي اهتمامات وأصدقاء كثر،
وكنت أتابع األحداث حول العالم ،إلى أن تزوجت
من «بنت بلدي».
ماذا حدث إذاً ؟
تزوجت هناك وأحضرت زوجتي إلى هنا ،وعشنا
شهرين على أحسن ما يكون .بدأت الحياة تعود
لطبيعتها من ناحيتي ،العمل والهوايات واألصدقاء،
لكني كنت أقلل على قدر المستطاع من الخروج
كثيرا من المنزل.
في أحد األيام كنت متواعدا مع أصدقاء ،إذ بزوجتي
تطلب مني البقاء وعدم الذهاب ،قلت لها اعذريني
لكني واعدت األصدقاء ،بدأت بالبكاء ،ثم بدأت
بالمقارنات «ها أصدقاء أعز مني ،هل هم أهم
مني؟»  ...فقررت البقاء بالمنزل حتى ال نفتعل
مشكلة  ..بعد شهر من هذه الواقعة  ..اضطررت

لقبول دعوة من أصدقاء ،يومها قامت القيامة مرة
أخرى « ..تتركني وتذهب ألصدقاء  ..إما أنا أو هم
 ..لك االختيار»  ..أحسست باالستفزاز ..وقررت
الذهاب لألصدقاء ...
وهل كان األصدقاء هم االختيار؟
ال طبعاً  ..لقد استفزتني وكان القرار كما كان ..
دعيني أكمل ..
رجعت هذه اليلة إلى المنزل  ..ويا لها من صدمة
 ..لقد أتلفت «بنت بلدي» التلفزيون وكل األجهزة
وأطباق المطبخ باإلضافة إلى المكنسة والمرايا ..
حتى الصور لم تسلم من نوبة غضبها ،التي أخذت
كل طاقتها فاستغرقت بالنوم .هذه اليلة نمت على
«الكنبة»  ..صحوت وذهبت للعمل .استيقظت
زوجتي واتصلت بي أثناء العمل لتحملني مسؤولية
الخسائر التي حدثت ،قلت لها «نتحدث عندما أعود
 ..قالت ال البد أن تعترف أنك أخطأت اآلن .وطال
الحديث فأغلقت الهاتف وهي تتحدث.
وكانت الواقعة لقد اتصلت بي أكثر من مائة مرة
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طوال مدة العمل  ..وقررت أال أرد عليها حتى
أنتهي من عملي.
بعد العمل كنت أعود إلى المنزل حوالي الخامسة
بعد الظهر ،هذا اليوم أيضا  ..دخلت المنزل وبعدها
مباشرة ضرب جرس الباب  ..فتحت  2 ..من
أصدقائي وزوجة أحدهم ـ بدون مناسبة ـ دخلوا وإذ
بهم يلومونني على تكسير المنزل ومحتوياته وأيضا
كيف اعود إلى البيت «سكراناً»  ..لقد اتصلت بهم
زوجتي ،وقصت عليهم تلك الحكاية المغلوطة ،هذا
إلى جانب «الفضيحة» بين الناس ،الذين يكنون لي
االحترام والمودة.
أأنت تقول الحقيقية؟
لألسف هذه هي الحقيقة  ..ممارسة الضغط بطريقة
بذيئة ،من هول الصدمة لم أعرف ماذا أقول  ..وهي
جالسة بجانب زوجة صديقي ،التي كانت تطالبها
بالصبر وأن تدعو لي بالهداية ...
المهم  ..خرج األصدقاء وقررت االنفصال عنها
مهما كان الثمن .وقد كان

يحكى رامى عما حمله داخل قلبه لسنوات يقول" :لم
أكن أعرف أن هذا القرار الذى اتخذته قبل سنوات
على كل هذا األلم والمرارة التى
من اآلن سيخلف
ّ
أتذوقها اآلن ،ظننت ً
خطأ أن األمان المادى سيكفل
لى الحفاظ على الحب والود بين زوجتى ،هذه التى
فقدتها مع السنوات التى مرت والعمر الذى أُهدر فى
الغربة ،والتى لم يعد يتبقى منها سوى جسد ،التى
تغيرت روحها مع الوقت ،لم تعد هى الحبيبة ،ولم
أعد أنا من أولوياتها واحتلت األموال مكانى ،سنوات
مرت زرعت فى قلبها البرود الذى كان كافيًا ألن
يقتل الحب ويدمر عالقتنا إلى األبد".وكانت الغلطة
..
ـ أيه غلطة ؟
ـ عندما قررت أن أحضرها إلى هنا  ..ويستكمل:
"حاولنا فى البداية أن نحافظ على حبنا قدر المستطاع
وأن نحميه من غدر الزمن ،وتعاهدنا على أن البعاد
لن يفعل بنا ما فعله بمن سبقونا ،وعلى الرغم من
حرصى الدائم على ذلك ،واهتمامى بها طوال فترة
الغربة إال أنها تلونت ولم تعد كما كانت قديمًا،
محاوالتى المستمرة لإلصالح جميعها باءت بالفشل،
وهى اختارت البعد وتعاملت معه
هل انفصلت عنك؟
نعم ولم يعد يؤلمها كما كان قديمًا ،أحاديثنا لم تعد
تخلو من الحديث عن األموال "قبضت"" ..هتجيب
الفلوس امتى؟""..العيال محتاجين ..أنا محتاجة"
هكذا اختصرت عالقتنا ،الشدة واللين والصبر
والقوة كانت أسلحتى للدفاع عن عالقتى بها والتى
فشلت فى أن تعيدها إلى وضعها السابق داخل قلبى

16

انفصلت أرواحنا ،وأدوارنا فى العالقة ،فأنا أقوم
بدورى فى جلب المال وهى فى تربية األوالد،
ولكنى تعلمت أن الحب لم يعد له مكان وقت أن
أصبح ما يجعل زوجتى تطمئن جملة "أنا حولت لك
فلوس" أكثر من "أنا بحبك قوى".

يقول عمر ،وهو محام عراقي شاب حصل على
اللجوء أخيراً« :كان همنا حين جئنا إلى أوروبا
الخالص من تبعات الحروب ومشاكلها في بلداننا،
ويشغلنا الحصول على اإلقامة وفرصة جديدة للحياة
من أجل أطفالنا ،إال أن األمور اختلفت كثيراً،
حتى قبل الحصول على اإلقامة أخذوا النساء إلى
دروس اجتماعية في جمعيات ومنظمات ،وفي كل
مرة هناك أمر جديد ،دعوة للزوجة إلى االستقالل
أكثر والتصرف بحرية .هذا االنفتاح المفاجئ مُخيف
ألسباب كثيرة».
ويضيف« :لسنا ضد بعض األمور ،لكن يجب
مراعاة عاداتنا وتقاليدنا ،وحتى ديننا ،تعريف
المرأة بمسؤوليتها تجاه أسرتها وزوجها أهم بكثير
من دعوات االستقاللية والحرية التي يدعون إليها،
لم يعد بوسعنا حتى رفع أصواتنا على أطفالنا ،أما
ضربهم فيجعلنا نخسرهم لمصلحة الحكومة هنا».
ـ وهل لديك مشكلة مع استقاللية المرأة ؟
ـ ال ليس في كل شيء ،هناك أمور أتفهمها ال بد
أن تكون المرأة فيها مستقلة ،لكن مع مراعاة أن
هناك «شركة» اسمها الزواج أو األسرة ،ال يجب
أن تكون استقاللية المرأة على حساب األسرة لمجرد
التفاخر بالحرية .وهناك أمور ال أوافق عليها مطلقاً.
ـ اعطنا مثال لما ترفضه؟
ـ أنا ال أقبل مثال أن تخرج زوجتي من المنزل ..
ـ قاطعته ضاحكة وقائلة  ..بدون إذنك !!
ـ ال  ..ال  ..هذا زمن انتهى  ..أقول دون معرفة
مسبقة ،إلى أين تذهب وكم من الوقت تستغرق،
أعتقد أن هذا طبيعي حتى أنت في عملك كصحفية،
إذا أردت الذهاب إلى موقع ما ،سوف تقولين
لزمالئك إلى أين والمدة المطلوبة.
ـ صحيح
ـ هذا الجيل الجديد هنا مختلف عن األجيال العربية
التي أتت من قبل  ..الزوجات الشابات اآلن لها
تطلعات أخرى ،غير تطلعات أمي ،رحمها الله،
التي كان كل أملها «تربيتنا أفضل تربية» كما كانت
تقول دائما  ..عاشت كل وقتها لعائلتها وألقاربها
أيضاً.
اآلن تتطلع الشابات «لألركيلة» و «الشيشة بار» ..
وطلبية «بيتزا» للعشاء ،المشكلة أن تلك التطلعات
طغت على األسرة والزوج واألطفال .لم يعد هناك
وقت لديهن لتربية األطفال ،يطلبن أكثر مما يقدمن.

أسعد يرى أن الزوجة هي السبب ،وقال“ :في
سورية ،كان وضعي المادي جيّ ًدا قبل الثورة ،ث ّم
ساءت األحوال األمنية واالقتصادية بسبب القصف
ْ
تحملت زوجتي
والتدمير ،فلجأنا إلى أوروبا ،وقد
ظروفي الصعبة إبان الثورة ،وهي من دفعني إلى
ُ
تحملت عناء الغربة ثالث سنوات بمفردي،
السفر،
إلى أن استطعت استقدامها مع أطفالي الثالثة إلى
ألمانيا ،بطلب ل ّم الشمل ،وبعد عام فقط من وصولها
ْ
طلبت
إلى ألمانيا ،وذهابها إلى المدرسة لتعلم اللغة؛
االنفصال من دون مبررات.
ـ كيف  ..دون مبررات ؟!!
ـ الزوجة سبب الطالق ،ألنها فهمت الحرية على
نحو خاطئ ،وصارت ترى أن الطالق بال مبررات
مُقنعة ،هو من حقوقها.

يقول أبو حسن :األطفال بعهدة الزوجة بمجرد
وصول الالجئة إلى البلد األوروبي المقصود ،يتم
إجراء مقابلة معهن ،وحينها تبادر الموظفة المسؤولة
الالجئة بالسؤال عن عالقتها مع زوجها ،وعن
تعرضها للضرب أو التعنيف من قبل زوجها ،وفي
حال تعرض الالجئة لتصرفات من هذا القبيل فيتم
فورا نقل القضية لمسؤول (التفريق) الذي يتولى
على الفور قضية الطالق ،وفقا ألبو حسن.
ويضيف" :فور البدء بدعوى التفريق ،يتم نقل
الزوجة إلى مسكن خاص بها ،ويعهد إليها تربية
األطفال في حال كانت قادرة على تربيتهن ،ويتم
توقيع الزوج على تعهد بعدم التعرض للزوجة".
وهل حدث معك شيء من هذا القبيل؟
أنها تجربتي في هذا البلد ،عندما كنت أتحدث معها
في شيء ال يعجبها  ..كانت تطلب لي الشرطة.
وأشار إلى أن الزوج يتعرض لإلنذار في حال
تعرضه للزوجة للمرة األولى ،بينما يواجه السجن
إن تكرر األمر ،وقد ينتهي به األمر إلى الترحيل
القسري عن البالد بشكل نهائي ،كما يقول.

ترى السيدة سماح أن الدولة تشجع المرأة على
الطالق إن كانت لديها الرغبة بذلك ،وتعتبر أن
حاالت الطالق انتشرت بشكل كبير في المجتمع
العربي ،السيما من النساء الصغيرات في السن،

وتوضح “حصلت الكثير من المشاكل وصلت ح ّد
الفضائح والصراخ في الكامبات أو األبنية السكنية،
وأدت إلى تدخل الشرطة ،وغالبيتها من نساء غير
واعيات ،وجدن بالدولة أو مكتب (السوسيال) حاميًا
ومناصرً ا لهن”.
ومكتب “السوسيال” معنيّة باألشخاص غير القادرين
على العمل ،وتقدم المساعدة المادية لهم وتصرف بدل
لباس سنوي ،باإلضافة إلى تأمين سكن ومساعدات
عينية أخرى ،وتت ّدخل مكاتبه لحماية األطفال ،ما
يعتبره كثير من الالجئين يصل ح ّد اإلزعاج.
ّ
تقل حاالت الطالق عند النساء األكثر وعيًا ،بحسب

تعبير سماح ،السيما إن تدخل أطراف كبار في السن
لحل الخالف وتهدئة الطرفين ،وترى أن وجود
ً
عامل أساسيًا بامتناع الزوجين عن
األطفال يعتبر
اإلقبال على الطالق.
وتضيف “تستطيع المرأة منذ وصولها هنا المكوث
في (كامب) منفصل خصصته الدولة للنساء
الراغبات باالنفصال عن أزواجهن ..كما أن مكتب
(السوسيال) يشجع المرأة ،السيما إن كان أطفالها
يعانون من المشاكل الزوجية ،ويعدها بتأمين منزل
لها بعي ًدا عن زوجها”.

أنا شاب في الخامسة والعشرين من العمر ،وُلدت
في برلين ،وجدت لي والدتي فتاة تصغرني بأربع
سنوات ،كانت الفتاة ذات دين  ..عائلتها رائعة ..
أحببتها من كل قلبي  ..بذلت لها كل ما يبذله المحب
لمحبوبته ،لكن  ..كانت تصرفاتها مغايرة تماما لما
كنت أتوقع ،لم تكن تحب القيام بشؤون البيت  ..لم
تكن تقدم لي ذلك االحترام الذي يجب أن يجده الزوج
من زوجته  ..لم تكن قيمتي عندها تعادل نصف
قيمة أهلها (بداية من األب واألم وانتهاء بأصغر
إخوتها) كانت تقدم ما يريده أهلها على ما أريده ..
كانت تشعر أنني كلما طلبت منها طلبا أنني أهينها
وأعتبرها خادمة عندي  ..كانت تريد القيام بأمور
ألجلي دون أن أطلب منها ذلك  ..تكره طلباتي ..
بينما تكثر طلباتها الخاصة بها أو بأهلها كي أنفذها
أنا  ..دون رفض مني غالبا.
كانت سريعة الغضب  ..بطيئة الرضى  ..تكره
االعتذار  ..وتعده ذال وهوانا مهما كان الطرف
االخر.
كانت تلك التصرفات منها تتسبب بكرهي لها شيئا
فشيئا  ..حذرتها من هذا األمر خصوصا  ..مر
على زواجي أشهر  ..كلما أردت إصالح األمر إذا
به يسوء أكثر فأكثر  ..لم أشعر أنني زوج مستقل
بحياتي الخاصة  ..لم أشعر أنه ثمة أحد يقدر قيمتي
الحقيقية كزوج  ..في الوقت الذي ال زلت فيه أقدم
لها حقوقها  ..من نفقة ورعاية وحب ورومناسية
 ..لم يكن ينقصها شيء في نظر العقالء  ..إال أنها

كانت نتظر إلى ما أقدمه أنه ال شيء.
بعد كثير من المشاكل  ..والنقاشات  ..واألخذ والرد
 ..والصبر واألمل  ..عزمت على الطالق  ..قررت
ذلك بعد ما استخرت ربي كثيرا  ..واستشارة من
أثق به  ..بعدما رأيت أن ال سبب يدعوني للبقاء معها
 ..فلم تحمل مني ولله الحمد  ..طلقتها وبدأت أحس
بالراحة من دونها ..

لم يكن يعلم "أبو شادي" ،وهو مسؤول سوري سابق
«رفيع المستوى» بحزب البعث العربي االشتراكي
وغادر البالد طالباً اللجوء السياسي هنا ،أنه سيقضي
ليلته نائماً على الرصيف لدى عودته من سهرته في
أحد المالهي الليلية ،بعدما أقفلت زوجته الباب جيداً
ومنعت أوالده من أن يفتحوه له.
هذا ما لم يكن في الحسبان ،بعد كل تلك السلطة
والسطوة يُعاقب كما كان يُعاقب صغار موظفيه .كان
ً
مسؤوال وله سطوته في بلده ،أما هنا فهو ال يتعدى
كونه الجئاً ليس بوسعه فرض سيطرته حتى على
أفراد أسرته .يقول :إنها أوروبا ،وليس باليد حيلة،
فالنساء هنا «قوّامات» على الرجال.
هناك في سوريا كان األهل واألصدقاء واألقارب
يبذلون جهداً في إصالح ذات البين عند أي خالف
يحصل ،وغالباً ما كان يلين الزوجان وتتبدل
مواقفهما ألسباب كثيرة ،منها خوف الزوجة من
الطالق وتبعاته والوصمة االجتماعية والعنوسة،
غير أن تبعات الطالق تتالشى هنا في المجتمع
األوروبي .وكان الكالق هو الحل !!

ركب «بالل» برفقة زوجت ِه وطفلتي ِه ،أمواج البحر
َ
بعد أن باع كل ما يملك لتأمين مصاريف السّ فر إلى
الفردوس المُنتظر في إحدى ال ّدول األوربية ،إلى أن
ّ
حط به الرّ حال في ألمانيا ،لكنه لم ّ
يكن يعلم ّ
أن جنّته
تلك؛ ستنقلب جحيماً.
فبعد إقام ٍة لم تتع َّد العام الواحدْ ،
اضطرّ لالنفصال
عن زوجت ِه بنا ًء على طلبها ،بعد أن اكتشف عالقتها
سوري آخر يعيش في ذات المُخيم
شاب
الغراميّة مع ٍ
ٍ
ً
الذي آواهم جميعا من مآسي بالدهم في برلين
العاصمة.
ُ
يكمل« :حينها طلبت من إدارة المُخيم أن تنقلني
َ
ُخيم آخر ،حتى ال أرتكب
وطفلتي الصغيرتين إلى م ٍ
جريمة قتل» يقول «بالل» لحكاية ما انحكت ،وهو
يحضن طفلتيه.

يمضي في سرد حكايت ِه وهو يُمرّ ر يدي ِه على رأس
ْ
«تنازلت زوجتي عن هاتين الطفلتين ألنها
طفلتيه
اعترفت أنها ال تريد االحتفاظ بأيّ شي ٍء ي ّ
ُذكرها بي.
هي قالت أيضاً إنها ال تُحبني ،وإنها لم تكن تجرؤ
على طلب ّ
الطالق في سوريا خوفاً من أهلها ،واآلن
هي حرّ ة وال خوف من شيء ،ألنها في بل ٍد تحمي
حقوقها كامرأة».

وفي المقابل انتشرت ظاهرة «الطالق الوهمي» بين
أسر الالجئين ،وهي محاولة لكسب مساعدات أكثر
من الجهات المانحة هنا ،إذ ي ّدعي بعض األزواج
أنهم على خالف وقرروا االنفصال ،وبالتالي يحصل
كل منهم على سكن ودعم مستقل ،وأمام مثل هذا
االحتيال تبقى الدولة عاجزة عن اتخاذ أي قرار ،ألنه
ال يوجد ما يمنع تواصل الزوجين بعد (طالقهما) إال
إن طلبت هي ذلك.
يقول حسن « : ......العرب ما َت َر ُكوا شي ما
عملوه ،حتى وصل بهم إلى اختراع ما يسمى
بالطالق الوهمي».
ما هو هذا الطالق؟
يجيب بأنه يتم باالتفاق بين الرجل والمرأة ،وتقوم
«الشؤون االجتماعية» بإعطاء شقة وراتب لكل
منهما ،مشيراً إلى أن هذه الظاهرة ،مستخدمة سابقاً
من قبل العرب القدامى ..لكنها انتشرت اآلن مع
تزايد أعداد الوافدين الجدد من بالدنا.
لماذا يقومون بالطالق الوهمي؟
يقول إنهم لجئوا الى هذه الحيلة ،ألنها الحل الوحيد
للحصول على دخل أكبر من المساعدات ،مؤكداً أن
الطالق يكون على الورق فقط وليس لفظياً ،بالتالي،
مشرعاً لنفسه أن يعيش مع زوجته في بيت واحد،
واآلخر يؤجره!
في قضية مماثلة ،جاءت سيدة إلى المفتي تطلب
فيها حكم الشرع في ما فعلته بحصولها على الطالق
الصوري من أجل اكتساب مميزات اجتماعية
ومساعدات تقدمها الدولة للمطلقات ،في حين تستمر
الحياة الزوجية بشكل طبيعي!
يقول األزهر في فتوى جديدة حرّ م من خاللها
الطالق الصوريّ من أجل الحصول على مساعدات
من الدولة أو أهل الخير».
وتحذر الدكتورة عبلة الكحالوي ،العميدة السابقة
لكلية الدراسات اإلسالمية ـ جامعة األزهر ،الذين
يلجأون الى الطالق الصوري ،من عقاب الله ،بل
إن من يفعل أو تفعل ذلك ويقلدهما اآلخرون ،يقول
عنهم رسول الله« :من دعا إلى هدى كان له من
األجر مثل أجور من تبعه ال ينقص ذلك من أجورهم
شيئاً ،ومن دعا إلى ضاللة كان عليه من اإلثم مثل
آثام من تبعه ال ينقص ذلك من آثامهم شيئاً».
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ﺳﻔﺎﺭﺓ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ  -ﺑﺮﻟﻴﻦ

ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻣﻐﺘﺮﺑﻲ ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ
ﻣﻦ  ١٤ – ١١ﺗﻤﻮﺯ /ﻳﻮﻟﻴﻮ ٢٠١٩
ﺗﺣﺗﺿن ﻓﻠﺳطﯾن ﻣؤﺗﻣر ﻣﻐﺗرﺑﻲ ﺑﯾت ﻟﺣم ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻣن  ۱٤-۱۱ﺗﻣوز /ﯾوﻟﯾو  ،۲۰۱۹وذﻟك ﻓﻲ إطﺎر
اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﺷراﻛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط وزارة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ واﻟﻣﻐﺗرﺑﯾن اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ وﻛل ﻣن ﺑﻠدﯾﺎت ﺑﯾت ﻟﺣم وﺑﯾت ﺟﺎﻻ
وﺑﯾت ﺳﺎﺣور.
اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟذي ﺳﯾﺷﻛل اﻧطﻼﻗﺔ ﻟﻌدة ﻟﻘﺎءات وﺷراﻛﺎت ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﯾﮭدف إﻟﻰ رﺑط أﺑﻧﺎء ﻣﺣﺎﻓظﺔ ﺑﯾت ﻟﺣم
اﻟﻣﺗواﺟدﯾن ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ دول اﻟﻌﺎﻟم ﻣﻊ ﺑﻌﺿﮭم اﻟﺑﻌض وﻣﻊ أﺷﻘﺎﺋﮭم ﻓﻲ اﻟوطن ،ﻟﺗﻌزﯾز اﻟﺗﻌﺎون اﻟﻣﺷﺗرك
وﺗﺑﺎدل اﻟﺧﺑرات ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺟﺎﻻت ﻟﺧﻠﻖ وﺑﻧﺎء آﻓﺎق ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺗرﺑط أﺑﻧﺎء ﻓﻠﺳطﯾن ﺑوطﻧﮭم اﻷم.
وﺗﺗﺷرف ﺳﻔﺎرة ﻓﻠﺳطﯾن ﻓﻲ ﺟﻣﮭورﯾﺔ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ ﻟﺗﻛون ﺣﻠﻘﺔ اﻟوﺻل ﺑﯾن أﺑﻧﺎء ﻓﻠﺳطﯾن ﻓﻲ ﻋﻣوم اﻟﻣدن
اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣﻊ إدارة ﻣؤﺗﻣر ﻣﻐﺗرﺑﻲ ﺑﯾت ﻟﺣم.
وﻟﻛل ﻣن ﯾرﻏب ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ أو ﻟدﯾﮫ ﻣزﯾدا ً ﻣن اﻻﺳﺗﻔﺳﺎرات ،ﻧرﺟو اﻟﺗواﺻل ﻣﻊ اﻻﺧت:
ﻣﯾﺳﺎء رزق ،ھﺎﺗف رﻗم 015730093016 :
إﯾﻣﯾلmaisalrim@yahoo.co.uk :

حسن رفاعي

كشفت صحيفة "دي فيلت" أن رالف برينكهاوس
رئيس كتلة االتحاد المسيحي الديمقراطي أثار
جدال واسعا بعدم استبعاده وصول مرشح مسلم إلى
منصب مستشار البالد عام .2030
وقالت إن رالف برينكهاوس أجاب عن سؤال،
عن إمكانية تصوره لترشح مسلم على قائمة حزبه
وانتخابه لمنصب المستشارية ،قائال "ولم ال إن كان
سياسيا جيدا ويعبر عن قيمنا والتوجهات السياسية
لحزبنا".
وقال إن الحزب المسيحي الديمقراطي ليس طائفة
دينية ،وهذا ما يميزه عن الكنيسة ،ويتيح داخله
فرصة للصعود السياسي لغير المسيحيين.
وأضاف أن بعض المناطق ال ينتمي فيها إال جزء
صغير من سكانها إما إلى الكنيسة البروتستانتية أو
الكنيسة الكاثوليكية و"هذا ما يجعل حزبنا يرحب
بانضمام المسلمين ،الذين يشاركوننا قيمنا كاحترام
الكرامة اإلنسانية والدستور والمسؤولية الشخصية
والتضامن ،إلى صفوفه".

ذكرت مجلة "دير شبيغل" أن عدد المنتمين لليمين
المتطرف الذين اكتشفتهم االستخبارات العسكرية
األلمانية (إم إيه دي) بين صفوف الجيش األلماني
خالل األعوام الماضية أكثر مما هو معلن حتى اآلن.
وصنفت االستخبارات العسكرية العام الماضي
أربعة جنود على أنهم يمينيون متطرفون ،وثالثة
كإسالميين .ووفقا لتقرير المجلة ،اكتشفت
االستخبارات العسكرية سنويا منذ عام  2013نحو
عشرة جنود آخرين يشتبه في اعتناقهم توجهات

متطرفة ،حيث يتم اإلبالغ عنهم لهيئة شؤون الجنود
التابعة للجيش.
وقال أحد موظفي االستخبارات العسكرية لـ"دير
شبيغل" إن معظم هؤالء الجنود تم تسريحهم من
الجيش ،مؤكدا أن االستخبارات العسكرية ترى أن
"المتطرفين أو األشخاص المشتبه في تبنيهم توجهات
متطرفة ال يجوز أن ينتموا للجيش األلماني".
وذكرت مصادر لوكالة األنباء األلمانية "د.ب.أ"
أن هناك حاليا  450حالة اشتباه في االنتماء لليمين
المتطرف بين صفوف الجيش .وأضافت المصادر
أنه يُجرى التحري عن أدلة وتنويهات أخرى ،لكنها
لم تصل حتى اآلن إلى أي عواقب.
وبحسب القانون "العسكري األلماني" ،من المفترض
أن يدافع الجنود على نحو فعال عن قيم الدستور،
حيث تنص المادة الثامنة في القانون" :يتعين على
الجندي االعتراف بالنظام األساسي الديمقراطي
الحر وفقا للدستور ،والدفاع عن تطبيقه بمجمل
سلوكه".
تجدر اإلشارة إلى أن االستخبارات العسكرية
األلمانية أصغر جهاز استخباراتي في البالد ،ومن
مهامه منع عمليات التجسس والتخريب في الجيش
والتحقق من تبني جنود أو عاملين بالجيش مواقف
أو أنشطة متطرفة .ويقوم الجهاز بإبالغ الجهات
المختصة عن هذه الحاالت ،وال يختص بقرارات
التسريح.

نقلت صحيفة "دير شبيغل" عن وزير ألماني قوله إن
بالده لن تحذو حذو بريطانيا بتصنيف "حزب الله"
اللبناني منظمة إرهابية ،في قرار قد يزيد التوتر مع
السعودية والواليات المتحدة.
وقال وزير الدولة من "الحزب االشتراكي" ،نيلز
إينان ،للصحيفة إن "حزب الله" ال يزال مكونا
أساسيا في المجتمع اللبناني واالتحاد األوروبي
أدرج بالفعل جناحه العسكري في قائمة الجماعات
المحظورة في .2013
وأوضح إينان في تصريحاته التي أدلى بها بعد
زيارته لبنان أن ألمانيا مهتمة باستقرار لبنان ،مشيرا
إلى أن قرار بريطانيا لن يكون له تأثير مباشر على
موقف ألمانيا أو االتحاد األوروبي.
ورفض إينان االنتقادات التي وجهتها الواليات
المتحدة لبالده والتي قالت فيها إنها ال تفعل شيئا
يذكر لمواجهة نفوذ إيران في المنطقة ،مشيرا إلى
أن السياسة الخارجية لبرلين ستبقى معنية بالتوصل
لحلول سياسية حتى ألصعب المواقف.
وأعلنت بريطانيا الشهر الماضي أنها ستفرض
حظرا على كل فروع وأجنحة "حزب الله" بسبب
زعزعته استقرار الشرق األوسط.
وتضغط السعودية والواليات المتحدة وإسرائيل على
الدول الحليفة لها لفرض حظر كامل على "حزب
الله".

انتقدت المستشارة أنغيال ميركل ،وزيرة الدفاع
في حكومتها أورسوال فون دير لياين ،ألنها
اقترحت إرسال طائرات وسفن حربية ألمانية ،إلى
منطقة مضيق كيرتش ،لمساندة أوكرانيا .وقالت
المستشارة ،موبخة وزيرتها" :هل تقترحين دخول
ألمانيا في حرب؟".
واعتبرت ميركل ،سلوك وزيرة الدفاع" ،غير
مناسب" متهمة إياها" ،بالتفكير الطفولي".
ّ
وذكرت ميركل ،بما حدث مع السفن األوكرانية
في المضيق المذكور ،عندما انتهكت حرمة المياه
اإلقليمية الروسية ،وأكدت أنها ال ترغب بأن يتم
احتجاز أو تدمير السفن األلمانية هناك.
وقالت المستشارة" :السيدة الوزيرة ،هل تقترحين
دخول ألمانيا في حرب؟ لماذا يجب علينا أن نتجاهل
مصالح ألمانيا ،في سبيل مصالح الواليات المتحدة؟".
وفي وقت سابق ،رفضت برلين طلب واشنطن،
إرسال سفن حربية ألمانية إلى منطقة مضيق
كيرتش ،لإلعراب عن التضامن مع سلطات كييف.
وتعتبر ألمانيا ،أن سلطات أوكرانيا ،تتحمل ذنب
ما جرى في المضيق ،ألن سفنها ليس فقط انتهكت
المياه اإلقليمية الروسية ،بل ولم تجب على الدعوات
الكثيرة من جانب حرس الحدود الروسي هناك
للتوقف.

ً
شرطا جدي ًدا يجب أن يلتزم به األئمة
أعلنت برلين
المسلمون الراغبون في دخول ألمانيا والعمل في
إطار الدعوة الدينية على أراضيها .وأشارت صحيفة
«فرانكفورتر ألجمانية» ،إلى َّ
أن وزارة الداخلية
كشرط
األلمانية
اللغة
األلمانية وضعت مسألة إتقان
ٍ
أساسي للموافقة على عمل أي إمام جديد في أي
ٍّ
مسجد أو مؤسسة إسالمية في البالد.
وتخشى برلين من سيطرة األئمة األتراك على معظم
المساجد في ألمانيا ،وبخاصة َّ
أن بعضهم ال يتر ّدد في
ً
الجهر بانتماءاته السياسية ،فضل عن آرائه.
وتستقبل ألمانيا منذ العام  2015أعدا ًدا كبيرة من
األئمة من مختلف بلدان العالم ،وذلك لمواكبة موجة
الالجئين التي وصلت البالد وغالبيتهم من المسلمين
العرب القادمين من مناطق الصراع في الشرق
األوسط.
وتتابع السلطات األلمانية عشرات المراكز اإلسالمية
األلمانية المموّلة من دول في الشرق األوسط،
واتخذت السلطات األلمانية مؤخرً ا عد ًدا من
اإلجراءات االحترازية للسيطرة على عمل المساجد
والمراكز الدينية اإلسالمية في البالد ،بحيث يمكن
مواجهة أي نافذة تطرف أو تحريض على الكراهية
والعنصرية في الوقت المناسب.
وعلى هذا النحو طالبت وزارة الخارجية األلمانية
عد ًدا من الدول اإلسالمية المعنية باطالع برلين
ً
"مسبقا" على المنح والتبرعات المقدمة منها إلى
المساجد والمراكز اإلسالمية العاملة في البالد.
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محمد شحتة
قال مرصد األزهر لمكافحة التطرف ،إن الحجاب
ً
رمزا لإلسالم في
أصبح في السنوات األخيرة
ألمانيا وموضوعً ا يُطرح للنقاش كثيرً ا ،وتسبب في
مناقشات حادة بشأن موضوع االندماج ،وتتعالى
ٌ
أصوات تدعو إلى حظر ارتداء
على نحو متزايد
الحجاب في ألمانيا ،حتى أقدمت ثمان واليات ألمانية
من الواليات الـستة عشر ،على فرض حظر ارتداء
الحجاب للمعلمات في المدارس الحكومية.

أن الحجاب ال يعيق المرأة المسلمة عن القيام بمهام
وظائفها الموكولة إليها ،وال يمنع الطالبة المسلمة
من الدراسة.
وأشار إلى أن المحجبات في المدارس األلمانية
يدرسن جنبًا إلى جنب مع غير المحجبات ،ويشاركن
في مختلف النشاطات التي تنظمها المدارس،
ً
مختلفة
وبالتالي يمارس المحجبات في ألمانيا مه ًنا
منها التدريس ،ويمارسن األنشطة الرياضة المختلفة.

وأضاف المرصد ،في تقرير له،أن معظم قوانين
الحظر تشمل الرموز الدينية  -باستثناء رموز التراث
ِ
المسيحي أو اليهوديَّ -
لكن المحكمة الدستورية العليا
ّ
األلمانية أصدرت عام  ،2015قرارً ا يعتبر الحظر
ً
مخالفا للدستور؛
العام لحجاب المعلمات في المدارس
ألن المنع يتعارض مع الحرية الدينية.

وأشاد المرصد بتضامن الرئيس النمساوي "ألكسندر
فان دير بيلين" مع المواطنات المسلمات ،حيث قال:
"إنه قد يأتي يوم يطلب فيه من النمساويات ارتداء
الحجاب تضام ًنا مع المسلمات ،إذا استمرت حملة
اإلسالموفوبيا في بالده".
وأكد المرصد أن هذه التصريحات الناقدة للخوف
المستشري من اإلسالم في النمسا أرسلت إشارة
مهمة للمواطنين تحثهم على مكافحة التمييز
والعنصرية ضد المسلمين ،التي أصبحت مقبولة
اجتماعيًّا في أوروبا.

ورغم قرار المحكمة الدستورية بإلغاء حظر الحجاب
على المعلمات ،إال أنه ما زال هناك من ينادي
بحظره عمومًا ،ولم يتوقف األمر على هذه النداءات
منحى عنصريًّا بشعًا ،ففي األيام القليلة
بل أخذ األمر
ً
الماضية زادت وتيرة العنف واالعتداءات العنصرية
واإلهانات تجاه المواطنات المسلمات في ألمانيا ،ففي
قلب العاصمة األلمانية تعرَّ ضت بعض المواطنات
المسلمات لعدة اعتداءات عنصرية ،وإهانات لفظيَّة
من قبل بعض األلمان الرتدائهن الحجاب ،حيث
ً
يُذكر َّ
تحقيقا في حادثتي
أن الشرطة األلمانية فتحت
اعتدا ٍء عنصري ضد مسلمات محجبات شهدتها
العاصمة األلمانية "برلين" ،والتي استهدفت ثالث
َّ
بينهن فتاتان سوريتان ،وطفلة في الثانية
محجبات
عشرة من عمرها.

وشدد المرصد على أهمية مؤازرة
ّ
ودق
العنصرية فوق األراضي األلمانية،
ِ

ضحايا
ناقوس

الخطر بسبب تزايُد العنف ضد مواطنات مسلمات
هناك ،مطالبًا المجتمع األلماني بالوقوف ًّ
صفا واح ًدا
ضد العنصرية وكافة أنواع التمييز ،وعدم السماح
للتيارات المتشددة داخل وخارج البرلمانات أن
الح َقب الظالمية السوداء من التاريخ
تُعيد البلد إلى ِ
األلماني.
ودعا المرصد المجتمعات األوروبية إلى مواجهة
جميع أشكال العنصرية ومظاهر "اإلسالموفوبيا"
التي انتشرت في عدد من المدن الغربية ،بالطرق
السلمية المسموح بها ،السيما وأن هذه العنصرية
باتت تنتشر في شكل اعتداءات لفظية وجسدية
تستوجب المواجهة األمنية والمساءلة القانونية ،مهيبًا
بتلك المجتمعات عدم االنسياق وراء هذه الدعوات
التي تتعارض وما وصل إليه المجتمع من تقدم.
كما اقترح المرصد في هذا الصدد تنظيم دورات
تثقيفية تعمل على غرس روح المواطنة وقبول
اآلخر ،واحترام حقوق اإلنسان ،وحماية الحريات
الدينية ،والتعددية الفكرية ،وتعزز من دور االندماج
في المجتمع ،وتُعلي من قيم التعايش والتسامح بين
أفراده.

وتابع":بعد أن كان الحديث عن حظر الحجاب يدور
في المؤسسات التعليمية فحسب ،تطور األمر اآلن
ً
أيضا،
وألقى بظالله ليصل إلى األماكن العامة
والسيما أماكن البيع والشراء ،حيث قام اثنان
من روَّاد متجر لبيع المواد االستهالكية بتسجيل
شكواهما في رسالة لصاحب المتجر ،الذي يدعى
"بالل ميرت" ،حيث انتقدا السماح بتوظيف سيدتين
ترتديان الحجاب في المتجر ،م َّدعين أن ارتداء
الحجاب ال يناسب المجتمع األلماني حاليًا ،ولهذا
السبب شعرا بعدم االرتياح ،على الرغم من أن
السيدتين تعمالن في المتجر منذ سنوات ،ولم يصدر
عنهما شيء يزعج العمالء ،بل كانا يتعامالن مع
ولطف؛ لذا لم يتفهم
المترددين على المتجر بذوق
ٍ
صاحب المتجر هذه الشكوى".
وبدوره ث ِّمن مرصد األزهر لمكافحة التطرف
احترام صاحب المتجر للحرية الدينية والشخصية،
طالما لم يصدر عن الشخص أذى لآلخر ،مؤك ًدا
21

أحمد الجمال
تراقب تركيا بحيرة تأخر االنسحاب األميركي من
سوريا وفق الجدول الزمني المعلن أي في مارس/
اذار المنتهي ،بينما ال تزال القوات األميركية تنفذ
مهامها في الساحة السورية دون تغيير يذكر أو
إعادة انتشار تشمل بقاء  200جندي فقط وسحب
البقية إلى قاعدة عسكرية في العراق أو إلى منطقة
أخرى .وتتواجد القوات األميركية البالغ عددها نحو
ألفي جندي في  18قاعدة بسوريا.
وتسعى تركيا لملء الفراغ العسكري بعد االنسحاب
األميركي من سوريا وتنفيذ خطتها ضد الوحدات
الكردية ،لكن تأخر االنسحاب األميركي أربك
خططها.
وكان الرئيس األميركي دونالد ترامب قال في
تغريدات على تويتر إن المبرر الوحيد لوجود
القوات األميركية في سوريا هو قتال داعش ،إال
أنه بعد ذلك و بضغط من المسؤولين األمنيين في
إدارته ،غيّر كالمه من انسحاب فوري إلى 'انسحاب
بطيء وهادئ.
وفي ظل غياب توضيحات حول مراحل وطريقة
االنسحاب كشف قائد القيادة الوسطى للقوات
األميركية عن إمكانية أن تبدأ الواليات المتحدة خالل
أسابيع ،سحب قواتها البرية من سوريا.
كما أعلن المتحدث باسم البنتاغون سيان روبرتسون
أن الواليات المتحدة ستترك في سوريا بضع مئات
من جنودها كجزء من قوة دولية ،مشيرا إلى أن
الوجود األميركي سيتواصل في قاعدة التنف جنوبي
شرقي سوريا الواقع على نقطة التقاء الحدود
السورية األردنية العراقية.
وفنّد رئيس األركان األميركي ادعاءات صحيفة
وول ستريت جورنال حول نية واشنطن إبقاء ألف
جندي لها في األراضي السورية ،الفتا إلى أن
الجيش األميركي يواصل تنفيذ التعليمات الصادرة
عن رئيس البالد دونالد ترامب ،حول تخفيض عدد
القوات األميركية في سوريا إلى حد معين.
وأفادت مصادر بأن الواليات المتحدة لم تبدأ بخفض
عدد جنودها بالرغم من مضي الوقت الذي حدده
فوتيل .وإضافة إلى ذلك قامت واشنطن بإرسال نحو
 300شاحنة من المساعدات العسكرية إلى مناطق
سيطرة الجماعات الكردية شمالي شرقي سوريا
خالل شهر الشهر الماضي.
وخالل فترة حديثهم عن انسحاب أو تخفيض الوجود
األميركي شمالي شرقي سوريا عكف المسؤولون
األميركيون على التأكيد على استمرار دعم بالدهم
للوحدات الكردية.
وفي آذار/مارس أعلنت وزارة الدفاع األميركية
(البنتاغون) ،تخصيص ما مجموعه  550مليون

دوالر ،بينها  300مليون لقوات سوريا الديمقراطية
(قسد) و 250مليون دوالر لضمان أمن الحدود
للبلدان الحدودية مع سوريا التي تكافح داعش.
وقال البيان "قوات سوريا الديمقراطية كانت شريكا
فاعال وموثوقا في مكافحة داعش .ذكرنا أن األسلحة
المقدمة لقسد ستكون محدودة وخاصة بعمليات معينة
ولتحقيق أهداف القضاء على داعش".
وتضاربت تصريحات مسؤولي وزارة الدفاع
األميركية بشأن مخصصات دعم قوات سوريا
الديمقراطية التي تشكل وحدات حماية الشعب
الكردية عمودها الفقري ،في إطار ميزانية 2020
الدفاعية.

