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الدليل ـ برلين

في  تعيش  ما  لدولة  تنتمي  الناس،  من  جماعة  كل 
وطن جديد غير وطنها األصلي، يطلق عليها جالية .

هناك من يتحدث عن الجاليات العربية، ونحن نرى 
أن هذا المصطلح غير مناسب. هناك الجالية العربية 
العربية  فالجالية  العربية،  الدول  جاليات  وهناك   ..
العربية،  الدول  يعبر عن مجموع جاليات  مصطلح 

أي كل االشخاص العرب في ألمانيا.
والروابط  الجمعيات  من  عدد  يمثلها  جالية  كل 
والنوادي الثقافية أو االجتماعية أو الرياضية .. ألخ.

الجمعيات  مجموع  هي  العربية"،  "الجالية  وجمعية 
والروابط والنوادي التي تمثل الدول العربية.

الدول  وروابط  جمعيات  بين  تنافساً  نرى  هنا  من 
العربية"، بل أن  باسم "الجالية  الحديث  العربية في 

هناك من يصدر بيانات باسمها.
"الجالية  يمثل  كيان  يوجد  ال  أنه  نعرف  ونحن 

العربية". 
المحاوالت  من  العديد  هناك  كان  الماضي  في 
المحاوالت  لكن  الجامع،  العربي  الكيان  هذا  لخلق 
واألنصبة  والوجاهة  الزعامة،  منها  ألسباب  فشلت 

والنزاعات الجهوية.

لم  ثقافي،  حدث  برلين  في  أقيم  الماضي  الشهر 
هناك  كان  عندما   ،2006 عام  منذ  مثله  برلين  تر 
التي  المعوقات  نفس  العربي".  الثقافي  "االسبوع 
هي  الثقافي"،  "االسبوع  استمرارية  دون  حالت 
العرب"  "ببلومانيا  التى عايشها فريق عمل  نفسها، 
.. قصص يرويها شباب وشابات أخذوا على عاتقهم 

تقريب المسافات بين الوطن األم والوطن الجديد. 

على هامش الحدث
الناحية  من  واألفعال  األحداث  بعض  هنا  نسرد 
العربية" قبل وأثناء  "الدبلوماسية  الرسمية،  العربية 

الحدث الثقافي ... فلنقرأ معاً ...
إقامة  قبل  العرب"  "ببلومانيا  عمل  فريق  اتهام  ـ 
تأثير،  لها  ليس  التى  الهزيلة  بالمجموعة  الحدث، 
رئيس بعثة الجامعة العربية ـ برلين،  السيد/ طالل 

األمين في اجتماع مع بعض السفراء العرب. 
"الصداقة  جمعية  قبل  من  مورست  ضغوطات  ـ 
العربية األلمانية" للقبول برعاية "ببلومانيا العرب" 

من قبل سياسيين من أصول عربية. 
عمل  فريق  مع  تواصلت  السعودية  السفارة  ـ 
التحضيرية  االجتماعات  في  العرب"  "ببلومانيا 
بدون  الماليه  المساعده  وعرضوا  العمل  وشجعوا 
شروط، وكانت الدكتورة هيا الحسين، رئيس المكتب 

تتواصل مع فريق  برلين  السعودي في  الدبلوماسي 
ببلومانيا  فريق عمل  "ببلومانيا" وكان جواب  عمل 
شكرا، فقط احضروا الفعالية، لكن لم يحضر أحدا. 

ـ السفارة القطرية أُرسلت لها رسائل عدة، لم تجب 
على رسائلنا، بل أن البيت الثقافي العربي "الديوان" 
لكنه  المشاركة،  على  موافقة  أبدى  للسفارة  التابع 
انسحب قبل يوم من الفعالية بحجة أن السفير الجديد 

غير موافق.
احمد  مكتبه  مدير  طريق  وعن  العراقي  السفير  ـ 
العرب"،  "ببلومانيا  عمل  فريق  مع  تواصل  الحلو 

وكان السؤال من أي مذهب أنتم؟ 
لم يحضر أحداً من السفارة العراقية في برلين.

الرسائل  على  حتى  تجب  لم  المصريه  السفارة  ـ 
الورقيه.  

البحرينية،  الُعمانية،  "اإلماراتية،  السفارات  ـ 
الجزائرية، التونسية، المغربية، األردنية، الجيبوتية 
عبر  المخاطبات  كل  على  تجب  لم  والسودانية" 
ايميل السفارة والبريد اإللكترونى الخاص للسفراء، 

والمخاطبات الورقيه عبر صناديق البريد.
العرب،  الدبلوماسيين  عميد  ـ 
د.  األستاذ  اللبناني  السفير 
مصطفى األديب دعم "ببلومانيا 
العرب" من أول يوم لالجتماع 
دعما  النطالقها  التحضيري 
وحضر  وتشجيعا  معنويا 
ـ  العرب"   "ببلومانيا  افتتاح 
والحضارات  الثقافات  ملتقى 

في برلين. 
األستاذ  الكويتي  السفير  ـ 
د.نجيب البدر دعم فريق عمل 
وأرسل  العرب"  "ببلومانيا 
الدبلوماسي  السفارة  طاقم 
والقسم القنصلي أيضا لحضور 
االفتتاح، وأرسل أعدادا كثيرة 
التي  والمجالت  الصحف  من 
وعرضت  الكويت  في  تصدر 
العرب"،  "ببلومانيا  في 

ووزعت مجانا. 
يحيى  أ.د.  اليمني  السفير  ـ 
مع  حاضرا  كان  الشعيبي 
جميع طاقم السفارة في افتتاح 
وشاركت  العرب"  "ببلومانيا 
الفن  بمعرض  أيضا  السفارة 

التشكيلي من اليمن. 

ـ سفيرة دولة فلسطيني د.خلود دعيبس كانت حاضرة 
األكالت  ووزعت  العرب"  "ببلومانيا  افتتاح  في 

الشعبية الفلسطينية والهدايا على الحضور بنفسها. 

تساؤالت ومالحظات فريق عمل "ببلومانيا العرب" 
ال معنى لها إال أنهم لم يجدوا آذانا صاغية، لتوضيح 

مغزى هذا الحدث الثقافي.

للمجتمع  معالمها  وتوضيح  العربية  الثقافة  إبراز 
جمعيات،  )أفراد،  الجميع  مسؤولية  المضيف 
روابط(، وقد أثبت الشباب والشابات أن في الجالية 
العربية طاقات كامنة، تستطيع أن تغير من الصورة 
اإلعالم  نظر  وتلفت  العربي  للمجتمع  النمطية 

األلماني لمحاسن فينا ال يبحث هو عنها.

أنهم سيقدمون  العرب"  "ببلومانيا  فريق عمل  يقول 
القاه  الذي  النجاح  بعد  العام،  نهاية  قبل  ثقافيا  حدثا 

الحدث في يناير/كانون ثان  من هذا العام.
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ليست الخالفات السياسية وحدها التي تتزايد 
»الحرب«  باتت  بل  وتركيا،  ألمانيا  بين 

بينهما »ثقافية«. 
فبعد أن قررت أنقرة، العام الماضي، إغالق 
في  الثالث  األلمانية  المدارس  من  واحدة 
تركيا، تسعى اليوم لفتح ثالث مدارس تركية 
في ألمانيا. وقد بدأت بالفعل المفاوضات بين 
تركيا  سماح  مقابل  ذلك،  لتحقيق  الطرفين 
منذ  المغلقة  مدرستها  فتح  بإعادة  أللمانيا 

منتصف عام 2018، في أزمير. 
الفكرة ال  فإن  المفاوضات،  بدء  ولكن رغم 
تركيا  وتريد  ألمانيا.  في  كبيراً  ترحيباً  تلقى 
برلين  من  كل  في  الثالث  المدارس  فتح 
وفرانكفورت وكولون، حيث تعيش جاليات 

تركية كبيرة. 
وكانت وزيرة التربية في والية "نورد راين 
من  كولون،  مدينة  تضم  التي  فيستفاليا" 
الوزيرة  وقالت  للمشروع،  المنتقدين  أول 
»إذا   :fdp الليبرالي  للحزب  تنتمي  التي 
راين  "نورد  في  مدرسة  ارتياد  أردَت 
المدارس  بقانون  التقيُّد  فعليك  فستفاليا"، 
دبلوماسية« في  ليست هناك تسويات  لدينا. 
هذا الموضوع. وصدرت تصريحات شبيهة 
كذلك عن وزير الثقافة في والية هيسن، التي 
لحزب  المنتمي  و  فرنكفورت  مدينة  تضم 

االتحاد الديمقراطي المسيحي الحاكم. 
الموافقة على  وأبدى آخرون كذلك رفضهم 
تمرير المشروع، في حال لم تقدم ضمانات 
المدارس  بأن  الفيدرالي  المستوى  على 
قوانين  مع  تتناقض  مميزات  أي  تمنح  لن 

الواليات المحلية التعليمية. 
التركي  الثقافي«  فإن »التأثير  اآلن،  وحتى 
أن  رغم  المساجد،  على  مقتصر  ألمانيا  في 

هذه بعينها تتعرض النتقادات كبيرة. 
وتحاول برلين مؤخراً السيطرة على التأثير 
إدخال  خالل  من  المساجد،  في  التركي 
إجبار  كان  أهمها  المساجد،  لتسيير  قوانين 
رجال الدين على الحديث باأللمانية. وترسل 
تابعون  وهم  تركيا،  من  الدين  رجال  أنقرة 

لـ»االتحاد اإلسالمي التركي«. 
مقترحاً  الداخلية  وزراء  كذلك  ويناقش 
أسوة  ألمانيا،  في  مساجد  ضريبة  بفرض 
المساجد،  تمويل  هدفها  الكنائس،  بضريبة 
الخارجي،  التمويل  من  تخليصها  بغرض 
وبالتالي التأثير الخارجي. إال أن هذه الفكرة 

ما زالت قيد الدراسة.

كشف تقريرعن تضاعف عدد األتراك الذين قدموا طلبات للجوء 
في البالد منذ حملة القمع التي شنها الرئيس التركي إردوغان بعد 

محاولة االنقالب التي يتهم حركة غولن بالوقوف وراءها.
األتراك  ما مجموعه 11,423 من  أن  األلمانية  اإلذاعة  وذكرت 
طلبوا اللجوء في ألمانيا في العام الماضي، مقارنة بـ 5,742 في 

2016، عندما تعرضت البالد لمحاولة انقالب عسكري.
ووافقت الحكومة األلمانية على 47.4 في المائة من طلبات اللجوء 
في  المائة  في   8.2 مع  مقارنة   2019 في  األتراك  من  المقدمة 
2016، وفقا لما ذكره تقرير صادر عن المكتب االتحادي األلماني 

للهجرة والالجئين.
األتراك  فيها  يلتمس  التي  الرائدة  الدول  بين  من  ألمانيا  وتعد 
اللجوء وسط حملة قمع مستمرة ألعضاء جماعة غولن وأصوات 

المعارضة في البالد.
وذكر التقرير أن األتراك قدموا أكبر عدد من طلبات اللجوء في 

ألمانيا في 2019 بعد المواطنين السوريين والعراقيين.
وقبل 2016، كانت نسبة 80 في المئة من الطلبات من مواطنين 
أتراك من أصل كردي، بينما بلغت نسبة مقدمي الطلبات من تركيا 

ممن عرفوا أنفسهم بأنهم أتراك فقط، 50 في المئة عام 2019.
وفي الوقت الذي تم فيه قبول 74.6 في المئة من طلبات اللجوء 
المقدمة من الذين عرفوا أنفسهم أنهم أتراك فقط، فإن 14.5 في 
المئة من المواطنين األتراك الذين عرفوا أنفسهم بأنهم من األكراد 

منحوا حق اللجوء في 2019.
الفاشل  االنقالب  أعقبت  التي  األمنية  الحملة  إن  مراقبون  ويقول 
تتجاوز المخططين المفترضين وتطال سياسيين معارضين فضال 

عن عشرات الصحفيين.
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صرحت سلطات الهجرة األلمانية في تصريح على لسان  رئيس المكتب 
االتحادي للهجرة  والالجئين هانز إيكهارد سومر ،  إن المكتب سوف نقوم 

بإعادة دراسة أكثر من 480,000 طلب لجوء خالل العام 2020.
العام  إن   : قال  الذي  رئيسه  لسان  على  أيًضا  االتحادي صرح   المكتب 
من 170,000 طلب  اكثر  ودراسة  اعادة فحص  الماضي 2019 شهد 

لجوء في المانيا .
 وبعد الفحص  تم إلغاء حق اللجوء في المانيا عن 3.3 بالمائة  من مجموع 

طلبات اللجوء التي تمت دراستها سابًقا  .
طلبات اللجوء التي تمتد اعادة دراستها في ألمانيا خالل العام 2019 تعود 

لعام 2014  و2015 و 2016  .
وفي العام 2020 سوف تقوم السلطات المكتب االتحادي األلماني للهجرة 
والالجئين بإعادة دراسة  المزيد من طلبات اللجوء لالجئين  الذين تقدموا 

بطلب لجوء في ألمانيا خالل األعوام المذكورة  واألعوام التي تليها.
العام  اللجوء خالل  يتم سحب حق  أن  المتوقع  أنه من  يعني  وهذا األمر 

2020 من آالف الالجئين الذين تم منحهم اللجوء سابًقا.
الحصول على  في  الجديدة، يجب على من  يفكر  اللجوء  قرارات  ووفق 
فيزا بحث عن عمل في ألمانيا 2020 من أجل تقديم طلب اللجوء أن يعيد 

التفكير في األمر، ألن نسبة حصوله على اللجوء سوف تكون معدومة.
و فيزا البحث عن العمل الهدف منها ليس طلب اللجوء رغم أن هذا األمر 
غير ممنوع، لكن من ينوي البقاء، عليه البحث عن فرصة عمل ا طالما 

ينوي البقاء، وبالتالي لن يكون عرضة للترحيل.

شروط ومتطلبات فيزا البحث عن عمل: 
جيدة  لمدة  المفعول  ساري  سفر  جواز  وجود  هو  األساسي  الشرط  1ـ 

ويفضل عام على األقل باإلضافة إلى صورتين من جواز السفر.
2ـ عدد من الصور الشخصية.

3ـ أن يكتب الشخص سيرته الذاتية باللغة األلمانية ويرفقها بالطلب.
4ـ شهادات خبرة في أي مجال يعمل به يرفقها مع الطلب.

5ـ أن يقدم الشخص تأمين صحي شامل ومعترف به من إحدى شركات 
التأمين في بلده.

6ـ أن يقدم الشخص ما يثبت أنه لديه القدرة على إعالة نفسه خالل فترة 
البحث عن العمل المنصوص عليها بالفيزا ومدتها 6 أشهر. ويستطيع أن 
يثبت الشخص ذلك من خالل فتح حساب بنكي مجمد في المانيا وال تقل 

قيمة المبلغ 5 آالف يورو.
7ـ أن يقدم الشخص رسالة الحافز، التى توضح رغبة الشخص في العمل 
المانيا  اختار  ولماذا  المانيا  إلى  الوصول  بعد  فعله  ينوي  وما  المانيا  في 

وهكذا.
8ـ بعد ذلك يتوجه الشخص إلى الموقع اإللكتروني لسفارة المانيا في بلده 
ويقوم بسحب نسختين من استمارة الفيزا األلمانية طويلة األمد، ومن ثم 
تعبئة الطلبين بالمعلومات المطلوبة ويجب أن تكون اللغة المستعملة في 

تعبئة الطلبات هى اللغة األلمانية.
أن  األلمانية ويفضل  اللغة  الشخص مستوى من مستويات  يجتاز  أن  9ـ 

يصل إلى المستوى B1 في اللغة األلمانية.
10ـ  فيزا البحث عن عمل قانونياً ال يمكنك العمل بها في المانيا، فبعد 

الحصول على العمل يحصل الشخص على إقامة قانونية.

بسبب  بالدهم  يهاجرون من  أشخاص  إلى  اللجوء  منح حق  ألمانيا رفضها  أعلنت 
تداعيات التغير المناخي في أوطانهم. وقال متحدث باسم الداخلية إن هناك عالقة 
بين التغير المناخي والهجرة واللجوء لكن لم يتم تقصي هذه العالقة بشكل كاف حتى 
اآلن. وأضاف المتحدث: "أغلب الدراسات تشير إلى أن التغيرات المناخية هي من 

أسباب قرارات الهجرة لكنها ليست السبب الوحيد".
الجئي  حرمان  جواز  عدم  أكدت  المتحدة  لألمم  تابعة  اإلنسان  لحقوق  لجنة  كانت 
المناخ من الحق في اللجوء إذا كان هناك خطر على حياتهم بسبب التغير المناخي، 
بسبب  نيوزيلندا  إلى  االنتقال  وذلك على خلفية حكم صدر في قضية رجل حاول 

تعرض منزله للغرق.
ووصف مكتب حقوق اإلنسان هذا القرار الصادر عن اللجنة األممية بأنه "تاريخي".

على  اللجوء  أسباب  في  لالجئين  جنيف  واتفاقية  األلماني  اللجوء  قانون  ويقتصر 
المخاطر التي يتسبب فيها أشخاص آخرون،  وينص قانون اإلقامة األلمانية على أنه 
يجب العدول عن ترحيل األشخاص في حال " كان هناك في أوطانهم خطر كبير 

وملموس على حياتهم أو حرياتهم".
وأبدى حزب البديل من أجل ألمانيا انزعاجه من قرار اللجنة األممية، وقالت اليس 
فايدل نائبة زعيم الكتلة البرلمانية للحزب اليميني الشعبوي " بعد هذا القرار، صار 
المطلوب على نحو ملح أكثر من أي وقت مضى أن يتم توفير حماية آمنة تماما 

حول أوروبا".

ألمانيا أنه تلقى تهديدات  أعلن رئيس مجلس الكنيسة اإلنجيلية (البروتستانتية) في 
الالجئين  إلنقاذ  سفينة  إرسال  عزمه  سابق  وقت  في  تصريحه  خلفية  على  بالقتل 
في البحر المتوسط. قال كبير األساقفة " تلقيت تهديدات، بسبب دوري في اإلنقاذ 

البحري لالجئين، لكني لم آخذ هذه التهديدات على محمل الجد".
ودافع عن خطط الكنيسة بإنقاذ الالجئين قائال:" ليس لهذا األمر أية عالقة بنشاط 
سياسي"، مشيرا إلى أن وزير الداخلية تبنى الموضوع الخاص بوضع آلية أوروبية 
لتوزيع الالجئين "وأنا أدعمه جدا في هذا المشروع الرامي إلى أخذ وعود من دول 
األيدي  ننتظر مكتوفي  أن  ينبغي  (بإيواء الجئين)"، وأضاف: "ال  أوروبية أخرى 

حتى توافق أوروبا، البد أن نتحرك اآلن".
وكانت الكنيسة قد طرحت مبادرتها الخاصة بالالجئين "متحدون من أجل اإلنقاذ" 
بداية شهر ديسمبر الماضي، وأعلن أصحاب المبادرة آنذاك أن القائمين على اإلنقاذ 
المهمة  تنفيذ  على  المستطاع  بقدر  سيعملون  ووتش"،  "سي  منظمة  من  البحري 

اعتبارا من ربيع 2020.
شبكة  على  األخالق  إلى  االفتقار  الكنيسة   مجلس  رئيس  انتقد  السياق،  ذات  وفي 
اإلنترنت، مضيفاً أن "المعايير واألخالق" يجب أن تنطبق أيضاً على التكنولوجيا 
الحديثة. وتابع أن وسائل التواصل االجتماعي، تحولت إلى فضاء محمي للمحرضين، 
وهو ما ال يمكن أن يكون كذلك، وأضاف: "األشخاص الذي يحرضون هناك لديهم 
شعور أن تصريحاتهم الخاطئة مقبولة اجتماعيا"، وأردف  أن التصريحات العنصرية 
والمعادية للسامية ال يمكن تبريرها استناداً على حرية التعبير ألن "الكراهية ليست 

رأياً".

لمساعدته الالجئين .. رئيس الكنيسة البروتستانتية 
يتلقى تهديدات بالقتل
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سواء وافقنا على ذلك أم ال، هناك صورة عامة لدى 
يتم  العادة  في  المهاجرين،  الغربيين عن  المواطنين 
وضعهم جميعاً في خانة واحدة، ال تشبه الحقيقة في 

أي شيء. 
األمر  معرفتهم:  من  ما  بطريقة  تمكن  الغرب  لكن 
سهل، صورة جمل، صحراء، نقاب، هجرة وحروب 
هذه  مهاجرة.  أو  مهاجر  أي  على  للحكم  كافية  هي 
الفلسطيني  المفكر  عنها  تحدث  التي  االستشراقية 
ال  "االستشراق"  كتابه  في  سعيد،  إدوارد  الراحل 
تزال تحكم طريقة رؤية العالم لنا، كما يقول سعيد: 
تتسم  دوماً  كانت  الغرب  في  الشرق  مناقشات  "إن 
في  والتعميم  النمطية  هذه  للشرق."  الكامل  بالغياب 

النظر تشمل الكثير من النواحي.
إن الصورة النمطيُة لالجئين في ألمانيا والتي رّوج 
لها إعالُم القوى اليمينية والشعوبية في أوروبا، على 
الفائدة وتشّكل عبئاً  كتلة بشرية عديمة  أنّهم  اعتبار 
اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً على البلد التي فتحت لهم 
أبوابها، تلك الصورة يبدو أنها بدأت تفقد بعضاً من 
بريقها وكثيراً من مصداقيتها، خاّصة لدى الشركات 
اختبرت  التي  الخدمية  والمؤسسات  والمصانع 
بانطباع  فخرجت  وموظفين،  كعاملين  الالجئين، 

حسن.
تصنيع  شركات  أكبر  إحدى  فاغن"،  "فولكس 
السيارات في أوروبا، و"دوتشيه بان" شركة السكك 
الحديدية األلمانية الحكومية، و"دي إتش إل" خدمة 
من  بعٌض  هي  العالم،  في  األولى  السريع  البريد 
توظيف  بدأت  التي  األلمانية  والشركات  المصانع 
الحرب  استمرأت  بالٍد  من  فّروا  الذين  الالجئين 
واالضّطهاد والفقر، إلى ألمانيا حيث األمن والحرية 

والعيش الكريم.

مليون و400 ألف الجئ في ألمانيا
نحو  يعمل  التوظيف،  األلماني ألبحاث  للمعهد  وفًقا 
36 بالمائة من الالجئين بين سن 15 و 60 عاًما، 
وهؤالء يبلغ عددهم ما بين 380 ألفاً و400 ألف، 
نهاية شهر  مع  الرقم  هذا  يرتفع  بأن  توقعات  وسط 

كانون الثاني/يناير الجاري.
التوظيف  ألبحاث  األلماني  المعهد  تقرير  ويشير 
في  حالياً  يعيشون  الذين  الالجئين  بين  من  أن  إلى 
أفغاني،  ألف  و191  سوري،  ألف   567 ألمانيا 
و176 ألف عراقي و56 ألف إيريتري، و56 ألف 
مضيفاً  أخرى،  جنسيات  من  ألف  و365  إيراني، 
المليون و400  أن مجموع أولئك الالجئين يتجاوز 
ثلثي  أن  واألبحاث  الدراسات  تظهر  شخص،  ألف 
في  يعيشون  الذين  العمل)  على  (القادرين  الالجئين 
ألمانيا يعملون إما كعمال مؤقتين لدى الشركات، أو 

أنهم يعملون في قطاع الخدمات.

المنتدى العالمي لالجئين
و"دوتشيه  إل"  إتش  "دي  شركتي  في  المسؤولون 
الالجئين  مع  اإليجابية  تجربتهم  عن  تحدثوا  بان" 
الذي  بسويسرا  لالجئين  العالمي  المنتدى  خالل 
المتحدة، وشارك فيه قادة دول  عقدته منظمة األمم 
ووزراء وشخصيات بارزة في عالم المال واألعمال 
وتناول  اإلنساني،  المجال  في  الناشطين  جانب  إلى 
المنتدى الدولي مختلف القضايا المتعلقة بالالجئين، 
العيش  وسبل  العمل  وفرص  التعليم  قضية  ومنها 

وعمليات االندماج.
يجدر بالذكر أنه في نهاية العام 2018، تم تسجيل 
أجنبية  جنسيات  من  مليون شخص  عشر  أحد  نحو 
في السجل المركزي لألجانب في ألمانيا (الجئون، 
أوروبيون،  مع اإلشارة إلى أن التبدالت الديمغرافية 
تفقد  أن  المتوقع  من  التي  أللمانيا  كبيراً  تحدياً  تعّد 
أكثر من عشرة ماليين نسمة بحلول منتصف القرن 
الحالي، وعلى ضوء تراجع معّدل الوالدات، يعاني 
يملي  ما  وهو  الشيخوخة،  من  األلماني  المجتمع 
االعتماد على استقدام كفاءات شابة من خارج البالد.

سوق العمل بحاجة ماسة للمزيد من المهاجرين
االتحادية  العمل  إدارة في وكالة  قال عضو مجلس 
إن ألمانيا بحاجة ماسة إلى المزيد من القوى العاملة 
الماهرة من المهاجرين لسد الثغرات في سوق العمل 
والحفاظ على استقرار نظام الرعاية االجتماعية بها.
يمثلون  األجانب  كان   ،2011 حزيران/يونيو  ففي 
الشهر  وفي  الجديدة؛  العاملة  القوى  من  نحو %20 
النسبة 60%.  كما زادت  نفسه عام 2019، بلغت 
االتحاد  خارج  من  ألمانيا  في  العاملة  القوى  نسبة 

األوروبي بشكل كبير.
وصرح عضو مجلس إدارة وكالة العمل االتحادية، 
من  لمزيد  حاجة  هناك  بأن  األلمانية  األنباء  لوكالة 
الضمان  نظام  لجعل  الخارج  من  العاملة  القوى 
أن  وأضاف  المستقبل".  في  "صامدا  االجتماعي 
تزداد  العاملة  القوى  هذه  على  العالمية  المنافسة 
حدة. وقال: "إننا نالحظ أن دوال مثل اليابان وكوريا 

الجنوبية أو دوال أنجلو- 
كالسيكية  ساكسونية 
بقوة  تستثمر   ...
العمالة  توظيف  في 

الماهرة من الخارج".
أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
لجذب  جديد  قانون 
األجنبية  العمالة 
حيز  سيدخل  الماهرة 
التنفيذ في ألمانيا مطلع 
المقبل،  آذار/مارس 

االتحاد  خارج  دول  من  مؤهلة  عمالة  جذب  بهدف 
األوروبي.

من  المتخصصة  األجنبية  العمالة  جذب  تحفيز 
موطنها

األلمانية  الحكومة  مفوضة  قالت  ذاته  السياق  في 
على  العمل  "نريد  برلين  في  االندماج  لشؤون 

االندماج قبل الهجرة". 
وأقر مجلس الوزراء األلماني جزًء من "خطة العمل 
ألمانيا  خاللها  من  تسعى  والتي  لالندماج"،  القومية 
ألن تصبح بلدا جاذبا للعمالة األجنبية المتخصصة. 
وجاء في البيان الذي أقرته الحكومة "قبل أن تتخذ 
مهاجرات ومهاجرون محتملون القرار بالهجرة إلى 
ألمانيا، يتعين أن يتم اطالعهم وتوعيتهم على نحو 

شامل بقدر اإلمكان بالحياة في ألمانيا".

من  أيضا  تسعى  الحكومة  أن  المفوضة  وذكرت 
خالل ذلك إلى تجنب "توقعات خاطئة بشأن الحياة 

في ألمانيا". 
وتشمل  أجزاء  عدة  من  العمل  خطة  وتتكون 
موضوعات مثل االندماج األولي واالندماج الكلي. 
فاعلة  جهة   300 من  أكثر  المشروع  في  ويشارك 
من الحكومة االتحادية والواليات المحليات وشركاء 

اجتماعيين والمجتمع المدني.
فيها  تشارك  التي  الخطة،  تنسيق  المفوضة  وتتولى 

نحو 75منظمة معنية بالمهاجرين. 
العمالة األجنبية  تجدر اإلشارة إلى أن قانون جذب 
المتخصصة الجديد يدخل حيز التنفيذ في ألمانيا في 
القانون  هذا  ويهدف  المقبل.  آذار/مارس  من  األول 
خارج  دول  من  المتخصصة  العمالة  جذب  إلى 
االتحاد األوروبي. وقالت المستشارة األلمانية أنجيال 
ميركل الشهر الماضي إن هناك منافسة كبيرة على 
العمالة المتخصصة على مستوى العالم، مضيفة أن 
اليدوية األلماني وحده به 250 ألف  قطاع الحرف 

فرصة عمل شاغرة.
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المسرح  على  تطغي  هامة  سياسية  محاور  ثمة 
السياسي الراهن،  فلنقرأ معاً التطورات الراهنة في 

ألمانيا، نستعرضها في السطور التالية.

الالجئين  إدماج  في  التراخي  بعدم  المطالبة 
بسوق العمل

"فولكسفاغن"  لمجموعة  المالي  المدير  طالب 
األوساط  فيتر،  فرانك  السيارات،  لصناعة  األلمانية 
عملية  في  التراخي  بعدم  العمل  وسوق  االقتصادية 
رعاية  يتولى  الذي  فيتر،  وقال  الالجئين.  إدماج 
مشروعات مساعدة الالجئين في فولكسفاغن: "لدينا 
وعملية  موطنهم،  من  الفارين  األفراد  من  الكثير 
لصناع  ينبغي  "ال  محذراً  وقال  طويلة"،  االندماج 
القرار أن يغيبوا عن عملية دمج الالجئين لمجرد أن 
الحالي هادئة، فال يزال هناك  الوقت  األوضاع في 
عدد كبير من األشخاص يفرون من بالدهم في جميع 
أنحاء العالم، وسيكون من السذاجة االعتقاد بأن هذا 

لن يحدث مرة أخرى".
في  األمر  هذا  مع  التعامل  يتعين  أنه  فيتر  وذكر 
جميعا  "نعلم  وقال:  منهجي،  نحو  على  الشركات 
يمكن  والتركيز عليه.  تنظيم هذا األمر  أهمية  مدى 
لألوساط السياسية فعل الكثير في هذا الشأن، ويتعين 
عليها ذلك، لكن بمفردهم لن ينجح األمر"، موضحاً 
أن األوساط االقتصادية وكل فرد في المجتمع يتحمل 

مسؤولية إنجاح عملية االندماج.
في  صناعية  مجموعة  أكبر  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
البالد  إلى  الالجئين  تدفق  ألمانيا وضعت منذ ذروة 
الالجئين  يُعّرف  برنامجا   2015 عام  خريف  في 
اللغة  خبرات  بجانب  لهم  ويوفر  لعمل  بمسارات 
االندماج في سوق  مؤهالت أساسية تساعدهم على 

العمل.
وقال فيتر إن مجموعة "فولكسفاغن" رصدت مبلغاً 
سنوياً قدره مليون يورو للمبادرات المجتمعية والتعليم 
واالندماج المهني، مضيفاً أن هناك ما هو أكثر من 
بكثير،  ذلك  من  أعقد  المهمة  "لكن  وقال  التمويل، 
فتنظيم المشروعات يحتاج الكثير من العمل ووقت 

للتفرغ من جانب الخبراء وتوافر المتطوعين".
المشاركين  بعض  يكمل  ال  فيتر،  بيانات  وبحسب 
ينجح  الحاالت  من  كثير  في  لكن  البرنامج،  هذا 
لدى  مهني  تدريب  على  الحصول  في  المشاركون 
أو  لها،  مملوكة  أخرى  شركات  أو  فولكسفاغن 
مثل  محلية  شراكات  في  تنخرط  أخرى  شركات 

دويتشه تيليكوم و بوش.

االتحادية  الوكالة  رئيس  تيرزينباخ،  دانييل  ويرى 
للعمل، اختالفا واضحا بين توظيف العمال الماهرة 
وتوظيف الالجئين، وحسب رأيه فإن "أحدهما يتعلق 
الخبرة،  ذوي  من  المدربة  الفنية  العمالة  بتوظيف 
الهجرة  بسبب  جاءوا  من  توظيف  هو  واآلخر 

اإلنسانية".

اليمين المتطرف يطلق النار على معارضيه
بعدما  كبير  دعم  على  ألماني  برلماني  نائب  حصل 
وجد مكتبه مليئاً بما بدى أنه "آثار إطالق رصاص". 
وقد ُولد الدكتور كارامبا ديابي، المنتمي إلى الحزب 
النائب  ويعد  السنغال.  في  االشتراكي،  الديمقراطي 
الوحيد في البرلمان األلماني الذي يتحّدر من أصول 
الحادثة وسط مخاوف من عنف  تأتي هذه  أفريقية. 
استهداف  سيما  وال  ألمانيا،  في  المتطرف  اليمين 

السياسيين المؤيدين للهجرة.
عن  للتكامل  الخاص  الممثل  ديابي،  الدكتور  وعمد 
الحزب الديمقراطي االجتماعي، إلى مشاركة صورة 

إنها  ذكر  التي  للثقوب 
له  كانت تستهدف صورة 

ملصقة على النافذة.
تلك  عن  بيان  في  وذكر 
وجود  لوحظ   " الحادثة، 
إطالق  عن  ناجمة  ثقوب 
مكتبي  في  رصاص 
ثقوب  توجد  االنتخابي. 
تحمل  نافذة  على  عّدة 
تعمل  تشبهني.  صورة 
األمن  وأجهزة  الشرطة 

بالتحقيق".
حصل،  ما  على  وتعليقاً 
الخارجية  وزير  أفاد 
ماس  هايكو  األلماني 
يمكن  ال  "ببساطة  إنه 
الحادث،  تصديق" 
"مثير  بأنه  ووصفه 
وجبان".  لالشمئزاز 
"سنواصل  وأضاف، 
العمل من أجل ديمقراطية 
حرة ومتسامحة ومتنوعة. 
وقت  أي  من  أكثر  اآلن 

مضى!"
حث  مماثل،  نحو  وعلى 

أال  ديابي على  الدكتور  لينكه  دي  اليساري  الحزب 
"يهاب اإلرهاب النازي"، وكذلك قدم سياسيون من 

حزبي الخضر والديمقراطي المسيحي دعمهم.

يذكر أن اإلحصاءات الرسمية التي جمعتها صحيفة 
في  كبيرة  زيادة  حدوث  تظهر  زونتاغ"  أم  "فيلت 
في عدد من  والسياسيين  المسؤولين  الهجمات على 
الماضي.  العام  خالل   ،  16 الـ  األلمانية  الواليات 
اليمين  مع  نفذوها،  أنهم  في  المشتبه  معظم  ويرتبط 

المتطرف.
والتر  المحلي  السياسي  ُقتل   ، أنه في 2019  يُذكر 
لوبك بالرصاص في منزله في والية هيس، وتبيّن 
أن المشتبه فيه الرئيسي في الجريمة يحمل وجهات 

نظر يمينية متطرفة.
وفي تطّور متصل، استقال ثالثة كم رؤساء البلديات 
السفلى  وساكسونيا  بافاريا  واليات  في  البارزين 
وساكسونيا، من مناصبهم في األشهر األخيرة وسط 
تهديدات بالقتل وتعرض سياراتهم لهجمات متنوعة.
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مدارس إردوغان تثير مخاوف
أحيت إمكانية فتح مدارس تركية في ألمانيا المخاوف 
من تأثير الرئيس رجب طيب أردوغان على الجالية 
السلطات  تتهم  الذي  البالد،  في  الكبيرة  التركية 

التركية أساسا بممارسته في المساجد.
الديمقراطي  المسيحي  الحزب  في  القيادي  وصرح 
ماركوس بلومي لمجموعة الصحافة المحلية "إر إن 

دي" "ال نريد مدارس إلردوغان في ألمانيا".
حيث  ألمانيا  في  مدارس  ثالث  فتح  أنقرة  وتطلب 
أصل  من  أو  تركي  ماليين  ثالثة  من  أكثر  يعيش 
في  العالم،  في  تركية  جالية  أكبر  يشكلون  تركي 

برلين وكولونيا وفرانكفورت.
ثالث  مقابل وجود  في  يأتي  أن طلبها  أنقرة  وترى 
ألمانية في تركيا، في اسطنبول والعاصمة  مدارس 
التركية  اللغة  وإزمير، وكذلك بسبب غياب دروس 
من  الرغم  على  الحكومية  األلمانية  المدارس  في 

طلب الجالية الملح لذلك.
توترات

وعبر رئيس الجالية التركية في ألمانيا غوكاي سوفو 
تسايتونغ"،  "شتوتغارتر  لجريدة  تصريح  في  أغلو 
عن أسفه ألن "السلطات التعليمية األلمانية لم تفعل 
ما يجب عليها فعله منذ عقود لتقترح تدريس التركية 
مناهج  األخرى" ضمن  األجنبية  اللغات  جانب  إلى 

التعليم. 
وتؤمن حاليا دروس اللغة في أغلب األحيان من قبل 

القنصليات التركية في مساجد في ألمانيا.
وضع  وحول  المدارس  حول  النقاشات  تنطلق  ولم 
إطار قانوني ثنائي لهذا القطاع في أفضل الظروف، 
بين  السياسية  العالقات  توتر  ظل  في  جاءت  بل 
البلدين، خاصة مع توقيف أنقرة عددا من مزدوجي 

الجنسية في األعوام األخيرة.
طالبي  تدفق  لكبح  تركيا  إلى  برلين  حاجة  ورغم 
اللجوء القادمين ألوروبا من الشرق األوسط، إال أنها 
للرئيس  استبدادية  ميوال  تعتبره  ما  باستمرار  تنتقد 
التركي الذي يتهم بدوره السلطات األلمانية بالتراخي 

تجاه معارضيه في ألمانيا. 
إغالق  أعقاب  في  التركي  التعليمي  المطلب  ويأتي 
المدرسة األلمانية في إزمير موقتا في 2018، وهو 
ما تشتبه وسائل إعالم تركية في أنه رسالة تهديدية. 
نقاش  عقد  على  انفتاحها  األلمانية  الحكومة  وتبدي 
الدروس  محتوى  وضع  ضمان  على  تعمل  لكنها 

تحت إشرافها.
وقالت المفوضة الحكومية لشؤون دمج األجانب إنه 
"من الواضح أن ما يعلّم في المدارس األلمانية يجب 

أن يتوافق مع قيمنا األساسية وقوانيننا".
وعبر ناطق باسم وزارة الخارجية عن موقف مماثل 
قائال إن "المدارس األجنبية التركية المحتملة يجب 
أن تمتثل للقانون المحلي حول المدارس ومن غير 

المقرر منحها امتيازات". 
يضاف هذا الجدل إلى نقاش سابق حول التأثير الذي 
على  ألمانيا  في  بممارسته  التركية  الحكومة  تتهم 

المساجد التي يتوالها أئمة أرسلتهم أنقرة وتتولى دفع 
عددهم  يقارب  الذين  األئمة  هؤالء  ويتبع  رواتبهم. 
للشؤون  التركي  اإلسالمي  "االتحاد  إلى  األلف، 
الدينية في ألمانيا" (ديتيب) الذي يدير 850 مسجدا 
ويؤكد أنه يمثل 800 ألف شخص، ما يجعله أكبر 

منظمة مسلمة في البالد.
يشتبه  إذ  أعوام،  منذ  النتقادات  االتحاد  ويتعرض 
منتقدوه في نشاطه لصالح السلطة التركية في ألمانيا. 
وقد اتهم "ديتيب" أيضا بعد محاولة االنقالب الفاشلة 
معارضي  على  بالتجسس   2016 عام  تركيا  في 

إردوغان في صفوف الجالية.
وأعلن االتحاد تحت ضغط برلين أنه سيتولى مستقبال 
تدريب جزء من أئمته في ألمانيا بدال من االقتصار 

على استقدامهم من تركيا.
واعتبرت وزارة الداخلية األلمانية ذلك "خطوة في 
االتجاه السليم" لتقليص التأثير األجنبي. وعلق وكيل 
الوزارة ماركوس كيربر هذا األسبوع على المسألة 
أكثر  سيتطابق  األئمة  من  مهما  "جزءا  أن  مقدرا 

مستقبال مع حقائق الحياة األلمانية".
الستعادة  ووقتا  أخرى  مبادرات  "نحتاج  وأضاف 

الثقة المفقودة"

أو   20 يومي  الجمعة  خطبة  موضوع  توحيد 
27 مارس 2020

يزور  بألمانيا  للمسلمين«  األعلى  و»المجلس 
معسكر اإلبادة النازى »أوشفيتز« 

أكد عبد الصمد اليزيدي األمين العام للمجلس األعلى 
للمسلمين في ألمانيا، في لقاء صحفي أنه سيصحب 
األمين العام لرابطة العالم اإلسالمي الدكتور محمد 
»أوشفيتز«  اإلبادة  لمعسكر  زيارته  أثناء  العيسى، 

في بولندا.
بقيادات  تجمعه  مختلفة  لقاءات  في  سيشارك  كما 

دينية، وسياسية، ومجتمعية محلية ودولية.
نتحمل  ألمان  كمواطنين  اليزيدي،«إننا  وقال 
مسؤولية بلدنا التاريخية في هذه اإلبادة العنصرية.. 
النظر  دون  لإلنسان  الله  بتكريم  نذكر  وكمسلمين 
إلى خلفيته الدينية أو العرقية.. وفي هذا الخصوص 
فنحن نثمن عاليا مبادرة األمين العام لرابطة العالم 
اإلبادة  معسكر  سيزور  الذي  الدكتور،  اإلسالمي 

النازي »أوشفيتز« بمناسبة ذكرى تحريره.
ألمانيا  في  للمسلمين  األعلى  المجلس  رئيس  ودعا 
العام  األمين  العيسى  محمد  الشيخ  مزيك،  أيمن 
لرابطة العالم اإلسالمي، إلى زيارة رسمية  أللمانيا 

عقب انتهائه من زيارة بولندا.
للمجلس  العام  األمين  اليزيدى،  الصمد  عبد  ودعا 
األعلى  المجلس  ألمانيا،  في  للمسلمين  األعلى 
المساجد  ومدراء  أئمة،  جميع  ألمانيا  في  للمسلمين 
 27 أو   20 يومي  الجمعة  خطبة  موضوع  لتوحيد 
كرامة  أجل  من  »معا  شعار  تحت   2020 مارس 

اإلنسان وضد العنصرية«. 
العنصرية  ضد  الدولية  األسابيع  بمناسبة  أنه  وقال 

يتم دعوة  إلى 29 مارس 2020،  الممتدة من 16 
المدينة،  شخصيات سياسية، ودينية، ومدنية (عمدة 
السماوية،  الديانات  ممثلي  البلدي،  المجلس  أعضاء 
شخصيات أخرى) إللقاء كلمة موجزة بالمناسبة قبل 

خطبة وصالة الجمعة أو في نهايتها.

