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الدليل ـ برلين

تجارة المساجد
يحكي الناس هنا في برلين حكايات كثيرة عن موضة  
تكوين الجمعيات الدينية وإنشاء المساجد، فهناك من 
أن بعض  للمساجد، ورأى  الناس  يتبرع  رأى كيف 
ورائها،  من  يتكسبون  الدينية  الجمعيات  أعضاء 
فمنهم من يمتلك المنازل الفاخرة ويركب السيارات 
الفارهة رغم أنهم ال يعملون إال في جمعياتهم، الناس 
المتبرعين،  أموال  من  تكونت  تجارة  عن  تتحدث 
الناس  الصدقات،  أموال  تأسست من  وعن شركات 
الجمعيات،  البذخ على بعض أعضاء  ترى مظاهر 

رغم أن الناس تعرف كيف كانوا منذ سنين قليلة. 
الجمعية  أعضاء  بين  أيضاً  الناس  يفرق  أن  يجب 
يكون  ما  فغالباً  المسجد،  وإمام  (المؤسسين)  الدينية 
اإلمام موظفا في الجمعية، ال يملك حقوقاً في التأثير 
على اتجاهات أعضاء الجمعية، الذين يتلقون مبالغ 

التبرع وأموال الصدقات.
التبرع  قوائم  بإشهار  ـ  الدليل  ـ  نحن  نادينا  وكم 
)الدخل( وكذلك قائمة المصروفات في مكان واضح 
بالمساجد، حتى يعرف الناس أين ُصرفت أموالهم 
الجمعيات.  أعضاء  عن  الشبهات  إلبعاد  وكذلك   ..

حينها قالوا عنا ما قالوا !! 

سوف  أنه  صراحة  أعلنها  التجار  أحد  أن  الجديد 
يشتري منزال حتى يقيم  مسجداً .. فتجارة المساجد 
اآلن هي الرابحة، وهذه قصة حقيقية  وليست دعابة.

 
لماذا يكثر إنشاء جمعيات دينية؟

يقول الخبير فى الشئون اإلسالمية »ميشيل بلومه« 
فى تصريحات صحفية : إنه سبب قانونى بسيط وهو 
أن الدستور األلمانى ال ينص على إلزام »االتحادات 
كونها  مادامت  بالتسجيل  الدينية«  المجموعات  أو 

ليست هيئات عامة.
مكتب  يوثقها  التى  الكنائس  عكس  على  وذلك 
اإلحصائيات االتحادى فى »كتاب سنوي«، وكذلك 
مع  اتفاقيات  تربطه  فكالهما  اليهودية،  المجموعات 
ال  لإلحصائيات  السنوى  الكتاب  هذا  وفى  الدولة، 
توجد كلمة واحدة عن اإلسالم والمسجد أو المسلمين.

األلمانى  للبرلمان  العلمية  الخدمة  اهتمت  عندما 
»بتمويل المساجد« اصطدمت بحاجز العدد الحقيقى 
للمساجد، حيث ال توجد إحصائيات رسمية حول عدد 
األبنية ذات الشأن الديني، وتفيد تقديرات أنه يوجد 
مختلفة،  بأشكال  عبادة  دار   2700 و   2600 بين 
المفهوم  فى  كمسجد  تصنيفه  يمكن  منها  القليل  لكن 
التقليدي، وغالبية دور العبادة توجد فى فناءات خلفية 
خضعت  مصانع  أبنية  فى  أو  صناعية  أحياء  وفى 

للترميم.

المسلمون الغالبة واإلسالم المظلوم
لقد أصبح التنافس بين الجمعيات الدينية، ليس تنافساً 
فقهيا أو علمياً، إنما أصبح التنافس اقتصاديا، بمعنى 

جمع أكبر عدد من المتبرعين والمتصدقين. 
لقد تحدث البعض في برلين عن تهجم أحد األشخاص، 
الذي ينتمي إلى جمعية دينية على مسجد يتبع جمعية 
في  تواجدهم  الحاضرين  على  وعاب  أخرى  دينية 
هذا المسجد قائال وبصوت مرتفع: إن هذه دار باطل 
والمسجد اآلخر ( الذي يتبعه هو)  دار حق، فأي حق 
و أي باطل يجعل رأس هذا الشاب ممتلئ بمثل هذه 

الخرافات، ومن المسؤول؟
أحد  قام  فقد  األمور،  لله هدأت  الحمد  الناس،  يقول 
المسؤولين  مع  باالجتماع  الصف  بوحدة  المهتمين 
عن الجمعيتين الدينيتين في منزله وتم االتفاق بينهما 
بأال يتعرض أحدهما لألخر من قريب أو بعيد، وأن 

يتركا المصلين ليختاروا مكان صالتهم.
ويعلق أحد الظرفاء قائال: والله ألمر غريب، فكأن 
المعروض هنا سلعة ومن حق المصلي أن يختار، 
قبل  شهيا  إفطارا  الجمعة  يوم  له  سيقدمون  فهل 
الصالة، أم عشاءا دسماً مع الكوكاكوال بعد التراويح 

.. هي الخصخصة وصلت المساجد كمان !!

بين الدين والسياسة
جمعية دينية أخرى، وصفت من الساسة األلمان في 
برلين بأنها متشددة ، حاولت في السابق بناء مسجدا 
لها، لكنها حوربت كثيرا حتى ال يقام المسجد، وتم 

فعاًل  منعها من البناء. 
اآلن وبعد أن تعلم أعضاء الجمعية الدرس السابق، 
يعتقد  كما  السياسة،  فقه  إلى  الدين  فقه  من  تحولوا 
تقارب  عباءة  تحت  مؤتمرا  أقيم  فقد  هنا،  الناس 
حضره  ببرلين"،  اليهودي  المتحف   " في  األديان 
من  والغرض  "المتشددة".   الجمعية  هذه  أعضاء 
المؤتمر هذا ـ كما يقول األعضاء ـ هو إيضاح أن 
 ، سالم  في  معا  يعيشون  كانوا  واليهود  المسلمين 

ويستطيعون اآلن العيش أيضا بسالم.  
أعضاء هذه الجمعية أعطوا أنفسهم الحق في التحدث 
باسم المسلمين هنا ... من أعطاهم هذا الحق .. وهذا 

التصريح ؟ 
وهل توجد مشكلة في التعايش بين المسلمين واليهود 
في برلين، حتى توضح هذه الجمعية الدينية للمسلمين 

بأن التعايش ممكناً !
إذا  اللهم  السياسية،  باللعبة  دينية  وما عالقة جمعية 

كان هناك " المستخبي" !!
الشارع المسلم في برلين يسأل: أليس من األولى أن 
تلتقي الجمعيات الدينية العربية معا.. قبل أن تذهب 

فرادى لمثل هذه المؤتمرات؟

إلنشاء  أخرى  أحياءا  توجد  أال   .. الناس  ويسأل 
أخرى  أحياء  هناك   ،  Neukölln غير  المساجد 
سوف  أيضا  هناك  العرب،  من  كبير  عدد  يسكنها 
أكبر  إتمام  على  تساعد  التي  التبرعات  تنهال 
وشيخاً  مسجدا  شارع  لكل  يصبح  حتى  المشاريع 

ومعجبين ومتبرعين وجمعية.

ماذا بعد ..
كان وزير الداخلية األلماني هورست زيهوفر طالب 
اإلسالم  مؤتمر  انعقاد  خالل  ألمانيا  في  المسلمين 
ارتباطهم  بحل  نوفمبر 2018   / الثاني  تشرين  في 

بالتأثير األجنبي.
األلمانية  الدولة  ل  تَُحّصِ ال  الكنائس،  خالف  وعلى 
حصول  ويقتصر  المساجد.  أجل  من  ضرائب 
تمويل  حاالت  في  الدولة  من  أموال  على  المساجد 
الالجئين  اندماج  دعم  مثل  معينة،  مشروعات 
السلفي عن  الشباب  إبعاد  أو  المجتمع  المسلمين في 

التيار المتطرف.
السياسية  الدوائر  بعض  بدأت  الماضى  يناير  وفى 
غرار  على  المساجد«  »ضريبة  بتطبيق  تطالب 
حزبى  من  كل  أعرب  وقد  الكنائس«.  »ضريبة 
تأييدهما  عن  الخضر  وحزب  المسيحى  االتحاد 
مثل هذه الخطوة، حيث إنه على خالف الكنائس ال 

تحّصل الدولة األلمانية ضرائب من المساجد.
وترى الحكومة األلمانية أن العائق أمام عملية تمويل 
الديانة اإلسالمية من الضرائب مرّده إلى عدم وجود 
الحكومة  يجعل  ما  مخاطبتها،  يمكن  معينة  "جهة 

تجهل كم ولمن تعطي هذه األموال.

إذا بدأت المانيا تضع مساجدها تحت المجهر وبدأت 
تراقب ما يحدث داخلها وتحاول أن تتعقب تمويالتها 
وتداهم من آن آلخر تجمعاتهم بحثا عمن يعكر صفو 
أمنها، فهل ستنجح ألمانيا فى جعل المساجد للعبادة 

فقط؟

لخدمة  التوفيق  المخلصة  األطرف  لكل  نتمنى 
المسلمين الغالبة واإلسالم المظلوم.
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االقتصادية  للبحوث  األلماني  "المعهد  لـ  دراسة  خلصت 
(DIW) عن اندماج المهاجرين والعوامل التي تؤثر على 
للمخاطرة  استعداداً  أكثر  الذين  "الالجئين  أن  إلى  ذلك، 
يجدون عماًل أسرع من غيرهم ويقيمون عالقات اجتماعية 
األلمانية  العاصمة  في  الدراسة  نتائج  في  وجاء  أوسع". 
برلين أن الالجئين الذين لديهم أصدقاء كثر وثقة بالنفس 
أنفسهم  عن  رضى  وأكثر  أفضل  بصحة  يتمتعون  كبيرة 

مقارنة مع غيرهم من الالجئين.
معاناة  نتيجة  النفسية  االضطرابات  فإن  الدراسة  وحسب 
الالجئ في طريقه إلى بلد اللجوء والظروف المجهولة في 

البلد الجديد تثقل كاهل الالجئين نفسيا بشكل كبير.
على  التأثير  في  بقدرته  واثقاً  المرء  يكون  "حين  أنه  إذ 
نفسه  يسلم  ممن  أكثر  للفعل  مجال  لديه  يكون  مصيره، 
للظروف تقعل به ما تشاء"، يقول ديفيد ريشتر من المعهد 

األلماني.
ومن جانبه قال ميتيا باك من جامعة مونستر، وهو أحد 
مهاجر  أجريت على 4000  التي  الدراسة  القائمين على 
قدموا إلى ألمانيا بين عامي 2013 و2016، إن االستعداد 
المخاطرة والتعامل مع الىخرين بلطف وود "يساعد" في 

عملية االندماج االجتماعية الصعبة.
كان  سواء  الديني،  االنتماء  أن  باك  ميتيا  الباحث  وأكد 
إسالمياً أو مسيحياً، ال يلعب أي دور في مدى االندماج إذ 
أن "األمر يتناقض تماماً مع األحكام المسبقة الشائعة في 

المجتمعات المستقبلة لالجئين".

مبادئ  في  تغيير  أي  الداخلية  وزارة  استبعدت 
تقييم طلبات اللجوء للسوريين، مشيرة أن الوضع 

سيبقى على ما هو عليه اآلن.
في  زيهوفر  هورست  الداخلية  وزير  وقال 
تصريحات: "لن نغير في الوقت الحاضر مبادئ 
يتم  حتى  اللجوء  قرارات  لنهج  الحاكمة  الهيئة 
التحقق من حدوث تطورات جديدة في سوريا... 
نتابع الوضع في سوريا، ونتصرف وفقا له حتى 
ذلك  أنه حتى  الوزير  وأكد  اللجوء".  في سياسة 
الحين ال يوجد داٍع لتغيير تقييم طلبات اللجوء".

قد  والالجئين  للهجرة  االتحادي  المكتب  وكان 
يتم  ولم  سوريا.  في  األمني  الوضع  تقييم  أعاد 

اإلعالن عن هذا التقييم حتى اآلن. 
وتخشى منظمات معنية بحقوق الالجئين من أن 
يتم رفض طلبات لجوء سوريين في حال تّم تبني 
تقدير يرى أن النزاع المسلح لم يعد مسيطرا على 

كافة المناطق في البالد.
المكتب  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
هيئة  واللجوء  للهجرة  االتحادي 
وبالتالي  الداخلية.  لوزارة  تابعة 
على  الموافقة  الوزارة  على 
قرارات  لنهج  المنظمة  المبادئ 

اللجوء.
في  األلمانية  الخارجية  وقدمت 
الثاني  نوفمبر/تشرين  شهر  نهاية 

تقريرا جديدا عن تقييم الوضع في سوريا. ومن 
المفترض أن تعتمد السلطات األلمانية والمحاكم 
التعديالت  بخصوص  التقرير  هذا  على  المحلية 

المتعلقة بالبت بالقرارات. 
ونص التقرير على أنه ال يوجد في سوريا "حماية 
لألشخاص  بها  وموثوق  األمد  وطويلة  شاملة 
اآلمن،  غير  الوضع  وبسبب  المضطهدين". 
الترحيل  تمديد حظر  الداخلية على  اتفق وزراء 

للسوريين حتى نهاية هذا الشهر.
القتال في مناطق عدة في سوريا،  ورغم توقف 
إال أنه ما زال الكثير من السوريين يبحثون عن 
المكتب  إلحصائيات  ووفقا  ألمانيا.  في  الحماية 
االتحادي للهجرة والالجئين ، بلغ عدد السوريين 
العام 13.634 شخصا  اللجوء هذا  الذين طلبوا 
حتى نهاية شهر أبريل/نيسان. علما أنهم ما زالوا 

يمثلون أكبر مجموعة من طالبي اللجوء
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أفادت وسائل إعالم بأن مشروع "ضريبة المسجد" 
عن  الخارجي  التمويل  قطع  إلى  يهدف  الذي 
لدى  متزايد  بدعم  يحظى  اإلسالمية  المؤسسات 

األوساط السياسية واالجتماعية في البالد. 
الحكومة  أن  سونتاغ"  أم  "فيلت  صحيفة  وأكدت 
خطوة  الضريبة  هذه  فرض  في  ترى  الفدرالية 
محتملة، كما أظهرت استطالعات للرأي أن معظم 
يؤيدون  الـ16  ألمانيا  واليات  من  عدد  في  السكان 
فرض هذه الضريبة  على غرار "ضريبة الكنيسة" 

الذي تطبق على المسيحيين المقيمين في البالد.
على  ضرائب  بفرض  المشروع  هذا  ويقضي 
التمويل  بهدف ضمان  المساجد  المسلمين من رواد 
التمويل  عن  بدال  الدينية،  المؤسسات  لهذه  الداخلي 
مؤسسات  أو  تركيا  مثل  أخرى  دول  من  الخارجي 

تابعة لدول مثل السعودية وبلدان الخليج األخرى.
المشروع  هذا  أن  المسجد"  "ضريبة  دعاة  ويعتبر 
من  مزيدا  ألمانيا  في  اإلسالمية  المؤسسات  سيمنح 
أو  "المتطرفة  التمويل  مصادر  عن  االستقاللية 
المناهضة للديمقراطية". وأكدت الصحيفة أن القلق 
يتزايد في البالد التي يبلغ تعداد الجالية المسلمة فيها 
خمسة ماليين شخص، بشأن هذا التمويل الخارجي، 
بالدرجة األولى من قبل تركيا ودول عربية، حيث 
التركي  االتحاد  قبل  من  مسجد   900 نحو  يدار 
الخاضع لسيطرة حكومة  الدينية  للشؤون  اإلسالمي 

الرئيس رجب طيب أردوغان.
مع  تحقيقات  األلمانية  السلطات  أجرت  أن  وسبق 
هذا االتحاد الذي يدفع الرواتب لألئمة في المساجد 
بعض  بتورط  الشبهات  بسبب  قبله،  من  المدارة 
موظفيه في التجسس على معارضين أتراك مقيمين 

في ألمانيا.
وأنقرة  برلين  بين  اندلع  الذي  الخالف  خضم  وفي 
في  ألمانيان  وزيران  حذر   ،2017 عام  منتصف 
حديث إلى صحيفة "شبيغل" واسعة االنتشار من أنه 
الخطيرة  أردوغان  إيديولوجية  استيراد  "منع  يجب 

إلى ألمانيا عبر بعض المساجد".
وفي حاالت أخرى، وقع عدد من المساجد الممولة 
من الخارج وسط اهتمام الشرطة وتم إغالق بعضها 

بسبب ترويجها لألفكار المتطرفة.

ألمانيا عبر نظام دعم موسع ومبسط تسهيل  تعتزم 
العودة الطواعية لالجئين إلى موطنهم.

فقد أعلنت الهيئة االتحادية لشؤون الهجرة والالجئين 
معونة  بجانب  سيحصلون  طواعية  العائدين  أن 
تكاليف السفر على ألف يورو دفعة واحدة كمساعدة 

لبداية حياتهم مجددا في موطنهم.
حيز  الجديدة  القواعد  ستدخل  البيانات،  وبحسب 

التنفيذ في األول من يوليو المقبل.
وقال متحدث باسم الهيئة أنه يمكن للعائدين الحصول 
على معونة لتسديد تكاليف السكن والخدمات الطبية 

على مدار 12 شهرا.
ومن المقرر أن يشمل هذا الدعم الموسع المهاجرين 
المنحدرين من دول البلقان، الذين مكثوا في ألمانيا 
لمدة تزيد عن 24 شهرا وكان يقتصر الدعم المقدم 
العودة  حال  السفر  لتكاليف  إعانة  على  الفئة  لهذه 

الطواعية.

وكانت العراق من أكثر الدول التي عاد إليها طواعية 
الجئون من ألمانيا (1834 فردا)، ثم ألبانيا (1562 
الشمالية  ومقدونيا  فردا)،   1371) وروسيا  فردا)، 
وجورجيا  فردا)   1153) فردا)، وصربيا   1246)

(1065 فردا).
وقال المتحدث باسم الهيئة إن سورية وليبيا وإريتريا 
واليمن مستثناة حاليا من برامج دعم العودة الطواعية 

لالجئين ألسباب أمنية.
وبهذه التعديالت وحدت ألمانيا برنامجين لدعم العودة 
من  والهجرة  الدمج  إعادة  برنامج  وهما  الطواعية، 
وبرنامج   (REAG) ألمانيا في  اللجوء  طالبي  أجل 
.(GARP) العودة إلى الوطن المدعوم من الحكومة
االتحاد  قبل  من  الشامل  البرنامج  تمويل  وسيُجرى 
األوروبي والحكومة االتحادية األلمانية والواليات، 

وتطبيقه من قبل منظمة الهجرة الدولية. 

كارستن  األلمانية،  بريمن  والية  رئيس وزراء  قال 
سييلينج، إن المسلمين هم األكثر تحالفاً في محاربة 
المتعصبين الدينيين الذين يسيئون استخدام المعتقدات.
جاء ذلك في كلمة خالل مشاركته في مأدبة إفطار 
الدينية  للشؤون  اإلسالمي  التركي  االتحاد  نظمها 
(DITIB) واتحاد والية بريمن في ساكسونيا السفلى، 

الجمعة 17 مايو/أيار 2019.
وأعرب سييلينج عن سعادته لمشاركة جميع الفئات 
شكره  مقدماً  اإلفطار،  مأدبة  في  والعرقية  الدينية 

لالتحاد التركي اإلسالمي للشؤون الدينية.
وأشار إلى أن والية بريمن تتمتع بعالقات ودية مع 

كافة المجتمعات الدينية.
وأضاف أن بريمن هي المقاطعة الوحيدة في ألمانيا 
والمنظمات  الحكومية  المؤسسات  فيها  تتمتع  التي 

المدنية بعالقات وثيقة مع المسلمين.

حظر  بفرض  تفّكر  أنّها  األلمانية  الحكومة  أعلنت 
االبتدائية  المدارس  في  التلميذات  ارتداء  على 
الحجاب اإلسالمي، وذلك غداة إقرار مجلس النواب 
حظراً  يفرض  قانون  مشروع  المجاورة  النمسا  في 

مماثاًل.
بيلد  لصحيفة  األجانب  دمج  شؤون  مندوبة  وقالت 
"من العبث أن ترتدي الفتيات الصغيرات الحجاب، 

ومعظم المسلمين يؤيّدون هذا الرأي".
مجلس  إقرار  غداة  المسؤولة  تصريحات  وأتت 
االئتالف  قّدمه  قانون  مشروع  النمساوي  النواب 
ارتداء  يمنع  المتطّرف  اليميني  اليميني-  الحكومي 

الحجاب في المدارس االبتدائية.
غير أّن النائب األلماني المحافظ المتخّصص بقضايا 
إّن  بيلد  لصحيفة  قال  فاينبرغ  ماركوس  األسرة 
"الحظر العام على ارتداء الحجاب، كما في النمسا، 
يعوق أيضاً الفتيات اللواتي قّررن من تلقاء أنفسهن 

ارتداء الحجاب كرمز لديانتهّن".
وذّكر النائب بـ"الحق الراسخ في الدستور األلماني 

بممارسة المرء لمعتقده الديني بحّرية".
ويقّدر عدد أفراد الجالية المسلمة في ألمانيا بحوالي 
إجمالي  من   %6 حوالي  أي  شخص،  ماليين   5

السكان، غالبيتهم أتراك أو من أصول تركية.





09

عادل فهمي

بريطانيا: المشككون بأوروبا هم مبدئيا غالبية في 
الناخبين  من  نحو %52  اختيار  إلى  نظرا  بريطانيا 

بريكست .
بريطانيا  بريكست وتمديد مهلة مغادرة  أزمة  لكن   
مرتين ، تعني أن بريطانيا ستشارك في االنتخابات 

البرلمانية األوروبية.
استغل حزب  عام 2014،  األخيرة  االنتخابات  في 
القوية  المشاعر  (يوكيب)  المتحدة  المملكة  استقالل 
 24 على  ليحصل  األوروبي  لالتحاد  المعارضة 

مقعدا من عدد النواب البريطانيين الـ 73.
والذين  داخله  ظلوا  من  بين  الحزب  نواب  وتشتت 
في  فراج  نايجل  التاريخي  زعيمهم  إلى  انضموا 
استطالعات  في  تقدمه  أظهر  الذي  بريكست  حزب 

الرأي.                

في  أوربان  فيكتور  الوزراء  رئيس  يركز  المجر: 
المؤسسات األوروبية،  انتقاد  حملته االنتخابية على 
وخصوصا فيما يتعلق بسياسة الهجرة. وبعد أن انتقد 
العدل  أمام محكمة  الالجئين  استقبال  بشدة حصص 
األوروبية، طلب البرلمان األوروبي فرض عقوبات 
اإلعالم  على  محددا  نهجا  يملي  انه  بحجة  عليه 

والقضاء والجامعات.

بولندا: الحكومة المحافظة لحزب القانون والعدالة 
كاتشينسكي  ياروسالف  بزعامة  بولندا  في  الحاكم 
القانون  دولة  احترام  لعدم  أوروبية  بعقوبات  مهددة 

حول إصالح يتعلق بالمحكمة العليا.
                  

جمهورية تشيكيا: عارض رئيس الوزراء اندريه 
بابيش من حزب "أنو" الشعبوي، والذي عينه الرئيس 
ميلوش  لروسيا  والمؤيد  بأوروبا  المشكك  التشيكي 
يتعرض  وقد  بروكسل  في  الهجرة  ملف  زيمان، 
بسبب  المصالح  تضارب  حول  أوروبي  إلجراء 
مشكك  حزب  يطمح  كما  الصناعية.  إمبراطوريته 
بأوروبا من اليمين المتطرف هو الحزب االشتراكي 

الديمقراطي للدخول إلى البرلمان األوروبي.

الديمقراطية  االشتراكية  الحكومة  رومانيا: 
لمشروع  بعقوبات  األوروبية  المفوضية  من  مهددة 
إصالح النظام القضائي المثير للجدل. ودعا رئيس 
الجمهورية المؤيد ألوروبا من يمين الوسط كالوس 
يوهانس إلى تنظيم استفتاء في اليوم نفسه لالنتخابات 

األوروبية لمعارضة هذا اإلصالح.

ايطاليا: تصدت الحكومة الشعبوية لمعظم شركائها 
وأغلقت حدودها أمام الالجئين وتواجهت في اختبار 
العام  موازنة  حول  األوروبية  المفوضية  مع  قوة 
2018 انتهى بتسوية. وتضم الحكومة حزب الرابطة 
بزعامة  نجوم   5 وحركة  سالفيني   ماتيو  بزعامة 
االنتخابات  في  نجاحات  وحققت  مايو  دي  لويجي 
بفضل خطاب معاد للهجرة واالتحاد األوروبي لكنها 
لم تذهب إلى حد الدعوة للخروج من منطقة اليورو. 
دعا سالفيني جميع األحزاب القومية في أوروبا لضم 

جهودها وتشكيل ائتالف جديد بعد االنتخابات.

النمسا: انضم زعيم حزب الحرية اليميني المتطرف 
حكومة  إلى  شتراخه  كريستيان  هاينز  النمسا  في 
 ،2017 في  كورتز  سيباستيان  المحافظ  المستشار 
لتقديم  حدىبه  مما  عليه  تنصت  ألزمة  تعرض  لكنه 

استقالته من منصب نائب المستشار.
شتراخه الذي يعد من أبرز قادة اليمين المتطرف في 
وعودا  قدم  بأنه  تقارير صحافية  في  متهم  أوروبا، 
من  انتخابي  دعم  مقابل  في  حكومية  عقود  بمنح 

مناصر روسي مفترض قبل انتخابات 2017.

الدنمرك: يدعم الحزب الشعبوي الدنمركي  المعادي 
بدون  الوسط  يمين  من  األقلية  حكومة  للهجرة، 
االتحاد  إصالح  الحزب  هذا  ويؤيد  فيها.  المشاركة 

االوروبي على االنسحاب منه.
                

المشكك  المتطرف  اليمين  حزب  يشارك  استونيا: 
بأوروبا والذي حقق اختراقا في االنتخابات التشريعية 
ومنذ 24 نيسان/أبريل في حكومة يقودها الوسطي 

جوري راتاس.

التي  ـ  اليسارية  الكتلة  تدعم  البرتغال: 
وليس  اليورو  منطقة  من  الخروج  تعتزم 
من االتحاد األوروبي، والحزب الشيوعي 
اليورو  منطقة  من  الخروج  يعتزم  الذي 
واالتحاد األوروبي ـ الحكومة االشتراكية 

بدون المشاركة فيها. 

الحقيقيين  الفنلنديين  حزب  يؤيد  فنلندا: 
تغاضى  لكنه  اليورو  منطقة  من  الخروج 

في  مشاركته  أثناء  ألوروبا  المعادي  برنامجه  عن 
فوزا  وحقق  و2017   2015 عامي  بين  الحكومة 
نيسان/  14 في  التشريعية  االنتخابات  في  كبيرا 
أبريل. بفضل خطابه المتطرف والمناهض للهجرة 

والمشكك في قضايا المناخ حل في المرتبة الثانية.

فرنسا: حزب الجبهة الوطنية بزعامة مارين لوبن،  
من  خفف  الوطني،  التجمع  إلى  اسمه  غير  الذي 
لهجته المعادية ألوروبا التي استخدمها خالل حملة 
االنتخابات الرئاسية في 2017 لكنه لم يغير خطابه 
حركة  تدعو  اليسار،  جبهة  على  للهجرة.  المعادي 
"فرنسا المتمردة" بزعامة مرشح سابق لالنتخابات 
الرئاسية هو جان لوك ميالنشون، إلى عدم احترام 
بدون  الموازنة  مجال  في  األوروبية  المعاهدات 

الخروج رسميا من االتحاد األوروبي.
                  

لليورو  المناهض  اللمانيا"  "البديل  حزب  ألمانيا: 
على  حصل   2013 في  تأسيسه  تم  الذي  والهجرة 
12,6% من األصوات في االنتخابات التشريعية ما 

غير قواعد اللعبة السياسية.  

حكما  أنفسهم  السويد  ديموقراطيو  يطرح  السويد: 
بين الكتلتين الرئيسيتين في البالد من اليسار واليمين 

ويعتزمون الخروج من االتحاد األوروبي.

"الحرية"  حزب  أصبح   2017 في  هولندا: 
المعادي لإلسالم بزعامة غيرت فيلدرز القوة الثانية 
من  مقعدا   20 يشغل  حيث  الهولندي  البرلمان  في 
أجل  من  "منتدى  حزب  ينافسه  مقعدا.   150 اصل 
ويؤيد  بوديه،  تييري  يتزعمه  الذي  الديموقراطية" 

هذا الحزب االنسحاب من االتحاد األوروبي.

السياسة ولعبة السياسة التي ال يفهمها إال الساسة، كيف يتثنى ألحزاب تريد الخروج من االتحاد األوروبي ومنطقة اليورو التنافس على مقاعد 
البرلمان األوروبي؟. 

المشككون في االتحاد يتنافسون على المقاعد والمكاسب البرلمانية، ال عجب إنها السياسة .. في السطور التالية نعدد األحزاب الشعبوية المعارضة 
للهجرة واإلسالم وأيضا االتحاد األوروبي.
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عين على الالجئين

د. أمير حمد 

يقول محلل سياسي في بي بي سي بأن ألمانيا الدولة 
سياسي  باستقرار  تنعم  التي  الوحيدة  األوروبية 
وليس  الرشيدة  لسياستها  ملحوظ  اقتصادي  وتوسع 
في  ماي  تريزا  خسرت  لقد  المهتزة.  كإنجلترا 
االنتخابات المحلية نسبة عالية بسبب أزمة الخروج 
الرابطة األوروبية وارتفعت نسبة نجاح حزب  من 
والشباب  المرأة  البيئة وقضايا  المدافع عن  الخضر 
المعارض  العمال  وحزب  الليبرالي  الحزب  وكذلك 
في  انجلترا  وبقاء  االجتماعية  العدالة  عن  المدافع 

الرابطة األوروبية وفق شروط معينة.

صراع الكراسي البرلمانية
اليمينية  األحزاب  توسع  أن  محلل  من  أكثر  ويرى 
سالبة  صورة  رسم  جراء  بالفشل  جاء  أوروبا  في 
انسالل  يعمم  ما  كثيرا  اذ  األوروبيين،  أذهان  في 
الحجاب  األمية وظاهرة  تفشي  أو  بينهم  االرهابيين 
حسن  من  ولكن  العمل.  في  والالرغبة  االسالمي 
الحظ أن األحزاب اليمينية في أوروبا ال تتفق فيما 
كحزب  تكتلها  يضعف  مما  قضايا  عدة  في  بينها 
األوروبية  الرابطة  داخل  ضخم  متماسك  أوروبي 
بعد الحزب المحافظ واالشتراكي  والليبرالي وحزب 

الخضر. 
مثال  اليميني  المجر  رئيس  أوربان  حزب  يتفق  ال 
مع أحزاب إيطاليا اليمينية في مطالبتها بالتخلي عن 
دعم الرابطة األوروبية لحد إمالء شروطها الخاصة 
بالالجئين، فأوربان يعيش ويعتمد على دعم الرابطة 
كدول شرق أوروبا، بولندا مثال التي ترفض التدخل 
الروسي وسياسة بوتين بشدة، وهي التي يرحب بها 
أوربان وترامب ومن جانب آخر ظهر تيار الشباب 
األوروبي المنفتح الذي يحلم بتحقيق مستقبله داخل 
واحترام  البيئة  على  والمحافظة  األوروبي  االتحاد 
المهتم  الليبرالي  التيار  جانب  إلى  هذا  المختلف، 
برأس المال واالقتصاد بالدرجة األولى وليس قضية 
سوق  في  منتجة  طاقة  إلى  تحولوا  طالما  األجانب 

العمل األوروبي. 

انتخابات  بأن  فونك  اذاعة  في  ألماني  باحث  يقول 
أوروبا هذه المرة أصعب وأعقد ما يكون اذ يرفضها 
في  المتشككة  اليمينية  واألحزاب  وبوتين  ترامب 
الُقطرية.  الدولة  وإعالء  األوروبية  الرابطة  نجاح 
وحدة  بأن  مرة  من  أكثر  بأنه صرح  ترامب  يقول 
أن  تود  التي  ألمريكا،  حادة  منافسة  تعني  أوروبا 
األمريكية،  للمنتجات  ومستقطبة  مستهلكة  تكون 
السيما األسلحة وليس أوروبا جديدة منافسة منتجة 
تتحدى مبيعات أمريكا. هذا هو رد بوتين نفسه الذي 
أراد إضعاف االتحاد األوروبي بالسيطرة على جزر 

القرم والهيمنة على شرق أوكرانيا وتوسيع أطماع 
االمبراطورية الروسية، هذا كما أنه يساعد في تشريد 
االتحاد  ويضعفوا  ليدخلوا  سوريا  في  كما  الالجئين 
األوروبي. أما أحزاب اليمين المتطرف فترفض في 
نسب  وفرض  بروكسل  في  المركز  هيمنة  مجملها 
باألوروبيين  االهتمام  إلى  وتدعو  الالجئين  توزيع 
الحدود  ومراقبة  البحرية  الطرق  كل  وغلق  فقط 
المتطوعة  السفن  نشاط  وإيقاف  ألوروبا  الجنوبية 
بأن  ونذكر  هذا  نقول  الغرق.  من  الالجئين  إلنقاذ 
صرح  قد  الراديكالي  إيطاليا  داخلية  وزير  سلفيني 
أن  قبل  البحر  الالجئين في  أن يغرق  يمانع  بأنه ال 
يدخلوا ايطاليا كوباء خطير، وما أكثر التصريحات 
المشابهة لهذه من قبل قادة الحزب البديل AFD بل 
والحزب األوروبي الدنمركي، تصريحات ال تختلف 
أنها  إال  اللهم  سلفيني،  عن  الالانساني  فحواها  في 
وإجهاض  القانون  معاقبة  خيفة  بدبلوماسية  مغلفة 
برامج الحزب السياسية األخرى في االقتصاد مثال 
على  تعول  اليمينية  األحزاب  فهذه  التعليم.  ودعم 
أخرى  بقضايا  باهتمامها  المواطنين  أصوات  كسب 

وليس رفض الالجئين فقط.

أزمة اللجوء تشغل العالم
كان وقد حذر البابا في زيارته األخيرة إلى المغرب 
من  واألفارقة  هناك  المسيحية  الجالية  أبناء  لتفقد 
تفشي روح الثأر واالنتفاضة على األديان األخرى 
هذه  على  طويل  وقت  يمض  لم  واأليدلوجيات. 
من  أكثر  يغتال  المتطرف  باالسترالي  فإذا  الزيارة 
داعش  عليه  ويرد  نيوزيلندا  مسجد  في  مسلما   50
العبادة في  باغتيال 353 مسيحي في كنائس ودور 
سريالنكا ولم يزل أذى المسلمين وأبنائهم في بورما 
مستمرا وإقامة معسكرات بذيئة أشبه بسجون النازية 
في الصين لتدريب المسلمين الصينيين الغورو على 

التخلص من التهور وإشعال جرائم االرهاب. 
وما أكثر من قتلوا من الالجئين وسط هذه التحوالت 
الخطيرة وسط بحثهم عن وطن جديد وحياة ما تكفل 

له األمن ومستقبل أبنائهم.
سلطة  تحت  المجر  في  الالجئين  ببؤس  نذكر  هنا 
الفوضوي أوربان الذي تعدى على حق اللجوء بل 
بأن  خبرا  العالمية  اللجوء  منظمة  بثت  واإلنسانية. 
قيد  المجر  في  طلباتهم  رفضت  الجئا   21 قرابة 
التسفير منعوا من الطعام ألكثر من ثالثة أسابيع هذا 
وحثه  لجوئه  قبل طلب  من  إلى  االساءة  جانب  إلى 
قبل تقديمه على السفر إلى ألمانيا أو أي دولة أخرى 

تستقطب الالجئين!!!

البرتغالية  العاصمة  لشبونة  مدينة  عمدة  يقول 

مثال  البرتغال  في  األجانب  بأن  لقاءاته  إحدى  في 
كما  هذا  قليل  الالجئين  عدد  وأن  بشدة  بهم  مرحب 
وهناك  االغتراب  حياة  تعودوا على  البرتغاليين  أن 
يرفضها  اليونان  في  كما  الالجئين  بها  يقوم  أعمال 
وتحمل  والمطاعم  المزارع  في  كالعمل  األوروبيين 
كإطفاء  الحرارة  شديد  في طقس  أخرى  أعمال  أي 
إال  عليها  يقدر  ال  األعمال  هذه  يقول  الحرائق. 
أثبتت  كما  بها  يستهان  ال  بعزيمة  األقوياء  األفارقة 

تجربة بعض الالجئين األفارقة. 

ميركل .. ميركل
ألمانيا  تاريخ  في  استثنائية  حالة    2015 عام  يعد 
وأوروبا بدخول أكثر من مليون الجئ، حتى وصف 
الالجئين  بمستشارة  اللجوء وميركل  بعام  العام  هذا 
لفتحها حدود ألمانيا ودعونها االنسانية لدخولهم إلى 
بفتح  اتهامها  على  ميركل  ردت  وقد  كان  أوروبا. 
الحدود أنه لم يكن من مخرج فالالجئون سيقتحمون 
بالهجرة  مؤخرا  تأكد  كما  وسيلة،  بأي  أوروبا 
السرية على أيدي المهربين والعصابات الكبرى بل 
وحث بعض الدول المصدرة الالجئين لهم بالهجرة 
السياسية  والمعارضة  البطالة  أزمة  من  للتخلص 
منظمة  تقرير  يقول  والخدمات.  االقتصاد  وتدني 
مليون  تجاوز  الالجئين  عدد  بأن  العالمية  اللجوء 
ونصف الجئ عام 2015 وتقلص بشدة ليصل 43 
الف الجئ فقط عام 2018 ألسباب وإجراءات عدة 
وما   2016 عام  تركيا  مع  الرابطة  اتفاقية  كإبرام 
تالها من اتفاقيات مع دول إفريقية وتوسيع المشروع 
التنموي في افغانستان والعراق وبعض المناطق في 
طلبات  رفض  بأن  قائال  التقرير  وواصل  سوريا. 
بين  المتفشي  السيما  االقتصادي  كاللجوء  اللجوء 
طلبات  قبول  نسبة  من  بشدة  قلل  األفارقة  الالجئين 
الرابطة  اعتراف  جانب  إلى  هذا  السياسي،  اللجوء 
شمال  دول  أمن  باستتباب  ألمانيا  السيما  األوروبية 
المغرب فسهل ارجاع الجئيها إليها ورفض طلبات 

اللجوء الجديدة. 
بين  الالجئين  توزيع  نسبة  بأن  ونذكر  هذا  نقول 
ألمانيا  ففيما تستقطب  لم يحقق منشده  الرابطة  دول 
وفرنسا  إيطاليا  وتتلوها  الالجئين  نسبة  من   %  95
دخول  أوروبا  شرق  دول  ترفض  اليونان  ثم  ومن 
وتعمم  وبولندا  وتشيكيا  كالمجر  البتة  الالجئين 
حملة  وتشن  انساللهم،  إليقاف  واألسالك  الحواجز 
نقيضا لمشروع االتحاد  اعالمية مشوهة لصورتهم 

األوروبي.

أفريقيا  غرب  إلى  ميركل  أنجيال  سفر  تكرار  لفت 
هذه  لوقوع  منه  الفرنسي  األوروبي  االعالم  اهتمام 
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سافرت  الفرنسي.  االستعمار  خارطة  في  المنطقة 
السرية  الهجرة  من  لتحد  أيام  ثالثة  لمدة  ميركل 
لألفارقة القادمين من موريتانيا ومالي وتشاد والمجر 
الجنوبي  الساحل  إلى  ليبيا  عبر  وبوركينافاسو 
هذه  دعمت  ألمانيا  بأن  ونذكر  هذا  نقول  ألوروبا. 
ألعمار  يورو  مليون   600 بمبلغ  الخمس  الدول 
المنطقة وإلبقاء مواطنيه في أرضهم األم، والمساعدة 
في حفر اآلبار لمقاومة الجفاف، بسبب تفشي أزمة 
تلوث المناخ المتسببة فيه الدول الصناعية بالدرجة 
األولى وكذلك إقامة مشاريع تدريب مهني وفوق كل 
بوكوحرام  منظمات   مثل  االرهاب  محاربة  شيء 
الالجئين  مهربي  على  الطرق  وقطع  وداعش، 

وعرضهم على المحاكم. 

الحاكم   CDU حزب  برلمانيي  بعض  وطالب 
بزيادة  الحليف  االشتراكي  الحزب   CSU وكذلك 
عدد السجون في ألمانيا لضبط األمن واحتواء عدد 
المجرمين السيما الالجئين ومخالفي القانون المتزايد. 
في  ترى  ال  اذ  المعارضة  االحزاب  واعترضت 
زيادة السجون حال لتفاقم الجرائم ومخالفة القانون، 
صرح  كما  جذورها  من  معالجتها  يجب  فالجريمة 
برلماني في تلفزيون فونكس، يقول أن بورما مثال 
وكذلك  هناك  للمسلمين  اضافية  سرية  سجون  تبني 
أمريكا المكتظة بالسجون إال أن النتائج عكسية دائما 
تتمثل في تفاقم روح الثأر باإلرهاب وإسقاط السجناء 

كل غضبهم على االبرياء بكل السبل.
هذا وقد وجد في المقابل مقترح تكثيف محو األمية 
بين األلمان واألجانب السيما الالجئين 6,2  مليون 
أمي في ألمانيا قبوال من كل األحزاب السيما حزب 

AFD الليبرالي وحزب CSU االشتراكي.

بإجراء  األخيرة  الفترة  في   RBB اذاعة  اهتمت 
السنوية  والمناسبات  الالجئين  منظمات  مع  لقاءات 
ألمانيا  إلنقاذ  الجوي  الجسر  على  عاما  لمرور 70 
بعد الحرب، تقول ألمانية عجوز بأن جسر الطائرات 
األطفال  نحن  لنا  واأللعاب  األكل  يقذف  كان  هذا 
على غير ما يحدث اليوم من قصف مدمر لألطفال 
األبرياء وأهلهم في الشرق وغيره من مناطق الشدة 
ترى  حينما  دموعها  حبس  تستطيع  ال  فأنها  ولذا 

حشود الالجئين الهاربين من الموت جزافا. 

ابحث عن الفوضى .. تجد ترامب
بعين  نتابع  الالجئين  قضية  نطرح  اذ  إننا 
دامعة مآسي الحروب نقول تجارة السالح 
فلسطين  قصف  في  اآلن  يحدق  كما 
بأن  إسرائيل  تقول  لهدنة.  مصر  وتوسط 
ردينا  وأننا  أوال  بالقصف  بدأت  حماس 
تبيع  فيما  أنفستا  عن  دفاعا  القصف  على 
أمريكا مشروع القبة الجديدة والصواريخ 
ترامب  يقول  وهناك.  هنا  المدى  بعيدة 
ولن  اسرائيل  تسليح  دعم  يوقف  لن  بأنه 
عالم  هو  هذا  اليمن...  في  الحرب  يوقف 
اليوم الفوضوي واألكثر فوضى في فترة 
ترامب الغير آبه باآلخرين والضاحك من 

الستقطاب  فيها  دعا  والتي  بلغاريا  في  البابا  خطبة 
يعرفون  فقراء  البلغاريين  وأن  السيما  الالجئين 
مأساة التشرد وزعزعة األمن. نعم أن دونالد ترامب 
به  خاصة  شركة  منها  جعل  ألمريكا   45 الرئيس 
ودعم  إسرائيل  واحتواء  السالح  تجارة  على  تعتمد 
اقتصاد أمريكا على حساب تلوث المناخ والعقوبات 
االقتصادية على الدول األخرى. يقول ترامب مهددا 
إليران بأنه ال يود خوض حرب معها إال أنه سيدافع 
حرب  لخوض  استعداد  وعلى  أمريكا  مصالح  عن 
بمصلحة  للمساس  تعرضت  أن  ما  وتدميرها  معها 
في مضيق هرمز،  النفط  بواخر  أمريكا من مرور 
العالم  أمن  بزعزعة  ترامب  ربط  هو  هنا  يهمنا  ما 
بالتهديد ودعم الحروب مباشرة أو بالوكالة كما يفعل 

في اليمن فيشرد ابناءه الجئين في أصقاع العالم. 