أن تتصدى للمخاوف األمنية التركية" .وأضاف
"تفاصيل اآللية األمنية قيد البحث والتطوير ،لكنها
من وجهة النظر األميركية ال تتطلب هجوما تركيا".
وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قال إن
القوات الروسية ستبدأ دوريات في منطقة الحدود
خارج إدلب وإن القوات التركية ستبدأ دوريات داخل
المنطقة.
وأدت عالقات تركيا مع روسيا إلى توتر بين أنقرة
والواليات المتحدة مع تحذير واشنطن من احتمال
فرض عقوبات أميركية إذا مضت أنقرة ،حليفتها في
حلف شمال األطلسي ،قدما في صفقة شراء منظومة
إس 400-الدفاعية الروسية والتي ال تتوافق مع
منظومات حلف شمال األطلسي.

وكانت وسائل إعالم تركية رسمية نقلت عن مسؤول
عسكري تركي قوله إن أنقرة تبحث مع الواليات
المتحدة وروسيا هجوما محتمال في منطقة بشمال
شرق سوريا خاضعة لسيطرة مقاتلين يقودهم
األكراد .في نفس الوقت قال مسؤول أميركي
"أميركا ال تبحث هجوما تركيا في شمال شرق
سوريا مع تركيا".
وتريد تركيا إقامة منطقة آمنة على الحدود إلى
الشرق من نهر الفرات بعد انسحاب معظم القوات
األميركية من سوريا.
ويدعم الجيش األميركي القوات التي يقودها األكراد
وتقاتل الدولة اإلسالمية هناك .بيد أن تركيا تعتبر
مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية ،المكون
الرئيسي في قوات سوريا الديمقراطية التي تساندها
واشنطن ،إرهابيين وتهدد بشن عمليات ضدهم.
وقال المسؤول "لقد أجرينا مرارا مباحثات بشأن آلية
أمنية أو منطقة آمنة في شمال شرق سوريا من شأنها

وتصنف تركيا التنظيمات الكردية السورية جماعات
إرهابية ،وسبق للقوات التركية أن شنت هجمات
دموية على مقاتلي الوحدات الكردية خاصة في
عفرين التي سيطرت عليها الحقا فصائل تابعة
للجيش السوري الحر المدعوم من تركيا.
وهدد الرئيس األميركي دونالد ترامب في يناير/
كانون الثاني ،تركيا بكارثة اقتصادية إذا شنت
هجوما ض ّد األكراد بعد انسحاب القوات األميركية
من سوريا ،داعيا في الوقت نفسه األكراد إلى عدم
"استفزاز" أنقرة.
وردت تركيا بالتأكيد على أنها ستواصل مكافحة
وحدات حماية الشعب الكردية السورية المدعومة
من واشنطن ودعت واشنطن الى احترام "الشراكة
اإلستراتيجية" بين البلدين.
وإلى اآلن تتربص تركيا حتى تحين الفرصة
لالستيالء على أراض عربية أخرى ،كما فعلت
بالسابق !!

تركيا  ..على أحر من الجمر
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إبراهيم بدوي
أصدر موقع  Stratforاألمريكي ،المتخصص في
الدراسات األمنية واإلستراتيجية ،تقريراً حول أبرز
التوقعات السياسية واألمنية لمنطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا ،ضمن اتجاهات رئيسية محددة للربع
الثاني من العام  ،2019كانت على النحو التالي:

تركيا تستفيد من االنسحاب األمريكي من
سوريا

سوف تتفاوض الواليات المتحدة حول االنسحاب
التدريجي للقوات األمريكية من سوريا خالل الربع
الثاني من العام الجاري .وسوف يؤدي الفراغ في
السلطة الناتج عن هذا االنسحاب إلى تفاقم التنافس
الحالي على النفوذ هناك بين تركيا وسوريا وروسيا
وإيران وإسرائيل .ويزيد هذا األمر من خطر أن
تشعل واحدة من هذه الدول صراعاً مع دولة أخرى.
سوف تكون تركيا أكثر المستفيدين من تقليص
الواليات المتحدة حجم وجودها العسكري عبر
توسيع قدرتها على الحد من نمو الميليشيات الكردية
السورية في الشمال الشرقي للبالدَّ ،
لكن أنقرة سوف
تظل تواجه معارضة كبيرة من القوى األخرى
الساعية إلى خنق نفوذها في سوريا .ومع تضاؤل
الوجود األمريكي في سوريا ،ثمة احتمالية متزايدة
أن يؤدي أي خطأ تكتيكي إلى صراع بين القوى
المتبقية .وفي غضون ذلك ،سوف تكون إسرائيل
أكثر حزماً في إستراتيجيتها المتمثلة في ضرب
األصول اإليرانية في سوريا ،التي من شأنها أن
تشكل تهديداً لتل أبيب .ومع ذلك ،فسوف يبدأ الوضع
المنبوذ للنظام السوري في العالم العربي بالتالشي،
مع استئناف دول المنطقة الروابط التجارية معه.
وثمة عالمات بالفعل على َّ
أن دول الخليج القوية
سوف تذيب العالقات المجمدة مع الحكومة ذاتها
التي عارضوها أثناء معظم الصراع السوري،
إذ يرون هذا التقارب بوصفه مقاومة مفيدة للنفوذ
اإليراني في العالم العربي.

العراق ـ أمريكا

في هذا الربع الثاني ،سوف تنجو االتفاقية األمنية
العراقية األمريكية من الضغوط السياسية العراقية
الداخلية لطرد القوات الغربية من البالد .وسوف
تظهر هذه المداوالت غالباً في برلمان بغداد القومي
على نحو متزايد .وسوف تساعد المخاوف العراقية
من العودة المحتملة لتنظيم الدولة اإلسالمية (داعش)
في اإلبقاء على الروابط مع الواليات المتحدة
بوصفها داعماً أمنياً لبغداد ،بينما ترى واشنطن
حضورها في العراق بوصفه أمراً حاسماً في قدرتها
على الحفاظ على جبهة قوية ضد إيران وضمان
االستقرار اإلقليمي حتى بعد االنسحاب من سوريا.
ويخلق الوضع األمني غير المستقر دائماً في العراق
فرصاً للحكومة الكردية العراقية للعمل بشكل مثمر

على جهود مكافحة اإلرهاب مع الحكومة الفيدرالية
في بغداد ،وهو ما يمهد ،بدوره ،للتعاون في القضايا
االقتصادية الراكدة منذ وقت طويل بين الحكومتين،
مثل تقاسم عائدات تصدير النفط.

هل ال تزال الصفقة النووية جيدة بالنسبة
لطهران؟

يتوقع أن يصبح تناقص الحوافز إليران للبقاء
داخل إطار خطة العمل الشاملة المشتركة (الصفقة
النووية) ،أكثر وضوحاً من أي وقت مضى في هذا
الربع السنوي .ذلك َّ
أن قنوات الدفع التي أنشأتها
طهران إلجراء تعامالت السلع األساسية ،بما في ذلك
 ،INSTEXوهي آلية الدفع األوروبية األكثر شهرة،
سوف تفشل في إنقاذ تجارة النفط أو االستثمارات
التي تحتاجها إيران لدعم اقتصادها .وسوف يؤدي
انتهاء أجل إعفاءات شراء النفط اإليرانية ،الذي
فرضته العقوبات األمريكية ،في  4مايو/أيار المقبل،
إلى نقص حاد في صادرات النفط اإليرانية ،وهو ما
يعني زيادة الضغوط االقتصادية واالحتجاجات في
إيران .سوف تفكر إيران ملياً في ما إذا كانت سوف
تبقى ضمن شروط الصفقة النووية التي وافقت
عليها مع الغربَّ ،
لكن إيران لن ترفض الصفقة
في هذا الربع .وسوف يتسارع االقتتال السياسي
في طهران بين المعتدلين الذين يروجون الستمرار
المفاوضات مع الغرب ،والمتشددين الذين يروجون
لالنعزاليةَّ ،
لكن المعتدلين سوف يفوزون في هذا
الجدل للوقت الراهن .ذلك َّ
أن انسحاب إيران من
خطة العمل المشتركة الشاملة في هذا المنعطف،
السيما إذا كان هذا االنسحاب ينطوي على استئناف
األنشطة النووية المحظورة بموجب شروط االتفاق،
من المحتمل أن يؤدي إلى رد فعل بضربة عسكرية
محدودة من الواليات المتحدة أو حلفائها اإلقليميين
َّ
لكن كل خيبة أمل اقتصادية من
مثل إسرائيل.
الغرب تعطي متشددي إيران مساحة أكبر ليطلبوا
من المرشد األعلى السماح لهم بالضغط من خالل
وسائل أخرى ،ربما باستخدام قدرات الحرب
السيبرانية في البالد ،أو شبكة وكالئها اإلقليميين.

سياسية واضحة في الواليات المتحدة وأوروبا.
وسوف تتطرق هذا الجدل أيضاً إلى دور ولي العهد
في حكومة السعودية :ذلك َّ
أن قوة نفوذه سوف تعيق
التعاون بين الغرب ودول مجلس التعاون الخليجي،
التي تتراوح بين مبادرات الطاقة النووية إلى مبيعات
األسلحة .ولكي تلبي دول الخليج دوافع اإلصالح
العسكرية واالقتصادية الخاصة بها دون االعتماد
على الغرب ،فسوف يزداد تحولها إلى شركاء
من أصحاب الوساوس األقل في ما يخص حقوق
اإلنسان ،مثل روسيا والصين والهند وباكستان ،بحثاً
عن االستثمارات الجديدة.

عمل عسكري ضد غزة

في  9أبريل/نيسان ،سوف تعقد إسرائيل انتخابات
وسط تصاعد المشاعر القومية ،وهو ما يمنح
الحكومة الجديدة تفويضاً أقوى ،مع قيود سياسية
أقل ،لبدء حرب ضد حماس في قطاع غزة .وكذا،
فمن المحتمل أن يؤدي الضغط المستمر على حماس،
مدفوعاً باقتصاد القطاع المتدهور منذ وقت طويل
وتناقص المساعدات الخارجية ،إلى عمل عسكري
إسرائيلي «قوي» خالل هذا الربع .ومع ذلكَّ ،
فإن
صراعاً في غزة سوف يجمد أو حتى يلغي التواصل
الدبلوماسي اإلسرائيلي المتزايد مع دول الخليج.
وعالوة على ذلكَّ ،
فإن مثل ذلك الصراع سوف
يعزز من موقف أولئك المنتقدين لسياسة الواليات
المتحدة تجاه إسرائيل داخل الواليات المتحدة ،وهم
جزء من اتجاه متزايد من المشرعين الذين ينادون
بإعادة تقييم الروابط الوثيقة لواشنطن مع إسرائيل
والسياسات المنحازة إلسرائيل في الشرق األوسط.

الجزائر ..اإلحباط الشعبي يستمر

هناك مستوى غير عادي من المعارضة يتكتل حول
مسألة الوهن االقتصادي العميق في البالد ،وهي
حقيقة تؤكدها المظاهرات السياسية التي تعم البالد.
ومن شأن هذا االستياء العام أن يؤدي إلى عدم
استقرار داخلي وزيادة حدة المظاهرات الرافضة
للرئيس بو تفليقة.

الغرب يق ِّيم عالقاته بالخليج
العربي

سوف يكثف المشرعون في
الغرب من جدلهم حول طريقة
دعم وتسليح حلفائهم الخليجيين،
السيما المحور السعودي
اإلماراتي .وقد يؤدي هذا الجدل
إلى تآكل الدعم الغربي لتحالف
السعودية في الحرب األهلية
اليمنية ،حيث تحولت المخاوف
اإلنسانية باطراد إلى مشكالت
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موسى الزعيم
ُ
عنوان البحث الفائز بجائز ِة قطر العالميّة لحوار
"
الحضارات للدكتور زهير سوكاح أستاذ األدب
األلماني في جامعة دوسلدورف األلمانيّة"
ُ
البحث تحت رؤية تقويميّة حيث ،يعمد
يأتي
الباحث فيه إلى جمع آراء عد ٍد من أه ّم الباحثين في
هذه القضية من (هنتغتون وفوكوياما ) في الغرب
إلى محمد عابد الجابري وغيرهم في الشرق،
ّ
المحطات التي مرّ بها حوار
كما يستعرض أه ّم
الحضارات عبر السنوات الماضية و المنعطفات
والمؤثرات الخارجية والداخلية التي لعبت فيها
دوراً رئيساً في انحراف مساره سلباً أو إيجاباً،
مروراً بأحداث  11أيلول ،وارتداداتها على السّ احة
العالميّة والعربية خاصة؛ انتها ًء بموجة الالجئين
العرب األخيرة التي حدثت إبّان الرّ بيع العربي والتي
يرى الباحث فيها نقطة تحوّل لها أهميتها في حوار
الحضارات..
من جهة أخرى ّ
يتوقف الباحث عند المواقف الفكريّة
والثقافيّة المُعطلة لهذا ال َمفهوم أو ال ّدافعة له ،في
طرفي الحوار على فرض ّ
أن حوار الحضارات
دائماً بين طرفين ّ
الشرق والغرب ،الغرب المُسمى
أمريكا وأوربا والشرق كعالم عربي و إسالمي.
بعدها يتحدث عن ضرورة نشوء حوار داخل
المؤسسة العربية أو اإلسالميّة ،وتشكيل أرضيّة
للحوار ضمن أسس ومناهج أقرب إلى الوعي
باألخر ،وما هي المعوقات في ذلك ،وكيفية التعامل
معها حتى تصبح األرضيّة مؤهلّة لهذا حوار لدى
الطرفين.
و يقترحُ البحث كما يقول الكاتب في منهجه "
ضرورة تجاوز هذه النظرة النمطيّة عن الذات
واآلخر باعتبارها أه ّم موانع الحوار الحضاريّ
ذاتي "
الفعلي وذلك فقط عبر حوار ّ
في الفصل األوّل يتحدث الباحث عن مفهوم حوار
الحضارات بين المثاليّة والواقعيّة ويقدم رؤية لهذا
المصطلح في المصادر العربية والغربية :ماهيّت ُه؟
خلفيت ُه ؟ ما أهداف ُه؟ وما ينضوي عليه.
حيث يعتبر المُفكر العربي محمد عابد الجابري أنّ
الحوار في سياق الخطاب العربي المُعاصر ،يجد
مرجعيت ُه االصطالحيّة مباشر ًة في اللغات األوروبيّة،
فالكلمتان تعودان إلى األصل اليوناني والتي يقابلها
في العربية " الحوار " أو متابعة التّفكير وبالتالي
يرجعها الجّ ابري إلى محاورات أفالطون و من
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بعده سقراط ،ويرى ّ
أن الحوار هو تفكير يجري بين
اثنين" وعليه ّ
فإن الهدف من العملية التحاوريّة هو
التفاهم ،فالحوار على هذا األساس ليس هو الجدل
أو المفاوضة ،وليس هو ال ّدردشة ،بل هو وسيلة إلى
الوصول فكرين.
ّ
أمّا مفهوم الحضارة فيرى الباحث أن ما يقابله في
االنكليزية "ميدان العلوم االجتماعية" ليتم تبنيه في
باقي المجاالت ،فالحضارة في العلوم االجتماعية
نقيض البداوة ،وهي في األدبيّات العربيّة عكس
ّ
الرقي العلمي والعمراني
التحضر ،أي
البداوة ،من
ّ
وغيره من المجاالت الحياتيّة.
يرى الباحث أنّه من الضروري تفصيل
المصطلحين ،إذا عرفنا أن بعض المدارس األوربيّة
تستخدم لفظ الحضارة لل ّداللة على الحالة الثّقافية،
وبالتالي يُفضي األمر إلى حوار ثقافات ،في حين
الّلغة العربيّة تفرّ ق بين الداللتين " ثقافة وحضارة "
يرى الباحث أن مفهوم حوار الحضارات جاء كر ّدة
فعل على مقولة صراع الحضارات للكاتب األمريكي
ٍ
هنتيغتن  1923كنظرية مقدمة لفهم العالقة بين
الشرق والغرب ،بعضهم يرى أنّه يعود إلى ستينات
القرن الماضي ،مع صدور كتاب الفيلسوف الفرنسي
روجيه جارودي " من أجل حوار الحضارات" الذي
انتقد فيه فوقيّة الحضارة الغربيّة.
ّ
محطات
في الفصل الثّاني من الكتاب يعرض الباحث
تاريخيّة معاصرة في مسار حوار الحضارات ،إذ
ّ
يرى ّ
محطات أسهمت في بلورة هذا
إن هناك ثماني
المُصطلح منها (كتاب روجيه غارودي ،1977
سقوط جدار برلين  ،1989كتاب نهاية التاريخ
صدام
واإلنسان األخير لفوكوياما  ،1992كتاب ِ
الحضارات لهنتيغتن  ،1996مبادرة األمم المتّحدة
لحوار الحضارات  ،2001أحداث  11أيلول،2001
مبادرة تحالف الحضارات  ،2005ثورات الربيع
العربي وموجة اللّجوء نحو أوروبا).
يفصل الكاتب تأثير هذه المحطات ..سلباً أو إيجاباً
ّ
ّ
ّ
ّ
على دفع حركة حوار الحضارات ،إال أنه يتوقف
عند آخر األحدث ،وهي موجة اللجوء عام 2015
إلى أوروبا التي يرى أنّها من تبعات الرّ بيع العربي
والصراعات التي سادت في المنطقة.
بعد الحروب
ّ
لكنّه يرى في حركة الهجرة الحالية المعاصرة إلى
أوربا دفعاً جديّاً لحوار الحضارات ،حيث وفد إلى
أوربا أكثر من مليون ونصف ألجيء؛ هذه الهجرة
بطابع شبابي ،وهي ليست من دولة محددة
اتسمت
ٍ

رغم األكثريّة السوريّة ،ففيها أيضاً من العراق
وافغانستان وغيرها من البلدان...
تقول اإلحصائيات ّ
إن َمن تتراوح أعمارهم بين (18
  )34بلغت نسبتهم حوالي  51بالمائة ،مما دفعاإلعالم الغربي إلى اعتبارها هجرة شبابيّة إسالميّة
ّ
تشكل له تحديّاً حضارياً وثقافياً ،من هنا
وبالتالي
تأتي المُشكلة في الفهم " لم تتعامل مكونات اإلعالم
الغربي مع أزمة الالجئين بوصفها أزمة إنسانيّة؛ بل
بوصفها أزمة حضاريّة تُهدد قيم الغرب ،مما أنهى
ّ
حالة التّعاطف ّ
لتحل محلها أزمة
الشعبي التي بدأت
ثقة في الوافدين الجدد ضمن حملة تشويهية تصفهم
" بإسالميين مُتش ّددين "
ً
يرى الباحث في هذه النّقطة تحديدا ّ
أن هذا الحضور
األوربي فرصة تاريخيّة للحوار
العربي في العُمق
ّ
الدائم على أرض الواقع المجتمعي و الشعبي،
يومي
يتشارك فيه إفراد من كال الحضارتين بواقع
ٍّ
ملموس.
في الفصل الثالث من الكتاب يعالج الباحث حوار
الحضارات من خالل الواقع المؤسساتي النخبويّ
إذ ّ
أن التّعاطي العربي مع هذه القضيّة كان من
األهميّة بمكان ضمن إطارين أساسيين "مؤسّ ساتي
ّ
وفكريّ " وكالهما نخبويّ
الطابع ،في الجانب
المؤسساتي نلحظ ال ّدور الذي قامت به بعض
ال ّدول والمُنظمات العربية وخاصة الجامعة العربيّة
والمنظمة العربيّة للتربية والثقافة والعلوم وغيرها
من ندوات ومؤتمرات ،أما الجّ انب الفردي فيتمثل
في الحوارات والنقاشات الفكريّة الموازية لحوارات
الغرب وإصداراته حول هذه القضية.
لكن ثمّة قضايا هامّة أو ثغرات يعرضها البحث
ً
نقال عن الباحث المغربي محمد جبروت تتمثّل في
ّ
والتضخم النظري ،وضعف التنسيق
أزمة المنهجيّة
والنّخبوية وعدم التكافؤ والموقف الدفاعي وغيرها
"..
أمّا على صعيد المقاربات الفكريّة العربيّة والغربيّة
للحوار الحضاريّ فيرى الباحث في هذا الفصل من
الكتاب ً
نقال عن نادية مصطفى في كتابها "إشكاليّات
االقتراب من مفهوم حوار الحضارات" هناك ثالثة
اتجاهات كبرى في التّعاطي الفكري مع هذه القضيّة
ّ
إال ّ
أن هذه االتجاهات رغم اختالف توجهاتها
ّ
األيديولوجية ،إال أنّها تتفق في أنّها جاءت ر ّدة فعل
على أطروحة هنتنغتن حول صدام الحضارات
وهذه األنماط حسب نادية مصطفى هي
(إسالمي،
ّ

ّ
ولكل موقف ُه من هذه القضيّة ،في
ليبرالي ،ويساريّ )
ّ
حين نجد في الطرف المُقابل لدى الغرب (االتجاه
المُحافظ  ،واليساري واالتجاه النقدي).
في حين نلحظ ّ
أن القاسم المُشترك بين الطرفين
ّ
هو(التيّار اليساريّ ) الذي يلقي باللوم على الغرب
وعالقته المتوترة مع اآلخر غير العربي بسبب
الماضي االستعماريّ .
كما يعرض البحث التصوّرات الفكريّة السائدة
وإسالمي
منظور عربي
لحوار الحضارات من
ّ
ٍ
والمبادرات في هذا ّ
الشأن ،من هذه المُبادرات
اإليراني محمد خاتمي
والمواقف :مُبادرة الرئيس
ّ
في اختيار سنة  2001كسنة لألمم المتّحدة لحوار
الحضارات.
ّ
للمفكر العربي زكي
أمّا الموقف الفكري الثاني
الميالد ،الذي يطرح نظريّة أو مصطلح "تعارف
الحضارات" الذي يعتبره امتداداً لحوار الحضارات،
هذه النظرية بحسب الميالد تستند إلى القرآن الكريم.
أمّا الموقف الفكريّ الثالث للباحثة نادية مصطفى
وهو موقف  -كما يسمّيه الباحث -موقف توجّ سي
كونه دعوة غربيّة وباعتباره مصطلحاً وافداً من
العربي
الغرب ،و يخدم أجنداته على حساب ال َعالَمين
ّ
واإلسالمي.
ّ
أمّا الموقف الرابع للباحث المصري يسين زمرا
يعكس طبيعة النّظرة العربيّة إلى اآلخر الغربي،
وعليه يرى يسين ّ
أن حوار الحضارات ليس نزعة
التمركز على الذات بقدر ما هو حوار مع ّ
الذات
قبل الحوار اآلخر ،كما يعتبر ّ
الذاتي في
أن النّقد
ّ
الثقافة العربيّة مازال في بداياته بينما قطع أشواطاً
في الغرب.
إلى محمد أرغون الذي أكد على جزئيّة حوار األديان
وذلك في مقدمة كتابه "اإلسالم أوربا الغرب" في
حين يرى محمد عابد الجابري ّ
أن حوار الحضارات
ٌ
غربي ،و يعتبر ّ
تضليل
أن حوار الحضارات شعارٌ
ّ
ٌ
ٌ
ومعقول إال أنّه مفع ٌم بااللتباس ،ويراه ّ
أن يكون
نبيل
ً
ً
مسبق ّ
ألن أهل الحضارة
تخطيط
عفويّا فطريّا دون
ٍ
ٍ
الواحدة ليسوا جميعاً على وفاق.
أمّا من المنظور الغربي يعرض الباحث عدداً من
آراء المفكرين الغربيين ،منها المستشرق األمريكي
برنارد لويس والذي ّ
"جذور
شكل مقاله عام 1990
َ
َ
العتبة الرئيسة والمنطلق الفكريّ
اإلسالمي"
الغضب
ّ
لكتاب هنتغتون "صراع الحضارات وإعادة صنع
نظام عالمي جديد".
بينما يرى الباحث البلغاري تزفيتان تودوروف ّ
أن
الحضارات ال تتصادم حين تلتقي ،وإنّما الصدامات
مرتبطة بالكيانات السياسية ،وعليه يقسم تودوروف
دول العالم إلى أربع مجموعات وهي بلدان (الشهيّة،
الحقد ،الخوف ،التردد).
أمّا الفيلسوف النّمساوي هانس كوكر الذي يرى
العالقة بين العالمين العربي اإلسالمي والغرب

عالقة مُعقدة وذلك في كتابه "تشنج العالقة بين
الغرب والمسلمين األسباب والحلول".
بينما الباحث األلماني ميشيل فيرث يرى أن في
ّ
أن القضيّة من
كتابه "حوار الحضارات اليوم"
منظور سياسي اقتصادي ويرى ّ
أن الهجرة اليوم من
أهم أسباب و مبررات حوار الحضارة.
أما يورغن تودنهوفر والذي عُ رف عنه انتقاده
للغرب و دفاعه عن المسلمين في ألمانيا ،يق ّدم
الصورة العدائيّة المُصطنعة لإلسالم،
في كتابه " ّ
ّ
عشر نظريات ضد الكره" سنة  2011فهو يعتقد
ّ
أن العالم الغربي أش ّد عنفاً مما عُ رف عن العالم
َ
ّ
اإلسالمي ،وعلى الغرب أن يتعامل مع العرب
ّ
االعتدال الذي يتعامل به
بنفس
اإلسالمي،
والعالم
ِ
ِ
مع إسرائيل.
في الفصل الخامس يتوقف الباحث عند أه ّم القضايا
المُتعلقة بحوار الحضارات و الموانع ال ّداخلية له في
الحضارة العربية.
ويرى ّ
أن استبداد السُّ لطة الحاكمة ،من أه ّم
حوار حقيقي ،وكذلك غياب
المعوقات التي تقف أمام
ٍ
السياسي في السيّاق
الديمقراطية وطغيان االستبداد
ّ
واإلسالمي ،وانعدام الحريّات السياسيّة
العربي
ّ
والمدنيّة ،وامتهان كرامة اإلنسان ،ومأزق حقوق
اإلنسان وغربة المواطنة في السياق المجتمعي
العربي واإلسالمي.
ّ
هذا بدوره يفضي إلى فشل التنمية وعليه ترتبط
التنمية البشرية بالتنمية االقتصاديّة ،باإلضافة إلى
توهم ّ
ّ
الذات والفرار من الحاضر المُخزي إلى
الماضي والتغنّي به ،والتنميط العربي لآلخر
الغربي من خالل جدليّة الضحيّة والجالد،
بينما نقف على النقيض لنشاهد الموانع
الداخليّة للحوار في الحضارة الغربية ،ومنها
ّ
وتوهم المركزية إذ يعتبر
النظرة الذاتيّة للغرب
الغرب نفسه الحاكم المُتحضر ،في حين ينظر
إلى الحضارات األخرى على إنّها ال معياريّة
بالنسبة لمعايير مركزية نظرته هو.
تضخم ّ
ّ
الذات الحضاريّة الغربية،
وكذلك عقدة
إذ تعتبر نفسها محور الثقافة و االيدولوجيا،
ويجب أن تُ ّ
حل جميع المُشكالت من زاوية
نظر أوربيّة أو غربيّة ،من جهة أخرى
هذه النظرة التي ترتكز أيضاً على النكران
الحضاري للمكون العربي واإلسالمي والتي
يقوم عليها الفكر االستشراقي الذي يتعامل مع
طرفي قطب حسب وجة نظره غرب متحضر،
و شرق مُتخلّف ،بينما يرى الباحث أيضاً في
اإلعالم الغربي أه ّم محد ٍد في صنع نظرته
َ
المتخلّف ،كذلك الشعوبية
لآلخر المُختلف
والعنصرية واإلسالمفوبيا وتأزم وتضخيم
الوجود العربي في الغرب.

لنصل إلى القضية العربيّة المركزيّة األهم وهي
قضية فلسطين وسياسة الكيل بمكيالين والتي دأب
الغرب على التعاطي السلبي دائما معها ،وكان
ً
عاصمة إلسرائيل ،هذا
آخرها محاولة إعالن القدس
ً
موجة كبيرة ًمن االحتجاجات،
اإلعالن الذي أثار
ّ
دقت إسفيناً آخر في ثقة العرب بالغرب.
في المُحصلة يخرج البحث بتسع نتائج تقويميّة
لمسار حوار الحضارات عبر السنوات الماضية،
هذه النتائج تؤكد على ضرورة التّوجه إلى حوار
عربي داخلي من شأنه أن يُعزز من ثقافة الحوار
والثقة ّ
بالذات العربيّة واإلسالميّة ،ومن جهة أخرى
تكشف هذه النتائج عن الطرف المُعطل دائما لمسار
الحوار ،نتيجة تعنّت الغرب أحياناً أو سياسته
االقتصادية العسكرية االستباقية أحياناً أخرى أو
تحت ذرائع شتى آخرها مكافحة اإلرهاب.
الكتاب في المُحصلة لم يقدم الحلول بقدر ما
كان حالة توصيف لمسار حوار الحضارات عبر
السنوات الماضية وأه ّم ال ّدراسات التي تطرّ قت
لهذا الموضوع وجمع أهم المقترحات شرقاً وغرباً،
والتي تناولت القضية من زوايا المختلفة.
بقي القول يصرّ الباحث في كتابه على توصيف
الوضع في سوريا (بالحرب األهليّة) وقد ورد
أكثر من موضع من الكتاب ،مُخرجا ًبذلك
ذلك في
َ
الثورة السوريّة من سياقها الطبيعي السّ ليم كإحدى
أه ّم ثورات الربيع العربي ،التي تنادي بالحريّة
والديمقراطيّة والحوار الذي اعتبره الكاتب شرطاً ال
نجاح لحوار الحضارات من دونه
َ

27

أن ّ
من المعلوم ّ
كل زواج ال يخلو من المشاكل
والنزاعات مهما كان مبنياً على أسس متينة ،ولكن
كيف ال نسمح لهذه الخالفات بأن تشكل عقبة في
وجه استمرارية العالقة؟
يكمن السرّ في التعامل مع أكثر المراحل صعوبة
في الزواج ّ
بدقة وتريث ،وذلك حسب نصائح علماء
النفس.
في هذا السياق ،يقسّ م العلماء المراحل الخطيرة التي
تهدد الزواج وقد تسبب الطالق إلى  5مراحل:
ـ السنة األولى
ـ ما بين السنة الثالثة والرابعة
ـ ما بين السنة الخامسة والسابعة
ـ ما بين السنة العاشرة والخامسة عشر
ما بين السنة الـعشرين والـسنة الثالثين
فما هي أسابب خطورة هذه المراحل؟ وكيف يجب
التعامل معها؟ لنكتشف سوياً:

السنة األولى :مرحلة اإلدراك

بعد مرور  6أشهر تقريباً ،يتالشى أثر "الحب
األعمى" تدريجياً واالنبهار بالشريك الذي ينجم عنه
في بداية العالقة ،لتبدأ الزوجة برؤية شريكها على
حقيقته وبعيوبه ،واألمر ينطبق على الزوج أيضاً.
كنت تمرّ ين بهذه المرحلةّ ،
تذكري أنّه ليس هناك
إن ِ
من شخص كامل .لذلك ،عليكما المساومة والتوصل
إلى حلول وسطية لألمور التي تزعجكما ،وذلك بعد
مناقشتها بكل وضوح وصراحة.

من  3إلى  4سنوات" :منطقة الراحة" الخطيرة

في هذه المرحلة ،يبدأ الشريكان باالعتياد على
بعضهما ،وبالتالي ،قد يعتبران عالقتهما كأمر مسلّم
به ،ويتوقفان عن بذل أي مجهود في هذا الخصوص.
وهنا ،قد يتوقف الزوجان عن تبادل الكالم الجميل
وكلمة "أحبك" ،كما أنّهما لن يحرصا على تمضية
الوقت سوياً كما في السابق.
لذلك ،من المهم في تلك المرحلة باألخص أن يحاول
الطرفين إبقاء شعلة الحب ما بينهما ،ويكسران

الروتين من خالل تدليل الشريك من وقت إلى آخر
ومجاملته .فالتوقف عن االهتمام هو من أسباب
البرود العاطفي الذي قد يؤدي إلى الطالق.

من  5إلى  7سنوات :المرحلة األخطر

تجمع األكثرية ّ
أن السنة السابعة على الزواج هي
حتماً الفترة األكثر حساسية بين الشريكين ،إذ أن
األمور ما بينهم تصبح أشبه بالتلقائية والمبرمجة،
فيتسلل إليها الملل والروتين .في هذه المرحلة ،قد
يتراجع أيضاً مستوى االنجذاب الجسدي ،كما أن
متطلبات الحياة كاالهتمام باألوالد والحرص على
االستقرار المادي قد يكون لها أثر سلبي .ولتفادي
الوقوع في شرك الطالق الشائع بعد مرور السنة
السابعة على الزواج ،من الضروري إبقاء أبواب
التواصل مفتوحة ،والحرص على اتخاذ نبرة عاطفية
أثناء الحوار ال تخلو من الشغف بعيداً عن األسئلة
ّ
وحل المشاكل فور ظهورها،
الباردة والنمطية.
وعدم تركها لتتراكم.
اهتمام كل طرف بنفسه أيضاً وتقييم حالته من
وقت إلى وقت .هذا األمر ضروري كي ال ينسى
االهتمام بذاته والتفكير بمخططاته وطموحاته ،ومن
ث ّم مشاركة هذه األفكار مع الشريك.
مناقشة مستقبل العالقة في جلسات هادئة وعدم ترك
هذا النوع من الحوار إلى ما بعد حدوث أي مشكلة،
أي عند انفعال أحد الطرفين.

باتوا مراهقين على األرجح.
لذلك ،من المهم المواظبة على الخطوات المذكورة
في النقطة السابقة في هذه المرحلة أيضاً ،إلى جانب
التحلّي بالصبر ،وأخذ األمور من ناحيتها الفاكهية
عن طريق الضحك سوياً!
تنتظرك
والخبر الجيّد أنّه وبعد تخطي هذه المرحلة،
ِ
نقطة تحول إيجابية للسنوات الـ 20المقبلة ،لتزداد
وسعادتك في الزواج وتعيشان "فترة
نسبة اكتفائك
ِ
عسل" ثانية!

من  20إلى  30سنة :الطالق الرمادي وأزمة
منتصف العمر

أمّا في هذه المرحلة ،فقد يتأثر الزواج بأزمة
منتصف العمر لدى الزوجين ،كما بزواج األوالد
ومغادرتهم للمنزل .في هذه الفترة ،يشعر الشريكان
وكأنّه عليهما التأقلم مع العيش سوياً من جديد ،ولكن
هذه المرّ ة دون الشرارة التي تتميز بها سنوات
الزواج األولى.
لمواجهة هذه الصعوباتّ ،
فكري باألمر على أنهّ
فرصة جديدة إلعادة بناء زواجكما من جديد ،فال
تبتعدا عن بعضهما وتصارحا بما تشعران به .كذلك،
حاوال إيجاد اهتمامات جديدة تجمعكما لتمضية
الوقت سوياً مثل بعض التمارين الرياضية ،السفر
والسياحة أو حتّى تعلم الكمبيوتر أو أي لغة جديدة!

من  10إلى  15سنة:
"العمر الصعب"

قد تشهد بعض العالقات
المزيد من التراكم في
هذه النقطة ،ألسباب
تشبه ما ذكرناه سابقاً عن
العام السابع من الزواج.
ولكن هذه المرّ ة مع تزايد
المسؤوليات والصعوبات
في تربية األطفال الذين
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من المعتاد أن يلجأ األطفال إلى تكرار طلباتهم بصورة مستفزة أحيانا،
حتى وإن رفض األب واألم االستجابة لها من قبل ،وهي طريقة يتبعها
الطفل الصغير ،إما تقليدا لآلخرين ،أو لشعوره بالملل ،أو حتى اعتقادا
منه أن اإللحاح هو الحل األسهل.
من هنا يجب االهتمام باتباع بعض القواعد البسيطة ،والتي ستجعل
طفلك يبتعد عن استخدام أسلوب “اإللحاح” المستفز مرة أخرى مع
الوقت.
الحزم ضروري مع إلحاح األطفال :البد أن يكون رفض طلب
الطفل بصورة حازمة ،حتى مع مناقشة األمر ،يجب أن تكون الرسالة
واضحة ،وال يبدو فيها التردد أو قبول التفاوض ،سواء بنبرة الصوت،
أو بلغة الجسد التي تظهر جديتك بوضوح.
التجاهل :قد يجد البعض صعوبة كبيرة في ترك أطفالهم يطالبون
بأمر ما ،دون الرد عليهم بل وبتجاهلهم تماما ،ولكنه ثبت أنها طريقة
ناجحة جدا ،ستجعل الطفل يدرك مدى صالبتك ،ومن ثم عدم جدوى
اإللحاح باستمرار فيما بعد.
االتزان :يعتقد الكثير من اآلباء واألمهات أن العصبية أحيانا ما تجدي
نفعا أثناء التعامل مع اإللحاح المستمر لألطفال ،وهو اعتقاد خاطئ.
حيث يمكن أن يكون طفلك يستخدم تلك الطريقة إلثارة غضبك بهدف
التسلية ،لذا فعند فقدان أعصابك يكون قد حقق الطفل مراده ،ومن ثم
يلجأ للزن واإللحاح دائما وبال توقف.
عدم التنازل :يجب أن يكون القرار نهائي ،حتى مع إلحاح الطفل
وبكائه ،فاالنصياع لمطالبه في تلك الحالة ،سيعلمه أن البكاء هو
الطريق األوحد للوصول إلى أهدافه ،وهو أمر ال يتمناه بالقطع أي
أب وأم.
الشرح :في األوقات الهادئة ،والتي يكف فيها الطفل عن الصراخ أو
المطالبة بالشيء الذي يرغب فيه ،يمكن الجلوس معه ،لشرح كيفية
طلب األشياء بطريقة الئقة ،وكيف تعمل تلك الطريقة على إيصال
رسالته بصورة جيدة ،دون االعتماد على اإللحاح ألنه لن يفيده قط.
العقاب :من الممكن أن يتم وضع عقوبة محددة لإللحاح ،ومن الجائز
جدا أن يتم تحديدها باالتفاق مع الطفل نفسه ،حتى يصبح األمر أكثر
حزما وموضوعية أمامه.
التحفيز :مع انصياع الطفل ألوامرك والمطالبة بما يريد بطريقة
الئقة ،وعدم استخدام طريقة الزن من جديد ،البد أن يكون له قسط
من التشجيع والتحفيز بوضوح ،حتى يصبح هذا هو منهجه فيما بعد.
في النهاية ،هي طرق بسيطة يمكن اتباعها مع طفلك ،بعيدا عن أي
أساليب أخرى تستلزم العنف كالضرب مثال ،حيث ال تعد تلك الطرق
هي األنسب للتعامل مع األطفال الصغار تماما ،بل من الممكن ان
تخلق أزمات نفسية لديهم ،ال حصر لها.
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من الضروري أن ينتشر جو من الود والحب بين الزوجين لعالقة زوجية ناجحة
ومستقرة ،وتشكل عبارات الغزل واإلطراء والثناء المتبادل أحد أهم المقومات التي
تساهم في خلق هذا الجو الودود بين الرجل والمرأة.
وبما ان المرأة تتسم بحبها لإلطراء من اآلخرين بشكل عام ومن شريك حياتها بشكل
خاص ،فال بد من أن يواظب الرجل على تقديم اإلطراء لها باستمرار .فيما يلي كلمات
تحب المرأة أن تسمعها من زوجها على الدوام:
 أنت جميلة :يمثل تعبير الزوج عن إعجابه بجمال زوجته ،اإلطراء الذي ترغبالمرأة بسماعه على الدوام ،إذا تشعر المرأة بالسعادة والغبطة إن تغزل شريك حياتها
بجمال مظهرها ،ويكون ذلك دافعاً لها للظهور أمامه بكامل جمالها وأنوثتها باستمرار.
 أكلك لذيذ جداً :عادة ما تشعر المرأة باالرتياح والرضا ،وتزداد ثقتها بنفسها إن عبرلها زوجها عن رضاه عن مذاق الطعام الذي أعدته ،أو أخبرها أنها طاهية ممتازة .لذا
ال بد من أن تحاول المرأة أن تتقن فنون الطهي وتقدم لزوجها وجبات مميزة تظهر فيها
مهاراتها كربّة منزل.
 إنت زوجة مثالية :تحبذ المرأة أن يمتدحها زوجها أمام اآلخرين كاألصدقاء والعائلة،ألن هذا ينم عن رضاه عن أدائها واحترامه لها وحرصه ألن تكون ذات سمعة عطرة
ً
ومثاال يحتذى أمام اآلخرين.
 اشتقت إليك :إن تعبير الرجل عن اشتياقه لزوجته ،يدل بوضوح على أنه يكن لهامشاعر حب صادقة ،وأنه ال يستطيع العيش بعيداً عنها .لذا ينبغي على الزوج أن يعبر
عن اشتياقه لزوجته كلما عاد إلى المنزل وأن يوجه إليها كلمات رقيقة تخفف عنها وطأة
ضغوطات وأعباء الواجبات المنزلية.
 أنت أم رائعة :من الضروري أن يعمد الرجل إلى التعبير عن تقديره للدور الذي تقومبه زوجته في تربية األطفال والعناية بهم ،فالتعبير عن التقدير يسعد الزوجة ويدل على
أنه يقدر جهودها المضنية التي تبذلها كأم ومربية.