التعثر الصناعي يهوي بالنمو في ألمانيا
جديدا  موعدا  األلماني سيضرب  االقتصاد  أن  يبدو 
مع تباطؤ النمو خالل العام الجاري، هذا ما يتوقعه 
ظل  في  "بي.دي.آي"،  األلمانية  الصناعات  اتحاد 
الصناعات  قطاع  تحسن  على  مؤشرات  غياب 

التحويلية المتعثر.
وبحسب "رويترز"، قال ديتر كمبف رئيس االتحاد 
"ال تزال الصناعة تعاني الركود، ال توجد مؤشرات 
على أن القطاع بلغ أسوأ مستوياته ويستعد للتعافي".
ويتوقع االتحاد نمو أكبر اقتصاد أوروبي 0.5 في 
المائة في 2020 بدعم من عوامل أهمها زيادة عدد 
في ضوء  المعدل  النمو  أن  إلى  مشيرا  العمل،  أيام 

التقويم سيسجل 0.1 في المائة.
على  الضرائب  خفض  إلى  الحكومة  كمبف  ودعا 
الشركات لتخفيف متوسط العبء الضريبي عنها إلى 
أقل من 25 في المائة من 31 في المائة في الوقت 

الراهن.
وأضاف رئيس اتحاد الصناعات األلمانية أن "برلين 
ينبغي أن ترفع بشدة االستثمارات في البنية التحتية 

في األعوام العشرة المقبلة لتعزيز النمو".
سيما  وال  صعب،  الوضع  أن  من  كمبف  وحذر 
في  "نحن  وقال  االقتصادية،  األوساط  إلى  بالنسبة 
حالة ركود"، الفتا إلى أن الشركات تكافح منذ أكثر 

من عام تراجع فرص العمل وحجم اإلنتاج.
برنامجا  األلمانية  الحكومة  من  كمبف  وطلب 
وقال  مقبلة،  أعوام  لعشرة  تصميمه  يتم  استثماريا 
موقف  في  تقع  لالستثمار  موقعا  بصفتها  "ألمانيا 
صعب، بسبب نقص الموارد وبسبب البيروقراطية 

المفرطة".
من جهة أخرى، أعلن أوالف شولتس وزير المالية 
مليار يورو "4.8  أن بالده ستدفع 4.35  األلماني 
مليار دوالر" لشركات الطاقة على سبيل التعويض، 
في إطار خطة البالد للتخلي التدريجي عن استخدام 

الفحم بحلول عام 2038.
وأعرب مسؤولون في مناطق ألمانيا الشرقية السابقة 
عن قلقهم من أن إغالق مناجم الفحم يمكن أن يفاقم 
الفجوة االقتصادية في الدولة التي كانت مقسمة في 

الماضي.
وأوضحت منطقة دعم الصادرات "جيفا" قبل انطالق 
المعرض الزراعي الدولي "األسبوع األخضر"، أن 
قيمة الصادرات خالل عام 2019 زادت 2.1 في 
كانت  بما  مقارنة  يورو،  مليار   79.5 بنحو  المائة 
"حجم  أن  المنظمة  وأضافت    .2018 في  عليه 
الصفقات مع عمالء في إفريقيا وآسيا زاد بقوة، لكنها 

ال تزال في مستوى منخفض نسبيا".



Sonnenallee 104 – 106
12045  Berlin
Tel: +49  306867880

Queen Brautmoden
queen.brautmoden.berlin
c.durgut@queen-brautmoden.de

Montag- Samstag: 11:00 Uhr – 19:00 Uhr

D
es

ig
ne

d 
by

 d
al

il.
de

www.queen-brautmoden.de

. أحدث الموديالت في عالم األزياء
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. موديالت جديدة لفساتين السهرات
. مجموعة عصرية وتشكيلة كبيرة 

  من أزياء الرجال والشباب
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عادل فهمي

على طاولة االتحاد األوروبي، في 2020، تحديات 
االتحاد  من  بريطانيا  خروج  عملية  أبرزها  عديدة، 
القارة  وجهود  تركيا،  مع  والعالقات  (بريكست)، 

العجوز لمكافحة التغير المناخي وغيرهم.
في  حضورها  ّدعمت  فقد  "بريكست"  قضية  أما 
مع  بدأت  دراماتيكية  بمؤثرات  األوروبي  الوسط 
الماضي وتسلّم  تيريزا ماي الصيف  انهيار حكومة 

بوريس جونسون وخّطته للخروج من االتحاد .
األوروبية  الحكومة  تكن  لم  ماي  تيريزا  حكومُة 
انهارت  فقد  الماضي،  العام  انهارت  التي  الوحيدة 
النمساوية،  والحكومة  اإليطالية،  الحكومة  أيضاً 
وحكومة إسبانيا ورومانيا وفنلندا، هذا فيما أفرزت 
للمفوضية  جديدة  تشكيلة  األوروبية  االنتخابات 
أورسوال  ألمانيا  في  السابقة  الدفاع  وزيرة  برئاسة 

فون دير الين.
مكانة  تحتل  أن  المتوّقع  والقضايا  الملفات  هي  فما 

بارزة في سلم أولويات قادة التكتّل هذا العام.

مجموعة "فيشيغراد"
بولندا،  (المجر،  "فيشيغراد"  مجموعة  دول  خطت 
لسياسات  معارضة  سياسة  وسلوفاكيا)  والتشيك 
أنه  يبدو  ما  وهو  القضايا،  بعض  حيال  االتحاد 

سيستمر العام الجاري.
الغربية،  أوروبا  دول  غضب  تثير  قضايا  وثمة 
كالمعارضة المتزايدة للمهاجرين في بولندا والمجر، 
القانون.  وسيادة  اليمينية  السياسات  حول  والجدل 
لها  تُخصص  لم  أنه  من  الشرقية  الدول  تشكو  فيما 

استثمارات كافية بميزانية االتحاد.
األوروبي،  البرلمان  بتبني  الصدع  هذا  وَتعمق 
وللمرة األولى، في 2018، إجراًء يُعرف بـ"المادة 
لمنع  التحرك  الدول األعضاء  يطلب من  السابعة"، 
في  االتحاد  قيم"  تمس  خطيرة  خروقات  "ارتكاب 

المجر.
وندد رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، آنذاك، 
تغيير موقفه  إلى  لدفعه  ابتزاز  اعتبرها محاولة  بما 

المتشدد تجاه الهجرة.
و"المادة السابعة"، التي يُطلق عليها أحياًنا "الخيار 

النووي"، هي إجراء عقابي لتأديب دولة عضو.
ونظرًيا، يمكن لهذا اإلجراء أن يؤدي إلى تعليق حق 
التصويت لبلد ما في االتحاد، لكن ذلك يتطلب دعًما 

جماعًيا، وهو مستبعد بسبب عرقلة بولندا له.

أوروبا والصين
"بقاء الحال من المحال"، هذه واحدة من سنن الحياة، 
تمثّل هذا  األكفأ على  السياسة األوروبية هي  ولعل 
فبعد  مفاعيله،  مع  التعامل  على  واألقدر  الناموس 
أن تغادر بريطانيا السوق األوروبية المشتركة، من 
من  بروكسل  إلى  وألمانيا  فرنسا  تهرع  أن  المتوقع 
دعم  على  تقوم  سياسة صناعية  األخيرة  تبني  أجل 

الدولة والتخطيط المركزي وتعزيز قدرات الشركات 
األوروبية.

حق  على  األوروبية  الصناعية  السياسة  وستتكئ 
النقض إزاء عمليات االستحواذ الصينية في االتحاد 
العقود  في  اآلسيوية  الشركات  واستبعاد  األوروبي، 
العاّمة، ومن المتوقع أن يعمل االتحاد على االعتماد 
قة  المتفّوِ المحلية  الشركات  من  التالي  الجيل  على 
والرعاية  الكهربائية  السيارات  صناعة  قطاع  في 
العام  يشهد  أن  المتوقع  من  كما  وغيرها،  الصحية 
الجديد عمليات اندماج ضخمة في مجال االتصاالت 

وغيرها من الصناعات الحديثة.
والمستفيدون  وهولندا،  كالسويد  الليبرالية،  الدول 
الكبار من االستثمارات الصينية كاليونان والبرتغال، 
ستوجه انتقادات شديدة للعمالق الصناعي الفرنسي 
معايير  وبرلين  لباريس  أن  اعتبار  على  األلماني 
أن  غير  الصين،  مع  العالقة  ملف  تجاه  مزدوجة 
االنتقادات  تلك  وألمانيا ستتجاهالن  فرنسا  حكومتي 
تصّدرهما  أرضية  من  انطالقاً  العمل  وستواصالن 
السياق،  هذا  وفي  األوروبي،  االقتصادي  المشهد 
الصعيد  على  النتائج  تكون  أن  المحللون،  يتوقع 
الصناعي في أوروبا مخيبة لآلمال، ألسباب عّدة من 
الرؤية  واضّطراب  البيني،  األوروبي  التدافع  بينها 

األوروبية الموحدة تجاه العالقة مع الصين.

بريكست والقضايا الخالفية
جونسون خالل  بوريس  البريطاني  الوزراء  رئيس 
بشأن  األوروبي،  االتحاد  مع  المرتقبة  محادثاته 
خروج  بعد  ولندن،  بروكسل  بين  التجارية  العالقة 
المملكة المتحدة من التكتّل، سيحاول الضغط من أجل 
انتزاع حرية الخروج عن قواعد االتحاد األوروبي.

فالمملكة المتحدة قد بات بحكم شبه المؤكد أن موعد 
مغادرتها االتحاد األوروبي هو الحادي والثالثين من 
شهر كانون الثاني/ يناير الجاري، لكّن ما هي طبيعة 
العالقة التي تسعى المملكة المتحدة إلى توطينها في 
التعاطي مستقباًل مع االتحاد األوروبي، هذا العالقة 
التي من المفترض أن تتحدد طبعتها قبل حلول نهاية 
شهر كانون األول/ديسمبر القادم، علما أن جونسون 
ما برح يستبعد تجاوز الموعد النهائي الضيق النتهاء 
محادثات التجارة بعد 11 شهراً، لذا من المتوقع أن 
الشاّقة  المفاوضات  العام الجاري جوالت من  نشهد 
الدبلوماسي  األوروبي  الطرف  من  سيقودها  التي 
ضمانات  وجود  عدم  مع  بارنييه،  ميشيل  الفرنسي 
في التوصل إلى اتفاق نهائي خالل العام الجاري بين 
لندن وبروكسل بشأن القضايا الخالفية التي يتضّمنها 

ملف بريكست.

تحديات المناخ
من المتوقع أن تصل مستويات ثاني أكسيد الكربون 
العام  في  آخر  قياسي  رقم  إلى  الجوي  الغالف  في 

الزيادة  أن  إلى  يشير  ما  ثمة  يكون  ولن   .2020
العالمية في درجات الحرارة أصبحت تحت السيطرة.
خطة  الواجهة  إلى  ستبرز  الخلفية،  هذه  ظل  في 
دير  فون  أورسوال  األوروبية  المفوضية  رئيسة 
الخضراء  "الصفقة  المناخي  التغير  لمواجهة  الين 
بتداعياتها  ستلقي  التي  الخطة  تلك  األوروبية"، 
الكيميائية  المواد  إنتاج  وقواعد  المالية  اللوائح  على 
والضرائب المفروضة على قطاعات النقل البحري 
والجوي والبري إضافة لقطاع اإلنشاءات. ومعايير 
العالقات  إلى  إضافة  السيارات،  الناجم عن  التلوث 

التجارية للتكتّل مع باقي دول العالم.

سياسات ترامب
أوباما  باراك  السابق،  األمريكي  الرئيس  حكم  إبّان 
وصف االتحاد واشنطن بـ"الحليف الموثوق"، لكنها 
ترامب،  دونالد  سلفه  سياسات  ظل  في  أصبحت 

"حليًفا ال يمكن توقعه تصرفاته".
من هذه السياسات، انسحاب ترامب، في 2018، من 
االتفاق النووي مع إيران، ومن اتفاق باريس للمناخ، 
في 2019، وهو ما اعتبره االتحاد تخلًيا من ترامب 

عن حلفائه األوروبيين في منتصف الطريق.
المناخ،  بشأن  اتفاق عالمي  أول  باريس هو  واتفاق 
مؤتمر  أثناء  مفاوضات  عقب  إليه  التوصل  وتم 
في  بباريس،  المناخي  للتغير  الـ21  المتحدة  األمم 
12 ديسمبر/كانون أول 2015، وصّدقت عليه كل 

الوفود الـ195.
األوروبية  العالقات  لفتور  األخرى  األسباب  من 
األمريكية هو اتهام ترامب المتكرر للدول األوروبية 
شمال  لحلف  كافية  مالية  موارد  توفير  في  بالفشل 

األطلسي (ناتو).
كما أغضب ترامب برلين، قاطرة االتحاد، بخطته 
بناء  في  المشاركة  الشركات  على  عقوبات  لفرض 
زيادة  إلى  الهادف   ،"2 ستريم  "نورد  أنابيب  خط 

صادرات الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا.
الحرب  ورقة  على  ترامب  يبقي  طاولته،  وعلى 
يقلق  ما  وهو  األوروبي،  االتحاد  ضد  التجارية 
روسيا  تأثير  أن  من  أيًضا  يتخوف  الذي  االتحاد، 
والصين والواليات المتحدة على المؤسسات الدولية، 

سيزيد الضغوط عليه.
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أحلم أن يكون لنا نادي اجتماعي 
بعيدا عن أي صبغة سياسية او 

دينية ويوحدنا جميعا 

سألت السيد عمار الذي يقيم في ألمانيا منذ عشرين 
عاما  عن أبرز المشاكل التي يعانيها  هو وعائلته 

هنا فقال :
- أستطيع ان اتحدث لك عن مشاكل الجاليات العربية 
وعن مشاكل الجالية  العراقية والتي انا واحد منها. 
أقيم منذ فترة طويلة والتي مازال أعانيها هنا وهي 
بنا كعرب ألنني شخصيا  من وجهة نظري خاصة 
ال أعاني من أي مشاكل مع األلمان ربما بفعل قلة 
مثل  العالية  والمهن  الشهادات  أصحاب  االحتكاك. 
الطبيب والمهندس والصيدلي والمدرس .... هنا من 
يستطيعون ان يتكلموا لك أفضل مني عن معاناتهم  
والمؤسسات  والدوائر  والقوانين  الوظائف  بسبب 
الحكومية مثل الجوب سنتر والرات هاوس  أو من 
المجتمع   مع  واالندماج  والتعايش  االحتكاك  خالل 
األلماني، فقط اسمع أن األجنبي يصعب عليه إيجاد 
كمجتمع  لكن  تحديدا  الدوائر  هذه  في  عمل  فرص 
يعني  مفكك،  مجتمع  أصال  هو  هنا  موجود  عربي 
نفسه  وحاصر  عازل  كل  (ان  نقول  ان  يمكننا 
بنفسه) بمعنى ان العراقيين معزولين عن اللبنانيين 
العربي  والمصريين معزولين عن جاليات المغرب 
والسوريين في عزلة عن الفلسطينيين وهكذا ...كل 
حتى  األخرى  عن  بنفسها  معزولة  عربية   جالية 
نفسها  على  منقسمة  تكون  أحيانا  الواحدة  الجالية 
وهذا برأيي (أكبر غلط ) أن تكون الجاليات العربية 
في  مندمجة  وغير  ومنعزلة  االم  لدولها  تابعة  هنا 
المجتمع وبالتالي ليس لها أي صوت او تأثير يذكر 
العربية  الجالية  األلماني، الن  القرار  على صاحب 
تأثير سياسات وحكومات  وابتعدت عن  توحدت  لو 
الدول العربية عليها ولم تنجر خلف سياساتها على 
ألي  األلمانية  الحكومة  مقاطعة  في  المثال  سبيل 
او  سلبا  هنا  الحكومة  نقد  في  أو  كان  سبب سياسي 
إيجابا، فمثال لو ايدت الحكومة األلمانية دولة لبنان 

ال فرق جوهري بين من أمضى ردحا وعقودا من الزمن في ألمانيا وبين من مضى على وجوده هنا بضعة سنوات فقط ، فجميع 
أبناء الجاليات العربية بشكل عام يعانون ألي سبب قهري او طوعي أو عاطفي كان ...!  

من جملة مشاكل وأزمات اجتماعية وعاطفية تعصف بهم يوميا وتنغص عليهم سبل التنعم  بعيش الحياة الحرة الكريمة التي 
يكفلها الدستور القوانين وحقوق اإلنسان هنا، وتحول بينهم وبين التمتع بكل مزايا الرفاهية المتاحة في أهم دولة أوربية، 

والتي قد تكون مفقودة في اوطانهم األم. 

تحقيق: عبير حميد مناجد 

فسوف يؤيدها اللبنانيين المقيمين هنا ويصوتون لها 
في االنتخابات وإذا انتقدت الحكومة األلمانية حزب 
الحكومة  سياسة  على  اعترضت  أو  اللبناني  الله 
ألمانيا،  ضد  هنا  المقيمين  اللبنانيين  فتجد  اللبنانية 
والسودانيين  والمصريين  العراقيين  سيفعل  وكذلك 
وكل الجاليات العربية أي يكون موقفه من الحكومة 
األلمانية بحسب مواقفها من حكومة وسياسات بلده 
هنا  أنتم  هنا  المقيمين  للعرب  كالمي  وأوجه  األم. 
تشكلوا(  ان  بكم  يفترض  عربية  أصول  من  ألمان 
لوبي عربي) قوي وضاغط مثل ( اللوبي التركي) 
هنا أو الهندي في بريطانياا فسوف يؤثر في صناعة 
على  التعرف  لنا  يتيح  وسوف  األلماني  القرار 
ويؤثر   ، السياسيين  للمرشحين  االنتخابية  البرامج 
أن  بد  ال   . واضح  بشكل  صوتنا  ويوصل  فيهم  
موحدة   وانتخابات  واحد  لنا مركزية ومرجع  تكون 
يمثلها ويوصل صوتها  العربية ومن  الجاليات  لهذه 
للحكومة األلمانية في األحداث المهمة دون االلتفات 
نقطة  برأيي  وهذه  الطائفية  أو  الدينية  لالختالفات 

رئيسية ومهمة جدا وعلينا ان نبدأ بها. 
فهو  أحدثك عن مشاكلي كعراقي  ان  أردت  إذا  أما 
عدم وجود  نادي اجتماعي يجمعنا وال حتى مركز 
عبارة عن  أمامنا  متاح   هو  ما  وكل  واحد   ثقافي 
منتديات لها صفة خاصة مثال هذا قومي وذلك بعثي 
واآلخر شيوعي وغيره إسالمي، مع أن أي مركز أو 
منتدى ثقافي يفترض به ان يكون بعيدا جدا عن كل 
هذه المسميات ويجمعنا كلنا في المناسبات واألعياد 

حتى يتسنى لنا التعارف مع بعضنا  البعض.   
العربية  الجاليات  في  عندنا  المشكلة  ان  تقصد    -
ال  ألنه  األلماني  المجتمع  او  الحكومة  مع  وليس 

يقهر حرياتكم او حقكم في التعبير؟
األلماني  والمجتمع  الحكومة  بالعكس  بل  قطعا،  ـ  
الرأي  حرية  عن  ويدافعون  ذلك  على  يشجعنا 
والتعبير شرط التزام المعايير القانونية واالنضباط، 
بل ال اشك انهم  سيدعموننا أيضا في  تأسيس نادي 
اجتماعي  خاص بالحالية لو طلبنا منهم ذلك وسيكون 
فرصة لتبادل الثقافات والخبرات بيننا وبينهم. وربما 

السياسية  القضايا  في  النادي  هذا  مثل  سيخدمنا 
والترشيح وفترة االنتخابات أيضا فمن خالله يمكننا 
اللقاء بالمسؤولين والنواب األلمان ومعرفة برامجهم 
السياسية ومناقشتها وطرح مشاكلنا عليهم ويسمعون 

صوتنا مثال.
العامة  المشكلة  يمثل  هذا  ان  افهم  ان  أستطيع  ـ  
بالنسبة لك، فما هي المشكلة الخاصة التي تعانيها 
بعمر  أبناء  وعندك  عائلة  ورب  أب  بصفتك  هنا 
المدارس .. ما هي ابرز القوانين والصعوبات التي 

تصطدم بها في حياتك اليومية  ؟ 
ـ  ال أستطيع ان ادخل لك في صلب القوانين فلست 
كبير  بقلق  اشعر  انني  بها ولكن  أصارحك  ضليعا 
األوالد وذلك  المدرسة خاصة  في  ابنائي  جدا على 
بسبب تفاقم مشاكل المخدرات المتفشية في المدارس، 
شخص  كل  المدارس  بعض  داخل  فوضى  وهناك 

يستطيع الدخول او الخروج منها وقتما  يشاء. 

أخشى على مستقبل ابنائي  هنا 
من تفشي العنصرية ورفض 

وجود األجانب فال هم عرب وال 
هم ألمان 

غادة 40  عاما ... لخصت مشاكلها بعد عشرين عاما 
من وجودها  في ألمانيا سواء لمن يقيمون منذ فترة 
طويلة او ممن قدموا مؤخرا  بأهم عامل من وجهة 
نظرها وهي اللغة وهي العقدة األساسية لكل اجنبي 
كما وصفتها وأضافت أن عدم  وجود لغة  ألمانية 
من  الكثير  ستعرقل  العربية  الجاليات  لدى  سليمة  
الفرص امام اندماجهم  في المجتمع األلماني وأهمها 
فرصة الحصول  على عمل جيد وبراتب جيد، وأنا  
على  والحصول  الدراسة  إكمال  عدم  نفسي ضحية 
في  طويلة  لمدة  تعلمته  وما  تخصصي  وفق  عمل 
بلدي االم  برغم حصولي على كورسات في تطوير 
وتحسين اللغة. أغلب األلمان ال يحبون االختالط أو 
عقد صداقات معنا وهذا يعيق تمرسنا في اللغة لهذا 
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تراجع  النساءفي حالة  األجانب خاصة  أغلبية  نرى 
على  ممارستها  عدم  بسبب  اللغة  إتقان  مستوى  في 

ارض الواقع  وبالتالي نسيانه.ا 
ـ لم افهم لماذا ال تعتبرين ) كورسات اللغة(  كافية 

لتعلم اللغة واالنخراط في العمل !؟    
ـ  ال اقصد انها ال تعلمنا جيدا هم يعلمونا اللغة جيدا، 
لكن هذه الكلمات يجب ان تتعلمين كيفية استخدامها 
حفظها  مجرد  فقط  وليس  الناس  ومع  الحياة  في 
االمتحان  نتائج  جيدة  في  قلب وإحراز  عن ظهر 
خجل  عندهم  الكثير  ان  عن  ناهيك  األمر،  وانتهى 
العربي  محيطه  نطاق  باأللمانية خارج  التحدث  في 
خشية ان يخطئ في الكالم ويتعرض لإلحراج ولهذا 
ال يفضلون االختالط ألنهم يفتقدون الى الجرأة في 

االختالط  والتحدث .  
ـ  من ناحية أخرى صعوبة في معادلة شهاداتنا العليا 
الدراسة  إكمال  او  االم  بلدنا  التي حصلنا عليها في 
لذلك،  يطمح  لمن  بالنسبة  هنا   العليا  او  الجامعية 
على عمل  الحصول  فرصة  تبقى  لو حصل  وحتى 
وتعلمها  درسها  التي  والدراسة  التخصص  وفق 

األجنبي نادرة جدا 
باأللمان  الكبير  واختالطي   للغة  تعلمي  رغم   -
لكن حتى األن لم احصل على فرصة عمل حقيقية 
بالرفض رغم  أواجه  أقدم على عمل  ودائمة وكلما 
ان لغتي جيدة، عدا ذلك نواجه خالل حياتنا اليومية 
واأللماني،  العربي  المجتمع  بين  الثقافات  اختالف 
حتى  تحديا  يشكل  بات  والذي  العادات  واختالف 
ابناءنا   أنجبنا  فنحن  الواحدة،  األسرة  نطاق  ضمن 
وهناك  ألماناً  وصاروا  هنا  وكبروا  ودرسوا  نشئوا 
وبينهم  وأمهات  كآباء  بيننا  الثقافات  في  اختالف 
هذه صعوبة  لنا.  يومي  تحدي  يشكل  وهذا  كألمان، 
أخرى من نوع مختلف والقلق على مصيرهم بعد ان 
يكبروا ويستقيلوا بحياتهم هل سيحافظون على دينهم 
وعاداتهم وتقاليدهم ام سيتخلون عنها؟ هل سيعانون 
من التفرقة والعنصرية التي عانينا منها نحن قبلهم؟ 
التي تخص األجانب واالندماج وتبادل  القوانين  ـ  
كل  عالجت  انها  تعتقدين  هل  واألديان  الثقافات 

تفاصيل الحياة المهمة، وهل انت راضية عنها ؟
التي تتعلق باألجانب اجدها  القوانين  ـ  فيما يخص 
منصفة جدا وعادلة وأعطتنا كامل الحقوق، واعرف 
بظروف  مروا  الذين  العربية  العائالت  من  الكثير 
نفسية ومشاكل اجتماعية قاسية وصعبة حدا بسبب 
من  يعانون  من  وهناك  المجتمع  في  اندماجهم  عدم 
تجاه  خاصة  واضح  بشكل  والعنصرية  االضطهاد 
في  يعيشون  الذين  واألجانب   المحجبات)  (النساء 

مناطق أطراف برلين او ذات األغلبية األلمانية .

)الجوب سنتر ( مهتم بما يجده 
هو مناسب لنا وليس بما نريده  

نحن 

أمل  27 سنة من سوريا موجودة منذ العام 2015  
وهي   (Ausbildungِِ) في  مشاكلها  اختصرت 

حاصلة على شهادة ( B2) تقول رغم تطوري في 
مجال  في  عمل  فرصة  عن  أبحث  مازلت  الدراسة 
تخصصي وكلما نجحت في درجة في اللغة  يطلبون 
مني درجة جديدة االن يطلبون مني (C1)، ونحن 
سنوات  بضعة  منذ  أللمانيا  وصلنا  الذين  السوريين 
تنحصر مشاكلنا في تعلم اللغة وانعدام  فرص العمل 
خاصة وان( الجوب سنتر) يكون مصرا على رأيه 
ويعمل الذي هو مرتاح له وما يرونه هم مناسب لك 
وليس ما تجدينه انت مناسبا لك ولعملك وتخصصك، 
وأنا عرضت على (الجوب سنتر) اكثر من فرصة 
عمل متاحة لي ورفضها وأصر على ان يقدموا لي 
ان  اريد  لي، وكنت  مناسبا  يجدونه هم  الذي  العمل 
أتخصص في مجال( IT ) في الكومبيوتر قالوا لي 
انه باهظ الكلفة  وال يستطيعون التكفل بثمن الكورس 
االجتماعية  المشاكل  عن  عدا  هذا  رفضوه،  لهذا 
العادية التي تصادفنا كلنا هنا وهي أننا نريد ان نحقق 
ذواتنا ونتعلم اللغة ونعمل ونربي أسرتنا دون الحاجة 
ألي مساعدات حكومية ومهما تعلمنا في المدارس ال 
نستطيع  تطبيق ما تعلمتاه على ارض الواقع إال من 

خالل التواصل مع األلمان في العمل. 
كسيدة عربية شابة متزوجة وعندك أسرة ما هي 

مشاكلك االجتماعية هنا ؟
األسر  تواجهها   التي  المشاكل  كل  مثل  مشاكلي 
العربية الشابة هنا وليس عندي مشكلة محددة وغالبا 
سوريا  في  وابي  أمي  على   قلقي  هو  انا  مشاكلي 
من األوضاع األمنية المتدهورة هناك جراء الحرب 
انا  وبعدي   واالقتصادية  السياسية  المشاكل  وتفاقم 
(كله  هنا  فزوجي وطفلي  ذلك  عدا  عنهما  وأطفالي 
تمام) وانتظر ان يبلغ طفلي سن الست سنوات كي 

اقدم له اإلقامة .

اندماج الثقافات مجرد خرافة 
... واأللمان ليسوا ) نازيين( كما 

يشاع عنهم 

(أبو صبحي) مقيم في ألمانيا منذ ثالثة  وعشرون 
أي مشكلة وحين سألته  يعاني من  انه ال  قال  عاما 
هذه  كل  بعد  مشكلة  أي  لديك  تكون  أال  يعقل  كيف 

السنوات الطويلة للتي قضيتها في ألمانيا فأجاب: 
- بصراحة ليس عندي أي مشاكل والشعب األلماني 
فيهم  بأن  عنه  يروج  ما  وعكس  جدا  محترم  شعب 
الكثير من (النازية) ويبغضون  األجانب وهذا الكالم 
بعيد عن الصحة، في أي دائرة أو مؤسسة حكومية 
أي  عندي  وليس  بنفسي  لمسته  ما  وهذا  تفرقة  بال 
مشاكل قانونية،  ال أنا وال أبنائي في المدارس، ربما 
فقط فيما يخص العمل كون دراستنا في بلداننا االم 
في مجاالت ماجستير لغات وتاريخ وهذا الموضوع 
لم يخدمني هنا فاضطررت الى العمل في االعمال 
حديثا  الوافدة  العربية  الجاليات  بعض  ربما  الحرة، 
أللمانيا تعاني من مشاكل في الحصول على اإلقامة 
أو العمل لكن بعد فترة ستجد أن األمور المعيشية هنا 
أفضل كثيرا عما هي في بلداننا، لذلك  ليس عندي 

مشكلة ال مع األلمان وال مع جيراني وأوالدي  ال 
الى كوني   يعانون من أي مشكلة وربما هذا يرجع 

قليل االختالط في المجتمع األلماني. 
ـ ولماذا ال تفضل االختالط ، هل هناك معوقات ما 

تحول دون اندماجك بشكل افضل؟
ـ  أوال اسمحي لي أن أوضح أنه ليس هناك شيء 
يحدث  ان  يمكن  وال  خرافة  هذا  االندماج)   ) اسمه 
الثقافات مجرد كالم لن  اندماج  وكل ما نسميه عن 
يطبق ال في بلداننا وال هنا هذا أمر مستحيل، ألننا 
لن نستطيع التخلي عن ديننا و تقاليدنا وعاداتنا وال 
طيبة  عالقات  تحدث  ان  يمكن  سيفعلون،   األلمان 
اما  يعني  فهذا  نندمج  ان  لكن  وبينهم  بيننا  وتفاهم 
انهم يتحولون الى ثقافتنا او نحن نتحول الى ثقافتهم  
واألفضل  جدا  وصعب  يرضاه  احد  ال  شيء  وهذا 
تفاهم  عالقات  هناك  وتكون  بثقافته  كل  يحتفظ  ان 
نظري  وجهة  هي  وهذه  (وخلص)  بيننا   واحترام 

الشخصية بكل أمانة .  

لوال ضغط الجالية التركية 
واليهودية لما كنا كجاليات 

عربية نستطيع  ممارسة شعيرة 
)ختان الذكور( 

قال  البداية  في  فلسطينية،  أصول  من  لبناني  يس 
الدولة  وان  مشاكل  أي  من  يعاني  ال  أيضا  هو  انه 
األلمانية توفر كل القوانين التي تخدم الناس هنا دون 
تفرقة او تحيز، وحين قلت له أال يوجد ما يضايقه 
االمر  يتلخص  قد  قال:  ثم  قليال  التفكير  اطرق  هنا 
الجاليات  منها  تعاني  التي  الذكور)  (ختان  بمشكلة  
بالنسبة  المهمة  الدينية  الشعيرة  وهي  العربية، 
للمسلمين ان (يختنوا أوالدهم الذكور) وفق الشريعة 
هنا  طويلة  سنوات  منذ  يعيش  انه  وقال  اإلسالمية 
اندماج  امام  كبيرا  معوقا  يشكل  االمر  هذا  وكان 
الجاليات العربية المسلمة هنا لكن من تصدى لحل 
اليهودية  والجالية  التركية  الجالية  هي  المشكلة  هذه 
(القوية جدا) وليس الجاليات العربية بعد ان مارست 
ضغوط على الحكومة األلمانية كيف تعترف بأحقية 
بتطبيق  العربية  ومنها  والمسلمة  اليهودية  الجاليات 
هذه الشعيرة الدينية المهمة وأضاف مثل هذه المشكلة 
وحدتها  العربية  الجاليات  حلها  تستطع  لم  البسيطة 
على  يدل  وهذا  ببساطة  واليهودية  التركية  الجالية 
تأثيرها  وعدم  هنا  العربية  الجاليات  وفرقة  ضعف 
الستخراج  عليها  والضغط  األلمانية  الحكومة  على 
وبالتالي  وتقاليدها  ديانتها  مع  تتالءم  التي  القوانين 
تأثيرها في المجتمع  األلماني بشكل عام،  ضعف  
الجالية  في  حتى  اختالف  هناك  بل  فقط  هذا  وليس 
العربية الواحدة اختالف طائفي نلمسه بشكل واضح 
في المساجد وهي بيوت الله التي يفترض أال تحمل 
أي صبغة سياسية بل تكون لكل العرب والمسلمين 

دون تمييز لكن هذا لألسف غير موجود. 
وجود جالية عربية موحدة وقوية كان سيحل كل هذه 
المشاكل وأكثر ويجعل الصبغة اإلسالمية والعربية 
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الوحدة على كل المساجد ودور العبادة في كل ألمانيا. 
الجالية، هل  تعاني من  ـ هذا فيما يتعلق بمشاكل 

مشاكل ربما على الصعيد الشخصي ؟
انا  لكن  لك  اشرحه  كيف  اعرف  وال  طبعا  نعم  ـ  
بلد محتل وهو فلسطين وحين أصادف مواطنا  من 
عربيا مهاجرا من بلده رغم ان بلده ليس محتال اشعر 
بالحزن الشديد، لو أن بلدي ليس محتال لكان بإمكاني 
عربي  مواطن  أي  أتصور  ال  لهذا  بحرية،  التنقل 
في  البقاء  على  الغربة  ويفضل  طواعية  بلده  يترك 
العربية  الجاليات  العديد من  وطنه األصلي ووجود 
استغرابي  يثير  امر  ومستقرة  آمنة  تعتبر  بلدن  من 

وأمر غير مفهوم بالنسبة لي. 

مشكلتي هي الحنين للوطن 
...أشتاق لعائلتي ومرابع 
الطفولة والصبا كتير  

السيد لقمان 60 عاما من أكراد سوريا مترجم محلف 
أكثر من ثالثين عاما، لخص  ألمانيا منذ  ومقيم في 
الطويلة  خبرته  من خالل  العربية  الجاليات  مشاكل 
جالياتنا  مشكلة  قائال  الجالية  بأبناء  المستمر  ولقاءه 
تتلخص في الحصول على إقامة والعثور على السكن 
السكن  تمنحهم  ال  الشركات  أغلبية  الن  المناسب  
عندها  و(الجنوب سنتر) غالبا ما يتصل  بي ألحل 
الطائفة  األيزيدية  مشكلة عوائل من األكراد أومن 
أشخاص  ستة  أو  خمسة  كل  ألن  سكن  عن  تبحث 
واحدة وهذا وضع صعب  في غرفة  يعيشون  منهم 
الماضيين  العامين  خالل  المشكلة  هذه  وزادت  جدا 

كثيرا جدا.
واالستشارة  النصح  تقديم  مجال  في  تعمل  كونك  ـ 
في احد المراكز المعنية باالندماج  ومواصلة التعليم 
المشاكل  ابرز  هي  ما  اإلقامة،  على  والحصول 

األخرى ؟
ومترجم  محلف  ومترجم  قانوني  كمرشد  اعمل  ـ 
اجتماعي وعملت لخمسة عشر عاما في المحكمة في 
األجانب  التي تخص  القانونية   االستشارات  قضايا 
من  كان  مثال  اإلقامة  منحهم  رفض  حاالت  وفي 
حقي ان اكتب لهم طعنا في هذه  األحكام  وأوصلها 

للمحكمة العليا وأحاول مساعدتهم قدر اإلمكان. 
ـ هذا فيما يخص مشاكل اآلخرين وماذا عن مشاكلك 
إقامتك  فترة  رغم   معينة  مشاكل  عندك  هل  أنت، 
المجتمع  في  واندماجك  الجيد  هنا وعملك  الطويلة 

األلماني  ؟ 
ـ  يسرح لفترة للتفكير ثم يقول ليس عندي أي مشاكل  
قانونية أو من تلك التي تتعلق باالندماج ربما يعود 
السبب ألنني تأقلمت من بداية حياتي هنا مع األلمان 
واندمجت  ألمانية،  سيدة  من  المرتين  في  وتزوجت 
في الحياة بشكل كامل وتعلمت اللغة وواصلت التعليم 
والعمل وأحب جدا حياة االنضباط والنظام  واحترام 
العمل، مشاكلي ربما تكون من نوع مختلف مشاكل 
عاطفية على نحو ما تتلخص في حنيني لعيش حياتي 
أللمانيا  وصلت  منذ  ألنني  االم  وطني  في  األولى 

عشت مع عائلة  ألمانية من اجل إتقان اللغة وتأثرت 
أزال  وال  منهم   وتزوجت  كليا  وتقاليدهم  بعاداتهم 
اشعر  وأحيانا  األلماني،  النمط  على  حياتي  أعيش 
طفولتي  في  كنت   كما  حياتي  عيش  الى  بالحنين 
وبدايات شبابي واشتاق للعيش مع  عائلتي األصلية 

وممارسة طقوسي وعاداتي العربية.
 قد ال تبدو هذه مشكلة كبيرة لكن هذا فقط ما أعانيه 
وليس عندي أي مشاكل أخرى تعيق اندماجي وتقبلي 

للمجتمع األلماني وتقبلهم لي.
انني هنا منذ نحو  .. رغم  بابتسامة وبراحة  يقول  
خمسة وثالثين عاما لكن اشعر براحة نفسية  كبيرة 

عندما ازور وطني األصلي.       

رغم الحرب والدمار في سوريا 
كنا افضل حاال كأسرة مما نحن 

فيه االن  

من حلب وصلت  أكراد  سوريا  من   ( محمود  (أم 
من  هربا  غيرالشرعية  الهجرة  طريق  عن  أللمانيا 
معاناتها  تصف  قالت  عام،  قبل  السورية  الحرب 
 ) في  تعيش  مازالت هي وعائلتها  ومشاكلها كونها 

نُزل لالجئين)
-  حصلت على إقامة ومعي ولدين أحدهما خمسة 
عشرة عاما واآلخر سبعة عشرة عاما ومعي زوجي( 
صار لنا سنة وما في هون بيوت) قدمت على سكن 
بعد حصولي على اإلقامة ما في بيوت ونعيش في 
مكان لالجئين وقدمت على ( الجوب سنتر) وليس 
هناك بيوت وبعض السماسرة للبيوت يطلبون مبالغ 

كبيرة كي يجدوا لنا سكنا (مشان يأمنولنا بيت).  
هي  ما  هنا،  الى  قليلة  فترة  منذ  وصلت  كأسرة  ـ 

معاناتكم ؟
-  معاناتي انا كأم ومعي أسرة أعيش بال خصوصية 
في مكان لالجئين أوالدي حين يعودون من المدرسة 
بسبب  للمذاكرة  الكتب  يفتحون  يرمون حقائبهم وال 
وقت  هناك  ليس  الموجودين  وكثرة  الوقت  ضيق 
الى  يأتوا  أن  وبين  المدرسة  من  بين عودتهم  كافي 
النوم ربما   اربع ساعات فقط، أصبت بتوتر مستمر 
في األعصاب ( ماعم بحسن نام وارتاح) وزوجي 
نعيش  التي  الضغوط  بسبب  في شجار مستمر  وأنا 
فيها  (وهون منا في البيت اقدر احكي معه كلمتين 
وبيهدأ ... حتى الوالد ما فيني اقدر أتكلم معهم كلمتين 
المراهقة  عمر  في  وأنهم  خاصة  وبيفلو)   لوا  بيع 
(هال فصلوا بين لشباب والعوائل بس باألول ما كان 

فاصلين كنا كلنا سوا)
الظروف  بهذه  كثيرا  تأثرت  عوائل   هناك  هل    -

النفسية الصعبة وادى بها لالنفصال واإلطالق ؟
-  سمعت ان هناك حاالت طالق  حصلت كان هناك 
عاىلة سورية مقربة منا واألب ضرب ابنه الصغير 
فاشتكت عليه األم عند المسؤولين وحضرت الشرطة 
ومنعوه من اإلقامة مع عائلته وال اعرف بعدها ماذا 
حصل بينهم أظنهم انفصلوا ، كما تحصل خالفات 
اليومي  الروتين  على  والمراهقين  هنا  الشباب  بين 

ووجبات الطعام وهذا شيء وارد طبعا. 
-  وكيف هي الخدمات وتعاطي اإلدارة معكم هنا ؟   
-  ماشي الحال ومشكلتنا ليست مع اإلدارة بل مع 
اإلقامة هنا نريد ان نخرج في بيت مستقل لنا كعائلة 
والفترة  فقط  مؤقتة  فترة  لنا  يقولون  نسأل  وكلما 
الموقتة ( طولت)  ونحن كعوائل  حين جئنا الى هنا 

لم نتوقع ان نعيش هذه الحياة ( في المالجئ).
ألمانيا  في  هنا  اخواتي  وكل  حلب  من  سورية  انا 
وبقي والدي ووالدتي  فقط في حلب ونطمئن عليهم 
بالهاتف كل فترة وبين قلقي على عائلتي في حلب 

وظروفي النفسية المرهقة هنا أعاني كثيرا .
-  ما هي طموحاتك لنفسك ولعائلتك في المستقبل 

عدا العثور على مكان مناسب للسكن ؟
-  طموحاتي ان أتقن اللغة األلمانية وأؤسس وضعي 
وأضم أوالدي ليتعلموا جيدا، وأرجو ان يجد زوجي 
المساعدات  على  يعتمد  وال  الئقة  عمل  فرصة 

الحكومية.

