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الدليل ـ برلين

المتحدة  الواليات  بين  التجارية  الحرب  تصاعدت 
البلدين  إعالن  مع  الماضية،  األسابيع  في  والصين 
كليهما عن فرض رسوم جمركية جديدة على بضائع 

اآلخر.
إلى  المتعاقبة  األمريكية  اإلدارات  نظرت  ولطالما 
االقتصاد الصيني كخطر يهدد مصالحها، لكّن أحداً 
لم يكن في وارد الدخول في حرب اقتصادية كتلك 
التي يخوضها ترمب حالياً، وذلك الختالف التوقعات 

بشأن التبعات الخطيرة لهذا الخيار.
التصعيد  إلى  المتجهة  المتحدة  الواليات  أن  ويبدو 
تلجأ على  واإلقليمية  الدولية  الملفات  العديد من  في 
(علّي  سياسة  إلى  والتجاري  االقتصادي  المستوى 
االقتصاد  بهذا  الملتزمة  الدول  فيما  أعدائي)  وعلى 

الرأسمالي العولمي قد تكون أكبر الضحايا!
أسعار  هبوط  إلى  المفتوحة  المعركة  هذه  وأدت 
النفط في األسواق العالمية، حيث سيكون النفط أكثر 
ستخفض  التي  التجارية  الحرب  من  المتضررين 
المحتمل  ومن  اقتصادين،  أكبر  بين  البينية  التجارة 
سيضعف  عالمي،  اقتصادي  ركود  إلى  تؤدي  أن 
الطلب على النفط، المحرك الرئيسي للصناعات في 

االقتصادات العالمية.
بين  التجارية  لألزمة  المتفاقم  الوضع  هذا  وعاد 
بالمباحثات  والصين،  األميركية  المتحدة  الواليات 
واشنطن  قررت  عندما  الخلف،  إلى  الطرفين  بين 
فرض رسوم تصل إلى 25% على السلع الصينية. 
الملف  في  وجذب  شد  هناك  الوقت،  ذلك  ومنذ 
التجاري بين الطرفين، لكن البورصات كانت تأمل 
حال في نهاية المطاف، غير أن ذلك اصبح مستبعدا 
اآلن خصوصا أن الرئيس األميركي قال للشركات 
في  مقارها  "تغلق  بأن  بالصين  العاملة  األميركية 

بكين وتبحث عن أماكن أخرى".

من يتحمل نفقات الصراع
إن  مرارا  ترامب،  دونالد  األمريكي،  الرئيس  قال 
الصين سوف تدفع تلك الضرائب، حتى بعد أن أقر 
الشركات  بأن  كودلو  الري  االقتصادي،  مستشاره 
على  الجمركية  الرسوم  ستدفع  التي  هي  األمريكية 

أي بضائع تستورد من الصين.
الشركات  وليس  األمريكيون،  المستوردون  ويدفع 
ضرائب  صورة  في  الجمركية  الرسوم  الصينية، 
تلك  يدفع  أن  المحتمل  ومن  األمريكية،  للحكومة 
في  األمريكيون  المستهلكون  اإلضافية  التكاليف 

صورة أسعار مرتفعة.
تصعيدا  أن  الدولي  النقد  لصندوق  تقرير  وأظهر 

في الحرب التجارية بين الواليات المتحدة والصين 
البلدين،  في  التحويلية  بالصناعات  ضررا  سيلحق 
الوظائف،  في  في خسائر  يتسبب  أن  المرجح  ومن 
التجارية  الموازين  مجمل  في  شيئا  يغير  لن  لكنه 

للبلدين.
وقال التقرير أن اإللكترونيات والقطاعات األخرى 
وأن  بشدة،  ستتضرر  التحويلية  الصناعات  في 
كبيرا  انكماشا  سيشهد  األمريكي  الزراعي  القطاع 
الصندوق  ويتوقع  التجارية.  الحرب  تصاعدت  إذا 
البلدين  في  ضخمة  قطاعات  فيه  تستغني  سيناريو 

كليهما عن عدد كبير من الوظائف.

هل من منتصر؟
األسبق،  األمريكي  الدفاع  وزير  جيتس  روبرت 
نيوز"،  إس  بي  قناة "سي  مع  في حوار سابق  قال 
مع  التجارية  مواجهتها  في  بميزة  تتمتع  الصين  إن 
استراتيجية  تفتقد  واشنطن  ألن  المتحدة،  الواليات 
للتعامل مع بكين، مؤكًدأ أن للصينيين  المدى  بعيدة 
مجال  في  شركاتهم  تفوق  تحقيق  هو  واضحاً  هدفاً 
صناعة  قطاعي  ذلك  في  بما  الحديثة،  التكنولوجيا 
الروبوتات والذكاء االصطناعي بحلول عام 2025، 
المدى  بعيد  لديها هدف  فليس  المتحدة  الواليات  أما 

كهذا.
وأكد جيتس، أن تلك المشكلة واجهت أسالف ترامب 
على  المتنامي  الصين  لدور  التصدي  حاولوا  الذين 
لكنهم  والسياسي،  االقتصادي  الدولي  المستوى 
المدى  على  معها  التعامل  لكيفية  الرؤية  افتقدوا 
الطويل، معتبًرا أن تلك هي نقطة ضعف اإلدارات 
األمريكية، وأن أفق تخطيطها ال يتخط أسبوع واحد 
الهيئة  هو  القومي  األمن  مجلس  أن  مؤكًدا  فقط، 
لكنه ال يؤدي هذه  المدى،  بالتخطيط طويل  المكلفة 

الوظيفة في الفترة األخيرة.
الصينية،  الرسمية  شينخوا  أنباء  وكالة  نشرت  فيما 
تصريحات جون تايلور، أستاذ العلوم السياسية في 
جامعة سان توماس في هوستن األمريكية، التي أكد 
فيها أن الضجيج حول كسر االتفاق وزيادة الرسوم 
مع  طبيعية  تفاوض  إستراتيجية  "ليس  الجمركية 
واحدة من قوى العالم البارزة"، وتصريحات ماتيو 
إدارة  كلية  في  المشارك  العميد  كارولي،  جوليانو 
تتخذ من روما مقرا  التي  لوييس،  األعمال بجامعة 
لها، قائال إنه إذا استمر الخالف على هذا المسار، 
تأثير كبير  لها  قد "يكون  التجارية  فإن االحتكاكات 
في إيطاليا أو أي مكان آخر في االتحاد األوروبي"، 
من  العالمي  االقتصاد  في  كبير  خلل  أي  أن  مؤكًدا 

شأنه أن يؤثر على الطلب على السلع المصنوعة في 
إيطاليا ويزيد من تكلفة المواد والمنتجات التي تساعد 

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

كبيرة وتصل القيمة ألكثر من 12.3 مليار دوالر.

توقعات
ويتوافق محللون اقتصاديون كثيرون، على أنه يمكن 
للحروب التجارية فيما لو ذهبت بعيدا، أن تحدث بحد 
ذاتها ضررا جادا في اقتصادات كل الدول المشاركة 
أن  ويمكن  العالمية،  التجارة  منظمة  في  أي  فيها، 
أزمة  وإلى  البورصات  في  جديد  انهيار  إلى  يؤدي 
مصرفية عالمية كما حدث في عام 2008، ومع ذلك 
لنظام  المحتمل  (االنهيار  هو  الرئيسي  الخطر  فإن 
الخاصة  بإرادته  قام »ترامب«  وقد  نفسه)  الدوالر 

بالخطوة األولى نحو ذلك!
فيما أبدى خبراء آخرون تفاؤلهم بشأن نمو االقتصاد 
الصيني وعدم تأثره سلًبا بضغوط التوترات التجارية 
األخرى،  العوامل  وبعض  المتحدة  الواليات  مع 
مؤكدين أن الصين تمر بمرحلة انتقالية من "مصنع 
عالمي" إلى تنمية يقودها االبتكار وذات جودة عالية.
هذا وأعلن نائب وزير اإلعالم الصيني غوو ويمين، 
األمريكي  الرئيس  بدأها  التي  التجارية  الحرب  أن 
يأمل  كما  تعد ألمريكا عظمتها"  "لم  الماضي  العام 
دونالد ترامب، بل ألحقت أضرارا جسيمة باالقتصاد 

األمريكي.

لعنة الجمارك 
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عدد  ارتفاع  االتحادي  العمل  مكتب  بيانات  أظهرت 
الوظائف الخالية في ألمانيا خالل الربع الثاني من العام 
االقتصاد  تباطؤ  مليون وظيفة رغم  إلى 1.39  الحالي 
أجل  من  األلمانية  الشركات  معاناة  ظل  في  األلماني، 

العثور على العمالة المدربة المؤهلة. 
وبحسب بيانات مكتب العمل، فإن عدد الوظائف الخالية 
ارتفع بمقدار 9000 وظيفة خالل الربع الثاني من العام 
الحالي مقارنة بالربع األول من العام وبمقدار 175 ألف 

وظيفة مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي. 
وذكر مكتب العمل أن ألمانيا تعاني من نقص شديد في 
العمالة المدربة في قطاعات الرعاية الصحية والطهي. 
مدينة  في  االتحادي  العمل  مكتب  في  الباحثون  وقال 
التباطؤ  تأثير  كيفية  اآلن  حتى  يتضح  لم  إنه  نورنبرج 

االقتصادي على سوق العمل. 
الناتج  إجمالي  بيانات  ألمانيا  تنشر  أن  المقرر  ومن 
المحلي خالل الربع الثالث من العام الحالي، حيث يتوقع 

المحللون إعالن انكماش إجمالي الناتج المحلي. 
الربع  خالل  العمل  سوق  بيانات  فإن  نفسه  الوقت  في 
المستوى  من  أفضل  زالت  ما  الحالي  العام  من  الثاني 
القياسي الذي سجلته في الربع األخير من العام الماضي، 
ألمانيا 1.46 مليون وظيفة خالية وهو  لدى  حيث كان 

أعلى رقم منذ 1992. 
وقال باحث في مكتب العمل االتحادي "ال يمكننا تحمل 
بقاء الوظائف خالية لوقت طويل"، مشيرا إلى أن بعض 
عادة  تتأثر  ال  الصحية  الرعاية  قطاع  مثل  القطاعات 

باتجاهات االقتصاد بصورة كبيرة.

دخل قانون "العودة المنظمة" (21 آب/أغسطس 
2019) حيز التنفيذ. وتسعى الحكومة من خالل 
اللجوء  طالبي  من  المزيد  ترحيل  إلى  القانون 

الملزمين بمغادرة البالد.
الداخلية  وزير  أعده  الذي  القانون،  ويسمح 
عليه  وصادق  زيهوفر  هورست  االتحادي 
اللجوء  طالبي  باحتجاز  األلماني،  البرلمان 
الملزمين بمغادرة البالد في السجون العادية قبل 

ترحيلهم، بشرط فصلهم عن المجرمين.
كما ينص القانون على معاقبة طالبي اللجوء الذين 
هوياتهم،  توضيح  في  السلطات  مع  يتعاونون  ال 
الشرعيين  غير  المهاجرين  باحتجاز  ويسمح 
من  وذلك  شخصية،  وثائق  لديهم  ليست  والذين 
البلد  سفارة  زيارة  على  المهاجر  إجبار  أجل 

األصلي الذي يّدعي أنه جاء منه.
الجديد  القانون  ألمانية  إنسانية  منظمات  وانتقدت 
منظمة  وحذرت  التنفيذ.  حيز  دخوله  عشية 
"دياكوني" يوم أمس من أن القانون يحرم الالجئين 
المسجلين في دول أوروبية أخرى والذين جاؤوا 
إلى ألمانيا من الحصول على مساعدات اجتماعية 

في المستقبل.
وقالت ماريا لوهايده من مجلس إدارة "دياكوني" 
في  اإلنسان  حق  "ينتهك  الجديد  القانون  إن 
معيشة  مستوى  من  األدنى  الحد  على  الحصول 
الدستورية  المحكمة  حكم  إلى  مشيرة  كريمة"، 
العليا في البالد الصادر عام 2012 والذي ينص 

كريمة  معيشة  مستوى  من  األدنى  الحد  أن  على 
من حق األجانب أيضاً.

من جانبها أعربت منظمة "برو أزول"، المدافعة 
القانون  أن  من  قلقها  عن  الالجئين،  حقوق  عن 
الجديد "سيؤدي إلى زيادة عمليات الترحيل دون 

الفحص الدقيق لكل قضية فردية".
حزب  قبل  من  انتقادات  الجديد  القانون  وأثار 
السياسة  باسم  المتحدثة  وقالت  أيضاً.  اليسار 
القانون  إن  يلبكه،  أوال  اليسار،  لحزب  الداخلية 
يشمل "توسيعاً مفرطاً ألماكن االحتجاز وتجويع 
من يسعون إلى الحماية بموجب نظام دبلن وتطبيق 
تصريح إقامة مؤقت لمنع الترحيل (دولدونغ) من 

الدرجة الثانية".
وقالت يلبكه إن المطلوب بداًل من ذلك هو "تعامل 
يطلبون  الذين  أولئك  اندماج  نحو  وموجه  عادل 
الحماية، باإلضافة إلى منحهم إمكانية للبقاء وإلغاء 
نظام الحصص في لم شمل عوائلهم باإلضافة إلى 

تعزيز وسائل االندماج".
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هناك نحو ربع مليون شخص ملزمين بالمغادرة والسلطات ال 
تستطيع ترحيلهم ألسباب مختلفة فتمنحهم وثيقة إقامة مؤقتة.

وثيقة  وتمنحه  الجئ  ترحيل  األلمانية  السلطات  توقف  عندما 
إقامة مؤقتة تعرف باسم "دولدونغ"، غالباً ما يكون السبب عدم 
وجود جواز سفر أو وثائق بديلة لترحيله إلى بلده. وذلك حسب 
ما نقلت وكالة األنباء األلمانية  عن رد للحكومة األلمانية على 
سؤال تقدم به حزب الخضر في البرلمان االتحادي "بوندستاغ".

ألف   240 إلى  ألمانيا  من  بالرحيل  الملزمين  عدد  ووصل 
شخصا ، 184 ألف منهم يحملون وثيقة "دولدونغ". وهذا يعني 
فترة  ترحيلهم خالل  تمنع  أسباب  هناك  أن  ترى  السلطات  أن 

قصيرة.
وحسب إحصائيات رسمية للحكومة ، هناك أكثر من 76 ألف 
الجئ تم منحهم وثيقة "دولدونغ" ألنه ليس لديهم جوازات سفر 
أو وثائق شخصية رسمية. كما تم وقف ترحيل 3681 شخصاً 

ألسباب صحية.
ومن أجل التمكن من ترحيل من يرفض طلب لجوئه بشكل أكثر 
على  ينص  جديداً  قانوناً  العام  هذا  الحكومة  أصدرت  فعالية، 
توقيف الملزمين بمغادرة ألمانيا لمدة قصيرة إللزامهم بالذهاب 
في  وثائق سفر،  والحصول على  المانيا  في  بلدهم  إلى سفارة 
حال عدم ذهابهم في الموعد المحدد قبل ذلك إلى السفارة بدون 

أن يكون هناك مبرر قوي.

أعلن مكتب اإلحصاء االتحادي أن عدد األفراد المنحدرين من 
خلفيات مهاجرة في ألمانيا وصل هذا العام إلى مستوى قياسي 
جديد. وذكر المكتب من مقره بمدينة فيسبادن أن عدد هذه الفئة 

بلغ 20.8 مليون نسمة؛ ما يعادل 25.8% من عدد السكان. 
المنحدرين من  البيانات، ارتفع بذلك عدد األشخاص  وبحسب 
خلفيات مهاجرة في ألمانيا بنسبة 2.5% مقارنة بالعام الماضي.

وذكر المكتب أن 52% من هؤالء يحملون الجنسية األلمانية، 
بينما يشكل األجانب نسبة 48% منهم. 

المنحدر من خلفيات مهاجرة هو من كان نفسه أو  والشخص 
وبحسب  األلمانية.  الجنسية  يحمل  ال  األقل  على  والديه  أحد 
بيانات المكتب، لم يولد 13.5 مليون شخص من خلفية مهاجرة 

في ألمانيا، بل هاجروا إليها على مدار حياتهم.
بينما  ألمانيا عائلية،  إلى  منهم  قدوم نحو %50  أسباب  وكانت 
الفرار  بسبب  و%15  مهنية،  ألسباب  آخرين   %20 نحو  قدم 
واللجوء. وأشار المكتب إلى أن هذا اإلحصاء لم يشمل أفرادا 

يعيشون في مالجئ إيواء جماعية. 
األجانب  عدد  بلغ   ،  2018 لعام  السكاني  اإلحصاء  وبحسب 
المقيمين في مساكن خاصة نحو 9.9 مليون أجنبي، بينما أشار 
السجل المركزي لألجانب إلى أن عدد األجانب في ألمانيا بلغ 

العام الماضي 10.9 مليون فرد.

ذكرت هيئة مناهضة الفساد في مجلس أوروبا (Greco) أن ألمانيا ال تتخذ إجراءات كافية في 
محاربة الرشوة، كما أنها لم تنفذ توصيات الشفافية خاصة فيما يتعلق بالبرلمان االتحادي. فحسب 
الهيئة لم يقم أعضاء البرلمان بالفصل الواضح بين نشاطاتهم كنواب وأعمال في القطاع الخاص.
لتوصيات  ألمانيا  استجابة  مستوى  إن  أوروبا،  لمجلس  التابعة  الهيئة  وهي  "غريكو"،  وقالت 
مناهضة الفساد الصادرة في 2015 "منخفضة للغاية بشكل عام". وأضافت بأنه لم يتم إحراز أي 
تقدم بشأن مطالبة أعضاء البوندستاغ بالكشف عن تضارب المصالح المحتمل المتعلق بأمور يتم 
النظر فيها بالمجلس. وقالت الهيئة إنه لم يتم تطبيق توصية بتعزيز تنفيذ متطلبات الشفافية أيضاً.
لم تتصد  أفراد جماعات الضغط  النواب مع  وأضافت غريكو أن قواعد جديدة بشأن تعامالت 
قواعد خاصة  بشأن  توصية  تنفيذ  يتم  لم  إنه  أيضاً  وقالت  الهيئة.  لمخاوف  بشكل جزئي  سوى 

باألنشطة الثانوية للقضاة سوى في محكمتين اتحاديتين.
تنفيذ سوى ثالث من أصل ثماني توصيات  يتم  لم  أنه  الفساد (غريكو)  وتابعت هيئة مناهضة 
لنظام مراقبة خاص  ألمانيا عرضة اآلن  فإن  لذلك،  صدرت عام 2015 بشكل كامل. ونتيجة 
الدول األعضاء بمجموعة غريكو  المنخفض. وهناك 12 من  للدول ذات مستويات االستجابة 

البالغ عددهم 48 دولة، عرضة أيضاً لنظام المراقبة ومن بينها النمسا وفرنسا والمجر وتركيا.
يشار إلى أن مجلس أوروبا منفصل عن االتحاد األوروبي ويتناول بشكل رئيسي حقوق اإلنسان 

وسيادة القانون.

الخالفات  بسبب  للقاع"  "وصلت  األلمانية  األمريكية  العالقات  أن  شبيغل"  "دير  مجلة  ذكرت 
االقتصادية والسياسية بينهما وتهديدات واشنطن المتكررة، التي كثيرا ما تأتي على لسان سفيرها 
سفيرا  بصفته  برلين  إلى  غرينيل  ريتشارد  وصول  بعد  أنه  إلى  المجلة  وأشارت  برلين.  في 
للواليات المتحدة  ساد بين الطرفين نوع من "الصمت الدبلوماسي"، في حين شبّه رئيس البرلمان 

األوروبي السابق مارتين شولتز السفير األمريكي بـ"الضابط االستعماري اليميني المتطرف".
وبسبب سلوك غرينيل بات المسؤولون األلمان يتجنبون صحبته، حيث لم تلتقه المستشارة أنغيال 

ميركل وال مرة، بينما يفضل وزير الخارجية هيكو ماس عقد لقاءات قصيرة فقط معه.
وال تزال برلين وواشنطن تتمسكان بالمواقف المتباينة من اتفاق إيران النووي، كما ال يزال هناك 

شبح رسوم جمركية جديدة يلوح في األفق، وسط استمرار الخالف التجاري بين البلدين.
وذّكر التقرير بأن السفير غرينيل، وعلى خلفية الجدل حول مطلب واشنطن لحلفائها في الناتو 
بزيادة اإلنفاق العسكري إلى 2% من الناتج المحلي اإلجمالي، كان قد هدد ألمانيا بسحب القوات 

األمريكية من أراضيها.
وأشار التقرير إلى أن نظرة األلمان إلى الواليات المتحدة باتت سلبية أكثر من أي وقت مضى، 
حيث وصف 85% من المواطنين األلمان موقفهم من الواليات المتحدة بأنه سيء أو سيء جدا.

وتلفت المجلة إلى أن اآلمال المعقودة في برلين على عودة "أيام الزمن الجميل للشراكة العابرة 
العالقات  تعود  ولن  أوهاما"،  إال  "ليست  ترامب،  دونالد  الرئيس  والية  انتهاء  مع  لألطلسي" 

عليه  كانت  ما  إلى 
خصوم  ألن  سابقا، 
الديمقراطيون  ترامب، 
بعض  يؤيدون  أيضا  هم 
ترامب  انتقادات  جوانب 
ألوروبا، فحتى في حال 
ستبقى  ترامب  رحيل 
أمريكا شريكا غير مريح 

أللمانيا.
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عادل فهمي

ميركل  أنجيال  األلمانية  المستشارة  دعوة  أثارت 
الستئناف عمليات إنقاذ المهاجرين المهددين بالغرق 
أثناء محاوالتهم عبور البحر المتوسط إلى أوروبا، 
واسعاً، هذا وقد دعت ميركل في ندوة  جداًل محلياً 
اإلنقاذ  عمليات  استئناف  إلى  برلين  بالعاصمة 
األوروبية في البحر ومشاركة سفن دول االتحاد في 

ذلك.
وتحاول ميركل الدفاع عن سياستها التي انتهجتها مع 
الالجئين من خالل هذه التصريحات، كما أنها تحاول 
أن تقطع الطريق على اليمين المتطرف المتنامي في 
أوروبا والذي يعادي المهاجرين بكل أطيافهم، ومن 
ثم تريد المستشارة حث الجهات والمنظمات الدولية 

على لعب دور هام وحيوي تجاه الالجئين.
ألمانيا ال يمكنها أن تهتم فقط  وقالت المستشارة إن 
أن  يمكننا  العالم، »وال  برفاهيتها بل هي جزء من 
نفكر في أنفسنا وحسب«. ووصفت عمليات اإلنقاذ 
في  حكومية  غير  منظمات  بها  تقوم  التي  البحري 

البحر المتوسط بأنها »واجب اإلنسانية«.  
(الهجرة)  الموضوع  "سيبقى  المستشارة  وتابعت 
أفريقيا. فنحن  لم تستقر األوضاع في  إذ  مطروحا، 

مرتبطون ببعضنا، وسيبقى األمر هكذا

شاهد من بالد "بريكست"
أنغيال  "مقامرة  بعنوان  ومقال  التايمز  صحيفة  من 
يشرح  ثمارها"،  تؤتي  الكبيرة  الهجرة  في  ميركل 
بلدان  من  قدموا  الذين  المهاجرين  ماليين  أن  كيف 
وعوضوا  األلماني  المجتمع  في  اندمجوا  عدة 

انخفاض معدل المواليد في ألمانيا.

الوقت  في  ميركل  أنغيال  أن  إلى  الكاتب  ويشير 
الحاضر تستعد للخروج من الحكومة، وربما يتوقع 
أنه  جونسون  بوريس  البريطاني  الوزراء  رئيس 
يلتقي مع ملكة أوروبا غير المتوجه في برلين، في 
هامشية  ميركل شخصية  فيه  أصبحت  الذي  الوقت 
على نحو متزايد في عالم االتحاد األوروبي، وأنها 
باتت تنظر للوراء لكل ما حققته وال تنظر إلى األمام 

حيث تغادر عالم السياسة، بحسب وصفه.
ال أحد في برلين أو لندن أو بروكسل يعتقد حًقا أنها 
أو  المقال،  كاتب  يقول  كما  بالنفوذ،  تتمتع  تزال  ال 
ربما لديها القدرة على مساعدة بريطانيا في موضوع 
فهي،  "بريكست".  األوروبي  االتحاد  من  الخروج 
النبرة  اليمينيين، مرتبكة من تعالي  بحسب منتقديها 

القومية حولها لكنها ال يجب أن تلوم سوى نفسها.
باب  فتحها  إلى  السبب في ذلك كلة  الكاتب  ويرجع 
مهاجر  مليون  من  ألكثر  مصراعيه  على  بلدها 
الخريطة  بذلك  مغيرة  سنوات،  أربع  قبل  والجئ 

السياسية للهوية الوطنية في أوروبا وما 
بعدها.

يعتقد الكاتب أن تدفق الالجئين أللمانيا، 
والشعور بالقلق الشديد بشأن عدم وجود 
ضمن  كانا  الجدد  للقادمين  ضمانات 
الدوافع الرئيسية لصعود اليمين المتشدد 
السويد  من  أوروبا  في  والشعبوية 
مسببات  أحد  كانت  كما  إيطاليا،  وحتى 
البريكست وفوز دونالد ترامب بالرئاسة 

األمريكية. 

المهاجرون ينصفون ميركل
وبالنسبة لميركل فإن الثمن السياسي الذي دفعته هو 
صعود حزب البديل اليميني المتطرف عام 2017، 
والذي من المتوقع أن يحصد أغلب المقاعد في شرق 

ألمانيا في االنتخابات البلدية هذا الخريف.
وبهذا يكون عهد ما بعد ميركل (انتخابات 2021) قد 
بدأ بالفعل، وأنها سوف تاُلم على ألمانيا "المريضة" 
في  الريادي  دورها  وفقدان  المتعثر  االقتصاد  ذات 
أوروبا لمصلحة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 
وإخفاقها في اختيار خلف لها، وعلى رأس ذلك كله 

دعوتها للهاربين من الحروب إلى بالدها.
لكن في الجهة المقابلة، يوضح المقال أن إحصاءات 
االفتراضات  تبرر  ال  ألمانيا  في  العمل  سوق 
من  أكثر  أن  إذ  للهجرة.  المناهض  للوبي  السياسية 
ثلث المهاجرين، الذين قدموا من 7 دول أساسية هي 
وباكستان،  وإيران،  والصومال،  وسوريا،  العراق، 
رسمية  وظائف  لديهم  وأفغانستان،  وإرتيريا، 

ويدفعون الضرائب.
ويعتقد أرباب العمل أن عدد الموظفين من الالجئين 
سيرتفع إذا لم يحصل ركود اقتصادي، ويشير المقال 
إلى أنه ال توجد أدلة تثبت أن القادمين الجدد يسرقون 

المواطنين  من  العمل  فرص 
يمتصون  أنهم  أو  األلمان 
على  بالعيش  األلماني  االقتصاد 

نظام التأمين االجتماعي.
المهاجرين  العكس،  على  لكن 
العاملة  القوة  من  جزءا  أصبحوا 
األلمان،  زمالئهم  مع  واندمجوا 
لثالثة  يعود  ذلك  في  والسبب 
سنهم  صغر  أولها:  أمور، 
وقدرتهم البدنية ومستوى تعليمهم 
منهم  بالمئة   42 أن  حيث  الجيد، 
اإلعدادي  التعليم  على  حاصلون 

على األقل.
ثاني هذه األمور كما يورد المقال 

هو: أن نظام التعليم والتدريب واللغة األلمانية الذي 
سوق  إلى  مباشرة  للخروج  مؤهلين  جعلهم  اتبع 

العمل، وثالثها حاجة سوق العمل إليهم.
ويقول الكاتب إن إرث ميركل الحقيقي قد يكون "أنها 
وضعت معياًرا لالندماج الناجح". وإذا أثبت نجاعته 
فإنها ستكون قد أجابت وبنجاح  لها ولبلدها  بالنسبة 
ولو جزئيا عن السؤال الذي يؤرق المشرع األلماني 
لعقود، وهو كيف يرفع معدل المواليد في هذا البلد.

شاهد من أهلها
األلمانية  دايملر  مجموعة  رئيس  الكاتب  وينقل 
العمالقة في صناعة السيارات والمحركات قوله إن 
الالجئين "أساس معجزة االقتصاد األلماني القادمة"، 
ولعله كان مستعجال في حكمه هذا، بحسب الكاتب، 
مع وجود مخاوف من أن يتسببون في إرباك الحياة 

العامة لأللمان.
المقال،  يشير  كما  اآلن  حتى  يحدث  لم  هذا  لكن 

ومقامرة ميركل بدأت تؤتي ثمارها.
لكن ماذا لو بدأ االقتصاد األلماني يعاني من الركود 
يتساءل  كبيرا.  حيزا  يأخذ  الوظيفي  التنافس  وبدأ 
يسرقون  "الالجئين  عبارة  ستعود  هل  هنا،  الكاتب 

وظائفنا"؟   وما هو الثمن االجتماعي لذلك؟

المستشارة التي ال نعرفها

Dieter Zetsche
Vorstandsvorsitzender, Daimler AG
ديتر زيتشه رئيس مجموعة دايملر األلمانية العمالقة في 

صناعة السيارات والمحركات
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عين على الالجئين

د/ أمير حمد

يتطرق هذا المقال لمحاور عدة عالقة بقضية اللجوء 
داخل ألمانيا وبعد صعود الشعبوي جونسون لرئاسة 
أصبحت  التي  تركيا  في  وكذلك  انجلترا،  وزراء 

تطرد الالجئين السوريون.
إلجراءاته  هذا  ملفنا  من  ترامب  استثناء  يمكن  ال 
التعسفية ضد الجئين جنوب أمريكا واعترافه ببعض 
فيها  والجرائم  العنف  تفشي  آمنة رغم  كدول  دولها 
فقط ليحول هجرة الالجئين إليها وليس ألمريكا، التي 
الدفاع وضرائب  بدأت في بناء الجدار من ميزانية 
وعد  كما  المكسيك  ميزانية  من  وليس  األمريكان 
ترامب الفوضوي. هذا كما ال تفوتنا إيطاليا ووزير 

خارجيتها الذي خرج عن السيطرة، فلنتابع معا.

اللهث وراء أصوات الناخبين
من المالحظ في ألمانيا ارتفاع نسبة العداء لالجئين، 
األمر الذي مهد لحزب AFD اليميني منافسة حزب 
CDU الحاكم بل وتفوق نسبيا عليه في والية ساكسن 
حكم  بأن  الحزب  بهذا  الناطق  يقول  وبراندنبورج. 
إال تحت سلطة  يتم  لن  والية ساكسن وبراندنبورج 
حزب AFD  عن طريق تنصيبه الرئاسة أو مقاسمته 

للسلطة استجابة إلرادة منتخبيه.
 SPD حزب  نسبة  ضعف  بأن  ونذكر  هذا  نقول 
حكومة  بتكوين  يسمح  لن  ساكسن  في  االشتراكي 
الناطق  يقول  واليسار.  الخضر  مع  اشتراكية 
لالجئين  الكارهة  اليمينية  ألمانيا  مستقبل  لحركة 
لتمثيل  الوحيد واألمثل  الخيار  بأن حزب AFD هو 
ـ  ألمانيا  شرق  في  السيما  الشعب  متطلبات  وتلبية 
وانتشار  الالجئين  بدخول  أكثر  أمنها  زعزع  حيث 
نسبة  وارتفاع  األمن  استتباب  وعدم  االسالمويين، 
إلى  استنادا  يقول  األلمان.  الشباب  السيما  البطالة 
سقوط  بعد  التحول  شعار  بأن   AFD برنامج حزب 
باأللمان  ألمانيا  شرق  حقوق  مساواة  يعني  الجدار 
الغربيين، السيما على صعيد المرتبات والمعاشات 
بادئ  باأللمان  واالهتمام  البطالة  ومكافحة  والتنمية 
ذي بدء قبل األجانب وليس العكس كما تقول ميركل 

وحكومتها. 
الشرقية"  الواليات  "انتخابات  القادمة  الفترة  وتمثل 
سبتمبر  شهر  في  وتورنجن  وبراندنبورج  ساكسن 
اذ  األلمانية،  السياسة  في  خطيرا  منعطفا  وأكتوبر 
التحالف  بحل  الحكم  في  الحليف   SPD حزب  هدد 
ان خسر هذه االنتخابات ويعزي هذا إلى تبني حزب 
اعادة  يمكن  وال  بالتالي  وإضعافه  لبرنامجه   CDU
يقول  المعارضة.  في  لتواجده  الحزب  هذا  نجاح 
في  تواجده  بأن   SPD برلماني في حزب  أكثر من 

الحكم مهد له تحقيق مطالبه على النقيض من وجوده 
كمعارض محتج فقط ال يُستجاب لمطالبه. 

رئيسة  ديالين"  "فون  قالت  آخر  صعيد  وعلى 
سابقا  األلماني  الدفاع  وزيرة  األوروبية  المفوضية 
اثر لقاءها للرئيس اإليطالي بأنه على الرابطة اعادة 
الالجئين  بتقديم  الخاصة  دبلن  اتفاقية  في  النظر 
طلباتهم واستقطابهم في أول دولة أوروبية يصلونها 

وهي في الغالب األعم دول جنوب أوروبا. 
وجد هذا التصريح ارتياحا وتشجيعا من قبل سلفيني 
ألمانيا  أن  قال  اذ  ـ  اليميني  ايطاليا  داخلية  وزير  ـ 
ايطاليا  شؤون  في  المتدخلة  اآلمرة  الدولة  تعد  لم 
والمهاجرين  الالجئين  وكر  إلى  وتحويلها  الداخلية 

غير الشرعيين. 
دفع  اذ  األليمة  فرانكفورت  أحداث  اللقاء  هذه  وافق 
الجئ ارتريي مقيم في سويسرا أم وطفل أمام القطار 
في محكمة قطارات فرانكفورت الرئيسية مما أدى 

إلى وفاة الطفل. 
السلطات  ألمانيا  داخلية  وزير  زيهوفر  انتقد 
وعليه  عليه،  القبض  طلب  نشرها  لعدم  السويسرية 
"بادن  والية  بين  الحدود  مراقبة  تكثيف  قرر  فقد 
مراقبة  وتوسيع  لسويسرا  المتاخمة  فورتمبيرغ" 

حدود ألمانيا مع كل دول الجوار.

الهجرة و الحدود
لم يهدأ االتحاد األوروبي وألمانيا من التوتر السياسي 
 Liga بشأن قضية الالجئين، السيما بعد تولي حزب
الداخلية  وزارة  سلطة  لمقاليد  اليميني  االيطالي 
متحدث  يقول  المتشدد.  اليميني  "سلفيني"  برئاسة 
الرابطة األوروبية بأن هجرة األجانب السرية ليست 
ترامب  يزعم  كما  األوروبي  االتحاد  تخص  قضية 
المهددة  وإنما هي قضية عالمية بدًء بأمريكا نفسها 
الالجئين  وهجرة  امريكا  جنوب  مواطني  بهجرة 

السرية داخل افريقيا نفسها وإلى أوروبا. 
يقول أن تركيا مثال وصلت أقصى حد لتحدي هجرة 
 30 من  أكثر  اعتقلت  اذ  مثال،  السوريين  الالجئين 
المعلوم أن هجرة  اقامة". من  اذن  ألف سوري بال 
من  بتحركهم  منوطة  تركيا  داخل  سوريا  الجئي 
والية تركية إلى أخرى بحثا عن العمل السيما في 
اسطنبول. كان وقد ذكر أردوغان بأنه على الالجئ 
فيها  قدم  التي  التركية  الوالية  في  البقاء  السوري 
العمل  طلبه وأال يهاجر إلى والية أخرى بحثا عن 
أو لمنشد آخر. هذا كما قرر طرد السوري المشتبه 
سوريا.  إلى  منهم  والمجرمين  بداعش  عالقته  في 
الذي  التركي  الشعب  ارضاء  أردوغان  حاول  بهذا 

يرى في ميزانية الالجئين عبئا كبيرا على الضرائب 
التركية المسددة من قبلهم. 

ال يمثل في الواقع اقدام أردوغان على هذا االجراء 
يحاول  ما  بقدر  الشعب  مطالب  استجابة  في  رغبة 
للمرة  اسطنبول  انتخابات  في  حزبه  خسارة  تغطية 
الثانية علما بأنه كان عمدتها، وشاع القول في تركيا 
بأنه من يحكم اسطنبول يحكم تركيا ومن خسر فيها، 

كحزب اردوغان الحاكم، خسر تركيا برمتها.

تجارة السالح وراء الهجرة
ذكر الفونتين رئيس حزب اليسار السابق بأنه على 
داخلية لحل  ايجاد حلول  ألمانيا واالتحاد األوروبي 
أزمة الالجئين وأال تتهرب من مأساة اللجوء برفع 
أكثر  قبل  المعروفة  روسيا  وجه  في  االتهام  اصبع 
ويضيف  سوريا  مع  لتحالف  بعقدها  عاما   40 من 
باللجوء ومسعى  الخاصة  دبلن  اتفاقية  بأن تصحيح 
فون دير الين ربما يقودان إلى حل مباشر إلى جانب 
عقد االتفاقيات مع دول الالجئين والتمويل المباشر 
األم، وليس  لهم حياتهم في موطنهم  تكفل  لمشاريع 
وقادتها  الفاسدة  األنظمة  ميزانية  في  يصب  تمويل 

المغتنمين الفرص. 
 FDP كان وقد انتقد تصريح الفونتين السابق من قبل
الليبرالي، اذ يرى في بوتين زعيم عسكري مستبد 
باألسلحة  افريقيا  كل  في  العسكرية  األنظمة  يمد 
والخبراء العسكريين ورجال األمن وذهب أقصى ما 
يكون برفضه التفاقية NPF الخاصة بإيقاف التسلح 
عام  المبرمة  المدى  متوسطة  بالصواريخ  النووي 
1987 بين رونالد ريجن وجورباتشوف. ال يستثني 
هذا النقد سياسته الخاصة بدعم حرب سوريا وتشريد 
السوريين وتفاقم أزمة الالجئين في أوروبا وتركيا.

أما ترامب فهو الرأس الثاني ألفعى الحرب، اذ قال 
صراحة أن نقضه لهذه االتفاقية ليست لتحدي روسيا 
عسكريا وإنما لرفع أسهم شركات السالح األمريكي 
متوسطة  للصواريخ  آسيا  في  ترسانة  اقامة  قرر  اذ 
إلقامة  األوروبي  االتحاد  لرفض  يكترث  ولم  المدة 
الحرب  تصعيد  خيفة  أوروبا  في  الترسانات  هذه 
بين روسيا وأوروبا... نقول هذا ونذكر بأن رفض 
االتحاد األوروبي رفض بمثابة "قبول على مضض" 
التدخل  تشجع  بولندا  مثل  أوروبا  شرق  دول  ألن 
األمريكي العسكري لمجابهة روسيا وتخالف كثيرا 
كالمجر اجراءات االتحاد كرفضها لقبول اي الجئ 
فيما أصبحت ألمانيا وفرنسا وبلجيكا والبرتغال دوال 
منفردة باستقطاب أكبر عدد من الجئي الحروب في 

سوريا والعراق وأفغانستان. 
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منوط  الالجئين  تشرد  أسباب  أن  هو  هنا  يهمنا  ما 
السالح"  "تجارة  الشيطاني  الهاجس  بهذا  مباشرة 
النامية  الثالث  العالم  دول  على  السيطرة  وفرض 

بإقامة وتثبيت أنظمة دكتاتورية فاسدة. 
أساتذة  بعض  فيها  تحدثت  رائعة  محاضرة  وفي 
األحزاب  ومنهج  عالقة  عبر  الحرة  برلين  جامعة 
اليسارية بروسيا ومدى تطورها لتصبح أشبه بعالقة 
استعمارية بعد أن كانت عالقة ايدلوجية وتاريخية، 
اليوم  روسيا  زعزعة  إلى  المحاضرون  تطرق 
وتشويه صورتها  إليها  الالجئين  تدفع  أوروبا  ألمن 
هذا  واإلرهابيين.  المجرمين  لالجئين  وكرا  كقارة 
منذ  ألمانيا  في  والقومية  الوطن  مفهوم  نوقش  كما 
العهد الروسي وتحويل حديقة الحيوانات إلى حديقة 
الوطن  مفهوم  وتحوير  المستعمرات  أبناء  لعرض 
ال  من  كل  إقصاء  إلى  الهتلري  العهد  في  والقومية 
تفعل  كما  وتاريخا  دما  اآلري  الجنس  إلى  ينتمي 

حركة ال "الهوية األلمانية" اليمينية اآلن. 