ربما تكون خسارة الوزن أحد الصناعات
األكثر ربحية اليوم ،إلى جانب صناعة األفالم
والمستحضرات الطبية ،فكثيرون منا يريدون أن
يخسروا بعض الوزن ،ليستمتعوا بالجسم الرشيق
والصحة ،ولكن هل سمعت في احدى االيام عن
بعض االكاذيب عن خسارة الوزن ،تابع معنا المقال
التالي لتتعرف عليها .
 تناول الطعام في أجزاء صغيرة" :صغير"هو مصطلح نسبي ،وهناك احتماالت بأن كل من
سمع هذه النصيحة سيعدلها حسب رغبته ،وبعبارة
أخرى ،حتى إذا كنت تعتقد أنك تتناول كميات
صغيرة ،يمكنك بالفعل أن تستوعب سعرات حرارية
أكثر مما تحتاجه ،فالمهم هو ما تأكله في أجزاء
صغيرة ،فمثال إذا كنت ترغب في خسارة الوزن
فعليك من االقالع عن تناول الوجبات السريعة ،لكن
بعض الناس عندما يسمعون انهم عليهم تصغير حجم
االطعمة التي يتناولها ،فمن الممكن أن يتنالوا كمية
صغيرة من الوجبات السريعة ،وهذا بالطبع يؤدى
إلى اكتساب الوزن وليس خسارته ولذلك فقد يعتبر
ذلك من االكاذيب عن خسارة الوزن .
 تمارين غرف النوم هي االفضل :من المحزنأن نضطر إلى فضح هذه األسطورة ،لكن الدراسات
أظهرت أن "تمرين غرفة النوم" ال يحرق في الواقع
عدد السعرات الحرارية التي نريدها ،فهو يؤدى فقط
إلى االحساس بالسعادة ،لكن ذلك ال يعنى توقفك عن
التمارين الرياضية .
 السعرات الحرارية مختلفة  :في حين أن هناكحقيقة تقول بأن السعرات الحرارية هي مجرد
مقياس للطاقة ،إال أن أنواعً ا مختلفة من األطعمة
يتم معالجتها بشكل مختلف عن طريق الجسم ،فمثال
السعرات الحرارية من البروتينات هي أفضل لفقدان
الوزن لسبب بسيط وهو أن معالجتها تسرع عملية
التمثيل الغذائي الكلي للجسم وألن البروتين يزيد من
كتلة العضالت ،وكلما زادت كتلة العضالت لديك،
كلما زادت كمية السعرات الحرارية التي تحرقها،
ألن العضالت تأكل سعرات حرارية أكثر من
رواسب الدهون .
 ضرورة تناول وجبة االفطار :تقترح العديدمن أنظمة إنقاص الوزن أشياء لتناولها في وجبة
االفطار مثل ربع جريب فروت أو شريحة من
الموز ،وهذا بالتاكيد خطأ ،فعلى الرغم من أن
األبحاث قد اظهرت أن األشخاص الذين يتناولون
وجبة اإلفطار يزنون أقل ،اال انه بالطبع يعتمد على
ما تأكله في تلك الوجبة.

 تناول البيض مضر :نعم أن البيض مليءبالكوليسترول لكن التفاصيل الدقيقة هنا هي أن
الكوليسترول الجيد هو النوع الذي يحتاجه الجسم،
وليس السيئ الذي يزيد من خطر نوبة قلبية،
باإلضافة إلى ذلك فال يزيد تناول البيض من
الدهون الموجودة بالجسم ،ألنها تجعلك أكثر صحة
فالكوليسترول الجيد مليء بأشياء مثل فيتامين أ وهو
جيد جدا للبشرة ،والمعادن الجيد للجسم كله .

 تناول طعام أقل ،المزيد من التمارينالرياضية  :هذه ليست خرافة كليا ولكنها قد تكون

مضللة بعض الشئ ،فاألمور ليست بهذه البساطة في
الحقيقة ،فقد يمكنك تقليل كمية السعرات الحرارية
الخاصة بك وفقدان بعض الوزن ولكن تدريجيا
سوف تبدأ فقدان الوزن أقل وأقل حتى تصل إلى
عدم فقدان الوزن ،وذلك ألن جسمك يتكيف مع كمية
السعرات الحرارية المنخفضة.

 -المكمالت الغذائية تهدف إلى مساعدة النظام

الغذائي  :قد ال تحمل كل المكمالت الغذائية نفس
الجودة ،فهناك بعض العبوات التي تحمل تحذيرا
على عبواتها أنها ليست بديال عن اتباع نظام غذائي
صحي ،والسبب هو أن المكمالت الغذائية موجهة
في الواقع لألشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين
معين ،لذلك فالعيش على السبانخ والمكمالت الغذائية
ليست أفضل طريقة لفقدان الوزن ،فأنت أيضا
بحاجة إلى البروتين.

 -يجب أن تأكل فقط عندما تكون جائعا :

وفقا ألخصائي التغذية ،فان الناس في كثير من
األحيان يشعرون بالجوع عن طريق الخطا ،حتى
يتمكنوا من الحصول على وجبة خفيفة ،ففى الحقيقة
قد يكون الجسم محتاج إلى شرب المزيد من المياه
أو السوائل ،لذلك عليك اوال أن تشرب المياه ثم إذا
شعرت انك ما زلت جائع فعليك أن تتناول وجبة
خفيفة قليلة السعرات الحرارية .
فى النهاية ،اذا كنت قد بدأت في اتباع احدى االنظمة
الغذائية ولم تشعر بخسارة الوزن ،فعليك أن ترجع
مرة أخرى لمصدر الحمية التي تتبعها وتتحرى مدى
مالئمتها مع حالتك الصحية ،أو من االفضل استشارة
الطبيب وااللتزام بتناول االكل الصحى واالبتعاد
عن االقوال والقصص عن خسارة الوزن ،فهى لم
تساعدك ابدا في الحصول على الجسم المثالى ،بل
انها يمكن أن تزيد من وزنك .

ـ من السهل ايجاد الحبيب واستبقاء الصديق ،ومن
الصعب ايجاد الصديق واستبقاء الحبيب
ـ الفرق بين الحب والصداقة كبير  ،وهو ان الصداقة
اندر كثيرا من الحب
ـ كثيرا ما تنتهي صداقة الى حب ولكن الحب ال
يمكن ان ينتهي الى صداقة
ـ الصديق وقت الضيق ( مثل عربي )
ـ الحب ربيع المراة وخريف الرجل
ـ الحب ال يعرف الشتاء وال الصيف ( مثل الماني )
ـ الحب اقدس حقوق الروح
ـ حب القلوب يزول ويبقى حب العقل (احمد شوقي )
ـ ربما كان من االفضل لك ان تحب بروية وعقل
ولكن الممتع حقا هو ان تحب بجنون
ـ الحب ال يعمي العيون ولكنه يضع عليها نظارة
مسحورة بالحبيب ( ) ..
ـ حب المرأة دائما اعمى ( مثل انجليزي )
ـ ليس الحب اعمى لكنه ال يبصر ( مثل الماني )
ـ االنانية خنجر في صدر الحب
ـ الحب انانية متبادلة بين العاشق والمعشوق
ـ مقياس الحب هو انكار الذات ( نيتشه )
ـ رسائل الحب االولى هي التي تطلقها العينان (
مثل فرنسي )
ـ الحب نظرة  ..فابتسامة  ..فسالم  ..فكالم  ..فموعد
 ..فلقاء  ( ..احمد شوقي )
ـ المرأة الحذرة تكتب وعودها على صفحات الرمال
( مثل صيني )
ـ المراة التي لم تر حبيبها في يوم ما ،تعتبر هذا اليوم
مفقودا من حياتها .أما الرجل مهما كان رقيقا فيعتبر
هذا اليوم مفقودا من ايام الحب فقط ..
ـ الحب الذي تغسله المرأة بدموعها يظل ناضرا
وجميال ( بلزاك )
ـ الرجل ارجوحة بين ابتسامة المرأة ودمعتها (
جبران خليل جبران )
ـ الحب زهرة ناضجة ال يفوح اريجها إال اذا
تساقطت عليها قطرات الدموع
ـ اكثر الناس حبا اقلهم كالما ( مثل انجليزي )
ـ الكلمة الطيبة تنعش قلب المرأة فكن انت اول من
يقولها لزوجتك قبل ان يقولها رجل اخر ( اوسكار
وايلد )
ـ اقل الناس حبا اكثرهم تحدثا عن حبه ( شكسبير )
ـ اذا ظهر الغدر سهل الهجر
ـ المرأة التي تحب حقا ترى الخيانة نذالة وتعتبر
الوفاء رمز الكرامة وعنوان الشرف ( ابراهيم
المصري )
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وُلدت الفنانة زينات صدقي بحي الجمرك في اإلسكندرية في  ،1912واسمها الحقيقي "زينب محمد مسعد"،
والتحقت بمعهد أنصار التمثيل والخيالة الذي قام الفنان زكي طليمات بتأسيسه في اإلسكندرية ،والذي كان
يشجع المواهب الجديدة فيمنحهم راتبا شهريا ،لكن األسرة عارضت هذا االتجاه لتقرر زينات بعدها الهرب
إلى لبنان بصحبة والدتها ورفيقة رحلتها خيرية صدقي ،للعمل كمونولجست ويبقى أشهر ما غنته مونولوج
تقول فيه "أنا زينات المصرية ..أرتيست لكن فنية ..أغني وأتسلطن يا عينية ..تعالى شوف المصرية"،
لتتذوق طعم النجاح للمرة األولى.
وغنّت ذات مرة في أحد المحال اللبنانية التي دعيت إليها المطربة فتحية أحمد ،وكانت األغنية بالمصادفة هي
"فتحية" فظنت األخيرة أنها تحييها ،لكنها فوجئت بأنها غنت أغنياتها الثانية والثالثة أيضا لها
وكانت زينات ال تعرف أنها أغاني المطربة المصرية ،لكن حظها السيئ جعل فتحية تغضب
غضبا شديدا لذلك جرت وراءها في وسط المحل وضربتها أمام الحاضرين.
وقررت العودة إلى مصر وكانت تعرفت على بديعة مصابني في لبنان ،وطلبت منها االنضمام
إلى فرقتها في مصر ،فقررت أن تعود مصر لمقابلتها ،وعملت ضمن فريق "الكورال" في
فرقتها ،ثم عملت كراقصة أيضا في نفس الفرقة ،لكنها لم تسعد بالرقص أو الغناء ،فعرضت
عليها «بديعة» العمل كممثلة في فرقة نجيب الريحاني ،وبالفعل انضمت له واختار لها اسم
«زينات» ،لعدم الخلط بينها وبين الفنانة زينب صدقي ،وبدأت العمل في الفرقة كومبارس ،ثم حلت بديلة
لبطلة الفرقة التي اعتذرت ذات مرة عن الدور ،وأدت دور فتاة خادمة سليطة اللسان ،في مسرحية بعنوان
«الدنيا جرى فيها إيه».
وقدمت مع الفنان الكوميدي إسماعيل ياسين ثنائيا حقق نجاحا كبيرا ،وشاركت معه في الكثير من األفالم
السينمائية ،وانضمت لفرقته المسرحية ،وشاركت أيضا كبار نجوم السينما وروادها في أغلب أفالمهم.
أهم أعمالها
كانت أول أعمال زينات السينمائية فيلم "وراء الستار" عام 1937م ،لتقدم بعده عددا هائال من األفالم حيث
إنها شقت طريقها الفني ووصلت للنجومية بسرعة ملحوظة لتمتعها إلى جانب موهبتها الكبيرة بخفة ظل
غير عادية وسمات شخصية مميزة وقبول اكتسبت من خاللهم لونها الخاص ودورها الذي احتكرته في
األعمال السينمائية ،فأصبحت أشهر عانس في تاريخ السينما المصرية والعربية حتى وقتنا هذا ،كما اشتهرت
بعبارتها المأثورة "كتاكيتو بني" ،ومع نهاية فترة الستينات بدأت زينات صدقي تتوارى عن األضواء
وعن الظهور في األدوار تدريجيًا ولم تظهر سوى في أعمال معدودة أشهرها فيلم "معبودة الجماهير" عام
1967م ،بينما كان آخر أعمالها على اإلطالق فيلم "بنت اسمها محمود" عام 1976م.
ورغم ما حققته من نجاح وشهرة واسعة فإنه في آخر أيامها انحسرت عنها األضواء وبدأ نشاطها الفني يقل
بشكل كبير ،وبالرغم من الظروف القاسية التي مرت بها فإنها كانت ترفض أن تطلب أي شيء من أحد
وظلت تدعو ربها دوما بأن تجد دورا تعود به إلى عالمها الفني.
واشتهر عن زينات صدقي في أيامها األخيرة أنها اقتربت من الله وكانت تقرأ القرآن كثيرا ،وفي عام
 1976كرمها الرئيس أنور السادات وقرر صرف معاش استثنائي لها ورفضت أن تطلب منه العالج على
نفقة الدولة ،حتى فارقت الحياة في مثل هذا اليوم  2مارس عام  1978تاركة وراءها ما ال يقل عن 170
عمال فنيا.
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بدأت نجمات الوسط الفني منذ بداية الشهر الحالي االستعداد لموسم رمضان
الدرامي من خالل تصوير أولى مشاهد المسلسالت الالتي يشاركن بها ،بينهن
مي عز الدين ودينا الشربيني و ريهام عبد الغفور ونيللي كريم ،وقد شاركن في
أعمال درامية خالل العام الماضي ،وعادت ً
أيضا ياسمين عبد العزيز بمسلسل
بعد غياب العام الماضي بمسلسل «الملكة».
فيما قررت بعض الفنانات االبتعاد عن الموسم الرمضاني ،بعد تحقيق بعضهن
لنجاح ملموس خالل العام الماضي ،والبعض اآلخر ابتعد لالنشغال بأعمال
سينمائية ،التي من المفترض أن تلحق بموسم عيد الفطر السينمائي.
منى زكي «السينما أهم» :ابتعدت منى زكي عن الدراما منذ آخر عمل قدمته
عام  2016وهو مسلسل «أفراح القبة» ،الذي شاركت به مع ً
كل من رانيا
يوسف وإياد نصار ومن تأليف نجيب محفوظ وإخراج محمد ياسين.
وتشارك حاليًا في تصوير عدد من األفالم السينمائية المقرر عرضها خالل
عام  2019وهي
«ترانيم إبليس»
مع
باالشتراك
السقا
أحمد
ومصطفى شعبان
النبوي
وخالد
ومن تأليف محمد
سيد بشير وإخراج
أحمد نادر جالل،
وفيلم «أهل الكهف» مع أحمد عز ومصطفى خاطر ودينا الشربيني ومن تأليف
أيمن بهجت قمر ومن إخراج شريف عرفة.
منة شلبي  ..ال وقت :فيما قالت منة شلبي في إحدى لقائتها التلفزيونية أنها
بذلت جهدا كبيرا خالل تصويرها مسلسل «واحة الغروب» ،والتي شاركت
فيه البطولة مع خالد النبوي ووسيد رجب ومن تأليف مريم نعوم وإخراج كاملة
أبو ذكري.
لنجد «شلبي» ،تبتعد عن الدراما للعام الثاني على التوالي وتشارك في عملين
سينمائيين ،أولهما «خيال مآتة» الذي تعود به إلى أحمد حلمي الذي شارطت
معه بأكثر من عمل سينمائي ،واآلخر هو «أهل العيب» مع إلهام شاهين ومحمد
ممدوح وتأليف تامر حبيب وإخراج محمد ياسين.
زينة « ..إحباط العام الماضي» :قدمت زينة خالل الموسم الرمضاني
الماضي مسلسل «ممنوع االقتراب التصوير» باالشتراك مع فتحي عبد
الوهاب ومحمد شاهين ومن تأليف محمد الصفتي وإخراج زياد الوشاحي ،ولم
يحقق المسلسل النجاح المتوقع له.
لتعود بعدها زينة إلى السينما من خالل «صديق العمر» كما تقول هي ،تامر
حسني ،بفيلم «كل سنة وأنت طيب» ،ويشاركمها في العمل خالد الصاوي
وعزت أبو عوف ومن تأليف محمد عبد المعطي وسعيد الماروق.
هيفاء وهبي  ..واللعنة :أما الفنانة هيفاء وهبي ،فقدمت مسلسل «لعنة
الكارما» ،في الموسم الرمضاني الماضي ،ولكنها لم تكن تعلم أن لعنة مسلسلها
ستصيبها ،وسيفشل المسلسل بصورة كبيرة ولم يحظ بنسبة مشاهدة كبيرة.
لنجد أن هيفاء تعتزل دراما رمضان لهذا العام ،ولم تعلن بعد عن خوضها ألي
تجارب فنية خالل الفترة القادمة.
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نشر الفنان والممثل سامر المصري ،صورة على حسابه الخاص على
"إنستغرام" تجمعه مع الممثل األمريكي الهوليوودي بيرس بروسنان في
اإلمارات العربية المتحدة.
وعلق الفنان السوري على
الصورة ،قائال" :كان لي
الشرف أن أقف أمام أسطورة
التمثيل الهوليودي بيرس
بروسنان .لقطة من فيلمنا
الجديد  The Misfitsقريبا".
سامر
الممثل
ويخوض
المصري أولى مشاركاته
العالمية ،من خالل فيلم
"أكشن" في هوليوود ،يجمعه
بالممثل األميركي بيرس
بروسنان الذي جسد شخصية
العميل "جميس بوند" في عدد من أفالمه.
وأعرب جمهور المصري عن سعادته لفنانه ،متمنياً له التوفيق في هذه التجربة.

فاجأت الفنانة السورية سالف فواخرجي ،جمهورها بتأكيد أنباء تعرضها
لمحاولة اغتيال في السودان ،من قبل شخص سوري.
وذكرت سالف في مقابلة تلفزيونية ،أنها دعيت إلى حفل تكريم في الخرطوم
عام  ،2013وفوجئت وقتها بحراسة أمنية مشددة ،ليخبرها رجال األمن بوجود
مخطط الغتيالها على يد شخص سوري "معارض" كما وصفته ،والمفاجأة أنه
هو من أبلغ عن المخطط ،وتم منع الضيوف من حضور العرض الخاص للفيلم.
وكشفت الفنانة السورية ،عن حقيقة وجود خالف بينها والفنانة أصالة ،مؤكدة
أنه ال توجد أزمة شخصية ،ولكنها تجاوزت في الكالم ،وعفا الله عما سلف،
ألنه ال جدوى من التوقف أمام أزمات الماضي.
و أ ضا فت
سالف" :كلنا
بنحتاج بعض،
الوقت
وهذا
مناسب
غير
للخالفات ،وكل
شيء ع َّدى الزم
وإحنا
ننساه،
اليوم.
والد
سوريا مثل األم
بتحب كل والدها
مهما كانت طباعهم أو معتقداتهم".
ووجهت سالف رسالة إلى أصالة وإلى كل السوريين ،قالت فيها" :أنتم أوالد
البلد مع بعض بنقدر نرجع نعمّرها ،وأمنا سوريا اآلن بحاجة لكل أوالدها،
ويجب أن ننسى كل شيء قديم وأن نتطلع لبكرة".

زار المالكم ـ بطل العالم األسبق في الوزن الثقيل والنجم السنيمائي حاليا ـ
"مايك تايسون أهرامات الجيزة ،على هامش وجوده في مصر للمشاركة في
فيلم "حملة فرعون" .ووصل تايسون إلى القاهرة ،واستقبله الفنان محمد لطفي،
الذي أوضح " أن تايسون الذي يشارك ألول مرة في السينما المصرية والعربية
يمثل إضافة قوية للعمل السنمائي".
وفيما رفض لطفي اإلفصاح عن تفاصيل دور "تايسون" في الفيلم الجديد،
أوضح أن المالكم العالمي سيبدأ تصوير دوره في الفيلم حتى نهاية مارس ،وأن
عد ًدا من المشاهد ستجمعهما سويًا.
الفيلم بطولة عمرو سعد ،روبي ،محمود عبد المغني ،محمد لطفي ،قصة كريم
بشير ،إخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج محمد السبكي

حقق اإلعالن الدعائي الرسمي للنسخة الواقعية لفيلم " ،"Aladdinوالذي
طرحته شركة "ديزني" ،وتخطيه حاجز  15مليون مشاهدة خالل  48ساعة
فقط ،الفيلم بطولة النجم األمريكي العالمي ،ويل سميث ،ويشاركه نخبة من
النجوم والنجمات الشباب من بينهم مينا مسعود ،مروان كنزاري ،والفيلم من
المقرر طرحه تجاريًا يوم  24مايو المقبل.
تدور أحداث الفيلم
حول شخصيــــــة
عـــــــالء الديــــن
و"الجـــني" الــتي
يجســـــــدها ويـــل
سميث ،ومواقفــــه
الكوميدية المعروفة
من أحداث النسخة
األصلية والتي قام
ببطولتــــــها النجـم
الراحـــــــل روبين
ويليامز ،إلى جانب العديد من االستعراضات وأغاني الفيلم الشهيرة.
وطرحت "ديزني" إعالن تشويقي للفيلم خالل الفترة الماضية ،وسط اعتراض
البعض على شكل "جني" ويل سميث ،ومن المتوقع أن تظهر الشخصية في
شكلها النهائي بالشكل الذي يرضي محبي الشخصية الكارتونية.

من بين أعمدة معبد الكرنك الضخمة ووسط اآلثار المصرية القديمة أطلق
مهرجان األقصر للسينما األفريقية دورته الثامنة الجمعة في جنوب مصر
واختار السينما التونسية لتكون ضيف الشرف.
ويعرض بهذه المناسبة ثمانية أفالم تونسية حديثة إضافة إلى إصدار كتاب
بعنوان "السينما التونسية الجديدة" من تأليف طارق بن شعبان.
وتمكن جيل شاب من السينمائيين والمنتجين التونسيين من إثارة مواضيع
اجتماعية وسياسية كانت تخضع للرقابة المشددة قبل ثورة العام 2011
وتقديمها في طرح جريء مساهمين في ظهور سينما جديدة بالرغم من قلة
صاالت العرض.
في مطلع القرن الماضي ،كانت السينما التونسية في ما يشبه حالة الموت
البطيء ،إذ لم تكن تنتج أكثر من فيلمين أو ثالثة في السنة.
لكن في العام  ،2012سجّ لت نقلة وصارت تنتج منذ ذلك الحين  12فيلما طويال
المحلي أكثر من األفالم األجنبية.
سنويا تلقى استحسان الجمهور
ّ
ّ
وفرضت السينما التونسية نفسها على الساحة الدولية بأصالتها التي مكنتها من
نيل جوائز دولية .ففي  2016فاز فيلم "نحبك هادي" للمخرج التونسي محمد بن
عطية الذي عالج فيه قضية تحرر شاب تونسي محافظ ،بجائزتين في مهرجان
برلين الدولي.

وأدرج فيلم "على كف عفريت" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية الذي يعرض
صعوبات واجهت امرأة تونسية تعضرت لالغتصاب ،ضمن مسابقة "نظرة ما"
في مهرجان كان الدولي.
كما ّ
رشح فيلم "ولدي" لمحمد بن عطية لمسابقة "أسبوع المخرجين" في
مهرجان كان.
ويواجه قطاع السينما في تونس عراقيل عدة ،منها تشريعات قانونية عفا عليها
الزمن ال ّ
تنظم العالقة بين المنتجين والموزعين ،وعدم توفر نظام لبيع التذاكر
عبر اإلنترنت.
وتعتزم مجموعة "باتيه غومون" فتح مجمع بثماني قاعات عرض سينمائي
في تونس العاصمة وسوسة (شرق) باإلضافة إلى إعادة تهيئة قاعات أخرى.
لكن خبراء في مجال التوزيع يقولون إن تأسيس سينما قوية في تونس يحتاج
إلى مئة صالة على األقل.
ويرفع مهرجان األقصر للسينما األفريقية هذا العام شعار (السينما حياة أخرى)
ويعرض أكثر من  100فيلم من  47دولة ضمن خمس مسابقات وبرامج
موازية أخرى.
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إجراءات البسيطة يجب تنفيذها؛ لجعل بياناتك الخاصة أكثر أما ًنا ،إذ أكد استطالع
رأي أجرته شركة جوجل األمريكية بالتعاون مع شركة " "Harrisالمتخصصة في
أبحاث السوق للمستخدمين في الواليات المتحدة األمريكية ،أن العديد من المستخدمين
ليس لديهم دراية باألساسيات الالزمة لحماية حساباتهم وبياناتهم عبر اإلنترنت.
وعرضت نصائح لتعزيز األمان عبر اإلنترنت ،وجاءت كالتالي:
ً
محدثا
 قم بتخصيص رقم هاتف أو عنوان بريد إلكتروني السترداد البيانات واحتفظ بهيرتبط حساب جوجل الخاص بك بالعديد من التطبيقات وخدمات الويب ،وهذا الحساب لديه
طريقة استرداد للمساعدة في تنبيهك إذا كان هناك نشاط مريب في حسابك ،وبالطبع ستساعدك
إضافة معلومات االسترداد إلى حسابك في تمكينك من استرداده بشكل أسرع إذا فقدت الوصول
إليه ألي سبب من األسباب.
لتضمين معلومات االسترداد في حساب جوجل الخاص بك يمكنك اتباع الخطوات التالية:
 انتقل إلى حساب جوجل الخاص بك. اضغط على قسم األمان. اضغط على خيار "الطرق التي يمكننا بها التحقق من هويتك". قم بإدخال رقم هاتف وعنوان بريد إلكتروني محدثين يمكنك االستعانة بهم عند رغبتك فياسترداد البيانات.
 احرص على عدم استخدام نفس كلمة مرور ألكثر من حسابذكر حوالي  %65من المشاركين في استطالع جوجل إنهم يعيدون استخدام نفس كلمة المرور
لحسابات متعددة ،مما قد يزيد من المخاطر األمنية ،حيث أن األمر يشبه استخدام نفس المفتاح لقفل
منزلك والسيارة والمكتب ،فإذا تمكن شخص ما من اختراق أحد حساباتك فقد يتم اختراق جميع
حساباتك بسهولة.
لذلك احرص على إنشاء كلمة مرور قوية وفريدة لكل حساب لتجنب هذه المخاطر ،وتأكد من أن
جميع كلمات المرور التي تستخدمها صعبة التخمين ،ومن األفضل أن تتكون كل كلمة مرور من
ثمانية أحرف على األقل وأن تشتمل على أرقام ورموز.
قد يكون من الصعب حفظ وتذكر العديد من كلمات المرور المختلفة ،وللمساعدة في ذلك يمكنك
استخدام أحد تطبيقات أو خدمات إدارة كلمات المرور – مثل األداة المضمنة في متصفح جوجل
كروم  -Chromeلمساعدتك في إنشاء جميع كلمات المرور وحمايتها ومتابعتها.
وإذا كان ذلك صعبًا عليك يمكنك حتى كتابة كلمات المرور الخاصة بك على ورقة – ولكن
احتفظ بها في مكان آمن – وبما أن نشاط قراصنة المعلومات يكون دائمًا على اإلنترنت فلن
يتمكنوا من الوصول لهذه الورقة.
 احرص على استخدام آخر إصدار من البرامج أو التطبيقات على أجهزتكللمساعدة في حماية نشاطك على اإلنترنت ،تأكد من أنك تستخدم دائمًا أحدث إصدار من
البرنامج على جميع أجهزتك ،حيث دائمًا ما تحرص الشركات المنتجة لهذه البرامج
والتطبيقات على تعزيز أمنها ومعالجة الثغرات التي ظهرت في اإلصدارات القديمة.
وهذا يشمل جميع أنظمة التشغيل سواء كان ويندوز أو ماك أو إس أو أندرويد أو آي أو
إس ،والتي ترسل إشعارات عندما يحين وقت التحديث ،كما يوجد بعض الخدمات التي
تقوم بتحديث نفسها تلقائيًا مثل متصفح جوجل كروم.
 احرص على تنزيل التطبيقات من مصدر موثوق بهقم دائمًا بتنزيل تطبيقات هاتفك أو حاسوبك اللوحي من مصدر موثوق به للمساعدة
في الحفاظ على أمان أجهزتك ،وإذا كنت تستخدم جهاز يعمل بنظام التشغيل
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أندرويد ستجد أن  Google Play Protectيعمل
على التحقق من سالمة التطبيقات الموجودة على
متجر جوجل بالي قبل أن تتمكن من تنزيلها.
وللحفاظ على حماية جهازك:
 راجع تطبيقاتك باستمرار واحذف التطبيقات التيال تستخدمها باستمرار.
 انتقل إلى إعدادات متجر التطبيقات وقم بتفعيلالتحديثات التلقائية.
 ال تمنح حق الوصول إلى بياناتك الحساسة مثلموقعك وصورك إال للتطبيقات التي تثق بها فقط.
 احمي حساباتك من القراصنة بميزة المصادقةالثنائية
يعمل إعداد المصادقة الثنائية  ،2FAوالذي يُعرف
ً
أيضا باسم التحقق بخطوتين ،على تقليل فرصة
حصول شخص ما على وصول غير مصرح به
إلى حسابك.
للحفاظ على أمان حساباتك تتطلب منك ميزة
المصادقة الثنائية اتخاذ خطوة إضافية في كل مرة
تسجل فيها الدخول إلى حسابك إلى جانب إدخال
اسم المستخدم وكلمة المرور ستقوم بإدخال رمز
آخر ،وهذا الرمز سيأتيك في رسالة نصية قصيرة
 SMSعلى هاتفك ،أو سيكون رمز مكون من 6
أرقام تقوم بإنشائه بواسطة تطبيق مثل Google
 Authenticatorأو تطبيق  Authyأو أي تطبيق
مشابه يوفر نفس الخدمة ،أو مطالبة تتلقاها على
جهاز موثوق به أو باستخدام مفتاح أمان فعلي.
يمكنك تفعيل ميزة المصادقة الثنائية لحساب جوجل
الخاص بك من خالل اتباع الخطوات التالية:
 انتقل إلى حساب جوجل الخاص بك. اضغط على قسم األمان. اضغط قسم الدخول إلى جوجل. ستجد الخيار الثاني يحمل اسم التحقق بخطوتين ،2-Step Verificationاضغط عليه.
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 ثم اتبع الخطوات لتفعيله على حسابك. تحقق دائمًا من عناوين الروابط لتجنب محاوالتالتصيد
التصيد هو محاولة لخداعك من أجل الكشف عن
بياناتك الشخصية الهامة عبر اإلنترنت مثل كلمة
ً
أشكال متعددة ،لذا
المرور .ويمكن أن يتخذ ذلك
فمن المهم أن تتعرف على كيفية اكتشاف رسائل
البريد اإللكتروني والمواقع اإللكترونية المشبوهة.
على سبيل المثال ،قد ينشئ القراصنة صفحة تسجيل
دخول تبدو مشروعة ولكنها مزيفة في الواقع،
وعندما يتم الكشف عن كلمة المرور الخاصة بك،
يمكن القرصان الوصول إلى حسابك أو إصابة
جهازك.
ولتجنب ذلك يمكنك اتباع التالي:
 ال تضغط أب ًدا على الروابط المشكوك فيها. تحقق دائمًا من عنوان الرابط للتأكد من إدخالبياناتك في موقع الويب أو التطبيق الرسمي.
 قبل إرسال أي معلومات  ،تأكد من أن عنوانالرابط للموقع يبدأ بـ "."https
 كن حذرً ا من طلبات الحصول على معلوماتشخصية
ال ترد على رسائل البريد اإللكتروني المريبة أو
الرسائل الفورية أو النوافذ المنبثقة التي تطلب
معلومات شخصية ،مثل كلمات المرور أو بيانات
الحساب المصرفي أو أرقام بطاقات االئتمان أو
حتى تاريخ ميالدك .حتى إذا كانت الرسالة تأتي من
موقع تثق به ،مثل البنك الذي تتعامل معه فال تضغط
أب ًدا على الرابط أو ترسل رسالة رد ،ومن األفضل
االنتقال مباشر ًة إلى موقع الويب أو التطبيق لتسجيل
الدخول إلى حسابك.
تذكر أن المواقع والخدمات المشروعة لن ترسل
رسائل تطلب منك إرسال كلمات مرور أو معلومات
مالية عبر البريد اإللكتروني.

وضع باحثون خطة غريبة لتخفيف حدة تغير المناخ
من خالل رش مواد كيميائية في الغالف الجوي
بهدف "إطفاء الشمس".
ويدرس الباحثون إمكانات ما يسمى بـ "الهندسة
الجيولوجية الشمسية" ،لمعالجة تغير المناخ مؤقتا،
ولكن الكثيرين قلقون بشأن اآلثار الجانبية غير
المرغوب فيها.
ويحذر البعض من أن رش الهباء الجوي بشكل حر
في الهواء ،يمكن أن يؤدي إلى تفاقم مشكلة المناخ
في مناطق معينة ،وذلك بسبب التدخل في أنماط
هطول األمطار.
ومع ذلك ،تزعم دراسة جديدة أن رش "جرعة"
مناسبة من الهباء الجوي في الغالف الجوي لعكس
ضوء الشمس ،يمكن أن يخفض ارتفاع درجات
الحرارة العالمية إلى النصف ،دون أي تداعيات
خطيرة.
وقام فريق من علماء جامعة هارفارد ومعهد
ماساتشوستس للتكنولوجيا و"برينستون" ،بإنشاء
نموذج لدراسة التأثير المحتمل للهندسة الجيولوجية
الشمسية على درجات الحرارة القصوى وهطول
األمطار ،وتوافر المياه وكثافة العواصف المدارية.
ووجدوا أن الهندسة الجيولوجية الشمسية ال تعمل
على تبريد الكوكب فحسب ،بل تؤدي أيضا إلى
اعتدال التغيرات في توافر المياه وهطول األمطار
الشديد في العديد من األماكن ،كما تعوض أكثر من
 %85من الزيادة في شدة األعاصير.
وعالوة على ذلك ،فإن أقل من  %0.5من األراضي
تشهد تفاقم آثار تغير المناخ ،وفقا للنموذج.
في حين اعترف العلماء بأنه ما تزال هناك "حاالت
عدم يقين كبيرة" حول هذا التدخل الدراماتيكي ،فقد
قالوا إنه يمكن أن يحقق فوائد كبيرة بشكل عام.
قال األستاذ بجامعة هارفارد ،الذي قاد الدراسة::
"تحاكي الهندسة الجيولوجية الشمسية مفعول عقار
يعالج ارتفاع ضغط الدم إلى حد بعيد .جرعة زائدة
من شأنها أن تكون ضارة ،ولكن جرعة مختارة
بشكل جيد يمكن أن تقلل من المخاطر".

ال يبدو أن فترة زمنية طويلة تفصل بيننا وبين بداية استخدام األجهزة اإللكترونية والذكاء االصطناعي
كأجزاء حقيقية من جسمنا البشري ،ليس كأجهزة خارجية فحسب.
ومع أن زراعة األجهزة اإللكترونية في الجسم البشري لمساعدته أو تطويره أو حتى مراقبة عملياته
الحيوية هي ليست بالشيء الجديد نسبيا ،ولكنها اقتصرت في الماضي على إضافة مكونات مهمة حيوياً
للجسم ،مثل تعويض عن قصور موضعي أو خلل في إحدى وظائفه ،فهناك مثال منظمات ضربات القلب
اإللكترونية باإلضافة إلى بعض المحاوالت التجريبية مثل زراعة الشرائح اإللكترونية التي تراقب ضغط
الدم وكمية السكر في الدم عند مرضى السكري.
ولكن شركة ألمانية دفعت بتكنولوجيا زراعة الرقائق
اإللكترونية إلى مسار آخر ،فشركة ""I am Robot
ويعني اسمها (أنا إنسان آلي) بدأت بشكل تجاري
بتقديم خدمات تتعدى إطار الوظائف الحيوية ،إلى
المعلوماتي منها .فالشريحة التي تبيعها الشركة
تعمل بشكل متكامل مع أجهزة الهواتف المحمولة
والساعات الذكية المتوافقة معها ،باإلضافة إلى
قدرتها على مخاطبة مجموعة كبيرة من األجهزة
باستخدام معيار ( )NFCأو "االتصال ضمن مجال
قريب" وهو معيار تستخدمه الهواتف المحمولة
لمصادقة هوية المستخدمين ونقل بيانات من
جهاز آلخر على أبعاد محدودة ال تتجاوز الخمسة
سنتمترات تقريباً.
يقول رئيس الشركة التنفيذي سفين بيكر في حوار
أجراه مع يورونيوز "حتى تعمل الشريحة بشكل جيد
يجب زراعتها عند أخصائي أو في عيادة "بيرسنغ"،
ومن ثم برمجتها لتعمل عن طريق تطبيق خاص
على الهاتف الذكي" .ويتم زراعة الشريحة في
أنسجة اليد الرقيقة بين السبابة واالبهام.
نجاح غير متوقع
بيكر قام بتأسيس شركته في العام  ،2015وقام
في األيام األربعة األولى ببيع أول عشرة نماذج
لرقائقه الفريدة والتي جربها عليه شخصيا قبل

وضعها في الخدمة .ويتوقع بيكر أن يكون هناك بين
 2000و  3500مستخدم حالياً في ألمانيا وحدها
ممن قاموا "بتطوير أجسامهم" عن طريق زراعة
شرائح إلكترونية ( .)NFCويقول بيكر إن الشريحة
ال يقتصر استخدامها على كونها هوية إلكترونية
فحسب ،بل هي قابلة للبرمجة لتصبح بديال عن
بطاقة العمل الشخصية وبطاقة استخدام المواصالت
العامة ،وحتى لديها القدرة على حفظ كمية بسيطة
من البيانات مثل عناوين مواقع على االنترنيت.
ويأمل بيكر أن تقوم شركات أخرى بتبني هذه التقنية
مثل الشركات المالية والبنوك ،وخاصة أن الناس
بدأت مؤخرا باالعتماد على تقنية مشابهة إلتمام
المعامالت النقدية بدون مالمسة مباشرة ،ولكنها
مازالت تستخدم بطاقات من نوع معين مثل بطاقات
الودائع المصرفية أو بطاقات االعتماد المالي.
وال يخفي بيكر نظرته المستقبلية بأن يدفع ضغط
التواصل االجتماعي وتقنية مشاركة المعلومات
بالبشر ألن يقوموا بزراعة الرقائق اإللكترونية
في أجسادهم .ولكنه يشير إلى بعض مخاوفه من
سلبياتها ،فأنت ال تريد أن ترسل معلوماتك المهمة
إلى شخص آخر بمجرد أن يمرر هاتفه أمام يدك
بدون علمك.
لهذا يظن بيكر أن موضوع زراعة تلك الرقائق
سيبقى خياراً متاحاً للبشر وليس شيئا إجباريا.

