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الدليل ـ برلين

تنامت في السنوات األخيرة في العديد من المجتمعات 
عن  تكشف  وسلوكية  سياسية  ظواهر  األوروبية 
عودة بعض التيارات والفئات داخل تلك المجتمعات 
فيها  انتشر  التي  العشرين  القرن  بداية  مرحلة  إلى 
واألديان  األعراق  تجاه  المتطرف  العنصري  الفكر 
عديد  أكدت  وقد  العالم.  في  األخرى  والقوميات 
الدراسات واألبحاث الصادرة عن مراكز غربية أن 

نسبة اإلسالموفوبيا مثال قد زادت بشكل ملحوظ.
إذ أعرب مجلس أوروبا في تقريره السنوي عن قلقه 
السامية واإلسالموفوبيا  الكبير لمعاداة  التنامي  إزاء 
الدول  في  اإلنترنت  شبكة  على  الحقد  وخطاب 

األوروبية.
ستراسبورج  بمدينة  مقره  ـ   أوروبا  مجلس  ودعا 
بشكل  التحرك  إلى  األعضاء  الدول  ـ  الفرنسية 
حاسم لوقف ما اعتبره “تطورا خطيرا” في مستوى 
الخطاب المتطرف لدى فئات واسعة من األوروبيين، 
حيث نقل موقع المجلس على اإلنترنت عن األمين 
اليوم  يشهد  العالم  “إن  قوله  أوروبا   لمجلس  العام 
العديد من األزمات، غير أن تصاعد معاداة السامية 
تهديد  أكبر  تشكل  والعنصرية،  اإلسالم  وكراهية 

لمستقبل أوروبا”.

باتت حقيقة وال مداراة
اللجنة  بينها  من  المنظمات،  عديد  كشفت  وقد 
األوروبية لمكافحة اإلسالموفوبيا أن مشاعر االنتباه 
المواطنين في دول  فئات واسعة من  والخوف لدى 
أوروبية مختلفة تزداد، خاصة في أماكن التماس مع 
أو عندما يحدث  فيها مسلمون،  التي يسكن  األحياء 
خالف أو إشكال مع مسلم، في حين أن هذه الخالفات 

يمكن أن تكون عادية حينما ال يوجد مسلمون فيها.
ويقول مراقبون إن اإلشكال ال يكمن في طبيعة الدين 
اإلسالمي أو في طبيعة سلوك العرب أو المسلمين في 
أوروبا، بل إن اإلشكال يكمن في “ذهنية األوروبي 
الذي يسحب الهجمات اإلرهابية على كافة المسلمين 
وبالتالي يعتقد مخطأ أن اإلسالم هو كذلك” رغم أن 

الحقيقة عكس ذلك تماما.
من ناحية أخرى، تؤكد وجوه فكرية فرنسية، خاصة 
على  فرنسا  “علمانية  أن  اليسار،  من  المقربة  تلك 
ضد  طائفية  دعوات  تصاعدت  أن  بعد  المحك، 
بدينهم  البقية  عن  تمييزهم  إلى  تؤدي  المسلمين، 
الناس  تخويف  قصد  عربية  ألصول  وانتماءاتهم 
واألنتروبولوجي  المفكر  تصريح  حسب  منهم” 

الفرنسي إيمانوال تود.

توظيف الخوف
وكشف تقرير للجنة األوروبية لمناهضة العنصرية 
العديد  في  المسجلة  اإلسالم،  كراهية  أن  والتعصب 

إلى  الرامية  االندماج  جهود  تقوض  البلدان،  من 
إرساء مجتمعات أوروبية منفتحة، مضيفا أن تنامي 
التطرف والحركات اإلسالمية العنيفة تم توظيفه من 
قبل سياسيين شعبويين لتقديم المسلمين عامة كأناس 
وبالتالي  االندماج،  يريدون  ال  أو  يستطيعون  ال 

يشكلون تهديدا لألمن.
ويعتمد اليمين المتطرف في فرنسا وهولندا وألمانيا 
القضية،  هذه  تجاه  وسلبيا  حادا  خطابا  دائم  بشكل 
باالستناد إلى مقوالت أيديولوجية تعيد إنتاج التعصب 
أو  أوروبا  “تعريب  من  الحماية  بدعوى  واالنغالق 
المتطرفة  المقوالت  بآخر  أو  لتعيد بشكل  أسلمتها”، 
ذاتها للحركات اإلسالمية المسلحة ولكن بشكل آخر 

وبنفس المضمون.
يعتمدها  التي  الخطابات  أن  صحفية  تقارير  وتؤكد 
زعماء اليمين الفرنسي مثل مارين لوبان أو الرئيس 
خانة  في  دائما  تصب  ساركوزي  نيكوال  السابق 
“شيطنة اآلخرين”، واألمر سيان بالنسبة إلى النائب 
الهولندي المتطرف غيرت فيلدرز الذي يروج خطابا 

متعصبا ضد المهاجرين كلما اقتربت االنتخابات.

األوروبي  المجلس  عن  الصادر  التقرير  أبرز  كما 
ارتفاعا في األعمال المعادية للسامية ومنحى متزايدا 
األنظمة  بتواطؤ  االعتراف  بعدم  البلدان  بعض  في 
المحرقة  في  الثانية  العالمية  الحرب  في  المتعاونة 
الذي  األمر  المتطرف،  اليمين  مع  التعاطف  وتجدد 
عن  المدافعة  الجمعيات  من  العديد  حفيظة  أثار 

الحقوق والحريات.
في  اليمين  “صعود  أن  مجملها  في  اعتبرت  وقد 
أوروبا سيعيد العالم في فترة بداية الثالثينات، الفترة 

التي تعاظمت فيها قوة النازية والفاشية”.
التشكيالت  بعض  توظيف  أيضا  التقرير  وسجل 
الشعبوية للخطاب العام ضد الهجرة في الوقت الذي 

جانب  إلى  في سوريا،  األهلية  الحرب  فيه  أدت 
النزاعات وانعدام األمن والفقر في أجزاء أخرى 
من آسيا وأفريقيا، إلى زيادة كبيرة في عدد طالبي 
أوروبا  إلى  يصلون  الذين  والمهاجرين  اللجوء 
من  العداء  ويواجهون  كافية  مساعدة  تلقي  دون 

قبل ساكنة معظم البلدان األوروبية.

واستنكر التقرير النشر السريع لخطاب الكراهية 
داعيا  االجتماعية،  اإلعالم  وسائل  خالل  من 
على  والتصديق  التوقيع  إلى  األعضاء  الدول 
الجرائم  حول  لالتفاقية  اإلضافي  البروتوكول 

اإللكترونية.
ذات  األفعال  بتجريم  البروتوكول  تعلق  وقد 
الطابع العنصري والمحرضة على كره األجانب، 
المرتكبة بواسطة األنظمة المعلوماتية، والذي لم 

تصادق عليه حتى اآلن سوى 18 دولة .

ماكرون والكيل بمكيالين
الفرنسي،  المدرس  في األسابيع األخيرة ومع مقتل 
أنه  منها  ُفهم  الفرنسي  الرئيس  عن  أقوال  صدرت 

يتحامل على اإلسالم والمسلمين.
العنف ومظاهره في كل مكان  نحن ضد كل بذور 
أن  غير  ودوافعه.  محركاته  كانت  وأيا  وزمان، 
الهائل  اإلعالمي  الحشد  هذا  لماذا  الحارق،  السؤال 
لقضايا هي من البسيطة في بلداننا العربية والمسلمة 

وهائلة استثنائية ومفصلية عندهم؟
بمكيالين  والكيل  التناقض  مبلغ  هذا  يمثل  أال 

وازدواجية المعايير؟
ـ لماذا يتم وضع نظارات سوداء قاتمة أمام الجرائم 
العرب والمسلمين خاصة في  تقترف في حق  التي 

العالم المسلم.
ـ الجرائم اإلرهابية المرتكبة في حق أطفال فلسطين 

أخيرا وهالك الواحد منهم تلو اآلخر.
ـ مأساة موت األطفال واألسرى والالجئين السوريين 

بالبراميل الحارقة والقنابل الفسفورية.
ـ القتل بدماء باردة للملونين األمريكيين من طرف 
الشرطة ذات اللون األبيض، دون محاسبة أو متابعة، 

في بلد يرى في الديمقراطية أُس هويته ووجوده.
المعايير  من  المنظومة  لهذه  التكريس  يتم  لماذا 
المزدوجة في التعامل مع القضايا العربية واإلسالمية 

من جهة، والقضايا الغربية من جهة أخرى.
فأن تقوم الدنيا وال تقعد أليام بكل من فرنسا وأمريكا 
وأستراليا وألمانيا والنرويج والدنمرك وكل الغرب.. 
الشفاه  وتطبق  العيون  وتغلق  اآلذان  تصم  وأن 
دوي  سماع  بمجرد  الوراء  إلى  األجساد  وتنكمش 
بشكل  والغربية  الصهيونية  العسكرية  الحربية  اآللة 

عام فهو نموذج للكيل بمكيالين أو مكاييل متعددة.
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قديمة  قضية  األئمة  وتأهيل  المساجد  تمويل  مسألة 
جديدة في ألمانيا ما يكاد يخفت النقاش حولها حتى 
اإلسالم  مؤتمر  انعقاد  بمناسبة  الواجهة.  إلى  يعود 
دول  في  متشددون  نفذه  إرهابية  عمليات  وعقب 

أوروبية، عاد النقاش إلى الواجهة حاليا.
إلى  شبان،  ينس  الفيدرالي  الصحة  وزير  وأنضم 
السياسي.  اإلسالم  مع  التعامل  كيفية  حول  النقاش 
"فرانكفورتر  لصحيفة  تصريح  في  الوزير  ودعا، 
لجمعيات  الدعم  تقديم  إلى  تسايتونغ"  ألغماينه 
المساجد إذا كانت تعتبر نفسها "جاليات ألمانية وليس 

كمجتمعات عربية أو تركية".
الديمقراطي  لالتحاد  المنتمي  السياسي  وأضاف 
يجب  النمسا،  في  الحال  هو  ما  مثل  إنه  المسيحي، 
جمعيات  تمويل  عدم  على  اإلصرار  ألمانيا  على 
المساجد بشكل دائم من الخارج، وأكد أن على بالده 
دعم تدريب األئمة والمرشدين الروحيين واإلشراف 
المتطرفين على  تأثير  للتأكد من عدم  على تكوينهم 

مضمون مناهج التدريس.
وأكد الوزير شبان أنه يجب أن يُذكر بوضوح "أننا ال 
نقبل التمييز ضد المرأة أو التحريض ضد المثليين أو 
ازدراء الناس من مختلف األديان". لكنه في الوقت 
نفسه شدد على ضرورة أن يتمتع المسلمون بمزيد 
من الحقوق، على سبيل المثال عندما يقومون بدفن 
أقاربهم في مقابر ألمانية أو من خالل توفير المزيد 
المستشفيات  في  المسلمين  الروحيين  المرشدي  من 

والمدارس والسجون.

خصبة  "أرضية  توفر  من  األلماني  الوزير  ونبّه 
عنه  ينتج  والذي  ألمانيا  في  السياسي"  لإلسالم 
"اإلرهاب اإلسالموي"، وهو ما يستدعي العمل على 

تغيير هذا الوضع من خالل عمل سياسي.
وفي سياق متصل انتقد الكاتب المثير للجدل "حامد 
اآلن  تسمح  بأنها  األلمانية  الحكومة  الصمد"   عبد 
"للجمعيات بتدريب أئمتها بنفسها، وهو ما تقرر في 
تقنيات  الذي عقد عبر  ألمانيا"،  في  اإلسالم  مؤتمر 
الفيديو ا وتمحور حول قضية المساجد األلمانية ومن 

ينبغي أن يخطب فيها وبأية لغة. 
"فيلت"  صحيفة  مع  مقابلة  في  الصمد  عبد  وقال 
يتمتعون  المسلمين  األتراك واإلخوان  القوميين  "إن 
إنها  اندماج،  سياسة  ليست  هذه  أكبر.  بنفوذ  اآلن 
التخلي عن الذات". وقال الكاتب األلماني من أصل 
مصري ومؤلف كتاب "الفاشية اإلسالمية" إن معظم 
الجمعيات اإلسالمية "أذرع ممتدة لحكومات أجنبية 
أو  المسلمين  اإلخوان  مثل  حركات  أو  تركيا  مثل 
الذي  المؤلف،  وأعلن  الخليج".  دول  في  السلفيين 
يخضع لحماية الشرطة، انسحابه من مؤتمر اإلسالم.
صحيفة  مع  أخرى  مقابلة  وفي  الصمد  عبد  وكان 
الكنيسة  تأثير  انتقد  قد  تسايتونغ"  أوزنابروك  "نيو 
إدارة  مجالس  في  مشاركتها  خالل  من  ألمانيا  في 
ذلك  معتبرا  أخرى،  وهيئات  اإلعالمية  المؤسسات 
العلمانية". وفضاًل عن  للدولة  يتوافق مع فهمه  "ال 
التعليم  في  جًدا  كبير  تأثير  "لديها  الكنيسة  فإن  ذلك 

والرعاية الصحية".

قال الصحفي والسياسي األلماني يورغن تودينهوفر، 
المسيحي،  الديمقراطي  االتحاد  حزب  عن  المنشق 
حزب المستشارة أنغيال ميركل، إن "الكذب والعنف 
األحزاب  تستخدمها  التي  الطبيعية  الوسائل  من 

السياسية األلمانية".
تجمع  أول  خالل  تودينهوفر  يورغن  تصريح  جاء 
برلين  العاصمة  في  براندبورغ  بوابة  في  له  شعبي 
عن  بديال  يريده  الذي  حزبه  تأسيس  بعد  نظمه 
األحزاب األلمانية التي يعتبرها "غير صالحة وغير 

نزيهة".
عارض  الجمهور،  أمام  ألقاها  التي  الكلمة  خالل 
مهمات  في  األلمانية  القوات  إرسال  تودينهوفر 
"من  قال  كما  ألنه،  البالد،  حدود  خارج  عسكرية 
خالل إرسال تلك القوات، تتم خدمة مصالح الواليات 

المتحدة في أن تصبح قوة عالمية".
الشرق  بقضايا  الملم  الصحفي  تودينهوفر،  ودعا 
في  السابق  والنائب  اإلسالمي،  والعالم  األوسط 
العنصرية  محاربة  إلى  دعا  والكاتب،  البرلمان، 
المهاجرين واأللمان. وقال  بين  التمييز  والكف عن 
"نحن جميًعا ألمان لنا نفس الحقوق، فيجب أال تكون 
األولى  الدرجة  من  ألمان  قبيل  من  مسميات  هناك 

والثانية".
المناسبة أن حزبه سيشارك  وأعلن تودينهوفر بهذه 

في االنتخابات العامة سنة 2021.
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دعا الرئيس األلماني فرانك- فالتر شتاينماير إلى مشاركة الدول الفقيرة مستقباًل في الحصول على مصل 
كورونا المحتمل.

وكتب شتاينماير في مقال لصحيفة »تاجس شبيجل« أن مساعدة الدول الفقيرة وأجزاء من سكانها، ال تعد 
وحدها عمل تضامن »فعلى ألمانيا وأوروبا اآلن أن تبعثا بإشارة سياسية تفيد باستعدادهما للتنازل عن جزء 
من هذه الحصص (من المصل) من أجل حماية األطقم الصحية على سبيل المثال على وجه السرعة في 

الدول الفقيرة في العالم«.
وفايزر  األلمانية  بيونتيك  شركتي  مع  إطارية  صفقة  على  رسمياً  صادقت  األوروبية  المفوضية  وكانت 
األميركية لشراء ما يصل إلى 300 مليون جرعة من المصل المضاد لـ»كورونا« الذي تطوره الشركتان.

وكتب شتاينماير أن ما أنجزه أوجور شاهين وأوزليم توريتسي، مؤسسا بيونتيك، يدعو إلى الفخر: »لكن ما 
سيجعلنا أكثر فخراً هو أن تكون لدينا رؤية وحكمة ألن نضرب مثاًل للعالم في مثل هذا الموقف«، قائاًل إن 
هذا يعني التعاون الوثيق والتضامني في االتحاد األوروبي وعلى المستوى الدولي »بصورة أكبر من مجرد 

كالم، ولكن إلنقاذ الحياة حرفياً«.

قامت أغلبية الدول األوروبية بحذف القوانين التي تعاقب على تجديف األديان. ولكن بعض الدول األوروبية 
ومنها ألمانيا مازالت تحتفظ بالمادة التي تجرم من يقوم بذلك. ويثير هذا الموضوع جدال، رغم عدم وجود 

سند قانوني بهذا الشأن. 
في ألمانيا باتت المحاكمات التي تصدر أحكاما في القضايا المتعلقة بتجديف األديان حدثا نادرا واستثنائيا. 
وال يعود ذلك إلى التطورات المجتمعية فقط ولكن أيضا بسبب تعديل قانون العقوبات المرتبط ب"اإلساءة 

للمعتقدات والمجتمع المتدين والعقيدة" والذي تم إقرار عام 1871. 
منذ تعديل ذلك القانون عام 1969 أصبح تطبيق العقوبات الخاصة بالتعدي على المعتقدات يرتبط بشرط أن 
يؤدي ذلك الى "اإلخالل بالسالم واألمن العام"، وإذا ما ثبت ذلك فإن المحكمة تصدر في هذه الحالة أحكاما 
بغرامات مالية أو بالسجن لمدة قد تصل إلى ثالث سنوات. ويسعى المسؤولون السياسيون في ألمانيا إلى 
حذف المواضيع المتعلقة بالذات اإللهية من النقاش السياسي، وإصدار العقوبات فقط إن كانت هناك عواقب 

وخيمة بسبب الجدف واإلهانة. 
لها، ألن  قيمة  ال  القانونية  الصيغة  هذه  أن  أوغسبورغ  جامعة  في  القانون  أستاذ  كاسبار  يوهانس  ويعتبر 

"القانون بصيغته الحالية يسمح بجدف األديان كيفما يشاء، عدا إن أدى ذلك إلى اإلخالل بالسالم العام". 
في العام الماضي أثار كاسبار هذه القضية خالل اجتماع رابطة القانونيين األلمان في مدينة هانوفر، وطالب 
بحذف المادة 166 من قانون العقوبات، وينطلق اعتراضه من عدم وجود دقة في النص القانوني، ألن المادة 
166 ال تحمي األفراد من التعرض لإلهانة ولكنها فقط تتصدى لالعتداءات على المعتقدات الدينية. ولكن 
أين يقع الخط الفاصل في هذا الموضوع وكيف يجب المحاسبة، حيث يلزم القضاة وممثلو االدعاء تحديد 
األحكام من خالل التفاصيل وحسب كل حالة فردية على حدة. ويضيف كاسبار في حديث مع DWعربي: 
"بموجب القانون في صيغته الحالية يمكن تفسير أعمال الكاتب الساخر أو راسم الكاريكاتير على أنها جريمة 
مرتكبة؟. قبل تسعة أعوام صدر حكم في مدينة مونستر يمكن اعتباره من بين الحاالت القليلة التي تم فيها 
إصدار عقوبة تستند على المادة 166 من القانون الخاص بهذا الشأن. فقد أصدرت المحكمة حكما مع إيقاف 
التنفيذ في حق رجل قام بطباعة آيات من القرآن على الورق المستخدم في المراحيض ثم قام بتوزيعها. وقد 
أثار تصرفه احتجاجات قوية وصلت إلى خروج أعداد كبيرة من المتظاهرين في إيران. وعلى إثر ذلك 
أصدرت المحكمة حكما بهذا الشأن، حيث اعتبرت في قرارها أن مثل ذلك التصرف يهدد السلم واألمن العام. 
القانونيين األلمان في مؤتمرها الذي عقدته العام الماضي في هانوفر اقتراحا تضمن  وقد رفضت رابطة 
حذف المادة 166 من قانون العقوبات، معتبرة أن هذه المادة "تحافظ على شعور األقليات الدينية باألمان".

أعلن المكتب االتحادي لإلحصاء بألمانيا زيادة عدد 
وأوضح  تماماً،  بمفردهم  يعيشون  الذين  األشخاص 

أنه بلغ 17,6 مليون شخص في عام 2019.
غربي  فيسبادن  مدينة  في  بمقره  المكتب  وأشار 
ألمانيا إلى أن هذا العدد كان يبلغ 17,3 شخص في 
األشخاص  أغلب  أن  المكتب  وأضاف   2018 عام 
الذين يعيشون بمفردهم (42 بالمائة منهم) يعيشون 
مدن  في  منهم  بالمائة  ويعيش 26  كبرى،  في مدن 
بلدات  في  بالمائة   32 يعيش  فيما  الحجم،  متوسطة 

صغيرة.
 وبحسب بيانات المكتب، فإن نموذج الحياة الفردية 
مقارنة  حالياً  شيوعاً  األكثر  الشكل  هو  ألمانيا  في 
الثنائية، والتي بلغ عدد من يعيشون  الحياة  بنموذج 

به 13,8 مليون شخص.
تجدر اإلشارة إلى أن نسبة األشخاص الذين يعيشون 
بمفردهم زادت من 34 بالمائة إلى 42 بالمائة خالل 
الفترة بين عامي 1991 و2019، وفي الوقت ذاته 
تراجعت نسبة نماذج الحياة العائلية التي تضم خمسة 
بالمائة   3,5 إلى  بالمائة   5 من  أكثر،  أو  أشخاص 

خالل الفترة الزمنية ذاتها، بحسب المكتب.
 وأشار المكتب إلى أن عدد النساء الالتي يعشن في 
إطار نموذج الحياة الفردية يزيد على عدد الرجال، 
العام  بمفردهن  يعشن  الالئي  النساء  عدد  بلغ  حيث 
الماضي 9 ماليين سيدة تقريباً من إجمالي الـ 17,6 
مليون شخص الذين تم رصد أنهم يعيشون بمفردهم.

 وأوضح العاملون بالمكتب االتحادي لإلحصاء أن 
بينها زيادة متوسط  إلى عدة أمور، من  ذلك يرجع 
العمر لدى النساء، وأوضحوا أن نسبة النساء الالئي 
يعشن بمفردهن وتزيد أعمارهن على 80 عاماً يزيد 

بمقدار أربعة مرات تقريباً عن نسبة الرجال.
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إليها عام 2015-  الوافدين  إرث  ألمانيا  تتأمل  فيما 
وتدرس مدى تقبلها الستمرار الوافدين الجدد وكيفية 
ذلك- يتساءل العديد من المراقبين عما إذا كان تأكيد 
أنجيال ميركل "بوسعنا فعلها" صحيحاً: هل كانت 
البالد بالفعل على مستوى التحدي المتمثل في دمج 

العديد من المهاجرين؟ 
لكن ال يمكن اإلجابة عن هذا السؤال دون التفكير في 
سؤال آخر أواًل: ما الذي يعنيه االندماج الكامل، ومن 

المسؤول األكبر عن تعزيز عملية الدمج؟
إنه  األمريكية،   Foreign Policy مجلة  تقول 
غلزنكيرشن  مدينة  في  المحلية  السياسة  بإمكان 
األلمانية توضيح السبب الذي قد يجعل اإلجابة عن 
جزء  في  وهذا  قاطعة.  وغير  معقدة  األسئلة   هذه 
كبير منه  يعود إلى أن المدينة استثناء للقاعدة؛ ففي 
غلزنكيرشن، بدأ السكان المحليون مناقشة االندماج 
من  عام  قبل  أي   ،2015 عام  وليس   ،2014 عام 

إثارة الموضوع سياسياً في بقية ألمانيا. 
وكانت مخاوف سكان غلزنكيرشين المتعلقة بالهجرة 
إلى أطراف مختلفة اختالفاً جوهرياً؛  موجهة أيضاً 
رومانيا  انضمام  من  بالقلق  الشعور  هذا  نشأ  إذ 
وبلغاريا إلى االتحاد األوروبي، وما ترتب على ذلك 

من حرية اإلقامة للرومانيين والبلغار في ألمانيا.
الخصوص،  وجه  على  الرور  حوض  منطقة  وفي 
التي تعاني ارتفاعاً في معدالت البطالة والفقر، كان 
المعيشة  تكلفة  اجتذاب  فكرة  من  قلقين  المسؤولون 
المهارات  ذوي  للعمال  المنطقة  في  المنخفضة 
ما  وهو  الشرقية،  أوروبا  من  القادمين  المحدودة 
إليهم  وأضف  القائمة.  المشكالت  تفاقم  إلى  سيؤدي 
طالبي اللجوء اآلخرين الذين وصلوا إلى المدينة في 
إفريقيا- وستجد  السنوات األخيرة- وكثير منهم من 
أن غلزنكيرشن أصبحت مزيجاً معقداً من الجنسيات 

والثقافات والتحديات.

البعض يريد االندماج والبعض اآلخر ال يرغب
وتوجد العديد من القصص الناجحة عن أناس عملوا 
دون كلل لبناء حياة جديدة ألنفسهم؛ ويوجد البعض 
آخرون  ويوجد  االندماج؛  يريدون  ال  أنهم  بدا  ممن 
ممن جعل نظام الدمج صعباً عليهم، حتى وإن كانوا 
أشياء  يعني  أن  يمكن  االندماج  لكن  فيه.  يرغبون 
مختلفة لكل مجموعة، والموارد التي يتلقاها األفراد 
الذي  المكان  على  تعتمد  العملية  هذه  في  للمساعدة 

أتوا منه وسبب قدومهم إلى ألمانيا.
توبالوغلو، رئيسة مجلس االندماج في  تقول ميليك 
أن  وعليك  وقت.  إلى  بحاجة  "أنت  غلزنكيرشن: 
تتحلى بالصبر. وأنت بحاجة إلى الموظفين والمال. 
االندماج ال ينجح بأي طريقة أخرى. وال ينجح في 
بعض األحيان بالطبع. لكن التحديات جزء من عملية 
شيء  أي  لنجاح  سحرية  صيغة  توجد  وال  الدمج، 

نجاحاً مثالياً".
ذلك،  قبل  بتنوعها  تُعرف  غلزنكيرشن  أن  ورغم 
الست  السنوات  في  الجدد  الوافدين  تدفق  وضع 
الماضية ضغطاً جديداً على تقليد المدينة الطويل في 
من  يقرب  ما  واليوم،  متنوعة.  ثقافات  بين  التناغم 
ألمانيا  يُعرف في  ما  لديهم  المدينة  36% من سكان 
بـ"أصول مهاجرين"، وهذا يعني أنهم أو أحد والديهم 
على األقل لم يولدوا في ألمانيا؛ ويشكل المواطنون 
غير األلمان 20% من إجمالي السكان. وثلث هؤالء 
و%9  سوريا،  من  منهم  و%12  تركية،  أصول  من 

منهم من رومانيا.

صعوبات ومعوقات
وتواجه المدينة صعوبات اقتصادية أيضاً. والعوامل 
ذاتها التي جعلت غلزنكيرشن ذات يوم موطناً مثالياً 
لالجئين ووجهة جذابة للمهاجرين من جنوب شرق 
أوروبا- الكثير من المنازل الفارغة وتكلفة المعيشة 
بين  االنسجام  تعزيز  أن  أيضاً  تعني   - المنخفضة 
المدينة،  تعاني  إذ  صعباً.  أمراً  يكون  قد  الثقافات 
التي تواجه ضائقة مالية، صعوبة في توفير وظائف 
وتقديم الخدمات للكل. واليوم، يحصل سكانها على 
معدل  أعلى  عن  فضاًل  ألمانيا  في  للفرد  دخل  أقل 

بطالة في البالد وأعلى نسبة فقر بين األطفال.
ل المهاجرون مسؤولية هذه المشكالت  وغالباً ما يُحمَّ
التي تواجهها المدينة، وغالباً ما تخفق المناقشات عن 
في  الهجرة  فيها  تسببت  التي  والمشكالت  االندماج 
معهم  االندماج  ينجح  الذين  األشخاص  بين  التمييز 

ومن ال ينجح معهم.
مشاكل  عن  غلزنكيرشن  في  الناس  يتحدث  وحين 
االندماج، فإنهم عادًة ما يشيرون إلى المهاجرين من 
جنوب شرق أوروبا، وليس العرب أو األفارقة: ففي 
حين يتمكن الالجئون عادًة من االستفادة من دورات 
اللغة واالندماج فضاًل عن المساعدة المالية، ال يتلقى 
القادمون من داخل االتحاد األوروبي الموارد نفسها.
منهجياً  تمييزاً  والغجر  نتي  الِسّ من  العديد  يواجه  إذ 

بلدانــــــهم  في 
األصليـــــــــة، 
لذا فغالبــــــاً ما 
يكون مستواهــم 
التعليمي أقـــــل 
غيرهـــــم  من 
وال يثقـــون في 
الدولــة  سلطات 
ونتيجـــة  غالباً. 
يظــــــل  لذلك، 
منهـــم  كثيرون 
مجتمعــات  في 
حد  إلى  مغلقــة 

ما، ويتعلمون القليل من اللغة األلمانية أو ال يتعلمونها 
على اإلطالق وال يلتزمون دوماً بضرورات إرسال 
أطفالهم إلى المدرسة. وفي بلد يعتبر النظام والقواعد 
أمراً مهماً في ثقافته، يشكو بعض سكان المدينة من 

إلقائهم القمامة في الشارع أو حتى خارج نوافذهم.

التوازن في االندماج
والشباب  باألطفال  المعني  المجتمعي  المركز  وفي 
نتي  الِسّ من  العديد  مثل  والمهاجرين-  الالجئين 
هذه  مع  هارونتزاس  فينيشيا  تتعامل  والغجر- 

التحديات كل يوم.
وترى فينيشيا أن االندماج الناجح ال يعني االندماج 
في المجتمع األلماني بل يعني الموازنة بين االحتفاظ 
بالتقاليد واألعراف الثقافية في الوطن القديم وااللتزام 

بالقواعد والتوقعات في الوطن الجديد.
أن  بد  تعلمتها من عائلتك ال  التي  وتقول: "األشياء 
ويتعين  نظام مختلف،  في  تعيش  لكنك  بها،  تتمسك 
عليك اتباع قواعد هذا النظام. االندماج ليس طريقاً 
باتجاه واحد. ال بد أن أبذل بعض الجهد، لكن عليك 

أن تتقبلني كما أنا. ال بد أن نتالقى في المنتصف".
جهد  بذل  سوى  أخرى  طريقة  توجد  "ال  وقالت: 
حقيقي والتحلي بالصبر إلقناعهم. نقول دائماً: "هل 
سلب الالجئون وظيفتك أو منزلك أو تسببوا في رفع 

اإليجار؟"ال، بل هو خطأ جهة أخرى تماماً".

مشاكل تواجه األفارقة
يواجه الالجئون من أماكن أخرى، مثل البعض من 
اندماجهم  دون  تحول  كبيرة  عقبات  إفريقيا،  بلدان 
في ألمانيا، أو حتى الخروج من مخيمات الالجئين 
واالندماج في المجتمعات التي يمكنهم النجاح فيها. 

الصور  هذه  لمقاومة  المثلى  الطريقة  تكون  ربما 
والوافدين  الالجئين  وإنجازات  جهود  هي  النمطية 
تحسين  في  المساعدة  في  ورغبتهم  أنفسهم،  الجدد 

الوضع في المدينة. 

منير الزغبي
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د. أمير حمد

التاريخ  فعلى مر   .. له وال وطن  دين  االرهاب ال 
البلدان  من  كثير  فى  ارهابية  جماعات  هناك  كانت 
وكذلك  لها  االرهاب  انتساب  من  ديانة  تسلم  ولم   .
لم يخلو منه وطن .. فالتطرف والعنف سلوك ليس 
 .. االوطان  على  حديثا  وال  اإلنسانية   علي  جديدا 
قابيل أخيه هابيل ظهر اإلرهاب على  فمنذ ان قتل 

االرض ..
ورغم تركيز المجتمع الدولي فى االونة االخيرة علي 
ارهاب الجماعات اإلسالمية المتطرفة، إال اننا نجد 
ان كل االديان السماوية تعاني من وجود جماعات 
مسلحة متطرفة تتخذ من الدين غطاء لتحقيق هدف 

سياسي.
من  نوع  برز  والعشرين  الواحد  القرن  بداية  ومنذ 
أشد أنواع القتال وأعقدها، ذلك هو قتال الجماعات 
اإلرهابية ( وهو ما دعى مؤخرا الى الحرب على 
على  اإلرهابية  الجماعات  تواجدت  وقد  اإلرهاب). 
والتغطية  باالهتمام  تحظى  لم  ولكنها  التاريخ،  مر 
الراهنة  الحمالت  في  الحال  هو  كما  اإلعالمية 
حركات  بين  الكبير  التداخل  ورغم  اإلرهاب.  على 
الحركات  العادل.. واألخرى من  ..والكفاح  التحرر 

اإلرهابية، إال اننا نتناول هنا الحركات اإلرهابية.
اإلرهابية  األعمال  مسببات  أن  المراقبون  ويتفق 
مرتبطة  سياسية  لدوافع  أو  دينية  لدوافع  تكون  قد 
معارضة.  أو  ثورية  بمنظمات  بأخرى  أو  بطريقة 
بين  محل خالف  عنصرية  لدوافع  اإلرهاب  ويبقي 
ففي حين  الشأن  بهذا  المهتمة  المنظمات  الكثير من 
تدرجه بعض المنظمات كأحد أصناف اإلرهاب، إال 
أن البقية ترفض اعتباره مفهوماً إرهابيا من منطلق 
وحكومات  أنظمة  إلى  وليس  أفراد  إلى  يتوجه  أنه 
ومؤسسات الدولة لذلك فأعمال اإلرهاب العنصري 

أشبه ما يكون بعمل العصابات المنظمة.
التى  اإلرهابية  المنظمات  من  بعضاً  أن  ورغم 
عشرات  منذ  أعمالها  بدأت  صيتها  وذاع  انتشرت 
الضوء  تسلط  لم  المتحدة  األمم  هيئة  أن  إال  السنين 
على اإلرهاب كقضية عالمية تستنفر لها كل الجهود 
إال بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، حيث أقر 
باإلجماع  و1373   1368 القرارين  األمن  مجلس 
المعني  العامل  الفريق  وأنشئ  وجيزة  فترة  خالل 
في  واإلرهاب  المتحدة  باألمم  المتعلقة  بالسياسات 
لجنة  كإقرار  قرارات  من  تاله  وما   2001 أكتوبر 
منذ  تاريخية  سابقة  عدت  التي  اإلرهاب  مكافحة 

تأسيس المجلس كونها مكونة من جميع أعضائه .

تعريف االرهاب ..
حيث  اإلرهاب  مصطلح  تعريف  في  كثيراً  أُختلف 
من يعد إرهابيا بالنسبة لفئة من الناس يعتبر في نفس 

آلخرين.  بالنسبة  الحرية  أجل  من  مناضال  الوقت 
في  الكبرى  المشاكل  من  هو  اإلرهاب  وتعريف 
تعريف  في  المشاكل  عن  ناهيك  الحديث  العصر 
كلمات مثل الحرب أو المقاومة أو الغزو أو التحرير 
حسب  استخدامها  وأسلوب  معانيها  تختلف  التي 

االتجاهات السياسية والعقائدية للشخص.
فكلمة اإلرهاب بحد ذاتها هي كلمة مثيرة للجدل إذ 
الثقافي  للكلمة معاني عديدة تعتمد على االنتماء  أن 

والديني للشخص .
تعريف  كان  اإلرهاب  على  الحرب  إعالن  وقبل 
المسلحة  القوات  بين  مسلح  صراع  هو  الحرب 
الحرب  مثل  المعالم  واضحة  حدود  ضمن  لدولتين 
أو حرب  الخليج  أو حرب  والثانية  االولى  العالمية 
 – اإلرهاب  على  الحرب  حملة   – ولكن  السويس 

غيرت المفاهيم القديمة في تعريف الحروب.
إذ ال يوجد في هذا النوع من الحرب على االرهاب 
القتال  جبهة  تعتبر  أن  يمكن  معينة  جغرافية  بقعة 
فان  الصراع  حدود  تحديد  تم  إذا  وحتى  الرئيسية 
يكون  الحملة  على  تسمية  إطالق  محاولة  مجرد 

موضوعا مثيرا للجدل .
الوقت  في  االرهابية  المنظمات  كثرة  ورغم 
مختلف  طريق  في  تعمل  منها  كل  أن  إال  الحاضر 
حينما  الخطورة  بالغ  األمر  ويكون  األخرى،  عن 
واحد،  هدف  نحو  التوجه  مختلفتا  منظمتان  تتحد 
ألن الرؤى واألساليب مختلفة فمنها من يعمل على 
الجانب الفكري واآلخر على الجانب العسكري بما 

فيه من أسلحة كيميائية .
عقول  الدينية  الجماعات  اغلب  على  ويسيطر 
متحجرة متطرفة تريد ان تحقق هدف سياسي بغطاء 
ديني يستقطب به البسطاء والشعوب التي تعاني أمية 

وفقرا.

قوائم اإلرهاب العالمية ..
بعض القوى الرئيسية فى العالم قامت بإعداد قوائم 
نحو  على  االرهابية  الجماعات  فيها  صنفت  دولية 
تتبع  دولية  قوائم  سبع  فوضعت  سياستها  يوافق 
“الواليات  الترتيب  علي  وهي  دول،  سبع  خارجية 
ـ  األوروبي  االتحاد  انجلترا-  االمريكية-  المتحدة 
كندا- روسيا- أستراليا ـ الهند”، وتضم 135 جماعة 
وتنظيم وعصابة مسلحة في جميع قارات العالم، بها 

ما يقرب من 1.8 مليون عضوا رسميا.
وأكدت قوائم االرهاب السبع علي ان الدول الحاضنة 
او التي يوجد بها تنظيمات ارهابية يصل عددها الي 
علي  تأتي  الخمس،  القارات  في  تنتشر  دولة،   43
والتي  دولة   18 برصيد  االسيوية  القارة  رأسها 
كشفت القوائم عن وجود 75 جماعة ارهابية بنسبة 

55.5%، يليها القارة االوروبية برصيد 8 دول تضم 
30 جماعة مسلحة وتنظيما ارهابيا بنسبة %22.2، 
 14 تضم  دول   8 برصيد  االفريقية  القارة  ثم 
والقارتين  بنسبة %10.3،  ارهابية  تنظيما وجماعة 
الرصيد  بنفس  والجنوبية  الشمالية  االمريكيتين 
االرهابية  الجماعات  من  العدد  نفس  وتضم  دولتين 
وأخيرا   ،%2.9 بنسبة  مسلحة  جماعات   4 برصيد 
تنظيمات عالمية ليس لها وطن وتنتشر في 5 دول 

وتضم 8 تنظيمات بنسبة %6.2.

