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الدليل ـ برلين

لوباء كورونا  يكون  أن  الدولي  النقد  توقع صندوق 
أثرا شديدا على االقتصاد العالمي. وأكد أن وقع وباء 
فيروس كورونا سيكون شديدا'. وقال "أحدثت هذه 
العالم،  ملموسا حول  اقتصاديا وماليا  تأثيرا  األزمة 
بالتوقعات  وأضر  اليقين  عدم  من  أجواء  خلق  مما 

على المدى القريب"
وتتحدد اآلثار السلبية لفيروس كورونا بقدرة العالم 
على مواجهته، وطالما أن العالم إلى اآلن لم يمتلك 
أن  يعني  فهذا  له،  ُيطور مصًل  ولم  فاعًل،  علًجا 
العواقب ستكون وخيمة، ناهيك عن أنه كلما طالت 
الخسائر  هذه  ستتعاظم  المصل  امتلك  عدم  مدة 

االقتصادية.
للحكومات  الرئيس  الهدف  إن  النقد  صندوق  وقال 
ينبغي أن يتمثل في الحد من انتشار الفيروس بطريقة 
تبث الثقة في أن الصدمة االقتصادية ستكون مؤقتة، 
بالفعل  اتخذت  والحكومات  البنوك  أن  موضحا 
لألسواق  السيولة  لتوفير  مسبوقة  غير  خطوات 
وتيسير استمرار عملها، ربما بأكثر مما كنا نحتاج، 
لكن مثل هذه الخطوات ينبغي تنسيقها عالميا لتعظيم 

أثرها.
حيال  الصحية  األفعال  ردود  كانت  ''كلما  وأضاف 
إمكانية  كانت  تنسيقا،  وأكثر  تنظيما  أفضل  األزمة 
عودة الثقة أسرع''.ى، وعدم كفاءة ذات أبعاد مرعبة 
في أعلى المستويات الحكومية. سنتجاوز هذا األمر، 

ولكن متى وإلى أين ؟.

حتى وقت قريب في كانون الثاني (يناير) الماضي، 
لم تكن لدى صندوق النقد الدولي أي فكرة عما كان 
سيحدث، جزئيا ألن المسؤولين الصينيين لم يخبروا 
بعضهم بعضا، ناهيك عن بقية العالم عن الفيروس 

ودع تفشيه. 
اآلن نحن في وسط وباء ذي عواقب وخيمة. هناك 
الشكوك  أحد  واضحة.  غير  تزال  ال  كثيرة  أمور 
المهمة هو كيف سيستجيب القادة قصيرو النظر إلى 

هذا التهديد العالمي.
الدولي  النقد  صندوق  يشير  التوقعات،  تواضع  مع 
اآلن إلى أن حصة الفرد من الناتج العالمي، ستنكمش 
بنسبة 4.2 في المائة هذا العام، أي أكبر بكثير من 
النسبة البالغة 1.6 في المائة في عام 2009، خالل 

األزمة المالية العالمية.
سلبيا  نموا  ستشهد  الدول  جميع  من  المائة  في   90
في الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي للفرد هذا العام، 
المائة في عام 2009، عندما ساعد  مقابل 62 في 

توسع الصين القوي على تخفيف حدة الضربة.
صندوق  توقع  الماضي،  (يناير)  الثاني  كانون  في 

يتوقع اآلن  لكنه  العام،  نموا سلسا هذا  الدولي  النقد 
انخفاضا بنسبة 12 في المائة ما بين الربع األخير 
الثاني من عام 2020 في  من عام 2019 والربع 
االقتصادات المتقدمة، وانخفاضا بنسبة 5 في المائة 

في الدول الناشئة والنامية.
يكون  أن  يتوقع  الثاني  الربع  أن  للتفاؤل  يدعو  ما 
أن  من  الرغم  انتعاشا،على  يتوقع  ذلك  بعد  األسوأ. 
مستويات  دون  سيبقى  المتقدمة  االقتصادات  ناتج 

الربع الرابع من عام 2019 حتى عام 2022.

"خط األساس" هذا يفترض إعادة فتح االقتصاد في 
النصف الثاني من عام 2020. إذا كان األمر كذلك، 
فإن صندوق النقد الدولي يتوقع انكماشا عالميا بنسبة 
3 في المائة في عام 2020، يليه توسع بنسبة 5.8 

في المائة في عام 2021.
في االقتصادات المتقدمة، التوقع هو انكماش بنسبة 
6.1 في المائة هذا العام، يليه توسع بنسبة 4.5 في 
المائة في عام 2021. كل هذا قد يتبين أنه تصور 

متفائل أكثر من الالزم.

يقدم صندوق النقد الدولي ثلثة سيناريوهات بديلة 
واقعية. 

في األول تستمر عمليات اإلغالق لفترة أطول بنسبة 
50 في المائة مقارنة بخط األساس.

الفيروس في عام  ثانية من  الثاني هناك موجة  في 
 .2021

عمليات  ظل  في  العنصرين.  هذين  يدمج  والثالث 
إغالق أطول هذا العام، قد يكون الناتج العالمي أقل 
بنسبة 3 في المائة في عام 2020 عن خط األساس.
الناتج  يكون  قد  اإلصابات،  من  ثانية  موجة  مع 
العالمي أقل بنسبة 5 في المائة عن خط األساس في 

عام 2021.
مع كلتا المصيبتين، سيكون الناتج العالمي أقل بنسبة 
8 في المائة عن خط األساس في عام 2021. في 
ظل االحتمال األخير، سيكون اإلنفاق الحكومي في 
االقتصادات المتقدمة أعلى بعشر نقاط مئوية بالنسبة 
أما   ،2021 عام  في  اإلجمالي  المحلي  الناتج  إلى 
مئوية  نقطة  بـ20  أعلى  فستكون  الحكومية  الديون 
في  الكريه  األساس  خط  إلى  المتوسط  المدى  على 

األصل.
ليست لدينا فكرة حقيقية عن أي من تلك السيناريوهات 
سيتبين أنه األكثر صحة. قد يكون األمر أسوأ بكثير: 
الفيروس قد يتعرض لطفرة؛ مناعة المصابين به قد 
ال تستمر؛ واللقاح قد ال يكون في المتناول. يا له من 

فيروس أطاح بكل غطرستنا.

ماذا يجب أن نفعل للتعامل مع هذه الكارثة؟ *
 إجابة واحدة: عدم التخلي عن عمليات اإلغالق قبل 
إعادة  المستحيل  من  الوفيات.  معدل  على  السيطرة 
يزيد  ما  مستفحل،  وباء  ظل  في  االقتصادات  فتح 

أعداد الموتى ويؤدي إلى انهيار األنظمة الصحية.
حتى لو سمح لنا بالشراء أو العودة إلى العمل، فلن 
لذلك  االستعداد  الضروري  ذلك. من  كثيرون  يفعل 
اليوم، على أن يكون ذلك عبر إيجاد قدرات معززة 

للغاية الختبار وتتبع وحجر ومعالجة األشخاص.
هذا  على  الصرف  في  نفقات  أي  توفير  يجب  ال 
اآلن، أو على االستثمار في إنشاء وإنتاج واستخدام 
قبل كل شيء، كما يذكر مقال تمهيدي  لقاح جديد. 
الدولية في  بيترسون لالقتصادات  لتقرير من معهد 
الدول  لمجموعة  األساسي  الدور  عن  واشنطن، 
عدم  فإن  الجائحة،  مع  "ببساطة،  الرائدة:  العشرين 

التعاون الدولي سيعني موت مزيد من الناس".
ضمان  وفي  الصحية  السياسة  في  صحيح  هذا 
الوباء  من  كل  فعالة.  عالمية  اقتصادية  استجابة 
المساعدة  عالميان.  حدثان  العظيم  واإلغالق 
كبير  أكد  كما  ضرورية،  الصحية  االستجابة  على 
مع  الدولي.  النقد  صندوق  في  السابق  االقتصاديين 
فقرا  األكثر  للدول  االقتصادية  المساعدة  فإن  ذلك، 
ضرورية حتما، من خالل اإلعفاء من الديون والمنح 

والقروض الميسرة.

لحقوق  ضخم  جديد  إصدار  إلى  حاجة  هناك 
السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي، مع نقل 
األكثر  الدول  إلى  الضرورية  غير  المخصصات 

فقرا.
ظهرت  السلبي  المردود  ذات  االقتصادية  القومية 
حتى داخل االتحاد األوروبي، وتشكل خطرا كبيرا. 
نحن بحاجة إلى تدفق التجارة بحرية، وليس فقط في 

المعدات واللوازم الطبية.
إذا انهار االقتصاد العالمي، كما حدث وقت الكساد 
العظيم، فإن االنتعاش سيتعرض إلى الدمار، إن لم 

يقتل، تماما.
أو كيف سيستجيب  الوباء  نحن ال نعرف ما يخفيه 
االقتصاد. لكن علينا أن نعرف ما يجب علينا فعله 

لتجاوز هذا الوباء المرعب بأقل ضرر ممكن.
حالة  في  أنه  شيء  كل  قبل  نتذكر  أن  علينا  يجب 
الدول  عن  بذاتها  منفصلة  دولة  توجد  ال  الوباء، 
األخرى. نحن ال نعرف المستقبل، لكننا نعرف كيف 
هو  هذا  سنفعل.  هل  تشكيله.  محاولة  علينا  ينبغي 

السؤال، وأخشى بشدة من إجابتنا عنه.
* مارتن فولف

من وحي الصدمة
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يبدو أن وباء كورونا سيغيّر الكثير من أساليب حياتنا التي رسخت قبل مجيئه، 
كما سيدخل الكثير من المستجدات التي ال عهد لنا بها، ومن ذلك ما بدأ األلمان 

يسمونه "جواز السفر المناعي".
ففي وقت باشرت عدة دول رفع تدابير الحجر المنزلي، طرح خبراء احتمال 
الفيروس  ضد  مناعة  طوروا  للذين  تسمح  مناعية"  مرور  "جوازات  إصدار 

بمعاودة العمل قبل سواهم.
خضع  حيث  حاليا،  ألمانيا  في  الصدد  بهذا  النطاق  واسعة  دراسات  وتُجرى 

عشرات آالف األشخاص لمثل هذه التحاليل.
منظمة الصحة العالمية وأطباء محايدون حذروا من هذه الفحوص، مشيرين إلى 
الشكوك المحيطة بمدى دقتها ومصداقية نتائجها، خصوصا أنه لم تعرف حتى 

اآلن مدة استمرار المناعة المكتسبة ضد الفيروس.
وبالتالي، فإن الحصول على نتيجة إيجابية للفحص المصلي تشير إلى وجود 

أجسام مضادة للفيروس، ال يعني بالضرورة زوال الخطر.
وأوضحت متحدثة باسم المنظمة أنه وبعد الحصول على فحوص تمت المصادقة 
من  الحماية  فعال  تعني  اإليجابية  النتيجة  كانت  إذا  ما  أبدا  نعرف  لن  عليها، 

المرض، وال مدى استمرارية هذه الحماية.
إلى  أورث  ماتياس  لألطباء  األلماني  االتحاد  إدارة  مجلس  في  العضو  وأشار 
فيروسات  أيضا  هناك  إن  قائال  النتائج،  بنوعية  تتعلق  أخرى  كبرى  مشكلة 

كورونا أخرى طفيفة ال تتسبب بأمراض خطيرة ويمكن أن تحرف النتيجة.
ربع  في غضون  نتيجة  بإعطاء  تعد  التي  المصلية  الفحوص  أن  أورث  وأكد 
ساعة من خالل تحليل بضع قطرات دم تسحب من اإلصبع في المنزل، مجرد 
"هراء". وشدد على أنه سيتم إنتاج فحوص ذات نوعية أفضل خالل األسابيع 

المقبلة.
وبمعزل عن الدراسات الجارية، باشرت شركات أدوية ألمانية عرض فحوص 

مصلية.

قال المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا من كولونيا على لسان أيمن مازيك: 
في  كبير  اختالف  هناك  سيكون  الصيام،  من  صعب  شهر  المؤمنون  يواجه 

رمضان ".
يؤلمنا كل يوم ال نذهب فيه إلى المسجد، كل يوم من هذه األيام هو يوم انتصار 

في مكافحة انتشار المرض المهدد للحياة الناجم عن فيروس كورونا ".
في هذه األيام ، ستصبح منازلنا أماكن للعبادة، وأماكن للتعلم، وأماكن لقاء الله".
وتواجه العديد من المساجد حالًيا صعوبات مالية كبيرة ألنها كانت تستعين دائًما 
بالتبرعات لتقديم خدماتها، وتأتي معظم التبرعات أثناءصالة الجمعة وخاصة في 

رمضان، وتابع: انتهت هذه التبرعات بالكامل اآلن.
مجتمعنا  في  وهم  كورونا،  فترة  في  خاصة  مسؤولية  المساجد  على  كان  لقد 

مؤسسات ال غنى عنها للرعاية والرعاية الرعوية والتكامل االجتماعي.
تم  الماضية، حيث  القرون  أن األوبئة تكررت في  المركزي  المجلس  وأضاف 
تعليق الصلوات، وصالة الجمعة، وحتى الحج الكبير، "وهذا جزء من تاريخنا". 

هذا هو وقت االختبار.
نحن نرى أن هذا الصراع مع الفيروس هو التزامنا الديني والمدني.
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تعهدت السلطات األلمانية بمكافحة االحتيال المتعلق 
بفيروس كورونا وسط أدلة متزايدة على أن متمرسين 
في الخداع، كثير منهم يقيمون في أوروبا الشرقية، 
السخي  األلماني  اإلعانة  برنامج  يخترقون  كانوا 

الموجه للشركات التي تضررت من الجائحة.
تحقيقا  إن  العمل،  وزير  هيل،  هوبرتوس  قال 
سيجري مع جميع المحتالين المحتملين ومحاكمتهم. 
أن  األلمانية  التلفزيونية  دي"  آر  "إيه  محطة  أخبر 
الخراف  وأن  الئق  بشكل  يتصرفون  الناس  "معظم 
السوداء هي التي ترتكب عمليات االحتيال، سنمسك 

بهم وسنعاقبهم".
رجال  إن  الماضي  األسبوع  برلين  شرطة  قالت 
فيروس  أزمة  "استغالل  بتهمة  للتحقيق  يخضع 
كورونا" لالحتيال على بنك التنمية IBB في برلين 

للحصول على مساعدة مالية بقيمة 18 ألف يورو.
ادعى الرجل الذي قالت الشرطة إن له صالت بحركة 
متطرفة في العاصمة، أنه يدير نشاطا تجاريا يعاني 
بسبب اإلغالق المرتبط بفيروس كورونا، بينما كان 
يعيش في الواقع على اإلعانات. فتش رجال الشرطة 

شقته وصادروا أمواله وأجهزته اإللكترونية.
اآلن،  حتى  إذهاال  االستغالل  حاالت  أكثر  في 
وستفاليا،   - الراين  شمال  والية  حكومة  اضطرت 
إلى  السكان،  عدد  حيث  من  ألمانيا  في  والية  أكبر 
تعليق برنامج اإلعانات لمدة أسبوع بعد اكتشاف أن 
المجرمين كانوا يستغلونه لتحويل مئات اآلالف من 

اليورو إلى جيوبهم.
لتصيد  مزيفا  موقعا   90 من  أكثر  المحتالون  بنى 
بيانات الشركات التي تقدمت بطلبات للحصول على 
"التصيد  باسم  يعرف  نشاط  وهو  الطوارئ،  أموال 
طلبات  لتقديم  المعلومات  استخدموا  ثم  االحتيالي". 
للحصول على األموال التي تدفقت من خزائن الدولة 

إلى حساباتهم الخاصة.
 104 في  حاليا  تحقق  إنها  الوالية  سلطات  قالت 
مواقع مزيفة، تم تعقب بعضها وتبين أنها تعود إلى 
وزير  قال  المتحدة.  والواليات  سلوفاكيا  في  خوادم 
نتحدث  "نحن  الوالية، هربرت ريول:  في  الداخلية 
عن محترفين تماما يتمتعون بخبرة ممتازة في مجال 

تكنولوجيا المعلومات".
الويب  يسمى  بما  يتفاخرون  المجرمين  أن  والحظ 
المظلم، وهو جزء من اإلنترنت ال يمكن الوصول 
إليه إال باستخدام برامج متخصصة، حيث نجحوا في 
تصيد ما يراوح بين 3500 وأربعة آالف مجموعة 

بيانات.
قالت إيزابيل سكيركا، وهي باحثة في األمن الرقمي 
في كلية إدارة األعمال "أي إس إم تي" في برلين، 

لمجرمي  مربحة  جديدة  فرصا  أتاحت  الجائحة  إن 
أضافت:  الناس.  مخاوف  يستغلون  الذين  اإلنترنت 
"الناس أقل حذرا وأكثر استعدادا لتنزيل المستندات 
وبوضعهم  بالفيروس  المتعلقة  الروابط  فتح  أو 

الشخصي والمالي في هذه األزمة".
من  يعملون  الذين  الموظفين  من  مزيد  وجود  ومع 
المنزل أصبح المجرمون، كما قالت، أكثر قدرة على 
خالل  من  للشركة  الداخلية  الشبكة  إلى  "الوصول 

إعدادات الموظفين المنزلية غير اآلمنة".
برامج  التي وضعت  الدول  أوائل  من  ألمانيا  كانت 
إعانة كبيرة للشركات المتضررة من جائحة فيروس 
كورونا، التي توقع صندوق النقد الدولي أن تتسبب 
الكبير  الكساد  اقتصادي عالمي منذ  في أسوأ ركود 
الثالثينيات. فقد انخفض اإلنتاج بشكل حاد بعد  في 
اإلنتاج  ألمانيا  أنحاء  جميع  في  الشركات  علقت  أن 
أثناء اإلغالق الذي أدى إلى توقف عشرات اآلالف 

من الشركات عن العمل.
على مدى األسابيع القليلة الماضية أنشأت الحكومة 
يورو  مليار   600 بقيمة  إنقاذ  صندوق  األلمانية 
للشركات الكبيرة، ومخططا مدعوما من الدولة يقدم 
قروضا سريعة تصل إلى 500 ألف يورو للمؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة، وصندوقا مخصصا للصعاب 
بقيمة 50 مليار يورو يوزع النقد للشركات الصغيرة 

والعاملين لحسابهم الخاص والمستقلين.
السرعة  أهمية  على  البداية  منذ  مسؤولون  وشدد 
والبساطة في توزيع األموال. وقالت وزارة االقتصاد 
إنها وافقت على 1.1 مليون طلب لصندوق العاملين 
إطالقه،  منذ  الثالثة  األسابيع  في  الخاص  لحسابهم 
من  يورو  مليارات  تسعة  مجموعه  ما  ومنحت 

المساعدات.
 - الراين  شمال  مثل  فردية،  واليات  واستحدثت 
وستفاليا وبافاريا، مخططاتها الخاصة. قال هوبرت 
أيوانجر، وزير االقتصاد في بافاريا، الشهر الماضي 
األولى،  األولوية  هو  بسرعة  األموال  إخراج  إن 
مضيفا في حديث لراديو بافاريا: "لكن عندما يكون 
لدينا هواء للتنفس في غضون أشهر قليلة، سنتحقق 
بالطبع لمعرفة ما إذا كان هناك أي محتالين خدعونا. 

ستتعين عليهم إعادة األموال".
لكن سكييركا أشارت إلى أنه في كثير من الحاالت لم 
يكن بوسع برامج اإلعانة التحقق من هوية المتقدمين 
بشكل صحيح. "لقد عانت ألمانيا من رقمنة الخدمات 
مثل  األزمات  أوقات  وفي  )...( ألعوام،  الحكومية 

هذه، فإن مثل هذه التأخيرات لها أثرها حقا".
 - الراين  شمال  والية  في  اإلعانة  برنامج  بدأ 
ويستفاليا قبول الطلبات مرة أخرى لكن مع متطلبات 

ريول  قال  أسبوعا.  دام  توقف  بعد  مشددة،  أمنية 
عن  للكشف  مكثف  "بشكل  يعملون  المحققين  إن 

المخططات الغادرة".
من  أخرى  أجزاء  إلى  االحتيال  عمليات  انتشرت 
بنك  أعلن  الشرقية،  ساكسونيا  والية  وفي  ألمانيا. 
المنح  دفع  عن  التوقف  "ساب"  المحلي  التنمية 
للشركات الصغيرة بسبب انتشار المواقع اإللكترونية 
المزيفة. قال البنك إنه "اتخذ كافة اإلجراءات الالزمة 

لتجنب سوء تخصيص األموال العامة".
من  الشعب  األلمانية  الشرطة  حذرت  جانبها  من 
أنها  تدعي  التي  المزيفة  اإللكتروني  البريد  رسائل 
تأتي من منظمة الصحة العالمية، أو منظمات أخرى 
مع مرفقات برامج الفدية. ويرسل محتالون آخرون 
الوقت  في  المرض  انتشار  تتضمن  مزيفة  خرائط 

الحقيقي. 
اإللكترونية  الرسالة  فتح  عند  الشرطة،  وبحسب 
الضحية  مرور  كلمات  تقرأ  ضارة  برامج  يثبتون 

وتفاصيل الحساب المصرفي.

علقت صحيفة "أوسنابروكر" على حالة الديمقراطية 
والنقاش في ألمانيا وسط أزمة جائحة كورونا.

طريقها  تخطو  ميركل  أنجيال   " الصحيفة:  وكتبت 
خالل األزمة بمهارتها المعتادة. وفي الوقت نفسه، 

يُثار في البرلمان نقاش حيوي".
المثبط صار  اإلجماع  أن  "يبدو  الصحيفة:  وذكرت 
"هناك صراع  أن  إلى  مشيرة  الماضي"،  من  شيئا 
السير  ينبغي  الذي  السليم  المسار  حول  حيوي 
االتحادي"   المستوى  على  الخطاب  في  حتى  فيه، 
وأضافت: "لذلك ال بد من القول: ليس فقط ميركل 
وسلطاتهم  البلديات  وعمد  االتحادي  المستوى  على 
يبذلون قصارى جهدهم، بل يلعب  الذين  البلدية هم 
على  فعاال  دورا  أيضا  البرلمانات  ونواب  القضاء 

نحو متزايد".
وأشارت الصحيفة إلى أن "نهج اإلعالم صار أيضا 
أكثر تنوعا مما كان عليه أثناء أزمة الالجئين، على 
التنوع  هذا  المرء  يجد  "قد  وقالت:  المثال"،  سبيل 
مربكا. لكن هذه هي الطريقة التي يجب أن يعمل بها 
فصل السلطات، هكذا يجب أن تعمل الديمقراطية".

"إذا كانت أزمة فيروس كورونا  الصحيفة:  وكتبت 
عن  أيضا  كشفت  فقد  نقاط ضعف،  عن  كشفت  قد 
لحظة  يشهد  ألمانيا  في  السياسي  النظام  القوة.  نقاط 

عظيمة".
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لليمين  بالنسبة  أنه  بوليسي«  »فورين  مجلة  تقول 
فإن  ألمانيا،  أجل  من  البديل  الشعبوي،  المتطرف 
الحصول على اهتمام شبه مستمر، وتحويله إلى زخم 

سياسي، ال يمثل عادة مشكلة بالنسبة له. 

االستفزاز  في  الفطرية  سياسييه  موهبة  خالل  فمن 
الهجرة والالجئين،  المتعنت على قضايا  وتركيزهم 
التي  المحِبطة  منشوراتهم  المحدود من  والعدد غير 
إخفاقات  حول  االجتماعي  التواصل  وسائل  تمأل 
باستمرار على  الهيمنة  الحزب من  الحكومة؛ تمكن 
العناوين الرئيسية والتأثير غير المتناسب على اتجاه 

الجدل السياسي في ألمانيا.
ألمانيا«  أجل  من  »البديل  حزب  سياسيو  يزال  ال 
وينتقدون  لالجئين  مناهضة  تغريدات  ينشرون 
في خضم  ولكن  ميركل.  أنجيال  المستشارة  حكومة 
من  األال  عشرات  وبوجود  كورونا،  فيروس  تفشي 
حاالت اإلصابة المؤكدة بالفيروس في ألمانيا، وعزل 
أن  يبدو  ال  المنازل،  في  كبير  حد  إلى  المواطنين 

الناس يستمعون لهم كما اعتادوا أن يفعلوا.

فيروس واالستبداد
التي في  المتطرفة  اليمينية  المؤكد أن األحزاب  من 
باعتباره  بالفعل  كورونا  فيروس  استخدمت  السلطة 
االستبدادية: مرر  التدابير  بالمزيد من  للدفع  فرصة 
رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، تشريًعا يوسع 
تاريخ  تحديد  دون  الطوارئ  حالة  في  سلطاته  من 
البولندي  والقانون  العدالة  حزب  ويمضي  انتهاء، 
(أيّار)  مايو  في  الرئاسية  االنتخابات  إلجراء  قدًما 
على الرغم من حقيقة أن الحظر المفروض في البالد 

يمنع حصول حملة انتخابية فعلية.
المعارضة حالًيا - مثل حزب  الذين في  أولئك  لكن 
جديدة؛  معضلة  يواجهون  ألمانيا-  أجل  من  البديل 
المسؤولين  حول  كبير  بشكل  الناخبون  التف  إذ 
األزمة،  هذه  خالل  إلرشادهم  والخبراء  الحكوميين 
ما أفقدهم األضواء التي لطالما كانوا يعتمدون عليها. 

الجديد  الوضع  هذا  أن  الساخرة  المفارقات  ومن 
يأتي على الرغم من حقيقة أن هذه األحزاب - التي 
لطالما دافعت عن إقامة حدود داخلية ألوروبا ودول 
قومية قوية تُعنى بمصالح مواطنيها في المقام األول- 
مما  كثير  على  القصير  المدى  في  بالفعل  حصلت 
السيطرة  بمقدورها  يعد  لم  ذلك،  ومع  تريده.  كانت 
على النقاش السياسي بعد تفشي الفيروس كما كانت 
تفعل عادة، وهي اآلن تكافح للحصول على االهتمام، 

وصياغة خطاب متماسك.
يقول يوهانز هيلجي، المستشار السياسي المقيم في 
البالغية  واألساليب  االتصال  في  والخبير  برلين، 

التي يستخدمها حزب البديل من أجل ألمانيا: »هذه 
األزمة ليست كغيرها من األزمات التي استفاد منها 
حزب البديل من أجل ألمانيا، كأزمة اليورو وأزمة 
هناك  كان  األزمتين  هاتين  من  كٍل  في  الالجئين. 
الذي  الفيروس،  العدو اآلن هو  لكّن  عدو خارجي، 
الشعبوية  السردية  فإن  وهكذا  الداخل.  من  ينتشر 
االفتراضية- »نحن« ضد »هم«، و»القريب« ضد 

»الغريب«- لم تعد تصلح بعد اآلن«.

ربما تكون ألمانيا أفضل مثال على هذه الديناميكية 
التي تكشفت حديًثا، ومدى السرعة التي تحولت بها 
األشياء: فحتى بضعة أسابيع قبل أن يصبح فيروس 
كورونا هو موضوع النقاش األساسي، كانت البالد 
السياسي  التأثير  حول  الجدال  في  بعمق  منغمسة 
أجل  من  »البديل  لحزب  المباشر  وغير  المباشر 

ألمانيا«. 
حزبان  صّوت  (شباط)،  فبراير  أوائل  وفي 
االتحاد  ميركل  حزب  بينهما  من   - لليمين  يميالن 
الديموقراطي المسيحي- مع حزب »البديل من أجل 
تورينجيا  والية  في  يساري  حاكم  لهزيمة  ألمانيا« 
المركزية. تسبب التصويت الذي كسر المحظورات 
في استقالة خليفة ميركل المنتخب في حزب االتحاد 
البحث  من  عصًرا  وافتتح  المسيحي،  الديموقراطي 
الوطني عن الذات حول دور حزب »البديل من أجل 

ألمانيا« في السياسة والمجتمع األلماني. 
يميني متطرف  أطلق  الجدل الحًقا عندما  تفاقم هذا 
أصول  من  معظمهم   - أشخاص  تسعة  على  النار 
هاناو؛  مدينة  في  شيشة  حانتي  في  وقتلهم  أجنبية- 
ما أثار تساؤالت حول كيفية إسهام خطاب الحزب 
اليميني  العنف  تعزيز  في  للمهاجرين  المناهض 

المتطرف. 

جائحة عصفت باآلمال 
التي  الموضوعات،  هذه  بأن  يعتقد  كان 
ستهيمن  ألمانيا،  في  بعمق  المشاعر  أثارت 
لكن  تالية.  لشهور  السياسي  النقاش  على 
جاء فيروس كورونا ليستحوذ على االهتمام 

الجماعي للمواطنين. 
»البديل  حزب  سياسيو  أشاد  البداية،  وفي 
وزيادة  الحدود،  بإغالق  ألمانيا«  أجل  من 
التركيز على الشأن الوطني، وقالت السياسية 
قادة  بين  من  ستورتش،  فون  بياتريكس 
فكرة  فشل  »أثبت  الفيروس  بأن  الحزب، 
العولمة الخالية من الحدود«، ودعت إلى أن 
نحو  على  الجديدة  الحدودية  الضوابط  تظل 

دائم. 
أنهم  من  الرغم  وعلى  الحين،  ذلك  ومنذ 

إلى  جدال  من  منتقلين  األخيرة  األسابيع  أمضوا 
انتقدوه-  ما  - ضمن  وسياسيّوه  الحزب  انتقد  آخر، 
الوباء  لتفشي  تستجب  لم  ألنها  ميركل؛  المستشارة 
شديدة  كانت  إجراءاتها  إن  وقال  الكافية،  بالسرعة 
القسوة واالستبداد، وتورطت في صراع حزبي حول 
انقسام مقترح بين جناحيه، األكثر اعتدااًل واليميني 
المتطرف، وضربت عرض الحائط ببرامج دراسات 
وطالبت  األلمانية،  الجامعات  في  االجتماعي  النوع 

بفتح الكنائس في عيد الفصح بالرغم من الجائحة.
أجل  من  »البديل  حزب  سياسيو  كشف  عندما  لكن 
السياسية  وثيقتهم  عن  الماضي  الشهر  ألمانيا« 
كورونا،  فيروس  لمكافحة  نقاط   10 من  المكونة 
مشابهة  الصغيرة-  االستثناءات  بعض  مع   - بدت 
إلى حد كبير لنوع اإلجراءات التي اقترحها أحزاب 
وسياسيون آخرون: زيادة طاقة إجراء االختبارات، 
القطاع  في  للعاملين  إضافية  حماية  معدات  وإنتاج 
الصحي، وحماية المواطنين األكثر عرضة للعدوى؛ 

وكلها اقتراحات ال تكاد تكون حزبية أو جديدة.

الموجودة  عادة،  والنشطة  القوية  الحزب  قاعدة  إن 
الحزب  أداة   - االجتماعي  التواصل  وسائل  على 

الرئيسية للتواصل مع مؤيديه - تبدو أقل حماسة. 
تنشط  التي  الشخصيات  هيجلي  يوهانز  تابع  وحين 
على وسائل التواصل االجتماعي من حزب »البديل 
التي  الثالثة  األسابيع  مدى  على  ألمانيا«  أجل  من 
سبقت أزمة فيروس كورونا، وخالل األسابيع الثالثة 
التي بدأ فيها الفيروس يطغى على عناوين األخبار؛ 
وجد أن منشوراتهم بالكاد تلقى نصف التفاعل الذي 
كانت تحصل عليه في العادة. وأكثر من ذلك، كانت 
المنشورات التي تتحدث عن األزمة نفسها هي األقل 
من  والتعليقات  والمشاركات  اإلعجاب  لتلقي  قابلية 

المؤيدين.

كورونا يغير القواعد
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في عالم كورونا

د. أمير حمد

بعد عدة أسابيع من اإلغالق، والخسائر المأساوية في 
األرواح، وإغالق جزء كبير من االقتصاد العالمي، 
ما يزال أفضل وصٍف مناسًبا لهذه اللحظة التاريخية 

. هو: انعدام اليقين الجذرّيِ
هل ستعيد األعمال التجارية فتح أبوابها مرة أخرى، 

وتعود الوظائف إلى سابق عهدها؟ 
هل سنسافر مرة أخرى كما اعتدنا دائًما؟ 

المركزية  البنوك  من  األموال  تدفق  سيكون  هل 
ودائم،  ركود عميق  لمنع حدوث  كافًيا  والحكومات 

أو وقوع ما هو أسوأ؟
والشيء  اليقين،  وجه  على  اإلجابة  يعرف  أحد  ال 
الوحيد المؤكد حتى اآلن هو: أن الجائحة ستؤدي إلى 
تحوالت دائمة في القوة السياسية واالقتصادية بطرق 

لن تظهر للعيان إال الحًقا.

ل الذي يحدث اآلن  لمساعدتنا على فهم طبيعة التحوُّ
نستوعب مالمحه  أن  دون  وأبصارنا،  تحت سمعنا 
تماًما، طلبت مجلة فورين بوليسي من تسعة مفكرين 
بارزين، من بينهم اقتصاديان حائزان جائزة نوبل، 
كيف  لتحديد  النقاش،  طاولة  على  توقعاتهم  بسط 
سيكون شكل النظام االقتصادي والمالي بعدما تضع 

جائحة فيروس كورونا أوزارها.

نحن بحاجة إلى تحقيق توازن أفضل بين العولمة 
واالعتماد على الذات

جامعة  في  االقتصاد  أستاذ  يقدمها  األولى  اإلجابة 
حديثه  مستهالًّ  ستيجليتز،  جوزيف  كولومبيا، 
أن  االقتصاديون  اعتاد  التي  السخرية  إلى  باإلشارة 
يردوا بها على الدعوات الموجهة للحكومات؛ لكي 

تتبنى سياسات لتأمين الغذاء والطاقة. 
كانت الحجة التي استند إليها هؤالء العلماء هي: أننا 
في عالم العولمة، الذي ال يأبه بالحدود، يمكننا دائًما 
اللجوء إلى بلدان أخرى (لتأمين احتياجاتنا من الغذاء 

والطاقة)، إذا واجهت بالدنا أي مشكلة.
لكن الحدود أصبحت فجأة مهمة؛ مع انكباب الدول 
الطبية، ومكافحتها  والمعدات  الكمامات  تأمين  على 
لتأمين اإلمدادات التي تشتد الحاجة إليها. على هذا 
النحو، كانت أزمة فيروس كورونا بمثابة تذكيٍر قوي 
ن  السياسي واالقتصادي األساسي ما يزال  بأن الُمَكّوِ

هو: الدولة القومية. 
يشرح ستيجليتز، الحاصل على جائزة نوبل التذكارية 
في العلوم االقتصادية لعام 2001، كيف وصلنا إلى 
تبدو  التي  التوريد  سالسل  لبناء  قائاًل:  الحالة  هذه 
فعالة، بحثنا في جميع أنحاء العالم عن المنتج األقل 
تكلفة لكل حلقة في هذه السلسلة. لكننا كنا قصيري 

النظر؛ حين بنينا نظاًما يفتقر بوضوح إلى المرونة، 
ل.  وال يتمتع بالتنوع الكافي، وعرضة للتعطُّ

صحيٌح أن اإلنتاج والتوزيع في الوقت المناسب، مع 
وجود مخزونات منخفضة أو حتى بدون مخزون، 
قد يكون كافًيا الستيعاب المشكالت الصغيرة، لكننا 
تحت  النظام  انسحق  كيف  العين،  رأي  اآلن  رأينا 

وطأة االضطراب غير المتوقع.

