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الدليل ـ برلين

زاد  الطابع،  عالمية  ظاهرة  هي  االغتراب  ظاهرة 
وتسارعت  الماضي  القرن  منتصف  منذ  انتشارها 
الحواجز  وانهيار  الباردة،  الحرب  بانتهاء  وتيرتها 
ايديولوجياً على  المقسمة  األمنية في جنبات أوروبا 
إيقاع أنغام العولمة. ورغم أنها ليست وليدة األمس، 
السطح،  إلى  برزت  التي  االندماج  مشاكل  أن  إال 
مدفوعة بتزايد أعداد المهاجرين وأبناء الجيل الثاني 
والثالث، بدأت تدق نواقيس الخطر، ليس فقط لدى 
أولئك  ولدي  بل  األصليين،  البالد  تلك  مواطني 
المهاجرين أنفسهم وحتى تلك البالد التي قدموا منها.

والمجتمعات العربية واإلسالمية بعامة، تشكل جزًءا 
كانت هجرة  تيار  الجدد، وهو  المهاجرين  تيار  من 
أفضل.  اقتصادي  مستقبل  أجل  من  أساسا  أغلبه 
وأمنية  سياسية  ألسباٍب  هاجر  بعضهم  أن  صحيح 
وهرباً من اضطهاد لحق بمجتمعاتهم، إال أن األغلبية 
تقدمها  جديدة،  فرص  إلى  تتطلع  زالت  وما  كانت 
آدمية  تحترم  لهم مجتمعات تحكمها دساتير مكتوبة 
متكافئة  فرٍص  على  الحصول  في  وحقهم  أفرادها 
أفضل،  مستقبل  أجل  من  الذاتية  جهودهم  تضمنها 

بغض النظر عن خلفياتهم العرقية والثقافية.   

تنبع مشكلة األقليات في التعامل مع االندماج - في 
الهوية، وهي مشكلة ال  األساس- من مشكلة تحديد 
بمجتمعاتها  الخاصة  المشكالت  عن  فصلها  يمكن 
األم. هناك أزمة هوية حقيقية في مجتمعاتنا العربية، 
الذين  رين،  والُمهجَّ المهاجرين  الزمت  أزمة  وهي 
وانتهى  تجاهل،  أو  إدراك  عن  إما  معهم  حملوها 
بهم المطاف إلى ضرورة مواجهتها، شاءوا ذلك أم 
أبوا. هذه األزمة تتمحور حول ربط الماضي الثقافي 

والحضاري بالحاضر والمستقبل.
أن االتفاق على هوية أساسية ذات مالمح واضحة 
أصبح مطلباً ملحاً، ليس فقط من أجل التواصل بين 
أطياف الجالية العربية، بل ومن أجل التفاعل بين 

هذه الجاليات وبين المجتمع، الذي تعيش فيه. 
مشتتة  العربية  جاليتنا  أن  حقاً  المؤسف  ومن 
األفكار، وتتبعثر جهودها يميناً وشمااًل، بل وأحيانا 
يلغي بعضها بعضاً. ومن الصعب أن نلوم اآلخرين 
على عدم فهمنا، إذا كنا قد جعلنا من أنفسنا مادًة 

تستعصي على الفهم. 

النفوذ  الكتساب  السعي  بأن  نقر  أن  اإلنصاف  من 
منه،  الهدف  انتفى  وإال  العام،  العمل  في  مطلوب 
تعمل  بهيئة  الجالية  تمثيل  هو  العام  العمل  فأساس 
على تحقيق مصالحها، ولكي تتمكن من ذلك، عليها 
أن تستمد قوتها من حقيقة تمثيلها لهذه الجالية وثقلها 

يمنح  ما  هو  التمثيل  هذا  واالنتخابي.  االجتماعي 
الدوائر  مع  للتعامل  تحتاجه  الذي  النفوذ  الهيئة  هذه 
لصالح  استغالله  في  تأمل  نفوذ  وهو  الحكومية، 
محاولة  من  عيب  فال  (لذلك  تمثلها.  التي  الجالية 
استكساب النفوذ وجذب أفراد الجالية للنشاط العام، 
ودعم الهيئات التي تنشط في هذا المجال). المشكلة 
استقطاب  في  حدة  على  جهة  كل  تعمل  عندما  تبدأ 
الهيئات  إقصاء  طريق  عن  جانبها  إلى  األفراد 
بشتى  المنافسة  من  إخراجها  ومحاولة  األخرى 
الطرق. ويبدو المشهد العام وكأننا أمام أطراف في 
حالة حرب، وليس أمام تيارات يدعي كل منهم أن 

هدفه هو خدمة الجالية وحماية مصالحها. 
المعالم ومقبولة  على أن االتفاق حول هوية محددة 
سهاًل.  أمراً  ليس  كلها،  وليس  األطراف  معظم  من 
فاألمر يحتاج إلى جرأة في الطرح ودقة في النقد، 
مع حيادية في الحكم ونفاذ في البصيرة. وتبدأ هذه 
العملية بمراجعة حقيقية لمقومات الشخصية العربية 
وتحديد ما هو أساسي ال يقبل التغيير، وما هو ثانوي 

يقبل المراجعة والتطوير أو حتى اإللغاء. 

ولنكن واقعيين .. فال أحد يتوقع حلواًل فورية لمشاكل 
مزمنة عانت من إهمال شديد ولفترات طويلة. ولكن 
في المقابل، علينا أن ندرك أن هناك إمكانية حقيقية 
يصلح  عاماً  إطاراً  تحدد  أساسية  مبادئ  إلرساء 
كقاعدًة للحراك المدني في مجتمعات المهجر، وذلك 

إذا قررنا العمل على تحقيق هذا الهدف.
وقد تبدو مشاكل تحديد مالمح واضحة للهوية أمراً 
صعباً في ظل صراعات مجتمعاتنا األم في فضائنا 
أساسية،  ميزًة  نمتلك  المهجر  بلد  في  لكننا  المحلي. 
وعادات  بأفكار  بالتمسك  ملزمين  لسنا  (إننا  وهي 
كما  حياتنا،  في  إيجابي  دور  لعب  في  فشلها  ثبت 
أننا لسنا ملزمين بمتابعة صراعات فرضتها علينا 
دولة  إلى  يحتاج  عصراً  توائم  عادت  ما  قبليٌة، 
تسعى  ذلك،  إلى  إضافة  أفراداً).  وليس  مؤسسات 
هنا  البقاء  و هدف   .. البقاء  إلى  المهجر  مجتمعات 
التعاون  مستوى  ورفع  باألساسيات،  التمسك  يعني 
بين األفراد، والتمسك بروح الجماعة وإنكار الذات. 
كما يعني التخلص من إرث الماضي من صراعات 
األحيان.  من  كثير  في  لها  معنى  ال  واختالفات 
فبالتركيز على نقاط االتفاق التي تجمعنا ، سيصبح 
باإلمكان وضع إطار عام للهوية يحتضن األطياف 
مؤثرة  قوة  لتصبح  إمكاناتها  ل  ويَُفّعِ فيها،  المختلفه 
وفعالة في مجتمعاتها الجديدة، وقادرة على التواصل 
و  ثقافتها  تمثيل  على  وقادرة  مصالحها،  وحماية 

حضارتها.

الخوف وليس الُكره .. 
تأتي في المرتبة الثانية تطوير مفهوم سيادة القانون 
والتزامنا به في إطار حياتنا في مجتمعات المهجر، 
وهذه نقطة جوهرية بالغة األهمية. فإحدى المشاكل 
من  التحول  بطء  هي  األم،  مجتمعاتنا  تواجه  التي 
معظم  وفي  المؤسسات،  دولة  إلى  القبلي  اإلطار 
ضعف  أن  المهم  العملية.  هذه  تكتمل  لم  الحاالت 
حملناه  والذي  القانون،  بسيطرة  المزمن  اإلحساس 
عن  الجالية  أفراد  بعض  دفع  األم،  بالدنا  من  معنا 
قصد أو غير قصد، إلى خط المواجهة مع سلطات 

القانون في دول المهجر. 
لم  ما  ينجح،  أن  اندماج  ألي  نتوقع  أن  يمكن  وال 
هوية  أية  في  القانون  سيادة  احترام  تضمين  يتم 
جماعة  ألية  النفسي  الوجدان  ضمن  تشكيلها  يتم 
(فالكثيرون  لذلك.  منطقية  أسباب  وهناك  مهاجرة، 
تعامل  يحكم  الذي  الحقيقي  العامل  أن  يدركون  ال 
الخوف  إليهم هو  الوافدين  مع  المهجر  بلد  مواطني 
وليس الكره!). فالخوف هو هاجس أهل البالد وهم 
يرون المهاجرين وقد حملوا معهم منظومة مختلفة 
من  قريب  بعضها  واألفكار..  والتقاليد  العادات  من 
يعني  دائماً  والجديد  عليهم،  جديد  واألخر  ثقافتهم 
ضد  كضمانة  القانون  سيادة  تأتي  هنا  من  التغيير. 
يتناقض مع  قد  الذي  المهاجرين،  الخوف من جديد 
األوضاع الحالية التي ارتضاها أهل البالد ألنفسهم، 

وال يريدون ألحد أن يغيرها قسراً. 

للقانون  احتراما  تظهر  ال  جالية  أية  فإن  لذلك، 
للسالم  د  الُمَهّدِ موقع  في  نفسها  تضع  وسيادته، 
من  العديد  تستنفر  وبالتالي  للدولة،  االجتماعي 
القوى الداخلية لمواطني بلد المهجر التي ترى في 

المهاجرين تهديداً لمستقبلهم على أرض بالدهم.
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الحكومة  بأن  البرلمان  األلمانية على استجواب داخل  الداخلية  أفاد رد من وزارة 
اإللكتروني  األمن  مجال  في  المتخصصين  الخبراء  مئات  إلى  حاجة  في  األلمانية 

"السيبراني".
وأوضحت الوزارة في ردها على االستجواب المقدم من كتلة حزب اليسار أنه ال 
أمن  بين نحو 2800 وظيفة في قطاع  يزال هناك نحو 700 وظيفة شاغرة من 

تكنولوجيا المعلومات بالوزارات االتحادية.
تكنولوجيا  ألمن  االتحادي  والمكتب  الداخلية  وزارة  في  األكبر  النقص  ويوجد 
 577) الثلث  يقارب  هناك  الشاغرة  الوظائف  حجم  أن  إذ  لها،  التابع  المعلومات 

وظيفة شاغرة من إجمالي 1800 وظيفة).
تكنولوجيا  خبراء  من  العديد  نقص  من  والمالية  الدفاع  وزارة  أيضا  تعاني  كما 
الدفاع  وزارة  في  التخصص  هذا  في  الشاغرة  الوظائف  عدد  يبلغ  إذ  المعلومات، 
إجمالي 196  المالية 23 من  إجمالي 860 وظيفة وفي وزارة  106 وظيفة من 

وظيفة.
ولفتت الوزارة في ردها إلى أنه تم إنشاء وظائف جديدة في الوزارات وقد جرى 
اإلعالن عنها منذ فترة قصيرة أو لم يجر اإلعالن عنها بعد، وذكرت الوزارة في 
ردها أن هناك سرعة في تنامي عدد الوظائف لدى المكتب االتحادي ألمن تكنولوجيا 

المعلومات وذلك بسبب تنامي أهمية هذه الهيئة.
الوزارة هو من قبيل  قالته  اليسار بأن ما  المتحدثة باسم حزب  المقابل، ردت  في 

الحجج.
ألمن  االتحادي  المكتب  في  إلنشائها  المخطط  الجديدة  الوظائف  عدد  إن  وقالت 
تكنولوجيا المعلومات في 2020 يبلغ 145 وظيفة فقط، بينما عدد الوظائف الشاغرة 
يبلغ 577 وظيفة، وأضافت أن الحكومة األلمانية " يبدو أنها ليس لديها تصور حول 
مدى خطورة التهديد في حال عدم توفير أمن كاف لتكنولوجيا المعلومات في مجتمع 
رقمي ألنها بهذا لن تحمي نفسها بالقدر المطلوب"، وأشارت في هذا الشأن إلى أن 

المكتب سجل أكثر من 114 مليون برامج ضارة جديدة في عام 2019.

بنسبة كبيرة تراجع عدد األلمان الذين شرعوا في تدريب في حرف تعاني 
ألمان لشغل وظائف خالية في  العمالة. وعندما ال يكون هناك  من نقص 
هذا القطاع فإن فرص األجانب تكون كبيرة حينها لسد الفراغ، حسب تقييم 

مكتب اإلحصاء االتحادي.
نسبة  تراجعت  بينما  أنه  االتحادي  اإلحصاء  لمكتب  خاص  تقييم  وأظهر 
عقود التدريب المهني المبرمة سنوياً خالل إجمالي الفترة من عام 2008 
إلى عام 2018 بنسبة 14.1% لتصل إلى نحو 522 ألف عقد، تضاعف 

تقريبا عدد المتدربين المهنيين من األجانب ليصل إلى 61 ألف متدربا.
وجاء في التقرير أن األجانب الشباب يجدون أيضاً فرصاً للتدريب المهني 
في حرف تعاني من نقص في العمالة، مثل قطاع المعادن والبناء والبساتين 

وقيادة السيارات وميكانيكا السيارات.
وبحسب البيانات، انخرط نحو 25% من المتدربين في المهن الحرفية التي 

تعاني من نقص في األيدي العاملة بألمانيا.
وتضاعف عدد المتدربين األجانب في هذه المهن عام 2018 بمقدار ثالث 
بينهم متدربين من دول  إلى 16700 متدرب أجنبي، من  مرات، ليصل 
ينحدر منها الكثير من طالبي اللجوء، مثل أفغانستان وسوريا. وفي المقابل 

تراجع عدد األلمان في هذه المهن العام الماضي بنسبة %9.5.
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للمرة الثامنة والعشرين، تصدُر المحكمة األوروبية 
عن  بالتوقف  المجر  يُلزم  قراراً  اإلنسان،  لحقوق 
المناطق  عند  الموجودين  المهاجرين  حرمان 
الحدودية، من الطعام، إلجبارهم على العودة إلى أو 
الذهاب إلى أي بالد أخرى خارج االتحاد األوروبي.

عن  تحّدثت  تقارير  نشرت  اإلعالم  وسائل  وكانت 
رجل أفغاني، حرم نفسه من الطعام ألسبوع كامل، 
من أجل أن تتمّكن زوجته الحامل وابنته من تناول 
ما يسّد رمقيهما، وقالت لجنة هلسنكي المجرية وهي 
مجانية  قانونية  مساعدة  تقدم  حكومية  غير  منظمة 
الثامن  الشخص  "إنه  البالد،  في  اللجوء  لطالبي 
والعشرون الذي جوعته السلطات المجرية منذ شهر 

آب/أغسطس عام 2018".
حقوق  منظمات  من  وغيرها  هلسنكي  لجنة  وتتهم 
"التجويع"  باستخدام  المجرية  الحكومة  اإلنسان 
التقدم  عن  لثنيهم  المهاجرين  على  للضغط  كوسيلة 
بطلب لجوء، لكن الحكومة ترى أنه "ال يوجد غداء 

مجاني للمهاجرين غير الشرعيين.
وكانت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية نشرت تقريراً 
األوروبي  والمجلس  المتحدة  األمم  أن  فيه  ذكرت 
 23 أن  تؤكد  اإلنسان  حقوق  جمعيات  من  والعديد 
من  الترحيل  ينتظرون  الذين  أولئك  من  مهاجراً 
داخل  الغذاء  من  الحرمان  جراء  يعانون  المجر 
مراكز االحتجاز، ونقل التقرير عن النائب الفرنسي 
قوله:  غلوكسمان،  رافاييل  األوروبي  البرلمان  في 
مالية  إعانات  من  تستفيد  األوروبية  الدولة  "هذه 
ندفعها  التي  الضرائب  من  بعضها  يتأتى  أوروبية، 
نحن هنا، لكنها ترفض إطعام األشخاص الموجودين 

في مراكز االحتجاز".
يجدر بالذكر في هذا السياق إلى أن الشرطة المجرية 
أطلقت أعيرة نارية تحذيرية بعد أن حاول نحو 60 
الشرطة  وذكرت  تفتيش،  نقطة  من  العبور  مهاجراً 
أن المجموعة حاولت دخول االتحاد األوروبي عند 
الموقع  في  األمن  بضابط  دفع  مما  روسكي،  معبر 

إلطالق األعيرة النارية.

"يوجوف"  معهد  أجراه  للرأي  استطالع  أظهر 
لقياس مؤشرات الرأي أن 48 في المائة من األلمان 
ألمانيا"  أجل  "البديل من  يتمكن حزب  أن  يتوقعون 
حكومة  تشكيل  في  المشاركة  من  الشعبوي  اليميني 
المستوى  على  حتى  أو  الواليات  مستوى  على 
االتحادي خالل السنوات العشرة المقبلة. 29% فقط 
للسلطة  الحزب  وصول  يتوقعون  ال  األلمان  من 

بحلول عام 2030.
من  المائة  في   26 يرى  االستطالع،  وبحسب 
األلمان أن مشاركة "البديل"  في حكومة والية أمر 
الذين شملهم  المائة من  في  سليم، كما ال يرى 19 
االستطالع مشكلة في أن يشارك الحزب في حكومة 
على المستوى االتحادي أيضا. وفي المقابل، رفض 
اليميني  المائة من األلمان مشاركة الحزب  59 في 

في تشكيل أي حكومة من األساس.

يأتي هذا االستطالع على خلفية الجدل الذي أُثير على 
خلفية ما عرفبـ"فضيحة تورينغن" وتعامل األحزاب 
السياسي  فاز  بعدما  وذلك  األلماني"،  "البديل  مع 
المنتمي للحزب الديمقراطي الحر، توماس كمريش، 
بمنصب رئيس حكومة والية تورينغن بدعم أصوات 
للوالية  المحلي  البرلمان  في  البديل"  "حزب  نواب 
وأضطر  الديمقراطي،  المسيحي  الحزب  وأصوات 
كمريش لالستقالة. وهذه المرة األولى التي يتم فيها 

انتخاب رئيس حكومة بدعم من أصوات "البديل".
المائة من األلمان  ومن ناحية أخرى، ذكر 54 في 
أن "فضيحة تورينغن" أثرت بالسلب على ثقتهم في 
األلمان  من  المائة  في   34 وأعرب  الديمقراطية. 
في  حدث  مما  األول  المستفيد  بأن  اعتقادهم  عن 
ثم  ألمانيا"،  أجل  من  "البديل  حزب  هو  تورينغن 
حزب "اليسار"، بحسب رأي 10 في المائة، ثم باقي 

األحزاب بنسبة تتراوح بين 3 و 4 في المائة.
األلمان  من  الماءة  في   28 يرى  المقابل،  وفي 
الحزب  الفضيحة  هذه  من  األكبر  المتضرر  أن 
الديمقراطي الحر، ثم الحزب المسيحي الديمقراطي، 
 26 بنسبة  ميركل،  أنجيال  المستشارة  إليه  المنتمية 
في المائة، ثم حزب "البديل األلماني" بنسبة 6 في 
المائة، و"اليسار" واالشتراكي الديمقراطي والخضر 

بنسبة 2% لكل منها.

قالت الحكومة األلمانية، إن هناك تزايًدا في أعمال 
العنف التي تستهدف المساجد والمؤسسات اإلسالمية 
أو بعض ممثليها، باإلضافة إلى التهديدات والتلويح 

بإلحاق األذى الجسدي للمسلمين داخل ألمانيا.

 184 حصر  تمَّ  أنه  تقرير  في  الحكومة  وأضافت 
اعتداء معاٍد لإلسالم في عام 2019، وهو ما يمثل 
اعتداء كل يومين تقريًبا. وأوضح تقرير الحكومة انه 
من بين تلك االعتداءات 64 حالة تحريض، وتوجيه 
إهانات وأضرار مادية ومعنوية، واستخدام عالمات 
المنظمات المحظورة والمناهضة للدستور األلماني.

األلماني هورست زيهوفر من  الداخلية  حذر وزير 
أزمة الجئين جديدة تجتاح بالده وأوروبا.

باالتحاد  المحيطة  البلدان  أن  زيهوفر،  وأضاف 
األوروبي تشهد العديد من النزاعات.

تجعل  أن  شأنها  من  النزاعات  هذه  أن  إلى  وأشار 
ضغوط  فإن  وبالتالي  أماكنهم،  من  يفرون  الناس 
األوروبي  لالتحاد  الخارجية  الحدود  على  الهجرة 

مرشحة لالرتفاع.
شهدتها  التي  الالجئين  أزمة  إلى  زيهوفر  وتطرق 
من  نتمكن  لم  "إذا  قائال:   ،2015 عام  أوروبا 
األوروبي  االتحاد  خارج  األخرى  البلدان  مساعدة 
أزمة هجرة  على  فسنحصل  لالجئين،  والمستضيفة 

ثانية مشابهة لتلك التي حدثت عام 2015."
االتحاد  قدرة  عدم  األلماني  الداخلية  وزير  وانتقد 
الالجئين،  سياسة  في  تقدم  إحراز  على  األوروبي 
مشيرا إلى أن سياسات االتحاد بشأن الالجئين تشهد 

ركودا طيلة السنوات األخيرة.
واستقبلت ألمانيا ما يقرب من 500 ألف الجئ عام 
ألف الجئ عام 2016، وانخفض  2015، و750 
ألفا  ألفا عام 2017، ثم 185  إلى 220  العدد  هذا 

عام 2018، و165 ألفا عام 2019.
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محمد عبد المنعم

نشرت صحيفة الفايننشال تايمز مقاال افتتاحيا تتحدث 
ألمانيا،  في  المتطرف  اليمين  تيار  صعود  عن  فيه 
واإلشارات السياسية التي يحملها. تقول الصحيفة إن 
رئيس  انتخب  عندما  خطيرا  حاجزا  كسرت  ألمانيا 
الحكومة المحلية في والية تورينغن بمساعدة أعضاء 
استقال  وقد  المتطرف.  اليميني  البديل  حزب  من 
توماس كيمريش في نهاية األمر تحت الضغط، وقال 

إنه يطالب بانتخابات جديدة. 
ولكن الصحيفة ترى أن استقالته لن تجدي شيئا، ألن 
الضرر واقع ال محالة. فما حصل في تورينغن ليس 
تكرارا لما حدث في النمسا عام 2017 عندما تولى 
حزب الشعب المحافظ رئاسة الحكومة بالتحالف مع 
في  طرفا  يكن  لم  البديل  فحزب  المتطرف.  اليمين 

التحالف الحكومية. 
سمحت  سياسية  مناورة  هو  تورينغن  في  حدث  ما 
األخير  بالمركز  حزبه  جاء  الذي  كيمريش،  للسيد 
األول،  تشرين  أكتوبر/  في  المحلية  االنتخابات  في 
برئاسة  يفوز  بأن  المحلي،  البرلمان  دخل  وبالكاد 

الحكومة المحلية معتمدا على دعم حزب البديل. 
وترى أن االحتجاجات القوية التي أدت إلى استقالة 
كيمريش دليال على أن الساحة السياسية في ألمانيا ال 
تزال يقظة ومستعدة لمنع وصول اليمين المتطرف 
إلى السلطة. فقد وصفت المستشارة، أنغيال ميركل، 
زعيمة  وبخت  كما  يغتفر".  ال  "ذنب  بأنه  وقع  ما 
ما  على  تورينغن  فرع  الحر  الديمقراطي  الحزب 

فعله.
ومع ذلك فإن ما حدث في تورينغن يرسل إشارات 
من  عددا  أن  إذ  ألمانيا،  في  السياسة  بشأن  مخيفة 
األحزاب المحسوبة على الوسط انزلقت إلى أقصى 
ثالثا  حلوله  بعد  البديل  حزب  أصبح  وقد  اليمين. 
في  رئيسيا  حزبا  األخيرة  العامة  االنتخابات  في 

المعارضة. 
المتطرف  اليمين  من  يصنف  ال  الحزب  كان  وإن 
فإن عددا من القياديين فيه كسروا حاجزا يعود إلى 
الحرب العالمية الثانية وهو التنديد التام بالنازية. كما 
وصفته  محكمة  في  الحزب  في  القياديين  أحد  أدين 

بأنه فاش. 
أحزاب  تراجعت  األحزاب  هذه  مثل  صعود  وأمام 
كانت تقود السياسة األلمانية من بينها حزب االتحاد 
الديمقراطي المسيحي، الذي تأثر بانسحاب زعيمته 
أنغيال ميركل من قيادة الحزب، وعدم تمكن خليفتها 

من التحكم في زمام األمور حتى اآلن. 
أحزابا  الكبرى  التقليدية  األحزاب  تراجع  ومكن 
أحزاب  بينها  من  البرلمان  دخول  من  صغيرة 
متطرفة. وال يعرف ما إذا كانت االنتخابات المقبلة 

ستأتي بجديد يعزز استقرار البرلمان. 
ولكن من المرجح أن يستفيد حزب البديل مما حدث 
في  االنتصارات  من  المزيد  ليحقق  تورينغن،  في 

االنتخابات الجديدة. وحتى إن لم يحقق تقدما فقد تم 
األحزاب  يمنع  كان  الذي  التاريخي،  الحاجز  كسر 
الصعب  ومن  السلطة،  إلى  الوصول  من  المتطرفة 

إعادة رفعه.

بداية االحتجاجات
احتّجت زعيمة يسارية ألمانية على تعاون الليبراليّين 
بباقة  القائها  عبر  المتطّرف،  اليمين  مع  بالدها  في 
الليبراليّين  السياسيّين  أحد  قدمي  أمام  الزهور  من 
بنوٍع من  َولسو،  هينيغ  المتعاونين. ورمت سوزان 
الالمباالة، باقة التهنئة أمام الليبرالي المتوتر توماس 
كيميريتش، قبل أن تدير ظهرها له وتمشي من دون 

أن تصافحه.
زعيماً  انتُخب  قد  كان  الذي  كيميريتش  وشوهد 
من  "البديل  حزب  بأصوات  تورنغن  لوالية  إقليمياً 
أجل ألمانيا" اليميني المتطّرف، يفرك يديه قلقاً بعد 

مغادرة السياسية اليسارية.
وكان "الحزب الديمقراطي الحّر" الليبرالي، وحزب 
"االتّحاد الديمقراطي المسيحي" المحافظ، قد اعتمدا 
من  ألمانيا"  أجل  من  "البديل  حزب  أصوات  على 
أجل إطاحة اإلدارة اليسارية للوالية، في سابقٍة هي 
األولى من نوعها في السياسة األلمانية، بحيث يُعتبر 
حدود  خارج  المتطّرف  اليمين  مع  التعاون  عادًة 

التصّور.
هذا اإلجراء من جانب الليبراليّين أشعل غضباً في 
الدولي،  المستوى  على  وحتى  البالد  أنحاء  جميع 
ونزل آالف من األشخاص تلقائياً إلى مقّر الحكومة 
إهانات  وُوّجهت  الخطوة.  على  لالحتجاج  اإلقليمية 
إلى "الحزب الديمقراطي الحّر" واألحزاب اليمينية 
التواصل  اإلنترنت ووسائل  المتطّرفة على شبكات 

االجتماعي.
وقالت هينيغ َولسو زعيمة حزب اليسار في الوالية 
الفائز  قدمي  أمام  الزهور  باقة  برمي  قامت  التي 
لوسائل إعالم ، إن أحداث هذا اليوم"سبق اإلعداد لها 
الليبراليين جرى  بين  التعاون  منذ مدة طويلة، وإن 

التخطيط له مسبقاً".
وعلى نقيض موقف الجناح اليساري، تلّقى كيميريتش 
شكراً حاّراً في القاعة من زعيم حزب "البديل من 
أجل ألمانيا" في المنطقة بيورن هوك، الذي ُصّور 

وهو يسلّم على حليفه الجديد ممسكاً بيده بحرارة.
ويُعّد هوك أحد أبرز الشخصيات السياسية في حزب 
"البديل من أجل ألمانيا" اليميني. وكان قد سار في 
ألمانيا  نهج  الجدد، ووصف  النازيّين  مع  تظاهراٍت 
في إحياء ذكرى محارق اليهود بأنه "تصّرف غبي". 
قضت  الماضي،  العام  من  (أيلول)  سبتمبر  وفي 
هوك  اعتبار  يمكن  بأنه  تورنغن  والية  في  محكمة 
التسمية  أن  موضحًة  "فاشيّاً"،  القانونية  الناحية  من 

"تستند إلى واقٍع يمكن التثبت منه".

وما يثير الدهشة، أن الحزب الليبرالي الذي يتزعمه 
كيميريتش فاز بنسبة 5 في المئة فقط من األصوات 
االنتخابية  العتبة  متجاوزاً  األخيرة،  االنتخابات  في 
للتمثيل بأقّل من 100 صوت. ويبدو اآلن أن األمر 

انتهى به إلى قيادة حكومة والية تورنغن.

وذكرت وسائل إعالم ألمانية أن هذا الحدث "الخارق 
وزراء  رئيس  انتخاب  في  والمتمثّل  للمحظورات" 
يحصل  ألمانيا"،  أجل  من  "البديل  حزب  بأصوات 

للمّرة األولى في تاريخ الجمهورية الفيدرالية.
من  "البديل  حزب  رئيس  ميوذين  يورغ  واحتفل 
أجل ألمانيا" بالنتيجة قائاًل "إن أول انعطاف سياسي 
تهانينا  المدنية!  األغلبية  فوز  في  تتمثّل  ألمانيا  في 

لتورنغن!"
ماس  هايكو  الخارجية  وزير  وصف  المقابل،  في 
نتائج  االجتماعي"  الديمقراطي  "الحزب  من  وهو 
االنتخابات، بأنها "غير مسؤولة تماماً". وغّرد ماس 
مواجهة  "في  إنه  قائاًل  "تويتر"  على  حسابه  عبر 
جميع  على  يتعيّن  ألمانيا،  أجل  من  البديل  حزب 
الديمقراطيين الوقوف جنباً إلى جنب. وإذا لم تفهموا 

ذلك، فيبدو أنكم لم تتعلموا شيئاً من تاريخنا".
اليساري  الحزب  رئيس  ريكسينغر،  بيرند  وقال 
خرقاً  "كانت  إنها  تورنغن،  والية  في  النتيجة  عن 
المدى".  بعيدة  عواقب  لها  وستكون  للمحّرمات 
وأضاف بأن "على الحزب الديمقراطي الحّر وحزب 
االتّحاد الديمقراطي المسيحي مسؤولية توضيح ذلك 

اآلن".

وأجرت والية تورنغن انتخاباتها في أكتوبر (تشرين 
اليسار  حزب  وتصّدر  الماضي.  العام  من  األول) 
نسبة 31  على  بحيث حصل  كبير،  بهامش  النتائج 
من  "البديل  حزب  وحّل  األصوات،  من  المئة  في 
في   23.4 بنسبة  الثانية  المرتبة  في  ألمانيا"  أجل 
المئة. وجاء حزب "االتّحاد الديمقراطي المسيحي" 
المئة،  في   21.7 بلغت  تأييد  بنسبة  ثالثاً  المحافظ 
في حين حّل "الحزب الديمقراطي االجتماعي" في 

المركز الرابع بنسبة 8.2 في المئة
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د/ أمير حمد

انطالق السباق على خالفة ميركل 
انطلق السباق على خالفة المستشارة أنجيال ميركل 
هذا  إلى  الطامحين  أخذ  مع  المحافظ،  حزبها  داخل 
نهاية  على  بظالله  يلقي  ما  منها  مسافة  المنصب 

حكمها.
المسيحي  االتحاد  رأس  على  مضطربة  سنة  فبعد 
الخليفة  أعلنت  بالفوز،  األمل  وفقدان  الديمقراطي، 
الترشح  عن  عزوفها  كارنباور  كرامب-  أنيغريت 
هادئ  انتقال  حصول  بإمكانية  مطيحة  للمنصب، 
والية  انتهاء  بعد   ،2021 العام  نهاية  في  للسلطة 

ميركل الرابعة.
وكتبت صحيفة "بيلد" مشكلة العظماء تكمن بأن عليهم 
االنتهاء كعظماء، واالنتقال المنّظم ليس ممكناً معهم، 
ا  الصحيفة  وذّكرت  األقوياء".  بكل  اإلطاحة  يجب 
بأن أنغيال ميركل ساهمت هي أيضا في العام 1999 
كول  هلموت  مرشدها  هو  كبيرة  شخصية  بسقوط 
الذي أطيح من رئاسة االتحاد الديمقراطي المسيحي 

في أعقاب فضيحة سياسية مالية.
منصبها  تسليم  كارنباور،  كرامب-  أنيجريت  تعتزم 
تبدأ  أن  المتوّقع  ومن  الصيف،  بحلول  الحزب  في 
محادثات مع المرّشحين المحتملين لخالفتها في قيادة 

الحزب.
ربما  حان  الوقت  إن  شبيجل"  "دير  مجلة  وذكرت 
النتقام ميرز. وكان ميرز المؤيد لسلوك نهج يميني 
روك"  "بالك  صندوق  لدى  السابق  والمحامي 
أمام  طفيف  بفارق  ُهزم  األميركي،  االستثماري 

خالل   2018 العام  نهاية  في  كارنباور  كرامب- 
التنافس على رئاسة الحزب. ويبرز بين المرّشحين 
الحالي  الرئيس  عاماً)   58) الشيت  أرمين  أيضا، 
إلى  الشيت  وينتمي  فيستفاليا.  نوردراين-  لمقاطعة 
القاعدة  إقناع  مهّمة  ما يصّعب عليه  الوسط،  التيار 
أفضل  حظوظه  أن  إاّل  له،  بالتصويت  المحافظة 
الذين  "الخضر"  مع  للتحالف  ميرز  فرديرش  من 
يتوّسعون بسرعة. وهو ما قد يسمح بتشكيل ائتالف 

غير مسبوق على المستوى الفيدرالي.
من  المقّربين  من  أنه  الشيت  عن  المعروف  ومن 
معرباً  عنها،  تمايزه  عن  عبّر  لكنه  ميركل،  أنجيال 
إيمانويل  لمقترحات  استجابتها  لعدم  أسفه  عن 

ماكرون إلعادة إطالق المشروع األوروبي.
ويبرز أخيراً، وزير الصّحة الطموح ينز شبان (39 
أوائل  العام 2015 من  نهاية  الذي كان في  عاماً)، 
الذين انتقدوا قرار المستشارة األلمانية بفتح الحدود 
ألكثر من مليون شخص هارب من الحرب والبؤس.
ويحظى شبان بفرص أقل من منافسيه للفوز، لكنه 
طرح  وهو  "جماعية"،  إدارة  على  انفتاحاً  أبدى 
عرضه الكثير من المسؤولين الحريصين على عدم 
إلى  يؤّدي  قد  ما  الحزب،  في  انقسامات  حصول 

تأخير موعد اختيار مرّشح للمستشارية.
االجتماعي  االتحاد  رئيس  سودر  ماركوس  وأكد 
المسيحي csu، خالل برنامج تلفزيوني، أن "النقطة 
هي  توضيحها  المرّشحين  على  المفترض  األولى" 
الموقف من الحزب اليميني المتطرف، "البديل من 

أجل ألمانيا".
أيضا،  كمرشح  اسمه  ورد  الذي  شودر  واستبعد 
إمكانية التقارب مع "البديل من أجل ألمانيا"، السيّما 
بعد الزلزال الذي أحدثه التحالف بين اليمين المعتدل 
مطلع  في  تورينغن  منطقة  في  المتطّرف  واليمين 

فبراير الماضي.
في الواقع، يشّكل هذا الموضوع إشكالية في ألمانيا 
في فترة ما بعد الحرب العــالمية الثانيـــــة، وينقسم 
حولـــه االتـــحاد الديـــــــمقراطي المسيـــــحي، إذ 
يّصعب انتـــــقال جزء من ناخبيه إلى اليميـــــــــن 

المتطرف، قدرته على الحكم.
في العام 2015 حصل االتحاد المسيحي الديمقراطي 
يعد  لم  فهو  اآلن  أّما  األصوات،  من   %40 على 
يستقطب مع االتحاد االجتماعي المسيحي، إال %26 

منها.
أجل  من  "البديل  حيال  الموقف  يعتبر  ال  ذلك،  إلى 
للمهاجرين  معاد  خطاب  على  يعتمد  الذي  ألمانيا" 
ومشاعر مناهضة للنخبة وللوحدة األوروبية منتشرة 
الذي  الوحيد  الملف  ألمانيا،  شرق  في  خصوصا 

ينبغي التحرك بشأنه.
نهاية  في  ميركل  أنغيال  رحيل  يتزامن  الواقع،  في 
نهاية  مع  مبكرة،  انتخابات  نتيجة  أو   2021 العام 
مرحلة اقتصادية مزدهرة جدا عرفتها البالد، وينبغي 
على من يخلفها تاليا، اإلعداد لمستقبل في ظل تقدم 
المجتمع في السن في البالد التي تترّدد في استخدام 

الفوائض المالية لالستثمار.
التحّول  عملية  تسّرع  أن  أيضا  ألمانيا  على  ويتعيّن 
تحّدٍ  وهو  المناخي،  التغير  مواجهة  في  الصناعي 

صعب للغاية بالنسبة إلى قطاع السيارات فيها.

مطالبات بتوفير حماية للمسلمين
ألمانيا  في  التركي  اإلسالمي  االتحاد  طالب 
»ديتيب« بتوفير حماية للمسلمين في البالد بعد 
أن تم كشف النقاب عن خطط الستهداف مساجد.
وقال ديتيبت، في كولن إن الكثير من المسلمين 
أن  إلى  ،مشيرا  باألمان  يشعرون  يعودوا  لم 
األمور  من  أن  وأضاف  حقيقيا.  أصبح  الخطر 
المخيبة لآلمال أن تصمت األغلبية وعدم ظهور 
عالمات للتضامن » واحتجاج مجتمعي« حتى 

اآلن.
في  أعضاء  أن  سابق  وقت  في  أُْعلَِن  قد  وكان 
خلية يمينية إرهابية بقيادة شخص يدعى »فيرنر 
إس« خططت لشن هجمات على ستة مساجد في 

نقرأ في هذا المقال التطورات السياسية األخيرة بألمانيا بعد فشل اليمين المتطرف في تفجير مساجد في مدن مختلفة، كذلك االحداث التي 
هزت الحزب الحاكم، حزب المستشارة.