ترامب .. إيران 
التحرش  ملف  األلمانية  والسياسة  االعالم  شغل 
اليورانيوم  بتخصيب  المرتبط  بإيران  االمريكي 
الطبيعي  والغاز  األوروبية  االنتخابات  وملفي 
إلى  هذا  المتوسط،  األبيض  البحر  في  المكتشف 
تقلص نسبة الحشرات وبعض البذور بسبب ازدياد 
تجاريا  واستهالكها  بالكيماويات  األرض  معالجة 
وهروب آسيا سي سي الباكستانية إلى كندا والمتهمة 
بسب الرسول . احتدم نقاش هذا الهروب في شهر 
رمضان الكريم كحالة نقد اسالمي يجب الرد عليها 
كما  الحماسي  واالنفالت  باالنفعال  وليس  منطقيا 
حدث في باكستان اثر أن برأتها محكمة باكستانية. 
الرد  وكيفية  النقد  قضية  بي سي  بي  إذاعة  تناولت 
تحضر  إلى  وأشارت  أوروبا  في  المعتقدات  داخل 
في  اقامتهم  طالت  الذين  المسلمين،  من  كبير  جزء 
متفشية  والالمنطقية  االنفالتية  يزل  لم  فيما  أوروبا 
من  القادمين  الالجئين  السيما  الجدد  األجانب  بين 

أفغانستان والعراق. 
التصق هذا الملف بهجرة الالجئين وخروج إنجلترا 
الهجرة  إيقاف  على  كرد  األوروبية  الرابطة  من 
الالجئين،  كبيرة من  المنسل وسط شريحة  والجهل 
سلمان  ملف  وفتح  سي  سي  آسيا  قضية  فأعادت 
رشدي وكيف تعامل الغرب معها أبان اصدار حكم 
إلى  واإلساءة  الردة  بحجة  ايران  في  عليه  االعدام 

اإلسالم. 
يرى أكثر من محلل سياسي وبرلماني من الحزب 
ترامب  دونالد  تحرش  بأن  األمريكي  الديمقراطي 
بإيران جاء في أحرج مرحلة تعرية نقد له بعد أن 
ورفضه  أمريكا  في  للعدالة  وعرقلته  تعطيله  ثبت 
المعارضة  به  طالبته  التي  ضرائبه  ملف  لتسليم 

الديمقراطية. 
لقد ألغى ترامب  المعاهدة مع غيران وأرسل حاملة 
صواريخ وطائرات حربية هذا غير السفن وأكثر من 
بقطر.  ميناء  في  موجودون  أمريكي  جندي   5000
روحاني  أعلن  بأن  التحرش  هذا  ايران  وصعدت 
رفع نسبة تخصيب اليورانيوم واتهم ترامب بالغدر 
ومحاباة اسرائيل "وباء السرطان وفق وصفه" كما 
على  البقاء  أجل  من  له  بالعمالة  الخليج  دول  اتهم 
السلطة وليس الدفاع عن االسالم ومحاربة اسرائيل 

العدو األول للعرب واإلسالم. 

واالنجليزي  األلماني  االعالم  مناقشة  في  يهمنا  ما 
لهذه التقاطعات في الفترة األخيرة هي اللقاءات التي 
رئيس  ومفتاح  كمرآة  الالجئين  مع  السيما  أجريت 
للولوج في خارطة الشرق والغرب معا. يرى معظم 
إيران  من  أن هروبهم  لقاء  في  االيرانيين  الالجئين 
ليس كهروب العراقيين والسوريين جراء الحرب أو 
الهجرة اقتصادية كما هو مالحظ بين معظم الجئي 
االيرانية  السلطة  تملك  أن  يقولون  افريقيا.   غرب 
وتفشي  والصحافة  االعالم  وفي  الرأي  لحرية 
مقيدة،  حياتهم  جعل  البيوت  أسرار  ومراقبة  األمية 
والفقر  الشباب  بين  البطالة  تفشي  جانب  إلى  هذا 
المتفشي وفوق كل شيء أسلمة الدولة ومحاربة كل 
الكبرى،  الملل االسالمية  االيدلوجيات، بل ورفض 
كذلك صرف ميزانية الدولة للعتاد العسكري كواجهة 
قوية إليران لبسط النفوذ في الشرق األوسط. يقول 
محلل سياسي في اذاعة فنك بأنه حان الوقت لتطبيع 
العالقة مع إسرائيل ليضمن المسلمين توحدهم كذلك 
في  الغاز  آبار  اكتشاف  يكون  ربما  يقول  العرب. 
جزيرة  ساحل  في  وتوفره  المتوسط  األبيض  البحر 
ناجحا  اقتصاديا  مشروعا  إسرائيل  وكذلك  قبرص 
الستثماره بالنهوض بالشرق األوسط، السيما لقربه 

من أوروبا التي بحوجة ماسة إليه كطاقة بديلة. 
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حزب الشعب األوروبي
االنتخابات حزب  في  المتنافسة  األحزاب  أبرز  من 
الشعب األوروبي بزعامة السياسي األلماني مانفريد 
ويبر، الذي يُعتبر من أبرز المرشحين لخالفة جان 
كلود يونكر في منصب رئيس المفوضية األوروبية.

يمين  تيار  إلى  األوروبي  الشعب  حزب  وينتمي 
الوسط، ويتبنى سياسات متحفظة تجاه الهجرة، وهو 
يطالب بتشديد الرقابة على الحدود، لكن في الوقت 
ذاته، يرفض خطاب اليمينيين الشعوبيين المناهضين 

للهجرة.
ويخوض ويبر حملته االنتخابية للبرلمان األوروبي 
تحت شعار "يجب إعادة أوروبا للشعب"، ودائًما ما 
اعتمادهم  على  األوروبيين  للزعماء  انتقادات  وجه 
األلمانية  األحزاب  أهم  الروسية.  الطاقة  على 
األوروبي"  الشعب  "حزب  لواء  تحت  المنطوية 
الديمقراطي cdu، والحزب  المسيحي  الحزب  هما 

. csu المسيحي االجتماعي

التحالف االشتراكي
وبالنسبة لمعسكر اليسار، يتواجد تحالف االشتراكيين 
الهولندي  الخارجية  وزير  يقوده  الذي  األوروبيين، 
السابق فرانس تيمرمانز، ويمثل التحالف تيار يسار 

الوسط.
في  يساري  تكتل  أقوى  هو  التحالف  ويعتبر 
في  ولديه حظوٌظ  األوروبية،  البرلمانية  االنتخابات 
الحصول على عدٍد مقبوٍل من المقاعد في البرلمان 
في  حقيقٍة  بصورٍة  المشاركة  من  تمكنه  األوروبي، 
عبر  األوروبي  االتحاد  في  السياسي  القرار  صنع 

غرفته التشريعية.
تجاه  وترحيًبا  انفتاًحا  أكثر  سياسًة  الحزب  ويتبنى 
األوروبي  االتحاد  ويدعو  والمهاجرين،  الالجئين 
والمهاجرين،  الالجئين  تجاه  وعادلة  مختلفة  سياسة 
تعتمد على مشاركة المسؤولية والتضامن بين الدول 
األعضاء. وينطوي الحزب االشتراكي الديمقراطي 

األلماني spd تحت لواء التحالف االشتراكي.
 

تحالف الخضر
ثاني أبرز التحالفات االنتخابية، هو تحالف أحزاب 
كلير،  سكا  األلمانية  السياسية  تتقدمه  الخضر 
والهولندي باس إيكهوت. وتخوض كلير االنتخابات 
للمرة الثانية على التوالي بعد مشاركتها في انتخابات 
2014 مرشحًة عن تحالف الخضر أيًضا، لكنها لم 

توفق في تلك االنتخابات.
وتتبنى كلير خطاًبا يدعو ضمان عدم معاناة شعوب 

التجارية،  األوروبي  االتحاد  سياسات  جراء  العالم 
أوروبا،  في  المهاجرين  بتواجد  ترحب  أنها  كما 

بصورٍة قانونيٍة.
في  وفيرٍة  بحظوٍظ  الخضر  أحزاب  تحالف  ويتمتع 
الرأي إلى  العام، وتشير استطالعات  انتخابات هذا 
الشعب  االنتخابي رفقة حزب  المشهد  أنه سيتصدر 

األوروبي.
وينشط حزب الخضر في عدة بلدان أوروبية على 
والسويد،  وهولندا  والنمسا  وألمانيا  فرنسا  رأسها 
وتتبنى أيدلوجية سياسية داعمة للبيئة ومنهج سياسي 
يهتم بالطبيعة، ومعظم هذه األحزاب تتبنى أيدلوجية 
سياسية اشتراكية يسارية، لكن بعضها له ميول لتيار 
في  النهاية  في  ويشتركون  الوسط،  ويمين  الوسط 

أرضية واحدة تتعلق بالحفاظ على البيئة.
 

تحالف األحزاب اليمينية الشعبوية
ضربت  التي  المتشدد،  اليمين  صعود  موجة  مع 
ارتأى  األخيرة،  السنوات  في  أوروبا  بلدان  بعض 
تحالٍف  في  تتكتل  أن  الشعبوية  اليمينية  لألحزاب 
واحٍد يضم أبرز 11 حزًبا سياسًيا، يتزعمهم نائب 

رئيس الوزراء اإليطالي ماتيو سالفيني.
التحالف  تحت  المنضوية  اليمينية  األحزاب  وأبرز 
البديل  وحزب  الفرنسي  الوطنية  الجبهة  حزب 
المعادي  الهولندي  الحرية  وحزب  ألمانيا  أجل  من 
إلى  إضافًة  النمساوي،  الحرية  وحزب  لإلسالم، 

حزب رابطة الشمال، الذي يتزعمه ماتيو سالفيني.
وقالت ماريان لوبان، زعيمة حزب الجبهة الوطنية 
الفرنسي، خالل اجتماٍع للتحالف اليميني في ميالنو، 
اليوم  لكننا  عزلة،  في  كنا  سنوات،  خمس  "قبل 
نغير  يجعلنا  في وضع  أخيًرا  حلفائنا سنصبح  ومع 

أوروبا".
اإليطالي  الوزراء  رئيس  نائب  أعرب  جهته،  ومن 
سالفيني عن ثقته في أن تحالفه، سيفوز بعدٍد قياسي 

من المقاعد في انتخابات البرلمان األوروبي.
أنجيال  األلمانية  المستشارة  دعت  ذلك،  ولتفادي 

لألحزاب  التصدي  إلى  ميركل 
أن  واعتبر  المتطرفة،  اليمينية 
تدمير  تريد  الشعبوية  الحركات 
األساسية مثل مكافحة  أوروبا  قيم 
حسب  األقليات،  وحماية  الفساد 
"إنهم  حقهم  في  وقالت  رأيها، 

يريدون تدمير أوروبا".
 

تحالف الليبراليين والديمقراطيين

تحالف  في  سيتمثل  االنتخابية،  التحالفات  رابع 
الممثل  أوروبا،  أجل  من  والديمقراطيين  الليبراليين 
ويضم  فيرهوفشتات،  جي  ويقوده  الوسط،  لتيار 
حزب الجمهورية إلى األمام الفرنسي، الذي ينتمى 

له الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
القيم  على  بالحفاظ  ينادي  خطاًبا  التحالف  ويتبنى 
يدعو  كما  والديمقراطية،  المساواة  مثل  األوروبية 
لمواجهة التيارات اليمينية الشعبوية، والتي يعتبرها 

تهدد المبادئ األوروبية األساسية.
ويخوض تحالف الليبراليين والديمقراطيين انتخابات 
هذا العام، وأعينهم منصبة نحو مواجهة كل أشكال 
وينطوي  ليبرالية.  أكثر  أوروبا  وبناء  العنصرية 
تحت   fpd األلماني  الديمقراطي  الليبرالي  الحزب 

لواء تحالف الليبراليين
 

تحالفات أخرى
تحالفات  ثالثة  يوجد  التحالفات،  هذه  جانب  وإلى 
أيًضا، ولكن بحظوٍظ أقل في الفوز بهذه االنتخابات:
ـ تحالف المحافظين واإلصالحيين، بزعامة السياسي 
التشيكي جان زهراديل، والذي يدعو إلى إصالحات 
في هيكل االتحاد األوروبي بما يقلل من مركزيته، 
األعضاء،  للدول  الصالحيات  من  المزيد  ويمنح 
التكتل  في  متعددة  نقدية  بتبنى سياسات  يطالب  كما 

األوروبي.
ـ سابع التحالفات هو تحالف أوروبا الحرة بزعامة 
كتالونيا  زعيم  نائب  جونكيرس،  أوريل  األسباني 
السابق، والذي يخوض غمار االنتخابات من خلف 
القضبان في إسبانيا، حيث يواجه تهًما تتعلق بالتمرد.
وهناك تحالف يساري آخر، هو تحالف حزب اليسار 
األوروبي المتحد واليسار األخضر الشمالي بزعامة 
أوروبا  التحالف  ويدعو  توميتش.  فيوليتا  السلوفينية 
يطالب  كما  للرأسمالية،  مناهضة  سياسيات  لتبني 
الدمار  وأسلحة  النووية  األسلحة  من  خالية  بأوروبا 
 die linke الشامل. وينطوي حزب اليسار األلماني

تحت لواء تحالف حزب اليسار األوروبي المتحد.

األحزاب المتنافسة على مقاعد البرلمان كثيرة جداً في دول االتحاد، فكل دولة من الدول الثماني والعشرين لديها عشرات األحزاب الوطنية، لكن 
انتخابات البرلمان األوروبي تعتمد على تكتالت وأجنحة متحالفة لتكوين حزب يمثلها في البرلمان. 

فهناك مثاًل تكتل المحافظين وتكتالت االشتراكيين والخضر وغيرهم .. نستعرض عنا أهم األحزاب داخل البرلمان األوروبي.

محمد عبد المنعم



Sonnenallee 104 – 106
12045  Berlin
Tel: +49  306867880

Queen Brautmoden
queen.brautmoden.berlin
c.durgut@queen-brautmoden.de
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. أحدث الموديالت في عالم األزياء
. أفضل تصاميم فساتين األعراس

. أحدث الموديالت في عالم األزياء
. أفضل تصاميم فساتين األعراس

. أحدث الموديالت في عالم األزياء

. موديالت جديدة لفساتين السهرات
. مجموعة عصرية وتشكيلة كبيرة 

  من أزياء الرجال والشباب
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الدليل ـ برلين

كرنفال الثقافات  
Karneval der Kulturen

كل عام يتحول حي Kreuzberg إلى معقل كرنفال: 
يتجمع فيه مئات اآلالف من األشخاص في مهرجان 
بالتنوع  برلين لالحتفال  األكثر شعبية في  الشوارع 
والموسيقى  والطهي  السهرات  مع  الثقافات،  متعدد 
في  االحتفاالت  أبرز  تتمثل  الثقافية.  والعروض 
موكب الشوارع الملون الذي يضم أكثر من 4000 
 ، عام 2019  في  العالم.  أنحاء  جميع  من  مشارك 

سيقام المهرجان في الفترة من 7 إلى 10 يونيو.
كرنفال الثقافات: احتفال بالتنوع 

اشتباكات  كبيان سياسي ضد  بدأ في األصل  ما  إن 
إلى  تحول  قد  عام 1996"  في  األجانب  كراهية   "
فيه  تحتفل  الذي  الوقت  هو  هذا  عالمي.  مهرجان 
برلين بتنوعها الثقافي مع احتفاالت الشوارع الملونة 
البداية ، حضر عشرات  الممتع. في  واالستعراض 
اآلالف من عشاق الكرنفال للمهرجان. وبعد ذلك ، 
في غضون 20 سنة ، ارتفع العدد السنوي للزوار 
إلى حوالي مليون شخص. ال يوجد سوى عدد قليل 
يمكنك من خاللها االستمتاع  التي  جًدا من األماكن 
بأجواء حيوية وسلمية كما هو الحال هنا واالحتفال 
بالعالمية بطريقة إبداعية وعاطفية. أكثر من 4000 
 ، تنوًعا  والثقافات  الدول  أكثر  من  وفنان  ممثل 
األدوات  أنواع  ويلعبون جميع  متقنة  أزياء  يرتدون 
يُنسى.  ال  الشارع  في  موكًبا  يخلقون  الموسيقية، 
دي  من 100  أكثر  تعرض  التي  المراحل،  تأخذك 
جي وفنان منفرد وفرق موسيقية في رحلة موسيقية 
حول العالم. يمكن للزائرين أن يستعيدوا أنفسهم في 
شاحنات الطعام والمدرجات المختلفة بأطباق الطهي 

في العديد من البلدان المختلفة.
حول  للعرض  مكان   350 من  أكثر  في 
Blücherplatz ، ستجد العديد من الفنون والحرف 
المحلية،  المبادرات  عن  ومعلومات  اليدوية، 

واألطباق الشهية التي تنتظرك.
من  بدءاً  الموسيقي،  بالتنوع  االهتمام  يتم  كما 
إيقاعات  إلى  األفريقية  للطبول  الساحرة  األصوات 
الدرجة  من  الجاز  موسيقى  إلى  الغريبة  السامبا 
األولى إلى الموسيقى والرقصات الشرقية والعربية.

اآلسيوية  المعكرونة  أطباق   ، الفرنسي  الكريب 
من  مجموعة  العربية-  والفالفل  األفريقية  والبيرة 
التخصصات من المناطق األكثر تنوعا في العالم ال 

تعرف حدودا.
كل  يدور  الحديقة،  داخل  الخضراء  المنطقة  في 
الذي  المكان  هو  هذا  البيئية.  االستدامة  شيء حول 

يمكنك أن تجد فيه الجمعيات التي تهتم بشكل خاص 
بالقضايا البيئية. عالوة على ذلك ، يمكنك االستمتاع 
 Food حركة  من  والمبتكرة  الصحية  باألطباق 

Truck Movement الحضرية.
ينطلق كرنفال الثقافات رسمًيا بعد ظهر يوم الجمعة 

الساعة 4 مساًء حتى منتصف الليل. 
Karneval der Kulturen
10.6.2019 – 07.6.2019
Blücherplatz, 10961 Berlin-Krezuberg
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

48 ساعة نويكلن  
48Stunden Neukölln 

عام  منذ  له  وترّوج  الفن  تقدم  نويكلن   ساعة   48
1999 ومنذ ذلك الحين تعمل كمنتدى لجميع أنواع 
هذا  أقام  الفني.  برلين  مشهد  في  الفنية  المشاريع 
الحدث نفسه كأكبر مهرجان فني مجاني في برلين، 
أبعد   - قوية  نبضات  المقدمة  الفنية  األعمال  وتوفر 

بكثير من نيوكولن ، وصواًل إلى السياق الدولي.
ينصب تركيز المشروعات على القضايا االجتماعية 
الحالية. وهو يعالج جميع الفئات السكانية دون النظر 
الوضع  أو  الدينية  أو  الثقافية  والخلفية  العمر  إلى  

االجتماعي.
عبر  الفنون  نقل  يتم   ، ساعة   48 غضون  في 
الناس على  يحفز  والمتاحف، مما  المعارض  حدود 
متعدد  المهرجان  هذا  يعكس  والتواصل.  المواجهة 
الفن"  في  و"السياسي  المعاصر"،  "الفن  األوجه 

ويدعو إلى طرح أسئلة ومناقشات نقدية.

48Stunden Neukölln
bis 16. Juni 2019 .14
Karl-Marx-Str. und Umgebung
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احتفاالت شارع "برجمان"
Bergmannstraßenfest

حي  يحتفل  السنة   في  صيفية  أيام  ثالثة  في 
بين جميع األجيال  السلمي  بالتعايش  "كرويتسبرج" 

منذ عام 1994، تاريخ غني بالتقاليد.
يقدم أجمل مهرجان في برلين منصة شهيرة لمجموعة 
متنوعة من المساهمات الموسيقية واألنشطة الثقافية 

واألطباق العالمية الشهية.
من  الفنانين  من  العديد  إلى  االستماع  للزوار  يمكن 

ألمانيا وجميع أنحاء العالم. 
المهرجان سوف  في  الناس،  من  مزيج  القصة هي 
تقابل عشاق الموسيقى من كل جيل وكل لون. على 
ثالث مراحل ، يمكن االستمتاع بأداء أكثر من 50 
لألطفال  أيضا  موسيقية.  وفرق  ومطرب  عازف 
الكثير من  يعرض  السبت واألحد  أيام  في  وخاصة 
العروض لكل فئة عمرية على  يتم عرض  الفنون. 

المسرح والدخول مجاني في كل مكان!
ستشمل الذكرى الخامسة والعشرين للمهرجان العديد 
أشهر  في  عاًما   25 تاريخ  من  الكالسيكيات  من 

شوارع المدينة.
Bergmannstraßenfest
 Bbergmannstr., 10961 Berlin
30.06.2019 - 28.06

بعض  القارئ  أمام  نضع  العام  هذا  والشعبية.  والثقافية  الموسيقية  الفنية  بالمهرجانات  برلين  تعج  عام  كل  من  السادس  الشهر  في 
المهرجانات المختارة لكل األذواق، حيث يشارك الكبار والصغار معاً في احتفاالت برلين الصيفية. 
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بحسب الكثير من المؤشرات والتحليالت، فإن الصين 
في طريقها ألن تصبح القوة األكبر في العالم على 
هذا  العسكرية.  والقوة  باالقتصاد  يتعلق  فيما  األقل 
التغير العظيم من شأنه أن يغير وجه العالم بطريقة 
لم تعهدها األجيال الحالية من قبل، ليس على مستوى 
محدد وسهل التنبؤ به مسبًقا، بل على مستويات عدة، 
القدرة على رسم معالم هذا  بدرجات مختلفة تجعل 

العالم الجديد شبه مستحيلة.
مع ذلك فإن هناك الكثير من الخطوط العريضة التي 
يمكن أن يصبح التنبؤ بها أقل تهوًرا؛ إذ إن الفوارق 
بين سياسات الواليات المتحدة، القوة األولى حالًيا، 
والصين تبدو جلية في الكثير من الملفات االقتصادية 
والسياسية. يحاول هذا التقرير أن يرسم صورة أكثر 
وضوًحا لعالم ما بعد أمريكا، عالم لن يكون الدوالر 
فيه هو المهيمن على االقتصاد، بل ستصعد فيه قوى 
تحالفات  فيه  وستتشكل  أخرى،  وتنحصر  جديدة، 
الصورة  رسم  في  ستساهم  جديدة  بمعطيات  جديدة 

األقرب لواقع هذا العالم الجديد.

محنة الدوالر.. العالم بعد سقوط العمالق
تكاد تسيطر العملة األمريكية اآلن على كل التعامالت 
داخل نطاق الحراك التجاري في العالم، ويُنظر إلى 
الحديث؛  العالم  العملة األقوى في  أنه  الدوالر على 
ما يعطي الجميع كامل الثقة في إمكانية تحويله إلى 
الذهب في أي وقت، وهو األمر الذي يجعله المعيار 
المنطقي للذهب. كيف يؤثر هذا األمر على االقتصاد 
االقتصاد  تجعل  األمريكي  الدوالر  قوة  األمريكي؟ 
األمريكي أكثر النظم االقتصادية استقراًرا في العالم، 
وهذا األمر يؤثر بشكل مباشر على مستويات التنمية 

المحلية، وينعكس أيًضا على االستقرار المجتمعي.
خطط الصين بشكل علني الستبدال عملتها المحلية 
االقتصادية،  المكانة  هذه  في  بالدوالر  (اليوان) 
إلى االقتصاد والعملة  بالكامل  الهيمنة  وتحويل هذه 
الصينيين، وحال حدوث ذلك، فمن المتوقع أن تعاني 
الواليات المتحدة واقتصادها ويالت دمار لن يكون 
الثقة  هذه  الدوالر  عليه. سيفقد  السيطرة  السهل  من 
العالم؛ وحينها سيبدأ  العملة األقوى في  التي تجعله 
بينهم  ومن  منه،  التخلص  محاوالت  في  الجميع 
سندات  في  حصة  تمتلك  التي  األجنبية  الحكومات 
الخروج  في  االنهيار  يبدأ  وهنا  األمريكية؛  الخزينة 
هذا  بحجم  الجزم  يستطيع  أحد  ال  السيطرة.  عن 
االنهيار، لكن هذا النمط المتكرر في التاريخ يخبرنا 
بأن الواليات المتحدة سوف تعاني كما لم تفعل من 

قبل في تاريخها الحديث.

هذا  إليك  االنهيار،  هذا  سمات  عن  لمحة  إلعطاء 
السيناريو البسيط: يبدأ األمر بقرار ألحد أهم الدول 
التي تمتلك حصًصا ضخمة من الدوالر بالتخلي عن 

مخزونها واالتجاه نحو االعتماد على عملة جديدة، 
الثقة في  تقل  الصين، حينها  الدولة هي  ولتكن هذه 
ثبات قيمة الدوالر فتقل قيمته ويبدأ االنهيار. يحاول 
الجميع التخلص من كل مخزونهم من الدوالر اآلخذ 
في االنهيار أو جزء منه، وال يوجد طلب كاف على 
العملة إليقاف االنهيار أو السيطرة عليه؛ يقود هذا 
الخضراء؛  العملة  قيمة  في  حاد  النخفاض  األمر 
إلى  التضخم  درجة  ارتفاع  إلى  األمر  هذا  ويؤدي 
مستويات قياسية ال تقود إال إلى المزيد من االنهيار.

صعود الصين يجعل أفريقيا الرابح األكبر
تبني  في  المتحدة  الواليات  تستمر  الذي  الوقت  في 
القارة األفريقية منذ قرابة  للتعامل مع  نموذج ثابت 
في  رحالها  قد حطت  الصين  أن  بدا  عقود،  خمسة 
أفريقيا واستقرت لها األمور في صفقة رابحة يبدو 
الواليات  ترى  ضالتهم.  فيها  وجدا  قد  الطرفين  أن 
المتحدة القارة األفريقية بعين الطفل الذي يحتاج إلى 
االقتصادية  فتعتمد عالقاتها  الوقت،  المساعدة طيلة 
والتمويل  المساعدات  برامج  على  أفريقيا  مع 
والطاقة، بينما تنظر الصين إلى القارة السمراء على 
على  معه  التعاون  يمكن  مهم  اقتصادي  أنها شريك 
خلق المزيد من فرص االستثمار والنمو االقتصادي.
بدأت خطط الصين في الدول األفريقية في الظهور 
وهو  الماضية،  الثالثة  العقود  خالل  مكثف  بشكل 
العالقة  شكل  في  كبير  تغير  إلى  أدى  الذي  األمر 
بين الصين باعتبارها قوة اقتصادية كبرى، والدول 
من  شكل  إلى  وتحتاج  الفقر  تعاني  التي  األفريقية 
التعاون يحقق لها نمًوا اقتصادًيا بما يستتبعه من خلق 
الدول. خالل  تلك  للرجال والنساء في  فرص عمل 
شريك  أكبر  الصين  أصبحت  القليلة  السنوات  هذه 
اقتصادي للقارة األفريقية بشكل عام، مع نمو كبير 

تحققه هذه العالقة يصل إلى 20% سنوًيا.
الناجحة،  العالقة  هذه  تفاصيل  إلى  أعمق  بنظرة 
الشركات  كبيرة من  أعداد  توجتها  العالقة  فإن هذه 
الشركات  هذه  آالف شركة صينية،  إلى 10  تصل 
الرجال  لماليين  عمل  فرص  خلق  في  نجحت 
دفعات  قدم  الذي  األمر  وهو  األفارقة؛  من  والنساء 
صناعة  في  وساهم  الدول  هذه  القتصادات  قوية 
تبقى  البلدان.  لهذه  بالنسبة  النمو  من  تاريخية  نسب 
ملكية هذه الشركات بالكامل لمواطنين صينيين، لكن 
األدوار التي يقوم بها األفارقة في الدرجات المختلفة 
اقتصادات  على  تأثيرها  جعل  واإلنتاج  اإلدارة  من 

تلك الدول بهذه القوة.

الوجه  هو  ليس  المشترك  التعاون  أن  آخرون  يرى 
الصين  تجمع  التي  االقتصادية  العالقة  لهذه  الوحيد 
الذي  الحقيقي  النمو  فمع  األفريقية،  الدول  بهذه 
حققته هذه الدول، إال أن هناك بعض التخوفات التي 

التحليالت بشأن اختيار الصين  إليها بعض  أشارت 
لدول أفريقية وتجاهلها لدول أخرى. يرى البعض أن 
هذه الشركات الصينية التي تعمل في قلب األدغال 
األفريقية يمكن اعتبارها شكاًل من أشكال االستعمار 
االقتصادي، إذ تدفع هذه الدول الكثير من مصادرها 
أيًضا  الصين  تختار  المقابل.  في  للصين  وأرباحها 
مع  للتماهي  استعداًدا  تظهر  التي  األفريقية  الدول 
النموذج االقتصادي الذي تتبناه الصين فقط، وتصبح 

هذه الدول هدًفا للحكومة الصينية.
التي تجمع  العالقة  لهذه  رغم وجود هذه االنتقادات 
الصين بالدول األفريقية، يبقى شيء واحد محل اتفاق، 
وهو أن هذه المعدالت الكبيرة من النمو االقتصادي 
الذي حققته هذه الدول في السنوات والعقود األخيرة 
تحولت  حال  االستثنائي  لالزدهار  مرشحة  ستكون 
الصين إلى القوة األولى في العالم، وأصبحت عملتها 

األقوى بين عمالت العالم.

من يدافع عن الديموقراطية؟
تمتلك الواليات المتحدة تاريًخا كبيًرا من التدخل في 
حماية  لكن  متعددة،  األخرى ألسباب  الدول  شؤون 
الديموقراطية كانت العنوان األكبر الذي تحاول دائًما 
والخارج.  الداخل  في  تسويقه  األمريكية  الحكومات 
هكذا  والشعوب«،  الديموقراطية  حامية  ـ»أمريكا 
كانت تحب أن يراها العالم، ودفعت الرغبة في تثبيت 
هذه الصورة الواليات المتحدة للتدخل ومحاولة نزع 
عديدة  مرات  في  السلطة  من  الديكتاتورية  األنظمة 

تاريخًيا.
إلسقاط  متعددة  أساليب  المتحدة  الواليات  اعتمدت 
الديكتاتوريات والضغط على األنظمة السلطوية من 
الغربي، وتنوعت  الديموقراطي  النموذج  تبني  أجل 
ومساندة  القوة  باستخدام  التهديد  بين  األساليب  هذه 
صياغة  وإعادة  االنتخابات،  في  معينين  مرشحين 
عقوبات  بتطبيق  التلويح  وأحياًنا  الثنائية  العالقات 
على  بالفعل  تطبيقها  أو  واقتصادية  دبلوماسية 
وأحياًنا  للتهديدات  تستجيب  ال  التي  األنظمة  هذه 
إلنهاء  عسكرًيا  المتحدة  الواليات  تتدخل  أخرى 
لتحقيق  الالفتة  تتدخل تحت هذه  أو  ديكتاتور،  حكم 

أغراضها ومصالحها االقتصادية.
لكل  المناسبة  الطريقة  المتحدة  الواليات  اعتمدت 
المعايير،  من  مجموعة  على  بناء  ديكتاتوري  نظام 
أهمها هو القيمة االستراتيجية للدولة، وكذلك ثروتها 
لم  وضوحها  على  المعايير  هذه  يبدو.  فيما  النفطية 
ستتعامل  التي  الطريقة  بتوقع  للمحللين  كافية  تكن 
بها الحكومة األمريكية في كل حالة، خصوًصا أنها 
كانت تقيم عالقات قوية للغاية مع أنظمة ديكتاتورية 

تمتلك سجالت سيئة فيما يتعلق بحقوق اإلنسان.

منذ عام 2001، تدخلت الواليات المتحدة عسكرًيا 

مصطفى مصيلحي
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ثالث  في  الديكتاتورية  األنظمة  من  للتخلص 
مناسبات، آخرها كان القرار األمريكي بقيادة حملة 
عسكرية رفقة حلفائها في حلف الناتو للقضاء على 
نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، والذي ُقتل الحًقا 
على يد مواطنين ليبيين. بررت الحكومة األمريكية 
اإلنسانية  بالمسؤولية  ليبيا  في  عسكرًيا  تدخلها 
السلطة  بطش  أمام  الُعّزل  المواطنين  حماية  في 
بنفس  األمريكية  الحكومة  تدخلت  الديكتاتورية. 
الطريقة في حالتي العراق وأفغانستان، وإن اختلفت 

فترات هذا التدخل ونتائجه في كلتا الحالتين.
كانت األمور أقل حدة في الكثير من األحيان، فمع 
الكثير من التوترات التي تحكم العالقة بين الواليات 
المتحدة وإيران على خلفية برنامجها النووي والكثير 
الواليات  اكتفت  األخرى،  السياسية  القضايا  من 
المتحدة بالتلويح من وقت آلخر باستخدام القوة في 
العقوبات  توقيع  وسيلة  فيه  اعتمدت  الذي  الوقت 
الواليات  تغض  أخرى،  حاالت  في  االقتصادية. 
المتحدة الطرف عن غياب الديموقراطية والسجالت 
السيئة في مجال حقوق اإلنسان؛ ويحدث ذلك عندما 
مثل عالقتها  كبيرة  اقتصادية  هناك شراكات  تكون 

مع جمهورية الصين الشعبية.

الصين ال تعطي دروًسا في الديمقراطية
حلفائها  مع  السياسية  عالقاتها  في  الصين  تعتمد 
المتحدة،  الواليات  لسياسة  تماًما  معاكسة  سياسة 
قوام هذه السياسة هو مبدأ »ال قيود سياسية مرفقة« 
(no political strings attached)، كما صرح 
الرئيس الصيني شي جين بينج بعد ضخه لمليارات 
ليرسم  األفريقية،  القارة  في  لالستثمار  الدوالرات 
األمريكية  السياستين  بين  واضحة  خطوًطا  بذلك 

والصينية فيما يخص الشراكات االقتصادية.
قادة  إلى  التصريح  هذا  الصيني  الرئيس  أصدر 
التي  الصينية  األفريقية  القمة  في  األفريقية  الدول 
الصيني  الرئيس  خاللها  وأعلن  ليومين  استمرت 
ضخه استثمارات تصل قيمتها إلى 60 مليار دوالر 
هذا  وراء  من  الصين  تهدف  األفريقية.  القارة  في 
التصريح إلى تعزيز دخولها إلى أسواق أجنبية جديدة 
األسواق.  هذه  تمتلكها  محدودة  غير  موارد  وكذلك 
في  السياسي  نفوذها  تعزيز  إلى  إضافة  ذلك  يأتي 
شراكات  تشكل  أن  الممكن  من  التي  البلدان  هذه 
في  الصينية  القوة  من  ستزيد  محتملة  استراتيجية 

التفاوض حول الكثير من الملفات األخرى.
عالمًيا  األولى  القوة  إلى  الصين  صعود  سيكون 
السلطوية  واألنظمة  للديكتاتوريات  الذهبية  الفرصة 
انتقال  فمع  األوسط؛  والشرق  األفريقية  القارة  في 
الواليات  من  واالقتصادية  العسكرية  الشراكات 
تساهم  التي  القيود  كل  ستسقط  الصين  إلى  المتحدة 
حتى  الديموقراطيات  بعض  بقاء  في  بالقليل  ولو 
هذه  ستجد  الصيني،  الصعود  مع  منها.  الشكلية 
من  تخلو  عالمية  ساحة  أمام  نفسها  السلطويات 
والمؤسسات  اإلنسان  الديموقراطية وحقوق  نداءات 
الدولية التي تضغط في هذه االتجاه، والتي ستتغير 

بدورها من حيث الوظيفة والتأثير على األرجح.

انخفاض ملحوظ في القدرات األمريكية.. 
في  واضًحا  خفوًتا  التقديرات  من  الكثير  ترجح 
المتحدة  للواليات  والحربي  التكنولوجي  التفوق 
دول  بقية  على  الثانية  العالمية  الحرب  نهاية  منذ 
توقعات  وسط  وروسيا،  الصين  وخصوًصا  العالم، 
انعكاس  وربما  التفوق،  هذا  تقلص  باستمرار 

التقنية  الكثير من األمور  الوضع لتفوق الصين في 
وزير  اعترف  ولقد  والحروب.  األسلحة  مجال  في 
الدفاع األمريكي، جيمس ماتيس، بتآكل هذه التفوق 
األرض  على  المجاالت  معظم  في  األمريكي 
والفضاء  التكنولوجي  االبتكار  وحتى  الجو،  وفي 
الخارجي، وقد حذر من استمرار هذا االنخفاض في 
إلى  التفوق  دفة  وتحول  األمريكية،  التقنية  القدرات 
أحد المنافسين أو أكثر، وقد ذكر الصين باعتبارها 

أكثر المنافسين تقدًما.

المبالغة،  أو  التهويل  قبيل  من  الحديث  هذا  يكن  لم 
التي  المجاالت  ترصد  التي  التقارير  مع  خصوًصا 
أصبحت تتفوق فيها الصين على نظيرتها األمريكية 
إنشائية في  تقوم الصين اآلن بمراحل  إذ  بوضوح؛ 
أكثر من 30 محطة للطاقة النووية، لتصبح بذلك أكثر 
دولة في العالم تمتلك عدًدا من المحطات النووية، مع 
تسارعها في األبحاث المتعلقة بتقنيات الجيل الرابع 
للمفاعالت النووية، مؤكدة بذلك تفوقها على كل دول 

العالم، بما فيها الواليات المتحدة األمريكية.

إلى أين ينتهي الصراع؟
ليست الطاقة النووية هي المجال الوحيد الذي تفوقت 
فيه الصين على كل دول العالم، فاستثمارات الصين 
كل  بين  من  األكبر  هي  المتجددة  الطاقة  مجال  في 
الطاقة  من   %40 من  أكثر  بإنتاجها  العالم،  دول 
من  لثالثة  موطن  وهي  العالم،  في  الكهروضوئية 
العالم،  في  الرياح  لتوربينات  ُمصنعين   10 أكبر 
الشمسية  الخاليا  أكبر شركات صناعة  وخمسة من 
منتجات  على  القائمة  الكهروضوئية  الطاقة  إلنتاج 

السيليكون في العالم.
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من  تعلیمیة  قسیمة  طریق  عن  یكون  المھني  التدریب 
مكتب العمل أو وكالة العمل االتحادي.

 B مدة التدریب المھني لحاملي شھادة قیادة السیارة العادیة
لفئة ”الباص“ 6 أشھر.

مدة التدریب المھني لحاملي شھادة قیادة الباص لفئة ”عربة 
خلفیة D/DE“     أشھر.

الخاصة  األلمانیة  اللغة  تعلیم  أیضاً،  الدورة  ھذه  تتضمن 
ھذا  یساعدك  وبالتالي  المجال،  لھذا  الالزمة  بالمصطلحات 

.IHK على اجتیاز امتحان غرفة التجارة والصناعة

شروط التأھیل:
- دورة في اللغة األلمانیة 

.B1 مستوى
- الحد األدنى للعمر 21 سنة.
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حسن رفاعي

أُفيد بأن الوثيقة التي وضعتها ثماني دول أوروبيّة، 
فوراً"  "التحرك  على  األوروبي  االتحاد  لحّث 
من  االهتمام  بعدم  قوبلت  المناخي،  التغير  لمعالجة 
جانب ألمانيا وإيطاليا وبولندا، وذلك في وقت سابق 

على انعقاد القمة المناخية في رومانيا.
في  االجتماع  ذلك  إجراء  أصاًل  المقّرر  من  وكان 
مدينة سيبو الّرومانية لتهيئة الفرصة أمام القادة لرسم 
مساٍر االتحاد األوروبي بعد االنتهاء من البريكست. 
إال أن قضية التغير المناخي باتت على رأس جدول 
موعد  إرجاء  تم   بعدما  األوروبية  الدول  أعمال 
خروج المملكة المتّحدة من االتحاد حتى أواخر شهر 

أكتوبر( تشرين األول).
وفرنسا  والدانمرك  بلجيكا  دعت  لذلك،  ونتيجة 
ولوكسمبورغ وهولندا والبرتغال واسبانيا والّسويد، 
مجتمعة، رؤساء الّدول األوروبية إلى تحفيز العمل 
الغازات  انبعاث  بتصفير  التعّهد  المناخي من خالل 
الدفيئة "بحلول العام 2050 على أبعد تقدير". كما 
حّضت االتحاد األوروبي على تخصيص 25% من 
ميزانيته للسنوات السبع القادمة لمشاريع ترمي إلى 

مجابهة تغيّر المناخ.

أوروبا المستهلك األكبر
الثماني  األوروبي  االتحاد  دول  بأن  تقرير  وأفاد 
بوتيرة  األرض  كوكب  موارد  تستهلك  والعشرين 
الدول ال  هذا  أيا من  وأن  تجددها  بكثير من  أسرع 

تطبق سياسات مستدامة لالستهالك وصديقة للبيئة.
جاء التقرير في الوقت الذي يجتمع فيه قادة االتحاد 

األوروبي لبحث أولويات السنوات الخمس المقبلة.
العالمي  الصندوق  عن  صدر  الذي  التقرير  وقال 
دول  "كل  البيئية  للبصمة  العالمية  والشبكة  للطبيعة 
تسمح  مما  أكثر  على  تعيش  األوروبي  االتحاد 
ومواطنوه  األوروبي  االتحاد  كوكبنا.  موارد  به 
في  البيئية  األنظمة  تستطيع  ما  مثلي  يستخدمون 

االتحاد األوروبي تجديده".
ويأتي التقرير فيما يجتمع قادة التكتل في بلدة سيبيو 
الرومانية لتحديد مسار االتحاد بعد أن تنسحب منه 

بريطانيا في وقت الحق هذا العام.
لكن  األولويات  رأس  على  البيئة  حماية  وتأتي 
من  تختلف  الملموس  التحرك  بشأن  النظر  وجهات 
دولة ألخرى وتتأثر بشكل كبير بالصناعات المهيمنة 

في تلك الدول.
يقرب  ما  يستهلك  األوروبي  "االتحاد  التقرير  وقال 
من 20 بالمئة من اإلمكانات الحيوية لألرض رغم 

أنه يضم سبعة بالمئة فحسب من سكان العالم".
وأضاف "بعبارة أخرى، سيتطلب األمر 2.8 كوكب 
آخر إذا كان استهالك الجميع بنفس متوسط استهالك 

المواطن في االتحاد األوروبي. هذا أعلى بكثير من 
المتوسط العالمي وهو ما يقرب من 1.7 كوكب".

المناخ واالنتخابات
وحماية المناخ والتنمية المستدامة من أهم المواضيع 
المطروحة خالل حمالت الدعاية النتخابات البرلمان 
األوروبي التي ستجرى من 23 إلى 26 مايو/أيار 
والتي ستحدد مالمح قيادات مؤسسة أوروبية مهمة 

وبرامجها.
وتضغط المفوضية األوروبية على دول التكتل لكي 
تتوقف عن تلويث البيئة بحلول 2050 عن طريق 
خفض انبعاثات الكربون التي قد تتسبب في ارتفاع 
متوسط درجات حرارة كوكب األرض، األمر الذي 
الدولي  االقتصاد  على  وخيمة  عواقب  له  ستكون 

وسبل العيش.
نظيفة  طاقة  اعتماد  على  الدول  من  العديد  وتراهن 
التي  بريطانيا  غرار  على  للبيئة  وصديقة  ومتجددة 
عاشت فترة نادرة في تاريخها بمقاطعتها الفحم لمدة 

أسبوع.