بمناسبة مرور ثالثين عامًا على وجود شبكة الويب
في حياتنا ،نقدم إليكم ً
أيضا معلومات هامة عن
الشبكة:
ـ انطلقت الشبكة عام 1989م وكان الهدف منها
تسهيل االتصال ونقل المعلومات بين هيئات الدول
األوروبية المجتمعة في سويسرا.
ـ مخترع الشبكة هو السير تيم بريرنرز لي وهو
انجليزي الجنسية ويعمل كأستاذ لعلم الحاسوب في
جامعة أوكسفورد بالمملكة المتحدة.
ـ هناك فرق بين شبكة الويب والعالمية واالنترنت،
فاالنترنت هو الشبكة بكامل خدماتها وما تحويه ،أما
شبكة الويب فهي نظام فائق للربط بين المعلومات
وتنظيمها وتنسيقها وتخزينها وعرضها من خالل
االنترنت.
ـ حجم شبكة الويب العالمية ال يعرفه أحد ،فنحن
م َُّطلعون على الجزء الذي تقوم محركات البحث
بتصنيفه وفهرسته وبالتالي يصبح من السهل علينا
الوصول إليه ،أما الجزء األكبر من شبكة الويب
فهو منطقة غامضة ويطلق على هذه المنطقة “الويب
الخفي أو المظلم”.
ـ عدد مستخدمي الشبكة وصل في نهاية ديسمبر
 2018إلى أربع مليارات نسمة.
ـ قرابة نصف مستخدمي الشبكة يقطنون في قارة
آسيا ،وأن الصين وحدها بها  %20من مجموع
مستخدمي الشبكة.
ـ دولة آيسلندا تعد الدولة التي يستخدم سكانها بالكامل
الويب.
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تعتبر العناية بالسيارة داخليا وخارجيا أمرا مهما للغاية للحفاظ على رونق السيارة وقيمتها المادية عند الرغبة في بيعها.
وتسود بين قائدي السيارات بعض المعتقدات حول استخدام المواد المنزلية في العناية بالسيارة .فما مدى صحة هذه المعتقدات؟
يقول نادي السيارات األلماني إن أكبر خطأ يتم ارتكابه في حق السيارة هو إهمال العناية المنتظمة بها ،وأكد خبير العناية بالسيارات أن االتساخ واألتربة يمكن
أن تدمر طالء السيارة.
وفي حالة عدم غسل السيارة بشكل منتظم يصبح لونها باهتا ،وإذا لم يكن سطح السيارة ناعما ومحميا ،فإن االتساخ والحشرات تلتصق بشدة ،كما يصعب إزالتها
أيضا .وأضاف أن قيمة السيارة تنخفض بإهمال السيارة ،وبالتالي سعر إعادة البيع ،كما يتعلق األمر بالسالمة أيضا؛ حيث يتم االنتباه إلى السيارة الالمعة في
حركة المرور بشكل أفضل.
وباإلضافة إلى الغسل المنتظم للسيارة يُنصح باتخاذ المزيد من التدابير ،وذلك من خالل معالجة السيارة بالشمع بعد غسلها جيدا ،لكن هذا ال يحدث بعد كل مرة
من غسل السيارة ،وإنما مرة أو مرتين في العام ،وفي هذا اإلطار ينصح الخبراء باستعمال المنتجات الموجودة في المتاجر المتخصصة.
وفيما يلي نظرة سريعة على أبرز المعتقدات الشائعة
حول العناية بالسيارة ومدى صحتها.
هل تحمي األوساخ طالء السيارة؟
ال يزال هناك رأي يقول بأن األوساخ تحمي الطالء.
ويوضح الخبراء أن هذا االعتقاد غير صحيح؛ فقد
تتسبب رواسب األوساخ فوق الطالء في إحداث
خدوش به ،وترتبط األوساخ بشكل كبير بالملح
وبالرطوبة مباشرة على سطح الطالء ،وهو ما
يشكل بيئة صالحة للصدأ.
رشاش (سبراي) تنظيف الفرن واإلطارات:
هناك من يعتقد أن سبراي تنظيف الفرن يمكنه
تنظيف االطارات من بقايا األوساخ ،لكن هذه المواد
تشتمل على مكونات تضر بعازل األلومنيوم ،ثم
يتعرض لألكسدة بعد ذلك .وفي هذا اإلطار ينصح
الخبراء باالبتعاد عن البنزين إلزالة األوساخ ،وبدال
من هذا كله يجب االعتماد على مواد التنظيف
المخصصة لإلطارات ،مع استعمال قطعة قماش
أو قطعة من اإلسفنج واالبتعاد عن جميع الوسائل
الخشنة أو الصلبة.
األحماض:
منظفات اإلطارات أيضا يتعين أال تحتوي على أية
أحماض ،فمن خالل زيادة فترة التعرض أو الرش
بشكل خاطئ يمكن أن يعمل الحامض مرة أخرى

ويدمر طبقة العزل ،ولذلك فإنه دائما ما ينصح
بالمواد الخالية من األحماض.
ويحظر أيضا استخدام سائل الكشط المنزلي ،ويجب
أيضا االنتباه إلى الرموز الحمضية الموجودة على
الزجاجات أو العبوات قدر اإلمكان ،وتحتوي مادة
الكحول أيضا على كمية ليست بالقليلة من الحمض
قد تسبب أضرارا.
القهوة إلزالة الروائح الكريهة؟
في الواقع يساعد مسحوق القهوة على إزالة الرائحة
الكريهة من السيارة ،ولهذا الغرض يمكن وضعه في
إناء داخل بالمقصورة الداخلية على سبيل المثال ،مع
العلم بأن حبوب البن يمكن أن تفي هنا بالغرض.
غير أن القهوة غير كافية إلزالة جميع الروائح.
العلكة "اللبان" في فرش السيارة:
يحذر الخبراء من االعتقاد بأن مجفف الشعر يمكنه
إزالة العلكة من الفرش ،وبدال من الحرارة يوصى
بوضع مكعبات الثلج على العلكة الملتصقة ،مما
يعمل على تصلبها ومن ثم سهولة إزالتها.
الخل ضد بقايا الملصقات:
يسود اعتقاد بأن الخل يساعد في إزالة بقايا
الملصقات .ويرى الخبراء أن هذا الحل ال يضمن
النجاح .ولذلك ينصح باستخدام قطعة قماش ناعمة
مع مزيل السيليكون ومسحها؛ حيث يتميز مزيل

السيليكون بعدم اإلضرار بالطالء وفي نفس الوقت
يضمن نجاحا بنسبة .%100
وصفات منزلية للعناية بالسيارة
في نفس السياق أفادت مجلة مختصة بالسيارات
بأنه يمكن ببعض الوصفات البسيطة العناية بالسيارة
والتغلب على بعض مشاكلها ،مثل الروائح الكريهة
وعدم عمل المساحات بشكل سليم.
ويلجأ الكثير من مالكي السيارات إلى تنظيف
سياراتهم بالمنزل لتفادي االنتظار لساعات طويلة
داخل المغاسل اإللكترونية.
ويمكن من خالل التالي التعرف على أبرز الوصفات
التي يتم بواسطتها الحصول على نتائج جيدة:
رائحة العفن
يمكن التخلص من رائحة العفن بالسيارة بطريقة
بسيطة تتمثل في غمس مشبك غسيل خشبي في زيت
الليمون ،وتثبيته في فتحة التهوية ،ليتم نشر رائحته
في المقصورة الداخلية بالكامل
إزالة الرطوبة
ويمكن إزالة الرطوبة من السيارة عن طريق فتح
األبواب لفترة طويلة وإخراج دواسات األقدام،
وينبغي تجفيف الدواسات بشكل منفصل .وعند
وجود الرطوبة في حيز األقدام فإن وضع ورق
الجرائد قد يساعد في سحب الرطوبة.
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على الرغم من األزمة االقتصادية التي اجتاحت العالم في الفترة األخيرة وطالت العديد من القطاعات المختلفة ،إال أن صناعة السيارات ال تعترف بذلك أب ًدا ،كونها أحد العالمات المميزة على الرقي والثر

تنظيف الكشافات
تحتوي العديد من معاجين األسنان على مواد مبيضة
لألسنان؛ لذا يمكن استخدام المعجون لعالج بعض
الخدوش البسيطة في زجاج الكشافات ،مع مراعاة
الضغط برفق.
مساحات الزجاج
مكن لقطعة قماشية من األلياف الدقيقة مع كحول
أن تعيد مساحات الزجاج للعمل بالشكل المطلوب،
وذلك بتنظيف النصل المطاطي للمساحة حتى ال
يترك أثرا على القطعة القماشية .وإذا لم تتمكن
المساحة من تنظيف الزجاج بشكل صحيح حتى بعد
تطبيق هذه الوصفة ،فيجب حينئذ تغييرها.
فضالت الطيور
ضرورة إزالة فضالت الطيور من طالء السيارة
على وجه السرعة؛ نظرا ألنها قد تؤذي الطالء
وتتسبب في حدوث أضرار ال يمكن إصالحها.
وأوضح خبير ألماني أن فضالت الطيور قد تخلف
بقعا سيئة على طالء سيارة بدون حماية جيدة بعد
ساعتين فقط .وإذا مر المزيد من الوقت ،فقد يتفاقم
الوضع ليصل الضرر إلى العمق ،وذلك على شكل

42

حفر حقيقي في سطح الطالء .وهنا سيتطلب العالج
تدخال من المختصين لصقل وتلميع الجزء المتضرر،
وإال سيكون من الالزم إعادة طالء الجزء المتضرر.
وأشار إلى أن بعض أصماغ الشجر وفضالت
الحشرات قد تضر الطالء أيضا بعد تركها عليه
لفترة من الوقت.
وبالنسبة للفضالت الحديثة والرطبة ،فإنه يكفي
غسلها بالماء الجاري فقط ،مع مراعاة أن حواف
هذه الفضالت تجف بشكل أسرع؛ لذا قد تحتاج
لمزيد من الجهد إلزالتها بوضع قطعة قماشية مبللة
عليها ،ثم مسحها بها.
ويحذر الخبراء من محاولة محو هذه اآلثار بطريقة
جافة لتجنب خدش طالء السيارة وترك آثار عميقة
قد ال يتم إخفاؤها عن طريق عمليات التلميع العادية،
بعد ذلك ينبغي إبعاد هذه الفضالت عن جسم السيارة
بقطعة قماشية وبعناية.
وينصح الخبير َمن يقوم في المعتاد بركن سيارته
تحت األشجار باصطحاب زجاجة ممتلئة بالماء
وربما بالصابون أيضا مع قطعة قماش للتنظيف.
ويُفضل أيضا استخدام سوائل التنظيف الخاصة
بأسطح طالء السيارة.

كساد كبير يسود حالياً قطاع بيع السيارات الجديدة في
مصر ،حيث يرجع الخبراء السبب إلى حملة “خليها
تصدي” ،وهي حملة مقاطعة شراء السيارات الجديدة
والتي دعا إليها المصريين ،وقد كانت بدايتها في
شهر يناير الماضي نتيجة الرتفاع أسعار السيارات
بصورة غير مسبوقة ،إذ تستهدف خفض أسعار
السيارات إلى
السعر الطبيعي
العالمي .وعلى
من
الرغم
امتالك مصر
إمكانيات كبيرة
إلى
تؤهلها
أن تكون أحد
أسواق السيارات
الضخمة ،وذلك نتيجة لعدد السكان الذي يزيد عن
 100مليون نسمة ،إال أن ارتفاع أسعار السيارات
بصورة مبالغ بها منع حدوث ذلك.
يرى القائمون على حملة خليها تصدي أن سبب هذا
االرتفاع الكبير في سعر السيارات الجديدة يعود إلى
الوكالء والمستوردين ،وذلك بسبب زيادة هامش
الربح بشكل مبالغ به الذي يتم إضافته لسعر السيارة،
على الرغم من تخفيض جمارك السيارات المصنعة
في أوروبا إلى .%0
يقول مؤسس الحملة “هناك بداية تخفيضات لكن
حتى اآلن ،هي غير مرضية للمواطن المصري…
“نحن مستمرون إلى أن نصل لسعر مماثل وهامش
ربح مماثل معقول للسيارات الخارجية”.
ولقد بدأت بالفعل آثار الحملة تأتي ثمارهــــا ،حيث
قـــــــام الوكالء بتخفيض أسعـار السيــــــــــارات
المتوسطـــة إلى مــــا بيـن  8-4آالف ريال بعد
إلغاء الجمارك ،كما تم تخفيض أسعار السيارات
الفاخرة إلى ما بين  35-22ألف ريال ،إال أن
القائمين على الحملة والعمالء يرون أن األسعار ال
تزال غير عادلة.وحسب االحصائيات فإن مبيعات
يناير  2019والتي بدأت به الحملة بلغت 11460
سيارة ،بينما بلغت مبيعات ديسمبر  2018قبل
الحملة  19804سيارة ،أي انخفضت المبيعات
بنسبة  ،%42وذلك وفقاً لبيانات من مجلس معلومات
سوق السيارات.

ة على الرقي والثراء .

تجاهل تحذير األعطال :قد يسبب تجاهل تحذير
فحص المحرك إلى الوقوع في أعطال خطيرة في
محرك السيارة وبالتالي ترتفع تكلفة اإلصالح.
إهمال تغيير الزيوت :عدم تغيير السوائل والفالتر
وعدم فحص مستويات السوائل بانتظام ،والتأكد من
عدم وجود تسريبات بها قد يتسبب في تقليل عمر
السيارة.
إهمال اإلطارات :يجب فحص إطارات السيارة
بشكل متكرر للتأكد من صالحياتها ،ومع مرور
الوقت وإهمال صيانتها واستبدالها في الوقت
المناسب قد يتسبب ذلك في مشاكل خطيرة وتعرض
حياتك للخطر.
تجاهل مواعيد الصيانة :العديد من قطع غيار
السيارات ومكوناتها تتآكل أو تتضرر بمرور
الوقت ،لذلك يجب صيانة السيارات بشكل دوري
حيث أن ذلك يسهم في الحفاظ على عمر السيارة كما
يساعد في تجنب إصالحات أكثر تكلفة.

تويوتا تستخدم الغاز
المسيل للدموع لحماية
سياراتها من السرقة
في محاولة منها البتكار طريقة جديدة لمكافحة سرقة
سياراتها ،تقدمت شركة تويوتا بطلب للحصول على
براءة اختراع جديد يحمي السيارات من السرقة،
بواسطة الغاز المسيل للدموع.
وبحسب ما ذكرته تقارير ،فإن اختراع تويوتا الجديد
عبارة عن نظام إلطالق عدة روائح مختلفة ،والتي
سيكون من بينها غازات مسيلة للدموع ،في حالة
تم تحديد وجود شخص يحاول التسلل إلى السيارة
لسرقتها.
وقالت الشركة اليابانية أن موزع الغازات الموجود
في السيارة سيكون له جهاز إرسال واستقبال ،تم
صنعه للتواصل مع صاحب السيارة األصلي
وستكون وظيفة هذا النظام هي التعرف على راكب
ً
متسلل ،فستنبعث
شخصا
السيارة ،وفي حالة كان هذا
ً
من الجهاز رائحة كريهة لردعه من سرقة السيارة.
وأضافت التقارير أن االختراع الجديد من تويوتا
ً
أيضا طريقة إلزالة الروائح الكريهة من
شمل
ً
السيارة ،وتنظفيها أيضا من كل الروائح.
كما أشارت التقارير إلى أن النظام األمني الجديد
الخاص بسيارات تويوتا سيوفر خاصية للتعرف
على شخصية صاحب السيارة من خالل بصمة
إصبعه ،وكذلك عبر هاتفه الذكي ،وذلك لمنحه
خيارات مختلفة لتأمين سيارته.

سلوكيات خاطئة ترفع
استهالك الوقود
كشف خبير سيارات ألماني عن أن بعض السلوكيات
الخاطئة من قائدي السيارات أثناء القيادة تعمل على
زيادة استهالك الوقود بصورة كبيرة قد تصل إلى
 %75عن الحد الطبيعي لالستهالك.
حيث أشار إلى أن القيادة بسرعات عالية أحد أبرز
السلوكيات الخاطئة التي يفعلها قائدي السيارات،
حيث أن السرعة الطبيعية للسيارة يجب أن ال تتعدى
 120كم في الساعة ،وأن تخطي ذلك يزيد استهالك
الوقود بأكثر من  %40عن الحد الطبيعي.
وأضاف الخبير األلماني أن زيادة تحميل السيارة
بأوزان زائدة عن المسموح به وفتح نوافذ السيارة
يزيدان من مقاومة الجاذبية والهواء للسيارة ،مما
يزيد من حرق المزيد من الوقود لتحريك السيارة
نحو األمام.
كما أوضح بأن القيادة في الطرق المزدحمة وكثرة
الضغط على دواسات الوقود والمكابح يزيدان من
معدل االستهالك إلى نحو .%75
وكذلك أكد على أن عدم صيانة السيارة وإصالح ما
بها من عيوب مثل سوء حالة البوجيهات أو انخفاض
ضغط الهواء باإلطارات أو عطل حساسات الحرارة
جميعها أشياء ترفع من معدالت االستهالك ،ونصح
بضرورة التأكد من سالمة وفاعلية أجزاء السيارة
والحفاظ على الصيانة الدورية في مواعيد منتظمة.

تجاهل تنظيف السيارة :ترك السيارة متسخة فترة
طويلة دون تنظيف يؤدي إلى تراكم المواد الكيميائية
واألوساخ الضارة ويزيد من احتمال تعرض جسم
السيارة للصدأ ،كما أن اتساخ السيارة قد يتسبب في
حجب الرؤية وتعرض قائدها للخطر.
القيادة العنيفة :القيادة العنيفة قد تتسبب في تعريض
سيارتك لمشكالت قريبة ،لذلك ينصح بالقيادة
االقتصادية التي تساهم في توفير استهالك الوقود،
مع تجنب القيادة العدوانية ،التي تتضمن البداية
السريعة والتوقف المفاجئ.
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عندما تستهلك المزيد من السكر ،فبالطبع سيكون لهذا تأثير سيئ على صحتك ،ومع ذلك هناك بعض مصادر السكر أشد سوءاً من
غيرها ،المشروبات الغازية السكرية هي األسوأ دائماً .ينطبق هذا في األساس على مشروب المياه الغازية السكرية ،وعصائر الفاكهة،
والمصادر الغنية بسكر الفركتوز .وهنا بعض األسباب الصحية التي ستجعلك تتجنب تناول المشروبات الغازية.
 -1المشروبات السكرية ال تجعلك تشعر
بالشبع ،وترتبط بزيادة الوزن

يعد سكر السكروز (سكر المائدة) الشكل األكثر
شيوعاً للسكر ،ويتكوّن من اتحاد وحدتين من السكر
األحادي ( 50%غلوكوز %50 +فركتوز) .وال
يخفض الفركتوز هرمون الغريلين المحفز للجوع،
وبالتالي ال يشعرك باالمتالء كما يفعل الغلوكوز .لذا
عندما تستهلك سكراً
ً
سائال ،فأنت تضيف سعرات
حرارية فقط؛ ألن المشروبات السكرية ال تسبب
الشبع التام .وقد وجدت إحدى الدراسات العلمية أن
األشخاص الذين تناولوا مشروبات غازية سكرية
باإلضافة إلى نظامهم الغذائي الحالي ،استهلكوا ٪17
من السعرات الحرارية أكثر من ذي قبل .وبالتالي،
زاد وزن الجسم ومؤشر كتلته بشكل كبير فقط
خالل فترة تناول الكربوهيدرات السائلة .استجابة
جسمك للكربوهيدرات السائلة (السكريات الذائبة في
المشروبات الغازية والعصائر ومشروبات الطاقة)
تشبه استجابته للكربوهيدرات الصلبة (المعكرونة،
والبطاطس) ،ولكن بشكل أسرع وأكثر كثافة .في
دراسة علمية أخرى ،ارتبطت كل حصة يومية من
المشروبات المحالة بالسكر بزيادة خطر اإلصابة
بالسمنة بالنسبة لألطفال بنسبة .٪60

 -2يتحول السكر الزائد إلى دهون في الكبد

كما ذكرنا ،فسكر المائدة يتكون من نسب متساوية
من الغلوكوز والفركتوز .ويمكن هضم الغلوكوز
– بهدف التحويل لطاقة – في جميع خاليا الجسم،
في حين ال يمكن هضم الفركتوز إال في خاليا
الكبد .المشروبات الغازية والسكرية هي الطريقة
األسهل واألكثر شيوعاً الستهالك كميات مفرطة من
الفركتوز .عندما تستهلك أكثر من الالزم ،يصبح
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ً
مثقال ويحول الفركتوز إلى دهون .وبذلك
الكبد
تتراكم الدهون في الكبد ،مما قد يسبب مرض الكبد
ً
وصوال إلى تليُّف
الدهني ،أو التهابات الكبد الدهني،
الكبد.

 -3السكر يزيد تراكم الدهون في البطن

يرتبط الفركتوز بزيادة الدهون الخطرة في منطقة
الخصر ،ودهون البطن .وبالطبع ،ترتبط دهون
البطن المفرطة بزيادة خطر اإلصابة بالسكري من
النوع الثاني وأمراض القلب .في دراسة استمرت
لمدة  10أسابيع ،استهلك مجموعة من األصحاء
مشروبات محالة إما بالفركتوز أو الغلوكوز .كان
لدى أولئك الذين تناولوا الجلوكوز زيادة في دهون
الجلد؛ وهي غير مرتبطة باألمراض األيضية ،في
حين أن أولئك الذين تناولوا الفركتوز رأوا زيادة
كبيرة في دهون البطن.

 -4السكر في المشروبات الغازية يتسبب في
مقاومة األنسولين

يعمل هرمون األنسولين على الحفاظ على مستوى
الغلوكوز في الدم ،فعند تناول الطعام ،تتحول
الكربوهيدرات إلى غلوكوز ،ويدخل في مجرى
الدم ،ويبدأ البنكرياس في إفراز األنسولين ليُدخل
الغلوكوز إلى أنسجة الجسم إلنتاج الطاقة ،ويحول
الفائض على الكبد ليتحول إلى غاليكوجين .ولكن
عند تناول كميات كبيرة من السكر عبر المشروبات
الغازية (غلوكوز وفركتوز) ،قد تصبح الخاليا أقل
حساسية لألنسولين ،أو في بعض األحيان مقاومة
تأثير األنسولين .وتعتبر مقاومة األنسولين هي
المحرك الرئيسي وراء متالزمة األيض ،وينتج
عنها اإلصابة بالنوع الثاني من السكري ،وأمراض

القلب .تظهر الدراسات التي أجريت على الحيوانات
أن الفركتوز الزائد يسبب مقاومة األنسولين،
مستويات األنسولين المرتفعة بشكل مزمن ،وأن
تناول الفركتوز يسبب إضعاف عمل األنسولين في
الكبد واألنسجة المحيطة .أضافت مجموعة كبيرة
ً
خاصة من
من األدلة ارتباطاً باستهالك السكر،
المشروبات المحالة بالسكر ،والنوع الثاني من داء
السكري.

 -5ال تحتوي المشروبات الغازية على مغذيات

ال تحتوي المشروبات الغازية على أية مغذيات
أساسية سواء الفيتامينات ،أو المعادن ،أو األلياف،
فهي تحتوي على السكريات فقط .وال تضيف أي
شيء إلى نظامك الغذائي باستثناء كميات زائدة من
السكر والسعرات الحرارية غير الضرورية.

 -6مقاومة هرمون اللبتين

تُنتج الخاليا الدهنية في جسم اإلنسان هرمون اللبتين،
وهو الهرمون المضاد لهرمون الجوع .فعند الشعور
بالجوع تقل نسبة هرمون اللبتين في الجسم ،بينما
تزداد عند الشعور بالشبع .يسبب ارتفاع هرمون
اللبتين زيادة نسبة هرمون األنسولين ،وارتفاع
السكر في الدم .كما يرسل هرمون اللبتين إشارته
للدماغ للشعور بالشبع ،وتثبيط الشهية ،مما يحفز
األيض وحرق الدهون .في إحدى الدراسات العلمية،
بعد تغذية الفئران بكمية كبيرة من الفركتوز ،الحظ
الباحثون زيادة مقاومة اللبتين ،في حين عندما عادوا
خال من السكر ،اختفت مقاومة
إلى نظام غذائي
ٍ
اللبتين .من المعتقد أن المقاومة ضد تأثيرات هرمون
اللبتين من بين العوامل الرئيسية وراء زيادة الدهون
في البشر.

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» .

 -7قد تسبب اإلدمان

من الممكن أن تتسبب المشروبات الغازية في
ً
فمثال في الفئران ،قد يسبب تناول السكر
اإلدمان،
في الدم إفراز الدوبامين في الدماغ ،مما يعطي
شعوراً بالمتعة .أثبتت الدراسات التي أجريت
على الفئران أن تناول السكريات ينجح في استثارة
العالمات السلوكية والكيميائية .كما أظهرت بعض
األبحاث أن األشخاص الذين يشربون الكحوليات أو
يتعاطون المخدرات لديهم تفضيالت لألطعمة ذات
التركيزات العالية من السكروز .وأثبتت الدراسات
على الحيوانات أن استهالك األطعمة أو المشروبات
الغنية بالسكر في بعض األدمغة يؤدي إلى إطالق
الدوبامين بطريقة تشبه تعاطي بعض المخدرات.

 -8تزيد خطر اإلصابة بالسرطان

يميل السرطان إلى مواكبة األمراض المزمنة مثل
السمنة ،والسكري من النوع الثاني ،وأمراض
القلب .لهذا السبب ،من غير المستغرب أن نرى

أن المشروبات الغازية السكرية ترتبط في كثير من
األحيان بزيادة خطر اإلصابة بالسرطان .اكتشفت
دراسة في عام  ،2012أجريت على أكثر من 60
ألف بالغ أن أولئك الذين تناولوا زجاجتين أو أكثر
من المشروبات الغازية في األسبوع كانوا أكثر
عرضة بنسبة  ٪87لإلصابة بسرطان البنكرياس
من أولئك الذين لم يشربوا المشروبات الغازية .وقد
كشفت دراسة أخرى أن النساء بعد سن اليأس اللواتي
يشربن الكثير من المشروبات الغازية السكرية قد
يكن أكثر عرضة لخطر اإلصابة بسرطان بطانة
الرحم ،أو سرطان البطانة الداخلية للرحم.

 -9تشكل خطراً على صحة األسنان

تحتوي المشروبات الغازية على أحماض مثل
حامض الفوسفوريك وحمض الكربونيك .تخلق هذه
األحماض بيئة شديدة الحموضة في الفم ،مما يجعل
األسنان عرضة للتلف .في حين أن األحماض في
المشروبات الغازية يمكن أن تسبب الضرر نفسه،

إال أنها تترافق مع السكر الذي يجعل من المشروبات
الغازية ضارة بشكل أكبر .يوفر السكر طاقة تسهل
العمل الهضمي للبكتيريا السيئة في الفم ،جنباً إلى
جنب مع األحماض التي تؤثر سلباً على صحة
األسنان على مر الزمن.

 -10زيادة فرص اإلصابة بالنقرس

والنقرس هو أحد األشكال الشائعة اللتهابات
المفاصل ،ويسبب تورم واحمرار المفاصل .ويحدث
النقرس نتيجة تراكم بلورات اليورات الناتجة عن
ارتفاع حمض اليوريك في الدم .وينتج حمض
اليوريك نتيجة تكسُّ ر جزيئات البيورين في الجسم.
ويزداد حمض اليوريك عند تناول الكحوليات
والمشروبات الغنية بالفركتوز .وتربط الدراسات
طويلة األجل المشروبات الغازية السكرية بزيادة
خطر اإلصابة بالنقرس عند النساء بنسبة ،٪75
وزيادة خطر اإلصابة في الرجال بنسبة  ٪50تقريباً.

45

عاني العالم من العديد من األزمات الدولية :ما بين األسلحة النووية ،واإلرهاب ،والالجئين ،والشعبوية ،واألمن اإللكتروني ،ولكن أحد
المشكالت التي تتصدر أجندة أزمات العالم في الوقت الحالي هي التغير المناخي واإلضرار بالبيئة.
ولطالما تساءل الكثيرون :كيف يمكن لفر ٍد واح ٍد فقط أن يحمي البيئة أو كوكب األرض؟
ً
تساؤل صعبًا في بداية األمر ،ولكن في الحقيقة ،يمكن ألي شخص أن يساهم في الحفاظ على الكوكب وعلى البيئة ،ووقف التغير
إذ يبدو
المناخي الذي يدمر كل شيء.
سمر سعد
نقدم لك خطوات بسيطة يمكنك القيام بها بنفسك في
المنزل ،من أجل تقليل اإلضرار بالبيئة.
 -1األلعاب الخشبية واألكياس القابلة إلعادة
االستخدام من أجل بيئة أفضل
يقوم غالبية الناس حول العالم باستخدام أكياس
مصنوعة من البالستيك من أجل شراء البقالة،
والتسوق في المتاجر ،وقد ينتهي مصير هذه
األكياس البالستيكية مُلقاة في البحار أو المحيطات،
أو أن تلقى مصيرها في مدافن النفايات؛ إذ تحتاج ما
ال يقل عن  500إلى ألف عام من أجل تحلل كيس
واحد من البالستيك.
أمَّا بالنسبة لتلك التي ينتهي بها المصير في البحار،
فتتسبب في مقتل آالف األسماك يوميًا بعد اختناقها
بها ،أو بسبب إعاقتها لحياة هذه األسماك ،ووقف
عملياتها الحيوية.
ولهذا يُنصح باستخدام األكياس التي يمكن استخدامها
أكثر من مرة ،والتي يمكن إعادة تدويرها ،مثل
األكياس المصنوعة من القماش ،أو استخدام األكياس
القابلة للتحليل.
ويمكنك ً
أيضا شراء األلعاب الخشبية للعب بها ،وذلك
ً
بدل عن األلعاب المصنوعة من المواد البالستيكية؛

إذ يمكن لأللعاب الخشبية أن يتم إعادة تدويرها
واستخدامها مرة أخرى ،وهو ما يستغرق آالف
السنوات لكي يحدث في حالة المواد البالستيكية.

 -2قلل من استخدام األوراق ..من أجل مساحات
خضراء أكبر
َّ
إذا كان مجال عملك يتعلق بالمكتب ،والحاسب
اآللي ،فغالبًا ما تحتاج إلى طباعة بعض األوراق
بين الحين واآلخر .وإذا كنت طالبًا في سنوات
الجامعة أو حتى في الدراسة الثانوية ،فغالبًا ً
أيضا
ما تحتاج إلى طباعة بعض األوراق والمذكرات
بين الحين واآلخر ،ولكن طباعة الكثير من األوراق
يضر بالبيئة؛ إذ يتم تقطيع األشجار ،وتقليل الغابات،
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وذلك من أجل الحصول على المادة الخام الالزمة
لصناعة األوراق ،وبالتالي تقل المساحات الخضراء
المسؤولة عن امتصاص غاز ثاني أكسد الكربون
ً
وإنتاج األكسجين،
فضل عن استخدام كميات كبيرة
من األحبار في الطباعة.
وبالتالي ،من أجل الحفاظ على البيئة ،في هذه
الحاالت ربما يمكنك االعتماد على حاسوبك الذكي،
أو على هاتفك المحمول المزود بإمكانيات القراءة
والتعديالت ،وذلك ً
بدل من طباعة األوراق ،وبذلك
تكون حافظت على البيئة ،ووفرت الكثير من أموال
الطباعة ،واألحبار في الوقت نفسه.
 -3اختار المنتجات األقرب إلى إعادة التدوير كي
تساعد الكوكب
عند ذهابك للتسوق في األسواق والمتاجر ،وفي حال
اضطررت إلى شراء منتج معين ،ولكن هذا المنتج
يوجد له أكثر من نوع ،فعليك في هذه الحالة –
ودون اإلضرار بالجودة التي تريدها بشكل كبير –
أن تختار هذا النوع ً
طبقا لعدة معايير.
ومن أبرز هذه المعايير اختيار النوع المصنوع
من مواد قابلة إلعادة التدوير ،أو القابلة إلعادة
االستخدام ،مثل المواد المعبأة في عبوات زجاجية،
ً
فضل عن ضرورة اختيارظ المنتجات التي تستهلك
مواد أقل في التغليف.
 -4قم بإعادة تدوير منتجاتك بنفسك من اآلن واربح
القليل من المال
تُعرَّ ف عملية إعادة التدوير على أنها عملية معالجة
المواد المستخدمة ،مثل المخلفات المنزلية ،أو
الزراعية ،أو الصناعية ،وإعادة تصنيعها وتحويلها
منتجات مفيدة لإلنسان.
إلى
ٍ
وتوجد شركات متخصصة تعمل في إعادة التدوير
في كل دول العالم ،ويمكنك التواصل معهم؛ ً
فبدل
عن إلقاء مخلفاتك المختلفة في صندوق القمامة،
عليك القيام بفصل القمامة عن بعضها البعض،

بحيث يتم فصل المواد القابلة إلعادة التدوير ،عن
تلك غير القابلة إلعادة التدوير.
إذ يمكنك بيع المواد القابلة إلعادة التدوير لعدد من
الشركات المختلفة ،والمتخصصة في كل مجال؛
فهناك الشركات المختصة في إعادة تدوير األوراق،
وأخرى في الزيوت المستخدمة والمستهلكةً ،
بدل
عن رميها في الصرف الصحي ،وغيرها في المواد
المعدنية وغيرها ،وبالتالي يمكنك االستفادة ماديًا مع
الحفاظ على البيئة في الوقت نفسه.
 -5افصل المقابس الكهربائية في حالة عدم
استخدامها
إن كنت قد انتهيت من استخدام الشاحن الخاص
بشحن بطارية هاتفك المحمول ،فعليك إزالته من
المقبس الكهربائي ،فإن ذلك يحافظ على جودة
ً
وأيضا يوفر في الكهرباء ،وبالتالي يحافظ
الشاحن،
على البيئة.
وعليك ً
أيضا من اآلن البدء في استخدام المصابيح
ً
الكهربائية الموفرة للطاقة بدل عن العادية ،فهي
بذلك توفر لك األموال ،وتحافظ على البيئة ً
أيضا؛
إذ إن ترشيد الكهرباء يقلل من الحاجة إلى مزيد من
الكهرباء ،وهو ما يعني تقليل توليد الكهرباء ،وهو
الذي يتم بواسطة حرق الوقود أو الفحم ،وهو ما
يلحق البيئة باألضرار ،منها تلويث الهواء ،وكثرة
الضوضاء ،والتلوث الضوضائي ،وتحويل المناطق
الواسعة إلى مناطق صناعية ،وتلوث األرض،
وتلوث المياه الجوفية ومياه البحر وانبعاث الحرارة،
باإلضافة إلى إطالق كميات كبيرة من غازات
الكربون والرصاص الضارة في الغالف الجوي،
وهو ما يتسبب في إصابة جسم اإلنسان بعدد من
األمراض المزمنة والخطيرة ،مثل السرطان.
وبشكل عام ،تقليل استخدام الكهرباء يوفر لك
ٍ
األموال ،ويقلل من األضرار على البيئة ،وفي حالة
الصعود إلى منزلك ،فيمكنك استخدام السلم ً
بدل عن
المصعد؛ إذ إن هذا بمثابة مميزات كثيرة مقابل فعل

واحد بسيط.
فالصعود على السلم ً
بدل عن استخدام المصعد هو
شكل من أشكال ممارسة الرياضة ،باإلضافة إلى
ً
فضل عن إحداث ضررً ا
تقليل استخدام الكهرباء،
أقل على البيئة ،فابدأ من اآلن القيام بهذه الخطوة.
 -6استخدام النوافذ ً
بدل عن المكيف والمدفأة
لطالما كان الهواء الطبيعي النقي أفضل من األجهزة
المُصنَّعة ،ومن أجل الحفاظ على البيئة ،عليك أن
تقلل من استخدام المكيف أو المدفأة عندما ال يكون
ذلك ضروريًا ،واستخدام منافذ المنزل ً
بدل عنهما،
وذلك من أجل الحصول على هواء طبيعي نقي،
باإلضافة إلى التوفير الكبير في استخدام الكهرباء
ومن ثم الحفاظ على البيئة.
 -7حافظ على استهالكك للمياه
تضيع عشرات اآلالف من الجالونات من المياة
بشكل غير مقصود يوميًا ،على الرغم من حاجة
الماليين حول العالم للمياه النقية ،والتي ال تصل
شكل من األشكال ،وبالتالي عليك مالحظة
إليهم بأي
ٍ
استهالكك للمياه والحفاظ عليه.
ومن هنا ،يمكنك غلق صنبور المياه أثناء قيامك
بتنظيف أسنانك ،كما يمكنك غلق صنبور االستحمام
لحين استعدادك الستخدام المياه ،كما أنه يمكنك تقليل
المياه المستخدمة وترشيد استخدامها أثناء غسيل
األطباق ،وهو ما يوفر الكثير من الضرر الواقع
على البيئة في األخير؛ إذ يتم تصريف هذه المياة
في مجاري الصرف الصحي؛ وتحتاج إلى الكثير
من األموال من أجل القيام بتنظيف وتحلية هذه
المياة مرة أخرى الستخدامها ،وبالتالي فإن التقليل
من المياه الهادرة أثناء االستخدام اليومي ،يقلل من
التكاليف الالزمة من أجل معالجة مياه الصرف
الصحي.

