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

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

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

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

.IHK على اجتیاز امتحان غرفة التجارة والصناعة

شروط التأھیل:
- دورة في اللغة األلمانیة 

.B1 مستوى
- الحد األدنى للعمر 21 سنة.
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الدليل ـ برلين

يعيش العرب حالة واضحة من التخلف االقتصادي 
والسياسي واالجتماعي وتختلف اآلراء حول أسباب 
هذا التخلف. فهل العرب مسؤولون عن تخلفهم أم أن 
وأوروبا  وأمريكا  اسرائيل  في  اعداءهم  ـ  كالعادة  ـ 
وغيرها من مناطق العالم يتحملون مسؤولية مشاكل 

التخلف العربي؟ 
قد تكون هناك بعض االسباب الدولية الخارجية التي 
ساعدت وتساعد على تعميق مشكلة التخلف في العالم 
العربي، ولكن حتى لو أردنا تحميل مسؤولية تخلفنا 
االمبريالية  مقدمتها  وفي  الخارجية  للقوى  العربي 
االمريكية الجديدة والصهيونية العالمية والجمهورية 
اإليرانية، فإن هذه القوى لم تكن لتتمكن من تحقيق 
أهدافها، لوال وجود أسباب وعناصر عربية تساعد 
على تأسيس التخلف وعلى توثيق أوتاده في األرض 

العربية. 
فمنذ عشرات السنين والعرب يتحدثون عن اصالح 
خدماتهم  وتحسين  أريافهم  وتطوير  تعليمهم  مناهج 
واإلداري  السياسي  فسادهم  على  والقضاء  الصحية 
وضع  تطوير  وعن  والقضائي  والعسكري  والمالي 
تضامنهم  تقوية  الى  ويدعون  العربية،  المرأة 
وتعاونهم االقتصادي والسياسي والعسكري واألمني 
إسالمي،  أوصعيد  عربي  صعيد  على  واإلعالمي 
في  النادر  القليل  تحقيق  من  إال  يتمكنوا  لم  ولكنهم 

جميع هذه المجاالت وغيرها. 

"الكثير من الجعجعة والقليل من الطحين".  
فالعرب يعرفون جيدا نوعية وطبيعة مشاكل التخلف 
التي تواجههم وعوضا عن دراسة أسباب فشلهم في 
يعتقدون  منهم  الكثيرين  فإن  المشاكل  هذه  معالجة 
عن  المسؤولون  هم  اآلخرين  بأن  تردد  أي  بدون 

مشكلة التخلف.
هي  العربي  التخلف  أسباب  بأن  يعتقد  من  وهناك 
اسبابا  للتخلف  ان  اعتقد  ولكني  ثقافية،  أسباب 
مجمله.  في  العربي  بالفكر  ترتبط  جوهرية  فكرية 
العربي بصفة عامة هو فكر شمولي فلسفي  فالفكر 
عاطفي وغير واقعي. وبالتالي فإنه ليس فكرا تنمويا 
بطبيعته. وهذا ال يعني ان الفكر العربي كله يدعو 
العرب  المفكرين  الكثيرون من  فهناك  التخلف.  الى 
الفكر العربي غير  التقدم والتطور، ولكن  من دعاة 
فالفكر  التنمية.  ومشاكل  تحديات  لمواجهة  مؤهل 
وتكوين  بناء  على  ـ  لألسف  ـ  يساعد  لم  العربي 
األرضية العقالنية والواقعية والتحليلية القادرة على 

التصدي لمشاكل التخلف. 
التخلف  مواجهة  في  العربي  الفكر  فشل  لقد 
عمل  فلقد  التنمية.  تحقيق  في  فشل  كما  ومحاربته، 

على  مباشرة  وغير  مباشرة  بطريقة  العربي  الفكر 
تجسيد المفاهيم الخاطئة التي تلوم اآلخرين وتحملهم 
الفكر  أطروحات  بعض  وهناك  التخلف.  مسؤولية 
العربي التي تعارض وترفض التنمية من منطلقات 
تقليدية منسوبة الى الدين دون توثيق شرعي واضح.
جذور  نتلمس  ان  نستطيع  المشاهد  هذه  مجمل  من 
تخلفنا فى ثقافة ال تعتنى وال تحترم حرية اإلنسان 
فكراً وسلوكاً .. ثقافة عشنا فى ظاللها نتجرع المهانة 
حتى وصل بنا الحال إلى عدم إدراك المهانة .. ثقافة 
تكلست وتشرنقت وتحصنت لتمنحنا الخوف والجبن 
والعجز، فال نستطيع إزاحتها أو تطويرها أو تخفيف 

وطأتها، لقد أصبحنا عبيد ثقافتنا التليدة .

لبنان العنيد
شكلت المؤسسات الطائفية ركيزة أساسية صلبة من 
بشؤون  تهتم  التي  اللبناني  األهلي  المجتمع  ركائز 
والسكنية  منها  الصحية  الملة  أو  الطائفة  أبناء 
والتعليمية والخيرية والدينية واالقتصادية وغيرها. 
استمر  لبنان  في  الوطنية  الدولة  بناء  فشل  وبسبب 
مما ساعد  االستقالل  بعد  الطائفية  المؤسسات  عمل 
على تعميق النزعة الطائفية لدى اللبنانيين وتحولها 
الوطني  االنتماء  أشكال  كل  أضعفت  مذهبية  إلى 
الدولة  استمرار  تمنع  وباتت عقبة حقيقية  لبنان  في 
ووطنية  ديمقراطية  أسس  على  وتجددها  اللبنانية 

سليمة.
عشر  خمسة  استمرت  أهلية  حرب  بعد 
زالت  وما   (1989 ـ   1975) عاماً 
اآلن،  حتى  مستمرة  السلبية  تداعياتها 
رجع اللبنانيون إلى مرحلة ما قبل الدولة 
مجتمع  من  فانتقلوا  لبنان.  في  الحديثة 
زعماء  بقيادة  السلم  مجتمع  إلى  الحرب 

الحرب أنفسهم. 
الطائفية  الميليشيات  ذهنية  وهيمنت 
والمذهبية على مؤسسات الدولة اللبنانية 
وأعاقت عملها وإعادة تجددها على أسس 
وطنية سليمة. فبات اللبناني عاجزاً عن 
ممارسات  في ظل  امتالك وعي وطني 
طائفية مدمرة. ولم يعد بمقدوره ممارسة 
حريته في ظل أحزاب ومنظمات طائفية 
على  الطائفي  الوعي  تغلب  ومذهبية 

الوعي الوطني. 
ويفتقر لبنان اليوم إلى المواطنة الجامعة 
وممارسة الحد األدنى من احترام مبادئ 
المساواة بين اللبنانيين بصفتهم مواطنين 

متساوين في الحقوق والواجبات.

وبعد أن سدت أبواب العمل بصورة شبه تامة أمام 
الخارج  إلى  الهجرة  اختار طريق  اللبناني،  الشباب 
زعماء  يحكمه  وطن  إلى  بالعودة  رغبة  دون  من 
القدرة  لشعبه  يتركون  وال  والميليشيات،  الطوائف 
عائلة  وبناء  الكريمة  الحياة  مقومات  تأمين  على 

مستقرة.
لبنان  في  العصرية  الدولة  بناء  مشكلة  عادت  لقد 
ودول عربية أخرى بشكل حاد، وعلى أسس وطنية 

غير طائفية. 
فهل إلغاء الطائفية السياسية هو أفضل الحلول 

لألزمة الطائفية في لبنان؟

ال خيار أمام اللبنانيين غير القيام بمحاولة جديدة. 
أن يتبادلوا التنازالت وأن يتخلوا عن أوهام االنتصار 
هي  الخالصة  اإلقليم.  في  أقوياء  مع  التحالف  عبر 
إلى أقرب  أو  الطريق  إلى لغة منتصف  أن يعودوا 
نقطة منه. الوضع بالغ الخطورة هناك من يعتقد أن 
واألمر  مستحيلة.  عليه  كان  ما  إلى  العراق  عودة 
نفسه بالنسبة الى سوريا. تركيبة لبنان تجعل الطالق 
التعايش  ترميم  الى  العودة  من  بد  ال  لهذا  مستحيال 

وهي مهمة ال تنفصل عن بناء الدولة".

إلى  الطريق  عرف  الذي  لبنان،  لشعب  تحية 
الحرية الحقيقية، بعيدا عن الطوائف.  
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دعت الحكومة األلمانية عمالق وسائل التواصل االجتماعي فيسبوك إلى ضمان حصول 
بمكافحة  تتعلق  ألسباب  تشفيرها  بعد  المنصة  إلى  للدخول  منفذ  على  األمنية  األجهزة 

الجريمة.
وكانت الواليات المتحدة وبريطانيا وأستراليا حضت فيسبوك في رسالة مفتوحة بداية 
الشهر على عدم تشفير خدمة الماسنجر للتراسل الفوري بين المستخدمين، ألن هذا يعيق 

جهود مكافحة اإلرهاب واستغالل األطفال.
األلمانية  الداخلية  وزارة  إن  زونتاغ"  ام  "فيلت  رسالة حكومية حسب صحيفة  وتقول 
فيما  المفتوحة  الرسالة  التعبير عنها في  تم  التي  المقلقة  الثالث "األمور  الدول  تشاطر 

يتعلق بنتائج خطط فيسبوك".
ويقول فيسبوك إنه يلحظ المشكلة المثارة لكنه مستمر بالمضي قدما في خططه.

وسوء  بالخصوصية  المتعلقة  الثغرات  بسبب  شديدة  انتقادات  األزرق  الموقع  وواجه 
استغالل البيانات الشخصية، لكنه وعد مؤخرا بتشفير خدمة التراسل الخاصة به كما هو 

الحال في تطبيق واتساب.
قدرة  "إضعاف  إلى  ستؤدي  الخطوة  هذه  إن  إلى  األلمانية  الداخلية  وزارة  وأشارت 
السلطات على الكشف عن التهديدات الخطيرة"، وهي تريد لحل هذه المضلة أن يستحدث 
فيسبوك بابا خلفيا يضمن الدخول الى الرسائل. وقالت في بيان "يجب أن يتم ايجاد حلول 
تقنية لكل قضية على حدة". وأضافت أن إيجاد "الحل المناسب )...( هو أوال وقبل كل 

شيء من مسؤولية الشركة".
ورفض فيسبوك بشكل واضح الطلب باعتباره يهدد أمن المستخدم في جميع أنحاء العالم.

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم فيسبوك في ألمانيا قوله: "نحن نرفض بشدة جهود 
الحكومة للحصول على باب خلفي ألن هذا يعرض الحياة الخاصة وأمن الناس للخطر 

في جميع أنحاء العالم".
أن  الثالث  الدول  المفتوحة، ذكرت  المتحدة وبريطانيا وأستراليا  الواليات  وفي رسالة 
فيسبوك أبلغ عن 16,8 مليون حالة محتوى تتضمن إساءة لألطفال، وقالت إن 70 بالمئة 

من هذه الحاالت ما كان باإلمكان اكتشافها لو كانت خدمات الموقع مشفرة.

خفضت ألمانيا توقعاتها للنمو االقتصادي للعام المقبل، في إشارة إلى أن 
التباطؤ الذي شهده أكبر اقتصاد أوروبي في العام الجاري مستمر في 
2020. وأعلنت وزارة االقتصاد أنها تتوقع أن يرتفع الناتج اإلجمالي 
في  بالمائة   1.5 مستوى  مقابل   ،2020 في  بالمائة   1 بنحو  المحلي 
التوقعات السابقة. وأبقت الوزارة على تقديراتها للنمو االقتصادي عن 

العام الجاري عند 0.5 بالمائة.
بنحو  الجاري  العام  من  الثاني  الربع  في  انكمش  ألمانيا  اقتصاد  وكان 

0.1 بالمائة.
وتتوقع ألمانيا تراجع فائض الحساب الجاري إلى الناتج اإلجمالي المحلي 
عند مستوى 6.2 بالمائة في 2020، مقابل مستوى 7.25 بالمائة في 
2018. وأعلن بيتر ألتماير وزير االقتصاد األلماني أنه في الوقت الذي 
تتضرر فيه الصادرات األلمانية فإن الطلب المحلي ال يزال قوياً، حيث 

تلقى دعماً من االنفاق الحكومي المرتفع.
يوجد  ال  فإنه  الحالية  اآلفاق  ضعف  من  الرغم  "على  ألتماير:  وتابع 
تهديد لحدوث أزمة اقتصادية، فالتشغيل والدخل مستمرين في االرتفاع 

والتشييد ال يزال ينتعش".
ويتوقع وزير االقتصاد األلماني أن يصل عدد األفراد في سوق العمل 
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في  االقتصاد،  األلماني ألبحاث  المعهد  باحثو  توقع 
دراسة لهم، أن تستمر واليات شرق ألمانيا ضعيفة 

ماليا على مدى عقود.
وقال معدو الدراسة إن من أهم أسباب هذا الضعف 
هو تزايد معدل األعمار ـ الشيخوخة ـ بقوة  وهجرة 

الشباب في هذه الواليات.
"سكسون  والية  سكان  عدد  أن  الباحثون  وأوضح 
أنهالت"، شرق ألمانيا، على سبيل المثال، سيتراجع 
بنحو 21% بحلول عام 2050 مقارنة بما هو عليه 

اليوم.
وأكد معدو الدراسة أن التباين في القوة االقتصادية 
والضريبية بين الواليات في ألمانيا ال يزال مرتفعا 
رغم مرور 30 عاما على سقوط جدار برلين، وقالوا 
إن هناك الكثير من المؤشرات التي تدل على أن هذا 

التفاوت سيزداد أيضا خالل الثالثين عاما المقبلة.
للواليات  الضريبية  العائدات  أن  الباحثون  وأوضح 
و  "تورينجن"  و  "سكسون"  و  أنهالت"  "سكسون 
شرق  في  واليات  وكلها  فوربومرن"،  "ميكلنبورج 
على  العائدات  متوسط  من   %61 نحو  تبلغ  ألمانيا، 

مستوى جميع ألمانيا.
عدة  الدراسة  أصحاب  ذكر  أخرى،  ناحية  من 
سيناريوهات توقعوا من خاللها أال يزيد متوسط هذه 

العائدات عن 70 إلى 80% بحلول عام 2050.

أعادت ست دول أوروبية، من بينها ألمانيا، فرض 
عند  عشوائية  تفتيش  وعمليات  أمنية  إجراءات 
حدودها، لمواجهة ما بات يعرف بـ"الهجرة الثانوية" 

داخل االتحاد األوروبي.
المهاجرين  تنقل  حركة  هي  الثانوية  والهجرة 
مخالف  نحٍو  على  التكتّل  دول  داخل  والالجئين 
للقانون، بمعنى انتقالهم من الدولة األولى التي دخلوا 
دول  من  أخرى  دولة  إلى  األوروبي،  االتحاد  منها 

التكتّل.
ووفقاً لقاعدة بيانات البصمات في االتحاد األوروبي 
تتعلق  حالة   99.032 تسجيل  تّم  داك"،  "يورو 
ببيانات األشخاص الذين تم توقيفهم  أثناء عبورهم 
بشكل غير قانوني الحدود الخارجية لدولة عضو في 
التكتّل، هؤالء تقدموا بعد ذلك بطلب الحماية الدولية 

في دولة أخرى من دول االتحاد األوروبي.
ونظام "يوروداك" هو حجر األساس التفاقية دبلن، 
النظر  بغض  اللجوء،  ما  شخٌص  يطلب  فعندما 
حفظ  يتم  األوروبي،  االتحاد  في  وجوده  مكان  عن 
بصمات أصابعه على النظام المركزي "يوروداك"، 
وذلك بهدف تسهيل تحديد البلد األوروبي المسؤول 
عن البت بطلب اللجوء، والتأكد من أن الالجئين ال 
ما  وهو  متعددة،  بلدان  في  اللجوء  طلبات  يقدمون 

يعرف أحياناً بـ"التسوق لطلب اللجوء". 
التنقالت  هذه  مثل  أن  األوروبي  المجلس  واعتبر 
المشترك  األوروبي  اللجوء  نظام  سالمة  "تعرض 
وجود  عدم  إلى  مشيراً  للخطر"  شنغن  ومكتسبات 
"رؤية واضحة على نطاق االتحاد األوروبي" بشأن 

الهجرة الثانوية.
وأعلنت ألمانيا عن تشديد عمليات التفتيش على كامل 
الثانوية،  الهجرة  مكافحة  بهدف  األلمانية  الحدود 
زيهوفر  هورست  الداخلية  وزير  إقرار  بعد  وذلك 

تمديد المراقبة على الحدود األلمانية.

حذر الرئيس السابق للهيئة االتحادية لحماية الدستور 
جورج  "هانز-  بألمانيا(  الداخلية  )االستخبارات 
ماسن" من زيادة التطرف داخل التيار اليميني، ودعا 

إلنفاق المزيد من األموال للوقاية من ذلك.
وقال هانز- جورج ماسن لشبكة التحرير الصحفي 
للتيار  تطرفا  أرصد  "إنني  تصريحات:  في  بألمانيا 

اليميني المتشدد بألمانيا".
التي  الزيادة  أنه تساوره مخاوف بسبب  إلى  وأشار 
بأعمال  يقومون  الذين  األشخاص  في  رصدها  يتم 
تجهيزات  تحسين  ضرورة  على  شدد  لذا  عنف، 

برامج الوقاية.
ورفض ماسن االتهام الموجه له بأنه كان يتم االستهانة 
بموضوع التطرف اليميني خالل فترة توليه رئاسة 
تشويه  محاولة  "إنها  وقال:  الداخلية،  االستخبارات 

واضحة من جانب أعدائي السياسيين".
وهاجم المسؤول األمني السابق الحزب االشتراكي 

الديمقراطي الشريك باالئتالف الحاكم في ألمانيا في 
األلمانية  السياسية  "تسيتسيرو"  لمجلة  تصريحات 
الخطر  مسؤولية  يتحملون  إنهم  وقال  المتخصصة، 

الناتج عن العائدين من تنظيم داعش.
االشتراكي  )الحزب  "يتحمل  قائال:  ماسن  وأوضح 
الديمقراطي( مسؤولية عودة مقاتلي داعش ونسائهم 
المتعصبات إلى ألمانيا مجددا، على الرغم من أنهم 
كانوا سيفقدون الجنسية األلمانية منذ فترة طويلة، إذا 
كان قد صدر القانون من قبل"، الفتا إلى أن الحزب 
سيكون مسؤوال أيضا عن ارتكاب هؤالء األشخاص 

جرائم في ألمانيا.

اجتماع  في  األلمانية  الواليات  داخلية  ناقش وزراء 
استثنائي مع وزير الداخلية االتحادي زيهوفر حزمة 
إجراءات تهدف إلى الكشف المبكر عن عنف اليمين 
البالد،  في  اليهودية  المؤسسات  وحماية  المتطرف 

بينها تشديد قانون حيازة السالح.
وازدادت المطالب بتشديد قانون حيازة السالح بعد 
هاله  بمدينة  يهودي  كنيس  على  اإلرهابي  الهجوم 
البرلمان  وناقش  الماضي.  للشهر  ألمانيا  شرقي 
األلماني "بوندستاغ" في قراءة أولى مشروع قانون 

بهذا الشأن تقدمت به الحكومة.
وينص المشروع على توسيع سجل األسلحة الوطني 
لتسهيل إمكانية تتبع جميع األسلحة النارية الموجودة 
في البالد. وأكد المسؤول البرلماني عن ملف الداخلية 
من cdu أن هذا اإلجراء ال يستهدف به ممارسي 
رياضة الرماية وال المهتمين باقتناء األسلحة، ولكن 
القصد منه هو جعل وصول اإلرهابيين والمجرمين 

إلى السالح صعبا.
تويرينغن  الداخلية في والية  نادى وزير  من جانبه 
قبل  الدستور  حماية  هيئة  موظفي  رأي  باستطالع 
حصول أي شخص على تصريح بامتالك السالح. 
األسلحة  تصل  أال  على  نحرص  أن  "علينا  وقال: 

أليدي المتطرفين مطلقا".
من جانبهم، ناقش وزراء داخلية الواليات األلمانية 
االتحادي  الداخلية  وزير  مع  استثنائي  اجتماع  في 
إلى  تهدف  إجراءات  حزمة  زيهوفر  هورست 
مواجهة عنف اليمين المتطرف عموما، بينها أيضا 
من  المسجلين  ومتابعة  السالح  حيازة  قانون  تشديد 
حملة السالح لمراقبة مدى خطورة مواقفهم وعما إذا 
كانت هناك ميول متطرفة، في آلية تشبه الرادار في 

كشف الميول اليمينية المتطرفة.
كشف  إلى  تهدف  إجراءات  الحزمة  تتضمن  كما 
ومستخدمي  لموظفين  المتطرف  اليميني  النشاط 
الدولة والواليات والبلديات، خصوصا في صفوف 
ووضع  األمنية  المؤسسات  وبقية  والجيش  الشرطة 

آلية للتعامل مع من تثبت تورطه في نشاط يميني. 
إلى ذلك شملت الحزمة أيضا إجراءات أمنية لحماية 
المعابد اليهودية وبقية المؤسسات اليهودية في ألمانيا.
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. أحدث الموديالت في عالم األزياء
. أفضل تصاميم فساتين األعراس

. أحدث الموديالت في عالم األزياء
. أفضل تصاميم فساتين األعراس

. أحدث الموديالت في عالم األزياء

. موديالت جديدة لفساتين السهرات
. مجموعة عصرية وتشكيلة كبيرة 

  من أزياء الرجال والشباب
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عادل فهمي

منذ أسابيع هاجم شاب يميني متطرف كنيس يهودي 
قتلى  لوقوع  أدى  مما  ألمانيا،  هاله شرق  مدينة  في 
خالل العملية. هذا بخالف مهاجمة المساجد في شرق 
والمحجبات  المنقبات  على  والتعدي  البالد،  وغرب 

في محطات القطارات والحافالت.
في  المشهد  المتطرف  اليمين  حركات  وتتصدر 
كبير،  بشكل  لها  المنضمين  عدد  يزداد  إذ  ألمانيا، 
وتقدر هيئة حماية الدستور »االستخبارات الداخلية« 
عدد المنضوين تحت لواء هذه الحركات حتى نهاية 
2018 بـ 24100  شخص. وتتمثل في » النازيين 
أبرز  و»الهوية«  الرايخ«،  و»مواطني  الجدد«، 

حركات اليمين المتطرف في البالد.
أيدي  بين  أسلحة  متزايد  بشكل  الشرطة  وترصد 
رصدت   ،2018 فخالل  المتطرف.  اليمين  نشطاء 
نشطاء  في حوذة  قطعة سالح  األمن 1091  قوات 
من اليمين المتطرف، مقارنة بـ 676  في 2017. 
الجيش  اختراق  في  الحركات  هذه  نجحت  كذلك 
كبيرا.  قلقا  يثير  ما  داخله،  جنود  وتجنيد  األلماني، 
وحتى أغسطس (آب) الماضي، سجلت االستخبارات 
الحربية 477 حالة انتماء لليمين المتطرف بين جنود 

الجيش. 
وقبل عامين رصدت السلطات خلية لليمين المتطرف 
كانت  ايه،  فرانكو  يدعى  ضابط  بقيادة  الجيش  في 
تخطط لشن هجمات إرهابية على أهداف عدة بينها 
واغتيال صحفيين  فيينا،  النمساوية  العاصمة  مطار 

ألمان، وإلصاق هذه الجرائم بالالجئين.
الشرطة سجلت  فإن  فيال«،  تقرير »دويتشه  ووفق 
متطرفة  يمينية  بدوافع  مدفوعة  جريمة   1156
األجانب  ضد  الكراهية  جرائم  بينها   ،2018 في 
أخطر  ووقعت  األلمانية.  األراضي  في  والمسلمين 
حين  الماضي،  يونيو  في  المتطرف  لليمين  جريمة 
السياسي  الجدد«  »النازيين  نشطاء  أحد  اغتال 
بالرصاص،  لوبكة،  فالتر  هيسن،  بوالية  المحلي 
بسبب مواقف األخير الداعمة لالجئين، في سابقة لم 
تحدث منذ عقود وأعادت لألذهان عمليات االغتيال 

التي نفذها نظام هتلر ضد معارضيه السياسيين.
وفي وقت سابق هذا العام، أوقفت السلطات األلمانية 
عنف  بأعمال  تهديد  خطاب   200 أرسل  رجاًل 
وشخصيات  حكومية  مؤسسات  إلى  وتفجيرات 
بـ»االشتراكيين  موقعة  ألمانيا  في  عامة  سياسية 
بقيادة  النازي  النظام  أيدلوجية  وهي  القوميين«، 
أدولف هتلر، حسب صحيفة »دي فيلت« األلمانية.

الماضي،  (تموز)  يوليو  في  الشرطة  أعلنت  كما 
يمينية متطرفة تسمى »نورد كرويتس«  أن حركة 
(صليب الشمال) أعدت قوائم اغتياالت سياسية في 
ألف  أسماء وعناوين 25  ألمانيا، ضمت  أنحاء  كل 
شخص. ونقلت »شبكة التحرير االخبارية« األلمانية 

الخاصة عن المكتب االتحادي للشرطة الجنائية أن 
ذات  قتل  لعمليات  نورد كرويتس خططت  »حركة 
دوافع سياسية في جميع أنحاء ألمانيا«، مضيفة أن 

»الشرطة استطاعت إحباط المخطط«.
استطاعت  البالد،  شرقي  كيمنتس  مدينة  وفي 
السلطات قبل عدة أشهر، رصد خلية يمين متطرف 
مكونة من ثمانية أشخاص تتراوح أعمارهم بين 21 
الديمقراطي.  بالنظام  لالطاحة  تخطط  عاماًل،  و32 
محادثات  عبر  ألهدافهم  يخططون  المتهمون  وكان 
عبر اإلنترنت، ويتحدثون عن ارتكاب عمليات قتل، 

وفق صحيفة »دي فيلت«.

محاوالت الحتواء الظاهرة
مع تفاقم ظاهرة اليمين المتطرف، وضعت الحكومة 
هذا  لمكافحة  الماضي،  الشهر  خطة  األلمانية 
الدستور  حماية  هيئة  في  الخطة  وتشمل  الخطر. 
»االستخبارات الداخلية« لمكافحة اإلرهاب اليميني، 

وتدشين 500 وظيفة جديدة في هذا القسم.
الجنائية  للشرطة  االتحادي  المكتب  وضع  كذلك 
خطة إلعادة هيكلة الشرطة وزيادة عدد عناصرها، 
لمواجهة خطر اليمين المتطرف. ووفق صحيفة »دي 
الماضي،  أغسطس  في  انتهى  المكتب  فإن  فيلت«، 
من إعداد خطة العادة هيكلة جهاز الشرطة، تتضمن 
الكراهية.  جرائم  لمكافحة  شرطي  جهاز  إنشاء 
 440 وخلق  الشرطة  عناصر  زيادة  أيًضا  وتشمل 

وظيفة جديدة في أروقتها.
فيما اقترحت رئيسة لجنة الشؤون الداخلية بالبرلمان 
لليمين  إلكتروني  تعقب  عمليات  إجراء  األلماني، 
المتطرف، واختراق الرسائل المشفرة بين نشطائه، 
كخطوة استباقية لمنع أي عمليات إرهابية، حسب ما 

نقله موقع »آر بي« اإلخباري الخاص.
االتحادي  المكتب  عقد  الماضي،  يونيو  وأواخر 
الدستور،  حماية  وهيئة  الجنائية  للشرطة 
البرلمان  في  الداخلي  األمن  للجنة  طارئا  اجتماعا 
»البوندستاغ«، بشأن خطر اليمين المتطرف، حسب 
وقالت  شبيجل«.  »دير  مجلة  حينه  في  نقلته  ما 

شهد  االجتماع  »إن  المجلة: 
إطالق الشرطة واالستخبارات 
من  واضًحا  تحذيًرا  الداخلية 
اليميني  اإلرهاب  تنامي خطر 
المتطرف، خاصة بعد اغتيال 
األجهزة  حذرت  كما  لوبكة. 
من  االجتماع  خالل  األمنية 
اليميني  للعنف)  (موجة جديدة 

المتطرف في البالد«.
الشعبي،تنظم  الصعيد  وعلى 
السياسية  األحزاب والحركات 

فاعليات ومظاهرات  الوسط  ويمين  لليسار  المنتمية 
وفي  المتطرف.  اليمين  بخطر  للتنديد  بشكل دوري 
أغسطس الماضي، شارك أكثر من 30 ألف شخص 
في مظاهرة حاشدة ضد اليمين المتطرف والعنصرية 
في مدينة دريسدن، عاصمة والية ساكسونيا، جنوب 

شرقي البالد.
بداًل عن  »التضامن  تحت شعار  المظاهرة  وجرت 
وسط  في  ومنفتح«  حر  مجتمع  أجل  من  الرفض: 
مختلف  من  متظاهرون  فيها  وشارك  المدينة، 
االتجاهات السياسية. ورفع المتظاهرون الفتات كتب 
عليها »العنصرية ليست خياًرا«، و»ال للنازيين«، 

مرددين هتافات تدعم تنوع المجتمع والمهاجرين.

هل يحكم اليمين المتطرف ألمانيا؟
وأصبح  المفاجأة  البديل«  فجر »حزب  في 2017 
اللحظة  تلك  ومنذ  البرلمان.  في  كتلة  أكبر  ثالث 
ازداد الجدل السياسي حول إمكانية مشاركة الحزب 
أو  األلمانية،  الحكومة  في  للمهاجرين  المعادي 

وصول سياسي منتم له إلى منصب المستشار.
المحلية  االنتخابات  في  للحزب  القوي  األداء  وجاء 
سبتمبر  في  وبراندنبورغ،  ساكسونيا  واليتي  في 
الحزب  موقع  ويرسخ  الجدل،  ذلك  ليزيد  الماضي، 

في المشهد السياسي األلماني. 
كما أن نشاط الحركات السياسية اليمينية، ولجوءها 
يزيد  الشارع،  على  نفسها  لفرض  للعنف  المتزايد 

القلق حول مستقبل البالد.
لحكم  المتطرف  لليمين  الواضحة  الرغبة  ورغم 
من  بداية  للسلطة  للوصول  وتخطيطه  ألمانيا، 
هذا  أن  إال   ،2021 عام  في  التشريعية  االنتخابات 
لواقع، في ظل  التحول  بعيدا عن  يزال  الطموح ال 
حاكم  ائتالف  في  الدخول  األحزاب  جميع  رفض 
المستوى  على  ألمانيا«،  ألجل  البديل  »حزب  مع 
لهذا  األلمان  أكثرية  تصويت  وصعوبة  االتحادي، 
المتطرف  لليمين  السيئ  الماضي  ظل  في  الحزب 
تسايت«  »دي  لصحيفة  تقرير  حسب  البالد،  في 

الليبرالية األلمانية.

هل ألمانيا في خطر ؟
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عين على الالجئين

د/ أمير حمد

شغلت قضية تقلب المناخ ألمانيا في اآلونة األخيرة، 
إذ قررت صرف 42 مليار يورو في السنة القادمة 
أدى  مما  الحراري  باالنبعاث  البيئة  تلوث  لمكافحة 
البحار  منسوب  وارتفاع  الثلوج  ذوبان  زيادة  إلى 

والحرارة وحرائق الغابات.
تقول وزير البيئة حزب CSU  بأن ألمانيا ستزرع 
غابات شوكية تقاوم التغيير المناخي بدال من الغابات 

الهشة العاجزة عن مواجهة تقلب المناخ.
النمو  كتدني  عدة  قضايا  من  واحدة  قضية  هذه 
أسعارها  وارتفاع  المساكن  أزمة   ، االقتصادي 
أمريكا  بين  االقتصادية  الحرب  تسببت  كذلك   .
والصين ومغادرة انجلترا االتحاد األوروبي وارتفاع 
المحور  الالجئين  قضية  جانب  إلى  هذا  الضرائب، 
األساسي الذي يحرك ويؤكد كل هذه القضايا والذي 

نحن بصدده في هذا المقال .

من المالحظ أن هجرة الالجئين إلى أوروبا ازدادت 
مباالة  لعدم  مساكنهم  تُحرق  أن  درجة  الى  احتقانا 
الدول المستقبلة لهم كاليونان مثال والتي احترق فيها 
الجئين وتأخرت قوات االطفاء وفشل حراس األمن 
في ضبط الفوضى وغضب الالجئين إزاء احتراق 
الجئة حامل!!!  ان مركز "موريا" الستقبال لالجئين 

في اليونان صورة واضحة لألزمة.
موقف  عن  مدافعا  اليونان  وزراء  رئيس  ذكر 
حكومته انه قرر تسفير 10 آالف الجئ سوري إلى 
ولطرح  الراهن  الوضع  في  تقبلهم  لصعوبة  تركيا 
أردوغان مشروع توطين الجئي سوريا في شمالها 
في شريط كلس، إذ ضاقت بالده هو كذلك بالجئي 

سوريا "ثالثة ماليين الجئ سوري".

من جانب آخر اتفق وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا 
ومالطا وايطاليا بفتح موانئ مالطا وايطاليا لالجئين 
دول  الى  أيام  ثالثة  غضون  في  يغادروا  أن  على 
الرابطة األوروبية األخرى، إذ أعلنت ألمانيا استقبال 
وبلجيكا  والبرتغال  فرنسا  أبدت  كما  الالجئين  ربع 
تقبلها الحتواء الالجئين الجدد لتخفيف العبء على 
إيطاليا، اثر ان انفتحت على سياسة الرابطة الخاصة 
بالالجئين التي ظل يرفضها بكاملها (ماتيو سالفيني) 

وزير داخلية ايطاليا السابق المتطرف.
وتدفقهم  الالجئين  وضع  مؤخرا  ألمانيا  ناقشت  وقد 
فاعترض  وألمانيا،  فرنسا  إلى  السيما  أوروبا  إلى 
لنسبة  المانيا  استقطاب  بأن   fdp الليبرالي  الحزب 
كبيرة من الالجئين اكثر من أي دولة اوروبية أخرى 

المانيا  بأن  الحزب  ليندر) رئيس   ) يقول  ال يصح. 
تخاف من الهجرة االقتصادية التي حولها اللجوء الى 
المقابل تقلب منهج (زيهوفر)  تجارة !!  وانتقد في 
بتعاطفه  االشتراكي  المسيحي   csu الداخلية  وزير 
مع الالجئين، إذ انه صرح في اتفاق وزراء األربعة 
ألمانيا  بالتزام  وايطاليا)  مالطا  ـ  فرنسا  ـ  (ألمانيا 

باستقطاب ربع نسبة الالجئين القادمين الجدد. 
يقول(زيهوفر) بأنه ال يسمح أن يرى المستضعفين 
في  وشهور  أسابيع  يهيمون  أو  يغرقون  الالجئين 
ودراسة طلبات  بالرسو،  لهم  يسمح  أن  دون  البحر 
منضبط  داخلية  وزير  أنه  مواصاٌل  وقال  لجوءهم، 
استقطاب  في  تساهله  وما  عنه  ُعرف  كما  ومتشدد 
الالجئين إال بادرة أولى لتشجيع دول أوروبية أخرى 
للمشاركة الطوعية في استقطاب الالجئين، وقال بأن 
سياسة ألمانيا الخاصة باللجوء ستظل تراقب الحدود 
وجود  بشدة  وتُراقب  فيهم  المرغوب  غير  وتُسفر 
للحفاظ على أمنها ومنظومتها االجتماعية  الالجئين 
لدعم  للعمل  الالجئين  طاقات  وتصعيد  والدينية 

االقتصاد االساسي.
وقال (زيهوفر) إن شرق ألمانيا سيلحق مائة بالمائة 
ميركل  حكومة  ألن  فقط  أعوام  عشرة  بعد  بغربها 
تسعى لرفع األجور وإنعاش االقتصاد بتوطيد عديد 
األلمان  هجرة  لتتوقف  الشرق  في  الشركات  من 
الشرقيين إلى غربها وخارج ألمانيا فيما تتنامى نسبة 
يبشر  الذي  االقتصادي،  النمو  نسبة  وتقل  العجزة 
الالجئين  أحوال  وتدهور  جديد  من  النازية  بصعود 

المنتشرين في الواليات الشرقية.

ليؤكد  األحداث  مسرح  على  يعود  ترامب  هو  ها 
ذكر  إذ  الالجئين،  وتشابك وعالمية قضية  محورية 
أمام متابعيه من الحزب الجمهوري أنه سيدافع عن 
عدد  أكبر  من  بالتخلص  األمريكيين  ألجل  أمريكا 
الغير  أمريكا  جنوب  الجئي  السيما  األجانب،  من 
شرعيين ، قال أن على اوروبا أال تغالي في الدفاع 
الجئي  لترحيل  استعداد  على  وانه  الالجئين  عن 
والدعارة  المخدرات  وعصابات  امريكا  جنوب 
يكرر  أن  يكن غريبا  لم  ألمانيا،  رأسها  إليها وعلى 
ويتحدى ترامب سلطته الفردية الشبيهة بسلطة الملك 
الدولة"، ويظل ترامب رئيس  القائل "أنا  فريدريش 
متقلب المزاج وعنصري أساء إلى األديان واألجانب 

وأصحاب البشرة الداكنة واإلعالم .
إجرائه  تطبيق  في  المحاكم  أمام  ترامب  خسر  لقد 
الخاص بسجن الالجئين الجدد على الحدود لمدة شهر 

ونصف إلى أن تتم نتيجة فحص طلبات لجوئهم ...ال 
يهم إن كان منهم أطفال أو نساء حامالت، وقد عجز 
في تطبيق إجرائه هذا العتراض الديمقراطيين عليه 
. كما يبدو أن ترامب يخاف خسارة ترشيحه للدورة 
الثانية نهاية عام 2020 التهام الحزب الديمقراطي 
له بالتورط في الضغط على رئيس اوكرانيا إلدانة 
ابن جون بايدن مرشح الحزب الديمقراطي المنافس 
له واستغالل نفوذه كرئيس لتخويف رؤساء استراليا 
وبعض دول جنوب امريكا الالتينية وكذلك ايطاليا .