كان يجب أن نتعلم درس المرونة من األزمة المالية 
لعام 2008. ذلك أننا بنينا نظاًما ماليًّا مترابًطا، بدا 
الصدمات  امتصاص  في  جيًدا  كان  وربما  فعااًل، 
ا في جوهره. ولوال  نظاًما هشًّ كان  لكنه  الصغيرة، 
قد  النظام  لكان  الضخمة،  الحكومية  اإلنقاذ  عمليات 
الدرس  هو  هذا  العقارية.  الفقاعة  انفجار  مع  انهار 

الذي من الواضح أننا لم نستوعبه.
يختم ستيجليتز تحليله بالقول: يجب أن يكون النظام 
االقتصادي الذي سنبنيه بعدما تضع الجائحة أوزارها 
لحقيقة  إدراًكا  وأقوى  مرونة،  وأكثر  نظًرا،  أبعد 
السياسية  العولمة  تجاوزت  االقتصادية  العولمة  أن 
بكثير. وطالما كان األمر كذلك، سيتعين على الدول 
من  االستفادة  بين  أفضل  توازن  لتحقيق  تسعى  أن 
من  ضروري  مستوى  توفُّر  من  والتأكد  العولمة 

االعتماد على الذات. 

باًبا  لنا  يفتح  الحرب  حالة  يشبه  الذي  المناخ  هذا 
للتغيير

تنتقل دفة التحليل إلى أستاذ االقتصاد بجامعة ييل، 
أساسية  تغييرات  هناك  فيقول:  شيللر،  روبرت 
الحرب.  أوقات  في  غالًبا  آلخر،  وقت  من  تحدث 
ليس  نواجهه اآلن  الذي  العدو  أن  الرغم من  وعلى 
كوفيد-19  جائحة  فإن  فيروًسا،  بل  خارجية  قوة 
خلقت مناًخا يشبه زمن الحرب، حيث تبدو مثل هذه 

التغييرات الجوهرية فجأة ممكنة. 
المعاناة  سرديات  فيه  تحتشد  الذي  المناخ،  هذا 
زمن  وفي  المرض.  تفشي  مع  ينتشر  والبطولة، 
الحرب يجتمع الناس مًعا، ليس فقط داخل البلد، ولكن 
ا مشترًكا مثل  أيًضا عبر الدول، بينما يواجهون عدوًّ

الفيروس.

جائحة فيروس كورونا هي أول أزمة منذ ثالثينيات 
القرن الماضي تجتاح االقتصادات المتقدمة والنامية 

على حد سواء.
ويمكن لمن يعيشون في البلدان المتقدمة أن يشعروا 
البلدان  في  يعانون  من  مع  التعاطف  من  بمزيد 
الفقيرة؛ ألنهم يخوضون تجربة مماثلة. هذه الجائحة 

لها عبر تطبيق  لقاءاٍت ال حصر  أيًضا في  تجمعنا 
زوم. وهكذا يبدو العالم فجأة أصغر وأكثر حميمية.

يضيف شيللر، الحاصل على جائزة نوبل التذكارية 
أيًضا  هناك   :2013 لعام  االقتصادية  العلوم  في 
باًبا إليجاد طرق  الجائحة  تفتح  أن  سبب لألمل في 
ومؤسسات جديدة للتعامل مع المعاناة، بما في ذلك 
التدهور نحو مزيد  لوقف  فاعلية  أكثر  تدابير  اتخاذ 

من عدم المساواة.
ربما تكون األموال الطارئة التي دفعتها العديد من 
توفير  طريق  على  خطوة  هي  لألفراد،  الحكومات 
دخل أساسي شامل للمواطنين. في الواليات المتحدة، 
تأمين  لتوفير  جديدة  دفعة  المناخ  هذا  يمنح  ربما 
صحي أفضل وأكثر شمواًل. وبما أننا جميًعا نواجه 
ا مشترًكا في هذه الحرب؛ فقد نجد اآلن الدافع  عدوًّ
لبناء مؤسسات دولية جديدة تسمح بمشاركة أفضل 
الحرب،  غيوم  تتبدد  وحين  البلدان.  بين  للمخاطر 

ستبقى هذه المؤسسات الجديدة.

الخطر الحقيقي هو استغلل السياسيين لمخاوفنا
من  مثيرة  سلسلة  وقعت  فقط،  أسابيع  بضعة  خالل 
وشلل  األرواح،  في  مأساوية  خسائر  األحداث: 
شحنات  في  وتعطل  العالمية،  التوريد  سالسل  في 
انكماش  وأعمق  الحلفاء،  بين  الطبية  اإلمدادات 
اقتصادي عالمي منذ الثالثينيات من القرن الماضي. 
الحدود  ضعف  نقاط  عن  كشفت  األحداث  هذه 

المفتوحة. 
شهد  قد  المتكامل  العالمي  االقتصاد  دعم  كان  وإذا 
انخفاًضا بالفعل قبل ظهور كوفيد-19، فمن المحتمل 
العولمة  تكاليف  تقييم  إعادة  من  الجائحة  ع  تَُسّرِ أن 
في  االقتصاديين  كبيرة  تتوقع  حسبما  وفوائدها، 

صندوق النقد الدولي، جيتا جوبيناث.

أَما وقد وجدت الشركات، التي هي جزء من سالسل 
المخاطر  أمام  لوجه  وجًها  نفسها  العالمية،  التوريد 
الكبيرة  والخسائر  المتبادل،  ترابطها  في  الكامنة 
أن  المرجح  الذي أصابها؛ من  التعطل  الناجمة عن 
بمخاطر  أكبر مستقباًل  اهتماًما  الشركات  هذه  تولي 
سالسل  تصبغ  التي  الحدوث،  مستبعدة  األحداث 
عنها  تنزع  لكنها  قوة،  أكثر  محلية  بصبغٍة  التوريد 

الكثير من صبغتها العالمية. 
في األسواق الناشئة، التي يتضمن احتضانها للعولمة 
عالمة  تشير  المال،  تدفقات رأس  ثابًتا على  انفتاًحا 
بإعادة  نخاطر  أننا  إلى  جوبيناث  جيتا  االقتصاد 
فرض قيود على رأس المال، بينما تتدافع هذه البلدان 
لحماية نفسها من مخاطر الشلل االقتصادي المفاجئ 
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المزعزع لالستقرار. 
وحتى مع ظهور تدابير االحتواء تدريجيًّا في جميع 
تقييم مخاطرهم  يُقِدم األفراد على  العالم، فقد  أنحاء 
ال  ما  إلى  السفر  من  الحد  ويقرروا  ذاتيًّا،  الفردية 
نهاية، وهو ما يعكس اتجاه نصف قرٍن من الحراك 

الدولي المتنامي.

هذا  أن  في  يكمن  الحقيقي  الخطر  فإن  ذلك،  ومع 
التحول العضوي والمتمحور حول الذات، الذي يقوم 
به األشخاص والشركات بعيًدا عن العولمة، سوف 
يستغلون  الذين  السياسات،  صناع  بعض  يضاعفه 
المخاوف بشأن الحدود المفتوحة. إذ يمكنهم فرض 
قيود حمائية على التجارة تحت غطاء االكتفاء الذاتي، 

وتقييد حركة األشخاص بحجة الصحة العامة. 
وتختم جيتا جوبيناث تحليلها بالقول: األمر اآلن في 
النتيجة، والحفاظ على  لتفادي هذه  العالم  قادة  أيدي 
روح الوحدة الدولية التي دعمتنا جماعيًّا ألكثر من 

50 عاًما.

مسمار آخر في نعش العولمة
االقتصادي  والكساد  األولى،  العالمية  الحرب  كانت 
الماضي،  القرن  من  الثالثينيات  أوائل  في  العالمي 
وبصرف  العولمة.  من  سابقة  حقبة  بزوال  إيذاًنا 
رأس  وقيود  التجارية  الحواجز  عودة  عن  النظر 
المال، هناك تفسير مهم لهذا الزوال، تطرحه أستاذة 
التمويل الدولي في مدرسة هارفارد كينيدي، كارمن 
رينهارت، هو: حقيقة أن أكثر من 40% من جميع 
عن  تخلف  حالة  في  دخلت  الوقت  ذلك  في  البلدان 
العديد منها عن أسواق  إلى عزل  أدى  السداد، مما 
ذلك  بعد  أو  الخمسينيات  حتى  العالمية  المال  رأس 

بكثير.
كان  الثانية،  العالمية  الحرب  انتهاء  وقت  وبحلول 
المالي  القمع  بين  يجمع  الجديد  وودز  بريتون  نظام 
رأس  تدفقات  على  النطاق  واسعة  والقيود  المحلي، 
للتجارة  السابقة  الحقبة  مع  تشابه ضئيل  مع  المال، 

والتمويل العالميين. 

دورة  تلقت   ،2009-2008 المالية  األزمة  ومنذ 
العولمة الحديثة سلسلة من الضربات: أزمة الديون 
األوروبية، وخروج بريطانيا من االتحاد األوروبي 
(بريكست)، والحرب التجارية بين الواليات المتحدة 
والصين، باإلضافة إلى صعود الشعبوية في العديد 
من البلدان، وهو االتجاه الذي جعل كفة الميزان تميل 

أكثر نحو التحيز للوطن، واالنكباب على الداخل.

فيروس  جائحة  أن  إلى  رينهارت،  كارمن  وتلفت 
كورونا هي أول أزمة منذ ثالثينيات القرن الماضي 
تجتاح االقتصادات المتقدمة والنامية على حد سواء. 
وقد تكون فترات الركود الناتجة منها عميقة وطويلة. 
من  الماضي،  القرن  ثالثينيات  في  حصل  وكما 
الديون  دفع  عن  التخلف  حاالت  تزيد  أن  المرجح 
رأس  وتدفقات  التجارة  لتقييد  والدعوات  السيادية. 

المال، تجد تربة خصبة في مثل هذه األوقات. 

مسبًقا  موجودة  كانت  التي  االقتصادية  المشكلت 
أصبحت أسوأ بسبب الجائحة

آدم  الدولي،  لالقتصاد  بيترسون  يتوقع رئيس معهد 
بوسين، أن تؤدي الجائحة إلى تفاقم أربع مشكالت 
قبل  العالمي،  االقتصاد  في  مسبًقا  موجودة  كانت 
المشكالت  ظهور فيروس كورونا. صحيٌح أن هذه 
يمكن عكس مسارها من خالل إجراء تدخل جراحي 
كبير، ولكنها ستتحول إلى أزمات مزمنة ومدمرة في 

غياب مثل هذه التدخالت. 
مزيج  من  الناتج  المزمن،  الركود  األولى:  المشكلة 
من انخفاض نمو اإلنتاجية، ونقص عوائد االستثمار 
الخاص، وشبه االنكماش. وسيتعمق ذلك مع استمرار 
بعدما  المزيد  المخاطرة وادخار  الناس عن  عزوف 
تنتهي الجائحة، مما سيضعف الطلب واالبتكار على 

الدوام.
المشكلة الثانية: سوف تتسع الفجوة أكثر بين الدول 
الغنية  وبقية العالم، فيما يتعلق بالقدرة على الصمود 

في مواجهة األزمات.
مفرًطا  اعتماًدا  يعتمد  العالم  سيظل  الثالثة:  المشكلة 
والتجارة؛  التمويل  في  األمريكي  الدوالر  على 
األمان،  وراء  السعي  إلى  جزئيًّا  ذلك  ويرجع 
والمخاطر الواضحة التي تنطوي عليها االقتصادات 
أقل  المتحدة  الواليات  تصبح  عندما  حتى  النامية. 
لمعظم  بالنسبة  جاذبيتها  ستزداد  لالستثمار،  جاذبية 
األجزاء األخرى من العالم. وسيؤدي هذا إلى حالة 

متجددة من عدم الرضا.
االقتصادية  القومية  ستدفع  األخيرة:  المشكلة 
اقتصاداتها  عزل  إلى  متزايد  نحٍو  على  الحكومات 
إلى  اإلطالق  على  هذا  يؤدي  ولن  العالم.  بقية  عن 
االكتفاء الذاتي الكامل، أو حتى شبه الكامل، ولكنه 
ويزيد  آنًفا،  المذكورتين  األوليين  المشكلتين  سيفاقم 

من االستياء الناتج من المشكلة الثالثة.

يتطلع العالم أكثر من أي وقت مضى إلى محافظي 
البنوك المركزية من أجل اإلنقاذ

كورنيل،  جامعة  في  التجارية  السياسة  أستاذ  يؤكد 
والمالية  االقتصادية  »المذبحة  أن  براساد،  إسوار 
عميقة  ندوًبا  تترك  أن  يمكن  الجائحة  أحدثتها  التي 
البنوك  أن  ويرى  العالمي«.  االقتصاد  جسد  على 

المركزية ارتقت إلى مستوى مواجهة التحدي، حين 
أقدمت على إجراءات غير تقليدية. 

كانوا  الذين  المركزيون،  المصرفيون  أظهر  لقد 
ومحافظين،  حذرين  بوصفهم  إليهم  يُنَظر  سابًقا 
وإبداع  وجرأة  برشاقة  التصرف  يستطيعون  أنهم 
القادة  يكون  عندما  حتى  العصيبة.  األوقات  في 
عبر  السياسات  لتنسيق  مستعدين  غير  السياسيون 
التضافر  المركزية  البنوك  لمحافظي  يمكن  الحدود، 

سويًّا التخاذ إجراءات منسقة.
اآلن   – مكانتها  المركزية  البنوك  رسخت  وهكذا 
ولفترة طويلة قادمة – كخط الدفاع األول واألساسي 

ضد األزمات االقتصادية والمالية. 

االقتصاد لن يعود إلى طبيعته أبًدا
التداعيات االقتصادية تتحدى التقديرات. والعديد من 
البلدان تواجه صدمة اقتصادية أكثر عمًقا ووحشية 
وفي  اإلطالق.  على  آخر  وقت  أي  في  شهدته  مما 
بالفعل  الذي يتعرض  بالتجزئة،  البيع  قطاعات مثل 
قد  اإلنترنت،  عبر  المنافسة  من  شديدة  لضغوط 
العديد  نهائيًّا. ولن يعاد فتح  المؤقت  يكون اإلغالق 
لألبد.  وظائفهم  فيها  العاملون  وسيفقد  المتاجر،  من 
ويواجه ماليين العمال وأصحاب األعمال الصغيرة 
كانت  اإلغالق،  مدة  طالت  وكلما  كارثة.  وأسرهم 

الندوب االقتصادية أعمق، وكان االنتعاش أبطأ. 
نعرفه  أننا  اعتقدنا  »ما  بأن  التاريخ  أستاذ  يعترف 
جذري«.  باختالٍل  أصيب  والتمويل  االقتصاد  عن 
 ،2008 لعام  المالية  األزمة  صدمة  منذ  مضيًفا: 
َكثَُر الحديث عن الحاجة إلى التعامل مع عدم اليقين 
الجذري. وها نحن اآلن نرى بأعيننا كيف تبدو حالة 

عدم اليقين الجذري حقًّا.

إلى  منها  الالحق  والتعافي  الجائحة  هذه  ستؤدي 
نشهدها  التي  واألتمتة  الرقمنة  اتجاهات  تسريع 
أدت  التي  االتجاهات  وهي  العمل؛  سوق  في  حالًيا 
مع  المتوسطة،  المهارات  ذات  الوظائف  تآكل  إلى 
زيادة الوظائف ذات المهارات العالية، خالل العقدين 
المتوسطة  األجور  ركود  في  وساهمت  الماضيين، 

وزيادة التفاوت في الدخل.
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عادل فهمي

يدير "ماركوس زودر" رئيس وزراء والية بافاريا 
رئيس  الشيت"  "أرمين  و   csu لحزب  والمنتمي 
لحزب  والمنتمي  فستفاليا  راين  نورد  والية  وزراء 
cdu أكثر منطقتين تضرراً من وباء كوفيد-19 في 
ألمانيا، لكن يتبع كل منهما استراتيجية مختلفة إلدارة 
أزمة قد تغير الموازين في معركة خالفة المستشارة 

أنغيال ميركل في عام 2021.
يتالقى الرجالن في عدة سمات، أولها التقارب في 
عاماً،   59 والشيت  عاماً   53 زودر  يبلغ  إذ  السن 
أكبر  ويرأسان  محافظان،  كليهما  أن  عن  فضاًل 
السكان  وعدد  المساحة  لجهة  ألمانيا  في  منطقتين 

وأكثرها تضرراً من الوباء.
وسجلت أولى اإلصابات في ألمانيا بفيروس كورونا 
المقاطعتين.  هاتين  في  شباط/فبراير  في  المستجد 

وسجلت فيهما عشرات اآلالف من اإلصابات. 
وفي ظل هذا الوضع الذي رغم سوئه ال يزال أقل 
مع  األوروبيين  الجيران  على  حّل  مما  مأساوية 
تراجع معدل انتقال العدوى في ألمانيا، يجد الحاكمان 
المحافظان نفسيهما في خط المواجهة األول ويديران 
إلى جانب المستشارة نظراً لطبيعة النظام السياسي 

االتحادي، التصدي لألزمة الوبائية.

"قيصر كورونا"
مدى  على  الحاكمان  اعتمد  التالقي،  نقاط  رغم 
معالجة  في  مختلفة  مقاربات  الماضية  األسابيع 

األزمة.
المسيحي،  االجتماعي  االتحاد  رئيس  زودر  وأيّد 

االتحاد  المستشارة  لحزب  الحليف  الحزب 
الديموقراطي المسيحي خطاً متشدداً جداً مع 
في  اعتمدت  التي  لتلك  تدابير عزل مشابهة 

فرنسا وإيطاليا وإسبانيا.
على  اإلبقاء  إلى  الدعوة  زودر  ويواصل 
القواعد الحازمة بمواجهة الفيروس رغم أن 
ألمانيا سيطرت حتى اآلن على انتشار الوباء 

بشكل أفضل من جيرانها في هذه المرحلة.
في  المدارس  إغالق  فرض  من  أول  وكان 
التدبير.  لهذا  فعلية  مناقشة  بدون  مقاطعته، 
ولن تفتح المدارس في بافاريا حتى 11 أيار/

التدريس  مايو، أي بعد أسبوع من استئناف 
في بقية المدارس األلمانية.

بـ"قيصر  يلقب  بات  الذي  زودر  ويتمتع 
والمنتقد  كورونا"  "إمبراطور  أو  كورونا" 
بنسبة  سابقاً،  الهجرة  حول  ميركل  لسياسة 
وفق   %94) بافاريا  في  جداً  مرتفعة  تأييد 
آخر استطالعات الرأي)، نادراً ما تسجل في 

األنظمة الديموقراطية.

زودر  شعبية  تساوي  االتحادي،  المستوى  على 
إدارتها  أيضاً  األلمان  يحيي  التي  ميركل  شعبية 
"فوكوس"  لمركز  استطالع  في  وحصل  لألزمة. 
على 163 من مؤشر من 300 نقطة، أعلى معدل 
تناله شخصية سياسية ألمانيا منذ بدء هذا اإلحصاء 

في كانون الثاني/يناير 2019.
هل يكفي ذلك لتغذية طموحات زودر على المستوى 

الوطني؟ 
يفكر "صباحاً  أنه ال  نفسه مؤكداً  الرجل عن  يدافع 
هذا  لكن  للوباء.  بالتصدي  إال  ومساء"  وظهراً 
في  تقدمه  عن  يسَه  لم  والطموح  النافذ  السياسي 

استطالعات الرأي.
التي  القائد  "صورة  إن  برس  فرانس  وكالة  وتقول 
جذابة  تكون  أن  يمكن  إظهارها  إلى  سودير  يسعى 

لجزء من القاعدة االنتخابية المحافظة في ألمانيا".

صاحب القناع 
والمرشح  المعتدل  اليمين  من  القادم  الشيت  اختار 
آخر  سبياًل  الديموقراطي  المسيحي  االتحاد  لرئاسة 
لعالج أزمة الوباء. ويؤيد هذا السياسي رفع القيود 
التي مدد فرضها حتى الرابع من أيار/مايو، إذ يكرر 

مراراً "إغالق كل شيء ليس العالج الشافي".
ال يتوانى هذا القائد المحلي والمرشح لرئاسة الحزب 
نيسان/ من  أرجئت  التي  المسيحي  الديموقراطي 
ابريل حتى كانون األول/ديسمبر، عن إلقاء الضوء 
"العنف  من  االجتماعية  للقيود  الضارة  اآلثار  على 
المنزلي" و"البطالة الجماعية" وصواًل إلى "حاالت 

االكتئاب واالنتحار".
يسعى الشيت إلى إنعاش االقتصادي األلماني الذي 
آذار/مارس وأبريل/نيسان عبر  دخل في ركود في 
وتعقب  األقنعة  وتوزيع  الفحوص  إجراء  تكثيف 

المصابين.
السيارات  بيع  وكالء  أن  إلى  لذلك  نتيجًة  وتوصل 
يمكن لهم دون تأخير استقبال الزبائن من جديد من 
في  األساسي  التصديري  القطاع  هذا  إطالق  أجل 
"وجه  الشيت  وبات  األلماني.  االقتصادي  النموذج 
أحد  اعتبر  كما  البالد،  في  األزمة"  من  الخروج 

المقربين منه لصحيفة "سوددوتشيه زيتونغ".

بيد أن خصمه األبرز زودر يتخطاه في استطالعات 
الرأي. وانتشرت صورة لالشيت مؤخراً على مواقع 
التواصل االجتماعي تظهره مرتدياً قناعاً واقياً لكن 

بشكل خاطئ.
الصحة  وزير  مع  المتحالف  السياسي  هذا  لكن 
االتحاد  لرئاسة  السباق  في  سبان  ينس  الطموح 
حقبة  "استمرارية"  يجسد  الديموقراطي،  المسيحي 

ميركل.

على  األثناء  هذه  في  كلهما  والشيت  زودر  يتقدم 
المرشحين اليمينين اآلخرين للمستشارية، نوربرت 
ميرتس  فريدريش  لميركل  القديم  والخصم  روتغن 
غير  وبالتالي  قيادية  مناصب  يشغلن  ال  اللذين 

حاضرين في اإلعلم كثيراً.
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تختلف األجواء في شهر رمضان الحالي، عن غيره 
فيروس  تفشي  ألزمة  نظرا  السابقة،  األعوام  من 
“كورونا” التي تضغ الكثير من طقوس المسلمين في 

الشهر الكريم تحت الحظر.
ويفرض التباعد االجتماعي، إلغاء الكثير من مشاهد 
االحتفال بأكثر الشهور قدسية لدى نحو 1.8 مليار 
ومظاهر  دينية،  شعائر  على  سلبا  ويؤثر  مسلم، 

اجتماعية صمدت على مدار قرون.

المغرب،  إلى  السعودية  من  األوسط،  الشرق  في 
حيث  والعراق،  سوريا  أو  لبنان  أو  بمصر  مروراً 
في  الدينية  الهيئات  تدعم  العزل،  تدابير  فرضت 

معظم األحيان تطبيق القيود الصحية الصارمة.

وبصورة استثنائية هذه السنة، دعت منظمة الصحة 
االجتماعية  التجمعات  "إلغاء  إلى  بوضوح  العالمية 
المرتبطة  األماكن  "في  ذلك  في  بما  والدينية"، 
باألنشطة والفعاليات الرمضانية، مثل أماكن الترفيه 

واألسواق والمتاجر".

لكنها أوضحت أن ذلك ال يعفي المسلمين "األصحاء" 
من الصيام "كما فعلوا في السنوات السابقة"

رمضان بل عمرة
االحتفاء  مظاهر  تراجع  يبدو  تحديدا،  الخليج  وفي 
بقدوم رمضان، مع استمرار الحظر الكلي في بعض 
تغيير  وبالتالي  السفر،  حركة  وتوقف  المناطق، 

العادات والتقاليد الراسخة في الشهر الكريم.

وتشهد السعودية وجها مغايرا في رمضان مع توقف 
المحتشدين  ماليين  وغياب  العام  هذا  العمرة  موسم 
عن الحرم، إذ تشير إحصائيات وزارة الحج والعمرة 
العمرة  أدوا  أجنبي  مليون   7.5 أن  إلى  السعودية 
ماليين  إليهم  يضاف  الماضي،  العام  رمضان،  في 

المعتمرين من الداخل.
وتفتقد مساجد المملكة، للمصلين، خاصة في الحرمين 
وذلك  النبوي،  والمسجد  الحرام  المسجد  الشريفين، 
بعد وقف صالة الجماعة والتراويح، ووقف الطواف 

حول الكعبة المشرفة.
ومع األزمة االقتصادية التي خلفها الفيروس، وتوقف 
موائد  ستختفي  االقتصادية،  األنشطة  من  الكثير 
وتجمعات  المملكة،  في  والوالئم  والعزائم  الرحمن 

اإلفطار الرمضاني للعمالة الوافدة.

عادات محاصرة
سيفتقد الخليجيون أيضا عادة “الشعبنة” التي تقام قبل 
تجتمع  حيث  المبارك،  رمضان  شهر  بدء  من  يوم 
شهر  بقدوم  لالحتفاء  العائلة  كبير  منزل  في  األسر 
المأكوالت  أطباق  من  كبيرة  مجموعة  مع  الصوم، 

والحلويات.

طقوس  إلغاء  على  الخليج  دول  “كورونا”  وسيجبر 
متعارف عليها، من أبرزها “القرقيعان”، الذي كان 
والرابع  عشر  والثالث  عشر  الثاني  أيام  في  يقام 
عشر من شهر رمضان، حيث يخرج األطفال إلى 
األقارب  بيوت  يطوف  كبير  كرنفال  في  الشوارع 
والجيران، ويرددون أناشيد رمضان، لتفتح لهم ربة 

المنزل وتعطيهم الحلوى والمكسرات.

ويالحق الحظر وإجراءات التباعد االجتماعي عادة 
“الغبقة”، وهي إحدى العادات العريقة لدول الخليج؛ 
حيث تتعازم األسر الخليجية على موائد الطعام بعد 
من  األواخر  العشر  في  التراويح، خصوصا  صالة 

الشهر الكريم.

مدفع اإلفطار
تأثيرات  من  اآلخر  هو  اإلفطار  مدفع  يسلم  ولم 
حدوث  الصعب  من  سيكون  حيث  “كورونا”، 
يقع  الذي  اإلفطار  مدفع  عند  الكويت  في  تجمعات 

قرب سوق المباركية التراثي في قلب العاصمة.
التي  الديوانيات  كذلك،  ستغيب  التي  المظاهر  ومن 
تجمع مجالس الكويتيين وتكون عامرة بالرواد وتقام 

فيها حفالت اإلفطار الجماعي.
في  العائلة  أفراد  تجمع  فرصة  العمانيون  وسيفتقد 
بيت األكبر سنا على مائدة اإلفطار، وتبادل أطباق 
أسواق  افتقاد  سيتم  وكذلك  الجيران،  بين  اإلفطار 
“الهبطات” التي تعرض جميع االحتياجات الالزمة 

لعيد الفطر.
وفي اإلمارات، تسببت تدابير مكافحة “كورونا” هذا 
العام في إلغاء المهرجانات الرمضانية، التي تنصب 

الخيام لعرض البضائع والمنتجات المختلفة.
شهر  تراويح  صالة  بإقامة  سيسمح  البحرين،  وفي 
لعدد  لكن  العاصمة،  مساجد  أحد  في  رمضان 
مسجد  في  الجمعة  بصالة  سيسمح  كذلك  محدود، 
الفاتح بحضور الخطيب وعدد محدود من المصلين 
المرئية  اإلعالم  أجهزة  عبر  والصالة  الخطبة  لنقل 
والمسموعة، وتحت رقابة الجهات الصحية المختلفة.

غياب المسحراتي
لشهر  التراثية  المظاهر  أحد  وهو  المسحراتي  أما 
واإلسالمية،  العربية  الدول  مختلف  في  رمضان 
فقد يكون من الصعب استمرار عمله بالتجول ليال، 

خاصة في ظل سريان إجراءات الحظر.
الصغار  يتجمع  مصر،  مثل  الدول  بعض  وفي 
الشوارع  يطوف  الذي  “المسحراتي”  حول  والكبار 
السحور،  وقت  بدخول  إيذاناً  دفه،  يضرب  وهو 

مرددا “إصحى يا نائم، وحد الدائم”.
خلفها  التي  االقتصادية  الضائقة  تتسبب  قد  كذلك 
النشاط  من  الكثير  حركة  وتوقف  الفيروس، 
االقتصادي، في التأثير سلبا على عادات المصريين 
موائد  وإقامة  الفوانيس،  شراء  من  الشهر،  هذا  في 

الرحمن، وصنع الكحك والبسكويت.
إجراءت  من  المتضرريين  أكثر  السن  كبار  ويبدو 
الحجر الصحي، بما يمنع الزيارات والمعايدة، على 
أن يتم االكتفاء باالتصاالت الهاتفية بداًل من السالم 

باليد والتقبيل الذي بات من المحظورات.

إلغاء االعتكاف
وتحظى العشر األواخر من رمضان بقدسية خاصة 
لدى عموم المسلمين، خاصة أنها تحتضن ليلة القدر، 
(القرآن  المقدس  كتابه  بنزول  الله  اختصها  التي 

الكريم) على نبيه “محمد” صلي الله عليه وسلم.
عربية  دول  سارعت  بالعدوى،  اإلصابة  ولتجنب 
وإسالمية إلى وقف إحياء العشر األواخر باالعتكاف 
وصالة التهجد، كذلك ستغيب االحتفاالت بغزوة بدر 
السابع  في  القدر  وليلة  رمضان،   17 يوم  الكبرى 

والعشرين من الشهر ذاته.
الفجر  السيما  والصالة  االعتكاف  أجواء  وستغيب 
تشهد  كانت  التي  األقصى،  المسجد  في  والتراويح، 
والضفة  القدس  من  المصلين  آالف  مئات  حضور 

الغربية والداخل الفلسطيني.

جدل الصيام
أما فريضة الصوم نفسها، التي تعد ركنا من أركان 
اإلسالم، فقد طالها نصيب من تداعيات “كورونا”، 
العام  هذا  الصوم  لترك  للجدل  مثيرة  دعوات  وسط 

للوقاية من كورونا.
وتشهد وسائل اإلعالم والتواصل االجتماعي رواج 
هذا  الصوم  فريضة  رفع  جواز  حوال  جدلية  آراء 
في  جفاف  من  الصوم  يسببه  ما  أن  بدعوى  العام، 

الحلق يجعل اإلصابة بالفيروس أكثر خطورة.

عاطف عبد العظيم

ال شك أن رمضان هذا العام يختلف عما سبقه من شهور فضيلة، حيث كنا ـ في الماضي ـ نجتمع ونتسامر حول مائدة العائلة الكبيرة، 
هذا العام سيذكر في تاريخ المسلمين، وسيتناقل أخبارة أجيال قادمة ..
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وقد طالب رئيس طاجيكستان، “إمام علي رحمن”، 
المزارعين باإلفطار في رمضان، ثم قضاء الصوم 

الحقا، للحفاظ على صحتهم وإنتاجيتهم.
البحوث  مجمع  في  الفقهية  البحوث  لجنة  لكن 
الجدل  حسمت  الشريف،  األزهر  في  اإلسالمية 
بالتأكيد على  العالمية،  الصحة  منظمة  مع  بالتعاون 
غياب وجود أي دليل علمي حتى اآلن على وجود 

ارتباط بين الصوم واإلصابة بـ”كورونا”.
األعوام  عن  وتفصيال  جملة  رمضان  شهر  تغير 
السابقة، وستسطر في التاريخ وقائع وقف الصلوات 
وربما  واالعتكاف،  والتراويح  والعمرة  والجمع 

صالة العيد، بسبب جائحة “كورونا”.

رمضان حول العالم 
وأقرت السلطات في تونس واليمن واألردن والعراق 
الجزئي  التجوال  حظر  ساعات  تقليص  وفلسطين، 
سمح  ما  الوباء  تفشي  من  للحد  المقرر  الوقائي 
للبعض بالتسوق بعد أن تم السماح لبعض القطاعات 

التجارية بالعمل.
في  الوباء  من  تضررا  األكثر  الدولة  إيران،  أما 
الشرق األوسط، قد عادت أسواق العاصمة طهران 
فتحت  حين  ففي  يكن،  لم  شيئا  كأن  النشاط  إلى 
المرشد  دعا  االقتصادية  النشاطات  بعض  السلطات 
تجنب  إلى  مواطنيه  خامنئي  علي  الله  آية  اإليراني 

التجمعات بدون "إغفال الصالة".
وبالمثل أوصت مديرية الشؤون الدينية (ديانت) في 

حظر  تم  كما  المنزل.  في  والصالة  بالصوم  تركيا 
أنحاء  الجماعية في جميع  السحور واإلفطار  موائد 
تبرعات  بتقديم  السكان  منع  إلى  باإلضافة  البالد 
الناس  إليقاظ  الشوارع  يجوبون  الذين  للمسحراتية 

من أجل تناول طعام السحور.

المنزل.  في  للصالة  المسلمون  دعي  روسيا  وفي 
السكان  أغلبية  حيث  وألبانيا  كوسوفو  في  وكذلك 
مسلمون، دعي السكان إلى إقامة الشعائر الدينية في 
وألمانيا.  والنمسا  فرنسا  في  الحال  كما هي  المنزل 
ولن يسمح بصالة الجماعة سواء في بلغاريا أو في 

البوسنة.
مغلقة  المساجد  تزال  ال  حيث  أيضا،  ألمانيا  في 
على الرغم من الرفع التدريجي للقيود في األسابيع 
المقبلة، أعدت أماكن العبادة في برلين "تالوة القرآن" 
وسيطبق  اإلنترنت".  عبر  و"الخطب  و"الصلوات" 
األمر نفسه في هولندا التي ال تفرض العزل الكامل، 

حيث ستبث صالة رمضان عبر االنترنت.

يستعد  الكبرى،  الصحراء  جنوب  أفريقيا  في  أما 
السكان  من  بالمئة   90 من  أكثر  حيث  السنغال 
صالة  حظر  مع  عادي  غير  لرمضان  مسلمون، 
سيُحرم  وبالتالي،  المساجد.  وإغالق  الجماعة 
السنغاليون من أداء صالة النافلة بعد اإلفطار خارج 
بيوتهم. هذا عدا عن إلغاء الفعاليات الدينية الكثيرة 

التي تنظم خالل هذا الشهر.

وفي آسيا، حيث يعيش أكثر من مليار مسلم، يصعب 
وأحياناً  الصحية،  السالمة  إجراءات  وتنفيذ  فرض 
يكون للشعائر الدينية األسبقية على أي اعتبار آخر.

