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الدليل ـ برلين
عندما تحدى حزب «البديل من أجل ألمانيا»
العنصري ،كل األصوات التي تعتبر المسلمين في
ألمانيا ،جزءاً من المجتمع األلماني ،وتسبب في تعميق
مستوى الخالف الشديد ،بشأن اإلسالم والمسلمين
في ألمانيا ،بعد تبني مؤتمر الحزب في برنامجه بنداً
يعتبر فيه «االسالم ليس جزءاً من ألمانيا» في غمرة
حرب ثقافية وإعالمية داخلية (قديمة وحديثة) تدور
بشأن قضايا اإلسالم والمسلمين في نطاق الدولة
األلمانية ،وفشل الجهود كافة ،الرامية إلى إزالة
شعور الكراهية الذي يستهدف جميع المسلمين في
ألمانيا ،وخاصة في أوساط األحزاب وقوى المجتمع
العنصرية والنازية.
وعلى رغم أن مواقف حزب «البديل من أجل
ألمانيا» المتشددة والعنصرية جدا ضد اإلسالم
والمسلمين في البالد ،استقطبت كوادر وقواعد
وجماهير األحزاب والمنظمات والقوى العنصرية
والمناهضة للهجرة بشكل واسع النطاق ،فإنها من
جهة أخرى وحَّ دت بصورة أوسع شمل األحزاب
والقوى اليمينية المعتدلة والوسطية واليسارية
ً
ً
طويال من مواقف
تاريخا
والعلمانية ،التي عرفت
التضامن المرتكزة على قواعد القيم والمثل والمبادئ
اإلنسانية.
ً
وال يعد هذا النقاش جديدا ،إذ قال الرئيس األلماني
السابق كريستيان فولف في عام  2010إن "اإلسالم
جزء من ألمانيا ،تماماً مثل اليهودية والمسيحية" ،ثم
عادت وقالت المستشارة أنجيال ميركل العبارة نفسها
مطلع العام الماضي ،وتعرضت النتقادات حتى من
داخل حزبها.
اآلن وبعد انتظار طويل أصبح أللمانيا حكومة بها
وزير داخلية يدعى "هورست زيهوفر" كانت أولى
تصريحاته بعد آداء اليمين الدستورية أن " اإلسالم
ال ينتمى أللمانيا"
اإلسالم ينتمي ألسس الثقافة األوروبية واأللمانية
هذا وقد اعتبر المؤرخ األلماني ميشائيل بورغولته،
المتخصص في حقبة العصور الوسطى ،أن العلماء
المسلمين ساهموا بشكل كبير في فهم الفلسفة اليونانية
وتقدم العلوم الطبيعة ،وإيصالها إلى أوروبا.
وأوضح بورغولته في لقاء له مع موقع قنطرة رداً
على سؤال حول اعتبار حزب "البديل من أجل
ألمانيا" اليميني الشعبوي أن اإلسال َم ليس جزءاً من
ألمانيا ،أن الحزب المذكور ليس الوحيد الذي يجادل
في هذا الشأن ،بل إن سياسيين آخرين يعتبرون
المسلمين جزءاً من ألمانيا لكن ليس اإلسالم في
حد ذاته ،واصفاً هذا الجدل بأنه غير مفيد ،موضحاً
أنه كمؤرخ متخصص في العصور الوسطى عليه
أن يعكس األولويات ويقول إنه ليس المسلمين من
ينتمون أللمانيا وإنما اإلسالم ينتمي ألسس الثقافة
األوروبية واأللمانية.

وأكد بورغولته الذي يعمل أستاذاً بجامعة
"هومبولدت" في برلين ،أنه من دون اإلسالم لما
كان هناك "مدرسية " أو جامعات أو علوم على
النحو الذي عليه في وقتنا الحاضر ،مبيناً أنه من
دون إيصال الممتلكات الثقافية القديمة عبر المسلمين
واليهود لما كان هناك صعود للغرب األوروبي
منذ أوج العصور الوسطى ،مؤكداً أنهم مازالوا
يستفيدون اليوم من العلماء المسلمين.
لماذا يخاف رجل الشارع األوروبي من اإلسالم ؟
ال توجد إجابة على ذلك سوى أن التيارات اليمينية
المتطرفة قد نجحت في جعل المواطن األوربي
يخشى على ما يسمى ثقافته أو منجزاته الحضارية
والدستورية والحقوقية من هجمة ظالمية تدعو إلى
ختان اإلناث وقطع يد السارق وذبح اآلخرين وإقامة
الحدود عليهم في الشوارع  ،وهذا لألسف فهمهم
لإلسالم.
كما أن صمت العالم اإلسالمي وضعف الجاليات
العربية واإلسالمية في توضيح حقيقة هذا الدين
والوقوف في وجه من يسبه ويسب رموزه ،كما
تفعل الجاليات اليهودية في كل من يقترب من "
الهولوكوست"مثال  ،فتح المجال أمام المزيد من
المكتسبات لهؤالء ليخوضوا المزيد من معارك
الترهيب والتخويف من اإلسالم وهم مطمئنون إلى
ضعف الرد الذي لن يتجاوز بعض "الجعجعة" هنا
أو هناك ،ودعوة إلى مقاطعة منتجات دولة ال تستمر
إال لعدة أيام ،يعود بعدها إخواننا " األثرياء العرب"
إلى السفر ألوروبا لقضاء األوقات الممتعة أو ترك
ودائع مالية في بنوك هذه الدول.
االنفتاح على اآلخر
علينا أن نعرف أن هناك نظرة سلبية لإلسالم
والمسلمين في المجتمع ،جانب كبير منها ناجم عن
عدم فهم اآلخر بسبب االنعزال عن الحياة في مجتمع
جديد أو لضعف الجهد في شرح طبيعة منظومة القيم
واألخالقيات التي تحكم حياة المسلم بأسلوب يتفهمه
اآلخر ويحترمه حتى وإن اختلف معه.
إن نموذج االختالط
الغربي
بالمجتمع
دون خوف هو أفضل
النماذج ،وهو ما
يكسب المسلم احترام
ً
دليال
اآلخرين ويعطي
على مدى قوة وثبات
المعتقد والهوية دون
خوف من انهيار أو
اضمحالل أو ذوبان
في ثقافة  ،وما أضاع
هيبة العرب والمسلمين

ً
فضال
إال نحن بتخاذلنا وضعف حجتنا أمام اآلخر
عن رضانا بالذل والمهانة وتهميشنا في اتخاذ القرار
حتى داخل بالدنا.
البد وأن نعترف بأن المشكلة فينا نحن كعرب
ومسلمين ،فنحن نظراً لحالة القمع التي تشهدها
كافة الدول العربية وأغلب الدول اإلسالمية لم نعتد
على قبول ،بل ونتعجب من مثل هذه القرارات التي
تتخذها وتعتمدها الحكومات بناء على تصويت
المواطن ،حتى وإن تسببت لها في أزمات دبلوماسية
أو اقتصادية ،فالمواطن هنا هو صاحب الحق
والقرار األول واألخير في إرساء ما يشاء من
قوانين أو اتفاقات هامة تمس حياته دون أن تمارس
الدولة أي سلطة أبوية عليه باعتباره "غير ناضج
ديمقراطيا" ،كما يقول بعض حكام العرب ،أو أنه
غير مستعد بعد التخاذ قرارات حاسمة تتعلق بحياته
اليومية كما يقول السادة خبراء تزوير االنتخابات
 ..أي انتخابات مهما كانت صغيرة حتى وإن كانت
لنادي كرة قدم في قرية !!
لقد آن اآلوان
نحن نرى أنه قد آن األوان كي يكون لدينا كجالية
نواب في كل البرلمانات المحلية واالتحادية ،وعلى
من لديهم حق التصويت وضع ذلك الهدف نصب
األعين ،حتى لو اختلفنا مع المرشحين العرب
في التوجه السياسي .فلنذهب جميعاً إلى صناديق
االقتراع ،ولنعرف أن الصوت العربي سوف يؤثر
في نتيجة االنتخابات.
لسان حال الجالية يقول :إننا أناس مسالمون ننبذ
اإلرهاب ولكننا ندعم المقاومة المشروعة األخالقية
المبررة ضد الغزاة ضد الطغيان األعمى في فلسطين
 ..كما أننا نرفض كل أشكال التمييز والعنصرية ضد
المهاجرين عامة ونرفض التهكم على األديان.
فلنذهب نحن إلى المساجد والكنائس  ..ونعلم أطفالنا
تعاليم األديان السماوية ولنعلمهم لغتنا العربية
 ..ونعلمهم كيف يندمجون في المجتمع األلماني
ً
جيال يتفاعل في مجتمعه ويحمل معه همومنا
لنربي
وقضايانا.
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في ظل الجدل الدائر حول الدور الذي يلعبه اإلسالم في ألمانيا،
أكدت المستشارة األلمانية أنغيال ميركل أن اإلسالم صار جزءاً

من البالد .وقالت ميركل خالل إدالئها ببيان حكومي في البرلمان
األلماني (بوندستاغ)" :ليس هناك من شك في أن الطابع التاريخي
المميز لبلدنا مسيحي ويهودي ...لكن بنفس قدر صحة هذا األمر،
فإن من الصحيح أيضاً أن مع  4.5مليون مسلم يعيشون لدينا ،صار
دينهم  -اإلسالم  -اآلن جزءاً من ألمانيا".
وذكرت ميركل أن كثيرين لديهم مشكلة "في تقبل هذه الفكرة  -وهذا
أيضاً حقهم األصيل" ،مضيفة في المقابل أن مهمة الحكومة األلمانية
إدارة كافة النقاشات على نحو يؤدي في النهاية عبر قرارات محددة
إلى جعل التضامن بين كافة األفراد الذين يقيمون على نحو دائم
في ألمانيا أكبر وليس أصغر .وأوضحت ميركل أن الغالبية الكبيرة
من المسلمين في ألمانيا يرفضون التطرف واإلرهاب اإلسالموي،
وقالت" :الكثير منهم يمارسون عقيدتهم ،اإلسالم ،بسلمية وعلى نحو
ملتزم بالقانون والدستور".
وأتت تصريحات ميركل رداً على وزير داخليتها "هورست زيهوفر
 ،"csuالذي قال مؤخراً إن اإلسالم ليس جزءاً من ألمانيا ،ولكن
المسلمين جزء منها .ويثار الجدل حول هذا الموضوع على نحو
متكرر في ألمانيا منذ سنوات.
غير أن ميركل تريد وضع أسس جديدة للخطاب الموجود في
المساجد في ألمانيا ،إذ قالت أمام أعضاء البوندستاغ" :إن قيامنا
على مدار عقود باالعتماد على أئمة ضيوف من تركيا أمر لم يعد
كافياً في القرن الحادي والعشرين" ،مضيفة أنه "يجب على االتحاد
والواليات األلمانية وبمساعدة مؤتمر اإلسالم أيضاً تطوير هياكل
تتالءم مع المستقبل".
06

أعلنت وزيرة خارجية االتحاد األوروبي فيديريكا موجيرينى إعادة أكثر من  16ألف
مهاجر أفريقي من ليبيا إلى بالدهم ،في إطار خطة طوارئ.
وفى ديسمبر الماضي أعلن مسؤولون أوروبيون وأفارقة عن خطة تسريع لعمليات الترحيل
"الطوعية" بعد لقطات تلفزيونية عن قيام مهربين وشبكات إجرامية ببيع المهاجرين عبيداً
في ليبيا .وتكشفت أوضاع مخيمات احتجاز الالجئين في ليبيا بعد تقارير عن حاالت
اغتصاب وتعذيب وضرب في المخيمات الخاضعة لسلطة حكومة رئيس الوزراء فايز
السراج المدعومة من األمم المتحدة.
وقالت موجيرينى أمام البرلمان األوروبي في ستراسبورج "في أول شهرين من هذا العام،
يناير وفبراير ،تمكنا من إنقاذ وتحرير أكثر من  16إلف شخص من المخيمات في ليبيا".
وفى عام  2017بأكمله تمت إعادة  16ألف شخص إلى أوطانهم من المخيمات ،واكدت
موجيرينى انه لم يعد في تلك المخيمات سوى نحو  4إلى  5آالف شخص.
وأضافت "اعتقد أن بإمكاننا إفراغ المخيمات كليا خالل شهرين حدا أقصى".
وباتت ليبيا منذ أن غرقت في الفوضى وانعدام األمن ممرا لمئات آالف المهاجرين من
دول جنوب
ا لصحر ا ء
األفريقيـــة
الساعيــــن
للو صـــو ل
إلى ايطاليـا
وأوروبـــا
التي ال تبعد
سواحلــــها
سوى 300
كلم غــرب
ليبيـــــــا.