الحل خارج الحدود
نعم إن ملف قضية الالجئين ملف ربط كثير من دول 
بل كقضية ألمر  اتفاقية فحسب  ليس كقضية  العالم 
المضيفة  الدول  منظومة  تغيير  بإمكانه  مهم  داخلي 
رويدا رويداٌ. قال (زيهوفر) في زيارته لتركيا بأن " 
تركيا لم تعد صمام أمان ألوروبا فقط بل للعالم كله 
بتبنيها ألكثر من 3 مليون الجئ سوري" ووعد بأن 
تقف ألمانيا والرابطة األوروبية جوارها لحل كثير 
اعترض  ذاته  الوقت  االقتصادية وفي  من قضاياها 
شمال  آمنة  مستوطنات  إلقامة  تركيا  مشروع  على 
كذلك  األوروبية  الرابطة  نظر  وجهة  وهي  سوريا 

ومنظمات الالجئين وحقوق اإلنسان.
منظمة  من  رسمي  تقرير  في  جاء  أخر  جانب  إلى 
بأن  أخرى  إنسانية  ومنظمات  العالمية  الالجئين 
600.000 بال هوية وجنسية من الرومان وبعض 
أقليات شرق أوروبا وكذلك من ولدوا من المهاجرين 
والالجئين أثناء تشرد آبائهم طلبا للجوء في أوروبا 

مثال 

لقاء  في  بالالجئين  مختص  يوناني  مسؤول  يقول 
تنظيم  في  تكمن  األساسية  المشكلة  أن  إنفو  بإذاعة 
الالجئين وهي ليست مشكلة مادية فميزانية الالجئين 
طفل   4000 بأن   ً مواصال  قال  بعد،  تصرف  لم 
الجئ موجود في جزر اليونان لم ينظر في طلبات 
لجوئهم وأن اليونان سيرحل في الفترة القادمة ما ال 

يقل عن 100 ألف الجئ إلى تركيا . 
األوروبية  الرابطة  رئيس  يونكه  بأن  المعلوم  من 
قد انتقد دوره إذ وصف نفسه فاشاًل في حل قضية 
الالجئين رغم كل جهوده إلقناع دول شرق أوروبا 
األطفال  الالجئين  والمجر الستقطاب  بولندا  السيما 
واألمهات إذ ال تشكل هذه الشريحة خطراً واضحاً 
ميزانية  من  مباشرة  المدعومة  الدول  هذه  القتصاد 
ماكرون  انتقد  أخر  جانب  ومن  األوروبي،  االتحاد 
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تركيا  اليونان  وزراء  رئيس  وكذلك  فرنسا  رئيس 
لتركها آلالف الالجئين للقدوم إلى اليونان بهم وتعاني 
األوروبي  االتحاد  وبطء  و  تعدادهم  تضخم  من 
فقد  ألمانيا  يخص  ما  أما  الالجئين،   وطأة  لتخفيف 
بأن  لليونان  األخيرة  زيارته  في  (زيهوفر)  صرح 
ألمانيا ستدعم اليونان بالتقنيات الحديثة والكمبيوترات 
إجراءات  وتسهيل  لضبط  بحرية  وقوارب  ومنصة 
ألماني  المختصين بطاقم  الموظفين  اللجوء وستدعم 
كبير لينظم معهم إجراءات اللجوء، وإلى جانب أخر 
تشديد  على  بالده  بعزم  اليونان  وزراء  رئيس  أكد 
ثم  ومن  طلباته  فحص  وسرعة  اللجوء  إجراءات 
إرجاع  اليونان  توعدت  قد  نعم  الالجئين،  تسفير 
100 ألف الجئ حتى نهاية هذا العام النفتاح هجرة 

الالجئين على جزرها القريبة من تركيا. 
السياسي  المشهد  من  ميركل  المستشارة  تُختزل  لم 
هذا إذ طالبت كعادتها بإدارة قوية والتماس الصبر 
األخر  لمؤازرة  المسيحية  حزبها  بقيم  والتمسك 
لها10  خطاب  في  ذكرت  كما  هذا  والمستضعف، 
بهجرة وتشرد ولجوء األلمان من قبل وعيشهم تحت 

سلطة وهيمنة نظام المانيا الشرقية الشيوعي .
تشهد  ربما  اليونان  بأن  اليونانيين  من  كثير  وذكر 
تحول سياسي يميني راديكالي كما حدث في ايطاليا 
الرتفاع نسبة الالجئين فيها دون أن يسافروا بسرعة 

أو يتم توزيعهم على بقية دول الرابطة األوروبية.

يقول بوريس جونسون رئيس وزراء انجلترا وصفاً 
أزمة الالجئين بـ "الالخيار" أو "المتاهة" فسر ذلك 
فيما  الحالتين  في  الراهن  الوضع  هو  الالخيار  ألن 

حشودهم  اوروبا  تتقبل  أن  إما  الالجئين،  يخص 
الغفيرة أو تتركهم للغرق في البحر كسياسة سلفيني 

وزير داخلية ايطاليا السابق.
 

بهذا نطرح سؤال .. أين تكمن أزمة الالجئين وما 
سببها؟؟ 

نشوب  بأن  القضية  بهذه  المهتمين  من  كثير  رد 
الحروب في سوريا والعراق وأفغانستان هي السبب 
اللجوء  أما  أوروبا،  إلى  الالجئين  لنزوح  المباشر 
في  المناخ  وأزمة  والبطالة  الفقر  فسببه  االقتصادي 

غرب وشرق افريقيا.

في  الالجئين  قضية  األوروبية  الرابطة  وضعت 
اللقاء  المرحلة وأكدت في  اهتماماتها في هذه  أولى 
المشترك بين وزراء داخلية دولها على جهود ألمانيا 
الستقطاب  األوروبية  الدول  عدد  ارتفاع  وتوقعت 
ربع  بتقبل  ألمانيا  التزمت  ان  إثر  الجدد  الالجئين 
النسبة. جاء هذا بعد أن أنجز (زيهوفر) رحلته إلى 
تركيا واليونان. قال مسؤول رفيع في الرابطة بأن 
موقف حزب CSU الذي ينتمي إليه (زيهوفر) هو 
تبني  في  المساهمة  الدول  تسير عليه  الذي  الموقف 
الالجئين وقال بأن هذه المساهمة طوعية ويمكن ألي 
الجدد  الالجئين  تبني  مسؤولية  من  االنسحاب  دولة 
وتشجيع  دعم  يعني  ال  الالجئين  استقطاب  أن  كما 
المهربين على الهجرة القسرية، التي ظلت وستظل 

الرابطة تقاومها بكل جهودها.

وكما ذكرنا سابقاً ان البرتغال  قد أبدت موافقتها على 

تبني الالجئين إلى جانب ألمانيا وفرنسا وايطاليا و 
مالطا الستقرارها االقتصادي ونموها المطرد تحت 
الحكومة االشتراكية واليسار التي أعيد انتخابها من 
البطالة  نسبة  تقليص  الحكومة  استطاعت  إذ  جديد. 
وتحسين وضع المواطنين. وصرح رئيس الوزراء 
شعبه  ثقة  يؤكد  الثانية  للمرة  فوزه  أن  البرتغالي 
ببرامج حزبه االشتراكي، إال أن هذا الفوز ال يعني 
التوقف بل العمل قدماً لمشاريع عدة تجلب االستثمار 
للبرتغال الى جانب السياحة هذا إلى جانب االلتزام 

بعضوية الرابطة األوروبية.  
المساهمة  البرتغالي  الوزراء  رئيس  يعني  بهذا 
كما  الجدد  الالجئين  من  نسبة  تقبل  في  الطوعية 
أيد عاملة  إلى  بأن بالده بحاجة  قال  ذكر مؤخراً،  
والزيتون  والخضار  الفاكهة  وحقول  المزارع  في 
والليمون وكذلك رجال اإلطفاء لكثرة الحرائق التي 

تنشب بفعل ارتفاع الحرارة وسرعة الرياح.
الالجئين  لتقبل  البرتغال  دعم  على  زيهوفر  وأثنى 
الواجب  هذا  لدعم  الرابطة  دول  من  مزيد  في  أماًل 
اوروبا  دول شرق  الذي ظلت  االختياري  اإلنساني 

ونيوزيلندا والمجر ترفضه بشدة.

في  محورية  قضية  الالجئين  قضية  تمثل  ال  ختاماً 
فهناك  لوحدها  العام  الشارع  أو  األلمانية  السياسة 
واألثرياء  الفقراء  بين  الهوة  كاتساع  أخرى  قضايا 
بفعل تدني األجور وارتفاع الضرائب وأزمة السكن 
خطر  تزايد  إلى  باإلضافة  المناخ  على  والمحافظة 

اليمين المتطرف.

Die Bundesregierung
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اقتصاد  تعافي  استمرار  شهدت  التي  الفترة  خالل 
كان  العالمية،  المالية  األزمة  من  جيد  بشكل  ألمانيا 
لدى صناع السياسة مبررات عقالنية للتقشف المالي.

وبرفض الحث الدائم من الدول األعضاء في منطقة 
اليورو بشأن اعتماد التحفيز النقدي، كرس األلمان 
االلتزام الوطني النضباط الموازنة والمعروف باسم 
والذي  في عام 2009  أقروه  الذي  الديون«  »كبح 
بالمائة   0.35 إلى  الفيدرالي  الهيكلي  العجز  يحدد 

نسبة للناتج المحلي اإلجمالي
»جيفري  االقتصاد  ألستاذ  تحليلية  رؤية  وتناقش 
 die  « األسود«  »الصفر  سياسة  فرانكل« 
في  التام  التوازن  لتحقيق   «  schwarze null

موازنة ألمانيا وسط الحاجة الملحة للتوسع المالي.
ومن شأن مزيد من اإلنفاق العام في ألمانيا أن يقلل 
من الفائض الكبير في الحساب الجاري للبالد، ويدعم 
الطلب والذي سوف يساعد الدول األعضاء األخرى 
في منطقة اليورو وخاصًة في جنوب أوروبا، وذلك 

وفقاً لما يجادل به المدافعين عن التحفيز.
االقتصادي  والنمو  البطالة  معدل  انخفاض  مع  لكن 
القوي نسبياً في ألمانيا، فإن صناع السياسة في برلين 
كانوا خائفين ألسباب مفهومة من أن تؤدي إجراءات 

كهذه لتسارع غير إيجابي لنمو االقتصاد المحلي.
فيه  المبالغ  االقتصادي  النمو  يعد  لم  اآلن،  ولكن 
اإلجمالي  المحلي  الناتج  أن  حيث  للقلق،  مصدراً 
أللمانيا تحول لالنكماش خالل الربع الثاني من العام 
الحالي، ما يعكس ضعف القطاع الصناعي الحساس 

لتطورات التجارة.
الثالث  الربع  في  النمو  أرقام  أيضاً  جاءت  وإذا 
بالسالب، فإن االقتصاد سيكون داخل مرحلة ركود 

اقتصادي رسمياً.

ومن شأن النمو األبطأ في الدخل أن يقلل اإليرادات 
الضريبية وبالتالي تقليص فائض الموازنة األلمانية، 
لكن بكل تأكيد يجب على السلطات أال تتخذ خطوة 

من أجل الحفاظ على الفائض.
الحكومة أن تستجيب  النقيض، يجب على  بل على 
خفض  أو  اإلنفاق  زيادة  خالل  من  تباطؤ  أّي  إلى 
الضرائب، وعلى وجه التحديد يجب أن تنفق المزيد 
التحتية ويمكنها خفض  البنية  على صيانة وتحديث 

الضرائب على الرواتب.
حجم  من  الديون  لكبح  القانونية  القيود  تحد  وربما 
التحفيز الممكن، لكن ال يزال هناك بعض المساحة.

»الصفر  سياسة  إلغاء  يمكن  ذلك،  على  وعالوة 
أو  االقتصادي،  الركود  حالة  في  بالكامل  األسود« 
يمكن إعادة تفسيرها للسماح باإلنفاق الممول بالعجز 
الموجه لالستثمار، مع االستمرار في موازنة النفقات 

الحالية.

»اقتراض  التحتية  البنية  في  االستثمار  يُشكل  وال 
مضر بالمستقبل« بالمعنى االقتصادي الحقيقي.

وتعزز معدالت الفائدة السالبة - يمكن للحكومة حالياً 
االقتراض لمدة 10 سنوات بمعدل فائدة يبلغ -0.5 
بالمائة - ضرورة االستثمار في المشاريع العامة مع 

تحقيق عوائد إيجابية.
والسكك  والجسور  الطرق  المشاريع  هذه  وتشمل 
الحديدية وكذلك البنية التحتية مثل تكنولوجيا شبكات 

.»5G« المحمول

الفلسفية  للتقاليد  وإذا كانت الحكومة األلمانية تسمح 
من  بمنعها  بالبالد  المنظمة  الليبرالية  في  المتمثلة 
إدارة عجز مالي في وقت الركود االقتصادي، فإن 
قادتها سوف ينضمون إلى نادي السياسيين المؤيدين 
للدورة االقتصادية بحماقة (أي هؤالء الذين يدعمون 
النمو  أوقات  في  الضرائب  وخفض  اإلنفاق  زيادة 
االقتصادي القوي، بينما يخفضون اإلنفاق ويرفعون 

الضرائب في وقت الصعوبات االقتصادية).
ولن تكون الحكومة األلمانية وحيدة في هذا التوجه، 
فمن الناحية التاريخية تتبع العديد من الدول النامية 
مؤيدة  مالية  سياسات  األساسية  للسلع  المصدرة 
أن  قبل  السلع،  طفرة  خالل  االقتصادية  للدورات 

تُجبر على عكس االتجاه عندما تتراجع األسعار.
خالل  الموازنة  في  كبيراً  عجزاً  اليونان  وسجلت 
سنوات النمو االقتصادي في الفترة من عام 2003 
بشكل  إلى خفضه  ثم اضطرت  عام 2008  وحتى 
حاد في العقد الذي أعقب اندالع أزمة منطقة اليورو 

في عام 2010.
ويتمتع الجمهوريين في الواليات المتحدة بسجل من 
االقتصادية،  الدورات  اتجاه  في  السائرة  السياسات 
حيث تعهدوا بالتحفيز المالي عندما يكون االقتصاد 
قانون  مع  الوضع  هو  كما  بالفعل،  التوسع  في  آخذ 
دونالد  للرئيس   2017 عام  في  الضرائب  خفض 
العجز  لمكافحة  الحاجة  اكتشاف  وإعادة  ترامب 
عندما يصل الركود االقتصادي (كما حدث في عامي 

1990 و2009).

الفت  نحو  على  أخرى  دواًل  تحركت  ذلك،  ومع 
للنظر نحو سياسات مالية ذات إجراءات أكثر 
معاكسة للدورة االقتصادية منذ مطلع األلفية.

ويمكن أللمانيا أن تتبع المسار الجديد لحكومة 
كوريا الجنوبية، فبعد 20 عاماً من الفوائض 
اإلجمالية في الموازنة قامت السلطات هناك 
النمو  لمواجهة  كبير  بشكل  اإلنفاق  بزيادة 

االقتصادي المتباطئ.
السياسة  تسترشد  أن  يجب  الحال،  وبطبيعة 
إلى  باإلضافة  أخرى،  بأهداف  المالية 

أحدهم  االقتصادية،  للدورة  المعاكسة  اإلجراءات 
مسار الديون المستدامة طويل اآلجل.

واالعتراف بأن التقشف المفرط لبعض الدول خالل 
خاطئاً،  أمراً  كان  األخيرة  االقتصادي  الركود  فترة 
زيادة  يمكنها  الحكومة  بأن  موقفاً  تبني  يتطلب  ال 
الديون بدون حد أقصى كما يبدو أن بعض المراقبين 

يعتقدون ذلك اآلن.

ويعتبر موقف األلمان المتعثر بشأن الديون والعجز 
يستحق المزيد من التعاطف أكثر مما يتلقاه حالياً.

كان   ،1999 عام  في  اليورو  عملة  تدشين  وقبل 
المقدمة  التأكيدات  في  يشككون  األلمان  المواطنون 
لهم في شكل معاهدة »ماستريخت« المالية وبند عدم 

اإلنقاذ.
وكما يوضح األلمان، فإن أزمة اليورو الواقعة في 
اليونان - بعد  لو أن  عام 2010 ما كانت ستحدث 
االنضباط  على  حافظت   - اليورو  إلى  انضمامها 
المالي بمقتضى ميثاق االستقرار والنمو وتبعت قيادة 
تكاليف  ومراقبة  العمل  أسواق  إصالح  في  ألمانيا 

وحدة العمل.
ومن ناحية أخرى، فإن تجنب المسار الذي يؤدي إلى 
زيادة نسبة الديون إلى الناتج المحلي اإلجمالي (كما 
في اليونان) ال يتطلب تجنب العجز في كل األوقات، 
فهناك مناطق كثيرة بين هذين االتجاهين المتطرفين 

(ديون كثيرة أو ال ديون على اإلطالق).
ويُعد الدمج بين اإلنفاق والضرائب مسألة ضرورية 
في السياسة المالية، حيث يمكن للحكومات استخدام 
سبيل  على  البيئية  األهداف  لمعالجة  األمرين  كال 

المثال.
المتجدد  ألمانيا  التزام  البعض  يرى  الواقع،  وفي 
بشأن تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول 
باريس  اتفاقية  أهداف  تحقيق  أجل  من  عام 2030 
للمناخ لعام 2015 باعتبارها كبش الفداء لـ »الصفر 

.»die schwarze null « »األسود
الحكومة  أعلنت  الماضي،  سبتمبر/أيلول   20 وفي 
األلمانية إجراءات إنفاق بقيمة تصل إلى 54 مليار 
لخفض  مسعى  في  دوالر)  مليار   59.4) يورو 

االنبعاثات.

سالي إسماعيل
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ضرورة تجديد الفقه اإلسالمي
قدسية  عدم  كل شيء،  وقبل  أوال  يعني  التجديد  إن 
الفكر  هيمنة  الهيمنة،  عدم  يعني  كما  التراث، 
التجديدي، ألن أي تجديد ال يعني الصواب المطلق، 
أو التعالي عن النقد، فالتجديد يستدعي التجديد دوما، 
ال  بمعنى  المستقبل،  تجديد  هو  ليس  اليوم  وتجديد 

تناهي التجديد.
ومادام أن التجديد ال يركز على النص نفسه،- القرآن 
وإنما  تجديد،  كل  فوق  باعتباره  النبوية-  والسنة 
يالمس فهمنا لهذا النص وقراءاتنا له، فإنه لن يتحقق 
إال بمشروعية داخلية، وأخرى خارجية، ذات صبغة 

موضوعية. 
النهضة  المشروعية، فلن نجتر سؤال  وحين نقول: 
وبداية  عشر،  التاسع  القرن  نهاية  في  ظهر  الذي 
القرن العشرين حول مشروعية التجديد من عدمه، 
والذي اصطدم بمواقف من ال يقول بالتجديد والتنوير 

وقتئذ 1  .
النظر  بغض  اليوم،  اإلسالمية  األمة  واقع  ومع   
عن السجال الواقع بين ابناءها ، الختالف وجهات 
بين  اليوم  أضحى  التجديد  فإن  الفكرية،  نظرها 
مشروعية  امام  وليس  ملحتين،  وحاجة  ضرورة 
الحاجة  وقوة  التجديد  مبررات  كانت  وإن  وحسب، 
والعوامل  األبعاد  وتحقق  الرؤية  ووضوح  اليه، 
المؤسسة له، في تحد لصدود القوى المتمسكة بالتقليد 
من جهة، وللرد على من يقول بالتجديد المطلق من 
ثانية،دون  جهة  من  والهيرمونطيقيين،  الحداثيين 

مراعاة لثوابت األمة ومقدساتها.
التجديد وحاجة  الحديث عن ضرورة  قبل  انه  غير 
التجديد  القصد من  أن  إلى  أشير  ان  اليه،البد  األمة 
إضفاء  هو  ما  بقدر  واالستعاضة،  التبديل  هو  ليس 
عناصر جديدة لم تكن موجودة من قبل على كيان كان 
وأضحى، وأمسى ومازال له وجود، وبهذه الطريقة 
في  التجديد  أكان  سواء  جدد،  قد  الكيان  هذا  يكون 
حذف بعض العناصر أم في إضافة عناصر أخرى 
جديدة، أم في إعادة ترتيب العناصر نفسها؛ وسواء 
أكان ذاك التجديد في شكل تناول القضايا وطرحها، 
أم في مضمون تلك القضايا أم في المنهج الذي يحكم 

مجمل العناصر للوصول الى مضمونها وشكلها.
الكيان  التجديد ال يعني إحداث كيان جديد محل  إن 
السابق القديم، وإذا حصل هذا، فإنه ليس تجديدا وإنما 
الفقه اإلسالمي  استعاضة واستبدال، والقول بتجديد 

شيء، واإلتيان بفقه جديد مطلقا شيء آخر.
أملتها   - الفقه  تجديد  - ضرورة  الضرورة  هذه  إن 
باستمرار،  المتغيرة  الناس  وأحوال  الواقع  ظروف 
الفقيه  وجهة  الحقيقة  في  هو  عليها  االشتغال  وإن 
ليعيش واقعه، ويجيب عن سؤال الموقعية، أين الفقه 

والقوانين  العالقات  ومن  الواقع؟   مستجدات  من 
اإلسالمي  العالم  تفرض وجودها على  التي  الدولية 
باعتباره انخرط فيها ووافق على جلها؟ ومن العلوم 
الحقة واإلنسانية باعتبارها محور الظاهرة اإلنسانية؟
إن اإلجابة عن هذا السؤال، هو أحد األسباب الملزمة 
الملكة  المتخصص، صاحب  الفقيه  لدن  للتجديد من 
النيل  بغية  للمتطفل  الباب  يترك  والصنعة، حتى ال 
منه ومن مقدساته. إن القول بالتجديد والذي هو غايتنا 
شركاءنا  منوال  على  ليس  اليه،  ندعو  اليوم،والذي 
ديدن  أصبح  والذي  الغربي  الفكر  في  الحضاريين 
من تأثر بالفكر المسيحي وبثقافته، وأمسى يدعو إلى 
نقد النص الديني وتفكيكه، كأي نص بشري يعتريه 
والالموضوعية،  والشمول،  اإلحاطة  وعدم  النقص 
من  يطاردنا  صار  القول  هذا  الذاتية…إن  وتدخل 
أجل استرداد واسترجاع الريادة الفكرية اإلسالمية.

في  شيء  كل  وقبل  أوال  يكمن  التجديد  منطلق  إن 
القرن  فقه  استصحاب  على  الناس  يُْكِره  الذي  نقد 
الخامس  القرن  به زمن  ليعيش  العاشر  او  الخامس 
عشر، وهو فقه يناسب زمن من اجتهد ولمن اجتهد، 
يريد  من  كل  نقد  في  يكمن  كما  اجتهد؛  ماذا  ووفق 
الديني  النص  مع  تعامله  في  الغربي  النموذج  نقل 
أملتها  ومالبسات  ظروف  وفق  الدينية،  والمؤسسة 
ضرورة الواقع ، واستوجبتها قواعد المنطق العقلي، 
حيث إن النص الديني المسيحي، لم يعد كما أنزل من 
قبل، بل عملت فيه اليد البشرية التي يعتريها النقص 
لم  عندهم  الدينية  المؤسسة  ان  وكما  الكمال،  وعدم 
بل  الروحي،  الجانب  تنمية  في  دورها  تُحافظ على 
المحاربة  االجتماعي  للشأن  المسيرة  هي  أصبحت 
اإلسالمي  الديني  النص  بخالف  عقلي،  فكر  لكل 
ومؤسسته اللذان يمجدان العقل ونتائجه، باعتبار ان 
العقل والشريعة أختان من الرضاع، وأن ما يصل 
ابن رشد رحمه  قال  الشرع، كما  يوافقه  العقل  اليه 
الله:"الحق ال يضاد الحق بل يوافقه ويشهد له" 2  .

الشك أن إعادة طرح  تبريرات بعض النظم الفقهية 
والمعرفية في زمن الناس هذا يعد داعيا من دواعي 
والمقاصد  التعليالت  تلك  وأن  خصوصا  التجديد، 
العالم  ان  باعتبار  دوليا  وواقعا  علميا،  تجوزت  قد 
في  الدولي  العالم  هذا  من  جزًء  أصبح  اإلسالمي 
قوانينه، خصوصا فيما يتعلق بجانب حقوق اإلنسان. 
وأحكاِمه،  الزنا  وولِد  وأحكاِمها،  العدة  فموضوع 
والعورِة وأحكامها، والعبِد وأحكاِمه، وديِة المرأة امام 
دية الرجل، ووالية المرأة على أوالدها، والمصافحِة 
بين  والتوارِث  مطلقا،  اإلنسان  وطهارِة  وأحكامها، 
المسلم والكافر، وحليِة ذبائح أهل الكتاب 3  وغيرها 

تعليالتها  في  التجديد  تستدعي  الفقهية  النظم  من 
ومبررات أحكامها ومقاصدها التي جعلت عليها.

إن التطور الحاصل اليوم في كل العلوم، كالمعرفيات 
هذا  والطبيعيات،واإلنسانيات،كل  والماينبغيات، 

يفرض تلقائيا تجديدا في الفقه وأحكامه.
آخر  وفق  النص  نقرأ  أن  عيبا  وال  غريبا  وليس 
من  إنه  بل  العصر،  هذا  في  المعرفية  المنجزات 
اليوم،  عالمنا  في  العلوم  تطور  ظل  في  الطبيعي 
لنصوص  وقراءتنا  وفهمنا  رؤيتنا  تتطور  أن 
لكل زمان ومكان،  الدين، حتى يكون بحق صالحا 
عرف  فقد  بالتجديد،  قلنا  نحن  إن  بدعا  نكون  ولن 
تاريخنا الفكري والفقهي تطورا معرفيا مع ابن سينا 
والفارابي وابن رشد والكندي وابن حزم والباجي، 
تلك  بين  من  يوناني  اإلسالم من عقل  حين طالعوا 
التي حملوها معهم لقراءة النص، فكان من  العقول 
واجتهادات  قراءات  الى  التوصل  حينئذ  الطبيعي 
فقهية معاصرة لزمنهم، وتتماشى وبيأتهم، فوصلوا 
اإلسالمية،  المكتبة  وأثروا  إليه،  وصلوا  ما  إلى 
لم  ألنه  واجتهادهم،  بفقههم  المعرفي  الحقل  وأغنوا 
يكن هدفهم ليُّ عنق الحقيقة، أو تطويعها لنصوص 
وفق قراءة واحدة، وإن كانت تلك النصوص تحمل 
النصوص  تلك  قراءات ودالالت متعددة، أو وضع 

في موضع المنفعل ال الفاعل.

الحاجة الى تجديد الفقه
إذا كانت الدوافع الخارجية، من تطور العلوم الحقة، 
والعلوم اإلنسانية، ومدى ارتباط هذه العلوم بالدين، 
لتجديد  تشكل ضرورة  نصوصه،  فهم  في   وأثرها 
الفقه، فإن الدوافع الداخلية تمثل حاجة ملحة لتجديد 
هذا الفقه، ليتسنى له مواكبة حياة الناس عامة، وفي 
ال  شامل  من نص  مستمد  ألنه  حياتهم،  مناحي  كل 
يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه.  ومن بين 
وشموليته،  الدين،  هذا  بعالمية   : قولنا  الدوافع  هذه 
واستيعابه، فضال عن خلوده، وهذا يستلزم من فقه 
مع  والتكيف  الطارئة،  التغيرات  مواكبة  الدين  هذا 
الصيرورة  ومسايرة  العالمية،  والتحوالت  الواقع 
في  سيبقى  وإال  للزمن،  واالستثنائية  الطبيعية 
الخلود  مفهوم  يجعله خالف  مما  الرتابة،  من  حالة 
لعالميته  حماية  ذاته  حد  في  والتجديد  والعالمية، 

وخلوده وشموله.
بل إن نصوص الدين نفسه تدعوا إلى التجديد، لقول 
النبي صلى الله عليه وسلم:"إن الله يبعث لهذه األمة 
أمر  األمة  لهذه  يجدد  من  سنة  مائة  كل  رأس  على 
الله تعالى: "الم تر الى ربك كيف  دينها"4.  وقول 
مد الظل، ولو شاء لجعله ساكنا وجعلنا الشمس عليه 
دليال" 5 قوٌل يدل على أن الكون كله من أصغرهم 

محمد بوبكري **
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الى أكبره، في حركة دائمة، والقول بالحركة، قوٌل 
بالتطور، هكذا أراده خالقه وبارئه ومسيره، ولو شاء 

لجعله ساكنا. 
يجب على الفقيه ان يعيش عصره، أي حركته، عيشا 
تاما، وأن يحرك فقهه تحريكا موجبا دائباً، مادام هذا 
الواقع في تغير وحركة دائبة. بمعنى إن الفقيه يجب 
عليه وجوبا أن يعيش المعاصرة بإيمان وإخالص، 
معاصرا  أو  متحسر،  متفرج  مجرد  يبقى  أن  ال 
معاصرا  أو  متغبنا،  مشلوال  أو  للمعاصرة،  كارها 
بحسرات،  سوى  فيها  يسهم  وال  تهمشه  لمعاصرة 
ودموع وآهات، او يبكى تراث األجداد كالذي يبكي 
األطالل. ومادام اإلسالم دين البشرية جمعاء، على 
فقه  ال  حركة،  فقه  والشك  فقهه  فإن  الدهور،  مر 
سكون، فحتى عامنا الهجري عام متحرك، وعليه؛ 
التغيرات،  االعتبار  بعين  يأخذ  أن  يجب  فقهنا  فإن 
والتطور اإلنساني، هذا التطور الذي يستحيل عقال 
أن يخرج عن إرادة البارئ وقصده جل وعال. ثم إن 
إن  الفقه.  على  تحجر  قبيلة حتى  دين  ليس  اإلسالم 
أن نقف حيث وقف  يعني  لفقه أسالفنا ال  إخالصنا 
والتجديد  السير  نواصل  أن  يجب  بل  األجل،  بهم 
والتغيير، سيرا على الصراط المستقيم، الذي ندعوا 
الله في كل صالة أن يهدينا إليه، والهداية حركة ال 
تنقطع، وإنما هي سير حثيث وتقدم مفتوح، ال ِرْتج 

مسدود.
موضوعية  قراءة  وفق  للنص  الواقع  إخضاع  إن 
الجاهزة  الفقهية  األحكام  وإن  الزم،  أمر  منطقية 
تجريدية  نظرية  أحكاما  تبقى  الواقع  عن  والمجردة 
في الغالب. إن الناس اليوم بحاجة الى فقه التغيير ال 
فقه التبرير، وألن العالقة بين النص والواقع، عالقة 
في  تغيرا  يستدعي  الواقع  في  تغير  أي  إذ  جدلية، 
قراءة النص، مادام انه قطعي الثبوت ظني الداللة، 

وذلك كله لضبط حركة الحياة واستيعابها وحمايتها 
جاهزة،  نهائية  صيغ  وضع  وليس  االنزالق،  من 

ألنماط وإشكال ممارسة الحياة.
إن فك الوصلة بين الصورة التاريخية لمفهوم النص، 
وبين نقاوة النص نفسه، أمر ليس سهال، وإال سيبقى 
اإلفراط في األخذ بحرفية النص أمرا سائدا ومهيمنا، 
أو القول بعقلنة هذا النص دون شرط وال قيد، وفي 
المدرسة  من  منتقدا  الفقه  هذا  يبقى  الحالتين  كلتا 
الجامدة.  التراثية  المدرسة  المفرطة، ومن  العقالنية 
والتي  اإلسالمي،  الفقه  يعرفها  التي  الحال  هذه  إن 
أصبحت تشكل ظاهرة تحتاج الى انطالقة مشروع 
المتأزم،  الفكري  الوضع  هذا  من  للخروج  التجديد 
تتجاوز  حلوٍل  الديني،  الخط  على  حلول  وإيجاد 
دون  قبل،  فيما  وجدت  التي  المكرورة-  النمطيات 
تنكر لها- وحلول في إطار الشرعية للنص مهما سما 
العقل، وفي ظل منهج التيسير ال التعسير، والتبشير 
اإلسالمي  للفقه  يرد  الذي  وهوالنموذج  التنفير،  ال 
دفعته  التي  وحركيته  لإلنسان،  واحترامه  صفاءه 

زمن الوحي، وجعلته يجذب الناساليه.
المرونة،  على  المرتكز  التجديدي  المنهج  بهذا 
والمنطلق من الحوار وأدبياته، يمكن الوصول الى 
فقه حضاري مقنع غير موظف، قابض على طرفي 
والتغيير  التجديد  ومواكبة  لإلرث،  الوفاء  الحبل، 

الذي تفرضهما حركة الزمن .

تجاوز فكر المؤامرة
وليكتب لهذا الفقه نجاح التجديد، ويتحقق على ارض 
الواقع، البد له من فضاء يمكنه من الحركة، ومن 
تدليس.  أو  تعتيم  دون  التعبير  حرية  فضاءاته  أهم 
بمعنى أن التجديد يجب أن يتجاوز فكرة المؤامرة، 
والتي  القديم،  باألسلوب  الماسكون  بها  يقول  التي 

الفكر  إلجام  ويحاولون  معارضتهم،  يبررون  بها 
التجديدي، بدعوى الحفاظ على الهوية من الذوبان، 
والتفكك، مع ان هاجس الهوية، والخوف عليها من 
في  المشتغلين  لكل  محفزا  يكون  أن  يجب  اآلخر، 
الحقل الديني، والمتخصصين في مجاالته وعلومه، 
قصد الدفاع عنها وصيانتها ، بتجديد الفهم للنصوص، 
الذي اضحى  المسلم،  المتوافقة واحتياجات اإلنسان 
واقعه امتدادا لواقع تجاوز حدود الجغرافيا، في عالم 

ممدود ال محدود. 
إن النص الديني الذي هو قطب الرحى،في استنباط 
األحكام، جاء ليخاطب اإلنسان، وإنسان اليوم ليس 
فإن هناك  إنسان غٍد، وبالتالي  إنسان أمس وال  هو 
النص،وبين  صاحب  باعتباره  المرِسل  بين  تفاعال 
المرَسل اليه باعتباره متلق لهذا النص، الذي يتجدد 
فهمه بتجدد اإلنسان، الذي أراده الله أن يتجدد، تبعا 
لسنة الله في كونه وخلقه، ولن تجد لسنة الله تبديال 
هناك  آخر:إن  تحويال.بمعنى  الله  لسنة  تجد  ولن 
منازعة،  دون  من  واإلنساني  اإللهي  بين  تفاعال 
فكر  الى  بحاجة  وواضحة.إننا  منضبطة  والمعادلة 
يعد  الفكر  هذا  زراعي، ألن  فكر  إلى  ال  صناعي، 
جامدا تزرع فيه الفكرة، فيقبلها دون نقد وتمحيص، 

ودون نظر وتحليل.

** باحث في التراث والفكر اإلسالمي ، مقيم بألمانيا
1- سؤال النهضة الذي دعا اليه األفغاني ومن سار على نهجه، 

ووجه من لدن الفكر التقليدي الرافض لكل تجديد.
الحكمة والشريعة من اتصال، ألبي  بين  فيما  المقال  2- فصل 

الوليد بن رشد القرطبي ت595هـ
تغير  بحسب  نظر  الى  تحتاج  التي  المواضيع  من  3- وغيرها 

الزمان،  والحال
المستدرك،  في  الحاكم  ،وصححه  وغيره  ابوداود  رواه   -4
والبيهقي في المدخل، والحافظ ابن حجر،وقال فيه العراقي سنده 

صحيح
5- سورة الفرقان، أية 46-45
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بسبب  فقط  األمّرين  المهاجرون  األطفال  يعاني  ال 
بل  بها،  يقومون  التي  والخطيرة  الصعبة  الرحالت 
أيضا بسبب ما يواجهونه من مخاطر ومشقات في 
أوروبا، بما في ذلك اكتظاظ المراكز، والمسكن غير 
بالغون،  أنهم  على  خاطئ  بشكل  وتسجيلهم  اآلمن 

وافتقارهم للرعاية المطلوبة.

هذا ما تشير إليه آخر نسخة من تقرير المفوضية 
السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين والذي جاء 

بعنوان "رحالت يائسة". 
المهاجرين  انخفاض عدد  إلى  أيضا  التقرير  ويشير 
إلى أوروبا عبر البحر المتوسط حيث بلغ هذا العدد 
أيلول/ حتى  العام  هذا  بداية  منذ  80.800 شخص 

في  الفترة  لنفس   102.700 بـ  مقارنة  سبتمبر، 
العام الماضي. ويبيّن التقرير أن ربع هؤالء أطفال، 

والكثير منهم وصلوا دون ذويهم.
وقد حثّت المفوضية الدول األوروبية على بذل المزيد 

من الجهود لحماية األطفال الالجئين والمهاجرين. 
في  أوروبا  إدارة  مديرة  مورو،  باسكال  ودعت 
الخاّصة  األوضاع  إلى  االلتفات  إلى  المفوضية 
التي مّر بها هؤالء األطفال، الذين "ربما فّروا من 
عن  ابتعدوا  أو  أسرهم  أفراد  فقدوا  أو  النزاعات، 
ديارهم لعدة أشهر، أو حتى سنوات، ربما ارتُكبت 
بحقهم انتهاكات فظيعة خالل رحالتهم، لكّن معاناتهم 

ال تتوقف عند هذا الحد."
تضع  األوروبية  الدول  فإن  المفوضية،  وبحسب 
من  كثير  في  بذويهم  المصحوبين  غير  األطفال 
الحّد  فيها  يتوفر  ال  كبيرة  مراكز  داخل  األحيان 
من  للمزيد  يعّرضهم  ما  اإلشراف،  من  األدنى 
النفسية، "األمر  االنتهاكات والعنف واالضطرابات 
أو  أخرى  أماكن  إلى  انتقالهم  خطر  من  يزيد  الذي 

حتى اختفائهم."

