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الدليل ـ برلين
لم تعد الشعبوية اليوم مجرد »تهمة« يتقاذفها رجال 
استنقاصا  والمناظرات  الحوارات  جل  في  السياسة 
من قدرة خصومهم على الحجاج العلمي والمنطقي، 
فبعد طالق بريطانيا التاريخي من االتحاد األوروبي 
المتحدة  للواليات  رئيسا  ترامب  دونالد  وانتخاب 
يعادل  للشعبوية مفهوم مستحدث  األمريكية، أصبح 
»اإلستراتيجيه« الفعالة في حشد التأييد والمناصرة.

إن في األمر دعوة ملحة لمراجعة المعجم السياسي 
بالكامل، إذ يبدو أن إيديولوجيا التخويف واللعب على 
عاطفة الجماهير سائرة ال محالة نحو مزيد االزدهار، 
البريكسيت  عند  تتوقف  لن  نجاحاتها  أن  يبدو  كما 
ففي  ترامب.  األشقر  الرئيس  عند  وال  البريطاني 
من  الخروج  دعوات  وجدت  البريطاني  المثال 
االتحاد األوروبي قاعدة كبيرة من المؤيدين، وحتى 
االنغالق  آثروا  الذين  المتطرفين  المتعصبين  من 
على أنفسهم ورفضوا ما اعتبروه »وصاية« أوروبا 
عليهم اقتصاديا وسياسيا. وقد تزعمهم حينها النائب 
بالبرلمان ورئيس الوزراء الحالي بوريس جونسون 
الذي وصف استفتاء الخروج بأنه  »انتفاضة شعبية 
كبيرة ضد نظام بيروقراطي قديم خانق أصبح تشبثه 

بالديمقراطية غير واضح«.
أنصار  أقنع  المهاجرة،  العائلة  ابن  نفسه،  جونسون 
البريكسيت بأن سياسة الحدود المغلقة ستكون مجدية 
من  أوروبا  قيادة  فرصة  لبريطانيا  ستمنح  وبأنها 

خارج االتحاد! 
الكبرياء  بامتياز حرك  إنه بال شك خطاب شعبوي 
البريطاني الدفين وحلم الزعامة األبدي، ولعب على 
نار  أجج  أن  فكان  لبريطانيا  المتعصب  الوالء  وتر 
النائبة المناهضة  التطرف التي أسفرت عن اغتيال 

للخروج جو كوكس.

الدعاية  خطاب  فكان  المتحدة  الواليات  في  أما 
للرئيس الجمهوري دونالد ترامب موضع انتقاد دائم 
السياسية  األوساط  مختلف  ومن  الديمقراطيين  من 
المال  واإلعالمية المحلية والعالمية، حتى أن رجل 
واألعمال أضحى محال للسخرية والتندر، لكن أحدا 
لم يدرك أن خطابه كان أقرب إلى وجدان األمريكي 
وبمخاوفه  اليومية  بمشاغله  إلماما  وأكثر  البسيط 
المبررة وغير المبررة، عالوة على أن ترامب قدم 
المتفوق  األمريكي  للرجل  نموذًجا  باعتباره  نفسه 

ثروة وسلطة.
صدى  نرى  وبلغاريا  وبولندا  المجر  في  واآلن 
للمهاجرين وصلت  الشعبوية من اضطهاد  الرسائل 

للعنف والسجن والضرب حتى القتل.
إن الشعبوي يتبنى مخاوف المواطن البسيط ويسطر 
على ضوئها البرامج والوعود االنتخابية فال يكلف 

نفسه عناء البحث والتخطيط، إنه نوع من خطابات 
الطمأنة واالنخراط في الفكر الجماهيري السطحي، 
ولذلك يراه الكثيرون أقرب إلى همومهم من خطاب 
النخبة المؤسس بصورة أكبر على المعطى العلمي 

والواقعي. 
وفي المقابل أفصح وعي المواطن الغربي أخيرا عن 
الرؤى واألفكار وعن عجز في االستدالل  فقر في 
والتحليل، وأصبح فريسة سهلة لكل خطاب شعبوي 
والتقوقع،  واالنفصال  االنغالق  عواطف  يدغدغ 
ويبعث على اإلحساس باألمان إزاء عولمة الفوضى 

واإلرهاب.
التي تذعن  الناخبين  فئة  ينتقون جيدا  الشعبويين  إن 
لدعايتهم الدغمائية وتسلم بها وهي الفئة الهشة ثقافيا 
واقتصاديا واجتماعيا، والتي يتملكها دائما اإلحساس 
المالي  أمنها  عن  للبحث  فتجنح  باالستضعاف 

والجسدي.

ميركل  أنجيال  المستشارة  سياسة  آلت  ألمانيا  ففي 
شعبية  تدهور  إلى  الالجئين  استقبال  بخصوص 
المسيحي  ميركل  (حزب  الحاكمة  األحزاب 
الديمقراطي والحزب االشتراكي الديمقراطي) حيث 
للهجرة  المعادين  مشاعر  المتطرف  اليمين  استغل 

لهزيمة الجهات الحكومية في االنتخابات المحلية.
مجتمعية  معضلة  أمام  نفسها  الدولة  وجدت  وقد 
وسياسية خصوصا بعد استمرار المستشارة ميركل 
في سياسة استقدام المهاجرين والتي شكلت من وجهة 
نظر حزب البديل، والمتطرفين اليمينيين عبئا على 
المجتمع من الناحية االقتصادية واأليديولوجية حيث 
ألمانيا خطرا على  في  المسلمين  ازدياد عدد  يشكل 
التي  المالية  التبعات  إلى  باإلضافة  المجتمع.  نسيج 
وبرزت  واندماجهم.  المهاجرين  بتوطين  ارتبطت 
وعدم  المهاجرين،  الهجرة، وطرد  بإيقاف  المطالبة 
المطالبة  وازدادت  المجتمع،  في  اندماجهم  قبول 

المساجد  وإغالق  الدعوية،  النشاطات  بحظر 
النقاب، وغير ذلك من  القرآن، وحظر  ودور تعليم 
األحزاب  وصارت  للمسلمين،  القمعية  اإلجراءات 
الكبير  االئتالف  بموجب  حاليا  الحاكمة  الكبيرة 
االنتخابات  ُقبيل  صارمة  إجراءات  باتخاذ  مطالبة 

القادمة.

لعملية  المرافق  اإلعالمي  التوسع  نالحظ  ولذلك 
الحظر وإظهار الصرامة والحزم في عملية المداهمة 
والتأكيد على مصادرة األمالك والكتب والمصاحف 
وإبراز  الجمعيات  شباب  واعتقال  طباعتها  ومنع 
محاربة  على  والتأكيد  الدولة،  بتنظيم  اتصالهم 
(اإلرهاب) كما جاء في تصريحات: "نريد أن نقول 
عبر الرسالة التي نبعث بها، أن ال مكان في ألمانيا 
لإلسالميين". "ال نريد اإلرهاب في ألمانيا، ال  نريد 
من  تصديره  أو  ألمانيا  في  لإلرهاب  دعاية  وجود 

ألمانيا".
وهذه الرسالة موجهة في الوقت نفسه إلى أصحاب 
األحزاب  (أي  الدولة  أن  لتشعرهم  اليمينية  الميول 
الحاكمة) قادرة على اتخاذ إجراءات صارمة توافق 
المجتمعي  واالستقرار  األمن  إلى  الشعب  تطلعات 
اإلسالم  إلى  للدعوة  محاربتها  عبر  وذلك  والديني 

على كافة األصعدة ومختلف التوجهات.

الوطنية  الجبهة  شعارات  تلقى  ألمانيا  شاكلة  وعلى 
اليمينية المتطرفة تجاوبا لدى الكثير من الفرنسيين، 
حتى أن الخوف بدأ يتعاظم من تكرار مشهد الصعود 
الدرامي لترامب على عتبات اإلليزيه. وفي هولندا 

وبلجيكا والدنمرك وإيطاليا ليس الحال بأفضل.

كل هذا يجري وسط دعوات شرقية وغربية متكررة 
داخل االتحاد بالخروج عن بيت الطاعة األوروبي.

سنوات التعصب الغربي
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مكافحة  الفيدرالي  التدقيق  مكتب  ينتقد  قاسية،  بكلمات 
غسل األموال بين التجار ومقدمي الخدمات في ألمانيا. 
ويبدو أن ارتفاع المدفوعات النقدية على وجه الخصوص 

ينطوي على مشاكل.
انتقد مكتب التدقيق االتحادي بشدة اإلشراف على غسل 
أمور  بين  من  تقرير،  في  وجاء  ألمانيا.  في  األموال 
بالمتطلبات  يفي  "ال  الحازم"  "اإلشراف  أن  أخرى، 
اإلرهاب  وتمويل  األموال  "غسل  وعملية  القانونية"، 

(...) وال يمكن مكافحتها بفعالية وفعالية".
ولهذا الغرض، قام مكتب مراجعة الحسابات االتحادي 
جميع  أي  المالي،  غير  بالقطاع  يسمى  فيما  بالتحقيق 
مقدمي  أو  ليسوا مصارف  الذين  والهيئات،  األشخاص 
خدمات مالية. وفي ألمانيا، يشمل هؤالء الموثقين وتجار 
والمحامين  والساعات  المجوهرات  مثل  الفاخرة  السلع 

ومشغلي الكازينوهات أو مقدمي القمار اآلخرين.
وعلى  بالمصارف.  تتعلق  ال  التقرير  نتائج  فإن  ولذلك 
الخدمات  ومقدمي  التجار  يلزم  القانون  أن  من  الرغم 
بالقيام بذلك، إال أنهم نادراً ما يبلغون عن غسل األموال 
- في السنوات األخيرة، أكثر من 99 في المائة من جميع 

التقارير تأتي بانتظام من البنوك.
في حين ينبغي من حيث المبدأ االحتفاظ بالنقد كوسيلة 
للدفع، يوصي التقرير بأن تنظر الحكومة االتحادية في 
فرض حظر نقدي على مبيعات الممتلكات ووضع حد 
أقصى قدره 000 5 يورو للمدفوعات النقدية األخرى 
لألعمال التجارية "وبالتالي تعزيز منع غسل األموال".

التطرف  بشأن  متباينة  رؤى  لديها  األخرى  األوروبي  االتحاد  دول  أن  األلمانية،  الحكومة  أعلنت 
اليميني.

وأكدت أن ذلك أدى إلى أن رئاسة ألمانيا لمجلس االتحاد األوروبي لم تكن ناجحة بشكل خاص في 
مساعيها لتحقيق تقدم في مكافحة مشتركة للتطرف اليميني داخل االتحاد.

وجاء في رد الحكومة االتحادية على استجواب من الكتلة البرلمانية لحزب اليسار األلماني المعارض 
أن الدول األعضاء باالتحاد األوروبي لم تتفق حتى اآلن على ما يجب النظر إليه على أنه تطرف 

يميني أو عمل جنائي ذي دوافع سياسية يمينية.
وبحسب رد الحكومة، فإن تقييمات الدول لمثل هذه األعمال غير موحدة. 

وبحسب تقارير، تردد أن ممثلي بولندا وبلغاريا والمجر بصفة خاصة لم يعتبروا أنشطة التيار اليميني 
المتطرف في بالدهم تهديًدا 

وذكرت وزارة الداخلية في الرد: "التوصل لتعريف عمل مشترك أو تسجيل إحصائي لجرائم يمينية 
االتحاد  بالفعل على مستوى  القائمة  األطول،  العمل  ينتج عن عملية  أن  يمكن  إرهابية  أو  متطرفة 

األوروبي مع الظاهرة".
وقال المتحدث باسم شؤون السياسة األوروبية للكتلة البرلمانية لحزب اليسار في البرلمان األلماني 
المستوى  االتحادية على  الداخلية  التي وضعتها وزارة  الطاقة  توجه  أن  أتمنى  "كنت  "بوندستاج": 

األوروبي لكسر االتصاالت المشفرة.. ضد التطرف اليميني الذي يروج للعنف".
"التقرير  مضيفا:  الشأن،  هذا  في  التوقعات"  كل  خلف  "ظلت  للمجلس  األلمانية  الرئاسة  أن  وانتقد 

في  طلبه  تم  الذي 
عن   2019 عام 
اليميني  التطرف 
للعنف  المروج 
الدول  كل  في 
لم  األعضاء 
اآلن  حتى  يصدر 
اإلعالن  يتم  ولم 

عنه".
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العنف واإلعادة  إلى نحو 900 شهادة  تقرير أصدرته شبكة منظمات غير حكومية ويستند  أدان 
القسرية غير القانونية للمهاجرين الذين تعرضوا للضرب أو السرقة أو إتالف متعلقاتهم الشخصية 

وتمت مهاجمتهم بالكالب على حدود االتحاد األوروبي.
األوروبي  اليسار  كتلة  بمبادرة من  القسرية". وقد وضع  اإلعادة  "الكتاب األسود عن  ونشر هذا 
الموحد/الشمال األخضر اليساري (يسار راديكالي) في البرلمان األوروبي، من قبل "شبكة مراقبة 

العنف على الحدود" التي تضم عددا من المنظمات غير الحكومية والجمعيات.

من 12654 شخًصا  بأكثر  تتعلق  مؤلمة  شهادات  من 1500 صفحة  المؤلف  التقرير  هذا  يضم 
حول وقائع تجري منذ 2017 في إيطاليا وسلوفينيا والمجر واليونان وكرواتيا وكذلك دول البلقان 

األخرى غير األعضاء في االتحاد األوروبي مثل صربيا والبوسنة.
وقالت النائبة األلمانية في البرلمان األوروبي كورنيليا إرنست (اليسار األوروبي الموحد) "صدمنا 
جدا بالروايات التي ال نهاية لها عن العنف القاسي والسادي والمهين التي تذكرنا بأكثر الديكتاتوريات 

وحشية".
وعبرت عن أملها في أن يساهم هذا "الكتاب األسود" في "وضع حد لهذه الجرائم ومعاقبة الحكومات 

المسؤولة عن هذه األفعال".
ويشدد التقرير على أن عمليات اإلعادة القسرية المتمثلة في قيام دولة ما "بطرد المهاجرين بدون 
منحهم إمكانية تقديم طلب لجوء وبدون األخذ في االعتبار أوضاعهم الشخصية وبدون إمكانية طلب 

المساعدة باستخدام أساليب العنف، غير قانونية".

وذكرت في بيان أن "اإلعادة القسرية ال تتوافق مع التشريعات األوروبية والحق في اللجوء".
لمراقبة  آلية  ينص على  أيلول/سبتمبر  في  الذي ُعرض  واللجوء  الهجرة  ميثاق  أن  إلى  وأشارت 

الحدود لمنع مثل هذا السلوك.

واضطرت الوكالة األوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) إلى الدفاع عن نفسها مؤخًرا، 
بعد تحقيق نُشر في العديد من وسائل اإلعالم، حول التورط إلى جانب خفر السواحل اليوناني في 
ممارسات غير قانونية تتمثل في إبعاد قوارب طالبي اللجوء إلى تركيا. ونفت الحكومة اليونانية 

هذه االتهامات.
العمر 17 عاًما،  يبلغ من  أفغاني  لمراهق  التقرير، واحدة  في  الواردة  العديدة  الشهادات  بين  من 
اكتشفت الشرطة اإليطالية في تشرين الثاني/نوفمبر أنه كان يختبئ تحت شاحنة في ميناء باري، 
ويقول إنه تعرض للضرب بعصا قبل إعادته إلى اليونان بالقارب دون أن يتمكن من تناول الطعام 

أو الشرب.
في اليونان، أُجبرت مجموعة مؤلفة من 65 شخًصا، تتراوح أعمارهم بين ثالثة أعوام و 50 عاًما، 
يتحدرون من أفغانستان وسوريا والمغرب والجزائر وتونس ومصر، على العودة إلى تركيا في 

تشرين الثاني/نوفمبر عبر اجتياز نهر إيفروس، الذي يفصل بين البلدين، سيًرا على األقدام.
وأكد سوري، تم توقيفه في كانون األول/ديسمبر 2019 في كرواتيا مع خمسة سوريين آخرين، 
أطلقتهم  قبل كالب  من  والعض  للهجوم  تعرض  أنه  عاًما،  العمر 15  من  يبلغان  قاصران  بينهم 

الشرطة التي قامت بإعادتهم إلى البوسنة.
يشير مؤلفا التقرير إلى أن عمليات اإلعادة القسرية التي الحظتها الشبكة هي "مجرد لمحة عن 

ظاهرة أكبر وأكثر منهجية ال تزال منفية وغالًبا ما يتم تجاهلها".
واستنكر التقرير استخدام أسلحة الصعق  الكهربائي ضد المهاجرين. وأفاد أن طالبي اللجوء أجبروا 

على خلع مالبسهم، وتم احتجازهم في منشآت تفتقر إلى المعدات األساسية.

قدمت السلطات األمنية في برلين المفهوم الجديد "الحماية" 
"SAVE". ويهدف إلى تحسين حماية األماكن العامة.

على  اإلرهابي  الهجوم  من  سنوات  أربع  بعد 
برلين  في  األمنية  السلطات  قدمت   ،Breitscheidplatz
في  الداخلية  وقالت  اإلرهاب.  لمكافحة  المشتركة  خطتها 
برلين: "لقد ذكرنا 19 كانون األول/ديسمبر 2016 بشكل 
مؤلم بأننا لن ننجو من اإلرهاب. "ال يزال خطر اإلرهاب 
قائما. لدينا في مدينتنا رقم مجرد". ويشكل الجناة، على وجه 

الخصوص، تهديدا لألمن الداخلي.
وأضافت "لم نكن مستعدين. كان هناك نقص في الموظفين 
والمعدات". ولذلك وضعت السلطات األمنية في برلين خطة 
في السنوات األخيرة تتألف من أربع ركائز. وتسمى الخطة 

"SAVE". إنها تتعلق بحماية وتعليم ومنع واحتواء.
لحماية  قانون  المقرر وضع  من  "الحماية"،  عنوان  وتحت 
األحداث، تجري حالياً صياغة مشروعه في اإلدارة الداخلية. 
ويأمل وزير داخلية برلين في عرض مشروع القانون على 

مجلس النواب خالل هذه الفترة البرلمانية. 
الرئيسية  األحداث  جميع  تنسيق  سيجري  المستقبل،  في 
ميتي،  مقاطعة  مكتب  يوافق  المثال،  سبيل  فعلى  مركزيا. 
في  الشارع  أحداث  على  الداخلية،  اإلدارة  نظر  وجهة  من 
17 حزيران/يونيه، وهو ال يملك، من وجهة نظر اإلدارة 
الداخلية، اختصاصا في المسائل األمنية، وخاصة من خالل 

أنظمة اإلنذار المبكر.
أوضح الوزير أنه ال يمكن استخدام القمع وحده في مكافحة 
الوقائية ضد  التدابير  التطرف فلنبدأ  "بالوقاية"، أي جميع 
التطرف، وخاصة بين الشباب. والوقاية هي لبنة أكثر أهمية. 
وقالت رئيسة الشرطة في برلين باربرا سلوفيك ان القضاء 
القضاء  شبكة  من خالل  المثال  سبيل  على  التطرف،  على 
على التطرف، سيكون عليه ايضا ان يحظى بأولوية اعلى 
بكثير في مكافحة االرهاب. وبحسب الوزير ستغطي كل ما 

من شأنه التعامل مع "احتواء" المخاطر.
وكرر أن هذا ليس مفهوما جامدا. "هذا كائن حي، نظام ينمو 
باستمرار. " والهدف الرئيسي من الخطة هو المساعدة في 

جعل األمور على علم وتصحيح أخطاء الماضي. 
ووفقاً لهذا، بعد الهجوم الذي شنه أنيس عمري على سوق 
عيد الميالد في الكنيسة التذكارية، قررت السلطات أن هناك 
موارد قليلة جداً في سلطات التحقيق. وقال "كان هناك نقص 
الرعاية  الموظفين والمعدات"، كما أن هناك نقصا في  في 
الوزير  وقال  وأسرهم.  الضحايا  بين  التنسيق  في  وضعفا 

"األجهزة األمنية ال تتبادل المعلومات بما فيه الكفاية.
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يناير: تغييرات لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
مجلس  لقرار  ووفقا  األعلى:  السيارات  ضريبة  ـ 
الكبيرة  الجديدة  المركبات  فإن  االتحادي،  الوزراء 
وانبعاثات  للوقود  عال  استهالك  لديها  التي  والثقيلة 
غراما   195 على  تزيد  التي  الكربون  أكسيد  ثاني 
من ثاني أكسيد الكربون في الكيلومتر الواحد، هي 
المفروضة  اإلضافية  الرسوم  ضعف  ستدفع  التي 
وباإلضافة  المستقبل.  في  المركبات  ضريبة  على 
إلى ذلك، فإن المركبات التجارية الخفيفة التي تصل 
تستخدمه  الذي  اإلجمالي  الوزن  من  طن   3.5 إلى 
المؤسسات الحرفية على وجه الخصوص، ستفرض 
عليها ضرائب في المستقبل وفقاً لمعدالت الضرائب 

القائمة على الوزن بالنسبة للمركبات التجارية.
الوقود  جعل  أجل  ومن  البنزين:  أسعار  ارتفاع  ـ 
المالئمة  البدائل  وتعزيز  تكلفة  أكثر  األحفوري 
للنقل  للكربون  وطني  سعر  هناك  سيكون  للمناخ، 
طن  كل  مقابل   .2021 عام  من  اعتبارا  والتدفئة 
الديزل  حرق  عن  الناتج  الكربون  أكسيد  ثاني  من 
يجب  الطبيعي،  والغاز  النفط  وتدفئة  والبنزين، 
على شركات البيع مثل المصافي أن تدفع أواًل 25 
يورو. تدريجيا سوف يكون أكثر. ويتم تمرير السعر 
سعر  ويزيد  االتحادية،  للحكومة  وفقا  العمالء،  إلى 
التدفئة  وزيت  والديزل  سنتات،   7 بمقدار  البنزين 
 0.6 الطبيعي  الغاز  ويصبح  سنتات،   7.9 بمقدار 
تكلفة. وتهدف هذه  أكثر  لكل كيلووات ساعة  سنت 
األموال إلى تخفيف العبء عن المواطنين في أماكن 

أخرى وتمويل تدابير حماية المناخ.
تحميل  عدم  ولضمان  اإلسكان:  استحقاقات  ـ 
أسعار  عبء  المنخفض  الدخل  ذوي  األشخاص 
أكسيد  ثاني  بعنصر  يسمى  ما  سيكون  الكربون، 
اعتباراً من  الكربون في استحقاقات اإلسكان متاحاً 
كانون الثاني/يناير. وينبغي التعويض عن التكاليف 
إضافية.  بمصاريف  للتدفئة  المتوقعة  اإلضافية 
ودخل  المعيشية  األسرة  حجم  على  المبلغ  ويتوقف 

األسرة المعيشية.
السيارات - إعادة تصنيف فئات النوع

من عام 2021، سيتعين على بعض مالكي السيارات 
بالنسبة  تأمين سياراتهم:  أقل مقابل  أو  دفع مبلغ ما 
لواحد من كل أربعة من مالكي السيارات في ألمانيا، 
النوع. ويرتفع نحو 6.1  التصنيف في فئة  سيتغير 
مقارنة  أعلى  فئة  إلى  عليهم  مؤمن  شخص  مليون 
بالعام السابق، ويدخل نحو 4.6 مليون شخص إلى 
فئة أدنى. 30.6 مليون من المؤمن عليهم يحتفظون 

فئة النوع السابقة.
القيادة العملي سيكون أكثر  ـ رخصة قيادة اختبار 

تكلفة في عام 2021
اختبار  الثاني/يناير، سيصبح  كانون  اعتبارا من 1 

وقد  ألمانيا.  في  تكلفة  أكثر  العملي  القيادة  رخصة 
TÜV- و   Dekra اختبار  شركة  ذلك  عن  أعلنت 
قليال  أقل  اآلن  بعد  يكلف  لن  االختبار   .Verband
ولكن حوالي  حاليا،  الحال  هو  كما  يورو،  من 90 
117 يورو. والسبب في زيادة األسعار هو بعض 
حيز  سيُدخل  الذي  الفحص،  إجراء  في  التغييرات 
القيادة  رخصة  "اختبار  مع  المقبل  العام  في  التنفيذ 

العملية األمثل".

ضريبة  المائة  في   19 إلى  عودة   :2021 يناير 
القيمة المضافة

المضافة  القيمة  لضريبة  المؤقت  التخفيض  سينتهي 
الضرائب  معدالت  ستطبق   .2021 يناير   1 في 
حالياً)  المائة  في   16) ضريبة   19 البالغة  القديمة 
على  المائة)  في  خمسة  (حالياً  المائة  في  وسبعة 

الشركات الحرفية.

تغييرات على االستحقاقات األسرية
ـ إعانة الطفل: في عام 2021، سيكون هناك المزيد 
األول  للطفل  للوالدين.  األطفال  استحقاقات  من 
والثاني ، يستفيد الطفل من 219 يورو لكل منهما ، 
للطفل الثالث 225 يورو ولكل طفل إضافي 250 

يورو.
ـ بدل الطفل: وتزداد ما يسمى ببدل الطفل وعالوات 
فإنها  التدريب لألطفال. معا،  أو  التعليم  أو  الرعاية 
تزيد بأكثر من 500 يورو إلى 8388 يورو. وال 
المبلغ  هذا  على  دفع ضرائب  الوالدين  على  يتعين 
من الدخل. ويستفيد الوالدان من إعانة الطفل أو من 

عالوات الطفل.
للوالدين  اإلغاثة  مبلغ  بلغ  وقد  اإلغاثة:  مبلغ  ـ 
وبسبب  عام 2020.  منذ  يورو   4 الوحيدين 008 
أزمة كورونا، ال يزال هذا هو الحال في عام 2021.
يتلقى  سوف  المستقبل،  في  البطالة:  إعانات  ـ 
الشخص البالغ 446 يورو في الشهر – 14 يورو 
الذين  الشباب  معدل  ويزداد  قبل.  ذي  من  أكثر 
تتراوح أعمارهم بين 14 و17 سنة إلى 373 يورو، 
يورو.   283 الخامسة  سن  حتى  لألطفال  وبالنسبة 
بين ست  أعمارهم  تتراوح  الذين  لألطفال  وبالنسبة 
سنوات و 13 سنة، من المتوقع أن تبلغ 309 يورو 

في الشهر.

ارتفاع   :2021 وتموز/يوليه  الثاني/يناير  كانون 
الحد األدنى لألجور وبدل التدريب األدنى

األدنى  الحد  سيكون   ،2021 يناير   1 من  اعتباراً 
لألجور في ألمانيا 9.50 يورو في الساعة. واعتبارا 
في  يورو   9.60 إلى  سيرتفع   ،2021 يوليو  من 
في  التدريب  لبدل  األدنى  الحد  وسيرتفع  الساعة. 

الشهر إلى 550 يورو اعتبارا من يناير 2021.

يناير 2021: تغييرات في التأمين الصحي والتأمين 
على الحياة

القطاع  من  أنفسهم  تأمين  في  يرغبون  الذين  أولئك 
الخاص، سيضطرون إلى دفع المزيد في المستقبل: 
رفع  سيتم  االتحادي،  الوزراء  مجلس  لقرار  فوفقاً 
الحد السنوي للرواتب من 62,550 يورو حالياً إلى 
64,350 يورو في عام 2021. كما سيرتفع الحد 
األقصى  (الحد  القانوني  الصحي  للتأمين  األقصى 
لالشتراك) من 250 56 يورو حالياً إلى 050 58 

يورو.
وسيتعين على شركات التأمين أن تعلن عما يسمى 
بالتكاليف الفعلية اعتبارا من كانون الثاني/يناير وفقا 

لمعايير موحدة. 

صيف 2021: حظر البالستيك المتاح
والسكاكين  القطن،  مسحات  على  ينطبق  وهذا 
وأغلفة  واألكواب  والقش،  واأللواح،  البالستيكية 
البالستيكية  المنتجات  يحظر  كما  الجاهزة.  األغذية 
مع  فعل  لرد  نتيجة  أجزاء صغيرة  إلى  تتحلل  التي 

األكسجين يسمى األكسدة.

التغييرات المخططة لبطاقة الهوية وجواز السفر
الهوية  بطاقة  إصدار  رسوم  ترتفع  أن  المقرر  من 

بشكل كبير من 28.80 يورو إلى 37 يورو.
تحمل  شريحة  الجديدة  الهوية  بطاقات  وستتضمن 

بصمات األصابع اعتبارا من 2 آب/أغسطس.
سيكون  المستقبل،  في  األطفال:  بطاقة  صالحية 
صالح لمدة سنة واحدة فقط، ولكن يمكن تمديده عدة 
مرات بسنة واحدة. إذا كنت تريد، يمكنك أيضا التقدم 
بطلب للحصول على جواز سفر لمدة ست سنوات 

جاهزة القياسات الحيوية بدال من ذلك.

مواعيد انتخابات الواليات:
بادن فورتمبرغ: 14 مارس 2021

راينالند فالتز: 14 مارس 2021
تورينغن: المتوقع 25 أبريل 2021

ساكسونيا أنهالت: 6 حزيران/يونيه 2021
مكلنبورغ فوربومرن: خريف 2021

مجلس النواب في برلين: خريف 2021
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د. أمير حمد

المقبلين، وذلك بحسب عدد من  العقدين  بنحو درجتين مئويتين في كل عقد على مدى  ترتفع درجة حرارة األرض  أن  المتوقع  من 
السيناريوهات التي أعدتها اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ IPCC. وحتى إذا ظل تركيز الغازات الدفيئة والهباء الجوي 

على ما كان عليه في عام 2000، فال يزال من المتوقع أن ترتفع درجة الحرارة بنحو درجة مئوية واحدة في كل عقد.
وقد بدأ هذا االرتفاع في درجة الحرارة في التأثير على حياة اإلنسان. 

فيما يلي عرض موجز لكيفية حدوث ذلك:

الظروف المناخية الشديدة
يتسبب التغير المناخي في زيادة في الظواهر المناخية 
والفيضانات  والجفاف  الحر  موجات  مثل  الشديدة 
واألعاصير. وتشير اللجنة الحكومية الدولية المعنية 
الحر قد  إلى أن عدد موجات   IPCC المناخ  بتغير 
ازدادت منذ عام 1950، وأن عدد الليالي الحارة قد 
ارتفع في جميع أنحاء العالم. كما أن عدد األعاصير 
ارتفع  قد  واستمراريتها  المدارية  العواصف  وقوة 
عن ذي قبل، مع تزايد األعاصير المدارية منذ عام 

.1970

وعلى مستوى العالم بدأ عدد األعاصير التي تصنف 
سرعة  تتراوح  (حيث  الرابعة  الدرجة  من  قوتها 
الرياح بين 210 و 249 كلم في الساعة) والدرجة 
أكثر  إلى  فيها  الرياح  سرعة  تصل  (التي  الخامسة 
من 249 كلم في الساعة) بالتزايد منذ عام 1970، 
الهادي  المحيط  غرب  وجنوب  شمال  في  خاصة 
والهندي. وفي مارس 2004 تم تسجيل أول إعصار 
سواحل  قبالة  األطلسي  المحيط  جنوب  في  مداري 

البرازيل.
الكرة  أجزاء  بعض  أصبحت  أخرى،  جهة  من 
األرضية تتعرض لتساقط كمية أكبر من األمطار، إذ 
تشير كثير من الدراسات إلى إنه في الفترة من عام 
1900 حتى 2005، ازداد هطول االمطار بدرجة 
الشمالية  أمريكا  من  الشرقية  المناطق  في  ملحوظة 

والجنوبية، وفي شمال أوروبا وشمال ووسط آسيا.
وباتت بعض أجزاء الكرة األرضية أكثر جفافاً حيث 
انخفض هطول األمطار في منطقة الساحل ومنطقة 
من  وأجزاء  الجنوبية  وإفريقيا  المتوسط،  البحر 
جنوب آسيا. وبحسب بيانات اللجنة الحكومية الدولية 
المعنية بتغير المناخ، فإن المناطق المتأثرة بالجفاف 

قد ازدادت منذ فترة السبعينيات.

وعادة ما يستخدم برنامج األمم المتحدة للبيئة بحيرة 
تشاد التي تقع على حدود كل من تشاد والكاميرون 
البحيرة  فهذه  ذلك.  على  مثااًل  والنيجر  ونيجيريا 
العالم ولكنها  أكبر بحيرة في  ما سادس  كانت يوماً 
أصبحت اآلن أصغر حجماً وهو ما يوضح تراجع 
الصور  وتشير  الساحل.  في  األمطار  معدل هطول 

التي تم التقاطها باألقمار االصطناعية إلى إنه خالل 
إلى  البحيرة  حجم  انكمش  الماضية،  عاماً   35 الـ 
الري  المستمر وزيادة  الجفاف  ُعشر حجمها بسبب 

الزراعي.

