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أحوال الجالية العربية  ..ال تسر عدو وال حبيب

الدليل ـ برلين
يعيش أفراد الجالية العربية في ألمانيا في ظل
ظروف الحصار ،فهم يواجهون التمييز ضدهم
ويتعرضون للتشهير من قبل وسائل اإلعالم التي
تصفهم باإلرهاب والتعصب الديني والعيش على
المساعدات ،هذا في وقت ما زالت فيه الجمعيات
والروابط العربية غير قادرة على التعبير عن
عدالة القضايا العربية أو مكافحة التمييز العرقي
الذي يتعرض له المواطنون العرب والمسلمون،
وهم كذلك ال يملكون أي تأثير ولو محدود على
السياسة األلمانية ولم يتمكنوا من الحصول على دعم
لمصالحهم في برلين.
يعود سبب هذا ـ بشكل جزئي ـ إلى أن نفس أشكال
التنافر والخصومات ،التي أثرت سلبا على القضايا
العربية في بالدنا على مدى عقود من الزمن ،فقد
انتقلت عدواها إلى الجاليات العربية هنا.
أما الواقع المرير على األرض يثبت أنه ليست هناك
مرجعية سياسية أو استشارية للجالية العربية ،وقد
فشلت كل محاوالت تقريب وجهات النظر أو العمل
على إيجاد حد أدنى للعمل معاً .فقد أخذت كل جمعية
أو رابطة على عاتقها العمل منفردة على حسب
أهواء مؤسسيها ،فأحيانا تكون أهدافهم واضحة
وفي أغلب األحيان ال يكون الهدف منها إال الرئاسة
والوجاهة والتقاط الصور التذكارية مع هذا أو ذاك.
وأصبحت الجمعيات والروابط تجارة وشطارة ،إذا
اختلف المؤسسون على طريقة إدارة الجمعية ،أنشأ
كل منهم جمعية أخرى لحسابه الخاص .لقد أصبح
الجميع يتنافسون على إرضاء السلطات ،مع أن
السلطات تطلب فقط إيصال صوت ونبض الجالية
الحقيقي إليها ،لكن "الحرس القديم" يعمل بنفس
الطريقة التي تعامل بها حكام العرب مع قضاياهم.
إن طرق إدارة الجمعيات لدينا هي نفس الطريقة
التي أدار بها حكام العرب دولهم  ..وماذا كانت
النتيجة؟
الجمعيات والروابط العربية في ألمانيا تحتضر كما
تحتضر الدول العربية .لقد فشلت الجالية العربية
بأكملها في أن تحقق المطلوب منها وهو إيصال
الصوت العربي إلى صانع القرار ،والتأثير في صنع
القرار.
إدارة الجمعيات هي علم وفن وليست إقامة المؤتمرات
المغلقة للتباري في إلقاء الخطب واألشعار ،وليست
كذلك صيحات االتهامات بالعمالة والخروج من
الملة لكل من خالف الرأي.

مازالت موضة تأسيس اتحادات تتحدث باسم الجالية
ً
فمثال هناك في
العربية تقسم ظهر الجالية وتفرقها،
برلين "االتحاد العام للجاليات العربية"  ،وفي مدينة
دوسلدورف "اتحاد الجاليات العربية في ألمانيا"،
ومشروع آخر يتم التحضير له منذ عامين تحت
اسم " االتحاد العربي في برلين" .واآلن ( الشهر
الماضي) هناك مشروع جديد آخر وهو تأسيس
تجمع عربي موحد مكون من بعض الجمعيات في
برلين ....إلى هذا الحد ....
يقول البعض :إن هذه االتحادات "الموضة" ال
تمثل إال مؤسسيها ،الذين يسعون إلى المناصب
والمكاسب ،وليس لديها من أعمال غير إقامة
الحفالت والتقاط الصور ودعوة السفراء والوجهاء.
فكل االجتماعات التي جرت لتأسيسها لم يعرف
بها المواطن العربي في ألمانيا ،كلها اتفاقات بين
أصحاب الجمعيات والروابط العقيمة التي ليس لها
أعضاء غير مؤسسيها.
إذا كان الهدف ً
فعال هو خدمة الجالية ،فلماذا لم يتم
التنسيق مع أول اتحاد عربي تم تأسيسه ،ولماذا
تكثر المحاوالت للتحدث باسم الجالية العربية
بأكملها !!
في الماضي تم لقاء بين الجمعيات والروابط المهتمة
بتعليم اللغة العربية في برلين ـ تحت رعاية بعثة
الجامعة العربية ـ للبحث عن طريقة لتوحيد وتحديث
مناهج تعليم اللغة على مستوى برلين ،تباينت اآلراء
ولم يصل المجتمعون إلى الحد األدنى من التعاون
للوصول إلى توحيد المنهج التعليمي .طبعاً صمم
كل طرف من األطراف على أن منهجه ـ الذي
أتى به "صاحب المدرسة" من وطنه ـ هو األفضل
واألنجع لتعليم الطالب لغة البالد والعباد .منهم من
صمم على وضع المواد الدينية بالمنهج ومنهم من
رفض  ..وهكذا خرج المجتمعون بال توصيات أو
قرارات ...وخرج التالميذ العرب " من المولد بال
حمص" ،ألن كل صاحب مدرسة يعتقد أنه األفضل.

كل هذه الجمعيات ال نعرف لها عنواناً ،ولم نعرف
من هم مؤسسيها ،ولم نسمع أنهم يوماً ما قد اجتمعوا
أو أصدروا بيانات تهم المواطن العربي هنا أو هناك
رغم مرور الجالية والوطن بأحداث جسام  ..أين هم
من كل هذه األحداث؟
وإذا كان الحال كذلك وجمعيات الصحفيين بهذه الكثرة
 ..فأين إصداراتهم الثقافية والعلمية واالجتماعية ..
أم أن الحكاية " للوجاهة والمنظرة".
يقول الناس هنا :أن "الوجوه هي نفس الوجوه"،
فأنت ترى فالناً عضو في جمعية كذا ،ومسؤول
في رابطة أخرى ،يتمتع بعضوية جمعيات ثقافية
وأخرى اجتماعية أو سياسية ،كما أنه عضو في
رابطة وطنه األصلي ،وفي بعض األحوال تجد "
نفس الوجه" عضواً في جمعيات أو روابط متنافسة.
مع أن الذي يحدث هنا " يضحك" ،لكن شر البلية
ما يضحك ..أحوالنا تدمي قلب كل من يعرف أننا
لم نتعلم من التاريخ أو اآلخرين ،كما لم يتعلم أهلنا
هناك أيضاً.
المسألة في حاجة للمراجعة ،فال يمكن أن يكون
هناك أكثر من ممثل للجالية العربية  ..وال يمكن
أن يتحدث كل "صاحب" اتحاد على أنه األول من
نوعه.
علينا جميعاً مواصلة السير في طريق تحمل
المسئولية الجماعية وفتح األبواب أمام الجيل الجديد
والتعاون من خالل " اتحاد عربي واحد" يمثل
ُ
تمثيال صحيحاً ،كما يجب أن تشارك
الجالية العربية
الجالية العربية " أي الشعب العربي في ألمانيا" في
تأسيس هذا االتحاد الذي يمكن أن يمثلهم.
واآلن  ..ندق ناقوس الخطر ،فالقادم أعظم !!

كما أن هناك أيضاً تنافس غريب وحركة متسارعة
إلنشاء جمعيات للصحفيين العرب في ألمانيا ،فنحن
نعرف حتى اآلن سبع جمعيات تطلق على نفسها
على سبيل المثال " اتحاد الصحفيين العرب ،جمعية
الصحفيين العرب ،اتحاد اإلعالميين العرب ،جمعية
الناشرين العرب ،رابطة اإلعالميين العرب ،االتحاد
العربي للصحفيين وأخيراً الجمعية العربية للصحافة
والنشر" ...وهكذا.
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ذكرت منظمة "تير دي فام" المعنية بحقوق المرأة في ألمانيا أن خطر
الزواج القسري لفتيات قاصرات في موطن الوالدين يزداد خالل
العطالت الصيفية.
وقالت مريا بوميك من قسم مكافحة العنف باسم الزواج في المنظمة
إن عدد االستفسارات التي تتلقاها مراكز استشارية من تلميذات قلقات
يزداد في الغالب قبل بدء العطلة الصيفية.
وذكرت بوميك أن الزيجات القسرية ليست حاالت فردية على مستوى
ألمانيا ،موضحة أن األمر يهدد فتيات ونساء شابات بين الجيل الثاني
والثالث من المهاجرين.
وأشارت بوميك إلى أن الزواج القسري ليس ظاهرة إسالمية بحتة ،بل
إنه يحدث أيضا داخل الهياكل األبوية المتشددة في العائالت ،مضيفة
أن هناك أقلية صغيرة من الشباب الذكور أيضا يُجبَرون على الزواج،
وذلك في حالة اعترافهم بميولهم المثلية على وجه الخصوص.
وفي تشرين ثان /نوفمبر الماضي نشرت دائرة العمل في برلين لمكافحة
الزواج القسري بيانات عن الزواج القسري .وبحسب البيانات ،وقعت
 117حالة زواج قسري عام  ،2017وتم التخطيط لزواج قسري في
 92حالة ،ورصد مخاوف من حدوث زواج قسري في  113حالة.
وقالت بترا كوخ -كنوبل ،المختصة بشؤون المرأة في حي فريدريشيهاين-
كوريتسبرغ في العاصمة" :نتوقع أن تكون األعداد غير المرصودة لهذه
الحاالت أكبر بكثير".
وبحسب البيانات ،فإن معظم الحاالت لفتيات تتراوح أعمارهن بين
 16و  21عاما ،وينحدرن من أصول عربية أو تركية .وهناك حاالت
أيضا تنحدر عائالتها من أصول كردية أو من منطقة البلقان أو بلغاريا
أو رومانيا.
وتطالب منظمة "تير دي فام" بدراسة جديدة لرصد وضع الزواج
القسري ،مشيرة إلى أن األعداد قد تكون اآلن أكبر من ذي قبل.
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منعت إدارة مهرجان موسيقي ألمانية،
مؤخرا ،مشاركة مغني موسيقى "الراب"
األميركي ،طالب كويلي ،الختياره عدم
إدانة الحركة الحقوقية الفلسطينية ،لمقاطعة
وسحب االستثمارات وفرض العقوبات
على إسرائيل (.)BDS
وكشف كويلي أنه تلقى رسالة من المدير
الفني لمهرجان "المصدر المفتوح" Open
Source Festivalالمزمع أن يُقام في تموز/
يوليو في مدينة دوسلدورف ،عبر البريد
اإللكتروني ،طالب فيها الفنانين المشاركين
بإدانة حركة المقاطعة ،في أعقاب القرار
الصادر عن البرلمان األلماني بتصنيفها
حركة "معادية للسامية".
وكان أعضاء البرلمان األوروبي قد
صادقوا الشهر الماضي ،على قرار يدين
حركة المقاطعة ،في انحياز تام للرواية
اإلسرائيلية.
وعلى الرغم من أن قرار البرلمان األلماني
غير ملزم ،إال أن مدير المهرجان قال إن
السلطات "تطلب من جميع إدارات المناطق
أو المدن ،وكذلك ممثلي المؤسسات العامة،
عدم إعطاء  BDSأي مجال أو منصة".
وأضاف في رسالته"نظرً ا ألننا نعمل
ً
أيضا بتمويل عام ،فليس لدينا خيار آخر
سوى أن نسألك عن بيان رسمي يتعلق

بموقفك من ُ ."BDS
وطلب من المغني
أن "يدين  "BDSفي حال أراد أن يشارك
في المهرجان ،لكنه نشر ردا عممه على
موقع "فيسبوك" ،قال فيه إنه عبر االدعاء
الكاذب الذي تدعي فيها الحكومة األلمانية
أن حركة المقاطعة "معادية للسامية"،
فإنها "تنخرط بالفاشية وتؤذي الشعب
األلماني" .وأضاف أن "المقاطعة وسحب
االستثمارات والعقوبات هي حلول سلمية
لألزمة التي تدمر منازل الفلسطينيين
وحياتهم".
وأشار إلى أن المقاطعة ساهمت في
ً
عدال وأكثر
"جعل جنوب أفريقيا أمة أكثر
مساواة ويمكن أن تعمل في إسرائيل إذا لم
يكن خصومها مناهضين للسود ومعاديين
للمسلمين" .وأكد كويلي" :أحب أن أذهب
في ألمانيا ولكني لست بحاجة لذلك .أفضل
أن أكون إنسانا دمثا وأؤيد ما هو صحيح،
على أن أفرض الرقابة على نفسي وأكذب
بشأن الـ ،BDSمن أجل شيك (أموال)".

تلقى سياسيون ألمان مؤيدون للمهاجرين تهديدات بالقتل ،عقب مقتل فالتر
لوبكه ،أحد قيادات الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه المستشارة
أنغيال ميركل ،على يد رجل يميني متطرف.
وجاءت هذه التهديدات عبر رسائل إلكترونية تلقاها هؤالء السياسيون ،ومن
بينهم رئيسة بلدية كولونيا ،هنرييت ريكر ،وعمدة مدينة ألتينا ،أندرياس
هولشتاين ،وكالهما تعرضا سابقا للطعن بالسكين ،عامي  2015و،2017
على خلفية دعمهما الستضافة الالجئين.
ونجت ريكر من الموت بعد االعتداء عليها بصعوبة بالغة ،فيما برر منفذ
الهجوم ،وهو من جماعات أقصى اليمين المعادية لالجئين ،أنه أراد بعث
رسالة ضد سياسة حكومة ميركل الداعمة لالجئين.
أما هولشتاين فقد هوجم بسكين ،وأصيب بشكل بليغ في رقبته ،من رجل انتقد
بصوت عال سياسته المؤيدة للمهاجرين في منطقة شمال الرين.
وأكد المسؤوالن األلمانيان أنهما تلقيا تهديدات بالقتل ،وهو ما اعتبره حزب
الخضر األلماني جولة جديدة من العنف يشنها اليمين المتطرف.
يذكر أن لوبكه وجد مقتوال على شرفة منزله في منطقة "إسثا" في الثاني من
يونيو/حزيران ،واعتقلت الشرطة مشتبها فيه ،يدعى ستيفن إرنست ،وقالت
إن له صالت بجماعات أقصى اليمين.
وقال رئيس وكالة االستخبارات الداخلية األلماني ،في مؤتمر صحفي إن
 13ألف متطرف يميني يعيشون في ألمانيا ،وهو رقم كبير ومن الصعب
مراقبتهم.
وتلقى مئات من الصحفيين والسياسيين ونشطاء المجتمع المدني خالل عام
 2018العشرات من رسائل التهديد بالقتل.
وقال وزير الداخلية هورست زيهوفر "إن حصول اعتداء من اليمين المتطرف
يستهدف سياسيا رفيعا في بالدنا هو إشارة إلى وجود خطر يستهدفنا جميعا"،
في إشارة إلى فالتر لوبكه ،المسؤول االمعروف بدفاعه عن الالجئين.
وتابع الوزير أن هذه الجريمة تعطي "بعدا جديدا" لألعمال التي قام بها
عناصر من أقصى اليمين المتطرف خالل السنوات القليلة الماضية واستهدفت
"النظام الديموقراطي" برمته .كما حذر من "الخطر المتنامي" للمتطرفين من
اليمين الذين ينتهجون العنف.
وكانت النيابة العامة المتخصصة بشؤون مكافحة اإلرهاب قد أعلنت عن
اعتقال شخص في الخامسة واألربعين من العمر ينتمي إلى فكر اليمين
المتطرف يدعى "شتيفان ي ،".وهو المشتبه به.
واعتبرت النيابة العامة الجريمة بمثابة "اعتداء سياسي" ،في حين وصفت
المستشارة الخبر بأنه "يبعث على اإلحباط".
جدير بالذكر أنه وقعت اعتداءات في السابق في السياق نفسه :ففي عام 2015
تعرضت عمدة مدينة كولونيا " ريكر" للطعن بسكين ،وبعد سنتين تعرض
رئيس بلدية مدينة التينا "هولشتاين" العتداء مشابه .وقد نجا السياسيان من
الموت بأعجوبة ،مع العلم بأنهما معروفان بدفاعهما عن سياسة استقبال
المهاجرين والالجئين على غرار لوبكه.
ويعتبر العديد من المسؤولين السياسيين أن التقدم الذي حققه حزب "البديل
من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي خالل االنتخابات التشريعية التي جرت
عام  ،2017واستخدام عدد من قيادات هذا الحزب تعبيرات قاسية مناهضة
للمهاجرين وطالبي اللجوء ،ساهما في زيادة عدد الجرائم التي تستهدف
األجانب وخصوصا المهاجرين منهم.
وتلقى مئات من الصحفيين والسياسيين ونشطاء المجتمع المدني خالل عام
 2018العشرات من رسائل التهديد بالقتل.

أك ّد محامون على وجوب إجراء محاكمة لالتحاد األوروبي بتهمة تورطه بجرائم
ضد اإلنسانية ،على خلفية سياسات التكتّل بما يتعلق بالهجرة غير الشرعية والتي
أدت إلى "مقتل اآلالف من المهاجرين في البحر المتوسط".
ووفقاً لموقع "يوربيان انترست" اإللكتروني فإن أولئك المحامين والذين يعملون
ضمن إطار الدفاع عن حقوق اإلنسان قد تق ّدموا بالقضية للمحكمة الجنائية الدولية
في مدينة الهاي الهولندية.
ونقل الموقع المذكور عن مصادره أن المحكمة الجنائية الدولية شرعت بالفعل
في جمع األدلة والقرائن حول جرائم ارتكبت بحق الالجئين والمهاجرين في
ليبيا ،مشيراً إلى أن المحامين قد رفعوا من سقف القضية لتطال االتحاد األوروبي
والدول األعضاء على اعتبار أنهم يتحملون إلى حد كبير المسؤولية عن مقتل
المهاجرين في البحر والبرّ .
وفي وثيقة حقوقية من 243صفحة ،والتي ّ
وزعت على وسائل اإلعالم ،حدد
المحامون العديد من اإلجراءات التي اتخذها االتحاد األوروبي لمكافحة الهجرة
غير الشرعية ،تلك اإلجراءات التي يجد المحامون أنها تنتهك حقوق اإلنسان.
ووفق الوثيقة الحقوقية فإنه بأنه خالل الم ّدة ما بين العام  2016ولغاية العام
 ،2018ت ّم احتجاز نحو  40ألف الجئ في مخيمات ليبية ،حيث تعرّ ضوا إلى
أسوأ الظروف وارتكبت بحقهم جرائم مروّعة مثل القتل واالغتصاب والتعذيب.
وقال المحامون :إن االتحاد األوروبي كان على علم بهذه الجرائم واستمر في
العمل مع ليبيا ،ما يجعل التكتّل متواطئا بموجب القانون الجنائي الدولي.
ً
سابقا في المحكمة الجنائية الدولية وأحد
المحامي خوان برانكو ،الذي كان يعمل
المشاركين في وضع الوثيقة ،قال :يتظاهر (المسؤولون األوروبيون) بأن المأساة
تكمن في أنه ال يمكنهم القيام بأي شيء للحيولة دون وقوع تلك الكوارث لعدم
ً
قائال :لقد أثبتنا على نحو ال لبس فيه ،أنه وعلى
وجود أي دور لهم ،وأضاف
العكس مما ي ّدعون ،فإنّهم هم المتسببون في وقوع تلك المأساة.
والجدير بالذكر أن اآلالف من المهاجرين قد لقوا حتفهم أثناء عبورهم البحر
المتوسط انطالقاً من شواطئ شمال أفريقيا باتجاه الشواطئ األوروبية هرباً من
الحروب والفقر والمجاعات ،وقد اتّخذت العديد من الدول األوروبية ،في مقدمها
إيطاليا إجراءات للحيلولة دون استمرار ّ
تدفق المهاجرين ،واعتبر حقوقيون أن تلك
اإلجراءات من شأنها أن ّ
تشكل انتهاكاً لحقوق اإلنسان.
وكان تقرير أممي صدر أوائل العام الجاري بيّن أن عدد المهاجرين (غير
الشرعيين) الذين لقوا حتفهم أو فقدوا أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط انخفض
بأكثر من الربع في عام  2018مقارنة بالعام السابق ،ليصل إلى  2262مهاجرا.
وذكر تقرير أصدرته المفوضية العليا لشؤون الالجئين التابعة لألمم المتحدة أن
عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى أوروبا عبر البحر المتوسط خالل العام الماضي
انخفض إلى  113،482بعد أن كان وصل إلى  172،301في العام .2017
وأظهرت البيانات أن إسبانيا
أصبحت البوابة الرئيسة
بالنسبة والالجئين الذين
يتوافدون من شمال أفريقيا،
حيث سجل 55756
شخصا وصولوا إلى إسبانيا
ً
انطالقاً من الشواطئ
اإلفريقية الشمالية بحلول
العام .2018
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عادل فهمي
بلغ عدد السوريين الذين طلبوا اللجوء هذا العام
 13.634شخصا حتى نهاية شهر أبريل/نيسان.
هذا و قد استبعدت وزارة الداخلية أي تغيير في
مبادئ تقييم طلبات اللجوء للسوريين ،مشيرة أن
الوضع سيبقى على ما هو عليه اآلن.
وقال وزير الداخلية هورست زيهوفر في تصريحات:
"لن نغير في الوقت الحاضر مبادئ الهيئة الحاكمة
لنهج قرارات اللجوء حتى يتم التحقق من حدوث
تطورات جديدة في سوريا ...نتابع الوضع في
سوريا ،ونتصرف وفقا له حتى في سياسة اللجوء".
وتصاعدت دعوات من قبل ساسة ألمان لترحيل
بعض فئات الالجئين المؤيدين للرئيس السوري
بشار األسد ،وتحديداً الذين ارتكبوا جرائم خالل
وجودهم في ألمانيا.
ودعا مؤتمر "وزراء داخلية الواليات األلمانية"
وزير الخارجية االتحادي إلى وضع تقييم أمني
جديد لسوريا بحلول الخريف ،ليعودوا للنقاش حول
إمكانية ترحيل فئات محددة منهم في مؤتمرهم القادم
الذي سيعقد في ذلك الوقت.
وتوقفت الواليات األلمانية عن ترحيل السوريين
منذ عام  ،2012وسيبقى كذلك حتى نهاية 2019
ألسباب إنسانية ،بحسب ما صرح رئيس "مؤتمر
وزراء داخلية الواليات" هذه الدورة.
اختالف حول ترحيل الالجئين
وعبر وزير داخلية والية ساكسونيا السفلى ( الشرق)
والمتحدث باسم مجموعة الوزراء المنتمين للحزب
االشتراكي الديمقراطي ،في مؤتمر صحفي عن
ارتياحه لتمديد حظر الترحيل لسوريا لنهاية العام،
مشيراً إلى تحدثهم عن إيقاف حظر الترحيل لسوريا
مؤقتاً في المستقبل ،لمجموعات معينة .وقال إن
الوضع في سوريا لم يتحسن ،لذلك طلبوا جميعاً من
الحكومة االتحادية ،تقييماً جديداً عن الوضع حتى
الخريف القادم.
وقال إن ترحيل الخطرين ومرتكبي الجرائم
(الجسيمة) إلى سوريا يمكن التفكير فيه ،على أساس
صورة وضع محدثة ،ضمن تقرير تفصيلي حول
سوريا يظهر تحسن الوضع هناك.
وقد وصف سوريا بأنها “حالة خاصة” ،ال تزال
حرب أهلية تدور فيها ،ال يمكن إعادة معارضي
األسد إليها ،ألن ذلك يعني تعريضهم للخطر،
واصفاً الترحيل إلى هناك حالياً باألمر الذي ال يمكن
تصوره البتة.
وبحسب آخر تقييم لوزارة الخارجية األلمانية

للوضع األمني في سوريا ،ما زالت هناك مخاطر
شديدة تتمثل في االعتقال والتعذيب تهدد العائدين،
إلى جانب العمليات القتالية.
دعوة إلى ترحيل بعض السوريين
وكان وزراء داخلية واليات بايرن وساكسونيا وبادن
فورتمبرغ (المنتمون للمحافظين) قد دعوا منذ
انطالق المؤتمر إلى وضع استثناءات تمكنهم من
ترحيل مرتكبي الجرائم والخطرين والذين يجاهرون
ً
مستقبال ،أو الذين يذهبون
بوالئهم لنظام بشار األسد
في إجازة لسوريا.
إذ دعا وزير داخلية والية بايرن يواخيم هيرمان
 csuإلى عدم اعتبار ترحيل مرتكبي الجرائم
والخطرين إلى سوريا بأسرع وقت ممكن من
المحظورات ،وإلى وضع تقييم جديد للوضع في
سوريا.
وقال هيرمان أن هدفه يكمن في أن يكون باإلمكان
ترحيل مرتكبي الجرائم ،الذين ال تتوافر لديهم أسباب
لجوء خاصة أخرى إلى سوريا ،في موعد أقصاه
مطلع العام  ،٢٠٢٠مؤكداً أنه لن يعني ارتكاب كل
مخالفة للقانون بأن الالجئ بات مهدداً بالترحيل،
وأنه سيؤخذ بالحسبان ،السبب الذي ساقه الالجئ
لطلبه اللجوء في ألمانيا.
وقال إنه “ينبغي القول بوضوح “يتوجب عليكم
العودة مجدداً لدمشق” ،على نحو خاص ألناس
موالين لألسد ً
مثال ،وارتكبوا جرائم عنف جسيمة.
وقدر الوزير عدد الذين يمكن ترحيلهم لسوريا بعدة
مئات ،مبرراً ذلك بالقول إنه في الواقع ،يحكم األسد
مناطق واسعة من البالد مجدداً ،وعندما يذكر الناس
أنهم موالون لألسد ،فال يمكن لشخص كهذا االدعاء
بأنه سيتهدده ما هو سيئ إذا عاد إلى دمشق.
وعارض الوزير االشتراكي بستيريوس في
ساكسونيا السفلى ،دعوات
زميله هيرمان في بايرن
هذه ،مشيراً إلى الوضع
األمني غير اآلمن هناك.

من قبل نظام األسد وطلبوا اللجوء في ألمانيا ،العودة
إن اقتضى األمر ،زاعماً بأنهم غير مالحقين بعد
اآلن.
ً
وعندما لفت المذيع انتباهه مستغربا إلى أن األسد
ما زال في السلطة بل وسع من مناطق نفوذه ،قال
ً
مسؤوال عن شأن الالجئين في واليته.
رويل ،إنه ليس
وأشار إلى وجود مناطق في سوريا ال يحكمها األسد
يمكنهم العودة إليها ،في حال كانت آمنة.
وحاول وزير داخلية والية شمال الراين فستفاليا
ً
قائال في
استرضاء المنزعجين من تصريحاته
ً
مثال “لو صمت
سلسلة تغريدات على تويتر ،وساق
لبقيت فيلسوفاً” ،مبيناً أنه خلط بين المالحقين
ومؤيدي األسد في المقابلة ،وأرجع ذلك إلى غفوة
تعرض لها في مقابلة على الهواء مباشرة ،انزعج
هو نفسه منها ،معبراً عن اعتذاره لضحايا رئيس
النظام السوري بشار األسد.
وأكد أنه بالطبع ما زال هؤالء الناس مالحقين
في سوريا ،وبحاجة لحمايتهم في ألمانيا .وبين أن
مقصده كان أنه لم تعد هناك حجة لدى الذين بينوا
عند دخولهم أللمانيا أنهم هاربون من “داعش”،
ألنهم من الموالين لألسد.
وستكون السلطات األلمانية أمام معضلة سياسية
إن قررت بدء الترحيل إلى سوريا ألن برلين
ستصبح مضطرة للتواصل مع النظام السوري،
لتنسيق رحالت الترحيل الجوية.
لذا أشارت صحيفة “فيلت أم زونتاغ” إلى أن الترحيل
لسوريا سيكون إشكالياً ،نظراً ألن األسد ،الذي
تعامل بأقصى قسوة مع مئات اآلالف من المدنيين ما
زال في السلطة .وأوضحت أن الترحيالت الرسمية
ستكون بمثابة شرعنة واعتراف غير مباشرة للنظام
السوري.

وزير يعتذر لضحايا األسد
وكان وزير داخلية والية
شمال الراين فستفاليا قد
أثار االستياء بتصريحات
له للقناة األلمانية الثانية
على هامش المؤتمر عندما
قال إن بإمكان المالحقين
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عين على الالجئين

د /أمير حمد
لم يكن تكريم ومنح ميركل الدكتوراه الشرفية من
جامعة هارفادر النخبوية األمريكية مفاجأة لها
وللرأي العام ،فبروز صورة ميركل كنقيض لترامب
أهل لتقديمها كآخر سياسية رشيدة ،داعية إلى
االنفتاح والحفاظ على البيئة ودعم الالجئين.
كوفئت ميركل على سياستها البرغماتية واالنسانية
معا ،هذا إلى جانب دفاعها عن استقطاب الالجئين
المشردين بفعل الحرب ،وإن تعسر ذلك على
األوروبيين المضيفين كما وضح ذلك.
يقول مراقبو هذا التكريم المهم أن شعار ميركل
المشهور " بمقدورنا ذلك ،سنتجاوز األزمة" هذا
امتداد لشعار أوباما الرئيس السابق القائل "نعم
نستطيع".
على النقيض صرح ترامب ساخرا من ميركل بأنه
سيتوسط لنقل الجئين جنوب أمريكا إلى ألمانيا فهي
دولة مرحبة بالالجئين!! وذهب أكثر اذ هدد المكسيك
برفع نسبة الضرائب على صادراتها السيما وأن
تسلل المهاجرين /الالجئين تجاوز  30الف.
لن ننته من ترامب في أمريكا الذي يحاول انعاش
اقتصادها بكل السبل وبأي تجارة كصفقات السالح
مع السعودية التي تجاوزت  300مليار دوالر .لن
ننته منه اذ قدم إلى انجلترا في زيارة لثالثة أيام
هاجم فيها عمدة لندن صادق خان ووصفه باألحمق
والفاشل وتدخل في السياسة االنجليزية بدعمه
لترشح بورس جونسون وزير الخارجية السابق،
والمطالب بخروج انجلترا من الرابطة بأسرع وقت.
لم يكسب ترامب من هذه الزيارة إال صور له
وأسرته مع الملكة ،التي أثنت على المؤسسات
العالمية المنشأة بعد الحرب العالمية الثانية والتي
انتقدها ترامب بشدة ،وقد جمعه اللقاء مع األمير
تشارلز داعم وراعي البيئة التي يعتبر ترامب الدفاع
عنها تضييع للوقت اذ ال يوجد تغير مناخي في
زعمه!!!
خرج أكثر من  250ألف متظاهر في انجلترا ضد
ترامب كرئيس متعالي و صاحب سياسة خاطئ ال
تحافظ على البيئة وداعية لالنغالق وتجارة السالح
وكراهية األجانب والالجئين والعنصرية ،هذا إلى
جانب تحقيره للمثليين والمعوقين والنساء أيضاً.
يقول متابع لهذه المظاهرة الضخمة أن الالفتات
تعددت كالهتافات نفسها السيما من قبل النساء .ما
يهمنا من هذه الزيارة هو وقوف ترامب على شهداء
النورماندي اللذين قتلوا في الحرب العالمية الثانية
وتواجد ميركل هناك.
من جديد تظهر ميركل كصورة مثالية ضد ترامب
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ففي جامعة هارفارد مثلت ميركل الوجه الحضاري
المنفتح وترامب الرجعية والتحوصل .أما هنا
فكانت ميركل المستفيد من دروس التاريخ وأخطاء
الحرب وعليه الداعية إلى السالم وتقليص تجارة
السالح أو إيقافها تم أمكن ذلك أصال ،أما ترامب
فهو صورة لتاجر سالح كبير متحفز لشن الحروب
علنا كما فعل بإغالقه على الالجئين ومحاولة ايقاف
هجرة المسلمين إلى أمريكا والحرب ضد إيران
وتغير خارطة الشرق األوسط ،إثر اعترافه بالقدس
عاصمة إلسرائيل ودعمها الحتالل الجوالن.

ضعف االحزاب التقليدية

يقول محلل انجليزي في "بي بي سي" أن وقوف
ميركل جوار تريزا مي مثل صورة انهيار األحزاب
المحافظة ،تريزا مي بارحت منصبها بعد أن تمزق
حزبها ،وميركل موعودة كذلك بضعف حزبها أكثر
أو ربما حل حكومتها بعد ان اعتزلت "نالس" رئاسة
حزب  SPDالمشارك في الحكم.
ولكي نوضح أكثر نذكر بأن الحزب االشتراكي
 SPDقد قبل التحالف عن كره "زواج قسري" مما
أدى إلى فقدان نهجه وتخلف برامجه واحتوائها على
أفكار من أفكار الحزب المسيحي  ، CDUحزب
ميركل.
لهذا طالب برلمانيين من الحزب االشتراكي بعودته
كحزب معارض ليوضح برنامجه وتعلو نسبة
الناخبين ،التي تدنت في انتخابات الرابطة األوروبية
وفي االنتخابات البرلمانية في والية بريمن األخيرة.
عرفت نالس ،زعيمة الحزب االشتراكي ،بدعوتها
إلى تشكيل تحالف مع الحزب المسيحي ،CDU
اذ ترى بأن الفرصة أوسع لتحقيق مطالب حزبها
من داخل الحكومة وليس من خارجها كمعارضة،
ومن ناحية أخرى خسرت نالس كرئيسة ألسباب
عدة من ضمنها وقوفها مع سياسة تنجيم الفحم
الحجري لإلبقاء على األيدي العاملة وأهملت في
المقابل الدعوة إلى الحفاظ إلى البيئة مثل قيادة حزب
الخضر ورواد المنصات االجتماعية الشباب.
يرى أكثر من محلل ألماني بأن لعبة الكراسي قد
بدأت في السر للتنافس على منصب ميركل وذلك
بعد أن هوجمت كارنباور الزعيمة الحالية لحزب
 CDUالحاكم لدعوتها بمراقبة حرية االنترنت،
الهجوم الذي شنه منظمي البيئة على حزبها اضافة
إلى احتمال فك حكومة ميركل ورفضها للحكم
بحكومة أقلية.
أما حزب  SPDالحليف فموعد تقرير مصيره لن

يتجاوز شهر سبتمبر القادم حيث االنتخابات البرلمانية
ألربع واليات مهمة شرق ألمانيا يتوقع فوز حزب
البديل المتطرف  AFDالرافض لألجانب ،أي أن
خسارة  SPDالمتوقعة في سبتمبر تعني بالضرورة
خروجه من الحكومة وبالتالي نهاية حكم ميركل.
كان وقد تناولت  CNNمستقبل الحكومات المحافظة
في أوروبا وإعجاب أوباما بها السيما ميركل.
نقول  CNNأن أمريكا هي الدولة األولى في قائمة
التجارة واالستثمار ،فيما تقع انجلترا في مرتبة
الدولة السابعة في قائمة التجارة وربما تنحدر أكثر
لضعفها ورغبتها بالدرجة األساسية في المنافسة
بتصدير السالح إلى دول الخليج والتدريب على
التجسس الحربي .يقول ترامب أن ميركل وتريزا
مي ال يتفقان البتة مع سياسته ومنظوره إلى العالم.
وربما ناسبته "مارغريت تاتشر" رئيسة وزراء
إنجلترا الليبرالية المتطرفة سابقا التي قضت على
أحزاب العمال ونقاباتهم في انجلترا وحولت لندن
إلى مدينة مصرفية وقلصت النظام االجتماعي اذ
وصفته بالتطفل.

في ملف اللجوء والهجرة والمسلمين

طالب رئيس اسبانيا االتحاد األوروبي بدعم المغرب
ب  120مليون يورو لمكافحة الهجرة السرية ،اذ
اعتبر جهود المغرب إليقاف قدوم الالجئين إلى
أوروبا جهد عظيم يستحق تثمينا اعتناء الرابطة.
هذا وقد ذكر وزير داخلية المغرب بأن أكثر من 30
ألف الجئ من افريقيا وآسيا ثم توقيفهم من الهجرة
إلى أوروبا تفاديا للغرق وتهميشهم هناك في ساحل
أوروبا الجنوبي .يقول بأن أكثر من  60شبكة سرية
لتهريب الالجئين تم كشفها وتعطيل نشاط المهربين
وأتيح لكثير من الالجئين فرصة البقاء في المغرب
للعمل وتأمين حياتهم من الحروب والتشرد وقهر
واستغالل المهربين وتجار البشر .أثنى المغرب
على طلب اسبانيا لدعمها واعتبرها شريك معه في
استقطاب الالجئين لقربها من شمال المغرب.
هذا وفي الوقت نفسه اعترض سلفيني وزير داخلية
ايطاليا على منح المغرب دعما ماليا وإقصاء ايطاليا
من كعكة الالجئين ،اذ اعتبر ايطاليا الوكر االساسي
لقدوم الالجئين ،وانتقد بشدة تحذير الرابطة لتجاوز
ايطاليا سقف الديون  60مليار ،اذ وصلت إلى
أكثر من  120مليار يورو ،علما بأن معظم هذه
الديون للدعم االجتماعي وليست للدعم االقتصادي
االيطالي.
ال تقلق ايطاليا وحدها االتحاد األوروبي ،وال خروج

انجلترا من االتحاد ،انما اليونان كذلك بازدياد
شكواها من ارتفاع نسبة البطالة فيها وتدني فرص
االستثمار إال في مجال السياحة .نقول هذا ونذكر
بأن اليونان استطاعت باتخاذ سياسة التقشف المملية
عليها من قبل الرابطة ،السيما ألمانيا ،الخروج من
األزمة االقتصادية .وكما ذكرنا سابقا فأن جنوب
أوروبا ال تزال تقلق االتحاد األوروبي فاليونان مثال
ال يفتأ يطالب ألمانيا ب  300مليار يورو كتعويض
للخسائر التي سببتها النازية األلمانية في غضون
احتاللها لليونان ،مما أخر تطورها وانتعاشها
االقتصادي.

األحزاب ،رغم بتبنيه لقضايا البيئة ودعم العائالت
والالجئين ومجابهة التسلح واحترام الحرية الفردية.
إن كل ما سعى إليه حزب  CDUفي الوقت الراهن
هو تسفير أكبر عدد من الالجئين وفتح باب الهجرة
للكوادر المؤهلة وفي الوقت ذاته قانون الهجرة
الجديد.
ذكرت صحيفة "دي فيلت" بأن األحزاب الحاكمة
مرت بتدهور كبير وخالفات هددت وال تزال تهدد
بحل التحالف الحاكم ،أما تحقيق قانون الهجرة
الجديد هذا على أرض الواقع سيؤكد قوتها وتماسك
التحالف.

حذر متحدث حزب  SPDاالشتراكي من محاولة
اتباع سياسة الحزب االشتراكي الحاكم في الدنمرك
الخاصة بسياسة الالجئين المتشددة ،القائمة على
الزامهم على العمل ومنح األولوية الستقطاب وقبول
طلبات مهاجرين ومطاردين من دول أوروبية .يقول
المتحدث أن أي حزب اشتراكي يقوم على سياسة
انسانية واجتماعية منفتحة على األلمان واألجانب،
وان فوز الحزب االشتراكي الدنمركي فوز ارتبط
بسياسة يمينية ال تنسجم مع األحزاب االشتراكية.
من المعلوم أن الحكومة األلمانية بقيادة حزب CSU
الحليف المتشدد قد وافقت على تشديد اجراءات
تسريع تسفير الالجئين المرفوضين وتقليص
المساعداتهم المالية لغير الملتزمين بالقوانين
األلمانية والسماح لقوات الشرطة بتفتيش منازلهم
في حالة االشتباه.
يقول زيهوفر وزير داخلية ألمانيا أن تشديد
االجراءات يأتي في وقت واحد مع تعديل فتح باب
الهجرة لالجئين المؤهلين ليعملوا في ألمانيا إن
أتيحت لهم فرصة عمل .أما الحزب الليبرالي FDP
فقد رحب بقدوم الكفاءات األجنبية إلحياء االقتصاد
األلماني ،وقال إال أنه يستوجب اتاحة هجرة
العاملين إلى ألمانيا وفق قوانين هجرة عمل وأال
يصبح اللجوء طريق للهجرة إلى ألمانيا ألجل العمل
فيها .هذا وقد أكد حزب  FDPوحزب الخضر على
ضرورة ابقاء الالجئين المؤهلين ليعملوا في ألمانيا.
يقول حزب  FDPبأن مثل هذا االجراء ال ينفي
أن تتبع ألمانيا نظام النقاط الكندي القائمة على
المؤهالت وإجادة اللغة والعمر كشرط لفتح باب
الهجرة ،أما حزب  CSUفال يوافق البتة على مبدأ
أن تتحول ألمانيا إلى دولة هجرة ،رغم أن الواقع
يؤكد النقيض ،إذ أن هجرة األجانب والالجئين
واتحاد أوروبا برهان على تحول ألمانيا إلى دولة
هجرة ،السيما وهي الدولة االقتصادية األولى في
االتحاد األوروبي مما يجعلها أكثر جاذبية لهجرة
األجانب والالجئين على حد سواء.

ذكر سكرتير عام الحزب المسيحي األسابق بأن فكرة
مؤتمر اإلسالم األلماني كانت محاولة جادة لتوحيد
صفوف المسلمين عبر ممثليهم ،إال أنها فشلت كما
يبدو ـ علما بأن هناك أكثر من  600ألف اتحاد في
ألمانيا من بينها كم هائل من االتحادات االسالمية
الموالية لقضايا األجانب لم تؤثر على إنجاح مشروع
اسالمي متطور متفائل مع ديمقراطية الغرب كما
نجح المسلمون في انجلترا .أما حزب AFD
اليميني فال يرى أية دعوة إلنجاح مشروع اسالمي
في ألمانيا ،اذ يرى االسالم رأس الداء يليه حشد
الالجئين .كان وقد تحاور هذا الحزب مع أحزاب
اليمين المتطرف في أوروبا ،السيما االيطالية ،عن
طريقة طرد الالجئين بل وإقامة جدار عازل ضخم
كما يسعى دونالد ترامب.
في لقاء رائع أجرته اذاعة أنفو مع السكرتير العام
لحزب  CDUالحاكم حول تحوالت العالم الراهن،
قال بأن قضية الالجئين شكلت محورا رئيسيا إلى

جانب تطرق ترامب لسياسة إحياء الدولة ُ
القطرية
والتحوصل ،وتركه العالم بالتالي للقوى األخرى
كروسيا التي تُسير اآلن سياسات العالم .قال أن
اشهار ترامب للسالح االقتصادي بتهديده رفع
الضرائب وقطع تعامل أمريكا مع الدول األخرى
تشجع في المقابل لتماسك أوروبا وتوجهها إلى
السوق اآلسيوي وروسيا .قال وحدها المكسيك التي
خضعت لسياسة ترامب هذه ،اذ استجابت لمراقبة
حدودها ومحاربة الهجرة السرية بنشر  60ألف
جندي على حدود المكسيك مع الخط شماال لمنع
الالجئين لدخول المكسيك ومن ثم هروبهم إلى
أمريكا .ال أحد يعلم بمغبة تفاقم وانتشار مثل هؤالء
الالجئين في دول أمريكا الجنوبية حيث يتعاظم
العنف وتجارة المخدرات!...
أخيرا نشير إلى أن قضية الالجئين هي الورقة

الرابحة لتصعيد اليمين المتطرف وأحزابه مثل AFD

لكسب االنتخابات البرلمانية في الخريف القادم .أربع
واليات شرقية (ساكسن ،ساكسن أنهالت ،تورينجن
وبراندنبورج) ستحدد نجاح الحزب الحاكم وحليفه
االشتراكي أم خسارتهما ومدى نجاح األحزاب
اليمينية.

لقد أصبحت ميركل أيقونة عالمية ارتبط اسمها
بالدفاع عن الالجئين وسياسية الوسط وسيكون
سقوطها سقوطا لكفة عالمية كاملة ،وتقف في
وجه سياسة ترامب النرجسية القائمة على اقتصاد
السالح والتحوصل وأن تكون أمريكا ً
أوال ...

يقول محلل سياسي في تلفزيون فونكس بأن غياب
ميركل عن الساحة السياسية بشكل واضح وجهودها
في السياسة الخارجية على أحسن الفروض وضع
كارنباور رئيسة حزب  CDUبعد ميركل في منصب
مسؤولية اخراج الحزب من تدني شعبيته .ألول
مرة يحصد حزب الخضر المركز األول في شعبية
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الداخلية األلمانية تتبني قانونا للحصول على بيانات المواطنين الشخصية

غادة غالب
تلجأ سلطات األمن األلمانية على نحو متزايد إلى
مراقبة الهواتف الجوالة لألفراد المشتبه بهم .فقد
ذكرت الحكومة األلمانية ردا على طلب إحاطة من
الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار" أن هيئة حماية
الدستور (االستخبارات الداخلية) أرسلت في النصف
األول من هذا العام أكثر من  103آالف رسالة
صامتة لتحديد موقع الهواتف الجوالة ،بزيادة قدرها
الضعف تقريبا مقارنة بأربعة أعوام ماضية.
وكشفت صحيفة "واشنطن بوست" عن عرض
أنظمة مراقبة يمكنها أن تتبع سرً ا مستخدمو
الهواتف المحمولة فى جميع أنحاء العالم للبيع،
وقالت الصحيفة ،إن صناع أنظمة المراقبة يقدمون
للحكومات ،فى جميع أنحاء العالم ،القدرة على تعقب
مبان
تحركات المواطنين ،سواء كانوا على بعد عدة
ٍ
أو فى قارة أخرى.
جمع البيانات لمكافحة الجريمة
واآلن تريد الشرطة األلمانية ،مثلها مثل العديد من
خدمات إنفاذ القانون في دول العالم ،الوصول ،ليس
فقط إلى بيانات الهاتف ،ولكن ً
أيضا للمعلومات التي
تُجمع بواسطة المساعدين الرقميين مثل Google
 Homeو.Amazon Echo
وتخطط ألمانيا لمناقشة هذه المسألة في اجتماع
لوزراء داخلية االتحاد األوروبي .وطرح متحدث
باسم وزارة الداخلية هذا الموضوع ،في مؤتمر
صحفي ،وقال« :لمحاربة الجريمة بشكل فعال ،من
المهم ج ًدا أن تتمتع السلطات بإمكانية الوصول إلى
البيانات التي تم جمعها بواسطة هذه األجهزة».
وهذا يفجر أجراس اإلنذار ألولئك الذين يراقبون
حقوق الخصوصية الرقمية.
وقالت جانيت هوفمان ،أستاذة سياسات اإلنترنت في
الجامعة الحرة في برلين وعضو خبير في التحقيق
الذي أجراه البرلمان األلماني في مجال اإلنترنت
والبرلمان« :إنهم يدركون تمام اإلدراك أن ما
يخططون القيام به غير دستوري .وأتوقع أن تتدخل
وكاالت حماية البيانات والمجتمع
الرقمي».
وأضافت« :ال يزال المنزل
مكا ًنا مقدسً ا مقارنــة
بمـــا يحـدث فــي
األماكن العامــــة.
لذلك فإن احتمال
تتبـــع كــل مـــــا
تفعــله في المنزل

ً
مخيفا للغاية».
والبيانات المقدمة إلنفاذ القانون ،أمرً ا
ومن المؤكد أن ألمانيا ليست الدولة الوحيدة التي
تتصارع مع مواطنيها على الخصوصية الرقمية.
ولكن بسبب تاريخها ،تعاني ألمانيا وضعا حساسا
بشكل خاص فيما يتعلق بحقوق الخصوصية ،حيث
ثبتت بعض من أقوى قوانين الخصوصية في العالم.
وقال خبير األمن السيبراني سفين هيربيج ،إن
السياسات األلمانية كانت داعمة للتشفير لهذا السبب
بالذات.
وأضاف« :السياسة التي اتبعناها على مدار
العشرين عامًا الماضية تقول إننا ال نلمس التشفير،
وال نضعفه ،وال نبني خلفيات ،ويجب أن يجد تطبيق
القانون طريقة أخرى للوصول إلى البيانات».
وتابع« :عليك أن تنظر إلى التجربة التاريخية
مع المراقبة من قبل النظام النازي ،ومن ثم من
قبل الشرطة السرية الشيوعية األلمانية الشرقية
شتازي ...نحن لدينا تاريخ قوي في المراقبة
الحكومية».
ولكن في حالة المساعدين الرقميين مثل Google
 Homeأو  ،Amazon Echoفإن الكثير من

البيانات التي يتم جمعها ال يتم االحتفاظ بها في
ألمانيا ،ولكن في البلدان الخارجية ،وخاصة الواليات
المتحدة.