في  للبيئة  صداقة  األكثر  العام   2017 عام  وكان 
في مجال  قياسياً  بريطانيا، حيث حطمت 13 رقماً 

الطاقة الصديقة للبيئة.
للمرة األولى منذ الثورة الصناعية في القرن التاسع 
من  المولدة  الكهرباء  مهد  بريطانيا،  عاشت  عشر، 
الفحم، سبعة أيام دون استهالك كهرباء من محطات 
الشركة  أفادت  حسبما  بالفحم،  تعمل  التي  الطاقة 

المشغلة لشبكات الكهرباء في البالد.
تعمل  للكهرباء  أول محطة  بريطانيا موطن  وكانت 
التاسع  القرن  ثمانينيات  في  العالم  في  الفحم  بطاقة 
عشر وكان الفحم أهم مصدر لتوليد الكهرباء وعامال 

مهما في النمو االقتصادي خالل القرن التالي.
انبعاث  في  تتسبب  بالفحم  تدار  التي  المحطات  لكن 
ما يقرب من ضعف كمية غاز ثاني أكسيد الكربون 
بالغاز.  تعمل  التي  الكهرباء  محطات  تنتجها  التي 
منذ  البريطانية  المدن  خارج  المحطات  هذه  ونُقلت 

خمسينيات القرن الماضي للحد من تلوث الهواء.
خفض  هدف  لتحقيق  بريطانيا  مساعي  إطار  وفي 
انبعاثات الغازات المسببة لالحتباس الحراري خالل 
مقارنة  المئة  في   80 بواقع  المقبلة  الثالثة  العقود 
تماما  العمل  وقف  تعتزم   ،1990 عام  بمستويات 
عام  بحلول  بالفحم  تعمل  التي  الكهرباء  بمحطات 

.2025
ومع انخفاض أسعار الكهرباء وفرض رسوم على 
تشغيل  أيضا  أصبح  الكربون  أكسيد  ثاني  انبعاثات 
مربحة،  غير  عملية  بالفحم  تعمل  التي  المحطات 
طاقة  من  الكهرباء  إنتاج  زيادة  ظل  في  والسيما 

الرياح والطاقة الشمسية.
تشغيل  عدم  إن  للكهرباء  الوطنية  الشبكة  وقالت 
المحطات التي تعمل بالفحم مثلما حدث سيصبح أمرا 
معتادا مع زيادة اعتماد النظام على الطاقة المتجددة.
جهة  وهي  المناخ،  بتغير  المعنية  اللجنة  أوصت  و 
استشارية مستقلة، برفع هدف البالد ليصبح القضاء 
لالحتباس  المسببة  الغازات  انبعاثات  على  تماما 

الحراري بحلول 2050.
ويتطلب ذلك زيادة إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة 
السيارات  من  مبكرا  التدريجي  والتخلص  المتجددة 
نمط  وتغيير  والديزل  بالبنزين  تعمل  التي  الجديدة 

الحياة مثل تقليل استهالك اللحوم.
السالم  بجماعة  السياسات  مدير  بار  دوج  وقال 
األخضر (جرينبيس) "قبل بضع سنوات فقط كانوا 
يقولون لنا إن من المستحيل أن تضاء أنوار بريطانيا 
دون حرق الفحم... واآلن يصبح الفحم سريعا خارج 
ونوعية  مناخنا  صالح  في  يصب  ما  وهو  السياق، 

هوائنا".
لتوليد  الضخمة  البحرية  التوربينات  إقامة  وتتطلب 
لكن  استثنائية،  هندسية  مهارات  الرياح  من  الطاقة 

الطاقة التي تنتجها تعد نظيفة ورخيصة أيضا.
 وتستثمر بريطانيا أمواال طائلة في توليد الكهرباء 

من الرياح، وقد غدت اآلن رائدة في هذا المجال.
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موسى الزعيم
محّطة  الُمسلمين  عاّمة  لدى  الفطر  عيد  يشّكل 
بعد صيام شهر  لها خصوصيتها  اجتماعيّة ودينيّة، 
رمضان، والعيد بكّل تجلّياته بما يحمله من رمزيّة 
محبّة  من  عليه  ينطوي  أن  يفترض  وبما  وقدسية، 
أّكدت  الذي  األخر  هذا  باآلخر،  وإحساس  وتآلف، 
عليه ثقافة العيد وكينونته وثبّتت ذلك التّعاليم الدينيّة 
ثقافة  حسب  العام  بالمفهوم  واآلخر  به،  الخاصة 
الحلقة  تتسع  ثم  المحبة هو األرحام واألقارب ومن 
لتشمل حتى  الذين غادروا دنيانا فقد ينالون نصيب 
صباح  الطيبة   لذكراهم  المتأملة  والوقفة  الذكرى 
من  حّصتهم  واألصدقاء  الجيران  ينال  بينما  العيد، 
يكون  أن  الُمفترض  اليوم  هذا  في  والفرح  المحبة 

عامراً بالفرح .. 
إذاً هذا ما يُفترض أن ما يحمله العيد بين جناحيه، 
شهراً  أمضت  والتي  المتعبة،  الوجوه  على  وينثره 

كاماًل في التعبّد وامتحان الصبر.
 هذا ما لم تختلف عليه طائفة، أو فئة تعتنق اإلسالم 
البسمة  ترى  أن  العيد  محبّة،  فالعيد  ذلك،  غير  أو 
على وجه من أحببَت، أن تشعر بمن ُسِرقت منُه هذه 
َفقد أو فقر أو  البسمة، في هذا اليوم من مرض أو 

غير ذلك الكثير وتتساءل لماذا ؟.  
 وللعيد في الثقافة العربية شجون كثيرة، فمن خالل 
قراءٍة واعيٍة لثقافتنا العربية وخاصًة التّراث الشعرّي 
العرب  األدباء  من  كبير  عدد  عناية  نجد  منها، 
إسالمية  حالة  باعتباره  بالعيد  الشعراء  وخاصة 
اجتماعية ذات أبعاد اجتماعية ونفسية وتراثية ترتبط 
مباشرة بذات الفرد العربي والمسلم،  وتغدو أهميته 
من خالل ارتباطه بأحاسيس ومشاعر الناس مباشرة 
وبحالة نقاء هذه المشاعر في تلك الفترة، فقد شّكل 
ماّدة أدبيّة غنيّة، لألدباء بشكل عاٍم والّشعراء خاصًة 
إحساس  من  جوانحم  بين  يحملون  بما  الّشعراء   ..
بدّقة  اليوم..يقرؤون  نبيل تفيض مشاعرهم في ذلك 
تفاصيل الحزن والفرح في الوجوه تغدو، قصائدهم 
لسان حال من جاءه العيد وفي نفسه آالف األوجاع، 
وخاّصة من كان قد ترك دياره وأهله، واستقّر في 

بالد الغربة.

عندها  توّقف  فقد  الغربة،  في  العيد  قضيّة  أما 
الكثير من الشعراء العرب، إذ شّكل العيد في حالة 
عبر  منهم  من  كبيٍر  لعدٍد  مهّماً  ملهماً  االغتراب 
العصور،حتّى غدت القصيدة التي تتحّدث عن العيد 

مألوفًة، وُمنتظَرة أحياناً عند بعض الشعراء. 
هذا اليوم بما يحرك لواعج الشعراء ويثير قرائحهم 
وشجونهم وإشجانهم، وخاصة اذا كانوا بعيدين عن 
المهجر   بالد  في  اليوم  كحالنا  حالهم  وذويهم  أهلهم 
تضاربت مشاعرهم فمنهم من يغدو حزينا مهموماً 
العيد في  يثير  العامة،  به  تفرح  الذي  اليوم  في هذا 
نفسه  في  ويشعل  ذكرياته  يلهب  الُغربة  آالم  نفسه 
الحنين فيتساءل الشاعر العربي الكبير  المتنبي إن 

كان العيد يحمل بين جناحيه شيئا من الفرح أم كما 
عّوده على الحزن والفقد بسبب بعد أحبته  وغربته 
عن أهله واغترابه في زمانه. ومن منّا ال يذكر أبياته 
والتي  العربي،  الّشعر  عيون  من  أصبحْت  والتي 

يحّملها ما ضاقت به نفسه فيقول: 
عيٌد بأيِّة حاِل ُعدَت يا عيُد ...... بما مضى أم ألمٍر 

فيَك تجديُد 
أّما األحّبُة فالبيداء دونهُم ..
فليَت دونَك بيداً دونهم بيُد 

لم يترِك الّدهر من قلبي ومن كبدي .. 
شيئاً تتّيمُه عيٌن وال جيدٌ 

 والسؤال هنا إلى أيّة درجة ينطُق المتنبي عن حالنا 
وذوينا و حرمنا  أهلنا  تركنا  وقد  اليوم،  في غربتنا 

ُمتعة العيد بينهم.
عيد  صباح  كّل  في  أرواحنا  تقولُه  المتنبي  قاله  ما 

في غربتنا.
مأساته  العربي عن  الشاعر  يعبر   من جهة أخرى 
في العيد، حين يشرق عليه صباح ذلك النهار بينما 
هذه  تزيده  مما  االعتقال  رهن  سجنه  في  يقبع  هو 
من  حاله  انقلبت  وقد  ال؟  كيف  وألماً  حزناً  الحالة 
ذاته ووجدانه   المخيّم على  الحزن  الُمفترض  الفرح 
الِمحنة في  فالشاعر أبو فراس الحّمداني عاش تلك 
سجن الروم أسيراً بعيداً عن أّمه التي تنتظر أن تفرح 

به في ذلك اليوم المبارك 
قدوم  مصوراً  الحمداني  فراس  أبو  الشاعر  يقول 
في هذه  مفرٍح  كّل جميٍل  بعيٌد عن  بينما هو  العيد، 
الحياة، محجوب عن والتواصل مع الناس وخاصة 

أّمه. 
يا عيد ما جئت بمحبوب .. 
على معّنى القلِب مكروِب 

يا عيد قد عدت على ناظر .. 
عن كّل حسن فيك محجوب

 أال تذّكرنا أبيات الشاعر بآالف المعتقلين واألسرى 
المغيبين عن أهلهم وذويهم؟!

األلم،  بغّصة  سوى  العيد  يُشعرهم  ال  الذين  أؤلئك 
أبياته  نستذكر  المقام  هذا  وفي  االنتظار،  ومرارة 
التي يخاطب فيها أّمه في سجنه.. األم المنتظرة على 
ابنها، واالبن األسير الذي يّحرم على  الجمر عودة 
نفسه الفرح أو يُحرم من أدني درجاته  فيقول مخاطباً 

إياها .
أيا أّم األسير سقاِك غيُث .. 

بكرٍه منِك ما لقي األسير
إِذا اِبُنِك ساَر في َبّرٍ َوَبحر ..     

َفَمن َيدعو لَُه أَو َيسَتجيُر
حراٌم أن يبيَت قرير عيٍن .. 

ولؤٌم أن يلّم به السرور 
أما الشاعر األندلسي المعتمد بن عباد الذي فقد شهد 
الحزن والذل في عيده عندما كان مسجوناً في سجن 
(أغمات) في األندلس  وقد تبدلت أيام سعده تعساً، 

ودارت به الدنيا دورتها، فبعد أن كان أميرا يحظى 
السجن  قعيد  اليوم  غدا  وأسرته،  هو  العيش  بترف 
األلم   مرارة  يعاني  جميل،  هو  ما  كل  عن  محبوساً 
فيقارن  عقب  على  رأسا  أسرته  حياة  انقلبت  بينما 
حاله  إليه  آلت  وما  اإلمارة  في  أحواله  بين  الشاعر 
الحاجة  يعانين  اللواتي  بناته  وضع  واصفاً  اليوم 

والفقر.
فيما مضى كنَت في األعياِد مسروراً 

وكان عيدك  باللّذات معمورا
وكنَت تحسُب أن العيد مسعدٌة

فساءك العيد في أغمات مأسورا
وكنَت تحسُب أن الفطر مبتهٌج
فعاد فطرك  لألكباد  تفطيرا

ترى بناتَك في األطماِر جائعًة 
غزلَن للناِس ال يملكَن قطميرا 
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إبراهيم بدوي

سياًل  وتقرأ  إال  المبارك  رمضان  شهر  يبدأ  أن  ما 
من أسئلة مكررة معادة عن مبطالت الصيام، وكأن 
اإلسالم قد بدأ للتو في نشر الرسالة. أو تشاهد من 
الفضائيات حول حكم غسل  من شيوخ  يسأل شيخاً 
األسنان في نهار رمضان أو حكم من يقبل زوجته 
أثناء الصيام، أسئلة عقيمة وردود تبعث على الشفقة 

على شيوخ الفضائيات والعصر الرقمي الحديث. 
هنا نركز معاً على الفتاوي العجيبة، فالفتوى الشاذة، 
هي الرأي الفقهي الذي خالف إجماعا صريحا، ولم 
ينسجم مع مقاصد الشريعة، واستبعده العقل. فغالب 
الفتاوي الشاذة إما أنها خرجت عن اإلجماع، أو لم 
المصالح  بين  والموازنة  والمآل  الواقع  فيها  يُراَع 
أو  الشريعة،  مقاصد  تحت  يدخل  ما  وهو  والمفاسد 

يستبعدها العقل والطبع السليم.

شطاف المياة ُمفطر: أثار داعية أزهري مصري، 
جداًل واسًعا عبر مواقع التواصل االجتماعي، على 
خلفية فتوى وصفت على أنّها "أغرب فتاوى أحكام 
الصيام" خالل شهر رمضان، إذ اعتبر الشيخ أنس 
من  بقوة  الحمام  "شطاف"  مياه  اندفاع  أّن  السلطان 
لجوف  المياه  تصل  حيث  الصائم،  إفطار  شأنه 
للداعية  وفًقا  الفتوى  مضمون  ويشير  اإلنسان. 
السلطان، إلى أّن "اندفاع مياه شطاف الحمام يفطر 
الصائم، خاصة أن المياه ستدخل إلى جوف اإلنسان، 
الذي يفقد أحد أركان الصيام وهو عدم دخول مياه 

أو طعام للجوف".
الدعاة  أحد  وهو  السلطان،  أنس  الشيخ  وطالب 
األزهريين المعروفين، بضرورة توخي الحذر فيما 
باعتبار  الصيام،  فترة  أثناء  مياه  من  للجوف  يدخل 
أّن األمر ال يقتصر على دخول المياه من خالل الفم 

فقط، لكن من ُقبل المرأة ودبر الرجل والمرأة.

قتل ثلث الشعب: الفريق أول حميدتي، نائب رئيس 
قوات  وقائد  السوداني  االنتقالي  العسكري  المجلس 
الدعم السريع، تحدث بتفاصيل ما دار بين القيادات 
قبيل  البشير  عمر  المعزول  والرئيس  العسكرية 
األزمة  طرحوا  إنهم  فيديو:  بمقطع  وقـال  عزله. 
السياسية أمام البشير في ساعاته األخيرة كرئيس قبل 
خلعه، مضيفاً: سألناه: ما الحل؟ »فـردَّ عليهم بالقول: 
نحنا مالكية، ولنا فتوى تبيح لنا قتل ثلث المواطنين 
يفتون  المالكية  من  والمتشددين  بعزَّة  البقية  ليعيش 

بقتل 50% من المواطنين«.

خالد  المصري  الداعية  أفتى  إسرائيل:   سب  عدم 
مكانة  لها  أن  معتبرا  "إسرائيل"،  شتم  عن  الجندي 

خاصة عند المسلمين.
ودعا الجندي المسلمين، خالل لقاء تلفزيوني له مع 
إلى  الشتائم  توجيه  بعدم  األزهر،  علماء  من  اثنين 

كلمة "إسرائيل" ألنها في األصل اسم نبي ولها مكانة 
في  المسلمين  "على  أن  وتابع  اإلسالم.  في  خاصة 
األساس أال يشتموا أحدا". وتعني كلمة إسرائيل في 
اللغة العربية، عبدالله، وقد أطلقت على النبي يعقوب 

بن إسحق.

قال  تلفزيونية،  مقابلة  وخالل  زوجتك:  ُتغضب  ال 
إّن  األزهر:  علماء  من  وهو  أبوبكر،  محمد  الشيخ 
”الرجل ال يدخل الجنة طالما غضبت منه زوجته، 
تلعنه،  فالمالئكة  زوجها  على  غاضبة  باتت  وإذا 
ويجب على كل الرجال أن يعلموا أن زوجاتهم هن 

باب دخولهم الجنة“.

األغانى نوع من الدعارة ومن ُيسمعها ألهله ديوث:  
فتوى غريبة أثارت جداًل وغضباً قالها الشيخ أسامة 
عسكر، خطيب مسجد المهدى بالسنبالوين بالدقهلية، 
حيث قال، فى خطبة الجمعة أن "األغانى والمعازف 
حرام شرعاً واألئمة األربعة نهوا عنها"، مطالباً كل 
المقبلين على الزواج بأال يبدءوا حياتهم بالمعاصى 
أن  عن طريق تشغيل األغانى فى األفراح، مضيفاً 
"المعازف وضعت بين المحرمات من الزنا والخمر، 
أن  خاصة  كبير،  وإثم  فيها  جدال  ال  أمور  وهى 

األغانى اليوم أصبحت تدعو إلى الفسق والفجور."

العمل في التحليل الرياضي حرام: وأصدر الداعية 
بـ»تحريم«  فتوى  بالسعودية  المنجد  صالح  محمد 
العمل في التحليل الرياضي أو الفني، ألنه »مضيعة 
بعكس  الدين«،  في  تنفع  دنيوية ال  أمور  في  للعمر 

العمل محلاًل عسكرياً وسياسياً واقتصادياً.

السالم الوطني: قبل شهور خرج علينا الداعية السلفى 
سامح عبد الحميد محرما تحية العلم والوقوف للسالم 
الوطنى، وواصال باألمر فى فتواه إلى اعتباره من 

قبيل الشرك بالله.

ترقيع غشاء البكارة:  من أكثر الفتاوى إثارة للجدل 
كانت إجازتها لترقيع غشاء البكارة بنية طلب الستر، 
رغم أن رأيها فى بادئ األمر كان أن ترقيع غشاء 
البكارة حرام، بسبب الغش والتدليس، ولكنها عادت 
زمالئى  من  "مجموعة  بقولها:  له  إباحتها  وبررت 
األساتذة أقنعونى باألدلة أنه حالل للستر، مستشهدين 
بحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أراد 
لكنه  الزنا،  بواقعة  معترفا  جاءه  على رجل  التستر 

أصر على فعلته فأقيم عليه الحد".

ما  هذا  مكروه:  ولكنه  حراماً  ليس  الخمر  شرب 
العالمى  الشيخ مصطفى راشد، رئيس االتحاد  أكده 
لعلماء اإلسالم من أجل السالم، حيث قال "إن الخمر 

إلى أن  مكروه والتحريم يقع على "السكر"، مشيراً 
أساس علة التحريم هو الضرر، والضرر يقع على 
اإلنسان نفسه وعلى الغير فى حالة "السكر"، وذكر، 
" أنه عندما ينتفى وجود نص قرآنى صحيح قاطع أو 
حديث صحيح متواتر ال نستطيع أن نقول بأن الخمر 
محرم، ألنه اجتهاد على الله، ووضع شرعى جديد 

ال نستطيع أن نقول به".

الفتاوى  التدخين ال يفطر فى نهار رمضان: أشهر 
المفكر  البنا،  جمال  الدكتور  أطلقها  التى  الغريبة 
والباحث اإلسالمي، حيث اعتبر أن التدخين ال يفطر 
وبرر  ونحوها،  والعطور  البخور  يشبه  باعتباره 
فتواه قائاًل أنها تمثل حرية االجتهاد فى فهم نصوص 
استقر عليه بعض  ما  الوقوف على  الشريعة وعدم 
لها  ليس  الفتاوى  من  وهى  السابقين،  الدين  علماء 

أساس فى الدين.

"المظاهرات جهاد في سبيل الله": هكذا قال الشيخ 
هشام إسالم، فى عهد الرئيس محمد مرسى، مضيفاً 
إن المظاهرات تمثل جهاًدا في سبيل الله وأفتى بأنه 
من الجائز أيضاً قتل المتظاهرين المخالفين من باب 

الجهاد في سبيل الله.

على  عاما   12 من  أكثر  مرور  من  الرغم  وعلى 
فتوى “إرضاع الكبير”، إال أنها مازالت أكثر الفتاوي 
قسم  رئيس  عطية  عزت  الدكتور  أفتى   ، شذوذا 
بحق  األزهر،  بجامعة  الدين  أصول  بكلية  الحديث 
منعا  العمل  في  زميلها  إرضاع  في  العاملة  المرأة 
للخلوة المحرمة، متابعا إنه إذا كان وجود االثنين في 
غرفة مغلقة وتقتضي ظروف العمل ذلك فعليها أن 
تقوم بإرضاعه خمس رضعات تبيح لهما الخلوة وال 
تحرم الزواج، مع حق المرأة في خلع حجابها أمام 

من أرضعته وتوثيق هذا اإلرضاع رسميا.
جامعة  في  المقارن  الفقه  أستاذ  فتوى  ننسى  وال 
األزهر، صبري عبد الرؤوف أجاز فيها "معاشرة 
الزوج زوجته المتوفية" معاشرة "وداع"، قبل أن 

يتراجع ويتحدث عن تحريف فتواه. 
وتالها تعقيب من سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن 
الفقهاء  بإجازة  تتعلق  مثيرة  بفتوى  ذاتها،  بالجامعة 
"معاشرة الحيوانات" لتجنب الزنا، قبل أن تتراجع 

وتعتذر عن خوضها بهذه األمور.

وتفتح الفتوى باب الجدل الديني ومهاجمة أصحاب 
البعض  دفعت  التي  القضية  وهي  الشاذة،  الفتاوى 
بتسمية  وذلك  الملف،  هذا  حسم  بضرورة  للمطالبة 
المطالب  تصاعدت  كما  باإلفتاء.  لهم  المخولين 
بعدما  العامة،  الفتوى  تنظيم  قانون  إصدار  بسرعة 

شهدت الساحة اإلعالمية عدة فتاوى مثيرة للجدل.
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تدق طبول الحرب أبواب الشرق األوسط، المنطقة 
بدء حرب  األكثر سخونة منذ سنوات، معلنة قرب 
أكثر  األمريكية، وأحد  المتحدة  الواليات  بين  جديدة 
وهي  أال  الماضي  القرن  سبعينيات  منذ  أعدائها  ألد 

إيران. 
وحوادث  مناوشات  من  المنطقة  يحيط  ما  ورغم 
وقوع  آخرها  كان  إليران،  االتهام  بأصابع  تشير 
تابعتين  بتروليتين  ضخ  لمحطتي  محدود  استهداف 
الثالثاء. وأدى هذا التهام  السعودية  لشركة أرامكو 
إيران بالسعي لبدء حرب جديدة في المنطقة؛ إال أن 
السياسي األردني البارز رحيل غرايبة، يرى أن ما 
صحيفة  بحسب  "السيرك"،  بمثابة  هو  اآلن  يحدث 

"نيويورك تايمز".
الصحيفة  مع  هاتفية  محادثة  في  غرايبة،  وقال 
لزيادة  ليس إال محاولة  األمريكية: "ما يحدث اآلن 

الضغط على إيران".
السياسيين  من  كبيًرا  عدًدا  إن  الصحيفة،  وتقول 
البارزين ورجال األعمال شبهوا ما يحدث اآلن من 
العراق  قبل غزو  بما حدث  واشنطن ضد طهران، 
تلك  اندالع  من  خوفهم  عن  وأعربوا   ،2003 عام 
الحرب التي يعتقد الكثيرون أنه يتم اإلعداد لها منذ 
 1979 عام  طهران  في  األمريكية  السفارة  حادث 
لمدة  السفارة رهائن  فيها احتجاز موظفي  تم  والتي 

5 أشهر.

األمريكي  الرئيس  أن  على  أيًضا  الخبراء  واتفق 
دونالد ترامب، عادة ما يفضل إحداث ضوضاء حول 
قراراته ويستخدمها كأداة للتفاوض، لكنه يتراجع في 

النهاية.
ناقد ومخرج برامج مصري  ويقول جوزيف فهيم، 
"لو صدقنا كل شيء يتفوه به ترامب طيلة السنوات 
الثالث الماضية، لكان لدينا اآلن حروب مع الصين، 
إال  هو  ما  ترامب  والمكسيك.  الشمالية،  وكوريا 
بقوله:  مضيًفا  اإلطالق"،  على  جاًدا  وليس  مزحة، 
"نحن ال ندري بعد إذا ما كانت هذه التهديدات التي 
تمثيلية  أم مجرد  تعني شيًئا حًقا  إيران  تجاه  يطلقها 

أخرى من أعماله.
أكاديمي  باحث  خوري،  رامي  قال  لبنان،  وفي 
أنتظر  زلت  "ال  بيروت:  في  األمريكية  بالجامعة 
تجاه  األمريكية  المدمرات  من  الصواريخ  انطالق 

إيران".
منظومة  األمريكية  المتحدة  الواليات  وأرسلت 
وحاملة  باتريوت  نوع  من  جوي  دفاع  صواريخ 
الشرق  منطقة  إلى  لنكولن"  "أبراهام  الطائرات 

األوسط، وسط تصاعد التوتر مع إيران.
ولكن يقلق الجميع، من أن تكون تلك التهديدات التي 
يطلقها ترامب ليست كسابقاتها، وتندلع حرب بالفعل 

فهيم:  المخرج  ويقول  المتناحرتين،  الدولتين  بين 
"من الممكن جًدا أن تتطور األمور نحو حرب غير 

مرغوب فيها في منطقة الشرق األوسط".

تجاذبات
وشنت مقاتالت التحالف العربي الذي تقوده السعودية 
اليمن، هجمات على  الشرعية في  لدعم  واإلمارات 
إيران،  من  المدعومة  الحوثي  مليشيا  تجمع  مراكز 
وتأتي تلك الهجمات بعد يومين من إعالن الحوثيين 
في  النفط  أنابيب  خط  على  الهجوم  عن  مسؤوليتهم 
المملكة العربية السعودية، منافس إيران الرئيسي في 

المنطقة.
إن   ، لها  افتتاحية  في  قالت  نيوز"  "عرب  صحيفة 
العاصمة  تستهدف  أن  يجب  القادمة  "الهجمات 
اإليرانية طهران"، مضيفة أن "وجهة نظرنا هي أنه 

يجب استهداف اإليرانيين بشدة".
السعودي  الموقف  تعكس  التي  الصحيفة  وتابعت 
المالذ  دائًما  هي  الحرب  أن  حين  "في  الرسمي: 
لكبح  ضروري  أمر  الدولي  الرد  أن  إال  األخير، 

التدخل اإليراني".
ويقول محمد اليحيى، رئيس تحرير موقع "العربية" 
مع  ترامب  تعامل  "طريقة  األمريكية:  للصحيفة 
األزمة في إيران، والتي يشكلها بشكل كبير مستشاره 
لألمن القومي جون بولتون، هي الشيء الوحيد الذي 

استطاع ترامب القيام به بشكل صحيح بالكامل".
وتابع اليحيى، "أراد اإليرانيون انتظار انتهاء فترة 
فرض  الرئيس  أعاد  عندما  لكن  ترامب،  رئاسة 
عقوبات النفط، أدركوا أنه ال يمكنهم االنتظار، ولهذا 
نرى هذا النشاط الكبير في منطقة الخليج في الوقت 

الحالي".

وكالة  عمالء  أحد  ريديل،  بروس  ويرى 
البارز  والمسؤول  السابقين  األمريكية  االستخبارات 
بمعهد بروكنجز، أن سياسة السعودية في المواجهة 
المفتوحة مع إيران اآلن، تتناقض كثيًرا عن سياسات 

قادتها السابقين.
بن  عبدالله  السابق  الملك  إن  الصحيفة،  وتقول 
عبدالعزيز، كان يكره الصراع المفتوح بين الجانبين، 
اإليرانية عن  المسؤولية  على  يعتم  كان  أنه  لدرجة 
عام  الخبر  أبراج  في  وقع  الذي  اإلرهابي  الهجوم 
1996، والذي أودى بحياة 19 فرًدا من سالح الجو 
األمريكي، لكن في عهد ولي العهد محمد بن سلمان، 
أصبح من الواضح أن السعوديين يحبون المواجهة، 

بحسب تصريحات ريدل.

البحث عن حجة
األبيض،  البيت  مسؤولي  تصريحات  وتثير 
والحوادث الغامضة األخيرة -مثل عمليات التخريب 
التي طالت 4 سفن في المياه االقتصادية لإلمارات 
ناقلتي نفط سعوديتين- مخاوف في  واالعتداء على 
بعض األوساط من أن ترامب ومساعديه يحاولون 
لبدء حرب ضد إيران، مثلما كان يفعل  إيجاد سبًبا 
إدارته  اّدعت  عندما  بوش،  األسبق جورج  الرئيس 
 2003 عام  العراق  في  شامل  دمار  أسلحة  وجود 

قبل غزوها.
السياسي  غرايبة،  تصريحات  الصحيفة  ونقلت 
األردني، الذي قال: مثلما حدث في السابق، سيكون 
تشتعل  لحرب  مشاهدين  أو  إضافات  مجرد  العرب 
بين القوى األجنبية في حال اندالع الحرب، ولكنهم 

سيدفعون الثمن األكبر من تلك الحرب".

هشام عبد الخالق
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وداعاً

تيزيني  الطيّب  السوري  والفيلسوف  المفكر  رحل 
عن 85 سنة (1934- 2019) في مدينته حمص، 
التي ولد فيها وعاش أيامه األخيرة، ُمنكبّاً على كتابة 
سيرته الذاتية بمساعدة ابنته الباحثة االجتماعية منار 
تيزيني. بدا صاحب كتاب "بيان في النهضة والتنوير 
العربي" مصراً في عامه األخير، أكثر من أي وقٍت 
الذين  المستضعفين  السوريين  مساندة  على  مضى، 
أنهكتهم الحرب بأطرافها المتعددة، والعيش قريباً من 
المرض،  رغم  على  مستعيداً  وهواجسهم،  معاناتهم 
أفكاره ومواقفه الفلسفية، ومعيداً النظر في كتبه التي 
والعالم،  اإلنسان  إلى  نظرته  وتضّمنت  أصدرها 
هو الذي تم اختياره عام 1998 واحداً من أهم مئة 
فيلسوف في العالم من قبل مؤسسة الفلسفة األلمانية- 

الفرنسية".
دعا الطيب في آخر سنوات حياته إلى إعادة قراءة 
وكان  الدولي،  اإلرهاب  ظاهرة  مواجهة  في  العالم 
على وشك تحويل بيته الكائن في حي دمشق الجديدة 
في دّمر، إلى مركز أبحاث اجتماعية، قبل أن يعيش 
عزلته ومنفاه االختياري في ظل الحرب القائمة في 
بالده منذ مارس (آذار) 2011، السيما بعد اعتقاله 
على خلفية مشاركته في اعتصام وزارة الداخلية في 

بداية األحداث الدامية في سورية.
عالم  في  أجنحته  أطلقت  التي  األولى  المالمسات 
عبر  ليغدو  حمص،  من  كانت  السياسي  الفكر 
أبرز  من  واألبحاث  والكتب  الدراسات  عشرات 
المشتغلين على تأصيل فكر عربي صار جزءاً من 
الجدلية  على  باتكائه  ناسفاً  اإلنساني،  الفكر  تطور 
وراثته  في  الغربي  النموذج  مركزية  الماركسية 
جميع  مثّلت  عائلته  أّن  ومعروف  اليونانية.  الفلسفة 
السوريين في تعّدد مشارب أفرادها وعلى اختالف 
تطلعاتهم، فوالده كان يعمل قاضياً شرعياً، محافظاً 
ومتنوراً في آن، وأخوته كانوا منقسمين بين التنوير 
بناء شخصيته  في  األثر  كل  لهم  وكان  والتصّوف؛ 

التي تغّذت من مكتبة األب.
في حّي "باب الدريب" الحمصي، وتحت المئذنتين 
"الصليبة"  وحّي  عمر  الشيخ  منطقة  من  وقريباً 
شهدت هذه األماكن تفتّح مدارك "الدكتور"، فالطفل 
ظل  المعرفة،  نحو  األولى  حبواته  في  كان  الذي 
ه سنية  مواظباً على قراءة الكتب في ظل حضور أُّمِ
الجندلي، المرأة المتحدرة من أعرق عائالت حمص 
المترفة، والتي أحبها الطيب وتعلّق بها فقال عنها: 
"أمي كانت في تفكيرها امرأة مؤمنة لكن إيمانها كان 
آثاراً طيبة في نفسي من الرغبة في  محبّباً، تركت 

المعرفة، إذ الحظت باكراً أنها لم تكن تقرأ وال تكتب 
فلفت نظري هذا األمر واكتشفت  فيه،  أتعلم  في ما 
تملكها،  التي  النسخة  ومن  القرآن  إال  تقرأ  ال  أنها 
والتي ما زلُت أحتفظ بها في مكتبتي الشخصية حتى 

اآلن منذ وفاتها عام 1967".

بداية التنوير
قراءة الطيب المبكرة األدباء الروس مثل تولستوي 
وغوركي، ومطالعاته أفالطون  وأحمد أمين السيما 
أمين،  كتابه "في اإلسالم والفكر اإلسالمي" ألحمد 
أمين،  لـقاسم  المرأة"  "تحرير  كتاب  الى  باإلضافة 
إلى  الثورة"  إلى  التراث  "من  كتاب  صاحب  دلت 
نتيجة  فكان  العربية،  االجتماعية  المشكلة  جذر 
المتنور كثيراً، مدافعاً  الفكر  اقترب من  قراءاته أن 
محيطه  في  ظلماً  يعشَن  كّن  اللواتي  النساء  عن 
بدأت  األمر  هذا  مناقشة  أن  االجتماعي؛ خصوصاً 
المنزول)،  تعني  عثمانية  (كلمة  "القيناق"  في  معه 
وهو التجمع الثقافي والسياسي الذي كان يديره والده، 
بعدها  الحظ  مهمة،  سجاالت  وقتذاك  فيه  دارت  إذ 
أن قضية  الصمت"  بعد  صاحب "روجيه غارودي 
المرأة صارت قضية من القضايا الرئيسة لديه، مثل 
الباكرة  الطيب  قراءات  كانت  والسياسة.  االقتصاد 
كتاب  كثيراً  فيه  وأثر  واألدب،  الفلسفة  في  غزيرة 
"العقد االجتماعي" لروسو، واّطلع من ثّم على معظم 
ما كتبه هذا الفيلسوف الفرنسي، مما قّربه أكثر من 
أفكار الثورة الفرنسية السيما آراءها حول المجتمع 

المدني.

لحظات حاسمة
استطاع الطيب، وعبر قرابة نيف وسبعة عقود من 
سيرة  من  حاسمة  لحظات  على  اإلطاللة  الزمن، 
التحوالت  فترة  على  شاهداً  فكان  المعاصرة،  بالده 
التي  الماضي،  القرن  من  األربعينيات  في  الكبرى 
لتتشكل  الفرنسي،  المستعمر  عن  االستقالل  أنتجت 
واجتماعية وسياسية حملت على  ثقافية  قوى  بعدها 
عاتقها تحرير المجتمع واإلنسان، إذ مثلت تلك القوى 
كّل  تّمم  الوظيفي  وباالعتبار  بتجمعها،  فريدة  حالة 
واإلسالمي،  والليبرالي  والقومي  الشيوعي  بعضه، 
فشهد صاحب كتاب "من التراث إلى الثورة" حرب 

االستقالل في جزء ولو بسيٍط منها.
عاش الطيب تيزيني وقتذاك قريباً من رجلين كبيرين 
كانا من المجاهدين ضد االحتالل هما خيرو الشهلي 
ونظير النشيواتي، فالجو العام كان قائماً وقتذاك على 

قيم الجهاد والمجاهدين والتواصل. وكان الجو العام 
في سورية األربعينيات منفتحاً بدرجات مختلفة- كما 
عدا  ما  مؤلفاته،  في  مرة  من  أكثر  الطيب  وصفه 
مرحلة  إلى  يصل  لم  الذي  البسيط  الصوفي  التيار 
التعبير العصري عن أفكاره ومقوالته. فكان للمفكر 
والشيوعي  البعثي  منهم  كثر  أصدقاء  الحمصي 
واإلسالمي المتنور، وهناك من يقترب من التنويري 
الذي  فاخوري  الشاعر نصوح  وهو  كبيرة،  بدرجة 
عايشه الرجل وتشّرب أفكاره، وكان "فاخوري يلقي 
آخرين  مثقفين  إلى  إضافة  ثقافية،  أماكن  في  خطباً 
كانوا ينادون بالحرية؛ سعى الطيب معهم إلى تأسيس 
مجموعات سياسية متقدمة، حلم أن تصنع ما ُصنع 

في فرنسا.
المرحلتين  حلقات  من  خروجه  بعد  تيزيني  درس 
طاهر  "الشيخ  مدرسة  في  واإلعدادية  االبتدائية 
بداية  الثانوية  الشهادة  لينال  حمص،  في  الرئيس" 
القارئ  بين  العالقة  الفائت. ولعل  القرن  خمسينيات 
فتحت  األم،  وحضور  المعرفة  وبين  والمقروء؛ 
مدارك الشاب الصغير على عالم الفقراء وخصوبة 
هذا العالم وجحيمه، فحّرضته قصة سمعها من أهله 
عن الرجل الحمصي الفقير الذي اضطر إلى أن يبيع 
فازداد محيطه  كثيراً،  فيه  وأثّرت  يعيش،  كي  ولده 
صار  والذين  الفقراء؛  باتجاه  ودفعاً  وطيباً  تنوعاً 
يبحث عنهم ليقدم لهم المساعدة، وكان على احتكاك 
يومي بالفقراء ومشّردي الحرب في شوارع دمشق 

وحمص.

السيرة الذاتية المفتوحة
كان الطيب قد شرع أخيراً في كتابة سيرته الذاتية، 
وتركها سيرًة مفتوحة ال تنتهي إال بانتهاء حياة كاتبها. 
فالرجل الذي عاش لحظاٍت مهمًة من تاريخ سورية 
المعاصر، تجلّت في فترة النهوض بعد االستقالل، 
كان قد شاهد عن قرب في تلك األيام كيف صارت 
ليتعرف  البرلمانية،  االنتخابات  في  تبرز  السياسة 
به،  ويؤمن  يفكر  لما  مناهضين  آخرين  هناك  بأن 
إال أنه كان يحترم آراء الجميع، ويقترب منهم كي 
يتعلم، كما صّرح أكثر من مرة في حواراته؛ وكانت 
أهم نقطة تمثّلت في فكره بعد جالء الفرنسيين عن 
بالده؛ إيمانه بالتعّددية الثقافية والسياسية تحت جبهة 
واحدة، ضّمت الشيوعيين والليبراليين واإلسالميين 

والقوميين وكان هو على رأس هذا التحالف.
على  حريصاً  كان  عديدة  مواقف  الطيب  تبنّى 
الجابرية  القراءة  من  موقفه  أبرزها  كان  تجديدها، 

سامر إسماعيل
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العولمة  فكر  مواجهة  عبر  وذلك  العربي،  للفكر 
الذي يهّدد بتفكيك الهوية العربية، وبالتالي إجهاض 
التي وصل  الذروة  مقبلة من  لنهضة  احتماالت  أي 
إما  حاسم،  طابع  ذات  "ذروة  العربي:  الفكر  إليها 
أن تكون أو ال تكون، الذروة هنا في نبش الكينونة 
ونفي هذه الهوية". ودعا الطيب إلى مراجعة موقفه 
في  عنه  قّدمه  ما  عرض  بعد  وذلك  الجابري،  من 
محاضراته األخيرة التي ألقاها في المغرب العربي.

في مطلع الخمسينيات غادر حمص إلى دمشق ليكمل 
الفلسفة)،  قسم  اآلداب-  (كلية  جامعتها  في  تحصيله 
بدأت  حتى  بالده؛  عاصمة  إلى  وصل  إن  وما 
االنقالبات العسكرية تتوالى في الحياة السياسية مع 
وسامي  الزعيم،  وحسني  الشيشكلي،  أديب  من  كٍل 
الحناوي، إلى أن قامت الوحدة بين مصر وسورية 
ومؤسساتها  دمشق  على  تعّرف   .1958 العام  في 
فيها،  والسينما  المسرح  الثقافية ومكتباتها وصاالت 
وعمل مدّققاً لغوياً في مجلة "ألف باء" متدبّراً بأجره 
لكن  دربه.  يشّق  كشاب  حياته  شؤون  منها  البسيط 
دمشق  مثّقفي  نقاشات  في  خاض  الحمصي  الشاب 
به  األمر  تطّور  أن  إلى  وخارجها،  الجامعة  داخل 
والسياسية،  االجتماعية  بالشؤون  مهتّماً  ليكون 
فاقترب في الجامعة أكثَر من السياسة، وصار يهتم 
أيدي  على  الفلسفة  قسم  في  السياسية  بالدراسات 
أساتذة كبار من أبرزهم: عبد الكريم اليافي وعادل 
العوا، فكانوا معلمين وأصدقاء له وسط لوحة متعّددة 
الطيّب  وجد  إذ  جداً  مهّماً  ذلك  وكان  المشارب، 
التجريدّي  الفكري  الصعيد  على  حتى  يوازيه  ما 
خيار  إال  يوجد  ال  أنه  وعرف  الفلسفّي،  الحقل  في 
واحد كي تعيش سورية، هو "التعددية- قدر سورية 

والسوريين"- كما كان يقول.

خيبة الوحدة السورية– المصرية
عاش الطيّب فترة الوحدة السورية- المصرية سياسياً 
وفلسفياً، وكان قريباً من الحزب الشيوعّي السورّي، 
وكان قتذاك واحداً من أبرز منتقدي الوحدة ومما قال 
في هذا السياق إن الوحدة لم تكن لها مرحلة تجريبية 
وال مقدمات، حتى أنه لم يحدث ما كان عبد الناصر 
يتمناه وتحدث عنه أكثر من مرة في خطاباته، وهو 
إجراء استفتاء شعبي بين الناس، فجاءت هذه الوحدة 

متسّرعة وعاطفية.
طابع  لها  سياسية  أنشطٍة  في  يشارك  الطيّب  كان 
أنه  الحَظ  لكنه  عنها،  الكثير  وكتب  فقرأ  نظرّي، 
يعد  لم  بل  يحدث،  كتابة شيء عما  يستطيع  يعد  لم 
الجامعة،  في  حتى  منه  المطلوب  إنتاج  على  قادراً 
لم  أن بعض أصدقائه في أحزاب أخرى  خصوصاً 
يجب  السياسة  أن  يكتشفوا  لم  فهم  أصدقاء،  يعودوا 
أن  فوجد  متغايرة،  المقوالت  كانت  ولو  تقّرب  أن 
أنه  إلى  أضْف  معّقدة؛  صارت  سورية  في  الحياة 
لم  العامة  الحياة  لوحق أمنياً من دون أسباب؛ حتى 
بدخول  تعد محتملة؛ والجامعة صارت مهّددة دائماً 

وصار  الجامعية،  الحياة  فتوّقفت  المباحث،  رجال 
من  جديد  حال  أتى  أن  إلى  بحّل،  يفكر  الطيّب 
الصراع الدموي عندما أعدمت حكومة الوحدة جمعاً 
من الشباب الماركسيين والبعثيين في سجون حمص 

وعلى رأسهم المناضل سعيد الدروبي.
التي  القمعية،  الممارسات  على  شاهداً  الطيّب  كان 
قال عنها: "تفاقمت وقتها الصراعات المحلية وبدأت 
والحقاً  الحين،  ذلك  منذ  بالتشّكل  األمنية  الدولة 
هذه  عشت  أنني  كثيراً  ساءني  ولقد  ذلك،  عرفُت 
األمنية  للدولة  تعريفاً  فوضعت  الباكرة،  المرحلة 
يتّم  لم  من  كّل  إفساد  إلى  تسعى  التي  الدولة  بأنها 
وتحت  ومداناً  ملوثاً  الجميع  يصبح  بحيث  إفساده؛ 
حياتنا وصرُت  الحين  ذلك  من  لقد ضاقت  الطلب. 
بالقتل والتعذيب، وبدأت السجون في سورية  أسمع 
تفتح أبوابها بشكل استفّز الجميع، ليستمر هذا التيار، 
فالسياسة  الحياة،  متابعة  على  قادٍر  غير  وأصبحُت 
غير ممكنة، والعمل الثقافي يحتاج بيئة أخرى أكثر 

صحًة وانفتاحاً".