في السطور التالية أحداث من هنا وهناك تبرز أهم التحركات في الشارع السياسي  .... 
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مدن صغيرة.
أن صمت شريحة  بيانه من  في  ديتيب،  وحذر 
أنه  على  يُْفَهم  أن  يمكن  عريضة  مجتمعية 
المناسب  »موافقة صامتة«، وأضاف أن »من 
بأن  انطباعا  تعطي  أن  الجماعات  بعض  لدى 

التحرك ضد المسلمين مشروع بالفعل«.
تم تسجيل عدة هجمات  أنه  إلى  االتحاد  واشار 
على مساجد في جميع أنحاء ألمانيا سنويا ومن 
بين هذه الهجمات كانت هناك عشر هجمات في 

عام 2020.
ست  في  حمالت  األلمانية  السلطات  وشنت 
اعتقال  أوامر  صدور  عن  أسفرت  واليات 
األلمانية  السلطات  وتعتقد  شخصا،   12 بحق 
أيضا شن  تنوي  كانت  فيرنر إس  أن مجموعة 

هجمات على ساسة وطالبي لجوء ومسلمين.

أزمة ثراء في ألمانيا
للبنك  السلبية  الفائدة  أسعار  مواجهة  إطار  في 
المركزي األوروبي، سجلت ودائع البنوك األلمانية 
43.4 مليار يورو، نقدا، وفًقا لبيانات البنك المركزي 

األلماني.
في هذا الصدد، أفادت صحيفة »ليزيكو« الفرنسية 
أن هذه المبالغ القياسية غير مسبوقة، غير أنها أعلى 
بمقدار ثالثة أضعاف عن المسجلة في مايو 2014.

تعاني مؤخراً  األلمانية  البنوك  أن  للسخرية،  المثير 
باسم  والمعروفة  األموال،  تخزين  مشكالت  من 
إلى  بنوكها  خزائن  تتسع  ال  حيث  ثراء«،  »أزمة 
تأسيس  إلى  الحاجة  يزيد  مما  األموال،  من  مزيد 
التعاقد مع شركات خارجية  أو حتى  خزائن جديدة 
لتخزين األموال. وحملت الصحيفة البنك المركزي 
األوروبي السبب في ذلك، على خلفية إقرار أسعار 
الهيئة  قبل  من  مؤكدة  سياسة  وهي  السلبية،  الفائدة 

األوروبية في اقتصاد أضعفته التوترات التجارية.
التأمين  تكاليف  ثم  ومن  المخاطر،  من  الرغم  على 
حالًيا  األفضل  من  أصبح  اللوجستية،  والطرق 
االحتفاظ باألموال في المنزل بداًل من إيداعها لدى 

البنوك.
السلبية  الفائدة  أسعار  برلماني حول  تحقيق  وكشف 
أن القطاع المصرفي سدد نحو 2.4 مليار يورو ، 
 2018 عام  في  األوروبي  المركزي  البنك  لصالح 

مقابل رسوم اإليداع.

مؤتمر ميونيخ لألمن..
انطلقت أعمال مؤتمر ميونيخ السنوي لألمن، حيث 
ألمانيا،  جنوب  في  أيام،  ثالثة  مدار  على  اجتمع 
السياسة  مجاالت  في  والخبراء  القرار  صنّاع 
واالقتصاد والعلوم والمجتمع الدولي، بهدف مناقشة 
التي  األمنية  السياسية  والتحديات  الراهنة  األزمات 

تواجه العالم.
وبالقلق  الرضا  بعدم  شعور  وسط  المؤتمر  وانعقد 
جّراء الشكوك المتزايدة بشأن األهداف الثابتة للعالم 
الغربي، هذا إضافة إلى أن العديد من التحديات باتت 
مرتبطة بما يصفه البعض تراجع المشروع الغربي.

الضوء  من  المزيد  األمني  ميونيخ  "مؤتمر  وسلط 
األوروبيين  بين  والمواقف  السياسات  تباين  على 
والواليات المتحدة تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب، 
تجاه الكثير من الملفات التي تتعلق باألمن الدولي".

خطوة  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  وتقدم 
التكنولوجية  السيادة  عن  الدفاع  طريق  على  جديدة 
األوروبية، كما حاول طرح أفكار لتحويل فالديمير 
بوتين إلى شريك أمني ألوروبا"، معرباً عن اعتقاده 
ترامب،  الرئيس  أنصار  وخاصة  األمريكيين،  بأن 
سيوّجهون خالل المؤتمر انتقادات حادة ألوروبا بما 
من  أكثر  على  واالقتصادي  السياسي  بأدائها  يتعلق 

صعيد.
ويعّد مؤتمر ميونيخ األمني واحداً من أهم الفّعاليات 
في  ويشارك  األمنية،  بالسياسات  المتعلقة  العالمية 
الدول  رؤساء  عشرات  للمؤتمر    56 الـ  النسخة 
والدفاع  للخارجية  وزير  مائة  ونحو  والحكومات، 
المنظمات  ممثلي  إلى  إضافة  أخرى،  ووزارات 
والهيئات الدولية على غرار األمم المتحدة واالتحاد 
األوروبي ومنظمة التعاون االقتصادي وحلف شمال 

األطلسي ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية.
الرئيس  المؤتمر:  في  المشاركة  الشخصيات  ومن 
الفرنسي  الرئيس  شتاينماير،  فالتر  فرانك  األلماني 
جاستن  الكندي  الوزراء  رئيس  ماكرون،  إيمانويل 
غاني  أشرف  محمد  األفغاني  الرئيس  ترودو، 
والمستشار النمساوي سيباستيان كورتس، كما شارك 
المدير التنفيذي لشركة "فيسبوك" مارك زوكربيرغ، 
لها  االجتماعي  التواصل  شركات  أن  اعتبار  على 

تأثير كبير على السياسة األمنية في العالم.
السابع  العقد  أوائل  في  تأسس  ميونيخ  وكان مؤتمر 
لتبادل  أمريكي  ألماني  كملتقى  الماضي  القرن  من 
وبات  األمنية،  القضايا  بشأن  والخبرات  المعلومات 
الدولي  األمني  الوضع  لتقويم  كمنّصة  إليه  يُنظر 
الراهن، وكملتقى لتنسيق الجهود ومناقشة السياسات 

واآلليات الهادفة إلى توطيد دعائم األمن الدولي.

الديمقراطية بين شرق ألمانيا وغربها
كشفت دراسة حديثة أن األلمان راضون مبدئيا إلى 
وأظهرت  بالدهم.  في  الديمقراطية  عن  كبير  حد 
من  بتكليف  أجريت  التي  المدى،  طويلة  الدراسة 
الحزب  من  المقربة  أديناور"  "كونراد  مؤسسة 
ذكروا  األلمان  من   %37 أن  الديمقراطي  المسيحي 
أنهم راضون للغاية أو نوعا ما بالديمقراطية، بينما 

ذكر 45% آخرين أنهم راضون جزئيا عنه.
وتبين من خالل الدراسة، التي أطلعت على نتائجها 
األلمان  من  فقط   %17 أن  األلمانية  األنباء  وكالة 
عن  ما  نوعا  أو  للغاية  راضين  غير  أنهم  ذكروا 

الديمقراطية. 
وأشارت الدراسة إلى تفاوت في هذه التقديرات بين 
نسبة  بلغت  حيث  وغربها،  البالد  شرق  مواطني 
 ،%40 البالد  غرب  في  الديمقراطية  عن  الرضا 
لتزيد بذلك بمقدار الضعف تقريبا عن نسبة الرضا 

بالديمقراطية في شرق البالد (%22).
كما ترتفع نسبة السخط من الديمقراطية في الواليات 

الواقعة شرقي البالد (28%) بمقدار الضعف تقريبا 
مقارنة بالواليات الغربية (%15). 

وأشارت معدة الدراسة إلى أن دراسات أخرى أيضا 
صياغة  إعادة  مع  حتى  النتيجة،  هذه  إلى  توصلت 
آرائهم  المستطلع  على  المطروحة  لألسئلة  جزئية 

ومقاييس اإلجابات.

ويحذر  العظمى  القوى  ينتقد  األلماني  الرئيس 
من سباق تسلح نووي

شتاينماير"  فالتر  "فرانك  األلماني  الرئيس  وجه 
ترامب،  دونالد  األميركي  لنظيره  ضمنية  انتقادات 
واتهم الواليات المتحدة والصين وروسيا بإثارة حالة 
المنافسة  بفعل  العالم،  في  واألمن  الثقة  "انعدام  من 
بسباق  تهدد  قد  المنافسة  هذه  العظمى"،  القوى  بين 

تسلح نووي جديد.
وندد شتاينماير، في تصريحات أدلى بها في افتتاح 
مؤتمر ميونخ السنوي لألمن، بأسلوب القوى العالمية 
الدولية،  الشؤون  مع  التعامل  في  الثالث  الكبرى 
مشيرا إلى التعهد "بجعل أميركا عظيمة من جديد" 
وقال  مباشر.  بشكل  األميركي  الرئيس  ذكر  دون 
شتاينماير متهكما: "عظيمة من جديد، حتى لو على 

حساب جيرانها وشركائها".
وتابع: "روسيا.. جعلت من القوة السياسية والتغيير 
السافر لحدود القارة األوروبية أداة سياسية مجددا،  
والصين تقبل القانون الدولي على نحو انتقائي عندما 

ال يتعارض ذلك مع مصالحها".
واستكمل: "أما أقرب حليف لنا، الواليات المتحدة، 
ظل  في  دولي  مجتمع  وجود  فكرة  ترفض  فإنها 

اإلدارة الراهنة".
أكثر  ثقة  "انعدام  هو  ذلك  نتاج  إن  قائال  واستطرد 
وتسليح أكثر وأمن أقل.. وكل هذا يفضي إلى سباق 

تسلح نووي جديد".
مقابل  في  ألمانيا  على  يتعين  أنه  شتاينماير  واعتبر 
أكثر في  للمساهمة  الدفاعي  اإلنفاق  أن تعزز  ذلك، 
الواليات  مع  تحالفها  على  والحفاظ  أوروبا  أمن 

المتحدة.
وفي وقت الحق، قال وزير الخارجية األلماني هايكو 
ماس: "ألمانيا مستعدة ألن تصبح أكثر مشاركة، بما 
المناقشة  نحصر  ال  دعونا  لكن  عسكريا،  ذلك  في 
باليورو  تقاس  ال  تحالفنا  قوة  واحدة.  مسألة  في 
الضغط  على  ردا  وذلك  وحدها"،  الدوالرات  أو 

األميركي على ألمانيا لزيادة إنفاقها الدفاعي.
وأضاف: "يحقق النقاش الدؤوب وليس الحد األقصى 
من االضطراب نتائج جيدة". كما تطرق إلى حلف 
القوة  نملك  فحسب  "سويا  بالقول:  األطلسي،  شمال 
النظام  وأفكار  العسكرية  واإلمكانات  االقتصادية 

السياسي الالزمة للدفاع عن النظام العالمي".
ودعا شتاينماير إلى سياسة أوروبية تجاه روسيا "ال 
تقتصر على إدانة التصريحات والعقوبات وحدها"، 
مضيفا أن أوروبا "يجب أن تجد توازنها الخاص مع 
الصين، في ظل تكثيف المنافسة بين النظم والحاجة 

إلى التعاون".
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تنامًيا  الماضية  القليلة  األعوام  في  أوروبا  شهدت 
لألجانب.  المعادية  العنصرية  للحركة  واضحا 
ولعبت عوامل متعددة دورا بارزا في تغذية المشاعر 
المبررات  لها  ووفرت  العنصرية،  والحركات 
السياسية واأليديولوجية التي تغذي نشاطها المتزايد 

الذي تنمو فيه وتترعرع.
وبالرغم من أن هذه الحركات لم تصل بعد في العديد 
داهما،  خطرا  تصبح  أن  إلى  األوروبية  الدول  من 
الحركات  لهذه  أنه سيكون  إلى  تشير  التوقعات  فإن 
المتنامية خطر حقيقي في السنين الالحقة، إذ لم تتخذ 

اإلجراءات الكافية للوقوف في وجهها.
من  األجانب  على  االعتداء  عمليات  صارت  لقد 
األوروبية.  المدن  من  للعديد  المميزة  الظواهر 
بين  المدن مواجهات دامية  تلك  العديد من  وسجلت 
جهة  مهاجرين  وبين  ناحية  من  عنصريين  شبان 

ثانية. 
مركز  أجراه   - للرأي  استطالع  كشف  وقد 
»موري« المتخصص في استطالعات الرأي  في 
أوروبيين   5 كل  من   1 أن   - الغربية  أوروبا  دول 
وأبناء  األجانب  وجود  يعتبرون  المائة)  في   21)
األعراق األخرى وقضايا الهجرة واللجوء السياسي 
وتصدر  اهتمامهم.  تشد  التي  االنشغاالت  أهم  من 
لدى  أخرى  انشغاالت  الترتيب  في  الموضوع  هذا 
والتربية  االقتصاد  قضايا  على  متقدما  األوروبيين، 
والصحة. وبيّن االستطالع أن موضوع العالقة مع 
تحتل  السياسي  واللجوء  الهجرة  وقضايا  األجانب 
على  عرضت  مسألة   11 بين  من  الرابعة  المرتبة 

األشخاص المستطلعة آراؤهم.

اإلعالم يدعم العنصرية
والثقافية  السياسية  العوامل  من  العديد  تلعب 
واالجتماعية أدوارا متباينة الحجم والتأثير في تغذية 
الحركة العنصرية في أوروبا. ويمكن أن نذكر منها 
العوامل التالية، باعتبارها العوامل األكثر تأثيرا في 

نمو الحركة العنصرية:
وتميز  الغربية  والفردية  العرقي  التفوق  ثقافة  ـ  
الجنس األبيض. وهي ثقافة ساهمت مساهمة كبيرة 
في صناعة تاريخ أوروبا والغرب الحديثين، وبررت 
الشعوب  وتدمير  والهيمنة  االستعمار  موجات 

األخرى في مختلف قارات العالم.
الحديثة عن  الغربية  المجتمعات  وبالرغم من تخلي 
كثير من مسلمات هذه الثقافة - بل ونمو ثقافة مناهضة 
للعنصرية فيها - فإن صورا عديدة من ثقافة التفوق 
والتميز ال تزال تعشش في أعماق الوعي والالوعي 
العنصريين  من  أجياال  فتنتج  والغربي،  األوروبي 

المتشبعين بنظرة التفوق والتميز على العالمين.
لثقتها في نفسها.  - تزايد فقدان المجتمعات الغربية 
ومدى ثقة المجتمعات في نفسها من العوامل البالغة 

التأثير في دفع المجتمعات إلى االنفتاح على اآلخر، 
أو االنكماش في وجهه. فمع االنكماش الجزئي للنفوذ 
األوروبي، ومع تراجع اإلمبراطوريات االستعمارية 
على  الغربية  المجتمعات  قدرة  وتراجع  الكبيرة، 
صناعة األيديولوجيات الكبرى - كما كان شأنها في 
القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين - وظهور 
وعسكرية  وأيديولوجية  وسياسية  اقتصادية  أقطاب 
العالم  وفي  واليابان  الصين  في  آسيا  شرق  في 
اإلسالمي منافسة للنفوذ األوروبي خاصة والغربي 
عامة، بدأت المجتمعات الغربية تشعر بضعف ثقتها 
في نفسها.. ومن ثم بدأت الحركات العنصرية فيها 
تنمو وتترعرع وتحتل المشهد السياسي في أكثر من 

بلد أوروبي.
ترسيخ  على  يقوم  إعالم  وهو  الغربي،  اإلعالم   -
باعتبارها  الذات  واآلخر:  الذات  عن  نمطية  صور 
باعتباره  واآلخر  والتحضر،  والنجاح  للتقدم  رمزا 
أقرب إلى التوحش والبدائية وقلة الحضارة. وتقوم 
بالتركيز  الغربية  الدول  معظم  في  اإلعالم  وسائل 
المشاعر  توقظ  التي  القضايا  من  العديد  على 
اإلعالم  فتركيز  األوروبي.  الضمير  في  العنصرية 
المتطرفة  والجماعات  والهجرة  اللجوء  على قضايا 
في الغرب، وتصوير المجتمعات األصلية لألقليات 
العرقية والدينية - التي تعيش في الغرب - باعتبارها 
واإلرهاب،  والعنف  والتخلف  للحروب  مجتمعات 
تجاه  واالنطواء  والخوف  التوجس  من  هالة  تصنع 
األجنبي »البربري« أو »المتوحش« القادم إلى قلب 

الجنة الغربية من أجل إفسادها وتدميرها.
وفضال عن تركيزها على الجوانب السلبية في حياة 
الغرب،  التي تعيش في  العرقية  األجانب واألقليات 
أبناء  يحققها  التي  والتميز  النجاح  صور  وتهميش 
األقليات، تعمد بعض وسائل اإلعالم الغربية أحيانا 
إلى تحميل األجانب مسؤولية الكوارث أو األزمات 

التي تعرفها بلدانها. 
 - المشوهة  والمسلمين  العرب  صورة  وتعتبر 
والمقترنة في اإلعالم الغربي بكل ما هو قبيح وسيئ 
والتعليم  اإلعالم  دور  على  المظاهر  أبرز  أحد   -
الكراهية  إنتاج  في  الشعبية  الثقافة  أجهزة  ومختلف 
والحقد على العرب والمسلمين لدى الغربيين. وهي 
الظاهرة التي تعرف اليوم في الدراسات االجتماعية 
الخوف  أي  »االسالموفوبيا«،  باسم  الغربية 
بعبعا  باعتباره  وتصويره  اإلسالم،  من  والتخويف 

يهدد الحضارة الغربية.
الذين   - الغربيين  الشبان  بين  البطالة  انتشار   -
دولهم،  على  »زحفوا«  األجانب  أن  يشعرون 

وصاروا ينافسونهم كيد عاملة رخيصة. 
- التصرفات السيئة والمشينة لبعض األجانب وأبناء 
من عنصرية  الغرب:  في  المقيمة  العرقية  األقليات 
واالتجار  الجريمة  شبكات  في  وتورط  مضادة، 

بالمخدرات، أو العيش عالة على دافعي الضرائب، 
األقليات  وأبناء  األجانب  من  العديد  يساهم  إذ 
بما  ضدهم  العنصرية  تغذية  في  والدينية  العرقية 
على  التحايل  مثل  مشينة  سلوكيات  من  منهم  يبدر 
والعيش  البطالة  إلى  الطوعي  والركون  القوانين 
تشعر  التصرفات  تلك  االجتماعية.  اإلعانات  على 
وهويتها  أمنها  في  مهددة  بأنها  الغربية  المجتمعات 
تغذية  من  يزيد  بما  واالجتماعية،  والدينية  الثقافية 

المخاوف لديها من األجنبي ومن أبناء األقليات.
ويلعب اإلعالم في هذا الصدد - عن قصد أو  غير 
تلك  على  األضواء  تسليط  في  بارزا  دورا   - قصد 
إلى  ويعمد  المشينة،  السلوكيات  وتلك  الجماعات 

إبرازها وكأنها تمثل التيار العام داخل األقليات.
إنه بالرغم من المسؤولية األكيدة لعدد من األجانب 
فإن  العنصرية ضدهم،  تغذية  في  األقليات  أبناء  أو 
فعل  رد  مجرد  وليست   - عميقة  العنصرية  أسباب 
في  لألوروبيين  ومنافستهم  األجانب  سلوكيات  على 
الوظيفة، أو عيشهم على حساب دافعي الضرائب؛ 
أو  األسباب  هذه  من  أعمق  أسباب  إلى  ترجع  بل 
التي هي في الواقع نتائج للعنصرية أكثر  الظواهر 

من أن تكون أسبابا لها.

األجانب  من  الصادرة  السيئة  السلوكيات  أكثر  إن 
يمكن اعتبارها رد فعل على كيفية تعامل المجتمعات 
التهميش  فعمليات  األقليات.  تلك  مع  األوروبية 
واإلقصاء  النبذ   وعمليات  والسياسي،  االجتماعي 
خارج النسق العام - التي تمارس في أوروبا والغرب 
العرقية  األقليات  وأبناء  المهاجرين  ضد  عموما 
اعتبارها  يمكن   - عفوي  أو  منظم  بشكل  والدينية 
من نتائج العنصرية ضد األقليات. فاإلقصاء والنبذ 
والعنصرية هي التي تولد مظاهر التطرف والجريمة 
تضخيمها  اإلعالم  ويتولى  المضادة،  والعنصرية 
المهاجرين  السلبية ضد  النمطية  حتى يؤكد الصور 

وأبناء األعراق األخرى.

لتفادي  الحل األمثل  الحوار هو  يبقى  لكن مع ذلك 
الصدام مع اآلخر في محاولة إلنقاذ اإلنسانية من 

ركام الماضي.

نور الدين العويدي
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تحقيق: عبير حميد مناجد 

الوافدين الجدد بارزين في كل 
شيء ومحط أعجاب األلمان، 

وأنا متفائل أنهم قادرين على 
توحيد الجالية وأن ينجحوا فيما 

فشلنا نحن فيه  

يشاركنا الحوار األستاذ )حمزة مدلل( من األردن 
والحاصل مؤخرا على وسام الشرف من قبل حكومة 
برلين تكريما إلنجازاته في العمل العام والتطوعي 
طوال أكثر من ثالثين عاما، أمضاها في خدمة أبناء 
وروابط وجمعيات الجاليات العربية، حيث  قدم نفسه 
للقراء بأنه (زبون قديم في مجلة الدليل وطالما كتب 
فيها ومواظب على قراءتها ويشيد  بدورها التوعوي 
متابع جيد  ألمانيا وهو  برلين، وعموم  في  والثقافي 
الكادر  كل   ويحي جهود  التحرير،  رئيس  لمقاالت 

العامل فيها... ) 
بدأت الحوار معه وسألته ما هي أبرز معوقات توحيد 
الجيل  اختلفت في  الجالية من وجهة نظرك؟ وهل 
الحالي عما مررتم به كجيل من الرواد والمؤسسين 

للعمل العربي في ألمانيا ؟  فقال :
عدة  ألننا  موحدة  غير  ألمانيا  في  العربية  الجاليات 
أن  عن  ناتج  وهذا  أيديولوجيات،  وعدة  جمعيات 
الدول العربية اثنين وعشرين دولة بينما تركيا دولة 
واحدة ولها جالية واحدة، تستطيع أن تتصرف كما 
إلى  يسعى  الكل  العربية)  (األنا  ثم  وبنجاح.  تشاء 
هذا  فكان  اآلخرين  حساب  على  والبروز  الظهور 

الفشل.
أعمال  لتوحيد  محاوالت  هناك  األخيرة  الفترة  في 
الجاليات في بوتقة واحدة. حكومة برلين تعرف أننا 
ضعفاء، رئيس "بوليس األجانب" قال نعم نعرف أن 
هناك قوانين ظالمة لكم، لكن هذا ليس ذنبنا نحن بل 
ذنبكم انتم، ألنكم لستم متحدين، وهناك مساعي تبذل 

في هذا االتجاه إنما بطيئة جدا. 
أأنت راض عن مستوى اندماج ونشاط الجيل الجديد 

من العرب، الذين تسميهم  )بالوافدين الجدد( وليس 
الالجئين؟

نحن  نستطيع  لم  ما  (عملوا  صحيح  نوعية  نقلة   -
جهودنا  الن  نعمله)،  أن  طويال  سبقهم  الذي  الجيل 
وقتذاك كانت منصبة على قضيتنا المركزية قضية 
االتحادات  في  سواء  جهودنا  كل  كانت  فلسطين، 
المهنية  او  العمالية  االتحادات  في  او  الطالبية 
صالح  في  منصبة  األخرى  والمؤسسات  والنقابات 
كثيرا  ازداد  العدد  اآلن  الفلسطينية،  القضية  خدمة 
العربي  الشباب  انخراط  الى  بحاجة  ألمانيا  صارت 
يمثلهم  من  وجود  الى  بحاجة  وصاروا  العمل  في 
ويتكلم باسمهم عما كنا نحن، وأظن أن أمامنا  فرصة 

حقيقة لتوحيد الجهود العربية . 
الصعوبات  نفس  سيواجهون  لك  قلت  كما  لكن   -
اللي بدي أبرز)  أنا  التي حدثتك عنها وأهمها: (إن 
(وان هذا تابع للفصيل الفالني واآلخر تابع للفصيل 
حتى  موجود  مش  الذات  نكران  ببساطة  العالني)  

اآلن!  

من  الجديد  للجيل  توجهها  التي  الرسالة  هي  ما 
العمل  بصدد  الجدد  والوافدين  العربية  الجاليات 
على توحيد الجاليات والنجاح فيما فشلتم فيه طوال 

عقود كثيرة؟
- الرسالة التي أقولها لهم استمروا وما تقومون به 
وتعملونه في المجتمع محط إعجاب الجاليات العربية 

والحكومة األلمانية.
ـ أنا من اشد المناصرين للمرأة لكن هذا ال يمنع أن 
توجهات  لهن  ليس  هنا  العربيات  النساء  أن  أؤشر 
حقيقية في خدمة الجاليات، ولم يساهمن في نهضة 
المرأة العربية وحسن اندماجها في مجتمعها األلماني، 
وما موجود من روابط وجمعيات نسائية لست راض 

عنها ألنها تنحاز للمرأة بشكل يضر الرجل.

من يريد آن يعمل في السياسة 
من أبناء الجاليات العربية  

فليعمل ومن يريد ان يعمل 
في المجال الثقافي فليعمل  

المهم آن يكون هناك تخصص 

كل أنشطتنا وحواراتنا الثقافية واالجتماعية وحتى 
السياسية المهمة يقوم بها كبار السن وهذه مشكلة 
نصل   كيف  الشباب  مع  يواجهنا  وتحدي  كبيرة 
لعقول  الشباب من أبناء الجالية ؟ وكيف نتواصل 
معهم  ونجذبهم إلينا ؟ ألنهم يفتقرون إلى الوعي 

الكافي بأهمية  توحيد الجاليات العربية
الشخصيات  أبرز  من  واحد  الله   فضل  حامد  د. 
مجال  في  الناشطة  السودانية  والثقافية  االجتماعية 
وبحوثه  حثيثة  ومساعيه  العربي  اإلنسان  حقوق 
الجاليات   توحيد  ومشروع  قضية  في  وكتاباته 
العربية، وقد بدا أكثر سخطا على الجاليات العربية 
المشروع  هذا  إنجاز  تباطؤ  على  القرار  وأصحاب 

الحيوي المهم حتى اآلن.

قد يتساءل أبناء الجالية العربية المقيمين في ألمانيا وآالف الالجئين و)الوافدين( الجدد عن جدوى وأهمية مشروع توحيد جاليات الدول 
العربية في جالية واحدة قوية وواعية ومدركة ألهمية وضرورة هذا المطلب. 

لقد ُطرحت مشروعات عديدة لتوحيد كل الجهات العربية وعلى كل األصعدة دون تحقيق أي تقدم يذكر في هذا المجال.
ُترى هل حان وقت توحيد الجاليات ألسباب قهرية وملحة، بينما يستغل اليمين المتطرف فرصة لتطبيق منهجه وبرنامجه السياسي القائم 
على كراهية األجانب ومعاداة اإلسالم، أم أن مشروعنا العربي الوحدوي مقدر له أن  يبقى حلما يراود المهاجرين والمقيمين هنا جيال 

بعد جيل، ويصعب تحقيقه على أرض الواقع، كما يصعب تحقيقه في أوطاننا العربية؟
 في سياق التحقيق الصحفي التالي مع أبرز الشخصيات العربية، التي خاضت في هذا الصراع االجتماعي والسياسي سنوات عديدة. 

كانت هناك تساؤالت مطروحة تمت اإلجابة عليها خالل التالي:-   
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العربية  الجاليات  تتوحد  لم  لماذا  بالسؤال   ابتدرته 
حتى اآلن؟

- هذه إشكالية كبيرة وأعتقد أن السبب األساسي هو 
أننا  كعرب  السياسية والسبب اآلخر هو  الخالفات 
في  مشاكلنا  نفس  معنا  نحمل  ألمانيا  في  مقيمين 
بلداننا األصلية وهذا برأيي ما يعوق التقدم والتعاون 

المشترك ووحدة الجاليات العربية حتى االن. 
- مع وصول أعداد كبيرة من أبناء الجاليات العربية 
من  وتحديدا  الماضية  السنوات  خالل  ألمانيا  إلى 
سوريا والعراق، هل أضفى هذا  ضرورة في بذل 
العربية  الجاليات  توحيد  نحو  المساعي  من  المزيد 

للمطالبة بحقوقهم وحقوقنا جميعا هنا؟
- طبعا الوحدة للجاليات العربية باتت ضرورة ملحة 
التعاون  تحب  ال  جمعية  وأكثر  وبكل صراحة  جدا 
أبناء  من  أخوتنا  هم  هنا  العربية  الجاليات  وتوحيد 
منتدى  مؤخرا  وعقدنا  لألسف،  السورية  الجالية 
لم  للحوار،  السودانية  الجمعية  وعقدنا  للثقافة  بغداد 
اسمع اطالقا بدعوات من أي نوع كان من الجمعيات 
السورية، عدا  ذلك هم مقاطعين وال يشاركون في 
هذه الندوات وال حتى كحضور وجمهور عادي رغم 
ان الجالية السورية تعاني من مشاكل كثيرة جدا هنا، 
عن  وحوارات  ندوات  نقدم  آن  على  حرصنا  وقد 
مرات،  ولعدة  تونس  وعن  العراق   وعن  السودان 
وعن  سوريا  عن  واحدة  حوار  ندوة  نعقد  لم  بينما 

األوضاع في سوريا. 
- بينما العرب هنا مشغولين بانقساماتهم وخالفاتهم 
اليمين  أحزاب  اغتنمت  األم،  بلدانهم  ومشاكل 
للجاليات  تهديدا  تشكل  وباتت  الفرصة  المتطرف 
األجانب  معاداة  على  قائم  برنامجها  الن  العربية 
فكيف  (اإلسالموفوبيا)  فكرة  وعلى  والمهاجرين 

يفترض بنا مواجهة هذا الخطر ونحن متفرقين؟
هو  وهذا  جدا  وجيهة  مالحظة  أثرته  ما  فعال   -
ووقوفنا  منها،  حذرنا  طالما  التي  اإلشكالية  صلب 
إال  مجديا  يكون  لن  المتطرف  اليمين  مخطط  ضد 
منظمات  مع  بالمشاركة  العربية  الجاليات  بوحدة 

وهناك  األلماني  المدني  المجتمع 
هذا  في  وتعمل  تدفع  منها  الكثير 
هناك  ليس  اآلن  حتى  لكن  االتجاه، 
توحيد  إطار  في  حقيقة  عربية  جهود 
الجالية، وعلى سبيل المثال آنا طلبت 
تقديم  هنا  الموجودين  العراقيين  من 
األلمانية  باللغة  نقاش  أو  جلسة  ندوة 
أن  أجل  من  ألمانية  منظمات  ترعاها 
يوضحوا لنا الحراك الشعبي الحاصل 
ومجريات وحقائق  األحداث السياسية 
وجهنا  العراق،  في  اآلن  تحدث  التي 
الدعوات للجهات العراقية وحتى اآلن 
لم يصلنا منهم أي رد أو تعليق، وكما 
اللغة  بنفس  كلنا  نتكلم  نحن  لك  قلت 
ونخاطب بعضنا بعضا، لسنا قادرين 
حتى اآلن على إيصال صوتنا للجانب 
الحقيقية،  المشكلة  هي  وهذه  األلماني 
بلغتنا  بعضنا  مع  التكلم  نواصل  نحن 
بمعزل عن األلمان ودون أن نحيطهم علما بحقيقة 
باعتبارنا  لهم  ونوضح  األم   بلداننا  في  يجري  ما 
شريكا بين الطرفين وألننا  نعرف حقيقة ما يجري 
نوضح  بأن  ومطالبين  غيرنا  من  أكثر  بالدنا  في 
ذلك لأللمان لكننا مقصرين جدا في ذلك، وفي نفس 
الوقت نعاني من مشكلة آخرى وهي مشكلة الشباب 
العربي الن كل ما حدثتك عنه من أنشطة وحوارات 
ثقافية واجتماعية وسياسية مهمة يقوم بها كبار السن 
(مثلي آنا يقول  ضاحكا) وهذه مشكلة كبيرة وتحدي 
يواجهنا مع الشباب كيف نصل  لعقول  الشباب من 
أبناء الجالية ؟ وكيف نتواصل معهم وتجذبهم  إلينا 
الكافي  الوعي  الشباب  لدى  يكون  آن  أشك  ؟ ألنني 
أننا  لك  أؤكد  لكن  العربية  الجاليات  توحيد  بأهمية 
الشباب  استقطاب  موضوع  في  الرواد  كجيل  فشلنا 
الموضوع  هذا  في  يشاركونا  (عشان  ومخاطبتهم 

المهم أو يستفيدوا من خبرتنا).
المهاجرين  من  الجديد  والجيل  الشباب  هؤالء   -
العرب تحديدا  يتساءلون ما هي الجدوى من توحيد 
الجاليات العربية؟ وما هي الفوائد  التي ستعود عليهم 
من ذلك؟ بالنهاية هم موجودين هنا كجاليات عربية 
في  جيد   بشكل  ومندمجين  خصوصيتها  منها  لكل 
المجتمع األلماني وبالتالي ال يرون مشروع توحيد 
ترد  فكيف  لهم،  بالنسبة  قصوى  ضرورة  الجالية 

عليهم   ؟
- أذكرهم بآن مشروع توحيد الجاليات العربية من 
ستجعلنا  التي  واالجتماعية  السياسية  المشاريع  اهم 
منا  كل  كان  ولو  األلماني  المجتمع  في  قوة  نشكل 
له قوة من يعمل كمجموعة  لن تكون  يعمل منفردا 
أو منظمة، أظن أن هذه من البديهيات وليست بحاجة 
يشكله  الذي  التهديد  بجانب  وتوضيح،  شرح  إلى 
الجهود  توحيد  لهم  رسالتي  لهذا  اليميني  التطرف 
تواجهنا  التي  المشاكل  هذه  كل  خل  في  للمساعدة 
قادرين على شرح  أننا سنكون  األهداف  أهم  ولعل 
موحدين  كنا  لو  ومثال  األلماني  للجانب  قضايانا 
أو  رأيت  هل  القرن،  صفقة  سنرفض  كنا  كجالية 

ندوة عربية عقدت  حضرت أو غطيت صحفيا أي 
ال،  الجواب  جدا  المهم  الموضوع  هذا  لمناقشة  هنا 
حتى الفلسطينيين المعنيين بها لم يعقدوا أي ندوة بهذا 
النصوص إطالقا مع أن هذه هي وظيفتنا األساسية 
كعرب موجودين هنا والسبب هو عدم وحدة الجاليات 

العربية وهذا سيضر شباب الحالي.

 لمن يشكك بدور المرأة العربية 
ومساهمتها بوحدة الجالية: 

حين تشارك في نشاط ما لماذا 
ال تصطحب معك زوجتك ؟.. 
لماذا تجلسون في المقاعد 
األمامية و تتركون النساء 

خلفكم ؟ 

االجتماعية   المرشدة  مع   كانت  التالية  محطتي 
السيدة( لينا كنامة) من سوريا التي تعمل في مشروع 
الجمعية الخيرية األلمانية (النادي) منذ العام 1988 
وتقدم االستشارات والمساعدات المجتمعية ودورات 
الجاليات  نساء  من   كبير  لقطاع  واللغة  التطوير 

العربية المقيمة في ألمانيا
وصلت لمكتبها، لكني وجدتها تتحاور مع سيدة بدت 
والتعنيف  ظروفها  لها  تشكو  وهي  ومتعبة  منهارة 
تحتضنها  كنامة)   (السيدة  بينما  له  تعرضت  الذي 
الدعم  كل  ستتلقى  أنها  لها  وتؤكد  وتواسيها  بحنان 
النادي)  في(  العمل  فريق  من  الممكنة  والمساندة 
الجملة  قائلة  الي  التفت  ثم  امينة  أيدي  في  وتركتها 
التي لطالما سمعتها منها في حواراتي السابقة معها 
(إذا لم تكن المرأة واألم سعيدة في العائلة فكل العائلة 
لن تكون سعيدة أو مرتاحة، وإذا كانت المرأة قوية 

فالمجتمع قوي) حيث بدأنا حوارنا ... 
ما هي األسباب التي تقف حائال  دون وحدة الجاليات 

العربية في ألمانيا ؟
- أستطيع أن اقسم لك األسباب ( قبل الربيع العربي) 
و(وبعد الربيع العربي)، أو كما أفضل أنا أن أقسمها 
على  الحرب  و(بعد  سوريا)  على  الحرب  (قبل 
الربيع  أن  أرى  نظري  وجهة  ومن  ألنني  سوريا) 
والمقاومة  سوريا  هي  فيه  المستهدف  كان  العربي 
الجاليات  والعراق ولألسف الشديد وجدنا أن اغلب 
وصار  العربي  الربيع  لثورات  انضمت  العربية 
التقييم هل انت مع أم ضد سوريا؟  انقسمت الجاليات 
مع  العربية  الجاليات  واغلب  األساس  هذا  وفق 
األسف الشديد، وخاصة الفلسطينية منها، كانت مع 

الربيع العربي ...
- تقصدين أنها تضامنت مع الشعوب العربية وليس 

مع الحكومات بعد ثورات الربيع العربي ؟
- ال طبعا ال اقصد هذا بل اقصد أن الصورة لديهم 
تكن  لم  برأيي  ضياع،  هناك  وكان  ضبابية  كانت 
هناك ثورات شعبية  بل أدوات لثورات مفتعلة طبعا، 
من وجهة نظري الشخصية كمواطنة عربية سورية، 
لو كانت ثورة سلمية من األساس ما كانت ستحاول 
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إسقاط سوريا، كانت هناك أدوات إلثارة هذه الثورات 
وساعد  متعمد  بشكل  السلمي  مسارها  عن  وحرفها 
االعالم األوروبي والغربي المضلل في ذلك. وهذا 
الجاليات  كل  بمصداقية  عصف  نظري  وجهة  من 
العربية هنا، وإال لماذا يخرجون في مسيرات لتأييد 
الثورة في سوريا وينسون اليمن؟ هناك ازدواجية في 
المعايير، لهذا لم اعد أرى المصداقية عند الجاليات 
العربية ولم أعد أشارك في أي نشاط عربي يهدف 

الى الوحدة أو ألبي أي دعوة من هذا القبيل.
- ال تؤمنين بالوحدة بين الجاليات العربية؟

أؤمن  أنا  لكن  حاليا،  أؤمن  أعد  لم  ال  ألمانيا  في   -
القضية  مسمى  تحت  العربية  الشعوب  بوحدة  جدا 

الفلسطينية المصيرية.
التقيته  من  فلسطين، كل  لقضية  تطرقت  انك  بما   -
من أبناء الجاليات العربية يقولون لو كان لنا جالية 
الرافض من صفقة  موقفنا  توحيد  موحدة الستطعنا 

القرن؟
إعالمية  صفقة  مجرد  برأيي  هي  القرن  صفقة   -
محمل  على  تأخذها  أال  العربية  بالشعوب  يفترض 
كانت  طالما  منها  أخاف  ال  نفسي،  عن  وأنا  الجد، 
هناك شعوب عربية حية رافضة لمثل هذه الصفقة 

فلن تخيفني.
وحدة  موضوع  بشأن  معهم  التقيت  من  أغلب   -
الجاليات العربية أجمعوا أن  أكبر عائق يحول دون  
الوحدة اليوم هم أبناء الجالية السورية ألنها منقسمة 

على نفسها فكيف تردين عليهم ؟
االنقسام  علينا  يلومون  من  عينهم)  (تسلملي   -
سوريا،  ضد  اإلرهاب  لدعم  ذهبوا  من  أنفسهم  هم 
هم  يسمونه  بينما  اإلرهاب  تسميته  على  أصر  وأنا 
العائق  هذا  لتجاوز  عليهم  وأقترح  السورية  الثورة 
كما يدعون أن يعقدوا هم وحدة للجاليات العربية في 
ألمانيا بدون الجالية السورية كما فعلت جامعة الدول 

العربية التي تجتمع بدون سوريا منذ سنوات.