والتقى االتحاد األمني للمفوضية األوروبية ،لتقييم
المقترحات التي تسمح ألي عضو ،بما في ذلك
ألمانيا ،بالوصول إلى األدلة الرقمية التي تم جمعها
في بلد آخر.
وقال جوليان كينج ،مفوض االتحاد األمني ،في بيان:
«لفترة طويلة للغاية ،يسيء المجرمون واإلرهابيون
إلى التكنولوجيا الحديثة الرتكاب جرائمهم».
وأضاف« :من خالل وضع معايير دولية للوصول
إلى األدلة اإللكترونية ،نتخذ خطوة أخرى
إلغالق المجال الذي تعمل فيه الشبكات اإلرهابية
واإلجرامية ،من خالل ضمان أن سلطات إنفاذ
القانون يمكنها التحقيق بشكل فعال ومحاكمتهم ،مع
المراعاة الكاملة للحقوق األساسية».
األدلة الرقمية كدليل جنائي
ً
ووفقا للمفوضية األوروبية ،هناك حاجة إلى أدلة
رقمية في حوالي  %85من التحقيقات الجنائية ،وفي
ثلثي هذه الحاالت يجب الحصول على األدلة من
مقدمي الخدمات الخارجيين ،خاصة في الواليات
المتحدة.
لكن جماعات الحقوق الرقمية في ألمانيا انتقدت
مقترحات االتحاد األوروبي ،مشيرة إلى أنه يمكن
تخريب قوانين الخصوصية الصارمة في ألمانيا،
وتجادل بأن المقترحات الحالية ال تأخذ في االعتبار
ما إذا كانت الجريمة المرتكبة في بلد ما تعتبر
بالضرورة جريمة في بلد آخر.
وأوضحت إليزابيث نيكرينز من جمعية
المجتمع الرقمي ،وهي هيئة رقابة على
الحقوق الرقمية ،أن «مثل هذا النظام لن يكون
له معنى إال إذا كان هناك إجماع في االتحاد األوروبي
أو اتفاقا دوليًا على ما يشكل جريمة وتطبق نفس
اإلجراءات الوقائية»« .وإذا كان اإلجهاض جريمة
جنائية في دولة واحدة وليس في دولة أخرى ،فال
ينبغي إجبار مقدمي الخدمات في هذه الحالة على
تقديم أدلة على مثل هذه األحداث».
هذا وقد أصدرت الداخلية األلمانية
بيانا يشير إلى احتمال تبني
قانــون للحصـول عـــلى
بيـــانات األشخـــاص
الشخصيـــــة مـــن
هواتفهــم واألدوات
المنزليـــة المطورة
مثل أجهزة جوجل
وأمازون.
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سعيد طاهر
يقول خبراء في العالقات الدولية أن الهيمنة
األمريكية على السياسات واالقتصاد العالمي باتت
في أضعف حاالتها منذ الصعود األمريكي نهاية
الحرب العالمية الثانية .فمع الصعود الحالي لدول
أخرى اقتصادياً وعسكرياً تواجه الواليات المتحدة
تنافسا على الهيمنة العالمية.
فهل نحن نشاهد بداية نهاية عصر الهيمنة األمريكي
؟
يشير الباحث السياسي فريد زكريا في مجلة «فورين
وقت ما من العامين الماضيين،
أفيرز» إلى أنَّه في ٍ
انتهت الهيمنة األمريكية ،التي كان عصرها قصيرً ا
ً
وطائشا في رأيه .إذ استمرت لنحو ثالثة عقو ٍد
ميزها انهياران؛ بدأت مع انهيار جدار برلين عام
 ،1989واآلخر كان هو الذي شكل النهاية أو البداية
الفعلية للنهاية ،في العراق عام  ،2003ليبدأ االنهيار
البطيء منذ ذلك الحين.
ومثل جميع النهايات ،يعتقد زكريا َّ
أن العديد من
العوامل ساهمت في كتابة سطور هذه النهاية ،إذ
كانت هناك قوى بنيوية عميقة في النظام العالمي
عملت بال هوادة ضد امتالك أي دولة لهذا القدر
الضخم من النفوذ .أما بالنسبة للواليات المتحدة
األمريكية نفسها ،يرى الباحث أنَّه من المدهش كيف
تعاملت واشنطن مع نفوذها هذا ،وإدارتها السيئة
لهيمنتها ،واستغالل قوتها ،ما جعلها تخسر حلفاءها
وتجعل أعداءها أكثر جرأة.
واآلن ،في ظل إدارة دونالد ترامب ،يبدو َّ
أن
الواليات المتحدة فقدت اهتمامها وإيمانها باألفكار
واألهداف التي حفزتها للوجود على الساحة الدولية
لثالثة أرباع قرن.

بداية النهاية

يعتقد زكريا أنَّه كما تصاعدت الهيمنة األمريكية
في أوائل التسعينيات ولم يالحظها أحدً ،
أيضا فعلت
القوى التي ستُضعفها أواخر التسعينيات ،حتى عندما
بدأ الناس يتحدثون عن األمة األمريكية «التي ال
غنى عنها» و«القوة العظمى الوحيدة في العالم».
إذ بدأ حينها صعود الصين لتصبح المنافس الجاد
الوحيد لواشنطن ،كما يتبين اآلن ،لكن هذا لم يكن
واضحً ا منذ ربع قرن.
ورغم صعود الصين بسرعة في الثمانينيات ،فإنَّها
بدأت من مكان ٍة متدنية للغاية .وكانت القليل من الدول
قادرة على مواصلة عملية صعو ٍد مشابهة ألكثر من
عقدين ،وبدا مزيج الصين الغريب من الرأسمالية
واللينينية ًّ
هشا ،حسبما كشفت انتفاضة تيانانمن.
لكن نهضة الصين استمرت ،وأصبحت القوة
العظمى الجديدة ،التي تمتلك القوة والطموح لمجابهة
الواليات المتحدة ،وتحولت روسيا من جانبها من
الضعف والسكون أوائل التسعينيات إلى قوة انتقامية

ومكر كافيين للتأثير على الهيمنة
تتمتع بقدرة
ٍ
األمريكية.
ومع وجود العبيْن عالميَّين رئيسيين خارج النظام
الدولي للواليات المتحدة ،بدأ العالم مرحلة ما بعد
أمريكا .وبينما ما زالت الواليات المتحدة اليوم هي
الدولة األقوى ،لكنَّها موجودة وسط قوى عالمية
وإقليمية يمكنها مقاومة نفوذها ،وتفعل ذلك بالفعل
بانتظام.

الضربة القاضية لـ«الهيمنة األمريكية»

يشير زكريا إلى َّ
أن إدارة ترامب فرَّ غت السياسة
الخارجية للواليات المتحدة من مضمونها أكثر
من الماضي .ويرى أن غرائز ترامب تشبه كثيرً ا
غرائز الرئيس األمريكي السابع أندرو جاكسون،
فهو ال يكترث كثيرً ا بالعالم إال فيما يتعلق باعتقاده
َّ
بأن معظم الدول تحتال على الواليات المتحدة .وهو
مؤمن بالقومية والحمائية والشعبوية ،ويُصر على
جعل «أمريكا ً
أول» ،واألهم من هذا كله أنَّه هجر
الساحة الدولية.
ففي ظل إدارة ترامب ،انسحبت الواليات المتحدة
من شراكة المحيط الهادئ ،ومن التعامل مع آسيا
بشكل عام ،وتنفصل حاليًا من شراكتها التي دامت
 70عامًا مع أوروبا ،وتتعامل مع أمريكا الالتينية
بطريقتين؛ الحرص على عدم دخول المهاجرين
منها ،والفوز بأصواتهم في فلوريدا.
ّ
وتمكنت من إفساد عالقتها بكندا ،وتعهدت بشؤون
الشرق األوسط إلسرائيل والسعودية .ومع
استثناءات قليلة صبيانية ،مثل الرغبة النرجسية في
ٍ
الفوز بجائزة نوبل من خالل محاولة الوصول إلى
سالم مع كوريا الشمالية ،يعتقد زكريا أن أبرز ما
ٍ
يميز السياسة الخارجية لترامب هو غيابها.
ويوضح الباحث أنَّه عندما كانت المملكة المتحدة
القوة العظمى في عصرها ،تراجعت هيمنتها بفعل
العديد من القوى البنيوية الكبيرة ،مثل صعود ألمانيا
والواليات المتحدة واالتحاد السوفيتي ،لكنَّها فقدت
ً
أيضا سيطرتها على إمبراطوريتها بسبب غطرستها
وتجاوزها للحدود.

ويرى زكريا َّ
أن هناك تشابهًا هنا مع الواليات
بشكل أكثر
أمريكا
تصرفت
قد
كانت
المتحدة .فلو
ٍ
ً
اتساقا مع مبادئها وسعت لتحقيق مصالح وأفكار
ً
نطاقا ،الستمر نفوذها لعقود ،وإن كان سيتخد
أوسع
ً
ً
نمطا مختلفا .فقاعدة استمرار عمر الهيمنة الليبرالية
بسيطة في رأيه ،وهي التحلي بمزي ٍد من الليبرالية
قدر أقل من الهيمنة.
مقابل ٍ
كثير من األحيان ،وبوضوح ،سعت واشنطن
لكن في ٍ
إلى تحقيق مصالحها الذاتية ضيقة األفق ،ما نفرّ
حلفاءها وجرَّ أ خصومها .وعلى عكس المملكة
المتحدة في نهاية حكمها ،ليست الواليات المتحدة
ً
ً
امبراطورية شديدة االتساع ،لكنَّها
مفلسة وال تملك
ما زالت الدولة األقوى في العالم ،وستستمر في
ممارسة نفوذها الهائل ،أكثر من أي دول ٍة أخرى،
لكنَّها لن تحدد النظام الدولي وتهيمن عليه كما كانت
تفعل لثالثة عقو ٍد مضت.
وبهذاَّ ،
فإن ما يتبقى في تقدير زكريا هو األفكار
ً
األمريكية .إذ كانت الهيمنة األمريكية فريدة من
نوعها ،إذ سعت الواليات المتحدة لزيادة نفوذها
إلقامة نظام عالمي جديد ،حلم به الرئيس وودرو
ويلسون ،وخطط له بالكامل الرئيس فرانكلين
روزفلت .وتحقق نصفه بعد عام  ،1945وكان
يُطلق عليه أحيا ًنا «النظام الدولي الليبرالي» ،وانشق
منه االتحاد السوفيتي ليبني نظامه الخاص.
لكن العالم الحر استمر خالل الحرب الباردة .وبعد
عام  ،1991توسع ليشمل معظم أنحاء العالم.
واألفكار التي كان يقوم عليها هذا النظام أنتجت
على مدار ثالثة أرباع القرن الماضي الكثير من
االستقرار واالزدهار.
لذا َّ
فإن السؤال المهم اآلن في رأي الباحث في خضم
تراجع النفوذ األمريكي هو ما إذا كان النظام الدولي
الذي وضعه هذا النفوذ ،من قواعد وأعراف وقيم،
سينجو ويستمر ،أم ستراقب أمريكا ً
أيضا تراجع
إمبراطورية أفكارها.

ففي عام  ،1900حين كان ربع سكان العالم يخضعون
للحكم البريطاني ،كانت معظم المستعمرات الكبرى
بحكم ذاتي محدود،
في المملكة المتحدة تطالب فقط
ٍ
أي «وضع السيادة» أو «الحكم الداخلي» ً
وفقا
لمصطلحات العصر الحالي .ويتساءل زكريا عمَّا
كان سيحدث لو منحت الدولة ذلك الحق بالفعل
لجميع مستعمراتها ،فربما كانت ستتمكن من إطالة
عمرها كإمبراطورية لعقود .لكنَّها لم تفعل ،مصر ًة
على تحقيق مصالحها األنانية ضيقة األفقً ،
بدل من
استيعاب مصالح اإلمبراطورية األوسع.
15

www.queen-brautmoden.de

Designed by dalil.de

 ﺃﺣﺪﺙ ﺍﻟﻤﻮﺩﻳﻼﺕ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻷﺯﻳﺎﺀ.
 ﺃﻓﻀﻞ ﺗﺼﺎﻣﻴﻢ ﻓﺴﺎﺗﻴﻦ ﺍﻷﻋﺮﺍﺱ.
 ﻣﻮﺩﻳﻼﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻔﺴﺎﺗﻴﻦ ﺍﻟﺴﻬﺮﺍﺕ.
 ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﺼﺮﻳﺔ ﻭﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ.
ﻣﻦ ﺃﺯﻳﺎﺀ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ

Montag- Samstag: 11:00 Uhr – 19:00 Uhr
Sonnenallee 104 – 106
Queen Brautmoden
12045 Berlin
queen.brautmoden.berlin
Tel: +49 306867880
c.durgut@queen-brautmoden.de

الروليت الروسي1

تقديم ومراجعة  /د .حامد فضل الله2
يكتب هورست تيلتشيك ،2الذي عمل كمستشار
للسياسة الخارجية في حكومة المستشار هيلموت
كول والرئيس األسبق لمؤتمر األمن في ميونيخ في
مقدمة كتابه " :لم يصبح العالم بعد الحرب الباردة،
فجأة سلمياً ،لقد كان هناك العديد من الصراعات
العنيفة أيضا في التسعينيات .يكفي أن نتذكر
العراق ،يوغوسالفيا ،الصومال أو رواندا .لكن
الحرب الكبرى بين القوى النووية أصبحت مستحيلة
تقريباً بعد سقوط الستار الحديدي .اعتاد الناس على
عدم العيش في ظل صراع كبير ،كما حدث في
الثمانينات .لقد بدأ السالم بشكل متزايد أمراً طبيعياً،
واليوم ،وقد نسي عدد غير قليل منهم ،على ما يبدو،
أنه ليس كذلك".
يستعرض الكاتب تاريخ سياسة التوتر الشديد وسياسة
االنفراج ،مشيرا الى مذكرة نيكيتا خروتشوف
السكرتير العام لالتحاد السوفيتي في نوفمبر 1958
إلى القوى الغربية الثالث وإلى وضع ومسؤولية
القوى األربع ،عن برلين وألمانيا  ،ودعا في النهاية
إلى تحويل برلين الغربية إلى ما يسمى بالمدينة
الحرة ،وسحب قوات الحلفاء والسيطرة على طرق
المواصالت .لقد هدد بتكرار حصار برلين ،حيث
انه سبق للمدينة تجربة في  1949/1948ولم
تنجو إال بمساعدة هائلة من سالح الجو األمريكي
والبريطاني .ثم بناء سور برلين في  13أغسطس
 1961وأزمة الصواريخ السوفيتية في كوبا خريف
 ، 1962التي كادت أن تقود الى شفا كارثة نووية.
يكتب تيلتشيك في فقرة " تنازالت االتحاد السوفيتي
في " :"90\ 1989عند ما تنهار اإلمبراطوريات،
فإنها نادراً ما تفعل ذلك دون التسبب في اندالع
أعمال عنف عنيفة .تحاول اإلمبراطورية الغارقة
عادة مقاومة تدهورها عسكريًا .أن تتخلى دولة
عظمى ،مثل االتحاد السوفيتي ،عن جبهتها األمامية
وحتى أجزاء من أراضيها بهدوء هي عمل فريد
من نوعه تقريبًا ،ويجب على أولئك الذين يريدون
أن يفهموا روسيا اليوم أن يتذكروا ما كان يستوجب
على موسكو قبوله بسالم في عام  90/1989وبأي
تنازالت كانت القيادة السوفيتية مستعدة له في ذلك
الوقت":
ــ وافقت في عام  1989على فتح حدود شركائها في
أوروبا الوسطى ولم تتدخل عسكرياً.
ــ حافظ غورباتشوف على كلمته ولم يعد يتدخل
في عمليات التحرير والديمقراطية لحلفائه  ،كما
فعل أسالفه في عام  1953في جمهورية ألمانيا
الديمقراطية  ،و  1956في المجر  ،و  1968في

براغ ،بقوة عسكرية وحشية.
ــ تم إعادة توحيد ألمانيا بسالم ،بضم ألمانيا الشرقية
 ،وهو الجزء األكثر أهمية من "غنائم الحرب" التي
حصل عليها ستالين .وبذلك تم تجاوز أكبر مصدر
للصراع في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية:
تقسيم ألمانيا وبرلين.
ــ ظلت ألمانيا الموحدة عضوا في الجماعة األوروبية
وحلف شمال األطلسي باالتفاق مع القيادة السوفيتية.
ــ تمت إعادة نصف مليون جندي سوفييتي مع
جميع أسلحتهم ،بما في ذلك األسلحة النووية ،بسالم
وبدون أي حوادث من أوروبا الوسطى والمجر
وتشيكوسلوفاكيا وبولندا إلى روسيا بموجب فترة
السنوات األربع المتفق عليها ،بما في ذلك 380000
رجل ألماني شرقي.
ــ في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينيات  ،تم
التوصل إلى اتفاقات بعيدة المدى لنزع السالح
وتحديد األسلحة في كل من األسلحة التقليدية
واألنظمة النووية والكيميائية مع إجراءات مراقبة
شاملة .وفقا لغورباتشوف  ،تم تدمير  80في المئة
من األسلحة النووية على أساس هذه االتفاقات.
ــ تم في  1يوليو  1991حل حلف وارسو رسميًا
بشكل سلمي وصامت تقريبًا.

حقبة اليمين األمريكي

ويتعرض الكاتب الستراتيجية رونالد ريجان الجديدة
للتعامل مع السوفييت ،حيث استخدم سياسة الترهيب
والقوة ،وشرع في استنزاف قدراتهم االقتصادية
في سباق التسلح ،وإطالق مبدأ عسكرة الفضاء ،او
مبادرة الدفاع االستراتيجي.
ويشير إلى العديد من المعاهدات التي بدأت بنزع
السالح في نهاية الحرب الباردة والتي خلقت بعض
الشفافية ،التي لم تعد سارية بعد .فقد الغت حكومة
الرئيس األمريكي جورج دبليو بوش في عام 2001
معاهدة الصواريخ المضادة للقذائف التسيارية بشأن
أنظمة الدفاع الصاروخي ،وعلقت روسيا في عام
 2007معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا.
وأعلن الرئيس األمريكي دونالد ترامب ،في خريف
عام  2018عزمه على االنسحاب من معاهدة الوقود
النووي المشع ،والتي تحظر على الواليات المتحدة
وروسيا امتالك الصواريخ متوسطة المدى النووية
األرضية وصواريخ كروز ،وهي تمثل اهمية خاصة
بالنسبة ألوروبا.
كما يشرح بإسهاب تفكك االتحاد السوفيتي إلى 15
جمهورية و فرض عقوبات على روسيا ،نظرا

لعدوانها على أوكرانيا وضم شبه جزيرة القرم.
وانتشار التوجهات االنفصالية و تفكك االتحاد
اليوغسالفي في عام  1991بإعالن كل من كرواتيا،
وسلوفينيا ،ومقدونيا استقاللها عن يوغسالفيا
وانفصال البوسنة والهرسك ،وتفجير الحرب األهلية
فيها والحرب األهلية في إقليم كوسوفو بين الصرب
القليم في عام
واأللبان ،وهو ما أدى النفصال ا ِ
 ،2008برغم االعتراضات الروسية .والمواجهة
العسكرية بين روسيا وجورجيا حول إقليم أوسيتيا
الجنوبية عام  2008وتداعياتها على العالقات بين
روسيا والغرب .وانتقاد فالديمير بوتين للقطب
األحادي االمريكي ،و بتجميد روسيا لمعاهدة الحد
من األسلحة التقليدية في أوروبا من طرف واحد في
ديسمبر  2007احتجاجا على توسعات حلف الناتو
مما يعني إذالل روسيا.

بوتين على الطريق

وجد خطاب بوتين في البوندستاغ (البرلمان) األلماني
بتاريخ  25سبتمبر  ، 2001قبوال واسعاً من النواب
و نجاحاً شخصيًا كبيرً ا له .احتوى الخطاب على
رسائل رئيسية مهمة ينبغي على كل حكومة اتحادية
أن تفكر فيها وتعود إليها ،نقتطف منه:
ــ ّ
ذكر بوتين بأن "روسيا كانت دائمًا لديها مشاعر
خاصة تجاه ألمانيا  ...كمركز مهم للثقافة األوروبية
والعالمية  ...لم تعرف الثقافة حدو ًدا على اإلطالق.
كانت الثقافة دائمًا مصلحتنا المشتركة وقد وحدت
الشعوب".
ــ "لم تعد األيديولوجية الستالينية الشمولية في مجتمع
المعلومات ،أن ترقى إلى مستوى أفكار الديمقراطية
والحرية".
ــ "فيما يتعلق بالتكامل األوروبي  ،فنحن ال ندعم
هذه العمليات فحسب  ،بل ننظر اليها بأمل.
ــ "سوف تعزز أوروبا على المدى الطويل سمعتها
كمركز قوي ومستقل للسياسة العالمية إذا وحدت
قدراتها مع الموارد البشرية واإلقليمية والطبيعية
لروسيا ،وكذلك مع القدرات االقتصادية والثقافية
والدفاعية لروسيا".
ـ "روسيا بلد أوروبي صديق  ...السالم المستقر في
القارة هو هدفنا الرئيسي".
ــ "في كارثة  11سبتمبر في الواليات المتحدة،
"نحن جميعاً مذنبون ،خاصة نحن السياسيون الذين
عهد المواطنون العاديون في دولنا الينا بأمنهم".
ــ "نحن نتحدث عن الشراكة ،لكن ما زلنا في الواقع،
لم نتعلم أن نثق في بعضنا البعض  ...في بعض
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األحيان نطالب بالوالء لحلف الناتو  ،وأحيا ًنا نجادل
حول جدوى توسعه .ما زلنا ال نستطيع االتفاق على
القضايا المحيطة بنظام الدفاع الصاروخي".
ــ "الهدف الرئيسي لسياسة روسيا الداخلية هو قبل
كل شيء ضمان الحقوق والحريات الديمقراطية،
وتحسين مستوى المعيشة وأمن الشعب ...لقد قطعت
روسيا طريق اإلصالحات المؤلم .ال يوجد في
التاريخ أي تشابه للمعايير والمهام التي كان علينا
حلها  ...نحن  ،بالطبع  ،في بداية بناء مجتمع
ديمقراطي واقتصاد سوق .وعلى هذا الطريق لدينا
العديد من العقبات والعقبات التي يتعين التغلب
عليها".

ماذا بعد

يقول الكاتب في خاتمة الكتاب"نحن اآلن على
بعد أميال من الفكرة العظيمة لنظام سالم لعموم
أوروبا ،من فانكوفر إلى فالديفوستوك  ،على
أساس الديمقراطية وحقوق اإلنسان واقتصاد السوق
اللبرالي ،المبينة بشكل مثير لإلعجاب في ميثاق
باريس ألوروبا الجديدة .إن التسلح ،والصراعات
العسكرية التقليدية والنووية واإلقليمية والمحلية
في كل قارة تقريبًا ،واالستبداد والشعبوية اليمينية
ً
ً
بدال من التعددية،
بدال من الديمقراطية ،والقومية
ً
والعزلة االقتصادية بدال من التجارة الحرة ،هي
العناصر األكثر تحدي ًدا في تعايش الشعوب .ويحدث
هذا على خلفية التهديدات المشتركة التي ال يمكن
لقارة وال لبلد أن يفلت منها :تغير المناخ ،تلوث
المحيطات ،اإلرهاب ،األوبئة ،الحرب اإللكترونية،
تدفق الالجئين ،عسكرة الفضاء .هذه التهديدات
العالمية تتطلب تفهماً وتعاوناً إقليمياً وعالمياً .و
كيف يمكن التعاون مع رئيس امريكي ،ال يمكن
التنبؤ بما يقوم به وال يقوم بإجراء تقييم نقدي لجميع
المنظمات المتعددة األطراف تقريبًا  ،سواء كان
االتحاد األوروبي أو منظمة التجارة العالمية أو األمم
المتحدة  ،والمعاهدات الدولية مثل اتفاقية التجارة
الحرة ألمريكا الشمالية (نافتا) واتفاق المناخ العالمي
والتحالفات مثل حلف الناتو".
"لن يكون الطريق األمريكي إلى االنعزالية تحت
ً
أوال" أو "اجعل أمريكا عظيمة مرة
شعار "أمريكا
أخرى" تجربة جديدة ألوروبا والعالم  -وإن كانت
تجربة يمكن أن تكون مريرة للغاية ،كما أظهر ذلك
االنسحاب األمريكي من أوروبا بعد الحرب العالمية
األولى .لقد أجبرت الحرب العالمية الثانية الواليات
المتحدة الى العودة كطرف محارب و كانت الحصيلة
المساوية أكثر من  400000جندي أمريكي قتيل ".
ويشير الى استراتيجية حلف الناتو المحفوفة
بالمخاطر:
إذا كانت ألمانيا ،على وجه الخصوص ،تسعى
باستمرار إلى عدم قطع خيط التواصل مع موسكو
واحتواء النقاط الساخنة ،فإن االنطباع بأن الحلف
األطلسي يفقد اهتمامه بالتعاون الوثيق .إنهم
حريصون على ردع موسكو من خالل إعادة التسلح
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والوحدة و لم يتم
تقديم أي عروض
يمكن أن تؤدي إلى
عودة موسكو إلى
التعاون .ويوضح
كيف تبددت فرص
 90/1989على
نظام سالم دولي
مستقر ولماذا يجب
نزع فتيل المواجهة
الحالية بين الناتو
بسياسة
وروسيا
انفراج جديدة.
Prof. Dr. Horst Teltschik

دور روسيا في العالم

لم يعتاد الناتو على حقيقة أن روسيا لم تعد "الدولة
الضعيفة" في التسعينيات .مع األسلحة النووية
الهجومية الجديدة التي أعلن عنها بوتين ،وأنظمة
الدفاع الصاروخي الدفاعي وجيشها المحدث ،تشعر
روسيا باألمان .وسعت روسيا بانتظام دورها كقوة
عالمية مستقلة تحت رئاسة الرئيس بوتين وستواصل
بذل كل ما في وسعها لتأكيدها في العالم المتعدد
األقطاب في القرن الحادي والعشرين.
ويشيرالكاتب الى العالقة االستراتيجية بين روسيا
والصين والهند وكقطب في عالم يبدأ في إعادة
ترتيب نفسه.
بدأت روسيا في عهد بوتين ،مثل الصين ،في توسيع
نفوذها في أفريقيا .إنه يرتبط بالشبكات السوفيتية
السابقة .كان االتحاد السوفيتي قد دعم عسكرياً العديد
من الحركات المؤيدة لالستقالل في إفريقيا ونشر
اآلالف من المستشارين .حتى اليوم ،ليست المصالح
االقتصادية هي المحور الرئيسي لموسكوً .
بدال من
ذلك ،يتعلق األمر في الغالب بالتعاون العسكري
وتدريب القوات المحلية وتسليم األسلحة .أحدث
مثال على ذلك هو االتفاق العسكري مع جمهورية
أفريقيا الوسطى ،على الرغم من أن قواتها يجري
تدريبها بالفعل من قبل االتحاد األوروبي .يوجد
تعاون عسكري مع الكاميرون وجمهورية الكونغو
الديمقراطية وبوركينا فاسو وأوغندا وأنغوال .لدى
روسيا مشاريع اقتصادية في السودان وزيمبابوي
وغينيا..
كما كثفت روسيا عالقاتها مع دول أمريكا الالتينية
في السنوات األخيرة ،وخاصة مع كوبا وفنزويال
ونيكاراغوا واألرجنتين والبرازيل .وتطوير رابطة
دولية من االقتصاديات مثل البركس ،الذي يضم
البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.
وكذلك التعاون مع ايران وتركيا وتمركزها في
الشرق األوسط بسيطرتها على سوريا وقاعدة
طرطوس.
من غير المرجح أن تخضع روسيا لضغوط الغرب.
فهذا ال يبشر بالخير الستراتيجية الناتو الحالية.
يجب على أي شخص يعتبر نفسه قوياً
ً
ومستقال ،كما

تفعل القيادة الروسية ،أن يقبل بالتسويات المتسرعة
والحلول غير المواتية في النزاعات الحالية.

روسيا ـ ألمانيا

ال توجد دولة أخرى لديها ظروف جيدة مثل
جمهورية ألمانيا االتحادية لتطوير العالقات مع
روسيا وتحسينها تدريجياً مرة أخرى .وكذلك
يمكن أن تكون ألمانيا وفرنسا وبولندا معاً
ً
محركا
رئيسيًا لتطوير عالقات بناءة مع روسيا .وينبغي أن
تكون األحداث الرهيبة من الحرب العالمية الثانية،
والتجارب المريرة خالل الحرب الباردة بما فيه
الكفاية ،كفرصة لتطوير الحوار والتفاهم والتعاون.
ولصالح أمن أوروبي للجميع .أن وفاة ما يقرب من
 100مليون حالة في الحربين العالميتين كافيا لمنع
زراعة الكراهية من جديد.
ينمو في روسيا جيل جديد منذ عام  .1990لم يشهد
االتحاد السوفيتي ،أو الشيوعية أو الحرب الباردة.
ً
مستقبال مسالماً وآمناً مثل كل الناس في
إنه يريد
أوروبا .يجب أن نعمل معا ،وأن نحافظ على الجسور
التي بنيت بالفعل ،وبناء جسور جديدة .هناك العديد
من الطرق للتعاون ،مثل المشاريع المشتركة في
مجال العلم والثقافة ،والتعاون االقتصادي والتخلص
من النفايات النووية إلخ...
"ما أسهل تحطيم الجسور ،وما أصعب إعادة بنائها
من جديد".
إن الحديث عن انعدام الثقة ،ارتبط بالماضي ،بين
نظامين مختلفين سياسياً وفكرياً .اما روسيا اليوم،
فيسود فيها نظام رأسمالي نيولبرالي بقيادة فالديمير
بوتين ،يتطلع للحصول على مناطق نفوذ سياسي
واقتصادي ،كبقية النظم الرأسمالية النيولبرالية
ً
آجال أم عاجال ،مع
الكبيرة ،ولهذا فسوف تعود الثقة
بقاء المنافسة فيما بينها .لذلك ستبقى كل من هذه الدول
المهيمنة تعمل على زيادة سلطتها ونفوذها وتحقيق
مصالحها الى أقصى حد ممكن ،وهي تعرف بعضها
البعض اآلخر تماماً ،وبذلك تسعى إلى إيجاد موازين
قوى تتفادي به تمزيق بعضها البعض اآلخر ،بينما
هي تشارك جميعها في استغالل الشعوب األخرى.

ولن يبقى سوى نضال شعوب الجنوب دفاعاً عن
استقالل دولها ومصالحها ،بأمل الحصول على
مساندة شعوب الشمال ،من اجل الحرية والمساواة
والعدالة واالنسانية وتفادي دمار البشرية.
وال بد هنا من اإلشارة إلى إن الحديث عن تنازالت
القيادة السوفيتية لتجاوز الحرب الباردة ،فقد تجاوز
عملياً الذي كان مجبراً عليه ،وليس هناك من مزيد
لوقف المزيد من تفكك اإلمبراطورية وايقاف
االنحدار الى الهاوية.
*******************************
يكتسب كتاب تيلتشيك اهمية خاصة ،بسبب ما تواجه
ألمانيا وأوروبا اآلن من المخاطر واألزمات ،بجانب
الصحوة الجيوسياسية لروسيا وهناك ايضا
المخاطر الدولية مثل أعادة التسلح النووي
الرهاب
في آسيا ،انهيار بعض الدول أو ا ِ
الدولي وحركات الهجرة غير المنضبطة.
لقد استطاع تيلتشيك بحكم قربه من اتخاذ
القرارات كمستشار للشؤون الخارجية أثناء
حكومة المستشار هيلموت كول وكرئيس
لمؤتمر األمن في ميونخ لفترة طويلة ،أن
يقدم للقارئ المهتم مادة خصبة وهامة بلغة
شفافة ورؤية واضحة بعيدا عن الهرج
السياسي .أن التذكير بالدروس الخاصة
بالحرب الباردة والتغلب عليها ،هي ميزة
قيمة لكتاب تيلتشيك ،الصغير في حجمه
العميق في مضمونه.
لقد صدرت العديد من الكتب االلمانية ،التي
تتعرض لمثل هذه المخاطر واألزمات،
نذكر هنا منها أثنين ،تمثيال ال حصرا:
* يورغن تودنهوفر ،النفاق الكبير ــ كيف
العالم بقيمنا؟
تغدر السياسة وا ِ
** ستيفان ليزانش ،الطوفان يحاصرنا ــ
استغالل مجتمع اآلخر وثمنه.
*******************************
الكتاب صدر عن دار بيك األلمانية للنشر
هذا العام الكتاب الموسوم «الروليت
الروسي» للباحث هورست تيلتشيك.
والكتاب من الحجم المتوسط ،يضم 233
صفحة باإلضافة إلى المقدمة والخاتمة،
وستة فصول ،بالعناوين التالية:
 1ــ رؤية العالم كما هو :دروس الحرب
الباردة.
 2ــ ذوبان الجليد :فرص عام 1990\1989
 3ــ عباءة التاريخ :لحظة تاريخية لم تنتهز.
 4ــ فرص ضائعة وخيبة أمل :االغتراب
في عهد يلتسين.
 5ــ لم نتعلم بعد ،أن نثق في بعضنا البعض:
فالديمير بوتين المبكر والغرب.
 6ــ دوامه عدم الثقة :في الطريق إلى
المواجهة7 .ــ وماذا بعد (الخاتمة).
*******************************
1-Horst
Teltschik,
Russisches Roulette, Vom kalten

Krieg zum kalten Frieden, Verlag
C.H.Beck oHG, München 2019
2ـ هورست تيلتشيك عمل كمستشار للسياسة
الخارجية في حكومة المستشار هيلموت كول ورئيس
مؤتمر األمن في ميونيخ لفترة طويلة ،واآلن أستاذ
فخري في االقتصاد في الجامعة التقنية بميونيخ.
3ـ حامد فضل الله ،طبيب اختصاص وناشط
النسان في
حقوقي .عضو مؤسس لمنظمة حقوق ا ِ
الدول العربية (أومراس) المانيا و عضو منظمة
ابن رشد للفكر الحر (برلين) وعضو مجلس األمناء
النسان (القاهرة) .كاتب
المنظمة العربية لحقوق ا ِ
وقاص .تتركز كتاباته حول قضايا الهجرة واالندماج

في المجتمع األلماني.
4-Jürgen Todenhöfer, die grosse
Heuchelei, wie Politik und Medien
,unsere Werte verraten
Ullstein Buchverlag GmbH, Berlin
2019
5-Stephan Lessenich, neben uns
die Sintflut, die externalisieungsge,sellschaft und ihr Preis
Hanser Berlin im Carl Hanser Verag
München 2016
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إبراهيم بدوي
قال مسؤول أمريكي ،إن بالده ،تتخذ تدابير وقائية،
تحسبا لمعارضة الفلسطينيين للخطة األمريكية لحل
الصراع الفلسطيني-اإلسرائيلي المعروفة باسم
صفقة القرن.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أعلن في
أكثر من مناسبة في األشهر الماضية ،معارضته
لهذه الخطة بعد أن أعلن الرئيس األمريكي دونالد
ترامب ،أنها تُسقط ملفي "القدس والالجئين".

الصفقة بين القيل والقال

رغم عدم الكشف عن اإلطار العام للخطة على وجه
الدقة حتى اآلن ،فإن مصادر فلسطينية وعربية تم
إطالعها على مسودة الخطة تقول إن كوشنر تخلى
عن فكرة حل الدولتين التي كانت تمثل الصيغة
األميركية والدولية المقبولة إلقامة دولة مستقلة
للفلسطينيين إلى جانب إسرائيل في الضفة الغربية
والقدس الشرقية وقطاع غزة.
وتواجه الخطة احتمال تأجيلها بسبب االضطرابات
السياسية في إسرائيل حيث يتعين على رئيس
الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو خوض انتخابات
جديدة بعد أن فشل في تشكيل حكومة.
وقال مسؤولون عرب تم إطالعهم على الخطة إن
كوشنر وترامب ،اللذين لديهما خبرات في القطاع
العقاري أكثر من خبرتهما في عالم الدبلوماسية،
يتعامالن مع الصراع الذي استعصى على الحل
حتى اآلن وكأنه صفقة تجارية.
وقال المسؤولون لوكالة رويترز لألنباء :إنه يبدو
أن المنطق وراء هذه الخطة أنه إذا استمر الفشل
على الصعيد السياسي فاألحرى محاولة إغراء
الفلسطينيين وجيران إسرائيل من الدول العربية
بعشرات المليارات من الدوالرات وإبرام صفقة
يمكن أن تفتح الباب لتحقيق االزدهار للفلسطينيين
واألمن لإلسرائيليين.
وقال مسؤولون فلسطينيون تم إطالعهم على الخطة
إن الخطة تتصور على الصعيد السياسي توسعة
قطاع غزة في جزء من شمال مصر تحت سيطرة
مصرية .وسينتهي الحال بالفلسطينيين إلى امتالك
مساحة أصغر من الضفة الغربية وبعض المناطق
على مشارف القدس دون أي سيطرة على الحدود.
وأكدت مصادر غربية وعربية اإلطار العام للخطة.
وقال جيسون غرينبالت ،مبعوث ترامب في الشرق
األوسط ،إن "الشائعات" عن التوسعة في صحراء
سيناء المصرية زائفة .ورفض ذكر تفاصيل عن
الخطة السياسية قبل إعالنها.
وفيما يتعلق بالقرار الخاص بعدم استخدام عبارة
"حل الدولتين" قال غرينبالت "نحن نعتقد أن
استخدام عبارات وأوصاف بعينها غير مفيد ألنها
تفتقر إلى التفاصيل والدقة .وهي تعني أشياء مختلفة

ألناس مختلفين .وستكشف الخطة التفصيلية عند
إعالنها ما نعتقد أنه أفضل حل للطرفين".

السلطة تقاطع

وقال مسؤول عربي "ما نراه من الخطة هو أنها
ستدمر الفلسطينيين .الخطة ال تنصف الفلسطينيين".
وقال أحد كبار القيادات الفلسطينية ان القضية
الفلسطينية "عم تتصفى" .ما في قدس (كعاصمة
للدولة المستقلة) .ما في حق العودة لالجئين .ما في
دولة ذات سيادة .هذا المشروع األميركي خطير".
وقوبلت الخطة ،كما طرحت ،بالرفض من جانب
السلطة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس الفلسطيني
محمود عباس.
وقاطع عباس عالنية أي تعامالت سياسية مع إدارة
ترامب منذ  18شهرا .وجاء ذلك في أعقاب قرارات
ترامب في  2017االعتراف بالقدس عاصمة
إلسرائيل ونقل السفارة األميركية إليها من تل أبيب.
ومنذ ذلك الحين قلصت اإلدارة األميركية المساعدات
للسلطة الفلسطينية وأغلقت مكتب منظمة التحرير
الفلسطينية في واشنطن وقطعت المساعدات المالية
عن منظمة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين
(أونروا).
من ناحية أخرى اعترفت واشنطن بسيادة إسرائيل
على مرتفعات الجوالن التي استولت عليها من
سوريا وضمتها إليها فيما بعد.
وقال القيادي الفلسطيني الكبير "فعليا هم بدؤوا
بتطبيق صفقة القرن على األرض خطوة خطوة.
اليوم حل الدولتين أُحبط.
وعباس ليس وحده في رؤيته للخطة األميركية ،فقد
رفضتها حركة حماس اإلسالمية ولم تقدم سوى
موافقة مشروطة على إقامة دولة في األراضي
الفلسطينية المحتلة.
ورفضت منظمة التحرير الفلسطينية مسعى كوشنر
باعتباره محاولة لرشوة الفلسطينيين من أجل قبول
االحتالل اإلسرائيلي للضفة الغربية ومقدمة لضم
حوالي نصف أراضيهم بحيث ال يتبقى لهم سوى
عدد من الكانتونات
هنا وهناك.
حنان
وقالت
عشراوي وهي من
القيادات الفلسطينية
في تغريدة على تويتر
إن خطة كوشنر
البحرين
ومؤتمر
مجرد "صدقة لجعل
بقائنا في األسر
مقبوال".
كما عارض رجال

أعمال فلسطينيون اجتماع البحرين رغم مناشدة
واشنطن لهم المشاركة فيه وقالوا إنه يتعين أخذ
مطالبهم السياسية في االعتبار في أي خطة لحل
الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني.
في هذا اإلطار قال غرينبالت "نحن ال نقترح سالما
اقتصاديا .ونعلم أن هذا ليس مقبوال للفلسطينيين .وقد
كنا في غاية الوضوح أن الخطة الكاملة تتضمن شقا
سياسيا أيضا .لكن الخطة االقتصادية هي المكون
الرئيسي في المخطط الكامل".

الصفقة كارثة سياسية
وأجرى روبرت ساتلوف المدير التنفيذي لمعهد
واشنطن لسياسة الشرق األدنى ،وهو مركز أبحاث
مرموق ومؤيد إلسرائيل ،مقابلة مع كوشنر خالل
مايو/أيار في مؤتمر للمعهد وكتب بعدها يقول إن
الصفقة كارثة سياسية يجب التخلي عنها.
وأضاف أن الجوانب التي تنطوي على عناصر
إيجابية في الشق االقتصادي قد تضيع لألبد بسبب
محاولة االلتفاف على حقوق الفلسطينيين.
وقال "السبيل الوحيد للحفاظ على استمرارية الخطة
في األمد البعيد هو القضاء عليها".
وكتب ساتلوف يقول "على عكس ما يحدث في
الصفقة العقارية التي يحصل فيها طرف على
العقار والطرف اآلخر على المال فإن اتفاق السالم
في الشرق األوسط يبدأ وينتهي بتجاور الطرفين،
عالقين كل باآلخر ،يتقاسمان وحدة سكنية مزدوجة
إلى األبد".
ويخشى دبلوماسيون غربيون ومصادر استخبارات
في المنطقة التداعيات المحتملة لهذه الخطة والسيما
على مصر واألردن .فمهما كان ما يُعرض من
مال تشكك المصادر في قبول المصريين عن طيب
خاطر التخلي عن أرض لحل مشاكل قطاع غزة.
كما أن األردن ،كما تقول المصادر ،يشعر بالقلق من
عودة إسرائيل بدعم ترامب إلى نغمة قديمة هي أن
األردن هو فلسطين وإنه يجب أن ينتقل الفلسطينيون
في الضفة الغربية إليه.
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أحمد الجمال
خفضت وكالة موديز التصنيف االئتماني السيادي
لتركيا إلى درجة عالية المخاطر قائلة أن خطر
أزمة في ميزان المدفوعات يواصل االرتفاع ومعه
مخاطر لعجز الحكومة عن السداد.
وخفضت موديز التصنيف إلى " "B1من ""Ba3
وأبقت على نظرة مستقبلية سلبية .وكانت موديز
قد خفضت التصنيف االئتماني السيادي لتركيا إلى
" "Ba3من " "Ba2في أغسطس/آب.
ويأتي تصنيف وكالة موديز ليؤكد األزمة االقتصادية
والمالية التي تعاني منها أنقرة بسبب السياسات
الخارجية والداخلية للرئيس طيب رجب ادروغان.
وحمل مراقبون سياسات الرئيس اردوغان مسؤولية
انهيار العملة التركية والتراجع االقتصادي الحاد
وذلك على خلفية التصريحات الحادة للمسؤولين
األتراك تجاه واشنطن بخصوص عدة ملفات أبرزها
شراء منظومة صواريخ اس 400-الروسية او الرد
على االنتقادات الدولية بخصوص االنقالب على
نتائج االنتخابات البلدية في اسطنبول.او فيما يتعلق
باألزمة السورية.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو
أن أنقرة "سترد بالمثل" إذا فرضت الواليات
المتحدة عقوبات عليها بسبب شراء أنظمة الدفاع
الصاروخي إس 400-الروسية في تصعيد جديد ال
يراعي االنعكاسات السلبية المحتملة على االقتصاد
التركي وعلى قيمة الليرة.
وكانت العملة التركية شهدت تراجعا كبيرا بعد تهديد
الرئيس األميركي دونالد ترامب في يناير/كانون
الثاني بتدمير االقتصاد التركي ردا على تحذيرات
أطلقها نظيره اردوغان بمهاجمة المناطق الكردية
في سوريا.
وتسببت مخاوف بشأن استقالل البنك المركزي
التركي وعالقات تركيا المتوترة مع واشنطن أزمة
عملة العام الماضي هبطت خاللها الليرة نحو 30
في المئة.