بعدم  السلطات  األئمة  أقنع  فقد  باكستان،  في  أما 
إغالق المساجد. وليلة بعد أخرى، سيتجمع األصدقاء 
والعائالت حول مائدة اإلفطار. لكن األمر يبدو في 
غاية الخطورة في البلد الذي سجل ارتفاعا في عدد 
إلى  وصل  المستجد  التاجي  بالفيروس  اإلصابات 

أكثر من 10 آالف حالة.
الدينية  الشخصيات  ضربت  بنغالدش،  في  كذلك 
ففي  الحائط.  عرض  الصحية  السلطات  بتوصيات 
داخل  التجمع  من  الحد  إلى  الحكومة  دعت  حين 
المساجد، ردد إمام ينتمي إلى إحدى جمعيات األئمة 
الرئيسية في البالد أن "اإلسالم ال يجيز فرض قيود 

على عدد المصلين".
بلداتهم  إلى  الماليين  يذهب  حيث  إندونيسيا  وفي 
وقراهم بعد رمضان، حظرت الحكومة السفر خوًفا 

من ازدياد اإلصابات بكوفيد-19 على نحو هائل.

ورغم أنه من المؤكد أن رمضان هذا العام سيخلو 
يشهد  لكنه  الرحمن،  وموائد  والوالئم  العزائم  من 
الوالئم،  ونفقات  الطعام  لتوفير  متزايدة  دعوات 
والتبرع بها لغير القادرين، ودعم مستشفيات العزل 
والتضرع  “كورونا”،  مرضى  ومساندة  الصحي، 

إلى الله بأن يرفع البلء عن أهل األرض.
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يفتح تراجع دور الواليات المتحدة في شؤون العالم 
في  سنوات  منذ  متزايد  صيني  نفوذ  أمام  الباب 
الصحة  منظمة  غرار  على  المتحدة  األمم  وكاالت 
ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  ندد  التي  العالمية 

بإدارتها ألزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.
ويتّخذ هذا التقدم البطيء والمستمر "للقوة الناعمة" 
مالي  التزام  إلى  يستند  إذ  متعددة  أشكاال  الصينية 
كل  في  مناصب  اكتساب  عبر  ويظهر  وعسكري 
مكان بدءا بمتدرب ووصوال الى مدير عام وكالة، 

وعبر عالقاتها مع كل األطراف الممكنة.
 

الصين في إفريقيا
فقبل عشر   ، اإلفريقية  القارة  المثل في حالة  يصح 
اليوم  ضئيال.  للصين  إفريقيا  دين  كان  سنوات 
الدول  وفيما تكثف بكين في مشاريع االستثمار في 
اإلفريقية عبر برنامجها العمالق "طريق الحرير"، 
بات يبلغ 140 مليار دوالر، كما كشف مسؤول في 

األمم المتحدة.
من  لالستفادة  قوية  أداة  ذلك  يعتبر  آخر،  وبشكل 
متعددة  وكالة  في  ما،  في موضوع  اإلفريقي  الدعم 
األطراف على سبيل المثال. وتتهم واشنطن منظمة 
تيدروس  االثيوبي  يديرها  التي  العالمية  الصحة 
انتشار  أهمية  من  قللت  بانها  غيبرييسوس  أدهانوم 

الفيروس الذي ظهر في الصين، بضغط من بكين.
وقالت مسؤولة آسيا في المعهد األوروبي لدراسات 
سنوات  عشر  من  أكثر  منذ  نالحظه  "ما  األمن 
جينبينغ)  شي  رئاسة  (مع   2012 منذ  وخصوصا 
هيكلة  إلعادة  الصينية  للدبلوماسية  قوي  نشاط  هو 
الحوكمة العالمية. الطموح قوي ألن الصين تتحدث 

عن قيادة إعادة الهيكلة هذه".
األمم  وكاالت  من  كثير  في  ذاته  األمر  ويالحظ 
نفسها،  على  تنطوي  المتحدة  الواليات  المتحدة: 
والصين ترسم خطها بدون اللجوء أبدا الى مواجهة.

باإلضافة إلى زيادة المشاركة في قوات حفظ السالم 
في  مالي  مساهم  أكبر  ثاني  بكين  باتت  العالم،  في 
المتحدة  الواليات  بعد  نيويورك  في  المتحدة  األمم 

لتحل مكان اليابان.
يتعلّق  عندما  المفّضلة  األداة  المال  أن  في  وال شك 
األمر بالوكاالت الدولية، كما هو الحال في اليونسكو 
في باريس. فقد ترافق انسحاب الواليات المتحدة في 
مطلع 2019 من منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم 
والثقافة بتهمة االنحياز على حساب اسرائيل مع نفوذ 
أول  أصبحت  الوكالة حيث  هذه  في  للصين  متزايد 

مساهم فيها.
التعليمية  البرامج  في  أيضا  جدا  حاضرة  وبكين 
للنساء والفتيات كما أن المسؤول الثاني في اليونسكو 

"لقد  مسؤول صيني  وقال  تشو.  شينغ  الصيني  هو 
نجحنا في إيجاد توازن: إنهم موجودون بشكل قوي 

بدون فرض أي شيء".

"الفراغ"
األمم  لدى  الرسميين  الموظفين  من  للعديد  بالنسبة 
هو  األساسي  "الموضوع  فان  العالم  في  المتحدة 

الفراغ الذي خلفه اآلخرون".
وكتبت استاذة االقتصاد في لشبونة كاتيا باتيستا في 
صحيفة واشنطن بوست "مع تراجع هيمنة الواليات 
المتحدة على الصعيد الدولي، وتفكك أوروبا ومتابعة 
الصين لمصالحها الخاصة، نحن بالفعل في مواجهة 

مشكلة".
المتحدة  أيضا في منظمة األمم  الصين  تثبت سلطة 
لألغذية والزراعة (الفاو) في روما كما في منظمة 

الطيران المدني الدولي في مونتريال.
في 2019 تولى الوزير الصيني السابق تشو دونغيو 
يدير صيني  فيما  والزراعة  األغذية  منظمة  رئاسة 
أيضا منظمة الطيران المدني الدولي منذ عام 2015 
الوكالة  هذه  في  الخبراء  أحد  يقول  ليو.  فانغ  هو 
المسؤولة عن تنظيم النقل الجوي، إن النفوذ الصيني 
"حقيقي ومتزايد" موضحا أن بكين باتت اآلن ثاني 

مساهم مالي فيها بعد واشنطن.
المتحدة  الواليات  علقت   ،2019 عام  نهاية  وفي 
مساهمتها المالية في منظمة الطيران المدني الدولي 
لتسريع العديد من اإلصالحات. وقال المصدر نفسه 
رافضا الكشف عن اسمه "إنهم يستخدمون مساهمتهم 

كوسيلة ضغط".

الى  األميركي  التكتيك  هذا  يؤد  لم  اليونسكو  وفي 
للمنظمة،  بالنسبة  المقاييس  تقلب  كبرى  تداعيات 

فماذا سيحصل بالنسبة لمنظمة الصحة العالمية؟
الكبرى  للقوى  النسبي  االكتراث  كان عدم  فيينا  في 
الغربية بمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية في 
بلدان الجنوب وراء قيام الصين باستخدامها "كنقطة 
وال  الدولية.  المنظمات  في  نفوذها  لزيادة  انطالق" 
يزال مديرها العام الوزير الصيني السابق لي يونغ 

الذي تولى مهامه منذ 2013.
فان  الذرية،  للطاقة  الدولية  للوكالة  بالنسبة  أما 
الصين،  قبل  مالي  مساهم  أكبر  المتحدة،  الواليات 
االميركي  االنسحاب  منذ  نفوذها  تفقد  لم  انها  تقول 
األحادي من االتفاق النووي المبرم عام 2015 بين 
بعض  مختلف  الواقع  لكن  الكبرى.  والقوى  ايران 
الشيء الن الصينيين باتوا في الصفوف األمامية مع 

الروس واألوروبيين.

ترامب،  دونالد  انتخاب  "بعد  ايكمان  اليس  وقالت 
لتعددية  ضامنة  كقوة  مكانتها  الصين  عززت 
تشكل  كوفيد-19  "أزمة  أن  مضيفة  األطراف" 
"االستثمار  بكين  تواصل  لكي  مسّرعا"  ثانيا  حدثا 
وتابعت  االتجاهات".  كل  في  العالمية  الحوكمة  في 
"ومنظمة الصحة العالمية ليست سوى مؤسسة من 

بين مؤسسات أخرى".

الطويل، ترغب الصين في ظهور  المدى  على 
حكم عالمي لفترة ما بعد حكم الغرب، تتولى فيه 

دورا مركزيا.

سامي عيد
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فيروس  فتيلها  أشعل  التي  الكمامات  حرب  بعد 
كورونا المستجد بين الدول العظمى، يشن البيئيون 
حاليا حربا أخرى ضد هذه الواقيات الطبية التي قد 
خطر  إلى  العدوى  من  للحماية  وسيلة  من  تتحول 
لتفشي الوباء أكثر، وبالتالي تهدد حياة الماليين من 
المسؤولون  تسابق  وعليه  العدوى،  بخطر  البشر 
من  المواطنين  تحذير  إلى  الدول  كل  في  والخبراء 
مغبة التخلص من الكمامات والقفازات اليدوية بشكل 
عشوائي، مما قد يجعلها بمثابة عش لتكاثر الجراثيم 
والفيروسات، ناهيك عما تلحقه من تلوث باألرض.

ولفتت ظاهرة التخلص من األقنعة الملوثة والنفايات 
ناقوس  دقوا  الذين  البيئيين  الخبراء  انتباه  الطبية 
البشر  من  الماليين  رمي  وأن  خاصة  الخطر، 
الكمامات والقفازات المستخدمة في صناديق القمامة 
أو في األماكن العامة يتم بطريقة أقل وعيا، ويمكن 
وبيئية  صحية  كوارث  السلوك  هذا  عن  ينجم  أن 
الذي  الوقت  العواقب، يحدث هذا في  غير معروفة 
يجابه فيه العالم باسره جائحة كورونا بكل الوسائل 
على  العلمية  المختبرات  أشهر  وتتسابق  الممكنة، 

إيجاد لقاح وأدوية للوباء الفتاك.
تحول  إمكانية  إلى  واألطباء  الباحثون  توصل  وقد 
تلك النفايات إلى مصنع للميكروبات، كما قد تتطاير 
في  وتتسبب  الهواء،  في  بها  الملتصقة  الفيروسات 
وأن  السيما  بالمرض،  الناس  من  المزيد  إصابة 
الكمامات تحتفظ بلعاب صاحبها لمدة ثالث ساعات 
األربع  تتجاوز  ال  استخدامها  مدة  أن  كما  تقريبا، 
فسيتحول  مصابا  مرتديها  كان  وإن  فقط،  ساعات 
قناع وجهه ال محالة إلى وسيلة فتاكة لنقل فيروس 
الذين  النظافة  عمال  هم  الضحايا  وأولى  كورونا، 
الشوارع  ورش  يوميا  النفايات  بجمع  يقومون 

بالمعقمات الكيميائية على مدار الساعة.

ومن النصائح واإلرشادات التي يقدمها المختصون 
مبدئيا، هو ضرورة حرق تلك الكمامات أو غسلها 
وضعها  ثم   ، كحولي  بمحلول  أو  جدا  ساخن  بماء 
حاويات  داخل  وإلقائها  بالستيكي،  كيس  داخل 
نفايات مخصصة لذلك ومغلقة بإحكام، كما أن على 
الشخص أن يفتح األقنعة الواقية بيدين معقمتين قبل 
للتأكد من سالمتها ونظافتها، وعند نزعها  ارتدائها 
قد يكون  الذي  الباطني  تفادي مالمسة جانبها  يجب 

رطبا وملوثا.

حمالت توعية في الدول العربية
إذ  المصرية،  التجربة  نذكر  العربية،  الدول  ومن 
إلى  تهدف  تحسيسية،  حمالت  مسؤولوها  أطلق 
األقنعة  من  التخلص  كيفية  حول  المواطنين  توعية 

فمثال  الطبية،  أو  اليدوية  سواء  والقفازات  الواقية 
الطبية  النفايات  خطورة  من  البيئة  وزارة  حذرت 
المستشفيات،  في  كورونا  مصابي  بعالج  الخاصة 
ودعت إلى إضافة مواد مطهرة على المخلفات قبل 
المنشأة الصحية الموجودة فيها، وأوصت  نقلها من 
أيضا  يشمل  القرار  اآلمنة،  بالطرق  ودفنها  بحرقها 
الصحي،  الحجر  تحت  الموضوعة  القرى  مخلفات 
وحسب الوزارة فيتم ذلك من خالل فتح خلية منعزلة 
عن النفايات العادية، ودفنها وتغليفها بطبقة من مادة 

الجير أو الكلس.

والمعادن  الطاقة  وزارة  أطلقت  المغرب،  وفي 
والبيئة حملة واسعة، تهدف إلى توعية الناس بأهمية 
عبر  سليمة  بطريقة  الواقية  الكمامات  من  التخلص 
اإلعالمية  القنوات  عبر  والتعليمات  النصائح  نشر 
بالتعاون  والملصقات  االجتماعي  التواصل  ووسائل 
إلى  الحملة  وتهدف  المدني،  المجتمع  جمعيات  مع 
وأوصت  المواطنين،  بين  العدوى  انتقال  من  الحد 
السطات المغربية بااللتزام بعدم رمي الكمامات في 
أيادي  تعقيمها وتعقيم  العمومية، وضرورة  األماكن 
الكمامات  وضع  إجبارية  إقرار  تم  وقد  مستهلكيها. 
للضرورة،  تنقالتهم  أثناء  لمواطنين  بالنسبة  الواقية 
كما تقوم مصالح وزارة الداخلية بتتبع عمليات جمع 
الحاويات  وتعقيم  منها،  والتخلص  المنزلية  النفايات 
واألماكن العمومية، وتوعية المستخدمين في قطاع 
بمالبس  وتزويدهم  النفايات،  بمخاطر  النظافة 
اإلصابة  خطر  من  تحميهم  التي  الوقاية  ومعدات 

بفيروس كورونا.

جبال من النفايات الطبية في فرنسا
في  وباء  البلدان  أكثر  من  تعد  التي  فرنسا،  وفي 
مرات  أربع  الطبية  النفايات  فيها  تضاعفت  العالم، 
منذ ظهور الوباء في هذا البلد، فمع الطلب المتزايد 
على الماليين من األقنعة الواقية، بدأت تتراكم جبال 

الكمامات  مخلفات  من 
والمعدات  والقفازات 
الحاويات،  في  الصحية 
مع  تزامن  الوضع  هذا 
إغالق ما بين 42 % و 
فرز  مراكز  من   % 45
من   %  99 و  النفايات، 
تدويرها  إعادة  مراكز 
ويهدف  فرنسا،  في 
القرار إلى حماية عمال 
في  والعاملين  النظافة 
خطر  من  المراكز  هذه 
الحد  و  العدوى  تفشي 

مقدمتها  في  البلديات  معظم  واعتمدت  التلوث.  من 
النفايات  هذه  تخزين  خيار  على  باريس  العاصمة 
منها  للتخلص  حلول  إيجاد  انتظار  في  وتغليفها 
بطريقة آمنة، كدفنها أو حرقها، فيما تتناثر في بعض 
يشكل  مما  المستخدمة،  والقفازات  األقنعة  الشوارع 
خطًرا إضافًيا النتشار الفيروس، وهو ما يشكل قلق 

المسؤولين في فرنسا.
تعقيم  البلديات  من  العديد  اعتمدت  المقابل،  في 
مؤكسد  محلول  هو  وهو  جافيل  بمحلول  شوارعها 
الخبراء  لكن  ومبيض،  كمطهر  استخدامه  يشيع 
المواد  لكون  الممارسة،  هذه  من  حذروا  البيئيين 
مياه  سلبا على  وتؤثر  البيئة،  تهدد سالمة  المطهرة 

األنهار حيث تسري تلك المواد في مجاريه.

فيروس  ظهور  مصدر  كانت  التي  الصين  أما 
األول  كانون  ديسمبر  أوائل  في  مرة  أول  كورونا 
مثال  الطبية  النفايات  كمية  بلغت  فقد  العام 2019، 
في  الواحد  اليوم  في  طًنا   665 هوبي  مقاطعة  في 
أوائل مارس أذار الماضي، مقابل 180 طًنا يومًيا 
قبل 20 يناير كانون الثاني المنصرم، وفًقا للسلطات 
الصينية، كما تم حرق أكثر من 136 ألف طن من 
هذه المخلفات خالل الثالثي األول من السنة الجارية.

تلوث  انخفاض  إلى  كورونا  جائحة  أدت  صحيح، 
الدول  في  أو  الصين  في  سواء  كبير  بشكل  الهواء 
الصحي  الحجر  وعاد  العالم،  دول  وباقي  األوربية 
واألراضي  والحيوان،  النبات  على  ملحوظة  بفائدة 
الزراعية وحتى البحار، بعد نجاة الطبيعة من جزء 
كبير من أطنان القاذورات التي كان يرميها اإلنسان 
الحارقة  الغازات  من  المناخ  تخلص  كما  يوميا، 
حركة  انخفاض  بسبب  المضرة  الكيميائية  والمواد 
النقل وإغالق العديد من المصانع الملوثة، لكن في 
كل األحوال، لن تخرج البيئة سالمة من هذه األزمة 

الصحية الخانقة.

الدليل / وكاالت
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لقد جرى  مواكبة االنتشار العالمي السريع للفيروس 
وسرديات  األساطير  من  عارم  بفيض  التاجي 
التواصل  وسائل  على  تداولها  تم  التي  المؤامرة 

االجتماعي. 
فمع تواجد الناس بمنازلهم، شكلت تطبيقات التواصل 
على غرار “واتس اب” و تيك توك ” نظام التوزيع 
المثالي لالدعاءات الزائفة  وللنظريات التي ال أساس 

لها من الصحة.
المؤامرة  على  القائمة  الروايات  أوائل  من  واحدة 
تلك التي تزعم أن كوفيد-19 قد تم تطويره في عام 
2014 وأنه اختراع أميركى ، ستستفيد منه الواليات 
القصة  وتناقل  الثمن.  باهظ  لقاح  بإطالق  المتحدة 
شخصيات غامضة في وسائل التواصل االجتماعي 
من جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك مذيع تلفزيوني 
عربي معروف، حيث جرى عرض نسخة مطبوعة 
ظهرت  االختراع،  براءة  من  األولى  الصفحة  من 
القصة  نسج  تم  والتي  التاجي،  فيروس  كلمة  فيها 

الخيالية حولها.

فى  فقط  دقائق  المرء بضع  استغرق  إذا  ذلك،  ومع 
الفور  على  اكتشف  قد  لكان  الوثيقة  على  االطالع 
أن براءة االختراع كانت في الواقع جزًءا من لقاح 
لمنع انتقال فيروس من فصيلة كورونا من الطيور 
لصناعة  موجهة  كانت  الورقة  وأن  بيضها،  إلى 
لم يكلف نفسه عناء التحقق من  الدواجن. لكن أحداً 
هذه المعلومات قبل نشرها، وال بد أن مئات الماليين 
ولغات  بتنسيقات  استلمتها  فقد  بالفعل.  شاركوها  قد 
أنحاء  العربية ومن جميع  إلى  الفرنسية  مختلفة من 
العالم و قضيت ساعات أتجادل فيها حول الموضوع 
وغباء تلك المزاعم ، كما فعلت مع ادعاءات مماثلة 

موضحة أدناه.

كما تستهدف نظرية تآمريه  أخرى الواليات المتحدة  
اإلعالم  وسائل  شخصيات  بعض  عرضت  حيث 
االجتماعية تقارير مكتوبة عن األوبئة التي صنعتها 
الحكومة أو المخابرات األمريكية منذ عقد أو أكثر. 
لذلك.  بسيط  تفسير  هناك  الثانية،  للمرة  أنه،  بيد 
العالم  فيها  يصيب  التي  األولى  المرة  ليست  فهذه  
جائحة.  ففي عام 1918، أودت اإلنفلونزا اإلسبانية 
السارس  تفشي  تسبب  حين  في   ، األرواح  بماليين 
في عام 2002 و MERS في عام 2012 وفيروس 
إيبوال في عام 2014 في إطالق جرس إنذار واسع 
والمراكز  األميركية  المخابرات  تعمل  إذ  النطاق، 
على  سنوات  منذ  واشنطن  في  والبحثية  الفكرية 
التقارير التي تحدد السيناريوهات المحتملة لألوبئة. 
وقد نشرت معظم وسائل اإلعالم أيًضا مواد مماثلة 
منذ عام 2002. بما يعنى أنه ال يوجد سر في ذلك، 

والعديد منها متاح على اإلنترنت.

دبليو  جورج  الرئيس  ألقى  السارس،  وباء  وعقب 
ومع  المرض.  تفشي  على  الرد  يحدد  خطابا  بوش 
الفيروس  فيه  ضرب  الذي  الوقت  في  حتى  ذلك، 
التاجي الواليات المتحدة بشد ، وجد منظرو المؤامرة 
طريقة لتدوير الوضع – والمثير للدهشة أن الكثير 

من الناس قد التهموه مثل الدواء.

الرئيسية  المؤامرة  نظريات  إحدى  تحاول  وأخيًرا، 
ربط انتشار الفيروس التاجي بتطوير شبكات الجيل 
الخامس  5G ، والتي يُزعم أنها تقلل من مستويات 
المناعة. هنا أيًضا، تمت مشاركة مقاطع الفيديو من 
وليس  االجتماعية،  اإلعالم  وسائل  شخصيات  قبل 
مع  متداخلة   5G خرائط  تعرض  والتي  الخبراء، 

خرائط حاالت الفيروس التاجي.

يعني  ال  “االرتباط  فإن  جميًعا،  نعلم  وكما  لكن 
السببية”. 

ببساطة عن طريق التحقق من عدم وجود 5G في 
أن  معرفة  أو  قاسية  لضربة  تعرضت  التي  إيران 
أستراليا لديها 5G منذ مايو 2019 ، لكن الحاالت 
ظهرت فقط في عام 2020 ، يمكن للمرء أن يبدأ 

فى التشكك بتلك  التصريحات المريبة. 
هذه  ينشرون  الذين  األشخاص  يتجاهل  ذلك،  ومع 
وعوضاً  والمنظمين،  والخبراء  العلماء  المعلومات 
عن ذلك يختارون التركيز على اإلثارة، أو ما يغذي 

استياءهم تجاه البلدان أو الشخصيات العامة.

إذن، ما سبب هذه الظاهرة العالمية؟ 
هذه  الدول  ترعاها  التي  المنظمات  تدفع  هل 

القصص؟ 
األهم من ذلك، لماذا يعتقد الكثير من الناس في هذه 

االدعاءات؟ 
هذه  فضح  الحكومات  تستطيع  ال  لماذا  وأخيًرا، 

النظريات بسهولة؟

جميع نظريات المؤامرة تعمل 
يتم  حيث  الطريقة.  بنفس 
ساقيها  من  المعلومات  إخراج 
إضافة  مع  وعزلها  األصلي 

أخرى مزيفة.
ومن ثم، يجرى إعداد المكون 
تحليل  في   المتمثل  األخير 
يقدم  ما  عادة  والذى  خاطئ، 
موثوقة  شخصية  قبل  من 
االجتماعي   التواصل  بوسائل 

على  بعرضه  األمر  ينتهي  وقد  بالدهاء.  تتميز 
شاشات وسائل اإلعالم الشهيرة، مما يمنحه الشرعية 

النهائية.

على الرغم من كل هذا ، يميل الناس إلى  تصديق 
الروايات الملفقة وإرسال  الرابط أو الفيديو. 

غير أنه مع الفيروس التاجي ، قد يكون من المطمئن 
الوضع  هذا  أن  في  التفكير  أو  االعتقاد  ما  نوعاً 
الرهيب ناتج عن قوة خفية أو منظمة شريرة وليس 

عن “الطبيعة”. 
فالخوف هو ما يستغله مؤسس نظرية المؤامرة في 
إلحداث  أو  سياسية  مكاسب  لتحقيق  المطاف  نهاية 

زعزعة بسيطة في االستقرار.
في جميع أنحاء العالم، معظم المجموعات أو األفراد 
الذين يدفعون بنظرية المؤامرة  متشابهون إلى حد 
اليسار،  أو  المتطرف  اليمين  من  كانوا  بعيد. سواء 
التاجي  الفيروس  قبل جائحة  فقد استغرقوا فى ذلك 
يتعلق  حيث  الله.  بإذن  انتهائها  بعد  وسيواصلون 
شرعية  على  واالعتداء  الشك،  بزرع  دائًما  األمر 
الحكومات والمؤسسات التراثية والمصادر التقليدية 

لالستقرار العالمي.

في المناخ العالمي التنافسي الحالي، اتهمت الواليات 
هذه  نشر  في  بالتورط  والصين  روسيا  المتحدة 
لهم  كونهما  عن  النظر  وبغض  الزائفة.  االدعاءات 
دور في ذلك  أم ال، فإن الهدف المفضل لمنظري 
قيادتها  بسبب  المتحدة  الواليات  سيظل  المؤامرة 
عظمى  قوة  جاءت  ولو  العالمي،  دورها  واستقرار 
أخرى فستكون هي سبب كل مشاكل العالم، فنظرية 

المؤامرة إرث إنساني، في الشرق والغرب.

الناس  عودة  هو  للمشكلة  الوحيد  الواضح  الحل  إن 
قوى  بين  والتعاون  واالنفتاح  السليمة،  الفطرة  إلى 
العصيبة  األوقات  هذه  مثل  في  وأنه  السيما  العالم. 
الناس  بين  اليقين والشك والخوف  ينتشر عدم  حين 

والقادة تتشكل أرضية خصبة لنظريات المؤامرة.

خالد أبوظهرة
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محمد رضا
شكل ثروة النفط ألغلب دول العالم لعنًة؛ إذ أهدرت 
مثل  االحتياطيات  من  بوفرة  تتمتع  التي  الدول 
وفنزويال  والمكسيك  وكازاخستان  وأنغوال  نيجيريا 

المنافع المقترنة بهذه الثروة.
نعمة  النفط  ل  شكَّ وحدها،  الخليج  منطقة  في  لكن 
لت االكتشافات النفطية  أسهمت في بناء الدول؛ إذ حوَّ
الفقر  تعاني  منطقة  العشرين  القرن  منتصف  في 
المدقع والفوضى إلى واحدة من أغنى المناطق على 
وجه األرض، وأصبحت قطر والكويت واإلمارات 
والبحرين  السعودية  وحتى  سويسرا،  من  أغنى 
أو  اليابان  مع  المساواة  قدم  على  أصبحت  وعمان 

بريطانيا.  
معها  َيسُهل  لدرجة  كاماًل،  التحول  هذا  وكان 
قوانين  أحد  من  مستمدة  الثروات  هذه  أنَّ  التصديق 
فلن  الخالدة. ومع ذلك، هذا ليس صحيحاً،  الطبيعة 
تُسفر حرب األسعار الدائرة حالياً في أسواق النفط 
إال عن تعجيل اللحظة التي تؤول فيها الطبيعة غير 
المستدامة القتصاديات الخليج لنهاية قاسية، بحسب 

    .Bloomberg لوكالة

التعاون  مجلس  دول  تُشارك  الحالي  الوقت  في 
النفط  سوق  إغراق  في  روسيا  مع  الست  الخليجي 
التكلفة  ذوي  المنتجين  وطرد  بالمعروض،  الخام 
لها  تخطط  التي  الزيادة  أنَّ  من  وبالرغم  األعلى. 
السعودية بمقدار 2.5 مليون برميل يومياً هي أكبر 
موجة يشهدها هذا التسونامي، فإن جيرانها ال يبدون 
أي نية للتراجع. ستضيف دولة اإلمارات يومياً نحو 
200 ألف برميل أو أكثر، في حين سترفع الكويت 
اإلنتاج بمقدار 110 آالف برميل. ومن جانبها ستزيد 

روسيا اإلنتاج اليومي بمقدار 200 ألف برميل.

حرب أسعار النفط
أسباب  إلى  المعروض  في  اإلفراط  هذا  يرجع  ال 
أسعار  لهبوط  حسابية  نتيجة  هو  بل  جيوسياسية؛ 
النفط؛ نظراً لتراجع العوائد الدوالرية عن كل برميل 
من الخام، تحتاج ممالك الخليج إلى ضّخ كميات أكبر 
إيرادات  معدل  على  الحفاظ  في  لالستمرار  بكثير 

قريب من المعدل الحالي.     
هذه  لخوض  كافية  أسلحة  هناك  المبدأ،  حيث  من 
الحرب؛ إذ تعادل تكلفة ضخ برميل نفط واحد من 
من  زجاجة  تكلفة شراء  نفس  الخليج  في  نفط  حقل 
حدوث  حالة  في  وحتى  الفاخرة.  المعدنية  المياه 
سيناريو متطرف، حيث تنخفض أسعار النفط الخام 
النفط  صناعة  وتُمنى  للبرميل،  دوالرات   10 إلى 
ينتهي  لن  مالية،  بخسائر  تقريباً  بأكملها  العالمية 
لكن  مالي،  مأزق  إلى  الخليجيين  بالمنتجين  الحال 
تحتاج  التي  الخليج،  اقتصاديات  في  المشكلة  تكمن 
إلى سعر نفط أعلى بكثير حتى ال تعاني ميزانياتها 

من العجز وتدعم عمالتها المرتبطة بالدوالر.
وقد جمعت البنوك المركزية في المنطقة وصناديق 
الثروة السيادية مبالغ هائلة كافية لتتجاوز الدول هذه 
الطلب  انخفاض  استمرار  مخاطر  وكذلك  األزمة، 
على المدى الطويل. ومع ذلك، في مواجهة انخفاض 
هذه  األمان  احتياطات  تُستنَزف  أن  يمكن  األسعار، 

سريعاً.

قد تنفد الخزائن!
تحتفظ  التي  المالية  إلى صافي األصول  مثاًل  انظر 
البنك  احتياطيات  وهي  السعودية؛  الحكومة  بها 
الثروة  صندوق  أصول  إلى  باإلضافة  المركزي، 
السيادية، بعد خصم الدين الحكومي. وانخفضت هذه 
األصول إلى 0.1% فقط من الناتج المحلي اإلجمالي 
السنوات  في   %50 بنسبة  مقارنة   ،2018 بنهاية 
النفط  سعر  انخفاض  بسبب  وذلك  السابقة،  األربع 
الخام عن مستوى 100 دوالر للبرميل في نهاية عام 
إلى  المملكة اآلن  تتحول  أن  المرجح  2014. ومن 
صافي الدين في المستقبل المنظور، حتى لو ارتفع 

سعر البرميل ألعلى من 80 دوالراً.
لـ2018،  السابقة  األربع  السنوات  مدى  وعلى 
تمتلكها  التي  المالية  األصول  صافي  انخفض 
دوالر،  تريليون  نصف  بنحو  الست  الخليج  دول 
لدراسة  وفقاً  دوالر،  تريليون   2 نحو  إلى  وصواًل 
أجراها صندوق النقد الدولي الشهر الماضي. ووفقاً 
النفط  على  الطلب  يصل  لم  إذا  حتى  للصندوق، 
األصول  استنفاد  فيمكن   ،2040 عام  حتى  لذروته 
المتبقية بحلول عام 2034. ومع وصول سعر النفط 
األصول  هذه  ستنخفض  للبرميل  دوالراً   20 إلى 
خزائن  إفراغ  إلى  سيؤدي  ما  وهو  أسرع،  بوتيرة 

الدول بحلول 2027.
وكان صندوق النقد الدولي قد أشار في تقرير، العام 
الماضي، إلى أنَّ تراوح أسعار النفط بين 50 و55 
دوالراً للبرميل، سيُخِفّض قدرة االحتياطي األجنبي 
أشهر  لنحو خمسة  الواردات  تغطية  للسعودية على 

عام  بحلول  فقط 
وينبغي   .2024
أن يكــــــون هذا 
نذيراً مزعجــــاً، 
ســــــيـؤول  إذ 
بالمملكـــــــة في 
غضون بضعـــة 
أشهر إلى أزمــة 
غير متصــــورة 
فــــي ميــــــزان 
المدفوعــــــــات 
عــن  والتخــــلي 
ربـــط عملتــــها 

على  العالمية  النفط  تجارة  دعم  ما  وهو  بالدوالر، 
التي نراها اآلن  مدى جيل، ومع ذلك فإنَّ األسعار 

تجعل هذا السيناريو يبدو شبه إيجابي.
لكن  المستقبل،  هذا  لتغيير  فرصة  هناك  تزال  ال 
عن  أفكارنا  في  جوهرية  تغييرات  ذلك  سيشمل 

الخليج ودوره في االقتصاد العالمي.

حلول مؤقتة
تبنت الحكومات في المنطقة تخفيضات مفرطة في 
عام  في  األسعار  انخفاض  أعقاب  في  الميزانية، 
وفرض  الحكومي  الدعم  رفع  خالل  من   ،2014
تالشي  في  تتسبب  بطريقة  المبيعات  على  ضرائب 
الدول إلى  الفارهة. وإذا سقطت هذه  الرفاهية  دول 
لفرض  ضغطاً  ذلك  فسيولد  ذلك،  من  أقل  مستوى 
المدنية  الخدمات  وتقليص  الضرائب  من  مزيد 
بالقبول  النتيجتين  من  أي  يحظى  ولن  المتضخمة. 
لدى المواطنين، الذين لم يُسَمح لهم مطلقاً بالتصويت 
الديمقراطي. وقد تضطر المملكة أيضاً إلى تخفيض 
ما  يمثل  الذي  المفرط،  واألمني  الدفاعي  اإلنفاق 

يقرب من ثلث ميزانية الدولة.

الذي  العصر  نهاية  نشهد  أن  نحن على وشك  ربما 
ثروتها  وصناديق  الخليج  دول  فيه  تشبه  كانت 
مبالغ  لدفع  مستعدة  سحرية  نقدية  آالت  السيادية 
طائلة لشراء أصول في كل قارة. وقد تضطر هذه 
الدول للتحول إلى بائعين. وسيؤثر ذلك بال شك على 
مؤسسات أجنبية، بدايًة من سوق الخزانة األمريكية، 
من  دوالر  مليار   183 نحو  السعودية  تمتلك  حيث 

األوراق المالية.
على مدى نصف القرن الماضي أو نحو ذلك، ركبت 
بد  ال  موجة  كل  لكن  الثروات،  موجة  الخليج  دول 
القادمة  األجيال  ترى  ولن  النهاية.  في  تتكسر  وأن 
أبداً الثروة التي تمتعت بها األجيال الحالية. ربما لم 
يسلم الخليج من لعنة النفط في نهاية المطاف، لكن 

ما حدث هو أنَّ تلك اللحظة تأخرت.
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إبراهيم بدوي

كل  على  »كورونا«  جائحة  عن  الحديث  قّدم 
المواضيع األخرى في كل الدول، ومنها تركيا. لكن 
مقاربة  طريقة  حول  الداخلية  السجاالت  تعاظم  مع 
وقوى  السلطة  قوى  بين  والتمييز  للوباء  الحكومة 
األصوات  بدأت  المساعدات،  تقديم  في  المعارضة 

تعلو للحديث عن مواضيع غير وبائية. 

الماضية  القليلة  األيام  في  برز  السياق،  هذا  في 
داود  أحمد  الجديدين،  الحزبين  لزعيَمي  موقفان 
الحكومة  أوغلو، زعيم حزب »المستقبل« ورئيس 
السابق، وعلي باباجان، زعيم حزب »الديموقراطية 

والتقّدم« ووزير الخارجية واالقتصاد السابق.