التأثيرات
الحكومية  اللجنة  ذكرتها  التي  الدراسات  وتظهر 
الدولية المعنية بتغير المناخ ووكاالت األمم المتحدة 
المناخ  تغير  بشأن  اإلطارية  المتحدة  األمم  واتفاقية 
أنه كلما ازداد معدل حدوث الجفاف   ،UNFCCC
في  تنامياً  إفريقيا  أكثر شدة، فسوف تواجه  وأصبح 
زيادة  احتمالية  مع  المائي،  واإلجهاد  المياه  ندرة 
أن معظم  بالذكر  والجدير  المياه.  الصراعات حول 
أحواض  إفريقيا هي  في  الـ 50  النهرية  األحواض 

عابرة للحدود.
الزراعي  اإلنتاج  ينخفض  سوف  ذلك،  إلى  إضافة 
الذي يعتمد بشكل رئيسي على هطول األمطار لري 
ونتيجة  اإلفريقية.  البلدان  من  كثير  في  المحاصيل 
بحلول  بالمائة  بنحو 50  المحاصيل  ستنكمش  لذلك 
العائدات  وستتراجع  الدول،  بعض  في  عام 2020 
بحلول عام 2100. كما  بالمائة  بنحو 90  الصافية 
مما  الزراعية  األراضي  من  الكثير  فقدان  سيتم 
سيتسبب في معاناة الكثير من مزارعي إفريقيا وهذا 

سيؤثر سلباً على األمن الغذائي في القارة.

المناخي  التغير  سيؤدي  الدولية،  للتقديرات  ووفقاً 
يعتمد  التي  األساسية  المحاصيل  انخفاض  إلى 
عليها السكان كغذاء رئيسي مثل الذرة البيضاء في 
الشامية  والذرة  وزامبيا  وإريتريا  وإثيوبيا  السودان 
في غانا، والدخن في السودان والفول السوداني في 
اإلطارية  المتحدة  األمم  اتفاقية  أشارت  وقد  غامبيا. 
بشأن تغير المناخ إلى دراسة تفيد بأن األفارقة ربما 
يشكلوا األغلبية التي تضاف لألشخاص المعرضين 

للمجاعة بسبب التغير المناخي بحلول عام 2080.

كما سيتراوح عدد السكان المعرضين للخطر جراء 
زيادة اإلجهاد المائي بين 75 مليون إلى 250 مليون 
نسمة بحلول عام 2020، وما بين 350 إلى 600 
توقعات  حسب   ،2050 عام  بحلول  نسمة  مليون 

اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.
المتحدة  األمم  اتفاقية  تتوقع  أخرى،  ناحية  من 
المناخ زيادة معدل هطول  بتغير  المتعلقة  اإلطارية 
موسم  خالل  خاصة  آسيا،  معظم  على  األمطار 
المساحة  يزيد  قد  وهذا  الصيفية،  الموسمية  الرياح 
المعرضة للفيضانات في شرق وجنوب شرق آسيا. 
ومن المتوقع أن ينخفض ناتج المحاصيل في وسط 
وجنوب آسيا، بنحو 30 بالمائة، األمر الذي قد يزيد 

من خطر حدوث مجاعة في دول عديدة.

ارتفاع مستوى سطح البحر
ويعتبر التمدد الحراري للمحيطات (تتمدد المياه مع 
األرضي،  الجليد  وفقدان  الحرارة)  درجة  ارتفاع 
السببين  قبل  ذي  عن  أكبر  بسرعة  يذوب  الذي 
بحسب  البحر،  سطح  مستوى  الرتفاع  الرئيسيين 

اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.
عام  منذ  العلماء  يسجلها  التي  المالحظات  وتظهر 
في  المحيطات  حرارة  درجة  متوسط  أن   1961
متر،  آالف   3 إلى  تصل  ألعماق  ارتفع  قد  العالم 
من  بالمائة   80 من  أكثر  يستوعب  المحيط  وأن 
وفق  وذلك  المناخي  النظام  إلى  المضافة  الحرارة 
اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، وهو 
درجة  ارتفاع  مع  البحر  مياه  تمدد  في  يتسبب  ما 

حرارتها، ويؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه فيها.

تعلو  التي  والثلجية  الجليدية  الطبقات  أصبحت  وقد 
الجبال أصغر حجماً في متوسطها في نصفي الكرة 
ارتفاع مستوى سطح  األرضية، وهو ما ساهم في 
البحر. وتشير البيانات الحديثة إلى أن هناك احتمال 
جرينالند  في  الجليد  طبقات  ذوبان  يكون  بأن  كبير 
والقطب الجنوبي قد ساهم في ارتفاع مستوى سطح 

البحر في الفترة من عام 1993 إلى عام 2003.
وقد ارتفع مستوى سطح البحر في العالم بمعدل 1.8 
الفترة  في  العام  في  ملم)   2.3 إلى  ملم   1.3) ملم 
المعدل كان  ما بين عامي 1961 و 2003. وهذا 
عام  إلى   1993 عام  من  الفترة  في  وتيرة  أسرع 
2003 بنحو 3.1 ملم في المتوسط (2.4 ملم إلى 

3.8 ملم) كل عام.
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التأثيرات
وتتوقع اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ 
تسارع ارتفاع مستوى سطح البحر بنحو 0.6 ملم أو 
أكثر بحلول عام 2010. وإذا لم يتم حماية السواحل، 
فربما تزداد الفيضانات التي تنتج عن ارتفاع مستوى 
سطح البحر إلى عشرة أضعاف أو أكثر بحلول عام 
2080، مما سيؤثر على أكثر من 100 مليون نسمة 

سنوياً.
وسيصبح سكان مناطق الدلتا عرضة لهذه العوامل 
أكثر من غيرهم، إذ سيتسبب ارتفاع مستوى سطح 
ومصبات  الجوفية  المياه  ملوحة  زيادة  في  البحر 
العذبة  المياه  كمية  انخفاض  يعني  ما  األنهار، وهو 
المتوفرة لإلنسان واألنظمة اإليكولوجية في المناطق 

الساحلية.
وربما يعاني أكثر من 158 ألف نسمة في أوروبا 
من تآكل السواحل أو الفيضانات بحلول عام 2022، 
الرطبة  األراضي  نصف  تختفي  أن  يتوقع  فيما 

الساحلية في أوروبا.

وفي تايالند، قد يؤدي فقدان األرض جراء ارتفاع 
انخفاض  إلى  سم   50 بمقدار  البحر  سطح  مستوى 
الناتج المحلي اإلجمالي بنحو 0.36 بالمائة (أي نحو 
300 مليون دوالر)، فيما قد يتسبب ارتفاع منسوب 
بالمائة   0.69 خسارة  إلى  سم   100 بنسبة  المياه 
التكلفة  وتقدر  سنوياً.  دوالر)  مليون   600 (حوالي 
السنوية لحماية سواحل سنغافورة من 0.3 إلى 5.7 
مليون دوالر بحلول عام 2050، لتصل ما بين 0.9 

و 16.8 مليون دوالر بحلول عام 2100.

المعنية  الدولية  الحكومية  اللجنة  ذكرته  لما  وطبقاً 
بتغير المناخ، قد يؤدي ارتفاع مستوى سطح البحر 
ورشيد  اإلسكندرية  مثل  مدن  في  سم   50 بمقدار 

على  تقع  التي  وبورسعيد 
في  النيل  نهر  دلتا  ساحل 
مصر إلى تهجير أكثر من 
ديارهم  من  نسمة  مليوني 
وظيفة  ألف   214 وفقدان 
تُقدر  أراضي  وضياع 
قيمتها بأكثر من 35 مليار 

دوالر.

مستوى  ارتفاع  يؤدي  وقد 
زيادة  إلى  البحر  سطح 
إفريقيا،  في  الفيضانات 
خاصة على طول السواحل 
سيزيد  ما  وهو  الشرقية، 
من تعرض المدن الساحلية 
االجتماعية  لألخطار 
والطبيعية،  واالقتصادية 
االنعكاسات  ذلك  في  بما 
هذه  سكان  على  الصحية 
تكلفة  تصل  وقد  المناطق. 

التكيف مع هذه الظاهرة إلى ما ال يقل عن 5 إلى 10 
بالمائة من الناتج المحلي اإلجمالي.

الثلوج والجليد
كثيرة  سنوات  مدار  على  الدراسات  أظهرت  وقد 
انخفاض الثلوج والجليد خاصة منذ عام 1980، مع 
انخفاض أسرع وتيرة خالل العقد الماضي. وبحسب 
فإن  المناخ،  بتغير  المعنية  الدولية  الحكومية  اللجنة 
معظم الطبقات الجليدية التي تغطي الجبال في حالة 
الطبقات  تتراجع  كما   .(1850 عام  (منذ  تراجع 
الثلجية في بداية فصل الربيع وينكمش الجليد البحري 
الفصول،  جميع  في  الشمالية  القطبية  المنطقة  في 
تقارير  توجد  الصيف- كما  وأكثرها حدة في فصل 
وأحياناً  التجمد،  دائمة  األرض  مساحة  تقلص  عن 

األرض واألنهار والبحيرات المتجمدة.

التأثيرات
وعلى المدى القصير، يزيد ذوبان الطبقات الجليدية 
في جبال الهيمااليا من خطر حدوث الفيضانات وتآكل 
وبنجالديش  نيبال  في  طينية  انهيارات  مع  للتربة، 
وباكستان وشمال الهند خالل موسم األمطار. وألن 
ذوبان الثلوج يتزامن مع الرياح الصيفية الموسيمة، 
فإن أي تركيز للرياح الموسمية أو زيادة في الذوبان 
قد يسهم في حدوث الفيضانات في مناطق تجمعات 

المياه في منطقة الهيمااليا.
وعلى المدى الطويل، قد يؤدي االحتباس الحراري 
إلى ارتداد خط الثلوج، واختفاء الكثير من الطبقات 
الذين  بالسكان  جسيماً  ضرراً  يلحق  مما  الجليدية 
والتي  آسيا،  في  الرئيسية  األنهار  على  يعتمدون 
الهيمااليا.  من  الذائبة  المياه  من  منها  الكثير  يتغذى 
ونتيجة لذلك قد يعاني أكثر من مليار نسمة عبر آسيا 
من نقص في المياه أو تدهور األراضي أو الجفاف 

بحلول عام 2050.

التغير المناخي والصحة
المناخي  بالتغير  تتأثر  التي  الخطر  عوامل  وتشكل 
في  تسهم  التي  العوامل  أكثر  بين  من  واألمراض 
في  بما  العالم،  في  واألوبئة  األمراض  زيادة عبء 
ذلك نقص التغذية (الذي يتسبب في وفاة نحو 3.7 
مليون نسمة سنوياً)، واإلسهال (1.9 مليون نسمة) 
والمالريا (0.9 مليون نسمة)، وفقاً لمنظمة الصحة 

العالمية.
وتشير اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ 
إلى أن ارتفاع درجة الحرارة وكثرة الظواهرالمناخية 
المتأثرة  األمراض  زيادة  إلى  يؤدي  قد  الشديدة 
بالمناخ، وهناك احتمال بأن يواصل التغير المناخي 

تأثيره السلبي على صحة اإلنسان في آسيا.
ومن المتوقع أيضاً أن تتسبب أمراض اإلسهال التي 
ترتبط بشكل أساسي بالتغير المناخي في وفاة أعداد 
آسيا  في جنوب وجنوب شرق  السكان  متزايدة من 
في ظل ارتفاع درجة حرارة المياه الساحلية وزيادة 
الكوليرا في  المياه مثل  بواسطة  المنقولة  األمراض 
الموائل  تتسبب  أن  المحتمل  ومن  المناطق.  هذه 
الطبيعية لألمراض المنقولة بواسطة المياه في شمال 

آسيا في زيادة تعرض السكان لألمراض.

قد  المالريا  أن  تُظهر  الدراسات  بعض  أن  ورغم 
شرف  وهضاب  الجنوبية  إفريقيا  منطقة  في  تنتشر 
إفريقيا، فليست األنباء كلها سيئة. إذ تظهر توقعات 
أنه  المناخ  بتغير  المعنية  الدولية  الحكومية  اللجنة 
بحلول عام 2050، وحتى عام 2080، من المحتمل 
الساحل  شرق  منطقة  من  كبير  جزء  يصبح  أن 
وأجزاء كثيرة من جنوب ووسط قارة إفريقيا، بيئات 

غير مناسبة النتقال المالريا.
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عادل فهمي

االتحادية  الحكومة  من  الداخلية  وزراء  اجتمع 
مؤتمر  في  الفيديو  طريق  عن  الواليات  وحكومات 
وزير  زيهوفر  هورست  وتحدث  الداخلية،  وزراء 
الداخلية االتحادي مع زمالئه حول عمليات الترحيل 
الداخلية  وزراء  مؤتمر  في  "وطالب  سوريا:  إلى 
بأنه بداًل من فرض حظر عام على الترحيل، سوف 
المستقبل مرة أخرى من كل حالة على  في  نتحقق 
ما  والخطرين،  للمجرمين  بالنسبة  األقل  حدة، على 

إذا كان الترحيل إلى سوريا ممكناً".
وتخضع سوريا، التي مزقتها الحرب األهلية، لحظر 
الترحيل منذ عام 2012، والذي يتم تمديده كل عام 
هناك.  اإلنسان  حقوق  حالة  سوء  بسبب  اآلن  حتى 
مرة  يقرروا  أن  الداخلية  وزراء  على  يتعين  واآلن 

أخرى ما إذا كان سيتم ترحيلهم إلى سوريا.

هجوم دريسدن يغذي النقاش
مثليي  زوجين  على  بالسكين  القاتل  الهجوم  أثار 
الجنس في دريسدن في أوائل أكتوبر/تشرين األول، 
جداًل  نفذه،  سوري  لجوء  طالب  أن  يُزعم  الذي 
متجدداً حول عمليات الترحيل إلى سوريا. وفي حين 
اإلعادة  عمليات  االتحاد  داخلية  وزراء  بعض  يؤيد 
الديمقراطي  الحزب  سياسيي  فإن  هذه،  الوطن  إلى 
االشتراكي على وجه الخصوص يعتبرون االقتراح 

سخيفاً.

من  أنه  يعتقد  أحد  يكاد  ال  األمنية،  السلطات  داخل 
في  الوضع  في  تحسن  هناك  يكون  أن  الواقعي 
الترحيل  عمليات  وأن  المناسب  الوقت  في  سوريا 
آخر  سبب  وهذا  أخرى.  مرة  ممكنة  ستكون  هناك 
التخلص  يجعل السلطات تحاول اآلن بشكل متزايد 
من المخاطر السورية بطريقة مختلفة - ألن عددها 
يُعتبرون  بين 615 شخصاً  آخذ في االزدياد. ومن 
تهديدات إسالمية، أي األشخاص الذين يتهمون دائماً 
أجنبياً،  هناك 279  أعمال عنف خطيرة،  بارتكاب 
من بينهم 89 سورياً و43 تركياً و31 روسياً و17 

عراقياً.

التطرف يحدث أيضا في ألمانيا
أنها  لتصنيفها على  أسباب مختلفة  هناك  تكون  وقد 
خطيرة، مثل أن أشخاصا في بلدانهم األصلية ينتمون 
إلى جماعة إرهابية، وبالتالي يجري التحقيق معهم 

اآلن. 
المزيد  إن  أيضاً  األمنية  السلطات  تقول  ذلك،  ومع 
على  اآلن  يصنفون  السوريين  الشباب  من  والمزيد 

أنهم مستعدون للعنف، الذين من المرجح أن يصبحوا 
األشخاص  هؤالء  ويشمل  البلد.  هذا  في  متطرفين 
مصحوبين  غير  قاصرين  كالجئين  تركوا  الذين 

بذويهم، مثل القاتل المزعوم لدريسدن.
ال  جزءا  الخطرين  األشخاص  ترحيل  أصبح  وقد 
لمكافحة  األلمانية  السلطات  استراتيجية  من  يتجزأ 
لمكافحة  المشترك  المركز  ويجمع  اإلرهاب. 
اإلرهاب في "برلين – تريبتو" بانتظام ممثلين عن 
الحكومة  من  الدستورية  الحماية  وسلطات  الشرطة 
جهاز  عن  فضال  الواليات،  وحكومات  االتحادية 
االستخبارات االتحادي، ودائرة الفحص العسكري، 
وممثلي مكاتب المدعين العامين، والمكتب االتحادي 
للهجرة والالجئين. تناقش مجموعة العمل هذه كيفية 
التخلص من اإلسالميين الخطرين الذين ال يحملون 

الجنسية األلمانية.

المزيد من عمليات الترحيل بعد الهجوم على سوق 
في  برلين  في  بالتس"  "بريتشيد  على  الميالد  عيد 
ديسمبر 2016، حدث تغيير في االستراتيجية داخل 
السلطات األمنية. ومنذ ذلك الحين، ازدادت عمليات 
ترحيل المتطرفين اإلسالميين وتسليمهم زيادة حادة. 
 - إسالمي   200 نحو  ترحيل  تم  الحين،  ذلك  ومنذ 
من بينهم 97 شخصاً معرضين للخطر - تم ترحيل 
وتونس  والجزائر  ومصر  أفغانستان  إلى  معظمهم 
وتركيا والمغرب ولبنان والعراق وباكستان وروسيا 
واألردن وصربيا والصومال وسريالنكا وكوسوفو 
وطاجيكستان. وباإلضافة إلى ذلك، وبموجب الئحة 
بلدان  إلى  اإلسالميين  نقل  أيضاً  تم  الثالثة،  دبلن 
االتحاد األوروبي مثل إيطاليا أو الدنمرك أو ليتوانيا.

"الخروج الخاضع للرقابة" بداًل من الترحيل
بالنسبة للمتطرفين ذوي  ولكن أصبح األمر إشكالياً 
الجنسية السورية. وبسبب حظر الترحيل، ال يمكن 
إعادة التوطين بانتظام بالنسبة لهم. ولذلك، كثيرا ما 
السلطات األمنية طرقا أخرى - على سبيل  تحاول 
المثال، من خالل "الخروج الخاضع للرقابة". وهذا 
ألمانيا  مغادرة  على  عون  يُشجَّ اإلسالميين  أن  يعني 
يعيش  التي  البلدان  في  المثال،  - على سبيل  طوعاً 
ثم  المعارف.  أو  األقارب  أو  األسرة  أفراد  فيها 
عودته.  لمنع  الشخص  على  الدخول  حظر  يُفرض 
وعادة ما تتحمل السلطات تكاليف الرحالت الجوية، 
نقدية  المغادرة مبالغ  الراغبون في  يتلقى  ما  وغالباً 

صغيرة للرحلة.
المحكمة  الثاني 2018، حكمت  نوفمبر/تشرين  في 

القاتل  السوري  على  دريسدن  في  العليا  اإلقليمية 
المزعوم لدريسدن، بالسجن لمدة سنتين وتسعة أشهر 
لألحداث بتهمة الترويج لميليشيا "داعش" اإلرهابية. 
عدة  السلطات  اجتمعت  سجنه،  فترة  قضاء  وأثناء 
كيفية  لمناقشة  اإلرهاب  مكافحة  مركز  في  مرات 

إخراجه من البالد.

فشل المغادرة إلى تركيا
لن  "القضية  أن  إلى  البداية  في  السلطات  وأشارت 
وجود  عدم  بسبب  العام  الفريق  وضع  في  تُدرج 
لم  الترحيل  فإن  سوري،  وألنه  القبول".  معايير 
فكرة  ذلك ظهرت  بعد  ولكن  مطروحاً.  خياراً  يكن 
تركيا، حيث  إلى  السجن  بعد خروجه من  المغادرة 
كانت تعيش شقيقته. ولم يتم إبالغ السلطات التركية 
بأن إسالمياً خطيراً كان يدخل إال عندما كان الشاب 
على متن الطائرة بالفعل. ولكن ذلك لم يحدث، ألنه 
التي كانت  التأشيرة،  يقال إن تركيا رفضت بالفعل 

ضرورية للدخول.
وعندما أُطلق سراحه من السجن في نهاية سبتمبر/

أيلول، تلقى السوري أمر ترحيله على الفور - مع 
طلب مغادرة ألمانيا. وقد ألغي مركزه كالجئ ألنه 
يشكل "خطرا على أمن جمهورية ألمانيا االتحادية". 
ومن الناحية الشكلية البحتة، أصبح اإلسالمي ملزماً 
اآلن بالمغادرة، ومع ذلك، بقي - وربما بعد بضعة 
الزوجين  على  بسكين  القاتل  الهجوم  نفذ  فقط  أيام 

مثلي الجنس في المدينة القديمة في دريسدن.

وفي حالة أخرى، حققت السلطات نجاحاً أكبر. في 
وهو  ن.،  أيمن  غادر  الثاني،  نوفمبر/تشرين  بداية 
سوري يبلغ من العمر 19 عاماً كان يعيش كطالب 
فيرفيلد  أنهالت  لجوء في فريدرسدورف في منطقة 
كان  إنه  ويقال  طوعاً.  البالد  أنهالت)،  (ساكسونيا- 
مهتماً بصنع القنابل وهو من الميليشيا اإلرهابية التي 
كبيراً  خطراً  واعتبر  االسالمية«  »القاعدة  تشكل 
على السلطات. وفي بعض األحيان، كانت الشرطة 
وضع  إلى  واضطرت  الساعة  مدار  على  تراقبه 

سوار إلكتروني في قدميه.
ألمانيا  بمغادرة  أيمن  إقناع  تم  أسابيع،  بضعة  قبل 
طوعاً. سافر أيمن ن. متسلحاً بـ50 يورو من النقود 
اليدوية عبر تركيا إلى السودان. وكان مكتب المدعي 
في  لالشتباه  الجاني  مع  يحقق  ناومبورغ  في  العام 

ارتكابه أعمال إرهابية، لكنه وافق على رحيله. 
من الواضح أنهم كانوا سعداء للتخلص منه.

الترحيل إلى سوريا
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أدانت محكمة العدل التابعة لالتحاد األوروبي المجر 
عبور"  "مناطق  بإنشاء  اللجوء  حق  لـ"انتهاكها" 
تصد طالبي اللجوء، وهي عقوبة جديدة ضد سياسة 
الهجرة المثيرة للجدل التي اعتمدها رئيس الوزراء 

المجري فيكتور أوربان.

المجر فشلت في احترام قانون االتحاد األوروبي
بأن  األوروبي  االتحاد  في  العليا  المحكمة  قضت 
األوروبي  االتحاد  قانون  احترام  في  "فشلت  المجر 
من خالل حرمان األشخاص من دخول البالد دون 
التقدم بطلب  الحصول على االستفادة من الحق في 
للحصول على اللجوء واحتجازهم بشكل غير قانوني 

في "مناطق العبور" على حدودها مع صربيا".
مقرا  لوكسبورغ  من  تتخذ  التي  المحكمة  وقالت 
بالتزامها بضمان  الوفاء  أخفقت في  "المجر  إن  لها 
الوصول الفّعال إلى إجراءات منح الحماية الدولية" 
خالل  من  صربيا  من  يدخلون  الذين  لألشخاص 
طلباتهم  تقديم  من  تمكينهم  وعدم  عنهم  "التخلي 

للحصول على اللجوء".
األوروبية  العدل  محكمة  أدانت  أيار/مايو،  وفي 
شخصا   2017 تلقائيا  تحتجز  كانت  ألنها  المجر، 
من طالبي الحماية الدولية في "مخيمي عبور" عند 

حدودها الجنوبية،.

إجراءات منح الحماية الدولية
ومنذ حزيران/يونيو لم يعد يسمح بدخول مهاجرين 
المجرية، ما يشكل بحسب  الحدود  إلى  قانونيا  جدد 
األمم المتحدة "انتهاكا للقانون األوروبي والدولي". 
على  ملفاتهم  إيداع  اللجوء  طالبي  بإمكان  يعد  ولم 
الى  تقديمها  عليهم  وإنما  المجرية،  األراضي 
السفارات المجرية في الدول المجاورة، لكن قلة من 

طالبي اللجوء يقومون بذلك.
عبرها  يمر  التي  الرئيسة  الدولة  صربيا،  في 
لدى  طلبات  فقط  أشخاص  سبعة  قدم  المهاجرون، 
السفارة المجرية في 31 تموز/يوليو، بحسب األرقام 

التي قدمتها الحكومة المجرية.
إجراءات  إلى  الوصول  "تقييد  أن  المحكمة  وترى 
لمقدمي  القانوني  غير  واالحتجاز  الدولية،  الحماية 
طلبات الحصول على هذه الحماية في مناطق العبور 
وكذلك ترحيلهم خارج الحدود المجرية تم بشكل غير 

قانوني و دون احترام لمبادئ حقوق اإلنسان ".

طالبت  األوروبي  لالتحاد  التابعة  العدل  محكمة 
باإلفراج عن طالبي اللجوء المقيمين في معسكرات

التابعة  العدل  محكمة  طالبت  أيار   / مايو  في 
لالتحاد األوروبي، باإلفراج عن طالبي اللجوء في 
الحدود مع  العبور هذه على  معسكرات في مناطق 

صربيا، وحكمت بأنهم محتجزون دون سبب وجيه، 
المثيرة  المعسكرات  هذه  إخالء  إلى  المجر  دفع  ما 

للجدل.
و"تومبا"  العبور"روسزكي"  منطقتي  إنشاء  وتم 
الشائكة  األسالك  من  سياًجا  المجر  أقامت  أن  بعد 
على طول حدودها مع صربيا ومع كرواتيا في عام 

2015 أثناء أزمة الهجرة.

ميثاق إصالح الهجرة واللجوء
المجري  الوزراء  رئيس  سبتمبر/أيلول رفض  وفي 
واللجوء"  الهجرة  إصالح  "ميثاق  أوربان  فيكتور 
الذي اقترحته بروكسل في وقت سابق من هذا العام.
أن  جنيف  اتفاقية  على  الموقعة  المجر  واعتبرت 
"طالبي الحماية الدولية ليسوا محرومين من الحرية، 

ألنه بإمكانهم العودة إلى صربيا".
الذين  المهاجرين  استعادة  رفضت  الدولة  هذه  لكن 

وجدوا أنفسهم عالقين في منطقة عازلة قانونيا.
أمام  القضية  هذه  أحالت  األوروبية  المفوضية 
المحكمة بشأن قانون قدمته في عام 2015 ، عندما 
دخل أكثر من مليون مهاجر إلى أوروبا، معظمهم 
اليونان  إلى  العراق يصلون  أو  الجئون من سوريا 

بنية طلب اللجوء في ألمانيا أو الدول اإلسكندنافية.
عبر  المهاجرين  من  اآلالف  عشرات  انتقل  ولما 
المناهضة  المجرية  الحكومة  أقامت  البلقان، 

للمهاجرين أسواًرا من األسالك الشائكة إلبعادهم.
وقالت المفوضية حينها: " إن األشخاص الذين دخلوا 
واحتُجزوا  المناطق،  هذه  إلى  قسراً  ُرحلوا  المجر 
طلب  في  حقهم  من  وُحرموا  هناك  منهجي  بشكل 

الحماية الدولية".
وترى محكمة العدل األوروبية "إن حق األشخاص 
في التقدم بطلب للحصول على اللجوء "يعد خطوة 
يلتمسون  الذين  ألولئك  الحماية  منح  في  أساسية" 

سالمتهم،  أو  حياتهم  ضد  التهديدات  بسبب  اللجوء 
"ال  األوروبي  االتحاد  في  األعضاء  الدول  وأن 

يمكنها التغاضي عن ذلك".
باحتجاز  المجر  قرار  "إن  أيًضا:  المحكمة  وقالت 
بعض األشخاص في مناطق العبور، التي تم تفكيكها 
منذ ذلك الحين، في حين تم النظر في طلبات لجوئهم 

"يشكل احتجاًزا".

المجر تغلق أبوابها أمام طالبي اللجوء
ومنذ حزيران/يونيو لم يعد يسمح بدخول مهاجرين 
المجرية، ما يشكل بحسب  الحدود  إلى  قانونيا  جدد 
والدولي.  األوروبي  للقانون  انتهاكا  المتحدة  األمم 
على  ملفاتهم  إيداع  اللجوء  طالبي  بإمكان  يعد  ولم 

األراضي المجرية.

لالجئين  المتحدة  األمم  وكالة  باسم  الناطق  واعتبر 
آرنو سيمون، أن الحكومة المجرية تخلصت عمليا 
من كل طالبي اللجوء. لكن الشرطة المجرية أعلنت 
أنه تم توقيف حوالى 20 ألف شخص في المجر، أو 
حاولوا الدخول إليها بدون أوراق بين كانون الثاني/
يناير وآب/أغسطس 2020، وقد وضعوا قيد الحجز 
االحتياطي أو أعيدوا إلى صربيا. وقد أظهرت أرقام 
طرد  تم  فقط  تموز/يوليو  خالل  أنه  المتحدة  األمم 

804 أشخاص، من المجر نحو صربيا.

القادة  األوروبي  البرلمان  أعضاء  من  العديد  ويتهم 
االتحاد  ابتزاز  بمحاولة  والبولنديين  المجريين 
األوروبي، وتعريض سبل عيش األوروبيين للخطر. 
وفي وقت سابق، قال البرلمان األوروبي إنه لن يقدم 
تمويل  ربط  بشأن  وبولندا  للمجر  تنازالت"  "أي 

االتحاد األوروبي بمبادىء احترام سيادة القانون".

سامي عيد
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المهندس/ فتحي الحّبوبي

»قد كان لي وطٌن أبكي لـنكبته ... واليوم ال وطٌن عندي وال سكُن
وال أرى في بالٍد كنت أسُكنها .... إال ُحثالة ناس قاءها الزمُن«

معروف الرصافي 

قاءها  ناس  ُحثالة  "إال  العرب  بالد  في  هناك  ليس 
الزمُن"، هكذا قال  معروف الرصافي شاعر العراق 
وكّل العرب منذ أكثر من سبعة عقود من الزمن، في 
رؤية استتشرافية شديدة الوضوح، تحاكي وتتماهى 
مع واقع العرب اليوم والسيّما منهم السياسيين على 

وجه  التحديد والتخصيص . 
بذكاء  مفضوح  واستخفاف  باستغباء  أنّه  حيث 
ويائسة  بائسة  محاولة  وفي  العربية،  الشعوب 
الستبالهها، يّدعي الكثير من السياسيين العرب أنّهم 
ابتلوا بالمغاالة في حّب الوطن منذ نعومة أظفارهم 
كمكّون  عروقهم  في  يسري  الحّب  هذا  يجعل  بما 
أساس  لدمائهم "الملّوثة بفيروس الفساد والخيانة". 
فيما هم في حقيقة األمر والواقع، قد ابتلوا بالمغاالة  
نكب،  الذي  الوطن  حساب  على  ذواتهم  حّب  في 

بالتأكيد، وابتلى بوجودهم أيّما نكبة وابتالء. 
إنّما  بالوطنيّة"  التجارة  السياسيون"محترفو  هؤالء 
الوطن  نهب  في  واقتدار"،  "بكفاءة  بالمغاالة  ابتلوا 
كّل حسب ما تيّسر له وما استطاع إلى النهب سبيال. 
على  وسيظّل  يزال  وال  كان  العربي  فالوطن  لذلك 
محترفي  ساسته،  نهب  مطرقة  بين  واقعا  األرجح، 
المغالين في  "الوطنيين"  أبنائه  والنصب من  الدجل 
حّب نهبه ال في حبّه كما يزعمون، وسندان األطماع 
استجالب  إلى  به  ستؤّدي  التي  الخارجيّة  والديون 
المستعمر المتربّص به على الّدوام بمساعدة هؤالء 
المغالين في حّب الوطن إلى حّد خيانته والتآمر عليه 

وفق مقولة "ما زاد على الحّد إنقلب إلى الضّد. " 

التي  السكيزوفرينية  الممارسة  لهذه  وكنتيجة حتميّة 
العمي،  لعلّه  أو  السياسي  عمادها االنفصام والحول 
والتي يأتيها أغلب السياسيين العرب "اإلقطاعيون؛ 
إمكانيّة  دون  الجزم،  يمكن  فإنّه  الوطنية"،  أدعياء 
اإلنسان  تراجيديا  أو  دراما  بأّن  الخطأ،  في  الوقوع 
العربي الذي يعاني جّراء مغاالتهم في حّب الوطن، 
استالبا وتغريبا عن الذات وعن اآلخرين كتعبير عن 
غير  تراجيديا  هي  إنّما  والنحن،  األنا  بين  صراع  
مرّشحة للزوال فهي ال زمنية (intemporel )، بل 

.( trans-temporel) لعلّها عبر- زمنية

التراجيديا، واإلنسان  إذ كيف يمكن  أن تزول هذه 
حّر  في  وطن  السعيد  بالعيش  دوما  الحالم  العربي 
حدب  كل  من  اليوم  المصائب  به  تعصف  ومتقّدم، 
وصوب، ويتماهى وضعه المعيشي مع ما عبّر عنه 

الشاعر الفلسطيني سميح القاسم بالقول:

يا أّيها الموتى بال موت
تعبت من الحياة بال حياة

التنمية  طريق  تشّق  المتقدم  العالم  دول  يشاهد  فهو 
في  وازدهارا  نمّوا  وتحقّق  بل،  ال  وكفاءة.  بثبات 
اقتصاديّة  قاعدة  على  وتتوّفر  المجاالت.  مختلف 
قويّة ومتنّوعة تهيمن بفضلها على االقتصاد العالمي. 
فيما يلحظ أّن العرب ال يزالون يصارعون من أجل 
توفير مجّرد العيش البسيط، ناهيك عن العيش الكريم 
العدل  قيم  لسيادة  تكريس  من  يعنيه  بما  الُمرّفه  أو 
انتهاج  على  تعّودوا  قد  العرب  أّن  ذلك  الحريّة.  و 
والقمع  بالتسلّط  وموصومة  موسومة  فاشيّة  سياسة 
أحمد  العراقي  الشاعر  عنها  عبّر  والديكتاتورية، 
في قصيدة  بالقول  السجن  الذي عرف عذاب  مطر 
"ما أصعب الكالم" مخاطبا الراحل الفلسطيني ناجي 

العلي :

إصَعـْد فموطنك الُمـّرَجى مخفر
متعدُد اللهجات واألزياِء

للشرطة الخصيان، أو للشرطة
الثوار، أو للشرطة األدباِء

وقد  أّدت هذه السياسة العربيّة الهوجاء إلى تراجع 
تدّفق االستثمار داخليّا وخارجيّا  بما أنهك اقتصادها. 
وال نستثني من ذلك اقتصادات الدول التي هي أفضل 
حال من غيرها؛ وهي الدول المنتجة للنفط التي ال 
في  فتساهم  األثمان  بأبخس  ثرواتها  بيع  من  تمانع 
معدالت  تراجع  يعني  بما  البترول؛  أسعار  انهيار 
النمّو اإلقتصادي على مستوى الوطن العربي كافة،  
الصفر  حول  عادة  تحوم  التي  مستوياتها  أدنى  إلى 

سلبا وإيجابا.