من الطفرة إلى االنهيار

في السنوات األولى لحكم العدالة والتنمية اإلسالمي
المحافظ حقق االقتصاد التركي طفرة نمو غير
مسبوق ،إال أن محللين أكدوا أن النمو السريع الذي
تحقق ينهار اليوم بوتيرة أسرع.
وردا على تصنيف وكالة موديز قالت وزارة
المالية التركية إن خفض وكالة موديز التصنيف
االئتماني السيادي لتركيا ال يتطابق مع المؤشرات
االقتصادية للبالد .وقالت الوزارة "القرار ال يتوافق
مع المؤشرات األساسية لالقتصاد التركي وبالتالي
فإنه يثير عالمات استفهام حول موضوعية وحيادية
تحليالت تلك المؤسسة".
ويأتي رد الوزارة المفرط في اإلنكار ليؤكد إمعان

تركيا في التعمية على مأزقها االقتصادي من خالل
انتهاج سياسة الهروب الى األمام وعدم االعتراف
بتبعات السياسات التركية خاصة الخارجية في
اإلضرار باالقتصاد.
وتزامنا مع حالة اإلنكار التركي تقوم األجهزة
األمنية بتتبع عدد من الصحفيين الذين فضحوا
التراجع االقتصادي في السنوات األخيرة .ووافقت
محكمة تركية على الئحة اتهام تطلب الحكم بسجن
صحفيين اثنين في بلومبرغ و 36شخصا آخر بعد
شكوى قدمتها وكالة التنظيم والرقابة المصرفية
التركية ضد الصحفيين.
ُ
وترتبط الئحة االتهام بتقرير لبلومبرغ نشر في
أغسطس/آب .وكان هذا التقرير يتعلق بآثار الهبوط
الحاد لليرة التركية وكيفية استجابة السلطات والبنوك
لذلك.
وقالت الئحة االتهام إن المتهمين الستة والثالثين
اآلخرين يواجهون اتهامات لها صلة بتعليقات على
وسائل التواصل االجتماعي بشأن هذا التقرير أو
تعليقات اعتبرت انتقادا لالقتصاد التركي.
ويواجه الصحفيان كريم كاراكايا وفرجان يالينكليتش
اتهامات بمحاولة تقويض استقرار االقتصاد التركي
والتي تصل عقوبتها إلى السجن من عامين إلى خمسة
أعوام .ومن المقرر أن تبدأ محاكمة الصحافيين في
 20أيلول/سبتمبر ،بحسب بلومبرغ.

األزمة االقتصادية وحقول الغاز

ّ
وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بالده
ستواصل التنقيب عن النفط قبالة سواحل قبرص بعد
أن دعت دول جنوب أوروبا تركيا إلى وقف أعمالها
"غير الشرعية" في المنطقة ،قائال في خطاب متلفز
في اسطنبول "نواصل وسنواصل البحث في هذه
المناطق التي هي لنا".
وكانت دول جنوب أوروبا السبع دعت خالل قمة
في مالطا تركيا إلى "وقف أعمالها غير الشرعية"،
في إشارة إلى عزم أنقرة التنقيب عن النفط في
مياه المنطقة االقتصادية
القبرصية الخالصة.
وقالت الدول السبع
المنضوية في مجموعة
'ميد '7في البيان الختامي
للقمة "نأسف بشدة لعدم
استجابة تركيا للدعوات
المتكررة التي وجّ هها
االتحاد األوروبي والتي
دان فيها األعمال غير
الشرعية التي تقوم بها
تركيا" في تلك المنطقة.
إال أن الخارجية التركية

وصفت البيان بأنه "منحاز" ومخالف للقانون
الدولي ،متهمة االتحاد األوروبي بالوقوف في صف
قبرص واليونان العضوين في االتحاد.
وأشعل العثور على احتياطات ضخمة للغاز في
أعماق البحر المتوسط السباق للوصول للموارد
الهائلة تحت قاع البحر.
وال تسيطر الحكومة القبرصية المعترف بها دوليا
سوى على القسم الجنوبي من الجزيرة ومساحته ثلثي
مساحة البالد ،في حين أن الشطر الشمالي يخضع
الحتالل تركي منذ العام  1974عندما تدخلت أنقرة
عسكريا ر ّدا على محاولة انقالب قام بها قبارصة
يونانيون أرادوا ضم الجزيرة إلى اليونان .وتعتبر
تركيا هذه المنطقة في المتوسط جزء من جرفها
القاري وقد أعطت رخصا للتنقيب لشركات نفط
تركية في عامي  2009و.2012
ّ
وحضت بروكسل وواشنطن في الشهر الماضي
أنقرة على إعادة النظر في خططها للتنقيب عن الغاز
قبالة سواحل قبرص.
كما وجه الرئيس أردوغان انتقادات للرئيس
الفرنسي إيمانويل ماكرون لدعمه قبرص والذي
قال في أعقاب قمة دول جنوب أوروبا ّ
إن "االتحاد
األوروبي لن يظهر أي تراخ " في هذا الصدد.
ور ّد أردوغان "ما األعمال التي تمتلكها فرنسا
هنا؟" ،متسائال "تركيا قوة ضامنة في قبرص.
اليونان وبريطانيا قوتان ضامنتان أيضا .من أنتم؟".
وتابع "هل تقوم بهذه التصريحات لمصلحة شركة
توتال .هل لديك وكالة للدفاع عنها؟ هل تركت
الرئاسة وبدأت اآلن العمل كمحام؟".
وسبق أن ّ
وقعت قبرص عقود تنقيب عن النفط
والغاز مع شركات عالمية عمالقة مثل االيطالية
ايني والفرنسية توتال واألميركية إكسون موبيل.
ّ
لكن أنقرة تعارض أي تنقيب عن موارد طاقة تستبعد
"جمهورية شمال قبرص التركية" المعلنة من طرف
واحد والتي ال تعترف بها سوى تركيا.
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قراءة في كتاب

د .نزار محمود  /المعهد الثقافي العربي في برلين
صدر قبل أسابيع قليلة كتاب :النفاق الكبير ،باللغة األلمانية للصحفي األلماني
"يورغن تودينهوفر" المعروف بكتاباته المنتقدة لمواقف الغرب تجاه اإلسالم
وسياسات الحروب االستعمارية والنظرة المتعالية للرجل األبيض.
وجاء في تعريف دار النشر بأن الكتاب الواقع في ما يزيد عن  320صفحة
من الحجم المتوسط يتناول اشكالية ثقافة النفاق التي تنتهجها القوى الكبرى
وفي مقدمتها وعلى رأسها الواليات المتحدة األمريكية في تبرير سيطرتها
وهيمنتها ،ال بل وحروبها ضد كثير من الشعوب واألمم وما أرتكبته من مجازر
دموية بشعة بدعاوى الدفاع عن حقوق اإلنسان والحرية ونشر الديمقراطية دون
االعتراف بدوافعها الحقيقية في سعيها لتحقيق أهدافها االستراتيجية ومصالحها
االقتصادية ،وبإداعاتها الحقاً بأنها تدافع عن قيمها وثقافتها وما ينظوي تحتها
من دين وعرقية ونظرة متعالية.

العسكري والتقني ومهوسة بثقافتها ومرتكبة بحق تلك الشعوب أبشع الجرائم
خلف ستار من النفاق الكبير التي تنتهجه في سياساتها الخارجية وتحالفاتها،
مشيطنة اآلخرين في دياناتهم وثقافاتهم من أجل اإلستحواذ على مقدراتهم
ونهب ثرواتهم .وفي هذا السياق يكرر مؤلف الكتاب "تودينهوفر" كلمات:
(السطوة ،األسواق ،المال) مذكراً وموضحاً الدوافع الحقيقية للغرب في تعامله
مع الشعوب اإلخرى ،وليس ما يدعيه من حرية وحقوق إنسان وديمقراطية.
إن ما جاء في الكتاب من أفكار وآراء ومواقف للكاتب وكثير من الفالسفة
ورجال سياسة واجتماع حول النفاق الذي يغلف كثيراً من مواقف السياسة
الغربية وتشويههم لصورة اآلخرين وتزويرهم للتاريخ ،وبالدرجة األولى منهم
المسلمين في دينهم وسلوكهم ،جدير بالقراءة والمتابعة والدعم ،متمنياً أن تتولى
جهة ما أمر التكليف بترجمته إلى اللغة العربية.

وفي معرض قراءته للكتاب في برلين أوضح "تودينهوفر" أن كتابه ال
يتضمن إدعاءات حول النفاقية في ثقافة السياسة الغربية ،وإنما إثباتات
واقعية وتاريخية من خالل دراساته ومتابعاته وتغطياته الشخصية
ألحداث عالمية كثيرة خالل األربعين عاماً التي عاشها سياسياً
وصحفياً ،وهو يكشف الوجه الحقيقي للحضارة الغربية وزيف وتشويه
قيم وسلوكيات وثقافات اآلخرين كما جاء على لسانه ،مختصراً رسالة
الكتاب بقوله :إنها نداء كبير من أجل اإلنسانية.
ً
فصال تقارير
يتناول كتاب "النفاق الكبير" الذي يقع في واحد وعشرين
عديدة من مواقع الحروب واألزمات التي عاشها شخصياً شاهداً ومتابعاً
وكاتباً
ً
ومحلال صحفياً وإعالمياً وسياسياً ومفكراً ،وقبل هذا وذاك،
إنساناً يعيش مآسي تلك االحداث والحروب وما تخلفه من دمار وقتل
وتشريد في وحشيتها وقسوتها ،كان آخرها ما حدث في الموصل ،والتي
كان قد غامر بحياته وحياة فريق عمله ومنهم ولده "فريدريك" عندما
زارها أبان سيطرة الدولة اإلسالمية عليها عام  2014وأصدر كتاباً
حول إنطباعاته عنها متضمناً رسالة قيمة في أفكارها إلى خليفتها أبي
بكر البغدادي.
ولم تكن "غزة" وما تعيشه من أحداث الحصار والعدوان والدمار
المستمرة وما تسببت وتتسبب به من مجازر وقتل وسجن وإبادة إنسانية
ً
فصال بارزاً في الكتاب مشيراً إلى مواقف الدول الغربية
إال لتحتل
وسياساتها السلبية ونفاقها تجاه ما يحصل من جرائم وانتهاكات لحقوق
اإلنسان تجاهها.
وهكذا حال ما جاء في الكتاب حول ما كان قد حصل في أمريكا الهنود
الحمر وأمريكا الالتينية وأفريقيا وغيرها من مناطق العالم التي سحقتها
جيوش الغرب وحضارته الالنسانية وإداعآتها المخفية نواياها ودوافعها
االقتصادية والعسكرية والجيوستراتيجية والمغلفة بنفاق سياساتها
وأحاديثها المعسولة والمهددة بعصاها الغليظة.
إن كتاب "النفاق الكبير" هو ليس تقريراً صحفياً سطحياً أو تقليدياً ،إنه
رؤية فكرية إنسانية إلستعالء شعوب ودول على أخرى مستغلة تفوقها
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موسى الزعيم
عنوان الندوة األدبية التي أقامها بيت الثّقافة
واألدب في برلين منتصف الشهر الماضي ،حيث
استضاف البيت عدداً من األدباء العرب ،من سبع
دول عربية ،يمثلّون مذاهب فكريّة وأدبيّة متنوّعة
ٍ
تجمعهم سمة واحد ٌة وهي المنفى ،وقد شكلت الرواية
نقطة المُشترك بينهم ،وكان الحديث عنها على
أنّها المتأثر األوّل بين الفنون السرديّة على أرض
الواقع ،وارتداداته على أدب المنفى أو بشكل عام
،وقد قسّ مت الندوة إلى محورين أساسيين
بداية كان الحوار مع ثالثة روائيين وهم (عبد
العزيز بركة ساكن  ،وعلي المقري ونجوى
ّ
لكل منهم تجربته في عالم الرّ واية،
بن شتوان)
ّ
ولكل خصوصيته ،وأشجانه مع الرقيب ،والمساحة
ٍ
المُتاحة له من هامش الحريّة في بلده ،والتي يت ّم
التكرم عليه بها من ِقبل السلطات السياسيّة المسؤولة
عن الحقل اإلبداعي ،في الندوة اجتمع السياسي
بمكوناته الكبرى مع األدب ومدى التداخل بينهما بعد
ثورات الربيع العربي.

الربيع العربي انعطافة جديدة في األدب

ّ
الشك فيه ّ
أجمع المحاورون على ّ
أن
أن مما
األحداث التي انطلقت منذ بداية عام  2011كان
لها األثر األكبر على المستوى الفكريّ
والسياسي
ّ
ّ
واالجتماعي ،إذ ّ
أن تلك األحداث فتحت شهيّة
ّ
المبدعين العرب على الكتابة ،في هذا المناخ الجديد
"المُفترض" المشحون بالحريّة اإلبداعية ،الحريّة
التي كانوا يواربون حيناً و يماهون أحياناً أخرى
في استجالء صورتها ،وخاصة من كان تحت ّ
ظل
السلطات القمعية في الوطن ،ال بل حتّى من كان في
الخارج ،وتربطه عالقات اجتماعية هناك ،فقد كان
يتهيّب الخوض في موضوعات تعود عليه أو على
أسرته بر ّدة فعل تلك األنظمة.
جاءت أحداث الربيع العربي ،مهّدت الطريق
وفتحت األبواب أمام طرح قضايا ،وإشكاليات
فكريّة ُكبرى تتعلّق بالعروبة ،واإلسالم ،والحرية،
والديمقراطية ومفهوم السّ لطة ،والعقد االجتماعي
واإلثني ،قضايا القومية الكبرى
والطائفي والمذهبي
ّ
ّ ،
كل ذلك خرج للنور وأصبح العمل به بجرأة أكبر،
هذه القضايا سابقاً إن ُطرحت كان التهمة جاهزة لدى
الرقيب ،فالوهن من عزيمة األمة ،التشكيك بالعروبة
وحصة الكاتب االعتقال
وغيرها ..هذه التهم جاهزة،
ّ
أو التكفير واإلخراج من الملّة أو ربما القتل ،والمثير
للسخرية أن التقارير وملفات القضايا تلك يفوق عدد
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صفحاتها أضعاف صفحات ال ِكتاب أو المادة األدبية
المصادرة.
ّ
هذه المُنعطفات الزوايا الحادة المُعتمة ،مع ظهور
الربيع العربي ت ّم فتحها وتسليط الضوء عليهاّ ..
كل
ذلك استدعى أساليب جديدة للكتابة ،والنظر إليها من
زوايا و نقاط مختلفة عن السائد ،من قبل و التساؤل
هنا إلى أي مدى كان هناك تحوّل في أساليب السرّ د
بعدما تبيّن جلياً التّغيري الحاصل على صعيد
الموضوع والفكرة ،ومن هنا يغدو السؤال ملحاً
هل وجد المواطن العربي ذاته في ذلك األدب؟ هل
عبّر عنه؟ وكان صورة أمينه لنهوضه وثورته ،في
وجه األنظمة القمعية أم ّ
أن األدب راح يشغله التّغني
األساسي ،الذي حرّ ك الرّ اكد
بالحريّة عن موضوعه
ّ
العربي ،أال وهو المواطن المقموع .
في الواقع
ّ
ّ
اليمني علي المقري في رده على سؤال
الروائي
ّ
مذهبي في
ديني
المُحاورة فيما إذا كان هناك ِنزاع
ّ
ّ
اليمن ،وانعكاسه على مكونه السرديّ في الرواية.
يتساءل المقري لماذا هذه الحرب؟ أو لماذا هذه
اإلشكالية الدينية في اليمن لصالح َمن ؟ يقول :لديّ
رواية جديدة ستصدر قريباً تتح ّدث عن " القائد "
الدكتاتور ،سيجد ّ
الخاص
كل فر ٍد منكم دكتاتوره
ّ
فيها ،هذا الدكتاتور بنكه ٍة عربي ٍة ،تدور الفكرة حول
يكتب سيرة هذا القائد فالروائي
روائي يُطلب منه أن
َ
شاه ُد على الشهور األخيرة من حكم هذا الدكتاتور.
في نهاية الرواية يشهد الروائي خروج الناس من
السجون ،وهنا تبدأ المقارنة أو الحيرة بين السجن
المعنوي والسجن العام ،إذ لم يتوقعوا أن يخرجوا
يوماً  ،يخرجون متوحّ شين يقتل بعضهم بعضاً ،حتّى
أنّهم على صعيد الدكتاتور ال يرون أنّهم انتصروا
ً
فعال ،يعيشون كأنّهم موتى في حيا ٍة جديد ٍة ،البيئة
الجديدة بعد زوال الدكتاتور بالنسبة لهم هي أقرب
إلى الموت من الحياة .

الفكري بين ّ
ضفتين
المَوروث
ّ

الروائيّة الليبية نجوى بن شتوان :وفي م َعرض
إجابتها عن سؤال المُوازنة بين الموروث الفكريّ
الغربي وهل تكتب اليوم
العربي ،والمُكتسب
األدبي
ّ
ّ
العربي ضمن السياقات التي تثير الرواية؟
عن العالم
ّ
ُ
ُ
كنت
أكتب لنفسي ،سواء عندما
تقول في الحالتين
ُ
أتيت إلى ايطاليا ،الكتابة عندي
في ليبيا أو عندما
ممارسة روحيّة ذاتيّة ،أشعر من خاللها باالرتياح،
قصة ليس
ماذا أكتب؟ هو يعبّر عن نفس ِه ..مسرحيّة ّ
مهماً المُهم أنّي عندما أفرغ الفكرة على الورق أشعر

بالراحة.
ٌ
بالطبع لديّ
عربي بال ّدرجة األولى ،شمال
موروث
ٌ
إفريقي فوجئ فيه العرب في ( زرايب العبيد) هذا
شخص
الموروث ا اإلنساني ربّما يتقاسمه معي
ٌ
آخر في أيّة بقع ٍة من أوربا أو العالم ،باإلضافة
إلى إقامتي في ايطاليا ودراستي فيها ّ
شكلت لديّ
متوسطي أيضاً ،وهناك الكثير من القواسم
موروث
ّ
التراثيّة ،أو المُشترك بين الضفتين بين أوربا،
ّ
والشمال اإلفريقي ،ربّما عملي الروائي
الشرقية
نظر أوربيّة
بوجهة
ايطاليا
عن
يتحدث
القادم
ٍ
ً
هناك موروث أوربي متعدد أيضا،عندما أكتب أكون
متحرراً من ّ
كل شيء ال يكون ّ
الشرق أو الغرب
معي في بيتي تالزمني الفكرة التي اشتغل عليها فقط
عربي كتب عن
،على العموم لم أقرأ كتاباً لكاتب
ّ
بعين اآلخر وليس بعينه هو.
اآلخر
ِ

َ
َ
ً
ٌ
كتابك بي ٍد
جائزة بي ٍد ،ويصادر
يمنحك
وطن
أخرى...

الروائي السّ وداني الذي يكتب بالعربية " هو يصرّ
ّ
على تسمية نفسه كذلك " عبد العزيز ساكن بركة
صاحب رواية "مسيح دارفور"
ورواية "الجنقو مسامير األرض" ور ّداً عن سؤال
عن ظروف الكتابة في السودان قبل الربيع العربي،
وعن منع روايته من النشر مع أنّها حصلت على أه ّم
جائزة عربيّة وهي جائزة الطيّب صالح ،مما ّ
شكل
له اغتراباّ مزدوجاً.
تح ّدث بركة ساكن عن الحريّة اإلبداعيّة في السّ ودان
وعن الهوامش الخضراء الممنوحة للكتاب
بشكل كبير جداً،
يقول :الكتابة في السودان مُقننة
ٍ
ٍ
طبقاً لقانون المُصنفات الفنيّة واألدبيّة ،وكتابي وفقاً
لهذا القانون من ّ
حق الدولة أن تصادره ،نظام الحكم
وضع قيماً للشعب السّ وداني " الشعوب السّ ودانية "
حسب تسمية الكاتب" !!
تنص متى تصادر
هناك ما ّدة في القانون السّ وداني ّ
الكتب؟ جاء فيها إذا ُطبعت في بلد معا ٍد للسودان ،أو
إذا كانت مُخالفة للسياسة السودانيّة ،مخالفة للعادات
والتقاليد ،ومعلوم ّ
أن لدينا في السودان مئة وعشرين
قبيلة و مئة وعشرين لغة  ،األه ّم من ذلك ّ
أن هذه
اللجنة إذا ارتأت ّ
أن تصادر كتاباً فتصادره ،في عام
 2015صودرت أوّل مجموعة قصصيّة لي اسمها
"على هامش األرصفة" في  2010صادروا روايتي
" الجنقو مسامير األرض " علما أنّها حصلت على
جائزة الطيّب صالح.

بعدها ت ّم مصادرة ّ
كل كتبي بأمر من وزارة الثقافة
والسبب بسيط جداً ،السودان ينتمي للحضارة النوبية،
وجاء المسلمون سيطروا على البالد وفرضوا
ثقافتهم ،وأنا من خالل كتاباتي أري ُد تأكيد هويتي
النوبية..؟!!

بإرضاء الغرب
العربي في الغرب م ّتهم
الروائي
ّ
ّ
ِ
والمحاباة له

الروائي علي المقري يرى أنك عندما ّ
تفكر بأيّ
طريق للحريّة تتهم بأنّك تُرضي الغرب في كتاباتك،
هذا الغرب الذي يعتقد األخر "العربي" أنّه المالك
أو ّ
ُ
نبحث عنه " الحريّة ،التقدم العلمي
كل شيء
 "..نحن نواجه إشكاليات كبرى ،مازالت قائمة في
مجتمعنا العربية وأهمّها ما يتعلّق بالمرأة ،وحرّ يتها
ْ
وجدت هذه
حريّة الفكر والعقيدة كرامة اإلنسان ،إن
األشياء في كتاباتنا فإننا متّهمون بإرضاء الغرب.
لألسف يعتقد بعضهم ّ
يجلس وراء طاولة
أن الكاتب
ُ
ّ
ويفكر أثناء كتابته بماذا سيرضي الغرب ،أنا ال أعتبر
معني باألمر ،من يقرأ لغتي هو
الجمهور الغربي
ّ
أسع
المعني األوّل بالتغيير وفهم المقاصد،وعليه لم َ
ّ
ً
مترجمة هي
إلى ترجمة أحد كتبي إلى الغرب ،بل إن
التي اختارت روايتي " اليهوديّ الحالي" واتصلت
بي لتخبرني بذلك بينما أنا كتبتها للقارئ العربي ولم
أقصد يوماً أنني أخاطب بها الغرب.
عندما نتح ّدث عن اإلشكاليات العربية نكتبها بلغتها،
وهذه اللغة بما تحمله من ايقاع ومفاهيم تتوجه
للقارئ العربي ً
أوال.
ً
منفى مضاعفا ،كنّا في بلداننا نعيش
نحن اآلن نعيش
ً
المنفى الداخلي واليوم في غربتنا نعيش هواجس
وهموم الوطن.
ّ
رجل يتغزل بالنساء
يقول المقري كتبت رواية عن
ٍ
في فرنسا لم أتجرّ أ أن انشرها ،ألنّها لن تُقبل منّي
كيمني أن أكتب عن اليمن ولن
ألن المطلوب منّي
ّ
يُقبَل منّي غير ذلك.

اآلن بعد رواية "زرايب العبيد" صار لي جمهورٌ
عربي ،وأحاول أن أكوّن نفسي وأحافظ على
ّ
المستوى الذي حققت ُه ،ربما ّ
يتضح ذلك في العمل
ُ
يستقبل
الجديد الذي يتح ّدث عن ايطاليا ،سنرى كيف
الجمهور العربي هكذا عمل ،رواية بقلم امرأة عربيّة
مسلمة تعيش في أوربا الشرقيّة ،لكنّها غير موجودة
في الرواية ربما تسوء العالقة بيني وبين الجمهور،
وربّما تتحسّ ن،ال أعلم أنا في انتظار ذلك.
أمّا بركة ساكن في الحديث عن رؤية الجمهور له
أو المحاباة للغرب يقول :تُرجم أحد كتبي وإنا أعيش
في قري ٍة صغير ٍة على الحدود اإلثيوبيّة ،لم أكن
َ
أصل
موجوداً في الخرطوم ،تُرجمت كتبي قبل أن
ُ
ُ
ُ
أحمل معي
جئت
جئت إلى أوربا
إلى أوربا وعندما
ُ
َ
البيت وكتبي،
السودان في ذاكرتي وأفكاري أحمل
ّ
كل تاريخي،أكتب عن المجموعات المُهمشة التي
في قاع المجتمع ،وأنا من أفقر األسر الموجودة في
السودان هذه المجموعات الفقيرة جداً ال يمكن أن
تنتج كاتباً بمئة سنة ،لذلك أنا فرصتهم الوحيدة ،وال
عليهم هذه الفرصة في الحياة،
أريد أن أفوّت
ُ
ويجب أن أكون أميناً في التعبير عن أوجاعهم.
ُ
ّ
كتبت عن الطبقات الوسطى ،ألن الفقراء ال
يستطيعون القيام بثورة من يقوم بالثورة هي الطبقة
الوسطى ،بعد الثورات يوجد فقراء لماذا تقوم الطبقة
الوسطى بالثورة ألنّها تشعر أن مصالحها تضرّ رت،
الفقراء باألصل مصالحهم مضروبة.
وأنا أؤمن بنظريّة "القارئ هو مؤلف" والرواية
الواحدة التي أكتبها هي بعدد ُ
القراء..
الروائية نجوى تقول إن تجربتها في الترجمة
ّ
شاق وهي ليست مسؤولية
محدودة وتعتبر األمر
المؤلف ،وإنما مسؤولية مؤسسات وألنّها معنيّة
بالنشر والتوزيع.

القسم الثاني من الندوة شهد حواراً موسّ عاً مع
ثالثة أدباء
الصحفية العراقية إنعام كجه جي تحدثت عن رقابة
السلطة االجتماعية وأنها ال ّ
تقل قسوة عن السلطة
السياسيّة ،خاصة َمن ينحدر من بيئة اجتماعية
ً
مثال ،وعن الدافع الذي جعل
متماسكة أو قبيلة
منها روائية أك ّدت أن الفضل "لجورج دبليو بوش"
عندما غزا العراق وجدت ّ
أن الما ّدة الصحفيّة غير
كافية للتعبير عن آالم العراق فكتبت رواية "الحفيدة
األميركية "
ّ
الشاعر والمترجم السّ وري جوالن حاجي تحدث
عن تجربته في كتاب " إذا قامت الحرب" تجربة
نساء سوريات خارجات من الحرب في سبيل توثيق
يومياتهن ،جوالن حاجي الذي يشتغل في الترجمة
واهتمامه األكبر باألدب الهامشي أدب األقليات في
أوربا والعالم
أمّا نورا أمين الفنانة المصريّة التي تكتب عن العالقة
بالجسد ،تح ّدثت عن كتابها "تهجير المؤنث" وأنّها
ّ
تفضل الكتابة باالنكليزية لتروي الحكاية بأسلوب
محايد ،وخاصة قصص االغتصاب السياسي
والتحرش الجنسي
بعد ذلك قرأ ّ
كل منهم نصاً إبداعياً له.
ثمة أسئلة عن عالقة بعض رموز الكتابة بالسلطة
ً
طويال ننظر إليها على أنّها عاشت
والتي بقينا زمنا
في الغرب وتشربت الفكر التحرريّ في منهجها
وحياتها ،لنتفاجأ بانحيازها للطاغية ،ذلك كلّه يطرح
التساؤل هل مازال األديب يحتفظ بدوره الرّ يادي أم
أن الربيع العربي نحّ اه جانباً؟
أدار جلسات الحوار الصحفيّة والشاعرة السّ ورية
ياسمين مرعي والترجمة الفورية لغونتر أورت،
رافق الندوة موسيقى عربية.

إشكالية العالقة بين الكاتب والجمهور
والترجمة..

الروائية نجوى بن شتوان تقول ربّما من حُ سن
ّ
الحظ أن عالقتي سيئة بالجمهور فال انتظر رضاه
وال غضبه.
ّ
في فترة القذافي كانت كل الكتابة حسب مزاج الدولة
نشر ليبية ،كنت أطبع
لم أكن منتمية أليّ وسيلة
ٍ
ً
في الخارج على حسابي وأعطي عددا من نسخي
ألصدقاء يشاركونني االهتمام.
الصدام األوّل لي مع الرقابة ،عندما استدعتني نيابة
ِ
الصحافة الليبية للتحقيق عام  2010حوكمت على
قصة في خيالي
ّ
عند ذلك ظهر صوت الجمهور نتيجة الميديا ،هذا
ليخرج
الجمهور يُشبهني لكن ليس لديه الفرصة
َ
وهناك جمهور أيضاً ال يُشبهني
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بعض الرجال – وخاصة في مرحلة الشباب المبكر – يظنون أنه بإمكانهم اإليقاع بالفتيات بمجموعة من الحيل والخطط قديمة الطراز،
ظنا منهم أن النساء محدودات الذكاء وأن هذه الحيل ستنطلي عليهن بسهولة.
ال يعلمون أن ما يقومون به هو مجرد “إكليشهات ونماذج” مكررة ومحفوظة تمقتها المرأة على الدوام.
هذه هي بعض الجوانب من شخصية الرجل ،وبعض التصرفات الخاطئة التي يظن الرجل أنها تجذب اهتمام المرأة ،بينما هي في الحقيقة
تثير ازدراءها واستياءها.
 ال تحب النساء أبدا أن يطلق عليهن الرجال أسماءمستعارة طريفة أو مضحكة ،فال تندهش إذا وجهت
لك زوجتك نظرة قاسية عندما تدللها باسم قد يسبب
لها الحرج ،فحتى إذا كانت نواياك سليمة ،فانك لن
تحظى برد الفعل الذي تطمح إليه.
 ال تطلق أبدا الشتائم أو األلفاظ النابية أمام المرأة،فهي وإن أظهرت أنها ال تهتم أو أبدت رد فعل محايدا
تجاه ما قلته ،فهي لن تنسى لك أبدا هذا التصرف.
 إذا كنت تظن أن الفتيات يحببن أن يرتدي الرجالالسراويل ذات الخصر المنخفض ،فأنت مخطئ.
فليست هذه هي الطريقة المثلى لجذب انتباههن.
الكثير من النساء أكدن أن هذا المظهر يثير تقززهن
وأنهن يفضلن الرجل الذي يرتدي بنطاال بحزام
للخصر بشكل يجعله يبدو مهندما وأنيقا.
 ال تقم أبدا بإقحام نفسك في مشاجرة تنتهي بأن تتلقيعدة لكمات تشوه وجهك وتجعل الدماء تسيل من
بين جنباته ،أو أن تتسبب بعنفك في إصابة اآلخرين
بضربات قاسية تظهرك بشكل همجي وبربري بدال
من آن تظهر كبطل شجع مغوار كما تظن.
فإذا خسرت فإنك ستفقد احترام الفتاة لك ،أما إذا
فزت فإن تمزق مالبسك وتموج شعرات رأسك
سيظهرك كشخص أبله ال يستحق أن يحضر
مناسبات اجتماعية راقية بصحبة فتاة أنيقة وجذابة
مثلها.

 ال تتظاهر بأنك تجيد فعل كل شيء وأنك تفهمفي كل شيء ،فقد يوقعك قدرك في فتاة ذكية تلقنك
درسا قاسيا عندما تحرجك ببعض األسئلة في مجال
ال يكون لديك الدراية الكافية به ،ولذلك ال تخجل أبدا
من االعتراف بأنك ال تفهم في هذا الشأن ،بل وأن
تطلب منها أن تنقل لها خبراتها وآراءها تجاهه.
 ال تقضي أغلب وقتك بصحبة فتاتك في الحديثعن حبيبتك السابقة ،ألنك ستتسبب حتما في غيرتها
وغضبها ،حتى وإن لم تظهر هي ذلك.
 النساء ال يحببن أن يقضي الرجل معظم وقته معهافي إلقاء النكات التافهة والقفشات السخيفة ،فال تبذل
مجهودا مضاعفا لترك انطباعا لديها بأنك شاب
خفيف الظل ،وإال ستنقلب الخدعة عليك وستجد
نفسك مكروها.

 ال تظن أنك ستبهر الفتاة إذا ظهرت أمامهابشخصية “الرجل المهم” ،ألنها ستختبرك حتما
لتظهر كم أنت مهم كما تزعم؟
 ال تقارن نفسك أبدا باآلخرين .تحلى بالثقة بالنفسواعلم أنه من المؤكد آن يكون لديك قدر ال بأس به
من المميزات والخصال الطيبة التي ستكون كافية
ألن توقع آية فتاة في غرامك.
 ال تكذب أبدا على فتاتك ،ألنه في نهاية األمرسينكشف كذبك وسيكون موقفك سيئا.
 ال تستخف أبدا بقدرات امرأة ،فالمرأة أيضا تتمتعبقوة الحيلة والذكاء والمثابرة والرغبة في النجاح،
وإذا قللت من قدراتها ،ستمارس معك أشد أنواع
التحدث والعناد حتى تصل لمبتغاها.

 ال تظن أنك ستجذب انتباهامرأة عندما تتحدث معها
لساعتين حول موديالت
السيارات ومواصفاتها أو أن
تسترجع معها أحداثا لمباراة
في كرة القدم بشكل مضجر.
 ال تقم أبدا بتحدي فتاة! ألنالفتيات دائما ما يجدن طريقهن
للفوز.
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يطمح اآلباء في الغالب ،إلى أن يكتسب األبناء شخصية قوية ،لكن
هذا األمر يحتاج إلى مراعاة عدد من القواعد خالل عملية التربية،
السيما في الطفولة المبكرة ،وأهمها التوقف "فورا" عن استخدام
بعض العبارات التي تؤثر سلبا على األطفال.
وبحسب الخبراء فإن هناك  5عبارات ال بد من التوقف عن قولها للطفل،
لضمان تمتعه بشخصية قوية ،وفقا لخبراء في السلوك ،وهي:

"ليس باألمر المهم"

هذه الجملة تعكس استهانة باألشياء أو المواقف ،فعلى سبيل المثال ،في حال
أخبرك ابنك ،بأنه يخشى أمرا ما ،مثل حصة الموسيقى أو الرياضة ،يتوجب
عليك ،أن تحثه على االستعداد بشكل جيد عوض أن تقلل من شأن األمر ،وهكذا
يصير الطفل أكثر استشعارا للمسؤولية الملقاة على عاتقه.

"توقف عن البكاء"

يتعين على اآلباء عدم قمع الطفل إذا أراد أن يبكي ،ألن الصغير يحتاج إلى
التعبير عن مشاعره في بعض األحيان ،ولذلك ،علينا أن نرحب بإفصاحه عما
يدور في باله ،عوضا عن دفعه إلى "الكتمان".
لكن هذا التساهل ال يعني السماح للصغار ،بالصراخ كلما أرادوا ذلك ،فإذا
أحدثوا ضجيجا في الخارج ،على سبيل المثال ،يتعين علينا أن نجعلهم يفهمون
أن إزعاج اآلخرين أمرٌ سيء للغاية.

"أنت أذكى طفل في المدرسة"

ال يجب على األبوين أن يقوال البنهما إنه أذكى تلميذ في المدرسة ،ألن هذا
األمر ،يجعله يسعى بهوس كبير وراء التفوق حتى وإن حقق ذلك عن طريق
الغش ،لكن المطلوب هو حث الطفل على بذل أقصى ما بوسعه ،حتى يحقق
النتائج المطلوبة.
فإذا جاءك ابنك ،وهو يشتكي مشكلة ما ،فإن المطلوب هو أن تعلمه الطريقة
األنسب للتعامل مع الوضع ،أما الطمأنة الزائدة فال تجدي نفعا.

"اسكت أو إخرس"

وفي حال أخذ ابنك ،في إحداث ضجيج أو بدا مضطربا ،فإن التكتيك األنسب
للتعامل ليس هو حثه على أن "يخرس" أو يتوقف عن التفاعل بشكل فوري.
والسليم في هذه اللحظة ،هو أن تعلمه طريقة السيطرة على التقلبات سواء من
خالل أخذ نفس عميق أو المشي لمسافة ريثما يتحسن مزاجه.

"كل شيء سيكون على ما يرام"

وألن الحياة ال تخلو من عقبات وتحديات ،ال تعلم أبناءك أن كل شيء سيجري
كما يشتهون ،ألن المطلوب هو أن يتعلموا طريقة مواجهة الصعاب والمحن
خالل المستقبل.
وحين يتلقى األطفال هذه "التربية الواقعية" يصبحون أكثر قدرة على مواجهة
المشاكل التي تحدق بهم ،وال يتعرضون للصدمة ،عند أول منعطف في حياتهم.
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الصديقة التي تحاول دائما حثك على القيام بأشياء ال تريدين القيام
بها أو إتخاذ قرارات غير صحية ليست جديرة بثقتك.
الصديقة التي في كل مرة تقابلينها تحمل لك شكوى أو تذمر ،غالبا
من كل شيء حولها من عملها إلى عائلتها إلى مذاق طعامها.
األصدقاء الجيدون يحبون سعادتنا ،يقدمن النصائح ،ويساندوننا
في تحدي تقلبات الحياة .ومع ذلك أنت الوحيدة التي تعرفين
مصلحتك .ولكن كيف تعرفي إذا كانت صديقاتك مناسبات لك؟
تعالي لنتعرف على  4صديقات لست بحاجة إليهن.
التأثير السيء :الصديقات الالتي يساعدنك على التطور كشخص والتغلب
على مخاوفك صديقات رائعات ،لكن الصديقة التي تحاول دائما حثك على القيام
بأشياء ال تريدين القيام بها أو اتخاذ قرارات غير صحية ليست جديرة بثقتك.
إذا نظرت جيدا إلى اسلوب حياتك مع صديقتك هذه ووجدت بأنك تقومين بأمور
أنت غير راضية عنها ،مثل الهروب من المدرسة ،التعرف على الغرباء ،تناول
الكحول أو السجائر ،السهر لساعات طويلة خارج المنزل فأنت في عالقة
صداقة سيئة ويجب أن تتخلصي من هذه الصديقة.
التأثير المحبط  :هذه الصديقة سلبية لدرجة أنها ال ترى اي جانب مشرق ألي
شيء في الحياة .في كل مرة تقابلينها تحمل لك شكوى أو تذمر ،غالبا من كل
شيء حولها من عملها إلى عائلتها إلى مذاق طعامها.
كلنا نواجه مشاكل صغيرة في حياتنا ولكننا نلتف عليها ،نعالجها وننظر الى
الجانب اإليجابي من األمور .إذا كان لقاءك بها ينتهي بشعور سيء ،محبط
ومقلق فأنت بحاجة الى التخلص سريعا من هذه الصديقة.
التأثير التنافسي  :مهما فعلت ،هي فعلته قبلك أو بشكل أفضل منك – على
االقل هذا ما تقوله لك دائما ،فصداقتكما شكلها تنافسي من الثياب إلى طرق
إعداد الطعام ،إلى تربية األطفال .الصداقة تعني أن تشعري بالسعادة مع
صديقاتك ،وعدم الدخول في منافسة في كل شيء ،ال يوجد مكان لكلمات مثل
أسرع ،أفضل ،أقوى ،أكثر .إذا كانت صديقتك تشعرك بأن أي شيء تقومين به
دون المستوى فهذه الصديقة يجب أن تختفي من حياتك.
التأثير العبقري :بعض الناس
يعتقدون بأنهم يعرفون كل شيء،
وغالبا ال يضيعون الفرص
إلخبارك بأنك على خطأ أو بأن
طريقتهم هي األفضل.
إذا كنت تعرفين صديقة بهذه
الميزات ،انتبهي جدا .النصيحة
يمكن أن تكون رائعة جدا ،لكن
ليس عندما يجعلك شخص ما
تشعرين بأنك ال شيء وبأنك
جاهلة .الصديقة الجيدة تعرف
متى تمنح النصائح ومتى تتوقف.

في الحياة الزوجية بعض األسرار التي
تحتفظ بها الزوجات وأخرى تكمن في دفاتر
األزواج  ..وهذه األسرار غالباً ما تقف
ً
حائال بين طرفي الزواج.
إن الحياة الزوجية تقوم على المشاركة
والتفاهم بين الزوجين ،ولذلك البد أن يكون
هناك نوع من المصارحة بينهما ،وهو ما
يسمى بتطهير الذات.
من هذه األسرار ،التي قد تعد بمثابة محظورات عند
الزوجين لكنها أمنيات مكبوتة لديهما:

 -بدانة القوام

تقبل كال الطرفان لقوام الجسم أمر مهم ،وبعد فترة
من الزواج يصبح أحد طرفي العالقة الزوجية بديناً،
ويتمنى أن يصارح الطرف اآلخر بذلك وأنه لم يعد
يستحسن هذا القوام ،وهو الذي يعد سراً يتم إخفائه
ليصبح أمنية مكبوتة داخل النفس ،لذا فمن األفضل
مكاشفته حتى لو أثار امتعاضه لكن بمضي الوقت
سيقوم بمعالجة السلبيات الموجودة لديه ،والتي
كشفها له الطرف اآلخر.

 -االعتناء بالمظهر والهندام

إن االعتناء بالمظهر سمة من سمات الجمال ،وقد
ال يعتني أحد طرفي العالقة الزوجية بمظهره أو
هندامه ،وهو ما يسبب الضيق لدي الطرف اآلخر
ويحتفظ بذلك داخل سريرته وحده ،لذا فمن األفضل
لفت نظره إلي ذلك ومحاولة تقويمها لديه حتى يصل
بها إلى المستوي المراد.

 -المرور بظروف مالية صعبة

إن المرور بظروف مالية صعبة ألمر وارد في
الحياة الزوجية بما لها من مسؤوليات ولعل الزوج
يجد نفسه محاصراً داخل أسوار نفسه خشية أن تعلم
الزوجة بهذا السر ،ويتمنى أن يبوح بها لزوجته
لكنه ال يستطيع ،لذا على الزوجة الشعور بذلك من
خالل دالالت معينة وتحاول مساندته ولو من دون
أن تعرفه ذلك.

اإلصابة باألمراض

وهناك سراً آخر يحتفظ به أحد طرفي العالقة ويخفيه
عن الطرف اآلخر وهو ما يتعلق باألمراض ،إن هذا
أمر خطير يجب أن يتم البوح به قبيل الشروع في
إتمام الزواج فإذا ما تم تقبل ذلك تستكمل بقية مراسم
الزواج ،حيث أن الزواج ميثاق غليظ ،وعهد من
كال الطرفين ،وأن الذي يحافظ على هذا الميثاق هو
الصراحة بين األزواج.
كما أن المودة بينهما وسعة األفق هي التي تسمح
بهذه المُكاشفة ،واحتفاظ كال طرفي هذه العالقة بهذه
األسرار يجعل كل منهما يعيش في جزيرة مُستقلة
عن اآلخر ،وهو ما يفسد الحياة الزوجية ،حيث أن
الثقافة العربية ال تسمح بهذه المُكاشفة والمُصارحة
من الزوجة على وجه الخصوص ،كما أن عدم
مصارحة الزوجين بما يدور في داخلهما من أسرار
يعد من أسباب انهيار البيوت.
إن تفهم كال الطرفين لشخصية اآلخر يساعد على
تدعيم هذه المُكاشفة.