أطفالنا يتعرضون للتنمر في 
المدارس وهناك فرق كبير بين 

تربيتنا الشرقية المحافظة 
وبين الواقع األلماني الذي 

يعيشوه هنا 

(ميرا) لبنانية جامعية وأم لطفلين ولدتهما في ألمانيا 
مقيمة في برلين منذ تسع سنوات، قالت تصف لي 

مشاكل ا أبناء الجاليات العربية تقول: 
-  نحن هنا ما زلنا  نربي أطفالنا مثل الطريقة التي 
برأيي  وهذا  العربية،  بالدنا  في  نحن   فيها  تربينا 
خطأ اقصد أننا نربيهم وفق القيم والمبادئ واالحترام 
التي تعلمناها نحن في بالدنا وأحيانا يصطدم األطفال 
لما  مغايرة  هذه  التربية  أن طريقة  بالواقع ويجدون 
هو موجود في المجتمع األلماني وأحيانا تأتي بالضد 
تماما عما يتعلموه هنا وهذا يخلق عندهم صراعات 

نفسية حادة .
بين  الخالف  أوجه  هي  وما  تحديدا  تقصدين  ماذا 

التربية العربية والتربية األلمانية ؟
وحتى   البنات  أطفالنا   نربي  مازلنا  أننا  اقصد    -
(أخالق  عندهم  يكون  ان  نربيهم  منهم   الصبية 
المدرسة  على  يروحوا   وبس  ومرتبين  ومهذبين 
يعتبروه ضعيف  (عم  اخالق  الي عنده  ان  يكتشفوا 
يضربوه  وعم  األلمان  الطالب  عليه  يتكاتفوا  وعم 
كمان) وهو ما يحدث مع ابني وعمره ستة سنوات  
الصف  في  منه  اكبر  صبية  من  لهجوم  يتعرض 

السادس ويتعرضون له باإلهانة والضرب. 
ابنك  تعرض  عن  المدرسة  إلدارة  اشتكيت  هل    -

للتنمر الدائم من قبل بعض طالب المدرسة ؟
يومين  أمامهم  ان  لهم  اكيد تشكيت لإلدارة وقلت   -
الذين  الطالب   ويعاقبوا  ابني  ينصفوا  لم  اذا  فقط 
لم  اذا   (jungedamt) الى  الجأ  فسوف  ضربوه 
الطالب  ضد  التنمر  ويوقفوا  حاسم  اجراء  يتخذوا 
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بينسكت عنه،  ما  الشئ  (هذا  الشرطة  وسأبلغ حتى 
ان يضرب والد كبار ولد صغير ويسيئون لنفسيته 

بهذا الشكل). 
همجية  ظاهرة  انها  رغم  التنمر  ظاهرة  لكن   -
مدارس   كل  في  موجودة  لكنها  طبعا  ومرفوضة 

العالم حتى في بلداننا العربية؟ 
-  صحيح انا معك لكن في لبنان مثال اذا حدثت مشكلة 
من هذا النوع ما ان يشتكي األهل إلدارة المدرسة او 
ألولياء أمور الطلبة المتنمرين حتى  يتدخلوا مباشرة 
لحلها ويسمحوا لألهل المتضررين من ظاهرة التنمر 
من  ويحذروهم  المتنمرين  الطالب  مع  يتكلموا  ان 
عواقب هذه األفعال السيئة وينصحونهم، ومثل هذه 
المشاكل التي قد يعتبرها البعض سهلة، هي مرهقة 
في  أطفالهم  على  دائما  قلقا  لهم  وتسبب  لألهل  جدا 
المدارس، هناك الكثير من التصرفات في المجتمع 
األلماني التي تندرج ضمن إطار الحرية الشخصية 

لكني ال اسمح ألوالدي بفعلها. 
-  هذا فيما يخص مشاكل األوالد  ماذا بخصوص 

مشاكلك انت وزوجك ومعاناتكم هنا ؟
-  بالنسبة لي عندما جئت الى هنا شعرت بالغربة 
هنا  القوانين  وطبيعة  للنظام  كثيرا  ارتحت  لكن 
المواصالت وهناك  السير وطرق  وسهولة وانتظام 
نظافة وترتيب واحترام كبير في الشارع من قبل كل 
والطفل  المرأة  حقوق  تضمن  قوانين  وهناك  الناس 
األديان  ممارسة  في  وحرية  جيد  اجتماعي  وتكافل 
وحق التعبيرعن الرأي، لكن بعض الصعوبات التي 
الطعام وفي  البداية كانت حول طبيعة  واجهتها في 
عادية  ومشاكل  صعوبات  برأيي  وهذه  اللغة  تعلم  
يواجهها أي شخص في حال انتقاله من دولة لدولة 
كلها  العائلة  ان  بلبنان  (متعودين   اننا   كما  أخرى 
تكون حد بعضها، انا هون لحالي اذا مرضت لحالي 
ناهيك عن    (.. اذا فرحت لحالي  لحالي  تألمت  اذا 
كل ما تعلمناه لسنوات طويلة في لبنان وجدناه هنا 
بال قيمة ليس هذا هو ما يحتاجه المجتمع هنا  مثال 
درجة  على  وحصلت  العربي)  (األدب  تعلمت  انا 
البكالوريوس في لبنان وادرس حاليا ألحصل على 
أعلم  لكن  السياسية)  العلوم  في  الماجستير  ( شهادة 
هنا  شيئا  بها  أستفيد  لن  هذه  مثل  دراسات  أن  جيدا 
اظنها  ال  الشرقية  الدراسات  هذه  مثل  من  والكثير 

ستفيد المجتمع األوربي. 
-  هل أكملت دراستك هنا؟

-  درست اللغة األلمانية فقط، اما دراسة الماجستير 
واستفدت  ألمانيا  في  هنا  وكتبتها  لبنان  في  سجلتها 
المكتبات،  في  المتاحة  القليلة   المصادر  بعض  من 
التمكن  عدم  وأيضا   لبنان  في  المناقشة  وسأجري 
  ) وكتابة  دراسة  لي  تيح  التي  اللغة،  من  الجيد 
دون  حاال  األلمانية  باللغة   (Masterarbeit
إتمامي لدراستي هنا، لكن بعد حصولي على الشهادة 
العلمية  هنا ولن اخسر شيء من درجتي  سأعادلها 
عادلتها  حين  للبكالوريوس  شهادتي  مع  فعلت  كما 
الجامعة  من  نلتها  ألنني  بها  معترف  وأصبحت 
فرصة  على  احصل  ان   لي  سيتيح  وهذا  اللبنانية 
من   سأتمكن  حيث  الشهادة   معادلة  بعد  جيدة  عمل 

العمل  في المؤسسات والهيئات الحكومية األلمانية.
العلمية  الشهادات  معادلة  لموضوع  بالنسبة   -
ألصحاب الكفاءات حملة الشهادات العليا من أبناء 
الجاليات العربية هل هذا يعتبر تعويض جيد من قبل 
الحكومة األلمانية لالستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم 

وانخراطهم في سوق العمل ؟ 
-  طبعا بالتأكيد وأنا قلت لك أنتي نجحت في معادلة 
لنفس  بها  الرسمي   االعتراف  ومنحوني  شهادتي 
الدرجة بل وقدروها جيدا ( وانبسطوا فيها)  كوني 
درست العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية وهم ال 
الرسمية  العربية  للجامعات  إال  االعتراف  يعطون 
المعترف بها دوليا وأمامي أسبوعين قبل ان  (انزل 
ثم  هنا  لمعادلتها  اعود  ثم  الرسالة)  لمناقشة  لبنان 
وأيضا  للماجستير   شهادتي  وفق  عمل  عن  ابحث 
كوني حصلت على الجنسية األلمانية لم يعد امامي 

عائق.    

مقيم في المانيا منذ 16 سنة 
وحاصل على الجنسية االلمانية، 

لكن باهلل عليك اي مستقبل 
ينتظرني هنا؟  

ـ  حيدر مقيم في المانيا منذ 17 سنة ومتجنس احب 
ان يشاركني برأيه سألته 

ـ  ما الذي يضايقك في وجودك هنا بعد ان عشت في 
المانيا كل هذه السنوات الطويلة؟

ال اعرف من اين ابدا معك أنا مقيم في المانيا منذ 
بالله  لكن  االلمانية  الجنسية  16 سنة وحاصل على 

عليك اي مستقبل ينتظرني هنا؟  
فال هو نفس المجتمع الذي تربينا ونشأنا فيه، وال هو 
من ناحية تربية االطفال الذين نفقد السيطرة عليهم 
ونخسرهم تدريجيا، المشكلة هي أن أغلبنا جئنا هنا 
مكان وخضرت  في  نبتت  التي  الشجرة  مثل  كبارا 
التربة  تنقلينها في مكان آخر ال هي عاشت في  ثم 
زراعتها  لتعيدين  هي صارت صالحة  وال  الجديدة 
في تربتها األصلية وأطفالنا يعانون من نفس المشكلة 

فال هم المان وال هم عرب صاروا منقسمين.
ـ هل عندك اطفال وتعاني معهم مثل هذه المشكلة ؟
ـ نعم عندي اطفال وهذه هي المشكلة الرئيسية التي 
اعانيها معهم والمشكلة أن اطفالي مثل كثير من ابناء 
االلمانية بطالقة وطبيعتهم  يتكلمون  المهاجرين هنا 
اقرب إلى األلمان منها الى بلدان آباءهم ويتكلمون 
اللغة العربية لغتهم األم بشكل ركيك (عربي مكسر) 
مع  التأقلم  في  كبيرة  صعوبة  سيجدون  وبالتأكيد 
الوطن األم اذا حاولت ان اعيدهم، وهذه هي مشكلتي 

االن  (اروح هناك وين اكعدهم  ؟) 
فليس عندي سكن وال عمل ألنني خرجت في بدايات 
الذي  العراقيين  الالجئين  من  وأتعجب  الشباب. 
التي  بعضهم   باآلالف ومن قصص  يفدون ألوربا 
رووها لك، ألن الشباب هناك يتصورن أن أوروبا 
اقرب  الموعودة وشيء  والجنة  األحالم  أرض  هي 

الى الخيال وحين يأتون الى هنا يصدمون بالواقع. 
وعمران  جمال  فيها  أوروبا  و  ألمانيا  أن  صحيح 
والعيش  األمان  ذلك  من  واالهم  خالبة،  وطبيعة  
القاتل  والحنين  بالوحدة  يشعرون  لكنهم  الكريم، 
ألهلهم و لبلدهم  ولمجتمعهم الذي ولدوا وكبروا فيه 
وعندنا مثل يقول » جنة بال ناس ما تنداس » واغلب 
اهله  بين  الصحراء  في  يعيش  أن  يفضل  العراقيين 

وناسه على ان يعيش في جنة وحيدا غريبا.

أنا وأخي نبكي يوميا ونطلب 
من والدي ان يعيدنا الى العراق، 
نشعر بغربة قاتلة واشتقنا الى 
أهلنا  وأصدقائنا هناك، نحن 

هنا نعيش بذل.    

امير 15 سنة وأخوه ايمن 16 سنة من منطقة الحرية 
في بغداد .. وصلوا الى المانيا مع والدهم عن طريق 
اليونان بالبحر مع والدهم  كما قال أكبرهم: صار لنا 
هنا سنة وقررنا العودة اآلن وسوف أريك  الكثير من 
العائالت التي تريد الرجوع ولم يمض على بقاءها 

هنا مدة طويلة.  
ـ ولكنكم مازلتم صغارا والمستقبل امامكم هنا يبشر 
في  وتنجحوا  تعليمكم  تكملوا  ان  وبإمكانكم  بالخير 
التأقلم مع المجتمع األلماني بعد فترة قليلة، ما الذي 
وتدهور  األمن  انعدام  حيث  العودة  على  يجبركم 

األوضاع األمنية خاصة بالنسبة لألطفال؟
ـ ال (هنا موخوش وضعية  اريد ارجع لبلدي  معزز 
وصار  شي  ردت  ...ما  ذلة  مذلولين  هنانة  مكرم 
ألننا  لنا  وأكرم  افضل  وطننا  الى  نعود   ( علمرام 
نعيش هنا بذل ، ألننا منذ وصلنا هنا ونحن نواجه 

المشاكل والمعوقات والحياة الصعبة. 
ـ لكن هذه اجراءات روتينية  ومؤقتة ريثما تستقر 
اقامتكم هنا وتحصلون على حقوق اللجوء واإلقامة؟
ـ نحن استلمنا شقة بالفعل  (وذبونا) .. رموا بنا على 
حدود بعيدة جدا عن برلين، وأنا وأخي نبكي يوميا 
احسسنا  العراق،  الى  يعيدنا  ان  والدي  من  ونطلب 

بغربة قاتلة هنا واشتقت الى أهلي وأصدقائي. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اللقاءات  تواصل  أن  قراءها  تعد  )الدليل(   -
والتحقيقات الصحفية حول أبرز مشاكل وهموم 
بالشكل  اندماجهم  ومعوقات  الجالية  أفراد 
اإلعداد  خالل  العام  للرأي  وإيصالها  المطلوب 

القادمة. 
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يبدأ الكتاب بجملة مقتضبة ، "الماضي كان أفضل من 
المستقبل". وتأتي شرحها بإسهاب الحقا. " 

الصادر  وهولمز2  كراستيف1  األستاذين  كتاب  يقع 
القطع  من   2019 عام  برلين  في  اولشتاين  دار  عن 
والخاتمة  المقدمة  بجانب  فصول  ثالثة  في  المتوسط، 

واستحوذ على 366 صفحة.

بوضوح  الماضي  فصل   1989 عام  أن  اعتقدنا  لقد 
عن  الشرق  برلين،  جدار  فصل  مثلما  المستقبل  عن 
بشكل  أفضل  عالماً  نتخيل  أن  يمكننا  وال   ، الغرب" 
أساس من العالم الذي نعيش فيه أو نتخيل مستقباًل ال 
اليوم  نفكر  أننا  ورأسمالي".  ديمقراطي  بشكل  يتشكل 
بشكل مختلف، و يواجه معظمنا اآلن مشكلة، في تخيل 
ديمقراطي  بشكل  مستقراً  يظل  الغرب  في  مستقبل 
وتحرري. وكما يمكن تحميل المسؤولية إلى سلسلة من 
األحداث السياسية، التي هزت العالم من أساسه: هجوم 
في  العالمي  التجارة  مركز  على   2001 سبتمبر   11
نيويورك، حرب العراق الثانية، األزمة المالية في عام 
القرم وغزو شرق  لشبه جزيرة  2008، ضم روسيا 
أوكرانيا، عجز الغرب عندما عانت سوريا من كابوس 
الالجئين في أوروبا في عام 2015 ،  إنساني، أزمة 
استفتاء خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي وانتخاب 

دونالد ترامب. 
إن الوهج الالمع للديمقراطية الليبرالية قد فقد سحره بعد 
الصينية،  االقتصادية  المعجزة  بسبب  الباردة  الحرب 
ليست  أنها  في  شك  ال  التي  السياسية  قيادتها  وبفضل 
ليبرالية وال ديمقراطية. إن محاوالت إنقاذ االسم الجيد 
للديمقراطية الليبرالية عن طريق التمييز اإليجابي بينها 
وبين االستبداد غير الغربي ُقوضت من خالل انتهاك 
القواعد الليبرالية في الغرب ، مثل تعذيب السجناء أو 
العلماء  يهتم  بالفشل.  الديمقراطية  لمؤسساتهم  السماح 
الليبراليون اليوم، إلى حد كبير وبشكل خاص بمسألة 
"المجتمع  الديمقراطيات. حتى  أو تموت  كيف َتضُمر 
المفتوح"، كمثال أعلى قد فقد وهجه. وتثير كلمة العالم 
المفتوح اليوم، بالنسبة للعديد من المواطنين المحبطين، 

خوًفا أكثر من األمل. 

عند سقوط جدار برلين، لم يكن هناك سوى 16 سياًجا 
حدودًيا حول العالم. أما اليوم فقد تم ااِلنتهاء من 65 
من الحدود المحصنة أو بعضها قيد اإلنشاء، وتبني ثلث 

دول العالم تقريبا، حواجز على طول حدودها.
بوجود  عام 1989،  بعد  عاماً،  الثالثون  أظهرت  لقد 
السقوط  بين  العوائق  من  خاٍل  قصير  زمني  مشهد 
المثيرة  الطوباوية  واألوهام  برلين،  لجدار  الدرامي 
بناء جدار عالمي، حيث  لعالم بال حدود، وبين حّمى 
مخاوف  الشائكة  واألسالك  الخرساني  البناء  يجسد 

وجودية (وأن كانت وهمية بعض األحيان). 
عندما غادر أوباما البيت األبيض، كان منشغاًل بشيء 
الخطأ  "ما  يفكر،  لم  مخطئين؟"  كنا  لو  "ماذا  واحد: 
األمر  كان  خطأ؟"  شيئا  فعل  "من  أو  حدث؟"،  الذي 
لو  "ماذا  السؤال،  هو  له  بالنسبة  للقلق  إثارة  األكثر 
أساءوا  الليبراليين  أن  لو  ماذا  قل:  أو  مخطئين؟"  كنا 
الحرب  انتهاء  بعد  أساسي  بشكل  العصر  هذا  فهم 

الباردة؟ 
في فقرة " من نهاية التاريخ " وهي اشارة الى فرنسيس 
لخص   ،1989 عام  في  عقود،  ثالثة  قبل  فوكوياما. 
قبل  موجزة:  صياغة  في  العصر  روح  فوكوياما 
أشهر قليلة من رقص األلمان بسرور على بقايا جدار 
فعلًيا.   الباردة  الحرب  نهاية  وأعلن  المحّطم،  برلين 
دنغ  بدأه  الذي  والسياسي،  االقتصادي  اإلصالح  وأن 
في  غورباتشوف  ميخائيل  و  الصين  في  بينغ  شياو 
االتحاد السوفيتي، حسم النصر الليبرالي الشامل على 
الشيوعية. إن "إزالة النهج الماركسي اللينيني، البديل 
للديمقراطية الليبرالية" تشير إلى "االستنفاد التام للبدائل 
في مواجهة الليبرالية الغربية". لقد تحولت الشيوعية، 
التي توج الماركسيون بأنها تتويجا "للتاريخ" بالمعنى 
واصبحت  أهمية.   ذات  غير  إلى  فجأة  الهيجيلي، 
النهاية  "نقطة  بأنها  الغربية"،  الليبرالية  "الديمقراطية 
للتطور اإليديولوجي لإلنسانية". وفي الممارسة؟ ماذا 
باعتبارها  الرأسمالية  بالديمقراطية  االحتفال  يعني 
لقد  للبشرية؟  السياسي  التطور  من  األخيرة  المرحلة 
تجنب فرنسيس فوكوياما هذا السؤال، لكن حجته تعني 
بشكل ال لبس فيه أن الديمقراطية الليبرالية على النمط 
الغربي هي المثال الوحيد القابل للحياة والتي يجب على 
اإلصالحيين في جميع أنحاء العالم السعي لتحقيقها... 
تم  قد  الليبرالية"  غير  للقوى  "منارة  أخر  أن  ويكتب 
محوه من قبل ااِلصالحيين الصينيين والسوفيات، وإن 
كانت  التي  وحدها  هي  األمريكية،  الليبرالية  المنارة 

تمهد طريق المستقبل.

عصر الثالثين عاماً من التقليد
أن  التقليد.  من  عاماً  بثالثين   1989 عام  بشر  لقد 
النظام أحادي القطبية، الذي يهيمن عليه الغرب، جعل 
الليبرالية في عالم المثل األخالقية عصية على التحدي. 
نموذج  الستيراد  الكبيرة  اآلمال  تالشي  بداية  مع 
السياسة واالقتصاد الغربي، اصبح هناك تردد متزايد 
المضاد  الهجوم  كان  ربما  التقليد.  سياسة  تبني  في 
المناهض لليبرالية رد فعل ال مفر منه لعالم يفتقر إلى 
المعادية  الروح  أن  واإليديولوجية.  السياسية  البدائل 
يمكن  الشيوعية  بعد  ما  مجتمعات  في  السائدة  للغرب 
البدائل،  وجود  عدم  خالل  من  أفضل  بشكل  تفسيرها 
تاريخي  كره  أو  استبدادي  ماٍض  جاذبية  من  أكثر 

متجذر لليبرالية.
أعطى  أخر"  طريق  يوجد  "ال  المتغطِرس:  القول  أن 
للمهاجرين  والعداء  الشعبوية  األجانب  كراهية  موجة 
والشرقية،  الوسطى  أوروبا  في  تتراكم  كانت  التي 
دافعاً مستقاًل. أن عدم وجود بديل مقبول للديمقراطية 
إلى  يحتاجون  "الناس  ألن  للتمرد،  حفز  الليبرالية 
يثور  ال  خيار".  وجود  وهْم  األقل  على  أو  خيارات 
الشعبويون فحسب، ضد نوع سياسي (ليبرالي) معين، 

بل ضد استبدال الشيوعية بأرثوذكسية ليبرالية أيًضا.
حدوث  سبب  يفسر  أن  واحد  لعامل  بالطبع  يمكن  ال 
من  الثاني  العقد  في  لليبرالية  المناهض  االستبداد 
العديد  الحادي والعشرين، في وقت واحد وفي  القرن 
من البلدان المختلفة. ومع ذلك ، فإن حقيقة أن الناس 
للديمقراطية  القانوني  بالوضع  يعترفون  يعودوا  لم 

حاسماً  دوراً  التقليد،  سياسة  لعبت  وكذلك  الليبرالية، 
روسيا  في  بل  فحسب،  الوسطى  أوروبا  في  ليس   ،

والواليات المتحدة أيضا.
لتبرير ما جاء في الفقرة السابقة، يقدم الكاتبان وجهة 
أوروبا  في  الليبرالية  منتقدي  أقسى  من  أثنين  نظر 
الوسطى. يشعر ريزارد ليجوتكو ، الفيلسوف البولندي 
والعضو المحافظ في البرلمان األوروبي ، بالغضب، 
وقائال  "أننا نتعرض بشكل متزايد للوجود الديمقراطي 
والطريقة  الطريق  "أصبحت  وأنها   ، الليبرالي" 
المعترف بها الوحيدة لتنظيم الحياة المجتمعية بامتياز" 
في  الليبراليون  والديمقراطيون  الليبراليون  نجح  لقد   "
غير  واألفكار  البديلة  السياسية  األفكار  جميع  تهميش 

الليبرالية وإسكات أصوات ممثليهم". 
وتوافق المؤرخة الهنغارية المؤثرة ومستشارة فيكتور 
أوربان، ماريا شميدت، قائلة: "ال نريد أن نكرر ما يفعله 
األلمان أو الفرنسيون، أننا نريد أن نواصل طريقتنا في 
الحياة". ويشير كال الموقفين إلى الرفض الشديد لفكر 
فوكوياما. لقد أصبح رفض الرضوخ للغرب الليبرالي 
جميع  في  الليبرالية  غير  المضادة  للثورة  مميزة  سمة 
رد  هذا  مثل  أن  وراءه.  وما  الشيوعي  العالم  أنحاء 
الفعل، ال يمكن تجاهله ببساطة بالقول: بأنه من السهولة 
الغرب،  اللوم على  إلقاء  الغربيين  الزعماء غير  على 
بدال عن أن يتحمل الغرب مسؤولية سياساته الفاشلة. 
وكذلك األمر أكثر تعقيًدا وإثارة لالهتمام، وهو يتعلق 

بكيفية تخلي الليبرالية عن التعددية لصالح الهيمنة.
إن الجهود التي بذلتها الدول الشيوعية السابقة لمحاكاة 
مجموعة  على  استندت  قد   1989 عام  بعد  الغرب 
متنوعة من التسميات - األمركة ، األوربة ، الدمقرطة 
العولمة   ، التنسيق   ، التكامل   ، التوسع   ، التحرير   ،
... ولكن في الجوهر كان التحديث يعني دائًما التقليد 

والتكامل يعني الذوبان. 

الروسي  والتظاهر  البولندية  ــ  المجرية  "الشعبوية 
بالديمقراطية"

تكمن أصول الثورة المعادية لليبرالية التي تحدث في 
جميع أنحاء العالم اليوم في ثالثة ردود أفعال متوازية 
القانوني  الوضع  على  شديدة،  بمرارة  و  ومتشابكة 

تقديم د.  حامد فضل الله 
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عام 1989.  بعد  الغربية  السياسية  للنماذج  المفترض 
أواًل ، هناك الطائفية المتعصبة للشعبويين من أوروبا 
و  أوربان  فيكتور  باسمهم  يتحدث  والذين  الوسطى، 
فيها  قبلت  التي  البلدان  في  كازينسكي،  جاروسالف  
النخبة الليبرالية مؤخًرا تقليد النماذج الغربية باعتبارها 
كبيرة  نسبة  ترى  والحرية،  لالزدهار  طريق  أسرع 
طريق  في  يسير  التقليد  هذا  أن  فجأة،  الناخبين  من 
تم  والتي  الوطنية،  الهوية  رموز  احتكار  إن  خاطئ. 
مع  "المواءمة"  سياق  في  قيمتها  تخفيض  أو  إهمالها 
ظهور  إلى  أدى  األوروبي،  االتحاد  وأنظمة  معايير 
اطراف  في  متجذر  معظمه  للغرب،  مناهض  نظير 
إلى  باإلضافة  الناس.  من  كبير  بدعم  والريف،  المدن 
ذلك، ساعدت عملية انخفاض عدد السكان في أوروبا 
برلين،  جدار  انهيار  بعد  بدأ  الذي  والشرقية  الوسطى 
هذه النخب الشعبوية على اغتنام مخيلة جمهورها من 
خالل تصوير شمولية حقوق اإلنسان وليبرالية الحدود 
مباالة  عدم  مدى  يُظهر  شيًئا  باعتبارهما  المفتوحة 

الغرب للتقاليد الوطنية وتراث بلدانهم.  
ثانياً ، يجب ذكر مرارة روسيا، التي نشأت عن جولة 
السوفيتي،  االتحاد  انهيار  يشير  الموصوفة.  التغريب 
عظمى  كقوى  وضعه  فقدان  إلى  للكرملين،  بالنسبة 
العدو  أمام  المساواة  قدم  على  الوقوف  عدم  وعواقب 
ليلة وضحاها، من  بين  لقد تحولت روسيا  األمريكي. 
منافس معادل مخيف إلى مشكلة تتوسل للحصول على 
األميركيين  المستشارين  من  المشورة  وتتلقي  الدعم 
ذوي النوايا الحسنة ولكن غير المؤهلين، بينما تتظاهر 
التقليد  بأنها ممتنة. لم تر روسيا قط  الوقت،  في عين 
الوسطى  أوروبا  عكس  وعلى  كمترادفين.  والتكامل 
لعضوية  جاًدا  مرشًحا  البلد  هذا  يكن  لم  والشرقية، 
للغاية،  كبيراً  كان  فقد  األوروبي،  االتحاد  أو  الناتو 
مدرًكا  وكان  النووية،  األسلحة  من  الكثير  لديه  وكان 
"لحجمه التاريخي". كان رد فعل الكرملين األول على 
التفوق العالمي لليبرالية بمثابة محاكاة لكيفية استخدام 
من  للهجوم  التعرض  لتجنب  نسبًيا  الضعيفة  الفريسة 
قبل الحيوانات المفترسة الخطيرة.  فبعد انهيار االتحاد 
روسيا  في  السياسية  النخبة  كانت  مباشرًة،  السوفيتي 
وجدوا  معظمهم  لكن  اإلطالق،  على  متجانسًة  ليست 
بالديمقراطية  يتظاهروا  أن  تماماً  الطبيعي  من  أنه 
قبل  األخيرين  العقدين  في  بالشيوعية  تظاهروا  مثلما 
عام 1991. اإلصالحيون الليبراليون في روسيا، مثل 
بالديمقراطية،  حًقا  المعجبين  من  كانوا  جيدار،  يغور 
الهائل  التوسع  أيضاً، وعلى ضوء  كما كانوا مقتنعين 
لروسيا والتقليد السلطوي، الذي شّكل المجتمع لقرون، 

من المستحيل بناء اقتصاد السوق.
في  روسيا  في  ُمقلَدة"  "ديمقراطية  خلق  أجل  من 
واجهة  ببناء  روسيا  قامت  الماضي،  القرن  تسعينيات 
انتقالية  فترة  نجحت  الديمقراطية.  تشبه  للخارج، 
يطالب  الغرب  كان  الذي  الضغط  تخفيف  في  صعبة 
به الكرملين إلجراء إصالحات سياسية طوباوية. وفي 
عامي 2012/2011، انتهت هذه التمثيلية الديمقراطية 
المفتعلة. لقد انتقلت القيادة الروسية اآلن إلى استراتيجية 
استفزازية مريرة وعدوانية. كانت روسيا ، منزعجة 
صورة  لتقليد  متعجرف،  مطلب  نظرهم  في  كان  لما 
مثالية للغرب. لجأ بوتين بداًل من التظاهر بتقليد النظام 
تتدخل  التي  الطريقة  تقليد  ألمريكا،  المحلي  السياسي 
الداخلية  السياسة  في  قانوني  غير  بشكل  أمريكا  بها 
للدول األخرى. وبشكل أكثر عمومية، يريد الكرملين 

من أمريكا أن تمتلك مرآة يمكن من خاللها النظر في 
مدى ميلها إلى انتهاك القواعد الدولية ذاتها التي تّدعي 

احترامها.

كخاسرين  المتحدة  األمريكية  الواليات  أو  "ترامب 
لألمركة" و "صعود الصين وتراجع الطبقة الوسطى 

في الواليات األمريكية المتحدة"
أيًضا  يعتبر  رئيًسا  األميركيين  من  الكثير  يدعم  لماذا 
في  الضعف  نقاط  أكبر  ليبرالي  بعالم  أمريكا  التزام 
رئيسهم  فكرة  ترامب  أنصار  يقبل  ولماذا  البالد 
الضمنية والغريبة، حيث يجب على الواليات المتحدة 
به  يحتذى  نموذًجا  كونها  عن  فحسب،  تتوقف  ال  أن 
لتقليد  جيد  بشكل  تعمل  قد  بل  أخرى،  لدول  بالنسبة 
مجر أوربان وروسيا بوتين؟ لقد فاز ترامب بدعم كتلة 
واسعة من الجماهير ومن رجال األعمال بإعالنه أن 
الواليات المتحدة هي الخاسر األكبر في األمركة على 
عن  كبير  بشكل  انحرف  بذلك،  وبقيامه  العالم.  نطاق 
األمريكية،  السياسية  بالثقافة  المتباهي  السائد  االتجاه 
العام  القبول  من  وجده،  لما  شرًحا  يستدعي  وهذا 
طبيعي  غير  ترامب  استياء  يبدو  لذلك.  والواضح 
أصبح  أمريكا، حتى  تحاكي  التي  بالبلدان  مليء  لعالم 
يجسدون  المُقلِدين  بأن  األمريكيين،  لمؤيديه  واضحاً 
التهديد، حيث أنهم يحاولون استبدال الصورة باألصل. 
مصدران:  له  ومصادرته  استبداله  من  الخوف  هذا 

المهاجرون من جهة، والصين من جهة أخرى.
التي  ومقلديها،  لمعجبيها  كضحية  أمريكا  صورة  إن 
جعلها ترامب من عالمته التجارية في الثمانينيات، لم 
تُؤخذ على محمل الجد من عالم التجارة أو الجمهور. 
الحادي  القرن  من  الثاني  العقد  في  هذا،  تغير  فلماذا 
مشاكل  في  الجواب  على  العثور  يمكن  والعشرين؟ 
حقيقة  وفي  الوسطى  الطبقة  من  البيض  األميركيين 
أن الصين تبين أنها منافس اقتصادي أخطر للواليات 
المتحدة أكثر من ألمانيا أو اليابان. ساعد تصور الناخبين 
الوظائف  تسرق  الصين  بأن  األعمال  وعالم  البيض 
أن  التوالي،  على  األمريكية  والتكنولوجيا  األمريكية 
أو  اإليذاء  في  المتمثلة  الغريبة  ترامب  تكتسب رسالة 
الضرر الذي يصيب أمريكا، فجأة مصداقيتها. - على 
عن  جذري  انفصال  بمثابة  كان  هذا  أن  من  الرغم 
أنه  على  يدل  وهذا،  للبالد.  التقليدية  الذاتية  الصورة 
بها  يحتذى  قدوة  يصبح  األصل  وانما  الصورة،  ليس 
في سياسة التقليد، وحتى يمكن لزعيم البلد الذي أنشأ 
النظام العالمي الليبرالي، أن يقرر فعل كل شيء لهدم 

هذا النظام مرة أخرى.   
"يمثل نهوض الصين دولياً واالستعداد لتحدي الهيمنة 
األمريكية، نهاية حقبة التقليد، كما نفهمها. يظهر تاريخ 
استعارة  أن  الحالي،  نجاحه  إلى  باإلضافة  الصين، 
والسيطرة  والتنمية  الرخاء  يجلب  التقنية  وسائل 
أما  الدولة ومكانتها،  نفوذ  لتجديد  االجتماعية وفرصة 
إدخال القيم األجنبية، فإنها تثير معارضة وطنية. تغلّب 
أو  محاولة  دون  طرق،  بعدة  الغرب  على  الصينيون 
الوقت،  نفس  وفي  الغربي.  األسلوب  باتخاذ  التظاهر 
ال يتدخلون في نمط حياة الدول األخرى، وال يريدون 
اآلسيوية".  "القيم  تبني  على  إجبارهم  أو  إقناعهم 
للعالم  تثبت  الصين  مقنًعا:  درًسا  يقدمون  ذلك،  ومع 
المزايا التي ال حصر لها المتمثلة في رفض المعايير 
والمؤسسات الغربية مع اعتماد التقنيات الغربية وحتى 

أنماط االستهالك، بشكل انتقائي".
 إن تبادل الضربات المرتقب بين أمريكا والصين سيغير 
والتقنيات،  والموارد،  التجارة،  حول  سيكون  العالم: 

ومناطق النفوذ، والقدرة على خلق بيئة عالمية مواتية 
للمصالح والمثل الوطنية المختلفة للغاية بين البلدين. لن 
العالمية المتنافسة لمستقبل  يكون الصراع بين الرؤى 
من  حلفاء  تجنيد  فيه  جانب  كل  محاولة  في  اإلنسان، 
خالل التحول األيديولوجي وتغيير النظام الثوري، ففي 
القوة  في  العاري  التباين  يحل  الحالي،  الدولي  النظام 
ما  وهذا  المزعوم.  األخالقي  التباين  محل  تدريجيا 
يفسر، لماذا ال يمكن وصف التنافس الصيني األمريكي 
تتفكك  باردة جديدة"؟  حيث  بأنه "حرب  كاف  بشكل 
التحالفات وتعيد تشكيلها مثل مشهد، تتخلى البلدان عن 
تحالفات  لصالح  األجل  طويلة  أيديولوجية  شراكات 
في  للصين  المذهل  الصعود  يوحي  األجل.  قصيرة 
نفس الوقت أن هزيمة الفكرة الشيوعية في عام 1989 
للفكرة  أحادًيا  انتصاًرا  النهاية  في  اعتبارها  يمكن  ال 
الليبرالية، لقد اتضح، أن النظام األحادي القطب، كان 

أقل مالءمة لليبرالية مما توقعه أي شخص.

" عالم بال نفاق":
الباردة.  للحرب  طبيعية  نتيجة  التقليد  عصر  كان   ...
المشتركة.  إلنسانيتنا  التنوير  سحر  على  حافظ  لقد 
الليبرالي  الديمقراطي  التنظيم  شكل  تعميم  ويمكن 
على جميع أنحاء العالم، ألن الناس جميعا، يتقاسمون 
عولمة  سمحت  وبأعجوبة،  األساسية.  األهداف  نفس 
االتصاالت وحركة المرور والتجارة، للناس بالتعرف 
على بعضهم البعض بشكل أفضل، بعد انتهاء التقسيم 
الجغرافي للكوكب بعد نهاية الحرب الباردة. ومع ذلك، 
قد سقطت على ما يبدو، فكرة وجود إنسانية شاملة قادرة 
على متابعة األهداف المشتركة. أن عودة الشعوب الى 
المجتمعات المحصورة في القومية واألثنية، هما نتيجة 
الحرب الشعبوية القائمة على الُهوية ضد العالمية. نحن 
نعيش بالقرب من بعضنا، لكننا فقدنا القدرة على رؤية 

عالمنا على أنه عالم مشترك. 
الحديث عن نهاية عصر التقليد ال يعني أن الناس لم يبق 
لهم شيء من أجل الحرية والتعددية، أو أن الديمقراطية 
ظاهرتي  أن  أيًضا  يعني  ال  هذا  ستختفي.  الليبرالية 
ستسيطران  للمهاجرين  والعداء  الرجعي  االستبداد 
على األرض. وإنما ، تعني هذه النهاية العودة - ليس 
ليبرالية  تبشيريتين،  دولتين  بين  عالمية  مواجهة  إلى 
بدون  وتنافسي  تعددي  عالم  إلى  وإنما  ــ  وشيوعية 
مراكز قوة عسكرية أو اقتصادية، تريد نشر نظام قيمها 
في كل مكان. مثل هذا النظام الدولي لم يسبق له مثيل، 
ألن السمة األساسية لتاريخ العالم، هي التنوع الثقافي 
يعني  هذا  التجانس.  وليس  واإليديولوجي  والمؤسسي 
شاذة  فترة  تنتهي  التقليد،  بانتهاء عصر  األساس،  في 

من التاريخ. 

بأن أحداث عام  المعلقين  الكاتبان "ادعى بعض  يقول 
1989 ألحقت أضراًرا جسيمة بمشروع التنوير ، الذي 
القضاء  خالل  من   ، والشيوعية  الليبرالية  في  تجسد 
على منافسة الحرب الباردة بين أيديولوجيتين عالميتين 
متنافستين. لقد ذهب الفيلسوف الهنغاري جي إم تاماس 
إلى أبعد من ذلك وأعلن أن "المدينة الفاضلة الليبرالية 
واالشتراكية" قد "ُهزمت" في عام 1989 ، وهذا يشير 
هذه  على  ويعلقان  التنوير".   "مشروع  "نهاية"  إلى 
الحد، فال تزال هناك  الفقرة " نحن لسنا قدريين بهذا 
فرصة لظهور قادة أميركيين وأوروبيين قادرين على 
إيقاف تدهور الغرب بشكل معقول. ربما يكون هناك 
المبني  الليبرالي  االنتعاش  قابل لالستمرار في  طريق 
الحاضر، فرصة  الوقت  في  تبدو،  على أسس جديدة. 
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والحركات  األنظمة  فإن  ذلك،  ومع  ضئيلة.  التجديد 
األجل  قصيرة  تكون  أن  يمكن  لليبرالية  المناهضة 
وتاريخياً دون عواقب، ربما ألنها تفتقر إلى أي رؤية 
أيديولوجية جذابة بشكل عام. لقد علمنا التاريخ جيًدا، 
كانت   ،  1990/1989 لعامي  التاريخية  الفترة  بأن 

غزوة المجهول".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أكمل روديارد كيبلينج في عام 1890 روايته األولى 
عاطفية  حب  قصة  إنها  خبا"،  الذي  النور   " بعنوان 
التدريجي.  البصر  وفقدان  فنية  بطموحات  وتتعلق 
نهايتها  كانت  القصيرة  نسختين.  في  الرواية  ظهرت 
نشر  يمكننا  ال  فاجعة.  كانت  فقد  الطويلة  وأما  سعيدة 
كتابنا في نسختين مختلفتين، لكننا نعتقد أن نهاية عصر 
كيفية  على  اعتماًدا  األمل،  أو  المأساة  سيعني  التقليد 
الباردة.  الحرب  بعد  تجاربهم  مع  الليبراليون  تعامل 
يمكننا أن نحزن إلى ما ال نهاية على النظام الليبرالي 
العالمي الذي فقدناه ، أو يمكننا أن نحتفل بعودتنا إلى 
الليبرالية  بتلك  ونعترف  السياسية  البدائل  من  عالم 
الواقعي  غير  سعيها  من  نفسها  تحرر  عندما   ، النقية 
والتعافي من التدمير الذاتي للهيمنة العالمية ، وأنها ال 
الحادي  القرن  مع  تتوافق  التي  السياسية  الفكرة  تزال 

والعشرين.
األمر متروك لنا، أن نفرح بدال من أن نحزن.