الذين  السورية  أبناء  وأغلب   تصرين  لهذا   -
أو  مشروع  أي  مقاطعة  على  الرأي  يشاركونك 
نشاط عربي للجاليات العربية هنا؟ بينما يقبل عليها 
ثقافية  نشاطات  ويقدمون  الجدد  السوريين  الوافدين 
حد  على  واأللمان  العرب  بها  يشيد   وفنية  وأدبية 

سواء ؟
السوريين  الالجئين  تقصدين  ؟  جدد  وافدين  أي   -
هنا  عربي  نشاط  أي  أن  لك  أقول  دعيني  الجدد، 
لكي  فيه  السوريين  الالجئين  مشاركة  من  البد 
ان  يعرفون  ألنهم  للمشاركة  يدعونهم  لهذا  ينجح، 
ومبدعين  مثقفين  عام  بشكل  السورية  الجالية  أبناء 
وفنانين ومشاركتهم تغني وتثري النشاط، وتحفظي 
على السوريين الجدد كما تسمونهم هو أنهم يستغلون 
الثورة  لعلم  للترويج  والفنية  الثقافية  األنشطة  هذه 
والجيش السوري الحر ، لهذا ال أشارك في مثل هذه 
النشاطات، ناهيك عن أنني اريد أن أقول للجاليات 
العربية عبر( منبر الدليل)  ليس هناك جالية سورية 
موحدة بل هناك تجمعات سورية والجاليات السورية 
التي كانت موجودة قبل الحرب على سوريا انتهت 
الحرب  بعد  تسجلت  التي  والمجموعات  والجاليات 

معروفة االنتماءات واألهداف. 
- كونك امرأة عربية ناشطة في المجال االجتماعي 
يعترض  النسائية،  األسماء  ابرز  ومن  والسياسي 
المرأة  دور  على  الرجال  العربية  الجاليات  أبناء 
العربية  المرأة  قدمت  ماذا  ويتساءلون  هنا  العربية 

لتوحيد جاليتها العربية ؟ 
الجمعية  أو  الفالنية  الرابطة  رئيس  على  ارد  أنا   -
وأسأله  العربية  المرأة  بدور  يشكك  الذي  العالنية 
بدوري (حين تشارك في نشاط ما لماذا ال تصطحب 
فقط  الرجال  تجدين  معك زوجتك؟)( في كل نشاط 
وتاركين نسوانهم  بالبيوت ليش! وينها مرتك ليه ما 

جبتها معك ؟) 
العربية  الجاليات  أبناء  كل  من  مطلوب  ثانيا   -

التساؤل عن  المرأة ومساعدتها وليس  الرجال دعم 
أنني أوجه لهم نقدا كبيرا  دورها وما تقوم به ؟ ثم 
تأييدا  ينظمونها  التي  والتظاهرات  المسيرات  بشأن 
لفلسطين أو ألي قضية عربية مهمة لماذا يضعون 

(بلوك) ويعزلون النساء عن الرجال ؟
نشاط حضرته  أي  في  أنني  تنقلي عني  أن   وأريد 
كان زعماء الجاليات العربية يدخلون لوحدهم ويتم 
استقبالهم دون زوجاتهم وسؤالي لهم لماذا تهمشون 
زوجاتكم؟ ما يجري أن الرجل العربي هو من يعزل 
المرأة عن دورها الطبيعي في المجتمع  (بيتبروزوا 
أنني الغي دورها   هني وبس)، وطبعا هذا ال يعني 
بلى هناك أنشطة تشارك فيها المرأة العربية  بفاعلية 
كبيرة و(نشوف حالنا فيهن) لكنها أنشطة قليلة جدا.

- تصاعد وتيرة الوعي لدى المرأة واألجيال الجديدة 
هل سيثمر عن توحيد الجالية خالل السنوات المقبلة؟
- أول خطوة تؤكد صدق النوايا هي أن يقدم الرجل 
العربي زوجته أو أبنته أو أخته في أي نشاط يشارك 
وليس  األمامية  الصفوف  في  معه  تجلس  وأن  به 

الخلفية.  
القضية  اذا توحدوا هم مع  الجالية  وبرأيي ستتوحد 
السورية، ومازلت أرى الجاليات العربية في برلين 
الفلسطينية  او  اللبنانية  للجالية  انظري  ضعيفة جدا، 
أو العراقية أو الليبية أو السودانية أو المصرية ... 
وهذا  نفسها  على  ومنقسمة  ضعيفة  جاليات  كلها 

مطلوب أوروبيا وغربيا إلضعافنا كعرب. 
- لكن توحيد الجاليات العربية ال عالقة له بمشاكل 

بلدننا األم، يجب أن نتوحد لنطالب بحقوقنا هنا؟
ما  (بحياتهم   لكن  تماما  واتفق معك  هذا صحيح   -
لتلميع  فقط  يعملون  هنا)  مشاكلنا  على  اشتغلوا 
ال  ان  وأرجو  الشخصية  ومصالحهم  أسماءهم 
أي  منهم  المس  لم  ألني  لصراحتي  مني  يغضبوا 
عمل جاد وحقيقي في إطار توحيد الجالية، واعترف 
أننا  كجالية سورية ارتكبنا خطاًء كبيرا حين تركنا 
ظهروا  الذين  السورية،  المعارضة  ألفراد  الجالية 
وانسحبنا   2011 العام  بعد  أماكننا  وآخذوا  فجأة 
تاركين لهم الساحة وكان يفترض ان ال نقبل  لكن 

كان التضليل اإلعالمي  حينها كبيراً.

أوجه كالمي لمجلس السفراء 
العرب والسفارات العربية : إن 

وحدة الجاليات العربية ستشكل 
جسورا مهمة للتواصل لدعم 
و تطوير العالقات بين ألمانيا 

والدول العربية

في  العربي  الثقافي  المعهد  مدير  محمود،  نزار  د. 
الشخصيات  أبرز  من  واحد  العراق،  من  برلين 
العربية،   الجاليات  توحيد  لمشروع  جدا  المتحمسة 
وسبق أن تحاورنا في تحقيق سابق قبل سنوات عن 
أبرز معوقات وموانع قيام مثل هذا المشروع  خاصة 
وأنه أنجز مشروع (األسبوع الثقافي العربي)، لطرح 



18

الثقافي  الموضوع وتوقف األسبوع  رؤاه حول هذا 
بعد دورتين فقط ألسباب كنت مهتمة بمعرفتها منه 
شخصيا؟ وأن أعرف  منه أيضا هل اختلفت األسباب 
التي تعوق مشروع الوحدة العربية عن السابق؟ أم ما 

تزال هي نفسها؟ .. حيث قال :
من  له  ينظر  العربية  الجاليات  وحدة  موضوع   -
اآلمال  منظار  ومن  والعاطفية  الوجدانية  الناحية 
الواقعية  الناحية  من  له  ينظر  ما  غير  والطموحات 
ألن هناك اكثر من لون للجالية العربية في برلين، 
أوال كون الجالية العربية المنحدرة من بلدان عربية 
هي بلدانها باألصل، أصبحت دول وأعالم وأنظمة 
الموجودة  العربية  فالجاليات  ما،  حد  الى  مختلفة 
في برلين أيضا في حالة ارتباط  وجداني وواقعي 
وحدة  يسمى  لما  محاولة  وكل  األم،  بلدانها  مع 
الجاليات العربية تصطدم بمسألة وحدة االختيارات 
ناحية  ومن  ناحية،  من  الدول  لهذه  واالنتماءات 
أخرى الى أن مشاكلها كجالية موجودة هنا مرتبطة 
بمشاكلها في بلدها األم أيضا، ناهيك عن المشارب 

السياسية التي تعبث بالجالية العربية هنا.
- بالنسبة لألسبوع الثقافي الذي أشرفت على تأسيسه، 
هل يمكننا أن نتعرف على منطلقات تشكيله؟ ولماذا 

توقف فجأة؟ 
تعرفين،  كما  العربي،  الثقافي  األسبوع  طبعا   -
كان وما يزال له هدفين رئيسيين، األول المساهمة 
ثقافة  كونها  وبخصوصياته  العربية  الثقافة  بتعريف 
دورا  تلعب  الثانية  والمسالة  مهجر،  بلد  في  عربية 
مهما في تفعيل الحوار الثقافي مع اآلخر، وفي هذا 
المجال نقصد باآلخر المواطن األلماني....أما  لماذا 
مالي  دعم  الى  يحتاج  المشروع  هذا  فآلن  توقفنا؟  
كثيرة  وألسباب  ولألسف  الدعم  وهذا  ثقافي  ودعم 
ضعيف جدا في ألمانيا وفي برلين تحديدا، واألسابيع 
كان  مالي  ودعم  اشتراطات  الى  تحتاج  الثقافية 

يصعب علينا الحصول عليه في هذا الوقت.

التقي  الذين  العربية  الجالية  أبناء  من  كبير  قطاع   -
توحيد  وأهمية  جدوى  حول  تساؤل  يطرحون  بهم 
لنا هذه الوحدة أن  الجاليات العربية؟ وماذا ستحقق 

حصلت على المدى البعيد ؟ 
- األمل في أن تتوحد الجالية العربية أوال من الناحية 
بشكل  موحدة  عربية  جالية  نكون  أن  أي  الوجدانية 
أن  ثانيا  مهم.  وهذا شيء  األولى،  بالدرجة  معنوي 
االتحاد أو الوحدة لكل مجموعة من البشر تربطهم 
واقع  أو  ظروف  أو  مشاكل  أو  ثقافية  خصائص 
حتى  حقوقهم  عن  الدفاع  في  وقوة  زخم  يعطيهم 
نتكلم  فعندما  مغتربين،  أو  مهاجرين  أو  كالجئين 
سنشكل  ألمانية  جهة  أي  مع  موحدة  عربية  كجالية 
نوعا من الثقل للمطالبة بحقوقنا كذوي خصوصيات 
ما  بيننا وهذا  الموجودة  العربية  بالمشتركات  تتمثل 
يدفعنا ان نزيد من عقد األمل في وحدة الجالية، سواًء 
للمطالبة بحقوقنا أو في تحقيق األهداف في المساهمة 
في نشر الثقافة العربية أو الحوار مع اآلخر. كلما كنا 
متفرقين وضعفاء ال يمكن أن نحقق آثرا فاعال في 

التعامل مع البلد الذي يستضيفنا. 
به  تتوجه  الذي  الخطاب  هو  ما  الصدد  هذا  في    -
نوحد  أن  يمكن  كيف  العربية،  الجاليات  ألبناء 

الجهود، وما هو المطلوب منهم تحديدا ؟
- المطلوب أن نعي أن توحيد الجهود في جالية عربية 
سوف يعود علينا بفوائد جمة كمنتسبين وأعضاء في 
السفراء  لمجلس  أوجه كالمي  العربية،  الجالية  هذه 
العرب والسفارات العربية الموجودة هنا بأن وحدة 
للتواصل  مهمة  جسورا  ستشكل  العربية  الجاليات 
لدعم و تطوير العالقات بين ألمانيا والدول العربية، 
البرلمانيين   أو   األلمان  السياسيين  الى  وأتوجه 
وأحثهم على دعم  جهود توحيد الجالية ذات األصول 
ألمانيا  مصلحة  في  تساهم  ان  يمكن  التي  المهاجرة 

بالنهاية 
المتطرفة  اليمينية  األلمانية  األحزاب  صعود  مع   -

ودخولها بقوة في الساحة السياسية األلمانية واألوربية 
مؤخرا .. هل سيشكل حافزاً أقوى لتوحيدها الجالية 

بشكل عاجل؟
- والله هو سيصعب من مهمتنا ومن جهودنا في هذا 
الصدد كما سيسهلها من ناحية أخرى، واسمحي لي 
أن أنوه في االتجاه اآلخر  على أن تنامي االتجاهات 
ربما  األجانب  ضد  المتطرفة  اليمينية  واألحزاب 
يدعونا بشدة الى أن نتوحد وان نكون قوة ندافع عن 
وبعد  اآلن  المجتمع،  هذا  في  وثقافتنا  خصوصيتنا 
الضرورة  صارت  الشعبوية  الحركات  هذه  تنامي 
ملحة أكثر، من ناحية ثانية يجب أن نعي اننا ال يمكن 
ان نرضى ألنفسنا أن نبقى عالة على هذا المجتمع 
واإلنتاج،  والعمل  التعلم  محاولتنا  عدم  خالل  من 
من  كبيرة  نسبة  أن  تجد  عندما  اليمينية  والتيارات 
أبناء الجالية غير متعلمين وغير راغبين في العمل، 

فبالتأكيد سيكون رفضها لهذه الجالية أكبر. 

في  )ببلومانيا( كانت هناك 
١٧ جمعية عربية مشاركة في 

هذا الحدث الثقافي األوربي 
الكبير وغطته )الدليل( وأثبتنا 
أننا كجاليات وجمعيات عربية 
قادرين على أن ننجح في عمل 

عربي مشترك 

مدير  خليل)  (نادر  األستاذ  الى  بأسئلتي  انتقلت 
كنت  فلسطين) حيث  (من  العربي  األلماني  المركز 
مهتمة بمعرفة رأيه حول سبب عدم توحد الجاليات 
تحقيقات  في  والتقيته  سبق  وأنني  (خاصة   العربية 
صحفية سابقة تناولنا فيها نفس الموضوع) وألبحث 
معه آخر المستجدات السياسية واالجتماعية ؟ و ما 
العربية  الجاليات  على  طرأت  التي  االتغيرات  هي 

هذه المرة فقال :
هناك ثالثة أجيال عربية موجودة  في ألمانيا الجيل 
الدولة  مازالت  وهؤالء  والرواد  المؤسس  األول 
تم عزلهم  أن  بعد  المجتمع  في  اندماجهم  تعاني من 
حينها  فيه  كانوا  الذي  القانوني  الوضع  خالل  من 
يمكن  كان  والتي  لهم  ثابتة  إقامة  وجود  عدم  وهو 
من خاللها أن يدخلوا سوق العمل، ولكن كما أسلفنا 
كانت الظروف حينها تختلف في البدايات عما هي 
عليه اليوم لكن بشكل عام الجيل الثاني ومن خالل 
اللغة  تعلم  خالل  ومن  العمل  سوق  في  انخراطهم 
األلمانية واندماجهم كانوا  أفضل حاال، واآلن لدينا 
حالة جديدة كليا بدأت مع   حملة اللجوء من الدول 
العربية،  هناك مأتي ألف ألجيء عربي  في برلين، 
حسب  ألمانيا،  عموم  في  ألف  وثالثمائة  ومليون 
الى  أيضا  اإلحصائيات  وتشير  اإلحصائيات،  اخر 
هذا  عمل،   لديهم  منهم  بالمائة  وخمسون  ستة  أن 
يعني أن هؤالء سيكون اندماجهم أسهل  من غيرهم، 
قالته  ما  وهذا   ، الوقت  بعض  منحناهم  إذا  خاصة 
  (Wir schaffen das) السيدة المستشارة ميركل



19

العرب  الالجئين  ألن  ذلك  في  محقة  أنها  وأعتقد 
بالدهم  في  متعلمين  باألساس  هنا هم  الذين وصلوا 
محالت  أفتتح  منهم  والكثير  اللغة  إال  ينقصهم  وال 
العمل  سوق  في  وانخرطوا  تخصصه  مجاالت  في 
في  يساعد  هذا  ذلك،  شابه  وما  استثمارات  وعملوا 
االندماج وفي وجود جالية عربية ويساعد على خلق 
(لوبي اقتصادي) وهذا ما نصبو إليه، أن تكون هناك 
الجالية  ألمانيا على غرار  اقتصادية عربية في  قوة 
التركية وقادرة على التأثير في هذا المجتمع، ولكن 
هذا يحتاج الى وقت وإلى هيكلية قادرة على التعبير 

عن هذه القوة. 
إننا في الجالية العربية قادرين على النجاح الفردي، 
التجارب  وهذه  كجماعة  النجاح  علينا  يصعب  لكن 
نساعد  أن  ملزمون  نحن  اليوم  نخوضها.  أن  يجب 
خالل  أثبتناه  ما  وهذا  كجماعة،  ننجح  كي  بعضنا 
كبير  ثقافي  حدث  بتغطية  قمنا  حيث  األخير  عملنا 
كانت  وأصداءه  أبعاده  أن  حتى  ألمانيا  على صعيد 
أوربية وعربية، هذا الحدث أقيم  وسبق النشر عنه 
 .2020 يناير  في  ثانية  وأقيم   ،2019 سبتمبر  في 
العربية  الجمعيات  من  عدد  هناك  تكون  ان  عملنا 
كانت  هناك 17 جمعية  وطبعا  وكانت  المشاركة، 
الثقافي  الحدث  هذا  الدليل) حاضرة وغطت  (مجلة 
الكبير وكان أهم عنصر هو أن نثبت أننا كجاليات 

وجمعيات عربية يمكن أن ننجح.
المشرقة  بالجوانب  نصفه  أن  يمكن  به  تفضلت  ما 
من الموضوع لو تحدثنا قليال عما يمنع و ما يعيق 
التهديد  مع  خاصة  الواقع،   أرض  على  تحقيقها 
حزب  مثل  متطرف  حزب  يمثله  الذي  الوجودي 
على  الحزبي  برنامجه  يعتمد  الذي  األلماني  البديل 
الشحن العنصري ضد العرب واألجانب في ألمانيا ؟

الى  يفتقد  الذي  البسيط  األلماني  المواطن  أصال   -
الثقافة عموما  يخاف من كل ما هو جديد وغامض 
واإلنسان عدو ما يجهل كما تعرفين، وهذا ال يحدث 
فقط في ألمانيا بل في عموم أوروبا وكما نرى حتى 

في الواليات المتحدة.
التي  المرحلة  خطورة  العربية  الجاليات  تدرك  هل 
الجاليات  تتوحد  أن   وضرورة  عليها  مقبلين  نحن 

العربية لمواجهتها؟
- يقول ساخرا، عن نفسي ال أدري ألي حد الجاليات 
العربية على ما يحدث داخل أروقة السياسة األلمانية، 
وأتساءل أحيانا هل هم فعال مطلعين على ما يحدث 

حولهم؟ هل يهمهم األمر؟  
آن  فيجب  ذلك  ويعرفون  مطلعين  كانوا  اذا  ولكن 
نجلس سوية على طاولة الحوار ونناقش هذه القضايا 
وهذه المستجدات ونتفاهم ونتوحد ويطلع عليها من 
ال يعرف بها، وأن تكون لنا رسالة وموقف موحد من 
كل ما يجري حولنا.  الهيكلية الصحيحة المتخصصة  
هي  القادرة على إعطاء المحاضرات والتوعية بهذا 
الشأن وتقديم المعلومات الصحيحة والحلول الناجعة 
وهي التي يمكن ان تلعب ورقة الضغط السياسي على 
صانع القرار األلماني المشكلة األساسية األخرى هي 
للذات وإيجاد  الذات، وبدون نكران  مشكلة  نكران 
هيكلية معينة ومقبولة من الجميع لن نستطيع توحيد 
جالياتنا، مشكلتنا أننا نجسد صورة مشابهة كثيرا لما 

يحدث في أوطاننا األم.   والعنصر األساسي اآلخر 
لم  الذي  اإلنسان  بالتخصصات،  نؤمن  ال  أننا  هو 
يعمل عمال اجتماعيا في حياته، كيف اطلب منه أن 
يصبح رئيسا لجمعية؟ كيف سينجح في القيام بالعمل 
أننا كعرب نخلط كل شيء  ناهيك عن  االجتماعي! 
معا نخلط  الثقافة والسياسة والعمل االجتماعي وال 
نفصل بينهما وهنا تحديدا  تكمن أهمية التخصص .

- (لو  حدثت المعجزة ) وعزمت الجاليات العربية 
على إعالن مشروع الوحدة واحتكموا إليك وسلموك 
الشخصيات  من  الحوار  لطاولة  ستدعو  من  الملف 

والجمعيات والروابط العربية ؟
يقاطعني قبل أن أكمل طرح السؤال ويقول ضاحكا 

ماذا  أعرف  ألنني  طبعا  سأرفض  ومعترضا 
في  اختالفات  ومن  وجع  ومن  ألم   من  ينتظرني 
وجهات النظر، وال يعلم بكل ذلك إال من يدرك آن 
القيام بهذه المهة يقوم بها تكليفا وليس تشريفا، وكل 
كونها  منطلق  من  الصعبة  المهمة  بهذه  سيقوم  من 
الجهات  لك  اسمي  ان  أستطيع  تكليفا سيرفض.  ال 
األمور  أسئلتك ألن  في  راوغت  مهما  تطلبين  التي 
من منظوري الشخصي ال تسير هكذا، وتعرفين أننا 
سبق وخضنا في هذا العمل وأرى األمور تسير ليس 
مع  فعلنا  كما  والتشاور  النقاشات  وإنما  باألشخاص 
(ببلومانيا)، أوجدنا الفكرة ووجهنا الدعوة لألطراف 
تقدم  أن  ويمكن  بتنفيذها  معنية  بأنها  نرى  كنا  التي 
على  وجلسنا  مجاله،  في  كل  حقيقيا  عطاًء  وتبذل 
طاولة الحوار وقلت لسنا هنا لتحديد القيادة بل كلنا 
والمحصلة  فيه  ونتشارك  األمر  هذا  في  سنتداول 

النهائية للجالية العربية بالكامل.
هم  من  تحدد  التي  هي  متخصصة  لجنة  هناك 
من  أكثر  وأنت   الشأن  بهذا  المعنيين  األطراف 
جمعيات  هناك  أن  وتعلمين  المجال  هذا  في  خاض 
لها  وليس  فقط  بريدية  عناوين  اإل  هي  ما  وروابط 
أي عمل على ارض الواقع. قبل ذلك علينا أن نوجد 
بنفس  يفكرون  الذين  واألشخاص  والفكرة  القاعدة  
العمل  هذا  في  سيتقدم  من  نسمي  حتى  األسلوب 
يتحلى  العمل وألنه  لهذا  يتصدى  وأوال وأخيرا من 
بنكران الذات فسوف يواجه مشاكل ومعوقات كبيرة 
جدا من تشكيك وتخوين واستعمال أسلوب الشيطنة 
ووضع العصي امام العجالت  وكل شيء وارد في 
المنطلق  الصدد.  من هذا  هذا 
العمل  لهذا  انصح من يتصدى 
ويفكر  بالمسؤولية  يتحلى  أن 
وان  الضغوط  ويتحمل  جيدا 
الموضوعية  بين  جيدا   يفرق 
وبين شخصنة األمور، ويجب 
ان تكون صحته أفضل مني ... 

يضيف ضاحكا.
وهل هناك أمل في العمل على 

توحيد الجالية؟
- مبدئيا أقول لك لو فقدنا األمل 
واحدا.. يوما  هنا  جلسنا  لما 
موجودا،   دائما  سيبقى  االمل 
العناصر  توفر  مع  لكن 
تهيئ  أن  جالياتنا  على  ويجب 
وأصحاب  األكفاء  األشخاص 
يتعزز  واألمل  التخصص، 
الجالية  أبناء  خالل  من  حاليا 
معي  كان  منهم  وكثير  الشباب 
بضع  قبل  المركز  في   هنا 
النصح  لهم  وقدمنا  سنوات، 
وهم  واالستشارة  والمشورة 
اليوم يعملون في االقتصاد وفي 
البنوك وفي مجال العمل العام 
اجتماعيين  وكمتخصصين 
كثيرة  أخرى  ومهن  وناشطين 
هم   هؤالء  حاليا،  يشغلونها 
بأننا  فخورين  ونحن  العربية  الجاليات  وبنات  أبناء 
وشقوا  الصحيح  المسار  على  وضعهم  في  ساعدنا 
ان  يحب  األلماني،   المجتمع  في  بنجاح   حياتهم 
حتى  المعطيات   وتتوفر   األمور  هذه  كل  تنجلي 
العربية   الجاليات  أبناء  توحيد  على  قادرين  نكون 
واألمل في ذلك ال ينقطع أبداً ....                                         

)الدليل( ستواصل دعمها وتفتح منبرها لكل الجهود 
الرامية لتحقيق الوحدة بين جاليات الدول العربية، 
المسؤولين  مع  ولقاءاتها  مساعيها  ستستمر 
المجال  هذا  في  والناشطين  والمهتمين  والمعنيين 

 ....
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لأليديولوجية  وصفاً  "نازية"  المصطلح  أصبح 
االشتراكي  القومي  العمل  حزب  اتخذها  التي 
 Nationalsozialistische Deutsche األلماني 
Arbeiterpartei، والمبنية على العنصرية والتشدد 
اجناس  علّو  على  وكذلك  األخرى  األعراق  ضد 
بشرية معينة على أجناس أخرى. وآمنت بقمع وحتى 
بإبادة األعراق الدنيا، وبالمقابل الحفاظ على "طهر" 

األعراق العليا. 
وصل الحزب النازي إلى الحكم عام 1933 بقيادة 
لتحقيق  القوة  باستعمال  شرع  الذي  هتلر،  أدولف 
أدنى  في  لهتلر  بالنسبة  اليهود  وكان  أيديولوجيته، 
سلّم األعراق البشرية. بدأ هتلر بتنفيذ برنامجه بإبادة 
رأسهم  وعلى  أخرى  بشرية  ومجموعات  شعوب 
اليهود وما يطلق عليهم "الغجر" وقوميات أوروبية 
أخرى، وأطلق على عملية اإلبادة اسم "المحرقة" "

صدى،  تلقى  تزال  ال  النازية  األيديولوجية  أن  إال 
وتجذب أتباع، بل ما زالت فكرة العودة للسلطة من 

الجديد تراود النازيين الجدد.

األفكار منتشرة بالفعل 
نسبة  وصلت   ،2016 عام  وبحلول  األرقام،  بلغة 
واليمين  الجدد  النازيين  مع  األلمان  من  المتعاطفين 
المتطرف إلى 5.4%، يشكل العنصر النسائي وكبار 
السن العدد األكبر منهم، والسيما من الطبقات الفقيرة 

في المناطق الريفية وشرق ألمانيا.
يتواجدون  الجدد  النازيين  أن  نجد  الجغرافيا،  وبلغة 
فوربومرن،  ومكلنبورغ  براندنبورغ،  واليات  في 
وهيسن، وسكسونيا السفلى، وشمال الراين ويستفاليا، 
وبرلين،  فورتنمبرغ،  وبادن  بفالتس،  وراينالند 
العنصرية  هي:  رئيسية  مبادئ  على  ويجتمعون 
وضرورة االستبداد والشوفينية وتمجيد النازية وكره 

األجانب ورفض التعددية في القيم الليبرالية.

وصلت إلى الجيش..
أن  يتبين  الطائر،  عين  منظور  من  إطاللة  عبر 
خالل  ألمانيا  في  المشهد  تتصدر  النازية  الحركات 
لها  المنضمين  عدد  يزداد  حيث  األخيرة،  األعوام 
تقدر  إذ  الرسمية:  الجهات  توثقها  كبيرة،  زيادة 
هيئة حماية الدستور »االستخبارات الداخلية« عدد 
العام  حتى  الحركات  هذه  لواء  تحت  المنضوين 
»النازيين  وتمثل  شخص.  ألف   25 بـ  الماضي 
أبرز  و»الهوية«  الرايخ«،  و»مواطني  الجدد«، 

الحركات النازية في البالد.
وترصد الشرطة األلمانية أسلحة بشكل متزايد بين 
 ،2018 فخالل  النازية،  الحركات  نشطاء  أيدي 
رصدت قوات األمن 1091 قطعة سالح في حوزة 
في  بـ676  مقارنة  الجماعات،  هذه  من  نشطاء 
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واألهم، أن هذه الحركات نجحت في اختراق الجيش 
كبيًرا.  قلًقا  يثير  ما  داخله،  جنود  وتجنيد  األلماني، 
الماضي،  (آب)  أغسطس  حتى  بل  فقط،  هذا  ليس 
انتماء  حالة   477 الحربية  االستخبارات  سجلت 

لليمين المتطرف بين جنود الجيش.

جرائم الكراهية
ترتكبها  التي  العنف  أعمال  تطورت  ومؤخًرا 
حركات اليمين المتطرف، من مجرد جرائم كراهية 
واعتداء بدني أو لفظي، الغتياالت سياسية وهجمات 
األلمانية،  لإلذاعة  تقرير  ووفق  النارية.  باألسلحة 
فإن الشرطة سجلت 1156 جريمة مدفوعة بدوافع 
الكراهية  جرائم  بينها   ،2018 في  متطرفة  يمينية 

ضد األجانب والمسلمين في األراضي األلمانية.
أطلق  حين  الماضي،  أكتوبر  في  جريمة  ووقعت 
مسلحون من النازيين الجدد النار من أسلحة متعددة 
الطلقات بكثافة أمام المعبد اليهودي في هاله شرقي 
شخصين  وإصابة  شخصين  لمقتل  أدى  ما  ألمانيا، 

بإصابات خطيرة.
اغتال أحد نشطاء  الماضي،  يونيو (حزيران)  وفي 
هيسن  بوالية  المحلي  السياسي  الجدد«  »النازيين 
مواقف  بسبب  بالرصاص،  لوبكة،  فالتر  »وسط«، 
منذ  تحدث  لم  سابقة  في  لالجئين،  الداعمة  األخير 

عقود. 
وفي وقت سابق هذا العام، أوقفت السلطات األلمانية 
عنف  بأعمال  تهديد  خطاب   200 أرسل  رجاًل 
وشخصيات  حكومية  مؤسسات  إلى  وتفجيرات 
سياسية عامة في ألمانيا موقعة بـاسم »االشتراكيين 
حسب  النازي،  النظام  أيديولوجية  وهي  القوميين« 

صحيفة دي فيلت األلمانية.
الماضي،  يوليو  في  األلمانية  الشرطة  أعلنت  كما 
»نوردكرويتس«  تسمى  متطرفة  يمينية  حركة  أن 
(صليب الشمال) أعدت قوائم اغتياالت سياسية في 
ونقلت  شخص،  ألف   25 ضمت  ألمانيا  أنحاء  كل 
عن  »خاصة«  األلمانية  اإلخبارية  التحرير  شبكة 
»حركة  أن  الجنائية  للشرطة  االتحادي  المكتب 
دوافع  ذات  قتل  لعمليات  خططت  نوردكرويتس 

سياسية في جميع أنحاء ألمانيا«.
استطاعت  البالد،  شرقي  كيمنتس  مدينة  وفي 
السلطات قبل عدة أشهر، رصد خلية يمين متطرف 
مكونة من ثمانية أشخاص تتراوح أعمارهم بين 21 
وكان  الديمقراطي،  بالنظام  لإلطاحة  تخطط  و32، 
عبر  محادثات  عبر  ألهدافهم  يخططون  المتهمون 
اإلنترنت »شات«، ويتحدثون عن ارتكاب عمليات 

قتل.
الدموية  اإلرهابية  النار  إطالق  واقعة  وأخيراً 
هجمات  سلسلة  من  حلقة  أحدث  هاناو،  مدينة  في 

ومؤامرات يقف خلفها تيار اليمين المتطرف.

»اليوم إكس«..
ا وكيًفا  كمًّ المتطورة  الجدد  النازيين  تعدو جرائم  ال 
خالل الفترة األخيرة، إال جزًءا صغيًرا من الخطة 
البيرة«  »حانة  انقالب  فكرة  تستعيد  التي  األكبر 
السياسية  واألوضاع  العصر  لتواكب  وتطورها 

الراهنة.
مالمح  فوكس  مجلة  نشرت   ،2018 نوفمبر  ففي 
»المؤامرة«، التي تعتبر عقيدة أساسية لدى النازيين 
كانت  دائم، حيث  بشكل  له  يستعدون  وهدًفا  الجدد، 
وضابط  جندي   200 من  مكونة  الجيش  في  خلية 
ورموز  لسياسيين  واسعة  اغتيال  لعمليات  تخطط 
مجتمع والجئين، تحدث هزة كبيرة وفراًغا سياسيًّا، 

وتسمح للنازيين بالتقدم الحتالل مفاصل الدولة.
»اليوم  اسم  المؤامرة  على  الجدد  النازيون  وأطلق 
إكس«، ووضعوا خطًطا واضحة الغتيال سياسيين 
في مقدمتهم وزير الخارجية هايكو ماس، وعدد كبير 

من نواب البرلمان والرئيس السابق يواكيم غاوك.
هلع  إحداث  هو  الخطة  أساس  كان  عامة،  وبصفة 
واألمن،  الجيش  تشغل  البالد  في  كبيرة  وفوضى 
على  للسيطرة  بحرية  بالتحرك  للنازيين  وتسمح 
النازي،  النظام  عودة  وإعالن  الدولة  مفاصل 

وتقويض النظام الديمقراطي الحالي.
وفي مارس (آذار) الماضي، قال تقرير يستند لبيانات 
إن  الداخلية«  »االستخبارات  الدستور  حماية  هيئة 
النازيين الجدد يتدربون بشكل متزايد على مواجهات 

الشوارع استعداًدا لـ»اليوم إكس«.
وأوضحت هيئة حماية الدستور في تقرير، إنها تملك 
جماعات  في صفوف  متزايدة  تدريبات  على  دالئل 
متابعة  الشوارع،  مواجهات  على  الجدد  النازيين 
مع  لمواجهات  بذلك  تستعد  الجماعات  »تلك  أن 
في  اليسار  السياسيين، وخاصة جماعات  خصومها 

يوم سقوط الدولة«.
داخلية  رسائل  تسريب  جرى  ذاته،  الشهر  وفي 
تتحدث  ألمانيا،  ألجل  البديل  حزب  أعضاء  بين 
الثالث«  »الرايخ  وتأسيس  لـ»ثورة«،  اإلعداد  عن 

(اإلمبراطورية األلمانية الثالثة).

عادل فهمي
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ناحيتين:  في  أوروبا  في  العنصرية  أشكال  تبّدت 
عنصرية البيض ضد السود باعتبارهم »أقل ذكاء«. 
السامية«  »مناهضة  باسم  المعروفة  والعنصرية 
اليهود،  مناهضة  أوروبا  في  تعني  أصبحت  والتي 
كان للعنصرية ضد السود جذورها في أوروبا التي 
تعود للعصور الوسطى، وكانت تتخذ شكل االستعباد 

قبل االستعمار.
كانت العبودية إحدى المؤسسات الرئيسة التي حكمت 
الحياة االجتماعية واالقتصادية في أوروبا منذ عهد 
لتكون  الجديد  العالم  اكتشاف  الرومان، وامتدت مع 
مشابهة  بطريقة  االستعمار  فاستخدمها  للغزو،  أداة 
الوسطى  القرون  مستعمرات  في  حدثت  التي  لتلك 
في القرن الرابع عشر حين كان اإليطاليون يأسرون 
العبيد إلرسالهم إلى مزارع قصب السكر في جزيرة 

قبرص.

كان أول العبيد الذين وطئوا األراضي الجديدة للعمل 
الذين عاشوا في  السود  العبيد  الغزاة من  في خدمة 
قد  الكاثوليكيان  الملكان  وكان  والبرتغال،  إسبانيا 
أصدر مرسوًما بمنع المسلمين واليهود والمسيحيين 
وهكذا  الجديدة،  األراضي  إلى  الذهاب  من  الجدد 
السود  من  عاملة  ألياٍد  ماسة  حاجة  هناك  كانت 
الستخراج الكنوز الضخمة التي ذخرت بها أمريكا.

بدأها  التي  العبيد  تجارة  األوروبيون  حّول  وهكذا 
تجارة  إلى  السابع  القرن  في  العرب  ثم  الرومان، 
عشر،  والتاسع  عشر  السادس  القرن  بين  واسعة 
واتخذت شكًل مختلًفا لم يعد نظاًما اجتماعًيا يقوم به 
األفراد كما كان عند العرب، فقد اتخذ منه األوروبيون 
نظاًما اقتصادًيا اعتمدوا فيه على الشركات والمراكز 
التجارية، وحتى بناء القواعد العسكرية، واقتلعوا في 
تلك الفترة 12 مليون أفريقي أسود من خليج غينيا 

لبيعهم في أمريكا.

يقول المؤرخ البريطاني بازيل ديفيدسون: »أضحت 
تكون  ما  أشبه  تجارة  األوروبيين  يد  على  النخاسة 
أوروبا  اجتاح  الذي  )الطاعون(  األسود  بالموت 
فقضى على ما يقرب من ثلث أهلها، بل أسوأ؛ ألن 
فالوباء  الموت،  أقسى من  النتائج االجتماعية كانت 
آثاره،  معه  انقضت  األوروبيون  له  تعرض  الذي 
الذي  والذل  األفارقة   له  تعرض  الذي  القهر  ولكن 
الموت  يجتح  لم  لتنقضي،  آثارهما  تكن  لم  عاشوه 
استمرت  بينما  السنين  من  عدًدا  إال  أوروبا  األسود 
تجارة الرقيق تحصد السكان حصًدا وتهدد معنويات 
أكثر من أربعة قرون«.  القارة  من بقى منهم على 
وأكد المؤرخ أن أوروبا نجحت في أن توهم األفارقة 

أنهم يحملون وزر العبودية، وأنهم آثمون أيًضا.