اليونان كانت األكثر استقباال للمهاجرين عبر البحر
وتفيد المفوضية السامية لشؤون الالجئين بأن اليونان 
هي أكثر دولة أوروبية استقبلت القادمين عبر البحر 
وإيطاليا  إسبانيا  من  أكثر  أي  العام،  هذا  المتوسط 
إلى  القادمين  بين  ومن  مجتمعة.  وقبرص  ومالطا 
اليونان 12.900 طفل منهم أكثر من ألفي طفل غير 
منهم  والكثير  ذويهم،  عن  منفصلين  أو  مصحوبين 
جاء من أفغانستان وسوريا ودول أخرى تعاني من 

صراعات وعنف.
وأعربت المفوضية عن قلقها البالغ بسبب األوضاع 
في مراكز االستقبال التي تُعّد مكتظة وغير صحية 
التدابير  اليونانية، رغم  إيجة  خاّصة في جزر بحر 
من  للتخفيف  اليونانية  السلطات  عنها  أعلنت  التي 
االكتظاظ من بينها تنفيذ برنامج كفالة األطفال القائمة 
على المجتمع. وناشدت المفوضية الدول األوروبية 
المهاجرين  األطفال  توطين  إلعادة  فرص  توفير 

بنقل  التعجيل  أجل  ومن  تضامن  كبادرة  والالجئين 
األطفال المؤهلين لالنضمام إلى أفراد أسرهم.

ومن بين توصيات التقرير األخرى:
عاجل  حد  وضع  إلى  األوروبية  الدول  دعوة  ـ 

الحتجاز المهاجرين من األطفال.
ـ تعيين أوصياء مؤهلين ومدربين أو موظفين للخدمة 

االجتماعية.
ـ ضمان حصول األطفال على التعليم.

ـ استخدام أساليب شاملة ومتعددة التخصصات عند 
تقييم عمر الطفل.

وأكدت المفوضية أنه تم توثيق العديد من الخطوات 
حماية  لتحسين  أوروبا  أنحاء  جميع  في  اإليجابية 
األطفال، لكن ال يزال هناك الكثير من العمل الذي 
يتعيّن القيام به للتصدي للتحديات التي ال تزال تواجه 

األطفال.

قانون  إلى سحب مشروع  المجر  تدعو  المفوضية 
يؤثر على الالجئين وطالبي اللجوء

لشؤون  السامية  المتحدة  األمم  مفوضية  ودعت 
من  مجموعة  سحب  إلى  المجر  حكومة  الالجئين 
القوانين المقرر طرحها أمام البرلمان المجري والتي 
المنظمات  قدرة  من  كبير  بشكل  تحد  أن  شأنها  من 
اللجوء  طالبي  دعم  على  واألفراد  الحكومية  غير 

والالجئين.
أن تحرم  الشديد من  القلق  المفوضية عن  وأعربت 
األشخاص  إقرارها،  تم  حال  في  المقترحات،  هذه 
من  ديارهم  من  الفرار  على  يجبرون  الذين 
حدة  من  وترفع  األساسية  والخدمات  المساعدات 
التوتر في الخطاب العام ومن حدة المواقف المتزايدة 

التي تنطوي على كره لألجانب.
في  أوروبا  إدارة  مديرة  مورو،  باسكال  وقالت 
المفوضية:  "يعّد طلب اللجوء حقاً أساسياً من حقوق 

اإلنسان، وهو ليس 
جريمة. نحن قلقون 
إزاء  خاص  بشكل 
الحكومة  استهداف 
الذين  لألشخاص 
طالبي  يساعدون 
إطار  في  اللجوء، 
إنساني  دور 
وندعو  محض، 
إلى وقف  الحكومة 
أي تدابير من شأنها 
أن تزيد من ضعف 
الذين  األشخاص 
ببساطة  يبحثون 

عن مالذ آمن."

إضافة  اعتزامها  عن  المجر  حكومة  أعلنت  وقد 
المزيد من القيود التي تدعو للقلق إلى مجموعة من 
القوانين التي ُعرضت على البرلمان ألول مرة في 

شباط / فبراير.
المجر  المفوضية  "تدعو  مورو:  باسكال  وأضافت 
وطالبي  الالجئين  بحماية  االلتزام  مواصلة  إلى 
اللجوء، بما في ذلك من خالل تسهيل الدور األساسي 
والجهود األساسية لمنظمات المجتمع المدني المؤهلة. 
العديد من  المنظمات، سيعاني  هذه  دون عمل  فمن 
إذ  اللجوء حتماً مصاعب خطيرة  الالجئين وطالبي 
الطبية  الرعاية  مثل  مهمة  خدمات  من  سيُحرمون 
والعمل  والتعليم  واإلسكان  واالجتماعية  والنفسية 
والوصول إلى المعلومات والمساعدة القانونية. ومن 
شأن ذلك أن يؤثر سلباً في النهاية على المجتمعات 

المستضيفة."

أمام  فعلياً  حدودها  المجر  أغلقت  العام،  بداية  ومنذ 
الحماية  التماس  في  الراغبين  األشخاص  جميع 
الدولية تقريباً. وفي المتوسط، يُسمح لطالَبي اللجوء 
على  العبور"  "منطقتي  عبر  البالد  بدخول  فقط 
لجوء  أي طالب  تلقائياً  ويُطرد  الحدود مع صربيا، 

يحاول عبور سياج األسالك الشائكة.
وقالت مورو: "من خالل القيود الحدودية والحد من 
المجر  جعلت  اللجوء،  نظام  إلى  الوصول  إمكانية 
من شبه المستحيل على الناس تقديم طلب للجوء أو 
هناك  يزال  ال  ولكن،  الجئ.  صفة  على  الحصول 
هذه  في  النظر  إعادة  إلى  المجر  ندعو  ونحن  وقت 
والالجئين  اللجوء  طالبي  وصول  وضمان  التدابير 

إلى نظام اللجوء وخدمات الدعم األساسية."

عدد  يبلغ  التي  المجر،  منحت  الماضي،  العام  وفي 
سكانها عشرة ماليين نسمة تقريباً، صفة اللجوء لـ 

1,216 شخصاً فقط.

أحد مركز استقبال الالجئين ـ اليونان 
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ماذا نعرف عن أرقامنا وأصلها ونشأتها؟ وكيفية تعريب النظام الرقمي وتطويره، ورحلة األرقام إلى أوروبا، هذه األسئلة وغيرها كانت مثار بحث 
للكثيرين حديثا،  كما أثارت األرقام الكثير من الجدل قديما حول أصلها، والتطوير الذي حدث فيها حتى انتقال إرثها الحضاري إلى الغرب عقب 
تطوير جوهري أدخله العرب عليها. كانت األرقام في تراثنا لها منزلة هي ذات المنزلة التي كانت للرياضيات التي عني بها المسلمون وأبدعوا فيها 
بعد نقلها إلى اللغة العربية لتنتقل الحضارة إلى الدولة اإلسالمية وتصبغ عليها إبداعات جديدة، وينتقل ذلك كله إلى الغرب إبان شروق وغروب 

شمس حضارتنا التي وجدت مكانا جديدا مؤهال بحملها وتطويرها .

الكثير من البحوث األوروبية تحاول تغييبا متعمدا لدور المسلمين الحضاري، وأن الغرب الحديث حمل إرث الغرب القديم " اليوناني ـ الروماني "، 
وإن حوصروا بأسئلة حول الحلقات المفقودة في مسيرة الحضارة ذكروا على استحياء أن العرب قاموا بنقل العلوم اليونانية إلى الغرب ـ فحسب 
ـ ولكن نجد منهم المنصفين الذين شهدوا بالحق وأن "شمس الله تشرق على الغرب" ، وأن ما لدى الغربيين اآلن إنما هو إرث إسالمي جاء مع 

الفتوح اإلسالمية التي أنارت العصور المظلمة ولوال معركة شارل مارتل ما توقف المد اإلسالمي عند حدود أوروبا الشمالية .
والرياضيات ـ واألرقام جزء منها ـ إرث حضاري إنساني ساهمت فيه حضارات عديدة مثل الفرعونية، البابلية ، الهندية، الصينية، اليونانية ، 

الرومانية ، اإلسالمية ، األوروبية وكلها ساهمت في علوم الرياضيات بنصيب قّل أو كثر.

أصل األرقام العربية
لطفي   : لمؤلفه  العربية«،  األرقام  كتاب«أصل 
الكثيرون  يؤيده  رأيا  ليتبنى  الحليم،   عبد  محمود 
أن التجار العرب قد ابتكروا األرقام التسعة، وأنها 
انتقلت إلى الهند عن طريقهم قبل اإلسالم بكثير نتاج 
القارة  وشبه  العرب  بين  البحرية  التجارية  للصلة 
الهندية عبر بحر العرب والخليج العربي . وبالطبع 
أثار هذا الرأي العديد من التساؤالت المنطقية حيث 
الطرح  كان مدويا مما يجعل الكتاب » أصل األرقام 
العربية » يشكل أهمية خاصة ، لعل أبحاثا رصينة 
تتمكن من اإلمساك بخيوط القضية لتطرح لها حال.

في  األخير  الرأي  صاحب  هو  المؤلف  يكن  لم 
القضية، ولكن يورد نقواًل في غاية األهمية تسهم في 
التعريف باألثر الفعال للتواجد العربي اإلسالمي في 
كثير من األقطار، بينما يحاول البعض طمس الهوية 
اإلسالمية وأثرها على الشعوب التي كان لها احتكاك 
بالعرب، سواء دخلت اإلسالم أم ظلت على معتقدها 
مع تأثرها التام بالثقافة التي كان يحملها المسلمون.

األرقام  أن  لمقولة  باستنكار  لكتابه  المؤلف  يمهد 
الشائعة في البلدان المشرقية أصلها يعود إلى الهندية، 
وأننا هجرنا أرقامنا العربية التي نقلها الغرب عنا، 
بل وجد هذا الرأي دعما من الهند، ويشاع أن دور 

العرب لم يكن إال النقل !!
الهندية  بين  النسب  صلة  المؤلف  ينفي  ولكن 
شرعيا  األوروبية  األرقام  وينسب  واألوروبية، 
إلى اللغة العربية !! بل العربية المغربية ثم انتقلت 
وأن  العربية  اللغة  إلى  بدورها  وتعود  ألوروبا، 
الصفر عربي أصيل تعلمه الهنود من العرب وليس 
قبل اإلسالم من خالل رحالت  ذلك  العكس، وكان 

التجارة البحرية عبر بحر العرب والخليج العربي، 
الجزيرة  عبر  أيضا  البرية  التجارة  لعبت  حيث 
العربية ـ رحلة الشتاء والصيف ـ دورا في توصيل 

األرقام والصفر  العربيين شماال .
حساب   « الرياضيات  يستعملون  البابليون  وكان 
للشمس  الكسوف  بمواعيد  التنبؤ  في  المثلثات« 
مرتبطة  كانت  المواعيد  وهذه  للقمر.  والخسوف 

بعباداتهم. 
بناء  في  يستخدمونه  فكانوا  المصريون  قدماء  أما 
المعابد وتحديد زوايا األهرامات. وكانوا يستخدمون 

الكسور وتحديد مساحة الدائرة بالتقريب.  
وأصلها  العربية  األرقام  تاريخ  أن  المؤلف  ويذكر 
أدلى فيه عدد من المجتهدين بدلوهم دون أن يخرج 
فالكتابة  األكمل  الوجه  على  اليقين  بالنبأ  الكثيرون 
الالتينية  بينما الحروف  العربية ال تعرف االنكسار 
فيما  يعتمد  أنه  المؤلف  ويذكر  الخاصية.  هذه  بها 
تحليلية  منطقية،و  براهين  عدة  على  إليه  توصل 

تاريخية، أو جغرافية، مخطوطية.
و يؤكد أن التجارة العربية كانت ترتبط بعالقات مع  
التجار الهندوس، وحملوا معهم الحروف عن طريق 
البحر العربي، ففي الوقت التي كانت الجزيرة تعاني 
متقدمة،  دولة  الهند  كانت  العيش  الفقر وشظف  من 
والتجارة أدت انتقال الكثير من الكلمات العربية إلى 
عرفت  لقد  الماليو.  لغات  وكذلك  الهندية،  اللغات 
و  آسيا  بين جنوب، وجنوب شرق  تاريخية  روابط 
لهم  الجنوبيون  العرب  كان  بل  العربي،  الجنوب 
خبرات مالحية لم تكن متوفرة في العصور الوسطى 
لدى األوروبيين مثل »ابن ماجد« الذي اتخذ دليال 

مع رحالت »فاسكو داجاما« إلى الهند .

عرب العراق
كبير  لحد  ساهمت  صالت  بالعراق  للعرب  كان   
على  يدل  مما  الهند  على  المباشر  غير  التأثير  في 
تأثرا  تأثيرا  والثقافة  النفع  وتبادل  الصالت  عمق 
القديمة  اإلمارات  مع  الحال  وكذلك  واحد،  آن  في 
المطلة على الخليج العربي، ويالحظ انتشار مفردات 
كانت  التي  األرقام  انتشار  من  كثيرا  أكبر  العربية 
فبقيت  الحسابي  والعمل  بالتجارة  العاملين  تالئم 
التي  األماكن  في  االنتشار  محدودة  العربية  األرقام 
سريالنكا   ، الهند  آسيا  في  للعرب  مرافئ  كانت 
وجنوب شرق آسيا ، حيث شكلت اللغة العربية رافدا 
هاما في لغات هذه البلدان كان له كبير األثر عليها 
والميراث  الثقافي  المجال  في  أو  يوميا  استخداما 

العقلي .
فمسلمو   « سيالن  بمسلمي  مثال  الكاتب  ويضرب 
أن  من  الرغم  فعلى  عربي،  أصل  من  هم  سيالن 
العرب كانوا يقصدون الجزيرة للتجارة فإن الهجرات 
االستيطانية العربية في الجزيرة جاءت من كيريال 
الساحل الغربي لجنوب الهند والذي يتحدث أهله لغة 
المالياالم ، ويذكر أن أول أسطول إسالمي أبحر في 
المحيط الهندي كان في العام 636 ميالدية في خالفة 
عمر بن الخطاب وحينها بدأ االستقرار على ساحل 
كيريال حيث استقر العرب القدماء قبل اإلسالم، ومال 
العرب لالستيطان في مناطق أخرى مثل تاميل نادو 
وانتشروا على الساحل الشرقي ، شكل المسلمون في 
العام  البرتغاليين في  أغلبية حتى وصول  سريالنكا 
المسلمين  على  مدمر  أثر  لهم  كان  الذين  م   1505
حيث كانوا الغريم القوي فاستخدموا القوة المفرطة 
للقضاء عليهم أو تقليص عددهم رغم أن العرب لم 

عادل صديق
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يكونوا أهل حرب .
ويذكر المؤلف أن األرقام المشرقية عربية، ولم تكن 
 440 ـ   362 البيروني  يكن  فلم  الهند،  من  منقولة 
هـ ناقال لألرقام الهندية ولم يصح قول منسوب إلى 
البيروني: » نحن العرب نستخدم األحرف الحسابية 
يستخدمونها  ال  الهنود  بينما  العددية  لقيمتها  وفقا 
بل  بالدهم  من  المختلفة  المناطق  في  الكتابة  في 

ترجمه المستشرقون ترجمة خاطئة«.

نشأة األرقام العربية
رموز  استخدام  في  سبقوا  العرب  أن  الكاتب  يذكر 
اللغة العربة في العد وهو المعروف بحساب الجّمل 
مع تفاوت ترتيبه بين المشرق والمغرب، ويذكر أن 
العربية  البرديات  لترقيم  استخدام األرقام اإلغريقية 
عادة وليس لعدم وجود الرقم العربي، كما استخدموا 
كتابة  في  الشرق  في  الترقيم  في  الديواني  أألسلوب 
المخطوطات  في  األعداد  من  وغيرها  التواريخ 

الديوانية .
 ثم يورد المؤلف قوال لـ » ابن النديم« توفي 1000 
يستخدمون  كانوا  الهنود  إن  الفهرست  كتابه  في  م 
مكاتباتهم  في  بها  ويكتبون  العربية  التسعة  األرقام 
الديوانية 1 ، 2 ، 3، 000 أي يتبعون النظام العربي 
، ويذكر المؤلف أن األرقام السالفة الذكر استخدمها 
الخوارزمي ، والفزاري قبل ابن النديم بـ 200 عام، 

ويأتي الرقم المغربي وله أيضا أصوله المعتمدة.

الكتابات الهندية
 يذكر المؤلف أن في الهند 18 لغة في كافة واليات 
وتكتب  المجاورة،  الدول  في  يستخدم  بعضها  الهند 
اللغات الهندية بـ 11 خطا إضافة للغة األوردو التي 
يكتب بها المسلمون، ويتحدثون بها حيث تكون من 
عدد من اللغات التي احتكت بها وهي لغة المعسكرات 
للمرابطين من المسلمين في تلك المناطق، ويخص 
بالخط  تكتب  اللغات  من  كثيرا  أن  إلى  المؤلف 
الديفنجاري األقدم عمرا، وأن سدس الخطوط تكتب 
بها اللغات اآلرية ARYAN تليها المجموعة الرباعية 
 ،DRAVIDIAN الدرافيدية  بـ  تكتب  التي  الثانية 
فيها باختالف  اللغات تكتب األرقام  الكثير من  وأن 
بسيط كدوران الحرف يمينا أو يسارا، ويخلص إلى 
العربية  األرقام  بين  غالبا  الشكل  في  تشابه  وجود 
» المشرقية والمغربية ـ الغابرة »وبين األرقام في 
والخطوط   ،  DEVANAGARI الديفاناجاري  الخط 
الرئيسة في الكتابة هي التي كانت تستخدم في كتابة 
لغات باكستان قبل دخولها اإلسالم، وغرب ووسط 
المطل على  العرب  لبحر  المجاور  الجزء  الهند أي 

الخليج العربي ، وبالد فارس ، والجنوب العربي .

 العالقات العربية األوروبية
انتقلت  التي  العربية  األرقام  إلى  المؤلف  يتجه  ثم   
فيسجل   ، أوروبا ويستخدمها األوروبيون اآلن  إلى 
عاش  الفتوح  عقب  اإلسالمي  العالم  أن  التاريخ 
ازدهارا كبيرا بخالف ما كان في أوروبا، ونشطت 

التجارة بين العالم اإلسالمي واألوروبي عبر البحر 
المتوسط من خالل الموانئ اإليطالية،  فسادت الكثير 
مثال  المختلفة.  المجاالت  في  العربية  األلفاظ  من 
 ، SUCRE المواد الغذائية:  بالفرنسية مثال السكر
األرز RIZ، أصابع الموز بنان BANANE، المالبس 
 MAGZIN المخزن   ،CHIFFON الشفاف  القماش 
قام  حيث  العرب  علوم  الغربيون  ونقل  وغيرها،   ،
رسما  اإليطاليون  وترك  البوصلة،  بصناعة  فالفيو 
عربية  حروف  به  مؤلفاتهم  في  لها  للبوصلة  وافيا 

وأرقام الزوايا العربية .
األلمانية  المستشرقة  الباحثة  أن  المؤلف  ويذكر 
Sigrid Hunke في كتابها »شمس  سيجريد هونكه 
الله تشرق على الغرب« أنه في عام 973 م  توجه 
وفدا إلى المملكة الجرمانية بحرا موفدا من الخليفة 
الثاني  الحكم  بالله  المستنصر  األندلسي  األموي 
الكبير  أوفاخ  الجرمانية  المملكة  قيصر  إلى  بهدية 
فناول  الراين،  نهر  على  األلمانية  ماينز  مدينة  في 
تاجٌر ألماني رئيس الوفد »سيدي إبراهيم بن أحمد 
من  جلبت  العربية  النقود  من  قطعا  الطرطوسي« 
سمرقند »أوزبكستان » وتحمل اسما عربيا بالخط 

الكوفي وسّكت بتاريخ 301 هـ 913 م .

تعاون قديم له جذور
العالقات  على  يدل  فإنه  شيء  على  ذلك  دّل  وإن 
القوية والتي كانت مزدهرة في هذا العصر المبكر 
األرقام  رحلة  عن  كتابها  في  هونكه  تقول  حيث 
أوروبا، وكالمها  أن عمت  إلى  نشأتها  منذ  العربية 
مبني على حقائق موثقة . ومما قالته هونكة :« رغم 
أن معظم الغربيين يقرءون األعداد من اليسار إلى 
اليمين شأن اللغات الغربية، إال أن األلمان ال يزالون 
متأثرين باالتجاه اليميني العربي في قراءة األعداد 

فهم يقرءون اآلحاد قبل العشرات .
الرقم  بين  يفصلون  فهم  الهنود  لدى  الحال  وكذلك 
العشري،  الرقم  عن  يعبر  أبجدي  بحرف  واآلخر 
وتوّصل الهنود لمعرفة الصفر ألول مرة في شكل 

من  الخالي  الموضع  في  ليضعوها  نقطة  أو  دائرة 
سويروس  لدى  معروفا  الصفر  يكن  ولم  قيمة،  أي 
هذا  يتالفى  أن  استطاع  كيف  ندري  وال  السوري 
الهندي  الفلكي  ألف  628م  العام  وفي  النقص، 
األرقام  مستخدما  الفلك  في  كتابه  براهماجوبتا 
المسلمين  معرفة  على  يدل  التقدير  وهذا  العشرة، 
 kankah كانكاه  الكتاب  ترجم  والفزاري  بالصفر. 
العرب  بنقل  الزعم  يناقض  مما  الصفر  فيه من  بما 

لألرقام عن الهنود .

ليثبت  هونكه  المستشرقة  عن  النقل  المؤلف  ويكثر 
أن األرقام العربية وصلت كاملة غير منقوصة من 
العرب إلى أوروبا والغرب والشرق على حد سواء . 
ثم يعرج المؤلف إلى الهند ليدلل على عروبة أرقامها 
كما ورد في مقال الكاتب موناسينج  كيف ابتكرت 
 2 األرقام  الكاتب  ويورد  القديمة  السنهالية  األرقام 
وهو  معروف  حجري  نقش  كأقدم  اليسار  من   9  :
التي تم  النقوش  ناناجات ، وكثيرة هي  محفوظ في 
اكتشافها وكلها تثبت أصالة الرقم العربي رغم جفاء 

وقسوة البيئة العربية الصحراوية .

ويخلص الكاتب إلى أن :
ـ البيئة العربية لم تكن تكتب ولكن تميل للحفظ، وأن 
التزييف، وكراهة اإلسالم أسباب  الترجمة أو  خطأ 
األعداد  كتابة  وأن   ، أصحابه  إلى  الحق  عدم عزو 
إلى  عنها  العربية  اللغة  إلى  أقرب  العربي  بالخط 
تبعثر  ذلك  إلى  يضاف  الهندية،  الهجائية  الحروف 
عن  الهند  يبعد  الهندية  الكتابات  بين  األرقام  صور 

مصدرية األرقام.
نقلوها  الترجمة  في  األسماء  العرب  نقل  عندما  ـ 
كما هي، ولكن الصفر في اللغة العربية حافظ على 
اللغات  في  عدده  حين  في  العرب  لدى  وحدويته 
في  لألرقام  العرب  ابتكار  ذلك  كل  يؤكد  الهندية. 
الصفر  فيها  بما  والمغربية  المشرقية  الكتابات 

وتضعف النسبة للغات الهندية. 
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سامي عيد

في  وإيجابياً  هائاًل  تأثيرا  المتحدة  الواليات  امتلكت 
غالب األحيان على العالم، وإن شابته في السنوات 
الالحقة عملياتها الالمنتهية على اإلرهاب وحروبها 
التدميرية عبر الشرق األوسط الكبير وأفريقيا، من 

خالل ثقافتها وأسلحتها.
األمريكية  اإلستخبارات  وكالة  انقالبات  ستبقى 
تقل  لم  كثيرة  إمبراطورية  وفظائع  فيتنام  وحرب 
ذكريات مؤلمة للسطوة األمريكية وإن لم نتحدث عن 
الواحد والعشرين  القرن  الحرب على اإلرهاب في 
ومواقع "السي اي ايه" السوداء وهجمات الطائرات 

المسيرة وغيرها
بقوة  والذي يحمل شكوكاً  الذي يهم أي فرداً  ما  إذاً 

أمريكا العالمية ، انحسارها المتسارع ؟

العالم  والرشتاين”  “إيمانويل  األمريكي  المفكر  كان 
من  االجتماعية  والنظريات  االجتماع  قسم  في 
أوائل المفّكرين الذين توّقعوا انحدار االمبراطورية 
األمريكية والتراجع المستمر لقدرتها على السيطرة، 
التسعينات،  بداية  منذ  أخرى  دولية  أقطاب  وبروز 
بأن  جزم  الذي  آنذاك،  الطاغي  الرأي  عكس  على 
هذه السيطرة ستكون مطلقة ومديدة. وهو رأى في 
األزمة المالية واالقتصادية التي عصفت بالغرب عام 
2008 مؤشراً أكيداً إلى دخول النظام الرأسمالي في 
طور طويل من االحتضار من دون أن تكون مآالت 

هذا االحتضار واضحة.

هل هناك بديل
وتجدر االشارة هنا، إلى أن “والرشتاين” يعتقد أنه 
ال توجد قوى كثيرة يمكن أن تحّل محل أمريكا، كما 

أنها ال تملك حافزاً للقيام بذلك.
الصين قريبة من أمريكا اقتصادياً، لكن األمر يحتاج 
إلى عقود حتى تصل إلى نقطة الهيمنة، وتتمّكن من 
فرض هيمنتها ونفوذها على العالم. لكن ما سيحدث 
هو أن الدول القوية، بعد أن ترى نقاط ضعف أمريكا 
وعدم قدرتها على السيطرة على الوضع في العالم، 
على  السيطرة  أجل  من  وستقاتل  قوتها  ستمارس 

الوضع، وهذا األمر قد يعطل النظام الحالي للعالم.
ويمكن رؤية هذا األمر في المختبر الدائم للعالقات 
المنطقة،  هذه  ففي  األوسط،  الشرق  بمنطقة  الدولية 
روسيا  مثل  واإلقليمية،  العالمية  القوى  تتقاتل 
الصهيوني  والكيان  والسعودية  وإيران  والصين 
باكستان والهند، إلظهار قوتها وهيمنتها في  وحتى 

المنطقة، دون االكتراث بقوة أمريكا.

في الوقت نفسه، ال تعني عملية انهيار أمريكا، أنها 
القضايا  التعامل مع  العسكرية على  القدرة  تملك  ال 
لن  أمريكا  أن  بمعنى  المنطقة ولكنه  والتحديات في 
تكون قادرة على شّن حرب شاملة في المنطقة ولن 
تكون قادرة أيضاً على استخدم قواتها العسكرية على 

في  والبلدان  العام  الرأي  على  للتأثير  واسع  نطاق 
المنطقة.

الذي  والهجوم  البحرية  لقواتها  أمريكا  استخدام  إن 
نّفذته على سوريا لم يكن له أي تأثير على الوضع 

الداخلي لهذا البلد.
والوجود األمريكي في العراق لم يكن ليحقق وضعاً 
كلياً  القضاء  يتمكن من  ولم  العراقي  للشعب  أفضل 

على تنظيم داعش اإلرهابي.
وفي اليمن، على الرغم من جميع الخدمات اللوجستية 
ولإلمارات،  للسعودية  قّدمتها  التي  واالستخباراتية 
في  وفشلت  األمور  تعقيد  في  فقط  ساعدت  أنها  إال 
إنهاء الحرب اليمنية التي كان من المفترض أن تفوز 

فيها السعودية في غضون أيام.
األمريكية  الهيمنة  انخفاض  أن  “والرشتاين”  ويرى 
االقتصادية  القوة  معدل  تراجع  بسبب  يكون  سوف 
الدوالر، وهو  قيمة  البالد وتراجع  داخل  األمريكية 

ما شهدناه في السنوات األخيرة.
عقبات  سيخلق  الدوالر  دور  تخفيض  أن  ويعتقد 
المتعلقة  تلك  بما في ذلك  اقتصادية كبيرة ألمريكا، 
بالديون الوطنية الحالية وقد يؤدي أيضاً إلى انخفاض 

مستويات المعيشة في أمريكا.

تنبؤات مسبقة
نشرها  مقالة  في  األمر  هذا  “والرشتاين”  ذكر  ولقد 
عام 2006، أي قبل عامين من األزمة االقتصادية 

التي ضربت أمريكا عام 2008.
وأشار إلى أنه قبل سنوات من العقوبات االقتصادية 
التي فرضتها أمريكا على إيران وروسيا والدخول 
الدول  توصلت  الصين،  مع  تجارية  نزاعات  في 
الدوالر  بداًل من  بديلة  اعتماد عمالت  إلى  الشرقية 

في معامالتها التجارية.
وقال “والرشتاين”: إن “النتائج التي أتى بها لم تكن 

بناًء على دراسة  نبوءات أو توقعات، وإنما جاءت 
التي  السابقة والتجارب  المجتمعات  التاريخ وتحليل 

مّرت بها”.
بأحداث  للتنبؤ  نماذج  “والرشتاين”  استخدم  ولقد 
سياسية، أهمها نشوب اضطرابات سياسية بأمريكا، 
إلى ذروتها  لكنها ستصل  منذ ثالث سنوات،  بدأت 

عام 2020.
ستتضمن  االضطرابات  أن  “والرشتاين”  ويضيف 
لألوضاع  وتردياً  المعيشة  مستوى  في  انخفاضاً 
الصحية في البالد، مشيراً إلى أن ظهور أو انهيار 
معادلة  خالل  من  به  التنبؤ  يمكن  أمر  الحضارة 

بسيطة، وانهيار الحضارة في أمريكا قريباً.
عوامل التراجع

من  األمريكي  واالنهيار  التراجع  عوامل  أهم  ومن 
كما  “والرشتاين”  األمريكي  المفكر  نظر  وجهة 
ذكرها في المنتدى االجتماعي العالمي في 4 ديسمبر 

2009، وهي كالتالي:
ـ انتفاضة قوى اليمين المتطرف داخل أمريكا.

(معظمها  الماضية  االقتصادية  الفقاعات  انفجار  ـ 
وليس كلها) المتعلقة بديون الحكومة األمريكية.

األمريكي  الدوالر  قيمة  في  الحاد  االنخفاض  ـ 
وبالتالي االنتقال إلى اقتصاد عالمي متعدد العمالت.
ـ عدم قدرة أمريكا على السيطرة على دول الشرق 
وأفغانستان  وسوريا  إيران  ذلك  في  بما  األوسط 
أي  دون  األمريكي  والخروج  والسعودية  وباكستان 

نصر من العراق وسوريا وأفغانستان.
نظام  وظهور  السعودية  داخل  انقالب  حدوث  ـ 

ضعيف يحكمها.
إيران وحلفائها  بين  المحتملة  العسكرية  المواجهة  ـ 
مع إسرائيل وعواقبها الخطيرة على الشرق األوسط.
الصين وروسيا  بين  الجيوسياسية  الروابط  ـ تعزيز 

وكوريا الجنوبية.
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االقتصاد  أستاذ  ديوان،  إسحق  المقال  هذا  كاتب 
البحثية  باريس  بجامعة  العربي  للعالم  االجتماعي 
باللغة  صدرت  االصلية  والنسخة  واآلداب.  للعلوم 
الفرنسية، وقام ستيفن فوغل بترجمته إلى األلمانية 
السياسة  في  أوراق   « الشهرية  المجلة  في  ونشر 
النص  من  المراجعة  وتمت  والدولية«،  االلمانية 

االلماني. 

ثالثين  منذ  مدنية  حكومة  أول  السودان،  في  أدت 
عاماً، اليمين الدستورية في 8 سبتمبر 2019. 

سوف تشرف الحكومة التكنوقراطية برئاسة رئيس 
الذي  السلطة  تقاسم  الله حمدوك على  الوزراء عبد 
تم التفاوض عليه بين الجيش والحركة الديمقراطية. 
وكما تم التخطيط لالنتخابات لعام 2022. والسؤال 
أو  الجيش  داخل  الفصائل  تعيق  تزال  ال  هل  هو: 
المتمردين  مجموعات  اإلسالمويةأو  المعارضة 

المختلفة االنتقال إلى الديمقراطية؟

جانب  إلى  الوحيد  العربي  البلد  هو  السودان  حاليا، 
الديمقراطية.  نحو  حقيقي  تقدم  يوجد  حيث  تونس 
سوف تبقى الثورة السودانية، التي بدأت في ديسمبر 
2018، في ذاكرة المشاركين، لمثابرتها وشجاعتها 

وتنظيمها الالفت للنظر. 

من  السودان  في  الديمقراطية  الحركة  تعلمت  لقد 
الفشل في مصر، حيث أعقبت الثورة عودة االستبداد 
الحركة  تطالب  لم  لذلك،  قسوة.  أكثر  شكل  في 
الديمقراطية، الجيش بالتخلي عن السلطة فحسب، بل 
بوقت كاف لتنظيم المرحلة االنتقالية.  طالبت أيضاً 
كان عليها تقديم تنازالت: خالل المرحلة األولى من 
عام  في  ويعقبه  الجيش  سيحكم  االنتقالية،  المرحلة 

2022 حكومة مدنية منتخبة.

منذ  وعاصف،  مبتهج  مزاج  سيطر  ذلك،  ومع 
الخرطوم.  العاصمة  في  الجديدة  الحكومة  تشكيل 
يقدم الوزراء مقترحات جديدة، ويصل الدبلوماسيون 
القدم  كرة  برامج  التلفزيون  واستبدل  األجانب، 
ذلك،  إلى  باإلضافة  الحوارية.  السياسية  بالبرامج 
حظر  وتم  المتمردين  مع  أولية  محادثات  هناك 
األساسية  الدعائم  أحدي   - اإلسالموية  األحزاب 
المدني  المجتمع  مجموعات  تتنافس  القديم.  للنظام 
الدعم  قوات  حتى  العام،  الدعم  على  والجنراالت 
السريع شبه العسكرية، سيئة السمعة تحاول تحسين 

صورتها.

رئيسية  قضايا  ثالث  هناك   ، المتوسط  المدى  على 
مدرجة في جدول األعمال:

أوال: يتطلب الدستور االنتقالي من الحكومة التفاوض 
الستة  األشهر  خالل  اإلقليمية  السالم  اتفاقات  على 
ديمقراطية  أكثر  البالد  نظام  سيجعل  وهذا  المقبلة. 
وليبرالية. ولكن يجب أن تكون القيادة الجديدة أيًضا 
مستعدة ألي اتفاق إقليمي يؤدي إلى التزامات سياسية 

ومؤسسية ومالية إضافية.
األمني.  الجهاز  إصالح  الحكومة  على  يجب  ثانياً: 
قوة  من  والتقليل  وشاماًل  احترافًيا  جيًشا  تنشئ  وأن 
قوات  كبح  شيء  كل  قبل  ولكن  المخابرات،  جهاز 
وأخيرا  المتمردين  قوات  ودمج  السريع،  الدعم 

تخفيض الميزانية. 
الذي  االقتصاد،  إحياء  الحكومة  على  يجب  وثالثا: 
ال  ألنه  نظًرا  العاجل.  الخارجي  الدعم  إلى  يحتاج 
عام  غضون  في  إال  الديون  عبء  تخفيض  يمكن 
الخليجي  التعاون  مجلس  أموال  فإن  عامين،  إلى 
االنتقالية.  المرحلة  في  رئيسًيا  دوًرا  تلعب  سوف 
الوزراء  مجلس  على  يجب  ذلك،  إلى  باإلضافة 
العامة  الخدمات  لتحسين  الهيكلية  تنفيذ اإلصالحات 

وتعزيز القطاع الخاص.

ال تزال المشاكل االقتصادية في السودان مخيفة. لقد 
تخلفت البالد تقريًبا عن االستقالل االقتصادي: تمثل 
إجمالي  من  فقط   %6 والصادرات   %10 الواردات 

تقديم ومراجعة د. حامد فضل الله

إسحق ديوان
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البشير،  الرئيس عمر  في ظل حكم  المحلي.  الناتج 
الذي أطيح به في أبريل، سقطت المؤسسات العامة 
يمولون  المحليين  الحكام  أن  حين  في  والخاصة، 
الميليشيات المسنودة من الدولة - من عائدات أنشطة 
المصرح  غير  الذهب  مناجم  مثل  مشروعة،  غير 
إجمالي  فإن  المالية،  لوزارة  وفًقا  والتهريب.  بها 
الناتج  إجمالي  من  فقط   %8 اليوم  يمثل  االستثمار 
العام  المحلي. كما انخفض في عام 2018 اإلنفاق 

إلى 9% من الناتج المحلي اإلجمالي. 
على  يجب  االقتصادي،  النمو  تحقيق  أجل  من 
االحتكارية  المحلية  األسواق  تنظيم  إعادة  الحكومة 
الوقت  وفي  العام.  اإلنفاق  على  الدعم  وتحرير 
مدرًكا  يكون  أن  الوزراء  مجلس  على  يجب  نفسه، 
لرأسماله السياسي الشحيح. فإن الحاجة الملحة لهذه 
اإلصالحات، سوف تكون األكثر إثارة للجدل، ألنها 

تتعارض مع مصالح الجيش.
النمو  حتما  ستعيق  السياسية  القيود  هذه  مثل 
االقتصادي. ولكن طالما أن الكعكة تنمو بشكل عام، 
األمن  تحسين  إن  تقدما.  يحقق  السودان سوف  فإن 
السياسي، سيعززان، خاصة  اليقين  وانخفاض عدم 
خفض  خالل  من  االقتصادي  النشاط  البداية  في 
إلى  يؤدي  أن  ينبغي  وهذا  وااللتزامات.  التكاليف 

النمو لمواجهة المطالب المكبوتة في البالد. 
الجديدة.  الفرص  من  العديد  بالفعل  اآلن  تنفتح 
إلى  الوصول  السودانيين  األعمال  لرجال  فيمكن 
الميزانية،  أولويات  تغير  ومع  األثرياء،  المغتربين 
يمكن للحركات االجتماعية أن تطالب بخدمات عامة 
جديدة. وكذلك بالمثل، يتم تشجيع المانحين الدوليين 
على تحويل تركيزهم من المساعدات اإلنسانية إلى 

التنمية االجتماعية واالقتصادية.

االقتصادي  البرنامج  مع  تمشيا  المفيد،  من  سيكون 
الصرف  أسعار  تخفيض   ،2016 لعام  المصري 

يجب  نفسه،  الوقت  في  األجنبية.  التحويالت  لجذب 
اتخاذ تدابير ضد التهريب ورفع إيرادات الضرائب. 
كما يمكن أن يحل برنامج الضمان االجتماعي محل 

نظام الدعم غير الفعال.
إذا تحقق االستقرار االقتصادي، فسوف تكون حتى 
ألن  الحل.  على  أسهل  الجذور،  العميقة  المشكالت 
الخدمة  لتمويل  تسمح  سوف  المتزايدة  اإليرادات 

المدنية والعسكرية. 
وسوق وطنية أكثر انفتاحا، وتشابكاً وتنافساً، سوف 

تكون قادرة على مواجهة االحتكارات المحلية.