الدين واالرهاب ..
المتشددة  باألفكار  الدين  ارتباط  عن  الحديث  عند 
القوائم  كشفت  باألديان  عالقة  لها  التي  والمتطرفة 
السبعه عن ارتباط االديان السماوية بحوالي %85.1 
بواقع  المسلحة  والمليشيات  المتطرفة  بالجماعات 
غير  الديانات  حصلت  حين  في  تنظيما،   115
االرهابية  التنظيمات  من   %14.9 علي  السماوية 
اإلنسانية،  ضد  مسلحة  ومليشية  منظمة   20 بواقع 
الجماعات  اغلب  كان  وان  اديان  ستة  يكونون 

والمليشيات االرهابية ال ينتمي للدين بشكل فقهي.
احتلت  القوى  تلك  نظمته  الذى  التصنيف  وبحسب 
الديانة االسالمية المركز االول بانتماء 77 جماعة 
وتنظيم ارهابي متطرف بنسبة 57% من التنظيمات، 
الثاني  المركز  في  المسيحي  الدين  جاء  حين  في 
وفي  مسلحة،  ومليشيا  تنظيما  برصيد 37   %27.4
المركز الثالث جاءت الديانة الهندوسية بنسبة %8.9 
من التنظيمات برصيد 12 منظمة إرهابية، ثم الديانة 
والديانة  تنظيمات،   6 برصيد  بنسبة %4.4  البوذية 
ارهابيين،  تنظيمين  برصيد   %1.6 بنسبة  السيخية 
وأخيرا الديانة اليهودية بنسبة 0.7% بمنظمة واحدة.

قوميات اإلرهاب ..
وجود 14  االرهابية عن  الجماعات  قوائم  وكشفت 
قومية تتسم افعالها وسولكياتها باإلرهاب وممارسة 
الجنس  هو  ارهابا  القوميات  تلك  أكثر  كان  العنف، 
التتري او الماغولي والذي يضم 39 تنظيما وجماعة 
ارهابية عدوانية بنسبة 28.3%، تنتمي اغلبها للجنس 
الهندي والبنغالي والسيالني، وجاء في المركز الثاني 
بنسبة  ارهابية  جماعة   38 برصيد  العربي  الجنس 
السكسوني  الجنس  الثالث  المركز  في  ثم   ،%27.5
برصيد 17 جماعة مسلحة بنسبة 12.3%، والجنس 
وسته   ،%6.5 بنسبة  جماعات   9 برصيد  القوطي 
بنسبة  السالفي واالفغاني  الجنس  لكل من  جماعات 
4.3%، والجنس التركي برصيد 5 جماعات ارهابية 
بنسبة 3.6%، و4 جماعات مسلحة لكل من الجنس 
االصفر والالتيني بنسبة 2.9%، و3 جماعات لكل 
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 ،%2.2 بنسبة  والقوقازي  االفريقي  الجنس  من 
والجنس الفارسي برصيد جماعتين ارهابيتين بنسبة 
جماعة  تسجيل  تم  اليهودي  الجنس  وأخيرا   ،%1.4

واحدة بنسبة %0.7.

دول االرهاب..
قوائم  عنهم  كشفت  التي   43 الـ  الدول  عن  أما 
الدول  تلك  رأس  علي  الهند  فجاءت   ، االرهاب 
ايرلندا  تلتها  مسلحة،  وجماعة  تنظيما   22 برصيد 
برصيد  باكستان  ثم  مسلحا،  تنظيما   12 برصيد 
جماعة   11 الرصيد  بنفس  وفلسطين  جماعة،   11
وتركيا  ارهابية،  جماعات   6 وافغانستان  مسلحة، 
مصر  من  لكل  ارهابية  جماعات  و4  جماعات   5
ولبنان، و3 جماعات وتنظيما مسلح لكل من الفلبين 
وأمريكا،  واليونان  وكولومبيا  وروسيا  والصومال 
باإلضافة للعالم العربي الذي يضم 3 تنظيمات ليس 
لها وطن أو جنسية محددة، وجماعتين ارهابيتين لكل 
من سوريا والعراق والجزائر وأوزباكستان وإيران 
والكويت، باإلضافة الي جنوب شرق اسيا التي تضم 

جماعتين ارهابيتين غير محددة الجنسية.
تضم  كيانات   10 االرهاب  قوائم  أظهرت  كما 
حدودها جماعة ارهابية واحدة، وهي علي الترتيب، 
واليابان  السعودية  العربية  والمملكة  افريقيا  جنوب 
 31 المركز  يحتل  الذي  وإسرائيل  واليمن  وإسبانيا 
وليبيا  وسريالنكا  لإلرهاب،  ارتكابا  العالم  علي 
وكندا  وألمانيا  وبيرو  وانجلترا  والمغرب  والصين 
واوغندة ونيجيريا وبنجالديش، باإلضافة الي العالم 
االسالمي الذي يضم تنظيما ارهابيا ليس له جنسية 
محددة ممثال في تنظيم جماعة ساعية إلعادة الخالفة 
هدفه  تنظيم  يضم  الذي  القوقاز  ووسط  االسالمية، 
اعادة دولة القوقاز الذي قضي علية الجنس السالفي 
اثناء انشاء امبراطورية االتحاد السوفيتي، والمغرب 
دولة  اعادة  الي  يهدف  تنظيما  يضم  الذي  العربي 

االمازيغ من جديد.

تضارب واختالفات ..
وأظهرت قوائم االرهاب عدد ضخم من التضارب 
االعتراف  ان  علي  يؤكد  مما  واالختالفات، 
يأتي  االرهابية  والجماعات  والمليشيات  بالتنظيمات 
دائما حسب األهواء، خاصة وان كل القوائم لم تتفق 
علي تنظيم ارهابي واحد إال مرتين فقط، وهم تنظيم 

القاعدة في أفغانستان وعسكر طيبة الباكستاني.
البريطانية  القائمة  ان  فنجد  نفسها  القوائم  عن  أما 
تنظيما  بـ58  باعترافها  االول  المركز  في  جاءت 
ارهابيا بنسبة 43%، في حين جاءت القائمة االمريكية 
باالعتراف بـ51 تنظيما ارهابيا بنسبة 36.3%، ثم 
قائمة االتحاد االوروبي برصيد 49 جماعة ارهابية 
بنسبة 36.3%، ثم القائمة الكندية برصيد 37 تنظيما 
برصيد  الهندية  القائمة  ثم   ،%27.4 بنسبة  مسلحا 
31 جماعة ارهابية بنسبة 23%، ثم القائمة الروسية 
برصيد 19 تنظيما ارهابيا بنسبة 14.1%، وأخيرا 
في المركز السابع القائمة االسترالية باعترافها بـ18 
تنظيما وجماعة مسلحة متطرفة بنسبة %13.3.....

غموض في المعايير المحددة ..
االرهاب  بظاهرة  والعالمي  الدولي  االهتمام  رغم 
من  حالة  أظهرت  الدولي  االرهاب  قوائم  ان  إال   ،
في  العاملين  الدوليين  الباحثين  كافة  بين  الغموض 
في  الدولي  العمل  في  المهتمين  أو  االرهاب  مجال 
اإلرهابي،  التنظيم  تحدد  التي  المحددة  المعايير 
 100 وجود  في  الحقيقية  الخطورة  ان  موضحين 
الكبري  الدول  تستغلها  ان  يمكن  لإلرهاب  تعريف 

للضغط علي العالم.
واستغلت الدول العظمي التي تمتلك قوائم لإلرهاب 
في  االرهاب  تعريف  في  الواضح  القصور  هذا 
مثال  وابرز  فقط،  تناوئها  التي  التنظيمات  محاربة 
علي ذلك القائمة الهندية التي اعترفت بـ 31  تنظيما 
 26 بينهم  ارهابية  جماعة  بأنها  مسلحة  وجماعة 
باالنفصال عنها،  وتطالب  بالهند  لها عالقة  جماعة 
بأقاليم اهمها كشمير وجامو بخمس تنظيمات واتحاد 
مانيبور وأسوم بتسع تنظيمات هندوسية، باإلضافة 
والتنظيمات  السيخ  البوذيين  من  لكل  لتنظيمين 

االسالمية االربعة في باكستان وأفغانستان.
وكشفت المتابعة للقائمة االسترالية عن انها لم تضم 
سوي التنظيمات والجماعات االسالمية فقط، فالـ 18  
تنظيما التي جاءت في القائمة تنتمي للدين اإلسالمي، 
وهي القاعدة وأبو سياف والجهاد بالمغرب االسالمي 
الجهادية  والجماعة  الكردي  االسالم  وأنصار 
المصري  والجهاد  االنصار  وعصبة  بالجزائر 
وجيش عدن وحركات اوزباكستان االسالمية وجيش 
شرق  اسالميو  وحركات  االنصار  وجماعة  محمد 
اسيا وحزب العمال التركي وعسكر طيبة الباكستانية 

وعسكر جنجوي الباكستاني والجهاد الفلسطيني.
اما القائمة االمريكية تعترف بـ 51  تنظيما ارهابيا 
 %67 بنسبة  اي  مسلحة  اسالمية  جماعة   34 بينهم 
من قائمتها و44% من القوائم السبعة، و قامت بضم 
قياديين  قبل  من  تأسس  الذي  التقوي”  “بنك  جماعة 
القيادي  رأسهم  وعلي  المسلمين  اإلخوان  بجماعة 
ناسو إحدى  ندا بجزيرة  االيطالي يوسف  المصري 
جزر البهاما، وبمجرد اشتعال أحداث الحادي عشر 
أعلن  تحقيق  اي  اجراء  وقبل   2001 سبتمبر  من 
الرئيس األمريكي جورج بوش تجميد أموالها بتهمة 
اتهامات  ووجهت  بل  أمريكا،  في  االرهاب  تمويل 
وشخصيات  منظمات  بعدة  صالت  بوجود  للبنك 

ارهابية دولية مثل أسامة بن الدن وتنظيم القاعدة.
مسلحة  جماعة  بـ37  اعترفت  البريطانية  القائمة 
اسالمية من بين 57 جماعة حول العالم بنسبة %65، 
بينهم جماعة بنك التقوى كنوع من الجميل لإلدارة 
األمريكية حتي تعترف بـ14 تنظيما مسلحا ايرلنديا 

يؤرقون الدولة االنجليزية.
االتحاد االوروبي سار علي نهج القائمتين االمريكية 
والبريطانية وقام باالعتراف بجماعة “بنك التقوي” ، 
فالقائمة االوروبية ضمت 18 جماعة ارهابية مسلحة 
تنتمي لإلسالميين، كما انها تضم 25 تنظيما ارهابيا 
ينتمي للجماعات المتطرفة المسيحية، باإلضافة الي 
تنظيما  وأخيرا  والسيخ،  البوذيين  من  لكل  تنظيمين 

لليهود.

لم  التي  الوحيدة  القائمة  هي  الروسية  القائمة  كانت 
بجزيرة  االخواني  التقوي”  “بنك  بجماعة  تعترف 
بالجماعة  اعترفت  ذلك  ورغم  األمريكية،  الباهاما 
الروسية  الخارجية  اعلنت  حيث  مصر،  في  األم 
المسلمين  اإلخوان  بجماعة   2006 يوليو   28 في 
ورغم  تطبقها،  التي  المعايير  وفق  إرهابية  جماعة 
منظمة   19 تتعدي  ال  قصيرة  الروسية  القائمة  ان 
ارهابية إال ان الالفت للنظر ان جميع تلك المنظمات 
مختلفة،  دولة   11 في  االسالمية  للجماعات  تنتمي 
اغلبها الدول المحيطة بحدودها، وعلي االخص في 
في  القوقاز  ودول  وباكستان  وأفغانستان  الشيشان 

اوزباكستان.

الحرب علي االرهاب ..
علي  للحرب  جهود  اي  عن  تعلن  لم  القوائم  أغلب 
االتحاد  قائمة  بعكس  مكافحته،  حتى  او  االرهاب 
عن  السنوي  تقريرها  ارفقت  التي  االوروبي 
اإلرهاب،  علي  للحرب  تتبناها  التي  االستراتيجية 
في  نجحت  االرهابية  الجماعات  ان  علي  فأكدت 
مرة،   294 عام  خالل  االوروبي  العمق  ضرب 
مختلفة،  عمليات  فيها  االسالمية  للجماعات  كان 
يهددوا  ان  االوروبيون  االنفصاليون  استطاع  بينما 
المجتمع االوروبي في 237 عملية ارهابية اي ما 
في  اإلرهابية،  العمليات  مجمل  من   %80.6 يعادل 
حين  في  مرة،  اسبانيا 148  وفي  مرة،  فرنسا 89 
نجح اليساريون في 40 عملية ارهابية، في اسبانيا 
23 مرة وفي اليونان 15 مرة وفي ايطاليا مرتين، 
في  ارهابية  عمليات  اربع  المتطرف  لليمين  وكان 
المجر، والعمليات الفردية مرتين في النمسا وفرنسا، 
في حين تقاسمت العمليات المجهولة 10 مرات بين 

النمسا وفرنسا ايضا.
ووصل عدد من تم القاء القبض عليهم من االرهابيين 
في اوروبا خالل عام واحد فقط 587 ارهابيا، كان 
ارهابيا   110 في  حظا  السياسي  لإلسالم  للمنتمين 
اي 18.7%، وتم القاء القبض عليهم في فرنسا 37 
ارهابيا واسبانيا 40 وايطاليا 20 وأربع ارهابيين في 
كل من المانيا وبلجيكا، وإرهابيين اثنين في كل من 
النمسا وهولندا، باإلضافة إلرهابي واحد في ليتوانيا.
الجهات  اكثر  فكانت  االنفصالية  الجماعات  أما 
اصطياد  في  االوروبية  األمن  أجهزة  نجحت  التي 
ارهابييها بواقع 413 إرهابيا اي ما يعادل %70.4، 
في  ارهابيا  فرنسا، و127  في  ارهابيا  بواقع 255 
أسبانيا، وأخيرا 31 ارهابيا في ايرلندا الشمالية، اما 
الجماعات اليسارية فكان نصيبها 29 ارهابيا بواقع 
11 ارهابيا في فرنسا و9 ارهابيين في ايطاليا و5 
أسبانيا  في  اثنين  وإرهابيين  اليونان،  في  ارهابيين 

وأخيرا ارهابي في كل من بلغاريا وألمانيا.
عدد  في  االخر  هو  نصيب  له  كان  المتشدد  اليمين 
المقبوض عليهم، حيث تم االيقاع بـ22  االرهابيين 
مجهولة  االرهابية  العمليات  عكس  علي  إرهابيا، 
المصدر والهدف والهوية والتي قدمت 11 ارهابيا 
بواقع 6 ارهابيين في النمسا و5 ارهابيين في فرنسا.
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سامي عيد

المجتمعات  بين  والتفاهم  الحوار  أجل  من  العمل 
واألديان بداًل من االنقسام

جميعهم  وأدانوا  األوروبيون  القادة  اتّحد  وقد 
قتل  وكذلك  فرنسا)  شرق  (جنوب  نيس  اعتداءات 
القادة  ودعا  باتي.  صموئيل  الفرنسي  المدّرس 
األوروبيون القادة في جميع أنحاء العالم إلى العمل 
من أجل "الحوار والتفاهم بين المجتمعات واألديان 

بداًل من االنقسام".

الكراهية  خطاب  لمكافحة  المشتركة  المسؤولية 
واإلرهاب

وقال جوزيب بوريل: "يتعين على جميع قادة العالم 
أشكال  لجميع  الواضحة  اإلدانة  في  قواهم  توحيد 
إلى  بحاجة  "نحن  مضيفا  دين"  أي  باسم  العنف 
الكراهية  لمكافحة  المشتركة  بالمسؤولية  الشعور 

واإلرهاب".
ومضى قائال "استهدفت الهجمات اإلرهابية األخيرة 
أسس مجتمعاتنا العلمانية والديمقراطية .. إن موجة 
اإلرهاب التي نواجهها اليوم ليست المرة األولى التي 
يسعى فيها اإلرهابيون إلى تمزيق عرى مجتمعاتنا. 
فكما فعلنا في الماضي ، سنواصل محاربة هذا التهديد 
، والدفاع عن قيمنا األساسية ، بوحدة وتصميم. ال 
يمكن تبرير القتل أبًدا، بغض النظر عن مدى جدية 
الشعور باإلهانة أو االختالف مع آراء شخص آخر" 
معتبرا أن "حرية التعبير هي حجر الزاوية في قيم 
االتحاد األوروبي يجب علينا حمايتها ودعمها، بينما 

نرفض بالطبع أيًضا خطاب الكراهية".

يجب أن نتجنب ربط هذا اإلرهاب باإلسالم
والسياسة  الخارجية  للشؤون  األعلى  الممثل  وشّدد 
ينبغي علينا  أنه  االتحاد األوروبي على  األمنية في 
عادة  نواجهه.  الذي  اإلرهاب  نوع  بدقة  نحدد  "أن 
الجناة  ألن  اإلسالمي"  "اإلرهاب  عليه  نطلق  ما 
اإلرهابية  األعمال  هذه  تنفيذ  يزعمون  والمؤيدين 
هذا  ربط  نتجنب  أن  "يجب  مضيفا  اإلسالم"  باسم 
ال  اإلرهاب  هذا  "أن  واعتبر  باإلسالم"  اإلرهاب 
وراء  سعياً  الناس،  من  قلة  تطرف  إلى  إال  يشير 

تبريرات كاذبة لحماقتهم".

رفًض االنجرار صوب منطق "صراع الحضارات" 
بين اإلسالم و"الغرب"

الماضي   قال جوزيب بوريل " في  بيانه،  في نص 

من  مختلفة  أشكال  من  كبير  بشكل  أوروبا  عانت 
اليوم  لقرون.  دينية  العنيف وعشنا حروًبا  التطرف 
، يحترم االتحاد األوروبي جميع األديان. إنه يحمي 
حرية الجميع في االعتقاد وممارسة الدين، وسوف 
كغالبية   ، "نحن  موضحا  بذلك"  القيام  في  نستمر 
االنجرار  قاطًعا  رفًضا  نرفض  اإلسالمي،  العالم 
اإلسالم  بين  الحضارات"  "صراع  منطق  صوب 
و "الغرب". وهذا من شأنه أن يعيدنا بالضبط إلى 
دروس  من  االستفادة  من  بداًل  العصيبة،  األوقات 
الماضي والتغلب على االنقسامات الخطيرة للغاية" 
على حد قوله. موضحا في الوقت نفسه "من الواضح 
أن الموجة اإلرهابية التي نواجهها حالًيا في أوروبا 
المضللة  المعلومات  بانتشار  وثيًقا  ارتباًطا  مرتبطة 
وخطاب الكراهية على اإلنترنت. وقد أدى هذا في 
الواقع إلى اغتيال المدرس الفرنسي صموئيل باتي".

المعركة الدولية ضد القاعدة و داعش
للشؤون  األعلى  الممثل  بوريل  جوزيب  وقال 
األوروبي:  االتحاد  في  األمنية  والسياسة  الخارجية 
"ال يبدو أن الهجمات األخيرة كانت من عمل شبكات 
إرهابية عالية التخطيط، كما كان الحال في الماضي. 
داعش  أو  القاعدة  ضد  الدولية  المعركة  حققت  لقد 
الحالية  اإلرهابية  الموجة  إن  مهًما..  تقدًما  بالتأكيد 
متطرفين  أصبحوا  أفراد  تصرفات  باألحرى  هي 
هو  "هذا  أن  معتبرا  االجتماعية"  الشبكات  عبر 
حقيقة  لمعالجة  طرًقا  نجد  أن  يجب  أننا  في  السبب 
أن شبكة اإلنترنت يمكن أن تكون أداة قوية لتحفيز 
مدى  فعال  ندرك  والتجنيد..  التطرف  أغراض 
صعوبة المشاركة في مكافحة المعلومات المضللة".

مكافحة المعلومات المضلّلة
الخارجية  للشؤون  األعلى  الممثل  وأضاف 

في  األمنية  والسياسة 
"في  األوروبي  االتحاد 
نشر  تم   ، األخيرة  اآلونة 
المعلومات  من  كبير  قدر 
الكراهية  وخطاب  الخاطئة 
وضع  حول  العالم  حول 
في  أوروبا.  في  المسلمين 
شهدنا   ، البلدان  بعض 
انتشرت  تالعب  حمالت 
التواصل  وسائل  على 

وجه  على  وقادتها  فرنسا  استهدفت  االجتماعي، 
الفرنسية.  المنتجات  الخصوص، تدعو إلى مقاطعة 
بعض القادة السياسيين، على سبيل المثال في تركيا، 
السياسية دعت  الجماعات  أيدوا ذلك. بل إن بعض 

إلى العنف وقتل المواطنين الفرنسيين".

صدام بين الحضارة والهمجية
لن يؤدي  وقال جوزيب بوريل " هذا غير مقبول. 
أوروبا  في   ، والكراهية  العنف  من  المزيد  إلى  إال 
بين  ليس  الصدام  للغاية:  واضحين  لنكن  والعالم. 
من  الماليين  فيها  يشترك  عقيدة  وهو  اإلسالم، 
إنه  أخرى.  ومعتقدات  األوروبيين،  المواطنين 
حضارة  بين  صدام  بل  حضارات"،  "صراع  ليس 
وهمجية، بين احترام الحياة واإلرهاب. ومضى قائال 
" علينا أن نبذل جهدا تربويا لشرح شروط نموذجنا 
االجتماعي ومكانة الدين فيه. ولمواجهة هذا التحدي 
الكبير، ال يمكننا أن ننجح بمفردنا. نحن بحاجة إلى 
العمل يدا بيد مع شركائنا في جميع أنحاء العالم من 
جميع األديان أو أولئك الذين ال معتقد لهم" مضيفا 
أنحاء  جميع  في  شركائنا  مع  بالفعل  نعمل  نحن   "
وداعميها،  اإلرهابية  الشبكات  هذه  لمحاربة  العالم 
ضد  التعاون  هذا  تكثيف  إلى  بحاجة  بالتأكيد  لكننا 
الذي  اإلنترنت  عبر  والتالعب  الكراهية  خطاب 

يغذي اإلرهاب".

وفي ختام بيانه قال الممثل األعلى للشؤون الخارجية 
جوزيب  األوروبي،  االتحاد  في  األمنية  والسياسة 
بوريل "نحن بحاجة إلى جميع القادة التخاذ موقف 
أشكر  الصدد،  هذا  وفي  مكان.  كل  في  قوي. 
في  السيما  والدينيين،  السياسيين  والقادة  الحكومات 
الهجمات  هذه  أدانوا  الذين   ، اإلسالمية  المجتمعات 

اإلرهابية القاتلة ودعم التعايش السلمي".

بعد سلسلة من الهجمات في فرنسا ومؤخرا اعتداءات في العاصمة النمساوية، دعا جوزيب بوريل الممثل األعلى للشؤون الخارجية والسياسة 
األمنية في االتحاد األوروبي إلى ضرورة أن يقف االتحاد األوروبي موحدا مناشدا شركاء التكتل في العالم "العمل معنا عن كثب لمحاربة اإلرهاب 
وخطاب الكراهية والمعلومات المضللة" على حد قوله، معتبرا أنه "ال يوجد أي مبرر على اإلطالق لعمليات القتل الوحشية كتلك التي حدثت مؤخًرا 

في فرنسا والنمسا". وأضاف يجب أن نتجنب ربط هذا اإلرهاب باإلسالم، وأن المعركة الدولية ضد القاعدة و داعش وليس المسلمين.
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عاطف عبد العظيم
إيران  من  متدنّية.  األطلسي  ضفتي  بين  العالقات 
إلى التجارة مع الصين، إلى التغيّر المناخي، جانبا 

األطلسّي غير متفقين، والغرب منقسم على نفسه.
منذ بداية رئاسة ترامب تزداد حدة التوتر بين أمريكا 
بين  الهوة  وتتسع  أوروبا  في  التاريخيين  وحلفائها 
الطرفين. خبراء يرون أن الفجوة ستبقى تتسع بين 
وذلك  بايدن،  جو  وجود  مع  حتى  األطلسي  ضفتي 

ألسباب عدة.
ليست  أوروبا  مع  المتحدة  الواليات  توترات  إّن 
جديدة. فمن المعروف جيّداً أن حرب العراق فّرقت 
شركاء األطلسي، وألقت التداعيات السابقة بظاللها 
التحالف  وقيمة  مفهوم  بات  واليوم،  السياسة.  على 
تساؤل.  موضع  ذاتهما،  حّد  في  األطلسّي،  عْبر 
حديث  أمريكي  رئيس  أول  هو  ترامب  ودونالد 
يشجعه؛  أن  من  بداًل  األوروبي،  التكامل  يقّوض 
ويحقن  حليفاً؛  ال  تهديداً،  األوروبي  االتحاد  وَيعتبر 

حلف الناتو باالشتراطات والتشكك.

التوتر قديم وقبل ترامب
منتصف  فالق  يواصل  مؤكد،  بشكل  ولكن  ببطء، 
بين  الفاصلة  المسافة  توسيع  األطلسي  المحيط 
الجيولوجية  الناحية  من  الشمالية  وأمريكا  أوروبا 
بمقدار بوصة واحدة تقريبا كل عام. وعلى الصعيد 
الجيوسياسي أيضا يتكرر هذا األمر، فقبل جيل واحد 
ال  الذي  الحليف  المتحدة  الواليات  كانت  اآلن،  من 
غنى عنه ألوروبا. بل إن أمريكا بدت تحت رئاسة 
دونالد ترامب وكأنها “عدو” (على حد تعبير ترامب 

نفسه) أكثر منها صديق ألوروبا. 
بفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، علت أصوات 
ولن  آخر.  صوت  أي  فوق  أوروبا  في  االحتفال 
أنفسهم  األوروبيون  يجد  أن  قبل  طويل  وقت  يمر 
وبين  القارة  بين  الصدع  بأن  لالعتراف  مضطرين 
ساكن  عن  النظر  بغض  يتسع،  المتحدة  الواليات 
األلماني  السياسي  المحلل  بحسب  األبيض،  البيت 

أندرياس كلوت.
قبل  وأمريكا  أوروبا  بين  العالقات  توتر  بدأ  وقد 
وكانت  طويل.  بوقت  الحكم  إلى  ترامب  وصول 
البداية المتقطعة لهذا التوتر في عهد الرئيس جورج 
ليعيد  أوباما  باراك  خلفه  يأتي  أن  قبل  االبن  بوش 
ما  ولكن  الحليفين،  بين  العالقة  في  الشروخ  ترميم 
من  أكثر  األحوال  أغلب  في  يكن  لم  أوباما  فعله 
نائبه  أوباما، ومعه  الصورة. وكان  لتجميل  محاولة 
آنذاك جو بادين، هو من أعلن أن محور االستراتيجية 
وليس  الهادئ،  المحيط  وأن  آسيا  أصبح  األمريكية 
المحيط األطلسي، هو ما بات يشكل جوهر اهتمام 

أمريكا.
ازدراء قادة أوروبيين واإلشادة بمستبدين

كما أن الرؤساء األمريكيين السابقين كانوا يشكون، 

وبخاصة  األوروبيين،  أن  من  مهذبة،  بطريقة  وإن 
األلمان، ال ينفقون بشكل كاف على تسليح جيوشهم 
األطلسي  شمال  حلف  في  حلفائهم  على  ويعتمدون 
ويستفيدون  المتحدة،  الواليات  وبخاصة  (ناتو)، 
أمريكا.  شكلته  عالمي  تجاري  نظام  من  مجانا 
وبحسب التحليل الذي نشرته وكالة بلومبرغ لالنباء، 
يقول أندرياس كلوت إن ما فعله ترامب ببساطة هو 
الخالفات  الالمعة عن هذه  الدبلوماسية  الطبقة  نزع 
رئيس  أي  يفعل  لم  وكما  األوروبية.  األمريكية 
ترامب  أظهر  الثانية،  العالمية  الحرب  منذ  أمريكي 
للقادة األوروبيين مثل المستشارة األلمانية  ازدراءه 
أنغيال ميركل، حتى وهو يشيد بحكام مستبدين مثل 

الرئيس الروسي فالديمير بوتين.
للقيم  مجتمعا  “الغرب”  يعتبر  ال  ترامب  أن  كما 
يتحلل.  أنه  يبدو  ولهذا  الجماعي  والدفاع  الليبرالية 
االتحاد  أن  ترامب  اعتبر  الكالمية،  حروبه  وفي 
األوروبي هو ثاني أخطر بعبع ألمريكا بعد الصين، 
من  بالده  واردات  على  إضافية  رسوما  وفرض 
الصلب واأللومنيوم وغيرها من االتحاد األوروبي 

لحماية “األمن القومي” األمريكي.
وحتى على الصعيد العسكري، أثار ترامب الشكوك 

حول مدى التزامه بحلف الناتو. 
االفتراضات  جميع  بدد  ترامب  إن  كلوت  ويقول 
األوروبية بشأن العالقات الجيوسياسية. فمنذ الحرب 
والترسانة  العسكرية  القوة  كانت  الثانية،  العالمية 
الغرب  لدى  رادع  أفضل  األمريكية  النووية 
أن  كما  موسكو.  تشنه  قد  عدوان  أي  مواجهة  في 
ساهم  السنوات  تلك  مدار  على  األمريكي  الحضور 
بين األوروبيين، كما  الداخلية  العداءات  احتواء  في 
كان الحال بين فرنسا وألمانيا. وبهذه الطريقة كانت 
األوروبي.  التكامل  لتحقيق  شرطا  األمريكية  القوة 
وكانت أمريكا تمثل شخصية األب لأللمان. ولذلك، 
فإن احتماالت تدهور العالقات األمريكية األوروبية 

في المستقبل أقوى من احتماالت إصالحها، حيث إنه 
اثنين من بين كل ثالثة أوروبيين نظرة سلبية  لدى 
بين  كامل  انقسام  وهناك  المتحدة،  الواليات  تجاه 
األلمان بشأن أولوية العالقة مع الواليات المتحدة أو 

الصين، ويفضل شباب ألمانيا الصين.

ازدياد االنقسام األوروبي!
لذلك، ما هي “الخطة ب” أو البديلة لدى األوروبيين؟ 
يقول وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس “الرد على 
أوروبا  هو  ترامب)  رفعه  (الذي  أوال  أمريكا  مبدأ 
موحدة”. والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحب 
الحديث عن “السيادة األوروبية”، لكن ال أحد يعرف 
ما تعنيه هذه التعبيرات على أرض الواقع. فتكوين 
“الجيش األوروبي” مازال حلما بعيد المنال. ومازال 
بلسان  أوروبا  خارجية  وزراء  حديث  الصعب  من 
واحد عندما يتعلق األمر بفرض عقوبات على هذه 

الدولة أو تلك.
ورغم أن األوضاع لن تكون بنفس حدتها بعد فوز 
ضفتي  بين  القائمة  التوترات  فإن  بالرئاسة،  بايدن 
األطلسي لن تختفي. وكما هو الحال بالنسبة لترامب، 
أنابيب  خط  مشروع  وقف  إلى  سيسعى  بايدن  فإن 
الغاز الطبيعي بين روسيا وألمانيا “نورد ستريم2” 
(تيار الشمال2)، كما سيواصل الضغط على ألمانيا 
وغيرها من الدول األوروبية لزيادة إنفاقها العسكري 
استخدام  ضرورة  على  وسيصر  الناتو،  إطار  في 
جيوش هذه الدول في المهام، التي لم تعد الواليات 
المتحدة تراها مهمة بالنسبة لمصالحها كما هو الحال 

في شرق البحر المتوسط أو في أفريقيا. 
من  يتوقع  أمريكي  رئيس  أي  فإن  كل شيء،  وقبل 
حلفاء بالده األوروبيين الوقوف إلى جانب واشنطن 
في مواجهة الصين. لذلك فكلما تمسك األوروبيون 
بمفهوم “السيادة األوروبية” الغامض، قلت أهميتهم 

بالنسبة ألمريكا.
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سقوط  قصة  روما؟  نحن  "هل  الكتاب  هذا  في 
الكاتب  يعرض   ، أمريكا"  ومصير  إمبراطورية 
"فانيتي  مجلة  في  ميرفي  كالن  األمريكي  الصحفي 
يتعرض  اذ  للغاية  مثيرا  موضوعا  األمريكية  فير" 
الرومانية  اإلمبراطورية  وسقوط  تحلل  لعوامل 
القديمة ويعقد مقارنات عدة بينها وبين اإلمبراطورية 
األمريكية ليطرح تساؤال هاما في 272 صفحة هي 
عدد صفحات الكتاب وهو: هل تسقط أمريكا مثلما 

سقطت روما؟
التي  الثقافية  اللقاءات  أحد  في  المؤلف  يقول 
بأن  عام  انطباع  هناك  أن  لكتابه  للترويج  أعدت 
من  كثير  في  تشترك  إمبراطورية  أصبحت  أمريكا 
الخصائص مع اإلمبراطورية الرومانية لكن ال يوجد 
فهناك  ذلك.  من  العام  الموقف  في  أمريكي  إجماع 
فريق في مقدمته الرئيس المحافظين الجدد يرى أن 
الوقت قد حان لكي يكون العالم كله أمريكيا و يرغب 
في فرض إمالءاته علي العالم بالطرق التي يريدها.

يدعم  إذ  تماما  النقيض  فهو علي  اآلخر  الفريق  أما 
سياسة خارجية متواضعة. 

إمبراطورية روما ونظيرتها األمريكية
بداية .. فان ميرفي يوضح في مقدمة كتابه أن هناك 
بعدين للتشابه بين اإلمبراطوريتين مؤكدا أن النقاش 
والمقارنة مع اإلمبراطورية الرومانية كان موجودا 
في المجتمع األمريكي منذ وقت طويل ، البعد األول 
فاإلمبراطورية  تاريخي،  بعد  هو  التشابه  أوجه  في 
عبر  تطورت  ثم  البداية  في  ملكية  كانت  الرومانية 
جمهورية  فهي  أمريكا  أما  جمهورية  إلي  الزمن 
إلى  المؤلف  ويلفت  البريطانية.  الملكية  عن  انبثقت 
إذ  واشنطن  األمريكية  للعاصمة  المعماري  الطراز 
أنه يمثل طرازا معماريا رومانيا خالصا ، أما البعد 
كال  جيش  نشر  حول  يدور  حديث  بعد  وهو  الثاني 

اإلمبراطوريتين في أنحاء مختلفة من العالم. 
الواليات  وبروز  السوفيتي  االتحاد  انهيار  وبعد 
المتحدة في العالم باعتبارها القوى العظمي الوحيدة 
روما  تشابه  حول  والجدال  النقاش  ظهر  المهيمنة، 

وأمريكا من جديد.
وأمريكا  روما  بين  التشابه  أوجه  المؤلف  يعدد 
االجتماعي"  ب"التعفن  وصفه  مما  يعاني  فكالهما 

خلل اجتماعي .. فساد .. تعدد ثقافات .. بناء قواعد عسكرية علي أراضي دول أخري واالعتقاد بأن هناك مهمة ورسالة يجب 
العالم، هي كلها مظاهر تجمع بين اإلمبراطورية األمريكية وبين اإلمبراطورية الرومانية  عليها أن تبشر بها وتنشرها في 

القديمة التي هيمنت علي العالم لما يقرب من ستة قرون.

المجتمع  في  العامة  واألخالق  الفضائل  وغياب 
الذي يعاني من التفرقة وعدم المساواة بين مواطنيه 
واتساع الفجوة بين الطبقات االجتماعية فتجد الطبقة 
الشديدة والعوذ ، وفي  الفاقة  تعاني  المتخمة وطبقة 
العادية  للطبقة  الصفوة  طبقة  نسبة  كانت  روما 
خمسة آالف إلى واحد ، بينما في أمريكا فإن الدخل 
أضعاف  أربعمائة  هو  تنفيذي  مدير  ألي  المتوسط 

دخل العامل العادي!.
الفساد استشرى، وفق مؤلف الكتاب، بمؤسسات كال 
اإلمبراطوريتين، والتي تم إضعافها بأشكال متعددة 
توكل  الحكومية  المهام  أن  فتجد   ، الخصخصة  من 
في  اإلمبراطوريتان  وتشترك   ، خاصة  لشركات 
القدرة العسكرية والثقافية واالقتصادية والتكنولوجية 
السير  على  العالم  يجبر  نظاما  خلقت  التي  الكبيرة 

بركبه. 
ترحبان  اإلمبراطوريتين  كال  أخرى  جهة  من 
وتبدي   ، العالم  من  والمهاجرين  الجدد  بالمواطنين 
استعدادا لتقبل اآلخر المختلف وحتى الدين المختلف 

 .
كال اإلمبراطوريتين أيضا آمن من يقودهما بوجود 
رسالة معينة علي بالده أن تبشر بها وتوصلها للعالم 
، وفي هذا السياق فان قيصر روما وزعماء أمريكا 
العسكرية في دول مختلفة  قواتهم  عملوا علي نشر 
يكتفون  ال  رسل  وكأنهم   "الرسالة"  هذه  لتكمل 
بالبالغ وإنما يجبرون الناس علي الطاعة واالمتثال 

لما يروه صائبا. 
وبالطبع فإنهما أثناء ممارسة هذا الدور "المالئكي" 
نظرات  سوي  المستهدفة  للمجتمعات  يحمالن  ال 
الدونية التي تحط وتقلل من شأن ثقافاتهم وعقائدهم 
فالعالم بالنسبة لهم ال يضم سواهم وال يهم أي رأي 

آخر، بحسب مؤلف الكتاب.