تعليق على الكتاب
أختتم هذا العرض ــ الذي جاء خالفاً على عادة عرض 
بعدد  مقارنة  الوقت  عين  في  ومكثفاً  ُمسهباً  الكتب، 

الصفحات ــ بمالحظات مختصرة: 
1ــ يقدم الباحثان في كتابهما، حول التطورات السياسية 
جديدة  نظر  وجهات   ،1989 عام  منذ  واالجتماعية 
المزعومة،  التاريخ  نهاية  وأن  جيد،  سياسي  وتحليل 
عقود  ثالثة  مدى  على  التقليد  عصر  كبداية  ظهرت 

تقريباً.
جدار  بسقوط  الفور  على   1989 عام  يرتبط  2ــ 
الشرقية،  أوروبا  على  السوفيتي  الحكم  ونهاية  برلين 
ارهاصاً  كانت  ربما  عالمية،  أحداث  هناك  كانت  لقد 
لهذا االنهيار، نذكر منها فقط المرتبطة بأوروبا، مثل: 
أفغانستان، فشل اإلصالح  الجيش األحمر من  خروج 
الذي قاده غورباتشوف في االتحاد السوفيتي  واتفاق 
على  السوفيتي  النفوذ  منطقة  داخل  الدول  قادة  بعض 
بدء مفاوضات مع المعارضة، مثل الحوار الذي أجراه 
الجنرال جاروزياسكي في بولندا مع زعماء المعارضة 
قد سجنهم خالل حالة  كان  والذين  ــ  في عام 1989 
ـ وتمخض عن  الحصار المفروض في ديسمبر 1981ـ 

اتفاق ينهي االحتكار الشيوعي للسلطة... إلخ
3 ــ أن القول، بأن انهيار حائط برلين وسقوط الجدار 
الدائم،  العالمي  السالم  عصر  بداية  هي  الحديدي، 
فتكفي النظرة الى األوضاع العالمية الحالية، سوى في 
أوروبا، البريكسيت واحتمال تفكك ااِلتحاد األوروبي، 
أو في شمال أفريقيا أو الشرق األوسط، بأن هذا القول، 
الباردة"،  الحرب  "فنهاية  طوباوي،  ُحلم  اال  يكن  لم 

اعقبتها حربا أكثر برودة.
المناهضة  والحركات  األنظمة  "بأن  قولهما  إن  ــ   4
لليبرالية يمكن أن تكون قصيرة األجل وتاريخياً دون 
أيديولوجية  رؤية  أي  إلى  تفتقر  ألنها  ربما  عواقب، 
اتخذنا  فاذا  متفائلة،  نظرة  هذه  عام".  بشكل  جذابة 
"حزب البديل أللمانيا"، كمثال، وهو حزب شعبوي ، 
فقد لقى الحزب زخماً شعبياً كبيراً، لمهاجمته لسياسة 
بقضية  الخاصة  ميركل  أنجيال  االلمانية  المستشارة 

الالجئين في عام 2015. وهو اآلن ُممثل 
تقريبا في كل برلمانات الواليات بينما كان يتمركز سابقا 
في واليات شرق المانيا فقط ويمثل اآلن الكتلة الكبرى 
البرلمان األلماني الحالي (البوندستاغ)   للمعارضة في 
وهو يمثل خطورة كبيرة على األحزاب التقليدية التي 
تخشى أن تخسر نسبة كبيرة جدا من أصوات الناخبين  
مما دفع بعض أعضاء الحزب الديمقراطي المسيحي، 
فقدان  من  خوفا  الحزب  هذا  مع  بالتعاون  المطالبة 
قادة  من  بعض  أن  كما  القادم.  البرلمان  في  األغلبية 
الحزب الشعبوي ال يشككون في النظام الديمقراطي أو 
ينكرون المنجزات الليبرالية باإلطالق، فالحزب منقسم 
الى تيارين، تيار يميني وتيار يميني متطرف. ونشير 
الكتاب الصادر حديثا بعنوان "ما  في هذا الصدد الى 
ظاهرة  فيها  يشرح  بشارة،  عزمي  للمفكر  الشعبوية" 
نفس  يعالج  أخر،  الماني  وكتاب  ومسارها،  الشعبوية 

الظاهرة.
الكتاب،  صفحات  عبر  مرة  من  أكثر  تردد  لقد  ــ   5
عن أزمة النظام الليبرالي. نعم هناك أزمة شديدة بين 
والعدالة  الديمقراطية  مسألة  في  والمجتمع  السلطة 
عام  في  المالية  لألزمة  العودة  يمكن  هنا  االجتماعية. 
البداية كأنها ازمة ترتبط  2008 ، والتي ظهرت في 
في  الثقة  وفقدان  المصرفي  المالي  النظام  بمجمل 
البنوك، لتمتد وتصبح أزمة اقتصادية أيضا. وبالرغم 
من السيطرة النسبية لتجنب االنهيار المالي الكامل، اال 
أن اآلثار االقتصادية ال تزال ماثلة في افالس الكثير من 
الشركات المتوسطة والصغيرة ، مما ادى الى تسريح 
الوسطى  الطبقة  وتراجع  العاملة  األيدي  من  الكثير 
حديث  مقال  الى  اإلشارة  يمكن  وهنا  السكن.  وأزمة 
لاِلقتصادي األمريكي الشهير جوزيف ستيغليتز بعنوان 
"ااِلقتصاد الذي نحتاجه، نداء للرأسمالية التقدمية": إن 
في  التمثيلية  الديمقراطية  ومستقبل  المشترك  الرخاء 
أمريكا كما في أوروبا، على المحك. إن انفجار السخط 
هو  األخيرة.  السنوات  في  الغرب  عاشه  الذي  العام 
تعبير عن شعور متزايد بالعجز االقتصادي والسياسي 
بين المواطنين الذين يرون أن فرصهم في العيش في 
التقدمية  الرأسمالية  تسعى  تتضاءل.  الوسطى  الطبقة 
في  المركزة  لألموال  المفرطة  القوة  لكبح  جاهدة 
األعمال والسياسة ... لذلك علينا إنقاذ الرأسمالية من 
نفسها"... ونشير ايضا الى نظيره االلماني ماكس اُوْت 
العالمي،  النظام  وكتابه الصادر حديثا بعنوان "انهيار 
األزمات ، االضطرابات ووالدة نظام عالمي جديد": 
إلى أعلى مستوى  العالم  الدين في  أن ارتفاع مستوى 
البنوك  إنقاذ  عمليات  مختلف  بفضل   ، ااِلطالق  على 
واليورو ، قد يعني تراجع الواليات االمريكية المتحدة ، 
الى جانب صعود الصين وعجز أوروبا ، سوف يؤدي 
إلى عواقب وخيمة علينا جميعاً. أن الرقابة المتزايدة، 
وعصر جديد من الشعبوية ، واألخبار المزيفة وسياسة 

الهجرة و تقسم المجتمعات الغربية".
البلدان  شؤون  في  تتدخل  ال  الصين  بأن  القول  ــ   6
التي تتعامل معها، ال يمثل هذا السلوك دائما محمدة، 
فهو يساعد احيانا األنظمة السلطوية وخاصة في بلدان 

العالم الثالث، التي تنتهك الحريات وحقوق ااِلنسان.
7 ــ أن التقليد التام ألوروبا الذي قام به محمد علي، 
والي مصر، لم يشفع له، فعندما شعر الغرب بأن مصر 
سوف تتحول الى قوة إقليمية مهابة، قام الغرب بتدمير 

محمد علي. 
بين صدام حسين ومحمد  يكمن عقد مقارنة  ــ هل   8
األعمى  فالتقليد  العصرين؟  اختالف  رغم  علي، 
االنتباه  وعدم  القوة  امتالك  ووهم  الغربية  للتكنولوجيا 

للرسائل الغربية المبطنة، دفعته الى التورط في حروب 
الخليج ، مما أدى إلى تدمير قوتين إقليميتين (العراق 
وإيران) ، يمتلكان الثروة وقوة بشرية متعلمة وقدر من 
الدولتين  كال  أن  ، صحيح  الغرب  لصالح   ، التحديث 
أقامتا نظاماً سلطوياً وفاسداً وبعيداً عن طموح وأماني 
شعوبهم ، مما اتخذه الغرب ذريعة للتدخل أيضاً. وهل 
ستكون تركيا، كقوة إقليمية صاعدة ومؤثرة في محيطها 
التالية؟  المرشحة  بسهولة،  تجاوزه  يمكن  ال  ورقم 
فالغرب ال يريد، من يقف امامه على قدم المساواة، فأما 
الرضوخ والطاعة ، وأما التدمير  ، السيما وأن النظام 
التركي يمارس نهجاً سلطوياً وتوسعياً ، مما أدى الى 
االقتصادية  المشكالت  من  والمزيد  الديمقراطية  تآكل 

واالجتماعية الداخلية. 
أكبر مأساة   ، المهاجرين والالجئين  تمثل قضية  ــ   9
إنسانية في العصر الحديث. 70 مليون في العام خرجوا 
والمرض وعسف  والجوع  الفقر  بسبب   ، ديارهم  من 
السلطة، 120 ألف منهم ماتوا غرقا في المتوسط. لقد 
تم  قد  الالجئين  أزمة  بأن  اوروبا  في  للكثيرين  ظهر 
السيطرة عليها نتيجة أغالق الحدود، فهذه نظرة خادعة  
شمال  في  والوضع  قائمة  اللجوء  اسباب  تزال  فال 
 ، قبل  من  التهابا  أكثر  اآلن  األوسط  والشرق  افريقيا 
وتأمل الماليين من الناس في أفريقيا جنوب الصحراء 
الكبرى، مغادرة بالدهم هروبا من وضعهم االقتصادي 
من  للقضية  تنظر  فأوروبا   ، المزرى  واالجتماعي 
اإلنساني  الجانب  من  وليس  فقط  القومي  أمنها  جانب 

وحق اللجوء الذي تكفله المواثيق الدولية. 
10 ــ يشير الكاتبان الى قضية التالعب في االنتخابات 
التي تمارسها بعض الحكومات ، بإظهار قوتها ، التي 
لم تكن تتمتع بها بالفعل ، وأن فالديمير بوتين يمارس 
بقصيدة  ويستشهدان  صارخة.  بصورة  االسلوب  هذا 
الشعبية  االنتفاضة  بعد   ، بريشت  لبرتولت  طريفة 
المناهضة اللستالينية في 17 حزيران \ يونيو 1953 
الديمقراطية،  المانيا  برلين ضد حكومة جمهورية  في 

بعنوان:  الحل
بعد انتفاضة السابع عشر من يونيو امر سكرتير اتحاد 
الكتاب بتوزيع منشورات في شارع ستالين جاء فيها ان 
الشعب قد فرط في الثقة التي منحتها الحكومة له ولن 
اليس  الجهد،  الثقة اال بمضاعفة  استعادة هذه  يستطيع 
وانتخاب  الشعب  بحل  الحكومة  تقوم  ان  االسهل  من 

غيره؟ 
ويقوالن، بأن الحكام الروس يمارسون ذلك تماما، وفي 
كل بضع سنوات و يستخدمون التدابير ااِلدارية لتشكيل 

واختيار الناخبين وفقاً ألهدافهم.
أنني ال اعتقد بأن بوتين بحاجه لممارسة هذا االسلوب 
حققها  التي  النجاحات  بعد   ، والمفضوح  الصارخ 
عانى  التي  والسخرية  والذل  بالمهانة  الشعور  وبعد 
السوفيتي،  االتحاد  انهيار  بعد  الروسي  الشعب  منها 
والذي وصفه بوتين" بأنه أكبر مأساة جيوسياسية في 
ان اصبحت روسيا من جديد  وبعد  العشرين".  القرن 
السياسة  توجيه  في  به  يستهان  عالمية والعب ال  قوة 
الدولية، مهما اختلفنا في وصف روسيا البوتينية، بأنها 

قوة إمبريالية ال تختلف عن امريكا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

1 - إيفان كراستيف ، من مواليد بلغاريا ، عضو في معهد العلوم 
اإلنسانية في فيينا. تتركز ابحاثه حول مستقبل الديمقراطية. 

2 - ستيفن هولمز يدرس  في كلية الحقوق بجامعة نيويورك: 
تتركز ابحاثه حول تاريخ الليبرالية.

 Ivan Krastev und Stephen holmes: Das Licht, 
das erlosch, Eine Abrechnung, Ullstein Verlag
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مؤتمراً   2010/1/19 المصادف  األحد  يوم  عقد 
المتحدة  األمم  مظلة  تحت  برلين  في  ليبيا  حول 
وبدعوة وتنظيم وتحضيرات من قبل ألمانيا، الدولة 

المضيفة وفي مقدمتها المستشارة أنغيال ميركل.
ألسباب كثيرة تأخر عقد المؤتمر وتأجل ألكثر من 
بالطبع.  وكان،  الماضي.  سيبتمبر  شهر  منذ  مرة 
توزعت إهتمامات ومصالح األطراف المشاركة في 
مؤتمر ليبيا في برلين بين:  النفط والغاز، واإلرهاب 
والالجئين. وقد يكون لهذا الطرف أو ذاك أكثر من 
في  الرغبة  عدم  األقل  على  أو  ومصلحة،  إهتمام 
مع  العالقة  في  سبق  قدم  على  ما  طرف  استحواذ 

السلطة الليبية المقبلة.

نتائج  عنه  تمخضت  وما  جرى  ما  فهم  أجل  ومن 
التساؤالت  جملة  على  اإلجابة  من  البد  المؤتمر 

التالية:
في  المختلفة  األطراف  مصالح  هي  ما   -
إستقرارالوضع في ليبيا وتحقق المصالحة والسالم؟

- من المستفيد من حالة النزاع والحرب األهلية في 
ليبيا؟ سالحاً أونفطاً أو عدم استقرار؟

- ما هي مخاطر استمرار أو توسع الحرب األهلية 
في ليبيا؟

هم  ومن  وأسعاراً،  انتاجاً  الطاقة  سوق  يتأثر  كم   -
المستفيدين والمتضررين؟

من  وحكومته  السراج  من  لكل  الداعمة  األطراف 
جهة، والجنرال حفتر من جهة أخرى:

الجنرال حفتر أصبح يسيطر عسكرياً على المساحة 
ولم  نفط،  آبارومصافي  فيها  بما  ليبيا  في  األكبر 
والسعودية  أن مصر واإلمارات  أو سراً  يعد خافياً 
وروسيا تقف إلى جانب حفتر وتدعمه مالياً وعسكرياً 

وسياسياً في أشكال دعم ودوافع وغايات مختلفة.
باإلعتراف  السراج  فائز  حكومة  تتمتع  حين  في 
الحرب  مزقتها  التي  للبالد  كحكومة  بها  الشرعي 
ما  قبل  القذافي  معمر  العقيد  سقوط  منذ  األهلية 
يزيد عن 8 سنوات، تحظى هي األخرى بدعم من 
السياسي  الدول في مقدمتها تركيا بموقفها  عدد من 
السياسي  بموقفها  وقطر  والعسكري،  واإلعالمي 
واإلعالمي وربما المالي وإلى حد ما إيطاليا وفرنسا 

بمواقفهما السياسية واإلعالمية وربما العسكرية.

اإلعالم األلماني: المهمة المستحيلة لميركل
وبعد اللقاء الذي حصل قبل أيام في موسكو وجمع 
وطيب  بوتين  والتركي  الروسي  الرئيسين  من  كل 
رجب أردوغان والذي كان متأماًل إن يجتمعا سوية 
استعداد وقف  الذي وقع على  السراج،  مع كل من 
إطالق النار، على عكس حفتر الذي غادر موسكو 
دون اجتماع مع السراج أو توقيع على بيان تمهيداً 

لمؤتمر برلين، جاءت تقارير اإلعالم األلماني غير 
التمهيد  في  الكبيرة  المؤتمر  أهداف  بتحقيق  متفائلة 
الختامي  بيانه  تضمنها  كالتي  سالم  عملية  إلرساء 
بعض  قبل  مسودته  أعدت  قد  كانت  الذي  األممي 
كانت  وهكذا  برلين.  في  المؤتمر  إنعقاد  من  الوقت 
نجاحاً  سجل  أنه  من  الرغم  على  صعبة،  المهمة 
كما  المحايد،  الطرف  أللمانيا،  ودبلوماسياً  سياسياً 

هو معلن.
فالتزام منع تصدير السالح ووقف العمليات الحربية 
وقف  على  الحفاظ  في  بالمشاركة  دول  واستعداد 
إلى  والعبور  واللجوء  الهجرة  توقف  وربما  القتال 
أوروبا هو أقصى ما يطمح له المؤتمر، ال سيما بعد 
النفط  قبلية متعاطفة مع حفتر تصدير  قوات  ايقاف 

من الموانىء الليبية قبل يوم من إنعقاد المؤتمر.

نتائج المؤتمر:
لم يكن متوقعاً من نتائج أكثر مما جرى التوصل له:
- عدم إقرار الحل العسكري لألزمة الليبية، وبالتالي 

يبقى الحل السياسي.
- تأييد حظر توريد األسلحة لألطراف المتنازعة.

-  وقف الدعم من أي شكل ألطراف النزاع.
-  الدعوة لوقف العمليات العسكرية.

ممثلين  تسمية  المتنازعة على  األطراف  موافقة    -
للجان الخماسية العسكرية لبحث ترتيبات وقف دائم 

إلطالق النار.

مالحظات أخرى:
بعيدة  زالت  ال  عملية  السالم  عملية  بأن  اإلقرار   -

المنال.
في  الخماسية  اللجان  متابعة الجتماعات  - ستجري 

برلين.
المتحدة  األمم  جهود  ادعم  جاء  برلين  مؤتمر   -

إلحالل السالم في ليبيا.
الليبي  النزاع  طرفي  حضور  من  الرغم  وعلى  ـ 
لم  أنهما  إال  برلين  إلى  السراج وحفتر،  الرئيسيين، 

يجتمعا سوية على طاولة مفاوضات واحدة!.

وماذا بعد المؤتمر؟
والتساؤالت المهمة الذي يجب أن تطرح:

النار  إطالق  وقف  نجاح  عند  سيتحقق  الذي  ما   -
ومراقبته؟

الشرعية  الحكومة  السراج  حكومة  ستبقى  هل   -
المعترف بها دولياً؟

السيطرة  سيتقاسم  هل  حفتر:  الجنرال  عن  ماذا   -
الواقعية مع الحكومة على األرض وبيع النفط؟

إلى  لالجئين  الال شرعية  الهجرات  ستتوقف  هل   -
أوروبا؟

الدولية في منع اإلرهاب من  القوات  - هل ستنجح 

التسلل إلى أوروبا؟
- هل سيشعر المتحالفون مع كل من طرفي النزاع 
الطرف  ومنعوا  وجوههم  ماء  على  حافظوا  أنهم 

اآلخر باالستيالء على كل شيء؟
- هل نجح األعداء بإبقاء مكائن الضغينة والتحارب 

والفرقة الوطنية الليبية باقية ولكنها مستترة؟
- وهل سيبقي ذلك الباب مفتوحاً للتدخالت الخارجية 

الالحقة؟

مالحظات ختامية:
هناك مثل شعبي ألماني يقول:

”Außer Spesen, nichts gewesen“
دعوات  سوى  شيء  من  يتحقق  لم  أنه  يعني:  وهو 

الطعام!
ولذا  مفاجآت،  تتوقع  وال  الوضع،  تراقب  أمريكا 
جادة  غير  وبتصريحات  خارجيتها  بوزير  اكتفت 
وعازمة، كما قرأها البعض في وجه بومبيدو ولحن 
صوته!. فأمريكا لديها نفط كثير، وهي ليست دولة 
مزدهرة، وطلبات  وأسواق سالحها  لليبيا،  مجاورة 

حماياتها أكبر.
وهي تكتفي بدعم داعمي حفتر، وتدعو إلى سحب 
القوات األجنبية، وكأنها على توافق مع روسيا في 
هذا الشأن. لم يعد التصادم سياسة بل التوافق على 

التقاسم!!!
ألمانيا الخجولة تدعي حرصها على األمن والسالم 
ما  وهي  أوروبا،  إلى  الالجئين  أفواج  عبور  وعدم 
في  اإلرهابين  إنتشار  وكذلك  أحسنهم،  إلى  تحتاج 
أن  إال  ألمانيا  أمام  ليس  المسالمة.  الوديعة  أوروبا 
مهمتها  بنجاح  واإلدعاء  الشعور  على  نفسها  تجبر 
ودورها في إحالل السالم وحياديتها وعدم اهتمامها 

بالنفط ومشاريع البناء الضخ!.
الوسطى،  الحلول  فرص  وقناصة  المراوغة  فرنسا 
على  وعينيها  السراج،  وتجامل  حفتر،  إلى  تتحدث 

آبارهم ومصافيهم.
القوى  قبل  من  والمحسوب  الكبير،  الدور  وتركيا 
العظمى، تسرح وتمرح على مسرح الممكن بصوتها 
دولي  إطار  في  ونجمتها،  هاللها  وجيش  العالي 
ونهب  وتدمير  جهة،  من  ومصالح  أدوار  لتوزيع 

وتخريب وتفتيت من جهة أخرى.

في الختام أقول:
أو  ومتحدين،  واعين  والمسلمون  العرب  كان  لو   
إلى  كنا اضطررنا  لما  متناحرين،  غير  األقل  على 
ما  وإذا  مقاساتهم!  على  قماشاً  اآلخرون  يفصلنا  أن 
تحقق ذلك يكون العرب قد خسروا، وربح اآلخرون 

على حسابنا.

لكن ال بد لنا من االنتظار والتفاؤل!

د. نزار محمود
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الكويكبات  بين  الفرق  عن  قبل  من  تساءلت  هل 
والمذنبات والنيازك والشهب؟

إذا كنت ممن يجدون متعتهم في النظر إلى السماء، 
باألعلى،  عينك  تراه  ما  كل  على  للتعرف  وتسعى 
فمن المؤكد أنك تعلم أن السماء ليست الشمس والقمر 
الفضائية  الصخور  أيضاً  هناك  فحسب.  والكواكب 
مثل الكويكبات والمذنبات، وزخات الشهب الشهيرة 
في  الرائعة  الشهب  لرؤية  الفرصة  تمنحنا  التي 

السماء.
أنواع  بين  الفرق  نوضح  التقرير  هذا  في  ودعونا 

الصخور الفضائية.

الكويكبات
الكواكب  أحياناً  وتسمى   asteroids الكويكبات 
الصغيرة، وهي أجرام سماوية تدور حول الشمس، 
المبكر  التكوين  عن  تخلفت  صخرية  كبقايا  نشأت 

للنظام الشمسي قبل حوالي 4.6 مليار سنة.
يزيد عدد الكويكبات المعروفة حتى اآلن عن 840 
الحطام  هذا  على  العثور  ويمكن  كويكب،  ألف 
المريخ  كوكبي  بين  الشمسي  النظام  في  الفضائي 

والمشترى داخل حزام الكويكبات الرئيسي. 
لحجمه  ونظراً  المشترى،  كوكب  تكون  فبعد 
العمالق، فقد منع أي أجسام كوكبية من التكون بينه 
وبين المريخ، ما أدى إلى اصطدام األجسام الصغيرة 
الموجودة في تلك المنطقة ببعضها البعض، وتكونت 

الكويكبات.

(أكبر  سيريس  بين  ما  الكويكبات  أحجام  وتتراوح 
الكويكبات) ويبلغ عرضه 940 كيلومتراً، وأجسام 
الكلية  الكتلة  أمتار.   10 من  أقل  عرضها  أخرى 
الرئيسي  الكويكبات  حزام  في  الكويكبات  لجميع 

مجتمعة هي أقل من كتلة كوكب األرض.

لها أقمار مصاحبة، كما  هناك حوالي 150 كويكباً 
الحجم  تكون متساوية في  ثنائية  أن هناك كويكبات 

تقريباً وتدور معاً، كما هناك كويكبات ثالثية.
تنقسم الكويكبات من حيث تركيبها إلى ثالث فئات، 

وهي:
– الفئة C: وهي األكثر شيوعاً، وتسمى الكويكبات 
والسيليكات،  الطين  من صخور  وتتكون  الكربونية 

ولونها رمادي داكن.
ونيكل،  وحديد  سيليكات  من  وتتكون   :S الفئة   –
المعروفة،  الكويكبات  من   %17 حوالي  وتمثل 

وتتفاوت ألوانها من خضراء على حمراء.
– الفئة M: تتكون من الحديد والنيكل، تكون حمراء 

اللون.
ويختلف تركيب الكويكبات وفقاً الختالف بعدها عن 
الشمس وقت تكوينها، فقد شهدت بعض الكويكبات 
درجات حرارة مرتفعة أدت إلى ذوبانها جزئياً بعد 

تكونها، مما تسبب في غرق الحديد في مركزها.
القليل  الشكل، ولكن  الكويكبات غير منتظمة  معظم 
الشمس  الكويكبات حول  منها يكون كروياً، وتدور 
في مدارات بيضاوية. وقد تتغير مدارات الكويكبات 
لكوكب  الهائلة  الجاذبية  نتيجة  الرئيسي  الحزام  في 
مع  للكويكبات  القريبة  والمواجهات  المشترى، 
من  الكويكبات  تُطرد  المدار،  تغير  عند  المريخ. 
الحزام الرئيسي ويلقى بها في الفضاء عبر مدارات 
الكواكب األخرى، ما يزيد من خطر اصطدامها بتلك 

الكواكب.

أنواع،  ثالثة  إلى  موقعها  الكويكبات حسب  وتنقسم 
وهي:

الكويكبات  وتدور  الرئيسي:  الكويكبات  حزام   –
الموجودة فيه في مدارات محددة، وتقع بين المريخ 
والمشترى، ويحتوي على ما بين 1.1 و1.9 مليون 
وماليين  واحد،  كيلومتر  من  أكبر  قطرها  كويكب 

الكويكبات األصغر.
– أحصنة طروادة: تشترك هذه الكويكبات في مدار 
موازنة  ويتم  به،  لكن ال تصطدم  أكبر،  مع كوكب 
ميل  خالل  من  والكوكب  الشمس  من  الجاذبية 

الكويكب إلى الخروج من المدار بطريقة أخرى.
– الكويكبات القريبة من األرض: تمر مدارات تلك 
بالقرب من األرض. هناك ما يزيد عن  الكويكبات 
10 آالف كويكب قريب من األرض، من بينها أكثر 

الكون هو ما يوجد في قبة السماء، من أجرام سماوية منها ما يكون معتم مثل الكواكب، واألرض التي نعيش عليها واحدة من 
هذه الكواكب، ومن األجرام السماوية ما يكون مضيئاً ومتحركاً مثل النجوم كما أن شمسنا التي تمدنا بالضوء والحرارة تعد 
واحدة منها، والمفهوم العلمي للكون أنه الفضاء الشاسع الذي يحتوي على النجوم والمجرات والكواكب والنيازك والمذنبات، 
حيث أن جميعها تنتمي إلى ما يسمى بالمجرات وهناك عدد ضخم منها ولهذه المجرات أشكال مختلفة فمنها ما هو بيضوي 

ومنها ما هو قضيبي، وأشهر هذه المجرات مجرة درب التبانة التي ينتمي لها كوكبنا األرض.

من 850 تزيد أقطارها عن كيلومتر واحد.
يراقب العلماء باستمرار الكويكبات العابرة لألرض، 
التي تتقاطع مساراتها مع مدار األرض، والكويكبات 
القريبة من األرض التي تقترب من المسافة المدارية 
وقد  كيلومتر  مليون  في حدود حوالي 45  لألرض 

تشكل خطراً. 

المذنبات
من  ثلجية  كرات  عن  عبارة   comets المذنبات 
الغازات المجمدة والصخور والغبار التي تدور حول 
الشمس، وتعتبر أجساماً صغيرة جداً مقارنة بالنظام 

الشمسي. 
تدور المذنبات حول الشمس، لكن يُعتقد أن معظمها 
يسكن في منطقة تُعرف باسم »سحابة أورت«، وتقع 
وراء مدار بلوتو. في بعض األحيان يتدفق المذنب 
ذلك  يفعل  البعض  الداخلي؛  الشمسي  النظام  عبر 
بانتظام، بعضهم مرة واحدة فقط كل بضعة قرون. 

يُطلق على الجسم الرئيسي للمذنب النواة، ويمكن أن 
يحتوي على الماء المتجمد والميثان واألمونيا وثاني 

أكسيد الكربون.
المذنبات متجمدة، ولكن، عندما يكون  عندما تكون 
الجسيمات  تبدأ  الشمس،  من  قريباً  المذنبات  مدار 
حالة  إلى  صلبة  حالة  من  المادة  (تحول  بالتسامي 
الجليد  ويبدأ  حرارتها،  درجة  ترتفع  عندما  غازية) 
سحابة  مكوناً  غاز  إلى  بالتحول  النواة  سطح  على 
اإلشعاع  ويعمل   ،(Coma (كوما  تسمى  غازية 
الصادر عن الشمس على دفع جزيئات الغبار بعيداً 

عن السحابة لتشكل ذياًل يمتد لمئات األميال.
جزيئات  تحفيز  عند  البالزما  من  آخر  ذيل  يتشكل 
يتم  ال  وعادًة  الشمسية،  الرياح  مع  بالتفاعل  الغاز 

رؤية هذا الذيل بالعين المجردة.
تتكون نواة مذنب من الجليد ويمكن أن تكون صغيرة 
بضعة  طولها  كبيرة  أو صخور  أمتار  بضعة  بقدر 

كيلومترات. 

قد تنهار المذنبات إذا اقتربت من الشمس عدة مرات، 
إلى  يؤدي  ما  كتلتها،  فقد  يساعد على  التسامي  ألن 

زهراء أبو العنين
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انهيارها في النهاية.
للوهلة األولى، قد تبدو المذنبات والكويكبات متشابهة 
للغاية، ولكن، الفرق يكمن في وجود السحابة والذيل. 
المجردة  بالعين  المذنبات  من  عدداً  نرى  أن  يمكننا 
عندما تمر بالقرب من الشمس ألن السحابة والذيول 
الوهج  حتى  أو  الشمس  ضوء  تعكس  لها  المكونة 
التي تمتصها من الشمس. ومع ذلك،  بسبب الطاقة 
فإن معظم المذنبات صغيرة جداً أو باهتة جداً بحيث 

ال يمكن رؤيتها بدون تلسكوب.
يمكن أن يؤدي إلى  المذنبات وراءها حطاماً  تترك 
المثال،  سبيل  على  األرض.  على  الشهب  زخات 
يحدث دش نيزك البرشاويات كل عام بين 9 و13 
مذنب  مدار  عبر  األرض  تمر  عندما  أغسطس/آب 

.Swift-Tuttle

الشهب والنيازك
 Meteoroid) يعاني الكثيرون من بعض اللغط حول
ولكن  الكلمات،  لتشابه   (Meteoriteو  ،Meteorو
تعني   Meteoroid فكلمة  بينهم،  فرق  هناك 
إلى  دخوله  عند  أما  الشمس،  حول  الدائر  النيزك 
أو   Meteor عليه  يطلق  لألرض  الجوي  الغالف 

من  األرض  لسطح  الشهاب  وصول  وعند  شهاب، 
نيزكي  يسمى حجر  فإنه  كاماًل  تبدداً  يتبّدد  أن  غير 

.Meteorite
يمتلئ الفضاء بين الكواكب بمليارات من الجزيئات 
الصغيرة التي تدور حول الشمس، والتي يطلق عليها 
النيازك، وتشمل األجسام التي يكون قطرها أكبر من 
الميكرون (1/ مليون من المتر) وأقل من متر واحد.
الشهاب، هو ذلك الوميض الذي يلمع في سماء الليل 
حينما يحترق جزء صغير من النيازك عند دخولها 
النيازك التي تدخل  الغالف الجوي لألرض. معظم 
أنها  لدرجة  جداً  صغيرة  لألرض  الجوي  الغالف 

تتبخر تماماً وال تصل أبداً إلى سطح الكوكب.
وهناك ثالثة مصادر رئيسية للنيازك، وهي:

– بعض النيازك عبارة عن غبار متبٍقّ من تكوين 
النظام الشمسي.

الكويكبات  من  عبارة عن شظايا  اآلخر  البعض   –
انفصل نتيجة االصطدامات.

– وبعض النيازك، والتي تسبب في زخات الشهب 
الغالف  يمر  حينما  المذنبات،  من  تأتي  الضخمة، 
الجزيئات  من  مجموعة  عبر  لألرض  الجوي 

الصغيرة التي خلفها ذيل المذنب.
إذا نجا أحد النيازك عند دخوله الغالف الجوي، ولم 
األرض،  إلى  يصل  أن  واستطاع  بالكامل،  يتبخر 

فيسمى حجراً نيزكياً أو جرماً.

زخات الشهب
معينة،  ليلة  في  شهب  عدة  رؤية  يمكن  ما  عادة 
وعندما يكون هناك الكثير من الشهب، فإن هذا ما 
الشهب  الشهب. تحدث بعض زخات  يسمى زخات 
سنوياً أو على فترات منتظمة حيث تمر األرض عبر 

مسار الحطام الذي خلفه مذنب.
عادًة ما يتم تسمية زخات الشهب باسم نجم أو كوكبة 
قريبة من المكان الذي تظهر فيه الشهب في السماء. 
ربما األكثر شهرة هي زخة البرشاويات، التي تبلغ 
ذروتها في 12 أغسطس/آب من كل عام، وسميت 
نسبة إلى كوكبة برشاوش التي تظهر وكأن الشهب 

منبعثة منها.
من  صغيرة  قطعة  هو  البرشاويات  من  شهاب  كل 
مذنب سويفت تتل Swift-Tuttle، الذي يتم دورته 

حول الشمس مرة كل 135 عاماً.
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أماني بطل
والنثر  الّشعر  تكتُب  حلب،  مواليد  سوريّة  كاتبة   
باإلضافة إلى القّصة القصيرة، صدر ديوانها األّول 
بعنوان "ُعزلُة الروح"  في مصر دار الزياّت عام 
الّشعر  في  كتاب  أنّه  عنه  الكاتبة  تقول   ،2018
الحياة من خيانة وحّب  تتحدث عن مشاكل  والنثر، 
من طرٍف واحٍد عن الشوق و الفراق والحنين إلى 

الوطن، عن مأساة الروح حين تقرُر االنعزال.
 ثم صدر الكتاب الثّاني لها في منتصف 2019 وهو 
سوريا،  في  حدثت  واقعيّة  حّب  قّصة  عن  يتحّدث 
قصة وفاء وإخالص بعنوان (عودي قبل المغرب) 
في المجموعة اتكأت القاصة على الشعر بما يتناسب 

مع فحوى الفكرة.

إيمان حميد عبدا لله العذري
صنعاء  مواليد  من  يمنية  وشاعرة  جامعيّة  أستاذة 
العربية  اللغة  في  الدكتوراه  شهادة  على  حاصلة 
وآدابها، مع مرتبة الشرف األولى  من جامعة عين 
الخطاب،  وعلم  اللسانيّات،  تخصص  في  شمس 
العربية  اللغة  في  الماجستير  شهادة  على  حاصلة 
الرسالة  بطباعة  المناقشة  لجنة  توصية  مع  بامتياز 
من كلية اللغات جامعة صنعاء، تخصص،علم اللغة  
الشعريّة   الدواوين  من  عدداً  لها  أّن   كما  2008م. 
النصر"،  محاريب  في  "سجود  تباعاً..  صدرت 
"لربّما آنست ناراً"، ديوان شعري ثالث قيد الطباعة 
على  حاصلة  الُعذري  الشاعرة   أّن   يُذكر  اآلن، 
المركز األّول في مسابقة جامعة صنعاء للشعر للعام 
رابطة  في  عضو  وهي   2005-2004 الجامعي 

األدب اإلسالمي العالمية.

حسام الدين مصطفى جودة 
صحفي مصرّي يقيم في ألمانيا، عمل في الّصحافة 
بين  تنوعت   ، عاماً  عشر  السبعة  تجاوزت  مّدة 
صحافة الجريمة والصحافة االجتماعية والسياسية، 

.BBC كما عمل موقع هيئة اإلذاعة البريطانية

عدداً  وشغل   ،1999 عام  بنها  جامعة  من  تخرج 
الصحفية في مؤسسات صحفيّة عربيّة  المواقع  من 
(العشق  باترونة  القصصية  المجموعة  وتعد  عّدة. 
حول  وتدور  األدبي.  إنتاجه  باكورة  والحرام) 
تضم  والشر.  الخير  بين  النفسية  بتدرجاته  اإلنسان 
المجموعة  أربع عشرة قّصة متنوعة غالباً ترصد 
وترصد  إليها.  النظر  زاوية  باختالف  الحقيقة  تغير 
بطلة  تعانيها  التي  اللون  عنصرية  بسبب  المعاناة 
بطل  يواجه  (الهارب)  قصة  في  الوسيم).  (األسمر 
القصة الوجوه الحقيقة التي تختفي خلف أقنعة البشر. 
تناقش  (باترونة)  األدبي  للعمل  الرئيسية  القصة 

العالقة بين السياسة والجنس والبيزنس.

خلود شّواف 
 كاتبة سورية  حاصلة على إجازة في اللغة العربية 
على  أدبيّة  مشاركات  لها  كان  دمشق،  جامعة  من 
الصحافة  في  تكتب  سوريا،  في  عّدة  ثقافيّة  منابر 
الورقيّة وااللكترونيّة، في ألمانيا وخارجها. في عام 
2018 صدر كتابها مخاض الحروف وهو مجموعة 
روايتها  أشهر صدرت  أربعة  وقبل  ونثريّة  شعريّة 
األولى (لَمار) ا وتّم توزيعها في  ألمانيا وعدد من 

البلدان العربية.

رائد هاشم الدّبوني
الموسيقي، وهو  التراث  في  فنّان عازف، وباحث   
َعِمَل  برلين،  في  عيادته  في  يعمل  أسنان  طبيب 
نائب  جامعات.  عّدة  في  األسنان  لطب  تدريسيّا 
العراقي،  النواب  مجلس  في  الموصل  عن  لمرتين 
برلين  في  العراقيين  المغتربين  منظمة  رئيس 
الدبّوني في محاضرته "نداء  براندنبورغ مما قدمه 

موسيقي للصالة ...األذان "
لماذا هذا النوع من األذان في هذا الوقت من األوقات 
الخمس ؟ ومن أّي نغم هو؟ وما  السبب أّن لكّل وقٍت 
أذان مقام معيّن، بمصاحبة آلة الكمان، تّم عرض و 
إيضاح النغم موسيقيا ثم يؤّذن آذان ذلك النغم،  في 

محاولة منه لربط التراث الديني بالتراث الموسيقي.

روعة درويش
  من مواليد سوريا حلب عام 1960  تكتب القصة 
تعالج  النثر،  قصيدة  إلى  باإلضافة  جداً  القصيرة 
كتاب  لها   ، والمجتمع  المرأة  قضايا  نصوصها  في 
  2014 عام  صدر  ماس  مخاض  بعنوان  مطبوع 
باللغتين العربية واأللمانية  كتاب لها  سيصدر قريباً 

بعنوان ثكل الياسمين. 

عزيز الّقزاز
 خبير علمي معروف بشؤون الشرق األوسط والعلوم 
االقتصاديّة التطبيقية والعالقات الدوليّة،عمل لمّدة 37 
سنة في معهد الشرق األوسط األلماني في هامبورغ 
الجامعيّة  المجاالت  في  علميّة  ومقاالت  كتباً  ونشر 
األلمانية  خصوصاً  األوروبية  باللغات  المتخصصة 
واالنجليزية، كما أشرف باالشتراك مع أساتذة ألمان 
على رسائل جامعية للماجستير والدكتوراه باإلضافة 
إلى عمله مدرساً في جامعة هامبورغ. باحث مهتّم 
األقطار  في  التنمية  وسياسات  نظريات  مجال  في  
األوروبية  (الجمعية  تأسيس  في  شارك   ، العربية 
المتوسطية للتعاون والتنمية) في هامبورغ وانتخب 
المنظمة  ورئيس  مؤسس  أيضا  وهو  للرئيس،  نائبا 

العالمية للمغتربين العراقيين.

 علي عماد
 أستاذ جامعّي وباحث سوري يقيم في ألمانيا ، يحمل 
اليبزيغ،  جامعة  اآلداب  كلية  من  الدكتوراه  شهادة 
بعد  ما  مسرح  في  اإلنساني   الخطاب  باختصاص 
الحرب العالميّة الثانيّة وعن إسهام المسرحيين الغير 
الُمنكسر بعد الحرب  معروفين إلعادة بناء االنسان 
العلوم  في  الماجستير  يحمل  كما  الثانية،  العالمية 

السياسية من جامعة اليبزيغ. 
يعمل حالياً على مشروع العالقة بين األدب والسياسة 
في ألمانيا والعالم العربي، دراسة عن تصّور جديٍد 

أقيمْت في برلين أيام 10-11-12. كانون الثاني  2020 فعاليات ببلومانيا العرب، ملتقى الثقافات والحضارات. 
 تضّمنت الفعالّية نشاطات أدبّية وفنّية متنّوعة، شارك فيها عدٌد من األدباء والفنانين العرب تنوعت مشاركاتهم بين القّصة والشعر، والقضايا 

الفكرية .. مجلّة الدليل تحتفي بهؤالء األدباء وتنشر السيرة الذاتّية لهم حسب الترتيب الهجائي ألسمائهم.  

متابعات ثقافية
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لمفهوم األدب السياسي.
كما يحمل الماجستير في األدب األلماني من جامعة 
جامعة  من  االنجليزي  األدب  في  وإجازة  اليبزيغ  
في  والمقاالت  األبحاث  من  عدداً  نشر  دمشق. 
االلكترونية  والمواقع  األبحاث  ومراكز  الصحف 
تتحدث عن الفكر السياسي الجديد بعد الربيع العربي 

والخطاب اإلنساني من خالل األدب والسياسة.

محمد حجاب
 طبيب وكاتب مصري من مواليد القاهرة ، حاصل 
القاهرة وزمالة  من  والماجستير  البكالوريوس  على 
بدأ  الجنوبية.  بكوريا  سيول  من  القلب  قسطرة 
التواصل  مدونة خاصة وعلى صفحات  في  الكتابة 
االجتماعي ثم تطور األمر إلى عّدة صحف ومجالت 
حصل  (اللي  بعنوان  األول  كتابه  صدر  الكترونية 
وهو  واالستقبال)  الطوارئ  أخبار  في  اتقال  واللي 
ونظرة  الطبيب  معاناة  عن  يحكي  ساخٌر  كتاٌب 
العمليّة  حياته،  كواليس  في  يدور  ما  و  له  المجتمع 

والخاصة، داخل أروقة المستشفيات. 
الثاني (ضحك من وراء حجاب) صدر  الكتاب  أّما 
في  2019 يناقش عّدة قضايا اجتماعيّة على نطاق 
نقد  إلى  يتطّرق  كما  أفرادها  بين  والعالقة  األسرة 

المجتمع وقوالبه بشكل كوميدي ساخر. 

محمد الشحري
 باحث في علم اللغة وروائي ُعمانّي من مدينة ظفار، 
الساميّة  اللغات  في  الدكتورة  ألطروحة  يحّضر 

بجامعة هايدلبيرغ.
األدبيّة:  أعماله  من  حقوقي،  وناشط  كاتب  وهو 
"بذور البوار" مجموعة قصصية صدرت عن دار 
أدب  الُمرتحل"  "الّطرف   .2010 دمشق  الفرقد 
رحالت  دمشق 2013. "موشكا" رواية، صادرت 
رواية  األخير"  "األحقافي  بيروت.  سؤال  دار  عن 
هي اآلن قيد الطباعة في دار سؤال بيروت، تتحدث 
الرواية عن أحداث ثورة قام بها الشعب، وأخمدها 
اإليرانيون واإلنجليز، في حقبة الستينات والسبعينات 

من القرن الماضي في منطقة األحقاف.
 مما قّدمه الشحري في ببلومانيا  (المشترك اللغوي 
والشحرية  السريانية  اللغتين  السامية:  اللغات  بين 
لغتين  بين  مقارنة  محاولة  أّول  وهي   نموذجاً) 
تنضويان تحت مصطلح اللغات السامية، إحداها في 

شمال الجزيرة العربية واألخرى في الجنوب.

محمد الفاتح العلبي "أبو نشوان" 
الشهرة  المقولة  صاحب  حلب  سوريا  مواليد  من 
عليها".  أُصلب  ليتني  مديداً  عمراً  خشبتي  "حملُت 
حاصل على اإلجازة في اللغة العربية وآدابها، من 
أعماله األدبية ديوان شعر يجمع بين الحّب والوطن 
بعنوان " أوراق الخريف "، كتاب في النحو بعنوان 
المجاالت  في  كتاب  وله  المحفوظ"  الذكر  "لغة 

اإلنسانية واالجتماعية كافة بعنوان "قرأُت لك " و 
كتاب علمتني الحياة. من  المعلوم أّن أبا نشوان أحد 
بنائها  العربية والحريصين على  المدافعين عن  أهّم 

السليم، أمضى عمره في خدمتها وخدمة طالبها..

موسى الزعيم 
كاتب سوري درس األدب العربي في جامعة حلب، 
القصيرة  القصة  يكتب  النفس.  وعلم  تربية  دبلوم 
والقصيرة جداً صدرت له مجموعة قصصية بعنوان 
األساس في دمشق ومجموعة قصصية في مصر " 
القصص"  كما  بعنوان من روائع   " عمل مشترك 
صدرت المجموعة  الثالثة "الرقص مع الريح " عن 

دار الدليل للطباعة والنشر في برلين عام 2019. 

نجاة عبد الصمد 
نسائية  وجراحة  توليد  وطبيبة  سوريّة  وكاتبة  أديبة 
من مواليد السويداء، مقيمة في ألمانيا، تحمل إجازة 
في اللغة العربية وآدابها من جامعة دمشق تقيم حالياً 
مرويات  و  روايات  عّدة  لها  صدرت  برلين.  في 
نُشرت  وإماراتية.  ولبنانية  سورية  نشر  دور  عن 
لها أبحاث ومقاالت ومشاركات بحثيّة في الصحف 
دراسات  ومراكز  الكترونية  مواقع  وفي  العربية 
العربية  للرواية  كتارا  جائزة  على  حائزة  عربية. 
عن فئة الروايات المنشورة عام 2018عن روايتها 
"ال ماء يرويها|.  وقد تُرجمت الرواية مؤخراً إلى 
إلى  ترجمتها  على  أالن  جاٍر  والعمل  االنكليزية، 
الرواية  في  إصداراتها:  من  والفرنسية.   االيطالية 
حنان  في   ، سوريّة  غورنيكات   ، المنافي  بالد 
بيت  سورية،  شهادات  األوطان،  منازل  الحرب، 
ترجمات  عدة  لها  صدرت  كما  السوري.  المواطن 
تأليف  شاب،  طبيب  مذكرات  منها  الروسية  عن 
جسد  مشترك).الجمال  (عمل  بولغاكوف  ميخائيل 

وروح، تأليف فاندا الشنيفا.

ندى حاكمي
على  حاصلة  حمص،  مواليد  من  سورية  وائية   
شهادة الدكتوراه في معالجة أطفال مرضى التوحد. 
أصدرت روايتها األولى عام 2019 بعنوان (نساء 
النساء  حال  فيها  الكاتبة  تعالج  الشهوة)  تابوت  في 
وتعمل  النظام،  سجون  في  المعتقالت   السوريات 
حالياً على إصدار روايتها الثانية والتي ستكون أيضاً 

من وحي الوجع السوري.
الكاتب في توثيق االنتهاكات  ترى حاكمي أن دور 
ضّد النساء واألطفال ال يقّل أهميّة عن معالجة طفل 
يمارس  أن  الطبيب  على  يفرض  وبالتالي  مريض 

دورين إنسانيين في وقت واحد.  

نزيه مير علي  
له مجموعة قصصيّة  مواليد سوريا،  صدرت  من 
بعنوان (باأللوان) عام 2019  في ألمانيا  تتضمن 

عدداً من القصص وتقع في 240 صفحة من القطع 
المتوسط، كذلك يعمل اآلن على مجموعة ثانية قيد 
الناس  حياة  من  قصصها  الكاتب   نسج  االنجاز، 
المزدحمة  الشوارع  الجوالين في   الباعة  وأصوات 
قيد  لديه رواية  كما  بالحياة،  والتي تضج  بالفوضى 

الطباعة اآلن  يحتفظ باسمها لحين صدورها .

نورس علي
روائي سوري من مواليد دمشق حاصل على إجازة 
واحٌد  عمٌل  له  دمشق..  جامعة  من  الترجمة  في 
األولى في جائزة  المرتبة  مطبوٌع وقد حصل على 
الشارقة لإلبداع األدبي العربي  فئة الرواية  تحت 

عنوان (وكان عرشه على الماء). 
من  انطالقاً  اللجوء  رحلة   عن  الرواية  تتحّدث 
اللحظات األولى في انتظار الباص المتّجه إلى لبنان، 
تقوم الرواية على معالجة الحدث بطريقٍة تنحو منحى 
التّحليل النّفسي، ويكثر فيها توظيف الّشعر واختالط 

الذاكرة بالواقع والخيال.