للسودان  بالنسبة  ليس  المحك،  على  الكثير  هناك 
تمارس  لذا  بأسرها،  للمنطقة  بالنسبة  بل  فحسب، 
الدولي  المجتمع  من  أخرى  وأجزاء  المتحدة  األمم 
اإلمارات  لدفع  الخارج،  من  السياسي  الضغط 
المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر  العربية 
مجموعة  التزمت  كما  الديمقراطي.  الحل  دعم  إلى 
أوروبية  السودان من دول ومؤسسات  من أصدقاء 
وعربية وإفريقية وأمريكا الشمالية بالتعاون السياسي 
والمالي، من أجل منع أي نوع من الحرب بالوكالة 
التي دمرت ليبيا وسوريا واليمن. وسيكون من المهم 
حذف  على  المتحدة  االمريكية  الواليات  تقوم  أن 
الراعية لإلرهاب. عندها  الدول  قائمة  السودان من 
ستتمكن البالد من الوصول إلى الخدمات المصرفية 

الدولية ويمكنها بذلك تسريع تخفيض الديون.

ديمقراطية  إلقامة  الفريدة  الفرصة  السودان  يواجه 
تمثيلية. وتأمل الحكومة االنتقالية اآلن في أن تتمكن 
من إطالق دوامة تصاعدية من التقدم واإلصالحات. 
يمكنها  التي  المساعدات  كل  إلى  البالد  وتحتاج 
الحصول عليها - ولكن في النهاية، سيعتمد النجاح 
على ثبات الحركة الديمقراطية. وفي ضوء التاريخ 

الحديث هذا يعني: هناك سبب لألمل.

تعقيب
عمود،  شكل  وفي  مكثفاً  ديوان  إسحق  مقال  جاء 
وبالرغم من ذلك المس الكثير من القضايا العويصة 

والمزمنة في السودان.
من  األولى  المرحلة  »خالل  الكاتب  يقول  عندما 
عام  في  ويعقبه  الجيش  سيحكم  االنتقالية،  المرحلة 

2022 حكومة مدنية منتخبة«. 
من  يتكون  السيادي  المجلس  بأن  الكاتب،  ينتبه  لم 
كان  ربما  المدنيين،  غلبة  مع  ومدنيين  عسكريين 
يقصد بأن رئاسة المجلس حاليا بيد العسكريين. كما 
أن الجيش الوطني السوداني، بالرغم من مشاركته 
في حرب الجنوب ودار فور، ال يزال يتمتع بسمعة 

حسنة نسبياً بين أوساط الشعب.
البرنامج  مع  تمشيا  المفيد،  من  سيكون  قوله »  أما 
أسعار  تخفيض  لعام 2016،  المصري  االقتصادي 

الصرف لجذب التحويالت األجنبية«. 
العواقب  من  الكثير  اإلجراء  لهذا  تكون  فسوف 
الداخل  في  والخدمات  السلع  أسعار  السلبية:ارتفاع 
مما  السوداني،  للجنية  الشرائية  القوة  وانخفاض 
العظمى  الغالبية  ومعيشة  حياة  على  سلباً  سيؤثر 
الكادحين  السيما  السودان،  شعب  وأبناء  بنات  من 

والفقراء منهم.

يعيش السودان، بعد ثالثين عاماً من الخراب والفساد 
اقتصادياً  وضعاً  الديمقراطية،  وغياب  الفرد  وحكم 
واجتماعياً وسياسياً وثقافياً وبيئياً وعسكرياً في غاية 
بكل  نرحب  نحن  لهذا،  والتعقيد،  والتشوه  التخلف 
االقتراحات التي يقدمها األصدقاء بالخارج، ومهمتنا 
اختيار ما يناسب أوضاعنا المحلية، من أجل السير 
وتحقيق  والبشرية  االقتصادية  التنمية  طريق  في 

التقدم وبناء السودان الحديث.
1-Ishac Diwan, der Sudan Im Aufschwung  
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حّذر الباحث السياسي بمركز الشؤون االستراتيجية 
والدولية بريان كاتز، ووزير الدفاع األمريكي السابق 
اإلرهابي  داعش  تنظيم  عودة  من  كاربنتر،  مايكل 
إلى الساحة ُمجدًدا في ظل العدوان العسكري التركي 

على الشمال السوري.
وكتبا في تقرير إن التحالف العسكري بقيادة الواليات 
ذاتًيا  المزعومة  بالخالفة  اإلطاحة  المتحدة نجح في 

لتنظيم الدولة اإلسالمية في مارس الماضي. 
لكن الالفت للنظر، بحسب التقرير، هو أن 2000 
جندي فقط شاركوا في ذلك الجهد، وهو رقم ضئيل 
للغاية مقارنة بعدد الجنود الذين أُرِسلوا إلى العراق 
وأفغانستان في ذروة تلك الحروب، موضحا أن سر 
والعراق  بسوريا  داعش  على  الحرب  في  النجاح 
بالميليشيات  المتحدة  الواليات  استعانة  في  يكمن 
الديمقراطية  سوريا  قوات  باسم  المعروفة  المحلية 
الميليشيات  إلى  كبير  بشكل  تستند  التي  (قسد)، 

الُكردية المعروفة باسم "وحدات حماية الشعب".
التركي  الرئيس  إلى  واحدة  وبمكالمة  ذلك،  ومع 
رجب طيب أردوغان، منح نظيره األمريكي ترامب 
أكراد  على  عدوانها  أنقرة  لتشن  األخضر  الضوء 
بسبب  طويلة  لفترة  أنقرة  أزعجوا  الذين  سوريا 

عالقتهم الوثيقة مع األكراد في تركيا.

الفرار
بالهجوم  الديمقراطية  سوريا  قوات  انشغال  ومع 
التركي، فإن أتباع داعش المعروفين بسرعة تكيّفهم 
ومرونتهم يستغلون هذه الفوضى. وأشارت  تقارير 
إعالمية تحّدثت مؤخًرا عن فرار ُمقاتلي داعش من 
كبيًرا  قلًقا  أثار  الذي  األمر  وهو  الكردية،  السجون 
بشأن عودة الجماعات المتطرفة للظهور ُمجدًدا في 

سوريا من تحت األنقاض.
لكن الحقيقة، بحسب التقرير، هي أن داعش والقاعدة 
كانوا ُمستمتعين بعودة ظهورهم حتى قبل انسحاب 
السوري-  الشمال  على  التركي  والعدوان  ترامب 

داعش في شرق سوريا والقاعدة في غربها. 
االنسحاب  نحو  اليوم  المتحدة  الواليات  توجه  ومع 
من شمال شرق سوريا، وفي ظل القتال الدائر بين 
األسد  بشار  الرئيس  نظام  وتركيز  وتركيا،  األكراد 
وداعميه على أولوياتهم، لم يعد هنالك أي قوة تقف 

أمام عودة التطرف، كما يرى التقرير.
عودة  إلى  سيؤدي  الصراعات  "تزايد  إن  وقال 
زعزعة  إلى  بدوره  سيقود  الذي  األمر  التطرف، 
إسرائيل  على  تهديًدا  ويُشكل  المنطقة  استقرار 

وأوروبا والواليات المتحدة". 
إلى  ستعود  سوريا  أن  التقرير،  وفق  والمؤسف، 
للقضاء على  نفذت  التي  الحملة  قبل  كانت عليه  ما 

وتصاعد  والصراع  الفوضى  من  ستُعاني  داعش: 
حدة اإلرهاب.

الخطر الُمحدق
سقطت آخر معاقل خالفة داعش في بوغازي بسوريا 
حيث  الماضي،  مارس  في  التحالف  قوات  يد  على 
تنظيمهم  تشكيل  بإعادة  منشغلين  التنظيم  قادة  كان 
كمتمردين في األرياف. ولقي عشرات اآلالف من 
داعش  معاقل  عن  الدفاع  أجل  من  حتفهم  المقاتلين 
الواقعة بالقرب من نهر الفرات، لكن عشرات اآلالف 
منهم الذوا بالفرار إلى مناطق أكثر أمًنا في األرياف 
من  وكان  النجاة.  من  وتمكنوا  والعراقية  السورية 

ضمن أولئك قائد التنظيم، أبوبكر البغدادي.
وأشار التقرير إلى أن داعش قضى األشهر األخيرة 
وشّن  ريفية،  مالذات  في  تجميع صفوفه  إعادة  في 
سوريا  قوات  دوريات  على  وحشية"  "هجمات 
هجمات  لتنفيذ  قواته  وجمع  الكردية،  الديمقراطية 

على مدن وبلدات مهمة.
وفي الرقة ودير الزور، تجمع خاليا داعش السرية 
التنظيم  تساعد  أن  شأنها  استخباراتية من  معلومات 
في التخطيط لعمليات اغتيال وشن هجمات انتحارية 
قادة  القضاء على  بهدف  وعمليات اختطاف، وذلك 
(قسد) والضغط على زعماء القبائل العربية من أجل 
التعاون مع داعش بداًل من قوات سوريا الديمقراطية.
عسكرًيا  المعركة  ساحة  داعش  يُِعّد  باختصار، 
وسياسًيا ونفسًيا كي يتمكن من تنفيذ هجماته بمجرد 

انسحاب التحالف الذي تقوده الواليات المتحدة،.
وعلى المنوال ذاته، يتكيّف تنظيم القاعدة ويجمع ِقواه 
في غرب سوريا. لقد نجح في تحقيق مبتغاه خالل 
الفوضى التي تخيم على محافظة إدلب، آخر معاقل 
المعارضة المتبقية، والتي تعرضت لهجوم من ِقبل 
القوات الموالية لنظام األسد في وقت سابق من العام 
الجاري. وأضحت إدلب، التي كانت ذات يوم موطًنا 
لمزيج من الجماعات المعتدلة والمتشددة والمتطرفة، 
معقاًل للجهاديين السلفيين الذين تسيطر عليهم جماعة 

هيئة تحرير الشام المرتبطة سابًقا بالقاعدة.
من  عدًدا  أن  إلى  الصدد  هذا  في  التقرير  وأشار 
تنظيم  عن  انفصلوا  القاعدة  في  القدامى  المحاربين 
هيئة تحرير الشام في عام 2017، وشكلوا جماعة 
وتحت  الدين".  حراس  "تنظيم  عليها  أُطلق  جديدة 
إشراف زعيم القاعدة الظواهري، تعمل هذه الجماعة 
جنّدت  وقد  الغرب.  مهاجمة  على  األول  المقام  في 
معها  والمتوافقين  المتمرسين  المقاتلين  من  عدًدا 

أيديولوجًيا والراغبين في االنضمام لها في إدلب.
وعزا التقرير سبب حصول تنظيمّي داعش والقاعدة 
اإلرهابيين على فرصة إلعادة التشكيل، إلى تراجع 

الدور األمريكي. ففي بداية أبريل، خفضت الواليات 
المتحدة عدد قواتها بمقدار النصف. وفي أغسطس، 
بأن  (البنتاجون)  األمريكية  الدفاع  وزارة  أفادت 
مقدار  من  قلل  قد  األمريكية  القوات  "تقليص 
سوريا  قوات  وأن  الحليفة،  السورية  للقوات  الدعم 
تنفيذ  لم تعد قادرة على االستمرار في  الديمقراطية 

العمليات بعيدة المدى ضد مقاتلي داعش.

صعود التطرف
يجعل  يا  التركي على سو  العدوان  إن  التقرير  قال 
مسألة عودة داعش "أمًرا ال مفر منه". حيث أن أنقرة 
تهدف إلى القضاء على منطقة الحكم الذاتي الكردية 
أمام  منيًعا  سًدا  حالًيا  تُعد  والتي  سوريا،  شمال  في 
وصفه،  بحسب  المنطقة،  تلك  على  داعش  سيطرة 
ُمشيًرا إلى أن هذا التهديد الوجودي سيجعل وحدات 
بالمسلحين  الوثيقة  صالتها  تستخدم  الشعب  حماية 
هناك،  الكردي  التمرد  لتكثيف  تركيا  داخل  األكراد 
وبذلك ستركز وحدات حماية الشعب على قتال تركيا 

بداًل من قتال داعش.
على  قادرة  غير  (قسد)  أن  يبدو  ذاته،  الوقت  وفي 
المحتجزين  لداعش  التابعين  المقاتلين  حراسة آالف 
من  اآلالف  عشرات  إبقاء  أيًضا  يمكنها  وال  لديها، 
الهول  المحتجزين في مخيم  عائالت مقاتلي داعش 
الذي ال يتمتع بحراسة أمنية مشددة وال يحظى بأي 

دعٍم دولي تقريًبا.
سوريا  شرق  شمال  في  الفوضى  عّمت  حال  وفي 
خالل األشهر المقبلة، يُرّجح التقرير أن يتمكن داعش 
مرة أخرى من االستيالء على مساحات شاسعة من 
األراضي وإنشاء خالفة جديدة وإرسال مقاتلين عبر 

الحدود غير المؤمنة لشّن هجمات إرهابية.
ورأى التقرير أن الهجوم التركي أيًضا يقود (قسد) 
إلى  إذ يهدف نظام األسد  إلبرام صفقة مع دمشق، 
إعادة تأكيد سيادته عبر سوريا والحيلولة دون المزيد 
الحكومة  أن  إلى  ُمشيًرا  األجنبية،  التوغالت  من 
السورية تتفق مع قوات سوريا الديمقراطية على أن 

تركيا تمثل عدًوا مشترًكا لكال الطرفين. 
ومن شأن اتفاق بين النظام واألكراد بحسب التقرير، 
أن يُساهم في عودة ظهور داعش. فقد قام الكثير من 
النظام  بالتمرد على  السنة في شرق سوريا  العرب 
وتصنيف وحدات حماية الشعب كجماعة ُمغتصبة. 

وبالنسبة لهؤالء العرب، فإن وجود اتفاق بين وحدات 
مصلحتهم.  في  يصب  لن  ودمشق  الشعب  حماية 
وسيتمكن داعش من جهته من استخدام رواية جديدة 
نفسه  إلى  التنظيم  سيُرّوج  حيث  الدعاية،  أجل  من 
كقائد للمقاومة السنية - سواء ضد األتراك أو األكراد 

أو األسد أو كل ما ذكر.

رنا أسامة

نتيجة الهجوم التركي  على سوريا 
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صدَر  برلين،  في  والنّشر  للطباعِة  الدليِل  داِر  عن 
اللّغاِت"  "ثالثّي  القانونيّة  المصطلحاِت  قاموُس 
جالل  الّسوري  للُمحامي   " كردي  عربي  ألماني 

أمين.
باللغة  تعني  والتي   DAD اسم  يحمل  القاموس 
صفحة   335 في  القاموس  يقع  العدل،  الكردية 
عّساف  الرا  للسيدة  بمقدمٍة  المتوّسط  الحجم  من 
 2700 على  ويحتوي  واأللمانية،  العربية  باللغتين 
مصطلحاً تّم ترتيبها على ثالثِة أقسام من اليمين إلى 
كردي  ألماني  عربي  ألماني-  كردي  اليسار(عربي 

ألماني كردي عربي).
القانونيّة  المصطلحاِت  في  متخصّص  والقاموس 
بالقضايا  مباشرٌة  ِصلٌة  لها  والتي  االجتماعيّة، 
بحالِة  مباشٍر  بشكٍل  يتّصل  ما  كّل  أو  القانونيّة، 
اللجوِء، أو ما يتعلّق بالوضع االجتماعي والقانوني 

واإلنساني لالجئ الجديد في ألمانيا. 
سنواٍت،  أربِع  مّدة  القاموس  في  العمُل  استغرَق 
خاللها جمَع الُمحامي جالل أمين أهّم الُمصطلحاِت 
التي كاَن على تماٍس مباشٍر ويومّي معها، وذلك من 
الّدوائر الحكوميّة الخاّصة  في  خالِل عملِه مترجماً 
إلى ِخبرتِه في المجاِل القانونّي،  بالالجئين، مستنداً 
في  عاماً  عشَر  خمسَة  مّدة  الُمحاماة،  في  وعملِه 

سوريا. 
يأتي القاموُس لسّد فراٍغ في الّساحة المعرفيّة، بعد 
أن الحَظ المؤلّف- حسَب قولِه- فجوًة أو نقصاً في 
عليها  تُبنى  التي  القانونيّة  الُمصطلحات  بعِض  فهِم 
إقامة الالجئ أحياناً في ألمانيا،علماً أّن فترَة اللجوِء- 
الُجدد  الوافدين  حياة  من  األولى-  الفترة  وخاصًة 
إلى ألمانيا، ترتبط بشكٍل مباشٍر بالحالِة القانونيّة و 

اإلنسانيّة واالجتماعيّة واالقتصاديّة لهم. 
هذه  بعض  َفهِم  في  الَخلِط  بعُض  هناَك  كان  إذ 
الُمصطلحاِت لدى الُمترجمين في الدوائِر الحكوميّة 
عرباً كانوا أم ألماَن على حّد سواء، ونتيجَة اختالِف 
البلداِن  بين  اإلداري  و  والقضائي  القانونّي  النّظاِم 
من  األكبُر  العدُد  منها  وفَد  التي  البلدان  العربيّة، 
سورية،  وخاّصًة  األخيرة،  السنوات  في  الالجئين 

والنظام الفيدرالي األلماني.
ففي كثيٍر من األحيان تكوُن الُمسّميات متشابهة، إاّل 
أّن التوصيف الوظيفّي يختلُف بين اللغة العربيّة و 

األلمانيّة .  

واضُع القاموس جالل أمين درَس الحقوَق في سوريا، 
ألمانيا  إلى  قبل وصوله  الُمحاماة  سلِك  في  ثّم عمَل 
باللغة  الّشعَر  كتبُت  فقد  باألدب،  اهتمام  لدّي  يقول: 
العربيّة والكرديّة، ولدّي أعمال شعريّة منها ما هو 
مطبوع، ومنها ما أّجلُت طباعته، لكنني ُمنُذ ِصغري 
أحببت اللّغات فكنُت أتقُن أربَع لغاٍت، وعندما جئت 
هَو  ما  ومعاصٌر،  جديٌد  هو  عّما  بحثُت  ألمانيا  إلى 
أكثر فائدًة للقادمين الُجدد، في البداية عملُت مترجماً 
مدى  والحظُت  الحكوميّة،  الدوائِر  من  عدٍد  في 
الحاجِة إلى قاموس متخصٍصّ لتوضيِح اللّبس الذي 
يحدُث أثناء ترجمِة بعِض الرسائِل الُمتعلّقة بالقضايا 
التي  االقتصاديّة وغيرها  أو  اإلنسانيّة  أو  القانونيّة، 
تخص الوافدين الُجدد، من هنا اختلفْت أسباُب تأليِف 
القاموِس عّما كانت عليه في سوريا، وبدِت الحاجُة 
القاموس  فكرة  كانت  كانت عليه، حيُث  لِما  ُمغايرًة 
ثنائي  أي  فقط،  الكردية  و  العربيّة  الّلغة  على  تقوم 

اللغة عربي كردي ـ كردي عربي".
كنت في عام 1993 قد بدأت العمل على القواميس 
الطبعة  لكن  والكردية  العربية  باللغتين  القانونية 
األساسية واألكبر كانت عام  2012 حيُث صدرِت 

الطبعة الثّانية من القاموس "عربي كوردي".
كانْت  سوريا  في  الكردية  اللّغَة  أّن  المعروف  ومن 
ممنوعة من التداول، على الصعيِد الرسمّي والثقافّي  
فكاَن لزاماً علينا كأكاديميين الِحفاظ على هذِه اللغة، 
وكانت القواميُس والمعاجُم إحدى الطرق والوسائل 
الخطورة  بالَغ  كاَن  األمَر  لكّن  عليها،  للمحافظة 

والحذر.
التي  والصعوبات  القاموس  تأليف  ظروف  عن  أّما 

واجهته يتحّدث الحقوقي جالل أمين قائاًل:
في مجتمعاتنا العربيّة والكردية هناك بُعٌد عن اللغة 
أوالفرنسيّة"  "االنكليزيّة  بغيرها  ُمقارنًة  األلمانيّة، 
الصعبة  اللغات  من  أُخرى؛األلمانيّة  جهة  ومن 

تعليمياً. 
لتعليم   "Weiterbildung" بـ  التحقُت  البداية  في 
وعلم  والطبّي  القانونّي  المجاِل  في  األلمانية،  اللغة 
هذا  في  متخصّصاً  مترجماً  عملُت  ثّم  االجتماع، 

المجاِل وخاّصة مع الالجئين. 
أثناَء عملي في دائرة " BAMF" اكتشفُت أّن هناك 
الكثير مَن المترجمين العرب أو األلمان منهم عرب 
لديهم  كانت  لغتي،  من  أفضل  ولغتهم  هنا،  ولدوا 

أّن  أو  أحياناً،  القانونّي  الُمصطلح  َفهم  في  ُمشكلة 
بعض التّرجمات كانت تبدو ركيكًة أحياناً، وال تحقُق 
المعنى الَمطلوب منها، وخاّصة لمن لغتهم األلمانية 
أفضل من اللغة العربية، من مثل مصطلح " اإلراءة 
أو Umgangsrecht"  أو التفريق من حيُث المعنى 
باأللف  و"الدعوى"  المربوطة  بالتاء  "الدعوة"  بين 

الليّنة "
بعد ذلَك وأثناَء عملي في "Beratung" مع الوافديَن 
الُجدد، وجدُت أيضاً الكثير من األخطاء أو الخلط في 
فهِم بعِض الّرسائِل القادمِة من دوائِر الّدولِة وخاّصة 
Jobsenter وغيره من المؤسسات الحكوميّة التي 
فقد  الالجئين،  مع  مباشٍر  تواصٍل  على  دائماً  هي 
كان هناك صعوبة حتّى على األلمان في فهِم بعِض 
الرسائل  في  ترد  التي  االختصاصيّة  الُمصطلحاِت 

عادًة.
أنا  قمنا  جماعّي،  بعمٍل  النور  ترى  الفكرة  بدأِت 
على  بالعمل  كولنير"  "شتيفان  األلماني  والُمحامي 
ألماني،عربي،  اللغة كفكرٍة أولى (  قاموس سداسّي 
كان  البداية  في  فارسي)  انكليزي،  تركي،  كردي، 
اختصاصّي،  قاموٍس  بإنشاِء  أولي   تصّور  لدينا 
حسَب تسلسل اختصاص ونوع الَمحكمة، على سبيل 
أو حسب  البداية..  محكمة  محكمة شرعيّة..  المثال 
لكننا  القضائية،  الدوائر  لدى  المعروف  الترتيب 

وجدنا ذلك صعباً. 
 لكّن العمَل بهذه الطريقة على ما يبدو، بدا أنّه يحتاج 
اآلنيّة  الحاجة  بدأت  بينما  طويٍل،  وبحٍث  وقٍت  إلى 
إلى  الوافدين  زيادة  مع  القاموس  هذا  لمثل  تتزايُد 
المتعلّقة بوضعهم  القانونيّة  القضايا  ألمانيا، وتشّعب 

وتطورها.
بثالث  أقسام  ثالثٍة  إلى  القاموس  تقسيم  تّم  بعدها 
لغات "عربّي ألمانّي كردّي" بحيُث يجُد القارئ أو 
المتخصّص اهتمامُه في القسم الذي يريد، أو حسَب 

اللّغة األفضل التّي يتقنها أو لغتِه األم.
تّم العمل على القاموس ضمن الترتيب »األلفبائي« 
المعاجم  في  العمل  أن  المعروف  ومن  للكلمات، 
يتطلّب التّصنيف والترتيب على أساِس جذر الفعل، 

وهذا ما حدث. 
أّما بالنسبة لأللفاظ الُمكررة، تّم ذكرها في أكثر من 
مكان وأكثر من موضع في القاموس، وذلك حسب 
وظائفها، ومعانيها الَجديدة في كّل موقع، أو حسَب 
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الُمصطلح  فيؤدي  فيه،  ترُد  الذي  النّصي  السيّاق 
وظيفة لغويّة مختلفًة عن سابقتها.  

أحياناً كنّا نعتمد الترجمة المقاربة بين األلفاظ، ونأخذ 
المعنى التوفيقي لها ونأخذ الشكل األبسط واألقرب 

إلى االستخدام اليومي.
هناك  أّن  أيضاً،  قائمة  كانت  التي   المشكالت  من 
في  متداولة  كانت  التي   المصطلحات  من  الكثير 
دائرة  من  خرجت  و  ألغيت  أو  ماتت  لكنها  ألمانيا 
االستخدام القانوني، ألنّها تمثل مرحلًة ترتبط بنظام 
سياسي بائد ألغي بالكامل، وما كان مرتبطاً به من 
السياسية،  بالجرائم  خاصة  ومصطلحات  قوانين 
أصبحت من الماضي، وبالمقابل ظهرت مصطلحات 
جديدة على الساحة العربية ُمتداولة بشكل يومّي مثل 
مصطلح الشبيحة أو االختفاء القسرّي وغيرها، تبعاً 
لنظام الُحكم القائم في تلَك الِبالد، وذلك بسبب حالة 

الحريّة التي يتمتُع بها المجتمع األلمانّي. 
النظام  اختالف  وجود  أيضاً  أخرى  جهٍة  من 
من  وغيرها  سوريا  في  محاكم  فوجود  القضائي، 
بلدان الوطن العربي غير موجودة في ألمانيا، طبقاً 

للنّظام األلمانّي الفيدرالي. 
فمثاًل لدينا محكمة شرعية محكمة  صلح وبداية و.. 
البداية  القرية تسّمى محكمة  لديهم محكمة  بينما هم 
التسلسل  في  االختالف  من  الكثير  مثاًل...وغيره 

الهرمي للمحاكم.
هناك صعوبات أيضاً تمثلت على المستوى الكردي 
في  ُمشكلة  فمثاًل،هناك  األلماني  والعربي  العربي 

فالكردية  الكردي،  المصطلح 
لذلك  سوريا،  في  محظورة  كانت 
اعتمدنا على تجربة إقليم كردستان 
في العراق، حيُث أّن لديهم محاكم 
لنا  ظهرت  لكن  ناضجة،  كرديّة 
مشكلة جديدة وهي اختالف اللهجة 
عن  هناك  المستخدمة  الصورانية 

اللهجة السائدة في سوريا. 
في الطبعة األولى والثانية حاولنا 
حّل المشكلة وذلك خالل تواصلي 
الريف  مع  شخصّي  وبجهٍد 
هناك  السّن  كبار  وسؤال  الكردي 
في  الُمستخدمــــة  األلفاظ  عن 
و  والخصومــات  الخالفات  حّل 
والقبائل،  األفراد  بين  المشاكــــل 
واالتّفاق  والُصلح  الديّة  مثل 

وغيرها من القضايا االجتماعيّة.
اللغة  في  الُمشكلة  كانت  أحياناً 
والفعل،  المصدر  بين  األلمانية 
قرارات  هناك  فعل،  هو  والحكم 
في  محددة  محاكم  عن  تصدر 

قضايا ُمحددة أيضاً. 

كما أّن هناك عدٌد من القرارات في المحكمة األلمانية 
عالمنا  في  موجودة  غير  وشرحها،  تفصيلها  يجُب 

العربّي منها ما يتعلّق بالجرائِم االلكترونيّة خاصة.
الجهات الُمستفيدة من القاموس 

عن الجهاُت المستفيدة من هذا القاموس يقول أمين: 
أو  األلمانيّة  المحاكم  في  والعاملين  للحقوقيين  يمكن 
العاملين في دوائر الّدولة الُمتعلقة بالالجئين االستفادُة 
من هذا القاموس.. وبالفعل كان الطلب على النسخ 
أنّه ُطلب منّي كتابة  حتّى عند األلمان، حتى  كبيراً 
الحروف العربية باللغة الالتينيّة لتسهيل القراءة لغير 

الناطقين  بالعربية. 
عاٍم،  بشكل  القاموس  على  طلب  هناك  كان  كذلك 
وذلك ألّن هناك تواصُل يومّي بين المواطن والدوائر 
الحال  عكِس  على  والقانونيّة  االجتماعيّة  الحكوميّة 
في البالد التي قدم منها الالجئون، فالتواصل مقطوٌع 
بين الدولة والمواطن، لذلك كّل فرٍد في ألمانيا تصُل 
إليِه رسائَل يجُب عليه معرفُة مضمونها والّرد عليها.
ال ننسى أّن قسماً كبيراً من الوافدين إلى ألمانيا من 
األكراد أيضاً، وهم يشّكلون عدداً البأس به من بين 
الوافدين الُجدد ومنهم من ال يتقن العربية بشكٍل جيد.
 أّما عن مشروعه الجديد يقول المحامي جالل أمين 
بأنّه يعمل اآلن على كتاب "دليل المقيم في ألمانيا"  
القانونية  المقاالت  من  مجموعة  يضم  كتاب  وهو 
بأسئلة  المتعلقة  القانونية  باإلرشادات  تتعلق  التي 
الالجئين الجدد حول وضعهم القانوني واالجتماعي، 
ترجمة وشرح سبعين رسالًة ووثيقة  إلى  باإلضافة 

متداولة بين الدوائر الحكومية واألفراد، هذه الرسائل 
تصل بشكل مستمر و دوري للمقيم في ألمانيا، ويجد 
البعض صعوبًة في الّرد عليها، ممن لغتهم األلمانية 
الكثير  يسّهل  سوف  الدليل  هذا  ضعيفة،  مازالت 
القضايا  بعض  واللبس عن  الغموض  ويزيل  عليهم 
المتعلقة بالالجئين مباشرة ومن المتوقع أن يرى هذا 

الدليل النور في األيام القليلة القادمة.
القواميس  أّن  عليه  المتعارف  من  أنّه  القول:  بقي 
الصفحات  في  دلياًل  أو  َثْبتاً  عادة  تحوي  والمعاجم 
األولى أو األخيرة، توّضح الرموَز التي يحيل إليها 
المفرد  إحاالت  الرموز  هذه  مثل  من   " الشارح 
الرموز  هذه  وغيرها.."  المركبة  والكلمة  والجمع 
بالفعل موجودة في متن القاموس مقابل المصطلح، 
إلى  باإلضافة   " يفّسرها  دليل  إلى  تحتاج  لكنّها 

الفهرس، وأحسب أّن ذلك سقَط سهواً.

يخدم  ومثمٌر،  مميٌز  جهُد  القاموس  المحصلة:  في 
شريحة البأس بها من الناس، ويأتي ضمن الوسائل 
"الجدد"  العرب  الالجئون  سعى  التي  الكثيرة 
سرعة  في  تساعدهم  قياسّي،  زمٍن  في  البتكارها 
المجتمع  التأقلم واالندماج وفهم حركية وآلية تفكير 

األلماني ؟
ويغدو األمر محل تقدير أكبر إذا عرفنا أن ّواضع 
القاموس لم يمِض على وصوله إلى ألمانيا أكثر من 

خمس سنواٍت.
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معظم الرجال يجدون صعوبة بالغة في التعبير عن 
جميلة،  رومانسية  بطريقة  واالهتمام  الحب  مشاعر 
وهذا بالطبع ليس طبيعة كل الرجال، ولكنها طبيعة 
البعض منهم، الذين يجدون صعوبة في التعبير عما 
واالهتمام،  الحب  مشاعر  من  في صدورهم  يختلج 
فهم ال يمتلكون هذه القدرة التي تسعد معظم النساء.

ولكن ال بد من االعتراف بأن الرجل الذي يعبر بحبه 
المشاعر  اصدق  يكون  قد  عملية  بطرق  واهتمامه 
تعلمها حواء،  ان  يحب  هامة  فهذه حقيقة  وأعمقها، 
كما يجب ان يعلمها الرجل نفسه حتى يستطيع الدفاع 
عشق  على  دالة  عالمات  اليكم  لذا  مشاعره،  عن 

الرجل وانجذابه للمرأة.

العالمات الدالة على انجذاب الرجل :
ان  وهي  األهمية،  بالغة  حقيقة  ادراك  من  بد  ال 
عن  التعبير  يستطيع  ال  برجل  تحظى  التي  المرأة 
حبه من خالل الكلمات تعتبر امرأة محظوظة، فغالبا 
الرجل الذي ال يعبر بحبه بطريقة عملية يكون من 
قصارى  تبذل  التي  الملتزمة  الجادة  الشخصيات 
جهدها إلسعاد من يحب ويهوى، فكلمة هذا الرجل 
واحدة، ومن أهم سماته انه يفي بالعهد، ولديه مثل 
ومبادئ سامية، فالكالم لدى هذا الرجل بدون فعل ال 
يمثل اي اهمية... واآلن اليكم العالمات الدالة على 

حب الرجل .

- الرجل الذي يحب إمرأة غالبا ما يظهر عليه حب 
كان  ولو  حتى  تقوله،  ما  لكل  واإلنصات  االستماع 
فقط على  تقتصر  الرجل ال  تافها، فرغبة هذا  شيئا 
فهم هذه المرأة فحسب، بل الى التواصل معها ألكبر 

فترة ممكنة .
مراعاة  في  كبيرة  متعة  المحب  الرجل  يجد   -
ببعض  قيامه  ان  فيجد  يحبها،  التي  الفتاة  احتياجات 
ذلك  تطلب  ان  دون  نحوها  والواجبات  االلتزامات 
منه شيئا يجعله مسؤول عنها، وهذا الشعور قد يشعر 
الرجل بقمة السعادة، فقد اصبح مسؤوال عن انسانة 

وجدت  فإذا  أهدافها،  تحقيق  في  ويساعدها  يحبها، 
ان  دون  مساعدتها  الى  دائما  يسعى  رجل  المرأة 
السهر على راحتها،  تطلب، ولديه رغبة دائمة في 

فال بد ان تعلم ان هذا الرجل يذوب عشقا بها .
غير  بطريقة  للمرأة  حبه  عن  يعبر  قد  الرجل   -
وتفاصيلها،  حياته  في  اشراكها  خالل  من  مباشرة 
ان  دائما  يسعى  رجل  هناك  ان  المرأة  وجدت  فإذا 
تكون جزء من حياته، ولها مكانة بارزة في جميع 
خططه المستقبلية، فلتعلم انه يكن لها مشاعر سامية 

ال تستطيع الكلمات التعبير عنها .
الرجل  من  تصدر  قد  إرادية  ال  عالمات  هناك   -
قد  حبيبته  على  بالخوف  الشعور  على  تدل  المحب 
تظهر بوضوح على الوجه تنم عن شعور بالخوف 
واللهفة على الحبيبة من األخطار، فمثال اذا وجدت 
المرأة ان الرجل يحاول حمايتها من اي شيء يؤذيها 
مهين،  موقف  او  جارحة،  كلمة  كانت  وان  حتى 
ويبادر للسؤال عنها باستمرار؛ فلتعلم ان هذا الرجل 
يشعر بأنها جزء منه يحميه، ويحاول المحافظة عليه 

.
القرارات  اتخاذ  في  المرأة  يشارك  الذي  الرجل   -
الخاصة به، ويحترم ارائها حتى وان اختلفت معه، 
لعقلية  وتقديره  الرجل  اعجاب  على  عالمة  تكون 
غير  فالرجل  بالحب،  شعوره  وبالتالي  المرأة، 
احد  الظروف اشراك  مضطر تحت اي ظرف من 
له  يكن  بالفعل  كان  اذا  إال  الخاصة،  قراراته  في 

مشاعر حب وتقدير واحترام .
- الرجل الذي يشعر بحب واحترام امرأة 
معينة غالبا ما يكون حديثه بصيغة الجمع، 
 ،“ “انا  وليس  نحن”   ” يقول  انه  فنالحظ 
هو  بالفعل  سيقوم  من  كان  وان  حتى 
الرجل، وهذا ان دل على شيء يدل على 
ان هذا الرجل يشعر بمتعة بالغة بمشاركة 

هذه المرأة حياته وأفكاره .
الرجل  حب  على  الدالة  العالمات  من   -
للمرأة هو رغبته الدائمة في محاولة الدفاع 

عنها امام الغرباء، وتحسين صورتها، فهذا الرجل 
يشعر ان هذه المرأة جزء منه ال بد ان يظهر بأحسن 
صورة، فإذا وجدت المرأة ان هناك رجل دائم الدفاع 
ولديه  األعذار،  وتلمس  صورتها،  وتحسين  عنها 
هذا  ان  فلتعلم  والغفران،  السماح  في  دائمة  رغبه 

الرجل يهيم عشقا بها .
- قد يعبر الرجل عن حبه بتنازله عن شيء محبب 
فقد  يحبها،  التي  المرأة  إلرضاء  خاطر  طيب  عن 
تكون هذه العالمة بسيطة، ولكنها تكن عن مشاعر 
عميقة لدى الرجل ال يستطيع اإلفصاح عنها إال بهذه 

الطريقة
الرجل  حب  تفضح  التي  الدالة  العالمات  اكثر   -
للمرأة هي قيامه باالعتذار لها عن شيء لم يخطئ 
فيه، فغالبا الرجل ال يفضل االعتذار، خاصة للمرأة؛ 
يفضل  ولكنه  الضعف،  من  نوع  الرجل  يعتبره  فقد 
ان يكون ضعيفا مع من يحب على ان يكون هناك 

خالفا بينهما .
لديه  وليست  الحوار،  فن  يجيد  ال  غالبا  الرجل   -
فإذا  طويلة،  لفترة  بالحديث  التواصل  على  القدرة 
وجدت المرأة ان هناك رجل يسعى دائما الى التحدث 
معها ألطول فترة ممكنة، سواء في أألمور العامة، 
يشعر  الرجل  هذا  ان  فلتعلم  الشخصية،  األمور  أو 
باالرتياح لها، ولديه رغبة في ان يأتنس بوجودها، 
لذا فهو يخرج عن طبيعته من اجل مزيد من األلفة 

التي يشعر بها اثناء حديثها معه .
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الحب، الزواج، االرتباط، العثور على شريك الحياة 
المناسب، والذي نقضي معه ما تبقى من عمرنا. منذ 
حالة  إلى  البشرية  الحضارة  وتطور  التاريخ،  فجر 
الوعي التي نعيشها اآلن – وربما قبل ذلك أيضاً – 
كانت كل هذه األمور وال تزال هي الهاجس األهم 
واألكبر لدى اإلنسان، ففكرة العيش وحيداً أو بغير 
الممل،  القلب من روتينه وهدوئه  يخلع  حب جامح 
ويعطيه معنى ما للحياة، سيكون أمراً صعباً للغاية.