برعاية الكنيسة.. 
في ذلك الوقت بذل المسيحيون األوروبيون قصارى 
والفصل  الرقيق  وتجارة  العنصرية  لتبرير  جهدهم 
العنصري من الكتاب المقدس، الحًقا اعتبر مؤرخون 
إنسان رغبته في  يبرر  أن  أمًرا ال يصدق  أنه كان 
والدين  الله  باسم  والنهب  واالستغلل  السلطة 

والعرق، وهكذا برروا الفظائع التي ارتكبوها.
عام   ففي  الرقيق  تجارة  عن  بعيدة  الكنيسة  تكن  لم 
رعايته  الرابع  يوجيسيتياس  البابا  أعلن   1442
لحملت خطف الرقيق التي يقوم بها هنري الملح 
األسلب،  من  نصيبها  للكنيسة  وكان  أفريقيا،  في 
وكان كل ما تطلبه هو تعميد المأسورين إلى أمريكا 
إلنقاذ أرواحهم، وتشترط أحياًنا أن يكون على ظهر 
السفينة التي تحملهم قًسا، ينال نصيًبا من ربح التجارة 
عن كل عبد، وكان ارتفاع الربح قد دفع أحد األساقفة 

إلى إرسال سفينة لحسابه في إحدى الحملت.
هذه  الكنيسة  شّرعت  الخضوع   مبدأ  أساس  وعلى 
والعبد  المالك  بين  العلقة  في  تتدخل  ولم  التجارة 
ما  إلى  النظر  دون  العبد  من  الطاعة  بطلب  سوى 
»أيها  بطرس  القديس  يقول  كما  ظلم،  من  يطوله 
المسيح  كعبيد  أطيعوا سادتكم بخوف ورغبة  العبيد 
أن  إقناعهم  جرى  لقد  أيًضا«  الضعفاء  المترفين 

طاعة السيد إنما هي طاعة للرب.
في بعض المستعمرات كان هنا من يعتقد أن تعميد 
أنه سيصبح حًرا،  يعني  المسيحية  واعتناقه  األسود 
لكن نهم الملك البيض إلى الثورة كان أكبر من ذلك، 
وطالبوهم  لديهم،  السود  العيبد  بمعتقدات  يعبأوا  فلم 
المؤرخين  وبحسب  ينتهي،  ال  الذي  الشاق  بالعمل 
يتشدقون  حجة  المسيحية  تعليمهم  في  الرغبة  ظلت 

بها فقد لتبرير استعبادهم.

لعنة السود.. 
لدعم  اإلنجيل  آيات  بعض  األوروبيون  استغل 
وتبرير  األبيض،  العرق  تفوق  إثبات  في  حججهم 
  27:  9 اآليات   تقول  واالستعمار؛  العبيد  تجارة 

»وكان بنو نوح الذين خرجوا من 
وحام  ويافث.  وحاًما  ساًما  الفلك 
هو أبو كنعان، هؤالء الثلثة هم 
بنو نوح، ومن هؤالء تشعبت كل 
األرض، وابتدأ نوح يكون فلًحا 
وغرس كرًما، وشرب من الخمر 
خبائه،  داخل  وتعرى  فسكر، 
عورة  كنعان  أبو  حام  فأبصر 
أبيه، وأخبر أخويه خارًجا، فأخذ 
سام ويافث الرداء ووضعاه على 
أكتافهما ومشيا إلى الوراء وسترا 

يبصرا  فلم  الوراء،  إلى  ووجهاهما  أبيهما،  عورة 
عورة أبيهما، فلما استيقظ نوح من خمره علم ما فعل 
به ابنه الصغير،  فقال ملعون كنعان عبد العبيد يكون 
إله سام، وليكن كنعان  الرب  إلخوته، وقال مبارك 
عبًدا لهم، ليفتح الله ليافث؛ فيسكن في مساكن سام 

وليكن كنعان عبًدا لهم«.

الذين  هم  )الساميين(  سام  أحفاد  فإن  وهكذا 
هم  يافث  وأحفاد  وآسيا.  األوسط  الشرق  يسكنون 
الذين يسكنون أوروبا، أما أحفاد حام وابنه كنعان 
الشعب  وهم  أفريقيا  يسكنون  الذين  السود  فهم 
الملعون بحسب التفسير الذي ساد، لذا كان الكاهن 
والفيلسوف البرتغالي أنطونيو فييرا يرى في تجارة 
المقدس، وكان  الكتاب  امتثاًل لما ورد في  الرقيق 
األسود  الرجل  معاناة  على  شرعية  ُيضفي  ما  فيه 

و»لعنة« عرقه.

األب  أكده  عما  كثيًرا  يختلف  المبرر  يكن  ولم 
غريغوريو فارثيا في القرن السابع عشر في تبريره 
من  ينحدرون  إنهم  بالهنود؛  األوروبيون  يفعله  لما 
سللة يهودية؛ ألنهم كما قال »كسالى مثل اليهود، 
أضفت  لقد  المسيح«،  يسوع  بمعجزات  يؤمنون  ال 
الكنيسة مبكًرا جًدا طابع القداسة على غزو األراضي 
الرب«،  لمملكة  »توسيًعا  فيها  ورأت  الجديدة 

وباركت تجارة العبيد من السكان األصليين.
أن  الثالث  بولس  البابا  من  األمر  استدعى  لقد 
يصدر مرسوًما عام 1537 يعلن أن الهنود »بشر 
حقيقيون« قوبل مع ذلك برفض الكثير من اللهوتيين 
والمفكرين، وكان الفيلسوف والمفكر خوان غينيس 
دي سيبولفيدا يرى أن الهنود يستحقون المعاملة التي 
ينالونها »ألن خطاياهم ووثنيتهم تمثل إهانة للرب«. 
نفًعا  أكثر  يكونوا  أن  السود  األفارقة  قدر  كان  لكن 
للسيد األبيض، فاستعبد أهل القارة السمراء ألربعة 
قرون وأهدر طاقاتها وملكاتها اإلبداعية وأفسد نسيج 

المجتمع هناك، بأسم الرب !!

إيثار جمال



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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لقد طبَّقْت تركيا حتى عام 2010 استراتيجية "اربح- 
أربح" في العالقات الدولية، ويمكن القول إنها، على 
في  نجحت  والعيوب،  الثغرات  بعض  من  الرغم 
"صفر  مقولة  حققت  وباألخص  عامة.  بصفة  ذلك 
مشاكل مع الجيران" مكاسب سياسية وتجارية لتركيا 
لدى الرأي العام العالمي. وكانت هذه السياسة َتْلَقى 
ترحيباً عاماً لَدْيَنا، نحن المتابعين واإلعالميين على 
اليسارية أو  اليمينية أو  اختالف مشاربنا وتوجهاتنا 

الليبرالية أو المحافظة أو العلمانية الخ.
فقد كانت الحكومة َوعدت بأنها ستتبع خطاً ليبرالياً، 
في  معها  خالفاتنا  من  الرغم  -على  نؤمن  وجعلْتنا 
الفكر- بأنها ستعمل على توحيد المجتمع في الداخل 

وتقليل مشاكلنا مع الجيران في الخارج.
الربيع  "ثورات  اندالع  مع  الحظ،  لسوء  ولكن 
حكومة  بدأت   ،2010 عام  نهاية  في  العربي"، 
كل  من  الرغم  -على  تخرج  والتنمية  العدالة  حزب 
الرجوع  نحو  وتتجه  المسار،  هذا  عن  تحذيراتنا- 
اإلسالم  نوازع  من  الباطن  عقلها  في  يكمن  ما  إلى 
الذي  المرُض  جسمها  على  سيطر  حتى  السياسي، 

نسميه "العثمانية الجديدة".
التي  النرجسية  األحالم  تلك  ِبلًَّة  الطيَن  زاد  ومما 
أردوغان،  طيب  رجب  الرئيس  قلب  على  استولت 
منها،  الخالص  مهاو يصعب  نحو  بالبالد  أودى  ما 

وكلف المواطنين ثمناً باهظاً.
شمال  حلف  في  العضو  تركيا،  عالقات  وكانت 
األطلسي، تجري مع روسيا في إطار سياسة التوازن 
حتى الوقت الذي أسقطت فيه القوات التركية مقاتلة 
السورية عام 2015. فكانت  روسية في األراضي 
التصريحات المتوالية من الطرفين تؤدي إلى تصعيد 
التوتر بين الجانبين إلى درجة أننا وصلنا إلى حافة 

الحرب مع روسيا.
وكانت هذه أول "لعبة روليت" يلعبها أردوغان مع 

فالديمير بوتين.

فماذا حدث بعد ذلك؟
ذهب أردوغان إلى سوتشي بعد ستة أشهر من هذا 
هذا،  يكِف  ولم  الروسي.  الرئيس  مع  للقاء  الحادث 
بل بدأت مباحثات مع الجانب الروسي بشأن شراء 
صواريخ (S-400)، التي ال يمكن دمجها مع نظام 

الدفاع الجوي الذي يستخدمه الجيش التركي.
وباختصار، كلَّفت لعبة الروليت هذه أردوغان شراء 
في  الدفاعي  النظام  وتغيير   (400-S) صواريخ 

تركيا.
به  يضيق  أصبح  الذي  أردوغان،  أن  يبدو  ولكن 
الدرس جيداً  يتعلم  لم  الداخلية،  السياسة  المجال في 
في اللعبة األولى، بل أخذ يحاول أن يعود إلى "لعبة 

الروليت" مع بوتين مرة أخرى في إدلب.
السوري  النظامي  الجيش  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
ومدن  بلدات  على  الماضي  الشهر  في  استولى 

كثيرة أخيراً، وهكذا أصبحت تصريحات أردوغان 
وتهديداته لسوريا في مهب الريح!

لم  النظام،  قوات  بأيدي  سراقب  مدينة  سقوط  ومع 
يبق بين دمشق وحلب أي مدينة أو محافظة كبيرة 

يستولي عليها المعارضون.
معتِبراً  روسيا،  على  بالالئمة  أردوغان  ألقى  وقد 
للدعم  طبيعية  نتيجًة  النظام  لقوات  السريع  التقدم 
الروسي، واتَّهم روسيا بعدم االلتزام باتفاق سوتشي. 
ولكن روسيا رفضت ذلك واتهمت تركيا بعدم الوفاء 
بما التزمته بموجب تلك االتفاقية من تطهير المنطقة 
المنزوعة السالح في إدلب من الجماعات المسلحة، 

وأن روسيا اضطرت إلى القيام بذلك بنفسها.
وقد أنشأت تركيا في إدلب بموجب تلك االتفاقية 12 
نقطة مراقبة، ولكن بعد هجوم قوات النظام األخير 
انقطعت صلة ثالث من تلك القواعد بالمناطق التي 

تستولي عليها المعارضة.
ومن المعلوم أن أردوغان يستخدم القضية السورية 
كأداة ترويج لنفسه في السياسة الداخلية، ولكن يبدو 
في  بعملية  يقوم  أن  المرحلة  هذه  بعد  الصعب  من 

سوريا من دون الحصول على إذن من بوتين.
كما أنه من الصعب أن يساعد بوتين أردوغان بعدما 
السورية تسببت في خسائر بشرية  القوات  أن  تبين 
في صفوف الجيش التركي، من خالل توفير روسيا 

الدعم الجوي للنظام السوري.
إلى  قواتها  أرسلت  تركيا  بأن  روسيا  حت  َصرَّ وقد 
أصبحت  ولذلك  بذلك،  إخطارها  دون  من  المنطقة 

هدفاً لقوات النظام.
وهذه رسالة تحذيرية، نفهم منها بأن روسيا صاحبة 

القول الفصل في سوريا.

ليبيا من جديد
ومن الصعب التنبؤ بما ستكون عليه الخطوة التالية 
ألردوغان في ليبيا، بعدما َتلَقَّى هذه الصفعة األخيرة 

في إدلب.
من  كثيراً  األخيرة  األيام  في  تركيا  شهدت  وقد 
الكوارث الطبيعية والنكسات االقتصادية التي هزت 

أركان عرش أردوغان.
تركية  مراقبة  نقطة   12 أصل  من  أن  ننسى  وال 
من  الجنوبية  الجهة  على  ثماني  تتموقع  إدلب،  في 
سيطرت  فإذا   .(M5و  M4) السريعين  الطريقين 
قوات النظام على الجنوب ستظل ثماني قواعد تركية 
يحاول  أردوغان  النظام. ولكن  قوات  تحت سيطرة 
أال يتراجع في هذه النقاط، ألنه إذا غادرت القواُت 
التركية هذه النقاط، سينعكس ذلك على الرأي العام 
في  ألردوغان  وهزيمة  تراجعاً  باعتباره  التركي، 

سوريا.
األسد  قوات  تغادر  أن  المرجح  فمن غير  ذلك،  مع 
نهاية  حتى  المعارضة  من  طهرتها  التي  المناطق 

فبراير.
قوات  صد  إلى  أردوغان  يحتاج  الحالة،  هذه  ففي 
في ظل الظروف  يبدو ذلك ممكناً  النظام. ولكن ال 

الراهنة.

إدلب
وتطبق أنقرة في قضية إدلب إستراتيجية "الدبلوماسية 
 ،(coercive diplomacy) القسرية"  المجبرة/ 
فترفع نسبة الوجود العسكري في إدلب على الرغم 
من هذا الحصار المحتمل، حتى تجذب بوتين واألسد 
إلى الطاولة ثم تجبرهما على تنازالت مقابل سحب 

القوات.
في المقابل، قامت موسكو بإرسال رسالتين من إدلب 

إلى أنقرة مفادهما:
العكس،  على  بل  بمسؤولياتك،  تفي  ال  "إنك   -
م الجيش  تفسح المجال لإلرهابيين. وال تنَس أنَّ تقدُّ
اإلرهاب  ضد  الحرب  نطاق  في  يدخل  السوري 
التي  للمواثيق  وفقاً  ويتحقق  المشروعة،  والمقاومِة 

قمت بالتوقيع عليها".
- نعم، إن خالصة لعبة الروليت الروسية في إدلب 
هي أن أردوغان ربما سيلتقي بوتين في غضون ستة 
 (400-S) أشهر، وقد يشتري - إلى جانب صواريخ
الفاتورة  وبهذه  األخرى،  العسكرية  المعدات  بعَض 

الباهظة تنتهي القصة بـ"مصالحة حلوة نسبياً".

تورغوت اوغلو ـ كاتب تركي 
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متابعات ثقافية

ونتيجة ذلك كانت هناك الكثير من المبادرات الفرديّة 
هذه  وتيسير  تبسيط  إلى  تهدف  التي  والجماعيّة 
القضايا وإيصالها  للعرب المقيمين الُجدد في ألمانيا 
بأبسط وأيسر طريق، ومن ضمن المبادرات الهادفة 
يواصل المحامي السوري األستاذ جالل أمين، تقديم 
خدماته واستشاراته القانونية للوافدين الُجدد، فبعد 
ثالثي  القانونّية"  الُمصطلحات  قاموس   " إصداره 
السياق  هذا  ضمن  كردّي،  ألمانّي  عربّي  اللغات 
ُيصدر مؤخراً  "الدليل القانونّي للمقيمين في ألمانيا 
شرح  مع  األلماني،  القانون  في  شروحات  "وهو 
بعض الطلبات الخاّصة بالالجئين، وهو صادر عن 

دار الدليل للطباعة والنشر في برلين. 
من  وستين صفحة  مئة  من  القانوني  الدليل  يتألف   

القطع المتوسط ويقسم إلى قسمين: 
األول: عبارة عن مجموعة من المقاالت الُمبسطة، 
في  نشرها  على  دأب  قد  أمين  المحامي جالل  كان 
يشرح   والتي  أبواب،  صحيفة  في  القانونية  زاويته 
قضيّة ما تتعلّق بحياة القادمين الُجدد وبعض القوانين 
القضايا  وأهم  حياتهم،  مع  مباشرة  عالقة  لها  التي 
التي تعترُض سير حياتهم، وخاّصة وأّن هذه القوانين 
عليهم  تفرض  تصادفهم  التي  الجديدة  والقضايا 
اللتزام بها قسم كبير منها يختلف اختالفاً جذرياً عن 
منظومة القوانين التي يعرفونها ويتعاملون معها في 
بلدانهم وقد امتد هذا القسم من الصفحة األولى حتى 

الصفحة84.
 أّما القسم الثاني: "قسم الوثائق القانونيّة واإلداريّة"  
السيّد أمين على نشر مجموعة من  فقد حرص فيه 
أهّم الُمراسالت البريديّة بين الفرد والدوائر الرسميّة 
هذه الرسائل تّمت ترجمتها والتّعليق عليها مع بعض 
التعقيد  من  خاٍل  مبّسٍط  سهل  بأسلوب  الشروحات 
يستطيع القارئ فهم المطلوب مباشرة، وقد أخذ القسم 
الصفحة  حتى   84 الصفحة  من  الكتاب  من  الثاني 
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هناك  الدليل  مضمون  حول  أمين  المحامي  يقول 
إشكالين أساسيين يصادفان القادم الجديد إلى ألمانيا 
في بداية حياته بدأً من تقديمه أوراق لجوئه، وهذين 

اإلشكالين..
 األّول: إشكال يتعلّق باللغة أو الفهم اللغوي لمحتوى 
ألمانيا  في  الحكومية  الدوائر  من  الواردة  الرسائل 
مطلوب  هو  بما  مباشرة  الفرد  فيها  تخاطب  والتي 

منه.
و  القانونّي  الفهم  في  يتجلّى  الثاني:  واإلشكال   

اإلدارّي و نوعيّة الرّد على هذه الرسائل.
المراكز  في  إلينا  تأتي  المراجعات  كانت  وعليه 
أصحابها  يحمل  وعادة  كبيٍر  بشكٍل  االستشارية 
إليهم  الواردة   والطلبات  الرسائل  من  مجموعة 
ليست مفهومة  الرسائل  الحكومية، هذه  الدوائر  من 
لغويّاً بالنسبة لهم وكذلك حتى لو تّمت قراءتها تبقى 
قانونّي  تفسير  إلى  تحتاج  الشيء،  بعض  غامضة 
وفهم المطلوب منها بشكٍل صحيٍح، لذلك يستهلكون 
الرسائل،  تحتاج هذه  االنتظار وأحياناً  ال  في  وقتاً 
إلى رّدٍ مباشٍر أو إجابة عليها أو ربّما تكون اإلجابة 

فقط بالموافقة أو الّرفض أو التأكيد عل قضية ما .
 في كثيٍر من األحيان يحتاج الشخص إلى االنتظار 
لساعتين تقريباً لنقول له: هذه الرسالة هاّمة أو غير 
هاّمة أو تصّرف على النّحوي التّالي أو هي مجّرد 

رسالة معلومات. 
الوثائق  من  نماذج  ترجمة  فكرة  جاءت  هنا  من   
القادمة  الُمراسالت  وثائق  بها  ونقصد  البريديّة، 
تمت  النماذج  هذه  ألمانيا،  في  المقيم  الشخص  إلى 
ترجمتها إلى العربيّة مع تبيان أهميتها، والغاية منها 
تتضّمن  كانت  وإن  عليها،  الرّد  وكيفية  تحويه  وما 
المنع  أو  الرفض  أو  كالموافقة  مفتاحيّه  كلمات 
 ) مثاًل  النماذج  هذه  ذلك...من  غير  أو  السماح  أو 
مذكرة  نموذج  الشرطة،  قبل  من  خّطي  استجواب 
دعوى لشخٍص كشاهٍد أمام قسم الشرطة والتعليمات 

المالحقة،نموذج  توقيف  قرار  بالشهادة،  الخاّصة 
قرار ترحيل، قرار نزع الطفل عن والديه، تحذير 
لألولياء من تغيب أوالدهم عن المدرسة في مرحلة 
بوقف  سنتر  الجوب  من  إبالغ   ، اإللزامي  التعليم 
من  وغيرها  التجديد..)  عدم  حال  في  المساعدات 

الوثائق الهاّمة والُمتكررة في الُمراسالت  
 وحول سؤال السيد أمين هل يصلح هذا الدليل خارج 
برلين؟ فمن المعروف أّن ثّمة اختالف بين مقاطعة 
ألمانية وأخرى في قضايا اللجوء واإلقامة وغيرها 
لكّن  فيدرالية  دولة  ألمانيا  أّن  المعروف  من  يقول: 
القوانين موّحدة فيها؛ أي القوانين العاّمة واحدُة في 
كّل ألمانيا كالقانون الجزائي والقانون المدني وبالتالي 

حوالي 95 بالمئة منها واحدة في عموم ألمانيا.
لّم  الدليل عن قضيّة  تحدثنا في  ببرلين  يتعلّق  فيما   
التنفيذيّة  اإلجراءات  بعض  الكفالة،  ومقدار  الشمل 
عند دائرة األجانب نعم هناك بعض االختالفات بين 
مقاطعة وأخرى لكن هذه االختالفات بسيطة جداً وال 
ننسى أّن الدليل يتحّدث عن القوانين عام 2019 أي 
يراعي القوانين الحديثة والُمعّدلة حتى سنة صدور 

الدليل. 
 بالعودة إلى القسم األّول من الّدليل قسم المقاالت، 
وردت  التي  الهامة  الموضوعات  بعض  أّن  بجد 
باَل  تشغل  التي  القضايا  من  عدد  تعالج  الدليل  في 

الكثيرين أّول هذه القضايا:
حاالت  في  القانونّية  اإلشكاليات  الطالق:  قضّية 

طالق السوريين وما يتفرع عنه
 اعتبر المحامي جالل أمين قضيّة الطالق من القضايا 
ارتباط  لها  لما  توصيفه،  حسب  و"الشاغلة"  الهاّمة 
ودينيّة  واقتصاديّة  اجتماعيّة  قضايا  أخرى،  بقضايا 
وغيرها، فكلنا يعرف أّن نسبة الطالق بين السوريين 
في ألمانيا وصلت إلى أرقام الفتة، وقد تحّدث عن 

أسباب هذه الظاهرة الكثير من الُمختصين.
تنازع  خالل  من  أيضاً  يتجلّى  الكبير:  اإلشكال   

من التحّديات الكبيرة التي واجهْت استقراِر القادمين الُجدد إلى ألمانيا، التحّدي القانونّي، ويتجلّى ذلك في فهم قوانين البلد الُمضيف 
والُمحاولة قدر اإلمكان االبتعاد عن الوقوع  في المشاكل القانونّية، لما لها من تأثيٍر سلبّي على إقامة القادم الجديد إلى ألمانيا، من جهة 
أخرى فإّن الفهم القانونّي يرتبط دائماً بمستوى الفهم اللغوّي، إذ أن هذه القضايا مكّملة لبعضها، وفي جميع األحول ليس المطلوب من 
القادم الجديد الفهم العميق أو الحرفّي للقوانين العاّمة، بقدر فهمِه للقوانين الُمرتبطة بالقضايا االجتماعّية واالقتصادّية واإلدارّية الُمتعلقة 
بشكل مباشر بإقامته وأسرته وبالتالي عمله، وهذه القضايا المفصلّية خالل السنوات األخيرة كانت محّل تساؤالت كثيرة وأخذ ورّد  في 

الشارع والصحافة ووسائل اإلعالم بعضها وصل  إلى دوائر القرار األلمانّي كقضية لم الشمل مثاًل.
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القوانين في الموضوع و عدم تطبيق القانون السورّي 
في  الدعوى  طرفي  أحد  ووجود  التبليغ  وإشكاليّة 
سوريا أو لبنان مثاًل. ما هو موقف القانون األلمانّي 
من هذه القضية؟ ما هي اإلجراءات القانونيّة الُمتبعة 
في سير عملية الطالق في البلد المضيف؟  "إذ أّن 
القانون األلمانّي يعتبر نفسه صاحب الوالية الشخصيّة 
على كّل من يقيم على أرض ألمانيا، وبالتالي يطبّق 
القانون األلمانّي على كاّفة السوريين سواء حصلوا 
على اإلقامة أو الجنسيّة"  كما يتطّرق الموضوع إلى 
اإلجراءات القانونيّة المتعلّقة بالّطالق، كنفقة األوالد 

والحضانة وغيرها.
أمين  المحامي  يشرح  الدليل   من  آخر:  مكان  في   
الطالق،  أو  االنفصال  بعد  لإلقامة  يحصل  ذا  ما 
طريق لّم الشمل في الصفحة 32 وكذلك في الصفحة 
الطالق  وإجراءات  مراحل  عن  الدليل  يتحدث   40

بالتفصيل.
الدليل  إليها  يتطّرق  التي  الهاّمة  الموضوعات  من 

قضيّة
األطفال  ورعاية   "jugendamt "اليوغندأمت 
التي  القضايا  من  القضيّة  هذه  حقيقًة  والقاصرين 
تداولتها الشائعات، وكثيراً ما نسمع عن بعض اأُلسر 
التي هي بحاجة إلى رعاية ومساعدة اجتماعية من 
طفٌل  لألسرة  كان  إذا  وخاصًة  االستقرار   أجل 
بعض  هناك  أّن  أو  الخاّصة،  االحتياجات  ذوي  من 
خوف  نجد  هنا  الوالدين،  بين  األسريّة  المشاكل 
  "jugendamt األهل من التواصل مع"اليوغندأمت
ما  أنّهم يأخذون األطفال من أهاليهم  فكثيراً  بحّجة 
انتشرت مقاطع فيديو تؤكد هذه الحالة وتثير خوف 
التقيُت  الشخصية  تجربتي  حسب  ذلك.  من  األسر 
الدائرة  هذه  مع  التواصل  ترفض  أسرة  من  بأكثر 
األسر  هذه  أّن  أو  منهم،  األطفال  تأخذ  أنّها  بحّجة 
ال تريد أن تتدخل هذه الدائرة في شؤونها الخاّصة. 
يتحّدث المحامي أمين عن اختصاصات هذه الدائرة 
خالل  من  للقاصرين  ودعمها  لألسرة  رعايتها  في 
تخصيص موازنة ضخمة لدعم األطفال، ومن خالل 
التوجيه والنُصح وتقديم المشورة لهم، وكيف ومتى 
ذويهم، وإجراءات  األطفال ونزعهم من  بأخذ  تقوم 
رعاية  من  الدائرة  هذه  تقدمه  وما  الحضانة،  نقل 
اجتماعية من خالل تعيين شخص مختّص من قبلها 
في  االندماج  عقبات  تجاوز  على  األسرة  لمساعدة 

المجتمع الُمضيف.
معاداة السامّية في ألمانيا نظرة على مواد الدستور 

وقانون العقوبات األلمانّي   
لم  بالغة  حساسيّة  ذات  قضيّة  إلى  الدليل  تطّرق    
تكن موجودة في ثقافة بلدان الوافدين الجدد، البلدان 
يعتقد  الساميّة،  معاداة  قضيّة  وهي  عامة،  العربيّة 
البعض أنّها من الموضوعات العاديّة، لكن في حقيقة 
المرء عليه في حال  يُعاقب  قانونّي  نّص  لها  األمر 

مخالفِة بنوِد هذا القانون، إذ ينّص الدستور األلمانّي  
في المادة 4 من الفقرة 1 " ال تنتهك حريّة العقيدة 
وحريّة الضمير وال حريّة اعتناق أي عقيدة دينيّة أو 
فلسفيّة " أحياناً تصل  العقوبة من ثالثة أشهر إلى 

خمس سنوات. 
 يقول أمين: في بلداننا ال نميّز بين الدين والُسلطة 
الميديا،  يكتبون عبر  فالكثير ممن  السياسيّة، وعليه 
تندرج في إطار معاداة  كتابات  الفيسبوك،  وخاّصة 
الساميّة دون أن يعلموا، وبالتالي: ُكثر َمْن يجهلون 
ككيان  والصهيونيّة  اليهودية  الديانة  بين  الفرق 
محتّل لفلسطين، هذه الكتابات قد تعّرضهم للمساءلة 
من  البّد  كان  وعليه  ذلك  يجهلون  لكنهم  القانونيّة، 

شرح تبعاِت هذا القانون.
أمين  جالل  دليل  من  حّصتها  السورية  وللسفارة 
السفارة  مراجعة  فقضية  الهامة   القضايا  من  وهي 
السوريّة، أثارت الكثير من الجدل في اآلونة األخيرة 
األلمانيّة  الحكومة  يلوم  َمن  وبين  لها،  رافٍض  بين 
على طلبها بعض الوثائق من الّسفارة الّسورية، لما 
لدى  السيئة  والسمعة  بالتجربة  السفارة  هذه  ترتبط 

القادمين الُجدد، والحساسية من زيارتها. 
القضايا  شرح  إلى  |بحياٍد|  الدليل  يسعى  وبالتالي 
التي تُوجُب مراجعة السفارة، أو دور السفارة فيها، 
اإلجراءات  هي  ما  الدليل  يفسر  قانونيّة  وبصيغة 
التي تتّبعها السفارة حسب نوع اإلقامة ويجيب عن 
السفارة  مراجعة  خطورة  حول  الكثيرة  التساؤالت 

الضروري  فمن  ألمانيا  في  السوريّة 
اإلشارة  إلى " أّن هناك ارتباٌط أساسّي 
القادم  يحملها  التي  اإلقامة  شكل  بين 
األلمانية  الدولة  قيام  وبين  السورّي، 

بسحب اإلقامة من حاملها " ص18.
التي  القضايا  من  كبيٌر  عدٌد  الدليل:  في 
كبيرة،  تساؤالت  محّل  ومازالت  كانت 
واألخرى  الفينة  بين  البعض  يتداولها 
بأسلوب  أمين  جالل  المحامي  شرحها 
على  القارئ  تساعد  سهلة  ولغة  بسيط 
وعقبة  منه  المطلوب  فهم  عقبة  تجاوز 
باللغة  أّن الموضوعات طرحت  إذ  اللغة 
على  أيضاً  وتساعدهم  للقادمين  األم 
الُمضيف  البلد  في  الحياة  سير  آلية  فهم 
واالجتماعيّة  العامة  القوانين  خالل  من 
جاهداً  المؤلف  حاول  وقد  وغيرها، 
فجاءت  اإلشكاليّة،  اللغة  عن  االبتعاد 
شروحاته بما يتوافق مع نوعية وطبيعة 
الموضوعات  أغلب  أن  ونلحظ   األسئلة 
هي  الدليل  في  معالجتها  تّمت  التي 
تكاد  بل  ومباشرة  تماسيّة  موضوعات 
البريد  صندوق  بها  يقذف  يوميّة  تكون 
البريدي  تفتح صندوقك  إن   ما  اليومي، 

في الصباح حتى وتشعر أنّك أمام مشكلة البد لك من 
البحث عن سبيل لحلها، من هذه القضايا التي عالجها 
الدليل على سبيل المثال " قضّية حماية المرأة من 
األلمانّي،  القانون  في  والقدح  الّذم  قضّية  العنف، 
من القضايا الجديدة التي ال يهتم بها البعض قضية 
وهو  الضريبي  التهّرب  موضوع  الفيسبوك،  شتائم 
التداول  في  بدأت  التي  الجديدة  الموضوعات  من 
كقضية  ألمانيا  في  العمل  في  كبيُر  عدٌد  بدأ  أن  بعد 
العمل باألسود أو مخالفات السير  وحيازة األسلحة 
إلى  باإلضافة  تذكرة  دون  النقل  وسائل  واستعمال 
موضوع المساعدات من مكتب العمل "الجوب سنتر 
" وكذلك بيع وشراء المواد المسروقة وغيرها حتى 
قرب  مثل موضوع  الساعة  إلى موضوعات  نصل 
الجدد على اإلقامة  المقيمين  حصول عدد كبير من 
الوثائق  يشرحها ويحدد  أيضاً  الجنسية  أو  المفتوحة 

المطلوبة وغيرها لدى الدائرة المختصة.
منها  الهدف  خدميّة،  سلسلة  ضمن  الدليل  يأتي 
مساعدة القادمين الجدد على تجاوز عقبات االندماج 
في البلد المضيف وقد يكون مرجعاً منزلياً يعود إليه 

من يحتاج إلى استفسار بيسر وسهولة.
مراعاة  الدليل  واضع  على  أتمّنى  كنت  أنني  إال 
تكثر األسئلة حولهما،  ألحظ وجودهما  لم  قضيتين 
التقاعد  وقضية  الخاّصة  االحتياجات  ذوي  قضية 
ُيشكر  جهٌد  القانوني  الدليل  المحّصلة  في  المبكر، 

المحامي جالل أمين عليه.   
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. أحدث الموديالت في عالم األزياء
. أفضل تصاميم فساتين األعراس
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. موديالت جديدة لفساتين السهرات
. مجموعة عصرية وتشكيلة كبيرة 

  من أزياء الرجال والشباب
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كانت العائلة موجودة قبل والدتنا، وهم من يشاهدوننا 
في  باألمان  الشعور  ويمنحوننا  أعينهم،  أمام  ننمو 
ليس  الصداقة  أواصر  أن  من  الرغم  وعلى  حياتنا. 
وكأنهم  أحيانا  نشعر  أننا  إال  العائلية،  الروابط  مثل 
موجعا  أمرا  "االستغالل"  يصبح  لذا  عائلة،  أيضا 

ومضرا للغاية.

يتحدثون دائما وال يستمعون
أوال، يجب االعتراف أن هذا أمر يمكن أن يصيبنا 
جميعا، فكثير منا يتحدث دون أن يالحظ أنه يستمع 
أولى  كخطوة  ذلك  مالحظة  لعل  يتحدث.  مما  أقل 
يمكن أن يساهم فيما بعد في العمل على حل المشكلة.

بنفس  البعض  بعضهم  األسرة  أفراد  يعامل  سوف 
إلى  يحتاج  سوف  ما،  شخصا  أن  إال  الطريقة. 
الفضفضة، وسوف يكون هناك شخص آخر يسمعه، 

وينخرط في الدراما العائلية للجميع.
الذي  للعائلة،  الوحيد  المتنفس  تكون  أن  حالة  في 
في  يتسبب  أن  يمكن  ذلك  فإن  الجميع،  منه  يستفيد 
أضرار خطيرة للحالة العقلية لك. لهذا يجب أن يكون 
هناك توازن في الحديث/االستماع، فإذا كنت ضحية 
إخبارهم  أو أصدقائك، حاول  العائلة  أفراد  ذلك مع 
بأنك أيضا تريد أن تكون قادرا على الفضفضة، وال 

تستمتع فحسب.
سيكون ذلك اختبارا حقيقيا للصداقة، وسيعلّمك أيضا 
أفراد  بعض  مع  التعامل  من  ستتمكن  كنت  إذا  ما 

األسرة على هذا المستوى.

تراهم حينما يحتاجونك
"األصدقاء"  بعض  أن  الحظت  وأن  صادف  هل 
يظهرون فقط حينما يكونون بحاجة إلى المساعدة؟ 
يستغلونك،  أنهم  على  العالمات  أبرز  من  هذه  إن 

يرونك كحل لمشكالتهم، خاصة المالية!
إذا كان كل شيء يسير على ما يرام بالنسبة لهم، فلن 
ترى وجوههم على اإلطالق، بل ربما لن يتصلوا بك 
ستجدهم  للمساعدة،  يحتاجون  حينما  ولكن  ألشهر، 
السبب  عن  متسائلين  واللحظة،  التو  في  يظهرون 
األصدقاء  مع  ذلك  يحدث  ال  الطويلة".  "الغيبة  في 

فحسب، وإنما قد يحدث مع العائلة أيضا.
لدردشة بال هدف، وتابع مدى  بهم  حاول االتصال 
السرعة التي سيحاولون التملص منك ومن مكالمتك، 
وإنما  أصدقاء،  ليسوا  أنهم  من  التأكد  يمكنك  حينها 

يتعاملون معك كمصدر للمساعدة وقت الضيق.

أنت المعجب الرئيسي
أقرباءك  أو  أصدقاءك  تهنئ  أن  الرائع  من 

بإنجازاتهم، ولكن ما هو غير مقبول أن يتعين عليك 
أن تكون المعجب الرئيسي بهم، بينما تقف دائما في 
تصرفاتهم  أحد  على  توافق  ولم  حدث  وإذا  الظل. 
أنها غبية، تصبح  للعيان  الغبية يوما، والتي يتضح 
في لحظة ألد األعداء وأبعد الفرقاء ومحط غضبهم 

وتذمرهم.
جيد،  أمر  هو  فعلوه  ما  بأن  أيضا  يجادلونك  سوف 
وجهة  من  فأنت،  بهم،  فخورا  تكون  أن  وعليك 

نظرهم، عاجز عن رؤية وتصور قيمة إنجازهم.
إن هذه ليست صداقة حقيقية، وهذه التصرفات إنما 

تأتي من عالقات أسرية يشوبها خلل.

أنت تحاسب دائما
لمطعم  خروج  في  أو  العائلية  المناسبات  جميع  في 

صعب أن تواجه حقيقة أن أقرب الناس إليك، ومن يجب أن يهتموا بك ويحيطونك بالحب والرعاية يستغلونك.  لكن الوقت حان لكي تالحظ ذلك، 
حتى ولو كنت ال تعتزم الرد على فعلتهم.

تترادف كلمات "العائلة" و"األصدقاء" مع كلمات الرعاية واإلخالص وااللتزام، ولكن هذا ليس هو الحال في كثير من األحيان. والشك في استغالل 
أقرب الناس إليك من األصدقاء أو حتى العائلة  يجعلك تشك في صحة كل العالقات.
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أو في نزهة، إذا كنت أنت من تدفع الفاتورة دائما، 
فهناك خطأ ما. عليك أن تراجع نفسك حينها، فهؤالء 
يستغلونك. من الجيد طبعا أن تتحمل المسؤولية، وأن 
تكون "األكبر" و"األقدر"، لكن ما هو غير صحيح 
تدفع  أن  أسرتك  أفراد  أو  أصدقاؤك  لك  يسمح  أن 
مقابل كل شيء طوال الوقت. ال يهم مستوى راتبك، 

وال قدرتك المادية. 
نزهة،  إلى  الذهاب  األفضل  األحيان من  في بعض 
أن  لمجرد  التكاليف،  أبسط  بدفع  للشخص  والسماح 
صديق  أنك  تتأكد  وحتى  متوازنة،  العالقة  تكون 

ولست ممواًل.