تعهد وزير الداخلية األلماني هورست زيهوفر
باعتماد نهج متشدد حيال المهاجرين الذين يدانون بارتكاب جرائم
وتسريع اجراءات ترحيل طالبي اللجوء الذين يتم رفضهم.
وتعهد كذلك الوزير المنتمي إلى حزب االتحاد المسيحي
االجتماعي  ،csuالحليف لحزب المستشارة األلمانية انغيال
ميركل ،بتحرك أشمل "دون أي تسامح" في فرض القانون
والنظام في ظل الحكومة الجديدة.
وكان زيهوفر بين أبرز المنتقدين ضمن تكتل ميركل المحافظ
لقرارها فتح الحدود األلمانية أمام التدفق الكبير لالجئين .2015
ومر معظم من عبروا إلى أوروبا عبر طريق البلقان ،من بافاريا،
والية زيهوفر الواقعة في جنوب البالد ،وتجاوزت أعدادهم أحيانا
 10آالف في يوم واحد ،ما أثار ردود فعل غاضبة في المنطقة.
Horst Seehofer

وفي تصريحات أدلى بها إلى صحيفة "بيلد ام زونتاغ" ،قال
زيهوفر إنه من خالل منصبه الجديد على رأس وزارة الداخلية
واألمن الداخلي الموسعة ،يعمل على "خطة رئيسية إلجراءات
لجوء أسرع وعمليات ترحيل متسقة".
وقال إنه ينبغي زيادة عمليات إعادة طالبي اللجوء إلى بالدهم
وترحيلهم "بشكل كبير" متعهدا بـ"التشدد" حيال من يخرقون
القانون األلماني أو يشكلون تهديدا أمنيا.
وقال زيهوفر "نريد أن نبقى بلدا ليبراليا منفتحا على العالم .لكن
عندما يتعلق األمر بمسألة حماية المواطنين ،نحتاج إلى دولة
قوية .سأهتم بذلك".
ووصل إلى ألمانيا ،أكبر قوة اقتصادية في أوروبا ،أكثر من
مليون شخص ،نحو نصفهم من سوريا والعراق وافغانستان.
وأثار ذلك ردود فعل غاضبة وعزز موقع حزب "البديل أللمانيا"
المناهض للهجرة الذي وصل البرلمان في ايلول/سبتمبر الماضي
بعد حصوله على نحو  13بالمئة من األصوات.
وتعهدت حكومة ميركل في واليتها الرابعة والتي تم تشكيلها
بموجب تحالف مع االشتراكيين الديمقراطيين بإبقاء عدد الالجئين
الجدد الذين يتم استقبالهم كل عام أقل من  200ألف.

لم تمر ساعات قليلة على تصريحات وزير الداخلية األلماني الجديد هورست زيهوفر الرافضة
النتماء اإلسالم أللمانيا ،حتى صدرت ردود فعل مستنكرة من ممثلين لمعظم التيارات السياسية
األلمانية ،باستثناء حزب "بديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي الذي امتدح حديث زيهوفر
واعتبره مستنسخا من برنامجه األساسي.
وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفان زايبرت إن "أسس قيمنا ونظامنا القانوني تجعل الدين
اإلسالمي ينتمي للبالد".
ولم تكتف ميركل بما قاله الناطق باسمها ،بل أضافت أثناء استقبالها رئيس وزراء السويد أن
"هؤالء المسلمين ينتمون أللمانيا ،ودينهم اإلسالم هو كذلك جزء من بلدنا".
وأوضحت المستشارة أنها أكدت مرات عدة أن ألمانيا تريد إسالما قائما على أسس دستورها
ومتوافقا معه ،ودعت إلى بذل كافة الجهود لصياغة التعايش بين األديان في البالد بشكل
أفضل ،وخلصت إلى أن مؤتمر اإلسالم الذي ترعاه حكومتها يمثل آلية مهمة في هذا المجال.
وتصدر الحزب االشتراكي الديمقراطي -شريك الحزب المسيحي الديمقراطيالذي تترأسه
ميركل في الحكومة -منتقدي تصريحات زيهوفر ،إذ دعاه لالهتمام بعمله بدال من إنتاج
عناوين تتصدر األخبار.
وقال رالف شتيغنز نائب رئيس الحزب لصحيفة هاندلزبالت "نحن لسنا في كوريا الشمالية
أو السودان ،والحرية الدينية لدينا قيمة دستورية نفخر بها".
ورأى حزب اليسار المعارض أن مسارعة وزير الداخلية الجديد بالحديث  -بعد أدائه قسم
توليه منصبه  -عن عدم انتماء اإلسالم أللمانيا" ،سخف وبعيد عن المسؤولية" ومجاراة
لحزب "بديل من أجل ألمانيا" المعادي لإلسالم.
وفي االتجاه ذاته ،اتهم القيادي البارز في حزب الخضر المعارض يورغن تريتين وزير
الداخلية الجديد بتهديد أواصر المجتمع األلماني باالنقسام ،وقال تريتين إن مسلمين كثيرين
يعيشون بألمانيا ودينهم ينتمي بالطبع للبالد ،وال يمثل تهديدا لتقاليدها المسيحية.
وذكرت وزيرة الدولة السابقة لالندماج عيدان أوزغوز أن حديث زيهوفر بشأن اإلسالم يمثل
تراجعا بالنسبة للمجتمع األلماني ،وأضافت أنه أمر مخزن ويعبر عن افتقاده للحس في وقت
تعرضت فيه عددا من مساجد ألمانيا لإلحراق.

يتزايد عدد الهجمات بالسكاكين في ألمانيا بشكل كبير ،حيث قالت صحيفة «بيلد» إن برلين
وحدها تشهد يومياً حوالي سبع هجمات على هذا النحو.
وأضافت الصحيفة ً
نقال عن رئيس االتحاد الفيدرالي للشرطة قوله“ :إن انطباعنا هو أن
الحاالت تتزايد منذ عدة أشهر ،حيث يستخدم الشبان السكين أو يهددون باستخدامها ،ال تكاد
تمر األيام دون أخبار حول هجمات خطيرة أو مميتة بالسكين”.
وذكرت الصحيفة أنه في والية هيسن ارتفع عدد الهجمات بالسكاكين منذ عام  2014من
 926إلى  1194هجوم .وفي والية نوردراين فيستفالن كان هناك  572هجوماً منذ شهر
أيلول  ،2017أما في مدينة اليبزيغ لعبت السكين دوراً في عدد اإلصابات الجسدية الخطيرة.
وفقاً للشرطة في والية ساكسونيا فقد وقع في عام  138 ،2017هجوماً بالسكين ،وتشكل ما
نسبته  ،%300وتعد أعلى من عام  2011حيث وقع فيه  33هجوماً.
وفي برلين ،بلغ متوسط الهجمات بالسكاكين يومياً حوالي سبع هجمات عام  ،2017وفي العام
كله بلغ  2737هجمة ،ما شكل زيادة بحوالي  100هجوم ،مقارنة بالعام السابق ،وبفارق
 300هجمة قبل أكثر من  10سنوات.
وأضافت الصحيفة أنه من بين  1828مشتبهاً وصل عدد المراهقين الذي ارتكبوا هذه
ً
طفال دون سن  14عامًا.
الهجمات إلى  271مراهقاً باإلضافة إلى 80
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اﻟﺑواﺑﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﻌرب ﻓﻲ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ

ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﻠﻐﺗك  -ﻣن ﻋﺎﻟﻣك Ortel Connect:
واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺟﮭﺔ ﻋرض أﻟﻣﺎﻧﯾﺔ راﺋدة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل  Ortel Mobile،ﺷرﻛﺔ
اﻻﺗﺻﺎﻻت ﻟﺧدﻣﺔ اﻷﻓراد ذوي اﻟﺧﻠﻔﯾﺎت اﻟﻣﮭﺎﺟرة ،ﺑدأت ﺗﻔﻌﯾل ﻣﻧﺻﺔ ﻣﺣﺗوﯾﺎت
وﻣن ﺛم ﺗوﻓر اﻟﺷرﻛﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌرب  Ortel Connect.ﺟدﯾدة ُﺗ ﻌرف ﺑﺎﺳم
اﻟﻣﺳﺗﮭدﻓﺔ ﺧدﻣﺔ ﻏﯾر اﻋﺗﯾﺎدﯾﺔ :ﺳﺗﺣﺻل ﻓﻲ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ
ﺣول وطﻧك وﺛﻘﺎﻓﺗكُ .ﯾ ﻣﻛن ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﺗﺣوﯾﺎت ﺑﺳﮭوﻟﺔ وﻓ ًﻘ ﺎ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ .ﯾﺣﺻل
اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣون ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺣدﺛﺔ ﻋن ﻗﺿﺎﯾﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﺛل اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ،
.واﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺎت ،واﻟرﯾﺎﺿﺔ ،وﻛذﻟك ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ
ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ إﻟﻰ اﻷﺷﺧﺎص ذوي ُ Ortel Mobileﺗ رﯾد ﺷرﻛﺔ
اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ اﻟﻣﮭﺎﺟرة ﻣﻣن ﯾودون اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﺗﺻﺎل وﺛﯾق ﻣﻊ ﺑﻼد ﻣﻧﺷﺄھم.
ﺗوﺿﺢ اﻟﺷرﻛﺔ ُﻣ ﺟد ًدا ﺗواﺻﻠﮭﺎ ﻣﻊ ﻋﻣﻼﺋﮭﺎ ،وﻓﮭم  Ortel Connectوﻣﻊ
ﻗد ﺗم ﺗﺣﺳﯾﻧﮭﺎ  Ortel Connectاﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﮭم ،وﻗدرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺗﮭم .وﺑﻣﺎ أن
ﻟﺗدﻋم اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺗﻧﻘل ،ﻓﺈن اﻟﺑواﺑﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﺑر اﻹﻧﺗ رﻧت ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺳﻠوك
اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺗﺑﻊ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ .وذﻟك ﻷن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾﻣﻛن اﺳﺗرﺟﺎﻋﮭﺎ
ﺑﺳﮭوﻟﺔ وﯾﺳر ﻓﻲ أي ﻣﻛﺎن ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﮭﺎﺗف اﻟذﻛﻲ وأن ﯾﺗم ﻣﺷﺎرﻛﺗﮭﺎ ﻣﺑﺎﺷرة ﻣﻊ
.اﻷﺻدﻗﺎء

ﻟﻐﺗك
ﯾﺗم ﺗﻘدﯾم ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ .وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾُﻣﻛن
.ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻗ راءة وﻓﮭم اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت ﺑﻠﻐﺗﮭم اﻷم

ﻣدﯾﻧﺗك
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MÜNCHEN

ﺗﻘدم ﻟﻠﻌرب اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭم Ortel Connect -
ﺑﺷﻛل ﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾﺷون ﻓﯾﮭﺎ ﻓﻲ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ .وﻣن ﺷﺄن
ذﻟك أن ﯾﺳﺎﻋدھم ﻋﻠﻰ ﺗدﺑر أﻣورھم ﺑﺷﻛل أﻓﺿل ﻓﻲ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ
ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾﺷون ﺑﮭﺎ :أﯾن ﯾﻣﻛﻧك أن ﺗﺟد ﺳوﺑر ﻣﺎرﻛت
ﻋرﺑﻲ ﻓﻲ دورﺗﻣوﻧد؟ أو ﻣﺗﻰ ُﺗ ﻌﻘد ﻓﻲ ﻛوﻟوﻧﯾﺎ إﺣدى اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺎت
اﻟﻌرﺑﯾﺔ؟ﯾﺗم ﺗﻐطﯾﺔ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣدن اﻟﻛﺑرى ﻓﻲ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ ﻓﺈﻟﻰ ﺟﺎﻧب
ﺑ رﻟﯾن ﺑ رﻟﯾن ،ﯾﺗم ﺗﻐطﯾﺔ ھﺎﻣﺑورغ ،وﻛوﻟوﻧﯾﺎ  /دوﺳﻠدورف،
.وﻣﯾوﻧﯾﺦ ،وﻓ راﻧﻛﻔورت وﻣﻧطﻘﺔ اﻟرور

ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣواﺿﯾﻊ
ﺳﺗﺟد ﻓﻲ ﻛل ﻓﺋﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣن اﻻﺗﺣﺎدات اﻟﻌرﻗﯾﺔ ،وﻣﺣﻼت اﻟﺑﻘﺎﻟﺔ ،واﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺎت ،وﻣ راﺳم اﻟﺻﻠوات ﻓﻲ
اﻟﻣﻧﺎطق اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ .ﻛﻣﺎ ﯾوﺟد أﯾﺿﺎ أﺧﺑﺎر رﯾﺎﺿﯾﺔ وﻣوﺳﯾﻘﻰ ﻋرﺑﯾﺔ ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺳﺗﮭدﻓﺔ.
وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﯾﺟد اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣون ﻧﺻﺎﺋﺢ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ ،ﻣﺛل ﻧﺻﺎﺋﺢ ﻟﺗﻌﻠم اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﻋﺑر
ﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﮭﺎﺗف اﻟﺟوال ،وﯾوﻓر اﻟﻣوﻗﻊ أﯾﺿﺎ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻋن ﻋﻧﺎوﯾن اﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ،أو ﻣ راﻛز ﺗﻘدﯾم
.اﻟﻣﺷورة ،أو ﻧظﺎم اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻓﻲ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ

 www.ortelmobile.de/connect.ﺳﺗﺟد اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟراﺑط
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أخبار الموسيقى الخاصة بك
األحداث الخاصة بك
النوادي الخاصة بك
و اكثر بكثير
ortelmobile.de/connect

نحن نتحدث

بلغتك ORTEL.