البحث عن حلول
تحديا  تواجه  ألمانيا  بأن  لقاء  في  ميركل  قالت 
حل  وال  وخارجها  داخلها  من  وأيدلوجيا  اقتصاديا 
لهذا إال باالنفتاح على العالم والتمسك بالقيم االنسانية 
والمسيحية الكريمة التي ال تقصي أحدا.  ومن جانب 
اشاعات  ثمة  بأن  الداخلية  ذكر زيهوفر وزير  آخر 
معهم  والمتورطون  الالجئين  مهربو  روجها  كثيرة 
بأن ألمانيا ترغب في أكبر عدد من الالجئين للنقص 
وأن  منه،  تعاني  الذي  العاملة  واأليدي  السكاني 
وصول الالجئين إلى أوروبا مضمون. ومضى في 
كثيرا  تختلف  ال  الشائعات  هذه  مثل  بأن  تصريحه 
عن التعاطف الالمنطقي لليسار والمنظمات الكنسية 
التي تمنع بالقوة تسفير الالجئين األفغان إال بالدهم 

بحجة أن ألمانيا تود التخفيف من نسبة الالجئين بأي 
شكل كان وإن كان تسفيرهم يعني موتهم أو تعذيبهم 

في بالدهم.
هذا كما أوردت وزارة الداخلية األلمانية بأن قرابة 
80 حالة اعتداء على بوليس تسفير األجانب قد حدثت 
السياسيين  لبعض  بالقتل  تهديد  وأكثر من 18 حالة 
 " الالجئين  مع  لوقوفهم  أسرهم  على  واالعتداء 
حادثة قتل عمدة مدينة كاسل األخيرة نموذجا". ومن 
البحر  في  الناشطة  كودي  إالن  سفينة  أن  المالحظ 
أصبحت  قد  الغرق  من  الالجئين  إلنقاذ  المتوسط 
جانب  من  بحدين:  سالحا  أخرى  إنقاذ  سفن  ضمن 
تنقذ أرواح الالجئين وتحظى بدعم وتقدير المنظمات 
ـ  تروج  آخر  جانب  ومن  مثال  والكنائس  االنسانية 
دون قصد ـ الستمرار الهجرة السرية، اذ يجب حل 
هجرة الالجئين من جذورها بتأمين ومراقبة شواطئ 
ملف  حل  أكثر  نذهب  أو  افريقيا...  وشمال  ليبيا 
والدول  حفنتر  اللواء  بين  المتنازع  الليبية  القضية 

الداعمة له المدعومة من االتحاد األوروبي. 
كان وقد عرضت قناة آرت فلما قصيرا عن الهجرة 
السرية ووضع الالجئات واألطفال في ليبيا صورة 
مأساوية تجسد أخذ أموال الالجئين بالقوة واالحتيال 
عليهم وتهديدهم وضربهم بل واغتصاب الفتيات مما 

حمل الكثير منهم على العودة الطوعية لبالدهم.
من المالحظ ان حل ملف الهجرة السرية بمحور في 
ليبيا، وإعادة صياغة  أفريقيا/  تأمين شواطئ شمال 
الهجرة  باب  وفتح  باللجوء  الخاصة  دبلن  اتفاقية 
الالجئين  دول  على  العقوبات  وتشديد  الشرعية 
وإبرام االتفاقيات معها إليقاف تسلل مواطنيها ربما 
أن  إال  التنفيذ  وسريعة  مفعولة  الحلول  هذه  تكون 
الواقع يفرض شروطه بدءا باستغالل دول الالجئين 
األوروبي  االتحاد  البتزاز  السرية  الهجرة  ملف 

وانتهاء بعدم اتفاق دول االتحاد األوروبي على قبول 
واإلرهابيين  المجرمين  بشريحة  الالجئين ووصفهم 
على  وعبء  المسيحية  المنظومة  على  ووباء 

الميزانية االجتماعية.

متناقضات
هنا نشير إلى تقرير منظمة الالجئين لمنتقد لظاهرة 
السفن  بعض  وكذلك  أوروبا  حدود  حراس  اعتداء 
المنقذة لالجئين على الالجئين بضربهم أو إكراههم. 
بلغاريا  في  أوربا  حدود  حراس  أن  التقرير  يقول 
دخول  من  الالجئين  إلبعاد  عنيفة  طرق  يمارسون 
حدود أوروبا كالضرب والتهديد باالعتقال الفوري.

من جانب آخر تالحظ الغرفة التجارية األلمانية ان 
دخول الالجئين في سوق العمل غطى ثغرات أعمال 
عدة،  ذكر متحدث الغرفة التجارية أن انفتاح أوروبا 
على افريقيا سينافس بشدة النشاط االقتصادي للصين 
فيها، السيما وقد أدركت أفريقيا مغبة مأزق الديون 
إلى جانب اساءة  التي تقرضها الصين بسرعة هذا 
المسلمين  الضطهاد  الداعم  الصيني  النظام  سمعة 

الصينيين.
ويقول متحدث حزب CDU الحاكم بأنه على ألمانيا 
االتجاه أكثر إلى قضايا أخرى غير قضية الالجئين 
ميزانية  دعم  بسبب  مرة  ألول  ألمانيا  تدين  كوقف 
الالجئين هذا العام علما بأن ديون ألمانيا تبلغ 188 
مليار يورو، وأن تكثف سياستها الخارجية في قضايا 
الراهنة  باألزمة  هرمز  مضيق  كملف  أهم  أخرى 
احتاللها  تريد  التي  الهند  بين  المتنازعة  في كشمير 
التصدير  ميزانية  في  النقص  ومعالجة  وباكستان 
األلماني بعد الحرب االقتصادية بين الصين وأمريكا 
الرابطة  من  انجلترا  جونسون/  اخراج  واحتمال 

األوروبية بدون اتفاق.
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ا لكل مكالمة )يمكنك اإلطالع على جميع األسعار عبر زيارة موقعنا:  سنتا لكل مكالمة )يمكنك اإلطالع على جميع األسعار عبر زيارة موقعنا:  سنًتا لكل مكالمة )يمكنك اإلطالع على جميع األسعار عبر زيارة موقعنا: www.ortelmobile.de(. تسجيل الوقت 60/60. ال ينطبق ذلك على األرقام الخاصة. إذا لم  ً. األسعار المعروضة سارية في ألمانيا مضاًفا إليها رسوم التوصيل غير المتكررة التي تبلغ . األسعار المعروضة سارية في ألمانيا مضافا إليها رسوم التوصيل غير المتكررة التي تبلغ . األسعار المعروضة سارية في ألمانيا مضاًفا إليها رسوم التوصيل غير المتكررة التي تبلغ 15 Ortel Mobile ُا مدة تشغيل اختيارية( ُيمكن حجزها من ا مدة تشغيل اختيارية( يمكن حجزها من ا مدة تشغيل اختيارية( ُيمكن حجزها من ا مدة تشغيل اختيارية( ي يوما مدة تشغيل اختيارية( ي يوًم Best Europe يورو كل 28
.)www.ortelmobile.de ًا. إذا لم يتم حجز الخيار، تكون األسعار صالحة وفًقا للتعريفة القياسية )جميع األسعار مدرجة على الموقع ا. إذا لم يتم حجز الخيار، تكون األسعار صالحة وفقا للتعريفة القياسية )جميع األسعار مدرجة على الموقع ا. إذا لم يتم حجز الخيار، تكون األسعار صالحة وفًقا للتعريفة القياسية )جميع األسعار مدرجة على الموقع ًتلغ الباقة في نهاية المدة المعنية، فسيتم التجديد تلقائًيا. إذا لم يتم حجز الخيار، تكون األسعار صالحة وفقتلغ الباقة في نهاية المدة المعنية، فسيتم التجديد تلقائيا. إذا لم يتم حجز الخيار، تكون األسعار صالحة وفقتلغ الباقة في نهاية المدة المعنية، فسيتم التجديد تلقائًي

ا بحد أقصى لكل مكالمة )يمكنك اإلطالع على جميع األسعار عبر زيارة موقعنا:   سنتا بحد أقصى لكل مكالمة )يمكنك اإلطالع على جميع األسعار عبر زيارة موقعنا:   سنًتا بحد أقصى لكل مكالمة )يمكنك اإلطالع على جميع األسعار عبر زيارة موقعنا:   ً سنت/دقيقة. رسوم المكالمة مضاًفا إليها رسوم التوصيل غير المتكررة تبلغ  سنت/دقيقة. رسوم المكالمة مضافا إليها رسوم التوصيل غير المتكررة تبلغ  سنت/دقيقة. رسوم المكالمة مضاًفا إليها رسوم التوصيل غير المتكررة تبلغ 15 ً سنت/دقيقة، المكالمات الدولية بدًء سنت/دقيقة، المكالمات الدولية بدًءا من 1 ً* شروط االستخدام: شراء الباقة االفتتاحية )سعر التجزئة الموصى به غير الملزم قانوًنا * شروط االستخدام: شراء الباقة االفتتاحية )سعر التجزئة الموصى به غير الملزم قانونا * شروط االستخدام: شراء الباقة االفتتاحية )سعر التجزئة الموصى به غير الملزم قانوًنا 9.95 يورو(. Standardtarif: المكالمات داخل ألمانيا: 9
ً ميجابت/ثانية )رفع(. السرعات المحددة هي أقصى سرعة ممكنة فنًيا. وقد يحيد متوسط السرعة  ميجابت/ثانية )رفع(. السرعات المحددة هي أقصى سرعة ممكنة فنيا. وقد يحيد متوسط السرعة  ميجابت/ثانية )رفع(. السرعات المحددة هي أقصى سرعة ممكنة فنيا. وقد يحيد متوسط السرعة  ا.  سنتا.  سنًتا. 49 سنت/ميجا بايت. تسجيل الوقت 60/60. ال ينطبق ذلك على األرقام الخاصة. سرعة البيانات في جميع أنحاء ألمانيا وفي دول االتحاد األوروبي تصل إلى 21.6 ميجابت/ثانية )تنزيل( و 8.6 ww.ortelmobile.de(. سعر الرسالة النصية القصيرة 15
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إلى  البطالة  معدالت  وتراجع  النمو  من  عقود  بعد 
التصدير  في  هامة  أرقام  وتحقيق  مستوياتها  أدنى 
نسب  وفي  األجور  في  منتظم  ارتفاع  وتسجيل 
استهالك العائالت، يطلق االقتصاد األلماني صيحة 

فزع.
وانكماش  الصادرات  تراجع  البيانات  أظهرت  فقد 
االقتصاد األلماني في الربع الثاني من 2019، في 
ظل تضرر شركات الصناعات األولية جراء تباطؤ 
والحروب  "بريكست"  بسبب  العالمي  االقتصاد 

التجارية.
السبب الرئيسي لهذا التباطؤ يعود أساسا إلى انخفاض 
الصادرات التي تمثل ما يقارب نصف الناتج المحلي 
العالم،  في  مصّدر  أكبر  ثالث  أللمانيا،  اإلجمالي 
وأكبر اقتصاد في أوروبا، حيث يشكل الناتج المحلي 
اإلجمالي األلماني 20% من الناتج المحلي اإلجمالي 

لالتحاد األوروبي.
فقد  لإلحصاء  األلماني  الفيدرالي  للمعهد  ووفقا 

"انخفضت الصادرات أكثر من الواردات".
وعلق وزير االقتصاد األلماني، بيتر التماير، على 
ذلك قائال، إن البيانات التي تظهر أن أكبر اقتصاد 
في أوروبا تقلص بنسبة 0.1% في الربع الثاني هي 

"دعوة لالستيقاظ وإشارة تحذير".

ال تفرطوا في التشاؤم
المركزي  البنك  محافظ  فايدمان،  ينس  وحذر 
للوضع  السلبي  التقدير  في  اإلفراط  من  األلماني، 

االقتصادي في البالد.
ودعا فايدمان في تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر 
الجماينه إلى عدم السقوط في " حالة من رد الفعل 

المحموم، أو التشاؤم".
وأوضح فايدمان أن الحالة الحالية عبارة عن تباطؤ 
اقتصادي، مشيرا إلى أن االقتصاد األلماني عائد من 
حالة انتعاش طويلة األمد شهدت أرقاما قياسية في 

التوظيف واستنفاذا للطاقات اإلنتاجية.
اعتقاده  عن  األلماني  المركزي  محافظ  أعرب  كما 
بأنه ال يوجد في الوقت الراهن سبب لوضع برنامج 
ركود  حدوث  حال  في  إنه  وقال  كبير  اقتصادي 
المالية  للسياسة  تحد  بمثابة  ذلك  سيكون  حقيقي، 

للحكومة األلمانية.
تجدر اإلشارة إلى أن االقتصاد األلماني الذي يعتمد 
على التصدير، سجل في الربع الثاني ركودا متأثرا 
بالصراعات التجارية الدولية وتراجع حالة االقتصاد 
العالمي، فقد انكمش إجمالي الناتج المحلي أللمانيا، 
بنسبة  لإلحصاء،  االتحادي  المكتب  لبيانات  وفقا 

0.1% مقارنة بالربع األول.

المتطرفون اليمينيون سعداء
يقول مارسيل فراتشير، الخبير االقتصادي األلماني 
المرموق واألستاذ بجامعة »هومبولت« في برلين إن 
»التباطؤ االقتصادي يصب في صالح حزب )البديل 
من أجل ألمانيا(«. وأشار فراتشير إلى دراسة جديدة 
تُظهر أن حزب »البديل من أجل ألمانيا« أقوى بكثير 
في المناطق المعوزة اقتصادياً وهيكلياً. وأضاف أن 
»عدم المساواة واالستقطاب اإلقليميين يمثالن تهديداً 
للديمقراطية«، متابعاً أنه »مع التباطؤ االقتصادي، 
بشكل  للهزات  هيكلياً  األضعف  المناطق  ستتعرض 
أكبر، مما سيزيد من التفاوتات اإلقليمية ويزيد من 

محاوالت االستقطاب«.
األخبار،  نشرات  في  الهجرة  معدالت  تراجع  ومع 
ليرّكز  جديدة  أزمة  عن  البحث  في  الحزب  شرع 
أعداد  زيادة  إلى  الالجئين  قضية  أدت  »لقد  عليها. 
الناخبين لصالح حزب )البديل من أجل ألمانيا( حتى 
اآلن، ولكن هذه القضية في تراجع. قد يكون التباطؤ 

أمراً مرحباً به المرة القادمة«.
االقتصاد  أن  المراقبين  بعض  يرى  المقابل،  في 
سيكون من الصعب استغالله لصالح حزب »البديل 
من أجل ألمانيا« إذ إنه، على عكس الهجرة، ليست 
لديه استجابة سياسية جذرية ليقدمها للناخبين ليميزه 
عن األحزاب التقليدية. وقال فراتشير في هذا الصدد 
لدى  ليس  االقتصادية،  بالسياسة  يتعلق  »فيما  إنه 

حزب )البديل من أجل ألمانيا( شخصية واضحة«.
في  االقتصادية  الصعوبات  أن  آخرون  يالحظ 
السنوات األخيرة كانت تميل إلى مساعدة الشعبويين 
اليساريين مثل سيريزا في اليونان، أكثر من اليمين 

المتطرف في أوروبا.
وقال هولغر شميدينغ، كبير خبراء االقتصاد في بنك 
على  المتطرفة،  اليمينية  الشعبوية  إن  »بيرنبرغ«، 
النقيض من ذلك، »كثيراً ما ازدهرت في حال النمو 
في  أو  ترمب  في  ر  »فّكِ فقط  القوي«.  االقتصادي 

خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي«.

االشتراكيون يتململون
وأطلق كوادر عدة في الحزب 
االشتراكي الديمقراطي الشريك 
مع  الحكومي  االئتالف  في 
المحافظين بقيادة أنغيال ميركل، 
اللجوء  حول  الجدل  مؤخرا 
وخصوصا  للتمويل  الدين  إلى 
لكن  االحترار.  مكافحة  لخطة 
ذلك  يعارضون  المحافظين 
السياسة  على  اإلبقاء  ويريدون 

نفسها التي تقضي بضمان ميزانية فدرالية متوازنة.
يمر  األلماني  االقتصاد  بأن  ميركل  واعترفت 
"بمرحلة صعبة" لكنها رفضت فكرة قبول العجز في 
الميزانية من أجل إطالق أي خطة لإلنعاش. وقالت 
حزمة"  أجل  من  ضرورة  "أي  اليوم  ترى  ال  أنها 

لتحسين الوضع.
وينص الدستور األلماني على تبني سياسة صارمة 
في الميزانية، بموجب آلية وقف االستدانة التي تحد 

بشكل كبير من هامش أي مناورة في هذا المجال.

أرباب العمل يناشدون الحكومة
الحكومة  العمل  ألرباب  األلماني  االتحاد  طالب 
اقتصادية  أزمة  لمواجهة  احترازية  تدابير  باتخاذ 
المعطيات  وفق  االقتصاد،  خبراء  يترقبها  محتملة، 

والبيانات الحالية للدوائر الصناعية.
تصريحات  في  كرامر  إنغو  االتحاد  رئيس  وقال 
الخفوت  إشارات  تجاهل  لنا  ينبغي  "ال  صحيفة 
يزال  ال  الصناعي  القطاع  االقتصادي.  النشاط  في 
لكن  القديمة،  العقود  من  الكثير  تلبية  في  منخرطا 

هناك افتقار لدفعة جديدة من العقود".
االستثمارات  تطبيق  في  باإلسراع  كرامر  وطالب 
العامة التي تم التخطيط لها بالفعل بدون إطالة مدة 
الطويلة  التصاريح  منح  إجراءات  بسبب  تنفيذها 
لألوساط  مرونة  توفير  ضرورة  مؤكدا  المدى، 
االقتصادية بدال من وضع قواعد بيروقراطية جديدة، 
وقال: "أطالب برفع األعباء عن االقتصاد األلماني".
ودعا كرامر إلى اإلعداد لتطبيق خفض دوام العمل، 
حافظت  لعمل  لدوام  الموسع  الخفض  "آلية  وقال: 
مئات  على  أعوام  عشرة  قبل  المالية  األزمة  خالل 
اآلالف من الوظائف، وأدت إلى استقرار اقتصادنا. 
قرارات  اتخاذ  اآلن  الحاكم  االئتالف  على  يتعين 
الضروري  من  يكون  ال  حتى  األمر،  هذا  لتطبيق 
أوقات  في  المدى  طويلة  تشريعية  إجراءات  اتخاذ 

األزمات".

انكماش أم ركود ؟

محمد رضا

Peter Altmaier
 Minister für Wirtschaft
und Energie



Die smarte Fahrschule GmbH
Klosterstr. 28, 13581 Berlin

D
es

ig
ne

d 
by

 d
al

il.
de

Wir sind ein von der Dekra zertifizierter und 
der Bundesagentur für Arbeit zugelassener 
Bildungsträger.

www.dsf.berlin

0157 80556115

GmbH

Die smarte

  ahrschule  ahrschule  ahrschule

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

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

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

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

.IHK على اجتیاز امتحان غرفة التجارة والصناعة

شروط التأھیل:
- دورة في اللغة األلمانیة 

.B1 مستوى
- الحد األدنى للعمر 21 سنة.
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محمد عبد المنعم

لينداو ـ ألمانيا

إلى  شتاينماير  فالتر  فرانك-  األلماني  الرئيس  دعا 
مشاركة الزعماء الدينيين في التغلب على النزاعات 

في أنحاء العالم. 
من  العاشرة  للدورة  الرسمي  االفتتاح  في  وقال 
بمدينة  السالم"  أجل  من  "أديان  العالمي  المؤتمر 
لينداو بجنوب ألمانيا: "األديان، بوصفها داعما قوي 
التأثير ومرنا بالنسبة للسالم، يمكنها تقديم خدمة ال 
غنى عنها وال يمكن االستغناء عنها بالنسبة للبشر". 
مضيفا أنه يمكن أيًضا إساءة استغالل اإليمان والدين 
"كدوافع بشكل أساسي للنوايا غير الدينية واألهداف 

السياسية".
ويعتبر هذا المؤتمر أكبر مؤتمر لألديان في العالم، 
وهو تابع لمنظمة "أديان من أجل السالم"، ويتشاور 
هذا العام في ليندوا بوالية بايرن (بافاريا) نحو ألف 

شخص من حوالي مئة دولة.
من  المستوى  رفيعو  ممثلون  المؤتمر  في  ويلتقي 
في  حلول  لمنافشة  والحكومية،  الدينية  األوساط 
مؤتمر  النقاش خالل  وتركز  متفرقة.  نزاع  مناطق 

هذا العام على دور المرأة في عمليات السالم. 

رعاية مستقبلنا المشترك
بعنوان (رعاية مستقبلنا المشترك: تعزيز المصلحة 
على  خاص  بشكل  الملتقى  ركز  للجميع)،  العامة 
األديان  أتباع  بين  التعاون  النزاعات من خالل  حّلِ 
لتعزيز المواطنة الشاملة والتنمية المتكاملة وحماية 
ميانمار  والتعايش في  السالم  وتُعد حوارات  البيئة، 
والشرق  ونيجيريا  الوسطى  أفريقيا  وجمهورية 
األوسط وباكستان والهند، التي أطلقها مركز الحوار 
العالمي، جزًءا رئيسيا من نقاشات واهتمامات قضايا 

هذا التجمع العالمي . 
السالم،  أجل  من  لألديان  العالمي  التجمع  ويهدف 
إلى  تقريًبا،  أعوام  سبعة  إلى  خمسة  كّل  يُقام  الذي 
دراسة متعمقة للموضوع المحوري للتجمع (رعاية 

مستقبلنا المشترك) 
متعدد  التعاون  لدعم  عالميه  مشاريع  عدة  وهناك 
األديان في البلدان التي تنوء بأعمال العنف، وإتاحة 
متعددة  السالم  بناء  عملية  في  للشروع  الفرص 
القيادات  األديان، فضاًل عن مد وبناء الجسور بين 
العالم  من  متعددة  مناطق  في  المتنوعة  الدينيه 
الدين  فيها  يستغل  نزاعات  تشهد  التي  خصوصا 
لتسويق التطّرف والعنف وارتكاب أعمال ارهابية، 
باإلضافة إلى صياغة إجماع أخالقي عميق عالمي 

بشأن التحديات المعاصرة . 
وانعقدت الجمعية العالمية العاشرة لرابطة أديان من 
أجل السالم، بحضور (900) ممثل عن الحكومات 
المجتمع  ومنظمات  الدولية  الحكومية  والمنظمات 

المدني، والقيادات الدينية والشباب والنساء من أكثر 
من (100) دولة، يمثلون (17) ديانًة ومعتقد؛ تعزيًزا 
وإثارًة  السالم؛  أجل  من  للعمل  وتشجيًعا  للحوار 
للتساؤالت الُملّحة حول مسؤولية أتباع األديان على 
لبناء  واالجتماعية  والسياسية،  الدينية  المستويات 
أصحاب  بين  للشراكات  وإقامًة  والتعايش؛  السالم 
المصلحة المتعددين من أجل الصالح العام وترسيخ 

االمن والسالم . 
ودفع  جديد،  عالمي  مجلس  انتخاب  الدورة  وتشهد 
األديان من  األديان عبر شبكة رابطة  العمل متعدد 
لجان  تشكيل  ذلك  في  بما  وخارجها،  السالم  أجل 
العام عن رابطة  التوجيه والتسمية، وتقرير األمين 
األديان من أجل السالم منذ دورة الجمعية األخيرة 
الحوار  مركز  مع  بالمشاركه  عقدت  التي  فيينا  في 
مجموعات  من  وتقارير   ،  2013 عام  العالمي 
وانتخاب  الجمعية  إعالن  واعتماد  والشباب،  النساء 
المجلس العالمي الجديد والرؤساء الفخريين لألديان 
من أجل السالم، بالتعاون مع أمانته العالمية القائمة 
في مبنى األمم المتحدة في مدينة نيويورك، والمنوط 
به التنسيق بين المؤسسات الفرعية اإلقليمية لمنظمة 
أديان من أجل السالم وشبكاتها المشتركة بين األديان 

المعنية بالشباب والنساء. 

دعم الحوار
بإجراء  العاشرة،  دورتها  في  الجمعية  تُعنى  كما 
مباحثات مكثفة من العمل متعدد األديان، حيث يتم 
مناطق  من  عدد  من  القادمين  الدينية  القيادات  دعم 
السالم  بناء  إلى  الرامية  جهودهم  في  النزاعات 
والتعايش وتسوية النزاعات في مجتمعاتهم المحلية . 
كذلك إشراك أصحاب المصلحة الرئيسين اآلخرين، 

مثل صناع السياسات، في هذه الجهود. 

بالمسار  الخاصة  السالم  مشاورات  أسفرت  وقد 
في  المماثلة  الحكومية)  غير  (المنظمات  الثاني 
إيجابية  نتائج  عن   - السابقة  الجمعيات  اجتماعات 

للغاية في مناطق متعددة من العالم. 
المجالس  ستتبادل  العالمي،  التجمع  هذا  وفي 
السياسات،  وصناع  المتنوعة  الدينية  والمجموعات 
التخاذ  استعداًدا  أكثر  لتصبح  الممارسات؛  أفضل 

إجراءات ملموسة على أرض الواقع في بلدانهم. 

ُيذكر أن جمعية أديان من أجل السالم، تأّسست عام 
1970م، وتتألف من مجلس عالمي لكبار القيادات 
 )6( يمثلون  العالم؛  مناطق  جميع  من  الدينية 
هيئة   )90( من  وأكثر  األديان  بين  إقليمية  هيئات 
األديان  العالم وشبكة شباب  نساء  وطنية؛ وشبكة 
وأكثرها  األديان  متعدد  تحالف  كأكبر  العالمية، 
تمثياًل في العالم، وتعمل على تعزيز العمل المشترك 
بين المجتمعات الدينية في العالم من أجل السالم؛ 
البشرية  بالتنمية  والنهوض  النزاعات  ومكافحة 
وحماية  والمتناغمة  العادلة  المجتمعات  وتعزيز 
السابقة  الجمعية  اجتماعات  أسفرت  كما  األرض. 
األديان في  أتباع  بين  متعددة وفعالة  عن مشاريع 

بناء السالم والتنمية في مناطق العالم." 
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في ألمانيا، أحصت األجهزة األمنية في عام 2018 
عدد المتطرفين بما يقرب من 132 ألف متطرف، 
ينتمون إلى مختلف التيارات، في حين بلغ هذا العدد 
في عام 2017 ما يقرب من 127 ألف متطرف، أي 
أن هناك زيادة قدرها ٥000 شخص، وهي زيادة 
أوضحت  وحسبما  فقط،  واحد  عام  في  جًدا  كبيرة 
الزيادة  هذه  من  األكبر  النسبة  فإن  األمن،  أجهزة 
ثم  المتطرفة،  الرايخ"  "مواطني  في جماعة  جاءت 
تبيّن  لم  اإلحصائيات  ولكن  اليساريين،  المتطرفين 

على وجه الدقة مقدار الزيادة في كل طائفة. 
أغلب  ينتمي  والذي  الرايخ"،  "مواطني  فجماعة 
يرفضون  وهم  المتطرف،  اليمين  إلى  أفرادها 
االعتراف بالجمهورية االتحادية كدولة، يبلغ عددهم 
حتى عام 2018 حوالي 19 ألف شخص، في حين 
ألف   32 حوالي  اليساريين  المتطرفين  عدد  بلغ 
شخص عام 2018، بزيادة قدرها ألفا شخص عن 

العام الذي قبله. 
أما اليمين المتطرف فقد بلغ عدد أفراده حوالي 24 
ألف شخص بزيادة طفيفة عن عام 2017م. وعلى 
الرغم من أن الزيادة في اليمين المتطرف قليلة جًدا 
بين  خطورة  األكثر  يُعّد  فإنه  السابقة،  األعوام  عن 
األمنية  الجهات  حت  صرَّ فقد  التيارت،  هذه  جميع 
ميول  لديهم  شخص   12700 حوالي  بينهم  من  أن 
وزير  شّدد  فقد  ولذا  جًدا.  كبير  عدد  وهو  للعنف، 
تنامي  على  زيهوفر"  "هورست  األلماني  الداخلية 
خطر اليمين المتطرف في البالد وذلك أثناء تقديمه 
األمن  هيئة  عن  الصادر  السنوي  األمني  التقرير 

الوطني األلمانية. 

التطور  هو  "زيهوفر"  حسب  خطًرا  األكثر  لكن 
الحركي لهذه المجموعات والذي بات "مقلقا" بشكل 
 ٥٥00 نحو  فإن  الرسمية  األرقام  فحسب  كبير. 
شخص منخرطون بشكل كامل في منظومة "الحزب 
آخرين   6600 ونحو  المتطرف،  القومي"  اليميني 

حركة  مثل  أخرى  مجموعات  ضمن  منخرطون 
"مواطني الرايخ" المتطرفة.

وقد حّذر "زيهوفر" بشدة من تعزيز اليمين المتطرف 
وتواجده المتزايد على شبكات التواصل االجتماعي 
بشكل خاص، وعلى المواقع اإللكترونية بشكل عام، 
ذاته  الوقت  ا في  ُمتحدًثا عن تطور "نوعي"، وُمقرًّ
خطر  لمواجهة  الجهد  من  بالمزيد  القيام  بضرورة 

اليمين المتطرف.
في  ظهر  فقد  القومي"  األمن  "هيئة  تقرير  وحسب 
المشهد لدى اليمين المتطرف خالل اآلونة األخيرة 
وقد  المنفردة،  الذئاب  وبعض  صغيرة،  مجموعات 
طريقة  وكانت  المحكم،  التنظيم  بعدم  عملهم  اتّسم 
التعامل بينهم وتبادل المعلومات تحدث بشكل أساسي 
مراقبتهم،  صعوبة  من  يزيد  وهذا  اإلنترنت،  عبر 
إلى  ينضموا  لم  النشطاء  هؤالء  بعض  وأن  خاصة 
اليمين المتطرف إال منذ فترة وجيزة قد ال تتجاوز 
االجتماعية  الموضوعات  كانت  وقد  أشهر،  بضعة 
الوقود  بمثابة  و'اإلسالم'  و'الهجرة'،  'اللجوء'،  مثل 
الرئيسي لألفكار اإلرهابية اليمينية في الوقت الحالي. 
عضو  نوز"،  فون  "كونستانتين  السيد  صّرح  وقد 
أحد  وهو   - البوندستاج  في  البرلمانية  الرقابة  لجنة 
سياسي حزب الخضر- لصحيفة "فيلت آم سونتاج" 
أن الخاليا اليمينية المتطرفة تشكل في الوقت الراهن 
عام  منذ  ألمانيا  تشهده  لم  الديمقراطية  على  خطًرا 
الدول  حكومات  إلى  أيديهم  امتدت  فقد   ،194٥
األوروبية المجاورة، وبرلماناتها، حتى وصلوا إلى 
البوندستاج األلماني، ولم يسلم جهاز األمن والقوات 
المسلحة األلمانية من تبنّي بعض أبنائه الفكر اليميني 

المتطرف.

اإلعالم األلماني المتحيز
وعلى الرغم من خطورة اليمين المتطرف كما تبيَّن، 
فإن وسائل اإلعالم ال تتناول خطره وجرائمه بشكل 
إلى  ينتسبون  ممن  المتطرفين  مع  تفعل  كما  مكثف 

البارز "يورجن  الصحفي  اإلسالم، وهو ما الحظه 
تودنهوفر"؛ حيث أشار إلى أن جرائم القتل التي قام 
عام 1990  منذ  ألمانيا  داخل  المتطرف  اليمين  بها 
حتى اآلن جاوزت الـ 200 حالة، في حين بلغ عدد 
المنتسبون  المتطرفون  بها  قام  التي  القتل  حاالت 
لإلسالم في نفس الفترة 14 حالة فقط، ومع هذا فإن 
تحذيرات الجهات األمنية من هؤالء، أكثر بكثير من 

التحذيرات ضد التطرف اليميني.
"فيردا  الصحفية  الكاتبة  الحظته  ما  أيًضا  وهذا 
أتمان"، حين طرحت سؤاال في مجلة "دير شبيجل" 
واسعة االنتشار بتاريخ 2019/7/11، مفاده: لماذا 
لم يتغيّر شيء في تعامل اإلعالم األلماني مع اليمين 
"مروى  المصرية  الصيدالنية  مقتل  منذ  المتطرف 

الشربيني" في عام 2009 وحتى اآلن؟ 
كان  الشربيني  مروى  مقتل  أن  من  الرغم  وعلى 
نتيجة واضحة للعداء ضد المسلمين، فإن الصحافة 
في  لنزاع  نتيجة  وكأنه  أظهره  األلماني  واإلعالم 
المحكمة  في  شهدت  ألنها  أو  األطفال،  لعب  مكان 
ووصفها  سبّها  أنه  من  الرغم  على  قاتلها،  ضد 
بالمسلمة اإلرهابية. تقول "فيردا أتمان" كان األولى 
اليمين  عداء  بسبب  ُقتلت  أنها  الصحف  تكتب  أن 

المتطرف للمسلمين.
وهكذا يغّض اإلعالم الطرف عن قضايا العداء ضد 
المسلمين حتى اآلن، فيضع عناوين صحفية ال تصف 
األحداث بطريقة صحيحة، ويستخدم لغة تظهر أن 
االعتداء على المسلمين ليس بسبب دينهم. وفي حالة 
"مروى الشربيني" تطرق اإلعالم إلى موضوعات 
جانبية أخرى، وجعل منها أحداًثا رئيسة، مثل حديثه 
عن تجريم حمل السالح في ساحات المحاكم، وعدم 
إبراز دين الضحية، وبيان أن القاتل ألماني من أصل 
روسي، وهي كلها أشياء تصرف النظر عن حقيقة 
"مروى  أن  اإلعالم  يبيّن  فلم  اإلسالم.  تجاه  العداء 
الشربيني" قد استشعرت الخطر من هذا الشخص، 
إلى  فتوّجهت  دينها،  بسبب  تُقتل  أن  من  وخافت 

مرصد األزهر األوروبي

أصدرت وحدة الرصد األلمانية بمرصد األزهر، تقريًرا جديًدا بعنوان اليمين المتطرف في ألمانيا: خطورته وسبل مكافحته"، مشيرة إلى 
أن مشكلة التطرف هي واحدة من أكبر المشاكل التي تواجهها المجتمعات في عصرنا الحالي، وهي أحد المحاور الرئيسية التي يهتّم بها 

مرصد األزهر، فالتطرف ال يقتصر على مجتمع أو دين أو طائفة بعينها، بل هي مشكلة تعاني منها شتى األطراف. 

وفي الوقت الذي نتحدث فيه عن تطرف بعض األشخاص ممن ينتمون إلى الدين اإلسالمي في المجتمعات العربية وهو منهم براء، فإننا 
نجد في الغرب صوًرا أخرى من التطرف، أبرزها التطرف اليميني والتطرف اليساري، وتجد داخل هذه التيارات أطياًفا شتى.

محمد الغريب
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هذا  قتلها  ولكن  الخطر،  هذا  من  لتحميها  المحكمة 
المجرم بدم بارد في ساحة المحكمة التي لجأت إليها 
ويمنع  ليحميها  زوجها  تدخل  وعندما  منه،  لتحميها 
القاتل من االستمرار في طعن زوجته، أطلق شرطي 
الرصاص عليه لظنه أنه هو المجرم، ال لشيء إال 
النمطية  الصورة  بسبب  وذلك  الشرقية،  لمالمحة 
التي شكلها اإلعالم الغربي عن المسلمين في عقول 

الشعب.

جرائمه  ارتكاب  المتطرف  اليمين  واصل  وهكذا 
في تجاهٍل إعالمّيٍ واضح، إلى أن قام أحد هؤالء 
المتطرفين في بداية شهر يونيو 2019 بجريمة قتٍل 
لوبكا"،  "فالتر  األلماني  السياسي  فيها  ُقتل  َبِشعة، 
بوالية  "كاسل"،  ومدينة  مركز  حكومة  رئيس 
األلمانية، برصاصٍة في رأسه عندما كان  "هيسن" 
يقف في شرفة منزله. ووفًقا لما أعلنه المتحدث باسم 
الحادث،  في  للتحقيق  الشرطة  شكلتها  خاصة  لجنة 
فإن القاتل رجل يبلغ من العمر 4٥ عاًما وهو ينتمي 
إلى اليمين المتطرف. كان "لوبكه" المنتمي لحزب 
المستشارة األلمانية "أنجيال ميركل" قد أّسس مركًزا 
الستقبال الالجئين عام 201٥، وهو ما أثار غضب 
اليمين المتطرف داخل ألمانيا، ومن أقواله "إنّه من 
من  يتعلّم  وأن  ألمانيا،  في  اإلنسان  يعيش  أن  الجيّد 
ال  ومن  به،  فمرحًبا  القيم  لهذه  يمتثل  فمن  قيمها، 
الحرية  هي  وهذه  البلد،  هذا  يغادر  أن  عليه  يمتثل 
التصريحات  هذه  وبعد  ألمانّي"  كل  بها  يتمتّع  التي 
عدة  بالقتل  لتهديداٍت  تعّرض  بالالجئين  وترحيبه 
تحت  يعيش  وظل  المتطرف،  اليمين  من  مرات 
حماية الشرطة منذ عام 201٥م إلى أن ُقتل، وبعد 
مقتله أبدى أعضاء يمينيون متطرفون فرحهم بمقتله، 
مقتله  بعد  الساخرة  التعليقات  العديد من  أطلقوا  كما 
على مواقع التواصل االجتماعي. وقد انتقد الرئيس 
األلماني وعدد كبير من الساسة األلمان ردود الفعل 

اليمينية المتطرفة على مقتل "لوبكه". 

وزارة الداخلية تصحو من غفلتها
عدة  األلمانية  الحكومة  اتّخذت  األخيرة  الفترة  وفي 
إجراءات لمكافحة اليمين المتطرف بعد أن استفحل 
لـ  تصنيفها  كان  اإلجراءات  تلك  بين  ومن  خطره، 
ألمانيا  داخل  نشاطها  بدأت  التي  الهوية"  "حركة 
بحوالي  منتسبيها  أعداد  وتقدر  سنوات،  عدة  قبل 
600 شخص، والتي تتميز بعدائها وتحريضها ضد 
بأنها  والمسلمين بشكل خاص،  األجانب بشكل عام 
رسمي.  بشكل  متطرفة  يمينية  ميول  ذات  حركة 
من  التخلّص  في  بالفعل  األحزاب  بعض  بدأت  وقد 
العناصر اليمينية المتطرفة بين صفوفها. وقد أطلق 
حملة  شتاينماير"  فالتر  "فرانك  األلماني  الرئيس 
بعنوان "ال للتسامح مع المتطرفين". وباإلضافة إلى 
هذا فقد نشرت صحيفة "فيلت" أنه تم تسريح بعض 
إلى  االنتماء  بتهمة  األلماني  الجيش  من  العناصر 

اليمين المتطرف.
األلماني  القومي  هذا وقد صرح رئيس هيئة األمن 
المتطرف،  اليمين  على  المراقبة  تكثيف  بضرورة 
األخبار  بّث  في  جديدة  طرق  ينتهج  وأنه  خاصة 

الوهمية واإلشاعات على صفحات اإلنترنت. 
و"هامبورج" خالل شهر  "بايرن"  واليتا  قامت  لذا 
يولو 2019 بإنشاء وحدات رصد لليمين المتطرف 
على اإلنترنت، لترصد وتتابع ما يقوم به أتباع هذه 
العنكبوتية بشكل عام، وعلى  الشبكة  التيارات عبر 
ومتابعة  خاص،  بشكل  االجتماعي  التواصل  مواقع 
تدعو  أو  عنصرية  مواد  تتضمن  التي  المنشورات 
إلى الكراهية. وكان من بين اإلجراءات التي اتخذتها 
مواقع  على  التطرف  لمكافحة  األلمانية  الحكومة 
التواصل االجتماعي فرض عقوبات مالية على هذه 
تحضُّ  منشوراٍت  أية  إزالة  عدم  حالة  في  المواقع 

على الكراهية. 
الجمعة  يوم  األلمانية  السلطات  أقدمت  كما 
بوالية  موسيقي  حفٍل  إلغاء  على   2019/7/12
"ساكسونيا" لمجموعة يمينية متطرفة. وقد أوضحت 

أن  كما  به،  مصرًحا  يكن  لم  الحفل  أن  السلطات 
بعض الحضور البالغ عددهم 4٥ شخًصا كان يحمل 
للدستور،  مخالفة  مالبسهم  على  عنصرية  رموًزا 
وهو ما استدعى فتح تحقيٍق جنائي بحق اثنْين منهم. 
في  حمالت  ابعدة  الشرطة  قامت  سابق  وقت  وفي 
شبكًة  خاللها  استهدفت  األلمانية  الواليات  مختلف 
تأسيس  في  االشتباه  بتهمة  المتطرف  اليمين  من 
منظمة إجرامية، كما ذكرت تقارير أن عدد مذكرات 
حتى  متطرفين  يمينيين  بحق  الصادرة  االعتقال 
مارس الماضي تصل إلى قرابة الخمسمائة مذكرة، 
ويعود أكثر من 8٥% من هذه األوامر باالعتقال إلى 
العنف  جرائم  تشكل  حين  في  عامة،  جنائية  جرائم 
ذات الخلفية السياسية 2.7%، أو باألحرى 18 حالة، 
من أوامر االعتقال غير المنفذة حتى اآلن، والسبب 
في معظم هذه الحاالت يرجع إلى التسبُّب في إحداث 

إصابات جسدية، أو مقاومة السلطات.
اليمين  مكافحة  ضرورة  األزهر  مرصد  ويرى 
من  بحال  تقل  ال  خطورته  إن  حيث  المتطرف؛ 
األخرى،  المتطرفة  التيارات  عن خطورة  األحوال 
فقد  مضت،  أعوام  منذ  فعله  ينبغي  كان  أمر  وهو 
منذ  ألمانيا  في  المتطرف  اليمين  ضحايا  عدد  بلغ 
ناهيك  قتيل،  اآلن حوالي 200  عام 1990 وحتى 
واللفظية  الجسدية  العنصرية  االعتداءات  عدد  عن 

األخرى. 
وقد حّذر مرصد األزهر في األعوام السابقة -ألكثر 
أن  آمال  اليميني،  التطرف  خطورة  من  مرة-  من 
الدول  حكومات  تتخذها  التي  اإلجراءات  تسهم 
األوروبية في الحّد من خطورته، داعيا اإلعالم إلى 
تسليط الضوء على تلك الجرائم، كما حدث في قضية 
مقتل السياسي "فالتر لوبكة"، والتي يرجو المرصد 
أن تكون نقطة تحّول في طريقة تعاطي اإلعالم لهذه 
القضايا، فالتطرف بمختلف أنواعه هو أمر مرفوض 
تماًما، وتجب مكافحته بشتى الطرق لتجنب خطره 

على األفراد والمجتمعات.
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تقول  »إيرين«  اإلنسانية  األنباء  لشبكة  تقرر  في 
بالبعيدة،  ليست  فترة  منذ  فيو:  إليونورا  الصحفية 
كان لدى سوريا نظام تعليم يُعد موضع حسد العالم 
اإللمام  معدل  على  ذلك  وانعكس  بأكمله،  العربي 
لكن  بالمائة.   90 يبلغ  كان  الذي  والكتابة  بالقراءة 
الحرب  ضحايا  من  أخرى  ضحية  أصبح  التعليم 

األهلية التي دخلت اآلن عامها الخامس.