وبسبب ما سبق، ظهرت العديد من مواقع التعارف 
أخرى  أشكال  لها  كان  التي  اإلنترنت،  شبكة  على 
اآلن،  نعيشه  الذي  الكبير  التكنولوجي  التطور  قبل 
على  بالعثور  األشخاص  لمساعدة  محاولة  في 
علمية  دراسية  وفي  ولكن  األخرى،  »أنصافهم« 
من  عدد  توصل  صادمة،  ونتائجها  مفاجئة  حديثة 
البريطانية  مونتفورت«  »دي  جامعة  في  العلماء 
اإلنترنت  عبر  التعارف  مواقع  أن  إلى  الشهيرة، 
الزواج  تتسبب بمشاكل اجتماعية عديدة، منها عدم 

بين النساء.

فقد  لألنباء  »نوفوستي«  وكالة  أوردته  ما  وبحسب 
توصل العلماء إلى نتائج صادمة في هذه الدراسة، 
كان منها أن عدد النساء اللواتي يعتبرن معرضات 
إلى عدم العثور على شريك حياة مناسب - أو كما 
يسميه الكثيرون »العنوسة« - في المجتمعات التي 
خضعت للدراسة والبحث في تزايد مستمر، وأرجع 
التعارف  مواقع  إلى ظهور  ذلك  في  السبب  العلماء 

فرصاً  الرجال  تعطي  باتت  والتي  اإلنترنت،  عبر 
أكبر للتعرف على العديد من النساء ومواعدة أكثر 
من امرأة وفتاة، األمر الذي يجعلهم – أي الرجال - 

أقل رغبة بالزواج.
مونتفورت«  »دي  جامعة  في  العلماء  أشار  كما 
التي  الفاشلة  التعارف  عالقات  أن  إلى  البريطانية، 
يمر بها الناس عبر هذه المواقع، تجعلهم أكثر حذراً 
بشكل عام، ما يؤخر من سّن الزواج عند الكثيرين، 

سواء كانوا من الرجال أو النساء. 
وفي نفس السياق، كانت دراسات سابقة قد أكدت أن 
يمكن  اإلنترنت،  والتعارف عبر  المواعدة  تطبيقات 
الثقة  وعدم  األمان  بعدم  يشعرون  الناس  تجعل  أن 
قد يصابون بحاالت  إنهم  بل  بمظهرهم وأجسادهم، 

شديدة وخطيرة أيضاً من االكتئاب بسببها.

معارضون وآراء مغايرة..
أن  الكثيرون  اعتبر  التي  الدراسة،  هذه  نشر  عقب 
المغايرة  اآلراء  من  الكثير  نتائجها غريبة، ظهرت 
التواصل  رواد  من  فالعديد  الدراسة،  لهذه  تماماً 
بأنه من  العالم، رأوا  أنحاء  االجتماعي من مختلف 
»خطراً«  تعتبر  قد  »العنوسة«  أن  اعتبار  الخطأ 
مكانها  تأخذ  اليوم،  المرأة  أن  تحديداً  النساء،  على 
الطبيعي المهم ودورها الرئيسي في مختلف مجاالت 
يعارضوا  لم  هؤالء  أن  من  الرغم  وعلى  الحياة، 
نتائج الدراسة من منطلق »علمي«، إال أنهم رفضوا 
أن  فقط، واعتبار  بالنساء  الدراسة  ارتباط مثل هذه 

األمر قد يعتبر »تهديداً« لهن.

ا بد لكل شخص أن يبدأ بتعلم المهارت قبل االقدام 
قبل  المثال  سبيل  على  األمور،  من  الكثير  على 
أن  الشخص  على  القيادة،  رخصة  على  الحصول 
تعلم  القيادة دون  ذلك ألن ممارسة  القيادة، و  يتعلم 

يشكل خطرا كبيرا على حياة الشخص.
و كذلك ينطبق نفس التفكير على الزواج أيضا، حيث 
يجب على الزوجين أن يتعلما الكثير من المهارات 
عالقتهما  فشل  لتجنب  الزواج  على  االقدام  قبل 
تقدم  التي  المواقع  بعض  اآلن  ينتشر  و  الزوجية، 
تثقيف كل من  إلى  التي تهدف  الدورات  العديد من 
بين  التعامل  فن  و  االتصال  كمهارات   ، الزوجين 
و  الزوجية،  المشاكل  كذلك طرق حل  و  االزواج، 
الكثير من األمور اآلخرى التي قد يحتاج إليها كال 

الزوجين.

و من المهارات التي يحتاجها الزوجان قبل الزواج 
ما يلي:-

تنظيم العواطف الذاتية: العالقة التي تجمع الزوجين 
مع بعضهما البعض بحاجة إلى الكثير من االحترام 
الزوجين أن  الزواج من كال  يتطلب  التفاهم ، و  و 
من  حيث  الغضب،  مشاعر  و  النفس  ضبط  يتعلما 
الطبيعي أن يواجه االزواج بعض المشاكل فيما بينهم 
، مما يتطلب ضبط العواطف و تجنب االنفعاالت و 

حاالت الجنون التي تصيب البعض منهم.
هي  الزواج  النجاح  المهمة  االسس  من  االتصال: 
االتصال، إذ أن التحدث بلباقة و االستماع بانصات 
إلى رأي الطرف األخر أمر ضروري حتى يصل 
الزوجين إلى التفاهم فيما بينهم ، و يعد التجاهل و 
إلى  المؤدية  األمور  من  اآلخر  الرأي  احترام  عدم 

الخالفات الزوجية.
الزوجية  الخالفات  أن  تماما  ندرك  النزاعات:  حل 
هي أمر طبيعي بين الزوجين، حيث قد ينشأ الخالف 
من طرف الزوجة، أو من طرف الزوج، و وحدهم 
انهاء  يستطيعون  الذين  هم  الناجحين  االزواج 
سبيل  على  بينهم،  فيما  القبول  و  بالرضا  الخالف 
أو  السكن  مكان  الزوجين على  بين  الخالف  المثال 
كيفية التعامل مع المال، أو كيفية الحفاظ على حياتك 

الجنسية.
بروح  الزوجين  يتمتع  أن  المهم  من  االيجابية: 
الدعابة فيما بينهم، و هذا مهم الضفاء بعض المرح 
و الضحك إلى عالقتهما، فالتفكير بايجابية أمر في 

غايةاالهميه
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في الكثير من األحيان يعاني الرجل من مزاج سيء 
المنوطة به،  قد ينشأ بسبب الضغوط والمسؤوليات 
أو بسبب شعوره باالمتعاظ من إهمال زوجته وعدم 

مساندتها له.
النصائح  اإللكتروني،  “باستل”  موقع  أورد  فقد  لذا 
زوجها  مع  التعامل  من  الزوجة  تمكن  التي  التالية 

عندما يكون في مزاج سيء:

- تجنبي اإللحاح
إن الحظت بأن زوجك في مزاج سيئ وخاصة عند 
معرفة  في  عليه  اإللحاح  تجنبي  العمل،  من  عودته 
سبب انزعاجه، واتركيه حتى تتحسن حالته النفسية 

ومن ثم حاولي أن تساعديه في تخطي مشكلته.
- تجنبي مناقشة المشاكل

تجنبي  سيئ  مزاج  في  زوجك  بأن  تشعرين  عندما 
قد  فعله  ردة  ألن  معه،  حساسة  قضية  أي  مناقشة 

تكون منفرة وتتسبب بتفاقم المشكلة وليس حلها.
- وفري له جواً مريحاً

عمله  من  الرجل  يعود  األحيان،  من  الكثير  في 
العمل  ضغوط  بسبب  وذلك  المزاج،  ومعكر  متعباً 
له في  مريحاً  لذا حاولي أن توفري جواً  ومشاكله، 

المنزل، حتى تهدأ أعصابه ويتحسن مزاجه.
- إجراء حوار بناء

في حال كان مزاج زوجك سيئاً باستمرار، فاعلمي 
بأن هنالك مشكلة كبرى يعاني منها، وقد تكون هذه 
المشكلة تخص عالقته بك، لذا قومي بإجراء حوار 
جاد معه، لتتعرفين على أسباب سوء مزاجه وإجراء 

التغييرات الالزمة لحل المشكلة بينكما.
- التعبير عن الحب

بعدم  شعوره  من  نابعاً  الرجل  انزعاج  يكون  قد 
لذا حاولي  تجاهه،  فتور مشاعرك  أو  به،  اهتمامك 
التعبير عن حبك له قواًل وفعاًل، وستالحظين تحسناً 

في مزاجه وأسلوب تعامله معك.

بأنهم  أطفالهم  تخويف  إلى  األهل  من  الكثير  يميل 
"سيعطونهم إلى ذلك الشبح" إذا استمروا بالبكاء أو 
عدم الهدوء أو »ربنا زعالن منك« وما شابه ذلك 

من التهديدات التي نسمعها عادة.
يكذب الوالدان على األطفال من أجل تهدئتهم وضبط 
سلوكهم وانصياعهم. وينتقل ذلك األسلوب من جيل 

إلى جيل باستمرار، مع أنه غير مجد.
بالطبع يختار الوالدان طريقة تربية طفلهما، لذلك ال 
يمكن ألي شخص إجبارهما على عدم ممارستها أو 

فرض طريقة معينة عليهما لتربية طفلهما. 
ولكن يمكن أن نشير إلى نتائج دراسة علمية أجريت 
في سنغافورة، بينت أن كذب الوالدين على الطفل له 

عواقب بعيدة األجل على صغيرهما.
في  التكنولوجية  نانيانغ  جامعة  علماء  استطلع 
التي  المرات  شابا حول عدد  سنغافورة رأي 379 
كذب عليهم ذووهم في طفولتهم، وكيف يكذبون هم 
بدورهم في الوقت الحاضر، وتمكنوا من التكيف مع 

حياة البالغين.
الذين  األطفال  بأن  االستطالع،  هذا  نتائج  أظهرت 
كان والداهم يكذبان عليهم، يميلون إلى الكذب على 

الكبار احيان كثيرة.
بانتظام  تواجه  بأنها  المجموعة،  هذه  واعترفت 
واالجتماعية،  النفسية  المشكالت  في حل  صعوبات 
والعار  بالذنب  األحيان  أغلب  في  تشعر  حيث 
تجاه  والتالعب  األناني  للسلوك  أكثر عرضة  وهي 

اآلخرين.
عندما  الوالدان  موقف  ماهو  هي  األخرى  النقطة 

يكتشف الطفل الصغير أنهما يكذبان. 
في هذه الحالة سوف يفقدان مصداقيتهما أمام الطفل، 

الذي بدوره يفقد ثقته بهما.

ـ كنت أعلم أن فى الحب موتي، وبالرغم من ذلك 
أحببت، وها أنا اآلن أحتضر وأموت فى صمت. 

ـ ليسـت الروعة أن ترى من تحب كل يوم … و 
لكن الروعة أن تشعـر بوجوده حولك … حتى وإن 

كان بعــيداً عنك.
ـ الحب كالقمر، فهو قد يبدأ هالاًل صغيراً ثم يكتمل 

ليصير بدراً أو يبدأ بدراً ثم يتالشى تدريجياً.   
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 الندم لمن عرفوا الحب واألسف للذين لم يعرفوه

ـ القبلة اتفاقية صامتة بعدها نلقي السالح
ـ اللعبة الوحيدة التي يشترك فيها اثنان ويكسبان فيها 

اثنان أو يخسرا معا..الحب
ـ الحب هو أجمل سوء تقدير بين اثنين

ـ الحب كالحرب من السهل أن تشعلها..ومن الصعب 
أن تخمدها

ـ ثالثة ال يمكن أن نخفيها : الجمل وراكب الجمل 
والحب

ـ بالحب ال نعقل وبالعقل ال نحب
نصاب  باالثنين   .. نكره  وبالعقل   .. نحب  بالقلب  ـ 

بالجنون
ـ احبي زوجك كصديق واخشيه كعدو 

ـ الحب غالبا ما يكون ثمرة الزواج 
انها الزوجة  العالم ؟؟  ـ من هي المحبوبة اكثر في 

الوفية 
ـ السعادة ان تكون زوجتك حبيبتك وعملك هوايتك 

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
ـ من السهل ايجاد الحبيب واستبقاء الصديق،  ومن 

الصعب ايجاد الصديق واستبقاء الحبيب
ـ الفرق بين الحب والصداقة كبير ، وهو ان الصداقة 

اندر كثيرا من الحب 
ـ السعادة في حب نادرة ولكن المحبين يحلمون دائما 

بالسعادة 
ـ اشقى المحبين جميعا اولئك الذين يحبون بال امل 

وال رجاء 
ـ اذا قام الحب على االمل زال بزوال االمل فالحب 

كالنار ال تنطفيء اذا لم تجد الوقود 
ـ من لم يعرف الغيرة لم يعرف الحب 
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غسان مسعود ممثٌل سوري، اشتُهر بأدواره التاريخية، وأدى دور صالح الدين األيوبي في الفيلم األمريكي 
“مملكة السماء”.

ُولد غسان مسعود في 20 أيلول/ سبتمبر عام 1958 في قرية فجليت في سوريا. درس في المعهد العالي 
للفنون المسرحية في دمشق، وبعد تخرجه شارك بعدٍد من األعمال المسرحية والتلفزيونية. 

بدأ مسيرته من خالل العمل على خشبة المسرح، وهو ما يُصّر الفنان الكبير على أهميته لكل ممثل، حيث 
يعتبر المسرح مختلًفا تماًما عن السينما والتلفزيون، كما أنّه هاٌم لتمكين الممثل من اللغة العربية الفصحى، 

وهو ما يبدو واضًحا من خالل قدرة مسعود على إتقان وتأدية األدوار التاريخية المختلفة.
دخل غسان مسعود عالم التلفزيون من خالل عدة أعمال أبرزها "أبو كامل" عام 1990 من 

إخراج عالء الدين كوكش، "ذكريات الزمن القادم" و"سيرة آل الجاللي".
بتأدية شخصياٍت هامة مستفيًدا من تمكنه  التاريخية ونجح  برز غسان مسعود في األعمال 
مسلسلي  في  سليمان  جانب جمال  إلى  فنجح  القوي،  الفصحى وحضوره  العربية  اللغة  من 
"صالح الدين األيوبي" و"صقر قريش"، كما أدى دور نجم الدين أيوب في "الظاهر بيبرس"، 

باإلضافة إلى دور الصحابي أبو بكر الصديق في مسلسل "عمر".
أدواره في األعمال االجتماعية تركت أثًرا أيًضا، وأبرزها دوره في مسلسل "أشواك ناعمة"، "يوم ممطر 

آخر" و"المصابيح الزرق" عن رواية حنا مينا.
وقد عمل غسان مسعود مخرجا" في عددا من المسرحيات السورية إضافة لمشاركته في أعمال وتمثيليات 
وأفالم تلفزيونية في التلفزيون السوري، وكان توجهه في السنوات األخيرة نحو السينما العالمية قد حقق له 

قفزه في مسيرته الفنية.

يمتاز غسان مسعود بأسلوب تمثيلي فريد من نوعه ال يستطيع مجاراته فيه أحد، فهو يمتاز بأدواره التي ال 
يستطيع وضع أحد عوضاً عنه فيها.

سمعته كممثٍل قدير أدخلته عالم السينما العالمية من خالل فيلم "مملكة السماء" عام 2005 للمخرج ريدلي 
سكوت، والذي أّدى فيه مسعود دور صالح الدين األيوبي ونال عنه مديح النقاد. شارك بعدها في الجزء 

الثالث من فيلم "قراصنة الكاريبي" عام 2007، وفي الفيلم المصري "الوعد" عام 2008.
عاد غسان مسعود للعمل مع المخرج ريدلي سكوت عام 2014 من خالل فيلم "خروج اآللهة والملوك". كما 

."All The Money in The World" شارك معه مؤخًرا في الفيلم ذائع الصيت
عمل غسان مسعود كأستاذ في المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق لمدة عشر سنوات.

من أهم أفالمه
فتاة شرقية ـ  المتبقي  ـ  ظالل الصمت   ـ  مملكة السماء، وقام فيه بتأدية دور صالح الدين األيوبي

في نهاية العالم   ـ  وادي الذئاب العراق  ـ   الوعد   ـ   جوبا  ـ   خروج: اآللهة والملوك   ـ  كل المال 
في العالم
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يتنافس 44 فيلما روائيا وتسجيليا من 9 دول عربية فضال عن دول إفريقية 
في مسابقات الدورة الثالثين من "أيّام قرطاج السينمائية" التي انطلقت في 26 

أكتوبر.

ويتجلى في كثير من هذه األفالم رفض العنف والقمع وطلب الحرية في أعمال 
السرية  الهجرة  مثل  مواضيع  فيها  وتتكرر  االجتماعي  الطابع  عليها  يطغى 

والتطرف الديني والمثلية الجنسية وقضايا الفساد.
وقالت إدارة أيام قرطاج السينمائي إن "المهرجان يتطور ويحافظ في اآلن نفسه 
على هويته المتفردة الداعمة للسينما الجادة والرافضة لالنسياق وراء السهولة".

دورة  في  "المشاركات  العربيات  المخرجات  عدد  "بارتفاع  المنظمون  ونوه 
السينمائي  للمنتج  تكريما  عيّاد"،  نجيب  "دورة  عليها  اطلق  والتي   2019
والتلفزيوني التونسي نجيب عيّاد الذي كلف باإلشراف على هذه الدورة قبل أن 

يغيبه الموت في أغسطس الماضي.
وشارك 19 عمال سينمائيا لمخرجات عربيات ضمن مختلف أقسام المهرجان 
من بينها 8 افالم في إطار المسابقة الرسمية للمهرجان، على ما علن المنظمون.

وافتتح المهرجان الذي يستمر حتى 2 نوفمبر بفيلم "عرائس الخوف" للمخرج 
الفتيات  معاناة  على  الضوء  القاء  خالله  من  يحاول  بوزيد،  النوري  التونسي 

العائدات من بؤر التوتر.
أقدم   ،1966 سنة  االولى  دورتها  انطلقت  التي  السينمائية  قرطاج  أيام  وتعد 

مهرجان سينمائي في المنطقة العربية وأفريقيا.
العربية في  المنطقة  في  وتنوعه  السينمائي  االنتاج  "بغزارة  المنظمون  وأشاد 
السنوات األخيرة ما دفع بهيئة التنظيم إلى إضافة اقسام جديدة للعروض خارج 
المهجر"  الرقمية" و"حوارات قرطاج" و"سينما  بينها "قرطاج  المسابقة" من 
في أطار التواصل مع "منصة الفيلم العربي" التي أعلن عن تأسيسها في يوليو 

الماضي في تونس بهدف إنشاء شبكة عربيّة لدعم األفالم.
يبلغ عدد األفالم المشاركة في المسابقات والعروض التكريمية االخرى حوالى 

170 فيلما من ستين دولة.
و"بيك  حيال  مهند  للعراقي  حيفا"  "شارع  المتنافسة  العربية  األفالم  بين  ومن 
بوجمعة  هند  لمواطنته  تحلم"  "نورة  و  البرصاوي  محمد  للتونسي  نعيش" 
و"بابيشا" للجزائرية منية مدور و"بعلم الوصول" للمصري هشام صقة و"نجمة 

الصبح" للسوري جود سعيد.

فاز الفيلم المصري "ليل خارجي" للمخرج أحمد عبد الله السيد بجائزة أفضل 
فيلم روائي طويل من مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد.

الفيلم بطولة منى هال وكريم قاسم وشريف الدسوقي وأحمد مالك وعمرو عابد 
وبسمة.

سينمائي  فيلم  لصنع  محاولته  تتعثر  شاب  مخرج  حول  الفيلم  أحداث  وتدور 
وتجمعه الصدفة بفتاة ليل وسائق سيارة أجرة حيث تدور مغامرة تجمع الثالثة 

لليلة واحدة في مدينة القاهرة.
وفي مسابقة األفالم الروائية الطويلة أيضا فاز التونسي أحمد الحفيان بجائزة 
فاطمة عاطف  المغربية  فازت  بينما  (فتوى)  فيلم  في  دوره  ممثل عن  أفضل 

بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم (امباركة).
وذهبت جائزة أفضل مخرج للبناني بهيج حجيج عن فيلم (صباح الخير) فيما 

ذهبت جائزة أفضل سيناريو للفلسطيني بسام جرباوي عن فيلم (مفك).
تشكلت لجنة تحكيم المسابقة برئاسة الممثلة ليلى علوي وعضوية الناقد العراقي 

قيس قاسم والمخرج التونسي رضا الباهي.
إلى  الصعود  اللبناني (طرس.. رحلة  الفيلم  فاز  الوثائقية  األفالم  وفي مسابقة 
المرئي) للمخرج غسان حلواني بجائزة أفضل فيلم كما فازت بجائزة اإلخراج 

اللبنانية سارة قصقص عن فيلمها (تحت التحت).
للمخرجة  (إخوان)  فيلم  أفضل  بجائزة  ففاز  القصيرة  األفالم  مسابقة  في  أما 
التونسية مريم جابر كما فازت مواطنتها كوثر بن هنية بجائزة أفضل إخراج 

عن فيلم (بطيخ الشيخ).

الفيلم  مالمو  في  الثقافية  مكتب  من  المقدمة  الجمهور  تصويت  جائزة  ونال 
الروائي المصري (الضيف) للمخرج هادي الباجوري وبطولة خالد الصاوي 

وشيرين رضا.
والمهرجان الذي تأسس عام 2011 في ثالث أكبر مدن السويد أصبح بمرور 

الدورات األبرز في الترويج للسينما العربية في الدول اإلسكندنافية.

مهرجان  جوائز  بأبرز  كوزماك  أوليفيه  للمخرج  (ُرحل)  المغربي  الفيلم  فاز 
اإلسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الخامسة والثالثين.

وحصل الفيلم على جوائز أفضل فيلم وأفضل إخراج وأفضل ممثلة للمغربية 
جليلة التلمسي بالمسابقة الرسمية للمهرجان.

وفاز بباقي جوائز المسابقة أليكسندر سيكسان من البوسنة وحصل على جائزة 
والسوريان جود سعيد ورامي كوسا  (يوم عمل جيد)،  فيلم  أفضل ممثل عن 

اللذان حصال على جائزة أفضل سيناريو عن فيلم (درب السما).
ومنحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة للفيلم الفلسطيني (استروبيا) إخراج أحمد 
حسونة كما فاز اللبناني توني فرج الله بجائزتي أفضل إنجاز فني وأفضل عمل 

أول عن فيلمه (مورين).
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وفي مسابقة األفالم الوثائقية والروائية القصيرة لدول البحر المتوسط فاز الفيلم 
المغربي (الرجل العجوز والجبل) إخراج محمد رضا جوزناي بجائزة أفضل 

فيلم وثائقي فيما فاز فيلم (العربة) من ألبانيا بجائزة أفضل فيلم روائي قصير.
ومنحت لجنة تحكيم المسابقة جائزتها الخاصة للفيلم الروائي القصير الفرنسي 
ابني)  (تايسون  اإليطالي  الوثائقي  والفيلم  بندر  أوليفيه  للمخرج  بيير)  (قلب 

إخراج كالوديو كاسالي.

وفي مسابقة "نور الشريف" للفيلم العربي الطويل فاز (درب السما) للمخرج 
جود سعيد بجائزة أفضل فيلم فيما منحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة للفيلم 

المغربي (التمرد األخير) للمخرج جياللي فرحاتي.
وفاز بجائزة أفضل ممثل السوري أيمن زيدان عن دوره في فيلم (االعتراف)، 

وعن دورها في الفيلم ذاته فازت السورية ديما قندلفت بجائزة أفضل ممثلة.
كما فاز بجائزة أفضل سيناريو السوريان باسل الخطيب ومجيد الخطيب عن 
فيلم  عن  شيخاني  نوزاد  إخراج  أفضل  بجائزة  وفاز  أيضا،  (االعتراف)  فيلم 

(تورن).
وفازت بجائزة العمل األول المخرجة التونسية هبة الذوادي عن فيلمها (بنت 

القمرة) بطولة لمياء حكيم وآية جنوبي وسهام حمزاوي.

يحتفي مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في مصر بالمغني محمد منير الذي 
بلغ في أكتوبر تشرين األول عامه الخامس والستين. 

ويحيي منير حفل افتتاح الدورة الثامنة والعشرين من المهرجان في األول من 
هذا الشهر بالمسرح الكبير لدار األوبرا المصرية. 

وقالت مديرة المهرجان في مؤتمر صحفي ”الفنان محمد منير رمز من رموز 
مصر، فنان جاء من جنوب مصر، من النوبة، له تاريخ طويل جدا في الغناء“. 
النوبي  التراث  من  المستمدة  األغاني  من  الكثير  قدم  منير  ”محمد  وأضافت 

بمهرجان  ُعِرض  الذي  الغريب)،  أم  (يافا  التسجيلي  الفلسطيني  الفيلم  أثار 
اإلسكندريَّة بدورته الـ35، في مسابقة "نور الشريف لألفالم العربيَّة"، كثيراً من 
الجدل على المستويين اإلنساني والنقدي، إذ اجتّر الفيلم ذكريات مؤلمة لسّكان 
المدينة، وما شهدته من عنف إسرائيلي، عبر تسجيله شهادات من عاصروا تلك 

الفترة المؤلمة في تاريخ يافا.
وعلى المستوى النقدي واجه الفيلم انتقادات فنيَّة، لكنها لم تسحب من رصيده 
معها  تعاطف  التي  والمآسي  والحزن  األلم  لجرعة  نظرا  شاهدوه،  من  عند 

المشاهد، فغابت عنه الرؤيَّة الفنيَّة.
 "العمل يتناول تفاصيل العنف اإلسرائيلي، الذي واجهته مدينة يافا، إذ شهدت 
أكبر موجة ضدها في عام 1948، وهو عام اعالن إقامة إسرائيل، وترتب على 

ذلك تهجير سكان يافا لتفريغ األرض التي احتلها العدوان".

والفيلم يعتمد على شهادة من عاشوا تلك الفترة الصعبة في تاريخ يافا واألمة 
تفاصيل األحداث  العمر، فإن  الثمانين من  العربيَّة، ورغم أن جميعهم تجاوز 

المؤلمة ما زالت محفورة في ذاكرتهم.
وأوضح "استعادة الذكريات المظلمة هي محور بناء العمل، خصوصاً بالنسبة 
إلى الجانب العاطفي والوجداني، كما سلطُت الضوء على الحياة االجتماعيَّة في 
هذه الحقبة، وحاولت اإلجابة عن السؤال: كيف كانت تحيا يافا؟ ذلك السؤال 

الذي تجاهلته أفالٌم عديدة تناولت تاريخ المدينة".
وتابع، "اعتمدُت على أرشيف بريطاني به صور لكل األحداث، ويحمل وثائق 

ومعلومات تاريخيَّة مهمة ومؤكدة".
التدمير وإعادة  ضت لموجات من  الفيلم أن المدينة قبل عام 48 تعرَّ وأوضح 
العمل  ويبرز   ،1936 عام  بالبريطانيين  مروراً  نابليون  حملة  منذ  البناء، 
شهده  مدني  وعصيان  إضراب  أطول  شهدت  إذ  الفلسطينيَّة،  المقاومة  تجلي 
التاريخ، الذي تواكب مع ثورة الشيخ عز الدين القسام ضد الوجود البريطاني 

واإلسرائيلي على أرض فلسطين.

خالل  من  وأردنا  باآلالف،  حفالته  يحضر  عريض  جمهور  وله  والفلكلور 
اختياره تأكيد أن الموسيقى العربية ليست هي الموشحات والطقاطيق فقط إنما 

كل ما يثري الوجدان ويسعد الروح“. 
المستوى  على  واألعرق  األكبر  هو  سنويا  مصر  تنظمه  الذي  والمهرجان 
الدولي الذي يحتفي بالموسيقى العربية وتراثها ويعود الفضل في تأسيسه للفنانة 

واألكاديمية الراحلة رتيبة الحفني (201-1931). 
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تدخل التقنية في تطوير منتجات وأفكار عديدة نستخدمها في حياتنا اليومية دون أن 
ندرك فعلًيا بأنها ربما يكون لها عالقة بتكنولوجيا أو تقنيات حديثة. وال تحتاج الحلول 
التقنية دائًما ألن تكون معقدة لتكون مفيدة، ولكن يكفي أن تقدم حلواًل لمشكالت بسيطة 

ربما توجهنا في حياتنا اليومية دون أن نشعر بوجودها من األساس. 
تضم القائمة التالية بعًضا من تلك األفكار واالبتكارات البسيطة التي تجعل الحياة اليومية 

أكثر سهولة ولكن قلما يربط المرء بينها وبين التقنية التي استخدمت في صناعتها.

OOFOS  :تقنية صناعة نعل األحذية من الفوم عالي االمتصاص
شهدت السنوات الماضية طفرات تقنية هائلة في مجال صناعة نعال األحذية الرياضية على 
الرياضية  المالبس واألحذية  العديد من شركات  نتج عنها من تطوير  وجه الخصوص، وما 

لمنتجات جديدة كلًيا تختلف تماًما عما كان عليه وضع هذا السوق في العقود الماضية.
اسم  عليها  أطلقت  والتي  التقنيات،  تلك  من  واحدة  األمريكية   OOFOS شركة  طورت 
OOFOAM. وفي حين يبدو نعل الحذاء في المعتاد كقطعة من المطاط التي يصعب أن نتصور 
أي دور فعلي للتقنية في صناعتها، إال أن قدر العلم والتكنولوجيا المستخدمة في صناعة تلك المواد 

المستحدثة يبدو بالفعل مذهاًل.
استخدمت الشركة خليط مستحدث من الفوم المعالج الذي تصل درجة امتصاصه للصدمات إلى 
األصلية.   المادة  من  أكثر   %37
علمية  دراسات  الشركة  أجرت 
بعض  مع  بالتعاون  عديدة 
أفادت  التي  األمريكية  الجامعات 
القدم  اصطدام  شدة  من  بالحد  أنه 
المواد  تلك  خالل  من  باألرض 
المستحدثة، فإن مستخدمي الحذاء 
ال يشعرون فقط بمزيد من الراحة ولكنهم في حقيقة األمر يستطيعون بالفعل توفير قدر يصل إلى 
20% من الطاقة المبذولة في الحركة عند العدو ما يجعله من الممكن توجيه تلك الطاقة إلى الحركة 

لمسافات أبعد أو ممارسة أنشطة إضافية مختلفة.
تتوافر تلك التقنية وتقنيات أخرى شبيهة في أحذية عديدة متوفرة باألسواق فعلًيا، وال شك في أنك 
ستشعر بالفارق من اللحظة األولى الستخدامها، وال تختلف تكلفتها كثيًرا عن األحذية التقليدية 

المعتادة.

Kore Neo-Lock  :نظارات شمسية بأذرع مغناطيسية
فكرة  تعتمد  اإلنترنت.  عبر  الجماعي  للتمويل  ناجحة  المنتج من خالل حملة  هذا  تمويل  تم 
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نظارات Kore Neo-Lock الشمسية على التغلب 
تواجه  التي  الشائعة  المشكالت  من  واحدة  على 
فقد  التنقل وهي  عند  الشمسية  النظارات  مستخدمي 

النظارات الشمسية أو سقوطها على األرض.
تم  قوية  مغناطيسية  قطًعا  النظارات  تلك  تستخدم 
يجعل  ما  وهو  النظارات،  أذرع  بداخل  إخفائها 
ما  كل  في  نظرًيا  تثبيتها  على  قادًرا  المستخدم 
يرتديه من مالبس وكذلك في عدد كبير من األسطح 
تسقط.  أن  أو  يفقدها  أن  دون  وغيرها  والحقائب 
طورت الشركة كذلك حامل للسيارة يعتمد كذلك على 
المغناطيسية بحيث يتم تثبيته في السيارة وتلتصق به 

النظارات مباشرة.
عبر  الجماعي  التمويل  حمالت  مفهوم  ألن  ونظًرا 
تصميم  على  قادرين  المنتجين  يجعل  االنترنت 
دون  مستخدميهم  احتياجات  مع  تتجاوب  منتجات 
قد  يكون  الذي  المنتج،  مبيعات  فشل  من  الخوف 
الشركة  فان  إنتاجه،  أو  قبل طرحه  بالفعل  بيعه  تم 
المصممة لتلك النظارات اتجهت إلى استخدام مواد 
“البالستيك  مثل  المنتج  هذا  إنتاج  في  كلًيا  جديدة 
الحراري” القادر على تحمل درجات حرارة تتجاوز 
200 درجة مئوية وعوامل أخرى مثل الماء المالح 

والصدمات.

Roav :النظارات الشمسية األنحف في العالم
المتحدة  للواليات  األخرى  هي  الشركة  هذه  تنتمي 
ويكمن  كاليفورنيا.  والية  إلى  وتحديدا  األمريكية، 
االبتكار التقني في تلك النظارات الشمسية، ليس في 
حقيقة أنها األنحف في العالم بحسب الشركة المنتجة 
أو لكونها كذلك األخف وزًنا بوزن ال يتجاوز 20 
في  هنا  الفعلي  االبتكار  يكمن  ولكن  فقط،  جراًما 
النظارات  جعل  في  المستخدمة  المفصلية  القطعة 

قابلية للطي لهذا الحجم الصغير.
طورت Roav تقنية جديدة للقطع المفصلية، تحمل 
اسم، Micro Hinge، تستخدم للمرة األولى تعتمد 
عالي  الحديد  من  مصنوعة  مفصلية  قطعة  على 
التحمل المقاوم للصدأ تم نحتها بعناية بداخل أذرع 
وتشكيل  قطع  تقنيات  باستخدام  نفسها  النظارات 
المعادن دون تركيب، دون براغي، ودون أية قطع 

متحركة أو تركيبية اضافية.
نظرًيا  المفصلية  والتقنية  االطار  فإن  للشركة  وفًقا 
فالنظارات  ذلك  إلى  باإلضافة  للكسر،  قابلة  غير 
للشمس  مقاومة  الجودة  عالية  بعدسات  مزودة 
على  جميعها  تعتمد  متعددة  بتصميمات  ومتوفرة 

اللمسات التقنية المفصلية نفسها.

كشفت جوجل عن هواتف “بيكسل 4” الجديدة، وهي 
أول هواتف مزودة بمستشعر رادار.

العمل  استمر  للتطوير  نتاج مشروع  الجديدة  التقنية 
سولي”  بـ”مشروع  وعرف  سنوات،   5 لمدة  به 

.(Project Soli)
المستخدم  يقوم  أن  رادار،  مستشعر  بفضل  يمكن، 
بتشغيل وإيقاف والتبديل بين األغاني بمجرد تمرير 
يده فوق الهاتف دون لمسه، وإسكات رنين الهاتف 

عبر التلويح له من بعيد.
بمجرد أن كشفت جوجل عن هواتفها الذكية الجديدة 
(Pixel 4)، تساءل كثيرون حول تقنية أو مستشعر 
الرادار (Radar Sensor)، الذي أضافته جوجل 

لهواتفها الجديدة.
تعتبر هواتف “بيكسل 4” هي الهواتف الذكية األولى 
التي يتم تزويدها بمستشعر رادار، والذي يعمل على 
في  التحكم  المسؤول عن  الحركة،  تشغيل مستشعر 
الهواتف عبر اإليماءات دون استخدام اليدين ولمس 
الهاتف، وكذلك إلغاء القفل عبر التعرف على الوجه 

بشكل أسرع.
ويوجد مستشعر رادار على نطاق واسع في العديد 
القيادة  ذاتية  السيارات  من األجهزة والمعدات، كما 
وهو  المتطورة،  األسلحة  وبعض  والطائرات 
مستشعر حساس جدا للحركة، يفتح قناة تفاعل بين 

اإلنسان والحواسيب.
وعندما  الجديدة،   ”4 “بيكسل  جوجل  هواتف  وفي 
تقترب من الهاتف، تعمل تقنية رادار أو “مستشعر 

وتستعد  الشاشة،  لتضيء  سريع،  بشكل  الحركة” 
وجهك  لمسح  الوجه  على  التعرف  مستشعرات 
بمجرد دخوله إلى النطاق المسموح به، ليفتح الهاتف 

بالفعل سريعا جدا.
المستخدم  يقوم  أن  ويمكن، بفضل مستشعر رادار، 
بتشغيل وإيقاف والتبديل بين األغاني بمجرد تمرير 
يده فوق الهاتف دون لمسه، وإسكات رنين الهاتف 
المنبه،  إسكات  وكذلك  بعيد،  من  له  التلويح  عبر 
الوجه  على  للتعرف  للتأهب  الشاشة  تشغيل  وكذلك 
بمجرد  الشاشة  تشغيل  إيقاف  أو  أسرع،  بشكل 

التحرك بعيدا عن الهاتف.
وتتمتع شريحة رادار الموجودة في هواتف جوجل 
لديها  أن  “بيكسل 4” بمدى رؤية 180 درجة، أي 
القدرة على التعرف على المستخدم في أي مكان أو 
زاوية أو وضعية، وهي تكشف اإليماءات على بعد 

30 سنتيمتر تقريبا.
أن  جوجل  أكدت  الخصوصية،  مخاوف  وحول 
المسجلة على شريحة رادار تكون مخزنة  البيانات 
بأي  لتخزينها  رفعها  يتم  وال  الهواتف،  على  محليا 

حال على خوادمها.
المستقبلية  خططها  عن  عالنية  جوجل  تصرح  ولم 
بخصوص االستفادة من إمكانيات تقنية رادار، وما 
إذا كانت ستضيف المستشعر كذلك إلى الجزء الخلفي 
من الهواتف، أو نيتها إضافة المزيد من اإليماءات 
اإلمكانيات  تلك  تستغل جوجل  أن  يتوقع  وإن  إليه، 

ألقصى درجة لتحقيق تميز لهواتفها في األسواق.