أحمد داود أغلو

ومن  البارزين  الشاهدين  من  أوغلو،  داود  أحمد 
الذين صنعوا الحدث والقرار في تركيا على امتداد 
السنوات من 2002 إلى 2014. يقول داود أوغلو 
إنه لم يؤّسس حزباً جديداً من أجل الطمع في السياسة 
من  استقال  لما  ذلك  أراد  لو  األضواء.  في  والبقاء 
رئاسة  ومن  والتنمية«  »العدالة  حزب  رئاسة 
وعّرض  فيهما  البقاء  على  أصّر  ولكان  الحكومة، 

حتى »العدالة والتنمية« لخطر االنقسام. 
لكنه لم يبدأ بالكالم إال بعد انتهاء االنتخابات البلدية 
األخيرة، حين رأى أن وضع البالد يسير من سيئ 

إلى أسوأ.
ويقول إن العمليات التي قامت بها جماعة فتح الله 
كانت محاولة  الفساد  بشأن  نهاية 2013  في  غولن 
انقالبية. وكانت الجماعة تتنّصت على داود أوغلو 
وعلى إردوغان ورئيس االستخبارات حاقان فيدان، 

الذين كانوا عقبة أمام طموحات غولن. 
لكن نقطة االفتراق عن إردوغان هي في هذه النقطة 
بالضبط، إذ إن داود أوغلو رأى حينها أن مواجهة 
الحّريات  من  بالمزيد  تكون  االنقالبية  المحاوالت 
قّدمه  الذي  االستفتاء  أن  حين  في  والديموقراطية. 
إردوغان يعطي رئيس الجمهورية المزيد من القّوة 

والتسلّط.

يقول داود أوغلو: »لقد وقفت ضّد توجهات غولن، 
المتّهمين  األربعة  الوزراء  إحالة  مع  كنت  لكنني 
مع  إردوغان  وكان  القضاء.  إلى  حينها  بالفساد 
ويقول  بعد«.  ما  في  رأيه  لكنه غيّر  نفسها،  الفكرة 
إنه »إذا كان يوجد مستنقع، فيجب تجفيفه بداًل من 
قانون  إقرار  خالل  من  ممكن  وهذا  البرغش.  قتل 

الشفافية«.

علي باباجان
من جهته، وفي حوار صحافي طويل، تحّدث علي 
باباجان قائاًل إنه لو أن تركيا تدار بطريقة سليمة لما 
وقمت  والتنمية«  »العدالة  من حزب  كنت خرجُت 
محاولة  بعد  البالد  إن  وقال  جديد.  حزب  بتأسيس 
حال  خالل  من  تدار  باتت   2016 عام  االنقالب 
النظام  يتغيّر  لم  وما  الطوارئ، 
الحالي فإن البالد تتّجه نحو المزيد 

من التسلّط.
السلطة  تبرير  باباجان  ووصف 
بعدم التطبيق الجّدي لحظر التجّول 
لضرورات  »كورونا«  بسبب 
»خاطئ  أمر  بأنه  اقتصادية، 
أن  الحكومة  وقال: »على  جّداً«. 
تختار بين حماية الروح أو المال. 
هي  االنسان  صّحة  حماية  إن 

 ، س سا أل ا
وسيلة  مجّرد  واالقتصاد 

وليس هدفاً.
المشكلة هي أن تركيا دخلت 
في  وهي  كورونا  أزمة 
باّطراد.  يضعف  اقتصاد 
مصرفها  كان  التي  وتركيا 
في  احتياطاً  يملك  المركزي 
مليار   136 مقداره  ما  وقت 
إلى  اآلن  الحجم  نزل  دوالر 

30 مليار دوالر. 
الخاطئة  الحكومة  سياسات 

تواجه  أنها  تركيا  مشكلة  الدوالر.  ذوبان  إلى  أّدت 
كورونا بمصرف مركزي ضعيف ونظام مصرفي 
في  الثالوث  هذا  وألن  ضعيفة.  وميزانية  ضعيف 
ألمانيا قوي، استطاعت أن تدير أزمة كورونا بنجاح. 
تركيا.  إدارة  أسلوب  في  يكمن  المشكلة  من  جانب 
والقائمون عليها ال يبحثون عن الحقيقة، بل التصّدق 
على الناس. وإدارة بلد كبير مثل تركيا غير ممكنة 

بهذه الطريقة«.
وكشف باباجان أن المصادر المالية لتركيا تنفد وأن 
يوجد  ال  المقابل،  في  الليرة.  يطبع  المركزي  البنك 
أمام  الباب  يفتح  وهذا  الصعبة،  العملة  من  احتياط 

انهيار العملة »يجب إيجاد توازن بين الليرة والعملة 
الصعبة«. 

ورأى أن السياسة تفتقر إلى األخالق، والذي ال يتبع 
ذلك عليه أن يترك السياسة ويفتش عن عمل آخر.

ورأى باباجان أن المسؤولية عن الفوضى التي أعقبت 
تبّخرت:  قد  التجّول  الداخلية عن حظر  وزير  بيان 
»لقد استقال وزير الداخلية سليمان صويلو، ومن ثم 
عاد عنها بطلب من إردوغان، أما المسؤولية فذهبت 
اإلدارة«.  هذه  مثل  يستحق  ال  البلد  الرياح.  أدراج 
ويستبعد باباجان الذهاب إلى انتخابات مبكرة نظراً 
إلى أن السلطة ال تريد التفريط بقّوة تملكها ويمكن 
أن تخسرها في انتخابات مبكرة، »لكن ال أعتقد أن 
السلطة يمكن أن تصمد حتى عام 2023 ألن  هذه 

ثمن بقائها سيكون باهظاً جداً«.
حيث  ومن  مسلم،  أنا  المعتقد  حيث  »من  وقال: 
يؤمن  إنسان  أنا  ديموقراطي.  األيديولوجيا 

بالحّريات«.
حماية  إلى  باباجان  دعا  سوريا،  في  الوضع  وعن 
حدود تركيا من التهديدات الخارجية وإقامة »منطقة 
آمنة« لوقف الدراما اإلنسانية، معتبراً أن مجموعات 

كثيرة قد تشّكلت داخل سوريا ضد تركيا. 
ذلك،  من  أبعد  سّرية  أجندات  لتركيا  كان  إذا  ولكن 
بالعموميات  واكتفى  تركيا.  عزلة  في  سيساهم  فهذا 
في  حلّها  يمكن  إنه  بالقول  الكردية،  المسألة  حول 

وأن  والحّريات  اإلنسان  وحقوق  الديمقراطية  إطار 
الكردستاني« في مستقبل  ال مكان لحزب »العّمال 

تركيا.

الجدير ذكره أن شركة في إسطنبول أجرت استطالعاً 
»الديموقراطية  حزب  أن  أظهر  تركيا  في  للرأي 
والتقّدم« سينال بحدود 17 في المئة في االنتخابات 
إن من  قال  باباجان  بأن علي  علماً  المقبلة،  النيابية 
أن  قبل  اليوم  العام  الرأي  المنطقي سبر غور  غير 
إليه  ويتعّرفوا  للناس  نفسه  تقديم  الحزب  يستكمل 

جيّداً.
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متابعات ثقافية

بالتغيرات  نعيشها حافلة  التي  الزمنية  الفترة  تبدو 
ثقيل  زائراً  وأن  خاصة  بالترقب  مشبعة  السريعة  
الظل حّل ضيفا على الكوكب كوفيد 19 أو فيروس 
كورونا، قلب برامج الحياة وصار النظر إلى ُقرب 
بأسمائه  الوباء  دائرة  لعلها  أقرب،  العالم  نهاية 

المختلفة تدور كّل حين على هذه األرض. 
عموماً  اإلبداعيّة  الفنون  حساسيّة   تبدو  هنا  من   
واألدب خاّصة في التقاطه األحداث اآلنيّة واالشتغال 
يرى  زوايا  خالل  من  الواقع  إلى  والنظر  عليها، 
المبدع  أنّها ُمعتمة أو ميّتة ،وتبدو مهمة األديب أو 
في  والّظالم  العفونة  مكامن  اختراق  في  بشكل عام 
أكثر  لتغدو  إليها،  النّور  ايصال  ومحاولة  المجتمع، 
صحيّة وسالمة و وضوحاً وتعرية أحياناً، وباعتبار 
أن الطبيب معنّي بالّشأن الّصحّي خاّصة في محاربة 
الوباء والمرض وتخفيف األلم، فإّن لألديب جبهات 
أخرى ال تقّل أهميّة من خالل محاربة الجهل والظلم 
تجعل  أنّها  يرى  التي  القضايا  من  وغيرها  والفساد 
العالم أكثر سالماً، من هنا يُمكن أن ينظر إلى دور 

األديب وما يُنتجه من قيم إبداعيّة وفنيّة.

األدب  هل  التالي  السؤال  إلى  المدخل  يغدو  وعليه 
بشكل  الوباء  أّن  أم  ؟  الوباء  لحالة  بالتأريخ  معنّي 
عاٍم عتبُة يمكن للكاتب من خاللها النفاذ إلى قضايا 
عنها  والتحّدث  بها  البوح  يمكنه  ال  ُمريبة  شائكة، 
مباشرًة، تشغل ساحة  فكرِه، فيلبسها ثوب  الجائحة 
إثارة  على  قدرًة  و  إدهاشاً  أكثَر  لتغدو  المرضية 

الَمخاوف لدى العاّمة.
الذي  للوباء  الديني  بالتّفسير  معنياً  ليس  والكاتب 
اختلفت فيه وعليه فتاوى رجال الّدين - بغّض النّظر 
سماوية  عقوبة  اعتبروه  إذ  ومذاهبهم-  ديانتهم  عن 
يجب أن يكّفر البشر بها عن ذنوبهم، كما هو حالنا 

اليوم أو مع الطاعون الذي اجتاح العالم من قبل.
والكاتب ليس معنياً باإلحصائيّات والتفاصيل اليوميّة، 
والمجتمع  والبيئة  والطبيعة  بالحياة  معنّي  هو  بل 
بشكل عام، معنّي برقي اإلنسان و تخليصه من آالم 

البشرية المعنويّة، سالكاً بذلك سبل المتعة الفنيّة. 
 على صعيد اآلداب العالمية شكلّت رواية  "الطاعون"  
للروائي "ألبير كامو" عالمة فارقة في هذا الشأن، 

و كذلك رواية "الحّب في زمن الكوليرا" للروائي " 
غابريل غارسيا ماركيز " و رواية "العمى" للكاتب 
البرتغالي "ساراماغو" وروايته "الموت في فينيسيا" 
لأللماني  "توماس مان الذي تأثر فيها بفلسفة "نيتشه" 
وفّككه  جماليته،  خالل  من  الوباء  إلى  نظر  حيث 
فلسفًيا، هذه الروايات حققت أرقاماً خياليّة في عدد 
اشتغلت  التي  األعمال  من  الكثير  وغيرها  القراء، 
على هذه القضية والتي صورتها بأدق تجلياتها من 
الحّب  كثافة  واشتداد  اإلنسان  األلم عند  خالل عتبة 
عاطفياً  بعضهم  من  الناس  وقرب  عند شخصياتها، 

رغم التباعد االجتماعي ..  
وفي كثيٍر األحيان كانت هذه األعمال  تكشف الجانب 
القبيح لدى البشر، من خالل تّجار األزمات، وتشّوه 
العالقات الداخليّة والنفسيّة لدى البعض  في بعض 
الحاالت كان حّب الذات هو الُمسيطر عليها طبقاً لما 
تقتضيه غريزة البقاء، لكن في الُمحصلة كان القرب 
من الموت  والتماُس معه ومحاولة التّغلب على األلم 

من أهّم سمات تلك األعمال الروائيّة.

كيف صّور أدبنا العربّي األوبئة؟ 
 ال بد من القول بدايًة إّن صورة الوباء أو المرض 

الساري في تراثنا العربي قليلٌة ونادرٌة. 

 في الشعر  
 إّن الُمتتبع النعكاس صورة الوباء في التراث األدبّي  
النصوص  أبرز  ولعّل  الشعر،  عند  قلياًل  يتوقف 
قصيدة  الطاعون  مرض  صّورت  التي  الشعريّة 
المعّري"  مظفر  بن  عمر  الوردي"  ابن  الشاعر 
المتوفى  سنة 749 هـ  والذي مات مصاباً بالطاعون، 
ابن الوردي الذي كان شاهداً على هذا الوباء الذي 
استمّر مّدة خمسة عشر عاماً، ضرب خاللها مصر 
وبالد الّشام، والبن الوردي "رسالة  النبا عن الوبا " 
في هذا الشأن صنّفها الدارسون ضمن فّن المقامات 
األدبيّة، والطريف أنه يري في تلك الفترة أن الصين 
هي سبُب هذا الداء  فيتحّدث " عن الصين التي لم 
البلدان  الى  تتمّكن من حماية نفسها منه فصّدرته 
المجاورة كالهند و االوزبك وغيرها، يذكر أّن آخر 

بيتين كتبهما قبل وفاته متحّدياً الطاعون 

 لسُت أخاُف طاعوناً كغيري 
فما هو غير إحدى الُحسنين 
 فإن متُّ استرحُت من األعادي
وإن ِعشُت اشتفْت أذني وعيني

الموتى  النعوش و  أنه لكثرة  الوردي  ابن  كما يرى 
في تلك الفترة فقد أثرى العاملون في دفن الموتي " 

الجنائزية" 
 

الى  كثيرة تطّرقت  أسماء  نلحظ  الحديث  الشعر  في 
من  والطاعون،  السّل  وخاصة  المرض،  قضيّة 
هؤالء الشعراء " أمل دنقل، السيّاب، على الجارم، 
العراقية  الشاعرة  أّن  إاّل  التجاني يوسف.. وغيرهم 
نازك المالئكة في قصيدتها " الكوليرا" أثارت إشكااًل 
ما زالت أصداؤه تتردد إلى اليوم من خالل تجديدها 
في شكل القصيدة العربية على نهج التفعيلة الواحدة، 
أنّها كتبتها عام 1947. وفيها  تقول نازك المالئكة 
راح  الذي  الطاعون  فتك  من  ِمصر  معاناة  تصّور 

يقتل كّل يوم أكثر من عشرة آالف شخٍص تقريباً.
الموتى  نقل  وعربات  الشوارع  تّصور صمت  فيها 

والخوف الُمرتقب لدى األطفال.. 
 الصمُت مريٌر .. الشيء سوى رجِع التكبير 

 حّتى حّفار القبور   ثوى لم يبَق نصير
الميت مْن سيواريه    لم يبق سوى َنوح وزفير  

 الطفل بل أٍم وأٍب    
 يبكي من قلٍب ملتهٍب 

 وغداً الشّك سيلقفُه الداُء الشرير
 بعض الشعراء عالج القضيّة  بأسلوٍب ساخٍر فعندما 
حّل الوباء بلبنان مثاًل عام 1907 قاول الشاعر أسعد 

رستم:
 يا أّيها الطاعون إّن بلدنا  منظومٌة ومناُخها 

موزوُن 
حّتى جنابك جئت كي تقضي الشتا فيها فأنِت لها 

مديوُن 
 أمَن العدالة أن تقيَم بأرضها  ضيفاً وتقتَل أهلها 

يا دوُن؟

 في الرواية العربيّة
 يرى بعض الدارسين أن الرواية العربيّة في بداياتها 
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على  دائماً  تعول  كانت  البيئية،   بالقضايا  تحفل  لم 
والتحّرر  المرأة،  وتحّرر  كالحّب  المجتمع،  قضايا 
والظلم  القهر  من  االجتماعّي  والخالص  السياسّي  
والجهل، وبالتالي فإّن الرواية انحازت إلى المجتمع، 
أو  ديكوراً  تغدو  المحيطة  البيئة  كانت  حين  في 
إطاراً، ربّما أيضاً أّن القارئ العربي ال يحفل بتلك 
الموضوعات من جهة أخرى حتّى رواية أدب الخيال  
العلمّي شهَد تأخراً في أدبنا العربّي قياساً بالغرب.. 
البعض يرى أننّا نستقطب التيارات والمذاهب األدبيّة 

جاهزة من الغرب.. 
البدايات نجد رواية نجيب محفوظ  على العموم في 
الذي  الطاعون  إلى  تطّرقت  والتي  "الحرافيش" 
تأريخُه  عنه  المعروف  محفوظ  نجيب  بمصَر،  حّل 
قضايا  عالج  المصرّي  المجتمع  وخفايا  لتفاصيل 
في  وخاّصة  رواياته  في  والسّل  كالطاعون  األوبئة 
رواية "الحرافيش" حيُث ضرب الطاعون مصر في 
القرن الثامن عشر، يصور نجيب محفوظ  عاشور 
أن  بعد  المدينة،  من  عائلته  مع  هرب  الذي  الناجي 
حّل بها الطاعون إلى مدينة  خالية من البشر، يحاول 

عاشور بناء مدينتِه الفاضلة فيفشل !
بالفنتازيا  الواقعية  إلى مزج  .. يعمد نجيب محفوظ 
المجتمع  لحركة  تصويره  خالل  من  الرواية  في 
وانتقاله من صيغة إلى أخرى، واألوبئة  والحروب 
الخليلي"  "خان  روايته  في  وكذلك  الحال،  بطبيعة 
نتيجَة  المفاجئ   والموت  الفقِد  يرصد حاالت  أيضاً 

مرِض السّل. 
 " ثالثيته  مكاوي  سعيد  كتب  أخرى  جهة  من 
الطاووس، الطاعون، والطاحون" يعالج فيها ما حّل 
وكذلك  المماليك  زمن  وأمراض  أوبئة  من  بمصر 
أصل  من  شديد"  "أندريه  الفرنسة  الروائية  فعلْت 
مصري صاحبة رواية اليوم السادس والتي أُنتجت 

فيلماً سينمائياً فيما بعد. 
 من جهة أخرى يتطرق الروائي السوري "حنّا مينا" 
في روايته "المصابيح الّزرق" لمرض السّل أيضاً..  
رؤية  فله  السّر  تاج  أمير  السوداني  الروائي  أّما 
خاصة في روايته ايبوال 76  في الرواية يتحدث تاج 
السّر عن الوباء الذي داهم أحد المشافي في الجنوب، 
نجا  واحداً  طبيباً  أّن  إاّل  طاقمه  أفراد  على  وقضى 
هذه  في  والميزة  حدث،  ما  حكاية  يروي  وراح 
الرواية أنّها تنبأت بعودة الفيروس لكن بشكٍل جديٍد 
الراوي  يتحّدث  الرواية  في  حدث،  ما  هو  وبالفعل 
بعين الطبيب، وفق رؤيتِه وتحليله الطبّي لألحداث.

أّما في رواية حارس المدينة الضائعة للكاتب األردني 
إبراهيم  نصرا لله  والتي كتبت بين أعوام 1996\ 
سنة   22 بعدد  سيحدث  بما  فيها  يتنبّأ  فإنه   1997
والسخرية  للغرائبية  تجنح  التي  الرواية  كتابتها  من 
تتحقق على أرض  بدأت  تفاصيلها  السوداء  بعض 

الواقع اليوم، البطل يحكي رؤيته المستقبلية  لمدينة 
عّمان بعد موت سكانّها، وبقاء رجٍل واحٍد يعمل مدققاً 
لغوياً في إحدى الصحف، يضع تصوره  للعمل مثال 
"أون الين" أو حصوله على تأشيرة سفر بين حّي 
آخر في المدينة.. ربّما هي رؤية الكاتب واستشرافه 

للعالم بشكٍل مختلٍف عّما هو عليه بين يديه اآلن. 
 والمالحظ أن بعض األعمال األدبيّة الخاّصة بحالة 
أو  اإلرشاد  و  النُصح  بصيغة  إّما  خرجت  الوباء 
األسطورة  أو  الفنتازيا  حّد  إلى  بالَغ   بعضها  أّن  

والخرافة. 

 األدُب والعزل أو الحجر المنزلي:
 تختلُف مظاهر التصّدي للوباء، وطرق الوقاية منه 
والطبيّة،  التقنيّة  وسائلِه  وتطّور  العصر،  باختالف 
انتشار  من  الوقاية  من  وكنوٍع  الحالّي  الوقِت  وفي 
الحجر  إلى  تتّجه  الطبيّة  النصائح  كورونا،  فيروس 
االجتماعي  والتواصل  االختالط،  ومنع  المنزلي، 

المباشر بين الناس. 
الحياة، يسميه  كّل ذلك فرض نوعاً جديداً من نمط 
في  المالحظ  من  االجتماعي،و  العزل  البعض 
الفترة الحالية أّن اإلقبال على قراءة الروايات التي 
أحد  أخبرني  وقد  الفٍت  بشكٍل  األوبئة  عن  تتحّدث 
أصحاب المكتبات العربيّة في ألمانيا أّن الطلب ازداد 
الكوليرا،  بشكٍل كبيٍرعلى روايات (الحّب في زمن 

والطاعون ، والعمى)  

هذا المصطلح الحجر الصحي أو العزل، خلق مساحة 
للتأمل و اإلبداع، وال بد هنا أّن نذكر أن هناك أعمااًل 
فالفرنسي  العزل،  نتيجة  العالميّة  إلى  أدبيّة وصلت 
وال  بالربو  مصاباً  كان  الذي  بروست"  "مارسيل 
العالم بحثه  إلى  نافذة منزله أخرج  فتح  يجرؤ على 
الروائي الفلسفي " بحثاً عن الزمن المفقود " محل 
اللبناني  النقاد وعلماء النفس، وكذلك المبدع  اهتمام 
"بولس سالمة" الذي كان يقبع في سريره ال يرى من  
الحياة سوى سقف غرفته، أبدع في الشعر والفلسفة 

ويكفيه كتابه "  الصراع في الوجود". 

بعضهم أراد االستثمار في العزل أو الحجر المنزلي، 
مجتمعيّة  ومبادرات  أدبية  منصات  هناك  فصار 
أطلقتها  التي  العزلة"  "أدب  منّصة  ومنها   ثقافيّة، 
مؤسسة  سعوديّة هي هيئة  األدب والنشر والترجمة  
وتهدف إلى استثمار البقاء في المنزل  لنشر األدب 
والقصة  الشعر  مجال  في  كتابّية  نصوص  وإبداع 
والرواية وغيرها من الفنون اإلبداعية، تحت صيغة 
نصوص  إلبداع  العزل،  في  اإلبداعي   االستثمار 
جديدة من وحي الواقع الحالي، ومن وحي الُعزلة، 
وقد القت إقباال جيداً تبعتها منّصات أخرى في نفس 

التجربة  ولنفس الغاية.
أو  العزل  أو  الحجر  أدب  الُمسميات،  كانت  ومهما 
فكريّة  قيمًة  يضيف  ذلك  فإن  السجون،  أدب  حتّى 
بعيد  أنّه  الفنان  أو  المبدع  يرى  من خاللها  إبداعية 
عن صخب الحياة ألْم يعتزل كتاب التّيار الرومانسي 
األوائل الحياة  وهربوا بعيداً إلى عالم الطبيعة هرباً 
من صخب المجتمع" لكن بإرادتهم واختيارهم، اليوم 
األمر يبدو مختلفاً.. لعلها الُمعادل اآلخر ألن يكون 
وتطلعاته  المجتمع  آالم  منه  ينهل  القاع  في  األديب 
بعيدة   زاوية  من  نظر  فالعزل وجهة  وقلبه..  بعينيه 
يتأمل فيها المبدع  ببصيرته، ويرتد إلى ذاته  ينشغل 
فيها بالتحليل والتركيب الفلسفي وبناء عالم أفضل. 

من جهة أخرى يبدو األمر على غير المتوقع، فإن 
لهذا الحجر ثمنه، وأعتقد أننا سنخرج يوماً وقد تّدلت 
"كروشنا" أمامنا، ربّما هي ضريبة الخمول والكسل، 
أبيات لشاعر رأيت  الحركة.. وهنا تحضرني  وقلّة 
أنها تصف حالي وحال الكثيرين في الحجر المنزلي 
فالشاعر محمود الساعدي راح يشكو للطبيب ِعظم 

كرشه فيقول :
 شكوُت إلى الطبيِب عظيَم ِكرشي  

َفَرقَّ لشكوتي ولسوِء حالي
وأخبَرني بأن الِكرَش ُذلٌّ                

 وَهمٌّ مثُل أثقاِل الجباِل
وقد سأَل الطبيُب : بما تعاني؟     

فقلُت : الحاُل أبلُغ ِمْن مقالي
وُقلُت أال تراني كيَف أبدو؟         

أال ُيغنيَك هذا عْن سؤالي!!
گفيٍل ِصرُت في شكلي          

ومشيي وُحبلى بالتماِم وبالكماِل

زمن  في   نعيشها  التي  الحالية  الفترة  بالمحصلة 
كورنا  أو كوفيد 19 ال بّد أن تفرز أدباً خاصاً بها و 
بهذه المرحلة، سيكون مختلفاَ في  الطرح والمعالجة 
ووسائل  الحياتيّة  المعطيات  وأّن  خاّصة  للوباء، 
االتصال اليوم تغيرت بشكٍل كبيٍر عّما كانت عليه، 
وصار النظر إلى قضية الوباء يأخذ بعداً مختلفاً إذ 
جعل العالم متوحداً  في إيجاد حّل لهذه القضية، بينما 
يتحسس  واألديب  اآلمن  المستقبل  يستشرف  األدب 

رؤوس الجميع  قبل رأسه. 



IMMAD EL-HAMMOUD
Kottbusser Damm 20, 
10967 Berlin
0176 304 82 408
hayatna@gmx.net
Hayatna_unser_leben
Hayatna unser leben
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 سؤال يشغل بال الكثير من الرجال وال أحد يدري 
بالتحديد ماذا تريد النساء من الرجال ، ولكن معرفة 
ما تريد النساء في الرجال هو أمر حاسم كي تصبح 
العالقة بينهما فعالة وحتى يستطيع الرجل أن يتعامل 
مع امرأته بشكل صحيح البد وأن يعرف في البداية 
كي  نفسه  تطوير  علي  ويعمل  منه،  هي  تريد  ماذا 

يليق بها كما تفعل هي معه .
سؤال  عن  اإلجابة  حول  األبحاث  من  الكثير  بعد 
أن  المطاف  نهاية  في  وجدنا  ؟”  النساء  تريد  “ماذا 
ما تريده النساء في الرجال هو ان يلبوا احتياجاتهن 
تكون  المرأة البد وأن  تريد  ماذا  ولفهم  ورغباتهن، 

علي دراية بهذه االحتياجات والرغبات في البداية 

- األمان : المرأة تريد أن تشعر باألمان خصوصا 
في وقتنا الحالي ومع وجود األزمات الطاحنة، فالبد 
وفي المقام األول أن تعطيها الشعور باألمان معك، 

كي تتمكن من أن تحبك وتعطيك من قلبها.
- المتعة : تريد المرأة المتعة ولكن بشكل مختلف عن 
الرجل فعادة متعة الرجل تتخلص أحيانا في المتعة 
الجنسية فقط علي عكس المرأة هي تريد أن تستمتع 
بالحياة مع الرجل بكل ما فيها ومن ثم تأتي المتعة 
الجنسية فيما بعد وال تحصر هي متعتها في الجنس .

- المغامرة : تريد أن تشعر المرأة باإلثارة والمغامرة 
لن  فهي   ، معها  متردد  تكون  فال  تحب،  من  مع 
المغامرة من خالل  لها روح  تظهر  لم  اذا  بك  تثق 
تصرفاتك، فالمرأة تحب الرجل الذي ال يخشى شيئا 
المشاعر  ورقيقة  خجولة  األنثوية  بطبيعتها  فهي   ،
الحياة  يدير  من  وتكون  هذا  تكمل  أنت  منك  فتريد 

بحس المغامرة والجرأة .
- الصدق : تحتاج المرأة الي ان تكون صادقا معها 
نتيجة  بينكما  الشك  ووجد  حدث  اذا  خصوصا   ،
لتصرفاتك أو تجاربك السابقة ، فوقتها ال تعاند معها 
 ، معك  بالراحة  للشعور  يكفيها  فهذا  صادقا  وكن 
فالصراحة ال تحتاج الي الكثير من الكالم والتبريرات 
، كن صريحا في أبسط اأِلشياء اذا كان رأيك بالسلب 

في مالبسها أخبرها بذلك ولكن بطريقة بها لباقة كي 
ال تحرجها ، كون صريحا وليس جارحا .

حاول   ، معك  بالملل  تشعر  تدعها  ال   : العفوية   -
أنت  تشعر  ال  كي  بينكما  الحياة  روتين  تغير  أن 
المشاكل  بالملل ، فال ضرر من بعض  أيضا معها 
فعندما  الي عالقتكما  تٌضيف  كالتوابل  فهي  اليومية 
تحدث مشكلة بينكما كون عفويا في طريقة ارضائها 
 ، بينكما  العالقة  روتين  تكسر  أن  وحاول  ومتجدد 
فمهما مر العمر بكما سويا البد وأن تجدوا التجديد 

والتغيير .
- العدم : أجعلها ان تشعر انك معها وبجانبها حتى 
وان لم تكن كذلك فحول أن تعطيها االحساس بهذا 
خصوصا امام االخرين ، فدعمك لها بمثابة تشجيع 
وحب واهتمام تقدره هي ، عند وجود مشاكل بينكما 
البد وان تختار الوقت المناسب للتحدث معها ، وال 
تكون في جبهة الهجوم وتحضر خطة ضدها ، ولكن 
حاول أن تشعرها بالدعم حتى خالفاتكما سويا ، كل 
ما عليك هو ان تحتويها وتفهمها الصواب من الخطأ 

دون أن تأخذ موقف عدائي منها .
- كون محرك الحياة : ال تحتاج بالضرورة أن تكون 
ولكن  الحياة  في  وصغيرة  كبيرة  كل  عن  المسئول 
تريد هي منك ان تكون طموحا في الحياة معها وال 
الخطط  فضع   ، معينة  نقطة  عند  أحالمك  تتوقف 
واألهداف لحياتكما القادمة وابدأ بالعمل علي تحقيقها 

، فأنت من يقود الحياة بالنسبة لها .
تتواجد  ان  عليك  ينبغي  ال  أنت   : الوقت  نوعية   -
وأن  البد  ولكن   ، حياتها  في  لحظة  كل  في  معها 
يكون الوقت التي تقضيه معك مختلف ، به نوع من 
أنواع المغامرة والرومانسية ايضا ، فليس عليك ان 
تستغل  ان  عليك  ولكن  الوقت  طول  بجانبها  تكون 
العمل  فمه ظروف   ، أكمل وجه  معها علي  الوقت 
الممكن  اليومية من  والجدوال  الكثيرة  واالنشغاالت 
أن تقل فترة تواجدكم معا لذا البد وأن تعمل علي أن 

تكون هذه الفترة مثالية .
- جودة االهتمام : ال تكون متعجرفا معها وال تكون 

واالهتمام  الرعاية  لها  تظهر  أن  البد   ، معها  مهما 
ولكن في نفس الوقت ال تكون مسيطرا ، إعطاء لها 
االهتمام  المرأة  تحتاجه  ما  فهذا  الحرية  مساحة من 

والحرية .
- مستقلة ويمكنك االعتماد عليها : العالقة الصحية 
بينكما تعتمد علي أن تكون بينكما ثقة متبادلة ، فالبد 
وأن تُشعرها أنك تثق بها وبرأيها وتعتمد عليها في 
انجازات بعض المهمات ، ال تتعامل معها دوما علي 
أنها طفلة ، فشعورك بالثقة واالعتماد عليها يجعلها 
تحسن من نفسها أمامك كي تكون جديرة بثقتك ، فال 

تحاول أن تلغي شخصيتها .
- كون شريكها : المرأة تريد الذي يشاركها قراراتها 
مستقلة  كانت  مهما  اليومية  واحتياجاتها  ورغباتها 
ومعتمدة علي نفسها في نهاية المطاف تريد الرجل 
كي يكون عونا لها ، فكن عون لها بدون أن تجعلها 

تشعر أنك مسيطر علي حياتها ومتحكم بقراراتها .
- الوالء: تريد المرأة والء الرجل الذ يسمح لها أن 
تشعر باألمان معه وبالتالي تشعر بالراحة في العالقة 

والثقة .
أن  لها  يسمح  الذي  الخيال  المرأة  تريد  الخيال:   -

تشعر بالمتعة مع الرجل ويٌشعرها باللذة .
تشعر  أن  لها  تسمح  التي  العاطفة  تريد  العاطفة:   -
باإلثارة، فهذا يعطيها االحساس بالمغامرة مع الرجل 

.
ماذ تريد المرأة من الرجل ؟ 

منتهي  في  عنه  االجابة  ولكن  الكثير  حير  سؤال 
السهولة اذا فهمت احتياجات المرأة ورغباتها بشكل 

صحيح .
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المرأة التي تعرف كل شيء
تميل هذه المرأة إلى التظاهر بأنها تعرف كل شيء 

في الحياة وال يوجد أي شيء ال يمكن أن تعرفه.
بل  المعقدة  باألمور  بالمعرفة  تبجحها  يتوقف  وال 
تتوصل إلى األمور التي تتعلق بالسياسية من حول 

العالم.
المرأة مالحقة جميع األمور واألحداث  وتحب هذه 
تفاصيلها ويمكن أن تظهر لك وكأنها  الجارية بكل 

"صحيفة متنقلة".
الجاهل  كالشخص  تظهر  أن  المرأة  هذا  ويخشى 
حيث  ذكية  بأنها  اآلخر  الطرف  يراها  أن  تحب  إذ 
تتناقش في األمور الفكرية وتجادل فيها حباً في أن 

يقول لها الطرف اآلخر بأنها أذكى امرأة رآها.
ويكون هذه النوع مستفزاً أحياناً حيث قد تثير المرأة 
من قدرة احتمال الرجل في محاولتها ألن تثبت له 
معرفتها بجميع األمور وأنها األذكى، ويثار غضبها 
في حال قام أحد األشخاص بسؤالها حول أي مسألة 

ما ال تعرفها.
وأكثر كلمة يمكن أن تتلفظ بها هي "أنا أعرف".

المرأة التي ال تكف عن التذمر
ال يمكن لهذه المرأة إال أن تجد العيوب في أي شيء 
التي  األمور  جميع  في  دائماً  العيوب  وتجد  أمامها 
يقوم بها الرجل وتلومه على أي شيء دون أن تشير 

إلى أخطائها هي.
أخطاء  على  دائماً  التأكيد  إلى  المرأة  هذه  وتميل 
الرجل وأنه هو المخطئ وتعمل جاهدة على تذكيره 

دائماً بأخطائه.
المرأة تحمل مسؤولية ما تقوم به  وال تستطيع هذه 
أن  من  خوفاً  أخطائهم  على  اآلخرين  لوم  وتفضل 

ينظروا إلى أخطائها.
والخطأ الذي ترتكبه هذه المرأة هي أنها تعتقد أنه من 
فإنها  ولومه  ومناقشته  أخطاء رجلها  خالل مالحقة 
يمكن أن تعزز من عالقتهما سوياً وبأنها تساعد على 

تدعيم عالقتهم وتطورها وتعميقها.
المرأة المتقلبة وغريبة األطوار

يتجنب الرجل عادة المرأة التي ال يمكن لها أبداً أن 
المرأة أن تغير  تثبت على مبدأ معين، ويمكن لهذه 

فكرها بسهولة بشكل متواصل وال يمكنك أبداً التنبؤ 
بما قد تقوم به.