عبد الله حاتم
ظاهرة "اإلسالموفوبيا" أو "عداء المسلمين" ونشر
الكراهية ضدهم في أوروبا ليست بالجديدة ،كما أنها
ليست وليدة التطورات واألزمات األخيرة التي يمرّ
بها العالم اإلسالمي ،وإنما كانت موجودة على الدوام
ولكن بشكل محدود  ،إال أن هذه الظاهرة تفاقمت
في األعوام األخيرة حيث وثّقت السلطات األلمانية
نحو ألف هجوم على المسلمين والمساجد بألمانيا في
عام  ،2017في حين وثّقت منظمة حقوقية أكثر
من خمسمائة اعتداء أو تجاوز بحق المسلمين في
إسبانيا في العام نفسه ،ليتصدر العام  2017قائمة
أكثر األعوام التي تفاقم فيها العداء للمسلمين في
القارة العجوز.
ألمانيا تص ّدرت القائمة
ففي ألمانيا جوهرة االقتصاد األوروبي والبلد الذي
استقبل مئات اآلالف من الالجئين بات العداء
للمسلمين فيه ملحوظاً بشكل كبير ،فقد قالت صحيفة
ألمانية :إن السلطات في برلين وثّقت  950هجوماً
ض ّد المسلمين ومنشآت تابعة لهم كالمساجد خالل
العام الماضي .2017
في حين كشفت صحيفة “نويه أوسنابروكنر
تسايتونج”ً ،
نقال عن بيانات ق ّدمتها وزارة الداخلية
األلمانية لمشرعين ،أن  33شخصاً أصيبوا في
الهجمات ،التي كان  60منها موجهاً ضد مساجد،
ّ
ونفذ بعضها بدماء الخنازير.
وفي تطمينات من قبلها أشارت الصحيفة إلى أن
جميع مرتكبي الهجمات ض ّد المسلمين كانوا من
المتطرفين اليمينيين.
رئيس المجلس المركزي للمسلمين “أيمن مزيك” لم
يتوانَ في التأكيد على حقيقة تزايد العداء للمسلمين
في أوروبا ،حيث قال :إن عدد الهجمات على األرجح
أعلى بكثير؛ بسبب عدم تقديم الضحايا بالغات في
أحيان كثيرة.
وهنا ال ب ّد لنا من اإلشارة إلى تقرير ألماني أصدرته
الحكومة عام  ،2017وق ّدم للبرلمان ،أشار إلى أن
الربع الثاني من العام المنصرم كان األكثر عنفاً تجاه
المسلمين.
في حين لفتت الصحيفة إلى أن  16مسلماً أصيبوا
في هجمات معادية لإلسالم خالل  192يوماً فقط.
وأكدت الصحيفة أن الجناة المتورطين في تلك
الهجمات ينحدرون من األوساط اليمينية المتطرفة،
ً
أشكاال عدة ،أبرزها السباب
وتأخذ هجمات الكراهية
وخطب التهديد وهجمات ضد المحجبات ،لكنها ما
لبثت أن تطورت لتصل إلى اإليذاء الجسدي.
وبما أننا ابتدأنا مقالتنا بالعداء المتصاعد للمسلمين
في ألمانيا علينا أن نشير إلى أن حركة “بيغيدا”
اليمينية المتطرفة هي أبرز الحركات المناهضة

للمسلمين ،والتي تطالب صراحة بطرد المسلمين
والمهاجرين من بالدهم.
وكانت قمة الكراهية هذا العام حيث أغلق المجلس
المركزي لإلسالم في ألمانيا أبوابه على وقع رسائل
تهديد لرئيس المجلس وأعضائه.
وقد أغلق المجلس أبوابه اعتراضا على تزايد
الكراهية للمسلمين في ألمانيا
إسبانيا الثانية أوروبياً
وأما على الجانب االسباني فقد شهدت البالد أكثر
من خمسمائة حادثة متعلقة باإلسالموفوبيا في
ً
وأطفاال
عام  ،2017منها حوادث استهدفت نساء
ومساجد ،طبقاً لما كشفته “منصة المواطنة اإلسبانية
حول اإلسالموفوبيا”.
ففي تقرير تحت عنوان “اإلسالموفوبيا في إسبانيا
ّ ،″2017
أكدت منصة المواطنة اإلسبانية أنه لوحظ
اتجاه متزايد للتحيز ض ّد اإلسالم بين مختلف اآلراء
السياسية في البالد.
فقد رصد التقرير اإلسباني وقوع حوادث مرتبطة
باإلسالموفوبيا في الشوارع واإلعالم وحمالت
اإلنترنت من قبل مجموعات يمينية متطرفة .مشيراً
إلى أن  386حادثة من مجموع  546حادثة مرتبطة
باإلسالموفوبيا في  2017وقعت عبر منصات
إعالمية أو مواقع اإلنترنت.
والمثير للقلق “اإلحصائيات التي كشفت عنها المنصة
اإلسبانية حول اإلسالموفوبيا” ،حيث أشارت إلى أن
 %48من تلك الحوادث كانت اعتداءات لفظية ضد
اإلسالم والمسلمين ،وأن  %21من تلك الحوادث
كانت موجهة ضد النساء ،و %8ضد الرجال ،و%4
ضد األطفال ،و %7ضد المساجد .ووثقت المنصة
أيضاً اعتداءات استهدفت مؤسسات وشركات تابعة
للمسلمين في إسبانيا.
عالوة على ما سبق قامت حركة “بيديغا”
المتطرفة بتنظيم عدة احتجاجات لطرد
المسلمين من أوروبا خالل العام ،2017
حيث شارك نحو  100ألف شخص في
تظاهرات مناوئة لإلسالم والمهاجرين ،
وحشدت حركة “بيديغا” نحو  25ألف
متظاهر في شوارع دريسدن وحدها،
عدا عن آالف آخرين شاركوا في تظاهرة
مماثلة في كولون.
وتخلل تظاهرة دريسدن مقتل مهاجر
إرتيري ،وهو أحد  20مهاجراً من طالبي
اللجوء ممن يقطنون في نزل في المدينة.
وحركة “بيديغا” المعادية للمسلمين هي
اختصار لشعار “أوروبيون وطنيون
مناهضون ألسلمة الغرب”.

اإلسالموفوبيا في فرنسا
وأما في فرنسا التي تزايدت فيها وتيرة العداء لإلسالم
عقب الهجمات اإلرهابية التي تعرّ ضت لها خالل
األعوام السابقة والسيما على مقر صحيفة شارلي
إيبدو ،تنامى العداء للمسلمين ،وزادت االعتداءات
عليهم بشكل كبير وانتشرت شعارات مناهضة
للعرب مثل “أيها العرب اذهبوا بعيداً” و”العرب
قذرون” ،إال أنه ال يوجد مؤشر على وجود تنظيم
موحد أو حركة تجمع المناهضين لإلسالم والعرب،
كما هو الحال في ألمانيا
سويسرا والنمسا
وبعد ألمانيا واسبانيا وفرنسا تفاقم العداء للمسلمين
في سويسرا الغنية أيضاً ،حيث يخطط نشطاء
معادون لإلسالم والمسلمين لتنظيم مسيرات مماثلة
لتظاهرات “بيديغا” في ألمانيا ،مناهضة لإلسالم ،كما
وتخطط بيديغا لتنظيم مظاهرات معادية للمسلمين
في العاصمة النمساوية فيينا.
بقية الدول األوروبية
وبينما احتلت كل من المانيا واسبانيا وفرنسا قائمة
الدول األوروبية المناوئة للمسلمين ،تنامى العداء
بشكل محدود لإلسالم وجرائم الكراهية ضد المسلمين
في بريطانيا ،وتحديداً في إنجلترا وويلز .حيث
كشفت دراسة بريطانية نُشرت مؤخراً عن تسجيل
 734جريمة كراهية بين عامي  2013و،2014
منها  23اعتداء و 13هجوماً عنيفاً و 56هجوماً
على مساجد ،ومئات اإلساءات عبر اإلنترنت.
وأما في إيطاليا فقد حرّ ض زعيم الرابطة الشمالية
المناهضة للمهاجرين “ماتيو سالفيني” ض ّد المسلمين
ً
قائالّ :
إن ر ّد األوربيين على الهجمات بالتسامح
واإلصالح السياسي يعتبر انتحاراً.
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د .أمير حمد
مؤخرا وافق الحزب االشتراكي  SPDعلى تشكيل
حكومة جديدة مع ميركل لحكم ألمانيا ،علما بأن
ثلث أعضاء الحزب االشتراكي ضد هذا التحالف
لرغبتهم في تغيير وتجديد الحزب داخل المعارضة
ليضمن نجاحا أكبرا ومميزا في الدورة القادمة.
نعم نجحت ميركل للدورة الرابعة في حكم ألمانيا
ولكن هل ستنجح فعال إلكمال هذه الدورة ؟
نقول هذا ونذكر بأننا نقصد تناول مجريات قضية
الالجئين ضمن هذه التطورات ،وتطورات أخرى
تنعكس بدورها بشكل مباشر أو غير مباشر على
وضع الالجئين وأسرهم.
ذكرت وزارة الداخلية بأن هناك أكثر من  950حالة
اعتداء على المسلمين ودور عبادتهم بالعام الماضي،
و مائدة الطعام المجانية في مدينة  Essenأوقفت
إطعام الالجئين الجدد ،وازداد انتقاد حزب AFD
لإلسالم كدين.
بعد مضي خمسة أشهر من صراعات داخلية بحزب
 SPDاالشتراكي تكونت حكومة جديدة بقيادة
المستشارة ميركل  ،تمركز صراع وخالف الحزب
االشتراكي بقيادة كوناس الشاب عضو الحزب الذي
طالب بتحديد سياسة الحزب داخل المعارضة وليس
في اشتراكه بالحكم كما حدث في الدورة السابقة.
يقول كوناس بأن ميركل تسحب نجاحاتها من داخل
نجاح ومشروعات حزب  SPDهذا كما أن حزب
 SPDأصبح شبيه تماما بحزب  CDUمما أدى
بتحول ناخبيه إلى حزب ميركل.
جاء تكوين الحكومة الجديد وفق متطلبات األحزاب
الحاكمة (حزب  CDUوحزب  )CSUهذا إلى جانب
حزب  SPDالذي لم يستطع إيقاف تحديد نسبة
الالجئين التي باتت  1000الجئ كل شهر ال غير
خصصت للم الشمل.
يقول متحدث حزب الخضر بأن ميركل استطاعت
البقاء على سدة الحكم بفضل حزب  SPDالذي أصبح
بمثابة سلم يساعدها على القفز والتقاط النجاحات
السياسية طيلة الدورة السابقة  .2018-2014نقول
هذا ونذكر بأن شولتس رئيس الحزب االشتراكي
 SPDسابقا قد تسبب بقدر كبير في إضعاف حزبه،
لتردد شخصيته فقد صرح مثال بأنه لن يقبل أن
يكون حزبه طعما لميركل ويشاركها في الحكم هذه
المرة وأنه يؤثر المعارضة ،لم يحدث غير العكس
تماما لتصريحاته بأنه لن يكون وزيرا في حكومة
ميركل وإذا به يبدي رغبته الحقا في شغل منصب
وزير خارجية في ظل حكومتها .يقول أكثر من
محلل سياسي بأن ميركل لن تغير كثيرا من سياستها
نقيضا لرغبة الشعب واألحزاب األلمانية المعارضة
وكل ما في األمر هو تعديالت طفيفة تخص تخفيف
الضرائب ودعم رعاية الهجرة والمرض واآلباء
العاملين لتحسين وضع األسرة .أما همها السياسي
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األكبر هو العودة إلى الرابطة األوروبية وتعضيد
سياسة ماكرون ـ رئيس فرنسا ـ إلنجاح مشروع
الرابطة األوروبية وسط الهزات المتالحقة وخروج
إنجلترا من الرابطة وصعود التيارات اليمينية إلى
سدة الحكم كما في إيطاليا ومحاولة االنشقاق في
اسبانيا ،والتحالف السري بين بولندا والمجر إلفشال
سياسة ميركل الخاصة باألجندة بل وتقليص عدد
األجانب عموما ،كل هذا إلى جانب إعالن بوتين عن
مشروع تسلح روسيا النووي كأقوى وأسرع سالح
عالمي يواجه العداء األمريكي بقيادة ترامب الذي
أعلن الحرب االقتصادية على الرابطة األوروبية،
السيما ألمانيا برفع ضرائب على منتجات السيارات
واأللومونيوم!...
هل تستطيع ميركل الصمود؟
ما يهمنا هنا هو أن ميركل بلغت سن الشيخوخة
السياسية لطول فترة حكمها وللتغيرات السياسية
حول ألمانيا السيما بعد عام  ، 2015عام تدفق فيه
أكثر من مليون ونصف الجئ إلى أوروبا .تقول
ميركل بأن فتح ألمانيا لحدودها كان الحل األوحد
ألن الالجئين يستطيعون الهجرة السرية المؤدية
في أغلب حاالتها إلى وفاتهم وأطفالهم وهذا ما ال
يستطيع حزبها المسيحي وال سياستها الرقيقة قبوله.
نشأ حزب  AFDومظاهرات بيغيدا بل وتضخمت
األحزاب اليمينية المتطرفة في شرق أوروبا إلى
درجة أن تشاطر الحكم كما هو الحال في النمسا.
تقول تيريزا ماي ـ رئيسة وزراء إنجلترا ـ بأن
بالدها عاشت في أمن وتسامح واندماج ممتاز مع
األجانب الهنود واألفارقة وغيرهم ولم تحدث حوادث
إرهاب اسالموية طيلة العهود السابقة إال ما نذر،
وإذا بأمن إنجلترا يهتز بتسرب اإلرهابيين وقتلهم
لألبرياء و توافد مواطني شرق أوروبا وانتشار