السعي الدائم الصطياد المجامالت
أحيانا يحاول األصدقاء أو أفراد العائلة أن يحصلوا 
على مجامالت، بأن يتحدثوا عن أمر قبيح فعلوه، أو 
عجزهم عن فعل كذا وكذا، رغبة منهم في أن تبادر 
أنت بالقول: هذا غير صحيح، إنك األفضل، واألهم، 
واألعلى قدرا. سيقومون بذلك مجددا، خاصة إذا ما 

كنتم محاطين بأشخاص آخرين.
هذا هو تعزيز األنا أمام اآلخرين، إنهم يستخدمونك 

فقط إلشباع نرجسيتهم.

ال يضحون أبدا
كثيرا ما تصادف ذلك في عالقات حميمية، لكن هل 
العائلة  وأفراد  األصدقاء  على  ينطبق  ذلك  أن  تعلم 

أيضا؟
لمساعدة  موعد،  إلى  الذهاب  عن  أنت  تتخلى  قد 
ولكن  مدرسية،  واجبات  أداء  في  أخيك  أو  أختك 
عندما تطلب المساعدة في المقابل، فإنها/إنه لن يفعال 

الشيء نفسه. تتركك لتضطلع بمسؤولياتك وحدك.

الوحدة
ال شك أن هناك أوقاتا تحدث فيها هذه األشياء كلها 
التصرفات  بعض  تثير  أن  ويمكن  البحتة،  بالصدفة 
البريئة حفيظتك على الرغم من أنها لم تكن مقصودة، 
إال أن الجزء األهم من قضية االستغالل هو الشعور 

بالوحدة. 
وال  شخص،  أجل  من  بوسعك  ما  كل  تبذل  فعندما 
يبادلك نفس اإلخالص، فإن ذلك أمر محزن للغاية. 
لكن في نهاية المطاف البد وأن تعلم أننا جميعا غير 
كاملين، وأننا ال نحس بما نقوم به نحن، وتذكر أن 
هؤالء األشخاص قد ال يدركون خطأ ما يقومون به.

فال  استغاللك،  يحاول  شخصا  بأن  تشعر  كنت  إذا 
إلى  تذهب  أن  إخباره بمشاعرك، ويجب  تتردد في 
وتصارحه  لديك،  من  أقرب  تعده  الذي  الشخص 

بالمشكلة، وتحاول إيجاد حل.
واألفضل هو أن تمتنع عن ترك نفسك فريسة لهم.

أنا ال أنظر إليك فحسب
ينظر الرجل إلى أخريات غير شريكته. وفي بعض 
األحيان، ال يستغرق األمر بضعة ثوان، وال يعني 
وقد  أخرى.  فتاة  حب  في  وقوعه  بالضرورة  ذلك 
ينظر بعض الرجال إلى أخريات دون خجل، غير 
إزاء  بالذنب  يشعرون  وال  الحقيقة،  لهذه  منكرين 
غضب  تثير  قد  التي  التصرفات  هذه  بمثل  قيامهم 

زوجاتهم.
بامرأة  التحديق  الرجال  من  النوع  هذا  يمانع  وال 
أخرى، وال يعتبر ذلك أمرا غير الئق أو عدم احترام 

لزوجته. 
بناء على ذلك، ينبغي أال يدخل حامل هذه الصفات 
في عالقة على اإلطالق، السيما أنه ال يرى مشكلة 

في التصريح علنا بحبه أخريات.

ما كنت أرغب أبدا في الزواج
أنهم  غير  الزواج،  في  يرغبون  ال  الرجال  بعض 
خطيباتهم  إصرار  بسبب  فقط  قرارهم  عن  يعدلون 
االرتباط  وبعد  رسمية.  عالقة  في  الدخول  على 
قد  مما  بالندم،  الشعور  يداهمهم  بسنوات  الرسمي 
في  للمنزل  والعودة  بصبيانية  للتصرف  يدفعهم 

ساعات متأخرة، وقد يدمر األسرة ويؤدي للطالق.

ليس لدي مشاعر تجاهك
البعض ال يستنتجون فكرة عدم اإلعجاب بزوجاتهم 
فترة  ومرور  رسمية،  عالقة  في  الدخول  بعد  إال 
إلى  تجمعهم  التي  المشاعر  تحول  دون  الزمن  من 
للقيام  المرء  يدفع  الذي  العميق  الشعور  هذا  حب، 
بأي شيء من أجل الحبيب. ومع ذلك، ورغم إدراك 
الرجل حقيقة أنه ال يكن مشاعر لزوجته، فإنه يخشى 
بأمر مماثل يؤذي  القيام  أن  بذلك معتقدا  االعتراف 
العاطفي  الفتور  هذا  يستمر  وقد  زوجته،  مشاعر 

سنوات.

ما زلت أهوى حبيبتي السابقة
يواجه بعض الرجال صعوبة بتجاوز الماضي ودفن 
قد  المنطلق،  هذا  من  طياته.  بين  السابقين  أحبائهم 

يستمر الرجل في عشق حبيبته القديمة حتى لو بدأ 
حياة جديدة مع زوجة أخرى. ورغم مشاعره العميقة 

فإنه يخشى االعتراف الذي قد يؤدي إلى فضيحة.
في الواقع، تعتبر النصيحة المتمثلة في الدخول بعالقة 
جديدة لتجاوز الحبيبة السابقة من أسوأ النصائح التي 
قد تقدم للبعض، ألن ذلك قد يلحق ضررا بالجديدة. 
من هذا المنطلق، ينبغي تجاوز الماضي أوال، ومن 

ثم التركيز على العالقات الجديدة.

أريد االرتباط بغيرك
بفتاة ما، مكتفين  الفوز  يقاتلون من أجل  بعضهم ال 
بالفتاة التي تقف إلى جوارهم في ذلك الوقت. ومع 
ذلك، ينبغي على الرجال إدراك حقيقة أنه ال يمكن 
بلوغ السعادة باستخدام شخص آخر لتحقيق مكاسب 
بإمكانية  الفتاة  آخر، ال تشك  شخصية. على صعيد 
عنها  التخلي  سيتم  احتياطية،  كامرأة  استخدامها 

بمجرد ظهور شخص أفضل منها.

أنا ال أحب أمك
بعض الرجال ينزعجون بشكل رهيب من الزيارات 
المتكررة ألمهات زوجاتهم. ورغم أن العادة جرت 
مع  التعامل  في  صعوبات  يالقين  النساء  أن  على 
يحاول  قد  اليوم.  اختلفت  األمور  فإن  حمواتهن، 
لكن  حماته،  تجاه  السلبية  مشاعره  إخفاء  الرجل 
تستطيع المرأة مالحظة وجود التوترات بينهما مما 

يتطلب تدخلها للحفاظ على السالم بينهما.

تصبح األسرار في بعض األحيان عبئا ثقيال على الروح، ولكن، حتى هذا ال يلزم صاحبها بالبوح 
بها. 

فالجميع نساء ورجاال، تراودهم أفكار، ويحتفظون بأسرار ال يريدون الكشف عن ماهيتها، وقد 
يكون ذلك السر أمرا يخجل المرء من كشفه، أو خطيرا تؤدي إماطة اللثام عنه إلى الهاوية.

عن  الرجال  يخفيها  التي  المظلمة  األسرار  استعرض  “آف.بي.ري”  موقع  نشره  تقرير  وفي 
النساء، وهي من وجهة نظر التقرير كالتالي:
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الوظائف الوحيدة التي نعرفها للثالجة (البراد)، هي حفظ 
إطالة عمرها، والحفاظ  الطعام وبعض األدوية، من أجل 

عليها من التلف.
بها في  التي يمكن االحتفاظ  العناصر  إال أن هناك بعض 
الثالجة، بدًءا من األدوات المنزلية إلى منتجات التجميل، 

لنفس السبب وهو الحفاظ على أدائها.

الوسادة )المخدة(
ربما لم تشاهد من قبل شخًصا يضع الوسادة (المخدة) في 
الثالجة (البراد)، لكنها أفضل خدعة يمكنك اتباعها عندما 
تشعر بالحر في فصل الصيف، إذ يمكنك تخزين وساداتك 
داخل األكياس البالستيكية في الثالجة وإخراجها عند النوم، 

سوف تعطيك إحساًسا باالنتعاش.
مستحضرات التجميل

االحتفاظ بمستحضرات التجميل مثل طالء األظافر، كريم 
األساس، أو أحمر الشفاه في الثالجة (البراد)، سوف يبقيها 
باردة ويحفظها من التلف كما سيطيل عمرها بشكل كبير، 

ويحافظ على زيوتها.
الُكحل

وضع قلم الكحل في الثالجة (البراد) سوف يحافظ عليه من 
الكسر، وسيكون في حالة أقوى وأكثر حدة.

كريم العين
الحفاظ على كريم العين في الثالجة (البراد) يجعله لطيًفا، 

ويقلل من االنتفاخ واالحمرار حول عينيك.
األوعية المعدنية وأدوات الخفق

يمكنك  الخفق،  كريمة  من  مثالية  نتيجة  على  للحصول 
على  تحصلين  المعدني، سوف  الخفق  وعاء  داخل  تركها 

قوام صلب وممتاز.
فيلم التصوير الفوتوغرافي

تصوير  فيلم  لديك  كان  إذا 
لدرجة  وتعرض  فوتوغرافي، 
االستعانة  يمكنك  حرارة عالية، 
وتخزينه  (البراد)،  بالثالجة 
للحفاظ عليه من التلف، وإطالة 

عمره.
أظُرف الخطابات

داخل  مغلًقا  مظروًفا  تركت  إذا 
بضع  لمدة  (البراد)  الثالجة 
أسهل  فتحه  فسيكون  ساعات، 

كثيًرا دون إتالف الورق.
الزهور

الساق  مقطوعة  الزهور  ضعي 
في الثالجة إذا كنت تريدين أن 

تظل لفترة أطول.

ـ اشتري الخضروات والفاكهة في مواسمها، 
بما يكفي حاجتك لمدة اسبوع.

القشرة  ذات  البطاطس  شراء  تجنبي  ـ 
الخضراء ألن ذلك يشير لوجود مادة سامة 

تدعى "السوالنين".
مادة  يحوي  الذي  البصل  شراء  تجنبي  ـ 
سوداء على قشرة ألنها تدل على نمو فطري 

نتيجة سوء التخزين.
ـ تجنبي شراء االوراق الذابلة والصفراء عند 
شراء الخضروات الورقية مثل: والبقدونس، 

والكزبرة، والسبانخ، والملوخية.
 ، ملساء  تكون  ان  البد  الخارجيى  القشرة  ـ 

ناعمة و مشدودة .
ـ البد ان تكون الثمره متماسكة و غير طريه 

و ال قاسيه جدا .
ذات  الخضروات  او  الفواكه  تشتري  ال  ـ 

االحجام الغير طبيعية.
ـ اشتري الفاكهة و الخضروات التي ال تزال 

اعناقها موجودة وغير ذابلة.
ـ ال يوجد بها عفن أو بقع أو عالمات غير 

طبيعيه بالثمرة .
ـ اختاري الفاكهة والخضروات ذات الرائحة 
وحالوة  جمالها  على  تدل  ألنها  الزكية 

طعمها.
التي  والفواكه  الخضروات  عن  ابتعدي  ـ 
تحتوي على عالمات بيضاء ألنها تدل على 

ترسب مواد الرش الكيماوية بها.

ـ أجمل عشر سنوات في حياة المرأة بين 20 و 25.
أناقتها  المرأة  تستعرض  األزياء  عروض  في  ـ 

ويستعرض الرجل حافظة نقوده.
ـ تتحدث الفتاة للشاب قبل الزواج بقلبها وبعده بلسانها

ـ ال تطعن في ذوق زوجتك .. فقد اختارتك أواًل.
فإنها  عمرها  من  أعواما  المرأة  تختصر  عندما  ـ 

تضيفها إلى أعمار األخريات.
ـ ال تجادل األحمق .. فقد يخطئ الناس في التفريق 

بينكما.
ـ  الزواج هو الترجمة النثرية لقصيدة الحب

ـ المرأة متقلبة كريشة في مهب الريح
عنه  يتكلمون  كثيرون  كاألشباح  الحقيقي  الحب  ـ 

وقليلون منهم رأوه
ـ المرأة لغز مفتاحه كلمة واحدة هي الحب

ـ الحُب في األرض . بعٌض من َتَخيُّلِنا . . إن لم نجده 
عليها الخترعناُه

ـ وأحبها وتحبني . . ويحب ناَقتها بْعيِري
ـ في وسعنا أن نحكم على المرأة من ضحكتها كما 

نحكم على العملة من رنينها
ـ لم تعد مرآة الحب عمياء بعد أن تقدم طب العيون 

في العالم.
ـ آخر ما يموت في الرجل قلبه .. وآخر ما يموت 

في المرأة لسانها.
وبعد  حباً،  المرأة  بيد  الرجل  يأخذ  الزواج  قبل  ـ 

الزواج يأخذ بيدها دفاعاً عن النفس.
ـ المرأة تنظر إلى عقد الزواج كما لو كان عقد ملكية.
لجر  واحدة  غلطة  تكفى  كالحرب  المرأة  اختيار  ـ 

الويل والخراب.
ـ المرأة الفاضلة كتاب مغلق ، ال يقرؤه إال الرجل 

الذي اختارته ليشاركها حياتها.   
إال  النساء  يفهم  .. ولكن ال  الرجال  يفهمن  النساء  ـ 

النساء.
ـ قبل الزواج تعرف المرأة كل األجوبة، بعد الزواج 

تحفظ المرأة كل األسئلة.
ـ إذا أخلصت المرأة في حبك أعطتك كل شيء تملكه 

أنت.
ـ المرأة كالنحلة تهبك العسل ولكنها تلسعك.
ـ لو كان الحب سلعة ما وجد من يشتريها.

ـ سمعة المرأة كالمرآة النقية الالمعة .. تتأثر من اقل 
نفس يُقرب منها.

ـ ال تطلب الفتاة من الدنيا إال زواجاً ، فإذا جاء طلبت 
كل شيء.

- الصداقة بئر يزداد عمقا كلما أخذت منه
- االبتسامة كلمة طيبة بغير حروف

- ال تفكر في المفقود حتى ال تفقد الموجود
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ولدت الفنانة الكبيرة، نادية لطفي (پوال محمد لطفى شفيق) في حي عابدين في القاهرة عام 1938 لعائلة 
مؤلفة من أب صعيدي يعمل محاسب وأم من محافظة الزقازيق. درست في المدرسة األلمانية في القاهرة 
وكانت هواياتها فنية بامتياز فكانت ترسم وتكتب روايات قصيرة ولم يخطر على بالها التمثيل بسبب تجربة 

صغيرة على مسرح المدرسة حيث نسيت الكالم أمام الجمهور.
عرفت بنشاطها السياسي واإلنساني منذ شبابها فكان لها دور مهم في رعاية الجرحى والمصابين واألسرى 

في الحروب المصرية والعربية بداية من العدوان الثالثي عام 1956 وكل الحروب التالية.
لعبت الصدفة دور في دخولها مجال التمثيل ففي سهرة اجتماعية قابلت المنتج رمسيس نجيب الذي رأى فيها 
بطلة فيلمه القادم "سلطان" مع وحش الشاشة فريد شوقي عام 1958. ولكن بسبب غرابة 
اسمها على الجمهور قررا تغييره واختار لها اسم "نادية لطفي" بطلة رواية "ال أنام" للكاتب 

الكبير إحسان عبد القدوس والتي أصبحت فيلم من بطولة فاتن حمامة.
نجح فيلم "سلطان" نجاحاً كبيراً معلناً والدة نجمة جديدة من نجمات الشاشة البيضاء.
عام 1959 قدمت فيلم "حب إلى األبد" مع أحمد رمزي ومن إخراج يوسف شاهين.

في فترة الستينات كان نجم نادية لطفي يتألق فقدمت عدد كبير من األعمال منها: فيلم "حبي 
فيلم  الشمس"،  تطفىء  "ال  فيلم  "نصف عذراء"،  فيلم  الذكريات"،  "مع  فيلم  بنات"،  "السبع  فيلم  الوحيد"، 
"عودي يا أمي"،  فيلم "مذكرات تلميذة"، فيلم "قاضي الغرام"، فيلم "صراع الجبابرة"، فيلم "حب ال أنساه"، 
فيلم "النظارة السوداء"، فيلم "الناصر صالح الدين"، فيلم "القاهرة في الليل"، فيلم "مطلوب أرملة"، فيلم 
فيلم  "بنت شقية"،  فيلم  الشوق"،  فيلم "قصر  المرأة"،  "عدو  فيلم  "مدرس خصوصي"،  فيلم  "المستحيل"، 
"جريمة في الحي الهادىء"، فيلم "السمان والخريف"، فيلم "الليالي الطويلة"، فيلم "غراميات مجنون"، فيلم 
"عندما نحب"، فيلم "خمس ساعات"، فيلم "ثالث قصص"، فيلم "أيام الحب"، فيلم "كيف تسرق مليونير"، 
فيلم "الحاجز"، فيلم "سكرتير ماما"، فيلم "نشال رغم أنفه"، فيلم "أبي فوق الشجرة" وفيلم "المومياء" من 

إخراج شادي عبد السالم الذي يعد أفضل فيلم بتاريخ السينما المصرية والعربية.
خالل سنوات السبعينيات قدمت العديد من األعمال وهي: فيلم "كانت أيام"، فيلم "الرجل المناسب"، فيلم 
فيلم  المدينة"،  "أضواء  فيلم  والطماع"،  والشهم  "الظريف  فيلم  الحياة"،  "عشاق  فيلم  إمرأة"،  "اعترافات 
فيلم  المدينة"،  "قاع  فيلم  االعداء"،  فيلم "االخوة  فيلم "رجال بال مالمح"،  "الزائرة"،  فيلم  برية"،  "زهور 
"بديعة مصابني"، فيلم "على ورق سيلوفان"، فيلم "أبداً لن أعود"، فيلم "حبيبة غيري"، فيلم "بيت بال حنان"، 
فيلم "وسقطت في بحر العسل"، فيلم "االقمر"، فيلم "وراء الشمس"، فيلم "رحلة داخل امرأة" والمسلسل 
األول الذي شاركت فيه في مسيرتها الفنية "إال دمعة الحزن". عام 1980 قدمت فيلمين هما فيلم "سنوات 

اإلنتقام" وفيلم "أين تخبئون الشمس". عام 1982 قدمت فيلم وحيد هو فيلم "األقدار الدامية" .
سافرت إلى لبنان إبان االجتياح اإلسرائيلي في حزيران/ يونيو 1982 وقضت أكثر من أسبوعين في صفوف 

الفلسطينية  المقاومة 
العديد من  بيدها  وسجلت 

األفالم التسجيلية.
عن  سنوات  أربع  غابت 
 1986 عام  لتعود  الفن 
العائلة  "منزل  فيلم  وتقدم 
المسمومة" إخراج محمد 

عبد العزيز.
آخر  قدمت   1988 عام 
وهو  اآلن  حتى  أفالمها 
فيلم "األب الشرعي" مع 

محمود ياسين.
آخر  قدمت   1993 عام 
وهو  الفنية  أعمالها 
مسلسل "ناس والد ناس" 
التمثيل  بعده عن  لتتوقف 
مكتفية بنشاطها اإلنساني 

واالجتماعي.
توفت بالمستشفى في 04 

فبراير 2020 .
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شركة  مدير  الجنائي،  األمن  طريق  عن  السورية  األمنية  السلطات  أوقفت 
"غولدين الين" لإلنتاج الدرامي في دمشق بتهمة "التعامل المالي بغير الليرة 
السورية" حسب وزارة الداخلية، بعد ضبط عمالت أجنبية ومبالغ مالية كبيرة 

لديها.
السوريين  الفنانين  ذلك  وأقلق 
جانب  إلى  اصطفوا  الذين 
للدراما،  صانعة  مؤسسة 
التواصل  وسائل  عبر  مطالبين 
عن  باإلفراج  االجتماعي، 

مديرها نايف األحمر.
الدراما  "نجوم  طالب  كما 
طبيعة  إلى  بالنظر  السورية" 
تلك،  اإلنتاج  شركة  عمل 
في  عملها  بدأت  أنها  بخاصة 
تتعامل  وكونها   ،2006 عام 
بالدوالر بسبب التعاقدات المالية المرتبطة بها، وأعمالها المنتشرة عبر فروع 

الشركة ذاتها، والمسجلة أصواًل في دول عربية وخليجية.
المصادرة  المبالغ  إجمالي  أن  بيان،  في  الداخلية،  أوردت وزارة  المقابل،  في 
من الَقطع األجنبي يصل لـ91 ألف دوالر أميركي، ُسلّمت حسب األصول إلى 
المصرف السوري المركزي، وهي الهيئة المشرفة على رسم السياسة النقدية 

للبالد.
المنتجة،  الشركة  مع  وبطالتها  السورية  الدراما  أبطال  تضامن  جهتهم،  من 

وعّدوا اإلجراءات المتخذة بحقها "ضربة موجعة" للصناعة الفنية في سوريا.
ضد  الصوت  برفع  التواصل،  مواقع  على  صفحاتهم  عبر  الفنانون،  وطالب 
الظلم الذي لحق بـ"غولدن الين"، وتشكيل وفد من الفنانين، وطلب لقاء الرئيس 

السوري بشار األسد لشرح ما يحدث.
وسالفة  ووائل شرف  بشار  كاريس  بينهم  ومن  المتضامنين،  أعداد  وتزايدت 
معمار وشكران مرتجى وسحر فوزي وكندة حنا وروعة ياسين وتوالي هارون 

وعالء قاسم ومديحة كنيفاتي وطالل مارديني.
فنيين  الشاشة، بل تضم  تقتصر على نجوم  الدراما ال  إلى أن صناعة  ونظراً 
وكتّابا ومخرجين، انضم إلى قائمة المتضامنين أيضاً المخرجون مروان بركات 

وسيف الدين سبيعي وأحمد إبراهيم ومحمد لطفي وغيرهم.

فيلم  "سودان  مؤسسة  أعلنت 
مهرجان  انطالقة  عن  فاكتوري" 
في  المستقلة  للسينما  السودان 
السنط  بغابة  السادسة وذلك  دورته 
لمدة  ويستمر  الخرطوم،  في 
وفنانين  خبراء  بمشاركة  أسبوع 

وسينمائيين من الداخل والخارج.
وقال طالل عفيفى، رئيس ومؤسس 
يحتوي  المهرجان  إن  المهرجان، 
بعناية  اختيارها  تم  فلم   81 على 

فائقة بواسطة خبراء سينمائيين، منها الفيلم الذي يفتتح به المهرجان "الخرطوم 
أوف سايد"، ومجموعة من األفالم وجدت اإلشادة وفازت بجوائز عالمية.

وأضاف أن المهرجان يأتي في ظل ظروف مختلفة وعهد من الحرية واالنفتاح 
وأن النسخة السادسة من المهرجان ستكون لتخليد ذكرى السينمائي السوداني 

سعيد شريف.
المهرجان "تحتفي ببشاير سودان جديد وعودة  إلى أن هذه نسخة من  وأشار 
الندى على زهرة السينما السودانية بالتوازي مع استحقاقات كفاح ممتد ونضال 

راسخ رسم مالمح ثورة شعبنا في ديسمبر المجيد".
 وقال إن هذه النسخة من مهرجان السودان للسينما المستقلة "مقدمة امتنانا لكل 
األرواح التي تحولت إلى أنجم هادية على طريق السودانيات والسودانيين نحو 

الحياة األكرم واالنعتاق".

الممثل بطرس غالي،  بمعاقبة  القاهرة حكًما يقضي  أصدرت محكمة جنايات 
وذلك  سنة؛   30 المشدد  بالسجن  غالي،  يوسف  األسبق  المالية  وزير  شقيق 

التهامه بتهريب اآلثار إلى أوروبا.
تم اتهام بطرس غالي في قضيتي "تهريب آثار"، ُحكم عليه في األولى بالسجن 
المشدد 15 عاًما وغرامة 5 ماليين جنيه، ومصادرة اآلثار المضبوطة لصالح 

المجلس األعلى لآلثار، مع إلزامه بالمصروفات الجنائية.
بـ 15 عاًما وغرامة مليون جنيه، مع  الثانية  القضية  وُحكم على بطرس في 
مصادرة اآلثار لمصلحة المجلس األعلى لآلثار وإلزامه مع المتهمين في نفس 

القضية بالمصروفات الجنائية.
وقد شارك في تهريب حاوية دبلوماسية إيطالية قادمة من ميناء اإلسكندرية، 
تحتوي على 21855 قطعة أثرية تنتمي جميعها للحضارة المصرية بعصورها 

التاريخية المتعاقبة.

وشارك بطرس في قدم أدواًرا ثانوية ومساعدة في عدد كبير من األعمال الفنية، 
بدأها في ثمانينات القرن الماضي.

شارك في أفالم "سرقات صيفية"، "مرسيدس"، "لعبة الحب"، "تيمور وشفيقة"، 
و"بالش  راجل"  "بشتري  "أسماء"،  وبهير"،  وشهير  "سمير  شمس"،  "عين 

تبوسني"، "الشوق".
التي  المسلسالت  أشهر  بين  ومن  التليفزيونية،  األعمال  من  كبير  وله رصيد 
شارك فيها: "فرح ليلى"، "حارة اليهود"، "قلوب"، "أخت تريز"، "فرقة ناجي 

عطا الله"، "ليالي أوجيني"، "دوران شبرا"، "عوالم خفية"، "ليلة".
شهد العام الماضي 2019، مشاركته في 4 أعمال، ظهر في اثنين منها كضيف 

."Ramy"شرف: "كارمن"، "الواد سيد الشحات"، "عالمة استفهام" و
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العروض  من  سلسلة  بعد 
مثل  عالمية  مهرجانات  في 
و"ساو  الفرنسي،  "مونبلييه" 
و"تورنتو"  البرازيلي  باولو" 
اإليطالي، جرى عرض الفيلم 
الوصول"  "بعلم  المصري 
الدولي  أسوان  مهرجان  في 
انطلقت  التي  المرأة،  ألفالم 
منتصف  الرابعة  دورته 

فبراير/ شباط.
بجرأة  يناقش  الذي  الفيلم 
عدداً من القضايا المهمة التي 

تمس المجتمع، تقوم ببطولته بسمة وبسنت شوقي ومحمد سرحان ولبنى عسل 
ورفل عبد القادر، ومن تأليف وإخراج هشام صقر، في أول تجاربه السينمائية 

الطويلة، وشارك في اإلنتاج محمد حفظي.
التي  "هالة"  حول  األحداث  تدور  حيث  نفسية،  نسائية  مشكلة  العمل  ويتناول 
تواجه أفكارها االنتحارية بمفردها، وتحاول التكيف مع الحياة بعد سجن زوجها، 

وتستجمع قواها لمواجهة المجتمع الذي يعاقبها على إحساسها باالكتئاب.

لى وقع الضوضاء في شارع مزدحم، انتظر سائق توكتوك (مركبة نارية ذات 
ثالت عجالت) أمام مصنع للغزل لحين قدوم زبائن يستقلون مركبته، في أحد 

أحياء القاهرة الشعبية في شبرا الخيمة شمالي العاصمة.
رفع السائق الذي يدعى وائل صوت مشغل األغاني على أغنية واحدة كررها 
عدة مرات، وهي أغنية "بنت الجيران"، التي تنتمي لما يعرف في مصر بـ 
"أغاني المهرجانات"، وقد لفتت كلماتها انتباه المارة ما بين مستمتع بها ومستاء 

منها.
لكن ربما لم يعلم وائل وزمالؤه من السائقين الذين يداومون على سماع هذا 
في  األبرز  يعتبر  الماضي  الشهر  أن  عملهم،  يوم  خالل  األغاني  من  اللون 
الجيران"،  "بنت  أغنية  حصدت  فقد  المصرية،  المهرجانات"  "أغاني  تاريخ 
للفنان حسن شاكوش، المركز الثاني في قائمة المواد األكثر استماعا على موقع 
"ساوند كالود" الشهير، بأكثر من خمسة ماليين مستمع خالل أسبوع واحد، 
وأكثر من 45 مليون مستمع إجماال، فضال عن أكثر من 70 مليون مشاهدة 

على موقع يوتيوب.
أخرى،  عالمية  ومقاطع صوتية  أغنيات  الجيران"  "بنت  أغنية  تجاوزت  وقد 
أبرزها أغنية حديثة لرجل األعمال األمريكي الشهير "إيلون ماسك" التي حلت 
أيضا  ماسك  على  شاكوش  تفوق  بل  فحسب،  هذا  وليس  الثامن،  المركز  في 
بأغنية أخرى بعنوان "شمس المجرة" - بمشاركة المطرب المصري الشهير في 
هذا النوع من األغاني "حمو بيكا" - التي احتلت المركز السابع في نفس القائمة.

ويقول وائل لبي بي سي إنه يستمع لهذا "المهرجان" للمطرب حسن شاكوش 
وغيره من المهرجانات، طوال ساعات عمله، ويضيف: "هذا النوع من األغاني 
يجذب انتباه الزبائن ويساعد على العمل بتركيز من دون ملل"، موضحا أنه ال 
يمكن االستماع إلى أغاني المهرجانات بصوت خفيض، وعلل ذلك بالقول إن 

معظم الناس في هذه المنطقة ألفت أغاني المهرجانات منذ سنوات.

أغنية شعبية تحقق نجاحا مثيرا للدهشة 

أصدرت نقابة المهن الموسيقية المصرية ونقيبها الفنان هاني شاكر بياناً، تضمن 
قراراً نهائياً بمنع التعامل مع ما يسمى إعالمياً بمطربي المهرجانات.

أُثير بعد حفل حسن شاكوش وعمر  الذي  الجدل  القرار بعد ساعات من  جاء 
كمال باستاد القاهرة، وغناء أغنية بنت الجيران بنسختها القديمة وما تحتويه من 

كلمات غير أخالقية.
البيان:  نص  جاء 
المنشآت  جميع  “على 
والبواخر  السياحية 
الليلية  والمالهي  النيلية 
والكافيهات عدم التعامل 
عليهم  يطلق  من  مع 
المهرجانات،  مطربو 
ومن يخالف ذلك القرار 
ستقوم النقابة باتخاذ كافة 
القانونية  اإلجراءات 

ضده وضد المنشأة التي سمحت لهم بالغناء”.
المهرجانات:  أغاني  إن  فيه  قالت  النقابة  أصدرته  آخر  بيان  بعد  جاء  البيان 
لعادات  الزار وكلمات موحية ترسخ  وإيقاعات  أنواع موسيقى  “هي نوع من 
وإيحاءات غير أخالقية في كثير منها، وقد أفرزت هذه المهرجانات ما يسمى 
المهرجان هو األب الشرعي لهذا االنحدار  الغريزة وأصبح مؤدي  بمستمعي 
الفني واألخالقي، وقد أغرت حالة التردي هذه بعض نجوم السينما في المساهمة 
الفعالة والقوية في هذا اإلسفاف، فإنه بات من الضروري إعادة النظر في كافة 

تصاريح الغناء”.
في  المهرجانات  كمال مطربي  قدم كل من حسن شاكوش وعمر  المقابل  في 
إلى الشعب المصري عن تضمن أغنية “بنت الجيران” ألفاظاً  مصر اعتذاراً 

غير أخالقية.
“أود  قال عمر كمال:  المطربان االعتذار،  فيه  قدم  الذي  الفيديو  حسب مقطع 
التي  المهرجانات  وحبوا  سمعونا  مليون مصري  لـ 100  باالعتذار  أتقدم  أن 
نقدمها، فنحن تمت دعوتنا ولبينا النداء على الفور حباً في كل من جاء لسماع 

المهرجان”.
تحمل   (usb stick) فالشة  هناك  “كانت  شاكوش:  وحسن  كمال  عمر  قال 
النسختين من المهرجان، األولى التي يظهر فيها اللفظ الالأخالقي والثانية تم 
حذف الكلمتين منها، ولكن لألسف تم تشغيل النسخة القديمة من األغنية، عن 
طريق الخطأ، على الرغم من أن الفالشة كانت تحمل النسختين، ولكن حدث 

خطأ ما”.
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يشهد العالم تطورا مذهال ومتسارعا في مجال التكنولوجيا، ومع ذلك يتوقع 
الخبراء حدوث تحوالت جذرية في عام 2020 يمكن أن تؤثر بشكل كبير على 

مجرى حياتنا، بحسب تقرير لموقع Venturebeat للتكنولوجيا.
وهذه نظرة على أبرز 10 توجهات تقنية متوقعة:

الذكاء االصطناعي
أصبح الذكاء االصطناعي جزءا من الحياة اليومية، مدفوعا بظهور أنظمة صوتية مؤثرة مثل 

.Google Assistant و Siri و Alexa
في عام 2020، يتوقع الخبراء حدوث اختراق في الذكاء االصطناعي بما يشمل استخدامه في 

التعرف على المشاعر واإلبصار الحاسوبي.

التسوق عبر االنترنت
البيع عبر اإلنترنت ساخن ولكن ال توجد تطبيقات كثيرة تدعم ذلك.

فمثال شركة أمازون أطلقت مؤخرا تطبيق Amazon Go لكن مع بروز الجيل الخامس من شبكات 
االتصال باإلنترنت واستخدام المزيد من أجهزة االستشعار والتقنيات البصرية يتوقع أن يشهد هذا 

القطاع تطورا ملحوظا في 2020.
معالِجات كمبيوتر متطورة

سيشهد عام 2020 الحاجة إلى أجهزة حوسبة متطورة وأكثر فعالية بالنظر إلى أن مجموعة كبيرة 
من التطبيقات الجديدة تعمل بأجهزة استشعار ونماذج ذكاء اصطناعي تتطور باستمرار.

وقد بدأت عدة شركات بإنتاج رقائق متطورة قادرة على التعامل مع الطلب المتزايد، وهي تحاكي 
بنية الدماغ وتعالج خورازميات الذكاء االصطناعي.

الحوسبة الكمية
توقع التقرير أن يكون عام 2020 بداية عصر الحوسبة الكمية. فمع زيادة تدفق البيانات، يتوقع 
مساهمة أكبر للحوسبة الكمية في المشكالت الكبرى التي تشغل المجتمعات، مثل الطاقة والرعاية 

الصحية.
لعالج  الضخمة  البيانات  مع  التعامل  على  القدرة  إلى  حاجة  هناك  ستكون   ،2020 عام  في 

السرطان والتحكم في الطاقة النووية وتحليل الحمض النووي وغيرها.
Alibaba خطوات  و   Microsoft و   Intel و   Google و IBM مثل  وقد قطعت شركات 

ملموسة نحو الحوسبة الكمية.

تقنيات الفضاء الجوي
بالقطاع  كبير  حد  إلى  مدفوعة   ،2020 عام  في  الفضاء  إلى  العودة  في  البشرية  ستبدأ 

الخاص.
فمنذ الحرب الباردة، تباطأ التقدم التكنولوجي. والشركات البارزة التي تحقق اآلن تقدما 

.Blue Origin و SpaceX في مجال الفضاء تشمل
المؤسسات  تحرز  فيما   ،Starship صاروخها  بتطوير   SpaceX شركة  تقوم 

الخاصة تقدما في مجال الفضاء.
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وقد تقصر المركبات الفضائية الرحالت القارية إلى 
ما بين 20-30 دقيقة، حسب التقرير.

عصر جديد لإلنترنت
الواليات  بين  محمومة  منافسة   2020 عام  سيشهد 
للمستهلكين  األسرع  التزويد  والصين حول  المتحدة 
(5G). بتقنية الجيل الخامس من شبكات االتصاالت

 Starlink وهناك موضوع ساخن آخر هو تقنية الـ
Broadband أي االتصاالت عريضة النطاق.

عبر هذه التقنيات، سيتم في 2020 إطالق ما يصل 
جديدة  حقبة  يمثل  وهذا  صناعي،  قمر   2500 إلى 
الرقم  النطاق، ويتوقع أن ينمو هذا  لإلنترنت واسع 

إلى 12 ألف قمر صناعي بحلول عام 2023.

الرعاية الصحية الرقمية
يتوقع أن تشهد الرعاية الصحية الرقمية في 2020 
كثيرا من االبتكار، كاستخدام التكنولويجا في التحليل 
الجيني لكشف األمراض وتوفير طرق للوقاية منها.

االصطناعي  الذكاء  تطور  فإن  التقرير  وحسب 
سوف يحسن جودة العالج في عام 2020. إذ سيتم 
يتم  التي  الطبية  الصور  تشخيص  في  استخدامه 
التقاطها عبر التصوير بالرنين المغناطيسي واألشعة 

المقطعية واألشعة السينية.
 Zebra Medical و   Enlitic الناشئة  والشركات 

Vision تظهر تقدما ملحوظا في هذا المضمار.

تكنولوجيا زراعة المحاصيل
في مجال الزراعة، تبرز شركات عديدة تقدم منتجات 
الحاسوبي  واإلبصار  االصطناعى  الذكاء  تستخدم 

والبيانات الضخمة.

نمو  مراقبة  الشائع  من  سيصبح   ،2020 عام  في 
المحاصيل من خالل اإلبصار الحاسوبي.

والفواكه  النباتات  ستزرع  التي  الروبوتات  أما 
فستصبح أكثر شيوعا. كما ستسعى شركات الزراعة 
األماكن  في  حتى  المحاصيل  نمو  كفاءة  لتحسين 

المغلقة، بتطوير قدراتها في مجال التكنولوجيا.

تكنولوجيا القيادة ذاتية التحكم
القيادة الذاتية أحد أهم الموضوعات، وهي لم تصل 
لكنها  بالكامل)،  (التحكم  بعد  الخامس  المستوى  إلى 
توليه  الذي  الكبير  االهتمام  ظل  في  تطورا،  تحقق 

شركات رائدة في هذا المجال. 
وتسعى خالل هذا العام لالرتقاء من مستوى القيادة 

الذاتي الثاني أو الثالث، إلى الخامس. ومن بين هذه 
 Perceptive  ، (فرنسا)   Prophesee الشركات 

Automata (الواليات المتحدة).

Blockchain البيانات المتسلسلة
مع نمو هذا القطاع، أصبحت الشركات العاملة في 
مجال الدفع واألمن التي تطور تقنيات مضادة لغسل 

األموال، تجذب االنتباه.
برنامج  إعداد  في  بالفعل   IBM شركة  وبدأت 

متخصص في البيانات المتسلسلة.
في عام 2020، ستقوم المؤسسات الكبرى بإدخال 
المعلومات  تسرب  لمنع  المتسلسلة  البيانات  تقنية 

واالحتيال عبر اإلنترنت.
وعلى الرغم من وجود مخاوف من تأثير هذا التطور 
أن  التقرير  يرى  العاملة،  القوى  على  التكنولوجي 
العام الجديد سيكون، دون شك، عاما لالبتكار، فيما 

يتحسن الناس في مجال استخدام التكنولوجيا.