 نعم، كيف يعقل أن تزول هذه التراجيديا والعرب 
يعيشون في  تخلّف وجهل وأّميّة وفقر مدقع، وعدم 
اقتصاد  إطار  في  غذائيا  الذاتي  االكتفاء  تحقيق 
ينهار باستمرار بوتيرة سريعة، تؤّدي إلى  اللجوء 
من  يضاعف  بما  الخارجيّة   الديون  مراكمة   إلى 
بتفّشى  عالقة  في  األليمة،  العربي  اإلنسان  معاناة 
الجوع والمرض والبطالة وانتشار اليأس واإلحباط 
دوائرها  تتّسع  انفّكت  ما  التي  المسلّحة  والنزاعات 
لتزيد من إنهاكه وتعّمق مأساته. ال بل، وفي عالقة 
بتفكيك مؤسسات الدولة والتفريط في السيادة الوطنيّة 
عن  أبدا  بوجهها  تشيح  ال  التي  األهليّة  وبالحروب 
أرض العرب، فهي ال تنتهي ردحا إاّل لتعود دهرا. 
يشبه  العربي  والعالم  التراجيديا  هذه  تنتهي  وكيف 
الجحيم فهو يشهد اضطرابات داخليّة خطيرة تعّطل 
و  واجتماعيّة  أمنيّة  وأوضاعاً  المواطن،  حياة  نسق 
سياسيّة و اقتصادية متدهورة تعيق تحقيق النمّو وال 
تبعث إاّل على القلق الشديد على مستقبل أّمة العرب 
منذ  الحّر  السقوط   بسرعة  تتقهقر  انفّكت  ما  التي 

سقوط غرناطة أواخر القرن الخامس عشر. 

إنّني ال أقول هذا من باب التهويل والتشاؤم أو التنكيد 
والتنغيص على اإلنسان العربي المقبل على الحياة،  
بل من باب نيل شرف  قول الحقيقة كما هي ودون 
االمريكي   الرئيس  مقولة  مع  يتماهى  بما  تجميل، 
األسبق هاري ترومان  "إنّني لم أعّكر صفو حياتهم 
جحيما".  بالحقيقة..فيرونها  أخبرهم  فقط  إنّني  أبدا، 
فإذا كان هذا حال األمريكان في فترة ما من تاريخهم 
فأّي  القّوة االقتصادية والعسكريّة،  وهم من هم من 
قصف  على  وتصحو  تنام  ألّمة  مستقبل  وأّي  حال 
عليها  تتوّفر  التي  التحتيّة  البني  وتدمير  المدافع 
رغم قلّتها ورداءتها، ال لشيء، إاّل ألّن حّكامها قد 
الله  توحيد  على  والسياسيّة  العقائدية  رؤاهم  اتّفقت 
وتقسيم األوطان، وعلى أن  يُقَتل المسلمون بسيوف 
في  حدث  لما  إنتاج  وإعادة  تواصل  في  المسلمين 

التاريخ من هالك الصحابة بسيوف الصحابة! *
والصغار،  الكبار  فيها  يذبح   ألّمة  مستقبل  وأّي 
كل  في  بغزارة  أبنائها  دماء  وتسيل  ورجاال،  نساء 
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في  ديارهم  من  مواطنوها  يهجر  و  ويُهّجر  لحظة، 
في  ساكنيها  رؤوس  فوق  البيوت  وتُهدم  يوم  كل 
القرف  يثير  التكرار،  دائم  يومي  سريالي   مشهد 
وال يليق حتّى بإنسان العصر الحجري، ناهيك عن 
إنسان القرن الواحد والعشرين، ويّدعي ساستها مع 
خجل  وال  شعوبهم  من  استحياء  ما  غير  في  ذلك، 
من أنفسهم، أنّهم يضّحون بحياتهم من أجل"الحريّة 

للوطن والسعادة للشعب".
بكلّيتها وأجزائها،  تنام وتصحو،  وأّي مستقبل ألّمة 
والتقاتل  الطائفيّة  النعرات  و  الفتن  إذكاء  على 
جوعا،  يتضّورون  ألطفال  مشاهد  وعلى  المذهبي، 
على  المستفحل  السلفي  اإلرهاب  ضحايا  وألشالء 
اإلسالم  "دار  هو  بما  العربي  الوطن  رقعة  امتداد 
" أكثر منه في "دار الكفر والحرب" **. وفي هذا 
المعنى يقول أحمد مطر في ذكرى وفاة ناجي العلي 

:
اصعد، فهذي األرض بيُت دعارة

فيها البقاُء معلٌّق ببغاِء !
َمْن لم يُمت بالسيِف مات بطلقة
من عاش فينا عيشة الشرفاء !

ماذا يضيرك أن ُتفارَق أّمًة
ليست سوى خطأ من األخطاِء

أخرجت  أّمة  "خير  تتحّول  أن  المعيب  من  أليس 
عن  فضال  أبناؤها  يعتبرها  أّمة  إلى  النّاس"  إلى 
بأنّها "ليست سوى خطأ من األخطاءِ" وال  أعدائها 
"بركات"  من  النَّْزَر  إاّل   البائس،  المآل  هذا  يعّد 
ساستها المخاتلين، المغالين في حّب أوطانهم، غير 
الّصباح  وقبل  مساء،  "صباحا  نهبه  في  المقّصرين 
وبعد  المساء ويـوم األحـد" كما قال الشاعر التونسي 
بحدوث  تفاءل  الذي  أحمد  أوالد  الصغيّر  الّراحل 

التغيير مؤّكدا أّن  :

الريـُح آتيـٌة وبيوتهـم قـّش .. 
والكـّف عاليـة وزجاجهـم هـّش

ال تحزنـوا أبـدا يا إخوتـي، أبدا .. 
إن شـّردوا طيـرا، يمضـي لـه العـّش

أن يستمّر  أيضا،  المعيب والمستغرب  أليس من  ثّم 
العرب، برغم كّل المآسي والفواجع التي سبّبها لهم 
حّكامهم السابقين والحاليين، في تقديس البعض منهم 
حّد العبادة، في تغاض تام  وواضح عن عثراتهم، 
سقطاتهم، أخطائهم وجرائمهم التي ال تغتفر في حّق 
الوطن والمواطن على مدى فترات حكمهم الطويلة 
قطاعات  تزال  فال  متعاقبة.  ألجيال  امتّدت  التي 
واسعة من الجماهير العربيّة في مصر وغير مصر، 
تلهج بذكر مناقب جمال عبد الناصر وبطوالته رغم 
مصر  على  الكارثيّة   1967 هزيمة  في  تسبّب  أنّه 
وعلى كامل الوطن العربي والتي استقبلها البعض، 
البعض  اعتبرها  فيما  النصر،  يستقبل  كما  تماما، 
في  تفوق  نكبة  أنّها  والحال  نكسة،  مجّرد  اآلخر 

تسبّب  قد  النّاصر  عبد  وكان   .1948 نكبة  حجمها 
قبل ذلك في مقتل 26 ألف مصري في حربه على 
اليمن عدا القتلى اليمنيين (200 ألف)، وهي الحرب 
التي اعتبرها المؤّرخون بمثابة "فيتنام مصر". كما 
تسبّب في االنفصال بين مصر والسودان رغم رفعه 

لراية الوحدة العربيّة. 
من  واسعة  شرائح  تزال  ال  السياق،  ذات  وفي 
تشيد  تونس  وغير  تونس  في  العربي  المجتمع 
بخصال الحبيب بورقيبة، رغم أنّه ترك تونس عند 
االنقالب عليه على حافة االنهيار االقتصادي. ال بل، 
ورغم تصفيته لخصومه السياسيين وخوضه تجربة 
الفاشلة التي أّدت إلى مآسي ال حصر لها  التعاضد 
عاناها صغار الفاّلحين والتّجار. يضاف إلى ذلك أّن 
سياسة بورقيبة التنمويّة كان محورها األساس تنمية 

الساحل على حساب المناطق الداخليّة للبالد. 
وحتّى ال أثقل على نفسي وعلى القارئ، فلن أسهب 
إلى  السريعة  اإلشارة  بمجّرد  وأكتفي  التفاصيل  في 
بإعجاب  يحظون  يزالون  ال  آخرين  عرب  قادة 
في  أحدثوه  الذي  الفساد  رغم  العربيّة  الجماهير 
بلدانهم وأحيانا في بلدان مجاورة. ومن بين هؤالء 
البهلوانية  وشطحاته  القّذافي  معّمر  الدكتاتور  نذكر 
بالذكر مجزرة  منها  أخّص  التي  المعروفة وأعماله 
الّطاغية صّدام حسين  نذكر  كما  أبو سليم".  سجن" 
وحروبه/أّم المعارك التي ال تنتهي. ونذكر الدكتاتور 
أودت   التي  الشهيرة  حماة  ومجزرة  األسد  حافط 

بحياة عشرات اآلالف من المسلمين. 
كما نذكر حسني مبارك وفساده الذي يزكم األنوف 
إضافة إلى فساد زوجته وإبنيه. ولعلّنا نفرد لكّل واحد 
من هؤالء مقاال كامال حول انتهاكاته وجرائمه التي 
ال تحصى وال تعّد في حّق مواطنيه رغم التأكيدات 

مغاالته  على  المخاتلة،  في خطاباته  لهم،  المتكّررة 
في حّب الوطن واالستعداد للتضحية من أجله. 

وحتّى ال نتكاذب، فإّن األغلب األعّم من الجماهير 
المعجبة بالرؤساء المذكورين، قد يكون حصل بشكل 
اإلقطاعيين  هؤالء  من  ما  منفعة  على  األشكال  من 
َيْعَشُقوَن  ِفيَما  للنّاِس  فإّن   كّل  وعلى  السياسيين. 
َمَذاِهُب كما قال أبو فراس الحمداني. ولكن ال يعني 
يساهموا  لم  الحّكام  هؤالء  بأّن  إقرارا  ،مطلقا،  ذلك 
بالقسط األكبر في تمّدد تراجيديا اإلنسان العربي في 

التاريخ والجغرافيا في آن معا. 
العرب،  السياسيين  لكّل  بالقول  النهاية  في  وأكتفي 
تبّا لكم جميعا ودون  من سبق ومن لحق وسيلحق، 
اليوميّة.  حياتنا  وجحيم  بلوانا  سبب  فأنتم  استثناء، 
لنتعلّم والمستشفيات  المدارس  لنا بعضكم  ولئن فتح 
لنتداوى فهذا من صميم دوركم وليس من قبيل المنّة 

منكم علينا، ألنّنا مواطنون ولسنا قطيع أغنام.

تأّسيا  وأتّهم،   أشّك  إنّي  الدرس؟؟   أستوعبتم  فهل 
بما فعله "إميل زوال"  (Emile Zola) في رسالته  
التاريخيّة والشهيرة  لرئيس جمهورية فرنسا "فليكس 
  Dreyfus قضية  )حول   Félix Faure) فور" 

وعنوانها "إنّي أتّهم. 

--------------------------------------
* أنظر الفصل الثانى من كتاب (الصحابة والصحابة) 
بعنوان (الصحابة والقتل)  لخليل عبد الكريم الصادر 

عن دار سينا للنشر- سنة 1997.
ولدار  اإلسالم  لدار  الشوكاني  تعريف  أنظر   **

الحرب  والكفر في كتاب (السيل الجّرار)
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أحمد الجمال

ـ بنهاية القرن يصل عدد السكان فوق 11 مليارات
ـ إفريقيا تقود االنفجار السكاني في العالم

ـ فرنسا ستصبح أكثر الدول األوروبية سكانا 79 مليونا )اآلن 66( ، وألمانيا ستصبح 56 مليونا ) اآلن 82(

السكان  علم  في  جديدة ألخصائيين  دراسة  أظهرت 
أن عدد سكان األرض سيبلغ على  المتحدة،  باألمم 

األرجح 11 مليار نسمة في نهاية القرن الحالي.
وقال خبراء سكان من األمم المتحدة وجهات أخرى 
إنه على النقيض من بعض التوقعات السابقة فسوف 
اقتراب  مع  كبيرة  بصورة  العالم  سكان  عدد  يرتفع 
حد  الى  يرجع  فيما  والعشرين  الحادي  القرن  نهاية 
كبير الى معدل مواليد اعلى من المتوقع في افريقيا 

جنوب الصحراء.
وقال الباحثون إنه يوجد احتمال بنسبة 80 في المئة 
ان يزيد عدد سكان الكوكب البالغ حاليا 7.2 مليار 
نسمة  مليار  و12.3  مليار   9.6 بين  ما  الى  نسمة 

بحلول عام 2100 .
المئة  في   80 بنسبة  احتماال  ايضا  الخبراء  ويتوقع 
ان يرتفع عدد سكان افريقيا الى ما بين 3.5 مليار 
مليار  من   2100 العام  بحلول  نسمة  مليار  و5.1 

نسمة حاليا.

السكان  علوم  اخصائي  قادها  التي  الدراسة  وتتوقع 
باألمم المتحدة باتريك جيرالند وأخصائي االحصاء 
وعالم االجتماع ادريان رافتري من جامعة واشنطن 
في   30 بنسبة  احتماال  ساينس،  مجلة  في  ونشرت 

المئة ان يتوقف نمو سكان االرض هذا القرن.
من  تنشأ  الجديدة  التوقعات  إن  رافتري  وقال 
المواليد في  بيانات تؤكد بوضوح أن معدالت 
بالسرعة  تتراجع  لم  الصحراء  جنوب  افريقيا 
التي كان بعض الخبراء يتوقعونها وهو اتجاه 
إعداد  لدى  الدرجة  بنفس  واضحا  يكن  "لم 

توقعات سابقة".
وقال رافتري إن الباحثين استخدموا بيانات عن 
السكان والخصوبة والوفيات والهجرة من كل 
باستخدام  المستقبلية  المعدالت  توقعوا  ثم  دولة 

نماذج احصائية.
وقال جيرالند إن دول افريقيا جنوب الصحراء 
السكان  من  كبير  عدد  بالفعل  بها  يوجد  التي 
ان  المتوقع  من  مرتفعة  خصوبة  ومعدالت 
وتنزانيا  نيجيريا  ومنها  السكاني  النمو  تقود 
والنيجر  الديمقراطية  الكونجو  وجمهورية 
وموزامبيق  وزامبيا  وكينيا  وإثيوبيا  وأوغندا 

ومالي.

وبلغ عدد سكان العالم مليار نسمة في اوائل القرن 
في  نسمة  ملياري  الى  تضاعف  ثم  عشر  التاسع 
ستة  الى  مجددا  زاد  ثم  العشرين  القرن  عشرينات 
مليارات  وبلغ سبعة  التسعينات.  في  نسمة  مليارات 

و800 مليون نسمة في 2020 .

وتؤكد النتائج التي خلصت اليها الدراسة المخاوف 
التي عبر عنها بعض الخبراء قبل عقود من كوكب 
الطبيعية  الموارد  يستنفدون  وبشر  ازدحاما  يزداد 
او  الطعام  من  يكفي  ما  انتاج  في  ويجدون صعوبة 

التعايش مع الفقر واألمراض المعدية.
تستفيد  ان  يمكن  االفريقية  الدول  إن  رافتري  وقال 
إذ  الخصوبة  معدالت  لخفض  السياسات  بتعزيز 
على  الحصول  فرص  زيادة  أن  الدراسات  تظهر 
وسائل منع الحمل وزيادة تعليم البنات والنساء يمكن 

أن يكون فعاال.
السنوات  خالل  "اإلجماع  أن  رافتيري  وأضاف 
العالم،  سكان  عدد  أن  على  كان  األخيرة  العشرين 
سيواصل  نسمة،  مليارات   7.8 عند  حاليا  المقدر 
القرن  نهاية  في  مليارات   9 إلى  ليصل  ازدياده 
الحادي والعشرين قبل أن يصل إلى سقفه األعلى ثم 

يبدأ بالتراجع على األرجح".

البالغ  اسيا  سكان  عدد  يزيد  ان  الباحثون  وتوقع 
للذروة عند حوالي  حاليا 4.46 مليار نسمة ليصل 
يبدأ  ثم   2050 عام  بحلول  نسمة  مليارات  خمسة 
اميركا  سكان  عدد  يبقى  أن  وتوقعوا  التراجع.  في 
الشمالية وأوروبا وأميركا الالتينية دون مليار نسمة 

في كل منها بحلول 2100 .

أوروبا  بلدان  أكبر  فرنسا  تصبح  أن  المتوقع  ومن 
من حيث التعداد السكاني سنة 2100 مع 79 مليون 
نسمة في مقابل 66 مليونا حاليا. في المقابل، ستشهد 
ألمانيا تراجعا واضحا في تعداد سكانها البالغ حاليا 
80 مليون نسمة ليصل إلى 56 مليونا وفق رافتيري.
ولفت هذا األخصائي في العلوم اإلحصائية إلى أن 
ألمانيا كما فرنسا ستشهدان ازديادا في معدل أعمار 
قياسيا  الناشطين  للسكان  تسجيل معدل  السكان، مع 
اليابان  في  المعدل  من  أدنى  المتقاعدين  عدد  على 

اليوم البالغ 1.9.
النمو  بشأن  التقرير  هذا  أن  إلى  الخبراء  وأشار 
"هو  المتحدة  األمم  عن  الصادر  العالمي  السكاني 
معاصرة  إحصائية  أدوات  على  يستند  الذي  األول 
يسمح  ما  المتوافرة  والبيانات  المعلومات  كل  تجمع 

بتقديم توقعات افضل".
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إلى  المصدَّر  نموذجها  ببعد  الصين  ُعرفت  لطالما 
الداخلي،  الشأن  في  السياسي  التدخل  عن  أفريقيا 
األفريقية  البلدان  أُعجبت  األساس  هذا  وعلى 
حال  من  يخُل  لم  ذلك  أن  إال  التنموية،  بتجربتها 
التباس وربما اختزال للتجربة الصينية، أو الدمج بين 
تجربة الديمقراطية الغربية والديمقراطية بخصائص 

صينية.

الحكومات  من  الهجين  النوع  هذا  بدأ  لذلك،  ووفقاً 
العسكرية،  النظم  من  لتوها  الخارجة  األفريقية 
السياسي  المشهد  سمات  ذلك  عن  وتعبر  بالتشكل. 
لالنقالبات العسكرية والثورات على تلك الحكومات، 
الثبات على نظام واحد، ما يعكس مؤشرات  وعدم 
عدة، وهي أن التحول الديمقراطي في أفريقيا سيظل 
النزوع  المرجح  من  تجعل  بمشكالت عدة،  محفوفاً 
إلى نموذج النظام الهجين ما بين المدني والعسكري.

أشكال معقدة
من  بتاريخ  والمشوشة  الضعيفة  بأفريقيا  أحاط 
مواردها  إلى  الجاذبية  ثم  واالستعمار،  االستعباد 
العظمى.  القوى  مع  الطبيعي  تقاطعها  الطبيعية، 
األفريقي  السلوك  فإن  التاريخ،  ذلك  إلى  ونظراً 
كان يتجاوب ببطء مع هذه الدوافع، خوفاً من عودة 

الهيمنة عليها.

وعلى الرغم من الوجود االستعماري لعقود طويلة، 
اتخذ  ومفاهيمه  الغربي  بالعالم  أفريقيا  ارتباط  فإن 
بدعوى  أهمية  أكثر  ميراثاً  خلفت  معقدة،  أشكااًل 
التبشير بالحضارة الغربية، فكانت أوروبا إبان إحكام 
سيطرتها على أجزاء عدة من العالم وأكبرها أفريقيا، 
ثم عندما أفل نجمها، كان الحضور األميركي عبر 
مداخل أخرى، لكنه تساوى مع التدخل األوروبي في 

النزوع نحو رعاية المصالح بسبل شتى.

ومع تفاوت دور المعسكرين وزوال االستعمار من 
كل دول القارة، ثم انكفاء أميركا على نفسها، فإن القلق 
على المصالح في قلب القارة السمراء أو في اإلقليم 
لالستراتيجية  األساسي  المحرك  ظل  بها  المحيط 
الغربية. وباستثناء دول قليلة، عانت الدول األفريقية 
الخروج  ثم  الديمقراطية،  إلى  المتكرر  الدخول  من 

عنها عبر دراماتيكية إعادة تشكيل النظم السياسية.

تاريخ  به  اتسم  لما  نتيجة  وجاءت األمثلة على ذلك 
النضال األفريقي ضد االستعمار، كسلسلة المعارضة 
المحلية ضده التي تعلمت في الغرب، واعتمدت على 

الحقوق  أجل  من  ناضلت  ليبرالية،  سياسية  طبقات 
السياسية واالجتماعية لمواطنيها، لكنها في النهاية لم 
تتمكن من تطوير مواقف مدنية لغرسها في بلدانها. 
عاش  الموسعة،  السياسية  الطبقة  أعضاء  فبين 
أفكارهم  كانت  بينما  الغرب،  في  كنخبة  مناضلون 
لم  ولذلك  االشتراكية.  واعتماد  مناهضته  إلى  تميل 
المدنية  المفاهيم  قاعدة  توسيع  الطبقة  تلك  تستطع 
لشعوبها. وما حدث هو تحقيق الديمقراطية المؤقتة 
لديها، بداًل من تطوير مواقف مبنية على الممارسة، 
ما خلق أسلوباً واتجاهات مضادة أعفت كل الفترات 
القصيرة من االلتزامات، بينما حلت محلها مباشرًة 

النظم العسكرية.

النموذج الصيني
الصين  برزت  ألميركا،  الجزئي  االنسحاب  بعد 
له منذ مؤتمر  الذي جرى اإلعداد  التنموي  بدورها 
باندونغ عام 1955، وفق مبادئ التعايش السلمي بين 
دول آسيا وأفريقيا. وعلى الرغم من أن هذه المبادئ 
شأنها،  في  الصيني  التردد  من  طوياًل  زمناً  أخذت 
دستورها،  في  وأدرجتها  تبنتها  النهاية  في  فإنها 
وكانت الرابط بينها وبين الدول األفريقية، إذ عدتها 
أجل  من  الثالث  العالم  دول  على صراع  حياً  مثااًل 
بين  التعاون  تعزيز  ومؤكدة  الغرب،  عن  استقاللها 

دول الجنوب والجنوب.

مفهوم  وفق  بدأت  إذ  قوية،  الصينية  الرسالة  كانت 
التعاون والتشارك االقتصادي ال العون، وهي الفكرة 
الجوع  يتقزم إزاءها األفارقة مع مظاهر  التي كان 
التنموية  بعزم مشاريعهم  الصينيون  والفقر. واصل 
الكونفوشيوسية  وقيمهم  ثقافتهم  أن  اعتبار  على 
دور  من  تعظم  بل  لالستغالل،  تعزز  وال  مميزة، 
الفائدة الجماعية ال الفردية، وفق إيمان عميق بعظمة 

بكين.

أنها  الصين على  األفارقة  تقبّل  األساس  هذا  وعلى 
مختلفة، فنشأ دور االستثنائية الصينية عندما دخلت 
أحاطت  بديلة  كصورة  النفط،  وإنتاج  التنقيب  في 
ومن  الدولي.  النظام  داخل  أفريقيا  ومكانة  بموقع 
أفريقيا،  في  قدمها  ترسيخ  إلى  بكين  سعي  خالل 
ركزت على نمط اقتصادي وجد معارضة في بعض 
المواقع، خصوصاً من العمال األفارقة الذين رأوا أن 
الصينيين الذين يأتون بآالتهم وعمالتهم ال يسهمون 
من  الخدمة  يقدمون  إنما  البطالة،  مشكلة  حل  في 

اإلنتاج إلى حكوماتهم وأفراد أسرهم.
بين القيم  من خالل هذا السعي، ظهر البون شاسعاً 

إلى  وتعطشها  الصيني  والطموح  الكونفوشيوسية 
الموارد وبحثها عن القوة المفقودة في أن تكون فاعلة 
ذلك  ووافق  السياسة.  ال  االقتصاد  خالل  من  دولياً 
بداية إحساس الدول األفريقية بضرورة التخلص من 
بعض ماضيها الذي رأت أنه قد يكون سبباً في إعاقة 

تحركها نحو النهضة.

وبين  بينها  النفسي  الحاجز  كان  نفسه،  الوقت  في 
سمته  نموذجاً  فانتهجت  كبيراً،  الغربي  النموذج 
المبادئ  ضمن  أو  صينية،  بخصائص  الديمقراطية 
القومية والديمقراطية واالشتراكية.  التي تمزج بين 
وقام ذلك على أساس أن مبدأ الفصل بين السلطات 
على نهج الديمقراطية الغربية سيؤدي إلى الفوضى 
لالنقسام،  المهيأة  القارة  دول  غالبية  في  واالنقسام 
جهودها  فكثفت  فرصة  ذلك  في  الصين  رأت  بينما 

لحماية مصالحها الحيوية.

النظام الهجين
قبل أن تظهر مالمح النظام الهجين في أفريقيا الذي 
أصبح خيارها في ما بعد، كان البحث عن نظام حكم 
جديد نسبة إلى تعثر عملية االنتقال الديمقراطي أو 
األفريقية  الدول  أن  البقاء في مربعه، كما  لصعوبة 
مرحلة  من  خروجها  بعد  االشتراكية  النظم  جربت 
جديد  نوع  مع  التواؤم  ولكيفية  مباشرة.  االستعمار 
الخيار،  هذا  أمام  عدة  عوائق  وقفت  النظم،  من 
المسلحة  النزاعات  انتشاراً  وأكثرها  أكبرها  ومن 
تيارات  وبروز  االقتصادية،  واألزمات  المستمرة، 
إلى  وقت  من  للغرب  العداء  تتزعم  جديدة  سياسية 
الجماعات  وبين  بينها  الفصل  صعب  حتى  آخر، 

اإلرهابية التي استفادت من تلك البيئة العدائية.

الصين  نبعت محاوالت  الظروف،  هذه  وفي ضوء 
إنتاج شكل سياسي جديد،  الفراغ، ومحاوالت  ملء 
يدخل  وال  الجيش،  سلطوية  من  تماماً  يخرج  ال 
ما  ذلك  من  فنتج  الغربية،  الديمقراطية  في  بكامله 
يشبه النظام الصيني الذي يخضع فيه الجيش للحزب 
الواحد الحاكم. وزادت بكين على ذلك بتقديم برامج 

تدريب لبعض الجيوش األفريقية.

قام على أسس  سياسياً  إرثاً  التحديات  وتفرض هذه 
يقودها  التي  التجمعات  من  يتشكل  كان  اجتماعية، 
الحكم  قّدم  له،  ووفقاً  األفريقية.  القبائل  زعماء 
القبائل،  بين  األهلية  واإلدارات  للدولة  العسكري 
على  للمحافظة  حاًل  مناطقي  أساس  على  وتقسيمها 

شكل الدولة.

منى عبد الفتاح
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شمل  حتى  العسكرية  السلطة  مفهوم  تمدد  لكن 
معتمدة على  الدول  هذه  فتحولت  أيضاً،  المعارضة 
االستخدام المتكرر للعنف المسلح، مما نسف مفهوم 
االستقرار، وهدد المرتكزات االستراتيجية له. فرأت 
على  للسيطرة  األمثل  األسلوب  أن  العظمى  الدول 
ذلك الوضع هو محاولتها خلق شكل جديد للحماية، 
بمساعدة  المسلحة  النزاعات  عند  التدخل  في  تمثل 
المنظمات الدولية، ولم يكلفها ذلك رفضاً أو يكبدها 

معارضة للحماية التي تبذلها لمستعمراتها السابقة.

وحل  الحماية  أجل  من  الجديدة  التدخالت  أن  ومع 
النزاعات كانت تأخذ زمناً طوياًل، أحاطت بها كثير 
حماية  تشمل  لم  لكنها  والتجاوزات،  الخروقات  من 
بين  الفترات  فتواترت  القصيرة،  الديمقراطية  النظم 
حكم  ثم  قصيرة،  وديمقراطية  حكم عسكري طويل 

عسكري آخر.

االنقالب البارد
من  الحال  هذه  الغرب  على  االعتماد  انهيار  خلق 
النظام الجديد الذي بدا متماسكاً في البداية، لكنه لم 
االستعمارية  التجربة  غرسته  ما  إلى  عاد  أن  يلبث 
في االستعانة بالقوات المحلية، وتشجيع الجيش على 
التدخل في السياسة. كانت الخطوة التالية هي البدء 
في رؤية آلية تصنيف أفريقيا على شكل دولة قومية 
من خالل منظمة الوحدة األفريقية واالتحاد األفريقي 
حدود  دولة  كل  صنعت  ذلك  من  وبالرغم  حالياً، 
اقتصاد وسياسة متمايزة، فظهر التباين بين كل دولة 

وأخرى، بل بين األقاليم في الدولة الواحدة.

التعرجات  هذه  تكن  لم 
مجرد سياق لظهور تطور 
جديد في الشكل الضعيف 
إنما  األفريقية،  للدولة 
أخرى  فكرة  ظهرت 
البارد"،  "االنقالب  هي 
لالنقالب  بديل  أنها  على 
الكالسيكي،  المسلح 
االنتقال  نحو  وكخطوة 
بد  ال  التي  الديمقراطي، 
السياسي  الجو  تهيئة  من 
مهمة،  بعناصر  لها 
والتنمية  السالم  هي 
والعدالة  الحريات  وبسط 
المجتمعي  والتوافق 

والسياسي.

وبينما ظهر إمكان تشكيل 
بمعايير  السياسية  النظم 
مرتبطاً  القومية،  الدولة 
تشكيل  إعادة  بفكرة 
العقدان  شهد  النظام، 

من  تخل  لم  درامية  وأشد  مهمة  تغيرات  األخيران 
النموذج  في  ذلك  تمثل  والعقبات،  اإلخفاقات  بعض 
الصيني الذي لم يجد حتى اآلن اعتراضاً كاماًل وال 
آخذاً مسارات عدة ومعقدة  توافقاً، إنما تُرك منساباً 

بحسب المناطق واألزمنة المختلفة.