كما أنها ال تعرف ما الذي تريده تماماً؛ وعندما تحب 
شيئاً ما في الوقت الحالي فإنها يمكن تغير فكرها وما 

تحب وتكره الحقاً.
معها  بالتعامل  يتعلق  فيما  متعب  النوع  هذا  ويعتبر 
محدد  رأي  على  تستقر  أن  يمكن  ال  أنها  حيث 
باإلضافة إلى أن مزاجها يتأرجح كثيراً ضمن فترات 

بسيطة.
قراراتها  اتخاذ  في  حازمة  تكون  أن  تستطيع  وال 

وتراها مترددة في معظم األوقات.
للمرأة  أحياناً  يتحمس  أن  يمكن  الرجل  أن  صحيح 
يمكنه  ال  والتي  بتصرفاتها  التنبؤ  يستطيع  ال  التي 
جميع  يكمل  أن  يحتمل  لن  أنه  إال  أفكارها  قراءة 

سنوات عمره مع امرأة بهذه الصفات.

المرأة المادية
ال شيء يزعج الرجل في شخصية المرأة أكثر من 
الشخصية المادية والتي تقيس جميع األمور بالمادة 

وحتى األمور العاطفية.
وتتميز هذه المرأة بحبها للمال وأنه أهم ما يمكن أن 

تعيش ألجله في الحياة.
بمظهرها  كثيراً  االعتناء  إلى  المرأة  هذه  وتميل 
وتهوى المجوهرات  الرفاهية جداً  الخارجي وتحب 

والمالبس الثمينة.
مقاومة  يستطيع  ال  قد  الرجل  أن  من  الرغم  وعلى 
جمالها الذي قد تصرف الكثير من وقتها ومالها لكي 
تظهر في أبهى حلة إال أن الرجل لن يستطيع تحملها 

عمره كله.

لشخصية المرأة دور أساسي في إما إنجاح العلقة مع الرجل أو إفشالها، إلى جانب األمور التي 
تتعلق بالرجل نفسه.

ولكن ما هي أنواع النساء التي ال يفضلها الرجل والتي يتمنى أن تحاول المرأة تجنبها في حال 
أرادت فعًل أن تحافظ على علقتها به؟.

أو  الحركة  كثيري  األطفال  مع  التعامل  يبدو  قد 
األشقياء صعبا على الوالدين، خاصة إذا كان طفلهم 
متهورين  و  عنيدين  األطفال  يبدو  فأحيانا  البكر، 
تأخذ  أن  يمكن  فال  والديهم،  لسماع  مكترثين  وغير 
إذاً  التصرف.  يسيء  ولدك  وتترك  بسهولة،  األمر 

يجب عليك أن تفعل شيئا ما.
فالسؤال المطروح هو: ماذا أفعل حينما يسيء طفلي 
التصرف وال يستمع إلي؟ وكيف أتعامل مع شقاوته 

وعناده؟
سنطرح نصائح لمساعدتك على التعامل بسهولة مع 

طفلك. 
1- ال تصرخ أبداً في وجه طفلك، فالصراخ يغرس 
الخوف في عقله، فتظهر في حياته الحقاً مشكالت 
و  والرهاب  الخوف  و  الثقة  عدم  مثل  مختلفة 

المشكالت العقلية أيضا.
المشكلة  حل  على  احرص  طفلك!  مع  تحدث   -٢
بالتحدث معه وجها لوجه، وبطريقة الئقة ومحترمة، 
و حاول أن تنزل لمستوى طفلك وعقليته حتى يفهم 
الموضوع، و أعطه دائما سببا منطقيا ومقنعا، وتذكر 

أن الصراخ والضرب اليُنتج سوى العناد والحقد.
لتكون  ركبتيك؛  على  جالساً  طفلك  مع  تكلم  ٣ـ 
بمستوى جسمه، واحرص على النظر في عينيه عند 
الطول؛  في  منك  أقصر  الطفل  ألن  معه؛  الحديث 
وتحدثه  إليه  تنظر  عندما  والخوف  بالدونية  فيشعر 

من فوق، وأنت واقف.
٤- ال تخّوف طفلك أبداً، فكثير من اآلباء يخوفون 
أطفالهم من العفاريت و اللصوص وغيرها، كقولهم: 
إذا لم تفعل كذا  فإن اللص سيأتي و يأخذك عقاباً لك. 
هذا الفعل خاطئ جدا وال يساعد في التربية إطالقاً، 
ولم  منه،  تحذره  ما كنت  فعل  الطفل  أن  ولنفترض 
يصدقك،  لن  حينها  فإنه  به  توعدته  ما  له  يحصل 
ولن يثق بك نهائياً، مما يؤدي أيضاً لمشاكل نفسية 

كالخوف والرهاب.
بعد  سأعود  كقولك:  أبداً  طفلك  على  تكذب  ال   -٥
ساعتين،  بينما أنت مخطط لقضاء وقت أطول. و 
بينما  للتسوق"،  اليوم  ال تعده بشيء مثل: "سنذهب 
في الحقيقة أنت ال تنوي ذلك. و تجنب طلب الكذب 
أني  الباب  من طفلك مثل أن تقول:  "قل لمن عند 
لست في البيت"، فالطفل يثق بوالديه ثقة عمياء، و 
ينظر لهم كقدوة ومصدر إلهام، لكنه لن يثق بك أبداً 
عندما يدرك بأنك قد كذبت عليه، فأنت أيضاً تجعله 
يتعود على الكذب عندما تأمره بالكذب على شخص 
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أحد  كل  على  وسيكذب  تلقائيا،  كاذبا  فيكون  آخر، 
حتى والديه.

٦-حافظ على صوتك المعتدل عند حوارك مع طفلك 
عن تصرفاته، فال تخفض صوتك جدا حتى ال يقلل 
اعتذار  بنبرة  تتحدث  وال  الموضوع،  أهمية  من 
في  تصرخ  ال  كما  عليك.  عليا  يد  فيجعله صاحب 
إليه بصرامة  تبتسم ولكن تحدث  وجهه مطلقاً، وال 
وحزم وبصوت معتدل وجاد كأنك تتحدث في مقابلة 
أو ألحد الموظفين، و تكلم معه بشكل محترم ال يفقده 
عليه  ويجب  والده  أنك  معرفة  يلزمه  كما  كرامته. 

االستماع إليك و احترامك فال مجال للهراء.

السيطرة  تفقد  عندما  المشاغبين  كرسي  جرب   -٧
على الوضع،  فهو كرسي أو مكان خاِل من الترفيه، 
قد يكون جزءا من غرفة المعيشة، يتم إلزام الطفل 
يشاغب  عندما  دقائق  خمس  لمدة  فيه  بالجلوس 
التي  نفسها  الغرفة  في  بقائه  على  دائما  (احرص 
تتواجد فيها، وال ترسله لغرفة أخرى أبدا وال تقوم 
بإغالق الباب عليه). وإذا ما قام الطفل قبل الوقت 
المحدد، قم ببساطة بإرجاعه مرة أخرى وإذا لم يهتم 
بك قم بزيادة الوقت وحاول أال يتجاوز الوقت 10-

15 دقيقة فمعظم األطفال يتجاوبون  لوالديهم خالل 
قبله  و  سامحه  ويعتذر،  يتأسف  وعندما  المدة،  هذه 

وخذه بحضنك.
٨- أخيراً وليس آخراً كافئ طفلك عندما يبدي تقدما 
جيداً في سلوكه، فأنت تعزز ثقته في نفسه، و تشعره 
التحسن في  لمزيد من  المكافأة.  شجع طفلك  بقيمة 

سلوكه.

عن  الكشف  محاولة  عن  يوماً  الخبراء  يكف  لم 
االختالفات بين المرأة والرجل، وقد حاول الخبراء 
منذ زمن بعيد تحديد االختالفات إلى جانب محاولتهم 

تحديد األسباب العلمية لها.

بين  التفكير  طريقة  في  اختالف  هناك  هل  ولكن 
الرجل والمرأة؟

اختالف في الجينات: يقول العلماء إن تركيبة الدماغ 
طريقته  والرجل  المرأة  من  لكل  تجعل  التي  هي 
االختالفات  إلى  األمر  ويعود  التفكير  في  الخاصة 

الجينية الدقيقة في الدماغ.
وتعتبر هذه الجينات التي توجد في الدماغ من األمور 
نفسية  بين كل من  االختالفات  تحدد  التي  األساسية 
الجينات  مئات  أن  تبين  وقد  الرجل  ونفسية  المرأة 
تعمل  والرجل  المرأة  دماغ  من  كل  في  الموجودة 

بطريقة تختلف عن األخرى.
المتنوعة  األمر الذي يؤكد أن السمات والسلوكيات 
يكتسبها  أن  يمكن  اآلخر  عن  جنس  كل  تميز  التي 
الشخص من خالل تركيبته البيولوجية إلى جانب أنه 
يكتسبها أيضاً من خالل التربية والمجتمع من حوله 

الذي نشأة فيه.

الدراسة  هذه  بينت  للعدوانية:  ميًل  أكثر  الرجال 
لدى  تبرز  الغير  مع  التعاطف  خاصية  أن  العلمية 
وبنسب  الرجال  لدى  منها  أكثر  عام  وبشكل  النساء 
ملحوظة باإلضافة إلى أن العديد من األبحاث النفسية 
أكثر  يبدين  النساء  أن  بينت  الشخصية  والتحليالت 
في  المشاركين  الرجال  مع  بالمقارنة  ورحمة  شفقة 

التجربة.
كما تبين أن الرجال كانوا أكثر مياًل ألخذ المواقف 
تحمساً  أكثر  كانوا  أنهم  إلى  باإلضافة  العدوانية 
بدا  وقد  النساء.  مع  بالمقارنة  المجازفات  لخوض 
الرجال في التجربة أكثر قدرة على فهم األمور التي 

بينها  ومن  الميكانيكية  بالنظم  تتعلق 
محرك السيارة.

ال يوجد اختالف في نسبة الذكاء بين 
هذه  أكدت  حين  في  والرجل:  المرأة 
الدراسة أنه ال يوجد اختالف مؤكد في 
نسبة الذكاء بين المرأة والرجل إال أن 
الذاكرة البصرية لدى النساء بدت أكثر 

مهارة منها لدى الرجال.
أكثر  الرجال  كان  نفسه  الوقت  وفي 
حين  المجسمات  تمييز  على  قدرة 
المشاهد  في  تدويرها  الباحثون  حاول 

التي عرضت عليهم.
وهو األمر الذي يمكن أن يفسر سبب اهتمام الرجال 
بالخرائط لمعرفة تحديد الطرق في حين تميل النساء 

إلى ربط األماكن بالمعالم البارزة التي تميزها.

و"المنظم"  للرجال  "المشدد"  للدماغ:  هناك صنفين 
جامعة  من  بارون  سايمون  الدكتور  وربط  للنساء. 
االختالفات  هذه  بين  بريطانيا  في   Cambridge
كان  ذكراً  اإلنسان  دماغ  في  الجينات  وبين  البارزة 

أم أنثى.
الدراسة أن هناك صنفين لدماغ  لهذه  وأوضح وفقاً 

اإلنسان.
وقد أسمى النوع األول وهو النوع الشائع لدى الرجال 
بالنوع "المشدد" أما النوع الثاني للدماغ والذي يعتبر 

شائعاً أكثر بين النساء فهو النوع "المنظم".
وتعتبر هذه الدراسة هي األولى من نوعها التي تحدد 
أي من جينات الدماغ هي التي تعمل بطرق مختلفة 
المتنوعة  الفصائل  في  واألنثى  الذكر  من  كل  لدى 

التي تشبه في تركيبتها اإلنسان كالقردة.

لكل منهما طريقته المختلفة في البحث عن الشريك: 
ولهذه االختالفات فإن لكل من المرأة والرجل طريقته 

التي تختلف في البحث عن الشريك.
الشباب  على  يركزون  عام  وبشكل  الرجال  أن  أي 
والشكل الجميل بشكل أساسي في المرأة التي يودون 
االرتباط بها في حين أن معظم النساء ينظرن وبشكل 

أساسي إلى مكانة الرجل.
وهذه االختالفات الجينية تفسر سبب االختالف في 
يصاب  أن  يمكن  التي  والعصبية  العقلية  األمراض 
بها الجنسين. إذ تكون النساء أكثر عرضة لإلصابة 
بأمراض االكتئاب بالمقارنة مع نسبة اإلصابة بهذا 

المرض بين الرجال.
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حمدي أحمد ممثل مصري ولد في 9 نوفمبر 1933 في المنشاة، سوهاج - 8 يناير 2016). اسمه بالكامل 
حمدي أحمد محمد خليفة، متزوج وله بنتان شرويت وميريت وولد محمود .

المظاهرات  البريطاني في مصر عام 1949 وكان عمره 16 سنة لمشاركته في  سجنته قوات االحتالل 
االحتجاجية ضد االحتالل البريطاني لمصر.

 تخرج من معهد الفنون المسرحية عام 1961، وكان أيًضا يدرس بكلية التجارة في معهد الفنون المسرحية، 
ولكنه ترك كلية التجارة واستمر بمعهد الفنون المسرحية. عام 1961 التحق بفرقة التليفزيون المسرحية، 
فاز بجائزة أحسن وجه جديد عام 1966، شغل منصب مدير المسرح الكوميدي عام 1985، 
حصل على الجائزة األولى عام 1967 من جامعة الدول العربية عن دوره في القاهرة 30 

كما حصل على جائزة عن فيلم أبناء الصمت.

أهم أعماله
اإلسالم،  "فجر  أبرزها  من  هامة  سينمائية  أعمال  في  أحمد،  حمدى  الراحل  الفنان  شارك 

األرض، والعصفور، عرق البلح، أنف وثالث عيون، صرخة نملة".
وترك، مسرحية "ريا وسكينة"، بعدما قدم دور الشاويش عبد العال، الذي أداه الفنان أحمد بدير فيما بعد، وبدأ 
الخالف حين اعترض الفنان حمدى أحمد على طول مدة تحية الجمهور للفنانة شادية، معلاًل بذلك رغبته فى 
إنهاء العرض فى توقيت مبكر حتى يتمكن من حضور جلسات مجلس النواب صباًحا، بوصفه نائبا وهو ما 

جعل الخالف ينشب بينهما إلى حد كبير، لتطالب شادية برحيله عن العرض مقابل استمرارها.
وشارك الراحل في مسرحيات "األرض، والشيخ رجب، والشوارع الخلفية، وقلوب خالية، والحصاد، وأدهم 

الشرقاوي، والرجل الذي فقد ظله، وأربعة في زنزانة".
العاصفة،  بيبرس، وبعد  أبرز "الظاهر  المسلسالت منها  العديد من  وللتلفزيون المصري شارك أحمد في 

وكالم رجالة، والوسية، ومملوك في الحارة، وشارع المواردي، وبوابة المتولي".
أما أعماله السينمائية فقليلة، لكن أبرزها على األطالق دوره في فيلم (القاهرة 30 )،و هو ما مثل عالمة في 

تاريخ السينما المصرية، كما كان دوره بارزا في فيلم (قاهر الظالم).

الحياة السياسية
وكان للراحل أيضا مشاركة في الحياة السياسية، حيث انتخب عضوا بمجلس الشعب المصري (البرلمان) 

في عام 1979 ، وكتب العديد من المقاالت السياسية في صحف عدة.
وظل أحمد، مناضاًل سياسًيا له رأيه الخاص به، الذي يعبر عن شخصيته المنفردة، وشارك في آخر مسيرته 
بكتابة مقاالت سياسية بجريدة الشعب واألهالي واألحرار والميدان والخميس وجريدة األسبوع، األمر الذي 

جعل منه فنان مثقف وال يترك أى باب إال وطرقه ليعبر فيه عن رأيه.

توفي حمدي أحمد، في الثامن من يناير عام 2016 عن عمر ناهز 82 عاًما.
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يحقق رامز جالل ببرامج المقالب التي يقدمها كل عام في شهر رمضان نجاحا 
كبيرا ونسب مشاهدة مرتفعة.

المقالب وهو يحجز  ومنذ عام 2011 من اول برنامج لرامز جالل في عالم 
مكان في قائمة أولويات المشاهد العربي بداية من اإلعالن الذي يحقق أرقام 

مشاهدة مرتفعة في ساعات قليلة وحتى كل حلقة من حلقات برنامجه.
وفي رمضان 2020 يشارك رامز جالل ببرنامج مقالب باسم "رامز مجنون 
رسمي" والذي يظهر فيه ألول مرة منذ بداية تجربته وجه لوجه أمام ضحاياه.

النجوم أبرزهم ياسمين صبري وغادة  العام عدد من  ويقع ضحايا لرامز هذا 
عادل وعلي معلول وياسمين رئيس وأمينة خليل ومحمود كهربا، وبدرية طلبة 
وريهام عبد الغفور، وبسمة ونبيلة عبيد، وفيفي عبده، وباسم ياخور، ومحيي 
بيكا،  وحمو  جودة،  وأروى  حمودة،  الباسط  وعبد  حامد  وطارق  إسماعيل 
وأمينة، حسن شاكوش، حمدي الميرغني، وعبد الله بالخير، وحسن عسيري 

وأبو المعاطي زكي.
المشاهد  أولويات  قائمة  في  رسمي"  "رامزمجنون  برنامج  تجعل  أسباب  عدة 

العربي:

وجهاً  بشخصيته  يظهر  إذ  في ضحيته،  بنفسه  العام  هذا  المقلب  رامز  ينفذ   -
لوجه أمام الضيف وهذا سيجعل المشاهد في فضول لمعرفة ورؤية مقلب رامز 

بشخصيته.
الكاميرا الخفية مؤخراً  - يتمتع رامز بخفة ظل متميزة عن من قدموا برامج 
يحبها المشاهد العربي ويحرص دائماً على تواجده وقت اإلفطار بعد يوم صيام 

حتى أصبح وجود رامز مرتبط شرطياً برمضان.
على  تعليقاته  هي  رامز  برنامج  في  الجمهور  ينتظره  ما  أبرز  من  واحدة   -
الضيف وأداءه، وفي "رامز مجنون رسمي" سيكون الوضع مختلف ألن رامز 

سيقول هذه التعليقات أمام ضحيته بشكل مباشر.
- ظهر في اإلعالن الدعائي لبرنامج "رامز مجنون رسمي" عدد كبير من قائمة 
مشاهدتهم  يريد  تجعل جمهورهم  كبيرة  بجماهيرية  يتمتعون  والذين  الضيوف 
باإلضافة إلى عدد من لنجوم لم يشاركوا في برامج مقالب من قبل تجعل المشهد 

في شغف لمشاهدة رد فعلهم.
كل  يقدمها  الي  رامز  برنامج  أغنية  ننسى  أن  يمكن  ال  وبالطبع  النهاية  في   -
عام بحرافية شديدة ورتبط مع المشاهد العربي وذلك لكلماتها المبهجة والسهلة 
وأخص  أكبر  بشكل  بها  ويتعلق  بالمشاهدين،  لترتبط طوال رمضان  البسيطة 

األطفال مرددين كلماتها دائماً.

عبر  والفيديوهات  الصور  من  بالعديد  جمهوره  منير  محمد  الفنان  يشارك 
حساباته على مواقع التواصل االجتماعي من آن آلخر، سواء من حياته المهنية 

أو الشخصية.
حسابه  عبر  منير  نشر 
بالشاعر  جمعته  صورة 
عبد  الراحل  الكبير 
الرحمن األبنودي، وابنتيه 
"آية ونور"، وعلّق كاتبا: 
"خالي الحبيب في ذكراك 
إليك  اشتاق  كم  العطرة.. 
هذة  إليك  مصر  وتشتاق 
إليك  أحتاج  كم  األيام.. 
لسطورك  مصر  وتحتاج 
الله  رحمك  األيام..  هذة 
جناته..  فسيح  وأسكنك 
بناتي  مع  لي  الصورة 

نور وآية".
محمد  الفنان  أن  يذكر 

كلمات  من  أقوى"،  "أنت  الغنائي  األوبريت  في  مؤخًرا  شارك  قد  كان  منير 
مدحت العدل، ألحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدي، وشاركه الغناء عدد 
من الفنانين من بينهم يسرا، ليلى علوي، سميرة سعيد، صابر الرباعي، كارول 
سماحة، وائل جسار، تامر حسني وأكرم حسني، واألوبريت من إخراج طارق 

العريان.

الدسوقي  مهند  المخرج  يستعد 
"غرفة  الجديد  فيلمه  لتصوير 
استكمااًل  يعد  الذي   ،"105
تقدم  قصيرة  أفالم  لسلسلة 
فيروس  عن  توعية  رسائل 

كورونا المستجد.
محمد  تأليف  من  والفيلم 
التصوير عبد  المغربي ومدير 
وجرافيكس  سالم،  الرحمن 
مصطفى علي، وتصميم أسماء 
المخرج  ومساعد  إسماعيل 
المنفذ  والمخرج  غمري  أحمد 
والفيلم  راجي.  عبدالرحمن 
من  مجموعة  تمثيل  من  أيًضا 

العناصر الشابة المميزة. 
طرح  العمل  فريق  أن  يذكر 
الذي   19" "كوفيد  فيلم  سابًقا 

على  الفيلم  عرض  المنتظر  ومن  الفنانين.  من  عدد  من  كبيرة  إشادة  لقي 
المونتاج  وأعمال  تصويره  من  االنتهاء  بمجرد  والقنوات  ميديا"  "السوشيال 

الخاصة به.
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من النادر أن يواجه الممثل المصري، عادل إمام، انتقادات من جانبه زمالئه في 
الوسط الفني، لكن الممثل زكي فطين عبد الوهاب كسر هذه القاعدة، مقلاًل من 
قيمة أدائه التمثيلي الذي قدمه في أعماله الفنية التي عرضت له خالل السنوات 

األخيرة.
وعلق عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل االجتماعي “فيس بوك” على 
أداء عادل إمام الذي يوصف بأنه النجم األكثر شعبية في مصر، قائاًل: “سؤال 
في  ايه  عمل  بالزعيم..  الملقب  إمام  عادل  هو  سمحتوا،  لو  شتيمة  غير  من 

السنوات األخيرة، غير نفس الشخصية، نفس الدور، نفس اإليفيه”.

وأجاب على تساؤله في تدوينة منفصلة قائاًل: “أعتقد إنه معتمد على الكاريزما، 
مش أكتر، الناس عايزة تشوف عادل إمام، ايا كان اللي بيقدمه”.

الراحل  الكبير  المصري  المخرج  الوهاب هو نجل  يذكر أن زكي فطين عبد 
قبل  أعلن  قد  ليلى مراد.  وكان  الراحلة  الفنانة  فطين عبدالوهاب، وهو نجل 
شهور عن إصابته بمرض السرطان، قبل أن يعلن عن تعافيه وعودته لممارسة 

نشاطه الفني.

نشر الفنان محمد رمضان، فيديو له من لقاء تليفزيوني قديم يعود لـ 13 عاما، 
رمضان  عن  يتحدث  وهو  الشريف  عمر  الراحل  للفنان  هاتفية  مداخلة  ضم 

وموهبته الفنية. 
وكتب رمضان، على الفيديو الذى طرحه عبر حسابه على انستجرام: "النجم 
العالمي عمر الشريف، لن أنسى اشادتك وال دعمك المعنوي لي منذ صغري 
2007، كان عمرى 19 سنة، ورايح مبنى اإلذاعة والتليفزيون يومها بأتوبيس 
هيئة النقل العام، وكنت استغرب رؤيتك لمستقبلى وإيمانك بموهبتي .. أستاذي 
الغالي أهديك كل نجاح حققته وسوف أحققه إن شاء الله .. الله يرحمك ويسكنك 
فسيح جناته بحق هذه الليلة المباركة .. رمضان كريم .. البرنس .. لورانس 

العرب".
وإخراج  تأليف  من  "البرنس"  مسلسل  رمضان  شهر  في  لرمضان  ويعرض 
أحمد  عثمان،  سلوى  روجينا،  نور،  رمضان،  محمد  وبطولة  سامي،  محمد 

زاهر، نجالء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامي.

تنافس الكثير من المسلسالت السورية في موسم رمضان 2020 مثل كل عام، 
يترقبها  والتي  المهمة،  الدرامية  ويتسابق في رمضان 2020 بعض األعمال 

ماليين  العرب من محبي الدراما والمسلسالت الرمضانية.
لبنانية  بشراكة  السورية  المسلسالت  من  العديد  عن  الحالي  رمضان  وكشف 

باإلضافة إلى بروز عدد من الوجوه الشابة على الساحة الفنية.
العشق”  “مقامات  مسلسل  تصوير  من  الخال”  “يوسف  الفنان  مؤخًرا  وانتهى 
الذي يشارك في بطولته كاًل من” “نسرين طافش” و”مصطفى الخاني”، و”قمر 
سعد”،  و”جهاد  فرح”،  و”سارة  حداقي”،  و”محمد  قزق”،  و”وسيم  خلف”، 

و”عاكف نجم”، و”نادين خوري” وغيرهم”.
الرابع،  الموسم  الهيبة”   ” مسلسل  السورية،  مسلسالت رمضان 2020  ومن 
والذي واجه صعوبات بعد اخبار عن خروج الكاتب “فؤاد حميرة” من فريق 

العمل، .

وتنضم الفنانة اللبنانية “ريتا حايك” ألول مرة الى سباق الدراما في رمضان 
من خالل مسلسل “من اآلخر” مع الفنان السوري “معتصم النهار”، وذلك بعد 

انسحاب “ستيفاني صليبا” من العمل.
“من اآلخر” ُمسلسل درامّي إجتماعّي تبدأ قّصته بنهاية عالقة وبداية أخرى في 
حالة غريبة تجمع الشخصيّات الثالث وسط وضع عائلّي صعب يتحّكم بالجميع.
والممثّل السوري “تيم حسن” قدم شخصية جديدة في مسلسل “األمير األحمر”، 
والتي يجسد فيها شخصية الفلسطيني الراحل “أبو حسن سالمة” ويتناول الشق 
العاطفي الذي يجمع هذه الشخصية بملكة جمال الكون جورجينا رزق والتي 

تزوجته وانجبت منه ابنها األول “علي”.
وتخوض النجمة اللبنانية “سيرين عبد النور” دراما رمضان 2020 بمسلسل 
انتاج شركة  السوري “محمود نصر”، والعمل من  النجم  بعنوان “دانتال” مع 

“إيغل فيلمز” لصاحبها المنتج جمال سنان
الدرامي  الموسم  في  المشاهدين  على  خياط”   “باسل  السوري  النجم  وسيطّل 
الرمضاني 2020 بمسلسل  ” النّحات ” مع الممثلة اللبنانية ندى بو فرحات التي 

سبق وان شاركته في مسلسل “الكاتب”.
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غالًبا ما يبدو الذكاء االصطناعي موضوًعا علمًيا للغاية، وبالرغم من وجود الكثير من 
المعلومات والمواد المتاحة، إال أنه ليس من السهل دائًما التمييز بين الحقيقة والخيال، 

أو إيجاد تفسيرات يسهل فهمها.
لهذا السبب؛ تعاونت شركة جوجل مع معهد أكسفورد لإلنترنت OII في جامعة أكسفورد 
 ،The A to Z of AI (دليل المبتدئين في الذكاء االصطناعي من األلف إلى الياء) لتقديم
الذي يهدف إلى تقسيم مجال معقد من علوم الحاسوب، وتقديم تفسيرات للمبتدئين لمساعدة أي 

شخص على فهم الذكاء االصطناعي، وكيف يعمل، وكيف يغير العالم من حولنا؟

- موجود بالفعل في حياتنا اليومية:
ربما تتعامل مع الذكاء االصطناعي يومًيا دون أن تدرك ذلك، إذا كنت تستخدم خدمة صور 
عن  ذكًيا  صوتًيا  مساعًدا  تسأل  أو  وتنظيمها،  صورك  لحفظ   (Google Photos) جوجل 
بالفعل  فأنت  االتجاهات  على  للحصول  سيارتك  في   GPS المالحة نظام  تستخدم  أو  الطقس، 

تستخدمه في حياتك اليومية.
الذكاء  فيها  يلعب  التي  األخرى  الطرق  من  العديد  هناك  ولكن  واضحة؛  األمثلة  هذه  تبدو  قد 
العالمية  التحديات  أيًضا في حل بعض  يساعد  تدركه، حيث  قد ال  دوًرا في حياتك  االصطناعي 
المشكالت  تحديد  في  المزارعين  لمساعدة  تستخدمه  تطبيقات  هناك  المثال:  سبيل  فعلى  الكبرى، 

المتعلقة بالمحاصيل الزراعية.
الفعلي؛  الوقت  في  المدينة  مستوى  على  المرور  بيانات حركة  يمكنها فحص  أنظمة  اآلن  وهناك 

لمساعدة األشخاص على التخطيط لمسارات القيادة بكفاءة.

- ُيستخدم للمساعدة في معالجة أزمة المناخ العالمية:
الذكاء  بيانات كبيرة ومتطورة باستمرار، وتساعد أنظمة  المناخ مجموعات  تتضمن مراقبة تغير 
االصطناعي في تحليل مجموعات البيانات هذه، لتتبع التغيرات في الظروف المناخية لحظًيا، مما 

يساعد في إيجاد حلول قد يكون لها تأثير إيجابي على كوكبنا بشكل أسرع.
إحدى حاالت االستخدام الشائعة هي أنظمة األتمتة التي تساعد األشخاص في تنظيم كمية الطاقة 

المهَدرة في المنازل من خالل إيقاف أجهزة التدفئة واألضواء عند مغادرة المنزل.
وكذلك  بالتصحر،  المتأثرة  المناطق  مراقبة  خالل  من  الجفاف  مكافحة  في  أيًضا  يساعد  كما 
اتخاذ  يمكن  بحيث  فّعال،  بشكل  البحار  بارتفاع مستويات  والتنبؤ  الجليدية  األنهار  ذوبان  تتبع 

اإلجراءات الالزمة.

- يتعلم الذكاء االصطناعي من األمثلة الموجودة في العالم الحقيقي:
ب على محاكاة السلوك  الذكاء االصطناعي هو االسم الذي يطلق على أي نظام حاسوبي يُدرَّ
البشري، ومثلما يتعلم الطفل من خالل األمثلة؛ ينطبق الشيء نفسه على اآلالت وخوارزميات 
التعلم اآللي، حيث تتعلم من خالل (مجموعات البيانات) Datasets التي تحصل عليها.

التي  الموسيقية  المقاطع  أو  الصور،  أو  الطقس،  بيانات  تكون  قد  البيانات  مجموعات 
ر مثاًل  تُستخدم لتدريب أنظمة الذكاء االصطناعي. ونظًرا لحجمها الكبير وتعقيدها – فِكّ
في مجموعة بيانات تتكون من خرائط شاملة تغطي كامل النظام الشمسي المعروف – 

فإنها يمكن أن تكون صعبة للغاية عندما يتعلق األمر بالبناء والتحسين.
الذكاء االصطناعي وتطويرها  أنظمة  ما تشارك فرق تصميم  السبب؛ غالًبا  لهذا 
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التعاون  يسّهل  مما  األوسع؛  العلمي  المجتمع  لصالح  البيانات  مجموعات 
واالستفادة من أبحاث بعضهم البعض.

:Deepfakes ُيستخدم في محاربة تقنيات التزييف -
أدى تطور الذكاء االصطناعي إلى ظهور طرق جديدة للتقنيات تساعد في إنشاء 
صور، أو مقاطع صوتية، أو مقاطع فيديو تبدو واقعية للغاية يُطلق عليها اسم 

.(Deepfakes)
تعمل Deepfakes من خالل دراسة الصور أو األصوات في العالم الواقعي 
بدقة، ثم التالعب بها إلنشاء أعمال مزيفة يصعب تمييزها عن األعمال الحقيقة، 

مما يجعلها مصدر قلق كبير.
هذه التقنيات التي كانت تعتبر مستحيلة قبل بضع سنوات فقط أدت إلى ظهور 
مجموعة متنوعة من التطبيقات في الكثير من المجاالت؛ ابتداًء من المؤثرات 

البصرية في أفالم هوليوود ومروًرا بإنتاج الموسيقى وحتى المواد اإلباحية.
وبينما يُقصد بالكثير منها أن يكون مسلًيا وخيالًيا إال أن استخدامه بشكل غير 

مالئم يمكن أن يتسبب في نشر معلومات خاطئة قد تكون ضارة بالمجتمع.
ومع ذلك؛ غالًبا ما تكون هناك بعض العالمات التي تميز المواد المزيفة عن 
 Deepfakes باستخدام فيديو  إنشاء مقطع  المثال: عند  فعلى سبيل  الواقعية، 
قد تبدو األصوات آلية بعض الشيء، أو قد تتأثر الصور باإلضاءة، أو تكرر 

الشخصيات إيماءات يد غريبة.
وقد يكون من الصعب على األشخاص تحديد هذه العالمات، ولكن هنا يساعدنا 

الذكاء االصطناعي نفسه في اكتشاف هذه التناقضات.

- من المستحيل تعليم الذكاء االصطناعي كيف يصبح إنساًنا:
يمكنك إعطاء نظام ذكاء اصطناعي جميع البيانات الموجودة في العالم، ولكن 
النتيجة ستكون أنه ال يزال ال يمثل أو يفهم كل إنسان على وجه األرض – ولن 
يكون قادًرا على فهم كل ما يستطيع البشر فهمه – وذلك ألننا شخصيات متعددة 
األبعاد ومعقدة، نقع خارج نطاق البيانات الثنائية األبعاد التي تستخدمها اآلالت 

لفهم األشياء.

يقوم المطورون بتدريب أنظمة الذكاء االصطناعي وتوجيهها من أجل األفراد 
الذين يستخدمونها. وعلى هذا النحو؛ فاألمر متروك لكل شخص الختيار كيفية 
تفاعله مع هذه األنظمة وتحديد المعلومات التي يشاركها معها. لذلك فاإلنسان 

هو من يقرر مقدار ما يتعلمه الذكاء االصطناعي عنه.

وصعد  مؤخراً  اإلنتباه  من  الكثير  على  الحصول   Zoom برنامج  استطاع 
إلى مقدمة المسرح مع الظروف الحالية التي يمر بها العالم من تفشي الوباء 
البرنامج واحداً من  المنزل ولهذا أصبح هذا  الكثيرين من  والحاجة إلى عمل 
يتمكن من االستمتاع والمشاركة في  يحتاجها أي مستخدم حتى  التي  البرامج 

اجتماعات العمل من منزله.
من  كبيرة  مجموعة  إلى  عرضة  البرنامج  أصبح  الماضية  األيام  في  ولكن 
الهجمات والتي أدت إلى تعرض قاعدة معلوماته إلى السقوط وتسريب بيانات 
بياناتهم في السوق السوداء  البرنامج وبيع  أكثر من نصف مليون عميل لدى 
باإلضافة إلى تسريب محادثاتهم ولهذا لم يعد البرنامج آمنا ً بالشكل المطلوب 
لذا فإننا اليوم سنقدم لكم مجموعة من البرامج التي يمكنها أن تنوب عن برنامج 

ZOOM في محادثات الفيديو واإلجتماعات الخاصة بكم.

 : Skype برنامج
االجتماعات  مجال  في  العاملة  البرامج  أقدم  من  واحد  البرنامج  هذا  يعتبر 
األونالين. قدم البرنامج تحديثاً جديداً مؤخراً حيث أصبحت قادر على إرسال 
دعوة إلى أي شخص ليشاركك في االجتماع مثلما يقدم ZOOM تقريباً وال 
يشترط أن يكون المستقبل يمتلك حساب Skype باإلضافة إلى مجموعة كبيرة 

من المميزات األخرى التي يمتاز بها البرنامج مثل سهولة استخدامه.
العيب الوحيد أن البرنامج غير مناسب لوضع الدروس أونالين آلنه ال يوجد 
Chat Room Admins يمكنهم مراقبة والتعامل مع اإلجتماع والمشاركين 

فيه بشكل مناسب.