ماليين  األربعة  نصف  من  يقرب  ما  اآلن  يعيش 
سوري الذين فروا من بالدهم في تركيا المجاورة، 
اآلالف  بمئات  البداية  في  السلطات  رحبت  حيث 
الحدود  من  مقربة  على  مخيمات  في  الالجئين  من 
السورية. ولكن منذ ذلك الحين، ضاق الكثيرون منهم 
عن  بحثاً  المدن  إلى  وانتقلوا  المخيمات  في  بالحياة 

حياة أكثر كرامة.
من  أكثر  وحدها  اسطنبول  مدينة  وتستضيف 
وزارة  إلحصاءات  وفقاً  سوري،   380,000
معظم  لتخصيص  نظراً  ولكن  التركية،  الداخلية 
في  يعيشون  الذين  ألولئك  الدولية  المساعدات 
في  المقيمون  الالجئون  يحصل  ال  المخيمات، 
المناطق الحضرية سوى على القليل من المساعدة، 
طال  كلما  سوءاً  تزداد  سيئة  في ظروف  ويعيشون 
بقطاع  االلتحاق  عليهم  ويُحظر  المنفى،  في  بقاؤهم 
لهذا  األكبر  الثمن  أطفالهم  ويدفع  الرسمي،  العمل 

اإلهمال القسري.

وفي وقت سابق من هذا العام، في الفترة التي سبقت 
خطط  عن  التركية  الحكومة  تراجعت  االنتخابات، 
بحالة  يتمتعون  الذين  البالد،  في  السوريين  لمنح 
حماية مؤقتة فقط، الحق في العمل. وعلى الرغم من 
تحسين  إلى  تهدف  تشريعات  الحكومة أصدرت  أن 
فرص حصولهم على الرعاية الصحية والتعليم، إال 
أن المنظمات غير الحكومية العاملة في الميدان تؤكد 
أن الغالبية العظمى من األطفال السوريين ال يزالون 

غير ملتحقين بالمدارس.
القواعد  هذه  من  الرغم  وعلى  الحظ،  "لسوء 
من   20,000 سوى  يمتلك  ال  الجديدة،  التنظيمية 
االلتحاق  فرصة  ]سوري[  طفل   80,000 أصل 
أقل من  يلتحق سوى  اسطنبول، وال  في  بالمدارس 
كما  المجانية،"  التركية  بالمدارس  منهم  بالمائة   30
أفاد سليمان العراج، وهو موظف سوري في اللجنة 
السورية للتعليم )SCE(، التي تقدم خدمات التعليم 
عليها  يسيطر  التي  والمناطق  تركيا  من  كل  في 
الجيش السوري الحر في سوريا، وذلك بتمويل من 

مؤسسة قطر الخيرية والبنك اإلسالمي.

وتجدر اإلشارة إلى أن بعض المدارس التركية تفتقر 
المزيد من األطفال،  لقبول  ببساطة لمساحات كافية 

للوثائق  السوريين  وافتقار  اللغوية  الفروق  أن  كما 
المطلوبة أو المعلومات المتعلقة بإجراءات التسجيل 

تشكل عقبات أخرى.
مؤسسة  توماس،  كارين  أشارت  الشأن،  هذا  وفي 
الصغيرة، وهي منظمة  للمشاريع  اسطنبول  منظمة 
غير حكومية مقرها في الفاتح، وهو أحد أحياء الطبقة 
العاملة ويضم عدداً كبيراً من السكان السوريين، إلى 
تأثير  له  العمل  في  بالحق  البالغين  تمتع  "عدم  أن 

مباشر وقوي على حق أطفالهم في التعليم".
اإلنسانية  األنباء  شبكة  مع  حديث  في  وأضافت 
(إيرين): " ليس لدى الناس وظائف، وعندما تتوفر 
لهم وظائف، يتقاضون رواتب هزيلة ويقعون ضحية 
الدراسية  الرسوم  دفع  يستطيعون  وال  لالستغالل، 
ألطفالهم. والنتيجة هي أن العديد من األطفال الصغار 
إما يظلون في المنازل لرعاية أشقائهم ومنازلهم، أو 
لتوفير  الشوارع  في  والتسول  العمل  على  يُجبرون 

بعض الدخل ألسرهم".
واعترف العراج بأنه بالنسبة للعدد القليل من األطفال 
السوريين في اسطنبول الذين يتم قبولهم في المدارس 
"غالباً  الوطني،  المنهج  تتبع  التي  المجانية  التركية 
ما يكون من الصعب عليهم مواكبة زمالئهم بسبب 
حاجز اللغة، وال ينجح سوى واحد فقط من كل 10 

تالميذ ]في امتحانات نهاية الفصل الدراسي[".
وفي سياق متصل، توجد 60 مدرسة سورية عبر 
تعليم  "مراكز  باسم  رسمياً  إليها  (يُشار  المدينة 
العربية  باللغة  التدريس  يجري  حيث  مؤقتة") 
المؤقتة  السورية  الحكومة  أعدته  منهج  باستخدام 
التابعة للمعارضة، ولكن 6 منها فقط مجانية. ويُقام 
بعضها داخل المساجد والمباني الخاصة أو العامة، 
ولكن في كثير من األحيان لفترة محدودة من الزمن 
السورية  اللجنة  وتوفر  آخر.  مكان  إلى  نقلها  قبل 
وقد  المدارس،  لتلك  مجاناً  المدرسية  الكتب  للتعليم 
الحر  السوري  الجيش  قبل  من  محتواها  تعديل  تم 

لتطهيرها من ما يعتبرونه دعاية للنظام السوري.
تعمل ريما عدادي كُمعلّمة سورية في مدرسة داخل 
في  "المشكلة  أن  وتقول  الفاتح،  في  صغير  مسجد 
أطفال  من  يتكون  فصل  كل  أن  هي  المدرسة  هذه 
من مختلف األعمار،" مضيفة أن الحضور متقطع 
ألن األطفال غالباً ما يُجبرون على العمل والمساهمة 
اإلنسانية  األنباء  شبكة  وأخبرت  األسرة.  دخل  في 
صدمات  من  يعانون  أطفااًل  أيضاً[  "]هناك  أن 
مختلفة ويجب أن يتلقوا الدروس على أيدي ُمعلّمين 

متخصصين".

وباإلضافة إلى المدارس التركية والسورية، يوجد 
العديد من المدارس الخاصة التي تمولها المنظمات 
 590 بين  ما  ُتكلّف  والتي  الدينية،  أو  العلمانية 
و690 دوالراً لكل طفل في العام الدراسي الواحد. 

وغالباً ما تتأسس هذه المدارس بناًء على مبادرات 
تركيا،  في  السورية  بالمعارضة  مرتبطة  مجتمعية 
وعلى الرغم من أنها عادة ما تُدار بشكل جيد، لكنها 
قبل  من  بها  معترف  وغير  مسجلة  غير  تزال  ال 

الحكومة التركية.
من جانبه، قال العراج من اللجنة السورية للتعليم أن 
األسر السورية التي تضم العديد من األطفال وليس 
لديها دخل منتظم قد تستطيع إرسال طفل واحد إلى 
المدرسة "في أفضل سيناريو. أما السيناريو األسوأ، 
فهو أنهم إذا كانوا يعيشون بعيداً عن المدرسة ويجب 
يتخلون  النقل،  أموال إضافية الستخدام وسائل  دفع 
عن الفكرة برمتها". وشدد العراج على أن األطفال 
يصبحون  بالمدارس  الملتحقين  غير  السوريين 
"فريسة سهلة للجماعات المتطرفة واإلجرامية التي 

تزدهر في جميع أنحاء المدينة".

للمشاريع  اسطنبول  منظمة  أن  بالذكر  الجدير 
إلى مساعدة  يهدف  تعليمياً  تدير مشروعاً  الصغيرة 
السوريين، السيما األمهات غير المتزوجات الالتي 
وتسجيل  األسرة،  نفقات  تغطية  أجل  من  يكافحن 
باللغة  المناهج  توفر  التي  المدارس  في  أطفالهن 

العربية.
وقالت توماس:"نوفر أيضاً فصول تعليم اللغة التركية 
لهم وألطفالهم حتى يتمكنوا من التأقلم على حياتهم 
وأضافت  التركي".  المجتمع  في  واالندماج  اليومية 
أنه نظراً لمحدودية التمويل، "نفعل كل ما بوسعنا، 
ولكنه لألسف ليس سوى قطرة ]في المحيط[ مقارنة 

بكارثة تعليم السوريين التي نواجهها".
األنباء  شبكة  مع  حديثها  خالل  توماس  وأفادت 
اإلنسانية (إيرين) أنه "ال يوجد سوى حل واحد يمنع 
تعليم  بال  السوريين  الشباب  من  كامل  جيل  ظهور 
أو آفاق لمستقبلهم داخل أو خارج وطنهم في نهاية 
المطاف، وهو أن الحكومة التركية يجب أن تعطي 
السوريين الحق في العمل، وبالتالي تمنحهم فرصة 

لبناء حياة كريمة هنا. 
أن  الدولي  المجتمع  على  يجب  الحين،  ذلك  وحتى 
يقدم لهم المساعدة المالية، ويضع التعليم مرة أخرى 
على رأس أولويات السوريين - كما كان عليه الحال 

قبل الحرب".

إليونورا فيو / شبكة االنباء اإلنسانية
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حركة مراجعة الذات الغربية في عالقتها بالشرق
هاماً  تصوراً  االستعمار«  بعد  »ما  نظريات  م  وتقّدِ
الغرب،  التاريخي لمسلمي  بالدور  لما يمكن وصفه 
»حركات  سلسلة  في  األحدث  الحلقة  باعتبارهم 
الشرق  ببلدان  عالقتها  في  الغربية  الذات  مراجعة 
وتتنبأ  النظريات.  تلك  لها  تؤصل  التي  وشعوبه« 
األفكار  من  بعدد  االستعمار«  بعد  »ما  نظريات 
وبمستقبلهم  الغرب  مسلمي  بدور  المتعلقة  المتميزة 
وبالتحديات التي يمكن أن يتعرضوا لها، لذا رأينا أن 

نتناولها بشكل مختصر في هذه المقال. 
يرى روبرت يونج، في كتابه الصادر في عام 2001 
أّن  تاريخية«؛  مقدمة  االستعمار:  بعد  »ما  بعنوان 
»حركة مراجعة الذات الغربية في عالقتها بالشرق« 
بدأت في الغرب ذاته عن طريق نظريات وحركات 
انتقدت  االشتراكية،  رأسها  على  غربية،  اجتماعية 
األبعاد السلبية للثقافة األوربية الرأسمالية واستغاللها 
للشعوب المستضعفة في أوروبا والعالم. ويقول يونج 
إّن نقد االشتراكية القوي لمشاكل الثقافة الرأسمالية؛ 
الشرقية  الشعوب  أبناء  تقديم وجهة نظر  عجز عن 
ثقافياً  منتجاً  دائماً  ظلت  االشتراكية  ألّن  أنفسهم، 
غربياً ينطلق من منطلقات فكرية غربية، لذا ظهرت 
في مرحلة تالية حركات نقد قادمة من الشرق ذاته 
تبلورت بشكل واضح مع صعود حركات االستقالل 

الوطنية في منتصف القرن العشرين.
عن  الشرقية  االستقالل  حركات  أّن  يونج  ويعتقد 
لحركة  هامة  إسهامات  قّدمت  األوروبي  االستعمار 
»مراجعة الذات الغربية في عالقتها بالشرق«، ألّن 
الثقافات  اكتشاف  إلعادة  سعت  االستقالل  حركات 
السلبية  اآلثار  فضحت  أنها  كما  األصلية،  الشرقية 
لالستعمار األوروبي على المجتمعات الشرقية، كما 
قّدمت نقداً للثقافة الغربية نابعاً من منطلقات الشرق 

ذاته.
ولكّن حركات االستقالل الوطنية افتقرت، كما يرى 
من  النابعة  رؤاها  إيصال  يستطيعون  لمن  يونج، 
وهنا  ذاته،  الغرب  دار  عقر  إلى  األصيلة  ثقافاتها 

ظهر دور حلقة هامة، في سلسلة حركات مراجعة 
الذات الغربية في عالقتها بالشرق؛ تمثلت في أبناء 
الغرب  إلى  مختلفة  لظروف  هاجروا  الذين  الشرق 
أوروبا  في  واستقروا  الثانية  العالمية  الحرب  بعد 

وأمريكا.
رفضوا  المهاجرين  هؤالء  بعض  إّن  يونج  ويقول 
دورهم  أّن  ورأوا  الغربية،  المجتمعات  في  الذوبان 
نظر  وجهة  إليصال  الكفاح  في  يكمن  التاريخي 
العون  تقديم  وفي  الغربية،  الشعوب  إلى  الشرق 
المستقلة  وللشعوب  الوطنية  االستقالل  لحركات 
نها من السير قدماً في طريق التخلص  حديثاً، بما يمّكِ

من آثار االستعمار على كافة األصعدة.
وقد أفرزت هذه الحركة عدداً من األسماء الهامة في 
تاريخ الفكر الغربي، على رأسها إدوارد سعيد والذي 
يعتبره الكثيرون مؤسس علم »ما بعد االستعمار«، 
الغربي  االستعمار  آثار  دراسة  على  ز  يرّكِ والذي 
على الثقافات الشرقية قبل استقاللها السياسي وبعده، 
اآلثار ومنهج  هذه  التخلص من  دراسة سبل  وعلى 
شعوبها  تحرير  في  الوطنية  االستقالل  حركات 
حق  في  الحركات  هذه  ارتكبتها  التي  واألخطاء 

بلدانها األصلية.

دور مسلمي الغرب التاريخي
ووفقاً لهذا التحليل؛ يمكن النظر إلى مسلمي الغرب 
»حركات  سلسلة  ضمن  األحدث  الحلقة  أنهم  على 
مراجعة الذات الغربية في عالقتها بالشرق«، وذلك 
ألّن مسلمي الغرب ألسباب مختلفة يقدمون إسهاماً 
به رواد نظرية  الحركات، طالما طالب  لهذه  فريداً 
ما بعد االستعمار. إذ تحدث إدوارد سعيد في كتاباته 
نقدية  رؤى  يمتلكون  لنشطين  الحاجة  عن  المختلفة 
القدرة  ويمتلكون  بالشرق،  الغرب  لعالقة  واعية 
داخل  واسعة  جماهيرية  مساحات  مع  العمل  على 
بوجهات  الفئات  هذه  لتوعية  الغربية،  المجتمعات 
وسياسية  اجتماعية  حركة  خالل  من  الشرق  نظر 
»حركة  عجزت  الذي  األمر  وهو  جماهيرية، 

مراجعة الذات الغربية« عن القيام به حتى اآلن.
تحرير  في  الوطنية  االستقالل  حركات  نجحت  فقد 
آلثار  شرقية  رؤى  تقديم  وفي  عسكرياً  الشرق 
االستعمار الغربي السلبية على أوطانها، ونجح جيل 
إدوارد سعيد نسبياً في تأصيل هذه الرؤى في الفكر 
الغربي وفي المؤسسات التعليمية الغربية، وقد يكون 
في  كامناً  الغرب  مسلمي  من  الحالي  الجيل  إسهام 
عالقتها  في  الغربية  الذات  مراجعة  »حركة  إمداد 
والسياسي،  والجماهيري  المدني  بالتأييد  بالشرق« 
الذي تحتاجه للوصول إلى المواطن الغربي العادي 

وتغيير نظرته للشرق ولشعوبه.

الدور  بهذا  القيام  على  الغرب  مسلمي  ويساعد 
باتت  التي  الهامة،  الظروف  من  عدد  التاريخي 
متوافرة نسبياً لدى األجيال الحالية منهم، والتي يمكن 

تلخيص أهمها فيما يلي:
(حوالي  بالماليين  الغرب  مسلمي  أعداد  تقّدر  أوال: 
وأمريكا)،  الغربية  أوروبا  في  مسلم  مليون   2٥
الغرب منذ منتصف  نسبة كبيرة منهم في  استقرت 
القرن العشرين، وأصبحوا يمثلون نواة طيبة لوجود 
المجتمعات  في  مهاجراً  وليس  استيطاني  مسلم 

الغربية. 
ثانياً: هناك حركة واسعة في أوساط مسلمي للغرب 
السياسية  المؤسسات  وببناء  باالستيطان،  تنادي 
والمدنية، وباالنخراط في شتى جوانب الحياة المدنية 
المجتمعات  سياسات  تغيير  على  وبالعمل  الغربية، 
الغربية، بما يضمن احترام حقوق وحريات مسلمي 
صناعة  على  والتأثير  والمدنية  الدينية  الغرب 
وقد  اإلسالمي،  العالم  تجاه  الغربية  الدول  سياسات 
قليل،  عدد  بناء  في  اآلن  حتى  الحركة  هذه  نجحت 
وإن كان متزايد العدد والتأثير من المنظمات العاملة 

في مجال الشؤون العامة والسياسية. 
ثالثاً: تقوم أداوت االتصال والمواصالت في أواخر 
مسلمي  من  المتعاقبة  األجيال  بمّدِ  العشرين؛  القرن 
والمعارف  المعلومات  من  متواصل  برافد  الغرب 

عالء بيومي

بعد سقوط اإلمبراطورية الرومانية وبداية العصور الوسطى، لم تكن العديد من النصوص القديمة متاحة لألوروبيين. كان الوضع على العكس تماًما 
في الشرق، ترجمت العديد من النصوص اإلغريقية )كأعمال أرسطو( من اليونانية إلى السريانية في القرنين السادس والسابع. العديد من تلك 
النصوص حفظت وترجمت وتطورت في العالم اإلسالمي، وخاصة في مراكز العلم كالقاهرة وبغداد التي كان بها “بيت الحكمة”، الذي ضم اآلالف 
من المخطوطات بحلول عام 832. ُترجمت تلك النصوص مرة أخرى إلى اللغات األوروبية في العصور الوسطى. كما لعب الشرقيون دوًرا هاًما نقل 

تلك المعرفة إذ نشطوا في الترجمة من اليونانية إلى السريانية ومن ثم للعربية وخاًصة في عهد الدولة العباسية. 
وساهم العالم اإلسالمي بمساهمات عظيمة في الجبر والكيمياء والجيولوجيا حساب المثلثات الكروي، وغيرها، ومنه انتقلت إلى الغرب.

اهتم األوروبيون بالفلسفة اإلغريقية والنصوص العلمية ، التي لم تكن متواجدة بالالتينية في غرب أوروبا، ولكنها حفظت وترجمت إلى العربية 
في العالم اإلسالمي. و كانت األندلس وجنوب إيطاليا أكثر المناطق انتاًجا في نقل العلوم، نظًرا للتقارب بين العلماء متعددي اللغات. ترجم هؤالء 

العلماء العديد من النصوص العلمية والفلسفية من العربية إلى الالتينية. 
وتراجع العرب وتقدم الغرب في العلوم والسياسة، وبعدها بدأ عصر االستعمار الغربي.



21

السياسية  وأوضاعه  الشرق  بثقافات  الخاصة 
واالجتماعية ورؤاه.

مواقف الغرب من المسلمين الغربيين
ويقودنا هذا إلى الحديث عن مستقبل األجيال الراهنة 
المتوقعة  الغرب  أفعال  وردود  الغرب  مسلمي  من 
مواقفها  في  الغربية  الذات  لمراجعة  مساعيهم  تجاه 
من الشرق، وذلك وفقاً لما تتنبأ به نظريات ما بعد 
االستعمار، والتي تقسم المجتمعات الغربية إلى ثالث 

فئات أساسية من حيث مواقفها من الشرق.
الثقافة  تتضمنه  ما  تعي  الغربيين  من  األولى  الفئة 
للشعوب  استغاللية  رؤى  من  الرأسمالية  الغربية 
األخرى، وما أدت إليه هذه الرؤى من ظلم حقيقي 
األوروبي،  االستعمار  عهد  خالل  الشرق  لشعوب 
إلى  عشر  الخامس  القرن  أواخر  من  امتد  الذي 
اإلمبريالية  عهد  وخالل  العشرين  القرن  منتصف 
استغالل  تشهد  والتي  اآلن،  المستمرة حتى  الغربية 
مستويات  على  الشرق  لشعوب  وأوروبا  أمريكا 
الفئة  هذه  ويمثل  عسكريا،  استعمارها  دون  مختلفة 
بعض  المثال،  سبيل  على  األمريكي،  المجتمع  في 
اقتصادية  تنادي بسياسات  التي  اليسارية  الجماعات 
الفقيرة، كما  أمريكية ودولية أقل استغالاًل للشعوب 
تكافح إلرساء قيم التعددية واحترام حقوق وثقافات 

األقليات والمهاجرين داخل المجتمع األمريكي. 
الفئة الثانية؛ هي النخب الغربية التي تدعم اإلمبريالية 
المختلفة،  المستويات  على  مباشر  بشكل  الغربية 
بعض  األمريكي  المجتمع  في  النخب  هذه  ويمثل 
تعلى  أفكاراً  تتبنى  مازالت  التي  اليمينية  الجماعات 
وتنظر  البيضاء،  األوروبية  وأعراقها  ثقافاتها  من 
تتبنى  كما  استغاللية،  استعالئية  نظرة  العالم  لبقية 
ب بالمهاجرين غير األوروبيين  موقفاً عاماً غير مرّحِ

في أمريكا. 
الذين  الغربية  الشعوب  عموم  فهي  الثالثة  الفئة  أما 
يشاركون في اإلمبريالية الغربية ورؤاها بشكل غير 
إرادي عفوي، نتيجة ألنهم يحيون في نظم سياسية 
وسياسات  رؤى  تدعم  وأيديولوجية  واجتماعية 
حركة  امتالك  لعدم  ونتيجة  الغربية،  اإلمبريالية 
بالشرق«  عالقتها  في  الغربية  الذات  »مراجعة 
المواطن  إلى  للوصول  الكافية  والموارد  القدرات 
الغربي العادي وتغيير رؤاه نحو الشرق على نطاق 

واسع.
لنظريات ما بعد االستعمار؛ البد وأن يسعى  ووفقاً 
اإلمبرياليون الغربيون لمعاقبة مسلمي الغرب أو أية 
فئة أخرى تحاول التقريب بين رؤى الشرق ورؤى 
الغرب، فأحد أهداف اإلمبرياليين الغربيين الرئيسة؛ 
تجاه  الغربي  المواطن  يسيطروا على رؤى  أن  هو 
بشكل  عقليته  يشكلوا  أن  يستطيعوا  حتى  الشرق 
العقلية  الغربية. ومن أهم عناصر  ر اإلمبريالية  يبّرِ
اإلمبريالية النظر إلى الشرق من خالل منطق ثنائي، 
الخط،  طول  على  الغرب  نقيض  الشرق  يجعل 
عنيف  والشرق  متقدم،  والغرب  متخلف  فالشرق 
والغرب مسالم، وهي قسمة أشبه بالفرق بين الخير 

المثال،  سبيل  على  واألسود  األبيض  وبين  والشر 
ومن ثم يرفض هذا المنطق فكرة وجود أوساط بين 
أقطابه، وينظر لمن يحاولون الوساطة والتقريب بين 
أقطابه على أنهم مخالفين لطبيعة األشياء وعلى أنهم 

مخطئون يستحقون العقاب. 
وترى نظريات ما بعد االستعمار أّن حركات التحرر 
سبيل  على  غاندي  مثل  العظام،  وقادتها  الوطني 
الحديث  على  قدرتهم  من  مكانتهم  اكتسبوا  المثال، 
على  قدرتهم  ومن  الغربي  المواطن  يفهمه  بأسلوب 
داخل  الشرقية  بلدانهم  أبناء  ومصالح  رؤى  تمثيل 
اإلمبرياليون  لجأ  ولذا  نفسها،  الغربية  المجتمعات 

الغربيون لمعاقبتهم باستمرار.
كما لجأ اإلمبرياليون الغربيون ألسلوب ثاٍن أساسي 
وهو  الوطنية،  االستقالل  حركات  مع  تعاملهم  في 
للغرب  تابعة  شرقية  وطنية  نخب  تشكيل  محاولة 
تضمن  أن  بهدف  مقصود،  غير  أو  مقصود  بشكل 
حتى  الغرب  مصالح  تحقيق  التابعة  النخب  هذه 
االستعمار  عن  الشرقية  المجتمعات  استقالل  بعد 

العسكري الغربي.
الراهن  الوقت  في  بوضوح  عنها  عبّر  فكرة  وهي 
حركة  لنمو  المناهضة  الجماعات  قيادات  من  عدد 
المدني،  المستوى  على  المتحدة  الواليات  مسلمي 
الشرق  أبحاث  بايبس مدير مركز  دانيال  أمثال  من 
وفرانك  األمريكية،  فيالدلفيا  والية  ومقره  األوسط 
ومقره  األمن  سياسات  أبحاث  مركز  رئيس  جافني 
العاصمة األمريكية واشنطن، الذين عبروا بوضوح 
تعبِّر  التي  لألفكار  معارضتهم  عن  ر  متكّرِ وبشكل 
مسلمي  تمثل  التي  الكبرى  المنظمات  غالبية  عنها 
والمتعددة  الواسعة  الفئات  من  الرغم  على  أمريكا، 
التي تمثلها تلك المؤسسات، وطالبوا وسائل اإلعالم 
أبوابها  بإغالق  األمريكية  السياسية  والمؤسسات 
شجعوا  كما  األمريكيين،  المسلمين  منظمات  أمام 
ممثلين  عن  البحث  على  األمريكية  المؤسسات 
مساندة  »أكثر  رؤى  يمتلكون  أمريكا  لمسلمي  جدد 
وذلك  وجافني،  بايبس  نظر  وجهة  من  للغرب« 
إلى الحد الذي دفع دانيال بايبس، كما ذكرت وكالة 
يونايتدبرس إنترناشيونال األمريكية في شهر نيسان 
مركز  »تأسيس  على  العمل  إلى  2004؛  (أبريل) 
المقيمين  الليبراليين  المسلمين  يمثل  تقدمي  إسالمي 

في أمريكا«.

تحديات داخلية لمهمة مسلمي الغرب 
التاريخية

السابقة  التحديات  تمثل  شك  بدون 
الغرب  لمهمة مسلمي  تهديدات جدية 
بعد  ما  بيئة  في  خاصة  التاريخية، 
 ،2001 (سبتمبر)  أيلول  أحداث 
االستعمار«  بعد  »ما  نظريات  ولكّن 
تتنبأ بمواجهة مسلمي الغرب لسلسلة 
أخرى هامة من التحديات النابعة من 

داخل مسلمي الغرب أنفسهم. 
أول هذه التحديات الداخلية هو تحدي 

ولمبادئ  للديمقراطية  السليم  والتطبيق  الدقيق  الفهم 
الغرب  مسلمي  أوساط  في  المدني  والعمل  الحرية 
االستقالل  حركات  من  العديد  فشلت  فقد  أنفسهم. 
خدمة  في  التاريخية  بمهمتها  القيام  في  الوطنية 
شعوبها، ألنها اكتفت بنقد الغرب وعجزت عن نقد 
الديمقراطية  صعيد  على  خاصة  وتطويرها  ذاتها 
ال  درس  وهو  مواطنيها،  وحريات  حقوق  واحترام 
ومؤسساتهم،  الغرب  مسلمو  جيداً  يتعلمه  وأن  بد 
فإذا كانوا راغبين في لعب دور تاريخي في تحسين 
بنقد  يبدؤوا  أن  فعليهم  الشرق؛  من  الغرب  موقف 
طريق  على  مؤسساتهم  يضعوا  وأن  أواًل،  أنفسهم 

العمل الديمقراطي والمدني الحر المفتوح للنقد.
ال  مستمر  تحد  أمام  الغرب  مسلمو  سيظل  ثانياً: 
وثقافات  الشرق  لثقافات  فهمهم  بين  للجمع  يتوقف، 
القيام  يصعب  مهمة  وهي  واحد،  وقت  في  الغرب 
مسلمي  بين  والمكاني  الزماني  البعد  طول  مع  بها 
حقيقة  تتضح  وهنا  اإلسالمي،  والعالم  الغرب 
وهي  التاريخية،  الغرب  مسلمي  مهمة  في  أساسية 
بدياًل عن مسلمي  األيام  من  يوماً  لن يصبحوا  أنهم 
الخبرات  أصحاب  وحدهم  الشرق  فمسلمو  الشرق، 
الشرقية الكاملة والقادرون على فهمها والتعبير عنها 
لتحسين  المطلوبة  اإلصالحات  وإدخال  وتمثيلها 
لعالقة  النظر  دائماً  يجب  ولذا  مجتمعاتهم،  أوضاع 
مسلمي الغرب بمسلمي الشرق من منظور التعاون 
أو وصاية طرف  المنافسة  والتكامل؛ ال من منظر 

على آخر. 
بالشرق  الغرب  في عالقة  أخرى  أبعاد  هناك  ثالثاً: 
والتي  االستعمار،  بعد  ما  نظريات  عليها  تركز  ال 
بالشرق  الغرب  عالقة  تحليل  على  باألساس  تركز 
على المستوى الثقافي، وبالطبع هناك عوامل أخرى 
على  تؤثر  واجتماعية  واقتصادية  سياسية  عديدة 
عالقة الغرب بالشرق وتحّد من قدرة طرف ما على 
للشرق  الغربية  المجتمعات  أبناء  التأثير على رؤية 

وللشرقيين. 
دور  فهم  عملية  تعقيد  مدى  يوضح  األخير  التحدي 
حاولنا  والذي  وتوصيفه،  التاريخي  الغرب  مسلمي 
مبسطة  بصورة  منه  االقتراب  المقالة  هذه  في  فقط 
في  المستمرين  والتطوير  النقد  من  لمزيد  تحتاج 

المستقبل.
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أحمد الجمال

يقول معهد »ماكنزي« المعني بالبحوث الدولية "أنه 
في  المرتجاة  الخضراء  الثورة  شرارة  اندلعت  لو 
المتحصل  الزراعي  الناتج  شأن  فمن  إفريقيا،  قارة 
ـ طبقا للمؤسسة العلمية المذكورة  من القارة السمراءـ 
الوقت  قيمته من  270 مليار دوالر في  ــ أن تزيد 
الحالي إلى أن يبلغ  770 مليار دوالر سنويا بحلول 

عام  2030. 
التي  المائية  الموارد  هائلة من  كميات  لديها  إفريقيا 
لم يتم استخدامها بعد على نحو رشيد أو سليم، لديها 
أيضا أكثر من نصف ما يملكه كوكب األرض من 
األراضي الصالحة للزراعة التي يمكن استغاللها. 

من هنا يمكن أن نقول إن تطوير واستثمار إمكانات 
الزراعة في إفريقيا ال بد وأن يغدو شأنا أن لم يكن 
المسئولين والمواطنين على مستوى  هّما ينشغل به 

العالم كله.
بلدان  فإن  للتنمية،  األفريقي  البنك  بيانات  وبحسب 
عن  تقل  ال  استثمارات  إلى  تحتاج  السمراء  القارة 
130 مليار دوالر في السنة حتى تلبي النقص الكبير 

في الخدمات والبنى التحتية.
وتحتاج الدول اإلفريقية إلى هذه االستثمارات الهائلة 
ألجل محاربة الفقر وإحداث نحو 12 مليون وظيفة 
في السنة، لكن االستثمارات التي جرى ضخها منذ 
الحاجيات  من  النصف  إلى  حتى  تصل  لم   2016

القائمة. 

محاوالت
والمبادرات  المشاريع  ذلك هناك بعض  بالرغم من 
التي يمكن أن تساعد في الوصول بالقارة األفريقية 

إلى المرتجى.
الكونغو  عاصمة  بين  الربط  هو  األول  المشروع 
الديمقراطية (كينشاسا) وعاصمة جمهورية الكونغو 
(برازافيل)، والمدينتان هما أكثر عاصمتين قريبتين 
من بعضهما البعض، لكن نهرا بعرض ٥ كيلومترات 
يفصل بينها، وهذا العائق لن يظل قائما في المستقبل 

بفضل الجسر الذي سيقام على نهر الكونغو.
بين  يربط  سريع  طريق  فهو  الثاني  المشروع  أما 
الجزائر العاصمة ومدينة الغوس النيجيرية ويقطع 
جنوب  في  األخرى  اإلفريقية  الدول  من  عددا 
الشبكة  هذه  طول  ويتجاوز  الكبرى.  الصحراء 
الطرقية 9 آالف كيلو متر، بالنظر إلى مرورها من 
إلى  اإلجمالية  المشروع  تكلفة  وستصل  دول،  ست 

خمس مليارات دوالر.
فيسبوك  شركة  تعتزم  ضخم،  مشروع  ثالث  وفي 
القارة اإلفريقية  العمالقة إقامة "كابل" بحري حول 
االتصال  وتسريع  البيانات  نقل  نفقات  ألجل خفض 
باالنترنت لدى ما يقارب 1.2 مليار نسمة، ويراهن 
على  المشروع  هذا  في  االجتماعي  التواصل  رائد 

تعاونه مع شركات محلية لالتصاالت.

عام  بناءه  إثيوبيا  بدأت  الذي  النهضة  سد  وهناك 
2011، ورصدت مساحة واسعة من األراضي له، 
حيث يمتد المشروع على مساحة تبلغ 1800 كيلو 
متر مربع. وشهد المشروع، الذي يكلف 4 مليارات 
وتضارب  واالنتقادات  التأخير  من  الكثير  دوالر، 
األفريقية،  الدولة  في  المسؤولين  بين  التصريحات 

بشأن موعد إتمام البناء الضخم.
أما المشروع العمراني األضخم فهو اعتزام المغرب 
إلى 2٥0  إفريقيا، بطول يصل  في  برج  أكبر  بناء 
الخارجية  للتجارة  المغربي  البنك  برج  وهو  مترا، 

بتكلفة تصل إلى 30٥ مليون دوالر.
أما النصيب األكبر لالستثمار تجده في مصر، حيث 
تبني مصر مستقبلها عن طريق النهوض باالستثمار، 
وقد قطعت شوطاً طوياًل صعباً، لكن النتائج مبشرة 

وفي بعض األحيان مبهرة.

إفريقيا تحتاج إرادة سياسية
الدول  أن  عبده،  رشاد  االقتصادي،  الخبير  ويرى 
اإلفريقية تملك ما يكفي من الموارد ألجل النهوض 
وجود  على  يعتمد  التقدم  إحراز  لكن  االقتصادي، 

إرادة سياسية حقيقية.
ويضرب الباحث مثال بأنغوال؛ قائال إنها دولة غنية 
بالموارد وعدد سكانها ليس كبيرا جدا، أما النموذج 
من  تخرج  أن  استطاعت  التي  رواندا  فهو  الرائد 
من  واحدة  تحقق  وصارت  المريرة  العنف  تجربة 
عن  فضال  العالم  في  االقتصادي  النمو  نسب  أعلى 

إحراز تقدم كبير في التعليم والبحث العلمي.
للدراسات  المصري  المنتدى  رئيس  ويضيف 
نيوز  "سكاي  موقع  مع  حديث  في  االقتصادية، 
بأفريقيا  كبرى  اقتصادية  قوى  اهتمام  أن  عربية"، 
تحرص  مثال،  فالصين،  ملحوظا،  أمرا  صار 
التعاون  بحث  ألجل  منتظمة  مؤتمرات  إقامة  على 
االقتصادي مع القارة السمراء، وفي النصف األول 
من القرن الماضي، تعرضت أفريقيا لالستعمار على 

نطاق واسع، بسبب مواردها.
احتمال  حول  الباحث  سئل  وحين 
تنمية  بدون  اقتصادي  نمو  تسجيل 
قد  االقتصاد  أن  أي  إفريقيا،  في 
على  ذلك  ينعكس  أن  دون  يتحسن 
بأن  أجاب  بشكل كاف،  الناس  حياة 
في  حاصل  وهو  وارد،  األمر  هذا 
بعض التجارب اآلسيوية مشيرا إلى 
معدل  فيها  يرتفع  التي  الهند  تجربة 
الفقر رغم األداء االقتصادي الجيد.

التي  الدول  على  أن  الخبير  وأورد 
تسعى إلى تحسين أوضاع شعوبها، 
أن تضمن لهم تعليما ذا جودة، على 
يؤدي  األمر  هذا  ألن  واسع،  نطاق 

إلى مكسبين همين؛ فمن ناحية أولى؛ يجعل الشركات 
األجنبية تقبل بحماس على االستثمار في تلك البلدان 

ألنها قادرة على إيجاد الموارد البشرية المطلوبة.
ومن ناحية أخرى، يساعد التعليم على انتشال الفقراء 
تقليص  إلى  يؤدي  وهذا  الصعبة،  أوضاعهم  من 
في  االقتصادي  النمو  ثمار  تبقى  ال  حتى  الفوارق، 
حظيت  محدودة  فئات  على  حكرا  اإلفريقية  القارة 
أوساط  من  جاءت  أو  أجنبية  معاهد  في  جيد  بتعليم 

النخب التقليدية.

تحديات
كثيرة؛  عقبات  االقتصادي  الطموح  هذا  ويواجه 
جنوب  منطقة  في  السيما  األمني،  التحدي  أبرزها 
حرام"  "بوكو  جماعة  فيها  تنشط  التي  الصحراء 
المنطقة  اتساع  المتطرفة، وتنظيمات أخرى تستغل 
ألجل أنشطة مريبة مثل المخدرات واالتجار بالبشر 

والسالح.
أما على المستوى السياسي، فإن الحاجة إلى تنافس 
اقتصادي شريف، يتطلب أن تتقدم الدول اإلفريقية، 
مؤشرات  في  ترتيبها  وتحسن  الديمقراطية  صوب 
على  وتطمئنهم  المستثمرين  تشجع  حتى  الفساد، 
مصالحهم، وهذا األمر ما يزال متعثرا في كثير من 

الدول التي تملك موارد مهمة.

وبما أن إفريقيا من القارات التي تسجل نموا سكانيا 
كبيرا، فإن هذا يعد من نقاط القوة، ألنه يعني وجود 
من  يخلو  ال  األمر  لكن  كبرى،  استهالكية  سوق 
والبنى  الخدمات  الطلب على  أن  يعني  فهو  تبعات، 

التحتية، كبير أيضا.
ال  قد  الخدمات،  على  الكبير  الطلب  هذا  وبسبب 
تستطيع الحكومات أن تلبي حاجيات الشعوب، على 
النحو المطلوب، وهذا األمر يعني تواصل معضلة 
الهجرة والبحث عن أفق جديد للعمل والحياة، بعيدا 

عن القارة األم.
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اإلقليمية  واإلعالمية  السياسية  األوساط  تحدثت 
بين  الخالفات  عن  طويلة،  فترة  منذ  والدولية، 
وحتى  ذلك  مع  اليمن،  في  واإلمارات  السعودية 
يؤكد  الحرب،  من  انسحابها  اإلمارات  إعالن  بعد 
فيما  بينهما  الكامل  والوئام  الوحدة  على  الطرفان 
القصر  بأهداف الحرب، لكن االستيالء على  يتعلق 
الموالين  االنفصاليين  قبل  من  عدن  في  الرئاسي 
المدعوم  لإلمارات، وهروب ممثلي منصور هادي 
من الرياض، قد أثبتا حقيقة الفجوة الخطيرة ونهاية 

التحالف السعودي اإلماراتي.
الذي  السؤال  فإن  الحقيقة،  هذه  إلى  بالنظر  واآلن 
وطرد  اإلمارات  انسحاب  بعد  أنه  هو  نفسه  يطرح 
ما  الجنوب،  من  المستقيلة  هادي  منصور  حكومة 
هي الخطة التي ستعتمدها الرياض لمستقبل الحرب 
اليمنية؟ وبشكل أساسي، ما هي الخيارات التي يراها 
إلى  وبالنظر  السياق،  هذا  في  أمامهم؟  السعوديون 
التحركات األخيرة للسعوديين، يمكننا أن نتحدث عن 

ثالثة سيناريوهات مختلفة.