إطار  في  التنازع  هذا  ذكر  يمكن  أخرى،  وبطريقة 
الحقيقية  السيطرة  خارج  األفريقية  القارة  وجود 
للصين، لكن ضمن سلسلة دول متعاونة معها وممتدة 
بها، لكنها حاولت تشكيل هذا  غير متصلة جغرافياً 
القديمة  التاريخية  األواصر  بعض  بتجديد  الوضع 
التي خدمت مشروع طريق وحزام الحرير، باعتباره 
حاوياً عدداً من االقتصادات والنظم المنفصلة، أغلبها 

قابل للتطابق مع النموذج الصيني كل بطريقته.

أمثلة التعاون
الصين  مع  الوثيق  االرتباط  إفريقيا  شرق  فى 
نتائجه  فاقت  الماضية  عاًما  العشرين  مدى  على 
فوائد  فجلبت  سلبيات...  من  عنه  نتج  ما  اإليجابية 
ملموسة، من الطرق والسكك الحديدية إلى الهواتف 
على  الفضائية  القنوات  وإدخال  الرخيصة  الذكية 
من  ولكن  مؤلمة،  الديون  سداد  عملية  التلفزيونات. 
مصلحة بكين ضمان أن تكون قابلة لإلدارة. فى حين 
أن دعمها لألنظمة الفاسدة أو القمعية أمر مؤسف، 
إال أنه ليس من وظيفة الصين ضمان الحكم الرشيد 
فى أفريقيا. بدال من ذلك، األمر متروك للحكومات 
نظيفة  الصينية  المشاريع  تكون  أن  لضمان  نفسها 

وبأسعار معقولة وقابلة للتطبيق.
تقل  أن  المرجح  من  المقبل،  العقد  مدى  على 

سياسات  وجود  مع  الضخمة  الطرق  مشروعات 
القادمة  الخطة  أكثر تشددا وصرامة. ولكن  تمويلية 
فى مغامرات الصين فى إفريقيا ستركز على مجالين 
أوال،  إفريقيا.  فى  التنمية  فى  محوريا  دورا  يلعبان 
إفريقيا  سكان  نصف  يحصل  حيث  الطاقة،  توليد 
للنمو  عائق  أكبر  يمثل  مما  الكهرباء:  على  فقط 
تركيز  محط  الطاقة  تكون  أن  يجب  االقتصادى. 
ثانيا  المستقبلية.  والطريق  الحزام  مبادرة  مشاريع 
التكنولوجيا، وتطرح شركة هواوى بالفعل مشاريع 
بنية تحتية تقوم على الجيل الخامس من التكنولوجيا، 

وتبنى المدن الذكية ومراكز البيانات.

هناك تحذير واحد.. التداعيات المحتملة من جائحة 
فيروس كورونا. من خالل إرسال المساعدة الطبية 
والمساعدات اإلنسانية، تحاول بكين تقديم نفسها على 
أنها رائدة الجهود العالمية لمكافحة انتشار المرض. 
المرض  تفشى  احتواء  فى  نجاحها  اعتبار  تم  وقد 
ولكن  األخرى.  للدول  نموذًجا  هوبى  مقاطعة  فى 
اإلغالق  بسبب  اإلفريقية  االقتصادات  تضرر  مع 
عن  الصين  مسئولية  من  الغضب  فإن  العالمى، 
انتشار الفيروس يتحول إلى دعوات لتخفيف عبء 
أن  صراحة  الكينيين  السياسيين  أحد  قال  الديون. 
»التزام  عليها  يقع  المرض  بصفتها مصدر  الصين 

أخالقى« بإعادة هيكلة القروض الثنائية.
إذا أعلن شى جين بينغ إعفاءات سخية من الديون، 
إذا  ولكن  لصالحه.  الدولية  العالقات  شكل  فستتغير 
فى  تنتشر  وهى  كورونا  لجائحة  متفرجا  ووقف 
إفريقيا، فسيخاطر بفقدان ما حاولت الصين بناءه فى 

آخر عقدين محاولة إثبات حسن نيتها.
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هل هناك ديمقراطية تشاورية؟ 
ما عساها أن تكون أسس ومالمح تلك الديمقراطية؟ 
االفرنجية  الديمقراطية  بين  توفيق  حالة  هي  وهل 

والشورى اإلسالمية؟

وبأشكالها  عدة  بين شعوب  الديمقراطية  لقد عرفت 
وطرق ممارستها المختلفة منذ آالف السنين، وكذلك 

الشورى أو التشاور. 
لكن تطور وسائل وطرق االنتاج واالستحواذ على 
الملكية وأسباب القوة، هي ما تسببت في اهمال تلك 
وإدارة  حكم  بطرق  وقمعها  اإلنسانية  الممارسات 

فردية أو طبقية أو فئوية أو عنصرية أو دينية.

وعندما نتكلم عن البشر، فإننا نتكلم في ذات الوقت 
ذاتياتها  في  والجمعي.  الفردي  بشكليها  "األنا"  عن 
التي ال يصح  وخصوصياتها وطموحاتها ونزواتها 
انكارها أو اهمالها، إذا ما أردنا معها تعاماًل واقعياً 

هادفاً.

الشعب،  تعني، حكم  المبسط  بمفهومها  الديمقراطية 
أن  يمكن  فال  فيه.  النسبية  األغلبية  حكم  واقعياً  أو 
يتفق جميع ابناء شعب ما على موقف واحد موحد!.

الديمقراطية  من  أشكااًل  العالم  ويشهد  شهد  كما 
حكم  أنظمة  ظل  وفي  لها،  متعددة  وممارسات 

ودساتير هي األخرى غير واحدة.

فكرية  ممارسة  فهي  العام  بمفهومها  الشورى  أما 
الخبرة  ذوي  من  الرأي  أخذ  أجل  من  سياسية 
شؤون  في  الراجحة  العقول  وأصحاب  والمعرفة 

األمة من سياسية واقتصادية واجتماعية.
السياسية  الحياة  في  الديمقراطية  تمارس  ما  وغالباً 
تجد  كما  ومنظمات،  وحركات  احزاب  خالل  من 
تطبيقاتها، بناء على وعيها وظروفها وأطرافها، في 

مجاالت حياتية اخرى.
مثالية  طوباوية  بديمقراطية  نحلم  ال  أن  يجب  لكنتا 

ومالئكية في واقع الحال. 

السلطات  وتتسلم  باالنتخابات  وكتل  احزاب  تفوز 
بأشكالها الثالث وهي ال تمثل أحياناً خمس الشعب! 
صناديق  اصوات  اكثرية  على  حصلت  لكنها 
انتخابات  آليات  الى  اكثر  نعود  وعندما  االقتراع! 
نسبة  وبالتالي  وبرامجها  للترشيح  االحزاب  ممثلي 
أقل في فوز   نسبة  لها، سنقف كذلك على  المؤيدين 

تلك االحزاب بانتخابات الشعب.
صحيح انه يجري أحياناً تنظيم استفتاءات شعبية في 

قضايا هامة ومصيرية، وهي غالباً ما تجري بدوافع 
عدم تحمل مسؤوليات كبيرة، إال أنها ال تشكل سوى 

حاالت استثنائية.
أو  البلد  هذا  في  واآلخر،  الحين  بين  نعيش  ولذلك 
ضد  عارمة  شعبية  واحتجاجات  تظاهرات  ذاك، 
ألن  قصيرة،  فترة  قبل  ديمقراطياً  فازت  حكومات 
الحقيقي  النبض  تعكس  ال  الديمقراطيات  تلك  آليات 
المشارك  غير  الشعب  ومصالح  لرغبات  والواقعي 

عموماً أو المضلل أحياناً.

كما ال يجب إهمال ما يرافق الديمقراطية في مفهومها 
المطلق مع  التعامل  في  وآلياتها من سلبيات أخرى 
والتحزبات  وغيره  االعالم  وتأثيرات  االصوات 
المختلفة، بحيث أن أصوات الناخبين تأتي في كثير 
أمل غير  أو  أو هوى  لعاطفة  استجابة  األحيان  من 

واقعي.
في  تحمل  الديمقراطية  تبقى  ذلك،  ورغم  لكن، 
وتبقى  وحكمة حكم،  وأخالقياً  إنسانياً  روحها سمواً 
وعينا  رهينة  سلبيات  من  يرافقها  ما  تجاوز  مهمة 
يقع  وصراحتنا وأخالقنا واقدامنا. وفي هذا االطار 

مقالنا.

إن ما أشرنا له من سلبيات في ممارسة الديمقراطية 
تحاول دول كثيرة تجاوزه من خالل طرق مختلفة:

ـ دستورية الحكم وصالحيات قياداته.
ـ إنشاء سلطة تشريعية بمجلسين: نواب وأعيان
ـ انظمة احتساب نتائج االنتخابات الديمقراطية.

صالحياتها  وحدود  والخبرة  الشورى  مجالس  ـ 
واألخذ بآرائها.

ووسائل  واالستخبارات  األمن  أجهزة  دور  ـ 
المجتمعات  في  السياسية  الحياة  إدارة  في  اإلعالم 

"الديمقراطية".
ـ قوانين األحزاب وحدود دعمها وتمويلها.

إن صيغة التعشيق بين الديمقراطية والشورى، وما 
أطلقنا عليه بالديمقراطية التشاورية، مسألة جديرة 

بالتمعن والدراسة، كما أعتقد.

د. نزار محمود

الديمقراطية التشاورية
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إبراهيم بدوي

داود  أحمد  التركي،  المستقبل  حزب  رئيس  اتهم 
أردوغان،  طيب  رجب  الرئيس  مؤخرا،  أوغلو، 
بخيانة األمانة، وذلك على خلفية بيع 10 في المئة 
من بورصة إسطنبول لقطر، في محاولة لـ"إنعاش" 
داود  وقال  حرجة".  "مرحلة  دخل  الذي  االقتصاد 
أوغلو، إن تركيا ليست متجرا أو سوقا خاصة َيملكها 

أردوغان، ُمطالِبا إيّاه بالعودة إلى رشده.
وأضاف رئيُس الوزراء السابق إنه ال يمكن مسامحة 
داعيا  بالبالد  ألحقه  الذي  الدمار  على  أردوغان 
بأنه  والتنمية  العدالة  محاسبته، ووصف حزب  إلى 

مهندس آلية الفساد في تركيا.

باألمس  حلفاء  كانوا  ممن  حتى  االنتقادات  وتتعالى 
التي  بسياساته  ذرعا  ضاقوا  لكنهم  ألردوغان، 

أوصلت البالد إلى وضع يُوصف بالحرج.
السياسي  المشهد  في  الكأس  أفاضت  التي  والقطرة 
من  المئة  في  لعشرة  أردوغان  بيع  كانت  التركي، 
االقتصاد  إنقاذ  بدعوى  لقطر،  إسطنبول  بورصة 
أحزاب  غضب  الخطوة  هذه  وأثارت  التركي. 

المعارضة، وعلى رأسهم حزب المستقبل التركي.
تركيا  بخيانة  أردوغان  أوغلو،  داوود  أحمد  واتهم 
مسامحة  يمكن  ال  أنه  على  شدد  كما  قطر،  لصالح 
بضرورة  ملوحا  فعل،  ما  على  التركي  الرئيس 

محاسبة كل من يضر البالد.
في  تحقيق  بفتح  المنادية  األصوات  ارتفاع  ورغم 
رفض  الدوحة،  مع  أردوغان  أبرمها  التي  الصفقة 
العدالة  حزبي  تحالف  بأصوات  التركي  البرلمان 

والتنمية والحركة القومية، الطلب.

بيع البورصة
ولكن صفقة بورصة إسطنبول ليست إال واحدة من 
تركيا.  في  للجدل  مثيرة  قطرية  استثمارات  سلسلة 
ففي السنة الماضية، قامت أنقرة ببيع مصنع دبابات 

تابع للجيش التركي لصالح قطر.
في  التركية  الحكومة  تضع  القضية  هذه  زالت  وما 
على  تبعاتها  إلى  نظرا  المعارضة،  نيران  مرمى 

سيادة البالد، وفقا لألوساط السياسية التركية.
مع  تحقيقا  التركية  النيابة  فتحت  فقط،  أسابيع  ومنذ 
جراء  من  الجمهوري  الشعب  حزب  عن  برلماني 
لقاء  للقطريين، خالل  الجيش  ببيع  اتهامه أردوغان 

تلفزيوني.
وأدت هذه التصريحات إلى إصدار المجلس األعلى 
الذي  البرنامج  بإيقاف  أمرا  والتلفزيون  لإلذاعة 

عرضت فيه تصريحات البرلماني المعارض.
المالذ القطري الوحيد

أن  قار،  بركات  السياسي،  والباحث  الكاتب  ويرى 
هذه االنتقادات صدرت عن أحمد داوود أوغلو، ألنه 

شغلها،  التي  المناصب  بحكم  الحيثيات  كل  يعرف 
وبالتالي فهو بمثابة "الصندوق األسود" ألردوغان.

وأضاف قار في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، أن 
الثروة  على "صندوق  حاليا  تعتمُد  التركية  الرئاسة 
القومية" الذي يرأسه أردوغان، وهذا الصندوق بعيٌد 
عن الرقابة والتفتيش، "وال أحد يعرف ماذا يحصل 

لألموال".
في  تتم  التي  والشراء  البيع  عمليات  أن  إلى  وأشار 
إطار هذا الصندوق، ال تخضع ألي مناقصات، مما 

يثير شبهات فساد كبيرة.
وأضاف أن قطر هي الوحيدة التي تمول تركيا في 
أحد  ال  أمالك  على  حصلت  لكنها  الحالي،  الوقت 
يعرف قيمتها، وهذا التملك ال يقتصر على بورصة 
وصفها  التي  المدينة  قناة  في  وإنما  فقط،  إسطنبول 
بعض  جانب  إلى  الجنوني"  بـ"المشروع  الباحث 
وقنوات  وبنوك  الخاصة  والحدائق  الجيش  مصانع 

تلفزيونية.

ويقول الباحث إن أردوغان يلجأ إلى قطر ألنها باتت 
على  الحصول  صعوبات  ظل  في  الوحيد،  المالذ 
التي  الفائدة  نسبة  أن  مضيفا  الخارج،  من  قروض 
إحدى  في  تركيا،  على  دولية  مؤسسة  من  فرضت 
مرتفع  مستوى  وهو  المئة،  في   6 بلغت  الحاالت، 

جدا.
لكن ما تقدمه قطر لن يكون قادرا على مساعدة تركيا 
االقتصادي  االضطراب  إلى  نظرا  كبير،  حد  إلى 
من  عدد  بسبب  األوروبية  العقوبات  وشبح  العميق 

الخالفات الجيوستراتيجية.
إلى  أوروبا  تبادر  لم  لو  حتى  أنه  الباحث  ويضيف 
معاقبة تركيا، فإن اقتصاد البالد ما كان له أن يستمر 
الحالي، ألنه غير سليم "بل على حافة  الوضع  في 

االنهيار".

أردوغان  سيحاسب  التركي  الشعب  أن  قار  ويؤكد 
"فال مفر من هذا األمر"، السيما أن االنتقادات لم تعد 
المدنية  القوى  بل عن  فقط،  المعارضة  تصدر عن 

والشارع المستاء من الوضع.
وأشار إلى توقعات بأن تشهد تركيا انتخابات مبكرة، 
في ظل هذا المناخ االقتصادي المضطرب والمزاج 
الشعبي المتذمر إزاء الفشل السياسي في إيجاد حلول 

لتخفيف األزمة.

ميناء أنطاليا
تركيا  غرب  أنطاليا  ميناء  إدارة  حق  انتقل  كما 
شركة  إلى  المتوسط،  األبيض  البحر  ساحل  على 
مجلس  تصديق  بموجب  القطرية   QTerminal
إدارة  حقوق  شراء  عملية  على  التركي  المنافسة 

الميناء الضخم.
ودفعت شركة QTerminal نحو 140 مليون دوالر 
كانت  التي   ،Global Ports Holding لشركة 

تتمتع بحق إدارة ميناء أنطاليا 
بيانها  في   Global Ports Holding وذكرت 
في  البيع  عملية  عائد  ستستخدم  أنها  لندن  لبورصة 
بقيمة 250  باليورو  مقومة  سندات  من  جزء  سداد 

مليون دوالر.

يذكر أنه خالل عام 2019 حقق ميناء أنطاليا، الذي 
يتمتع بموقع استراتيجي، عائدات بقيمة 47.5 مليون 
دوالر. ويعد الميناء أكبر ميناء منظم على الشريط 
الساحل الممتد لمسافة 700 ميل بحري بين مدينتي 

إزمير ومرسين.
ويتمتع  سنوية  سفينة   1500 نحو  الميناء  ويستقبل 
مكافئة  ألف حاوية وحدة  تداول 350  بالقدرة على 
السائبة  البضائع  من  طن  مليون  و4  قدما  لعشرين 

والجافة.
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 بعد روايتِه لحظة العشق األخيرة، يُصدر الروائي 
(مالذ  الجديدة  روايته  عيطة)*  (ضاهر  السوري 
في  والنشر  للطباعة  موزاييك  دار  عن  العتمة) 
سوريا  في  الدائرة  الحرب  من  تتخذ  والتي  تركيا.. 

وارتداداتها منبعاً ألحداثها.
" مالذ العتمة " في العنوان: إحالة إلى متعدٍد، من 
هو  فالمالُذ  للفظتين،  المعنوي  التجاور  هذا  خالل 
الهارب  إليه  ويرتاح  ينشده  والذي  اآلمن،  المكان 
ليتدبّر  طالبيه  أعين  عن  فيه  ليتوارى  الُمرتعب، 
أمراً، والعتمة أقّل من الظالم، هي زاويُة هاربُة من 
الّنور، وعليه يضعنا الكاتب أمام استفزاز بصري، 
معرفّي، لخوض متوِن السرد والبحث/ في العتمة / 

عن الُمتواري.

تدوُر أحداُث الرواية في مكانين منفصلين، متداخلين 
ِمهاداً  وباعتبارهما  األحداث،  صنع  في  زمانياً 
أساسياً، لفضاء السرد العام.. دمشق التي جاء منها 
ويُطاردها  تُطارده،  التي  وغفران  عاطف  من  كّل 
عبر الفضاء الحاضر، في الفعل الروائي، في المكان 

الجديد ألمانيا، الذي لجأ" إليه بشكل منفصل. 
..في  جالدها  الضحيّة  تطارد  المكانين  هذين  بين 
ذلك  يتوّهمان  الرواية..  خّط  على  تتعّرج  منحنيات 
عبر كوابيس وايهامات نجَح الروائي في جعلها تبدو 

حقيقية، فالضحيّة صارت في فضاء وجود الجاّلد.
وعليه فالرواية تقوم على التقاط  تناقضات التجربة 
تفسيرها  الخارجيّة،و  وارتداداتها  الداخليّة،  الواقعيّة 

فنياً وجمالياً.
تقارُب الرواية موضوعاٍت على غاية من األهمية، 
تطّرقت  قلّما  النفسيّة لشخصيّات  النوازع  إذ ترصد 
إليها الرواية السوريّة، وأهمها شخصية الشيخ "إمام 
المسجد" والذي يمثّل رجل الّدين الُمنحاز للقتل، أحد 
ويمثل  الدم،  في  الموغل  للنظام  النّاعمة  األدوات 
هذه الشخصية عاطف إمام  مسجد حّي الميدان في  

دمشق.

"مالذ العتمة" تثير التساؤالت حول تلك الشخصية، 
التي لجأت إلى ألمانيا، وأخذت تبحث عن مالٍذ آمٍن 
في  السلمّي  الطرف  تمثّل  والتي  "غفران"  لها،عن 
أن غدت سوريا  بعد  الكثيرين  الثورة، حالها كحال 
القتل  عصابات  تستأجر  شرذمة  قبل  من  ُمستباحة 
والنّهب ..فيُد القتل تطاُل الناشطين وال يفّرق قاموس 
الجميع  بندقية،  أو  يحمل ورداً  ناشط   بين  الطاغية 

غدا مشروع قتٍل قابٍل للتنفيذ.. ورغم ذلك فالضحايا 
تدور في ِحمى جاّلدها، نفسياً أو جسدياً، شخصيّات 
ُمتعبة ُمرهقة مما تحمله في طيات نفوسها تحاول أن 

تقفز خارج ذاتها تشّق عتمتها لترتاح قلياًل.
الصحفيّة  سلينا،  دور  يأتي  الشخصيتين  هاتين  بين 
تتقن  والتي  والثقافات،  باللغات  الُمهتّمة  األلمانيّة 
العربية  تحاول أن تخطف قلب عاطف، باعتبارها 
في  وجدته  وقد  لها  دافئ  وحضن  مالٍذ  عن  تبحث 
التصّور الُمسبق لديها عن شخصيّة الّرجل الشرقي 
األلمانيّة  الذهنيّة  في  رسخت  التصّورات  بعض   "
عن شخصيّة علي بابا، أو عالء الدين وغيرها من 
الُمشبعة  الشرق،  من  القادمة  الحكائيّة  السرديّات 
تتقُن  سيلينا  راحت   " والغرائبّي  والسحر  بالبخور 
لعبة أن تكون غفران، لتحّل محلها جسداً في حضن 

عاطف.
سيلينا،  شخصيّة  حول  جديٌد  تساؤٌل  يُثار  هنا  ومن 
عموماً  األوربيّة  الشخصيات  من  النموذج  ذاك  أو 
والتي انحازت للقاتل ليس ألّي بُعد إنساني وإنّما من 
باب الُمختلف وغالباً ما يكون ذلك ألجندات سياسيّة 

وربما حزبيّة لها حضورها في الساحة األلمانيّة.
تنطلق الرواية من تداعياتها سيلينا وهي جالسة على 
شرفة منزلها في ألمانيا، تبدأ بالعودة إلى مذّكراتها 
في  جّدتها  زارْت  حين  سنوات،  أربع  منذ  القريبة 
بطريقة  والتي حرضتها  اليونانية،  ليبسوس  جزيرة 
غير مباشرة على اكتشاف طريق الموت الذي يسلكه 
ذاكرتها  يشغل  سؤال  عن  لتجيَب  أو  السوريون، 
الحاضرة حين رأت بكاء جّدتها على أمتعة وأشالء 
الغرقى بفعل (حيتان البحر وتّجاره).. كّل ذلك دفعها 
لتتبع طريق الموت، فتسافر إلى تركيا وتتعّرف إلى 
رحلة  في  مرافقتهم  في  تفّكر  سرحان"  "أبي  أسرة 
البحر لكنّها تغيّر رأيها، وتحمل معها أمانة" مندياًل" 

لعاطف في دمشق ..
عاطف، الرجل الُمبهر جسدياً بالنسبة لسيلينا، والذي 
بها  تحّرش  طالما  إذ  بغفران،  تربطه خطيئة  كانت 
وهي عائدة من السباحة في بردى، تحاول أن تكون 
غفرانه روحاً وجسداً، فيأتي معها إلى ألمانيا لتعيش 
معه شبقه الجنسي، وهروبه من ذاته ومن غفرانه..

ألنّه  غفران،  بأنّها  يوحي  ما  كّل  له  تفعل  سيلينا، 
مسكون بهواجس غفران وبإجرامه، حيث دفع هدى 
بالكثيرمن  وزّج  خطيبها،  اعتقال  بعد  االنتحار  إلى 
بالمخربين،  الثوار  واتّهم  المعتقالت،  في  الشباب 
وحشا أفيون أفكاره في رأس أخيها (ملهم) وشارك 

في حصار وتجويع جوبر. 
الذي يعيش  النموذج  الرواية في تعرية هذا  نجحت 
في تناقض، فهو ناصٌح يغدو قدوًة للكثيرين، وخاّصة 
صورته  لتلميع  الديكتاتور،  من  ُمستأجر  الشباب، 
وليكون بوقاً له، ومن جهة أخرى هو ُمدمن العتمة، 
الذي  والتحريم  التحليل  بمعيار  له  يحلو  ما  يفعل 

يفّصله على مقاس شهواته..
وعتمتها،  برمزيتها  الغابة  تستهويه  الذي  عاطف 
رقيب..  دون  شيء  كّل  فيها  يمارس  أن  له  يحلو 
طائٍر  سيلينا عن  توّهمات  فيها حسب  البحث  يدمن 
جريٍح، يريد انقاذه، وهنا تغدو المفارقة مؤلمة حتى 
الضحك، عاطف مشغول بالبحث عن طائر جريح، 
لعله قلب غفران، لعله هاجس البحث عن خالص، 

أوفي  الغالب ارهاصات انسانية خادعة..

اشكالية  عند  الكاتب  يقف  عاطف  شخصية  في 
وغدت  السورية،  الثورة  ابّان  السطح  على  طفت 
من  الدين  رجل  موقف  وهي  وجدال،  تداول  محّل 
الحاكم، وشراء الدكتاتور لذمم ضعاف النفوس الذين 
أجل  من  "والدستوري"  الديني  النّص  عنق  يلوون 
يمثل  هو  الشخصية،  مصلحتهم  أو  الحاكم  مصلحة 
التي سقطت من الوجدان  هذه الشخصية الوصولية 
الجمعّي، ولم تعد القدوة االجتماعية كما كان مؤماًل 
منها "  كيف نؤمن ونقتنع بما يقوله اإلمام عاطف، 
وهو طوال الّدرس قابع في العتمة؟ صحيح أّن الله 
يرانا ونحن ال نراه، لكّننا نعرفه بالقلب والعقل، أّما 
هذا اإلمام فال أدري بأّي عين أو قلب أعرفه؟ هكذا 

تراه غفران في أحد دروس المسجد.

معلّقاً  مات  أنّه  المهم  ُقتل،  أو  انتحر  الذي  عاطف 
التسّوق  عربة  مستخدماً   .. الغابة!  في  شجرة  على 
والتي  المكان،  ذات  إلى  يوماً  سيلينا  جلبتها  التي 
الكاتب في استخدام رمزيتها كإحالة إلى عالم  نجح 
التسليع، مقارنة بعالم الروحانيّات الزائفة، الذي كان 

عاطف يوهمنا أنّه يتمثله ويتخّفى به..
في حين أّن غفران جارة بردى، والتي اعتادت أن 
تسبح رفقة والدها الشاعر، الذي اعتُقل بسبب ديوانه 
التي  غفران  الحّق..  كلمة  ضحيّة  وكان  الشعرّي، 
الثورة،  في  كلماته  والدها، وروح  استلهمت موقف 
للحريّة،  هتفوا  من  ُمناصرة  في  يوماً  تترّدد  ولم 
وكانت أولهم تحمل الورد الجوري في الُمظاهرات 
السلميّة، هي ومثلها من الحرائر شاهداٌت على قبح 
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إحدى  هي  االغتصاب،  حوادث  وعلى  المجازر، 
ضحايا عاطف المتداري بالعتمة، الذي ال يتوّرع عن 
التحّرش بها خفيًة .. وهي ضحيّة العنف األسري، 
فأخوها "ملهم" الذي تتلمذ على زيف عاطف، يتحيّن 
 .. حّرة  ألنّها صارت  عاره  وغسل  لقتلها  الفرصة 
فيه  وتُطارد  ألمانيا،  اللجوء  بلد  إلى  فيسوقها حّظها 
غريمها عاطف، ثم  ليدور األمر وتغدو مطاردتها 
له ليس فقط من أجل اإلجرام الذي اقترفه بحّق رفاق 
منها،  خطفته  األلمانية  سيلينا  ألّن  بل  فقط،  ثورتها 
وصارت تتلبّس جسدها لتغريه وتمارس شبقها، في 
بيت أعّدت كّل مقتنايته، ليحاكي البيئة الشرقيّة التي 

جاء منها عاطف وغفران.

الداخليّة  غربتها  تعيش  اللجوء..  بلد  في  غفران 
َمهزومة،  تبدو  أسرتها،  من  انطالقا  الُموحشة 
طرأت  التي  التحوالت  تمثّل  غفران  ُمدمنًة،  هزيلًة 
عالقتهم  وبرودة  الثورة،  من  الناس  مواقف  على 
إلى  ّالتغيير، بعد وصولهم  بها، ودخولهم على خط 
كانت في دمشق، غدت"  قويّة كما  تبَق  لم  أوروبا، 
مكسورة الجناحين ُملقاة في العراء"، غدت مدّخنة، 
في  التفكير  يشغلها  يدها،  تفارق  ال  النبيذ  زجاجة 
مضاجعة زميلها، نادمة على عدم قبول دعوته لتثبت 
له أنوثتها، صارت مقصّرة في تعلّمها للغة األلمانية 

أيضاً.
ومخاوفها،  هواجسها  دوامة  في  تدور  التي  غفران 
وخواء أمعائها، لم تبِد أي إشارة منها على مساحة 
الرواية في مناصرة من تركتهم في محرقة الوطن..

بالنسبة  مواجعها،  تقتات  ذكراهم،  على  تعيش  هي 
لها صار تذّكرهم يكفي لشحنها بالقوة، وإن كان في 
نقلة  شّكل  مما  صحوتها،  إلى  عودة  عاطف  موت 
تمثل  التي  ..غفران  الرواية  آخر  في  لها  ايجابية 
ثورتنا ومواجعها وانكساراتها..وتأكيد على أنّها لن 

تكون غفران عاطف .. 
إاّل أن  التي لم يظهر من شخصيتها  بالمقابل سيلينا 
تكون النموذج، الذي يجري خلف نوازعه وشهواته 
وقد تخلّت عن الدور المتوّقع منها في بداية الرواية 
الثقافة، كأن تناصر شعباً  كصحفيّة ومهتمة بقضايا 
مظلوماً وتقف على أوجاعه، وتوصل رسالتها إلى 
العالم وخاصة حين أبدت تحّمسها بعد لقائها بأسرة 
في  الموت  شاطئ  إلى  لهم  ومرافقها  سرحان  أبي 
"بودروم" التركية، ثّمة تغير طرأ فجأة على موقف 
فقد  عاّمة،  األوربي  الموقف  يمثل  ما  وهو  سيلينا 
فضلت انقاذ القاتل على تمد يدها للضحية لها فهي " 
..تمضي في طريقها دون أن تكترث للمجزرة التي 
حدثت ... كّل الدروب ُممهدة وسالكة أمام خطوات 
هذه الفتاة األجنبية.. وكانت كلّها ُمغلقة في وجهي" 
من  الكثير  ذاته  بحّد  يفسر  وهذا  غفران..  تقول   ..
في  اليوم  األلمانية  الساحة  تشهدها  التي  المواقف 
معارضتها  لقدوم الالجئين.. ألمانيا التي باتت اليوم 

تجمع النقيضين بين مؤيد قاتل، ومعارض ضحيّة..!!
بدم  استثمرت  فئة  الرواية  تعّري  أخرى:  جهة  من 
كانت  البداية  في  سيلينا  فجّدة  الفارين،  النازحين 
تتعاطف مع الهاربين من الموت كانت تبكي لحالهم، 
تحفظ مفقوداتهم بعد أن غرقوا اذ اكتوت بنار ذات 
التجربة حين غرقت أّمها في ذات الطريق، هاربة 

من الحرب في أوربا، الجئة في حلب.
اليوم صار لها متحٌف تتاجر فيه بما يلفظه البحر من 
ينسحب  التحّول  هذا  الغرقى،  وأحذية  مالبس  قطع 
على عموم أوربا التي باتت تنظر إلى الالجئين من 
منظور تجاّري بحت، وتأتي المفارقة الصادمة حين 
"ُملهم"  الُمقتنيات  هذه  بيع  في  الجّدة  شريك  يكون 
شقيق غفران الذي يطاردها، مما يفتح باب التساؤل 
دم  حساب  على  والتّاجر  القاتل  شراكة  عن  هنا 

الضحيّة ..