ياسر األريانّي 
قاص وكاتب يمنّي  وهو طبيب أسنان ويحمل شهادة 
بعنوان  مجموعة قصصية  له  ، صدرت  الماجستي 
"طعم  بعنوان  ثانية  مجموعة  له  أّن  كما  "كّرتين  
الحياة" قيد الطبع.  كتب عدداً من المقاالت نشرت 
في صحف يمنيّة وعربية.  أسس مع مجموعة من 
المثقفين اليمنيين في برلين نادي الكتاب اليمني. كما 
حصل األرياني على عدد من الجوائز األدبية منها 
الجائزة األولى بالشراكة عن قصة "صديقي سالم" 
من  "قصص  مسابقة  الوافدين مصر،   الكلية  نادي 
الحقل الطبي" باللغة االنجليزية، شبكة شرق البحر 

المتوسط للصحة العامة .

والتوفيق  النجاح  يتمنى  الدليل  عمل  فريق 
للقائمين على ببلومانيا والمشاركين فيها .
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إليكم في السطور التالية بعض النصائح التي تساعد 
في  للتحكم  المثلى  الطرق  أطفالهم  تعليم  في  اآلباء 

الغضب.

ـ شجع أطفالك على التعبير عن مشاعرهم
تأمرنا  منذ صغرنا، ترددت على مسامعنا عبارات 
أال نغضب أو نبكي. وعادًة ما ياُلم األطفال الذكور 
عندما يبكون، وكثيًرا ما يسمعون عبارات مثل »ال 
تبِك، فالرجال ال يبكون«، ولكن هذا ال يعود على 
الطفل بأي فائدة، وال يؤدي سوى إلى كبت مشاعره.

المهارات االجتماعية،  لم يدرس صراحة  ومعظمنا 
أو جرى تلقينها له، بل اكتسبناها من محيطنا على 
طول رحلة حياتنا، من خالل مراقبة تفاعالت آبائنا 
هذه  األطفال  يكتسب  أن  يمكن  ولكن  اآلخرين.  مع 
المهارات منذ الصغر، ويجري تعليمهم كيفية التعبير 
عن مشاعرهم بشكل مناسب في الظروف المختلفة، 
أو  عاطفيين  يكونوا  أن  دون  أنفسهم  عن  والتعبير 

دفاعيين.
مثل  المشاعر  بعض  أن  توضيح  المهم  من  كذلك 
اإلحباط، وخيبة األمل، واإلحراج، والغضب، غالًبا 
معهم  يتفاعلون  الناس  لكن  مشابه،  بشكل  تظهر  ما 

بطريقة مختلفة. 
وفي حاالت الغضب الشديد، اطلب بهدوء من طفلك 
للحديث  الشديد، ويمكن  أن يشرح لك سبب غضبه 
عن األمر أن يساعد بعض األطفال على التغلب على 

مناقشة  يريد  ال  طفلك  كان  وإذا  والهدوء.  الغضب 
مع  التحدث  عند  بالراحة  يشعر  فقد  معك،  األمر 
حيوان أليف، أو دمية، أو صديق وهمي، أو شخصية 
مفضلة في قصة ما. ناقش طفلك في األمر، واطلب 
منه رؤية جانب آخر من المشكلة، واربطها بالوضع 
شخصيته  ستشعر  كانت  كيف  واسأله  الحالي، 
المفضلة وتتفاعل؟ فيمكنك تشجيعه على التحدث مع 
أي مما سبق، المهم أن يفضي بما في داخله، ويتمكن 

من التعبير عن مشاعره بصورة صحية.

ـ َعلّم طفلك مهارات التواصل
يجب أن يتعلم األطفال أن يكونوا حازمين، وليسوا 
أنفسهم دون أن يكونوا  عدوانيين، وأن يعبروا عن 
عاطفيين أو دفاعيين. وباعتبارك ُمربِّي، عّود طفلك 
يتوقف  وأن  مباشرة،  االستنتاجات  إلى  يقفز  أال 
طفلك  علِّم  كذلك،  اآلخرون.  يقوله  ما  إلى  ليستمع 
نفسه  يحاول وضع  كأن  النشط،  االستماع  مهارات 
اإلمكان،  قدر  موقفهم  تقدير  له  يضمن  ما  مكانهم 
يعرف  األسئلة حتى  التحدث، وطرح  قبل  والتفكير 

ما يحاول اآلخرون قوله.

ومهارات  المستقطع  الوقت  تقنية  استخدم  ـ 
االسترخاء

يمكنك استخدام وسيلة »الوقت المستقطع« من أجل 
إخراج طفلك من موقف صعب. وإذا استُخدمت هذه 

ليست  الحالة  هذه  ففي  استخداًما صحيًحا؛  الطريقة 
عقاًبا، بل وسيلة إلزالة فرد من موقف ما؛ مما يوفر 
تهدئة  لطفلك  الفردي  الوقت  ويتيح  للتفكير.  الوقت 

أعصابه، واستعادة السيطرة على نفسه.
نحو  توجيههم  يمكن  سًنا،  األكبر  لألطفال  وبالنسبة 
بذل جهد واعي بأال يصدر عنهم أي تصرف خالل 
من  أنفسهم  إلخراج  يسعوا  وأن  الغضب،  لحظة 
نصحهم  يمكن  يهدأوا.  حتى  واالستراحة  الموقف، 
أيًضا باالنتظار قبل إرسال رسالة نصية، أو رسالة 
بريد إلكتروني، استجابًة لموقف أغضبهم، واالبتعاد 
الخطوة  اتخاذ  قبل  للتفكير  وقًتا  لهم  توفر  ما  لفترة 

التالية.

ـ حدد ألطفالك قواعد سلوكية خاصة بالغضب
مؤقًتا؛  الغضب  قمع  أحياًنا  الضروري  من  أنه  مع 
لتجنب المواجهات التي قد تؤدي إلى عدوان جسدي 
– على سبيل المثال – إال أن الغضب غير المعرب 
ارتفاع  منها  عديدة،  أضرار  إلى  يؤدي  قد  عنه 
ضغط الدم، واالكتئاب، والقلق، واضطرابات النوم 
يؤدي  أن  يمكن  كذلك،  الهضمية.  واالضطرابات 
أيًضا إلى سلوك عنيف أو عدواني سلبي، قد يعوق 

الطفل عن إقامة عالقات شخصية فيما بعد.
وفي حين أنه ال يمكننا منع الغضب، إال أنه يمكننا 
دون  بحزم،  عنه  للتعبير  طرق  األطفال  تعليم 

اإلضرار باآلخرين. 

جميع األطفال يغضبون، حالهم كحال جميع البشر؛ فنحن نغضب عندما نشعر بالتهديد؛ وتتحول أجسادنا تلقائًيا إلى وضع القتال أو الهروب، أو 
التجمد في أماكننا. وُيعد الغضب شكاًل من أشكال استجابة »القتال« للجسم؛ لذلك يتحرك البشر ضد أي تهديد محسوس، بما فيه مشاعرنا بالضيق، 

من خالل الهجوم.
وعندما يغضب األطفال، فإنهم غالًبا ما يريدون مهاجمة أخاهم الصغير الذي حطم أحد ألعابهم، أو قاسمهم اهتمام ذويهم الذي كانوا يستأثرون به 
وحدهم، أو يوجهون غضبهم نحو آبائهم الذين عاملوهم بصورة غير عادلة، أو أحد معلميهم الذي أحرجهم في الفصل، أو أحد زمالئهم الذي تنمر 

عليهم.
وفي حين أنه من الضروري في بعض األحيان قمع الغضب مؤقًتا، إال أن الغضب غير المعرب عنه قد يؤدي إلى أضرار عقلية، وأخرى نفسية، 

وحتى جسدية. وبتعليم أطفالنا كيفية التعرف على غضبهم والتعامل معه، يمكننا الحد من آثاره السلبية قبل حدوثها. 
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ـ علِّم طفلك مهارات حل المشكالت
غضبه،  وراء  السبب  فهم  في  الطفل  مساعدة  لدى 
الغضب،  عند  عليه  تظهر  التي  العالمات  ومعرفة 
فإنك بذلك تكون قد خطوت أول خطوة في طريق 

إكسابه مهارات حل المشكالت.
على  التعرف  كيفية  أطفالهم  تعليم  للوالدين  يمكن 
مشاعرهم، واالعتراف بها، والتعامل معها بالشكل 
المناسب، من خالل طرح أسئلة تُحفز األطفال على 
األطفال  مارس  كلما  الخاصة.  حلولهم  في  التفكير 
التدريبات على حل المشكالت بداًل عن  المزيد من 
التحكم  على  قدرتهم  زادت  معها،  العاطفي  تفاعلهم 

في انفعاالتهم.

ـ ُكن نموذًجا ُيحتذى به
فإن  وبالتالي  البالغين؛  األشخاص  األطفال  يُحاكي 
وإحباطك،  غضبك  مع  بها  تتعامل  التي  الطريقة 

ستؤثر بالتأكيد على طفلك.
بل  ألطفالك،  التوجيهات  بإصدار  تكتِفي  ال  لذلك 
اجعل من نفسك نموذًجا يقتدون به. وإذا كنت تعتقد 
أنك ال تُبدي غضًبا في كثير من األحيان، فاحرص 
على تحديد عدد المرات التي تصيح فيها، أو تغضب 
بطريقة أخرى، مثل الصراخ، واللكم على الحائط، 
يُثيرها وكيف  وإلقاء األشياء، مع مالحظة ما الذي 

تتفاعل.
احرص جيًدا على تعزيز عالقتك مع طفلك، ومنحه 
إذ  غضبه؛  على  للتغلب  إليها  يحتاج  التي  األدوات 
كيفية  يتعلم  أن  جيًدا  بأبويه  المرتبط  للطفل  يمكن 
المشكالت  وحل  وإدارتها،  عواطفه  مع  التعامل 
أن  إلى  المشكالت  مع  أموره  وتسيير  ومعالجتها، 

يجري حلها. 
وإذا ما الحظت خروج غضب طفلك عن المعايير 
الطبيعية – على سبيل المثال – إذا أبلغك المعلم أن 
إذا  أو  السيطرة،  قد خرج عن نطاق  غضب طفلك 
العالقات،  يعاني من مشاكل في  أن طفلك  الحظت 
اآلخرين،  أو  نفسه،  إيذاء  يحاول  أو  متنمر،  أنه  أو 
المهنية  المساعدة  الحيوانات، فال تترد في طلب  أو 

لك ولطفلك.

أن  الناس  يظن  ما  كثيًرا  تجذب:  االختالفات   -
الشخصان أصحاب الطباع المختلفة تماًما ينجذبون 
لبعضهما بشكل أكبر وتكون عالقاتهما ناجحة، لكن 
صحة  عد  أثبتت  االجتماعية  واألبحاث  الدراسات 
المتشابهة  الطباع  أصحاب  فاألشخاص  األمر  هذا 
وبينهم اتفاق أكبر تكون عالقاتهم ناجحة على المدى 
الطويل، يمكن للمختلفين أن ينبهروا ببعض للوهلة 
الخالفات  تظهر  الطويل  االرتباط  مع  لكن  األولى 
اإلزعاج  في  سبًبا  هذا  شخصياتهم  اختالف  وأن 

وليس الحب.

- يمكنني أن أغير طباعه بعد الزواج: أكثر جملة 
تسببت في فشل العالقات بين الناس، ال أحد يتغير 
من أجل شخص آخر، هذه قاعدة مثبتة، ال تخدعي 
نفسك أو تدعي أحد يخدعك بأن بإمكانك تغيير طباع 

شريكك بعد الزواج، ما الدليل على ذلك؟
يحتمل  ال  شريكك  في  تغييره  تريدين  ما  كان  إذا 
بالنسبة لِك، ال تتزوجيه وال تحاولي تقويمه، اختاري 

شخًصا آخر يمكنك تحمل طباعه.

- طول فترة التعارف سيجعل الزواج مضموًنا أكثر: 
من قال أن الزواج مثل "البطيخة" كان حكيًما، فمهما 
لك  فهي ال تضمن  والتعارف  الخطوبة  فترة  طالت 
هي  بالطبع  حياتك،  شريك  عن  شيء  كل  معرفة 

التلميحات عن طباع الشخص، ولكن  تعطي بعض 
المعاشرة تختلف تماًما، كما أن دفع الناس للشريكين 
على الزواج بسبب طول فترة الخطوبة قد يجعلهما 

يأخذان قراًرا غير صحيح.

- لكل شخص توأم روح مخلوق له: يعيش الكثيرون 
في  توأم روحهم ويقضون عمرهم  إيجاد  أمل  على 
البحث عنه ويرفضون عالقات كثيرة ظًنا منهم أن 
الروح  توأم  أن  الحقيقة  لكن  الروح،  توأم  ليس  هذا 
يتشكل بعد العشرة، فالحب هو الذي يدفع شخصين 
حتى  تتآلف  أرواحهما  تجعل  والعشرة  للزواج، 

يصبحا توأم روح لبعضهما البعض.

- الحب له تاريخ صالحية: أثبتت بعض الدراسات 
أن المشاعر بين المرتبطين حديًثا تكون بنفس القوة 
بين هؤالء الذين تزوجوا منذ 10 أعوام وحتى 30 
عاًما، وذلك يعني أن الحب ال ينتهي وال يضيع، بل 
ربما يأخذ أشكااًل مختلفة للتعبير عنه ولكنه ال ينفد.

- الحب من أول نظرة: ال يوجد ما يسمى بالحب من 
أول نظرة، بل يوجد إعجاب من أول نظرة، انبهار 
من أول نظرة، ولكن من يظنون أن هذا حًبا فهم ال 
يعرفون معنى الكلمة، فمشاعر الحب أقوى وأعمق 

كثيًرا من أن تحدث من أول لقاء.

الخرافات تدخل في مجاالت كثيرة حتى الحب، والخرافة فكرة انتشرت بين الناس وليس لها أساس 
علمي مثبت، واإليمان بالخرافات في الحب يمكن أن يفسد الكثير من العالقات، أما اكتشاف الفكرة 

الخرافية فيمكن إنقاذ عالقات كثيرة، أو يجعلنا نختار عالقاتنا على أسس صحيحة من البداية.
نوضح في السطور التالية بعض الخرافات عن الحب، التي ال نزل نصدقها حتى اآلن.
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اإليجابية،  الصفات  من  بالعديد  تتمتع شخصيتك  قد 
وقد تكون شخصا مرحا وربما ذكًيا وذا مظهر جيد، 
لكن رغم ذلك يمكن أن تشعر بأن أحدهم يبتعد عنك 
ال  وربما  ما،  في وسط  مرغوب  غير  تكون  قد  أو 
غير  أو  بها  مبالغ  أسلوبك  في  ما  صفة  بأن  تشعر 

محببة على عكس شعورك.
المحيطين  األشخاص  تخيف  قد  أسباب  عدة  هناك 
بك وتجعلهم يتجنبون التعامل معك، نستعرضها في 

السطور التالية:
ومن  محبب  شيء  الصدق  الزائدة:  الصراحة 
انتبه  الخصائص التي تجعلك شخصية مميزة، لكن 
إذا كانت تلقائيتك تتحد مع صراحتك، فقد يدفعك ذلك 
لقول الحقائق القاسية لشخص ما، األمر الذي يجعله 
فكر  لذلك  التالية،  المرات  الحديث معك في  يتجنب 

لبضع ثواٍن قبل أن تبلغ أحدهم بشيء قاٍس.
التزام الحديث الجاد دائًما: إذا كنت ال تحب التطرق 
للحديث مع أصدقائك عن كيف كان يومهم أو عن 
مع  وتتعامل  المفضلة  الهوايات  أو  الطقس  حالة 
الدردشة التقليدية باعتبارها شيًئا مماًل أو بال معنى، 
فهذا أيًضا قد يجعل الناس ال يفضلون التحدث إليك، 

لذلك كن ودوًدا بعض الشيء.

إذا  جاهل:  مع شخص  التعامل  عند  الزائد  انفعالك 
كنت كثير االطالع وتحب تعلم شيء عن كل شيء، 
فعليك تفهم أن ليس الجميع كذلك، لذا عندما يصدر 
أو  معرفة  غير  عن  ما  شيء  على  حكًما  أحدهم 
يتحدث عن موضوع معين بشكل سطحي، حاول أال 

تفقد أعصابك وتعامل مع األمر بسالسة.
ال تستطيع سماع الشكوى: إذا كنت شخًصا عملًيا 
تفضل أن يتعامل الناس مع مشاكلهم بطريقة عملية 
من خالل محاولة إيجاد حلول لها بداًل من الشكوى 
أو الشعور باألسف، ويبدو عليك عالمات الضيق إذا 
تحدث إليك صديقك عن شيء ما يزعجه أو تستمع 
له دون اهتمام، فهذا قد يعطيهم شعوًرا بأنك شخص 

بال مشاعر.

يعاني كثير من األشخاص من مشكلة نقص فيتامين 
الكافي،  بالشكل  للشمس  التعرض  عدم  بسبب  "د"، 
وصعوبة  التلوث،  نسبة  ارتفاع  إلى  باإلضافة 

االستفادة من أشعة الشمس المفيدة.
كما أن التعرض للشمس يفضل أن يكون في أوقات 
عن  واالبتعاد  الغروب،  قبل  وما  الشروق،  قبل  ما 
على  للحصول  الظهيرة،  فترة  الحارقة  الشمس 
الشمس  تعتبر  الذي  د  فيتامين  من  الكافية  االستفادة 

هي مصدره الرئيسي.
ولكن هناك الكثير من المصادر األخرى غير الشمس 

للحصول على فيتامين د.

- المشروم : يحتوي المشروم على نسبة ال بأس بها 
بشكل  بإضافته  األطباء  ينصح  لهذا  د،  فيتامين  من 
يومي للطعام، للحصول على استفادة ولو بسيطة من 

فيتامين د.

- السالمون: يتصدر سمك السالمون قائمة األطعمة 
التي تحتوي على فيتامين د، ولكن يفضل أن يكون 
النوع الطازج، فهو يحتوي على نسبة عالية من هذا 

الفيتامين أكثر من الُمعلب.

- محار البحر: كمية في محتوى قبضة اليد قد تكفي 
د،  لفيتامين  اليومية  حاجتك  من   %60 إشباع  إلى 
واألمر نفسه بالنسبة للسالمون، إذ يفضل أن يكون 

طازج.

الكبير،  الحجم  الجمبري  من  قطع   6 الجمبري:   -
تحتوي على 46% من احتياجك اليومي من فيتامين 

د.

على  تحتوي  الحجم  كبيرة  واحدة  بيضة  البيض:   -
4% من احتياجك اليومي من فيتامين د.

ليخفى  أطول  ولحية  له شارب طويل  مأذون  كل   -
ابتسامة الشماتة

- إذا بلغت القمة فوجه نظرك إلى السفح لترى من 
عاونك فى الصعود إليها، وانظر إلى السماء ليثبت 

الله أقدامك عليها.
- من عاش بوجهين مات ال وجه له.

ألنه  النصيحة،  له  فقدم  عدوك  استشارك  إذا   -
باالستشارة قد خرج من معاداتك إلى مواالتك.

- إذا كنت غنياً فتناول طعامك متى شئت وإذا كنت 
فقيراً فتناول طعامك متى استطعت.

تذكر  أخيه  مثل  يحبك  انه  إنسان  لك  يقول  عندما   -
قابيل وهابيل.

تندم  اعظم حديث  فستقول   .. وأنت غاضب  تكلم   -
عليه طوال حياتك.

- ال تجادل بليغاً وال سفيهاً .. فالبليغ يغلبك والسفيه 
يؤذيك.

- حسن الخلق يستر كثيراً من السيئات كما أن سوء 
الخلق يغطى كثيراً من الحسنات.

- الرجل التافه يحرمك من العزلة دون أن يوفر لك 
جلسة ممتعة.

أنفع من كثير من  العمل به ..  العلم مع  - قليل من 
العلم مع قلة العمل به ..

- تعتقد بعض النساء أن الزواج هو الفرصة الوحيدة 
لالنتقام من الرجل.. 

نصيب  من  تكون  غنيمة  على  كلبان  تشاجر  إذا   -
الذئب الذي يأتي على صياحهما.

- في الزواج ليس هناك سوى يومين جميلين، ويوم 
دخول القفص ويوم الخروج منه.

- اإلنسان ال لحمه يؤكل .. وال جلده يلبس .. فماذا 
فيه غير حالوة اللسان..

اليوم  بان  الذي يجعلك تشعر  الشيء  الصحة هي   -
الذي تعيشه هو افضل وقت في السنة.
- إذا كنت تخشى الوحدة فال تتزوج.

- فاتورة التليفون هي ابلغ دليل على أن الصمت أوفر 
بكثير من الكالم.

- ليس الفقير من ملك القليل .. إنما الفقير من طلب 
الكثير

تكافأ  أن  من   .. الصدق  ألجل  تتألم  أن  لك  أولى   -
ألجل الكذب.

كنا  لو  جميلة  رائعة  تبدو  كانت  الحياة  أن  الشك   -
نولد في سن الثمانين ونقترب على مر األعوام من 

الثانية عشر.
- ليس السخاء بان تعطيني ما أنا في حاجة إليه اكثر 
إليه  تحتاج  ما  تعطيني  أن  في   السخاء  بل   ، منك 

اكثر منى.
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حياة مليئة بالتفاصيل المثيرة، تركتها الفنانة المصرية الراحلة ماجدة الصباحي، التي تفردت عن نجمات 
الزمن الجميل بمكانة جماهيرية، بفضل رقتها وصوتها المبحوح، بعدما قدمت عشرات األفالم الهامة في 

تاريخ السينما المصرية.
غيّب الموت الفنانة عن عمر ناهز 89 عاما، متأثرة بأمراض الشيخوخة والزهايمر، بعد أن الزمت المنزل 

لسنوات طويلة.

بداية فنية مثيرة
اإلثارة كانت حاضرة منذ المراحل العمرية األولى للفنانة، بداية من كون اسمها الحقيقي عفاف الصباحي، 
التي ولدت في 6 أيار عام 1931، في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، وأتمت دراستها حتى 

حصلت على شهادة البكالوريا الفرنسية.
بدأت الصباحي، التي كان والدها يعمل موظفا في وزارة المواصالت، حياتها الفنية وهي في 
سن الـ15 عاما، دون ِعلم أهلها، وقامت بتغيير اسمها إلى ”ماجدة“، حتى ال يكتشف أمرها.

للفنانة الصباحي كانت عام 1949 من خالل فيلم ”الناصح“ أمام إسماعيل  البداية الحقيقية 
ياسين، حيث طلبت آنذاك تغيير اسمها على ”التتر“، حتى ال يعرف أحد من أسرتها، ولكن 

بعدها نشبت مشاكل عديدة مع أسرتها أدت لتعطيل عرض الفيلم لمدة عام كامل قبل تخطي المشكلة.
وجسدت الصباحي أدوارا عدة بأعمالها الفنية في السينما، أبرزها: ”العمر لحظة، المراهقات، جميلة، الرجل 
الذي فقد ظله، دنيا البنات، قيس وليلى، بين إيديك، حواء على الطريق، هجرة الرسول، الرجل الذي فقد 

ظله، المراهقات، النداهة، أنف وثالث عيون“، وغيرها الكثير.

أزمة الُقبلة
كانت الفنانة الراحلة ترفض بشدة تقبيلها في المشاهد، وهو األمر الذي أثار الكثير من األزمات، سواء مع 

المخرجين أو الفنانين الذين تعاونوا معها في األعمال.
وكانت ترى ماجدة دائما أن العناق واألحضان دون قبالت، هو الشعور األصدق على الشاشة.

دخولها مجال اإلنتاج
دخلت ماجدة مجال اإلنتاج بإنشائها شركة ”أفالم ماجدة لإلنتاج“، حيث أنتجت عدة أفالم، على رأسها فيلم 

”جميلة بوحريد، هجرة الرسول“، التي مثلت من خاللها مصر في معظم المهرجانات العالمية.
واختيرت ماجدة، كعضو لجنة السينما بالمجالس القومية المتخصصة، وحصلت على العديد من الجوائز من 
مهرجانات: دمشق الدولي وبرلين وفينيسيا الدولي، كما حصلت على جائزة وزارة الثقافة واإلرشاد وقامت 

بدور بارز في جمعية السينمائيات.

مشاركات دولية وجوائز
السينمائي  موسكو  مهرجان  في  الدولية  التحكيم  لجنة  عضوية  في   1967 عام  الصباحي  ماجدة  شاركت 
الدولي، وعضوية لجنة التحكيم بمهرجان الهند السينمائي عام 1964، في حين اختيرت عضو لجنة السينما 

بالمجالس القومية المتخصصة.
لجمعية  والرائدة  الفخرية  الرئيسة  منصب  شغلت  كما  واإلرشاد،  الثقافة  وزارة  جائزة  على  وحصلت 

السينمائيات المصريات التي اشتهرت في عام 1990.
كتب اسمها على دار عرض جرى افتتاحها في عام 1992 في ميدان حلوان جنوب العاصمة المصرية، 
ودار عرض أخرى باسمها في العاصمة السودانية الخرطوم، كما كرمها الرئيس السابق عدلي منصور في 

عيد الفن، عام 2014. 
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تحت شعار "ليالي سهرات زمان"، اقترح المايسترو محمد عثمان فكرة مشروع 
لالستمتاع بالغناء الطربي األصيل.

وتقرر أن يبدأ هذا المشروع بإقامة حفل غنائي كبير، بمناسبة االحتفاء بذكرى 
وفاة سيدة الغناء العربي أم كلثوم، يشارك فيه مجموعة كبيرة من المطربات، 

لالحتفال بهذه المناسبة، ويتم ذلك تحت اسم "ليلة حب أم كلثوم".
الحفل  يقام  أن  المقرر  ومن 
مسرح  على  وذلك  فبراير،   7
قاعة "المنارة" بمنطقة القاهرة 

الجديدة.
وسيقام الحفل الكبير تحت قيادة 
الذي  المايسترو محمد عثمان، 
المصاحب  األوركسترا  سيقود 
في  الحفل،  في  للمطربات 
تحضيرات كبيرة تليق بالحدث.

من  مجموعة  مع  االتفاق  وتم 
األصيلة  الطربية  األصوات 
أم  أغاني  من  مجموعة  لتقديم 

كلثوم، وهن مي فاروق وريهام عبد الحكيم ريم عز الدين وهال رشدي وماريز 
لحود، وذلك إلحياء تلك السهرة المميزة.

كما سيشهد الحفل مشاركة عدد كبير من النجوم كضيوف شرف على المشروع 
الفني الجديد، على أن تقدم الحفل الفنانة صابرين، ويتم أيضا تكريم عدد من 
الفنانين الذين شاركوا في بطولة مسلسل "أم كلثوم"، وعدد من أعضاء فرقة 

أم كلثوم.
من المعروف أن "سيدة الغناء العربي" أم كلثوم توفيت في القاهرة في 3 فبراير 

1975 بعد معاناة مع المرض.

انتقد الفنان اللبناني راغب عالمة الطبقة السياسية الفاسدة التي أبت ان تعيش 
له  بالنسبة  الحياة  اصبحت  اللبناني  الشعب  ان  الى  مشيرا  وفساد،  تسلّط  دون 

شبيهة بالموت.
 : االجتماعي  التواصل  مواقع  احد  على  الخاص  حسابه  على  عالمة  وكتب 
"بيروت تحترق انه صراع بين شعب لم يعد يملك أي شيء إال الذّل والقهر 
بدون  العيش  تستطيع  لن  سياسية  طبقة  وبين  الموت!  تشبه  الحياة  له  !بالنسبة 
التسلّط والنهب والسيطرة على كل مقاليد الحكم خوفاً من انتقام الشعب ! طبقة 
سياسية نّفذت تهديد العدو الصهيوني بإعادة لبنان عشرات السنين الى الوراء".

حلقة  في  »مريم«  السورى  الفيلم  للسينما  المصري  القومى  المركز  يعرض 
خاصة احتفاًء بصانعيه.

الفيلم يحكى قصة ثالث نساء يحملن االسم نفسه »مريم«، وعلى مر حقبات 
عام  القنيطرة  في  يونيو  بنكسة  مرورا  عام 1918،  من  ابتداء  مختلفة  زمنية 

تصويره  وتم   ،2012 حتى   ،1967
ويناقش  سوريا،  من  عدة  مناطق  في 
الصهيونى،  العربى-  الصراع  قضية 
حكاية  بينها  تؤلف  حياتية  وقضايا 
حول األعوام المائة األخيرة من تاريخ 
تؤرخ  سينمائية  رؤية  ضمن  سوريا، 
لحياة ثالث سيدات ينتمين لثالثة أجيال 
األرض  بينهن  تجمع  مختلفة،  زمنية 
ألهلها،  اليومية  والتفاصيل  السورية 

واالسم مريم.
وبطولة  الخطيب  باسل  إخراج  الفيلم 
وصباح  فهد  وعابد  فواخرجى  ُسالف 
خورى  ونادين  فضة  وأسعد  جزائرى 
وميسون أبوأسعد. الفيلم نال العديد من 

الجوائز من مهرجان اإلسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط عام 2013 
والجائزة الكبرى من مهرجان الداخلة بالمغرب عام 2014 والجائزة الكبرى 
مهرجان وهران للفيلم العربى بالجزائر 2014، وجائزة الخنجر البرونزية في 

مهرجان مسقط السينمائى الدولى.

سافرت النجمتين نادية الجندي ونبيلة عبيد، إلى لبنان برفقة فريق العمل من 
أجل بدء تصوير أولى مشاهدهما في مسلسل "نساء من دهب" والمقرر تصويره 
في العاصمة اللبنانية على أن يعودا إلى القاهرة الستكمال التصوير في إحدى 

فيالت مدينة السادس من أكتوبر.
المسلسل من إخراج وائل إحسان، وبطولة نادية الجندي ونبيلة عبيد وهالة فاخر 
ونخبة من نجوم الفن، وتدور قصته حول 4 سيدات يقعن في مواقف كوميدية، 

وهو مأخوذ عن فورمات مسلسل أمريكي من إنتاج ديزني.
يذكر أن العمل األجنبي المأخوذ منه المسلسل يتناول قصة أربع نساء 3 أرامل 

ومطلقة، يعشن في منزل واحد.
المسلسل من إنتاج صادق الصباح وبطولة سميحة أيوب وسهر الصايغ وهالة 

فاخر بجانب النجمتين نادية الجندي ونبيلة عبيد، وهو من تأليف أمين جمال.
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نصار،  إياد  الفنان  ينتظر 
السنة"  "رأس  فيلم  عرض 
الشهر،  هذا  عرضه  والمقرر 
وإخراج  حفظي  محمد  تأليف 
األولى،  تجربته  في  صقر 
إياد  النجوم  ببطولته  ويقوم 
وبسمة  مالك  وأحمد  نصار 
المقدم  وإنجي  رضا  وشيرين 

وهدى المفتي وعلي قاسم.
الفيلم  إعالن  "إياد"  نشر  و 
بقي  "انا  قائاًل:  عليه  وعلق 
اللي  و  فوق  اللي  بين  الوسيط 
السنة"  "رأس  فيلم  تحت.. 
من  بداية  العرض  دور  بجميع 

5 فبراير".
واحدة  ليلة  فى  أحداثه  تدور  و 
برأس سنة  لالحتفال  ثراًء  األكثر  الطبقة  تجتمع  بقرية ساحلية سياحية، حيث 
2009؛ الصخب يستمر والعالقات تصبح أكثر تشابكاً وتعقيداً، وما ينكشف من 

حقائق يغيِّر نظرة الجميع ألنفسهم ومن حولهم إلى األبد.

غير القائمون على  مسلسل "مالئكة إبليس"، اسمه إلى "مملكة إبليس"، لفض 
األزمة مع األزهر الشريف بشأنه، وتقرر عرضه مطلع هذا الشهر. 

وبذلك انتهت األزمة التي عاشتها أسرة المسلسل بسبب اعتراض األزهر الشريف 
على االسم، فتقرر تغيير اسمه لـ"مملكة إبليس" مع أن 3 نجمات يشاركن في 
بطولة جماعية بهذا المسلسل، هن رانيا يوسف، وغادة عادل، وإيمان العاصي، 

أحمد  البطولة  ويشاركهن 
خطاب،  وسلوى  داود، 
أنور، وأسماء جالل،  وخالد 
ومحمود  صالح،  ونانسي 
الشرف  وضيوف  الليثي، 
وهو  وفيدرا  السباعي  ناهد 
من إخراج أحمد خالد موسى.
يعتمد  إبليس،  مسلسل مملكة 
على فانتازيا شعبية من خالل 
لها  ليست  خيالية  أحداث 
داخل  وتقع  بالواقع،  عالقة 
حارة وهذا النوع ليس جديدا 
محمد  المسلسل  كاتب  على 
ما  دائما  الذي  راضي  أمين 
الغريبة  بأعماله  الجدل  يثير 
تتناول  والتي  الجذابة، 

موضوعات غير تقليدية.

باألوبرا  الرابعة  دورته  انعقدت  الذي   الفلسطيني،  الفيلم  مهرجان  عرض 
والوثائقية  والتسجيلية  الروائية  األفالم  من  متنوعة  مجموعة  المصرية، 
من  العديد  تتناول  أسبوع،  مدى  على  فيلما   25 إلى  عددها  يصل  الفلسطينية 

القصص السياسية واالجتماعية التي ينعكس أثرها على حياة المواطنين.
وافتتحت فعاليات المهرجان وسط حضور جماهيري وسينمائي بفيلم "الدرس 
األول" للمخرجة عرين العمري، وحضر االفتتاح سفير دولة فلسطين بالقاهرة 
ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، وقطاع صندوق التنمية 

الثقافية المصري الدكتور فتحي عبد الوهاب.

إخراج  "تـوتر"  فيلم  للمهرجان  الرابعة  الدورة  في  المعروضة  األفالم  ومن 
لبهاء  الحمام"  و"قوت  البرغوثي،  ألحمد  دقائق"  و"خمس  مشهراوي،  رشيد 
جرادة،  لفايق  و"جدل"  صالح،  أحمد  إخراج  األزقة"  من  و"أكبر  شنب،  أبو 
و"رزان أثر الفراشة" إلياد األسطل، و"زيارة" لـ نور أبو غنية، و"األخوين 
الما" لـرائد دزدار، و"مروان" لـ أحمد البرغوثي، و"في سياق آخر" لـرامي 
سمارة ومعن ياسين، و"األغوار" لـعبد الباسط خلف وأحمد كيالني، و"اصطياد 
األشباح" لـرائد أنضوني، و"فلسطين في العين" لـمصطفى أبو علي، و"جدران 
المخيم" لـتمارا أبو لبن، و"صباح مش خير" إخراج لنا حجازي، و"هو وأنا" 
إلبراهيم حنظل، و"دلة قهوة" لثائر العزة، و"المطلوبون 18" لعامر شومالي، 
و"الماسورة" سامي زعرور، و"مشاهد من االحتالل في غزة" إخراج مصطفى 
نعمة،  أبو  صالح  ج"  و"منطقة  حباشنة،  خديجة  ولكن"  و"أطفال  علي،  أبو 
و"أمبيانس" وسام الجعفري. وفي ختام األسبوع يعرض فيلم "يا طير الطاير" 

لهاني أبو أسعد.
لمطبوعات  معرض  الفلسطينية  السينما  مهرجان  من  الرابعة  الدورة  وشهدت 
الخمسينيات  منذ  الفلسطينية  السينما  أرشيف  تتضمن  التي  الفلسطينية،  السينما 

وحتى أحدث اإلنتاجات واألفالم المشاركة في المهرجان.
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أو  بجائزة ضخمة،  بفوزه  تخبره  رسالة  أحياناً  اإلنترنت  مستخدمي  بعض  يتلقى 
مقابل  فقط  أمواله،  تهريب  في  يرغب  ثري  أنه  يقنعه  أن  يحاول  مجهول  شخص 
أنت  تخدعك  ال  قد  فوراً،  لك  المال  تحويل  أو  الجائزة  لتسلم  بياناتك  على  الحصول 

شخصياً، ولكن ِثق أن المحتالين يطورون أساليبهم بشكل مستمر.
فمثاًل بين عامي 2010 و2014 فقط، ازداد معدل حاالت التصيّد االحتيالي أكثر من 
160%، مما كلّف الشركات حول العالم مليارات الدوالرات، وأثّر على أكثر من نصف 
مليون مستخدم لإلنترنت، تعلّم كيفية رصد رسائل االحتيال اإللكترونية والتصيّد االحتيالي 

لتحمي نفسك.

ما هي رسائل االحتيال اإللكترونية؟
هي  اإللكترونية  االحتيال  رسائل  األمريكي؛   Life Wire موقع  في  المنشور  التقرير  بحسب 
أي محاولة احتيال تستخدم البريد اإللكتروني لتحقيق أهدافها. ويعد التصيّد االحتيالي هو النوع 

األكثر شيوعاً من رسائل االحتيال اإللكترونية، ثم انتحال الشخصية.
معلومات  على  الحصول  المحتال  فيه  يحاول  االحتيال  عمليات  من  نوع  هو  االحتيالي  التصيّد 

حساسة من الضحايا المحتملين. 
انتحال الشخصية ينطوي على إرسال رسالة إلكترونية تبدو من مصدر شرعي. وكثيراً ما تستخدم 

الطريقتين معاً لتصبح الحيلة أكثر تعقيداً وإقناعاً.

كيف تعمل رسائل االحتيال اإللكترونية؟
قد تجد هذه الرسائل في صندوق الوارد في بريدك اإللكتروني، وتبدو أنها من مصدر شرعي. غالباً 
ما تكون على هيئة رسائل تتحدث عن فرصة عظيمة تحتاج إلى اقتناصها فوراً، أو حالة طوارئ، 

أو مشكلة تحتاج إلى التعامل معها وحلها بشكل عاجل. 
دائماً ما يكون هدف المحتال إشعارك بالحاجة إلى التدخل السريع والطارئ حتى ال تفكر كثيراً. 
يعرف المحتالون أنه كلما زاد الوقت الذي تقضيه قبل أن تتصرف تجاه محتوى الرسالة، فكرت 

أكثر فيما سوف تفعله، وقد تدرك األمور المتناقضة في محتوى الرسالة وتصبح مرتاباً. 
لذا يدفعونك إلى التصرف بسرعة، ويقدمون عادة رابطاً ما يأخذك إلى الموقع اإللكتروني للمحتال، 
على  للحصول  المصممة  اإلجراءات  بعض  تنفيذ  أو  لحسابك  الدخول  تسجيل  منك  يطلب  حيث 

بياناتك الشخصية. 
إلحاق  أو  للتجسس  تنزيل برمجيات خبيثة على جهازك،  إلى  الرابط  النقر على  يؤدي  وأحياناً 
الضرر به. ويحدث نفس األمر إذا احتوت الرسالة اإللكترونية على نوع من المرفقات، والتي 

عادة ما تكون برامج ضارة تنزلها إلى جهازك دون قصد عند فتح المرفق. 
وبغض النظر عن الوسيلة، بمجرد أن تقدم معلوماتك الشخصية لهذا المحتال، مثل رقم هاتفك 
أو رقم الضمان االجتماعي أو رقم حسابك البنكي أو رمز المرور، سوف يستخدمه ألغراض 

احتيالية. 

كيف يعثر المحتالون عبر الرسائل اإللكترونية على ضحاياهم؟
البريد  عناوين  من  مجموعة  اإللكترونية  الرسائل  عبر  المحتالون  يشتري  ما  عادة 
إحدى  في  للبيانات  ضخم  خرق  عن  تسمع  عندما  المظلم.  اإلنترنت  في  اإللكتروني 
الشركات الكبيرة، سوف تُباع عناوين البريد اإللكتروني المتضررة من هذا الخرق 

على األرجح في السوق السوداء. 
من خالل  اإللكتروني  بريدك  عنوان  على  المحتالون  يعثر  أخرى،  حاالت  وفي 
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التجربة والخطأ، إذ يجّربون العديد من األسماء المحتملة المختلفة. وأياً كانت 
الطريقة المستخدمة، فإنك على األغلب سوف تتسلم رسالة إلكترونية واحدة 

على األقل من محتال في حياتك. 
أكثر من نصف مستخدمي اإلنترنت يتسلمون رسائل إلكترونية لمحاوالت 

التصيّد االحتيالي مرة واحدة على األقل يومياً.

كيف أتجّنب التورط في رسائل االحتيال اإللكترونية؟
والتعرف  اإللكترونية  الرسائل  تلك  رصد  على  القدرة  هي  دفاعاتك  أقوى 
عليها. إليكم بعض األمور المفيدة التي يجب أن تبحث عنها وسوف تخبرك 

إن كنت تتعامل مع رسالة احتيال إلكترونية.

ـ نطاق التعريف (الدومين) عام
إذا لم تكن تتعامل مع أفراد، فإن معظم الرسائل اإللكترونية الرسمية المرسلة 
من المنظمات والمؤسسات تنتهي بنطاق تعريف الشركة. على سبيل المثال، 
جوجل تستخدم »@google.com«، بينما معظم الجامعات تستخدم »@
university.edu«، حيث يكون اسم الجامعة أو اختصار اسمها مكان كلمة 

 .»university«
إذا انتهى عنوان البريد اإللكتروني لُمرسل الرسالة بنطاق تعريف عام، فإنك 

تتعامل مع محتال على األغلب.

ـ عرض اسم مستعار
قبل أن تفتح الرسالة قد تحتوي خانة االسم المعروض وخانة »من«: على 
اسم مثل »جوجل«. ولكن إذا نظرت إلى عنوان البريد اإللكتروني، فسوف 

تجد أن الرسالة وعنوان البريد اإللكتروني ال عالقة لهما بشركة جوجل. 
يختار  إذ  اإللكتروني،  البريد  باستخدام  جداً  سهل  مستعار  اسم  عرض 
البريد  كان عنوان  إذا  لك، حتى  يظهر  أن  يريدون  الذين  االسم  المحتالون 
اإللكتروني زائفاً تماماً. معظم األشخاص يثقون أيضاً باألسماء المعروضة 
في خانة المرسل، ويعتقدون أنها من مصادر شرعية موثوقة دون التحقق 

من عنوان البريد اإللكتروني.

ـ اسم نطاق التعريف مكتوب بخطأ إمالئي
أحياناً يبدو اسم نطاق التعريف شرعياً عند النظرة األولى. قد يبدو مثل @
أن  األفضل  من  ولكن  نظرة سريعة،  عليه  تلقي  عندما   microsoft.com
microsoft.« التعريف  نطاق  يكتب  قد  المثال  سبيل  على  بعناية.  تنظر 
com« بطريقة مثل »mircosoft.com« أو »micosoft.com« أو أي 

طريقة أخرى قريبة. 
تبدو تلك النطاقات متشابهة جداً، ولكنها مزيفة. عند التحقق من عنوان البريد 
اإللكتروني للُمرسل، حتى إذا بدا شرعياً، تأكد من أن تنظر بعناية لترى إذا 

كانت هناك أي أخطاء إمالئية في اسم نطاق التعريف.

ـ الرسائل اإللكترونية مليئة باألخطاء النحوية
تخضع  الموثوقة  والمصادر  الشركات  من  الشرعية  اإللكترونية  الرسالة 
للمراجع والتدقيق وتُصحح إمالئياً ونحوياً. معظم الرسائل اإللكترونية من 

المحتالين تكون مليئة بهذا النوع من األخطاء. 
عندما تنظر إلى رسالة تشتبه بها، انتبه لألخطاء النحوية أكثر من األخطاء 

ولكن  المفاتيح،  لوحة  على  إمالئية  أخطاء  يرتكب  قد  أي شخص  اإلمالئية. 
العديد من األخطاء النحوية في رسائل االحتيال تكون بسبب أن المحتالين ليسوا 
متحدثين أصليين لتلك اللغة. تكون هذه األخطاء واضحة وتُشعرك باالرتياب، 

وتخبرك أن هناك أمراً خاطئاً بتلك الرسالة.