معركة الجنوب ونهاية سريعة للحرب
أول سيناريو محتمل يمكن أن يفسر نهج السعودية 
وضع  إمكانية  هو  اليمنية،  الحرب  مستقبل  تجاه 
السعودية على  إجبار  للحرب من خالل  فوري  حّد 
التعامل مع ما يحدث في البالد، أي تقسيم اليمن إلى 
الماضي  الشهر  خالل  ولوحظ  والجنوبي،  الشمالي 
أن هناك مؤشرات مختلفة على تقييم الرياض لكيفية 
الخروج من مأزق الحرب في اليمن بشكل مشّرف.

الدائم  السعودية  مندوب  قال  الماضي،  الشهر  وفي 
كلمة  في  المعلمي”،  الله  “عبد  المتحدة  األمم  لدى 
ال  بالده  إن  نيويورك،  في  المنظمة  مقر  في  ألقاها 
تسعى إلى الحرب مع إيران، وقد حان الوقت لتنتهي 
تريد  ال  السعودية  إن  وأضاف  اليمن.  في  الحرب 
الحرب مع إيران ال في اليمن وال في أي مكان آخر.

على  عالمة  أنها  على  التصريحات  هذه  فهم  يمكن 
مستنقع  من  بسرعة  الخروج  الرياض  محاوالت 
الله  أنصار  سيطرة  مسار  إلى  ننظر  عندما  اليمن، 
على التطورات الحربية، وحتى قدرتها على مهاجمة 

المنشآت النفطية السعودية في األشهر األخيرة.

االنتصار  ليس  اآلن  السعودية  هدف  الحقيقة،  وفي 
ناحية  ومن  الهجمات  من  الحّد  بل  اليمنيين،  على 
المتزايد  الدولي  الضغط  تجاهل  ينبغي  ال  أخرى، 
ضد الحرب في اليمن، حيث بدأت بعض الدول في 
حظر بيع األسلحة إلى الرياض، وفي هذه األثناء فإن 
القضية الرئيسة هي عدم قدرة الرياض على إعادة 

ما تسميه الحكومة الشرعية إلى صنعاء.
ولي  زيارة  أن  البعض  يرى  الظروف،  هذه  في 
على  ترّكز  والتي  السعودية،  إلى  اإلمارات  عهد 
التطورات في عدن، يمكن أن تشير إلى توافقات بين 

اليمن،  لتقسيم  الكواليس  وراء  ظبي  وأبو  الرياض 
ومن ثم البدء بعملية إنهاء الحرب مع أنصار الله.

على الرغم من أن هذا السيناريو يتضّمن أدلًة معقولًة 
المصالح  هو  فيه  تجاهله  تم  ما  أن  إال  وواقعيًة، 
شمالية  حكومة  تشكيل  منع  في  للسعودية  الحتمية 
مستقلة بقيادة أنصار الله مع صعود نجم االنفصاليين 

المقّربين من اإلمارات.

إيجاد بديل لإلمارات وفتح جبهة جديدة 
بعد  للحرب  السريعة  النهاية  سيناريو  من  االنتقال 
مغادرة اإلمارات للتحالف، يعزز محاوالت الرياض 
دعم  ومواصلة  لإلمارات  بديلة  قوات  إيجاد  في 

حكومة عبد ربه منصور هادي.

محاوالت  عن  اإلعالن  وبعد  األول،  المقام  في 
أرسلت  بسرعة،  الحرب  من  للخروج  اإلمارات 
متعددة  بدفعات  السعودية  إلى  قواتها  أمريكا 
المبادرة  كمستشاريين، وفي واقع األمر ألخذ زمام 

على األرض.
السعودية  من  وفد  زار  أيضاً،  األخيرة  األيام  وفي 
قائد  العزيز،  عبد  بن  تركي  بن  فهد  اللواء  بقيادة 
التحالف ضد اإلرهاب وقائد قوات التحالف العربي 
برئيسها  والتقى  إريتريا  اليمن،  في  المشتركة 
“أسياس أفورقي”، وفي هذا السياق، أثار أحد نشطاء 
الهدف من  يكون  أن  احتمالية  المعارضة اإلريترية 
هذه الزيارة هو أن السعودية تخطط الستخدام قوات 
إريترية في تحالفها ضد اليمن بعد مغادرة اإلمارات.

إلى  بالنسبة  المحتمل  من  الظروف،  هذه  مثل  في 
لمطلب  اإلمارات  تمتثل  لم  حال  وفي  السعودية 
تدعم  أن  المحتمل  من  عدن،  من  قواتها  انسحاب 
جبهًة  ذلك  خالل  من  وتفتح  هادي،  منصور  جيش 
وهذا  لإلمارات،  المواليين  االنفصاليين  أخرى ضد 

يعني بطبيعة الحال تشديد الخالفات مع اإلمارات.
وقرائن  أدلة  له  السيناريو  هذا  أن  من  الرغم  على 

إذا  ما  حول  خطيرًة  شكوكاً  هناك  أن  إال  مختلفة، 
كانت السعودية قادرًة ومستعدًة لفتح جبهة جديدة ضد 
االنفصاليين في الجنوب، وفي الواقع مواجهة حليفها 

الرئيس في سنوات الحرب اليمنية، أي اإلمارات.
كما أن هذا النزاع يصّب في مصلحة أنصار الله، 
ومن ناحية أخرى فمن الطبيعي أن يعارض المجتمع 
الدولي أيضاً تدخاًل سعودياً جديداً في اليمن يزيد من 

الفوضى في هذا البلد.
التخلي عن الجنوب واستمرار الحرب  

في ظل هذه الظروف، يأتي سيناريو آخر إلى خانة 
الواقع  لألمر  السعودية  رضوخ  وهو  االحتماالت، 
ضرورة  على  التأكيد  مع  ناحية،  من  الجنوب  في 
إجراء الحوار بين حكومة منصور هادي المستقيلة 
واالنفصاليين في المجلس االنتقالي الجنوبي المدعوم 
من اإلمارات، ومن ناحية أخرى استمرار الحصار 
إيجاد  خالل  من  الله  أنصار  قوات  ضد  والحرب 
االستعانة  وكذلك  بديلة،  وإريترية  سودانية  قوات 
الله  أنصار  صواريخ  خطر  صّد  في  باألمريكيين 

وضربات الطائرات من دون طيار.
يبدو أن هذا السيناريو يتماشى بشكل أكبر مع سلوك 
الرياض  مصالح  مع  وأيضاً  الحرب  في  الرياض 

الرئيسة في تطورات اليمن.
طالب  جدة،  إلى  أبوظبي  عهد  ولي  زيارة  خالل 
بين  الرياض  في  محادثات  بإجراء  السعوديون 
االنتقالي،  المجلس  ومتمردي  هادي  حكومة  ممثلي 
االنتقالي  المجلس  رئيس  قال  الصدد،  هذا  وفي 
“عيدروس الزبيدي” يوم األحد 20 أغسطس/آب إن 
االنفصاليين الجنوبيين ملتزمون بوقف إطالق النار 
في عدن، وهم على استعداد للعمل مع التحالف بقيادة 

السعودية.
إلى  االنتقالي  المجلس  ودعوة  التحالف  بيان  إن 
منصور  حكومة  مع  محادثات  إلجراء  الرياض 
عليه  الشرعية  وإضفاء  باالنقالب  اعتراف  هادي، 

من قبل السعودية.

إبراهيم بدوي
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الغربية، من داخلها  الثقافة  يتحّدث عن  كتاٌب جديٌد 
الغرب  لكاتٍب عاش في كنٍف  العربيّة وهو  وباللغة 
الوقوف  خاللها  من  استطاع  طويلًة،  زمنيًة  فترًة 
تمثّل  التي  الثقافة  وثقافته،  المجتمع  تفاصيل  على 
المرآة الحقيقية له، وهي ليست على الصعيد األدبّي 
والفنّي فقط، وإنّما على صعيد الحياة العامة أو الّسمة 
"الثقافة  كتاب  مؤلف  أّن  ويبدو  ما،  لشعب  المميزة 
فاضل  الشريطية"  الدودة  تلك  ساكسونية  االنغلو 
عباس هادي، وصل إلى هذه المرحلة من االختراق 
في  ساعده  األوربّي،  ساكسوني  األنغلو  للمجتمع 
القرن  ستينيات  في  االنكليزي  لألدب  دراستُه  ذلك  
الماضي، ومن ثّم عمله في الصحافة االنكليزيّة في 
العراق، في فترة ازدهار الترجمة من الغرب، الفترة 
نقلوا  العرب  المترجمين  أهّم  من  التي شهدت عدداً 
آداب الغرب لتكون زاداً أساسياً لمثقفي تلك الفترة، 
والمّكون الثقافّي المعرفي للمؤلف، قبل وصوله إلى 

لندن .

الثالث  الجزء  أو  ساكسونية  األنغلو  الثقافة  وكتاب 
إلى  فيه  الكاتب  سعى  الذي  "الوّراق"  كتاب  من 
الغربيّة  الثقافة  حول  باله  في  يخطُر  كلما  تدوين 
في ذلك على  نقدي حاّد معتمداً  بأسلوب  ومكوناتها 
عين مصّوٍر خبيٍر يتقُن التقاط الحدث، ويهتّم بتاريخ 
الفوتوغرافية، والسينما والصورة، واصطياد الفكرة 
المناسبة وإن كان الترتيب لهذه األفكار والنصوص 
خارجة عن إطار التّنظيم والتّسلسل الُمتعارف عليه، 
ذلك  كّل  النّظر،  ووجهة  الّدفقة،  إلى  األقرب  وهي 

َمسروٌد على مدى ثالثمائة وستين صفحة.

حاوَل هادي جمَع تجربتِه الثقافيّة والحياتيّة، وخبرتِه 
ابتداء  وتفاصيلها  الحياة،  فنون  شتّى  في  المعرفيّة 
بالفلسفة و األدب العالمّي، إلى  من الحكمة، مروراً 
إلى  الُمقارنة،  َمنهَج  تنهُج  لغويّة  ُمعجميّة  تفاصيل 
حديث السياسية والجاسوسيّة، وفّن التّصوير وغيرها 
بما  أنَت مرهوٌن  .. بل  باٍل  لَك على  مما ال يخطر 
يبسطُه  تفرزه قريحتُه، متى تشاء وبما تشاء، نّص 
بعدها  آخره،  في  النقطة  سوى  يضبطه  ال  أمامَك، 

ينتقل إلى موضوٍع آخَر ال يمّت لما قبلُه ِبِصلٍَة.
  وبالنتيجة فهو ليس بالّرحالة لكنّه يكتُب عن الُمدن.. 

وهو ليَس باللّغاللفظية يكتُب في أصول اللغات وِفقه 
كأنّه  يروي  طريٍف  حكائّي  بأسلوٍب  و  الكلمات 
في  النافُذ  رأيُه  له  لكن  ناقداً   ليس  وهو  حكواتّي، 
األدِب والفّن.. هو ليس عاشقاً لكن الحّب يمأل قلبه..

فيتحدث عن تفاصيل دقيقة تخّص المرأة والعاشقين.. 
المقاديَر  يعرُف  لكنّه  الطبِخ،  في  خبرٌة  له  وليسْت 
جيداً، وهو ليس ُمطرباً، لكنّه يكتُب عن الِغناء وعن 

أسمهان و الحنجرة العميقِة وغيرها.
أحياناً  يُغرق  لكنّه  الذاتيّة،  سيرتُه  يكتُب  ال  وهو 
بتفاصيَل عاشها، فيختفي حيناً وراء ضمير الغائب، 
و يغلبه أحياناً أخرى الّسرد فيقول: عندما كنُت في 
الُمتكلم  إلى ضمير  مستنداً  لي..  قالْت  أو  العراق.. 
أو   .. كنّا  يوم  فيقول  الجمع  بصيغية  يتحّدث  ومّرة 

عندما زرنا. 

عشيقاُته.. ُمدن 
هكذا  ُمدناً"  يعشق  وهو  النساَء  يعشقون  "الرجال 

يحاكي هادي؛ همنغواي في أقصر قّصٍة قصيرٍة
قال  تونس؟  إلى  تسافر  لماذا  أحدهم  سألُه  وعندما 

"ألسمَع صياح الّديك"
بينها وبيَن لندن،  ويقول في ِعشقه لبرلين ويفاضُل 
يطير  حضنها  ففي  امرأتين،  بيَن  يفاضل  فتخالُه 

عصفوُر قلبه.
يتجلّى في   | لندن  يتبعثُر في   | برلين  يتجوهُر في 
برلين |يتقّعُر في لندن| يتمّتُع في برلين |يتبعثُر في 
لندن| يتوّجُع في لندن | يبتسُم ويتبرعُم في برلين| 

ينكسُف ويتجّهم في لندن| 
لماذا  الكتاب  من  آخَر  مكاٍن  في  ليستدرَك  يعوُد 
و  |يتجّهُم  برلين  في  يتصابى  َنُقْل  ألْم  يتعافي؟ 

يتعاوى في لندن.
ورغم أنّه يتحّدث أحياناً بانبهار عن لندن ودوِر النشر 
فيها والتي تعنى بالترجمات من وإلى العربية، لكن 
كثيرٌة هي النصوص في الكتاب التي تحدثْت أقانيم 
برلين الثالثة (الماُء والُخضرُة ووجه النساِء الَحسن) 
..يحاوُل أحياناً أن يجَد السبَب..تبهرُه كثرُة مقاهيها، 
عكس  ألصحابها،  الّشخصّي  الّطابع  تعكس  والتي 
مقاهي لندن ذاِت الطابع االيطالي أو األمريكي،هو 
قرب  ومكتباتها،  برلين  في  الُخردة  سوَق  يحّب 

األشجار من البيوت، حدائقها، جسورها.

االنكليز أسناُنهم ُمسّوَسة 
حياتهم  وخاّصة  بشّدة،  االنكليز  الكاتُب  ينتقُد 
يمقُت  أحياناً،  والعمرانيّة  والسياسيّة  االجتماعيّة 
لكلمة  ..تكرارهم  ومطبخهم  بينهم  الحّب  عالقات 
يقول  القصديريّة،  ولغتهم  أسنانهم،  وتسوَس  بزنس 
فيهم إّن حاّسة الّذوق عندهم ضعيفة، وأّن حكومتهم 
القَنال  عبور  من  الثوريّة  الفرنسيّة  األفكار  َمنعت 
إليهم، ويصفهم بالُجبن أحياناً وبالبرود أحياناً أخرى، 
ولعل ذلك يظهر في الكتاب َكسمة عاّمة، تراه أحياناً 
يتهّكم عليهم في بعض القضايا إذ يرى أّن لديهم عادًة 
غريبًة مثل كشِف مؤخراِتهم كتعبيٍر عن االحتجاج 
ما  تُخفي  والتي  الوادعة  السياسّي، يصف وجوههم 

تخفيه من زيٍف، يقول في أحد النصوص مؤكداً: 
  ..  للمّرة األلف االنكليزّي أو االنكليزّية لها وجٌه 
إجرامّية  طبيعًة  ُيخفي  أّنه  إالّ  مالكي  أملس،  ناعٌم 

مخيفًة وراء ابتسامٍة صفراَء "
أّما نظام الخوف الداخلّي لديهم يفّسره بقوله: 

"إذا التقيت بشخٍص انكليزّي فكْن على ثقٍة بأن هناك 
التقى  إذا  بينكما..  يقف  القانون  اسمه  ثالثاً  شخصاً 
رجل بامرأة تجد الشخص الثالث المذكور وهو أكثر 

قوًة وجبروتاً وتهديداً مما سبقه"

اللغة والمقارنات اللفظية  
تتحدث  التي  النصوص  من  الكثير  تجد  الكتاب  في 
عّدة  من  معانيها  ويحلل  يبسطها  معيّنة،  ألفاظ  عن 
لغاٍت يقُف عند بعض الكلمات االنكليزيّة واأللمانيّة 
ببعض  يقارنها  ،مّرًة  والعربيّة  الفرنسيّة  واالسبانيّة 
األلفاظ القديمة، يُبدي رأيه أو اعتراضه على ترجمة 
تخلو  ال  التي  مالحظاته  ومبدياً  معلقاً  ما،  ُمصطلح 
من روح الّدعابة أحياناً، والُعمق في الّطرح أحياناً 

أخرى ومن أمثلة ذلك:
باللغتين  الينابيع  إلى  تقودَك  التي  "المفرداُت 
في  البواليع  طريق  إلى  والعربّية،تشير  الفرنسّية 

االنكليزية" 
في موضع أخر يخاطُب األلمان من أجل حّل قضية 
لغويّة تبدو ُمضحكة إلى حّد ما، فقد نشَر مقااًل في 
صحيفٍة عربيٍّة بمناسبة حّل مشكلة جدار برلين، إاّل 
أّن ُمشكلة التقاء الساكنين لم تُحّل في اللغة األلمانية 

يقترُح عليهم استعارة لفظ من العربيّة مثاًل   
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  PF - ؟  الساكنين  التقاء  مشكلة  األلمان  يحّل  متى 
أنّها  إاّل  البالد  توحيد  في  أفلحت  ألمانيا  أن  كيف 
ساكنين،  حرفين  التقاء  ُمشكلة  تحّل  أن  تستطع  لم 
بينهما حرفا صائتاً  األلمان يضعون  أن  لو  ويتمنى 
لتسهيل اللفظ ، كما في كلمة " البرقوق " باأللمانية 
هذه  يقرأ  عربياً  لعل   .. وغيرها   Pflaumen
المالحظة، عربيا يجيد األلمانية ليكتب إلى المبّجلة 

أنجيال ميركل " لتطبيق هذا االقتراح. 
من جهة ثانية يطالب األلمان مثاًل بإلغاء كلمة سفر" 
Fahrt" من لغتهم ألّن معناها في االنكليزية مقزٌز 
كلمة  باستعارة  استطاعوا  إْن  ويطالبهم  مضحٌك  أو 
"سفر، سافر" من العربيّة ألّن لفظ حرف الّراء على 

ألسنتهم عذٌب جميٌل .
ومّرة أخرى يعلّق على بعض التراكيب في اللغات، 
والتي تحمل سمات عاّمة يقول: االنكليزيّة تستعذُب 
المّروجون  مثَل  تراكيب  وتستخدُم  الحروب  لغة 

للحرب،  األّمة الحربيّة، وكمائن القتال. 

كشكوٌل ثقافّي أوربّي 
يحاوُل عباس فاضل أن تكوَن له ألُف عيٍن وألُف أذٍن 
.. يرصُد ويسمُع، يحمل في جيبه ورقًة وقلماً يدّون 

كّل فكرٍة سانحٍة تخطر له .
 يقول ال أتدّخل في شؤون الناس"ال أريُد أن يسألونني 
عن رأيي في كتاباتهم، ألنّي ال أسألهم عن رأيهم في 

كتاباتي" 
حياتهم ليسْت ضمَن دائرة فضولي واهتمامي، لكنني 
أحياناً أكتُب ما أعيُش وأسمُع، ما يمليِه علّي بعُض 
أسرار،  وربّما  حكايات  من  واألصدقاء  المعارُف 
أباحوا لي نشرها دون ذكر أسمائهم، حتّى لو كانت 

ضمن السرير. 
في الكتاب تسرُح ذاكرة الكاتب ببطء ويُسر تتداعى 
قرابة   عبر  ساكسونية  االنغلو  الثقافة  نقد  في  تحتّد 
أن  يحاوُل  متنقاًل،  أوربا  في  عاشها  قرن  نصف 
يفاجئك  أحياناً  يسرده،  فيما  الظّل  خفيَف  يكون 
من  أوربا  في  الحياة  من  لديه  الُمستخلصة  بالحكمة 
عمق كتِب الفلسفة والروايات األوربيّة التي قرأها، 
لكّل  يحفُظ  والتي  يؤرشفها،  التي  الّصور  من أالف 
صورٍة حكاية يرويها، يُبهرك أحياناً بأسماء الكتّاب 
أسماءهم،  يذكر  الذين  واألمريكيين  األوربيين 
التلفزيونيّة،  للحوارات  وبمتابعته  األدبية،  وإعمالهم 
فنياً  األوربي  اإلعالم  في  المطروحة  والقضايا 
وأدبياً وسياسياً، رغم أنّه يحاول أن يكون بعيداً عن 
السياسة يعقد مقارنات، ويتحّدث قلياًل عن ذكريات 
طفولته في العراق والذي بات يراه في صورة َتعلّق 
الطفل بأّمه ...يعبّر عن ذلك بنّص فيه من القصصية 

والحنين واألصالة الشيء الكثير. 
أعْد أستطيع  لم  أجاَب:  ؟  انتحرَت  لماذا  "سألوه:   
تحّمل سماع طفل يبكي، ثم سألوه: وكيف ُعدت إلى 
الحياة ؟ أجاب: ألنّني سمعُته يصدح قلياًل بما يشبُه 

الّناي العربّي"
الرقيب في كتاب فاضل في إجازة طويلة وقد ترَك 
له باب الخطوط الحمر مفتوحاً تماماً، لكنه لم يُسّف .

في منهج تأليف الكتاب 
يقول المؤلّف في الصفحة األولى: " فلسفة الكتاب 

باختصار هذا ما رأيُت، هذا ما شعرُت به" 
الثقافة  من  ينفُر  "باَت  إنه  يقول  ثانية  جهة  من 
األنغلو ساكسونية نفوره من الّدودة الشريطّية التي 

سكنْت أمعاءه أيام الصبا"

عنواناً  تجُد  ال  وستين صفحٍة  ثالثمائة  مدى  على   
فهرس  من  خال  أنّه  حتّى  واحداً،  فرعياً  أو  رئيسياً 
الصور  من  بعدد  الكتاب  أنهى  بل  معلوماته،  لثبِت 
عليها  دّون  التي  الكتب  وأغلفة  الفوتوغرافية، 

مالحظات الِصبا..
 للحظٍة وأنت تقرأ تشعر أّن ما يقوله عادياً، يتحّدث 
في موضوع بسيٍط بلغٍة سهلٍة عن رواية عالميّة ربما 
أنت قادٌر أن تكتب في وصفها أفضل منه، لكن هل 
إليه  تنتمي  الذي  األدبّي  المذهب  و  الرواية  قرأت 
الّسهل  يأتي  هنا  من  وأسفاره،  كاتبها  حياة  وسيرة 

الُممتنع في كتابات فاضل.
تراوحِت النصوص في الكتاب بين الّطول والِقصر، 
ال  أطولها  بينما  الواحد  الّسطر  يتعدى  ال  بعضها 

يتعدى خمس صفحات كحّد أقصى.

العربّي  تراثنا  َعرف  أخرى  جهة  من 
ولعلنا  الموسوعيّة  الكتابات  هذه  مثل 
نذكر هنا الجاحظ أّول من مّهد الطريق 
لهذا النوع من الكتابة في كتبه " البخالء 
وغيرها  والحيوان  والتبيين  والبيان 
فنون  شتى  في  الموسوعي  وأسلوبه   "
أديباً  تكون  حتى  الجاحظ  فبرأي  القول 

"يجب أن تأخَذ من علٍم بطرف ِ"
هذا  من  الكتابة  لفوضى  مّهد  الجاحظ   
ابن  بعده  جاء  النقاد،  يقول  كما  النوع 
عبد ربّه، وغيره لكنّهم اعتمدوا التبويب 
يذكر  معلوماتهم..  سرد  في  والتنظيم 
في هذا السياق أيضا كتاب (الكشكول) 
في  و(الُمستطرف  العاملي  الّدين  لبهاِء 
حتى  وغيرها،  ُمستظرف)..  فّن  كّل 
نصل إلى أبي حيّان التّوحيدي في كتابه 

اإلمتاع والمؤانسة.
الكتابة  هذا  ُسميت  األوربّي  األدب  في 
بالكتابة الشذريّة وقد ظهرت بعد ظهور 
نيتشة  فريدريك  ويعّد  الكاتبة،  اآللة 
من  أّول  الفلسفية،  الشذرات  صاحب 
كتب بهذه الطريقة، يقول في ذلك:»إّن 
ما  جمٍل  عشر  في  أقوَل  أن  مرماي 

يقوله غيري في كتاب بأكمله«، ويعتبُر الشذرة»فّن 
الخلود.

ولعل  فاضل عباس هادي تأثر في كتاباته بنيتشه، 
على  الواسع  واطالعه  متابعته  و  له  قراءته  نتيجَة 
اآلداب األوربية، وربّما قطيعته مع التراث واألدب 
للتراِث  ُمقّل في قراءاته  العربي، (فحسَب قوله هو 

العربّي، وقد انتبه إلى ذلك متأخراً) 
يخلو  أنّه  نظري  وجهة  من  الكتاب  على  يُؤخذ  ما 
واألفكار  المعلومات  من  قسماً  أّن  إذ  التوثيق،  من 
فيه مأخوذٌة أحياناً عن مقاالت منشورة في صحٍف 
وكتاٍب  أشخاص  أو  أهميتها،  لها  كتٍب  أو  غربية، 
يضع  أن  للمؤلف  يمكن  كان  القارئ،  يجهلهم  ربما 
تفّسر بعض  أو هوامَش وإحاالٍت  لتوثيق ذلك،  ثبتاً 

القضايا.. 
في الُمحصلة هو كتاٌب ممتٌع خفيُف الّظّل ال يُلزمَك 
والمعرفة  الُمتعة  فيه  عميقٍة،  أو  ُمتسلسلٍة  بقراءٍة 
أّي  نجاح  شروط  من  وهي  الجيدة،  واللغة  والفائدة 

كتاب.  
أخيراً كتاب الثقافة األنغلو ساكسونية للكاتب العراقي 
الدليل  دار  عن  مؤخراً  صدَر  هادي  عباس  فاضل 
للطباعة والنشر في برلين في شهر آب عام 2019 
 يذكر أن الكاتب من مواليد العراق ويُقيم في لندن، 
والثّمار  الهوى  فرنسي  وّراق  لمسات  له  صدر 
بعنوان  شعر  وديوان  الفرنسية  بأسمائها  األرضيّة 

قدح من الدموع الُمجففة إلى أوديت. 
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ال شك في أن اتباع نظام غذائي صحي أمر ذو أثر 
التمتع بحياة أكثر صحة، فالطعام الصحي  بالغ في 
من شأنه الوقاية من اإلصابة بالعديد من األمراض 
وداء  الدموية  واألوعية  القلب  كأمراض  المزمنة، 
السكري والسرطان. لذا فإنه من الضروري للغاية 
صحيا  طعاما  أطفالنا  يتناول  أن  على  الحرص 

وتعويدهم على ذلك. 
يواجه هذا األمر هو  الذي  الرئيسي  التحدي  أن  إال 
كيفية تعليم فلذات األكباد أن يختاروا ألنفسهم طعاما 
لعدد  ووفقا  المختلفة.  العمرية  المراحل  في  صحيا 
يُقبل األبناء  المثلى لكي  الطريقة  من األبحاث، فإن 
على تناول طعام صحي هو التعلم عن طريق الخبرة 
السليمة،  الغذائية  المعرفة  توفير  بجانب  والممارسة 
المبكرة من  المراحل  يبدأ من  أن  الذي يجب  األمر 
يتم  التي  الصحية  الغذائية  العادات  إن  العمر، حيث 
اكتسابها في الصغر غالبا ما تستمر طوال العمر كما 

تشير الدراسات.
أطفالنا  لتعليم  نصائح  عدة  المقالة  هذه  تتضمن  لذا 

تناول الطعام الصحي

ـ  الستة أشهر األولى
كما أسلفنا يجب أن يبدأ األمر من سن مبكرة للغاية، 
فالبداية تكون قبيل إتمام الطفل لألشهر الستة األولى 
من عمره. حيث يجب على األم المرضع تناول طعام 
صحي متنوع للغاية، األمر الذي سيؤثر على نكهة 
وطعم حليب الثدي، وبالتالي يمنح الرضيع الفرصة 
للتعود على ذائقة أنواع الطعام الصحي المختلفة قبل 

أن يصبح قادرا على تناول الطعام.

ـ بداية تناول الطعام
بعد إتمام األشهر الستة األولى، يصبح الطفل قادرا 
تلك  وخالل  األم.  لبن  بجانب  الطعام  تناول  على 
أنواع  من  الكثير  تقديم  على  الحرص  يجب  الفترة 
في  سواء  الطفل،  إلى  المختلفة  الصحي  الطعام 
معجون  أو  الطعام  من  واحد  لنوع  معجون  صورة 

يضم أنواعا مختلفة. حيث يجب أن يشمل ذلك التنوع 
وأنواع  والخضروات  الفواكه  من  العديد  الغذائي 
الطفل  بإخبار  الكاملة. كما ينصح  اللحوم والحبوب 
باسم الطعام الصحي الذي يتناوله كي يألفه، مع عدم 

إجباره على تناول نوع من الطعام لم يعجبه.

ـ  فترة الحبو
إظهار  في  الصغار  األطفال  يبدأ  الحبو  فترة  أثناء 
الطعام  من  معينة  أنواع  واختيار  تناول  في  الرغبة 
الطعام  تقديم  يفضل  المرحلة  تلك  في  بأنفسهم. 
الصحي لألطفال على هيئة قطع صغيرة في صورة 
أصابع بشكل يساعدهم على إمكانية تناوله بأنفسهم. 
بجانب هذا ينصح بإشراك األطفال في اختيار الطعام 
السماح  يجب  حيث  تناوله،  يفضلون  الذي  الصحي 
الفواكه  وقطع  الخضروات  أصابع  بتخير  لألطفال 
أطباق  في  بأنفسهم  ووضعها  واللحوم  والحبوب 
هذا  ممارسة  إن  حيث  بهم.  الخاصة  الطعام  تناول 
للطفل،  بالنسبة  المرح  من  الكثير  فيه  أمر  النشاط 
العين واأليدي  بين  التناسق  كما يساعده في تطوير 

والمخ والمعدة.

ـ مرحلة ما قبل المدرسة
الطفل بشأن  تعليم  البدء في  الفترة يجب  تلك  خالل 
الطعام الصحي، وذلك من خالل الحديث مع الطفل 
عن أنواع الطعام اللذيذة والمفيدة التي يجب تناولها، 
التغذية  عن  األطفال  كتب  قراءة  إلى  باإلضافة 
أيضا  الممكن  ومن  الطفل.  مع  الصحي  والطعام 
اصطحاب الطفل إلى السوق أو السوبرماركت أثناء 
الطعام  اختيار  في  وإشراكه  الطعام  لشراء  التسوق 
بإشراك  أيضا  تناوله. كما ينصح  الذي يجب  المفيد 
الطفل في تحضير الوجبات الخفيفة التي يريد تناولها 

باستعمال أنواع الطعام الصحي.

ـ مرحلة الذهاب إلى المدرسة
خالل تلك المرحلة يمكن لألطفال أن يقوموا باختيار 

ينبغي  عليهم  األمر  ولتبسيط  بأنفسهم.  طعامهم 
يختارونها  التي  الوجبات  تكون  أن  على  الحرص 
الثالثة:  العناصر  تلك  من  تخلو  بحيث ال  متوازنة، 
يعني  ما  واأللياف،  الصحية،  والدهون  البروتين، 
على  الغذائية  الوجبات  كافة  احتواء  ضرورة 
المكسرات،  أو  الكاملة  والحبوب  للبروتين،  مصدر 
وفي  الصحية.  والدهون  والفواكه،  والخضروات 
بتجربة  يقوموا  أن  الحرص على  يجب  ذاته  الوقت 
ذلك  خالل  من  الصحي  الطعام  من  مختلفة  أنواع 
اإلطار. وبالطبع يمكن إشراكهم في تحضير وجبات 
إلى  معهم  سيأخذونها  التي  الوجبة  خاصة  الطعام، 

المدرسة.

ـ مرحلة المراهقة
في حال اتباع النصائح السابقة فمن المتوقع أن يمتلك 
طعام  الختيار  كافيا  وعيا  والمراهقات  المراهقون 
صحي وتحضير بعض منه بأنفسهم. كل المطلوب 
من أولياء األمور في تلك المرحلة هو الثقة في فلذات 
أكبادهم وفي اختياراتهم، بدال من التدخل فيها بشكل 
مباشر. كما يمكن مساعدة األبناء في سن المراهقة 
ومواقع  الجوال  الهاتف  تطبيقات  استخدام  على 
التغذية  سليمة عن  بمعلومات  تمدهم  التي  اإلنترنت 

الصحية وكيفية اختيار طعام صحي.
وفي النهاية، فإن غرس خصلة تناول الطعام الصحي 
لدى األطفال منذ ميالدهم حتى خروجهم من طور 
على  سيساعدهم  إنه  إذ  األهمية.  بالغ  أمر  الطفولة 

التمتع بحياة صحية سعيدة ومديدة في المستقبل.
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البنية  حيث  من  كبير  فرق  والمرأة  الرجل  بين 
والقدرات الجسدية إال أن دراسات معّمقة أثبتت أن 
دماغ الرجل وطريقة تعامله مع األشياء مختلفة تماًما 
بين دماغ  الفروق  اكتشفي معنا أغرب  المرأة.  عن 

المرأة ودماغ الرجل.

العالقات االجتماعية
عالقاتها  تعزيز  على  أكبر  قدرة  المرأة  لدى 
االجتماعية والتعرف على أصحاٍب بسرعة أكبر من 
وتساعدن  بعضهن  يساندن  النساء  أن  حتى  الرجل 
الرجال  أما  والمشاكل  المواضيع  شتى  في  كثيًرا 

فعالقاتهم شبه عمليّة ورسمية.

الرجل يستخدم دماغه األيسر بعكس المرأة
الدماغ  الى  الرجل  يلجأ  الصعوبات،  مواجهة  عند 
فتستخدم  المرأة  أما  عقالنية  بطريقة  لحلها  األيسر 
النصف األيسر واأليمن بمعنى آخر العاطفة والعقل 
مع  التعاطي  وتحاول  بالعاطفة  أكثر  تتأثر  أنها  إال 

األمور حسب مشاعرها.

الرجل أسرع في الرياضيات
الحسابية  العمليات  في  المرأة  من  أفضل  الرجل 
والرياضيات بما أن الفص السفلي في الدماغ أفضل 
من المرأة. هذا ما أكدته دراسة أجريت على دماغ 
العالم أنشتين والذي بيّن أن هذا القسم من دماغه أكبر 

من األشخاص العاديين.

التعاطي مع التوتر
المواجهة  من  الرجل  يهرب  الشديد  الغضب  عند 
المرأة  أما  بنفسه  نفسه  مداواة  الى  ويلجأ  المباشرة 
لتشعر بحبّهم. يعود  فتتقّرب من عائلتها وأصحابها 
هذا األمر الى انخفاض نسبة االوكسيتوسين عكس 

المرأة التي تفرز كمية هائلة من االوكسيتوسين.

الدماغ
أكدت األبحاث أن دماغ الرجل أكبر من دماغ المرأة 
بنسبة 12% إال أن هذه النظرية ال عالقة لها بدرجة 
الذكاء أو االستيعاب فحجم دماغ الرجل يساعده على 

التحكم بعضالته بشكٍل أفضل وأسهل.

الشعور باأللم
والتي  المخية  اللوزة  منطقة  باأللم  الشعور  يصيب 
وأكثر،  أقوى  بنسبة  باأللم  الشعور  للمرأة  تسبب 
عكس الرجل الذي يشعر باأللم فقط من الخارج مما 

يعني إحساساً أقل باألوجاع.

غالبا ما تنتج الخالفات بين الرجل والمرأة بسبب 
والتي  للمرأة،  النفسية  الظروف  الرجل  فهم  سوء 
المباشرة  باطنها  في  بكلمات  عنها  تعبر  ما  عادة 
أكثر  أخرى  بأمور  يشي  ظاهرها  لكن  والوضوح، 

تعقيدا، تحتاج إلى مجهود أكبر الستيعابها.
في هذا المقال نتعرف على بعض الحاالت المزاجية، 
التي ال يفهمها أغلب الرجال عن النساء، وفي بعض 
األحيان، قد يتكرر الموقف نفسه أكثر من مرة، لكن 
سوء الفهم أو عدمه له الكلمة العليا في المواقف كلها.

أنا بخير
الجملة األكثر شيوعا في عالم النساء، والتي غالبا ما 
يستخدمنها لوصف حالة ليست حقيقية، فعندما تقول 
المرأة “أنا بخير”، فهي ليست على ما يرام، لكنها ال 
الدخول  تتجنب  أو  الحديث حول ما يزعجها،  تريد 
الحالة،  تلك  مع  للتعامل  األمثل  والحل  شجار،  في 
برأس  يدور  ما  معرفة  على  الرجل  يصر  أال  هو 
المرأة، وأال يتجاهل األمر في نفس الوقت، وبالطبع 
ال ينبغي أن يأخذ اإلجابة على صورتها المباشرة، 
ألن ذلك لن يزيد األمر إال تعقيدا، باختصار، حين 
تقول المرأة إنها بخير وهي ليست كذلك، فهي تريد 
من الرجل أن يفهم أنها منزعجة، لكنها ال تريد منه 

تضامنا في الحال، بل في وقت الحق.

أحتاج إلى مساحة خاصة
أسوأ ما يمكن أن يزيد من حجم الخالف بين الرجل 
موطن  في  كثيرا  لتفكر  المرأة  تترك  أن  والمرأة، 
الخالف، إذ إنها حين تبدأ في التفكير داخل مساحتها 
والتمحيص،  التحليل  في  وتبدأ  فيه  تمعن  الخاصة، 
والتدقيق في كل صغيرة وكبيرة، وحينها مثال تبدو 
جملة “صباح الخير” الموجهة إليها من الرجل، دليال 
على استهانته بها وبما تعانيه، وتتعاظم األمور في 
عينها، وقد تتخذ قرارا مبالغا فيه، لذا من المهم أال 
المرأة في حزنها طويال، حين تطلب  يترك الرجل 
قبل  منه مساحة خاصة فعليه أن يسارع بإرضائها 

أن تتعمق كثيرا في المشكلة ويصبح الصدام أكيدا.

أنا أعرف الحقيقة
هي  النساء،  عن  المفهومة  غير  األمور  أشهر  أحد 
أنهن يردن دائما اختبار صدق الرجل، ويظهر هذا 
اإلجابة  معلوم  مباشر  سؤال  صورة  في  االختبار 
الحقيقة  بغير  واإلجابة  مساًء”؟  ذهبت  “أين  مسبقا: 
تفتح أبوابا ال حصر لها من الخالفات، وتقوض الثقة 
في العالقة، وحتى التفكير قبل اإلجابة يعطي للمرأة 
لذا ال سبيل  يلفق قصة،  الرجل يريد أن  إيحاء بأن 

سوى الصدق والمباشرة، أو حتى إخبارها بأن األمر 
ال يعنيها، وأنك ال تريد اإلفصاح عن المكان الذي 

ذهبت إليه مساًء.

عالم األحالم
التي  المواقف  أحد  تعيش  أن  في  امرأة  كل  ترغب 
زوجها  برفقة  تمشي  أن  مثال  أحالمها،  بها  تزخر 
في نزهة وقت الغروب، أو تتلقى باقة من األزهار 
المرأة وتحفرها  تتخيلها  أمور تظل  الحمراء، وهي 
في ذاكرتها علها تحصل على إحداها يوما، لذا من 
المفيد أن يتخذ الرجل زمام المبادرة ويحقق لها أحد 
أحالمها، ألن هذه األحالم لن تُمحي من عقلها أبدا 
سينعكس  وبالطبع  دوما،  بها  نفسها  تمني  وستظل 
التي  فالمرأة  العالقة وانسيابيتها،  األمر على صفاء 
مواجهتها  تكون  ال  أحالمها  وحقق  زوجها  دللها 
للمشكالت الزوجية، مثل التي لم تحصل على الدالل.

التواريخ المنسية
السعيدة،  المناسبات  تواريخ  الرجل  ينسى  ما  عادة 
وهو من األمور التي تثير غيظ المرأة في كل زمان 
زوجها  من  اكتراث  بعدم  المرأة  تشعر  إذ  ومكان، 
حيال ذكرى تعدها هي أهم لحظة في حياتها، لكن 
الحقيقة ال تتعلق بعدم اكتراث أبدا، بل بالذاكرة لدى 
الرجل، والتي جبلت على نسيان الكثير من األمور، 
اليوم أصبح من السهل تذكر أي تاريخ مهم، فهناك 
تطبيقات مخصصة لذلك على الهواتف الذكية، ومن 
كل  لتذكر  التطبيقات  تلك  على  االعتماد  الممكن 

التواريخ والمناسبات المهمة لتقديم التهنئة فيها.