تشّكلت الرواية من ثالثين مقطعاً عنون الكاتب أسم 
كّل مقطع باسم شخصيّة.. هذه الشخصيات  تناوبت 
على استالم زمام السرد، والبوح ودونما تدّخل من 
السارد الذي بقي محايداً، إذ لم  نلحظه يتدخل ولو 
ترك  بل  الرواية،  صفحات  مدى  على  واحدٍة  مّرة 
لكّل شخصيّة حريّة التعبير عن هواجسها حيث أّن  
مساحة  من  معين  جزء  على  تسيطر  شخصية  كل 
ودورها  وذكرياتها  اسمها  يحمل  مقطع  كل  السرد 
األخرى،  الشخصيات  ازاء  ومواقفها  الحدث  في 
مستخدمة ضمير المتكلّم، ما يوحي بأنّها تمثّل حالة 
من الوعي فيعطي السرد غنى وواقعية أكبر، تجعلنا 
نتعايش مع  نقترب أكثر منها ونغوص في أعماقها 

قلقلها ونرصد تطورها.
..يبدو  المسرحّي  الشكل  على  تقوم  فنّياً  والرواية 
المسرح فرضت  أّن تجربة ضاهر عيطة في عالم 
أن  للقارئ  فيمكن  الرواية،  صفحات  على  نكهتها 
يقتفي أثر ذلك من خالل بعض التقنيات الفنيّة التي 

حرص على استخدامها، من خالل َمسرحة الَمشاهد 
ترقب  التي  سيلينا  منزل  /شرفة  الحوارات  وتقسيم 
أمامها هي"  الشارع والرصيف والغابة  من خاللها 
لعبة اإلضاءة  المسجد/ وكذلك  منّصة " مثلها منبر 
والعتمة أيضاً، حركية الشخصيات داخلياً وخارجياً 
إلى  باإلضافة  كثيرة،  درامية  مونولوجات  عبر 
درامي  تسلسل  في  والحوارات  الشخصيات  تناوب 
دائري تتابعي، مما يمنحها القرب أكثر من الُمتلقي 

ويشعره بكينونتها. 
كّل ذلك جاء على لسان شخصيّات الرواية بعفويّة، 
فقد ترك الكاتب لها حبل السرد على غاربه، جاءت 
يستطيع  والتعقيد،  المعجميّة  عن  بعيدٍة  بسيطٍة  بلغٍة 
الشخصيات  عالم  إلى  الولوج  خاللها  من  المتلقي 
ومشاركتها في آالمها، يتعاطف مع بعض مواقفها، 
العام  الموقف  خالل  من  وقناعاته  انطباعه  ويشكل 
الذي اختاره الكاتب لها، خاصة وأنّه استخدم الفعل 

المضارع داللة على معاصرة الحدث وآنيته..

األسئلة  من  الكثير  الكاتب  يطرح  العتمة  مالذ  في 
المتعلقة بالتحوالت التي طرأت على أفكار الالجئين 
الهاربين إلى أوروبا، وعالقة الضحية بجالدها من 
يدور  وما  االغتراب  ومآالت  النفسية  العالقة  جهة 
في الخفاء في البقع السوداء المعتمة، داخل كّل فرد، 
ابداعية  لنا بصمة  التغيير ليضيف  بات سريع  عالم 

جديدة جديرة بالقراءة في سجل الرواية السورية..

الشاعرصالح  مقولة  على  تأكيد  العتمة"  "مالذ  في 
عبد الصبور أّن" ما يولد في الظلمات، يفاجئه الّنور 
الذي يتساقط  التعرية  أبواب  فيعّريه" والرواية أحد 

منه أعداء الثورة وتجارها. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في  مقيم حالياً  ضاهرعيطة روائّي ومسرحّي سوري   *
ألًمانيا .
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. أحدث الموديالت في عالم األزياء
. أفضل تصاميم فساتين األعراس

. أحدث الموديالت في عالم األزياء
. أفضل تصاميم فساتين األعراس

. أحدث الموديالت في عالم األزياء

. موديالت جديدة لفساتين السهرات
. مجموعة عصرية وتشكيلة كبيرة 

  من أزياء الرجال والشباب
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لمشاكل  نهائياً  حاًل  االنفصال  فيه  يكون  وقٍت  في 
ظهرت  ُمشرقة،  لبداية  جديدة  وفرصة  متراكمة 
دراسة حديثة تؤّكد أّن األشخاص المنفصلين يكونون 
أكثر عرضة لحوادث صحيّة ونفسيّة وجسديّة يمكن 

تجنّبها مقارنة بنظرائهم المرتبطين.
صحيٌح أّن االنفصال يصبح محتّماً حين يعجز الحّب 
الخاطئة  السلوكيات  بعض  عن  النظر  غض  عن 
ا جوهريًّا  سرًّ العشق  يصنّف  وفيما  الطرفين،  ألحد 
إلصالح أّي خالف، إاّل أّن العالقة العاطفية تخضع 
حيناً  الطالق  أبغضها  ويبقى  تصاعدية  لديناميكية 

واالنفصال العاطفي أحياناً كثيرة.
الحياة  شريك  وجود  أهمية  عن  الدراسة  وتحدثت 
لتالفي  اآلخر  الطرف  ومشّجع  أساسّي  كداعٍم 
تقديم  على  والعمل  الضرورية  غير  المخاطر 
الموت  وتجنّب  الطوارئ،  حاالت  في  المساعدة 
المفاجئ نتيجة تعّرض لحادث صحّي. هذا الشريك 
تّم  لو  حتى  عّدة  في حاالت  دوره  تأدية  في  يستمّر 

إنفصاٌل صامت بين الطرفين.

سهولة  لهم  يتراءى  فُكثر  النفسية،  الناحية  من  أما 
تقبّل الفشل العاطفي، إنما النتيجة تأتي دون التوقعات 
هذا  اتخاذ  مع  أنه  النفس  علم  ويرى  كثيرة.  أحيانا 
القرار، يعيش كّل شخص تلك الحالة حسب شخصيته 
ونضجه النفسي، ففي حين يبدأ البعض حياة جديدة 
غير مباٍل بما خلفته العالقة السابقة، ينعزل البعض 
يصعب  بحيث  الماضي،  دّوامة  في  ليتخبط  اآلخر 
سريعة،  بطريقة  المتضاربة  المشاعر  على  التغلّب 
ويعايش ظروفاً عّدة قد تصل به الى حافة االنفصال 

العاطفي.

بعد تواجدهما تحت سقف واحد لسنواٍت طويلة، حّل 
مالمح  وتالشت  الجيّاشة  العواطف  مكان  الجمود 
العشق بينهما، لتصبح الشراكة الزوجية بمثابة التزام 
إجباري فقط ال غير. هذا الواقع، دفع بكّل من الزوج 
دام 11  بعد زواٍج  االنفصال عاطفياً  الى  والزوجة 

بينهما  التفاهم  أّن صعوبة  إاّل  نتج منه ولدان.  عاماً 
مبدأ  وافتقاد  الزوجية،  الى عالقتهما  الملل  وتسرب 
المصارحة بينهما، فتح الباب أمام مشاكل متراكمة 
عن  االنفصال  هذا  الى  المطاف  نهاية  في  أّدت 

بعضهما فعلياً فيما أنهما ما زاال مرتبطين ُصَورياً.
للتنبه  الزوجين  من  لكّل  كافية  تكن  لم  سنواٍت  عدة 
فضراوة  الثنائّي،  هذا  بين  الفجوة  عمق  مدى  الى 
عّدة  عيوٍب  عن  التغاضي  الى  أدت  بينهما  الحّب 
الزواج  بعد  لبث أن ظهر  أنّه ما  إال  الطرفين،  بين 
الفرق  نتيجة  المشتركة  االهتمامات  في  االختالف 
الشاسع في المستوى الثقافي، ما جعل التفاهم بينهما 
بعد  تداعياتها واضحة  زالت  ما  معقدة،  عملية شبه 
بات  الطريق  وألّن  الزواج.  على  سنوات  مرور 
مسدودا في وجه الحلول، اختار هذا الثنائي االنفصال 
عاطفياً فيما بقي االرتباط الرسمي قائماً على مرأى 

من عيون األقارب واألصحاب.
بعضهم  عن  انفصالهم  ترجمة  من  تمّكنوا  قالئٌل 
كثٌر  فيما  الحياة،  أرض  على  واقعّي  بشكل  البعض 
مكتفين  االنفصال  في  تحقيق رغبتهم  يعجزون عن 
يعرف  ما  وهو  العاطفي  االنفصال  من  بنوٍع 
زوجية  لحياة  يفتقدون  حيث  الصامت  باالنفصال 
حقيقية تتّسم بلغة الحّب والتفاهم لتتسع رقعة التنافر 

الروحي والنفسي بينهما.
ويرى علم النفس أّن االنفصال العاطفي يأتي نتيجة 
اختالالٍت زوجية معينة بسبب عدم تمّكن الزوجين 
من حّل مشاكلهما اليومية ما يؤدي الى إقامة حواجز 
عّدة بينهما، ينتج منها تدمير كامل للعالقة. وتظهر 
هذه المشكلة بعد أكثر من خمس سنوات من االرتباط 
العاطفي  االنفصال  ويبدأ  المشاكل  تتراكم  حيث 

بالبروز الى العلن.
أجواء  ضمن  العالقة  استمرار  صعوبة  ورغم 
يعايشونها  المشاعر، إال أن كثراً  صامتة خالية من 
نوع  بأي  األطفال  وإصابة  األسري  للتفكك  تالفياً 
تهّدد  التي  واالجتماعية  النفسية  االضطرابات  من 

مستقبلهم.

أثره  أضحى  الذي  الرمادي  االنفصال  من  نوع  إنّه 
أطرافه  انحراف  الى  فيؤدي  المجتمع  على  كبيرا 
ويحتضن   ، ظاهرة  هي  النفسية  المشاكل  وتزايد 
الذي  النفسي  االستنزاف  أبرزها  متعّددة  مساوئ 
الى  وصواًل  والنقص  بالوحدة،  شعوراً  يسبّب 

االكتئاب المزمن... فاالنتحار.
الذي  نسبة  حول  الدقيقة  االحصائيات  غياب  ورغم 
يعيشون في كنف االنفصال الصامت، إال أّن أسبابه 
باتت واضحة ونتائجه محتّمة، ما يفرض ضرورة 
تعزيز الوعي حول تلك الكارثة االجتماعية التي قد 

تؤدي بأبنائها الى الهالك.
تترتّب عن  أّن عواقب وخيمة  الدراسات  وأظهرت 
صحية  بأزمات  اإلصابة  تسهل  بحيث  الحالة  تلك 
تسًعا  أّن  ألمانية  لمجلة  تقرير  أوضح  كما  مفاجئة، 
من صمت  يعانين  العالم  في  سيدات  عشر  كل  من 

األزواج منذ أكثر من خمس سنوات.

كما يشّدد علم النفس على أّن غالبية األزواج يحنّون 
ويرجع  المشاكل،  بسبب  العزوبية  مرحلة  إلى 
والجسدي  العاطفي  االنفصال  في  األساسي  السبب 
العالقة  إدارة  إلى سوء  المتزايدة،  الطالق  وحاالت 
الزوجية بعد الزواج، وعليه ينصح كّل زوج وزوجة 
بالحرص على االستمتاع بأوقاتهما ولقاء أصدقائهما 
روتين  يكسر  ما  مسلّية،  بمشاريع  والقيام  المقربين 

حياتهما ويحيي الذكريات السعيدة.
المشكلة  تلك  معالجة  ضرورة  في  الحّل  ويبقى 
الواقع وإرغام  لتخطيها من خالل مواجهة  المفتعلة 
النفس على تقبله، والتعامل معه بواقعية. وإذا عجز 
الطرفان عن الوصول الى حلول مرضية، ال بّد من 
تدخل الطب النفسي كي ال تسيطر تلك الحالة على 

النفوس وتصبح حالة مرضية بامتياز.

االنفصال العاطفي بين األزواج
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الدراسات العلمية أكدت بعضها أن المناخ األسري 
دون  األطفال  رعاية  على  يقوم  والذي  المناسب 
بالحب  مليئة  من عمرهم رعاية خاصة  الثالثة  سن 
وقدرتهم  تميزهم  في  رئيسيا  سببا  تشكل  والتفاهم 
وتضيف  المدرسة.  محيط  مع  السريع  التأقلم  على 
الدراسات نفسها أن هؤالء األطفال ينقلون خبراتهم 
مع  الحميمة  عالقتهم  فيها  بما  اإليجابية  وتجاربهم 
قدرات  لديهم  ويكون  بل  المدرسة،  إلى  والديهم 

خاصة على التعامل مع مدرسيهم وأصدقائهم.
العالمي  النفسي  الطبيب  يؤكد  نفسه،  الصعيد  وعلى 
بشخصيته  يولد  إن كل طفل  إينك  هانس  بروفسور 
النوعين  ولكن  اآلخرين  عن  والمختلفة  المنفردة 
األكثر شيوعا هما: الشخصية االجتماعية ونقيضها.

فالطفل االجتماعي بالفطرة غالبا ما يكون أكثر تميزا 
من االنطوائي حيث يكون لديه قدرة أكبر على التأقلم 
متكلم،  شخص  فهو  يقابله  خارجي  محيط  أي  مع 
ولكنه  وصدق  بسهولة  نفسه  عن  التعبير  يستطيع 

أيضا يميل إلى السلوك العدواني وكثرة الحركة.
غير  إنه  الطبيب:  فيقول  االنطوائي  الطفل  أما 
اجتماعي وليس لدية القدرة على التعامل مع أصدقائه 
التعبير عن  القدرة على  ومدرسية ويعاني من عدم 
ذاته. فالطفل االجتماعي بالفطرة غالبا ما يكون أكثر 

تميزا من االنطوائي.
ويضيف أن هذا النوع (الطفل االنطوائي) غالبا ما 

يكون سلبيا وتحصيله الدراسي أضعف من غيره مما 
يولد لديه شعورا بالتشاؤم.

وإذا كانت النظريات العلمية تؤكد أن البيئة المنزلية 
تلعب دورا أساسيا في قدرة األطفال على التحصيل 
الدراسي، فإن دور المدرسة والمدّرسة ال يقل أهمية 

عن دور المنزل.
فالتفوق األكاديمي يرجع إلي : متابعة الطفل وتنمية 

القدرات ، القدرة على التركيز، المشاركة
كيف تنشئين طفال متفوقاً ؟

فقط  فرديا  ليست عمال  الدراسة  أن  طفلك  علمي   -
المشاركة  فكرة  على  قائم  جماعي  عمل  هي  بل 
طفلك  مع  لتقرئين  وقتك  من  جزءا  استقطعي   ..
وتشاركينه ألعابه وعلميه كيف يعبر عن كل ما يريد 
بالكلمات. واألهم من ذلك اتركيه يعبر عن فرحه أو 
يختارها،  التي  الصوتية  بالنبرة  اللعب  أثناء  حزنه 

فاللعب والهدوء ال يجتمعان.
الفنية  والمعارض  المتاحف  إلى  طفلك  اصطحبي  ـ 
ليكون منفتحا على عالم جديد خارج عالمه المنزلي 
والمدرسي. حاولي تنمية قدراته ومواهبه بالتوازي 

مع تحصيله العلمي.
المدرسة  في  طفلك  يدرسه  ما  المنزل  في  تابعي   -
سواء  أخرى  بمعلومات  تساعديه  أن  وحاولي 
 .. اإلنترنت  طريق  عن  أو  المكتبات  إلى  بالذهاب 

حولي المذاكرة إلى متعة.
طفلك  بين  المقارنة  تماما  تجنبي   -
كل   .. أصحابه  أو  أخوته  وباقي 
يجب  التي  الخاصة  قدراته  له  طفل 
توبيخه  تماما  وتجنبي  نحترمها،  أن 

إذا أخطأ.
فيما  يناقش أصدقاءك  ـ دعي طفلك 
يرغب أن يتحدث فيه واتركيه يسأل 
إجابات  إعطاءه  وحاولي  يشاء  ما 
صحيحة قدر اإلمكان ولكن بالطريقة 
وسنه.  عقليته  مع  تتناسب  التي 
يسأل  عندما  الطفل  أن  من  وتأكدي 

عن شيء فهو مهيأ لتلقي اإلجابة.

لماذا يتميز بعض األطفال عن غيرهم من حيث القدرة على التحصيل الدراسي والتفوق األكاديمي؟ 
ولماذا تمتلئ أدراج بعضهم بشهادات التقدير والتفوق األكاديمي، فيما ال يحصل البعض اآلخر 

على أي منها على مدار سنواته الدراسية ؟ 
اسئلة جميعها تصب في حقيقة واحدة وهي أن كل صف يحتوي على أطفال متميزين وآخرين 
عكس ذلك، ويبقى السؤال األهم وهو هل هم متميزون بالفطرة والطبيعة أم أن المناخ األسري 

والمدرسي يلعب دوراً في هذا التمييز ؟!

مشاعر  تدفق  مع  وإيجاده  زوج  عن  البحث  رحلة 
كل  وليست  المطاف  نهاية  الرومانسية،ليست 
أن  الفتاة  تتمني  البحث  رحلة  أثناء  شيء،ولكن 
عدة  يمتلك  المستقبل  وزوج  الحياة  شريك  يكون 
خضن  اللواتي  النساء  معظم  عليها  صفات،أجمعت 
بسالم  المتعددة  مشكالتها  ومرت  الزوجية  الحياة 
وأوصلت األسرة في قارب الحياة إلي بر األمان،من 

هذه الصفات التي تتمناها الفتاة:

- الكريم: فالفتاة تتمني أال يبخل عليها شريك الحياة 
وزوج المستقبل،فهو سيعطيها عمره بالتأكيد،وبالتالي 

لن يبخل عليه بماله.
حلول  ويشاركها  يفهمها  الذي  أي  المتفاهم:   -
مشكالتها ويتعاطف معها،وأن تكون تجربة الخطوبة 
بمثابة اختبار لدرجة التفاهم بين الطرفين،وهذه الصفة 
إذا ما نجح فيها الطرفان وتفاهما بهدوء خالل هذه 
المرحلة،وباحترام يليق بمكانة كل طرف،والحرص 
اجتياز  المستقبل يستطيع  المؤكد أن زوج  عليه،من 

االختبار بنجاح وأن يقود دفة البيت بتفوق.
الرومانسية  تحب  ال  فتاة  توجد  ال  الرومانسي:   -
والكالم الجميل،والعبارات التي تليق بالموقف،وهي 
في  بها  يشعر  أن  المستقبل  زوج  في  تحب  بالتالي 
الكالم  يقدم  ممن  احذري  وأحزانها،ولكن  أفراحها 
الرومانسي والعواطف وفقط،فالحياة البد أن نعيشها 
التي  بشكل عملي وواقعي مع قليل من الرومانسية 

تحتاجها النفس. 
االبتسام والمرح ويكره  منا ال يحب  المرح: من   -
االكتئاب، حاولي أن تتلمسين الحالة التي يكون عليها 
كان  إذا  ما  لتتبينين  المختلفة،  المواقف  في  خطيبك 

مبتسما مرحا وليس كئيبا. 
المواقف  وفي  الخلق،  سيء  يكون  أال  المهذب:   -
يتفوه  يشتم،وال  ال  الشديدة  واالنفعالية  الصعبة 
باأللفاظ البذيئة، واحفظي قدرا مناسبا من االحترام 
بينكما،الن هذا األمر سيستمر معكما في المستقبل. 

الحياة  شريكة  أسرار  يفشي  ال  الذي  الكتوم:   -
لألصدقاء أو ألهله حتى ال تكون هناك مشاكل بينكما 
الزوجية،نفس  األسرار  إفشاء  نتيجة  المستقبل  في 

األمر ينطبق عليِك. 
بين  الزواج شركة ومسئولية  المسئولية:  - متحمل 
شريك  في  تري  أن  تحب  فتاة  كل  ولكن  الطرفين، 
يكون  وأن  منه  مسئولة  تكون  الذي  اإلنسان  حياتها 
فترة  من  اجعلي  أجلها.  من  للتضحية  استعداد  علي 
الخطوبة مساحة للود والمحبة والرومانسية والتفاهم 

ودراسة شريك الحياة.
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اصبح  بيننا  ما  القديمة...  الغزل  عبارات  افتقد 
ارتباطات والتزمات مادية ... اشعر ان قلبي تحجر 

كالصخر...
قبل  من  مسامعنا  على  تتكرر  التي  العبارات  تلك 
العديد من الزوجات ، فأعباء الحياة و مشاكل االطفال 
الزوجين،  حياة  على  تطغي  المادية  والصعوبات 
فان  وبالتالي  الزوج رجل عملي،  كان  اذا  وخاصة 
العسل قد تبدو  ايام الخطبة و شهر  الغزل  عبارات 

من صفحات الماضي التي لن تعود!
والسؤال المهم االن ...ماذا على الزوجة فعله؟ هل 
تستسلم لتلك الحياة وتحاول تقبلها بل والتكيف معها؟ 

ام عليها محاولة تغيير هذا الواقع السخيف؟
لديهن  ليس  والالتي  اليائسات  النساء  من  كنِت  اذا 
نستطيع نصحك سوى  فال  اي شيء،  لتغيير  العزم 
بمحاولة التكيف والتأقلم مع الواقع المفروض عليِك، 
يعشقن  الالتي  المثابرات  النساء  من  كنِت  اذا  اما 
التحديات ويحاولن باستمرار احداث تغيير والتأثير 

فيما حولهم ...فهذا المقال موجه لِك.
الرومانسية  استعادة  اجل  من  خطوات  عدة  اليِك 

المفقودة لدى زوجك:
- حددي مفهوم الرومانسية لديك ..

الورود  هل  تحتاجينها؟  التي  الرومانسية  هى  ما 
لتشعري  الباهظة  الهدايا  الى  تحتاجين  ام  تكفيِك؟ 
انك محبوبة؟ هل تفضلين مشاهدة فيلم تلفزيوني مع 
زوجك في المنزل ام تشعرين برغبتك لتناول عشاء 
االفعال  ام  الكالم  هل  المطاعم؟  احد  في  رومانسي 

هي من تؤثر فيِك؟ ام كالهما معا؟
سيسهل  تفتقدينها  التي  الرومانسية  لطرق  تحديدك 

عليِك معرفة ما ترغبين تغييره.
افكارك  عن  التعبير  عليِك  والحديث:  المناقشة   -

لذا  االخرين،  الى 
تكمن في  التغيير  بداية 
سويا  االمور  مناقشة 
حل،  الي  للوصول 
الكلمات  اختيار  ولكن 
مفتاح  هى  المناسبة 
ال  المعتدلة،  المناقشة 
بالهجوم  حديثك  تبدئين 
متهم  انه  وتشعرينه 
دائما  انت   " مثل 
بالخارج " او" عبارات 
من  اصبحت  الغزل 

التراث"...الخ.

حاولي صياغة كالمك بشكل اقتراح مثل "ما رأيك 
ان نسافر سويا ونقضي شهر عسل جديد؟"

- التنفيذ: عليِك ان تعي ان هناك صعوبة في تغيير 
زوجك  يسمع  قد  لذا  الشخص،  طباع  او  عادات 
مع مرور  ولكن  الواقع  هذا  تغيير  ويحاول  شكواِك 

الوقت قد يعود الى طبيعته!
ان  تنتظرين  سباقة، ال  تكوني  ان  االفضل  فمن  لذا 
اذا كنِت تفضلين  تكون خطوته االولى دائمة، مثال 
احد  في  طاولة  بحجز  قومي  المنزل،  من  الخروج 

المطاعم التي يحبها و اجعليها مفاجأة.
قومي بتجربة بعض االفكار الرومانسية معه والتي 
اجل  من  هنا  اضغطي  الراكدة،  المياه  تحرك  قد 

معرفة تلك االفكار.
ان  النساء  تتوقع  الخطوات،  تلك  بعد  التوقعات:   -
يتحول زوجها من رجل عملي الى رجل رومانسي 

يعشق الزهور!
توقعاتك  اجعلي  بالمرة،  منطقي  غير  امر  وهو 
بل  وضحاها  ليلة  في  يتغير  لن  فزوجك  واقعية، 
التغيير  يفرض  والواقع  الوقت،  الى  االمر  سيحتاج 

التدريجي ال الفوري.
شخص  من  يختلف  الرومانسية  مفهوم  ان  واعلمي 
الى اخر، لذا حاولي مالحظة ما الذي يحبه زوجك، 

وشاركيه رومانسيته بمفهومه.
يكره الهدايا: العديد من االزواج يكرهون الهدايا و 
تقديمها و كأنه إحدى االعباء بل و تشتكى الكثير من 
الزوجات بعدم مباالة الزوج بتقديم الهدايا و كراهيته 
التحدث  عليك  لذلك  و  االحتفاالت.  ألماكن  الشديدة 
التى تساعده  الهدايا  معه قبل الخروج معا و شراء 

على تقبل الموضوع بشكل أفضل.

ـ الرجال ثالثة: إما صبي وإما غبي وإما نبي.
ـ كم ينمو غرور الرجل على شفتي إمرأة تقول له: 

أحتاجك.
فوق  السير  حق  وهبته  إمرأة  الرجل  يظلم  كم  ـ 

كرامتها.
ـ هناك كلمتان صغيرتان ممكن أن تضايقا الرجل: 

ال تفعل... توقف.
ـ إن رؤوس الرجال تتحرك من اليمين إلى اليسار إذا 
شاهدوا مباراة للتنس .. وتتحرك من فوق إلى تحت 

إذا شاهدوا أمرأة.
وتريد  للمرأة...  حب  أول  يكون  أن  الرجل  يريد  ـ 

المرأة أن تكون آخر حب للرجل.
الكرم...  وتُذم:  الرجل  في  تُحمد  أشياء  خمسة  ـ 

االختالط... الجرأة... الزهد... والخشونة.
ـ الرجال ثالثة: رجل كالغذاء ال تستطيع االستغناء 
ورجل  يوما...  تحتاجه  ربما  كالدواء  ورجل  عنه، 

كالداء نعوذ بالله منه.
االول،  المليون  تجمع  حتى  النساء  مع  لطيفا  كن  ـ 

بعدها ستكون كل النساء لطيفات معك.
ـ المرأة جوهرة نادرة... تحتاج إلى غواص ماهر.

سأل  طفل  ولد  إذا  المرأة...  دنيا  في  نعيش  أننا  ـ 
الناس عن صحة أمه، وإذا تزوج تحدثوا عن جمال 

العروس، وإذا مات سأل الناس كم ترك ألرملته.
إقناعك دون أن  أنها تستطيع  المرأة  ـ أجمل ما في 

تفتح فمها بكلمة واحدة.
ـ أن تناقش امرأة أشبه بأن تحاول قراءة صحيفة في 

يوم عاصف.
ـ دموع المرأة وسيلة الهجوم على الرجل.

... أن تصوب  المرأة  السبيل االكيد لتصيب قلب  ـ 
وأنت راكع.

ـ مهما يكن غباء المرأة فهي تفهم الحب.
ـ الحساب عند المرأة: تقسم عمرها على 2 وتطرح 
5 سنوات من عمر زوجها وتضرب ثمن فساتينها 

في 2 وتضيف 5 سنوات لعمر أعز صديقاتها.
ـ المرأة الترى عادة ما يصنعه الرجل من أجلها... 

وإنما ترى ماال يصنعه.
ـ خير ما تصبغ به المرأة شفاهها هو الصدق.

ـ لو أن الجميالت ال يتكلمن ألزددن جماال
المال  ينسى  فانه  الرجل  على  الحب  استولى  اذا  ـ 

واألهل 
المرأة  وحب  للمال  الرجل  حب   : الحقيقي  الحب  ـ 

للفساتين !! 
ـ احبي زوجك كصديق واخشيه كعدو 
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في الوقت الذي هدده فيه والده تاجر الذهب بحرمانه من الميراث إذ لم يتراجع عن انشغاله بهواية التمثيل، 
ضحى الفنان المصري عبد الفتاح القصري بنصيبه من ثروته، وتمسك بهوايته، بل واحترفها، ولكن لم يعط 

له التمثيل مثلما أخذ منه، فمات وحيداً شديد الفقر.
الفنان الكوميدي ذو الشعر األملس والعين “الحوله” الذي أسعد قلوب الماليين في الوطن العربي، كانت نهايته 
حزينة بكافة المقاييس، إذ دخل في أزمة نفسيه سيئة عقب فقده لبصره أثناء تمثيله لدوره في إحدى مسرحيات 

إسماعيل ياسين، وهو على المسرح.
الممثل المشهور بقامته القصيرة صرخ فجأة أثناء وقوفه على المسرح قائاًل:”ال أستطيع الرؤية”، األمر الذي 
لم يستطع المتفرجين تصديقه، واعتبروه جزء من أحداث المسرحية وظلوا يضحكون، حتى 

أخذه إسماعيل يس إلى كواليس المسرح، وتم تأكيد الخبر.
عمى “المعلم حنفي شيخ الصيادين” دفع زوجته الشابة الرابعة لطلب الطالق، واألدهى أنها 
تزوجت من شاب كان القصري يعطف عليه، ليدخل بعدها في صراع مع المرض، إذ أصيب 
بتصلب في الشرايين أثر على مخه، مما أدى إلى إصابته بفقدان الذاكرة، والهذيان المستمر.
لعب القصري أدوار المعلم ابن البلد الغير متعلم، لعل من أشهر أدوار عبد الفتاح القصري 
هو دوره في فيلم ابن حميدو مع الفنان إسماعيل ياسين وأحمد رمزي وزينات صدقي وهند رستم، حيث لعب 
دور "المعلم حنفي شيخ الصيادين" وعبارته الشهيرة التي ال زالت باقية حتى اآلن، حيث لعب دور الزوج 

المغلوب على أمره أمام زوجته المتنمرة.
ارتبط عبد الفتاح القصري كثيراً بالفنان إسماعيل ياسين في الكثير من األفالم منها : "إسماعيل ياسين في 

مستشفى المجانين" و"ابن حميدو" و"إسماعيل ياسين في متحف الشمع".
كما لعب في وقت متأخر دوراً مميزاً في فيلم "سكر هانم" مع عبد المنعم إبراهيم وكمال الشناوي وحسن 

فايق وسامية جمال أال وهو دور "المعلم شاهين الزلط".
مثل عبد الفتاح القصرى حوالي 63 فيلم وكان اخرها سكر هانم 1960. ومن االفالم التي قدمها المعلم بحبح 
1935 ومبروك عام 1936 ولو كنت غنى عام 42 ومن فات قديمه عام 43 واحب البلدى 45 والسوق 
السوداء وفيلم الدنيا بخير 46 وعودة طاقية االخفاء ومجد ودموع وعروسة البحر عام وبنت المعلم ومن 
االفالم التي قدمها عام 48 سكة السالمة والصيت وال الغنى واحب الرقص وفى الخمسينيات قدم دموع 
الفرح والعقل زينة وليلة الدخلة وو حماتى قنبلة ذرية وبيت االشباح وبيت النتاش وعلى كيفك وشمشون 
ولبلب وعشرة بلدى وحرام عليك ونساء بال رجال وحسن ومرقص وكوهين وابن حميدو وإسماعيل يس في 

مستشفى المجانين وفي السيتنات قدم بين ايديك وسكر هانم وبنات بحرى.
قدم القصرى شخصية ابن البلد البسيط خفيف الظل مّدعى الثقافة كما قدم زعيم العصابة والوصولى ومن 
أعماله األخرى »المعلم بحبح« و»بسالمته عايز يتجوز« و»شيء من ال شيء« و»سى عمر« و»لو كنت 
مكانى« و»األستاذه فاطمة« و»من فات قديمه« و»السوق السوداء« و»معلش يا زهر« و»فيروز هانم«، 
و»اآلنسة  ولبلب«،  و»عنتر  كيفك«،  و»على  النتاش«،  و»بيت  ذرية«  قنبلة  و»حماتى  سلم«  و»تعال 
حنفى« و»حسن ومرقص وكوهين« و»إسماعيل ياسين في متحف الشمع« و»ابن حميدو« و»إسماعيل 

ياسين في مستشفى المجانين«.
المحزن أنه لم يحضر جنازة صاحب الجمل الشهيرة ” نورماندي تو”،  و” كلمتي ما تنزلش األرض أبداً ” 
و” يا أرض أخسفي ما عليكي”، وغيرها من اللزمات التي رسمت البسمة على شفاه الماليين سوى ثالثة 

أفراد من أسرته، والفنانة المصرية نجوى سالم.
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تناقله رواد  التواصل االجتماعي، بسبب تصريح  أثير على مواقع  جدل كبير 
"السوشيال ميديا" للفنان الكبير عبدالرحمن أبوزهرة، أدلى به أثناء تكريمه في 

مهرجان التجربة األولى بنقابة المهن التمثيلية.
فيه:  يقول  شوقي  أحمد  الشعراء  ألمير  شهير  بيت شعر  زهرة،  أبو  واستبدل 
"قم للمعلم وفه التبجيال كاد المعلم أن يكون رسوال"، بعبارة "قف للفنان موقف 
أكرم  من  التمثيل  مهنة  أن  معتبرا  رسوال"،  يكون  أن  الممثل  كاد  التبجيال.. 