ـ الحياة كالحب ال حكمة فيها
ـ الحب ليس هلوسة ولكن فيه الكثير منها
ـ الحب يجعل الزمن يمضي والزمن يجعل الحب
يمضي
ـ الحب أن تفنى في شيء ،والموت أن يفنى فيك
كل شيء
ـ الحب الحقيقي هو الذي تحس به بعد فوات األوان
ـ الذين أحبوا بقوة  ،لم يحبوا من أول نظرة
ـ الحب يجعل اإلنسان العادي شاعرا  ،والشاعر
مجنونا  ،والمجنون حيوانا  ،والحيوان شاعرا
ـ الحب هو أن تبالغ في قيمة من تعرف  ،والغيرة
هي أن تبالغ في قيمة من ال تعرف
ـ اإلخالص في الحب ليس إال كسال في النظر إلى
إنسان آخر
ـ المحب ال يجوع  .والجائع ال يحب
ـ الحب والحرب ندخلهما عندما نريد  ،ولكن نهرب
منهما عندما نستطيع
ـ الذي يحب يصدق كل شيء أو ال يصدق أي شيء
ـ الحب بئر عميق اشرب منها فقط واحترس من
أن تقع بها
ـ الذي يحبك بقسوة إنما يكرهك برفق
ـ الحب يولد في العزلة والكراهية تولد بين الناس
ـ الحب ليس أعمى ولكنه مصاب ببعد النظر فهو ال
يدرك األخطاء إال عندما يبتعد
ـ الندم لمن عرفوا الحب واألسف للذين لم يعرفوه
ـ القبلة اتفاقية صامتة بعدها نلقي السالح
ـ اللعبة الوحيدة التي يشترك فيها اثنان ويكسبان فيها
اثنان أو يخسرا معا..الحب
ـ الحب هو أجمل سوء تقدير بين اثنين
ـ الحب كالحرب من السهل أن تشعلها..ومن الصعب
أن تخمدها
ـ ثالثة ال يمكن أن نخفيها  :الجمل وراكب الجمل
والحب
ـ بالحب ال نعقل وبالعقل ال نحب
ـ بالقلب نحب  ..وبالعقل نكره  ..باالثنين نصاب
بالجنون
ـ الحب كالقمر له وجهان :الغيرة هي الوجه المظلم
ـ الحب يقضي على الكثير من اآلالم ألنه أعظمها
ـ أن تحب ،صدفة..ان تستمر هذه إرادتك
ـ األعمال أعلى صوتا من الكالم ،إال في الحب
ـ الدموع تروي الحب والبسمات تنعشه
ـ الحب كالمعدة القوية يهضم أي طعام وأي كالم
ـ الحب سلطان ولذلك فهو فوق القانون
ـ أنت ال تعرف قلبك حتى تفشل في الحب
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عزت أحمد شفيق أبو عوف ،فنان وممثل مصري ،مواليد القاهرة ،مصر عام  .1948ولـد في بيـت فني
وتعلم أصول الموسيقى من والده الفنان الراحل أحمد شفيق أبو عوف.
تخرج عزت من كلية الطب في القاهرة ،ولكن ميله إلى الفن جعله ينتمي إلى أشهر فرق الموسيقى الغربية
فى مصر ،كعازف على األورغ ،في أواخر الستينات مع الفنان عمر خورشيد والفنان عمر خيرت والفنان
هاني شنودة .كما انضم لفرقة البالك كوتس والتي أسسها اسماعيل الحكيم ،ابن الكاتب المصري الكبير توفيق
الحكيم .اشتهرت الفرقة في اواخر الستينات وبدايات السبعينات من القرن العشرين في كل أنحاء مصر
ولكنها توقفت بعد وفاة مؤسسها اسماعيل عام .1978
بعد توقف البالك كوتس ،إبتدأ عزت أبوعوف تكوين فرقته الخاصة واعتمد على العنصر
النسائي متبعاً مثال فرقة "البوني إم" المشهورة في ذلك الوقت وتعاون أبوعوف مع أخواته
البنات مها ،منال ،ميرفت ومنى ،وكان يقوم بالبروفات في قبو فيلتهم في الزمالك ،ليؤسس
فرقة "فور أم" في عام .1979
ذاع صيت الفرقة في األلحان ،والتي من أشهرها الليلة الكبيرة ،دبدوبة التيخينة ،مغنواتي ،ال
عاجبك كدة وال كدة ،جنون الديسكو وغيرها الكثير .كما قدمت عدداً من المسرحيات أبرزها
"عشرة على باب الوزير" .فرقة الفور إم ساهمت في ترسيخ اسم عزت أو عوف وشهرته إلى حد كبير.
لكن سـرعان مـا انـفـرط عـقـد الفريق بعد زواج إحدى شقيقاته فقرر االتجاه إلى عالم التمثيل وتفرغ للعمل
في السينما والتلفزيون كما فعلت شقيقته "مها أبو عوف".
أول فيام ظهر فيه كان "أيس كريم في جليم" مع عمرو دياب وجيهان فاضل وإخراج خيري بشارة عام
.1992
من أعماله ــ قدم مسلسالت هي شقة الحرية ،حلم الجنوبي وألف ليلة وليلة (علي بابا واألربعين حرامي) كما
قدم  5أفالم سينمائية هي البحث عن توت عنخ أمون ،بخيت وعديلة وطيو الظالم مع الفنان عادل اإلمام،
إمرأة هزت عرش مصر ،في الصيف الحب جنون.
مسلسل البر الغربي ،العائلة والناس ،بنات أفكاري كما قدم للسينما أفالم جحيم تحت األرض ،فارس ظهر
الخيل ،أسرار البنات ،العاشقان والرجل األبيض المتوسط.
مسلسل جحا المصري ،جائزة نوفل ،الخريف لن يأتي أبداً ،يحيا العدل ،الخبيئة وأوراق مصرية .كما قدم
أفالم هو فيه إيه وكذلك في الزمالك.
ممسلسل رياح الغدر ،طائر الحب ،ينابيع العشق ،أماكن في القلب ،أرض الرجال ،أنا وهؤالء وأحالم في
البوابة .كما قدم أفالم بنات وسط البلد والسفارة في العمارة.
مسلسل شط اسكندرية ،طيارة ورق ،رمانة الميزان ،الدالي الجزء الثاني .وقدم أفالم الزمهالوية ،حلم العمر،
حبيبي نائماً ،بوشكاش ،رمضان مبروك أبو العلمين حمودة ،أيامنا الجاية ،البلد دي فيها حكومة ،حسن
ومرقص وليلة البيبي دول.
مسلسل أنا قلبي دليلي ،كريمة ..كريمة ،ليالي ،النهر والتماسيح كما قدم أفالم بوبوس ،الديكتاتور ،عمر
وسلمى الجزء الثاني وخلطة فوزية.ريش نعام ،شيخ العرب همام (آخر ملوك الصعيد) ،عرض خاص،
العتبة الحمرا ورحيل مع الشمس .وقدم أفالم ال تراجع وال استسالم وعصافير النيل.
عام  2011شارك في مسلسل الدالي الجزء الثالث ،تلك الليلة وفيلم بيبو وبشير.
مسلسل ويأتي النهار ،الصفعة ،البحر والعطشانة (لم يعرض بعد) ،باب الخلق ،كاريوكا ،روبي ،لحظات
حرجة الجزء الثالث وفيلم عمر وسلمى الجزء الثالث وجيم أوفر.
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في مفاجأة سارة للجمهور األردنى ،يستعد الكينج محمد منير لشد رحاله إلى
المملكة األردنية ،للمشاركة في فعاليات النسخة الجديدة من مهرجان جرش
للثقافة والفنون ،والذى تنطلق صفارة بدايته مساء  18يوليو .
وتعيد هذه اإلطاللة المنتظرة
الكينج منير ألحضان جمهوره
األردنى بعد غياب قرابة 17
سنة منذ أول مشاركاته فى
المهرجان الدولى عام 2002
فى دورته الـ 21آنذاك ،ويعد
جرش الكرنفال الموسيقى األقدم
واألهم فى األردن وتحتضنه
سنويًا المدينة األثرية شمالى
البالد ،كما يعتبر الوجهة األساسية فى مجال السياحة والفنون فى المملكة.
ويعود المهرجان هذا العام بدورته الرابعة والثالثين بدماء فنية جديدة تحت
إدارة أيمن سماوى ،ويضم فى الئحته األولية مشاركة نخبة من ألمع النجوم
العرب ،منهم الللبنانية نانسى عجرم والفلسطيني محمد عساف والموسيقار
الكبير مارسيل خليفة.

حالة من الجدل وتصاعد في ردود الفعل بسبب المسلسل األردني "جن" الذي
بدأ بثه عبر شبكة "نتفليكس" بين أوساط نشطاء وبرلمانيين وفنانين غلب
عليها االنتقاد ،والمطالبة بوقف المسلسل ،ومحاسبة الجهات التي تولت تسهيل
الموافقات لتصوير العمل في مدينة البتراء األثرية ،فيما أعلنت الهيئة الملكية
لألفالم عدم مسؤوليتها عن المحتوى الفني للعمل واقتصار دورها على منح
موافقات التصوير.
وتتابعت ردود الفعل "الغاضبة" تجاه عرض المسلسل األول الناطق بالعربية
للشبكة ،الذي يشارك فيه ممثلون أردنيون شبان ،المسلسل الذي وصفه منتقدون
أنه يتضمن مشاهد "جريئة وقبالت وألفاظ بذيئة" تخدش الحياء العام وتخالف
منظومة قيم المجتمع.
وأوعز مدعي عام عمّان إلى وحدة الجرائم االلكترونية التابعة لجهاز األمن
العام األردني ،باتخاذ اإلجراءات الالزمة لوقف بث المسلسل ،وفقا لما تناقلته
وسائل إعالم محلية.
وأكد مفتي عام المملكة،
الشيخ محمد الخاليلة في
تصريحه الذي بثته يومية
الرأي األردنية ،قال فيه
إن "مسلسل جن هو انحدار
أخالقي وقيمي ال يمثل
عادات األردنيين وأخالقهم
وخروج على التعاليم
االسالمية" ،وشدد بحسب
ما نشرته الصحيفة على
"ضرورة وضع الحلول
التي تحول دون تكراره في
األيام المقبلة
34

شهد نادي نقابة المهن التمثيلية في القاهرة تكريم الفنان يوسف شعبان ،من
الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن الذي تغيب عن االحتفالية ،وحضر
نيابة عنه السفير دياب اللوح ،سفير دولة فلسطين بالقاهرة.
وحضر االحتفال أشرف زكي نقيب الممثلين ،إلى جانب عدد من أعضاء مجلس
إدارة النقابة ،بينهم
ســـامي مغاوري،
وأحمد صيام.
وبكى النجم الكبير
يوســف شـــــعبان
أثناء تسلمه درع
التكريـــــم ،متاثرً ا
بالمناسبة ،كــــــما
أعرب عن سعادته
بهذا التكريــــــــــم
ووصفه بالغالي.
ونقل السفير دياب اللوح تحيات الرئيس محمود عباس وتقديره ،كذلك الشعب
الفلسطيني للثقافة والفنون الهادفة ،إيماناً بدور القوى الناعمة في الحشد للقضايا
العادلة ونصرة القيم اإلنسانية في مواجهة تجاوز الحقوق والقوانين والقيم.
وأكد السفير أن فلسطين على مر التاريخ شهدت تضامنا إنسانيا من خالل الثقافة
والفن اللذين جسدا القضايا الوطنية الفلسطينية وتاريخ ما تعرض له الشعب
الفلسطيني ،مؤكدا أن إسرائيل ال تكتفي بسرقة األرض واإلنسان والمقدرات
الطبيعية بل تمادت محاولة لسرقة التراث والثقافة الفلسطينية.

تعرّ ض الجزء الـ  25من الفيلم الشهير "جيمس بوند" لنكسة جديدة مع عدم
قدرة النجمين ،دانييل كريغ ورامي مالك ،على تنسيق وقتيهما للتصوير معا.
وتبين أنه يوجد لدى رامي (عمره  38عاما) الذي سيلعب دور "الرجل الشرير"
في الفيلم ،التزامات أخرى ستبدأ بحلول الوقت الذي يعود فيه دانييل (عمره 51
عاما) ،إلى موقع التصوير بعد تعافيه من إصابة في الكاحل.
وتشكل هذه المعضلة أزمة حقيقية للمنتجين ،الذين يكافحون من أجل العثور
على موعد مناسب للنجمين ،للتصوير معا.
ويأتي ذلك بعد مرور أقل من أسبوع على وقوع  3انفجارات في استوديو
 Pinewoodالبريطاني ،أدت إلى إصابة أحد أفراد فريق التصوير بجروح
طفيفة.
وأُلغي التصوير
خالل الشـــــــهر
الماضي بعـــــــد
إصابة دانييل في
كاحله ،في حين
نجمت تأخيــرات
أخرى عن إعادة
كتابة السيناريو.
وما يزال من المقرر إصدار الجزء الـ  25من سلسلة "جيمس بوند" في  3أبريل
عام  ،2020بدال من تاريخ اإلطالق األصلي يوم  25أكتوبر عام .2019

أعلنت قناة " "MBCعن
بدء الموسم األول من
برنامج "THE VOICE
الكتشاف
"SENIOR
المواهب الغنائية فوق سن
الـ 60عامًا ،وذلك بعد
النجاح الذي حققته النسخ
المختلفة من برنامج "ذا
فويس" بشكل عام.
ونشرت " "MBCمقطع
فيديو ،على الحساب الرسمي بموقع "إنستجرام" ،تدعو خالله المواهب
للمشاركة خالل الموسم األول.
ويضم البرنامج أربعة من المدربين المشاهير ،الذين يتنافسون لضم المواهب
المتميزة إلى فريقهم ،ثم تبدأ مرحلة التصفيات.

يعود النجم الكبير عادل إمام الستكمال تصوير أحداث مسلسله الجديد فالنتينو
األسبوع المقبل ،بعد توقف وصل إلى  3أشهر ،وخروجه من السباق الرمضانى
الماضى ،ليكون أول األعمال المؤكد مشاركتها فى رمضان  ، 2020خاصة
بعدما أعلن المنتج الكبير تامر مرسى عن عرضه عبر مجموعة قنوات إعالم
المصريين خالل السباق الرمضانى المقبل.
ونفى عادل إمام كل ما تردد عن وجود خالفات بينه وبين شركة إنتاج المسلسل،
وأنها كانت السبب الرئيسي في توقفه وخروجه من السباق الرمضاني ،كما نفى
تعرض العمل لمشكالت إنتاجية وتسويقية.
الزعيم قال“ :كل ما تردد في هذا الشأن أقاويل وخزعبالت ليس لها أي
أساس من الصحة ،ومن المضحك أن يقال إن مسلسلي واجه مشكالت إنتاجية
وتسويقية ،كيف يحدث ذلك وأنا تعاقدت عليه منذ فترة وسُ و َ
ّق له؟ كل الحكاية
غير منطقية ،وليس طبيعياً أن يواجه عمل لي مثل هذه العقبات” .وأضاف:
“توقف المسلسل وتأجيله له أسباب أخرى ،أهمها دخولنا التصوير في وقت
متأخر جداً ،في شهر يناير ،مما تسبب في حدوث أزمة زمنية ،فلم يكن هناك
متس ٌع من الوقت لالنتهاء من كل المشاهد بالشكل الذي يرضيني ويرضي أسرة
المسلسل ،فأي استعجال كان سينعكس على مستوى جودة العمل ،ومستحيل
أن أجازف بذلك أمام جمهوري ،فوجدنا أننا لم ننته تقريباً من نصف العمل”.
ويجسد الزعيم عادل إمام ضمن أحداث المسلسل شخصية رجل أعمال صاحب
مجموعة مدارس دولية
يدعى نور عبدالمجيد
ويواجه
فالنتينو،
طوال األحداث مشاكل
وأزمات تتعرض لها
سلسلة المدارس التى
باإلضافة
يمتلكها،
لدخوله فى قصص
عديدة،
عاطفية
وتتواصل األحداث فى
إطار تشويقى اجتماعى.

يستعد الموسيقار اللبنانى
الكبير مارسيل خليفة
لوضع بصمته الموسيقية
الخاصة فى افتتاح
فعاليات النسخة الجديدة
من مهرجان بعلبك الدولى
فى لبنان ،وذلك عبرحفل
موسيقى ضخم مساء 5
يوليو  /تموز.
ويخطف مارسيل قلوب
جمهوره اللبنانى والعربى
فى أولى فعاليات الموسم
الجديد ألعرق المهرجانات اللبنانية الممتد عمره ألكثر من  6عقود ،بتوليفة من
أشهر أعماله الموسيقية والغنائية ،مثل "إنى اخترتك يا وطني" و"يانسيم الريح"
و"ريتا" ،في سفح معبد باخوس التاريخى فى بعلبك ،بمرافقة األوركسترا
الفيلهارمونيّة اللبنانيّة بقيادة المايسترو لبنان بعلبكي وبمشاركة جوقة جامعة
سيّدة اللويزة بقيادة األب خليل رحمة.

أعلنت الممثلة الكويتية الشابة بيبي أحمد اعتزالها الفن نهائيًا بسبب تعرضها
للتحرش الجنسي من أحد الفنانين.
وفتحت النار على الوسط الفن في تصريحاتها لـ"جريدة الرأي العام الكويتية"،
وقالت بيبي إنها تعرضت لمواقف متكررة ،وصفتها بـ"قلة أدب" من جانب
أحد الفنانين".
واستكملت" :رفضت التحرشات وقررت اعتزال الفن على الفور ولم يخطر في
بالي يومًا أن أتعرض لموقف من هذا النوع".
وأضافت" :كانت تراودني الكثير من التطلعات والطموحات الفنية ،لكن أحالمي
ذهبت أدراج الرياح".
واختتمت :هناك عدد من الفنانين
ّ
شوهوا الوسط الفني بتصرفاتهم
المبتذلة ،فوضع الفن صار مقلوبًا
ً
عاجل ،لكي يتخلص
ويتطلب عالجً ا
من آفاته التي تأتى من الدخالء عليه،
ومن ثم يحتاج الفن إلى من يعينه
على القيام برسالته المجتمعية.
بدأت بيبي مشوارها الفني بمسلسل
"أنت عمري" من بطولة عبدالعزيز
المسلم ونخبة كبيرة من نجوم
الدراما الكويتية والخليجية شاركت
في مسلسل "أنت عمري" من
تأليف جابر البنا وجوهر الجويهل
وإخراج أحمد دعيبس ،ومسلسل
"سكن الطالبات" تأليف عبير زكريا
وإخراج حسين الحليبي.
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من وقت آلخر تبرز قضايا تجسس الحكومات على المواطنين ،بل
إن هناك شركات إلكترونية أخرى تفعل ذلك بحجة تحسين منتجاتها
المقدمة للجمهور ،وغالبًا ما تنصرف أذهاننا حين التحدث عن التجسس
إلى أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف الذكية ،لكن هناك أشياء أخرى ال تخطر
على بالنا تلعب الدور نفسه ،وتتجسس علينا لذا توخي الحذر منها واجب.
السيارات الحديثة ..موقعك معروف وبياناتك متاحة

تطور األنظمة المختلفة للسيارات الحديثة جعل الكثير من الناس ال يهتمون بكافة تفاصيل
كل نظام ،االختيار والمقارنة يكون غالبًا بين وسائل األمان والرفاهية ،لكن ال يخبرك أحد
من البائعين أن السيارة التي تشتريها تحتوي على نظام « »Event data recorderويعرف
اختصارً ا « ،»EDRألنه يخشى أن تسأله عن هذا النظام ،وبالتالي تكتشف أن هذا النظام ببساطة
يسجل بياناتك ،ويحدد موقعك ويرسلها تلقائيًا إلى مُصنع السيارة.
بدأ العمل بنظام « »EDRفي أوائل القرن الواحد والعشرين ،وكان الهدف منه هو تسجيل
المعلومات المتعلقة بحوادث السيارات ،لكن تطور هذا النظام إلى تسجيل بيانات أكثر دقة
ً
ووفقا لجريدة «واشنطن بوست» فإن السيارات الحديثة باتت
وشخصية عن صاحب السيارة،
«تعرف عن صاحبها ما ال تعرفه زوجته» ،وذكرت الجريدة« :تحولت السيارة من آلة تساعدنا
على السفر إلى حاسوب متطور على عجالت يسهل الوصول إلى عاداتنا وسلوكياتنا الشخصية،
أكثر حتى من الهواتف الذكية».
ذكرت هيئة «إدارة السالمة الوطنية على الطرق العامة  »NHTSAاألمريكية أن أغلب السيارات
التي تُصنع اليوم بها شكل من أشكال نظام « ،»EDRوذكرت ً
أيضا أن حوالي  %64من السيارات
ً
المنتجة عام  2005في السوق األمريكية لديها هذا النظام ،ووفقا لـتقرير صادر عن «مركز
خدمة أبحاث الكونجرس األمريكي» فإن أكثر من  %90من السيارات الجديدة المباعة في السوق
األمريكية بها نظام «.»EDR

سماعات األذن بها ميكروفون تجسس

بإمكانك أن تغطي الكاميرا األمامية وتلصق شريط علي الميكروفون في حاسبك الشخصي ،لكن
هل شككت لحظة في سماعات األذن ،على األرجح ال ،ألن سماعات األذن وظيفتها السماع وليس
التصنت ،وهذا حقيقي نوعً ا ما ،لكن للدقة سماعات األذن يمكنها أن تعمل كميكرفون تجسس.
صمم البرنامج أداة للقرصنة
ابتكر باحثون إسرائيليون في جامعة بن جوريون برنامج الكترونيُ ،
على الحاسبات الشخصية ،ومن ثم تسجيل الصوت عبر ميكروفونات الجهاز؛ حتى لو أُزيل
الميكروفون أو عُ طل بالكامل ،ألن البرنامج يعيد ضبط مكبرات الصوت في سماعات األذن
أو سماعات الرأس الستخدامها كميكروفونات ،وتحويل االهتزازات الموجودة في الهواء إلى
إشارات كهرومغناطيسية اللتقاط الصوت بوضوح من غرفة مختلفة.
عمل البرنامج على تبديل قناة إخراج بطاقة الصوت على الحاسب اآللي الشخصي إلى
إشارة إدخال ،ثم تسجيل الصوت دون أي قناة ميكروفون مخصصة ،واألسوأ من ذلك
أن هذا البرنامج يعمل على غالبية األنظمة المتوفرة على الحاسبات اآللية الحالية،
وخطورته تكمن في أنه ال يمكن إصالح هذا الخطأ إال بتغيير بطاقة الصوت ،وهذا
غير عملي؛ ألنها يمكنها أن تخترق ً
أيضا.
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إضاءة « »LEDترصد التحركات بدقة

ترصد كاميرات المراقبة المارين من محيطها ،نوعً ا
من األمان ،وعلى األرجح ال تلعب أدورً ا إضافية،
لكن لمبات اإلضاءة « »LEDيمكنها أن تلعب
أدورً ا تجسسية كثيرة ،ترصد تحركاتك وتسجل لك،
بل ربما تشتبه بأحدهم ،وترسل تنبيهات لتسارع
الشرطة في القبض على المشتبه به.
وضع في المبن ى  Bداخل مطار «�Newark Li
 »bertyالدولي في والية نيوجيرسي األمريكية؛
 171إضاءة ليد مهمتها مراقبة المواطنين ،زودت
بأجهزة استشعار ،ومتصلة بثماني كاميرات فيديو،
ومهمتها فحص األشخاص داخل المحطة وحولها،
وتُعد هذه اإلضاءة جزءًا من شبكة ال سلكية جديدة
تعمل على التقاط وتحليل كميات هائلة من البيانات
حول عادات المواطنين العاديين ،المارين عليها.

فأر الحاسب اآللي سيخبر مديرك

حين يمشي المستخدم تتذبذب اليد التي ترتدي ساعة
ذكية أو جهاز تتبع الياقة البدنية مثل البندول ،تقلبات
البندول هي عملية دورية ،وتختلف قراءات التسارع
أو االتجاه من مستشعر الحركة ،وبالتالي افتراض
أن المستخدم كان يسير في تلك اللحظة ،أو حين
يستريح أو يستقل سيارته أو مواصالت عامة ،وكل
منهما تختلف قراءات تسارعه عن األخرى ،وعند
تحليل البيانات يمكن استنباط كل تحركات المستخدم.
معرفة تحركات المستخدم ليست مجرد فضول لدى
المراقب ،فمن خاللها من الممكن تحديد أنشطة
المستخدم الخاصة ،بما في ذلك معرفة كلمة المرور
على الكمبيوتر بدقة تصل إلى  ،%96وإدخال رمز
 PINفي ماكينة الصراف اآللي بحوالي  %87وفتح
قفل الهاتف المحمول بحوالي  ،%64أي إن رصد
تلك التحركات ربما تتسبب في أزمات كبيرة بالنسبة
ألي مستخدم عادي.

هوس التجسس ليس حصرً ا على الحكومات أو
القراصنة اإللكترونيين ،ربما يُصاب به أحد أفراد
عائلتك ،وهذا أفضل بكثير من أن يصاب به مديرك
في العمل ،إن شعرت بذلك فحاول التشكيك في كل
شيء ،وابدأ بفأر الحاسب اآللي.
في سنغافورة استغل أصحاب العمل أدوات مثل
فأر الحاسب اآللي للتجسس ومراقبة موظفيهم بما
في ذلك االستماع إلى محادثاتهم ،وذكر تقرير في
ً
سوقا خاصة
صحيفة «صنداي تايمز» أن هناك
ألجهزة التجسس المختلفة ،من اآلالت الحاسبة إلى
المنبه ،وتأخذ هذه األدوات شكل معدات مكتبية غير
ضارة ،ولكنها تحتوي على كاميرات مدمجة يمكنها
تسجيل الفيديو.
الفأر على سبيل المثال ،يأتي مع ميكروفون وشريحة
« »SIMمدمجين بداخله ،وبمجرد االتصال على
شريحة « »SIMالموجودة داخل الفأر ،ينشط
الجهاز ويلتقط األصوات والمحادثات داخل دائرة
نصف قطرها  10أمتار ،أما سعر الفأر الجاسوس
فهو  98دوالرً ا ،وبالطبع يمكن ألي شخص
الحصول عليه.

فرشاة األسنان «تنصحك»

األجهزة الذكية القابلة لالرتداء..

ربما تجسس فرشاة األسنان ليس باألمر الكبير
بالنسبة للبعض ،لكن هل ستتوقف فرشاة األسنان
عن رصد نظافتك الخاصة ،أم يمكن استغاللها من
أطراف أخرى لتجسس أكثر فعالية؟
ال يمكننا اإلجابة ،لكن ربما تجيبنا التكنولوجيا في
وقت الحق.

األجهزة الذكية القابلة لالرتداء هي كل األدوات
الرقمية المصغرة ،وعلى رأسهم الساعات الذكية،
هذه األجهزة الصغيرة مزودة بأجهزة استشعار
المجال المغناطيسي؛ لكن ما الذي يمكن اكتشافه عن
المستخدم إذا سجلت اإلشارات من هذه المستشعرات
بشكل مستمر؟
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إذا كان لديك فرشاة أسنان عادية ،فحاول أن ال
تستبدلها بفرشاة أسنان تتصل باإلنترنت لتواكب
التكنولوجيا ،ألن فرشاة األسنان المتصلة باإلنترنت
تبحث عنك ،للتجسس عليك.
فقد قدمت شركة « »Oral Bفرشاة أسنان كهربائية،
تعمل بتقنية « »Bluetooth 4.0ويمكن استقبال
المعلومات منها عبر نظام جهاز «»iPhone
أو « ،»Androidوهي تسجل كل ضربة فرشاة
وتقدمها للمستخدم في نهاية كل جلسة بالفرشاة ،وتقدم
اقتراحات حول كيفية قيام المستخدم بتحسين عادات
التنظيف الخاصة به ،لكن لألسف هذه المعلومات ال
ترسلها لك وحدك.
فقد أعلنت شركة « »Kolibreeصاحبة أول فرشاة
أسنان كهربائية متصلة باإلنترنت ،أن فرشاتها
لديها تقنية فريدة لتحليل عادات التنظيف الخاصة
بك ،وتعرضها على لوحة أجهزة القياس المحمولة؛
وبالتالي يمكن الوصول إليها بسهولة على هاتفك،
ً
أيضا أنها تشارك اإلحصائيات
وأكدت الشركة
الخاصة بك مع أطباء األسنان واألسرة حول العالم.

قدمت جوجل الوضع السري في تطبيق البريد
اإللكتروني «جي ميل»  ،وهو اإلعداد الذي يتيح
لألشخاص أصحاب الحسابات الشخصية إرسال
رسائل لها صالحية زمنية معينة ،تمنع المستلمين
من نسخ محتوياتها ،أو إعادة توجيهها إلى آخرين،
أو تنزيلها.

وتداولت األخبار مجدداً تلك الخاصية ،إذ أصبح
بإمكان مستخدمي الحزمة البرمجية «»G Suite
الذين يستخدمون «جي ميل» في العمل استخدام
الوضع السري بدءاً من  25يونيو/حزيران الماضي.
الخاصية مفيدة للعاملين بالشركات
وستُضاف تلك الخاصية على الحزم البرمجية
تلقائياً؛ وبإمكان المشرفين إيقافها حال رغبتهم في
ذلك .هذا يعني أنك ستتمكن من استخدام الخاصية
في العمل إذا كانت شركتك تعتمد على «جي ميل»،
وهو األمر المفيد جداً لمن يحتاجون إلرسال وثائق
حساسة.
يمكنك استخدام الوضع السري على جهاز الكمبيوتر
المكتبي أو من خالل تطبيق «جي ميل» الهاتفي،
وستحتاج في كال الحالتين تنشيط الوضع السري في
كل مرة ترسل فيها رسالة.
الخطوات على جهاز كمبيوتر:
اكتب رسالة جديدة.
ابحث عن أيقونة الساعة المقفلة على يمين زر
«إرسال» ثم انقر عليها.
ستظهر نافذة منبثقة تتيح لك تعيين المدة التي يُسمح
خاللها للمستلم بالوصول للرسالة قبل أن تنتهي
صالحيتها.
إذا كنت تحتاج إلى طبقة إضافية من الحماية ،يمكنك
أن تطلب من المستلم أيضاً إدخال رمز مرور ترسله
إليه في رسالة نصية عبر الهاتف .سيظهر إشعار
بإرسال الرسالة في الوضع السري أسفل الرسالة.
الخطوات على الهاتف:
نفس الخطوات بشكل عام

شاب يطالب شركة آبل
بتعويض  1مليار دوالر
أقام شاب دعوى قضائية ضد شركة آبل مطالبا
بتعويض قدره  1مليار دوالر أمريكي ،مدعيا
أن تقنية آبل للتعرف على الوجوه ربطته بالخطأ
بسرقات في العديد من متاجرها.
وكان شاب عمره  18عاما يدعى عثمان باه قد
تعرض لالعتقال من قبل شرطة نيويورك ،بتهمة
سرقة متاجر آبل في العديد من المدن.
وتقول الدعوى أن اللص الفعلي سرق أجهزة
تضمنت القلم الرقمي ( Apple Pencilالخاص
بأجهزة آيباد مثل ايباد برو) من متجر الشركة في
بوسطن ،وأن هذا اللص استخدم بطاقة هوية مسروقة
للشاب الذي رفع الدعوى تضمنت اسمه وعنوانه
ومعلوماته الشخصية ،لكنها لم تتضمن صورته ،لكن
آبل ربطت بين صورته وهذه المعلومات من خالل
نظام التعرف على الوجوه الذي يقول أنها تستخدمه
في متاجرها.
وتتهم الدعوى آبل بالتشهير والتسبب في االضطراب
العاطفي والخداع ،حيث تزعم الدعوى أن استخدام
برنامج التعرف على الوجوه في متاجر آبل هو
نوع من المراقبة البغضية للسمتهليكين ،السيما أن
غالبيتهم ال يدركون أن وجوهم يجرى تحليلها وبناء
قاعدة بيانات بها سرا.
وعانى عثمان باه من االتهامات بالسرقة في أربعة
واليات مختلفة بسبب ربط آبل الخاطيء بينه وبين
السارق الحقيقي ،وفيما أدرك المحققون في شرطة
نيويورك أن المشتبه به ال يشبه باه بعد مشاهدة
لقطات من متجر مانهاتن ،ثم إلغاء جميع التهم في
كل الواليات باستثناء والية نيو جيرسي ،وكان
اإلتهام األول لعثمان باه خاص باستدعاء من محكمة
بوالية بوسطن بتهمة السرق من أحد متاجر آبل،
رغم أنه لم يذهب إلى المدينة سابقا ،وكان يحضر
حفل في مانهاتن في نفس يوم السرقة.
وتشير دعوى الشاب األمريكي من أصل إفريقي
إلى المعاناة الكبيرة التي تعرض لها ،سواء بسبب
اعتقاله في نيويورك أو اضطراره إلى سفر لعدة
واليات مختلفة للرد على التهم الموجهة ضده ،وهو
ما أثر على التزامه بالدراسة ،باإلضافة لقلقه الدائم
من إمكانية القبض عليه في أي وقت بسبب جرائم لم
يرتكبها ولم يكن لديه أي علم بها.
تعلق آبل على الدعوى بالقول أن الشركة أنها ال
تستخدم تقنية التعرف على الوجوه في أي من
متاجرها.

حل اإلنسان اآللي “الروبوت” محل العنصر البشري
في العديد من الوظائف الصناعات ،مع التطور
التكنولوجي الذي غزا العالم.
ونستعرض هنا  10وظائف ،ال مجال لتواجد البشر
فيها بكثير من البلدان:
أمين مكتبة :تقلص عدد أمناء المكتبات العامة حول
العالم في السنوات القليلة الماضية مع تزايد اعتمادها
علىاألرشفة اإللكترونية ،وأصبح مستخدمي المكتبات
ال يعتمدون على أمين المكتبة لمساعدتهم في العثور
على الكتب.
طباعة الصحف :بدأت طباعة الصحف الورقية
تنهار مع تزايد اعتماد الناس على اإلنترنت في
استقاء األخبار ،األمر الذي وضع العاملين في
صناعة الصحف المطبوعة في خطر.
خدمات البريد :تقلصت خدمات البريد بشكل كبير
في السنوات الماضية ،بعد أن أصبحت أغلبية فواتير
الخدمات تصل للمستهلكين عبر البريد اإللكتروني،
حتى أن مهنة ساعي البريد باتت شيئا من الماضي.
وكالء السفر :استغنى الكثيرون هذه األيام عن وكالء
السفر لتخطيط رحالتهم بعد أن تجاوزت التكنولوجيا
العنصر البشري .إذ بات باإلمكان حجز الرحلة
والفندق والمواصالت خالل دقائق بكسبة زر.
عمال التجميع :استوعب خطوط التجميع في
المصانع منذ انطالقها في عام  1902ماليين البشر،
السيما في قطاع صناعة السيارات ،لكن هذه المهنة
في طريقها إلى االضمحالل مع زيادة االعتماد على
الروبوتات.

التسويق الهاتفي :بعد أن أصبح التسوق عبر
اإلنترنت ثقافة مجتمعية هذه األيام ،لم تعد هناك
حاجة للتسويق عبر الهاتف الذي كان شائعا في
أواخر القرن الماضي .وعندما دخلت وسائل
التواصل االجتماعي على خط التسويق لم يعد ثمة
مكان للتسويق الهاتفي.
الكاشيرّ :
مكن إدخال التكنولوجيا إلى العديد من
المتاجر ،المستهلكين من خدمة أنفسهم بأنفسهم ،إذ
أصبح باإلمكان وزن الخضراوات والفواكه وسداد
قيمتها بنفسك .وفي غضون  20عاما ستخلو المتاجر
تماما من عاملي الكاشير.
الحطابون :مع تغير المناخ وزيادة الوعي بانبعاثات
الكربون ،يحرز المجتمع خطوات متقدمة في الحفاظ
على كوكب األرض .وفي هذا اإلطار ،سيتم استبدال
العالم الرقمي بالورق ،وبالتالي سيتوقف عمل
الحطابين.
صرافو البنوك :أصبحت ماكينات الصراف اآللي
في كل مكان من حولنا تقريبا ،بل إن تطبيقات
المصارف اليومية تمكن المستهلكين من تسديد
مشترياتهم من دون نقود ،وهذا بدوره سيؤدي إلى
اختفاء صرافي البنوك خالل السنوات المقبلة.
عمال الغزل والنسيج :في السنوات المقبلة ،سيواجه
عمال مصانع الغزل والنسيج خطر فقدان وظائفهم.
ليس ألن هناك نقصا في الطلب على المنتجات ،لكن
ألن العمل ستتم حوسبته وتقوم به الحواسيب بدال
من البشر.
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تضرب ألمانيا هذا الصيف موجة من الطقس السيئ وارتفاع شديد في درجات
الحرارة ،وفي هذا األجواء تكون السيارات أكثر عرضة للضرر بفعل التأثير
السلبي ألشعة الشمس المباشرة عليها.
وتعد اإلطارات من مكونات السيارة األكثر عرضة للتلف بفعل الحرارة الشديدة،
لذلك يبحث الكثير من مالكي السيارات عن كيفية العناية بها ،خاصة أن تلفها قد
ينتج عنه كوارث بشرية وليس مادية فقط ،وهنا نصائح للحفاظ على سالمتك:
فحص اإلطارات  :الفحص المنتظم إلطارات السيارة األربعة باإلضافة إلى
اإلطار االحتياطي من األمور الهامة للغاية ،حيث يمكن من خالل هذا اإلجراء
اكتشاف أي أضرار أو تمزق باإلطار أو برزو األسالك الداعمة.
ضغط الهواء  :يقول الخبراء إن فحص ضغط اإلطارات من األمور التي يجب
مراجعتها مرة واحدة على األقل شهريًا ،وذلك كون انخفاض الضغط باإلطار
يؤثر على كفاءتها والقدرة على التحكم بالسيارة بواسطة المكابح ،كما أن ضغط
المرتفع خاصة عند ملء اإلطارات بالهواء وليس النيتروجين يسبب انبعاجات
باإلطار ،كما تسبب مع االحتكاك بالطريق في تلفه.
فحص االتزان  :فحص اتزان اإلطارات من األمور التي يجب مراجعتها عند
اإلحساس باهتزازات أثناء السير ،فالحفاظ على توازن اإلطارات يسهم في
إطالة عمرها االفتراضي.
األوزان الزائدة  :من أكثر األمور التي تسرع من عملية تلف اإلطارات بشكل
عام  ،حيث أن ذلك يؤثر عليها عند االحتكاك بالطريق وارتفاع الحرارة الناجمة
ً
فضل عن ضعف قدرة المكابح واستهالك أكبر للوقود.
عن االحتكاك،
مجموعة التعليق :عند الشعور بميل أو انحراف أثناء القيادة ،يجب فحص
ميزان العجالت ،ألن ذلك يؤثر في سالمة أدوات التعليق وخلل ميزانها ،ما
يؤثر على كفاءة اإلطارات.

لذا حذر نادي السيارات األلماني  ADACمن قيادة السيارة مع هذا االرتفاع
الهائل في درجة حرارة مقصورة السيارة ،ونصح الخبراء بضرورة إخراج
الهواء الساخن من السيارة قبل القيادة ،وذلك عن طريق فتح جميع األبواب
والنوافذ وفتحة السقف لعدة دقائق قبل االنطالق بالسيارة.
كما نصح الخبراء بعدم االنطالق بالسيارة والمقود واألسطح الداخلية ساخنة،
حيث أنه سوف تسبب عدم القيادة بصورة مريحة وصحيحة ،لذا أشاروا إلى
ضرورة ركن السيارات في أماكن مظللة للوقاية من تأثير أشعة الشمس
المباشرة ،أو تغطية الزجاج األمامي بغطاء مناسب ،كما يمكن تغطية مقعد
األطفال بقطعة قماش فاتحة اللون.
وعند البدء في قيادة السيارة بجانب فتح النوافذ بالكامل ،يمكن تشغيل مكيف
السيارة على أعلى درجة لتسريع عملية التخلص من الهواء الساخن داخل
السيارة ،وبعد دقائق يتم غلق زجاج النوافذ تدريجياً ،مع تخفيض درجات
المكيف تدريجياً.
وأشار الخبراء إلى أن درجة الحرارة المناسبة داخل مقصورة القيادة يجب أن
تكون بين  22و  25درجة ،مع الحرص دائما على أال تكون فتحات التهوية
موجهة بشكل مباشر على الجسم ،تفاديا لإلصابة بنزالت البرد.
وشدد األلمان على ضرورة عدم ترك الحيوانات أو األطفال في السيارة خالل
فصل الصيف ،حتى ولو لفترة قصيرة ،وذلك لخطورته على حياتهم.

في فصل الصيف ،ومع ارتفاع درجة الحرارة خارج السيارة بصورة كبيرة
قد تصل في بعض األحيان إلى  40درجة مئوية ،تتأثر درجة حرارة السيارة
من الداخل بشدة ،وهو ما يؤثر بالسلب على انتباه وتركيز قائد السيارة ويرفع
خطر وقوع حادث.
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على الرغم من األزمة االقتصادية التي اجتاحت العالم في الفترة األخيرة وطالت العديد من القطاعات المختلفة ،إال أن صناعة السيارات ال تعترف بذلك أب ًدا ،كونها أحد العالمات المميزة على الرقي والثر

قد تشعر بأن أزرار عبور المشاة هي مخي ٌ
ّبة في أفضل الحاالت ،وعديمة النفع
ِ
في أسوئها ،نظراً للوقت الطويل الذي تستغرقه لتنفيذ المهمة التي صممت من
أجلها.
ٌ
ٌ
ٌ
فربما ال تكون لديك على الدوام ي ٌد حرَّ ة للضغط عليها ،وهي بطيئة وغبية حتى
أنها تجعلك تميل إلى العبور رغم اإلشارة الحمراء.
ويبدو أن هذا العجز في أداء مهمتها ال يخدم هدف الحمالت البيئية للتوعية
التي تدعو إلى المشي كلما أمكن أو استخدام الدراجة الهوائية ً
بدال من السيارات
ووسائل النقل.
َّ
الحل :أن تستشعر إشارات المرور
ولكن قد يملك بعض الباحثين النمساويين
مرور مزوَّد ًة بكاميرات تلتقط األشخاص
ذاتها نواياك .فقد طوَّروا إشارات
ٍ
الراغبين في عبور الشارع ،وفق ما نشر موقع .Engadget
ً
منطقة مساحتها  4.5 x 8متر وتُبلِغ
مسح الكاميرات بنظام الرؤية الحاسوبية
و َت َ
شخص في الموقع المناسب ،كل
إشارات المرور حين ترى شخصاً أو أكثر من
ٍ
ثوان.
هذا في غضون
ٍ
ُستغرق للضغط على
ثوان من الوقت الم
أربع
إلى
ثالث
بقدر
بل إنها أسرع
َ
ٍ
الزر ،وفقاً لهؤالء العلماء.
ِّ
ٌ
مرنة .إذ يمكن أن تم َّد فترات اإلشارة الخضراء في حال
واألهم من ذلك أنها
مجموعات كبير ٍة من المشاة ،وتلتزم بالحمراء إذا غيَّر المشاة رأيهم قبل
وجود
ٍ
أن تستع َّد اإلشارات.
وفي ما يتعلق بالخصوصية ،فالفريق على دراي ٍة بالمشاكل التي قد تنتج عن ذلك.
ولذلك فإن الصور ال تغادر الكاميرا أبداً ،وتعتمد اعتماداً كلياً على الم َ
ُعطيات
الهندسية الستشعار رغبة الشخص .وال تستطيع التعرُّ ف على أوجه األفراد
ً
متصلة بالكامل.
حتى وإن كانت
مشروع
ليس هذا مجرَّ د
بحثي .بل إن شركة  Günther Pincherستطرح هذه
ٍّ
ٍ
اإلشارات للمرة األولى في محيط العاصمة النمساوية فيينا ،وتعتزم استبدالها
بنظام األزرار في «مواقع مختار ٍة» بحلول نهاية عام .2020
ويوجد في فيينا حوالي  200إشارة للمشاة بضغطة ،تسمح للمشاة بعبور الطريق
بأمان ،ولكن بعد االنتظار لوقت طويل ،وهو أمر مزعج لكثير من الناس .غالبًا
ما يؤدي ذلك إلى عدم انتظار المشاة للضوء األخضر ،ولكن ً
بدال من ذلك
يسيرون في اتجاه مختلف أو يعبرون الشارع عندما تكون األضواء حمراء.
وفي بعض األحيان يضغط البعض على الزر بمثابة دعوة إلطالق اإلشارة
الخضراء وإيقاف السير ،مجرد
التسلية .وهو ما يزعج سائقي
السيارات ،الذين يتعين عليهم
التوقف عند يعبر المشاة غير
ً
أصال!
الموجودين
ٌ
قد يمضي ٌ
وقت طويل قبل أن تصل
هذه اإلشارات إلى مكانك من العالم،
لكن ربما يأتي يو ٌم ال تحتاج فيه إال
إلى االقتراب من حافة الرصيف
لكي تتغيَّر إشارة المرور حسب
رغبتك.
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كشفت شركتا "ميشالن" الفرنسية لتصنيع اإلطارات و"جنرال موتورز"
األمريكية لصناعة السيارات عن نموذج جديد كليا من إطارات السيارات غير
الهوائية وهو ميشالن  .Uptis Prototypeوقالت الشركتان إنهما تأمالن في
أن تكون هذه اإلطارات متاحة لقائدي السيارات بحلول عام .2024
كانت جنرال موتورز أعلنت في وقت سابق من العام الجاري ،أنها سوف تقوم
باالختبار الفعلى للتحقق من صحة هذه التقنية التي ستدفع بصناعة السيارات
إلى المستقبل والتي أطلقت عليها " ،"Uptisأي نظام إطارات فريد ضد الخرق.
وقالت جنرال موتورز " :إننا سعداء بالشراكة مع ميشالن في هذه التكنولوجيا
العبقرية " "uptisو كلُنا متحسمون لصناعة المستقبل ووضع مثاال رائعا على
كيفية استفادة عمالئنا عندما نتعاون ونبتكر مع شركائنا".

وأكدت أن هذه التكنولوجيا المتطورة سوف تساعد في تجنب الخطر الذي ينجم
عن حدوث مشكلة تفريغ الهواء في اإلطارات وانفجارها ،وستقلل من المواد
الخام والطاقة واالنبعاثات المرتبطة بتصنيع اإلطارات االحتياطية ألنها لم تعد
مطلوبة.
ومن المقرر بحسب المصنعين أن تكون هذه النوعية من اإلطارات صالحة
لالستخدام لفترة طويلة ،على عكس اإلطارات التقليدية التي تتلف بسبب تآكل
سطحها الخارجي لعدم تزويدها بضغط الهواء بالشكل الصحيح.

أعلن االتحاد األوروبي عن فرض قانون جديد يتعلق بالسيارات الكهربائية
المستخدمة داخل نطاق الدول التابعة لالتحاد األوروبي.
وبحسب  new atlasفإن جميع السيارات "التي تسير على أربع عجالت أو
أكثر" ستكون ملزمة بإصدار صوت تنبيه بقوة  56ديسبل للسائق ،بمجرد أن
تصل السيارة إلى سرعة  20كيلو متر ،للتنبيه على مدى السرعة المستخدمة،
وقد أُطلق على النظام اسم .Acoustic Vehicle Alert System
وقد أعلن االتحاد األوروبي عن ذلك القانون بسبب التطور الحادث في
السيارات الكهربائية ،والتي ال تستخدم محركات مسموعة ،لذلك فلن يستطيع
السائق سماع صوت المحرك ومعرفة المدى الذي تسير عليه السيارة.
وقد جاء ذلك بعد عدة حوادث وقعت خالل األشهر الماضية بسبب السيارات
الكهربائية وذاتية القيادة.

ة على الرقي والثراء .

تنتج السيارة كم هائل من الحرارة التي بسبب احتراق الوقود وحركة السواعد
داخل اسطوانات المحرك ،ولمنع التأثيرات السلبية لهذه الحرارة تتم عملية
تبريد منتظمة للمحرك أثناء عمل السيارة.
ويتم تبريد المحرك بشكل عام إما عن طريق ضخ سائل التبريد المخلوط
بمحلول مانع للتجمد بشكل دوري عبر قنوات مخصصة ،أو عن طريق الهواء
المتدفق على الغطاء االسطواني.
ويتسبب خروج نظام التبريد بالسيارة عن العمل وخاصة في األوقات الحارة
بمشكالت أقلها توقف السيارة عن العمل وتصل إلى مخاطر اشتعال المحرك
والسيارة بالكامل.
ويوضح خبراء موقع " "WikiHowمن خالل الصفحات التالية الطريقة
الصحيحة واآلمنة للتعامل مع السيارة عند ارتفاع حرارتها بشكل كبير:

المحرك شديد السخونة

المحرك شديد السخونة ال يعد خطرً ا فوري ،وإذا وصل مؤشر الحرارة إلى
األحمر أو الحظت تصاعد البخار من المحرك فأبطئ سرعتك وتوقف فور
إيجاد مكان آمن ،وعليك قبل التوقف إطفاء مكيف السيارة وفتح النوافذ.
افتح غطاء السيارة عند توقف البخار عن التصاعد .إذا لم تكن السيارة شديدة
السخونة قم بفتح الغطاء األمامي ،أما إذا كان هناك وجود أبخره عليك باالنتظار
حتى ينتهى ذلك ويبرد المحرك حيث يساعد فتح الغطاء على تخليص المحرك
من بعض الحرارة ،وتستغرق عملية التبريد من  45-30دقيقة.
تحقق من الخرطوم العلوي للرادياتير .حيث يساعدك ذلك في تحديد ما إذا كان
النظام تحت الضغط ،وبالتالي معرفة ما إذا كان يمكنك إزالة غطاء الرادياتير.
وعليك أن تستخدم فى ذلك قطعة قماشية عند اإلمساك بالخرطوم ألنه شديد
السخونة.
اترك غطاء الرادياتير مكانه حتى يبرد .يمكن للضغط والبخار بالداخل أن
خطر من السوائل في وجهك.
يقذف بتيار ِ
تحقق من تخزين سائل التبريد ما أن يبرد المحرك بالدرجة الكافية .يستغرق
ذلك عاد ًة حوالي  45-30دقيقة.
قم بالتحقق من وجود أى تسريبات .فى نظام التبريد ألنه فى الغالب يكن من
محرك السيارة ،فقم بالبحث عن أي سائل على المحرك أو تجمع للسائل تحت
ً
ً
منخفضا.
خاصة إذا كان مستوى سائل التبريد
السيارة

قم بإعادة ملء السيارة بسائل التبريد بعد أن تبرد.
قم بتشغيل محرك السيارة بعد تبريدها وتحقق من مؤشر الحرارة .هل ارتفع
المؤشر مرة أخرى ،إذا كان مرتفعا عليك االنتظار من  15-10دقيقة لتبرد
تماما قبل أن تتمكن من قيادتها ،أما إذا لم يرتفع المؤشر عليك مواصلة القيادة
حتى تذهب للميكانيكي.