الخروج
على خليفة هذه األحداث قرر الطيّب السفر إلى تركيا 
عام 1962 ومنها إلى بريطانيا فألمانيا، وكان ميله 
األدبي الذي توّضح منذ سنوات دراسته وكتابته بعض 
القصص القصيرة، جعاله يتطلع إلى دراسة األدب 
اإلنكليزي، مذهواًل بشكسبير الذي زار ضريحه في 
ستارتفورد، لكنه اكتشف أن األدب ليس مصيره ولم 
يقترن به، مما جعله ينحو باتجاه الفلسفة مرًة أخرى، 
بكثافة  فاشتغل  اليبزغ،  جامعة  في  دراسته  ليكمل 
ليصبح  والالتينية،  األلمانية  وتعلم  قراءاته  على 
على  متتلمذاً  األلمانية،  األكاديمية  طالب  أبرز  من 
أساتذة كبار كان على رأسهم هيرمان الي، وانتزع 
درجة الماجستير ومن ثم الدكتوراه، وبعدها شهادة 
األستاذية، وقدم رسالته حول "التيارات الكبرى في 
العرب  فالسفة  مؤلفات  في  منّقباً  العربية"،  الفلسفة 
الكبار كابن سينا والفارابي وابن رشد، وكان عمله 
التراث  حول  اليبزغ  جامعة  في  قدم  ما  في  مذهاًل 

والحداثة.
واليبزغ  برلين  بين  الحمصّي  الفيلسوف  عاش 
والغربية  منها  الشرقية  األلمانية  المدن  ومعظم 
آنذاك، وُعِرض عليّه وقتها أن يحصل على الجنسية 
ظل  في  العرض  هذا  يرفض  كما  فرفض  األلمانية 
الدوام  على  يرّدد  كان  إذ  الحالية،  الحرب  سنوات 
لشاعر  بعيدة  سنوات  منذ  قرأه  كان  ما  غربته  في 
حمصي مات في الغربة، ولم يحّقق حلمه في العودة 
إلى مدينته فكتب مناجياً: "أعيدوني إلى حمص ولو 

حشَو الكفن".
برلين  سور  وراء  من  الشرق  تحواّلت  الطيب  قرأ 
الشرقية، وكتب الحقاً مؤلفات عدة عن فترة دراسته 
اإلسالم،  من  الروحي  الموقف  ومنها  ألمانيا،  في 
وثم وصل إلى مرحلة نقاش الصراع بين الظالمية 

والتنوير، فكان ضرورياً أن يحيط باإلسالم تاريخاً 
المطلق  بين  التمييز  فكرة  إلى  فوصل  ومشكالت، 
والنسبّي في قراءة النص اإلسالمي. ووجد أن هذه 
الفكرة قد تحرر كتلة كبيرة من اإلسالميين، فناقش 
مسألة احتكار الحقيقة من طرف على حساب آخر. 
وقدم أخيراً في بيروت محاضرات في هذا الصدد، 
في الجامعة األميركية أو في مؤسسة "أديان" الدولية، 
هي  المحاضرات،  هذه  في  مهمة  فكرة  طارحاً 
ضرورة التمييز بين المطلق والنسبّي. فالمطلق عند 
التيزيني هو "الله اإلسالمي"، والنسبّي هو "المغلق 
الذي ليس له نفق تصل إليه إال عبر نفقك، أي عبر 

نفسَك؛ وبإنك تعرُف الله عبر معرفة نفسَك".
وإغراقاً في اإلطالق عبر قراءة جديدة، كتب الطيّب 
في مفهوم القراءات، وأن قراءة النصوص تبدأ في 
لكن  اختراقها،  تقرأها من حيث قدرتك على  كونك 
هذه المكّونات ال تمنحك شيئاً، فأنت يجب أن تأخذ 
المفكر  بحسب  مستويات  ثالثة  من  تراه،  حيث  من 
والمستوى  المعرفي  المستوى  وهي:  السوري 
فمتصل  الثالث  المستوى  أما  بالمصالح،  المتصل 
بالقوة. ثالث قراءت تضبط قراءتك للنص، ألن ال 
أحد يملك الحقيقة؛ إن الجميع يملك الحقيقة من حيث 
هم، وهذا ما أثاره في محاضراته األخيرة في طنجة 

في المغرب.
"داعش"  حركة  من  حاسماً  موقفاً  الطيّب  وقف 
الدواخل  أواًل  اثنتين،  سليل مرجعيتين  إياها  معتبراً 
التي ترفض فكرة القراءات ولديها شيء ثابت، ومن 
يخالف ذلك يعتبر آبقاً، أما الثانية فقد تشكلت برأيه 
العالمي ونشأة السوق،  الرأسمالي  النظام  مع بزوغ 
وفي ضوء هذه السوق نشأ النظام العولمّي، مدّعماً 
قيمة  ارتفعت  "كلما  ماركس  قاله  بما  الرؤية  هذه 

األشياء هبطت قمية اإلنسان".
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كشف استفتاٌء عن أبرز 30 عالمة تؤّشر إلى أنك 
في وضع جيد من الناحية الماليّة.

ولكن ليس كل ما أُدِرَج في القائمة يتصل مع جوانب 
مادية، ذلك أّن بعض البالغين يعتقدون أن يُسر الحال 
القدرة  تملك  أن  ببساطة  يعني  بالمال  يتعلق  ما  في 
على اتّخاذ قرار حكيم عند اإلنفاق. في المقابل، يعتقد 
الخدمات  على  العك  باّطِ يتعلق  األمر  أن  آخرون 
المالية المتوفرة في األسواق مثل المعاشات التقاعدية 

واألسهم والسندات واالستثمارات.
أقل من نصف  أن  الدراسة  فقد أظهرت  ومع ذلك، 
الممكن أن  الذين أجري عليهم االستفتاء من  أولئك 

يقولوا أنهم ميسورو الحاًل.
المالي  الوضع  يُسر  على  األخرى  العالمات  من 
القدرة على تخطي الشهر العادي النفقات، من دون 
تحتسب  ألن  تضطر  وأاًل  الُمّدخرات،  إلى  اللجوء 
األيام بقلق، انتظاراً للوصول إلى يوم قبض الراتب.

االئتمان،  بطاقة  في  مرتفعة  درجة  لديك  يكون  أن 
وتعرف كيف تضع ميزانية، ويكون لديك أكثر من 
ملكيّة واحدة، تُعتبر أيضاً عالمات ُمميزة من ضمن 

أبرز 30 عالمة.
إن الذين يستطيعون شراء ما يرغبون به من دون 
خارج  الطعام  تناول  ويستطيعون  بالقلق،  الشعور 
خاصة  مناسبة  ُهنالك  يكون  أن  دون  من  المنزل 
لفعل ذلك، ويتمّكنون من اقتناء منتجات "العالمات 
التجارية الرائدة" يُعدون من األشخاص المحظوظين 

من الناحية المالية. 
عداد  في  يُعتبرون  الذين  أولئك  نصف  ويشعر  هذا 
المحظوظين مالياً بالراحة، بينما يقول ربعهم أن عبئاً 

قد أُزيح عن كاهلهم.
كما تبين أن سبعة من أصل كل عشرة بالغين، لديهم 
ثقة بأنهم يتصرفون بأموالهم بُرشد، مع مالحظة أن 
عليهم  أُجري  لمن  للتصّرف  القابل  الدخل  ُمتوسط 
إنفاقها  يُمكن  إسترلينيا  جنيهاً   228 بلغ  االستفتاء 
خالل شهر، و146 جنيهاً إسترلينياً يُمكن االحتفاظ 

بها كمدخرات.

أن  االستفتاء  شملهم  من  نصف  من  أكثر  ويعتقد 
بمقدورهم التعامل مع الفواتير غير المتوقعة، بينما 
في  نسبياً  جيدة  معرفة  لديهم  أن  منهم   %35 يظن 

السوق المالي والخدمات الُمتاحة فيه حاضراً.
في المقابل، أعرب 37% ممن شملهم االستفتاء أنهم 
ال يستطيعون إبصار نور في نهاية النفق تعبيراً عن 
بالقلق  ويشعرون  أوضاعهم،  بمستقبل  تفاؤلهم  عدم 
من عدم القدرة على امتالك وضع مالي جيد، بينما 
أنهم ال يعرفون ماذا يخبئ  يشعر 4 من أصل 10 

الُمستقبل لهم.
يُقّرون  آراؤهم  استُطلَِعْت  من  نصف  حوالي  لكن 
بأنهم استمروا في التعامل مع نفس المؤّسسة المالية 

أو المصرف لسنوات، ألنهم ال يُحبون التغيير.

أبرز عالمات تُدل أن "وضعك المادي جيد":
ـ  لديك ُمّدخرات

ـ  ليس لديك ديون
ـ  ال تُضطر إلى عد األيام قبل يوم قبض راتبك القادم
لإلنفاق  اللجوء  دون  من  الشهر  اجتياز  تستطيع  ـ  

من الُمدخرات
ـ  سّددت الرهن العقاري

ـ  لديك ُمدخرات ألوقات انقطاع الراتب أو تقليصه
ـ  تستطيع شراء كل ما ترغب به من دون الشعور 

بالقلق
الصيانة  ألعمال  المالية  األعباء  تحمل  تستطيع  ـ  
لذلك (مثل تصليح  ُهناك حاجة  المنزل إن كان  في 
ُوجود  حال  في  ُممكن  وقت  أسرع  في  الستااليت 

خراب فيه)
ـ  أن تملك أكثر من 500 جنيه إسترليني كُمدخرات 

قابلة للتصرف كل شهر
ـ  لديك القٌدرة على ترفيه نفسك بين الحين واآلخر

ـ  تعرف كيف تضع ميزانية لكل شهر
ـ  لديك درجة مرتفعة لبطاقتك االئتمانية

ـ  يُمكنك األكل خارج المنزل إن رغبت في ذلك من 
دون أن يكون لديك ُمناسبة خاصة

ـ  خياراتك في اإلنفاق عقالنية
ـ  تذهب لقضاء إجازة أكثر من مرتين في العام

ـ  أنت ُمطمئن لمستقبلك
ـ  يُمكنك الذهاب لقضاء عطلة بشكل ُمفاجئ من دون 

الشعور بالذنب
ُمتعلقة  حكيمة  قرارات  اتخاذ  على  الُقدرة  لديك  ـ  

بالمال واإلنفاق
ـ  لديك أكثر من ُملكية خاصة

دون  من  سليمة  مالية  قرارات  اتخاذ  تستطيع  ـ  
الحاجة إلى نصيحة

ـ  ال تتجادل حول األمور المالية مع أحبائك
ـ  لسَت مضطراً أن تعير اهتماماً ألسعار المالبس 

أثناء التسوق
ـ  لديك عدداً من االستثمارات

ـ  أنت مّطلع على الخدمات المالية في السوق
ـ  ال تعتمد على نجاح ُمراهناتك في الحصول على 

دخل
ـ  تتبرع لألعمال الخيرية وتُقرض المال ألصدقائك 

وأقربائك بسخاء
ـ   تدفع ثمن وجبات اآلخرين عند الخروج معهم بداًل 

من أن يجري تقاسمها بينكم
الع واسع حول ُطُرق استثمار أموالك ـ  لديك اطَّ

ـ  تشتري مالبسك وطعامك من العالمات التجارية 
الرائدة

ـ  يلجأ الناس إلى طلب مشورتك حين يتعلق األمر 
بالمال ألنك تُسدي نصائح جيدة

"إن الُمدخرات تُساعد الناس على الشعور باالطمئنان 
أنها  الطوارئـ   حاالت  في  أمان  شبكة  تُوفر  ألنها 

ضرورة وليست من الكماليات". 
"من الُمهم عند النظر إلى إدارة شؤونك المالية، أن 
يكون االّدخار على ُسلّم أولوياتك، بغض النظر عن 

المبلغ الذي يُمكن أن تّدخره كل شهر". 
وضعنا  بأن  الشعور  إلى  حاجة  في  جميعاً  "نحن 

المالي جيد".



30

يعاني بعض اآلباء من ظاهرة الكذب لدى أطفالهم، ويلجون دائًما إلى استخدام التعنيف والضرب 
لمنعهم من تكرارها. ويجهل الكثير من اآلباء أنواع الكذب لدى األطفال في فترات عمرية محددة 

وخاصة من 6:3 سنوات، وهي كالتالي:
الكذب الخيالي: عندما يروي طفلك شياًء لم يحدث، فهذا يدل على النمو العقلي واإلبداعي، وفي 
بعض الحاالت ال يفرق عقله بين الواقع والخيال، ويأتي دور األسرة في توجهه الطفل للتفرقة 

بين الحقيقة والخيال.
- الكذب االلتباسي: في المرحلة األولى من النمو يحدث تداخل بين القدرات العقلية للطفل وقوة 

خياله، فعلى سبيل المثال من الممكن أن يروي حلم أو قصة سمعها من قبل على أنها حقيقة.
- الكذب االدعائي: يلجأ له الطفل عندما يشعر بالنقص أو الحرمان من شيء ما، فعلى سبيل 
المثال من الممكن أن يكذب في سبيل الحصول على لعبة معينة، أو بهدف التباهي أمام األصدقاء.

- الكذب االنتقامي: يظهر عندما يشعر الطفل بالظلم، أو عند تعرضه للتنمر واإلهانة، وفي هذه 
الحالة يكون نوع من الدفاع عن النفس.

-الكذب الوقائي: يعتبر هذا النوع األكثر انتشاًرا بين األطفال، ويلجأ له لحماية نفسه من العقاب.

حالته  في  خلل  إحداث  دون  الطفل  سلوك  وتعديل  الكذب  أشكال  مع  للتعامل  النصائح  بعض 
النفسية، وهي كالتالي:

- على اآلباء استخدام أسلوب الحوار والنقاش مع االلتزام بالهدوء لمعرفة أسباب كذب طفلك، 
والمكافأة بداًل من طرق العقاب القاسية فمن األفضل أن تضع مجموعة سلوكيات وأعمال تود 

منه القيام بها، وإذ التزم بها ستكون له مكافأة خاصة نهاية األسبوع.
- تجنب استخدام كلمة "أنت كاذب" أمام طفلك، أو استخدام كلمات تدل على عدم الثقة به، هذا 

يجعله يتمادى في هذا السلوك وخاصة إذا تحدثت عن مشكلته أمام اآلخرين.
المثال استمع آلراء طفلك،  له، فعلى سبيل  المستمر  - اجعل طفلك يشعر بشخصيته وتقديرك 

واجعله مسؤول عن بعض القرارات الخاصة به.
اآلباء  يسامح  المواقف  بعض  ففي  للعقاب،  معين  الخاطئة، وعدم وضع شكل  العقاب  - طرق 
الطفل بشكل قاسي، هذا يجعل  يعقبون  الموقف  أطفالهم على سلوك معين، وعند حدوث نفس 

الطفل ال يميز بين السلوك الصواب والخطأ، فهناك أمور يجب تصحيحها بشكل حاسم.
- من الممكن أن يكون الكذب صفة مكتسبة من األسرة أو البيئة المحيطة، ينبغي عدم الكذب أمامه 

مهما كانت الصيغة، فعلى سبيل المثال ال تطلب من طفلك الكذب.

كي تكون هناك حياٌة مشتركة بين الرجل والمرأة، ال بّد أن تكون 
العالقة بينهما قائمة على أساس الحّب، والتفاهم، واالحترام.

في  تتوافر  أن  بّد  ال  العشق،  مرحلة  إلى  يصل  كي  والحّب 
حالة  وفي  العاشق،  خيال  في  هي  كما  اآلخر صفات  الطرف 
الرجل والمرأة، يحّب معظم الرجال صفات معيّنة في المرأة، 
وال تقتصر هذه الصفات على الشكل الخارجّي فحسب، وإنّما 

تشمل الجوانب األخالقيّة والشخصيّة. 
جمال الشكل الخارجّي

عليها  وترّكز  تعشقها  التي  األساسيّة  الصفة  هو  الجمال  يعتبر 
الغالبية العظمى من الرجال، إذ يميلون لعشق المرأة التي تتمتع 
بتناسق المالمح، والرشاقة، واتساع العينين، واألهداب الطويلة، 
واألسنان  المكتنزة،  والشفاه  المتناسق،  والفم  األنف،  ودقة 
البيضاء الالمعة، والشعر الطويل والناعم، وغيرها من صفات 

الجمال المعروفة.
أناقة الملبس

األلوان  وترتدي  مالبسها،  تنسيق  تتقن  التي  األنيقة،  المرأة 
التي تناسب شكل جسدها تماماً،  الجذابة، والموديالت  الجميلة 
والمرأة التي تستخدم عطراً برائحٍة جذابة، تمتلك صفة من أكثر 
تعتبر من الصفات  بالنفس  الثقة  الرجل.  التي يعشقها  الصفات 
المرأة  بأّن  الرجل  تشعر  ألنّها  المرأة؛  جاذبية  من  تزيد  التي 
تملك  وال  نفسها،  على  وتعتمد  في شخصيتها،  ومستقلة  قوية، 

شخصيًة اتكالية.
العفوية التصّرف بطبيعّية

يهيم عشقاً  الرجل  تجعل  والتمثيل،  التصنع  عن  بعيداً  وعفوية 
وتتقمص  اآلخرين،  تقلّد  التي  المرأة  عكس  على  بالمرأة، 

شخصية ليست لها، إذ يبدو شكلها مبتذاًل جداً.
المرح والتمتع بحّس الفكاهة 

الرجل بطبيعته ينفر من المرأة النكدة كثيرة الشكوى والتذّمر، 
واألمل،  التفاؤل  فيه روح  وتبّث  تُضحكه،  التي  المرأة  ويحّب 

وهو يعشق المرأة المقبّلة على الحياة. 
الثقافة الواسعة

المرأة المثقفة، التي تتمتع باطالٍع واسٍع على الكتب والمعارف 
المختلفة، تثير إعجاب الرجل، وتدفعه لعشقها؛ ألّن الرجل يعتبر 
التقليديّة،  المرأة المثقفة ذات عقٍل منفتح، وبعيدة عن الصفات 
كما أنّها تكون قليلة الثرثرة، ومثابرة وجريئة. االهتمام يعتبر 
كبير؛  إلى عشٍق  الحّب وتطّوره  أهّم صفة الستمرار  االهتمام 

ألّن العشق يعتبر ناقصاً دون اهتمام.
العطف والحنان 

تثير جميع مشاعر الرجل، وتستفّز كّل طاقاته  الحنونة  المرأة 
الرجل  الحنان يشعر  يعشقها، ألّن  وأفكاره، وقلبه، وعقله كي 
برجولته،  إحساسه  من  يزيد  مّما  وتضّمه،  تحتويه  المرأة  بأّن 

وثقته بنفسه، وإحساسه باألمان أيضاً.
ُحسن اإلنصات

المرأة المستمعة، التي تجيد اإلنصات للرجل وفهمه، تكون أكثر 
قرباً من قلبه وعقله.
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يصعب  لغزاً صعباً  المرأة  يعتبرون  الرجال  معظم 
فالمرأة  ذلك،  عكس  الحقيقة  ولكن  معه،  التعامل 
تبحث عن صفات معينة في الرجل بما يتوافق مع 
الذين  الرجال  من  أنماط  سبعة  وهناك  شخصيتها، 

تنجذب إليهم المرأة عموماً: 
ـ الرجل الرومانسي: 

الذي يولي عواطف المرأة حيزاً كبيراً من االهتمام، 
فيهديها الورود باستمرار، ويتذكر المناسبات السعيدة 
على الدوام، وسبب انجذاب المرأة إليه، انها تحب أن 

يقدرها الرجل ويهتم بها على الدوام. 

ـ الرجل الواثق بنفسه:
 الذي يشعر المرأة باألمان ويثق بنفسه وشخصيته 
حازمة ومحاطة بهالة من القوة والسلطة في العالقة، 
الرجال  من  غيرة  اقل  انه  إليه  االنجذاب  سبب  أّما 

االخرين. 
ـ الرجل المبدع: 

الذي يتسم بالعفوية ويعيش اللحظة، وغالباً ما يكون 
مبدعاً وقادراً على إبهار المرأة، وسبب انجذابها اليه 

انها تحب الشعور بأنها مميزة واستثنائية. 
ـ الرجل الغريب: 

وهو الرجل الذي يأتي من بلد آخر ويتكلم لهجة جديدة 
باإلضافة  العالم،  لرؤية  فريدة  طريقة  ولديه  محببة 
إلى خصوصية سلوكه وهذا ما يجعله ساحراً، وأكثر 
نظر  في  المألوفين  اآلخرين  الرجال  من  كاريزما 

المرأة. 
ـ الرجل المغامر:

والسفر،  المغامرات  الى  غالباً  أهواؤه  تقوده  الذي   

وهو يلبي جانب التمرد عند بعض النساء، كما انها 
تشعر بالتجدد الدائم معه، وتتفادى الملل في العالقة 

الزوجية. 
ـ الرجل الذكي:

 الذي يثير نقاشات تحرض على التفكير ويهتم بأن 
يستمع لما تقوله المرأة تجاوباً مع حديثه، هو يجعلها 
تضحك على روح الفكاهة الذكية التي يمتلكها، اما 
سبب االنجذاب اليه فيكمن في ان التواصل الفكري 

يلعب دوراً كبيرا في تعزيز ودعم العالقة. 
ـ الرجل الحساس:

 

لتدخل،  السيارة  باب  لها  فيفتح  المرأة،  يدلل  الذي 
ويسحب لها الكرسي لتجلس، ويدفع فاتورة العشاء، 
برقة  المرأة  مع  يتعامل  الذي  الرجل  هو  عموماً 
ويحترم مشاعرها، فيكون اكثر حظاً في كسب وّدها 

والفوز بقلبها من الرجل الفظ. 
ـ الرجل الخفيف الظل:

وزرع  المرأة  اضحاك  على  القادر  الرجل  وهو   
من  لحظات حزنها  اقصى  في  وجهها  على  البسمة 
المرأة  أن  الباحثون  وأوضح  الفكاهي،  حسه  خالل 
يمكنها أن تتغاضى عن الكثير من عيوب الرجل إذا 

كان يتمتع بخفة الظل وقادراً على إسعادها.

ـ الحب يبدأ باإلعجاب او بحادثة تثير الشفقة وبمجرد 
ان تتركز العاطفة في شخص ما يأتي دور التفكير 

والخيال 
اول   : واالشفاق   .. الحب  مراتب  اول   : الحنان  ـ 

مراحل الغرام 
ـ المرأة كاإلسفنجة : اذا ضغطت عليها افرغت كل 

حنانها وعواطفها لك وإذا تركتها جفت وذبلت 
ـ الرجل دمعة رقيقة خلقت المرأة لتمسحها 

المال  ينسى  فانه  الرجل  على  الحب  استولى  اذا  ـ   
واألهل 

المرأة  وحب  للمال  الرجل  حب   : الحقيقي  الحب  ـ 
للفساتين !! 

ـ احبي زوجك كصديق واخشيه كعدو 
ـ الحب غالبا ما يكون ثمرة الزواج 

انها الزوجة  العالم ؟؟  ـ من هي المحبوبة اكثر في 
الوفية 

ـ السعادة ان تكون زوجتك حبيبتك وعملك هوايتك 
القصر  من  خير  فيه  المرأة  تضحك  الذي  الكوخ  ـ 

الذي تبكي فيه 
ـ ضرب الحبيب مثل اكل الزبيب 

ـ اذا اردت ان تتبين الحب حسب نتائجه سوف ترى 
انه يشبه الحقد اكثر من المودة 

ـ وراء الحب شيء واحد هو ... االلم ... 
نمزقها  وأخرى  بها  نبعث  خطابات  الحب  في  ـ 

وأجمل الخطابات هي التي ال نكتبها
ـ قد يولد الحب بكلمة ولكنه ال يموت أبد بكلمة
ـ ليس الحب هو الذي يعذبنا ، ولكن من نحب

ـ ال أحبك ألنك مصدر راحتي وإنما أحب راحتي 
ألنك مصدرها

ـ ندين للحب بحياتنا .. وبموتنا أيضا
ـ من يحب ..يحب إلى األبد

ـ الحب في صمت اجمل حب، لكنه انتحار بطيء
ـ اذا كان الجمال هو الذي يوجد الحب فإن الحنان هو 

الذي يصون هذا الحب
ـ عندما نريد الحب ال يجيء ، عندما يجيء ال نريده

ـ عقوبة من يحب كثيرا ..أن يحب دائما
ـ في طريقنا على القلب يجب أن نمر بباب له شفتان

ـ في الليل وفي الحب يصاب الناس بعمى األلوان
ـ في الحب ننسى كرامتنا ، وفي الغيرة ننسى الحب

ـ بذور الحب تنمو على مهل ، أما الثمار فبسرعة
ـ حب تطارده:جميل ، حب يطاردك أجمل

ـ روح المحب تعيش في جسم من يحب
ـ حبنا لشخص لجماله ليس حبا، ولكن عندما نحبه 

رغم عيوبه .. فهذا هو الحب بكل تأكيد
ـ بداية الحب نهاية العقل
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ولد في محافظة البحيرة – بأبو المطامير ، من أسرة ريفية متوسطة الحال ، ملتزمة دينيا ، تضم تسعة أبناء 
، وبعد إنهاء دراسته بمدرسة الصنايع التحق بالعمل بمصنع النسيج ، وبعد حبه للفن وتشجيع كل المحيطين 
بمركز  المسرح  أول مرة على خشبة  ، وقف  الرائع مع أصحابه وزمالئه  وأداءه  الجميل  بيه، و لصوته 
شباب المركز وبعدها انتقل إلى دمنهور ، تقدم لاللتحاق بمعهد العالي للسينما ، وتخرج عام 1967م ، دخل 
بعد تخرجه الجيش في القوات المسلحة ومضى سبع سنوات ولدية تجربة قوية في الجيش ، اصبح ضابط 

احتياطي ، وكان معه عاطف الطيب ، ومصطفى الدمرداش .
قام بأدوار في بداية حياته من خالل المسرح ، أول عمل له كان تقليد صوت الحصان ، تميز 
في العديد من األدوار ، وكان دائما الدور الثاني وليس البطل األساسي ، ولكنه تألق في كل 
األعمال التى قام بها ، بخفة دمه وبشاشة مالمحه ، وأوهب الله له قدرة صوتية مميزة ، يؤدي 
المواويل والغناء في كثير من أعماله ، كان لها طعم خاص وقبول من الجمهور – فكان يتألق 
على خشبة المسرح عند إلقاء الموال ، مثال مسرحية البرنسيسة ، التفت الجمهور إلى مواويل 

الفنان محمود اكثر من عشقهم للبطل والبطلة .

من ابرز أعماله المسرحية التي ال تنسى وحفرت في عقول الجمهور ، علشان خاطر عيونك ، بحبك يا 
مجرم – البرنسيسة – انها حقا عائلة محترمة – وغيرها من المسرحيات العديدة وكلها أبهرت المشاهدين ، 
حضور جيد ، خفة دم فائقة ، وجهة بشوش ، كل مالمح القبول التي اوهبها الله لخلقة وهذه اهم صفات الفنان 
الحقيقية ، جذبته السينما فشارك في عديد من األفالم السينمائية ، وكانت الفرصة الحقيقة لألعمال السينما ، 

اشترك في فيلم دعاء المظلومين ، شيلني وشيلك .
بعد مرور اقل من عام انتقل ألفالم اكثر صدى مثل شفيقة ومتولي ، والكلمة األخيرة ، وشارك أيضا في نفس 
العام بمسلسالت ، مثل والشوارع الخلفية ، طائر األحالم ، أبنائي األعزاء شكر ، ومسرحية إنها حقا عائلة 
محترمة ، وكل هذه االعمال كانت اهم محطة في حياته الفنية ، واصبح اليوجد فيلم وال مسلسل اال بوجود 
فنانا العظيم ، فهو الجندي المجهول الذي يساهم في نجاح أي عمل فني ، ربما لم يحالفة الحظ ليكون الفتى 
األول على الشاشة ، ولكن بحنكته وأداءه الرائع استطاع ان يقنع الجماهير بفنه الراقي ولمساته السحرية .

 ، الفني  الوسط  قبل  للجمهور  الجندي وكانت صدمة  الفنان محمود  اعتزال  ، عن  الفني  الوسط  في  أشاع 
وبالفعل اعلن بنفسه سبب اعتزاله ، وذلك لعدم التقدير في مسلسل رمضان كريم ، الذي شارك فيها ، وفي 
مسلسل األب الروحي ، وانه أنهى مسيرته الفنية بعد مرور 40 سنة شارك من خاللها أعمال عديدة ، ما 
بين المسرح والسينما والتليفزيون ، واعلن بانه يدرس قرار اعتزاله منذ فترة الن أغصابه لم تعد تتحمل ما 
يحدث في الوسط الفني ، من عدم تقديره كل عام، ولكن الحب واالحترام قائم بينه وبين الجمهور ، وممكن 
تراجعه عن االعتزال في حالة تنفيذ رغباته ، وهذا صعب خاصة بان الفن اصبح تجارة وشراء الناس ، وانه 
سيفي بوعده مع التعاقدات التي تعاقد عليها مؤخرا، وبعدها لن يعود للوسط الفني مرة أخرى ، وان مجهوده 
الفني غير مقدر ، من جانب الدولة المصرية والعاملين بالوسط الفني ، ولألسف التقدير يذهب ألبطال العمل 
، الذين يحصلون على أجور عالية وليس لجيله، والوحيد المقدر لعملة الفني هو الجمهور فقط، قام بتكريمه 

في حفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما .
توفي الفنان الكبير محمود الجندى في الساعات األولى من صباح الخميس 11 إبريل 2019
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كشف مهرجان موازين إيقاعات العالم في المغرب عن أسماء النجوم العرب 
لبنان  من  وهم  الشهر  هذا  الثامنة عشرة خالل  دورته  الذين سيحيون حفالت 

ومصر واألردن واإلمارات.
في  الموسيقى  مستوى  على  األبرز  هو   2001 في  تأسس  الذي  والمهرجان 
المغرب ويجذب إليه في كل عام مجموعة كبيرة من النجوم العرب واألجانب. 

وتقام دورة هذا العام من 21 إلى 29 يونيو/ حزيران. 

حفالت  ستفتتح  سماحة  كارول  اللبنانية  إن  بيان  في  المهرجان  إدارة  وقالت 
مسرح ”النهضة“ المخصص للغناء العربي في 21 يونيو حزيران. وسيحيي 

المغني المغربي محمد رضا الجزء األول من هذا الحفل. 
وفي اليوم التالي، يظهر من لبنان أيضا المغني عاصي الحالني ومعه في الجزء 

األول من الحفل المغنية المغربية يسرا سعوف. 
بعدها تطل اللبنانية ميريام فارس التي تشتهر بتقديم الغناء واالستعراض معا 

ويسبقها في الفقرة األولى من الحفل الثنائي المصري أوكا وأورتيجا. 
بلقب  الفائز  عساف  محمد  الفلسطيني  المطرب  النهضة  مسرح  ويستضيف 
في  ويسبقه   ،2013 في  أيدول)  (اراب  المواهب  برنامج  من  الثانية  النسخة 

الفقرة األولى من الحفل المغني الشعبي المصري سعد الصغير. 
مع  الختام  ليكون  النهضة  أمسية على مسرح  المغربي حميد حضري  ويفتتح 

اللبنانية إليسا التي تحظى بشعبية كبيرة في المغرب. 
ثم يغني اللبناني وليد توفيق واألردنية ديانا كرزون. 

ومن بين الفنانين اللبنانيين اآلخرين المشاركين هذا العام في موازين إيقاعات 
مسرح  على  العربية  األمسيات  ختام  وفي  كرم.  ونجوى  عياش  رامي  العالم 

النهضة سيغني اإلماراتي حسين الجسمي. 
وكانت إدارة المهرجان أعلنت في األسابيع الماضية عن برنامج باقي المسارح 
التي تستضيف مغنين وموسيقيين عالميين من فرنسا وجنوب أفريقيا والواليات 

المتحدة.

حسب موقع Stuff النيوزيلندي، يخطط المخرج المصري معز مسعود إلخراج 
الذي أودى بحياة 51 شخصاً، وتسبَّب في جرح  الهجوم اإلرهابي،  فيلم عن 

العشرات في 15 مارس/آذار من هذا العام.
أعلن مقدم البرامج والكاتب والمخرج، وكاتب األغاني المصري عن هذا الفيلم 

عبر تويتر، بعد حوالي أسبوع من مجزرة نيوزيلندا اإلرهابية.
التأريخ  يستحق  نيوزيلندا  في  ويحدث  تغريدته: »ما حدث  في  وكتب مسعود 

والتوثيق اإلنساني«.
وقال إن الفيلم سيكون عنوانه Hello Brother (مرحباً أخي)، وهي الكلمات 
التي أُلقيت على مسامع المتهم بتنفيذ الهجوم، عندما دخل إلى مسجد النور وبدأ 

ت من أفغانستان. في إطالق النار. وسوف يرّكز الفيلم على عائلة فرَّ
اإلنسانية،  بشعة ضد  جريمة  في  نيوزيلندا  مجزرة  العالم  شهد  مسعود:  كتب 
تستند في األساس إلى الجهل بـ »اآلخر«، كل المدافعين عن جريمة الكراهية 
الشنعاء هذه، سواء كانت دوافعهم سياسية أو دينية أو من أي نوع، يكونون في 

األساس متواطئين معها«.
وأضاف: »يجب علينا أن ندين باإلجماع وبعبارات ال لبس فيها جميع أعمال 
تصالحية  حركة  نشجع  وأن  إليها،  تؤدي  التي  والكراهية  والجهل  اإلرهاب 

عالمية نحو السالم والتفاهم المتبادل الحقيقي«.

وقال: »القصة التي سوف يعرضها فيلم Hello Brother على الجمهور هي 
مجرد خطوة في عملية تضميد الجراح، ومن ثم سوف نحظى بصورة أفضل 
من استيعاب بعضناً البعض، واستيعاب األسباب الجذرية للكراهية والعنصرية 

والشعور بالسيادة واإلرهاب«. 
ويواجه مشروع الفيلم حول المجزرة بعض ردود األفعال العكسية، من أشخاص 
من خارج الجالية المسلمة. فقد قال المخرج النيوزيلندي جيسون لي هودين، إنه 
تمنى من أطقم العمل النيوزيلندية »أن يرفضوا العمل عليه«. »إنه أمر مخٍز. 

يمنح هذا القاتل ما يريده: وهي الشهرة والسمعة السيئة«
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للموسيقى  الدولي  للمهرجان  االولى  الدورة  البيضاء  الدار  عمالة  مجلس  نظم 
االندلسية تحت شعار الموسيقى لغة المعرفة الصادقة.

تضمن المهرجان برامج فنية متنوعة تستقطب حوالي 150 فناناً من ألمع نجوم 
الموسيقى االندلسية بالمغرب والجزائر وتونس واسبانيا، نذكر منهم جوق عبد 
مربوح،  أحمد  الفنان  ومشاركة  بريول  محمد  االستاذ  برآسة  الرايس  الكريم 
مجموعة الملوفجية للموسيقى االندلسية بالمونستير تونس برآسة الفنان محمود 
ابراهيم  األستاذ  برآسة  الكورال  مجموعة  مع  االندلسية  النوبة  جوق  فريح، 
والفنان  أفيالل  زينب  والفنانة  مروان حجي  الفنان  مشاركة  و  وزاني  شريف 

عمر الجايدي، جوق الفالمينكو اإلسباني.

عبرت الممثلة السورية تولين البكري عن تفاؤلها بواقع الدراما السورية هذا 
العام، مشيرة إلى تحسن ملحوظ في النوع والكم.

وقالت لموقع "الفن": خالل الماراتون الرمضاني، أتابع مقتطفات من أكثر من 
عمل على مبدأ "من كل قطر أغنية" ألن الوقت ال يسمح ألكثر من ذلك، فمثاًل 
أتابع عدة مشاهد من "مسافـــــة أمان" ومشاهد أخـــــــرى مــن "دقيقة صمت"، 

التحسن  المالحـــــظ  لكن 
الدراما  بمستوى  الكبيـــر 
من  عام  بشكل  السوريــة 
حيث السوية الفنية، وتحسن 
األعمال  تسويق  حيث  من 
الجيدة، وهذا يدعونا للتفاؤل 
بأن الدراما السورية ستعود 
الله،  شاء  إن  الصدارة  إلى 
وهي كانت ومازالت قوية.

يشار إلى أن تولين تطل خالل رمضان في "دقيقة صمت" و"باب الحارة 10" 
و"بقعة ضوء 14" و"حرملك".

هناك أسماء أعربية في المنافسة، بينها المخرج الفرنسي التونسي عبداللطيف 
داديل"، وهو  فيلم "الفي  الذهبية في 2013 مع  السعفة  الحائز جائزة  قشيش 

يشارك هذه السنة مع "مكتوب ماي الف: إنترميتزو".
وتشارك السينما العربية من فلسطين والمغرب وتونس والجزائر بأفالم هامة 
الرسمية "البد أن  المسابقة  المهرجان، ففي  فئات مختلفة من مسابقات  ضمن 
اللطيف  عبد  لفيلم  إضافة  سليمان،  إليا  الفلسطيني  للمخرج  الجنة"  هي  تكون 
قشيش. وفي فئة عروض خاصة فيلم "من أجل سما" للمخرجة السورية وعد 

الخطيب بمشاركة المخرج اإلنكليزي إدوار واتس.
بيدور و"زوجة  مونيا  الجزائرية  للمخرجة  "بابيشا"  األفالم:  ما"  "نظرة  وفي 
أخي" للمخرجة التونسية الكندية مونيا شكري، و"آدم" للمخرجة المغربية مريم 

التوزاني.
وفي "نصف شهر المخرجين": "طالمس" للمخرج التونسي عالء الدين سليم.

ويعرض ضمن "أسبوع النقاد - أفالم طويلة" فيلم "أبو ليلى" للمخرج الجزائري 
أمين سيدي بو مدين، وفيلم "معجزة القديس المجهول" للمخرج المغربي عالء 

الدين الجم.

وفي "أسبوع النقاد - أفالم قصيرة" هناك "فخ" للمخرجة المصرية ندى رياض 
طلبة  ألفالم  فونداسيون"  "سيني  فئة  وفي  األمير،  أيمن  مواطنها  إنتاج  ومن 

السينما يعرض "أمبيانس" للمخرج الفلسطيني وسام جعفري.
بالرقابة على  المعنية  لتنظيم اإلعالم،  األعلى  للمجلس  التابعة  اللجنة  رصدت 
شهر  من  األول  األسبوع  في  مخالفة  ألف  نحو  بمصر،  التلفزيونية  الدراما 
في  عرضت  التي  الدرامية  لألعمال  تقييما  اللجنة  تقرير  وتضمن  رمضان. 

األسبوع األول من شهر رمضان، عبر عدد من القنوات المحلية.
جنسية،  إيحاءات  أبرزها  مسلسال،   18 في  مخالفة   948 رصد  إلى  وأشار 
وألفاظ مبتذلة، ومشاهد عنف، وعدم احترام القانون، وأخرى ال تحترم الهوية 

المصرية والعربية، ومخالفات تشوه صورة المرأة.
حظ"،  و"طلقة  صبري،  ياسمين  الفنانة  بطولة  "حكايتي"،  مسلسال  وحصل 
بطولة الفنان مصطفى خاطر، على لقب أفضل عملين خاليين من المخالفات، 

بينما تذيل مسلسل "هوجان" القائمة، وهو من بطولة محمد عادل إمام.
1- هوجان "166 مخالفة". 2-الواد سيد الشحات "135 مخالفة". 3-مسلسل 
5-مسلسل  مخالفة".   89" قابيل  4-مسلسل  مخالفات".   105" الغجر  مملكة 
7-مسلسل  مخالفة.   64 فيصل"  "شقة  6-مسلسل  مخالفة".   67" مرة  حدوتة 
زي الشمس "62 مخالفة". 8-مسلسل فكرة بمليون جنيه "42 مخالفة". 9- ابن 
أكتاف "29  الغالبة "31 مخالفة". 11-لمس  أصول "34 مخالفة". 10-ولد 

مخالفة". 12-زلزال "22 مخالفة". 13-البرنسيسة بيسة "22 مخالفة".
14-مسلسل الزوجة 18 "20 مخالفة". 15-مسلسل سوبر ميرو"18 مخالفة". 
الحدوتة 3 "14 مخالفة".  بدل  16-مسلسل بركة "18 مخالفة". 17-مسلسل 

18-مسلسل آلخر نفس "10 مخالفات".
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إلى  الشركة الفتاً  تفكيك  إلى  فيسبوك  أحد مؤسسي شركة  دعا كريس هيوز، وهو 
تضخم نفوذ مارك زوكربيرغ.  وحّذر في مقال الذع  من نفوذ زوكربيرغ " غير 
المسبوق وغير األميركي" معتبراً أنه  بلغ "حداً أكثر مما يملكه أي شخص آخر في 

القطاع الخاص أو الحكومة".
وإذ أقّر هيوزفي المقال الذي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"  بأن زوكربرغ اليزال كما 
عهده عندما التقاه في بداية مرحلة تأسيس فيسبوك، فهو أردف مؤكداً "لكن إنسانيته هي التي 

تجعل من قوته غير المقيدة مشكلة كبيرة" .
وأضاف أن "مارك شخص طيب وجيد، ولكنني غاضب من أّن تركيزه على النمّو دفعه إلى 

التضحية باألمن والكياسة من أجل المزيد من نقرات المستخدمين (على اإلعالنات)."
وهاجم هيوز شتى الطرق التي اتبّعها زوكربرغ للحفاظ على نفوذه  ولتغيير اسلوب العمل بشكل 

أساسي من دون رقابة كافية.
فيسبوك وانستغرام وواتس  الرئيسية-  الثالث  التواصل  "إنّه يسيطر على منّصات  يقول  وكتب 
آب - التي يستخدمها مليارات األشخاص يومياً". وتابع أن "مجلس إدارة فيسبوك يعمل كلجنة 
استشارية أكثر من كونه مشرفاً على المجموعة ألّن مارك يسيطر على حوالي 60 % من أصوات 
ما  لتحديد  فيسبوك  تصميم خوارزميات  كيفية  يقّرر  أن  لوحده  مارك  "بوسع  وزاد  المساهمين". 
يراه األشخاص على جدار األخبار، وما هي إعدادات الخصوصية التي بوسعهم استخدامها وحتّى 
الرسائل التي يتّم تسليمها. إنه يضع القواعد الخاصة بكيفية التمييز بين الخطاب العنيف والالذع 
ومجرد التهّجم، ويمكنه إغالق منّصة أو شركة منافسة من خالل االستحواذ عليها أو حظرها أو 

نسخها. "
واعترف هيوز أّن كان ينبغي به وببقية أعضاء فريق فيسبوك في تلك المرحلة المبكرة،  بذل المزيد 
من الجهد لضمان عدم إساءة استخدام الموقع بغرض"تغيير ثقافتنا والتأثير في االنتخابات وتمكين 

القادة القوميين".
القوة، حسبما كتب  لكبح هذه  الوحيدة  الطريقة  قد يمثالن  فيسبوك  الحكومة وتفكيك  أن تدخل  بيد 
هيوز. وأضاف أن المحاوالت األخيرة لتقييد قوة الشركة لم تحقق أهدافها المرجوة، معتبراً أنه البد 
من تجريد الشركة من  النفوذ الهائل الذي تتمتع به عبر االنترنت حتى يصبح من الممكن كبح قوة 
فيسبوك. وتابع المؤسس الشريك "نحن أمة تعتمد التقليد في كبح االحتكارات، بغض النظر عن 

مدى حسن نية قادة هذه الشركات. أصبح نفوذ مارك غير مسبوق وغير أميركي".
ورأى هيوز أنّه يتوّجب تقسيم الشركة إلى عّدة شركات، مشيراً إلى انه بوسع الحكومة األميركية 
إلغاء عمليات االستحواذ النستغرام وواتس آب التي جرت عام 2012 حتى تعود إلى العمل 
بشكل مستقل، كما ذكر في مقاله. وقال إن "كلفة تفكيك فيسبوك ستكون  شبه معدومة بالنسبة 
للحكومة، وسيستفيد الكثيرون اقتصادياً. ومن شأن الحظر المفروض على عمليات االستحواذ 
القصيرة األجل ضمان أنه سيكون لدى المنافسين والمستثمرين الذين يراهنون عليها، مساحة 
كافية لالزدهار. كما سيكون هناك على نحو مفاجئ شركات تتنافس على دوالرات المعلنين 

الرقميين."
وبهذه الدعوة الصريحة إلى التدخل، يلتحق هيوز بركب السياسيين  األميركيين المتزايدين 
الوحيدة  الوسيلة  هو  ذلك  ان  باعتبار  فيسبوك  بتفكيك  مطالبين  الصوت  يرفعون  ممن 
إليزابيث وارين،  كالسناتور  أن سياسيين  إلى  السياق  هذا  في  ويُشار  نفوذه.  للحّد من 
المزيد من األنظمة على شبكة  إلى فرض  قد دعوا  للرئاسة،  الديمقراطية  المرشحة 
تيد  فيهم  بمن  المغايرة،  االيديولوجية  الخلفيات  من أصحاب  التواصل، وضّم عدد 

كروز، أصواتهم إلى صوت وارين ورفاقها.
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"حد  اعتماد  اعتزامها  األوروبية  المفوضية  أعلنت 
والرسائل  الهاتفية  المكالمات  ألسعار  جديد  أقصى" 

النصيّة عبر حدود دول االتحاد األوروبي.
وتم تطبيق مراقبة األسعار على مشغلي االتصاالت 
في جميع دول التكتّل البالغ عددها 28 دولة، اعتباراً 
من 5/15، على أن يدخل هذا اإلجراء حيز التنفيذ 
قصيرة  مّدة  بعد  وليشتنشتاين  والنرويج  أيسلندا  في 

من الزمن.
رسوم  تحدد  الجديدة  الالئحة  فإن  القرار،  وحسب 
أقصى  بحد  الدولية  األوروبي  االتحاد  مكالمات 
القيمة  بضريبة  يتعلق  ما  باستثناء  للدقيقة  سنًتا   19
القصيرة  النصية  الرسائل  ُحددت  فيما  المضافة، 
باستثناء  للدقيقة  سنتات   6 بسعر  األوروبي  لالتحاد 
ضريبة القيمة المضافة، وينسحب هذا اإلجراء على 

المستخدمين األشخاص وليس على الشركات.
يهدف  التعديل  هذا  فإن  األوروبي،  االتحاد  ووفق 
إلى إزالة التباينات الحادة ألسعار المكالمات المحلية 
المكالمة  تكلفة  تبلغ  إذ  التكتّل،  دول  في  والدولية 
الدولية من االتحاد األوروبي حالياً أكثر من المكالمة 
تسجيل  تم  أنه  بـ 3.6 ضعفاً، حتى  العادية  المحلية 
بلغت  بتكلفة  األوروبي  االتحاد  من  دولية  مكالمات 

عشرة أضعاف المكالمة المحلية القياسية.
ويشار إلى ان ضريبة القيمة المضافة تتراوح من 17 
بالمائة إلى 27 بالمائة ما يعني أن بعض المكالمات 

ال تزال تكلف أكثر من 24 سنت في الدقيقة.
يجري  شخًصا  فإن  األوروبي،  االتحاد  وحسب 
ساعتين  لمدة  بلجيكا  إلى  إيطاليا  من  هاتفياً  اتصااًل 
على هاتف ثابت سيوّفر 78 يورو، وسيبلغ متوسط 
بالمائة   332 بلجيكا  في  للشخص  الرسوم  تخفيض 
لكل دقيقة هاتفية و542 بالمائة لكل رسالة قصيرة.