مابس"  "غوغل  أو  غوغل  خرائط  تطبيق  يعتزم 
إضافة خاصية جديدة، تمكن مستخدميه من االعتماد 

على طرق "أكثر أمنا".
وحسب تقارير صحفية، فإن التطبيق المستخدم على 
نطاق واسع عالميا، سيعمل على تحديد الطرق ذات 
قيادة  أو  المستخدم سيرا  يمنح  الليلية، مما  اإلضاءة 

أكثر أمنا خالل األوقات المتأخرة من اليوم.
وبات "غوغل مابس" األكثر استخداما في العديد من 
دول العالم، إلمكانياته الكبيرة في مساعدة السائقين 
والسائحين في الوصول إلى بغيتهم بسهولة، ال سيما 

في المناطق التي يزورونها للمرة األولى.
كتوفره  الخصائص،  من  بالعديد  التطبيق  ويتميز 
إيجاد  في  المتنوعة  ومساعداته  اللغات،  من  بالعديد 
أماكن المواقف والمطاعم والفنادق ومحطات الوقود.
ليال  ينتقل  من  تساعد  فسوف  "اإلضاءة"  ميزة  أما 
لتفادي  إنارة،  بها  تتوفر  التي  الطرق  اختيار  على 
السير أو القيادة في أماكن مظلمة، مما يمنح المسافر 
مزيدا من السالمة. وستتوفر هذه الميزة في اإلصدار 
حيث  مابس"،  "غوغل  من   "10.31.0" التجريبي 

ستظهر الشوارع المنيرة بلون أصفر مضيء.

بعد  االستهالك خصوصا  لترشيد  البعض  اتجاه  مع 
التي  األشياء  بعض  هناك  الفواتير،  أسعار  ارتفاع 

تستهلك كهرباء بقوة حتى وإن كانت مغلقة، وهي:
ـ عدم إغالق التلفاز نهائًيا من دائرة الكهرباء، حيث 

يؤدي ذلك إلى هدر المزيد من الطاقة دون فائدة.
ـ وضع شاحن الهاتف في الكهرباء دون استخدمه، 
يجعله يستهلك ما يقرب من 15% من قدرة الشاحن.
ـ ترك الراوتر متصل بالكهرباء دون فصله في حالة 

عدم االستخدام، ويفضل فصله من حين آلخر.
في  األسالك  متعدد  الكهربائي  المشترك  ترك  ـ 

الكهرباء، يهدر الكثير بسبب وضعه دون فائدة.
ـ وضع الميكروويف أو السخان الكهربائي متصاًل 

بمفتاح الكهرباء دون استخدامه.
دون  البوتاجاز،  في  الوقت  منظم  تشغيل"التايمر"  ـ 

الحاجة إلى استخدامه.
الكهربائية  بالطاقة  متصلة  المالبس  غسالة  ترك  ـ 

دون تشغيلها.
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الثوري  ايلون ماسك عن آخر تطورات مشروعه  الملياردير األميركي  أعلن 
لدمج دماغ اإلنسان بالكمبيوتر الذي طرح في العديد من أفالم الخيال العلمي.

تقنيته  إن  تويتر  الفضائية على حسابه على  اكس  وقال مؤسس شركة سبيس 
المثيرة للجدل ستكون متاحة خالل العام الجاري.

ويقوم ابتكار ماسك على ربط رقائق الكمبيوتر مع عقول البشر لدمجها بالذكاء 
االصطناعي ومنح مستخدميها الذكاء الخارق ومعالجة أمراض الدماغ، عبر 
بناء كمبيوترات في الدماغ من خالل الربط العصبي، وهي تقنية متطورة تعتمد 
على الدماغ إلقامة جسر بينه وبين الكمبيوتر في خطوة تسعى إلى عالم يصبح 

فيه اإلنسان واآللة الشيء ذاته.
ويرى قطب وادي السلكون أن ربط الدماغ بأجهزة الكمبيوتر، يمكن أن يساعد 
البشر في التغلب على اإلعاقات واإلصابات ومنافسة الذكاء االصطناعي، ال 
سيما وأن ماسك طالما عبر عن مخاوفه من هيمنة اآللة على البشر وآمن بأن 
دمج النظم الذكية مع قدرات البشر سيكّون مستقبال مختلفا ليس فيه عدائية من 

جانب اآلالت.
بناء "خيوط" صغيرة  اآلن على  تعمل  أن شركته  تويتر  ويكشف ماسك عبر 

ومرنة، أرق 10 مرات من شعرة اإلنسان، يمكن إدخالها مباشرة في الدماغ.
وأسس قطب وادي السلكون المشروع تحت اسم "نيورولينك" في يوليو/تموز 
2016، لتحقيق سبق علمي مع الذكاء االصطناعي، واختبار هذه التقنية على 
البشر العام الجاري، تحت اسم مشروع "واجهة الدماغ والحاسوب"، بعد تحقيقه 

تقدم ملحوظ في تطوير جهاز السلكي قابل للزرع نظريا وقراءة الدماغ.
اضطرابات  بعالج  وتمتاز  والفئران،  القرود  على  الذكية  الرقاقة  اختبار  وتم 
باإلضافة  المخ،  لنشاط  الكهربائية  النبضات  ومراقبة  أنواعها،  بجميع  الدماغ 

إلى قراءة الدماغ والتأثير على السلوك، وإرسال هذه البيانات إلى تطبيق على 
الهواتف الذكية.

وسيركز المشروع على التطبيقات الطبية، وكذلك تأثيرات أمراض الدماغ، مثل 
الصرع. وبعد ذلك، سيحّدث المشروع رقائقه الدماغية لتطوير "عالقة تكافلية" 

بين الذكاء الصناعي واإلنسانية.
الجلطة  بسبب  الدماغ  من  مفقودة  أجزاء  للتعويض عن  التقنية  هذه  وستستخدم 

الدماغية، أو الحوادث، أو التشوهات الخلقية.
الذكاء  اإلنسان  فيه  يواكب  الذي  البعيد  المستقبل  إلى  يتطلع  ماسك  إيلون  لكن 

االصطناعي ويندمج معه ليصبح مثل سايبورغ.

فيما يمكن اعتبارها أول خطوة رسمية على طريق تحقيق حلم طال انتظاره، 
وإن جاءت من قارة واحدة، وافق البرلمان األوروبي بأغلبية كبيرة على قرار 
يؤدي إلى إجبار شركات التكنولوجيا على استخدام نوع واحد فقط من الشواحن.

ويريد المشرعون في البرلمان األوروبي إلى توفير شاحن واحد يمكن استخدامه 
القرار  يدعو  كما  األجهزة.  وأنواع  التجارية  العالمات  بمختلف  بالهواتف 
المسؤولين المعنيين في االتحاد األوروبي إلى دراسة الطرق الكفيلة بزيادة عدد 
الكابالت وأجهزة الشحن الُمعاد تدويرها، وضمان عدم إجبار العمالء بشراء 

شاحن مع كل جهاز جديد، وفق ما نقل موقع "سي إن إن".
وكانت تقارير إعالمية سابقة كشفت أن االتحاد األوروبي قد يجبر شركة "أبل" 
األميركية على تغيير شاحن هاتفها "آيفون" مرة أخرى، حتى يصبح مشتركا 

ومتناسبا مع جميع الهواتف الذكية.
التكنولوجيا في السابق للعمل  وقال الخبر إنه على الرغم من توجيه شركات 
معا لتطوير شاحن عالمي "موحد" ، إال أن المسؤولين في االتحاد األوروبي 
لم  الصناعة  في  الفاعلة  الجهات  مختلف  بين  الطوعية  االتفاقات  "إن  يقولون 

تحقق النتائج المرجوة".
ووفقا لمسؤولي االتحاد األوروبي، فإن التغييرات ستجعل حياة العمالء "أسهل، 
وتساعد البيئة"، حيث تشير التقديرات إلى أن الشواحن القديمة تولد أكثر من 

51 ألف طن من "النفايات االلكترونية" كل عام.
شركات  بين  الشواحن  توحيد  إلى  األوروبي  االتحاد  دعا  طالما  أنه  إلى  يشار 
قانون من  إن فرض  تنتقد األمر، وتقول  "أبل"  فيما كانت شركة  التكنولوجيا، 
هذا النوع من شأنه أن "يخنق االبتكار ويضر بالبيئة ويسبب اضطرابا ال لزوم 

له للمستخدمين".
أبل،  أجهزة  من  مليار جهاز  من  أكثر  "تم شحن  سابق  بيان  في  "أبل"  وقالت 
المعتمدة على الشاحن الحالي.. نريد التأكد من أن أي تشريع جديد لن يؤدي إلى 

أي اضطراب لعمالئنا".
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- الكشف على زيوت السيارة باستمرار، بداية من زيت المحرك وزيت المكابح 
والباور وناقل الحركة، والتأكد من مستويات هذه الزيوت وصالحيتها، وتغيير 
فالتر السيارة مثل “فلتر تنقية البنزين”، والذي قد يؤثر بشكل مباشر على سرعة 

وأداء السيارة وضعف وقلة عزمها في حال عدم استبداله بشكل دوري.
- التأكد من مستوى الماء في “الرديتر”، حيث إن هذه النقطة هي المسؤولة عن 
درجات  فيها  ترتفع  التي  الحارة،  الصيف  فترات  وخصوصاً  المحرك،  تبريد 
الحرارة الخارجية ما يؤثر على حرارة محرك السيارة، كما إن عملية فحص 

نسبة الماء ال تتم إال عندما تكون السيارة واقفة لفترة طويلة.
- قم بغسل السيارة من األسفل بشكل دوري، وذلك لضمان عدم التصاق األوساخ 
على هيكل السيارة من األسفل، األمر الذي قد يؤدي إلى صدأ الحديد والقطع 

المعدنية، وسرعة استهالك القطع والمقابض البالستيكية.
- الكشف على ضغط إطارات السيارة األربعة باستمرار، باإلضافة إلى اإلطار 
الرحالت، مع ضرورة فحص وضبط  أو  السفر  االحتياطي، وخصوًصا عند 
وعدم  القيادة،  عجلة  مسار  سالمة  من  والتأكد  دوري،  بشكل  العجالت  زوايا 

انحنائها لجهة على حساب األخرى.
هذه  مثل  ألن  بسيطاً،  كان  مهما  السيارة  هيكل  في  خدوش  أي  إهمال  عدم   -
الخدوش الصغيرة قد تؤدي إذا أهملت إلى صدأ المنطقة المحاطة بها، ما يؤدي 

بالتالي إلى تلف الحديد الذي جاء عليه الصدأ.
- عدم الضغط بشدة أو بشكل متقطع على دواسة البنزين، عند تشغيل السيارة 
بعد فترة وقوف طويلة “عندما يكون المحرك بارداً”، وال تسير بها بعد تشغيلها 

مباشرة، وأتركها عدة ثوان، لضمان تحريك الزيت بداخلة بشكل طبيعي.

- ال تقم بتشغيل مكيف الهواء مباشرة عند تشغيل السيارة، وانتظر لحين تسخينها 
وتحركها. ولعل إهمال مثل هذه األمور قد يؤثر سلباً على محرك السيارة على 

المدى البعيد، وقد يؤثر على وحدة “الدينامو” الخاصة بالمكيف.
- إذا أردت تشغيل المكيف أثناء جلوسك بالسيارة وهي تعمل ولفترة طويلة، قم 
عندها وعلى فترات بالضغط على دواسة البنزين، بشكل بسيط، لضمان عدم 
ارتفاع حرارة المحرك، وخصوصاً في أوقات النهار عندما يكون الطقس حاراً.
- ال تترك سيارتك واقفة بدون تشغيل المحرك، أليام طويلة تتجاوز 5 أيام، ما 
قد يؤثر سلباً على عمر البطارية وشحنها، وإذا كان البد من ذلك، قم بفصل 

إحدى الوصالت الرئيسة عن بطارية السيارة، ما يضمن لك عدم نفاذها.
تقم  وال  مرتفع،  على  وهي  طويلة،  ولفترة  كامل  بشكل  سياراتك  توقف  ال   -
إحدى  عبور  تحاول  والسيارة  قوي  بشكل  الفرامل  دواسة  على  بالضغط 
المطبات، وال تبقي عجلة القيادة إلى أقصى إحدى الجهات اليمنى أو اليسرى، 
أثناء الوقوف التام، أو وأنت تقود السيارة، ولفترة طويلة، األمر الذي سيؤثر 
سلباً على القطع الميكانيكية الخاصة باإلطارات األمامية، والذي قد يؤدي إلى 

تلفها بشكل سريع.
- تعرف على كافة إضاءات التنبيهات الخاصة بسيارتك، وال تهمل أي منها، 
إهمالها،  بك  يجدر  ال  معينة،  بمشاكل  مرتبطة  تكون  التنبيهات  هذه  مثل  ألن 

وخصوصاً في السيارات الجديدة.
 100  -  80 من  بسرعة  السير  أثناء  السيارة  في  خفيفة  رجة  الحظت  إذا   -

كيلومتر/الساعة، فهذه إشارة لك لضرورة ضبط اتزان اإلطارات.
أما إذا الحظت هذه الرجة الخفيفة عند الضغط على الفرامل، فعندها يجب أن 
تفحص ما يسمى “دسكات اإلطارات”، وهي القطع المعدنية التي يثبت عليها 

اإلطار، والمسؤولة عن تخفيف سرعة السيارة عند الضغط على الفرامل.
الفرامل، ففي أغلب األحوال  إذا سمعت صوت صفير عند الضغط على  أما 
بأخرى  استبدالها  إلى  بحاجة  وأنت  انتهت،  قد  لديك  الفرامل  تكون صالحية 

جديدة.

كلما حاولت الحفاظ على السيارة من األعطال سوف تبقي معك ألطول فترة ممكنة، لذا عليك العناية بمظهر السيارة الخارجي وكذلك المحافظة على 
إجراء الفحوصات الدورية للمحرك.  ومن أجل سيارة تدوم أكثر من غيرها، هناك بعض النصائح البسيطة التي قد تساعدك للحفاظ على سيارتك 

ألطول فترة ممكنة، فهي أشياء ال تحتاج إلى مجهود أو بذل أموال.
ويمكنك من خالل السطور التالية التعرف على كيفية الحفاظ على السيارة ألطول فترة ممكنة:
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أو األسرع  األكبر  الموديالت  السيارات في أغلب األحيان عن  يبحث عشاق 
في العالم، ولكن هذه المرة نقدم لك بعض الحقائق والطرائف عن أصغر 5 

سيارات في التاريخ منذ اختراع هذه اآللة المذهلة.

Commuter car tango -1
الصغيرة  السيارات  أحدث 
تم  أيضا،  أشهرها  وربما 
الـ21  القرن  في  صناعتها 
أحد  كلوني  جورج  وقادها 
أشهر فناني هوليوود والسينما 

العالمية. 
لقطع  السيارة  هذه  تصميم  تم 
تأمينها  وتم  قصيرة  مسافات 
مع  الرياضية  السيارات  مثل 
الدراجات  برشاقة  تمتعها 

النارية. 
فقط،  سم   99 عرضها  يبلغ 
إضافي  بمقعد  مزودة  والسيارة  الساعة،  في  كم  بسرعة 240  السير  ويمكنها 

خلف السائق، ومثلما أطلق عليها الخبراء فإنها أكثر أمانا مما تبدو عليه. 

Brutsch mopetta -2
في   1956 عام  في  ظهرت 
للدراجات  دولي  معرض 
شكل  مع  والنارية  الهوائية 

بيضاوي بثالثة إطارات. 
عام  حتى  السيارة  إنتاج  وتم 
الشركة  وتوقفت  فقط   1958
منها  جديدة  نسخ  تصنيع  عن 

بعد ذلك. 
 1.70 السيارة  طول  ويبلغ 
متر وعرضها 88 سم، ويصل وزنها إلى 78 كيلوجرام فقط، وتم إنتاج 14 

نسخة فقط من هذه السيارة خالل العامين. 
وتم تداول بعض الشائعات عن عزم شركة أوبل األلمانية إصدار نسخ جديدة 

منها في وقت سابق ولكن ذلك لم يحدث. 

 Isetta -3
أربعة  مع  بيضاوي  بشكل  سيارة 
إنتاجها  بدأ  صغيرة  ونوافذ  عجالت 
شركة  إنتاج  من   1953 عام  في 
السيارة  وكانت  الشهيرة،   BMW
األكثر مبيعا في فئة المحرك أحادي 
االسطوانة. للدخول على هذه المركبة 
الصغيرة عليك استخدام الباب الوحيد 

الحرب  خالل  الكثيرين  تنقل  في  المنقذ  بمثابة  وكانت  مقدمتها،  في  الموجود 
العالمية الثانية خاصة في ظل نقص الموارد وكساد الصناعة. 

 Eleshman sports car deluxe - 4

تعد اصغر سيارة في العالم من حيث العرض، إذ يبلغ عرضها فقط 24 بوصة، 
واعتبرها البعض سيارة مثالية لألطفال. 

Peel P50 - 5

دخل موديل بييل بي 50 موسوعة جينيس لألرقام القياسية كأصغر سيارة في 
التاريخ لمدة نصف قرن مع باب ومصباح واحد.

إعادة  تم  ولكن   1965 عام  وحتى   1962 عام  من  الفترة  خالل  إنتاجها  تم 
تصنيعها مجددا في عام 2010. 

وبسبب خفة وزنها الذي يصل لـ27 كيلوجرام يمكن حملها ألي مكان تحتاج فيه 
الستخدامها لمسافات قصيرة. 
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أصدرت شركة أبل النسخة التجريبية األولى من نظام التشغيل الجديد، ويبدو 
أن لديها ميزة "غير معلنة"، قد تتيح للمستخدم فتح قفل السيارة وبدء تشغيلها 

باستخدام الهاتف أو ساعة أبل.
 "CarKey" واجهة برمجة لتطبيق "iOS 13.4" ويشمل اإلصدار التجريبي
الجديد، وهو يعني "مفتاح السيارة"، وفقا لموقع 9to5Mac المختص بمنتجات 

أبل.
وسيتيح التطبيق فتح قفل باب السيارة، باستخدام هاتف آيفون أو ساعة أبل، من 

دون استخدام المفتاح إطالقا.
وستعمل الخاصية مع السيارات الحديثة التي تشمل أنظمتها خاصية "إن أف 

سي"، التي تتيح مشاركة البيانات بين الهواتف والسيارات.
أو   ،Wallet تطبيق  في  موجودا  سيكون  الرقمي  المفتاح  إن  الموقع  وقال   
المحفظة، الخاص بجهاز آيفون، كما يستطيع المستخدم مشاركة مفتاح السيارة 

الرقمي عبر هذا التطبيق، مع جهاز أبل لشخص آخر.
سيارة  كمفتاح  الهاتف  استخدام  بالفعل  اليوم  السيارات  شركات  بعض  وتتيح 

تعد مشكلة ضعف عزم السيارة من أكثر المشاكل التي تواجه مستخدمي 
السيارات، حيث أنها أبرز ما يميزها، فعدم قدرة السيارة على التسارع 
بالشكل السليم يرجع إلى وجود خلل في أحد أجزاء المحرك، األمر الذي 

ينتج عنه انخفاض قدرته السيارة وضعفها بشكل عام.
وعلى الرغم من اعتقاد البعض بأن محرك السيارة هو "قلبها النابض" 
وأن له الدور األكبر في عزم و انطالق السيارة كونه يدفعها بشكل كلى 
من الثبات، إال أن هناك عوامل أخرى من الممكن أن تؤثر على قوة 

دفع السيارة.
من  التي  المشاكل  أبرز  على  التعرف  التالية  النقاط  خالل  من  يمكن 

الممكن أن تسبب ضعف عزم السيارة:

ناقل الحركة:
يعتبر ناقل الحركة أو الفتيس من أهم أسباب ضعف السحب، وذلك في حالة 
تلف الديسك واألسطوانة، مما ينتج عنه أيًضا ارتفاع درجة الحرارة المحرك.

مضخات الوقود:
هي المسؤولة عن ضخ البنزين بكميات معينة في غرفة االحتراق لالختالط مع 
الهواء بنسب معينة، وفي حالة التلف يضخ الرشاش كميات أقل من المنسوب 

الطبيعي ويؤثر ذلك على عملية سحب السيارة.

حساس األوكسجين:
الهواء والبنزين  المسؤول عن مزج  الشكمان« وهو  أيضا »بحساس  ويسمي 

بكميات معينة والمسؤول عن ضعف سحب السيارة.

خالل  من  رقمي 
لكنها  تطبيقاتها، 
القيود  تفرض بعض 

خالل العملية.
هيونداي  فشركة 
الكورية لديها تطبيق 
لكنه  رقمي،  مفتاح 
لهواتف  فقط  يعمل 

أندرويد، ويعمل فقط مع سيارات سوناتا لعام 2020.
لذلك قد تأتي شركة أبل بحل جديد، سيسمح لعدد أكبر من الناس من الدخول 

لسياراتهم عبر الهاتف، في نهاية متوقعة لمفتاح السيارة الكالسيكي.
التشغيل  التجريبية األولى من نظام  النسخة  التطبيق موجودا فقط في  والزال 
iOS 13.4 ، ومن غير الواضح إذا كانت النسخة النهائية لنظام تشغيل آيفون 

ستتضمن تطبيق مفتاح السيارة.

فلتر "الهواء":
تنظيفه  السيارة، ويجب  إلى ضعف سحب  الهواء يؤدى  فلتر  انسداد  في حالة 

باستمرار وتغيبره بعد قطع مسافة في حدود من 20 إلى 25 ألف كيلومتر.

بوابة "الهواء":
تعد بوابة الهواء من العوامل الرئيسية المؤثرة على سحب السياراة، لذا يجب 

تنظيفها بشكل دوري من حين آلخر.

شمع االحتراق:
ألف  الموصلة كل 40  البوجيهات) واألسالك  تغيير شمع االحتراق (  ويجب 
مما  فترة  بعد  الموصلة  األسالك  على  كربونية  طبقة  تكوين  بسبب  كيلومتر، 

يؤدى إلى ضعف الشرارة الناتجة منها.

الوقود :
المستخدم  الوقود  نقاء  لعدم  وذلك  السيارة،  سحب  على  المؤثرات  أكثر  من 
الوقود   باستخدام منظفات دورة  تنظيف  (البنزين)، ولذلك يجب عمل دورات 

كل فترة مع الحرص علي تغيير فلتر البنزين في مواعيده.
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ما رأيكم أن نسترجع سويا بالذاكرة ما مر به العالم 
لعلنا  األيام،  هذه  به  نمر  لما  مشابهة  أحداث  مع 
هذا  كل  لماذا  السؤال..  لهذا  سويا  إجابة  إلى  نصل 
الذعر بسبب فيروس كورونا الجديد بالرغم من وفاة 

األالف سنويا باالنفلونزا الموسمية؟ 

ديسمبر 2019.. فيروس الكورونا الجديد 
بدأ العالم ينتبه ألخبار وتقارير منشورة عن فيروس 
في  وتسبب  الصينية  ووهان  مدينة  غامض ضرب 
بطويلة  ليست  فترة  مرور  وبعد  العشرات..  إصابة 
بدأت األخبار تنتشر عن حاالت وفاة بسبب الفيروس 
وبدأ  أكثر  تنتشر  التقارير  بدأت  هنا  من  الغامض! 
سيد  هو  أصبح  والترقب  األفق،  في  يلوح  الذعر 
وبدأت  سريعة  بوتيرة  األحداث  تطورت  الموقف. 
حاالت اإلصابة تتزايد، وتتزايد معها حاالت الوفاة، 
دول  إلى  ليصل  الصين  حدود  لخارج  األمر  وامتد 
الواليات  مثل  منها  القريبة  غير  تلك  حتى  أخرى 
القادم من الصين  الغامض  الفيروس  المتحدة بسبب 
والغير معروف للعالم. ولكن أخيرا.. أيها العالم نقدم 
ال   ،”2019-nCoV“ الجديد  الكورونا  فيروس  لكم 
ليس ذلك الذي ضرب المملكة العربية السعودية في 
وقت سابق (بالمناسبة سبب فيروس كورونا الشرق 
أوسطي الذعر أيضا للعالم، ولكنه في النهاية انتهى) 
من هنا بدأت نشرات األخبار والتقارير تتحدث أكثر 
أن  يمكن  وأعراضه، وكيف  وأسبابه  الفيروس  عن 
يتحول إلى وباء محتمل سيضرب الكرة األرضية، 
ال  الذي  للفيروس  االنتباه  تنتهي عن  ال  وتحذيرات 

يوجد له عالج محدد حتى اآلن! 

 2002.. متالزمة االلتهاب التنفسي الحاد (سارس) 
مرض السارس ال أعلم إن كنت ممن عاصروا تلك 
الفترة العصيبة بسبب “مرض سارس” أو “متالزمة 
“فيروس  فيه  المتسبب  الحاد”  التنفسي  االلتهاب 
كورونا المرتبط بالسارس (SARS-CoV)” والذي 
الصين  بجنوب   2002 عام  ظهوره  مالمح  بدأت 

وظل مستمر في تداعياته حتى عام 2003. 
على  تمر  التي  األحداث  بعض  أتذكر  شخصيا  أنا 
ما حدث  كل  أتذكر  ال  بحكم عمري  اآلن،  ذاكرتي 
بالضبط، ولكني مازالت أتذكر حالة الرعب والترقب 
الصين  عن  ابتعادنا  من  بالرغم  بيتنا  في  الموجودة 
باب  على  يقف  الفيروس  وكأن  وساعات،  بساعات 

منزلنا ينتظر الدخول! 
يعتقد أيضا أن الفيروس كانت بدايته من الخفافيش 
عن  اآلن  االعتقاد  هو  كما  للبشر،  ذلك  بعد  وانتقل 
فيروس كورونا الجديد. عموما ضرب السارس 26 
دولة، وأصاب 8000 شخص حول العالم، وتسبب 
تضافر  ولكن  العالم،  حول  شخص   774 وفاة  في 
منع  العالم،  المسؤولة حول  المؤسسات  من  الجهود 
انتشار المرض أكثر من ذلك، ولم نسمع عن حاالت 

مصابة به منذ عام 2004! 
بعد أن ظن العالم أنه النهاية كانت وشيكة.

2006.. انفلونزا الطيور
 H5N1 الطيور انفلونزا  تواجد مرض  من  بالرغم 
التنفسي) منذ عام 2003  (الذي يؤثر على الجهاز 
في فيتنام، ولكن بداية الفزع واالهتمام به في البالد 
بدأت  هناك  ومن  تقريبا،   2006 عام  كان  العربية 

التقارير والتنبيهات والتحذيرات من المرض القاتل 
الطيور على  تربية  انتشار عادة  أحيانا، خاصة مع 

أسطح المنازل في كثير من الدول العربية. 
كل  ذبح  قرار  اتخذت  العربية  الدول  بعض  في 
الطيور الحية في ذلك الوقت، بل هناك بعض الدول 

المستمرة في قرارها حتى اآلن! 
الحاالت  عدد  حول  دقيقة  إحصائيات  توجد  ال 
بالرقم  ليست  لكنها  بالمرض  المتوفاة  أو  المصابة 
بالذعر  بالسارس وال  مقارنة  الفترة  تلك  في  الكبير 
الحاالت  المرض، وأغلب  للبشر بسبب  الذي حدث 
المصابة كانت نتيجة االحتكاك المباشر مع الطيور 

وليس نتيجة انتقاله من شخص إلى آخر.

2009.. انفلونزا الخنازير 
هنا تسعفني ذاكرتي أكثر، أتذكر التوعية والتنبيهات 
التلفزيون،  قنوات  المدرسة،  في  المستمرة 
إصابتنا  من  والخوف  الموزعة،  والمنشورات 
بأنفلونزا الخنازير H1N1 في كل مرة كانت تظهر 

أعراض نزالت البرد علينا. 
في  كان  الخنازير  انفلونزا  مرض  ظهور  بداية 
مقارنة  خطورته  ومصدر   ،2009 عام  المكسيك 
شخص  من  انتقاله  إمكانية  هو  الطيور،  بأنفلونزا 
بأرقام  البشر  توفي اآلالف من  ذلك  آلخر، وبسبب 
وبحسب   18,000 إلى  وصلت  التقارير  بعض 
تقارير أخرى غير مؤكدة بشكل حاسم وصلت إلى 

 !200,000
لقاح  إيجاد  إلى  والسعي  الوقائية  اإلجراءات  أتذكر 
والدواء  الغذاء  إدارة  وافقت  وبالفعل  للمرض، 

دائما تأتيني بعض الذكريات من الماضي على هيئة مشاهد متقطعة، ومع األحاديث المستمرة عن فيروس الكورونا الجديد هذه األيام، أتذكر جيدا 
اآلن بعض المشاهد عن الخوف من أوبئة انتشرت في فترات سابقة أيضا، فأتذكر التقارير على التلفزيون، عناوين األخبار، أحاديث العائلة، جدل 

أصدقائي في المدرسة! 
واليوم أسمع عن إصابات بالجملة.. حاالت وفاة.. حظر صحي لمدن كاملة.. وفاة أول طبيب بسبب الفيروس، ال حديث للعالم في األيام الماضية 
إال عن فيروس كورونا الجديد والقلق الذي يسيطر على كل شخص قرأ أو سمع عن الخبر.. لكن لحظة أال يذكرنا الفيروس الجديد بأحداث أخرى 

مشابهة؟ سارس.. انفلونزا الخنازير.. انفلونزا الطيور.. إلخ! ظن العالم بسبب هذه الفيروسات واألمراض أنها نهاية الجنس البشري! 

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

» صحتك بالدنيا« .

 2009 ديسمبر  نهاية  وبحلول  عليها،  األمريكية 
أصبحت اللقاحات متوفرة ألي شخص يريد الحصول 
عليها، ومع أغسطس 2009 أعلنت منظمة الصحة 

العالمية انتهاء وباء انفلونزا الخنازير. 

لكن لحظة..
التقارير  وحسب  تقريبا،  سنوات  عشر  مرور  بعد 
المنشورة اآلن وبعد عدة دراسات، يذكر موقع خدمة 
هيئة الخدمات الصحية البريطانية NHS أن انفلونزا 
إال  هي  ما   (2009 في  تسميتها  (حسب  الخنازير 
نوعها  من  الجديدة  الموسمية  االنفلونزا  من  نوع 
تلك  يشبه  كان  ألنه  بذلك  وسميت  الوقت،  ذلك  في 
االنفلونزا التي تصيب الخنازير، أو ألن األشخاص 
مباشر  تواصل  في  كانوا  بالمرض  أصيبوا  الذين 
التقارير األخرى. االسم  مع الخنازير حسب بعض 
للفيروس هو A/H1N1pdm09 ويختصر  العلمي 
حسب ما نعرف إلى H1N1، وسبب سرعة انتشار 
المرض هو أن فئة الشباب كانت غير محصنة منه 

أو بسبب ضعف المناعة.

انفلونزا الخنازير سابقا.. االنفلونزا الموسمية حاليا! 
مصنفة  اآلن  الخنازير  انفلونزا  أصبحت  وبالتالي 

الموسمية  االنفلونزا  ضمن 
كل  اآلالف  تصيب  التي 
سنة، ولم تعد بنفس مستوى 
يشار  كان  التي  الخطورة 
اللقاح  وأصبح  سابقا،  إليها 
هو  لألنفلونزا  الموسمي 
الخنازير  (انفلونزا  لقاح 

سابقا) أيضا. 

الموسمية..  االنفلونزا 
ووفاة اآلالف سنويا! 

عزيزي القارئ سنذكر معا 
بعض اإلحصائيات البسيطة 
جيدا..  معي  انتبه  أوال، 
الصحة  منظمة  حسب 
أنواع   4 هناك  العالمية 
األنفلونزا  فيروسات  من 
التي  المعروفة  الموسمية 

 .Dو ،Cو ،Bو ،A

الموسمية سنويا؟  الوفيات بسبب االنفلونزا  كم عدد 
أكثر من  الرقم،  قرأت  كما  نعم  حوالي 646,000 
نصف مليون شخص سنويا يموتون بسبب االنفلونزا 

الموسمية! 
وهو الرقم الذي يتخطى كل ما سبق أن ذكرناه من 
ضحايا األوبئة التي انتشرت في فترات مختلفة من 

الزمن! 
أول  في  طرحناه  الذي  السؤال  إلى  ننتقل  وهنا 

التقرير..

كورونا الجديد.. لماذا كل هذا الذعر إذاً ؟ 
فيروس  بسبب  الذعر  هذا  كل  لماذا  تتساءل  قد  هنا 
كورونا الجديد أو ما قبله من فيروسات وأمراض، 
إن كان عدد الوفيات بسبب االنفلونزا العادية سنويا 
عدد  كل  يتخطى  وهو  مليون،  نصف  من  أكثر 

الوفيات األمراض التي صنفت كوباء. 
إذا قمنا بتطبيق وضع فيروس الكورونا الجديد مع ما 
قبله من فيروسات أو أمراض مرت على عالمنا في 
السنوات السابقة، فقد نجد في إجابة منظمة الصحة 
العالمية عن نفس السؤال ولكن عن انفلونزا الخنازير 

إجابة على سؤالنا حول كل ما سبق!
ببساطة تحدث االنفلونزا الموسمية وتتغير الفيروسات 

الناس موجودة ضدها،  كل عام، ولكن تظل مناعة 
التعامل  أو  بها  اإلصابة  من  الحد  على  يساعد  مما 

معها، باإلضافة إلى توفر اللقاحات المطلوبة لها. 

الكورونا  فيروس  بعده  ومن  الخنازير  انفلونزا  أما 
الذعر  فسبب  تظهر،  قد  مستقبلية  فيروسات  أي  أو 
من  الترقب  وحالة  ضدها،  المستمرة  والتحذيرات 
كل المؤسسات حول العالم، يرجع إلى أنه ال يوجد 
لدى معظم الناس مناعة ضدها، أو مناعتهم ضعيفة، 
بسبب  المطلوبة  اللقاحات  توافر  عدم  مع  خاصة 

الفيروس جديد الظهور. 

هنا ال ننكر أبدا أن اإلجراءات الوقائية التي اتخذت 
كان لها دور كبير في تحجيم ما أطلق عليه “األوبئة” 
سوى  نتمنى  وال  فيه،  حدثت  الذي  الوقت  ذلك  في 
الخاصة  الطوارئ  انتهاء حالة  يتم اإلعالن عن  أن 
بفيروس كورونا الجديد كما هو الحال مع ما سبقه 
النظافة  قواعد  اتباع  ونذكركم بضرورة  أوبئة،  من 
وتجنب  جيدا،  اليدين  غسل  وأبسطها  األساسية 
المرضى المشتبه بهم وهو خير األمور التي يمكن 

القيام بها. 
وهنا أتذكر جيدا تلك العبارة التي كتبت على حائط 

مدرستي االبتدائية “الوقاية خير من العالج“.
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اإلقليمي  جوارها  تجاه  العدواني  أنقرة  سلوك  نجح 
وتبنيها الستراتيجيات هدامة مرتكزة على استخدام 
زعزعة  في  أجنداتها،  لتنفيذ  اإلرهابية  التنظيمات 
مسعى  في  دولها،  وحدة  وتفكيك  المنطقة  استقرار 
لتحقيق أطماع لم تبارح خياالت زعيمها رجب طيب 
األساس  الخسارة  لكن  والتمدد،  بالهيمنة  أردوغان 
ورفضا  لبالده  متزايدة  عزلة  كانت  جناها  التي 
أردوغان  العزلة  استشعار  دفع  وقد  معها.  للتعامل 
أنها  مراقبون  فيها  رأى  لموسكو  انتقادات  لتوجيه 
تندرج في إطار تكتيك السترضاء الفصائل السورية 
التركي على  القريبة من أنقرة والتي يعمل الرئيس 
الجهد  لدعم  ليبيا  نحو  مقاتليها  من  اآلالف  إرسال 
برئاسة  الوفاق  حكومة  دعم  في  العسكري  التركي 

فايز السراج في طرابلس.

لقد عمد هذا االردوغان إلى السير على خيط رفيع 
في عالقاته الدولية بين الشرق والغرب، لكن تهوره 
واندفاعه المبالغ فيهما جراه إلى الفشل في اإلمساك 

أو  ملف  أي  في  المبادرة  بزمام 
بلد،  نسج عالقات متينة مع أي 
وهو ما فاقم من عزلة تركيا في 

محيطها اإلقليمي والدولي.
األخيرة  االنتقادات  وبرهنت 
التركي  الرئيس  وجهها  التي 
في  متواصل  تقلب  عن  لروسيا 
الخارجية  السياسة  حسابات 
ألنقرة، وهو األمر الذي أثر سلبا 
على العالقات التركية مع القوى 
لتأخذ  العربية  والدول  الغربية 
التدخالت  عقب  خطيرا،  منحى 
وليبيا  سوريا  في  التركية 
لحركات  وتزعمها  والعراق 
عن  ناهيك  السياسي  اإلسالم 
رغبتها في الحصول على غاز 

المتوسط.
تركيا  في  مراقبين  أن  غير 
التي  االنتقادات  بجدية  شككوا 
وجهها الرئيس التركي أردوغان 
القصف  جراء  روسيا  ضد 

مدعومة  السوري  النظام  قوات  تشنه  الذي  العنيف 
بغطاء جوي روسي ضد محافظة إدلب شمال غرب 

سوريا.

اندفاع غير محسوب
تحالف  يخوضها  التي  المعارك  أن  هؤالء  يعتبر 
عليها  تسيطر  مناطق  ضد  طهران  موسكو  دمشق 
تسبب  ألنقرة،  الموالية  السورية  المعارضة  فصائل 
العدالة  حزب  وحكومة  ألردوغان  حقيقيا  إحراجا 
والتنمية في تركيا، كما تربك كل السياسة الخارجية 
التركية التي تنتهجها، سواء في ملف سوريا أو ملف 

النزاع في البحر المتوسط أو ذلك في ليبيا.
موقف  في  باتت  تركيا  أن  يعتبرون  المراقبين  لكن 
من  البلدين  يربط  ما  بسبب  روسيا  أمام  ضعيف 
بالنسبة  وحيوية  متقدمة  باتت  اقتصادية  عالقات 
ألنقرة، وأن مرور أنبوب الغاز الروسي عبر تركيا 
بلدا  تركيا  من  جعل  أوروبا  إلى  لوصوله  كطريق 

مرتهنا لهذا التحول الجيواستراتيجي.