الهدية المفضلة
هدية  ابتياع  محاولة  عند  كثيرا  الرجل  يحتار 
أم  المالبس  إلى  هي  أتحتاج  يعرف  فال  لزوجته، 
العطور، أم مستحضرات التجميل، ال داعي للحيرة، 
ال  التي  الهدية  وهي  موجودة،  دائما  فالمجوهرات 

ترفضها المرأة أبدا، وتقدرها حق التقدير.



31

تشعر  كنت  فإذا  المزاج،  على  يؤثر  القمر  نعم، 
لكنك  العموم،  في  والضيق  واإلرهاق  باالنزعاج 
ال تملك أدنى فكرة عن السبب، قد يكون القمر هو 

المسؤول.
وتحديد  األعمال  مجال  في  الخبيرات  إحدى  تقول 
والتقلبات  الزائدة  االنفعاالت  »أصبحت  الطريق: 
المزاجية والنوم المضطرب أكثر شيوعاً بكل تأكيد 
باألطوار  وثيقاً  ارتباطاً  وترتبط   2019 عام  في 

القمرية المميزة التي نعرفها« .
وقالت: »تماماً مثلما يؤثر القمر على المد والجزر، 
أيضاً  البشر  يتأثر  أن  ما  حد  إلى  منطقياً  فسيكون 
المياه تشكل 70% من أجسادنا،  بالقمر، ألن  تلقائياً 

وبالتالي نتأثر بقوى الجاذبية القمرية« .

البدر،  القمر:  بها  يمر  رئيسية  أطوار   4 وهناك 
والهالل، والمحاق، واألحدب. 

يفصل كل طور عن اآلخر 7.4 يوم تقريباً، ويُظهر 
كل طور جوانب مختلفة للقمر، ويؤثر كل منها على 

مزاجنا بشكل مختلف. وإليكم كيف يحدث ذلك.

متقابلتين  نقطتين  على  والمحاق  البدر  يقع  الهالل: 
في الدورة القمرية، وبالتالي فإن مرحلة الهالل تأتي 

خالل تحول القمر من المحاق إلى البدر المكتمل. 
بالنشاط  القمري شعور  الطور  ينتابك خالل هذا  قد 
والتحمس لإلنجاز، وفعل المزيد، وتزيد رغبتك في 
البدر. وتقول  اكتمال  قبل  إنجاز األمور  العموم في 
نوماً  وتنام  نشاطاً،  أكثر  بأنك  تشعر  »قد  الخبيرة: 
مريحاً وتشعر بالميل للتركيز بدرجة أكبر قلياًل على 
يمنحك  مما  سهاًل،  ذلك  تجد  أو  الشخصية  العناية 

شعوراً عاماً بالراحة« .

البدر: من المحتمل، في طور البدر، أن يكون نومك 
وأن  وضوحاً  أكثر  أحالمك  تكون  وأن  عمقاً،  أقل 
يزيد من  مما  النوم،  في  لتستغرق  أطول  وقتاً  تأخذ 
شعورك  يزداد  وقد  بها  تمر  التي  االنفعاالت  حدة 

بالقلق بشكل عام. 
وجميعنا يعلم آثار اضطراب النوم لياًل على بشرتنا. 
على صحتك  »للحفاظ  ناصحة:  الخبيرة  تقول  ولذا 
في ذلك الوقت، تمهل في تعاملك مع األمور، وتجنب 
إظهار  عدم  على  واحرص  تزعجك  التي  األمور 

مشاعرك كثيراً« .
م أن مشاعر الحزن والفرح على السواء ستزداد  وَتفهَّ
حدة، ومع ذلك، عليك أن تدرك أن هذا االضطراب 
ما  تفعل  أن  وحاول  بالقمر  مرتبط  المشاعر  في 
االضطراب  هذا  لمقاومة  بالهدوء  شعوراً  يمنحك 

البسيط، على حد قولها.

أكثر  تميل  بأنك  الطور  قد تشعر في هذا  األحدب: 
للتخطيط، والتأمل وتزداد تعمقاً في أفكارك الداخلية، 

وكل ذلك استعداداً لطور المحاق« .

المحاق  يمثل طور  كيف  الخبيرة  توضح  المحاق: 
قمرية  لدورة  بداية  ألنه  وذلك  الجديدة،  البدايات 
جديدة، ولذا قد تشعر برغبة في التراجع، لتبدأ من 

جديد وتفعل شيئاً مختلفاً إلثبات حضورك. 
وتقول: »قد ترغب في نوم أعمق وأطول وفي أن 
تقلل من تواصلك مع اآلخرين واالختالط بهم. وهذا 
نشاطك  لتجديد  األنسب  هو  الحال  بطبيعة  الوقت 

وفرصة لتفعل ما تشعر أنه األفضل لك« .

هل يؤكد العلم هذه النظريات؟
الموضوع.  هذا  في  البحوث  من  الكثير  هناك  كان 
اقترح الباحثون أنه قبل اإلضاءة الحديثة كان القمر 
مصدراً مهماً لإلضاءة الليلية التي أثرت على دورة 
الحرمان  »هذا  بأن  وتكهنوا   . واالستيقاظ  النوم 
الجزئي من النوم كان كافياً للحث على هوس خفيف 
القطب  ثنائي  باضطراب  المصابين  المرضى  في 

ونوبات في مرضى نوبات الصرع . 
من  لمزيد  ستحتاج  النتائج  إن  الباحثون  ويقول 

البحوث قبل أن يمكن اعتبارها موثوقة. 
واسعة  مراجعة  تجد  لم   2014 عام  في  الحقاً، 
ألبحاث النوم أجراها العلماء في معهد ماكس بالنك 
بين  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  أي  النفسي  للطب 

الدورة القمرية والنوم.
لذا، يجب أن نتوقع المزيد من الدراسات الصغيرة في 
المستقبل حول الصلة بين القمر وجسم اإلنسان، وال 
المراجعات  بين  أكاديمية  منازعة  إذا وجدت  تتفاجأ 

العلمية الواسعة، تحديداً عندما يكون القمر مكتماًل!

الوحيد  الشخص  تحب  أن  هو   : الحقيقي  الحب  ـ 
القادر على أن يجعلك تعيسا

ـ أجمل ما في الدنيا: الحب والرغيف والحرية
ـ اإلهمال يقتل الحب ، والنسيان يدفنه

ـ الحب ال يقتل احدا إنما يعلقه بين الحياة والموت
ـ الحب وحده يشفي الجرح الذي احدثه 

ـ ال طبيب وال عالج للحب 
ـ عالج الحب البعد عن الحبيب 

ـ الحب اعظم شي في العالم 
ـ كل طفل فنان.. المشكلة هي كيف يظل فناناً عندما 

يكبر. 
الذي  البريء  الطفل  نور  رؤية  في  راغباً  كن  ـ 

بداخلك.
ـ إن دموع الطفل ألشد إيالما من دموع الرجال.

الثقة  يتعلم  األمن  أجواء  في  يعيش  الذي  الطفل  ـ 
بالنفس.

وقًتا  ليس  أطفالك  مع  تقضيه  وقت  أي  أن  تذكر  ـ 
ضائًعا أبًدا.

أنصت  أطفالك،  مع  بالغناء  قم  ألطفالك،  اقرأ  ـ 
خالل  العالقات  أعمق  تنمو  ما  غالًبا  ألطفالك. 

ممارسة أبسط األنشطة. 
جلبتها  التي  المادية  باألشياء  يتذكروك  لن  ابناؤك  ـ 
لهم ، وإنما بالشعور بأنك أحسنت رعايتهم وتربيتهم 
ـ اعتذر على الفور عندما تفقد أعصابك، خاصة مع 
األطفال. اإلنسان الحكيم والشجاع فقط هو من يجرؤ 

على االعتراف بأنه كان مخطًئا.
ـ الحب بالنسبة لألطفال يعني »قضاء الوقت معهم«.
ـ الحب والقلق واأللم اصدقاء تسير متشابكة االيدي 

...
ـ الباحث عن الحب بدون عذاب كالباحث عن ورد 

بدون شوك 
ـ من احب كثيرا تألم طويال 

ـ الحب قناع تنزعه المرأة عن الرجل وهذا هو السر 
في عذاب العاشقين

يلسع  ولكنه  جميل  هو  ما  بكل  يحيطنا  الحب  ان  ـ 
القلب بقسوة 

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

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

الذي يصون هذا الحب
ـ السعادة في حب نادرة ولكن المحبين يحلمون دائما 

بالسعادة 
ـ اشقى المحبين جميعا اولئك الذين يحبون بال امل 

وال رجاء 





   

33

احتل الفنان الشعبي الراحل محمد رشدي، مكانة كبيرة في الحياة الموسيقية المصرية والعربية، بفضل ما 
قدمه من أعمال غنائية ذات طابع شعبي، كما تناول في أغانيه معاني جديدة على هذا اللون من الغناء وقد 

القى كل ذلك قبواُل كبيًرا من الجمهور حقق له نجاًحا ساحًقا.

ولد محمد محمد عبد الرحمن الراجحى الشهير بـ محمد رشدى، في مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، وعاش 
طفولته فى رشيد، وكان يسكن بجانب مسجد سيدى إبراهيم الدسوقي، وكان يرفع األذان به في عمر الـ9 
سنوات، وبدأ الغناء في عمر الـ10 سنوات، بعد أن اصطحبه والده لمولد »الدسوقى« والموالد المجاورة 

لمدينة دسوق، حيث عشق غناء اإلنشاد والمواويل.
أثناء مشاركة محمد رشدى في إحدى مباريات كرة القدم بالمدرسة، اصطدم بزميله فسقط 
على وجهه، لينفجر الدم من فمه، واكتشف رجال اإلسعاف قطع لسانه، توسل والده ألربعة 
أطباء إلجراء عملية جراحية؛ لكنهم اعتذروا لخطورة الجراحة على حياة الطفل، حتى قبل 
فيه مسئولية  إقرار يخلي  الوالد على  العملية شريطة أن يوقع  أحد األطباء األجانب إجراء 
الطبيب في حالة وفاة الطفل، وبالفعل قبل الرجل التعهد، وخرج الولد حًيا بعد إجراء العملية 
الخطيرة، ولكن ُكتب على محمد أن يعيش بـ نصف لسان بعد بتر جزء منه، وبعد مرور خمس سنوات 

استيقظ األب على صوت ابنه يلفظ الكلمات بطريقة صحيحة. 
أول  ليحصل على 7 جنيهات، وفي  كليوباترا  بـ محمد رشدى في رواية  بديعة مصابني  الفنانة  استعانت 
أسبوع قررت بديعة رفع أجره لـ 19 جنيًها، احترف رشدي الغناء في الحفالت حتى التقي بـ فائق زغلول 
؛ والذي طلب منه الغناء في اإلذاعة، ليحصل على أجر إضافي مقداره 17 جنيًها، بعد أن خصصت له 

اإلذاعة 1٥ دقيقة.

ن محمد رشدي مع الشاعر عبدالرحمن األبنودي والموسيقار بليغ حمدي ثالثيا فنيا قدم عددا من األغنيات  كوَّ
النابعة من الفولكلور المصري الحقيقي والتي وضعت محمد رشدي كواحد من أشهر المطربين، وكانوا سببا 

فى انتشار األغنية الشعبية وحققوا نجاحا مبهرا.
محمد رشدي، أستطاع أن يحقق لنفسه أسلوًبا متميًزا في األداء عرف به وأصبح دااًل على شخصيته وقد غنى 
رشدي ألحانه وألحان كبار الملحنيين المصريين، كما غنى كلمات الشاعر الغنائي عبدالرحمن األبنودي، 
وألحان بليغ حمدي، وكانت من أغنية »عدوية« من نتاج تعاونهم، والذي أكدت أسلوب رشدى، في الغناء 

الشعبي.
رشدي، غنى أكثر من 600 أغنية ما بين »العاطفي، والشعبي، والديني، والوطني«، منها »طاير يا هوا، 
عالرملة، عدوية، عرباوي، كعب الغزال، مغرم صبابة، ميتى أشوفك، وهيبة، يا عبدالله يا خويا سماح، يا 

ليلة ما جاني الغالي، مجاريح«.
كما غنى رشدي، عدًدا من المالحم الشعبية في اإلذاعة المصرية مثل »الميثاق، قصة فالح، 6 أكتوبر، وقد 

اشترك محمد رشدي، في جميع األعمال الغنائية الوطنية بعد انتصار أكتوبر عام 1973.
وكان للسينما نصيب من أعمال الفنان الراحل، فقد مثل عدًدا من األفالم السينمائية الغنائية التي القت فيها 
أفالم أخرى منها  إلى جانب االشتراك في  أفالم كبطل مطلق،  السيمنا ستة  قدم في  نجاًحا متزايًدا، حيث 

»جدعان حارتنا، حارة السقايين، ست بنات وعريس، عدوية، ورد وشوك، فرقة المرح«.
القوات  ودرع  اإلذاعة  في  جوائز  »عشر  منها:  واألوسمة  الجوائز  من  العديد  رشدي،  محمد  حصد  وقد 

المسلحة أكثر من مرة وميدالية طلعت حرب، ونال وسام الثقافة من رئيس الجمهورية التونسية«.
وفي عام 1993، أصيب محمد رشدي، بنزيف ونقل على إثره إلى مستشفى »األنجلو«، ودخل على إثرها 
إلى العناية المركزة، حتى تحسنت حالته وخرج من المستشفى، ولكنه ظل في صراع مع المرض وتدهورت 

حالته الصحية إلى أن رحل عن عالمنا يوم 2 مايو عام 200٥.
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به  تسبب  الذي  الجدل  من  أشهر  بعد  األردنية  الفنية  الساحة  في  الجدل  تجدد 
فيلم  بسبب  المرة  هذه  لكن  العالمية،  نتفلكس  شركة  إنتاج  من  "جن"  مسلسل 
أردني يدعى "جابر". والقى انتقادات وانسحابات كثيرة من بعض المشاركين 
فيه إثر شكوك ومغالطات تاريخية في النص الذي يزعم أحقية اليهود في منطقة 

جنوب األردن.
الفيلم الذي ال يزال قيد التصوير، مستوحى من رواية تحمل اسم "جابر" للمؤلف 
والمخرج األردني محيي الدين قندور، ويروي قصة طفل يعثر خالل تجواله 
في منطقة وادي موسى في مدينة البتراء األثرية على حجر بكتابات عبرية، 
لتبدأ بعدها رحلة مغامرة واكتشاف تحاول تأكيد قصة توراتية تتحدث عن هجرة 
اليهود مع موسى من مصر إلى البتراء بداًل من سيناء، بحسب بعض المنسحبين 

من طاقم العمل.
أول الممثلين المنسحبين من العمل كان علي عليّان، الذي أكد في تصريحات 
في  للتاريخ  تزويراً  ويتضمن  تاريخية،  مغالطات  يحمل  "الفيلم  أن  صحافية 

منطقة بالد الشام، وتحديداً البتراء وجنوب األردن".
أنه تناقش مع مخرج العمل  ويوضح عليّان الذي يرأس فرقة المسرح الحر، 

المقتنع تماماً بأن األفكار الواردة في الفيلم حقائق تاريخية.
الفـنـانـين  ومن 
لــمنسحــبيـــن  ا
عبــــــد الكــريم 
القـــــــــواسمي 
القضــاة  ومنيب 
ومحمد سميرات 
مرعي  وجمال 
وسعد أبو أنجيلة 
ويوسف كيوان.

لــــــبت  وطـــــا
نقابـــــة الفنانين 

عند  النقابة  ومراجعة  "التحقق  إلى  الفيلم  في  المشاركين  منتسبيها  األردنيين 
اختيارهم للمشاركة في األعمال األجنبية"، وطالبتهم باالنسحاب من الفيلم لما 

يشوب مضمونه من "أحقية اليهود في جنوب األردن وفلسطين".
لمن  تحقيق  لجنة  تشكيل  إلى  الخطيب  حسين  األردنيين  الفنانين  نقيب  ودعا 

يشارك في الفيلم ملوحاً بعقوبات قد تصل إلى الفصل من النقابة.
لكن مخرج الفيلم محي الدين قندور يصر على أن الفيلم ال يتطرق بأي شكل 
من األشكال إلى حق إسرائيل في البتراء أو األردن أو فلسطين، مؤكداً أن الفيلم 
مأخوذ عن رواية له تحمل االسم نفسه وتحكي قصة خيالية من دون الخوض 

في أي بعد أو معلومات تاريخية.

نشرت ممثلة لبنانية تغريدة على حسابها الشخصي في موقع تويتر، تدعو فيها 
إلى حرق الفلسطينيين في »أفران هتلر«، إثر احتجاجاتهم الرافضة لقرارات 
وزير العمل اللبناني كميل سليمان بحق العمالة والمؤسسات الفلسطينية والقيود 

المتعلقة بإجبارهم على إصدار تصاريح عمل.
وكتبت الممثلة اللبنانية سهى قيقانو في التغريدة: »تظاهرات الفلسطينيين في 

أعربت النجمة التونسية هند صبرى عن سعادتها باختيارها ضمن لجنة تحكيم 
الجديد  فيلمها  يتزامن مع نجاح  الدولى، والذى  السينمائى  فينسيا  فى مهرجان 

"الفيلم األزرق 2"، الذى يعرض حاليا ضمن موسم عيد األضحى المبارك.
وقالت هند صبرى: "فخورة باختيارى ضمن لجنة تحكيم مسابقة أفضل عمل 
أول بمهرجان فينسيا السينمائى الدولى، وازداد فخرى عندما علمت أن رئيس 
اللجنة المخرج الكبير أمير كوستاريكا والمخرجة اإليطالية أنطوانيتا ليلو التى 

ترشحت لألسد الذهبى فى المهرجان نفسه عام 1997.
وأضافت: سعادتى كبيرة أيضا لتزامن اختيارى عضو لجنة تحكيم فى مهرجان 
فينسيا مع النجاح الذى حققه فيلمى الجديد "الفيل األزرق 2"، وتحقيقه ردود 
فعل طيبة فى كل الدول العربية التى يعرض فيها، وأتمنى أن أكون سفيرة جيدة 

للفن العربى فى أقدم مهرجان سينمائى فى العالم وواحد من أهم ثالثة.
فيلم  الثانى من  الجزء  أحداث  فى  بـ3 شخصيات  النجمة هند صبرى  وتظهر 
مختلفة  أزمنة  فى  والشخصيات  العزيز،  عبد  كريم  للنجم  األزرق"  "الفيل 
بالعصر القديم والحديث، وشخصية أخرى مجنونة تجسدها داخل مستشفى 8 
غرب حسب أحداث الفيلم، وتدربت هند على أيدى خبراء أجانب حتى تفصل 

كل شخصية عن األخرى.
من  الثانى  الجزء 
األزرق"  "الفيل 
فريق  نفس  يضم 
عمل الجزء األول، 
مقدمتهم  وفى 
مروان  المخرج 
والمؤلف  حامد 
مع  مراد،  أحمد 
عبد  كريم  النجمين 

فى  صبرى  هند  النجمة  لهم  وانضمت  رضا،  وشيرين  كريم  ونيللى  العزيز 
الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف 

منهم تارة عماد، والعمل من إنتاج شركة "سينرجى فيلم".
يشار إلى أن "الفيل األزرق 2" يعرض حاليا في دور السينما.

منطقة صيدا جنوب لبنان تحتاج إلى قمع استخباراتي أو حكومة عسكرية أو 
أفران تشبه تلك التي استخدمها هتلر لحرق اليهود«.

التواصل  مواقع  رواد  لدى  والسخط  الغضب  من  موجة  تغريدتها  وأثارت 

االجتماعي، واعتبروا أن تغريدة قيقانو عنصرية ومحّرضة على الكراهية.
قيقانو، وطالب اإلعالمي هشام حداد،  النشطاء بمحاكمة  فيما طالب عدد من 
وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، بمحاكمة قيقانو ضمن المحكمة الحزبية؛ 

باعتبارها من أعضاء حزب التيار الوطني الحر الذي يمثله باسيل.
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يستعد الفنان  ظافر العابدين لمشروع سينمائي عالمي يتكتم عن تفاصيله بشكل 
المقرر أن يبدأ فى تصويره  للعمل و  المبدئية  التحضيرات  إنهاء  كبير  لحين 

بأمريكا فى شهر ديسمبر المقبل  .
وقال ظافر فى تصريحات خاصة لـ "ستوديو" انه يستعد للمشاركة فى هذا الفيلم 
منذ فترة تخطت 4 اشهر وقال انه سيشارك عدد من النجوم العالميين فى الفيلم 
الذى تعتمد احداثه على االكشن وبدأ بالفعل فى الخضوع لتدريبات قاسية من 

اجل هذه المشاهد.
ان  ظافر  وأضاف 
المنتجة  الشركة 
صحفيا  مؤتمرا  ستقيم 
تفاصيله  عن  لإلعالن 
التعاقدات  انهاء  فور 

الخاصة بنجومه.
انه  الى  ظافر  وأشار 
للسينما  للعودة  يستعد 
المصرية من خالل فيلم 

"العنكبوت "الذى يشارك فى بطولته ألول مرة مع النجم احمد السقا معربا عن 
سعادته بهذه المشاركة.

للدراما  للعودة  جيد  سيناريو  عن  بحثه  عن  العابدين  كشف  اخر  جانب  على 
المصرية والتونسية بعد فترة غياب ولكنه مازال يدرس الخطوة جيدة قبل اتخاذ 

قرار العودة من جديد.

رد الكاتب مدحت العدل، على االنتقادات التي وجهت للفنان أحمد حلمي، بسبب 
فيلمه األخير "خيال مآته"، والقول بأنه يسير على  نفس خطى الفنان محمد سعد. 
أوضح مدحت العدل أن أحمد حلمي فنان ذكي رغم وقوعه في خطأ التكرار 
قائاًل: "فرق كبير بين  أحمد حلمي الذكي الفاهم، ومحمد سعد الذي أحبه ولكنه 
لدي جمهوره، سيعود  استنفذ رصيده  له - حني  تحذيراتنا  نفسه - رغم  كرر 

حلمي  وتذكروا فهو فنان قد يمرض ولكنه ال يموت" .
بطولة  من  مآته"  "خيال  فيلم 
وخالد  شلبي  ومنة  حلمي  أحمد 
من  النجوم،  وغيرهم  الصاوي 
الرحيم كمال ومن  سيناريو عبد 

إخراج خالد مرعي . 
الفيلم يتخذ تقنية الفالش باك من 
حلمي  أحمد  يظهر  حيث  بدايته، 
في سن كبيرة، ويبدأ في استعادة 
قابل  وكيف  القديمة،  الذكريات 
التي  والحيل  زوجته   "باكينام"، 
ثم  انتباهها  للفت  يفعلها  كان 

الزواج منها  . 
كتبه  الذي  الفيلم  أحداث  وتدور 
عبد الرحيم كمال، وأخرجه خالد 

من  الشك  يعاني  "زيزو"  يدعى  مهندس  حول  وليد صبري،  وأنتجه  مرعي، 
المرضي، ويتعرض لمواقف صعبة بسبب هذا الشك في إطار كوميدي.

مع بدء فعاليات الدورة 43 لمهرجان تورنتو السينمائي الدولي هذا العام، في 
الفترة من 6 إلى 16 سبتمبر، من المقرر أن يضم المهرجان في دورته الجديدة 
باقة متميزة من األفالم العالمية التي ستعرض عالميا للمرة األولى ، وسيعرض 

المهرجان أفالما عربية في أقسامه المختلفة .
وعن مشاركة السينما العربية هذا العام، سيعرض فيلم "كفرناحوم" للمخرجة 
اللبنانية نادين لبكي الذي يشارك بقسم "عروض خاصة"، وحصل مؤخراً على 

جائزة لجنة التحكيم بالدورة األخيرة لمهرجان كان السينمائي الدولي.
الفيلم  وهو  بلقاضي  نجيب  للمخرج  عينيا"  "في  التونسي  الفيلم  سيعرض  كما 
العربي الوحيد المشارك ضمن القائمة الرسمية للمهرجان، والذي تدور أحداثه 
بين فرنسا وتونس حول شخص يدعي "لطفي" وهو مهاجر تونسي مقيم في 

فرنسا والذي اضطر للعودة إلى تونس ليعتني بابنه المصاب بمرض التوحد.
خارجي"  "ليل/  المصري  للفيلم  األول  العالمي  العرض  المهرجان  وسيشهد 
والذي سيتم عرضه بقسم "سينما العالم المعاصر"، وتدور أحداثه حول ثالثة 
متوقعة  غير  ظروف  في  يلتقون  والذين  ومصطفي  وتوتو  مو  وهم  أشخاص 
وتتقاطع حياتهم معاً، ومن هنا يدخلون في مغامرة لم تكن بالحسبان ويصيروا 

شاهدين على جانب خفي وغير معلوم من المدينة.
الجدير بالذكر، أن المهرجان اختار الممثل المصري الشاب أحمد مالك ليكون 
ضمن نجوم المستقبل الواعدين خالل هذه الدورة ، وذلك ضمن مجموعة تضم 

8 مواهب على مستوى العالم .
فيلمه  ترشيح  بعد  فياض.  فراس  للمخرج  الكهف  السوري  الفيلم  يشارك  كما 
السابق "آخر الرجال في حلب" ألوسكار أفضل فيلم وثائقي، يرصد فيلمه الجديد 
القصة الحقيقية لمستشفى الغوطة التي حرصت على حماية المدنيين في ملجأ 

تحت األرض ُعرف باسم "الكهف".
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األفراد  تستهدف  بيولوجية  أسلحة  بناء  يمكن  أنه  من  كامبريدج  لجامعة  تقرير  حذر 
على أساس عرقي، بناء على الحمض النووي الخاص بهم، وفقا لما ذكرت صحيفة 

"التلغراف" البريطانية.
وقال باحثون من مركز كامبريدج لدراسة المخاطر الوجودية في بريطانيا إن الحكومة 
فشلت في االستعداد لـ"مخاطر كارثية يحركها اإلنسان" يمكن أن تؤدي إلى أذى جماعي 

وانهيار اجتماعي.
الصناعي  والذكاء  الوراثية  الهندسة  علوم  في  الكبير  التقدم  فتح  األخيرة،  السنوات  وفي 
أكثر من مكان في  للمجتمعات في  الجديدة  التهديدات  أمام مجموعة من  الباب  والتكنولوجيا 

العالم.
وفي تقرير جديد دعا خبراء وعلماء أصحاب القرار إلى "حماية مواطنيهم" والبدء في االستعداد 
لظهور أوبئة مدمرة استنادا إلى الهندسة الحيوية أو برمجة أجهزة بأنظمة ذكاء صناعي قد يتم 

فقدان السيطرة عليها.
وعبر معدو التقرير عن بعض مخاوفهم من تطور الهندسة الوراثية بحيث "يمكن لأليدي الشريرة 
(كما فعلوا من قبل) تطوير مسببات األمراض والسموم لتنتشر في الهواء والغذاء ومصادر المياه".

وأضاف التقرير: "لقد أصبحت التكنولوجيا متطورة بشكل متزايد وبأسعار أرخص من أي وقت 
مضى، مما أدى إلى تعاظم القدرة على إلحاق األذى بسرعة أكبر وبشكل قاتل بالكثير من البشر". 
وتحدث التقرير عما سماه "أسوأ حالة" لهذا التطور، تتمثل في إمكانية بناء سالح بيولوجي الستهداف 

مجموعة عرقية معينة على أساس ملفها الجيني.
ويحذر التقرير أيضا من أن الذكاء الصناعي يمكن أن يصبح "ضارا للغاية وربما ال يمكن إيقافه". 
وذكر في هذا اإلطار تطوير شركة غوغل برامج تظهر بالفعل عالمات على الحدس البشري. وإذا 
تمكن اإلنسان من تطوير آلة ذكية لها أهداف خاصة، ولم تكن قدرته كافية على التحكم بها، فإن 

العواقب غير المقصودة قد تكون كارثية.
التقرير إلى إجراء مراجعة مستقلة وشاملة للمخاطر الشديدة التي تواجه بريطانيا والعالم،  ودعا 

ومراجعة االستراتيجيات الوطنية الحالية للتعامل مع التهديدات المستقبلية.
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فنظرة  الذكية،  هواتفهم  على  السابق  من  أكثر  وقتا  ينفقون  المستخدمون  بات 
شاشات  على  مثبتة  الرؤوس  معظم  لمشاهدة  تكفي  عام  مكان  أي  إلى  بسيطة 
هذه األجهزة البسيطة. ونتيجة لهذا اإلقبال الهائل على الهواتف الذكية، الذي 
وصل إلى درجة اإلدمان، أصبحت مدن في العالم تخصص مسارا مخصصا 
للمستخدمين على بعض األرصفة، حتى ال يضطرون إلى رفع رؤوسهم أثناء 

التجول.
ويطرح هذا األمر سؤاال بشأن الوقت الذي أصبح المستخدمون ينفقونه على 
الهواتف  على  خصوصا  اإلنترنت،  شبكة  على  االجتماعي  التواصل  مواقع 
يمضيه  الذي  الوقت  عن  أرقاما  تودي"  ميديا  "سوشال  موقع  وأورد  الذكية. 

مستخدمو اإلنترنت، خالل الفترة المنقضية من العام الجاري 2019.
وأوضح أن المعدل العالمي الستخدام شبكات التواصل هو ساعتين و23 دقيقة 

يوميا، بارتفاع بلغ دقيقة واحدة عن العام الماضي 2018.
دقيقة و30  تناول هذا األمر في عام 2012، وبلغ حينها  أول إحصاء  وكان 

ثانية، وتصاعدت األرقام من حينها باطراد، حسب الموقع ذاته.
ولفت الموقع المتخصص في شبكات التواصل، إلى أن هناك 3.48 مليار نسمة 

يستخدمون هذه الشبكات، أي بمعدل نحو 4٥ في المئة من سكان األرض.
شبكات  استخدام  على  مستمر  بشكل  يواظبون  هؤالء،  من  المئة  في  و60 

التواصل، فيما استخدم 98 في المئة من هؤالء هذه المواقع، الشهر الماضي.
وأشار الموقع إلى أن المستخدمين في المنطقة العربية ينفقون 3 ساعات و12 
دقيقة يوميا، وهي ثاني أعلى نسبة في العالم بعد أميركا الجنوبية التي بلغت 3 

ساعات و32 دقيقة. 
الفلبين كانت الدولة األولى في العالم، التي يمضي فيها المستخدمون أطول وقت 

على شبكات التواصل، وبلغ نحو 4 ساعات يوميا.

اعتاد معظمنا على مشاركة يومه في الشبكات االجتماعية؛ إذا لم تكن الصورة 
مع مشروب الكوكتيل، فستكون حتماً الصورة المثالية من الظهر أثناء الجلوس 

أمام البحر، أو صورة سيلفي مع الصديق المفضل في حفلة ما.
وبحسب ما نُشر في موقع Mujer Hoy اإلسباني؛ تشير دراسٌة إلى أنه كلما 
يشاركونه  الذي  المحتوى  األمان حيال شركائهم، زاد  بعدم  الناس  زاد شعور 

إلظهار عالقتهم.
وبالطبع، الصورة البانورامية للرحلة األخيرة، ومن المفروغ منه أننا ال نستطيع 

أن نفوت تلك الصورة الرومانسية مع شريك حياتنا، يمسك يدينا أو يقبلنا. 
لكن الحقيقة هي أن هذا الكم من الظهور يمكن أن يكون عَرضاً يشير إلى أن 

األمور ليست على ما يرام.
بلندن  النفس في جامعة برونيل  وخلصت دراسة أجرتها مجموعة من علماء 
إلى أن األشخاص الذين يقومون بتحديث حالتهم على فيسبوك حول عالقتهم 
الذين  أولئك  أن  حين  في  الذات،  احترام  تدني  لديهم  يكون  أن  المرجح  من 
الرياضية  األلعاب  صالة  في  والتقدم  والتمارين  الغذائية  بالوجبات  يتفاخرون 

عادة ما يكونون شخصيات نرجسية.

وتشير الدراسة إلى أنه كلما زاد شعور الناس بعدم األمان حيال شركائهم، زاد 
المحتوى الذي يشاركونه إلظهار عالقتهم.

قد يكون من الشائع أيضاً أن تقوم هذه األنواع من الشخصيات بمراقبة الشبكات 
االجتماعية الخاصة بشريكهم بشكل متكرر، األمر الذي يؤدي إلى شعور قوي 

للغاية بالغيرة التي قد تتحول إلى صراعات يصعب حلها. 
تتلقى عدداً  إلى أن هذه األنواع من مشاركات فيسبوك  الدراسة أيضاً  وتشير 
النرجسي«  »التباهي  أن  إلى  يشير  مما  والتعليقات،  »اإلعجابات«  من  أكبر 
يعززه االهتمام الذي يبحثون عنه.. وبالتالي، المزيد والمزيد من صور شخصية 

في صالة األلعاب الرياضية.

قالت صحيفة telegraph إن  شركة »سامسونغ« ، تعمل على تطوير عدسات 
يمكنها تسجيل وعرض الصور والفيديوهات. وقريباً ستصبح حقيقة،  الصقة 

بعد أن حصلت سامسونغ على براءة اختراع في الواليات المتحدة لتطويرها.
وتتميز العدسات بأجهزة استشعار للحركة، مما يعني أنه يمكن للمستخدم التحكم 

في وظائفها باستخدام حركات العين المختلفة، مثل الرمش أو النظر لألعلى.
 وأشارت الشركة إلى أن العدسات الالصقة ستكون قادرة على تلقي األوامر من 

خالل هوائي مدمج بها، وعرض الفيديو أمام عين المستخدم مباشرة.
في  مباشرة  الفيديو  ومقاطع  الصور  تبث  أن  أيضاً  الالصقة  للعدسات  ويمكن 

عيون مرتديها.
وأعلنت الشركة أنها قدمت ابتكارها لمكتب الواليات المتحدة لبراءات االختراع 

والعالمات التجارية وتمت الموافقة عليه. 
وهذه ليست التجربة األولى التي تقدمها سامسونغ، حيث تقدمت الشركة سابقاً 
بطلب الحصول على براءة اختراع لنظارات ذكية مع سماعة بلوتوث وشاشة 

عرض عام 2014.
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التكنولوجية  المنافسة  خلفية  على  أميركي  لحظر  الخاضعة  هواوي،  كشفت 
بنظام  بين واشنطن وبكين، أول تلفزيون ذكي تقوم بإنتاجه، وسيكون مجهزاً 

التشغيل الخاص بالشركة "هارموني أو أس".
وبهذا، يكون عمالق االتصاالت والهواتف الذكية الصيني قد دخل سوقاً تهيمن 
خصوصاً  عليها 
"سامسونغ"  شركات 
و"إل جي" الكوريتان 
الجنوبيتان و"سوني" 
 " نيك سو نا با " و

اليابانيتان.
التلفزيـــون  وسيكون 
في  متوافراً  الـذكي 
الشهر  هذا  األسواق 
ويتم  الصيــــن.  في 
اسم  تحت  تسويقه 
العالمـــة التجاريــــة 
التابعـــــة  "هونور"، 
والخاصـــة  لهواوي 
التنفيذي  المدير  إلى فئة زبائن شابة، وفق ما أعلن  الموجهة  الذكية  بالهواتف 

لـ"اونور" جورج جاو.
التلفزيون  إن  الصين  جنوب  دونغقوان  في  مؤتمر صحافي  خالل  جاو  وقال 

الجديد الذي ستطلقه الشركة ليس "مجرد جهاز تلفزيون كما نعرفه".
"هارموني  هواوي  بشركة  الخاص  التشغيل  نظام  طريق  من  الجهاز  ويشغل 
ويعمل  الكبرى،  الشاشة  على  الذكي  للهاتف  امتداداً  ليكون  وصمم  اس"،  او 
من خالل البيئة الرقمية نفسها. وبالتالي يمكن مزامنة وتحويل المحتويات من 

الهاتف الذكي إلى التلفزيون والعكس.
للمحادثات عبر  أمامية مخصصة  الذكي مجهز كذلك بكاميرا  التلفزيون  وهذا 
الفيديو ولنظام التعرف على الوجه، بهدف منع األوالد من الوصول إلى بعض 

البرامج.

والتلفزيون هو أول جهاز يعمل بنظام "هارموني أو إس" الجديد الذي كشفته 
شركة "هواوي" مؤخرا، وقدمته على أنه البديل من نظام "أندرويد" في حال 

منعت من استخدامه بسبب العقوبات األميركية.

لم يمر شهر تقريبا على إعالن سامسونج Samsung عن هاتفها الذكي القابل 
للطي “جاالكسي فولد” Galaxy Fold، خالل مشاركتها في مؤتمر الجواالت 
العالمي MWC ببرشلونة أواخر الشهر الماضي، حتى برزت أخبار تسجيلها 

اختراع  لبراءة 
جديد  ذكي  هاتف 
يمكن  للطي،  قابل 
ذكية  كساعة  ارتداؤه 

“سمارت ووتش”.
براءة  خبر  وكشف 
سامسونج  اختراع 
الجديدة الموقع التقني 
ديجيتال”  جو  “ليتس 
 ،LetsGoDigital

سامسونج،  سجلته  الذي  الذكي  للهاتف  مفصلة  توضيحية  نشر صورا  والذي 
وتفاصيل تصميمه المبتكر.

وعلى عكس هاتف سامسونج القابل للطي “جاالكسي فولد”، والذي يأخذ وضعي 
الهاتف الذكي والتابلت، فإن الهاتف الجديد يأخذ وضعية الهاتف الذكي والساعة 

الذكية، حيث يمكن ارتداؤه حول المعصم حين طيه.
ال يمكن تأكيد ما إذا كان ابتكار سامسونج هذا سيرى النور قريبا أم ال، أو أنه 
سيخرج إلى حيز الوجود أصال، حيث سبق وسجلت سامسونج براءات اختراع 

تقنية لم تخرج إلى النور حتى اآلن!

من  الماليين  مئات  يهدد  خطر  اكتشاف  عن  "مايكروسوفت"  شركة  أعلنت 
الكمبيوترات التي تستخدم نظام التشغيل "ويندوز 10". 

بوب،  سايمون  "مايكروسوفت"،  في شركة  الحوادث  مع  التعامل  مدير  ودعا 
على  التشغيل  نظام  تحديث  إلى  للشركة  الرسمية  المدونة  عبر  المستخدمين 
حواسيبهم، مشيرا إلى أن الثغرات التي تم اكتشافها قد تتسبب بانتشار برمجيات 

خبيثة وفيروسات من دون أي عمل من قبل المستخدم.
وأضاف أن هذه الثغرات قد تتأثر بها "مئات آالف" األجهزة التي يتسخدم فيها 

نظام "ويندوز 10".
التلقائي للتحديثات في أمان من هذه  ويشار إلى أن الذين يستخدمون التحميل 
الثغرات، وعلى المستخدمين الذين يحملون التحديثات يدويا، القيام بتحديث نظام 

التشغيل بأسرع ما يمكن.
يذكر أن "ويندوز 10" أصبح نظام التشغيل األكثر انتشارا، ويستخدم في أكثر 

من 800 مليون جهاز حول العالم.
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النفقات السنوية  بالنسبة للكثيرين، تعد إصالحات السيارات من بين أهم بنود 
وموديل  نوع  حسب  اإلصالحات،  هذه  بعض  لنفقات  الكبير  الحجم  بسبب 
تفادي  يمكن  التي  اإلصالحات  أهم  على  نظرة  اليوم  لكم  نقدم  ولذا  السيارة، 

الحاجة لها بسهولة.

استبدال الناقل
عند التفكير في إصالحات السيارات باهظة الثمن، نجد أن ناقل الحركة من بين 
أبرزها، وهو ما ال يعد باألمر المفاجئ نظراً ألن تكلفته تبلغ آالف الدوالرات 
أحياناً، خاصة أنه من أكثر القطع األساسية أهمية في أي سيارة، فبدونه  ال يمكن 
للسيارة أن تتحرك نظراً لكونه مسؤول عن تحويل قوة المحرك نحو العجالت، 
لذا ألجل الحفاظ عليه دون الحاجة الستبداله، من المهم للغاية مراعاته بالصيانة 
الدورية مع التأكد من نوعية وكمية سائل الناقل شهرياً، حيث يجب الفاظ على 

مستوى محدد لهذا السائل مع تفادي القيادة بعنف.

استبدال المحول 
وهو  أحياناً،  دوالر   2000 حوالي  الحفاز  المحول  استبدال  تكلفة  تتعدى  قد 
القطعة المسؤولة عن خفض معدل العوادم المنبعثة من السيارة، وعلى الرغم 
من أنه قادر على الصمود لسنوات طويلة، إال أن استخدام زيت خاطئ أو القيادة 
فوق أحد المطبات بسرعة كبيرة يمكن أن يؤدي إلضراره كثيراً، لذا لتفادي 
الحاجة لتغييره يجب المرور بحذر على سرعة منخفضة فوق المطبات بجانب 

استخدام الزيت الصحيح مع تغييره بشكل دوري.