 2017 العام  في  ألغى  األوروبي  االتحاد  وكان 
استخدام رسوم التجوال عبر دول الكتلة، فيما بقيت 
المحمولة  الهواتف  مستخدمي  على  التجوال  رسوم 
األصلية، وحسب  بلدانهم  خارج  من  يتصلون  الذي 
التعديل الجديد، فإن رسوم مكالمات الهاتف المحمول 
في أي بلد من بلدان االتحاد األوروبي تعادل رسوم 

االتصال داخل البلد األصلي.

مستخدمي  المعلومات  وأمن  التقنية  خبراء  ينصح 
الخطوات  بعض  باتباع  الذكية  والهواتف  الحواسب 
التي تساعد على حماية أجهزتهم من خطر االختراق 

والتجسس. 
المستخدمين  على  يجب  التي  األمور  أهم  ومن  ـ 
الروابط  فتح  عدم  أجهزتهم،  لحماية  عليها  التركيز 
لهم،  ترسل  قد  التي  المصدر،  مجهولة  اإللكترونية 
أو يصادفوها على صفحات اإلنترنت، فالعديد منها 
قد تكون عبارة عن روابط وهمية تحوي برمجيات 

خبيثة الختراق الحسابات اإللكترونية واألجهزة.
Wi- ـ كما يفضل الخبراء عدم استعمال شبكات الـ
فغالبا  العامة،  واألماكن  المقاهي  في  الموجودة   Fi
أجهزة  الختراق  الشبكات  تلك  الهاكرز  يستغل  ما 

مستخدميها.

األجهزة  لحماية  أيضا  الهامة  األمور  ومن  ـ 
مكافحة  برامج  تحميل  االختراق،  من  اإللكترونية 
تلك  تحديث  من  والتحقق  اإللكترونية،  الفيروسات 

البرامج باستمرار.
التي  اإللكترونية  األجهزة  شراء  دوما  ويفضل  ـ 
تنتجها الشركات الكبيرة والمعروفة، فتلك الشركات 
تقنيا  إلكترونية مدروسة  تستخدم معالجات وشرائح 
مختصون  ولديها  االختراق،  من  الجهاز  لحماية 
الثغرات  واكتشاف  األجهزة،  حماية  في  متمرسون 

البرمجية والتقنية التي قد يستغلها الهاكرز.
أو  المرور،  باستعمال كلمات  الخبراء  ـ كما ينصح 
ماسح بصمات األصابع، لحماية الكمبيوتر أو الهاتف 
الذكي وبيانات هذه األجهزة من المتطفلين، أو أولئك 
الذين قد يلجئون إلى تحميل البرمجيات والفيروسات 

في األجهزة ليقوموا باختراقها.
كلمات  استخدام  ضرورة  على  أيضا  ويشددون 
الحسابات  إلى  للدخول  ما  نوعا  معقدة  مرور 
معا،  واألرقام  الحروف  فيها  تستخدم  اإللكترونية، 
أو  المنطقية  المرور  كلمات  على  االعتماد  وعدم 
على  تسهل  والتي  مثال،   (123456) كـ  السهلة 
يمكنهم  ما  اإللكتروني،  الحساب  اختراق  الهاكرز 
المستخدم،  يستعمله  الذي  الجهاز  إلى  الوصول  من 

والتحكم به وسرقة بياناته.
وللتحقق مما إذا كانت كلمة المرور آمنة كفاية، ينصح 
خبراء اإلنترنت باالستعانة ببعض المواقع اإللكترونية 
howsecureismypassword.) الخاصة، كموقع
net)، الذي يوجد فيه حقل خاص يدخل فيه المستخدم 
كلمة المرور التي يريد استخدامها، ليبين له الموقع 
مدى أمان تلك الكلمة، والوقت التقريبي الذي يحتاجه 

الهاكرز لفك رموزها المشفرة

حذرت هيئة الصحة الفرنسية في تقرير جديد، من 
 "LED" إضاءة  في  الموجود  األزرق  الضوء  أن 
المستخدم بشكل متزايد في منازلنا، يمكن أن يلحق 
البيولوجية  إيقاعاتنا  ويزعج  العين  بشبكية  الضرر 

والنوم.
األدلة  أن  إن"  إن  "سي  شبكة  نشرته  تقرير  وذكر 
العلمية الجديدة أكدت على "اآلثار السمية الضوئية" 
الشديد  األزرق  للضوء  األجل  القصير  للتعرض 

الكثافة.
ووفقا للوكالة الفرنسية لألغذية، فإن إضاءة "الليد" 
أحد  وهو  بالعمر،  المرتبط  البقعي  الضمور  تسبب 
األشخاص  بين  البصر  لفقدان  الرئيسية  األسباب 
الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما، مشيرة إلى أن 
هذه البقعة قريبة من مركز شبكية العين وضرورية 

للرؤية المركزية الحادة.
غضون  في  واأللم  الدوخة  الليد  لمبات  تسبب  كما 
التي  20 دقيقة فقط من تشغيلها، وخفقان األضواء 
تنتج عن اللمبات الليد أقوى من المصابيح التقليدية، 
بينما أضواء الفلورسنت، أقل إضاءة من لمبات الليد 
الحديثة بمعدل 35%، وهذا يمكن أن يسبب الصداع 
عن طريق تعطيل التحكم في حركة العينين، األمر 

الذي يتسبب في عمل الدماغ بجهد أكبر.
وكانت بريطانيا قررت حظر مصابيح الهالوجين فى 
قانون االتحاد  أيلول عام 2017، بموجب  سبتمبر/ 

األوروبي.
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الحكومة  عزم  عن  حديثة  صحفية  تقارير  كشفت 
أرقام  جميع  نفاد  من  خوفا  سريعا،  التدخل  اليابانية 
 3 بعد  رقما   11 من  المكونة  المحمولة  الهواتف 

أعوام تقريبا.
وأشارت صحيفة ""جابان تايمز" إلى خطة لوزارة 
الشركات  موافقة  بالفعل  نالت  اليابانية،  االتصاالت 
مليارات  لطرح  تهدف  الكبرى،  الثالث  المشغلة 
األرقام بصيغة جديدة مكونة من 14 رقما، قبل نهاية 

عام 2021.
التي  األرقام  عدد  فإن  يابانية،  مصادر  عن  ونقال 
رقم  مليارات   10 إلى  سيصل  الوزارة  ستوفرها 

تقريبا.
البداية  وهي  بـ"020"،  الجديدة  األرقام  وستبدأ 
عبر  بعضها  مع  المترابطة  باألجهزة  الخاصة 
باسم  اختصارا  المعروفة  اإلنترنت،  بروتوكول 

"إنترنت األشياء".
طرحها  تم  األشياء"  "إنترنت  أرقام  أن  إلى  يشار 
في اليابان للمرة األولى بداية عام 2017، وبالفعل 
مارس  حتى  رقم  مليون   32 من  أكثر  استعمال  تم 
الماضي من بين نحو 80 مليون رقم مخصص لهذه 

الفئة من األجهزة.
ومن المتوقع زيادة اإلقبال على األرقام الجديدة العام 
في  الخامس  الجيل  شبكات  تشغيل  بدء  مع  المقبل، 

اليابان.

جديد  تحديث  عن  "مايكروسوفت"  شركة  كشفت 
ستضيفه لتطبيقها األشهر في العالم "وورد"، والذي 
سيجعل التطبيق يكتب الملفات بدال من المستخدمين.

لتطبيق  تحديثها  في  مايكروسوفت  واستعانت 
عرفته  الذي  الصناعي،  الذكاء  بتقنيات  "وورد" 
باسم " Ideas in Word"، الذي يمكن أن يكتب 
الملفات بدال من المستخدمين، بحسب موقع "فينتشر 

بيت" التقني المتخصص.
إمكانية  على  الذكية  مايكروسوفت  تقنية  وتعتمد 
خالل  من  باستمرار،  نفسها  تطوير  على  التقنية 
استمرار عمليات تصحيح األخطاء اللغوية والنحوية 
ينوي  ما  توقع  حد  إلى  كتاباتهم،  في  للمستخدمين 

المستخدم أن يكتبه وكتابته بدال منه.
ويبدأ "وورد" أثناء كتابة المستخدم ألي ملف، بتقديم 
يتم  ثم  الواردة،  األخطاء  تعديل  حول  مقترحات 

الصناعي  الذكاء  منظومة  في  األخطاء  تلك  تحديث 
والكلمات  الجمل  من  ماليين  بمئات  تطويرها  ليتم 
التي يتم كتابتها يوميا، ومن ثم يتم إضافتها ودعمها 

للمستخدم للكتابة بدال منه.

بقدرتها على   "Ideas in Word" وتتميز خدمة
المتوقعة،  النص  قراءة  مدة  حول  اقتراحات  تقديم 
وتحديد أهم النقاط في النص، وتوضيح االختصارات 

المكتوبة.
الجديد  خدمتها  أن  "مايكروسوفت"  أعلنت  كما 
يونيو/حزيران  شهر  خالل  للتجربة  متاحة  ستكون 

المقبل.
إلى  المتخصص  التقني  نت"  "سي  موقع  وأشار 
تطبيقات  ألحد  تحديثا  طرحت  "مايكروسوفت"  أن 
وباألخص  "إكسل"،  الشهيرة  أوفيس  مايكروسوفت 

في نسخة الهواتف الذكية الخاصة به.
إكسل"  "مايكروسوفت  مستخدمي  إن  الموقع  وقال 
عبر هواتف "أندرويد" سيمكنهم بكل سهولة إضافة 
عبر  يجهزونها  التي  البيانات  جداول  إلى  صور 

التطبيق.
أي صورة  التقاط  التحديث،  ذلك  ويمكن من خالل 
الذكي، ثم نقله إلى  الهاتف  بيانات عبر  ألي جدول 
قابلة  بيانات  إلى  وتحويله  إكسل"  "مايكروسوفت 

للتحرير واإلضافة والحذف والتعديل.

اكتشف موقع “سي إن بي سي” CNBC األمريكي 
المشتريات  لجميع  بقائمة  تحتفظ  جوجل  شركة  أن 
دام  ما  اإلنترنت،  عبر  المستخدمون  يجريها  التي 
المستخدم يستعمل عنوان البريد اإللكتروني الخاص 

به على جيميل في إتمام عمليات الشراء.
البريد  خدمة  لمستخدمي  يمكن  أنه  الموقع  ووجد 
بجميع  قائمة  إلى  الوصول  جيميل  اإللكتروني 
المشتريات التي أجروها على مدى السنوات الخمس 
“يمكن  الشركة:  تقول  الصفحة  تلك  وفي  الماضية. 
فقط رؤية مشترياتك”، مع التأكيد على الخصوصية 

بالقول: “إن جوجل تحمي خصوصيتك وأمنك”.
يمكن  أنه  الصفحة  تلك  في  تذكر  جوجل  أن  ومع 
أن  إال  فقط،  بثالث خطوات  الشراء  حذف عمليات 

األمر يستغرق أكثر من ذلك. وتتضمن تلك الصفحة 
معلومات توضح ما إذا كانت عملية الشراء موجودة 
التي  الرسالة  يمكن رؤية  في حساب جيميل، حيث 
الرسالة  تلك  وبحذف  الشراء،  معلومات  تضمنت 

تُحذف عملية الشراء من السجل.
وتقول جوجل إنها تتعقب عمليات الشراء عن طريق 
مثل:  األخرى،  خدماتها  باستخدام  المقدمة  الطلبات 
“جوجل إكسبرس” Google Express، ومتجر 
الرقمي  مساعدها  إلى  باإلضافة  بالي،  “جوجل 

.Google Assistant
إلى  تهدف  الصفحة  إن  باسم جوجل:  وقال متحدث 
مساعدة المستخدمين على عرض وتتبع مشترياتهم 
يوم  بيان  في  وأضاف  واشتراكاتهم.  وحجوزاتهم 
رسائلك  من  معلومات  أي  نستخدم  ال  إننا  الجمعة: 
ذلك  ويشمل  اإلعالنات،  لعرض  جيميل  على 
البريد اإللكتروني والتأكيدات التي تظهر  إيصاالت 

على صفحة الشراء”.

يُشار إلى أن شركة جوجل سعت في اآلونة األخيرة 
إلى تعزيز حضورها في مجال التسوق اإللكتروني، 
إذ أعلنت قبل أيام عن إحداث تغييرات على خدمة 
أنها  أعلنت  التسوق Google Shopping، كما 
سوف تبدأ في وقت الحق من العام الحالي، عرض 
البحث  لمحرك  الرئيسية  الصفحة  على  اإلعالنات 

التابع لها، على الهواتف الذكية.
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السيارة أو ركنها لبضع  أواًل : ضرورة استخدام غطاء واقى فى حال ترك 
ساعات لحمايتها من درجات الحرارة الشديدة فى فصل الصيف، أو استخدام 
غطاء واقى النوافذ من أشعة الشمس، وذلك ألن جسم السيارة سريع االمتصاص 
لحرارة الطقس، ما يؤدى إلى سخونة صالون السيارة الداخلى وبالتالى حدوث 

بعض التشققات بتابلوه السيارة وكسوة المقاعد الداخلية . 
ثانياً : تعد إطارات عجل السيارة من أكثر األجزاء التى تتأثر بارتفاع درجة 
بعض  بها  فتحدث  صناعياً،  المعالج  المطاط  من  مصنوعة  لكونها  الحرارة، 
التشققات وتفتت مكوناتها الداخلية جراء السخونة الشديدة التى تعجل من انقضاء 
عمرها االفتراضي، لذا ينبغى فحص إطار عجل السيارة والسيما تاريخ إنتاجه 
مع  الهواء  يزداد ضغط  حيث  أسبوعياً،  داخله  الهواء  قياس ضغط  ومراجعة 
زيادة درجة الحرارة، كما يجب عدم قياس ضغط هواء اإلطار عقب رحالت 
الطريق  احتكاك اإلطار مع سطح  لمسافات طويلة، ألن  القيادة  بعد  أو  السفر 
يزيد من سخونته ويرفع من درجة حرارته، لذا ينبغى قياس ضغط هواء اإلطار 

عندما يكون اإلطار بارداً ليعطى القراءة الدقيقة والصحيحة .
ثالثاً : عدم ترك السيارة أو انتظارها أسفل كابالت نقل الكهرباء العامة ذات 
الضغط العالي، حيث أن اإلشعاع الحرارى الصادر من تلك الكابالت من شأنه 
تأثيره  إلى  باإلضافة  الداخلية،  ومكوناتها  السيارة  جسم  سخونة  من  يزيد  أن 

الضار على دهان جسم السيارة .
الدريكسيون"،  القيادة "طارة  لعجلة  استخدام غطاء مخصص  يفضل   : رابعاً 
حيث تعد من أكثر األجزاء التى يتعامل معها قائد السيارة، والتى تكون ساخنة 
فى  بدون غطاء  السيارة  ترك  حال  فى  الشمس  تعرضها ألشعة  للغاية جراء 

فصل الصيف .
خامساً : تعد خراطيم المياه الموجودة فى منظومة تبريد المحرك من األجزاء 
التى تتأثر بارتفاع درجة الحرارة، ألنها مصنوعة من المطاط ما يتسبب فى 
حدوث تشققات وتلف فى مكوناتها الداخلية، فتقلل سريعاً من عمرها االفتراضي، 

لذا يجب فحص خراطيم المياه جيداً حتى ال تؤدى إلى سخونة المحرك . 
سادساً : يعد محرك السيارة من أكثر مكونات السيارة تأثراً باالرتفاع الشديد 
بالهواء  الخارجى  وتنظيف جسمه  به  االعتناء  ينبغى  لذا  الحرارة،  درجة  فى 
المضغوط أو الماء الفاتر أو غسل أجزاءه بالفوم المنظف، للتخلص من األتربة 
الحرارى  التبادل  طريق  عن  المحرك  تبريد  تمنع  التى  والشحوم  والزيوت 

باإلشعاع فتزيد من سخونته .
سابعاً : تعد بطارية السيارة مصدر التيار الكهربائي، وهى من األجزاء التى 
تتأثر بدورها بارتفاع درجة الحرارة، حيث تزداد سرعة تبخر المحلول الداخلى 
للبطارية "سائل البطارية" بزيادة درجة الحرارة، ما يؤدى إلى انخفاض مستوى 
ذلك السائل بداخلها وتلف المواد النشطة والفعالة كيمائياً على األلواح الداخلية، 
وبالتالى تلفها، لذا يجب فحص مستوى سائل البطارية إذا كانت البطارية من 

عمرها  على  الحفاظ  أجل  من  المقطر  بالماء  تزويده  يتم  الذى  السائلى  النوع 
االفتراضى .

ثامناً : يتأثر زيت المحرك باالرتفاع الشديد فى درجة الحرارة والتى تؤدى 
الداخلى  البخار  ضغط  وزيادة  منسوبه  انخفاض  وبالتالى  تبخره،  سرعة  إلى 
فى حوض الزيت، ما يؤدى إلى تلف موانع التسرب "Oil seal"، ناهيك عن 
ضرر انخفاض منسوب زيت المحرك الذى يؤدى بدوره إلى ضعف وصول 
الزيت إلى اإلجزاء المتحركة بداخله، فتقلل من عمره االفتراضى وتلفه، لذا 
ينبغى تغيير زيت المحرك فى مواعيده المحددة وفحص منسوبه بشكل دورى 

حسب ما هو منصوص عليه فى كتيب مالك السيارة .
تاسعاً : ينبغى التأكد من وجود المياه داخل "قربة الرادياتير" بصورة منتظمة 
وأن تكون عند العالمة العليا لها، حيث تعد "قربة مياه الرادياتير" أحد أجزاء 
ليعوض  الرادياتير،  يحتاجها  التى  المياه  على  وتحتوى  المحرك،  تبريد  دورة 
المحرك عقب فترة تشغيل طويلة، وذلك لتعرض  المياه به عند برودة  نقص 
قربة المياه إلى الهواء الجوى فتتأثر باالرتفاع الشديد فى درجة الحرارة خالل 
فصل الصيف، ما يؤدى إلى زيادة معدل تبخرها ونقص كمية المياه بها وإلحاق 
أضرار بدورة التبريد وزيادة سخونة المحرك، كما يجب تغيير مياه الرادياتير 
حتى تصل إلى درجة نقاء تساعد على عملية تبريد المحرك على أكمل وجه، 
السابقة،  العام  فصول  دورتها خالل  أخذت  التى  القديمة  المياه  من  وللتخلص 
وتراكمت خاللها الشوائب وتغير لون المياه المحمل بالصدأ الذى يعوق أداءها 
الشركة  قبل  من  بها  الموصى  الرادياتير  مياه  استخدام  من  والبد  لمهامها، 

المصنعة للسيارة .
التكييف  هواء  وفلتر  المحرك،  هواء  فلتر  بتنظيف  القيام  من  البد   : عاشراً 
المحرك  هواء  فلتر  يكون  حيث  الصيف،  فصل  فى  والسيما  دورية  بصورة 
محماًل باألتربة التى تعوق تدفق الهواء الداخل السطوانات المحرك فيقلل من 
المتجدد لصالون  النقى  الهواء  التكييف يعوق تدفق  فلتر هواء  قدرته، كما أن 

السيارة من خالل مكيف الهواء .
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حظيت السيارات الكهربائية بمزيد من الشعبية في السنوات األخيرة، مع اتجاه 
العديد من الشركات إلى إنتاج المزيد منها، وتوفر محطات الشحن على نحو 
متزايد في العديد من الدول. وعلى الرغم من هذا االتجاه، إال أن الكثيرين ال 
المعتقدات  بعض  نتيجة  الكهربائية،  السيارات  استخدام  عن  يحجمون  يزالون 

الخاطئة، مثل:
- السيارات الكهربائية ليست قوية

يعتقد الكثيرون أن السيارات الكهربائية ليست بنفس قوة السيارات التي تعمل 
بالبنزين أو الديزل. وفي الواقع، يمكن للسيارات الكهربائية توليد الطاقة بشكل 
أسرع وأكثر قوة من نظيرتها التقليدية. كما أن أسرع سيارة على هذا الكوكب 

هي سيارة كهربائية، تم الكشف عنها في معرض جنيف للسيارات.
- بطاريات السيارات الكهربائية تحتاج لتبديل كل 5 سنوات

كشف استطالع للرأي أن شخصاً واحداً من بين كل أربعة أشخاص (%23) 
خمس  بعد  الكهربائية  السيارة  بطارية  تبديل  إلى  سيحتاجون  أنهم  يعتقدون 
سنوات. هذا ليس صحيحاً، فالموديالت الحالية مصممة بحيث تدوم البطارية 

10 سنوات على األقل وربما 20 سنة قبل أن تحتاج إلى استبدال.
- تشغيل السيارات الكهربائية أكثر تكلفة

عن  تقل  ال  بنسبة  الكهربائية  السيارة  تشغيل  تكلفة  تقدير  في  السائقون  يبالغ 
بتكلفة  ميل  لمسافة 100  الكهربائية  السيارات  تعمل  أن  يمكن  حيث   ،%100
تتراوح بين 5 و 8 دوالر، مقارنة بـ 18 إلى 230 دوالر للسيارات العاملة 

على البنزين أو سيارات الديزل.
- ال يمكن قياة سيارة كهربائية على طريق سريع

السيارات  بقيادة  الدول  معظم  تسمح  حيث  السائقين،  لدى  آخر  خاطئ  اعتقاد 
الكهربائية على الطرقات السريعة، وتوفر البنية التحتية ومحطات الشحن.

- ال يمكن غسل السيارة الكهربائية في مغسل السيارات
نظراً الرتباط اسم هذه السيارة بالكهرباء، يسود االعتقاد بين الكثيرين أن من 
غير الممكن غسلها في مغاسل السيارات التقليدية، إال أن الخبراء يؤكدون أن 

باإلمكان تنظيفها في هذه المغاسل مثل أي سيارة أخرى.
- ال ينبغي استخدام السيارة الكهربائية في األجواء الماطرة

يتم اختبار السيارات الكهربائية على نطاق واسع من قبل الشركات المصنعة 
وحتى  المطر،  األمان ضد  اختبارات  من خالل  يتم وضعها  بيعها  وقبل  لها، 
أجهزة الشحن مانعة لتسرب الماء - حيث تخضع جميع نقاط الشحن الختبار 

أمان صارم أيضاً قبل تثبيتها.

ت ألمانيا إلى الدول التي تراهن على »الطرق الكهربائية السريعة«، لدعم  انضمَّ
النقل الصديق للبيئة باستخدام. 

 (eHighway) الكهربائية  الطرق  لنظام  واقعياً  اختباراً  الحكومة  بدأت  إذ 
فرانكفورت  مدينتي  بين  السريع  الطريق  من  كيلومترات   5 نحو  امتداد  على 

ودارمشتات.
وذلك بإدماج شاحنات الديزل الكهربائية الهجينة ضمن حركة المرور العادية؛ 
كات  ُمحِرّ استخدام  عن  تغنيها  علوية  كابالت  من  الطاقة  استمدادها  مع  لكن 

االحتراق الداخلي. 
ويعتبر ذلك عكس االختبارات السابقة التي اعتمدت على اختباراٍت ليلية بطيئة 

أو أمان المطارات العسكرية المهجورة.

ما هو الطريق الكهربائي السريع؟
أُطلَِق أول طريق كهربائي سريع في السويد عام 2016.، وتقوم فكرته على 
استخدام الشاحنات بانتوجرافات (أذرعاً خارجة من سطحها) لمالمسة الكابالت 

العلوية واستمداد الكهرباء منها. 
ويمكن أن تغذي الشاحنات الشبكة بالكهرباء عند ضغط المكابح، وهو ما يجعل 

النظام مفيداً في حالة وجود ازدحام مروري.
وفي الواقع لن يكون لهذا النظام مردود كبير فترًة من الزمن. فخمسة فقط من 
الشاحنات ستدخل الطريق الُمكهَرب كل يوم، في حين أن 10% من الَمركبات، 

البالغ عددها 135 ألفاً، هي من َمركبات النقل الثقيل. 
لكنَّ القدر المخفض من االنبعاث الغازي يمكن أن ينخفض أكثر بدعم مزيد من 
ل إلى هذا النظام  ع شركات الشحن على التحوُّ الشاحنات لهذا النظام. وقد تتشجَّ

بعد علمها أن شاحناتها ستسير مسافة أطول عند توصيلها بالكهرباء.
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قام أول نموذج تجريبي من التاكسي الطائر األلماني بأول رحلة جوية له في 
سماء مدينة دوناوورت األلمانية. 

أفاد بذلك مدير عام شركة " Airbus Helicopters "، برونوإيفن. وقال إن 
 " CityAirbus " الشركة باشرت باختبار المحرك الكهربائي للتاكسي الطائر
في أكتوبر عام 2017. أما أول رحلة جوية أفقية للتاكسي فيخطط لتحقيقها في 
صيف العام الجاري من مطار ماتشينغي في ضواحي مدينة إنغولشتادت، مع 

العلم أن النموذج التجريبي قام أوال بتحليق عمودي فقط.

وقال إن التاكسي الجوي عبارة عن طائرة من دون طيار تقلع وتهبط عموديا، 
الساعة، وإنها تستطيع  كيلومترا في  لـ 4 ركاب وتبلغ سرعتها 120  وتتسع 

التحليق إلى مسافة 15 كيلومترا.
مراحل  أولى  في  طيار  سيقوده  الطائر  التاكسي  أن  العام  المدير  وأوضح 

استخدامه، وبحلول عام 2023 سيتبع نظاما من دون طيار.
التاكسي بـ 4 مراوح يدّورها محرك كهربائي ينتج كل منها  وتتزود الطائرة 

قوة 200 كيلوواط.
في  طيار  دون  من  الوحيدة  الركاب  طائرة  ليست   "CityAirbus" أن  يذكر 
الركاب من دون  يناير عام 2018 أول رحلة جوية لطائرة  إذ شهد  أوروبا، 

."Airbus Vahana" طيار
العام  ستبدأ  أنها  سنغافورة  في  المدني  الطيران  هيئة  أعلنت  السياق  نفس  في 
نقل  كوسيلة  العتمادها  استعدادا  الطائر،  التاكسي  مركبات  باختبار  الجاري 

أساسية في البالد. 
البالد،  في   2020 عام  ستعتمد  التي  المركبات  هذه  أن  إلى  الهيئة  وأشارت 
ستكون قادرة على اإلقالع والهبوط بشكل عمودي، من أي فسحة تبلغ مساحتها 
بضعة أمتار مربعة أو أي سطح مبنى، ما سيجعلها وسيلة عملية للتنقل داخل 

المدن والتجمعات السكنية.
كما ستزود هذه المركبات بأنظمة قيادة ذاتية، وأنظمة تحكم عن بعد، لتكون 
قادرة على حمل راكبين، والطيران لمسافة 30 كلم، بسرعة تصل إلى 160 

كلم/ ساعة.
وتعمل المركبات بمحركات كهربائية، ما سيقلل من مستويات انبعاثات الغازات 

الضارة بالبيئة، والتي تعاني منها سنغافورة بشكل كبير في السنوات األخيرة.
ويفترض أن تعتمد سنغافورة مركبات "2X" الطائرة لهذا الغرض، أي نفس 

المركبات التي اختبرتها دبي العام الفائت.

أول رحلة للتاكسي الطائر 
األلماني من دون طيار

شبيهة  كهربائية  سيارة  مؤخرا،  الفرنسية   "Citroen" شركة  استعرضت 
بمركبات أفالم الخيال العلمي. 

 ،"GoodYear" نوع  من  خاصة  رياضية  بعجالت  السيارة  هذه  وزودت 
الراحة  من  قدر  أكبر  لتؤمن  والخلف  األمام  إلى  تفتح  فريد،  بتصميم  وأبواب 

وسهولة الحركة للركاب أثناء الدخول والخروج من المركبة.
فيها  يتداخل  التي  المواد  أحدث  من  فصنعت   "Citroen 19_19" قمرة  أما 
تتسع ألربعة  بمقاعد مريحة  الكربون، وزودت  البالستيك وألياف  المعدن مع 
ركاب، وشاشات إلكترونية كبيرة تعمل باللمس للتحكم بتقنيات السيارة وأنظمتها، 
باإلضافة إلى مساعد إلكتروني ذكي يستجيب لألوامر الصوتية للسائق ، ليرد 
على المكالمات الهاتفية ويتحكم بأنظمة المولتيميديا وأنظمة الصوت ونظامي 

القيادة وتحديد المواقع.

كما جهزت هذه السيارة بأنظمة قيادة ذاتية، تسمح للسائق باالسترخاء واالستمتاع 
بالرحلة بعد أن يحدد وجهته في نظام تحديد المواقع اإللكتروني.

على  قادرين  حصانا،   460 يبلغ  إجمالي  بعزم  كهربائيين  بمحركين  وأتت 
زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 5 ثوان، باإلضافة إلى 

بطاريات تكفيها لتقطع مسافة 800 كلم بالشحنة الواحدة.

الداخلية  االحتراق  محركات  عن  تماماً  التخلي  عزمها  على  مرسيدس  أكدت 
التقليدية بحلول 2039.

لتحقيق هذا الهدف على مرسيدس البدء بالعمل من اآلن والتجهيز ألسطول كامل 
من سيارات الركاب النظيفة، مع توقع أن الموديالت الكهربائية والهجينة ستمثل 
نصف مبيعات الشركة بحلول 2030.. وتنوي مرسيدس االستثمار بكثافة في 
الموديالت،  أنواع  لجميع  جديدة  منصات  وتطوير  البطاريات  تحسين  تقنيات 

حتى شاحنات النقل الكبيرة والفان والباصات، لتناسب العصر الكهربائي.
للتوجه  ما سيدفع مرسيدس  كافية وحدها،  تكون  قد ال  الجهود  ولكن كل هذه 
تصريح  الهيدروجينية، حسب  السيارات  مثل  منها،  أمل  ال  أنه  لتقنيات ظنت 
المدير القادم لدايملر، أوال كالينيوس، مع التركيز على استخدام الطاقة المتجددة 

مثل الرياح لتوليد الكهرباء في مصانعها ودعم خطوط إنتاجها.
ولن تتوقف مرسيدس عند ذلك، حيث تنوي تشجيع مورديها على االلتزام بنفس 
التوجه نحو الطاقة النظيفة في كل مجال لخفض نسب االنبعاثات الكربونية قدر 

اإلمكان على جميع األصعدة.. 
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 فقر الدم
فقر الدم أو األنيميا، هو عبارة عن حالة من نقص 
الهيموغلوبين الموجود في كرات الدم الحمراء، وهو 
المسؤول عن نقل األكسجين وثاني أكسيد الكربون 

في الجسم. 
بالتالي، فإن نقص الهيموغلوبين من شأنه أن يؤدي 
إلى  الواصلة  األكسجين  كمية  في  انخفاض  إلى 
الجسم، مما يسبب إرهاق الجسم بشكل مستمر، وفق 

ما ذكر موقع "ويب طب".
والوهن،  الشديد  التعب  األنيميا،  أعراض  ومن 
وعدم  النوم،  في  وصعوبة  التنفس،  في  وصعوبة 
وآالم  النبض،  في  تسارع  و  التركيز،  على  القدرة 

في الصدر.
التغذية  تلعب  الحديد،  بنقص  مرتبط  الدم  فقر  وألن 
دوراً كبيراً في معالجته من خالل تناول أطعمة غنية 

بالحديد منها: 
- تناول اللحمة الحمراء، قصبة الدجاج والبقر

الدجاج  من  غرام   90 كل  واألسماك.  الدجاج   -
من  ميللغرام   0.9  –  0.7 على  يحتوي  واألسماك 

الحديد.
- رقائق الفطور المضاف اليها الحديد.
- الحبوب مثل الفاصولياء والحمص...

والبقدونس،  والروكا  السبانخ  مثل  الخضار   -
 C باإلضافة الى زيادة الحامض كمصدر للفيتامين

إلمتصاص الحديد من خالل المأكوالت النباتية. 
حبة   24 كل  حيث  مثال  اللوز  مثل  المكسرات   -

تحتوي على 22.1 ميللغرام من الحديد

السكري
الغلوكوز  نسبة  ترتفع  عندما  السكري  يحدث 
الدم، ويقوم هرمون األنسولين بتحليل  (السكر) في 
الكربوهيدرات إلى سكر لتستطيع الخاليا أن تتغذى 

عليه. 

لوحده،  األنسولين  إنتاج  الجسم  يستطيع  ال  وأحيانا 
أو ينتجه بكميات غير كافية، مما يؤدي إلى تكدس 
ما  وهو  غذاء،  دون  الخاليا  وبقاء  الدم  في  السكر 

يجعلنا نشعر بالتعب المستمر.
ومن أعراض السكري التعب الشديد وفقدان الوزن 
والعطش الدائم وكثرة التبول والجوع وعدم وضوح 

الرؤية وصعوبة التئام الجروح.
كيف يمكن منع مرض السكرى؟

أن  يمكن  حياتك  أسلوب  عادات  فى  بسيط  تغيير 
يساعد فى الوقاية من مرض السكرى النوع األول، 
اختيار  طريق  عن  الصحية،  باالغذية  االهتمام 
ودمج  المكررة،  الكربوهيدرات  منخفضة  األطعمة 
المزيد من الخضار والفواكه الكاملة، واللحوم الخالية 
لك  الكاملة ستسمح  والفول، والحبوب  الدهون،  من 
إلى  باإلضافة  غذائى صحى،  نظام  اتباع  بمواصلة 
الدراجات،  ركوب  مثل  بانتظام  الرياضة  ممارسة 
قلبك يعمل بشكل أفضل،  المشى والذى سيجعل  أو 
خذ األدوية الخاصة بك فى الوقت المناسب، تناول 
الطعام بانتظام، وأال تفوت وجباتك، يمكن أن يؤدى 
الخفيفة  والوجبات  للوجبات،  المتكرر  االستهالك 
استقرار  على  الحفاظ  إلى  منتظمة  فترات  على 

مستويات سكر الدم لديك.

القلق
أحيان  في  بالقلق  نشعر  جميعا  أننا  من  الرغم  على 
حالة  يشكل  قد  أنه  إال  مختلفة،  وألسباب  متفاوتة 
الطبيعية  الحياة  الحاالت، مهددا  في بعض  مرضية 

للفرد.
والصداع  المزمن  للقلق  المرافقة  األعراض  ومن 
والشعور بغصة في الحلق واإلسهال وآالم في البطن 
العضالت  في  وانقباض  التعرق  وفرط  واألرق 

والعصبية والتوتر والصعوبة في التركيز.
يتركب عالج القلق من عالجان رئيسيان هما العالج 

أو  حدة  منهما على  كل  النفساني،  والعالج  الدوائي 
كالهما معا.

وقد تكون هنالك حاجة إلى فترات تجربة وخطأ من 
ونجاعة  مالءمة  األكثر  العيني  العالج  تحديد  أجل 
معه  يشعر  الذي  والعالج  تحديدا  معين  لمريض 

المريض بالراحة واالطمئنان.  

التهاب المسالك البولية
الجهاز  يصيب  التهاب  هو  البولية  المسالك  التهاب 
البولي، فيما نجده أكثر شيوعا في اإلحليل والمثانة، 

ويصيب النساء أكثر من الرجال. 
البولية  المسالك  اللتهاب  المرافقة  األعراض  ومن 
التعب الشديد وآالم في الظهر وقشعريرة وارتجاف 
وهبوط درجة حرارة الجسم والحاجة للتبول المتكرر 

والشعور باأللم أو الحرق عند التبول.
وهناك طرق لعالج التهاب المسالك البولية وتختلف 
الطريقة وفقا للحالة، فالعدوى الناتجة عن البكتيريا 
على  تقضى  التى  الحيوية  بالمضادات  عالجها  يتم 
تصيب  التى  العدوى  أما  وتقاومها،  البكتيريا  هذه 
فتتعاطى  فيروسية  مشكلة  بسبب  البولية  المسالك 
مضادات فيروسية تعالج األمر أيضا، ولكن وحسب 
العدوى  أو غيرها من  الفيروسات  أو  البكتيريا  قوة 
قد تزيد بعض العقاقير الطبية على هذه األدوية وفقا 

لرؤية الطبيب.

االكتئاب
فقط،  نفسيا  وليس  عضويا  مرضا  االكتئاب  يعتبر 
مرض  كأي  باألدوية  أحيانا  منه  المريض  يتعالج 

آخر.
وأكثر ما يميز هذا المرض، هو أنه يجعل اإلنسان 
بالتعب المستمر والوهن، باإلضافة إلى عدم  يشعر 

المقدرة أو الرغبة في القيام بأي مجهود. 
الرغبة  فقدان  لالكتئاب،  األخرى  األعراض  ومن 

يعاني الكثير منا من التعب، في ظل نمط الحياة السريع الذي نعيشه اليوم، إال أن إحساس الشخص بالتعب المستمر، قد يعني إصابته بمرض معين.
وفي كثير من األحيان، يشعر اإلنسان بالتعب المستمر، بالرغم من حصوله على ساعات كافية من النوم، وذلك بسبب مجموعة من األمراض، منها:
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 يسعدنا أن نقدم لكم النشرة الطبية.  فكرة هذه النشرة أن يتعلم القارئ بطريقة طبية ، كيف يتعرف 
على الداء  كي يجد الدواء.  وكذلك  للفت النظر إلى االهتمام  بالبدن  وطرق الوقاية من األمراض.  
مواضيع  النشرة متعددة  ومختلفة ، وبها  تحليل دقيق ومبسط حتى نصل إلى ما نرجوه ، أال وهو 

» صحتك بالدنيا« .

نشاطات  أو  اعتيادية  يومية  نشاطات  ممارسة  في 
محببة، واضطرابات في النوم وصعوبة في التركيز 
واإلحباط  واليأس  القرارات  اتخاذ  في  وصعوبة 
بشكل دائم والتفكير السلبي وعدم الرضى عن الذات.

الدوائية،  المعالجة  بالمعالجة  يتم  المرض  وعالج 
المعالجة النفسانية و المعالجة بالصدمة الكهربائية. 

كما إن هنالك طرق لعالج االكتئاب لم تستوف البحث 
والتجريب مثل الطرق المقبولة المذكورة أعاله، من 
لة  مكّمِ وعالجات  الدماغي  (التحفيز)  التنبيه  بينها: 

وبديلة.
ثمة حاالت معيّنة يستطيع طبيب العائلة فيها عالج 
هنالك  أخرى،  حاالت  في  ولكن  بنفسه،  االكتئاب 
لعالج  مؤّهل  نفساني  بمعالِج  لالستعانة  حاجة 
أو  النفس  اختصاصي علم  نفسي،  االكتئاب، طبيب 

عامل اجتماعي

الغدة الدرقية
الغدة الدرقية هي المسؤولة عن عملية بناء الخاليا 
أو  إفراط  أو  قصور  فأي  لذا  (األيض)  وتجددها 
الجسم  أجهزة  على  سيؤثر  يصيبها  اضطراب 

المختلفة. 
االرتفاع  الدرقية  الغدة  أمراض  أعراض  ومن 
الشعر  وتساقط  الذاكرة  واضطرابات  الوزن  في 
واالكتئاب والتقلبات المزاجية وأوجاع في العضالت 
السمع  في  وضعف  للبرد  والحساسية  والمفاصل 

وبطء في الحركة أو الكالم وتشوش في النظر.
اليومي  االستخدام  على  الغدة  خمول  عالج  ويعتمد 
(ليفوثيروكسين)،  الصناعي  الدرقية  الغدة  لهرمون 
مستوى  ويعيد  الفم  طريق  عن  يؤخذ  الدواء  هذا 
هرمون الغدة إلى الوضع الطبيعي، ويعالج أعراض 
خمولها أيضاً. إن هذا العالج قد يكون مدى الحياة، 

الجرعة  حجم  تغيير  إلى  المريض  يحتاج  قد  ولكن 
لذلك يجب استشارة الطبيب والمتابعة معه.

أما عالج نشاط الغدة يتم استخدام اليود المشع عن 
طريق الفم، فيتم امتصاصه من قبل الغدة لُيبطئ من 
عملها في إفراز الهرمونات، ليعود المعدل لوضعه 
الطبيعي في مدة تتراوح ما بين ثالثة إلى ستة أشهر، 
وقد ثبت أنه آمن تماماً، ولكنه قد يسبب هدوء شديد 
في عمل الغدة الدرقية النشطة، مما يضطر المريض 
لتناوله مدى الحياة لتعويض النقص في هرمون الغدة 

الدرقية.

األمراض  هذه  من  الكثير  أن  المالحظ  ومن 
ضرورة  يعكس  مما  عوارضها،  في  تتشارك 
بالتعب  الرد  شعور  حال  في  الطبيب  مراجعة 

بشكل مستمر.
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دونالد  األميركي  الرئيس  مبعوث  غرينبالت  اتهم 
الفلسطينية  القيادة  أعضاء  األوسط  للشرق  ترامب 
اإلسرائيلية-الفلسطينية  السالم  خطة  لوأد  بالسعي 

التي يرعاها ترامب حتى قبل الكشف عنها.
على  الفلسطينيين  المسؤولين  غرينبالت  وحث 
من  إن  قائال  الخطة  تفاصيل  يروا  حتى  االنتظار 

الخطأ إعالن "وفاتها فور وصولها".
أحد  غرينبالت،  رفض  رويترز،  مع  مقابلة  وفي 
"صفقة  بأنها  ترامب  يصفها  التي  الخطة  مهندسي 
لمقترحات  فلسطينيين  مسؤولين  استنكار  القرن"، 
منحازة  ستكون  أنها  يرون  التي  المنتظرة  السالم 
إقامة  لهدف  ضربة  ستوجه  وأنها  إلسرائيل  بشدة 

دولة فلسطينية.
وقاطعت السلطة الفلسطينية جهود السالم األميركية 
أواخر عام  بقيادة جاريد كوشنر صهر ترامب منذ 
2017 حين قرر الرئيس نقل السفارة األميركية من 
المقدسة  بالمدينة  واالعتراف  القدس  إلى  أبيب  تل 
استمرت  أميركية  سياسة  مخالفا  إلسرائيل  عاصمة 

عشرات السنين.
لطرح  يجهز  فريقا  وكوشنر  غرينبالت  ويرأس 
يونيو/ في  والمتوقعة  انتظارها  طال  التي  الخطة 

الخطة  في  قدما  المضي  االثنان  وينوي  حزيران. 
رغم وجود شكوك عميقة لدى خبراء بشأن نجاحها 
بعد فشل جهود دعمتها واشنطن على مدى عشرات 
السنين. ومع ذلك، فإن احتمال التأجيل وارد دوما في 
ظل التوتر في الشرق األوسط خاصة جولة العنف 

األخيرة في قطاع غزة.
مع  علنا  االنتقادات  تبادل  الذي  غرينبالت  وقال 
"السلطة  تويتر  على  كبار  فلسطينيين  مسؤولين 
لهم  تقدم  قد  ترها.  لم  خطة  لوأد  تسعى  الفلسطينية 
الحالي.  موقفهم  ويغير  حماسهم  يثير  شيئا  الخطة 
إعالن  حتى  وينتظروا  بالصبر  يتحلوا  أن  عليهم 

الخطة".
ولدت  (الخطة)  إنها  يقول  طرف  "أي  وأضاف 
الشاق  الكثير من االهتمام والعمل  ميتة وال يمنحها 

فستكون فرصة كبيرة ضائعة".

تفاصيلها  أن  على  الخطة  واضعي  تأكيد  ورغم 
غير معروفة سوى لعدد محدود من األفراد، إال أن 
سياسية  قضايا  ستعالج  إنها  قالوا  ترامب  مساعدي 
رئيسية في الصراع الطويل مثل وضع القدس، كما 
ستعرض سبال إلنعاش االقتصاد الفلسطيني المتعثر.