العمل الالمشروع والفوضى بعد دخول إنجلترا في
الرابطة األوروبية  ،خرجت إنجلترا رغم تمسكها
ورغبتها في البقاء داخل السوق األوروبية وفق
اختيارات وتبادل تجاري يرضي رغبتها هي ،هذا
ما رفضه المجلس األوروبي الذي ظل في انتظار
تسديد إنجلترا أكثر من  20مليار يورو كرسوم متفق
عليها في بروتوكول الرابطة الموقعة عليه إنجلترا
آنذاك .لقد دخلت الرابطة األوروبية مرحلة عصيبة
ليس لخروج إنجلترا منها وعدم تحديد الحدود
التجارية بين ايرلندا وشمالها الموالي بشدة إلنجلترا
فحسب وإنما لصعود األحزاب المتطرفة في إيطاليا
والرافضة للرابطة األوروبية الكارهين لألجانب
السيما الالجئين.
كان وقد ذكر شولتس رئيس حزب  SPDسابقا بأن
إلزام دول جنوب أوروبا بسياسة التقشف وضعف
موازنتها في هجرة الالجئين سيرفعان األحزاب
المتطرفة بنسبة عالية هذا إلى جانب علو نسبة
البطالة المؤدية إلى شق الشعب اإليطالي السيما
الشباب .ما أن أعلنت نتائج نسبة هذين الحزبين
العالية إال ودعت الرابطة إلى فتح مجال للحوار
العميق بين الشعب والحكومة وتغذيتها بين المواطنين
لتصحح اآلراء الخاطئة وإظهار الدور الرائد والقوي
الذي تقوم به الرابطة إلخراج إيطاليا من األزمة
االقتصادية وتبنيها لنسب كبيرة من الالجئين السيما
ألمانيا ،هذا إلى جانب محاوالت الحد من هجرتهم
ومحاربة المهربين والظروف القاسية في بالدهم
والفساد وداعش و بوكوحرام الناشطة في أفريقيا.
هذا ومن المعلوم بأن القوات األلمانية في مالي ودول
الجوار يقومون بمحاربة اإلرهابيين هناك والهجرة
السرية والكشف عن األلغام وتعطيلها ،اثر أن
غرستها المجموعات اإلرهابية إلضعاف الحكومة
المحلية .وحضور دول الغرب فرنسا وألمانيا

وقوات الناتو في طقس كهذا يشتد فيه الصراع بين
األوروبيين "المضيف والالجئين" يعمل على ازدياد
قوةي األحزاب اليمينية كحزب  AFDالذي يمثل
أكبر معارضة ألمانية بالبرلمان في الوقت الراهن.
يقول متحدث هذا الحزب بأن العالم بأثره السيما
أمريكا بقيادة ترامب وليان في فرنسا والحكومة
النمساوية بل ودول شرق أوروبا مثل بولندا وكذلك
إيطاليا قد أدركت أهمية الدولة ُ
القطرية وفشل
مشروع الرابطة األوروبية .يقول مواصال بأن دول
جنوب أوروبا دول مُستقطبة للدعم المالي من الغرب
من ضرائب المواطنين ويرفضون سياسة التقشف
المالي المفروضة عليهم ،مما سيؤدي دون شك
إلى عدم التوازن وفك الرابطة وان طال الزمن!...
أما قضية الالجئين فقد أتت لتحيي الشعور القومي
واالعتزاز بالهوية وضرورة تسفيرهم سراعا حتى
ال تُستنزف الخزانة االجتماعية وتغير المنظومة
االجتماعية والدينية إلى أوروبا ويسود الخوف وعدم
األمن واإلرهاب .
نشير هنا بأن حزب  CSUالمسيحي االجتماعي الذي
فاز بنسبة  %6فحسب في االنتخابات البرلمانية قد
تولى ثالث وزارات أهمها وزارة الداخلية .يقول
زيهوفر ـ رئيس الحزب ووزير الداخلية الحالي ـ
بأن هذه الوزارة سيغير اسمها إلى وزارة الوطن
حتى يحس المواطنين بارتباطهم أكثر بألمانيا
موطنهم األم .اقترح زيهوفر على هذه التسمية
المائلة إلى التعنصر وإقصاء األجانب ،قائال بأن كل
من يحس بارتباطه بألمانيا ويقيم ويقدر ما تمنحه له
من أمن وانتصار فهو مواطن ألماني يفتخر بهذه
التسمية وال يحس الغرابة والعنصرية أي كانت ،هذا
من ناحية ومن ناحية أخرى كان وقد صرح زيهوفر
بأنه سيسرع تسفير الالجئين المرفوضين ويدمج
الالجئين بسرعة في المجتمع وفقا للوائح األلمانية
ويسرع بتشغيلهم ،هذا كما حذر من الترويج وتفشي
العداء للسامية السيما بين الالجئين العرب.
كان وقد أشرنا إلى ازدياد التحفظ وكره األجانب
بسبب تدفق الالجئين إلى ألمانيا عبر الهجرة السرية
وتتمثل هذه العنصرية في كثير من مظاهر الحياة
العامة كرفض تسكينهم وإقصائهم إلى األطراف
وشتمهم واالعتداء عليهم بل وقتلهم.
صعود المتطرفين
انتقدت أحزاب المعارضة األلمانية زيارة بعض
أعضاء حزب  AFDلسوريا لمقابلة المفتي وإقناعه
بضرورة عودة الالجئين السوريين إلى موطنهم.
يقول متحدث حزب اليسار بأن هذه الزيارة تمثل
ضعف وجهل حزب  AFDإذ سافر ليقابل المفتي
الذي دعا إلى التفجيرات في أوروبا وفي دولة
يحكمها طاغية ـ ال يزال يقتل ويفجر ويهجر
مواطنين من منازلهم ويقص جذورهم وانتمائهم إلى
أرضهم وتاريخهم .
انتقلت عدوى هذا الحزب لتصل السويد إذ تكون
حزب جديد باسم الحزب البديل للسويد الداعي إلى
التخلص من الالجئين والعودة إلى السويد البيضاء

المطهرة من دنس األجانب .ذكر اإلعالم وبعض
الصحف السويدية بأن هذا الحزب سينال فوزا ونسبة
عالية ربما تأهله لقيادة حكم السويد في االنتخابات
البرلمانية القادمة بعد عام ونصف.
لقد غيرت سياسة ميركل بفتح األبواب لالجئين منذ
عام  2015خارطة ألمانيا وأوروبا بحق إذ نشأ
حزب  AFDالمعارض لسياسة الالجئين بالدرجة
األولى وقويت المظاهرات ضدهم واشتدت الكراهية
لألجانب واإلسالم .حرض هذا التحول الالإنساني
وغير المبرر في طقس هيأ له ترامب أرضا خصبة
الشعال الشعور القومي والتعنصر وإعادة الدولة
ُ
القطرية بل وحل الرابطة األوروبية ،التي هددها
في الوقت الراهن بحرب اقتصادية رفع ضرائب
بنسبة  %25على األلمونيوم و  %10على الفوالذ،
أي حرب ضد المنتجات األوروبية ،السيما ألمانيا.
يقول رئيس الرابطة األوروبية بأن الرابطة سترد
على هذه الحرب الهمجية برفع ضرائب على
منتجات أمريكا كالجينز والكحول والموتورات .من
المعلوم بأن جورج بوش االبن قد حاول من قبل
إحياء القطاع الصناعي األمريكي بنفس الطريقة
وفشل فشال ذريعا ،نقول هذا مذكرين بأن ترامب
ال يزال يخطط لتشييد جدار بين أمريكا والمكسيك
إليقاف الهجرة السرية ليؤكد التزامه ببرنامجه
السياسي ،ومثلما شق ترامب أمريكا إلى شرائح
متعادية شق حزبه إذ تركه أكثر من وزير كما فعل
مستشاره االقتصادي لعزم ترامب على فوضى
حرب اقتصادية باردة ضد الرابطة.
اإلسالم جزء من ألمانيا
ربما نذكر معا "كريستيان فولف" رئيس ألمانيا
األسبق الذي قال مؤكدا "اإلسالم جزء من
ألمانيا" فانتقدته أحزاب اليمين والكارهين لإلسالم
واألجانب ،عاد فولف ليظهر من جديد على مسرح
برلين إذ اختير رئيسا لدار الغناء بحي نويكولن،
الحي البرليني المكتظ باألجانب وبؤرة التفاخر
والتالحم الثقافي بين الجاليات المختلفة واأللمان.
فرحت عمدة نويكولن السابقة والوزيرة في الحكومة
الجديدة بهذه الدار غير أنها أشارت باستفزاز إلى أن
هذه الدار كانت ملك لعائلة عربية كبيرة اشتهرت
بالفوضى وتحدي النظام والقانون األلماني  ...أما
كريستيان فولف فلم يتعرض إلى سلبيات األجانب،
إذ قال بأن هذه الدار دار تجمع اإلبداع والمبدعين
في حي نابض بالحياة والحضارات والتداخل المثمر
عبر عشرات السنين .وكان قد انتقد زج األجانب
والالجئين في الحي لنشوء مجتمعات موازية كما هو
الحال مع الجالية التركية والعربية مثال التي عضدت
بمد الالجئين السوريين والعراقيين.
لقد تعرضت مجلة الدليل ألسباب نشوء المجتمعات
الموازية ليس لحب األجانب المعيشة وسطهم فحسب
وإنما للسياسة الخاطئة التي تمركز وال تزال تضم
األجانب والالجئين في مناطق معينة مثل نويكولن
أو المناطق النائية بعيدا عن العائالت األلمانية
الرافضة أصال لجموع األجانب والرتفاع مستوى