 : Microsoft Teams برنامج
يأتي هذا البرنامج كجزء من حزمة Microsot 365 الممتازة للغاية وايضاً 
إلى شراء حزمة  الحاجة  فيه وإستخدامه بشكل مجاني دون  يمكنك اإلشتراك 

البرامج.
مختلفة  فرق  إلضافة  استخدامه  ويمكنك  الفرق  فكرة  على  البرنامج  يعتمد 
وإضافة أشخاص إلى الفرق الخاصة بك لتقوم بالعمل معم في أي وقت بسهولة 
البرنامج  العمل حيث يساعد  ناحية فرق  أكثر  البرنامج موجه  وبضغطة زر. 
بشكل كبير على تنسيق العمل بين أعضاء الفريق الواحد ولكنه ليس األفضل من 
ناحية محادثات الفيديو لذا ننصح باالبتعاد عنه إن لم يكن نظام عملك يتضمن 

أن يعمل الفريق معاً بتنسيق كأنهم معاً في مكتب واحد.

: Google Hangouts برنامج
يعمل هذا البرنامج بحساب gmail الخاص بك وال حاجة إلى االشتراك في 
دون  االجتماع  في  ليدخل  مستخدم  ألي  الدعوة  إرسال  يمكنك  كما  البرنامج 

امتالكه ألي حساب جوجل أو غيرها من الحسابات المختلفة.
يمكنك جدولة موعد االجتماع ليعمل تلقائياً ويمكنك إرسال الدعوة إلى عدد كبير 
من المستخدمين معاً باإلضافة إلى أن البرنامج يمتلك عملية معالجة للضوضاء 

الخارجية ممتازة للغاية.
أيضاً  الشاشة  بشكل سريع وخاص ويمكنك مشاركة  المستندات  إنشاء  يمكنك 
مع غرفة اإلجتماع الخاص بك والتي يمكنك مراقبتها والتعامل معها بالطرق 

المعتادة من كتم صوت المزعجين أو إزالتهم.
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تابعنا خالل األسابيع الماضية انتشار فيروس كورونا 
(COVID-19) الذي صنف مؤخراً كجائحة عالمية 
هذا  مع  أتى  الالزمة.  االحتياطات  أخذ  تستدعي 
المرض الكثير من الضوضاء والمعلومات المغلوطة 
لكن  إفادتهم.  من  أكثر  الناس  ذعر  من  زادت  التي 
السؤال األهم هو أين هو دور التقنية في مكافحة هذا 
نسمع  الذي  االصطناعي  الذكاء  وبالذات  المرض؟ 

عنه ليل نهار.

يخطو الذكاء االصطناعي أولى خطواته في العديد 
من المجاالت، واالكتشاف المبكر لألوبئة هو أحدها. 
وتوجد العديد من الشركات التي قامت ببناء أنظمة 
العالم  في  األوبئة  انتشار  عن  تكشف  أن  تحاول 
مبكراً، ولكن هذه األنظمة ألنها مازالت في مراحلها 
األولية كان لها دور صغير في مكافحة انتشار وباء 

كورونا المستجد.
بيومين  الجديد  العام  بداية  وقبل   2019 اواخر  في 
بوسطن  لمستشفى  التابع   HealthMap نظام  تنبه 
مقاطعة  في  مجهول  رئوي  مرض  لتفشي  لألطفال 
ووهان الصينية، لكن المسؤولين عن هذا النظام لم 
يأخذوا التنبيه على محمل الجد إال بعدها بأيام. ويبدو 
 BlueDot لم يكن الوحيد، فشركة HealthMap أن
الكندية الحظ نفس الشيء، كما أن شركة ثالثة بإسم 

Metabiota تنبهت لتفشي المرض أيضاً.

الحكومات  تأخر  سبب  عن  وتتساءل  تغضب  قد 
والجهات العالمية في التصدي النتشار المرض رغم 
كان  المبكر  التصرف  ألن  مبكرة،  تنبيهات  وجود 
سيمنعنا من الوصول إلى حالة الجائحة التي أعلنت 

عنها منظمة الصحة العالمية قبل فترة.
كيف تعمل هذه األنظمة؟

وتفسير  قراءة  على  األنظمة  هذه  من  العديد  تعتمد 
االجتماعية  والشبكات  المواقع  من  المعلومات 
ينطوي  األمر  وهذا  الرسمية،  األخبار  ومصادر 
على العديد من المشاكل أهمها “جودة البيانات” ففي 
الكثير من األحيان يصعب تقييم مدى جودة البيانات 
مشكلة  وهي  االجتماعية،  الشبكات  على  خصوصا 

يعاني منها البشر، فما بالكم باآلالت.
زادت  كلما  البيانات  تحليل  صعوبة  مستوى  يزداد 
التغطية اإلعالمية والحديث في الشبكات االجتماعية. 
ألننا ندخل وقتها في مرحلة الهرج والمرج، ولهذا 
تحتاج هذه األنظمة إلى وجود اشراف انساني يقوم 
األنظمة  هذه  ألن  لها،  وصلت  التي  النتائج  بتقييم 

يحتاج  قد  لذلك  الناس،  “كالم”  على  توقعها  بنت 
الخاصة مثل  للتأكد من مصادره  البشري  المشرف 
المستشفيات والوزارات من أجل التأكد قبل إصدار 

أي تحذيرات رسمية.

تأخذنا هذه األسباب إلى التفكير في حلول مستقبلية 
واألوبئة  األمراض  مجابهة  على  كله  العالم  تساعد 
عالية  جودة  ذات  بيانات  توفير  عبر  أفضل  بشكل 
مصدر  أفضل  ولعل  االصطناعي،  الذكاء  ألنظمة 

لهذه البيانات هو “المستشفيات”.
أي  له  سيتوجه  الذي  األول  المكان  فالمستشفى هي 
مريض في أي دولة حول العالم من أجل الحصول 
المستجد  كورونا  فيروس  حالة  وفي  العالج،  على 
توجهت  المصابين  من  كثيرة  نسبة  أن  المؤكد  فمن 
العالج،  على  الحصول  أجل  من  المستشفيات  إلى 
األفضل  المصدر  تكون  قد  المستشفى  فإن  لذلك 
لكن  مبكر،  بشكل  البيانات  على  للحصول  واألدق 

هذه معضلة في حد ذاتها.
مصدر بيانات موثوق حول كورونا

تكمن المشكلة في صعوبة الوصول السريع لبيانات 
المستشفيات في توفرها بشكل مفتوح، فكل مستشفى 
المرضى  وبيانات  االخر،  بنظام مختلف عن  تعمل 
بشكل  لكن  المستشفيات  من  العديد  على  موزعة 
مغلق ومنعزل عن اآلخر، ورغم وجود فكرة السجل 
إال  طويلة  فترة  منذ   (EHR) اإللكتروني  الصحي 
أن تطبيقه لم يتم إال على نطاق محدود، وفي بعض 

الدول.

يدرك الكل أننا نعيش عصر البيانات، وتوفر البيانات 
الدقيقة بشكل أسرع يعني سرعة التحليل والمساعدة 
تفشي  مع  المشكلة  كانت  وهذه  القرار،  اتخاذ  على 
العديد من شركات  المتسجد، فألن  فيروس كورونا 
الذكاء االصطناعي تعتمد على الشبكات اإلجتماعية 
وبعض المصادر االخرى مثل الصحف، فإن نسبة 
الدقة ال تقارن بدقة البيانات لو أتت من المستشفيات.
مباشر  بشكل  البيانات  إلى  الوصول  أتحنا  لو  لكننا 
بعض  عليه  يترتب  قد  ذلك  فإن  الشركات  هذه  إلى 
أننا  يعني  وهذا  للخصوصية،  والخروقات  المشاكل 
نحتاج إلى وضع تشريعات لمثل هذه األمور، وألن 
األمر  فإن  السرعة  في  التقنية  تساير  التشريعات ال 

سأخذ وقتاً طوياًل.
األفضل لو قامت جهة حكومية مثل وزارة الصحة 
بيانات  لتصب  المستشفيات  جميع  ربط  بتبني 

المرضى في مخزن بيانات واحد تابع للحكومة. وفي 
نفس الوقت يتاح للشركات التي تريد اإلستفادة من 
هذه البيانات دفع مبالغ معينة على شكل اشتراكات، 
وااللتزام ببعض القيود. مثل منع نقل البيانات خارج 
البلد، وهي قيود ستجبر الشركات على بناء كل شيء 
صحية  تقنية  منظومة  بناء  في  سيسهم  مما  محلياً 

محلية وخلق سوق وظائف جديدة أيضاً.

ولو عدنا إلى فيروس كورونا، فلو كانت هناك أنظمة 
تقرأ بيانات جميع المستشفيات بشكل لحظي فسوف 
ظهور  عن  المستشفيات  وكل  الوزارة  تنبيه  يتم 
سيذهب  التنبيه  وهذا  معينة،  بأعرض  جديد  وباء 
إلى بعض األطباء من أجل تحليل الموقف ووضع 
إلى  ستتوجه  الحجر  وفرق  المناسبة،  اإلجراءات 
األماكن التي يظهر فيها الوباء، والمطارات ستقوم 
بفحص القادمين من أماكن ظهور المرض، وكل هذه 
وبدل أن يصاب  السيناريوهات ستحدث مبكراً جداً 
عشرات اآلالف من الناس بالعدوى قد يقل الضرر 

إلى المئات أو العشرات فقط.

عودة إلى الذكاء االصطناعي، يجب أن نعرف أن 
على  األول  المقام  في  يعتمد  االصطناعي  الذكاء 
للقيام  جداً  مهم  ومصدرها  البيانات  ودقة  البيانات، 
بتعليم  أشبه  األمر  ألن  ممكنة،  كفاءة  بأكبر  بالعمل 
طفل صغير، فلو كنت تلقن الطفل معلومات مغلوطة 
ويتخذ  المغلوطة  المعلومات  هذه  ينشئ على  سوف 
مثل  االصطناعي  والذكاء  عليها،  بناءاً  قرارته 
الطفل، لذلك يجب تزويده ببيانات صحيحة لنستفيد 
منه بشكل أفضل، ولكن ضمن الحدود التي نضعها 

كي ال يساء استغالل هذه البيانات.
ثمود بن محفوظ
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السيارة  رونق  على  الحفاظ  مفتاح  والمنتظمة  الصحيحة  العناية  تعد 
وقيمتها.

أهمية عدم  بيتزولت، على  كريستيان  األلماني  بالسيارات  العناية  وشدد خبير 
ترك االتساخات على طالء السيارة لفترة طويلة، كما أكد ضرورة إزالة جميع 
أو أي ترسبات  الطيور والصمغ  العادية مثل فضالت  أنواع االتساخات غير 
الذي  الضرر،  تمر دورا في مدى  تلعب كل ساعة  الفور؛ حيث  أخرى على 

يلحق بالسيارة.
وأوضح بيتزولت، أنه مع مرور الوقت تصيب هذه االتساخات المادة العازلة 
للطالء، ثم الطالء ذاته، كما يمكن أن تتسبب أشعة الشمس في احتراقها وتصلبها 

وزيادة أضرارها، التي ستحتاج إلى عالج مكلف مثل التلميع والعزل.
إزالة  في  تتسبب  المتكررة  التلميع  عمليات  أن  إلى  األلماني  الخبير  وأشار 
الدقيقة للطالء، وبذلك تقل طبقات الطالء ومعها طبقة الحماية من  الجزيئات 
األشعة فوق البنفسجية. ومع إزالة كميات كبيرة من الطالء يتناقص عمق اللون 
وتتالشى ألوان األصباغ. وينبغي الحفاظ على طالء السيارة عن طريقة مادة 

عزل جيدة، وغسل السيارة بانتظام.

- الطريقة الصحيحة
وأكد بيتزولت، أن الطريقة الصحيحة للعناية بالسيارة هي الطريقة الكالسيكية 
المتمثلة في الغسل اليدوي، والذي يتألف من دلوين، أحدهما به ماء فاتر بدون 
اضافات واآلخر يحتوي على شامبو التنظيف الخاص بالسيارات، مع مراعاة 

أال تحتوي أدوات الغسل مثل اإلسفنجة على أية اتساخات 
سابقة حتى ال تتسبب في إحداث خدوش بطالء السيارة.

ويتم غسل السيارة من أعلى ألسفل بشكل جزئي؛ حيث يتم 
البدء بالسقف، ثم غطاء حيز المحرك، ثم غطاء صندوق 
األمتعة. وبعد ذلك يتم تنظيف النصف العلوي من جوانب 
على  يشتمل  ما  عادة  السفلي  الجزء  إن  حيث  السيارة؛ 
الجوانب  السفلي من  الجزء  تنظيف  ويتم  اتساخات شديدة. 
أو  اإلسفنجة  كانت  سواء  مختلفة  غسل  أدوات  باستخدام 
الماء  تحت  الغسل  أدوات  تنظيف  يتم  وبعدها  القفازات، 

الجاري لتكون جاهزة للمرة التالية.

ومن األخطاء الشائعة، التي يقع فيها قائدو السيارات، نسيان 
غسل اإلسفنجة وأدوات غسل السيارة بشكل منتظم، والتي 
تتسبب االتساخات المتكونة عليها بعد ذلك في تكوين آثار 

يزيل  بدوره  والذي  التلميع،  طريق  عن  إال  عالجها  يتم  ال  بالطالء  وخدوش 
الطالء شيئا فشيئا.

وتتوفر "عجينة" طالء خاصة تتمثل مهمتها في التقاط الجزيئات من السطح 
الخارجي، حتى ال تتسبب في خدش الطالء بعد ذلك، وهو األمر الهام للخطوات 

التالية مثل التلميع والعزل.
وحذر الخبير األلماني، من عدم االنتباه لوقت التعرض للمواد الكيميائية؛ حيث 
إن استمرارها لفترة طويلة على الطالء يُلحق ضررا بالطالء ويهاجم العناصر 

المطاطية واألسطح المؤكسدة.

- عدد مرات الغسل
وأشار بيتزولت إلى عدد مرات غسل السيارة يعد أمرا تقديريا يرتبط بمعدالت 
السير السنوية واالتساخات، التي تظهر على جسمها، علما بأن تأثير الحصيات 

الصغيرة على الطالء يزيد بداية من سرعة 180 كلم/س.
وبالنسبة لسيارة تسير في المتوسط 12 ألف كلم في العام، فإنه يُنصح بالغسل 
مرة كل أسبوع أو عند إصابة سطح الجسم باتساخات وذلك على الفور. ويساعد 
هذا على حماية الطالء وتقليل مرات التلميع، كما تتم عملية العزل مرتين في 

السنة لحماية الطالء.
ويتمثل معيار تحديد حاجة الطالء لمادة عزل جديدة في تكّون القطرات؛ حيث 
ينبغي تجديد مادة العزل، إذا لم تتشكل القطرات على الطالء. وال يُنصح بإجراء 

عملية التلميع إال بعد ظهور آثار واضحة على الطالء.
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أكد مدير معهد القيادة المتقدمة البريطاني ريتشارد جالدمان أن اإلرهاق أثناء القيادة 
يعد من األخطار الجسيمة التي تهدد حياة السائقين، خصوًصا من فئة كبار السن.

أهمها ضرورة  الفئة  لهذه  المهمة  النصائح  بعض  يوجه  المعهد  إن  وقال جالدمان، 
التوقف عن القيادة وأخذ فترات راحة أثناء الرحالت الطويلة الستعادة نشاطهم.

األعمار  كل  تؤثر على  أن  يمكن  اإلجهاد  أن مشكلة  إلى  القيادة  معهد  مدير  وأشار 
وأن من يغفو أثناء القيادة لمدة ثانية واحدة على سرعة 100 كم في الساعة يكون قد 
قطع بالسيارة مسافة 31 متًرا يمكن وقوع حادث خطير خاللها. محذًرا من أن فقدان 

ساعات من النوم لياًل يؤدي في الغالب إلى النعاس أثناء النهار.

وحدد مدير معهد القيادة المتقدمة البريطاني النصائح التالية للسائقين من كبار السن:
أواًل: ضرورة االستراحة خالل الرحالت الطويلة والتوقف عن القيادة كل ساعتين 

الستعادة النشاط.
القيادة صباحاً.  واستئناف  لالستراحة  فندق  في  والتوقف  الليلية  القيادة  تجنب  ثانًيا: 

واألفضل بداية الرحالت الطويلة صباًحا.
ثالًثا: ضرورة تجنب القيادة في فترتي آخر الليل من الثالثة إلى الخامسة فجراً ومن 

الثانية إلى الرابعة ظهًرا.
رابًعا: االستعانة بالنصيحة الطبية حول إمكانية القيادة بعد تناول أدوية معينة، ويمكن 

استشارة الصيدلي في حالة األدوية التي يمكن شراؤها من دون وصفة طبية.
وأنهى جالدمان باإلشارة إلى أن القيادة تتطلب تركيًزا طوال الوقت بينما التعب يشتت 
االنتباه، مضيًفا أن فتح نوافذ السيارة لتجديد الهواء داخلها وتناول بعض القهوة يمكن 

أن يرجع للسائقين استعادة بعض النشاط.

إنتاج  في  العالمية  السيارات  شركات  توسعت  الماضية  األعوام  خالل 
من  فئة  بتهافت  التوسع  ذلك  وقوبل  تربو،  بشواحن  المزودة  السيارات 
المستهلكين المتالك تلك النوعية من السيارات، خاصة بعد ارتفاع أسعار 
الوقود في الكثير من البلدان نظًرا ألن المحركات المزودة بشاحن تربو 
التكاليف  خفض  ثم  ومن  الوقود  استهالك  معدالت  خفض  في  تساعد 

اإلجمالية للتشغيل.
ويرجع السبت في االستعانة بتعزيز محركات السيارات بشواحن تربو 
إلى بحث الشركات عن وسائل تزيد من سرعة السيارات دون تعديالت 
يسمى  فيها  فعلي  بشكل  تجسيده  تم  ما  المحركات، وهو  بعمل  جوهرية 
بالشواحن التيربو، والذي تم من خالله الحصول على المزيد من القوة 
الحصانية، والتي قد تصل إلى ضعفى أو ثالثة أضعاف القوة الفعلية أو 

القياسية للمحرك نفسه.

ما هو محرك التيربو؟
المزيد  حرق  على  بالسيارة  الخاص  المحرك  يساعد  جهاز  هو  التربو 
إلى  الهواء  إدخال كميات إضافية من  به، وذلك عن طريق  الوقود  من 
المحرك، ومن ثم القيام بضغطه بصورة أكبر حتى يزيد من نسبة اشتعال 
الوقود بالسيارة، وداخل غرف االحتراق الموجودة في المحرك، األمر 
الذي يزيد من سرعة السيارة بشكل كبير، وهو ما يصعب الوصول إليه 

عبر المحركات العادية.
وتعد الميزة األساسية لتركيب التيربو في السيارة وفًقا لصحيفة "سعودي 
قوة  على  الحصول  هو  السيارات،  موضوعات  في  المتخصصة  أوتو" 
حصانية قد تصل إلى ثالث أضعاف القوة األساسية للمحرك فتحصل من 

خالله على أعلى قوة وأداء لمحرك سيارتك.

أما أبرز عيوب التيربو، فأنه من أكثر المشاكل التي يواجهها مستخدمو 
تلك السيارات هو تلف الريشة التي توجد بين قوسي العجلة وتلك المشكلة 
تتسبب في خروج الزيت من العادم، وقد اشتكى الكثير من األشخاص 
أنه يتطلب وقت حتى  فقد أوضحوا  التيربو  لهم تجربة من  الذين كانت 
يستطيع أن يقوم بدوره وهذا األمر مع الوقت يكون له تأثير سلبي على 

محرك السيارة.
أما سلبيات التيربو فيعد أولها زيادة درجة حرارة المحرك والسبب في 
ذلك هو زيادة نسبة االحتراق في المحرك ونتيجة عدم قدرة البساتم على 

تحمل الحرارة العالية فقد يصل األمر إلى تدمير وتلف محرك السيارة.

كيف يمكن التغلب على سلبيات التيربو؟
من األفضل تركيب التيربو في مكان بعيد عن المحرك بقدر اإلمكان حتى 

ال تؤثر حرارة التيربو على محرك السيارة.
وللتخلص من مشكلة الحرارة العالية للمحرك التي يتسبب بها التيربو، قم 
يتركيب ردياتير بحجم كبير ثم قم أيضا بتركيب مبرد داخلي للمحرك و 
يفضل تركيب بساتم رياضية ألنها معده خصيصا لتحمل درجة الحرارة 

العالية.

"شاحن التيربو"..
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أحيانا يقوم قائد السيارة بنقل السرعة بالخطأ فينتج عنها صوت احتكاك أجزاء 
معدنية، لكن ما مدى خطورة ذلك؟

 أوضحت الهيئة األلمانية للفحص الفني أن النقلة الخاطئة ال يقتصر ضررها 
على ناقل الحركة فحسب، بل قد يضر بالمحرك أيضا.

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

المثال عند  بالنقل إلى سرعة منخفضة جدا، على سبيل  وإذا قام قائد السيارة 
االنتقال بطريق الخطأ من الرابع إلى األول، فإن المحرك سوف ينقل سرعة 

الدوران العالية إلى األقل، وهو ما يعمل على كبح السيارة بقوة.
ويعني هذا وصول عدد اللفات إلى أقصى حد ممكن، وهو ما ال يضر بناقل 
اللفات العالي جدا يؤدي  الحركة فحسب، بل بالمحرك أيضا، وذلك ألن عدد 
إلى تحرك المكابس بسرعة أكبر ال تتوافق مع فتح وإغالق الصمامات. وعند 
اصطدام المكابس بقوة مع الصمامات فيمكنها ثني المكبس أو كسره، فضال عن 

انثناء ذراع التوصيل كنتيجة شائعة في مثل هذه الحاالت.

ناقل الحركة األوتوماتيك
ناقل  بل تشمل  اليدوي،  الحركة  ناقل  الخاطئ على  النقل  تقتصر أضرار  وال 
حركة  بناقل  المزودة  السيارات  قائدي  فبعض  أيضا؛  األوتوماتيكي  الحركة 
R بسرعة كبيرة عند  الوضع  إلى   D الوضع بالنقل من  أوتوماتيكي يقومون 

المناورة حتى يتمكنوا من الرجوع للخلف بسرعة.
السيارة،  سير  استمرار  أثناء  السرعة  مراحل  في  تغيير  حدوث  حالة  وفي 
غير  العملية  هذه  وتؤدي  األوتوماتيكي،  النظام  على  زائد  بشكل  التحميل  يتم 

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

تصل إلى حد كسر التروس.

أوصت الهيئة األلمانية لمراقبة الجودة بتجديد إطارات السيارة كل ست سنوات، 
وذلك للحفاظ على سالمة وأمان القيادة.

وأوضحت الهيئة األلمانية أنه مع زيادة عمر اإلطار تتسرب المادة الملدنة من 
تآكلها، ولكن  المطاطي، وبالتالي تصبح اإلطارات أكثر صالبة ويقل  الخليط 
االنعطاف  الجر وقوة  مثل  للقيادة،  أهمية  أكثر  أخرى  على حساب خصائص 

ومسافة الكبح، والتي تتدهور بشكل واضح.
جانبي  على  األخيرة  أرقام  األربعة  طريق  عن  اإلطار  عمر  معرفة  ويمكن 
اإلطار، مما يعرف بكود DOT: فعلى سبيل المثال (2219) تعني أنه تم إنتاج 

هذا اإلطار في األسبوع 22 من عام 2019.

حذرت الهيئة األلمانية للفحص الفني من قيادة السيارة في حال اإلصابة بنزلة 
برد أو إنفلونزا، وذلك لتجنب خطر وقوع حادث.

وأوضحت الهيئة أنه أثناء العطس مثال يغلق قائد السيارة بشكل الإرادي عينيه 
السيارة لمسافة 14 مترا تقريبا بدون  قيادة  ثانية واحدة تقريبا، ما يعني  لمدة 

رؤية الطريق، ما يرفع أيضا خطر وقوع حادث.
كما أن أدوية عالج نزلة البرد واإلنفلونزا تحد من القدرة على القيادة؛ وذلك 
بسبب آثارها الجانبية المتمثلة في تأخر ردة الفعل والدوار والتعب واضطرابات 

الرؤية، ما يرفع خطر وقوع حادث.

شددت مجلة السيارات "أوتو شتراسين فيركير" على ضرورة إزالة الملصقات 
تفسد  لخدوش  الزجاج  يتعرض  ال  كي  بطريقة صحيحة،  السيارة  زجاج  من 

مظهره الجمالي من ناحية وتعيق الرؤية السليمة من ناحية أخرى.
حيلة  بواسطة  بسهولة  الملصقات  إزالة  يمكن  أنه  األلمانية  المجلة  وأوضحت 
إزالتها  ثم  شعر،  مجفف  بواسطة  البداية  في  قليال  تسخينها  في  تتمثل  بسيطة 
بواسطة كاشطة بالستيكية، في حين يمكن التخلص من البقايا الالصقة الصغيرة 

بواسطة منظف كحولي.
وبنفس الطريقة أيضا يمكن إزالة الملصقات من جسم السيارة، ولكن يجب هنا 

توخي المزيد من الحرص والحذر، وذلك للحفاظ على الطالء.



44

يحتاجها  التي  األمور  أهّم  من  الصحيّة  التغذية  ُعّد 
الجسم للحفاظ على الصحة السليمة، ويختلف مفهوم 
إال  أخرى  إلى  جهٍة  من  الصحيّة  التغذية  وتعريف 
يسير  حيث  البوتقة،  نفس  في  جميًعا  تصّب  أنّها 
مفهوم التغذية الصحيّة إلى تناول العناصر الغذائيّة 
الصحيحة بالكميّات الصحيحة، وبشكٍل عام فإنّه يتّم 
استخدام مصطلح الهرم الغذائي الذي يبّسط ويفّسر 
العناصر الغذائيّة ونسبة كّل منها، فمثاًل تشير قاعدة 
الهرم إلى العناصر والمجموعات الغذائيّة التي يجب 
إلى  الهرم  رأس  يشير  بينما  كبيرٍة  بكمياٍت  تناولها 
تلك المجموعات الغذائيّة التي يجب تناولها بأقّل قدٍر 
ممكن، ولما للتغذية الصحيحة دوٌر هام في الحفاظ 
عن  المقال  هذا  في  الحديث  سيتم  فإنّه  الجسم  على 

أسس التغذية الصحيّة في رمضان وأهميّتها.

أهمية التغذية الصحية في رمضان
العديد  غذائّي صحّي  نظاٍم  التباع  فإّن  عام  بشكٍل   
الركائز  للجسم، ويُعّد ذلك أحد  الصحيّة  الفوائد  من 
فإّن  السبب  ولهذا  صحيّين،  وجسٍم  لحياٍة  األساسيّة 
اتباع نظاٍم غذائّي صحّي وصحيٍح في رمضان يُعّد 
هذه  على  والحصول  الجسم  لتنظيم  ذهبيًّة  فرصًة 
في  الصحيّة  التغذية  أهميّة  وتكمن  العديدة،  الفوائد 

رمضان في ما يأتي:
ـ يساعد في تخفيف وإنقاص الوزن . 

مثل  عديدٍة  بأمراض  اإلصابة  منع  في  يسهم  ـ 
اإلنسولين،  ومقاومة  والشرايين،  القلب  أمراض 
وترقق العظام ولينها، وبعض أنواع السرطانات مثل 

سرطان القولون وسرطان الكبد، وغيرها. 
بشكٍل  والذاكرة  المزاج  على  السيطرة  في  يساعد  ـ 
الجهاز  صحة  تحسين  في  يساعد  وجيّد.  صحّي 
األغذية  تناول  يساعد  ـ  الهضم.  وعمليّة  الهضمّي 
والمساعدة  النوم  تنظيم  في  رمضان  أثناء  الصحيّة 
قد  التي  النوم  األرق واضطرابات  التقليل من  على 
يعاني منها العديد من األشخاص أثناء شهر رمضان.

أسس التغذية الصحية في رمضان 
بعد الحديث عن أهمية التغذية الصحية في رمضان 

الصحية  التغذية  أسس  عن  الحديث  من  بّد  ال  فإنّه 
في رمضان، إذ يُعّد تناول كاًل من الكربوهيدرات، 
الصحيحة  بنسبها  وإدخالها  والدهون  والبروتينات، 
في كّل من وجبتي اإلفطار والسحور من أهّم أسس 
إدخال  يجب  كما  رمضان،  أثناء  الصحيّة  للتغذية 
العناصر األخرى التي يحتاجها الجسم بكميّاٍت قليلة 
المعادن  العناصر هي  أهم هذه  أيًضا، ومن  أساسيًّا 
مثل المغنيسيوم، والبوتاسيوم، والحديد والكالسيوم، 
كانت  سواًء  جميعها  الفيتامينات  إلى  إضافًة 
الذائبة  الفيتامينات  أو  الماء  في  الذائبة  الفيتامينات 
في الدهون، ويُعّد كاًل من الخضار والفواكه، اللحوم 
الحبوب  ومشتقاته،  الحليب  و  البيض  واألسماك، 
على  تعمل  التي  األطعمة  من  والمكّسرات  الكاملة، 
أثناء  له  الالزمة  الغذائيّة  بالعناصر  الجسم  تزويد 

شهر رمضان.
بكمياتها  الغذائيّة  المجموعات  تناول  إلى  وإضافًة   
الصحيحة فإنّه يجب اتباع عّدة من اإلجراءات التي 
تساعد في ضبط أسس التغذية الصحية في رمضان، 

ومن أهم هذه األسس ما يأتي:
الغذائيّة  المجموعة  من  متعّددة  أصناف  تناول  ـ  
الخضار،  من  نوٍع  من  أكثر  تناول  مثل  الواحدة، 
حيث يساعد ذلك في التأكد من الحصول على جميع 

أنواع الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم. 
يجبّها  بطريقٍة  األغذية  عناصر  واختيار  مزج 
الكاملة  الحبوب  تناول  يقتصر  ال  فمثاًل  الشخص، 
على الخبز األسمر فقط، حيث يمكن تناول أصناٍف 
أخرى تحتوي عليه أيًضا في حال ال يجّب الشخص 
مميزة لألطعمة  ابتكار طرٍق  الصنف. محاولة  هذا 

لزيادة رغبة الشخص في تناولها.

وينبغي على الصائم تجنب ما يلي: 
الطعام المقلي و الغني بالدهون. 

الطعام الذي يحتوي كثيرا من المواد السكرية. 
عدم االفراط في تناول الطعام  وخاصة عند السحور. 
والقهوة خالل  الشاي  من  كبيرة  كميات  تناول  عدم 

السحور .
اإلقالع عن التدخين أو التقليل منه في شعر رمضان.

الشاي القهوة من مدررات البول و بذلك يحرم الجسم 
يحتاجها  التي  المفيدة  واألمالح  المعادن  بعض  من 

اثناء النهار.
اذا لم يستطع الصائم اإلقالع عن التدخين في شهر 
رمضان بعد غروب الشمس فان عليه البدء بتخفيف 
هذا  رمضان.  شهر  مجيء  قبل  تدريجيا  التدخين 
يساعد في إعداد الجسم معنويا لإلقالع عن التدخين 
المواتية«  »الفرصة  بإعتباره  رمضان,  شهر  في 

لترك العادات التي تضر بصحة اإلنسان. 

و على الصائم أن يحاول تناول ما يلي: 
والتي  التركيب:  المعقدة  الكاربوهيدراتية  المواد   
تمكث في المعدة طويال و لذلك فان الصائم ال يشعب 

بالجوع. 
األلياف،  الجلوكوز،  بسكر  غني  أنه  حيث  التمر: 
البوتاسيوم   وعناصر  الكاربوهيدراتية،  المواد 

والماغنيزيوم. 
كمية  مع  األلياف  و  بالبروتينات  غني  ألنه  اللوز: 

قليلة من الدهون. 
البوتاسيوم  لعناصر  جيد  مصدر  انه  حيث  .الموز: 

والماغنيزيوم و المواد الكاربوهيدراتية 
أما بشأن الشراب فعلي الصائم تناول اكبر كمية من 
الماء وعصير الفواكه تدريجيا بين اإلفطار وموعد 
السوائل  تنظيم  من  الجسم  يتمكن  حتي  ذلك  النوم. 
الغذائية  المواد  وتخذين  المناسب  الوقت  في  فيه 

الضرورية التي يحتاجها آلداء وظائفه العضوية. 

البدائل الصحية للحلويات الرمضانية
ذات  التقليدية  الحلويات  تعتبر  آخر،  جانب  ومن 
الفيتامينات  من  خالية  شبه  ألنها  فقيرة  غذائية  قيمة 
بالدهون  أنها غنيّة  بيد  الغذائية،  والمعادن واأللياف 
أهمية  من  وانطالقا  الحرارية.  والسعرات  والسكر 
تجنّب الحلويات خالل شهر رمضان من أجل تسهيل 
المرتبطة  الصحية  األضرار  وتجنّب  الهضم  عملية 
باستهالكها، ينصح باستبدالها ببدائل صّحية وسهلة 

الهضم، من أهمها ما يلي:
التمر  مثل  المجففة  الفواكه  تتميّز  المجففة:  الفواكه 
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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« .

المجفف  والخوخ  واألناناس  والقطين  والمشمش 
الغذائية،  األلياف  من  عال  مستوى  على  باحتوائها 
الفيتامينات والمعادن. ويعتبر التمر من أغنى الفواكه 
تعادل  إذ  الفركتوز،  الفواكه  بسكر  اإلطالق  على 
حصة  غرام    20 معّدل  تزن  التي  الواحدة  الحبة 
فواكه واحدة، ما يجعله غذاًء مميّزاً في بداية وجبة 
وبحشيها  التمر  قمعة  بإزالة   وينصح  اإلفطار. 
بالجوز عند الرغبة، ألن الجوز يحسن مذاق التمر 
األحماض  توفير  طريق  عن  الغذائية  قيمته  ومن 

الدهنية »أوميغا-3«.
هذه  تتميّز  بحليب:  األرز  أو  المهلبية  أو  السحلب 
األطباق باحتوائها على كمية عالية من البروتين ومن 
للعظام.  يجعلها غذاءا صحيّا  مما  الكالسيوم،  معدن 
تحضير  في  الدسم  القليل  الحليب  باستخدام  وينصح 
يمكن إضافة  الحليب 1% دسم.  هذه األطباق، وهو 
الذي يساعد في عملية الهضم. وفي ما  الزهر  ماء 
يتعلّق بالسكر، يمكن إضافة كمية قليلة أو اللجوء إلى 
محلي اصطناعي ليمكن الشخص المصاب بالسكري 

من تناولها.