وأضافوا أنهم يتوقعون انتقاد إسرائيليين وفلسطينيين 
لبعض المقترحات.

المالكي  رياض  الفلسطيني  الخارجية  وزير  وقال 
غرينبالت  حضره  المتحدة  األمم  في  اجتماع  أمام 
خطة  يبدو  ما  على  تصوغ  المتحدة  الواليات  إن 
الستسالم الفلسطينيين إلسرائيل وليس اتفاقا للسالم 
مشيرا إلى أنه ال يوجد أي قدر من المال يمكن أن 

يجعل ذلك مقبوال.
وأحد مصادر القلق لدى الفلسطينيين هو ما إذا كانت 
دولة  إقامة  وهو  األساسي  بمطلبهم  ستفي  الخطة 
مستقلة في الضفة الغربية، والقدس الشرقية، وقطاع 
غزة وهي األراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب 

عام 1967.
أن  قبل  عقاريا  مطورا  كان  الذي  كوشنر،  وأحجم 
إذا  القول عما  لترامب، عن  كبيرا  يصبح مستشارا 
كانت الخطة تشمل حل الدولتين وهو هدف محوري 
لجهود سالم أخرى سابقة حظيت بتأييد دولي كبير.

قبل  كوشنر  بها  أدلى  تصريحات  وكرر غرينبالت 
قائال "ال  أبحاث في واشنطن  أيام في مؤسسة  عدة 
نستخدم هذا العنوان، (وال) تلك العبارة، ألنها تعني 
التفصيلية  الخطة  مختلفين.  ألناس  مختلفة  أمورا 

ستوضح ما نراه أفضل حل للطرفين".

وقال نبيل ابو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني 
خطة  أفشل  "الذي  رويترز  لوكالة  عباس  محمود 
المعادلة. عليهم  القدس من  الذي أخرج  ترامب هو 
ما  كل  وإلى  الدولية  الشرعية  قرارات  إلى  العودة 

تم التفاوض عليه مع اإلدارات األميركية السابقة".
بتحقيق سالم عادل ودائم  ملتزمون  وأضاف "نحن 
فلسطينية مستقلة على حدود عام  على أساس دولة 

1967 وعاصمتها القدس الشرقية."
عربية،  حكومات  تأييد  لحشد  ترامب  إدارة  وسعت 
لكن غرينبالت قال إنه رغم وقوف إسرائيل وحلفاء 
واشنطن العرب في صف واحد أمام العدو المشترك 
إيران إال أن ذلك "ليس الخلطة السرية" للفوز بدعم 
تكون  أن  للصفقة  "ينبغي  واضاف  العربية.  الدول 

مناسبة للجميع".
تدعم  لن  بأنها  العربية  الدول  السعودية  وطمأنت 
الفلسطينية  المخاوف  تعالج  ال  أميركية  خطة  أي 

الرئيسية.
وعندما سئل عما سيقوم به إذا فشلت جهود السالم 

قال غرينبالت "هذه القضايا صعبة. الصراع معقد 
للغاية ويوجد مخربون محتملون كثيرون".

ويبدو أن المقاول "المقيم في البيت األبيض" دونالد 
ترامب ال يستطيع الفكاك عن هواجس عالم المقاوالت 
التي ال زالت تعشش في دماغه، ومن المعروف أن 
المقاول يعطي من شخصيته للمقاوالت، كما تمنحه 
الحرص  في  تتلخص  التي  صفاتها،  المهنة  هذه 
على جني األرباح وتحقيق االستثمارات. وكما هو 
العلمي  التحصيل  في  سجل  لترامب  ليس  معروف 
أو  صفاته  من  المقاوالت  مهنة  يُعطي  كي  به  يُعتد 
خبرته، ُسوى ما خاضه من تجارب ناجحة أو فاشلة 

في هذا السوق.

هكذا تُرسم السياسة األميركية منذ بداية عهد ترامب 
إلى  وتحول  القرن"  "صفقة  بـ  العالم  بشر  الذي 
تدمير األساسات التي مارستها اإلدارات األميركية 
يتعلق  فيما  وخاصة  األوسط  الشرق  في  السابقة 
بالقضية الفلسطينية حيث فرضت نفسها وسيطاً في 
الذي  ترامب  الماضية.  السنوات  طيلة  القضية  هذه 
في  تجاري  عجز  معدل  أعلى  عرش  على  يجلس 
التاريخ األميركي، يريد في تصوره اإلمبراطوري 
أن يُخضع الصين، ويحكم كوريا، ويعيد إيران إلى 
ويُفرغ  الشاه،  زمن  في  كانت  كما  أميركا  حضن 
له  تُدين  أن  يجب  كما  جيبه،  في  العربية  الثروات 
المطلق فال اعتراض على قرارات  بالوالء  أوروبا 
هامات  أمامها  تحني  أن  يجب  التي  األبيض  البيت 
المنظمات  تنفيذها  إلى  وتُسارع  الدول"  "زعماء 

الدولية.
السياسة  هذه  ضمن  القرن"  "صفقة  وتأتي 
فهي  مختلفة؛  بخصوصية  ولكن  اإلمبراطورية 
تخضع البتزاز قوى تُمسك بيدها لجام اإلمبراطور، 
أال وهي "اللوبي الصهيوني" وعالقته بـ "الصهيونية 

ـ المسيحية".
القول إن “العرض األخير" كعطاء  ومن هنا يمكن 
ما  وأن  بعد،  صياغته  يتم  لم  القرن"  "صفقة  لـ 
يُطرح اليوم في اإلعالم من طروحات والتي يُطلق 
عليها البعض "تسريبات" وفريق أخر يصفها بأنها 
ألنها  دقيقة  غير  التسميات  هذه  اختبار"،  "بالونات 

تنتمي لعالم السياسة.
فيمكن  دقة؛  أكثر  وصفاً  منحها  في  رغبنا  إذا  أما 

القول بأنها "استدراج عروض".
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أظهر تقرير صندوق النقد الدولي األخير أن تصعيدا 
في الحرب التجارية بين الواليات المتحدة والصين 
البلدين،  في  التحويلية  بالصناعات  ضررا  سيلحق 
الوظائف،  في  في خسائر  يتسبب  أن  المرجح  ومن 
التجارية  الموازين  مجمل  في  شيئا  يغير  لن  لكنه 

للبلدين.
وقال الصندوق في تقريره آلفاق االقتصاد العالمي 
خسائر  ستعانيان  والصين  المتحدة  الواليات  إن 
"جسيمة" في الصناعات التحويلية، مع تحول الطاقة 
إذا  آسيا،  وشرق  وكندا  المكسيك  صوب  اإلنتاجية 
على  المئة  في   25 إلى  الجمركية  الرسوم  ارتفعت 

جميع المنتجات المتدفقة بين الدولتين.
وسيؤجج ذلك معركة الرسوم الجمركية المتبادلة بين 
االقتصادين العمالقين، التي أمسكت بخناق األسواق 
الواليات  وفرضت   .2018 منتصف  منذ  العالمية 
على  المئة  في   25 بواقع  رسوما  بالفعل  المتحدة 
ورسوما  دوالر،  مليار   50 بقيمة  صينية  منتجات 
أخرى بنسبة عشرة في المئة على سلع أخرى بقيمة 
رسوم  بفرض  الصين  وردت  دوالر.  مليار   200
على منتجات أمريكية، من بينها محاصيل زراعية 

رئيسية.
وأظهر التقرير أن االلكترونيات والقطاعات األخرى 
وأن  بشدة،  ستتضرر  التحويلية  الصناعات  في 
كبيرا  انكماشا  سيشهد  األمريكي  الزراعي  القطاع 
الصندوق  ويتوقع  التجارية.  الحرب  تصاعدت  إذا 
البلدين  في  ضخمة  قطاعات  فيه  تستغني  سيناريو 
كليهما عن عدد كبير من الوظائف. وسيترجم ذلك 
إلى حوالي واحد في المئة من قوة العمل في قطاعي 
المتحدة،  الواليات  في  النقل  ومعدات  الزراعة 
غير  الصينية  تحويلية  في صناعات  بالمئة  وخمسة 

االلكترونيات، مثل األثاث والحلي.
السنوية  الصينية  الصادرات  إجمالي  أن  إلى  يشار 
إلى الواليات المتحدة تزيد على 500 مليار دوالر، 
مقابل واردات أميركية إلى الصين تقدر بنحو 134 

مليار دوالر.

الحرب التجارية
الحرب التجارية هو مصطلح يشير إلى قيام دولتين 
أو حواجز تجارية  أكثر بفرض رسوم جمركية  أو 

على بعضها البعض
ما أسباب الحرب التجارية ؟

بدأت فكرة الحرب التجارية تظهر مع قيام الرئيس 

األمريكى دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على 
عدد من ورادات الصين ألمريكا ، وبعدها قال فى 
للحرب  مستعد  إنه  تويتر  موقع  على  تغريداته  أحد 

التجارية وأنها أمر جيد فى وجهة نظره .
على  أمريكا  فرضتها  التى  الجمركية  الرسوم  ما   

الصين ؟
على  بفرض رسوم جمركية  األمريكى  الرئيس  بدأ 
ورادات الحديد واأللمونيوم القادم ألمريكا من عدد 
من الدول بينهم الصين وجاءت كالتالى 25% رسوم 
واردات  الحديد و10% على  وردات  جمركية على 
االلومونيوم ، تالها فرض الرئيس األمريكى دونالد 
ترامب رسوم جمركية جديدة على واردات بضائع 
بما  بليون دوالر من  الـ60   قيمتها  تتخطى  صينية 
يعادل 42.5 بليون يورو كوسيلة للحد من االستثمار 
من  للثأر  أيضا  وطريقة   ، أمريكا  داخل  الصينى 
به من سرقة حقوق ملكية فكرية  قامت  لما  الصين 
ترامب  أنهاها  ثم   ، التكنولوجيا  مجال  فى  أمريكية 
بتهديد بفرض رسوم جمركية تصل قيمتها ل 100 

مليار دوالر أمريكى على الصين.
كيف ردت الصين على فرض رسوم جمركية على 

وارداتها للواليات المتحدة؟
على   %25 بنسبة  جمركية  رسوم  الصين  فرضت 
128 سلعة من الوردات األمريكية، على رأسها لحم 
الورادات  الرسوم  تلك  تؤثر  والنبيذ، حيث  الخنزير 

األمريكية بقيمة نحو 3 مليارات دوالر، وأوضحت 
بكين أن الخطوة تهدف إلى حماية المصالح الصينية 
رسوم  فرض  عن  الناتجة  الخسائرة  وتعويض 

جمركية أمريكية جديدة على الواردات الصينية.
ما موقف الدول األوروبية من تلك الحرب التجارية؟
صرح جان كلود يونكر، رئيس المفوضية األوروبية، 
متكافئ  وبشكل  بقوة  سيرد  األوروبى  االتحاد  أن 
دفاعا عن مصالحه، خاصة أن اآلالف من الوظائف 
األوروبية سوف تتأثر، كما حذرت رئيسة صندوق 
النقد الدولى كريستين الجارد من أن الجميع سيخرج 
خاسر من الحرب التجارية، وقالت إنها ستضر نمو 

االقتصاد العالمى.
من الخاسر والفائز من الحرب ؟

ال يوجد أطراف فائزة من الحرب التجارية فالجميع 
ضمان  هنا  الطرفان  وسيحاول   ، بالخسارة  مهدد 
الطرف  حساب  على  مالية  مكاسب  وتحقيق  البقاء 
اآلخر وهذا ما بدأت الصين القيام به بالفعل ردا على 
موقف أمريكا بفرض رسوم جمركية على بضائعها 
، ومن المتوقع أن تتأثر عدد من الشركات الكبرى 
والصادرات بهذه الحرب مثل ما سيحدث فى حبوب 
الصويا األمريكى الذى تعتمد عليه الصين  كمصدر 
كبيرة  بنسب  أمريكا  من  تستورده  للغذاء  رئيسى 

وتصل القيمة ألكثر من 12.3 بليون.
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مقابلة مع الوزيرة المسؤولة على قطاع االندماج، 
العمل، والشؤون االجتماعية السيدة "الِك براتنبخ"، 
خالل "معرض التعليم والتدريب المهني في برلين"، 
والتدريب  التعليم  مؤسسة  مع  بالتعاون  أقيم  الذي 

BWK  المهني في كرويتسبرغ

في  المدرجة  المبادرات  هي  ما   : برايتبخ  سيدة 
التدريبات  استعداد  زيادة  أجل  من  أعمالك  جدول 
لدى الشركات االصغيرة والمتوسطة الحجم بخلفية 
العاملة  اليد  وتأمين  لضمان  بدونها  أو  الهجرة 

الماهرة على المستوى القريب والمتوسط ؟  
ـ تدعم والية برلين االنتقال من المدرسة إلى العمل 
وتعزيز التعليم من خالل مجموعة كاملة من البرامج 
الذي  النموذجي  المشروع  والمشاريع. ويشمل هذا 
الشيوخ والمصنف  العمل في مجلس  تموله وزارة 
المزدوجة".  المهنية  للتدريبات  برلين  "بمبادرة 
منصة  للشركات  لتوفر  جيدا  المبادرة  هذه  وتعمل 
رقمية للعثور على المتدربين المبتدئين. وبالتالي يتم 
االعالن عن التعليم المزدوج مع العديد من االنشطة، 
بما في ذالك حملة في وسائل التواصل االجتماعي 

عن طريق الفيسبوك، انستجرام ، وغيرها. 
تلقي  هي  هذه  التدريب  لمبادرة  المهمة  المكونات 
التدريب المهني والتدريب الداخلي وكذالك التوجيه 

المهني.
مبادرة "برلين تحتاج اليك" ترغب في جلب المزيد 
من شباب أسر المهاجرين في التعليم المزدوج. لهذا 
الغرض تم تأسيس رابطة بين المدارس والشركات، 
االختيار  كفاءة  تعزيز  خاللها  من  من  تم  والذي 
الشركة  اجتماعات  خالل  من  للتالميذ  المهني 
ينطبق  وهذا  االخرى.  المهني  التوجيه  وعروض 
فيها  تساهم  التي  والشركات  العامة  الخدمات  على 
الدولة بقسط وافر وكذالك شركات القطاع الخاص 

منذ سنة 2013. 
يتم تزويد المدارس من الصف السابع الى الصف 
العاشر بافكار مناسبة للفئة العمرية في مختلف فروع 
عالم العمل ويتم مراقبتها عن كثب في االنتقال من 
المدرسة الى العمل، بما في ذالك التوجيه المهني، 
التسويق، التدريب، التوظيف والتدريب من منظور 

موجه ومتنوع.
اليك"  تحتاج  برلين   " بدات   2016 اكتوبر  في 
كمحطة تجريبية أو مشروع تجريبي الختيار مناهج 
جديدة للتدريب ويهدف هذا بشكل خاص المراهقين 

إجراءات  في  لمساعدتهم  المهاجرين  أسر  في 
من  البحث  يتم  الغرض  لهذا  واالختيار.  التوظيف 
الشركات المعنية عن التالميذ الذين حققوا انجازات 
خاصة أو ميول أو اهتمامات في التعليم المزدوج في 
اقتراحهم  ليتم  الشريكة  المدارس  مع  التعاون  اطار 

في اطار مشروع "برلين تحتاج اليك".
الناجح يخدم كأساس التخاذ قرار  الداخلي  التدريب 
عن  تمتنع  عادة  الشركات  بالتعليم.  االلتحاق  بشأن 

اختيارات التوظيف المعتادة.

هل هناك فرص وأدوات تمويل ذات دوافع سياسية 
خاصة بالنسبة للشركات ذات خلفية مهاجرة؟

ـ في سياق وضع السياسات تمنح والية برلين اعانات 
لشركات التدريب من اجل زيادة عدد اماكن تدريب 
ودعم  مساعدة  يمكن  جودتها.  وتحسين  الشركات 
عقد  تبرم  أو  داخليا  الشباب  تدرب  التي  الشركات 
تدريب مع شباب من مجموعات مستهدفة، وتشمل 
خاص  بشكل  والمؤهلة  المستهددفة،  الفئات  هذه 
أو  اآلباء  للنساء،  النموذجية  المهن  في  المتدربات 
األمهات بدون شريك بالمنزل، الشباب المحرومين، 

والمتدربين الذين لهم خلفية مهاجرة. 
هذا  تنفيذ  اجل  من  ببرلين  الحرفية  الغرفة  وتقوم 

البرنامج على ارض الواقع الذي يهدف الى تحقيق 
الشباب،  وتعزيز  التدريب  ظروف  في  االستقرار 

حتى يتمكنوا من اكمال تدريبهم بنجاح.
المنخرطون  الموجهون  يدعم  الغاية  لهذه  وتحقيقا 
نصفه  وتقريبا  المتدرب  الشباب  المشروع  هذا  في 
متطلبات  تلبية  الى  الجئين  أو  مهاجرة  خلفية  من 
طرف  من  مساعدتهم  تتم  حيث  المهنية،  المدارس 
هؤالء الموجهين ويمدون لهم يد العون في مختلف 

مرافق الحياة الصعبة.. 
منح  الى  برلين  في  التدريب  فضاء  برنامج  يهدف 
فرص للشباب المحرومين من سوق العمل والذين لم 
يحصلوا على مراكز بالتدريب المهني حتى يتمكنوا 
في  والخوض  المهنية  بالتداريب  بااللتحاق  بنجاح 

غمارها. 

جذابة  التدريب  ظروف  لجعل  السياسية  تقدم  ماذا 
في برلين؟

للمتدربين على  الحد االدنى لألجور  ادخال  ـ يمكن 
اكثر  المهني  التدريب  لجعل  الفيدرالي  المستوى 

جاذبية من الناحية المالية.
من  شكال  سيكون  به  المسموح  للتعليم  األدنى  الحد 
التعليم  سيعززنظام  أنه  كما  المهني،  التعليم  أشكال 

die Berliner Senatorin für Integration, Arbeit und Soziales Elke Breitenbach

د. مصطفى بوهراس
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المزدوج. الشركات مسؤولة ايضا، باإلضافة الى ذلك 
تعتبر ظروف التدريب الجيدة ذات جودة مركزية، 
ويجب على الشركات تقديم التدريب الداخلي واتاحة 
الفرصة للشباب للتعرف على كل الوظائف والمهن 

من خالل مشاركتهم في هذه التدريبات.
من المفيد وبالتاكيد ان تكون الشركات موجودة ايضا 
هناك حيث يبحث الشباب عن فرص التدريب المهنية 

والمقصود هنا هي الشبكة العنكبوتية أي االنترنت.
يبدا التوجيه الوظيفي في المدرسة من الصف السابع، 
التالميذ  جميع  ان  من  الرغم  على  جيد  هج  ن  هذا 
القيام  يريدون  ذا  ما  بالفعل  اليعرفون  والتلميذات 
على  يحصلون  طريقهم  في  لكن  احترافي.،  بشكل 
كثير من الدعم والفرص لمحاولة الخروج والتعرف 
على الوظائف ، ولكن هنا يجب تقديم المزيد والمزيد 

من التداريب المستهدفة.
على سبيل المثال تقدم الوكالة المهنية للشباب في كل 
مناطق برلين االثني عشر المشورة المهنية.، ويمكن 

االستفادة منها.كذالك.

ماذا يستفيد الطالب من  حضور معرض التدريبات 
المهنية؟

جيدة  منصة  المهنية  التدريبات  معارض  تعد  ـ  
الوظائف  ملفات وعروض  للتعرف على  للمتقدمين 
مثال  التجاري  المعرض  اجنحة  في  برلين.  في 
يمكن للشباب االتصال مباشرة مع الشركات وتقديم 
انفسهم في محادثة شخصية ومعرفة اماكن التداريب 

المفتوحة.
في اآلجواء المريحة لمعرض التدريب يجد كثير من 
الشباب في كثير من اآلحيان أن  التحدث مع ممثلي 
االشركة أسهل مما هو الحال في مقابلة عمل رسمية. 
تجلب عديد من الشركات متدربيها للمعرض ليقدموا 
تقاريرعن تجربتهم الخاصة لزوار المعرض، على 
سبيل المثال ما هي الشروط المطلوبة للعمل في هذه 

الشركة؟ الخ....

بيان صحفي
الكاريكاتير  لرسامة  تمنح   2019 رشد  ابن  جائزة 

البحرينية سارة قائد
عن  تعلن  أن  الفكر  لحرية  رشد  ابن  مؤسسة  يسر 
فوز الفنانة البحرينية سارة قائد بجائزة المؤسسة لهذا 
العام   عن موضوع الكاريكاتير. وسيقام حفل تسليم 
في  يوليو 2019،  تموز/  من  الخامس  في  الجائزة 

برلين/ ألمانيا.
ومستقبله  العربي  العالم  حاضر  أن  الكثيرون  يرى 
فرصة  وجود  العالم،  هذا  في  يندر،  حيث  قاتمان، 
مصير  وتغيير  تقرير  في  األفراد  إلشراك  كبيرة 
اعمال  إلى  النظر  يمكن  السياق،  هذا  وفي  بلدانهم. 
الظروف  تحركهم  الذين  الكاريكاتير،  رسامي 
نافذة  أنها  على  الصعبة،  واالجتماعية  السياسية 
يُعبَّر فيها عن غضب "الناس العاديين"، وحاجاتهم 
واحتياجاتهم، التي يعوق تحقيقها كثيٌر من الحواجز 
في  ازدهرت،  وقد  والثقافية.  والتعليمية  االجتماعية 
والكاريكاتورية،  الساخرة  الرسوم  األخيرة،  الفترة 
العربي،  العالم  المصورة في  والقصص والروايات 
الذي يفتقر الناس فيه إلى حرية التعبير افتقاًرا كبيًرا؛ 
المهيمنة  السائدة واألنظمة  كما أن معارضة اآلراء 
قد  واألخطر  الشديدة؛  للعقوبة  أصحابها  تعرض 

يتمثَّل في السخرية من السلطات المهيمنة. 

دعت جائزة ابن رشد 2019 إلى اختيار: 
والسلطات  الزعماء  ينتقد  الكاريكاتير  رسام(ة) 
منهم،  ويسخر  االجتماعية،  أو  الدينية  أو  السياسية 
االستبدادية  أو  القمعية  مواقفهم  على  التركيز  مع 
أو  و/  األفكار  أو  و/  التمييزية  أو  و/  الطائفية  أو 

السلوكيات.
الكاريكاتير  رسام(ة)  يعتزم  بذلك،  القيام  خالل  من 
الترويج لألفكار المتعلقة باإلنسانية وحقوق اإلنسان 
وحرية الفكر. يجب أن تكون الرسوم الكاريكاتورية 

واسعة االنتشار. 

نبذة عن الفائزة بجائزة هذا العام: 
من  يسخر  فٍن  إبداع  على  نادرة  قدرة  قائد  سارة  تمتلك 
ذاته،  الوقت  في  ويحمل،  وينتقدها،  االستبدادية  األنظمة 
والنزوح.  الهجرة  إنسانية مثل  قوية حول قضايا  رسائل 
السيمائيات،  وعلم  الفنية  المهارات  أيًضا  عملها  يوضح 
والتي توظفها سارة لدفع الرسوم الساخرة والكاريكاتورية 

إلى أبعد من الشكل المتعارف عليه في هذا الفن. 
قامت  بدأت سارة عملها كصحفية في عام 2009، وقد 
والدولية.   والعربية  المحلية  الصحف  في  عملها  بنشر 

الفني،  بوصفها ناشطًة، تحاول سارة، منذ بداية نشاطها 
وحتى الوقت الحاضر، الوصول إلى جمهور دولي، من 
لوسائل  الماهر  االستخدام  ،مثل  متعددة  قنوات  خالل  
مجموعة  من  جزء  كذلك  وهي  االجتماعي.  التواصل 
فنها،  نشر  إلى  ساعية  الكاريكاتير،  لفن  الترويج  تحاول 

من خالل تقديم ورشات للبالغين واألطفال.
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Botschaften, Moscheen, Ausländerang., Notdienste سفارات، مساجد، شئون األجانب، حاالت الطوارئ

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

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

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

53117 Bonn 
Dr. med. Dent. Kathrin El Khaldi
Theaterplatz 2
53177 Bonn
Dr. Hosain El Karkani
Kinderarzt - Allergologie
Pfeilstr.1, 53919 Weilerswist
Dr. Khaled Hamam
Kinder- & Jugendmedizin / Kinderkardiologie
Marktstr. 101, 56564 Neuwied
Tel.: 02631/31713
Physiotherapie
Jalal Al Suleiman
Beueler Bahnhofplatz 26, 53225 Bonn
Tel. 0228-471317
Apotheken
Herz Apotheke
Apotheker Maher Hamam
Oppelnerstr. 130, 53119 Bonn
Tel.: 022897626845
Rhein Apotheke
Apotheker Al-Hafez
Gerhard-von-Are-Str. 4-6
53111 Bonn 
Hofgarten Apotheke
Kaiserplatz 16
53113 Bonn
Ahorn Apotheke
Reichsstr. 51
53125 Bonn
Apotheke Theaterpassage
Koblenzer Str. 60
53173 Bonn
Alte Apotheke
Koblenzerstr. 58
53173 Bonn
Einzelhandel
Agadir Shop
Bonnerstr. 3,53173 Bonn
Asif Pervaiz Asian Food Shop
Stiftsplatz 2, 53111 Bonn





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

من جلسات العنایة بالبشرة على أیدي مختصین.

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

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

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

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

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

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

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

یوم السبت للمواعید المسبقة 

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

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

- نقدم لزبائننا كذلك فحص بشرة مجاني.

Öff nungszeiten:
Mo. - Fr.: 09:00 - 15:30 Uhr
Sa.: nach Vereinbarung
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Botschaften, Moscheen, Ausländerang., Notdienste سفارات، مساجد، شئون األجانب، حاالت الطوارئ

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

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

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

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

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

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

- Wadi Musa (Petra) 9623 
- Zarqa 9629

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

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

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

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

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

SAUDI ARABIEN: 00966     
- Abha 9667
- Arar 9664 

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

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

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

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

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

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

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

Tel.: 0200-1110550     
Kfz-Zulassungsstelle
Hauboldstraße 7, 01239 Dresden
Tel.: 0351-4888008
DÜSSELDORF
Botschaften
Jordanien
Neuer Zollhof 1, 40221 Düsseldorf
Tel.: 0211-1 38 06 02
Marokko
Cecilienallee 14, 40474 Düsseldorf
Tel.: 0211-45 10 41
Moscheen
Ar-Rahman Moschee
Ronsdorfer Str. 145, 40233 Düsseldorf
Tel.: 0211-7336836
DIMS Deutsch Islamische Moschee Stiftung
Bachstraße 148, 40217 Düsseldorf
Tel.: 0211-330510
Islamisches Zentrum
Worringerstr. 63, 40211 Düsseldorf
Tel.: 0211-161185
Omar ibn Al-Khattab
Adersstr. 91, 40215 Düsseldorf
Tel.: 0211-3840534
Ausländer
Ausländerbehörde
Willi-Becker-Allee 7, 40227 Düsseldorf
Tel.: 0211-89-2 21 97/ 89-2 10 24
Sprechzeiten:
Mo u. Di: 7.30 - 16.00 Uhr
Mi u. Fr: 7.30 - 13.00 Uhr
Do: 7.30 - 18.00 Uhr
Notdienste
Arztnotruf-Zentrale
Tel.: 0211-1 92 92 
Notarzt
Tel.: 0211-89-94947
Opferhilfe
Tel.: 0211-8 70 - 68 30
Beratungsstelle für Behinderte
Tel.: 0211-89-9 26 81
Flughafen Düsseldorf 
Tel.: 0211-4 21 - 0 
Kinderhilfezentrum
Tel.: 89-28100
Kreditkartensperrung 
Tel.: 116 116
Kfz-Zulassungsbehörde
Heinrich-Ehrhardt-Str. 61, 40200 Düsseldorf
Tel.: 0211-89-94058
Ärzte
A.Tayara Praxis  
Allgemeinmedizin,Chirotherapie
Adolf-Flecken 8, 41460 Neuss
Tel.: 02131-275079
 Dr. med. Ahmad Basireh
Henkelstr. 284, 40599 Düsseldorf
Tel.: 0211-742685
Dr. med. dent. Albert Al Khatib
Kieferorthopädie
Bachstr. 148,40217 Düsseldorf
Tel.: 0211-343545
Dr. med. Fouad Sleymann
Henkelstr. 295 , 40599 Düsseldorf
Tel.: 0211-7489595
Ghassan Saleh Zahnarzt  
Brunnenstr. 42, 40223 Düsseldorf
Tel.: 0211-330363
Dr. med. Ghassan Omran
Chirurgie
Königsallee 20, 40212 Düsseldorf
Tel.: 0211-131500 
Hischam Khawaja - Zahnarzt
Gerresheimer Landstr. 94
Tel.: 0211 9771 1651
Dr. Houaida Taraji
Gynäkologie und Geburtshilfe
Lindenplatz 4, 41564 Kaarst
Tel: 02131-602888 
Kiddyzähne, Mariam Asfour (B.D.S.-MSc) 
Zahnärztin
Bechemer Str. 1 (Marktplatz), 40878 Ratingen
Tel: 02102-1067720
Dr. med. Mahmoud Abou Khadijeh 
Anästhesiologie
Grafenberger Allee 99, 40237 Düsseldorf
Tel: 0211-6986441
Dr. med. N. Al-Mosawi 
Karlstr. 16, 40210 Düsseldorf
Tel.: 0211-362298
RAMADAN
Dentallabor
Krahestraße 50, 40233 Düsseldorf
Tel.0211-7338015
Dr. med. Said Hilton
Allgemeinmedizin

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



  

58

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

Imbiss Melila
Karlsruher Str. 3, 60329 Frankfurt a.M
Tel.: 069-234602
Layalina Restaurant
Taubenstr. 17, 60313 Frankfurt a.M
Tel.: 069-92884696
Juwelier
Juwelier Dubai
Weserstr. 16, 60329 Frankfurt a.M.
Tel./ Fax: 069-25627533
Textilien
Textil und Schuhrecycling
Kinzingheimer Weg 119, 634596 Hanau
Tel.: 0171-7982529
Reisen / Fluggesellschaften
Eisa- Reisen 
Reisevermittlung in alle Welt
Münchener Str. 12, 63450 Frankfurt a.M 
Tel.: 069-232025
Frankfurt Messe Appartements 
Tourist.- & Dienstleistungen
Müller Str. 12, 60486 Frankfurt a.M
Tel.: 069-7073248
GULF Air 
Stresemannallee 30, 60596 Frankfurt a.M 
Tel.: 069-71911215
Immobilien
El- Seedy Handelsagentur
Weinberg Str. 13, 64546 Mörfeldn. Walldorf
Tel.: 06105-450740
Autos
Autos An und Verkauf
Rodgaustr. 29, 63457 Hanau Grossauheim
Tel.: 06181-9065912
Kfz Handel Abdullah Jaradeh
- Lager: Ernst- Wiss Str. 2, 65933 Frankfurt 
   a.M, Tel.: 069-388049
- Quer Str. 7, 63065 Offenbach a.M 
  Tel.: 069-388049
MHD Yafoufi
Industriestr. 10, 36505 Langenselbold
Tel.: 006184-9065912
Pyramids GmbH
Auto- Hobby- Miet- Werkstatt Karosserie
Wald Str. 264, 63071 Offenbach a.M
Tel.: 069-873539 
Terkawy GmbH 
- Moehne Str. 16, 63452 Hanau
  Tel.: 06181-520258
- Rodgau Str. 29, 63452 Hanau
  Tel.: 06181-520258
Terkawi- Safar Gbr 
Kanal Str. 6, 73630 Remshalde- Grunbach 
Tel.: 07151-9948593
Yafa Automobil
Industreistr. 1, 36543 Neuberg 
Tel: 06183-902547
Im- & Export
Cargo Terminal Internationale Spedition 
GmbH
Mainzer Land Str. 167, 60327 Frankfurt a.M 
Tel.: 069-730011
Prince Import & Export
Schöne Aussicht Str. 5, 63065 Offenbach
Tel.: 069-17516628
Pyramids GmbH Pyramids 
Im- & Export Ltd.
Wald Str. 264, 63071 Offenbach a.M
Tel.: 069-873539
Spedition Internationale Forwading
Frankenallee 125-127, 60326 Frankfurt a.M 
Tel.: 069-750339-0
FREIBURG
Moscheen
Islamisches Zentrum
Hugstetter Str. 36, 79106 Freiburg i.B. 
Tel.: 0761-272805
HAMBURG
Botschaften
Ägypten
Harvestehuder Weg 47, 20149 Hamburg
Tel.: 040-4 13 32 60
Jordanien
Rothenbaumchaussee 95, 20148 Hamburg
Tel.: 040-30 97 27 12
Syrien
Brooktor 11, 20457 Hamburg
Tel.: 040-32 18 61
Tunesien
Overbeckstraße 19, 22085 Hamburg
Tel.: 040-2 20 17 56/57
Moscheen
Islamische Gemeinde
Böckmannstr. 40, 20099 Hamburg
Tel.:040-241607
Al Quds Moschee
Steindamm 103, 20099 Hamburg

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

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

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

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

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

Firma Musol
Mülgaustr. 206, 41199 Mönchengladbach
Tel.: 02166-1471197
Fischladen  la Mer
Dohlener Str.  9, 41239 Mönchengladbach 
Tel.: 02166-295560
Bäckerei
Yesilli
Fridrich-Ebert-Str. 43, 41236 Mönchen-
gladbach
Tel.: 02166-9735192
Handy
Call shop  Irak
Friedrich-Elbert  -str 19
41236 Mönchengladbach
@ Kdeniy
Brucknerallee, 41236 Mönchengladbach  
Tel.; 02166612628
Maghreb United
Fridrich-Ebert-Str. 45, 41236 Mönchenglad-
bach  Tel.; 02166131710
MÜNCHEN
Botschaften
Jordanien
Barerstraße 37, 80799 München
Tel.: 089-28 29 53
Marokko
Ganghoferstraße 29, 80339 München
Tel.: 089-92 82 13 60
Tunesien
Herzog-Heinrich-Str. 1, 80336 München
Tel.: 089-55 46 35, 5 50 25 17
V.A.Emirate
Lohengrinstraße 21, 81925 München
Tel.: 089-41 97 70
Moscheen
Al Mohsinin
Schleißheimer Str. 426 /Haus 10
80809 München, Tel.: 089-3539 6882
Islamisches Zentrum
Wallnerstrasse 1-5, 80939 München
Tel.: 089-32 50 61 
Islamische Union
Landwehrstr.44, 81336 München
Tel.: 089-53 11 95     
Ausländer
Ausländerbehörde
Ruppertstr. 19, 80466 München
Tel.: 089-233-96010
Öffnungszeiten:
Mo: 8:00 -12:00 Uhr
Di: 8:00 -12:00/ 14:00-18:30 Uhr
Do: 8:00 -12:00 Uhr, Fr: 7:00 -12:00 Uhr
Notdienste
Apotheken Notdienst
Tel.: 089-5160-2611
Kindernotarzt   112
Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Tel.: 01805-19 12 12 
Krankenbeförderung 
Tel.: 089-19 222 
Zahnärztlicher Notdienst
Tel.: 089-7 23 30 - 93  
Giftnotruf 
Tel.: 089-19 240
Familiennotruf
Tel.: 089-238 85 66
Gas  Tel.: 089-15 30-16 oder -17 
Strom Tel.: 089-3 81 01 01 
Wasser Tel.: 089-18 20 52 
Fernwärme Tel.: 089-23 03 03 
Wasserrohrbruch
Tel.: 089-18 20 52
Ärzte
Dr. Ayman Mahdi-Joest
HNO- Praxis am Partnerplatz
Albert-Roßhaupter Str. 69a,81369 München
Tel.: 089-76 92 265
Restaurants
Oasis Imbiss
Landwehr Str. 9, 80336 München
Tel.: 089-51 61 69 89
MÜNSTER
Ärzte
Dr. Walid Ayad / Kiefer-Gesichtschirugie
Windthorstr. 56, 48143 Münster
Tel.: 0251-4841812
Dr. Abdul Hadi Al Nahlaoui / Neurochirogie
Friedrich-Ebert-Str. 157-159, 48153 Münster
Tel.: 0251-7477940
Reisebüro
Orient Reisebüro
Ludgeriplatz.2, 48151 Münster
Tel.: 0251-1321006
Safari Reise
Steinfurterstr. 15, 48149 Münster
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Tel.: 0251-2101113
Fiseur Munir
Bremer Platz 3, 48155 Münster
Tel.: 0251-7486314
Internet
Handy Shop
Hammerstr. 114, 48153 Münster
Tel.: 0251-3237678
Hans Tel
Wolbecker Str.20, 48155 Münster
Tel.: 0251-9158914
Pc Total
Hammerstr. 105, 48153 Münster
Tel.: 0251-2761060
Wonderland
Wolbeckerstr. 43, 48155 Münster
Tel.: 0251-6189051
Sobeih / Änderungsschneiderei
Wesselstr. 20, 48151 Münster
Tel.: 0251-527072
Lebensmittel
Makka Market
Kloster Str.61, 48143Münster
Tel.: 0251-4840474
Fleischerei Ayad
Wolbecker Str. 22, 48155 Münster
Tel.: 0251-6743271
Restaurant
Aladdin  
Wolbecker Str. 43, 48155 Münster
Tel.: 0251-9795600
Fatamorgana
Von-Kiuck-Str. 11, 48151 Münster
Tel.: 0251-5348198
Les Cedres
Warendorfer Str. 161, 48145 Münster
Tel.: 0251-9226629
Palmyra Grill
An der Altenkirche 2, 48165 Münster
Tel.: 02501-9280142
Dolmetscher
Akzent GmbH / Dolmetscher
Salzstr. 18, 48143 Münster
Tel.: 0251-511509
Autos & Kfz-Techniker
Koussa Kfz
Hansestr. 13, 48165 Münster
Tel.: 0251- 9818888
NEUSS
Reise Büro
Fly Iraquna & Cargo Company
Josef Str. 3-5, 41462 Neuss
Tel.: 021314054160
NÜRNBERG
Cafés
Salah‘s Shisha Cafe
Dr.-Kurt-Schumacher Str. 11, 90402 Nürnberg 
Tel: 0911-235 07 07
Water Pipe Cafe
Ludwigstr. 71, 90402 Nürnberg
Tel.: 0911-237 30 00
Lebensmittel
Al-Rrafidein Markt
Pillenreuther Str. 15, 90459 Nürnberg
Tel.: 0911-43 94 388
Horus Basar
Augustinerstr. 4, 90403 Nürnberg
Tel.: 0911-236 985 8
Elektro / Internet
Orient Telecenter
Bahnhofsplatz 9, 90443 Nürnberg
Tel.: 0911-24 26 280
Telecafe & Internet
Wölckernstr. 30, 90459 Nürnberg
Tel.: 0911-43 90 30
Juwelier
Akdemir Juwelier
Wölckernstr. 8-10,  90459 Nürnberg
Tel.: 0911-45 81 01
Schmuck Eva
Aufseßplatz 19, 90459 Nürnberg
Tel.: 0911-43 12 073
Autos
Arfan Auotmobile
Fuggerstr. 32, 90439 Nürnberg
Tel.: 0911-27 47 123
Auto Amang
Fuggerstr. 34,  90439  Nürnberg
Tel.: 0911-47 04 711
Auto Alina
Holzschuher Str.27, 90439 Nürnberg
Tel.: 0911-27 45 959
Auto Ararat
Fuggerstr. 26, 90439 Nürnberg
Tel.: 0911-27 23 754
Auto Export Import

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

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

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

مصر

- الجزائر

ـ البحرين

ـ جيبوتي  

ـ اريتريا

- اليمن

- األردن

ـ العراق

- قطر

 
- الكويت

- لبنان

ـ ليبيا

- المغرب

- موريتانيا

ـ عمان

- فلسطين

- السعودية

- السودان

- سورية

- تونس

ـ اإلمارات
 

ـ الجامعة العربية

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

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

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

ـ االتحاد الثقافي العربي

 
ـ المعهد الثقافي العربي

 
ـ إتحاد اآلباء العرب

ـ االتحاد

ـ جمعية التضامن الخيرية

ـ البالغ

ـ الدار

ـ الديوان

ـ الحولة

 
ـ اإلرشاد

 

ـ الكرامة
 

ـ الكرمل

ـ جمعية المبرات الخيرية

ـ النادي
 

ـ جمعية أصدقاء اليرموك

ـ الجمعية العربية األلمانية
  للتبادل الثقافي

  
ـ معهد البحوث اإلجتماعية

 

ـ الجالية العربيةاأللمانية المستقلة

 
ـ المركز العربي

  األلماني

ـ جمعية الرسالة 
اللبنانية األلمانية

ـ جسر الصداقة األلماني
  اللبناني

ـ الرابطة
  اللبنانية

ـ اإلتحاد اللبناني
  األلماني لإلصالح

ـ جمعية الجسر

رابطة المغتربين
السوريين

ـ القنطرة

 
ـ الصداقة المغربية

 
ـ جمعية الصداقة األالمانية المصرية

ـ الغرفة

 
ـ بيت الشباب العربي األلماني

 

ـ إدفاد

 
ـ مركز اإلسالمي للثقافة والدعوة

 

ـ مؤسسة إنسان

ـ الجالية العراقية

 
ـ الرافدين

 
ـ اإلغاثة اإلسالمية

ـ جنين

 
ـ مركز األسرة والشباب

ـ الجالية األردنية
برلين/براندبورغ

 

ـ الجالية األردنية ـ ألمانيا

-جمعية و مدرسة 
الرسالة اللبنانية األلمانية

 
ـ الجمعية الطبية العربية

ـ لجنة أبناء مخيم برج الشمالي
 

ـ نادي شباب
  فلسطين

  
- التجمع الفلسطيني في ألمانيا

- جمعية السالم
 

ـ مركز الشبيبة الرياضي
  اإلندماجي 

ـ الجالية السودانية
 

ـ الصالت
  الطيبة السودانية

ـ النادي السوداني

ـ الجالية
األردنية الموحدة ـ ألمانيا

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

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

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

- الكنيسة الكاثوليكية

- الكنيسة القبطية المصرية

- كنيسة الروم األرثدوكس

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

ـ مسجد عمر

- مركز اإلمام الصدر

- مسجد النور

- مركز القائم

- مسجد دار السالم

- مركز المصطفى

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

ـ لمرضى اإليدز
 
  

ـ للمعوقين

ـ لتأهيل الشباب

 
ـ استشارة للنساء

 
ـ جمعية األسرة

 
ـ استشارت لكل األسرة

 
ـ لكل المعوقين

  
ـ استشارة

  األسرة و المدرسة
 

ـ إستشارات
  إجتماعية

 
ـ للشباب والعائالت

 

ـ مركز عالج 
األطفال

 
ـ لالجئين

 

ـ للسكان
 

ـ إستشارات قانونية لألجانب
  

ـ لمرضى السرطان

الصداقة 
المصرية األلمانية

- مسجد المركز اإلسالمي

- مركز الحسنين

- مسجد الودادية

- مسجد دار الحكمة

ـ مركز التراث

ـ الخليل إبراهيم

- مسجد المركز الثقافي 

- مسجد الرحمن

- مسجد بالل

ـ مسجد الصحابة

ـ مسجد الرسالة

مسجد الفردوس



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

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

معالجة الخوف من طبیب األسنان
 جدید: - أشعة رقمیة

تركیب األسنان بدون طبعات و خالل فترة قصیرة

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



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

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

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

العنوان الجدید
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Ärzte أطباء

ALLERGOLOGIE
Modesto A.
Lausitzer Str. 46, 10997 Berlin, 
Tel. 030-61659600
ALLGEMEINMEDIZIN
Abbassi
Joachim-Gottschalk-Weg 13,
12353 Berlin. Tel. 030-68 80 97 56
Al-SAidi Dekra
Grammestr. 15, 13629 Berlin
Tel.: 030-38304442