استبدال شاحن التيربو
تقدم لنا السيارات ذات شواحن التيربو متعة كبيرة، ولكن الحاجة الستبدال أحد 

هذه الشواحن في أي وقت بتكلفة تتعدى 6000 دوالر قد تفسد هذه المتعة، 
خاصة أنه أحد أهم القطع المسؤولة عن زيادة كفاءة المحرك، لذا يجب االنتباه 
ألي إشارة توحي بوجود مشكلة به مثل تباطؤ أداء التسارع، كثافة العوادم، 
أو صدور أصوات عالية بجانب إضاءة لمبة تفقد المحرك، ولتفادي الحاجة 
الستبداله من المهم االهتمام بتغيير الفالتر والزيت بشكل دوري مع السماح 
للمحرك بالتسخين قبل القيادة واستخدام الوقود المناسب مع السماح للمحرك 

يأن يبرد بعد التوقف.

كسر حزام التوقيت
يربط حزام التوقيت بين عمود الكرنك وقاعدة المحرك للتأكد من أن الصمامات 
تفتح وتغلق بشكل جيد، ونظراً لذلك، يمر الحزام بالكثير من عوامل اإلهالك، 
حيث  بالمحرك،  لإلضرار  ذلك  يؤدي  قد  التوقيت،  حزام  انكسار  حالة  وفي 
فقدان  المحرك في حالة  الدقات من  يمكن أن تظهر أصوات ضوضاء تشبه 
الحزام لبعض أسنانه، لذا لتفادي اإلصالحات الباهظة، يفضل استبدال الحزام 

كل فترة حسب الفترة التي تشرحها الشركات للسيارات.

استبدال اإلطارات
من المعروف أن إطارات السيارة ستحتاج إلى استبدالها في وقت ما، ولكن 
اإلصالحات واالستبداالت يمكن أن تكون باهظة الثمن في حالة لم يتم االعتناء 
باإلطارات جيداً، ولذا من المهم التأكد من ضغط اإلطارات بشكل دوري وأن 
النقوش الخاصة بها لم تمحى تماماً، كما قد يكون من الجيد تدوير اإلطارات 
دورياً كل مرة يتم فيها تغيير زيت المحرك كي تهلك اإلطارات األربعة بشكل 
من  يرفع  قد  األربعة  لإلطارات  متساوي  الغير  اإلهالك  أن  حيث  متساوي، 

سرعة الحاجة إلطارات جديدة بشكل يزيد من النفقات.
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عندما يبدأ الشباب في تعلم القيادة، يكون من الضروري للغاية أن نشتري لهم 
القيادة  سيارات آمنة واعتمادية واقتصادية تساعدنا في االطمئنان عليهم أثناء 
للتأكد من كونهم على ما يرام طوال الوقت، ولهذا نعرض لكم اليوم ٥ خيارات 
مختلفة لمختلف تصنيفات السيارات التي تتناسب مع تفضيالت األبناء، وذلك 

حسب تقييمات مجلة USA Today األمريكية.
فورد فيوجن

ما  سائق شاب،  مناسبة ألي  أولى عملية  سيارة  الحجم  متوسطة  السيدان  تعد 
ينطبق على فورد فيوجن التي تدمج األمان مع األناقة، خاصة في موديل 2019 
الذي حصل على تقييمات أمان عالية من معهد تأمين الطرق السريعة وهيئة 
تأمين مرور الطرق السريعة بالواليات المتحدة، حيث حصلت على تقييم أمان 

عام قدره 10/9.2 كذلك.

S80 فولفو
قد يحتاج بعض الشباب سيارات أكبر تكفي مختلف أنشطتهم، وهنا نجد فولفو 
S80 كخيار ممتاز لكونها واحدة من أعلى السيارات أماناً للشباب، فقد حصلت 
الطرق  تأمين  معهد  حسب   2016 في  أماناً  السيارات  ألعلى  جائزة  على 
قد توقف حالياً، إال أن شراء واحدة مستعمة بموديالت  أنها  السريعة، ورغم 

2007 وحتى 2016 قد يكون خياراً جيداً.

CX-5 مازدا
حصلت مازدا CX-5 لخمسة أعوام على التوالي على أعلى تقييمات األمان من 
معهد تأمين الطرق السريعة األمريكية، بل أن موديل 2019 فاز بجائزة األعلى 

لألمان، وذلك نظراً لما تتمتع به من أداء متميز بمختلف اختبارات األمان مع 
حفاظها على حقيبة أمتعة واسعة ومحرك اقتصادي لتكون عملية للغاية.

شيفروليه اكوينوكس
تعد  شيفروليه اكوينوكس خيار مناسب لمن يبحث عن سيارة ذات مساحة رحبة 
تقييمات األمان من  للغاية حسب  العائلة، وهي تتميز بهيكل متين  لكافة أفراد 
هيئات تقييم معدالت أمان السيارات األمريكية، مما يعني أنها خيار آمن ممتاز 

للقيادة في مختلف الظروف.

هوندا اوديسي
هذا وأخيراً نصل إلى هوندا اوديسي التي تتميز بتقديمها مجموعة ضخمة من 
أنظمة مساعدة السائق للحفاظ على أمنه وسالمته بأكبر قدر ممكن عبر تجنب 

مختلف األخطار على الطريق.
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يعد الوقود العنصر األساسي في تشغيل محرك السيارة، لذا فإن عدم وصول 
الوقود للمحرك يعني عدم دورانه، وتتمثل مشاكل الوقود في نفاذ الوقود دون 
علم السائق، وعلى الرغم من تنبيه كمبيوتر السيارة للسائق قرب نفاذ الوقود، 
إال أن بعض السائقين يتجاهلون هذه التحذيرات، مما يؤدي إلى توقف السيارة 

فجأة بسبب نقص الوقود، وهو ما يؤدي إلى جلب األضرار للسيارة.
الهيئة  حذرت  ولقد 
الفني،  للفحص  األلمانية 
حتى  السيارة  قيادة  من 
الخزان  من  الوقود  نفاذ 
هذا  أن  حيث  بالكامل، 
يسبب  الخاطئ  الفعل 
أجزاء  في  بالغة  أضرار 
خاصة  الوقود  دورة 
السيارات القديمة، وذلك لوجود ترسبات وأوساخ في قاع خزان الوقود تتسبب 

في انسداد وأعطال بمضخات الحقن أو مضخة البنزين.
وأشارت الهيئة األلمانية إلى أن نفاذ الوقود في سيارات الديزل القديمة المزودة 
وإصابة  السيارة  توقف  إلى  يؤدي  المحرك،  حيز  في  ميكانيكي  حقن  بنظام 
لتصريف  مجهدة  عملية  إجراء  لتشغيله  األمر  ويتطلب  باألعطال،  المحرك 

الهواء يدويا من دورة الوقود.
أما بالنسبة للسيارات الحديثة، فإن الشركات العالمية المصنعة للسيارات تّدعي 
ليس  هذا  أن  إال  بالكامل،  الوقود  خزان  فراغ  حتى  السير  محصنة ضد  أنها 
دقيقاً بالكامل، ما يسبب أيضاً مشاكل للمحرك على الرغم من التقدم التقني في 
السيارات الحديثة وكفاءة فالتر الوقود، حيث أن المحركات قد تمتص جزيئات 

االتساخات، مما يسبب عدم االحتراق النظيف للوقود.

تعد روائح السيارات السيئة من أكثر األشياء المزعجة التي قد يواجهها مختلف 
السائقين أثناء رحالتهم، وهي تعد في أغلب األحيان بمثابة ناقوس الخطر الذي 
ينبهنا لوجود مشكلة محددة ببعض أجزاء السيارة، مما يبرز مدى أهمية البحث 

عن حل للمشكلة وعدم إهمالها كي يتم حلها في أسرع وقت.
وتنقسم روائح السيارات السيئة داخل المقصورة في أغلب األحيان إلى ثالثة 
أنواع فقط، وهي تتضمن رائحة الوقود البارزة، أو إنتشار رائحة غاز العادم، 

للغاية  خطيراً  يعد  الذي  األمر 
أحياناً  أو  الركاب،  على صحة 
البيض  تشبه  رائحة  ظهور 
الفاسد، والتي تعد األكثر كرهاً 

من بين الثالثة.
رائحة  مع  أواًل  نبدأ  دعونا  ـ 
أسباب  تتضمن  والتي  الوقود، 
المقصورة  داخل  انتشارها 
أنابيب  من  تسريب  حدوث 

استنشاقها  المهم عند  أنه من  والمحرك، حيث  الخزان  بين  التي تصل  الوقود 
سرعة فحص توصيالت الوقود والتأكد من عدم وجود تسريب بها، ففي حالة 
وجود تسريب يجب تغيير الوصلة المتضررة، ولكن في حالة عدم وجود أي 
مشكلة بالوصالت، فمن الممكن أن يكون فلتر الوقود قد أصبح منسداً مع تراكم 
الشوائب عليه، وهو ما ينتج عنه صدور رائحة وقود قوية منه، ولهذا ينبغي 

استبداله في أقرب وقت
ـ أما السيناريو األخير الذي قد يؤدي لظهور رائحة الوقود بالمقصورة، فهو 
وجود مشكلة بمضخة الوقود عند محاولة تشغيل المحرك عدة مرات، ما ينتج 
القوية في المقصورة، ويكون  الرائحة  بالبنزين، فتظهر  عنه إغراق المضخة 

الحل هنا هو الذهاب إلى أقرب ورشة إلصالح المشكلة.
ـ وبالنسبة لرائحة العادم، فهي دائماً ما تكون مرتبطة بوجود مشكلة في نظام 
الطرد، ولهذا ألجل تحديد الخلل، يجب تفحص أنابيب العادم بغرض التأكد إن 
كان يوجد أي تسريب ناتج عن ثقب أو شقوق مصدرها اإلهالك العالي لنظام 
العادم، بوجانب ظهور شقوق في هيكل السيارة السفلي، وهو ما يسمح بدخول 
العام للمقصورة حتى أثناء غلق النوافذ، حيث أنه في حالة اكتشاف ذلك، من 
الفور نظراً ألن غاز  الهيكل والشقوق المختلفة على  الضروري جداً إصالح 

العادم سام بشكل كبير، وخاصة على فترات طويلة.
ـ هذا وأخيراً نصل إلى الرائحة التي نجدها غالباً ما تشبه البيض الفاسد، وهي 
العادم، حيث يجب  علبة  أيضاً، وتحديداً  الطرد  بنظام  عادة ما تكون مرتبطة 
بعلبة  استبدالها  أو  المشكلة،  حل  لمحاولة  إصالح  ورشة  أي  إلى  بها  الذهاب 

جديدة في حالة عدم وجود حل آخر، وبعد ذلك ستختفي الرائحة.

تواجه ألمانيا عقبات كبيرة لتحقيق هدفها المتعلق بتعزيز اإلقبال على امتالك 
سيارات كهربائية. وقد أظهرت دراسة أن األغلبية في ألمانيا ال يمكنهم شحن 

مثل هذه المركبات في المنازل.
ووفقا لرابطة السيارات األلمانية ADAC، فإن ثلثي األلمان يعيشون في شقق 
سكنية ولديهم فرص ضئيلة لشحن مثل هذه السيارات في المنزل، وأنه حتى إذا 
ما كان هناك مرآب (كراج) تحت األرض للسيارات، فإن 96% فقط منها ليس 

بها مقبس كهرباء واحد.
تحت  الموجودة  السيارات  مرائب  من  فقط   %2 أن  اليوم  الرابطة  وأوضحت 
األرض ومواقف السيارات التي تسع ألكثر من عشر سيارات بها وحدة محطة 

واحدة على األقل أو وحدة شحن مثبتة على الحائط.
وأجرت الرابطة مقابالت مع 310 شركات عقارية في 11 مدينة كبيرة تدير 

مجتمعة 481٥ مرآبا كبيرا تحت األرض ومواقف سيارات.
وأظهرت الدراسة أن "أربعة من كل خمسة من هذه الشركات ال توفر وحدات 

شحن سيارات كهربائية في أي من مبانيها".
وأظهرت الدراسة أن ُربع الشركات التي تم إجراء مقابالت معها تدرس توفير 

حلول للشحن خالل السنوات الثالث المقبلة.
ووفقا للمكتب الفيدرالي للسيارات، فإنه من بين 47.1 مليون سيارة في ألمانيا، 

فإن مئتي ألف منها فقط سيارات كهربائية أو هجين.
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ليس مرًضا في األساس وهناك حقائق  النسا  عرق 
وأساطير عنه، نتعرض لها في السطور التالية.

لشكاوى  النسا« مصدًرا  بـ»عرق  يعرف  ما  يشكل 
متكررة لكثير من الناس، وثم الكثير من المعتقدات 
الخاطئة حول اإلصابة به. وقد نشر موقع »إيفري 
داي هيلث« تقريًرا للصحافية كرستين فيشر، تعدد 
فيه أهم األساطير حول عرق النسا، والحقائق التي 

تصحح هذه المعتقدات.
إذ يشير التقرير إلى أن عرق النسا يعرف بأنه ألم أو 
تنميل في أي مكان على طول العصب الوركي، الذي 
باألرداف،  مروًرا  الفقري،  العمود  أسفل  من  يمتد 
ثم نزواًل إلى الجهة الخلفية من الساقين- من جراء 

انضغاط العصب.
ويمكن أن يتراوح األلم الناجم عن عرق النسا بين 

الخفيف والشديد. 
محدوًدا؛  األلم  هذا  يكون  الحاالت  معظم  في  ولكن 
إذا  تأكيد  تلقاء نفسه. وبكل  أنه يختفي من  ما يعني 

أُصيب أحد به، فسيشعر أنه لن يزول أبًدا.

حول  الشائعة  األساطير  بعض  ماهية  هنا  ونوضح 
عرق النسا وماهية الحقائق:

عرق النسا حالة مرضية
حالة  النسا  عرق  الناس  يعتبر  ما  عادة  الحقيقة: 
مرضية، لكنه في الحقيقة َعَرض، يدل على أن هناك 

شيًئا ما يضغط جذر العصب في أسفل الظهر.
في  عظام  مقوم  وهو  أوتون،  بيتر  دكتور  ويقول 
بلدة بريك تاونشيب بوالية نيوجيرسي: »المهم هو 

معالجة ما يسبب الضغط على العصب«.

جميع آالم الساق مؤهلة ألن تكون عرق النسا
الحقيقة: بحسب الكاتبة، يسمع الدكتور أوتون أحياًنا 
من المرضى أن أي ألم في الساق يوصف على أنه 

عرق النسا، لكن هذا غير صحيح.
فيقول: »يمكن أن تحدث آالم الساق بسبب مشاكل 
في األوعية الدموية أو إجهاد العضالت، أو التهاب 
مختلف،  عصب  على  الضغط  أو  الخلوي،  النسيج 

مقدمة  في  ألًما  يسبب  قد  ما  الفخذي؛  العصب  مثل 
فتمتد من  الحقيقية  النسا  أعراض عرق  أما  الساق. 
من  الخلفي  الجزء  أسفل  إلى  األرداف  منتصف 

الساق، وعادة ما تتجاوز الركبة إلى أسفل«.

لم نعرف بعد ما أسباب عرق النسا
يحدث  النسا  عرق  »إن  كرستين:  تقول  الحقيقة: 
الوركي ملوًيا أو مضغوًطا،  العصب  عندما يصبح 
ويحدث هذا عادة بسبب وجود غضروف منتفخ أو 

منفتق بين الفقرات السفلى من العمود الفقري«.
على  نموه  أو  العظم  نتوء  بسبب  يكون  أن  ويمكن 
العمود الفقري، أو ضيق القناة النخاعية. وفي حاالت 
نادرة يمكن للورم النخاعي أن يضغط على العصب؛ 

ما يسبب ألم عرق النسا.

فعل معين يمكن أن يسبب عرق النسا
قسم  مدير  سبينر،  ديفيد  من  استيضاح  في  الحقيقة: 
طب األلم وجراحة أسفل الظهر بالمناظير لقسم طب 
في  سيناي  ماونت  مستشفيات  بشبكة  التأهيل  إعادة 
للطب  إيكان  بكلية  مساعد  وأستاذ  نيويورك،  مدينة 
أحياًنا  الناس  »يعتقد  سبينر:  يقول  سيناي،  بماونت 
أنهم إذا لم يحملوا هذه الحقيبة، أو يجلسوا في رحلة 
لم  شيء،  تحريك  في  صديًقا  يساعدوا  أو  طويلة، 

يكونوا ليشعروا باأللم«.
لكنه يوضح قائاًل: »في معظم األحيان، يكون لدى 
الغضروف بين الفقرات عيب صغير، يجعله مستعًدا 
للفتق، وال يكون عرق النسا بالضرورة بسبب ذلك 

الفعل المحدد«.
وفي ذات السياق يرى لورين فيشمان، وهو طبيب 
والمدير  بكولومبيا،  الطب  كلية  في  مساعد  وأستاذ 
الطبي في مانهاتن للطب الفيزيائي وإعادة التأهيل، 
تكرار  نتيجة  أنفسهم  قيدوا  األشخاص  معظم  أن 
نوبات آالم عرق النسا، وهو أمر جلل عندما يحدث، 

لكنه عموًما جزء بسيط من حياتهم.
ويقول فيشمان: »وعلى كل حال، يعاني 80% من 
األمريكيين من آالم الظهر أو عرق النسا في مرحلة 

أو أخرى، لذا فهو جزء من كونها آالًما طبيعية«.
ويذكر التقرير أنه بينما قد ال يؤدي فعل معين إلى 

عرق النسا، قد تؤدي بعض الوظائف إلى اإلصابة 
»المجلة  في  نُشرت  بدراسة  ذلك  في  ويستشهد  به. 
(حزيران)  يونيو  في  الفقري«  للعمود  األوروبية 
2017، توضح أن العمل الجسدي يشكل عامل خطر 
شملت  للرجال،  بالنسبة  النسا.  لعرق  مسبب  قوي 
ذلك  في  بما  العالية،  بالمخاطر  المرتبطة  الوظائف 
أما  المعادن واآلالت واألعمال الصناعية األخرى، 
للنساء، كان الخطر أعلى بين الممرضات والبائعات 

وعامالت المصانع.

عليك بالراحة والبقاء في السرير
في  فيزيائي  طبيب  وهو  باتيل،  أتول  لكن  الحقيقة: 
والمفاصل في واليتي  للعظام  كانزاس سيتي  عيادة 
بقوله:  الزعم  هذا  يدحض  وميزوري،  كانساس 
»يتحسن معظم المرضى إذا ظلوا نشطين وتجنبوا 

الراحة المفرطة«.
بحسب كرستين، وجدت العديد من الدراسات أنه ال 
بالحركة  مقارنة  السرير،  في  البقاء  من  تُذكر  فائدة 

النشطة بالنسبة لمرضى عرق النسا.

عرق  آالم  لتخفيف  وسيلة  أفضل  هي  األدوية 
النسا

الحقيقة: ربما يسود اعتقاد بأن تناول مسكن أو مضاد 
لاللتهابات يمكن أن يخفف األلم، لكن الواقع غير ذلك، 
في ظل ما توصلت إليه مراجعة منهجية واستعراض 
تحليالت نُشر في فبراير (شباط) 2012 في »المجلة 
»تقرير  في  ورد  ما  بحسب  البريطانية«،  الطبية 
إيفري داي هيلث«. إذ يشير االستعراض إلى عدم 
وجود أدلة على فعالية األدوية، بما في ذلك مضادات 
والكورتيكوستيرويدات،  الالستيرويدية  االلتهاب 

ومضادات االكتئاب والمسكنات األفيونية.
أحسن  في  يوجد  »ال  أنه  إلى  الباحثون  وخلص 
فعالية  على  للحكم  ضعيفة  أدلة  سوى  األحوال 
وإمكانية العقاقير الموصوفة عادة للسيطرة على آالم 

عرق النسا في مراحله األولى.
أو  االلتهاب  بمضادات  األجل  قصير  العالج  لكن 

أسيتامينوفين يمكن أن يكون مفيًدا للبعض.
وتنصح الكاتبة األشخاص الذين يعانون من أعراض 

Ischias
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 يسعدنا أن نقدم لكم النشرة الطبية.  فكرة هذه النشرة أن يتعلم القارئ بطريقة طبية ، كيف يتعرف 
على الداء  كي يجد الدواء.  وكذلك  للفت النظر إلى االهتمام  بالبدن  وطرق الوقاية من األمراض.  
مواضيع  النشرة متعددة  ومختلفة ، وبها  تحليل دقيق ومبسط حتى نصل إلى ما نرجوه ، أال وهو 

» صحتك بالدنيا« .

تتحسن  أو  للمسكنات  تستجيب  ال  ومستمرة  شديدة 
خيارات  إلى  باللجوء  النشاط،  تعديل  مع  حالتهم 
عالجية أخرى تتضمن تناول المنشطات عن طريق 
حول  الجافية  فوق  الستيرويد  حقن  تلقي  أو  الفم، 

النخاع الشوكي.
حقن  إلى  عادة  »يشار  قائاًل:  يوضح  باتيل  لكن 
الستيرويد فوق الجافية لعالج اعتالل الجذور الحاد 
في  عادة  تساعد  ال  لكنها  ملتوي،  العصب  جذر  أو 

عرق النسا المزمن«.

الجراحة هي الطريق الوحيد لعالجه
العمود  جراحة  طبيب  تولهورست،  ستيفن  يقول 
الفقري في معهد تكساس باك في فالور ماوند: »إن 
معظم الحاالت تشفى خالل ستة أسابيع تقريًبا، وال 

تحتاج إلى جراحة«.
العالج  ذلك  في  بما  األخرى،  العالجات  إن  إذ 
الطبيعي والحقن فوق الجافية، يمكن أن تكون مفيدة، 

لكن تولهورست يقول: »إذا فشلت هذه العالجات، أو 
في الحاالت النادرة التي تشهد الشعور بضعف شديد 
أو تنميل أو ألم، يمكن للجراحة أن تخفف ألم عرق 

النسا بشكل كبير ومستمر«.

أحياًنا ال يوجد شيء يمكنه أن يخفف آالمه
المرضى  أن  أسمع  ما  »عادة  تولهورست:  يقول 
أو  مناسب،  عالج  وجود  عدم  من  بالقلق  يشعرون 
عدم القيام بأي شيء يخفف آالمهم، وأسمعهم كذلك 
التدخل  نجاح  عدم  احتمالية  من  بالقلق  يشعرون 
الجراحي. ولحسن الحظ، أظهرت الدراسات العلمية 
األعراض  معظم  أن  متكرر  بشكل  الجودة  عالية 
فّعالة   – األمر  لزم  إذا   – الجراحة  وأن  تتحسن 

للغاية«.
ال يمكن تفادي اإلصابة بعرق النسا

الطب  كلية  من  فيشمان  الدكتور  إلى  التقرير  يعود 
في كولومبيا، الذي يقول إنه ال يمكن تفادي اإلصابة 

بعرق النسا، لكن الحركة بنشاط واستخدام الوضعيات 
المناسبة أثناء ذلك، يمكن أن تقطع شوًطا طوياًل نحو 

الحد من حدوث أو تكرار آالم أسفل الظهر.
ويضيف سبينر، من شبكة مستشفيات ماونت سيناي، 
العضالت  تقوية  أي  قوي –  الحفاظ على جسد  أن 
في البطن والظهر – يمكن أن يساعد أيًضا في منع 

تكرار اإلصابة بعرق النسا.
تمارين  »إن  قائلة:  بدلوها  كرستين  الكاتبة  وتدلي 
البيالتس تساعد على زيادة القوة األساسية، ويمكن 
فيها  بما  الصحية،  الحاالت  من  العديد  مع  تكييفها 

عرق النسا«.
ببعض  العظام،  مقوم  أوتون،  الدكتور  يسهم  فيما 
طريق  عن  النسا  عرق  تجنب  »يمكن  التوصيات: 
وإدارة  الجلوس،  وتقليل  جيدة،  بوضعيات  التحرك 
الوزن، والحفاظ على مرونة جيدة في أوتار الركبة، 
والمحافظة على استقامة العمود الفقري بشكل جيد«.
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بها  يقوم  التي  العسكرية  الفردية  العمليات  تتزايد 
الجيش  جنود  ضّد  غّزة  قطاع  من  الشبان  بعض 
الذي  الحدودي  السياج  وراء  بالتسلل  اإلسرائيلي، 
النار  بإطالق  الجنود  ومباغتة  المنطقتين،  يفصل 
عليهم، وأسفرت هذه العمليات في كثير من األحيان 

عن وقوع قتلى وإصابات بين الطرفين.
كانت الخيارات لمواجهة العمليات الفردية محدودة، 
وطلبت إسرائيل في البداية من الوسطاء المصريين 
الضغط على حركة حماس وقفها، على اعتبار أنّها 
بعد  الحكم  زمام  توليها  منذ  القطاع  على  تسيطر 

فوزها في االنتخابات التشريعية عام 2006.
بأّن  الوسطاء  وأبلغت  ذلك،  رفضت  حماس  لكن 
عمليات التسلل ال يمكن السيطرة عليها، ويتوقع أن 
كان  غّزة.  الحصار على  استمر  ما  إذا  أكثر  تزداد 
الرد اإلسرائيلي سريعاً، بالبدء في بناء جداٍر إسمنتي 

جديد لمنع عمليات التسلل.
الفلسطينية  الفصائل  من  مباشرة  غير  محاولة  وفي 
والعمليات  التسلل  حاالت  لمنع  غّزة  ساحة  على 
اللجنة  أصدرت  إسرائيل،  ضّد  العسكرية  الفردية 
الشرعية في القطاع فتوى تحرم فيها مقارعة جنود 
الجيش بطرٍق فردية، أو من دون الحصول على إذن 

من الفصائل.
الفتوى تحرم قتال إسرائيل

فتوصلنا  الفتوى،  أصدرت  التي  الجهة  حول  بحثنا 
أنّها لجنة مكّونة من وزارة األوقاف والشؤون  إلى 
وبعد  المسلمين،  لعلماء  العالمي  واالتحاد  الدينية، 
وبعد  الفصائل،  على  تعرض  فتوى  أّي  صدور 
الفصائل  فإّن  آخر  وبمعنى  تنشر،  عليها  المصادقة 

موافقة على الفتوى.
المجاهدين  لحركة  السياسي  المكتب  عضو  يقول 
الفلسطينية مؤمن عزيز إّن الفتوى أتت منسجمة مع 

اللوائح الداخلية للفصائل.
في  الفردية  العمليات  جرت  األخيرة،  الفترة  وفي 
غّزة، من عناصر منظمين لفصائل مسلّحة، وأفراد 
الفتوى  وخاطبت  فصيل،  ألّي  يتبعون  ال  عاديين 

الشرعية الفئتين.
وورد في نص الدعوى: "إّن الخارج لقتال العدو من 
دون إذن سابق، وهو تابع ألحد الفصائل العسكرية 

العاملة، ال يجوز له الخروج للقتال من دون إذن من 
قيادته، ألنّه محكوٌم بقواعد السمع والطاعة للقيادِة، 
ومؤتمن على السالح الذي وّفَره له فصيلُه، وقيادتُُه 
أخبُر منه بمصلحِة الجهاِد، وإّن هذه األعمال تعمل 
الحكم  فإّن  للخطِر؛  الفصائل  قيادات  تعريض  على 
الخروُج  شرعاً  للمجاهِد  يجوُز  "ال  لذلك  الشرعي 
على  آثماً  كان  وإال  قائده،  من  إذٍن  دوِن  من  للقتاِل 

ترِك واجِب الّطاعِة".
ويقول  الفلسطيني،  الشارع  غضب  الفتوى  القت 
المواطن خالد سنية إّن الفصائل تلعب في الناس بناًء 
زاوية  من  لسياساتها  تروج  وأنها  مصالحها،  على 

دينية.
منسجمة مع أهواء الفصائل

ويوضح عضو المكتب السياسي لحركة المجاهدين 
مؤمن عزيز في حديث إلى "اندبندنت عربية" حول 
الفتوى، إن لها دالئل سياسية، ومن ناحية دينية فهي 
صحيحة، مبرراً ذلك بأّن العناصر المسلحة التابعة 
للفصائل، يكون السالح الذي بحوزتها للحزب نفسه 

وليس للفرد.
للبيعة  وفقاً  بفصيله  يرتبط  العنصر  أّن  إلى  ويشير 
بذلك  التزامه  وعدم  والطاعة،  السمع  على  القائمة 
وكذلك  والقطاع،  الحزب  في  كبيرة  مشاكل  يسبب 
التي  الداخلية  القوانين  مع  منسجمة  الفتوى  جاءت 
تنص على عدم السماح اّلي عنصر باستخدام سالحه 

بشكٍل فردي ولمصالح خاصة.
ال تشمل الضفة الغربية

وعما "إذا كانت هذه الفتوى تشمل الضفة الغربية"، 
فتوى  وزمان  مكان  لكل  ألن  بالنفي  عزيز  يجيب 
في  للفصائل  مطلوقة  يد  ثمة  غّزة  وفي  شرعية، 
الضفة  في  بينما  إسرائيل،  ضد  أعمالهم  ممارسة 
وهناك  المقاومة  تحارب  السياسية  الرؤية  الغربية 
مجدية  الفردية  األعمال  وتبقى  محاصرة،  الفصائل 

أكثر.
قبل فترة كانت الهيئة القيادية لمسيرات العودة تدعو 
الشباب إلى المشاركة في الحراك واإلرباك الليلي، 
والقائم على مبدأ إطالق األلعاب النارية والبالونات 
سألنا  لذلك  اإلسرائيليين،  الجنود  صوب  الحارقة 
هو  فما  حراماً،  الفردية  العمليات  كانت  إذا  عزيز 

حكم اإلرباك الليلي؟
ال  الليلي  اإلرباك  فكرة  أّن  رده  في  عزيز  يوضح 
تجر  ال  وهي  للخطر،  اإلسرائيليين  الجنود  تعرض 
العمليات  فكرة  بينما  شاملة،  مواجهة  إلى  المنطقة 
الحدودي، قد تدفع  السلك  الفردية من خالل اجتياز 

المنطقة إلى مواجهة عسكرية شاملة.
ال نص ديني

انتقاد  إن  األطرش  خالد  السياسي  المحلل  يقول 
نّص  إلى  تستند  ال  أنّها  في  المواطنين،  من  الفتوى 
ديني من القرآن الكريم أو السنة النبوية، بل تتحدث 
عن العالقة الحزبية وتوجيهاتها للعمل الجهادي، ما 
يؤكد أن المشرع يستند إلى رؤية حزبية، وأن مسألة 
الخروج للجهاد يحتاج إلى إذن من الفصيل ليس له 

أي مستند فقهي.
ويوضح األطرش أنّها فتوى سياسية أو مقال سياسي 
العمل  خطورة  المشرع  هذا  رؤية  وفق  يوضح 
وقادتها  السياسية  الفصائل  على  الفردي  الجهادي 
لما  تمهيد  الفتوى  هذه  أّن  يتوقع  بينما  وعناصرها، 
قاعدة  تحت  المقاوم  العمل  تحرم  فتاٍو  من  آٍت  هو 

اإلضرار بالمصلحة العامة.
عناصر  حماس  حركة  نشرت  متصل،  سياق  وفي 
غّزة  بين  الحدودي  الشريط  طول  على  ميدانية 
عمليات  ومنع  الميدان،  ضبط  لعملية  وإسرائيل 
التسلل الفردي، في خطّوة لمحاولة إعطاء إسرائيل 
فرصة لتطبيق التفاهمات التي جرت برعاية أممية 
ومصرية، وهدفها كسر الحصار عن القطاع. ويرى 
خبراء في ذلك أّن حماس بدأت تتجاوب مع المطالب 
على  بخاصة  أمنها  حفظ  تضمن  التي  اإلسرائيلية 

الحدود.
عن االندبندنت

الفتوى ال تشمل الضفة الغربية بقصد اختالف المكان والزمان
عز الدين أبو عيشة
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عرض حزب الشعب السويسري (يمين محافظ) يوم 
األحد الماضي الُملصق الذي اختاره لحملته الخاصة 
يُفترض   - ديدان  في  متمثال  البرلمانية  باالنتخابات 
الحزب  لتوّجهات  الُمعارضة  األطراف  تمثل  أنها 
الصليب  عليها  ألصق  تفاحة  قضم  بصدد  وهي   -
أثارت  الصورة  السويسري.  للعلم  المميّز  األبيض 
جدال صاخبا في الساحة السياسية بل انقسمت اآلراء 

بشأنها داخل الحزب نفسه.
قبل عدة أسابيع من موعد إجراء االنتخابات العامة 
يوم 20 أكتوبر المقبل، قدم حزب الشعب السويسري 
(يمين محافظ) ملصق حملته الجديد. وفيه تُرى تفاحة 
من  تُقرض  وهي  سويسرا  تمثل  أن  المفترض  من 
األوروبي  االتحاد  ألوان  تحمل  ديدان  طرف خمس 
وفي  للحزب.  الرئيسيين  السياسيين  والمعارضين 
النسخة األلمانية، يقول الشعار الُمصاحب للصورة: 

"هل يجب أن يُدّمر اليسار واألغيار سويسرا؟".

هذا يُذّكر بساعات ُمظلمة للغاية"
النتقادات  يتعّرض  وهو  الملصق  ظهر  أن  منذ 
قاسية على الشبكات االجتماعية السويسرية الناطقة 
غير  الصورة  أن  البعض،  اعتبر  حيث  باأللمانية. 
نقًصا في األفكار  مهذبة ومثيرة لالشمئزاز وتُظهر 

الجديدة.
أوجه  تعرض  أنها  آخرون  يعتقد  ذلك،  إلى  إضافة 
شبه "سيئة للغاية" مع بعض عناصر الدعاية النازية. 
مستخدمي  من  العديد  أشار  تويتر،  موقع  وعلى 
التي  والتفاحة  الطفيلي  صورة  أن  إلى  اإلنترنت 
استُخدمت  قد  التحديد  الديدان على وجه  فيها  تنتشر 
اليهود  تجريد  بهدف  الماضي  القرن  ثالثينيات  في 

من إنسانيتهم.
"إنها تُـذّكــر بساعات مظلمة جًدا".. هكذا غّرد أحد 
المعلقين في معرض الرد على محتوى ملصق حملة 
حزب الشعب السويسري، وأضاف آخر: "إن مقارنة 
الخصوم السياسيين بحيوانات، وحتى بالهوام، (أمر) 

تنبعث منه رائحة الدعاية النازية بقوة".

"من يتعيّن عليه أن يأخذنا على محمل الجد؟"
في الوقت نفسه، تعالت بعض األصوات المنتقدة من 
أخرى  تشكيالت  داخل  من  السياسية،  الطبقة  داخل 
بطبيعة الحال، ولكن أيًضا في صفوف حزب الشعب 

السويسري نفسه. فقد اتخذ العديد من ُمنتَخبي الحزب 
الوطني  المستوى  وعلى  الكانتونات  مستوى  على 
موقًفا مناهضا لهذه الصورة التي اعتبروها "خرقاء" 
نتائج  إلى  مؤدية  أنها  إلى  إضافة  فيها"  و"مبالغا 
زانيتّي،  لكالوديو  بالنسبة  الحال  هو  كما  عكسية، 
النائب البرلماني عن حزب الشعب السويسري الذي 

هاجمها بشدة على تويتر.
بل  اليسار وال األغيار.  الصور، ال نرى  "في هذه 
هي هواّم يجري استئصالها. ما الذي تتوقعونه من 
هذه الصور التي ال يُمكن توصيفها؟ من يتعيّن عليه 

أن يأخذنا على محمل الجد؟".
Nau. وردا على سؤال ُطرح عليه من طرف موقع

عن  النواب  مجلس  عضو  أجاب  (اإلخباري)،   ch
حزب الشعب السويسري في سولوتورن إنه يجدها 
"خارج الموضوع ومفتقرة لإلحساس"، واعتبر أن 
"ال  السياسيين  المنافسين  تُجاه  الخالصة"  "النميمة 
تتناسب مع أسلوبنا السويسري"، مضيًفا أن الرسالة 

كانت غير مفهومة.
لفرع  السابق  الرئيس  آلّيغ،  بينتي  توّجه  جهته،  من 
شافهاوزن  كانتون  في  السويسري  الشعب  حزب 
بالسؤال مباشرة إلى رئيس الحزب ألبرت روستي.

"عزيزي ألبرت، في شافهاوزن، يُصوت 3٥% من 
الناخبين لصالح حزب الشعب السويسري ألننا نمتنع 
في  فّكر  الملصقات.  من  النوعية  هذه  استخدام  عن 
تقارب  اتفاقيات  وإلى  الحزبية  فوق  اللجان  جميع 
القوائم (مع األحزاب األخرى)، وأوقف هذه الحملة"
في األنحاء المتحدثة بالفرنسية من البالد، بدا أيضا 

اتصلت  الذين  السويسري  الشعب  حزب  ممثلي  أن 
بالفرنسية  الناطق  العمومي  والتلفزيون  اإلذاعة  بهم 
(RTS) كانوا أقل انتقادا بشكل عام، باستثناء عضو 
مجلس النواب جان بيير غرين، الذي قال إنه وجد 
أن الرسالة كانت "صادمة شيئا ما". ويعتقد النائب 
عن كانتون ُفو أن ملصق الحملة االنتخابية يُفترض 

أن يُوّجه عوضا عن ذلك رسالة إيجابية.

"التفاحة الجميلة" السويسرية "تُجّوف"
بليك"  "سونتاغس  أسبوعية  طرف  من  سؤاله  لدى 
دافع رئيس الحزب ألبرت روستي عن الحملة، ُمشددا 
التهديدات  إلى تسليط الضوء على  أنها تهدف  على 
التي تتعرض لها البالد، وخاصة "اإلتفاق اإلطاري 
في  الُمسّجلة  و"التجاوزات  األوروبي"  االتحاد  مع 
فإن  إليه،  وبالنسبة  المناخ".  حول  الدائر  النقاش 

"التفاحة السويسرية الجميلة بصدد التجويف".
من جانبه، قال فيرنر سالزمان، عضو مجلس النواب 
عن كانتون برن في تصريحات أدلى بها إلى يومية 
تاغس أنتسايغر إن الجدل القائم ناجم عن سوء تفسير 

لصورة الديدان. 
ووفًقا لما قاله، فإن األمر ال يتعلق بديدان (أو هواّم) 

ولكن بـ "كائنات حية تنتمي إلى دورة الطبيعة".
تتصدر  التي  األولى  المرة  ليست  أنها  إلى  يُشار 
السويسري  الشعب  انتخابية لحزب  فيها مواد حملة 
عناوين الصحف. في عام 2009، تم حظر تعليق 
المدن  من  العديد  في  للمآذن  المناهض  الُملصق 

السويسرية.

كمال الضيف
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نّظم المعهد الثقافي العربي- ض- في برلين محاضرًة بعنوان )العالمة الخطيّة 
والعمارة  الفنون  كلية  )إدهام محمد حنش( عميد  للدكتور  العربية(  الثقافة  في 
اإلسالمية في جامعة البلقاء في األردن، في مدينة برلين ، حيث تحدث الّضيف 

عن فن الخط العربي والعمارة اإلسالمية لمدة ساعتين.
المحاضرة تناول من خاللها الباحث مراحل تطور العالمة الخطية في الثقافة 

العربية واألختام العربية وتطور الخط العربي.
حضرها عدد من األكاديميين والمهتمين بالفن والخط العربي. تال المحاضرة 

حوار ونقاش مع الباحث.

الدار يحتفل بعيد تأسيسه
35 عاماً على درب تحقيق األحالم

بيان صحفي:
لكل من رافق الدار وشاركه لحظات النجاح وأيام القلق واالنتظار .

لكل من دعمه وساهم في تحويل الرؤية الى واقع.
نتوجه بالشكر وندعوكم لحضور االحتفاليات الممتدة من 21 حتى 28/9

يوم اإلثنين الموافق 21/9 الساعة الواحدة بعد الظهر – افتتاح المعرض الفني 
"المرأة العربية في التراث وعبر الحاضر متطلعًة نحو الغد".

يتضمن المعرض مجموعة لوحات لوجوه نسائية للفنانة منى راجي عنايت
ومجموعة اشغال يدوية من التراث الشعبي الفلسطيني من انتاج الفنانة ماجدة 
خضير وذلك بحضور الفنانتين. ويستمر العرض يومياَ من الساعة الواحدة إلى 

الخامسة بعد الظهر لغاية يوم الخميس الموافق 26/9 في مقر الدار: 
                      Glasower Straße 44 – 12051 Berlin,  S-U Bhf  Hermannstraße
يوم السبت الموافق 28/9  الساعة السادسة مساًء نحتقل معاً بعيد ميالد "الدار". 
نُلقي نظرة الى الوراء ثم نتمتع معاً بالموسيقى والغناء مع الفنان ناصر قالدة، 

دون أن تغيب بعض المشهيات العربية. سيكون الحفل في             
Werkstatt der Kulturen – Wissmannstraße 32, 12  049 Berlin
طاقم العامالت والعاملين في الدار يتمنى لكم أطيب األوقات حتى ذلك الحين

www.al-dar.de                            030-78709521

قامت جمعية ابن رشد في برلين بدعوة اصدقاء الفكر الحر في الوطن العربي 
وفي كل مكان، لحضور محاضرة للكاتب والناشر المصري محمد هاشم تحت 

عنوان
 "الثقافة والثورة في مصر قبل وبعد 25 يناير"

وأقيمت الندوة باللغة العربية في 29 آب - أغسطس الماضي.
أسس الكاتب والناشر المصري محمد هاشم دار النشر المستقلة " ميريت" 

في القاهرة عام 1998 ، والتي غيرت المشهد  األدبي المعاصر  في  مصر 
بشكل  كبير منذ نشأتها .  ويرجع السبب الرئيسي لدور دار  "ميريت " 

المميز  في و دعمها  وتشجيعها  للُكًتاب  الجدد. 