وأعظم وأشرف المهن.
"أبو زهرة"، عبر حسابه على موقع "فيس بوك": "الرسول  قال  ومن جانبه 
في اللغة العربية هو من يحمل رسالة من جهة أو شخص إلى جهة أخرى أو 
شخص آخر، وتبعا لهذا المفهوم يُسّمى األنبياء رسال ألنهم يحملون رسالة من 

الله الخالق إلى البشر".
وتابع: "دور الفنان ال يقتصر على تسلية الناس وإمتاعهم، ألن كل فنان حقيقي 
يقدم رسالة من خالل كل عمل يقدمه، وأنا على مدار ستين عاما اخترت كل 
عمل قدمته بعناية، وإن لم يكن الفنان رسواًل يقدم رسالة في كل عمٍل يقدمه 
فعليه مراجعة اختياراته، فلن أسمح لمجموعة من الناس يجهلون اللغة العربية 

ومدلوالتها وتراكيبها البالغية الجميلة على هدم ستين عاما من الرسائل".
وأضاف: "رحم الله أحمد شوقي حين قال "ُقم لِلُمَعلِِّم َوّفِِه الَتبجيال، كاَد الُمَعلُِّم 

أَن َيكوَن َرسوال."
وأوضح الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة اإلسالمية بجامعة األزهر، حكم 
استخدام عبارة "كاد أن يكون رسواًل" بشكل عام، حيث أوضح عطية أن المراد 
مما قاله سابًقا الفنان عبد الرحمن أبو زهرة أو ما قاله الشاعر أحمد شوقي "قم 

للمعلم وفه التبجيال.. كاد المعلم أن يكون رسوال"، هو المقاربة.
وأوضح عطية أنه من المعروف في اللغة العربية أن كاد تفيد المقاربة، فكدت 
أفعل تعني قاربت أن افعل لكن ليس شرًطا أن أكون قد فعلت، ويضيف عطية: 
"ولو اخذنا بظاهر اللفظ الذي نجد له تخريًجا لكفر بعضًنا بعًضا وهذا ال يليق".

وذكر عطية المثل العربي القديم الذي يقول أن كل فتاة بأبيها معجبة، قائاًل أن 
كل إنسان كذلك معجب بحكمته، وكي يعبر عن هذا اإلعجاب لن يجد عبارة لن 
تفي بحق ما يريد إال شطر بيت شوقي، فيقول كاد الميكانيكي ان يكون رسواًل 
وكاد الكهربائي أن يكون رسوال، وهكذا، ويؤكد عطية أن كل ذلك ال يدل على 
الله عليه  بعد محمد صلى  نبوة  اإلسالم وال  بعد  أن هؤالء رسل، فال رسالة 
وسلم، ولكن العبارة تدل على أن من قلنا عليه كاد أن يكون رسوال ذو أهمية 

وذو رسالة وال شيء فيها أبًدا.

القاهرة  بمهرجان  ُعرض  الذي  "التيه"،  أو  "ليمبو"  البريطاني  الفيلم  أثار 
السينمائي في دورته الحالية، ردود أفعال قوية، إذ نال إعجاب المشاهدين، وهو 
إذ حظيت شخصية  العرض،  نهاية  الحاد عقب  الجمهور  ما برز في تصفيق 
البطل المصري أمير بإشادة المتابعين، فضاًل عن القضية التي يطرحها العمل.

وحصل فيلم "ليمبو"، للمخرج بن شاروك، على جائزة لجنة تحكيم الشباب في 
الدورة األخيرة لمهرجان "سان سيباستيان"، كما كان أبرز االختيارات الرسمية 

لـ"كان" السينمائي، وشهد مهرجان "تورنتو" عرضه األول.
معاناة الجئ

العمل  وفجر 
عّدها  قضية 
قنبلة  بعضهم 
وهي  موقوتة، 
الالجئين  أزمة 
في  السوريين 
إذ يحكي  أوروبا، 
شاب  قصة  الفيلم 

سوري يدعى "عمر" يعمل عازفاً، ولديه جمهور كبير في بلده، لكن أجبرته 
الظروف على الرحيل وترك أسرته، والسفر إلى قرية على الحدود االسكتلندية 
مع مجموعة من الشباب الالجئين من جنسيات مختلفة، آماًل الموافقة على طلب 

اللجوء السياسي الذي قّدمه.
في  يرغبون  الذين  الشباب  يعيشها  التي  القاسية  المعاناة  رحلة  الفيلم  ويسرد 
اللجوء، وسط أجواء باردة من حيث المشاعر ومليئة باالغتراب والندم والحنين 
إلى الوطن، والعيش وسط أحبائهم وذويهم. كما يرصد كيف يتعامل الغرب مع 
الالجئين، وهل يتعّرضون لالضطهاد والقسوة، وكذلك معاناتهم في تلك البالد 
حتى يبّت قرار حصولهم على حق اللجوء، حيث يعزلون في قرى بعيدة لحين 

حسم أمرهم.

وأمير ممثل مصري - بريطاني، شارك في أعمال مصرية، منها فيلما "رمضان 
مبروك أبو العلمين حمودة" و"الثالثة يشتغلونها" ومسلسل "البرنسيسة بيسة"، 
وانطلق إلى العالمية منذ العام 2013، وتعاون مع أكبر نجوم السينما العالميين 

مثل توم هيدلستون وهيو لوري وأوليفيا كولمان ووودي هارلسون.
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قالت الناقد الفلسطينية عال الشيخ، إن شهادتها مجروحة في السينما الفلسطينية، 
في  فلسطين  سيمثل  الذي  الفيلم  اختيار  لجنة  أعضاء  ضمن  كانت  أنها  الفتة 
النسخة الجديدة من "األوسكار"، وكانت المنافسة بين 3 أفالم: "غزة مونامور"، 

"بين الجنة واألرض" و"200 متر".
وتابعت ": "وقع اختيارنا على فيلم (غزة مونامور) ليمثل فلسطين، واألردن 
اختارت فيلم (200 متر) ممثاًل عنها، إحنا واألردن بنعتبر حالنا نفس البلد، 

امتداد واحد، كتير مبسوطة بهذه التجربة".

والتجارب  العام،  هذا  أقدامها  تثبت  قدرت  الفلسطينية  "السينما  عال  وأضافت 
فخورة  الطويل،  الفيلم  مع  األولى  تجربته  يخوض  من  بينهم  لشباب،  الثالثة 
أن  استطاعت  األخيرة،  العشرة  السنوات  في  عام  بشكل  الفلسطينية  بالتجربة 
تثبت أقدامها وتوصل الرسالة بطريقة كتير ذكية، كتير أفالم وصلت لألوسكار 

للتنافس النهائي".
وعن مشاركتها مؤخًرا كعضو لجنة تحكيم النقاد العرب للفيلم األوروبي، والتي 
أعلنت عن جائزتها في الدورة 42 بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، قالت 
عال: "عمليا كنا 57 ناقدا عربيا من أقطار متنوعة، بسبب كوفيد 19 كان فيه 
كتير صعوبة يشوفوا األفالم وقت عروضها في المهرجانات السينمائية، اللي 
كتير منها أغلق أبوابه هذا العام، قدرنا نوصل لالئحة من 9 أفالم وبعدين 3 

."undine أفالم واخترنا الفيلم الفائز
وعن رأيها في الدورة المنقضية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، قالت 
اللي  األفالم  لنوعية  سعيدة  األفالم،  لبرمجة  بخياراتها  استثنائية  دورة  "كانت 
القاهرة،  لمهرجان  توصل  قدرت  اللي  والناس  المصري،  الشعب  بيشوفها 
خيارات مميزة"، الفتة أنها كانت عضًوا أيًضا في لجنة تحكيم مسابقة أسبوع 
السينمائي،  المشهد  احتواء  في  سباقة  ودائًما  جميلة  "القاهرة  مضيفة  النقاد، 

ودعمه عربيا".

الجديدة،  أغنيته  كليب  فيديو  تصوير  من  وسوف  جورج  الكبير  الفنان  انتهى 
والتي تحمل اسم "صاحي الليل".

وتم طرح كليب أغنية "صاحي الليل" أواخر الشهر الماضي، وهو من إخراج 
رودولف جبر، واألغنية من كلمات مالك عادل، وألحان محمد يحيى، وتوزيع 

سليمان دميان.
وكان الفنان جورج وسوف قد طرح أغنية »صاحي الليل« عبر تطبيق أنغامي.
يذكر أن جورج وسوف قد عبر مؤخرا عن انزعاجه الشديد من الشائعات التي 
تطلق عليه من الفترة لألخرى وخاصة شائعة وفاته، قائاًل: "بكره اإلشاعات 
وبتمنى من وسائل اإلعالم أنها تتأكد من أي خبر قبل نشره.. أنا خايف يوم ما 

أموت ماحدش يصدق من كثرة اإلشاعات".

من  عربية  ممثلة  أفضل  جائزة  على  بحصولها  طافش  نسرين  الفنانة  احتفلت 
مهرجان الحياة بعد دورها في مسلسل "الوجه اآلخر"، عبر حسابها على موقع 

تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".
طافش  نسرين  ونشرت 
الجائزة  مع  لها  صورة 
وعلقت  منزلها،  داخل 
مهرجان  "شكرا  قائلة: 
أفضل  جأيزة  على  الحياة 
مسلسل  عن  عربية  ممثلة 

الوجه اآلخر".
وتابعت: "تعذر حضوري 
المهرجان الستالم الجأيزة 
بسبب السفر، لكن تقديركم 
شكًرا  القلب..  في  يبقى 
يونس  صافي  دكتورة 
صباح  عوض..  وسمير 

النجاح والحب"، وتفاعل معها اآلالف من متابعيها.
الفنانة نسرين طافش، مسلسل »الوجه اآلخر«، بطولة  أعمال  أن آخر  يذكر 
عبدالغني،  سعيد  وأحمد  موسى،  وندا  طبر،  ومادلين  المصري،  ماجد  الفنان 

ومحمد على رزق، ورانيا شاهين، وحنان سليمان، وأيمن عزب، ودنيا ا
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مع ازدياد أعداد البشر الذين ال يذهبون لمكاتب العمل في محاولة منهم، خوفا من 
انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم، أصبح العمل من المنزل اعتيادًيا.

ونتيجة لذلك يمضي الكثير من األشخاص وقًتا أطول بالتحديق في شاشات أجهزتهم 
اإللكترونية، مما يتضمن عملهم عن بعد وحضورهم االجتماعات عبر الفيديو.

و تؤدي كل هذه األوقات اإلضافية أمام شاشات الهواتف المحمولة والحواسيب المحمولة 
ومن  الضارة  العالية  الطاقة  ذات  األزرق  الضوء  لموجات  الزائد  التعرض  إلى  والتلفاز 
المعروف أن التعرض الزائد للضوء األزرق يمنع إفراز الميالتونين في الدماغ والذي بدوره 
يؤثر على أنماط النوم الطبيعي سلًبا. وتعد قلة النوم لجميع الفئات العمرية عاماًل مؤثًرا في 
اإلصابة باألمراض كالسكري، وأمراض القلب، واألمراض النفسية كاالكتئاب، واضطراب 

نقص االنتباه مع فرط النشاط.
واألعراض التي تدل على إجهاد العين هي: »الشعور بالتعب، أو الحرقة، أو الحكة، أو عدم 
األجهزة  استخدام  في  طويل  وقت  قضاء  بعد  العينين  جفاف  أو  بوضوح،  الرؤية  على  القدرة 

اإللكترونية«.

أهم النصائح لمنع وتقليل إجهاد العين
التقليل من إجهاد  للمساعدة على  التالية؛  النصائح  العيون  تقترح األكاديمية األمريكية ألخصائيي 

العين المتعلق باستخدام أجهزة الحاسوب واألجهزة اإللكترونية
1. ارمش، يرمش األشخاص عادة خمس عشرة مرة في الدقيقة الواحدة ولكن أظهرت الدراسات 
أننا نرمش فقط ما بين خمس وسبع مرات في الدقيقة عند استخدامنا للحواسيب وغيرها من األجهزة 

اإللكترونية، فيعد الرمش وسيلة العين لترطيب العدسة.
ارمش قدر ما تستطيع، فهو يحافظ على العدسة من الجفاف، وبإمكانك كتابة مالحظة على ورقة 

الصقة على شاشة الحاسوب لتذكيرك بأن ترمش.
2. رطب عينيك، استخدم قطرات العين لترطب عينيك حين تشعر بجفافهما. وإن كنت تقضي معظم 

وقتك بغرفة جافة ودافئة فينصح باستخدام جهاز لترطيب الهواء.
3. اتبع قاعدة: 20-20-20 استِرح استراحات منتظمة بعد كل عشرين دقيقة تمضيها أمام الشاشة، 

انظر إلى شيء يبعد عنك 20 قدًما لمدة 20 ثانية.
4. ارتد النظارات الخاصة باستعمال الحاسوب، إن كنت تستخدم الحاسوب لساعات طويلة فستجد 
بالتركيز  النظارات  هذه  فتسمح  العين.  إجهاد  تقلل  الحاسوب  باستعمال  الخاصة  النظارات  أن 
وخاصة عندما يكون بعد شاشة الحاسوب مناسب (وهو بعد متوسط وهو ما يقارب عشرين إلى 
ستة وعشرين انش عن وجهك). وقد تحوي بعض هذه النظارات عدسات متطورة لتساعدك 
على التحويل السريع بين المسافات القريبة، والمتوسطة، والبعيدة. اعلم بأن نظارات الحاسوب 

التي تقلل اإلجهاد تختلف عن النظارات التي تمنع الضوء األزرق.
5. عدل اإلضاءة والسطوع، إذا كانت شاشة جهازك أكثر إضاءة من المحيط فعلى عينيك 
أن تعمل أكثر لترى، لذلك قم بتعديل سطوع الشاشة لتساوي مستوى اإلضاءة في المكان 

حولك، وحاول زيادة وضوح وتباين الشاشة لتقلل من إجهاد العين.
لذلك حاول استخدام  اليوم على وهج عاٍل  الشاشات  الشاشة، تحتوي  6. قلل من وهج 
كانت  إذا  لترى  الهواتف  أو  الحاسوب  أجهزة  محالت  بزيارة  وقم  المعة  غير  شاشة 

متوفرة.
7. عدل جلستك عند استخدام الحاسوب، يجب أن تجلس على بعد 25 إنش عن شاشة 

الحاسوب. وجه شاشة الحاسوب لتكون زاوية النظر إلى أسفل وليست مستقيمة.
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هل تسحب شركة هواوي البساط من تحت أقدام محرك البحث الشهير وذائع 
الصيت غوغل باطالقها محرك البحث الجديد "بيتال سايرش"؟.

وتسعى هوواي الى االستفادة من المناخ الصعب الذي تعيشه الشركة األميركية 
غوغل وتصاعد االتهامات لها باالحتكار واستغاللها موقعها المهمين.

قّررت واليات أميركية عّدة إطالق مالحقات ضّد االحتكار في حّق غوغل، مع 
اتّهام العمالق الرقمي باستغالل موقعه المهيمن على السوق إلبراز عروضه 

الخاصة بين نتائج محّركه البحثي.
"أمازون" و"يلب" و"تريب  بينها  اشتكت منصات رقمية عّدة، من  أن  وسبق 

أدفايزر" من أن غوغل تعطي األفضلية لعروضها الخاصة في نتائج البحث.
وسترّكز المالحقات المستهدفة لغوغل على أن محّرك البحث بطبيعته هذه يلحق 

اإلجحاف بالمنافسين.
وتضاف هذه المشكلة إلى سلسلة المصاعب التي تواجه الشركة التي تتّخذ في 
ماونتن فيو في كاليفورنيا مقّرا لها، إذ سبق أن طاولتها مالحقات أطلقتها وزارة 
العدل األميركية بسبب نموذجها القائم على خدمات مجانية وإعالنات موّجهة 

باالستناد إلى بيانات المستخدمين.

وأطلقت شركة هواوي العمالقة للتكنولوجيا "بيتال سايرش"، وتنوي من خالله 
منافسة غوغل التي تتصدر على عرش محركات البحث على االنترنت وتحتكر 

نحو 97% من عمليات البحث في أوروبا.
وتجد المجموعة الصينية العمالقة في مجال االتصاالت نفسها في صلب المنافسة 

األميركية-الصينية على خلفية حرب تجارية وتكنولوجية وشبهات تجسس.
األخبار  أحدث  مع عرض  الرئيسية،  البحث  بمميزات  البحث  محرك  ويتميز 
أيضاً، وأخبار الطقس، والفيديو، وأيضاً الموسيقى والكتب، إلى جانب تحميل 

التطبيقات.

تشغيلها  نظام  مستخدمي  إلى  وعدا  األمريكية  "مايكروسوفت"  شركة  قدمت 
األشهر في العالم "ويندوز" بميزة استثنائية في العام المقبل.

التقني  آرينا"  إم  إس  "جي  موقع  نشره  ما  وفق  "مايكروسوفت"  وأوضحت 
األجهزة  على  موجودة  ستكون  الشهيرة،  "أندرويد"  تطبيقات  أن  المتخصص 

العاملة بنظام تشغيل "ويندوز" سواء على الحاسبات الشخصية أو المحمولة.
وأشار التقرير إلى أن مايكروسوفت تجهز نظاما محدثا من نظام تشغيل "ويندوز 
10" سيطلق عليه "ويندوز 10 إكس"، والذي سيتضمن مجموعة من التحسينات 

الكبرى، والتي من أبرزها توفير تطبيقات األندرويد.
النصف  في  الجديد  إكس"  "ويندوز 10  نظام  تحديث  يصل  أن  المتوقع  ومن 

األول من عام 2021 المقبل.

كما ستطرح مايكروسوفت في نظام "ويندوز 10 إكس" خدمة تخزين سحابي 
جديدة أطلقت عليها اسم "كالود بي سي"، وسيمكنها بث األلعاب بقدرات أكثر 

حتى لو كان جهازك بعيدا عن متناول يدك.

العالم، وهما  الشركات في  اثنين من عمالقة  بين  معركة كبيرة نشبت مؤخرا 
تؤدي  قد  هواتفها،  في  أبل  ستطرحها  جديدة  خاصية  والسبب  وأبل،  فيسبوك 

لخسارة فيسبوك للمليارات.
فيه  تهاجم  األميركية،  الصحف  في  ضخما  إعالنا  فيسبوك  شركة  ونشرت 
شركة أبل، بسبب خطة األخيرة إلضافة خاصية تسهل للمستخدم إيقاف "تتبع 

التطبيقات" له.
وأجهزتها  آيفون،  هواتف  في  التتبع"  "إيقاف  خاصية  إلضافة  أبل  وتخطط 
وعلى  له،  التطبيقات  أشهر  تتبع  إيقاف  للمستخدم  ستتيح  التي  آيباد،  اللوحية 
رأسها فيسبوك وإنستغرام وواتساب، وهي التطبيقات التي تتبع تحركات وتصفح 
المستخدم عليها، لجمع البيانات حول االهتمامات الخاصة، التي تساعدهم في 

جلب اإلعالنات للتطبيق.
يجمعها  التي  البيانات  وتدر 
التابعة  وتطبيقاته  فيسبوك 
وإنستغرام  واتساب  له، 
مليارات  وماسنجر، 
يتم  حيث  الدوالرات، 
استخدامها إلظهار اإلعالنات 
وفقا  شخص،  بكل  الخاصة 
الهتماماته، مما يدر األرباح 

للمعلنين، الذين يدفعون امواال طائلة لفيسبوك للظهور على تطبيقاته.
استخدام  على  مستخدميها  إلجبار  تخطط  "أبل  اإلعالن:  في  فيسبوك  وقالت 

برنامج سيغير اإلنترنت لألسوأ"، وفقا لموقع "إن بي سي نيوز".
أما أبل، فردت في بيان: "يجب أن يعرف المستخدمون متى يتم جمع بياناتهم 
خيار  لديهم  يكون  أن  ويجب   - األخرى  والمواقع  التطبيقات  عبر  ومشاركتها 

السماح بذلك أم ال".
توفير  ليس  الخطوة  هذه  من  أبل  هدف  أن  إلى  فيسبوك  شركة  وأشارت 
الخصوصية للمستخدمين، بل زيادة األرباح، "ألن أبل تسعى لزيادة االشتراكات 
في التطبيقات والمواقع، أو إضافة عمليات الشراء داخل التطبيقات، وهو األمر 

المتوقع في حال غياب اإلعالنات في التطبيقات".
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الحدود، ظهر  وتهدم  الخصوصية  معان  تمحو  قد  تكنولوجية حديثة  ثورة  في 
نوع جديد من األقمار الصناعية يمكنه اختراق الغطاء السحابي، وفي بعض 

الحاالت، حتى اختراق المباني. 
أطلقت شركة تدعى Capella Space القمر الصناعي قبل عدة أشهر، وتمت 

إتاحته هذا األسبوع لالستخدام من قبل الحكومات والشركات الخاصة. 
بداًل من التصوير البصري، فإن القمر الصناعي الجديد يستخدم عملية تسمى 
الرادار ذي الفتحة االصطناعية (SAR) الذي يرسل إشارة السلكية قوية إلى 

هدفه. 
لتكوين  ارتدادها  أثناء  اإلشارة  وتفسير  بجمع  ذلك  بعد  الصناعي  القمر  يقوم 
التي تستخدمها  بالصدى  الموقع  إلى حد ما عملية تحديد  الصورة، فهي تشبه 

الدالفين.

اختراق  يمكنها  الالسلكية  واإلشارات  الجديد،  الصناعي  القمر  هذا  حالة  وفي 
تم  إذا  أكثر خطورة  يجعله  ما  وهو  بالداخل،  الغرف  وتحديد  المباني  جدران 

استخدامه في أغراض خاطئة.
لكن تكمن فوائده في منح القمر الصناعي أيًضا القدرة على النظر إلى األرض 

لياًل أو خالل األيام الملبدة بالغيوم ومعرفة ما يحدث.
يقول الرئيس التنفيذي لشركة Capella Space، وهو مهندس نظام سابق في 
مختبر الدفع النفاث التابع بوكالة ناسا: "اتضح أن نصف العالم يعيش في الليل، 

ونصف العالم دائًما في المتوسط غائم، وهو ما سيعمل عليه القمر الجديد".

أعلنت GSM Arena عن أفضل الهواتف الفائزة لعام 2020 بعد جولتين من 
االستفتاءات وسط منافسات قوية جداً في فئات الهواتف الرائدة "فالج شيب"، 
وأفضل كاميرا، وأفضل هاتف لأللعاب، وقاتل الهواتف الرائدة، واألفضل في 
الجيل  لهواتف  السعر  مقابل  القيمة  المتوسطة، وأفضل هاتف من حيث  الفئة 

الخامس.

نوت تحافظ على الريادة
 2020 لعام  هاتف  بأفضل  ألترا،   20 نوت  غاالكسي  سامسونغ  هاتف  فاز 
ليحافظ على ريادة أشقائه للعام الثالث على التوالي، بعدما فاز نوت 10 بلس 
بأفضل هاتف في عام 2019، ونوت 9 بلس بجائزة األفضل في 2018، وهو 
ما يدحض الشائعات حول سعي "سامسونغ" إليقاف هذه السلسلة من الهواتف 

الرائدة.
فيما حل هاتف أيفون 12 برو ماكس، من شركة "أبل"، بمركز الوصيف بعدما 
يفز  لم  والذي  ماكس  برو   11 أيفون  سابقه  عن  كبيرة  تطورات  الهاتف  قدم 

بالمركز الثاني العام الماضي، وهو األمر الذي أدى إلى ارتفاع مبيعات الهاتف 
عن التوقعات وفقاً للتقارير.

أفضل كاميرا
سوني  مستشعرات  مزيج  أفرز 
األلمانية  اليكا  عدسات  مع 
أفضل  عن  هواوي،  وهندسة 
أداء لكاميرا هاتف محمول خالل 
عام 2020، حيث حصل هاتف 
على   Mate 40 Pro هواوي 

أفضل هاتف من حيث الكاميرا.
هاتف  حصل  رائد  وكهاتف 
 Note20 غاالكسي  سامسونغ 
من  الوصافة  مركز  على  الترا 
من  ضئيل  بفارق  الكاميرا  حيث 
وهو  ماكس،  برو   12 فون  اي 

انتصار ثان على هاتف أبل.

أفضل هاتف للفئة المتوسطة
في يناير أعلنت بوكو استقاللها وفازت بالفئة التي كانت معقل Xiaomi – حيث 
هاتف  يحمله  كان  والذي  األول  المركز  على   X3 NFC بوكو هاتف  حصل 
ريدمي في العام السابق، حيث لم تصل الشركة األم ريدمي إلى المركز الرابع 
الحالي ما قد يقود شاومي القتناص الحصة السوقية من عالمتها  العام  خالل 

التجارية األم.
وبفارق كبير جداً جاء هاتف سامسونغ غاالكسي A51 في المرتبة الثانية.

5G أفضل قيمة مقابل سعر في فئة
أقرب  عن  كبير  بفارق  الفئة  هذه  عرش  على  نورد،  بلس  وان  هاتف  تربع 
منافسية، حيث احتل هاتف Xiaomi Mi 10T Lite 5G مركز الوصافة بعد 
شهرين فقط من اطالقه متخطياً هاتف A51 5G من سامسونغ والذي حصل 

على مركز الوصافة خالل الجولة التمهيدية.
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السيارة  في  األجزاء  أهم  من  الحركة  ناقل  يعتبر 
نقل  عن  األول  المسؤول  فهو  السير،  عملية  لكمال 
العجالت  محور  إلى  المحرك  من  الحركة  طاقة 
بطريقة سهلة وبسيطة من خالل عصا ناقل الحركة 
داخل قمرة القيادة، وتكمن السهولة في االستخدام في 

ناقل الحركة األوتوماتيكي.
سوًيا  سنستعرض  التالية  القليلة  السطور  وخالل 
معاني حروف ناقل الحركة األوتوماتيكي التي تأتي 

دائًما وأبًدا باللغة اإلنجليزية.
حرف الـ P : هي اختصار لكلمة Parking  وتعني 

ركن السيارة.
حرف الـ R : هي اختصار كلمة Reverse  وتعني 

الرجوع للخلف.
الـ D : هي اختصار لكلمة Drive  وتعني  حرف 

وضع القيادة وسير السيارة.
حرف الـ N : هي اختصار لكلمة Neutral  وتعني 

الوضع الطبيعي للسيارة وهو وضع السكون.
رمز L1 : هي اختصار لكلمة Low Gear  وتعني 
لتحريك  عزم  أقوي  مع  للفتيس  سرعة  اقل  انها 
أكبر  تحتاج عزم  التي  الوعرة  المطالع  السيارة في 

من المحرك.

ناقل اإليزي ترونيك
بالقرب من  السالب والموجب (-/+)  سنجد رمزي 

اختيار  من  يُمّكناك  وهما   ،D الـ  حرف 
 (-) البطيئة  أو   (+) السريعة  السرعات 
ذات  سيارة  بقيادة  تقوم  كأنك  القيادة  أثناء 

ناقل حركة يدوي.

الحركة  ناقل  على  للحفاظ  هامة  نصائح 
األوتوماتيكي

هناك بعض األخطاء التي يقع فيها بعض 
السرعة  ناقل  استخدام  أثناء  األشخاص 
هذا  تلف  إلى  تؤدي  قد  األوتوماتيكي، 

الجزء بالكامل.

عالمية  صحفية  تقارير  نشرت  السياق،  هذا  وفي 
هامة  نصائح  السيارات  عالم  أخبار  في  متخصصة 
ناقل  على  الحفاظ  بكيفية  خاصة  الخبراء،  من  جًدا 
السرعة األوتوماتيكي، سنستعرضها خالل السطور 

القليلة القادمة.
النصيحة األولى: في أوقات الذروة واالزدحام ابتعد 
تماًما عن دفع سيارتك من P  إلى D ، في أوقات 

. N التوقف اجعل السيارة في وضعية
ترك  يتم  أن  الخبراء  يحبذ  ال  الثانية:  النصيحة 
لفترة تزيد عن 10  التوقف  أثناء    D السيارة على
ثواني، وينصح بترك السيارة على وضعية N  مع 

رفع فرامل اليد.
الثالثة: ال تحاول أن تضغط على مكابح  النصيحة 
التبديل  ثم  ومن   N الوضعية  في  والسيارة  البنزين 

.D للوضعية
على  الدوري  بالكشف  اهتم  الرابعة:  النصيحة 
إذا كان هناك  ناقل الحركة الكتشاف  مستوى زيت 
تسريب ونقص في مستوى الزيت، وغالًبا في معظم 
كيلو  ألف   150 كل  بالكامل  تغييره  يتم  السيارات 

متر.

ماذا سيحدث عند إهمال زيت ناقل الحركة؟
في  واليدوي  األوتوماتيكي  السرعة  ناقل  يختلف 
على  يجتمعوا  ولكن  العمل،  وطريقة  الخصائص 

السرعات  نقل  ديناميكية  أجل  من  للزيت  حاجتهم 
المختلفة.

تلف  إلى  سيؤدي  السرعة  ناقل  زيت  تغيير  وعدم 
وأضرار هائلة في السيارة على صعيد ناقل الحركة 
وبعض األجزاء األخرى، ومن المعروف أن تكلفة 
شراء ناقل سرعة جديدة وتركيبه مرتفعة، وستكون 
مخاطرة في حالة قمت بهذه الصيانة في مركز غير 

معتمد.

لماذا نقوم بتغيير زيت ناقل الحركة من األساس؟
سواء  السرعة  ناقل  زيت  لتغيير  الرئيسي  السبب 
األوتوماتيك أو اليدوي هو أهميته في الحرارة الناتجة 
داخل علبة جير السرعات، والتي تنتج من اإلحتكاك 
المستمر بين التروس، فعندما بفقد زيت ناقل الحركة 
نسبة اللزوجة الالزمة والخصائص الديناميكية التي 
تحافظ على ناقل السرعة، سيؤثر على السيارة بشكل 

ملحوظ وسيتسبب في تلفيات كبيرة بتكاليف عالية.

تغيير زيت ناقل السرعة األوتوماتيكي
ينصح خبراء ورواد عالم السيارات التي تمتلك ناقل 
سرعة أوتوماتيكي، بتغيير الزيت بعد سير السيارة 
مسافة التتعدى 50 ألف كيلو متر، واستمرار متابعة 

مواعيد تغييره بشكل دائم.
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وخصوصا  السيارة  إلطار  المفاجئ  االنفجار  يعد 
المفاجآت  اخطر  كبيره من  السير على سرعة  عند 
التى تواجه قائد السيارة ولهذا يجب التعامل مع هذا 

الموقف بأكبر قدر من الحكمه والحذر.
تكنولوجيا  فى  والمتخصص  الخبراء  أحد  يقول 
التى  االساسية  القواعد  بعض  هناك  ان  السيارات 
وذلك  السيارة  اطار  انفجار  عند  مراعاتها  يجب 
لتفادى االخطار الجسيمه التى ربما تنتج عنه وأولها 
هو المحافظه على الهدوء بقدر المستطاع، الن رد 
يسبب  ربما  الحاله  هذه  فى  المحسوب  غير  الفعل 

اخطار جسيمه.

ويضيف ان عجله القياده سوف تنحرف يمينا ويسارا 
بقوة ولذلك يجب على السائق ان يمسك بها جيدا وان 
يحاول السيطرة على السيارة كما يجب عليه تجنب 
رد الفعل السريع على عجله القياده وإال يقوم بجذبها 
بشده لالتجاه المعاكس ألنه اذا قام بذلك ربما يؤدى 

النقالب السيارة.
ويقول ان من بين هذه القواعد ايضا أال تضغط على 
الفرامل نهائيا، وان تحاول استخدام الغيار العكسى 
االقل فاألقل، او فرامل اليد حتى تهدئ السيارة شيئا 
تماما، وأخيرا ال تحاول االقتراب  فشيئا حتى تقف 
من حافة الطريق والدخول على جانب الطريق الن 
ذلك من الممكن ان يتسبب فى انقالب السيارة، ولكن 

قم بذلك عند اقتراب السيارة من التوقف.
يجب  التى  القواعد  بعض  هناك  ان  الى  ويشير 
االهتمام بها عادة وهى االمساك بعجله القياده جيدا، 
ربما  العالية  السرعات  على  خاصة  اليدين  وبكلتا 
يساعدك فى السيطرة على مواقف كثيرة ربما تكون 

حرجه.
ويقول: عدد كبير من قائدى السيارات وخاصة فى 
الطرق السريعة يقودون بال مباالة وتراخي مع العلم 
على  والقدرة  القياده  فى  المهارة  بين  عالقة  ال  انه 

السيطرة عليها.