39

»قد تكون معلوماتك الشخصية أثناء ركوبك سيارتك 
البيانات  الشخصية في خطر«.. حيث تعمل أنظمة 
الراكب، ولكن  السيارة وراحة  على تحسين سالمة 
خصوصية الركاب ومعلوماتهم الشخصية قد تكون 

في خطر. 
أحدث  لكن  ذلك،  السائقين  من  الكثير  يعرف  ال  قد 
الجديدة ال تؤدي فقط إلى تحسين  السيارات  تقنيات 
بياناتهم  وتشارك  تسجل  قد  بل  وسالمتهم،  راحتهم 

الشخصية، وفقا للرحلة. 
تعرف  سي"،  بي  "سي  موقع  نشره  لتقرير  ووفقا 
تقودها،  وكيف  سيارتك  الكثير عن  اليوم  الشركات 
بفضل تقنية التحكم عن بعد واالقتران بين االتصاالت 

السلكية والالسلكية ومعالجة المعلومات. 
الرحلة،  بمسار  متعلقة  معلومات  السيارة  وتسجل 
والمكالمات التلقائية للطوارئ، وتشخيص المركبات 

وإشعارات الصيانة. 
أيضا  مجهزة  اليوم  سيارات  تأتي  لذلك  وباإلضافة 
ذلك مشغالت  في  بما  والمعلومات،  الترفيه  بأنظمة 
الفيديو واإلنترنت والبث الموسيقي، وهو ما تسجله 

بيانات السيارة وتشاركها مع الشركات المصنعة. 

يعرفون  "إنهم  كير":  "أوتو  منظمة  رئيس  وقال 
لدينا.  طفل  وكم  نسكن  وأين  القيادة  في  سرعتنا 
اربط هاتفك بالسيارة وستدرك السيارة فيمن تتصل 

وترسل الرسائل النصية". 
وقال الموقع إن شركات السيارات تستطيع استخدام 
المستهلكين، وطباعهم،  لمعرفة شخصيات  البيانات 
طلبات  تناسب  ترويجية  حمالت  تصميم  وبذلك 

المستهلكين. 
المستخدمة،  الخدمات  تتبع  للشركات  يمكن  كما 
الحقيقي هو فكرة  ومحاولة تعزيزها، ولكن الخطر 
اتصاالتك  معرفة  للشركات  تتيح  التي  "التجسس"، 
وأماكن رحلتك ونوع الموسيقى أو التسجيالت التي 
للحياة  صريحا  خرقا  يعتبر  مما  سماعها،  تفضل 

الشخصية. 
طائلة،  بمبالغ  البيانات  بيع  للشركات  يمكن  كما 
أنظمة  تصميم  في  تساهم  التي  األخرى  للشركات 
السيارات، وتطبيقات الهواتف وتطبيقات الموسيقى، 

حتى يمكنها "رصد" المستهلكين بشكل أدق. 
ويشير الموقع إلى أن شركات السيارات تعتمد بشكل 
عليه  يوقع  الذي  الخصوصية"  "اتفاق  على  كبير 
يحمي  مما  بنوده،  في  التمعن  دون  من  المستهلك 

الشركات قانونيا ويتيح لها جمع المعلومات.

 فشلت اإلجراءات األمريكية القاسية، في ترويض العمالق الصيني هواوي التي ال تزال منافساً شرساً في 
قطاع الهواتف الذكية.

سبتمبر  حتى  يناير  من  الممتدة  الفترة  المالية خالل  نتائجها  هواوي  أعلنت شركة  بلومبرج،  لشبكة  ووفقا 
دوالر،  مليار   86 بمبلغ  عائدات  وحصدت   ،%24 بنسبة  اإليرادات  في  ارتفاعا  أظهرت  والتي   ،2019
وارتفعت شحنات هواتف هواوي عالمياً بنسبة 26%، بعد بيعها أكثر من 185 مليون هاتف خالل 9 أشهر.
كانت تقارير إخبارية أفادت أنه على الرغم من التدقيق الرسمي الذي تخضع لها شركة هواوي في أوروبا 
زالوا  ما  القارة  في  المحمول  الهاتف  شبكات  مشغلي  فإن  أمنًيا،  تهديًدا  تشكل  بأنها  أمريكية  مزاعم  وسط 

.5G يصطفون لشراء معداتها لشبكات الجيل الخامس
وقال مدير سوق الشبكات العالمي لدى الشركة في مؤتمر للعمالء في زيوريخ: إنه من بين 65 صفقة تجارية 

وقعتها هواوي، كان نصيب العمالء األوروبيين منها نحو النصف لبناء شبكات الجيل الخامس.
ثقة  الخامس لدى هواوي – لوكالة رويترز  “هذا يدل على  الجيل  وقال (يانج تشوبان) – رئيس أعمال 
العمالء األوروبيين الطويلة األجل والمتسقة في هواوي. نحن ممتنون حقا لثقتهم في هذا الوقت العصيب”.

وكانت واشنطن قد أدرجت في مايو الماضي شركة هواوي إلى قائمة الكيانات التي يحظر على الشركات 
األمريكية التعامل معها دون الرجوع إلى الحكومة، وذلك وسط الحرب التجارية مع بكين، األمر الذي ألحق 

أضراًرا جسيمة بقطاع صناعة وبيع الهواتف الذكية، الذي يعد النشاط التجاري الرئيسي لهواوي.
وقال يانج: إن هواوي نوعت قاعدة مورديها بما يكفي لتلبية الطلب الكامل من العمالء على معدات شبكتها 
حتى بدون مكونات من مصادر الواليات المتحدة. فمن بين إجمالي 400,000 محطة أساسية للجيل الخامس 

دت حتى اآلن، فإن ثالثة أرباعها تمت منذ الحظر األمريكي. ُوّرِ
وقال يانغ لرويترز: “لم يكن إلدراجنا إلى قائمة الكيانات أي تأثير على عتاد الجيل الخامس من هواوي على 

اإلطالق”. وأضاف: “سيكون أداء ومواصفات المنتجات ذات المكونات الخاصة بنا أفضل فقط”.
وأوضحت هواوي في بيان أنها وقعت أكثر من 60 عقًدا تجارًيا لشبكات الجيل الخامس على مستوى العالم 
حتى اآلن، مضيفة أنها شكلت تحالفات للشبكات وقواعد لالبتكار الصناعي مع عدد من الشركاء العالميين 

لتمكين االبتكار المستمر بين مشغلي االتصاالت.
ووفًقا لبيان الشركة، فقد ساعدت هواوي أكثر من 700 مدينة على تسريع رقمنة المرافق الحكومية والمرافق 
العامة والتمويل والنقل والطاقة الكهربائية، في حين أن ما يقرب من نصف أكبر 500 شركة في العالم 

تستخدم حلول هواوي الذكية لتحقيق التحول الرقمي.

أعلن المكتب الفيدرالي األلماني ألمن المعلومات أن متصفح فايرفوكس كان الوحيد الذي نال درجات تقييم 
مرتفعة خالل المراجعة األخيرة التي أجراها المكتب لدراسة متصفحات اإلنترنت األكثر أمانا.

وتفوق اإلصدار "فايروفوكس 68" على متصفحات "غوغل كروم 76" ومايكروسوفت إنترنت إكسبلورر 
11 ومايكروسوفت إيدج 44.

األلماني  المكتب  اختبارات  تشمل  لم 
سافاري  مثل  أخرى،  شهيرة  متصفحات 
وأوبرا وبراف، وفق ما ذكر موقع "زد 

دي نت".
بعض  على  مراجعته  في  اعتمد  المكتب 
نشرها  التي  التفصيلية  اإلرشادات 
للوكاالت  يقدمها  والتي  الماضي،  الشهر 
إلى  إلرشادهم  والشركات  الحكومية 

المتصفحات اآلمنة
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مذهلة  مرحلة  األمومة  نحو  الرحلة  أن  في  شك  ا 
من حياة المرأة، فهي تتطلب الكثير من التحضيرات 
الجديد،  المولود  الستقبال  استعداداً  والخطوات 
الحفاظ على سالمتها على الطرقات.  وتشمل أيضاً 
فخالل فترة الحمل، تحتاج المرأة الحامل إلى إجراء 
تعديالت متواصلة داخل المركبة، تضمن لها وضعية 

الجلوس المثالية واآلمنة أثناء القيادة.
احتياجات  فهم  على  المهندسين  مساعدة  سبيل  وفي 
فورد  شركة  صممت  أفضل،  بصورة  الحوامل 
بدلة  أو   (empathy belly) بيلي”  “إمباثي  بدلة 
قدره  إضافياً  وزناً  البدلة  هذه  وتضيف  الحمل. 
13.6 كيلوجراماً، وهو متوسط الوزن الذي تكتسبه 
المرأة خالل فترة الحمل، كما أنها تحاكي التضخم 
والشعور بعدم الراحة الذي تعاني منه الحوامل خالل 
الثلث األخير من فترة الحمل، وذلك بهدف مساعدة 
للحوامل،  مريحة  سيارات  تصميم  على  المهندسين 
التعديالت  إجراء  السائقين،  من  واسعة  ومجموعة 

الالزمة لتعزيز األمان أثناء القيادة.  
من  المهندسون  اكتسبها  التي  األفكار  على  وبناء 
ارتداء “إمباثي بيلي”؛ نبين أدناه أبرز النصائح التي 

تقدمها فورد لمساعدة الحوامل على القيادة بأمان:

وضع حزام األمان 
الضخمة  الثياب  أو  المعاطف  عنك  انزعي  بدايًة، 
حزام  اسحبي  المقعد.  في  أكبر  راحة  لضمان 
األمان فوق الكتف وعبر الصدر إلى جانب البطن، 
عند  منه  السفلي  الجزء  يكون  أن  على  واحرصي 
الفخذين وأسفل البطن ال فوقه. تأكدي أيضاً من بقاء 
الحزام دون انثناء قدر اإلمكان أسفل منحنى البطن. 
تجنبي وضع الجزء العلوي من الحزام خلف الظهر 
بإصابات  يتسبب  قد  الذي  األمر  الذراع،  تحت  أو 

خطيرة في حال وقوع الحوادث. 

إجراء التعديالت المناسبة في السيارة
تحصلي على  القيادة حتى  أثناء  المقعد  عّدلي ظهر 
تكوني  أن  واألفضل  الدواسات،  من  مريحة  مسافة 

في  البطن  لحماية  المقود  على مسافة 25  سم من 
وإذا  الحوادث.  جراء  الهوائية  الوسادة  انفتاح  حال 
كان المقود في سيارتك قاباًل للتعديل، حّركي المركز 
من ضبط  وتأكدي  الصدر  باتجاه  البطن  عن  بعيداً 
المرآة الخلفية والمرايا الخارجية بعد تغيير وضعية 
ضعي  الظهر،  آالم  من  تعانين  كنت  وإن  المقعد. 
وسادة دائرية صغيرة أو منشفة مطوية خلف أسفل 
ظهرك للحصول على مزيد من الراحة أثناء القيادة. 

االستعداد للشعور المفاجئ بالجوع أو الغثيان
الشعور  أو  معينة  مأكوالت  بتناول  الرغبة  تأتي 
بالغثيان الصباحي دون سابق إنذار، فاحرصي على 
الخفيفة  المياه ووجباتك  من  وفيرة  كمية  اصطحاب 
المفضلة خالل رحلتك واحتفظي بكمية إضافية من 
األكياس في حقيبتك أو صندوق القفازات الستخدامها 
أال  على  دائماً  واحرصي  بالغثيان.  الشعور  عند 
في  السيارة  واركني  القيادة،  أثناء  انتباهك  يتشتت 
مكان آمن لدى شعورك المفاجئ بالجوع أو الغثيان.   

 

احصلي على قسط من الراحة
التوتر  من  أعلى  بمستويات  الحامل  المرأة  تشعر 
لتنقالتك  التخطيط  على  فاحرصي  بالمعتاد،  مقارنة 
السيارة  قيادة  تجنبي  باإلمكان،  كان  وإن  مسبقاً. 
متكررة  الستراحات  وتوقفي  طويلة  لمسافات 
لتنشيط سريان الدورة الدموية في قدميك، فالكاحلين 
والقدمين ينتفخان بسرعة عند الجلوس لفترة طويلة. 
ولهذا ننصحك بأخذ استراحة قصيرة لتحريك ساقيك 

وقدميك وأصابع قدميك. 
الخلفي  فالمقعد  اإلمكان،  قدر  السيارة  قيادة  تجنبي 
األوسط هو المكان األكثر أماًنا للمرأة الحامل (طالما 
أنه يتضمن حزاماً للكتف والخصر). أما إن اخترِت 
المقعد  ظهر  فادفعي  األمامي،  المقعد  في  الجلوس 
إلى أقصى حد ممكن لحماية البطن في حال انفتاح 

الوسادة الهوائية. 
الطريق،  على  بأمان  للقيادة  جاهزة  اآلن  أنك  وبما 
حان الوقت الختيار المقعد المثالي لطفلك في رحلتك 

األولى إلى المنزل برفقته.
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يواجه الكثير من سائقي السيارات صعوبة في القيادة خالل "موسم الخريف" 
ونشاط  األمطار  تساقط  مثل  الفترة،  لهذه  المصاحبة  الجوية  التغيرات  بسبب 

الرياح وتكاثف الشبورة المائية، ما يزيد من صعوبة التحكم بالسيارة.
خبراء  من  عدد  يقدم  المستقرة،  غير  األجواء  هذه  مثل  في  المخاطر  لتفادي 
السالمة مجموعة من النصائح المهمة التي يجب اتباعها عند قيادة السيارة في 

موسم الخريف، وبخاصة أثناء هطول األمطار أو نشاط الرياح.

تشغيل أضواء السيارة بالكامل
السيارة األمامية  بتشغيل أضواء  للسيارات،  األلمانية لصناعة  الرابطة  تنصح 
والخلفية في أقرب وقت ممكن؛ حيث إن الضوء النهاري يعمل فقط في األمام، 

في حين تبقى اإلضاءة الخلفية مظلمة.

الحذر من المنخفضات
في األماكن المنخفضة غالًبا ما تتجمع مياه األمطار فيها وهو ما يسبب انزالق 
الماء، مما يفقد اإلطارات تماسكها بأرضية الطريق، وال يمكن  السيارة على 
التحكم بالسيارة. وهنا يُنصح برفع القدم عن دواسة الوقود واإلمساك بالمقود 

وفصل المحرك عن الحركة.

القيادة ببطء
ينصح مجلس السالمة األلماني على الطرق، بالقيادة ببطء بعد األمطار داخل 
األنفاق، حتى ال يتسرب الماء إلى الجزء الخاص بالسحب في المحرك، وكذلك 
الجانبية،  الرياح  من  والحذر  السريعة،  والطرق  الجسور  على  ببطء  القيادة 

خاصة عند مناورات اجتياز الشاحنات الكبيرة.

الطرق الزراعية والصحراوية
يجب خفض سرعة السيارة وزيادة التركيز واالنتباه عند المرور عبر بالمناطق 
الزراعية والصحراوية خاصًة في الصباح، ذلك الرتفاع احتمالية تعرض تلك 

الطرق لإلصابة بالشبورة الكثيفة ببعض مناطقها أو تراكم مياه األمطار بها.

ركن أو صف السيارة
ينصح باالبتعاد عن األشجار قدر المستطاع عند ركن السيارة، حيث تتسبب 

الرياح الشديدة والعواصف في سقوط أفرعها مسببة أضرارا بالغة للسيارة.

الكبح المبكر
في حالة انخفاض الرؤية األفقية بسبب الشبورة والعوالق المائية بالهواء، يجب 
اعتماد الكبح المبكر لحين عبور منطقة الرؤية السيئة مع تحذير حركة المرور 

القادمة من خالل مجموعة أضواء التحذير.

االبتعاد عن الهواتف
أكد ت الهيئة الفنية األلمانية لمراقبة الجودة، أن الخطر الكبير يكمن في تشتيت 
االنتباه؛ فصحيح أن قائد السيارة ال ينبغي أن يصرف انتباهه إلى الهاتف أو 
جهاز الالب توب في جميع أوقات العام، إال أن األمر يزداد أهمية في فصلي 

الخريف والشتاء؛ حيث يجب أن تكون االستجابة فيهما بشكل أسرع.

في بعض األحيان تتعرض السيارة للتعطل أثناء سيرها على الطريق، ومن ثم 
للحفاظ على سالمته والركاب  التدابير  اتخاذ بعض  السيارة  قائد  يتوجب على 

والسيارة ومستخدمي الطريق اآلخرين. 
السيارات  نادي  ينصح  الحاالت  هذه  مثل  وفي 

"أوروبا" (ACE)  بالتالي:
ـ  إيقاف السيارة أقصى حافة الطريق اليمنى أو 
التوقف في المكان المخصص لحاالت الطوارئ.
شكل  بأسرع  المعطلة  السيارة  موضع  تأمين  ـ 
أضواء  بتشغيل  تبدأ  التأمين  وعملية  ممكن. 
يبدأ  بعدها  التحذير،  سترة  وارتداء  التحذير 

الركاب في النزول من السيارة من الجهة البعيدة عن الطريق.
بمسافة  السيارة  خلف  التحذير  مثلث  بوضع  السيارة  وقوف  موضع  تأمين  ـ  

معينة، مع مراقبة حركة المرور باستمرار. 
ويتعين أن يبعد مثلث التحذير عن السيارة بمسافة 50 متر في الطرق العادية 
غير السريعة وبمسافة 100 متر على الطرق الزراعية، وبمسافة تتراوح بين 
أو  المنحنيات  مثل  الظروف  بحسب  السريعة  الطرق  على  متر  و400   150

األماكن التي تزيد فيها السرعة.
ـ الخطوة األخيرة ينبغي استدعاء خدمة إنقاذ السيارات واستدعاء الشرطة إذا 

لزم األمر.

يعاني السائقون ومالك السيارات الجديد من مشاكل في معرفة تفاصيل السيارة 
وطريقة عملها، خاصة في حال وجود عطل مفاجئ بالمحرك.

السيارة  مكونات  بعض  لمس  لعدم  السائق  انتباه  الحالة  تلك  في  وينبغي 
ومحتوياتها، والتي نرصدها لكم في التقرير التالي.

- المحرك يمثل أبرز المناطق التي ينجم عنها أعطال السيارات وأول ما يوجه 
له السائق الجديد في محاولة لفهم سبب العطل، ولكن يجب توخي الحذر نظرا 
الرتفاع حرارة المحرك بشكل كبير ما قد يسبب حروق جلدية في حال لمسه. 
- الردياتير وهو المسئول عن تبريد السيارة ولكنه يمثل خطورة شديدة في حال 
فتح الغطاء الخاص به والمركبة ساخنة، فيجب أوال إيقاف المحرك انتظار نص 

ساعة تقريبا حتى تنخفض درجة حرارة المياه بداخله.
األغلب  وفي  المحرك  تبريد  على  تعمل  التي  الرئة  تعد  الردياتير  مروحة   -
التعامل  خالل  بالحذر  يلزم  ما  الردياتير،  الخلفية  للمنطقة  مالصقة  تكون  ما 

واالقتراب منها، حتي ال يتعرض المالك ألي أذى.
- كما تعد بعض العمليات البسيطة للسائقين الجديد معقدة للغاية في البداية مثل 
تغيير اإلطارات التالفة وتركيبها ، نظرا ألن تلك العملية يجب أن تكون دقيقة 
للغاية، حتى ال تنزلق الرافعة، فقد أكد الخبراء الفنيون ضرورة وضع الرافعة 
في مكانها المناسب و المخصصة لذلك الغرض في الجزء السفلي من هيكل 

السيارة.
- علي الرغم من أن ملء خزان الوقود بشكل يدوي يعد من العمليات البسيطة 
شديدة  المواد  من  الوقود  لكون  نظرا  الخطورة،  غاية  في  أنها  إال  والسهلة، 

االشتعال، فيجب التعامل معها بحذر شديد.
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للوصول  اتخاذها  الواجب  االحتياطات  هناك بعض 
أو  السيارة  سرقة  وتفادي  ممكنة  حماية  أكبر  إلى 

محتوياتها، نستعرضها في السطور التالية 

األشياء الثمينة في صندوق السيارة
الحقائب  مثل  الثمينة  باألشياء  باالحتفاظ  ينصح 
داخل  والحواسيب  واإلكسسوارات  الشخصية 
الكثير من  وذلك ألن  السيارة عند ركنها،  صندوق 

اللصوص يسعون لسرقة األشياء األقرب أليديهم.
ويعد ترك شيء الفت للنظر داخل مقصورة السيارة 
خطر، حيث يلجأ لصوص إلى كسر الزجاج وسرقة 

محتويات السيارة.

ركن أو صف السيارة بمكان مضيء
احتمالية  من  بالطبع  يزيد  ُمظلم  مكاٍن  في  التوقف 
سرقة السيارة، حيث أنه وضع مثالي للسارق يجعله 

ينفذ مهامه بعيد عن رؤية المارة بالطريق.
في  المتوقفة  السيارات  بسرقة  يجازف  ال  فاللص 
دوًما  يفضل  ولكنه  إضاءة،  بها  يوجد  التى  األماكن 

السيارات المتوقفة في األماكن المظلمة.

إزالة واجهة جهاز الراديو
هناك مجموعة من اللصوص متخصصون فى سرقة 
يستطيعون  وال  بالسيارة،  الخاصة  الراديو  أنظمة 
إتمام عمليتهم إال بكسر زجاج النافذة وربما يسرق 

شيئاً آخر.
وال  السيارة  القتحام  السارق  يأتى  حينما  فإنه  لذلك 
السيارة، وعندما  اقتحام  يُفكر في  الراديو، فلن  يجد 
يُفاضل سيختار السيارة التي بها نظام راديو بالفعل.

الزجاج الُمعتم يساعد في حماية السيارة
المعتمة  النوافذ  حيلة  تعد 
فهذا  هائاًل  حاًل  بالسيارات 
اللص  يعيق  النوافذ  من  النوع 
أنه  حيث  سيارتك  فحص  من 
لن يتمكن من رؤية ما بداخلها، 
لسيارة  انتباهه  سيعير  ثم  ومن 

أخرى.

مثبت   GPS تعقب  جهاز 
بالسيارة

لتلك  اللصوص  بعض  يلجأ 
جهاز  يلصقون  حيث  الحيلة 

تعقب بالسيارة المراد سرقتها، وغالًبا يستهدف بهذه 
الطريقة األشخاص األثرياء الذين يمتلكون سيارات 

باهظة الثمن.
األحيان  بعض  في  المحترفون  اللصوص  ويسعى 
لمراقبة روتين مالك السيارة اليومي لفترة معينة من 
أفضل وقت إلتمام  يكون  وأين  متى  لمعرفة  الوقت 

عملية سرقة السيارة.
ويذهب بعضهم إلى ما هو أكثر من سرقة السيارة، 
حيث يصبح منزل الضحية هدف القتحامه وسرقته 

ثم سرقة السيارة بعد ذلك.
ويجب التأكد دائًما من خلو أسفل السيارة من األشياء 

الملتصقة بها أو األجهزة المجهولة.

داخل  شخصية  معلومات  بها  وثائق  ترك  تجنب 
السيارة

ثمين  يجد شيء  ولم  سيارة  بمهاجمة  اللص  قام  إذا 
مالكها،  وعنوان  اسم  تحمل  أوراق  سوى  لسرقته 
والقيام  السيارة،  له عن سرقة  بدياًل  ذلك  يكون  فقد 
ذلك  فى  تكون  لن  ألنك  وسرقته  المنزل  بمداهمة 

الوقت بالمنزل.

عدم االحتفاظ بمفاتيح بديلة داخل السيارة
في  االحتياطية  بالمفاتيح  األشخاص  بعض  يحتفظ 
سياراتهم سواء الخاصة بالسيارة أو المنزل، وغالًبا 
الكونسول  أو  التابلوه  صندوق  فى  يضعونها  ما 

الوسطي أو الوحدة الُملحقة بالباب.
محاوالته  إحدى  في  إنه  سابق،  سيارات  لص  قال 
لسرقة سيارة، وجد مفاتيح احتياطية واستطاع القيادة 
الشك،  يثير  أن  أو  أحد  به  يشعر  أن  دون  بالسيارة 
منزلك،  في  بالمفاتيح  االحتفاظ  دائًما  عليك  لذلك 

وأيًضا في مكان آمن.

تدفع  التي  األسباب  أحد  أن  حديثة  تقارير  كشفت 
العمالء لشراء سيارات SUV هو الشعور باألمان 
تجلب  العادية  الركاب  سيارات  أن  حين  في  فيها، 

شعوراً أقل باألمان.
للسالمة  التأمين  معهد  بها  قام  جديدة  لدراسة  ووفقاً 
الـ  سيارات  فإن   ،(IIHS) السريعة  الطرق  على 
تعد  لم  شيروكي  وجيب  روفر  رنج  مثل   ،SUV
السيارات  وركاب  ركابها  على  كبيراً  تشكل خطراً 

األخرى في الحوادث.
حيث قال مسؤول بالمعهد أن التحسينات في سيارات 
للتصادم،  الماص  بالهيكل  يتعلق  فيما   SUV الـ 
جعلتها أكثر أماناً وسالمة لركابها وركاب السيارات 
األخرى، في حين أن السيارات الصغيرة التي كانت 
عادة ما تقدم معدالت تصادم أسوأ قد تحسنت بشكل 
كبير أيضاً، ولكن ال يزال هناك خطر كبير على كل 
من السيارات الصغيرة والـ SUV عند التصادم مع 

شاحنات البيك آب الصغيرة.
الجدير بالذكر أن معدل الوفيات بين ركاب السيارات 
في حوادث االصطدام بشاحنات البيك آب قد ارتفع 
األخرى،  بالسيارات  االصطدام  بحوادث  مقارنة 
عام  وحتى  الماضي  القرن  نهاية  من  كبير  بشكل 
إال   2008 بعد  النسبة  تحسنت  حين  في   ،2008
فإن   IIHS لـ  فوفقاً  تزال هناك فجوة كبيرة،  أنه ال 
االصطدام بشاحنة قد يزيد من احتمالية الوفاة لركاب 
السيارة األخرى بمقدار 2.5 مرة مقارنة باالصطدام 

بسيارة أخرى.
ووجدت الدراسة أيضاً أن وزن الشاحنات وسيارات 
الـ SUV ال يحمي شاغليها كما كان يفعل من قبل، 
بوضع زيادة أنظمة السالمة وتطورها قيد االعتبار، 
ركاب  على  خطراً  الشاحنة  وزن  يشكل  حيث 
الشاحنات  وزن  تقليل  فإن  لذا  األخرى،  السيارات 
سيحسن  وكذلك  الوقود  استهالك  كفاءة  من  سيزيد 
السالمة للسائقين اآلخرين على الطرق عند حدوث 

تصادم دون التضحية بحماية الركاب.
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ارتبط مفهوم زيادة ألم ألمفاصل عن ألمستوى ألمعتاد 
مع بداية انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء، 
يوجد  حيث  القدم،  منذ  الفكرة  هذه  انتشرت  حيث 
ألمتناقلة  الطبيعية  والخلطات  النصائح،  من  العديد 
تقليل  لمحاولة  العألم  مناطق  كافة  في  جد،  عن  أباً 
إضافة  الشتاء،  فصل  في  وآالمها  ألمفاصل  التهاب 
من  العديد  لترويج  الفكرة  هذه  من  االستفادة  إلى 
ألمنتجات الطبية وغيرها. فهل تعتبر هذه ألمعلومة 

صحيحة أم خرافة؟
لعدم  والدراسات  اإلحصائيات  وخلصت معظم هذه 
ألمفاصل  ألم  حدة  زيادة  بين  مباشرة  عالقة  وجود 
الشتاء،  فصل  أثناء  الحرارة  درجات  وأنخفاض 
تُذكر،  كبيرة  فوارق  أي  وجود  يالحظ  لم  أن  حيث 
وعليه فإن معظم الباحثين ال يؤيدون هذه ألمعلومة 

ألمنتشرة.

ألم التهاب ألمفاصل هو ألم ألمفاصل الذي يرافق عدة 
أمراض مزمنة، مثل التهاب ألمفاصل الروماتويدي، 
ألمفاصل  والتهاب  التنكسي  ألمفاصل  والتهاب 
ألم  أو  ألمفاصل،  ألم  أن  الكثيرون  يشعر  التفاعلي. 
التهاب ألمفاصل يبلغ أشده خالل فصل الشتاء. يعد 
ألم التهاب ألمفاصل من اآلالم ألمزمنة التي تستمر 
قد  البارد  الشتاء والطقس  العام، إال أن  على طوال 
يفاقم من األعراض أو يزيد من نوبات األلم. يعزى 
أثر الطقس البارد على ألم ألمفاصل لعوامل عديدة، 

منها: ضغط الهواء، الرطوبة و الحرارة.
مع ذلك، فإن هذه العالقة تبقى معقدة وغامضة، فال 
يمكن اإلشارة إلى عامل مؤكد يفاقم من ألم ألمفاصل 
أثناء الشتاء أو في الطقس البارد. في أحد الدراسات 
التي أجريت على مرضى التهاب ألمفاصل التنكسي 
في الركبة، وجد أن كل انخفاض في درجة الحرارة 
يقابله زيادة  الجوي بمعدل 10 درجات  أو الضغط 

في ألم ألمفاصل.

في ألمقابل، فإن بعض الدراسات لم تظهر أي عالقة 
بين الحالة الجوية وألم التهاب ألمفاصل. على سبيل 
التي أجريت على  الدراسات  أكبر  أحد  فإن  ألمثال، 
مرضى التهاب ألمفاصل لم أي تجد زيادة في نوبات 

األلم في األيام ألماطرة مقارنة باأليام الجافة. بالرغم 
من ذلك، فإن العديد من ألمرضى يعتقدون بأن آالم 
ألمفاصل لديهم تزداد مع برودة الجو، لذلك يستحسن 

البحث في هذه العالقة بشكل أوسع وأكثر دقة.

أسباب آالم المفاصل
فقد  ومتنوعة،  كثيرة  المفاصل  أوجاع  أسباب  إن 
تكون جرثومية، أو غدية، أو استقالبية، أو عصبية، 

أو عضلية، أو هرمونية.
ويعتبر التهاب المفصل التنكسي أو خشونة المفصل 
والتي  انتشاراً  الروماتيزمية  األمراض  أكثر  من 
تسبب آالماً في المفاصل، وفيه يتعرض الغضروف 
لتشققات  المتقابلتين  العظمتين  لنهائي  المغطي 
وتغيراٍت تنكسية تفقده مرونته )من هنا جاءت تسمية 

خشونة المفاصل(.
ويصيب المرض النساء والرجال في أي عمر، لكنه 
يصيب النساء أكثر، وتزيد فرصة اإلصابة به أكثر 

فأكثر بعد منتصف العمر.
صحيح أن المرض يزداد كلما تقدم المريض بالعمر، 
فهناك  الوحيد،  العامل  ليس  بالعمر  التقدم  ولكن 
المفاصل  بالتهاب  اإلصابة  في  دورها  لها  عوامل 
والضعف  الوزن،  وزيادة  الوراثة،  مثل  التنكسي، 

العضلي، والرضوض.
خشونة  بألم  اإلحساس  درجة  من  يزيد  البرد  إن 
له. وما يميز هذا  مباشراً  المفصل ولكنه ليس سبباً 
المرض أن الشخص يجد نفسه في أحد األيام على ما 
يرام، غير أنه يكون في وضٍع سيئ في اليوم التالي. 
ومن أكثر المفاصل إصابة مفصل الركبة، ومفصل 

الورك ومفاصل العمود الفقري.

ألم التهاب ألمفاصل وضغط الهواء
أحد التفسيرات لتزايد وتيرة ألم التهاب ألمفاصل أثناء 
الشتاء هو تأثر ألمفاصل بتغيرات الضغط الجوي ، 
حيث يعتقد أن تآكل الغضاريف في ألمفاصل يترك 
األعصاب في عظام هذه ألمفاصل مكشوفة، فتصبح 
عرضة لتغيرات ضغط الهواء. كذلك، يعتقد البعض 
بوجود أثر لتغيرات الضغط على األوتار والعضالت 
يجعلها تتمدد وتنكمش، مما يسبب ألماً في ألمفاصل 

الدراسات  إحدى  ألمفاصل.  بالتهاب  ألمصابين  لدى 
ألمجراة على مرضى التهاب ألمفاصل التنكسي في 
الورك أظهرت عالقة بين زيادة ألم ألمفاصل وكل 

من ضغط الهواء والرطوبة الجوية.

ألم التهاب ألمفاصل ودرجة الحرارة
ألمنخفضة  الحرارة  بأن درجات  اعتقاد شائع  هناك 
ألمفاصل،  التهاب  ألم  وحدة  نوبات  بزيادة  مرتبطة 
تماماً،  واضحة  غير  بينهما  العالقة  تزال  ال  وبينما 
إال أنها قد تعزى ألثر البرد على زيادة سمك السائل 
أكثر  لمفاصل  يؤدي  مما  ألمفاصل،  يرطب  الذي 
قلة  فإن  باإلضافة،  للمصاب.  ألماً  تسبب  خشونة 
قد  القارص  للبرد  تجنباً  البيت  في  والبقاء  الحركة 
تفاقم من ألمشكلة وتزيد خشونة ألمفاصل. كذلك، فإن 
البرودة  ألمتدفقة نحو األطراف في حالة  الدم  كمية 
ويولد  تصلباً  أكثر  ألمفاصل  يجعل  مما  أقل،  تكون 

شعور باالنزعاج لدى ألمريض.

ألم التهاب ألمفاصل وفيتامين "د"
وهو  دال،  لفيتامين  الرئيسي  ألمصدر  الشمس  تعد 
ينصح  حيث  العظام،  لصحة  الفيتامينات  أهم  أحد 
بالتعرض لضوء الشمس لعدة دقائق خالل منتصف 
النهار للحصول على كمية كافية من الفيتامين. يؤدي 
انخفاض مستوى فيتامين دال عن الحد الطبيعي إلى 
آالم في ألمفاصل والعضالت، وقد يكون األشخاص 
بسبب  الشتاء  فصل  خالل  االنخفاض  لهذا  عرضة 
ألخذ  تحتاج  قد  لذلك،  الشمس.  أشعة  قوة  انخفاض 
مكمالت فيتامين دال بعد استشارة الطبيب للوصول 

إلى الحد ألموصى به من الفيتامين.
على  للحفاظ  األهمية  غاية  في  د  فيتامين  ويعتبر 
فيتامين  ارتباط   بسبب  الجسم،  في  العظام  صحة 
فيتامين د على  الكالسيوم حيث يؤثر  د مع مستوى 
امتصاص الكالسيوم في الجسم وبالتالي ارتبط نقص 

فيتامين د مع نقص الكالسيوم والفوسفور .
كما تشير األبحاث الحديثة إلى فوائد فيتامين د مثل 

الحماية من نزالت البرد والوقاية من االكتئاب. 
معظم الناس يحصلون على كميات كافية من فيتامين 
د، ولكن قد ال تحصل على ما يكفيك من فيتامين د 
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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« .

إذا كنت ال تمضي وقت كافي في الشمس أو إذا كان 
الجسم يعاني من صعوبة في امتصاص فيتامين د، 
إلى  وبالتالي  د،  فيتامين  نقص  إلى  يؤدي  ذلك  كل 

أعراض نقص فيتامين د.

نصائح للعناية بألم ألمفاصل أثناء الشتاء
يمكن  ال  التي  ألمزمنة  اآلالم  من  هو  ألمفاصل  ألم 
تقليل حدوث  باإلمكان  نهائي، ولكن  بشكل  عالجها 
الدوائي  العالج  طريق  عن  وتخفيفها  األلم  نوبات 

واتباع بعض اإلجراءات الوقائية، مثل:
عن  الشتاء  تدفئة جسدك خالل  على  دائماً  احرص 
القبعات  يشمل  بما  دافئة،  مالبس  لبس  طريق: 

الشتوية، والقفازات، والجوارب.
أخذ حمام دافئ. تدفئة ألمنزل بشكل جيد. لبس أحذية 
عدة  ارتداء  القدمين.  رطوبة  لتجنب  للماء  مقاومة 

طبقات من ألمالبس لتحتفظ بحرارة الجسم.
يمكنك تجربة العالجات ألمنزلية لتلطيف ألم التهاب 
 Paraffin:ألمفاصل، مثل حمام البارافين (باإلنجليزية
والقدمين  اليدين  تدفئة  على  يعتمد  والذي   ،(bath

عبر وضعهما في مادة شمعية دافئة.
ألم  من  للتخلص  ألمسكنات  استخدام  كذلك  يمكنك 
أو  الطبيب  استشارة  بعد  وذلك  ألمفاصل،  التهاب 

الصيدالني.
لتجنب  الخفيفة  الرياضات  ممارسة  على  احرص 
قوة  على  والحفاظ  ألمفاصل،  بخشونة  اإلصابة 
ومرونة العضالت، وتلطيف األلم، ومنها: السباحة، 
اليوغا، ألمشي، األيروبيك، الرقص و تمارين التمدد.

التدرج  دون  الثقيلة  بالرياضيات  القيام  تجنب 
ومدة  صعوبة  في 

التمارين.
إيجاد  على  احرص 
ألمناسبة  الوضعية 
والتي ال تسبب ضغطاً 
عند  ألمفاصل  على 
بالنشاطات  القيام 

ألمختلفة.
وزنك  على  حافظ 
ضمن الحدود ألمناسبة 
أن  حيث  لطولك، 
يزيد  قد  الزائد  الوزن 
على  الضغط  من 
ألمفاصل ويفاقم األلم.

تجنب حمل األشياء الثقيلة.
احرص على إتباع نمط حياة صحي من حيث النظام 

الغذائي، والحصول على قسط كاف من النوم.

عالج ألم ألمفاصل
 ، آلخر  شخص  من  يختلف  ألمفاصل  ألم  عالج 
حيث يجب أوال عالج السبب واألخذ بعين االعتبار 
العوامل األخرى  كالعمر والجنس ووجود إمراض 

أخرى ، ويشمل العالج وسائل دوائية وال دوائية
الوسائل الدوائية :

شديد   إلى  متوسط  من  األلم  شدة  تكون  عندما 
ويصاحبه التورم ، فهناك العديد من مسكنات األلم 

ألمستخدمة منها :
1- مضادات االلتهاب غير الستيرويدية مثل ايبوبروفين 

    .(naproxen)نابروكسين ،(ibuprofen)
وهي   (2-Cox) سايكلوكسيجينيس2  مثبطات   -2

فعالة في تخفيف األلم .
عندما يكون األلم خفيف وبدون تورم:

- استخدام الباراسيتامول الذي يعرف باألسيتامينوفين 
التي  األدوية  من  و  األلم شيوعا  أكثر مسكنات  من 

تُصرف دون وصفة طبية.
لم  المسكنات  ان  بحيث  االلم شديد  يكون  اما عندما 
تعد فعالة بما فيه الكفاية، فقد يصف الطبيب العقاقير 
االفيونية األقوى والتي ال يمكن استعمالها إال تحت 

إشراف الطبيب.
 ومن األدوية األخرى التي تساعد على تخفيف األلم 
العضالت,  تشنجات  لعالج  العضالت  مرخيات    :

أن  الممكن  من  التي  االكتئاب  مضادات  وبعض 
تتداخل مع إشارات األلم.