الخصخصة والفساد
تنبأ المؤلف بسقوط اإلمبراطورية األمريكية ، حيث 
طريق  عن  الحكومية  المؤسسات  لخصخصة  أشار 
تكليف أفراد وشركات تجارية بتنفيذ المهام الحكومية 
التجربة  لألذهان  يعيد  مشتركا  مؤشرا  باعتبارها 
أظهرت  حيث   ، أمريكا  بسقوط  وينبئ  الرومانية 
تحول  لتضاعف  التسعينات  بأواخر  أجريت  دراسة 

الوظائف الحكومية لخاصة ، حيث يقدر عدد األفراد 
مهاما حكومية  أدائهم  الخاص مع  بالقطاع  العاملين 

فيدرالية بنحو 8,5 مليون شخص.
لم تكن الخصخصة شيئا جديدا يطرأ علي المجتمع 
الثمانينيات،  ففي  ؛  له  مبيتة  نية  كان  بل  األمريكي 
مهمتها  رئاسية  لجنة  ريجان  رونالد  الرئيس  شكل 
إلغاء الحدود بين الوظائف العامة والوظائف الخاصة 
ومنح القطاع الخاص كافة أشكال الدعم وهي نفس 
الرؤية التي حملتها إدارة بيل كلينتون في التسعينيات. 
وهكذا أصبح المواطن األمريكي مضطرا لدفع مقابل 
مادي لخدمات كثيرة كان يحصل عليها بالمجان في 
الماضي مثل إحصائيات مكتب اإلحصاء األمريكي 
الذي كان يقدم خدماته للجميع بدون أي مقابل لكن 
معلوماته اآلن أصبح ثمنها مرتفع بحيث ال تستطيع 

سوى الشركات الكبيرة دفعه.
تمت  التي  الحكومية  الوظائف  أمثلة  ومن 
السريعة  الطرق  بنية  علي  اإلشراف  خصخصتها، 
وحتى  الحدود  وتأمين  ومراقبة  الغذائي  والتفتيش 

حماية النفايات النووية. 
يؤدون  الذين  الموظفين  هؤالء  أن  المؤلف  ويقول 
أكفاء  غير  أنهم  كما  الخبرة  تنقصهم  األعمال  هذه 
فال يوجد ما يشغل بالهم سوى كيفية زيادة أجورهم 
مثاال  ، ويضرب  العامة  للمصلحة  اعتبار  أي  دون 
الفيدرالية إلدارة الطوارئ ـ  الهيئة  على ذلك بفشل 
التي يعمل بها أشخاص تم تعيينهم وفقا لالنتماءات 
السياسية رغم عدم خبرتهم - في االستجابة السريعة 

إلعصار كاترينا فكانت النتيجة كارثية.
وأشار الكاتب لكتاب آخر نشر عام 1976 بعنوان 
جاتمان  دانييل  المؤلفان  فيه  حذر  الظل"  "حكومة 
الحكومية  الوظائف  انتقال  من  ويلنر  وباري 
السرية  األبحاث  ومراكز  التجاريين  للمستشارين 
التي ال يحاسبها أحد لتتحول بذلك قطاعات حكومية 

كاملة إلي تجارة.

المرتزقة .. جيش مأجور خدم أمريكا وروما!
محور آخر يتضمنه هذا الكتاب المثير وهو محور 
طالما تحدث فيه اإلعالم وهو جيش المرتزقة الذي 
عسكرية  شركات  من  المتحدة  الواليات  جمعته 

خاصة ليحارب معها في العراق. 

تقديم : محمد عبد المنعم
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قيادة  بها  تنظر  التي  المختلفة  للرؤية  ونظرا 
إلكمال  أداتها  باعتباره  للجيش  اإلمبراطوريتين 
نشر أفكارهما في العالم، فإنهما كانا في حاجة إلى 
الجيش  مع  جنب  إلى  جنبا  يقاتلوا  مأجورين  جنود 
األصلي الذي ال يتناسب حجمه مع المهام المطلوبة 
لعبه  الذي  بالدور  الدور  هذا  المؤلف  ويشبه  منه. 
المقاولون والتجار في عهد قيصر روما حيث دأبوا 
وإمداد  الحروب  في  العسكريين  القادة  مرافقة  علي 
الجيش بما يحتاجه والقيام بأي خدمات أخري مقابل 
أجر كبير يتناسب مع قدر المخاطرة التي يتحملونها.

ضباط  عدد  كان   1960 عام  "في  المؤلف  يقول 
المأجورين  األمن  حراس  عن  بكثير  يزيد  الشرطة 
أما اآلن فقد أصبح عدد الحراس المأجورين ضعف 
األمن  قطاع  أصبح  بعدما  الشرطة  ضباط  عدد 
الخاص قطاعا رائجا ينمو بسرعة كبيرة في المجتمع 

األمريكي.
المرتبطة  السرية  المهام  وأخطر  أكثر  حتى 
ومراقبة  ترجمة  أعمال  من  األمريكية  بالمخابرات 
اليكترونية وتحقيقات وتحليالت وتقارير وملخصات 

توكل إلى شركات خاصة هادفة للربح. 
ويذكر المؤلف أن هناك ما ال يقل عن 90 مسئوال 
األمن  مكتب  وفي  الداخلي  األمن  وزارة  في  سابقا 
الداخلي في البيت األبيض يعملون حاليا في شركات 

خاصة.
جونز  بجامعة  المحللين  أحد  عن  المؤلف  وينقل 
المقاولين زاد بشكل يصعب  هوبكنز قوله أن حجم 
عليهم.  سيطرة  أي  لها  الحكومة  بأن  االدعاء  معه 
كانت  لو  أنه  بقوله  التحليل  هذا  ميرفي علي  ويدلل 
اإلدارة األمريكية لها أي سيطرة علي هذه الشركات 
ليس  كبيرة وهامة  أعماال  إليها  توكل  التي  الخاصة 
علي األراضي األمريكية فحسب بل في العالم كله، 
لما كان الفساد سيستشري بهذه الصورة في عمليات 
إعادة إعمار العراق التي شاركت فيها شركتي بيكتل 
كثير  من  معفاة  الخاصة  فالشركات  وهاليبرتون؛ 
وعلي  الحكومية  الشركات  تلزم  التي  القوانين  من 
الرسمية  األمريكية  العقوبات  تمنع  لم  األساس  هذا 
شركة  الحرب)  قبل   ) والعراق  وليبيا  إيران  علي 
القيام بعمليات تجارية عبر شركات  هاليبرتون من 

تابعة لها مع هذه الدول الثالث المغضوب عليها.

الحدود والموانئ والجامعات .. ادارات تجارية
إعفاء  في  األمريكية  اإلدارة  تفكير  ميرفي  وينتقد 
شرطة حرس الحدود من مهمتها واستبدالها بمقاولين 

متعددي الجنسيات.
فقد ظل األمريكيون منشغلين وغافلين عن خصخصة 
الوظائف الحكومية إال أنهم سرعان ما هبوا لوقف 
صفقة كانت ستتولى بموجبها شركة "دي.بي وورلد" 
األمريكية.  الموانئ  كبري  نصف  إدارة  اإلماراتية 
هذه الهبة كشفت لهم أنهم كانوا في سبات عميق .. 
ومراقبة  اإلشراف  عمليات  خصخصة  عن  غافلين 
التي بدأت منذ ثالث عقود حتى بات اآلن  الموانئ 

إدارة  تحت  األمريكية  الموانئ  من   %80 حوالي 
شركات أجنبية وعلي رأسها الشركات الصينية.

لم تسلم أي من أنظمة المياه والمجاري وال المطارات 
خصخصة  سرطان  من  العامة  المستشفيات  أو 
الوظائف الحكومية. حتى الجامعات الحكومية التي 
واليته-  حسب  كل   - الحكومة  تدعمها  أن  يفترض 
البساط  الخاصة  الجامعات  تدهورت حالها وسحبت 

منها لتتاجر في العملية التعليمية.
األمريكية  الداخلية  وزارة  أن  األمر  في  الطريف 
اقترحت فتح الباب أمام بيع أسامي المتنزهات العامة 
األمريكية لمن يريد أن يستفيد من شهرتها وفي نفس 
الوقت من يدفع أكثر وكأنها بلد يعرض كل ممتلكاته 

في مزاد علني أو بلد يبيع نفسه.

ديموقراطية روما .. رشاوى ونفوذ ومصالح
علي الجانب اآلخر تقف هناك بعض االختالفات بين 
اإلمبراطوريتين وهي األمل الذي يعيش عليه بعض 
المتوقعة  األليمة  النهاية  ببطالن  ليدفعوا  األمريكيين 
الكثيرة  التشابه  أوجه  علي  بناءا  إلمبراطوريتهم 
نظيرتها  وبين  بينها  االختالفات-  تفوق  والتي   -

الرومانية. 
اإلمبراطورية  أن  نذكر  االختالفات  هذه  من 
المجتمع  في  وسطي  طبقة  لديها  تكن  لم  الرومانية 
التي تعتبر أساس المجتمع األمريكي ، كما لم تنتج 
روما أفكارا وعلوما للعالم بالقدر الذي أنتجته أمريكا 

قبلة  عليه  بناءا  وأصبحت 
واإلبداع  والتكنولوجيا  للعلوم 
أنه  االختالفات  ضمن  ومن   ،
كان  االقتصادية  الناحية  من 
ومستقرا  ثابتا  روما  اقتصاد 
يتمتع  بينما االقتصاد األمريكي 

بالحيوية والديناميكية. 
تصبح  أن  قبل  روما 
إمبراطورية كانت دولة آلالف 
أمريكا قضت  بينما  السنين  من 
200 عاما فقط قبل أن تتحول 

إلمبراطورية عظمي.
والحكم،  اإلدارة  مستوي  علي 
لم تكن اإلمبراطورية الرومانية 
مثل  ديمقراطية  إمبراطورية 
اتبعت  قد  كانت  وان  أمريكا 
للديمقراطية،  متواضعة  أمثلة 
اإلمبراطورية  عاصمة  وكانت 
مكمن السلطة والنفوذ واعتمدت 
علي  واألحياء  المدن  جميع 

سلطة ومواهب الطبقة العليا.

سفراجيام
أجري  عاما،   50 حوالي  ومنذ 
جيفري  البريطاني  المؤرخ 
كروا من جامعة أكسفورد بحثا 

تعني  والتي  الالتينية  "سفراجيام"  كلمة  في  متعمقا 
والنظام  السياسية  للحياة  ليؤرخ  التصويت  صندوق 
هذا  ووفق   ، الرومان  إمبراطورية  في  السياسي 
الحق  لديهم  كان  البداية  في  المواطنين  فان  المعنى 
اختيار  في  للتحكم  وتأثيرهم  نفوذهم  ممارسة  في 
لكبار  كان  وبالطبع  السلطات،  لبعض  المرشحين 
رجال روما شبكات نفوذ واسعة مكنتهم من تحقيق 
إراداتهم، لكن "سفراجيام" لم تكن تطبق علي نطاق 
أو  وظيفة  علي  للحصول  أيضا  بل  فقط  التصويت 
للتأثير علي حكم قضائي، فكان يعد من قبيل التفاعل 

االجتماعي الروتيني.
في  والعموالت  الرشاوى  ودخلت  األمر  تطور  ثم 
اللعبة حتى أنه مع انهيار اإلمبراطورية الرومانية لم 
يكن هناك أي عمل يتم بدون دفع رشاوى مالية وكان 
كل هدف الرومان العاملين في الوظائف الحكومية 
هو تحقيق أكبر مكاسب ممكنة وعرفت "سفراجيام" 

صراحة بعد ذلك بأنها رشوة. 
حول  دار  ثقافي  لقاء  في  ساخرا  المؤلف  يقول 
الرئيس  يلقاه  الذي  الحاد  التصفيق  حجم  أن  كتابه 
 State of the union االتحاد  حالة  في خطابات 
يذكره بالناس كثيرة الهتافات الذين كانت تستأجرهم 

القيادات الرومانية للتصفيق لهم ... 

كم  هو  األمريكي  للمواطن  األخير  السؤال  لكن 
سيدوم التصفيق؟؟
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كيف فعلت بكين ذلك؟
عدة  خالل  من  نسبياً  السريع  تعافيها  الصين  بنت 
إجراءات، بما في ذلك اإلغالق الصارم وسياسات 
الفيروس.  احتواء  إلى  تهدف  التي  السكان  تتبع 
من  المليارات  مئات  الحكومة  كذلك  وخصصت 
الكبرى،  التحتية  البنية  لمشروعات  الدوالرات 
سكانها.  بين  اإلنفاق  لتحفيز  نقدية  حوافز  وقدمت 
وكان المردود واضحاً؛ إذ انتعشت السياحة واإلنفاق 
في  المزدحمة  الذهبي"  "األسبوع  عطلة  خالل 

األسبوع الماضي.
ووفقاً لتقديرات CNN Business التي توصلت 
المرجح  من  الدولي،  البنك  بيانات  باستخدام  لها 
من  الصين  حصة  ترتفع  أن  العام،  نهاية  بحلول 
نقطة   1.1 بنحو  العالمي  اإلجمالي  المحلي  الناتج 
التي  الحصة  أضعاف  ثالثة  من  أكثر  وهذا  مئوية، 
ذلك،  من  النقيض  على   .2019 عام  في  اكتسبتها 
ستشهد الواليات المتحدة وأوروبا تراجعاً طفيفاً في 

حصصهما.
إجمااًل، يتوقع أن تصل قيمة االقتصاد الصيني إلى 
14.6 تريليون دوالر بحلول نهاية 2020، أي ما 
يقارب 17.5% من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي.

وحتى بدون االضطراب الناجم عن الفيروس، كانت 
هذا  سترتفع  العالمي  االقتصاد  من  الصين  حصة 
العام، بحسب تقديرات الري هو، كبير االقتصاديين 
 Macquarie Group مجموعة  في  الصينيين 
االستثمارية. لكن قدرة الصين على مجابهة االتجاه 
العالمي تُسِرع من زيادة أهميتها لالقتصاد العالمي. 
ولفت هو: "شهدت الصين تعافياً أقوى بكثير من بقية 

دول العالم". 

طفرة خالل "األسبوع الذهبي"
وقت  أي  في  أوضح  االقتصادي  التحسن  يكن  لم 
مما كان عليه حين احتفلت الصين بعطلة "األسبوع 

الذهبي". 
جميع  في  شخص  مليون   630 من  أكثر  سافر  إذ 
أنحاء البالد إلى الصين خالل األسبوع الذهبي، وفقاً 
لوزارة الثقافة والسياحة الصينية. وهذا ما يقرب من 
80% من عدد الذين سافروا إليها خالل نفس الفترة 

من العام الماضي.
إلى ما  السياحي  اإلنفاق  انتعش  وفي غضون ذلك، 
يقرب من 70% من مستوى العام الماضي، ليصل 

تذاكر  مبيعات  وتجاوزت  دوالر.  مليار   70 إلى 
األسبوع  عطلة  خالل  دوالر  مليون   580 السينما 
الذهبي، أي أقل بنسبة 12% فقط من الرقم القياسي 

ل في العام الماضي. الُمسجَّ

تعاٍف أكثر توازناً
إذ  العطلة.  قبل  حتى  الصيني زخماً  االقتصاد  شهد 
أعلى  إلى  التصنيع  لنشاط  الرسمي  المقياس  ارتفع 
خاص  مسح  وأظهر  أشهر.   6 خالل  له  مستوى 
تقيس  التي   - اإلعالمية   Caixin مجموعة  أجرته 
في  استمر  القطاع  أنَّ  الصغيرة-  الشركات  نشاط 

التوسع الشهر الماضي.
كشف  إذ  أيضاً.  جيداً  أداًء  الخدمات  قطاع  ل  وسجَّ
أعلى  عند  جاء  القطاع  هذا  نشاط  أنَّ  رسمي  مسح 
مستوى له منذ ما يقرب من 7 سنوات. و كشف مسح 
Caixin أنَّ قطاع الخدمات شهد واحدة من أسرع 

وتيرات التوسع في العقد الماضي.
مجموعة  في  كبير  اقتصادي  زي،  وانغ  وقال 
ُملَحق  تقرير  في   ،Caixin Insight Group
االقتصاد  حافظ  "إجمااًل،  أصدرتها:  التي  بالبيانات 
الصيني على وضع التعافي التالي للجائحة، وتحسن 

بوتيرة أسرع".

وفي عالمة مشجعة أخرى، ينتعش إنفاق المستهلكين. 
هذا  من  سابق  وقت  في  القلق  االقتصاديون  وراود 
العام من أنَّ تعافي الصين كان غير متوازن للغاية، 
البنية  مشروعات  من  بالكثير  مدفوعاً  كان  أن  بعد 
اإلنفاق  كفاية  وعدم  الدولة  تقودها  التي  التحتية 

االستهالكي.
وعلى الرغم من التوترات التجارية، استفاد االقتصاد 
الصيني أيضاً من دوره الحيوي في سالسل التوريد 
العالمية، وفقاً لما قاله لويس كويج، كبير االقتصاديين 
 .Oxford Economics شركة  في  اآلسيويين 
واالستشارية  البحثية  المجموعة  حسابات  وتشير 
من  حصتها  ستزيد  الصين  أنَّ  إلى  أيضاً  الخاصة 
مئوية  نقطة  بنحو  العالمي  اإلجمالي  المحلي  الناتج 

هذا العام.
هناك  بأنَّ  التوقعات  عكس  "على  كويج:  وقال 
عن  بعيداً  العالمية  التوريد  سالسل  في  تغييرات 
للوقت  األقل  على  الصين،  نجاح  أنَّ  يبدو  الصين، 
(كوفيد-19)  فاشية  من  التخلص  في  الحالي، 

في الوقت الذي تتسابق فيه الكثير من دول العالم لمنع إصابات "كوفيد-19" الجديدة من عرقلة التعافي الهش من الركود 
االقتصادي الناجم عن الجائحة، عاد االقتصاد الصيني إلى نشاطه المعتاد وسينهي هذا العام بقوة تفوق أي وقٍت مضى، كما 

تقول شبكة CNN األمريكية.
كان االقتصاد الصيني هو القوة العالمية الوحيدة التي تمكنت من اإلفالت من الركود هذا العام بعدما فرضت جائحة "كوفيد-19" 
على العالم الدخول في إغالق وعرقلت األعمال. وُيتوقَّع نمو الناتج المحلي اإلجمالي للصين بنسبة 1.6% هذا العام، بينما 

سينكمش االقتصاد العالمي بأسره بنسبة 5.2%، وذلك وفقاً لتوقعات فصل الصيف من البنك الدولي.

في  دورها  ز  عزَّ اإلنتاج  استمرارية  على  والحفاظ 
سالسل القيمة العالمية". وأشار االقتصادي إلى أنَّ 
الصين  في  األمريكي  المباشر  األجنبي  االستثمار 
من  األول  النصف  في  بنسبة %6  الواقع  في  ارتفع 

العام الجاري، بحسب وزارة التجارة الصينية.
وقال كويج: "حتى مع التفاقم الكبير في التوترات بين 
الواليات المتحدة والصين مؤخراً، ال تزال العديد من 
الشركات متعددة الجنسيات األمريكية حريصة على 
التعامل مع الصين"، مضيفاً أنَّ الشركات األمريكية 
تشجعت على األرجح من قرار بكين بإزالة بعض 

الحواجز أمام االستثمار في القطاع المالي للبالد.

تحديات في األفق
بالرغم من أنَّ تعافي الصين كان قوياً، هناك تحديات 
إنَّ  كويج  قال  السياق،  هذا  وفي  األفق.  في  تلوح 
قلق،  مصدر  تظل  الصينية-األمريكية  التوترات 
من  المباشرة  األجنبية  االستثمارات  زيادة  مع  حتى 

الواليات المتحدة.  
"انفصااًل  المتحدة  الواليات  انفصلت  إذا  إنه  وقال 
االقتصاد  نمو  فسينخفض  الصين"،  عن  جوهرياً 
سنوياً  مئوية  نقطة  نصف  من  أقل  بمعدل  الصيني 
المتقدمة  الدول  حافظت  طالما   ،2040 عام  حتى 

األخرى على معظم العالقات.
الواليات  حذو  أخرى  متقدمة  دول  حذت  إذا  لكن 
بكثير؛  أكبر  سيكون  التأثير  أن  يُحتَمل  المتحدة، 
مما يعني انخفاضاً في نمو الناتج المحلي اإلجمالي 
للصين أسرع بضعفين خالل نفس الفترة. ونوه كويج 
إلى أنَّ هذا النوع من االنفصال "الجوهري" سيسفر 
الناتج  الدولة و"نمو  إنتاجية  عن "انخفاض حاد في 

المحلي اإلجمالي". 
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لطالما تساءلت عّما إذا كان جدير بنا التسليم بأّن قدر 
العرب هو المعاناة أبدا جّراء حالة الترّدي الخطير 
ألوضاعهم التعيسة ووعيهم المستلب وخواء حياتهم 
و  الثقافي  واالغتراب  اإلنبات  وجّراء  بل  العبثيّة. 
الجغرافي  والتشّظي  السياسي  والتقزيم  التشرذم 
والسياسي  الديني  والدجل  التخاريف  وانتشار 
ونحو  واالجتماعي  االقتصادي  التخلّف  واستفحال 

ذلك. 
كما يلّح علّي السؤال عّما إذا كان قدرهم أن يتحّملوا 
المستبّدين،  حّكامهم  شطحات  وسخافة  حماقات 
األّمة  مقادير  على  بطانتهم  بمعيّة  يسيطرون  الذين 
على  االنطواء  مرض  حالة  يعيشون  ثّم  وثرواتها، 
مصالحها.  وخدمة  شعوبهم  هموم  عن  بعيدا  الذات 
من  ينحدرون  األعّم،  األغلب  في  أنّهم،  حيث 
حالة  في  نادرا  إاّل   - لهما  ثالث  ال  اثنين  رافدين 
الملكيات المطلقة - وهما العسكر (وأغلبهم قوميون 
وعلمانيون) واالسالم السياسي قبل اندحاره (وأكثر 

المنتسبين إليه سلفيون). 
كما أنّي أتساءل فيما إذا كان قدر العرب المحتوم الذي 
ال بديل عنه، إنّما هو في معايشة الكوارث المتعاقبة 
كّل  قتالهم  إحصاء  جّراء  واألوجاع  اآلالم  وتحّمل 
يوم بالمئات في كل شبر من الوطن العربي "الكبير"، 
الصغير بالمعايير الدوليّة، انتاجا وعلما وفكرا وثقافة 
 - القتلى  أّن هؤالء  ذلك. علما  وأدبا وسياسة ونحو 
لألسف- يسقطون، ليس فقط على أيدي أعدائهم، بل 
وأيضا- وهو العجب العجاب - على أيدي "إخوانهم" 
تجاوزا-   - اآلخرون  وينعتهم  أنفسهم  يسّمون  مّمن 
يزعمون،  ما  بعكس  جهادهم،  ألّن  بالجهاديين. 
 - الجّهال  الحمقى  جهاد  إنّه  وطيش.  نزق  هو  إنّما 
وجهالتهم بيّنة ال تحتاج إلى إستدالل - الذين ينخرون 
جسد األّمة كما الجرح الدامي، ألنّهم أينما حلّوا، ال 
ينشرون بوحشيّتهم البربريّة سوى الموت والفوضى 
والرعب ومظاهر الدمار والخراب والبؤس. وقطعا 
أّن هؤالء وأولئك، يجهلون المعنى المقاصدي النبيل 
بالضرورة  يشتمل  الذي  الله  مراد  هو  بما  للجهاد، 
للناس، ليس في آخرتهم وحسب، بل  على مصلحة 
الحياة  ويهب  يصنع  الله  ألّن  دنياهم.  في  وكذلك 
للمخلوقات جميعا وال ينتزعها قبل األجل المحتوم. 
والجهل  الموت  سوى  يصنعون  ال  هؤالء  أن  بيد 
المفلس.  الغبي  الشيطاني  مشروعهم  وفق  والغباء 
وال أخال أحدا، يرى أن مصلحة النّاس في دنياهم، 
إنّما تختزل في قتلهم وذبحهم كخرفان العيد، بدعوى 
أو  كّفار  بأنّهم  االعتقاد  لمجّرد  الله،  إلى  التقّرب 
عمالء للطاغوت. إاّل أن يكون مخبوال أو في أدنى 

الحاالت أحمقا، أو غبيّا، ال على معنى الجهل بالدين 
فحسب، بل وكذلك على معنى ضعف العقل وبالدة 
حال  هو  –لألسف-  ذلك  لكّن  الفطنة.  وقلّة  الفكر 
الدينيّة  والجماعات  اإلقصائية،  التكفيريّة  الحركات 
"الخوارج"  من  بدءا  قوسها،  تقازيح  بكل  المارقة 
سابقا ووصوال إلى أحفادهم و سليلي فكرهم المفلس، 
ترتدي  راهنا. وهي جماعات  "داعش"  مقاتلو  وهم 
العربي  اإلنسان  محاربة  في  وتوّظفه  الدين  عباءة 
تكفيره  عبر  الديمقراطيّة،  أو  النهضويّة  ومشاريعه 

والجهاد ضّده كأشرس ما يكون.
وقد تجلّى هذا المفهوم للتكفير تجلّيه األتّم، منذ سنة 
40 للهجرة، السيّما لحظة قتل أمير المؤمنين علي 
بن أبي طالب، أثناء خروجه لصالة الفجر في أحد 
قال  حيث  المعّظم،  رمضان  شهر  من  الجمعة  أيّام 
يضربه  وهو  المرادي  ملجم  بن  الرحمن  عبد  قاتله 
ذي  ليبلغ من  إاّل  بها  أراد  ما  تقي  من  :»يا ضربة 
العرش رضوانا«. وكان يعتقدا أّن ما أتاه يقّربه إلى 

الله!!! 
وهو ما يفّسر السعار الذي يتلبّس التكفيريين للقتل. 
مخالفيهم  بدماء  ملّطخة  أصابعهم  أّن  يعني  كما 
مثلما  تماما  بينهم.  من  كانوا  ولو  حتّى  األبرياء، 
كان الشأن بالنسبة لعلي بن أبي طالب الذي كان قد 
عاتبهم بالقول :»من علّمكم قتل النّاس على آرائهم«. 
و نبّههم بالقول: »بينى وبينكم قتل النّاس وظلمهم«، 
كما قال فيهم :»أنتم شّر النّاس جميعا«. ولكّن كالمه 
"كان في النّافخات زمرا" ألّن الخوارج تنطبق عليهم 
مقولة: » لكّل داء دواء يستطّب به إاّل الحماقة أعيت 

من يداويها«.
الّدالة على حماقة وغباوة  ومن المفارقات العجيبة، 
يده  أحدهم  يمّد  أن  بشّدة  يستنكرون  أنّهم  الخوارج، 
لقطف تمرة من بستان على ملك الغير، على معنى 
أّن ذلك اعتداء على مال مسلم. بيد أنّهم يكّفرون عليّا 
يقتلوه.  ثّم  منهجه،  عن  ويخرجوا  طالب،  أبي  أبن 
ورابع  بالجنّة  المبّشرين  العشرة  أحد  هو،  من  وهو 
وأخوه  بل  عّمه،  وابن  النبي  وصهر  الراشدين، 

بالمؤاخاة.

لذلك فغير مستغرب أن يسلك المتأّخرون وأسالفهم 
المنحرف  السلوك  ذات  الفكر  هذا  أصحاب  من 
الفقهاء، بل ولو كان  الغير، ولو كان من  فيكّفرون 
إمام األئّمة الفقهاء وأحد أصحاب المذاهب األربعة، 
بن  الله  قال عنه عبد  الذي  النعمان  أبو حنيفة  وهو 
الثالث  القرن  أواخر  في  المتوّفى  حنبل،  بن  أحمد 
للهجرة، في كتاب "السنّة"، أنّه :» (كافر، زنديق، 

بالجبريّة)،  ويؤمن  الله  صفات  (ينكر  جهميّا  مات 
ما ولد في اإلسالم أشأم وال أضّر على األمة منه، 
أبو  وأنّه  أبي حنيفة،  أتباع  الخّمارين خير من  وأن 
جيفة، وأنّه ال يسكن البلد الذي يذكر فيه أبو حنيفة 
(...)، وأنه من المرجئة ( ...)، وأنه يترك الحديث 
المعدي  كاألجرب  اعتزاله  يجب  وأنّه  الرأي،  إلى 
وأصحابه  حنيفة  أبا  وأّن  الدين،  ترك  وأنه  بجربه، 

شّر الطوائف جميعا«!!
المضحكة وغير  الرعناء،  المقاربات  مثل هذه   ّ إن 
لإلسالم  وبشعا  كالحا  وجها  تقّدم  التي  المستساغة، 
العرب،  أّمة  من  جعلت  التكفير،  كما  وللجهاد 
ما  فيها  يصدق  عموما،  اإلسالميّة،  والمجتمعات 
العقدي  واالنحراف  بالكفر  المتّهم  رشد،  ابن  قاله 
هو اآلخر، مخاطبا أحد تالميذه »إذا كنت تبكــــي 
ال  العالم  بحـــار  كّل  أّن  فأعلم  المسلمين،  لحـــال 
تخترقها  أّمة  منها  جعلت  كما  دمــــوعا...«.  تكفي 
إيقاع  عن  خارجة  وتنظيمات  حركات  تتنازعها  و 
 ) تفّرعاتها  وبعض  "القاعدة"  قبيل  من  الزمن، 
و"طالبان"،  اإلسالمي)،  المغرب  بالد  في  القاعدة 
وهي  "داعش".  و  و"النصرة"  حرام"  "بوكو  و 
باألساس حركات، ذات فكر متشّدد يفّرق وال يجمع، 
التكفيري  التطّرف ويرشح منه اإلرهاب  إلى  ينزع 
متناثرة  ُطحلبٍيّة  كياٍنات  في  وتتنمذج  اإلجرامي، 
إلى ذلك  ومتناحرة يعسر تحديدها زمكانيّا. يضاف 
الجنون،  حّد  استثناء- مهوسة،  - ودون  أنّها جميعا 
اإلسالميّة  الخالفة  إقامة  إلعادة  المحموم  بالسعي 
الوحيدة  الضمانة  أنّها  لتوّهمها  عاّلتها-  -على 
الستعادة أمجاد األّمة العربيّة واإلسالميّة التي تشّقها 
اليوم وتمّزقها بعنف الصراعات الّطائفيّة والمذهبيّة 
التي قد تخبو أحيانا ويخفت بريقها ولكنّها  الشرسة 
ال تخمد وال تنتهي، السيّما بين الطائفتين األهّم، أال 

وهي "السنّة" و "الشيعة".
والاّلفت للنظر في هذا السياق، أّن فكر أغلب نماذج 
باألوهام.  إاّل  يعلق  ال  المتصارعة،  الفسيفساء  هذه 
ألّن هذه الحركات ال عالقة لها، قطعا، بالعلم والفكر 
التنويري المبدع، وال بالتقّدم والتطّور وال بالعصر 
مرحلة  الغربي  العالم  فيه  دّشن  وقت  في  والحداثة، 
ما بعد الحداثة منذ ستّينات القرن الخالي. ال بل ال 
فاعلة  ليست  ألنّها  بالحاضر  الحركات  لهذه  عالقة 
أمال  لها  ليست  الذي  بالمستقبل  وال  فيه،  ومؤثّرة 
هي  ثقافتها  ألّن  أساسا  بالحياة  وال  عليه،  معقودة 
"الطحلبيّة"  الحركات  فهذه  الحياة.  ال  الموت  ثقافة 
السحيق، وتفّضل  الماضي  تنشد معانقة  القروسطيّة 
العيش في ظالم كهوف الجبال على هامش الحضارة 
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العالم  بهذا  وعالقتها  الفكري.  والتنوير  والمدنيّة 
الوحشي  التقتيل  و  التقاتل  هو  إنّما  الوحيد،  وهّمها 
البربري البشع، وارتكاب أكبر المجازر التي يستحي 
بما  تسعى  وهي  الشياطين.  كبير  إبليس،  فعلها  من 
لشعوبها  ذاتي  دمار  أكثر  إلحداث  قّوة  من  أوتيت 
ولغير شعوبها. ولعلّها تحاكي في ذلك - حّد التماهي- 
ما تقوم به أغلب األنظمة العربيّة تجاه مواطنيها في 

السجون ومراكز اإليقاف التحّفظي. 

والتخلّف،  العنف  من  القدر  بهذا  وشعوبا  أّمة  إّن 
لجديرة باحتالل آخر المراتب العالميّة في كّل مجاالت 
الحياة، بما في ذلك المجال الرياضي، المعتمد أساسا 
على االستعدادات البدنيّة ال العقليّة أو الفكريّة. فعلى 
سبيل الذكر ال الحصر، تحتّل الجامعة اليمنية للعلوم 
تحتّل  فيما  عالميّا.   (6638) المرتبة  والتكنولوجيا 
عالميّا   6275 المرتبة  الجزائر  في  جامعة  أحسن 
بموجب معيار الجودة، وفق تصنيف جامعة “جايو 
المرتبة  الكوفة  جامعة  تحتّل  و   ، شانغهاي”  تونج 
(6097) بموجب تصنيفات معايير الجودة لمؤسسة 
االفتراضية  الجامعة  تحتّل  و  (ويبومتريكس)، 
مراتب  بالتأكيد،  إنّها   .(5202) المرتبة  التونسيّة 
مخجلة ومهينة للعقل العربي، لكّن ذلك هو حال أّمة 
أن  في  إذن،  غرابة،  فال  وبالنتيجة،  اليوم.  العرب 
تنعت أّمة بهذه المواصفات بأنّها أّمة غبيّة، يسودها 

الظلم وتغيب صلبها مظاهر العدالة والمساواة.

والحقيقة أّن قّصة العرب مع الغباوة والجهل ليست 
وليدة اليوم، بل هي متأّصلة لدينا و جذورها ضاربة 
في القدم وموغلة في التاريخ. إنّها تعود إلى ما قبل 
اإلسالم أي إلى العصر الجاهلي. حيث أنّنا نعلم عبر 
الله،  أغاظوا  لّما  إسرائيل  بني  أّن  المقدس  الكتاب 
يجرح  و  ويؤّدبهم  غيرتهم  ويثير  يتحّداهم  أن  أراد 
كبريائهم ويغيظهم كما أغاظوه، بأن يصطفي شعبا 
للشعوب،  المعلومة  المقّومات  لديه  ليست  غبيّا، 
شعب  أو  الرّب  شعب  وهم  حتّى   - عليهم  ويفّضله 
العظة  التوراة، ضمن  لذلك جاء في  المختار-.  الله 
الثانية من "سفر التثنية"، الموّجه تحديدا الى الشعب 
إِلًها  لْيَس  ِبَما  أََغاُروِني  ُهْم   « العنيد:  اليهودي 
ٍة  أََغاُظوِني ِبأََباِطيلِِهْم. َفأََنا أُِغيُرُهْم ِبَما لْيَس َشْعًبا ِبأُمَّ
َغِبيٍَّة أُِغيُظُهْم«. (سفر التثنية/ أصحاح 32: آية21).
الكتاب  تحريف  صّحة  مسألة  عن  النظر  وبصرف 
بالجهل  الغباء  ارتباط  وعن  عدمها،  من  المقّدس 
المعرفة  الله  بمعرفة  بالجهل  أو  اآلداب،  و  بالعلوم 
يعتبره  النّص  هذا  فإّن  الديني،  الجهل  أي  الحقيقة 
عليه  الله  صلى  محّمد  نبّوة  دالئل  أحد  المسلمون 
سياق  في  و  المقّدس.  الكتاب  بها  تنبّأ  التي   ، وسلم 
تعالى عن  الله  يقول  النّص،  بهذا  متّصال  يكون  قد 
 :(29 (الفتح:  سورة  في  وصحابته  (صلعم)  محمد 
تفسيرات  النّص  لهذا  إّن  ثّم  الكّفار{.  بهم  ليغيظ   {
(إظهار  كتاب  في  جاء  ما  منها  عديدة  تأويالت  و 
الحّق، ص 516) لصاحبه رحمت الله الهندي الذي 
ألنهم  العرب  (غبي)  جاهل  بشعب  »المراد  يقول: 
عندهم  كان  وما  والضالل  الجهل  غاية  في  كانوا 

علم من العلوم الشرعية وال من العلوم العقلية (...) 
أوالد  من  لكونهم  اليهود  نظر  في  محتقرين  وكانوا 
هاجر الجارية، فالمقصود من اآلية أن بني إسرائيل 
أغيرهم  فلذلك  الباطلة  المعبودات  بعبادة  أغاروني 

باصطفائي لقوم محتقرين وجاهلين عندهم«.
وتعليقا على ذات النّص يذهب الشيخ الدكتور أحمد 
حجازي السقا في الصفحة 58 من كتابه "نبّوة محمد 
في الكتاب المقّدس" إلى القول بأنّه : »ال يوجد في 
األسفار الخمسة المنسوبة إلى موسى (ع) أيّة إشارة 
أن  يمكن  واألوصاف  البالد  محّددة  غبيّة  أّمة  إلى 
أن  يمكن  ال  ولكن  النبّوة،  بهذه  المراد  أنّها  يعرف 
يشتبه إاّل في أّمة إسماعيل، وال يمكن أن تكون األّمة 
الغبيّة أّمة اليونان«. ثّم يردف بالقول في موضع آخر 
من كتاب (يوحنّا المعمدان، ص 105): »والعرب 
وحتّى  األزل،  منذ  االنتظام  بمعنى  شعباً  يكونوا  لم 
رسالة محّمد، وكانت أّمتهم قبل اإلسالم في غاية من 

الجهل والضالل«.
وتأسيسا على ما سبق، يمكن الجزم بأّن األمة الغبيّة 
المومئ إليها في(التثنية21/32) إنّما هي أّمة العرب 
اليهود  كان  و  آنذاك،  مرذولة  و  جاهلة  كانت  التي 
يحتقرونها. حيث أنّه يستبعد أن تكون أّمة اليونان هي 
المقصودة، الشتهارها آنذاك، ال فقط بالعلم والفلسفة 
في  الديمقراطيّة  بالممارسة  وكذلك  بل   ،( (الحكمة 

أثينا القديمة (ولو كانت نخبويّة).