ـ كم عدد متسلمي الرسالة؟
عادة، عندما يرسل المحتالون رسائلهم اإللكترونية يكون ذلك عبر عملية آلية. 
رسالة  ويرسلون  اإللكتروني،  البريد  عناوين  من  كبير  عدد  على  يحصلون 
واحدة لكل منهم. قد تجد في خانة »إلى:« بالرسالة اإللكترونية عنوان بريدك 
اإللكتروني إلى جانب عناوين أخرى. هذا نذير خطر فوري. عندما تريد شركة 
شرعية إرسال رسالة إلكترونية شخصية لك، فإنها ال تضع الكثير من عناوين 

البريد اإللكتروني األخرى في تلك الرسالة.

ـ الروابط والمرفقات المشبوهة
تحتوي العديد من رسائل االحتيال اإللكترونية على مرفقات أو روابط مشبوهة. 
ال تفتح المرفقات من مثل هذه الرسائل اإللكترونية، ألنها على األرجح تصيب 

جهازك ببرمجيات خبيثة وضارة. 
يمكنك  ال،  أم  سليم  من مصدر  المرفقات  هذه  التحقق من وصول  أردت  إذا 
مراسلة  برامج  أو  الهاتف  مثل  أواًل،  أخرى  بطريقة  المرسل  مع  التواصل 

نصية، واسأله عن هذا المرفق. ال تفتح المرفقات قبل أن تتأكد. 
أحياناً تُخبّأ الروابط تحت في شكل زر في الرسالة اإللكترونية. في هذه الحالة 
حّرك مؤشر الفأرة فوق الرابط، وانظر إلى عنوان URL الذي يظهر أسفل 
يسار المتصفح. إذا بدا عنوان URL مريباً ال تنقر عليه. وتواصل بداًل من ذلك 
مع المرسل عبر وسيلة أخرى لتسأله عن مدى شرعية هذا الرابط المرسل في 

الرسالة اإللكترونية.

ـ اإللحاح والعجلة
في أغلب األوقات سوف تحاول رسائل االحتيال اإللكتروني دفعك للتصرف 
بسرعة. سوف تخبرك مثاًل بأن حسابك تعرض لالختراق وتحتاج إلى فعل 
شيء ما فوراً إلنقاذ الموقف، أو أنك فزت بمسابقة ال تذكر أنك اشتركت فيها 
الفائز  إلى  قبل أن تذهب  بالجائزة بسرعة  المطالبة  إلى  من األساس وتحتاج 

التالي. عندما ترى ذلك، ينبغي أن تعرف أنك تتعامل مع محاولة احتيال. 
سوف يفعل المجرمون أي شيء لكي يدفعوك للتصرف بسذاجة، بما في ذلك 

خلق حالة طارئة زائفة لكي تتصرف من دون تفكير.
أنا ضحية بالفعل.. كيف أتصرف؟

إذا تعرضت لالحتيال بالفعل وحدث ذلك على جهاز الكمبيوتر الخاص بالعمل، 
إذا كان على جهازك  أو رئيسك.  الفني في شركتك  الدعم  بالواقعة قسم  أبلغ 

المنزلي، أبلغ عن ذلك فوراً عبر اإلنترنت. 
ينبغي أن تتخذ خطوات أيضاً لحماية حساباتك المعرضة للخطر، مثل تغيير 
كلمة المرور أو إخطار جوجل، أو مصرفك، أو أي منصة لديك حساب عليها. 
إذا ُسرقت بيانات بطاقة االئتمان، اتصل بالبنك فوراً واطلب منهم تجميد رصيد 

حسابك فوراً. 
في النهاية، ينبغي أن تشارك الخبر مع اآلخرين عن طريق إبالغهم لكي يجروا 
تحقيقاتهم ويمنعوا حدوث ذلك في المستقبل، ولكن يظل أفضل دفاعاتك، حتى 

اآلن، رصد ومعرفة تلك المحاوالت من البداية
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دائري  خلويا  هاتفا  ناشئة،  أميركية  شركة  صممت 
النقالة  الهواتف  الشكل، ذو مظهر غريب، ال يشبه 

التي يعرفها المستخدمون.
الهاتف دائري الشكل ويحتوي على مقبسي سماعة 
رأس قياس 3.5 ميليمتر وهو أمر غير مسبوق في 

الهواتف الذكية.
الشركة المصممة وهي " dTOOR"، اعطته اسم 
بحجم  وهو   ،"Cyrcle Phone القرص"  الهاتف 
للشريحة  مخصصتين  فتحتين  يحتوي  اليد،  كف 

وبطاقة الذاكرة.
كما يحتوي على كاميرا أمامية اللتقاط صور سيلفي.

ويبدو أن الجهاز مصمم خصيًصا لألشخاص ذوي 
قبضة  يتيح  جهاًزا  يريدون  الذين  الصغيرة  األيدي 

طبيعية أكثر من الهواتف المستطيلة العادية.
وتحدى هذا المنتج الجديد، الهواتف الذكية المعروفة، 
بشكله الجديد الذي يوحي بنية مبتكريه خلق تصاميم 

جديدة وكسر هيمنة الشكل المستطيل.
لهيئة  قال   "dTOOR  " شركة  من  سير  كريستينا 
اإلذاعة البريطانية " بي بي سي" إن الشركة أرادت 
في  وضعه  ويسهل  اليد  شكل  يناسب  شيء  تصميم 

الجيب.
وغوغل  أمازون  مثل  شركات  رأينا  "لقد  وأضاف 
تخرق النموذج المستطيل باألجهزة الدائرية للمنزل 
محمول خاص  جهاز  البتكار  اآلن  الوقت  حان  لقد 

بنا".
ويحتوي الهاتف الجديد على مقبسي سماعتين بحيث 
يمكن للمستخدمين توصيل سماعتين ومشاهدة األفالم 
أو االستماع إلى الموسيقى مًعا للحصول على تجربة 

مشتركة، وفق سير.
ميغابكسل   13 بقوة  أمامية  بكاميرا  الهاتف  ويتميز 
ويعتمد على   4G LTE ويدعم شرائح  وشريحتين، 

نظام أندرويد 9.
واجهة  لتعديل  الفريق  يخطط  الشركة،  وبحسب 
الهاتف للتأكد من أن تطبيقات األندرويد تظهر فعلًيا 

داخل الشاشة الدائرية دون مشاكل.

كشف استطالع رأي حديث، عن أن أغلب اآلباء في 
ألمانيا يأملون في تحقيق المزيد من الحماية لألطفال 
والمراهقين من المحتويات الموجودة على اإلنترنت.
الجمعية  نشرتها  التي  االستطالع  نتائج  وكشفت 
األمهات  أغلب  األطفال عن علم  لمساعدة  األلمانية 
على  سيئة  تجارب  عايشوا  أطفالهم  بأن  اآلباء  أو 
الذين  اآلباء  من  المائة  في   55 وذكر  اإلنترنت. 
مفرطاً  »استهالكاً  الحظوا  أنهم  االستطالع  شملهم 
لوسائل اإلعالم« لدى أطفالهم أو أن األطفال عايشوا 

تجارب تنمر أو عنف أو مواد إباحية.
األلمانية  الجمعية  دعت  الخلفية  هذه  على  وبناًء 
لمساعدة األطفال إلى تشديد القواعد بالنسبة لمقدمي 
داخل  وألعاب  بتطبيقات  الخاصة  اإلنترنت  خدمات 

ألمانيا وخارجها.
وأكدت الجمعية، أن أغلب اآلباء يدعمون ذلك، ودعا 
93 في المائة من اآلباء إلى تشديد العقوبات بالنسبة 
لمقدمي خدمات اإلنترنت، حال وجود انتهاكات ضد 

حماية الشباب واألطفال.
وأضافت الجمعية، أن كثيراً من اآلباء أيضاً يدعون 
إلى ضرورة تحجيم الدخول إلى محتويات محددة من 
الجمعية عن  للعمر، وأعربت  خالل فحص موثوق 
استيائها من أنه غالباً ما يكفي على اإلنترنت الضغط 
فقط على عبارة محتواها »إنني أؤكد أنني أكثر من 

18 سنة«.
وحسب االستطالع، تعامل 30 في المائة من األطفال 
والمراهقين مع خطابات تهديد للمتلقين مثاًل بحدوث 
أمور سيئة إذا لم يواصلوا إرسال الرسالة أو إذا لم 

يقوموا بمهمة معينة.
ألبحاث  »ماوس«  معهد  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
الفترة  في  االستطالع  هذا  أجرى  الرأي  مؤشرات 
بين 18 يونيو (حزيران) وحتى 8 أغسطس (آب) 
لديهم  أمور  أولياء  عام 2019، وشمل 1003 من 

على األقل طفل واحد يقل عمره عن 18 سنة.

أعلنت شركة فيسبوك وقف، وحظر شركة إسرائيلية 
"تعمل في مجال التأثير في الالوعي، وتغيير سلوك 

الناس ال شعوريا".
وتحصل شركة السبنر اإلسرائيلية على مقابل مادي 
من أجل "التأثير في الالوعي" لمستخدمين مستهدفين 
من خالل تعريضهم المستمر لحمالت معدة خصيصا 
في  ومخفية  اإلنترنت  عبر  الالشعور  في  للتأثير 

"محتوى تحريري".
أداء  على  تعترض  فيسبوك  شركة  جعل  ما  وهو 
الشركة وترفض استخدامها منصة فيسبوك للتواصل 

االجتماعي من أجل تحقيق أغراضها.
اإلسرائيلية،  السبنر  شركة  فيسبوك  منعت  كما 
أو  فيسبوك،  ورئيسها، من استخدام مواقعها، سواء 

انستاغرام، بشكل قطعي.
مؤسسي  أحد  قال  فيسبوك،  قرار  على  تعليق  وفي 
في تصريح  التنفيذي،  ورئيسها  اإلسرائيلية  الشركة 
تسويق  تواصل  سوف  الشركة  إن  سي،  بي  لبي 
رفضت  وإنها  اإلنترنت،  عبر  الموجهة  حمالتها 

حرمانها من استخدام فيسبوك في المستقبل.
عمل  على  قادرة  بأنها  اإلسرائيلية  الشركة  وأقرت 
القيام  أجل  من  األشخاص  لبعض  دماغ"،  "غسيل 
بعدة اشياء، منها: التوقف عن التدخين، فقدان الوزن، 
التقدم للزواج، المبادرة لممارسة الجنس مع شركائهم 

أكثر، االهتمام بزراعة الثدي.
ولحدوث هذا، فإنها تعرض على الشخص المستهدف 
مجموعة من المقاالت عبر اإلنترنت تتناول الشيء 
المطلوب أن يفعله، وتستمر عملية اإلقناع، والتالعب 

في الالوعي الخاص بالهدف، على مدار أشهر.
إلى  خطابا  لفيسبوك،  القضائي  الوكيل  وأرسل 
نشاط  من  فيه  تشكو  اإلسرائيلية  الشركة  مسؤول 
شركته. وجاء في الشكوى "يبدو أن شركة السبينر 
وهمية  فيسبوك  وصفحات  وهمية  حسابات  تستخدم 
باإلعالنات  استراتيجي)  (استهداف  عمليات  في 

لمستخدمي فيسبوك".
فيسبوك،  لقوانين  انتهاكا  األنشطة  هذه  "وتمثل 
فيسبوك  ويطالبكم  الموقع.  على  اإلعالن  وسياسات 

بالتوقف فورا عن هذه األنشطة".
جميع  بالفعل  أزالت  إنها  فيسبوك  شركة  وقالت 
حسابات الشركة اإلسرائيلية. وأضافت "لن نتسامح 
مع الجهات السيئة التي تحاول االلتفاف على سياساتنا 

وتتسبب في حدوث مواقف سيئة للناس".
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أسباب  على  التعرف  اآلتي  خالل  من  ويمكنك 
تدل على  التي  والمؤشرات  الزيت  انخفاض ضغط 

انخفاضه:

- أسباب انخفاض ضغط الزيت في السيارة
- وجود خلل بمضخة الزيت يؤدي إلى عدم وصول 
الزيت إلى أجزاء المحرك وبالتالي انخفاض ضغط 

الزيت عن الحد اآلمن.
بسبب  سواء  المحرك،  في  الزيت  مستوى  نقص   -
السيارة  فقدان  عنه  ينتج  احتراقه  أو  الزيت  تسرب 

لضغط الزيت.
- انتهاء العمر التشغيلي للمحرك أو انتهاء صالحيته 
ينتج عنه عمل المحرك بكفاءة أقل وانخفاض ضغط 

الزيت في المحرك.
ـ زيادة مستوى الزيت في المحرك عن الحد الطبيعي 
إلى  ودخولها  الهواء  من  فقاقيع  تكون  إلى  يؤدي 

مضخة الزيت.
واألوساخ  الشوائب  بسبب  الزيت  مصفاة  انسداد  ـ 
المتراكمة يؤدي إلى انخفاض كمية الزيت الواصلة 

للمحرك.
ـ تلف حساس أو مستشعر ضغط الزيت.

انخفاض  أو  منخفضة  لزوجة  ذو  زيت  استخدام  ـ 
لزوجة الزيت نتيجة تلوث الزيت بالبنزين.

ـ تآكل عمود الكامات والمرفق.
ـ مشاكل في صمام تنفيس ضغط الزيت

عالمات ومؤشرات انخفاض ضغط زيت المحرك
ـ إضاءة متقطعة للمبة التحذير من انخفاض ضغط 

الزيت في السيارة.
ـ سماع أصوات خارجة من محرك السيارة بسبب 
انخفاض الزيت داخل المحرك وزيادة التآكل داخل 

المحرك.
االحتكاك  زيادة  بسبب  بكفاءة  المحرك  يعمل  ال  ـ 
مما  االحتكاك  لهذا  المقاومة  وزيادة  المحرك  داخل 

يضعف قدرة المحرك.
بداية  بعد  الزيت  تحذير ضغط  لمبة  اطفاء  تأخر  ـ 

تشغيل المحرك.
بين  االحتكاك  لزيادة  نظراً  المحرك  بدء  ـ صعوبة 

األجزاء نتيجة لضعف التزييت.

كيف يمكن فحص ضغط الزيت بالسيارة
الضغط  قياس  عداد  جهاز  يُستخدم 
في  الزيت  ضغط  لفحص  الميكانيكي 
السيارة وذلك من خالل توصيل الجهاز 
بالمحرك مع التأكد من جودة التوصيل 
وعند  للزيت،  تسرب  يسبب  ال  حتى 
مراجعة  يجب  الزيت،  ضغط  فحص 
في  بالمذكورة  الزيت  ضغط  قراءات 

كتيب التشغيل الخاص بسيارتك.

يلعب ضغط الزيت دوًرا مهًما في الحفاظ على محرك السيارة، إذ يعمل ضغط الزيت الجيد في 
ينتج عنه حرارة  الدوران والذي قد  أثناء  المحرك  المحرك على تجنب مشاكل االحتكاك أجزاء 

مرتفعة تصل حد االشتعال.
وتحذر الشركات المصنعة مالكي السيارات من فقدان ضغط زيت المحرك في السيارة، تجنًبا للعديد 

من المخاطر واألضرار التي يمكن أن يسببها ضغط الزيت المنخفض.

نشرت وكالة "F2M" المتخصصة في أبحاث أسواق 
السيارات العالمية، قائمة بأسماء  10 شركات، هي 
األكثر مبيًعا للسيارات بمختلف أسواق العالم في عام 

2019 الماضي.
الكبرى  العشر  الكيانات  هيمنت  للوكالة،  ووفًقا 
بمبيعاتها على 75.4% من قطاع السيارات العالمي، 
ذلك بعد أن بلغ مجمل مبيعاتها 64 مليوًنا و93.187 

وحدة.
فولكس  مجموعة  تصدر  باستمرار  التقرير  وأفاد 
فاجن األلمانية لقائمة العالمات التجارية األكثر مبيًعا 
اليابانية، ذلك بالرغم  في العالم متفوقة على تويوتا 
من تراجع األداء السنوي للمجموعة األلمانية بنسبة 
1.0% مقابل تطور المجموعة اليابانية بنسبة %2.2
التطور  على  تقريرها  عبر  الضوء  وسلطت 
الدراماتيكي الذي طرأ على سوق السيارات العالمي 
بين عامي 2010 و2019، والذي وصفته بالتحول 

الكامل بمعدل 360 درجة.
تقود   2010 في  األمريكية  موتورز  جنرال  كانت 
قطاع السيارات العالمي، إال أنها فقدت سيطرتها بدًء 
من 2014 لصالح المجموعة األلمانية التي نجحت 
اآلسيوية،  وخاصة  األسواق،  من  المزيد  كسب  في 
إلى أن أصبحت في 2019 المجموعة األكثر نجاًحا 
في حين تقبع جنرال موتورز في المركز الرابع بين 

الشركات العشر األكثر مبيًعا.
الناجح  التزاوج  إلى  تقريرها  في  الوكالة  وأشارت 
بين كل من مجموعة فيات كرايلسر اإليطالية متعددة 
خامس  خلق  والذي  سيتروين،  بيجو-  و  الجنسيات 
من  والذي  عالمًيا،  السيارات  لصناعة  كيان  أكبر 
شأنه أن يضع مزيًدا من الضغوط والتنافسية على 

الكيانات العمالقة.
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ومنحهم  أكبر،  بشكل  السائقين  مساعدة  إلى  المهندسين  عمل  يهدف 
األنظمة  االعتماد على  زيادة  أن  إال  الطريق،  السالمة على  قدرا من 

اإللكترونية المساعدة مؤخرا أصبح يعطي عكس المراد منه تماما. 
األمنية،  دراساتها  أحدث   AAA للسيارات  األمريكية  الهيئة  نشرت 
التي تركز على تلك األنظمة اإللكترونية المساعدة المصممة لتسهيل 
الحارة  السيارة في  الحفاظ على مسار  أنظمة  السائقين، وبالذات  حياة 
أصبحت  والتي   ،Cruise Control السرعة  وتثبيت  المرورية، 
موجودة ليس فقط في السيارات الفارهة، وإنما انتشرت على نحو واسع 

في السيارات االقتصادية أيضا.
وباتت السيارة تتحرك على الطريق بفضل هذه األنظمة في خط مستقيم 
بشكل مستقل تقريبا، باتباع الحارات المرورية، واإلبطاء حين تشعر 
األنظمة باقتراب السيارة من أي جسم أمامها. وبتحليل البيانات لسلوك 
عدد من السائقين الذين كانوا يعتمدون على هذه األنظمة في سياراتهم، 
توصل معهد فرجينيا للتكنولوجيا بالواليات المتحدة األمريكية، إلى أن 
االعتماد على هذه األنظمة يجعل السائقين أكثر عرضة لصرف االنتباه 

عن الطريق بمقدار الضعف.
عالوة على ذلك لوحظ أن استخدام هذه األنظمة يرفع من رغبة النعاس 
كما  نسبيا.  قليلة  حاالت  عن  اإلبالغ  من  الرغم  على  السائقين،  عند 
التي  للبيانات  تحليلهم  خالل  من  آخر  استنتاج  إلى  الباحثون  توصل 

تراجع إنتاج السيارات األلمانية 9 في المائة، إلى 4.7 مليون سيارة في 
عام 2019، متأثراً بمناخ االقتصاد العالمي الذي أظهر عالمات ضعف 
ومع   .2017 عام  منذ  الثالث  هو  التراجع  وهذا  والطلب،  النمو  في 
لبيانات  إلى مستوى عام 1997، وفقاً  المتتالي، يعود اإلنتاج  الهبوط 

صدرت عن اتحاد المصنعين األلمان.
في عام 2018 بلغ إنتاج هذه الصناعة، التي توفر 800 ألف فرصة 
عمل، 5.12 مليون سيارة، أي بتراجع نسبته 9.3 في المائة قياساً بعام 

2017 الذي كان هو أيضاً سجل تراجعاً بنسبة 1.8 في المائة.
على صعيد الصادرات، هبط عدد السيارات المبيعة إلى الخارج بنسبة 
13 في المائة إلى 3.5 مليون سيارة بفعل تراجع الطلب العالمي الذي 
شهد 4 فصول متتالية سيئة بسبب تهديدات فرض المزيد من الرسوم 
الجمركية في سياق الحرب التجارية بين الواليات المتحدة والصين كما 
بين الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي، والسبب اآلخر هو أن طلب 
السوق الصينية للسيارات سجل تباطؤاً كبيراً نسبياً، علماً بأن الصين 

هي السوق العالمية األولى لطلب المركبات.
في المقابل، سجلت السوق األلمانية الداخلية زيادة في الطلب والمبيعات 
نسبتها 5.3 في المائة إلى 3.6 مليون سيارة، لكن المصنعين ال يعولون 
كثيراً على استمرار هذا النمو، ألن الزيادة أتت فقط بفعل تطبيق معايير 
جديدة وضعت في سبتمبر (أيلول) 2018 خاصة بالحد من االنبعاثات، 

العمياء  ثقته  من  يزيد  األنظمة،  لهذه  السائق  استخدام  زيادة  أن  وهو  عليها،  حصلوا 
باإللكترونيات الذكية.

ومن جانبها علقت الهيئة األمريكية للسياسات على الدراسة، بأنه سوف يكون من المفيد 
حول  التفاصيل  من  بمزيد  عمالئهم  إبالغ  األنظمة  بهذه  المزودة  السيارات  لمصنعي 
المخاطر المرتبطة باستخدام هذه األنظمة اإللكترونية الذكية، للحفاظ دائما على الوضع 

تحت السيطرة.

فحصل تبديل في جزء من األسطول الداخلي للسيارات.
ويتوقع خبراء هذا القطاع أن يستمر في 2020 تسجيل تباطؤ على المستوى العالمي، مع 
تعويل على السوق الصينية التي ربما تنتعش في النصف الثاني من العام، لكن المصنعين 
للحفاظ على  بوسعهم  ما  العالم، وسيعملون »كل  منافسة حادة حول  يواجهون  األلمان 
حصتهم السوقية دولياً التي تستوعب نحو 20 في المائة من إنتاجهم للسيارات«، وفقاً 

لمصادر اتحاد المصنعين.
على الصعيد االقتصادي العام، فإن تراجع الصادرات األلمانية عموماً يجعل من انتعاش 
االقتصاد أمراً صعباً في 2020، في وقت تواجه فيه الصناعة األلمانية »تحدياً مزدوجاً 

على الصعيدين البيئي والرقمي«، كما تؤكد وزارة االقتصاد.



على الرغم من األزمة االقتصادية التي اجتاحت العالم في الفترة األخيرة وطالت العديد من القطاعات المختلفة، إال أن صناعة السيارات ال تعترف بذلك أبًدا، كونها أحد العالمات المميزة على الرقي والثراء .
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أخرى  سرعة  إلى  بالنقل  السيارة  قائد  يقوم  أحيانا 
أجزاء  احتكاك  صوت  عنها  ينتج  خاطئة  بطريقة 

معدنية، لكن ما مدى خطورة ذلك؟
األلمانية  الهيئة  أوضحت  السؤال،  هذا  لإلجابة عن 
يقتصر ضرره  ال  الخاطئ  النقل  أن  الفني  للفحص 
بأجزاء  يضر  قد  بل  فحسب،  الحركة  ناقل  على 

أخرى من المحرك أيضا.
واعتمادا على شدة الخلل، تتعرض أجزاء التروس 
إلى  العملية  هذه  تكرار  يؤدي  وقد  الشديد،  للتحميل 
تآكل مبكر لحلقات المزامنة أو عناصر اإلحكام أو 

حتى محمل اإلبرة.

وإذا قام قائد السيارة بالنقل إلى سرعة منخفضة جدا، 
من  الخطأ  بطريق  االنتقال  عند  المثال  سبيل  على 
سوف  المحرك  فإن  األولى،  إلى  الرابعة  التعشيقة 
ينقل سرعة الدوران العالية من التعشيقة العالية إلى 
التعشيقة األقل، وهو ما يعمل على كبح السيارة بقوة.

حد  أقصى  إلى  اللفات  عدد  وصول  هذا  ويعني 
الحركة فحسب، بل  بناقل  ممكن، وهو ما ال يضر 
جدا  العالي  اللفات  عدد  وذلك ألن  أيضا،  بالمحرك 
تتوافق  ال  أكبر  بسرعة  المكابس  تحرك  إلى  يؤدي 

الصمامات.  وإغالق  فتح  مع 
وعند اصطدام المكابس بقوة مع 
الصمامات فيمكنها ثني المكبس 
انثناء  عن  فضال  كسره،  أو 
شائعة  كنتيجة  التوصيل  ذراع 

في مثل هذه الحاالت.

ناقل الحركة األوتوماتيكي
التعشيق  أضرار  تقتصر  وال 
الحركة  ناقل  على  الخاطئ 
اليدوي، بل تشمل ناقل الحركة 
فبعض  أيضا؛  األوتوماتيكي 
بناقل  المزودة  السيارات  قائدي 
يقومون  أوتوماتيكي  حركة 

بالنقل من الوضع D إلى الوضع R بسرعة كبيرة 
للخلف  الرجوع  من  يتمكنوا  حتى  المناورة  عند 

بسرعة.
أثناء  السرعة  مراحل  في  تغيير  حدوث  حالة  وفي 
زائد  بشكل  التحميل  يتم  السيارة،  سير  استمرار 
العملية  هذه  وتؤدي  األوتوماتيكي،  النظام  على 
ناقل  تآكل مكونات  إلى زيادة  الصحيحة حتما  غير 

الحركة. 
ومن ناحية أخرى، قد تحدث أضرار بناقل الحركة 
يُلحق نقص  المثال  فعلى سبيل  الصيانة؛  قلة  بسبب 
الزيت ضررا بناقل الحركة وبالمحرك أيضا، وذلك 
الميكانيكية  المكونات  بين  االحتكاك  زيادة  بسبب 
بالداخل وتآكل المواد، والتي قد تصل إلى حد كسر 

التروس.

عليه  تطلق  كما  االفتراضي  الشمس  حاجب 
Bosch يأخذ شكاًل مستطياًل وهو عبارة عن 
كاميرا مراقبة  تعتمد على  شاشة LCD شفافة 
األمامي.  الصف  الركاب في  أوجه  بتتبع  تقوم 
على  التعرف  االصطناعي  الذكاء  وباستطاعة 
أعضاء الوجه وتتبع العين بشكل مستمر ويقوم 
بتعتيم المنطقة المحيطة بالعينين حتى في حال 
حركة الراكب في حين يظل الجزء الباقي من 

حاجب الشمس شفاًفا.
من  ستزيد  التقنية  هذه  بأن   Bosch تؤمن 
فبحسب  الطرق.  على  السالمة  مستويات 
 NHTSA الدولية السالمة  منظمة  إحصائيات 
الشمس  أشعة  وهج  من  الناتجة  الحوادث  فإن 
تعادل ضعفي الحوادث التي تتسبب بها حاالت 

الطقس األخرى.

سجلت شركة Bosch األلمانية حضورها في معرض اإللكترونيات االستهالكية CES 2020 في أول أيام افتتاحه بتقديم أول حاجب شمس ذكي 
يعمل بالذكاء االصطناعي.
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النفسية  الصحة  حول  الثقافة  تقدم  من  الرغم  على 
يطلبون  ال  العديدين  أن  إال  عليها،  الحفاظ  وأهمية 
أو يسعون للحصول على عالج لها. أما نتائج ذلك، 
فغالبا ما تكون مدمرة، إذ أن ذلك يفضي إلى معاناة 
المصاب نفسيا وإصابته باألمراض العضوية وفقدانه 
لوظيفته وفشل زواجه وغير ذلك. واألسوأ من ذلك، 
النفسية قد يؤدي إلى  فإن عدم عالج االضطرابات 
وفاة المصاب، سواء انتحارا أو من شدة األعراض 
العضوية والسلوكات النفسية الخطرة الناجمة عنه، 
وإيذاء  الطعام  تناول  عن  االمتناع  تتضمن  والتي 

النفس المتعمد.
العالمية  الصحة  منظمة  قامت  المثال،  سبيل  فعلى 
األمراض  أكثر  من  واحد  بأنه  االكتئاب  بتصنف 
تعطيال للفرد عن ممارسة حياته وواجباته ونشاطاته 
اليومية. أما مع العالج، فإن نحو 70% ممن يحصلون 

عليه يتحسنون خالل أسابيع قليلة على األغلب.

الحاالت  من  اليومية  حياته  في  يعاني  الناس  بعض 
االرق  و  القلق  و  كالحزن  المتنوعة  النفسية 
واضطراب المزاج و اشياء اخرى كثيرة، وقد تكون 
الشخصية  بالنواحي  كثيرة  ارتباطات  المعاناة  لهذه 
و االجتماعية و العملية لالنسان؛ لذلك فان اي اثار 
سلبية الستمرار هذه المعاناة سوف تنعكس سلباً على 
تلك النواحي، و قد يؤدي الى خلل فيها او تعطيلها 
مما يزيد المشكلة و يؤدي الى زيادة المعاناة. البعض 
االخر تكون معاناته اكبر مما يجعل حياتة صعبة و 

يبدو فيها عاجزا امام ما يعانيه.

ماذا افعل؟ 
الكثيرين من هؤالء  اذهان  الذي يراود  السؤال  هذا 
كل  وتفشل  الحالة  منهم  تتمكن  ان  بعد  االشخاص 

وسائلهم للحل او التعايش مع هذه المعاناة.
الجواب: ربما ان ما يعاني منه هو حسد او سحر، اذا 
ال مانع من زيارة الشيوخ او المشعوذين او من يدعون 
العالج الروحاني، لكن المفاجأة ان المشكلة تعقدت 
وأصبحت تسبب الضرر على جميع المستويات من 

بالكامل  االسرة  على  لتؤثر  توسعت  يومية  معاناة 
وخسائر مادية و مال مهدور اضافة الى العطل الذي 

يجعل عمل االنسان في خطر الفقدان.

هل اذهب الى طبيب نفسي؟
الجواب المعتاد هو (ال، ألنه ليس مجنون او مريض 
نفسي) رغم قناعته بان ما يعاني منه هو حالة نفسية 
لو اهملها ستتفاقم، اال ان خوفه من ان يُطلق عليه 
بالجنون يمنعه  يُتهم  او  المجتمع اسم مريض نفسي 
من زيارة الطبيب النفسي. البعض االخر يعتقد انه 
الى  الرجوع  بدون  ازمته  يتجاوز  ان  لوحده  قادر 
يعلمون  ال  تائهين  يكونون  اخرين  و  نفسي.  طبيب 

الى اي تخصص طبي يذهبون للمساعدة.

ماذا سيحصل اذا لم اذهب الى الطبيب النفسي؟
يعلموا  ان  االشخاص  لكل هؤالء  البد  تقدم  ما  لكل 
ان الخجل و تجنب الذهاب الى الطبيب النفسي ليس 
اسرته  و  ذاته  الشخص  وهو  واحدة  ضحية  إال  له 
بكاملها، حيث أنه إن ذهب الى الطبيب النفسي مبكرا 
يساهم في عالج المشكلة وهي ال تزال في حدودها 
الضيقة، بينما التأخر في طلب العالج يسبب تفاقماً 
للمشكلة و يحتاج الى عالج بطريقة اوسع قد تتضمن 
الدخول الى مستشفى لتلقي العالج، وتكون نتائجها 

احيانا اقل ايجابية من العالج المبكر.

سرية المعلومات الطبية
التامة  بالسرية  يمتاز  النفسي  الطب  في  التعامل  ان 
بكل ما يتعلق بالمريض من معلومات و عالج، فال 

داع للقلق و التردد من زيارة الطبيب النفسي.

يتعرض كثيرون إلى أوقات عصيبة. فحتى األحداث 
السعيدة، منها الزواج وإنجاب مولود جديد والدخول 

لعمل جديد، تجلب معها الضغوطات النفسية.
قد  النفسية  الضغوطات  هذه  كانت  إن  ما  ولمعرفة 
فيجب  بالفعل،  النفسية  الشخص  صحة  على  أثرت 
عليه االنتباه لألعراض التالية التي في حالة مالحظة 

أو  للطبيب  اللجوء  يجب  أسابيع،  لعدة  منها  أي 
االختصاصي النفسي:

• (النكد)، فإن كنت عادة شخصا يتصرف بأريحية 
شخصية  فجأة  أصبحت  لكنك  اآلخرين  مع  وراحة 
أبسط  على  حتى  اآلخرين  مع  الجدال  وكثيرة  نكدة 
منها  نفسية  مشكلة  وجود  على  يدل  فهذا  األسباب، 
التغيير  نفس  ليس  هذا  أن  ويذكر  والقلق.  االكتئاب 
الطفيف الذي يحدث على المزاج مع تقدم العمر أو 

بين الحين واآلخر.
النوم،  في  نقص  من  يعانون  فالعديدون  األرق،   •
غير أنهم ال يرون ضرورة للجوء إلى الطبيب. إال 
أن هذا ال يعد صحيا، فأوال على الطبيب التأكد من 
هناك  يكن  لم  فإن  لذلك،  عدم وجود سبب عضوي 
سبب عضوي، منه األلم، فعندها يجب العرض على 

طبيب أو اختصاصي نفسي.
يكون  ما  فعادة  اآلخرين،  مع  االنسجام  صعوبة   •
أول أعراض االكتئاب صعوبة البقاء مع اآلخرين، 
ويتوقف  انسحابيا  االجتماعي  الشخص  يصبح  إذ 
فإن وجدت نفسك  لذلك،  التفاعل مع اآلخرين.  عن 
أو  طبيب  بزيارة  فعليك  انسحابيا،  أصبحت  قد 

اختصاصي نفسي.
• زيادة أو نقص تناول الطعام من دون سبب، فعلى 
بكثرة،  الطعام  فيها  نتناول  أوقات  الرغم من وجود 
يدل  قد  الوضع  هذا  استمرار  أن  إال  األعياد،  منها 
نفسية،  ضغوطات  أو  عاطفية  مشكلة  وجود  على 
بالدهون  غنية  األطعمة  تلك  كانت  إن  خصوصا 
المعروف  النفسي  الضغط  فهرمون  السكر.  أو 
في  النقص  وأن  كما  الشهية.  يفتح  بالكورتيزول 
تناول الطعام قد يدل على وجود مشكلة نفسية، منها 

االكتئاب.
نتيجة  يحدث  ما  عادة  فهذا  االسترخاء،  صعوبة   •
للقلق. وعلى عكس ما هو الحال لدى االكتئاب الذي 
لدى  يبقى مستمرا  قد  القلق  فإن  قد يظهر ويختفي، 
أعراضا  للقلق  أن  بالذكر  الجدير  ومن  الشخص. 
جسدية، منها الصداع ومشاكل التنفس واضطرابات 

المعدة.



45

 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« .

وأظهرت الدراسات العلمية أن المرأة أكثر عرضة 
من الرجل لإلصابة بحاالت االكتئاب نتيجة لعدد من 
الخاصة  والنفسية  واالجتماعية  البيولوجية  العومل 

بالمرأة، ومن أهم هذه العوامل ما يلي:
بالتكوين  تتميز  فالمرأة  للمرأة:  النفسي  التكوين   .
في  يتميز  الرجل  أن  حين  في  العاطفي،  النفسي 
وهذا  العقالني،  النفسي  بتكوينه  األحيان  معظم 
حساسية  أكثر  يجعلها  المرأة  لدى  النفسي  التكوين 
وتأثراً بضغوطات الحياة، مّما يجعلها أكثر عرضة 

لإلصابة باالكتئاب.
. خبرات التعلق والفقد: تندمج المرأة بقوة بعالقتها 
أو  الزوج  أو  أو األب  المقربين منها مثل؛ األم  مع 
األبناء، مما يجعل فقدانها لهم أمراً صعباً للغاية، مما 

قد يعرضها لإلصابة بالحزن والكآبة.
التي  المتالحقة  والهرمونية  البيولوجية  التغيرات   .

يتعرض لها جسم المرأة:
خالل  التغيرات  من  للعديد  المرأة  جسم  يتعرض 
وحدوث  البلوغ  فترة  منذ  المختلفة  حياتها  مراحل 
والحمل  الزواج  مرحلة  إلى  الشهرية  الدورات 
وخالل  الطمث،  انقطاع  بمرحلة  وانتهاء  والوالدة 
تتعرض  المرأة،  عمر  من  المختلفة  المراحل  هذه 
لتتناسب  والنفسية  الهرمونية  التغيرات  من  للعديد 
وهذه  وامرأة،  وزوجة  كأم  البيولوجية  وظيفتها  مع 
عرضة  أكثر  تكون  ألن  المرأة  تهيئ  التغيرات 

لإلصابة بأنواع االكتئاب المختلفة.
الحياة  ضغوطات  تجبر  المتعددة:  المسؤوليات   -
من  العديد  العصرية  الحياة  ومتطلبات  اليومية 
باإلضافة  هذا  المنزل،  خارج  العمل  على  النساء 
بأفراد  االهتمام  ومسؤولية  المنزلية  الواجبات  إلى 
األسرة، مما يجعل المرأة تعمل بال راحة في العديد 
والتعب  باإلرهاق  تشعر  يجعلها  األحيان، وهذا  من 
وعدم القدرة على القيام بأمور الحياة بشكل مثالي، 
األمر الذي قد يقودها لإلصابة بحاالت من االكتئاب.

خطوات تمكن المرأة من التغلب على ظاهرة التوتر 
قبل الحيض

من  يعانين  اللواتي  والفتيات  السيدات  هن  كثيرات 
حالة التوتر قبل الحيض في كل شهر، وهذا األمر 
حياتهن  أمور  ممارسة  على  قدرتهن  على  يؤثر  قد 
اليومية بشكل طبيعي، كما أنه قد يؤثر على أدائهن 
الموكولة  األعمال  إنجاز  على  وقدرتهن  الوظيفي 
النساء  بعض  تشكو  كما  المطلوب،  بالشكل  إليهن 

والنفسية  الجسدية  األعراض  أن  من  المتزوجات 
بشكل  تؤثر  مباشرة  الحيض  قبل  لهن  تحصل  التي 
يصبحن  حيث  أزواجهن؛  مع  عالقتهن  على  كبير 
األحيان  من  كثير  وفي  المزاج،  وحادات  عصبيات 
التي تطرأ على  التغيرات  الزوج سبب  يتفهم  قد ال 

زوجته في هذه الفترة من الشهر.
بالتفكير  الحالة  هذه  من  تعاني  التي  المرأة  تنصح 
المتشائمة؛  السوداء  األفكار  عن  واالبتعاد  بإيجابية 
اآلالم  بعض  لها  تسبب  قد  الدورة  أن  من  فبالرغم 
واألعراض المزعجة، إال أنها في الوقت ذاته دليل 

على خصوبتها ومقدرتها على العطاء.
كما أن المرأة ذاتها تستطيع القيام ببعض الممارسات 
تخطي  على  تساعدها  أن  شأنها  من  التي  الصحية 
اآلالم واألعراض التي تعاني منها في هذه الفترة من 

كل شهر، ومن أهم هذه السلوكيات ما يلي:
طوال  منتظم  بشكل  الرياضية  التمارين  ممارسة   -

الشهر.
- االبتعاد عن تناول وجبات الطعام الكبيرة والدسمة 
واالستعاضة عنها بوجبات طعام صغيرة ومتعددة، 
المعوية  والتلبكات  االنتفاخ  حدوث  لتجنب  وذلك 

لديها.
الفواكه  مثل؛  الصحي  الطعام  تناول  من  اإلكثار   -

والخضراوات والحبوب الكاملة.
والحلويات  المالحة  األطعمة  تناول  من  التقليل   -
والمشروبات التي تحتوي على الكافيين وخصوصا 

في الفترة التي تسبق نزول الحيض.
األطعمة  تناول  من  باإلكثار  المرأة  تنصح  كذلك   -
األلبان  مشتقات  مثل؛  الكالسيوم  على  تحتوي  التي 

تناول  عليها  فإن  ذلك،  لها  يتسّن  لم  وإذا  والجبن، 
أقراص الكالسيوم المدعمة.

على  المرأة  يساعد  يوميا  ساعات   8 لمدة  النوم   -
تعاني  تكون  قد  التي  والتعب  اإلرهاق  حالة  تخطي 

منها خالل الدورة الشهرية.
كما تنصح المرأة في هذه الفترة بإيجاد طرق إيجابية 

للتعامل مع حالة القلق والتوتر مثل:
- الخروج مع األصدقاء، والتحدث إليهم.

- ممارسة التمارين الرياضية.
- الكتابة وممارسة الهوايات.

- الخروج للتنزه في الهواء الطلق.

ويالحظ أن النسوة اللواتي يتناولن حبوب منع الحمل 
يعانين بشكل أقل من حالة التوتر قبل الحيض؛ ذلك 
أن هذه الحبوب تمنع اإلباضة، وبالتالي من الممكن 
هذه  استعمال  يمكن  ولذا  الحالة،  من  تخفف  أن 
الحبوب للتخفيف من حالة التوتر قبل الحيض، هذا 

بالطبع بعد استشارة الطبيب المتخصص.

وفي النهاية، ال بد من التنويه إلى أن معظم التغيرات 
التي تحصل للمرأة خالل فترة ما قبل الحيض هي 
يجب  ولذا  القلق،  على  تبعث  وال  طبيعية  تغيرات 
على المرأة نفسها أوال وعلى المحيطين بها ثانيا تقبل 
بإيجابية، والمفروض  التغيرات والتعامل معها  هذه 
ممارسة  عن  المرأة  الشهرية  الدورة  تعيق  ال  أن 
حياتها بشكل طبيعي، وال بأس إن تحمل الزوج توتر 
زوجته في هذه الفترة من الشهر، وبالتعاون والمحبة 
تسير أمور الحياة الزوجية بالشكل الصحيح والسليم
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أحمد حسان
تعتبر األردن واحدة من الدول المدرجة على قائمة 
الحلفاء المقربين للواليات المتحدة في منطقة غرب 
شمال  حلف  عقد  االخيرة  السنوات  وخالل  آسيا، 
المختلفة  االجتماعات  من  العديد  “الناتو”  االطلسي 
تعزيز  أجل  من  وذلك  االردنيين  المسؤولين  مع 
من  األردن  قرب  بسبب  بينهما،  العسكري  التعاون 
في  تحديدها  تم  التي  المنطقة  في  األزمات  مراكز 
قائمة التهديدات والتحديات التي يواجهها هذا الحلف 
سوريا،  في  الحرب  مثل  أشياء  اطلسي،  الشمال 
بعض  خطر  وتنامي  العراق،  في  االستقرار  وعدم 
اإلرهابية  والمنظمات  المتطرفة  السلفية  الجماعات 
آسيا،  غرب  منطقة  في  و”داعش”  “القاعدة”  مثل 
وتواصل عمليات العنف واالضطرابات بين إسرائيل 
والفلسطينيين. كما أن االردن لديها حدود مع مصر 
وسوريا والعراق والمملكة العربية السعودية والكيان 
الصهيوني واألراضي الفلسطينية وهذا االمر يجعلها 
الشرق  منطقة  في  الجيوسياسية  األزمة  من  جزًءا 
المملكة  بأن  القول  يمكن  أخرى  وبعبارة  األوسط 
الهاشمية تقع في قلب الصراعات الحالية التي تحدث 

في المنطقة.