القيادة بمحرك شديد السخونة

عند ارتفاع مؤشر درجة حرارة محرك السيارة بشدة فجأة يوصى بتجنب
القيادة لفترة طويلة ،وإذا انخفض المؤشر مرة أخرى فعلى األرجح أن السيارة
ارتفعت حرارتها بسبب عدة عوامل مختلفة (كالمكيف المفتوح أو التوقف
والتحرك المستمر في حالة االزدحام المروري) ،ومع ذلك استمر في مراقبة
مؤشر الحرارة لتجنب المزيد من المشاكل.
اغلق مكيف الهواء .فمكيف الهواء يأخذ جه ًدا من المحرك ،لذا ينصح بعدم
وضع المحرك تحت أي جهد أكبر من طاقته ،وقم بفتح النوافذ لتبريد السيارة
أفضل من المكيف.
أضف الماء للرادياتير إذا نفد سائل التبريد لديك .سيساعدك الماء على إبقاء
ِ
المحرك بار ًدا لبعض الوقت بالرغم أنه ال يوصى بالقيادة لفترة طويلة فى مثل
تلك المشاكل.
قد السيارة لمسافات قصيرة ثم أطفئها وكرر ذلك إذا كنت بحاجة لالستمرار
في التحرك وعلى الرغم من أن ذلك ليس صحيحا لكن يعد أفضل من مواصلة
القيادة رغم السخونة الشديدة.
يجب العلم أنك بحاجة إلى زيارة الميكانيكي إذا كانت السيارة تشتد سخونتها
بشكل متكرر .فعلى الرغم من أن تلك النصائح ستساعدك في التعامل مع شدة
ٍ
السخونة وقت حدوثها إال أن هناك مشكلة أكبر يجب عالجها قبل أن تتلف
السيارة.

تجنب شدة السخونة

قد السيارة بسرعة بطيئة ثابتة ً
بدل من التوقف والتحرك باستمرار في الزحام
المروري .يؤدي التوقف والتحرك إلى التحميل الزائد على المحرك بما يسبب
ارتفاع درجة حرارته.
استخدم النوافذ ً
بدل من المكيف لتبريد السيارة .يستخدم المكيف طاقة المحرك
لتبريد السيارة مما يضع المزيد من الضغط على المحرك.
استبدل زيت المحرك بانتظام وافحص المروحة في ذات الوقت ،يمكن للزيت
ً
خاصة إذا كان مصحوبًا بانخفاض
القديم أن يسبب زيادة فى سخونة المحرك
مستوى سائل التبريد.
امأل سائل التبريد في بداية الصيف .تحقق من المكان الخاص بسائل التبريد
وتأكد أن مستوى السائل في المكان المحدد على الجوانب.
عليك مرعاة أن تبقي معك أدوات للطوارئ فى سيارتك للتعامل مع المشاكل
التي من الممكن أن تواجهك .ومنها :سائل تبريد إضافي ،وعاء ماء ،مصباح
يدوي ،و شريط الصق ،و األدوات التى تخص السيارة.
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عند درجة حرارة الهواء البالغة  71درجة مئوية،
لن يعيش اإلنسان أكثر من ساعة ،إن درجة حرارة
 32-30درجة ليست قاتلة ،لكنها يمكن أن تسبب
ضربة الشمس والجفاف .في كل األحوال ،يتبخر من
الجسم حوالي لتر من العرق في الساعة.
كيف نحمي أنفسنا من درجة الحرار العالية؟ نتحدث
في هذه المادة عن األمور التي يجب فعلها وال يجب
فعلها.

التبريد المشكك فيه

في الطقس الحار والجاف ،من األفضل التخلي
عن المشروبات الباردة ً ،
وفقا للباحثين الكنديين.
أظهرت التجربة أنه في درجات الحرارة المرتفعة،
يبرد الجسم بشكل أسرع وأكثر كفاءة إذا كنت تشرب
ً
سائل ساخ ًنا ،على سبيل المثال الماء المغلي أو
الشاي األخضر.
طلب العلماء من تسعة متطوعين التدرب على
الدراجات لمدة  75دقيقة .قبل التمرين بخمس
دقائق وثالث مرات أثناء التمارين الرياضية ،شرب
المشاركون في التجربة بعض الماء الذي تم تسخينه
إلى  37و  50درجة مئوية .وكانت المستشعرات
تقيس درجة حرارة الجلد ومستوى استهالك
األكسجين وثاني أكسيد الكربون عند الزفير،
وأشارت إلى كمية الحرارة التي ينتجها الجسم.
باإلضافة إلى ذلك ،راقب الباحثون حالة الجو.
اتضح أن المشروبات الساخنة في الحرارة أفضل
من الباردة .درجة حرارة الماء  50درجة تسخن
الشخص من الداخل ،فيزيد التعرق ،ويبرد الجسم.
توصلوا إلى نفس االستنتاجات عندما عرضوا على
المتطوعين اختيار شيء واحد إلرواء عطشهم :الثلج
أو الماء الذي تم تسخينه إلى  37درجة.
ويالحظ الخبراء أن المشروبات الساخنة لن تساعد
في ارتفاع الرطوبة إذا كان الشخص يرتدي مالبس
مصنوعة من أقمشة اصطناعية ال تسمح للعرق
بالتبخر.
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تسريع الجفاف

تناول المشروبات الساخنة في الطقس الحار ،لكن
ليس القهوة .وفقا لدراسة أجراها علماء في جامعة
لوبورو (المملكة المتحدة)  ،فإن جرعات كبيرة من
الكافيين (كوبين إلى ثالثة أكواب من القهوة يوميًا)
تزيد من تدفق الدم إلى الكليتين وتمنع امتصاص
الصوديوم ،مما يؤدي غالبًا إلى التبول كثيرا.
في درجات الحرارة العالية ،عندما يزداد التعرق،
يؤدي تأثير مدرات البول إلى تجفيف الجسم بسرعة.
يشرب الشخص بشكل متكرر أكثر ،وكلما زاد
عدد أكواب الشراب المنشط ،زاد عدد الكافيين في
الجسم ،وبالتالي زاد الضغط على الكلى.
أكثر من ستة أكواب من القهوة تتحول يوميًا إلى
مشاكل خطيرة في القلب واألوعية الدموية  ،يحث
العلماء في جامعة جنوب أستراليا على االمتناع
عن تناول هذا المشروب في الحرارة الشديدة .إن
نظام القلب واألوعية الدموية مجهد بالفعل بسبب
درجات الحرارة المرتفعة واإلجهاد ،والقهوة فقط
تزيد الجهد .باإلضافة إلى ذلك ،هناك أدلة على أن
عادة تناول القهوة الساخنة تزيد من خطر اإلصابة
بسرطان المريء .وال يوجد مثل هذا االرتباط بين
المشروب البارد وأمراض األورام.

المثلجات تسبب الصداع

أيضا في الحرارة العالية ال ينبغي أن اإلكثار من
المثلجات .ليس بسبب أنها يمكن أن تسبب نزلة برد
ً
أوال ،من غير المحتمل أن تبرد
فحسب ،بل أنها
الجسم :فيها الكثير من السعرات الحرارية .عند
الهضم ،يتم إطالق الكثير من الحرارة ،مما يجعل
الجسم ال يبرد.
ثانياً ،إذا أكلت اآليس كريم بشكل سريع ،فقد تتسبب
بصداع حادً .
وفقا للعلماء الكنديين ،كل ثالث شخص
على األرض عانى من صداع من اآليس كريم مرة
واحدة على األقل في حياته .وفي معظم األحيان
خالل الطقس الحار.
كما أوضح الخبراء في كلية الطب بجامعة هارفارد،
فإن هذا التفاعل هو نتيجة زيادة مفاجئة في تدفق الدم

في الشريان الدماغي األمامي للدماغ .حيث يرسل
الجسم دمًا ً
دافئا إلى المخ .فيرتفع الضغط ويحدث
صداع.

المروحة ال تبرد

اليوم  ،يمكن إنقاذ أنفسنا من الحرارة بفضل مكييف
الهواء .ولكن تسبب المكيفات لألشخاص المعرضين
للحساسية والذين ليس لديهم مناعة قوية ،الصداع
والضعف وتهيج األغشية المخاطية .خاصة إذا
كانت أنظمة التبريد نادرا ما يتم تنظيفها .لذلك،
يفضل البعض المروحة .لكن هذا ليس هو الحل
األفضل ،وفقا للعلماء البريطانيين.
المروحات ال تبرد الهواء ،لكن تحركه في الغرفة.
في درجات الحرارة المنخفضة نسبيًا ،يكون هذا
مفي ًدا ،حيث يساعد تدفق الهواء الجسم على تبادل
الحرارة بشكل طبيعي ،مما يسهم في تبخر العرق.
ولكن عندما تكون سخونة الهواء فوق  35درجة
مئوية ،فإن المروحة ،على العكس من ذلك ،تزيد
الحمل الحراري على الجسم ،مما قد يؤدي بسرعة
إلى صدمة حرارية.
باإلضافة إلى ذلك ،ال ينصح الخبراء في الطقس
الحار بفتح النوافذ في المنزل .من األفضل أن تغلق
جميع الستائر :ستدخل كمية أقل من أشعة الشمس
إلى الغرفة ولن يكون الجو حارً ا كما في الخارج.

أمراض فتاكة

ووفقاً لمراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها
فإن  600شخص يموتون سنوياً نتيجة الطقس الحار،
فالمعتاد أن يبرد الجسم نفسه عن طريق العرق،
ولكن في بعض األحيان على الرغم من التعرق ،فقد
يكون العرق غير كاف لتبريد الجسم وحينها يصاب
الجسم بتشنجات حرارية وإرهاق من أثر الحرارة
الشديدة ،واإلصابة بضربة شمس أحيانا.
التشنجات الحرارية :األشخاص الذين يتعرقون
بكثرة هم أكثر األشخاص عرضة لإلصابة
بالتشنجات الحرارية ،فالعرق يمكنه استنزاف الملح
والماء من الجسم بسهولة ،مما يؤدي إلى اإلصابة

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» .

بتشنجات حرارية فيما بعد.
وقد تسبب التشنجات الحرارية إثر النشاط البدني ألماً
في الساق والذراعين وألما في البطن ،كما قد تسبب
التشنجات الحرارية مضايقات بسيطة للمصاب
ولكن ال يجب تجاهلها.
اإلعياء :يحدث هذا اإلعياء بسبب التعرض لدرجة
حرارة شديدة لعدة أيام ،باإلضافة إلى أداء نشاط
بدني شديد في ظل حرارة شديدة ،وال شك أن شرب
المياة بكمية قليلة جداً سيؤثر على نسبة األمالح في
الجسم ،والتي تعمل على تنظيم السوائل داخل الجسم
وخارجه مما يؤدي إلى اإلعياء.
األشخاص األكثر عرضة لإلصابة باإلعياء من
شدة الحرارة هم األطفال والرضع والمسنين،
واألشخاص الذين يعانون من أمراض معينة ومن
يمارس عمله متعرضا لحرارة الشمس.
عالمات اإلعياء الحراري هي:
 التعرق الشديد - ،شحوب الوجه - ،االحساسبالتعب - ،اإلصابة بتشنجات عضلية - ،الدوخة- ،
الصداع - ،اإلصابة بالغثيان والقيء - ،برودة الجلد
ورطوبته - ،ضعف نبض القلب - ،تنفس سريع

ضحل.
ال يجب تجاهل أي عرض من أعراض اإلعياء
الحراري ،وقد يؤدي ذلك إلى اإلصابة بالسكتة
الدماغية ،وقد يؤدي االعياء إلى االرتباك وتغير في
السلوك ،لذلك يجب التوجه ألقرب مركز طوارئ
عند مالحظة األعراض السابقة.
السكتة الدماغية :تحدث السكتة الدماغية عندما ال
يستطيع الجسم تنظيم درجة حرارة نفسه جيداً وهذا
األمر من شأنه تهديد الحياة بأكملها ،حيث إن آلية
التعرق تتوقف ولن تكون هناك قدرة على تهدئة
الجسم ،وترتفع درجة حرارة الجسم بطريقة جنونية
قد تصل إلى  40درجة وقد يعمل هذا على التسبب
في إلحاق أضرار بأجهزة الجسم الرئيسية.
عالمات السكتة الدماغية بسبب الحرارة الشديدة:
 ارتفاع درجة حرارة الجسم بطريقة جنونية عنالمعدل العادي وهو  98.6فهرنهايت.
 جفاف الجلد و احمراره وسخونته مع عدم التعرق. سرعة النبض - ،الشعور بالصداع. الدوخة ،ـ الغثيان. -االرتباك - ،فقدان الوعي.

كيف يمكن حماية النفس واألسرة من األمراض
المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة؟
 ضمان التزود بالماء خاصة في حالة البقاء فيالحرارة لفترة طويلة.
 الحد من تناول المشروبات التي تحتوي علىالكافيين أو السكر ،فقد تسبب الجفاف.
 في األيام شديدة الحرارة ،ابق في الداخل. إن كنت تعمل في جو شديد الحرارة ،حافظ علىدخول مكان مكيف كل فترة زمنية منتظمة.
 االستحمام بمياه باردة. يجب الحد من أداء التمرينات في الهواء الطلق ،وحاول البقاء في الظل على مدار فترات منتظمة.
 تجنب ممارسة التمرينات في األوقات شديدة الحروممارستها في الجو المعتدل.
 يجب ارتداء المالبس القطنية الفضفاضة الخفيفة،والتي تمتاز بلونها الفاتح ،ويجب ارتداء قبعة لحماية
الرأس من الشمس.
 يجب الترقب ألي عالمة من عالمات المرضالناتجة عن شدة الحرارة و أشعة الشمس.
 إن كنت تعاني من مرض معين ،يجب استشارةالطبيب عن كمية المياه المطلوبة للشرب.
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ﻣﻘوﻟﺔ اﻟﺻﺎﻟﺣﯾن وﺣرز اﻟﻣؤﻣﻧﯾن ...
واﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم ﻋﻠﻰ ﺧﯾر ﻣن ﺻﻠﻰ وﺻﺎم ﻣﺣﻣد وﻋﻠﻰ آﻟﮫ
وﺻﺣﺑﮫ اﻷﺧﯾﺎر.
ﯾﺎ ﻣﻔ ّﮭم ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻓ ّﮭﻣﻧﺎ وﯾﺎ ﻣﻌﻠم آدم وإﺑراھﯾم ﻋﻠﻣﻧﺎ  ..اﻟﻌﻠم ﻧور
واﻟﻧور ﺣﻖ واﻟﺣﻖ ھو اﻟﻘرآن.
ھو ﺧﺑر ﻣﺎ ﻗﺑﻠﻧﺎ وﺣﻛم ﻣﺎ ﺑﻌدﻧﺎ ،وﻧﺑﺄ ﻣﺎ ﺑﻌدﻧﺎ ،ھو ﻋﻠم اﻷوﻟﯾن
واﻵﺧرﯾن ،ھو اﻟذي ﯾوﺣد اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن أﺻﺣﺎب اﻟﻌﻘول اﻟﻧﯾرة ﺑﺳورة
ﻗل ھو ﷲ أﺣد ،وﷲ أﻣرﻧﺎ ﺑﺻﯾﻐﺔ اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻌﻠم ،ﺣﯾث ﻗﺎل :اﻗرأ
اﻟرﺣﻣن ،ﻋﻠّم اﻟﻘرآن  ...واﻟﻌﻠم رﺣﻣﺔ...
وﻗﺎلّ :
أﺳﺄل ﷲ إﻟﻰ ﻛل ﻣن ﯾﻌﻠّم أن ﯾﻌﻠّم ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ ،وأن ﻻ ﺗدﻋوا اﻷﺟﯾﺎل ﺑﯾن
أﯾدي ﻣن ﻟﯾس ﻟﮭم أي ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم.
وﺑﻣﺎ أن ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻏﯾر إﺟﺑﺎري ﯾﺟب أن ﻧزﯾﻧﮭﺎ ﺑﺎﻟﺧﺑرة واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ
واﻟﺣﻛﻣﺔ.

اﻟﺣﺎﺟﺔ راﻧدا  /أم ﻣﺣﻣد
ﻣدﯾرة وﺻﺎﺣﺑﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ
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حسين فاضل
تتعثر اإلدارة األمريكية في تحديد استراتيجيتها حيال
إيران بين خيارات الرد أو ضبط النفس وتشديد
العقوبات أو التفاوض ،كما يبدو من بعض ردود
فعلها على التطورات األخيرة في خليج عمان،
ويرى المراقبون أن هذا التعثر يعبر عن تجاذب بين
صقورها والرئيس ترامب الرافض للغرق في حرب
جديدة خارج حدود البالد.
 كيف كان رد فعل الواليات المتحدة على الهجومين؟بعد ساعات قليلة من وقوع الهجوم ،سارعت
واشنطن لتوجيه اتهامات مباشرة إلى طهران
وتحملها "مسؤولية" الهجومين ،وقال ترامب إن
الحادث "يحمل بصمات طهران في كل جوانبه"،
رافضا نفي إيران أي دور فيه.
وأشار الرئيس األميركي إلى تسجيل باألبيض
واألسود نشرته القيادة الوسطى في الجيش
األميركي ،يظهر زورقاً سريعاً للحرس الثوري
اإليراني وهو يزيل "لغما مغناطيسيا لم ينفجر" عن
بدن إحدى الناقلتين ،وقال ترامب "نرى السفينة ،مع
لغم لم ينفجر ،وهذا يحمل بصمات إيران"ّ ،
مؤكداً ّ
أن
الحرس الثوري "ال يريد ترك أدلة خلفه".
إال أن ما رصده المراقبون هو غياب أي تهديدات
أمريكية فيما يتعلق بالرد على إيران ،وهو ما
يتناقض مع اإلدارة التي شددت بثبات العقوبات
االقتصادية والدبلوماسية ضد إيران ،ورفعت الشهر
الماضي إلى "أقصى حد الضغوط" بنشر سفن
حربية وقاذفات وقوات في المنطقة.
 حرب كالمية أم حرب؟قال كولين كال المستشار السابق لألمن القومي في
إدارة الرئيس باراك أوباما ويعمل حاليا في جامعة
ستانفورد بكاليفورنيا إن "الوضع بين الواليات
المتحدة وإيران يزداد خطورة" ،محذرا من أن
الجانبين قد ينزلقان بسهولة إلى حرب يؤكدان أنهما
يريدان تجنبها ،ويرى آرون ديفيد ميلر المفاوض
السابق في إدارات جمهورية وديموقراطية سابقة
أن الهجومين األخيرين غير "كافيان إلعالن حالة
حرب" ،وقال ميلر الذي يعمل حاليا في معهد
ويلسون سنتر الفكري "إذا قررت إدارة ترامب في
ضوء هذا الحادث ضرب سفن أو أراض أو قوات
إيرانية في العراق وسوريا أو اليمن ،مباشرة ،فالدعم
لها سيكون معدوما".

 "تركيز على الدبلوماسية"في كافة األحوال ،قال ترامب بوضوح إنه ال يريد
أن يغرق الجيش األميركي في حرب جديدة مكلفة
و"ال نهاية لها" مثل حربي أفغانستان والعراق ،كما
وعبر وزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان عن
تصميمه على "الدفاع عن قواتنا ومصالحنا في جميع
أنحاء العالم" ،لكنه أكد في الوقت نفسه أن واشنطن
"ال تسعى إلى نزاع".
وشدد الناطقون باسم وزارة الدفاع األميركية
(البنتاغون) على أن الهجمات لم تستهدف مصالح
أو مواطنين أميركيين ،ما يجعل األمر قضية تتصل
بالمالحة البحرية في العالم ويجب تسويتها على
المستوى الدولي ،وقال شاناهان للصحافيين الجمعة
"لدينا وضع دولي هناك في الشرق األوسط ،وليس
حالة أميركية" ،مضيفا أن اإلدارة متحدة في السعي
إلى "توافق دولي لهذه المشكلة الدولية".
إال انه من المعروف أيضا أن مستشار الرئيس ترامب
لشؤون األمن القومي جون بولتون اتخذ مواقف تنم
عن عدائية أكبر ،كما حاول وزير الخارجية مايك
بومبيو ،الذي يعد من "الصقور" بدوره ،دفع ترامب
إلى مواقف أكثر تشددا.
 ماذا يريد ترامب؟ومن المفترض أن يأتي السؤال عن طبيعة الرد
األمريكي المحتمل على الهجومين األخيرين،
في إطار االستراتيجية األمريكية تجاه طهران،
والمشكلة أن الهدف من استراتيجية الضغوط هذه
ليس واضحا
العام الماضي انسحب ترامب من االتفاق الذي

وقعته ست دول كبرى مع إيران في  2015ويهدف
إلى منعها من امتالك سالح ذري ،وانتقد الرئيس
األمريكي بشدة االتفاق الذي جرت مفاوضات شاقة
للتوصل إليه في عهد أوباما ،وقال إنه يريد أن تمتثل
إيران لقيود أكبر على برنامجها النووي وأن تكف
عن "زعزعة االستقرار" في الشرق األوسط.
في األسابيع األخيرة ،وبينما كان فريقه يتحدث
عن مزيد من الضغوط االقتصادية والدبلوماسية
والعسكرية ،أطلق الرئيس األميركي دعوات عديدة
إلجراء حوار مباشر مع القادة اإليرانيين ،إال أن
رفض المرشد األعلى للجمهورية اإلسالمية آية الله
علي خامنئي القاطع للحوار ،ال يبدو المسار واضحاً
أمام ترامب.
وعاد ترامب ليقول في تغريدة على تويتر "أشعر
شخصياً أنّه من المبكر جدا حتى مجرّ د التفكير بإبرام
اتفاق .هم ليسوا مستعدين ،وال نحن أيضاً" ،وكرر،
في الوقت ذاته دعوته إلى الحوار .وقال في برنامج
تلفزيوني "نريد أن نعيدهم إلى الطاولة إذا أرادوا
أن يعودوا .أنا مستعد عندما يكونون مستعدين ،ال
مشكلة لدي".
"المشكلة الحقيقية هي أنه ال سقف إلستراتيجية
اإلدارة انهيار النظام أو تغييره مسألة غير واقعية
في الوقت الراهن" ،فسياسة اإلدارة األمريكية حاليا
تفتقد إلى الوضوح.
"ما هو هدف العقوبات؟"" .هل هو تدمير االقتصاد
اإليراني؟
أم جهد جدي لجلب اإليرانيين إلى طاولة المفاوضات
والتوصل إلى نتيجة أفضل من تلك التي حققها
الرئيس أوباما؟".
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الحفل الختامي وإعالن أسماء الفائزين في مسابقة تحدي القراءة العربية في ألمانيا
نجاح  /أم صدام
فارسات وفوارس تحدي القراءة العربي في
ألمانيا وأوروبا ،تكمن فرحتهم الحقيقية في
مشاركتهم وازدياد عددهم في كل عام ومنذ
ثالث سنوات حيث بلغ عددهم هذا العام 55
طالبا وطالبة من برلين والواليات األلمانية .
مشاهد فخر واعتزاز صنعها أبطال تحدي
القراءة في ألمانيا ،هذا المشروع الكبير
الذي يزداد وهجا وبريقا كل عام .فقد بدأت
قصة هؤالء الطالب بشغف كبير واستمرت
بمثابرة الوصول إلى األفضل.
أجمل وأبهج اللحظات عاشها الطالب
والمشرفون واألهالي في الحفل الختامي.
...لحظات الترقب كانت ممزوجة باألمل
والخوف في نفس الوقت حيث األمل في
الوصول إلى دبي والمنافسة على المراكز
األولى ،والخوف من عدم التأهل الى مرحلة
الوصول إلى دبي .ولكن طمأنة المسؤولة عن
المسابقة في ألمانيا ولجنة التحكيم للطالب
بأن الكل يعتبر فائز ومجرد تواجدهم على
مسرح الحفل الختامي هو بمثابة فوز لجميع
هؤالء الطالب.
نعود للحفل الختامي الذي ابتدأ بآيات من
الذكر الحكيم تالها احد الطالب المشاركين
في مسابقة التحدي ،ثم جاء دور األستاذة
صبا عمر مسؤولة تحدي القراءة العربي في
ألمانيا وألقت كلمة ترحيبية عبرت فيها عن
شكرها وامتنانها للطالب بالدرجة األولى
وللمشرفين واألهالي ،وشكرت لجنة التحكيم
المتمثلة باألستاذة أمل كمال رشيد مسؤولة
تحدي القراءة العربي في أوروبا واألستاذة
سحر الطنجير من كوبنهاجن.
وقد تخلل الحفل فقرات ومسرحيات هادفة
تشجع على القراءة التي هي غذاء العقل
والروح .بعد ذلك تم إعالن النتائج حيث
أعلنت األستاذة أمل رشيد أسماء الفائزين
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بعد أن تقدمت بالشكر أيضا لألستاذة
صبا عمر ولزوجها السيد يزن لتعاونه
وللمشرفين من جميع المدارس المشاركة
وتقدمت بشكر خاص لمدرسة دار الحكمة
ومديرها ومشرفتها الستضافتهم التصفيات
النهائية للعام الثاني على التوالي.
أما النتائج فقد كانت كالتالي فازت الطالبة
فردوس بوزريوح بالمركز األول من
مدرسة الصداقة مدينة راونهايم /والية
هيسن .الطالبة شهد محمود زيادة في المركز
الثاني .أما المركز الثالث فقد كان من
نصيب الطالب خير الدين أبو الحسن .وقد
تم توزيع الميداليات والشهادات التقديرية
ومبلغ مالي قدره مائة دوالر على جميع
الطالب باستثناء الطالب الثالثة األوائل
الذين ستؤجل جوائزهم المالية إلى الحفل
الختامي في دبي حيث ستنافس الطالبة التي
فازت بالمركز األول على اللقب ومبلغ يفوق
عشرة آالف دوالر اما الثاني والثالث فيتم
استالم مكافأتهم المالية في دبي لكن دون
دخولهم المسابقة النهائية.
وتم تكريم األستاذة صبا وجميع المشرفين
والمشرفات بتوزيع الدروع من قبل لجنة
التحكيم وتم أخذ الصور التذكاريه وانتقل
الجميع إلى تناول العصير والقهوة والفواكه
بعد انتهاء الحفل.
ومن الجدير بالذكر وأحب التنويه إلى
أن المسابقة وبدءا من العام القادم ستكون
موثقة ومسجلة في حلقات تلفزيونية وعبر
برنامج سيبث على تلفزيون أبو ظبي على
غرار برامج المسابقات ،هذا ما ذكرته
السيده أمل كمال رشيد ،وأضافت " الطالب
الفائزون والمتأهلون للحفل الختامي في
دبي سيسافرون مع أهاليهم لمدة أسبوعين
لتسجيل الحلقات.

الجالية العربية في برلين تحتفي بأطفالها
أقام المركز األلماني العربي «يوم الطفل» في برلين ،وقدمت نشاطات مختلفة لألطفال كرسم اللوحات والغناء وألعاب موسيقية ،وقد حضر جمهور غفير من
االطفال واألهالي.
وتم إقامة معرض لكتب األطفال بأسعار مناسبة ،وكان اإلقبال كثيف من الصغار وأولياء األمور.
ويقيم المركز فعاليات شهرية تهتم بالمواطن العربي في برلين ،فعاليات للكبار والصغار ،اجتماعية وثقافية وندوات للتعريف بالمجتمع األلماني.

تم توزيع شهادات نهاية العام الدراسي
 2019/2018على طالب وطالبات مدرسة
دار الحكمة في برلين وذلك بإشراف مدير
المدرسة األستاذ عبد الله حجير .وقد قام
طاقم التدريس بتوزيع الشهادات والهدايا
للمتفوقين من الطلبة وأخرى لجميع الطالب.
وقد تم التقاط الصور التذكارية ،ثم تبع ذلك
اجتماع للمدير مع المعلمين والمعلمات تم
فيه مناقشة بعض األمور الهامة من حيث
توزيع الصفوف الدراسية واعتماد المناهج
الدراسية للعام الدراسي المقبل.
وقد عبر األهالي عن شكرهم وامتنانهم

لكادر المدرسة على جهودهم المبذولة في
تقديم المعلومات للطالب بأفضل الطرق
والوسائل التعليمية.
الجدير بالذكر ان مدرسة دار الحكمة تم
تأسيسها منذ أكثر من عشرين عاما ،وتستقبل
الطلبة من سن الخامسة وتحوي صفوفا
لغاية السابع االبتدائي .ويتم تدريس مادتي
اللغة العربية والتربية اإلسالمية وبرسوم
مدرسية مقبولة ومناسبة لجميع األهالي.
ومن المقرر افتتاح الصف الثامن في العام
الدراسي الجديد ،في حال توافر العدد
المناسب من الطالب
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ﺃﻣﻴﺮﺓ ﻣﻴﺮﻱ

BONN +31, COTTBUS -2, DRESDEN +1, POTSDAM +2, ROSTOCK +2
LEIPZIG +3, MAGDEBURG +9, KIEL +11, HAMBURG +12, MÜNCHEN +14,
HANNOVER +15, BREMEN +17, SAARBRÜCKEN +21, STUTTGART +23,
FRANKFURT/M +24, MAINZ +25, DÜSSELDORF +28

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

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

Landeseinwohneramt gﬁ^q˘]<·ÁÚç<gj”⁄

D∞÷ÜeE

Ausländerangelegenheiten
Friedrich-Krause-Ufer 24, 13353 Berlin
Tel.: 030 / 902690 Fax: 030 / 90158462
U-Bhf: Amrumer Str., S-Bhf: Westhafen, Bus: 127, 227, 248
07.00 - 14.00 Uhr
^m¯n÷]Ê<∞ﬂm˜]
ãÈ€§]
10.00 - 18.00 Uhr
�
D^ÈÀi^‚<Ÿ^íi˝]E<Ì√€¢]Ê<^√eÖ˘]
09.00 - 12.00 Uhr

Außenﬆelle:

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

53

Familienberatung
Tel.: 0228-77 45 62/ 63
Fahrdienst für Behinderte
Tel.: 0228-77 48 04
Krankenhäuser
Johanniter Krankenhaus
Johanniterstr. 3-5, 53113 Bonn
LVR-Klinik Bonn
Kaiser-Karl-Ring 20
53111 Bonn
Gemeinschaftskrankenhaus Bonn St. Elisabeth St. Petrus St. Johannes GmbH
Bonner Talweg 4-6
53113 Bonn
St.-Marien-Hospital
Robert-Koch-Strasse 1
53115 Bonn
MediClin Robert Janker Klinik
Villenstraße 4-8
53129 Bonn
Universitätsklinikum Bonn
Sigmund-Freud-Str. 25
53127 Bonn
Malteser Krankenhaus Bonn
Von-Hompesch-Str. 1
53123 Bonn
Waldkrankenhaus
Waldstr. 73
53177 Bonn
Klinik Prof. Dardenne GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 23-25
53177 Bonn

Ärzte

Dr. med. dent. Abd-Sattar El-Schallah
Theaterplatz 2
53177 Bonn
Dr. med. Ezzeldin Tarek
Theaterplatz 1b
53177 Bonn
Dr. med. Abdul Fattah
Pariser Str. 51

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

AACHEN
Moscheen
Arrahman Moschee
Brabantstr. 8, 52070 Aachen

BOCHUM

Moscheen
Islamische Gemeinde e.V.
Dibergstr. 37, 44789 Bochum
Tel.: 0234-300182

BONN

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

ھل ﺗرﯾدﯾن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺑﺷرة راﺋﻌﺔ؟ ﺣﺳﻧﺎً ،ﻛﻔﺎك ﺑﺣﺛﺎ ً ﻟدﯾﻧﺎ ﺳﺗُﺷﺎرك ﺧﺑﯾرة اﻟﺑﺷرة ﻧﺻﺎﺋﺣﮭﺎ اﻟﺳرﯾّﺔ ﻓﻲ إﺻﻼح
ﻣﺷﺎﻛل اﻟﺑﺷرة وﺳﺗﺗﺑﺎھﯾن ﺑﺑﺷرة راﺋﻌﺔ ﻛﻌﺎرﺿﺎت اﻷزﯾﺎء ،ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎن ﻧوع ﺑﺷرﺗك ،ﻟذﻟك ﻧﻘدم ﻟك ﻋزﯾزﺗﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﻣن ﺟﻠﺳﺎت اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ﺑﺎﻟﺑﺷرة ﻋﻠﻰ أﯾدي ﻣﺧﺗﺻﯾن.
Designed by dalil.de

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

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

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

 ﻛﻣﺎ ﯾﺗوﻓر ﻟدﯾﻧﺎ ﺟﻠﺳﺎت اﻟﺗﺧﺳﯾس ﺑدون اﺛﺎر ﺟﺎﻧﺑﯾﺔوﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﻌﺎﻟﺔ.
 -ﻧﻘدم ﻟزﺑﺎﺋﻧﻧﺎ ﻛذﻟك ﻓﺣص ﺑﺷرة ﻣﺟﺎﻧﻲ.
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Giftnotruf
Tel.: 0551-19 24 0
Krankenwagen
Tel.: 30 30 - 2
Opfer Notruf
Tel.: 01803-34 34 34
Behindertenfahrdienste
Tel.: 0421-38 69 00
Behindertenberatung
Glücksburger Straße 10,
28219 Bremen
Tel.: 0421-390 99 361
Strom
Tel.: 0421-792 88-0
Funk-Taxi
Tel.: 0421-1 40 14
Kfz-Zulassungen
Am Dobben 47, 28203 Bremen
Tel.: 0421-77766
Abwasser
Tel.: 0421-707 010-0
Familienservice Bremen
Slevogtstraße 50-52, 28209 Bremen
Tel.: 0421-3461643
Kreditkartensperrung
Tel.: 0421-361 4102
Verbraucherzentrale
Hafenstraße 117, 26194 Bremerhaven
Tel.: 0471-26194

DARMSTADT

Moscheen
Alrahma Moschee
Rheinstr. 42-46, 64289 Darmstadt
Tel.: 06151-375549
Arabisch-Türkischer Freundschafts V.
Saalbaustr. 27, 64283 Darmstadt
Tel.: 06151-291592
Moschee Issalam e.V.
Sensfelderweg 24, 64293 Darmstadt
Tel.: 06151-897988

DORTMUND

Moscheen
Abu Bakr Moschee
Carl-Holtschneider-Str. 8a
44145 Dortmund, Tel.: 0231-836904
Al-Fath Moschee
Mallinckrodtstr. 186 A
44147 Dortmund, Tel.: 0231-88 24 611
Ausländer
Ausländerbehörde
Kaiserstraße 129-131,
44122 Dortmund
Tel.: 0231-5184-301
Öffnungszeiten:
Mo u. Fr: 08.00 - 11.30 Uhr
Di: 08.00 - 11.30/ 13.00 - 15.00 Uhr
Mi: geschlossen
Do: 08.00 - 11.30/ 13.00 - 16.30 Uhr
Notdienste
Ärztlicher Notfalldienst
Tel.: 116 117
Giftnotruf
Tel.: 0228-2 87 32 11
Kinderklinik Notdienst
Tel.: 0231-50 29 800
Zahnärztlicher Notdienst
Tel.: 0231-51 50 50
Telekommunikation / Elektro
Comcave Group
Technology Park
Hauaert 1, 44227 Dortmond
Tel.: 02231-725260
Intertel Center & Money Transfer
Alte Benninghofer str -7, 44263 Dortmund
Tel.: 0231-425 71 72

DRESDEN

Moscheen
Islamisches Zentrum
Uhlandstr. 34, 1069 Dresden
Tel.: 0351-41759-60
Ausländer
Ausländerangelegenheiten
Theaterstraße 13, 01067 Dresden
Tel.: 0351-4886451
Öffnungszeiten:
Di u. Do: 08:00 -12:00/ 14:00-18:00 Uhr
Fr: 08:00 -12:00 Uhr
Notdienste
Apotheken Notdienst
Tel.: 0228-63 26 15
Kinder- und Jugendnotdienst
Tel.: 0351-2754004
Opfer-Notruf
Tel.: 01803-343434
Bürgerberatung
Tel.: 0351-4882411/-2333
Elterntelefon

Bagdad Shop
Koblenzer Str. 32, 53173 Bonn
Bagdad Market
Plittersdorferstr. 553173 Bonn
Basra Feinkost
Christian-Lassen-Straße 10b
53117 Bonn
Islamischer Laden M•S
Bonner Strasse 15, 53173 Bonn
Maroc Shop
Plittersdorfer Str. 5, 53173 Bonn
Mevlana Market
Oppelner Str. 23, 53119 Bonn
SES GmbH
Südstr. 124, 53175 Bonn
Ümit Market
Rochusstr. 222, 53123 Bonn
Schulen
Bonn International School
Martin-Luther-King-Straße 14, 53175 Bonn
Tel.: 0228 / 30854-0
König-Fahd-Akademie Bonn
Staatlich genehmigte Grund- &
Teilhauptschule
Mallwitzstr. 2-4, 53117 Bonn
Tel. 0228-346001
Restaurants
Cafe Club Safad
Bonnerstr. 19, 53173 Bonn
Divan
Kölnstr. 13
53111 Bonn
Hauraman
Moltkestr. 38
53173 Bonn
Phoenicia Lounge
Clemens-august-str. 34
53115 Bonn
Serhat
Bertha-von-Suttner-Pl. 11, 53111 Bonn
Tel.: 0228-5552982
Fahrschulen
Zerhouni
Röntgenstr. 19, 53177 Bonn
Tel. 0228-4468710
Friseur-Salon
Babylon
Koblenzer Str. 32, 53173 Bonn
Tel. 0228-3361641
Coiffeur Fida
Pauluspl. 5, 53119 Bonn
Tel. 0228-9663552
Lorenz
Am Fronhof 4-10, 53117 Bonn
Tel. 0228-3509476
Miss Beauty
Pauluspl. 5, 53119 Bonn
Tel. 0228-660867
Arab. Mix
Ansari Service
Bonner Str. 9, 53173 Bonn
Tel. 0170-3097254

BOCHUM

Drogerie
F&S
Tel.: 0178-5005067

BREMEN

Botschaften
Marokko
Wegesende 3, 28195 Bremen
Tel.: 0421-3 30 73 85
Sudan
Getreidestraße 7, 28217 Bremen
Tel.: 0421-6 18 08 90
Moscheen
Al-Mustafa Gemeinschaft e.V.
Nordstr. 331,28217 Bremen
Islamische Gemeinde
Bremervörder Str. 45,28219 Bremen
Tel.: 0421-395687
Apotheke
Knochenhauer Apotheke
Knochenhauerstraße 48, 28195 Bremen
Tel.: 0176-45698576
Ausländer
Ausländerbehörden
Stresemannstraße 48, 28207 Bremen
Tel.: 0421-361-15275/ 361-15004
Notdienste
Ärztlicher Notdienst
Tel.: 1 92 92
Zahnärztlicher Notdienst
Tel.: 1 22 33
Kinderärztlicher Notfalldienst
Tel.: 3 40 44 44
Fundamt Bremen
Tel.: 361-1 00 79

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

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

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

JEMEN: 00967
- Aden 9672
- Hodeidah 9673
- Sanaa 9671
- Taiz 9674

JORDANIEN: 00962
- Amman 9626
- Aqaba 9623
- Irbid 9622
- Jerash 9622
- Karak 9623
- Madaba 9628
- Salt 9625

- Wadi Musa (Petra) 9623
- Zarqa 9629

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

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

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

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

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

SAUDI ARABIEN: 00966
- Abha 9667
- Arar 9664

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

SOMALIA: 00252
Chisimaio 2523
Mogadischu 2521

SUDAN: 00249
- Atbara 24921
- El Obied 24981
- Gedarif 249441
- Kassala 24941
- Khartoum 24911
- Port Sudan 24931
- Wad Medani 24951

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

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

VEREINIGTE ARABISCHE
EMIRATE: 00971
- Abu Dhabi 9712
- Ajman 9716
- Al Ain 9713
- Dubai 9714
- Fujairah 9719
- Jebel Ali 97184
- Ras Al Khaimah 9717
- Sharjah 9716
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Tel.: 0174-1737961
Aydinli
Erkrather Str. 143, 40233 Düsseldorf
Tel.: 211-8280962
Fahrschule Schwartz
Kölner Str. 147, 40227 Düsseldorf
Tel.: 0211-7792055
Imad Qaddoura An- & Verkauf
Dreherstraße 192, 40625 Düsseldorf
Tel.: 0211-7338502
Kfz-Techniker-Meisterin
Rudaina Amawi
Erkratherstr. 328, 40231 Düsseldorf
Tel.: 0211/921120
Leen-Autohandel
Erkrather Str. 143, 40231 Düsseldorf
Tel.: 0177-6770808
Levantine Shipping & Forwarding GmbH
Amsterdamer Str. 14, 40474 Düsseldorf
Tel: 0211-1715197
Sachverständigen-Büro Hulich
Hüttenstr. 150, 40227 Düsseldorf
Tel.: 02116685448
Bestattungen
Islamisches Bestattungsinstitut in NRW
Ellerstr. 97, 40227 Düsseldorf
Tel.: 0211-46894014
Al-Firdaous
Langenfelderstr. 39, 40591 Düsseldorf
Tel.: 0176-20771658

ESSEN

Moscheen
Salah Eddin
Schonnebeckhöfe Str. 136, 45309 Essen
Tel.: 0201-30 75 12
Abou Bakr
Altenessener Str. 521, 45329 Essen
Juweliere
Juwelier Mekka
Altenessener Str. 251, 45326 Essen
Tel.: 0201-3680985
Serhan
Weberstr. 5, 45127 Essen
Tel.: 0201-8733077
Kosmetik
Haarstudio Sara
Palmbuschweg 4, 45326 Essen
Tel.: 0201-83017773
Reisebüros
V.I.P. Travel
Altenessener Str. 251, 45326 Essen
Tel.: 0201-3163939
Restaurants
Fatamorgana
Girardethaus 2 - 38, 45131 Essen
Tel.: 0201-88777206
Omeirat Grill
Haniel Str. 41, 45327 Essen
Tel.: 0172-5775967
Konditorei
Patisserie Tripoli
1 weber str 15, 45127 essen
Konditorei Sadin
Altenessener Str. 228, 45326 Essen
Friellendorfer Str. 34, 45139 Essen
Tel.: 0201-3641045
Lebensmittel
Adnan Fleischerei
Palmbuschweg 116, 45326 Essen
Tel.: 0173-4068470
Al- Faihaa
Haniel Str. 41, 45327 Essen
Tel.: 02014798950/51
Chtoura GmbH
Alte Bottroper Str. 89, 45356 Essen
Tel.: 0201-3680061
Getränkehandel khoder
Burggrafen str 81, 45139 essen
Tel.: 0201-2766399
Youssef Slim Obst Gemüse Handel
Palmbuschweg 116, 45326 Essen
Tel.: 020120600045
Zaidan lebensmittelgrosshandel
Palmbuschweg-116, 45326 Essen
Tel.: 0201-368 09 72
Möbel / Deko
Damas Gate
Palmbuschweg 116, 45326 Essen
Tel.: 0176-62579230
Teppichland Essen
Bocholder Str. 243, 45356 Essen
Tel.: 0201-6140036

FRANKFURT A. MAIN

Botschaften
Ägypten
Eysseneckstraße 34, 60322 Frankfurt a.M.
Tel.: 069-9 55 13 40
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Nakhil
Ellerstr. 60, 40227 Düssedorf
Tel.: 0211-7885639
Noah‘s Deli
Libanesisches Restaurant
Oststr.63, 40210 Düsseldorf
Tel.: 0211-36 77 033
Florenzo Pizzeria
Karlstr 2, 40210 Düsslödorf
Tel.: 0211-16979666
Salam Hallo
Konrad Adenauerplatz 11,40210 Düssedorf
Te.: 0211-1609677
Sahara resturant
Friedrich str .8, 40217 .düsseldorf
Sanin
Kölnerstr. 61, 40211 Düsseldorf
Tel.: 0211-1710505
Zedern-Restaurant
Erkrather Str. 87, 40233 Düsseldorf
Tel.: 0211-7333084
Lebensmittel
Anual-Lebensmittel
Lessingstr. 35, 40227 Düsseldorf
Tel: 0211-774341
Arabischer Markt
Markenstraße 9, 40227 Düsseldorf
Tel.: 0211-310821
Dounia Al Maghreb
MintropStraße 17 , 40215 Düsseldorf
Tel: 0211-17092946
Ela Handelsgesellschaft
Markenstr. 2, 40227 Düsseldorf
Tel.: 0211-725619
Lager Beirut
Krupp Str. 8, 40227 Düsseldorf
Tel.: 0211-24459275
MARKETIM Warenhandels GmbH
Am Turnisch 3, 40231 Düsseldorf
Tel: 0211-224300
Marokko-Shop
Scheurenstr.25. 40215 Düsseldorf
Tel.0211-977 171 25
Nador
Linienstr. 7, 40227 Düsseldorf
Tel: 0211-1653781
Neptun Fisch GmbH
Stresemannplatz. 5, 40210 Düsseldorf
Tel.: 0211-8308881
Turan Feinkost
Stockkampstr. 56, 40477 Düsseldorf
Tel.: 0211-5144431
Zedern Markt
Erkrather Str. 87, 40233 Düsseldorf
Tel.: 0211-7333084
Telekommunikation/ Elektro
E-PRODUCTS.DE
Service - Beratung- Reparatur
Klosterstr. 68a, 40211 Düsseldorf
Tel.: 0211-170 87 70
Internetkaffe Marrakesch
Schillerstr.46, 41464 Neuss
Tel.: 0176-23 76 79 06
Mobile communication
Dülmmener weg 33 düsseldorf 40472
Mediafone Telekommunikation
Kölnerstr. 226, 40227 Düsseldorf
Tel.: 0049211-7794402
PCE Call Shop
Krupp-str 6, 40227 Düsseldorf
Tel.: 0211-38737140
Frisier-Salons
Azize Friseur Haarmoden
Dreherstr. 169 C, 40625 Düsseldorf
Tel.: 0211-234262
Coiffeur Le Soleil
Karlstrasse 2, 40210 Düsseldorf
Tel.: 0211-1793189
Friseursalon de Paris
Ellerstraße 62, 40227 Düsseldorf
Tel.: 0211-2710726
Metta Friseur
Hafenstr. 58-60, 41460 Neuss
Tel.: 02131-547250
Mina‘s Hairstyling
Kapitelstr.18, 41460 Neuss
Tel.: 02131-2 44 88
Sellam Friseursalon
Duisburger Str. 64, 40479 Düsseldorf
Tel.: 0211-4976669
Autos / Kfz-Techniker
Autoglas A1 An- & verkauf
Kölner Landstr. 34, 40591 Düsseldorf
Tel: 0211-3119683
Autopflege
Auto Kosmetik Service
Behrenstr.54, 40233 Düsseldorf