لقد ظلّت صفة الغباء حاضرة باستمرار في المخيال 
"جحا"  شخصيّة  ولعّل  العربي.  الجمعي  الوعي  و 
سياق  في  العربي  األدب  في  لها  تجسيد  أهّم  تمثّل 
- مطلقا-  استغرابنا  يثير  فال  لذلك،  الساخر.  األدب 
أن تسعى بعض نخبنا السياسيّة للتوّقي من الغباء و 
التحصين ضّده، فتبعث أحزابا للغرض كما فعل خالد 
الوفد  العام األسبق لحزب  الفتاح أمين، األمين  عبد 
مسّمى  تحت  سياسية  حركة  أّسس  الذي  المصري، 

إلى  بذلك  يلمح  كان  ولعلّه  الغباء)!  (مواطنون ضّد 
الغباء السياسي فحسب. ألّن الغباء، كما هو معلوم، 
له تالوين عديدة ومتعّددة وال يمكن لحركة محدودة 
فإّن  ذاته  وللغرض  أصنافه.  لكّل  للتصّدي  اإلّدعاء 
الشبكة العنكبوتيّة أفردت أيضا نحوا من 20 موقعاً 

يعرض للغباء العربي في كافة تجلّياته الحديثة!

الذي  بالغباء  فإنّنا نسّجل اهتماما ملحوظا  وبالنتيجة 
المضاجع  تقّض  ظاهرة  عقيم-  جدال  ودون   - بات 
بضرورة  الوعي  وتحّرك  الحيّة،  القلوب  وتهّز 
التخلّص منها دون ترّدد، اليوم قبل الغد، ألنّها آخذة 
في االستفحال والتأثير الملحوظ في حياتنا اليوميّة. 
وهي السبب األبرز لمآسينا التي عرضنا لها مطلع 
التي  المطبّات  لتفادي  الفرس  مربط  وهي  المقال. 
تقع فيها أغلبيّة الشعوب والدول العربيّة واإلسالميّة 
يجري  ما  تحليل  في  الزاوية  حجر  وهي  عموما. 
اليوم في الخارطة العربيّة المرسومة بدماء الشهداء 
بليبيا  الذبيحة إلى سوريا الجريحة مرورا  من غّزة 
المغدور في ثورته،  اليمن  إلى  المنفلتة من عقالها، 
السلفية  الفصائل  إرهاب  يواجه  الذي  مالي  إلى 
إلى  حرام،  بوكو  حركة  منها  وخاّصة  الجهادية 
العراق المنهك بالطائفيّة وأخيرا بما يسّمى "داعش"، 
وهي تمثّل اليوم خطرا داهما على كل ّالعرب، إلى 
الذي طالته  لبنان  المستهدفتين، إلى  مصر و تونس 
الطائفية وتداعيات الحرب في سوريا، إلى الصومال 
الذي قّطع أمراء الحرب أوصاله بغبائهم غير منقطع 

النظير..

غيبوبتكم  من  عرب  يا  استفيقوا  أن  إذن،  رسالتي 
وغبائكم، قبل أن يجرفكم الطوفان ويلقي بكم، غير 
تستقبل  ال  التي  التاريخ  مزبلة  في  عليكم،  مأسوف 
المغّفلين  من  التاريخ  دروس  يستوعبون  ال  من  إاّل 

واألغبياء من أشباهكم.
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يقاتلها  التي  تيغراي،  شعب  تحرير  جبهة  طبعت 
البالد  تاريخ  الشمالي،  معقلها  في  اإلثيوبي  الجيش 
الحديث، منذ أن كانت تتصدر الكفاح ضد ديكتاتورية 
االشتراكية،  إلثيوبيا  المؤقتة  العسكرية  الحكومة 
مرورا بتحولها إلى السلطة الفعلية في إثيوبيا لوقت 

طويل.

سنوات المقاومة 
جبهة تحرير شعب تيغراي من الحركات الكثيرة التي 
الماركسّي  الراديكالي  الطالبي  الحراك  عن  نشأت 
في  اإلثيوبية  بإإلمبراطورية  الذي عصف  اللينينّي، 
الستينات والسبعينات، في وقت كانت نخبة األمهرة 

تسيطر على البالد.
التي  التيغراي،  أقلية  من  الطالب  بعض  واستلهم 
المؤلف  الفسيفساء  البلد  هذا  سكان  من   %6 تمثل 
القوميات“  إثنية، ”نظرية  ثمانين مجموعة  من نحو 
شعب  تحرير  جبهة  لتأسيس  ستالين،  وضعها  التي 

تيغراي.
وروى أحد قادة الحركة أريغاوي بيرهي أن الجبهة 
من  ”حفنة  حول   1975 شباط/فبراير  في  تشكلت 
إثني-  ”وعي  يحركهم  بنادق“،  أربع  مع  الرجال 
قومي مستمّد من تراكم مطالب سكان تيغراي ضد 

السلطات المركزية المتعاقبة في إثيوبيا“.
(الشؤون  أفيرز“  ”أفريكان  في مجلة  بيرهي  وكتب 
تقرير  حق  هو  ”هدفهم  أن   2004 في  اإلفريقية) 
وبعد  اإلثيوبي“.  النظام  داخل  لتيغراي  المصير 
إطاحة اإلمبراطور هيال سيالسي في 1974، قامت 
االشتراكية،  إلثيوبيا  المؤقتة  العسكرية  الحكومة 
السلطة الجديدة العسكرية الماركسية، بقمع المطالب 

القومية العديدة بشدة.
وعمدت جبهة تحرير شعب تيغراي الشديدة التنظيم 
الكفاح  وتصّدرت  تعزيز صفوفها،  إلى  واالنضباط 

ضد السلطة العسكرية.
المتمردين  بمساعدة  تمكنت  الثمانينات،  نهاية  وفي 
واالستيالء  اإلثيوبي  الجيش  ”صد  من  اإلريتريين 
الثلج“،  كرة  ”مفعول  له  كان  ما  معدات“،  على 
مركز  في  الباحث  مارشال  روالن  أوضح  ما  وفق 
الفرنسي  بو“  ”سيانس  معهد  في  الدولية  األبحاث 

للعلوم السياسية.
المسلحة  المجموعات  مختلف  اتحدت  وعندما 
الشعبية  الثورية  الديمقراطية  الجبهة  ضمن صفوف 
جبهة  قائد  زيناوي،  ميليس  قيادتها  تولى  اإلثيوبية، 

تحرير شعب تيغراي.

حقبة ميليس زيناوي 
في 28 أيار/مايو 1991، سيطر مقاتلو جبهة تحرير 
الجبهة  راية  تحت  أبابا  أديس  على  تيغراي  شعب 
وأصبح  اإلثيوبية.  الشعبية  الثورية  الديمقراطية 

ميليس زيناوي في الـ36 من العمر الرجل القوي في 
إثيوبيا، وبقي كذلك حتى وفاته عام 2012.

وإن كانت الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية تتولى 
الحكم رسميا، فإن جبهة تحرير شعب تيغراي هي 
بالقرار. وأوضح روالن مارشال  فعليا  تمسك  التي 
أنها كانت ”حاذقة جدا“، إذ تمكنت من خالل ”دعم 
نظام  ”نسج  من  للنخب“  مضادة  محلية  قيادات 

تحالفات كانت تسيطر عليه“.
”من  الغربية،  القوى  من  المدعوم  ميليس،  وتمكن 
مقولة  وتطبيق  اإلثيوبية،  الوطنية  المسألة  تسوية 
”فرق تسد“، واستخراج نخب في كل القوميات“ وفيّة 

لجبهة تحرير شعب تيغراي.
وبعد الحرب مع إريتريا بين 1998 و2000، قام 
ميليس بحملة تطهير في صفوف جبهة تحرير شعب 
وتفرد  للقضاء على أي صوت معارض،  تيغراي؛ 

بالحكم.

ما بعد ميليس 
توفي ميليس بشكل مفاجئ عام 2012، تاركا جبهة 
تعاني من ”القصور والتصلّب والفساد المستشري“. 
واختارت الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الخلف 
الذي عينه ميليس نفسه هايلي مريام ديسالين رئيسا 
للوزراء، لكنه لم يكن يحظى بشرعية الكفاح المسلح، 
ولم يكن من تيغراي وال يسيطر على الجهاز األمني 
شعب  تحرير  جبهة  به  تمسك  الذي  والعسكري 

تيغراي.
إثيوبيا،  في  السريع  االقتصادي  النمو  من  وبالرغم 
فإن هيمنة شعب تيغراي على السلطة لنحو 30 عاما 
أجج  ذلك  كل  المستشري،  والفساد  الحرية  وانعدام 
واألمهرة  األورومو  قوميتي  لدى  سيما  وال  النقمة، 
اللتين تصدرتا تظاهرات مناهضة للحكومة. ودفعت 
االحتجاجات هايلي مريام ديسالين إلى االستقالة في 

شباط/فبراير 2018.

اإلقصاء  
الجبهة  اختارت 
الثورية  الديمقراطية 
له  خلفا  الشعبية 
من  وهو  أبيي،  أحمد 
األورومو، في تكريس 
جبهة  هيمنة  لتراجع 
تحرير شعب تيغراي. 
وحين وصل أبيي إلى 
هاجسه  كان  السلطة 
تحرير  جبهة  تهميش 
ألنه  تيغراي؛  شعب 
يدرك وزنها“ والسيما 
جميع  أروقة  ”في 

الوزارات وداخل نظام االستخبارات والشرطة“.
مناصب  تيغراي من  تحرير شعب  إبعاد جبهة  وتم 
لمالحقات  مسؤوليها  من  العديد  وتعرض  رئيسية، 

بتهم فساد، وأوقف بعضهم.
داخل  الحاكم  االئتالف  صهر  أبيي  قرر  وحين 
حزب واحد، انتقلت جبهة تحرير شعب تيغراي إلى 
المعارضة وانكفأت إلى تيغراي، حيث أعادت ترميم 

شرعية شعبية متحدية أديس أبابا.

النزاع  
ألف   250 حوالي  إلى  منطقتها  في  الجبهة  وتستند 
والمسلحين،  العسكرية  شبه  القوات  من  عنصر 
بحسب مجموعة األزمات الدولية، ويعتقد أنها تمتلك 
أسلحة استولت عليها من قواعد الجيش الفدرالي في 

تيغراي.
وحين أطلقت الجبهة صواريخ باتجاه مطاري أمهرة 
أنها  أثبتت  فهي  إريتريا،  عاصمة  أسمرة  ومطار 
تمتلك ترسانة أسلحة بعيدة المدى والكفاءات الكافية 

الستخدامها.
وأشار روالن مارشال إلى أن ”الخبرة العسكرية في 
تمّت  لكنها  تيغراي،  شعب  على  تقتصر  ال  إثيوبيا 
تزال  ال  الجبهة  بأن  مذكرا  األكبر“،  بقسمها  إليه 
ال  حيث  والعسكري،  األمني  الجهاز  داخل  نافذة 
تزال تحظى بحلفاء من التيغراي ومجموعات قومية 

أخرى.
ويرى الباحث أن الجبهة ”تراهن على تآكل داخلي 
لالئتالف الداعم ألبيي“ الذي بات ضعيفا، مع تحول 
الصراع إلى نزاع ”مكلف سياسيا وعسكريا“، وعلى 

”ضغوط دولية على نظام إثيوبي مفلس“.
كنا  بأننا  الفكرة  ”تلك  الجبهة  داخل  هناك  أن  وختم 
قادرين على القتال 20 عاما ضد الحكومة العسكرية 
تكرار  يمكننا  وبالتالي  االشتراكية،  إلثيوبيا  المؤقتة 

ذلك“.
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من المعروف ان تركيا تعيش هذا االوان على وقع 
رجب  الرئيس  حكومة  داخل  صامتة  تعد  لم  أزمة 
طيب أردوغان الذي يبحث منذ أشهر عن حل يُنهي 
موجة من االضطرابات المالية ناجمة عن هبوط لم 
يفارق الليرة إال في مّرات نادرة، فنظرية المؤامرة 
الخارجية التي تستهدف ضرب االقتصادي التركي 
مقنعة  تعد  لم  مرارا،  أردوغان  لها  سوق  والتي 
االخفاقات  حجم  لمداراة  آخر  ستار  من  البد  وكان 
التي  القطاعات  باستثناء بعض  المتتالية  االقتصادية 

لم تطلها التدخالت السياسية.
وأصبح واضحا أن العلّة ليست في األشخاص بقدر 
ما هي في السياسات، فإقالة محافظ البنك المركزي 
والتي تلتها استقالة وزير المالية بيرات البيرق وهو 
نتاج  هي  وإنما  فراغ  من  تأت  لم  أردوغان  صهر 
وهي  ترسيخها  الرئيس  حاول  كاملة  منظومة  فشل 
أيضا ليست حدثا معزوال عن تجارب سابقة انتهت 

كلها إلى الفشل.
خاضها  التي  المعارك  إلى  التطورات  هذه  وتحيل 
أردوغان مع البنك المركزي قبل سنوات قليلة حول 
سعر الفائدة مخالفا كل النظريات العلمية االقتصادية 
وأراء الخبراء وهي المعركة التي انتهت بإقالة كل 
الرئيس  لرأي  التركي  المركزي  داخل  المعارضين 

وتدخالته في السياسة النقدية.
وسبق ألردوغان أن قدم نفسه علنا كخبير اقتصادي 
في تفصيل علل االقتصاد التركي بداية بسعر الفائدة 
انجازاته  لضرب  الخارجية  المؤامرة  إلى  وصوال 
التي سقطت مع تواصل  الذرائع  االقتصادية، وهي 

االنهيار القياسي في قيمة العملة الوطنية.

قرارات ارتجالية
وعود على بدء كانت استقالة وزير المالية وهو من 
واالنتماء  المصاهرة  لجهة  للرئيس  المقربين  أقرب 
الحزبي، أوضح إشارة على حالة االنسداد السياسي 

واالقتصادي.
والوضع الراهن داخل حكومة أردوغان كان متوقعا 
التي  التركية  السياسية  األوساط  بين  األقل  على 
عايشت عشرية تميزت بطفرة من النمو االقتصادي 

وتعايش اليوم بداية االنهيار.
انشقاقات  مع  السياسي  اإلرباك  حالة  بدأت  وقد 
خلفية  على  الحاكم  والتنمية  العدالة  حزب  داخل 
النزعة التسلطية للرئيس التركي وعلى خلفية سوء 
اإلدارة االقتصادية والسياسية بما خلق مناخا طاردا 
الخارجية  تركيا  عالقات  سمم  وبما  لالستثمارات 

حتى مع شركائها التجاريين.
وتنسجم هذه القراءات مع رأي المعارضة الرئيسية 
المالية  وزير  استقالة  أن  اعتبرت  التي  تركيا  في 
حد  إلى  وتصل  مسبوقة  غير  كانت  البيرق  بيرات 
“أزمة دولة”، منتقدة في الوقت ذاته العزل المفاجئ 

لمحافظ البنك المركزي.
الجمهوري  الشعب  حزب  زعيم  توصيف  ويذهب 
كمال كيليجدار أوغلو لألزمة الراهنة إلى أبعد من 
أردوغان  أن  إلى  مشيرا  ارتجالية،  قرارات  مجرد 
“يدير  كان  وتسلطية،  سلطوية  بطموحات  المدفوع 
البنك  محافظ  إقالة  وأن  عائلية”  شركة  مثل  البالد 
المركزي تُظهر أن المؤسسة المالية التي يفترض أنها 

المسؤولة عن السياسة النقدية “فقدت استقالليتها”.
وكانت استقالة وزير المالية مثيرة للغرابة، حيث لم 
تُبلغ أي جهة إعالمية أو حزبية بقرار االستقالة التي 
االجتماعي  للتواصل  منصة  على  بيان  في  جاءت 
ولم تصدر عن أي جهة حكومية. وفي وضع بيرات 
من  أكثر  ويستدعي  بالفعل  مثير  األمر  فإن  البيرق 
فهو  عادية،  سياسية  شخصية  ليس  فالرجل  سؤال 
المالية  السياسات  مهندس  وهو  الرئيس  صهر 

واالقتصادية وهو ظل الرئيس.
تُبلغ  أال  المخجل  من  إنه  أوغلو  كيليجدار  وقال 
في  االستقالة  عن  كبرى  تركية  إعالمية  وسيلة  أي 

غضون 24 ساعة تقريبا.

تركيا .. شركة عائلية
الوضع الراهن داخل حكومة أردوغان كان متوقعا 
التي  التركية  السياسية  األوساط  بين  األقل  على 
عايشت عشرية تميزت بطفرة من النمو االقتصادي 

وتعايش اليوم بداية االنهيار
“أسباب  عنوان  تحت  تسويقها  تم  التي  واالستقالة 
التركي  العام  للرأي  مقنعة  غير  بدت  صحية” 
تولى  منذ  التركية  الشؤون  متابعي  من  وللخبراء 
فعل  رّد  أنها  ويبدو  الحكم  والتنمية  العدالة  حزب 
على تعيين أردوغان والد زوجته ناجي أغبال الذي 
محافظ  محل  ليحل  المالية،  حقيبة  السابق  في  تولى 
البنك المركزي المقال مراد أويسال. وتكهنت وسائل 

إعالم تركية بأن البيرق عارض تعيين إقبال.
والمشهد الذي بدأ يتشكل لتوه يُظهر مالمح خالف 

من  المقربين  بين 
لجهة  ربما  أردوغان 
السياسي  التموقع 
داخل  سواء  والنفوذ 
العائلة أو في الحزب 
الدولة،  في  أو 
يُّكمل  أيضا  لكنه 
مفقودة  كانت  حلقة 
اجتاحت  منذ  لفترة 
حزب  االستقاالت 
والتنمية  العدالة 
بعيد  من  ورسمت 
سياسية  خارطة 
التشكل  طور  في 

تسعى  والتنمية  العدالة  رحم  من  وليدة  أحزاب  مع 
للتحالف أو التعاضد لعزل الرئيس أو أدناها إحداث 

توازن سياسي وكبح نزعة التفرد بالحكم.

النظام القبلي
الرئيسي،  المعارضة  حزب  رأي  عن  بعيد  وغير 
سلط رأي أحمد داوود أغلو زعيم حزب ‘المستقبل’ 
وهو من كبار المؤسسين المنشقين من حزب العدالة 
والتنمية وممن كانوا من صناع القرار السياسي في 
للبالد  األخير  قيادة  وجاهة  ليؤكد  أردوغان،  دولة 

بمنطق العائلة والقبيلة.
للوزراء  رئيسا  كان  الذي  أغلو  داوود  اعتبر  وقد 
وقبلها وزيرا لالقتصاد وشغل مناصب حساسة في 
الدولة والحزب، طريقة إعالن وزير المالية بيرات 
البيرق عن استقالته من منصبه أنها تعيد تركيا إلى 

“النظام القبلي”.
عليها  توجب  تركيا  شهدتها  التي  “األحداث  وقال: 
تغيير النظام السياسي القائم الذي يحول سياسة الدولة 
وأجهزتها إلى مفهوم قبلي”، مضيفا “ندعو إلى إقرار 

نظام برلماني قوي”.

الشرق  منطقة  في  اقتصاد  أكبر  تركيا،  عانت  وقد 
وفقدت  عامين  في  حادين  انكماشين  من  األوسط 
عملتها نحو 45 بالمئة منذ تولي ألبيرق المنصب في 

منتصف 2018.
تداعيات  من  يتعافى  االقتصادي  النمو  أن  ورغم 
فيروس كورونا، فإن التضخم عالق حول 12 بالمئة 
المتوقع  الشباب ومن  بين  والبطالة مرتفعة، السيما 
أن تقفز مجددا عند رفع حظر على تسريح العاملين.
العام  هذا  للدولة  التابعة  التركية  البنوك  باعت  وقد 
احتياطيات أجنبية تقدر بمئة مليار دوالر لدعم الليرة 
تلك  مثل  أن  تظهر  حكومية  بيانات  لكن  المنكوبة، 
التدخالت انحسرت في الشهور األخيرة، فيما يتوقع 

محللون أن تزداد انحسارا في ظل القيادة الجديدة.
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إنجيل زهرة هي الرواية السابعة للروائي والصحفّي 
السوري نبيل الملحم، الصادرة حديثاً عن دار الّريس 

في بيروت.. 
عن  بالبحث  مشغواًل  يوسف  يبدو  زهرة  إنجيل  في 
خالصه من خالل البوح أو " الحكي" فهو يقايُض 
الُمقايضة،  هذه  في  أنّه  يعتبر  إذ  بالوقت"  الكالم 
تحرير لذاتِه من ِثقل الّزمن الّضاغط على ذاكرته، 
موته  يجعل  أو  تصعيداً،  وأكثر  نقاًء،  أكثر  يجعله 
أثقلت كاهله  التي  الهموم  عن  تكفيراً  سعيداً، وربّما 
الثانية والستين، حسب قوله في  بعد أن وصل سّن 

متون السرد.
يناغشه  المقّدس،  أبواب  الراوي  يّدق  الرواية  في 
السؤال  هاجس  على  يتكئ  أحياناً،  ويسأله  حيناً، 
الخاّلق "أنا رجل السؤال الخاّلق" كيف ال؟! وِفطرة 
الالمعقول،  مجاهيل  اقتحام  على  مجبولٌة  االنسان 
وإقالق عتمِة النقاط السوداء في قضايا ربّما الحت له 
منُذ األزل على أنّها ثوابت، في حين عند محاكمتها، 
يجد أنّها تنحاز إلى الالجدوى، يبدو عندها أّن تبرير 
العجز في تفسير هذه القضايا أمّر مسلّم به "فالّساعة 
الُمعطلّة صحيحٌة مرتين في اليوم" أو " كيَف تضع 

قفاًل كبيراً لباب داٍر جدرانها مهّدمة " مثاًل
أّول  الّسرد، من  بزمام  يمسك  الذي  الّراوي  يوسف 
جملة في الّرواية حتّى آخرها، يخاف أن تفلَت منه 
ولو تفصيلٌة صغيرُة، كّل ذلك بتحريٍض من سلمى 
أنّه  يعتقد  للتكفيرعن جريمة،  دفعته  والتي  جليسته، 
له  بالنسبة  وأحّب شيء  أجمل شيء،  بحّق  ارتكبها 
ماتت  والتي  مشاعره،  كّل  استنفزت  التي  "زهرة" 
حسب مروياته، في حين يعتقد أنّه هو من قتلها، ربما 
لتصبح أنقى وال تتدنس، يخال أنّه المخلّص لها، وهو 
الذي تعّرف إلى نساء كثيرات قبلها، تزّوج، وطلّق 
وهجر مثل " رشيدة التونسيّة، وأم كلثوم ، وبندر، 
النبي، وجميلة حرب، ونعيمة  وغيرهّن  ومي عبد 
" هؤالء كّن عابراٍت لفحولته، ونرجسيته منهن من 
عواطفه،  أحمال  محّط  كانت  زهرة  لكن  انتحرن، 
َفلكه في الحياة، وفي إنجيلها الذي كتبه بعد  ومدار 

موتها.
نساء  وبين  النسوة  مصائرهؤالء  في  تشابه  ثّمة 
"موسم  رواية  في  الُمنتحرات  الّسعيد  مصطفى 
الهجرة إلى الشمال" للروائي الطيب صالح، ونساء 
إنجيل زهرة الُمنتحرات أيضاً، الفارق أّن مصطفى 
السعيد ينتقم من الغرب بفحولته، بينما يوسف يؤكد 

على نرجسيته..! وكان كالهما ينشد الخالص. 
يوسف الذي تنّقل بين أمكنة ُمتعددة، فمن دمشق، إلى 
القاهرة، فبغداد، وبيروت، ودمشق مّرة أخرى، في 
هذه األمكنة َخبر التحوالت الكبيرة التي حدثت، في 
مصر والسودان والعراق، ودور التنظيمات السياسية 
في تلك المرحلة وخاّصة األخوان المسلمين، وحزب 
على  شهدها  التي  واإلخفاقات،  والثورات،  البعث، 

الصعيد العربي، والشخصّي. 
في  والمسرح،  والسينما  النقد،  يدرس  الذي  يوسف 
سردياته تعامل مع ما يرويه بلعبة االيهام البصرّي 
زمانياً ومكانياً، مارس على المتلقي تلك الِخبرة التي 
اكتسبها في عالم الفّن و التمثيل وهو الذي يعشق أن 

يُصّفق له .
خالصه  يكون  أن  منه  تطلب  ّسلمى  أن  حين  في 
بالكتابة، أن يخبرها بالوقائع كماهي، فيدور في حلقة 
يعتبرها  العزلة  هذه  والعزلة،  الهذيان  من  مفرغة 

نفاذاً لطاقة األسئلة. 
القديم "ذاكرته"،حيث تحاول  بيته  إلى  يعود يوسف 
لعلّها  بالكامل،  إفراغها  في   تجهد  ترتيبها،  سلمى 
بمواجع  َحبلْت  أن  بعد  وراحة،  نظافة  أكثَر  تغدو 
زهرة، كيف ال وليوسف ذاكرٌة ُمقلقة "ذاكرة رجٍل 
غارٍق في أحالمه وكوابيسه، الكوابيس التي تهرسُه 

كما تهرُس صرصاراً"
يقول  هكذا  ذاكرته"  يُميَت  أن  المهزوم  "..على 
لسلمى، لكن التذّكر،أحياناً شجاعة عليه أن يفتح باب 

ال "هو" لتداعياتِه ولهذيانِه لعلّه الخالص ..
للّصحو،هو  الالمحدود  الّتوبيُخ  إّنه  "الهذيان 
بصرامِة  يخوضني  كان  العقِل،  يباِس  من  راحة 
تباركني،  بجرعاٍت  يأتيني  الصخر،  يضرُب  إزميل 
وتوّدعني كلّما دخلت في ملكوت الذاكرة والخيانة، 

وقد تالهما القتل، لقد بات الهذيان خالصي " 

لتلقي  العزلة،  باب  تفتح  والوساوس،  الحرب  إنّها  
في  نفسه  يخال  حتّى  بوحِه،  سرير  على  بيوسف 
بينما  الّطاقة،  نفاِذ  حّد  إلى  وصل  روبوتاً  ما  لحظة 
دوّي صوت " التّكسير" يرافقه منذ بداية شبابِه حيَث 
كسَر الصحون في مطعم فريد األطرش في بيروت 
بداية شبابه، ثم في بيت جاره سليم، وعلى يده ويد 
سلمى، إلى صوت تكسير الجدار في بيته في نهاية 
أّول  من  مّده،  في  الكاتب  نجح  دوّي  إنّه  الرواية، 

الرواية إلى آخرها.

ليُل دمشَق يشعُل ناَر الكالم 
دمشق الجريحة تظهر في إنجيل زهرة في الصفحة 
38 تبدو ُمتعبة أنهكتها الحرب، ليل دمشق الُمشتعل 
ووصول  والترّقب،  العتمة  في  الغارق  بالقذائف، 
فصائل المعارضة إلى أطرافها، وحالة الخوف التي 
يتعبّأ بها الشارع الدمشقّي، ينحاز يوسف زين الدين 
رافع إلى القاع، هو معني برصد ما آلت إليه أحوال 
في  بؤرالوجع  يلمس  أعماقهم،  في  يغوص  الناس، 
عن  الُمّرة  األسئلة  هاالت  منها  ويصوغ  ذواتهم، 
أسباب ذلك، وعن المستقبل الذي يُختزل برصاصٍة، 
أو صوت قذيفة، أحياناً ينظر إلى القضايا بروح من 
النظام بعض األمور  يُعالج  الالمباالة، يرصُد كيف 
 "ً النظام مثال  يُعيد  المّرة، كأن  الّسخرية  بروح من 

تأهيل برادات الموتى".
هواجسهم،  الناس  أوجاع  بعض  يوسف  يروي 
واألمكنة، فجاره سليم لم يعد بوسعه الحصول على 
عاهرة من شارع بغداد، الذي بدا متخماً بالنازحين..

حارس مقبرة نجها وتآلفه مع الموت، وابن بندر الذي 
يسكن في نهر عيشة الغارق في تهويماِت جمجمتِه 
الباحث عن  الّدجاج،  الشاعربائع  وابراهيم  الُمغلقة، 
فرصٍة  لالعتراِف بموهبتِه الشعريّة الحزبيّة، وبأّي 

ثمن كان.. 
الُمقتتلين،  من  طرف  أي  مع  يكن  لم  الذي  يوسف 
من  ما   " أّن  يقين  على  وهو  دورالقاتل،  يتقُن  وال 
دافٍع للحرب سوى انتهاِك الجسد" "فالذئب يقتُل من 
أجل الّطعام، بينما االنسان يقتُل من أجِل ألِف سبٍب 

وسبب"!. فهو ال يتقن القتل سوى على المسرح. 
الذين  للعمال  النفسية  الحالة  لرصد  يوسف  ينحاز 
حركاتهم،  يصف  الّروس،  برج  ساحة  يفترشون 
أّن  حين  في   ، االحتجاج  عن  تعبيرهم  وبدائية 
النازحين يخافون من مّجرد اإلجابة عن أسئلٍة تقذُف 
عفويتها  رغم  أسئلة  الغريب،  شفاه   - ببراءة   - بها 
إليه  يأوي  يخلّى عن رصيٍف  المرء  تجعل  مؤلمة، 
" كما حدث معه حين سأل أباً ألسرٍة نازحٍة تفترُش 
الرصيف" هل أنت قاتل ؟! كان ذلك كافياً ألن تحمل 
في  يفلُح  وال  المجهول،  باب  تدّق  أمتعتها،  األسرة 
شرفات"  وثالث  غرف  بثماِن  بيتي    " استضافتهم 
السورّي ال  الفرد  ذات  انكسر في  ما  لكن  تعالوا... 
يمكن ترميمه، في حين أن طبقًة ُمترفًة الزالت ترتاد 
ريفّي  مطرٍب  أغاني  وتسهرعلى  الفخمة،  الَمطاعم 
هابٍط، يتغنّى بانتصارات قائد الوطن، بينما جوعى 

للروائي واإلعالمي نبيل الملحم *
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حّي  في  التهجير  من  المسيحين  وخوف  الجيش، 
الذي أضحت  الدمشقي، وقلق سماء دمشق  التجارة 

بال نجمًة واحدٍة.
وكذلك لم يعد مكانُه المألوف "بيانو بار" كما كان بل 
أصبح غارقاً في الخوف والوحشة، فالبالد انقسمت 
القلوب،  محّل  النحاس  وحّل  صراع،  خنادَق  إلى 
والجثث مألت العاصي، وغرغرات الموت للمعذبين 
إغراقاً في الُمعتقالت، تنتاُب يوسف كلما المَس الماُء 
رأَسه، بينما القناص يُسدد على الدوام، يريد أن يفّجر 
ليرتفع منسوب،  يفّجرها،  أن  له  يحلو  أي جمجمٍة، 

الدم على أرصفة المقتتلين ..." 
في  تبحث  الَعوالق،  من  فئة  بها  عبثت  التي  دمشق 
و"بلسم"   سمومها،  فيها  تنفث  عن ضحايا  حواريها 
ذلك  تمثل  ينعتها،  أن  له  يحلو  كما  "مفطومة"  أو 
النموذج، فهي تستدرُج الشباب وتسقطهم في مستنقع 
رذيلتها، من خالل الجنس، والتّجنيد المخابراتي، بين 
رداء  تلبس  "مفطومة"  أي  وهي  وبيروت،  دمشق 
بتحريرالمرأة،  يُعني  كتاباً  أصدرت  فقد  المثقفين، 
بينما تمارس دعارتها، ومثليتها على مرأى ومسمع 
من "حيدر" زوجها، والذي يّدعي أنّه إعالمي، باحث 
في الحركات الراديكالية، والُمدمن على سرقة أفكار 
ُمستنقع  في  أيضاً  يُغرُق  الذي  المأجور،  "حنيف" 
مفطومة القادمة من "الّساحل" وهي أيضاً من أوصل 
إليها، مما جعل يوسف  آلت  التي  الحالة  إلى  زهرة 
يُخطط لقتل زهرة، لذلك ينعت مفطومة" بالخنزيرة 
" على مساحة البأس بها من صفحات الرواية، مما 

يكشف حجم األلم، الذي سبّبته له تلك المرأة له.

سلمى المرأة اإلسفنجة 
في  الكالم  بدايات  منذ  يوسف  رافقت  التي  سلمى 
بعد  له  أرسلتها  رسالة  آخر  حتى  زهرة،  إنجيل 
سفرها، ال تتوانى بين اللحظة واألخرى عن إشعال 
ثيمة البوح في يوسف، داعية إياه إلى تخليص نفسه 
ذا  كتاباً  تهديه  الحكي،  عبر  وآالمه  أوجاعه  من 
غالف ُمذّهب مكتوب عليه "اإلنجيل المقدس"  لكن 
أحداثه  كتابة  على  تحّضه  فارغة،  بيضاء  صفحاته 
مع "زهرة" تدعوه أن يفتح مغاليق الذاكرة، ويصّب 

فيضان روحه على متون الورق.
سلمى لم تُمارس دور المستمع فقط! لكنها مارست دور 
يشبُه دور شهريار، حين كانت تصغي إلى هذيانات 
مشغولة  كانت  صوتها،  نسمع  كنّا  وقلما  يوسف، 
بترتيب حياته، بترتيب بيته الخارجي »وتنظيفه على 
تنفض  والخارجي«،  الروحي  الداخلي  المستويين، 
غبار ذاكرته وتكنس العناكب عنها، ليتّضح فيما بعد 
أنّها تعمل في حقل الجيولوجيا، وترسم البورتريهات، 
مما يمنحها الِخبرة في التنقيب، والبحث عن مكنون 
أقرب  تشكيلها بطريقة  األشياء، وإخراجها، وإعادة 

إلى الِحرفية وهذا ما فعلته بيوسف. 
سلمى كما يسميها المرأة اإلسفنجة " قالت لي: "إنني 

اسفنجتك، أنا المرأة التي تمتّص وَجَعك" كانت سلمى 
تمتص خطاياه، وتسعى إلى تخليصه، فهي مفطورة 
على اإلصغاء " كنت أحكي وهي تصغي، يالموهبة 
اإلصغاء المولودة في سلمى، فمع كّل رواية أحكيها 

عنّي، كانت توحي لي وكأنها تالمس شيئاً منّي" 
وقد سبقتها إلى ذلك جميلة حرب التي كانت تسمي 
نفسها الممحاة، كّل ذلك يمنح يوسف الثقة والراحة 
والسالم الداخلي، في أن امرأة ما تمّد يدها إلى ما بين 
مدارات  في  التائهة  ترتيب روحه  تحاول  ضلوعه، 
األمكنة واألزمنة، هي تحاول تجميعه، ولكنّه "رجٌل 

اليمكن تجميعُه إاّل في زهرة.." 
بشرأعطوا  من  هرباً  خطانا  نحّث  أن  علينا  "كان 
في  الله  صالحيات  تعلوعلى  صالحيات،  أنفسهم 
إماتة  الناس أو إحيائهم " وكان الهروب في إنجيل 
ثالثي  زمن  وطأة  من  الذاكرة  تخليص  إلى  زهرة 

األبعاد على حّد قوله.
يوسف الذي أراد أن يصّفي حساباته مع الماضي، 
مع األشخاص الذين لّوثوا ذاكرته، وسبّبوا له األلم 
مما  يتعافى  أن  يحاول  والحاضر،  الماضي،  في 
والحكي  والتذكر  الهذيان  وكان  حالته،  إليه  آلت 
والغوص في ذاته، وسائلِه للشفاء، وهذا ما أوصله 
إلى هدم الجدار القابع في منزله في نهاية الرواية، 
الجدار الذي تعلّقت عليه صور الماضي، وحشراته 
وعناكبه، وعقاربه، وبذلك  فتح ممرا ًللنور، وأّدى 
ُمهمته على أكمل وجه، وكتَب إنجيل زهرة كما وعد 

سلمى .
بين  من  تنبع  اللغة  أن  تشعر  زهرة   انجيل  في 
أصابعك، دّفاقة خالية من التشذيب والمعجمية، فيها 
الحمراء، وعلى سلطة  الخطوط  الكاتب على  تمّرَد 
الرقيب، واجتاز عتبة الممنوع، كانت اللغة أقرب لما 

يختزنه االنسان مفردات بدائية، تخرج في عفويتها، 
روائز  سوى  تكن  لم  تزويق،  أو  تكلّف  دون  دفاّقة 
هذا  الحقيقة،  الراوي هوعين  يقوله  ما  بأّن  تُشعرَك 
الكالم،  هندسة  من  الخالي  الفيّاض  الغزير  السرد 
المبدع،  الروائي  الفنان  بحرفيّة  جاء  واالنتقائية، 
اإلعالم  عالم  في  الطويلة  ِخبرته  من  استفاد  الذي 
القارئ  على  الرواية  تمارس  هنا  ومن  والصحافة، 
الفعل االيهامي، بين أن تكوَن سيرًة ذاتيًّة شخصيّة، 
سيرُة اخفاقات وانكسارات " الراوي " أم أنّها ِفعٌل 
ثم  شاهٍق،  إلى  الخيال،  عالم  إلى  بنا  يأخذ  روائي، 
يغوص بنا في أعماق المجهول، تخال أنّك  تعرف 
لكنك  ودم،  لحٍم  من  بشٌر  الرواية،  في  يتحّرك  َمن 
في النهاية تجد أّن ما قاله الراوي ِفعل فنّي جمالّي 
يحدث في شروط وظروف فيزيقية معينة، كما في 

إنجيل زهرة.
ُيمأل  لم  ُكبرى  أسئلة  بينما ضجيج  الروائي  يتركنا 

فراغها...هل قتَل يوسف زهرة ؟
تمّثل  هل  أّمها؟  الخولي  بطرس  سلمى  كانت  هل 
زهرة )بكّل تجلياتها، وتقلباتها الدرامّية( سوريا؟ 

األسئلة،  عن  اإلجابة  الروائي  مهمة  ليس  بالتّأكيد 
معنّي  هو  بقدرما  اإلبداعي،  ِفعله  أحجيات  والحّل 
بإثارتها وقد نجح في ذلك إنّه "اللعب العاري" على 
حّد قوله، على مدى ثالثمئة وست وستين صفحة.       