وحول هذا السياق، كشفت بعض المصادر االخبارية 
تجري  الستارة  خلف  خاصة  اتصاالت  هناك  بأن 
وبعض  الناتو  حلف  وقيادة  االردنية  الحكومة  بين 
اكثر  وثيقة  تعاون  برامج  لدراسة  االوروبية  الدول 
مع االردن مستقبال ويبدو ان عدة دول اوروبية من 
بينها فرنسا والمانيا مهتمة جدا باقامة قواعد عسكرية 
االهتمام  دائرة  وتشمل  االردنية  االراضي  داخل 
وبرامج  مشتركة  عمليات  غرف  إلقامة  اتصاالت 
تدريب اضافة الى اقامة منشآت تسمح بوجود قوات 

تتبع حلف الناتو مستقبال في االردن .

التعاون بين الناتو واألردن
ازدادت الشراكات االستراتيجية بين الناتو واألردن 
منذ  خاصة  كبير،  بشكل  الماضية  العقود  خالل 
الخارجية  السياسة  ميل  يعكس  وهذا  التسعينيات 
الغربية  القوى  مع  عالقاتها  تقوية  إلى  لألردن 
والمؤسسات الدولية للنظام الليبرالي الجديد. وحول 
حلف  أن  التقارير  من  العديد  كشفت  السياق،  هذا 
 ،2018 عام  في  أطلق  “الناتو”  األطلسي  شمال 
مشروعا جديدا لمساعدة األردن على تعزيز قدراته 

على إدارة األزمات، وقال الناتو في بيان نشره على 
المركز  “المشروع سيساعد  موقعه اإللكتروني، إن 
الوطني األردني لألمن وإدارة األزمات على تحقيق 
األردن  قدرة  سيعزز  كما  كاملة،  تشغيلية  قدرة 
وإدارة  الحكم  واستمرارية  الوطني  الصمود  على 
شدد  المشروع،  توقيع  مراسم  وخالل  األزمات.” 
كل من نائب رئيس المركز اللواء “عدنان العبادي” 
“جون  الناتو  لحلف  المساعد  العام  األمين  ونائب 
في  األردن  مع  الناتو  تعاون  أهمية  على  مانزا”، 
جهوده الرامية إلى إضفاء الطابع المؤسساتي على 
قدراته الوطنية إلدارة األزمات. وأضاف البيان أن 
“إطالق هذا المشروع يشكل حجر األساس لحزمة 
بناء القدرات الدفاعية بين الناتو واألردن وللشراكة 

االستراتيجية بينهما”.

وفي سياق متصل أعلن حلف شمال االطلسي “الناتو” 
في عام 2015، إن لألردن دوراً رائداً في االستقرار 
وجاءت  والتطرف  اإلرهاب  ومحاربة  اإلقليمي 
التي  العقبة”،  “اجتماعات  خالل  التصريحات  هذه 
عقدت ألكثر من مرة والتي أطلقها الملك “عبد الله 
الثاني”، إلدامة التنسيق وتعزيز التعاون بين مختلف 
األطراف اإلقليمية والدولية لمحاربة اإلرهاب وفي 
حلف  لمنظمة  العام  األمين  وبحضور   2017 عام 
جرى  ستولتنبرغ”  “ينس  “الناتو”،  األطلسي  شمال 
األردن  مع  المشترك  التعاون  عالقات  استعراض 
في المجاالت العسكرية والتدريبية، إضافة إلى عدد 
من القضايا في منطقة الشرق األوسط. وتناولت تلك 
األردن  ملك  أكد  حيث  السالم،  عملية  االجتماعات 
“ضرورة تكثيف الجهود إلنهاء الصراع الفلسطيني 
اإلسرائيلي، على أساس حل الدولتين، وبما يفضي 
وعاصمتها  المستقلة  الفلسطينية  الدولة  إقامة  إلى 

القدس الشرقية”.

من ناحية أخرى، ذكرت بعض التقارير أن األردن 
األمريكية خالل  الحكومة  اهتمام  محور  كان  أيًضا 
السنوات الماضية، حيث أعلنت الواليات المتحدة في 
عام 1996 أن االردن يُعد “حليًفا مهًما لواشنطن من 
غير حلف شمال األطلسي” ولهذا فلقد قدمت واشنطن 
والعسكرية  المالية  المساعدات  من  الكثير  لالردن 
اعتمادها  لتعزيز  وذلك  الماضية  السنوات  خالل 
هذا  وفي  الغرب  على  واالقتصادي  العسكري 

السياق، لفتت تلك التقارير إلى أن الواليات المتحدة 
االتفاقيات  من  العديد  االردن  الجانب  مع  وقعت 
االمنية والعسكرية خالل السنوات الماضية وقدمت 
وفي  والمالية  العسكرية  المساعدات  من  الكثير  لها 
مع  اتفاقية  المتحدة  الواليات  وقعت   2018 عام 
بأنها  االردني  للملك  فيها  تعهدت  االردنية  الحكومة 
سوف تقدم مساعدات مالية لالردن خالل السنوات 
مالية  مساعدات   2022 عام  إلى   2018 عام  من 

تصل إلى حوالي 6.3 مليار دوالر.

أسباب أهمية األردن لحلف الناتو وأمريكا
من المؤكد أن السبب األكثر أهمية الذي جعل الغرب 
يوجه انظاره نحو األردن، هو بسبب التحديات التي 
القريب  المستقبل  قد يواجهها “الناتو” مع تركيا في 
تحدي  من  الحد  في  األردن  يلعبه  قد  الذي  والدور 
الغرب في منطقة غرب آسيا اإلستراتيجية. يذكر أن 
النزاعات بين أنقرة وحلف الناتو تعمقت في أعقاب 
في  الفاشل  واالنقالب  سوريا  في  األزمة  نشوب 
الكونجرس  تركيا. وعقب فرض  في  يوليو 2016 
على  االقتصادي  العقوبات  من  الكثير  االمريكي 
تركيا قبل نحو شهرين، هددت أنقرة بإغالق قاعدة 
“انجرليك” وهي قاعدة جوية كبيرة تقع على مشارف 
مدينة “أضنة” والتي كانت مكاًنا استراتيجًيا لقوات 
قاعدة  أهم  أيضا  وكانت  عقود  منذ  العسكرية  الناتو 
للقوات الجوية التابعة لحلف الناتو في منطقة الشرق 
األوسط. وفي وقتنا الحالي يتساءل الخبراء عما إذا 
ارتفاع مستويات  بعد  حًقا  تركيا  الغرب سيفقد  كان 
الخالفات المتبادلة بينهما، ال أحد يعلم. لكن الغرب 
يتساءل عما إذا كان “أردوغان” يقترب من روسيا، 

وحتى من الصين؟ 
ماذا لو تحسنت عالقات تركيا مع إيران؟ 

ماذا لو كانت أنقرة قد سئمت في النهاية من اإلذالل 
لعقود خلف سور االتحاد األوروبي؟ 

وماذا سوف يحدث إذا لم تعد أنقرة ترغب في اتباع 
سياسات واشنطن في غرب آسيا؟ 

من المحتمل أن هذه األسئلة تشكل كابوًسا لبروكسل 
وواشنطن.

السياسيون  القادة  أصبح  ذلك،  كل  إلى  وبالنظر 
األردنيون يدركون تماًما األهمية المركزية واألهمية 
تبذل  الغربية  الدول  جعلت  التي  لألردن  الجغرافية 
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تنم  لم  انها  حيث  متعبه  نومها  من  مروه  استيقظت 
الذي يؤرق مضجعها مؤخرا.  جيدا بسبب الصداع 
ارتدت ثيابها على عجل دون فنجان قهوتها المعتاد، 
قصدت عيادة الطبيب لموعد فحص الدم على معده 
فارغه، لم تنس ان تضع شريطا من حبوب المسكن 
وجهها  تلمح  وان  صغيره  ماء  وقنينه  حقيبتها  في 

المصفر في المرآة .
اغلقت الباب واخذت طريقها مشيا على األقدام الى 

العياده القريبه من بيتها. 
شهر  من  السنه  من  الوقت  هذا  في  األزهار  كانت 
نيسان تتفتح خجوله، األشجار تحف جانبي الطريق 
في خضره نضره، والشمس الدافئة تداعب شعرها 

البني بحنان. 
والخبز  القهوه  رائحه  داهمتها  العياده  من  خرجت 
المقابل،  الشارع  في  المقهى  في  والكعك  الطازج 
طلبت فنجان قهوه وشطيره من الجبن وجلست على 
كرسي، أغمضت عينيها وتذكرت كم كانت الشهور 
الماضيه عصيبه قبل ان تقدم استقالتها من هذا العمل 
الذي استنزف سنوات عمرها وتعرض ابنها الوحيد 

لحادث سير وكسر قدمه .
والشطيره،  الساخن  القهوه  فنجان  النادله  احضرت 
احست بقليل من االرتياح وهي ترى الطبيعه الفاتنه 
أمامها وكأن نافذه روحها قد  اشرعت للتو. اخرجت 
ابتلعتها  الماء  وقنينه  المسكن  قرص  حقيبتها  من 
مهل،  على  قهوتها  ارتشفت  عميقا.  نفسا  واخذت 
سيلفي،  والتقطت صوره  المحمول  هاتفها  اخرجت 
ونشرتها على الفيس بوك مع عباره صباح جميل. 

غادرت المقهى وعادت الى البيت. 
المنزلية  أعمالها  في  بدأت  المنزل  وصولها  حين 
المعتادة وأعدت الطعام، عاودها الصداع من جديد 
على  وجلست  آخر  قرصا  تناولت  المره  هذه  حادا 
المحمول  على  رساله  الى  التفاته  جذبتها  األريكه، 
من بنت عمتها، قرأتها فإذا هي تعليق على صورتها 
السيلفي ( ما أجمل هذا المكان! ليتني معك يبدو أنك 
أنت  كم  الساحره  المدينه  تلك  في  بحياتك  تتمتعين 

سعيدة). 
إنحدرت دمعه على خدها وهي تقول في نفسها: أما 

الصداع فكم هو رهيب!

لمياء مشعل

إبراهيم بدوي

وبناء  البلد  هذا  من  للتقرب  الجهود  من  الكثير 
برودة  مع  أن  يذكر  معه.  ومتينة  قوية  عالقات 
بين  والسياسية  واالقتصادية  الدبلوماسية  العالقات 
االردني  الملك  قام  التعاون،  مجلس  ودول  االردن 
أن  يريد  بأنه  المنطقة  لبعض دول  إشارات  بإرسال 
يعزز عالقات بالده مع تركيا وحتى مع إيران وهذا 
مارسها  التي  األمريكية  الضغوط  إلى  يرجع  االمر 
البيت االبيض على الحكومة االردنية للمضي قدما 
الشعبية  االحتجاجات  وتصاعد  القرن،  صفقة  في 
المدن  من  عدد  في   2018 يونيو  في  الواسعة 
مجلس  دول  التزام  وعدم  االردنية  والمحافظات 
التعاون بتقديم المساعدات المالية واالقتصادية للبالد 
وهذه الخطوة التي أعلن عنها الملك االردني أثارت 
حيث  التعاون،  مجلس  دول  مخاوف  الفور  على 
تعهدت المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية 
المتحدة والكويت بتقديم مزيد من المساعدات المالية 
واالقتصادية للمملكة الهاشمية، لكن هذه اإلجراءات 
كانت أيًضا مؤقتة، ولهذا فلقد وجد “الناتو” أنه من 
من  الكثير  وبذل  الساحة  إلى  الدخول  الضروري 
الجهود للحفاظ على األردن بعيداً عن بعض الدول 

التي لديها الكثير من المشاكل مع الغرب.

بعنوان  تقريًرا  األمريكية  "بلومبرج"  مجلة  نشرت 
أصدقاء؟"،  تركيا  لدى  ليس  لماذا  تفسر..  "ليبيا 
أوضحت من خالله كيف تسببت السياسة الخارجية 
تلو  واحًدا  وخسارتهم  جيرانها  إغضاب  في  ألنقرة 

اآلخر، وكان من بينهم؛ مصر.
دول  مع  مشاكل  "صفر  سياسة  أن  المجلة  ترى   
الجوار" التي روجت أنقرة لها في فترة من الفترات، 
انهارت بفعل ما تالها من أفعال، وكان منها دعمها 
لجماعة اإلخوان وانتقادها الدائم للرئيس المصري، 
في  إرهابًيا  والُمصنفة  الُمسلحة  الجماعات  ودعم 
وإعادة  سوريا  شرق  شمال  غزو  ومؤخًرا  سوريا، 
السعودية  باستعداء  قامت  أنها  كما  قسًرا،  الجئيها 

واإلمارات من خالل وقوفها إلى جانب قطر.

تُجيب  الحد؟،  هذا  إلى  األمور  وصلت  كيف  لكن   
من  تركيا  انحدار  بسبب  جاء  ذلك  أن  إلى  المجلة 
ديمقراطية إسالمية إلى دولة استبدادية قمعية، فضال 

عن تحمس أردوغان لقضية اإلسالم السياسي، محلياً 
معظم  ضد  بقطر  يربطه  الذي  األمر  وهو  ودولياً 
السعودية ومصر  األخرى، وخاصة  العربية  الدول 

واإلمارات.
 داخل تركيا، كان الجيش قوة علمانية، ومع تراجع 
إحكام قبضته على الدولة، عاد الدين إلى السياسة من 
خالل حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان، 
رغم اعتراضات عارضت القيادة العسكرية رسمًيا 
االنتخابات  في  والتنمية  العدالة  حزب  لمرشح 

الرئاسية لعام 2007 لكونه إسالمًيا.

واعتبرت المجلة األمريكية، محاولة االنقالب الفاشلة 
التي وقعت في عام 2016 بمثابة انتهاز فرصة من 
جانب بعض العناصر في الجيش لالستفادة من عدم 
الرضا المتزايد بين األتراك بشأن توحيد أردوغان 
أنه يمثل منافسة عميقة ومستمرة بين  للسلطة، كما 

إسالميين أردوغان والقوى السياسية األخرى.
جرت  التي  البلدية  انتخابات  إلى  المجلة  وأشارت 
هشاشة  كشفت  أنها  إذ  تركيا،  في  الماضي  العام 
انتخاب  خالل  من  السلطة  على  أردوغان  سيطرة 
رؤساء بلديات من أحزاب المعارضة في إسطنبول 

وغيرها من المدن الكبرى.
بمن  القدامى ألردوغان،  السياسيين  الحلفاء  أن  كما 
فيهم وزير الخارجية السابق أحمد داود أوغلو، الذين 
تصوروا سياسة "عدم وجود مشاكل مع الجيران"، 
المجلة  وترى  والتنمية.  العدالة  انفصلوا عن حزب 
أن المسار الداخلي الذي تتبعه أنقرة ال يختلف عن 
أصبحت  حيث  الخارجي،  المستوى  على  مسارها 

الهيمنة السياسية ألردوغان أكثر هشاشة.
وأكدت أن الخالف مع مصر يحمل مفاتيح فهم تدخل 
2011؛  عام  العربي  الربيع  فبعد  ليبيا،  في  تركيا 
السلطة  إلى  اإلخوان  أردوغان صعود جماعة  دعم 
إلى  الرئيس محمد مرسي،  في مصر وساعد نظام 
وصف  وقتذاك  اإلخوان،  بنظام  اإلطاحة  تمت  أن 
أردوغان األحداث في مصر بأنها "إرهاب الدولة".

أن  إلى  تشير  األحداث  هذه  فإن  المجلة  وبحسب 
أردوغان ينظر إلى ما يجري في ليبيا بشكل متشابه 
إلى  تنتمي  بإسقاط حكومة  يهدد  "قائد عسكري  أي 

رؤية تركيا العالمية".
ولفتت المجلة إلى أن حكومة الوفاق بقيادة السّراج، 
حليًفا  بالطبع  يجعلها  ما  إسالمية  عناصر  لديها 
دعم  أن  مؤكدة  والتنمية،  العدالة  ألردوغان وحزبه 
حلفاء حفتر وتقدمه في ليبيا سيزيد من عداوة تركيا 

مع جيرانها.



تدريب فردي Einzel Coaching عام أو برنامج 

.خاص للسيدات ولألكاد�ي

التدريب عىل تقديم طلبات العمل والتحض� 

للمقابالت وتعديل الشهادات.

عىل هامش التدريب الفردي �كن املساعدة بالبحث 

عن سكن أو حضانة أطفال او غ�ه. 

دورات تأهيل مهني للعمل يف مجال توصيل الطرود 

الربيدية مع شهادة سواقة.

حسومات خاصة للمتدرب لدينا للحصول عىل 

شهادة قيادة السيارات املختلفة.
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نحن نتكلّم وندرّب باللغات التالية: 

األملانية، العربية، اإلنجليزية، الفرنسية، الرتكية، الكردية، 

الروسية، اإلسبانية والفارسية.

دورات تأهيل مهني للعمل كمدرب اندماج ممولة من 

Bildungsgutschein الجوب سنرت أو مكتب العمل ³وجب

واملواصالت مجانية خالل فرتة التدريب.

B2 و B1 دورات تحض�ية المتحانات

Kurfürstendamm 123, 10711 Berlin | 3 OG
Tel.: 030 77208273/4

Reuterstraße 45, 12047 Berlin
Tel: 0157 77772715

www.abziel.de | info@abziel.de              ABZiel Arbeit Beratung
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حيث  برلين،  في  التركية  السفارة  أمام  ألمانيا  في  الليبية  للجالية  مظاهرات 
جاءت بالتزامن مع حضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قمة برلين 
الليبيين  المتظاهرين  أجمع  حيث  ألمانيا،  في  عقدت  التي  الليبية،  األزمة  لحل 
على  التنديد بالتدخل السافر الذي يقوم به الرئيس التركي في طرابلس ودعمه 
مطالبين  البالد،  ربوع  في  والدمار  الخراب  تنشر  التي  اإلرهابية  للجماعات 
بالدهم،  في  التركية  الهجمة  مسئولية  بتحمل  األمن  ومجلس  الدولي  المجتمع 
ووقف التدخل العسكري التركي، مؤكدين أنهم يدعمون الجيش الوطني بقيادة 

المشير خليفة حفتر.
وتضمن تقرير المظاهرة، إعالن الليبيين رفضهم لالنتهاكات التركية وتدخلها 
ليبيا، كما أنهم  الليبى وإرسال المرتزقة اإلرهابيين من سوريا إلى  فى الشأن 
ليبيا  قرار  رهن  الذى  السراج،  فايز  بقيادة   الوفاق  حكومة  بموقف  ينددون 

بموافقة األتراك، ومهد لهم الطريق لالستيالء على خيرات البالد والتحكم فى 
شعبها، مؤكدين أنهم يدعمون الجيش الليبى فى مواجهة حربه على الميليشيات 

التى تنشر الدمار فى البالد.

كما نظم عدد كبير من األكراد، وغيرهم مظاهرة ضد الرئيس التركى اردوغان 
الكامل  رفضهم  على  والتأكيد  ليبيا،  وفى  سوريا  شمال  فى  بسياساته  للتنديد 
للتدخل التركى فى ليبيا وسوريا، وحرص المشاركون فى الوقفة االحتجاجية 
أخرى  ليبيا"، والفتات  فى  التركى  للتدخل  مثل الفتة "ال  الالفتات  على حمل 
الصور  من  وغيرها  اإلرهابى  داعش  تنظيم  يدعم  وهو  أردوغان  لصور 
والالفتات، وتؤكد أنه السياسة التركية في المنطقة منبوذة بسبب ما يفعله ضد 

الشعوب العربية.





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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Frauenarztpraxis
Dr. Med. Nevin Nassar

wir suchen eine Praktikantin, die uns 
bei unserer Arbeit unterstützt.

Tel.: 030-687 50 42

نبحث عن متدربة تتحدث العربية

محل للبيع في شارع العرب
 sonnenallee 218, Berlin

S-Bahnhof  Sonnenallee und Bushaltestelle M 41
 مساحة اِّـحل 116 مرت مربع، االيجار 1395 يورو َّـ الشهر

  البيع اِّـسموح به ملحمة، سوبر ماركة. حالق .عيادة لألطباء صيدلية
دراجات هوائية ، رست بوست

السعر بعد التواصل ـ لالستعالم تليفون   015776554414
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Botschaften, Moscheen, Ausländerang., Notdienste سفارات، مساجد، شئون األجانب، حاالت الطوارئ

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

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

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

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

Giftnotruf
Tel.: 0551-19 24 0
Krankenwagen
Tel.: 30 30 - 2
Opfer Notruf 
Tel.: 01803-34 34 34 
Behindertenfahrdienste
Tel.: 0421-38 69 00
Behindertenberatung
Glücksburger Straße 10,
28219 Bremen
Tel.: 0421-390 99 361
Strom
Tel.: 0421-792 88-0
Funk-Taxi
Tel.: 0421-1 40 14
Kfz-Zulassungen
Am Dobben 47, 28203 Bremen
Tel.: 0421-77766
Abwasser
Tel.: 0421-707 010-0
Familienservice Bremen
Slevogtstraße 50-52, 28209 Bremen
Tel.: 0421-3461643
Kreditkartensperrung 
Tel.: 0421-361 4102
Verbraucherzentrale
Hafenstraße 117, 26194 Bremerhaven
Tel.: 0471-26194
DARMSTADT
Moscheen
Alrahma Moschee 
Rheinstr. 42-46, 64289 Darmstadt
Tel.: 06151-375549
Arabisch-Türkischer Freundschafts V.  
Saalbaustr. 27, 64283 Darmstadt
Tel.: 06151-291592
Moschee Issalam e.V. 
Sensfelderweg 24, 64293 Darmstadt
Tel.: 06151-897988
DORTMUND
Moscheen
Abu Bakr Moschee
Carl-Holtschneider-Str. 8a
44145 Dortmund, Tel.: 0231-836904
Al-Fath Moschee
Mallinckrodtstr. 186 A
44147 Dortmund, Tel.: 0231-88 24 611
Ausländer
Ausländerbehörde
Kaiserstraße 129-131,
44122 Dortmund 
Tel.: 0231-5184-301
Öffnungszeiten:
Mo u. Fr: 08.00 - 11.30 Uhr
Di: 08.00 - 11.30/ 13.00 - 15.00 Uhr
Mi: geschlossen
Do: 08.00 - 11.30/ 13.00 - 16.30 Uhr
Notdienste
Ärztlicher Notfalldienst
Tel.: 116 117
Giftnotruf
Tel.: 0228-2 87 32 11 
Kinderklinik Notdienst
Tel.: 0231-50 29 800 
Zahnärztlicher Notdienst
Tel.: 0231-51 50 50 
Telekommunikation / Elektro
Comcave Group                                          
Technology Park  
Hauaert 1, 44227 Dortmond
Tel.: 02231-725260
Intertel  Center & Money Transfer
Alte Benninghofer  str  -7, 44263  Dortmund
Tel.: 0231-425 71 72
DRESDEN
Moscheen
Islamisches Zentrum 
Uhlandstr. 34, 1069 Dresden
Tel.: 0351-41759-60
Ausländer
Ausländerangelegenheiten
Theaterstraße 13, 01067 Dresden
Tel.: 0351-4886451
Öffnungszeiten:
Di u. Do: 08:00 -12:00/ 14:00-18:00 Uhr
Fr: 08:00 -12:00 Uhr
Notdienste
Apotheken Notdienst
Tel.: 0228-63 26 15
Kinder- und Jugendnotdienst
Tel.: 0351-2754004
Opfer-Notruf
Tel.: 01803-343434
Bürgerberatung
Tel.: 0351-4882411/-2333
Elterntelefon

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

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

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

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

- Wadi Musa (Petra) 9623 
- Zarqa 9629

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

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

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

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

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

SAUDI ARABIEN: 00966     
- Abha 9667
- Arar 9664 

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

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

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

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

VEREINIGTE ARABISCHE 
EMIRATE: 00971   
- Abu Dhabi 9712
- Ajman 9716
- Al Ain 9713
- Dubai 9714
- Fujairah 9719
- Jebel Ali 97184
- Ras Al Khaimah 9717
- Sharjah 9716
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Ellerstr. 56, Düsseldorf
Tel.: 0211-789054
Kaftan Saloua
Marokkanische Bekleidungen  
Kölner Landstraße 249, 40591 Düsseldorf  
Tel.: 0177-2935554
Bäckerei 
Al Afrah
Linienstr. 19, 40227 Düsseldorf
Tel.: 0173-3569254
Cafés
Alhambra
Bolkerstraße 60, 40213 Düsseldorf
Tel.: 0178-4663473
 El Maghreb El Arabi Café-Bäckerei 
Ellerstr. 65a , Düsseldorf
Tel.: 0211-780024
Zahari Cafe 
Vennhauser Allee 17, 40229 Düsseldorf
Tel.: 0211-2108738
Restaurants
1001Nacht Restaurant
Birkenstr.101, 40233 Düsseldorf
Tel.:  01520-31 45 444
Attawhid
Elter St. 148, 40227 Düsseldorf
Tel.: 02217952335
Byblos Restaurant
- Markenstr. 7, 40227 Düsseldorf-Oberbilk
  Tel.: 0211-7260938
- Schadow Arkaden, 40212 Düsseldorf
  Tel.: 0211-3230509
Casablanca Catering
Grafenberger Allee 32, 40237 Düsseldorf Tel: 
0211-58670620
Imbiss & Restaurant
Bolker Str.6 Düsseldorf - Altstadt
Tel.: 0211-86291100
Libnan Restaurant
Heerstr. 68, 40227 Düsseldorf 
Tel.: 0211-76979971
Libanon Restaurant 
Berger Str. 19-21, 40213 Düsseldorf
Tel: 0211-329593
Méditerranée
Scheurenstraße 18, 40215 Düsseldorf
Tel.: 0211-15969651 
Nakhil
Ellerstr. 60, 40227 Düssedorf

Tel.: 0211-8629280
Dr. Ghassan  saleh
zahanrtz
brunnen str 42, 40223 düsseldorf
Tel.: 0211-330363
Dr. med. dent. Subhiya Hussein-Badiian 
Zahnmedizin
Graf-Adolf-Str. 59, 40210 Düsseldorf
Tel.: 0211-352491
Dr. med. Ziad Azzouni
Ulanenstr. 2, 40468 Düsseldorf
Tel.: 0211-432626
Dr. med. Bubaker Saad Bendado
Kinder- & Jugendarzt
Hauptstr. 5-9, 41747 Viersen
Apotheken
Bahnhof-Apotheke
Ellerstr. 50, 40227 Düsseldorf
Tel.: 0211-78 58 44
Rechtsanwälte
Dr. Shirin Entezari
Immermannstraße 40, 40210 Düsseldorf  Tel.: 
0211-5400100 
Übersetzer
DÜA Dolmetscher- und Übersetzungsbüro
Bismarckstr.60, 40210 Düsseldorf
Tel.: 0211-1 64 92 36 
Habib Bedoui
Mintropstrasse 12, 40215 Düsseldorf
Tel.: 0211-2095544
Übersetzungsbüro Sukhni
Stresemannplatz 4, 40210 Düsseldorf
Tel.: 0211-375183
Reisen
Nayaab Travel Reisebüro
Karlstr. 2, 40210 Düsseldorf 
Tel.: 0211-2205611
Al Kudus Reisen
Ackerstr. 33, 40233 Düsseldorf 
Tel.: 0211-93655895
Juwelier
Gold aus Dubai
Bismarckstraße 54, 40210 Düsseldorf 
Tel.: 0211-86399866
Textilien/ Mode/ Möbel
Buchhandlung Attawhid  
Ellerstr. 150, 40227 Düsseldorf
Tel.: 0211-7952335
El Aissati Import-Export

Heinrich-Ehrhardt-Str. 61, 40200 Düsseldorf
Tel.: 0211-89-94058
Ärzte
A.Tayara Praxis  
Allgemeinmedizin,Chirotherapie
Adolf-Flecken 8, 41460 Neuss
Tel.: 02131-275079
 Dr. med. Ahmad Basireh
Henkelstr. 284, 40599 Düsseldorf
Tel.: 0211-742685
Dr. med. dent. Albert Al Khatib
Kieferorthopädie
Bachstr. 148,40217 Düsseldorf
Tel.: 0211-343545
Dr. med. Fouad Sleymann
Henkelstr. 295 , 40599 Düsseldorf
Tel.: 0211-7489595
Ghassan Saleh Zahnarzt  
Brunnenstr. 42, 40223 Düsseldorf
Tel.: 0211-330363
Dr. med. Ghassan Omran
Chirurgie
Königsallee 20, 40212 Düsseldorf
Tel.: 0211-131500 
Hischam Khawaja - Zahnarzt
Gerresheimer Landstr. 94
Tel.: 0211 9771 1651
Dr. Houaida Taraji
Gynäkologie und Geburtshilfe
Lindenplatz 4, 41564 Kaarst
Tel: 02131-602888 
Kiddyzähne, Mariam Asfour (B.D.S.-MSc) 
Zahnärztin
Bechemer Str. 1 (Marktplatz), 40878 Ratingen
Tel: 02102-1067720
Dr. med. Mahmoud Abou Khadijeh 
Anästhesiologie
Grafenberger Allee 99, 40237 Düsseldorf
Tel: 0211-6986441
Dr. med. N. Al-Mosawi 
Karlstr. 16, 40210 Düsseldorf
Tel.: 0211-362298
RAMADAN
Dentallabor
Krahestraße 50, 40233 Düsseldorf
Tel.0211-7338015
Dr. med. Said Hilton
Allgemeinmedizin
Grünstr. 6, 40212 Düsseldorf

Tel.: 0200-1110550     
Kfz-Zulassungsstelle
Hauboldstraße 7, 01239 Dresden
Tel.: 0351-4888008
DÜSSELDORF
Botschaften
Jordanien
Neuer Zollhof 1, 40221 Düsseldorf
Tel.: 0211-1 38 06 02
Marokko
Cecilienallee 14, 40474 Düsseldorf
Tel.: 0211-45 10 41
Moscheen
Ar-Rahman Moschee
Ronsdorfer Str. 145, 40233 Düsseldorf
Tel.: 0211-7336836
DIMS Deutsch Islamische Moschee Stiftung
Bachstraße 148, 40217 Düsseldorf
Tel.: 0211-330510
Islamisches Zentrum
Worringerstr. 63, 40211 Düsseldorf
Tel.: 0211-161185
Omar ibn Al-Khattab
Adersstr. 91, 40215 Düsseldorf
Tel.: 0211-3840534
Ausländer
Ausländerbehörde
Willi-Becker-Allee 7, 40227 Düsseldorf
Tel.: 0211-89-2 21 97/ 89-2 10 24
Sprechzeiten:
Mo u. Di: 7.30 - 16.00 Uhr
Mi u. Fr: 7.30 - 13.00 Uhr
Do: 7.30 - 18.00 Uhr
Notdienste
Arztnotruf-Zentrale
Tel.: 0211-1 92 92 
Notarzt
Tel.: 0211-89-94947
Opferhilfe
Tel.: 0211-8 70 - 68 30
Beratungsstelle für Behinderte
Tel.: 0211-89-9 26 81
Flughafen Düsseldorf 
Tel.: 0211-4 21 - 0 
Kinderhilfezentrum
Tel.: 89-28100
Kreditkartensperrung 
Tel.: 116 116
Kfz-Zulassungsbehörde
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Erkrather Str. 143, 40233 Düsseldorf
Tel.: 211-8280962
Fahrschule Schwartz
Kölner Str. 147, 40227 Düsseldorf
Tel.: 0211-7792055
Imad Qaddoura An- & Verkauf
Dreherstraße 192, 40625 Düsseldorf
Tel.: 0211-7338502
Kfz-Techniker-Meisterin
Rudaina Amawi
Erkratherstr. 328, 40231 Düsseldorf
Tel.: 0211/921120
Leen-Autohandel
Erkrather Str. 143, 40231 Düsseldorf
Tel.: 0177-6770808
Levantine Shipping & Forwarding GmbH
Amsterdamer Str. 14, 40474 Düsseldorf 
Tel: 0211-1715197
Sachverständigen-Büro Hulich
Hüttenstr. 150, 40227 Düsseldorf
Tel.: 02116685448
Bestattungen
Islamisches Bestattungsinstitut in NRW
Ellerstr. 97, 40227 Düsseldorf
Tel.: 0211-46894014
Al-Firdaous
Langenfelderstr. 39, 40591 Düsseldorf
Tel.: 0176-20771658
ESSEN
Moscheen
Salah Eddin
Schonnebeckhöfe Str. 136, 45309 Essen
Tel.: 0201-30 75 12
Abou Bakr
Altenessener Str. 521, 45329 Essen
Juweliere
Juwelier Mekka
Altenessener Str. 251, 45326 Essen
Tel.: 0201-3680985
Serhan
Weberstr. 5, 45127 Essen
Tel.: 0201-8733077
Kosmetik
Haarstudio Sara
Palmbuschweg 4, 45326 Essen
Tel.: 0201-83017773
Reisebüros
V.I.P. Travel
Altenessener Str. 251, 45326 Essen
Tel.: 0201-3163939
Restaurants
Fatamorgana
Girardethaus 2 - 38, 45131  Essen
Tel.: 0201-88777206
Omeirat Grill
Haniel Str. 41, 45327 Essen
Tel.: 0172-5775967
Konditorei
Patisserie Tripoli
1 weber str 15, 45127 essen
Konditorei Sadin
Altenessener Str. 228, 45326 Essen
Friellendorfer Str. 34, 45139 Essen
Tel.: 0201-3641045
Lebensmittel
Adnan  Fleischerei
Palmbuschweg 116, 45326 Essen
Tel.: 0173-4068470
Al- Faihaa
Haniel Str. 41, 45327 Essen
Tel.: 02014798950/51
Chtoura GmbH 
Alte  Bottroper Str. 89, 45356 Essen
Tel.: 0201-3680061
Getränkehandel khoder
Burggrafen str 81, 45139 essen
Tel.: 0201-2766399
Youssef  Slim Obst Gemüse Handel
Palmbuschweg 116, 45326 Essen
Tel.: 020120600045
Zaidan lebensmittelgrosshandel
Palmbuschweg-116, 45326  Essen
Tel.: 0201-368 09 72
Möbel / Deko
Damas Gate
Palmbuschweg 116, 45326 Essen
Tel.: 0176-62579230
Teppichland Essen
Bocholder Str. 243, 45356 Essen
Tel.: 0201-6140036
FRANKFURT A. MAIN
Botschaften
Ägypten
Eysseneckstraße 34, 60322 Frankfurt a.M. 
Tel.: 069-9 55 13 40
Eritrea
Lyoner Straße 34, 60528 Frankfurt a.M. 

Tel.: 0211-7885639
Noah‘s Deli
Libanesisches Restaurant
Oststr.63, 40210 Düsseldorf
Tel.: 0211-36 77 033
Florenzo Pizzeria
Karlstr 2, 40210 Düsslödorf
Tel.: 0211-16979666
Salam Hallo
Konrad Adenauerplatz 11,40210 Düssedorf
Te.: 0211-1609677
Sahara resturant
Friedrich str .8, 40217 .düsseldorf
Sanin
Kölnerstr. 61, 40211 Düsseldorf
Tel.: 0211-1710505
Zedern-Restaurant
Erkrather Str. 87, 40233 Düsseldorf 
Tel.: 0211-7333084
Lebensmittel
Anual-Lebensmittel
Lessingstr. 35, 40227 Düsseldorf
Tel: 0211-774341
Arabischer Markt
Markenstraße 9, 40227 Düsseldorf
Tel.: 0211-310821
Dounia Al Maghreb 
MintropStraße 17 , 40215 Düsseldorf
Tel: 0211-17092946
Ela Handelsgesellschaft
Markenstr. 2, 40227 Düsseldorf
Tel.: 0211-725619
Lager Beirut
Krupp Str. 8, 40227 Düsseldorf
Tel.: 0211-24459275
MARKETIM Warenhandels GmbH
Am Turnisch 3, 40231 Düsseldorf 
Tel: 0211-224300
Marokko-Shop
Scheurenstr.25. 40215 Düsseldorf
Tel.0211-977 171 25
Nador
Linienstr. 7, 40227 Düsseldorf
Tel: 0211-1653781 
Neptun Fisch GmbH
Stresemannplatz. 5, 40210 Düsseldorf
Tel.: 0211-8308881
Turan Feinkost
Stockkampstr. 56, 40477 Düsseldorf
Tel.: 0211-5144431
Zedern Markt
Erkrather Str. 87, 40233 Düsseldorf
Tel.: 0211-7333084
Telekommunikation/ Elektro
E-PRODUCTS.DE
Service - Beratung- Reparatur 
Klosterstr. 68a,  40211 Düsseldorf
Tel.: 0211-170 87 70
Internetkaffe Marrakesch
Schillerstr.46, 41464 Neuss
Tel.: 0176-23 76 79 06
Mobile communication
Dülmmener weg 33 düsseldorf 40472
Mediafone Telekommunikation
Kölnerstr. 226, 40227 Düsseldorf 
Tel.: 0049211-7794402
PCE Call Shop
Krupp-str 6, 40227 Düsseldorf
Tel.: 0211-38737140
Frisier-Salons
Azize Friseur Haarmoden 
Dreherstr. 169 C, 40625 Düsseldorf  
Tel.: 0211-234262
Coiffeur Le Soleil
Karlstrasse 2, 40210 Düsseldorf   
Tel.: 0211-1793189
Friseursalon de Paris
Ellerstraße 62, 40227 Düsseldorf  
Tel.: 0211-2710726
Metta Friseur
Hafenstr. 58-60, 41460 Neuss
Tel.: 02131-547250
Mina‘s Hairstyling
Kapitelstr.18,  41460 Neuss
Tel.: 02131-2 44 88
Sellam Friseursalon
Duisburger Str. 64, 40479 Düsseldorf  
Tel.: 0211-4976669
Autos / Kfz-Techniker
Autoglas A1 An- & verkauf
Kölner Landstr. 34, 40591 Düsseldorf
Tel: 0211-3119683
Autopflege
Auto Kosmetik Service
Behrenstr.54, 40233 Düsseldorf
Tel.: 0174-1737961
Aydinli

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
Tel.: 040-32034391
Al Nour Moschee

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
Imbiss Melila
Karlsruher Str. 3, 60329 Frankfurt a.M
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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 
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

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
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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 Mönchenglad-
bach
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
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
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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 



الخدمات الطبية:
- إرشادات وفحص الفتيات في عمر مبكر.

- كافة وسائل منع الحمل، والوسائل الطبيعية.
- رعاية ومتابعة الحمل، وتطورات الجنين أثناء الحمل.

- إرشادات وعالج العقم ومنع اإلنجاب.
- فحوصات للتعرف المبكر، واكتشاف سرطان عنق الرحم.

- التعرف على أعراض سن اليأس، ومعالجتها باألعشاب الطبية.

دكتوراه في علم النساء والوالدة

Leistungsspektrum:

• Mädchen Sprechstunde.
• Beratung zur Verhütung.
• Mutterschaftsvorsorge.
• Kinderwunsch Beratung.
• Krebsvorsorge und Nachsorge.
• Wechseljahre  Betreuung.
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Öff nungszeiten: 
Mo. und Do. von 8-14 und 15-18 Uhr
Di. und Fr. von 8-14 Uhr
Mi. nach Vereinbarung

Sonnenallee 132
12059 Berlin
Tel:  030-6875042
Fax: 030-6869091

Verbindungen:
Bus M41, Geyger Str.
S-Bahn Sonnenallee
U-Bahnhof Rathaus Neukölln

افتتاح جديد في نويكولن

Neueröffnung in 

Neukölln

• Krebsvorsorge und Nachsorge.
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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.

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

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

Sa: 09.00 - 12.00 Uhr

Ì⁄^¬<Ìu]ÜqÊ<›^¬<gõ
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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

Ärzte أطباء



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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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



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�.
.��� �א������- א����א� א��
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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
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Ärzte أطباء

Prophylaxe

Kronen- und Brückenversorgung

Zahnprothesen

Kinderzahnheilkunde

Zahnfleischbehandlung

Spezielle Zahnreinigung und Politur

Anbringen von Zahnschmuck

Bleaching (Zahnaufhellung)

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

Tel 030 687 21 72
Praxis-Sprechzeiten:

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

und nach Vereinbarung
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Designed By Dalil



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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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 68900298 | 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

MFA 

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

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

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

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

U GneisenaustraßeU GneisenaustraßeU Gneisenaustraße

MUHANNAD. ABOU NABOUT
Praxis für moderne Zahnheilkunde

Zahnimplantate
Zahnersatz und Füllungen
Zahnfleischbehandlung
Zahnreinigung, Bleaching
Kinderbehandlung

زراعة األسنان وفق أحدث الطرق
تبییض األسنان بأحدث الطرق اآلمنة

الحشوات الضوئیة التجمیلیة
تركیب األسنان الثابتة والمتحركة

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

عالج األلم بدون خوف
معالجة األطفال

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

د. فرانسيسكا كريتزيغ
Dr. Franziska Krätzig

د. طارق قرشويل.                                                      
                                           Dr. Tarek Karasholi

د. رشا قباين
Rasha Kabbani

العيادة السنية التخصصية لزراعة
األسنان والجراحة الفموية

نتكلم العربية واألملانية و االنكليزية

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

املعالجة الجراحية اللثوية 
قلع أرضاس العقل  

قطع ذرى األسنان املعالجة لبياً   
عمليات الجيب الفيك                                                                                                

معالجة الكسور و الرضوض السنية  
الجراحة التحضريية للتعويضات السنية 

التشخيص باألشعة ثالثية األبعاد 

إجراء املعالجة الجراحية تحت التخدير العام أو املوضعي، أو بالتنويم

عيادتنا تقدم خدمة توصيل املجاين للمرىض
املسنني والعجزة من وإىل العيادة

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

SPRECHZEITEN
Montag–Freitag 8–20 Uhr
Samstag nach Vereinbarung

VERKEHRSANBINDUNG
S8, S41, S42 oder S85 bis
Storkower Straße

Bus 156 oder 240 bis 
Storkower Straße

www.oralchirurgie-im-storkowerbogen.de

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



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

- شد وتصغير الصدر.
- شد البطن وترهالت الجسم.

- شفط الدهون.
- شد الوجه والجفون.

- تجميل المناطق الحميمية.

التجميل غير الجراحي:
- تبييض البشرة.

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

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

- معالجة تساقط الشعر بالبالزما ومحفزات النمو.