إن كنت مضطرً ا الستخدام سيارتك ً
بدل عن المشي،
أو ركوب العجل ،أو استخدام وسائل المواصالت
العامة ،يمكنك مشاركة صديق في طريقه إلى العمل
بسيارته ،فعليك أن تقودها بذكاء.
وتكمن القيادة الذكية للتحكم في سرعة القيادة ،فبدلً
عن القيادة بسرعة  110كيلومتر/ساعة ،يمكنك
القيادة بسرعة  95كيلومتر/ساعة ،وهو ما سيوفر
لك وقو ًدا من كل جالون يمكنك استخدامه لمسافة 6
كيلو متر أخرى.
 استخدم الدراجة ًبدل عن السيارة
ً
أيضا ،يفضل
من أجل الحفاظ أكثر على البيئة
االبتعاد عن استخدام السيارة ،أو استخدامها في أقل
الحدود ،واالستبدال بها تمامًا وسائل نقل أخرى،
مثل وسائل النقل العام ،أو المشي ،أو حتى استخدام
أفضل الوسائل ،وهي ركوب الدراجة ،فهي خيارات
تقلل من تلوث البيئة.
الجدير بالذكر أن هذه الوسائل المختلفة تمنحك
فرصة يومية لممارسة بعض التمارين الرياضية
المتمثلة في المشي أو ركوب الدراجة ،باإلضافة إلى
التوفير الكبير الذي تحدثه في تقليل األضرار على
البيئة.
 -10ال ترمي أوراقك القديمة ..قم بإعادة تدويرها
إن كنت طالبًا في الجامعة ،أو قد انتهيت للتو
من دراستك الجامعية ،فبالتأكيد لديك الكثير من
المذكرات والكتب والمقاالت التي استخدمتها أثناء
المذاكرة.
اد ًة ما يتجه الطالب إلى الحفاظ على هذه األوراق
حتى ظهور النتائج للتأكد من أنهم ال يحتاجونها
مرة أخرى ،ومن ثم يقومون بالتخلص منها ،دون
ً
استعمالها في استخدامات أخرى،
فضل عن أزمة
األحبار ،ولكن في الحقيقة يمكن استخدام هذه الكتب

والمذكرات بأشكال كثيرة أخرى مفيدة؛ إذ يمكنك
إعطاءها لزمالئك في الفصل الدراسي الذي يليك؛
فقد ينتفعون بهذه المذكرات والمالحظات التي
تحتويها في عامهم المقبل ،أو يمكنك إعادة تدوير
األوراق إلعادة استخدامها مرة أخرى.
أمَّا بالنسبة لألحبار فهي ً
أيضا مضرة بالبيئة؛ إذ
تحتاج إلى أكثر من  450عامًا حتى تتحلل تمامًا؛
الجدير بالذكر أنه يباع سنويًا ما قيمته  14مليار
دوالر من خراطيش الحبر األسود واألحبار في
جميع أنحاء العالم.
 -11ازرع نبتة في المنزل
يمكنك زراعة نبتة أو شجرة صغيرة في منزلك؛ إذ
إن األشجار تقلل من تلوث الهواء؛ إذ إن النباتات
تأخذ ثاني أكسيد الكربون من الجو ،وتبدله إلى
األكسجين.
وباإلضافة إلى هذا وذاك يوجد جانب جمالي تضيفه
األشجار والنباتات في المنزل ،وهو ما سيقلل
استخدامك من الزينة المُلونة ،أو استخدامك للمكيفات
من أجل تنقية الهواء ،وهو ما سيحد من استهالكك
للطاقة؛ وبالتالي يقلل من أضرار البيئة.
 -12قلل من فتح الفرن الكهربائي أثناء عمله
الفتح المتكرر لألفران الكهربائية أثناء تشغيلها
يحدث آثارً ا مختلفة على البيئة؛ إذ إنه كلما فتحت
الفرن الكهربائي وأغلقته مرة أخرى ،يحتاج الفرن
إلى استعادة درجة حرارته المطلوبة مرة أخرى،
وبالتالي فإن عملية فتح الفرن تطيل من الوقت
المستخدم فيه الفرن ،فيستهلك المزيد من الكهرباء
التي تؤثر سلبًا على البيئة ،وتكلفك المزيد من
األموال بسبب طول الفترة المستخدم فيها الفرن
ً
أيضا ،فعليك أال تفتحه إال للضرورة.

8ـ شارك سيارتكُ ..
وق ْد بذكاء
تعتبر السيارات التي تعمل بالبنزين أو
السوالر من أكثر وسائل المواصالت
ضررً ا بالبيئة ،ولذلك ،عليك من اآلن البدء
في مشاركة السيارات بينك وبين زمالئك،
فإن كنتم تتجهون إلى مكان العمل ذاته،
فعليكم استخدام سيارة واحدة ً
بدل من أربعة
سيارات ،إذ يوفر ذلك األموال المصروفة
على الوقود ،ويقلل من زحام الشوارع،
ً
فضل عن وجود
ومن عوادم السيارات،
صحبة لديك أثناء طريقك؛ فيمكنكم تبادل
ُ
أطراف الحديث حول األمور المختلفة.
47

أقيم في برلين الشهر الماضي بالتعاون بين المركز
األلماني العربي  DAZوبلدية نويكولن المؤتمر
األول للمسنين العرب في مبنى البلدية .
يقول السيد نادر خليل مدير المركز األلماني العربي
عن الهدف من المؤتمر وأهم التوصيات:
هذا المؤتمر يعتبر األوّل في تاريخ ألمانيا لرعاية
ّ
السن والمسنين العرب في هذا البلد ،فمع ازدياد
كبار
أفواج الوافدين العرب إلى ألمانيا في السنة األخيرة
وصلت أعداد الجالية العربية في برلين إلى 200
ألف من أصول عربيّة ،فيهم أعداد كبيرة من أصول
مُسلمة ،حتّى العرب القدامى قلّة منهم حتّى أالن من
سن التقاعد أو ّ
وصل إلى ّ
سن الرعاية.
ّ
هذا تطلّب أن نفكر في المستقبل كيف سيكون الحال
؟ أعداد المسنين العرب ستكبر في السنوات القادمة.
وحسب اطالعنا على الجالية العربيّة هنا ،نعرف ّ
أن
الجالية ليست لديها المعلومات الكافية عن العروض
التّي والخدمات التي تُقدم ألبنائها بخصوص الرعاية
والتقاعد وغير ذلك ّ
كل هذه القضايا كمعلومات
الكثير منهم ال يعرف كيفية الوصول إليها أو إذا
ً
أصال ومن المعلوم ّ
أن الحقوق ال
كانت موجودة
تُعطى وإنّما تؤخذ عن طريق المطالبة.
ّ
كل ذلك تطلّب منّا أن نقوم مع المختصين في هذا
المجال من مؤسسات ألمانية حكوميّة ومنظمات
وجمعيات وغيرها ،كما حضرت الدكتورة ماريتني
ممثلة عن المستشارية األلمانية وممثلة عن حكومة
برلين في هذا المجال ورئيس بلدية نيوكولن وجميع
المؤسسات التي تق ّدم الرعاية والخدمات للمُسنين
حضرت هذا المؤتمر.
الفكرة كانت من هذا المؤتمر كيف يمكن لهذه
المؤسسات أن تصل إلى الجالية العربية؟
أو كيف يصل هؤالء المسنون إلى هذه المؤسسات؟
هذا يفرض بالتالي على المؤسسات أن تغيّر في ذاتها
ّ
المسن
في أدائها في تقديم هذه الخدمات حتى يرى
العربي نفسه أنّه هو المقصود في هذه الخدمات.
ّ
مثال حين يكون أيّ
مسن عربي في دار رعاية هل
يؤخذ بعين االعتبار ثقافته أو دينه الطعام الصالة
الزيارة وغيرها من القضايا ذات الخصوصيّةّ .
كل
هذا يتطلّب من المؤسسة أن ّ
تفكر كيف تقدم هذه
الخدمات لهؤالء الناس؟
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من هذا المنطلق كان علينا ليس فقط اطالع العرب
و إنّما اطالع المؤسسات األلمانيّة الحكوميّة والغير
حكوميّة من هم العرب؟ ما هي متطلباتهم؟ كيف
يمكن أن نأخذ ثقافة العرب ودينهم بعين االعتبار
حتى نصل إلى هذه الفئة من الناس كيف تصل
هذه الفئة أيضا إلى حقوقها المسنونة في القانون
والدستور األلماني.
في المُحصلة :سيتم إصدار كتيّب ،هذا ُ
الكتيّب ستجد
فيه جميع توصيات هذا المؤتمر من الورشات
والمحاضرات والقضايا التي ُطرحت على مدار
اليوم ،هذا الكتّيب بعد صياغته سيصل إلى الدوائر
الحكوميّة ليقول :كيف عليكم أن تتعاملوا مع هذه

القضيّة الراهنة حتى يصل الم ّ
ُسن العربي إلى حقوقه
كاملة مثله مثل أي مواطن ألماني أخر.
رافق المؤتمر عد ٌد من الورشات شارك المسنون
العرب فيها مباشر ًة ،تح ّدثوا عن قضايا تشغلهم
وتتعلّق بهم وبرعايتهم من رعاية أسرية ،وكيفية
التعامل مع المسن ،ومسألة التقاعد ،والسكن
والتعامل مع الحالة المرضية وغيرها تشارك في
إدارة الورشات مهتمون عرب وألمان من مؤسسات
ُ
تعمل في الحقل االجتماعي.
المؤتمر نجح في جذب اهتمام األلمان إلى هذه
القضية ،إذ أبدت الصحف األلمانيّة والمحطات
التلفزيونيّة اهتمامها بهكذا طرح لكن تبقى القضية
معلّقة بالنتائج الفعلية مستقبال ً.

برعاية المركز األلماني ـ العربي قامت مؤسسة جفرا بالتعاون مع السوسنات األردنيات والمجلس
المركزي الفلسطيني بإحياء يوم المرأة العالمي بعنوان "المرأة العربية في المهجر"
حيث حضر الفعالية جمع غفير من الشخصيات العربية المرموقة ومندوبين عن مؤسسات
وجمعيات عربية باإلضافة إلى عدد كبير من أبناء الجالية العربية حيث اكتظت القاعة بالحضور
الكريم.
افتتح الفعالية األستاذ زياد سليمان بالترحيب بالضيوف الكرام باسم المركز األلماني العربي وباسم
مؤسسة جفرا .وتولت األخت باسلة الصبيحي عرافة الحفل ،وقد تضمن البرنامج فقرات عديدة
متنوعة منها:
كلمة الدكتورة اليمنية سمية الثور نائبة رئيس الجالية اليمنية ،وكلمة للمهندسة العربية السورية
عنان جاكيش.
باإلضافة إلى فقرة فنية تراثية من المنشدة العربية الفلسطينية وفاء عطا الله التي أبدعت في االنشاد
والقت تفاعال كبيرا من الجمهور الذي شاركها في العديد من األناشيد ،كما ألقت األخت الفلسطينية
عفاف عمورة كلمة بهذه المناسبة النسوية.
وتم تقديم فيلم قصير عن األسيرة المقدسية شيرين العيساوي واألسيرة ابنة األسطورة جنين قاهرة
السعدي والفيلم الثاني بعنوان "شكرا لكونك امرأة" اهداء من سوسنات الجالية األردنية.
باإلضافة إلى مشاركة متميزة للفنان الفلسطيني محمود
فيومي أبو بالل بالعزف المنفرد على األرغول حيث
قام بعزف أجمل المقطوعات التراثية األصيلة.
وقام األخ حسين اسماعيل "أبو الصادق" واألخ زياد
سليمان عن مؤسسة "جفرا" مع األخ الكريم عميد
العرب حمزة مدلل "أبو حسين" بتكريم عدد من
األخوات العربيات تقديرا وعرفانا لدورهن االيجابي
في المجتمع.
كما قام األخ عماد العواملة رئيس الجالية األردنية بلفتة
جميلة بتكريم المؤسسات المنظمة لهذا الحدث األول
النوعي الذي ينظم للمرأة.
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ھل ﺗرﯾدﯾن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺑﺷرة راﺋﻌﺔ؟ ﺣﺳﻧﺎً ،ﻛﻔﺎك ﺑﺣﺛﺎ ً ﻟدﯾﻧﺎ ﺳﺗُﺷﺎرك ﺧﺑﯾرة اﻟﺑﺷرة ﻧﺻﺎﺋﺣﮭﺎ اﻟﺳرﯾّﺔ ﻓﻲ إﺻﻼح
ﻣﺷﺎﻛل اﻟﺑﺷرة وﺳﺗﺗﺑﺎھﯾن ﺑﺑﺷرة راﺋﻌﺔ ﻛﻌﺎرﺿﺎت اﻷزﯾﺎء ،ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎن ﻧوع ﺑﺷرﺗك ،ﻟذﻟك ﻧﻘدم ﻟك ﻋزﯾزﺗﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﻣن ﺟﻠﺳﺎت اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ﺑﺎﻟﺑﺷرة ﻋﻠﻰ أﯾدي ﻣﺧﺗﺻﯾن.
Designed by dalil.de

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

ﻟﻧﺣت وﺷد اﻟوﺟﺔ واﻟﺟﺳم.
اﻟﺑﻼزﻣﺎ اﻟﺑﺎردة ﻟﻌﻼج ﻣﺷﺎﻛل اﻟﺑﺷرة وﺗﺣﻔﯾز اﻟﻛوﻻﺟﯾن .
اﻟدﯾرﻣﺎﺑن ﻟﻌﻼج اﻟﺣﻔر ،اﻟﻧدﺑﺎت ،ﺗﺣﻔﯾز اﻟﻛوﻻﺟﯾن ،اﻟﺣد ﻣن اﻟﺗﺟﺎﻋﯾد وإﻋﺎدة ﻧﺿﺎرة اﻟﺑﺷرة.
اﻟﺗﻘﺷﯾر اﻟﻣﺎﺳﻲ ،ﺗﻘﺷﯾر ﺳطﺣﻲ ﻹزاﻟﺔ اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﻣﺗﻘرﻧﺔ ﻋن طرﯾﻖ ﺑﻠورات أﻛﺳﯾد اﻷﻟﻣﻧﯾوم.
ﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣوﺟﺎت اﻟﺻوﺗﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘﻠﯾل ﻣن اﻟﺗﺟﺎﻋﯾد واﻟﺧطوط اﻟدﻗﯾﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺷرة.
أﺣﻣﺎض اﻟﻔواﻛﮫ ﻋﻼج ﺑﺗرﻛﯾزات ﻣﺧﺗﻠﻘﺔ ذو ﻧﺗﺎﺋﺞ راﺋﻌﺔ ﺑﺷﻛل ﺧﺎص ﻣﺷﺎﻛل ﺣﺑوب اﻟﺷﺑﺎب واﻟﺑﺷرة اﻟدھﻧﯾﺔ.
اﻟﺑﯾﺑﻲ ﺟﻠو ﻟﺗوﺣﯾد ﻟون اﻟﺑﺷرة وﺗﻔﺗﯾﺣﮭﺎ وﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎﻋﯾد.
اﻟﻣوﺟﺎت اﻟﺻوﺗﯾﺔ ﻹﻧﻌﺎش اﻟﺑﺷرة اﻟﺑﺎھﺗﺔ ﻋن طرﯾﻖ ﺗزوﯾد اﻟﺟﻠد ﺑﺎﻟﻣواد اﻟﻣﻐذﯾﺔ واﻻﻛﺳﺟﯾن.
اﻟﺑﻼزﻣﺎ ﺑن ) ﺑدﯾل اﻟﺟراﺣﺔ( ﻟرﻓﻊ وﺷد اﻟﺟﻔون واﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﺗﺟﺎﻋﯾد ﻋن طرﯾﻖ طﺎﻗﺔ اﻟﺑﻼزﻣﺎ.
ﻗﻧﺎع اﻟذھب ﻋﯾﺎر  24ﻗراط ﻟﺗﺟدﯾد اﻟﺑﺷرة وأﻋطﺎﺋﮭﺎ اﻟﻧﺿﺎرة واﻟﺣﯾوﯾﺔ.

أوﻗﺎت اﻟدوام:
ﻣن اﻹﺛﻧﯾن إﻟﻰ اﻟﺟﻣﻌﺔ ﻣن اﻟﺳﺎﻋﺔ  ۹ﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﺳﺎﻋﺔ ۳٫۳۰
ﯾوم اﻟﺳﺑت ﻟﻠﻣواﻋﯾد اﻟﻣﺳﺑﻘﺔ
Öﬀnungszeiten:
Mo. - Fr.: 09:00 - 15:30 Uhr
Sa.: nach Vereinbarung

 ﻛﻣﺎ ﯾﺗوﻓر ﻟدﯾﻧﺎ ﺟﻠﺳﺎت اﻟﺗﺧﺳﯾس ﺑدون اﺛﺎر ﺟﺎﻧﺑﯾﺔوﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﻌﺎﻟﺔ.
 -ﻧﻘدم ﻟزﺑﺎﺋﻧﻧﺎ ﻛذﻟك ﻓﺣص ﺑﺷرة ﻣﺟﺎﻧﻲ.

 إﻋﻼﻧﺎت ﺷﺧﺻﯾﺔ، ﺣﺎﻻت اﻟطوارئ،ﻣواﻗﯾت اﻟﺻﻼة
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BONN +31, COTTBUS -2, DRESDEN +1, POTSDAM +2, ROSTOCK +2
LEIPZIG +3, MAGDEBURG +9, KIEL +11, HAMBURG +12, MÜNCHEN +14,
HANNOVER +15, BREMEN +17, SAARBRÜCKEN +21, STUTTGART +23,

ﻧﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺳﺎﺋﻘﻴﻦ ﻟﻠﻌﻤﻞ
ﻧﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺳﺎﺋﻘﻴﻦ ﻣﻊ ﺭﺧﺼﺔ ﻧﻘﻞ ﺭﻛﺎﺏ
ﻧﺤﻦ ﻧﺴﺎﻋﺪﻙ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺭﺧﺼﺔ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺮﻛﺎﺏ ﻭﻧﺘﺤﻤﻞ
 ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺣﺼﻮﻟﻚ ﻋﻠﻴﻬﺎ،ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﺻﺪﻳﻘﻚ ﺍﻟﺴﺎﺋﻖ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻭﺗﻢ
 ﻳﻮﺭﻭ٣٥٠  ﻓﺈﻧﻚ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻠﻎ ﺣﺘﻰ،ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻪ
BKE Team: 0176 - 3205 9890
0174 - 685 96 86

Vertreter gesucht

ﺗﺑﺣث ﻋن ﻣﺳوق ﻣﺑﯾﻌﺎت ﺷرط إﺟﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﻣﻌرﻓﺔ
اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ

Tel.: 030-6157670

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

ﻟﻼﺳﺗﻌﻼم

FRANKFURT/M +24, MAINZ +25, DÜSSELDORF +28

NOTDIENSTE
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

Polizei, 110
Feuerwehr, 112
Kindernotdienﬆ,
610061 / 19720
Arzt-Notruf,
310031 / 19242
Fahrdienﬆ
für Behinderte, 478820
Apothekenbereitschaft, 0800 0022833
Giftnotruf, 19240
Zahnärztlicher
Notdienﬆ,
89004333
Auskunft
- Inland, 11833
- Ausland, 11831
Flughäfen (Infos),
0180 5000186
Deutsche Bahn AG,
Auskunft, 0180 5996633
BVG, 19419
OmnibusBahnhof,
Funkturm / Auskunft,
3018028
Vattenfall,
(Störung) 26712525

Landeseinwohneramt gﬁ^q˘]<·ÁÚç<gj”⁄

D∞÷ÜeE

Ausländerangelegenheiten
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
^m¯n÷]Ê<∞ﬂm˜]
ãÈ€§]
10.00 - 18.00 Uhr
�
D^ÈÀi^‚<Ÿ^íi˝]E<Ì√€¢]Ê<^√eÖ˘]
09.00 - 12.00 Uhr

Außenﬆelle:

gﬁ^q˘]<·ÁÚé÷<Í¬ÜÀ÷]<gj”π]
D∞÷ÜeE
Keplerﬆr. 2, 10589 Berlin
U.-Bhf. Mierendorﬀplatz

52

 حاالت الطوارئ، شئون األجانب، مساجد،سفارات

Botschaften, Moscheen, Ausländerang., Notdienste

53117 Bonn
Dr. med. Dent. Kathrin El Khaldi
Theaterplatz 2
53177 Bonn
Dr. Hosain El Karkani
Kinderarzt - Allergologie
Pfeilstr.1, 53919 Weilerswist
Dr. Khaled Hamam
Kinder- & Jugendmedizin / Kinderkardiologie
Marktstr. 101, 56564 Neuwied
Tel.: 02631/31713

Physiotherapie

Jalal Al Suleiman
Beueler Bahnhofplatz 26, 53225 Bonn
Tel. 0228-471317

Apotheken

Herz Apotheke
Apotheker Maher Hamam
Oppelnerstr. 130, 53119 Bonn
Tel.: 022897626845
Rhein Apotheke
Apotheker Al-Hafez
Gerhard-von-Are-Str. 4-6
53111 Bonn
Hofgarten Apotheke
Kaiserplatz 16
53113 Bonn
Ahorn Apotheke
Reichsstr. 51
53125 Bonn
Apotheke Theaterpassage
Koblenzer Str. 60
53173 Bonn
Alte Apotheke
Koblenzerstr. 58
53173 Bonn
Einzelhandel
Agadir Shop
Bonnerstr. 3,53173 Bonn
Asif Pervaiz Asian Food Shop
Stiftsplatz 2, 53111 Bonn
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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. Elisabeth 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

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

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.
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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

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

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
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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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Botschaften, Moscheen, Ausländerang., Notdienste
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

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 MainhausenMainflingen, 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
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Botschaften, Moscheen, Ausländerang., Notdienste
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 Mönchengladbach
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 Mönchengladbach 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

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

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

Juwelier
Juwelier Dubai
Reithausplatz 5, 71634 Ludwigsburg
Te.: 0714-16434772, Telefax: 19743663

IDSTEIN

Moscheen
Arabischer Kulturverein
Bismarckstr. 120 A
67059 Ludwigshafen am Rhein

KAARST

LUDWIGSHAFEN

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

Botschaften
Sudan
Lanaer Straße 1, 65510 Idstein
Tel.: 06126-94 15 11
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

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
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Botschaften, Moscheen, Ausländerang., Notdienste
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

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

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.: 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
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Jordanische Gemeinde-Berlinـ الجالية األردنية
Postfach 410426, 12114 Berlin,براندبورغ/برلين
Tel. 030-8529691
Jordanische Gemeinde Deutschland
Warthestr. 72,
ـ الجالية األردنية ـ ألمانيا
12051 Berlin,
Libanesisch - deutsche
جمعية و مدرسةAl - Rissala e.V
الرسالة اللبنانية األلمانية
Schulstr. 112, 13347 Berlin
MAG,
ـ الجمعية الطبية العربية
Kaiserdamm 17, 14057 Berlin,
Tel. 030-3255825
ـ لجنة أبناء مخيم برج الشمالي
NTLSV,
Hermannstr. 130, 12051 Berlin
Tel. 0176-67244544
ـ نادي شباب
Palästina Jugendclub e.V.,
فلسطين
Prinz-Eugen-Str. 12, 13347 Berlin
Tel./ Fax: 030-46065549
 التجمع الفلسطيني في ألمانياPGD,
Wissmannstr. 9, 12049 Berlin
Tel. 030-89398835/6
 جمعية السالمSalam e.V.,
Lützowstr. 57, 10785 Berlin,
Tel. 030-98296968
ـ مركز الشبيبة الرياضي
SC Integra e.V.,
اإلندماجي
Steinmetzstr. 63, 10783 Berlin,
Tel: 0172-1588910
ـ الجالية السودانية
SGBB,
Holsteinische Str. 30, Steglitz
Tel. 030-84306040
ـ الصالت
Silat Tayba,
الطيبة السودانية
c/o Selbsthilfe Kontakt
Perleberger Str. 44,
10559 Berlin, Tel. 030-67514678
ـ النادي السوداني
SUDANCLIB,
Franz-Mehring-Platz 1, 10243 Berlin,
Tel. 030-29784248
Vereinigte Jordanische Gemeinde ـ الجالية
Tel.: 0176-40545041
األردنية الموحدة ـ ألمانيا

ـ لمرضى اإليدز
A.I.D.S.-Hilfe,
Dieffenbachstr. 33,Kreuzberg
Tel.690 08 70
ـ للمعوقين
Behinderten,
Bizetstr. 51-53, Tel. 92 70 36-0
Dreiklang Afro-Arabisches
ـ لتأهيل الشباب
Mediencenter,
Franz-Mehring-Plaz 1, 10243 Berlin,
Tel. 030-29784248
ـ استشارة للنساء
Elisi Evi,
Skalitzer Str. 50/51, 10997 Berlin,
Tel. 030-6187383
ـ جمعية األسرة
Familie e.V.,
Paul-Lincke-Ufer 34, 10999 Berlin
Tel. 030-61627507
ـ استشارت لكل األسرة
Familienberatung,
Pohlstr. 74, 10758 Berlin,
Tel. 23005583
ـ لكل المعوقين
Händikap e.V.,
Berliner Infodienst für alle Behinderten
Tel. 84 31 09 08
ـ استشارة
Interkulturelle Familienberatung,
Boppstr. 10, 10967 Berlin األسرة و المدرسة
Tel. 030-259006/57
ـ إستشارات
Jugendwohnen im Kiez e.V.,
إجتماعية
Waldemarstr. 57, 10997 Berlin
Tel. 030-32517806
Jugend-/ Familienberatung, ـ للشباب والعائالت
Bruno-Bauer-Str. 10, Neukölln
Tel. 030-8219945
ـ مركز عالج
Kindertherapie Zentrum,
األطفال
Paul-Lincke-Ufer 41, 10999 Berlin
Tel. 030-6122043
ـ لالجئين
KuB,
Beratungsstelle f. ausländische Flüchtlinge,
Oranienstr. 159, Kreuzberg
Tel. 61 49 40-0
ـ للسكان
Mieterverein e.V.,
Wilhelmstr. 74, Mitte
Tel. 030-226 26-0
ـ إستشارات قانونية لألجانب
Rechtsberatung,
für Ausländer, Rathaus Schöneberg
Tel. 030-75606263
ـ لمرضى السرطان
Selbsthilfe Krebs e.V.,
Albrecht-Achilles-Str. 65,
Wilmersdorf , Tel. 891 40 49
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Al Karama,
ـ الكرامة
Wilhelmshavener Str. 22, 10551 Berlin
Tel. 030-39035516
Al Karmel,
ـ الكرمل
Großbeerenstr. 28d, 10965 Berlin
Tel. 030-76765386
Al-Mabarat e.V.,
ـ جمعية المبرات الخيرية
Sonnenallee 69, 12045 Berlin
Tel./ Fax: 030-62725564
Al Nadi,
ـ النادي
Rheunstr. 54, 12161 Berlin,
Tel. 030-8520602
Al Yarmouk
ـ جمعية أصدقاء اليرموك
Freundschaftsgesellschaft Berlin
Tel. 0163-6032158 / 0176-77144020
ww.ayfg.de
Arabisch-Deututscher ـ الجمعية العربية األلمانية
Kulturaustausch e.V.,
للتبادل الثقافي
Nogatstr. 15, 12051 Berlin,
Tel. 030-80573788
ArDIF e.V.,
ـ معهد البحوث اإلجتماعية
Pohlstr. 60-62, 10785 Berlin,
Tel. 030-257572752
DAUG e.V,
ـ الجالية العربيةاأللمانية المستقلة
Wipperstr. 14,12055 Berlin,
Tel. 030-56825972
Deutsch-Arabisches Zentrum ـ المركز العربي
Uthmannstr. 23, 12043 Berlin
األلماني
Tel. 030-56826648
Deutsch- Libanesische
ـ جمعية الرسالة
Al Rissala
اللبنانية األلمانية
Schulstr. 122, 13347 Berlin.
Tel.: 030-45028289
Deutsch-Libanesische ـ جسر الصداقة األلماني
Freundschaftsbrücke
اللبناني
Friedrich-Franz-Str. 11 B, 12103 Berlin
Tel. 030-78714650
Deutsch-Libanesische Gemeinde
ـ الرابطة
Curtiusstr. 23, 12205 Berlin
اللبنانية
Tel. 030-8335332
Deutsch-Libanesische Union ـ اإلتحاد اللبناني
für Reform & Wandel e.V. األلماني لإلصالح
Tel. 0163-9133787
Die Brücke,
ـ جمعية الجسر
Puttbusser Str. 27,13355 Berlin,
Tel. 030-50344148
Deutsch-Syrischer Verein
رابطة المغتربين
Postfach 440520, 12005 Berlin
السوريين
Tel. 0176-66699777
El Kantara,
ـ القنطرة
Schierkerstr. 20, 12051 Berlin
Tel. 030-49808868
FVM,
ـ الصداقة المغربية
Glasgower Str. 33, 13349 Berln
Tel. 030-45020107
GDÄF,
ـ جمعية الصداقة األالمانية المصرية
Hessenallee 7, 14052 Berlin
Tel. 030-3057307
Ghorfa,
ـ الغرفة
Garnisonskirchplatz 1, 10178 Berlin
Tel. 030-2789070
Haus der deutsch- ـ بيت الشباب العربي األلماني
arabischen Jugend,
Kirchhofstr. 19, 12051 Berlin,
Tel. 0179-9162567
IDFAD,
ـ إدفاد
Seydelstr. 28, 10117 Berlin,
Tel. 030-20649898
IKRA,
ـ مركز اإلسالمي للثقافة والدعوة
Tromsöerstr. 6, 13359 Berlin,
Tel. 030-97888763 / 4/ 5
Inssan,
ـ مؤسسة إنسان
Gitschiner Str. 17, 10969 Berlin,
Tel. 030-20619639
Irakische Gemeinde,
ـ الجالية العراقية
Postfach 410362, 12113 Berlin,
Tel. 0174-4172863
Irakischer Kulturverein,
ـ الرافدين
Karl-Marx-Str. 204, 12055 Berlin,
Tel.030-29006689.
Islamic Relief,
ـ اإلغاثة اإلسالمية
Gitschiner Str. 17, 10969 Berlin,
Tel. 030-6112600
Jenin,
ـ جنين
Gerichtstr. 60, 13347 Berlin,
Tel. 0179-7718304
JFZ e.V.,
ـ مركز األسرة والشباب
Jugend & Familien Zentrum
Haberstr. 3, 12057 Berlin, Tel. 56823914
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Neukölln
 مسجد المركز اإلسالميFinowstr. 27, 12045 Berlin, Tel. 68088490
U-Bhf. Rathaus Neukölln Bus M41/104/167
Neukölln
 مركز الحسنينGlasower Str. 54, 12051 Berlin,
U-Bhf. Grenzallee Bus 344
Reinickendorf
 مسجد الوداديةOllenhauerstr. 114, 13403 Berlin, Tel. 03045020107 U-Bhf. Kurt-Schumacher-Platz
Bus M21 / X21 / 122
 مسجد دار الحكمةTiergarten
Rathenower Str. 16, 10559 Berlin, Tel. 0303957629
Bus 123/178
ـ مركز التراث
Tempelhof
Manteufelstr. 4, 12103 Berlin
U-Bhf. Alt-Tempelhof Bus M 46/246/140
Tempelhof
ـ الخليل إبراهيم
Colditzstr. 27/29, 12099 Berlin
Te.: 030-73728274
U-Bhf Ullsteinstr., Bus 170
Wedding
 مسجد المركز الثقافيDrontheimerstr. 32 A, 13359 Berlin, Tel.030
49500803 U-Bhf. Osloer Str. Bus 125/128
Wedding
 مسجد الرحمنTromsöerstr. 6, 13359 Berlin, Tel: 030- 978
88763 U-Bhf. Osloer Str. Bus 125/128
Wedding
 مسجد باللDrontheimer Str. 16, 13356 Berlin, Tel. 03049912704 U-Bhf. Osloer Str. Bus 125/128
Wedding
ـ مسجد الصحابة
Torfstr. 14, 13353 Berlin, Tel. 0177-5268716
U-Bhf. Amrumer Str. Bus 142/ 221
Wedding
ـ مسجد الرسالة
Brunnenstr. 70-71, 13355 Berlin, Tel. 030-46
309555
U-Bhf. Voltastr. Bus 247 Tram 10
Wedding
مسجد الفردوس
Al-Firdaus , Brüsseler Str. 39, 13353 Berlin
U-Bhf. Leopoldplatz / Seestr.
Bus 120/ 106/142/221/247/327/M13/N6/N9

Kreuzberg
 الكنيسة الكاثوليكيةMittenwalder Str.15,10961 Berlin
U-Bhf. Gneisenaustr. Bus M41
Lichtenberg
 الكنيسة القبطية المصريةReodeliusplatz 1, 10365 Berlin, Tel. 03055491013 U-Bhf. Magdalenenstr. Bus 240
Zehlendorf
 كنيسة الروم األرثدوكسLudwigsfelder Str. 30, 14165 Berlin
Tel. 030-80498820 Bus 101/115/623

Ägyptische-Deutsche Freundschaft الصداقة
Donaustr. 131, 12043 Berlin المصرية األلمانية
Tel.: 0176-3155 2490
ADKV,
ـ االتحاد الثقافي العربي
Alt-Marienfelde 46, 12277 Berlin,
Tel. 030-75512515
AKI e.V.,
ـ المعهد الثقافي العربي
Falkstr. 23, 12053 Berlin,
Tel. 030-68081472
A. Eltern-Union,
ـ إتحاد اآلباء العرب
Urbanstr. 44, 13359 Berlin,
Tel. 030-61625073
Alettehad e. V.
ـ االتحاد
Sparrstr. 20, 13353 Berlin,
Tel.: 030-45492536
Atadamon e.V.,
ـ جمعية التضامن الخيرية
Beusselstr. 3, 10553 Berlin,
Tel. 030-39844946
Al-Balagh,
ـ البالغ
Yorckstr. 35, 10967 Berlin,
Tel. 030-21753679
Al-Dar e.V.,
ـ الدار
Glasower Str. 44, 12051 Berlin,
Tel. 030-78709521
Al-Diwan,
ـ الديوان
Rostocker Str. 17, 15553 Berlin,
Tel. 030-39480910
Al-Huleh,
ـ الحولة
Weisestr. 23, 12049 Berlin,
Tel. 030-6214959
Al-Irschad e.V. Berlin,
ـ اإلرشاد
Flughafenstr. 79/ 81, 12049 Berlin
Tel./Fax: 030-62705116

Ägypten,
مصر
Stauffenbergstr. 6-7, 10785 Berlin,
Tel. 030-477 547-0
Bus 129/ 248
Algerien,
 الجزائرGörschstr. 45, 13187 Berlin,
Tel. 030-437370 Bus 250/ 227
Bahrain,
ـ البحرين
Klingelhöferstr. 7, 10785 Berlin
Tel. 030-86877777
Bus 129/187/100/341
ـ جيبوتي
Dschibuti
Kurfrüstenstr. 84, 10787 Belin, Tel.:03026390157 U-Bhf. Kurfürstenstr. Bus 100
Eritrea,
ـ اريتريا
Stavangerstr. 18, 10439 Berlin,
Tel. 030-4467460 U-Bhf. Vinetastr.
Jemen,
 اليمنBudapester Str. 37, 10787 Berlin, Tel.0308973050 Bus 129/ 210 S-&U-Bhf. Zoo
Jordanien,
 األردنHeerstr. 201, 13595 Berlin,
Tel. 030-3699600 Bus 149/ 349/X34 / X49
Irak,
ـ العراق
Pacelliallee 19 - 21, 14195 Berlin, Tel. 030814880 Bus 110 U-Bhf. Podbielskiallee
Katar,
 قطرHagenstr. 56, 14193 Berlin,
Tel. 030-862060 Bus M29, 249, X10
Kuwait,
 الكويتGriegstr. 5-7, 14193 Berlin,
Tel. 030-897300-0 Bus 186
Libanon,
 لبنانBerliner Str. 127, 13187 Berlin, Tel.0304749860 Bus 155/ 250/255 U-Bhf. Pankow
Libyen,
ـ ليبيا
Podbielskiallee 42, 14195 Berlin, Tel.0302005960
U-Bhf. Breitenbachplatz
Marokko,
 المغربNiederwallstr. 39, 10117 Berlin, Tel. 03020612412 Bus 147 U-Bhf. Spittelmarkt
Mauretanien,
 موريتانياKommandantstr. 80, 10117 Berlin, Tel. 0302065883 Bus 240/143 U-Bhf. Spittelmarkt
Oman,
ـ عمان
Clayalle 82, 14195 Berlin, Tel. 030-8100501
Bus 115 U-Bhf. Dahlem Dorf
Palästina,
 فلسطينRheinbabenallee 8, 14199 Berlin,
Tel. 030-2061770 Bus M29,115,186,249
Saudi Arabien,
 السعوديةTiergartenstr. 33-34, 10785 Berlin
Tel. 030-88704984 Bus 100/106/187/200
Sudan,
 السودانKurfürstendamm 151, 10709 Berlin, Tel.0308906980 Bus 110/119 U-Bhf. Adnauer Platz
Syrien,
 سوريةRauchstr. 25, 10787 Berlin,
Tel. 030-501770 Bus 29/ 187
Tunesien,
 تونسLindenallee 16, 14050 Berlin,
Tel. 030-3641070 Bus 139/ X21
V.A. Emirate,
ـ اإلمارات
Hiroshimastr. 18-20, 10785 Berlin,
Tel. 030-516516
Bus M29, 200
Arabische Liga,
ـ الجامعة العربية
Schützenstr. 18, 10117 Berlin, Tel. 03020622890 Bus M29 U-Bhf. Kochstr.