اإليجارات .قاد هذا لفتح الحوار من جديد لحل أزمة
االندماج للحد من حشد الالجئين مثال في أحياء معينة
كما حدث في ضواحي باريس فأدى إلى صعوبة
اندماجهم ومراقبتهم خوفا من التوجه إلى اإلرهاب
والفكر االسالموي .يقول متحدث حزب  AFDالبديل
بأن والية ساكسن الشرقية ـ مركز العداء لإلسالم
ومعقل هذا الحزب ـ استطاعت إلى حد كبير الحد
من جموع الالجئين خيفة الخروج عن المنظومة
األلمانية االجتماعية .نقول هذا ونذكر الجرائم
واالعتداءات المتزايدة في ساكسن بل وحرق منازل
الالجئين وتكوين عصابات إرهابية نازية ضدهم.
نعم هذه والية ساكسن المنتفضة بشدة ضد اإلسالم
والالجئين ومركز حزب البديل التي يشار إليها دائما
ما أن ذكر العداء لإلسالم والالجئين وإعادة ألمانيا
إلى التعنصر.
لقد انتقد وشتم رئيس حزب  AFDمقاطعة ساكسن
أنهالت الالجئين واألتراك إذ وصفهم برعاة الجمال
وبائعي البهارات ،بهذه الشتائم يذكرنا برونالد
كوخ رئيس وزراء مقاطعة هيسن األسبق وكذلك
عنصرية فريدريش ميرس من  CSUوسارتسين
وزير مالية برلين سابقا والكاره لألجانب حيث قال
"جالية غير فعالة ومستهلكة فقط" وفقا لتقييمه.
بالتمعن في صورة الالجئين والسياسة األوروبية
الخاصة بهم في دول الرابطة نلحظ الرفض
لهم وتشويه صورتهم إلى حد كبير اتسع ليشمل
المواطنين األوروبيين والقطاعات األخرى إلى
جانب الحكومات (خرجت إنجلترا من الرابطة
ألسباب عدة من ضمنها تدفق الالجئين) وها هي
إيطاليا بزعامة الحزبين الكبيرين المتطرفين تقود
الزمام السياسي وتطالب بترحيل الالجئين لمكافحة
البطالة ،أما رئيس وزراء المجر فيطالب الرابطة
األوروبية بتعويضات مالية عالية لوقوف بالده في
وجه تدفق الالجئين إلى غرب وشمال أوروبا .أما
بولندا فترفض الالجئين رفضا باتا وال تقبل حتى
الجئ واحد ،إذ تصف الالجئين بمغتصبي الفتيات
وأنهم خطر على بولندا الكاثوليكية .وهكذا الحال
دواليك بال استثناء حتى في الدول االسكندينافية
المرحبة باألجانب ،كالسويد مثال التي تبلور فيها
حزب البديل السويدي لترحيل الالجئين والعودة إلى
السويد النقية البيضاء كما ذكرنا سابقا.
ذكر رئيس النمسا الشاب بأن تحالف حزبه
الديمقراطي مع الحزب الراديكالي الرافض لالجئين
جاء نتاج رغبة الشعب وفتح الحوار والمجال
لألحزاب المتطرفة ووصفها بالواقع السياسي ،فربما
تتغير رويدا نحو األفضل ...هذا ما نراه اآلن في
حزب  AFDاأللماني المتطرف الذي أصبح يالمس
الواقع السياسي كأكبر معارضة بالبرلمان.
إلى أين باألحزاب الراديكالية والهجرة السرية
لالجئين في خضم محاولة توحيد دول الرابطة
األوروبية والنهوض بها؟
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عادل فهمي
منذ سنوات واالتحاد األوروبي يعيش على وقع
أزمات متعاقبة ،ال يكاد يتجاوز إحداها حتى تطل
أخرى تشد عصب التوتر االجتماعي والسياسي
وترفع من منسوب التشكيك في ديمومة المشروع
الذي شهد النور منذ ستة عقود في العاصمة
اإليطالية.
بدأ مسلسل األزمات في العام  ،2008مع االنهيار
المالي العالمي الذي اقتضى احتواؤه إجراءات قاسية
دفعت فاتورتها الكبرى الطبقة المتوسطة ،وس ّدت
آفاق النمو االقتصادي ورفعت مع ّدالت البطالة في
بعض البلدان إلى مستويات خطيرة.
صعود اليمين وتنصيب ترامب
ثم جاء صعود األحزاب اليمينية المتطرفة ،مدفوعا
بأزمة المهاجرين الهاربين من مستنقعات الفقر
وبؤر النزاعات ،لتقف على باب رئاسة الجمهورية
الفرنسية ،وتفوز في االنتخابات النمساوية ،وتغيّر
المعادالت السياسية في هولندا وألمانيا ،ملبّدة سماء
البلقان والشرق األوروبي بغيوم سوداء أقرب إلى
برق موسكو من رعد بروكسل.
وفي خضم أزمة الهجرة فجّ ر البريطانيون قنبلة
خروجهم من االتحاد األوروبي ،ثم جاء انتخاب
دونالد ترامب ليعيد خلط أوراق كثيرة في العالقات
الدولية ،وبخاصة بين الواليات المتحدة ودول
أوروبية.
فعلى الصعيد البريطاني :دخلت المفاوضات بين
االتحاد األوروبي وبريطانيا مرحلتها الجدية والحامية
فيما يتعلق بخروج األخيرة من االتحاد ،ويبدو أن
أعضاء دول االتحاد وعددهم  27توصلوا إلى
مرحلة ال رجوع عنها بخصوص إجراءات الطالق
مع بريطانيا ،على أمل أن تتحول هذه اإلجراءات
إلى اتفاقيات شراكة حيوية مستقبلية لخدمة كل دول
القارة األوروبية ،بعدما توصل االتحاد األوروبي
وبريطانيا في نهاية  2017إلى اتفاق حول الخطوط
العريضة لسبل االنفصال ،ويجب أن يتفقا اآلن على
فترة انتقالية تلي الخروج من االتحاد قبل أن يتسنى
بدء محادثات حول العالقات التجارية المستقبلية في
ختام هذه الفترة االنتقالية .ويراهن االتحاد األوروبي
على اتفاق تام بحلول تشرين االول /اكتوبر ،2018
يشمل تنظيم االنفصال والمرحلة االنتقالية على أن
يقترن ببيان سياسي يحدد إطار العالقة المقبلة.
يرى خبراء أن التقويم اإلجمالي لقرار االنسحاب لم
تتضح أهدافه حتى اآلن ،سواء كان على المستوى
االقتصادي والسيطرة على المراكز المالية العالمية
الموجودة بالفعل أم االستفراد باالستثمارات
الضخمة ،أو إضافة إمكان التخلص من األعباء
المالية لالستمرار في االتحاد األوروبي .كما أن

الطريق ستكون مليئة بالعقبات والتحديات والتأثيرات
السلبية وتحديداً على قطاع األعمال ،في وقت تتسم
االتفاقات التجارية بالغموض وعدم االتفاق أيضاً،
ما يعني أن قطاع األعمال يخشى تأثيرات عميقة
على حرية حركة السلع واليد العاملة بين االتحاد
وبريطانيا ،إذ يُتوقع أن يؤثر كثيراً على قطاعي
األعمال والحكومة ،نظراً إلى الحاجة إلى اليد
العاملة الماهرة وغير الماهرة من االتحاد األوروبي.
في المقابل يبدو االقتصاد الفرنسي في وضع جيد
ويُعد في منطقة اليورو األسرع نموا ،وقد أفاد المعهد
الوطني الفرنسي لإلحصاء والدراسات االقتصادية
أن االقتصاد الوطني سجل نمواً بلغ  % 1.9العام
الفائت ،وهو أفضل أداء له منذ العام .2011
بينما في إيطاليا ،نجد المشهد مختلف ،نتيجة
االنتخابات العامة في إيطاليا مؤخراً ،مما دعا
أوروبا إلى التساؤل بقلق عميق :هل بإمكان االتحاد
مؤسسة إلى خندق
األوروبي أن يتحمّل جنوح دولة
ِّ
اليمين المتطرف؟ أو أن تقع القوة االقتصادية الثالثة
في أوروبا فريسة عدم االستقرار والتجاذب السياسي
واالجتماعي الحاد؟
عقاب الناخبين
بالعودة إلى إيطاليا نجد أن أغلب الناخبين اإليطاليين
اختاروا ممثليهم في البرلمان الجديد ،من مرشحي
حركة " 5نجوم" الشعبوية ،ومرشحي "رابطة
الشمال" الشعبوية ايضا ،أي أن الحزبين المناهضين
لسياسات بروكسل جاءا في الصدارة.
ومع الصعود القوي لليمين المتطرف تم وأد
معادلة الثنائية الحزبية ،وثبّت التقدم الواضح
للقوى الراديكالية مع النجاح الكبير الذي حققته
رابطة الشمال اليمينية المتطرفة متقدمة بوضوح