Bae Hamid
Kaiserin-Augusta-Str. 11, 
12103 Berlin, Tel. 030 / 751 01 01
Chabarek Abdul Aziz
Kongostr. 52-54, 13351 Berlin, 
Tel./ Fax: 030-4525102 
Ghattas Fathi
Skalitzer Str. 33, 10999 Berlin
Tel. 030-61 23 794
Hodroj A
Nansenstr. 2, 12047 Berlin, 
Tel. 030-62300 80
Mohamed Jamal
Karl-Marx-Str. 214, 12055 Berlin, 
Tel. 628 38 31
Mohamed Al-Raai
Alt-Rudow 70, 12355 Berlin
Tel.: 030-5350535
Rafii
Schildhornstr. 85, 12163 Berlin. 
Tel.: 030/7 91 43 46
Ramez Jalal
12055 Berlin , Herzbergerstr.30,
Tel. 030 / 687 12 20
Seidel Dalal
Amsterdamer Str. 6, 13347 Berlin, 
Tel. 030-4556081
Torabi
Sonnenallee 73, 12045 Berlin, 
Tel. 030-6234702
Ästhetische Medizin
Shadha Balgon
Danckelmannstr. 34, 14059 Berlin
Tel.: 030-97986741
AUGENÄRZTE
Mamoun Schuches
Tauenzienstr. 1, 10789 Berlin,
Tel. 030-2188088 
CHIRURGIE
Ahmadi Awni
Kottbusser Strasse 3, 10999 Berlin,
Tel. 030 / 6141080
Awad Aziz
Wiclefstr. 55/56, 10551 Berlin. 
Tel. 030-3952027
Dr. Dahshan
Allee der Kosmonauten 47, 12681 Berlin, 
Tel. 030-5415021
Dr. med. A. Domah
Hohenzollendamm 124, 14199 Berlin, 
Tel. 030-2522569
Dr. med. M. Mahjoub
Joachimstaler Str. 21, 10719 Berlin
Tel. 030-8816333
Dr. med. Munther Sabarini
Paulsborner Straße 2, 10709 Berlin
Tel. 030/2360830
Dr. Sulayman
Methfesselstr. 50, 10965 Berlin
Tel. 030-74684134

Tibeh M.
Pallasstr. 25, 10781 Berlin, 
Tel. 030/2175 1363
FRAUENÄRZTE
Awwadeh
Leipziger Platz 7, 10117 Berlin, 
Tel. 030-2008950-0
El-Sharafi Khaled
Prinzenallee 84, 13357 Berlin
Tel. 030-4941044
F. Samman
Hermannstr. 158A, 12051 Berlin
Tel. 030-6251007
Mona Abu Dakah,
Stendler Str. 24, 12627 Berlin, 
Tel. 030-9927790
HALS, NASEN,
OHREN
Basem Abu-Lubdeh
Karl-Marx-Str. 80, 12043 Berlin, 
Tel. 030-62989828
Hachem
Bismarckstr. 63, 13585 Berlin.
Tel. 3335848
Mousa
Tempelhofer Damm 139, 12099
Berlin, Tel.: 030-7514064
INNERE MEDIZIN
Al-Radhi A-R
Steglitzer Damm 68, 12169 Berlin
Tel. 030-7961750
Ayade Khalil
Neckar Str. 7, 12053 Berlin
Tel.030- 785 23 36
Khalili, A.
Senftenberger Ring 3a,
13439 Berlin, Tel. 030-41937041
Saeed, Latef
Karl-Marx-Str. 239, 12055 Berlin, 
Tel. 030-68087670
KINDERÄRZTE
Adnan Al-Radhi
Reichstr. 108, 14052 Berlin
Tel. 030-3025656
Dekra AL-Saidi
Grammestr. 15, 13629 Berlin,
 Tel. 030-38304442
Najeeb Al-Saidi
Hänselstr. 45, 12437 Berlin
Tel.: 030-5329237
Sana Ayade
Neckar Str. 7, 12053 Berlin
Tel. 030-785 23 36
KINDERCHIRURGIE
Dr. med. Ali Maarouf
Oranienstr. 158, 10969 Berlin,
Tel. 030-6141619
Dr. Gannam
Nürnberger Str. 67/ 10787 Berlin
Tel.: 030- 21021840
KINDERPSYCHIATRIE
Najeeb Al-Saidi
Hänselstr. 45, 12437 Berlin
Tel.: 030-5329237
LUNGEN- & 
BRONCHIALHEILKUNDE
Dr. Med. Bader Askar
Rotkamp 2, 13053 Berlin, Tel. 030-
96200700
NEUROLOGIE
Omar Kamal Eddin
Manfred-von-Richthofen-Str. 15,
12101 Berlin, Tel. 030-7863037
Said Masri
Tempelhofer Damm 227, 12099 Berlin, 
Tel. 030-7513632
ORTHOPÄDIE 
Abd El-Aziz, Ashraf
Litzenburger Str. 54, 
10719 Berlin, Tel. 030887133950
Ahmadi Awni
Kottbusser Str. 3, 10999 Berlin, 
Tel. 030/6141080
Dr. Univ. PD Amro Homssi
Greifswalder Str. 137-138, 10409 Berlin
Tel.: 030-44 33 99 0
Dr. Dahshan
Allee der Kosmonauten 47, 12681 Berlin, 
Tel. 030-5415021
Mahmoud Atef
Havemannstr. 24,12689 Berlin,
Tel. 030 / 93523437
Raslan,Tarek
Prinzenallee 90, 13357 Berlin,
Tel. 030-49915110

الحساسية
- د/ موديستو

 

عام
- عباسي

 

دة/ ذكرى

ـ د/ باي
 

ـ د/ شبارق

 
ـ د/ غطاس

 

ـ د/ حدرج

ـ د/ محمد

ـ د/ الراعي

 
- د/ رافعي

 

ـ د/ رامز
 

ـ دة/ دالل
  

د/ ترابي
 

الطب التجميلي

عيون
ـ د/ مأمون 

جراحة
ـ د/ أحمدي

ـ د / عوض

ـ د/ دهشان

- د/ عابد دومه
 

ـ د/ محجوب

- د/ منذر

د/ سليمان

- د/ طيبة
 

نساء
ـ دة / هنادي عوادة

- د / خالد الشرافي 
 

ـ دة / سّمان

ـ دة / منى أبو دقة

 
أنف، أذن، حنجرة

 
ـ د/ باسم

 

ـ د/ هاشم

ـ د/ موسى

 
باطنية

 ـ د/ الراضي

 
- د/ خليل

ـ د/ خليلي

ـ د/ لطيف سعيد

أطفال
ـ د/ عدنان

 

- دة / ذكرى

 
- د / نجيب

 

ـ دة/ سناء

جراحة أطفال
ـ د/ علي معروف

ـ د/ بسام غنام
 

طب نفسي لألطفال

أمراض الصدرية
   

 ـ د/ بدر عسكر

 
طب األعصاب

ـ د/ كمال الدين
 

ـ د/ مصري

 
عظام

ـ د/ أشرف عبد العزيز

 
- د/ أحمدي

ـ د/ عمرو حمصي

 
ـ د/ دهشان

 

ـ د/ محمود عاطف
 

ـ د/ رسالن

Hals-Nasen-Ohren-Facharzt

Tel.: 030-3335848
Fax: 030-3336092
Bismarckstr.63

 13585 Berlin-Spandau
Sprechzeiten: MO., Di., Do.  8:00-12:00 / 15:00-18:00

Mi., Fr.  9:00-12:00 



Tel.: 030 493 40 60 Gesundbrunnen
Heidebrinker Str. 1, 13357 Berlin
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- Notfallbehandlung.
  Professionelle Zahnreinigung.
- Behandlung des Wurzelkanals mit den 
   neuesten Methoden.
- Behandlung von Parodontitis.
- Fester und Herausnehmbarer Zahnersatz.
- Optische und kosmetische Füllungen.
- Zahnaufhellung auf professionelle Weise.
- Prävention und Behandlung von Kinderzähnen.
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Öff nungszeiten: Mo., Di., und Do.: 09:00 - 17:00 Uhr | Mi.: 11:00 - 19:00 Uhr | Fr.: 09:00 - 14:00 Uhr
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SPORTMEDIZIN
Dr. Dahshan
Allee der Kosmonauten 47, 12681 Berlin, 
Tel. 030-5415021
UROLOGIE
Eid Ali Faragallah
Karl-Marx-Str. 80, 12043 Berlin, 
Tel. 030/ 6866504
El-Seweifi Aref
Karel-Marx-Str.88, 12043  Berlin,
Tel. 030/ 23937904
Hasan Igde 
Tempelhofer Ufer 36, 10963 Berlin,
Tel. 030-2621424
Hegazy, Houssam
Müllerstr. 143, 13353 Berlin,
Tel. 0800-265080-24293
ZAHNÄRZTE
A. Najm
Waldenserstr. 7a, 10551 Berlin
Tel. 030-3957071
Alkhodor Youssef
Oranienstr. 16, 10997 Berlin
Tel. 030-6152222
Al-Wakeel Eman
Zabel-Krüger-Damm 39, 13469 Berlin, 
Tel. 030-4025952
Al-Souri, Asmaa
Mehringdamm 47, 10961 Berlin, 
Tel. 030-6930393

Amar Shakir
Karl-Marx-Str. 118, 12043 Berlin, 
Tel. 030-68053524
Benabdallah 
Hermannstr. 147, 12051 Berlin
Tel. 030-3256878
Birgit Samarrai 
Sophia-Charlotten-Str. 73-74, 14059 Berlin
Tel. 030-31998710

Douedari G.
Bundesplatz 12, 10715 Berlin 
Tel. 030/8531362
Hajir Jamal
Exerzierstr. 17, 13357 Berlin
Tel. 030-4651184
Hanan Hafez-Holz
Karl-Marx-Str. 84-86, 12043 Berlin
Tel.030-689773930
Mohammad Hijazi
Berliner Str. 25, 13507 Berlin (Tegel) 
Tel. 030-4374 8465
Ishaq, Ibtisam,
Karl-Marx-Str. 184, 12043 Berlin,
Tel. 030-6872172
Khalouf Emad
Badstr. 19, 13357 Berlin,
Tel.030-4932050
Mohamed Abu Hamada
Rami Abu Warrd
Finowstr. 25a, 12045 Berlin, 
Tel.:030- 687 5077

طب رياضي
ـ د/ دهشان

مسالك بولية
- د/ فرج هللا

 

- د/ السويفي
 

- د/ حسن

د/ حجازي

أسنان
ـ د/ ع. نجم

 
ـ د/ يوسف

 

ـ دة / الوكيل

 
ـ دة /  الصوري 

ـ د/ عمار شاكر
  

ـ د/ بن عبد هللا

ـ دة/ سمارائي

- د/ دويداري

- د/ حجير

ـ دة/ حنان حافظ

ـ د/ محمد حجازي

ـ دة / إبتسام إسحاق

  
ـ د/ عماد خلوف

ـ د. أبو حمادة
ـ د. أبو ورد

Karl-Marx-Str. 80
12043 Berlin

Tel.: 030-686 65 04
Fax: 030-627 30 433
Mo. - Di.: 8.30 - 16.00 Uhr.
          Mi.: 8.30 - 13.00 Uhr.

            Do.: 11.00 - 18.00 Uhr.
        Fr.: 8.30 - 12.00 Uhr.

Ärzte أطباء

Dr. med. A. Domah
Facharzt für Allgemeine Chirurgie
Unfallchirurgie / Gefäßchirurgie
Notfallarzt / Durchgangarzt
Röntgen / Ultraschall / OP
Hohenzollerndamm 124, 14199 Berlin 
S-Bhf: Hohenzollerndamm/ U-Bhf: Fehrbelliner Platz
Bus: 115/ 110 (Elsterplatz)

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

Sa: 09.00 - 12.00 Uhr
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Mohammed-Wael Alah Raschi
Karl-Marx-Str. 132, 12043 Berlin
Tel.: 030-6808 7868
Dr. Muhieddin Alarashi
Karl-Marx-Str. 132, 12043 Berlin
Tel.: 030-6808 7868
Mohamad Badr
Hermannstr. 158a, 12051 Berlin.
Tel.:030-6064152
Mustapha Lagrou
Müllerstr. 151, 13353 Berlin, 
Tel. 030-4538089
Saroukh Salah 
Zwingelistr. 9, 10555 Berlin,
Tel.030/3916614
Soraya Jalali 
Wilmersdorfer Str. 55,
10627 Berlin, Tel.030-3139800
Tarik Teter 
Mecklenburgische Str. 17, 
10713 Berlin. Tel.: 030-8243402
Tuffaha, Mushtaq
Potsdamer Str. 137, 10783 Berlin, 
Tel. 030-2161073
Amin Hafiz
Heidebrinker Str. 1, , 13357 Berlin
Tel. 030-493 40 60
KIEFERORTHOPÄDIE
Dr. Boutros , Fadel
Berliner Str. 18,10715 Berlin

Tel. 030-86420730
Dr. Yanal Alla-Rachi
Radickestr. 26, 12489 Berlin, 
Tel. 6713793

Dr. Muhieddin Alarashi
Karl-Marx-Str. 132, 12043 Berlin
Tel.: 030-6808 7868

ـ د/ وائل

ـ د/ محيي الدين

د/ محمد بدر

ـ د/ مصطفى

ـ د / ساروخ
 

ـ دة / ثريا جاللي

  
ـ د/ طارق التتر

 
ـ د/ مشتاق تفاحة

- د/ أمين حافظ

تقويم األسنان
ـ د/ فاضل

ـ د/ ينال اله رشي

د. محيي الدين 
 

Karl-Marx-Str. 88, 12043 Berlin
Tel.: 030-23937904

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

Privat & Alle Kassen



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

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

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

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

امكانیة المعالجة عند خوف االطفال تحت الدواء المھدئ او التخدیر العام

خدماتنا الطبیة
- معالجة آالم االسنان والرضوض

- تنظیف االسنان والوقایة ضد التسوس
- استشارة تغذیة

- حشوات بلون السن
- معالجة التھاب عصب اسنان الحلیب

- تلبیسات خاصة باسنان االطفال
- حافظ مكان ثابت ومتحرك

- تقویم االسنان
- معالجة تحت التھدئة او التخدیر العام

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

عیادة طب األسنان للصغارعیادة طب األسنان للصغار

Zeina Wehbe
Cassandra von Hopff garten
Jana Ghobadian

د. زینة وھبي
د. كاساندرا فون ھوبفغارتن

د. یانا غوبادیان

U6 Ullsteinstr.

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

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

Unsere Zahnärzte:
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Ärzte أطباء

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

Mi, Fr: 08.00 - 12.00 Uhr

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

Tel 030 625 10 07

Fachärzte für Frauenheilkunde & Geburtshilfe

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

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

Telefonische Anmeldung erbeten

Dr.  Khaled El-Sharafi
Dr. Zamzam Abu Showaisha

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

100%
OFFSET-DRUCK

بطاقات شخصية    ملصقات   كتب   أختام    بطاقات أفراح
طباعة على القماش   إعالنات ضوئية للمحالت

تنظيم حملة إعالنية متكاملة للمؤسسات و الشركات التجارية
تصميم إعـالنات و مواقع إنترنت



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

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

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

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

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

د. مصطفى محجوب
Dr. med.

Moustafa Mahjoub

Arzt für Chirurgie
Gefäßchirurgie, Sportmedizin, 

Orthopädische Therapie, 
Schönheitchirurgie

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

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

مواعید خاصة للحجامة یوم األربعاء بوجود سیدة متخصصة
مواعید خاصة للختان اإلسالمي الطھور

Prophylaxe

Kronen- und Brückenversorgung

Zahnprothesen

Kinderzahnheilkunde

Zahnfleischbehandlung

Spezielle Zahnreinigung und Politur

Anbringen von Zahnschmuck

Bleaching (Zahnaufhellung)

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

Tel 030 687 21 72
Praxis-Sprechzeiten:

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

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

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

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

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

U GneisenaustraßeU GneisenaustraßeU Gneisenaustraße

MUHANNAD. ABOU NABOUT
Praxis für moderne Zahnheilkunde

Zahnimplantate
Zahnersatz und Füllungen
Zahnfleischbehandlung
Zahnreinigung, Bleaching
Kinderbehandlung

زراعة األسنان وفق أحدث الطرق
تبییض األسنان بأحدث الطرق اآلمنة

الحشوات الضوئیة التجمیلیة
تركیب األسنان الثابتة والمتحركة

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

عالج األلم بدون خوف
معالجة األطفال

MUHANNAD ABOU NABOUT
Praxis für moderne Zahnheilkunde
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د. مانفرد بوم                                                             
     Dr. Manfred Böhm

د. فرانسيسكا كريتزيغ
Dr. Franziska Krätzig

د. طارق قرشويل.                                                      
                                           Dr. Tarek Karasholi

د. رشا قباين
Rasha Kabbani

العيادة السنية التخصصية لزراعة
األسنان والجراحة الفموية

نتكلم العربية واألملانية و االنكليزية

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

املعالجة الجراحية اللثوية 
قلع أرضاس العقل  

قطع ذرى األسنان املعالجة لبياً   
عمليات الجيب الفيك                                                                                                

معالجة الكسور و الرضوض السنية  
الجراحة التحضريية للتعويضات السنية 

التشخيص باألشعة ثالثية األبعاد 

إجراء املعالجة الجراحية تحت التخدير العام أو املوضعي، أو بالتنويم

عيادتنا تقدم خدمة توصيل املجاين للمرىض
املسنني والعجزة من وإىل العيادة

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

SPRECHZEITEN
Montag–Freitag 8–20 Uhr
Samstag nach Vereinbarung

VERKEHRSANBINDUNG
S8, S41, S42 oder S85 bis
Storkower Straße

Bus 156 oder 240 bis 
Storkower Straße

www.oralchirurgie-im-storkowerbogen.de

مطلوب موظفني وموظفات، ومتدربات
www.oralchirurgie-im-storkowerbogen.de/karriere





التجميل الجراحي:
- تكبير الصدر واألرداف بالسيليكون أو زراعة الدهن.

- شد وتصغير الصدر.
- شد البطن وترهالت الجسم.

- شفط الدهون.
- شد الوجه والجفون.

- تجميل المناطق الحميمية.

التجميل غير الجراحي:
- تبييض البشرة.

- إبرة إذابة الدهون.
- تكبير الشفايف بواسطة حقن الفيلر (هيالورون).

- شد التجاعيد (تعبئة، بوتوكس، زراعة الدهن، 
    الشد بالخيوط).

- معالجة تساقط الشعر بالبالزما ومحفزات النمو.

Chirurgisches Leistungsspektrum 
- Ästhetische Brustchirurgie
- Ästhetische Gesichtschirurgie
- Körperkonturierung
- Intimchirurgie 

Danckelmannstraße 34,
14059 Berlin
030 97 98 76 41
0176 23 14 92 62
info@balgon-aesthetics.de
www.balgon-aesthetics.de
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Ästhetische Medizin
- Hautaufhellung 
- Fetttwegspritze
- Lippenvergrösserung mittels 
  Hyaluronsäure 
- Faltenbehandlung (Botulinum, 
  Hyaluronsäure, Fetttransplantation, 
  Fadenlifting)
- Behandlung Haarausfall mittels PRP   
  und Wachstumsfaktoren

S H A D H A  B A L G O N
Fachärztin für plastische und ästhetische Chirurgie

Danckelmannstraße 34,

info@balgon-aesthetics.de
www.balgon-aesthetics.de

- ال نتعامل مع التأمين الصحي.
- يرجى تحديد موعد مسبق.

- أسعارنا مناسبة وخدمتنا ممتازة.
- خبرة طويلة في مجال جراحة التجميل.

- الطاقم نسائي بالكامل.

- Nur Selbstzahler
- Terminvereinbarung erbeten
- Wir bieten faire Preise und 
  exzellenten Service.
- Langjährige Erfahrung auf dem 
  Gebiet der ästhetischen Chirurgie 
  und Medizin
- Weibliches Personal ab 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 بالبالزما

ab 3000€ab 3000€



Tel.: 030 606 41 52

Zahnarzt 
Mohamad Anis Almohamad

د. محمد أنیس المحمد
Zahnarzt 

Omar Shalabi
د. عمر شلبي

Fachzahnarzt für Oralchirurgie 
Mukhtar Daiban

د. مختار ذیبان
اختصاصي جراحة أسنان

www.zahnarztpraxis-neukoelln.de

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

نتحدث األلمانیة، العربیة والتركیة
Mo. - Do.: 

08:00 - 20:00 Uhr
Fr.: 

08:00 - 18:00 Uhr
Sa.: 

10:00 - 16:00 Uhr

اإلثنین - الخمیس الجمعة السبت

D
es

ig
n 

by
 D

al
il.

de



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

زراعة أسنان بالتقسيط المريح
تبييض وتجميل األسنان

تركيب تيجان وجسور
حشوات أسنان بيضاء ليزرية

سحب عصب بدون ألم
أحدث أساليب التخدير لضمان المعالجة بدون ألم

العيادة مقابل الباب الخلفي لبلدية نويكولن

بإشراف الدكتور عماد عبود

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

 مطلوب
مساعدة طبيب أسنان

موظفة استقبال

ة - التركية
ث: العربية - األلماني

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

مستشفى إبن سينا

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

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

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

Kompressionsvesorgungen
Rehabilitationsmittel

Stützmieder, Med. Bandagen
Hausbesuchsservice

Beratung & Versorgung

Abdul O T Genesung GmbH
Orthopädietechnik & Sanitätshaus

Methfesselstraße 50, 10965 Berlin

www.abdul-sanitaetshaus.de

Tel  030 627 277 76  Fax  030 627 278 69

E-Mail  info@abdul-sanitaetshaus.de

∞e^í€◊÷<l^ø ^uÊ<l]Å^fl{{{{{â
Ç{{{{{{ä¢]<^ñ¬_<ƒÈ€¢<l]Ç{{{{é⁄
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Mo-Fr: 09.00- 18.00 Uhr & nach Vereinbarung

Manfred von Richthofen Straße 24
12101 Berlin

Tel 030 788 97 955  Fax 030 788 97 956

Mobil  0171 991 81 96

- ص/ أشرف خويطر

- ص/ عبد الناصر السقا

- ص/ نبيل الدسوقي

ـ ص/ عالء الحلو

ـ  ص/ محمد نوفل

ـ  ص/ مالك فاعور

 
- ص/ ياسين مطر

 
- ص/ سمير حسنى

 

- ص/ طالل بناور

- ص/ أنيا

 
- ص/ نهاد األشقر

 
ـ ص/ محمد العزوزي

ـ ص/ العريان

- ص/ إبراهيم نصار

- ص/ موسى مسالمة

 
- ص/ ياسر الشرافي

Akazien Apotheke,
Hauptstr. 19, 10827 Berlin 
Tel. 030-76768777
Am Gartenplatz,
Feldstr. 10, 13355 Berlin
Tel. 030-4639855
Berg Apotheke,
Skalitzer Str. 133, Kreuzberg,
Tel. 030-61609999
Herzapotheke
Badstr. 57-58, 13357 Berlin, Tel.: 030- 
4614079
Kaiserdamm Apotheke,
Kaiserdamm 114, 14057 Berlin
Tel. 030-32602142
Konradin,
Friedrich-Karl-Str. 23, 12103 Berlin,
Tel. 030-7525717
Lukas Apotheke,
Wrangelstr. 78, 10997 Berlin,
Tel. 030-6123950
Orchideen Apotheke,
Britzer Damm 67, 12347 Berlin,
Tel. 030-6065062
Paracelsus Apotheke,
Huttenstr. 68, 10553 Berlin,
Tel. 030-3453705
Potsdamer-Platz-Apotheke,
Linkstr. 4, 10785 Berlin,
Tel. 030-2559220
Rathaus Apotheke,
Großbeerenstr. 26, 10963 Berlin,
Tel. 030-2158084
Sonnen-Apotheke
Sonnenallee 76, 12045 Berlin
Tel. 030-6272 8330
Spree-Apotheke
Alt Moabit 89, 10559 Berlin
Tel.: 030-39903380
Tannenberg Apotheke,
Birkbuschstr. 59, 12107 Berlin 
Tel. 030-7718824
Wildenbruch Apotheke,
Sonnenallee 105, 12045 Berlin,
Tel. 030-6872124
Zeppelin Apotheke,
Zeppelinstr. 37, 13583 Berlin,
Tel. 030-3728632

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

- د/ محمد محمد

ـ عدنان المحضر

ـ بالل للعالج الطبيعي

Blissestrasse 5, 10713 Berlin

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

Jomamah El-Nejmi (Allianz)
Enzianstr. 2, 12203 Berlin
Tel.: 030-680749230
ِJamil Matar (Feuersozietät)
Emdener Str. 58, 10551 Berlin Tel.: 030-2260 
5981, Handy: 0170-5359015
Nemer El-Ahmed
Versicherungsbüro, Gotzkowskystr. 29, 10555 
Berlin, Tel. 030-3347198
ٌRamy Elsayad (BHW/Postbank)
Britzer Damm 63, 12347 Berlin, Tel.: 030-
22439824

ـ جومانا النجمي

ـ جميل مطر

- نمر األحمد

ـ رامي الصياد
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Abokal Najat
Kienitzer Str. 107, 12049 Berlin
Tel.: 030-62206896
Ahmed Abed
Schönstedtstr. 7, 12043 Berlin
030-2850 2300
ِAhmad Chahrour
Anzengruberstr. 8, 12043 Berlin
Tel.: 030-9210 6670
Ibrahim Housam
Müllerstr. 156 A, 13353 Berlin,
Tel. 030-469062822
Jawabreh, Imad
Kurfürstendamm 152, 107097 Berlin, 
Tel. 030-3974470
Naser Mansour 
Mariannenstr. 9-10, 10999 Berlin, 
Tel. 030-69533626
Nasereddin Josef
Bastianstr. 5, 13357 Berlin
Tel.: 030-66403045
Riad Khalil
Mariannenstr. 9-10, 10999 Berlin, 
Tel. 030-69533628
Tarig Elobied
Togostr. 1, 13351 Berlin, Tel.030-
50360777

ـ اة/ نجاة أبوقال

ـ ا/أحمد عابد

ـ ا/ أحمد شحرور

ـ ا/ حسام ابراهيم

ـ ا/ عماد جوابرة

ـ ا/ ناصر منصور

ـ ا/ يوسف ناصر الدين

ــ ا/ رياض خليل

ـ ا/ طارق العبيد

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

SCHWERPUNKTE
Familienrecht, Verkehrsrecht,

Strafrecht, Ausländer- & Asylrecht

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

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

- د/ عبد هللا

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

   ـ أميركو
للتجارة      

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

- شركة برلين للنظافة

- شركة لحام



84

Choraka Saleh
Lüderitzstr. 79, 13351 Berlin, 
Tel.030- 4528656
Dr. Elektiar A.
Aachener Str 40, 10713 Berlin, 
Tel. 030-2138830
Fouad Moussa
Bundesallee 32, 10717 Berlin, Tel.: 0176-
7005 5678
Ismail Khalil
Weichsel Str. 7, 12043 Berlin, 
Tel. 0177-5987984
Khadem , Mustapha   
Großbeerenstr. 67, 10963 Berlin, 
Tel. 030-2517742
Hatem El-Batta
Swinemünder Str. 48B, 13355 Berlin,
Tel. 030-7914857
Khleif, Moussa
Greifenhagener Str. 48, 10437 Berlin, 
Tel. 030- 4455725
Naim Ashour
Schöneberger Str. 5, 10963 Berlin
Tel.: 030-33986886
Nickodaim, Richard
Hermannstr. 21, 12205 Berlin, 
Tel. 030/6228211
Sudgi Hamdan
Kurfürstenstr. 37a, 12249 Berlin-Lankwitz, 
Tel. 030- 81001323 / 0163-7280250

ـ ا/ صالح

ـ د/ أحمد اإلختيار
 

ـ ا/ فؤاد موسى

ـ ا/ إسماعيل

ـ ا/مصطفى

ـ أ/ حاتم البطة

ـ ا/ موسى

ـ أ/ نعيم عاشور

ـ ا/  ريتشارد

ـ ا/ صدقي حمدان

Adam Travel
Pariser Platz 4A, 10117 Berlin
Tel.: 030-300145541
Al-Hanan
Sonnenallee 94, 12045 Berlin, 
Tel. 030-68053236
Almadina Travel Service
Flughafenstr. 33, 12053 Berlin,
Tel. 030-26558448
Amal
Selchower Str. 5, 12049 Berlin, 
Tel. 030-62707140
Babylon Reisen
Grunewaldstraße 60, 10825 Berlin 
Tel. 030 -78715751
Dania Reisen
Müllerstr. 119, 13349 Berlin, Tel. 030-
81799643
Hauptstadt Reisen
Werbellinstr. 5, 12053 Berlin
Tel.: 030-67 51 84 91
Hayat Reisen
Drontheimer Str. 24, 13359 Berlin
Tel.: 030-7024 6347
Hegazi

ـ آدم للسياحة

ـ الحنان للسياحة والسفر

 
ـ سفريات المدينة

- سفريات أمال

 
- سفريات بابيلون

ـ سفريات دانيا

ـ سفريات العاصمة

 
ـ سفريات حياة

- سفريات حجازي

Tauentzienstr. 16, (Kudamm), 
Tel. 030-2139062
HTC-Harb
Potsdamer Str. 93, 10785 Berlin, 
Tel. 030-2651627
Kiez Reisen 
Wrangelstr. 57, 10997 Berlin, 
Tel. 030-6185149
Kudus Reisen 
Gneisenaustr. 90, 10961 Berlin, 
Tel. 030-6948974
Maschari Reisen
Wiener Str. 1-6, 10999 Berlin
Tel. 030-61621767
Watan Reisen GmbH
Sonnenallee 55, 12045 Berlin, 
Tel. 030-56828971-73
Safadi Touristik Service 
Hardenbergplatz 2,
10623 Berlin,  Tel. 030-26558448
Safa Reisen 
Baruther Str. 1, 10961 Berlin, Ecke 
Mehrindamm 25, Tel. 030-61202799
Travelservice Berlin
Schwedenstr. 3B, 13357 Berlin, 
Tel. 030-49915005
Town Travel
Sonnenallee 122, 12045 Berlin, Tel. 030-
2363 2927

ـ مكتب حرب

ـ سفريات الحي

ـ مكتب القدس

ـ سفريات المشاريع

ـ سفريات الوطن

ـ الصفدي للسياحة

ـ سفريات الصفا
 

ـ سفريات برلين

ـ تاون ترافيل

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

- إلكترونيك لين

- إلكترو فن

- موبيل سات

- ريكس

ـ ساتكوم

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

ـ ا/عبد الواحد

  
ـ نور الدين الصالحي

 

ـ ا/ السامرائي

 
ـ ا/ أمادو

ـ أة/ بشرى الحجيل

Aachener Str. 40, 10713 Berlin
(U-Bhf: Heidelberger Platz  Bus: 249)

E-Mail post@elektiar.de
Tel 030 213 88 30  Fax 030 213 88 40

Funk 0171 838 97 31

Dr. A. Elektiar
dolmetscher

د/ أحـمد اإلختيار

^ñœ◊÷<Ã◊¶<Í5Ö<‹q3⁄<I
∞÷Üe<ª<ŸÇ√÷]<h^j“Ê<<

ÌÈ⁄Á”u<ÌÈ5Ö<l¯⁄^√⁄<I
l^íí~j÷]<ÿ”e<îÁífi<I

D
e
sig

n
e
d
 B

y
 D

a
lil

Exakt Fahrschule
Anzengruberstr. 6, 12043 Berlin
Tel.:030-23536205
Sonnen Fahrschule
Sonnenallee 82, 12045 Berlin
Tel.: 030-68072096
Turbo Fahrschule
- Bredowstr. 2,10551 Berlin, 
  Tel. 030-39837537 / 0174-2050030
- Donaustr. 101, 12043 Berlin
  Tel. 030-56821280

- إكسزاكت

ـ أ / محمد

- أ / حبيب

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

ـ فوتو فريد

ـ ستوديو ميديا

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

ـ فرات العبيدي

ـ د. ناجح العبيدي

...... Elektronik, Reisebüro, Übersetzer und Dolmetscher الكترونيات، سفريات، مترجمون، تأمينات، ، مدارس قيادة،
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Firma Mattar
Tel. 0176-26888250
Hajjir Umzüge
0176-70739151
IL Dienstleistung
Kottbusser Damm 70, 10967 Berlin
Tel.: 030-9838845
Mattar Transport
0176-61799437

- شركة مطر

ـ نقليات حجير

ـ عبد هللا سعد

ـ مطر للنقليات

El Nahar
Stuttgerter Platz 11, 10627 Berlin, Tel. 
0174-2535585

ـ النهار

AliTel
Brisestr. 5, 12053 Berlin
Tel.: 0176-71050656
Bassal-Shop
Sonnenallee 36, 12045 Berlin
Tel. 030-62725201
City Phone
Sonnenalle 42, 12045Berlin
Tel. 030-62989399
Handy World
Karl-Marx-Platz 1, 12043 Berlin
Tel.: 030-50915236
Handy & Technik
Erkstr. 7, 12043 Berlin
Tel. 030-33029960
I like Handy
Kottbusser Damm 70, 10967 Berlin,
Tel.: 030-6807 0391
Tam Tam
- Karl-Marx-Str. 65,12043 Berlin
  Tel. 03087339250
- Karl-Marx-Str. 175, 12051 Berlin
  Tel. 030-68088030

ـ علي لالتصاالت

- هواتف بصل

- هولتف المدينة

ـ عالم الموبيل

- رمضان

ـ عبد هللا سعد

- طم طم

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

- سفينة الحكمة

- الناصرة

- بيت لحم

ـ المعهد الثقافي العربي
 

ـ الفالح

ـ البيان

ـ مدارس ألفابت

 
ـ الحولة

ـ اإلرشاد
 

ـ تعليم اللغة العربية

 
ـ مدرسة األندلس

 

ـ مدرسة قرطبة للبنين و البنات

 

ـ الرابطة 
 اللبنانية

ـ مدرسة النور

ـ دار الحكمة

المدرسة العربية / الكرامة

 
- مدرسة فلسطين

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

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

Jamil, Kamal 
Wolframstr.5, 12105 Berlin, Tel. 030-7511433
Khadem, Mustapha
Großbeerenstr. 67, 10963 Berlin, 
Tel. 030-2517742
Nouri, Noureddine
Linienstr. 46, 10119 Berlin, 
Tel. 030-28879659
Safadi
Hardenbergplatz 2, 10623 Berlin, 
Tel. 030-20454766
MALER
Firma A. Khellouf
Braunschweiger Str. 68, 12055 Berlin, 
Tel. 030-6834583
Firma KS tec
Tel. 030-48826242 / 0176-61799437

- م / كمال جميل

- م / مصطفى خادم

- م / نور الدين نوري

- م / حاتم الصفدي

أعمال الدهان
- خلوف ألعمال الدهان

- صفصوف للنقل واإلعمار

ـ البصراوي لألجهزة 
 المنزلية   

 والكهربائية

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

AN- & VERKAUF 
AB Automobil
Barnetstr. 53, 12305 Berlin
Tel.: 030-7456418
Autoservice Abo Ward
Neuendorfer Str. 64, 13585 Berlin
Tel.: 030-61365550
Jallous Automobile
Lübarser Str. 35, 13435 Berlin
Tel. 030-4024415
Wehbe Autohandel
Kiefholzstr. 388, 12054 Berlin,
Tel. 030-62804435
VERMIETUNG
Ascar
Mehringdamm 63, 10961 Berlin,
Tel. 030-695797-6
REPARATUR
ASD Auto Design u. Service GmbH
Koloniestr. 104, 13359 Berlin,
Tel. 030-4926372
Chebli, Hikmet u. Ghazi
Koloniestr. 127, 13359 Berlin, 
Tel. 030-4939073
KFZ-GUTACHTER
BAG, Belal Ahmed
Schierker Str. 28, 12051 Berlin
Tel.: 030-62900013 Funk: 0177-4725337
KFZ-Gutachter, El-Amassi
Osloer Str. 112, 13359 Berlin.
Tel.: 030-52134969 Funk: 0176-76778115
KFZ-Ingenieurbüro AS
Mariendorfer Damm 45, 12109
Belin, Tel.: 030-89000201
Samer dahan
Hohenzollerdamm 157, 10713 Berlin,
Tel.: 030-33 988 148
SVS, Abotair & Biary
Klausingring 1, 13627 Berlin
Tel.: 030-49207543

بيع وشراء السيارات

تأجير السيارات

إصالح السيارات

خبير الحوادث
ـ بالل أحمد

ـ محمد العمصي

ـ على عواضة

ـ سامر دهان

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

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

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

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

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

F&S Taxes Steuerberatung

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

أسعارنا مناسبة وشفافة

Dienstleistung

Finanzbuchführung Jahresabschluss
Steuerberatung Steuererklärung

Lohnbuchhaltung und 
Lohnbuchoptimierung

Unternehmens- und 
Wirtschaftsberatung

Vermögensberatung Existenzgründerberatung

Vorsorge

خــدمــاتنــا
االستشارات والنصائح االقتصادیة مسك الدفاتر

إدارة األصول واألموال الخاصة الحسابات الختامیة

تأمین المستقبل المساعدة في تأسیس 
المشاریع الجدیدة

المشورات والنصائح في مجال ضریبة اإلرث والھبات

خــدمــاتنــا

Dienstleistung

االستشارات والنصائح االقتصادیة
إدارة األصول واألموال الخاصة

Beratungsstellenاستشارات اجتماعية
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20 Jahre 
Dalil Magazin

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

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

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

REINICKENDORF 
Rathaus Reinickendorf
Eichborndamm 215 - 239 in 13437 
Berlin
Raum 119 B 
Kostenlose Rechtsberatung für Einkom-
mensschwache. 
HVD Neustart 

Beratung und Wohnunterstützung
Alt-Reinickendorf 7 in 13407 Berlin 
Telefon: 4 14 68 74 
SPANDAU 
Beratung + Leben 
Sozialberatung Spandau
Hasenmark 3 in 13585 Berlin 
Telefon: 3 31 30 21
Deutsches Rotes Kreuz 
Allgemeiner Sozialer Dienst 
Galenstraße 29 in 13597 Berlin 
Telefon: 43 72 89-95 
Gemeinwesenverein Heerstraße Nord 
Beratungsstelle Treffpunkt 
Obstallee 22 d in 13593 Berlin 
Telefon: 3 63 41 12
 
HÎNBÛN
Internationales Bildungs- und Be-
ratungszentrum für Frauen und ihre 
Familien 
Brunsbütteler Damm 17 in 13581 Berlin 
Telefon 3 36 66 62 
Treffpunkt Regenbogen 
Lynarstraße 9 in 13585 Berlin
Telefon: 3 36 10 36
STEGLITZ-ZEHLENDORF 
Diakonisches Werk Steglitz und Teltow-
Zehlendorf
Johanna-Stegen-Straße 8 in 12167 
Berlin
Telefon: 7 71 09 72

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

Al-Muhammadawi
Einemstr. 4, 10787 Berlin
Tel. 030-25358338-9
Ramadan Maschinenhandel
Tel. 030-40713701
Munkari, Kutayba
Ahrweilerstr. 22, 14197 Berlin
Tel. 030-8213222 

- المحمداوي للسيارات

- رمضان

- قطيبة

ENTERTAINER
Al Atlal 
Tel. 030-3424988
Dj. Al-Afrah 
Tel. 030-85977769 / 01761-63886003
Dj. Farid
Tel. 030-60507180
Dj. Hanin 
Tel. 0176-22045953
Dj. Zakareya 
Tel. 0171-8792784
Essam 
Tel. 0162-3523883
Nagham 
Tel. 0173-6178173
Ronaldo
Tel.0179-5571314
FESTSAAL
Alafrah Saal
Puderstr. 8, 12435 Berlin, 
Tel 0176-63886003
AWA Saal
Wiebestr. 49, 10553 Berlin
Tel. 030-88531058
Charisma Festsaal
Colditzstr. 29, 12099 Berlin
Tel. 0173-2059765
Elegance Event
Colditzstr. 27, 12099 Berlin
Tel. 030-75447181-83
Kontrast Festsäle
Handwerkerstr. 33, 15366 Berlin
Tel.: 0151-66505050
LUX Saal
Puderstr. 8, 12435 Berlin, 
Tel.: 030-536 04 033
Orient Festsaal
Colditzstr. 27, 12099 Berlin
Tel. 030-75447183
Queen Event
Colditzstr. 27, 12099 Berlin, ِ(Seitenflügel)
Tel. 030-75447183
Royal Event Center
Am Juliusturm 55, 13559 Berlin
Tel.: 03036757709
Saphire Festsaal
Colditzstr. 27, 12099 Berlin
Tel. 030-75447183
Sato Festsaal
Neuköllnische Allee 25, 12057 Berlin
Tel. 030-68055036
Sultan Event Center
Puderstr. 8, 12435 Berlin, 
Tel.: 030-536 04 033

ـ األطالل

ـ األفراح

ـ فريد

ـ حنين

ـ زكريا

ـ عصام زمبيبال

 ـ نغم 

ـ ممدوح

ـ صالة األفراح

ـ صالة األمل واألحالم

 
ـ صالة كاريزما

ـ صالة األناقة

ـ صالة كونتراست

ـ صالة لوكس

ـ صالة الشرق

ـ صالة الملكة

ـ الصالة الملكية

 
صالة زفير

ـ صالة شاتو

ـ صالة سلطان

ـ أبو ظبي

 
ـ الجزائر

 

ـ األردن

ـ العراق
 

ـ لبنان

ـ سورية

 

ـ قطر

 
ـ دبي

 

ـ مصر

ـ السودان

 

ـ الكويت

 ـ البحرين

  
ـ ُعمان

 

ـ المغرب

ـ فلسطين

 

ـ السعودية

 
ـ اليمن

ـ ليبيا

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

Festkichkeiten, Autos, Im- & Export, Reinigungاحتفاالت، سيارات، استيراد وتصدير، أعمال نظافة،
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Ahmad
Weisestr. 8, 12049 Berlin,
Tel. 030-21803302
Alouisal
Sonnenallee 99, 12045 Berlin 
Te. 0176-85247263
Alouisal
Weichselstr. 56, 12045 Berlin
Tel.: 030-6130 9162
Al-Faisal
Exerzierstr. 3, 13357 Berlin 
Tel. 030-69525178
Aamir
Voltastr. 35, 13355 Berlin, 
Tel. 030-46456799
Belal
Gotzkowskystr. 32, 10555 Berlin
Tel. 030-20953282
BON BON
Sonnenallee 68, 12045 Berlin
Tel.: 030-22460787
Byblos
Scharnweber Str. 122, 13405 Berlin
Tel. 0176-67667070
Kleopatra
Fritschestr. 49, 10627 Berlin, Tel. 030- 
37591085
Elegance
Sonnenallee 112, 12045 Berlin 
Tel. 030/6872483
El-Sufara
Maxstr. 15, 13347 Berlin
Tel.030-81799075

ـ صالون أحمد 

ـ صالون الوصال ( أبو الخير) 
 

ـ صالون الوصال ( سليم)

ـ صالون الفيصل

ـ صالون أمير

 
ـ صالون بالل

ـ صالون بون بون

ـ صالون بيبلوس

ـ صالون كليوبترا

ـ األناقة 

 
ـ السفراء

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

- مصر للطيران

الخطوط القطرية

- الخطوط السورية

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

ـ حسين فاندام

ـ األصابع الذهبية 

ـ هيثم  

ـ كوافير حسين

ـ صالون قاسم

ـ كريستال
 

ـ صالون المال

ـ صالون  محسن

ـ صالون ناصر

ـ صالون هنادي
 

ـ صالون فينسيا

- صالون وائل

ـ كوافير وائل

ـ صالون ياسين

ـ صالون يوسف

 ,Airlines, Frisiersalonsشركات طيران، صالونات

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

ـ جريدة األهرام

  
ـ شبكة األخبار العراقية

 
ـ وكالة األنباء الكويتية

ـ وكالة األنباء المغربية

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

ـ ريم اسماعيل

ـ زهرة بوركادي

ـ كانت للتجميل
 

ـ كليوبترا

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

ـ بيسان

 
ـ الشرق

 
ـ موبليات سويدان

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

ـ أزياء عادل

 

ـ الحنان

 
ـ تبارك

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

ـ مجوهرات األفراح

ـ مجوهرات األمان
  

ـ الهادي

 
ـ مجوهرات الحنان

ـ مجوهرات الحنان

ـ مجوهرات الرضا

 
ـ مجوهرات دبي

 
ـ مجوهرات الخليج

- نعمة

Barbar Aga
Karl-Marx-Str. 46, 12045 Berlin
Tel. 030-62985881
El-Salam
Sonnenallee 44, 12045 Berlin, Tel. 
62726510
Goldene Shicha
Graefestr. 65a, 10967 Berlin
Tel. 0176-29873909
Sahara
Boddinstr. 4, 12053 Berlin, 
Tel. 62989528
Sehraya
Großbeerenstr. 79, 10963 Berlin 
Tel. 030-25938733
Tausend und eine Nacht
Potsdamer Str. 137, 10783 Berlin
Tel. 030-32890986 
Um Kalthum
Sonnenallee 40/70, 12045 Berlin, 
Tel. 030-2732509
Ya Hala
Pankstr. 51, 13357 Berlin, 
Tel. 030-46905038

ـ بربر أغا

ـ السالم

 
ـ الشيشة الذهبية

ـ صحارى

ـ سهراية

 
ــ ألف ليلة و ليلة

ـ أم كلثوم
 
 

ـ ياهال

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

ـ ملحمة البتول

ـ أبو سامر

 
ـ الهنا

  
ـ القدس العربي

ـ ملحمة المصطفى

  
ـ الريان

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

 ـ الجليل

ـ سوق الشام

ـ عزام

ـ بغداد

 
ـ البركة

ـ الفيصل

ـ المنى

ـ ملحمة الرضا

 ـ ملحمة السالم

ـ ملحمة الشهباء

ـ ملحمة جبل عامر

ـ حبيبي

ـ حرب
 

ـ محل القناعة

ـ محالت دامس

ـ وائل

 ـ الشرق

ـ جوهرة الشرق

ـ سبيتي

ـ ملحمة يوسف

ـ زغيب

ــ األندلس
 

- الحمرا

ـ األمراء

ـ الباشا

ـ مطاعم الرحمة

- الصفا

 
ـ السلطان

 
ـ أكروم

ـ مطعم أميرة

ـ أسعد

 
ـ اصالة

 
ـ بابل

 

ـ بهارات

ـ بركة

ـ بربر أغا

 
ـ إكسال

ـ فروج المدينة
 

ـ بيت المدينة

ـ الشحرور

ـ معجنات الضيعة

 
- الرضا

 

ـ الريف
 

ـ جمال الشام

ـ حبيبي

 

ـ يافا

- الزان

ـ مندي

 
ـ مرووش

ـ مروش

ـ مسايا

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

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

ـ نور

ـ قدموس

 ـ روشة

ـ سبيل
  

ـ سالم

 
ـ سالمات

- سلسبيل 

  
ـ سنابل

 
ـ سكارابيوس

ـ سمسم

ـ شام

ـ شهرزاد

ـ طيبة

 
ـ ياهال

ـ أم كلثوم

Abu Laila, 
Beusselstr. 68, 10553 Berlin
Tel. 030-39848063
Albascha
Huttenstr. 5, 10553 Berlin
Al Iman
Schierker str. 33, 12051 Berlin
Tel. 030-6272 8443
Aljazeera
Sonnenallee 15,12047 Berlin
Tel.: 030-62725489
Al Manar
Lüderitzstr. 10, 13351 Berlin,
Tel.: 030-4514818
Goldene Bäckerei
Kiehlufer 115, 12059 Berlin
Tel.: 030-6808 1077
Habibi 
Erkstr. 6, 12043 Berlin, Tel. 030-6820381
Nuss Depot
Sonnenallee 73,12045 Berlin, 
Tel. 030-62727797
Um Kulthum
Sonnenallee 50, 12045 Berlin, Tel. 62734399

ـ أبو ليلى

 
- الباشا

-اإليمان

ـ الجزيرة

ـ المنار

ـ المخبز الذهبي

ــ حبيبي

 ـ المحمصة العربية

 
ـ أم كلثوم

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

ـ نادى البداوى

 
ـ نادي الكوثر

ـ نادي الكرامة

 
ـ  نادي فلسطين

- نادي القدس

Restaurant, Backwaren, Lebensmittel, Cafés, Juweliere مطاعم، أفران وحلويات، مواد غذائية، مقاه عربية، مجوهرات
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سياحة  لنجاح ألي  المساعدة  العوامل  أُِخذت  ما  إذا 
كانت، فإنها جميعاً تتوافر في األردن؛ ذلك أنها تضم 
والصحراوية  الجبلية  الطبيعة  من  متنوعة  أطيافاً 
أبرز  من  واحدة  تعّد  كونها  جانب  إلى  والبحرية، 
الدول التي تنعم باألمان وسط منطقة ملتهبة سياسياً، 
كما أن شعبها يعّد من أكثر الشعوب كرماً وترحاباً 
بالضيف ومساندة له؛ نظراً للطبيعة البدوية المهيمنة 
على شَيم الناس وعاداتهم هناك، برغم نمط المدنية 
الهوية  حيث  من  الفت،  بشكل  للعيان  الظاهر 
المعمارية للمدينة والبنية التحتية والمرافق السياحية.