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

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€



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

زراعة أسنان بالتقسيط المريح
تبييض وتجميل األسنان

تركيب تيجان وجسور
حشوات أسنان بيضاء ليزرية

سحب عصب بدون ألم
أحدث أساليب التخدير لضمان المعالجة بدون ألم

العيادة مقابل الباب الخلفي لبلدية نويكولن

بإشراف الدكتور عماد عبود

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

 مطلوب
مساعدة طبيب أسنان

موظفة استقبال

ة - التركية
ث: العربية - األلماني

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

مستشفى إبن سينا

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

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

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

- 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

- د. 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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Designed By Dalil
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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

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

Manfred von Richthofen Straße 24
12101 Berlin

Tel 030 788 97 955  Fax 030 788 97 956

Mobil  0171 991 81 96



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

- د/ عبد هللا

21 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

Anwälte, Optiker, Reinigung  محامون، نظارات، أعمال النظافة
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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

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

- أ / حبيب

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

- شركة مطر

ـ نقليات حجير

ـ عبد هللا سعد

ـ مطر للنقليات

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

ـ النهار

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

ـ علي لالتصاالت

- هواتف بصل

- هولتف المدينة

ـ عالم الموبيل

- رمضان

ـ عبد هللا سعد

- طم طم

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

- سفينة الحكمة

- الناصرة

- بيت لحم

ـ المعهد الثقافي العربي
 

ـ الفالح

ـ البيان

ـ مدارس ألفابت

 
ـ الحولة

ـ اإلرشاد
 

ـ تعليم اللغة العربية

 
ـ مدرسة األندلس

 

ـ مدرسة قرطبة للبنين و البنات

 

ـ الرابطة 
 اللبنانية

ـ مدرسة النور

ـ دار الحكمة

المدرسة العربية / الكرامة

 
- مدرسة فلسطين

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

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

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

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

- م / كمال جميل

- م / مصطفى خادم

- م / نور الدين نوري

- م / حاتم الصفدي

- خلوف ألعمال الدهان

- صفصوف للنقل واإلعمار

ـ البصراوي لألجهزة 
 المنزلية   

 والكهربائية

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

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



88

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

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

ـ األطالل

ـ األفراح

ـ فريد

ـ حنين

ـ زكريا

ـ عصام زمبيبال

 ـ نغم 

ـ ممدوح

ـ صالة األفراح

ـ صالة األمل واألحالم

 
ـ صالة كاريزما

ـ صالة األناقة

ـ صالة كونتراست

ـ صالة لوكس

ـ صالة الشرق

ـ صالة الملكة

ـ الصالة الملكية

 
صالة زفير

ـ صالة شاتو

ـ صالة سلطان

ـ أبو ظبي

 
ـ الجزائر

 

ـ األردن

ـ العراق
 

ـ لبنان

ـ سورية

 

ـ قطر

 
ـ دبي

 

ـ مصر

ـ السودان

 

ـ الكويت

 ـ البحرين

  
ـ ُعمان

 

ـ المغرب

ـ فلسطين

 

ـ السعودية

 
ـ اليمن

ـ ليبيا

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

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

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 

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

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

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

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

TEMPELHOF-SCHÖNEBERG
Arbeit und Leben (DGB/VHS)

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

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

 ,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

ـ جريدة األهرام

  
ـ شبكة األخبار العراقية

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

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

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

KUNA,
Schiffbauerdamm 40, 10117 Berlin, 
Tel. 030-20913695
Maghreb Presse,
Dricksenstr. 50, 10171 Berlin, 
Tel. 030-2096172

 ـ وكالة األنباء الكويتية

ـ وكالة األنباء المغربية

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 كوافير وائل

ـ صالون ياسين

ـ صالون يوسف
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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



لوكسمبورغ

)2,586,4كم(،  حجمها  صغر  من  الرغم  وعلى 
فإن أماكن السياحة في لوكسمبورج يمكن أن تكون 
أكثر إرضاء للزوار مقارنة بالدول السياحية الكبيرة 
كروم  فمن  وألمانيا،  وفرنسا  بلجيكا  مثل  المحيطة 
موسيل إلى المنازل اإلقطاعية في القرون الوسطى، 
مروًرا بالشهود الصامتة من الماضي والمصنوعة 
من  للدهشة  مثيرة  متنوعة  ومجموعة  الصلب،  من 
في  االسترخاء  وأماكن  السياحي  الجذب  مناطق 

لوكسمبورج.
تعتبر مدينة لوكسمبورج اليوم موطناً لعالم أوروبي 
الموحدة،  أوروبا  فكرة  رأس  مسقط  وهي  مصغر، 
ومقر العديد من المؤسسات األوروبية، وهي مركز 
استكشاف  إلى  باإلضافة  الثقافات.  لمختلف  تنسيق 
التي  المختلفة  الثقافات  التشابه وخصوصيات  أوجه 
تحيط بها متاح بشكل كامل فقط في الدوقية الكبرى.

التاريخي  التراث  لمعرفة  تجربة  خوض  يمكنك 
يوم كامل  لمدة  أوروبا عبر جولة شاملة  القديم في 
في لوكسمبورج، وتتيح العديد من شركات السياحة 
يمكن  مما  النشاط،  بهذا  القيام  بروكسل  مدينة  في 
السياحة  أماكن  سحر  استيعاب  من  بلجيكا  زائر 
زيارة  يمكنه  حيث  مكثف،  بشكل  لوكسمبورج  في 
مثل  لوكسمبورج  في  الشهيرة  السياحية  المعالم 
أرمس  بالس  وساحة  األكبر  للدوق  الملكي  القصر 
مع  األوروبية  العدل  ومحكمة  نوتردام  وكاتدرائية 
االستعانة بالمرشد السياحي، كما يمكن التوجه إلى 
الجانب الحديث من المدينة لرؤية المباني الحكومية 
االتحاد  في  محورياً  دوراً  تلعب  التي  البارزة 

غداء  وجبة  مع  النشاط  استرجاع  ثم  األوروبي، 
تقليدية في مطعم محلي، واالستمتاع ببعض أوقات 
قبل  الساحرة.  القديمة  المدينة  استكشاف  الفراغ في 
العودة إلى بروكسل، ينصح بالتوقف في بلدة دينانت 
الثالث عشر، أو  الجميلة ومشاهدة كاتدرائية القرن 
أخذ جولة خالبة بواسطة مرشد مريح عبر منطقة 
الفاتنة  والصور  المناظر  لرؤية  الجميلة  اردين 

للطبيعة في أبهى صورها.
أجواء مدينة لوكسمبورج

بين  من  لوكسمبورغ  أو  لوكسمبورج  تكون  قد 

الكثير  لديها  ولكن  أوروبا،  في  الصغيرة  العواصم 
لتقدمه من حيث التنوع ونوعية الحياة. وعلى الرغم 
من التحديث المعاصر في السنوات القليلة الماضية، 
فإنها ال تزال المدينة الرائعة على المستوى اإلنساني 
من  أقل  سكانها  عدد  أن  حين  وفي  والتاريخي. 
100000 نسمة، فإن أصول سكانها تعود إلى أكثر 
السكان  هؤالء  بين  ومن  مختلفة.  دولة   150 من 
العديد من المصرفيين الدوليين والموظفين المدنيين 
األوروبيين، ولوكسمبورج هي مدينة متعددة اللغات 

فضالً عن الذوق متعدد الثقافات المتواجد بها.

لوكسمبورج أو لوكسمبورغ Luxembourg، حيث الطبيعة الغنية بالمناظر الخيالية المكونة 
الفوار  والنبيذ  االستثنائية  األطباق  وحيث  الخالبة،  المواقع  من  ومذھلة  متنوعة  مجموعة  من 
والتقاليد االحتفالية والثقافة النابضة بالحياة على مدار السنة، إن السياحة في لوكسمبورج تسمح 
الذي يضم مجموعة رائعة من  العالم، والبلد  الكبرى في  الدوقية  تنسى.  بتجربة لحظات ال  لك 
التناقضات على أراضيھ المحدودة: تاريخ غني ممزوج بالحداثة والمثالية والذوق المحلي والتالل 

الساحرة والسھرات العالمية.



وغالباً ما يشار إلى المدينة باسم القلب األخضر في 
تغطيه  المدينة  ثلث  ألن  مفاجئاً  ليس  وهذا  أوروبا، 
قضاء  يحبون  الذين  الزوار  خضراء.  مساحات 
من  الكثير  لديهم  الطلق  الهواء  في  الوقت  بعض 
الفرص لممارسة المشي أو الذهاب في جولة ركوب 
المشي  يفضلون  الذين  ألولئك  وبالنسبة  الدراجات. 
بوك،  نتوء  حول  المذهلة  القلعة  بقايا  فإن  ببساطة، 
والتي تم تأسيسها قبل أكثر من 1000 سنة، تنتظر 
اكتشافهم لها. وقد أضيفت المدينة القديمة إلى قائمة 
اليونسكو للتراث العالمي في عام 1994 وهي تعد 
أهم أماكن السياحة في لوكسمبورج وأكثرها زيارة.

رائعة  أمثلة  على  العثور  يمكن  أخرى،  ناحية  من 
من  األوروبي  الربع  في  المعاصرة  العمارة  من 
فيلهارموني  معرض  ذلك  في  بما  لوكسمبورج، 
للفنان كريستيان دي بورتزامبارك، ومبنى  الشهير 
من  كالً  أن  كما  الحديث(  الفن  متحف  )أو  مودام 
التقدير  من  القدر  بنفس  يتمتعان  الثقافيين  المقرين 
والمعارض  الموسيقية  لحفالتهما  المتميزة  للجودة 

الفنية التي تقام بهما.
والمقتنيات  والتحف  الماجستير  عرض  يتم  أيًضا 
والفن،  للتاريخ  الوطني  المعرض  في  القديمة 
متحف  في  لوكسمبورغ  مدينة  تاريخ  ويعرض 
يفتنون  سوف  األطفال  أن  حين  في  إيبونيموس، 
الوطني  المتحف  في  التعليمية  البرامج  من  بالكثير 
المحلية  المسرحيات  إنتاج  يتم  الطبيعي.  للتاريخ 
والدولية من قبل مسرح البلدية الكبرى والعديد من 
المسارح األخرى. المعارض الفنية المعاصرة تكثر 
نيومونستر  منطقة  تشتهر  المدينة.  أنحاء  جميع  في 
المسرح  ذلك  في  بما  المتنوعة،  بعروضها  آبي 
حفالت  مع  والموسيقى،  البصرية  والفنون  واألدب 
موسيقى الجاز وحفالت الجاز المجانية خالل عطلة 

نهاية األسبوع.
أولئك الذين يميلون أكثر إلى التسوق يمكنهم االنتقال 
إلى شارع غراند رو، وشارع فيليب الثاني، وهما 
واألزياء  الماركات  جميع  للمشاة.  منطقة  من  جزء 
الشهيرة والترفيه لها فروع في هذه المنطقة التي تعد 
من أجمل أماكن السياحة في لوكسمبورج واكثرها 
سوق  يوجد  مربعات  بضعة  بعد  على  زيارة. 

المزارعين مع المنتجات المحلية والغذائية الفريدة.

أحد  على  الجلوس  للراحة  المحبين  للزوار  يمكن 
تناول  فرصة  ولديهم  العديدة،  الدافئة  التراسات 
أو  موسيل  منطقة  من  اللذيذة  المحلية  المشروبات 
البيرة من مصنع الجعة المحلي. تناول الطعام خارج 
المنزل هو المفتاح لفهم نمط الحياة في لوكسمبورغ، 
أنحاء  جميع  من  الطهي  تخصصات  تعكس  حيث 
الثقافات. وعالوة  متعدد  المجتمع  هذا  العالم طبيعة 
على  مطعم   11 حاليا  البالد  في  يوجد  ذلك،  على 
األقل في دليل ميشالن الشهير، ثالثة منها تقع في 
قصيرة  رحلة  متناول  في  اآلخر  والبعض  المدينة، 

بالسيارة.
أماكن السياحة في لوكسمبورج

 – صغير  بلد  لوكسمبورج  أن  من  الرغم  على 
لوكسمبورج  دوقية  بالكامل  )أو  لوكسمبورج  فإن 
أن  حين  وفي  كبيرا.  سياحيًا  تنوعا  توفر  الكبرى( 
في  تقع  لوكسمبورج  في  السياحة  أماكن  العديد من 
المدينة  النابضة بالحياة، باإلضافة إلى  المدينة  قلب 
من  موقعا  تعيينه  تم  الذي  القديم  الربع  أو  القديمة 
من  العديد  فإن  العالمي،  للتراث  اليونسكو  مواقع 
هي  لوكسمبورغ  لدوقية  التابعة  الصغيرة  المدن 
السفر  يسهل  مناطق  أنها  كما  بمكان،  الجمال  من 

من  األقدام  على  سيرا  سواء  إليها،  الوصول  أو 
الريف  عبر  بالسيارة  قيادة  في جولة  أو  العاصمة، 
المدينة.  من  القطار  ركوب  من خالل  أو  الخالب، 
مما  المشهد،  تكمل  الجميلة  والقالع  القديم  الحصن 
يجعلها مقصًدا سياحيا شعبيا، وهي األماكن التي تتم 
المحيطة  البلدان  زيارتها في كثير من األحيان من 

مثل بلجيكا و هولندا في رحالت قصيرة.
الربع القديم في مدينة لوكسمبورج

مدينة  استكشاف  لبدء  أفضل  مكان  هناك  ليس 
لوكسمبورغ الجميلة مما كانت عليه في فترة الحي 
مواقع  كأحد  تعيينه  تم  والذي  القديم،  التاريخي 
جعلت   ،1994 عام  في  العالمي  للتراث  اليونسكو 
مدن  أهم  من  واحدة  المدينة  القديمة  التحصينات 
القلعة وعرة جدا وكان يطلق عليها  أوروبا. كانت 
من  الرغم  وعلى  الشمال”،  في  طارق  “جبل  اسم 
-1867 عامي  بين  تفكيكها  تم  األصلية  القلعة  أن 
في  واضح  القديم  الحي  على  تأثيرها  فإن   ،1883
كل مكان. اليوم مهدت التحصينات القديمة الطريق 
إلى الحدائق الجميلة والحدائق، في حين أن الشوارع 
المنازل  اصطفاف  مع  بالحصى  مرصوفة  الزالت 
القديمة الساحرة. إنها مكان عظيم لقضاء  والمباني 



عبور  يمكنك  كما  االستكشاف،  من  ساعات  بضع 
األزقة  من  العديد  واجتياز  الجسور  من  العديد 
اتبع  فقط   – خريطة  دون  ويفضل  بها،  الخاصة 

حدسك وسترى أين ينتهي بك األمر!
مدينة  في  والفنون  للتاريخ  الوطني  المتحف 

لوكسمبورج
إذا كنت ستحكم على مدينة لوكسمبورغ من نوعية 
من  واحدة  باعتبارها  مكانتها  فستدرك   – متاحفها 
حيث  أوروبا،  في  تاريخيا  أهمية  األكثر  المدن 
قائمة  في  جدا  عالية  مرتبة  تحتل  تزال  ال  أنها 
القائمة  التي يجب أن تراها. ويتصدر  مدن أوروبا 
سوق  منطقة  في  والفن  للتاريخ  الوطني  المتحف 
السمك التاريخية )وسط المدينة القديمة(، ويتضمن 
الفنية،  األجسام   – منها  مجموعات  عدة  المتحف 
والقطع  واألدوات،  واألثاث،  األثرية،  االكتشافات 
النقدية، واألسلحة، والوثائق التي تتعامل مع تاريخ 
البالد – كل ذلك في مبنى جديد مذهل. هناك تركيز 
خاص على الفترة الرومانية، كما يعرض المتحف 
في  والفكرية  والدينية  واالجتماعية  الفنية  الحياة 
الـ  القرن  الـ 16 إلى أوائل  القرن  لوكسمبورغ من 
20. قسم الفن المعاصر هو أيضا يجب أن يُشاهد، 
الـ  القرن  في  الفنانين  ألهم  بأعمال  مؤثث  وهو 
في  السياحة  أماكن  أفضل  من  المتحف  ويعد   .20

لوكسمبورج وأكثرها زيارة.
 2345 بويسونس،  Marché-أوكس-  العنوان: 

لوكسمبورغ سيتي
حصن بوك لوكسمبورج

ومدافع  تحصيناته  مع  لوكسمبورج  بوك  حصن 
في  الهامة  السياحية  المناطق  من  الثغرات 
كاسيماتيس  مدخل  ستجد  حيث  لوكسمبورج، 
الشهير، والذي يؤدي إلى شبكة من 21 كيلومترا من 
الممرات تحت األرض محفورة بالصخور الصلبة. 
وبفضل القدرة على إيواء اآلالف من المدافعين عن 
المدينة فضال عن المعدات والخيول وورش العمل 
والمطابخ والمسالخ، وتغطي الحواجز 40 ألف متر 
مربع مثيرة لإلعجاب. اليوم، يمكن استكشاف الكثير 
األقدام.  على  سيرا  الرائعة  التحصينات  هذه  من 
القديمة  القلعة  بقايا  توجد  نفسها  بوك  هضبة  على 

التي اكتشف في عام 1963. وهناك مناظر جميلة 
القديمة  من ضاحية غروند وهضبة رام، والثكنات 
جدار  وبقايا  الكبيرة  واألبراج   ،19 الـ  القرن  من 

وينسيسالس التي يرجع تاريخها إلى 1390.
الكورنيش في مدينة لوكسمبورج

لوكسمبورغ  مدينة  في  المذهلة  الكورنيش  جدران 
أوروبا”،  في  شرفة  “أجمل  قديًما  تسمى  كانت 
شاهقة مثل المدينة القديمة وتطل على وادي النهر. 
تاريخها  يرجع  التي  الكبيرة  غروند  بوابة  ستجد 
إلى 1632. أسواره تكشف عن العديد من المنازل 
األرستقراطية والمالجئ، فضال عن دير الدومينيكان 
ضاحية  في   .)987( مايكل  القديس  وكنيسة  القديم 
غروند نفسها ستجد مجموعة كبيرة من المباني مع 
الكنيسة والدير القديم في نيومونستر إضافة إلى دير 
ليموج من القرن الـ 17 الذي يعود تاريخه إلى عام 
ال  القرن  من  السوداء”  “العذراء  وكنيسة   ،1720
14. والمباني المجاورة هي جزء من مساكن سان 
السابع كونت  اإلمبراطور هنري  أسسها  التي  جان 
الكورنيش  منطقة  وتعد   .1309 في  لوكسمبورغ 
لوكسمبورج  في  السياحة  أماكن  أجمل  من  بالكامل 

الرائعة.

ساحة غيلوم الثاني في مدينة لوكسمبورج
لوكسمبورغ بليس غيلوم، واحدة من أكبر المساحات 
لدير  السابق  الموقع  وهي  المدينة،  في  المفتوحة 
للمشاة.  منطقة  إلى  تحويله  تم  الذي  الفرنسيسكان 
“وليام  مصوًرا  الفروسية  تمثال  يوجد  المركز  في 
الثاني” ملك هولندا ودوق لوكسمبورغ الكبرى. كما 
تريمونت  وأسود  الجميلة  المدينة  قاعة  أيضا  ستجد 
الشهيرة. يقع بالساحة فندق هاوس أوف رافيل الذي 
الجميلة  بواجهته   16 ال  القرن  إلى  تاريخه  يرجع 
وشرفاته المميزة والدرج الحلزوني. المعالم البارزة 
البرج اإلسباني مع مناظر رائعة من  األخرى هي 
ضاحية بفافنثال وثكنات الفرسان القديمة من فوبان، 
هناك معلم آخر قريب من قصر الدوق الكبير، وهو 
تاريخه  يعود  النهضة  إلى عصر  يعود  رائع  مبنى 
إلى عام 1572، وهو مفتوح للجوالت طوال أشهر 

الصيف.
إشتيرناش ودير البينديكتين

نهر  ضفاف  على  الجميلة  إشتيرناش  مدينة  تقع 
سور، الذي يشكل الحدود مع ألمانيا. وتقع الحديقة 
الطبيعية مولرثال وجيرمانو لوكسمبورغ في مكان 
من  مئات  بها  المحيطة  الغابات  وتتخلل  قريب، 
صخرية  تشكيالت  إلى  يؤدي  مما  المشاة  ممرات 
الطبيعية.  المناظر  ووجهات  وشالالت  مذهلة 
يعود  الذي  الرقص  بموكب  نفسها  البلدة  وتشتهر 
يوم  في  يقام  والذي  مضت،  قرون  إلى  تاريخه 
الثالثاء ويجذب الزوار من جميع أنحاء العالم. وقد 
والشوارع  القديمة  األرستقراطية  المنازل  ساعدت 
الحفاظ  على  إشتيرناش  القديمة  واألسوار  الضيقة 
ترى  أن  يجب  كما  الوسطى.  القرون  مظهر  على 
السابع  القرن  Benedictine من  البينديكتين  دير 
ومتحفه الرائع، مع أربعة أجنحة طويلة بنيت حول 
فناء المربع الكبير. وتعتبر الكنيسة التي تعتبر أهم 
يحتوي على  لسرداب  البالد موطنا  في  ديني  مبنى 
تابوت من الرخام األبيض الرائع الذي يحتوي على 
ترسم  كما  الدير،  مؤسس  ويليبرورد،  القديس  بقايا 
تاريخها  يعود  التي  الجدارية  اللوحات  مع  لوحاتها 
إلى القرن العاشر مئة عام من تاريخ لوكسمبورج. 
الدولي  الموسيقى  بمهرجان  إشتيرناش  تشتهر  كما 
الذي يمتد من أواخر مايو / أيار إلى أواخر يونيو 

/ حزيران.



لوكسمبورغ اردين
اردين أو اردنيس حيث ستجد الهضاب العالية المليئة 
المشجرة،  والتالل  الهشة،  والمنحدرات  بالغابات، 
من  يحصى  ال  عدد  عن  فضال  الخفية،  والوديان 
الشهيرة  المنطقة  لإلعجاب.  المثيرة  النظر  وجهات 
الكبرى  حملته  بها  نظمت  حيث  لهتلر  كمكان   –
العديد  الثانية – تضم  العالمية  الحرب  األخيرة من 
من القالع والمزارع المحصنة التي ترتفع فوق قمم 
التالل. كما توجد واحدة من أفضل أماكن السياحة 
في لوكسمبورج عامة، وهي مدينة فيلتز التي تتكون 
المقام  بالمسرح  وتشتهر  والسفلى  العليا  البلدة  من 
أيضا  الموسيقى. هناك  الطلق والمسرح  الهواء  في 
من  آخر  )متحف  فيلتز  قلعة  في  المعركة  متحف 
والنصب  باتون  متحف  هو  الثانية  العالمية  الحرب 
كليرفوس  الغريبة  القرية  إتلبروك(.  في  التذكاري 
هي أيضا تستحق التدقيق بها، حيث أن القرية تقع 
كليرف ودير  نهر  بجانب  واد عميق وضيق  وسط 
عام  في  بني  الذي  مور  سانت  ودير  البينديكتين 
للزوار  يمكن   – الروماني  الطراز  على   1910
هنا االستمتاع بالمعارض المتعلقة بالحياة الرهبانية 

وكذلك الحياة الميالدية.
قلعة بورشيد

هنا،  نهران.  يحدها  على هضبة  بورشيد  قرية  تقع 
مسارات  من  والعديد  ممتازة  مناظر  تجد  سوف 
ذلك  في  بما  األخرى،  القرى  إلى  اللطيف  المشي 
ميشيالو في وادي سور، ويلشيد في وادي وارك، 
هناك  المسابح،  إلى  بالنسبة  الهضبة.  على  وهمن 
نوعان من الشواطئ النهرية في بورشيد هما بالج 
اردين  من  المنطقة  هذه  على  ويهيمن  ديرباش.  و 
كثيرا من أنقاض قلعة بورشيد الخيالية، والتي تبدو 
سور.  وادي  فوق  متر(   137( صخرة  أعلى  من 
ترميم  تم  وقد  العاشر،  القرن  إلى  تاريخها  يعود 
بسهولة  إليها  الوصول  ويمكن  كبير  حد  إلى  القلعة 
)تتوفر الجوالت الصوتية، مع الجوالت المصحوبة 
بمرشدين عند الطلب(. إذا كنت تستطيع زيارتها في 
تنسى  تجربة ال  فهي  تكون مضاءة –  الليل عندما 

حقا.

حديقة سور الطبيعية
ووديان  هضاب  من  الطبيعي  سور  منتزه  يتكون 
سور  سد  وبحيرة  مشجرة،  منحدرات  ذات  ضيقة 
العليا. الحديقة معدة لألنشطة الترفيهية والرياضات 
البيئية.  والسياحة  البرية  الحياة  عن  فضال  المائية، 
من  شيء  كل  تشمل  المشي  جوالت  من  العديد 
مشقة  أكثر  رحالت  إلى  ممتعة  دائرية  جوالت 
الممتع،  النحت  تم إضافة درب  البحيرة. كما  حول 
عبر  الشمسية  بالطاقة  القوارب  رحالت  وكذلك 
الصيد  األخرى  األنشطة  وتشمل  الكبير.  الخزان 
والسباحة واإلبحار والغوص. وتمتلك المنطقة أيضا 
تراث ثقافي غني، وتضم مركز الطبيعة بارك في 
مطحنة قماش ديسوسيد ومتحف به العديد من القطع 
بكل  المتعلقة  والمعارض  لالهتمام  المثيرة  األثرية 
عدد  أيضا  وهناك  المحلية.  والمنطقة  الحديقة  من 
كل  والفنون  المياه  مهرجان  أكبرها  الفعاليات  من 
سنتين، وهو الحدث الذي يجذب أكثر من 200 من 
الموسيقيين تحت شعار “الروك يلتقي بالكالسيكية”. 
ومن األماكن القريبة التي يجب زيارتها قرية إسش- 

سور الصغيرة التي تقع في الجبال ويحيط بها نهر 
أجمل  من  واحدة  واسع  نطاق  على  وتعتبر  سور 

أماكن السياحة في لوكسمبورج بوجه عام.
الروشيت

الروشيت هي بلدة السوق القديمة التي تقع في وادي 
على  ويهيمن  الغابات.  بها  وتحيط  ضيق  صخري 
البلدة اثنين من القالع القديمة التي أعيد بناؤها جزئيا 
ارنز  وادي  فوق  عالية  صخرة  على  تقف  والتي 
من  رائعة  بساحة  الروشيت  فندق  يتميز  األبيض. 
القرون الوسطى ومتحف للصناعة )دخول مجاني، 
مفتوح على مدار السنة(، وعدد من اآلثار التاريخية 
العديدة.  القديمة  شوارعها  طول  على  المنتشرة 
ومن المؤكد أن تنضم جولة بالكنيسة النيو رومانية 

المميزة بجدرانها الفنية اآلرت نوفو.
التسوق في لوكسمبورج

وبعد  المدينة  في  إقامتك  أثناء  التسوق  في  بالتفكير 
السياحة في لوكسمبورج  للعديد من أماكن  زيارتك 
، فإن منطقة غراند دوقي هي بالتأكيد أفضل مكان 
للتسوق! األماكن التي ال تفوت يتم جمعها في فيل- 

هوت وبالقرب من محطة القطار.
التجارية  العالمات  جميع  ستجد  هوت  فيل-  في 
التجارية  والمحالت  الجميلة،  والحلي  الشهيرة، 
العصرية، والعالمات التجارية الفاخرة والكثير من 
الحرفيين والمصنوعات اليدوية. منطقة المشاة هي 
ما يجب أن تراه مع العديد من المدرجات، والساحات 
الجميلة، والقصر الملكي وجميع المباني التاريخية. 
على الجانب اآلخر من الجسر، توجد منطقة محطة 
أنحاء  جميع  في  الخاص.  سحرها  لها  التي  القطار 
العالمات  جميع  تجد  سوف  الرئيسيين،  الشارعين 
سريعة  المنطقة  هذه  القياسية.  العالمية  التجارية 
لتناول مشروب  مكان عظيم  بالتأكيد  التطور وهي 
من  نوعية  تبحث عن  كنت  إذا  حين  في  غداء،  أو 
المحالت التجارية المستقلة؛ فإن وسط المدينة لديه 
عدد كبير من المزايا التي سوف يغريك بها. مدينة 
لوكسمبورغ هي على االرجح المكان الوحيد حيث 
التجارية  والعالمات  الشهيرة  التجارية  العالمات 

المحلية الصغيرة موجودة جنبا إلى جنب.



01.02. – 06.02.2020
Snooker: German Masters 2020
Tempodrom, Möckernstraße 10, 
10963 Berlin-Kreuzberg

05.02 – 07.02.2020
Fruit Logistica 
Messedamm 22, 14055 Berlin

07.02.– 08.02.2020
Berliner Motorrad Tage
Station Berlin, Luckenwalder 
Straße 4-6, 10963 Berlin

14.02. – 16.02.2020
ISTAF Indoor 2020
Mercedes-Platz 1, 10243 
Berlin-Friedrichshain

18.02. - 21.02.2020
bautec 2020
Messedamm 22, 14055 Berlin

21.02. – 25.02.2020
Night Of The Jumps 2020
Mercedes-Platz 1, 10243 
Berlin-Friedrichshain

01.01. - 02.02.2020
Bremen Classic Motorshow 
Messe Bremen, Findor�straße 
101, 28215 Bremen

09.02.2020 - 12.02.2020
GASTRO EVENT 
Messehallen, Theodor-Heuss-Al-
lee 21-37 • 28215 Bremen

14.02. - 15.02.2020
Bremer Sambakarneval 
Marktplatz, Am Markt 1, 28195 
Bremen

16.02.2020
Hochzeitsmesse Verden 
Stadthalle Verden, Holzmarkt 
13-15, 27283 Verden

19.02.2020 - 23.02.2020
Holiday on ice - Supernova 
ÖVB-Arena, Bürgerweide, 28215 
Bremen

01.02. – 02.02.2020
Messe: Wild Food Festival 
Westfalenhallen, Rheinland-
damm 200, 44139 Dortmund

16.02.2020
Kinderkarnevalszug
Verschiedene Veranstaltungsor-
te Dortmund

18.02.2020
Champions League: Borussia 
Dortmund - Paris St. Germain
Signal Iduna Park, Strobelallee 
50, 44139 Dortmund

24.02.2020
Karneval, Rosenmontagszug
Verschiedene Veranstaltungsor-
te Dortmund

16.02. – 20.02.2020
EuroShop
Messegelände, Stockumer 
Kirchstr. 61, 40474 Düsseldorf

12.02. – 23.02.2020
Judo Grand Slam 2020
ISS DOME, DEG-Platz 1, 40472 
Düsseldorf

14.02 - 22.02.2020
Karneval - Viva Colonia
Festplatz am Südstadion, 
Vorgebirgstr., 50969 Köln

24.02.2020
Rosenmontagszug
Innenstadt

15.02.2020
Winterlauf
Olympiapark, Spiridon-Lou-
is-Ring 21, 80809 München

19.02. – 23.02.2020
f.re.e - Messe für Freizeit und 
Reisen
Messegelände , 81823 München

21.02. – 23.02.2020
Golftage München
Messegelände , 81823 München

08.02. – 09.02.2020
Deutsche Meisterschaften: 
Hallenhockey
SCHARRena, Fritz-Walter-Weg 5, 
70372 Stuttgart

27.02. – 28.02.2020
Retro Classics 2020, Automobil-
messe

ES KANN AUFGRUND AKTUELLER EREIGNISSE ZU TERMINÄNDE-
RUNGEN KOMMEN
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Februar 2020, 20. – 24. Spieltag
01.02.2020
01.02.2020
01.02.2020
01.02.2020
01.02.2020
01.02.2020
02.02.2020
02.02.2020
07.02.2020
08.02.2020
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08.02.2020
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09.02.2020
09.02.2020
14.02.2020
15.02.2020
15.02.2020
15.02.2020
15.02.2020
15.02.2020
15.02.2020
16.02.2020
16.02.2020
21.02.2020
22.02.2020
22.02.2020
22.02.2020
22.02.2020
22.02.2020
23.02.2020
23.02.2020
24.02.2020
28.02.2020
29.02.2020
29.02.2020
29.02.2020
29.02.2020
29.02.2020

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

München
Leverkusen
Frankfurt
Bremen
Union Berlin
Mönchengladbach
Freiburg
Wolfsburg
Augsburg
Ho�enheim
Düsseldorf
Mainz 05
Paderborn
Union Berlin
Dortmund
Köln
Leipzig
Frankfurt
Leverkusen
Wolfsburg
Bremen
Hertha Berlin
Freiburg
Mönchengladbach
München
Schalke
Paderborn
Dortmund
Ho�enheim
Düsseldorf
Köln
Leipzig
Augsburg
Mainz
Union Berlin
Hertha Berlin
München
Mönchengladbach
Freiburg
Paderborn 07
Schalke

Landesmesse, Messepiazza 1, 
70629 Stuttgart



أنا ممثل أمریكيأفقي

الحلول في الصفحة ۹۸

رأسي

دولة آسیویة؟
ما اسم الدولة؟
ماھي العاصمة؟

من یحكمھا؟

العاصمة

01

02

03

04

05

06

07

08

09

-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- نھنيء (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

11    10     09     08     07     06    05     04     03     02     01

بین الصورتین توجد سبعة فوارق حاول أن تجدھا في دقیقتین 7 x۱- أول رئیس لبناني بعد االستقالل؟
۲- أول ألعاب أولمبیة في أي سنة بدأت؟

۳- أول من شرح تركیب العین؟
٤- أول رئیس للجزائر بعد األستقالل؟

٥- أول عضو تم زرعھ بنجاح فى جسم 
اإلنسان؟

٦- أول رئیس لجمھوریة سوریا عقب 
انفصالھا عن مصر عام ۱۹٦۱؟
۷- أول من اخترع قنبلة یدویة؟

۸- أول من مخترع سماعة الطبیب؟
العرب  األطباء  من  ابتكر  من  أول   -۹

خیوط الجراحة؟
۱۰- أول من أطلق اسم اإلنفلونزا على 

ھذا المرض؟



سؤال یحتاج جواب ...

الكعك،  أُحب  أنه يشبه أن تقول  الزواج عقوبة، 
فيوضع الكعك في فمك مدى الحياة.

Sprüche أقوال مأثورة    أقوال مأثورة    

Oscar Wilde
أوسكار وايلد

الحلیم  عبد  الفنان  عن  الصورة  وحكایة 
حافظ، وھي صورة نادرة لھ بصحبة الفنان 
إبراھیم  نجوى  والراقصة  األطرش  فرید 
الواضح  ون  والفنانات  الفنانین  من  وعدد 

أنھما كانوا یحضرون حفلة أو سھرة فنیة.
الراقصة  كانت  الفنیة  السھرة  تلك  في  و 
نجوى إبراھیم ترتدي بدلة الرقص وتتمایل 
وفرید  الحلیم،  عبد  العندلیب  أحضان  في 

األطرش بإبتسامة رقیقة تعلو شفتیھا.
من  العدید  تقام  كانت  أنھ  بالذكر  والجدیر 
الغنائیة  الموسیقیة  والسھرات  الحفالت 
یحضرھا عدد من الفنانیین والفنانات الزمن 
الجمیل، وتلتقط لھم الصور النادرة الجمیلة 

حینھا.

المزید عنھ في صفحة الحلول ۹۸

الرمش  عمر  متوسط  یبلغ  كم   -۱
الواحد لدى اإلنسان؟

في  الذبابة  قلب  یخفق  مرة  كم   -۲
الدقیقة الواحدة؟

۳- ماھي أكبر صحراء في العالم؟
٤- أین یعیش أضخم أنواع العناكب 

وكم یبلغ وزنھا؟
٥- ماھو أثقل حیوان في العالم؟

في  حدة  الحیوانات  أكثر  ماھي   -٦
السمع؟

الشراع  استخدم  من  اول  من   -۷
السفن  ابحار  مسار  لتوجیھ 

والزوارق؟
۸- مما تصنع االوراق النقدیة؟

۹- ماھو الجزء الوحید الذي ال یصل 
إلیھ الدم في جسم االنسان؟

۱۰- من ھم أقل شعوب العالم إصابة 
بالصلع؟

۱۱- من ھو ھو صاحب أطول دیوان 
شعر عربي؟

۱۲- ماھي عقوبة السائق السكران 
في السلفادور؟

مقیاس  درجات  أعلى  ماھي   -۱۳
رختر للزالزل؟

۱٤- ماھو الجاموفوبیا؟
۱٥- كم عدد مربعات لعبة الشطرنج؟
أكبر  لھ  الذي  الحیوان  ماھو   -۱٦

عدد من األسنان؟
۱۷- كم عدد قصص كتاب ألف لیلة 

ولیلة؟
توماس  إختراعات  عدد  كم   -۱۸

أدیسون؟

الیھودي  الفقھ  كتاب  اسم  ما   -۱۹
باللغة العبریة؟

حققت  التي  الروائیة  ھي  من   -۲۰
أعلى نسبة مبیعات لروایاتھا؟

یفترس  الذي  النبات  اسم  ما   -۲۱
الذباب والحشرات؟

۲۲- ما معنى اسم شیكاغو؟
۲۳- ماھي أقدم عملة متداولة؟

۲٤- أین یوجد مقر البنك الدولي؟
۲٥- من ھو أشھر مؤرخي العصر 

العباسي؟
باللغة  أغمان  كلمة  تعني  ماذا   -۲٦

البربریة؟
من  طبق  وأغلى  أندر  ھو  ما   -۲۷

الطعام عند الشعب الصیني؟
۲۸- ماھي المدینة التي یعني اسمھا 

الجبل األبیض؟
كلمة  أطلقت  من  عھد  في   -۲۹

(مصاري) على النقود؟
۳۰- ماذا تعني كلمة (أوركسترا)؟

۳۱- ما معنى (األلماس)؟
۳۲- ماھو الحجر الذي یطلق علیھ 

أمیرة البرازیل؟
۳۳- من ھو الصحابي الملقب بـ ذو 

العین؟
على  یقع  الذي  المیناء  ماھو   -۳٤

فوھة بركان؟
للھیاج  المسببة  الغدة  ماھي   -۳٥

العصبي؟
۳٦- ما ھو مرض األمیبیا؟

نجوى فؤاد في أحضان العندليب

أي من األرقام باللون األخضر یُفترض أن 
یكون مكان إشارة االستفھام؟



یمكنك أن تنفق بحریة أكبر اآلن، وھناك حاجة أقل للتخزین 
واالدخار والقلق، كما تعلمت من دروس اإلدارة المالیة.

اإلعالن   - والتداول  والشراء  البیع  من  األموال  ستأتي 
والمبیعات والتسویق سیعززان أیًضا النتیجة النھائیة.

یكون  أن  المحتمل  ومن  االجتماعیة،  حیاتك  ستتحسن 
األصدقاء المقیمون على مدار العامین المقبلین على المدى 
الطویل. في الحب، ومع ذلك، ال تزال األمور عاصفة بعض 

الشيء، ولكنھا أسھل مما كانت علیھ في ینایر.

مرة أخرى في الحب، سوف تواجھ جانبي العملة، اإلیجابیة 
ھو  بك  الخاص  الموقفین  وكال  الفكر  ووضوح  والسلبیة، 
الجسم،  ھي:  الشھر  لھذا  اإلنجاز  مجاالت  أعظم  المھم. 

الصورة والوفاء الحسي؛ المالیة؛ الصداقات واألنشطة.

للغایة، ولكن لدیك حریة أكبر  ال تزال نعمة اآلخرین مھمة 
في التصرف بمفردك وخلق الظروف كما ترید. أنت أصبحت 

أكثر شخصیتك.
األمور المالیة قویة حتى العشرین والصحة ممتازة.

اآلخرین.  ومصالح  اھتماماتك  بین  الموازنة  شھر  ھو  ھذا 
الحب ال یزال غیر مستقر، لكنھ مثیر.

التركیز على حیاتك المھنیة ومسؤولیاتك تؤكد على العالقة 
الحالیة.

المسؤولیة،  من  المزید  تحمل  ثمن  دفع  علیك  اآلن سیتعین 
بتحقیق  نجاحك  وتبریر  عادلة،  بطریقة  القوة  وممارسة 
االلتزامات  التورط في  الخطر اآلن في  یكمن  حقیقي ودائم. 

االجتماعیة والمھنیة والعائلیة بحیث ال یوجد وقت لنفسك.

ال یعد التنبؤ الشھري للمیزان جیًدا على المستوى الصحي 
فحسب، ولكن من حیث االنسجام والسعادة بشكل عام أیًضا.

المال  العشرین.  حتى  استثنائي  بشكل  قویة  المالیة  األمور 
یأتي بسھولة وبسرعة.

أنت تتواصل مع أشخاص یتمتعون بالسلطة والقوة - أناس 
یتمتعون بمكانة اجتماعیة أو مالیة أعلى منك. األمور المالیة 
مختلطة في فبرایر. تحتاج فقط إلى العمل بجد من أجل كسب 

أكثر مما اعتدت علیھ.

المضاربات.  في  حظ  وھناك  للغایة  قوي  الشخصي  إبداعك 
المال یأتي من خالل الشراكات والروابط االجتماعیة. یزداد 
الدافع االجتماعي الخاص بك بحلول نھایة الشھر، وقد تقوم 

بتكوین صداقات جدیدة مع األثریاء.

ومصالح  المالیة  مصلحتك  بین  األجل  قصیر  تعارض  ھناك 
شریك حیاتك أو زوجك. سیحدث حل وسط، ولكن فقط بعد 
صراع. النفقات في المنزل یمكن أن تؤثر على بیت القصید.

یبدو أن شریك حیاتك یضع حیاتك المھنیة وھذا یسبب بعض 
االستیاء. یمكن أن تؤدي المشاكل المالیة إلى تفاقم الموقف، 
لذا إذا قمت بكبح إنفاقك اآلن فیمكنك أن تساعد في ازدھار 

طویل األجل وعالقتك.

المناطق  من  الكثیر  تغطي  أنت  قویة.  االجتماعیة  الثقة 
االجتماعیة وتحاول أن تكون في أماكن كثیرة في وقت واحد.
إذا كنت تراقب صحتك، فمن المؤكد أنك ستستمتع بالفرص 

المھنیة واالجتماعیة المتاحة لك.

الكلمات المتقاطعة

االختالفات السبعة

أنا مین؟
الممثل األمریكي الراحل روبن ویلیامز

أنا فین؟
جمھوریة فیجي / سوفا / جورج كونروت 

فرافیش
۱- بشارة الخوري./ ۲- ۷۷٦م./ ۳- الحسن بن الھیثم./ ٤- أحمد بن بلة./ ٥- الكلیة./ 
٦- ناظم القدسي./ ۷- اإلنجلیز./ ۸- الینك./ ۹- الزھراوي./ ۱۰- اإلنجلیزي ھوكسمان.

فكر شویة!
في  إفریقیا./ ٤-  في شمال  الكبرى  الصحراء   -۳ مرة./  یوماً./ ۲- ۱۰۰۰   ۱٥۰ -۱
الفینیقیون./   -۷ والحمیر./  الذئاب   -٦ األزرق./  الحوت   -٥ جرام./   ۸٥ البرازیل 
ابن  والمغول./ ۱۱-  الحمر  الھنود  العین./ ۱۰-  قرنیة   -۹ / والكتان./  القطن  ۸- من 
الرومي./ ۱۲- اإلعدام رمیاً بالرصاص./ ۱۳- ۱۲ درجة./ ۱٤- الخوف من الزواج./ 
اختراع./۱۹-   ۱۰۳۳  -۱۸ قصة./   ٥٦۸  -۱۷ التمساح./   -۱٦ مربعاً./   ٦٤  -۱٥
لیشفى./۲۰- أجاثا كریستي./۲۱- النرجس./۲۲- البصل./۲۳- الجنیھ اإلسترلیني./۲٤- 
واشنطن./۲٥- الطبري./۲٦- الصبغة الحمراء./۲۷- نخاع القرد./۲۸- بلغراد./۲۹- في 
الیقھر./۳۲-  الذي  المعدن  الرقص./۳۱-  ساحة  باشا./۳۰-  علي  محمد  ابراھیم  عھد 

التوباز./۳۳- قتادة بن النعمان./۳٤- عدن./۳٥- الغدة الدرقیة./۳٦- فقدان الذاكرة.

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

 Oscar Fingal O›Flahertie :أوسكار فینغال أوفالھرتي ویلز وایلد (باإلنجلیزیة
أكتوبر ۱۸٥٤ - ۳۰ نوفمبر ۱۹۰۰) مؤلف مسرحي  Wills Wilde) (عاش ۱٦ 
ثمانینات  خالل  األسالیب  بمختلف  الكتابة  احترف  إیرلندي.  أنجلیزي  وشاعر  وروائي 
بدایات  في  لندن  في  شعبیة  المسرحیات  كتاب  أكثر  من  وأصبح  عشر،  التاسع  القرن 
التسعینات من نفس القرن. أما في وقتنا الحاضر فقد عرف بمقوالتھ الحكیمة وروایاتھ 

وظروف سجنھ التي تبعھا موتھ في سن مبكر.
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Oscar Wilde
أوسكار وايلد



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