على حليفها سيلفيو برلسكوني ،فيما تراجع الحزب
الديمقراطي الحاكم إلى نصف النتائج التي حصل
عليها في االنتخابات األخيرة عام  ، 2013ما دفع
زعيمها ورئيس الوزراء السابق ماثيو رنزي إلى
االستقالة من قيادة الحزب.
ويعتبر العقاب الشديد الذي أنزله الناخبون بالحزب
الديمقراطي رسالة تحذير شديدة اللهجة من الشعب
اإليطالي إلى االتحاد األوروبي مفادها أن "الكيل قد
طفح من سياساتكم" ،إذ إن إيطاليا ترزح اقتصاديا
وأمنيا تحت ضغط شديد تسببه موجات ال حصر
لها من اللجوء غير الشرعي من أفريقيا والشرق
األوسط.
لن ينام االتحاد األوروبي هانئاً
وقد أصابت زعيمة حزب الجبهة الوطنية الفرنسي
ماري لوبان في أول تعليق لها على نتائج االنتخابات
اإليطالية والفوز الذي أحرزه صديقها سالفيني عندما
قالت " :لن ينام االتحاد األوروبي هانئاً هذه الليلة".
فيما أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من
جهته ،إلى "الضغط الكبير بسبب الهجرة" الذي
يرخي بثقله على إيطاليا ،بعد أن تركها االتحاد
األوروبي تواجه لوحدها أزمة وصول مئات آالف
المهاجرين إليها في األعوام الخمسة األخيرة.
ّ
يقض مضجع بروكسل هو
لكن السيناريو الذي
احتمال التقارب بين رابطة الشمال وحركة "5
نجوم" اللتين تترافد أطروحاتهما ،كلما تعلّق األمر
باالتحاد األوروبي واليورو.
باختصار ،أوروبا تتغير ،وتسقط ليبراليتها تحت
أقدام اليمين المتطرف ،والثابت الواضح أننا قادمون
على مشهد أوروبي للقارة العجوز يغير وجهها
الليبرالي ،إلى المجهول!!!...
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تقديم وعرض د .حامد فضل الله
نشرت صحيفة فرانكفورت الجمأينة الواسعة
االنتشار قصيدتين لشاعر المانيا األكبر ،جوته
بعنوان " :تمائم " و " هجرة ".
قدم وعرض القصيدتين الكاتب والباحث في األدب
ديرك فون بيترسدورف.
يكتب بيترسدورف " قصيدة التمائم هي ضمن
المجموعة الشعرية الكبيرة لـ "الديوان الشرقي ــ
الغربي ،"2واصفا فيه نفسه " بالمسافر" ومنطلقاً الى
الشرق للتعرف عليه وفي نفس الوقت تقديمه لقرائه.
هذا الشرق الواسع ،والذي يشكل جوهره العالم
االسالمي العربي مع النبي محمد و الذي تغنى به
في شبابه " أغنية محمد" وديوان حافظ الشيرازي،
الذي مهد له الطريق وهو يعلم ،بانه ال يزال غريبا
عن الثقافة الشرقية.
إن واحدة من التحديات التي واجهته " كوسيط" بين
الثقافات ،هي التعامل مع ادعاءات حقيقة الديانات
السماوية ،اإلسالم والمسيحية .لقد ازداد التفكير مرة
أخرى منذ عصر النهضة ،حول النزاعات المحتملة
بين األديان.
أما في منطقة الثقافة األلمانية ،جاء طرح السؤال
البارز في مسرحية لسنج " ناتان الحكيم ".
لقد أعلن السلطان صالح الدين :ان من بين جميع
األديان لن يكون اال واحدا صحيحاً فقط ،مما
استوجب على ناتان ان يجد جوابا لذلك.
في هذا األفق يقف ايضا ديوان جوته" .قصيدة تمائم
تتكون من خمسة مقاطع شعرية مفصولة عن بعضها
البعض ،كل منها يمثل تعويذة ،لها وقع سحري
شاف على القارئ أو السامع" .لله المشرق /
وتأثير
ٍ
لله المغرب" :انها ترجمة لآلية الكريمة من سورة
البقرة ( )142 ، 2ويكتب كلمة إله بدال من الله،
ليخاطب في نفس الوقت المسيحيين .ومقطع أخر
ً
ُ
شماال،
"األرض
مقترن باألمل والدعوة للسالم
ً
ُ
آمنة  /ما بين يديه" .وهي
واألرض جنوباَ " ًترْ ق ُد
اشارة الى الحروب التي اجتاحت أوروبا ،أثناء بداية
كتابة "ديوانه" والكفاح في سبيل التحرر من قبضة
نابليون وطغيانه ،ومنها ايضا حملته على الشرق
األوسط  .وأكثر جاذبية ،هي التعويذة األخيرة ،التي
تتعلق بعمليات جسدية بيولوجية أساسية غالبا ال ينتبه
لها المرء ،مثل التنفس .فجوته يربط تجربة التنفس
كحركة مزدوجة من الشهيق (القبض) والزفير
(البسط) بتجارب المعاناة والفرج في حياة االنسان،
مما يعني قوله ،ان مسار الحياة بالكامل يحدث من
اللهي.
ايقاع النفس ا ِ
ان هذه القصيدة تعبر بإيجاز شديد وشعرية أنيقة عن
السالم".
جوهر ا ِ
هنا مقاطع أخرى من القصيدة:
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هو  ،ال أح َد سوا ٌه  ،العدل
ويُري ُد لكل الناس ال َع ْدل.
من أسما ِئه المائة أجمعين.
االسم المَكين
سبحُ وا بهذا
ِ
آمين !
*****
ُ
ْ
َ
الضالل أن يُرْ بكني ويُغ ِويني،
يريُد
ُ
لكنك َتعْرف كيف َتهديني.
فإن ُ
بعمل أو َنظمْ ٌت األشعارَ،
قمت
ٍ
فأه ِدني َ
أنت سواءَ السبيل.
*****
ويكتب بيترسدورف عن قصيدة هجرة ــ Hegire
وعنوانها مكتوب «بنطقه العربي ورسمه الفرنسي»
من الذي يمكن أن يتحدث اليوم بصفاء وفرح عن
اللقاء بين الشرق والغرب ويتصرف بحرية في
السالمية؟
معالجة صور الثقافة ا ِ
أكثر من مئتي عام تفصل بين القصيدة والحاضر،
قادت الى فقدان هذا الحماس .قصيدة الهجرة وهي
مفتتح للمجموعة الشعرية ،الذي يجعل فيها جوته
ثقافتين تتحدثان بعضهما لبعض و تحكي خروج أو
هجرة النبي محمد من مكة الى المدينة في  1هجرية
 622وايضا الهجرة من أوروبا هروبا من حروب
نابليون وتدمير نظام الدولة القديم".
ُ
"العروش تتصدع  ،والممالك ترتجف" .ويصوغ
فيها ايضا أفكاره حول رحلته للشرق الواسع،
ببطاركة العهد القديم والشخصية االسطورية
"الخضر" ،الذي يشرب من نبع الحياة وشاعره
ِ
الفارسي المفضل حافظ الشيرازي ،الذي الهمه كتابة
هذا الديوان ،والحياة بين البدو والبازارات وحُ ور
الجنة ،الذي يقول عنهم القرآن الكريم " :مُتَّ ِك ِئينَ عَ لَى
ف ُخ ْ
حمن،
َر ْف َر ٍ
ور ُة َ
ان " (سُ َ
ض ٍر َوعَ ب َْق ِر ٍيّ ِح َس ٍ
الر ِ
اآلية . )76 ،
ُ
أن الصورة المرسومة للشرق تظهره ك َعالم مختلف
عن الحداثة األوروبية .فهو ال يخضع للتأمل ،كما
ُ
ُ
وتضيق الفكرة".
االيمان،
عرفه جوته" :فيتسع
أن هذا االيمان منذ نشأته ال يفصل بين األرضي
والسماوي .فالقصيدة بالطبع دينية في المقام األول،
بالرغم ما تحفل به من تفاصيل حسية ــ الجو
البطريركي ،البرمكي ،الغناء والحب والشراب
وحراك الناس ــ ال تخدش الحياء ،فالسخرية محببة
والتهكم يدفع لالبتسام".
لقد ٌكتبت القصيدة في اليوم الرابع والعشرين من
شهر ديسمبر عام  ،1814فهي إشارة إضافية
لطابعها الديني واالحتفالي.
هنا ابيات مختارة من القصيدة الطويلة:
ُ
والجنوب تتناثر،
والغرب
الشمال
ُ
ُ

ُ
ُ
والممالك ترتجف،
العروش تتصدع،
فهاجرْ َ
الشرق الطاهر
أنت إلى
ِ
*****
َ
ُ
الحق والطهْ ُر والنقاء
هناك .حيث
إلى
ُ
ْ
حيث كانت ال تزال تتلقى من الله
وحى السماء بلُ َغات األرض
َ
صدع رؤوسها بالتفكير.
دون أن ُت
*****
ُ
ُ
االيمان ،وتضيق الفكرة،
فيتسع
ٌ
شأن أي شأن،
ْإذ كان للكلم ِة عندهم
ألنها كانت كلمة َت ْن ِطق بها الشفاه.
*****
يتكون الديوان من اثنى عشر كتاب ،وهى على
الترتيب كتب المغنى ،وحافظ ،والعشق ،والتفكير،
والضيق ،والحكمة ،وتيمور ،وزليخا ،والساقي،
واألمثال ،والبارسي ،والفردوس.
والديوان يكشف عن معرفة جوته بالحضارة العربية
والقرآن الكريم والسيرة النبوية والشعر الجاهلي عن
طريق الترجمات وعن معرفته باألدب الفارسي
ومصاحبته الحميمة لشاعره المفضل حافظ.
وقصائد ذات المضمون الكوني والصوفي ،مثل
قصيدة "حنين مبارك" ،التي تعتبر من أجمل قصائد
الديوان ،بل درته.
وهنا ايضا ابيات مختارة منها.
ال تقل هذا لغير الحُ َكماء،
ربما ي َْسخ ُر َ
منك الجُ هالء،
وأنا أثني على الحي الذى
بأحضان اللهيب.
حَ ن للموت
ِ
في ليالي الحب والشوق الرطيب،
*****
سوف تعر َ
ُوك َ
السحر ارتعاشه
من
ِ
ثم ال تجفل من ُبعْد الطريق،
وستأتي مثلما ر ََّف ْت فراشة.
تعشق النور فتهوى في الحريق.
*****
وإذا لم تصغ للصوت القديم
داعيا َ
إياك :م ْ
ُت َكيْما تكون!
فس َت َ
بقى دائماً ضيفا يهيم
كالطيف الحزين.
األرض
ظالم
في
ِ
ِ
ِ
*****
أين اآلن ،ونحن نعيش زمن التطرف الديني
والعنصري ورفض األخر والعنف واستبداد الحكام
وعبثهم والفقر والجوع والدمار ،من رؤية جوته
الدينية والكونية وإقامة الجسور من الحب والتسامح
واآلخاء والعدل وتعايش األديان.
وهو القائل:

ــ أفعل الخي َر ألجل الخير وحده !
*****
ــ ماذا يفي ُد الم َت َفقه في الدين ،
أن يسد على الطريق ؟
إن ما لم ُي ْدر َِك ا ِالدراك الصحيح المستقيم ،
ملتو سقيم.
لن ُي ْع َرف أيضا بشكل
ٍ
*****
ُ
سأظل أغني
ــ
ُ
َ
ُ
وأرَدد لحنى
َ
وأه ْده ُد نفسى
الشرق
بين
ِ
وبين َ
الغرب
وليصبح جهدي
هو غاية مجدي !
*****
ــ من الحماقة أن يتحي َز َ
إنسان
كل
ٍ
لما يرا ُه وأن يثني عليه !
وإذا ا ِالسالم كان معنا ُه أن لل ِه ال َت ْسلِيم ،
ُ
فإننا أجمعين  ،نحيا
ونموت مسلمين. ٥

Johann Wolfgang von Goethe

العداد لهذه الورقة
اعتمد كاتب هذه السطور ،اثناء ا ِ
على ديوان الشاعر وبعض الدراسات عنه باأللمانية،
وبشكل أساس على كتاب 3األستاذ الجليل الراحل
عبد الغفار مكاوي ،4بمقدمته الضافية وشروحاته
اللمانية وجذور
المفصلة .فمعرفته الواسعة باللغة ا ِ
شعرية كامنة في النفس كبحها مبكرا وانفجرت
مؤخرا ،لتتجلى في ترجمته الرائعة لغالبية القصائد،
عاكسا فيها روح ونفس الشاعر.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* ــ يوهان فلفجانج جوته ( 1749ــ )1832

 2ــ – Johan Wolfgang von Goethe, West
östlicher Divan. Deutscher Taschenbuch
Verlag, München 1997

صدرت الطبعة األولى للديوان عام 1819
 3ــ عبد الغفار مكاوي  ،النور والفراشة ،مع النص
الكامل للديوان الشرقي لـ جوته ( .طبعة أولى ،دار
المعارف ــ القاهرة ( . )1979طبعة ثانية ــ أبو للو ــ
القاهرة )1997
كما توجد دراسة أخرى للديوان قدمها األستاذ الكبير عبد
الرحمن بدوي ،شابها الكثير من األخطاء (كما يقال).
وثالثة للشاعر عبد الرحمن صدقي ،يقول عنها مكاوي
« تُرجمت القصائد جميعها ترجمة رصينة بليغة ولكنها
كلفت صاحبها البعد عن األصل» .معتذراً له بصعوبة
ترجمة الشعر ومستشهداً بعبارة الجاحظ « وال يجوز
عليه النقل  .ومتى حُ ول تقطع نظمه ،وبطل وزنه وذهب
حسنه ،وسقط موضع العجب».
درس في المانيا واستاذ الفلسفة
 4ــ د .عبد الغفار مكاوي،
َ
في جامعتي القاهرة و الكويت سابقا.
 5ــ األبيات األربعة األخيرة ترجمة عبد الرحمن صدقي.
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إبراهيم بدوي
فاز تحالف مناهض لالتحاد األوروبي والمهاجرين
بنحو  %37من األصوات في االنتخابات التشريعية
اإليطالية في هزيمة تاريخية لتيار يسار الوسط ،بيد
أن التحالف ليس لديه خطة واضحة لتشكيل أغلبية
برلمانية ،ما قد يدخل إيطاليا ،صاحبة ثالث أكبر
اقتصاد في أوروبا في مرحلة من عدم االستقرار
السياسي.
ولقي التحالف تجاوباً على ما يبدو في بلد يشعر
بالريبة حيال االتحاد األوروبي وشهد تدفق حوالى
 700ألف مهاجر إليه منذ  .2013ويخشى البعض
من أن يشكل صعود اليمين المتطرف في إيطاليا
عائقاً كبيراً أمام المشروع الفرنسي األلماني إلصالح
االتحاد األوروبي وقضية الالجئين.
ويقول محللون إن االنتخابات اإليطالية ُط ِب َعت برفض
الناخبين لألحزاب التقليدية والنخبة ،والتململ من
التباطؤ االقتصادي ،والتوتر حول موضوع الهجرة
واالتحاد األوروبي ،ما جعل إيطاليا تنضم إلى خط
معا ٍد لالتحاد األوروبي.
بيتر بيشترون خبير السياسة الخارجية في حزب
البديل ألجل ألمانيا “ايه اف دي” اليميني الشعبوي
أشاد بنجاح اليمينيين وحزب “حركة خمسة
نجوم” الشعبوي اإليطالي في االنتخابات ،وأرجع
تقدم اليمين اإليطالي إلى أزمة الهجرة ،التي قال
إن المستشارة األلمانية أنغيال ميركل مشاركة في
المسؤولية عنها“ ،ألنها وفرت محفزات لها”.
وفي هذا السياق ،ترى ماري دي سومر رئيسة
برنامج “الهجرة والتنوع” من مركز السياسات
األوروبية في بروكسل ،في حوار لها مع موقع
مهاجر نيوز ،أن موقف ألمانيا في الفترة المقبلة
بعد التشكيل النهائي للحكومة سيكون أمراً في غاية
األهمية والذي سيؤثر وبشكل كبير على
سياسات االتحاد فيما يتعلق بقضية الالجئين،
وأضافت أنه بالنظر إلى نتائج االنتخابات
فإن “السيدة أنغيال ميركل تعتبر في أضعف
حاالتها السياسية حالياً وبالتالي يصعب اآلن
الحكم على طبيعة ما ستتخذه من قرارات
حيال قضية الالجئين ،لكني أعتقد أن األمور
ستتغير عما كانت عليه سابقاً”.