ذلك  قبل  الملحم   نبيل  للروائي  صدر  أنه  يُذكر 
روايات " خّمارة جبرا"  "بانسيون مريم" و"سرير 

بقالوة الحزين" و "موت رحيم" و"حانوت قمر".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*  نبيل الملحم روائي وإعالمي سوري مقيم في برلين 
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. أحدث الموديالت في عالم األزياء
. أفضل تصاميم فساتين األعراس
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. موديالت جديدة لفساتين السهرات
. مجموعة عصرية وتشكيلة كبيرة 

  من أزياء الرجال والشباب
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يوم  كل  العمل  من  يأتى  فهو  يتجاهلنى،  “زوجى 
معه  أبدأ  وعندما  لساعات،  التليفزيون  أمام  ويجلس 
أى حوار، يستمع بالكاد لما أقوله. حاولت أن أخبره 
بأننا يجب أن نقضى وقتاً أطول معاً ولكنه يشعرنى 
بزواجنا  مهتماً  زوجى  يعد  لم  لماذا  لحوحة.  بأننى 

وماذا يمكننى أن أفعل؟”
يقول د. على مختار – استشارى الطب النفسى: “هذه 
زوجها  بأن  الزوجة  تشعر  حيث  جداً  شائعة  مشكلة 
كنت  إذا  الكافيين.”  االهتمام  أو  الوقت  يعطيها  ال 
تشعرين باإلهمال من زوجك ويتغلب عليك إحساس 

الغيظ، فأنت لست وحدك.
قد يدهشك تحليل د. على للمشكلة حيث يقول أنه رغم 
اعتقاد الزوجات فى كثير من األحيان أن أزواجهن 
أن  إال  المطلوب،  االهتمام  يعطونهن  ال  أو  أنانيين 
الذى  السريع  التغير  من  ينبع  المشكلة  هذه  أساس 
على  أكبر  عبئاً  يمثل  ما  وهو  مجتمعنا  فى  يحدث 

العالقات الزوجية عما كان الحال عليه مع آبائنا.
إن اإليقاع السريع للحياة التى نعيشها اآلن باإلضافة 
العمل  فى  الناس  إنجاز  على  الشديد  التركيز  إلى 
وإنجاز األطفال فى الدراسة قد جعلنا باستمرار تحت 
ضغط عصبى شديد. يشرح د. على قائاًل: “إن البيئة 
التى نعيش فيها بشكل عام تسبب ضغوطاً كبيرة على 
واالجتماعية  النفسية  الناحية  من  أدائنا  وعلى  وقتنا 

وذلك بالمقارنة بما كان الحال عليه فى الماضى.”
إليهم من  نلجأ  الذين كنا  الناس  إن  الوقت،  فى نفس 
أو  الجيران،  األهل،  مثل  المعنوية  المساندة  أجل 
د. على:  يقول  لذلك.  الوقت  لديهم  يعد  لم  األصدقاء 
تحديات  ويواجه  مشغواًل  أصبح  اآلن  إنسان  “كل 
كبيرة ومضطر لتكريس وقت أكبر لنفسه وألسرته.” 
الماضى  فى  كانت  التى  الزوجة  فإن  ذلك  وعلى 
تحصل على كثير من المساندة المعنوية التى تحتاجها 
والمساعدة فى حل مشاكلها وحتى الصحبة فى أوقات 
الفراغ من مجموعة كبيرة من األهل واألصدقاء، لم 
تعد تجد ذلك وأصبح اعتمادها األساسى فى تلبية كل 
هذه االحتياجات على الزوج فقط، وفى الوقت نفسه 

أصبح الزوج نفسه أكثر انشغااًل (وأكثر إجهاداً) عما 
كان من قبل.

يقول د. على: “كل ذلك يضع أعباء إضافية كثيرة 
على العالقة الزوجية،” ويضيف أننا ال نجد أمامنا 
أننا  أى  مشابهة  ظروف  لها  زوجية  لعالقات  أمثلة 
آبائنا  حياة  أسلوب  ألن  به  نقتدى  الذى  للمثل  نفتقد 

وأمهاتنا كان مختلفاً تماماً.
يقترح د. على بعض النصائح للتعامل مع مثل هذه 

المواقف:
- إن زوجك فى الغالب يهتم بك ولكنه يعبر عن ذلك 

بطريقة مختلفة.
لن نتحدث كثيراً عن االختالفات بين الرجال والنساء 
لكى ال نظن أن هذه االختالفات ببساطة هى السبب 
فى كل المشاكل، ولكن يقول د. على أن هناك بعض 

الفروق األساسية بين الرجال والنساء.
أول شئ أن الرجال ال يتكلمون عن أحاسيسهم بنفس 
“إن  على:  د.  يقول  النساء.  بها  تتكلم  التى  الدرجة 
أسلوب الرجل فى التعبير عن حبه وتعلقه بزوجته 
مختلف، وال يعنى ذلك أن حبه لها أقل، فكثير من 
الرجال لديهم مشاعر جياشة ولكن ال يعبرون عنها 

بالكالم.”
هناك فرق آخر وهو أن الرجال يميلون إلى التركيز 
وتحقيق اإلنجازات خارج البيت، فالتفانى فى عملهم 
من أجل اإلنفاق على أسرهم هو أسلوبهم فى التعبير 
عن اهتمامهم بأسرهم. أما السيدات فهن تملن للتركيز 
بيئة  الحب وبناء  إلى مشاعر  بيوتهن والتطلع  على 
مناسبة وصحية ألبنائهن.” يقول د. على أن الرجل 
عادًة يركز على المستقبل، ويفكر كيف يحمى بيته 
ويؤمنه ويطوره أكثر من تفكيره فى االستمتاع به.”

هذه الفروق تؤدى إلى التكامل بين الرجل والمرأة، 
وتفهم الطرفين لذلك يمكن أن يقلل من حالة اإلحباط 

التى قد يشعر بها أحد الطرفين بسبب اآلخر.
- خططا مقدماً لقضاء وقت سوياً.

يكن  فلم  سريعاً  حدثت  مجتمعنا  فى  التغيرات  إن 
التحول بطيئاً بالقدر الكافى الذى يتيح لنا فرصة تعلم 

كيفية التعامل مع إيقاع الحياة السريع.
يكون  فعندما  الوقت،  إدارة  هو  األساليب  أهم  من 
وقت  لقضاء  الجيد  التخطيط  يكون  محدوداً،  الوقت 
األمور  تركت  لو  ألنك  ضرورياً  أمراً  الفراغ 
للصدفة، قد ال تأتى الفرصة أبداً. يقترح د. على أن 

يخطط الزوجان لآلتى:
ـ وجبة يومية معاً. “ليس بالضرورة أن تكون وجبة 

الغذاء، فقد تكون وجبة العشاء.”
أو  بناس من خارج األسرة مثل األقارب  االلتقاء  ـ 

األصدقاء مرة أو مرتين فى األسبوع.
د.  يقول  األسبوع.  فى  مرة  كأسرة  معاً  الخروج  ـ 
بعض  مارسا  النقى،  الهواء  بعض  “استنشقا  على: 
العصبى.”  الضغط  من  وتخلصا  معاً،  الرياضة 
يمكنكما الذهاب لنادى رياضى أو ألى حديقة عامة 

أو حتى يمكنكما التمشية.
يوم  يمر  أن  الماضى  فى  النادر  من  كان  أنه  رغم 
دون استقبال زوار إال أنه اآلن قد يمر أسبوع كامل 
دون أن تتفاعل األسرة مع أى شخص من خارجها، 
وهو أمر يسبب العزلة. فاالختالط بالعالم الخارجى 
أمر هام إلحداث التوازن فى حياتكم وكسر الروتين.
- تحدثى مع زوجك ولكن اختارى الوقت واألسلوب 

المناسبين.
اختارى الوقت المناسب للحديث عما يضايقك وذلك 
عندما ال يكون أى منكما متعباً أو غاضباً. انتظرى 
وقت  أن قضاءكما  لزوجك  قولى  ثم  تستريحا  حتى 
معاً سيكون مفيداً لألسرة كلها وهذا حقيقى بالفعل. 
سيتقبله  ما  غالباً  األسلوب  هذا  بأن  على  د.  ينصح 
يلبى  ال  أنه  قولك  من  أكثر  اهتمامه  ويثير  زوجك 

احتياجاتك.
آبائهم  أسلوب  يتبعون  يزالون  كثير من األزواج ال 
حيث كانت إعالة األسرة هو دورهم الوحيد، لكن لم 
يعد ذلك كافياً فى الوقت الحاضر، وقد يكون زوجك 
ال يدرك ذلك. أخبريه برفق أن قضاء وقت معاً هو 
ثم  قوية،  أسرة  تكونوا  لكى  جميعاً  تحتاجونه  أمر 

خططا لتحقيق ذلك.
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فاته من  يتدارك ما  أن  المنزل وبإمكان كل أب  السلطة فى  األب هو مصدر 
دور  إلى  دوره  يتحول  وأن  ألبنائه،  وإهماله  أسرته،  حياة  فى  مهمة  لحظات 

محورى فى األسرة.
خطوات التحول لسوبر بابا هى ما توضحها الدكتورة هبه عيسوى أستاذة الطب 
النفسى بجامعة عين شمس، كنصائح لكل أب يرغب فى التحول ألهم عناصر 

المنزل.
وتبدأ النصائح باحترام األم وإظهار التقدير لها أمام األطفال لكى ينمو األطفال 
فى جو من االستقرار واالحترام بين الوالدين، والحب بين أفراد األسرة، وهو 

ما يخلق شعورا باألمان فالطفل يشعر باالمتنان عندما يشعر بالتقدير ألمه.
مجموعة من النصائح األخرى تقدمها عيسوى لألب فى الخطوات التالية:

ـ قضاء وقت جيد مع األبناء: يجب على األب أن يقضى وقتا لطيفا مع أوالده 
من خالل مشاركتهم اهتماماتهم، واللعب معهم والحرص على هذا الوقت وعدم 

التهرب منه، فيشعر الطفل بأهمية والده فى حياته.
أن  ابنه، على  يؤسس عالقة من  أن  األب  األبناء: على  الدائم مع  التواصل  ـ 
تكون هذه العالقة قائمة على التواصل المتبادل واالحترام، وبالتالى عندما تأتى 
اللحظة التى يحتاج فيها األب للطاعة من األبناء سيلقى كالمه وتعليماته اهتماماً 

وطاعة فورية.
ـ تجنب أسلوب التهديد والوعيد، واستخدم أسلوب الثواب والعقاب أفضل، ألن 

التهديد يزيد من مخاوف الطفل ويخلق شخصية تتسم بالجبن واالنطوائية.
ـ احرص على أن تكون نموذجا وقدوة: على األب أن يمارس دوره كقدوة البنه 
الصغير، فيكون من السهل على الطفل أن يقلد السلوك الجيد فى حياته، بدال من 

تنفيذ نصائح وأوامر لسلوكيات ال يراها.
بطل،  أبنائه  نظر  فى  األب  يعتبر  الفارس:  أخالق  تعليمهم  على  أحرص  ـ 
ويقلدونه فى كل شىء، فى الحركة، فى التصرف، فى األمانة، فى التواضع 
وفى جميع سلوكياته، فالطفل يميل العتبار كل تصرفات أبيه مثالية، حتى دون 

أن يشعر األب نفسه.
ـ على األسرة تناول الطعام معا: حافظ على تناول الطعام مع األسرة ألن تناول 
الطعام سويا يوطد العالقات ، عندما تجتمع األسرة حول المائدة وتبادل أطراف 

األسرة  فى  فرد  كل  يسرد  وأن  الحديث، 
العادة  هذه  اآلخر،  على  يومه  تفاصيل 
اليومية تنمى لدى الطفل الشعور باالنتماء 

ألسرته وإحساسه باألمان فى المنزل.
هى  فقط  األم  ليست  لطفلك:  قصة  اقرأ  ـ 
لألطفال  القصص  قراءة  دور  تحتكر  من 
قبل النوم، يمكن لألب أن يقوم بهذا أيضاً، 
فهذه اللحظات تقرب األبناء من أبيهم جدا 

وتؤسس لعالقة طيبة تدوم طوال العمر.
فى  األبناء:  والعطف على  الحب  إظهار  ـ 
الرجل  على  الصعب  من  األوقات  بعض 
أن يظهر حبه، لكن من المهم والضرورى 
ألوالده،  حبه  إلظهار  مجهودا  يبذل  أن 
يتوقف  وال  باستمرار  بحبه  ويصارحهم 
عن احتضانهم وتقبيلهم، وأن يلغى فكرة أن 
للنقود فقط، ويستبدلها  يكون مجرد ماكينة 

بكونه مصدر للحب واألمان فى البيت كله.
وإليك بعض األسرار لتكون أب جيد. 

أن تعرف طفلك: يجب على األب أن يعرف صفات وسلوك طفله، بمجرد أن 
تعرف نقاط الضعف والقوة لديه يمكنك أن تختار الطريقة المناسبة للقضاء على 

السلوك أو العادات السيئة. 
قضاء بعض الوقت مع طفلك: يقضي أغلب اآلباء معظم وقتهم بالعمل وبالتالي 
يقضون وقت أقل مع أطفالهم، أثبتت الدراسات بأن األمهات يقضين وقتاً أطول 
مع أطفالهن من األباء، ولكن يجب على األباء محاولة تخصيص وقت أطول 
مع أبنائهم لكي يشعر الطفل باهتمام األب، مثاًل قضاء وقت العشاء معاً، الجري 

معاً في يوم عطلة وهكذا، لتعزيز العالقة بين األب وطفله. 
القيام ببعض األنشطة معاً: تشارك مع طفلك في القيام ببعض األعمال المنزلية، 

ال تفوت الفرصة في العمل مع طفلك. 
تنمية عالقة المحبة مع زوجتك: تنمية عالقة المحبة مع زوجتك تحقق اإلنسجام 
مع عائلتك.. يراقب األطفال آبائهم عن كثب ويتعلمون منها بسرعة لذا حاول أن 
ال تتشاجر أنت وزوجتك أمامهم وحاول العمل على تنمية الثقة والمحبة بينكم. 
استمع إلى ما يقول طفلك: يجب على األب أن يجلس مع أطفاله ويستمع إلى 
ما يريدون قوله، استمع لطفلك واسمح له بالكالم عن ما يريد، ألن كثير من 
ألن  الكافي  الوقت  لديه  ليس  والده  أن  من  المشكلة  هذه  من  يعانون  األطفال 

يستمع له. 
سيطر على غضبك: يصعب على بعض اآلباء أن يديروا أطفالهم فالبعض منهم 
يفقد أعصابه خال تعامله مع الطفل، ولكن كونك أب يجب عليك التحلي بالصبر 

والسيطرة على غضبك وأن تحافظ على هدوئك قدر المستطاع. 
أن تكون عالقتك جيدة مع والدك،  عالقتك الجيدة مع والدك: من المهم طبعاً 
ألن طفلك يتعلم منك كل شيء، فإذا كانت عالقتك جيدة بوالدك فسيكون لها أثر 

كبير وجيد على طفلك. 
في  يدور  ما  يعرف  أن  األب  على  حياة طفلك:  في  يجري  بما  علم  على  كن 
حياة أطفاله، تابع تصرفات وأفعال طفلك اليومية تعرف على أصدقائه، حاول 

مساعدته في حل المشاكل.
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كل أم تتمنى أن تزرع الحب والوفاق بين أبنائها، توصيهم أن يبقوا على قلب واحد، ويد واحدة، يساندون 
بعضهم البعض، وحتى يزيد هذا الحب والوفاق بينهم، على كل من األب واألم أن يعمال جاهدين لذلك، 

ومن األمور التي تضاعف الحب بين األبناء..

أواًل: التهادي المستمر: 
إن اشتراك األم مثاًل مع األبناء لشراء هدية لألب أو العكس، كاالشتراك مع األبناء لشراء هدية ألحدهم 
سواء اشتراك مالي أو اشتراك ذهني في اختيار الهدية التي سيفاجأ بها هذا األخ، كأن يقول األب مثاًل: 
تعالوا يا أوالد نريد القيام بمؤامرة على أخيكم، فالن أخوكم أخذ الدرجات النهائية في الرياضيات، ما رأيكم 
أن نشتري له هدية يفرح بها، من يغلفها؟ أين نضعها؟ نكتب معها رسالة أو ال؟ من يكتبها؟ متى نقدمها؟ 

وهكذا.. نحاول أن نشرك الجميع.
ثانياً: تعليق لوحة تسمى لوحة أخبار البيت أو أي تسمية أخرى: تقسم إلى مساحات متساوية لكل ابن 
مساحة خاصة يكتب فيها ما يشاء على ورقة ويثبتها في مساحته، ويمكن أيضاً أن يكتب فيها الوالدان أسئلة 
مسابقة أو كلمات شكر على سلوك يرغبان في تثبيته في المنزل، وال أرى إدخال األمور المدرسية فيها 

تجنباً إلثارة المقارنات في نفوس األبناء إال أن يضع أحدهم شيئاً من ذلك في زاويته بنفسه فذلك شأنه.
ستكون هذه الصحيفة مصدر متعة غير طبيعية، وخصوصاً حينما تحوي أخبار الصغار وطرائفهم ورسائل 
الكبار المتبادلة في الشجارات، وطبعاً ستكون ممتعة للغاية يكفي إلحيائها وتحريك الجميع لملء مساحاتهم 
وتجديدها باستمرار أن يشاهد األب واألم ما فيها يومياً ويتابعان جديدها ويسأالن عن تقارير أبنائهم عن 
أنفسهم فتكشف لألبناء وللوالدين الكثير من جوانب شخصياتهم وأيضاً تخفف من انفعاالت التعبير عنها 
وتنمي المهارات الكتابية وتدرب الجميع على القراءة بطريقة مسلية وتعطي فرصة للكثير من اإلبداعات 

للظهور مثل الخط والرسم والشعر وغيرها.
ثالثاً: تعويد األبناء على االعتذار فيما بينهم: وال يكون ذلك بالتوجيه المباشر من قولنا كالعادة: اعتذر 
من أخيك، بل البد من التدريب العملي على االعتذار، فيبدأ الوالدان بنفسيهما فيعتذران لبعضهما إن أخطأ 
أحدهما على صاحبه فيما يمكن إطالع األبناء عليه ويعتذران من أبنائهما إن أخطأ أحدهما على ابنه، نعم 
أيها اإلخوة فالحق ال يعرف كبيراً، هذه هي الطريقة المنطقية إلكساب أبنائنا هذا السلوك الحميد، وهو أن 

نبدأ بأنفسنا فنربيها على ما نتمناه في أبنائنا.
ثم يطلب  األبناء  يجمع  أنا أعرف أسرتي:  لعبة  المحبة بين اإلخوة، وهي:  لزيادة  رابعاً: هناك طريقة 
منهم أن يكتب كل واحد ميزات وإيجابيات إخوانه جميعاً بدون ذكر سلبيات ويمكن مساعدة الصغار في 
الكتابة، يتم إعداد نموذج جميل خاص بهذه اللعبة تقسم فيه الورقة إلى حقول وكل حقل يكتب في أعاله اسم 
أحد األبناء بخط جميل ويعطى األبناء فرصة كافية للتفكير جيداً لكتابة الميزات واإليجابيات واستحضار 

المواقف التي تشهد لهذه الصفة تعلق اإليجابيات في صحيفة أخبار البيت.
فوائد هذه اللعبة كثيرة جداً وآثارها أعمق مما تتخيلون سواء في تنمية سلوكياته الطيبة وتثبيتها أو في انتباه 
االبن لميزات إخوانه أو بمعرفته لنفسه من خالل آراء اآلخرين كما تزيد معرفتكم أنتم بأبنائكم وبالجوانب 
التي يهتمون بها في اآلخرين.  هذه اللعبة تزيد من األلفة والمحبة بين األبناء وتحتاجها األسرة على أوقات 

متباعدة نسبياً ويعلن غرضها، 
اإليجابيات  معرفة  وهو 
األبناء  اكتشفها  التي  الجديدة 
تطبّعوا  التي  أو  إخوانهم  في 
اللعبة  هذه  أيضاً  حديثاً،  بها 
ستشعر كل ابن بتفهم اآلخرين 
له وتقديرهم لميزاته وباستقالل 
شخصيته وبقبول َمن حوله لها 
ومتابعتهم  اإليجابية  ونظرتهم 
لتحسين نفسه وكل هذا يحتاجه 

األبناء.

ـ ال تدع الفرصة تفوتك وأنت تستطيع أن تمسك بها.
ـ الكريم في إنفاق ماله، كريم في كل شيء.

من  يبدأ  إنما  فحسب..  الداخل  من  يبدأ  ال  التغيير  ـ 
القناعة وقوة اإلرادة.

ـ المصباح ال يكون له معنى إال إذا حاقت به شدائد 
الظلمة .

ـ الغني يريد أن يبقى بال مال ألنه فقد صحته.
ـ ليس القلق الذي يقتل المرء إنما التفكير بالقلق.

ـ من عجائب الحيوان أنه يعيش يومه فيفترس حيوان 
واحد ثم يأكله وال يخزنه لغده.

ـ ال يوجد إنسان في الوجود مجموعة سيئات بل فيه 
حسنات.

ـ كل يوم يشرق اإلنسان فيه بوجه جديد وفكر جديد 
وعقل جديد فلَم يحزن إذن. 

كسفرك  هانئاً  سفراً  تجد  فلن  مكان  كل  في  سافر  ـ 
إلى نفسك.

ـ المصائب تقربك إلى الله كثيراً، والنعم تنسيك ذكره 
وربما تطغيك فتكفر

ـ يغرق الرجل في الحب بعينيه والمرأة بأذنيها  
ـ ال يستطيع اإلنسان أن يحيا على الجمال ،  ولكنه 

يموت من أجله   
ـ تضيع عشرين عاماً لتُحول ابنها إلى رجل ، امرأة 

أخرى تجعله أحمق في عشرين دقيقة 
ـ تفضل المرأة أن يموت الرجل ( فيها ) أوال ، وأن 

يموت ( منها ) بعد ذلك   
 ) إخفاء  دائما  يحاول   ( ( جغرافي  كائن   : المرأة  ـ 

تاريخه )  
ـ إن هذه الفتاة كالموت إذا عرفتها فلن تعرف بعدها   

ـ أقبح األشياء أن يصبح كل شئ في الحياة جميل  
قسمة)    ) إنه  بل   ( قسمة ونصيب   ) ليس  الزواج  ـ 

و( ضرب )   
ـ الضحكات هي فترات قصيرة لتجفيف الدموع  

أنه  الوحيد  ، ولكن عيبه  الكتاب صديق وفي حقا  ـ 
يشترى بالمال  

ـ النثر همسة محب ، أما الشعر فتنهيدة عاشق   
ـ يبدو أنها تحبك جداً بدليل أنها تزوجت من شخص 

أخر غيرك
ـ شريعة الحب ال تقول لك : خذ وأعطي بل اعطي 

وأعطي حتى اخر قطرة من دمك
ـ الحب سلسلة من التضحيات بال مقابل 

ـ الذ ما في الحب جنونه 
الحب  فان مجانين  نعيم  المجانين في  ان  اذا صح  ـ 

في نعيم مقيم 
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اسمه الحقيقي هو "مصطفى سيد أحمد سيف" ولد في االسكندرية ودرس أدب التاريخ في الجامعة، ولحبه 
الشديد للفن انضم أيام الجامعة للمشاركة في عدة من المسرحيات أهمها "شكسبير" و مسرحية "مراتي في 

المزاد"  عام 1968م.
تألق في مجال أعمال التلفزيون في بعض من المسرحيات والمسلسالت مثل مسرحية "دول عصابة يا بابا" 

ومسرحية "قشطه وعسل".
عرف الفنان الراحل وحيد سيف بأفالمه في فترة السبعينات مثل فيلم "زوجتي والكلب" عام 1971م إلى 

جانب سعاد حسني وزيزي مصطفى وفيلم "الحفيد" عام 1974م  إلى جانب ميرفت أمين.
فيلم "الكرنك" عام 1975م فيلم سياسي القى صدى كبير خاصة في أنه من كتابات الكاتب 
نجيب محفوظ وبطولة كل من الفنان وحيد سيف والفنان نور الشريف إلى جانب سعاد حسني.
من  المسلسل  كان  وقد  عام 1993م  والبنون"  "المال  مسلسل  في  سيف  وحيد  الفنان  ظهر 

جزئين وكان من بطولة كل من يوسف شعبان وشريف منير وفايزة كمال.
قدم الفنان وحيد سيف عام 1994م  مع الفنان الراحل فريد شوقي والنجمة شاريهان  مسرحية 
"شارع محمد علي"  إلى جانب هشام شليم وقد كانت من المسرحيات المميزة التي تشاهد 

حتى اليوم.
إضافة إلى ذلك بعض األعمال التي اشتهر فيها الراحل وحيد سيف على صعيد المسلسالت مثل و"سامحوني 
البشري" و"الحلم والوهم" و"بنات عمري" و"ومضي عمري  العال  أبو  السيد  ما كانش قصدي" و"رحلة 

األول" و"توتو وبيجامة" و"حكايات عائلية".
تميز الراحل وحيد سيف بأدواره الكوميدية فقدم مسلسل إلى جانب الفنان سمير غانم "قط وفار فايف ستار" 

عام 1999م وإلى جانبهم النجمة ميمي جمال.
في الفترة الواقعة من 2002 - 2005 شارك في عدة أفالم مثل فيلم "محامي خلع" إلى جانب هاني رمزي، 
وفيلم "عايز حقي" عام 2003م باإلضافة إلى فيلم "علي سبايسي" إلى جانب كل من الفنان حكيم والنجمة 

سمية الخشاب، وفيلم "سيد العاطفي" إلى جانب النجم الكبير تامر حسني عام 2005م.
على الصعيد الشخصي تزوج وحيد سيف ثالث رات في حياته وأنجب كل من أبنائه الممثل "أشرف سيف" 

والممثل "ناصر سيف".
توفي الفنان وحيد سيف في 19 يناير 2013 بعد صراع مع المرض في القاهرة.
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أطلقت نتفليكس أخيرا مجموعة أفالم بعنوان “صنع في لبنان” إلعطاء “لمحة عن كفاح اللبنانيين وآمالهم 
وأحالمهم”، وذلك في وقت يمر فيه البلد بأزمة سياسية واقتصادية خطيرة منذ عام تقريبا.

وتشمل هذه المجموعة المختارة 19 فيلما من بينها خمسة للراحل مارون بغدادي، الذي كان حتى مقتله 
بين  عالمي  حضور  أكبر  صاحب   ،(1990-1975) األهلية  الحرب  نهاية  بعد  عاماً   43 عن  المفاجئ 

المخرجين اللبنانيين.
ويعتبر الكاتب والمخرج مارون بغدادي، الذي ولد في العاصمة اللبنانية بيروت في عام 1950، بمثابة رائد 
الموجة السينمائية الجديدة في لبنان. بعد اندالع الحرب األهلية اللبنانية قام بغدادي بإخراج فيلمه “بيروت يا 
بيروت”، أقام بغدادي لفترة في الواليات المتحدة األميركية حيث التقى خالل هذه الفترة بالمخرج األميركي 
الحائز على جائزة األوسكار فرانسيس فورد كوبوال، وقدم أيضاً خالل هذه الفترة بضعة أفالم وثائقية منها 

“تحية إلى كمال جنبالط”، “أجمل األمهات”، “تسعون”.
 في عام 1982 قدم بغدادي فيلمه الثاني “حروب صغيرة”، الذي تدور أحداثه كذلك خالل الحرب األهلية 
اللبنانية، وبعدها قدم فيلميه الشهيرين “الرجل المحجب” و”خارج الحياة”، وقد نال عن األخير جائزة لجنة 
التحكيم من مهرجان كان السينمائي الدولي عام 1991 بالمناصفة مع المخرج الدانماركي الرس فون ترير 

عن فيلمه “أوروبا”.
لبنان،  في  الغربيين  الرهائن  أزمة  يتناول  الذي  الحياة”،  “خارج  وهي  أفالمه  أشهر  نتفليكس  واختارت 

و”حروب صغيرة” و”حنين إلى أرض الحرب” و كلنا للوطن” و “بيروت يا بيروت”.
وأشارت نتفليكس إلى أنها “المرة األولى تعرض هذه األفالم المرممة عالمياً عبر منصة للبث التدفقي بعد 

30 عاماً على عرضها العالمي األول على أشرطة في إتش.أس”.
وتضم المجموعة أفالماً لمخرجين لبنانيين آخرين أبرزهم الفرنسي اللبناني فيليب عرقتنجي الذي اختارت 
نتفليكس من أفالمه “بوسطة” و”اسمعي” و “تحت القصف” و “ميراث”، واألخير مزيج بين الفيلم الروائي 

والسيرة الذاتية، يخبر فيه أوالده الثالثة تجربته في الحرب ومغادرته وطنه ثم عودته إليه.
وتدور أفالم عدة من مجموعة نتفليكس حول “األحداث” ، وهو تعبير ملطف استخدمه اللبنانيون لوصف 
الصراع الذي خلّف 150 ألف قتيل واآلالف من المفقودين قسراً، لكن البعض اآلخر من هذه األفالم ال 

يتناول الحرب في ذاتها بصورة مباشرة ومنها “غداء العيد” للوسيان بورجيلي.
في هذا الفيلم، يروي بورجيلي الذي كان أحد األصوات الناشطة في االنتفاضة ضد الفساد التي شهدها لبنان 

قبل عام، قصة عائلة تجتمع للمرة األولى منذ سنتين على مأدبة غداء لكّن حادثاً يطرأ فجأة فيعّكرها.
وشّددت نتفليكس في بيانها على أنها “تلقي الضوء من خالل هذه المجموعة على غنى اإلرث الثقافي اللبناني 

وعلى إبداع المواهب اللبنانية”.

نال الفيلم المصري القصير”ستاشر” (وعنوانه باللغة 
االنجليزية أخشى أن أنسى وجهك)، جائزة “السعفة 
بعد  وذلك  السينمائي  كان  مهرجان  من  الذهبية” 

منافسته 11 فيلماً قصيراً آخر.
ورغم أن المهرجان لم يعقد دورته هذا العام إال أنه 

استمر في تحكيم مسابقة األفالم القصيرة.
يُرشح  الذي  األول  المصري  العمل  ويعد”ستاشر” 

للحصول على هذه الجائزة.
فيلم  أحسن  جائزة  على  حصل  قد  “ستاشر”  وكان 
من مهرجان موسكو لألفالم القصيرة في دورته الـ 
شهر  من  الثامن  يوم  عليها  الستار  أسدل  التي   42
أكتوبر/تشرين األول الحالي، وفي الشهر نفسه كان 
قد حصل على تنويه خاص من لجنة تحكيم مهرجان 

“نامور” السينمائي في بلجيكا.

ومصر،  وبلجيكا  فرنسا  بين  مشترك  إنتاج  والفيلم 
الدين  سيف  ببطولته  ويقوم  دقيقة   15 مدته  وتبلغ 
حميدة، ونورهان محمد، وصور على مدار يومين 
فقط في حي السكاكيني وهو أحد األحياء الشعبية في 
القاهرة، وتدور أحداثه حول شاب في عمر الـ 16، 
المراهق  الشاب  ويمر  الفيلم،  جاء مسمى  هنا  ومن 
بالعديد من الصعاب بينما يحاول العودة لحبيبته، بعد 

فراق دام 82 يوماً.

الفيلم المصري القصير 
“ستاشر” ينال السعفة 

الذهبية في مهرجان كان
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لتمثيل  ناصر،  وعرب  طرزان  حبي”لألخوين  “غزة  فيلم  على  االختيار  وقع 
توزيع  حفلها  إقامة  والمقرر  األوسكار،  جائزة  على  المنافسة  في  فلسطين 

جوائزها رقم 93 في أبريل من العام المقبل،
المسابقة  في  الفيلم  مشاركة  عن  أعلن  قد  السينمائي  القاهرة  مهرجان  وكان 
الدولية، ليشهد من خاللها عرضه األول في العالم العربي في ديسمبر المقبل، 
ويُعد غزة مونامور أحد أهم األفالم العربية لعام 2020، وفاز مؤخًرا بجائزة 

اتحاد دعم السينما االسيوية (نيتباك) من مهرجان تورونتو السينمائي الدولي.
الفيلم إشادات نقدية واسعة بعد منافسته في مهرجانّي فينيسيا السينمائي  ونال 
الوحيد  العربي  الفيلم  بكندا وهو  الدولي  السينمائي  بإيطاليا، وتورونتو  الدولي 
الذي جمع بين المهرجانين هذا العام،  كما صفق جمهور مهرجان فينيسيا ألكثر 

من خمس دقائق بعد العرض العالمي األول للفيلم.
أحداث الفيلم تدور في غزة، حيث عيسي الصياد الذي تجاوز الستين من عمره، 
ويخفي ُحبه لـسهام التي تعمل خياطة في السوق، ويقرر في النهاية أن يتقدم 
لها، وفي إحدى رحالت الصيد يعلق في شبكته تمثااًل أثرًيا لـأبولو ويقوم بإخفائه 
الكنز  بيته، وتبدأ مشكالت عيسى حين تكتشف منظمة حماس وجود هذا  في 

الغامض معه.
فيلم الفيلم من تأليف وإخراج األخوين ناصر، ويشارك في بطولته سليم ضو، 
هيام عباس، ميساء عبد الهادي، جورج إسكندر، هيثم العمري، ومنال عوض، 

واختير للمشاركة في سوق برلين لإلنتاج المشترك عام 2019.
الثنائي طرزان وعرب ناصر ولدا في مدينة غزة بفلسطين عام 1988، ودرسا 
في كلية الفنون الجميلة جامعة األقصى حيث تعلقا بالسينما والرسم. وفي عام 
2013، أخرجا الفيلم القصير كوندوم ليد الذي اختير للمنافسة في مهرجان كان 
السينمائي. وفي العام التالي، أخرجا تجربتهما الروائية الطويلة األولي ديغراديه 
الذي شهد عرضه العالمي األول في مهرجان كان عام 2015، وُعرض أيًضا 
ثاني  هو  مونامور  غزة  عام 2015،  الدولي  السينمائي  تورنتو  مهرجان  في 

أفالمهما الروائية الطويلة.

أُعلن مؤخرا عن تقديم مسلسل جديد يحمل عنوان "للسيدات فقط"، تقوم ببطولته 
الفنانة وفاء عامر، وهو من تأليف فتحي الجندي، ومن إخراج أحمد صالح.

ويتكون المسلسل من 30 حلقة، وقائم على البطولة النسائية فقط، حيث يشارك 
فيه 50 فنانة، مشيرين إلى أن أحداثه لم يظهر فيها رجل واحد ولو حتى بمشهد.
"للسيدات فقط" يشارك في بطولته إلى جوار الفنانة وفاء عامر كال من الفنانات، 
أمينة، وإيمان  سهر الصايغ، وإنجي شرف، وإيمي طلعت زكريا، والمطربة 
السيد، ومروة عبدالمنعم، ورانيا المالح، وإيناس شيحة، ونانسي صالح، وإنجي 
خطاب، وعبير منير، ودعاء رجب، وتقوم الجهة المنتجة له حاليا بإبرام باقي 

التعاقدات مع باقي الفنانات الذين سيشاركون في بطولته.
الفنانة وفاء عامر بتصوير مسلسلها الجديد "هي"، الذي يجمعها  وتقوم حاليا 
وفاء  نجلة  األحداث شخصية  في  تجسد  والتي  عامر،  أيتن  األصغر  بشقيقتها 

نفسها، وهو من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.

االفتتاح  فيلم  “األب سيكون  فيلم  أن  الدولي  السينمائي  القاهرة  أعلن مهرجان 
للدورة 42 التي تقام في الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر المقبل، وسيكون عرضه 

بالمهرجان هو العرض األول في العالم العربي وأفريقيا.
وسيحضر عرض الفيلم في افتتاح المهرجان عدد من صناعه من إنتاج المملكة 

المتحدة وفرنسا.
والمسرحي  الروائي  الكاتب  لمخرجه  السينما  في  األولى  التجربة  الفيلم  ويعد 
الفرنسي فلوريان زيلر، والذي تحولت كثير من مسرحياته إلى أفالم سينمائية، 
الحاصل على  السيناريو كريستوفر هامتون  له  الذي كتب  بينها “األب”  ومن 

األوسكار عن فيلمه عالقات خطرة”.
وتدور أحداث الفيلم، حول أب مسن يرفض االعتراف بتقدمه في العمر، وال 
يقبل المساعدات التي تقدمها له ابنته، وتكون المعضلة األكبر عندما يبدأ شعوره 

يهتز باألشخاص والعالم من حوله.
على  ستنافس  التي  األعمال  في صدارة  للسينما  المتابعون  يضعه  الذي  الفيلم 
الممرموق،  البريطاني  المثل  فيه  األب  بدور  يقوم  المقبلة،  األوسكار  جوائز 
العالم، والحاصل على أرفع  الممثلين في  الذي يعد أحد أبرز  آنتوني هوبكنز 
الجوائز، ومنها؛ األوسكار والبافتا وإيمي وسيسل بي دوميل، تشاركه البطولة 
في دور االبنة، الممثلة اإلنجليزية الحاصلة على األوسكار أوليفيا كولمان، كما 

يشارك أيضا الممثل اإلنجليزي روَفس سيَول في دور زوج االبنة.
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شهد العامان الماضيان تحّواًل في أسلوب الهجمات التي تُشّن على نطاق واسع بهدف 
ببرمجياتهم  يستهدفون  اإلنترنت  مجرمون  كان  أن  فبعد  الضحايا؛  من  الفدية  طلب 
المالية، أضحت  للفدية  بها طلًبا  الضحية واالحتفاظ  البيانات على جهاز  الخبيثة تشفير 
هجماتهم أكثر توجيًها ودقة باستهداف منشآت وقطاعات محددة، حيث ال يكتفون بتشفير 
وقد الحظ  المنشآت.  تلك  تمتلكها  معلومات سرية  اإلنترنت  ينشرون على  وإنما  البيانات 
باحثو كاسبرسكي هذا التوجه في تحليل لعائلتين بارزتين من عائالت برمجيات الفدية؛ هما 

.Egregorو Ragnar Locker
تعّطل  إذ  المنشآت،  تواجه  التي  التهديدات  أنواع  أخطر  أحد  الفدية  برامج  هجمات  وتعتبر 
العمليات التجارية المهمة، وقد تؤدي إلى وقوع خسائر مالية هائلة، في حين أنها أحدثت في 
انتهاك  الناتجة عن  القضائية  والدعاوى  الغرامات  بسبب  للمنشآت  إفالس  معينة حاالت  وقائع 
 ،WannaCry هجمات  أن  ويُقدر  البيانات.  مع  بالتعامل  الخاصة  التنظيمية  واللوائح  القوانين 
على سبيل المثال، تسبّبت في حدوث خسائر مالية تزيد عن 4 مليارات دوالر. وتعمل حمالت 
برمجيات الفدية األحدث، مع ذلك، على تعديل طريقة عملها؛ إذ تهّدد الجهات المستهدفة بنشر 

بياناتها بعد سرقتها.
وتُعّد عائلتا Ragnar Locker وEgregor من أبرز عائالت برمجيات الفدية التي تمارس أسلوب 

االبتزاز الجديد هذا.