انتقادات  أن  المراقبون  يعتبر  ذلك  على  وبناء 
أردوغان لموسكو وحديثه عن موت عمليتي أستانة 
وسوتشي مجرد توزيع أدوار يتشارك في لعبها مع 

نظيره الروسي فالديمير بوتين.
بعد  مباشرة  روسيا  إلى  اإلشارة  في  الحزم  لهجة 
والميليشيات  دمشق  إلى  توجه  االنتقادات  كانت  أن 
السورية  الفصائل  تهدئة  إلى  تهدف  لها،  التابعة 
إرسال  على  بعضها  يعمل  والتي  أنقرة  من  القريبة 
التركي  الجهد  لدعم  ليبيا  نحو  مقاتليها  من  اآلالف 
فايز  برئاسة  الوفاق  حكومة  دعم  في  العسكري 

السراج في طرابلس.
وكان أردوغان قد قال إن روسيا “ال تمتثل” التفاق 
سوتشي لعام 2018 إلنشاء منطقة منزوعة السالح 
يستمر  السوريين حيث  للمتمردين  آخر معقل  حول 
المتاخمة  الحدود  على  السوري  النظام  قوات  تقدم 
لتركيا في ريف حلب ومدن إدلب. وأضاف األربعاء 
“أصبحت عملية أستانة محتضرة”، وأنه “يجب على 

تركيا وروسيا وإيران البحث عن وسيلة إلحيائها”.

الدليل/ وكاالت
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ويعتقد متخصصون في الشؤون التركية أن أردوغان 
المعارضة  على  بالضغط  قبل  أن  له  سبق  الذي 
للقوات  لالنسحاب من مناطق استراتيجية وتسليمها 
يتردد  لن  حلب،  السيما  النظام،  وقوات  الروسية 
تطال  قد  ما  صفقة  مقابل  جديدة  مناطق  تسليم  في 
قوات  عليها  تسيطر  مناطق  على  تركيا  سيطرة 
سوريا الديمقراطية في شرق سوريا، وهي ميليشيات 
لطالما اعتبرها الجانب التركي إرهابية تسيطر عليها 
بحزب  المرتبطة  الكردية  الشعب  حماية  وحدات 
تركيا  تعتبره  والذي  تركيا  في  الكردستاني  العمال 

ودول كثيرة، السيما الواليات المتحدة، إرهابيا.

عزلة دولية
فتح  ترف  يملك  ال  أردوغان  أن  هؤالء  يضيف 
وقت  في  السوري  الشأن  حول  موسكو  مع  معركة 
باتت فيه أولوية تركيا األمنية تتركز على “الخطر 
الكردي”، خصوصا أن االجتماع األمني الذي ضم 
مؤخرا رئيس مكتب األمن الوطني السوري اللواء 
التركية  االستخبارات  جهاز  ورئيس  مملوك  علي 
حقان فيدان بدأ يحضر لمرحلة سيكون فيها الجيش 
التركي وجيش النظام في سوريا على تماس مباشر 
إذا ما تمت لدمشق السيطرة على إدلب، بما يعني أن 
للتخلي عن  استعدادها  تعبر ضمنا عن  بدأت  أنقرة 
بشل  وموسكو  دمشق  تقدمها  ضمانات  مقابل  إدلب 

قدرات األكراد على تشكيل تهديد ضد تركيا.
جديا  ليس  أردوغان  أن  دبلوماسية  مصادر  وترى 
في الدخول في مواجهة مع روسيا في وقت تعاني 
األوروبي  الموقف  بسبب  عزلة  شبه  من  بالده  فيه 
كما  ليبيا،  في  التركي  للدور  الرافض  األميركي 
المهددة  التركية  التحركات  القوى  هذه  رفضت 
لعمليات التنقيب التي تقوم بها دول عديدة في شرق 

المتوسط، السيما قبرص واليونان.

الجماعات مصدر قوة
وكانت باريس قد وجهت انتقادات الذعة ألنقرة بشأن 
إرسال مرتزقة سوريين إلى ليبيا ما يغذي الصراع 
ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  وقال  هناك، 
اليونان  تدعم  “فرنسا  إن  صحافية  تصريحات  في 
وقبرص في سيادتهما على حدودهما البحرية وندين 
من جديد االتفاق بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية”.

الدول  من  الكثير  مع  فرنسا  تتقاسمه  موقف  وهذا 
المهدد لالستقرار  أنقرة  لسلوك  الرافضة  األوروبية 

في المتوسط.

وليد عثمان

لتضامن  تحتاج  تركيا  أن  المصادر  هذه  وتوضح 
التي  المعركة  في  جانبها  إلى  ووقوفها  روسيا 
من  حصتها  لتعزيز  األوروبيين  ضد  تخوضها 
الموارد الطاقية المكتشفة في شرق المتوسط، السيما 
الدعم،  لتقديم  استعدادها  عن  أعربت  موسكو  وأن 
خصوصا وأن لروسيا مصلحة أكيدة في الدفاع عن 
سوق الغاز في العالم، وذلك الجديد الواعد في شرق 

البحر المتوسط.
الموقف  رمادية  على  يعول  أردوغان  كان  وفيما 
األميركي من سياسة تركيا في ليبيا، إال أن ما صدر 
عن مؤتمر برلين األخير بشأن هذا البلد كشف عن 
مزاج غربي، السيما أميركي برز من خالل حضور 
حل  باتجاه  للمؤتمر،  بومبيو  مايك  الخارجية  وزير 
أطرافه  أحد  تركيا  فيه  تكون  الليبي  للنزاع  دولي 
عبر  وقد  األقوى.  الرئيسي  الطرف  فيه  تكون  وال 
اللغط الذي دار حول االتصال الهاتفي بين أردوغان 
خالف  عن  ترامب،  دونالد  األميركي  والرئيس 

واضح بين أنقرة وواشنطن حول الشأن الليبي.
أردوغان غير مستعد لمواجهة روسيا وهو في شبه 
الرافض  األميركي  األوروبي  الموقف  بسبب  عزلة 

للدور التركي في ليبيا
إلى  “الحاجة  على  األبيض  البيت  أكد  حين  ففي 
وقف  على  والحفاظ  األجنبي  التدخل  على  القضاء 
االتصال  إن  أردوغان  قال  ليبيا”،  في  النار  إطالق 
كان للمجاملة في أعقاب الزلزال الذي ضرب شرق 

تركيا.
بين  المكالمة  تفاصيل  عن  األبيض  البيت  وكشف 
الرئيس دونالد ترامب ونظيره التركي رجب طيب 
أردوغان، مشيرا إلى أن الزعيمين ناقشا مجموعة 
واسعة من القضايا المثيرة للجدل التي تزعج حليفي 
قراءاته  أردوغان  مكتب  أصدر  بالمقابل  الناتو. 
الخاصة للمكالمة، مؤكدا أنها كانت تتعلق بالزلزال 

الذي ضرب شرق تركيا.
الجيوسياسية  القضايا  شأن  من  التركي  البيان  وقلل 
التي قال البيت األبيض إن ترامب أثارها، من ليبيا 
إلى التوترات في شرق البحر المتوسط إلى سوريا.

أن  إلى  الشؤون االستراتيجية  الخبراء في  ويخلص 
أردوغان يخسر اإلمساك بزمام المبادرة في مسألة 
عالقاته بين الشرق والغرب، وأنه يهرب إلى األمام 
ويحاول الضرب عشوائيا داخل ملفات دولية ساخنة 
معوال على أن تثمر هذه الفوضى عن االعتراف به 
وتركيا العبا أساسيا في تقرير مصير هذه الملفات 
وبالتالي قطف ثمار أي تسويات وصفقات في شأنها.

السياسى  المكتب  رئيس  زار  الفت،  تطور  فى 
التركى  الرئيس  هنية،  إسماعيل  حماس،  لحركة 
»أردوغان«، للمرة الثانية خالل شهرين فقط، دون 
فلسطينية  تسريبات  لكن  تفاصيل،  أى  تخرج  أن 
كشفت أن الحركة تبحث عن دولة أخرى غير قطر 

لتؤوى قيادتها.
وعاد وفد حماس الذى غادر غزة فى ديسمبر 2019 
بعد جولة استمرت عدة أسابيع فى عدة دول، شملت 
إسماعيل  معهم  يعد  لم  لكن  وماليزيا،  وتركيا  قطر 
هنية، وتوجه بداًل من ذلك إلى طهران للمشاركة فى 
غارة  فى  ُقتل  الذى  سليمانى،  قاسم  الجنرال  تشييع 

أمريكية بطائرة بدون طيار فى بغداد.
غزة  قطاع  إلى  هنية  إسماعيل  عودة  عدم  وأثارت 
تساؤالت وشكوكاً فى الشارع الفلسطينى الذى رجح 
مرة  يعود  لن  للحركة  السياسى  المكتب  رئيس  أن 
حماس  فى  القيادى  غرار  على  القطاع  إلى  أخرى 

خالد مشعل المقيم فى قطر.
وسرعان ما خرج القيادى البارز فى حركة حماس 
خارج  سيبقى  »هنية«  أن  يعلن  لكى  الحية؛  خليل 
القطاع لمدة تصل إلى العام من أجل تهدئة الشارع 

الفلسطينى. 
المدهون، لصحيفة  إبراهيم  الفلسطينى  المحلل  وقال 
عجلة  فى  ليس  »هنية«  إنَّ  األمريكية،  المونيتور 
من أمره للعودة إلى غزة، مضيفاً أنه مشغول حالياً 
الداخلية داخل حماس وتعزيز  القضايا  بالتعامل مع 
العالقات مع عدة دول أخرى. وتوقع »المدهون«، 
وهو مقرب من حماس »تحسناً كبيراً فى العالقات 
بين حماس وماليزيا ولبنان وبعض دول الخليج فى 

الفترة المقبلة«.
لكن المحلل الفلسطينى عبدالمهدى مطاوع يقول، أن 
دول  عدة  وزيارته  الخارج  فى  »هنية«  بقاء  سبب 
عربية وإسالمية هو بحث احتمال نقل قيادات حماس 
من قطر إلى دولة أخرى، مضيفاً أن هناك ترتيبات 
حول إعادة تموضع جماعة اإلخوان فى الدوحة من 

أجل عمل مصالحة خليجية.
وكشف »مطاوع«، أن السبب الثانى لبقاء »هنية« 
فى الخارج هو إجراء انتخابات بنهاية العام الجارى 
داخل الحركة؛ حيث من المتوقع عودة خالد مشعل 

لقيادة المكتب السياسى مرة أخرى .
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الفلسطينية  والجمعيات  المؤسسات  و  الهيئات  دعت 
الفلسطيني  الوطني  العمل  ولجنة  برلين  في  والعربية 
في برلين إلى المشاركة مجدداً في تظاهرة جماهيرية 
رفضاً واستنكاراً لمخططات ترامب وإدارته األمريكية 
الرامية إلى اإلجهاز على القضية الفلسطينية ولمطالبة 
على  ظلم  من  يقع  ما  تجاه  مسؤولياته  بتحمل  العالم 
الشعب الفلسطيني واستهداف لقضيته من خالل إعالنه 
الشعب  تمسك  على  وتأكيدا  القرن،  صفقة  بنود  عن 
القابلة  غير  المشروعة  الثابتة  بحقوقه  الفلسطيني 

للمساومة أو المساس بها.
عرب  من  القضية  ومناصري  الفلسطينيون  وخرج 
وقفات  هناك  كانت  أن  بعد  وقفة شعبية،  في  وأجانب 
احتجاجية متكررة أمام السفارة األمريكية في برلين .. 
شجباً لسياسة اإلدارة األمريكية وصفقة القرن لتصفية 

القضية الفلسطينية.
القدس  أن  على  تؤكد  الفتات  المتظاهرين  ورفع 
عاصمة أبدية للدولة الفلسطينية، وبأن حق العودة غير 

قابل للتفاوض عليه.
الفلسطينية  الذين رفعوا األعالم  المتظاهرون  وطالب 
وشعارات منددة "بصفقة القرن"، بمقاطعة "إسرائيل" 
سياسًيا واقتصادًيا حتى تمتثل إلرادة المجتمع الدولي 
مصيره  تقرير  في  الفلسطيني  الشعب  بحق  واإلقرار 
لقرارات  وفًقا  القدس  وعاصمتها  المستقلة  وبدولته 

األمم المتحدة.
األلمانية  األحزاب  دعوة  ضرورة  على  وشددوا 
واألوروبية إلى االلتزام بقرارات الشرعية الدولية التي 
الفلسطيني  الشعب  بحق  تعترف  التي  عليها،  صوتوا 
بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وحق عودة 

الالجئين وفق قرارات الشرعية الدولية.
وعبر المشاركين عن رفضهم واحتجاجهم على صفقة 
القرن األمريكية الظالمة التي تتنكر للحقوق الفلسطينية 
وتضرب عرض الحائط بالمواثيق والقرارات الدولية 
الصادرة عن مجلس األمن الدولي واألمم المتحدة ذات 
الصلة حيث يعتبرها الفلسطينيون والعرب والمسلمين 
وحقه  الفلسطيني  الشعب  قضية  على  واضحاً  عدواناً 
وعاصمتها  فلسطين  دولته  وفي  المصير  تقرير  في 

القدس.
العربية  والعواصم  المدن  من  العديد  شهدت  كما 
والعالمية احتجاجات جماهيرية رفضا لخطة اإلمالءات 
األميركية اإلسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية أو ما 

يسمى بـ"صفقة القرن".

وقفات حاشدة في برلين استنكارًا لصفقة القرن
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Parkplätze Wi-Fi Restaurant
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Parkplätze

- خبراء بتنظيم حفالت الزفاف والمناسبات.
- حدد معنا موعد عرسك .. واترك لنا تنظيم ليلة العمر.

- إمكانية الدفع بالتقسيط.

صالة تتسع لغاية ٢٥٠ شخصاً



٢٥ دقيقة من الكودام

Strasse des Friedens 78, 
14552 Langerwisch/ Michendorf

Ausfahrt Saarmund

Tel.: 033  205 7 25 28 7 
        0173 9444 544
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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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شھرمارس/ آذار۲۰۲۰
Gebetszeiten für Berlin / März 2020
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Tel.: 0176-4033 3466

Kinderzentrum Berlin
Für unsere Praxis suchen wir:

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

لالستعالم

21

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

Grafiker / Mediengestalter
Adobe (Illustrator/Indesign/ Photoshop)

+
Social Media

 نبحث عن مصمم جرافيك لديه خبرة في برامج شركة أدوبي
 ومواقع التواصل االجتماعي

 مع إجادة تامة للغة العربية ومتوسطة للغة األلمانية

.Infoللتواصل 0178 644 14 01
Mo.- Fr.: 11:00 -15:00 Uhr
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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

Sonnenallee 95, 12045 BerlinU-BHF Rathaus Neukölln  BUS M41, 167, 104 (Erkstr.)
TEL 030 689 758 38  MOBIL 0176 285 888 84  WEB www.medyahd.de  MAIL studio@medyahd.de
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Andere Muster, Formate,  Seitenzahl, 
Stückzahl oder Papierstärke nach

                           / 1 Seite / 100g  (84,1X118,9 cm)

25 Stück= 330 € /   50 Stück= 390 €  /  100 Stück= 420 €

           / 1 Seite / 100g  (59,4X84,1 cm)

25 Stück= 230 € /   50 Stück= 260 €  /  100 Stück= 280 €

           / 1 Seite / 100g  (42X59,4 cm)

25 Stück= 160 €  /  50 Stück= 180 €  /  100 Stück= 200 €

Anfrage

Großformat

Tel.: 030- 615 76 70

Dalil Verlag
Braunschweiger Str. 82
12055 Berlin



A3 / 1 Seite / 170g  (29,7X42 cm)
   250 Stück= 120 €
1000 Stück=150 €                   
2000 Stück=200 €

A4 /  1 Seite / 170g  (21X29,7 cm)
  250 Stück= 100 €
1000 Stück= 120 €                   
2000 Stück= 150 €

A5 /  2 Seiten / 170g (14,8X21 cm)
   250 Stück=  80 €
1000 Stück= 105 €                  
2000 Stück= 130 €

A6 / 4 Seiten / 170g  (10,5X14,8 cm)
  250 Stück=  90 €
1000 Stück= 120 €                 
2000 Stück= 170 €

A6 /  2 Seiten / 170g  (10,5X14,8 cm)
   250 Stück=    70 €
1000 Stück=   95 €                   
2000 Stück= 110 €

A7 /  8 Seiten / 170g  (7,4X10,5 cm)
   250 Stück= 190 €
1000 Stück= 230 €                  
2000 Stück= 260 €
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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 

Dr. Houssam Hegazy
Arzt für Urologie

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

- التبول الالإرادي للكبار واألطفال.
- أمراض الكلیة والحصوة وااللتھابات.
- المناظیر والختان بالتخدیر الموضعي.
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■ Urologische Krankheitsbilder ■ Steinerkrankungen 
■ Uro-Onkologie ■ Onkologische Rehabilitation 
■ Kinderurologie ■ Uro-Gynäkologie ■ Neuro-Urologie 
■ Harninkontinenz ■ Krebsvorsorge & Anti-Aging 
■ Ultraschall & Blasenspiegelung ■ Potenz- & 
Errektionsstörungen ■ Fruchtbarkeit ■ Phimose 
■ Genitalwarzen.

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

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

www.allgemeinmediziner-kurtoglu-berlin.de



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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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.: 030 493 40 60 Gesundbrunnen
Heidebrinker Str. 1, 13357 Berlin
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- Notfallbehandlung.
  Professionelle Zahnreinigung.
- Behandlung des Wurzelkanals mit den 
   neuesten Methoden.
- Behandlung von Parodontitis.
- Fester und Herausnehmbarer Zahnersatz.
- Optische und kosmetische Füllungen.
- Zahnaufhellung auf professionelle Weise.
- Prävention und Behandlung von Kinderzähnen.
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Öff nungszeiten: Mo., Di., und Do.: 09:00 - 17:00 Uhr | Mi.: 11:00 - 19:00 Uhr | Fr.: 09:00 - 14:00 Uhr

مطلوب موظفة استقبال تجيد اللغتين 
األلمانية والعربية
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Ärzte أطباء



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

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

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

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

امكانیة المعالجة عند خوف االطفال تحت الدواء المھدئ او التخدیر العام

خدماتنا الطبیة
- معالجة آالم االسنان والرضوض

- تنظیف االسنان والوقایة ضد التسوس
- استشارة تغذیة

- حشوات بلون السن
- معالجة التھاب عصب اسنان الحلیب

- تلبیسات خاصة باسنان االطفال
- حافظ مكان ثابت ومتحرك

- تقویم االسنان
- معالجة تحت التھدئة او التخدیر العام

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

عیادة طب األسنان للصغارعیادة طب األسنان للصغار

Zeina Wehbe
Cassandra von Hopff garten
Jana Ghobadian

د. زینة وھبي
د. كاساندرا فون ھوبفغارتن

د. یانا غوبادیان

U6 Ullsteinstr.

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

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

Unsere Zahnärzte:
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Ärzte أطباء

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



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



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

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

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

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

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

U GneisenaustraßeU GneisenaustraßeU Gneisenaustraße

MUHANNAD. ABOU NABOUT
Praxis für moderne Zahnheilkunde

Zahnimplantate
Zahnersatz und Füllungen
Zahnfleischbehandlung
Zahnreinigung, Bleaching
Kinderbehandlung

زراعة األسنان وفق أحدث الطرق
تبییض األسنان بأحدث الطرق اآلمنة

الحشوات الضوئیة التجمیلیة
تركیب األسنان الثابتة والمتحركة

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

عالج األلم بدون خوف
معالجة األطفال

MUHANNAD ABOU NABOUT
Praxis für moderne Zahnheilkunde
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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



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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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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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⁄

l^æ^ÀuÊ<ÌÈfõ<hÖ]Áq
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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 Berlin, 
Tel. 030-3974470
Naim Ashour
Schöneberger Str. 5a, 10963 Berlin
Tel. 030-33986886
Naser Mansour 
Meinekestr. 8, 10719 Berlin, 
Tel. 030-69532914
Nasereddin Josef
Bastianstr. 5, 13357 Berlin
Tel.: 030-66403045
Riad Khalil
Meinekestr. 8, 10719 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/ نعيم عاشور

ـ ا/ ناصر منصور

ـ ا/ يوسف ناصر الدين

ــ ا/ رياض خليل

ـ ا/ طارق العبيد

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

SCHWERPUNKTE
Familienrecht, Verkehrsrecht,

Strafrecht, Ausländer- & Asylrecht
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Brillen Studio,
Blissestr. 5, 10713 Berlin
Tel. 030-8610686

- د/ عبد هللا

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

   ـ أميركو
للتجارة      

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

- شركة برلين للنظافة

- شركة لحام

Anwälte, Optiker, Reinigung  محامون، نظارات، أعمال النظافة

21 Jahre Dalil Magazin
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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

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

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

ـ كاب ٢٤

ـ سمارت

- إكسزاكت

ـ أ / محمد

- أ / حبيب

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

ـ فوتو فريد

ـ ستوديو ميديا

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

ـ فرات العبيدي

ـ د. ناجح العبيدي

...... Elektronik, Reisebüro, Übersetzer und Dolmetscher الكترونيات، سفريات، مترجمون، تأمينات، ، مدارس قيادة،



87

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

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 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

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
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

ـ صالون أحمد 

ـ صالون الوصال ( أبو الخير) 
 

ـ صالون الوصال ( سليم)

ـ صالون الفيصل

ـ صالون أمير

 
ـ صالون بالل

ـ صالون بون بون

ـ صالون بيبلوس

ـ صالون كليوبترا

ـ األناقة 

 
ـ السفراء

ـ حسين فاندام

ـ األصابع الذهبية 

ـ هيثم  

ـ كوافير حسين

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

ـ جريدة األهرام

  
ـ شبكة األخبار العراقية

 ـ وكالة األنباء الكويتية

ـ وكالة األنباء المغربية

Biomedizinische Kosmetik
Kadiner Str. 23, 10243 Berlin, 
Tel. 030-42021213
Docure
Niebuhrstr. 69, 10629 Berlin
Tel.: 0173-6148018
Khaled Salebi
Mainzer Str. 12, 10715 Berlin
Tel. 030-8536521
Kleopatra
Feitschestr. 49, 10627 Berlin, 
Tel. 030-20093965

ـ ريم اسماعيل

ـ زهرة بوركادي

ـ مركز خالد صليبي 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

Braunschweiger Str. 82, 12055 Berlin
Tel.: 030 615 76 70

Fax: 030 616 53 889
Mail: post@dalil.de

Web: www.dalil.de
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Flyer - Falzflyer - Visitenkarten
Klappkarten - Plakate - Broschüren

Mappen - Kataloge - Blöcke
Briefpapier - Postkarten

und Vieles mehr!

Flyer

KundenstopperVisitenkarten

Falzflyer

Speisekarte

Stempel

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

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, Im- & Export,، Kosmetik, Textilienاحتفاالت، استيراد وتصدير، تجميل، أزياء

Kassem
Mittenwalder Str. 43, 12049
Berlin Tel. 0176-82076032
Kristall
Urbanstr. 37, 10967 Berlin
Tel. 0176-26598848
Malla Styling
Sonnenallee 44, 12045 Berlin 
Tel. 030/62001839
Mohsen
Hermannstr. 92, 12051 Berlin
Tel. 030-68328673
Nasser
Warthestr. 67, 12051 Berlin, 
Tel. 030-62842801
Street Cut
Brunnenstr. 94, 13355 Berlin
Tel.: 030-94866121
Super Cut
Badstr. 48, 13357 Berlin 
Tel. 030-55955388
Venezia
Triftstr. 3, 13353 Berlin
Tel. 030-46988442
Wael
Sonnenallee 161, 12059 Berlin 
Tel. 030-43910087
Wael Coiffeur
Reinickendorfer Str. 48, 13347 Berlin
Tel. 030-4526016
Yassin
Ostender Str. 4, 13323 Belin,
Tel. 0157-73461990
Youssef
Stettiner Str. 62, 13357 Berlin
Tel. 030-49989960

ـ صالون قاسم

ـ كريستال
 

ـ صالون المال

ـ صالون  محسن

ـ صالون ناصر

ـ صالون هنادي
 

ـ صالون فينسيا

- صالون وائل

ـ كوافير وائل

ـ صالون ياسين

ـ صالون يوسف





90

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



نوعية  الصغير  بحجمها  السويسرية  المدن  تجّسد 
تاريخية  مراكزاً  ستجد  المديني.  والحس  الحياة 
كبير  وعدد  حديثة  معمارية  روائع  جيداً،  محفوظة 

من المساحات الخضراء.
المدن

بيلينزونا
الطابع  ذات  المدن  أكثر  من  ربما  بيلينزونا  تعتبر 
أفق  على  التعرف  ويمكن  سويسرا.  في  اإليطالي 
والتي  القوية  حصونها  خالل  من  تيتشينو  عاصمة 
التي  الوسطى  القرون  قالع  أفضل  من  ثالثة  تضم 
تمت المحافظة عليها في سويسرا، والمدرجة على 

قائمة اليونيسكو لمواقع التراث العالمي.
المكان  في  استراتيجي،  بموقعها  بيلينزونا  تتميز 
إلى  الجنوبي  المدخل  عند  الوادي  فيه  يضيق  الذي 
التالية: غوتهارد، سان برناردينو،  الممرات األلبية 
ولوكوماكنو. وهي تعتبر البوابة إلى إيطاليا ألولئك 
المسافرين من الشمال، ومفتاح الوصول إلى جبال 

األلب ألولئك القادمين من الجنوب.

الباحات،  الخالبة،  والساحات  الزوايا  من  كل 
والمسرح المشاد على الطراز اإليطالي- الكالسيكي 
ترميمها  تم  التي  القديمة  البيوت  وأخيراً  الحديث، 
هذه  تاريخ  على  الزوار  تطلع  كلها  ولطف،  بعناية 
البلدة التي تعتبر لومباردية من الناحية الثقافية. كما 
توجد في أزقتها المنازل األرستقراطية الغنية ذات 
الزخارف الغنية، والكنائس الجميلة. لكن خلف هذا 
السحر الصارم الذي تتمتع به هذه البلدة من القرون 
بها  تتميز  التي  الديناميكية  الحياة  توجد  الوسطى، 

أماكن التجمع الحديثة.
مونترو

تقع بلدة مونترو ضمن محمية خليج بحيرة جنيف، 
األنفاس  تحبس  إطاللة  مع  العنب  بكروم  محاطة 
على جبال األلب المغطاة بالثلوج. مهرجان مونترو 
لموسيقى الجاز، الذي يقام في يونيو / يوليو ويتميز 
بحفالت موسيقية في مجموعة متنوعة من المسارح 

والمتنزهات المشهورة جدا.
تسمى  استثنائي  نحٍو  على  المعتدل  الطقس  بسبب 
المرتبطة  النباتات  فود.  الريفييرا  عاصمة  مونترو 

الصنوبر  أشجار  مثل  المتوسط،  األبيض  بالبحر 
تنمو هنا. تشارلي شابلن،  النخيل  والسرو وأشجار 
اآلخرين  األشخاص  والعديد من  ميركوري  فريدي 
في  واستمروا  عاشوا  العالمية  الشهرة  ذوي  من 

العيش في الريفييرا فود.
والذي  بالزهور،  المحاط  الطويل  البحيرة  منتزه 
هو  شيلون،  قلعة  إلى  امتداداً  ومونترو  فيفي  يربط 
للفعاليات  الطريق.  للتنزه على طول  ببساطة طلب 
الجاز،  لموسيقى  مونترو  مهرجان  مثل  الثقافية، 
الرحالت  خيارات  من  يحصى  ال  عدد  عن  فضال 
تجعل من  البحيرة  أو على  نائية  مناطق جبلية  إلى 
شعبية.  األكثر  والرحالت  العطالت  مونترو وجهة 
بحيرة،  على ضفاف  الموجودة  المنازل  من  الكثير 
بما فيها فيرمونت لو مونترو باالس، يعود تاريخها 
حديث  بمجلس  البلدة  تحظى  كما  ايبوك.  بيل  أليام 
ومركز  للموسيقى  مونترو  للمعارض:  ومركز 

المؤتمرات )2 إم 2 سي(.
تسووك

المرتفعة  بضرائبها  المعروفة  تسووك،  مدينة 

تتشارك  أنھا  أوروبا، كما  قارة  االستراتيجي في جنوب منتصف  بموقعھا  تتميز دولة سويسرا 
حدودھا مع الكثير من الدول األوروبية، فھي إلى الشمال من ألمانيا وإلى الغرب من فرنسا، وإلى 
الشرق من النمسا و ليختنشتاين، وإلى الجنوب من إيطاليا، وتقع معظم األراضي السويسرية 
على مجموعة جبال جورا، وعلى قسم من مجموعة جبال األلب، أما عاصمة سويسرا فھي مدينة 
بيرن على الرغم من أن أكبر مدنھا ھي مدينة زيورخ، وتبلغ مساحة سويسرا اإلجمالية حوالي 

٤۱,۲۹۰٫۰۰۰كم².

سويسرا



للعديد من الشركات، تم تأسيسها من  وبكونها مقراً 
قبل كيبرغرز. ويعتبر من أهم معالم المدينة: برج 
القديمة،  البلدة  زيت، الذي يقدم إطاللة مذهلة على 

جبل تسووك وبحيرة تسووك.
يقال أن كونتات كيبرغ هم الذين أسسوا المدينة في 
برج  بناء  تاريخ  ويعود  عشر.  الثالث  القرن  بداية 
إلى نفس الفترة.  زيت الذي يبلغ ارتفاعه 52 متراً 
حيث تم بناؤه في البداية كمدخل جداري بسيط إلى 
بشكل  بناؤه  تم  القرون،  ومع مرور  القديمة،  البلدة 
أعلى وتلقى إنشاءات إضافية، إلى أن وصل أخيراً 
إلى شكله الحالي، كامالً مع نوافذه التي تطل على 
الخليج، وسقفه الحاد الناتئ. في عام 1574 تم بناء 
الساعة الكبيرة، والتي أعطت اسمها للبرج. ويوجد 
أربع  ذات  فلكية  ساعة  الكبيرة،  الساعة  هذه  تحت 
القمر،  إلى األسبوع، مراحل  عقارب، والتي تشير 

الشهر، والسنة الكبيسة.
الفترة  إلى  تعود  التي  المدينة،  قاعة  من  كل  تقع 
القوطية المتأخرة والمبنية في عام 1505، وكنيسة 
سانت أوزوالد، التي تعود إلى نفس الحقبة، في قلب 

البلدة القديمة نفسها.
كور

وللمدينة األقدم في سويسرا أثر السحر على زائريها 
ومبانيها  الملتوية  وألزقتها  الصافية  الجبلية  لبيئتها 
التاريخية، كما أن هناك المحال العديدة من متاجر 
لألكسسوارات ومطاعم وبارات ومتاحف وصاالت 
حركة  من  يكاد  أو  الخالي  القديم  الحي  في  فنية 

السيارات حيث تضفي جواً متوسطياً.
لحكم  آخر  إلى  وقت  من  خضعت  قد  كور  كانت 
والفرانك  والقوطيين  الرومان  وكذلك  السلتيين 
ألبية  وممرات  تجارية  طرق  إلى  البوابة  بصفتها 
هامة، واليوم يبقى تاريخها المقدر بخمسة آالف سنة، 
الموثق بلقًى من العصر الحجري القديم ومن العصر 
البرونزي وبأدوات من العهد الروماني كما بشواهد 
من عهود أكثر حداثة من التاريخ كالكاتدرائية التي 
يعود عمرها إلى 800 سنة خلت بالقرب من مقر 

إقامة األسقف.

في  الرحالت  إحدى  في  التاريخ  هواة  ذهب  وإذا 
المدينة مع األدالء السياحيين فسيكتشفوا ثمة شواهد 
على الماضي وسيستمعوا إلى قصص مروعة عن 
أوقات  عن  مسلية  حكايا  إلى  أو  األهلية  الحروب 
المركز  بمثابة  هذا  يومنا  حتى  كور  وتبقى  السلم، 
ماتبرهن  وهو  واسع  إلقليم  والعاصمة  التجاري 
عليه مختلف المتاجر والمتاحف المختلفة والمسرح 
ومحطة حافلة البريد، ذلك ألنها المحور لعالم الجبال 

في كراوبوندن.
برويخ  برام  جبل  هو  المنطقة  في  جبالً  ثمة  وألن 
فذلك يعني أن هناك في كور أيضاً منطقة لرياضات 

الشتاء والصيف، فمدينة كور في فصل الصيف هي 
األقدام  على  النزهات  في  لالنطالق  األنسب  البقعة 
منطقة  في  النبيذ  صنع  أماكن  في  الكروم  ولزيارة 
بوندنر هيرشافت، وهي البوابة إلى جبال كريسون، 
حيث يمكن الوصول إلى 26 منتجعاً من منتجعات 
العطل والمياه المعدنية في أقل من ساعة من كور.

نوشاتيل
تحظى  األلمانية،  باللغة  نيونبيرغ  وتسمى  نوشاتيل 
بماٍض ثقافي ومعماري يتسم بالغنى. القلعة وكنيسة 
كوليجيت )بنيت على الطراز القوطي في العصور 
يمكن  والتي  بروتستانتية(،  كنيسة  وهي  الوسطى، 
رؤيتها من بعيد كما أنها تشكل أحد المعالم الرئيسية 

للمدينة.

الشاطئ  على  نيونبيرغ  في  الجامعية  المدينة  تقع 
أماكن  تعود  اسمها.  تحمل  التي  للبحيرة  الشمالي 
وكنيسة  والقلعة  المدينة،  في  الوسطى  القرون 
يعطي  ما  وهو  عشر  الثاني  القرن  إلى  كولجيت 

نيونبيرغ سحرها المميز.  
الفنون  في)قصر  والتاريخ  الفن  متحف  يشمل    
حيث  من  مستقلة  مجموعات  أربع  على  الجميلة( 
التطبيقية،  الفنون  الجميلة،  الفنون  الموضوعات: 
المعروضات  وتشمل  والتاريخ.  المسكوكات 

مجموعة إنسان آلي من جاكيه درو-.  
أثري في سويسرا حيث  أكبر متحف    التينيوم هو 
يعرض أكثر من 50 ألف سنة من تاريخ المنطقة. 
على  األثرية  للحديقة  الرئيسي  التركيز  يقبع  كما 

موجودات يعود تاريخها إلى حقبة ال تين.
ثون

مدينة ثون، تقع في الطرف األدنى من بحيرة ثون، 
القديمة  البلدة  تقع   . البيرنية  أوبرالند  بوابة  وهي 
التاريخية على بعد واحد كيلومتر واحد تقريباً عن 
شاطئ البحيرة، على نهر آري. هناك قلعة تقع وسط 
الثاني عشر  القديمة يعود تاريخها إلى القرن  البلدة 

تضم متحف.
نشأت أول مستوطنة على موقع المدينة الحالي منذ 
2500 سنة قبل الميالد. تم بناء القلعة الجبارة من 
القلعة على برج  قبل دوقات زاهرينجين. وتحتوي 
حصين تم بناؤه بين عامي 1180 و 1190. أروقة 
البرج عبارة عن متحف تاريخي يعرض قطعاً أثرية 
من عصور ما قبل التاريخ وعصورالتاريخ األولى، 

وأسلحة  الوسطى،  للعصور  تعود  مواد  وكذلك 
إضافة  والتاسع،  عشر  الثامن  القرن  من  وبدالت 
إلى تشكيلة من السيراميك ومعرض ألعاب. وأجمل 
التي  المجددة،  الفرسان  قاعة  هو  القلعة  ماتعرضه 

يرجع تاريخها إلى القرن الثاني عشر. 
  مشاهد أخرى في البلدة القديمة تشمل كنيسة البلدة 
مع برجها الذي يعود تاريخه إلى 1330 سنة تقريباً، 
قاعة البلدة من القرن السادس عشر، المدينة القديمة 
ذاتها والكثير من المطاعم والمقاهي على طول نهر 

آري.
بيرن

على  المحافظة  في  المدن  من  الكثير  تنجح  لم 
خصائصها التاريخية تماماً كما نجحت بذلك بيرن، 
مدينة  في  القديمة  البلدة  دخلت  سويسرا.  عاصمة 
بيرن قائمة اليونسكو لمواقع التراث الثقافي العالمي 
يدعوها   - الممرات  من  مترات  كيلو   6 وبفضل 
المدينة  تفتخر   - ’الوبين’  باسم  المحليون  السكان 
الطقس  منتزهات تسوق مغطاة من عوامل  بأطول 

في أوروبا.
الكثير  المدينة مع  الوسطى في هذه  هواء العصور 
من النوافير، الواجهات المبنية من الحجر الرملي، 
من  فريدة  التاريخية  واألبراج  الضيقة  الشوارع 
نوعها. حديقة روز غاردن المعلقة أعلى بيير بارك 
ومنصة برج الكاتدرائية الواقعة على ارتفاع 101 
القديمة  البلدة  على  اإلطالالت  أفضل  مترتقدمان 
الخنادق  تنسدل  آري.  نهر  حولها  من  يتدفق  التي 

والحصون السابقة بشكل حاد نحو النهر. المحالت 
والبارات والمالهي الليلية في البلدة القديمة، والتي 
يقع البعض منها في أقبية مقببة، والمقاهي الصغيرة 
تجذب السكان المحليين، فضالً عن الكثير من السياح. 
على الرغم من أن لدى بيرن شبكة مواصالت عامة 
جيدة جداً إال أنه من األفضل استكشاف وسط المدينة 

سيراً على األقدام.
تقع زينتروم بول كلي على مشارف المدينة وتضم 
كلي.  بول  الفنان  أعمال  من  األشمل  المجموعة 
يقف بيت ألبرت أينشتاين شاهداً على إقامة عبقري 
العشرين،  القرن  بداية  بيرن في  مدينة  الفيزياء في 
متحف  إلى  بزيارة  القيام  مثالي  نحٍو  وعلى  وربما 
الفن،  متحف  التاريخ،  متحف  بوجود  آينشتاين. 
متحف جبال األلب السويسرية ومتحف االتصاالت 

تقدم بيرن مجموعة متنوعة جداً من المعارض.
بيرن هي مقر الحكومة السويسرية. مجلس البرلمان 
مسافة  بُعد  على  المدينة  أعلى  يقع  )بوندسهاوسيه( 
أبواب مجلس  الحديدية.  السكك  قصيرة عن محطة 
الوقت،  معظم  في  الزوار  أمام  مفتوحة  البرلمان 
حتى أنك إذا كنت محظوظا يمكن أن تصطدم بأحد 

أعضاء البرلمان في شوارع المدينة.
سباحة  تجربة  فرصة  آري  نهر  يقدم  الصيف  في 
هي في نهاية المطاف؛ جيدة جدا، كما أن السباحين 
من ذوي الخبرة سوف يسمحوا ألنفسهم االنجراف 



يستمتعون  حين  في  النظيف  آري  نهر  مجرى  مع 
الحدائق  تقع  كما  البرلمان.  مجلس  على  بإطاللة 
النباتية أيضاً على طول النهر، كما هي حال حديقة 
الحيوان ومنطقة ماتي القديمة. بيرن والدببة، الشعار 
المرتبط بالمدينة، أمران ال ينفصالن عن بعضهما 
البعض. زيارة إلى حديقة الدب)بيير بارك(، موطن 

عائلة من الدببة، أمٌر يجب القيام به.
في ساحات المدينة تقدم األسواق األسبوعية المليئة 
البصل  سوق  يقام  والمنتجات.  البضائع  باأللوان 
يستحق  نوفمبر وهو حدث  اثنين من  يوم  في رابع 
الزيارة على نحٍو خاص: يبدأ الزوار القادمين إلى 
إلى  بالتدفق  للبصل  المخصصة  التقليدية  السوق 

المدينة منذ ساعات الصباح الباكر
واقعة في قلب سويسرا، بيرن هي المدخل إلى جبال 
المدينة/العاصمة  هذه  إلى  الوصول  يمكن  األلب. 
بالسيارة أو عن طريق الجو عبر مطار بيرن-بيلب 
للزوار  يمكن  المدينة.  وسط  إلى  الحافالت  وعبر 
شبكة  من  االستفادة  بالقطار  السفر  يفضلون  الذين 
كثيفة من السكك الحديدية مع وصالت مباشرة إلى 
كبرى المدن األوروبية. موقع بيرن المركزي يجعل 
واالنطالق  هناك  ليلة  لقضاء  األمثل  المكان  منها 

للقيام برحالت في جميع أنحاء سويسرا.
لوغانو

لوغانو- هي البلدة األكبر حجماً في منطقة تيتشينو 
للعطالت، وهي ليست فقط ثالث أهم مركز مالي في 
واألعمال،  والبنوك  للمؤتمرات  ومركز  سويسرا، 
ولكنها أيضاً بلدة تتميز بحدائقها وأزهارها، ووجود 
المسحة  خالل  ومن  فيها.  المقدسة  والمباني  الفلل 
المتوسطية لديها، تقدم لوغانو كل مزايا المدينة ذات 
المستوى العالمي، إضافة إلى دمغة البلدة الصغيرة.