إلى إخفاق االتحاد األوروبي في إصالح نظام
الهجرة ،مما أدى إلى تحمل روما العبء األكبر من
المهاجرين.
أما الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون فقال إن
نتيجة االنتخابات جاءت بسبب “الضغط الكبير
الذي أحدثته موجات الهجرة ،بعد أن ترك االتحاد
األوروبي إيطاليا تواجه وحدها أزمة وصول مئات
آالف المهاجرين إليها مؤخراً”.
وتشير رئيسة برنامج “الهجرة والتنوع  ،إلى أن
تأثير فوز اليمين اإليطالي على سياسة االتحاد
األوروبي فيما يتعلق بالالجئين ،يتعلق بنسبة تمثيل
اليمين اإليطالي داخل الحكومة ومدى تأثيره على
القرار النهائي وهذا بدوره سيكون له تأثير على
ديناميكيات االتحاد األوروبي .وأضافت أنه “من
المؤكد أن نتائج االنتخابات ستؤخذ بعين االعتبار
في أروقة مجلس االتحاد األوروبي في بروكسل
ومن المرجح أن تؤثر أيضاً على صانعي القرار في
االتحاد األوروبي”.
وترى أن الفترة المقبلة ستشهد “مباحثات شديدة
التعقيد بين إيطاليا وألمانيا وفرنسا في بروكسل
وسيدخل فيها دول تحالف فيسغراد (التشيك والمجر
وبولندا وسلوفاكيا) المعارضة بشدة لسياسات االتحاد
األوروبي الستقبال الالجئين ،وحتى لو تم التوصل
إلى تسويات مقبولة من جميع األطراف بخصوص
مسألة الالجئين في مجلس االتحاد األوروبي ،بما في
ذلك دول فيسغراد الرافضة لفكرة االلتزام باستقبال
حصص من الالجئين ،فبالتأكيد سوف يتعارض
القرار مع مواقف البرلمان األوروبي في هذه
القضية”.

إيطاليا ستبقى ملتزمة بتعهدات االتحاد األوروبي
وحول ما إذا كانت نتائج االنتخابات اإليطالية ستؤدي
إلى أن تتحمل فرنسا وألمانيا أعباء إضافية مع ما
قد تتخذه الحكومة اإليطالية الجديدة من إجراءات
معاكسة لسياساتهما خاصة فيما يتعلق بقضية
الالجئين ،تقول رئيسة برنامج “الهجرة والتنوع
“فيما يتعلق بأعداد الالجئين سيظل العبء األكبر
على إيطاليا واليونان وغيرهما من دول المواجهة”
وخاصة إذا ما لم يتغير شيء في االتفاقيات الدولية
المتعلقة بحصص توزيع الالجئين اإللزامية ،أما
على مستوى صانع القرار السياسي فهناك “تغيرات
بدأت قبل فترة ويمكن مالحظتها في تحول الرئيس
الفرنسي ايمانويل ماكرون جهة اليمين إلى حد ما
حين يتعلق األمر بعامل األمن”.
وعن أوراق الضغط التي يملكها االتحاد األوروبي
تجاه الحكومة اإليطالية الجديدة إن هي اتخذت خط
دول فيسغراد قالت رئيسة برنامج “الهجرة والتنوع
إنه أياً كان موقف اليمين اإليطالي المتطرف من
قضية الالجئين وطالبي اللجوء “ستبقى إيطاليا
ملتزمة بتعهدات االتحاد األوروبي ،وإن أي انتهاك
في هذا السياق سيشهد إجراءات ضدها في المحكمة
األوروبية خصوصاً إذا ما وقعت أية انتهاكات لحقوق
اإلنسان” ،أما فيما يتعلق باإلجراءات األخرى ،فترى
أن األمور غير مشجعة على اإلطالق وال توجد
ضغوط واضحة يمكن ممارستها على الحكومة
ً
مثال بالنزاع مع دول
اإليطالية الجديدة؛ وضربت
مثل المجر والتشيك ترفض بشكل مطلق االلتزام
بحصصها من استقبال الالجئين دون أن يتخذ ضدها
أي إجراء فعلي قد يدفعها لتغيير مواقفها.

هل سببت سياسة االتحاد األوروبي صعود
اليمن في أوروبا؟
ومن جانب آخر ،يرى بعض السياسيين
األوروبيين ،أن سياسة االتحاد األوروبي
تجاه ملف الهجرة واللجوء له دور كبير في
صعود اليمين في أوروبا.
وزير خارجية لوكسمبورغ قال إن نتيجة
االنتخابات التشريعية اإليطالية ترجع
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في مفهوم القوة العظمى

سمير سعد الدين
القوة العظمى هي عبارة عن أمة أو دولة لديها
القدرة على فرض نفوذها على المقياس العالمي.
مما يميز القوى العظمى هو امتالكها لقوة اقتصادية
و عسكرية و دبلوماسية وثقافية تسمح لها بفرض
رأيها على األمم األصغر منها قبل اتخاذها ألي
خطوة من تلقاء نفسها.
أول ما استخدم مصطلح «القوة العظمى» ليعبر
عن أعظم قوى في أوروبا في الفترة التي تلي
الحقبة النابليونية .ومنذ ذلك الحين تعاقبت القوة
مرات عديدة وكان أكثرها إثارة خالل الحربين
العالميتين األولى والثانية .في حين اعتبرت بعض
األمم كقوى عظمى بشكل كبير إال أنه لم يوجد
هناك قائمة محددة تؤول إلى نقاش مستمر.
على مر التاريخ ظهر على الساحة الدولية العديد
من الدول التي احتلت مكانة القوة العظمى،
منهم الفراعنة ودولتي الفرس والروم ،وممالك
بيزنطة واليونان القديمة وروما وغيرها ،مرورا
بالعصور الوسطى ووصوال للفتوحات البحرية
التي تنافست عليها أسبانيا والبرتغال ،وصوال
إلى اإلمبراطوريتين االستعماريتين الفرنسية
والبريطانية ،ثم آخر القطبين الواليات المتحدة
واالتحاد السوفييتي.
واآلن على موعد مع الصين...
وتأكيداً على ذلك ،تستند القوة بشكل عام على
امتالك الدولة لعناصر أساسية ،تتعلق بالخصائص
والموارد والقدرات والمؤسسات ،التي تشكل
بمجموعها المقدرات القومية للدولة ،وهو ما يعرف
في أدب العالقات الدولية بعناصر قوة الدولة ،أي
حجم ومستوى اإلمكانات المتاحة للدولة ،التي
تمكنها من فرض خياراتها على اآلخرينً ،
وفقا
للوجهة التي تخدم مصالحها .وتظهر هذه العناصر
بأشكال متعددة ومتنوعة،كاالعتبارات الجغرافية
من حيث الموقع والمساحة والتضاريس ،وعدد
السكان ،والموارد الطبيعية التي تدخل في حوزة
الدولة ،والقدرات االقتصادية ،والقوة العسكرية،
وكفاءة المؤسسات السياسية والدبلوماسية
والدعائية ،والبنية التكنولوجية ،والفعاليات الثقافية،
والحالة المعنوية للشعب وغيرها.
وتوضيحاً لذلك ،يمكن أن نذكر على سبيل المثال ،أن
عدد سكان الدولة وثروتها هما ركيزتين ودعامتين
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أساسيتين في بناء قوة الدولة ،فال يعقل أن تصبح
من الدول العظمى تلك الدول قليلة الكثافة السكانية
ومحدودة الموارد والثروة ،إذ أن القوى العظمى
تحتاج إلى جيوش ضخمة ال يمكن حشدها إال في
الدول ذات الكثافة السكانية العالية .كما يترتب على
ذلك نتيجة في غاية األهمية وهي أن الكثافة السكانية
– إن تم استغاللها على النحو األمثل – ستؤدي
إلى تحقيق نتائج اقتصادية هائلة ألن عدد السكان
الكبير يستطيع أن ينتج ثروة كبيرة ،خاصة في ظل
امتالك الدولة لعنصري التقنية الحديثة والمساحة
الجغرافية وغيرها من عوامل القوة األخرى التي
تساند بعضها بعضاً.
لو بطلنا نحلم نموت
في فترة من فترات التاريخ كانت جميع دولنا العربية
الموجودة حاليًا وعددها  22دولة منصهرة في كيان
واحد يمتد من المحيط وحتى الخليج .في ذلك الوقت
كانت الحضارة اإلسالمية هي المهيمنة على العالم
سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا وثقافيًا وعلميًا.
ماذا لو تخيلنا أن حلم العرب قد تحقق وأن جميع
الدول العربية االثنتين وعشرين قد تحولت إلى
دولة واحدة كبيرة؟
ماذا سيكون وضع هذه الدولة في العالم من كافة
النواحي؟
وما هو مركزها بالنسبة للعالم؟
جغرافيًا
مساحة هذه الدولة ستبلغ تقريبًا  13,3مليون
كيلومتر مربع ،وبالتالي ستحتل المركز الثاني
عالميًا من حيث المساحة خلف روسيا (17,1
مليون كيلومتر مربع) وستسبق ً
كل من كندا (9,98
مليون) والواليات المتحدة ( 9,63مليون).
سيكون لهذه الدولة سواحل على كل من البحر
المتوسط والبحر األحمر والخليج العربي والمحيط
الهندي بإجمالي طول يبلغ  19ألف كيلومتر لتصبح
في المركز التاسع عالميًا .كما أن البحر األحمر
سيكون بمثابة بحيرة خاصة تابعة للدولة العربية.
تتحكم هذه الدولة تحكمًا شبه تام في طرق التجارة
العالمية بين أوروبا وآسيا نتيجة تحكمها التام في
قناة السويس والبحر األحمر وبحر العرب.

ديموغرافيًا
إجمالي عدد سكان هذه الدولة سيبلغ حوالي 386
مليون نسمة ً
طبقا ألحدث إحصاءات العام الحالي
لتصبح في المركز الثالث عالميًا خلف الصين
( 1,37مليار نسمة) والهند ( 1,27مليار نسمة)،
بينما ستسبق الواليات المتحدة ( 320مليون نسمة).
ستتميز هذه الدولة بتنوع كبير في العرقيات بين
األمازيغ والطوارق واألكراد والنوبيين والبدو
والزنوج وكلدان والصوماليين.
ستتحدث هذه الدولة بإجمالي  23لهجة رئيسية
مختلفة يتفرع من بعضها عدد أكبر من اللهجات.
الثروة االقتصادية
ستتميز الدولة الجديدة بوجود كميات كبيرة جدا من
الثروات الطبيعية التي يمكن أن تجعل لها الريادة
في العالم بسهولة.
النفط  :سيبلغ إجمالي إنتاج هذه الدولة من النفط
حوالي  25,6مليون برميل يوميًا وهو ما يمثل
ثلث إنتاج العالم تقريبًا ،مما يجعل هذه الدولة هي
المتحكم الرئيسي في أسعار النفط العالمية.
تسبح الدولة العربية الكبرى على حوالي 772
مليار برميل من النفط ال يزال تحت أراضيها
وهو ما يوازي  %65تقريبًا من إجمالي االحتياطي
الخاص بمنظمة أوبك.
الغاز الطبيعي :يبلغ إجمالي احتياطي هذه الدولة
من الغاز الطبيعي حوالي  54,5تريليون متر
مكعب وهو ما يوازي  %30من إجمالي االحتياطي
العالمي.
تنتج الدولة العربية الكبرى حوالي  523,4مليار
متر مكعب من الغاز سنويًا وهو ما يكافئ %12
من إجمالي إنتاج العالم ،ويجعلها في المركز الثالث
خلف كل من الواليات المتحدة وروسيا.
األراضي الزراعية :مساحة األراضي الصالحة
للزراعة تبلغ أكثر من  601ألف كيلومتر مربع مما
يجعلها في المركز السادس خلف كل من الواليات
المتحدة والهند والصين وروسيا والبرازيل على
الترتيب.
الدخل القومي والفردي
إجمالي الدخل القومي للدولة العربية سيكون حوالي
 2,75تريليون دوالر أمريكي مما يجعلها في