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

Tel.: 0200-1110550
Kfz-Zulassungsstelle
Hauboldstraße 7, 01239 Dresden
Tel.: 0351-4888008

DÜSSELDORF

Botschaften
Jordanien
Neuer Zollhof 1, 40221 Düsseldorf
Tel.: 0211-1 38 06 02
Marokko
Cecilienallee 14, 40474 Düsseldorf
Tel.: 0211-45 10 41
Moscheen
Ar-Rahman Moschee
Ronsdorfer Str. 145, 40233 Düsseldorf
Tel.: 0211-7336836
DIMS Deutsch Islamische Moschee Stiftung
Bachstraße 148, 40217 Düsseldorf
Tel.: 0211-330510
Islamisches Zentrum
Worringerstr. 63, 40211 Düsseldorf
Tel.: 0211-161185
Omar ibn Al-Khattab
Adersstr. 91, 40215 Düsseldorf
Tel.: 0211-3840534
Ausländer
Ausländerbehörde
Willi-Becker-Allee 7, 40227 Düsseldorf
Tel.: 0211-89-2 21 97/ 89-2 10 24
Sprechzeiten:
Mo u. Di: 7.30 - 16.00 Uhr
Mi u. Fr: 7.30 - 13.00 Uhr
Do: 7.30 - 18.00 Uhr
Notdienste
Arztnotruf-Zentrale
Tel.: 0211-1 92 92
Notarzt
Tel.: 0211-89-94947
Opferhilfe
Tel.: 0211-8 70 - 68 30
Beratungsstelle für Behinderte
Tel.: 0211-89-9 26 81
Flughafen Düsseldorf
Tel.: 0211-4 21 - 0
Kinderhilfezentrum
Tel.: 89-28100
Kreditkartensperrung
Tel.: 116 116
Kfz-Zulassungsbehörde
Heinrich-Ehrhardt-Str. 61, 40200 Düsseldorf
Tel.: 0211-89-94058
Ärzte
A.Tayara Praxis
Allgemeinmedizin,Chirotherapie
Adolf-Flecken 8, 41460 Neuss
Tel.: 02131-275079
Dr. med. Ahmad Basireh
Henkelstr. 284, 40599 Düsseldorf
Tel.: 0211-742685
Dr. med. dent. Albert Al Khatib
Kieferorthopädie
Bachstr. 148,40217 Düsseldorf
Tel.: 0211-343545
Dr. med. Fouad Sleymann
Henkelstr. 295 , 40599 Düsseldorf
Tel.: 0211-7489595
Ghassan Saleh Zahnarzt
Brunnenstr. 42, 40223 Düsseldorf
Tel.: 0211-330363
Dr. med. Ghassan Omran
Chirurgie
Königsallee 20, 40212 Düsseldorf
Tel.: 0211-131500
Hischam Khawaja - Zahnarzt
Gerresheimer Landstr. 94
Tel.: 0211 9771 1651
Dr. Houaida Taraji
Gynäkologie und Geburtshilfe
Lindenplatz 4, 41564 Kaarst
Tel: 02131-602888
Kiddyzähne, Mariam Asfour (B.D.S.-MSc)
Zahnärztin
Bechemer Str. 1 (Marktplatz), 40878 Ratingen
Tel: 02102-1067720
Dr. med. Mahmoud Abou Khadijeh
Anästhesiologie
Grafenberger Allee 99, 40237 Düsseldorf
Tel: 0211-6986441
Dr. med. N. Al-Mosawi
Karlstr. 16, 40210 Düsseldorf
Tel.: 0211-362298
RAMADAN
Dentallabor
Krahestraße 50, 40233 Düsseldorf
Tel.0211-7338015
Dr. med. Said Hilton
Allgemeinmedizin
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DarkCon (Shisha)
Fuhlsbüttler Str. 216b, 22307 Hamburg
Tel.: 040-28782622
Karatren Altona (Cafe-Lounge)
Bahrenfelder Str. 98, 22756 Hamburg
Karatren City (Cafe-Restaurant-Lounge)
Lange Reihe 2, 20099 Hamburg
Tel.: 040-27861989
Restaurants
1001 Nacht
Sternstraße 2-4, 20357 Hamburg
Tel.: 040-43910944
Al Arabi
Barnerstr. 42, 22765 Hamburg
Tel.: 040-392821
Aladdin Restaurant
Bahrenfelder Str. 211, 22765 Hamburg
Tel.: 040-39907989
Amarain
Oldesloer Straße 33, 22457 Hamburg
Tel: 040-51318835
Azeitona
Beckstr. 17, 20357 Hamburg
Tel.: 040-68981481
Boussi Falafel
Ballindamm 40, 20095 Hamburg
Tel.: 0174-8156942
Dr. Salim Restaurant
Lübecker Str. 119, 22087 Hamburg
Tel.: 040-25497023
Falafel Factory
Schanzenstr. 101, 20357 Hamburg
Tel.: 040-87976818
Hamburger Gastro GmbH
Steindamm 70, 20099 Hamburg
Tel.: 040-280550972
Karatren City (Cafe-Restaurant-Lounge)
Lange Reihe 2, 20099 Hamburg
Tel.: 040-27861989
Lajali Restaurant
Barmbeker Markt 41, 22081 Hamburg
Tel.: 040-60098735
Le Marrakech
Kellerbleek 10, 22453 Hamburg
Tel.: 040-57145301
ÖZ Urfa Restaurant
- Steindamm 43, 20099 Hamburg
Tel.: 040-28055700
- Moorstr. 2, 21073 Hamburg Harburg
Tel.: 040-64883613
RIADs
Johannes-Brahms-Platz 7, 20355 Hamburg
Tel.: 040-35716923
Salam City
Steinstr. 27, 20095 Hamburg
Tel.: 040-336539
Saliba Alsterarkaden
Neuer Wall 13, 20354 Hamburg
Tel.: 040-345021
Saliba Restaurant
Leverkusenstr. 54, 22761 Hamburg
Tel.: 040-858071
Shisha Loung
Wandsbeker Chaussee 31, 22089 Hamburg
Tel.: 040-38622100
Zeder Restaurant
Wendenstr. 448, 20537 Hamburg
Tel.: 040-27867125
Lebensmittel
Asia Mix (Import-Export)
Hammer Deich 70, 20537 Hamburg
Tel.: 040-542704
Belad Elsham
Hammer Deich 70, 70537 Hamburg
Tel.: 040-21985794
Iman Warenhandel GmbH
Fenglerstr. 11, 22041 Hamburg
Tel.: 040-6570368
Le Marché du Levant
Clemens-Schultz-Str. 48,20359 Hamburg
Tel.: 040-31790559
Sultan Markt GmbH
Steindamm 39, 20099 Hamburg
Tel: 040-2802802
Orient Gate e.k
- Nagelsweg 19, 20097 Hamburg
Tel.: 040-25328444
- Gustav-Kunst- Str. 2-16, 20539 Hamburg
Tel.: 040-78073558
Autos
Abdo Autohandel
Hammer Deich 5 , 20537 Hamburg
Tel.: 0171-3141660
Aziz Autohandel
Borstelmannsweg 112, 20537 Hamburg
Tel.: 040-23687345
Ballout Autohandel

Tel.: 040-32034391
Al Nour Moschee
Kleiner Pulverteich 17, 20099 Hamburg
Tel.: 040-280 53 914
Ausländer
Ausländerbehörde
Amsinckstrasse 28+34, 20097 Hamburg
Tel.: 040-4 28 39 - 0
Ausländerangelegenheiten
Harburger Rathauspassage 2
21073 Hamburg, Tel.: 040-428 28 - 0
Notdienste
Ärztlicher Notdienst
Tel.: 22 80 22
Zahnärztlicher Notdienst
Tel.: 0180-05-05 05 18
Fahrdienst für Behinderte
Tel.: 040-4 28 28 - 0
Apothekenbereitschaft
Tel.: 721 21 14
Strom
Tel.: 0180-1 439000
Funk-Taxi
Tel.: 040-774353
Kreditkartensperrung
Tel.: 116 116
Stadtentwässerung
Tel.: 040-349890
Familienberatung
Tel.: 28 01 40 70
Ärzte
Dr. med. Abdul Wahid Ghorwall
Brödermannsweg 82, 22453 Hamburg
Tel.: 040-5533100
Dr. med. Mahaleh Abolghassem
Neuenfelder Str. 96, 21109 Hamburg
Tel.: 040-7541000
Dr. med. dent. Abo-Saleh Aysar
Hegeneck 3, 22149 Hamburg
Tel.:040-6724257
Dr. med. dent. Ali Amani
Hoheluftchaussee 66, 20253 Hamburg
Tel.: 040-481527
Dr. med. Elias Salim
Tonndorfer Hauptstr. 69, 22045 Hamburg
Tel.: 040-30031202
Dr. med. Kamil Farhat
Chirurgie
Hamburger Str. 125, 22083 Hamburg
Tel.: 040-2991911
Dr. med. Kamran Maher
Innere Medizin
Rothenbaumchaussee 239, 20149 Hamburg
Tel.: 040-454545
Dr. med. Khalid Al-Khalidy
Praktischer Arzt
Arp-Schnitger-Stieg 11, 21129 Hamburg
Tel.: 040-7459506
Dr. med. dent. Malek Gabsha
Zahnmedizin
Wandsbeker Chaussee 114, 22089 Hamburg,
Tel.: 040-205013
Dr. med. Said Maroof Ramia
Allgemeinmedizin
Adenauerallee 9 , 20097 Hamburg
Tel.: 040-248090
Dr. med. dent. Nicolas Abou Tara
Harburger Ring 10, 21073 Hamburg
Tel.: 040-777474
Dr. med. Rahim Sadighi
Spitalerstr. 1, 20095 Hamburg
Tel.:040-337103
Dr. med. Yasmin Sabri
Bei der Johanniskirche 20, 22767 Hamburg
Tel.: 040-43095850
Dr. med. Yunus Raha
Washingtonallee 42, 22111 Hamburg
Tel.: 040-6551662
Apotheken
Hauptbahnhof Apotheke Wandelhalle
Glockengießerwall 8-10, 20099 Hamburg
Tel.: 040-32527383
Reisen
Ajamko Reisebüro
Kreuzweg 20, 20099 Hamburg
Tel.: 040-249844
AT muslimereisen.de GmbH
Ernst-Merck-Str. 12-14, 20099 Hamburg
Tel.: 040-31708778
Backwaren
Nura GmbH Arabische Backwaren
Beerenweg 1B, 22761 Hamburg
Tel.: 040-89709607
Cafés
Al Madyafa
Böckmannstraße 7, 20099 Hamburg
Tel.: 040-35963320

Imbiss Melila
Karlsruher Str. 3, 60329 Frankfurt a.M
Tel.: 069-234602
Layalina Restaurant
Taubenstr. 17, 60313 Frankfurt a.M
Tel.: 069-92884696
Juwelier
Juwelier Dubai
Weserstr. 16, 60329 Frankfurt a.M.
Tel./ Fax: 069-25627533
Textilien
Textil und Schuhrecycling
Kinzingheimer Weg 119, 634596 Hanau
Tel.: 0171-7982529
Reisen / Fluggesellschaften
Eisa- Reisen
Reisevermittlung in alle Welt
Münchener Str. 12, 63450 Frankfurt a.M
Tel.: 069-232025
Frankfurt Messe Appartements
Tourist.- & Dienstleistungen
Müller Str. 12, 60486 Frankfurt a.M
Tel.: 069-7073248
GULF Air
Stresemannallee 30, 60596 Frankfurt a.M
Tel.: 069-71911215
Immobilien
El- Seedy Handelsagentur
Weinberg Str. 13, 64546 Mörfeldn. Walldorf
Tel.: 06105-450740
Autos
Autos An und Verkauf
Rodgaustr. 29, 63457 Hanau Grossauheim
Tel.: 06181-9065912
Kfz Handel Abdullah Jaradeh
- Lager: Ernst- Wiss Str. 2, 65933 Frankfurt
a.M, Tel.: 069-388049
- Quer Str. 7, 63065 Offenbach a.M
Tel.: 069-388049
MHD Yafoufi
Industriestr. 10, 36505 Langenselbold
Tel.: 006184-9065912
Pyramids GmbH
Auto- Hobby- Miet- Werkstatt Karosserie
Wald Str. 264, 63071 Offenbach a.M
Tel.: 069-873539
Terkawy GmbH
- Moehne Str. 16, 63452 Hanau
Tel.: 06181-520258
- Rodgau Str. 29, 63452 Hanau
Tel.: 06181-520258
Terkawi- Safar Gbr
Kanal Str. 6, 73630 Remshalde- Grunbach
Tel.: 07151-9948593
Yafa Automobil
Industreistr. 1, 36543 Neuberg
Tel: 06183-902547
Im- & Export
Cargo Terminal Internationale Spedition
GmbH
Mainzer Land Str. 167, 60327 Frankfurt a.M
Tel.: 069-730011
Prince Import & Export
Schöne Aussicht Str. 5, 63065 Offenbach
Tel.: 069-17516628
Pyramids GmbH Pyramids
Im- & Export Ltd.
Wald Str. 264, 63071 Offenbach a.M
Tel.: 069-873539
Spedition Internationale Forwading
Frankenallee 125-127, 60326 Frankfurt a.M
Tel.: 069-750339-0

FREIBURG

Moscheen
Islamisches Zentrum
Hugstetter Str. 36, 79106 Freiburg i.B.
Tel.: 0761-272805

HAMBURG

Botschaften
Ägypten
Harvestehuder Weg 47, 20149 Hamburg
Tel.: 040-4 13 32 60
Jordanien
Rothenbaumchaussee 95, 20148 Hamburg
Tel.: 040-30 97 27 12
Syrien
Brooktor 11, 20457 Hamburg
Tel.: 040-32 18 61
Tunesien
Overbeckstraße 19, 22085 Hamburg
Tel.: 040-2 20 17 56/57
Moscheen
Islamische Gemeinde
Böckmannstr. 40, 20099 Hamburg
Tel.:040-241607
Al Quds Moschee
Steindamm 103, 20099 Hamburg

Eritrea
Lyoner Straße 34, 60528 Frankfurt a.M.
Tel.: 069-43 64 96
Jemen
Oederweg 11, Hochparterre
60318 Frankfurt am Main
Libanon
Mainzer Landstraße 268,
60326 Frankfurt a.M., Tel.: 069-73922 44
Marokko
Mittelweg 49, 60318 Frankfurt a.M.
Tel.: 069-9 55 01 23
Oman
Feuerbachstraße 26-32
60325 Frankfurt a.M., Tel.: 069-1 70 07 90
Moscheen
Abubakr-Moschee
Praunheimer Landstr.19-21
60488 Frankfurt a.M., Tel.: 069-7891211
Bilal-Moschee
Lärchenstr. 78, 65933 Frankfurt a.M.
Tel./Fax: 069-38030449
Islamisches Zentrum Frankfurt e.V.
Eichenstr. 41, 65933 Frankfurt a.M.
Tel.: 069-387871
Islam. Informations- & Serviceleistungen
Hohenstaufenstr. 8 , 60327 Frankfurt a.M.
Tel.: 069-74 38 68 25
Taqwa-Moschee
Heilbronner Str. 20-22,
60327 Frankfurt a.M., Tel.: 069-230271
Tarik ben Ziyad
Mönchhofstr. 24a, 60326 Frankfurt a.M.
Tel.: 069-97390353
Ausländer
Ausländerangelegenheiten
Mainzer Landstraße 323-329
60326 Frankfurt am Main
Tel.: 069-212 42623
Öffnungszeiten:
Mo, Mi u. Fr: 07:30 - 12:30 Uhr
Di: geschlossen, Do: 13:00 - 18:00 Uhr
Notdienste
Auskunft Inland
Tel.: 069-212-38635
Auskunft Ausland
Tel.: 069-299980
Giftnotruf Tel.: 06131-19240
Zahnärztlicher Notdienst
Tel.: 069-6607271
Kinderärztlicher Notdienst
Tel.: 069-63017170
Opfernotruf
Tel.: 01803-343434
Apothekennotdienst
Tel.: 069-43 92 05
Kreditkartensperrung
Tel.: 116 116
Kfz-Zulassung
Am Römerhof 19, 60486 Frankfurt a.M.
Tel.: 069-212 42334
Fahrdienst für Behinderte
Tel.: 069-71919191
Flughafen Infos
Tel.: 069-6900
Strom (Energiereferat)
Tel.: 069-212 39193
Gas
Tel.: 069-21388110
Wasser/Abwasser
Tel.: 069-212 34666
Funk-Taxi
Tel.: 069-230033		
Mietrechtberatung
Adickesallee 67-69, 60322 Frankfurt a.M.
Tel.: 069-212 40046
Vogelgrippe
Tel.: 0611-8154445
Verbraucherzentrale
Tel.: 01805-972010
Ärzte
Dr. Khalil, Notfallmedizin
Am hohen Stein 2, 63808 Haibach
Aschaffenburg, Tel.:0171-7982529
Dr. med. Bustami, Allgemeinarzt
Brüder- Grimm- Str. 23, 63533 MainhausenMainflingen, Tel.: 06182-23544
Apotheken
Lotus Apotheke
Kaiser Str. 72, 60329 Frankfurt a.M
Tel.: 069-236312
Rechtsanwälte
Kanziel Gründau Rechtsanwälte
Peter Müller & Walled El- Nashar
Siedler Str. 2, 63584 Mittelgründau
Tel.: 06058-8464
Restaurants
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Firma Musol
Mülgaustr. 206, 41199 Mönchengladbach
Tel.: 02166-1471197
Fischladen la Mer
Dohlener Str. 9, 41239 Mönchengladbach
Tel.: 02166-295560
Bäckerei
Yesilli
Fridrich-Ebert-Str. 43, 41236 Mönchengladbach
Tel.: 02166-9735192
Handy
Call shop Irak
Friedrich-Elbert -str 19
41236 Mönchengladbach
@ Kdeniy
Brucknerallee, 41236 Mönchengladbach
Tel.; 02166612628
Maghreb United
Fridrich-Ebert-Str. 45, 41236 Mönchengladbach Tel.; 02166131710

MÜNCHEN

Botschaften
Jordanien
Barerstraße 37, 80799 München
Tel.: 089-28 29 53
Marokko
Ganghoferstraße 29, 80339 München
Tel.: 089-92 82 13 60
Tunesien
Herzog-Heinrich-Str. 1, 80336 München
Tel.: 089-55 46 35, 5 50 25 17
V.A.Emirate
Lohengrinstraße 21, 81925 München
Tel.: 089-41 97 70
Moscheen
Al Mohsinin
Schleißheimer Str. 426 /Haus 10
80809 München, Tel.: 089-3539 6882
Islamisches Zentrum
Wallnerstrasse 1-5, 80939 München
Tel.: 089-32 50 61
Islamische Union
Landwehrstr.44, 81336 München
Tel.: 089-53 11 95
Ausländer
Ausländerbehörde
Ruppertstr. 19, 80466 München
Tel.: 089-233-96010
Öffnungszeiten:
Mo: 8:00 -12:00 Uhr
Di: 8:00 -12:00/ 14:00-18:30 Uhr
Do: 8:00 -12:00 Uhr, Fr: 7:00 -12:00 Uhr
Notdienste
Apotheken Notdienst
Tel.: 089-5160-2611
Kindernotarzt 112
Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Tel.: 01805-19 12 12
Krankenbeförderung
Tel.: 089-19 222
Zahnärztlicher Notdienst
Tel.: 089-7 23 30 - 93
Giftnotruf
Tel.: 089-19 240
Familiennotruf
Tel.: 089-238 85 66
Gas Tel.: 089-15 30-16 oder -17
Strom Tel.: 089-3 81 01 01
Wasser Tel.: 089-18 20 52
Fernwärme Tel.: 089-23 03 03
Wasserrohrbruch
Tel.: 089-18 20 52
Ärzte
Dr. Ayman Mahdi-Joest
HNO- Praxis am Partnerplatz
Albert-Roßhaupter Str. 69a,81369 München
Tel.: 089-76 92 265
Restaurants
Oasis Imbiss
Landwehr Str. 9, 80336 München
Tel.: 089-51 61 69 89

MÜNSTER

Ärzte
Dr. Walid Ayad / Kiefer-Gesichtschirugie
Windthorstr. 56, 48143 Münster
Tel.: 0251-4841812
Dr. Abdul Hadi Al Nahlaoui / Neurochirogie
Friedrich-Ebert-Str. 157-159, 48153 Münster
Tel.: 0251-7477940
Reisebüro
Orient Reisebüro
Ludgeriplatz.2, 48151 Münster
Tel.: 0251-1321006
Safari Reise
Steinfurterstr. 15, 48149 Münster

Hohe Pforte 4-6, 50676 Köln
Tel.: 0221-22907737

KREFELD

dolmetscher
Al nahhas
Uerdinger ,str 67, 47799 Krefeld
Tel.: 02151-20786
Vereine
Islamische Vereinigung e.V.
Am Verschubbahnhof 81, 47809 Krefeld
Tel.: 02151-313774
Lebensmittel
Arze Markt
Lewerentzstr. 15, 47798 Krefeld
Tel.: 02151-9371492
Dolmetscher
Mohamad Zarouali
Markt Str.107, 47798 Krefeld
Tel.:01797271076
Fest-& Veranstaltungssaal
Majestät
Lenenweg 14, 47918 Krefeld
Tel:021 5161 88 55

LUDWIGSBURG

INCE Reisen
Münzstr. 7, 30159 Hannover
Tel.: 051117333
Restaurants
Beit El Pascha
Goethestr. 23, 30169 Hannover
Tel.: 0511-1694706
Falafel Habibi
Nikolaistr. 3, 30159 Hannover
Tel.: 0511-1696155
Restaurant Granatapfel
Oelzenstr. 12, 30169 Hannover
Tel.: 0511-2285556
Juwelier
Juwelier Sarah
Goethestr. 15, 30169 Hannover
Tel.: 0511-2133338
MIMI Silber & Modeschmuck
Goethestr. 35, 30169 Hannover
Tel.: 0511-1325366
Festlichkeiten
Orientalische Party Service
Davenstedter Str. 125-127, 30455 Hannover
Tel.: 0511-2133338

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

IDSTEIN

Moscheen
Arabischer Kulturverein
Bismarckstr. 120 A
67059 Ludwigshafen am Rhein

KAARST

LUDWIGSHAFEN

MAINZ

Moscheen
Islam. Kulturverein e.V.
Bilhildisstr. 2, 55116 Mainz
Tel.: 06131-221612
Marokkan. Arbeitsv.
Zwerchallee 1, 55120 Mainz
Islamische e.V.
Kaiser-Wilhelm-Ring 37
55118 Mainz, Tel.: 06131-1431684
Ali Moschee
Anton-Hehnstr., 55246 Mainz-Kostheim
Tel.: 06131-260281

MANNHEIM

Moscheen
Al-Faruq Omar Center
Lortzingstr.17, 68159 Mannheim
Tel.: 0621-33391441

MÖNCHENGLADBACH
Moscheen
Masjid Arrahman
Mittelstr. 40, 40236 Mönchengladbach
Tel.: 02161-186770
Apotheken
Bruckner-Apotheke
Brucknerallee 7, 41236 Mönchengladbach
Tel.: 02161-43800
Stern-Apotheke
Rathenaustr. 6-8, 41061 Mönchengladbach
Tel.: 02161-922910
St. George Apotheke
Friedenstr. 38, 41061 Mönchengladbach
Tel.: 02161-823-999
Ärzte
Dr. A-ABU-ZAIAD
FA für Urologeie
41747 viersen / Mönchengladbach
Tel.: 02162-350101
Dr. A. Shahin
Neurologie & Psychiatrie
Hackestr. 35-37, 41066 Mönchengladbach
Tel: 02161-971265
Dr. med. Ahmad Al-Mrayati
Artz für psychiatrie/payychotherpie
Lindenstr. 260, 41236 Mönchengladbach
Tel.: 02161-896640
Dr. Esber
FA für Oralchirurgie Implantologie
Hauptstraße 69, 41236 Mönchengladbach
Tel. : 02166 463 66
Dr.med.H.Younossi
Haut Arzt
Schürenweg-61, 41063 Mönchengladbach
Tel.: 02161-4063749
Dr. Ghanat Jamor
FA für allgemeinmedizin
Konstantin Str. 161, 41238 Mönchengladbach
Tel.: 02166-87479
Dr. Ismail Altinay
FA für Innere Medizin
Bismarkstr.60-62, 41061 Mönchengladbach
Tel.: 02161-26271
Lebensmittell

Botschaften
Sudan
Lanaer Straße 1, 65510 Idstein
Tel.: 06126-94 15 11
Ärzte
Houaida Taraji
FA für Frauenheilkunde
Lindenplatz 4, 41564 Kaarst
Tel: 02131-602888

KARLSRUHE

Moscheen
An-Nur Moschee
Neisser Str. 10, 76139 Karlsruhe
Tel.: 0721-678685

KASSEL

Botschaften
Marokko
Hainbuchstraße 27, 34128 Kassel
Tel.: 0561-62 103

KIEL

Moscheen
Arabischer Kulturverein
Diedrichstr. 2, 24143 Kiel
Tel.: 0431-7399171

KEMPEN

Autos
Rabati
Kfz -meisterbetrieb
Kleinbahn str 53, 47906 -kempen

KÖLN

Moscheen
Abu Bakr Moschee
Höninger Weg 5, 50969 Köln
Tel.: 0221-218676
Hamza Moschee
Taunausstr. 14, 51105 Köln
Ausländer
Ausländerbehörde
Blaubach 13, 50676 Köln
Tel.: 0221-221-25601
Öffnungszeiten:
Mo - Do: 7.30- 12.00, Fr: 7.30 - 11.00 Uhr
Notdienste
Kinderärztlicher Notdienst
Tel.: 01805-044 100
Zahnärztlicher Notfalldienst
Tel.: 01805-986 700
Familienberatungsstelle
Tel.: 0221-577770
Behindertenfahrdienst
Tel.: 0221-9891681
Behindertenzentrum
Tel.: 0221-7775 318
Hochwasserschutzzentrale
Tel.: 0221-221-24242
Abwasser (Störung)
Tel.: 0221-221-26868
Kfz-Zulassung
Herkulesstraße 42, 50823 Köln
Tel.: 022-221-26692 / 26635
Strom
Tel.: 06 31-36 40-110
Dr.med-omar kezze
Zülplcher platz 2, 50674 köln
Ärzte
Frauenarzt dr samar hababa
50674 Köln
Tel. 0221-2405533
Friseur-Salons
Lorenz

Amsinckstraße 43, 20097 Hamburg
Tel: 040-23532988
MAS GmbH
Hammer Deich 12-18, 20537 Hamburg
Tel.: 040-2500022
Mirex Automobile
Spalding Str. 75, 20097 Hamburg
Te.: 040-230382
Juwelier
Disli Adil Juwelier
- Billstedter Platz 28 22111 Hamburg
Tel.: 040-73673139
- Öjendorfer Damm 57 22043 Hamburg
Tel.: 040-6546119
E. Awad Goldschmiedemeisterin
Alsterchaussee 3, 20149 Hamburg
Tel.: 040-443600
Suzan Juwelier
Steindamm 37, 20099 Hamburg
Tel.: 040-243283
Textilien/ Mode/ Möbel
Ajamko Import & Export
Kreuzweg 20, 20099 Hamburg
Tel.: 040-249844
Arabtainment (CD‘s / DVD‘s)
Aspelohe 27 A, 22848 Hamburg
Tel.: 040-30854090
Boutique Hayul Musallin
Kleiner Pulverteich 9, 20099 Hamburg
Tel.: 040-41924360
Hidjab Style
Kleiner Pulverteich 9, 20099 Hamburg
Tel.: 040 - 41 924 360
Orient-Mode
Lübecker Straße 129, 22087 Hamburg
Tel.: 040-25497620
Shisha-Basar
Heimfelder Strasse 29a, 21075 Hamburg
Tel.: 040-79005741
Medien
Taxxim Print Druckerei
Bökmann Str. 14, 20099 Hamburg
Tel.: 040-25328044
Logistik
Cotrans GmbH
Adenauerallee 1, 20097 Hamburg
Tel.: 040-28008433
Mangel Trading & Shipping Co.
Billstr. 33, 20539 Hamburg
Tel.: 040-81978530

HANNOVER

Botschaften
Jordanien
Andreaestraße 1, 30159 Hannover
Tel.: 0511-32 38 34
Moscheen
Islamisches Zentrum
Kornstr. 25, 30167 Hannover
Tel.: 0511-7 01 11 13
Moschee Sunnah
Asternstr. 10, 30167 Hannover
Tel.: 0511-7635670
Ausländer
Ausländerbehörde
Leinstr. 14, 30159 Hannover
Öffnungszeiten: Mo u. Di: 8:30 - 13:00 Uhr
Do: 8:30 - 13:00/ 14:30 - 18:00 Uhr
Fr: 8:30 - 12:00 Uhr
Notdienste
Arztnotruf
Tel.: 0511-1 92 42 / 31 40 44
Notfalldienst Augenarzt
Tel.: 0511-314044
Notfalldienst Frauenarzt
Tel.: 0511-314044
Notfalldienst HNO-Arzt
Tel.: 0511 / 314044
Zahnärztlicher Notfalldienst
Tel.: 0511-31 10 31
Rettungsleitstelle
Tel.: 0511-19222
Giftnotruf
Tel.: 0551-19240
Apotheken-Notdienst
Tel.: 0 11 89
Zentralruf der Autoversicherer
Tel.: 0180-25026
Abwasser (Störung)
Tel.: 0511-168-4 73 77
ADAC Pannenhilfe
Tel.: 0180- 2 222 222
Strom Störungsannahme
Tel.: 0511-4 30-31 11
Gasversorgung Störungsannahme
Tel.: 0511-4 30-41 11
Reisen
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Zahnarzt
Alter Markt 7, Tel.: 0202-7696531
Dr. B. Lutfi
Zahnmedizin
Klotzbahn 3, 42105 Wuppertal
Tel.: 0202-2443508
Dr. Hashim Askaryar
Praktischer Arzt
Schwarzbach 87, 42277 Wuppertal
Tel.: 0202-660274
Dr. Hssan Boukllouä
Allgemeinmedizin, Ernährunsmedizin
Schwarzbach. 87, Wuppertal
Tel.: 0202/660274
Dr. Imadeddin Mouzayen
Allgemeinmedizin
Klotzbahn 11, 42105 Wuppertal
Tel.: 0202-4598652
Dr. Ismail Karsoua
Zahnmedizin
Klotzbahn 16-18, 42105 Wuppertal
Tel.: 0202-447730/ 0202-4469130
Dr. Magdolin Abu-Salim
Urologie
Blombachstr. 8, 42369 Wuppertal
Tel.: 0202-2462166
Dr. Mohammed Al-Kayem
Augenheilkunde
Langobardenstr.4, 42277 Wuppertal
Tel.: 0202-594648
Dr. Mohamed Kani
Gynäkologie und Geburtshilfe
Langerfelder Str. 115, 42389 Wuppertal
Tel.: 0202-602525
Dr. Omar Abo Basha
Augenheilkunde
Herzogstraße 17, 42103 Wuppertal
Tel.: 0202-451433
Dr. Seyed-Kazim Mahmoudi Chirurgie
Alhausstraße 6, 42281 Wuppertal
Tel.: 0202-708667
Dr. U. Demeisi
Zahnmedizin, Kieferorthopädie
Klotzbahn 3, 42105 Wuppertal
Tel.: 0202-2443508
Vereine
Marokkanischer Freundschaftsverein
Hofaue 25 , 42103 Wuppertal
Tel.: 0202-453352
Palästinensischer Arbeiterverein
Höhne 102 , 42275 Wuppertal
Tel.: 0202-595396
Palästinensischer Freundschaftsverein e.V.
Gathe 11, 42107 Wuppertal
Tel.: 0202-2572814
Frisier-Salons
Friseur Mageed
Kipdorf 31, 42103 Wuppertal
Tel.: 0202-447417
Friseur Perres
Schwarzbach 4, 42277 Wuppertal
Tel.: 0202-662975
Autos & Kfz-Techniker
A.T.S. Kfz-Sachverständigenbüro
Khaled Abu Rugaya
Hofkamp 100, 42103 Wuppertal
Tel.: 0202-2443337
Import-export
El-khawas
Einzel –und grosshandel
Ostersbaum32a, 42107 wuppertal
Lebensmittel
Arabisch Lebensmittel
Berlinerstr. 71, Tel.0202-2996928
El-Khawas
Winchenbachstr. 10 A, 42281 Wuppertal
Tel.: 0202-7478577
Lilian Markt
International Dasnöckel 114,
42329 Wuppertal, Tel.: 0202-2574178
Zahran Supermarkt
Schwarzbach 4, 42277 Wuppertal
Tel.: 0202-2622598
Restaurants
Al Howara
Aue 54, 42103 Wuppertal,
Tel.: 0202-3179034
Mamounia
Hansastrasse 89, 42109 Wuppertal
Tel.: 0202-7594770
Oase Restaurant
Karlstr. 18, 42103 Wuppertal
Tel.: 0202-4597421

Tel.: 0711-216-5400
Funk-Taxi
Tel.: 0711-216-4118
Familienberatung
Tel.: 0711-6781-423
Verbraucherzentrale
Tel.: 0711-669110

WASSENBERF-MYHL

Restaurants
Pizza albata
Erkelenzer .str 137, 41849 wassenberg-myhl

WIESBADEN

Botschaften
Jordanien
An der Ringkirche 6, 65197 Wiesbaden
Tel.: 9611-45 07 73
Moscheen
Islamische-Gemeinde
Fischbacher Str. 3, 65197 Wiesbaden
Tel.: 0611-4118692
Omar Ibn El Khattab
Henkellstrasse 8, 65187 Wiesbaden
Tel.: 0611-608390
Badr Moschee
Schwalbacher Str.75, 65189 Wiesbaden
Tel.: 0611-598386
Ausländer
Ausländerbehörde
Alcide-de-Gasperi-Str. 2, 65197 Wiesbaden
Tel.: 0611-31-4422/ 31-2627/ 31-3473
Öffnungszeiten:
Mo u Fr: 8.00 - 12.00Uhr
Mi: 8.00 - 12.00/ 14.00 - 18.00 Uhr
Notdienste
Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Tel.: 46 10 10
Kinderärztlicher Notdienst
Tel.: 46 10 20
Augenärztlicher Notdienst
Tel.: 0172-686 51 58
Zahnärztlicher Notdienst
Tel.: 46 10 10
Krankentransport
Tel.: 1 92 22
Behindertenfahrdienst DRK
Tel.: 46 87-2 40
Dienstbereite Apotheken
Tel.: 46 10 10
Vergiftungen
Tel.: 06131-192 40
Gesundheitsamt
Tel.: 0611-31-3777
Kfz-Zulassungsbehörde
Stielstr. 3, 65201 Wiesbaden-Schierstein
Tel.: 0611-31-8350
Kindertagesbetreuung
Tel.: 0611-31-3444
Familienberatung
Tel.: 0611-174-186
Beratungsstelle
für Eltern, Jugendliche und Kinder
Tel.: 312607
Hochwasserschutz Tel.: 0611-31-9500
Wasserrettung Tel.: 0611-499-0
Abwasser (Störung)
Tel.: 0611-31-9812
Strom, Gas Notfall
Tel.: 0611-780 2201

WUPPERTAL

Moscheen
Abu Bakr Moschee
Gronaustr. 107 a , 42285 Wuppertal
Tel.: 0202-884772
Alsalam Moschee
Delher Str. 24, 42389 Wuppertal
Tel.: 0202-8701379
Anur Moschee
Vohwinkeler Str. 44, 42329 Wuppertal
Tel.: 0202-6953969
Omar Moschee Uni Wuppertal
Gaußstr. 20, 42119 Wuppertal
Othman Moschee
Uellendahler Straße 6 , 42107 Wuppertal
Tel.: 0202-456621
Ärzte
Dr. A. Agahasadeh
Zahnarzt
Mäuerchen.7, Tel.: 0202-459022
Dr. A. Ayyad
Zahnarzt
Klotzbahn 3, 42105 Wuppertal
Tel.: 0202-2443508
Prof. Alaa Ahmed Kaid
Hals-Nasen-Ohren- Heilkunde
Fouriersgasse 12, 42103 Wuppertal
Tel.: 0202-4597130
Dr. Amin Muhamed

Ahmed Mohamed
Függerstr. 34 D, 90439 Nürnberg
Tel.: 0911-27 46 414
Auto-Export
R. Zahreddine
Fuggerstr. 36, 90439 Nürnberg
Tel: 0911-27 47 275
Auto Harmas
Fuggerstr. 29, 90439 Nürnberg
Tel.: 0911-96 16 045
Auto Madried
Fuggerstr. 29, 90439 Nürnberg
Tel.: 0911- 13 07 345
Auto Mobil Z&N
Fuggerstr. 29, 90439 Nürnberg
Tel.: 0911-600 59 74
Auto NIDAL
Holzschuher Str. 27, 90439 Nürnberg
Tel.: 0179-68 67 270
Fahed Automobile
Holzschuher Str. 27, 90439 Nürnberg
Tel.: 0179-10 31 777
Kerim Automobile
Fuggerstr. 26, 90439 Nürnberg
Tel.: 0174-19 82 639
Rinno Auto Mobile GmbH
Holzschuher Str. 27, 90439 Nürnberg
Tel.: 0911- 92 88 865

RÜSSELSHEIM

Moscheen
Othman Moschee Kobalt Straße 13, 65428
Rüsselsheim
Tel.: 06142-61277
Islam. Bestattungen
Al Aman Islamische Bestattung
Hasslocher Str. 50, 65428 Rüsselsheim
Tel.: 06142-738723

SAARBRÜCKEN

Moscheen
Islam. Kulturzentrum
Armedstr. 14-16, 66121 Saarbrücken
Tel.: 0681-68119

SALZGITTER-BAD

Internet
Internet Cafe Mroue
Breslauer Str. 24, 38259 Salzgitter-Bad
Tel.: 05341-2254422

SIEGBURG

Ärzte
Dr. med. Khaled Hamad
FA für Nuklearm
Wilhelmstr. 55-63, 53721 Siegburg
Tel.: 0224151051

STUTTGART

Moscheen
Al Maghreb,
Fangelsbach Str. 11, 70180 Stuttgart
Tel.: 0711-9933080
Al Umma
Schlossstrasse 80A, 70176 Stuttgart
Islam. Bund
Viaduktstr. 2-6, 70372 Stuttgart
Tel.: 0711-6749533
Islam. Gemeinschaft e.V.
Glockenstraße 6, 70376 Stuttgart
Tel.: 0711-9561103
Islam. Zentrum
Waiblinger Str. 30, 70372 Stuttgart
Tel.: 0711-5590219
Tunesischer Kultur e.V.
Schwabstr. 2, 70197 Stuttgart
Tel.: 0711-62031510
Ausländer
Ausländerbehörde
Tel.: 0711-216-3889 oder -3589
Öffnungszeiten:
Mo - Mi: 08:30 -13:00/ 14:00 -15:30 Uhr
Do.: 09:00 -12:00/ 13:00 -18:00 Uhr
Fr: 08:30 -12:00 Uhr
Vereine
Palästinensische Gemeinde e.V.
Postfach 227, 71732 Tamm
Tel.: 07141-690070
Fax: 07141-690054
Notdienste
Notarzt Tel.: 19222
Zahnärztlicher Notdienst
Tel.: 0711-7877711
Giftnotruf, Tel.: 0761-19240
Apotheken Notdienst
Tel.: 0711-695750
Kreditkartensperrung
Tel.: 0800-8149100
Abwasser Störung
Tel.: 0711-216-7215
Kfz-Zulassung
Krailenshaldenstraße 32, 70469 Stuttgart

Tel.: 0251-2101113
Fiseur Munir
Bremer Platz 3, 48155 Münster
Tel.: 0251-7486314
Internet
Handy Shop
Hammerstr. 114, 48153 Münster
Tel.: 0251-3237678
Hans Tel
Wolbecker Str.20, 48155 Münster
Tel.: 0251-9158914
Pc Total
Hammerstr. 105, 48153 Münster
Tel.: 0251-2761060
Wonderland
Wolbeckerstr. 43, 48155 Münster
Tel.: 0251-6189051
Sobeih / Änderungsschneiderei
Wesselstr. 20, 48151 Münster
Tel.: 0251-527072
Lebensmittel
Makka Market
Kloster Str.61, 48143Münster
Tel.: 0251-4840474
Fleischerei Ayad
Wolbecker Str. 22, 48155 Münster
Tel.: 0251-6743271
Restaurant
Aladdin
Wolbecker Str. 43, 48155 Münster
Tel.: 0251-9795600
Fatamorgana
Von-Kiuck-Str. 11, 48151 Münster
Tel.: 0251-5348198
Les Cedres
Warendorfer Str. 161, 48145 Münster
Tel.: 0251-9226629
Palmyra Grill
An der Altenkirche 2, 48165 Münster
Tel.: 02501-9280142
Dolmetscher
Akzent GmbH / Dolmetscher
Salzstr. 18, 48143 Münster
Tel.: 0251-511509
Autos & Kfz-Techniker
Koussa Kfz
Hansestr. 13, 48165 Münster
Tel.: 0251- 9818888

NEUSS
Reise Büro
Fly Iraquna & Cargo Company
Josef Str. 3-5, 41462 Neuss
Tel.: 021314054160

NÜRNBERG
Cafés
Salah‘s Shisha Cafe
Dr.-Kurt-Schumacher Str. 11, 90402 Nürnberg
Tel: 0911-235 07 07
Water Pipe Cafe
Ludwigstr. 71, 90402 Nürnberg
Tel.: 0911-237 30 00
Lebensmittel
Al-Rrafidein Markt
Pillenreuther Str. 15, 90459 Nürnberg
Tel.: 0911-43 94 388
Horus Basar
Augustinerstr. 4, 90403 Nürnberg
Tel.: 0911-236 985 8
Elektro / Internet
Orient Telecenter
Bahnhofsplatz 9, 90443 Nürnberg
Tel.: 0911-24 26 280
Telecafe & Internet
Wölckernstr. 30, 90459 Nürnberg
Tel.: 0911-43 90 30
Juwelier
Akdemir Juwelier
Wölckernstr. 8-10, 90459 Nürnberg
Tel.: 0911-45 81 01
Schmuck Eva
Aufseßplatz 19, 90459 Nürnberg
Tel.: 0911-43 12 073
Autos
Arfan Auotmobile
Fuggerstr. 32, 90439 Nürnberg
Tel.: 0911-27 47 123
Auto Amang
Fuggerstr. 34, 90439 Nürnberg
Tel.: 0911-47 04 711
Auto Alina
Holzschuher Str.27, 90439 Nürnberg
Tel.: 0911-27 45 959
Auto Ararat
Fuggerstr. 26, 90439 Nürnberg
Tel.: 0911-27 23 754
Auto Export Import
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Botschaften, Moscheen, Kirchen, Vereine, Beratungen