تقع لوغانو في خليج على الطرف الشمالي لبحيرة 
لوغانو، وهي محاطة بالعديد من الجبال التي توفر 
مشاهد خالبة. إن مركز المدينة الخالي من السيارات، 
اإليطالي  الطراز  على  المشادة  العديدة  األبنية 
اللومباردي، المتاحف الخاصة جداً، الجبال، البحيرة 
كلها  واألحداث،  بالنشاطات  مزدحمة  وروزنامة 

واالستمتاع  السياحية،  المعالم  لرؤية  الزوار  تدعو 
 . شيء  أي  فعل  عدم  بحالوة  والتمتع  باألجواء- 
وبفضل مناخها المعتدل، فإنها تعتبر وجهة سياحية 
ذات شعبية كبيرة خاصة في فصل الربيع عند تفتح 

أزهار الكاميليا.
وأروقته  ساحاته  خالل  من  المدينة،  وسط  يدعوكم 
ذات  المتعددة  والحدائق  المتوسطي،  األسلوب  ذات 
على  سيفيكو  باكو  مثل  االستوائية  شبه  النباتات 
شواطئ البحيرة، لالسترخاء واالستمتاع باألجواء. 
حيث توجد بجانب كورنيش البحيرة حدائق بلفيدير، 
الكاميليا  بأزهار  فقط  ليس  الحدائق  هذه  وتتفاخر 
والماغنوليا، وأيضاً بنباتات شبه استوائية ال تعد وال 

تحصى، باإلضافة إلى األعمال الفنية الحديثة.
ينجذب خبراء الفن إلى هذه المدينة التي تحتضن الفن 
والهندسة المعمارية وذلك من خالل المعارض ذات 
متحف  في  توجد  تستضيفها.  التي  العالية  المعايير 
ميوسيو كانتونالي دي أرته لوحات لفنانين من أمثال: 
العديد.  وغيرهم  وديغا،  رينوار  جاولينسكي،  كلي، 
منطقة  تطورت  األخيرة،  سنة  الخمسين  وخالل 
تيتشينو وبخاصة لوغانو لتصبح منطقة ذات أهمية 
كبيرة في مجال الهندسة المعمارية. من أهم الممثلين 
المعمارية  الهندسة  في  تيتشينو  لمدرسة  المعروفين 
أعمال  وتعتبر  بوتا.  وماريو  سنوزي،  لويجي  هم 
فرانتشيني(،  )فيال  أي  اس  بي  بانكا  مثل  من  بوتا 
إلى  باإلضافة  بريتوريا(،  )فيا  رانسيال  باالزو  و 
ورشته الخاصة في فيا سياني أمثلة جيدة على هذه 

المدرسة.
لوغانو،  من  القريبين  الجبلين  من  كل  يعطيكم 
وهما: مونت سان سلفاتوري ومونت بريه، إطاللة 
لوغانو  بحيرة  المدينة،  على  لها  المثيل  بانورامية 
بريه  جبل  من  وينحدر  الخالب.  األلبي  والمشهد 
ممر إلى بلدة بريه والتي حافظت على مركز البلدة 
وعززته  تيتشينو،  منطقة  به  تتميز  الذي  التقليدي 
آخر  رائج  ممر  وينحدر  الفنية.  األعمال  من خالل 
من سان سلفاتوري مروراً في كارونا ذات الموقع 
في  لوغانو  بحيرة  حتى  وصوالً  وأخيراً  الجميل 
موركوت. ويمكنكم اختتام النهار بطريقة مذهلة من 
خالل العودة إلى لوغانو عن طريق رحلة على متن 
الممكن  من  التي  األخرى  النزهات  ومن  القارب. 
السمك  صيد  قرية  إلى  زيارة  هي  أيضاً  بها  القيام 
في كاندريا الموجودة فوق مونتي سان جورجيو أو 
الذهاب إلى مونتي جينيروسو أو زيارة عالم ليليبوت 

السويسري المصغّر في ميليدي.
فريبورغ

روية  على  القهوة  من  فنجان  باحتساء  االستمتاع 
وتمهل، وإبداء اإلعجاب بمشاهدة الواجهات العريقة 
والنوافير الجميلة، واالستماع إلى اثنتين من اللغات 
البالغ  الكاتدرائية  النظر في برج  إمعان  أو  المحلية 
تجربة  هي  الريف،  آفاق  في  بعيداً   74 ارتفاعه 

يمكنك االستماع بها في فريبورغ.
فريبورغ، الواقعة على صخرة جبلية ناتئة، محاطة 
من  واحدة  وهي  جوانب.  ثالثة  من  سان  بنهر 
في  الوسطى  العصور  إلى  تعود  التي  المدن  أكبر 
واجهة   200 من  أكثر  فيها  توجد  حيث  أوتشالند. 
القرن  إلى  تاريخها  يعود  التي  القوطية  المباني  من 
الوسطى  العصور  تنقل سحر  الخامس عشر والتي 

إلى المدينة القديمة.
كانت األسوار الممتدة على مسافة تتجاوز 2 كيلومتر 
تستخدم لحماية المدينة في العهود القديمة. هذا وتتم 
والحصون  األبراج  الجدران،  بقايا  على  المحافظة 
هو كاتدرائية  اليوم. إال أن األكثر إذهاالً  حتى هذا 

فريبورغ المتميزة بنوافذها الجميلة جداً والمصنوعة 
من الزجاج الملون. بدأت أعمال بناء الكاتدرائية في 
مراحل. خصصت  عدة  على  واستمر   1283 عام 
تتفاخر  نيكوالس، وهي  إلى سانت  الكاتدرائية  هذه 
متر   74 ارتفاعه  يبلغ  والذي  فيها  المشاد  بالبرج 

والذي يوفر إطاللة بانورامية مذهلة.
لوريتو  كنيسة  هي  المشاهدة  تستحق  أخرى  منطقة 
الباروك  عصر  بداية  إلى  تعود  والتي  الصغيرة 
وينقلكم  كما  اإليطالي.  الطراز  على  والمصممة 
قطار جبلي مائل معلق من حي نويفيفيل )في لور 
تاون.  أبر  في  المشاة  منطقة  باتجاه  تاون( صعوداً 
هذا وتعتبر فريبورغ مدينة جامعية تنبض بالحياة، 
حيث يجتمع فيها العديد من الطالب من كل أنحاء 
مصغرة  عالمية  حاضرة  منها  يجعل  مما  العالم، 
متعددة األوجه. تصطف في األزقة الضيقة صفوف 
مقاهي  التحف،  محالت  الصغيرة،  المتاجر  من 
المميزة  األطباق  تقدم  والتي  والمطاعم،  الطالب 

المحلية والعالمية.
هي  الفن  لمحبي  المفضلة  الوجهات  من  واحدة 
جان  اسباس  الفنانين  ألعمال  مخصص  متحف 
تينغلي ونيكي دي سان فال والموجود ضمن مكان 
أعمال  من  المزيد  يوجد  ترام.  مستودع  سابقاً  كان 
ضمن  المنحوتات  مسار  في  المذكورين  الفنانين 
وسط المدينة. كما وتعرض أعمال من الفن الحديث 
األطفال  أما  الحر(.  )الفن  أرت  فري  غاليري  في 
فإنهم سوف يعشقون متحف الدمى أو متحف التاريخ 

الطبيعي التعليمي بامتياز.
ال شو دو فون

ال شو دو فون، مسقط رأس لو كوربوزييه، وكانت 
على  يزيد  لما  الساعات  لصناعة  العالم  عاصمة 
مائة سنة. ولذلك فمن المنطقي أن تضم هذه المدينة 

أول منزل يصممه هذا المهندس المعماري العالمي 
ومتحف الساعات العالمي.

تتميز مدينة ال شو دو فون، والتي تم إدراجها على 
عام  في  العالمي  التراث  لمواقع  اليونسكو  قائمة 
ابتكاره  تم  الذي  الشطرنج  رقعة  بتصميم   ،2009
حريق  شب  أن  بعد  عشر  التاسع  القرن  بداية  في 
)على  فون  دو  شو  ال  تعتبر  المدينة.  في  كارثي 
ارتفاع 1000 متر فوق سطح البحر( مسقط رأس 
المهندس المعماري لو كوربوزييه، واسمه الحقيقي 
تشارلز إدوارد جانري- جريس. وتوجد أولى أعماله 
هذا  بنى  حيث  بالنش(؛  )ميزون  هنا  المعمارية 

المنزل لوالديه في عام 1912.
انترناشيونال  )ميوزيم  العالمي  الساعات  متحف 
بشكل  مخصص  وهو   )MIH( اولوجيري  لو  دو 
كامل لتاريخ صناعة قياس الزمن. ويضم أكثر من 
فيها 2,700  بما  المعروضات،  4,500 قطعة من 

ساعة و700 ساعة حائط.



يعتبر المناخ في جورا قاسياً. وتقع على المرتفعات 
والتي  بريفين،  ال  قرية  لوكل،  لو  غربي  المتفردة 
تحمل  فهي  سويسرا،  سيبيريا  اسم  عليها  يطلق 
في  سجلت  حرارة  درجة  ألدنى  القياسي  الرقم 
سويسرا-41.8. وفي فصل الصيف، تصبح الجبال 
وركوب  للمشي  كبيرة  شعبية  ذو  مكاناً  جورا  في 
الشتاء  الرياضة األساسية في  بينما تكون  الدراجة، 

هي التزلج عبر البالد.
جنيف

تقبع مدينة جنيف فيما بين قمم األلب المجاورة وتالل 
الجورا، في خليج من الماء يرتحل فيه نهر الرون 
من بحيرة جنيف. تتحدث المدينة اللغة الفرنسية وهي 
تتصف بتراثها اإلنساني وبروحها المتحضرة حيث 
تعتبر بأنها مقر منظمة األمم المتحدة في أوروبا كما 
أنها المقر الرئيسي لمنظمة الصليب األحمر، ولذلك 

فقد عرفت المدينة بأنها مدينة السالم.
هي  تلك  العالم،  في  األصغر  للحاضرة  رمز  وثمة 
نافورة للماء يندفع الماء منها إلى ارتفاع 140 متراً 
فيقوم  الكبرى  الفنادق  أما  عند تخوم بحيرة جنيف، 
الضفة  المطاعم كذلك على  العديد من  معظمها مع 
اليمنى من البحيرة بينما ينبسط الحي القديم ومركز 
مدينة جنيف مع منطقة التسوق والحي التجاري على 
امتداد الضفة اليسرى، وهناك صرح بارز فيما يغلب 
القديس بيتر، غير  أثره على المدينة هي كاتدرائية 
أن المركز الفعلي للحي القديمة إنما يتمثل في بالس 
المدينة،  أقدم ساحات  التي هي  دو بورغ دو فور، 
ومتنزهات  الميناء  أرصفة  ثمة  فإن  ذلك  وعلى 
على جانب البحيرة والعديد من الحدائق والشوارع 
الفرعية النابضة بالحياة في المدينة القديمة والمتاجر 
يتمشوا،  بأن  للضيوف  تومئ  جميعاً  وهي  األنيقة، 
ويعتبر كراند رو، أو الشارع الكبير، بأنه من أبرز 
الذي  المكان  يضم  حيث  عليها،  المحافظ  الشوارع 
هو  الذي  مويت،  وأما  روسو،  جاك  جان  فيه  ولد 
بالعبور من  يسمح  فهو  المائي،  التاكسي  أنواع  من 

إحدى ضفاف النهر إلى الضفة األخرى، بينما يدعى 
في  بحيرة جنيف  في  الرحالت  في  للذهاب  الزوار 

المراكب األكبر حجماً.
سويسرا  في  دولياً  األولى  المدينة  هي  وجنيف 
في  المتحدة  األمم  منظمة  مقر  هي  أنها  باعتبار 
يدير  إنما  الدولي  األحمر  الصليب  أن  كما  أوروبا، 
حمالته اإلنسانية من هنا، وفضالً عن أنها من مدن 
والتاريخ  للحضارة  مركز  أيضاً  فهي  المؤتمرات 
وللمعارض واألسواق التجارية، وفيها توجد ساعة 
أكبر  وهي  فلوري،  أورلوك  أو  الكبرى،  الورود 
ساعة للورود في الحديقة اإلنجليزية ورمز مشهور 
على المستوى العالمي لصناعة الساعات في جنيف.
تعد  فيما  الكثير  ثمة  فإن  الثقافية  الناحية  من  وأما 
من  الغرب  أقصى  إلى  الواقعة  المدينة  هذه  به 
سويسرا، حيث يؤدي الفنانون العالميون عروضهم 

كما  جنيف،  أوبرا  دار  وفي  الكبير  المسرح  في 
قبيل  من  المتاحف  من  منوعة  مجموعة  ثمة  أن 
عن  عبارة  هو  الذي  للساعات  العالمي  المتحف 
متحف للساعات بمجموعة من الساعات المرصعة 
وثمة  الموسيقية،  الحائط  وساعات  بالمجوهرات 
األحمر،  والهالل  األحمر  للصليب  الدولي  المتحف 
المنظمات  تلك  عمل  مجال  عن  فكرة  يعطي  الذي 

اإلنسانية ويدعو ضيوف المدينة إلى زيارتها.
في  قريبة  مسافة  على  الواقع  ساليف  مون  وهناك 
للذهاب  المجزية  المواقع  من  يعتبر  والذي  فرنسا 
إليها، حيث تصعد السكة الكابلية بالزائر إلى ارتفاع 
عليه  لتطلع  دقائق  من خمس  أقل  في  متراً   1100
مدينة جنيف وبحيرة  امتداد  المتميزة على  المشاهد 

جنيف وسلسلة جبال األلب والجورا ومون بالن.
زيورخ

إّن زيوريخ هي حاضرة المعالم بجوار الماء بمشهد 
األفق،  في  الثلوج  كستها  وقد  األلب  لقمم  مهيب 
في  المعالم  من  نادراً  مزيجاً  ثمة  أن  على  عالوة 

ما  حيث  السويسري  بطابعه  زيوريخ  مدينة  مركز 
فنون  صالة   100 من  وأكثر  متحفاً   50 عن  يزيد 
زيوريخ  وتصاميم  العالمية  الموضات  وعالمات 
سويسرا. كل  في  واألمتع  األزهى  والسهرات 
إلى ضفاف  زيارة  من  تتباين  الترفيهية  فالنشاطات 
البحيرة  على ضفاف  السباحة  أماكن  إلى  أو  النهر 
في قلب المدينة إلى النزهات مشياً على األقدام على 

جبل أوتلي برغ.
والمدينة تقع في قلب أوروبا كما في مركز سويسرا، 
وهي  زيوريخ،  بحيرة  من  الشمالية  الضفة  على 
وبنشاطات  الثقافات  متعددة  بروحها  تتصف  إذ 
الضيوف  تجتذب  فإنها  فيها  المتنوعة  االستجمام 
بذلك من جميع أنحاء العالم إلى هذه المنطقة بدروبها 
القصيرة، والسبل إلى زيوريخ سريعة سهلة أكانت 
يرتبط  إذ  الخاصة  بالسيارة  أم  بالطائرة  أم  بالقطار 
تبعد  وال  جهة،   150 من  بأكثر  الدولي  مطارها 
محطة السكة الحديدية الرئيسية سوى عشرة دقائق 
المدينة  في مركز  موقعها  المطار من  بالقطار عن 
بالذات وهي تعتبر محوراً مركزياً للسكك الحديدية 
في أوروبا، ويبلغ عدد السكان بصفتها من المقاصد 
العلوم واألعمال 370.000 شخصاً،  ومن مراكز 
إلى  بالنظر  واألبحاث  الدراسات  فيها  تنتشر  كما 
وثمة  الطبيعة  قلب  في  النوعية  فائقة  التحتية  بناها 
المعهد  في  أو  زيوريخ  جامعة  في  ذلك  على  مثال 
الفيدرالي السويسري للتقانة )ETH( الذي بناه في 
العام 1855 كوت فريد سيمبر ويقترن اسمه اليوم 

بواحد وعشرين من حملة جائزة نوبل.
وقد تم تحويل جانب من تحصينات المدينة من 150 
سنة مضت إلى ما يعده البعض على أنه أشهر شارع 
شارع  أغنى  فقد  ذلك  وإلى  العالم،  في  للمحطات 
بان أوف شتراس التجاري على مدى ميل منه في 
زيوريخ إلى درجة كبيرة من سمعة المدينة كوجهة 
لدى  العناوين  مقدمة  في  يعتبر  حيث  للمتسوقين 
المجوهرات  العالمية وعالمات  الموضات  عالمات 
والساعات، غير أنه ال يعدو أن يكون من بين األماكن 
التي يلتقي المرء فيها بعالمات زيوريخ المتحضرة، 
الغربي من زيوريخ  الجانب  في  أكنت  فأنت سواًء 
أم في حي آوسر سيل ستصادف الماركات المحلية 
حيث ال تتوقعها، وهي مما يلهم متتبعي الموضات 
سويسرا  حدود  ليتعدى  تخلفه  الذي  اإلحساس  وإن 
كما هو الحال مع عالمة فرايتاك المكرسة بأسلوبها 

المميز في مجال الحقائب واألكسسوارات.



04.03. - 08.03.2020
ITB Berlin; The World’s 
Leading Travel Trade Show
Messedamm 22, 14055 Berlin

13.03. - 15.03.2020
Auto - Camping – Caravan
Messedamm 22, 14055 Berlin

20.03. - 22.03.2020
WM Werkstattmesse 2020
Messedamm 22, 14055 Berlin

04.03. - 05.03.2020
Messe: Cyber Security Fairevent 
2020
Westfalenhallen, Rheinland-
damm 200, 44139 Dortmund

05.03. - 08.03.2020
Motorräder 2020 - Internationa-
le Motorradaustellung
Westfalenhallen, Rheinland-
damm 200, 44139 Dortmund

13.03. – 15.03.2020
BauMesse NRW
Westfalenhallen, Rheinland-
damm 200, 44139 Dortmund

28.03. – 29.03.2020
Internationales Schwimmfest
Südbad, Ruhrallee 30, 44139 
Dortmund

29.03.2020
Ostermarkt
Rombergpark, Mergelteichstr. 
40, 44225 Dortmund

06.03. -  08.03.2020
Messe: BEAUTY Düsseldorf
Messegelände, Stockumer 
Kirchstr. 61, 40474 Düsseldorf

10.03. – 13.03.2020
Messe: METAV, nternationale 
Messe für Technologien der 
Metallbearbeitung
Messegelände, Stockumer 
Kirchstr. 61, 40474 Düsseldorf

21.03. – 22.03.2020
Messe: Cyclingworld, rund um 
das Thema Fahrrad

ES KANN AUFGRUND AKTUELLER EREIGNISSE ZU TERMINÄNDE-
RUNGEN KOMMEN
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März 2020, 24. – 27. Spieltag
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Union Berlin
Leipzig
Bremen
Paderborn
Wolfsburg
Leverkusen
Hertha BSC
Schalke
Freiburg
Mönchengladbach
München
Mainz
Düsseldorf
Ho�enheim
Köln
Leipzig
Dortmund
Union Berlin
Frankfurt
Augsburg
Bremen
Mainz
Freiburg
Paderborn
Köln
Schalke
Hertha BSC
Mönchengladbach
München
Wolfsburg

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

Areal Böhler, Alte Schmiedehal-
le, Hansaallee 321, 40549 Düssel-
dorf

06.03. – 08.03.2020
Halal Hannover
Messegelände, 30521 Hannover

07.03. – 08.03.2020
World of Orient, orientalische 
Tanzund Musikfestival
Freizeitheim Vahrenwald, Vahren-
walder Str. 92, 30165 Hannover

17.03. – 19.03.2020
Neue Digitalmesse: Twenty2x
Messegelände, 30521 Hannover

06.03. – 08.03.2020
Philatelia München – Briefmar-
kenmesse
MOC Veranstaltungscenter, 
Lilienthalallee 40, 80939 
München

10.03. – 11.03.2020
Internet World Expo
Messegelände, 81823 München

18.03.2020
FC Bayern München - FC 
Chelsea
Allianz Arena, Werner-Heisen-
berg-Allee 25, 80939 München

20.03. – 22.03.2020
Immobilienmesse
Olympiahalle, Spiridon-Lou-
is-Ring 21, 80809 München



أنا ممثل عربيأفقي

الحلول في الصفحة ۹۸

دولة آسیویة؟
ما اسم الدولة؟
ماھي العاصمة؟

من یحكمھا؟

العاصمة

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

10     09     08     07     06    05     04     03     02     01
01 - مطرب عراقي.

02 - بلدة أمریكیة انتصر فیھا واشنطن على اإلنجلیز.
03 - طبیب نمساوي مؤسس علم التحلیل النفساني.

04 - للنداء - حرف جر - عائلة عالم جراثیم فرنسي اكتشف الطاعون.
05 - صاحبة األمر والسلطة على البالد - أنھى األمر.

06 - نزع الشعر أو الریش - للتعریف - فریق غنائي سویدي معتزل.
07 - بلدة لبنانیة بقضاء المتن.

08 - عاصمة بشكیریا الروسیة - سقي.

09 - نوتة موسیقیة - عاصمة أمریكیة.

10 - رئیس كتلة نیابیة برلمانیة لبناني.

01 - أعلى قمة في إفریقیا على حدود كینیا.
02 - حرف عطف - جعل قضیة وطن على المستوى الدولي.

03 - بیت الرسالة - أعمى.
04 - عمل خیر - والد سلیمان الحكیم.

05 - تصیر فیھ الحجارة كلساً - للتأوه - أضرم ولھَب.
06 - كذبة باألجنبیة - عكس األنعم.

07 - منطقة جبلیة شمال شرقي بوھیمیا احتلھا األلمان وأجلوا منھا - 
       لحم الخروف باألجنبیة.

08 - حرف نصب - مابلي من العظام - ندى.
09 - خلط بالزیت أو السمن - قطعنا.

10 - سیاسي ورئیس جمھوریة إیراني سابق.

رأسي

بین الصورتین توجد 
سبعة فوارق

حاول أن تجدھا في 
دقیقتین

7 x

۱- أقدم لغة مكتوبة في العالم؟
۲- أكثر مشروب إنتشاراً في العالم؟

۳- أطول جسر معلق في العالم؟
٤- أكبر أسطول بحري مدني؟

٥- أول من وضع قاموس لإلنكلیزیة؟
٦- آخر من تولى منصب الصدر األعظم  

في الدولة العثمانیة؟
۷- أكثر ملوك الفراعنة المصریین الذین 

حكموا مصر مدة في الحكم؟
۸- أول جریدة یومیة صدرت في انجلترا؟

۹- أكبر محاصیل الفواكھ في العالم؟
۱۰- أكثر العناصر شیوعاً في الكون؟
۱۱- أندر أنواع الغازات في الطبیعة؟
۱۲- أكثر تجمع للبحیرات في العالم؟



سؤال یحتاج جواب ...

المعرفة  تصحبها  لم  إن  مدمرة  الحرية 
والشعور بالمسؤولية.

Sprüche أقوال مأثورة    أقوال مأثورة    

Colin Wilson
كولن ويلسن

ماھو الرابط بین ھذه المسائل

التقط أحد المصورین الصحفیین وھو المصور محمد یوسف صورة لـ ”مصطفى النحاس باشا“ أحدثت 
برفقتھ  وكان  فیھا  الوفدیین  باشا ومشاركة  وزارة حسین سري  تشكیل  األربعینیات عقب  في  ضجة 

زوجتھ فى الصورة عقب عودتھ من أوروبا.
والتف الصحفیون حولھ فما كان منھ سوى أن أخرج لھم لسانھ في حركة ُوِصفَت وقتھا بالعادیة أو 
مكایدة للتابعین منھم للبالط الملكي، وحتى اآلن یعتبر سبب ھذه الصورة من األلغاز غیر المفھومة في 

مسیرة مصطفى النحاس باشا.
وفى ۸ أكتوبر عام ۱۹٥۱ وقف الرئیس الجلیل مصطفى النحاس باشا على منصة مجلس النواب، 

وقد احتشدت القاعة بالنواب والشیوخ الذین حضروا لیستمعوا للبیان الذي سیلقیھ رئیس الحكومة. حیث تحدث النحاس باشا شارحاً تفاصیل 
المفاوضات التي أجرتھا حكومتھ مع الجانب البریطاني لتحقیق الجالء عن مصر وتوحید شطري الوادي (مصر والسودان) تحت التاج الملكي إلى 
أن قال ”حضرات الشیوخ والنواب المحترمین: لقد انقضى وقت الكالم وجاء وقت العمل، العمل الدائب المنتج الذي ال یعرف ضجیجاً أو صخباً بل 
یقوم على التدبیر والتنظیم وتوحید الصفوف لمواجھة جمیع االحتماالت وتذلیل كل العقبات وإقامة الدلیل على أن شعب مصر والسودان لیس ھو 
الشعب الذي یٌكره على ماال یرضاه أو یسكت عن حقھ في الحیاة. أما الخطوات العملیة التالیة فستقفون على كل خطوة منھا في حینھا القریب، 
وإني لعلى یقین من أن ھذه األمة الخالدة ستعرف كیف ترتفع إلى مستوي الموقف الخطیر الذي تواجھھ متذرعة لھ بالصبر واإلیمان والكفاح 
وبذل أكرم التضحیات في سبیل مطلبھا األسمى. یا حضرات الشیوخ والنواب المحترمین: من أجل مصر وقعت معاھدة سنة ۱۹۳٦ ومن أجل 

مصر أطالبكم الیوم بإلغائھا“.

المزید عنھ في صفحة الحلول ۹۸

صورة للنحاس باشا أثارت ضجة فى األربعينيات

ألول  ظھرت  سنة  أي  وفي  أین   -۱
مرة الثالجة المنزلیة؟

في  رأسھا  النعامة  تدفن  لماذا   -۲
التراب؟

الوقت  من  الطعام  یستغرق  كم   -۳
لیصل من الفم إلى المعدة؟

اإلنسان  یستخدمھا  عضلة  كم   -٤
لیقوم بخطوة واحدة فقط؟

٥- ماھي الدولة الوحیدة التي الیتغیر 
فیھا موعد اإلفطار في رمضان صیفاً 

وشتاًء؟
باللغة  األرجنتین  اسم  یعني  ماذا   -٦

العربیة؟
منھا  تصنع  التي  المواد  ماھي   -۷

األوراق النقدیة؟
۸- كم یفرز الفم یومیاً من اللعاب؟

۹- من ھم أول من استخدم الشراع 
لتوجیھ السفن في البحر؟

تتصف  التي  الحیوانات  ماھي   -۱۰
بأنھا أكثر حدة في السمع؟

۱۱- ماھو أثقل حیوان في العالم؟
الماء في العسل  ۱۲- كم تبلغ نسبة 

الطبیعي؟
۱۳- كم عدد عضالت القطة في كل 

أذن؟
الذي یصدر صوتاً  الحیوان  ما   -۱٤

والیكون لھ صدى؟
یستطیع  الذي  الحیوان  ماھو   -۱٥

النوم لمدة ثالث سنوات متتالیة؟
یستخدم  الذي  الشعب  ھو  من   -۱٦
اللغة اإلنجلیزیة أكثر من األمریكان؟

أنواع  أضخم  وزن  یبلغ  كم   -۱۷
العناكب؟

الذبابة في  ۱۸- كم مرة ینبض قلب 
الدقیقة الواحدة؟

۱۹- من الحیوان الوحید الذي یحرك 
فكھ العلوي فقط عند األكل؟

۲۰- كیف تسمع األفعى األصوات؟
۲۱- ماھو الحیوان الذي یبكي عندما 

یكون حزیناً؟
إذا  یموت  الذي  الحیوان  ماھو   -۲۲

قطعت ذیلھ؟ 
۲۳- كم عضلة للجرادة؟

۲٤- كم عدد أسنان الفیل اإلفریقي؟
جسم  في  عضلة  أسرع  ماھي   -۲٥

اإلنسان؟
في  یدور  اصطناعیاً  قمراً  كم   -۲٦

الفضاء الخارجي؟
۲۷- كم ملیونیر یوجد في العالم؟

۲۸- كم ھي سرعة الھواء المنطلق 
من الفم بعد العطاس؟

۲۹- كم یبلغ وزن الكرة األرضیة؟
۳۰- ماھو الحیوان الذي یضع أكبر 

بیضة في العالم؟
الذي  الوحید  الطائر  ھو  من   -۳۱

الیستطیع الطیران وال السباحة؟
۳۲- كم حلماً في السنة یحلم الشخص 

العادي؟
االشعة  أنبوب  اخترع  متى   -۳۳

السینیة؟
۳٤- ماھي عاصمة كوریاالشمالیة؟

۳٥- متى اخترعت القاطرة؟



الحیویة  تفتقد  ألنّك  مجاناً  خدماتك  تقدم  وال  جدیًدا  تبدأ  ال 
والقدرة على إنھاء المشاریع، فلتكن األسابیع الثالثة األولى 

مكّرسة إلنھاء كل المسائل العالقة والقدیمة.

آن األوان لالنفتاح والخروج من العزلة، فبعد مصاعب الشھر 
تفرح  اآلخرین،  مع  والتآخي  التآلف  علیك  یسھل  الماضي، 
لمصالحات  بالك  ویطمئن  جدیدة،  وصداقات  تحالفات  لعقد 

وتسویات.

شھر غني بالواجبات واألعمال المتنّوعة: عائلیة او مھنیة 
او اجتماعیة. لكن الضغوط ستشتّد، ومن المستحسن حمایة 
المصالح من األخطار والفشل. كما علّي إعالمك أّن الضغوط 

قد تكون بسبب ھموم عائلیة متزامنة مع تلك المھنیة.

سوف تستعید قدرتك على التحّكم في مجرى األمور وستثبت 
حمایة  على  قادٌر  أنّك  المشّككین)  أولئك  سیّما  (وال  للجمیع 
لتقدم  الوقت  حان  آخر.  یحتلھ شخٌص  ولن  ال  الذي  موقعك 

على مبادرات بنّاءة وذكیة لتطویر قدراتك.

ترضخ لضغوط من قبل أحد المقّربین أو الشركاء أو الزوج. 
كما قد تظھر دعوى قضائیة أو شكوى لسبب غیر وجیھ أو 
قدیم. ستشكو حیاتك الشخصیة تأرجًحا معنویًا وعطًشا للحب 

واالھتمام والحنان.

األحداث  بعض  تخفي  وقد  متقلّبة  تكون  الربیع  فصل  بدایة 
وعدائیة  أوخصومة  وعقبات  معاكسات  تعاني  الصعبة. 
شدیدة، حسب موقعك االجتماعي والمھني. قد تمنى بخسارة 

أو تتعرض لحادث أو فشل أو قطیعة.

مختلف  على  تقّدًما  وتحرز  مھّم  استحقاق  من  أكثر  تنجز 
وأعتبر  مھنیة.  أم  دراسیة  أم  عاطفیة  أكانت  سواء  الصعد 
فعالیّة  وأكثرھا  حظ�ا  الشھر  أیام  أكثر   
وأعتبر  مھنیة.  أم  دراسیة  أم  عاطفیة  أكانت  سواء  الصعد 
فعالیّة  وأكثرھا  حظ�ا  الشھر  أیام  أكثر   
وأعتبر  مھنیة.  أم  دراسیة  أم  عاطفیة  أكانت  سواء  الصعد 

و۱٦ و۱٥  و۸   ۷
وانتاجیة، شرط عدم االستسالم للخمول والكسل.

تطرأ موضوعات متعّددة تتعلّق بك وبأحبّائك وأھلك. فمثالً قد 
یسیطر القلق بسبب توّعك أحد أفراد العائلة او بسبب مشكلة 
او ورطة ما. تشعر باإلرھاق الجسدي والذھني، وتبدو في 

بعض االحیان غیر قادر على التواصل البنّاء مع أحد.

والخروج  مشاعرك  عن  بالتعبیر  لك  یسمح  جیّد  شھر  إنّھ 
الشمل  وجمع  األجواء  تلطیف  سبیل  في  ذلك  صمتك،  عن 
لك  یسمح  وبالتالي  الربیع.  فصل  بدایة  قبل  والمصالحة 

بتسویة األمور لتحاشي األزمات المستقبلیّة.

یالحظ الكثیرون مزایاك في القیادة واإلدارة والتنظیم. تبدع 
في حقل اختصاصك وتتفّوق في اإلبداع والفّن. تكسب شعبیّة 
كبیرة، لذا سارع الى تعزیز موقعك بین األصدقاء والزمالء 

وعامة الشعب.

سوف یُكافئك الحظ بتعاطف كبیر ولن یخذل آمالك، بل على 
العكس تماًما سوف تجد نفسك مذھوالً أحیانًا لسماعك خبًرا 
شیّقًا أو حصولك على عرٍض مثیر. في مطلق األحوال أنَت 

تتمتّع برؤیة صائبة لألمور.

على الرغم من بعض التشنّج الذي قد تشعر بھ نتیجة الضغوط 
ال  مشاریعك.  في  تنجح  المھنیة  أو  االجتماعیة  أو  العائلیة 

تھمل نفسك على الصعید الصّحي أو المعنوي أو غیره.

الكلمات المتقاطعة

االختالفات السبعة

أنا مین؟
الممثل قصي خولي

أنا فین؟
جمھوریة بیالروسیا / مینسك / ألكسندر لوكاشینكو 

فرافیش
۱- اللغة السومریة./ ۲- الكوال./ ۳- في إنجلترا عام ۱٤۱۰م./ ٤- موجود في الیابان./ 
٥- د. صموئیل جونسون./ ٦- أحمد توفیق باشا./ ۷- رمسیس الثاني حكم ٦۷ سنة./ 
۸- دیلي كورنیت./ ۹- الموز./ ۱۰- الھیدروجین./ ۱۱- تسمى الغازات النبیلة./ ۱۲- 

في كندا ویوجد حوالي ٥۰٪ من بحیرات العالم.

فكر شویة!
 -٥ عضلة./   ۲۰۰ ۷ثواني./٤-  الماء./۳-  عن  بحثاً  ۱۸٥۰م/۲-  عام  شیكاجو   -۱
الفینیقیون./۱۰-  یومیاً./۹-  لیتر  والكتان./۸- ۱  القطن  الفضة./۷-  أرض  أوغندا./٦- 
كل  في  عضلة   ۳۲  -۱۳/.٪۲۲ األزرق./۱۲-  الحوت  والحمیر./۱۱-  الذئاب 
 ۱۰۰۰ كغ./۱۸-   ٥۸ الصیني./۱۷-  الشعب  الحلزون./۱٦-  البطة./۱٥-  أذن./۱٤- 
الفیل./۲۲-  الصوت./۲۱-  موجات  ذبذبات  لسانھا  یلتقط  التمساح./۲۰-   -۱۹ مرة./ 
التي  العضلة  أسنان./۲٥-  أربع  عن  الیزید  عضلة./۲٤-   ۹۰۰ الحصان./۲۳- 
كم   ۱٦۰ مالیین./۲۸-   ۷ قمراً./۲۷-   ۲۷٦۰ تطرف./۲٦-  بأن  للعین  تسمح 
بالساعة./۲۹-٥۹٤۰ ملیار طن./۳۰- أنثى سمكة القرش./۳۱- البطریق./۳۲- ۱٤٦۰ 

حلماً./۳۳- ۱۹۱۳م./۳٤- بیونج یانج./۳٥- ۱۸۲۹م.

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
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في  ولد  إنجلیزي  كاتب  دیسمبر ۲۰۱۳)  یونیو ۱۹۳۱-٥   ۲٦) ولسون  ھنري  كولن 
لیسستر في إنجلترا.

من  بسبب  الفراغ،  وقت  في  القراءة  على  بعضھا  ساعده  مختلفة  وظائف  في  عمل 
قراءاتھ المتنوعة والكثیرة، نشر مؤلفھ األول (الالمنتمي)۱۹٥٦ وھو في سن الخامسة 
والعشرین. وینظر للكتاب على انھ ساھم بشكل أساسي في نشر الفلسفة الوجودیة على 

نطاق واسع في بریطانیا.

Colin Wilson
كولن ويلسن



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