العالجات الموضعية:
الكابسيكين  على  تحتوي  التي  المراهم  استخدام 
من  تخفف  األحمر  الفلفل  في  موجودة  مادة  وهي 
السالم  إشارات  نقل  على  تعمل  حيث  المفاصل  الم 

العصبي وإفراز مادة االندورفين التي تثبط األلم .
العالج عن طريق الحقن:

تنفع معهم األدوية عن  لم  الذين  بالنسبة لألشخاص 
اخذ  فيمكن   , الموضعية  العالجات  أو  الفم  طريق 
الحقن التي تحتوي على الستيرويد والتي يتم حقنها 

مباشرة في المفصل كل ثالثة أشهر .
وتشمل الخيارات األخرى للحقن :إزالة السائل من 
الذي يمكن  الهيالورونيك  المفصل أو حقن  حمض 

استخدامه أيضا لعالج هشاشة العظام .
ثانيا : العالج بدون أدوية:

- ممارسة التمارين الرياضية التي تهدف إلى زيادة 
المرونة في المفصل المصاب.

أو  بالحرارة  العالج  يطبق  الذي  الطبيعي  العالج   -
البرودة.

تقل  ال  بحيث  الراحة   من  قسط  اخذ  الراحة:   -  
ساعات النوم عن 8 ساعات واخذ قسط من الراحة 

مدة 10 دقائق في حال شعرت باأللم .
 - خسارة الوزن: حيث أن الوزن الزائد يزيد التوتر 
والضغط على مفاصل الركبتين , لذا فإن التخلص 
األلم  من  كبير  بشكل  يخفف  الزائد  الوزن  من 

والضغط الناتج على المفاصل الحاملة للوزن



46

ضيق  رغم  علموني  وأمي.  أبوي  فرحه  أول  أنا 
الحال، تعبوا كتير ووفروا حتى خلصت توجيهي 
ودخلت الجامعة. وتراقص األمل بعيونهم وتعلقوا 
نجاة  بطوق  الغريق  تعلق  زي  تخرجي  بيوم 
يعوضهم الحرمان والمرار الذي ذاقوه لحتى إبنهم 
أفواه  إطعام  في  ويساهم  ويشتغل  الشهادة،  يوخد 
وجاء  خبز  فت  بدهم  لسه  الي  األصغر  األخوة 
قسم  االقتصاد  كلية  من  وتخرجت  الموعود  اليوم 
رحلة  بدأت  والزغاريد  الدموع  وبعد  االدارة. 
أبره  العمل  وما خليت خرم  البحث المضنية عن 
وما قدمت فيه أوراقي، وإنشلت إيدي قد ما كتبت 
أصدقائي  عيني  بأم  أرى  كنت  توظيف،  طلبات 
يسافرون  أو  بوظائف  يلتحقون  دفعتي  وطالب 
إلكمال الدراسات العليا ومنهم من وقع عقود عمل 
في الخارج، وأنا ال زلت في حلقة البحث المفرغة. 
المتعب  أبي  وجه  في  وإخفاقي  فشلي  أرى  كنت 
ويدين أمي المشققتين. وما تركت باب إال وطرقته، 
وال إعالن توظيف إال عدت منه بكفي حنّين. في 
ليش  طيب  المطلوبة.  هي  الخبره  كانت  مره  كل 
يمكن  خبرة،   بدون  توظف  هيه"  "عابد  صاحبي 
عنده واسطه! طيب من وين بدها تيجي الخبره إذا 
مأحدا على هذا الكوكب وظفني؟! يعني الجاجه قبل 
البيضه وال البيضه قبل الجاجه؟ ليش ياربي ليش 
كتير علي أتوظف براتب حتى لو كان قليل. وما 
اشوف اللهفه في عيون اخوتي الصغار لما ارجع 
القدمين، ما  المغرب عالدار خالي الوفاض  مفقع 
معي مصاري أحلق كيف بدي أكمل ماجستير أو 
أسافر اشتغل بره وانا يا موالي كما خلقتني تعبت 
كتير كتير. ومرت أربع سنين كامالت دخلت حاله 
قمر  فيها ضو  ما  سوداء  ليله  وِفي  حاده.  اكتئاب 
الدموع دم، حّسيت  أتوفى ابوي وبكيت عليه بدل 
انه كسرني بموته النه كان سندي وظهري. وبعد 
شهر من موت ابوي وِفي لحظه يأس قاتله حرقتها 
زي  اصرخ  وانا  الليل  طول  نمت  وما  لشهادتي 
المجنون وامي ورا الباب دموعها شالل وإخوتي 
نوم  نمت  الصبح  وجه  وبرجفوا.  بعض  حاضنين 
عميق حّسيت اني غسلت نفسي وطهرتها من جوا 

صحيت الضحى وبدون ما أحكي مع حدا وال كلمه 
واعتمد  نفسي  على  اشتغل  قررت  ما  بعد  طلعت 
خمسين  محمود  صاحبي  من  اتداينت  حالي  على 
دينار. اشتريت عده بويا ورحت قعدت باب ورشه 
لتصليح السيارات وصرت اشتغل في عالمي السفلي 
مرت  وجوههم.  اشوف  وما  الناس  كنادر  اشوف 
وتعبت  كتير  وتعذبت  وألوان  أشكال  كنادر  علي 
حتى اجا يوم توفى فيه ابن صاحب الورشه الوحيد 
ابوه صداقه  بيني وبين  بحادث سياره والي صار 
وموده صار يعلمني الشغل معه، ولقطت الصنعه 
الظهر خالني  وبعد  الصبح  معه  اشتغل  كنت  منه 

لمياء مشعل

اسوق لحسابه على تاكسي خاص اله وشوي شوي 
تحسنت ظروفنا وتزوجوا ثنتين من خواتي، وبعد 
عشر سنين من الكفاح والنضال قدرت وبمساعدة 
من أزواج خواتي واالصدقاء اني اشتري تاكسي 
أسد  بعد خمس سنوات  لله قدرت  خاص، والحمد 
بعد  مريت  واليوم  جيرانا،  بنت  وأخطب  ديوني 
واشتريت   مي  قنينه  اجيب  التاكسي،  صفيت  ما 
الجريده اليوميه بعد توقف 15 سنه تصفحتها لقيت 
أجل  من  الخدمه   ديوان  لمراجعة  مكتوب  اسمي 

التعيين!!! .
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مسعد األطرش

الرئيس  أن  من  إسرائيلي  صحفي  تقرير  حذر 
أحد  أجل  يحارب من  لن  ترامب،  دونالد  األمريكي 

حتى لو كانوا حلفائه في الشرق األوسط.

فقد نشرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” تقريرا عن 
ترامب ونواياه تجاه الشرق األوسط، عقب انسحاب 
العسكرية  العملية  قبيل  سوريا  شمالي  من  أمريكا 

التركية ضد األكراد.
ترامب  قرار  أن  اإلسرائيلية  الصحيفة  وأوضحت 
شمالي  من  األمريكية  القوات  سحب  “المفاجئ” 
سوريا، كان بمثابة الصدمة للمسؤولين اإلسرائيليين، 

وأثار قلقهم.
بال  تُركوا  األكراد  أن  تعني  ال  “الخطوة  وتابعت 
حماية في مواجهة الهجوم العسكري التركي فحسب، 
ولكن المسؤولون اإلسرائيليون يرون أنها أسوأ من 
ذلك، ألن االنسحاب قد يتم ملء فراغه من داعش 
إيران  أو يجعل  التنظيمات اإلرهابية،  أو غيره من 

وسوريا أكثر جرأة”.
ونقلت الصحيفة عن دان شابيرو، السفير األمريكي 
السابق لدى إسرائيل، والباحث في جامعة تل أبيب 
ترامب  قرار  من  عميق  بقلق  اإلسرائيليون  “يشعر 
لتوغل  السوريين،  األكراد  شركائنا  عن  التخلي 

تركي، لكن األمر أسوأ من ذلك”.
المصالح  على  المترتبة  “التكاليف  شابيرو  وتابع 
التخلي  بينها  من  واضحة،  واإلسرائيلية  األمريكية 
في  األكراد  المقاتلون   – معتدل  سني  شريك  عن 
قوات سوريا الديمقراطية؛ وتسليم انتصارات سهلة 
إحياء  واحتمال  وطهران؛  وموسكو  ودمشق  ألنقرة 

داعش”.
االنطباع  “بالطبع،  األمريكي  الدبلوماسي  وأضاف 
في المنطقة أن الواليات المتحدة لن تقف مع حلفائها 
مع تنامي العدوان اإليراني تجاه شركائنا في الخليج 

وتجاه إسرائيل من جبهات متعددة”.
اإلسرائيليين  المسؤولين  أن  إلى  التقرير  وأشار 
باتوا يشعرون بالقلق من ترامب، بسبب ما وصفوه 

بـ”ميوله االنعزالية”.

واستمرت الصحيفة بالقول “األمر األكثر إثارة للقلق، 
الواضحة  الرغبة  عدم  هو  إسرائيلي،  منظور  من 

للرئيس األمريكي في استخدام القوة العسكرية للرد 
على هجمات طالت أصول أمريكية أو حلفاء أمريكا 

في المنطقة”.
وتابعت “فهو لم يرد عسكريا عندما أسقط اإليرانيون 
طائرة مسيرة أمريكية باهظة الثمن، ولم يفعل ذلك 
أيضا بعد تعرض منشآت نفط سعودية هامة لهجوم 
بطائرات مسيرة وصواريخ كروز في 14 سبتمبر 

– في هجوم نسبه الكثيرون إليران”.
السابق  النائب  فريليك،  تشاك  عن  الصحيفة  ونقلت 
تل  جامعتي  في  وأستاذ  القومي  األمن  لمستشار 
تشعر  أن  إسرائيل  على  “ينبغي  وكولومبيا،  أبيب 
بالقلق”. وأوضح “”ليس فقط بشأن انسحاب ترامب 
بالطبع أمر في غاية األهمية  الذي هو  من سوريا، 
القوات  من وجهة نظر إسرائيل، ولكن بسبب دور 
من  منقطع  غير  إيراني  خط  منع  في  األمريكية 

طهران إلى البحر األبيض المتوسط”.
وتابع:”ينبغي على إسرائيل القلق إذا ما كان ترامب 
ال يزال حليفا يمكن الوثوق به إلسرائيل، فبعد كل 
كل  في  تفشل  األوسط  الشرق  في  سياساته  شيء، 

النواحي”.
واستطرد فريليك قائال إن أية إدارة أمريكية أخرى 
للعدوان  المختلفة  التعبيرات  على  سترد  كانت 
يحرك  ال  ترامب،  “لكن  الحرب،  بإعالن  اإليراني 

ساكنا”.

القومي  األمن  مستشار  قال  بدوره 
جنرال  الميجر  األسبق،  اإلسرائيلي 
عميدرور:  يعقوب  (احتياط) 
اتخذها  التي  األخيرة  “الخطوات 
لخطوات،  اتخاذه  عدم  أو  ترامب، 
يوضح للمنطقة بكاملها أن األمريكيين 
قد خرجوا من المنطقة، وهذه بالطبع 
والسوريين  لإليرانيين  سارة  أنباء 

واألتراك”.
سيء  ألمر  أيضا  “وهو  وإضاف 
لديها  التي  للبلدان  بالنسبة  للغاية 
المتحدة،  الواليات  مع  طيبة  عالقات 
ال  ألنه  ليس  إسرائيل،  ذلك  في  بما 
ألننا  وإنما  أنفسنا،  عن  الدفاع  يمكننا 

ندرك أن الشرق األوسط من اآلن فصاعدا ]سيكون 
عليه أن يتدبر أموره[ من دون نفوذ األمريكيين، أو 

مع تأثير أقل منهم”.
 200 من  أكثر  سوريا  “ضربنا  عميدرور  واستمر 
وال  اإليرانيين  تضرب  لم  المتحدة  والواليات  مرة، 
لطالما  بهم،  وليس  بنا  يتعلق  األمر  وبالتالي،  مرة، 
قدرتنا  إن  ونفوذهم،  اإليرانيين  محاربة  بمهمة  قمنا 
محدودة  تكون  لن  بذلك  القيام  في  االستمرار  على 

بمجرد خروج األمريكيين”.
وأضاف قائال “لقد تعاملنا مع العدوان اإليراني حتى 
في  يزالون  كانوا ال  األمريكيين، عندما  بدون  اآلن 
الشرق األوسط. اآلن نحن لوحدنا في هذه الحرب، 
تغيير  أي  تعني  ال  باالنسحاب  يقومون  أنهم  حقيقة 

كبير. المسألة هي مسألة نفسية أكثر”.
سحب   ، سابق  وقت  في  المتحدة،  الواليات  وبدأت 
الحدود  قواتها من منطقة شمال شرق سوريا قرب 
عملية  لشن  األخيرة  استعدادات  وسط  تركيا،  مع 
عسكرية لتطهير هذه األراضي من “وحدات حماية 
“قوات  تحالف  ضمن  تنشط  التي  الكردية  الشعب” 
الحرب  في  أمريكيا  المدعوم  الديمقراطية”  سوريا 
إرهابيا  تنظيما  أنقرة  وتعتبرها  “داعش”،  على 

وذراعا لـ “حزب العمال الكردستاني”.
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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
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شھر نوفمبر/ تشرین ثان ۲۰۱۹
Gebetszeiten für Berlin / Novemver 2019
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نفسانیین وأخصائیین  اجتماعیین  مشرفین  عن  تبحث  برلین  في  اجتماعیة   مؤسسة 
االحتیاجات ذوي  من  البالغین  المعاقین  األشحاص  مع  للعمل  وإناث  ذكور   ومربین 

 .الخاصة
في المعاق  مساعدة  الحكومیة،  والدوائر  األطباء  إلى  المعاق  مرافقة  العمل:   أھداف 

االندماج االجتماعي والمشاركة في الفعالیات والنشاطات الجماعیة
 من لدیة الرغبة في العمل یرجى االتصال ھاتفیا أو أرسال السیرة الذاتیة والشھادات

على عنواننا االلكتروني

Navitas gGmbH, Karl-Marx-Str. 206, 12055 Berlin
Herr Faissal Bakir  / Tel.: 030-68977570 
Mobil: 0163-4919410 /  fissal.bakir@miges-berlin.de

:

Kinderzentrum Berlin
Für unsere Praxis suchen wir:

1-Ergotherapeuten
2- Arzthilferin
2- Sekretärin
4- Auszubildende, Voraussetzung deutsche & arabische Sprachen 

Tel.: 0176-4033 3466 لالستعالم
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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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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



نقدم السمك والسلطات بزيت الزيتون.

لدينا جميع أنواع المشاوي على الفحم.
بيع أسماك طازجة.

تنظيف األسماك وطهيها  بأيدي 
متخصصين.

توصيل الطلبات للمنازل.
تأمين الطلبات للحفالت والمناسبات 

السعيدة.

- Frischer, exklusiver Wildfangfi sch oder auch  
  Zuchtfi sch für den kleiner Geldbeutel
- Gambas und Riesengarnelen
- Muscheln, Austern
- Oktopus, Calemari- Zöpfe Baby Calamari
-Tintenfi schringe
- Hummer (ab 35€)
- Steinbutt Fisch    
- Seeteufel    
- Dorade-Wild Rose   
- Meerbarben 
- Sardinen    
  Verschiedene Filets
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مطعم أتالنتيك
للمأكوالت البحرية

أسماك طازجة يوميًاأسماك طازجة يوميًاأسماك طازجة يوميًاأسماك طازجة يوميًاأسماك طازجة يوميًاأسماك طازجة يوميًا

Martin-Luther Straße 134
10825 Berlin
Tel. : 030 788 90 988
Email : info@atlantik-fi schrestaurant.de
www.atlantik-fi schrestaurant.de
Öff nungszeiten:
Dienstag bis Sonntag: 12:00 Uhr - 00:00 Uhr

قريدس/ جمبري | سمك السلمون | سمك البوري
سمك دورادو | سردين | شرائح مختلفة

كل يوم أربعاء وجمعة وسبت ابتداًء من الساعة السادسة مساء 
سهرات موسيقية رائعة

صالة شتوية مجهزة

أماكن خاصة للتدخين

أماكن خاصة لألطفال
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Botschaften, Moscheen, Ausländerang., Notdienste سفارات، مساجد، شئون األجانب، حاالت الطوارئ

Tel.: 0251-2101113
Fiseur Munir
Bremer Platz 3, 48155 Münster
Tel.: 0251-7486314
Internet
Handy Shop
Hammerstr. 114, 48153 Münster
Tel.: 0251-3237678
Hans Tel
Wolbecker Str.20, 48155 Münster
Tel.: 0251-9158914
Pc Total
Hammerstr. 105, 48153 Münster
Tel.: 0251-2761060
Wonderland
Wolbeckerstr. 43, 48155 Münster
Tel.: 0251-6189051
Sobeih / Änderungsschneiderei
Wesselstr. 20, 48151 Münster
Tel.: 0251-527072
Lebensmittel
Makka Market
Kloster Str.61, 48143Münster
Tel.: 0251-4840474
Fleischerei Ayad
Wolbecker Str. 22, 48155 Münster
Tel.: 0251-6743271
Restaurant
Aladdin  
Wolbecker Str. 43, 48155 Münster
Tel.: 0251-9795600
Fatamorgana
Von-Kiuck-Str. 11, 48151 Münster
Tel.: 0251-5348198
Les Cedres
Warendorfer Str. 161, 48145 Münster
Tel.: 0251-9226629
Palmyra Grill
An der Altenkirche 2, 48165 Münster
Tel.: 02501-9280142
Dolmetscher
Akzent GmbH / Dolmetscher
Salzstr. 18, 48143 Münster
Tel.: 0251-511509
Autos & Kfz-Techniker
Koussa Kfz
Hansestr. 13, 48165 Münster
Tel.: 0251- 9818888
NEUSS
Reise Büro
Fly Iraquna & Cargo Company
Josef Str. 3-5, 41462 Neuss
Tel.: 021314054160
NÜRNBERG
Cafés
Salah‘s Shisha Cafe
Dr.-Kurt-Schumacher Str. 11, 90402 Nürnberg 
Tel: 0911-235 07 07
Water Pipe Cafe
Ludwigstr. 71, 90402 Nürnberg
Tel.: 0911-237 30 00
Lebensmittel
Al-Rrafidein Markt
Pillenreuther Str. 15, 90459 Nürnberg
Tel.: 0911-43 94 388
Horus Basar
Augustinerstr. 4, 90403 Nürnberg
Tel.: 0911-236 985 8
Elektro / Internet
Orient Telecenter
Bahnhofsplatz 9, 90443 Nürnberg
Tel.: 0911-24 26 280
Telecafe & Internet
Wölckernstr. 30, 90459 Nürnberg
Tel.: 0911-43 90 30
Juwelier
Akdemir Juwelier
Wölckernstr. 8-10,  90459 Nürnberg
Tel.: 0911-45 81 01
Schmuck Eva
Aufseßplatz 19, 90459 Nürnberg
Tel.: 0911-43 12 073
Autos
Arfan Auotmobile
Fuggerstr. 32, 90439 Nürnberg
Tel.: 0911-27 47 123
Auto Amang
Fuggerstr. 34,  90439  Nürnberg
Tel.: 0911-47 04 711
Auto Alina
Holzschuher Str.27, 90439 Nürnberg
Tel.: 0911-27 45 959
Auto Ararat
Fuggerstr. 26, 90439 Nürnberg
Tel.: 0911-27 23 754
Auto Export Import

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

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

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

مصر

- الجزائر

ـ البحرين

ـ جيبوتي 

ـ اريتريا

- اليمن

- األردن

ـ العراق

- قطر

 
- الكويت

- لبنان

ـ ليبيا

- المغرب

- موريتانيا

ـ عمان

- فلسطين

- السعودية

- السودان

- سورية

- تونس

ـ اإلمارات
 

ـ الجامعة العربية

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

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

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

ـ االتحاد الثقافي العربي

 
ـ المعهد الثقافي العربي

 
ـ إتحاد اآلباء العرب

ـ االتحاد

ـ جمعية التضامن الخيرية

ـ البالغ

ـ الدار

ـ الديوان

ـ الحولة

 
ـ اإلرشاد

 

ـ الكرامة
 

ـ الكرمل

ـ جمعية المبرات الخيرية

ـ النادي
 

ـ جمعية أصدقاء اليرموك

ـ الجمعية العربية األلمانية
  للتبادل الثقافي

  
ـ معهد البحوث اإلجتماعية

 

ـ الجالية العربيةاأللمانية المستقلة

 
ـ المركز العربي

  األلماني

ـ جمعية الرسالة 
اللبنانية األلمانية

ـ جسر الصداقة األلماني
  اللبناني

ـ الرابطة
  اللبنانية

ـ اإلتحاد اللبناني
  األلماني لإلصالح

ـ جمعية الجسر

رابطة المغتربين
السوريين

ـ القنطرة

 
ـ الصداقة المغربية

 
ـ جمعية الصداقة األالمانية المصرية

ـ الغرفة

 
ـ بيت الشباب العربي األلماني

 

ـ إدفاد

 
ـ مركز اإلسالمي للثقافة والدعوة

 

ـ مؤسسة إنسان

ـ الجالية العراقية

 
ـ الرافدين

 
ـ اإلغاثة اإلسالمية

ـ جنين

 
ـ مركز األسرة والشباب

ـ الجالية األردنية
برلين/براندبورغ

 

ـ الجالية األردنية ـ ألمانيا

-جمعية و مدرسة 
الرسالة اللبنانية األلمانية

 
ـ الجمعية الطبية العربية

ـ لجنة أبناء مخيم برج الشمالي
 

ـ نادي شباب
  فلسطين

  
- التجمع الفلسطيني في ألمانيا

- جمعية السالم
 

ـ مركز الشبيبة الرياضي
  اإلندماجي 

ـ الجالية السودانية
 

ـ الصالت
  الطيبة السودانية

ـ النادي السوداني

ـ الجالية
األردنية الموحدة ـ ألمانيا

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

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

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

- الكنيسة الكاثوليكية

- الكنيسة القبطية المصرية

- كنيسة الروم األرثدوكس

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

ـ مسجد عمر

- مركز اإلمام الصدر

- مسجد النور

- مركز القائم

- مسجد دار السالم

- مركز المصطفى

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

ـ لمرضى اإليدز
 
  

ـ للمعوقين

ـ لتأهيل الشباب

 
ـ استشارة للنساء

 
ـ جمعية األسرة

 
ـ استشارت لكل األسرة

 
ـ لكل المعوقين

  
ـ استشارة

  األسرة و المدرسة
 

ـ إستشارات
  إجتماعية

 
ـ للشباب والعائالت

 

ـ مركز عالج 
األطفال

 
ـ لالجئين

 

ـ للسكان
 

ـ إستشارات قانونية لألجانب
  

ـ لمرضى السرطان

الصداقة 
المصرية األلمانية

- مسجد المركز اإلسالمي

- مركز الحسنين

- مسجد الودادية

- مسجد دار الحكمة

ـ مركز التراث

ـ الخليل إبراهيم

- مسجد المركز الثقافي 

- مسجد الرحمن

- مسجد بالل

ـ مسجد الصحابة

ـ مسجد الرسالة

مسجد الفردوس



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

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

معالجة الخوف من طبیب األسنان
 جدید: - أشعة رقمیة

تركیب األسنان بدون طبعات و خالل فترة قصیرة

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



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

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

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

العنوان الجدید
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Ärzte أطباء

ALLGEMEINMEDIZIN
Abbassi
Joachim-Gottschalk-Weg 13,
12353 Berlin. Tel. 030-68 80 97 56
Al-SAidi Dekra
Grammestr. 15, 13629 Berlin
Tel.: 030-38304442
Bae Hamid
Kaiserin-Augusta-Str. 11, 12103 
Berlin, 
Tel. 030 / 751 01 01

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

Ästhetische Medizin 
Docure
Niebuhrstr. 69, 10629 Berlin
Tel.: 0173-6148018
Shadha Balgon
Heerstr 2, 14059 Berlin
Tel.: 030-97987641
AUGENÄRZTE
Mamoun Schuches
Tauenzienstr. 1, 10789 Berlin,
Tel. 030-2188088 
CHIRURGIE
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
FRAUENÄRZTE
Awwadeh
Leipziger Platz 7, 10117 Berlin, 
Tel. 030-2008950-0
El-Sharafi Khaled
Prinzenallee 84, 13357 Berlin
Tel. 030-4941044
F. Samman
Hermannstr. 158A, 12051 Berlin

Tel. 030-6251007
Muna Abu Dakah,
Stendler Str. 24, 12627 Berlin, 
Tel. 030-9927790
Zamzam Abu Showaisha
Prinzenallee 84, 13357 Berlin
Tel. 030-4941044
HALS, NASEN,
OHREN
Basem Abu-Lubdeh
Karl-Marx-Str. 80, 12043 Berlin, 
Tel. 030-62989828
Hachem
Bismarckstr. 63, 13585 Berlin.
Tel. 3335848
Mousa
Tempelhofer Damm 139, 12099 Ber-
lin,  Tel.: 030-7514064
INNERE MEDIZIN
Ayade Khalil
Neckar Str. 7, 12053 Berlin
Tel.030- 785 23 36
Khalili, A.
Senftenberger Ring 3a,13439 Berlin, 
Tel. 030-41937041
Saeed, Latef
Karl-Marx-Str. 239, 12055 Berlin, 
Tel. 030-68087670
KINDERÄRZTE
Dekra AL-Saidi
Grammestr. 15, 13629 Berlin,
 Tel. 030-38304442
Najeeb Al-Saidi
Hänselstr. 45, 12437 Berlin
Tel.: 030-5329237
Sana Ayade
Neckar Str. 7, 12053 Berlin
Tel. 030-785 23 36
KINDERCHIRURGIE
Dr. med. Ali Maarouf
Oranienstr. 158, 10969 Berlin,
Tel. 030-6141619
Dr. Gannam
Nürnberger Str. 67, 10787 Berlin
Tel.: 030- 21021840
KINDERPSYCHIA.
Najeeb Al-Saidi
Hänselstr. 45, 12437 Berlin
Tel.: 030-5329237
LUNGEN- & 
BRONCHIALHEILKUNDE
Dr. Med. Bader Askar
Rotkamp 2, 13053 Berlin, Tel. 030-
96200700
NEUROLOGIE
Omar Kamal Eddin
Manfred-von-Richthofen-Str. 15,
12101 Berlin, Tel. 030-7863037
Said Masri
Tempelhofer Damm 227, 12099 Ber-
lin, Tel. 030-7513632
ORTHOPÄDIE 
Abd El-Aziz, Ashraf
Litzenburger Str. 54,10719 Berlin
Tel. 030887133950
Dr. Uni. 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
SPORTMEDIZIN
Dr. Dahshan
Allee der Kosmonauten 47, 12681 
Berlin, Tel. 030-5415021
UROLOGIE
Eid Ali Faragallah
Karl-Marx-Str. 80, 12043 Berlin, 
Tel. 030/ 6866504
El-Seweifi Aref
Karl-Marx-Str.88, 12043  Berlin,
Tel. 030/ 23937904
Hasan Igde 
Bergmannstr. 5-7, 10961 Berlin,
Tel. 030-2621424
Hegazy, Houssam
Badstr. 12, 13357 Berlin,
Tel. 030-4626070

- 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
 

د/ ترابي
 

الطب التجميلي
دة/ أنيت

ـ دة/ شذي

عيون
ـ د/ مأمون 

جراحة
ـ د/ دهشان

- د/ عابد دومه
 

ـ د/ محجوب

- د/ منذر

د/ سليمان

نساء
ـ دة / هنادي عوادة

- د / خالد الشرافي 
 

ـ دة / سّمان

ـ دة / منى أبو دقة

ـ دة/ زمزم

 
أنف، أذن، حنجرة

 
ـ د/ باسم

 

ـ د/ هاشم

ـ د/ موسى

 
باطنية

- د/ خليل

ـ د/ خليلي

ـ د/ لطيف سعيد

أطفال
- دة / ذكرى

 
- د / نجيب

 

ـ دة/ سناء

جراحة أطفال
ـ د/ علي معروف

ـ د/ بسام غنام
 

طب نفسي لألطفال
ـ د/ نجيب

أمراض الصدرية
   

 ـ د/ بدر عسكر

 
طب األعصاب

ـ د/ كمال الدين
 

ـ د/ مصري

 
عظام

ـ د/ أشرف عبد العزيز

 
ـ د/ عمرو حمصي

 
ـ د/ دهشان

 

ـ د/ محمود عاطف
 

ـ د/ رسالن

طب رياضي
ـ د/ دهشان

مسالك بولية
- د/ فرج هللا

 

- د/ السويفي
 

- د/ حسن

د/ حجازي

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
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ZAHNÄRZTE
Amin Hafiz
Heidebrinker Str. 1, 13357 Berlin
Tel. 030-493 40 60
A. Najm
Waldenserstr. 7a, 10551 Berlin
Tel. 030-3957071
Alkhodor Youssef
Oranienstr. 16, 10997 Berlin
Tel. 030-6152222
Al-Souri, Asmaa
Mehringdamm 47, 10961 Berlin, 
Tel. 030-6930393
Amar Shakir
Karl-Marx-Str. 110, 12043 Berlin, 
Tel. 030-68053524
Birgit Samarrai 
Sophia-Charlotten-Str. 73-74, 14059 
Berlin, Tel. 030-31996710
Douedari G.
Bundesallee 120, 12161 Berlin 
Tel. 030/8531362
Emad Abboud
Donaustr. 100, 12043 Berlin
030-49968158
Hanan Hafez-Holz
Wilmersdorter Str. 112, 10627 Berlin
Tel.030-8560940
Ishaq, Ibtisam,
Karl-Marx-Str. 184, 12043 Berlin,
Tel. 030-6872172

Khalouf Emad
Badstr. 19, 13357 Berlin,
Tel.030-4932050
Layla Hussaen
Kottbusser Damm 72, 10967 Berlin
030-6941112
Mohammad Hijazi
Berliner Str. 25, 13507 Berlin (Tegel) 
Tel. 030-4374 8465
Mohamed Abu Hamada
Rami Abu Ward
Finowstr. 25a, 12045 Berlin, 
Tel.:030- 687 5077
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 Anis Almohamad
Hermannstr. 158a, 12051 Berlin.
Tel.:030-6064152
Muhannad Abou Nabout
Zossener Str. 36, 10961 Berlin
030-47050452

Mukhtar Daiban
Hermannstr. 158a, 12051 Berlin.
Tel.:030-6064152
Mustapha Lagrou
Müllerstr. 151, 13353 Berlin, 

أسنان
ـ د/ أمين حافظ

ـ د/ ع. نجم

 
ـ د/ يوسف

 

ـ دة /  الصوري 

ـ د/ عمار شاكر
  

ـ دة/ سمارائي

- د/ دويداري

- د/ عماد عبود

ـ دة/ حنان حافظ

ـ دة / إبتسام إسحاق

  

ـ د/ عماد خلوف

ـ دة/ ليلي

ـ د/ حجازي

ـ د. أبو حمادة
ـ د. أبو ورد

ـ د/ وائل

ـ د/ محيي الدين

د/ محمد

د/ أبو نبوت

د/ مختار

ـ د/ مصطفى

Karl-Marx-Str. 80
12043 Berlin

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

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

Ärzte أطباء

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

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

Sa: 09.00 - 12.00 Uhr
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Tel. 030-4538089
Soraya Jalali 
Wilmersdorfer Str. 55,10627 Berlin, 
Tel.030-3139800
Dr. Tarek Karasholi
Storkower Str. 207B, 10369 Berlin
Tel.: 030-9720150
Tarik Teter 
Mecklenburgische Str. 17, 10713 
Berlin. Tel.: 030-8243402
Tuffaha, Mushtaq
Potsdamer Str. 137, 10783 Berlin, 
Tel. 030-2161073
Omar Shalabi
Hermannstr. 158a, 12051 Berlin.
Tel.:030-6064152
Zeina Wehbe
Tempelhofer Damm 227, 12099 Berlin
Tel.: 030-3198055
KIEFERORTHOPÄDIE
Dr. Yanal Alla-Rachi
Dörpfeldstr. 11, 12489 Berlin, 
Tel.: 030- 6713793
Dr. Muhieddin Alarashi
Karl-Marx-Str. 132, 12043 Berlin
Tel.: 030-6808 7868
Dr. Nadin Mahjoub
Briesestr. 8, 12053 Berlin
Tel.: 030-6862233

ـ دة / ثريا جاللي

د/ طارق

ـ د/ طارق التتر

 
ـ د/ مشتاق تفاحة

د/ عمر

- دة/ زينة

تقويم األسنان
ـ د/ ينال اله رشي

د. محيي الدين 

دة/ نادين محجوب

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



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 

Balgon Aesthetics 
MeaOffice, 1. Etage 
Heerstr 2, 14052 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

Heerstr 2, 14052 Berlin 

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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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.

������� ������� �������� �������

���� 
��� 	������ 	�������

■ 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



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

زراعة أسنان بالتقسيط المريح
تبييض وتجميل األسنان

تركيب تيجان وجسور
حشوات أسنان بيضاء ليزرية

سحب عصب بدون ألم
أحدث أساليب التخدير لضمان المعالجة بدون ألم

العيادة مقابل الباب الخلفي لبلدية نويكولن

بإشراف الدكتور عماد عبود

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

 مطلوب
مساعدة طبيب أسنان

موظفة استقبال

ة - التركية
ث: العربية - األلماني

ن نتحد
نح
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Ärzte أطباء

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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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

.���- ��� א��א�� א��א
� א���א�.��� -

.
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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.

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

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

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

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

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

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

U GneisenaustraßeU GneisenaustraßeU Gneisenaustraße

MUHANNAD. ABOU NABOUT
Praxis für moderne Zahnheilkunde

Zahnimplantate
Zahnersatz und Füllungen
Zahnfleischbehandlung
Zahnreinigung, Bleaching
Kinderbehandlung

زراعة األسنان وفق أحدث الطرق
تبییض األسنان بأحدث الطرق اآلمنة

الحشوات الضوئیة التجمیلیة
تركیب األسنان الثابتة والمتحركة

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

عالج األلم بدون خوف
معالجة األطفال

MUHANNAD ABOU NABOUT
Praxis für moderne Zahnheilkunde
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خدماتنا: 
ـ تصوير القلب باألمواج فوق الصوتية.

ـ الموجات فوق الصوتية للبطن.
ـ معالجة الغدة الدرقية.

ـ تخطيط القلب الكهربائي وعلى المدى الطويل.
ـ قياس ضغط الدم طويل المدى.

ـ فحص وظائف الرئة، االستنشاق والعالج بالتسريب، مختبر.
ـ الفحص الصحي العام.
ـ التطعيم، طب السفر.

ـ دراسات DMP للمرضى المزمنين (مثل مرض الشريان التاجي، مرض 
السكري من النوع الثاني، مرض االنسداد الرئوي المزمن، الربو).

ـ زيارات منزلية.

Karl- Marx-Straße.112, 12043 Berlin | Tel.: 030 68900289 | Mob.: 0176 30743108

Neueröffnung der Spezillen Praxis für Innere Medizin. 
Unter Führung Dr. Ali Abboud
Es freut uns Sie darüber informieren zu können, dass die erste Praxis für Innere Medizin in Neukölln mit 
Kompaktleistung demnächst zur Ihren Verfügung stehen wird.