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

ـ لمرضى اإليدز
A.I.D.S.-Hilfe,
Dieffenbachstr. 33,Kreuzberg
Tel.690 08 70
ـ للمعوقين
Behinderten,
Bizetstr. 51-53, Tel. 92 70 36-0
Dreiklang Afro-Arabisches
ـ لتأهيل الشباب
Mediencenter,
Franz-Mehring-Plaz 1, 10243 Berlin,
Tel. 030-29784248
ـ استشارة للنساء
Elisi Evi,
Skalitzer Str. 50/51, 10997 Berlin,
Tel. 030-6187383
ـ جمعية األسرة
Familie e.V.,
Paul-Lincke-Ufer 34, 10999 Berlin
Tel. 030-61627507
ـ استشارت لكل األسرة
Familienberatung,
Pohlstr. 74, 10758 Berlin,
Tel. 23005583
ـ لكل المعوقين
Händikap e.V.,
Berliner Infodienst für alle Behinderten
Tel. 84 31 09 08
ـ استشارة
Interkulturelle Familienberatung,
Boppstr. 10, 10967 Berlin األسرة و المدرسة
Tel. 030-259006/57
ـ إستشارات
Jugendwohnen im Kiez e.V.,
إجتماعية
Waldemarstr. 57, 10997 Berlin
Tel. 030-32517806
Jugend-/ Familienberatung, ـ للشباب والعائالت
Bruno-Bauer-Str. 10, Neukölln
Tel. 030-8219945
ـ مركز عالج
Kindertherapie Zentrum,
األطفال
Paul-Lincke-Ufer 41, 10999 Berlin
Tel. 030-6122043
ـ لالجئين
KuB,
Beratungsstelle f. ausländische Flüchtlinge,
Oranienstr. 159, Kreuzberg
Tel. 61 49 40-0
ـ للسكان
Mieterverein e.V.,
Wilhelmstr. 74, Mitte
Tel. 030-226 26-0
ـ إستشارات قانونية لألجانب
Rechtsberatung,
für Ausländer, Rathaus Schöneberg
Tel. 030-75606263
ـ لمرضى السرطان
Selbsthilfe Krebs e.V.,
Albrecht-Achilles-Str. 65,
Wilmersdorf , Tel. 891 40 49
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Al Karama,
ـ الكرامة
Wilhelmshavener Str. 22, 10551 Berlin
Tel. 030-39035516
Al Karmel,
ـ الكرمل
Großbeerenstr. 28d, 10965 Berlin
Tel. 030-76765386
Al-Mabarat e.V.,
ـ جمعية المبرات الخيرية
Sonnenallee 69, 12045 Berlin
Tel./ Fax: 030-62725564
Al Nadi,
ـ النادي
Rheunstr. 54, 12161 Berlin,
Tel. 030-8520602
Al Yarmouk
ـ جمعية أصدقاء اليرموك
Freundschaftsgesellschaft Berlin
Tel. 0163-6032158 / 0176-77144020
ww.ayfg.de
Arabisch-Deututscher ـ الجمعية العربية األلمانية
Kulturaustausch e.V.,
للتبادل الثقافي
Nogatstr. 15, 12051 Berlin,
Tel. 030-80573788
ArDIF e.V.,
ـ معهد البحوث اإلجتماعية
Pohlstr. 60-62, 10785 Berlin,
Tel. 030-257572752
DAUG e.V,
ـ الجالية العربيةاأللمانية المستقلة
Wipperstr. 14,12055 Berlin,
Tel. 030-56825972
Deutsch-Arabisches Zentrum ـ المركز العربي
Uthmannstr. 23, 12043 Berlin
األلماني
Tel. 030-56826648
Deutsch- Libanesische
ـ جمعية الرسالة
Al Rissala
اللبنانية األلمانية
Schulstr. 122, 13347 Berlin.
Tel.: 030-45028289
Deutsch-Libanesische ـ جسر الصداقة األلماني
Freundschaftsbrücke
اللبناني
Friedrich-Franz-Str. 11 B, 12103 Berlin
Tel. 030-78714650
Deutsch-Libanesische Gemeinde
ـ الرابطة
Curtiusstr. 23, 12205 Berlin
اللبنانية
Tel. 030-8335332
Deutsch-Libanesische Union ـ اإلتحاد اللبناني
für Reform & Wandel e.V. األلماني لإلصالح
Tel. 0163-9133787
Die Brücke,
ـ جمعية الجسر
Puttbusser Str. 27,13355 Berlin,
Tel. 030-50344148
Deutsch-Syrischer Verein
رابطة المغتربين
Postfach 440520, 12005 Berlin
السوريين
Tel. 0176-66699777
El Kantara,
ـ القنطرة
Schierkerstr. 20, 12051 Berlin
Tel. 030-49808868
FVM,
ـ الصداقة المغربية
Glasgower Str. 33, 13349 Berln
Tel. 030-45020107
GDÄF,
ـ جمعية الصداقة األالمانية المصرية
Hessenallee 7, 14052 Berlin
Tel. 030-3057307
Ghorfa,
ـ الغرفة
Garnisonskirchplatz 1, 10178 Berlin
Tel. 030-2789070
Haus der deutsch- ـ بيت الشباب العربي األلماني
arabischen Jugend,
Kirchhofstr. 19, 12051 Berlin,
Tel. 0179-9162567
IDFAD,
ـ إدفاد
Seydelstr. 28, 10117 Berlin,
Tel. 030-20649898
IKRA,
ـ مركز اإلسالمي للثقافة والدعوة
Tromsöerstr. 6, 13359 Berlin,
Tel. 030-97888763 / 4/ 5
Inssan,
ـ مؤسسة إنسان
Gitschiner Str. 17, 10969 Berlin,
Tel. 030-20619639
Irakische Gemeinde,
ـ الجالية العراقية
Postfach 410362, 12113 Berlin,
Tel. 0174-4172863
Irakischer Kulturverein,
ـ الرافدين
Karl-Marx-Str. 204, 12055 Berlin,
Tel.030-29006689.
Islamic Relief,
ـ اإلغاثة اإلسالمية
Gitschiner Str. 17, 10969 Berlin,
Tel. 030-6112600
Jenin,
ـ جنين
Gerichtstr. 60, 13347 Berlin,
Tel. 0179-7718304
JFZ e.V.,
ـ مركز األسرة والشباب
Jugend & Familien Zentrum
Haberstr. 3, 12057 Berlin, Tel. 56823914

 استشــــارات، جمعيــــــات، كنــائس، مســــاجد،ســـــفارت

Neukölln
 مسجد المركز اإلسالميFinowstr. 27, 12045 Berlin, Tel. 68088490
U-Bhf. Rathaus Neukölln Bus M41/104/167
Neukölln
 مركز الحسنينGlasower Str. 54, 12051 Berlin,
U-Bhf. Grenzallee Bus 344
Reinickendorf
 مسجد الوداديةOllenhauerstr. 114, 13403 Berlin, Tel. 03045020107 U-Bhf. Kurt-Schumacher-Platz
Bus M21 / X21 / 122
 مسجد دار الحكمةTiergarten
Rathenower Str. 16, 10559 Berlin, Tel. 0303957629
Bus 123/178
ـ مركز التراث
Tempelhof
Manteufelstr. 4, 12103 Berlin
U-Bhf. Alt-Tempelhof Bus M 46/246/140
Tempelhof
ـ الخليل إبراهيم
Colditzstr. 27/29, 12099 Berlin
Te.: 030-73728274
U-Bhf Ullsteinstr., Bus 170
Wedding
 مسجد المركز الثقافيDrontheimerstr. 32 A, 13359 Berlin, Tel.030
49500803 U-Bhf. Osloer Str. Bus 125/128
Wedding
 مسجد الرحمنTromsöerstr. 6, 13359 Berlin, Tel: 030- 978
88763 U-Bhf. Osloer Str. Bus 125/128
Wedding
 مسجد باللDrontheimer Str. 16, 13356 Berlin, Tel. 03049912704 U-Bhf. Osloer Str. Bus 125/128
Wedding
ـ مسجد الصحابة
Torfstr. 14, 13353 Berlin, Tel. 0177-5268716
U-Bhf. Amrumer Str. Bus 142/ 221
Wedding
ـ مسجد الرسالة
Brunnenstr. 70-71, 13355 Berlin, Tel. 030-46
309555
U-Bhf. Voltastr. Bus 247 Tram 10
Wedding
مسجد الفردوس
Al-Firdaus , Brüsseler Str. 39, 13353 Berlin
U-Bhf. Leopoldplatz / Seestr.
Bus 120/ 106/142/221/247/327/M13/N6/N9

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

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

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

Kreuzberg,
ـ مسجد عمر
Wiener Str. 1-6, 10999 Berlin, Tel. 0306126961 Bus M29 U-Bhf. Görlizer Str.
Kreuzberg
 مركز اإلمام الصدرYorckstr. 35, 10965 Berlin.
U-Bhf. Yorckstr. Bus M19
Neukölln
 مسجد النورHaberstr. 3, 12057 Berlin, Tel. 030-68083610
S-Bhf. Köllnische Heide Bus 170
Neukölln
 مركز القائمFlughafenstr. 79-81, 12049 Berlin, Tel.03062705116 U-Bhf. Boddin Str. Bus 104/ 167
Neukölln
 مسجد دار السالمFlughafenstr. 43, 12053 Berlin, Tel.03062731998 U-Bhf. Boddin Str. Bus 104/ 167
Neukölln
 مركز المصطفىKienitzer Str. 98. 12049 Berlin, Tel.: 01723962858 U-Bhf. Leinestr.
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ﺟراﺣﺔ اﻟﻔم واﻷﺳﻧﺎن  /زرع اﻷﺳﻧﺎن  /ﺗﻧظﯾف ،ﺗﺑﯾﯾض وﺗﺟﻣﯾل اﻷﺳﻧﺎن
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ﺗﻠﺑﯾس اﻷﺳﻧﺎن ﺑﺎﻟﺗﯾﺟﺎن واﻟﺟﺳور  /ﺗرﻛﯾب اﻷﺳﻧﺎن وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ أﻣراض اﻟﻠﺛﺔ
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ﻣواﻋﯾد اﻟﻌﻣل
Sprechzeiten
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09:00 - 16:00
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Oralchirurgie / Implantologie / Prof. Zahnreinigung / Putztechniktraining /
Bleaching / Zahnschmuck /
Kinderzahnheilkunde / Kronen- & Brückenversorgung / Zahnprothesen /
Zahnﬂeischbehandlung /
Amalgamaustausch (Keramik / Gold / Kunststoﬀ) / Schienentherapie / Röntgengeräte / Angstpatienten
NEU: digitales Röntgen / Abdruckloser Zahnersatz in kurzer zeit.

اﻟﻌﻧوان اﻟﺟدﯾد

Neue Adresse

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

أطباء

Ärzte

 طيبة/ د-

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

 نساءALLERGOLOGIE

FRAUENÄRZTE

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

HALS, NASEN,
OHREN

 حنجرة، أذن،أنف

باطنية

أطفال

KINDERÄRZTE

 عدنان/ـ د
 ذكرى/  دة نجيب/  د-

 سناء/ـ دة

جراحة أطفال

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

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

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

طب األعصاب

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

ORTHOPÄDIE

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

 عباسي-

 ذكرى/دة

Hals-Nasen-Ohren-Facharzt

 موسى/ـ د

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

NEUROLOGIE

عام

ALLGEMEINMEDIZIN

 هاشم/ـ د

INNERE MEDIZIN

KINDERCHIRURGIE

 موديستو/ د-

 باسم/ـ د

Basem Abu-Lubdeh
Karl-Marx-Str. 80, 12043 Berlin,
Tel. 030-62989828
Hachem
Bismarckstr. 63, 13585 Berlin.
Tel. 3335848
Mousa
Tempelhofer Damm 139, 12099
Berlin, Tel.: 030-7514064

Adnan Al-Radhi
Reichstr. 108, 14052 Berlin
Tel. 030-3025656
Dekra AL-Saidi
Grammestr. 15, 13629 Berlin,
Tel. 030-38304442
Najeeb Al-Saidi
Hänselstr. 45, 12437 Berlin
Tel.: 030-5329237
Sana Ayade
Neckar Str. 7, 12053 Berlin
Tel. 030-785 23 36

الحساسية

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

عظام

Abd El-Aziz, Ashraf
 أشرف عبد العزيز/ـ د
Litzenburger Str. 54,
10719 Berlin, Tel. 030887133950
Ahmadi Awni
 أحمدي/ دKottbusser Str. 3, 10999 Berlin,
Tel. 030/6141080
Dr. Univ. PD Amro Homssi  عمرو حمصي/ـ د
Greifswalder Str. 137-138, 10409 Berlin
Tel.: 030-44 33 99 0
 دهشان/ـ د
Dr. Dahshan
Allee der Kosmonauten 47, 12681 Berlin,
Tel. 030-5415021
 محمود عاطف/ـ د
Mahmoud Atef
Havemannstr. 24,12689 Berlin,
Tel. 030 / 93523437
 رسالن/ـ د
Raslan,Tarek
Prinzenallee 90, 13357 Berlin,
Tel. 030-49915110

Tel.: 030-3335848
Fax: 030-3336092

Bismarckstr.63
13585 Berlin-Spandau
Sprechzeiten: MO., Di., Do. 8:00-12:00 / 15:00-18:00
Mi., Fr. 9:00-12:00
Bae Hamid
Kaiserin-Augusta-Str. 11,
12103 Berlin, Tel. 030 / 751 01 01
Chabarek Abdul Aziz
Kongostr. 52-54, 13351 Berlin,
Tel./ Fax: 030-4525102
Ghattas Fathi
Skalitzer Str. 33, 10999 Berlin
Tel. 030-61 23 794
Hodroj A
Nansenstr. 2, 12047 Berlin,
Tel. 030-62300 80
Mohamed Jamal
Karl-Marx-Str. 214, 12055 Berlin,
Tel. 628 38 31
Mohamed Al-Raai
Alt-Rudow 70, 12355 Berlin
Tel.: 030-5350535
Rafii
Schildhornstr. 85, 12163 Berlin.
Tel.: 030/7 91 43 46
Ramez Jalal
12055 Berlin , Herzbergerstr.30,
Tel. 030 / 687 12 20
Seidel Dalal
Amsterdamer Str. 6, 13347 Berlin,
Tel. 030-4556081
Torabi
Sonnenallee 73, 12045 Berlin,
Tel. 030-6234702

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

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

AUGENÄRZTE

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

عيون

 مأمون/ـ د

جراحة

CHIRURGIE

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

hzahn.

دﯾل أﺳﻧ
ﮭﺎء ﺗﺑ

ﻰ اﻧﺗ
وﺣﺗ

ﻷول
ﺳن ا
ن اﻟ
ﻣ

ﻋﯾﺎدة طب اﻷﺳﻧﺎن ﻟﻠﺻﻐﺎر

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

ﺧدﻣﺎﺗﻧﺎ اﻟطﺑﯾﺔ

Praxisschwerpunkte

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

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

Zeina Wehbe
Cassandra von Hopﬀgarten
Jana Ghobadian

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

Designed by dalil.de

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

أطباء

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

KIEFERORTHOPÄDIE

Dr. Boutros , Fadel
Berliner Str. 18,10715 Berlin

تقويم األسنان
 فاضل/ـ د

SPORTMEDIZIN

طب رياضي

UROLOGIE

مسالك بولية

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

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

أسنان

ZAHNÄRZTE

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

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

Tel.: 030-23937904
Karl-Marx-Str. 88, 12043 Berlin
Tel. 030-86420730
Dr. Yanal Alla-Rachi
 ينال اله رشي/ـ د
Radickestr. 26, 12489 Berlin,
Tel. 6713793

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

Privat & Alle Kassen

 عمار شاكر/ـ د
Amar Shakir
Karl-Marx-Str. 118, 12043 Berlin,
Tel. 030-68053524
Benabdallah
 بن عبد هللا/ـ د
Hermannstr. 147, 12051 Berlin
Tel. 030-3256878
 سمارائي/ـ دة
Birgit Samarrai
Sophia-Charlotten-Str. 73-74, 14059 Berlin
Tel. 030-31998710

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

‰⁄ÊÅ<Çe^¬<ÖÁj“Ç÷]<Ö^éjäπ]

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

Karl-Marx-Str. 80
12043 Berlin

Tel.: 030-686 65 04
Fax: 030-627 30 433
Mo. - Di.: 8.30 - 16.00 Uhr.
Mi.: 8.30 - 13.00 Uhr.
Do.: 11.00 - 18.00 Uhr.
Fr.: 8.30 - 12.00 Uhr.

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

Douedari G.
 دويداري/ دBundesplatz 12, 10715 Berlin
Tel. 030/8531362
Hajir Jamal
 حجير/ دExerzierstr. 17, 13357 Berlin
Tel. 030-4651184
Hanan Hafez-Holz
 حنان حافظ/ـ دة
Karl-Marx-Str. 84-86, 12043 Berlin
Tel.030-689773930
Mohammad Hijazi
 محمد حجازي/ـ د
Berliner Str. 25, 13507 Berlin (Tegel)
Tel. 030-4374 8465
Ishaq, Ibtisam,
 إبتسام إسحاق/ ـ دة
Karl-Marx-Str. 184, 12043 Berlin,
Tel. 030-6872172
Khalouf Emad
 عماد خلوف/ـ د
Badstr. 19, 13357 Berlin,
Tel.030-4932050
Mohamed Abu Hamada
 أبو حمادة.ـ د
Rami Abu Warrd
 أبو ورد.ـ د
Finowstr. 25a, 12045 Berlin,
Tel.:030- 687 5077
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ZAHNARZTPRAXIS

Mustapha Lagrou M.Sc

Design by dalil.de

ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ زراﻋﺔ اﻷﺳﻧﺎن

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

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

أطباء

Ärzte

Dr. Khaled El-Sharafi
Dr. Zamzam Abu Showaisha

Fachärzte für Frauenheilkunde & Geburtshilfe

030 625 10 07

Hermann Quartier

Tel

(S- & U-Bhf. Hermannsraße)

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

Hermannstraße 158A
12051 Berlin

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

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

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

100%
OFFSET-DRUCK

ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺇﻋـﻼﻧﺎﺕ ﻭ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺇﻧﺘﺮﻧﺖ

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

Praxis für moderne Zahnheilkunde

ahn
www.z

Designed by dalil.de

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

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

U Gneisenaustraße

MUHANNAD. ABOU NABOUT

Praxis für moderne Zahnheilkunde

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

أطباء

Ärzte

اﻟﻌﯾﺎدة اﻟﺗﺧﺻﺻﯾﺔ

 طب رﯾﺎﺿﻲ-  ﺗﺟﻣﯾﻠﯾﺔ-  ﻋظﻣﯾﺔ-  أوﻋﯾﺔ- ﺟراﺣﺔ ﻋﺎﻣﺔ

 ﻣﺻطﻔﻰ ﻣﺣﺟوب.د
Dr. med.
Moustafa Mahjoub

Arzt für Chirurgie
Gefäßchirurgie, Sportmedizin,
Orthopädische Therapie,
Schönheitchirurgie
ﻣواﻋﯾد ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺣﺟﺎﻣﺔ ﯾوم اﻷرﺑﻌﺎء ﺑوﺟود ﺳﯾدة ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ
ﻣواﻋﯾد ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺧﺗﺎن اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟطﮭور
Ärztehaus:
Joachimstaler Str. 21,
10719 Berlin
(U-Kurfürstendamm)
Tel. : 030-881 63 33
Fax: 030-882 27 67

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

Designed By Dalil

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

Tel

030 687 21 72

Praxis-Sprechzeiten:
Mo, Di, Mi: 10.°°-18.°° Uhr
Do: 12.°°-18.°° Uhr Fr: 10.°°-16.°° Uhr
und nach Vereinbarung

Prophylaxe

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

Dr. Manfred Böhm

د .مانفرد بوم

Dr. Tarek Karasholi

د .طارق قرشويل.
Dr. Franziska Krätzig

د .فرانسيسكا كريتزيغ

Rasha Kabbani

د .رشا قباين

مطلوب موظفني وموظفات ،ومتدربات

www.oralchirurgie-im-storkowerbogen.de/karriere

نتكلم العربية واألملانية و االنكليزية
الخدمات العالجية
زراعة االسنان (إستشارة مجانية-أسعار مقبولة وبالتقسيط)
املعالجة الجراحية اللثوية
قلع أرضاس العقل
قطع ذرى األسنان املعالجة لبياً
عمليات الجيب الفيك
معالجة الكسور و الرضوض السنية
الجراحة التحضريية للتعويضات السنية
التشخيص باألشعة ثالثية األبعاد
إجراء املعالجة الجراحية تحت التخدير العام أو املوضعي ،أو بالتنويم
عيادتنا تقدم خدمة توصيل املجاين للمرىض
املسنني والعجزة من وإىل العيادة

FACHZAHNÄRZTE FÜR
ORALCHIRURGIE
Storkower Straße 207B
10369 Berlin
T 030 972 01 50
SPRECHZEITEN
Montag–Freitag 8–20 Uhr
Samstag nach Vereinbarung
VERKEHRSANBINDUNG
S8, S41, S42 oder S85 bis
Storkower Straße
Bus 156 oder 240 bis
Storkower Straße
www.oralchirurgie-im-storkowerbogen.de
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Designed by dalil.de

:ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻞ ﺍﻟﺠﺮﺍﺣﻲ
. ﺗﻜﺒﻴﺮ ﺍﻟﺼﺪﺭ ﻭﺍﻷﺭﺩﺍﻑ ﺑﺎﻟﺴﻴﻠﻴﻜﻮﻥ ﺃﻭ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﺪﻫﻦ. ﺷﺪ ﻭﺗﺼﻐﻴﺮ ﺍﻟﺼﺪﺭ. ﺷﺪ ﺍﻟﺒﻄﻦ ﻭﺗﺮﻫﻼﺕ ﺍﻟﺠﺴﻢ. ﺷﻔﻂ ﺍﻟﺪﻫﻮﻥ. ﺷﺪ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻭﺍﻟﺠﻔﻮﻥ. ﺗﺠﻤﻴﻞ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺤﻤﻴﻤﻴﺔ-

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

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

SHADHA BALGON

Fachärztin für plastische und ästhetische Chirurgie

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

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

ﺑﺈﺷﺮاف اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﻤﺎد ﻋﺒﻮد
ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﺨﺘﺒﺮ ﺣﺪﻳﺚ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻷﺳﻨﺎن ﺧﻼل  24ﺳﺎﻋﺔ
إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻘﺴﻴﻂ ﻣﺮﻳﺤﺔ ﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻌﻼج
زراﻋﺔ أﺳﻨﺎن ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ اﻟﻤﺮﻳﺢ
ﺗﺒﻴﻴﺾ وﺗﺠﻤﻴﻞ اﻷﺳﻨﺎن

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

 اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ

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

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

اﻟﻌﻴﺎدة ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺒﺎب اﻟﺨﻠﻔﻲ ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻧﻮﻳﻜﻮﻟﻦ

Designed by dalil.de

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

Design by Dalil.de

Zahnarzt
Mohamad Anis Almohamad

 ﻣﺣﻣد أﻧﯾس اﻟﻣﺣﻣد.د
Zahnarzt
Omar Shalabi

 ﻋﻣر ﺷﻠﺑﻲ.د

Fachzahnarzt für Oralchirurgie
Mukhtar Daiban

 ﻣﺧﺗﺎر ذﯾﺑﺎن.د
اﺧﺗﺻﺎﺻﻲ ﺟراﺣﺔ أﺳﻧﺎن

 اﻟﺧﻣﯾس- اﻹﺛﻧﯾن

 اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺗرﻛﯾﺔ،ﻧﺗﺣدث اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ

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

اﻟﺟﻣﻌﺔ

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

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

اﻟﺳﺑت

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

ھﯾرﻣﺎن ﺷﺗراﺳﮫ

. כ  אאא אא א כ-

. א אאא אא-

.   א א א   א.        אאא-

. אאא
.

. א א אא אאא-

 -

 א אא א א א. א א א א-

Öﬀnungszeiten: Mo., Di., und Do.: 09:00 - 17:00 Uhr | Mi.: 11:00 - 19:00 Uhr | Fr.: 09:00 - 14:00 Uhr

Tel.: 030 493 40 60

Heidebrinker Str. 1, 13357 Berlin
Gesundbrunnen

Designed by dalil.de

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

 تأمينات، عالج طبيعي، صيدليات،مستشفيات

Krankenhäuser, Apotheken, Naturheilkunde, Versicherungen

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

BRILLENSTUDIO
ABDALLAH
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Blissestrasse 5, 10713 Berlin
l]Ö^Èä÷]<Ö^øjﬁ˝<‡“^⁄_<^ﬂËÇ÷

Tel 030 861 06 86 Fax 030 861 06 87
Designed By Dalil

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

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

Abdul O T Genesung GmbH
Orthopädietechnik & Sanitätshaus

Kompressionsvesorgungen
Rehabilitationsmittel
Stützmieder, Med. Bandagen
Hausbesuchsservice
Beratung & Versorgung
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Manfred von Richthofen Straße 24
Tel

030 788 97 955

Fax

12101 Berlin
030 788 97 956

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

0171 991 81 96

Mo-Fr: 09.00- 18.00 Uhr & nach Vereinbarung

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

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

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

.Naturheilpraktiker
.Akupunktur
.Gefäß- und Schmerztherapie
.Krankengymnastik
.Manuelle Therapie
.Massagen
.Elektrotherapie
.Schlingentisch
.Eisbehandlung
.Fango / Heißluft
.Lymphdrainagen
.Sportphysio
.Proprioceptive Neuromuskuläre Facilitation
.Funktionelle Bewegungslehre
.Rückenschulkurse
.Rückbildungsgymnastik
(nach Schwangerschaft)
. Schröpftherapie
.Hausbesuche: Alle Krankenkassen, BG & Privat

Joachimsthaler Str. 21, 10719 Berlin-Charlottenburg
Tel.: 030 236 23 482 , Fax: 030 236 23 484
Handy: 0178 6105378 SMS+Whatsapp
www.praxis-almahdar.de | info@ praxis-almahdar.de
Mo.- Fr.: 09.00 - 18.00 Uhr, Sa. nach Vereinbarung
U-Bhf. Kurfürstendamm ( U9) , Bus 204, 249 , M 19, M 29

ح ﺟدﯾد

Designed by dalil.de

Stosswellentherapie

اﻓﺗﺗﺎ

 محامون، نظارات، صيدليات،عالج طبيعي

Naturheilkunde, Apotheken, Optiker, Anwälte

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

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

U-Bhf. Leopoldplatz
Tel 030 469 062 822
Fax 030 469 062 829
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Designed By Dalil

Müllerstraße 156 A
13353 Berlin

ª<ìí~j⁄
HÍÒ^ﬂ¢]<·Áﬁ^œ÷]<H4ä÷]<∞ﬁ]ÁŒ<HÏÜâ˘]<∞ﬁ]ÁŒ
<ÌÈf�÷]<∞ﬁ]Áœ÷]<HÁr◊÷]Ê<gﬁ^q˘]<·Áﬁ^Œ
SCHWERPUNKTE
Familienrecht, Verkehrsrecht,
Strafrecht, Ausländer- & Asylrecht

 عبد هللا/ د-

ـ أميركو
للتجارة

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

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

20 Jahre Dalil Magazin

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

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

 إكسزاكتExakt Fahrschule
Anzengruberstr. 6, 12043 Berlin
Tel.:030-23536205
 محمد/ ـ أ
Sonnen Fahrschule
Sonnenallee 82, 12045 Berlin
Tel.: 030-68072096
 حبيب/  أTurbo Fahrschule
- Bredowstr. 2,10551 Berlin,
Tel. 030-39837537 / 0174-2050030
- Donaustr. 101, 12043 Berlin
Tel. 030-56821280

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

ـ فوتو فريد
ـ ستوديو ميديا

 ﺃﺣـﻤﺪ ﺍﻹﺧﺘﻴﺎﺭ/ﺩ

Dr. A. Elektiar
dolmetscher

Designed By Dalil
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Aachener Str. 40, 10713 Berlin
(U-Bhf: Heidelberger Platz Bus: 249)
E-Mail post@elektiar.de
Tel 030 213 88 30 Fax 030 213 88 40
Funk 0171 838 97 31

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

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

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

ـ
ـ

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

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

 إلكترونيك لين إلكترو فن موبيل سات ريكسـ ساتكوم

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

AKI
ـ المعهد الثقافي العربي
Falkstr. 23, 12053 Berlin, Tel.68081472
Alfalah
ـ الفالح
Koloniestr. 30, 13359 Berlin
Tel. 41719694
Al-Baian
ـ البيان
Huttenstr. 31, 10553 Berlin,
Tel. 34357644
Alphabet
ـ مدارس ألفابت
- Nehringstr. 8, 14059 Berlin
- Crellstr. 38, 10824 Berlin
Tel.: 01520151947
Al-Huleh
ـ الحولة
Weisestr. 23, 12049 Berlin,
Tel. 6214959
ـ اإلرشاد
Al-Irschad eV.
Flughafenstr. 79/ 81, 12049 Berlin,
Tel. 030-62983410
Arabischer Unterricht
ـ تعليم اللغة العربية
Uthmannstr. 23, 12043 berlin
Tel. 030- 21806954
Al Andalus
ـ مدرسة األندلس
Falkstr. 22, 12053 Berlin,
Tel. 030-68054435
Cordoba
ـ مدرسة قرطبة للبنين و البنات
- Finowstr. 27, 12045 Berlin;
Tel. 030-51630581
- Drontheimer Str. 32a, 13359 Berlin,
Tel. 030-49908859
- Flughafenstr. 43, 12053 Berlin
Tel. 030-62731998
Deutsch-Libanesische Gemeinde
ـ الرابطة
Kurmärkische Str. 1-3,
اللبنانية
10783 Berlin, Tel. 030-8335332
El-Nur
ـ مدرسة النور
Haberstr.3, 12057 Berlin, Tel. 03056823914
Haus der Weisheit
ـ دار الحكمة
Rathenower Str. 16, 10533 Berlin, Tel.
030-39808625
 الكرامة/ المدرسة العربية
Karame e. V.
Puttkamer Str. 19, 10969 Berlin, Tel.
0176- 40198574
Palästina Sportvereine e.V.  مدرسة فلسطينPrinz-Eugen-Str. 17, 13347 Berlin,
Tel. 030-2111562

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

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

MALER

أعمال الدهان

Firma A. Khellouf
 خلوف ألعمال الدهانBraunschweiger Str. 68, 12055 Berlin,
Tel. 030-6834583
Firma KS tec
 صفصوف للنقل واإلعمارTel. 030-48826242 / 0176-61799437
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Firma Mattar
 شركة مطرTel. 0176-26888250
Hajjir Umzüge
ـ نقليات حجير
0176-70739151
IL Dienstleistung
ـ عبد هللا سعد
Kottbusser Damm 70, 10967 Berlin
Tel.: 030-9838845
ـ مطر للنقليات
Mattar Transport
0176-61799437

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

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

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

AN- & VERKAUF بيع وشراء السيارات
AB Automobil
Barnetstr. 53, 12305 Berlin
Tel.: 030-7456418
Autoservice Abo Ward
Neuendorfer Str. 64, 13585 Berlin
Tel.: 030-61365550
Jallous Automobile
Lübarser Str. 35, 13435 Berlin
Tel. 030-4024415
Wehbe Autohandel
Kiefholzstr. 388, 12054 Berlin,
Tel. 030-62804435

VERMIETUNG

تأجير السيارات

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

REPARATUR

إصالح السيارات

ASD Auto Design u. Service GmbH
Koloniestr. 104, 13359 Berlin,
Tel. 030-4926372
Chebli, Hikmet u. Ghazi
Koloniestr. 127, 13359 Berlin,
Tel. 030-4939073

KFZ-GUTACHTER

خبير الحوادث
ـ

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

ـ
ـ
ـ
ـ

استشارات اجتماعية

Beratungsstellen

F&S Taxes Steuerberatung
Dienstleistung
Finanzbuchführung

Jahresabschluss

Steuerberatung

Steuererklärung

Lohnbuchhaltung und
Lohnbuchoptimierung

Unternehmens- und
Wirtschaftsberatung

Vermögensberatung

Existenzgründerberatung

Vorsorge

ﺧــدﻣــﺎﺗﻧــﺎ
اﻻﺳﺗﺷﺎرات واﻟﻧﺻﺎﺋﺢ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ

ﻣﺳك اﻟدﻓﺎﺗر

إدارة اﻷﺻول واﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ

اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺧﺗﺎﻣﯾﺔ

ﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل

اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﺗﺄﺳﯾس
اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺟدﯾدة

اﻟﻣﺷورات واﻟﻧﺻﺎﺋﺢ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺿرﯾﺑﺔ اﻹرث واﻟﮭﺑﺎت
أﺳﻌﺎرﻧﺎ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ وﺷﻔﺎﻓﺔ
Friedrichstraße 231 I 10969 Berlin (3. OG)
Tel.: 030/9940496-80
U-Bahnlinien:
Fax: 030/9940496-81
U6- Hallesches Tor | U1- Kochstraße
info@funds-taxes.de
Bus: M29, M41
www. funds-taxes.de
berger Allee 180 c-d in 10369 Berlin
Telefon: 97 60 51 98
Auskünfte zur Arbeitslosigkeit
Rathaus Lichtenberg
Möllendorffstr.6, 10367 Berlin
Di 15–18 (ohne Voranmeldung)
Ball e.V.
Beratung und Wohnunterstützung
Sozialberatung
Marchwitzastr. 24–26 in 12681 Berlin
Telefon: 5 42 21 55
Völkerball
Interkulturelle Begegnungsstätte BerlinLichtenberg
Josef-Orlopp-Straße 52 in 10365 Berlin
Telefon: 55 49 20 45
MARZAHN-HELLERSDORF
Arbeitslosenverband ALZ Marzahn
Glambecker Ring 80 - 82 in 12679
Berlin
Telefon: 93 49 65 04
Auskünfte zur Arbeitslosigkeit
Beratung + Leben
Allgemeine Soziale Beratung und Migrationserstberatung für Erwachsene
Landsberger Allee 400 in 12681 Berlin
Telefon: 9 35 20 63
Gewerkschaftlicher KIEZ-Treff
Mehrower Allee 28-32 in 12687 Berlin
Telefon: 93 66 50 66
ALG II Beratung
MITTE (Mitte, Tiergarten, Wedding)
Arbeiterwohlfahrt
Zentrum für Migration und Integration
Stettiner Straße 12 in 13357 Berlin
Telefon: 66 64 39 - 0
Berliner Arbeitslosenzentrum (BALZ)
Nazarethkirchstraße 50 in 13347 Berlin
(direkt am U-Bhf. Leopoldplatz)
Telefon: 45 60 60 15
Beratung auch zum Arbeitslosengeld I.
Caritasverband
Allgemeine Soziale Beratung
Oldenburger Straße 47 in 10551 Berlin
Tel.: 6 66 33 - 71 70
Deutsches Rotes Kreuz

CHARLOTTENBURG-WILMERSDORF
Caritasverband
Allgemeine Soziale Beratung
Pfalzburger Straße 18 in 10719 Berlin
Telefon: 66 63 3 - 9 60
Paritätischer Wohlfahrtsverband
Brandenburgische Straße 80 in 10713
Berlin
Kostenlose Rechtsberatung Mi 14 16:30 Uhr
FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG
Berliner Mietergemeinschaft
Möckernstraße 92/Ecke Yorckstraße in
10963 Berlin
Beratungszeit: Di ab 19 Uhr
GEBEWO pro
Beratungsstelle für Wohnungsnotfälle
und Existenzsicherung
Gneisenaustraße 2 / 3. Etage VH in
10961 Berlin, Telefon:53 15 68 50
mitHilfe
Rigaer Straße 62 in 10247 Berlin
Telefon: 41 72 18 79
Beratung in existenziellen Notlagen
zur Vermeidung oder Behebung von
Wohnungsnot
RuDi Nachbarschaftszentrum
Hartz-IV-Beratung
Modersohnstraße 55 in 10245 Berlin
Telefon 29 49 20 25
Diakonisches Werk Berlin Stadtmitte
TAM – Interkulturelles Familienzentrum
Wilhelmstraße 116-117 in 10963 Berlin
Telefon: 2 61 19 93
Beratung für Familien in Kreuzberg
Rechtsberatung mit einem Anwalt:
jeden 2. und 4. Mittwoch im Monat von
15 - 18 Uhr
in der St. Thomas-Gemeinde, Bethaniendamm 23-29 in 10997 Berlin
LICHTENBERG-HOHENSCHÖNHAUSEN
Arbeitslosenverband
Bürger-Kommunikations-CenterLands86
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Festkichkeiten, Autos, Im- & Export, Reinigung

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

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

FESTSAAL

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

20 Jahre
Dalil Magazin

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 Beratungszentrum für Frauen und ihre
Familien
Brunsbütteler Damm 17 in 13581 Berlin
Telefon 3 36 66 62
Treffpunkt Regenbogen
Lynarstraße 9 in 13585 Berlin
Telefon: 3 36 10 36
STEGLITZ-ZEHLENDORF
Diakonisches Werk Steglitz und TeltowZehlendorf
Johanna-Stegen-Straße 8 in 12167
Berlin
Telefon: 7 71 09 72
TEMPELHOF-SCHÖNEBERG
Arbeit und Leben (DGB/VHS)
Keithstraße 1-3 in 10787 Berlin
Telefon: 30 10 48 65
Diakonisches Werk Tempelhof-Schöneberg
Stadtteilzentrum „KoKuMa“
Rathausstraße 28 in 12105 BerlinMariendorf
Telefon: 74 00 44 65
HVD Neustart
Beratung und Wohnunterstützung
Kaiserin-Augusta-Str. 75 ,12103 Berlin
Telefon: 32 51 34 43
Stadteilverein Schöneberg
im Stadtteilladen „Halk-Kösesi“
Crellestraße 38 in 10827 Berlin
Telefon: 78 70 40 50
im Pallasladen PallasT
Pallasstraße 35 in 10781 Berlin
Telefon: 2 16 64 73
TREPTOW-KÖPENICK
Bürger Informations Zentrum Oberschöneweide
Wilhelminenhofstraße 42 B in 12459
Berlin
Telefon: 5 35 36 88

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

Al-Muhammadawi
 المحمداوي للسياراتEinemstr. 4, 10787 Berlin
Tel. 030-25358338-9
Ramadan Maschinenhandel
 رمضانTel. 030-40713701
Munkari, Kutayba
 قطيبةAhrweilerstr. 22, 14197 Berlin
Tel. 030-8213222
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Airlines, Frisiersalons,
Vandam
ـ حسين فاندام
Tel.: 015759643529
Goldene Finger
ـ األصابع الذهبية
Sonnenallee 13, 12047 Berlin
Tel. 030-62985725
Haissam
ـ هيثم
Gneisenaustr. 83, 10961 Berlin
Tel. 0173-8248026
Hussein coiffeur
ـ كوافير حسين
Prinzenallee 36, 13359 Berlin
Tel. 030-21471352
Kassem
ـ صالون قاسم
Mittenwalder Str. 43, 12049
Berlin Tel. 0176-82076032
Kristall
ـ كريستال
Urbanstr. 37, 10967 Berlin
Tel. 0176-26598848
Malla Styling
ـ صالون المال
Sonnenallee 44, 12045 Berlin
Tel. 030/62001839
Mohsen
ـ صالون محسن
Hermannstr. 92, 12051 Berlin
Tel. 030-68328673
Nasser
ـ صالون ناصر
Warthestr. 67, 12051 Berlin,
Tel. 030-62842801
Street Cut
Brunnenstr. 94, 13355 Berlin
Tel.: 030-94866121
Super Cut
ـ صالون هنادي
Badstr. 48, 13357 Berlin
Tel. 030-55955388
Venezia
ـ صالون فينسيا
Triftstr. 3, 13353 Berlin
Tel. 030-46988442
Wael
 صالون وائلSonnenallee 161, 12059 Berlin
Tel. 030-43910087
ـ كوافير وائل
Wael Coiffeur
Reinickendorfer Str. 48, 13347 Berlin
Tel. 030-4526016
Yassin
ـ صالون ياسين
Ostender Str. 4, 13323 Belin,
Tel. 0157-73461990
Youssef
ـ صالون يوسف
Stettiner Str. 62, 13357 Berlin
Tel. 030-49989960

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

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

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

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

Sonnenallee 92, 12045 Berlin
Tel.: 0179-1319048

ـ فساتين نور

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

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

Restaurant, Backwaren, Lebensmittel, Cafés, Juweliere

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

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

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

Barbar Aga
ـ بربر أغا
Karl-Marx-Str. 46, 12045 Berlin
Tel. 030-62985881
El-Salam
ـ السالم
Sonnenallee 44, 12045 Berlin, Tel.
62726510
Goldene Shicha
ـ الشيشة الذهبية
Graefestr. 65a, 10967 Berlin
Tel. 0176-29873909
Sahara
ـ صحارى
Boddinstr. 4, 12053 Berlin,
Tel. 62989528
Sehraya
ـ سهراية
Großbeerenstr. 79, 10963 Berlin
Tel. 030-25938733
Tausend und eine Nacht
ــ ألف ليلة و ليلة
Potsdamer Str. 137, 10783 Berlin
Tel. 030-32890986
Um Kalthum
ـ أم كلثوم
Sonnenallee 40/70, 12045 Berlin,
Tel. 030-2732509
Ya Hala
ـ ياهال
Pankstr. 51, 13357 Berlin,
Tel. 030-46905038

 مجوهرات، مقاه عربية، مواد غذائية، أفران وحلويات،مطاعم
Tel. 030-25931818
ـ نور
Nour
Kaiserdamm 89, 14057 Berlin,
Tel. 03033008145
ـ قدموس
Qadmous
Am Friedrichshain 1, 10407 Berlin
Tel.030-4246255
ـ روشة
Rousche
Putbusser Str. 44, 13355 Berlin
Tel.: 030-34722645
ـ سبيل
Sabil
Boxhagener Str. 28, Friedrichshein
Tel. 030-29009227
ـ سالم
Salam
Rankstr. 3, 10789 Berlin
Tel. 030-8813461
ـ سالمات
Salamat
Dunnckerstr.18, 10437 Berlin
Tel.030-4443136
 سلسبيلSalsabil 1
- Göhrener Str. 6, 10437 Berlin
Tel. 030-44053504
- Wörther Str. 16 10405 Berlin
Tel. 030-44046073
ـ سنابل
Sanabel
Gabriel-Max-str. 16, 10245 Berlin
Tel. 030-29000699
ـ سكارابيوس
Scarabeo
Ludwigkirchstr. 6, 10719 Berlin
Tel. 030-8850616
ـ سمسم
Sesam
Gneisenaustr. 22, 10961 Berlin
Tel. 030-6946801
Shaam Restaurant
ـ شام
Karl-Marx-Str. 177, 12043 Berlin
Tel.: 030-68084054
ـ شهرزاد
Sharazad
Dahlmannstr. 27, 10629 Berlin
Tel. 030-53216767
Tiba
ـ طيبة
Karl-Marx-Str. 175, 12043 Berlin
Tel. 030-68087535
Ya Hala
ـ ياهال
Pankstr. 51, 13357 Berlin
Tel. 030-46067274
Um Kalthoum
ـ أم كلثوم
Sonnenallee 34, 12045 Berlin
Tel.: 0151-45012777

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

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

Al-Andalus
ــ األندلس
Sonnenallee 40, 12045 Berlin
 الحمراAl Hamra
Raumer Str. 16, 10437 Berlin
Tel. 030-42850095
ـ األمراء
Al Omaraa
Kaiserin-Augusta-Allee 85, 10589 Berlin
Tel. 030-33006543
ـ الباشا
Al Pascha
Sonnenallee 77, 12045 Berlin
Tel.: 030-62903549
ـ مطاعم الرحمة
Al-Rahme
 ـFlughafenstr. 49, 12053 Berlin,
Tel.: 0179-171 30 11
 ــKarl-Marx-Str. 194, 12055 Berlin,
Tel.: 0176-2684 6030
Al-Safa
 الصفاSonnenallee 75, 12045 Berlin
Tel. 030-62737894
Al Sultan
ـ السلطان
Mehringdamm 44, Berlin
Tel. 030-78897239
Akroum
ـ أكروم
Sonnenallee 45, 12045 Berlin
Tel. 030-23619319
Amira
ـ مطعم أميرة
Donaustr. 131, 12043 Berlin
Tel. 030-6233790
Asaad
ـ أسعد
Luxemburger Str. 6, 13353 Berlin
Tel. 030-81799951
Assala
ـ اصالة
Hohenzolerndamm 11, 10717 Berlin
Tel. 030-47595598
Babel
ـ بابل
- Gabriel-Max-Str. 16, 10245 Berlin
Tel. 030-29368784
- Kastanienallee 33,10437 Berlin
Tel. 030-44031318
Baharat
ـ بهارات
Winterfeldstr. 37, 10789 Berlin
Tel. 030-2168301
Baraka
ـ بركة
Lausitzer Plaz 6, Kreuzberg
Tel.030-6126330
Barbar Aga
ـ بربر أغا
Karl-Marx-Str. 45,12045 Berlin
Tel. 030-6242708
Casalot
ـ إكسال
Claire-Waldoff-Str. 5, 10117 Berlin
Tel. 030-27572210
City Chicken
ـ فروج المدينة
Sonnenallee 59, 12045 Berlin
Tel. 030-6248600
ـ بيت المدينة
City House
Sonnenallee 73, 12045 Berlin
Tel.: 030-62904952
ـ الشحرور
El Chahrour
Ohlauer Str. 10, 10999 Berlin
Tel. 030-6117115
ـ معجنات الضيعة
El-Daia Snack
Sonnenallee 46, 12045 Berlin
Tel: 030-63413250
 الرضاEl Reda
Huttenstr. 69, 10553 Berlin
Tel. 030-3911119
ـ الريف
El-Rief
Schönhauser Allee 46 a, 10437 Berlin
Tel. 030-44043370
ـ جمال الشام
Jamal Elshaam
Pettenkoferstr. 2, 10247 Berlin,
Tel.: 030-37472929
ـ حبيبي
Habibi
- Winterfeldplatz, Tel. 030-2153332
- Akazienstr. 9, Tel. 030-7874428
- Körtestr, 35, Tel.: 030-2922401
Jaffa
ـ يافا
Pariserstr. 39-40, 10707 Berlin
Tel. 030-88702908
Lasan
 الزانAdelbertstr.96, 10999 Berlin
Tel. 030-69814098
ـ مندي
Mandi
Seestr. 57, 13347 Berlin
Tel.: 030-20095700
ـ مرووش
Marooush
Knesebeckstr. 48, Ecke Ku‘damm
10719 Berlin, Tel. 030-887118335
ـ مروش
Maroush
Adelbertstr. 93, 10999 Berlin
Tel. 030-69536171
Masaya
ـ مسايا
Wilhelmstr. 22, 10963 Berlin
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منطقة البحر األحمر في جمورية مصر العربية هي واحدة من أكثر المناطق السياحية شعبية بفضل الشواطئ الرملية الممتدة ألميال
طويلة مع تميزها بالشعاب المرجانية المذهلة وحياة األسماك تحت الماء  ،مما يجعلها واحدة من أهم وجهات الغوص في العالم  .يعتبر
البحر األحمر من الوجهات السياحية المميزة ايضاً بالشمس والرمال  ،باإلضافة إلى امتداد الصحراء الشرقية عبر هذه المنطقة  ،تتناثر
بقايا من مصر الرومانية والعصور المسيحية األولى  .يقبل الكثير من الزوار الباحثين عن الشمس والبحر والشاطئ  ،باإلضافة إلى
استكشاف الكثير من الطبيعة الساحرة .
 -القصير :

مدينة مصرية تتبع محافظة البحر األحمر إدارياً،
كانت المدينة موقع التنقيب عن الذهب فى عصور
الفراعنة ومنها بدأت الملكة حتشبسوت رحالتها
االستكشافية إلى بالد بونت وفى القرن السادس
عشر حكمها السلطان سليم األول الذى ما يزال
تمثاله موجود فى وسط المدينة.
ً
وتعثير المدينة اليوم منتجع سياحى هادئا حيث
الشواطئ الرملية والمياه الصافية والشعاب
المرجانية ،باإلضافة إلى مجموعة من اآلثار
المسيحية واإلسالمية التى ترجع لعهود مختلفة
فعلى سبيل المثال يوجد بها قلعة بنيت عام 1799م
وضريح الشيخ أبى الحسن الشاذلى الذى أنشئ عام
 1892باإلضافة إلى بعض اآلثار القبطية والرومانية
واإلسالمية وأثار فرعونية ترجع إلى عصر الملكة
حتشبسوت ومنجم للذهب فى وادى الفواخير.
يقال أن سبب أطالق أسم القصير عليها ترجع إلى
أنها أقصر مسافة تربط بين صعيد مصر والبحر
األحمر وكانت فى الماضى الطريق الوحيد الرابط
بينهما.
والمدينة إلى اآلن محتفظة بطابعها القديم التى تجده
واضحاً فى الممرات الضيقة التى تحيط المبانى
القديمة المتداعية ذات المشربيات والنوافذ واألبواب
الملونة.