Kreuzberg,
ـ مسجد عمر
Wiener Str. 1-6, 10999 Berlin, Tel. 0306126961 Bus M29 U-Bhf. Görlizer Str.
Kreuzberg
 مركز اإلمام الصدرYorckstr. 35, 10965 Berlin.
U-Bhf. Yorckstr. Bus M19
Neukölln
 مسجد النورHaberstr. 3, 12057 Berlin, Tel. 030-68083610
S-Bhf. Köllnische Heide Bus 170
Neukölln
 مركز القائمFlughafenstr. 79-81, 12049 Berlin, Tel.03062705116 U-Bhf. Boddin Str. Bus 104/ 167
Neukölln
 مسجد دار السالمFlughafenstr. 43, 12053 Berlin, Tel.03062731998 U-Bhf. Boddin Str. Bus 104/ 167
Neukölln
 مركز المصطفىKienitzer Str. 98. 12049 Berlin, Tel.: 01723962858 U-Bhf. Leinestr.
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ﺟراﺣﺔ اﻟﻔم واﻷﺳﻧﺎن  /زرع اﻷﺳﻧﺎن  /ﺗﻧظﯾف ،ﺗﺑﯾﯾض وﺗﺟﻣﯾل اﻷﺳﻧﺎن
ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ أﺳﻧﺎن اﻷطﻔﺎل )ﺣﺷوات ﻣﻠوﻧﺔ( ﺣﺳب رﻏﺑﺔ اﻟطﻔل
ﺗﻠﺑﯾس اﻷﺳﻧﺎن ﺑﺎﻟﺗﯾﺟﺎن واﻟﺟﺳور  /ﺗرﻛﯾب اﻷﺳﻧﺎن وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ أﻣراض اﻟﻠﺛﺔ
ﺗﺑدﯾل ﺣﺷو اﻷﺳﻧﺎن :ﺳﯾراﻣﯾك  /ذھب  /ﺣﺷوات ﺿوﺋﯾﺔ
ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺧوف ﻣن طﺑﯾب اﻷﺳﻧﺎن
ﺟدﯾد - :أﺷﻌﺔ رﻗﻣﯾﺔ
ﺗرﻛﯾب اﻷﺳﻧﺎن ﺑدون طﺑﻌﺎت و ﺧﻼل ﻓﺗرة ﻗﺻﯾرة

ﻣواﻋﯾد اﻟﻌﻣل
Sprechzeiten

اﻹﺛﻧﯾن ،اﻷرﺑﻌﺎء واﻟﺟﻣﻌﺔ۱۷ - ۹ :
۱٦ - ۹
اﻟﺛﻼﺛﺎء واﻟﺧﻣﯾس:
Mo. - Mi. - Fr.: 09:00 - 17:00
Di., Do.:
09:00 - 16:00

ّ

   ،
   

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

اﻟﻌﻧوان اﻟﺟدﯾد

Neue Adresse

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

أطباء

Ärzte

 طيبة/ د-

Tibeh M.
Pallasstr. 25, 10781 Berlin,
Tel. 030/2175 1363

 نساءALLERGOLOGIE

FRAUENÄRZTE

Awwadeh
 هنادي عوادة/ ـ دة
Leipziger Platz 7, 10117 Berlin,
Tel. 030-2008950-0
El-Sharafi Khaled
 خالد الشرافي/  دPrinzenallee 84, 13357 Berlin
Tel. 030-4941044
F. Samman
 سمّان/ ـ دة
Hermannstr. 158A, 12051 Berlin
Tel. 030-6251007
Mona Abu Dakah,
 منى أبو دقة/ ـ دة
Stendler Str. 24, 12627 Berlin,
Tel. 030-9927790

HALS, NASEN,
OHREN

 حنجرة، أذن،أنف

باطنية

أطفال

KINDERÄRZTE

 عدنان/ـ د
 ذكرى/  دة نجيب/  د-

 سناء/ـ دة

جراحة أطفال

 علي معروف/ـ د
Dr. med. Ali Maarouf
Oranienstr. 158, 10969 Berlin,
Tel. 030-6141619
 بسام غنام/ـ د
Dr. Gannam
Nürnberger Str. 67/ 10787 Berlin
Tel.: 030- 21021840

KINDERPSYCHIATRIE طب نفسي لألطفال
Najeeb Al-Saidi
Hänselstr. 45, 12437 Berlin
Tel.: 030-5329237

أمراض الصدرية
LUNGEN- &
BRONCHIALHEILKUNDE
 بدر عسكر/ـ د
Dr. Med. Bader Askar
Rotkamp 2, 13053 Berlin, Tel. 03096200700

طب األعصاب

Omar Kamal Eddin
 كمال الدين/ـ د
Manfred-von-Richthofen-Str. 15,
12101 Berlin, Tel. 030-7863037
Said Masri
 مصري/ـ د
Tempelhofer Damm 227, 12099 Berlin,
Tel. 030-7513632

ORTHOPÄDIE

عظام

Abd El-Aziz, Ashraf
 أشرف عبد العزيز/ـ د
Litzenburger Str. 54,
10719 Berlin, Tel. 030887133950
Ahmadi Awni
 أحمدي/ دKottbusser Str. 3, 10999 Berlin,
Tel. 030/6141080
 دهشان/ـ د
Dr. Dahshan
Allee der Kosmonauten 47, 12681 Berlin,
Tel. 030-5415021
 محمود عاطف/ـ د
Mahmoud Atef
Havemannstr. 24,12689 Berlin,
Tel. 030 / 93523437
 رسالن/ـ د
Raslan,Tarek
Prinzenallee 90, 13357 Berlin,
Tel. 030-4932959

SPORTMEDIZIN

Abbassi
Joachim-Gottschalk-Weg 13,
12353 Berlin. Tel. 030-68 80 97 56
Al-SAidi Dekra
Grammestr. 15, 13629 Berlin
Tel.: 030-38304442

 عباسي-

 ذكرى/دة

Hals-Nasen-Ohren-Facharzt

 موسى/ـ د

Al-Radhi A-R
 الراضي/ـ د
Steglitzer Damm 68, 12169 Berlin
Tel. 030-7961750
Ayade Khalil
 خليل/ دNeckar Str. 7, 12053 Berlin
Tel.030- 785 23 36
Khalili, A.
 خليلي/ـ د
Senftenberger Ring 3a,
13439 Berlin, Tel. 030-41937041
Saeed, Latef
 لطيف سعيد/ـ د
Karl-Marx-Str. 239, 12055 Berlin,
Tel. 030-68087670

NEUROLOGIE

عام

ALLGEMEINMEDIZIN

 هاشم/ـ د

INNERE MEDIZIN

KINDERCHIRURGIE

 موديستو/ د-

 باسم/ـ د

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

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

الحساسية

Modesto A.
Lausitzer Str. 46, 10997 Berlin,
Tel. 030-61659600

طب رياضي

 دهشان/ـ د
Dr. Dahshan
Allee der Kosmonauten 47, 12681 Berlin,
Tel. 030-5415021

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
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

 باي/ـ د
 شبارق/ـ د
 غطاس/ـ د
 حدرج/ـ د
 محمد/ـ د
 الراعي/ـ د
 رافعي/ د رامز/ـ د
 دالل/ـ دة
 ترابي/د

Ästhetische Medizin الطب التجميلي
Shadha Balgon
Danckelmannstr. 34, 14059 Berlin
Tel.: 030-97986741

AUGENÄRZTE

Mamoun Schuches
Tauenzienstr. 1, 10789 Berlin,
Tel. 030-2188088

عيون

 مأمون/ـ د

جراحة

CHIRURGIE

Ahmadi Awni
 أحمدي/ـ د
Kottbusser Strasse 3, 10999 Berlin,
Tel. 030 / 6141080
Awad Aziz
 عوض/ ـ د
Wiclefstr. 55/56, 10551 Berlin.
Tel. 030-3952027
Dr. Dahshan
 دهشان/ـ د
Allee der Kosmonauten 47, 12681 Berlin,
Tel. 030-5415021
Dr. med. A. Domah
 عابد دومه/ دHohenzollendamm 124, 14199 Berlin,
Tel. 030-2522569
Dr. med. M. Mahjoub
 محجوب/ـ د
Joachimstaler Str. 21, 10719 Berlin
Tel. 030-8816333
Dr. med. Munther Sabarini
 منذر/ دPaulsborner Straße 2, 10709 Berlin
Tel. 030/2360830
Dr. Sulayman
 سليمان/د
Methfesselstr. 50, 10965 Berlin
Tel. 030-74684134
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Zahnarzt
Mohamad Anis Almohamad

 ﻣﺣﻣد أﻧﯾس اﻟﻣﺣﻣد.د
Zahnarzt
Omar Shalabi

 ﻋﻣر ﺷﻠﺑﻲ.د

Fachzahnarzt für Oralchirurgie
Mukhtar Daiban

 ﻣﺧﺗﺎر ذﯾﺑﺎن.د
اﺧﺗﺻﺎﺻﻲ ﺟراﺣﺔ أﺳﻧﺎن

 اﻟﺧﻣﯾس- اﻹﺛﻧﯾن

 اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺗرﻛﯾﺔ،ﻧﺗﺣدث اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ

Mo. - Do.:
08:00 - 20:00 Uhr

اﻟﺟﻣﻌﺔ

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

Tel.: 030 606 41 52
www.zahnarztpraxis-neukoelln.de

اﻟﺳﺑت

Fr.:
Sa.:
08:00 - 18:00 Uhr 10:00 - 16:00 Uhr

ھﯾرﻣﺎن ﺷﺗراﺳﮫ

أطباء

Ärzte
Dr. Muhieddin Alarashi
 محيي الدين/ـ د
Karl-Marx-Str. 132, 12043 Berlin
Tel.: 030-6808 7868
Mohamad Badr
 محمد بدر/د
Hermannstr. 158a, 12051 Berlin.
Tel.:030-6064152
Mustapha Lagrou
 مصطفى/ـ د
Müllerstr. 151, 13353 Berlin,
Tel. 030-4538089
Saroukh Salah
 ساروخ/ ـ د
Zwingelistr. 9, 10555 Berlin,
Tel.030/3916614
Soraya Jalali
 ثريا جاللي/ ـ دة
Wilmersdorfer Str. 55,
10627 Berlin, Tel.030-3139800
Tarik Teter
 طارق التتر/ـ د
Mecklenburgische Str. 17,
10713 Berlin. Tel.: 030-8243402
Tuffaha, Mushtaq
 مشتاق تفاحة/ـ د
Potsdamer Str. 137, 10783 Berlin,
Tel. 030-2161073
Amin Hafiz
 أمين حافظ/ دHeidebrinker Str. 1, , 13357 Berlin
Tel. 030-493 40 60

KIEFERORTHOPÄDIE

تقويم األسنان

Dr. Boutros , Fadel
 فاضل/ـ د
Berliner Str. 18,10715 Berlin
Tel. 030-86420730
Dr. Yanal Alla-Rachi
 ينال اله رشي/ـ د
Radickestr. 26, 12489 Berlin,

مسالك بولية

UROLOGIE

Eid Ali Faragallah
 فرج هللا/ دKarl-Marx-Str. 80, 12043 Berlin,
Tel. 030/ 6866504
El-Seweifi Aref
 السويفي/ دKarel-Marx-Str.88, 12043 Berlin,
Tel. 030/ 23937904
Hasan Igde
 حسن/ دTempelhofer Ufer 36, 10963 Berlin,
Tel. 030-2621424
Hegazy, Houssam
 حجازي/د
Müllerstr. 143, 13353 Berlin,
Tel. 0800-265080-24293

أسنان

ZAHNÄRZTE

A. Najm
 نجم. ع/ـ د
Waldenserstr. 7a, 10551 Berlin
Tel. 030-3957071
 يوسف/ـ د
Alkhodor Youssef
Oranienstr. 16, 10997 Berlin
Tel. 030-6152222
 الوكيل/ ـ دة
Al-Wakeel Eman
Zabel-Krüger-Damm 39, 13469 Berlin,
Tel. 030-4025952
 الصوري/ ـ دة
Al-Souri, Asmaa
Mehringdamm 47, 10961 Berlin,
Tel. 030-6930393
 عمار شاكر/ـ د
Amar Shakir
Karl-Marx-Str. 118, 12043 Berlin,
Tel. 030-68053524

Mo-Do: 09:00-13:00 Uhr
14:00-18:00 Uhr
Fr.: 09:00-12:00 Uhr

Tel.: 030-23937904
Karl-Marx-Str. 88, 12043 Berlin
Tel. 6713793
Dr. Muhieddin Alarashi
 محيي الدين.د
Karl-Marx-Str. 132, 12043 Berlin
Tel.: 030-6808 7868

Privat & Alle Kassen

Benabdallah
 بن عبد هللا/ـ د
Hermannstr. 147, 12051 Berlin
Tel. 030-3256878
 سمارائي/ـ دة
Birgit Samarrai
Sophia-Charlotten-Str. 73-74, 14059 Berlin
Tel. 030-31998710
Douedari G.
 دويداري/ دBundesplatz 12, 10715 Berlin

‡{È÷Üe<ª<oËÇ{£]<9�÷]<à{{{“Üπ]
Dr. med. A. Domah

‰⁄ÊÅ<Çe^¬<ÖÁj“Ç÷]<Ö^éjäπ]

Ì⁄^¬<Ìu]ÜqÊ<›^¬<gõ
Facharzt für Allgemeine Chirurgie
pÅ]ÁuÊ<l^ ^√â]
Unfallchirurgie / Gefäßchirurgie
ÂÅÖÊ˘]Ê<∞Ë]Üé÷]<Ìu]ÜqÊ<›^ø√÷]<Ìu]Üq
Notfallarzt / Durchgangarzt
Ÿ^Àõ˘]<4„�i<l^È◊€¬Ê<l^È◊€¬
Röntgen / Ultraschall / OP
Hohenzollerndamm 124, 14199 Berlin
S-Bhf: Hohenzollerndamm/ U-Bhf: Fehrbelliner Platz
Bus: 115/ 110 (Elsterplatz)

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.

Tel./ Fax: 030 25225 69/ -68
Mo - Fr: 08.00 - 18.00 Uhr
Sa: 09.00 - 12.00 Uhr

Tel. 030/8531362
Hajir Jamal
 حجير/ دExerzierstr. 17, 13357 Berlin
Tel. 030-4651184
Hanan Hafez-Holz
 حنان حافظ/ـ دة
Karl-Marx-Str. 84-86, 12043 Berlin
Tel.030-689773930
Mohammad Hijazi
 محمد حجازي/ـ د
Berliner Str. 25, 13507 Berlin (Tegel)
Tel. 030-4374 8465
 إبتسام إسحاق/ ـ دة
Ishaq, Ibtisam,
Karl-Marx-Str. 184, 12043 Berlin,
Tel. 030-6872172
Khalouf Emad
 عماد خلوف/ـ د
Badstr. 19, 13357 Berlin,
Tel.030-4932050
Mohamed Abu Hamada
 أبو حمادة.ـ د
Rami Abu Warrd
 أبو ورد.ـ د
Finowstr. 25a, 12045 Berlin,
Tel.:030- 687 5077
Mohammed-Wael Alah Raschi
 وائل/ـ د
Karl-Marx-Str. 132, 12043 Berlin
Tel.: 030-6808 7868
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ﺑﺈﺷﺮاف اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﻤﺎد ﻋﺒﻮد
ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﺨﺘﺒﺮ ﺣﺪﻳﺚ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻷﺳﻨﺎن ﺧﻼل  24ﺳﺎﻋﺔ
إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻘﺴﻴﻂ ﻣﺮﻳﺤﺔ ﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻌﻼج
زراﻋﺔ أﺳﻨﺎن ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ اﻟﻤﺮﻳﺢ
ﺗﺒﻴﻴﺾ وﺗﺠﻤﻴﻞ اﻷﺳﻨﺎن

ﻧ
ﺤﻦ
ﻧ
ﺘ
ﺤ
ﺪث:
ا
ﻟ
ﻌﺮﺑ
ﻴﺔ -
ا
ﻷ
ﻟ
ﻤﺎﻧﻴﺔ

 اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ

ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﻴﺠﺎن وﺟﺴﻮر
ﺣﺸﻮات أﺳﻨﺎن ﺑﻴﻀﺎء ﻟﻴﺰرﻳﺔ
ﺳﺤﺐ ﻋﺼﺐ ﺑﺪون أﻟﻢ
أﺣﺪث أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺨﺪﻳﺮ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺑﺪون أﻟﻢ

ﻣﻄﻠﻮب
ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻃﺒﻴﺐ أﺳﻨﺎن
ﻣﻮﻇﻔﺔ اﺳﺘﻘﺒﺎل
Öﬀnungszeiten:
Mo. - Do.: 09:00 - 19:00 Uhr
Fr.
: 09:00 - 14:00 Uhr

اﻟﻌﻴﺎدة ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺒﺎب اﻟﺨﻠﻔﻲ ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻧﻮﻳﻜﻮﻟﻦ

Designed by dalil.de

Donaustr. 100, 12043 Berlin
Tel. : 030 499 681 58
Handy: 0176 30715850

أطباء

Ärzte

Dr. Khaled El-Sharafi
Dr. Zamzam Abu Showaisha

Fachärzte für Frauenheilkunde & Geburtshilfe

030 625 10 07

Hermann Quartier

Tel

(S- & U-Bhf. Hermannsraße)

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

Hermannstraße 158A
12051 Berlin

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

Telefonische Anmeldung erbeten
Mo. 9 -18, Di. 9 -16, Mi. 9 - 12,
Do. 9 -12 und 15-18, Fr. 9 - 12 Uhr
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Öﬀnungszeiten: Mo., Di., und Do.: 09:00 - 17:00 Uhr | Mi.: 11:00 - 19:00 Uhr | Fr.: 09:00 - 14:00 Uhr

Tel.: 030 493 40 60

Heidebrinker Str. 1, 13357 Berlin
Gesundbrunnen

Designed by dalil.de

- 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.

أطباء

Ärzte

اﻟﻌﯾﺎدة اﻟﺗﺧﺻﺻﯾﺔ

 طب رﯾﺎﺿﻲ-  ﺗﺟﻣﯾﻠﯾﺔ-  ﻋظﻣﯾﺔ-  أوﻋﯾﺔ- ﺟراﺣﺔ ﻋﺎﻣﺔ

 ﻣﺻطﻔﻰ ﻣﺣﺟوب.د
Dr. med.
Moustafa Mahjoub

Arzt für Chirurgie
Gefäßchirurgie, Sportmedizin,
Orthopädische Therapie,
Schönheitchirurgie
ﻣواﻋﯾد ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺣﺟﺎﻣﺔ ﯾوم اﻷرﺑﻌﺎء ﺑوﺟود ﺳﯾدة ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ
ﻣواﻋﯾد ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺧﺗﺎن اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟطﮭور
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

Designed By Dalil

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

Prophylaxe

·^ﬂâ˙÷<<ÌË^ŒÊ<s⁄^ﬁÜe
·^ﬂâ_<ãÈf◊i<
Kronen- und Brückenversorgung
·^ﬂâ_<gÈ“Üi
Zahnprothesen
Ÿ^Àõ˘]<·^ﬂâ_<Ì¢^√⁄
Kinderzahnheilkunde
Ìn◊÷]<Ì¢^√⁄
Zahnfleischbehandlung
Spezielle Zahnreinigung und Politur <·^ﬂâ˘]<ƒÈ€◊iÊ<ÃÈøﬂi
Anbringen von Zahnschmuck ·^ﬂâ˙÷<ÕÖ^}à÷]Ê<Í◊£]<gÈ“Üi
·^ﬂâ˘]<òÈÈfi
Bleaching (Zahnaufhellung)
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ﺗﺟﻣﯾل أﺳﻧﺎن ﺑوﺟوه اﻟﻔﯾﻧﯾر Veneers

زراﻋﺔ أﺳﻧﺎن ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ

ﻣﻌﺎﻟﺟﺎت ﺳﻧﯾﺔ وﺗرﻛﯾﺑﺎت ﺟﺳور وﺗﯾﺟﺎن
)ﺧزﻓﯾﺔ وزﯾرﻛون(

Designed by dalil.de

 زرع وﺗرﻛﯾب اﻷﺳﻧﺎن ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣدروﺳﺔ. ﺗﻘوﯾم وﺗﺟﻣﯾل اﻷﺳﻧﺎن ﻟﻠﻛﺑﺎر. ﻋﻼج اﻟﻘﻧﺎة اﻟﺟذرﯾﺔ ﺑﺣرﻓﯾﺔ ﻣﮭﻧﯾﺔ. ﺣﺷوات ﺗﺟﻣﯾﻠﯾﺔ ﻟﻸﺳﻧﺎن. -ﺗﻧظﯾف وﺗﺑﯾﯾض اﻷﺳﻧﺎن ﺑﺎﺣﺗراﻓﯾﺔ.

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

Designed by dalil.de

ﺗﻘوﯾم أﺳﻧﺎن ﻟﻠﻛﺑﺎر
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ﺎن اﻟﺣﻠﯾب
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ﻋﯾﺎدة طب اﻷﺳﻧﺎن ﻟﻠﺻﻐﺎر

Für ängstliche Kinder bieten wir die Behandlung unter
Sedierung oder Vollnarkose an.
اﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻋﻧد ﺧوف اﻻطﻔﺎل ﺗﺣت اﻟدواء اﻟﻣﮭدئ او اﻟﺗﺧدﯾر اﻟﻌﺎم

ﺧدﻣﺎﺗﻧﺎ اﻟطﺑﯾﺔ

Praxisschwerpunkte

 ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ آﻻم اﻻﺳﻧﺎن واﻟرﺿوض ﺗﻧظﯾف اﻻﺳﻧﺎن واﻟوﻗﺎﯾﺔ ﺿد اﻟﺗﺳوس اﺳﺗﺷﺎرة ﺗﻐذﯾﺔ ﺣﺷوات ﺑﻠون اﻟﺳن ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺗﮭﺎب ﻋﺻب اﺳﻧﺎن اﻟﺣﻠﯾب ﺗﻠﺑﯾﺳﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﺳﻧﺎن اﻻطﻔﺎل ﺣﺎﻓظ ﻣﻛﺎن ﺛﺎﺑت وﻣﺗﺣرك ﺗﻘوﯾم اﻻﺳﻧﺎن ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺗﺣت اﻟﺗﮭدﺋﺔ او اﻟﺗﺧدﯾر اﻟﻌﺎم-

- Schmerz- und Traumabehandlung
- Kinderprophylaxe
- Ernährungsberatung
- Zahnfarbene Füllungsmaterialien
- Wurzelkanalbehandlung bei Milchzähnen
- Kinderkronen
- Herausnehmbare und festsitzende Platzhalter
- Kieferorthopädie
- Behandlung unter Sedierung und Vollnarkose
Unsere Zahnärzte:
 زﯾﻧﺔ وھﺑﻲ.د
 ﻛﺎﺳﺎﻧدرا ﻓون ھوﺑﻔﻐﺎرﺗن.د
 ﯾﺎﻧﺎ ﻏوﺑﺎدﯾﺎن.د
Öﬀnungszeiten:
Mo. - Fr. 8 - 19 Uhr | Sa. 9 - 17 Uhr

Zeina Wehbe
Cassandra von Hopﬀgarten
Jana Ghobadian

Im Einkaufszentrum Tempelhofer Hafen
Tempelhofer Damm 227, 12099 Berlin
Telefon: 319 80 55 30 oder 319 80 55 20 U6 Ullsteinstr.

Designed by dalil.de

Milchzahnbehandlung auf dem neusten wissenschaftlichen Stand der Kinderzahnheilkunde.
ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺗﺳوس اﺳﻧﺎن اﻟﺣﻠﯾب وﻓﻘﺎ ً ﻻﺣدث اﻟدراﺳﺎت واﻟﻣﺳﺗوى اﻟطﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل
طب اﺳﻧﺎن اﻻطﻔﺎل

ZAHNARZTPRAXIS

Mustapha Lagrou M.Sc

Design by dalil.de

ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ زراﻋﺔ اﻷﺳﻧﺎن

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

Müllerstraße 151, 13353 Berlin
Tel.: 030 453 80 89 | Fax: 030 454 921 58
m.lagrou@t-online.de
Mo.: 10:00 - 18:00 | Di.,Do.: 11:00 - 19:00 Uhr | Mi.,Fr.: 08:00 - 13:00

MUHANNAD ABOU NABOUT

Praxis für moderne Zahnheilkunde

ahn
www.z

Designed by dalil.de

Zahnimplantate
Zahnersatz und Füllungen
Zahnfleischbehandlung
Zahnreinigung, Bleaching
Kinderbehandlung
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زراﻋﺔ اﻷﺳﻧﺎن وﻓﻖ أﺣدث اﻟطرق
ﺗﺑﯾﯾض اﻷﺳﻧﺎن ﺑﺄﺣدث اﻟطرق اﻵﻣﻧﺔ
اﻟﺣﺷوات اﻟﺿوﺋﯾﺔ اﻟﺗﺟﻣﯾﻠﯾﺔ
ﺗرﻛﯾب اﻷﺳﻧﺎن اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ واﻟﻣﺗﺣرﻛﺔ
ﻋﻼج أﻣراض اﻟﻠﺛﺔ ﺑﺄﻧواﻋﮭﺎ اﻟﺣﺎدة واﻟﻣزﻣﻧﺔ
اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ اﻟﺗﺧﻠص ﻣن رواﺋﺢ اﻟﻔم ﻏﯾر اﻟﻣﺣﺑﺑﺔ
ﻋﻼج اﻷﻟم ﺑدون ﺧوف
ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻷطﻔﺎل

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

U Gneisenaustraße

MUHANNAD. ABOU NABOUT

Praxis für moderne Zahnheilkunde

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

العيادة السنية التخصصية لزراعة
األسنان والجراحة الفموية

Dr. Manfred Böhm

د .مانفرد بوم

Dr. Tarek Karasholi

د .طارق قرشويل.
Dr. Franziska Krätzig

د .فرانسيسكا كريتزيغ

Rasha Kabbani

د .رشا قباين

مطلوب موظفني وموظفات ،ومتدربات

www.oralchirurgie-im-storkowerbogen.de/karriere

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

 تأمينات، عالج طبيعي، صيدليات،مستشفيات

Krankenhäuser, Apotheken, Naturheilkunde, Versicherungen

Physiotherapie,
 محمد محمد/ دWilmersdorfer Str. 39, 10627 Berlin
Tel.: 030-31802711
Physiotherapie & Massage, ـ عدنان المحضر
Joachimsthaler Str. 21, 10719 BerlinCharlottenburg, Tel.: 030 236 23 482
Physiotherapie Bilal
ـ بالل للعالج الطبيعي
Residenzstr. 153, 13409 Berlin
Tel.: 030-41727171 / 0176-70765060

BRILLENSTUDIO
ABDALLAH
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Blissestrasse 5, 10713 Berlin
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Tel 030 861 06 86 Fax 030 861 06 87
Designed By Dalil

A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 Din-Lang Art CD Oval Maxi Rund Q6 Q5 Q4 Q3

Jomamah El-Nejmi (Allianz) ـ جومانا النجمي
Enzianstr. 2, 12203 Berlin
Tel.: 030-680749230
ـ جميل مطر
ِJamil Matar (Feuersozietät)
Emdener Str. 58, 10551 Berlin Tel.: 030-2260
5981, Handy: 0170-5359015
Nemer El-Ahmed
 نمر األحمدVersicherungsbüro, Gotzkowskystr. 29, 10555
Berlin, Tel. 030-3347198
ٌRamy Elsayad (BHW/Postbank) ـ رامي الصياد
Britzer Damm 63, 12347 Berlin, Tel.: 03022439824

ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻠﺼﻘﺎﺕ
ﻛﺘﺐ ﺃﺧﺘﺎﻡ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺃﻓﺮﺍﺡ
ﻃﺒﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻤﺎﺵ
ﺇﻋﻼﻧﺎﺕ ﺿﻮﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻼﺕ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﻤﻠﺔ ﺇﻋﻼﻧﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
"ﻧﺤﻦ ﻧ

"ﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻜﻤﻴﺔ
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Flyer - Falzflyer - Visitenkarten
Klappkarten - Plakate
Broschüren - Mappen - Kataloge
Blöcke - Briefpapier - Postkarten
und Vieles mehr!

ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺇﻋـﻼﻧﺎﺕ
ﻭ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺇﻧﺘﺮﻧﺖ
Braunschweiger Str. 82, 12055 Berlin
Tel 030 615 76 70
Fax 030 616 53 889
Mail post@dalil.de
Web www.dalil.de

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 - Zehlendorf, Tel. 81 81 0-0, U-Bahn: U1 Krumme
Lanke, Bus: 112, 211, 629
Krankenhaus Zehlendorf
Gimpelsteig 9, 14165 Berlin Tel. 8102-0

Abdul O T Genesung GmbH
Orthopädietechnik & Sanitätshaus

Kompressionsvesorgungen
Rehabilitationsmittel
Stützmieder, Med. Bandagen
Hausbesuchsservice
Beratung & Versorgung

∞e^í€◊÷<l^ø ^uÊ<l]Å^ﬂ{{{{{â
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Manfred von Richthofen Straße 24
Tel

030 788 97 955

Fax

12101 Berlin
030 788 97 956

Methfesselstraße 50, 10965 Berlin
Tel 030 627 277 76 Fax 030 627 278 69
Mobil

0171 991 81 96

Mo-Fr: 09.00- 18.00 Uhr & nach Vereinbarung

www.abdul-sanitaetshaus.de
E-Mail info@abdul-sanitaetshaus.de
Akazien Apotheke,
 أشرف خويطر/ صHauptstr. 19, 10827 Berlin
Tel. 030-76768777
Am Gartenplatz,
 عبد الناصر السقا/ صFeldstr. 10, 13355 Berlin
Tel. 030-4639855
Berg Apotheke,
 نبيل الدسوقي/ صSkalitzer Str. 133, Kreuzberg,
Tel. 030-61609999
 عالء الحلو/ـ ص
Herzapotheke
Badstr. 57-58, 13357 Berlin, Tel.: 0304614079
Kaiserdamm Apotheke,
 محمد نوفل/ـ ص
Kaiserdamm 114, 14057 Berlin
Tel. 030-32602142
 مالك فاعور/ـ ص
Konradin,
Friedrich-Karl-Str. 23, 12103 Berlin,
Tel. 030-7525717
 ياسين مطر/ صLukas Apotheke,
Wrangelstr. 78, 10997 Berlin,
Tel. 030-6123950
 سمير حسنى/ صOrchideen Apotheke,
Britzer Damm 67, 12347 Berlin,
Tel. 030-6065062
Paracelsus Apotheke,
 طالل بناور/ صHuttenstr. 68, 10553 Berlin,
Tel. 030-3453705
 أنيا/ صPotsdamer-Platz-Apotheke,
Linkstr. 4, 10785 Berlin,
Tel. 030-2559220
 نهاد األشقر/ صRathaus Apotheke,
Großbeerenstr. 26, 10963 Berlin,
Tel. 030-2158084
 محمد العزوزي/ـ ص
Sonnen-Apotheke
Sonnenallee 76, 12045 Berlin
Tel. 030-6272 8330
 العريان/ـ ص
Spree-Apotheke
Alt Moabit 89, 10559 Berlin
Tel.: 030-39903380
 إبراهيم نصار/ صTannenberg Apotheke,
Birkbuschstr. 59, 12107 Berlin
Tel. 030-7718824
Wildenbruch Apotheke,  موسى مسالمة/ صSonnenallee 105, 12045 Berlin,
Tel. 030-6872124
 ياسر الشرافي/ صZeppelin Apotheke,
Zeppelinstr. 37, 13583 Berlin,
Tel. 030-3728632

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

Avicenna Klinik,
مستشفى إبن سينا
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 K
ِ önigin 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
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:ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻞ ﺍﻟﺠﺮﺍﺣﻲ
. ﺗﻜﺒﻴﺮ ﺍﻟﺼﺪﺭ ﻭﺍﻷﺭﺩﺍﻑ ﺑﺎﻟﺴﻴﻠﻴﻜﻮﻥ ﺃﻭ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﺪﻫﻦ. ﺷﺪ ﻭﺗﺼﻐﻴﺮ ﺍﻟﺼﺪﺭ. ﺷﺪ ﺍﻟﺒﻄﻦ ﻭﺗﺮﻫﻼﺕ ﺍﻟﺠﺴﻢ. ﺷﻔﻂ ﺍﻟﺪﻫﻮﻥ. ﺷﺪ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻭﺍﻟﺠﻔﻮﻥ. ﺗﺠﻤﻴﻞ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺤﻤﻴﻤﻴﺔ-

Chirurgisches Leistungsspektrum
- Ästhetische Brustchirurgie
- Ästhetische Gesichtschirurgie
- Körperkonturierung
- Intimchirurgie
Ästhetische Medizin
- Hautaufhellung
- Fetttwegspritze
- Lippenvergrösserung mittels
Hyaluronsäure
- Faltenbehandlung (Botulinum,
Hyaluronsäure, Fetttransplantation,
Fadenlifting)
- Behandlung Haarausfall mittels PRP
und Wachstumsfaktoren
- Nur Selbstzahler
- Terminvereinbarung erbeten
- Wir bieten faire Preise und
exzellenten Service.
- Langjährige Erfahrung auf dem
Gebiet der ästhetischen Chirurgie
und Medizin
- Weibliches Personal

Danckelmannstraße 34,
14059 Berlin
030 97 98 76 41
0176 23 14 92 62
info@balgon-aesthetics.de
www.balgon-aesthetics.de

SHADHA BALGON

Fachärztin für plastische und ästhetische Chirurgie

:ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻞ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺠﺮﺍﺣﻲ
. ﺗﺒﻴﻴﺾ ﺍﻟﺒﺸﺮﺓ. ﺇﺑﺮﺓ ﺇﺫﺍﺑﺔ ﺍﻟﺪﻫﻮﻥ.( ﺗﻜﺒﻴﺮ ﺍﻟﺸﻔﺎﻳﻒ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺣﻘﻦ ﺍﻟﻔﻴﻠﺮ )ﻫﻴﺎﻟﻮﺭﻭﻥ، ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﺪﻫﻦ، ﺑﻮﺗﻮﻛﺲ، ﺷﺪ ﺍﻟﺘﺠﺎﻋﻴﺪ )ﺗﻌﺒﺌﺔ.(ﺍﻟﺸﺪ ﺑﺎﻟﺨﻴﻮﻁ
. ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺗﺴﺎﻗﻂ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﺒﻼﺯﻣﺎ ﻭﻣﺤﻔﺰﺍﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ-

. ﻻ ﻧﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺼﺤﻲ. ﻳﺮﺟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﺴﺒﻖ. ﺃﺳﻌﺎﺭﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻭﺧﺪﻣﺘﻨﺎ ﻣﻤﺘﺎﺯﺓ. ﺧﺒﺮﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺟﺮﺍﺣﺔ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻞ. ﺍﻟﻄﺎﻗﻢ ﻧﺴﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞab 3000€ ﺗﻜﺒﻴﺮ ﺍﻟﺼﺪﺭ ﺑﺎﻟﺴﻴﻠﻴﻜﻮﻥ
ab 1200€ ﺷﺪ ﺍﻟﺠﻔﻮﻥ
ab 4500€ ﺗﺼﻐﻴﺮ ﺍﻟﺼﺪﺭ
ab 4200€ ﺷﺪ ﺍﻟﺼﺪﺭ
ab 4500€ ﺷﺪ ﺍﻟﺒﻄﻦ
ab 800€ pro Zone ﺷﻔﻂ ﺍﻟﺪﻫﻮﻥ
ab 5000€ ﺷﻔﻂ ﻭﺯﺭﺍﻋﻪ ﺍﻟﺪﻫﻮﻥ ﻟﺠﺴﻢ ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ
ab 1200€ ﺗﺠﻤﻴﻞ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﻪ ﺍﻟﺤﻤﻴﻤﻴﻪ
ab 129€ ﺗﻜﺒﻴﺮ ﺍﻟﺸﻔﺎﻳﻒ ﺑﺎﻟﻔﻴﻠﺮ
ab 99€ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺍﻟﺘﺠﺎﻋﻴﺪ ﺑﺎﻟﺒﻮﺗﻮﻛﺲ
ab 129€ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺍﻟﺘﺠﺎﻋﻴﺪ ﺑﺎﻟﻔﻴﻠﺮ
ab 90€ ﺷﺪ ﺍﻟﺘﺠﺎﻋﻴﺪ ﺑﺎﻟﺨﻴﻮﻁ
ab 90€ PRP ﺗﺠﻤﻴﻞ ﺍﻟﺒﺸﺮﻩ ﺑﺎﻟﺒﻼﺯﻣﺎ

 محامون، نظارات، صيدليات،عالج طبيعي

Naturheilkunde, Apotheken, Optiker, Anwälte

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

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

U-Bhf. Leopoldplatz
Tel 030 469 062 822
Fax 030 469 062 829
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SCHWERPUNKTE
Familienrecht, Verkehrsrecht,
Strafrecht, Ausländer- & Asylrecht

 عبد هللا/ د-

ـ أميركو
للتجارة

BGR,Gebäudereinigung  شركة برلين للنظافةCarstennstr. 29 a, 12205 Berlin,
Tel. 030-81490342
 شركة لحامLaham
Wrangelstr. 100, 10997 Berlin, 030-61043213

Abokal Najat
 نجاة أبوقال/ـ اة
Kienitzer Str. 107, 12049 Berlin
Tel.: 030-62206896
Ahmed Abed
أحمد عابد/ـ ا
Schönstedtstr. 7, 12043 Berlin
030-2850 2300
ِAhmad Chahrour
 أحمد شحرور/ـ ا
Anzengruberstr. 8, 12043 Berlin
Tel.: 030-9210 6670
Ibrahim Housam
 حسام ابراهيم/ـ ا
Müllerstr. 156 A, 13353 Berlin,
Tel. 030-469062822
 عماد جوابرة/ـ ا
Jawabreh, Imad
Kurfürstendamm 152, 107097 Berlin,
Tel. 030-3974470
 ناصر منصور/ـ ا
Naser Mansour
Mariannenstr. 9-10, 10999 Berlin,
Tel. 030-69533626
 يوسف ناصر الدين/ـ ا
Nasereddin Josef
Bastianstr. 5, 13357 Berlin
Tel.: 030-66403045
 رياض خليل/ــ ا
Riad Khalil
Mariannenstr. 9-10, 10999 Berlin,
Tel. 030-69533628
 طارق العبيد/ـ ا
Tarig Elobied
Togostr. 1, 13351 Berlin, Tel.03050360777

20 Jahre Dalil Magazin

، مدارس قيادة، ، تأمينات، مترجمون، سفريات،الكترونيات

Elektronik, Reisebüro, Übersetzer und Dolmetscher ......