وكانت عائلة Ragnar Locker اكتشفت أول مرة في العام 2019، لكنها اكتسبت شهرتها في 
هجماتها  اتسمت  حين  في  كبيرة،  منشآت  تهاجم  وهي  ُرصدت  عندما  من 2020  األول  النصف 
بالتركيز وكانت كل عينة ُعثر عليها مصممة خصيًصا لتناسب الجهة المستهدفة، التي إذا رفضت 
سداد الفدية المالية تُنشر بياناتها السرية في قسم يُدعى “جدار العار” في موقع التسريبات الخاص 
بها. كذلك ينشر المجرمون الحوار الذي يدور بينهم وبين الضحية إذا تحدثوا معها ورفضت السداد. 
وينصّب تركيز هجمات Ragnar Locker على أهداف في الواليات المتحدة تعمل في مختلف 
يُدعى  الفدية  بطلب  تحالف خاص  إلى  انضّمت  بأنها  الماضي، صّرحت  يوليو  وفي  القطاعات، 
Maze، ما يعني تبادل المعلومات المسروقة والتعاون اإلجرامي، السيما وأن Maze أصبحت 

واحدة من أكثر عائالت برمجيات الفدية ُشهرة في العام 2020.

 Ragnar فهي عائلة أحدث بكثير اكتشفت في سبتمبر الماضي، لكنها تتشارك مع ،Egregor أما
Locker في العديد من التكتيكات، ومع Maze في الشيفرة البرمجية. ويجري إيصال البرمجية 
الخبيثة إلى الجهاز الضحية عن طريق اختراق الشبكة، لتُمنح الضحية 72 ساعة لسداد الفدية 
قبل نشر المعلومات المسروقة على المأل. وإذا رفض الضحية السداد، ينشر المجرمون اسمه 

ورابًطا لتنزيل البيانات السرية للمنشأة على موقع التسريبات الخاص بهم.
وتُعّد هجمات Egregor أوسع وأشمل من الهجمات التي تشنها Ragnar Locker، وقد 
آسيا  منطقة  من  وأجزاء  وأوروبا  الشمالية  أمريكا  في  تستهدف ضحايا  األولى  شوهدت 

المحيط الهادي.

واعتبر ديمتري بيستوزيف رئيس فريق البحث والتحليل العالمي التابع لكاسبرسكي 
في أمريكا الالتينية، المستجدات الحاصلة في هجمات طلب الفدية “الفصل الثاني من 
هذا النوع من الهجمات”، مطلًقا عليها االسم “طلب الفدية 2.0″، وأضاف موضًحا: 
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“أصبحت الهجمات أكثر توجيًها ولم يُعد التركيز منصًبا على التشفير، وإنما 
تعتمد عملية االبتزاز على نشر البيانات السرية على اإلنترنت، وهو أمر تأثيره 
لدعاوى  لتعريضها  يمتّد  بل  للخطر،  المنشآت  تعريض سمعة  في  ينحصر  ال 
قضائية إذا كانت البيانات المنشورة تنتهك لوائح مثل “قانون إخضاع التأمين 
العام لحماية  النقل والمساءلة” (HIPAA) و”النظام األوروبي  لقابلية  الصحي 

البيانات” (GDPR)، ما يضُع الكثير من األمور الحساسة على المحّك”.
ورأى فيدور سينيتسين الخبير األمني لدى كاسبرسكي، من جانبه، أن المنشآت 
بحاجة إلى أخذ التهديدات التي تنطوي عليها برمجيات الفدية على محمل الجّد، 
اختراق  من  األخيرة  المرحلة  تمثل  ما  غالًبا  البرمجيات  هذه  أن  إلى  مشيًرا 
الشبكة. وقال: “بحلول وقت تفعيل برمجيات الفدية، يكون المهاجم قد انتهى من 
استطالع الشبكة وحّدد البيانات السرية وتسلل إليها، ما يجعل المنشآت ُمطالبة 
بتنفيذ مجموعة كاملة من أفضل التدابير والممارسات المتبعة في األمن الرقمي، 
فتحديد الهجوم في مرحلة مبكرة قبل أن يصل المهاجمون إلى هدفهم النهائي، 

يمكن أن يوفر الكثير من المال”.

أنواع  من  المنشأة  لحماية  التالية  التدابير  باتباع  كاسبرسكي  خبراء  ويوصي 
هجمات برمجيات الفدية:

 (RDP (مثل  المكتب  سطح  إلى  بُعد  عن  الوصول  خدمات  تعريض  تجنب 
للغاية، مع الحرص على  لم يكن ذلك ضرورًيا  العامة، ما  لشبكات اإلنترنت 

استخدام كلمات مرور قوية دائًما.
أدوات  التطبيقات على جميع األجهزة، واستخدام  دائًما على تحديث  الحرص 
يمكنها الكشف تلقائًيا عن الثغرات وتنزيل التصحيحات المناسبة لها وتثبيتها، 

لمنع برمجيات الفدية من استغالل الثغرات األمنية.
تتيح  التي  التجارية   VPN لحلول المتاحة  التصحيحات  تثبيت  إلى  المسارعة 
الشبكة  إلى  بوابات  بوصفها  العمل  منصات  إلى  بُعد  الوصول عن  للموظفين 

المؤسسية.
التعامل بحذر مع مرفقات البريد اإللكتروني والرسائل الواردة من مجهولين، 

واالمتناع عن فتحها في حالة الشك.
الحرص على توعية الموظفين بهدف حماية بيئة المنشأة؛ وتتاح لهذا الغرض 

دورات تدريبية تخصصية.
 Kaspersky الشخصية، مثل لحماية األجهزة  به  أمني موثوق  استخدام حّل 
الملفات  تشّفر  التي  الخبيثة  البرمجيات  من  يحمي  الذي   ،  Total Security

ويعكس التغييرات التي تجريها التطبيقات الخبيثة.

الذي  كروم"،  الشهير "غوغل  البحث  جديد سطوة محرك  بحث  يهدد محرك 
يعرف بأنه األكثر شعبية بين مستخدمي اإلنترنت، وذلك بفضل ميزاته الخاصة.
 https://brave.com ،"ووفقا لموقع "فوربس"، دخل محرك بحث "بريف
وهي كلمة تعني "الشجاع"، عالم محركات البحث بقوة، واستطاع جذب 20 
مثل "غوغل كروم" و"موزيال  البحث األخرى  مليون مستخدم من محركات 

فايرفوكس" و"سفاري".

وارتفع عدد مستخدمي محرك "بريف" بنسبة 130 في المئة خالل عام واحد 
من إطالقه، وذلك بسبب ميزاته الخاصة التي تشدد على خصوصية المستخدم.
وقال المدير التنفيذي لبريف، بريندن إيتش: "الناس سئمت من مراقبة الرأسمالية 
بحث  لتجربة  لبريف  مليون شخص   20 وانتقل  البحث،  محركات  لهم خالل 

جديدة تتيح لهم السيطرة على تجربتهم في اإلنترنت بأنفسهم".
يؤكد مؤسسو "بريف" أن محرك البحث لديهم يعمل بقوة وفعالية على حظر 
اإلعالنات ومتتبعي التحركات على اإلنترنت، بفضل ميزات خصوصية عالية.
ويأتي نجاح "بريف" الواضح خالل العام الماضي بفضل حملة لتشجيع السلطات 

على تضييق الخناق على هيمنة "غوغل كروم" على سوق المتصفحات.

طّور باحثون جهازاً يشكل اختراقاً علمياً، إذ يعتمد على نظام يستخدم الطاقة 
المناطق  في  حتى  الهواء،  من  للشرب  نقية صالحة  مياه  تجميع  في  الشمسية 
ر  الجافة.  وقد بيّن فريق (أم أي تي) في الواليات المتحدة األميركية كيف يسّخِ
الجهاز الجديد الطاقة الشمسية من أجل استخراج الرطوبة من الهواء، قبل أن 

تخضع الحقاً لعملية تكثيف على لوح تجميع.
المناطق  في  للمياه  عملياً  مصدراً  ل  يشّكِ أن  نظامهم  مقدور  ففي  واستطراداً، 

السكنية النائية التي تعاني شحاً في المياه والكهرباء.
وفي التفاصيل أن النظام يعمل عبر تسخير االختالف في درجة الحرارة بين 

والجهاز،  الهواء 
لمادة  يتيح  ما 
للرطوبة  ماّصة 
(لديها القدرة على 
جزيئات  جذب 
البيئة  من  الماء 
أن  المحيطة) 
تجمع السائل على 

سطحها.
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من  أكثر  أّن  من  اإللكترونّي  األمن  في  خبراء  نبّه 
االختراق  لخطر  معّرض  "أندرويد"  جهاز  مليار 

وسرقة البيانات.
علماً  األجهزة،  تلك  أّن  من  حديثة  دراسة  وحذَّرت 
في  واشتُريت  فاعل  بشكل  يُستخدم  منها  كثيراً  أّن 
وقت ليس ببعيد نسبيّاً، لم تعد تحظى بحماية تحديثات 
األمان، وال تتلّقى تالياً تصحيحات للثغرات األمنيّة 

ومشكالت أخرى يُحتمل أن تعترضها.
ويعني ذلك أن مستخدمي تلك الهواتف هم عرضة 
لثغرات أمنيّة شائعة على نطاق واسع، وقد يستغلّها 

القراصنة بسهولة إلى حد ما.
الالفت أّن تقرير أعّدته "ويتش؟" Which؟ الشركة 
المعنيّة بمراقبة خدمة المستهلك، وجد أّن زهاء 40 
في المئة من مستخدمي األجهزة العاملة بــ "أندرويد" 
يعتمدون على نسخ قديمة منه، لم تعد تتلّقى تحديثات 

األمان من "غوغل".

األكثر  التشغيل  نظام  "أندرويد"  يُعتبر  الواقع،  في 
"ويتش؟"  تقول  لذلك،  ونتيجة  العالم،  في  شعبيّة 
تتهّددهم  الذكيّة  الهواتف  مستخدمي  من  ماليين  إّن 
سرقة بياناتهم وغيرها من أنواع الهجوم السيبرانّي 

الخبيث.
في  "غوغل"  شركة  عن  صدرت  ألرقام  وفقاً 
جهاز  مليار   2.5 على  يزيد  ما  ثمة   ،2019 عام 

"أندرويد" موضوع قيد االستخدام في العالم.
التي  األمان  تحديثات  تتوّقف  ما  غالباً  ولألسف، 
أنظمة  من  القديمة  للنسخ  رون  المطّوِ يوّفرها 
يزيد  التي  تلك  وعموماً  المحمولة،  األجهزة  تشغيل 
ع شركات على غرار  عمرها عن عامين، فيما تشّجِ
التحّول  على  ذلك  عوض  المستخدمين  "غوغل" 
إبقاء  بغية  التشغيل  نظام  من  أحدث  إصدارات  إلى 
أّي  من  الممكنة  السبل  بأفضل  مأمن  في  أجهزتهم 

رة. تهديدات سيبرانيّة متطّوِ

إذا كنت تبحث عن طرق لرفع مستوى استخدامك لتطبيق واتساب في هاتف أندرويد أو آيفون فهذا الموضوع 
سيساعدك في ذلك.

تنسيق النص إلضافة بعض الحيوية:
بذلك،  وللقيام  يتوسطه خط،  إضافة نص  أو  المائل،  أو  العريض  الخط  استخدام  واتساب  تطبيق  لك  يتيح 

ستحتاج إلى إضافة حرفين خاصين قبل النص الذي تريد تنسيقه وبعده.
لجعل النص عريضا  استخدم عالمة النجمة (* النص *)؛ ولجعل النص مائاًل مع خط أسفله (_ النص_)؛ 

وإلنشاء نص يتوسطه خط مع عالمة التلدة (~ النص ~ )

الرسائل الذاتية االختفاء:
يقوم تطبيق واتساب حالًيا بطرح ميزة جديدة تتيح لك تشغيل اختفاء الرسائل لمحادثات محددة، وعند التمكين 

ستختفي جميع رسائلك من الدردشة بعد سبعة أيام.
قم بتشغيل (Disappearing Messages) عن طريق النقر فوق اسم جهة االتصال أو الدردشة في أعلى 

الشاشة، ثم حدد Disappearing Messages  من قائمة الخيارات ثم انقر فوق تشغيل.

تمييز الرسائل بنجمة:
يؤدي تمييز رسالة بنجمة إلى إنشاء طريقة مالئمة للعودة إلى الرسالة، وللقيام بذلك فقط اضغط مطواًل على 
النجمة. وسيتم وضع رمز نجمة صغيرة بجوار الرسالة؛ حتى تتمكن من  أيقونة  الرسالة ثم اضغط على 

التعرف عليها بسهولة عند التمرير خالل محادثتك.

معرفة من تتحدث إليه كثيًرا:
إذا كنت تشعر بالفضول بشأن من هو أكثر صديق تتحدث معه في واتساب فقط انتقل إلى اإلعدادات ثم 
التخزين والبيانات ثم إدارة التخزين، حيث ستشاهد قائمة جهات االتصال التي تتحدث معها مرتبة بحسب 
األكثر استخداًما، انقر فوق كل جهة اتصال لعرض إحصائيات أكثر تفصياًل، مثل عدد الرسائل المتبادلة 

.GIF والصور وملفات
يسهل قسم التخزين ذو المظهر الجديد في واتساب التخلص من الملفات الكبيرة التي تشغل مساحة في هاتفك، 

باإلضافة إلى إعطاء طريقة لمعرفة من تدردش معه أكثر من غيره.

عرض تفاصيل الرسالة:
هل تساءلت يوًما في أي وقت تم تسليم الرسالة أو قراءتها؟ 

اسحب إلى اليسار على الرسالة التي أرسلتها لعرض هذه اإلحصائيات في جهاز آيفون الخاص بك. ويمكن 
لمستخدمي أندرويد الضغط لفترة طويلة على رسالة ثم النقر فوق زر القائمة متبوًعا بالمعلومات.

تصدير المحادثات:
إذا  محادثة  تصدير  يمكنك 
وعند  حفظها،  إلى  احتجت 
عرض محادثة يحتاج مستخدمو 
زر  على  النقر  إلى  أندرويد 
ثم  بالمزيد  متبوًعا  القائمة 

تصدير الدردشة.
في جهاز آيفون تتضمن العملية 
والنقر  الدردشة  سلسلة  عرض 
في  االتصال  جهة  اسم  على 
إلى  التمرير  ثم  الشاشة  أعلى 

أسفل صفحة معلومات جهة االتصال وتحديد (تصدير الدردشة).



Bürozeiten:Bürozeiten:
Mo. - Fr.: 10Mo. - Fr.: 1000 - 1800 - 1800 00 Uhr00 Uhr00

 Sa.: 10 Sa.: 1000 - 1600 - 1600 00 Uhr00 Uhr00

Tel.: 030 235 362 05

www.fahrschuleexakt.com

مدرســـة الّســـواقة
تأجیـــر ســـــیارات
تأمیـــن ســـــیارات
تســـجیل ســـیارات

خدماتنا:

Anzengruberstr. 6, 12043 Berlin Rathaus Neukölln
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خارج  جانبية  بمرايا  السيارات  تباع  كله  العالم  في 
جهة  في  واحدة  مرآه  الماضي  في  كانت  السيارة 
السائق أما في الوقت الحاضر فقد أصبحت مرآتين، 
كله  العالم  إن  من  وبالرغم  جهة،  كل  في  واحدة 
أن  إال  المريا،  لهذه  قياسيا  واحدا  استخداما  يعرف 
بلدنا ذات الطابع المتفرد في كل شيء قد اختلفت فيها 
التعريفات بشدة لوظيفة هذه الزوائد البالستيكية ذات 
جانبي  في فضول من  تطل  التي  المصقول  السطح 

السيارة
السيارات  بالنسبة ألصحاب  تعريفها  أن  نجد  فبينما 
وجود  عصر  قبل  القيادة  بدأ  ومن  السن  كبار  من 
أنها  والسيدات هي  الرجال  من  الجانبيتين  المرآتين 
بروزات ال قيمة لها في السيارة ، أفضل ما يمكن 
أداؤه بشأنها هو أن تظل مغلقة حتى ال تصاب بالبرد 
يحدث  ما  متابعة  لمسألة  بالنسبة  أما  واألنفلونزا، 
خلف السيارة فهم يقودون بمنطق “ما يحدث خلفي ال 
يخصني ومن تدخل فيما ال يعنيه لقي ما ال يرضيه”

ممن  الموظفين  من  الوسط  جيل  لطبقة  بالنسبة  أما 
يبذلون جل جهدهم في الحصول على سيارة كورية 
فأهم  بالتقسيط،  ثمنها  دفع  يتم  ما  وغالبا  يابانية  أو 
وتنطوي  تنضبط  أن  هي  الجانبية  للمرآة  وظيفة 
الزمالء  على  التفوق  من  مساحة  لتحقيق  كهربائيا 
واألقارب ممن اشتروا سيارة ال تحمل هذه الخاصية 
وبالتالي يكون للمرآة المكهربة دور هام في تحقيق 

الشعور بالرضا لدى مشترى السيارة
المرآة  دور  فإن  التاكسي  سائقي  من  للكثير  بالنسبة 
يحدث  ما  متابعة  األساس على  في  ينصب  الجانبية 
ركب  لو  وخاصة   ، خارجها  وليس  السيارة  داخل 
وفى  مخطوبين،  أو  متحابين  وشابة  شاب  السيارة 
أيا كان - سواء مشهد  متابعة ما يحدث في الخلفية 
بين  فلسفية  أو مناقشة  أو مشهد مشاجرة  رومانسي 
وإضافة  للسينما  الذهاب  لنفقات  توفيرا  الركاب- 
بنقلها  الحقا  سيقوم  والتي   ، للسائق  الثقافية  للخلفية 
كالميا لزبون آخر باعتبار أن سائق التاكسي يشارك 
المعرفة  لنقل  القومي  المركز  أداء دور  الحالق في 
يتيح  السيارة  خلفية  في  يحدث  ما  متابعة  أن  كما   ،

للسائق أحيانا المطالبة بأجر إضافي مقابل التغاضي 
قام  التاكسي  سائق  أن  نجد  ولذلك   ، رؤيته  عن 
إلى  باإلضافة  إضافية  جانبية  مراياه   42 بتركيب 

المريا األصلية.
والميكروباص،  نقل  النصف  لسائقي  بالنسبة  أما 
وخاصة هذا األخير، فإن المرآة الجانبية تقوم بدور 
مختلف تماما ، فهي "أذن" طالعة من العربية وظيفتها 
السيارة من األخرى  اقتراب  األساسية معرفة مدى 
السيارة  مرآة  المرآة  "لطشت"  فإذا  بجانبها،  التي 
الموجودة على اليمين أو اليسار يعرف السائق انه قد 
وصل ألقصى حد في التضييق على صاحب السيارة 
وأتوبيسات  الثقيل  النقل  لسائق  بالنسبة  المجاورة، 
وظيفتها  الجانبية  المرآة  أن  نجد  جيت"  "السوبر 
الخلف،  من  القادمة  السيارة  حجم  تحديد  األساسية 
أو حوتا من  السيكسويل  فإذا كانت أسدا من طراز 
طراز التريلال أفسح لها الطريق أما لو كانت حشرة 
وإال  مغلق  فالطريق  األجرة  أو  المالكي  من طراز 

"فالفعص" تحت عجالت النقل هو المصير
فمرآة  الطريق  في  يسيرون  الذين  لألطفال  بالنسبة 
التي  المرجيحة  أنواع  نوع من  لهم  تمثل  السيارات 
فصول  من  فصال  ممارسا  بها  التعلق  للطفل  يحق 
األلعاب البهلوانية ، ينتهي عادة بالمرآة في يد الطفل 
منفصلة عن موطنها األصلي في باب السيارة، وهنا 
تكون متعة الطفل في قمتها حيث يقوم بجرها على 
األرض لمسافة ال بأس بها ، بضعة دقائق من سحل 
المرآه على اإلسفلت حتى يمل منها الطفل فيتركها 
السيارات  عجالت  تتولى  لكي  الطريق  وسط  في 
في  المرآه  مكونات  تدوير  إعادة  مهمة  باقي  المارة 

البيئة الطبيعية
رزقهم  يكسبون  ومن  البوابين  لطائفة  بالنسبة  أما 
غسلوها  بأنهم  اإلدعاء  أو   - السيارات  غسيل  من 
مع  تشترك  فالمرآة   - انتشارا  األكثر  الحالة  وهى 
المساحات في كونها الدليل المادي على قيام البواب 
بعملية الغسيل- التي هي في الغالب لم تتم، أو أن ما 
تم بشأنها هو فتح خرطوم المياه على السيارة لمدة 
نصف دقيقة وتركها بطينها ليجففها الهواء - ولذلك 

مرفوعة،  وتركها  المساحات  برفع  البواب  قيام  مع 
كانت  إذا  وغلقها  مغلقة  كانت  إذا  المريا  بفتح  يقوم 
مفتوحة، ويا حبذا لو كانت المريا تطوى كهربائيا، 
قراره  في  فيقتنع  تنفتح،  فال  فتحها  البواب  ويحاول 
البيه  من  حيلة  هي  للفتح  المرآة  مقاومة  أن  نفسه 
إيجاد  البواب  على  يصعب  حتى  السيارة  صاحب 
الدليل العملي على انه غسل السيارة، فيصاب بحالة 
من العناد تنتهي بكسر المرآة وقد تدلت على جانب 
السيارة كرأس الخروف المذبوح مع شعوره بالرضا 

عن النفس إلجادته في عمله وتفانيه فيه.
لهذا  لنا استخدام هام جدا  يبقى  وأخيرا وليس آخرا 
الطريق  المتوافرة في  المرايا  الغير عادى من  الكم 
المرآة  تمثل  الثانوي، حيث  لطالبات  كمنحة مجانية 
قبل  النهائية  المراجعة  وسائل  أهم  للسيارة  الجانبية 
االمتحان، أما المراجعة فهي لدقة توزيع المساحيق 
فيما  أخطاء  أيه  وجود  وعدم  الوجه  على  المطلية 
واالطمئنان  وخالفه،  والحواجب  بالرموش  يتعلق 
على التسريحة أن كانت غير محجبة أو االطمئنان 
تحت  من  الظاهرة  الشعر  خصلة  رسمه  دقة  على 
الطرحة - قال يعنى نازلة سهوا وخطأ ـ أن كانت 
محجبة، و أما االمتحان فهو التقييم الذي تحصل عليه 
الطالبة من طلبة مدرسة البنين المجاورة المحتشدون 

حول أسوار مدرسة البنات للمعاينة والتقييم.
قد يبدو اختراع المرآة الجانبية للسيارة بسيطا لسكان 
العالم كله ،أما بالنسبة لنا مسالة ثقافية فلسفية غاية 

في العمق!!



على الرغم من األزمة االقتصادية التي اجتاحت العالم في الفترة األخيرة وطالت العديد من القطاعات المختلفة، إال أن صناعة السيارات ال تعترف بذلك أبًدا، كونها أحد العالمات المميزة على الرقي والثراء .
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السيارات  شراء  السيارات  قائدي  بعض  يفضل 
الشروع  قبل  يجب  لذا  الجديدة،  من  بدال  المستعملة 
من  للعديد  اإلنتباه  المستعملة  السيارات  شراء  في 

العالمات الهامة في السيارة.
النظر  التي يجب  الهامة  العوامل  العديد من  وهناك 
لها قبل شراء سيارة مستعملة، والتي سنستعرضها 

خالل السطور القليلة التالية.

اكتشاف تاريخ حوادث السيارات المستعملة
قبل الشروع في شراء السيارات المستعملة اإلنتباه 
والتي من  السيارة،  في  الهامة  العالمات  للعديد من 

الممكن أن تدل على تعرض السيارة لحادث ما.
 كما ينصح العديد من المؤسسات وأهمهم المؤسسة 
أهمية  المرات عن  العديد من  األلمانية “ديكرا” في 
الفحص الفني، وشددت بدورها على الفحوص الفنية، 
وتأكدها من عدم وقوع حادث للسيارة المستعملة قبل 
شرائها، وذلك بإلقاء نظرة فاحصة على جميع أجزاء 

السيارة.
تكمن  المشكلة  أن  األلمانية  المؤسسة  اوضحت  كما 
في عدم امتالك األشخاص العاديين الخبرة الالزمة 
لمعرفة تعرض السيارة لحادث أم ال، حيث يصعب 
معرفة ذلك األمر من النظرة األولى، ألن األضرار 
أعمال اإلصالح  الناتجة عن  المخفية مثل األخطاء 
بالهيكل أو عيوب الطالء ال يمكن التعرف عليها، إال 

من خالل التدقيق الشديد
وأشارت المؤسسة إلى أن هناك عدد من المؤشرات 
ومنها  ما،  لحادث  السيارة  تعرض  على  تدل  التي 
سوء غلق األبواب واألغطية، والتفاوت في التآكل، 
والنتوءات  الطالء،  على  اللون  درجة  واختالف 
الواضحة بقاع السيارة، وتآكل اإلطارات على نحو 
أثناء  واحد  اتجاه  إلى  السيارة  متساو، وجنوح  غير 

القيادة.
إلى فني مختص  اللجوء  النهاية  ونصح األلمان في 
شرائها  المراد  المستعملة  السيارة  على  للكشف 

لصعوبة اكتشاف تعرضها لحادث.

قيادة السيارة قبل الشراء
باختبارها  قم  مستعملة،  سيارة  أي  تشتر  أن  قبل 
بنفسك على الطرقات، جرب قيادتها في جولة على 
من  لتتأكد  المنعطفات  وفي  الرئيسية  المدينة  طرق 
أنك لن تواجه أي مشكلة أو صعوبات خالل القيادة، 
في  السيارة جيدة  كانت  إذا  ما  تعرف  هذا سيجعلك 
وتحديد  المنعطفات  وعلى  القيادة  سرعات  مختلف 

مدى كفاءة عمل المكابح.
من خالل قيادة السيارة، ستعرف ما إذا كان محركها 
جيداً، الحظ أي ضوضاء أو عالمات غريبة وتأكد 
للمواصفات  مطابقة  السالمة  إجراءات  كل  أن  من 

لتضمن مزيداً من األمان.

قم بإجراء اختبار التسرب
فهذا  السيارة،  من  يتسرب  سائل  أي  هناك  كان  إذا 
إلى مشاكل  قد تؤدي  أن هناك مشكلة حقيقية  يعني 
قم  التسرب،  اختبار  إلجراء  المستقبل.  في  كبيرة 
ثم توقف على جانب  الوقت،  لبعض  السيارة  بقيادة 
الطريق أثناء القيادة التجريبية واترك محرك السيارة 
أسفلها  من  تحقق  ذلك،  بعد  ثانية،   30 لمدة  يعمل 

لمعرفة ما إذا كانت هناك أي تسربات مرئية.

أطلب من ميكانيكي متخصص أن يفحص السيارة
في  متخصص  شخص  تصطحب  أن  عليك  يجب 
المستعملة جيداً  السيارة  ليفحص  السيارات  ميكانيك 
وبدقة قبل أن تشتريها، قد تكون تكاليف اصطحاب 
عليك  ستوفر  لكنها  الشيء  بعض  عالية  الميكانيكي 
المستقبل،  في  والمتاعب  التكاليف  من  الكثير 
الميكانيكي سيكون قادراً بحكم خبرته الطويلة على 
أو ضرر  تلف  أو  أي مشكلة غير ظاهرة  اكتشاف 
في  مشاكل  تواجه  يجعلك  أن  يمكن  مرئي  غير 

المستقبل.

قم بإجراء بعض البحوث
نوعها  عن  جيداً  ابحث  سيارة،  أي  تشتري  أن  قبل 
تجارب  عن  جيداً  أقرأ  وطرازها،  ومواصفاتها 
األخرين على اإلنترنت أو على موقع يوتيوب، وتأكد 
من أن السيارة تحتفظ بقيمتها في المستقبل وأنك لن 
تواجه أي مشكلة في حال احتاجت إلى صيانة، وأن 
قطع الغيار والدعم الفني للسيارة متوفر في مدينتك 
أو منطقتك، وأخيراً، تأكد من السعر واستفسر جيداً 

عن القيمة المتوقعة للسيارة حسب حالتها.

مساحات  إن  الفني  للفحص  األلمانية  الهيئة  قالت 
الزجاج تعتبر من المكونات المستهلكة في السيارة، 
عندما  أو  منتظمة،  بصورة  استبدالها  يجب  والتي 
األمامي  الزجاج  على  تلطيخ  آثار  المساحات  تترك 
بسبب تشقق األنصال المطاطية المسامية أو تآكلها، 
أو عندما يكون تأثير المسح سيئا وال يضمن الرؤية 
ما يصدر عن مساحات  وغالبا  للطريق،  الواضحة 
الزجاج المستهلكة صوت صفير أثناء عملية المسح.
مساحات  على  العثور  يمكن  أنه  الهيئة؛  وأضافت 
المتخصصة  المتاجر  في  للسيارة  المناسبة  الزجاج 
أو عبر اإلنترنت، ولكن ينبغي عدم شراء مساحات 
الزجاج من المواقع اإللكترونية؛ نظرا ألن ما يسمى 
بعض  مع  تتناسب  ال  قد  العامة  المساحات  بأنصال 

السيارات.
مختلفة  بأطوال  حاليا  السيارات  من  الكثير  وتأتي 
لمساحة الزجاج على الجانب السائق وجانب الراكب 
تثبيت  أنظمة  اختالف  إلى  باإلضافة  األمامي، 

مساحات الزجاج من سيارة إلى أخرى.

بيانات معينة
ويحتاج المرء إلى بيانات معينة للسيارة، مثل الشركة 
من  يتمكن  لكي  الصنع،  وسنة  والموديل  المنتجة 
العثور على مساحات الزجاج المناسبة في المتاجر 
اإللكترونية  المتاجر  عبر  حتى  أو  المتخصصة 

المتخصصة في بيع قطع غيار السيارات.
تعريف  برقم  البحث  إمكانية  المواقع  بعض  وتتيح 
السيارة، والذي يكون مسجال في رخصة السيارة أو 

وثيقة تسجيل السيارة.
مهارات  إلى  الزجاج  مساحات  استبدال  يحتاج  وال 
استبدالها  السيارة  لصاحب  يمكن  بل  كبيرة،  يدوية 
المراكز  إلى  يتوجه  أن  األفضل  من  ولكن  بنفسه، 
الفنية المتخصصة لشراء مساحات الزجاج المناسبة 

وتركيبها بصورة فنية سليمة.
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في خطوة جديدة الجتذاب أنظار محبي المركبات القوية والمميزة كشفت شركة 
قادرة على  لتكون  بيك آب عمالقة صممت  األمريكية عن سيارة   Rezvani

اجتياز أصعب الطرق وأكثرها وعورة.
و20  أمتار   6 بطول  كبير  هيكل  على  الجديدة   Hercules سيارة  وحصلت 
المحورين  المسافة بين  سنتيمترا، عرضه 214 سم، وارتفاعه مترين، وتبلغ 

االول والثاني للعجالت فيه 350 سم.
الطبيعة واجتياز الطرق  المغامرات في  السيارة خصصت لمحبي  وكون هذه 
بمقاس 37  يعتمد على 6 عجالت كبيرة  فقد حصلت على نظام دفع  الوعرة 
إنشا، وعلى ممتصات صدمات قوية مدعمة بالمعدن، وهيكل متين مجهز بقمرة 
تتسع لـ 5 ركاب، كما زود سقفها بشريط أضواء يعمل بتقنيات LED لتوفير 

إنارة ممتازة أثناء الرحالت الليلية أو رحالت الصيد.

وزودت هذه المركبة أيضا بصندوق أمتعة كبير بطول 237 سم، أما مقاعدها 
للتحكم  كهربائية  أنظمة  على  وحصلت  الجلود  أنواع  بأفخم  فكسيت  الداخلية 
بوضعياتها ودرجة حرارتها، وواجهة القيادة فيها جاءت بشاشة تعمل باللمس 
بمقاس 9 بوصات، مجهزة بتقنيات Alpine،  ويمكن االعتماد عليها لمراقبة 
تحديد  وأنظمة  المولتيميديا  بأنظمة  التحكم  أو  الكاميرات،  السيارة عبر  محيط 

المواقع.
وجهزت أقوى نسخة من هذه السيارة بمحرك جبار بعزم 1318 حصانا، يعمل 
نسخة مصفحة  منها  كما ستطرح  مراحل،  بـ 8  أوتوماتيكية  علبة سرعة  مع 

Military Edition مجهزة بمعدات للرؤية الليلية، وصفارات إنذار.

يشتهر الرجال بأنهم يغضبون على الطرق عندما يتعلق األمر بانبعاجات في 
جوانب السيارة أو حدوث خدوش في طالئها بيد أن النساء ربما يكن أكثر تأثرا 
في مثل هذه األحوال وفقا لما أظهرته دراسة في ألمانيا. وقال معهد "فورسا" إن 
نحو 19% من الرجال ال يبالون باألضرار البسيطة في هيكل السيارة الخارجي.
بينما اعترف 1 من بين كل عشرة (8%) بأنه يغضب من الخدوش واالنبعاجات. 
ومع هذا قالت معظم النساء (85%) إن األضرار التي تلحق بجماليات السيارة 
يقع  إنهن يشعرن بغضب حقيقي عندما  قالت 11% منهن  بينما  تثير غضبهن 

ضرر للسيارة. 
ولحسن الحظ ساهم العمالء في تخفيف التوجه عند كال الجنسين حيث إن الذين 
تزيد أعمارهم عن خمسين عاما يحتفظون بهدوئهم عندما ينخبط باب السيارة أو 
تحدث بها خدوش. ويشعر 26% بقلق غير مبرر. وتبين أن السائقين أألصغر 
هذه  في  حساسية  أكثر  عاما  و29  عاما   18 بين  أعمارهم  تتراوح  الذين  سنا 
يثير  السيارة  في  بسيط  خدش  أي  حدوث  إن  منهم  قال %50  حيث  األحوال، 

غضبهم.

أفادت دراسة حديثة أن سائقي السيارات الذين يدمنون ألعاب سباقات السيارات 
على الكمبيوتر ، يكونون أكثر مغامرة على الطرق وقد يشكلون خطرا على 
حركة المرور في الحياة اليومية. وأظهرت الدراسة التي أجراها باحثون في 
على  السيارات  سباقات  ألعاب  يلعبون  ما  نادرا  الذين  األشخاص  أن  ألمانيا 
القيادة.  أثناء  حذرا  أكثر  يكونون  اإلطالق،  على  يلعبونها  ال  أو  الكمبيوتر 
واكتشف أطباء علم النفس أن مدمني ألعاب سباقات السيارات يحتمل أن يقودوا 
أنهم  كما  اليومية  حياتهم  في  يقودونها  عندما  مغامرة  أكثر  بصورة  السيارات 
يتسببون في حدوث حوادث. كما أظهر الباحثون أنه بعد لعب جولة واحدة من 
أكبر  الرجال بمخاطرات  يقوم  الكمبيوتر،  السيارات االفتراضية على  سباقات 
في المواقف المرورية الحرجة على األجهزة المحاكية للكمبيوتر .. واكتشف 
الباحثون أن لعب العديد من ألعاب سباقات السيارات االفتراضية يكون مصاحبا 
بسلوك أكثر مغامرة وتنافسية كما يسجل عددا أكبر من الحوادث. وثبت هذا 

السلوك بشكل أكبر مع الرجال عن النساء.
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الهواء البارد ال يقتل الجراثيم
الجراثيم.  يقتل  ال  البارد  الهواء  فإن  الحظ،  لسوء 
الفيروسات خصائص مختلفة، ولكن بشكل  وتمتلك 
عام، تعد كائنات متينة للغاية يمكنها تحمل درجات 
بيلسكي،  إدوارد  للدكتور  وفقا  المتجمدة،  الحرارة 
نورث  باسيفيك  جامعة  في  أكاديمي  ورئيس  وكيل 

ويست للعلوم الصحية.
البارد.  الهواء  في  الفيروسات  من  العديد  وتتكاثر 
نزالت  (سبب  األنف  وفيروسات  األنفلونزا  وتعد 
البرد الشائعة) من بين أنواع الفيروسات التي تنتشر 
في الطقس البارد، لذلك فال عجب أن أشهر الشتاء 

هي موسم أمراض الزكام واألنفلونزا.
وبعض الفيروسات قادرة على التكاثر بشكل أفضل 
في درجات الحرارة الجافة والباردة. ووجدت دراسة 
نشرت عام 2016 في Viruses أن االنخفاض في 
خطر  زيادة  في  تسبب  والرطوبة  الحرارة  درجة 
اإلصابة بالفيروس األنفي البشري، ما يسبب نزالت 

البرد.
الفيروسات  انتشار  يجعل  أن  البارد  للهواء  ويمكن 

أسهل.
ووفقا  البارد.  بالهواء  بالفعل  محمية  والفيروسات 
الحرارة  درجات  تسمح  للصحة،  الوطنية  للمعاهد 
غالفها،  وهي  للفيروس،  الخارجية  للطبقة  الباردة 
بالتصلب إلى "هالم مطاطي". وهذا يحمي الفيروس، 

ويسمح له باالنتقال أو االنتشار بشكل أفضل.
ويمكن أن تؤدي الظروف الباردة والجافة أيضا إلى 
يسمح  "قد  بيلسكي:  ويقول  الجراثيم.  انتشار  زيادة 
الهواء الجاف أيضا للفيروس بالبقاء في الهواء لفترة 
أطول ويزيد من فرصة االتصال بشخص آخر من 
خالل االستنشاق". وهذا له عالقة بتكوينات قطيرات 
الجهاز التنفسي. وفي الهواء الجاف، تظل القطرات 
باالنتشار  لها  يسمح  ما  أصغر حجما وأخف وزنا، 
أكثر. ومع ذلك، في الظروف األكثر رطوبة، يمكن 

أن تكون القطرات أكبر وأثقل، ما يجعلها تسقط على 
األرض بشكل أسرع.