الوصايا العشر لصيام صّحّي:
أّن  إلى  الدراسات  تشير  ببطء:  الطعام  تناول  1ـ 
االستمتاع  زيادة  في  يساعد  للطعام  البطيء  المضغ 
بالوجبة، يمنح فائدة أكبر من القيمة الغذائيّة للطعام، 
يجعل الهضم أسهل، يُجنّب من الغازات واالنتفاخ، 
يزيد من الّشعور بالشبع، ويؤدي إلى استهالك كميّة 

أقّل من الّسعرات الحراريّة.
العصير  شرب  تجنّب  الماء:  بشرب  اهتّم  2ـ 
والمشروبات الغازية والعرقسوس واستبدلها بالماء.

بين  الماء  من  أكواب  ثمانية  إلى  ستة  شرب  وّزع 
ساعات اإلفطار والسحور، من أجل توفير احتياجات 
الجسم من الماء وتعويض السوائل التي يفقدها الجسم 
أثناء ساعات الصيام. من أعراض الجفاف العطش، 
جفاف الجلد، فقدان الشهية، جفاف الحلق، البول ذو 
السوائل  الغامق، والتعب. عندما يصل فقدان  اللون 
لألعراض  الجسم  يتعّرض   ،%5 إلى  الجسم  من 
ارتفاع سرعة  القلب،  معّدل ضربات  زيادة  التالية: 
الشديد،  التعب  والتبّول،  التعّرق  انخفاض  التنفس، 
في  التنميل  الغثيان،  الصداع،  العضالت،  تشنّج 
 %10 فقدان  أّن  بالذكر  الجدير  ومن  األطراف. 
وبفقدان  بالتقيّؤ  يتسبّب  الجسم  سوائل  من  أكثر  أو 
الوعي، ويتطلب توفير الماء بشكل فورّي من أجل 

إنقاذ الحياة.
إّن  الغذائيّة:  باأللياف  الغنيّة  األغذية  استهلك  3ـ 
البرغل،  الجريشة،  الشعير،  مثل  الكاملة  الحبوب 
حبوب  من  المصنوع  الخبز  البنّي،  األرّز  الفريكة، 
كاملة، والشوفان الغنّي باأللياف الغذائية التي بفضلها 
الهضم  عمليّة  تسّهل  ببطء،  النشويّات  هضم  يتّم 
وتوفر سكًرا في الدم لفترة طويلة نسبيًّا. أّما الحبوب 
المقشورة، مثل األرّز األبيض والخبز األبيض، فهي 
خالية من األلياف الغذائيّة، وتتسبّب بارتفاع مفاجئ 
للسكر في الدم سرعان ما ينفذ. ومن هذا المنطلق، 
اإلفطار  وجبات  في  الكاملة  الحبوب  استهالك  فإّن 
والسحور مرتبط بالشبع لفترة أطول وبمستوى أعلى 
من الطاقة والنشاط. باإلضافة إلى الحبوب الكاملة، 
من المهّم أيًضا التركيز على البقوليّات مثل العدس، 
الفول، الحمص، والفاصوليا الناشفة، التي هي أيًضا 
والكربوهيدرات،  والبروتين  الغذائيّة  باأللياف  غنيّة 

وتساعد على منح الشعور بالشبع والنشاط.
4ـ  تجنّب الحلويات : تحتوي الحلويات على كمية 
كبيرة من الدهون التي تسبّب عسر الهضم وتصلّب 
السعرات  من  عاٍل  مستوى  إلى  إضافًة  الشرايين، 
يُنصح  بالسمنة.  اإلصابة  في  تساهم  التي  الحرارية 
على  تحتوي  وبأطباق  بالفواكه  الحلويات  باستبدال 
المهلبيّة  أو  السحلب  مثل  الدهون،  من  قليلة  كميّة 
أو  دسم   %5 بأجبان  المحشّوة  المشويّة  القطايف  أو 

بالجوز.
5ـ  قلّل من الملح: بسبب احتوائه على كمية عالية 
الجسم  الملح من حاجة  يزيد  الصوديوم،  من معدن 
للماء والشعور بالعطش. باإلضافة إلى ملح الطعام، 
هناك كمية عالية من الصوديوم في اللحوم المدّخنة 
والمعلّبة والشوربات الجاهزة والمخلالت والمسلّيات 

الُمصنّعة.
بجميع  الخضار  إّن   : بكثرة  الخضار  تناول  6ـ  
أنواعها تسّهل عملية الهضم وتمنح الشعور بالشبع. 
يُنصح بتناول الخضار بجميع أشكالها ما عدا المقلّي 

منها.
7ـ  استهلك ثالث حصص من الفواكه: يحتاج الجسم 
الفواكه.  من  يوميّة  حصص  ثالث  معّدله  ما  إلى 
وتعّرف الحّصة الواحدة بحبّة تمر متوّسطة الحجم، 
من  الكوب  وربع  بكوب  أو  التين،  من  كوزين  أو 
مكعبات  من  كوب  نصف  أو  البطيخ،  مكّعبات 
المانجا، أو 17 حبّة من العنب، أو خوخة، أو تفاحة، 

أو أجاصة، أو نصف موزة.

بتناول  يُنصح  السحور:  وجبة  عن  تتنازل  ال  8ـ  
وجبة السحور قبل البدء مجّدًدا بالصوم، وهي توّفر 
للجسم السوائل والعناصر الغذائيّة الهامة التي يحتاج 
إليها الجسم خالل ساعات الصوم القادمة. من المهّم 
وقًتا  هضمها  يستغرق  التي  األغذية  على  التركيز 
الخبز  أو  والفواكه،  والحليب  الّشوفان  مثل  طويال 
المصنوع من حبوب كاملة مع بيضة أو أجبان %5 
يُنصح  وخضار.  طحينة  أو  زيتون  زيت  مع  دسم 
والسردين  والزيتون  الُمصنّعة  اللحوم  بتجنّب 
والحالوة ألنّها تزيد من الشعور بالعطش في ما بعد.
إّن  صغيرة:  وجبات   3-2 إلى  اإلفطار  قّسم  9ـ  
على  عبًئا  يشّكل  كبيرة  إفطار  وجبة  الصائم  تناول 
ابدأ اإلفطار  الهضم.  الهضي ويسبّب عسر  الجهاز 
كوب  تمر،  حبّة  مثل  الهضم  سهلة  صغيرة  بوجبة 
من اللبن، طبق من الحساء، سلطة خضار وحبوب 
المصنوع  الخبز  أو  الفريكة  أو  البرغل  مثل  كاملة 
جيًدا،  الوجبة  هذه  هضم  بعد  كاملة.  حبوب  من 
رئيسّي  تناول طبق  يمكن  ساعتين،  بعد حوالي  أي 
الّسمك  أو  الدجاج  أو  الحمراء  اللحمة  على  يحتوي 
مع الحبوب الكاملة والخضار المطبوخة. أّما الوجبة 
الثالثة التي قد تليها بساعتين، فمن الممكن أن تحتوي 
على الفواكه، القليل من المكّسرات، البشار أو الذرة 
القليل  القطايف  أو  المهلبيّة  أو  والسحلب  الصفراء، 

الدسم.
يُنصح  اإلفطار:  وجبة  بعد  الرياضة  مارس  10ـ  
بممارسة النشاط الرياضّي بعد وجبة اإلفطار بساعة 
السعرات  حرق  في  تساعد  هذه  ألّن  األقل،  على 

الحرارية وفي عمليّة الهضم.
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بن  عمر  الفتوح  أبو  الدين  غياث  هو  الخيام  عمر 
إبراهيم الخيام، وعرف باسم الخيام ألنه لقب والده 
عالم  وهو  الخيام،  صناعة  في  يعمل  كان  حيث 
وفيلسوف وشاعر فارسي مسلم، ويذهب البعض أن 
عمر الخيام من أصول عربية، ولقد ولد عمر الخيام 
في مدينة نيسابور بخراسان في إيران في 18 مايو 
سنة 1048م وتوفي بها في 4 ديسمبر عام 1131م 
عن عمر 83 سنة، وقد نبغ الخيام في الرياضيات 

والفلك واللغة والفقه والتاريخ.

نشأته وحياته
كانت مدينة نيسابور التي ولد فيها عمر الخيام إحدى 
المدن الرائدة في خراسان خالل العصور الوسطى 
القرن  في  االزدهار  في  الذروة  إلى  وصلت  والتي 
الحادي عشر في عصر الدولة السلجوقية، فقد كانت 
مركزا رئيسيا للديانة الزرادشتية والذين اعتنقوا بعد 
ذلك اإلسالم، هذا وقد أمضى عمر الخيام حياته في 
وتعاهد  صديقين  مع  يدرس  وكان  نيسابور  مدينة 
اآلخرين  الحظ  يوافيه  من  يساعد  أن  على  الثالثة 
وزيرا  الملك”  “نظام  أصبح صديقه  عندما  وبالفعل 
للسلطان ألب أرسالن خصص لعمر الخيام مبلغا من 
المال يتقاضاه من بيت المال كل عام ما ساعد عمر 

الخيام على التفرغ للبحث والدراسة.
تقدير  وتم  نيسابور  في  طفولته  الخيام  عمر  قضى 
إلى  أرسلوه  الذين  األوائل  أساتذته  قبل  من  مواهبه 
اإلمام “موفق نيسابوري” وهو أعظم مدرس ومعلم 
في منطقة خراسان والذي كان يدرس ألوالد النبالء.

سافر الخيام بعد دراسة العلوم والفلسفة والرياضيات 
الفلك في نيسابور إلى مدينة بخارى في عام  وعلم 
1068 حيث كان يتردد على مكتبة الفلك المرموقة، 
وفي عام 1070م انتقل إلى مدينة سمرقند حيث كان 
يعمل “أبو طاهر” حاكم ورئيس القضاة في المدينة، 
وهي  شهرة  األكثر  الجبرية  بأعماله  الخيام  وقام  

رسالة في "براهين الجبر والمقابلة".
األول”  “ملكشاه  السلطان  خدمة  في  الخيام  دخل  
السادسة  سن  في  وهو  1073م  عام  في  وذلك 
والعشرين من عمره ثم سافر بعد ذلك إلى أصفهان 

الملك في عام 1076م  نظام  قبل وزير  بدعوة من 
وذلك بهدف االستفادة من المكتبات ومراكز التعليم 
هناك، وفي ذلك الوقت بدأ الخيام في دراسة أعمال 
عالم الرياضيات اليوناني “إقليدس” وشرع في إنشاء 
دقيقة  فلكية  رصد  عمليات  إلجراء  فلكي  مرصد 

تهدف إلى مراجعة التقويم الفارسي القديم.
وانطلق  التأييد  الخيام  فقد  ملكشاه ووزيره  وفاة  بعد 
إلى مكة من أجل أن يحج ثم عاد إلى نيسابور مسقط 
رأسه بعد تدهور حالته الصحية وقيل إنه عاش في 
عزلة عن الناس حتى توفي عن عمر يناهز 83 عاما 
في مدينة نيسابور في 4 من ديسمبر عام 1131م ثم 
دفن في قبر قد تنبأ بموقعه في شعره في بستان تسقط 
فيه األزهار مرتين في السنة ويطلق على هذا المكان 

اآلن “ضريح عمر الخيام”.

عالم رياضيات
رغم أن عمر الخيام مشهور كشاعر إال أنه اشتهر 
بين علماء الرياضيات بالجبر وهو صاحب التقويم 

اليوم، وهو أول  إلى هذا  المتبع  الفارسي 
التي  “شيء”  العربية  الكلمة  استخدم  من 
الكريم وقد استخدمها  القرآن  تكررت في 
عمر الخيام للداللة على الكلمة التي رسمت 
في الكتب العلمية البرتغالية “xay” والتي 
 ”x“ بالتدريج استبدلت إلى الحرف األول
الذي أصبح رمزا عالميا للعدد المجهول.

كان  الخيام أول من اخترع طريقة حساب 
الدرجة  من  جبرية  ومعادالت  المثلثات 
وترجع  المخروط،  قطع  بواسطة  الثالثة 
معادالت  حل  على  لقدرته  أيضا  شهرته 
من الدرجة الثانية بطرق هندسية وجبرية، 
التكعيبية  المعادالت  بتنظيم  أيضا  وقام 
عندما  الحدين  ذات  نظرية  في  وبحث 
يكون األس صحيحا موجبا ووضع طرقا 

إليجاد الكثافة النوعية.
“شرح  العربية  باللغة  مؤلفاته  أهم  ومن 
إقليدس-  كتاب  مصادرات  من  أشكل  ما 
الذهب والفضة  االحتيال لمعرفة مقداري 

الكثافة  قياس  طريقة  وفيه  منهما  مركب  جسم  في 
النوعية- رسالة في الموسيقى”.

عالم فلك
منه  وطلب  أيضا  الفلك  علم  في  الخيام  عمر  برع 
هجرية/1074م   467 سنة  ملكشاه  السلطان 
وبالفعل  القديم  الفارسي  التقويم  تعديل  في  مساعدته 
وضع الخيام تقويما سنويا بالغ الدقة ويقول المؤرخ 
جورج سارطون إن تقويم الخيام كان أدق من التقويم 
مرصد  في  الرصد  الخيام  تولى  وقد  الجريجوري، 

أصفهان.
حيث  الفلك  علماء  من  مجموعة  الخيام  عمر  قاد 
عمليات  إلى  فريقه  مع  1079م  عام  في  توصل 
بـ14  عنها  وعبروا  مذهلة  بدقة  السنة  طول  قياس 
خانة 365.2421985815 يوما، وفي الواقع فإن 
هذا الرقم دقيق في خاناته الثماني األولى وفقا ألكثر 
القياسات الحديثة دقة ويحدث خالف في السنة الثامنة 

من سنة ألخرى.

معتز دياب
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عمرو يحيى

الملل،  العالم اآلن من مشاعر  أغلب شعوب  تعاني 
كورونا،  فيروس  مستجدات  آخر  ترقب  ظل  في 
الضحايا  من  اآلالف  مئات  وقوع  في  تسبب  الذي 
بين مرضى ووفيات، وربما ماليين البشر في حالة 
من االنعزال، إال أن الملل نفسه قد يصبح الطريق 
نحو اإلبداع والعهدة على خبراء علم النفس، الذين 

توصلوا إلى أهمية الملل غير المتوقعة.

الملل أنواع
المملة،  الهروب من األوقات  الجميع محاولة  اعتاد 
عبر إلهاء النفس بأمور متعددة، على الرغم من أن 
الملل يحمل فائدة مثيرة تتمثل في تحفيز اإلبداع وفقا 

للعلماء، فما هي طرق االستفادة من الملل؟

يرى العلماء في البداية أن للملل أنواع مختلفة، حيث 
يجب أن يحدد كل شخص نوع الملل الذي يواجهه 
ليصبح قادرا على االستفادة منه قدر اإلمكان، فبينما 
يعاني البعض من مشاعر الملل بسبب القيام بأعمال 
روتينية أغلب الوقت، أو بسبب عدم القيام بأي شيء 
على اإلطالق، نجد أن الملل يختلط بالنسبة للبعض 
الحالة  تلك  في  ليكشف  الالمباالة،  عدم  مشاعر  مع 

عن أزمة نفسية تتطلب العالج.

فوائد الملل
تتعدد الدراسات العلمية التي بحثت عن فوائد الملل 
من  باحثون  أجراها  دراسة  توصلت  إذ  المختلفة، 
أستراليا وسنغافورة في العام 2018، إلى أن القيام 
بعمل روتيني ممل، يعني زيادة فرص اإلبداع فيما 

بعد.
المتطوعين  أن  الدراسة  من خالل  الخبراء  اكتشف 
أللوانها  وفقا  األرز  حبات  بترتيب  قاموا  الذين 
ومختلفة،  مثيرة  أفكار  طرح  في  بعد  فيما  نجحوا 
يمارسوا  كانوا  الذين  اآلخرين  بالمتطوعين  مقارنة 
بعض األلعاب المسلية، ما يكشف عن دور األعمال 
الروتينية المملة في نظر البعض، في زيادة القدرات 

اإلبداعية.

يتفق خبراء علم النفس كذلك على أن أحالم اليقظة 

أحالم  سيطرة  فمع  لذا  اإلبداع،  زيادة  شأنها  من 
اليقظة على الذهن في أوقات الملل الطويلة، نجد أن 
الملل بهذه الطريقة أيضا يساهم في تحفيز العقل على 
التفكير والتخيل، ومن ثم يعمل على تحويل إبداعه 

إلى أمر ملموس على أرض الواقع.
لم يغفل العلماء كذلك أهمية اإلحساس بالملل، والذي 
يؤدي إلى سيطرة مشاعر الالمباالة على الفرد، إذ 
يشير الخبراء إلى أن الملل في تلك الحالة يعتبر مثل 
ناقوس الخطر الذي يكشف عن إحساس المرء بعدم 
والبحث  التحرك  بضرورة  ينادي  ثم  ومن  الرضا، 

عن التغيير قبل فوات األوان.

االستفادة من الملل
النكشير  وسط  بجامعة  النفس  علم  أستاذة  ترى 
اإلنجليزية، ساندي مان، أنه من أجل االستفادة من 
بداخلنا،  اإلبداعية  الطاقة  لتوليد  أو  لتحفيز  الملل 
لبعض  المملة  النشاطات  بعض  نمارس  أن  فعلينا 
الوقت، والتي ال تستدعي التركيز أو القيام بالمجهود 
الذهني، في إشارة إلى أن السير في طريق معتاد أو 
الجلوس مغمض  الدقائق أو حتى  السباحة لعدد من 
بأفكار  الخروج  إلى  ويدفعك  المراد،  يحقق  العينين 

إبداعية خالل مدة قصيرة.
المملة  األوقات  تلك  بين  الفارق  على  ساندي  تشدد 
والمفيدة، وبين نشاطات أخرى مثل التأمل واليوجا، 
ال تؤدي إلى اإلحساس بالملل بقدر ما تصل بنا إلى 
دون  أيضا  نحتاجها  التي  والراحة  الهدوء  مشاعر 

شك، ولكن في الوقت المناسب لها.

كذلك تحذر ساندي من االعتماد على تصفح الهواتف 
مشاهدة  أو  االجتماعي  التواصل  مواقع  ومتابعة 
التلفزيون، لمواجهة مشاعر الملل، في إشارة إلى أن 
ذلك قد يشتت الذهن لبعض الوقت، لكنه لن يساعد 
المرء على تحقيق االستفادة المطلوبة يوما من الملل 

الحميد.

فوائد الملل ..
كورونا يحفز اإلبداع بأوقات الفراغ
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صرح السيد/ علي قواطين منسق لجنة تنسيق برلين 
أن يوم األسير، هو ذكرى مؤلمة و أسرانا ما زالوا 
يعانون خلف جدران زنازين االحتالل اإلسرائيلي .

األبرار  لشهدائنا  والوفاء  العهد  نجدد  المناسبة  بهذه 
في  شبابهم  بزهرة  الذين ضحوا  البواسل  وألسرانا 
،وإننا  العادلة  قضيتنا  عن  دفاعا  االحتالل  زنازين 
لهم  ومناصرتنا  دفاعنا  في  وماضون  مستمرون 

ولقضيتهم العادلة. 

حرب  أسرى  هم  فلسطين  أسرى  بأن  العالم  وليعلم 
تحقيق  يمكن  وال  عادلة  وقضيتنا  مجرمين.  وليس 
السالم العادل والشامل في العالم إال بإنهاء االحتالل 
المستقلة  الفلسطينية  الدولة  وإقامة  اإلسرائيلي 
القدس الشريف، واطالق سراح أسرانا  وعاصمتها 
ديارهم  إلى  الفلسطينيين  الالجئين  وعودة  البواسل 
التي شردوا وهجروا منها، وهذا حق مشروع اقرته 

القرارات الدولية.

األوروبي  للتحالف  برلين  تنسيق  لجنة  في  اننا 
الدولي  المجتمع  نطالب  فلسطين  أسرى  لمناصرة 
كيان  على  بالضغط  اإلنسان  حقوق  ومنظمات 
الدولية  القرارات  بتطبيق  اإلسرائيلي  االحتالل 
الفوري  واالفراج   ، الفلسطينية  بالقضية  المتعلقه 
عن أسرارنا، و خصوصا في ظل انتشار فايروس 
عن  باإلفراج  العالم  دول  قامت  بحيث   ، كورونا 
بفايروس  إلصابتهم  تحسبا  سجونها  في  المعتقلين 

كورونا الذي يجتاح العالم. 

ان منظمات حقوق اإلنسان والمجتمع الدولي يجب 
بأن  العادلة وخاصة  تجاه قضيتهم  بدورها  تقوم  أن 
والخوف  القلق  من  حالة  يعانون  األسرى  عائالت 
اإلصابة  لخطر  المعرضة  أبنائهم  حياة  الشديد علي 
ابسط  فيها  تتوفر  ال  ظروف  في  كورونا  بفيروس 
مقومات الحياة قبل كورونا،  علماً أن ادارة ومصلحة 
السجون من المحققين والسجانين أصيب بعضهم بهذا 
الفايروس، مما يعرض األسرى لإلصابة بالفايروس 
و حياتهم للخطر. وكذلك سياسة اإلهمال بعدم توفر 
الوسائل واألدوات و االحتياجات الضروريه للتعقيم 
والوقاية بحيث يسهل انتشار الفايروس بين األسرى. 
وإننا في لجنة تنسيق برلين نطالب الصليب األحمر 
لتأمين  بالتدخل  اإلنسان  حقوق  ومنظمات  الدولي 
 ، كورونا  فايروس  من خطر  الوقاية  وسائل  جميع 
وتناشد لجنة تنسيق برلين كافة الجهات بتقديم كافة 
األسرى  لعائالت  والمادي  المعنوي  الدعم  أشكال 
وإنسانية  واجتماعية  اقتصادية  حياة  يعانون  الذين 

صعبة وبشكل خاص األطفال و النساء منهم. 

ومن هنا تعلن لجنة تنسيق برلين للتحالف عن إطالق 
برنامج للتواصل المباشر مع عائالت األسرى لتقديم 
بالتواصل  والمادي  المعنوي  الدعم  أشكال  كافة 
لجنة  علي  والقائمين  األسرى  عائالت  بين  المباشر 

تنسيق برلين .

الحرية ألسرى الحرية ،،، كل التحية والتقدير 
في يوم األسير الفلسطيني لألسرى وعائلتهم .





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

من جلسات العنایة بالبشرة على أیدي مختصین.

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

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

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

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

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

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

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

یوم السبت للمواعید المسبقة 

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

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

- نقدم لزبائننا كذلك فحص بشرة مجاني.

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

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

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

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

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

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

Ausländerangelegenheiten
Landeseinwohneramt

Außenstelle:
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Keplerstr. 2, 10589 Berlin
U.-Bhf. Mierendorffplatz
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شھر مایو/ آیار ۲۰۲۰
Gebetszeiten für Berlin / Mai 2020
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تبحث عن متدربة في مجال السكرتاریة
 شرط التحدث باللغة العربیة وإجادة اللغة األلمانیة

Tel.: 0177- 2164304

Langzeitpraktikum

Mo. bis Fr. : 11:00 -15:00 Uhr

نفسانیین وأخصائیین  اجتماعیین  مشرفین  عن  تبحث  برلین  في  اجتماعیة   مؤسسة 
االحتیاجات ذوي  من  البالغین  المعاقین  األشحاص  مع  للعمل  وإناث  ذكور   ومربین 

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

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

على عنواننا االلكتروني

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

:

Tel.: 0176-4033 3466

Kinder- & Familienpraxis
Für unsere Praxis suchen wir:

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

لالستعالم

21
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AACHEN
Moscheen
Arrahman Moschee
Brabantstr. 8, 52070 Aachen
BOCHUM
Moscheen
Islamische Gemeinde e.V.
Dibergstr. 37, 44789 Bochum
Tel.: 0234-300182
BONN
Botschaften
Algerien
Rheinallee 32-34, 53173 Bonn
Tel.: 0228-94 37 60
Katar
Godesberger Allee 77 -81, 53175 Bonn
Tel.: 0228/36 78 50
Tunesien
Godesberger Allee 103, 53175 Bonn
Tel.: 0228-8 48 96 00
V.A.Emirate
Erste Fährgasse 6, 53113 Bonn
Tel.: 0228-26 70 70
Moscheen
Al Ansar Moschee
Bonnerstr. 93
53173Bonn
Al-Muhadschirin Moschee
Theaterstr. 12
53111 Bonn
Al-Muhsinin
Schwarzer Weg 41
53227 Bonn
Ar-Rahmah
Galileistraße 226
53177 Bonn 
Assonnah-Moschee
Siemensstraße 102
53121 Bonn
Vereine
Arabien Sport- und Culture Verein e.V.

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

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

53117 Bonn 
Dr. med. Dent. Kathrin El Khaldi
Theaterplatz 2
53177 Bonn
Dr. Hosain El Karkani
Kinderarzt - Allergologie
Pfeilstr.1, 53919 Weilerswist
Dr. Khaled Hamam
Kinder- & Jugendmedizin / Kinderkardiologie
Marktstr. 101, 56564 Neuwied
Tel.: 02631/31713
Physiotherapie
Jalal Al Suleiman
Beueler Bahnhofplatz 26, 53225 Bonn
Tel. 0228-471317
Apotheken
Herz Apotheke
Apotheker Maher Hamam
Oppelnerstr. 130, 53119 Bonn
Tel.: 022897626845
Rhein Apotheke
Apotheker Al-Hafez
Gerhard-von-Are-Str. 4-6
53111 Bonn 
Hofgarten Apotheke
Kaiserplatz 16
53113 Bonn
Ahorn Apotheke
Reichsstr. 51
53125 Bonn
Apotheke Theaterpassage
Koblenzer Str. 60
53173 Bonn
Alte Apotheke
Koblenzerstr. 58
53173 Bonn
Einzelhandel
Agadir Shop
Bonnerstr. 3,53173 Bonn
Asif Pervaiz Asian Food Shop
Stiftsplatz 2, 53111 Bonn

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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Bagdad Shop
Koblenzer Str. 32, 53173 Bonn
Bagdad Market
Plittersdorferstr. 553173 Bonn
Basra Feinkost
Christian-Lassen-Straße 10b
53117 Bonn
Islamischer Laden M•S
Bonner Strasse 15, 53173 Bonn 
Maroc Shop
Plittersdorfer Str. 5, 53173 Bonn 
Mevlana Market
Oppelner Str. 23, 53119 Bonn 
SES GmbH
Südstr. 124, 53175 Bonn
Ümit Market
Rochusstr. 222, 53123 Bonn
Schulen
Bonn International School
Martin-Luther-King-Straße 14, 53175 Bonn
Tel.: 0228 / 30854-0
König-Fahd-Akademie Bonn
Staatlich genehmigte Grund- &
Teilhauptschule
Mallwitzstr. 2-4, 53117 Bonn 
Tel. 0228-346001
Restaurants
Cafe Club Safad
Bonnerstr. 19, 53173 Bonn
Divan
Kölnstr. 13
53111 Bonn
Hauraman
Moltkestr. 38
53173 Bonn
Phoenicia Lounge
Clemens-august-str. 34
53115 Bonn
Serhat
Bertha-von-Suttner-Pl. 11, 53111 Bonn
Tel.: 0228-5552982
Fahrschulen
Zerhouni
Röntgenstr. 19, 53177 Bonn
Tel. 0228-4468710
Friseur-Salon
Babylon
Koblenzer Str. 32, 53173 Bonn
Tel. 0228-3361641
Coiffeur Fida
Pauluspl. 5, 53119 Bonn
Tel. 0228-9663552
Lorenz
Am Fronhof 4-10, 53117 Bonn
Tel. 0228-3509476
Miss Beauty
Pauluspl. 5, 53119 Bonn
Tel. 0228-660867
Arab. Mix
Ansari Service
Bonner Str. 9, 53173 Bonn
Tel. 0170-3097254
BOCHUM
Drogerie
F&S
Tel.: 0178-5005067
BREMEN
Botschaften
Marokko
Wegesende 3, 28195 Bremen
Tel.: 0421-3 30 73 85
Sudan
Getreidestraße 7, 28217 Bremen
Tel.: 0421-6 18 08 90
Moscheen
Al-Mustafa Gemeinschaft e.V. 
Nordstr. 331,28217 Bremen
Islamische Gemeinde 
Bremervörder Str. 45,28219 Bremen
Tel.: 0421-395687
Apotheke
Knochenhauer Apotheke 
Knochenhauerstraße 48, 28195 Bremen
Tel.: 0176-45698576
Ausländer
Ausländerbehörden
Stresemannstraße 48, 28207 Bremen
Tel.: 0421-361-15275/ 361-15004
Notdienste
Ärztlicher Notdienst
Tel.: 1 92 92
Zahnärztlicher Notdienst
Tel.: 1 22 33
Kinderärztlicher Notfalldienst
Tel.: 3 40 44 44
Fundamt Bremen
Tel.: 361-1 00 79

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

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

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

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

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

- Wadi Musa (Petra) 9623 
- Zarqa 9629

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

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

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

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

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

SAUDI ARABIEN: 00966     
- Abha 9667
- Arar 9664 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



السعر العدد المنتج
7,50 € 1 كرتونة أندومي خضار ودجاج
5,00 € 4 بذر السمير اكسترا
5,00 € 3 بذر قرع السمير
5,00 € 3 قمرالدين ناشف
6,00 € 3 جالب عصير
2,00 € 3 )حمص فاصوليا)ماء
5,00 € 4 ترمس بالماء أكياس
5,00 € 3 كعك أكياس
7,00 € 2 نستلة أونيكا
5,00 € 3 مخلل لفت 600غ

12,00 € 1 صندوق فول سادة 24 قطعة
2,00 € 3 جلي
2,50 € 1 فحم أركيلة 1 كيلو
5,00 € 4 شيبس ليز كبير
5,00 € 4 )باميا ـ ملوخية ـ فول ـ كزبرا)مجمدة
2,00 € 3 بذر مصري اكسترا شحوت
8,00 € 1 صندوق بيبسي ـ ميرندا ـ سفن اب 24 قطعة
5,00 € 2 شاي ليبتون أكياس
3,50 € 6 شراب بيربيكان رمان وتوت وفراولة
9,00 € 1 أرز بسمتي كولدن 5 كيلو
5,00 € 4 تمر 400غ سلمبو
5,00 € 3 لحم النشون 340غ زوان ـ روبرت
5,00 € 4 لحم النشون 200غ زوان ـ رزبرت
5,00 € 1 سمك عراقي كارب 1 كيلو
7,50 € 1 سمك بحري يوناني دورادو 1 كيلو

السعر العدد المنتج
5,00 € 5 جبنة كيري أقراص
5,00 € 4 جبنة بيكون أقراص
5,00 € 5 جبنة البقرة السعيدة أقراص
5,00 € 4 جبنة البقرة الضاحكة أقراص
5,00 € 3 حليب مكثف
5,00 € 7 قشطة بوك
5,00 € 4 صاص عراقي
7,00 € 2 طحينة القوش+القمة 800غ
5,00 € 3 طحينة القمة 400 غ
6,00 € 2 ماجي مكعبات
5,00 € 4 زيت عباد الشمس 1 لتر
2,00 € 3 شعيرية 500غ
5,00 € 4 ماء الورد/ الزهر البستان كبير
2,00 € 3 ماء الورد/ الزهر البستان صغير
5,00 € 3 عصير دارينا باودر
5,00 € 3 عدس مجروش ـ بيوتنا 900 غ
5,00 € 4 ذرة ناشفة ـ النورس
5,00 € 3 فاصوليا صنوبرية ناشفة
5,00 € 4 برغل أسمر ناعم وخشن ـ البستان
5,00 € 4 مخلل خيارـ ريف الشام 600غ
5,00 € 3 ورق العريش 600 غ
5,00 € 3 عجينة تمر البصرة
5,00 € 4 تونا علب
2,00 € 3 سردين علب
5,00 € 3 ملوخية ناشفة

قائمة أسعار المنتجات خالل شهر رمضان الكريم
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Amsinckstraße 43, 20097 Hamburg
Tel: 040-23532988
MAS GmbH
Hammer Deich 12-18, 20537 Hamburg
Tel.: 040-2500022
Mirex Automobile
Spalding Str. 75, 20097 Hamburg
Te.: 040-230382 
Juwelier
Disli Adil Juwelier
- Billstedter Platz 28 22111 Hamburg
  Tel.: 040-73673139
- Öjendorfer Damm 57 22043 Hamburg
  Tel.: 040-6546119
E. Awad Goldschmiedemeisterin 
Alsterchaussee 3, 20149 Hamburg
Tel.: 040-443600
Suzan Juwelier
Steindamm 37, 20099 Hamburg
Tel.: 040-243283
Textilien/ Mode/ Möbel
Ajamko Import & Export
Kreuzweg 20, 20099 Hamburg
Tel.: 040-249844
Arabtainment (CD‘s / DVD‘s)
Aspelohe 27 A, 22848 Hamburg
Tel.: 040-30854090
Boutique Hayul Musallin
Kleiner Pulverteich 9, 20099 Hamburg
Tel.: 040-41924360
Hidjab Style
Kleiner Pulverteich 9, 20099 Hamburg
Tel.: 040 - 41 924 360 
Orient-Mode
Lübecker Straße 129, 22087 Hamburg
Tel.: 040-25497620 
Shisha-Basar
Heimfelder Strasse 29a, 21075 Hamburg
Tel.: 040-79005741
Medien
Taxxim Print Druckerei 
Bökmann Str. 14, 20099 Hamburg
Tel.: 040-25328044
Logistik
Cotrans GmbH
Adenauerallee 1, 20097 Hamburg
Tel.: 040-28008433
Mangel Trading & Shipping Co.
Billstr. 33, 20539 Hamburg
Tel.: 040-81978530
HANNOVER
Botschaften
Jordanien
Andreaestraße 1, 30159 Hannover
Tel.: 0511-32 38 34
Moscheen
Islamisches Zentrum
Kornstr. 25, 30167 Hannover
Tel.: 0511-7 01 11 13
Moschee Sunnah
Asternstr. 10, 30167 Hannover
Tel.: 0511-7635670
Ausländer
Ausländerbehörde
Leinstr. 14, 30159 Hannover
Öffnungszeiten: Mo u. Di:  8:30 - 13:00 Uhr
Do: 8:30 - 13:00/ 14:30 - 18:00 Uhr 
Fr: 8:30 - 12:00 Uhr
Notdienste
Arztnotruf 
Tel.: 0511-1 92 42 / 31 40 44
Notfalldienst Augenarzt
Tel.: 0511-314044 
Notfalldienst Frauenarzt
Tel.: 0511-314044 
Notfalldienst HNO-Arzt
Tel.: 0511 / 314044 
Zahnärztlicher Notfalldienst
Tel.: 0511-31 10 31 
Rettungsleitstelle
Tel.: 0511-19222 
Giftnotruf  
Tel.: 0551-19240 
Apotheken-Notdienst
Tel.: 0 11 89 
Zentralruf der Autoversicherer
Tel.: 0180-25026
Abwasser (Störung)
Tel.: 0511-168-4 73 77 
ADAC Pannenhilfe
Tel.: 0180- 2 222 222 
Strom Störungsannahme
Tel.: 0511-4 30-31 11
Gasversorgung Störungsannahme
Tel.: 0511-4 30-41 11  
Reisen

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

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

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

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

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

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

مصر

- الجزائر

ـ البحرين

ـ جيبوتي 

ـ اريتريا

- اليمن

- األردن

ـ العراق

- قطر

 
- الكويت

- لبنان

ـ ليبيا

- المغرب

- موريتانيا

ـ عمان

- فلسطين

- السعودية

- السودان

- سورية

- تونس

ـ اإلمارات
 

ـ الجامعة العربية

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

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

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

ـ االتحاد الثقافي العربي

 
ـ المعهد الثقافي العربي

 
ـ إتحاد اآلباء العرب

ـ االتحاد

ـ جمعية التضامن الخيرية

ـ البالغ

ـ الدار

ـ الديوان

ـ الحولة

 
ـ اإلرشاد

 

ـ الكرامة
 

ـ الكرمل

ـ جمعية المبرات الخيرية

ـ النادي
 

ـ جمعية أصدقاء اليرموك

ـ الجمعية العربية األلمانية
  للتبادل الثقافي

  
ـ معهد البحوث اإلجتماعية

 

ـ الجالية العربيةاأللمانية المستقلة

 
ـ المركز العربي

  األلماني

ـ جمعية الرسالة 
اللبنانية األلمانية

ـ جسر الصداقة األلماني
  اللبناني

ـ الرابطة
  اللبنانية

ـ اإلتحاد اللبناني
  األلماني لإلصالح

ـ جمعية الجسر

رابطة المغتربين
السوريين

ـ القنطرة

 
ـ الصداقة المغربية

 
ـ جمعية الصداقة األالمانية المصرية

ـ الغرفة

 
ـ بيت الشباب العربي األلماني

 

ـ إدفاد

 
ـ مركز اإلسالمي للثقافة والدعوة

 

ـ مؤسسة إنسان

ـ الجالية العراقية

 
ـ الرافدين

 
ـ اإلغاثة اإلسالمية

ـ جنين

 
ـ مركز األسرة والشباب

ـ الجالية األردنية
برلين/براندبورغ

 

ـ الجالية األردنية ـ ألمانيا

-جمعية و مدرسة 
الرسالة اللبنانية األلمانية

 
ـ الجمعية الطبية العربية

ـ لجنة أبناء مخيم برج الشمالي
 

ـ نادي شباب
  فلسطين

  
- التجمع الفلسطيني في ألمانيا

- جمعية السالم
 

ـ مركز الشبيبة الرياضي
  اإلندماجي 

ـ الجالية السودانية
 

ـ الصالت
  الطيبة السودانية

ـ النادي السوداني

ـ الجالية
األردنية الموحدة ـ ألمانيا

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

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

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

- الكنيسة الكاثوليكية

- الكنيسة القبطية المصرية

- كنيسة الروم األرثدوكس

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

ـ مسجد عمر

- مركز اإلمام الصدر

- مسجد النور

- مركز القائم

- مسجد دار السالم

- مركز المصطفى

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

ـ لمرضى اإليدز
 
  

ـ للمعوقين

ـ لتأهيل الشباب

 
ـ استشارة للنساء

 
ـ جمعية األسرة

 
ـ استشارت لكل األسرة

 
ـ لكل المعوقين

  
ـ استشارة

  األسرة و المدرسة
 

ـ إستشارات
  إجتماعية

 
ـ للشباب والعائالت

 

ـ مركز عالج 
األطفال

 
ـ لالجئين

 

ـ للسكان
 

ـ إستشارات قانونية لألجانب
  

ـ لمرضى السرطان

الصداقة 
المصرية األلمانية

- مسجد المركز اإلسالمي

- مركز الحسنين

- مسجد الودادية

- مسجد دار الحكمة

ـ مركز التراث

ـ الخليل إبراهيم

- مسجد المركز الثقافي 

- مسجد الرحمن

- مسجد بالل

ـ مسجد الصحابة

ـ مسجد الرسالة

مسجد الفردوس



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

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

معالجة الخوف من طبیب األسنان
 جدید: - أشعة رقمیة

تركیب األسنان بدون طبعات و خالل فترة قصیرة

مواعید العمل
Sprechzeiten
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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



66

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
Ringbahnstr. 50, 12103 Berlin
Tel. 030-75 7777 50
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
Dr. Muna Zaghloul-Abu Dakah
Stendaler Str. 24, 12627 Berlin
Tel. 030-9927790
Zamzam Abushowaisha
Hellersdorfer Str. 237, 12627 Berlin
Tel. 030-99400694

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
Braunschweiger Str. 14, 12055 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
زغلول 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 

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



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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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, 
Tel. 030-4538089

أسنان
ـ د/ أمين حافظ

ـ د/ ع. نجم

 
ـ د/ يوسف

 

ـ دة /  الصوري 

ـ د/ عمار شاكر
  

ـ دة/  منى السمارائي

- 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
pÅ]ÁuÊ<l^ ^√â]
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Ÿ^Àõ˘]<4„�i<l^È◊€¬Ê<l^È◊€¬

‰⁄ÊÅ<Çe^¬<ÖÁj“Ç÷]<Ö^éjäπ]
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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

Ärzte أطباء

Dr. Houssam Hegazy
Arzt für Urologie

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

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

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

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

www.allgemeinmediziner-kurtoglu-berlin.de



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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Ärzte أطباء



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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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



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.