 أبو كف/  أFahschule A
Wiesenstr. 45, 13357 Berlin,
Tel. 030-21460723
 محمد/ ـ أ
Sonnen Fahrschule
Sonnenallee 82, 12045 Berlin
Tel.: 030-68072096
 حبيب/  أTurbo Fahrschule
- Bredowstr. 2,10551 Berlin,
Tel. 030-39837537 / 0174-2050030
- Donaustr. 101, 12043 Berlin
Tel. 030-56821280

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

ـ فوتو فريد
ـ ستوديو ميديا

 ﺃﺣـﻤﺪ ﺍﻹﺧﺘﻴﺎﺭ/ﺩ

Dr. A. Elektiar

Choraka Saleh
 صالح/ـ ا
Lüderitzstr. 79, 13351 Berlin,
Tel.030- 4528656
Dr. Elektiar A.
 أحمد اإلختيار/ـ د
Aachener Str 40, 10713 Berlin,
Tel. 030-2138830
 فؤاد موسى/ـ ا
Fouad Moussa
Bundesallee 32, 10717 Berlin, Tel.: 01767005 5678
Ismail Khalil
 إسماعيل/ـ ا
Weichsel Str. 7, 12043 Berlin,
Tel. 0177-5987984
Khadem , Mustapha
مصطفى/ـ ا
Großbeerenstr. 67, 10963 Berlin,
Tel. 030-2517742
Hatem El-Batta
 حاتم البطة/ـ أ
Swinemünder Str. 48B, 13355 Berlin,
Tel. 030-7914857
Khleif, Moussa
 موسى/ـ ا
Greifenhagener Str. 48, 10437 Berlin,
Tel. 030- 4455725
Naim Ashour
 نعيم عاشور/ـ أ
Schöneberger Str. 5, 10963 Berlin
Tel.: 030-33986886
Nickodaim, Richard
 ريتشارد/ـ ا
Hermannstr. 21, 12205 Berlin,
Tel. 030/6228211
Sudgi Hamdan
 صدقي حمدان/ـ ا
Kurfürstenstr. 37a, 12249 Berlin-Lankwitz,
Tel. 030- 81001323 / 0163-7280250

Tauentzienstr. 16, (Kudamm),
Tel. 030-2139062
HTC-Harb
ـ مكتب حرب
Potsdamer Str. 93, 10785 Berlin,
Tel. 030-2651627
Kiez Reisen
ـ سفريات الحي
Wrangelstr. 57, 10997 Berlin,
Tel. 030-6185149
Kudus Reisen
ـ مكتب القدس
Gneisenaustr. 90, 10961 Berlin,
Tel. 030-6948974
Maschari Reisen
ـ سفريات المشاريع
Wiener Str. 1-6, 10999 Berlin
Tel. 030-61621767
Watan Reisen GmbH
ـ سفريات الوطن
Sonnenallee 55, 12045 Berlin,
Tel. 030-56828971-73
Safadi Touristik Service
ـ الصفدي للسياحة
Hardenbergplatz 2,
10623 Berlin, Tel. 030-26558448
Safa Reisen
ـ سفريات الصفا
Baruther Str. 1, 10961 Berlin, Ecke
Mehrindamm 25, Tel. 030-61202799
Travelservice Berlin
ـ سفريات برلين
Schwedenstr. 3B, 13357 Berlin,
Tel. 030-49915005
Town Travel
ـ تاون ترافيل
Sonnenallee 122, 12045 Berlin, Tel. 0302363 2927

dolmetscher
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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

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

ـ
ـ

Abdelwahed
عبد الواحد/ـ ا
Alt-Lietzow 22, 10587 Berlin,
Tel.: 030 / 3413512
Al-Salihi, Nour-Al-Din
ـ نور الدين الصالحي
Afrikanische Str. 153D,
13351 Berlin, Tel. 030-45081540
Al-Samarai
 السامرائي/ـ ا
Ermslebener Weg 4, 10713 Berlin,
Tel. 030 / 8246968
Amado
 أمادو/ـ ا
Pariser Str. 63, 10719 Berlin,
Tel. 030/8851895
 بشرى الحجيل/ـ أة
Bouchra El Hajyel
Beusselstr. 77, 10553 Berlin, Tel. 03091574731

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 ريكسـ ساتكوم

Adam Travel
ـ آدم للسياحة
Pariser Platz 4A, 10117 Berlin
Tel.: 030-300145541
Al-Hanan
ـ الحنان للسياحة والسفر
Sonnenallee 94, 12045 Berlin,
Tel. 030-68053236
Almadina Travel Service
ـ سفريات المدينة
Flughafenstr. 33, 12053 Berlin,
Tel. 030-26558448
Amal
 سفريات أمالSelchower Str. 5, 12049 Berlin,
Tel. 030-62707140
 سفريات بابيلونBabylon Reisen
Grunewaldstraße 60, 10825 Berlin
Tel. 030 -78715751
ـ سفريات دانيا
Dania Reisen
Müllerstr. 119, 13349 Berlin, Tel. 03081799643
Hauptstadt Reisen
ـ سفريات العاصمة
Werbellinstr. 5, 12053 Berlin
Tel.: 030-67 51 84 91
Hayat Reisen
ـ سفريات حياة
Drontheimer Str. 24, 13359 Berlin
Tel.: 030-7024 6347
 سفريات حجازيHegazi
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 تليفونات، أعمال البناء، عقارات، رياض أطفال،مدارس

Schulen, Kindergärten, Immobilien, Baufirmen, Mobilfunk

AKI
ـ المعهد الثقافي العربي
Falkstr. 23, 12053 Berlin, Tel.68081472
Alfalah
ـ الفالح
Koloniestr. 30, 13359 Berlin
Tel. 41719694
Al-Baian
ـ البيان
Huttenstr. 31, 10553 Berlin,
Tel. 34357644
Alphabet
ـ مدارس ألفابت
- Nehringstr. 8, 14059 Berlin
- Crellstr. 38, 10824 Berlin
Tel.: 01520151947
Al-Huleh
ـ الحولة
Weisestr. 23, 12049 Berlin,
Tel. 6214959
ـ اإلرشاد
Al-Irschad eV.
Flughafenstr. 79/ 81, 12049 Berlin,
Tel. 030-62983410
Arabischer Unterricht
ـ تعليم اللغة العربية
Uthmannstr. 23, 12043 berlin
Tel. 030- 21806954
Al Andalus
ـ مدرسة األندلس
Falkstr. 22, 12053 Berlin,
Tel. 030-68054435
Cordoba
ـ مدرسة قرطبة للبنين و البنات
- 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
ـ الرابطة
Kurmärkische Str. 1-3,
اللبنانية
10783 Berlin, Tel. 030-8335332
El-Nur
ـ مدرسة النور
Haberstr.3, 12057 Berlin, Tel. 03056823914
Haus der Weisheit
ـ دار الحكمة
Rathenower Str. 16, 10533 Berlin, Tel.
030-39808625
 الكرامة/ المدرسة العربية
Karame e. V.
Puttkamer Str. 19, 10969 Berlin, Tel.
0176- 40198574
Palästina Sportvereine e.V.  مدرسة فلسطينPrinz-Eugen-Str. 17, 13347 Berlin,
Tel. 030-2111562

Safina
 سفينة الحكمةRathenower Str. 16, 10553 Berlin,
Tel. 030-39480386
Traum Insel
 الناصرةWilhelmstr. 15, 10963 Berlin
Tel.: 030-25923697
Traum Insel
 بيت لحمWilhelmstr. 3, 10963 Berlin
Tel.: 030-25938954

Jamil, Kamal
 كمال جميل/  مWolframstr.5, 12105 Berlin, Tel. 030-7511433
Khadem, Mustapha
 مصطفى خادم/  مGroßbeerenstr. 67, 10963 Berlin,
Tel. 030-2517742
Nouri, Noureddine
 نور الدين نوري/  مLinienstr. 46, 10119 Berlin,
Tel. 030-28879659
Safadi
 حاتم الصفدي/  مHardenbergplatz 2, 10623 Berlin,
Tel. 030-20454766

MALER

أعمال الدهان

Firma A. Khellouf
 خلوف ألعمال الدهانBraunschweiger Str. 68, 12055 Berlin,
Tel. 030-6834583
Firma KS tec
 صفصوف للنقل واإلعمارTel. 030-48826242 / 0176-61799437
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 شركة مطر-

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

ـ نقليات حجير
ـ مطر للنقليات

El Nahar
ـ النهار
Stuttgerter Platz 11, 10627 Berlin, Tel.
0174-2535585
Alhamad
ـ الحمد
Tel.: 0160-5664859

AliTel
ـ علي لالتصاالت
Brisestr. 5, 12053 Berlin
Tel.: 0176-71050656
Bassal-Shop
 هواتف بصلSonnenallee 36, 12045 Berlin
Tel. 030-62725201
City Phone
 هولتف المدينةSonnenalle 42, 12045Berlin
Tel. 030-62989399
Handy World
ـ عالم الموبيل
Karl-Marx-Platz 1, 12043 Berlin
Tel.: 030-50915236
Handy & Technik
 رمضانErkstr. 7, 12043 Berlin
Tel. 030-33029960
I like Handy
ـ عبد هللا سعد
Kottbusser Damm 70, 10967 Berlin,
Tel.: 030-6807 0391
 طم طمTam Tam
- Karl-Marx-Str. 65,12043 Berlin
Tel. 03087339250
- Karl-Marx-Str. 175, 12051 Berlin
Tel. 030-68088030

Al Basrawy :
ـ البصراوي لألجهزة
Waschmaschinen, Geschirrspüler,
المنزلية
Trockner
والكهربائية
0157-5789 1714

AN- & VERKAUF بيع وشراء السيارات
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

تأجير السيارات

Ascar
Mehringdamm 63, 10961 Berlin,
Tel. 030-695797-6

REPARATUR

إصالح السيارات

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

خبير الحوادث
ـ

BAG, Belal Ahmed
بالل أحمد
Schierker Str. 28, 12051 Berlin
Tel.: 030-62900013 Funk: 0177-4725337
KFZ-Gutachter, El-Amassi محمد العمصي
Osloer Str. 112, 13359 Berlin.
Tel.: 030-52134969 Funk: 0176-76778115
KFZ-Ingenieurbüro AS
على عواضة
Mariendorfer Damm 45, 12109
Belin, Tel.: 030-89000201
سامر دهان
Samer dahan
Hohenzollerdamm 157, 10713 Berlin,
Tel.: 030-33 988 148
يزيد و فاضل
SVS, Abotair & Biary
Klausingring 1, 13627 Berlin
Tel.: 030-49207543

ـ
ـ
ـ
ـ

استشارات اجتماعية

Beratungsstellen

F&S Taxes Steuerberatung
Dienstleistung
Finanzbuchführung

Jahresabschluss

Steuerberatung

Steuererklärung

Lohnbuchhaltung und
Lohnbuchoptimierung

Unternehmens- und
Wirtschaftsberatung

Vermögensberatung

Existenzgründerberatung

Vorsorge

ﺧــدﻣــﺎﺗﻧــﺎ
اﻻﺳﺗﺷﺎرات واﻟﻧﺻﺎﺋﺢ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ

ﻣﺳك اﻟدﻓﺎﺗر

إدارة اﻷﺻول واﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ

اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺧﺗﺎﻣﯾﺔ

ﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل

اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﺗﺄﺳﯾس
اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺟدﯾدة

اﻟﻣﺷورات واﻟﻧﺻﺎﺋﺢ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺿرﯾﺑﺔ اﻹرث واﻟﮭﺑﺎت
أﺳﻌﺎرﻧﺎ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ وﺷﻔﺎﻓﺔ
Friedrichstraße 231 I 10969 Berlin (3. OG)
Tel.: 030/9940496-80
U-Bahnlinien:
Fax: 030/9940496-81
U6- Hallesches Tor | U1- Kochstraße
info@funds-taxes.de
Bus: M29, M41
www. funds-taxes.de
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 BerlinLichtenberg
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 Migrationserstberatung 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

CHARLOTTENBURG-WILMERSDORF
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, Bethaniendamm 23-29 in 10997 Berlin
LICHTENBERG-HOHENSCHÖNHAUSEN
Arbeitslosenverband
Bürger-Kommunikations-CenterLands86

، أعمال نظافة، استيراد وتصدير، سيارات،احتفاالت

Festkichkeiten, Autos, Im- & Export, Reinigung

ENTERTAINER
Abu Dhabi
P.O. Box 2591
ـ أبو ظبي
Tel. (00971 2) 443 56 30
FAX: (00971 2) 443 56 25
Algier
B.P. 664, DZ-16000 Algier,
ـ الجزائر
Tel. (00213 2)174 19 41
FAX: (00213 2)174 05 21
Amman
P.O. Box 183, 11118 Amman,
ـ األردن
Tel. (00962 6) 59 30 351
FAX: (00962 6) 59 30 481
Bagdad
P.O. Box 2036
ـ العراق
Beirut
B.P. 2820,
ـ لبنان
Tel. (009614) 91 44 44,
FAX: (0096 14) 91 44 50
Damaskus
B.P. 2237
ـ سورية
Tel. (00963 11) 3 32 38 00,
FAX: (00963 11) 3 32 38 12
Doha
P.O. Box 3064
ـ قطر
Tel. (00974)487 69 59,
FAX: (00974)487 69 49
Dubai
ـ دبي
P.O. Box 2247,
Tel. (009714) 397 23 33,
FAX: (00971 4) 397 22 25
Kairo
ـ مصر
Hassan Sabri Str 8 B, Zamalek,
Tel. (0020 2) 739 96 00
FAX: (0020 2) 7351076
Khartum
P.O. Box 970,
ـ السودان
Tel. (00249 11) 77 79 90,
FAX: (00249 11) 77 76 22
Kuwait
P.O. Box 805 Safat, 13009 Safat,
ـ الكويت
Tel. (00965) 2 52 08 57,
FAX: (00965) 2 52 07 63
Manama
P.O. Box 10306, Manama, Bahrain. ـ البحرين
Tel. (00973) 1753 02 10,
FAX: (00973) 1753 62 82
Maskat
ـ عُ مان
P.O. Box 128, Ruwi, PC 112,
Tel. (00968) 773 24 82,
FAX: (00968) 773 56 90
Rabat
B.P. 235, 10.000,
ـ المغرب
Tel. (0021237) 70 96 62,
FAX: (002123 7) 70 68 51
Ramallah
P.O. Box 1854,
ـ فلسطين
Tel. (00972 2 ) 298 47 88,
FAX: (00972 2 ) 298 47 86
Riad
P.O. Box 94001, Riyadh 11693,
ـ السعودية
Tel. (00966 ) 14 88 07 00,
FAX: (00966 ) 14 88 06 60
Sanaa
P.O. Box 2562,
ـ اليمن
Tel. (00967 1) 41 31 74,
FAX: (00967 1) 41 31 79
Tripolis
P.O. Box 302,

Al-Muhammadawi
 المحمداوي للسياراتEinemstr. 4, 10787 Berlin
Tel. 030-25358338-9
Ramadan Maschinenhandel
 رمضانTel. 030-40713701
Munkari, Kutayba
 قطيبةAhrweilerstr. 22, 14197 Berlin
Tel. 030-8213222

Al Atlal
ـ األطالل
Tel. 030-3424988
Dj. Al-Afrah
ـ األفراح
Tel. 030-85977769 / 01761-63886003
Dj. Farid
ـ فريد
Tel. 030-60507180
Dj. Hanin
ـ حنين
Tel. 0176-22045953
Dj. Zakareya
ـ زكريا
Tel. 0171-8792784
Essam
ـ عصام زمبيبال
Tel. 0162-3523883
Nagham
ـ نغم
Tel. 0173-6178173
Ronaldo
ـ ممدوح
Tel.0179-5571314

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

Allgemeiner Sozialer Dienst (Tiergarten)
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-

HÎNBÛN
Internationales Bildungs- und Beratungszentrum 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 TeltowZehlendorf
Johanna-Stegen-Straße 8 in 12167
Berlin
Telefon: 7 71 09 72

che Personen.

FESTSAAL

Alafrah Saal
ـ صالة األفراح
Puderstr. 8, 12435 Berlin,
Tel 0176-63886003
AWA Saal
ـ صالة األمل واألحالم
Wiebestr. 49, 10553 Berlin
Tel. 030-88531058
Charisma Festsaal
ـ صالة كاريزما
Colditzstr. 29, 12099 Berlin
Tel. 0173-2059765
Elegance Event
ـ صالة األناقة
Colditzstr. 27, 12099 Berlin
Tel. 030-75447181-83
ـ صالة كونتراست
Kontrast Festsäle
Handwerkerstr. 33, 15366 Berlin
Tel.: 0151-66505050
ـ صالة لوكس
LUX Saal
Puderstr. 8, 12435 Berlin,
Tel.: 030-536 04 033
Orient Festsaal
ـ صالة الشرق
Colditzstr. 27, 12099 Berlin
Tel. 030-75447183
Queen Event
ـ صالة الملكة
Colditzstr. 27, 12099 Berlin, ِ(Seitenflügel)
Tel. 030-75447183
Royal Event Center
ـ الصالة الملكية
Am Juliusturm 55, 13559 Berlin
Tel.: 03036757709
صالة زفير
Saphire Festsaal
Colditzstr. 27, 12099 Berlin
Tel. 030-75447183
Sato Festsaal
ـ صالة شاتو
Neuköllnische Allee 25, 12057 Berlin
Tel. 030-68055036
Sultan Event Center
ـ صالة سلطان
Puderstr. 8, 12435 Berlin,
Tel.: 030-536 04 033

TEMPELHOF-SCHÖNEBERG
Arbeit und Leben (DGB/VHS)
Keithstraße 1-3 in 10787 Berlin
Telefon: 30 10 48 65
Diakonisches Werk Tempelhof-Schöneberg
Stadtteilzentrum „KoKuMa“
Rathausstraße 28 in 12105 BerlinMariendorf
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 Oberschöneweide
Wilhelminenhofstraße 42 B in 12459
Berlin
Telefon: 5 35 36 88

20 Jahre
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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 Einkommensschwache.
HVD Neustart
Beratung und Wohnunterstützung
Alt-Reinickendorf 7 in 13407 Berlin
Telefon: 4 14 68 74

 صالونات،شركات طيران
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Sonnenallee 13, 12047 Berlin
Mo

12.00 - 20.00 Uhr

Di - Fr

U-Bhf

10.00 - 20.00 Uhr

Hermannplatz

Sa

10.00 - 18.00 Uhr

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

Biomedizinische Kosmetik
ـ ريم اسماعيل
Kadiner Str. 23, 10243 Berlin,
Tel. 030-42021213
ـ زهرة بوركادي
Docure
Niebuhrstr. 69, 10629 Berlin
Tel.: 0173-6148018
Kant-Beauty
ـ كانت للتجميل
Kantstr. 47, 10625 Berlin
Tel. 0173-6148018
Kleopatra
ـ كليوبترا
Feitschestr. 49, 10627 Berlin,
Tel. 030-20093965

Al-Ahram,
ـ جريدة األهرام
Schiffbauerndamm 40, 10117 Berlin,
Tel. 030-2064690
Iraq Network,
ـ شبكة األخبار العراقية
Postfach 1456, 63128 Dietzenbach
www.aliraqnews.com
webmaster@aliraqnews.net
Tel. 0178-9712017
KUNA,
ـ وكالة األنباء الكويتية
Schiffbauerdamm 40, 10117 Berlin,
Tel. 030-20913695
Maghreb Presse,
ـ وكالة األنباء المغربية
Dricksenstr. 50, 10171 Berlin,
Tel. 030-2096172

Adil Mode
ـ أزياء عادل
Südstern 4, 10961 Berlin
Kottbusser Damm 103, 10967 Berlin
Tel./ Fax: 030-69507373
Al-Hanan
ـ الحنان
Sonnenallee 98, 12045 Berlin
Tel. 030- 56822927
La Majesté
 بوتيك المايستيSonnenallee 96, 12045 Berlin
Tel.: 030-51736441
ـ تبارك
Tabarak
Erkstr. 4, 12043 Berlin,
Tel. 030-68080633

Nour

Sonnenallee 92, 12045 Berlin
Tel.: 0179-1319048

Vandam
ـ حسين فاندام
Tel.: 015759643529
Goldene Finger
ـ األصابع الذهبية
Sonnenallee 13, 12047 Berlin
Tel. 030-62985725
ـ هيثم
Haissam
Gneisenaustr. 83, 10961 Berlin
Tel. 0173-8248026
ـ كوافير حسين
Hussein coiffeur
Prinzenallee 36, 13359 Berlin
Tel. 030-21471352
ـ صالون قاسم
Kassem
Mittenwalder Str. 43, 12049
Berlin Tel. 0176-82076032
Kristall
ـ كريستال
Urbanstr. 37, 10967 Berlin
Tel. 0176-26598848
Malla Styling
ـ صالون المال
Sonnenallee 44, 12045 Berlin
Tel. 030/62001839
ـ صالون محسن
Mohsen
Hermannstr. 92, 12051 Berlin
Tel. 030-68328673
ـ صالون ناصر
Nasser
Warthestr. 67, 12051 Berlin,
Tel. 030-62842801
Street Cut
Brunnenstr. 94, 13355 Berlin
Tel.: 030-94866121
Super Cut
ـ صالون هنادي
Badstr. 48, 13357 Berlin
Tel. 030-55955388
Venezia
ـ صالون فينسيا
Triftstr. 3, 13353 Berlin
Tel. 030-46988442
 صالون وائلWael
Sonnenallee 161, 12059 Berlin
Tel. 030-43910087
ـ كوافير وائل
Wael Coiffeur
Reinickendorfer Str. 48, 13347 Berlin
Tel. 030-4526016
Yassin
ـ صالون ياسين
Ostender Str. 4, 13323 Belin,
Tel. 0157-73461990
Youssef
ـ صالون يوسف
Stettiner Str. 62, 13357 Berlin
Tel. 030-49989960

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

Ahmad
ـ صالون أحمد
Weisestr. 8, 12049 Berlin,
Tel. 030-21803302
Alouisal
)ـ صالون الوصال ( أبو الخير
Sonnenallee 99, 12045 Berlin
Te. 0176-85247263
Alouisal
)ـ صالون الوصال ( سليم
Weichselstr. 56, 12045 Berlin
Tel.: 030-6130 9162
Al-Faisal
ـ صالون الفيصل
Exerzierstr. 3, 13357 Berlin
Tel. 030-69525178
Aamir
ـ صالون أمير
Voltastr. 35, 13355 Berlin,
Tel. 030-46456799
Belal
ـ صالون بالل
Gotzkowskystr. 32, 10555 Berlin
Tel. 030-20953282
BON BON
ـ صالون بون بون
Sonnenallee 68, 12045 Berlin
Tel.: 030-22460787
Byblos
ـ صالون بيبلوس
Scharnweber Str. 122, 13405 Berlin
Tel. 0176-67667070
Kleopatra
ـ صالون كليوبترا
Fritschestr. 49, 10627 Berlin, Tel. 03037591085
Elegance
ـ األناقة
Sonnenallee 112, 12045 Berlin
Tel. 030/6872483
El-Sufara
ـ السفراء
Maxstr. 15, 13347 Berlin
Tel.030-81799075

ـ فساتين نور
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Restaurant, Backwaren, Lebensmittel, Cafés, Juweliere

Al Afrah
ـ مجوهرات األفراح
Karl-Marx-Str. 71,
12043 Berlin, Tel.: 030-85977769
Al Aman
ـ مجوهرات األمان
Hermannstr. 39
Tel. 030- 6213477
ـ الهادي
Al Hadi
Hermannstr. 177, 12051 Berlin, Tel.
030-23911508
Al Hanan
ـ مجوهرات الحنان
Sonnenallee 98, 12045 Berlin
Tel. 030-6875793
Al Hanan
ـ مجوهرات الحنان
Badstr. 28, 13357 Berlin,
Tel. 030-75631605
El-Reda
ـ مجوهرات الرضا
Huttenstr. 110553 Berlin
Tel. 030-3995991
Dubai
ـ مجوهرات دبي
Turmstr. 47a, 10551 Berlin
Tel. 030-39493541
Gulf
ـ مجوهرات الخليج
Turmstr. 15, 10559 Berlin,
Tel. 030-3944280
Nehme
 نعمةHermannstr.12049 Berlin
Tel. 0176-77500064

Al Badawi
ـ نادى البداوى
Wilhelmshafener Str. 47, 10553 Berlin
Tel. 030-39037151
FC Al-Kauthar
ـ نادي الكوثر
Glasower Str. 54, 12051 Berlin
Tel. 030-6263638
FC Karama 1978
ـ نادي الكرامة
Prinzregentstr. 5, 10717 Berlin
Tel. 030-2112547
Palästina Sport Verein
ـ نادي فلسطين
Prinz-Eugen-Str. 17; 13347 Berlin
Tel. 030-74736864
SC Al-Qods
 نادي القدسWeisestr. 23,12049 Berlin
Tel. 030-6214959

Tel. 030-68972913
Aljaliel Minimarkt
ـ الجليل
Erkstr. 11, 12045 Berlin,
Tel. 030-6814502
ـ سوق الشام
Alscham Markt
Sonnenallee 94, 12045 Berlin
Tel. 030-56822620
ـ عزام
Azzam
- Willmanndamm 13a, 10827 Berlin
Tel 030-78706213
- Sonnenalle 54, 12045 Berlin
Tel. 030-62985505
ـ بغداد
Bagdad
Mehringplatz 6, 10963 Berlin
Tel. 030-22433003
ـ البركة
Baraka Supermarkt
Sonnenallee 39, 12045 Berlin,
Tel. 030/62725040
ـ الفيصل
El-Faisal
Sonnenallee 158, 12059 Berlin
Tel. 030-68977147
ـ المنى
El Mona
Maxestr. 17, Wedding
Tel. 030-45804727
ـ ملحمة الرضا
El Reda Fleischerei
Huttenstr. 3, 10553 Berlin
Tel. 030-39743128
ـ ملحمة السالم
El Salam
Sonnenallee 44, 12045 Berlin
Tel. 030-53091012
ـ ملحمة الشهباء
El-Schahbaa Fleischerei
Tempelhofer Damm 201, 12099 Berlin
Tel. 030-81726078
Fleischerei Jabal Amer
ـ ملحمة جبل عامر
Richardstr. 11, 12043 Berlin
Tel.: 030-6870325
Habibi
ـ حبيبي
- Müllerstr. 157, 13353 Berlin
Tel.030- 46797910
- Perleberger Str.27, 10559 Berlin
Tel. 030-39884657
-Harb
ـ حرب
Potsdamer Str. 93, 10785 Berlin
Tel. 030-2651627
Lebensmittel
ـ محل القناعة
Manteuffel Str. 68, 12103 Berlin
Tel. 030-75653869
Mini-Markt Damis
ـ محالت دامس
Wollankstr. 27, 13359 Berlin
Tel. 030-48478607
Wael Markt
ـ وائل
Badstr. 48, 13357 Berlin
Tel. 030-4656199
ـ الشرق
Orient
Emser Str. 104,12051B Tel. 030-62843854
Perle des Orients
ـ جوهرة الشرق
Mariendorfer Str. 14, 12109 Berlin
Tel. 030-42090729
ـ سبيتي
Sbaiti
Gotenstr. 26-28, 10829 Berlin,
Tel. 030-7881562
ـ ملحمة يوسف
Youssef Fleischerei
Sonnenallee 80, 12045 Berlin,
Tel. 030-60902102
ـ زغيب
Zogheib Fisch & Fleisch
Meraner Str. 4, 10825 Berlin
Tel. 030-85479090

Barbar Aga
ـ بربر أغا
Karl-Marx-Str. 46, 12045 Berlin
Tel. 030-62985881
El-Salam
ـ السالم
Sonnenallee 44, 12045 Berlin, Tel.
62726510
Goldene Shicha
ـ الشيشة الذهبية
Graefestr. 65a, 10967 Berlin
Tel. 0176-29873909
ـ صحارى
Sahara
Boddinstr. 4, 12053 Berlin,
Tel. 62989528
ـ سهراية
Sehraya
Großbeerenstr. 79, 10963 Berlin
Tel. 030-25938733
ــ ألف ليلة و ليلة
Tausend und eine Nacht
Potsdamer Str. 137, 10783 Berlin
Tel. 030-32890986
ـ أم كلثوم
Um Kalthum
Sonnenallee 40/70, 12045 Berlin,
Tel. 030-2732509
ـ ياهال
Ya Hala
Pankstr. 51, 13357 Berlin,
Tel. 030-46905038
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Tel. 030-25931818
ـ نور
Nour
Kaiserdamm 89, 14057 Berlin,
Tel. 03033008145
ـ قدموس
Qadmous
Am Friedrichshain 1, 10407 Berlin
Tel.030-4246255
ـ روشة
Rousche
Putbusser Str. 44, 13355 Berlin
Tel.: 030-34722645
ـ سبيل
Sabil
Boxhagener Str. 28, Friedrichshein
Tel. 030-29009227
ـ سالم
Salam
Rankstr. 3, 10789 Berlin
Tel. 030-8813461
ـ سالمات
Salamat
Dunnckerstr.18, 10437 Berlin
Tel.030-4443136
 سلسبيلSalsabil 1
- Göhrener Str. 6, 10437 Berlin
Tel. 030-44053504
- Wörther Str. 16 10405 Berlin
Tel. 030-44046073
ـ سنابل
Sanabel
Gabriel-Max-str. 16, 10245 Berlin
Tel. 030-29000699
ـ سكارابيوس
Scarabeo
Ludwigkirchstr. 6, 10719 Berlin
Tel. 030-8850616
ـ سمسم
Sesam
Gneisenaustr. 22, 10961 Berlin
Tel. 030-6946801
Shaam Restaurant
ـ شام
Karl-Marx-Str. 177, 12043 Berlin
Tel.: 030-68084054
ـ شهرزاد
Sharazad
Dahlmannstr. 27, 10629 Berlin
Tel. 030-53216767
Tiba
ـ طيبة
Karl-Marx-Str. 175, 12043 Berlin
Tel. 030-68087535
Ya Hala
ـ ياهال
Pankstr. 51, 13357 Berlin
Tel. 030-46067274
Um Kalthoum
ـ أم كلثوم
Sonnenallee 34, 12045 Berlin
Tel.: 0151-45012777

Abu Laila,
ـ أبو ليلى
Beusselstr. 68, 10553 Berlin
Tel. 030-39848063
Albascha
 الباشاHuttenstr. 5, 10553 Berlin
Al Iman
اإليمانSchierker str. 33, 12051 Berlin
Tel. 030-6272 8443
Aljazeera
ـ الجزيرة
Sonnenallee 15,12047 Berlin
Tel.: 030-62725489
ـ المنار
Al Manar
-Huttenstr. 71, 10553 Berlin, Tel. 34347770
- Lüderitzstr. 10, 13351 Berlin,
Tel.: 030-4514818
Goldene Bäckerei
ـ المخبز الذهبي
Kiehlufer 115, 12059 Berlin
Tel.: 030-6808 1077
ــ حبيبي
Habibi
Erkstr. 6, 12043 Berlin, Tel. 030-6820381
Nuss Depot
ـ المحمصة العربية
Sonnenallee 73,12045 Berlin,
Tel. 030-62727797
ـ أم كلثوم
Um Kulthum
Sonnenallee 50, 12045 Berlin, Tel. 62734399

Al Battul Fleischerei
ـ ملحمة البتول
Hermannstr. 151, 12051 Berlin
Tel.: 37433999
Abu Samer
ـ أبو سامر
Kantstr. 131, 10625 Berlin
Tel. 030-99262570
Al Hana
ـ الهنا
Wilhelmstr. 23, 10963 Berlin
Tel. 75636385
Al Kudus Al Arabi
ـ القدس العربي
Emdenstr. 57, 10551 Berlin
Tel. 030-39493558
ـ ملحمة المصطفى
Al Mustafa
Karl-Marx-Str. 36, 12043 Berlin
Tel. 030-60976387
ـ الريان
Alrayan
Sonnenallee 156, 12059 Berlin,

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

تمتلك لبنان العديد من االماكن الخالبة ،فتتميز
باألماكن الطبيعية الخالبة التي تحيط بها من جميع
الجهات ،والتي تعد مقوم سياحي قوي لجلب العديد
من السياح اليها ،هذا الي جانب االماكن السياحية
االخرى الموجودة في لبنان سواء الحديثة او القديمة،
وسواء اذا كانت دينية او ترفيهية او عالجية او
تاريخية ،و نقدم لكم تفاصيل عن السياحة واهم
االماكن السياحية التي من الممكن زيارتها في لبنان.
أهم األماكن السياحية في لبنان
بالرغم أن مساحة لبنان صغيرة نسبيًا ،حيث تبلغ
مساحتها الكليّة  10.400كيلو متر مربع ،والتي
تحتل الترتيب  170على مستوى دول العالم مساحة،
فهي من أفضل البلدان العربية التي يقصدها السياح
طوال أشهر السنة للتمتع بمياه الشواطئ الصافية
وهواء سهولها العليل وممارسة رياضة التزلج على
منحدرات الجبال المغطاة بالثلوج البيضاء ،وهنا
سيتم التطرق إلى أهم أماكن السياحة:

جدير بالذكر أن شعب بيروت قد بذل قصارى جهده
لحماية المتحف وأثاره خالل الحرب األهلية ،ليعتبر
اليوم كنزا وطنيا يستحق الزيارة ويعتبر من افضل
اماكن السياحة في بيروت.
ـ الكورنيش :الكورنيش في بيروت هو متنزه
صاخب يحظى بشعبية كبيرة بين السائحين والسكان
المحليين من محبي السير على األقدام أو ركوب
الدراجات ،فضال عن كونه مالذ ممتع لمحبي
االستمتاع بالهواء الطلق في وسط الكثير من الجمال
الطبيعي ،بما في ذلك اإلطالالت الساحلية الرائعة
والمعلم السياحي الشهير في المدينة ،والمعروف
باسم صخرة الروشة ،وهوعبارة عن تشكيالت
صخرية ضخمة بالقرب من من شاطئ منطقة
الروشة في بحر بيروت الغربي حيث ان الروشة

هي من ابرز المعالم السياحية في بيروت .
وعادة ما تحظى منطقة صخرة الروشة بقبول واسع
من قبل السائحين ممن يحرصون على مشاهدة أجمل
غروب للشمس في بيروت من هذا المكان الممتع
المثير لإلعجاب ،فقط ال تنسى إحضار الكاميرا
الخاصة بك اللتقاط مجموعة ال تقارن من الصور
الفوتغرافية ال تنسى لذلك المشهد الرائع ومن ابرز
مقومات السياحة في بيروت .
ـ ساحة النجمة :تقع ساحة النجمة في الجزء األوسط
من المدينة ،وتنتهي العديد من الشوارع الضيقة
والمريحة في هذه الساحة التي يمكن اعتبارها اليوم
جزء مركزي يستحق الزيارة في بيروت ،فهنا سوف
تجد المتاحر الرئيسية ،إلى جانب المطاعم والمقاهي
التي تمنح السائحين الفرصة الكتشاف أجمل األجواء

بيروت:

وتعد منطقة االنطالق واإلقامة للزائر ،باإلضافة
أنها مدينة جميلة وتتمتع بالعديد من وسائل الترفيه
كالمطاعم والمقاهي ونوادي الرياضة والتسلية.
وأفضل األماكن السياحية في بيروت هي:
ـ المتحف الوطني :يعتبر المتحف الوطني في بيروت
موقعا رائعا نوصي جميع السائحين بزيارته اثناء
السياحة في بيروت  ،حيث يتميز بالتاريخ الغني
الذي يعود إلى أكثر من  5000سنة ،مع مجموعة
ال تقارن من صاالت العرض والمقتنيات التاريخية
القديمة التي تعود إلى العصور والحضارات القديمة،
هذا فضال عن المومياوات والفسيفساء وغيرها من
القطع األثرية المذهلة.
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المحلية التقليدية.
المسجد العمري الكبير :ومن المعالم األخرى التي
تستحق الزيارة في بيروت ،مسجد العمري الذي
يعد أقدم مبنى من المدينة ،والذي يعود تاريخه إلى
عام  .1187وعلى الرغم من كونه قد تضرر بشدة
خالل الحرب األهلية ،لكنه األن مركز اسالمي هام
يحرص كل مسلم على زيارته.
الحديقة األثرية :وإن كنت من بين المولعين بالتاريخ،
نوصيك خالل رحلتك ببيروت عزيزي المسافر
زيارة الحديقة األثرية التي تحظى بشعبية كبيرة من
السكان المحليين والسائحين على حدا سواء ،بفضل
جمالها الطبيعى وكونها موطنا ال يقارن لمجموعة
من المعالم السياحية األكثر إثارة لالهتمام  ،بما
في ذلك الحمامات الرومانية التي بنيت خالل عهد
اإلمبراطورية الرومانية.
قصر سرسق :افتتح متحف سرسق الذي أسسه
العالم نقوال إبراهيم سرسق في عام  ،1912لكنه
أصبح متاحا للحضور مجانا فقط في عام .1961
ويتميز بالغرف الشاسعة مع حوالي خمسة آالف من
األعمال الفنية ،والمعروضات التاريخية ،إلى جانب
مجموعة من القطع األثرية الفريدة من العصور ما
قبل التاريخ ،ومجموعات من الفخار ،والمجوهرات
القديمة والمجموعات الثمينة األخرى.

طرابلس:

طرابلس الفيحاء ،وجه آخر للجمال اللبناني ،مدينة
تحمل على عاتقها تاريخ فينيقي وروماني وعربي
عظيم؛ لذلك فهي واحدة من أهم مدن لبنان التاريخية.
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طرابلس مدينة العلم والعلماء واآلثار ،في كل جنبات
مدينة طرابلس ،وفي كل حارة وسوق حكاية تروى؛
وذلك نتيجة موقعها المتميز الرابط بين سواحل
البحر المتوسط ،والداخل العربي ،والسوري؛ األمر
ً
تاركة إرثاً
الذي جعل الحضارات تتعاقب عليها؛

حضارياً وتاريخياً ليس له مثيل.
السياحة في طرابلس متنوعة لحد كبير ،حيث يوجد
بها أهم المواقع األثرية ،وأجمل المناظر الطبيعية،
المتمثلة في الغابات ،والجبال ،والجزر ،والمحميات
الطبيعية ،والشواطئ .كذلك ال تفوت المرور على
أسواقها العريقة ،وتذوق حلوياتها الشهية ،والتعرف

على حرفها اليدوية ،فهناك الكثير من الفاعليات
الممتعة داخل طرابلس التي تبتعد عن العاصمة
بيروت ،بحوالي  85كم إلى الشمال ،وتبعد عن
الحدود السورية بحوالي  40كم.

مدينة بعلبك أو مدينة الشمس:

تعد مدينة بعلبك واحدة من أهم مدن لبنان السياحية
حيث أنها تضم عدداً من المناطق اآلثرية األشهر
في لبنان مثل اآلثار الرومانية والفينيقية واإلسالمية،
كما أنها تضم عدداً من مناطق الجذب السياحي
والترفيهي الهامة.
تقع مدينة بعلبك في وسط سهل البقاع المعروف
بالمساحات الخضراء التي تغطيه ويتغلله نهر
ً
جماال.
الليطاني مما يزيد المدينة
أنشطة يمكنك القيام بها في مدينة بعلبك:
• أهم ما يمكنك القيام به في مدينة بعلبك هو زيارة
اآلثار العديدة أهمها اآلثار الرومانية ،من أهم تلك
اآلثار الرومانية هي الهياكل المتبقية من قلعة بعلبك
ومعبد باخوس ومعبد فينوس.
• وعليك أيضاً زيارة اآلثار اإلسالمية التي خلفتها
الحضارات العربية في المدينة من أهم تلك اآلثار
المنازل العثمانية التي تعطيك فكرة عن طراز
المباني في هذا العصر ،وأيضاً من اآلثار الهامة
بالمدينة ضريح السيدة خوله والذي يعد مزاراً دينياً
هاماً.
• وتشتهر مدينة بعلبك لبنان بإقامة العديد من
المهرجانات واالحتفاالت التي ربما تزيد بعضاً من
المتعة إلى رحلتك ،وال سيما أن أهم تلك المهرجانات
هو مهرجان بعلبك الشهير والذي قام بالغناء فيه أهم
مطربي العرب مثل أم كلثوم وفيروز

كما يستضيف المهرجان أهم األوبرات في العالم مثل
أوبرا باريس وميالنو ،كما يمكنك االستمتاع بمشاهدة
الرقصات الشعبية اللبنانية في هذا المهرجان.
• وال تنس القيام بالتمشية على نهر الليطاني الممتد
على طول مدينة بعلبك والذي يعد من معالمه ،والذي
تحده الشجيرات والنباتات ،ويمكنك التقاط الصور
على ضفافه حيث النهر والجبال من خلفك.
• وال يمكنك تفويت فرصة االستمتاع بتجربة الطعام
اللبناني الشعبي وخاصة الطعام الخاص بمدينة
بعلبك ،لذا ننصحك بالقيام بتجربة أشهر األطباق
والحلوى بالمدينة.

جبيل

دعونا نلقي نظرة على واحدة من أقدم المدن في
لبنان  ،هي مدينة جبيل لبنان  .Byblosتقع مدينة
جبيل على بعد  37كيلو متر شمال بيروت العاصمة
اللبنانية
تعد المدينة من أشهر وجهات السياحة في لبنان فهي
مليئة بالمواقع اآلثرية في لبنان ،إلى جانب وقوعها
على شريط البحر المتوسط يجعل منها مدينة سياحية
متكاملة .جدير بالذكر أن منظمة اليونسكو صنفت
مدينة جبيل كموقع تراث عالمي عام .1984
أنشطة يمكنك القيام بها في مدينة جبيل:
• االستمتاع بزيارة األماكن اآلثرية ،لذا يمكنك
البدء باألماكن اآلثرية المفتوحة مثل أساسات المعبد
الكبير ،واألجزاء المتبقية من طريق يعود للعصر

الروماني والمسرح الروماني ،وموقع عين الملك
والذي كان يعد منبع المياه الرئيسي قديماً
هذا باإلضافة إلى اآلثار التي تعود للعصر الحجري
وبقايا البيوت القديمة التي تعود إلى قبل الميالد
وغيرها.
• ثم عليك االتجاه إلى القالع التي تعود معظمها
إلى العصور اإلسالمية مثل القلعة البحرية ،القلعة
الصليبية والقلعة الفارسية.
• ثم عليك االتجاه إلى المتاحف العديدة في مدينة
جبيل وزيارة ما توّد زيارته من بينها ،من أهم تلك
المتاحف :متحف موقع جبيل وتعود معروضاته إلى
الفترة من ما قبل التاريخ حتى القرون الوسطى،
ومتحف ذاكرة الزمن الذي يعرض متحجرات تعود
إلى ماليين السنين ،ومتحف الشمع
• وإن كنت من محبي السياحة الدينية فإن مدينة
جبيل تضم العديد من المساجد والكنائس التي يمكنك
زيارتها ،أهمها :مسجد السلطان عبد المجيد الذي
يعود للعصر األيوبي ،ومسجد السلطان إبراهيم بن
أدهم ،وكنيسة القديس يوحنا مرقس ،وكنيسة سيدة
النجاة وغيرها.
• أما عن الجانب الترفيهي في مدينة جبيل فتتمثل في
شاطئ البحر المتوسط ومنتجعاته التي عليك اللجوء
إليها إلضافة جو من الترفيه والمرح إلى رحلتك،
يمكنك القيام بالسباحة في مياة البحر المتوسط أو
القيام بممارسة الرياضات أو األلعاب المائية.
• كما يمكنك زيارة حديقة مدينة جبيل لبنان التي
تُدعى بيبلوس بارك تضم هذه الحديقة العديد من

المسطحات الخضراء واألشجار والنباتات خاصة
تلك التي تُزرع في مينة جبيل والورود الموسمية
• كما تشتهر مدينة جبيل بالمهرجانات واالحتفاالت
على مدار العام أهم تلك المهرجانات هو مهرجان
بيبلوس الذي يستقطب العديد من المطربين من العالم
العربي ،يمكنك حضور تلك الفعاليات إذا أردت.
• وال يمكنك مغادرة مدينة جبيل قبل تجربة أشهر
األطباق والحلويات الشهيرة بها المدينة ،وال سيما
األطباق البحرية المتنوعة التي تشتهر بها مدينة
جبيل.