فقد  قام  السيد  هاشم،  بطريقة  هادئة وغير منهجية في  الغالب، بجمع مجموعة 
رائعة من المؤلفين، الذي كان  على ثقة  من  أن أعمالهم  األدبية  سيتاح  لها 
فرصة النشر الورقي بأسعار معقولة.  ففي  حال كانت لديك الفرصة لزيارته 
في دار النشر ستجد نفسك أمام غرفتين صفيريتين مملوءتين بالدخان ومكتظتين 

بالكتب حتى السقِف و في حديث محاطا بالكتِب مع األصدقاء والمؤلفين .
ولد محمد  هاشم عام  في مدينة  طنطا بدلتا النيل في مصر في عام  1958.
عمل كصحفي ومؤلف. فقد  نشرت  له لمجموعة من القصص القصيرة ورواية 

بعنوان "مالعب مفتوحة"، التي نُشرت عام 2004.
في عام 2006 ، حصل على جائزة Jeri Laber الدولية لحرية النشر من قبل 
 2011 عام  وفي   ،)IFTP( األمريكيين  الناشرين  لنشر  الدولية  الحرية  لجنة 

حصل على جائزة Hermann Kesten من نادي PEN األلماني.
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للتأهيل  عمل  ورشة  أقامت  السياسي  للتأهيل  المركزية  الوكالة  مع  بالتعاون 
بغية  منهم،  الجامعيين  وخاصة  ألمانيا   إلى  الجدد  الوافدين  للشباب  السياسي 
السعي إلى دمجهم في الحياة السياسية األلمانية، من خالل مشاركتهم مستقباًل 
في األحزاب األلمانية، وتزيدهم بخبرة جيدة عن الحياة الديمقراطية في حال 

عودتهم إلى بلدانهم ..

وذلك من خالل سلسلة من الورشات بمعدل ورشة واحدة  كّل شهر، تركز هذه 
الورشات على الحياة السياسية في ألمانيا والتي تستند إلى القانون األساسي (أو 
الدستور) فيها العديد من الموضوعات: كالديمقراطية- الحريّة – االنتخابات – 

األحزاب – االئتالف الحاكم
بعض  مندوبو  فيها  يشارك  التي  الموضوعات  من  وغيرها  المعارضة   –

األحزاب األلمانية .
محاضرات  ضمت  والتي  السياسي  التأهيل  سلسلة  من  الثالثة  الدورة  أقيمت 
والضمان  االجتماعية  المساعدات  نظام  والمجتمع،  األحزاب  حول  ونقاشات 
االجتماعي، وتقاليد العمل الطوعي ومعوقات المشاركة االجتماعية. كما اقيمت 

الدورة الرابعة الشهر الماضي يمنح المشاركون شهادة في نهاية الورشات.
أفكار  أهدافها  تشجيع  تأسست في مطلع عام 2017 ومن  الجمعية  أن  يذكر 
التفاهم الدولي، وتفاهم الشعوب في مجاالت الثقافة والعلوم والتعاون اإلنمائي   
تعزيز التعليم، وتقديم المساعدة لالجئين في جميع المجاالت وخاصة المتعلقة 

بالتعليم
الجامعي والمهني وطرائق وأساليب الحصول على فرص عمل.

-  تعزيز التعاون مع المؤسسات األلمانية، والمنظمات غير الربحية والهيئات 
العامة في تنفيذ البرامج والمشاريع لتحقيق االندماج والتعليم والتدريب لالجئين 

في ألمانيا

استضاف المركز األلماني العربي في برلين مدرسة األمل للرقص الُمعاصر 
من مدينة الناصرة . 

الورشة  النّاصرة في  الُمعاصر من مدينة  للرقص  ويشارك وفد جمعية األمل 
التدريبيّة العالميّة للرقص في برلين. 

بدء حفل استقبال الوفد بكلمة ترحيبية للسيد نادر خليل مدير المركز ،كما قدمت 
من  فقرات  صادق  أبو  إسماعيل  بقيادة  العربي  للفلكلور  الشعبية  جفرا  فرقة 

رقصة الّدبكة الفلسطينيّة والشاميّة أمام الحضور. 
الفّن  ّأّن  العربية وتراث فلسطين، وأكد  الثقافة  الُعلبي عن  كما تحّدث د.محمد 
العربي يجُب أن يستمّر ألنّه أحُد أسلحة نجاِح األمم، وقّدمت السيدة وداد عطا 
المدرسة  الُمعاصر كلمة تعريفيّة عن تأسيس  لله مدير مدرسة األمل للرقص 

وأقسامها ومشاركاتها الدوليّة .
واختتم الحفل بكلمة لمدرسة ابن خلدون العربية في برلين، التي أشرفت ونّسقت 
المشهداني  ألقاها أمام الحضور د.حذيفة  برنامج و استعدادات حفل االستقبال 

نائب مدير المدرسة. 





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

من جلسات العنایة بالبشرة على أیدي مختصین.

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

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

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

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

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

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

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

یوم السبت للمواعید المسبقة 

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

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

- نقدم لزبائننا كذلك فحص بشرة مجاني.

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

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

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

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

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

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

Ausländerangelegenheiten
Landeseinwohneramt

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

gfi^q˘]<·ÁÚé÷<Í¬ÜÀ÷]<gj”π]
D∞÷ÜeE

شھر سبتمبر/ أیلول ۲۰۱۹
Gebetszeiten für Berlin / September 2019
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Botschaften, Moscheen, Ausländerang., Notdienste سفارات، مساجد، شئون األجانب، حاالت الطوارئ

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

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

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

53117 Bonn 
Dr. med. Dent. Kathrin El Khaldi
Theaterplatz 2
53177 Bonn
Dr. Hosain El Karkani
Kinderarzt - Allergologie
Pfeilstr.1, 53919 Weilerswist
Dr. Khaled Hamam
Kinder- & Jugendmedizin / Kinderkardiologie
Marktstr. 101, 56564 Neuwied
Tel.: 02631/31713
Physiotherapie
Jalal Al Suleiman
Beueler Bahnhofplatz 26, 53225 Bonn
Tel. 0228-471317
Apotheken
Herz Apotheke
Apotheker Maher Hamam
Oppelnerstr. 130, 53119 Bonn
Tel.: 022897626845
Rhein Apotheke
Apotheker Al-Hafez
Gerhard-von-Are-Str. 4-6
53111 Bonn 
Hofgarten Apotheke
Kaiserplatz 16
53113 Bonn
Ahorn Apotheke
Reichsstr. 51
53125 Bonn
Apotheke Theaterpassage
Koblenzer Str. 60
53173 Bonn
Alte Apotheke
Koblenzerstr. 58
53173 Bonn
Einzelhandel
Agadir Shop
Bonnerstr. 3,53173 Bonn
Asif Pervaiz Asian Food Shop
Stiftsplatz 2, 53111 Bonn
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Bagdad Shop
Koblenzer Str. 32, 53173 Bonn
Bagdad Market
Plittersdorferstr. 553173 Bonn
Basra Feinkost
Christian-Lassen-Straße 10b
53117 Bonn
Islamischer Laden M•S
Bonner Strasse 15, 53173 Bonn 
Maroc Shop
Plittersdorfer Str. 5, 53173 Bonn 
Mevlana Market
Oppelner Str. 23, 53119 Bonn 
SES GmbH
Südstr. 124, 53175 Bonn
Ümit Market
Rochusstr. 222, 53123 Bonn
Schulen
Bonn International School
Martin-Luther-King-Straße 14, 53175 Bonn
Tel.: 0228 / 30854-0
König-Fahd-Akademie Bonn
Staatlich genehmigte Grund- &
Teilhauptschule
Mallwitzstr. 2-4, 53117 Bonn 
Tel. 0228-346001
Restaurants
Cafe Club Safad
Bonnerstr. 19, 53173 Bonn
Divan
Kölnstr. 13
53111 Bonn
Hauraman
Moltkestr. 38
53173 Bonn
Phoenicia Lounge
Clemens-august-str. 34
53115 Bonn
Serhat
Bertha-von-Suttner-Pl. 11, 53111 Bonn
Tel.: 0228-5552982
Fahrschulen
Zerhouni
Röntgenstr. 19, 53177 Bonn
Tel. 0228-4468710
Friseur-Salon
Babylon
Koblenzer Str. 32, 53173 Bonn
Tel. 0228-3361641
Coiffeur Fida
Pauluspl. 5, 53119 Bonn
Tel. 0228-9663552
Lorenz
Am Fronhof 4-10, 53117 Bonn
Tel. 0228-3509476
Miss Beauty
Pauluspl. 5, 53119 Bonn
Tel. 0228-660867
Arab. Mix
Ansari Service
Bonner Str. 9, 53173 Bonn
Tel. 0170-3097254
BOCHUM
Drogerie
F&S
Tel.: 0178-5005067
BREMEN
Botschaften
Marokko
Wegesende 3, 28195 Bremen
Tel.: 0421-3 30 73 85
Sudan
Getreidestraße 7, 28217 Bremen
Tel.: 0421-6 18 08 90
Moscheen
Al-Mustafa Gemeinschaft e.V. 
Nordstr. 331,28217 Bremen
Islamische Gemeinde 
Bremervörder Str. 45,28219 Bremen
Tel.: 0421-395687
Apotheke
Knochenhauer Apotheke 
Knochenhauerstraße 48, 28195 Bremen
Tel.: 0176-45698576
Ausländer
Ausländerbehörden
Stresemannstraße 48, 28207 Bremen
Tel.: 0421-361-15275/ 361-15004
Notdienste
Ärztlicher Notdienst
Tel.: 1 92 92
Zahnärztlicher Notdienst
Tel.: 1 22 33
Kinderärztlicher Notfalldienst
Tel.: 3 40 44 44
Fundamt Bremen
Tel.: 361-1 00 79

Giftnotruf
Tel.: 0551-19 24 0
Krankenwagen
Tel.: 30 30 - 2
Opfer Notruf 
Tel.: 01803-34 34 34 
Behindertenfahrdienste
Tel.: 0421-38 69 00
Behindertenberatung
Glücksburger Straße 10,
28219 Bremen
Tel.: 0421-390 99 361
Strom
Tel.: 0421-792 88-0
Funk-Taxi
Tel.: 0421-1 40 14
Kfz-Zulassungen
Am Dobben 47, 28203 Bremen
Tel.: 0421-77766
Abwasser
Tel.: 0421-707 010-0
Familienservice Bremen
Slevogtstraße 50-52, 28209 Bremen
Tel.: 0421-3461643
Kreditkartensperrung 
Tel.: 0421-361 4102
Verbraucherzentrale
Hafenstraße 117, 26194 Bremerhaven
Tel.: 0471-26194
DARMSTADT
Moscheen
Alrahma Moschee 
Rheinstr. 42-46, 64289 Darmstadt
Tel.: 06151-375549
Arabisch-Türkischer Freundschafts V.  
Saalbaustr. 27, 64283 Darmstadt
Tel.: 06151-291592
Moschee Issalam e.V. 
Sensfelderweg 24, 64293 Darmstadt
Tel.: 06151-897988
DORTMUND
Moscheen
Abu Bakr Moschee
Carl-Holtschneider-Str. 8a
44145 Dortmund, Tel.: 0231-836904
Al-Fath Moschee
Mallinckrodtstr. 186 A
44147 Dortmund, Tel.: 0231-88 24 611
Ausländer
Ausländerbehörde
Kaiserstraße 129-131,
44122 Dortmund 
Tel.: 0231-5184-301
Öffnungszeiten:
Mo u. Fr: 08.00 - 11.30 Uhr
Di: 08.00 - 11.30/ 13.00 - 15.00 Uhr
Mi: geschlossen
Do: 08.00 - 11.30/ 13.00 - 16.30 Uhr
Notdienste
Ärztlicher Notfalldienst
Tel.: 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

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

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

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

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

- Wadi Musa (Petra) 9623 
- Zarqa 9629

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

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

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

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

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

SAUDI ARABIEN: 00966     
- Abha 9667
- Arar 9664 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مصر

- الجزائر

ـ البحرين

ـ جيبوتي 

ـ اريتريا

- اليمن

- األردن

ـ العراق

- قطر

 
- الكويت

- لبنان

ـ ليبيا

- المغرب

- موريتانيا

ـ عمان

- فلسطين

- السعودية

- السودان

- سورية

- تونس

ـ اإلمارات
 

ـ الجامعة العربية

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

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

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

ـ االتحاد الثقافي العربي

 
ـ المعهد الثقافي العربي

 
ـ إتحاد اآلباء العرب

ـ االتحاد

ـ جمعية التضامن الخيرية

ـ البالغ

ـ الدار

ـ الديوان

ـ الحولة

 
ـ اإلرشاد

 

ـ الكرامة
 

ـ الكرمل

ـ جمعية المبرات الخيرية

ـ النادي
 

ـ جمعية أصدقاء اليرموك

ـ الجمعية العربية األلمانية
  للتبادل الثقافي

  
ـ معهد البحوث اإلجتماعية

 

ـ الجالية العربيةاأللمانية المستقلة

 
ـ المركز العربي

  األلماني

ـ جمعية الرسالة 
اللبنانية األلمانية

ـ جسر الصداقة األلماني
  اللبناني

ـ الرابطة
  اللبنانية

ـ اإلتحاد اللبناني
  األلماني لإلصالح

ـ جمعية الجسر

رابطة المغتربين
السوريين

ـ القنطرة

 
ـ الصداقة المغربية

 
ـ جمعية الصداقة األالمانية المصرية

ـ الغرفة

 
ـ بيت الشباب العربي األلماني

 

ـ إدفاد

 
ـ مركز اإلسالمي للثقافة والدعوة

 

ـ مؤسسة إنسان

ـ الجالية العراقية

 
ـ الرافدين

 
ـ اإلغاثة اإلسالمية

ـ جنين

 
ـ مركز األسرة والشباب

ـ الجالية األردنية
برلين/براندبورغ

 

ـ الجالية األردنية ـ ألمانيا

-جمعية و مدرسة 
الرسالة اللبنانية األلمانية

 
ـ الجمعية الطبية العربية

ـ لجنة أبناء مخيم برج الشمالي
 

ـ نادي شباب
  فلسطين

  
- التجمع الفلسطيني في ألمانيا

- جمعية السالم
 

ـ مركز الشبيبة الرياضي
  اإلندماجي 

ـ الجالية السودانية
 

ـ الصالت
  الطيبة السودانية

ـ النادي السوداني

ـ الجالية
األردنية الموحدة ـ ألمانيا

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

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

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

- الكنيسة الكاثوليكية

- الكنيسة القبطية المصرية

- كنيسة الروم األرثدوكس

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

ـ مسجد عمر

- مركز اإلمام الصدر

- مسجد النور

- مركز القائم

- مسجد دار السالم

- مركز المصطفى

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

ـ لمرضى اإليدز
 
  

ـ للمعوقين

ـ لتأهيل الشباب

 
ـ استشارة للنساء

 
ـ جمعية األسرة

 
ـ استشارت لكل األسرة

 
ـ لكل المعوقين

  
ـ استشارة

  األسرة و المدرسة
 

ـ إستشارات
  إجتماعية

 
ـ للشباب والعائالت

 

ـ مركز عالج 
األطفال

 
ـ لالجئين

 

ـ للسكان
 

ـ إستشارات قانونية لألجانب
  

ـ لمرضى السرطان

الصداقة 
المصرية األلمانية

- مسجد المركز اإلسالمي

- مركز الحسنين

- مسجد الودادية

- مسجد دار الحكمة

ـ مركز التراث

ـ الخليل إبراهيم

- مسجد المركز الثقافي 

- مسجد الرحمن

- مسجد بالل

ـ مسجد الصحابة

ـ مسجد الرسالة

مسجد الفردوس



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

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

معالجة الخوف من طبیب األسنان
 جدید: - أشعة رقمیة

تركیب األسنان بدون طبعات و خالل فترة قصیرة

مواعید العمل
Sprechzeiten

������ ���� ����� 

���� ���� ����
�

،��������� ��ّ��� 
������
�� ����� ��

D
es

ig
ne

d 
by

 d
al

il.
de

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



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

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

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

العنوان الجدید
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Ärzte أطباء

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

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

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

Shadha Balgon
Danckelmannstr. 34, 14059 Berlin
Tel.: 030-97986741

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

Ahmadi Awni
Kottbusser Strasse 3, 10999 Berlin,
Tel. 030 / 6141080
Awad Aziz
Wiclefstr. 55/56, 10551 Berlin. 
Tel. 030-3952027
Dr. Dahshan
Allee der Kosmonauten 47, 12681 Berlin, 
Tel. 030-5415021
Dr. med. A. Domah
Hohenzollendamm 124, 14199 Berlin, 
Tel. 030-2522569
Dr. med. M. Mahjoub
Joachimstaler Str. 21, 10719 Berlin
Tel. 030-8816333
Dr. med. Munther Sabarini
Paulsborner Straße 2, 10709 Berlin
Tel. 030/2360830
Dr. Sulayman
Methfesselstr. 50, 10965 Berlin
Tel. 030-74684134

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

Awwadeh
Leipziger Platz 7, 10117 Berlin, 
Tel. 030-2008950-0
El-Sharafi Khaled
Prinzenallee 84, 13357 Berlin
Tel. 030-4941044
F. Samman
Hermannstr. 158A, 12051 Berlin
Tel. 030-6251007
Mona Abu Dakah,
Stendler Str. 24, 12627 Berlin, 
Tel. 030-9927790

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

Al-Radhi A-R
Steglitzer Damm 68, 12169 Berlin
Tel. 030-7961750
Ayade Khalil
Neckar Str. 7, 12053 Berlin
Tel.030- 785 23 36
Khalili, A.
Senftenberger Ring 3a,
13439 Berlin, Tel. 030-41937041
Saeed, Latef
Karl-Marx-Str. 239, 12055 Berlin, 
Tel. 030-68087670

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

Dr. med. Ali Maarouf
Oranienstr. 158, 10969 Berlin,
Tel. 030-6141619
Dr. Gannam
Nürnberger Str. 67/ 10787 Berlin
Tel.: 030- 21021840

Najeeb Al-Saidi
Hänselstr. 45, 12437 Berlin
Tel.: 030-5329237

Dr. Med. Bader Askar
Rotkamp 2, 13053 Berlin, Tel. 030-
96200700

Omar Kamal Eddin
Manfred-von-Richthofen-Str. 15,
12101 Berlin, Tel. 030-7863037
Said Masri
Tempelhofer Damm 227, 12099 Berlin, 
Tel. 030-7513632

 
Abd El-Aziz, Ashraf
Litzenburger Str. 54, 
10719 Berlin, Tel. 030887133950
Ahmadi Awni
Kottbusser Str. 3, 10999 Berlin, 
Tel. 030/6141080
Dr. Univ. PD Amro Homssi
Greifswalder Str. 137-138, 10409 Berlin
Tel.: 030-44 33 99 0
Dr. Dahshan
Allee der Kosmonauten 47, 12681 Berlin, 
Tel. 030-5415021
Mahmoud Atef
Havemannstr. 24,12689 Berlin,
Tel. 030 / 93523437
Raslan,Tarek
Prinzenallee 90, 13357 Berlin,
Tel. 030-49915110

- د/ موديستو
 

- عباسي
 

دة/ ذكرى

ـ د/ باي
 

ـ د/ شبارق

 
ـ د/ غطاس

 

ـ د/ حدرج

ـ د/ محمد

ـ د/ الراعي

 
- د/ رافعي

 

ـ د/ رامز
 

ـ دة/ دالل
  

د/ ترابي
 

ـ د/ مأمون 

ـ د/ أحمدي

ـ د / عوض

ـ د/ دهشان

- د/ عابد دومه
 

ـ د/ محجوب

- د/ منذر

د/ سليمان

- د/ طيبة
 

ـ دة / هنادي عوادة

- د / خالد الشرافي 
 

ـ دة / سّمان

ـ دة / منى أبو دقة

 

 
ـ د/ باسم

 

ـ د/ هاشم

ـ د/ موسى

 

 ـ د/ الراضي

 
- د/ خليل

ـ د/ خليلي

ـ د/ لطيف سعيد

ـ د/ عدنان
 

- دة / ذكرى

 
- د / نجيب

 

ـ دة/ سناء

ـ د/ علي معروف

ـ د/ بسام غنام
 

   
 ـ د/ بدر عسكر

 

ـ د/ كمال الدين
 

ـ د/ مصري

 

ـ د/ أشرف عبد العزيز

 
- د/ أحمدي

ـ د/ عمرو حمصي

 
ـ د/ دهشان

 

ـ د/ محمود عاطف
 

ـ د/ رسالن

Hals-Nasen-Ohren-Facharzt

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

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

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

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

د. مصطفى محجوب
Dr. med.

Moustafa Mahjoub

Arzt für Chirurgie
Gefäßchirurgie, Sportmedizin, 

Orthopädische Therapie, 
Schönheitchirurgie

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

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

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



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

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

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

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

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

U GneisenaustraßeU GneisenaustraßeU Gneisenaustraße

MUHANNAD. ABOU NABOUT
Praxis für moderne Zahnheilkunde

Zahnimplantate
Zahnersatz und Füllungen
Zahnfleischbehandlung
Zahnreinigung, Bleaching
Kinderbehandlung

زراعة األسنان وفق أحدث الطرق
تبییض األسنان بأحدث الطرق اآلمنة

الحشوات الضوئیة التجمیلیة
تركیب األسنان الثابتة والمتحركة

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

عالج األلم بدون خوف
معالجة األطفال

MUHANNAD ABOU NABOUT
Praxis für moderne Zahnheilkunde

D
es

ig
ne

d 
by

 d
al

il.
de



68

Dr. Dahshan
Allee der Kosmonauten 47, 12681 Berlin, 
Tel. 030-5415021

Eid Ali Faragallah
Karl-Marx-Str. 80, 12043 Berlin, 
Tel. 030/ 6866504
El-Seweifi Aref
Karel-Marx-Str.88, 12043  Berlin,
Tel. 030/ 23937904
Hasan Igde 
Tempelhofer Ufer 36, 10963 Berlin,
Tel. 030-2621424
Hegazy, Houssam
Müllerstr. 143, 13353 Berlin,
Tel. 0800-265080-24293

A. Najm
Waldenserstr. 7a, 10551 Berlin
Tel. 030-3957071
Alkhodor Youssef
Oranienstr. 16, 10997 Berlin
Tel. 030-6152222
Al-Wakeel Eman
Zabel-Krüger-Damm 39, 13469 Berlin, 
Tel. 030-4025952
Al-Souri, Asmaa
Mehringdamm 47, 10961 Berlin, 
Tel. 030-6930393

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

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

ـ د/ دهشان

- د/ فرج هللا
 

- د/ السويفي
 

- د/ حسن

د/ حجازي

ـ د/ ع. نجم

 
ـ د/ يوسف

 

ـ دة / الوكيل

 
ـ دة /  الصوري 

ـ د/ عمار شاكر
  

ـ د/ بن عبد هللا

ـ دة/ سمارائي

- د/ دويداري

- د/ حجير

ـ دة/ حنان حافظ

ـ د/ محمد حجازي

ـ دة / إبتسام إسحاق

  
ـ د/ عماد خلوف

ـ د. أبو حمادة
ـ د. أبو ورد

Karl-Marx-Str. 80
12043 Berlin

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

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

Ärzte أطباء

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

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

Sa: 09.00 - 12.00 Uhr

Ì⁄^¬<Ìu]ÜqÊ<›^¬<gõ
pÅ]ÁuÊ<l^ ^√â]

ÂÅÖÊ˘]Ê<∞Ë]Üé÷]<Ìu]ÜqÊ<›^ø√÷]<Ìu]Üq
Ÿ^Àõ˘]<4„�i<l^È◊€¬Ê<l^È◊€¬

‰⁄ÊÅ<Çe^¬<ÖÁj“Ç÷]<Ö^éjäπ]

‡{È÷Üe<ª<oËÇ{£]<9�÷]<à{{{“Üπ]

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

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

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

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

ـ د/ وائل

ـ د/ محيي الدين

د/ محمد بدر

ـ د/ مصطفى

ـ د / ساروخ
 

ـ دة / ثريا جاللي

  
ـ د/ طارق التتر

 
ـ د/ مشتاق تفاحة

- د/ أمين حافظ

ـ د/ فاضل

ـ د/ ينال اله رشي

د. محيي الدين 
 

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

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

Privat & Alle Kassen

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

Mi, Fr: 08.00 - 12.00 Uhr

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

Tel 030 625 10 07

Fachärzte für Frauenheilkunde & Geburtshilfe

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

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

Telefonische Anmeldung erbeten

Dr.  Khaled El-Sharafi
Dr. Zamzam Abu Showaisha



د. مانفرد بوم                                                             
     Dr. Manfred Böhm

د. فرانسيسكا كريتزيغ
Dr. Franziska Krätzig

د. طارق قرشويل.                                                      
                                           Dr. Tarek Karasholi

د. رشا قباين
Rasha Kabbani

العيادة السنية التخصصية لزراعة
األسنان والجراحة الفموية

نتكلم العربية واألملانية و االنكليزية

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

املعالجة الجراحية اللثوية 
قلع أرضاس العقل  

قطع ذرى األسنان املعالجة لبياً   
عمليات الجيب الفيك                                                                                                

معالجة الكسور و الرضوض السنية  
الجراحة التحضريية للتعويضات السنية 

التشخيص باألشعة ثالثية األبعاد 

إجراء املعالجة الجراحية تحت التخدير العام أو املوضعي، أو بالتنويم

عيادتنا تقدم خدمة توصيل املجاين للمرىض
املسنني والعجزة من وإىل العيادة

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

SPRECHZEITEN
Montag–Freitag 8–20 Uhr
Samstag nach Vereinbarung

VERKEHRSANBINDUNG
S8, S41, S42 oder S85 bis
Storkower Straße

Bus 156 oder 240 bis 
Storkower Straße

www.oralchirurgie-im-storkowerbogen.de

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

Dr. Houssam Hegazy
Arzt für Urologie

- أمراض البروستاتا واحتباس البول.
- الضعف الجنسي والقذف السریع وآالم الخصیة.

- التبول الالإرادي للكبار واألطفال.
- أمراض الكلیة والحصوة وااللتھابات.
- المناظیر والختان بالتخدیر الموضعي.

������� ������� �������� �������

���� 
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■ Urologische Krankheitsbilder ■ Steinerkrankungen 
■ Uro-Onkologie ■ Onkologische Rehabilitation 
■ Kinderurologie ■ Uro-Gynäkologie ■ Neuro-Urologie 
■ Harninkontinenz ■ Krebsvorsorge & Anti-Aging 
■ Ultraschall & Blasenspiegelung ■ Potenz- & 
Errektionsstörungen ■ Fruchtbarkeit ■ Phimose 
■ Genitalwarzen.

Badstr. 12, 13357 Berlin
Tel.: 030 4626070 | Fax: 030 4626080
E-Mail: Urologie-Hegazy@gmx.de
info@allgemeinmediziner-kurtoglu-berlin.de

Sprechzeiten: 
Mo., Di., Mi., Do. und Fr.: 08:00 - 12:00 Uhr
Mo., Di., und Do.         : 15:00 - 18:00 Uhr

www.allgemeinmediziner-kurtoglu-berlin.de
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Ärzte أطباء

Prophylaxe

Kronen- und Brückenversorgung

Zahnprothesen

Kinderzahnheilkunde

Zahnfleischbehandlung

Spezielle Zahnreinigung und Politur

Anbringen von Zahnschmuck

Bleaching (Zahnaufhellung)

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

Tel 030 687 21 72
Praxis-Sprechzeiten:

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

und nach Vereinbarung
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Designed By Dalil



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

- شد وتصغير الصدر.
- شد البطن وترهالت الجسم.

- شفط الدهون.
- شد الوجه والجفون.

- تجميل المناطق الحميمية.

التجميل غير الجراحي:
- تبييض البشرة.

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

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

- معالجة تساقط الشعر بالبالزما ومحفزات النمو.

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

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

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

Danckelmannstraße 34,

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

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

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

- الطاقم نسائي بالكامل.

- Nur Selbstzahler
- Terminvereinbarung erbeten
- Wir bieten faire Preise und 
  exzellenten Service.
- Langjährige Erfahrung auf dem 
  Gebiet der ästhetischen Chirurgie 
  und Medizin
- Weibliches Personal ab 3000€  تكبير الصدر بالسيليكون

ab 1200€  شد الجفون
ab 4500€  تصغير الصدر

ab 4200€  شد الصدر
ab 4500€  شد البطن

ab 800€  pro Zone شفط الدهون
ab 5000€  شفط وزراعه الدهون لجسم متناسق

ab 1200€  تجميل المنطقه الحميميه
ab 129€  تكبير الشفايف بالفيلر

ab 99€  معالجه التجاعيد بالبوتوكس
 ab 129€  معالجه التجاعيد بالفيلر

ab 90€  شد التجاعيد بالخيوط
ab 90€ PRP  تجميل البشره بالبالزما

ab 3000€ab 3000€
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لدينا مختبر حديث لصناعة األسنان خالل 24 ساعة
إمكانية تقسيط مريحة لتكلفة العالج

زراعة أسنان بالتقسيط المريح
تبييض وتجميل األسنان

تركيب تيجان وجسور
حشوات أسنان بيضاء ليزرية

سحب عصب بدون ألم
أحدث أساليب التخدير لضمان المعالجة بدون ألم

العيادة مقابل الباب الخلفي لبلدية نويكولن

بإشراف الدكتور عماد عبود

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

 مطلوب
مساعدة طبيب أسنان

موظفة استقبال

ة - التركية
ث: العربية - األلماني

ن نتحد
نح



Tel.: 030 606 41 52

Zahnarzt 
Mohamad Anis Almohamad

د. محمد أنیس المحمد
Zahnarzt 

Omar Shalabi
د. عمر شلبي

Fachzahnarzt für Oralchirurgie 
Mukhtar Daiban

د. مختار ذیبان
اختصاصي جراحة أسنان

www.zahnarztpraxis-neukoelln.de

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

نتحدث األلمانیة، العربیة والتركیة
Mo. - Do.: 

08:00 - 20:00 Uhr
Fr.: 

08:00 - 18:00 Uhr
Sa.: 

10:00 - 16:00 Uhr

اإلثنین - الخمیس الجمعة السبت
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Tel.: 030 493 40 60 Gesundbrunnen
Heidebrinker Str. 1, 13357 Berlin
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- Notfallbehandlung.
  Professionelle Zahnreinigung.
- Behandlung des Wurzelkanals mit den 
   neuesten Methoden.
- Behandlung von Parodontitis.
- Fester und Herausnehmbarer Zahnersatz.
- Optische und kosmetische Füllungen.
- Zahnaufhellung auf professionelle Weise.
- Prävention und Behandlung von Kinderzähnen.
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.��� �א������- א����א� א��
.�� א���א� ��	��� �	��� -

- ��א�� ���א���  ��א� א���א�. D
es

ig
ne

d 
by

 d
al

il.
de

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

مطلوب موظفة استقبال تجيد اللغتين 
األلمانية والعربية



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

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

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

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

امكانیة المعالجة عند خوف االطفال تحت الدواء المھدئ او التخدیر العام

خدماتنا الطبیة
- معالجة آالم االسنان والرضوض

- تنظیف االسنان والوقایة ضد التسوس
- استشارة تغذیة

- حشوات بلون السن
- معالجة التھاب عصب اسنان الحلیب

- تلبیسات خاصة باسنان االطفال
- حافظ مكان ثابت ومتحرك

- تقویم االسنان
- معالجة تحت التھدئة او التخدیر العام

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

عیادة طب األسنان للصغارعیادة طب األسنان للصغار

Zeina Wehbe
Cassandra von Hopff garten
Jana Ghobadian

د. زینة وھبي
د. كاساندرا فون ھوبفغارتن

د. یانا غوبادیان

U6 Ullsteinstr.

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

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

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

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

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

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

مستشفى إبن سينا

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

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

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

Kompressionsvesorgungen
Rehabilitationsmittel

Stützmieder, Med. Bandagen
Hausbesuchsservice

Beratung & Versorgung

Abdul O T Genesung GmbH
Orthopädietechnik & Sanitätshaus

Methfesselstraße 50, 10965 Berlin

www.abdul-sanitaetshaus.de

Tel  030 627 277 76  Fax  030 627 278 69

E-Mail  info@abdul-sanitaetshaus.de

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

Manfred von Richthofen Straße 24
12101 Berlin

Tel 030 788 97 955  Fax 030 788 97 956

Mobil  0171 991 81 96

- ص/ أشرف خويطر

- ص/ عبد الناصر السقا

- ص/ نبيل الدسوقي

ـ ص/ عالء الحلو

ـ  ص/ محمد نوفل

ـ  ص/ مالك فاعور

 
- ص/ ياسين مطر

 
- ص/ سمير حسنى

 

- ص/ طالل بناور

- ص/ أنيا

 
- ص/ نهاد األشقر

 
ـ ص/ محمد العزوزي

ـ ص/ العريان

- ص/ إبراهيم نصار

- ص/ موسى مسالمة

 
- ص/ ياسر الشرافي

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

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

- د/ محمد محمد

ـ عدنان المحضر

ـ بالل للعالج الطبيعي

Blissestrasse 5, 10713 Berlin

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

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

ـ جومانا النجمي

ـ جميل مطر

- نمر األحمد

ـ رامي الصياد



.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

www.praxis-almahdar.de  |  info@ praxis-almahdar.de

U-Bhf. Kurfürstendamm ( U9) ,  Bus 204, 249 , M 19, M 29
Mo.- Fr.: 09.00 - 18.00 Uhr,  Sa.  nach Vereinbarung

S t o s sw e l l e n t h e ra p i e

P h y s i o t h e r a p i e  Z e n t r u mP h y s i o t h e r a p i e  Z e n t r u m
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Handy: 0178 6105378   SMS+Whatsappافتتاح جدید
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20 Jahre Dalil Magazin

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

ـ اة/ نجاة أبوقال

ـ ا/أحمد عابد

ـ ا/ أحمد شحرور

ـ ا/ حسام ابراهيم

ـ ا/ عماد جوابرة

ـ ا/ ناصر منصور

ـ ا/ يوسف ناصر الدين

ــ ا/ رياض خليل

ـ ا/ طارق العبيد

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

SCHWERPUNKTE
Familienrecht, Verkehrsrecht,

Strafrecht, Ausländer- & Asylrecht

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

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

- د/ عبد هللا

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

   ـ أميركو
للتجارة      

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

- شركة برلين للنظافة

- شركة لحام



84

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

ـ ا/ صالح

ـ د/ أحمد اإلختيار
 

ـ ا/ فؤاد موسى

ـ ا/ إسماعيل

ـ ا/مصطفى

ـ أ/ حاتم البطة

ـ ا/ موسى

ـ ا/  ريتشارد

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

ـ آدم للسياحة

ـ الحنان للسياحة والسفر

 
ـ سفريات المدينة

- سفريات أمال

 
- سفريات بابيلون

ـ سفريات دانيا

ـ سفريات العاصمة

 
ـ سفريات حياة

- سفريات حجازي

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

ـ مكتب حرب

ـ سفريات الحي

ـ مكتب القدس

ـ سفريات المشاريع

ـ سفريات الوطن

ـ الصفدي للسياحة

ـ سفريات الصفا
 

ـ سفريات برلين

ـ تاون ترافيل

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

- إلكترونيك لين

- إلكترو فن

- موبيل سات

- ريكس

ـ ساتكوم

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

ـ ا/عبد الواحد

  
ـ نور الدين الصالحي

 

ـ ا/ السامرائي

 
ـ ا/ أمادو

ـ أة/ بشرى الحجيل

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

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

Funk 0171 838 97 31

Dr. A. Elektiar
dolmetscher

د/ أحـمد اإلختيار

^ñœ◊÷<Ã◊¶<Í5Ö<‹q3⁄<I
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Exakt Fahrschule
Anzengruberstr. 6, 12043 Berlin
Tel.:030-23536205
Sonnen Fahrschule
Sonnenallee 82, 12045 Berlin
Tel.: 030-68072096
Turbo Fahrschule
- Bredowstr. 2,10551 Berlin, 
  Tel. 030-39837537 / 0174-2050030
- Donaustr. 101, 12043 Berlin
  Tel. 030-56821280

- إكسزاكت

ـ أ / محمد

- أ / حبيب

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

ـ فوتو فريد

ـ ستوديو ميديا

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

ـ فرات العبيدي

ـ د. ناجح العبيدي

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

- شركة مطر

ـ نقليات حجير

ـ عبد هللا سعد

ـ مطر للنقليات

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

ـ النهار

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

ـ علي لالتصاالت

- هواتف بصل

- هولتف المدينة

ـ عالم الموبيل

- رمضان

ـ عبد هللا سعد

- طم طم

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

- سفينة الحكمة

- الناصرة

- بيت لحم

ـ المعهد الثقافي العربي
 

ـ الفالح

ـ البيان

ـ مدارس ألفابت

 
ـ الحولة

ـ اإلرشاد
 

ـ تعليم اللغة العربية

 
ـ مدرسة األندلس

 

ـ مدرسة قرطبة للبنين و البنات

 

ـ الرابطة 
 اللبنانية

ـ مدرسة النور

ـ دار الحكمة

المدرسة العربية / الكرامة

 
- مدرسة فلسطين

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

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

Jamil, Kamal 
Wolframstr.5, 12105 Berlin, Tel. 030-7511433
Khadem, Mustapha
Großbeerenstr. 67, 10963 Berlin, 
Tel. 030-2517742
Nouri, Noureddine
Linienstr. 46, 10119 Berlin, 
Tel. 030-28879659
Safadi
Hardenbergplatz 2, 10623 Berlin, 
Tel. 030-20454766

Firma A. Khellouf
Braunschweiger Str. 68, 12055 Berlin, 
Tel. 030-6834583
Firma KS tec
Tel. 030-48826242 / 0176-61799437

- م / كمال جميل

- م / مصطفى خادم

- م / نور الدين نوري

- م / حاتم الصفدي

- خلوف ألعمال الدهان

- صفصوف للنقل واإلعمار

ـ البصراوي لألجهزة 
 المنزلية   

 والكهربائية

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

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

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

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

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

ـ بالل أحمد

ـ محمد العمصي

ـ على عواضة

ـ سامر دهان

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

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

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

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

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

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

PANKOW 
Beratung + Leben 
Sozialberatung Pankow
Zelterstraße 14 in 10439 Berlin 
Telefon: 41 72 20 33 

Caritasverband 
Allgemeine Soziale Beratung
Dänenstraße 19 in 10439 Berlin
Telefon: 4 45 74 30

REINICKENDORF 
Rathaus Reinickendorf
Eichborndamm 215 - 239 in 13437 
Berlin
Raum 119 B 
Kostenlose Rechtsberatung für Einkom-
mensschwache. 
HVD Neustart 
Beratung und Wohnunterstützung
Alt-Reinickendorf 7 in 13407 Berlin 
Telefon: 4 14 68 74 
SPANDAU 
Beratung + Leben 
Sozialberatung Spandau
Hasenmark 3 in 13585 Berlin 
Telefon: 3 31 30 21
Deutsches Rotes Kreuz 
Allgemeiner Sozialer Dienst 
Galenstraße 29 in 13597 Berlin 
Telefon: 43 72 89-95 
Gemeinwesenverein Heerstraße Nord 
Beratungsstelle Treffpunkt 
Obstallee 22 d in 13593 Berlin 
Telefon: 3 63 41 12
 
HÎNBÛN
Internationales Bildungs- und Be-
ratungszentrum für Frauen und ihre 
Familien 
Brunsbütteler Damm 17 in 13581 Berlin 
Telefon 3 36 66 62 
Treffpunkt Regenbogen 
Lynarstraße 9 in 13585 Berlin
Telefon: 3 36 10 36
STEGLITZ-ZEHLENDORF 
Diakonisches Werk Steglitz und Teltow-
Zehlendorf
Johanna-Stegen-Straße 8 in 12167 
Berlin
Telefon: 7 71 09 72

TEMPELHOF-SCHÖNEBERG
Arbeit und Leben (DGB/VHS)

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

- المحمداوي للسيارات

- رمضان

- قطيبة

Al Atlal 
Tel. 030-3424988
Dj. Al-Afrah 
Tel. 030-85977769 / 01761-63886003
Dj. Farid
Tel. 030-60507180
Dj. Hanin 
Tel. 0176-22045953
Dj. Zakareya 
Tel. 0171-8792784
Essam 
Tel. 0162-3523883
Nagham 
Tel. 0173-6178173
Ronaldo
Tel.0179-5571314