درجات  تقتل  أن  المرجح  من  أخرى،  ناحية  ومن 
من  وبدال  الفيروسية.  الجراثيم  المرتفعة  الحرارة 
تصلب غالف الفيروس، يمكن أن يذوب، وال يصلح 

بالتالي لالنتقال.
المعدية  دانيال غريفين، أخصائي األمراض  ويقول 
نيويورك:  مستشفى  في  اإلدارة  مجلس  من  المعتمد 
فإنه توجد طاقة، وهذا  لديك حرارة،  "عندما يكون 

يسمح باالنتروبيا (القصور الحراري).
تتجاوز  عندما  تنهار  األشياء  أساسي،  بشكل 
تغيير  الواقع  في  ويمكن  معينة،  حرارة  درجة 
تفقد  أو  الفيروس،  في  الموجودة  البروتينات  طبيعة 
أن  يعني  ال  هذا  لكن  الوظيفي".  شكلها  البروتينات 
درجات  في  لتعيش  تتكيف  ال  الفيروسات  بعض 

الحرارة األكثر دفئا.
نفسها،  الفيروسات  عن خصائص  النظر  وبصرف 
فإن انتشار الكثير من الجراثيم في درجات الحرارة 

الباردة يرتبط بسلوك اإلنسان في الشتاء.
ويقول غريفين: "عندما يكون الجو باردا بالخارج، 
فإننا نميل إلى البقاء في الداخل في مساحات صغيرة 
مرور  مع  تطورت  ولذا  األشياء،  نفس  ولمس  معا 

الوقت الفيروسات والعوامل المعدية المختلفة".
في  العيش  أو  الجفاف  شديدة  الغرف  تتسبب  وقد 
وإذا  األنفية.  الممرات  جفاف  في  جدا  جافة  أماكن 
كانت أغشيتنا المخاطية جافة، فإن خط دفاعنا ضد 
الجراثيم ليس قويا. ويقترح غريفين استخدام جهاز 
الرطوبة  "تساعدك  ويقول:  ذلك.  لمكافحة  ترطيب 

في الحصول على حواجز رطبة وصحية وقائية".
الفيروسات  كل  ليست  أنه  أيضا  نتذكر  أن  ويجب 
بالفيروسات  تصاب  أن  ويمكن  الهواء،  عبر  تنتقل 

بطرق أخرى بخالف استنشاق جزيئات الفيروس.
سبب  هو  الجسدي  االتصال  أن  غريفين  ويوضح 

بلمس شخص آخر  الفيروسات سواء  كبير النتشار 
ربما تكون عليه الجراثيم، أو لمس سطح به جزيئات 
معدية، ثم لمس وجهك أو تقضم أظافرك أو تأكل، 

فتعرض نفسك للخطر.
وهناك مشكلة أخرى يمكن أن تحدث، وهي انخفاض 
مستويات فيتامين D، بسبب نقص التعرض ألشعة 
الشمس خالل األشهر الباردة، وهو فيتامين ضروري 

لتقوية المناعة.
وسواء كان الهواء ساخنا أو باردا، أو جافا أو رطبا، 
فستظل هناك فيروسات وبكتيريا في مكان ما. لذلك، 
تأكد دائًما من ممارسة النظافة الجيدة لليدين: اغسل 

يديك جيدا لمدة 20 ثانية على األقل.

ماذا تأكل وتشرب عند اإلصابة باألنفلونزا لتحسين 
حالتك وفقا لألطباء!

عندما تصاب باألنفلونزا، غالبا ما يكون الطعام هو 
بالرغبة  تشعر  ال  وقد  ذهنك.  في  يدور  شيء  آخر 
تناول  فكرة  من  بالغثيان  تشعر  ربما  أو  تناوله  في 

أي غذاء.
وربما يدفع المرض الكثيرين للبحث عبر اإلنترنت 
عن عالجات منزلية قد تساعد في تحسين األعراض 

وتسريع الشفاء من األنفلونزا.

- ماذا تشرب عندما تصاب باألنفلونزا؟
لمساعدتك في  تناوله  يمكنك  الماء هو أفضل شيء 

التغلب على األنفلونزا.
جامعة  في  المنتدب  العضو  نيلينجان،  إيان  ويقول 
إنسايدر:  بزنس  لموقع  الصحية،  للرعاية  ستانفورد 
في  األساسي  األيض  معدل  يزداد  اإلصابة،  "أثناء 
الجسم، ما قد يؤدي إلى زيادة فقدان السوائل، وتحتاج 

إلى زيادة الترطيب بالماء لتخفيف هذه الخسائر".
بعض  تجنب  ضرورة  إلى  نيلينجان  ويشير 
والمشروبات  الغازية  المشروبات  مثل  المشروبات 

الطقس البارد وحده ال يجعلنا مرضى، لكن الطريقة التي تتصرف بها الفيروسات والبشر في أشهر الشتاء هي التي تتسبب 
في تدفق أمراض مثل األنفلونزا.

وفي الواقع، يمكن للهواء البارد أن يسهل انتشار الفيروسات، ألن معظمها مغطاة بكبسولة واقية تذوب في الحرارة.
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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« .

من  العالي  محتواها  بسبب  والعصائر  الرياضية 
السكر. ويمكن أن تسبب الكميات الكبيرة من السكر 

اإلسهال، ما يؤدي إلى زيادة الجفاف.
السكر  منخفضة  البديلة  للمشروبات  بالنسبة  أما 
الخالية من  المشروبات  القهوة والشاي، فاختر  مثل 
الصداع  الكافيين  يسبب  أن  يمكن  حيث  الكافيين. 
إذا  خاصة  بسوء،  تشعر  يجعلك  قد  ما  والعصبية، 
المتاحة  واألنفلونزا  الزكام  أدوية  مع  تجمعه  كنت 

دون وصفة طبية.

- ماذا تأكل عندما تصاب باألنفلونزا؟
تأتي األنفلونزا مع عدد كبير من األعراض السيئة، 
والقيء  األنف  العضالت وسيالن  آالم  ذلك  في  بما 
الجفاف  إلى  األعراض  هذه  تؤدي  وال  واإلسهال. 
فحسب، بل تستنزف أيضا العناصر الغذائية المهمة 
لتزويد  أساسية  تعد  والتي  الحرارية،  والسعرات 

الجسم بالطاقة التي يحتاجها لمحاربة العدوى.
تأكل  أن  يجب  الماء،  إلى  باإلضافة  السبب،  ولهذا 
الطعام لتعويض ما فقدته. ويوصي تشارلز بيترز، 
العضو المنتدب في نظام Mayo Clinic الصحي، 

بهذه األطعمة: 
المرق  يحتوي  الدجاج:  حساء  الخضار،  مرق   -
الصوديوم  من  كبيرة  كميات  على  الدجاج  وحساء 
البقاء رطبا عن  الجسم على  يساعد  أن  يمكن  الذي 

طريق جعلك تحتفظ بالماء.
يعانون  الذين  ألولئك  بالنسبة  الحذر  توخي  ويجب 
منخفض  غذائي  نظام  اتباع  تتطلب  طبية  حالة  من 

الصوديوم.
بالبروتين  غني  الزبادي  أن  إلى  يشار  الزبادي:   -
 ،D وفيتامين   B وفيتامينات  والزنك  والكالسيوم 
والتي يمكن أن تساعد في تقليل الخلل المعوي. كما 
تعزز  التي  البروبيوتيك  من  عدد  على  يحتوي  أنه 
الهضم الصحي. وقد يساعد ذلك مرضى األنفلونزا 

الذين يعانون من الغثيان أو القيء.
الورقية  والخضار   C بفيتامين  الغنية  الفواكه   -
والبروكلي  الورقية  الخضروات  تعد  والبروكلي: 
والفواكه، مثل البرتقال والفراولة واألناناس والكيوي 
والمانغو، مصدرا غنيا بفيتامين C، والذي أظهرت 

الدراسات أنه يمكن أن يقلص مدة المرض.
المساعدة  فعاال بشكل خاص في  فيتامين سي  ويعد 

على محاربة نزالت البرد.
- دقيق الشوفان: يمكن لأللياف الموجودة في دقيق 

الشوفان أن تخفف من مشاكل المعدة واألمعاء.
العالجات  بعض  أن  إلى  األولية  الدراسات  وتشير 
الواعدة األخرى تشمل الثوم والجينسنغ، ولكن هناك 
هذه  أن  إلثبات  العلمية  األدلة  من  مزيد  إلى  حاجة 

العالجات تعمل مع معظم الناس.

كيف تقوي جهاز المناعة في موسم األنفلونزا؟
النفس  تعد حماية  والشتاء،  الخريف  خالل موسمي 
من فيروس كورونا الجديد باإلضافة إلى األنفلونزا 

أمرا ضروريا في ظل استمرار تفشي الوباء.
هذا  األنفلونزا  لقاح  لتلقي  الجمهور  الخبراء  وناشد 
اإلصابة  معدالت  على  للحفاظ  محاولة  في  العام 
المطاف  نهاية  في  يمنع  ما  منخفضة،  باألنفلونزا 
أنظمة المستشفيات من االنغماس في عالج مرضى 

األنفلونزا ومجابهة "كوفيد-19" في الوقت نفسه.
ولكن التطعيم هو عامل واحد فقط (وإن كان رئيسيا) 
في الحفاظ على صحتك وصحة من تحب. إذن كيف 
أفضل  في  لديك  المناعة  نظام  على  الحفاظ  يمكنك 

حاالته؟
قالت الدكتورة ميشيل لين، طبيبة الطوارئ وأستاذة 
طب الطوارئ في ماونت سيناي في مدينة نيويورك، 
يمكن  التي  األشياء  "أفضل  نيوز":  "فوكس  لشبكة 
لديك في حالة  المناعة  للحفاظ على نظام  بها  القيام 
األقل  دقيقة على  الرياضة (30  ممارسة  جيدة هي 
وتناول  معتدلة)،  بكثافة  األسبوع  في  أيام  خمسة 
على  والحصول  والخضروات،  الفواكه  من  الكثير 
متواصل)،  بشكل  ساعات،  (ثماني  ليال  جيد  نوم 
باعتدال،  الكحوليات  وتناول  تدخن،  "ال  وأضافت: 

وقلل من التوتر".
وتابعت القول: "نعلم أن ممارسة التمارين الرياضية 
بسبب  صعوبة  األكثر  هو  اإلجهاد  وتجنب  الكافية 
فيروس كورونا، ولكن حتى المشي السريع في الهواء 
المنزل  في  الروتينية  التمارين  ممارسة  أو  الطلق 

يمكن أن يكونا فعالين للغاية 
اللياقة  على  الحفاظ  في 
نظام  والبدنية ودعم  العقلية 

المناعة الصحي".
عن  أيضا  لين  وتحدثت 
أهمية نظافة اليدين، مشيرة 
إلى أن هذه الممارسة "هي 
ولكن  جيدة،  عادة  دائما 
العام"  هذا  خاص  بشكل 

وواصلت: "اغسل يديك، وارتد قناعا خاصة عندما 
تكون في الداخل، واحصل على لقاح األنفلونزا".

وأوضحت: "بشكل عام، ال يوجد دليل كبير على أن 
المكمالت الغذائية أو الفيتامينات خارج نظام غذائي 

صحي متنوع تفعل الكثير لتعزيز المناعة".

المسؤولين  كبير  وايت،  جون  الدكتور  ويوافق 
 ،WebMD الصحية  الرعاية  موقع  في  الطبيين 
النوم  أهمية  "نعلم  قائال:  لين،  الدكتورة  مع  الرأي 
على  والحصول  لدينا.  المناعة  وجهاز  التصالحي 
النوم مهم لمساعدة أجسامنا على  7-9 ساعات من 
درء العدوى. وبعد كل هذا، ماذا نفعل عندما يكون 

لدينا األنفلونزا؟ سنبقى في الفراش وننام".
أيام  معظم  البدني  النشاط  "ممارسة  وأضاف: 
تمارين  ببعض  ننصح  أيضا.  مهم  أمر  األسبوع 

الضغط، والقفز، أو الركض".
المكمالت  تناول  كثيرا  يدعم  ال  أنه  وايت  أكد  كما 
مختلف  بشكل  تستجيب  قد  "أجسامنا  ألن  الغذائية 
عندما تكون الفيتامينات والمعادن في الطعام مقارنة 

بتصنيعها في المختبر".
وأشار: "الغذاء دواء، وتناول الفاكهة والخضروات 

أصبح اآلن أكثر أهمية من أي وقت مضى".
إضافة  فإن  والخضروات،  الفواكه  جانب  وإلى 
زيت  مثل  الغذائي،  نظامك  إلى  الصحية  الدهون 
الزيتون، والسلمون، واألفوكادو، وبعض المكسرات 
استجابة  تعزز  "قد  المثال،  سبيل  على  اللوز،  مثل 
الجسم المناعية لمسببات األمراض عن طريق تقليل 

االلتهاب"، وفقا لمؤسسة Healthline الصحية .
أو  المخمرة  األطعمة  من  المزيد  تناول  يكون  وقد 
تناول مكمالت بروبيوتيك مفيدا أيضا، مثل الحد من 
يعد  ذلك،  إلى  وباإلضافة  المضاف.  السكر  تناول 
الحفاظ على رطوبة الجسم أمرا مهما للصحة العامة.
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بالتعاون مع 14 دولة فى منطقة اسيا الباسفيك ، تبرم 
مفاوضات  بعد  تاريخية  حرة  تجارة  اتفاقية  الصين 
ماراثونية . وكان الحلفاء في السابق مسؤولين عن 
أن  ويمكن   - العالمية  التجارة  من  المائة  في   29

يصبحوا أكثر نفوذاً.

الواليات  مع  التجاري  النزاع  من  الرغم  وعلى 
المتحدة، فإن الصين لديها أكبر اتفاقية للتجارة الحرة 
في العالم مع 14 دولة من دول آسيا والمحيط الهادئ. 
فى  التوقيع  تم  المفاوضات  ثمانى سنوات من  وبعد 
اسيا  شرق  جنوب  لجماعة  االفتراضية  القمة  ختام 
/ االسيان / فى العاصمة الفيتنامية هانوى . وتضم 
"الشراكة االقتصادية اإلقليمية الشاملة" أو الشراكة 
 2.2 االتفاق،  اختصار  تم  كما  الشاملة،  اإلقليمية 
مليار نسمة وحوالي ثلث الناتج االقتصادي العالمي. 
ويخفض االتفاق التعريفات الجمركية، ويضع قواعد 
التوريد.  سالسل  يسهل  وبالتالي  مشتركة،  تجارية 
وهي تشمل التجارة والخدمات واالستثمار والتجارة 
اإللكترونية واالتصاالت السلكية والالسلكية وحقوق 

التأليف والنشر.
االقتصادية  للشراكة  اإلقليمي  المركز  ويدرج 
اقتصاد  اكبر  ثانى  الى  باالضافة  اإلقليمية  الشاملة 
الصين والدول العشر فى االسيان فيتنام وسنغافورة 
وميانمار  والفلبين  وتايالند  وماليزيا  واندونيسيا 
واستراليا  واليابان  وكمبوديا  والوس  وبروناى 
وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا . خاصة في ظل خلفية 
المتحدة  الواليات  مع  المستمرة  التجارية  الحرب 
نجاحاً  تحقق  الحرة  التجارة  اتفاقية  فإن  األمريكية، 

كبيراً للقيادة الشيوعية في بكين.

اتفاقية التجارة الحرة لها "أهمية كبيرة"
التكامل  تدفع  سوف  االتفاقية  ان  الخبراء  ويعتقد 
األمام  الى  الباسفيك  اسيا  منطقة  فى  االقتصادى 
أزمة  وقبل   . الحمائية  لالتجاهات  وستتصدى 
التجارة  أجل  من  الشراكة  بلدان  كانت  كورونا، 
الدولية تنظم 29 في المائة من التجارة العالمية - أي 
أقل قلياًل من نسبة 33 في المائة لالتحاد األوروبي. 
مجتمع  حصة  تزداد  أن  المرجح  من  ذلك،  ومع 
المجتمع،  تنمية  أجل  من  لالنتشار  اإلقليمي  التجمع 
كما يتوقع الخبراء. وقال جيفري ويلسون من معهد 

السياسة االستراتيجية االسترالية ان "البرنامج سيعيد 
لمنطقة  واالستراتيجية  االقتصادية  الخريطة  رسم 
المحيطين الهندي والهادئ". ولميثاق التجارة الحرة 
للجهود   " دفعة  سيعطى   " انه  كما  كبيرة".  "أهمية 

الرامية الى االنتعاش بعد الوباء .
و18  المفاوضات  من  جولة   31 االتفاق  وسبق 
النهائية  بالمواعيد  الوفاء  يتم  ولم  وزاريا.  اجتماعا 
التي فرضت نفسها ست مرات. وفي النهاية، أُلحق 
في  ترغب  لم  التي  بالهند،  خاص  بشكل  االتفاق 
االنفتاح حتى اآلن. ولكن بانسحابها من المفاوضات 
الطريق  نيودلهي  مهدت  الماضي،  العام  نهاية  في 

أمام االتفاق.

وتشكل االتفاقية منطقة تجارة حرة أخرى إلى جانب 
منطقة  في  األخرى  الحرة  التجارة  اتفاقية  مجموعة 
بين  الشراكة  اتفاقية  وهي  الهادئ،  والمحيط  آسيا 
الشامل  "االتفاق  تختصر  والتي  الهادئ،  المحيط 
والتقدمي لشراكة عبر المحيط الهادئ". ومع ذلك، 
فإن برنامج الشراكة االقتصادية ال يمثل سوى 13 
في المائة من الناتج االقتصادي العالمي. وقد ظلت 
األكثر  الهادئ  المحيط  عبر  الشراكة  مشروع  مع 
دونالد  األمريكي  الرئيس  سحب  أن  بعد  طموحاً 
ترامب الواليات المتحدة من االتفاق في عام 2017. 
جنوب  أمم  رابطة  محادثات  أن  من  الرغم  وعلى 
شرق آسيا لم تجر إال بشكل فعلي، إال أن ترامب لم 

يحضر القمة للعام الثالث على التوالي.

الصراعات بين أستراليا والصين
وفي حين فقدت الواليات المتحدة وزنها تحت إمرة 

الرئيس ترامب في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، فإن 
الصين تبسط نفوذها أكثر من ذلك مع اتفاقية التجارة 
االن  حتى  دول  سبع  صدقت  وقد  الجديدة.  الحرة 
استراليا وبروناى  بين  الباسفيك  الشراكة عبر  على 
وكندا وشيلى واليابان وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا 

وبيرو وسنغافورة وفيتنام .

ويبقى أن نرى ما إذا كانت الواليات المتحدة سوف 
تنضم مرة أخرى إلى الشراكة عبر المحيط الهادئ 
في عهد الرئيس الجديد جو بايدن، والتي قد تتطلب 

أيضاً موافقة الكونغرس. 
وأشار خبراء الى ان اتفاقى التجارة الحرة ليسا فى 
منافسة وان العضوية ال يستبعد أحدهما االخر. بل 
للتعاون  الجديد  االتفاق  فإن  ذلك،  من  العكس  على 
يذكر  بعضا.  بعضها  يكمل  الصين  مع  اإلقليمي 
وماليزيا  وبروناى  وسنغافورة  وفيتنام  اليابان  ان 

واستراليا ونيوزيلندا اعضاء فى عضويتها .

بيد ان اتفاقية التجارة الحرة الجديدة ال تعنى انه تم 
القضاء على جميع المشكالت بين الشركاء التجاريين 
او ان الدول الفردية غير قلقة ازاء االعتماد المتزايد 
على الصين . فعلى سبيل المثال، تقوم اليابان حاليا 
باستعراض سالسل التوريد الناشئة عن الصين. كما 
بكين  ألن  والصين  أستراليا  بين  نزاعات  هناك  أن 
تقيد الواردات من أستراليا بسبب التوترات السياسية. 
ومع ذلك، يُظهر االتفاق أن اقتصادات آسيا والمحيط 
التكنولوجي  "االنفصال"  في  للغاية  متشككة  الهادئ 
الواليات  له  الذي روجت  الصين  واالقتصادي عن 

المتحدة في عهد ترامب.

الصين تربط بين أكبر اتفاقية للتجارة الحرة في العالم

حسين الصباغ
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والهالل  الصليب  لجمعيات  الدولي  االتحاد  دعا 
لمواجهة  "عاجل"  بشكل  التحرك  إلى  األحمر 
االحترار المناخي، محذرا من كارثة "أوسع نطاقا" 
من وباء" كوفيد-19" من دون لقاح متوافر ضدها.

العالم  في  الكوارث  حول  تقرير  في  االتحاد  ولفت 
يواصل  المناخي  التغير  أن  إلى  الستينات،  منذ 
حصد األرواح بدون أن ينتظر السيطرة على وباء 

كوفيد-19.
أن  جنيف،  في  مركزا  تتخذ  التي  المنظمة  وذكرت 
منظمة  إعالن  منذ  حصلت  كارثة   100 من  أكثر 
مارس  في  كوفيد-19  جائحة  عن  العالمية  الصحة 

وحتى سبتمبر، طالت أكثر من 50 مليون شخص.
مؤتمر  خالل  شاباغان  جاغان  العام  أمينها  وأقر 
عائالتنا،  يصيب  هنا،  كوفيد  "بالطبع،  صحافي 
أصدقاءنا، أهلنا (...) إنها أزمة خطيرة جدا يواجهها 

العالم حاليا".

أكبر  تأثير  برأينا  له  سيكون  المناخي  "التغير  لكن 
البشرية  الحياة  على  والبعيد  المتوسط  المدى  على 
وعلى األرض" من كوفيد-19 الذي تسبب بوفاة ما 

ال يقل عن 1,3 مليون شخص منذ نهاية 2019.
الحظ،  حالفنا  "إذا  أنه  على  السياق  هذا  في  وشدد 
وإذا  المقبل،  العام  كوفيد  ضد  لقاح  لدينا  سيكون 
بعد  بإمكاننا  سيكون  يرام،  ما  على  األمور  سارت 
في  كوفيد-19  تفاعالت  مع  التعامل  سنوات  بضع 

حين ليس هناك لألسف لقاح ضد التغير المناخي".
أكثر  واستثمارات  تحرك  إلى  بحاجة  "إننا  وختم 
استدامة بكثير لحماية الحياة البشرية فعليا على هذه 

األرض" داعيا الكل إلى التحرك فرديا.
والهالل  الصليب  لجمعيات  الدولي  االتحاد  ولفت 
وحدتها  المناخية  الظواهر  وتيرة  أن  إلى  األحمر 
من  المزيد  حصول  مع  كبير،  بشكل  تتزايدان 
من  والمزيد  درجات،   5 أو   5 بقوة  العواصف  
قياسية  حرارة  درجات  تسجل  التي  القيظ  موجات 
والمزيد من االمطار الغزيرة، وغيرها من الظواهر 

القصوى.
كوارث   308 حصلت  وحده،   2019 العام  وفي 
حوالى  بمقتل  تسببت  طبيعية،  مخاطر  عن  ناتجة 
المئة  في   77 وكانت  العالم،  في  شخص   24400

منها كوارث جوية أو مناخية.

ويزداد عدد الكوارث الجوية والمناخية منذ الستينات، 
وازداد بنحو 35 في المئة منذ التسعينات.

ظواهر  عن  الناتجة  الكوارث  نسبة  ازدادت  كذلك 
مناخية وجوية قصوى بشكل حاد خالل الفترة ذاتها، 
من  األول  العقد  خالل  المئة  في   76 من  فارتفعت 

األلفية إلى  83في المئة العقد الثاني.

استمراريتنا في خطر 
مناخية  ظواهر  عن  الناجمة  الكوارث  وتسببت 
وجوية قصوى بمقتل أكثر من 410 آالف شخص 
في  الكبرى  غالبيتهم  األخيرة،  العشر  السنوات  في 
للدول  الدنيا  الشريحة  من  أو  الدخل  المتدنية  الدول 

المتوسطة الدخل.
خالل  عواصف  تليها  التي  الحر  موجات  وكانت 

الفترة ذاتها األكثر فتكا.
فعليا  "يهدد  الذي  التحدي  هذا  مواجهة  وفي 
المنظمة  دعت  البعيد"،  المدى  على  استمراريتنا 

األسرة الدولية إلى التحرك حاال.
وتقدر المنظمة بحوالى خمسين مليار دوالر المبالغ 
التي  التكيف  حاجات  لتلبية  سنة  كل  الضرورية 

حددتها خمسون دولة نامية للعقد المقبل.
الرد  مع  بالمقارنة  هزيل  المبلغ  "هذا  أن  وأكدت 

الدولي على التداعيات االقتصادية للجائحة".
الالحق  لإلهمال  المنظمة  أسفت  أخرى،  جهة  من 
المناخي،  للتغير  عرضة  األكثر  من  كثيرة  بدول 

وعدم تلقيها سوى مساعدة متواضعة نسبيا.

العشرين  الدول  بين  ليس هناك  أنه  التقرير  وكشف 
التي تتلقى أكبر قدر من التمويل نسبة لعدد سكانها 
أّي  المناخي،  التغير  مع  التكيف  على  لمساعدتها 
المناخي  للتغير  األكثر عرضة  العشرين  الدول  من 

والكوارث المناخية والجوية مثل الصومال.

سعيد العدوي
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رابطة الحولة تحتفل بالعيد الخامس والعشرين

Wohltätigkeitsverein Al-Huleh e. V
Palästinensischer Verein für soziale, kulturelle und sportliche Aktivitäten
Weisestr. 23, 12049 Berlin
Tel.: 030-621 49 59
Fax: 030-62 72 12 51
info@al-huleh.de 
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القدس
عاصمة فلسطين

االنتخابات الحرة هي الركن األساسي للديمقراطية. من خالل االنتخابات، يمكن لجميع المواطنين األلمان  
المشاركة بانتظام في العملية االنتخابية وأن يكون لهم رأي في السياسة. 

 قائمة "من أجل برلين"  هي قائمة انتخابية مستقلة تضم نخبة من المرّشحين والمرّشحات األلمان من أصول 
مهاجرة تسكن في مدينة برلين، أخذت على عاتقها خدمة أبنائها وتمثيلهم تمثياًل حقيقيا في البلديّات المحلية 

القادمة، لتكون لهم الصّوت الحقيقي الّذي يتبنّى قضاياهم ومشاكلهم بكل مسؤولية وبكل أمانة. 

لماذا ينبغي التصويت والمشاركة في االنتخابات البلديّة؟
المشاركة في االنتخابات مهمة جدا ألنه يعطيك الحق في أن تصّوت على جميع القرارات المتعلقة بك هنا 
حيث تعيش، عندما تصبح عضواً بلديّاً ، لذلك صوتك وقرارك في المشاركة هو مهّم لك ولكل أبناء الجالية. 
الحشد  أجل  والدعم من  الجهود  لتوحيد  العربية  الجالية  في  وأحبتّنا  أهلنا وأصدقائنا  الى  الدعوة  نوّجه  إننا 
والتصويت لقائمتنا والعمل على إنجاح العملية االنتخابية مقّدرين لكم جهودكم العظيمة من أجل وحدتنا وقوتنا 

وصوتنا في االنتخابات القادمة إن شاء الله.

انتخابات المجالس البلدية ـ برلين 2021



Parkplätze Wi-Fi Restaurant
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Parkplätze

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

- إمكانية الدفع بالتقسيط.

صالة تتسع لغاية ٢٥٠ شخصاً



٢٥ دقيقة من الكودام

Strasse des Friedens 78, 
14552 Langerwisch/ Michendorf

Ausfahrt Saarmund

Tel.: 033  205 7 25 28 7 
        0173 9444 544
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NOTDIENSTE
Polizei, 110
Feuerwehr, 112
Kindernotdienst,
610061  /  19720
Arzt-Notruf,
310031  /  19242 
Fahrdienst
für Behinderte,  478820
Apotheken-
bereitschaft, 0800 0022833
Giftnotruf, 19240
Zahnärztlicher
Notdienst, 
89004333
Auskunft
- Inland,  11833
- Ausland, 11831
Flughäfen (Infos), 
0180 5000186
Deutsche Bahn AG,  
Auskunft, 0180 5996633
BVG, 19419
Omnibus-
Bahnhof,  
Funkturm / Auskunft, 
3018028
Vattenfall,
(Störung) 26712525

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

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

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

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

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

Ausländerangelegenheiten
Landeseinwohneramt

Außenstelle:
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Keplerstr. 2, 10589 Berlin
U.-Bhf. Mierendorffplatz
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شھر دیسمبر/ كانون أول ۲۰۲۰
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  01
  02
  03
  04
  05
  06
  07
  08
  09
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
28
29
30
31

 17:59
 17:58
 17:58
 17:58
 17:57
 17:57
 17:57
 17:57
 17:57
 17:57
 17:57
 17:57
 17:57
 17:57
 17:57
 17:58
 17:58
 17:58
 17:59
 17:59
 18:00
 18:00
 18:01
 18:01
 18:02
 18:03
 18:03
 18:04
 18:05
 18:06
 18:07

 16:03
 16:02
 16:02
 16:01
 16:01
 16:00
 16:00
 15:59
 15:59
 15:59
 15:59
 15:59
 15:59
 15:59
 15:59
 15:59
 15:59
 16:00
 16:00
 16:00
 16:01
 16:01
 16:02
 16:03
 16:03
 16:04
 16:05
 16:06
 16:07
 16:08
 16:09

 13:42
 13:42
 13:42
 13:41
 13:41
 13:41
 13:41
 13:41
 13:40
 13:40
 13:40
 13:40
 13:41
 13:41
 13:41
 13:41
 13:41
 13:42
 13:42
 13:43
 13:43
 13:44
 13:44
 13:45
 13:45
 13:46
 13:47
 13:48
 13:48
 13:49
 13:50

 12:03
 12:03
 12:04
 12:04
 12:04
 12:05
 12:05
 12:06
 12:06
 12:07
 12:07
 12:08
 12:08
 12:09
 12:09
 12:09
 12:10
 12:10
 12:11
 12:11
 12:12
 12:12
 12:13
 12:13
 12:14
 12:14
 12:15
 12:15
 12:16
 12:16
 12:17

 07:48
 07:49
 07:51
 07:52
 07:53
 07:55
 07:56
 07:57
 07:58
 08:00
 08:00
 08:01
 08:02
 08:03
 08:04
 08:05
 08:06
 08:06
 08:07
 08:08
 08:08
 08:09
 08:09
 08:09
 08:10
 08:10
 08:10
 08:10
 08:10
 08:10
 08:10

 05:45
 05:46
 05:48
 05:49
 05:50
 05:51
 05:52
 05:53
 05:54
 05:55
 05:56
 05:56
 05:57
 05:58
 05:59
 06:00
 06:00
 06:01
 06:01
 06:02
 06:03
 06:03
 06:03
 06:04
 06:04
 06:04
 06:05
 06:05
 06:05
 06:05
 06:05

21

الفكرة .. األصل .. العام الحادي والعشرون

روزنامة  2021

 Kalender 2021
mit Logo und Firmennamen

مع شعار وإسم الشركة

030-615 76 70
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Botschaften, Moscheen, Ausländerang., Notdienste سفارات، مساجد، شئون األجانب، حاالت الطوارئ

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

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

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

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

Martin-Luther-Straße 134 
10825 Berlin
Tel. : 030 788 90 988
Email	 :	info@atlantik-fischrestaurant.de
www.atlantik-fischrestaurant.de

D
es
ig
ne
d	
by
	d
al
il
.d
e

Öffnungszeiten:
montags	für	Reservierung	
bis	zu	240	Personen
Dienstag	bis	Sonntag
12:00 Uhr - 00:00 Uhr

أسماك طازجة يوميًا من أشهى األنواع

 توصيل الطلبات
 للمنازل والمكاتب

والشركات

أماكن خاصة لألطفال
أماكن خاصة للتدخين
 جلسات عائلية مميزة

تجهيز المطعم للحفالت
              و المناسبات 

 مقعداً بالداخل
مقعداً بالخارج  

120
120
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Botschaften, Moscheen, Ausländerang., Notdienste سفارات، مساجد، شئون األجانب، حاالت الطوارئ

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

Botschaften, Moscheen, Ausländerang., Notdiensteسفارات، مساجد، شئون األجانب، حاالت الطوارئ



  

58

Botschaften, Moscheen, Ausländerang., Notdiensteسفارات، مساجد، شئون األجانب، حاالت الطوارئ

Imbiss Melila
Karlsruher Str. 3, 60329 Frankfurt a.M
Tel.: 069-234602
Layalina Restaurant
Taubenstr. 17, 60313 Frankfurt a.M
Tel.: 069-92884696
Juwelier
Juwelier Dubai
Weserstr. 16, 60329 Frankfurt a.M.
Tel./ Fax: 069-25627533
Textilien
Textil und Schuhrecycling
Kinzingheimer Weg 119, 634596 Hanau
Tel.: 0171-7982529
Reisen / Fluggesellschaften
Eisa- Reisen 
Reisevermittlung in alle Welt
Münchener Str. 12, 63450 Frankfurt a.M 
Tel.: 069-232025
Frankfurt Messe Appartements 
Tourist.- & Dienstleistungen
Müller Str. 12, 60486 Frankfurt a.M
Tel.: 069-7073248
GULF Air 
Stresemannallee 30, 60596 Frankfurt a.M 
Tel.: 069-71911215
Immobilien
El- Seedy Handelsagentur
Weinberg Str. 13, 64546 Mörfeldn. Walldorf
Tel.: 06105-450740
Autos
Autos An und Verkauf
Rodgaustr. 29, 63457 Hanau Grossauheim
Tel.: 06181-9065912
Kfz Handel Abdullah Jaradeh
- Lager: Ernst- Wiss Str. 2, 65933 Frankfurt 
   a.M, Tel.: 069-388049
- Quer Str. 7, 63065 Offenbach a.M 
  Tel.: 069-388049
MHD Yafoufi
Industriestr. 10, 36505 Langenselbold
Tel.: 006184-9065912
Pyramids GmbH
Auto- Hobby- Miet- Werkstatt Karosserie
Wald Str. 264, 63071 Offenbach a.M
Tel.: 069-873539 
Terkawy GmbH 
- Moehne Str. 16, 63452 Hanau
  Tel.: 06181-520258
- Rodgau Str. 29, 63452 Hanau
  Tel.: 06181-520258
Terkawi- Safar Gbr 
Kanal Str. 6, 73630 Remshalde- Grunbach 
Tel.: 07151-9948593
Yafa Automobil
Industreistr. 1, 36543 Neuberg 
Tel: 06183-902547
Im- & Export
Cargo Terminal Internationale Spedition 
GmbH
Mainzer Land Str. 167, 60327 Frankfurt a.M 
Tel.: 069-730011
Prince Import & Export
Schöne Aussicht Str. 5, 63065 Offenbach
Tel.: 069-17516628
Pyramids GmbH Pyramids 
Im- & Export Ltd.
Wald Str. 264, 63071 Offenbach a.M
Tel.: 069-873539
Spedition Internationale Forwading
Frankenallee 125-127, 60326 Frankfurt a.M 
Tel.: 069-750339-0
FREIBURG
Moscheen
Islamisches Zentrum
Hugstetter Str. 36, 79106 Freiburg i.B. 
Tel.: 0761-272805
HAMBURG
Botschaften
Ägypten
Harvestehuder Weg 47, 20149 Hamburg
Tel.: 040-4 13 32 60
Jordanien
Rothenbaumchaussee 95, 20148 Hamburg
Tel.: 040-30 97 27 12
Syrien
Brooktor 11, 20457 Hamburg
Tel.: 040-32 18 61
Tunesien
Overbeckstraße 19, 22085 Hamburg
Tel.: 040-2 20 17 56/57
Moscheen
Islamische Gemeinde
Böckmannstr. 40, 20099 Hamburg
Tel.:040-241607
Al Quds Moschee
Steindamm 103, 20099 Hamburg

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مصر

- الجزائر

ـ البحرين

ـ جيبوتي 

ـ اريتريا

- اليمن

- األردن

ـ العراق

- قطر

 
- الكويت

- لبنان

ـ ليبيا

- المغرب

- موريتانيا

ـ عمان

- فلسطين

- السعودية

- السودان

- سورية

- تونس

ـ اإلمارات
 

ـ الجامعة العربية

Ägyptische-Deutsche Freundschaft
Donaustr. 131, 12043 Berlin
Tel.: 0176-3155 2490
ADKV, 
Alt-Marienfelde 46, 12277 Berlin,
Tel. 030-75512515
AKI e.V.,
Falkstr. 23, 12053 Berlin,
Tel. 030-68081472
A. Eltern-Union,
Urbanstr. 44, 13359 Berlin, 
Tel. 030-61625073
Alettehad e. V.
Sparrstr. 20, 13353 Berlin, 
Tel.: 030-45492536
Atadamon e.V.,
Beusselstr. 3, 10553 Berlin, 
Tel. 030-39844946
Al-Balagh,
Yorckstr. 35, 10967 Berlin, 
Tel. 030-21753679
Al-Dar e.V.,
Glasower Str. 44, 12051 Berlin, 
Tel. 030-78709521
Diwan,
Sonnenallee114, 12045 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
Ibn-Khaldon
Karl-Marx-Str. 78, 12043 Berlin
IDFAD,
Seydelstr. 28, 10117 Berlin, 
Tel. 030-20649898
IKRA,
Tromsöerstr. 6, 13359 Berlin, 
Tel. 030-97888763 / 4/ 5
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

 

إبن خلدون

ـ إدفاد

 
ـ مركز اإلسالمي للثقافة والدعوة

 

ـ الجالية العراقية

 
ـ الرافدين

 
ـ اإلغاثة اإلسالمية

ـ جنين

 
ـ مركز األسرة والشباب

ـ الجالية األردنية
برلين/براندبورغ

 

ـ الجالية األردنية ـ ألمانيا

-جمعية و مدرسة 
الرسالة اللبنانية األلمانية

 
ـ الجمعية الطبية العربية

ـ لجنة أبناء مخيم برج الشمالي
 

ـ نادي شباب
  فلسطين

  
- التجمع الفلسطيني في ألمانيا

- جمعية السالم
 

ـ مركز الشبيبة الرياضي
  اإلندماجي 

ـ الجالية السودانية
 

ـ الصالت
  الطيبة السودانية

ـ النادي السوداني

ـ الجالية
األردنية الموحدة ـ ألمانيا

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

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

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

- الكنيسة الكاثوليكية

- الكنيسة القبطية المصرية

- كنيسة الروم األرثدوكس

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

ـ مسجد عمر

- مركز اإلمام الصدر

- مسجد النور

- مركز القائم

- مسجد دار السالم

- مركز المصطفى

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

ـ لمرضى اإليدز
 
  

ـ للمعوقين

ـ لتأهيل الشباب

 
ـ استشارة للنساء

 
ـ جمعية األسرة

 
ـ استشارت لكل األسرة

 
ـ لكل المعوقين

  
ـ استشارة

  األسرة و المدرسة
 

ـ إستشارات
  إجتماعية

 
ـ للشباب والعائالت

 

ـ مركز عالج 
األطفال

 
ـ لالجئين

 

ـ للسكان
 

ـ إستشارات قانونية لألجانب
  

ـ لمرضى السرطان

الصداقة 
المصرية األلمانية

- مسجد المركز اإلسالمي

- مركز الحسنين

- مسجد الودادية

- مسجد دار الحكمة

ـ مركز التراث

ـ الخليل إبراهيم

- مسجد المركز الثقافي 

- مسجد الرحمن

- مسجد بالل

ـ مسجد الصحابة

ـ مسجد الرسالة

مسجد الفردوس



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

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

معالجة الخوف من طبیب األسنان
 جدید: - أشعة رقمیة

تركیب األسنان بدون طبعات و خالل فترة قصیرة

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



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

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

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

العنوان الجدید
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Ärzte أطباء

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

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

Ästhetische Medizin 
Docure
Niebuhrstr. 69, 10629 Berlin
Tel.: 0173-6148018
Shadha Balgon
Heerstr 2, 14059 Berlin
Tel.: 030-97987641

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

CHIRURGIE
Dr. 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
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
Ahmed Shahin   

Heiene-Weiqel-Platz 1 0 12681 Berlin 
Tel. 030-5470603 1 63
Awwadeh
Leipziger Platz 7, 10117 Berlin, 
Tel. 030-2008950-0
El-Sharafi Khaled
Grüntaler Str. 1/ Badstr. 12, 13357 
Berlin, Tel. 030-4941044
F. Samman
Hermannstr. 158A, 12051 Berlin
Tel. 030-6251007
Jamila Maioul
Hohenzollerndamm ‚187 10713 Berlin
Tel. 030- 09 35 050
Maria Abdul-Karim  
Albrechtstr, 304 12167 Berl n 
Tel. 030- 79 199 1 3
Mohamad El Kassem
Müllerstr. 56-58 1 3349 Berlin 
Tel. 030- 45 22 064
Dr. Muna Zaghloul-Abu Dakah
Stendaler Str. 24, 12627 Berlin
Tel. 030-9927790
Nevin Nassar
Sonnenallee 132, 12059 Berlin
Tel: 030-6875042
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
Ali Abboud
Karl- Marx-Straße.112, 
12043 Berlin | Tel.: 030 68900298
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

- 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
ـ دة/ أنيت

ـ دة/ شذي

عيون
ـ د/ مأمون 

جراحة
د/ عمرو حمصي

ـ د/ دهشان

- د/ عابد دومه
 

ـ د/ محجوب

- د/ منذر

د/ سليمان

نساء
د/ أحمد شاهين

ـ دة / هنادي عوادة

- د / خالد الشرافي 
 

ـ دة / سّمان

دة/ جميلة

دة/ ماريا عبد الكريم

د/ محمد القاسم

ـ دة/ منى
أبو دقة

ـ دة/ نيفين نصار

ـ دة/ زمزم

 أنف، أذن، حنجرة
 

ـ د/ باسم
 

ـ د/ هاشم

ـ د/ موسى

 

باطنية
ـ د/ علي عبود

- 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
 

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

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.