مغارة جيتا :

تقع على بعد حوالي  20كيلومترا من شمال بيروت
 ،تتميز بطبيعة ابداعية حيث االحجار الجيرية
المترابطة والكهوف التى تشكلت بشكل مترابط
يعجز عن تفسيره االنسان فهى نتيجة لعومال طبيعية
وبيئية جعلتها تبدو مذهلة.
ولسوء الحظ غير مسموح بالتقاط الصور داخل
الكهوف ,ولكن مشاهدتها فقط تكفى فسوف تشعر
بروعة الطبيعة هناك .زيارة إلى جبيل هي فرصتك
للمشي وسط أطالل العديد من الحضارات المتعاقبة
(الفينيقيون ،والرومان ،والبيزنطيين ،إلخ) التي
يتألفت منها لبنان .جبيل أيضا ترتبط مباشرة بانتشار
األبجدية األوروبية الحديثة.
هذه المغارة من االماكن السياحية المثيرة فى لبنان
ال تفوت زيارتها.
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الشهيرة بمدينة جونيه ،من أهم تلك األماكن مغارة
جعيتا وهي مغارة تكونت دون تدخل إنسان بفعل
تسرب المياه إلى الصخور فكوّنت منحوتات وشعاب
تستحق الزيارة
• أما عن الترفيه في مدينة جونيه لبنان فيتمثل في
شاطئ البحر الخالب ومنتجعاته والتي تتيح لك
فرصة االسترخاء واالستمتاع بالمياه ،أو القيام
بالسباحة في المياه والقيام بالرياضات واأللعاب
المائية المتنوعة.
• ومن أهم األشياء التي البد لك تجربتها عند زيارتك
لمدينة جونيه هو تلفريك جونيه الذي يأخذك في
رحلة مدتها  9دقائق على ارتفاع  550متر يمكنك
خاللها مشاهدة مدينة جونيه من أعلى ومشاهدة أهم
معالمها ال سيما الجبال والبحر المتوسط ،رحلة
ممتعة البد أن تجربها.
• كما تنتشر بالمدينة عدد من األماكن الترفيهية
والمطاعم والمقاهي التي تقدم أطباقاً لبنانية وعالمية
شهيرة البد أن تقوم بتجربة بعضها أثناء زيارتك
إلى جونيه.
مدينة جونية من اهم وجهات السياحة في لبنان،
مدينة جونيه التي تقع شمال بيروت العاصمة اللبنانية
وفي محافظة جبل لبنان .تتمتع المدينة بجغرافية
مميزة حيث أن المدينة مُحاطة بالجبال المكسوة
بالخضرة والنباتات ،إلى جانب وقوعها على البحر
األبيض المتوسط
تضم جونية لبنان العديد من األماكن الترفيهية
أهمها تلفريك جونيه ،كل هذه العوامل جعلت من
جونيه مدينة سياحية هامة حيث أُطلق عليها عروس
الشاطئ اللبناني.
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أنشطة يمكنك القيام بها في مدينة جونيه بلبنان:
• تشتهر مدينة جونيه بأسواقها المتعددة التي يمكنك
زيارتها للتسوق وشراء المنتجات المختلفة من
المالبس واألحذية واألطعمة أو لمشاهدة األماكن
التي تقع بها هذه األسواق
من أهمها :شوق جونيه القديم وهو أشهر األسواق
في لبنان ويقع على شاطئ البحر ،سوق الذوق الذي
يعود إلى القرن السابع عشر ،وسوق الكسليك الذي
يطل على البحر والجبل معاً.
• عليك أيضاً المرور على األماكن السياحية

كفردبيان :وهي من أجمل مناطق السياحة في
لبنان ،والتي تبعد عن بيروت ستين دقيقة فقط،
ويوجد بها أكبر منطقة تزلج بالشرق األوسط تضم
 42تلة تكسوها الثلوج خالل شهري ديسمبر وأبريل.
يمكنك ممارسة رياضة التزلج أو التزحلق على
الجليد على ارتفاع يصل إلى  2465متر.
وفي منطقة مزار كفردبيان يمكنك االستمتاع
بالتلفريك الذي يوفر لك منظر رائع فوق التالل
المكسوة بالثلوج والجبال األخرى المحيطة بالمنطقة.

Night Of The Jumps
Internationale Tattoo-Conventi- Afrika! Afrika!
Spiridon-LouDie
Lanxess-Arena, Olympiahalle,
on Frankfurt
Messe, Ludwig-Erhard-Anlage 1, Willy-Brandt-Platz 1, 50679 Köln is-Ring 21, 80809 München
06.04. – 07.04.2019
Frühlingsfest im Bahnbetriebs- 60327 Frankfurt – Westend
27.04. -30.04.2019
werk Schöneweide
Teniss: BMW Open 2019
18.04.2019
Landfliegerstr. 1, 12489 Berlin
MTTC Iphitos, Aumeisterweg 10,
03.04.2019
UEFALeague - Viertelfinale
80805 München
DFB-Pokal
Viertelfinale:
Bayern
Eintracht
Frankfurt
–
Benfica
06.04. – 07.04.2019
München - FC Heidenheim
Lissabon
German Wrestling Federation
Festsaal Kreuzberg, Am Flutgra- Commerzbank-Arena, Mörfelder Allianz Arena, Werner-HeisenLandstr. 362, 60528 Frankfurt – berg-Allee 25 , 80939 München
ben 2, 12435 Berlin-Treptow
Sachsenhausen
08.04. – 11.04.2019
Messe: bauma 2019
Messegelände, 81823 München
04.04. – 07.04.2019
02.04. – 04.04.2019
Intermodellbau 2019
Westfalenhallen,
Rheinland- World Travel Catering & 26.04. – 27.04.2019
Onboard
Services
EXPO
damm 200, 44139 Dortmund
Hamburg
Messe und Congress, Messe07.04.2019
platz 1, 20357 Hamburg
Verkaufsoffener Sonntag
Dortmunder Innenstadt, 44135
10.04.2019
Dortmund
Frühlingsfest
DRK, Möllner Landstr. 24, 22113
27.04. – 30.04.2019
April 2019, 27. – 31. Spieltag
Mittelaltermarkt: Mittelalterlich Oststeinbek
-:Mainz
Freiburg
05.04.2019
Phantasie Spectaculum
:
12.04.
–
14.04.2019
Leverkusen
Leipzig
06.04.2019
Fredenbaumpark, Lindenhors-:Mega Messe 2019
Schalke
Frankfurt
06.04.2019
ter Str. 6 , 44147 Dortmund
-:Messe und Congress, Messe- 06.04.2019
WolfsburgH
Hannover
-:platz 1, 20357 Hamburg
Berlin
Düsseldorf
06.04.2019
-:Stuttgart
Nürnberg
06.04.2019
-:26.04.2019
München
Dortmund
06.04.2019
04.04.2019
-:Augsburg
Hoffenheim
07.04.2019
Messe für alleinerziehende Suppenfest
:
Lohbrügger
Markt,
21031
Mönchengladbach
Bremen
07.04.2019
Mütter und Väter
-:Düsseldorf
München
13.04.2019
Neues Rathaus, Plenarsaal, Hamburg
-:Nürnberg
Schalke
13.04.2019
Dresden
-:26.04. – 28.04.2019
Stuttgart
Leverkusen
13.04.2019
-:Marathon Hamburg Expo
Hannover
Mönchengladbach
13.04.2019
14.04.2019
-:Hoffenheim
Berlin
Osterkunstmarkt auf Schloss Messe und Congress, Messe- 13.04.2019
-:platz 1, 20357 Hamburg
Frankfurt
Augsburg
13.04.2019
Wackerbarth
-:Bremen
Freiburg
13.04.2019
Schloss Wackerbarth, Radebeul
-:Dortmund
Mainz
13.04.2019
-:Leipzig
Wolfsburg
13.04.2019
-:01.04. – 04.04.2019
Schalke
Hoffenheim
20.04.2019
-:HANNOVER MESSE 2019
Freiburg
Dortmund
20.04.2019
07.04.2019
Messeglände, 30521 Hannover 20.04.2019
Mönchengladbach - : Leipzig
Messe: Bio West
:
Augsburg
Stuttgart
20.04.2019
Messegelände,
Stockumer
-:25.04. - 28.04.2019
Wolfsburg
Frankfurt
20.04.2019
Kirchstr. 61, 40474 Düsseldorf
-:Beachvolleyball Cup 2019
München
Bremen
20.04.2019
-:Am Steintor, 30159 Hannover
Berlin
Hannover
20.04.2019
11.04.2019
-:Mainz
Düsseldorf
20.04.2019
Inlineskaten: 100. Rollnacht
-:26.04. – 30.04.2019
Leverkusen
Nürnberg
20.04.2019
Düsseldorf 2019
-:Nürnberg
München
27.04.2019
Treffpunkt:
Reuterkaserne Frühlingsfest Hannover 2019
:
Schützenplatz,
BruchmeisteralDortmund
Schalke
27.04.2019
nördliche Rheinuferpromenade
-:lee 1A, 30169 Hannover
Augsburg
Leverkusen
27.04.2019
-:Stuttgart
Mönchengladbach
27.04.2019
-:Frankfurt
Berlin
27.04.2019
-:Düsseldorf
Bremen
27.04.2019
02.04. – 05.04.2019
-:06.04. – 07.04.2019
Leipzig
Freiburg
27.04.2019
Musikmesse
-:Hannover
Mainz 05
27.04.2019
Messe, Ludwig-Erhard-Anlage 1, Promenadenfest
-:Rheinufer-Promenade
Hoffenheim
Wolfsburg
27.04.2019
60327 Frankfurt – Westend
12.04. – 14.04.2019
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ES KANN AUFGRUND AKTUELLER EREIGNISSE ZU TERMINÄNDERUNGEN KOMMEN

اﻟ

ﺣﻠو

ل
ﻓﻲ
اﻟ

ﺻﻔ

ﺣﺔ

۹۸

أﻓﻘﻲ
1ﻣﻣﺛﻠﺔ ﺳورﯾﺔ 2ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻣﺻرﯾﺔ ﻛﺑﯾرة 3رواﯾﺔ ﯾوﻧﺎﻧﯾﺔ ﺷﮭﯾرة -أﺑﺳط 4ﻣﺎدة ﻏذاﺋﯾﺔ ﻣﻔﯾدة )ﻣﻌﻛوﺳﺔ( -ﯾﺑرم )ﻣﻌﻛوﺳﺔ( 5ﺣﺻﻼ -ﻣرض -ﻣن اﻷطراف 6ﺑﯾل )ﻣﺑﻌﺛرة( -ﺧﺎﺻﺗﻧﺎ وﻣﻠﻛﻧﺎ )ﻣﻌﻛوﺳﺔ( -ﺷﺟر ﺣراﺟﻲ 7اﺳم ﻋﻠم ﻣؤﻧث )ﻣﻌﻛوﺳﺔ( -ھدأ وﺳﻛن -ﺣرف ﻧداء وﻧدﺑﺔ 8ﻣﻛﺗﺷف اﻷﻧﺳوﻟﯾن 9-ﻣﻛﺗﺷف اﻟدورة اﻟدﻣوﯾﺔ اﻟﺻﻐرى

أﻧﺎ ﻣﻣﺛل
01

02
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04

05

06

07

08

09
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11

01
02
03
04
05

رأﺳﻲ

06

 1دوﻟﺔ ﻓﻲ ﺷرق وﺳط إﻓرﯾﻘﯾﺎ 2ﺣرف أﺑﺟدي -ﺳﻠﺳﻠﺔ ﺟﺑﺎل ﻓﻲ أوروﺑﺎ 3ﻧﺟدھﺎ ﻓﻲ اﻟدر -دوﻟﺔ ﻋرﺑﯾﺔ 4ﻣﻣﻠﻛﺔ ﺳورﯾﺔ ﻗدﯾﻣﺔ -اﺳم ﻋﻠم ﻣذﻛر )ﻣﻌﻛوﺳﺔ( 5ﻗﺎﻧط -ﺣﻘد وﺿﻐن 6اﺳم ﻣوﺻول -ﻣدﯾﻧﺔ ﯾﻣﻧﯾﺔ -دق اﻟﺟرس 7ﺣرف اﺳﺗﺛﻧﺎء -ﻣن ﺳور اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم 8دوﻟﺔ أوروﺑﯾﺔ )ﻣﻌﻛوﺳﺔ( -آﻟﺔ ﻣوﺳﯾﻘﯾﺔﺷرع )ﻣﻌﻛوﺳﺔ(
 9ﺗﻘﺗرب )ﻣﻌﻛوﺳﺔ(ّ - 10ﻧظﯾر وﻣﺛﯾل -ﻣطرﺑﺔ ﻟﺑﻧﺎﻧﯾﺔ 11-ﯾرﻏﺑوا

7x

07
08

اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ

09

دوﻟﺔ أوروﺑﯾﺔ؟
ﻣﺎ اﺳم اﻟدوﻟﺔ؟
ﻣﺎھﻲ اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ؟
ﻣن ﯾﺣﻛﻣﮭﺎ؟

ﺑﯾن اﻟﺻورﺗﯾن ﺗوﺟد ﺳﺑﻌﺔ ﻓوارق
ﺣﺎول أن ﺗﺟدھﺎ ﻓﻲ دﻗﯾﻘﺗﯾن

 -۱أول ﻣن اﺑﺗﻛر اﻟﻣﻛﯾف اﻟﮭواﺋﻲ؟
 -۲أول ﻣن اﺧﺗرع اﻟﮭﺎﺗف؟
 -۳أول ﻣن ﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋزة ﻧوﺑل ﻓﻲ
ﻣﺟﺎل اﻟﻔﯾزﯾﺎء؟
 -٤أول ﻣن اﺳﺗﻌﻣل ﺧﯾوط اﻟﺟراﺣﺔ؟
 -٥أول ﻣن ﺷرب اﻟﻘﮭوة؟
 -٦أول ﻣن اﺧﺗرع اﻟﺗرﻣو ﻣﺗر؟
 -۷أول ﻣن اﺧﺗرع اﻟﻐواﺻﺔ؟
 -۸أول ﻣن اﺧﺗرع اﻟﻣدﻓﻊ اﻟرﺷﺎش؟
 -۹أول ﻣن اﺧﺗرع اﻟﻣروﺣﺔ؟
 -۱۰أول ﻣن اﺧﺗرع اﻟﻣﻛﻧﺳﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ؟
 -۱۱أول ﻣن اﺧﺗرع ﻋود اﻟﺛﻘﺎب؟
 -۱۲أول ﻣن اﺧﺗرع ﻗﻠم اﻟرﺻﺎص؟
 -۱۳أول ﻣﺧﺗرع ﻟﻠﺳﯾﺎرة ذات اﻟﻣﺣرك؟

ﺳؤال ﯾﺣﺗﺎج ﺟواب ...
 -۱ﻣﺎ ھو اﻗﺻﻰ ارﺗﻔﺎع ﯾﻣﻛن ﻟﻠطﯾور
أن ﺗﺻﻠﮫ؟
 -۲ﻣن ھو اﻷدﯾب واﻟﺷﺎﻋر اﻟﺟزاﺋري
اﻟذي ﻟﻘب ﺑﺎﺑن ﺑطوطﺔ اﻟﺟزاﺋر؟
 -۳أﯾن ﺟرت اﻻﻟﻌﺎب اﻻوﻟﻣﺑﯾﺔ
اﻟﻧﺳﺎﺋﯾﺔ اﻷوﻟﻰ؟
 -٤ﻣﺎ ھﻲ اﻛﺛر اﻻﺷﮭر ﺣرارة ﻋﻠﻰ
ﺧط اﻻﺳﺗواء؟
 -٥ﻓﻲ أي ﺳورة ورد ذﻛر اﻟﺣوت؟
 -٦ﻣن ھو اﻟﻔﯾﻠﺳوف اﻟذي أوﺻﻰ
ﺑدﻓﻧﮫ ﻋﻠﻰ رأﺳﮫ ﺑﺷﻛل ﻋﻣودي؟
 -۷ﻣن اﻟﺣﺎرس اﻻﺳﺑﺎﻧﻲ اﻟذي ﻟﻘب
ﺑﺎﻟﻘدﯾس؟
 -۸ﻛم ﺣﻛم ﻋرﺑﻲ ﺷﺎرك ﻓﻲ ﺗﺣﻛﯾم
ﺑطوﻟﺔ ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟم ﻟﺳﻧﺔ  ۱۹۹۸اﻟﺗﻲ
اﻗﯾﻣت ﺑﻔرﻧﺳﺎ؟
 -۹ﻣﺎ ھو اﻟﮭرﻣون اﻟذي ﯾﺗﺄﺛر اﻓرازه
ﺑﻔﺗرات اﻟﻧور واﻟظﻼم؟
 -۱۰ﻣﺎ ھﻲ أﺻﻐر دول ﻗﺎرة آﺳﯾﺎ؟
 -۱۱أﯾن ﺗﻘﻊ ﻣرﺗﻔﻌﺎت ﻓوﺗﺎ ﺟﺎﻟون؟
 -۱۲ﻣﺎ اﺳم اﻟﺣﺑل اﻟذي ﯾﺳﺗﺧدم
ﻟﻠﺻﻌود ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺧﯾل؟
 -۱۳ﻣﺎھو اﻟﺣﯾوان اﻟذي ﯾطﻠﻖ ﻋﻠﯾﮫ
دب اﻟﻧﻣل؟
 -۱٤ﻣﺎذا ﻛﺎﻧت ﺗﺳﻣﻰ اﻟزراﻓﺔ ﻋﻧد
اﻟﯾوﻧﺎن؟
 -۱٥ﻣﺎھﻲ أﻛﺛر دوﻟﺔ ﻣﺳﺗوردة
ﻟﻠﻛﮭرﺑﺎء؟
 -۱٦ﻣﺎذا أطﻠﻖ اﻟﻌرب ﻋﻠﻰ ﻣدرﯾد؟
 -۱۷أﯾن ﯾوﺟد أﻛﺑر ﺗﺟﻣﻊ ﻟﻠﺧﯾول ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﻟم؟
 -۱۸أﯾن ﯾوﺟد ﻧﮭر ﺧور ﺑرﻛﺔ؟

 -۱۹ﻣﺎ ھو أﺟﻣل اﻟﻣذﻧﺑﺎت؟
 -۲۰ﻣﺎ اﺳم ﻛﺗﺎب اﻟﻔﻘﮫ اﻟﯾﮭودي
ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺑرﯾﺔ؟
 -۲۱ﻣن ھﻲ اﻟرواﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﻘﻘت
أﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺑﯾﻌﺎت ﻟرواﯾﺎﺗﮭﺎ؟
 -۲۲ﻣن ﺻﺎﺣب رواﯾﺔ اﻟﺣرب
واﻟﺳﻼم؟
 -۲۳ﻣﺎذا ﯾطﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ
اﻟﺧﯾل؟
 -۲٤ﻣﺎ ﻣﻌﻧﻰ أم ﻛﻠﺛوم؟
 -۲٥ﻣن ھو اﻟﺷﺎﻋر رھﯾن
اﻟﻣﺣﺑﺳﯾن؟
 -۲٦ﻣﺎ ﻣﻌﻧﻰ ﻛﻠﻣﺔ أطﻠس اﻟﺗﻲ ﺗطﻠﻖ
ﻋﻠﻰ ﻛﺗﺎب اﻟﺧراﺋط؟
 -۲۷ﻣﺎ ﻣﻌﻧﻰ ﻛﻠﻣﺔ اﻷﺧطل؟
 -۲۸ﻣن ھو اﻟﺷﺎﻋر اﻟذي ﻗﺗﻠﮫ
ﺷﻌره؟
 -۲۹ﻣﺎ ﻣﻔرد ﻛﻠﻣﺔ أﺑﺎﺑﯾل؟
 -۳۰ﻣﺎ ﻣﺛﻧﻰ ﻛﻠﻣﺔ ﻋﺻﺎ؟
 -۳۱ﻣن ھو ﺷﺎﻋر اﻟﻘطرﯾن؟
 -۳۲ﻣﺎ اﻹﺳم اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻠﺷﺎﻋر أﺑو
اﻟﻌﺗﺎھﯾﮫ؟
 -۳۳ﻣﺎ ھو اﻵﺟر؟
 -۳٤ﻣن ﺻﺎﺣب ﻟﻘب أﻣﯾر اﻟﺑﯾﺎن؟
 -۳٥ﻣن اﻟﺷﺎﻋر اﻟذي ﻣﮭد ﻟﻘﯾﺎم
دوﻟﺔ ﺑﺎﻛﺳﺗﺎن؟
 -۳٦ﻣن ھو ﺻﺎﺣب اﻟﺑﯾت اﻟذي ﻗﺎل
ﻓﯾﮫ اﻟﻧﻘﺎد ھو اﻟﺑﯾت اﻟوﺣﯾد اﻟذي ﻟﯾس
ﻓﯾﮫ ﻣطﻌن؟
 -۳۷ﻣن اﻟﺷﺎﻋر اﻟﻣﻠﻘب ﺑﺎﻟﺷﺎﻋر
اﻟﻘروي؟

أﻗوال ﻣﺄﺛورة

ﻋﺮﻓﻨﺎ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ،ﺇﻻ ﻛﻴﻒ ﻧﻌﻴﺸﻬﺎ

ﺯﺍﻳﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﻭﺟﻌﻔﺮ ﺍﻟﻨﻤﻴﺮﻱ ﻋﺎﻡ ١٩٧١
ﺻورة ﻧﺎدرة ﻟﻠرﺋﯾس اﻟﺳوداﻧﻲ اﻟراﺣل ﺟﻌﻔر ﻧﻣﯾري
ﯾﻧﺎم ﻋﻠﻰ ﻛﺗف اﻟﺷﯾﺦ زاﯾد ﺑن ﺳﻠطﺎن آل ﻧﮭﯾﺎن ﺟﻣﻌت
اﻟرﺟﻠﯾن ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺗﯾﻧﺔ ،ﻓﻘد ﻛﺎﻧت اﻟزﯾﺎرة اﻷوﻟﻰ اﻟرﺳﻣﯾﺔ
ﻟﻠﺷﯾﺦ زاﯾد ﺑﻌد اﺳﺗﻘﻼل دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﺳودان ﺑﻌد
ﺷﮭرﯾن وﻧﺻف ﻣن ﺑزوغ ﻓﺟر دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ
اﻟﻣﺗﺣدة ﻋﺎم  .۱۹۷۱وﻛﺎن اﻟرﺋﯾس اﻟراﺣل ﺟﻌﻔر ﻧﻣﯾري
أول رﺋﯾس دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﯾزور اﻹﻣﺎرات.
ھذه اﻟﻌﻼﻗﮫ ﻣﻛﻧت ﻛﺛﯾرا ً اﻟﻛوادر اﻟﺳوداﻧﯾﺔ ﻣن اﻹﻟﺗﺣﺎق
ﺑﺎﻟﻌﻣل ﺑدوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات وﻟﻌل اﻟرﺋﯾس »ﻋﻣر اﻟﺑﺷﯾر«
ﻧﻔﺳﮫ ﻛﺎن واﺣدا ً ﻣن ﺗﻠك اﻟﻛوادر ﺣﯾث اﻧﺗدب ﻟﻠﻌﻣل ﺑﻘوة
دﻓﺎع أﺑوظﺑﻲ ،وﻛﺎن وﻗﺗﮭﺎ ﻓﻲ رﺗﺑﺔ ﻧﻘﯾب.
وﻗد ﻛﺎن ﻟﮭذه اﻟﻛوادر دور ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﻧﮭﺿﺔ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات
اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة وﺗطورھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم.

Sprüche

Jean-Paul Sartre
ﺟﺎن ﺑول ﺳﺎرﺗر

اﻟﻣزﯾد ﻋﻧﮫ ﻓﻲ ﺻﻔﺣﺔ اﻟﺣﻠول ۹۸

ﻛم ﻋدد اﻟﻣﺛﻠﺛﺎت ﻓﻲ اﻟﺷﻛل؟

21.04-20.05

ﻛل أﻣورك ﺳﺗﻛون ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾرام ﻓﻲ ھذا اﻟﺷﮭر ﺳﺗﺣظﻰ ﺑﺣظ
ﺟﯾد ﻣﻊ ﺑداﯾﺔ اﻟﺷﮭر ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻠب ﺗرﻏب ﻓﻲ ﻗﺿﺎء ﻣﻌظم
وﻗﺗك ﻣﻧﻔردا ،اﻟﺟﻠوس ﻓﻲ ﺣوض اﻻﺳﺗﺣﻣﺎم ،اﻻﺳﺗﻣﺎع
ﻟﻠﻣوﺳﯾﻘﻰ واﻷﻛل ﺑﺄرﯾﺣﯾﺔ.

اذا ﺣدث و اﻧﻔﺟرت ﻓﻲ وﺟﮫ ﻛل اﻟﻣﺣﯾطﯾن ﺑك ﻓﻼ ﺗﻘﻠﻖ ﻛﺛﯾرا
ﺑﺷﺄن ذﻟك ﻓﺎﻟﻛل ﯾﻘدر أﻧك ﺗﺣت ﺿﻐط ﻛﺑﯾر أﻣﺎ ان ﺗﻛرر ذﻟك
ﻣرة أﺧرى ﻓﯾﺟب ﻋﻠﯾك اﻻﺑﺗﻌﺎد ﻗﻠﯾﻼ ﻋن أﺣﺑﺎﺑك واﻟذھﺎب ﻓﻲ
رﺣﻠﺔ ﻟﺗﻐﯾر اﻟﺟو وﺗﮭدﺋﺔ أﻋﺻﺎﺑك.
أﻧت ﻣﻧﺷﻐل ﺑﻣﺷﺎرﯾﻌك اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣرﺑﺣﺔ ﻓﻲ اﻵن ذاﺗﮫ
ﺳﺗﺣﻘﻖ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻹﻧﺟﺎزات واﻷرﺑﺎح ﻓﻲ ﻋﻣﻠك ﺛﻖ ﺑﻧﻔﺳك
أﻛﺛر ﻓﺄﻧت ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن أﺣﻼﻣك وذﻛﺎءك
اﻟﻣﻌرﻓﻲ وﻗدراﺗك اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ﻛﻠﮭﺎ أﻣور ﺗﺻﻧﻊ ﻣﻧك ﺷﺧﺻﺎ ﻧﺎﺟﺣﺎً.
ھﻧﺎك ﻋدة أﺷﯾﺎء ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﺷﮭر اذا ﻛﻧت ﺗﺣب
اﻟﻣﻐﺎﻣرة ﻓﻼ ﺗﺿﯾﻊ اﻟﻔرﺻﺔ ﻣن ﺑﯾن ﯾدﯾك ﻻﺗﺣﺎول إﻗﻧﺎع
ﻧﻔﺳك أﻧك اﺧﺗرت اﻟطرﯾﻖ اﻟﻐﻠط ﻻ ﺗﺣﺎول ﺗﻐﯾﯾر اﺗﺟﺎھك ﺑل
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس اﺳﺗﻣر ﻓﻲ طرﯾﻘك ﻓﺎﻧت ﻓﻲ اﻟطرﯾﻖ اﻟﺻﺣﯾﺢ.

أﻧت ﻓﻲ وﺿﻌﯾﺔ دﻓﻊ وﺳﺣب ﺳﯾﻛون ﺷﯾﺋﺎ ﺟﯾدا إن رﻛزت ﻓﯾﻣﺎ
ﯾﺟب ﺳﺣﺑﮫ وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺟب دﻓﻌﮫ ﺳﺗﻛون ﻓﻲ وﺿﻌﯾﺔ ﺣﯾرة ﻣرة
أﺧرى ﻓﻌﻣﻠك ﯾﺗطﻠب ﻣﻧك اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟوﻗت واﻟﺗرﻛﯾز ھذا ﻣﺎ
ﺳﯾﻛون ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺷﺧﺻﻲ واﻟﻌﺎطﻔﻲ.

21.01-20.02

إﻧﮫ وﻗت اﻷﻓﻛﺎر اﻟﺟدﯾدة واﻟﺗﺄﻣل ﻓﻲ طﻣوﺣﺎﺗك ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة
إﻧﮫ ﺣﻘﺎ ﺷﻲء ﺻﻌب ﻷﻣﺛﺎﻟك ﻓﺎﻟﺗﻐﯾﯾر ھو ﻧﻣط ﺣﯾﺎﺗك ﻻﺗﺑﺎﻟﻎ
وﺗﻌطﻲ اﻟﻣوﺿوع أﻛﺑر ﻣن ﺣﺟﻣﮫ ﺗﺣﺳن ﻣﻠﺣوظ ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗك
ﻛﻛل.

21.02-20.03

ﻛﻠﻣﺔ اﻟﺳر ﻟك ﻓﻲ ھذا اﻟﺷﮭر ھﻲ :اﻟطﺎﻗﺔ ! ﻓﺄﻧت ﺗﺳﺗﻣﺗﻊ
ﺑطﺎﻗﺔ و ﺣﯾوﯾﺔ و ﻧﺷﺎط ﻻ ﻣﺛﯾل ﻟﮭﻣﺎ طﻣوﺣك ﻻ ﺣدود ﻟﮫ
ﺳﺗﻛون ﺣﺎزﻣﺎ و ﻣﺳﯾطرا أﻛﺛر ﻣﻊ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﺷﮭر.

اﻟﺤﻮت

اﻟﺪﻟﻮ

اﻟﺠﺪي

اﻟﻘﻮس

ﺗذﻛر ﺟﯾدا ﻧﺻﺎﺋﺢ اﻟﺷﮭر اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻓﺳﺗﺣﺗﺎﺟﮭﺎ ﺧﻼل ھذا
اﻟﺷﮭر ﻛذﻟك أﻧت ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺿﻲ ﻗدﻣﺎ ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﺗﺣﻘﯾﻖ
أھداﻓك ﺳﺗﺗﻠﻘﻰ ﻣﺳﺎﻋدة ﻏﯾر ﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣن ﺷﺧص ﻛﺑﯾر أو
ذو ﺳﻠطﺔ.

22.12-20.01

ﻛل ھذه اﻟﺳﻧوات ﻣن اﻟﻌﻣل اﻟﺷﺎق واﻟﻣﺿﻧﻲ ﺳﺗﺗوج ﺑﺄرﺑﺎح
ھﺎﺋﻠﺔ ﺧﻼل ھذا اﻟﺷﮭر ھذا ﻣﺎ ﺗظﮭره ﺗوﻗﻌﺎت ﺑرﺟك ﻟﮭذا
اﻟﺷﮭر ﺳﺗﻛون ﻣﻔﻌﻣﺎ ﺑﺎﻟطﺎﻗﺔ و اﻟﻧﺷﺎط واﻟﺣﯾوﯾﺔ ﻟدﯾك اﻟﻛﺛﯾر
ﻟﺗﺷﺎرﻛﮫ ﻣﻊ اﻟﻣﺣطﯾن ﺑك.

23.11-21.12

24.10-22.11

اﻟﻌﻘﺮب

24.090-23.10

اﻟﻤﻴﺰان

24.08-23.09

اﻟﻌﺬراء

اﻷﺳﺪ

اﻟﺴﺮﻃﺎن

ﺳﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎرات ﺻﻌﺑﺔ ﺑﯾن اﺳرﺗك وأﺻدﻗﺎﺋك وﺣﯾﺎﺗك
اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ ﯾﺟب ﻋﻠﯾك أن ﺗطﻠب ﻣن ﺣﺑﯾﺑك اﻻﻧﺗظﺎر اﻟﻰ أن ﺗﻛون
ﻧﻔﺳك وﺗﺻﺑﺢ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣل ﻣﺳؤﻟﯾﺔ اﻟﺑﯾت واﻷطﻔﺎل؛
ﻟﺣﺳن اﻟﺣظ ﺳﺗﻛون أﻛﺛر ﺳﯾطرة و ﺣزم ﺧﻼل ھذا اﻟﺷﮭر.

23.07-23.08

ﺣﺎول اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺄﺳرارك ﻟﻧﻔﺳك ﻓﻘط ،أﻧت ﺗرﻏب ﻓﻲ اﻟﺑﻘﺎء
وﺣﯾدا رﺑﻣﺎ وﺗﺷﻌر ﻗﻠﯾﻼً ﺑﺎﻷﺳﻰ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳك ﻟﻣﺎذا ﯾﺟب ﻋﻠﻰ
ﻛل اﻟﻣﺣﯾطﯾن ﺑك أن ﯾﻌﺎﻧوا ﻓﻘط ﻷﻧك ﻓﻲ ﻣزاج ﺳﻲء ھذا ھو
اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻻﺟراء ﺑﻌض اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗك.

22.06-22.07

21.05-21.06

اﻟﺠﻮزاء

اﻟﺜﻮر

اﻟﺤﻤﻞ

21.03-20.04

ﻋﯾد ﻣﯾﻼد ﺳﻌﯾد اذا ﻛﺎن ھﻧﺎك وﻗت ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻓﯾﮫ أﻛﺛر
ﺳﻌﺎدة ﻓﮭو ﻋﯾد ﻣوﻟدك ﺣظك ﺳﯾﻛون أﺣﺳن اﺑﺣث ﻋن ﺑﻌض
اﻟﻣﺳﺎﻋدات ﻏﯾر اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻛوﻛب ﻧﺑﺗون ﻗد ﯾؤﺛر ﻋﻠﯾك أو ﻗد
ﯾﺟﻌﻠك أﻛﺛر ﺣﻣﺎﺳﺎ ﻟﺗوﻟﻲ ﻣﻧﺎﺻﺑﺎ أﺳﻣﻰ.

اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﻣﺗﻘﺎطﻌﺔ
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اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت اﻟﺳﺑﻌﺔ

أﻧﺎ ﻣﯾن؟

اﻟﻣﻣﺛل أﺣﻣد ﺣﻠﻣﻲ

أﻧﺎ ﻓﯾن؟

إﯾرﻟﻧدا  /دﺑﻠن  /ﻣﺎﯾﻛل داﻧﯾﯾل ھﯾﺟﯾﻧز

ﻓراﻓﯾش

 -۱اﻟﻌرب اﺧﺗرﻋوا ﺟﮭﺎز ﺳﻣوه »ﻓوھﺔ اﻟﮭواء« ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﻌﺑﺎﺳﻲ -۲ /.ﺟراھﺎم
ﺑل -۳ /.اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ روﺗرﯾﻧﺟن -٤ /.أﺑو ﺑﻛر اﻟرازي -٥ /.اﻷﺣﺑﺎش -٦ /.ﻓﮭرﻧﮭﺎﯾت
۱۷۲٤م -۷ /.دﯾﻔﯾد ﺑﺎﺷﻧﯾل ۱۷۷٦م -۸ /.رﯾﺗﺷﺎرد ﻛﺎﺗﻠﯾﻧﺞ ۱۸٦۲م -۹ /.دﯾﻧﯾس
ﺑﺎﺑﺎن ۱٦۹٦م -۱۰ /.ھوﺑرت ﺑوث ۱۹۰۱م -۱۱ /.ﺟون واﻟﻛر ۱۸۲۷م -۱۲ /.ھﻧري
ﺟو ۱۹۲۰م -۱۳ /.دﯾﻠﻣز وﺑﻧز ۱۸۸۹م -۲۲ /.ﺗوﻟﺳﺗوي -۲۳/.رﻋﯾل -۲٤/.اﻟﻣرأة
اﻟﻣﻣﺗﻠﺋﺔ اﻟﺟﺳم -۲٥/.أﺑو اﻟﻌﻼء اﻟﻣﻌري -۲٦/.ﻛﻠﻣﺔ ﯾوﻧﺎﻧﯾﺔ ﺗﻌﻧﯾﺎﻹﻟﮫ اﻟذي ﯾﺣﻣل اﻟﻌﺎﻟم
ﻋﻠﻰ ﻛﺗﻔﯾﮫ -۲۷/.طوﯾل اﻷذﻧﯾن -۲۸/.اﻟﻣﺗﻧﺑﻲ -۲۹/.أﺑﺎﻟﺔ -۳۰/.ﻋﺻوان -۳۱/.ﺧﻠﯾل
ﻣطران -۳۲/.اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺑن اﻟﻘﺎﺳم -۳۳/.اﻟطﯾن -۳٤/.ﺷﻛﯾب أرﺳﻼن -۳٥/.اﻟﺷﺎﻋر
ﻣﺣﻣد إﻗﺑﺎل -۳٦/.اﻟﺣطﯾﺋﺔ -۳۷/.رﺷﯾد ﺳﻠﯾم اﻟﺧوري.

ﻓﻛر ﺷوﯾﺔ!

 ۱۱۰۰۰ -۱ﻣﺗر -۲/.اﻟطﺎھر ﺑن ﻋﯾﺷﮫ -۳/.ﻣوﻧت ﻛﺎرﻟو ۱۹۲۱م -٤/.ﻣﺎرس
وﺳﺑﺗﻣﺑر -٥/.اﻟﻘﻠم -٦/.دﯾوﺟﺎﻧس -۷/.ﻛﺎﺳﯾﺎس ۷ -۸/.ﺣﻛﺎم -۹/.اﻟﻣﯾﻼﺗوﻧﯾن-۱۰/.
ﺟزر اﻟﻣﺎﻟدﯾف -۱۱/.ﻏﯾﻧﯾﺎ -۱۲/.اﻟراﻗول -۱۳/.اﻟﺧﻧزﯾر -۱٤/.اﻟﺟﻣل اﻟﻧﻣر-۱٥/.
اﻟﺑﺎراﺟواي -۱٦/.ﻣﺟرﯾط -۱۷/.اﻟﻔوﻛﻼﻧد -۱۸/.أرﯾﺗرﯾﺎ -۱۹/.دوﻧﺎﺗﻲ-۲۰/.
ﻟﯾﺷﻔﻰ -۲۱/.أﺟﺎﺛﺎ ﻛرﯾﺳﺗﻲ.

۲۰ = ۲ + ٦ + ۱۲

Jean-Paul Sartre
ﺟﺎن ﺑول ﺳﺎرﺗر
ﺟﺎن ﺑول ﺷﺎرل اﯾﻣﺎرد ﺳﺎرﺗر ) ۲۱ﯾوﻧﯾو  ۱۹۰٥ﺑﺎرﯾس  ۱٥ -أﺑرﯾل ۱۹۸۰
ﺑﺎرﯾس( ھو ﻓﯾﻠﺳوف ورواﺋﻲ وﻛﺎﺗب ﻣﺳرﺣﻲ ﻛﺎﺗب ﺳﯾﻧﺎرﯾو وﻧﺎﻗد أدﺑﻲ وﻧﺎﺷط
ﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓرﻧﺳﻲ .ﺑدأ ﺣﯾﺎﺗﮫ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﺳﺗﺎذا ً .درس اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ﻓﻲ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ ﺧﻼل اﻟﺣرب
اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ .ﺣﯾن إﺣﺗﻠت أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ اﻟﻧﺎزﯾﺔ ﻓرﻧﺳﺎ ،إﻧﺧرط ﺳﺎرﺗر ﻓﻲ ﺻﻔوف
اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﺳرﯾﺔ .ﻋرف ﺳﺎرﺗر واﺷﺗﮭر ﻟﻛوﻧﮫ ﻛﺎﺗب ﻏزﯾر اﻹﻧﺗﺎج وﻷﻋﻣﺎﻟﮫ
اﻷدﺑﯾﺔ وﻓﻠﺳﻔﺗﮫ اﻟﻣﺳﻣﺎة ﺑﺎﻟوﺟودﯾﺔ.

DÜSSELDORF

www.gutachten-amawi.de

Egal ob Tag oder Nacht. WIR sind immer für SIE da!
365 Tage im Jahr an 24 Stunden täglich
Unsere Dienstleistungen:
- Unfallgutachten
- Wertgutachten
- Kaskogutachten
- Gasanlagengutachten
- Gebrauchtwagencheck
- kostenlose technische Beratung

ﺧﺒﺮﺍﺀ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ

Amawi
Bruchstraße 76
D-40235 Düsseldorf
Telefon 0211-301 76 220, Telefax 0211-301 76 222, Mobil 0177-567 57 62

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» ﻧﺤﻦ ﻧﺴﺎﻋﺪك ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺮاج
.وﻧﺘﺤﻤﻞ ﻛﻞ اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﺻﺪﻳﻘﻚ اﻟﺴﺎﺋﻖ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻟﺪﻳﻨﺎ وﺗﻢ

350€  ﻓﺈﻧﻚ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻠﻎ ﺣﺘﻰ،اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻪ
Treptower Str. 32
12059 Berlin
Tel.: 0176-3205 9890 | 0174-6859686