الدکتور علی عبود

ال لساعات االنتظار الطویلۀ بالمشافی بعد الیوم ... العیادة التخصصیۀ المتکاملۀ للطب الباطنی 

Unsere Leistungspektrum:  

- Echokardiographie. 
- Abdomen-Sonographie. 
- Schilddrüsensonographie. 
- EKG, Belastung-EKG, Langzeit-EKG. 
- langzeit- Blutdruckmessung. 
- Lungenfunktiosuntersuchung. 
- Inhalations-, und Infusionstherapie. 
- Labor. 
- Allgemeine Gesundheitsuntersuchung. 
- Impfen, Reisemedizin. 
- DMP-Studien für chronische Patienten (wie Z.B Koronareherzkrankheit,  
   Diabetusmelitus- Typ- II, Chronische obstruktive Lungenkrankheit, Asthma).   
- Haus- und Heimbesuche.
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افتتاح
Nجديد

eue r ö ff nung



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



.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

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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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

Handy: 0178 6105378   SMS+Whatsapp
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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

- 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/ أنيا

 
- ص/ نهاد األشقر

 
ـ ص/ محمد العزوزي

ـ ص/ العريان

- ص/ إبراهيم نصار

- ص/ موسى مسالمة

Akazien Apotheke,  
Hauptstr. 19, 10827 Berlin 
Tel. 030-76768777
Am Gartenplatz,
Feldstr. 10, 13355 Berlin
Tel. 030-4639855
Berg Apotheke,
Skalitzer Str. 133, 10999 Berlin,
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
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

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
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BRILLENSTUDIO
ABDALLAH

Nemer El-Ahmed
Versicherungsbüro, Gotzkowskystr. 29, 10555 
Berlin, Tel. 030-3347198
ٌRamy Elsayad (BHW/Postbank)
Mohriner Allee 70, 12347 Berlin, Tel.:
030-22439834 

- نمر األحمد

ـ رامي الصياد

Kompressionsvesorgungen
Rehabilitationsmittel

Stützmieder, Med. Bandagen
Hausbesuchsservice

Beratung & Versorgung

Abdul O T Genesung GmbH
Orthopädietechnik & Sanitätshaus

E-Mail  info@abdul-ot.de
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Mo-Fr: 09.00- 18.00 Uhr & nach Vereinbarung

Manfred von Richthofen Straße 24
12101 Berlin

Tel 030 788 97 955  Fax 030 788 97 956

Mobil  0171 991 81 96
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Abokal Najat
Kienitzer Str. 107, 12049 Berlin
Tel.: 030-62206896
Ahmed Abed
Schönstedtstr. 7, 12043 Berlin
030-2850 2300
Ibrahim Housam
Müllerstr. 156 A, 13353 Berlin,
Tel. 030-469062822
Jawabreh, Imad
Kurfürstendamm 152, 10709 Ber-
lin, Tel. 030-3974470
Naser Mansour 
Mariannenstr. 9-10, 10999 Berlin, 
Tel. 030-69532914
Nasereddin Josef
Bastianstr. 5, 13357 Berlin
Tel.: 030-66403045
Riad Khalil
Mariannenstr. 9-10, 10999 Berlin, 
Tel. 030-37584248
Tarig Elobied
Alt Moabit 108a, 10559 Berlin, 
Tel.030-330999990

ـ اة/ نجاة أبوقال

ـ ا/أحمد عابد

ـ ا/ حسام ابراهيم

ـ ا/ عماد جوابرة

ـ ا/ ناصر منصور

ـ ا/ يوسف ناصر الدين

ــ ا/ رياض خليل

Müllerstraße 156 Aـ ا/ طارق العبيد
13353 Berlin
U-Bhf. Leopoldplatz
Tel 030 469 062 822
Fax 030 469 062 829

SCHWERPUNKTE
Familienrecht, Verkehrsrecht,

Strafrecht, Ausländer- & Asylrecht
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Anwälte, Optiker, Reinigung  محامون، نظارات، أعمال النظافة

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

- د/ عبد هللا

20 Jahre Dalil Magazin

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

   ـ أميركو
للتجارة      

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

- شركة برلين للنظافة

- شركة لحام
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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/مصطفى

ـ أ/ حاتم البطة

ـ ا/ موسى

ـ ا/  ريتشارد

ـ ا/ صدقي حمدان

Adam Travel
Pariser Platz 4A, 10117 Berlin, Tel.: 
030-25559889
Al-Hanan
Sonnenallee 94, 12045 Berlin, Tel. 
030-68053236
Almadina Travel Service
Flughafenstr. 33, 12053 Berlin, Tel. 
030-26558448
Babylon Reisen
Grunewaldstraße 60, 10825 Berlin, 
Tel. 030 -78715751
Dania Reisen
Müllerstr. 119, 13349 Berlin, Tel. 
030-81799643
Terek Ben Ziad
Werbellinstr. 5, 12053 Berlin, Tel.: 
030-67 51 84 91
Hayat Reisen
Drontheimer Str. 24, 13359 Berlin, 
Tel.: 030-7024 6347
Hegazi
Tauentzienstr. 16, (Kudamm), Tel. 
030-2139062

ـ آدم للسياحة

ـ الحنان للسياحة والسفر

 
ـ سفريات المدينة

- سفريات بابيلون

ـ سفريات دانيا

ـ سفريات حياة

- سفريات حجازي

HTC-Harb
Potsdamer Str. 93, 10785 Berlin, Tel. 
030-2651627
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
Safa Reisen 
Baruther Str. 1, 10961 Berlin,  Tel. 
030-61202799
Town Travel
Sonnenallee 122, 12045 Berlin, Tel. 
030-2363 2927

ـ مكتب حرب

ـ مكتب القدس

ـ سفريات المشاريع

ـ سفريات الوطن

ـ سفريات الصفا
 

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
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, 

ـ ا/عبد الواحد

  
ـ نور الدين الصالحي

 

ـ ا/ السامرائي

 
ـ ا/ أمادو

ـ أة/ بشرى الحجيل

ـ ا/ صالح

ـ د/ أحمد اإلختيار
 

ـ ا/ فؤاد موسى

ـ ا/ إسماعيل

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

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

Funk 0171 838 97 31

Dr. A. Elektiar
dolmetscher

د/ أحـمد اإلختيار
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cab24 Taxischule 
Dominicusstr. 11, 10823 Berlin, Tel.: 
030-47399222
Die Smarte Fahrschule 
 Klosterstr. 28, 13581 Berlin, Tel.: 0157-
80556115
Exakt Fahrschule
Anzengruberstr. 6, 12043 Berlin, Tel.:030-
23536205
Sonnen Fahrschule
- Sonnenallee 82, 12045 Berlin, Tel.: 
030-68072096
- Karl-Marx-Str. 163, 12043 Berlin, Tel.: 
030-98409549
- Tempelhofer Damm 214, 12099 Berlin, 
Tel.: 030-55596711

ـ كاب ٢٤

ـ سمارت

- إكسزاكت

ـ أ / محمد

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،

Turbo Fahrschule
- Bredowstr. 2,10551 Berlin,   Tel. 030-
39837537 
- Donaustr. 101, 12043 Berlin,   Tel. 030-
56821280

- أ / حبيب
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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

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

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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البرتغال

ابرز مدن السياحة في البرتغال

ألبوفيرا
البوفيرا تعتبر من اهم واشهر الشواطىء السياحية في 
اوروبا , حيث انها تجذب محبى السباحة والغوص 
وااللعاب المائية المختلفة من جميع انحاء العالم. تقع 
البوفيرا فى منطقة الغرب جنوب البرتغال, وتتميز 
بالعديد من المطاعم ومراكز التسوق المختلفة وتعدد 
يجعلها وجهه سياحية  الترفيهية هناك مما  االنشطة 
مميزة . تشتهر ألبوفيرا بالعديد من الشواطىء ذات 
الطبيعية  المناظر  واجمل  الساحرة  الذهبية  الرمال 
البرتغال مثل شاطىء  “ساو رافاييل” وشاطئ   في 

Gale  وشاطئ “برايا دا فاليسيا”.
في  الزيارة  تستحق  التي  السياحية  األماكن  أجمل 

البرتغال

لشبونة
اقدم  من  وتعتبر  البرتغالية  العاصمة  هى  لشبونة 
المدن االوروبية , وهى مدينة رومانسية ساحرة بها 
العديد من القصور والحدائق واالثار والمتاحف ذات 
الجب السياحى. كما تتميز لشبونة بمناخها المعتدل 

حتى فى شهور الشتاء وعلى مدار العام.
يمر من خاللها نهر ” تاجة ” الخالب وتعد من اكثر 
المدن البرتغالية ذات الكثافة السكانية. ياتيها السياح 

تقع البرتغال على الساحل الغربي لشبه الجزيرة األيبيرية، وهي واحدة من أكثر البلدان األوروبية زيارة نظرا لمناخها المثالي، وتكاليف 
السفر بأسعار معقولة، ومناطق الجذب االستثنائية، فضال عن الطبيعة الساحرة بداية من الجبال الخضراء وكروم العنب في الشمال إلى 
األراضي الزراعية والقرى الوسطى والشواطئ الساحرة بمنطقة الغارف على طول الساحل الجنوبي، ناهيك عن روعة أرخبيل جزر 
األزور وماديرا، التي تعرف بالمناظر الطبيعية الخصبة وحدائق الزهور، وفي التقرير التالي ستتعرف معنا على أفضل األماكن للزيارة 

في البرتغال، لتحدد األفضل من بينها بالنسبة لك وتتوجه إليها وعائلتك لتستمتع بأجمل األوقات والذكريات.

من جميع انحاء العالم .
ومن ابرز االماكن السياحية فى لشبونة : 

تضم  منطقة  وهى   :  “  Chiado  ” شيادو  منطقة 
المختلفة كما  التسوق  المسارح ومحالت  العديد من 
يوجد بها العديد من السينيمات . مما يجعلها منطقة 
مار  على  السياحية  المواسم  فى  وخاصة  مزدحمة 

العام.
لشبونة  فى  المناطق  اقدم  من  وهى   : ألفاما  منطقة 
وبمثابة قلب لشبونة النابض بالحياة. بها العديد من 

المطاعم والمقاهى والمحالت المختلفة للتسوق.
منطقة بيليم : وهى من االحياء الشهيرة فى لشبونة 
تدخل  التى  السياحية  المعالم  من  العديد  به  ويوجد 
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منطقة  بيليم  برج  مثل  العالى  التراث  الئحة  ضمن 
الصاخبة  بالحياة  ينبض  حى  وهو   : ألتو  بايرو 
واالجواء الشبابية الحيوية , حيث يوجد به العديد من 

المقاهى والمالهى الليلية.
الفنية  المتاحف  القالع  من  العديد  لشبونة  وتضم 

والثقافية المختلفة والهامة مثل :
متحف األحياء البحرية “أوشيناريوم لشبونة”.

متحف “الزليج” الوطني.
متحف “كالوست كولبنكيان”.

قلعة “سانت جورج”.

بورتو
المدن  اقدم  من  البرتغالية  بورتو  مدينة  تعتبر 
فى  يوجد  السكانية.  الكثافة  حيث  من  اوروبا  فى 
والقصور  االثار  من  رائعة  مجموعة  بورتو  مدينة 
والمعارض الفنية كما انها تشتهر باألبنية المعمارية 
 Ponte Dom ” مثل جسر  المميزة  الفنون  ذات 
Luis ” ذات المنظر الخالب والذى يعد من اشهر 
معالم مدينة بروتو السياحية . وتقع مدينة بورتو فى 
شنال البرتغال واهم ما يمزيها هو وجودها بالقرب 
من مطار حيث يسهل الوصل اليها مباشرة. ورغم 
ايام  معظم  تكون  بها  االمطار  ان  اال  جوها  دفىء 
السنة. ايضا هناك انشطة ترفيهية مميزة مثل جوالت 
القوارب المثيرة فى نهر دورو الرائع ووجود العديد 

من السينيمات والكنائس والمتاحف والمسارح.

فونشال
مدينة فونشال هى عاصمة جزر ماديرا وتعتبر من 
جذب  وعامل  البرتغال  فى  السياحية  المدن  اشهر 
مطار  بها  يوجد  البرتغال.  في  السياحة  فى  هام 
دولى وهذا يوفر عليك الوصول اليها جوا او حتى 
البرتغالى.  اليابس  الى  التى تصل  السفن  من خالل 
يوجد فى فونشال العديد من الحدائق الجميلة مثل ” 
سانتا ماتارينا” كما يوجد العديد من الكنائس واالثار 
محبى  السياح  تجذب  التى  الطبيعية  والمحميات 
المغامرات والتخييم حيث الجو الدافىء معظم العام 
. وتتميز فونشال بفنادقها الفاخرة فليس هناك اجمل 

من قرارك بالسياحة وقضاء رحلة هناك .

كاشكايش
مدينة  ازدحام  من  الهروب  فى  ترغب  كنت  اذا 
لشبونة ذات الكثافة السكانية العالية فإليك بديال رائعا 
مثل مدينة كاشكايش. فهى مدينة برتغالية رائعة تطل 
على الريفيرا البرتغالى وتعتبر وجهة سياحية محببة 
 2/1 حوالى  بعد  على  وتقع  والمشاهير  لألثرياء 
فنادق  تتميز  البرتغالية.  العاصمة  غرب  من  ساعة 
كاشكايش  تضم  كما   . والرفاهية  بالرقى  كاشكايش 
السياحية  والمنتجعات  الكبرى  المطاعم  من  العديد 

” Marechal Carmona ” والحدائق مثل حديقة
والشواطىء  االخرى  والمتاحف  االثار  من  والعديد 

الخالبة .

ماديرا
تقع  األطلسي  المحيط  في  واحة خصبة  ماديرا هي 
كبيرة  أفريقيا، وتتمتع بشعبية  البرتغال وشمال  بين 
بين الزائرين بفضل ما تتمتع به من مناظر طبيعية 
خضراء خصبة، إلى جانب حدائق الزهور والكثير 
حديقة  تشمل  والتي  لالهتمام،  المثيرة  األماكن  من 
األوركيد وغابة لوريسيلفا، التي تؤوي أكبر تركيز 
للغار في العالم، فضال عن العاصمة وأكبر مدينة في 
زيارتها  عند  ستبهرك  والتي  فونشال،  ماديرا وهي 
السياحية  والمنتجعات  والقالع  التاريخية  بالكنائس 
على  خالبة  ومناظر  بإطاللة  تتمتع  التي  والمطاعم 

المحيط والمدينة الجميلة.

أوبيدوس
في  سينترو  منطقة  في  تل  قمة  على  أوبيدوس  تقع 
غرب البرتغال، محاطة بجدار قديم محصن، وإلى 
العصور  في  الرائعة  القلعة  تشكل  الجدار،  جانب 
نقاط  أوبيدوس  لمدينة  التاريخي  والمركز  الوسطى 
هذا  في  يمكنك  حيث  المدينة،  في  الرئيسية  الجذب 
المكان التاريخي االستمتاع كثيرا بمتاهة من الشوارع 
إلى  الزوار  تقود  التي  بالحصى  المرصوفة  الضيقة 
التجارية  والمحالت  والمقاهي  المزدحمة،  الساحات 
ناهيك  ملونة،  بأزهار  المزينة  البيضاء  والبيوت 
عن البوابات الضخمة، والمشاهد التاريخية التي ال 

تنسى.
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الغارف
مع مناخ البحر األبيض المتوسط والشمس المشرقة 
الخالبة  والبلدات  الرائعة  الشواطئ  عن  فضال 
والتكاليف  الرائعة  والمأكوالت  التاريخية  والمواقع 
المعقولة، ستستمتع كثيرا عند زيارة منطقة الغارف 
في  للزيارة  األماكن  أفضل  من  واحدة  تعتبر  التي 
الطبيعية  المناظر  للزائرين  تقدم  حيث  البرتغال، 
التقليدية  والقرى  الزيتون،  بساتين  بين  ما  الهادئة 
المنتجعات  مع  المنتشرة  والمنحدرات  البيضاء 

الصيفية.
فارو هي عاصمة المنطقة، في حين أن الغوس هي 
مكان مثالي لمحبي الحياة الصاخية، أما منطقة تافيرا 
فهي مدينة أنيقة معبأة بآثار عصر النهضة والجسور 
ستستمتع  الغارف  إلى  وجهتك  كانت  وأيا  والقالع، 

كثيرا، كما يؤكد الكثير من السائحين والزائرين.

شواطئ السياحة في البرتغال

الغوس
وبها  العجيبة  بتضاريسها  الغوس  مدينة  تشتهر 
البرتغالية  الشواطىء  اجمل  من  راعئة  مجموعة 
الخالبة مثل شاطىء ” برايا دونا اّنا ” , ” مايا برايا ” 
وغيرها من الشواطىء االخرى , واهم ما يميز هذه 
وجه  وتعد  وسحرها.  الرمال  نظافة  هو  الشواطىء 
ممارسة  محبى  وخاصة  للعائالت  مناسبة  سياحية 

 . الغوص  او  السباحة  ورياضة  الرياضية  االلعاب 
تكون مدينة الغوس مزدحمة طوال اشهر الصيف 
وتقع فى منطقة الجرف جنوب البرتغال بالقرب من 

مدينة البوفيرا و بورتيماو.

بورتيماو
تقع مدينة بورتيماو ايضا بالقرب من مدينة الغوس 
بحوالى 2/1 ساعة تقريبا فى جنوب البرتغال. بها 
برايا   ” مثل  الخالبة  البرتغالية  الشواطىء  اروع 
البرتغالية  الشواطىء  الذى يعتبر من انسب  روشا” 
النظيفة ويمتد عليه  للعائالت واالطفال حيث رماله 
العديد من الفنادق والمطاعم والمقاهى . ان بورتيماو 
الرياضات  لممارسة  السياحية  الوجهات  انسب  من 
تفوتك  الفرصة  تدع  فال  واالبحار  والصيد  البحرية 
بزيارة هذه المدينة البرتغالية الجميلة واالستمتاع بها 

حيث ايضا ستجد هناك متحف بورتيماو الشهير.

مدينة فيال نوا دغايا
تقع مدينة فيال نوا دغايا على بعد دقائق من جنوب 
النسبى  بالهدوء  وتتميز  البرتغالية.  بورتو  مدينة 
البديل  تعتبر  حيث  بورتو  مدينة  فى  االزدحام  عن 
المميز لفنادق بورتو المزدحمة دائما. بها العديد من 
الشواطىء النظيفة المطابقة للمعايير االوربية . بها 
العديد من المعالم السياحية التى تطل على نهر دورو 
التى يمكنك من خاللها التمتع باروع المناظر الخالبة 

كما تجد العديد من المطاعم والمقاهى هناك لقضاء 
وقت ممتع هناك.

سينترا
غرب  شمال  في  توجد  البرتغالية  سينترا  مدينة 
لشبونة.وتعتبر  العاصمة  قليال عن  وتبعد  البرتغال، 
العديد  فيها  يوجد  حيث  وحالمة  رومنسية  مدينة 
“دا  قصر  مثل  مثل  واألثرياء  وأبنية  القصور  من 
الواسعة والمبهرة و  الذي يتميز بحديقته  ريجاليرا” 
الطبيعية  المناظر  اروع  مع  جنب  الى  جنبا  القالع 
“بينا”  قلعة  البرتغال.وايضا  لها مثيل فى  ليس  التي 
ويرجع  سينترا،  على  عالية  هضبة  من  تطّل  التي 
تاريخ بناؤها إلى القرون الوسطى وتعتبر من أجمل 

القالع البرتغالية.

فيانا دو كاستيلو
تقع هذه المدينة أقصى شمال البرتغال، وتبعد حوالى 
ما  واهم  البرتغالية،  بورتو  مدينة  شمال  عن  ساعة 
تمتعها  البرتغالية هو  المدن  يميزها عن غيرها من 
يمكنك  العام،  مدار  على  الدافئة  الحرارة  بدرجات 
أو  بورتو،  فنادق  من  إنطالقا  واحد  ليوم  زيارتها 
تفضل  كنت  إذا  كاستيلو  دو  فيانا  فنادق  في  اإلقامة 
الهدوء واألسعار المعقولة، تضم العديد من المتاحف 
حيث   ”  Santa Luzia  ” كنيسة  مثل  والكنائس 
بإطاللة  لتتمتع  الكنيسة  قمة  إلى  الصعود  يمكنك 
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خالبة على المدينة من االعلى. وتضم المدينة ايضا 
العديد من الشواطئ الرملية النظيفة وغير المزدحمة 
بالمقارنة بالشواطىء البرتغالية المزدحمة االخرى.

نصائح قبل السفر للبرتغال
ـ  إن كنت تحاول تجنب االزدحام وارتفاع األسعار، 
السفر  تجنب  المسافر،  عزيزي  لك  األفضل  فمن 
خالل شهري يوليو وأغسطس إذا كان ذلك ممكنا، 
جيد  طقس  مع  للتوفير  كبيرة  فرص  ستجد  حيث 
(معظم الوقت) وحشود أقل إذا قمت بزيارة البرتغال 
بعيدا عن أشهر الذروة، خاصة عند التخطيط للسفر 
إلى  أكتوبر  من  حتى  أو  وسبتمبر  ويونيو  مايو  في 

أبريل.
السفر  أوقات  من  التحقق  على  دوما  اعمل  ـ 
والمسافات بين األماكن إذا كنت تفكر في زيارة أكثر 
من منطقة خالل الزيارة، بحيث يمكنك أن تجمع ما 
البعض،  بعضها  القريبة من  السياحية  المناطق  بين 
في  عطلتك  نصف  تقضي  أن  المنطقي  من  فليس 

السفر بين الوجهات.
تقدم  البرتغال  في  الوجهات  من  الكثير  أن  اعلم  ـ 
لشبونة  بطاقات سياحية مدفوعة مسبقا، مثل بطاقة 

وبطاقة بورتو، والتي توفر وسائل النقل العام مجانا 
المعالم  إلى  الدخول  على  كبيرة  خصومات  مع 
المعلومات  موقع  من  تحقق  المختلفة،  السياحية 
متاح  هو  ما  لمعرفة  السفر  قبل  المحلية  السياحية 
إلى  وصولك  لحظة  من  المال  توفير  في  والبدء 

البرتغال.
ـ  حتى لو كنت مسافرا في فصل الشتاء، يجب أن 
تجلب النظارات الشمسية واستخدام كريم الشمس إذا 
كنت من أصحاب البشرة الحساسة، فضال عن ذلك 

ستحتاج إلى قبعة في فصل الصيف.
ـ  في حين أنه من الممكن أن تجد من يتحدث اللغة 
من  الرئيسية،  السياحية  المناطق  في  اإلنجليزية 
باللغة  البسيطة  العبارات  بضع  تعلم  لك  األفضل 
خالل  كثيرا  سيساعدك  األمر  فهذا  البرتغالية، 
السفر، وسيواجه من قبل السكان المحليين باالحترام 

والتقدير.
أن  ستجد  البرتغالية،  المطاعم  إلى  الدخول  عند  ـ  
النوادل سيجلبون لك في البداية أطباق صغيرة من 
أنها  الباردة، اعلم  الزيتون والخبز والجبن واللحوم 
ليست مجانية، وإن كنت ال تريدها، قم بشكر النادل 

وابلغه أنك لست بحاجة إليها.

ـ  ال تفاجأ إذا كان الطبق الرئيسي الخاص بك يبدو 
البرتغالي  الشعب  فمعظم  الخضراوات،  إلى  مفتقرا 
يعتمد على الخضروات من خالل الحساء، ويمكنك 

هناك أيضا طلب طبق السلطة.
هناك  واآلثار،  المتاحف  زيارة  تنوي  كنت  إذا  ـ  
أمران مهمان يجب مراعاتهما؛ األول أن العديد منها 
يقدم دخول مجاني صباح يوم االحد، مع خصومات 
على البطاقة السياحية المحلية. واآلخر هو أن معظم 
تحتاج  لذلك سوف  االثنين  يوم  المتاحف مغلقة  تلك 

إلى التحقق والتخطيط قبل السفر.
ارتداء  البرتغال  إلى  السفر  ـ  من األفضل لك عند 
األحذية المريحة، وخصوصا عند زيارة مدينة جبلية 
بالحصى  المرصوفة  الشوارع  حيث  لشبونة،  مثل 
الساحلية  المدن  من  العديد  أيضا،  الزلقة.  والطرق 
على  الرمال  فتهب  جدا،  عاصفة  تكون  أن  يمكن 
نظرا  و  يؤثر على سيرك،  ما  والشوارع  الممرات 
ألن أفضل طريقة الستكشاف بعض المواقع األكثر 
فزوج  األقدام،  على  سيرا  هي  البرتغال  في  شعبية 
جيد من األحذية الرياضية أو الصنادل المتينة سيفي 

بالغرض.
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60327 Frankfurt – Westend

19.11.2019
Deutschland – Nordirland
Länderspiel, EM-Quali�kation
Commerzbank-Arena
Mörfelder Landstraße 362
60528 Frankfurt

09.11. - 10.11.2019
Die Hochzeitsmesse
Messe, Modering 1a, 22457 
Hamburg

09.11.2019
Universum Pioneers, 
Kampfsport
Luruper Chaussee 30, 22761 
Hamburg

01.11. - 30.11.2019
Welt der Luftfahrt
Flughafenstr. 4,  30855 Langen-
hagen

10.11. - 16.11.2019
Messe: Agritechnica
Messegelände, 30521 Hannover

11.11.2019
Lichterfest im Kinderwald 
Kinderwald Hannover 
Schulenburger Landstraße 331A
30419 Hannover

12.11. - 14.11.2019
Messe: InPrint
Messegelände, 81823 München

27.11. - 30.11.2019
Messe: Heim+HandwerkMesse-
gelände, 81823 München

ES KANN AUFGRUND AKTUELLER EREIGNISSE ZU TERMINÄNDE-
RUNGEN KOMMEN
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November 2019, 10. – 13. Spieltag

01.11.2019
02.11.2019
02.11.2019
02.11.2019
02.11.2019
02.11.2019
02.11.2019
 03.11.2019
03.11.2019
08.11.2019
09.11.2019
09.11.2019
09.11.2019
09.11.2019
09.11.2019
10.11.2019
10.11.2019
10.11.2019
22.11.2019
23.11.2019
23.11.2019
23.11.2019
23.11.2019
23.11.2019
23.11.2019
24.11.2019
24.11.2019
29.11.2019
30.11.2019
30.11.2019
30.11.2019
30.11.2019
30.11.2019

05.11.2019
05.11.2019
06.11.2019
06.11.2019
26.11.2019
26.11.2019
27.11.2019
27.11.2019

07.11.2019
07.11.2019
07.11.2019
28.11.2019
28.11.2019
28.11.2019

Ho�enheim
Dortmund
RB Leipzig
Leverkusen
Frankfurt
Bremen
Union Berlin
Düsseldorf
Augsburg
Köln
Hertha BSC
Mainz
Schalke
Paderborn
München
Mönchengladbach
Wolfsburg
Freiburg
Dortmund
Leverkusen
Frankfurt
Bremen
Düsseldorf
Union Berlin
Leipzig
Augsburg
Ho�enheim
Schalke
Ho�enheim
Hertha BSC
Köln
Paderborn
München

Dortmund
Zenit St. Petersburg
München
Bayer Leverkusen
Roter Stern Belgrad
Lokomotiv Moskva
Barcelona
Leipzig

Standard Lüttich
Wolfsburg
Mönchengladbach
Arsenal FC
FC Oleksandriya
Wolfsberger AC

Paderborn 
Wolfsburg
Mainz
Mönchengladbach
München
Freiburg
Hertha BSC
Köln
Schalke
Ho�enheim
Leipzig
Union Berlin
Düsseldorf
Augsburg
Dortmund
Bremen
Leverkusen
Frankfurt
Paderborn
Freiburg
Wolfsburg
Schalke 
München
Mönchengladbach
Köln
Hertha BSC
Mainz
Union Berlin
Düsseldorf
Dortmund
Augsburg
Leipzig
Leverkusen

Inter Mailand
Leipzig
Olympiakos Piräus
Atlético Madrid
München
Bayer Leverkusen
Dortmund
Ben�ca

Frankfurt
KAA Gent
AS Rom
Frankfurt
Wolfsburg
Mönchengladbach

Champions League

Europa league



أنا ممثل أمریكيأفقي

الحلول في الصفحة ۹۸

رأسي

العاصمة

دولة آسیویة؟
ما اسم الدولة؟
ماھي العاصمة؟

من یحكمھا؟

-1 مطرب لبناني
-2 أطول نھر في الوالیات المتحدة األمریكیة

-3 ماشي (معكوسة)- إحسان- أشّرع
-4 بحر- من أعضاء الجسم الداخلیة- لقبي

-5 عاصمة أندونیسیا- نثر الماء
-6 من المكسرات- مطربة لبنانیة

-7 الكتاب قصھ وحكاه- مدینة في محافظة درعا
ر- إلھ فرعوني (معكوسة)- تعبر -8 أحذِّ

-9 ممثل سوري كبیر راحل

-1 مطربة وممثلة سوریة راحلة
-2 ثاني أكبر نھر في العالم من حیث الحجم والعمق

-3 قذف- نھنأ (معكوسة)
-4 فرعون مصري ومؤسس األسرة التاسعة عشرة (معكوسة)- أحرف 

متشابھة
-5 نعم (باألجنبیة)- وحدة لقیاس المسافة (معكوسة)

-6 دولة عربیة- أحصي
-7 فشل ولم یربح- العبودیة

-8 عقل- أحرث األرض
-9 یقنط- یرعى في خصب وسعة

-10 ممثلة سوریة
-11 مطرب مصري

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

۱- أبعد نقطة عن مركز األرض؟
۲- نسبة المسلمین من سكان أندونیسیا؟

۳- أغلب األرز في العالم؟
٤- أكبر بحیرة في العالم؟

٥- أقل البلدان كثافة في السكان؟
٦- أطول نھر في روسیا وأوربا؟

۷- أطول نھر في العالم؟
۸- أعلى شالالت في العالم؟

۹- أعلى قمة جبلیة في العالم؟
۱۰- أول من كتب روایة في العالم؟

۱۱- أطول وادي في مجرتنا الشمسیة؟
إلى  تصدر  الزالت  صحیفة  أقدم   -۱۲

اآلن؟



سؤال یحتاج جواب ...

حين تخون الوطن، لن تجد تراباً يحنّ عليك 
يوم موتك، وستشعر بالبرد حتى وأنت ميت

Sprüche أقوال مأثورة    أقوال مأثورة    

Ghassan Kanafani
غسان كنفاني

والمظاھرات  والغضب  الفوضى  منتصف  في 
ترتفع  التي  العنف،  لحظات  ووسط  المشتعلة 
لحظات  تأتي  والشعب،  الشرطة  بین  وتیرتھا 
رحیمة وكومیدیة تنقلب فیھا األمور، ویشعر 

البشر أنھم جمیعًا من نفس «الطینة».
الصورة من تونس وبروح من المرح، یظھر 
الخبز  من  رغیف  یده  وفي  المتظاھرین  أحد 
عام  الشرطة،  رجال  بھ  لیواجھ  الفرنسي، 
ثوریة  حالة  في  تونس  دخلت  حیث   ،۲۰۱۰

أطاحت بالرئیس بن علي.
إال  السخریة  من  جانباً  الصورة  أظھرت  وإن 
یقل خطورة عن سالح  الرغیف سالح ال  أن 

الشرطة.
وفیھا إشارة أن للثورة بعد اقتصادي مھم.

المزید عنھ في صفحة الحلول ۹۸

البعد االقتصادي لثورة 
تونس ٢٠١٠

دولة آسیویة؟
ما اسم الدولة؟
ماھي العاصمة؟

ماھو الرقم الناقص لتصبح السلسلة صحیحة؟من یحكمھا؟

1 2 2 4 8 ؟

۱- ما اسم مخترع القاطرة الحدیدیة؟
۲- أین تقع جامعة الھواء؟

۳- من أین یستخرج الفلین؟
٤- ما اسم الغدد التي تقوم بتنقیة الدم 

وتطھیره؟ 
٥- كم عدد ضربات نبض الطفل في 

الدقیقة؟
٦- من بین الحواس الخمسة. ما ھي 

الحاسة األقل فعالیة؟
۷- من مخترع البطاریة الكھربائیة؟

۸- من أول من صنف في أصول الفقة؟
۹- ما ھي العاصمة العربیة التي عرفت 

في التوراة باسم ربة بني عمون؟
۱۰- ما أكبر بحر مغلق في العالم؟

۱۱- ما أخف الغازات جمیعاً؟
۱۲- أین كانت تقع مملكة «ماري»؟
۱۳- لماذا سمي األزھر بھذا االسم؟

۱٤- في أي مدینة تقع منظمة الصحة 
العالمیة؟

۱٥- ممن یتكون الكونجرس األمریكي؟
۱٦- من أول من تسلق قمة أفرست؟

۱۷- من أول أمین عام لجامعة الدول 
العربیة؟

۱۸- من أول سكرتیر عام لألمم 
المتحدة؟

۱۹- ما ھي صالة البردین؟
۲۰- من القائل «أنا أفكر إذا أنا 

موجود»؟

۲۱- ما ھي العقدة النرجسیة؟
۲۲- ما ھي لغة التخاطب بین النحل؟

۲۳- كم دولة في قارة أمریكا الشمالیة؟
۲٤- ما ھي أصلب مادة في جسم 

اإلنسان؟
۲٥- كم ضلعاً في جسم اإلنسان العادي؟

۲٦- ما المصطلح الطبي الذي یعني 
فقدان الذاكرة؟

۲۷- ما الكوكب الذي یقارب األرض في 
الحجم والكتلة؟

۲۸- ما أكبر جزیرة بین الجزر التي 
تشكل الیابان؟

۲۹- ما ھو العضو الذي یستخدمھ 
الثعبان في حاسة الشم؟

۳۰- ما ھو األبنوس؟
۳۱- ما ھي جنسیة الرسام العالمي 

بیكاسو؟
۳۲- أین یجري نھر أم الربیع؟

۳۳- ماذا كان اسم العاصمة األردنیة 
«عمان» قدیماً؟

۳٤- ما النھر الذي سمي بنھر 
العواصم؟

۳٥- ما عاصمة غینیا؟
۳٦- من ھو عالم الفلك العربي الذي 
قدر نسبة محیط الدائرة إلى قطرھا بـ 

۳٫۱٤؟



ستتحسن أمورك على جمیع المستویات إال أنك ستظل عالقاً 
في بعض المشاكل مع المحیطین بك لكن ھذا لن یمنعك من 

االستمتاع بتحسن أمورك.

وفي  ألنھ  یرام  ما  على  شيء  كل  أن  بقول  الجزم  الیمكن 
تسرك  لن  التي  التغییرات  بعض  ستطرأ  الشھر  منتصف 

معظمھا حیث ستعترض طریقك بعض العوائق. 

إذا كانت حبیبتك أو حبیبك من موالید برج الحمل فیجدر بك 
االحتفاظ بأرائك الخاصة لنفسك فقط حاول أن تشعره بحبك 

الكبیر لھ وال تستھزيء بما یقولھ أو یفعلھ لیسعدك.

ستكون في مزاج متقلب طیلة ھذا الشھر فأنت تحت ضغط 
كبیر حاول تمالك نفسك والسیطرة على أعصابك مع منتصف 

الشھر ستكون في مزاج جید. 

بعض  الشھر  بدایة  مع  رائع  مزاج  وفي  محظوظاً  ستكون 
موالید برج األسد یتمتعون بجاذبیة وكاریزما المثیل لھما أما 
البعض االخر فلدیھم وقت طویل للتفكیر في كل األمور التي 

قد تزداد سوء مع مرور الوقت. 

ھذا الشھر ستقع أحداث كثیرة مختلفة بحیث ال یمكنك التنبؤ 
العذراء  برج  موالید  بعض  غد؛  الى  یوم  من  یقع  قد  بما 
سیتمكنون من التفكیر بھدوء أما البعض اآلخر فھم حائرون 

في أمرھم و یفكرون بشكل غریب. 

ستحضر  الشھر؛  ھذا  خالل  األحداث  من  الكثیر  ھناك  لیس 
مناسبة عائلیة وستشارك أفكارك مع الكل في مائدة العشاء 
ستتحدث كثیراً كما لو أنك تحكي قصة حیاتك ألحدھم حاول 

أن تحتفظ ببعض األمور لنفسك. 

امنح نفسك بعض السعادة فأنت تستحقھا فعالً خصوصاً في 
مناسبة كھذه؛ عید میالد سعید ! غیر من شكلك اھتم بنفسك 
أكثر، كن أنیقا ومتسامحاً مع كل المحیطین بك استمتع بعید 

میالدك ستبدو جذابا ومحط أنظار الجمیع. 

الشھر في مزاج جید وتكون  كل شيء على ما یرام ستبدأ 
بك؛  المحیطین  لكل  وجذاباً  بالطاقة  ومفعماً  وحیویاً  نشیطاً 

ستواجھ بعض المشاكل البسیطة مع نھایة الشھر. 

سوى  یستغرق  لن  لكنھ  سيء  بمزاج  الشھر  ھذا  ستبدأ 
األسبوع األول من الشھر انتبھ مرة أخرى لما تقولھ و حاول 
السیطرة على لسانك وأعصابك فقد تجرح أحدھم ال زلت في 

حاجة لھ. 

ستبدأ ھذا الشھر بخطى خاطئة لكن ھذا لن یطول؛ ستعود 
صارماً  وستبدو  جدید  من  وحیویتك  ونشاطك  طاقتك  إلیك 
أفكارك على  في عملك وحیاتك كلھا فأنت قادر على فرض 

المحیطین بك قدرتك على اإلقناع تساعدك في ذلك. 

التي  األمور  بعض  عن  الحدیث  في  عصیباً  وقتاً  ستقضي 
تحزنك و البوح بھا ألحدھم طیلة ھذا الشھر لكن مع منتصف 

الشھر ستصبح في مزاج جید. 

الكلمات المتقاطعة

االختالفات السبعة

أنا مین؟
جوني دیب (۹ یونیو ۱۹٦۳)

أنا فین؟
بوتان / تیمفو / الملك: جیغمي خیشار نمجیل وانغشاك 

فرافیش
۱- قمة جبل شمبوراز في اإلكوادور./ ۲- ۸۷٪./ ۳- یأتي من تایالند ثم الھند./ ٤- 
النیل./ ۸- شالالت أنجل في  الفولغا./ ۷- نھر  بحیرة فكتوریا./ ٥- منغولیا./ ٦- نھر 
فنزویال./ ۹- قمة إفرست في الھیماالیا./ ۱۰- موراساكس شیكیبو/یابانیة./ ۱۱- وادي 

مارینر في المریخ./۱۲- وینر تسایتونج النمساویة.

فكر شویة!
۱- المھندس اإلنجلیزي ستیفنسون./۲- بریطانیا./۳- من أحد أنواع شجر البلوط./٤- 
اإلمام  فولتا./۸-  اإلیطالي  الشم./۷-  حاسة  نبضة./٦-   ۸٥ اللمفاویة./٥-  الغدد 
الشافعي./۹- العاصمة األردنیة عمان./۱۰- بحر قزوین./۱۱- الھیدروجین./ ۱۲- في 
وسط نھر الفرات./۱۳- نسبة إلى فاطمة الزھراء بنت الرسول./۱٤- في مدینة جنیف 
عبد  ھیالري./۱۷-  إدموند  والنواب./۱٦-  الشیوخ  مجلسي  من  سویسرا./۱٥-  في 
والعصر./۲۰-  الفجر  صالتي  لي./۱۹-  تریفغي  النرویجي  باشا./۱۸-  عزام  الرحمن 
رینیھ دیكارت./۲۱- حب النفس./۲۲- الرقص في الھواء./۲۳- دولتان./۲٤- المیناء 
الزھرة./۲۸- ھونشو./۲۹- لسانھ./۳۰-  أمیبیا./۲۷-  باألسنان./۲٥- ۲٤ ضلع./۲٦- 
خشب أسود قاس./۳۱- إسباني./۳۲- في المملكة المغربیة./۳۳- فیالدلفیا./۳٤- نھر 

الدانوب./۳٥- كونا كرى./۳٦- غیاث الدین الكاشي.

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

وقاص  روائي  ھو   (۱۹۷۲ یولیو   ۸ بیروت   -  ۱۹۳٦ أبریل   ۸ (عكا  كنفاني  غسان 
في  العرب  والصحافیین  الكتاب  أشھر  أحد  كنفاني  غسان  ویعتبر  فلسطیني،  وصحفي 
القرن العشرین. فقد كانت أعمالھ األدبیة من روایات وقصص قصیرة متجذرة في عمق 

الثقافة العربیة والفلسطینیة. 

1X2=2, 2X2=4, 2X4=8, 4X8=32

Ghassan Kanafani
غسان كنفاني



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