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 Berlin, 
Tel. 030-7513632

ORTHOPÄDIE 
Abd El-Aziz, Ashraf
Litzenburger Str. 54,10719 Berlin

Tel. 030887133950
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

طب نفسي لألطفال
ـ د/ نجيب

أمراض صدرية
   

 ـ د/ بدر عسكر

 
طب األعصاب

ـ د/ كمال الدين
 

ـ د/ مصري

 
عظام

ـ د/ أشرف عبد العزيز

 
ـ د/ دهشان

 

ـ د/ محمود عاطف
 

ـ د/ رسالن

طب رياضي
ـ د/ دهشان

مسالك بولية
- د/ فرج هللا

- د/ السويفي
 

- د/ حسن

Kinder- & Familienpraxis
Dr. med. N. Al-Saidi & Kollegen

بإشراف االستشاري د. نجیب السعیدي
أخصائیون في الطب العام

أخصائیون في عالج أمراض األطفال والشباب
أخصائیون في عالج الحاالت النفسیة لألطفال والشباب

العيادة التخصصية لكل العائلة

Braunschweiger Str. 14, 12055 Berlin-Neukölln

Tel.: 030 / 5329237
S-Bhf. Sonnenallee |  Bus M 41, 171



67

Ärzte أطباء



68

Hegazy, Houssam
Badstr. 12, 13357 Berlin,
Tel. 030-4626070

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

د/ حجازي

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 حسين

ـ د/ حجازي

ـ د. أبو حمادة
ـ د. أبو ورد

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

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

Sa: 09.00 - 12.00 Uhr
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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
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 د/ وائل

ـ د/ محيي الدين

د/ محمد

د/ أبو نبوت

د/ مختار

ـ د/ مصطفى

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.

������� ������� �������� �������

���� 
��� 	������ 	�������

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

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

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

www.allgemeinmediziner-kurtoglu-berlin.de



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

زراعة أسنان بالتقسيط المريح
تبييض وتجميل األسنان

تركيب تيجان وجسور
حشوات أسنان بيضاء ليزرية

سحب عصب بدون ألم
أحدث أساليب التخدير لضمان المعالجة بدون ألم

العيادة مقابل الباب الخلفي لبلدية نويكولن

بإشراف الدكتور عماد عبود

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

 مطلوب
مساعدة طبيب أسنان

موظفة استقبال

ة - التركية
ث: العربية - األلماني

ن نتحد
نح
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Fachpraxis für Kieferorthopädie

Zahnregulierung für
Kinder und Erwachsene

- Schnelle und schmerzarme
Kieferorthopädie

- Fast unsichtbare Zahnspangen
- Sportschutz
- Individualprophylaxe
- Professionelle Zahnreinigung
- Zahnschmuck
- Kombinierte kieferorthopädisch-
kieferchirurgische Behandlung

A. Al-Souri

M. Duncker
Dipl.
Stom.

Dr.

Di - Do

Fr

Methfesselstraße 50
10965 Berlin-Kreuzberg

info@kfo-viktoriapark.de
www.kfo-viktoriapark.de

Tel.: 030 693 03 93
Fax: 030 693 65 21

09:00 - 12:00 | 13:30 - 18:00

08:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00

Viktoriapark
kfo



الخدمات الطبية:
- إرشادات وفحص الفتيات في عمر مبكر.

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

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

- التعرف على أعراض سن اليأس، ومعالجتها باألعشاب الطبية.

دكتوراه في علم النساء والوالدة

Leistungsspektrum:

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

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

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

افتتاح جديد في نويكولن

Neueröffnung in 

Neukölln

• Krebsvorsorge und Nachsorge.
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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

Zentrum für Gesundheit und innere Medizin

Dr. Mithak Ebady
Fachärztin für Allgemeinmedizin & 

Naturheilkunde

Dr. Gihan Neumann
Fachärztin für innere Medizin 

& Notfallmedizin

 المركز الطبي للصحة العامة والباطنية

 المستشارة الدكتورة
ميثاق العبادي

 المستشارة الدكتورة
جيهان نويمان

أخصائية األمراض العامة والباطنية
أخصائية طب األعشاب والطب البديل

أخصائية األمراض الباطنية والصحة العامة 
أخصائية طب الطوارئ

الفحص الطبي العام وتشخيص األمراض
ارتفاع ضغط الدم ـ عالج السكري

أمراض البطن والحوض
األمراض المزمنة: القلب، الربو، الكحة و األنيميا

تخطيط القلب
العالج بالتطعيمات واللقاحات

فحوصات دورية
التحضير لما قبل العمليات الجراحية

Badstr. 12, 13357 Berlin
Tel.: 030-462 60 70 | Fax: 030-462 60 80
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  0
30

 - 
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 د. خالد الشرايف
د . أمساء دباح

  د. فيدية أمساء
د . منار الزرير      

MVZ EL-Sharafi IMC GmbH
مركز الشرافي الطبي الدولي

 اخصائيني نساء ووالدة
     Fachärzte für Gynäkologie und Geburtshilfe         

د . عبد الرمحن سيف الدين
                                                                                                                                                                                                               أخصائي باطنية - طبيب عائلةد .غسان تيزري

Dr. Khaled El-Sharafi

Dr. Abdelrahman Seifeddin

Dr. Ghessan Tesari
                                                                                  Internist und Hausarzt

info@mvz-elsharafi.de

MVZ El - Sharafi mvz.elsharafi

www.mvz-elsharafi.de

015733422183 030/4941044

Miiwoch und Freitag 09:00 - 15:00Öffnungszeiten:  Montag, Dienstag und Donnerstag 09:00 - 18:00

Fax: 030/4941045

Dr. Mnar Alzrer
Dr. Asma Dabah Dr. Vediye Asma   

أخصائيني باطنية
Fachärzte für Innere Medizin

أخصائيني اجلراحة التجميلية
Fachärzte für Plastische und Schönheitschirurgie

Grüntaler Str. 1/ Badstr. 12, 13357 Berlin



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

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



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

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

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

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

امكانیة المعالجة عند خوف االطفال تحت الدواء المھدئ او التخدیر العام

خدماتنا الطبیة
- معالجة آالم االسنان والرضوض

- تنظیف االسنان والوقایة ضد التسوس
- استشارة تغذیة

- حشوات بلون السن
- معالجة التھاب عصب اسنان الحلیب

- تلبیسات خاصة باسنان االطفال
- حافظ مكان ثابت ومتحرك

- تقویم االسنان
- معالجة تحت التھدئة او التخدیر العام

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

عیادة طب األسنان للصغارعیادة طب األسنان للصغار

Zeina Wehbe
Cassandra von Hopff garten
Jana Ghobadian

د. زینة وھبي
د. كاساندرا فون ھوبفغارتن

د. یانا غوبادیان

U6 Ullsteinstr.

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

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

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

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

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

Z A H N A R Z T P R A X I S
Mustapha Lagrou M.Sc
ماجستیر في زراعة األسنان
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KINDERWUNSCHZENTRUM
am Potsdamer platz

Dr. med.

Hanadi Awwadeh

Dr. med.

Anja Mutz

 Leipziger Platz 7, 10117 Berlin
S-& U-Bhf: Potsdamer platz

Tel 030 200 89 50-0  Fax 030 200 89 50-99
www.kinderwunsch-potsdamerplatz.de

e-mail: info@kinderwunsch-potsdamerplatz.de

IUI

IVF

ICSI

MESA TESE

Assisted Hatching



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 

Die spezille 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.

الدكتور علي عبود

ال لساعات االنتظار الطويلة بالمشافي بعد اليوم ... العيادة التخصصية المتكاملة للطب الباطني 

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

- شد وتصغير الصدر.
- شد البطن وترهالت الجسم.

- شفط الدهون.
- شد الوجه والجفون.

- تجميل المناطق الحميمية.

التجميل غير الجراحي:
- تبييض البشرة.

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

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

- معالجة تساقط الشعر بالبالزما ومحفزات النمو.

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

Balgon Aesthetics 
MeaOffice, 1. Etage 
Heerstr 2, 14052 Berlin 
030 97 98 76 41
0176 23 14 92 62
info@balgon-aesthetics.de
www.balgon-aesthetics.de
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Ästhetische Medizin
- Hautaufhellung 
- Fetttwegspritze
- Lippenvergrösserung mittels 
  Hyaluronsäure 
- Faltenbehandlung (Botulinum, 
  Hyaluronsäure, Fetttransplantation, 
  Fadenlifting)
- Behandlung Haarausfall mittels PRP   
  und Wachstumsfaktoren

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

Heerstr 2, 14052 Berlin 

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

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

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

- الطاقم نسائي بالكامل.

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

ab 1200€  شد الجفون
ab 4500€  تصغير الصدر

ab 4200€  شد الصدر
ab 4500€  شد البطن

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

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

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

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

ab 3000€ab 3000€
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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
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Abokal Najat
Kienitzer Str. 107, 12049 Berlin
Tel.: 030-62206896
Ahmed Abed
Schönstedtstr. 7, 12043 Berlin
030-2850 2300
Ahmad Chahrour
Anzengruber Str. 8, 12043 Berlin
Tel.: 030-921066470
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/أحمد شحرور

ـ ا/ حسام ابراهيم

ـ ا/ عماد جوابرة

ـ ا/ ناصر منصور

ـ ا/ يوسف ناصر الدين

ــ ا/ رياض خليل

ـ ا/ طارق العبيد

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

SCHWERPUNKTE
Familienrecht, Verkehrsrecht,

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

- د/ عبد هللا

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

   ـ أميركو
للتجارة      

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

- شركة برلين للنظافة

- شركة لحام

Anwälte, Optiker, Reinigung  محامون، نظارات، أعمال النظافة

21 Jahre Dalil Magazin
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Firma Mattar
Tel. 0176-26888250
Hajjir Umzüge
0176-70739151
IL Dienstleistung
Kottbusser Damm 70, 10967 Berlin
Tel.: 030-9838845
Mattar Transport
0176-61799437

- شركة مطر

ـ نقليات حجير

ـ عبد هللا سعد

ـ مطر للنقليات

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

ـ النهار

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

ـ علي لالتصاالت

- هواتف بصل

- هولتف المدينة

ـ عالم الموبيل

- رمضان

ـ عبد هللا سعد

- طم طم

ـ البصراوي لألجهزة 
 المنزلية   

 والكهربائية

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

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

ـ بالل أحمد

ـ محمد العمصي

ـ على عواضة

ـ سامر دهان

ـ يزيد و فاضل

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،



88

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 الديوان

ـ مدرسة النور

ـ دار الحكمة

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
Diwan,
Sonnenallee114, 12045 Berlin, 
Tel. 030-39480910
El-Nur
Haberstr.3, 12057 Berlin, Tel. 030-
56823914
Haus der Weisheit
Rathenower Str. 16, 10533 Berlin, Tel. 
030-39808625

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

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

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

M.I.Q 
Bildung GmbH

تقدم مؤسستنا دورات اإلندماج للمهاجرين وللمستويات )C1–A1 ( إضافة 
إلى ) Alphabet Kurs ( مع توفر مركز متخصص لرعاية األطفال دون 

سن المدرسة. إستقبال أطفال الوالدين الملتحقين في دورات اإلندماج.
خدمة رعاية األطفال مجانية ألبناء المسجلين في دورات اإلندماج لدينا.

كما توفرM.I.Q. Sozialstation GmbH من خالل إستشاري مختص 
وبشكل دوري:

 امسيات للتخاطب باللغة األلمانية.

 تقديم المشورة بخصوص األطفال, الشباب واألسرة.

 ورشات عمل متنوعة.

 تقديم المشورة حول التخلص من اإلدمان والمخدرات.

 مهرجانات صيفية.

 مهرجانات ثقافية.

Trautenaustr. 5, 10717 Berlin
Pangea-Haus, 4. Stock, Raum 406
U-9 Güntzelstraße
030-270 17 570
info@miq-bildung.de
www.miq-bildung.de
Mo.-Mi. 09:00-15:00

Ibn-Khaldon
Karl-Marx-Str. 78, 12043 Berlin
Karame e. V.
Puttkamer Str. 19, 10969 Berlin, Tel. 0176-  
40198574
Palästina Sportvereine e.V.
Prinz-Eugen-Str. 17, 13347 Berlin, 
Tel. 030-2111562

ـ ابن خلدون

المدرسة العربية / الكرامة

 
- مدرسة فلسطين

Tel.: 03036757709
Saphire Festsaal
Colditzstr. 27, 12099 Berlin
Tel. 030-75447183
Sato Festsaal
Neuköllnische Allee 25, 12057 Berlin
Tel. 030-68055036

 
صالة زفير

ـ صالة شاتو
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Ahmad
Weisestr. 8, 12049 Berlin,
Tel. 030-21803302
Alouisal
Sonnenallee 99, 12045 Berlin 
Te. 0176-85247263
Alouisal
Weichselstr. 56, 12045 Berlin
Tel.: 030-6130 9162
Al-Faisal
Exerzierstr. 3, 13357 Berlin 
Tel. 030-69525178
Aamir
Voltastr. 35, 13355 Berlin, 
Tel. 030-46456799
Belal
Gotzkowskystr. 32, 10555 Berlin
Tel. 030-20953282
BON BON
Sonnenallee 68, 12045 Berlin
Tel.: 030-22460787
Byblos
Scharnweber Str. 122, 13405 Berlin
Tel. 0176-67667070
Kleopatra
Fritschestr. 49, 10627 Berlin, Tel. 030- 
37591085
Elegance
Sonnenallee 112, 12045 Berlin 
Tel. 030/6872483
El-Sufara
Maxstr. 15, 13347 Berlin
Tel.030-81799075
Vandam
Tel.: 015759643529
Goldene Finger
Sonnenallee 13, 12047 Berlin
Tel. 030-62985725
Haissam
Gneisenaustr. 83, 10961 Berlin
Tel. 0173-8248026
Hussein coiffeur
Prinzenallee 36, 13359 Berlin
Tel. 030-21471352

ـ صالون أحمد 

ـ صالون الوصال ( أبو الخير) 
 

ـ صالون الوصال ( سليم)

ـ صالون الفيصل

ـ صالون أمير

 
ـ صالون بالل

ـ صالون بون بون

ـ صالون بيبلوس

ـ صالون كليوبترا

ـ األناقة 

 
ـ السفراء

ـ حسين فاندام

ـ األصابع الذهبية 

ـ هيثم  

ـ كوافير حسين

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

ـ ريم اسماعيل

ـ زهرة بوركادي

ـ مركز خالد صليبي للتجميل
 

ـ كليوبترا

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

ـ بيسان

 
ـ الشرق

 
ـ موبليات سويدان

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

ـ أزياء عادل

 

ـ الحنان

 
ـ تبارك

ـ فساتين نور

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

- المحمداوي للسيارات

- رمضان

- قطيبة

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

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

ـ صالون قاسم

ـ كريستال
 

ـ صالون المال

ـ صالون  محسن

ـ صالون ناصر

ـ صالون هنادي
 

ـ صالون فينسيا

- صالون وائل

ـ كوافير وائل

ـ صالون ياسين

ـ صالون يوسف

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

ـ مجوهرات األفراح

ـ مجوهرات األمان
  

ـ الهادي

 
ـ مجوهرات الحنان

ـ مجوهرات الحنان

ـ مجوهرات الرضا

 
ـ مجوهرات دبي

 
ـ مجوهرات الخليج

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
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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

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

ـ أبو ظبي

 
ـ الجزائر

 

ـ األردن

ـ العراق
 

ـ لبنان

ـ سورية

 

ـ قطر

 
ـ دبي

 

ـ مصر

ـ السودان

 

ـ الكويت

 ـ البحرين

  
ـ ُعمان

 

ـ المغرب

ـ فلسطين

 

ـ السعودية

 
ـ اليمن

ـ ليبيا

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

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

ـ جريدة األهرام

  
ـ شبكة األخبار العراقية

 ـ وكالة األنباء الكويتية

ـ وكالة األنباء المغربية



مونتينيغرو 
)الجبل األسود(

األماكن التي يجب زيارتها في مونتينيغرو
البلقان من أهم الوجهات السياحية للمسافرين العرب في السنوات األخيرة، نظًرا لما تحمله من  أصبحت دول 
فرص رائعة للتمتع بالطبيعة الخالبة والغابات والبحيرات ناهيك عن التميز والتنوع الثقافي في هذه المنطقة، وال 

شك أن كل تلك البلدان جميلةٌ ولكن الجبل األسود أو “مونتينيغرو” تستحق ان تكون الجوهرة الالمعة.

رغم صغر حجمها وكونها من أقل البلدان مساحةً، ولكنها تشتهر بالكثير من معالم الجذب، بدًءا من شواطئها 
الجميلة على البحر األدرياتيكي إلى الجبال والمرتفعات التي جعلتها األكثر شهرة في البلقان في مجال السياحة 
الشتوية والرياضات الثلجية، ومرًوأ بالسهول والبحيرات المتأللئةوتلك المدن والقرى القديمة التي ترصع الخلجان 

كما تزين السهول والجبال.



سيتينيي هي العاصمة التاريخية لمونتينيغرو وتعتبر مكانًا رائعًا يجمع التراث التاريخي والثقافي الهائل وسط الطبيعة الخالبة فهي تقع فوق سلسلة الجبال الواقعة 

خلف مدينتي كوتور وبيراست ، يعود تاريخ هذه البلدة للقرن الخامس عشر حيث بنيت كنيسة فالسكا في عام 1450.

إذا كنت في نزهة بين شوارع المدينة فسوف ترى أيضا العديد من المباني الكبرى، وإذا توجهت إلى الساحة الرئيسية سيكون بمقدورك التعرف على مكان الملك 

السابق نيكوال، إضافة إلى العديد من المتاحف والكنائس الجميلة.

Durmitor National Park  حديقة دورميتور الوطنية
هي الوجهة المثلى لمحبي الطبيعة والمغامرات من الباحثين عن فرص رفع مستوى األدرينالين في أجسامهم، وألن الجبل األسود تضم عدًدا ال بأس به 

من الحدائق الوطنية، فإن زيارتها من أجمل األمور التي ال بد منها.
يمكنك اختيار حديقة دورميتور الوطنية للزيارة في فصل الشتاء للتمتع بالتزلج والرياضات الثلجية، فهذه الجبال تصبح قبلة للمتزلجين، أما خالل فصل 

الربيع والصيف والخريف هناك عدد هائل من طرق المشي لمسافات طويلة إضافة إلى فرص التجديف.

Cetinje  سيتينيي



رغم توفر الرحالت السياحية ليوم واحد من كرواتيا ينبغي عليك البقاء في مونتينيغرو لمدة أسبوع على األقل إن أمكنك ذلك، فأنت حقا بحاجة الى وقت كاٍف للخروج 

من المراكز الرئيسية إلى جميع أنحاء البالد، االبتعاد عن الساحل والخروج إلى الريف الستكشاف األحجار الكريمة الخفية.

الوجهة األولى التي تأتي على خطة السياح في مونتينيغرو دائما، فهي الجوهرة التي تلمع بين مدن وبلدات ساحل ممتد على طول 200 كيلومتر، ولعّل شهرتها

تعود لجمال شواطئها من جهة وعراقة تراثها الذي يعود للقرون الوسطى، وقد وضعت المدينة اسم الجزء القديم فيها أو “ستاري غراد” ضمن قائمة التراث العالمي 

لليونيسكو.

بينما أصبح الجزء الحديث من كوتور اليوم أكثر تمدنًا، فال تزال المدينة القديمة تجذب السياح أكثر بفضل معالمها التاريخية وطريقة تصميمها على شكل متاهة، مما 

يجعل الوصول إلى معالمها المهمة صعبًا بدون خريطة أو دليل.

Budva  بودفا
وعلى النقيض من مدينة كوتور تشتهر بودفا بين 

الزوار على أنها مدينة مفعمة بالحياة وبالحفالت 

تكون  الرملية، وربما  الليلية والشواطئ  والحياة 

بالنسبة  الجبل األسود  الوجهة األكثر شعبية في 

أروع  مع  موعد  على  تكون  سوف  للشباب.. 

الشواطئ حول بودفا خالل فصل الصيف، ولكن 

المدينة  محيط  في  المغامرات  من  الكثير  هناك 

بعيًدا عن بودفا ريفيريا.

أماكن يجب زيارتها في مونتينيغرو



ضريح نييغوص هو واحد من أهم األماكن السياحية التي يجب زيارتها إذا كنت في مونتينغرو، فهو معلم تاريخي وثقافي ويقع على ثاني قمة مرتفعة وسط المناظر 

الطبيعية الخيالية التي تجعلك تتنفس هواًء نقيًّا وسط الحديقة الوطنية “لوفسن بارك”، وهي تقع على بعد حوالي 40 دقيقة بالسيارة من مدينة سيتينيي ويرتفع فيها جبل 

مونت لوفسن إلى 1750 متًرا. يمكنك القيادة حتى األعلى ولكن للوصول إلى الضريح والتمتع بتلك اإلطاللة الساحرة على 80 بالمائة من مساحة البالد، ستكون 

بحاجة إلى تسلق 461 خطوة مشيًأ على األقدام.

Lovcen National Park حديقة لوفسن الوطنية



03.12.2020
German Wrestling Federation
Festsaal Kreuzberg, Am Flutgra-
ben 2, 12435 Berlin-Treptow

05.12. – 06.12.2020
Feuerwerk der Turnkunst – 
OPUS
Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 
Berlin

17.12. - 26.12.2020
Internationale Grüne Woche 
Messedamm 22, 14055 Berlin

24.12. – 26.12.2020
HIPPOLOGICA - Das 
Reitsport-Event der Grünen 
Woche
Messedamm 22, 14055 Berlin

25.12– 27.12.2020
Japan Festival Berlin
Urania Berlin, An der Urania 17, 
10787 Berlin-Schöneberg

29.12. – 31.12.2020
Snooker: German Masters 2020
Tempodrom, Möckernstraße 10, 
10963 Berlin-Kreuzberg

01.12. – 11.12.2020
Lichtkunst: Winterleuchten
Westfalenpark, An der 
Buschmühle 3, 44139 Dortmund

04.12. – 05.12.2020
Deutsche Brieftauben-Ausstel-
lung 
Westfalenhallen, Rheinland-
damm 200, 44139 Dortmund
18.12. – 19.12.2020
Messe: Brille & Co
Westfalenhallen, Rheinland-
damm 200, 44139 Dortmund

18.12. – 19.12.2020
Hochzeitstage 2020
Westfalenhallen, Rheinland-
damm 200, 44139 Dortmund

28.12. – 31.12.2020
Wild Food Festival 2020
Westfalenhallen, Rheinland-
damm 200, 44139 Dortmund

12.12.2020
Hochzeitsmesse
Areal Böhler, Alte Schmiedehal-
le, Hansaallee 321, 40549 Düssel-
dorf

18.07. - 26.07.2020
Messe: boot 2020
Messegelände, Stockumer 
Kirchstraße 61, 40474 Düssel-
dorf

24.07 – 25.22.2020
Messe: Supreme - Women&Men
B1, Bennigsen Platz 1, 40474 
düsseldorf

25.12. – 26.12.2020
Hochzeitsmesse
Museum für Gartenkunst, 
Benrather Schlossallee 100-106, 
40597 Düsseldorf

07.12. – 10.12.2020
Messe: Heimtextil
Messe, Ludwig-Erhard-Anlage 1, 
60327 Frankfurt – Westend

15.12. -19.12.2020
InterDive: Internationale Tauch-, 
Schnorchel- und Reisemesse
Messe, Ludwig-Erhard-Anlage 1, 
60327 Frankfurt – Westend

18.12. – 19.12.2020
Trau Dich! – Die Hochzeitsmesse
Messe, Ludwig-Erhard-Anlage 1, 
60327 Frankfurt – Westend

25.12. – 28.12.2020
Creativeworld
Messe, Ludwig-Erhard-Anlage 1, 
60327 Frankfurt – Westend

18.12– 19..12.2020
Hochzeitstage Hamburg
Messe und Congress, Messe-
platz 1, 20357 Hamburg

24.12. – 26.12.2020
home²: Immobilien
Messe und Congress, Messe-
platz 1, 20357 Hamburg

01.12.– 30.12.2020
Winter-Zoo Hannover
Erlebnis-Zoo Hannover, Adenau-
erallee 3, 30175 Hannover
10.12. – 13.12.2020
Domotex : Weltleitmesse für 
Teppiche und Bodenbeläge
Messegelände, 30521 Hannover

02.12. – 03.12.2020
Holiday On Ice – Showtime
Olympiahalle, Spiridon-Lou-
is-Ring 21, 80809 München
03.12.2020
Mu�at Winterfest
Mu�athalle, Zellstr. 4, 81667 
München
11.12.2020
Hochzeitstage
MOC Veranstaltungscenter
Lilienthalallee 40, 80939 
München
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دولة تقع في قارة افريقيا؟
ما اسم الدولة؟
ماهي العاصمة؟

01

02
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05

06

07

08

09

10

10     09    08    07    06    05    04    03    02     01

01 - رئيس جمهورية أرجنتيني سابق من أصل سوري. 
02 - أجناس من الطيور - دواء يستعمل لمكافحة المالريا.

03 - سالح قديم - حائط يلف القصر - مقياس ارضي للمساحة.
04 - للمنادي - منظمة فلسطينية - حيوان اليف.

05 - سياسي فرنسي اشتهر بدهائه ووزير للخارجية مراراً لعب 
       دوراً هاماً في مؤتمر فيينا الذي عقد ما بين 1815-1814 

     - ملكه.
06 - متشابهان - حمام بري.

07 - ساعدت - مدينة أمريكية اغتيل فيها الرئيس كيندي.
08 - عاصفة بحرية - مدار النجوم.

09 - ملك جبيل - مطر شديد.
10 - عاصمة سلوفاكيا.

01 - مادة معدتية صفراء اللون شديدة اإلتقاد - شجر مثمر حبه 
       يشبه حب الزيتون أحمر اللون.

02 - عاصمة كازاخستان - طليق.
03 - خمر - دولة أوروبية علي البلطيق.

04 - قلب - حرف جر -أضاءت.
05 - بورصة نيويورك و أكبر مركز مالي عالمي - أصل البناء.

06 - ما تشتهيه المرأة و هي حامل - رجاء.
07 - خداع - خادم في حانة.

08 - لحم لم ينضج - من الخضار.
09 - جمع عندليب - منفي نابليون بونابارت

10 - إمرأة تأثر بها جبران خليل جبران.

رأسي

- يُمكن أّن يتجّمد الماء الّساخن بسرعة أكبر بين الصورتين توجد سبعة فوارق حاول أن تجدها في دقيقتين
من تجّمد الماء البارد.

- يمكن أّن تصل درجة الحرارة النّاتجة عن 
الّصواعق إلى 30,000 درجة مئويّة.

- يظهر كوكب المريخ بلون أحمر؛ الحتواء 
سطحه على الكثير من الّصدأ.

في  وضعها  عند  الّطازجة  البيضة  تغرق   -
الماء العذب، بينما تطفو البيضة القديمة.

تفوق  بسرعة  الماء  في  الّصوت  ينتقل   -
بينما ال  بـ 4.3 مّرات،  الهواء  سرعته في 

يمكنه أن ينتقل في الفراغ.
- ال يمكن تذّوق الّطعام دون وجود لعاب.

- يمتلك الحيوان البحري األسقلوب مئة عين 
بسيطة معظمها زرقاء اللون.

7x

العاصمة



سؤال يحتاج جواب ...
Sprüche 																																 	 أقوال	مأثورة		

النعدام  الطبية  التبعات  يدرسون  العلماء  كان  بينما 
بالقطط  إستعانوا   ،1958 عام  الفضاء  في  الوزن 

كنموذج للبشر.

 94C-F الـ الكابتن ”درو باركس“ بطائرته  حلق 
القطة،  فعل  رد  لدراسة  متر   7500 ارتفاع  إلى 
لحسن الحظ لم تتحول القطة إلى كرة من المخالب 

واألنياب، كما وصف باركس رد فعلها بالذهول.

دراسة انعدام الوزن على ارتفاع 7500 متر:

1- لماذا تظهر النباتات باللون األخضر في  
    الغالب؟

2- هل تعرف كم لتر دم موجود في اإلنسان؟
3- الزرافة لها لسان طويل فكم طوله؟

4- كيف نقيس الصوت؟
5- يحتوي جسم اإلنسان الطبيعي على كم  

    عضلة؟
6- ما هي الحشرة التي تسببت في مرض  

    المالريا؟
7- كم خلية في جسم اإلنسان البالغ؟

8- هل تعرف الفيتامين المسئول عن تقوية 
    النظر؟

9- من أول من أكتشف لعبة الدومينو؟ 
10- ما هو اكبر خليج في العالم؟

11- ما هي البلد التي أفلت كتاب كليلة ودمنة 
      المشهور؟

12- كم مرة تهز فيها الذبابة جناحيها في 
      المرة؟

13- حيوان يعيش في البحر، ويمكنه إخراج 
      معدته في األرض؟

14- في أي مكان يوجد أطول شجرة في 
      العالم؟ 

15- بيكاسو رسام مشهور ما هي جنسيته؟
16- في أي دولة اشتهر سكانها بزراعة 

      قصب السكر؟
17- كم قدم للنملة؟

 المعرفة ليست المعلومات، فمصدر المعرفة الوحيد
هو التجربة والخبرة

ما هو حل المعادلة
2/6 )1+2(؟ 

Albert Einstein
ألبرت أينشتاين



الموضوعات في عملك وتمكنك من  تحليل  قدرة علي  لديك 
شريح  مع  واضح  وأنت  األكمل  الوجه  علي  بمهامك  القيام 

حياتك وأمورك العاطفية جيدة خالل اليوم.

لبعض  العمل  في  مسيرتك  توقف  وعراقيل  لصعوبات  تتعرض 
الوقت وعليك التخلي عن الروتين في عالقاتك بشريك حياتك.

المناسب والحسم  الوقت  القرار في  اتخاذ  القدرة علي  لديك 
هذة  خالل  حياتك  مع شريك  وعالقتك  المادية  األوضاع  في 

األيام رائعة.

تلقي تأييد كبير في عملك اليوم وتنجح في استكمال مسيرتك 
وعليك بتقوية عالقتك بشريك حياتك.

يوم حاسم في عملك ومستقبلك وعليك التركيز، وهناك حالة من 
اإلرتباك مع شريك حياتك خالل هذه الفترة.

ولديك  المهنية  وأرائك  تطلعاتك  بتنفيذ  القيام  تستطيع  اليوم 
بسبب  أفضل  العاطفي  ووضعك  النجاح  حصد  في  كبير  حظ 

وجود فينوس في برج الجوزاء.

أوضاعك المهنية غير مستقرة في الوقت الراهن ولكن عدم 
المجازفة والتحكم في قراراتك وعاطفيًا اليوم بطيء لك وعدم 

مناسب إلقامة عالقة عاطفية.

ودبلوماسيتك  بنفسك  ثقتك  لكن  عملك  يخص  عائق  يظهر  قد 
ستجعلك تتغلب عليه.

إنجازاتك تتعلق بما تؤمن به وما تفعله، وعليك تغيير عاداتك 
وسلوكياتك لتصل إلى ما تريد، خاصة وأنك شخص واثق من 

نفسك وتتقدم بخطى واسعة نحو أهدافك دون تردد.

 نظم دخلك وتصرف على أساس أن المفاجآت واردة لذلك وازن 
أمورك المالية بعيًدا عن اإلسراف.

وفرص  لك  طلبات  وهناك  اليوم  عملك  في  كبيرة  ثقك  لديك 
جديدة وعاطفيًا عليك تهدئة النقاش مع شريك حياتك خالل 

اليوم.

لديك اآلن فرصة لتغير مسار حياتك والبدء في تنفيذ خططك 
شريك  مع  تحسن  بحالة  وتشعر  القادمة  للمرحلة  الجديدة 

حياتك خالل اليوم.

الكلمات المتقاطعة

االختالفات السبعة

أنا مين؟
زها حديد

أنا فين؟
ليبيا/ طرابلس

فكر شوية!
1- ألنها تحتوي على مادة الكلوروفيل. /2- يحتوي جسم اإلنسان على 6 لتر 

من الدم./3- حوالي 45 سم/4- عن طريق الديسبل. /5- يتكون جسم اإلنسان 

من 620 عضلة. /6- أنثى البعوض. /7- 32 مليار خلية./8- فيتامين أ./

9- البابليون./10- المكسيك. / 11- الهند./12- 320 مرة./13- نجم البحر./ 

14- في دولة كاليفورنيا./15- إسباني. /16- في الهند. /17- 6. 

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

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

10     09     08     07     06    05     04     03     02     01

 اإلجابة: 9

 ك    ا   ر   ل   و  س  م   ن   ع   م
 ب   ل   ا   ب   ل       ك  ي   ن   ا

 ر    م   ح      س  و   ر        ا    ر     
 ي    ا       ف  ت  ح       ج   د   ي
 ت    ا   ل  ي   ر   ا   ن        ل   ه
      ت  ت      ي   م    ا   م         ا

 ع   ا    و   ن  ت       د    ل    ا  س
 ن        ن  و        ا    ل  ف   ل   ك

  ا   ح   ي  ر   ا    م        و   ب  ل  
 ب   ر   ا   ت  س  ل    ا  ف   ا



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