السياح من جميع أنحاء العالم حيث تجذب ما يقارب
المليون سائح سنوياً لما فيها من أنشطة ممتعة
والتى منها سفارى الصحراء والتزحلق على الماء
والسباحة وركوب القوارب الزجاجية او غواصة
السندباد واألستمتاع بالشعاب المرجانية واألسماك
النادرة والصيد والغوص.
باإلضافة إلى أحتوائها على عدد كبير من المطاعم
التى تحتوى قوائمها على جميع المأكوالت العربية
والعالمية .كما تحوى الغردقة العديد من الجزر
الساحرة التى منها جزيرة الزبرجد وجزيرة الجفتون

الكبير والجفتون الصغير وجزيرة أبو منقار وجزيرة
شدوان .باإلضافة لعدد من المناطق األثرية القليلة
منها القلعة القديمة التى تعود للقرون الوسطى و
وادى الحمامات وبعض األثار الرومانية بجبل
الدخان باإلضافة إلى متحف األحياء المائية.

 -الجونة :

مدينة عصرية إلى الشمال مباشرة من مدينة الغردقة
تحوى العديد من الفنادق والفيالت والمنتجعات
الفاخرة ومالعب التنس تعود نشأتها إلى عام .1990

 -الغردقة :

ترجع شهرة الغردقة المتالكها مواقع غوص فريدة
مما جعلها من أفضل األماكن البحرية التى تجذب
91

 -محمية وادي الجمال وجبل حماطة :

تقع فى جنوب محافظة البحر األحمر بمساحة
إجمالية 7450كم تتألف المحمية من عناصر بيئية
متعددة منها حوض وادى الجمال وهو أحد أكبر
وأغنى أودية الصحراء الشرقية بالكائنات الحية
وجبل حماطة الذى يعد أعلى جبال الصحراء الشرقية
وأحراش المانجروف التى تمتد على طول سواحل
المنطقة والشعاب المرجانية التى ال تزال تحتفظ
بطبيعتها البكر والشواطئ البحرية التى تحوى جزر
تتكاثر بها الطيور والسالحف البحرية والشواطئ
الرملية التى تتميز بكثرة السالحف البحرية عليها.

 -مرسى علم :

وتتميز الجونة بكونها موقعاً للغطس والرياضات
المائية المختلفة ويوجد بالمنتجع شاطئان رئيسيان
شاطئ زيتونة وشاطئ مانجروفى باإلضافة إلى عدد
كبير من القنوات المائية مما يجعل لكل منزل أو فيال
أو شاليه فى المنتجع شاطئ خاص بها باإلضافة إلى
مستشفى مجهزة بكل التجهيزات ومدرسة ومطار
صغير.
والجدير بالذكر أيضاً أنها تحوى متحف صغير
يحوى  90معروضة باإلضافة إلى معرض يعرض
أعمال الفنان التشكيلى المصرى حسين بكار وأيضاً
بها مكتبة سفارة المعرفة وهى مكتبة رقمية متطورة
ترتبط بشكل رئيسى بمكتبة اإلسكندرية .وبها أيضا
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الجامعة التقنية األلمانية.

 -محمية صمداى :

أو كما تسمى أيضاً بيت الدرافيل بمرسى علم وهى
تضم أكثر من  5000دولفين يسبحون فى جماعات
تتكون من  5إلى  200دولفين يخلدون للنوم فى
النهار بين الشعاب المرجانية وفى الليل تنشط وتسبح
وقد منعت الهيئات الحكومية عبور القوارب فى
منطقة حرم الدالفين حتى ال تتأذى .وتعد المحمية
من أجمل بقاع البحر األحمر وأندرها كما تعد أيضاً
أكبر محمية خاصة بالدالفين فى العالم .وهى احد اهم
مناطق الجذب السياحى فى منطقة البحر االحمر.

تتميز المنطقة بكونها جبلية مرتفعة واشتهرت المدينة
فى فترة العصر الفرعونى إلى العصر الرومانى
بمناجم الذهب وال تزال أثار تلك الفترة إلى اآلن
واضحة فى باقيا صور بعض النقوش الفرعونية
المحفورة فى الصخور وتعد مرسى علم من أجمل
مناطق الغطس فى العالم وتعد أيضاً وجهة محببة
لهواة السفاري حيث تحوى مجموعة فريدة من
الجزر والجبال والوديان باإلضافة إلى مجموعة من
المناجم التى حفرت خالل العصور القديمة فى الجبل
بحثاً عن الذهب والزمرد .وتعتبر المدينة مكان مميز
لقضاء أجازة ممتعة وهادئة حيث تحوى العديد من
الفنادق والمنتجعات الفاخرة.

 -دير األنبا أنطونيس :

هو أول دير أنشئ فى العالم و ينسب أسمه إلى
األنبا أنطونيس الذى يعتبره األقباط المصريون أول
الرهبان فى العالم و أب لجميع الرهبان .خرج األنبا

أنطونيس من قريته بالصعيد زاهداً فى العيش و
وزع أمواله وميراثه وأراضيه على الفقراء قاصداً
الله بقلبه وسار حافياً إلى أن أستقر فى الجبل وحفر
مغارته وأعتزل الناس وأسس حركة الرهبنة لتخرج
من مصر وتغزو العالم.
يقع دير األنبا أنطونيس على سفح جبل الجاللة القبلى
بصحراء العرب التابعة لمحافظة البحر األحمر قرب
الزعفرانة على مساحة  18فدان وتأسس فى القرن
الرابع الميالدى بين عام 361م 362م وتضم مكتبة
الدير  1438مخطوطة يرجع معظمها إلى القرن
 13الميالدى وقد تم العثور على أقدم نموذج من
اللغة القبطية فى هذا الدير وهو عبارة عن مجموعة
كتابات وجدت تحت كنيسة الرسل التى تعتبر األقدم
بين كنائس الدير.
والدير يحوى ستة كنائس كنيسة األنبا بوال  ،كنيسة
القديس مرقص  ،كنيسة السيدة العذراء ،كنيسة
المالك ،كنيسة الرسل ،كنيسة األنبا أنطونيس التى
تعد أقدم مبانى الدير .ويحتوى الدير على  75قبة
بعضها يرجع إلى القرن الرابع ويحوى الدير 3
أسوار تعود إلى أزمنة قديمة فواحد يعود إلى القرن
 18والثانى إلى القرن  19وأقدمهم كان فى العهد
الذى شهد بداية الرهبنة باإلضافة إلى استراحة
و متحف وبئر مقدسة يتدفق منها الماء منذ عهد
األنبا أنطونيس باإلضافة إلى العديد من الرسومات
الجدارية التى ترجع لعام 1713م.
والجدير بالذكر أن الدير يحوى منحوتة للقديس
أنطونيس ذات حجم كبير فى جدار مغارته وأيقونة
أخرى للسيد المسيح تقع خلف المذبح األول للكنيسة
وكان يستخدمها األنبا فى الصالة باإلضافة إلى لوحة
للمالئكة تقع فى تجويف السقف.

 -مدينة مونس كلوديانوس :

عبر جبال الصحراء الشرقية بين قفظ والقصير و
كان يرتاده المصرين القدامى وقطعوا من صخرة
أحجار الجرانيت والشست واألردواز .وتتمثل
المزارات السياحية فى المنطقة فى عالمات المقالع
على الجانب الشمالى حيث يظهر ما تبقى من أكواخ
العمال القدماء وعلى الجانب الجنوبى يوجد المئات
من األلواح الهيروغليفية التى ترجع لعصر األسرة
الخامسة.

 -دير األنبا بوال :

هو أصغر بكثير من دير أنطونيس ،وقد تم تأسيس

الدير فى القرن  6من قبل محبى القديس بوال .ولد
القديس بوال فى صعيد مصر أيام اإلمبراطور
الرومانى ألكسندروس ساويرس قرابة عام 228م
وهو أول ناسك شهد له التاريخ هرب من اضطهاد
الكنيسة إلى الصحراء ووجد بوال نفسه أليف
الصحراء فأقام فى كهف بقية أيام حياته وال يعرف
أحد كيف عاش وال التجارب التى مر بها إلى أن
كشف الله أمرة للقديس أنطونيس فأسرع للقائه فى
الصحراء فلما وصل وجدة راكعاً فظن أنة يصلى
فركع بجواره ليصلى ولكنة الحظ أنة ال يتنفس
ً
حامال معه
فعرف أنة مات فدفنه وعاد إلى الدير

هى واحدة من  6مدن رومانية بالغردقة وتمتاز
بسحرها حيث تجد بقايا الجدران وعدد من األعمدة
التى مازالت شاهدة على أعظم الحاضرات الرومانية
القديمة .تحوى المدينة الرخام األحمر الذى أعتقد
األباطرة الرومان أنه األجمل وأنه محفوظ فى هذه
المدينة لقصورهم ومعابدهم .أستخدمها الفراعنة
كمحجر الستخراج الجرانيت لبناء المعابد ومن ثم
بعدهم الرومان.
أنقاض المدينة مازال يمكن رؤيتها بوضوح حتى
اآلن المنازل مترابطة مع األزقة الضيقة بجدار 70
متر مربعا خارج هذا الجدار فيال خاصة بالحاكم
أو المسئول وهى مميزة عن بقية المنازل باإلضافة
إلى معبد لم يكتمل وإسطبالت وخزان مياه وأرض
للزراعة.

 -وادى الحمامات :

هو عبارة عن قاع نهر جاف أصبح طريقاً متعرجاً
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رداءة المصنوع من جريد النخل وأخذ يلبسه فى
األعياد.

ـ مدينة سفاجا :

تقع جنوب مدينة الغردقة السياحية المشهورة .ويبلغ
طول شاطئها  60كيلو متر وتعد مدينة سفاجا هى
اقرب مدن البحر االحمر الى مدن ومحافظات وادى
النيل حيث تبعد عن مدينة قنا التى تقع جنوب مصر
بالصعيد حوالى  160كيلو متر .وطريق سفاجا هو
اقصر طريق يربط بين مصر والسعودية ،حيث
تستغرق المسافة من ميناء ضبا بالسعودية الى ميناء
سفاجا  8ساعات فقط .وبها قرية الحجاج ،التى
توفر الخدمة والتسهيالت للحجاج للوصول الى ضبا
بالسعودية .وتوجد اثار على استخدام الفراعنة لهذا
الميناء الهام ( ميناء سفاجا ) منذ  4000سنة والتى
كانت تنطلق منه الرحالت الى ارض البنط االفريقى
قديما .و تأسست مدينة سفاجا عام  1911م.

برنيس

مدينة قديمة سميت على اسم بطليموس الثاني وقد
اصبحت مينا ًء تجاريا عام  275قبل الميالد ومعبد
سميراميس المهدم يقع قريبا من المدينة وعلى
الطريق توجد بقايا حقول االلغام  ،شواطئ المدينة
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مازالت تحتفظ ببريقها وجمالها وبعيدا من الشاطئ
يمكن زيارة جزيرة زبرجد التى تعتبر ظاهرة
طبيعية مشهورة والتى كانت مصدرا لألحجار
الكريمة حيث حفرت بها المناجم منذ سنة 1500
قبل الميالد وحتى منتصف الفرن العشرين ومن فوق
تل هيرودوت تستمتع بمناظر خالبة غنية بالحياة
البحرية ويوجد بها الكثير من الدالفين .

العين السخنة :

تعتبر مدينة العين السخنة من أهم منتجعات مصر
السياحية ،وتحتوي على كثير من المعالم التي تعتبر
من أقوى مقومات السياحة في مصر .سميت المدينة
ً
نسبة إلى كثرة العيون الساخنة “الكبريتية”
بهذا االسم
الموجودة بها والتي يتم استخدامها لالستشفاء.
تتميز العين السخنة بجمال الطبيعة الخالب الذي
يتمثل في الرمال الذهبية الناعمة والسماء الصافية
والمياه الزرقاء والهدوء واالستجمام وكثرة األنشطة
الترفيهية بها.
تتمتع مدينة العين السخنة بتعدد أنواع السياحة بها
فتتواجد سياحة حضارية وثقافية ودينية وعالجية
وترفيهية وشاطئية.
جبل الجاللة البحرية
يعتبر جبل الجاللة البحرية من أهم اماكن سياحية في

العين السخنة  ،حيث يقع في جنوب العين السخنة
مصر والذي يبلغ ارتفاعه حوالي  1200متر،
والذي يحتل مكانة دينية عظيمة حيث يعتقد بعض
األشخاص أن هذا الجبل قام النبي موسى -عليه
السالم -بالمرور من فوقه مع قومه متجهًا إلى البحر
األحمر وذلك هربًا من بطش فرعون.
محمية األشجار المتحجرة
تعتبر هذه المحمية من اآلثار الجيولوجية الهامة
التي تبلغ مساحتها حوالي  7كم مربع ،وتعد من
اآلثار النادرة التي ال يوجد مثلها حول العالم ،فهذه
المحمية عبارة عن هضبة ذات اتساع ضخم تحتوي
على مجموعة من التالل التي تحتوي على الكثير
من سيقان وجذور األشجار الضخمة المُتحجرة منذ
ماليين السنين ،وتعتبر من افضل اماكن السياحة في
العين السخنة .
بورتو السخنة
يعد بورتو السخنة من أجمل مقاصد السياحة في
العين السخنة حيث يقع على مساحة  5آالف كم
مربع ،وهو يعتبر من أولى المنتجعات الخاصة
بالجولف في مصر الذي تقام به أكبر البطوالت
العالمية ،كما يتميز بوجود أول تليفريك مصري
والذي يمكنك من خالله مشاهدة جمال مدينة العين
السخنة الساحرة.

te, Dortmund
01.07. – 17.07.2019
Berliner Volksfestsommer
Kurt-Schumacher-Damm
13405 Berlin

13.07. - 27.08.2019
Kinderspaß: Sommerferienprogramm
207,
Regenbogenhaus im Westfalenpark, An der Buschmühle 3,
44139 Dortmund

02.07. - 04.07.2019
PANORAMA Berlin
Messedamm 22, 14055 Berlin

06.07.2019
Sommerfest
Vicelinkirche
Immenhorst
Norderstedt

26.07. – 28.07.2019
SNNTG – Das Fesival
Hohenfelser Str. 16,
Sehnde

31319

Norderstedt,
3,
22850

06. 07. – 07. 07. 2019
20.07.2019
Straßenfest in Raderberg
Veganes Straßenfest Hamburg Raderberg - 50968 Köln
Spielbudenplatz 21, 20359
Hamburg
04.07.2019
12.07. – 13.07.2019
Inlineskaten: Rollnacht DüsselGerman Darts Masters
dorf
L a n x e s s - A r e n a ,
Treffpunkt:
Reuterkaserne,
Willy-Brandt-Platz 1, 50679 Köln
40213 Düsseldorf

04.07. – 08.07.2019
Classic Open Air am Gendarmenmarkt
Gendarmenmarkt 5, 10117
Berlin
06. 07. 2019
05.07. – 07.07.2019
German Wrestling Federation
Düsseldorfer Frankreichfest
Festsaal Kreuzberg, Am FlutgraBurgplatz/Rheinuferpromenaben 2, 12435 Berlin-Treptow
de, 40213 Düsseldorf
11.07. – 14.07.2019
Strandvölkerball-Weltmeisterschaft
Caroline-Michaelis-Str., 10115
Berlin

17.07. - 20.07.2019
WCBCT - World Congress
Messedamm 22, 14055 Berlin

27.07. – 28.07.2019
Golzheim Fest 2019
Unterhalb
Theodor-Heuss-Brücke,
Düsseldorf

01.07. – 10.07.2019
01.07. – 07.07.2018
Filmfest München
Schützenfest Hannover
Diverse Orte in München
Schützenplatz, Bruchmeisterallee 1A, 30169 Hannover
01.07. – 26.07.2019
Tollwood Sommerfestival
06.07. – 07.07.2018
Olympiapark
Süd,
80637
Heiligengeistfeld
•
20359 München
Hamburg
der
07.07.2019
40474
Münchner Sportfestival
Königsplatz 1, 80333 München

18.07. - 20.07.2019
Kreativ-Treff
Messedamm 22, 14055 Berlin
19. 07. - 11. 08. 2019
06.07.2019
Deutsch-Amerikanisches
Familien-Sportfest
Volksfest
Stadion
am
Brentanobad,
Lankwitzer Str. 45, 12107 Berlin
Rödelheimer Parkweg 36, 60489
Frankfurt – Hausen

01.07. – 07.07.2019
Internationale Woche 2019
Verschiedene Veranstaltungsor-

26. 07. - 25. 08.2019
DOM – Sommer
Hamburger Dom, Heiligengeistfeld, 20359 Hamburg

12.07. – 15.07.2019
Höchster Schlossfest
Schlossplatz Höchst, Burggraben, 65929 Frankfurt

25.07.2019
impark Sommerfestival
Olympiapark,
Spiridon-Louis-Ring 21, 80809 München
27.07.2019
Holi Festival of Colours
Am Messeturm, Am Messefreigelände, 81829 München
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أﻓﻘﻲ
 1ﻣن اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ اﻟﻛرام وﺷﺎﻋر اﻟرﺳول اﻟﻛرﯾم 2ﻋﺎﺻﻣﺔ أوروﺑﯾﺔ -ﻧﺣﯾب )ﻣﻌﻛوﺳﺔ( 3ﺷﻌوب -ﻧﻔﻘد ﻋﻘﻠﻧﺎ -ﻣﺗﺷﺎﺑﮭﺎن 4ﻣﻐنّ  -ﻣدﯾﻧﺔ أﻣرﯾﻛﯾﺔ )ﻣﻌﻛوﺳﺔ( 5ﺗﻌب وإﺟﮭﺎد -ﺿﺟر -ﻣرﺗﻔﻊ أرﺿﻲ 6ﻟﻠﻧﻔﻲ -ظﻠم )ﻣﻌﻛوﺳﺔ( -أﺷﻌل )ﻣﻌﻛوﺳﺔ( 7ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺗﺗﺻف ﺑﺎﻟﻧوادر -دوﻟﺔ ﻋرﺑﯾﺔ 8إﻗﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﺣﺟﺎز -ﻋﺎﺻﻣﺔ ﻋرﺑﯾﺔ 9-ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻣﺻرﯾﺔ

أﻧﺎ رﺋﯾس إﻓرﯾﻘﻲ
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 1ﻣﺳﻠﺳل ﺳوري ﺑطوﻟﺔ درﯾد وﻧﮭﺎد 2ﺟزﯾرة ﻓﻲ اﻧدوﻧﯾﺳﯾﺎ -وﻗّر 3ﻋﺎﺻﻣﺔ إﻓرﯾﻘﯾﺔ -ﻣدﯾﻧﺔ ﺳﻌودﯾﺔ 4ھدأ وﺳﻛن )ﻣﻌﻛوﺳﺔ( -رﻣﺎح )ﻣﻌﻛوﺳﺔ( 5ﻣدﯾﻧﺔ أﻟﻣﺎﻧﯾﺔ -ﻟواﺋﺢ وأﺳﻣﺎء 6ﻓﺿﺎء -ﻓﻘد اﻟﺣرﻛﺔ )ﻣﻌﻛوﺳﺔ( 7ﻟﺣن -أﻧﻘص )ﻣﻌﻛوﺳﺔ( 8ﻣﺗﺷﺎﺑﮭﺎن -أﻋﺎﻟﻲ اﻟوﺟوه 9ھﻧﺄ -أﺧﺗم 10ﻣدﯾﻧﺔ ﻋراﻗﯾﺔ -أدق 11-ﻧﺎدي ﻛرة ﻗدم أوروﺑﻲ

7x

06
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اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ

08
09

ﺑﯾن اﻟﺻورﺗﯾن ﺗوﺟد ﺳﺑﻌﺔ ﻓوارق
ﺣﺎول أن ﺗﺟدھﺎ ﻓﻲ دﻗﯾﻘﺗﯾن

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

 -۱أول ﻣن اﺳﺗﺧدم طرﯾﻘﺔ اﻻﻣﺗﺣﺎن
اﻟﺗﺣرﯾري؟
 -۲اول ﻣن ادﺧل اﻟﻔﺳﯾﻔﺳﺎء ﻓﻲ اﻟﻌﻣﺎرة؟
 -۳أول رﺋﯾس ﻟﻣﺟﻣﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ؟
 -٤أول ﻗﺎﺋد ﻋرﺑﻲ وﺻل اﻷﻧدﻟس؟
 -٥أول ﻣن ﺳﻣﻰ اﻟﻘرآن ﺑﺎﻟﻣﺻﺣف؟
 -٦أول ﻣن ﺣﻛم ﺑﻘطﻊ اﻟﺳﺎرق ﻓﻲ
اﻟﺟﺎھﻠﯾﺔ؟
 -۷أول ﻣن اﺧﺗرع ﺧﯾوط اﻟﺟراﺣﺔ؟
 -۸أول ﻣن اﺧﺗرع اﻟﻧﺎي؟
 -۹أول ﻣن اﻛﺗﺷف اﻟﺿﻐط اﻟدﻣـوي؟
 -۱۰ﻣن ھو أول ﻣؤﺳس ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ
ﻣﺟﮭزة ﻓﻲ اﻹﺳﻼم؟

ﺳؤال ﯾﺣﺗﺎج ﺟواب ...
 -۱ﻣﺎ ھو اﻟﻐﺎز اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اطﻔﺎء
اﻟﺣراﺋﻖ؟
 -۲ﻣﺎ ھو اﻟﻠﻘب اﻟذي أطﻠﻖ ﻋﻠﻰ
ﺛﺎﺑت ﺑن ﺟﺎﺑر ،وھو أﺣد اﻟﺷﻌراء
اﻟﺻﻌﺎﻟﯾك؟
 -۳ﻣﺎ ھو أﺳرع اﻟﻣﺧﻠوﻗﺎت اﻟﺑﺣرﯾﺔ
ﻋﻠﻲ اﻹطﻼق؟
 -٤ﻣﺎ ھﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﻧﻣﺳﺎ؟
 -٥ﻣﺎ ھﻲ أﻛﺑر ﻣدﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻣدن
اﻷوروﺑﯾﺔ؟
 -٦ﻣﺎ ھﻲ ﺷﺑﺔ ﺟزﯾرة ﻓﻲ ﺷﺑﺔ
ﺟزﯾرة وﺗﻘﻊ ﺑﺟوارھﺎ ﺟزر؟
 -۷ﻣﺎ ھو أﻗوي وأﻓﺳﻲ أﻧواع
اﻟﺣﺟﺎره؟
 -۸ﻣﺎ ھﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛون ﻣن ﻋدة
ﺟزر ﺗﺷﺑﮫ ﺷﻛل اﻟﮭﻼل؟
 -۹ﻣﺎ ھﻲ اﻟﺳورة اﻟﺗﻲ ذﻛر ﻓﯾﮭﺎ
اﻟﺑﻌوض؟
 -۱۰ﻣﺎ ھﻲ أول ﻋﻣﻠﮫ إﺳﻼﻣﯾﺔ؟
 -۱۱ﻣن اﻟﺻﺣﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ داﻓﻌت ﻋن
رﺳول ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻓﻲ
ﻣﻌرﻛﺔ أﺣد؟
 -۱۲ﻣن ھو ﻗﺎﺋل ھذا اﻟﺑﯾت أﻻ ﯾﺎ ﻟﯾت
اﻟﺷﺑﺎب ﯾﻌود ﯾوﻣﺎ  ,,ﻓﺄﺧﺑره ﺑﻣﺎ ﻓﻌل
اﻟﻣﺷﯾب ھو؟
ُ
 -۱۳ﻣﺎ ھو اﻟﺣﯾوان اﻟذي إذا ﻗطﻌت
إﺣدى أذرﻋﺗﮫ ﺗﻧﻣو ﻣرة أﺧرى؟
 -۱٤ﻣﺎ ھو اﻟﺣﯾوان اﻟذي ﯾﺻﺎب
ﺑﺎﻟﺣﺻﺑﺔ ﻛﺎﻹﻧﺳﺎن؟
 -۱٥ﻣﺎ ھو اﺳم اﻟﻣﻔﺎﻋل اﻟﻧووي
اﻟذي ﯾﻣﻠﻛﮫ اﻟﯾﮭود ﻓﻲ ﻓﻠﺳطﯾن
اﻟﻣﺣﺗﻠﮫ؟

 -۱٦ﻛﺎﻧت زرﻗﺎء اﻟﯾﻣﺎﻣﺔ ﺗﺳﺗطﯾﻊ
اﻟرؤﯾﺔ ﻣن ﻣﺳﯾرة ﻛم؟
 -۱۷ﻣن ھو أول ﻣن ﻛﺗب “ ﺑﺳم ﷲ
اﻟرﺣﻣن اﻟرﺣﯾم “؟
 -۱۸ﻣﺎ ھو أول ﻣﺎ ﯾﺗﻛﻠم ﻣن اﻹﻧﺳﺎن
ﯾوم اﻟﻘﯾﺎﻣﺔ وﯾﺷﮭد ﻋﻠﯾﮫ؟
 -۱۹ﻣﺎ ھو أول ﻣﺎ ﯾﻘﺿﻲ ﻓﯾﮫ ﺑﯾن
اﻟﻧﺎس ﯾوم اﻟﻘﯾﺎﻣﺔ؟
 -۲۰ﻣن اﻟﻘﺎﺋل )ﻟو ﺗﺳﻠم زﻣﺎم اﻟﺣﻛم
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم رﺟل ﻛﻣﺣﻣد ﻟﻘﺎده اﻟﻰ ﺣل
ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺷﺎﻛﻠﮫ(؟
 -۲۱ﻣﺎھو اﻟﻌﻧﺻر اﻟذي ﻟو وﺟد ﻓﻲ
اﻟﺣﻠﯾب ﻷﺻﺑﺢ اﻟﺣﻠﯾب ﻏذاء ﻛﺎﻣل؟
 -۲۲ﻣﺎ ھو اﻟﺷﻲء اﻟذي ﻻ ﯾﺗﻛﻠم  ،إذا
ﺟﺎع ﻛذب وإذا ﺷﺑﻊ ﺻدق؟
 -۲۳ﻣﺎ ھﻲ اﻟﺻﻼة اﻟﺗﻲ ﯾرﻛﻊ ﻓﯾﮭﺎ
اﻟﻣﺻﻠﻲ أرﺑﻊ ﻣرات وﯾﺳﺟد أرﺑﻊ
ﻣرات؟
 -۲٤ﻣﺎ اﻹﺳم اﻟذي ﯾطﻠﻖ ﻋﻠﻰ
ﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﺎ اﻷﺟﺳﺎم اﻟﺳﺎﻛﻧﺔ؟
 -۲٥ﻣﺎ ٍإﺳم اﻟﻣﻌرﻛﺔ اﻟﺗﻲ إﻧﺗﺻر
ﻓﯾﮭﺎ ﻧﺎﺑﻠﯾون ﺑوﻧﺎﺑرت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣﺎﻟﯾك
ﺳﻧﺔ ۱۷۹۸؟
 -۲٦ﻓﻲ أي ﻣﻌرﻛﺔ ﻛﺎن اﻟرﺳول
ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم أول ﻣن رﻣﻰ
ﺑﺎﻟﻣﻧﺟﻧﯾﻖ؟
 -۲۷ﻣن ھو ﻗﺎﺋد اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻓﻲ
ﻣﻌرﻛﺔ اﻟﯾرﻣوك ﺳﻧﺔ  ۱۳ھﺟري؟

أﻗوال ﻣﺄﺛورة

Sprüche

ﻗﺪ ﺗﻘﺼﺮ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻗﺪ ﺗﻄﻮﻝ ،ﻓﻜﻞ ﺷﻲﺀ ﻣﺮﻫﻮﻥ
ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺤﻴﺎ ﺑﻬﺎ.
Paulo Coelho
ﺑﺎوﻟو ﻛوﯾﻠو

اﻟﻣزﯾد ﻋﻧﮫ ﻓﻲ ﺻﻔﺣﺔ اﻟﺣﻠول ۹۸

ﻣﺎھو اﻟﺷﻛل ﻣن اﻷﺷﻛﺎل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ أﺳﻔل اﻟرﺳم اﻟذي
ﯾﺟب أن ﯾﺣل ﻣﻛﺎن إﺷﺎرة اﻻﺳﺗﻔﮭﺎم؟

ﻗﺒﻠﺔ ﺇﻋﺠﺎﺏ
اﻟﻣﺻﺎرع اﻟﻔرﻧﺳﻰ ﻣورﯾس ﺗﯾﻠﯾت  » Maurice Tilletﯾطﺑﻊ ﻗﺑﻠﺔ إﻋﺟﺎب ﻋﻠﻰ ﺧد اﻟﻔﻧﺎن« أﻧور
وﺟدي ..
ﻣورﯾس ھو اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ اﻟﺗﻰ إﺳﺗﺛﻣرت ھوﻟﯾود ﺷﮭرﺗﮭﺎ وﻣﻼﻣﺣﮭﺎ ﻓﻰ اﻟﻔﯾﻠم اﻟﻛﺎرﺗوﻧﻰ اﻟﺷﮭﯾر
» .. shrekﺷرﯾك اﻟﻐول« ،ﻣورﯾس وﻟد طﺑﯾﻌﯾﺎ ﻓﻰ روﺳﯾﺎ ﻋﺎم  ،۱۹۰۳وﻋﻧدﻣﺎ ﻛﺎن طﻔﻼ ﻛﺎن ﻟدﯾﮫ
ﻣظﮭر طﺑﯾﻌﻲ ﺗﻣﺎﻣﺎ وﻛﺎن ﯾﻠﻘب ﺗﯾﻠﯾت ﺑـ »اﻟﻣﻼك« ﺑﺳﺑب وﺟﮭﮫ اﻟﻣﻼﺋﻛﻲ ،وﻓﻲ ﻋﺎم  ۱۹۱۷ﻏﺎدر ﺗﯾﻠﯾت
وواﻟدﺗﮫ روﺳﯾﺎ ﺑﺳﺑب اﻟﺛورة واﻧﺗﻘل إﻟﻰ ﻓرﻧﺳﺎ » ﺑﻠد واﻟدﯾﮫ« ،وﻓﻰ ﺳﻧﺔ  ۱۹۲۰وﻋﻧدﻣﺎ ﺑﻠﻎ  ۱۷ﻋﺎﻣﺎ
أﺻﯾب ﺑﻣرض ﻧﺎدر ﯾﺳﻣﻰ »ﺿﺧﺎﻣﺔ اﻟﻧﮭﺎﯾﺎت« ،وﺑﺎﻟﺑﺣث ﻋن ھذا اﻟﻣرض وﺟدت أﻧﮫ ورم ﻏدة ﯾﻧﺗﺞ
ﻋﻧﮫ اﻟﻌﻣﻠﻘﺔ »  » Gigantismوﺗﺳﻣك اﻟﺟﻠد وﺿﺧﺎﻣﺔ اﻷﻧف واﻟﺷﻔﺗﯾن واﻟﻠﺳﺎن وﺿﺧﺎﻣﺔ اﻷﺣﺷﺎء
واﻷطراف واﻟﺣدب وﻏﯾرھﺎ ﻣن ﺷواذ اﻟﻧﻣو ،وﺑﺳﺑب ﻣرﺿﮫ ﺿﺎع ﺣﻠﻣﮫ أن ﯾﺻﺑﺢ ﻣﺣﺎﻣﯾﺎ ﻓﺧدم ﻓﻰ
اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ  ٥ﺳﻧوات ﻛﻣﮭﻧدس.
ھﺎﺟر ﻣورﯾس إﻟﻰ أﻣرﯾﻛﺎ ﻋﺎم  ۱۹۳۷وإﺣﺗرف اﻟﻣﺻﺎرﻋﺔ اﻟﺣرة ،وﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﺑطوﻟﺔ راﺑطﺔ اﻟﻣﺻﺎرﻋﺔ
 ،..theوﻟﻛﻧﮫ ﻛﺎن ﯾﻔﺿل
اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻋﺎﻣﻰ  ،۱۹٤٤ ،۱۹٤۲وﻛﺎن ﻟﻘﺑﮫ اﻟذى إﺷﺗﮭر ﺑﮫ »اﻟﻐول« the ogre
ﻟﻘب اﻟﻣﻼك اﻟﻔرﻧﺳﻰ.
ﺗوﻓﻲ ﻣورﯾس ﯾوم  ٤ﺳﺑﺗﻣﺑر  ،۱۹٥٤ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻷﻣراض ﻗﻠﺑﯾﺔ ودﻓن ﻓﻲ ﻣﻘﺑرة اﻟﻌدل ﺑـ ﻟﯾﺗواﻧﯾﺎ
ﻓﻲ ﻣﻘﺎطﻌﺔ إﻟﯾﻧوى  ..واﻧطوت ﻗﺻﺔ »اﻟﻐول اﻟﻣﻼك«

21.04-20.05

ﯾﻣﻛﻧك ﺗﻐﯾﯾر ھﯾﺋﺗك واﺗﺑﺎع اﻟﻣوﺿﺔ أﺣﯾﺎﻧﺎ اﺑﺗداء ﻣن اﻷﺳﺑوع
اﻷول ﻣن اﻟﺷﮭر ﺳﺗﺣﺿﻰ ﺑﺗرﻗﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠك وﺳﺗﺗﻣﻛن أﺧﯾرا
ﻣن اﻟوﺻول اﻟﻰ ﺣل ﻟﺑﻌض اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﺷﻐﻠﺗك ﻣﻧذ ﻣدة.

ﺗزداد اﻷﻣور اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻐل ﺑﺎﻟك ﻣﻊ اﻷﺷﮭر اﻷﺧﯾرة ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ
ﺧﻼل ھذا اﻟﺷﮭر ﺳﺗﺑدو ﻣﺷرﻗﺎ رﺷﯾﻘﺎ وﻧﺷﯾطﺎ؛ ﺳﺗواﺟﮫ
ﻛل ﻣن ﯾﺗدﺧل ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗك وﺣرﯾﺎﺗك اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﺷراﺳﺔ أﺳد
ﺣﻘﯾﻘﻲ.
ﺣظك اﻟﻣوﻓﻖ ﻓﻲ طرﯾﻘﮫ اﻟﯾك أﻧت ﻓﻲ ﺑﺣث ﻣﺳﺗﻣر ﻋن ﺷﻲء
ﻏرﯾب ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﮫ ﻟﻛﺳر روﺗﯾن ﺣﯾﺎﺗك ورﺗﺎﺑﺗﮭﺎ ﻟﯾس ھﻧﺎك
اﻓﺿل ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ ھواﯾﺔ ﺗﻔﺿﻠﮭﺎ ﻟﺧﻔض ﻣﺳﺗوى اﻟﺗوﺗر
ﻟدﯾك وﺗﺷﺟﯾﻌك ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ طﻣوﺣﺎﺗك.

22.12-20.01
21.01-20.02
21.02-20.03

ﺳﯾﻛون ﺷﮭرا ﺟﯾدا ﻟﻣﻌظم ﻣواﻟﯾد ﺑرج اﻟﺣوت ،ﺳﺗﺣﺎول
ﺗﺛﻘﯾف وﺗوﻋﯾﺔ ﻧﻔﺳك أﻛﺛر ﻓﻛل ﻣﺎ ﯾﺷﻐﻠك ﺣﺎﻟﯾﺎ ھو اﻟرﻓﻊ
ﻣن ﻣﺳﺗواك اﻟﻣﻌرﻓﻲ؛ ﺳﺗﻧﮭﻲ ﻋﻼﻗﺗك اﻟﻌﺎطﻔﯾﺔ و ﺗﻧﻔﺻل
ﻋن ﺣﺑﯾﺑك.
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اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت اﻟﺳﺑﻌﺔ

أﻧﺎ ﻣﯾن؟

روش ﻣﺎرك ﻛرﯾﺳﺗﯾﺎن ﻛﺎﺑوري

أﻧﺎ ﻓﯾن؟

ﺟﻣﮭورﯾﺔ ﺑورﻛﯾﻧﺎ ﻓﺎﺳو  /واﻏﺎدوﻏو  /روش ﻣﺎرك ﻛرﯾﺳﺗﯾﺎن ﻛﺎﺑوري

ﻓراﻓﯾش

ھذا اﻟﺷﮭر ﯾﺣﻣل ﻟك ارﺗﻔﺎﻋﺎ واﻧﺧﻔﺎﺿﺎ؛ ﺳﺗﺑدأ ھذا اﻟﺷﮭر
ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﺑﻌﯾد ﻋن ﺑﯾﺗك وﻛﺄﻧك ﻓﻲ رﺣﻠﺔ أو ﺳﻔر ﺳﺗﻛون ﻓﻲ
ﻣزاج ﻣﺛﺎﻟﻲ ﺗﺣﺳد ﻋﻠﯾﮫ ﺳﺗﻛون ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺄﻣل و ﺻﻔﺎء ذھﻧﻲ
راﺋﻊ وﺳﺗذھب ﺑﻌﯾدا ﻣﻊ ﺗﺧﯾﻼﺗك.

ﻣﻊ ﺑداﯾﺔ اﻟﺷﮭر ﺳﯾوﻗﻌك ﻛﻼﻣك اﻟﺟﺎرح وﻋﺻﺑﯾﺗك ﻓﻲ ورطﺔ
ﻣﻊ أﺣد رﺟﺎل اﻟﺳﻠطﺔ أوﻣدﯾرك أو ﺣﺗﻰ زوﺟﺗك؛ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
ﻟﻣوﻟود ﺑرج اﻟدﻟو ﻓﺳﺗﻛون ﻓﻲ ﻣزاج ﺟﯾد رﻏم ﻛل اﻟﻣﺷﺎﻛل و
اﻟﺻراﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣر ﺑﮭﺎ.
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 -۱ﻏﺎز ﺛﺎﻧﻲ اﻛﺳﯾد اﻟﻛرﺑون -۲/.ﺗﺄﺑط ﺷرا ً -۳/.أﺳﻣﺎك اﻟﺗوﻧﺔ -٤/.اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ-٥/.
ﻣدﯾﻧﺔ ﻟﻧدن -٦/.دوﻟﺔ ﻗطر -۷/.اﻷﻟﻣﺎس -۸/.ﺟزر اﻟﻘﻣر -۹/.ﺳورة اﻟﺑﻘرة -۱۰/.اﻟدﯾﻧﺎر
اﻟذھﺑﻲ -۱۱/.ام ﻋﻣﺎر -ﻧﺳﯾﺑﮫ -۱۲/.اﺑو اﻟﻌﺗﺎھﯾﺔ -۱۳/.ﻧﺟﻣﺔ اﻟﺑﺣر -۱٤/.اﻟﻘرد-۱٥/.
دﯾﻣوﻧﺎ -۱٦/.ﺛﻼﺛﺔ أﯾﺎم -۱۷/.ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺑن داود -۱۸/.ﻓﺧذه و ﻛﻔﺎه -۱۹/.اﻟدﻣﺎء-۲۰/.
ﺟورج ﺑرﻧﺎدﺷو -۲۱/.اﻟﺣدﯾد -۲۲/.اﻟﺳﺎﻋﺔ -۲۳/.ﺻﻼة اﻟﺧﺳوف واﻟﻛﺳوف-۲٤/.
اﻹﺳﺗﺎﺗﯾﻛﺎ -۲٥/.ااﻷھرام )إﻣﺑﺎﺑﺔ( -۲٦/.اﻟطﺎﺋف -۲۷/.ﺧﺎﻟد ﺑن اﻟوﻟﯾد

ﺳﺗواﺟﮭك ﺑﻌض اﻟﻌﻘﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﻻ ﺑد ﻣن ﺗﺟﺎوزھﺎ ﻧﻘﺎﺷﺎت
ﺣﺎدة و ﺟدال ﻣﻊ اﻟﻣﺣﯾطﯾن ﺑك ﻻ ﺗﻧظر إﻟﯾﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﺷﺧﺻﻲ؛
ﻣوﻟود ﺑرج اﻟﻘوس ﺳﯾﻘﺎﺑل رﺟﻼ ﺣﻛﯾﻣﺎ أو أﺳﺗﺎذا ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف
ھذا اﻟﺷﮭر ھذا ﻣﺎ ﺳﯾﺳﺎﻋدك ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ أھداﻓك.

اﻟﺠﺪي

م

و

س

ك

و

ن

ﺳﺗﻛون ﻧﺷﯾطﺎ ﺣرﻛﯾﺎ ﺣﺎزﻣﺎ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ ﻗراراﺗك طﯾﻠﺔ ھذا
اﻟﺷﮭر ﻣواﻟﯾد اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻣن ﺷﮭر أﻛﺗوﺑر ﻣن ﺑرج اﻟﻣﯾزان
ﺳﺗﺣس أن ﺣﯾﺎﺗك ﻛﻠﮭﺎ ﺗﺗﺣول إﻟﻰ ﺻراخ ﻣﺳﺗﻣر ﻟﻠﮭروب
ﻣن ﻣﺷﺎﻛﻠك.

ﻓﻲ ﯾوم ٤ﻣن ﺷﮭر ﯾوﻟﯾو اﻟﺟﺎري ﺳﺗﺗﻣﻛن ﻣن اﻟﻌودة إﻟﻰ
ﻋﺎﺋﻠﺗك وأﺻدﻗﺎﺋك ﺑﻌد ﻗﺿﺎء اﻟﻌطﻠﺔ اﻟﺻﯾﻔﯾﺔ ﻛل أﻣورك ﺟﯾدة
ﻟﺣد اﻻن؛ ﻟﻛن ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻠب ﺳﺗﺣدث ﺑﻌض اﻷﻣور اﻟﻣﻔﺎﺟﺋﺔ
اﻟﺗﻲ ﺳﺗﻘﻠب ﻛل اﻟﻣوازﯾن.

اﻟﻘﻮس

ح

س

ا

ن

ب

ث

ا

ب

ت

 -۱اﻟﺻﯾﻧﯾون  ۲۲۰۰ق.م -۲/.ﺳﻛﺎن ﺑﻼد ﻣﺎﺑﯾن اﻟﻧﮭرﯾن -۳/.ﻣﺣﻣد ﺗوﻓﯾﻖ ﺑﺎﺷﺎ-٤/.
ﻣوﺳﻰ ﺑن ﻧﺻﯾر -٥/.أﺑو ﺑﻛر اﻟﺻدﯾﻖ -٦/.اﻟوﻟﯾد ﺑن اﻟﻣﻐﯾرة -۷/.أﺑو ﺑﻛر اﻟرازي-۸/.
زﻧﺎم اﻟزاﻣر  ۸٥۰ھـ -۹ /.اﻹﻧﺟﻠﯾزي ﺳﺗﯾﻔن -۱۰/.ھﺎرون اﻟرﺷﯾد.

23.11-21.12

24.10-22.11

اﻟﻌﻘﺮب

24.090-23.10

اﻟﻤﻴﺰان

24.08-23.09

اﻟﻌﺬراء

اﻷﺳﺪ

اﻟﺴﺮﻃﺎن

ﻋﯾد ﻣﯾﻼد ﺳﻌﯾد! ﺳﺗﺣرز ﺗﻘدﻣﺎ ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ طرﯾﻘك ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ
أﺣد أھم أھداﻓك؛ اﻧﺗﺑﮫ ﺟﯾدا ﻓﮭﻧﺎك ﺑﻌض اﻟﺗﻐﯾﯾرات اﻟﻣﻔﺎﺟﺋﺔ
ﺳﺗﻌﺗرض طرﯾﻘك ﻋﻠﯾك اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺄﺣد اﻻﺷﺧﺎص ذوي
اﻟﺧﺑرة اﻟﻣﺣﯾطﯾن ﺑك؛ ﺳﺗﻛون ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﻛﯾز ﻓﻲ ﻋﻣﻠك.

23.07-23.08

أول ﺷﻲء وﺟب ﻋﻠﯾك ﻓﻌﻠﮫ ﻓﻲ ھذا اﻟﺷﮭر ھو اﻗﺎﻣﺔ ﺣﻔل
ﻟﻼﺳﺗﻣﺗﺎع و اﻟﺗرﻓﯾﮫ ﻋن ﻧﻔﺳك ﺛم اﺳﺗﻌد ﻻﺳﺗﻘﺑﺎل ﻓرص
ﺟدﯾدة ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟﻌﻣﻠﻲ اﺳﺗﻐﻠﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﺟﯾد ,ﺑﺎﻗﻲ أﯾﺎم
اﻟﺷﮭر ﺳﺗﺣﺎول اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﺗرﻓﯾﮫ ﻓﻘط.

22.06-22.07

21.05-21.06

اﻟﺠﻮزاء

اﻟﺜﻮر

اﻟﺤﻤﻞ

21.03-20.04

اﻧﺟﺎز ﺑﻌض اﻷﻣور ﺳﯾﻛون ﺻﻌﺑﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ ﺳﺗزداد
اﻟﺿﻐوط ﻟذا ﻗد ﯾﻧﻔﻌك اﻻﺳﺗﯾﻘﺎظ ﻣﺑﻛرا ﺳﺗﺗﻌرض ﻟﺑﻌض
اﻟﻌﺛرات ﻟﻛن ﯾﺟب ﻋﻠﯾك اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑذﻛﺎﺋك و ﻗدراﺗك اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ و
ﺧﯾﺎﻟك ﻟﺣل ﻛل اﻟﻣﺷﺎﻛل.

اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﻣﺗﻘﺎطﻌﺔ

ﻓﻛر ﺷوﯾﺔ!

اﻟﺷﻛل C

Paulo Coelho
ﺑﺎوﻟو ﻛوﯾﻠو
ﺑﺎوﻟو ﻛوﯾﻠو ھو رواﺋﻲ وﻗﺎص ﺑرازﯾﻠﻲ وﻟد ) ۲٤اﻏﺳطس  .(۱۹٤۷ﯾؤﻟف ﺣﺎﻟﯾﺎ
اﻟﻘﺻص اﻟﻣﺣررة ﻣن ﻗﺑل اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋن طرﯾﻖ اﻟﻔﯾس ﺑوك .ﺗﺗﻣﯾز رواﯾﺎﺗﮫ ﺑﻣﻌﻧﻰ روﺣﻲ
ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗطﺑﯾﻘﮫ ﻣﺳﺗﻌﻣﻼً ﺷﺧﺻﯾﺎت ذوات ﻣواھب ﺧﺎﺻﺔ ،ﻟﻛن ﻣﺗواﺟدة ﻋﻧد
اﻟﺟﻣﯾﻊ .ﻛﻣﺎ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ أﺣداث ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﻗﻌﯾﺔ ﻟﺗﻣﺛﯾل أﺣداث ﻗﺻﺻﮫ.

Designed by dalil.de

Karl-Marx-Str. 172, 12043 Berlin
Tel.: 030 98393579 | 0157 80598737

je.restaurant

je_restaurant