زيت ناقل الحركة
في  واليدوي  األوتوماتيكي  السرعة  ناقل  يختلف 
على  يجتمعوا  ولكن  العمل،  وطريقة  الخصائص 

حاجتهم للزيت من أجل ديناميكية نقل 
تلف  إلى  سيؤدي  السرعة  ناقل  زيت  تغيير  وعدم 
وأضرار هائلة في السيارة على صعيد ناقل الحركة 
وبعض األجزاء األخرى، ومن المعروف أن تكلفة 
شراء ناقل سرعة جديدة وتركيبه مرتفعة، وستكون 
مخاطرة في حالة قمت بهذه الصيانة في مركز غير 

معتمد.
سواء  السرعة  ناقل  زيت  لتغيير  الرئيسي  والسبب 
األوتوماتيك أو اليدوي هو أهميته في الحرارة الناتجة 
داخل علبة جير السرعات، والتي تنتج من اإلحتكاك 
المستمر بين التروس، فعندما بفقد زيت ناقل الحركة 
نسبة اللزوجة الالزمة والخصائص الديناميكية التي 
تحافظ على ناقل السرعة، سيؤثر على السيارة بشكل 

ملحوظ وسيتسبب في تلفيات كبيرة بتكاليف عالية.

RPM ارتفاع مؤشر الـ
ارتفاع مؤشر الـ RPM في عدادات السيارة يشير 
إلى عدة أعطال، لكن أبرزها على االطالق وجود 
خلل وعطل واضح في علبة التروس الميكانيكية في 

ناقل السرعة.

ضعف عزم السيارة على الطريق
أبرزها  أعطال،  عدة  إلى  أيًضا  العالمة  هذه  تشير 
فلتر  أو  البوجيهات  وتغيير  الدورية  الصيانة  تأخر 
سالمة  من  األول  التأكد  يجب  لذا  السيارة،  هواء 
ضعف  استمرار  حالة  وفي  ذكرها،  السابق  القطع 
مشكلة  هناك  سيكون  الطريق  على  السيارة  عزم 

وعطل خطير في ناقل السرعة.

خلل في سرعات السيارة
أوامر  في  خاصة  الخلل  من  حالة  وجود  حالة  في 
اختالف  إلى  باإلضافة  وتوقفها،  السيارة  انطالق 
واضح في سرعة السيارة في أوقات مختلفة، ال تهدر 
المزيد من الوقت واذهب على الفور إلصالح ناقل 

السرعة قبل تعرضه للتلف بالكامل.

صوت مزعج واهتزازات في السيارة
في حالة سماع صوت مزعج مصاحبة الهتزازات 
في السيارة في السرعات التي تتخطى الـ 50 كيلو 
متر في الساعة، سيكون هناك عطل واضح في ناقل 

السرعة، خاصة في ناقل السرعة األوتوماتيكي.

السيارة  بمحرك  مباشر  بشكل  المرتبطة  السيارة  أجزاء  أهم  من  السرعة  ناقل  يعتبر 
وسرعتها وأدائها على الطرقات، ولناقل الحركة العديد من العالمات التي تشير إلى تلفه، 

وفي هذه الحالة سيكون مالك السيارة لدفع الكثير من األموال الصالحه أو استبداله.
وخالل السطور القليلة التالية سنستعرض أبرز هذه المؤشرات لضعف ناقل الحركة في 

السيارة لتفادي الدخول في هذا الموقف من األساس.
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(السائق المخي) تقنية تكنولوجية حديثة يتم تطويرها فى المانيا بمختبرات جامعة 
برلين ، بهدف تمكين اإلنسان من قيادة سيارته عن طريق اإلشارات األوامر 
الصادرة من المخ. و يقوم جهاز الكمبيوتر بترجمة هذه االوامر الصادرة من 
اليسار أو ابطاء السرعة، تلك  اليمين وإلى  إلى  السيارة كاالنعطاف  إلى  المخ 
االوامر البدائية التى تتيح ألي إنسان التحكم فى السيارة بكل بساطة والتى تغنيه 

عن التحكم اليدوى للسيارة.
مستشعر   16 من  المكون  االستشعار  جهاز  ارتداء  عليك  التجربة  ولخوض 

لقراءة األوامر التى يقوم عقلك بإصدارها.
مازال االختراع طور البحث والتطوير لكن حتى تستطيع القيادة بعقلك البد من 
التمرن أوال على جهاز كمبيوتر وإصدار أوامر للجهاز. وذكر فريق العلماء 
الذين عكفوا على تنفيذ الفكرة أنها ليست قابلة للتطبيق على السيارات فقط بل 
يمكن تنفيذها في مشاريع عدة تعتمد على اآلالت وعلي الجميع اطالق العنان 

ألفكارهم فى كم اآلالت التى من الممكن استخدام تلك التقنية به.

أفادت دراسة حديثة أن سائقي السيارات الذين يدمنون ألعاب سباقات السيارات 
على  يشكلون خطرا  وقد  الطرق  على  مغامرة  أكثر  يكونون  الكمبيوتر،  على 

حركة المرور في الحياة اليومية. 
وأظهرت الدراسة التي أجراها باحثون في ألمانيا أن األشخاص الذين نادرا ما 
يلعبون ألعاب سباقات السيارات على الكمبيوتر أو ال يلعبونها على اإلطالق، 

يكونون أكثر حذرا أثناء القيادة. 
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 
سباقات السيارات االفتراضية على الكمبيوتر، يقوم الرجال بمخاطرات أكبر في 

المواقف المرورية الحرجة على األجهزة المحاكية للكمبيوتر. 
تراوح  البحث على عينة عشوائية من  رجال ونساء  الباحثين  فريق  وأجرى 
أعمارهم بين 16 و45 عاما حيث وجهت إليهم أسئلة بشأن سلوكهم أثناء القيادة 

والحوادث التي سجلوها ومدى لعبهم ألعاب سباقات السيارات. 
نتائج  في  تؤثر  قد  التي  العوامل  االعتبار  في  األخذ  بعد  إنه  الباحثون  وقال 
الدراسة مثل السن اكتشف 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.

يبحث الكثير من سائقي السيارات عن وسائل فعالة للحد من استهالك محركات 
تحريك  ارتفاع  النفقات، خاصة في ظل  في  التوفير  بهدف  للوقود  سياراتهم 

أسعار بعض المشتقات البترولية خالل السنوات الماضية.
يقول خبراء أن تقليص حرق الوقود داخل محرك السيارة يمكن أن يتم إما عن 
التي  اليومية  العادات  تغيير  الميكانيكية أو من خالل  التعديالت  طريق بعض 

يتبعها السائق أثناء القيادة.

ويسعى دائًما أصحاب السيارات إلى إيجاد وسائل فعالة لتوفير استهالك الوقود، 
أساليب  فإن هناك 5 معتقدات خاطئة و5 حقائق عن   ،CNN وبحسب موقع

توفير الوقود.
1- معتقد خاطئ: تغيير مصفاة الهواء يسهل عمل المحرك ويقلل من عملية 

استهالك للوقود.
حقيقة: محركات السيارات الحديثة مزودة بحساسات تنظف وتعّدل تدفق الهواء 

مما يبقي جهاز تنقية الهواء نظيفاً.
2- معتقد خاطئ: يجب عليك استخدم الوقود الممتاز بداًل من العادي.

حقيقة: يُفضل استخدام الوقود الممتاز، لكن الوقود العادي، األرخص ثمناً، ال 
يؤثر على عمل محركات العديد من السيارات.

3- معتقد خاطئ: نفخ إطارات السيارات بشكل كبير يقلل من عملية االحتكاك 
باألرض مما يسهل عمل المحرك ويوفر استهالك الوقود.

فعالية  من  يقلل  لكنه  ملحوظ،  بشكل  الوقود  يوفر  ال  اإلطارات  نفخ  حقيقة: 
المكابح ويزيد من مخاطر انزالق السيارة بشكل كبير.

4- معتقد خاطئ: عدم استخدام مكيف السيارة يوفر الوقود بشكل كبير.
حقيقة: في الواقع، استخدام المكيف بداًل من فتح النوافذ عند القيادة على الطرق 

السريعة يوفر الوقود بشكل أكبر.
5- معتقد خاطئ: تعمل أجهزة توفير الوقود بفعالية كبيرة وتوفر عليك الكثير 

من المال.
حقيقة: ال تؤثر أجهزة كهذه على عملية استهالك الوقود بتاتاً بل قد تشكل عبئاً 

مادياً عليك.



44

طرق النوم الصحيحة
في  مهماً  دوراً  المختلفة  النوم  وضعيات  تلعب  إذ 
الدماغ  تؤثر على كل شيء من  فهي  الجسم  صحة 
 Health موقع  ذكره  لما  وفقاً  الهضمية،  القناة  إلى 

Line الطبي.

النوم الجانبي
بفوائد  األيسر  الجانب  على  النوم  يتمتع  علمياً 
فأثناء نومك  النوم،  بقية وضعيات  صحية أكثر من 
تساعد  أن  للجاذبية  يمكن  لياًل  األيسر  جانبك  على 
في  معدتك  في  المتواجدة  النفايات  من  التخلص  في 
رحلة عبر القولون الصاعد ثم القولون المستعرض، 
يشجعك  مما  الهابط،  القولون  في  تفريغها  وأخيراً 

على الذهاب إلى الحمام في الصباح.

فوائد النوم الجانبي
ـ يساعد على الهضم: إذ تنقل أمعاؤنا الدقيقة الفضالت 
إلى أمعائنا الغليظة من خالل الصمام اللفائفي العيني 

الموجود في أسفل البطن األيمن.

على  بالنوم  المقارنة  عند  الدماغ:  صحة  يعزز  ـ 
النوم على جانبك األيسر أو  المعدة، فإن  الظهر أو 
األيمن يساعد جسمك على إزالة ما يسمى بالنفايات 
الدماغ هذا  الدماغ، وقد يساعد تطهير  الخاللية من 
والشلل  الزهايمر  بمرض  اإلصابة  خطر  تقليل  في 

الرعاش وأمراض عصبية أخرى.

ـ يقلل من الشخير أو توقف التنفس أثناء النوم: النوم 
على جانبك يمنع لسانك من الرجوع إلى حلقك وسد 
مجرى الهواء جزئياً، وبالتالي إيقاف الشخير، وإذا 
لم يخفف النوم الجانبي من الشخير أو إذا كنت تشك 
المعالج،  غير  النومي  النفس  بانقطاع  إصابتك  في 

فتحدث إلى طبيبك إليجاد حل يناسبك.

أضرار محتملة للنوم الجانبي
في  آالماً  الجانبي  النوم  لك  قد يسبب  الكتف:  آالم  ـ 
الكتف، ولكن إذا قمت بالتبديل بين الجانبين واستمر 

االلم فاألفضل أن تجد وضعية نوم أخرى تناسبك.

ـ عدم راحة الفك: إذا كان فكك مشدوداً فإن الضغط 
عليه أثناء النوم على جانبك يمكن أن يتركه يؤلمك 

بشكل أكبر في الصباح.

نصائح للنوم على الجانب
يفضل الكثير منا بالفعل النوم الجانبي، فقد خلصت 
دراسة أجريت عام 2017 إلى أننا نقضي أكثر من 

نصف وقتنا في السرير في وضع جانبي.
تقوم  أن  المحتمل  فمن  جانبياَ  تنام  كنت  إذا  لذلك 
ببعض التقلبات أثناء الليل، ولكن ننصحك بأن تبدأ 
المعوية  الحموضة  لمنع  األيسر  الجانب  على  النوم 
والسماح للجاذبية بنقل الفضالت عبر القولون، بدل 
الجانبين إذا كان كتفك يزعجك، وضع وسادة ثابتة 

بين ركبتيك وعانق واحدة لدعم عمودك الفقري.

النوم على الظهر
النوم على ظهرك  من  اإليجابيات  الكثير من  هناك 
أواًل يصبح من السهل الحفاظ على استقامة عمودك 
هذه  تزيل  أن  يمكن  ذلك  إلى  باإلضافة  الفقري 
من  وتقلل  الفك  أو  الكتف  عن  الضغط  الوضعية 

صداع التوتر الناتج عن تلك المناطق.
وقد يؤدي النوم على ظهرك أيضاً إلى تقليل الشعور 
بعدم الراحة عن طريق تقليل الضغط واأللم الناتج 
عن اإلصابات القديمة أو الحاالت المزمنة األخرى.

فوائد النوم على الظهر
ـ يخفف آالم الورك. 
ـ يخفف آالم الركبة. 

ـ يخفف التهاب المفاصل. 
ـ يجنب اإلصابة بااللتهاب الكيسي. 

ـ يخفف اآلالم العضلية للمفاصل. 
ـ يمنع انسداد األنف أو تراكم الجيوب األنفية. 

ـ يساعد على النوم بعمق. 

نصائح للنوم على الظهر
تغيير وضع نومك ليس باألمر السهل، حيث اعتادت 
أجسادنا على طقوس نومنا لسنوات، ولكن باستخدام 
بدء  في  تساعدنا  أن  يمكن  مختلفة  بطرق  الوسائد 

التغيير لألفضل.
ـ لتخفيف آالم المفاصل: َنم على وسادة إسفنجية أو 
مع  استلِق  ثم  تقريباً،  سم   18 سريرك  رأس  ارفع 
مباعدة رجليك بمسافة عرض الورك وافتح ذراعيك 
وزنك  ستوزع  وبذلك  بوسادة،  ركبتيك  وارفع 

بالتساوي وتتجنب الضغط على مفاصلك.

ركبتيك،  تحت  وسادة  ضع  الظهر:  آالم  لتخفيف  ـ 
ألنها ستساعد في تدعيم وضعية عمودك الفقري.

أو  إسفينية  وسادة  استخدم  المعدة:  حرقة  لتخفيف  ـ 
أن  يمكن  إذ  سم،   18 بمقدار  سريرك  رأس  ارفع 
يساعد االرتفاع في منع تراكم الجيوب األنفية عندما 
يكون لديك انسداد في األنف يعطل نومك كما يمكن 

أن يخفف أيضاً من ضغط الوجه والصداع.

النوم على المعدة أو البطن
تنام على معدتك والحظت أنك تعاني من  إذا كنت 
آالم الظهر، فمن المحتمل أن تكون طريقة النوم هي 

السبب.
حول  يقع  اإلنسان  جسم  وزن  غالبية  ألن  فنظراً 
إجهاد  من  تزيد  الطريقة  يهذه  النوم  فإن  معدتك، 
العمود الفقري في االتجاه الخاطئ، مما يتسبب في 

عندما نحاول اتخاذ وضعية معينة أثناء قيامنا بالتمارين في الصالة الرياضية فذلك ألننا نولي اهتماماً كبيراً لتجنب اإلصابة 
وتحقيق أقصى استفادة من التمرين، وكذلك األمر فالوضع مشابه أثناء اتخاذ وضعية النوم.
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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« .

آالم الظهر والرقبة.
الفائدة الوحيدة لوضعية النوم المواجهة لألسفل هي 
إبقاء مجاري الهواء مفتوحة، إذا  أنه قد يساعد في 
كنت تعاني من الشخير أو توقف التنفس أثناء النوم، 

ومع ذلك فإن الخيار الجانبي أفضل.

نصائح للنوم على المعدة
لم  إذا  ولكن  معدتك،  النوم على  تجنب  دائماً  حاول 
تستِطع النوم بأي طريقة أخرى، فحاول تطبيق هذه 

النصائح:
ـ استخدم وسادة مسطحة عبر وضعها أسفل حوضك 

للمساعدة في تخفيف الضغط.

لتجنب  كثيراً  رأسك  بها  تدير  التي  الطريقة  بدل  ـ 
تصلب الرقبة.

ـ ال تربط ساقك إلى جانب واحد بركبة مثنية هذا لن 
يؤدي إال إلى المزيد من آالم الظهر.

ـ احرص على عدم وضع ذراعيك تحت رأسك أو 
الوسادة، قد يتسبب ذلك في تنميل الذراع أو الوخز 

أو األلم أو آالم في مفاصل الكتف.

نصائح للحفاظ على روتين صحي للنوم
ينصح بالحفاظ على روتين صحي للنوم من خالل 

اتباع اإلجراءات التالية:
من  كثير  يعتاد  يومًيا:  للنوم  ثابت  موعد  تحديد   -
ليلة،  كل  مختلفة  أوقات  في  النوم  على  األشخاص 
وهو أمر خاطئ يمكن أن يسبب صعوبة النوم ألنه 

يقاطع اإليقاع اليومي للجسم.
من  مختارة  مجموعة  بأنه  اليومي  اإليقاع  ويعرف 
التغيرات الجسدية والعقلية والسلوكية التي تتبع دورة 
24 ساعة، ويتأثر هذا بالساعة البيولوجية التي تقوم 
النوم.  أو  اليقظة  على  للحث  الهرمونات  بإطالق 
ويساعد النوم في موعد ثابت يومًيا على ضبط ساعة 

الجسم وسهولة النوم في الوقت المعتاد. 

- تهيئة األجواء المحيطة للنوم: أيًضا يتأثر اإليقاع 
تخفيض  يتم  فحينما  الصوت،  أو  بالضوء  اليومي 
أنه حان  يعني  لياًل، فهذا  اإلضاءة وإيقاف الصوت 
المحيطة  األجواء  بتهيئة  ينصح  ولذلك  النوم.  وقت 
األصوات  أو  العالية  األضواء  وتجنب  للنوم، 

المرتفعة التي تسبب صعوبة النوم. 

- تجنب القيلولة: يلجأ بعض األشخاص للنوم خالل 
في  القيلولة  هذه   تتسبب  أن  ويمكن  النهار،  فترة 
البيولوجية، وخاصًة في حالة  الساعة  إيقاع  تعطيل 
وقت  في  أو  ساعتين  عن  تزيد  طويلة  قيلولة  أخذ 

قريب للمساء.
ينصح بتجنب القيلولة إذا كنت تجد صعوبة في النوم 
لياًل، وذلك ألنها يمكن أن تؤثر بالسلب على دورة 

النوم اليومية. 

- ممارسة تمارين االسترخاء: تعتبر تمارين اليوغا 
العقل  لتهدئة  الفعالة  الوسائل  أكثر  من  والتأمل 
واسترخاء الجسم، ويمكن أن تساعد على اإلستغراق 

في النوم لياًل.
مستويات  تعزز  اليوغا  تمارين  ألن  ذلك  ويرجع 
كما  بسهولة،  النوم  في  الدماغ  ويساعد  الميالتونين 

أنها تقلل الشعور بالقلق والتوتر الذي يعيق النوم. 

يؤدي  األجهزةاإللكترونية:  كافة  تشغيل  إيقاف   -
إلى  متأخر  وقت  في  اإللكترونية  األجهزة  استخدام 
والتفكير،  العقل  تشغل  أنها  حيث  النوم،  صعوبة 

على  يؤثر  مما  لياًل  طويل  وقت  تسرق  أن  ويمكن 
نظام النوم.

وإبعادها  اإللكترونية  األجهزة  جميع  بفصل  ينصح 
المكان  الحفاظ على هدوء  النوم لضمان  مكان  عن 

وتجنب أي أمر يسبب التشتيت. 

- تجنب المشروبات الغنية بالكافيين: يلعب الكافيين 
دوًرا في الشعور باليقظة ومحاربة التعب، وبالتالي 

فإن تناوله لياًل يمكن أن يؤثر على النوم. 
ينصح بتجنب تناول المشروبات الغنية بالكافيين في 
الغازية ومشروب  والمشروبات  القهوة  مثل  المساء 
التي  المشروبات  ببعض  واستبدالها  الشوكوالتة، 

تساعد على االسترخاء مثل البابونج

أخيراً: إذا كنت على وشك الذهاب إلى الفراش اآلن 
تذكر أن تضع في اعتبارك طريقة نومك وقم بإجراء 

التعديالت عليها عند الضرورة.
كما عليك االنتباه إلى أّن غالبية الناس الذين يعانون 
من األرق يكون بسبب اتخاذ وضعية نوم ال تناسبهم، 
على  المدى  طويلة  عواقب  لهم  تسبب  وبالتالي 

صحتهم.
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اإلسالم  جماعات  حظر  أوروبية  دول  تدرس 
السياسي على أراضيها بعد عقود من التغاضي على 
أنشطة تلك الجماعات التي كانت تتستر بالمظلومية 

وتعرضها للقمع في دول المنشأ.
تأتي  فرنسا  تتصدرها  التي  األوروبية  الخطط 
كاستفاقة أحيتها عمليات إرهابية أو إحباط مخططات 
حكومات  التفتت  حيث  األخيرة،  الفترة  في  إرهابية 
في دول االتحاد األوروبي لجماعات إسالمية تنشط 
على أراضيها وانتبهت لخطر ماثل بعد أن وظفت 
استقطاب  وأنشطة خيرية في عمليات  للعبادة  دورا 

وتجنيد وبث لخطابات الكراهية والتطرف.
الجماعات  لتلك  أن  أوروبية  لحكومات  واتضح 
سياسية  أخرى  مآرب  ووثائق،  لدالئل  واستنادا 
ألمانيا  بينها  دول  عدة  أن  درجة  إلى  واجتماعية 
الجماعات  تلك  أن  أكدت  النمسا  وأخيرا  وفرنسا 
النسيج  تهدد  باتت  معقدة  سرية  شبكات  أسست 
المجتمعي واألمني من خالل خطب وأنشطة هدفها 
االستقطاب وغسل األدمغة ومن ثمة االنجرار طوعا 

أو تغريرا إلى التطرف الديني.

فرنسا
قانون  مشروع  مؤخرا  فرنسا  عرضت  أن  وبعد 
أن  بعد  اإلسالمية"  "األصولية  تسميه  ما  لمكافحة 
الجمهورية"  قيم  حماية  "قانون  إلى  تسميته  عدلت 
وهو مشروع مثير للجدل لجهة قابلية تأويل بنوده بما 
يتيح قمعا واسعا للحريات واستهدافا للمسلمين ومنح 
األجهزة األمنية صالحيات واسعة، تناقش الحكومة 
النمساوية حاليا مسودات لسن قانون يحظر جماعات 

اإلسالم السياسي على أراضيها.
أو  النمسا  أو  فرنسا  في  المطروح  المشكل  ويبدو 
في  العشوائية  هو  األوروبية  الدول  من  غيرهما 
كبير  خلط  ثمة  أن  بحيث  االستهداف  أو  التصنيف 
إقناع  سارعت باريس لتوضيحه دون أن تنجح في 
ال  قانونها  ومشروع  حملتها  أن  وهو  منتقديها، 
يستهدفان المسلمين وال اإلسالم بل الجماعات التي 
ونشر  الكراهية  وبث  سياسية  لمآرب  بالدين  تتستر 
التطرف وهو أمر مفتوح على أكثر من تأويل طالما 

أنه ليس ثمة ضوابط ومحددات تفسيرية دقيقة.
والمفارقة أن هذه الحكومات ذاتها آوت واحتضنت 
منذ  وعرفت  سلمية  ليست  أنها  تدرك  جماعات 
تأسيسها بتبنيها العنف منهجا ووفرت لها مالذا آمنا 

لعقود تحت مسمى المظلومية من جهة ولتوظيفها في 
خدمة أجندات خارجية.

والمفارقة أيضا أن تلك الحكومات هي من رخص 
تكوين  لها  وأتاحت  لها  ووفرت  الجماعات  لتلك 
نشاطاتها  خاللها  من  مولت  معقدة  مالية  شبكات 
التي هي اليوم محور قلق أوروبي على المستويين 

الرسمي والشعبي.
ومشاريع القوانين أو المسودات القانونية المطروحة 
للنقاش في أكثر من دولة أوروبية هي عمليا انقالب 
على ما سبق من نهج سياسي منح جماعات اإلسالم 
السياسي هامشا واسعا للتحرك ولترسيخ وجودها في 

بعض المجتمعات الغربية.
التعامل  في  المراجعة  صفة  "االنقالب"  هذا  ويأخذ 
مع تلك الجماعات لجهة التوقي من خطرها ولجهة 
محاصرة فروعها وشبكاتها الممتدة وبالتالي تقويض 
خطابها المتطرف الذي أنتج ذئابا منفردة أشّد تطرفا 
قادها في النهاية إلى ارتكاب فعل إجرامي إرهابي 
دموية  إرهابية  عملية  من  بأكثر  بداية  فرنسا  هّز 
آخرها عملية ذبح ثالثة أشخاص في نيس ثم عملية 
اإلرهاب  منأى عن  في  التي ظلت  النمسا  في  فيينا 

لفترة طويلة.

النمسا
وكان شاب نمساوي في العشرين من عمره مدان في 
الدولة  تنظيم  إلى  لالنضمام  السفر  بمحاولة  السابق 
اإلسالمية (داعش)، قد نفذ في مطلع الشهر الماضي 
مجموعة  على  النار  أطلق  حيث  فيينا  في  هجوما 
أشخاص فقتل أربعة وأصاب أكثر من 20 آخرين.

وقد بدأت الحكومة النمساوية في مناقشة أول مسودات 
وهو  السياسي  اإلسالم  يحظر جماعات  قانون  لسن 

أول تحرك عملي وإجرائي بعد هجوم فيينا.
عرض  مع  متقارب  توقيت  في  التطور  هذا  ويأتي 
فرنسا مشروع مكافحة األصولية اإلسالمية. وكان 
النمسا  زار  قد  ماكرون  امانويل  الفرنسي  الرئيس 
في  الجهود  لتنسيق  تحرك  ضمن  فيينا  هجوم  بعيد 

مكافحة ما تسميه باريس بـ"األصولية اإلسالمية".
الما  قالت  الوزراء،  لمجلس  اجتماع  أعقاب  وفي 
النمساوية في مؤتمر صحفي  تساديك وزيرة العدل 
إنه من المنتظر تنفيذ الحظر المعلن لإلسالم السياسي 
بوصفه حظرا لجمعيات يمينية متطرفة ذات دوافع 
دينية حتى يظل القانون متوافقا مع الدستور ويحفظ 

الحقوق األساسية.
وأكدت زوزانه راب وزيرة الثقافة مرارا أن القانون 
تم  الذي  السياسي  اإلسالم  واضح  بشكل  يستهدف 

توصيفه بصورة شاملة في مواد القانون.
قبل  ألغت  قد  النمساوية  الدستورية  المحكمة  وكانت 
أيام قليلة حظرا الرتداء غطاء الرأس في المدارس 
ُمنصب  الحظر  أن  المحكمة  قضاة  ورأى  االبتدائية 
على غطاء الرأس اإلسالمي ويركز على دين واحد 

األمر الذي يعد مخالفة لمبدأ المساواة.
ومن المنتظر أن تحظر الحزمة القانونية التي ستبقى 
من  العديد  رموز  أسابيع،  ستة  لمدة  المراجعة  قيد 
المنظمات إلى جانب حركات إسالمية وكذلك رموز 

'حركة الهوية' اليمينية المتطرفة.
وتشمل الحزمة القانونية أيضا المراقبة اإللكترونية 
وإعداد سجل للخطرين وحظر حيازة السالح مدى 
دليل  وإعداد  اإلرهابية  الجرائم  لمرتكبي  الحياة 

لألئمة.
المستشار  كان  ثان  قانون  مشروع  تأجيل  وتم 
النمساوي زباستيان كورتس أعلن عنه وُعِرف باسم 
"غلق الطريق مدى الحياة" أمام المدانين في قضايا 
الحجز  من  نوع  تنفيذ  على  ينص  والذي  اإلرهاب 
في  النظر  ليتم  الخطرين،  لألشخاص  االحترازي 

مشروع القانون في العام المقبل.
اإلسالم  جماعات  حظر  قانون  مسودات  وتأتي 
ضمن  التقديرات  أرجح  على  النمسا  في  السياسي 
الجماعات  تلك  سيشمل  أوسع  أوروبي  مشروع 
أمنيا  عّدتها  تعد  بدأت  أخرى  أوروبية  عواصم  في 
من  الكثير  ملفات  فتح  أعادت  أن  بعد  وقانونيا 
الجمعيات والهيئات التي تنشط على أراضيها تحت 

ستار الدين.
ومعظم تلك الجمعيات والجماعات معلومة للسلطات 
تعزيز  عجل  على  تناقش  بدأت  التي  األوروبية 
تستخدمها  ومنصات  لمنتديات  االلكترونية  المراقبة 
التنسيق  تعزيز  وأيضا  تطرفها  في  يشتبه  جماعات 
باألساس)  (أمنيا واستخباراتيا  المعنية  األجهزة  بين 
الدول  بين  الحدود  وعلى  داخليا  المراقبة  وتشديد 

(األوروبية).
وتحتاج  قائمة  التزال  كثيرة  ثغرات  فإن  ذلك  ومع 
إلى معالجة جذرية ليس فقط في ما يتعلق بجماعات 
المتطرفة  اليمينية  الجماعات  بل  السياسي  اإلسالم 

التي تتبنى تقريبا نفس األساليب.

ناصر عيسى
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الحشيش  إزالة  على  المتحدة  لألمم  تابعة  لجنة  صوتت 
لألغراض الطبية من فئة من أكثر العقاقير خطورة في 
قد  طوياًل  وتأخر  للغاية  متوقًعا  كان  قرار  وهو  العالم، 
واالستخدام  الماريغوانا  أبحاث  لتوسيع  الطريق  يمهد 

الطبي.
وتضم  فيينا،  ومقرها  المخدرات،  لجنة  تصويت  اعتبر 
الصادرة عن  التوصيات  من  سلسلة  دولة عضوا،   53
القنب  تصنيف  إعادة  بشأن  العالمية  الصحة  منظمة 
رئيسية  توصية  على  تركز  االهتمام  لكن  ومشتقاته. 
الوحيدة  لالتفاقية  الرابع  الجدول  من  الحشيش  إلزالة 
جانب  إلى  إدراجه  تم  حيث   -  1961 لعام  للمخدرات 
المواد األفيونية الخطرة والمسببة لإلدمان مثل الهيروين

يقول الخبراء، بحسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز": 
تخفيف  على  فوري  تأثير  له  يكون  لن  "التصويت  إن 
سلطة  لها  ستظل  الحكومات  ألن  الدولية  الضوابط 
من  العديد  لكن  الحشيش.  تصنيف  كيفية  على  قضائية 
على  للحصول  العالمية  االتفاقيات  إلى  تتطلع  البلدان 
رمزًيا  فوًزا  المتحدة  األمم  اعتراف  ويعتبر  إرشادات، 
إن  يقولون  الذين  المخدرات  سياسة  تغيير  لمناصري 

القانون الدولي قد عفا عليه الزمن".
قال كنزي ريبوليت الباحث المستقل لسياسة المخدرات 
الدول  وموقف  التصويت  كثب  عن  راقب  الذي 
األعضاء: "هذا انتصار تاريخي هائل ال يمكننا أن نأمل 
في المزيد". مضيفا أن "القنب كان يستخدم عبر التاريخ 
ألغراض طبية وأن القرار الصادر يوم األربعاء أعاد 

هذا الوضع".
سيعزز  األرجح  على  التغيير  أن  ريبوليت  وأشار   

األبحاث الطبية وجهود التقنين في جميع أنحاء العالم.
 "Canopy Growth" بدوره، قال نائب رئيس شركة
إلى  كبيرة  "خطوة  كان  التصويت  بأن  للقنب،  الكندية 
األمام"، حيث أقر بالتأثير اإليجابي للقنب على المرضى، 
وأضاف "نأمل أن يؤدي هذا إلى تمكين المزيد من البلدان 
بالحصول  المحتاجين  للمرضى  تسمح  أطر  إنشاء  من 

على العالج".
السنوات  في  الطبي  لالستخدام  الماريغوانا  وانتشرت 
مشتقات  على  تحتوي  التي  المنتجات  األخيرة وغمرت 
القنب مثل الكانابيديول أو "CBD"، وهو مركب غير 
لالستثمار  كوين  شركة  تقدر  العافية.  صناعة  سام، 
البيولوجي  التنوع  اتفاقية  أن صناعة  المالية  والخدمات 
دوالر  مليار   16 قيمتها  ستبلغ  المتحدة  الواليات  في 

بحلول عام 2025
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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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الفكرة .. األصل .. العام الحادي والعشرون

KAFFEERÖSTEREI mit allen Anlagen inklusive 
VERPACKUNGSMASCHINEN zu verkaufen!         
Preis auf Anfrage!
بما في األنظمة  مع جميع  البن/القهوة   ماكينةتحميص 
ذلك آالت التعبئة والتغليف للبيع. السعر عند الطلب

KAFFEERÖSTEREI

kaffee-roesterei@outlook.deTel.: 0176 2217 0309

   MVZ für Gynäkologie Helle-Mitte sucht ab sofort 

    eine sehr gut deutsch und arabisch sprechende 
                           MFA in Teil- oder Vollzeit. 
 
                               Bewerbung bitte an: 
                    info@berliner-kinderwunsch.de

Jetzt bewerben

Frohes Neues Jahr
2021
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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

مؤسسة دار السالم اإلسالمية
لتجهيز و دفن الموتى في برلين و ألمانيا - نقل الجثمان بالطائرة إلى أي مكان في العالم.

  إستعداد تام للقيام بكافة إجراءات الدفن 
  تجهيز المتوفي من حيث التغسيل و التكفين و الحنوط الشرعي. 