Tel.: 030 606 41 52

Zahnarzt 
Mohamad Anis Almohamad

د. محمد أنیس المحمد
Zahnarzt 

Omar Shalabi
د. عمر شلبي

Fachzahnarzt für Oralchirurgie 
Mukhtar Daiban

د. مختار ذیبان
اختصاصي جراحة أسنان

www.zahnarztpraxis-neukoelln.de

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

نتحدث األلمانیة، العربیة والتركیة
Mo. - Do.: 

08:00 - 20:00 Uhr
Fr.: 

08:00 - 18:00 Uhr
Sa.: 

10:00 - 16:00 Uhr

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

Sophie Charlottenstraße 73-74,
14059 Berlin

Tel.: 
030 31996710

E-Mail: 
b.samarrai@t-online.de

ZAHNARZTPRAXIS
Birgit  Samarrai

عيادة طب األسنان
د.   منى السامرائي



.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
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/ 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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HÍÒ^fl¢]<·Áfi^œ÷]<H4ä÷]<∞fi]ÁŒ<HÏÜâ˘]<∞fi]ÁŒ

<ÌÈf�÷]<∞fi]Áœ÷]<HÁr◊÷]Ê<gfi^q˘]<·Áfi^Œ

D
esig

n
ed

 B
y D

alil

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

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
Naim Ashour
Schöneberger Str. 5a, 10963 Berlin
Tel. 030-33986886
Sudgi Hamdan
Kurfürstenstr. 37a, 12249 Berlin-Lankwitz, 
Tel. 030- 81001323 / 0163-7280250

ـ ا/مصطفى

ـ أ/ حاتم البطة

ـ ا/ موسى

ـ ا/نعيم عاشور

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, 
Tel. 0177-5987984

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،
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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 





Konditorei - Nüsse - Kaffe
e

Mo. - So.: 10:00 - 20:00 Uhr

Karl-Marx-Str. 54, 12043 Berlin
Tel.: 030 98 39 80 91 | Mob.: 0176 56 308 588
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mehr als 100 verschiedenen Gummibärchen

عروض خاصة بمناسبة الشهر الفضيل

حلويات رمضانية 1ك    10€

قهوة برازيلي / كولومبي 1ك   €12مكسرات إكسترا 1ك     16€
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Al Afrah
Karl-Marx-Str. 71, 
12043 Berlin, Tel.: 030-85977769
Al Aman
Hermannstr. 39
Tel. 030- 6213477 
Al Hadi
Hermannstr. 177, 12051 Berlin, Tel. 
030-23911508
Al Hanan
Sonnenallee 98, 12045 Berlin 
Tel. 030-6875793
Al Hanan
Badstr. 28, 13357 Berlin, 
Tel. 030-75631605
El-Reda
Huttenstr. 110553 Berlin
Tel. 030-3995991
Dubai
Turmstr. 47a, 10551 Berlin
Tel. 030-39493541
Gulf
Turmstr. 15, 10559 Berlin,
Tel. 030-3944280
Nehme
Hermannstr.12049 Berlin
Tel. 0176-77500064

ـ مجوهرات األفراح

ـ مجوهرات األمان
  

ـ الهادي

 
ـ مجوهرات الحنان

ـ مجوهرات الحنان

ـ مجوهرات الرضا

 
ـ مجوهرات دبي

 
ـ مجوهرات الخليج

- نعمة

Barbar Aga
Karl-Marx-Str. 46, 12045 Berlin
Tel. 030-62985881
El-Salam
Sonnenallee 44, 12045 Berlin, Tel. 
62726510
Goldene Shicha
Graefestr. 65a, 10967 Berlin
Tel. 0176-29873909
Sahara
Boddinstr. 4, 12053 Berlin, 
Tel. 62989528
Sehraya
Großbeerenstr. 79, 10963 Berlin 
Tel. 030-25938733
Tausend und eine Nacht
Potsdamer Str. 137, 10783 Berlin
Tel. 030-32890986 
Um Kalthum
Sonnenallee 40/70, 12045 Berlin, 
Tel. 030-2732509
Ya Hala
Pankstr. 51, 13357 Berlin, 
Tel. 030-46905038

ـ بربر أغا

ـ السالم

 
ـ الشيشة الذهبية

ـ صحارى

ـ سهراية

 
ــ ألف ليلة و ليلة

ـ أم كلثوم
 
 

ـ ياهال

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

ـ ملحمة البتول

ـ أبو سامر

 
ـ الهنا

  
ـ القدس العربي

ـ ملحمة المصطفى

  
ـ الريان

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

 ـ الجليل

ـ سوق الشام

ـ عزام

ـ بغداد

 
ـ البركة

ـ الفيصل

ـ المنى

ـ ملحمة الرضا

 ـ ملحمة السالم

ـ ملحمة الشهباء

ـ ملحمة جبل عامر

ـ حبيبي

ـ حرب
 

ـ محل القناعة

ـ محالت دامس

ـ وائل

 ـ الشرق

ـ جوهرة الشرق

ـ سبيتي

ـ ملحمة يوسف

ـ زغيب

ــ األندلس
 

- الحمرا

ـ األمراء

ـ الباشا

ـ مطاعم الرحمة

- الصفا

 
ـ السلطان

 
ـ أكروم

ـ مطعم أميرة

ـ أسعد

 
ـ اصالة

 
ـ بابل

 

ـ بهارات

ـ بركة

ـ بربر أغا

 
ـ إكسال

ـ فروج المدينة
 

ـ بيت المدينة

ـ الشحرور

ـ معجنات الضيعة

 
- الرضا

 

ـ الريف
 

ـ جمال الشام

ـ حبيبي

 

ـ يافا

- الزان

ـ مندي

 
ـ مرووش

ـ مروش

ـ مسايا

Al-Andalus
Sonnenallee 40, 12045 Berlin
Al Hamra 
Raumer Str. 16, 10437 Berlin
Tel. 030-42850095
Al Omaraa
Kaiserin-Augusta-Allee 85, 10589 Berlin
Tel. 030-33006543
Al Pascha
Sonnenallee 77, 12045 Berlin
Tel.: 030-62903549
Al-Rahme
 ,Flughafenstr. 49, 12053 Berlin  ـ
    Tel.: 0179-171 30 11
  ,Karl-Marx-Str. 194, 12055 Berlin  ــ
    Tel.: 0176-2684 6030
Al-Safa 
Sonnenallee 75, 12045 Berlin
Tel. 030-62737894
Al Sultan
Mehringdamm 44, Berlin
Tel. 030-78897239
Akroum
Sonnenallee 45, 12045 Berlin
Tel. 030-23619319
Amira
Donaustr. 131, 12043 Berlin
Tel. 030-6233790 
Asaad
Luxemburger Str. 6, 13353 Berlin
Tel. 030-81799951
Assala
Hohenzolerndamm 11, 10717 Berlin
Tel. 030-47595598
Babel
- Gabriel-Max-Str. 16, 10245 Berlin
  Tel. 030-29368784
- Kastanienallee 33,10437 Berlin
  Tel. 030-44031318
Baharat
Winterfeldstr. 37, 10789 Berlin
Tel. 030-2168301
Baraka
Lausitzer Plaz 6, Kreuzberg
Tel.030-6126330
Barbar Aga
Karl-Marx-Str. 45,12045 Berlin  
Tel. 030-6242708
Casalot
Claire-Waldoff-Str. 5, 10117 Berlin
Tel. 030-27572210
City Chicken
Sonnenallee 59, 12045 Berlin
Tel. 030-6248600
City House
Sonnenallee 73, 12045 Berlin
Tel.: 030-62904952
El Chahrour
Ohlauer Str. 10, 10999 Berlin
Tel. 030-6117115
El-Daia Snack
Sonnenallee 46, 12045 Berlin
Tel: 030-63413250
El Reda
Huttenstr.  69, 10553 Berlin
Tel. 030-3911119
El-Rief
Schönhauser Allee 46 a, 10437 Berlin
Tel. 030-44043370
Jamal Elshaam
Pettenkoferstr. 2, 10247 Berlin,
Tel.: 030-37472929
Habibi
- Winterfeldplatz, Tel. 030-2153332 
- Akazienstr. 9, Tel. 030-7874428
- Körtestr, 35, Tel.: 030-2922401
Jaffa
Pariserstr. 39-40, 10707 Berlin
Tel. 030-88702908
Lasan
Adelbertstr.96, 10999 Berlin
Tel. 030-69814098
Mandi
Seestr. 57, 13347 Berlin
Tel.: 030-20095700
Marooush
Knesebeckstr. 48, Ecke Ku‘damm
10719 Berlin, Tel. 030-887118335
Maroush
Adelbertstr. 93, 10999 Berlin
Tel. 030-69536171
Masaya
Wilhelmstr. 22, 10963 Berlin

Tel. 030-25931818
Nour
Kaiserdamm 89, 14057 Berlin,
Tel. 03033008145
Qadmous
Am Friedrichshain 1, 10407 Berlin
Tel.030-4246255
Rousche
Putbusser Str. 44, 13355 Berlin
Tel.: 030-34722645
Sabil
Boxhagener Str. 28, Friedrichshein
Tel. 030-29009227
Salam
Rankstr. 3, 10789 Berlin
Tel. 030-8813461
Salamat
Dunnckerstr.18, 10437 Berlin
Tel.030-4443136 
Salsabil 1
- Göhrener Str. 6, 10437 Berlin
Tel. 030-44053504
- Wörther Str. 16 10405 Berlin
Tel. 030-44046073
Sanabel
Gabriel-Max-str. 16, 10245 Berlin
Tel. 030-29000699
Scarabeo
Ludwigkirchstr. 6, 10719 Berlin
Tel. 030-8850616
Sesam
Gneisenaustr. 22, 10961 Berlin
Tel. 030-6946801
Shaam Restaurant
Karl-Marx-Str. 177, 12043 Berlin
Tel.: 030-68084054
Sharazad
Dahlmannstr. 27, 10629 Berlin
Tel. 030-53216767
Tiba
Karl-Marx-Str. 175, 12043 Berlin
Tel. 030-68087535
Ya Hala
Pankstr. 51, 13357 Berlin
Tel. 030-46067274
Um Kalthoum
Sonnenallee 34, 12045 Berlin
Tel.: 0151-45012777

ـ نور

ـ قدموس

 ـ روشة

ـ سبيل
  

ـ سالم

 
ـ سالمات

- سلسبيل 

  
ـ سنابل

 
ـ سكارابيوس

ـ سمسم

ـ شام

ـ شهرزاد

ـ طيبة

 
ـ ياهال

ـ أم كلثوم

Abu Laila, 
Beusselstr. 68, 10553 Berlin
Tel. 030-39848063
Albascha
Huttenstr. 5, 10553 Berlin
Al Iman
Schierker str. 33, 12051 Berlin
Tel. 030-6272 8443
Aljazeera
Sonnenallee 15,12047 Berlin
Tel.: 030-62725489
Al Manar
Lüderitzstr. 10, 13351 Berlin,
Tel.: 030-4514818
Goldene Bäckerei
Kiehlufer 115, 12059 Berlin
Tel.: 030-6808 1077
Habibi 
Erkstr. 6, 12043 Berlin, Tel. 030-6820381
Nuss Depot
Sonnenallee 73,12045 Berlin, 
Tel. 030-62727797
Um Kulthum
Sonnenallee 50, 12045 Berlin, Tel. 62734399

ـ أبو ليلى

 
- الباشا

-اإليمان

ـ الجزيرة

ـ المنار

ـ المخبز الذهبي

ــ حبيبي

 ـ المحمصة العربية

 
ـ أم كلثوم

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

ـ نادى البداوى

 
ـ نادي الكوثر

ـ نادي الكرامة

 
ـ  نادي فلسطين

- نادي القدس

Restaurant, Backwaren, Lebensmittel, Cafés, Juweliere مطاعم، أفران وحلويات، مواد غذائية، مقاه عربية، مجوهرات



المدن  من  بالعديد  البرتغال  في  السياحة  تتميز 
الخيارات  ذات  والفنادق  المميزة  السياحية 
ترعف  الميزانيات.  كافة  تناسب  التى  المختلفة 

من  مزيج  فهى   ! الواقع  ارض  على  الجنة  من  قطعة  و  جميل  حلم  هى  البرتغال 
قرار  باخذ  تتردد  ال  والقصور.  واالثار  بالتاريخ  وغنية  الخالبة  الطبيعية  المناظر 
التمتع  اجل  من  السفر  تستحق  تجربة  فهى  وقت  اقرب  فى  البرتغال  في  السياحة 
والتأمل قضاء وقت مثير ومميز مع افراد اسرتك.. فى هذا المقال تعرف معنا على 

اجمل واهم المعالم السياجية والمدن التى تجذب السياح فى البرتغال.

البرتغال

البرتغالية  المدن  على مجموعة من ابرز واهم 
 , البرتغال  في  السياحة  جذب  عامل  تعد  التى 
السطور  خالل  من  البلد  اسرار  واستكشف 

التالية…

ابرز مدن السياحة في البرتغال

لشبونة



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

شاطىء   مثل  البرتغال  في  الطبيعية  المناظر 
“ساو رافاييل” وشاطئ  Gale  وشاطئ “برايا 

دا فاليسيا”.

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

وعلى مدار العام.
يمر من خاللها نهر ” تاجة ” الخالب وتعد من 
السكانية.  الكثافة  ذات  البرتغالية  المدن  اكثر 

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

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

على مار العام.

ألبوفيرا

لشبونة



منطقة ألفاما : وهى من اقدم المناطق فى لشبونة 
وبمثابة قلب لشبونة النابض بالحياة. بها العديد 
المختلفة  والمحالت  والمقاهى  المطاعم  من 

للتسوق.
فى  الشهيرة  االحياء  من  وهى   : بيليم  منطقة 
السياحية  المعالم  من  العديد  به  ويوجد  لشبونة 
التى تدخل ضمن الئحة التراث العالى مثل برج 

بيليم , دير جيرونيموس الشهير
بالحياة  ينبض  حى  وهو   : ألتو  بايرو  منطقة 
حيث   , الحيوية  الشبابية  واالجواء  الصاخبة 

يوجد به العديد من المقاهى والمالهى الليلية.
وتضم لشبونة العديد من القالع المتاحف الفنية 

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

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

قلعة “سانت جورج”.

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

والمسارح.

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

بالسياحة وقضاء رحلة هناك .

5- كاشكايش :
اذا كنت ترغب فى الهروب من ازدحام مدينة 
لشبونة ذات الكثافة السكانية العالية فإليك بديال 
رائعا مثل مدينة كاشكايش. فهى مدينة برتغالية 
وتعتبر  البرتغالى  الريفيرا  على  تطل  رائعة 

بورتو

فونشال



وجهة سياحية محببة لألثرياء والمشاهير وتقع 
على بعد حوالى 2/1 ساعة من غرب العاصمة 
بالرقى  كاشكايش  فنادق  تتميز  البرتغالية. 
من  العديد  كاشكايش  تضم  كما   . والرفاهية 
المطاعم الكبرى والمنتجعات السياحية والحدائق 

” Marechal Carmona ” مثل حديقة
االخرى  والمتاحف  االثار  من  والعديد 
والشواطىء الخالبة مثل شاطىء غوينشو احد 

اشهر الشواطىء البرتغالية .

6- الغوس :
تشتهر مدينة الغوس بتضاريسها العجيبة وبها 
مجموعة راعئة من اجمل الشواطىء البرتغالية 
 ”  ,  ” اّنا  دونا  برايا   ” شاطىء  مثل  الخالبة 
مايا برايا ” وغيرها من الشواطىء االخرى , 
واهم ما يميز هذه الشواطىء هو نظافة الرمال 
للعائالت  مناسبة  سياحية  وجه  وتعد  وسحرها. 
الرياضية  االلعاب  ممارسة  محبى  وخاصة 
مدينة  تكون   . الغوص  او  السباحة  ورياضة 
وتقع  الصيف  اشهر  طوال  مزدحمة  الغوس 
فى منطقة الجرف جنوب البرتغال بالقرب من 

مدينة البوفيرا و بورتيماو.

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

بورتيماو الشهير.

8- مدينة فيال نوا دغايا :
من  دقائق  بعد  على  دغايا  نوا  فيال  مدينة  تقع 
جنوب مدينة بورتو البرتغالية. وتتميز بالهدوء 
النسبى عن االزدحام فى مدينة بورتو حيث تعتبر 
البديل المميز لفنادق بورتو المزدحمة دائما. بها 

العديد من الشواطىء النظيفة المطابقة للمعايير 
االوربية . بها العديد من المعالم السياحية التى 
خاللها  من  يمكنك  التى  دورو  نهر  على  تطل 
العديد  تجد  كما  الخالبة  المناظر  باروع  التمتع 
من المطاعم والمقاهى هناك لقضاء وقت ممتع.

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

البرتغالية.

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

المزدحمة االخرى.

كاشكايش

الغوس





01 - بلدة لبنانية في عكار.
02 - عائلة رسام فرنسي راحل - ضرب برجل واحدة.

03 - برية - صوت األشجار - متشابهان.
04 - أول الشيء - أغفر.

05 - لطم - مقياس أرضي - طاب واتسع عيشها.
06 - ضم بعض أجزاء الثوب بواسطة الخيوط - بحر - من المنبهات.

07 - كان أشرف من غيره - عمل إبليس - لصق به.

08 - مسرحي وكوميدي لبناني راحل - أداة استثناء.
09 - سهل إيطالي - دولة إفريقية.

10 - قصر أثري في روما من القرن السادس عشر.

01 - ممثلة لبنانية.
02 - عائلة رئيس جمهورية باكستاني راحل - برق وتألأل.

03 - وعاء الخمر - يستعمل في المدارس.
04 - أحد اإلنجيليين األربعة - للتمني.

05 - رهب وفزع - سقي - بلدة لبنانية بقضاء البترون.
06 - إحدى البحيرات الكبرى بين كندا والواليات المتحدة األمريكية - 

       نزهة بالعامية.
07 - شرح - حرف جر.

08 - جوهر - أخدع - عسل.
09 - بلدة لبنانية بقضاء البقاع الغربي.

10 - اإلسم الحقيقي للفنان اللبناني أبو سليم.

أفقي

رأسي
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بين الصورتين توجد 
سبعة فوارق

حاول أن تجدها في 
دقيقتين

7 x

أنا مالكم

1- أول من عبر المانش من السباحين  
    العرب؟

2- أول من افتتح مدرسة لتعليم البنات 
    في مصر؟

3- أول رؤساء اإلتحاد السوفيتي 
    السابق؟

4- أول خليفه أمر بترجمة الكتب إلى 
    العربية؟

5- أول مصري يحصل على شهادة 
    الدكتوراه؟

6- أول مباراه فى كأس العالم؟
7- أول هدف يحرز من ضربة جزاء؟
8- أول من اخترع لصاروخ الفضائى؟

9- أول من اخترع ماكينه الخياطه؟
10- أول من اخترع المصعد؟

الحلول في الصفحة 98

العاصمة

دولة آسيوية؟
ما اسم الدولة؟

ماهي العاصمة؟
من يحكمها؟



رّكز معانا ...سؤال يحتاج جواب ...

فّكر .. واحسب

ورينا الهمة !!

1- أول من عبر المانش من السباحين  
    العرب؟

2- أول من افتتح مدرسة لتعليم البنات 
    في مصر؟

3- أول رؤساء اإلتحاد السوفيتي 
    السابق؟

4- أول خليفه أمر بترجمة الكتب إلى 
    العربية؟

5- أول مصري يحصل على شهادة 
    الدكتوراه؟

6- أول مباراه فى كأس العالم؟
7- أول هدف يحرز من ضربة جزاء؟
8- أول من اخترع لصاروخ الفضائى؟

9- أول من اخترع ماكينه الخياطه؟
10- أول من اخترع المصعد؟

1- من هو مخترع القلم الحبر؟
2- من هو مخترع ورق الكربون؟

البراشوت  مخترع  هو  من   -3
)المنطاد(؟

4- من الذي لقب بسلطان العاشقين؟
العشق  بشهيدة  لقبت  التي  من   -5

اإللهي؟
القرن  بإمام  لقب  الذي  من   -6

العشرين؟
7- من هو الذي كان لقبه أبو الطب؟

األدب  عميد  لقبه  كان  الذي  من   -8
العربي؟

9- ماذا يسمى صوت العند ليب؟
10- ماذا يسمى صوت الخنزير؟

11- ماذا يسمى صوت البلبل؟
12- ماهي أغلى األحجار الكريمة؟

منصب  تولى  من  آخر  هو  من   -13
)الصدر األعظم( في الدولة العثمانية؟

إرسال  أول  بدأ  مدينة  أي  من   -14
تلفزيوني في الوطن العربي؟

15- ماهي أغلى المعادن في العالم؟
إنتاجاً  دولة  أكبر  ماهي   -16

للقصدير؟
في  نزلت  سورة  آخر  ماهي   -17

مكة؟
18- من هو أول رئيس لسوريا بعد 

دستور 1936م؟
إمرأة  دولة حكمتها  أول  19- ماهي 

كرئيسة للجمهورية؟
للبراكين  أكبر تجمع  أين يكون   -20

في العالم؟
في  وطني  نشيد  أقصر  ماهو   -21

العالم؟
22- من أول من قال مصطلح )العالم 

الثالث(؟
في  للضرائب  معدالت  أعلى   -23

العالم؟
تحدث  العالم  دول  أكثر  هي  ما   -24

فيها الزالزل؟
25- من أول من وضع علم الصرف؟

اسم رجل من أربع حروف .. 
- إذا عكسته أصبح اسم بنت.
- أول حرفيــن أداة استفهـام.
- آخر حرفيــن اسـم حيــوان.

- إذا حذفت حرفاً معيناً أصبح شرط من شروط الزواج.

ماهو هذا االسم؟

إذا كان:

حرك ضلعاً واحداً فقط لتصبح المعادلة صحيحة

ماهو الرقم المفقود؟

26- من هو مؤلف كتاب النبي؟
27- متى تم تأسيس قناة السويس؟

28- من هو الرئيس االمريكي الذي 
كان ممثالً سينمائياً؟

شريعة  توجد  متحف  أي  في   -29
حمورابي اآلن؟

30- ما اسم المدينة التي يلتقي فيها 
نهرا دجلة والفرات؟

31- ما اسم النهر المقدس في الهند؟
فيلسوف  لقب  صاحب  هو  من   -32

الشعراء وشاعر الفالسفة؟
لقبت  التي  العربية  المدينة  ما   -33

)مدينة الشمس(؟
34- من هو الرسام االيطالي صاحب 

لوحة العشاء االخير؟
سينمائي  فيلم  أول  اسم  ما   -35

ظهرت فيه المطربة أم كلثوم؟
التي  الفرنسية  الملكة  هي  من   -36

اعدمت بالمقصلة؟
37- من هي أول امرأة ادعت النبوة؟

بسلطان  لقب  من  أول  من   -38
العلماء؟

39- كم تبلغ سرعة العطسة؟
له  ليس  الذي  الحيوان  ماهو   -40

مخ؟
اليمنى  الرئة  أكبر حجًما  أيهما   -41

أم اليسرى؟
األعور  المصران  ى  ُسمِّ لماذا   -42

بهذا االسم؟
43- أين تقع قناة استاكيوس؟

مخترع  )مورس(  مهنة  ما   -44
التلغراف؟

45- ما هو )السيموجراف(؟
46- في أي عام تم تحديد خط الطول 
الطول  لخطوط  كمقياس  جرينتش 

األخرى؟
47- من هو مكتشف قارة أستراليا؟

48- ماذا يقيس البوالريمتر؟
ضوء  ألوان  اكتشف  من   -49

الشمس؟
1=5، 2=15، 3=30، 4=50، 
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قد تتلقى هذا الشهر اتصاالً من خارج بلدك تؤكد لك تأمين 
أجله  من  كافحت  طموح  تحقيق  على  تساعدك  عمل  فرصة 
طويالً، فتشعر بالسعادة ولكن في الوقت نفسه تجد أنك تقف 

على مفترق الطرق وتنظر بإرادة التغيير لما يجري حولك.

مع  مطلقة  بمثالية  التعامل  عن  الشهر  بداية  في  تتوقف 
ومتميزة  مختلفة  تجربة  وتخوض  للواقعية  وتعود  األحداث 
تقودك إلى النجاح، وتمر بأفضل األوقات وتمحي كل األخطاء 

المهنية، وتصفي كل الخالفات السابقة مع زمالء العمل.

تسيء  شائكة  مهنية  ورطة  من  الشهر  مطلع  في  تتخلص 
تجني  لم  التي  الصداقات  بعض  بسبب  ومصداقيتك  لنزاهتك 
منها إال التعب والمشاكل, وسوف تثبت في منتصف الشهر 

انك فوق الشبهات وتنال احترام الجميع.

آفاقا  أمامك  وتجد  واجهتك  التي  المعاناة  الشهر  هذا  تنتهي 
ويزيل  الحظ  بجانبك  ويقف  المهني  وضعك  لتحسين  جديدة 

الصعوبات من طريقك ويسهل خطواتك نحو النجاح.

المهني  المجال  في  اتجاهك  تغير  الشهر  مطلع  في  تحاول 
على نحو جديد يرضي طموحك وتبحث عن ذلك ولألسف في 
الطريق الخاطئ بينما الطريق السليم أمامك, وربما تمر في 

منتصف الشهر بمرحلة متميزة من مراحل حياتك المهنية.

من  كثير  أمام  وتكون  محدودة  غير  قوة  الشهر  هذا  تنتابك 
الطموح والرغبة لصنع أشياء متميزة يتحدث عنها الجميع 
لدرجة أنك تشعر بالغرور وقد تواجه تحديات مهنية وعملية 

في األسبوع األول من الشهر.

أينما اتجهت هذا الشهر فالنجاح حليفك, حتى ضعفك يتحول 
إلى قوة وإيمان بالعمل وانطالق إلى النهوض, وسوف ترقى 
عند  وتقف  وتفاؤل  بهدوء  النجاح  الشهر سلم  منتصف  في 
كل درجة لتعيد النظر بما أنجزت وتضع خطة جديدة للتقدم.

تميل هذا الشهر إلى الهدوء والتفكير المنطقي والجدي وتبدأ 
المشاكل التي تراكمت عبر الفترة الماضية بالزوال تدريجيا, 
وتقوم باإلنتاج المثمر في المجال العملي والمهني, وتحقق 

نجاحا مهنيا أكبر.

تحدث في هذا الشهر أشياء عظيمة وكبيرة في حياتك المهنية 
فرصا  أمامك  وتكون  النفسية  والراحة  بالفخر  تشعر  تجعلك 
في  وأمنياتك خاصة  المهنية  أحالمك  لتحقيق  وهامة  جديدة 

األسبوع الثاني من الشهر.

تكون في بداية الشهر متسرعا في قراراتك لتغير كل شيء 
لنجاح  بلهفة وتصميم عن طرق جديدة  وتبحث  حياتك,  في 
أعمالك, و تقوم ببعض المحاوالت وبكثير من التفكير دافعك 

هو القلق من المستقبل والمجهول وعدم الثقة بالناس.

الصعوبات  بعض  الشهر  من  األول  األسبوع  في  تواجهك 
المهنية وتحاط بأمور تحتاج للحكمة, ال تقدم أي تنازل, وكن 
والمهنية  العملية  توجهاتك  حازما في مواقفك, واستمر في 

وسوف تنتهي مرحلة االستسالم والضعف والالمباالة.

قد تكون في األسبوع األول من الشهر أمام بعض الصعوبات 
وأهدافك  طموحك  أمام  حائال  تقف  والتي  متوقعة  الغير 
المهنية, وستتجاوزها بعد منتصف الشهر بفضل قوة إرادتك 

وصبرك ومساعدة أسرتك.

الكلمات المتقاطعة

الفوارق السبعة

أنا مين؟
مايك تايسون

أنا فين؟
تركمانستان / عشق آباد / قربانقلي بردي محمدوف

فرافيش
1- إسحق حلمي 1938./ 2- البطريرك كيرلس الرابع./ 3- فالديمير لينين./ 4- أبو 
6- مباراة االفتتاح بين فرنسا والمكسيك./  5- طه حسين 1914./  المنصور./  جعفر 
7- سجله الالعب الفرنسي فيريست في مباراة النمسا وفرنسا./ 8- سيرجي كورليوف 
أوتيس األمريكي 1871. أليشا   -10 إلياس هاو األمريكي 1832./   -9 السوفييتي./ 

فكر شوية!
بيير بالنشار  أديسون وترمان 1884م./2- ويد جورج 1906م./3- جان  لويس   -1
1785م./4- عمر بن الفارض./5- رابعة العدوية./6- اإلمام محمد عبده./7- الطبيب 
شدو./12-  قباع./11-  عندله./10-  حسين./9-  طه  الدكتور  أبوقراط./8-  اليوناني 
الراديوم./16-  1958م./15-  بغداد  من  باشا./14-  توفيق  أحمد  الياقوت./13- 
ماليزيا./17- سورة القارعة./18- هاشم األتاسي./19- آيسلندا./20- أندونيسيا./21- 
زلزال  ألف  بمعدل  تشيلي،  النرويج./24-  نهرو./23-  الياباني./22-  الوطني  النشيد 
الهراء./26- جبران خليل جبران./27- عام 1956م./28- رونالد  سنوياً./25- معاذ 
العالء  أبو  الغانج./32-  البصرة./31-  باريس./30-  في  اللوفر  متحف  ريغان./29- 
ماري  وداد./36-  فيلم  دافنشي./35-  ليوناردو  لبنان./34-  بعلبك،  المعري./33- 
أنطوانيت./37- سجاح بنت سويد./38- محمد بن الحسين الخوارزمي./39- 160 كم 
في الساعة./40- نجم البحر./41- الرئة اليمنى./42- ألنه مغلق في أسفله./43- في 
كوك./48-  كابتن  1884م./47-  الزالزل./46-  رصد  جهاز  رسام./45-  األذن./44- 

استقطاب الضوء./49- إسحق نيوتن.

رّكز معانا:

ورينا الهمة:

فّكر .. واحسب:

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

ماهر
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Unsere Dienstleistungen:
- Unfallgutachten
- Wertgutachten
- Kaskogutachten
- Gasanlagengutachten
- Gebrauchtwagencheck
- kostenlose technische Beratung

Bruchstraße 76
D-40235 Düsseldorf

Amawi

DÜSSELDORF

Egal ob Tag oder Nacht. WIR sind immer für SIE da!  
365 Tage im Jahr an 24 Stunden täglich

خبراء في كل ما يخص السيارات

Telefon 0211-301 76 220,  Telefax 0211-301 76 222,   Mobil   0177-567 57 62

www.gutachten-amawi.de