Alafrah Saal
Puderstr. 8, 12435 Berlin, 
Tel 0176-63886003
AWA Saal
Wiebestr. 49, 10553 Berlin
Tel. 030-88531058
Charisma Festsaal
Colditzstr. 29, 12099 Berlin
Tel. 0173-2059765
Elegance Event
Colditzstr. 27, 12099 Berlin
Tel. 030-75447181-83
Kontrast Festsäle
Handwerkerstr. 33, 15366 Berlin
Tel.: 0151-66505050
LUX Saal
Puderstr. 8, 12435 Berlin, 
Tel.: 030-536 04 033
Orient Festsaal
Colditzstr. 27, 12099 Berlin
Tel. 030-75447183
Queen Event
Colditzstr. 27, 12099 Berlin, ِ(Seitenflügel)
Tel. 030-75447183
Royal Event Center
Am Juliusturm 55, 13559 Berlin
Tel.: 03036757709
Saphire Festsaal
Colditzstr. 27, 12099 Berlin
Tel. 030-75447183
Sato Festsaal
Neuköllnische Allee 25, 12057 Berlin
Tel. 030-68055036
Sultan Event Center
Puderstr. 8, 12435 Berlin, 
Tel.: 030-536 04 033

ـ األطالل

ـ األفراح

ـ فريد

ـ حنين

ـ زكريا

ـ عصام زمبيبال

 ـ نغم 

ـ ممدوح

ـ صالة األفراح

ـ صالة األمل واألحالم

 
ـ صالة كاريزما

ـ صالة األناقة

ـ صالة كونتراست

ـ صالة لوكس

ـ صالة الشرق

ـ صالة الملكة

ـ الصالة الملكية

 
صالة زفير

ـ صالة شاتو

ـ صالة سلطان

ـ أبو ظبي

 
ـ الجزائر

 

ـ األردن

ـ العراق
 

ـ لبنان

ـ سورية

 

ـ قطر

 
ـ دبي

 

ـ مصر

ـ السودان

 

ـ الكويت

 ـ البحرين

  
ـ ُعمان

 

ـ المغرب

ـ فلسطين

 

ـ السعودية

 
ـ اليمن

ـ ليبيا

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

Festkichkeiten, Autos, Im- & Export, Reinigungاحتفاالت، سيارات، استيراد وتصدير، أعمال نظافة،

Aus dem Ausland sind wir erreichbar unter:
Telefon: 0049 3312772-1111 | Telefax: 0049 3312772-22992

w w w. a o k . d e

Servicecenter Wedding
Müllerstr. 143, 
13353 Berlin

Servicecenter Neukölln
Karl-Marx-Straße 66,
12043 Berlin

Telefon: 0800 2650800

Keithstraße 1-3 in 10787 Berlin 
Telefon: 30 10 48 65
Diakonisches Werk Tempelhof-Schö-
neberg 
Stadtteilzentrum „KoKuMa“ 
Rathausstraße 28 in 12105 Berlin-
Mariendorf 
Telefon: 74 00 44 65
HVD Neustart
Beratung und Wohnunterstützung 
Kaiserin-Augusta-Str. 75 ,12103 Berlin 
Telefon: 32 51 34 43 
Stadteilverein Schöneberg 
im Stadtteilladen „Halk-Kösesi“ 
Crellestraße 38 in 10827 Berlin 
Telefon: 78 70 40 50
im Pallasladen PallasT
Pallasstraße 35 in 10781 Berlin
Telefon: 2 16 64 73
TREPTOW-KÖPENICK 
Bürger Informations Zentrum Ober-
schöneweide 
Wilhelminenhofstraße 42 B in 12459 
Berlin 
Telefon: 5 35 36 88 
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Ahmad
Weisestr. 8, 12049 Berlin,
Tel. 030-21803302
Alouisal
Sonnenallee 99, 12045 Berlin 
Te. 0176-85247263
Alouisal
Weichselstr. 56, 12045 Berlin
Tel.: 030-6130 9162
Al-Faisal
Exerzierstr. 3, 13357 Berlin 
Tel. 030-69525178
Aamir
Voltastr. 35, 13355 Berlin, 
Tel. 030-46456799
Belal
Gotzkowskystr. 32, 10555 Berlin
Tel. 030-20953282
BON BON
Sonnenallee 68, 12045 Berlin
Tel.: 030-22460787
Byblos
Scharnweber Str. 122, 13405 Berlin
Tel. 0176-67667070
Kleopatra
Fritschestr. 49, 10627 Berlin, Tel. 030- 
37591085
Elegance
Sonnenallee 112, 12045 Berlin 
Tel. 030/6872483
El-Sufara
Maxstr. 15, 13347 Berlin
Tel.030-81799075
Vandam
Tel.: 015759643529
Goldene Finger
Sonnenallee 13, 12047 Berlin
Tel. 030-62985725
Haissam
Gneisenaustr. 83, 10961 Berlin
Tel. 0173-8248026
Hussein coiffeur
Prinzenallee 36, 13359 Berlin
Tel. 030-21471352
Kassem
Mittenwalder Str. 43, 12049
Berlin Tel. 0176-82076032
Kristall
Urbanstr. 37, 10967 Berlin
Tel. 0176-26598848
Malla Styling
Sonnenallee 44, 12045 Berlin 
Tel. 030/62001839
Mohsen
Hermannstr. 92, 12051 Berlin
Tel. 030-68328673
Nasser
Warthestr. 67, 12051 Berlin, 
Tel. 030-62842801
Street Cut
Brunnenstr. 94, 13355 Berlin
Tel.: 030-94866121
Super Cut
Badstr. 48, 13357 Berlin 
Tel. 030-55955388
Venezia
Triftstr. 3, 13353 Berlin
Tel. 030-46988442
Wael
Sonnenallee 161, 12059 Berlin 
Tel. 030-43910087
Wael Coiffeur
Reinickendorfer Str. 48, 13347 Berlin
Tel. 030-4526016
Yassin
Ostender Str. 4, 13323 Belin,
Tel. 0157-73461990
Youssef
Stettiner Str. 62, 13357 Berlin
Tel. 030-49989960

ـ صالون أحمد 

ـ صالون الوصال ( أبو الخير) 
 

ـ صالون الوصال ( سليم)

ـ صالون الفيصل

ـ صالون أمير

 
ـ صالون بالل

ـ صالون بون بون

ـ صالون بيبلوس

ـ صالون كليوبترا

ـ األناقة 

 
ـ السفراء

ـ حسين فاندام

ـ األصابع الذهبية 

ـ هيثم  

ـ كوافير حسين

ـ صالون قاسم

ـ كريستال
 

ـ صالون المال

ـ صالون  محسن

ـ صالون ناصر

ـ صالون هنادي
 

ـ صالون فينسيا

- صالون وائل

ـ كوافير وائل

ـ صالون ياسين

ـ صالون يوسف

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

- مصر للطيران

الخطوط القطرية

- الخطوط السورية

 ,Airlines, Frisiersalonsشركات طيران، صالونات

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

ـ جريدة األهرام

  
ـ شبكة األخبار العراقية

 
ـ وكالة األنباء الكويتية

ـ وكالة األنباء المغربية

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

ـ ريم اسماعيل

ـ زهرة بوركادي

ـ كانت للتجميل
 

ـ كليوبترا

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

ـ بيسان

 
ـ الشرق

 
ـ موبليات سويدان

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

ـ أزياء عادل

 

ـ الحنان

 
ـ تبارك

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

ـ مجوهرات األفراح

ـ مجوهرات األمان
  

ـ الهادي

 
ـ مجوهرات الحنان

ـ مجوهرات الحنان

ـ مجوهرات الرضا

 
ـ مجوهرات دبي

 
ـ مجوهرات الخليج

- نعمة

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

ـ بربر أغا

ـ السالم

 
ـ الشيشة الذهبية

ـ صحارى

ـ سهراية

 
ــ ألف ليلة و ليلة

ـ أم كلثوم
 
 

ـ ياهال

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

ـ ملحمة البتول

ـ أبو سامر

 
ـ الهنا

  
ـ القدس العربي

ـ ملحمة المصطفى

  
ـ الريان

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

 ـ الجليل

ـ سوق الشام

ـ عزام

ـ بغداد

 
ـ البركة

ـ الفيصل

ـ المنى

ـ ملحمة الرضا

 ـ ملحمة السالم

ـ ملحمة الشهباء

ـ ملحمة جبل عامر

ـ حبيبي

ـ حرب
 

ـ محل القناعة

ـ محالت دامس

ـ وائل

 ـ الشرق

ـ جوهرة الشرق

ـ سبيتي

ـ ملحمة يوسف

ـ زغيب

ــ األندلس
 

- الحمرا

ـ األمراء

ـ الباشا

ـ مطاعم الرحمة

- الصفا

 
ـ السلطان

 
ـ أكروم

ـ مطعم أميرة

ـ أسعد

 
ـ اصالة

 
ـ بابل

 

ـ بهارات

ـ بركة

ـ بربر أغا

 
ـ إكسال

ـ فروج المدينة
 

ـ بيت المدينة

ـ الشحرور

ـ معجنات الضيعة

 
- الرضا

 

ـ الريف
 

ـ جمال الشام

ـ حبيبي

 

ـ يافا

- الزان

ـ مندي

 
ـ مرووش

ـ مروش

ـ مسايا

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

Tel. 030-25931818
Nour
Kaiserdamm 89, 14057 Berlin,
Tel. 03033008145
Qadmous
Am Friedrichshain 1, 10407 Berlin
Tel.030-4246255
Rousche
Putbusser Str. 44, 13355 Berlin
Tel.: 030-34722645
Sabil
Boxhagener Str. 28, Friedrichshein
Tel. 030-29009227
Salam
Rankstr. 3, 10789 Berlin
Tel. 030-8813461
Salamat
Dunnckerstr.18, 10437 Berlin
Tel.030-4443136 
Salsabil 1
- Göhrener Str. 6, 10437 Berlin
Tel. 030-44053504
- Wörther Str. 16 10405 Berlin
Tel. 030-44046073
Sanabel
Gabriel-Max-str. 16, 10245 Berlin
Tel. 030-29000699
Scarabeo
Ludwigkirchstr. 6, 10719 Berlin
Tel. 030-8850616
Sesam
Gneisenaustr. 22, 10961 Berlin
Tel. 030-6946801
Shaam Restaurant
Karl-Marx-Str. 177, 12043 Berlin
Tel.: 030-68084054
Sharazad
Dahlmannstr. 27, 10629 Berlin
Tel. 030-53216767
Tiba
Karl-Marx-Str. 175, 12043 Berlin
Tel. 030-68087535
Ya Hala
Pankstr. 51, 13357 Berlin
Tel. 030-46067274
Um Kalthoum
Sonnenallee 34, 12045 Berlin
Tel.: 0151-45012777

ـ نور

ـ قدموس

 ـ روشة

ـ سبيل
  

ـ سالم

 
ـ سالمات

- سلسبيل 

  
ـ سنابل

 
ـ سكارابيوس

ـ سمسم

ـ شام

ـ شهرزاد

ـ طيبة

 
ـ ياهال

ـ أم كلثوم

Abu Laila, 
Beusselstr. 68, 10553 Berlin
Tel. 030-39848063
Albascha
Huttenstr. 5, 10553 Berlin
Al Iman
Schierker str. 33, 12051 Berlin
Tel. 030-6272 8443
Aljazeera
Sonnenallee 15,12047 Berlin
Tel.: 030-62725489
Al Manar
Lüderitzstr. 10, 13351 Berlin,
Tel.: 030-4514818
Goldene Bäckerei
Kiehlufer 115, 12059 Berlin
Tel.: 030-6808 1077
Habibi 
Erkstr. 6, 12043 Berlin, Tel. 030-6820381
Nuss Depot
Sonnenallee 73,12045 Berlin, 
Tel. 030-62727797
Um Kulthum
Sonnenallee 50, 12045 Berlin, Tel. 62734399

ـ أبو ليلى

 
- الباشا

-اإليمان

ـ الجزيرة

ـ المنار

ـ المخبز الذهبي

ــ حبيبي

 ـ المحمصة العربية

 
ـ أم كلثوم

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

ـ نادى البداوى

 
ـ نادي الكوثر

ـ نادي الكرامة

 
ـ  نادي فلسطين

- نادي القدس

Restaurant, Backwaren, Lebensmittel, Cafés, Juweliere مطاعم، أفران وحلويات، مواد غذائية، مقاه عربية، مجوهرات
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الجزائر ليست وجهة سياحية شهيرة ولكن فرصة سياحية كبيرة، خاصة ألولئك الذين يبحثون عن الوجهات الجديدة.. ورغم عدم توفر الخدمات 
السياحية على شكل واسع إال أن هناك العديد من األسباب التي قد تدفعك إلى اتخاذ القرار حاال بالسفر و السياحة في الجزائر.

وجهة رخيصة جدا للتنزه والتسوق: لن تصدق هذه النقطة عن السياحة في الجزائر حتى تكون بين األسواق والمراكز التجارية ، إضافة إلى ذلك 
فالمستوى المعيشي هناك ارخص بكثير من الوجهات األخرى.

الصحراء: تضم الجزائر مساحة شاسعة من الصحراء الكبرى، وتتنوع فيها تضاريس الصحاري ومكوناتها، فمن أهم األماكن التي يجب زيارتها 
هناك قمة االسكرام في جبال الهقار، حديقة طاسيلي الوطنية التي تعد من التراث العالمي لليونسكو نظرا لما تحتويه من حفريات و نقوش ورسومات 

تعود لماليين السنين، ونفس الشيء لوادي ميزاب الذي يذهل بهندسة قصوره المعمارية. إضافة إلى الواحات في العرق الكبير.
الشمال االخضر: إذا كنت ال تزال تعتقد أن الجزائر يغلب عليها الطابع الصحراوي فأنت مخطئ، سوف تدهشك الطبيعة الخضراء بين بساتين ومزارع 

السهول والهضاب، وعدد كبير من سالسل الجبال التي تكتسي اللون األبيض لثلوج الشتاء، وتتنافس المحميات البيئية في استقطاب الزوار.
الساحل والشواطئ: يبلغ طول الساحل الجزائري 1600 كيلومتر، كلها شواطئ ساحرة ذات رمال ذهبية أو شواطئ صخرية، وتزين الساحل مدن 

جميلة، إضافة إلى عدد من القرى والمدن الصغيرة والمنتجعات السياحية.
االثار : هناك عدد كبير من اآلثار يفوق ما تتصوره، هناك سبع مواقع للتراث العالمي مصنفة ضمن قائمة اليونسكو، وتتنوع بين اآلثار الرومانية 

واإلسالمية والنقوش التي تعود لماليين السنين.
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أهم األماكن السياحية

عنابة 
الجزائر، حيث تطل  تقع مدينة عنابة شمالي شرق 
جعلها  مما  المتوسط،  األبيض  البحر  ساحل  على 
ولكن  بونة،  بمدينة   قديًما  مهم، سميت  ميناًء  تغدو 
سرعان ما تغير اسمها إلى مدينة عنابة؛ و هذا يرجع 
إلى تواجد أشجار العناب فيها بكثرة . تعتبر مدينة 
عناب من أهم الوجهات السياحية حول العالم، حيث 
كل  من  السياح  من  الكثير  عنابة  فنادق  إلى  يتوافد 
بقاع العالم؛ ليتمتعوا ببحرها وأبنيتها العتيقة الرائعة.

 
تاغيت  

تعتبر تاغيت جوهرة بجمالها وواحات نخيلها وتنوع 
طبيعتها، وكثبانها الرملية التي تتكئ عليها المدينة. 
ولجمالها البهي أصبحت تاغيت مركًزا لجذب السياح 

الذين يزورونها سنويا من داخل وخارج الجزائر.

تلمسان 
هي مدينة في شمال غرب الجزائر، عاصمة والية 
تلمسان. ثاني مدينة من حيث األهمية بعد وهران في 
أندلسية  معالم  المنطقة  هذه  تتضمن  الغربية.  الجهة 
مدينة  هي  الكبير.  اإلسالمي  المغرب  في  متأصلة 
الرائعة  الفنية  المباني  فيها  تكثر  والتاريخ   الدين 
الخالدة. تقع المدينة داخل مزارع الكروم والزيتون، 
وصناعة  والزرابي  الجلود  بصناعة  تشتهر  كما 
المنسوجات. وجعلت منها كل هذه التأثيرات تتربع 

على قمة المناطق السياحية التي تستقطب السياح.
 

قسنطينة 
مراكز  من  واحدة  أنها  هي  الكثيرة  مميزاتها  من 
مطبخها  تميز  إلى  يشار  كما  األندلسية  الموسيقى 
منتجاتها  إلى  باإلضافة  الشهيرة  التقليدية  بالوجبات 
كالنحاسيات  التقليدية  الحرفية  الصناعات  من 
باسم  المعروف  الفن  الذهب وهو  والتطريز بخيوط 
"القندورة" ويمكن مشاهدة الحرفيين وهم يقومون به 

في دكاكينهم في أسواق المدينة القديمة. 

تيميمون 
تقع تيميمون أو الواحة الحمراء كما تلقب في الجزائر، 
العاصمة،  الجزائر  من  كلم   1400 نحو  بعد  على 
وتعتبر واحدة من أهم وأبرز المناطق السياحية في 
النخيل  بواحات  تشتهر  الجزائرية، حيث  الصحراء 
وكذا  الصحراوية،  والنباتات  واألشجار  الكثيفة 
الرمال  كثبان  بين  األطراف  مترامية  بقصورها 
ومغاراتها وقصاباتها القديمة، مشكلة بذلك فسيفساء 
لوحة فنية تشكيلية مفتوحة على الطبيعة الصحراوية 

الشاسعة.
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 وهران 
على  حديث  احدهما  للمعمار  طرازين  بين  تجمع 
أيدي الفرنسيين والثاني قديم على الطراز األندلسي 
االسباني وهي محاطة بكروم العنب، وطقسها لطيف 
الهدوء، إما شوارعها  المعيشة فيها جو من  ويسود 
حي  المدينة  معالم  ومن  والنشاط.  بالحركة  فتمتلئ 
من  األول  وساحة  الحديثة  المدينة  وحي  الدرب 
وهناك  1796م  عام  المبني  الباشا  وجامع  نوفمبر 
على الشاطئ أرصفة يحلو فيها التنزه عصرا ومساء، 
وفي منطقة وهران توجد عين الترك السياحية التي 
تتوافر فيها مجموعة من أفضل فنادق وهران وفيها 

مجمع األندلس السياحي المطل على المتوسط.

الجزائر العاصمة 
هي اكبر مدن البالد وتقع على شاطئ المتوسط في 
تونس شرقا  يربط  الذي  الساحلي  الطريق  منتصف 
األبيض  البحر  ساحل  مدن  أجمل  وهي  بالمغرب، 
مجموعة  فوق  ومبانيها  أحياؤها  وتنتشر  المتوسط، 
على  تنتشر  كما  البحر،  علي  المطلة  التالل  من 
تحتها  المنبسط  السهل  وفي  وسفوحها  منحدراتها 
غابات النخيل وأشجار الليمون والبرتقال والزيتون، 
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باإلضافة إلى كون فنادق الجزائر العاصمة متنوعة 
وتلبي جميع رغبات الزوار.

عدد  ويقدر  الجزائر  عاصمة  هي  الجزائر  مدينة 
سكانها بحوالي أربعة ماليين نسمة، تأسست المدينة 
الهندسة  بالتاريخ و  العثمانيين وهي تزخر  ِقبل  من 
المعمارية الجميلة و شوارعها التي تتدفق من خالل 
المدينة القديمة كالتيارات ومن ضمن األماكن الرائعة 
دار  هي  االستكشاف  تستحق  والتي  بها  الموجودة 
حسن باشا الذي كان في السابق قصراً وأصبح تحت 
التجديد عام 200٥ ولألسف قد أصبح غير مفتوح 
الغرب  من  للزوار  تقدم  الجزائر  مدينة  للجمهور، 
تناقض صارخ و جميل و مثير لالهتمام فهي تقدم 

لهم لمحة من الماضي و الحاضر و المستقبل معاً.
 

غرداية 
شمالي صحراء  منطقة صحراوية  في  غرداية  تقع 
جنوب  كيلومتر   600 قرابة  مسافة  على  الجزائر، 
العاصمة الجزائر. إلى جانب الجمال الفتان لمنطقة 
الندرة،  شديدة  الصحراوية  وتضاريسها  غرداية 
توجد فيها مواقع أثرية وتاريخية، أبرزها القصور. 
ففي غرداية عدة قصور عتيقة تبدو موحدة في شكلها 

ومتجانسة في ألوانها. 
 

تيبازة 
المتوسط،  األبيض  البحر  ساحل  على  تيبازة  تقع 
تمتاز هذه المدينة الرائعة بتوفر كم هائل من المعالم 
التاريخية واألثرية المنتشرة فيها، حيث تستطيعون 
وأيًضا  الفينيقية  اآلثار  من  العديد  ومشاهدة  زيارة 

الرومانية التي ما زالت ظاهرة بوضوح. 
 

بجاية 
البحر  ساحل  على  الفريد  بموقعها  بجاية  تمتاز 
ذو  وخليجها  الرائع  وشاطئها  المتوسط،  األبيض 
المناطق  أهم  من  بجاية  وتعتبر  الجميلة.  اإلطاللة 
السياحية في الجزائر نظًرا لألماكن الخالبة المتوفرة 
فيها كقمة القرود، ورأس كربون وقصبة مدينة بجاية 

وغيرها من المعالم والمناطق الرائعة.



04.09. - 06.09.2019
ASIA FRUIT LOGISTICA Hong 
Kong
Messedamm 22, 14055 Berlin

06.09. - 11.09.2019
IFA 2019, CONSUMER ELECTRO-
NICS UNLIMITED
Messedamm 22, 14055 Berlin

07.09.2019
German Wrestling Federation
Festsaal Kreuzberg, Am Flutgra-
ben 2, 12435 Berlin-Treptow

14.09.2019
Day of Thunder - Boxen in Berlin
Verti Music Hall, Mercedes-Platz, 
10243 Berlin-Friedrichshain

19.09. - 21.09.2019
CE China 2019
Messedamm 22, 14055 Berlin

20.09. – 21.09.2019
Wannsee in Flammen
Anlegestelle Friedrichstraße 
(Am Weidendamm), Friedrich-
straße 103, 10117 Berlin-Mitte

20.09. – 22.09.2019
BerlinKreativ Messe
Arena Berlin, Eichenstraße 4, 
12435 Berlin-Treptow

27.09. – 30.09.2019
Berliner Lichterfest Schi�stour
Anlegestelle Hauptbahnhof / 
Moltkebrücke, Motkebrücke / 
Ludwig-Erhard-Ufer, 10557 
Berlin

 

01.09.2019
Münz- & Sammler-Börse
Westfalenhallen, Rheinland-
damm 200, 44139 Dortmund

01.09.2019
Rummel: Michaelisfest 2019
Ortskern Mengede, Am 
Amtshaus, 44359 Dortmund

06.09. – 08.09.2019
Drachenboot-Festival 2019
PHOENIX See, Hörder Burgstr. 1, 
44263 Dortmund

14.09.2019
Fredenbaumpark: Lichterfest
Fredenbaumpark, Lindenhors-
ter Str. 6, 44147 Dortmund

27.09. – 30.09.2019
Oktoberfest
Revierpark Wischlingen, Höfker-
str. 12 , 44149 Dortmund

01.09.2019
Skateboard-Meisterschaft
Skatepark Eller, Heidelberger Str. 
14, 40229 Düsseldorf

01.09. – 08.092019
Caravan Salon Düsseldorf
Messegelände, Stockumer 
Kirchstr. 61, 40474 Düsseldorf

07.09.2019
Fest: Afrika in Garath
Freizeitstätte Garath, Fritz-Er-
ler-Str. 21, 40595 Düsseldorf

16.09. – 17.09.2019
Fest: Schützenfest Unterrath
Schützenplatz/ Kartäuser Str., 
40597 Düsseldorf

27.09.2019
Parlamentsnacht
Landtag NRW, Platz des 
Landtags 1, 40221 Düsseldorf

06.09. – 15.09.2019
Dippemess im Herbst
Festplatz am Ratsweg, 60385 
Frankfurt – Riederwald

11.09. – 29.09.2019
Frankfurter Oktoberfest
Mörfelder Landstraße
60528 Frankfurt – Niederrad

12.09. – 22.09.2019
Internationale Automobil-Aus-
stellung (IAA)
Messe Frankfurt, Ludwig-Er-
hard-Anlage 1, 60327 Frankfurt 
– Westend

19.09. – 21.09.2019
Frankfurter Erntefest
Roßmarkt, 60311 Frankfurt 

ES KANN AUFGRUND AKTUELLER EREIGNISSE ZU TERMINÄNDE-
RUNGEN KOMMEN
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September 2019, 03. – 06. Spieltag

01.09.2019
01.09.2019
13.09.2019
14.09.2019
14.09.2019
14.09.2019
14.09.2019
14.09.2019
14.09.2019
15.09.2019
15.09.2019
20.09.2019
21.09.2019
21.09.2019
21.09.2019
21.09.2019
21.09.2019
22.09.2019
22.09.2019
23.09.2019
27.09.2019
28.09.2019
28.09.2019
28.09.2019
28.09.2019
28.09.2019
28.09.2019
29.09.2019
29.09.2019

Bremen
Frankfurt
Düsseldorf
Dortmund
Mainz
Augsburg
Köln
Union Berlin
Leipzig
Ho�enheim
Paderborn
Schalke
München
Leverkusen
Hertha BSC
Freiburg
Bremen
Mönchengladbach
Frankfurt
Wolfsburg
Union Berlin
Leipzig
Ho�enheim
Mainz
Augsburg
Paderborn
Dortmund
Düsseldorf
Köln

Augsburg
Düsseldorf
Wolfsburg
Leverkusen
Hertha BSC
Frankfurt
Mönchengladbach
Bremen
München
Freiburg
Schalke
Mainz 
Köln
Union Berlin
Paderborn
Augsburg
Leipzig
Düsseldorf
Dortmund
Ho�enheim
Frankfurt
Schalke 
Mönchengladbach
Wolfsburg
Leverkusen
München
Bremen
Freiburg
Hertha BSC

28.09.2019
Pyramidenfest
AMORC Rhein-Main, Königstei-
ner Str. 41, 65929 Frankfurt – 
Höchst

07.09.2019
German MMA Championship
anxess-Arena, Willy-Brandt-Platz 
1, 50679 Köln

21.09. – 05.10.2019
Kölner Oktoberfest
Festplatz am Südstadion, 
Vorgebirgstr., 50969 Köln

28.09. – 29.09.2019
Dellbrücker Festmeile
Dellbrück, 51069 Köln



أنا ملكأفقي

الحلول في الصفحة ۹۸

01

02

03

04

05

06

07

08

09

-1واحد من أكبر المتاحف في العالم في روسیا 
-2 دولة عربیة- صحراء واسعة

-3 أكبر مدن نیجیریا وغرب إفریقیا- مدینة سویسریة
-4 أراض منخفضة- من الحیوانات التي یربیھا الناس

-5 سقیم- قلیل الخبرة
-6 للسقایة- یعودوا

-7 دولة عربیة- العیش الواسع والطیب
-8 أرشده- صحراء عربیة (معكوسة)

-9أكبر مدینة كندیة

-1 من أھم المتاحف الفنیة في العالم
-2 استجاب لھ- یقرأ

-3 مطربة مصریة- ضعف
-4 یدور حول نفسھ (معكوسة)- إبداع

-5 عظم الجمل (معكوسة)- مشى
-6 یتبع- لالستفھام
-7 تھرب- یشاھدنا

-8 للنداء (معكوسة)- منطقة جغرافیة في شمال فلسطین
-9 اسم علم مذكر- فرح وزفاف
-10 من أشھر رسامي ھولندا

-11 أحد أھم المتاحف في إسبانیا وأوروبا بشكل عام
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رأسي

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

العاصمة

دولة إفریقیة؟
ما اسم الدولة؟
ماھي العاصمة؟

من یحكمھا؟

۱- أول من ابتكر المكیف الھوائي؟
۲- أول من اخترع الھاتف؟

۳- أول من حصل على جائزة نوبل في 
مجال الفیزیاء؟

٤- أول من استعمل خیوط الجراحة؟
٥- أول من شرب القھوة؟

٦- أول من اخترع الترمو متر؟
۷- أول من اخترع الغواصة؟

۸- أول من اخترع المدفع الرشاش؟
۹- أول من اخترع المروحة؟

۱۰- أول من اخترع المكنسة الكھربائیة؟
۱۱- أول من اخترع عود الثقاب؟

۱۲- أول من اخترع قلم الرصاص؟
۱۳- أول مخترع للسیارة ذات المحرك؟



سؤال یحتاج جواب ...

إنني قد أختلف معك في أمر، ولكن سأدافع عن 
حقك في التفكير والتعبير .. هذا هو مبدأي.

إنني قد أختلف معك في أمر، ولكن سأدافع عن 
حقك في التفكير والتعبير .. هذا هو مبدأي.

إنني قد أختلف معك في أمر، ولكن سأدافع عن 

Sprüche أقوال مأثورة    أقوال مأثورة    

Hossam Badrawi
أ.د. حسام البدراوي

العام الدراسي ۱۹٦۲- ۱۹٦۳ أمام مبني  التقطت  في  صورة تذكاریة، 
كلیة الحقوق – جامعة القاھرة، لكوكبة من أساتذة القانون بكلیة الحقوق.

الصورة ضمت كل من :
الفترة االنتقالیة» بعد حادث اغتیال الرئیس  للجمھوریة «في  ۱- رئیساً 
محمد أنور السادات عام ۱۹۸۱ «أ.د. صوفي أبو طالب» لكونھ رئیساً 

لمجلس الشعب وقتذاك وفقا لدستور ۱۹۷۱. 
۲- ثالث رؤساء لمجلس الشعب (د. صوفي أبو الطالب (۱۹۸۳-۱۹۷۸)– 
-۲۰۱۱) فتحي سرور  أحمد  د   –(۱۹۸٤-۱۹۹۰) المحجوب  رفعت  د. 

۱۹۹۰ ورئیس البرلمان الدولي من عام ۹٤ حتي ۹۷)
۳- رئیساً للوزراء (د. عاطف صدقي) من عام ۱۹۸٦ حتى ۱۹۹٦.

٤- وزیرا التربیة والتعلیم والتعلیم العالي والبحث العلمي (د. أحمد فتحي سرور) من عام ۱۹۸٦ - ۱۹۹۰ وشغل قبلھا منصب عمید كلیة الحقوق 
ونائب رئیس جامعة القاھرة لشئون التعلیم والطالب ومندوب دائم لدي الیونسكو ممثال لجامعة الدول العربیة

٥- وزیرا لالعالم عام ۱۹۷٤ (د. أحمد أبو المجد).
٦- أول سفیرة عام ۱۹۷۹ (د. عائشة راتب)

۷- قاض بالمحكمة الجنائیة الدولیة لجرائم الحرب في یوغسالفیا السابقة (د. فؤاد عبد المنعم ریاض)
۸- رئیسا لجامعة القاھرة (د. جابر عبد الرحمن) من عام ۱۹٦۹ حتى ۱۹۷۱.

۹- وكبار علماء وفقھاء القانون مثل د. محسن شفیق و د. على جمال الدین «قسم القانون التجاري» ؛ ود. عبد المنعم الصده و د. عبد المنعم 
البدراوي «قسم القانون المدني»، ود. طعیمة الجرف «أستاذ القانون الدستوري واالداري» ، ود. فتحي والي «أستاذ قانون المرافعات»

المزید عنھ في صفحة الحلول ۹۸

كلية حقوق تجمع رئيساً وثالث رؤساء للنواب وعدد 
من الوزراء

دولة إفریقیة؟
ما اسم الدولة؟
ماھي العاصمة؟

من یحكمھا؟

۱- من ھو الذي أوجد علم الجاذبیة 
النسبیة؟

تسییل  اكتشف  الذي  ھو  من   -۲
الغازات؟

۳- من ھو الذي اكتشف الفیتامین؟
القوانین  اكتشف  الذي  ھو  من   -٤

االساسیة للتیارات الكھربائیة؟
٥- من ھو الذي اكتشف كتابة میشع 

ملك مؤاب؟
٦- ما ھو اقصى ارتفاع یمكن للطیور 

أن تصلھ؟
۷- من ھو األدیب والشاعر الجزائري 

الذي لقب بابن بطوطة الجزائر؟
االولمبیة  االلعاب  جرت  أین   -۸

النسائیة األولى؟
۹- ما ھي اكثر االشھر حرارة على 

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

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

۱۲- من الحارس االسباني الذي لقب 
بالقدیس؟

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

اقیمت بفرنسا؟
یتأثر  الذي  الھرمون  ھو  ما   -۱٤

افرازه بفترات النور والظالم؟

۱٥- ما ھي أصغر دول قارة آسیا؟
۱٦- أین تقع مرتفعات فوتا جالون؟

یستخدم  الذي  الحبل  اسم  ما   -۱۷
للصعود على النخیل؟

۱۸- ماھو الحیوان الذي یطلق علیھ 
دب النمل؟

عند  الزرافة  تسمى  كانت  ماذا   -۱۹
الیونان؟

مستوردة  دولة  أكثر  ماھي   -۲۰
للكھرباء؟

۲۱- ماذا أطلق العرب على مدرید؟
۲۲- أین یوجد أكبر تجمع للخیول في 

العالم؟
۲۳- أین یوجد نھر خور بركة؟

۲٤- ما ھو أجمل المذنبات؟
الیھودي  الفقھ  كتاب  اسم  ما   -۲٥

باللغة العبریة؟
حققت  التي  الروائیة  ھي  من   -۲٦

أعلى نسبة مبیعات لروایاتھا؟
یفترس  الذي  النبات  اسم  ما   -۲۷

الذباب والحشرات؟
۲۸- ما معنى اسم شیكاغو؟

۲۹- ماھي أقدم عملة متداولة؟
۳۰- أین یوجد مقر البنك الدولي؟

العصر  مؤرخي  أشھر  ھو  من   -۳۱
العباسي؟

إذا كانت عقارب الساعة تشیر إلى تمام الـ 
۳:۳۰ فما قیاس الزاویة بین العقربین؟

۱۲

٦

۳۹



عن  التعبیر  الجید  من  خاطئة  بخطوة  الشھر  ھذا  ستبدأ 
حقیقة  بسماع  بك  المحیطین  كل  یرغب  لن  لكن  مشاعرك 
مشاعرك اتجاھھم احرص على اتباع حمیتك الخاصة بشكل 

جید.

تغییر ستایلك و طریقة لباسك سیمنحك االحساس بالسعادة 
و السالم الداخلي ,حذاري فقط أن تظھر بشكل غریب ابحث 
عن فرص أخرى لتطویر نفسك فالحیاة تمنحك فرصا شتى 

مع اشراقة شمس كل صباح. 

یجب علیك العمل لساعات طویلة من یومك و لن یكون لدیك 
فرصتك  انھا  والترفیھ  المرح  أنواع  من  نوع  ألي  الوقت 
حافظ  كبیرة  ورطة  في  ستقع  الشھر  منتصف  بعد  للنجاح, 

على ھدوءك و برودة أعصابك لتمر منھا بسالم. 

سیكون  الشھر  ھذا  خالل  ونشاط  حیویة  أكثر  ستكون 
ستتعرض  انك  اال  العالقة  مشاكلك  لحل  الكافي  الوقت  لدیك 
أحد  فال  تستسلم  ال  باالحباط  تصیبك  قد  أخرى  لضغوطات 

یعیش كما یرید. 

معظم موالید برج األسد سیكونون في مزاج جید خالل ھذا 
انت شخص طیب  أیامھ  معظم  في  لكن  بأكملھ  لیس  الشھر 
الشھر؛  ھذا  اواخر  في  االخرین خصوصا  مع  العمل  وتحب 

انت في حاجة ألخذ قسط من الراحة والترفیھ عن نفسك. 

عید میالد سعید! انھ وقت جید لتأمل ومراجعة الذات وتحلیل 
كل أفعالك وما قمت بھ طوال السنة ابقاء فمك مغلقا سیحمیك 
ستربح  جدید  من  تتحسن  األمور  المشاكل؛  من  الكثیر  من 

الیانصیب وسیتحقق حلمك بالثراء والغنى.

سترتبط  الشھر  ھذا  بدایة  مع  ولطیفا  مشرقا  جذابا  ستبدو 
بأحدھم وستحب كونك محط أنظار كل المحیطین بك التھتم 
لحدیثھم عنك فھم یحسدونك فحسب ال تقلق ستعود األمور 

الى نصابھا مع نھایة ھذا الشھر. 

ھناك بعض األخبار المفرحة واألخرى حزینة؛ المفرح ھو أن 
بعض موالید برج العقرب سیحظون بحظ سعید وستسیر كل 
أمورھم بشكل جید أما المحزن ھو أنك ستدخل في نقاشات مع 
أشخاص ال یرغبون بنجاحك فغیرتھم منك تجعلھم یحاربونك. 

المفرحة  باألشیاء  مختلطة  حقیبة  لك  یحمل  الشھر  ھذا 
والمحبطة كذلك أجل فھذه ھي الحیاة ال مجال للسعادة دون 
لتحقیق  تقدم مستمر  القوس ال زال في  برج  شقاء؛ مولود 
أھدافھ مع بعض المساعدة من الغیر من مصدر غیر متوقع. 

أنت تحاول تغییر بعض األمور في شخصیتك فبعض الخصال 
كانت  عاطفیة  أخرى  عالقة  في  انفصاال  لك  تسبب  قد  فیك 
السن  كبار  أحد  مع  عالقة  إنھا  صداقة  عالقة  أومجرد 
أوباألحرى مع مدیرك؛ من األفضل لك أن تحافظ على ھدوئك. 

لدیك اختیارین الثالث لھما فإما أن تظل مستلقیا على سریرك 
مشاكلك  لمواجھة  تقوم  أن  أو  الماضي  شریط  تعید  وأنت 

وصعاب الحیاة ككل. 

ستظل في حالة ثورة وعصیان لكل أوامر المحیطین بك خالل 
بعض االسابیع بعدھا ستتعب من عنادك وتفضل البقاء وحیدا 

حاول أن تسترخي و تھدأ أعصابك قلیال.

الكلمات المتقاطعة

االختالفات السبعة

أنا مین؟
مسواتي الثالث ملك إسواتیني

أنا فین؟
مملكة إسواتیني / لوبامبا / مسواتي الثالث

فرافیش
۱- العرب اخترعوا جھاز سموه «فوھة الھواء» في العصر العباسي./ ۲- جراھام بل./ 
۳- األلماني روترینجن./ ٤- أبو بكر الرازي./ ٥- األحباش./ ٦- فھرنھایت ۱۷۲٤م./ 
۷- دیفید باشنیل ۱۷۷٦م./ ۸- ریتشارد كاتلینج ۱۸٦۲م./ ۹- دینیس بابان ۱٦۹٦م./ 
۱۰- ھوبرت بوث ۱۹۰۱م./ ۱۱- جون والكر ۱۸۲۷م./ ۱۲- ھنري جو ۱۹۲۰م./ 

۱۳- دیلمز وبنز ۱۸۸۹م. 

فكر شویة!
اوھم./٥-  جورج  ستزنت./٤-  ألبرت  الھنجاري  فاراداي./۳-  النجوفن./۲-  بولس   -۱
كارلو  مونت  عیشھ./۸-  بن  الطاھر  متر./۷-   ۱۱۰۰۰ ۱۸٦۹م./٦-  غانو  كلیمنت 
 ۷ كاسیاس./۱۳-  دیوجانس./۱۲-  القلم./۱۱-  وسبتمبر./۱۰-  مارس  ۱۹۲۱م./۹- 
الراقول./۱۸-  غینیا./۱۷-  المالدیف./۱٦-  جزر  المیالتونین./۱٥-  حكام./۱٤- 
الفوكالند./۲۳-  مجریط./۲۲-  الباراجواي./۲۱-  النمر./۲۰-  الجمل  الخنزیر./۱۹- 
النرجس./۲۸-  كریستي./۲۷-  أجاثا  لیشفى./۲٦-  دوناتي./۲٥-  أریتریا./۲٤- 

البصل./۲۹- الجنیھ اإلسترلیني./۳۰- واشنطن./۳۱- الطبري.

س     العقرب     الميزان      العذراء      األسد      السرطان    الجوزاء      الثور       الحمل
الحوت       الدلو       الجدي      القو

21.03-20.04               21.04-20.05               21.05-21.06               22.06-22.07                23.07-23.08               24.08-23.09                24.090-23.10              24.10-22.11               23.11-21.12                 22.12-20.01               21.01-20.02                21.02-20.03

عضو سابق بمجلس الشورى بالبرلمان المصري، وأستاذ في طب النساء والتولید في 
كلیة طب جامعة القاھرة وعضو مجلس أمناء مكتبة اإلسكندریة. أثناء اندالع ثورة ۲٥ 
ینایر عام ۲۰۱۱ م عیّنھ الرئیس المصري السابق محمد حسني مبارك أمیناً عاماً للحزب 

الوطني الحاكم في ٥ فبرایر ۲۰۱۱ م خلفاً لصفوت الشریف.
قّدم استقالتھ في ۱۱ فبرایر عام ۲۰۱۱ م وھو نفس یوم انتصار الثورة وتنحي حسني 

مبارك عن الحكم. 

Hossam Badrawi
أ.د. حسام البدراوي

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

Bruchstraße 76
D-40235 Düsseldorf

Amawi

DÜSSELDORF

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

خبراء في كل ما يخص السيارات

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

www.gutachten-amawi.de