  7/24 خدمة على مدار 24 ساعة طيلة أيام األسبوع.

  خدمات النقل بين كافة مدن ألمانيا و الدول المجاورة. 
  النقل إلى المطار او إلى أي دولة في العالم. 

  إنجاز كافة المعامالت الحكومية واالجراءات القانونية بأسرع وقت.

المطلوب العون  لكم  لنوفر  الساعة  مدار  على  مستعدين  سنكون 
نقدم أفضل الخدمات اإلنسانية و بأسلوب حضاري

لمزيد من المعلومات أو لطلب المساعدة اتصل بنا علي األرقام التالية
030 8130 9821     0176 4041 2668
Lübecker Str . 51  10559 Berlin

www.daressalam-bestattung.de 
info@daressalam-bestattung.de

عند وقوع القدر نقدم لكم العون المنشود الذي يخفف عنكم هول المصيبة و أعباء القيام بواجب

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

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

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

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

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

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

- Wadi Musa (Petra) 9623 
- Zarqa 9629

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

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

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

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

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

SAUDI ARABIEN: 00966     
- Abha 9667
- Arar 9664 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



(Schloss Straßen Center) ضمن
ممكن الوصول عن طریق U9 أول محل داخل السنتر أو من مدخل الباب الرئیسي للسنتر إلى 

الطابق (1-) جانب ماكدونالد أو من موقف السیارات التابع للسنتر ومن ثم الى الطابق (1-)

01733467749Restaurant Antique

Öff nungszeiten: 10:00 - 20:00 Uhrاتصال أو رسائل واتس
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مطعم أنتیک

كبة مقلية - ملوخية شامية ورق

كباب بالصينية على الطريقة التركية

دجاج مشوي بالفرن ودجاج بروستد

من البوفيه على مدار األسبوع:

والعديد من الطبخات واألصناف األخرى، والعديد من المقبالت الشرقية والغربية والسلطات 
والتبولة وحمص بطحينة ومتبل باذنجان وبابا غنوج والدونر التركي وشاورما اللحم والدجاج.

فتة مكدوس بالباذنجان

حراق أصبعو - أوزي بالخضار

سباكيتي - كريسبي  - سكالوب

1.Walther-Schreiber-Platz 12161 Berlin | 9
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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

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



- Kfz Um- & Anmeldung
- Wunschkennzeichen
- Auslandsumschreibung
- 5 Tageskennzeichen
- Abmeldung 

- تسجيل و إلغاء    
- تسجيل السيارات

- نمرة مؤقتة
- أرقام مميزة للسيارات

هدفنا تقديم خدمة
مميزة لكم 

 ZUVERLÄSSIG

نتحدث

العربية 

KFZ

ZULASSUNGSDIENST

Autoberlin@live.de
TEL.: 0157 39 79 5626
http://www.tarafautohandel.de/

Schnell & Günstig

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

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

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

www.allgemeinmediziner-kurtoglu-berlin.de



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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Ärzte أطباء

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



Tel.: 030 606 41 52

Zahnarzt 
Mohamad Anis Almohamad

د. محمد أنیس المحمد
Zahnarzt 

Omar Shalabi
د. عمر شلبي

Fachzahnarzt für Oralchirurgie 
Mukhtar Daiban

د. مختار ذیبان
اختصاصي جراحة أسنان

www.zahnarztpraxis-neukoelln.de

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

نتحدث األلمانیة، العربیة والتركیة
Mo. - Do.: 

08:00 - 20:00 Uhr
Fr.: 

08:00 - 18:00 Uhr
Sa.: 

10:00 - 16:00 Uhr

اإلثنین - الخمیس الجمعة السبت
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Ärzte أطباء

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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60
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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
 د. عبد الكريم عراقيد .غسان تيزري

                                                                                                                                                                                                               أخصائي باطنية - طبيب عائلة

 أخصائي االمراض العامة والباطنة

Dr. Khaled El-Sharafi

Dr. Abdelrahman Seifeddin

Dr. Ghessan Tesari
                                      Facharzt für Allgemeinmedizin  

Dr Abdelkarim Iraki
                                                                                  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.: 030 493 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.

D
es

ig
ne

d 
by

 d
al

il.
de

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

D
es

ig
ne

d 
by

 d
al

il.
de



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

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

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

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



Die spezielle Praxis für Innere Medizin.
Unter Führung von Dr. Ali Abboud.
Die erste Praxis für Innere Medizin in Neukölln mit Kompaktleistungen.



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

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

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

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

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

U GneisenaustraßeU GneisenaustraßeU Gneisenaustraße

MUHANNAD. ABOU NABOUT
Praxis für moderne Zahnheilkunde

Zahnimplantate
Zahnersatz und Füllungen
Zahnfleischbehandlung
Zahnreinigung, Bleaching
Kinderbehandlung

زراعة األسنان وفق أحدث الطرق
تبییض األسنان بأحدث الطرق اآلمنة

الحشوات الضوئیة التجمیلیة
تركیب األسنان الثابتة والمتحركة

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

عالج األلم بدون خوف
معالجة األطفال

MUHANNAD ABOU NABOUT
Praxis für moderne Zahnheilkunde
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التجميل الجراحي:
- تكبير الصدر واألرداف بالسيليكون أو زراعة الدهن.

- شد وتصغير الصدر.
- شد البطن وترهالت الجسم.

- شفط الدهون.
- شد الوجه والجفون.

- تجميل المناطق الحميمية.

التجميل غير الجراحي:
- تبييض البشرة.

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

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

- معالجة تساقط الشعر بالبالزما ومحفزات النمو.

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

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

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

Heerstr 2, 14052 Berlin 

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

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

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

- الطاقم نسائي بالكامل.

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

ab 1200€  شد الجفون
ab 4500€  تصغير الصدر

ab 4200€  شد الصدر
ab 4500€  شد البطن

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

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

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

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

ab 3000€ab 3000€



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

زراعة أسنان بالتقسيط المريح
تبييض وتجميل األسنان

تركيب تيجان وجسور
حشوات أسنان بيضاء ليزرية

سحب عصب بدون ألم
أحدث أساليب التخدير لضمان المعالجة بدون ألم

العيادة مقابل الباب الخلفي لبلدية نويكولن

بإشراف الدكتور عماد عبود

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

 مطلوب
مساعدة طبيب أسنان

موظفة استقبال

ة - التركية
ث: العربية - األلماني

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

مستشفى إبن سينا

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

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

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

- ص/ أشرف خويطر

- ص/ عبد الناصر السقا

- ص/ نبيل الدسوقي

ـ ص/ عالء الحلو

ـ  ص/ محمد نوفل

ـ  ص/ مالك فاعور

 
- ص/ ياسين مطر

 
- ص/ سمير حسنى

 

- ص/ أنيا

 
- ص/ نهاد األشقر

 
ـ ص/ محمد العزوزي

ـ ص/ العريان

- د. إبراهيم نصار

- ص/ موسى مسالمة

Akazien Apotheke,  
Hauptstr. 19, 10827 Berlin 
Tel. 030-76768777
Am Gartenplatz,
Feldstr. 10, 13355 Berlin
Tel. 030-4639855
Berg Apotheke,
Skalitzer Str. 133, 10999 Berlin,
Tel. 030-61609999
Herzapotheke
Badstr. 57-58, 13357 Berlin, 
Tel.: 030- 4614079
Kaiserdamm Apotheke,
Kaiserdamm 114, 14057 Berlin
Tel. 030-32602142
Konradin,
Friedrich-Karl-Str. 23, 12103 Berlin,
Tel. 030-7525717
Lukas Apotheke,
Wrangelstr. 78, 10997 Berlin,
Tel. 030-6123950
Orchideen Apotheke,
Britzer Damm 67, 12347 Berlin,
Tel. 030-6065062
Potsdamer-Platz-Apotheke,
Linkstr. 4, 10785 Berlin,
Tel. 030-2559220
Rathaus Apotheke,
Großbeerenstr. 26, 10963 Berlin,
Tel. 030-2158084
Sonnen-Apotheke
Sonnenallee 76, 12045 Berlin
Tel. 030-6272 8330
Spree-Apotheke
Alt Moabit 89, 10559 Berlin
Tel.: 030-39903380
Tannenberg Apotheke,
Birkbuschstr. 59, 12107 Berlin 
Tel. 030-7718824
Wildenbruch Apotheke,
Sonnenallee 105, 12045 Berlin,
Tel. 030-6872124

Physiotherapie,
Wilmersdorfer Str. 39, 10627 Berlin
Tel.: 030-31802711
Physiotherapie & Massage,
Joachimsthaler Str. 21, 10719 Berlin-
Charlottenburg, Tel.: 030 236 23 482
Physiotherapie Bilal
Residenzstr. 153, 13409 Berlin
Tel.: 030-41727171 / 0176-70765060

- د/ محمد محمد

ـ عدنان المحضر

ـ بالل للعالج الطبيعي

Blissestrasse 5, 10713 Berlin

Tel 030 861 06 86  Fax 030 861 06 87
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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،
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Safina
Rathenower Str. 16, 10553 Berlin, 
Tel. 030-39480386
Traum Insel
Wilhelmstr. 15, 10963 Berlin
Tel.: 030-25923697
Traum Insel
Wilhelmstr. 3, 10963 Berlin
Tel.: 030-25938954

- سفينة الحكمة

- الناصرة

- بيت لحم

ـ المعهد الثقافي العربي
 

ـ الفالح

ـ البيان

ـ مدارس ألفابت

 
ـ الحولة

ـ اإلرشاد
 

ـ تعليم اللغة العربية

ـ مدرسة الرسالة
 

ـ مدرسة األندلس
 

ـ مدرسة قرطبة للبنين و البنات

 

ـ الرابطة 
اللبنانية

 
ـ الديوان

ـ مدرسة النور

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
Arresalah
Turmstr. 83,10551 Berlin
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

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

Haus der Weisheit
Rathenower Str. 16, 10533 Berlin, Tel. 030-
39808625
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 دار الحكمة

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



مقدونيا
أفضل أوقات السياحة في مقدونيا

تتمتع مقدونيا بمناخ البحر األبيض المتوسط  ، ولكنها كدولة جبلية، تختلف درجات الحرارة وفقًا لالرتفاع، ويبقى 
فصلي الربيع والخريف هما األفضل لمشاهدة المعالم السياحية واالستمتاع في الهواء الطلق بعيدا عن ارتفاع 

درجات الحرارة خالل الصيف أو ارتفاعها خالل الشتاء.



مقدونيا بلد سهل التنقل

يوجد في مقدونيا العديد من األماكن التي يجب زيارتها

مقدونيا بلد صغير الحجم ويمكنك اكتشافه بسهوله، إذ يمكنك هناك اإلقامة في أحد المدن والقيام برحالت يومية إلى بقية البالد. بهذه الطريقة، من الممكن أن تسافر 
في جميع أنحاء مقدونيا بأكملها في أيام معدودة.

على الرغم من أن مقدونيا بلد صغير جًدا، إال انه يمكنك عند الزيارة قضاء عدة أسابيع هناك وما زال أمامك العديد من الخيارات لالستمتاع، أضف إلى ذلك إلى 
أن مقدونيا لديها طبيعة جميلة، بما في ذلك جبال وثالث حدائق وطنية، و مدن مثل سكوبي، بيتوال، فضال عن أوهريد، وستوبي، مع عدد كبير من المعالم السياحية 

واألبنية التاريخية التي تستحق الزيارة.

وننصحك أال تبقى في سكوبي أكثر مما تحتاج إليه، فنصف يوم للمدينة يكفي، لتتمكن من تخصيص المزيد من الوقت لرؤية الطبيعة المقدونية.



مقدونيا بلد رخيص

مقدونيا تتمتع بطعام لذيذ

يؤكد الكثير من السائحين على أن مقدونيا بلد رخيص ومناسب للباحثين عن الرحالت الرخيصة، حتى أنه إذا قمت عند السياحة في مقدونيا بزيارة الكثير من األماكن 
المثيرة لالهتمام وجميع الحدائق الوطنية مع عدد من الرحالت، وأقمت في أحد الفنادق الفاخرة، فلن تنفق الكثير من المال.

مع العلم أن مناطق الجذب السياحي في مقدونيا إما مجانية أو برسوم دخول رمزية، أضف إلى ذلك أن تكلفة النقل واإلقامة غير كبيرة في هذا البلد الممتع. وينصحك 
الخبراء دوما بالتفاوض على الرسوم عند ركوب سيارة أجرة في أي من مدن مقدونيا، حتى ال تدفع الكثير من المال.

بين  بشعبية  التي تحظى  الوحبات  أشهر  الجبن، ولعل  اللحوم وأطباق  بالسلطات وأطباق  مليئة  المطاعم  فالقائمة في  كبير،  بالتنوع بشكل  المقدوني  المطبخ  يمتاز 
السائحين، هو أطباق اللحوم التي يتم إعدادها على الشواية ويتم تقديمها مع الخبز، كما يتم إعداد العديد من وجبات الطعام من اللحم المفروم، جنبا إلى جنب مع أطباق 

الوجبات السريعة من البرغر والبيتزا والفالفل.



مقدونيا نقطة انطالق مثالية لدول البلقان

مقدونيا بلد آمن جدا

عند زيارة مقدونيا، يقصد معظم السياح العاصمة سكوبي وأوهريد فقط، ذلك على الرغم من أن البالد تضم العديد من الجواهر الخفية التي يمكنك اكتشافها، إلى جانب 
ذلك، فإن مقدونيا نقطة انطالق رائعة للسفر إلى اليونان وصربيا ودول البلقان األخرى.

يؤكد السائحون على ان مقدونيا تعد أحد الدول الكثر أمانا في أوروبا حتى للمسافر المنفرد، حيث يتميز هذا البلد الجميل بانخفاض معدل الجريمة فقط خذ االحتياطات 
المعتادة مع األشياء الثمينة الخاصة بك.

كما يشتهر أيضا بالسكان المحليين بالود بشكل كبير، حتى أنهم دوما ما سيسارعون لتقديم المساعدة لك حتى ولو بلغة االشارة، بل وسيدعوك البعض لمنازلهم لتناول 
القهوة والبيتزا.

اللغة عند السياحة في مقدونيا
عند زيارة مقدونيا، عليك أن تعتمد على حقيقة أن السكان المحليين هناك ال يتحدثون اإلنجليزية بشكل جيد، فقط األشخاص الوحيدون الذين يتحدثون اإلنجليزية هم 
سائقو سيارات األجرة، ولذا فأفضل خيار لك هو شراء كتاب المفردات المقدونية مع العبارات األساسية، خاصة إذا كنت ترغب في التواصل مع السكان المحليين.

مياه الشرب في مقدونيا
الماء آمن للشرب من الصنابير في مقدونيا، وسترى عدًدا من نوافير المياه حول المدن حيث يمكنك إعادة تعبئة الزجاجات، وتحتوي النوافير على تدفق مستمر للمياه، 

لذا فأنت لست بحاجة لشراء الماء من المتجر.



03.01.2021
German Wrestling Federation
Festsaal Kreuzberg, Am Flutgra-
ben 2, 12435 Berlin-Treptow

05.01. – 06.01.2021
Feuerwerk der Turnkunst – 
OPUS
Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 
Berlin

17.01. - 26.01.2021
Internationale Grüne Woche 
Messedamm 22, 14055 Berlin

24.01. – 26.01.2021
HIPPOLOGICA - Das 
Reitsport-Event der Grünen 
Woche
Messedamm 22, 14055 Berlin

25.01– 27.01.2021
Japan Festival Berlin
Urania Berlin, An der Urania 17, 
10787 Berlin-Schöneberg

29.01. – 31.01.2021
Snooker: German Masters 2020
Tempodrom, Möckernstraße 10, 
10963 Berlin-Kreuzberg

01.01. – 11.01.2021
Lichtkunst: Winterleuchten
Westfalenpark, An der 
Buschmühle 3, 44139 Dortmund

04.01. – 05.01.2021
Deutsche Brieftauben-Ausstel-
lung 
Westfalenhallen, Rheinland-
damm 200, 44139 Dortmund
18.01. – 19.01.2021
Messe: Brille & Co
Westfalenhallen, Rheinland-
damm 200, 44139 Dortmund

18.01. – 19.01.2021
Hochzeitstage 2020
Westfalenhallen, Rheinland-
damm 200, 44139 Dortmund

28.01. – 31.01.2021
Wild Food Festival 2020
Westfalenhallen, Rheinland-
damm 200, 44139 Dortmund

12.01.2021
Hochzeitsmesse
Areal Böhler, Alte Schmiedehal-
le, Hansaallee 321, 40549 Düssel-
dorf

18.01. - 26.01.2021
Messe: boot 2020
Messegelände, Stockumer 
Kirchstraße 61, 40474 Düssel-
dorf

24.01 – 25.01.2021
Messe: Supreme - Women&Men
B1, Bennigsen Platz 1, 40474 
düsseldorf

25.01. – 26.01.2021
Hochzeitsmesse
Museum für Gartenkunst, 
Benrather Schlossallee 100-106, 
40597 Düsseldorf

07.12. – 10.01.2021
Messe: Heimtextil
Messe, Ludwig-Erhard-Anlage 1, 
60327 Frankfurt – Westend

15.01. -19.01.2021
InterDive: Internationale Tauch-, 
Schnorchel- und Reisemesse
Messe, Ludwig-Erhard-Anlage 1, 
60327 Frankfurt – Westend

18.01. – 19.01.2021
Trau Dich! – Die Hochzeitsmesse
Messe, Ludwig-Erhard-Anlage 1, 
60327 Frankfurt – Westend

25.01. – 28.01.2021
Creativeworld
Messe, Ludwig-Erhard-Anlage 1, 
60327 Frankfurt – Westend

18.01– 19..01.2021
Hochzeitstage Hamburg
Messe und Congress, Messe-
platz 1, 20357 Hamburg

24.01. – 26.01.2021
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

02.01. – 03.01.2021
Holiday On Ice – Showtime
Olympiahalle, Spiridon-Lou-
is-Ring 21, 80809 München
03.01.2020
Mu�at Winterfest
Mu�athalle, Zellstr. 4, 81667 
München
11.01.2020
Hochzeitstage
MOC Veranstaltungscenter
Lilienthalallee 40, 80939 
München
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الحلول في الصفحة 98

دولة تقع في قارة افريقيا؟
ما اسم الدولة؟
ماهي العاصمة؟

من يحكمها؟

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

15 14  13 12  11 10 09  08  07 06 05 04 03 02  01

01 - صاحبة الشاعر قيس بن ذريح 
02 - مودة - صور - سأم - صنف

03 - مرفأ في شرق قبرص - سادة المدينة - نقيض ميت
04 - يبصر - اتحاد - مرفأ في جنوب لبنان 

05 - حبس - مقلة - مرسي السفن
06 - حرف تفسير - خمد اللهب - مغتاظ 

07 - استخدم - اكترث - حسام 
08 - لسان النار - أمر مرفوع إلي القضاء - كاتب

09 - ألفاظ دالة علي معني - حدبة في ظهر الجمل - أرشد
10 - خفق القلب -شقيق - اعتدل 

11 - متالحم - يغني غناء حسنا - جواب 
12 - ضد غلظ - طواف حول الشئ - ريح لينة 

13 - يجمع - ضد اقترب - انثني
14 - صحراء واسعة )معكوسة( - بحر داخلي في اسيا - نظيف

15 - كثير الحب - يفضي بتصريح - الذين فقدوا آبائهم وهم صغار

 
01 - صاحبة الشاعر قيس بن الملوح   

02 - مالح - يطيل في الكالم - تشذيب
03 -  مصباح - تقايض - ثناء 

04 - ضد شبع - نوم - والد
05 - جبل نار - برهة من الزمان - ضد خطأ

06 - نقيض رجال - نزع - ضد أبعد 
07 - اكتمل - ضد راحة - قذارة - توهج 

08 - دولة آسيوية عاصمتها طوكيو - ينزوي
09 - بريق - شقيقة - صوت الرعد
10 - صديق - صبي - طن الجرس

11 - حرف جواب بمعني نعم - مناقض - محب لإلنسان 
12 - حظ - نبات يستعمل في العطارة 

13 - قهوة - يالئم - مدلول
14 - منفرد بنفسه - طبقة في مبني - طائفة من االشياء تؤخذ معا

15 - تعب - االسم اليوناني لعاصمة المملكة األردنية الهاشمية

رأسي

بين الصورتين توجد سبعة فوارق حاول أن تجدها في دقيقتين
عشر،  والحادي  التاسع  القرن  بين  أنه  تعلم  -هل 
من  مصنوعة  وكانت  البوصلة،  الصينيون  اخترع 
في  أن  تعلم  -هل  الوقت.  ذلك  في  الجيري  الحجر 
العام 1440م، اخترع األلماني يوهانس جوتبرغ آلة 

الطباعة.
اختراع  براءة  على  حصل  من  أول  أن  تعلم  -هل 
للهاتف الكهربائي هو ألكساندر غراهام، وأطلق عليه 

جهاز الخطاب الكهربائي.
-هل تعلم أن المخترع األساسي للِمصباح الكهربائي 

هو العالم توماس أديسون.
-هل تعلم أن عقار البنسيلن لوحظ ألول مرة من قبل 
العالم االسكتلندي ألكسندر فليمنغ في العام 1928م. 
لورانس روبرتس هو  الحاسوب  عالم  أن  تعلم  -هل 

أول من اخترع شبكة اإلنترنت.
اخترع  من  هو  دافنشي  ليوناردو  أن  تعلم  -هل 
المقص. -هل تعلم أن النرويجي يوهان فالر هو من 

اخترع مشبك الورق.
-هل تعلم أن أول بلد اختُرعت فيها الستائر المعدنية 

هي اليابان. 

7x

العاصمة



سؤال يحتاج جواب ...

Sprüche أقوال	مأثورة											

تستحق هذه  كلمة، وربما  ألف  تساوى  الصورة  أن  يقولون 
الصورة أكثر مما يمكن أن تتصور، فالحياة أيام الحرب كانت 
قاسية بصورة كبيرة، حيث تم تقنين الغذاء والمؤن الخاصة 
بالحياة ولم تعد هناك وظائف، وفى هذه الصورة التى التقطت 
هذا  وجاء  األربعة،  أطفالها  بيع  عن  أم  أعلنت  عام 1948 
وظيفته  زوجها  وفقد  الخامس  بحملها  معرفتها  بعد  القرار 
وبالفعل  األطفال،  لهؤالء  المؤكد  التشرد  من  للهروب  وذلك 

تم بيعهم.

ام تعرض اطفالها األربعة للبيع في شيكاغو!

1ـ من هو أول مطرب عربي دخل موسوعة 
جينيس لألرقام القياسية ألنه حصل على أكبر 

عدد من الجوائز؟
2ـ أين يوجد تمثال محمد فريد في القاهرة؟
3ـ أين يوجد تمثال إبراهيم باشا في مصر؟

4ـ من هو الشاعر الذي لُقب بشاعر 
القطرين؟

5 ـ ما هو المعنى المقصود بالشعر الشعبي؟
6 ـ من هو الشاعر الذي قام بتأليف أغنية 

أنت عمري لكوكب الشرق أم كلثوم ؟
7 ـ يُعتبر العود من اآلالت الموسيقية 

الوترية.. فكم يبلغ عدد أوتاره؟
8 ـ من هو مؤلف مسرحية ُعطيل؟

9 ـ ما هي عملة دولة ايرلندا الشمالية 
الرسمية؟

10ـ ما هي أكبر دولة إسالمية من حيث عدد 
السكان؟

11ـ ما هي أصغر دولة من حيث المساحة في 
دول المغرب العربي؟

12ـ ما هي عملة دولة األرجنتين الرسمية؟
13ـ ما هي الدولة التي التي شنت هجوًما 

نوويًا على هيروشيما ونجازاكي؟
14ـ ما هو معنى اسم دولة إسبانيا؟

15ـ ما هو اسم عاصمة دولة أيسلندا؟
16ـ هناك دولة عربية يمر بها خط 

االستواء.. فما هي هذه الدولة؟

17ـ ما هي الدولة العربية التي يوجد بها 
سهل البقاع؟

18ـ نشأت حضارة األزتك في قارتين.. فما 
هما القرتين؟

19ـ لماذا ُسميت دولة ُجزر القمر بهذا االسم؟
20ـ ما هو اسم الدولة األوروبية التي تقع 

بين دولتي فرنسا وأسبانيا؟
21ـ كم هو عدد العظمات التي يتكون منها 

سمكة القرش؟
22ــ من هي أول ملكة فرعونية في عصر 
الدولة الحديثة قامت بإرسال بعثات تجارية 

لبالد بونت؟
23ـ ما هو اسم المدرسة التي قام بتأسيسها 
رفاعة رافعة الطهطاوي للترجمة في مصر؟

24ـ ما هو اسم البروتين الذي يوجد في 
خاليا الدم الحمراء ويقوم بنقل األكسجين من 

الرئتين إلى األنسجة؟
25ـ من هو قائد االتحاد السوفيتي خالل 

الحرب العالمية الثانية؟
26ـ ما هو االسم الالتيني لعلم النبات؟

27ـ من هو مؤسس شركة أمازون؟
28ـ ما هو معنى كلمة البتول في اللغة 

العربية؟
29ـ ما هو أغلى معدن من حيث السعر في 

العالم؟
30- من هو أمير البيان؟

 اذا كرهت الدنيا بسبب شخص
 واحد, فانت كالذي أحرق

 بيته ليتخلص من صرصار.

 بستان يحوي 197 شجرة من الخوخ , الكرز , الموز

 والتفاح . عدد اشجار الخوخ يساوي 6 اضعاف عدد

 اشجار الكرز . عدد اشجار الكرز يساوي ثلث اشجار

 الموز . عدد اشجار الموز اقل من عدد اشجار التفاح

بشجرتين . كم شجرة يوجد من كل نوع ؟

Anis Mansour
أنيس منصور



أخبار سارة لديك علي مستوي الصعيد المهني وفرص جديدة 
الحصول  وعليك  حياتك  بشريك  اإلهتمام  وعليك  العمل  في 

علي راحة وقضاء فترة نوم مناسبة.

اإلهتمام  وعليك  وزمالئك  الجميع  أنظار  محط  اليوم  أنت 
حياتك  شريك  مع  والمصداقية  بالصراحة  وعليك  بتصرفاتك 

وعليك اإللتزام بالهدوء وعدم الدخول في جدال.

مع  الجدال  وتجنب  المهني  الوضع  علي  مستقر  غير  يومك 
الهروب  وعدم  شريك   مواجهة  وعليك  العمل  في  زمالئك 

وانتبه لحالتك الصحية.

عليك حل مشاكلك المهنية وهي صغيرة قبل أن تكبر واليوم 
أمامك صفحة جديدة مع شريك حياتك وعليك الحصول علي 

فترة راحة والبعد عن الضغوط والتوتر.

فترة من األرتياح خالل اليوم بالعمل وعليك إقناع شريك حياتك 
بأفكارك ومهاراتك وضبط النفس يبعدك عن حالة التوتر والقلق 

واإلنفعاالت التي قد تؤثر علي حالتك الصحية.

وتجنب  الفترة  هذة  خالل  بالعمل  المشهد  عن  اإلبتعاد  عليك 
الفترة  هذة  خالل  لك  متاحة  والفرصة  شغلك،  في  المشاكل 
للتعبير عن مشاعرك لحبيبك والتفكير جيًدا في اإلرتباط وحاول 
التقليل من الحلويات والنشويات حفاًظا علي وضعك الصحي.

لديك  ولكن  عملك  في  المشاكل  بعض  اليوم  خالل  تواجه 
قدرة علي تخطي تلك الصعوبات وتزايد الخالفات مع شريك 
حياتك لدعمه تفهمه وضعك الحالي وعليك اإلهتمام بوضعك 

الصحي.

للغد وتمر  تأجيل عملك  بها وعدم  المكلف  المهام  إنجاز  عليك 
بمرحلة عاطفية وتعيش أفضل فترات حياتك مع شريك حياتك 
وعليك مراجعة طبيبك الخاص بشأن وضعك الصحي والشكوي 

الدائمة من الصداع.

حالة من الترقب في العمل لك من جميع الزمالء وأنت تحت 
المنظار خالل الفترة الراهنةو تحتاج مزيد من الجهد لإلنتهاء 
من أعمالك وعاطفيًا هناك أشخاص يحبونك فعليك اإلهتمام 

بهم وترك األوهام باألشخاص اللذين يستغلونك.

اليوم وتمر بظروف  المهني خالل  اإلنتباه جيًدا لوضعك  عليك 
صعبة مع شريك حياتك خالل اليوم وحاول تغير أنواع الطعام 

والبعد عن األطعمة الدسمة.

عليك التخطيط جيًدا في عملك وعدم اإلنفعال وعليك معالجة 
األخطاء مع شريك حياتك والبدء في صفحة جديدة وعليك 

ممارسة الرياضة والبدء في تنظيم وقتك للنوم.

خلي بالك من عملك اليوم والحذر جيًدا وتفويت الفرصة علي 
المتربصين  حولك واليوم تشارك حبيبك في الكثير من األمور 

الخاصة بكم وتمر بفترة جيدة علي المستوي العاطفي.

الكلمات المتقاطعة

االختالفات السبعة

أنا مين؟
مصطفي محمود

أنا فين؟
مصر/ القاهرة / عبد الفتاح السيسي

فكر شوية!
1- المطرب المصري عمرو دياب./2- في حي عابدين./3- في ميدان األوبرا.

/4- الشاعر اللبناني خليل مطران./5- الشعر الشعبي هو الشعر المكتوب 
باللغة العامية لكل بلد./6- الشاعر أحمد شفيق كامل./7- 5 أوتاٍر. /8- 

ويليام شكسبير./9- الجنيه االسترليني./10- دولة إندونيسيا./11- دولة 
تونس./12- بيزو أرجنتيني./13- دولة الواليات المتحدة

/14- بلد األرانب./15- ريكيافيك./16- دولة الصومال./17- دولة لبنان.
/18- قارة أمريكا الشمالية وقارة أمريكا الجنوبية./19- ألنها تتكون من عدة 
جزر تشبه شكل الهالل./20- دولة أندورا./21- ال يوجد ـ صفر./22- الملكة 

حتشبسوت./23- مدرسة األلسن./24- بروتين الهيموجلوبين.
/25- جوزيف ستالين. /26- علم Botanica./27- جيف بيزوس./28- 

العذراء./29-معدن الراديوم./30- شكيب أرسالن.

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

الحل عدد أشجار الخوخ = 90
عدد أشجار الكرز = 15 
 عدد أشجار الموز = 45 

عدد أشجار التفاح = 47

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

15 14  13 12  11 10 09  08  07 06 05 04 03 02 01
 ل    ب   ن    ا    ب  ن    ت   ا     ل  ح    ب    ا   ب          ا
      ح   ب         ر   س   م          م   ل    ل         ن   و    ع
 ل    ا    ر    ن   ك    ا          ا    ع   ي   ا    ن         ح   ي
 ي   ر    ا          ا    ا    ت    ل   ا    ف        ص  ي   د     ا
 ل        س   ج   ن        ع    ي   ن         م   ي   ن    ا     ء

 ى   ي         ا         خ   ب    ا         غ  ض  ب    ا    ن
 ا    س  ت   ع    م    ل        ب    ا    ل    ا          س  ي   ف
 ل    ه    ب        د   ع    و    ا          ا    د    ي   ب        ي
 ع   ب    ا    ر    ة        س   ن   ا    م          ا          د    ل
 ا          د    ق         ا   خ         خ         ا   س   ت   و    ا
 م    ت   ل    ا   ص  ق         ي  ت    ر   ن    م         ر    د
ر     ق        د     و   ر    ا    ن        ن   س   ي   م         ل

 ي   ل    م         ا    ب   ت   ع    د         ا     ن   ح   ر    ف
 ة    ي    د   ا    ب         ق   ز    و   ي   ن         ن   ق   ي
      م    ح   ب        ي    د    ل   ي        ي   ت    ا     م    ا

   



Karl-Marx-Str. 65, 12043 Berlin
U7 Rathaus-Neukölln
Tel. : 030/8733 9250

Karl-Marx-Str. 175, 12043 Berlin
U7 Karl-Marx-Straße
Tel. : 030/6808 8030

صيانة جميع أنواع الكومبيوترات صيانة جميع أنواع األلعاب 
اإللكترونية

بيع   تصليح   شراء

Mob. : 0176 26361010
www.tamtam-berlin.com

Filiale 1 Filiale 2

عقود   استبدال   صيانة

العربيـــــــة
التركيـــــــة
األلمانية
الرياضية

أفضل القنوات بأفضل األسعار
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تحويل اموال الى جميع 
انحاء العالم عن طريق 

   JETZTجديدنا
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