على  منتعشة  األردن  في  السياحة  جعل  سبق،  ما 
األصعدة كافة: الدينية والعالجية وسياحة المؤتمرات.

البحر  بمنطقة  األردن  في  السياحة  ترتبط  ما  غالباً 
البتراء، على وجه التحديد، وسيؤتى  الميت ومدينة 
على ذكرهما، بيد أن في هذه الدولة ما يتجاوز ذلك، 
الخاّلبة  والطبيعة  التاريخ  عن  الباحثين  يالئم  مّما 

والتسّوق في األماكن الشعبية.
فيما يلي أبرز الوجهات التي على زائر األردن أاّل 

يفّوت فرصة زيارتها:

- البتراء :
البتراء درة األماكن التاريخية والسياحية في األردن، 
إنها قبلة أنظار السائحين في كل أنحاء العالم، فهي 
الحضارة  ذات  بالصخر،  المنحوتة  الوردية  المدينة 
من  أكثر  قبل  األنباط  العرب  أنجزها  التي  العريقة 
والحضارة  التاريخ  من  كنز  إنها  عام.   (2000)
وقنوات  وسدودها  هندستها  في  فريدة  فهي  والفن، 
المياه المدهشة، تكمن الدهشة في هذه المدينة العظيمة 
في الممرالضيق المشقوق في الصخر والذي يفضي 
بالزائر اليها الى اكتشاف حقائق هذه المدينة الرائعة 
على  للنحت  فريداً  نموذجاً  تمثل  التي  بالخزنة  بدءاً 
السائر هذا السيق  الصخر الوردي، فبعد أن يجتاز 
وترتفع  كيلومتراً  من  اكثر  يمتد  الذي  الصخري 

يطالعه  200م  الي  أحياناً  يصل  علو  جدرانهالى 
مشهد مدهش للخزنة المنحوتة بالصخر والمصقولة 
بدقة فائقة في الصخر الوردي الذي أن طالعته أشعة 
المختلطة  األلوان  من  مدهشاً  طبقاً  عكست  الشمس 
تجتذب  الفريدة  المعمارية  التحفة  هذه  معاينة  وبعد 
تكون  ألن  المدينة  هذه  تؤهل  مذهلة  مواقع  الزائر 
واحدة من عجائب الدنيا القديمة والحديثة معاً. فهناك 
الحمامات  جانب  إلى  بالصخر  المنحوتة  المباني 
والمعابد وخزانات المياه واألبواب الضخمة المقوسة 
الرائعة  باألعمدة  المحفوفة  المبلطة  والشوارع 
يتسع  الذي  المسرح  ثم  الفاتنة  الصخرية  والرسوم 
ألكثر من (300) مشاهد إلى جانب دير ضخم ذي 

ارتفاع شاهق شيد في القرن األول للميالد.
للمشاهد  يتيح  أثري عصري  متحف  إفتتاح  تم  وقد 
معاينة بعض األثار والقطع واألدوات األثرية التي 

تم إكتشافها في هذه المدينة النادرة المثال في العالم.
أخو  هارون  النبي  يقع ضريح  البتراء  جوار  وإلى 

موسى عليه السالم.

- المدرج الرومانى:
تجربة  خوض  يمكنك  االردن  في  السياحة  اثنائ 
فرديه من نوعها تاخدك الى 2000 عام الى الوراء 
جرش  فى  الرومانى  للمدرج  زيارتك  عند  وذلك 
يرجع  االردن  فى  هام  سياحى  جذب  عامل  فهو   ،
حيث  القديمة  الرومانية  االمبراطورية  الى  تاريخه 
كان بمثابة ساحة للسباقات والقتال كما كان يقام عليه 
ذلك  فى  السبب  ويرجع  ومسرحية  فنية  عروضة 
الى جوده النظام الصوتى بالمدرج . يتسع المدرج 
الفنادق  لحوالى 6000 فرد ، كما يوجد العديد من 

القريبة من المدرج التى يمكنك حجزها لالقامة 
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- العقبة : 
المياه  تحت  والمغامرة  الغطس  هواه  من  كنت  اذا 
البحر  فى  والغطس  مثيرة  بتجربة  القيام  يمكنك 
االحمر فى العقبة اثناء السياحة في االردن. العطس 
الشعاب  بروئية  واالستمتاع  االحمر  البحر  مياه  فى 
المرجانية الخالبة ذات االلوان الجميلة تجربة فرديه 
حيث  العقبة  بزيارة  الفرصة  تفوت  ال  نوعها  من 
يمكنك ايضا ركون قوارب ارضيتها زجاجية لتتمتع 
والتقاط  القارب  اسف  والشعاب  االسماك  بروئية 

اجمل الصور التذكارية.

- البحر الميت : 
البحر الميت فى االردن هو المكان الوحيد فى العالم 
االشعاع  حيث  البشرة  اسمرار  على  امانا  االكثر 
السنة  شهور  مدار  على  الجول  اعتدال  الشمسى، 
الشواطىء  من  ايضا  هو  المياه.  وصفاء  ونقاء 
باالمالح  الغنية  المشهور  الطينة  حيث  العالجية 
المعدنية التى تفيد الجسم حيث يدهن بها الجسم من 
اجل العالج. ايضا يجد به العديد من الينابيع الحارة . 
انا عن االقامة فهناك العديد من الفنادق الراقية هناك 
. فاذا كنت تنوى السفر قريبا من اجل السياحة في 
هذه  تدع  الميت وال  البحر  بزيارة  ننصحك  االردن 

الفرصة تفوتك.

- جرش :
شمال  بين  متوسط  موقع  في  الكائنة  المدينة  هذه 
من  ساعات  بضع  بعد  على  فهي  وجنوبه  األردن 
وهي  الخالدة،  المدينة  البتراء  حيث  األردن  جنوب 
قائمة  على  الموضوعة  العالمية  المدن  من  واحدة 
على  محافظة  ظلت  التي  القديمة  الرومانية  المدن 

آثارها ومعالمها.

الحقبة  في  ازدهارها  ذروة  المدينة  هذه  شهدت  فقد 
المنزلة  المكان  عبقرية  تعكس  حيث  الرومانية، 
رسمياً  كانت مركزاً  التي  الرومانية  للمدينة  الرفيقة 
من مراكز األمبراطورية الرومانية القديمة، فبعد ان 
تم الكشف عن معالمها التي كانت مخفية تحت الرمال 
مع تعاقب األزمان، يتجلى المشهد عن مدينة عامرة 

بالشوارع المرصوفة واألعمدة المذهلة والمسارح.
والساحات والميادين والحمامات واألسوار الحصينة 
نموذجا  اآلثرية  جرش  تمثل  الخارجية،  واألبواب 
الرومانية  الثقافات  وتزواج  الحضارات  لتالقي 
األبيض  البحر  حوض  في  نشأت  التي  واليونانية 
العربية  والتقاليد  الشرق  إلى روح  المتوسط إضافة 
من  واحدة  فهي  األولى.  األسالمية  العصور  في 

وهي  الديكابوليس  العشر  الرومانية  المدن  منظومة 
اليوم من أروع األماكن اآلثرية التي تحظى بأهتمام 

اعداد كبيرة من أفواج السياح والزائرين.

- وادى رم :
القمر” يقع جنوب  وادى رم او كما يسمى ” وادى 
االردن على بعد حوالى 70 كيلو متر من العقبة . 
الوادى  القمر بسبب تشابه تضاريس  وسمى بوادى 
لسطح القمر. يوجد فى وادى رم جبال شاهقة ومنها 
اثنين من اعلى القمم الجبلية فى بالد الشام وهما ” 
جبل رام و جبل ام الدامي ” . ويوجد فى وادى رام 
الكثير من المخيمات السياحية التى تحل محل الفنادق 
التى ال يسمح ببناءها فى وادى رم كونه يعتبر محمية 
طبيعية غير مسومح بالبناء فيها. ويعتبر وادى رم ” 
وادى القمر” منطقة جذب سياحى هامة فى االردت 
يقصدها السياح من جميع انحاء العالم للتمتع بسحر 
الطبيعة الخالبة هناك. يمكنك القيام هناك بالتنزه او 
بتسلق المرتفعات ، كما يمنك ركوب الخيل والجمال 
التى  االنشطة  من  والعديد  سفارى  رحالت  وعمل 
حذب  وعامل  مميزة  سياحية  واجهه  المكان  تجعل 
سياحى فى االردن. كما يعتبر وادى رم من االماكن 
العديد  فى  تصوير  كموقع  استخدمت  التى  الشهيرة 
من االعمال السنمائية الشهيرة وخاصة فى هوليود 
مثل افالم ” الكوكب االحمر و لورانس العرب”. فال 
تدع مثل هذه الفرصة تفوتك وتاكد من وضع وادى 
في  السياحة  اثناء  السياحى  برنامجكك  القمر ضمن 

االردن .

عمان 
عمان مدينة منبسطة تمتد على 19 تلة أو جباًل تشكل 
األردنية  للمملكة  القديمة  كما  العصرية  العاصمة 
الهاشمية. عرفت بربة عمون-خالل العصر الحديدي 
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التي  القديمة  المدينة  حالياً  بفيالدلفيا، وتضم  والحقاً 
ديكابوليس ،  عصبة  من  جزءاً  مضى  فيما  كانت 
تسمى  ما  شخص.غالباً  مليون   1.5 الـ  يقارب  ما 
الحجرية  منازلها  مجموعة  بسبب  البيضاء  بالمدينة 
المواقع  من  تشكيلة  عمان   تقدم  الحجم.  صغيرة 
والكنيسة  األموي  والقصر   ، بالقلعة   مثل  التاريخية 
 6000 يضّم  الذي  الروماني  المدرج  و  البيزنطية 
كذلك  الثقافية.  المناسبات  في  يستخدم  زال  ما  مقعد 
تجد مدرجاً أخر أعيد ترميمه حديثاً، وهو األوديون 
للحفالت  ويستخدم  مقعد   500 من  يتألف  الذي 
في  الواقعة  الثالث  المتاحف  وتمنحك  الموسيقية. 
وهي   ، األردن  وثقافة  تاريخ  عن  لمحة  المنطقة 
األردني  الفولكلور  ومتحف  األردني  اآلثار  متحف 

والمتحف األردني للتقاليد الشعبية.
  

مادبا
مدينة الفسيفساء الشهيرة بأرضية كنائسها المرصوفة 
خارطة  سيما  الفسيفساء  من  مدهشة  فنية  بلوحات 
للميالد  السادس  القرن  إلى  تعود  التي  الفسيفساء 
من  وتتكون  المقدسة  واألرض  القدس  فيها  ويظهر 
أكثر من مليوني قطعة من الحجارة الصغيرة الملونة 
والقرى  واألودية  للتالل  رسوماً  فيها  وتعرض 
النيل بمصر. وتظهر  والمدن وصواًل إلى دلتا نهر 
العذراء  كنيسة  في  عليها  عثر  أخرى  فنيه  قطع 
والرسل وفي المتحف األثري رسوماً لعدد كبير من 
والحيوانات  واألسماك  والطيور  والنباتات  األزهار 
األساطير  عالم  من  مشاهد  إلى  إضافة  الغريبة 
ورحالت الصيد والقنص وأعمال الزراعة كل ذلك 
فناً،شائعاً  كانت  التي  الملونة  بالفسيفساء  مرصوف 
بدءاً من القرن الخامس الميالدي إلى القرن السابع 
في كنائس مأدبا وبيوتها. والوصول إلى هذه المدينة 
العريقة سهل وممتع فمن عمان نحو الجنوب وعلى 
طول الطريق الملوكي السريع وعلى مسافة ثالثين 
كيلومتراً يمكن اإلنعطاف إلى يمين الطريق الملوكي 
ليجد الزائر نفسه على مشارف هذه المدينة التاريخية 

العريقة.

عجلون
قلعة عجلون المعروفة بقلعة الربض، اذ تشكل معلماً 
اثرياً  تاريخياً بارزاً في محافظة عجلون، فقد بينت 
الحرجية  باالشجار  مكّسو  تل  قمة  على  القلعة  هذه 
قادة صالح  احد  منقذ  بن  اسامة  الدين  يد عز  على 
الدين االيوبي، لتكون حصناً منيعاً في وجه هجمات 
الصليبين، ومركزاً مشرفاً لمراقبة الطرق التجارية.

الطبيعية  الظواهر  أمام  صمدت  التي  القلعة  تمثل 
مرور  رغم  كاملة  اجزائها  على  محافظة  وظلت 
الهندسية  للعبقرية  حياً  نموذجاً  السنوات،  مئات 
العسكرية اإلسالمية، فقد اكسبها موقعها على أعلى 
قمة جبل عوف ميزة استراتيجية فريدة، حيث يحيط 

بها خندق عميق كان يستخدم لجمع المياه ، إضافة 
الى كونه يشكل حاجزاً قوياً يصعب اقتحامه فضاًل 
كانت  التي  العالية  وابراجها  المحصنة  بواباتها  عن 
ومواقع  واالستكشاف  للمراقبة  فريداً  موقعاً  تشكل 
والممرات  الدهاليز  تكثر  داخلها  ففي  قوية،  دفاعية 
كانت  التي  الفسيحة  القاعات  جانب  الى  الضيقة 
للجند واصطبالات لخيول األيوبيين عالوة  منامات 
على آبار المياه التي تتسع آلالف االمتار المكعبة من 
مياة المطر ويمكن لمن يصعد الى احد ابراجها ان 
يستمتع بمنظر ساحر آخاذ حيث ينبسط أمامه وادي 

األردن ومرتفعات القدس وسلسلة جبال سوريا ومن 
بينها جبل الشيخ الذي يكسوه الثلج طوال العام.

والى جانب القلعة كشفت الحفريات األثرية عن بقايا 
كنيسة تعود الى العهد البيزنطي المبكر.

 
الكرك

ما ان تذكر الكرك حتى يبادر إلى الذهن استرجاع 
للغدر  نموذجاً  كان  صليبي  قائد  لسيرة  تاريخي 
والخيانة وسوء الخلق انه ( رنالد دو شاتيون) الذي 
خلف (بالدوين الثاني) الذي اوصى بالحكم من بعده 
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إلبنه المجذوم والذي كان يبلغ من العمر (13) عاماً، 
وكان قد وقع مع صالح الدين هدنة سالم،.غير انه 
شتيان)  دو  (رينالدو  بعده  فتولى  توفى  ما  سرعان 
الصيت والسمعة والذي تزوج من  السئ  القائد  هذا 
وهي  اغتياله  تم  الذي  الكرك  لحاكم  الغنية  األرملة 
الهدنة  خرق  هو  به  قام  ما  اول  وكان  (سنيفاني)‘ 
المعقودة بين سلفه وصالح الدين وتحرش في قوافل 
القدس  ملك  مع  متحالفاً  غادرة  بهجمات  وقام  الحج 
(غي) مما دفع بالقائد صالح الدين لخوض معركة 
على  تاريخياً  القوات مسجاًل نصراً  تلك  فاصلة مع 
هذه  عن  وزواله  حكمهم  بإنتهاء  ومؤذناً  الصليبين 
كانت  التي  والحصون  القالع  كل  واستعادة  البالد 
اإلصالحات  من  المزيد  واجراء  سيطرتهم  تحت 

والترميمات عليها.

قلعة الشوبك 
ارتفاع 1330 م عن سطح  الشوبك على  قلعة  تقع 
البتراء على  البحر و تبعد حوالي ساعة عن مدينة 
الشوبك  منطقة  بأن  ويعتقد  الصحراوي  الطريق 
سكنت في الفترة االدومية ثم اعيد ترميمها في الفترة 
النبطية، ويبدو انها استخدمت كدير صغير للرهبان 
حتى اعاد بناءها االمير الصليبي بلدوين االول حاكم 
 1115 عام  في  وذلك  القدس  ملك  ثم  ومن  الرها 
تسعة  القلعة  تضم  مونتريال)  عليها)  اطلق  وقد  م 
تزينها   ، والمربع  والمستطيل  الدائري  منها  ابراج 
الكتابات والزخارف من الخارج ومدخلها الرئيسي 

في الشرق.

أم قيس
مدن  احدى  كانت  وقد  "جدارا"  بأسم  قديماً  عرفت 
الديكابوليس "المدن الرومانية العشر" حيث شهدت 
في، العصر الروماني نهضة أدبية وفنية وعمرانية 
والشعر  والفن  الثقافة  مركز  كانت  فقد  هائلة، 
ومكان إقامة لعدد من الشعراء والفالسفة بمن فيهم 

العصر  في  البالغة  مدرسة  مؤسس  "ثيودورس" 
الجديدة"  "أثينا  لقب  تنترع  أن  فأستحقت  الروماني، 
لكثر الشعراء والفالسفة واألدباء فيها. وعلى مقربة 
من المدينة وتحديداً إلى الشمال منها تقع ينابيع الحمة 
العالجية والتي كانت مشهورة  القيمة  الساخنة ذات 
أيام الرومان، وهي اآلن قادرة على إستقبال الزائرين 
بما توفر لها من مرافق حديثة للسياحة في احواض 
المياه العالجية الساخنة وفيها اقسام احواض واماكن 
خاصة للنساء واخرى خاصة بالرجال.تقوم أم قيس 
األردن  وادي  على  فيها  تطل  عالية،  هضبة  على 
وبحيرة طبريا ويمكن للزائر للمدينة ان يتناول طعام 
أنيق ذي إطاللة  لياًل من على شرفة مطعم  العشاء 

طبيعية رائعة.

طبقة فحل 
هي إحدى المدن العشر "الديكابوليس" تمتاز بكثرة 
القدم،  في  موغلة  عصور  إلى  تعود  التي  آثارها 
مسرح  فيها  والروماني،  اليوناني  العصر  وخاصة 
اآلثرية  والمنازل  البيزنطية  الكنائس  من  وعدد 
األسالمي  العهد  إلى  تعود  التي  السكنية  واألحياء 
بناؤه  يعود  صغير  مسجد  فيها  يوجد  كما  األول، 

للقرون الوسطى.

أم الجمال
الناحية  في  الشمالية  المدن  أهم   ، الجمال  ام  تقع 
الشرقية  البازلتية  الصحراء  حافة  على   ، الشرقية 
سوريا  ربطت  التي  القديمة  الطرق  مفترق  وعلى 
واألردن و العراق . ما يستحق الزيارة هو بقايا عدة 
كنائس قديمة و أقواس بازلتية و بقايا قلعة رومانية.

ام الرصاص
العالمي  التراث  مواقع  من  الرصاص  أم 
التنقيب  عمليات  كشفت   ،(UNESCO)
والمسوحات األثرية التي تمت في موقع أم الرصاص 

البزنطية  الكنائس  في  فسيفساء موجودة  أفضل  عن 
نهر  ضفتي  على  في  الخريطة  كنيسة  أرضية  بعد 

األردن الشرقية والغربية.
إرتفاعه  يبلغ  بزنطي  برج  المدينة  هذه  في  ويوجد 
يتخذونه  كانوا  المسيحيين  الرهبان  أن  يظن  15م 

مكاناً للتنسك واإلنقطاع عن الدنيا وملذاتها.مأدبا 

الطريق الملوكي
أخذ  الطويل  التاريخي  الطريق  هذا  أن  الظن  يغلب 
أوردها  التي  القديمة  التاريخية  الرواية  من  إسمه 
جيوش  زحفت  عندما  القديم  بعهده  المقدس  الكتاب 
حلف مؤلف من أربعة من ملوك الشمال على طول 
هذا الطريق لمحاربة الملوك مدن بسهل الخمس بما 
في ذلك مدينتا سادوم وعمورة، وهو الطريق الذي 
عبر  قومه  مع  يسلكه  أن  السالم  عليه  موسى  تمنى 

أرض أدوم للحصول على أرض كنعان.
اميال   (207) 335كم  مسافة  يمتد  الطريق  وهذا 
جبااًل عالية وسهواًل واسعة خصبة واودية  مخترقاً 
سحيقة، وأراضي شديدة اإلنحدار وحدوداً للصحراء 
شاطئ  على  الدافئ  الميناء  إلى  وصواًل  الشرقية 
البحر األحمر في العقبة، حيث تترامى على جوانبه 
تكاد  التي  والتاريخية  السياحية  المواقع  من  العديد 
خاصاً  ومعجماً  قديم  لتاريخ  ناطقة  صفحات  تكون 
مدناً  فترى  والجديد،  القديم  بعهديه  المقدس  بالكتاب 
تعود  وأُخرى   ، الحجري  العصر  إلى  تعود  أثرية 
إلى عهد المسيح علية السالم كممالك عمون ومؤآب 
مرصوفة  وكنائس  صلبه،  وحصوناً  وقالعاً  وأدوم 
بالفسيفساء النادرة تعود إلى العهد البيزنطي وقالعاً 
وعاصمة  إسالمية  ومدناً  نبطية  ومعابد  رومانية 
المنحوتة  شهرة  األكثر  األثرية  المدينة  األنباط 

بالصخر.



02.06.2019
Umweltfestival am Brandenbur-
ger Tor
Pariser Platz 1, 10117 Berlin

07.06. – 10.06.2019
Karneval der Kulturen
Blücherplatz. 10961 Berlin- 
Kreuzberg

14.06. – 16.06.2019
48 Stunden Neukölln: Kunst- 
und Kulturfestival
Verschiedene Orte in Neukölln, 
Rund um Karl-Marx-Str.

15.06. – 18.06.2019
70 Jahre Berliner Luftbrücke: Big 
Lift
Flughafen Tempelhof, Platz der 
Luftbrücke 1, 12101 Berlin

28.06. – 30.06.2019
Bergmannstraßenfest
Kreuzbergstraße, Möckernstr. 
und Großbeerenstr., 10965 
Berlin-Kreuzberg

29.06.2019
German MMA Championship
Tempodrom, Möckernstraße 10, 
10963 Berlin-Kreuzberg

01.06. – 02.06.2019
Hombrucher Marktplatzfest
Harkortstr. 57, 44225 Dortmund

01.06. – 02.06.2019
Festi Ramazan
Westfalenhallen, Parkplatz E, 
Victor-Toyka-Straße , 44139 
Dortmund

14.06. -16.06.2019
Meisterschaften Schwimmeri-
scher Mehrkampf
Südbad, Ruhrallee 30, 44139 
Dortmund

16.06.2019
Rosenfest
Westfalenpark, An der 
Buschmühle 3, 44139 Dortmund

01.06. – 02.06.2019
Berger Straßenfest
Berger Str., 60385 Frankfurt – 
Westend

08.06.2019
Rosen- und Lichterfest
Palmengarten, Siesmayerstr. 61, 
60323 Frankfurt – Westend

16.06.2019
Lifestyle Festival
Hafenpark, Mayfarthstr., 60314 
Frankfurt – Ostend

22.06.2019
Fest der Rose
Königsteiner Straße 41, 65929 
Frankfurt – Höchst

29.06. – 30.06.2019
Messe: Cosmetica Frankfurt
Messe , Ludwig-Erhard-Anlage 1, 
60327 Frankfurt – Westend

12.06.2019
Hamburg Music Award
Spielbudenplatz 21-22, 20359 
Hamburg

15.06.2019
Messe: Auf in die Welt

Ida Ehre Stadtteilschule, Bogen-
straße 34, 20144 Hamburg

15.06. – 16.06.2019
Erdbeerfest
Curslacker Deich 284, 21037 
Hamburg

08.06. – 10.06.2019
Drachenboot-Festival
Maschsee, Rudolf-von-Bennigs-
en-Ufer 81, 30519 Hannover

15.06. – 23.06.2019
IdeenExpo
Messegelände, 30521 Hannover

01.06. – 02.06.2019
Handball: EHF Champions 
League Finale
L a n x e s s - A r e n a , 
Willy-Brandt-Platz 1, 50679 Köln

29.06. – 30.06.2019
Kalker Straßenfest
Kalker Hauptstr. 98, 51103 Köln

01.06. – 02.06.2019
Pferd International 
Olympia Reitanlage Riem, 
Landshamer Str. 11, 81929 
München

04.06. – 07.06.2019
Messe: transport logistic
Messegelände, 81823 München

24.06. – 27.06.2019
Laser World of Photonics
Messegelände, 81823 München



أنا رئیسأفقي

الحلول في الصفحة ۹۸

01

02

03

04

05

06

07

08

09

-1 أدیب سوداني راحل
-2 مدینة روسیة تعرف باسم نانت بطرسبرغ

-3 أقطع البالد طوالً وعرضاً (معكوسة)- وحدة مساحة 
(معكوسة)- یشتم

-4 أنتمي بنسبي- نظام راصد عن بعد
-5 مدینة سوریة في محافظة الالذقیة

-6 من أبناء نوح- وقّر واحترم- دولة أفریقیة (معكوسة)
-7 تشاھدني- لّج بالطلب (معكوسة)- للنفي

-8 دولة في شرق آسیا (معكوسة)- عاصمة دولة في آسیا 
الوسطى

-9 ممثل كومیدي مصري راحل

-1 دولة في جنوب آسیا
-2 ثالث أكبر مدینة في فرنسا- العبیر والرائحة الطیبة

ً -3 مدینة مغربیة ساحلیة- عابرا
-4 یقنطا- من األنبیاء

-5 قھوة- دولة في أوروبا الغربیة
-6 قّل حجمھ- فّك

-7 ھروباً (معكوسة)- أصدر علیھ الحكم
-8 للنفي- ساندھا وأیدھا (معكوسة)

-9 من المعادن- ثلثا بجل
-10 أصل ومنشأ (معكوسة)- أثني وأطوي

-11 دولة في جنوب غرب أوروبا

11    10     09     08     07     06    05     04     03     02     01

دولة أوروبیة؟
ما اسم الدولة؟
ماھي العاصمة؟

العاصمةمن یحكمھا؟

رأسي

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

۱- أول مصرف إنجلیزي؟
۲- أول شیك مصرفي مطبوع؟

۳- أول رجل یصل للقطب الشمالي؟
٤- أول األلعاب األولومبیة؟

٥- آخر محاكمة لحیوان؟
٦- أول زلزال سجل في بریطانیا؟

على  وجدت  لإلنسان  رسوم  أول   -۷
الكھوف؟

۸- أول من اكتشف النجم السیار؟
۹- أول مرة صنعت جوارب النایلون؟

۱۰- أول اتصال عبر المحیط األطلسي؟
۱۱- أول خریطة للعالم رسمھا فلكي؟

۱۲- أول ملعب تنس؟
۱۳- أول لعبة للغولف؟



سؤال یحتاج جواب ...

كن متحضراً مع الجميع، واجتماعياً مع الكثيرين، 
والتكن  واحد،  لفردٍ  وصديقاً  للقليلين،  ومقرباً 
كن متحضراً مع الجميع، واجتماعياً مع الكثيرين، 
والتكن  واحد،  لفردٍ  وصديقاً  للقليلين،  ومقرباً 
كن متحضراً مع الجميع، واجتماعياً مع الكثيرين، 

عدواً ألحد.
والتكن  واحد،  لفردٍ  وصديقاً  للقليلين،  ومقرباً 

عدواً ألحد.
والتكن  واحد،  لفردٍ  وصديقاً  للقليلين،  ومقرباً 

Sprüche أقوال مأثورة    أقوال مأثورة    

Benjamin Franklin
بنیامین فرانكلین

بدون  البواسیر  علیھا عالج  مكتوب  حقیبة  یحمل  المصري وھو  الفالح  لھذا  التقطت  صورة 
فوجئ  فقد  للرجل،  كبیرة  أزمة  في  الصورة  تسببت  وبعدھا  فیسبوك،  على  ونشرت  جراحة 
فوجئ  كما  معھ،  مداخالت وحوارات  تطلب  فضائیات مصریة  إلیھ من  ترد  ھاتفیة  باتصاالت 
بھجوم ضده من بعض األطباء الذین ھددوا بمقاضاتھ وحبسھ، وبعدھا علم أن صورتھ وھو 

یحمل حقیبة العالج باألعشاب لمرضى البواسیر ھي من فتحت علیھ النیران.
وقال صاحب الصورة،أن اسمھ صالح عبد الصمد، وشھرتھ صالح الحر، ویبلغ من العمر ٦۱
عاماً، ویقیم في قریة كفر حكیم بالجیزة، ویلجأ إلیھ أھل قریتھ والقرى المجاورة لعالجھم من 

البواسیر بخلطة من األعشاب توصل إلیھا من خالل خبرتھ الطویلة في ھذا المجال.
وقال إنھ منذ أیام قلیلة كان في زیارة ألحد أصدقائھ المرضى في القاھرة حیث طلب منھ الصدیق 
أن یزوره في منزلھ ویأتي إلیھ بالخلطة للعالج من البواسیر بعد أن عادت إلیھ مرة أخرى عقب 
إجرائھ لعملیة جراحیة. وأضاف «عقب انتھاء زیارتي وعالج صدیقي فوجئت وأنا في موقف 
السیدة عائشة بالقاھرة كي أستقل سیارة أجرة عائداً لقریتي بشاب صغیر السن یلتقط لي صورة 
فھرولت خلفھ، وطلبت منھ بأدب حذفھا، خاصة أنني لم أوافق على ذلك، ولكنھ راوغ وھرب 
مني ونسیت األمر تماماً، إلى أن فوجئت باتصاالت ھاتفیة من فضائیات مصریة تطلب مني 

مداخالت ومقابالت، وأبلغوني أن السر في الصورة.مداخالت ومقابالت، وأبلغوني أن السر في الصورة.

المزید عنھ في صفحة الحلول ۹۸

عالج البواسير بدون جراحة

فما الحاصل ھنا؟

إذا كان:

۲۸  = ۳+٥
۸۱۰ = ۱+۹
۲۱٦ = ٤+۸

۱۹ = ٥+٤

۷+۳=؟

۱- متى اخترعت القاطرة؟
۲- ماھي عاصمة كوریاالشمالیة؟

االشعة  أنبوب  اخترع  متى   -۳
السینیة؟

٤- كم حلماً في السنة یحلم الشخص 
العادي؟

الذي  الوحید  الطائر  ھو  من   -٥
الیستطیع الطیران وال السباحة؟

أكبر  یضع  الذي  الحیوان  ماھو   -٦
بیضة في العالم؟

۷- كم یبلغ وزن الكرة األرضیة؟
المنطلق  الھواء  سرعة  ھي  كم   -۸

من الفم بعد العطاس؟
۹- كم ملیونیر یوجد في العالم؟

في  یدور  اصطناعیاً  قمراً  كم   -۱۰
الفضاء الخارجي؟

جسم  في  عضلة  أسرع  ماھي   -۱۱
اإلنسان؟

۱۲- كم عدد أسنان الفیل اإلفریقي؟
۱۳- كم عضلة للجرادة؟

إذا  یموت  الذي  الحیوان  ماھو   -۱٤
قطعت ذیلھ؟ 

۱٥- ماھو الحیوان الذي یبكي عندما 
یكون حزیناً؟

۱٦- كیف تسمع األفعى األصوات؟
۱۷- من الحیوان الوحید الذي یحرك 

فكھ العلوي فقط عند األكل؟
الذبابة في  ۱۸- كم مرة ینبض قلب 

الدقیقة الواحدة؟
أنواع  أضخم  وزن  یبلغ  كم   -۱۹

العناكب؟

یستخدم  الذي  الشعب  ھو  من   -۲۰
اللغة اإلنجلیزیة أكثر من األمریكان؟

یستطیع  الذي  الحیوان  ماھو   -۲۱
النوم لمدة ثالث سنوات متتالیة؟

الذي یصدر صوتاً  الحیوان  ما   -۲۲
والیكون لھ صدى؟

۲۳- كم عدد عضالت القطة في كل 
أذن؟

الماء في العسل  ۲٤- كم تبلغ نسبة 
الطبیعي؟

۲٥- ماھو أثقل حیوان في العالم؟
تتصف  التي  الحیوانات  ماھي   -۲٦

بأنھا أكثر حدة في السمع؟
۲۷- من ھم أول من استخدم الشراع 

لتوجیھ السفن في البحر؟
۲۸- كم یفرز الفم یومیاً من اللعاب؟

منھا  تصنع  التي  المواد  ماھي   -۲۹
األوراق النقدیة؟

۳۰- ماذا یعني اسم األرجنتین باللغة 
العربیة؟

التي  الوحیدة  الدولة  ماھي   -۳۱
في  اإلفطار  موعد  فیھا  الیتغیر 

رمضان صیفاً وشتاًء؟
اإلنسان  یستخدمھا  عضلة  كم   -۳۲

لیقوم بخطوة واحدة فقط؟
الوقت  من  الطعام  یستغرق  كم   -۳۳

لیصل من الفم إلى المعدة؟
في  رأسھا  النعامة  تدفن  لماذا   -۳٤

التراب؟
۳٥- أین وفي أي سنة ظھرت ألول 

مرة الثالجة المنزلیة؟



تخیالتك و توقعاتك لبعض األمور تزداد خصوصاً في منتصف 
شھر یونیو أما باقي األیام من الشھر فقد تشكل لك ارتفاعاً 
وانخفاضاً متوالیاً على كل المستویات لكن بامكانك التحكم في 

كل التغیرات ان تصرفت بذكاء و حكمة.

بنجاحك  استمتع  المفآجات  من  العدید  الشھر  ھذا  لك  یحمل 
فالكثیر من األمور ستتغیر خالل  باحتقار  إلى نفسك  التنظر 
ثقة  بكل  أفكارك  عن  للتعبیر  المالئم  الوقت  إنھ  الشھر  ھذا 

الصیف قادم ستكون في مزاج جید للحب.

خذ بعض الوقت للتمعن جیداً فیما كنت علیھ وفیما أنت علیھ 
حالیاً و في أحالمك التي كانت في الماضي وفیما حققتھ اآلن 
انفرد بنفسك في مكان بعید عن ضجیج المحیطین بك للتفكیر 
ملیا في حیاتك, ستفتح لك نوافذ جدیدة على العالم الخارجي.

جیداً  خبراً  ستتلقى  مضى  الذي  الشھر  بدایة  نفس  إنھا 
تجنب  الشھر؛  منتصف  مع  المقاییس  كل  یغیر  و  سیفرحك 
تلك  الشخصیة خاصة  وأمورك  أسرارك  على  أحدھم  إطالع 

التي في تحسن مستمر، احتفظ بأسرارك لنفسك فقط. 

لن یكون لدیك متسع من الوقت لتحظى ببعض الترفیھ والمرح 
لھذا ستصبح في مزاج سيء جداً. واجباتك المھنیة والعائلیة 
تأخذ منك كل وقتك؛ حیاتك لیست سھلة فعائلتك متطلبة جداً، 

مع حلول فصل الصیف ستتجھ أمورك نحو االفضل. 

وذلك  الشھر  ھذا  من  األول  األسبوع  من  منزعجاً  ستكون 
بسبب الحساسیة الموسمیة التي یسببھا لك الجو؛ لدیك دافع 
ملّح لتنظیم كل األشیاء حولك؛ مع نھایة ھذا الشھر ستتلقى 

أخباراً جیدة.

إنھ شيء أشبھ بتقبیل ید مدیرك یظھر أنك في مشكل كبیر في 
عملك یجب علیك اتخاذ الحذر الشدید من أي خطأ قد ترتكبھ 
في العمل حاول أن تطلب مساعدة أحدھم ذو سلطة أو رجل 

كبیر ذو خبرة في الحیاة. 

بھدوء  النفسي وستشعر  المستوى  سترتاح في عملك على 
وسعادة إال اذا كنت تعمل في میدان معقد یسبب التوتر الدائم؛ 
على كل حال ستكون راٍض و مرتاح من الناحیة المادیة و 

المعنویة، ستحرز تقدما ممتازا باستغالل ھذه الفرص. 

ستمضي كل األمور وفق الشكل المطلوب خالل ھذا الشھر 
من  الكثیر  فیھا  ستواجھك  والتي  األیام  بعض  فقط  ھناك 
تناقش  أن  علیك  یجب  تخطیھا؛  علیك  وجب  التي  العقبات 

بعض المشاكل في عملك مع مدیرك و مع بعض الشركاء.

یؤثر بشكل  لمدة أطول ھذا ما  التواجد  عملك یفرض علیك 
شریك  مع  مشاكالً  لك  فیسبب  الشخصیة  حیاتك  على  كبیر 
یتطلب  كما  حیاتك؛  كل جوانب  بین  توازن  أن  حاول  حیاتك 

منك مجھوداً أكبر. 

األحداث  من  الكثیر  ھناك  لیس  أنھ  بسماعك  سعیداً  ستكون 
خالل ھذا الشھر؛ كل أمورك على ما یرام كما كانت في الشھر 
الماضي ستكون في مزاج جید لالحتفال؛ ستتوافق مع أحد 

موالید برج الجدي لقضاء عطلة ممتعة. 

حظك السعید ال یفارقك مرة أخرى كل شيء منظم في حیاتك 
انضباطك النفسي وبرودة أعصابك شيء جید فعالً وكأن كل 
الظروف المحیطة بك تخضع لرغباتك وتساعدك في تحقیقھا.

الكلمات المتقاطعة

االختالفات السبعة

أنا مین؟
إیمانویل ماكرون رئیس فرنسا الحالي

أنا فین؟
جمھوریة ألبانیا / تیرانا / بوجار نیشاني

فرافیش
۱- أنشيء عام ۱٦۰۳م./ ۲- طبع عام ۱۷٦۰م./ ۳- الیاباني ناومي إیمورا ۱۹۷۸م./ 
٤- على جبل األولیمب في القرن ۱۳ ق.م./ ٥- حوكمت فیھا بقرة بتھمة السحر بفرنسا 
عام  ھیرسكل  ولیم   -۸ عام ۲٤۰۰م./  منذ   -۷ عام ۹۷٤م./  كان   -٦ عام ۱۷٤۰م./ 
۱۷۸۱م./ ۹- عام ۱۹۳۷م./ ۱۰- بث عام ۱۹۰۰م./ ۱۱- عام ۲۲۰ ق.م./ ۱۲- في 

باریس عام ۱٤۹٦م./ ۱۳- في اسكوتالندا ۱٤٥۷م. 

فكر شویة!
أنثى  البطریق./٦-  حلماً./٥-   ۱٤٦۰ ۱۹۱۳م./٤-  یانج./۳-  بیونج  ۱۸۲۹م./۲-   -۱
مالیین./۱۰-   ۷ بالساعة./۹-  كم   ۱٦۰ طن./۸-  ملیار   ٥۹٤۰ القرش./۷-  سمكة 
أربع  عن  الیزید  تطرف./۱۲-  بأن  للعین  تسمح  التي  العضلة  قمراً./۱۱-   ۲۷٦۰
ذبذبات  لسانھا  یلتقط  الفیل./۱٦-  الحصان./۱٥-  عضلة./۱٤-   ۹۰۰ أسنان./۱۳- 
الشعب  كغ./۲۰-   ٥۸ مرة./۱۹-   ۱۰۰۰ التمساح./۱۸-  الصوت./۱۷-  موجات 
أذن./۲٤- ٪۲۲./۲٥-  كل  في  البطة./۲۳- ۳۲ عضلة  الحلزون./۲۲-  الصیني./۲۱- 
الحوت األزرق./۲٦- الذئاب والحمیر./۲۷- الفینیقیون./۲۸- ۱ لیتر یومیاً./۲۹- القطن 
والكتان./۳۰- أرض الفضة./۳۱- أوغندا./۳۲- ۲۰۰ عضلة./۳۳- ۷ثواني./۳٤- بحثاً 

عن الماء./۳٥- شیكاجو عام ۱۸٥۰م.

س     العقرب     الميزان      العذراء      األسد      السرطان    الجوزاء      الثور       الحمل
الحوت       الدلو       الجدي      القو

21.03-20.04               21.04-20.05               21.05-21.06               22.06-22.07                23.07-23.08               24.08-23.09                24.090-23.10              24.10-22.11               23.11-21.12                 22.12-20.01               21.01-20.02                21.02-20.03

واحد  أبریل، ۱۷۹۰)   ۱۷ وتوفي  ینایر، ۱۷۰٦   ۱۷ في  (ولد  فرانكلین  بنجامین 
من أھم وأبرز مؤسسي الوالیات المتحدة األمریكیة. كان مؤلفاً طابعاً صاحب ھجاء 
سیاسي؛ عالم ومخترع ورجل دولة ودبلوماسي. كان شخصیة رئیسیة في التنویر 

وتاریخ الفیزیاء، حیث كان صاحب تجارب ونظریات واكتشافات متعلقة بالفیزیاء.
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Benjamin Franklin
بنیامین فرانكلین

الحاصل: ٤۱۰



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

Bruchstraße 76
D-40235 Düsseldorf

Amawi

DÜSSELDORF

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

خبراء في كل ما يخص السيارات

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

www.gutachten-amawi.de



Treptower Str. 32
12059 Berlin
Tel.: 0176-3205 9890 | 0174-6859686
bketeam@hotmail.com

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

Bei Fahrer Empfehlung bis zu 350€ 
dazu verdienen.

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

.P-Schein نبحث عن سائقين مع رخصة نقل ركاب

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

وتم  لدينا  للعمل  السائق  صديقك  توصية  حالة  في 

€350التعاقد معه، فإنك تحصل على مبلغ حتى