المركز الرابع عالميًا كأكبر دخل قومي.
متوسط دخل المواطن العربي سيبلغ تقريبًا 7124
دوالر سنويًا مما يجعلها في المركز رقم  79عالميًا
من إجمالي  184دولة.
ستبلغ قيمة الديون الخارجية على هذه الدولة لحظة
ميالدها قرابة  762مليار دوالر ما يجعلها في
المركز الثامن عشر عالميًا.
عسكريًا
في حالة ضم جميع جيوش الدول العربية في جيش
واحد فسيكون عندنا أحد أكبر الجيوش في التاريخ
القديم والحديث.
القوة البشرية :سيبلغ إجمالي عدد الجنود في الخدمة
حوالي  2,5مليون جندي ،وهو جيش أكبر من
الجيش الصيني البالغ عدد جنوده في الخدمة 2,3
مليون جندي .كما يبلغ هذا الجيش ضعف عدد
القوات األمريكية النشطة.
إجمالي قوات االحتياط سيكون حوالي  3,3مليون
جندي ،لتصبح في المركز الثالث بعد كل من فيتنام
وكوريا الشمالية.
األسلحة :إذا ما قمنا بضم جميع األسلحة الموجودة
في المخازن الخاصة بالدول العربية فسيصبح معنا
ترسانة حربية كالتالي:
ـ إجمالي عدد الطائرات العسكرية بمختلف أنواعها
سيبلغ حوال  5000طائرة ،لتصبح الدولة العربية
في المركز الثاني عالميًا خلف الواليات المتحدة
( 13,9ألف طائرة).
ـ إجمالي عدد القطع البحرية الحربية بمختلف
أنواعها سيبلغ قرابة  1100سفينة لتصبح في

صدارة دول العالم تليها كوريا الشمالية برصيد
 1061قطعة حربية بحرية.
ـ ستملك هذه الدولة قوة هائلة من الدبابات يقدر
عددها بحوالي  18ألف دبابة تتربع بها على عرش
العالم بال منازع حيث تأتي خلفها روسيا بإجمالي
 15ألف دبابة.
ـ من ناحية أخرى فإن قيمة الميزانية العسكرية
لهذه الدولة ستبلغ حوالي  123مليار دوالر لتصبح
في المركز الثالث خلف كل من الواليات المتحدة
( 577مليار دوالر) والصين ( 145مليار دوالر).
أبرز التحديات
بالطبع ستواجه هذه الدولة الوليدة العديد من
المشاكل والتحديات الكبيرة التي إن استطاعت حلها
فستصبح هي الدولة العظمى في العالم بال منازع.
ـ االختالفات العرقية :أولى هذه التحديات تكمن في
التنوع العرقي والديني والقبلي الكبير المتواجد في
جميع مناطق الدولة .الكثير من األقليات تتواجد
في عدة مناطق يقدر عددها بالعشرات ،كما تشهد
بعض المناطق نزاعات لها جذور تاريخية مثل
النزاع السني الشيعي في عدة مناطق.
كل هذا يستلزم من الدولة بالتأكيد البحث عن
المشترك بين جميع هذه العرقيات واإلثنيات وكيفية
مزجها سويًا لتحقيق أهداف مشتركة تشمل الكل
وال تستبعد أح ًدا.
ً
ـ االقتصادً :
طبقا لما ذكرناه سابقا فإن متوسط دخل
الفرد سيكون قرابة  7000دوالر سنويًا وهو مبلغ
متدن ج ًدا وقد يسبب مشاكل بين المناطق الغنية
ٍ
والفقيرة.

ً
أيضا فإن العديد من المناطق التابعة لهذه الدولة
ً
تعاني إنهاكا واضحً ا في بنيتها التحتية واقتصادها
بشكل عام نتيجة النزاعات المسلحة والحروب
األهلية والثورات والتدخالت األجنبية.
لعل عدة مشاريع عمالقة تكون بداية جيدة لتوحيد
شعوب الدولة ولبناء اقتصاد قوي يمكنه الهيمنة
ً
مستقبل.
على اقتصاد العالم
ـ الترسانة الحربية :أحد أبرز التحديات تكمن في
االبتعاد عن سياسة استيراد السالح التي تتبعها
جميع الدول العربية بال استثناء واالتجاه نحو
التصنيع حتى يكون للدولة استقاللية عن التدخالت
الخارجية في شئونها.
ـ المناطق المحتلة :ال يزال يوجد عدد من المناطق
الخاصة بهذه الدولة تحت االحتالل األجنبي.
ـ أهم هذه المناطق هي األراضي الفلسطينية المحتلة
والتواجد الصهيوني بها.
ـ منطقة أم الرشراش المعروفة باسم إيالت هي
منطقة مصرية احتلتها دولة الكيان الصهيوني عام
1952م.
ـ مدينتا سبتة ومليلة المغربيتان وهما إحدى بقايا
العهد اإلسالمي باألندلس ال تزاالن تحت االستعمار
اإلسباني.
ـ هضبة الجوالن السورية تحتلها دولة الكيان
الصهيوني منذ عام 1967م.
ـ جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى
هي  3جزر إماراتية بالخليج العربي تحتلهما إيران
منذ عام 1971م وقبل قيام االتحاد اإلماراتي
بيومين فقط.
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أحمد الجمال
بعد نحو شهرين من حملة عسكرية واسعة سيطرت
القوات التركية على مدينة عفرين ليخسر األكراد
إحدى أقاليم إدارتهم الذاتية الثالثة.
وأقدم مقاتلون سوريون موالون ألنقرة على نهب
عدد كبير من المحال التجارية في عفرين بعد
سيطرتهم مع القوات التركية على المدينة الواقعة
في شمال سوريا.
وأكد المرصد السوري لحقوق اإلنسان أن مقاتلين
موالين ألنقرة عمدوا إلى "نهب ممتلكات مواطنين
ومحتويات مقار سياسية وعسكرية وآليات وسيارات
ومحال تجارية في المدينة".
وأضاف "جرى نهب اآلليات والمنازل واألدوات
الزراعية" ،مشيرا إلى أن األمر تكرر في القرى
والبلدات التي وشوهد مقاتلون من الفصائل السورية
الموالية ألنقرة يُخرجون من المحال والمطاعم
والمنازل مواد غذائية وأجهزة الكترونية وبطانيات
وسلعا أخرى ،قبل نقلها في سيارات وشاحنات
صغيرة إلى خارج المدينة .كما استولى البعض على
دراجات نارية وسيارات وجرارات زراعية.

هل انتهى مشروع الحكم الذاتي؟

ما هي تأثيرات هذا األمر على منطقة "روج آفا"
الكردية ،وعلى دمشق التي تؤكد سعيها الستعادة
أراضي البالد كلها ،وعلى تركيا التي همها األول
إبعاد األكراد من حدودها.
يرى خبير في الشؤون الكردية أن "خسارة عفرين
تشكل ضربة كبيرة لمشروع الحكم الذاتي الكردي،
وقد أحبطت المواطنين كما وحدات حماية الشعب
الكردية".
ً
وطالما شكل الحكم الذاتي حلما بالنسبة لألكراد الذين
يشكلون  15في المئة من إجمالي السكان في سوريا،
وعانوا على مدى عقود من تهميش الحكومات
المتعاقبة.
في العام  ،2012ومع اتساع النزاع في سوريا،
أعلن األكراد اإلدارة الذاتية ثم الحقاً النظام الفدرالي
في ثالثة أقاليم في شمال وشمال شرق سوريا أطلقوا
عليها تسمية "روج آفا" أي غرب كردستان ،بينها
إقليم عفرين.
وبعد خسارة عفرين ،لم يعد لدى األكراد سوى
إقليمين ،الجزيرة (محافظة الحسكة ،شمال شرق)
والفرات (شمال وسط ،يضم أجزاء من محافظة
حلب وأخرى من محافظة الرقة).
وطوال السنوات الماضية ،أثبتت وحدات حماية
الشعب الكردية فاعلية في قتال تنظيم الدولة
اإلسالمية ،لكنها المرة األولى التي تتعرض فيها
لعملية عسكرية واسعة بهذا الشكل مع قصف جوي.

وأوضح المحلل في المعهد األطلسي أرون شتاين أن
خسارة عفرين غيرت "صورة األكراد أمام العالم
بأسره بعدما كانوا يعتبرون مقاتلين ممتازين".
وأسفر الهجوم األخير على عفرين عن مقتل 1500
مقاتل كردي غالبيتهم في الغارات والقصف التركي.

التركية منطقة أوسع ،وفق شتاين" ،تعمل بشكل
منفصل عن الحكومة المركزية ،وستكون بمثابة
مركز لالجئين الموجودين حالياً في سوريا".
واتفق المراقبون على أن السيطرة على عفرين
تشكل "انتصاراً" ألردوغان وتزيد من نفوذه في
سوريا وتثبت وجوده فيها لسنوات مقبلة.

وبعد سقوط عفرين ،أكد األكراد عزمهم على
"ضرب" القوات التركية حتى استعادة كامل
"إقليم" عفرين في مرحلة جديدة من القتال تتمثل
باستراتيجية الكر والفر.
ويقول موتلو "باتت المناطق الكردية كافة بخطر
اآلن" .وأشار إلى مدن مثل منبج وكوباني التي "دفع
المقاتلون األكراد وحلفاؤهم ثمناً باهظاً لتحريرها من
الجهاديين ،وهي باتت اليوم تحت خطر هجوم مماثل
لما حصل في عفرين".
ويتهم المسؤولون األكراد تركيا بإحداث تغيير
ديموغرافي ،عبر تهجير سكان منطقة عفرين
واستبدالهم بآخرين سواء كانوا الجئين في تركيا أو
نازحين من مناطق سورية أخرى.

دمشق

ما بعد السقوط

أنقرة

طالما كرر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أن
قواته لن تتوقف عند عفرين بل ستكمل طريقها إلى
ً
وصوال إلى مدينة القامشلي في أقصى
منبج وكوباني
شمال شرق البالد.
وأثار الدور المتصاعد لألكراد خالل السنوات
الماضية قلق أنقرة التي تخشى حكماً ذاتياً على
حدودها يثير مشاعر األكراد لديها.
وبالسيطرة على عفرين ،بات تحت سيطرة القوات

في المقابل ،من شأن تلك السيطرة أن تعقد األمور
أكثر بالنسبة لدمشق ،التي لم توفر سوى دعم بسيط
لألكراد في عفرين رغم مطالبتهم إياها التدخل ونشر
دفاعاتها الجوية.
ويرى هاريس أنه "بسيطرتها على عفرين ،استولت
تركيا على منطقة واسعة من األراضي السورية ولن
تعيدها إلى الرئيس بشار األسد".
ويضيف "إن كل متر من سوريا تزحف إليه القوات
التركية والفصائل السورية الموالية لها يصبح بعيد
المنال من دمشق" ،ولم يعد بوسع دمشق القيام
بالكثير لتغيير نتائج خسارة عفرين ألن "تركيا تثبت
سيطرتها في شمال سوريا برضى روسي".
وانعكس التقارب بين روسيا ،أبرز حلفاء دمشق،
وتركيا الداعم األساسي للمعارضة على النزاع
السوري .وباتت الدولتان بعد خالف طويل تنسقان
في ما بينهما في الملف السوري وترعيان جهوداً
دبلوماسية أبرزها مباحثات أستانا التي انتجت اتفاقا
لخفض التوتر في أربع مناطق في البالد.
ويوضح "ما دامت روسيا ترى أنها بحاجة ألنقرة
لتهدئة الحرب السورية ،وما دام بوتين وأردوغان
يتوصالن إلى اتفاقات ،سيبقى األسد متفرجاً على
تقسيم سوريا".
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د .نزار محمود
أود أن أطرح بعض المالحظات التمهيدية للتذكير
قبل البدء بتناول الموضوع:
ً
أوال :إن قطر بلد خليجي صغير بعدد سكانه وبمساحة
أرضه وعمقه التاريخي كدولة رسمية.
ثانياً :منذ بعض الوقت تلعب قطر دوراً إعالمياً
وسياسياً على المستويين االقليمي والدولي يفوق
كثيراً إمكانات دولة في حجمها الجغرافي والتاريخي.
ثالثاً :أثبتت األزمة الخليجية بين قطر من جهة
والسعودية واالمارات والبحرين من جهة أخرى
امكانات كييرة لقطر في التعامل مع هذه األزمة
وادارتها ،بالطبع ليس دون أثمان.
رابعاً :إن ما أعرضه في المقال من آراء وتحليالت،
تصيب أو تخطىء ،هي رؤية شخصية بحتة ال صلة
لها بتوجيه أو بدعم أو تكليف.
أعود إلى تناول موضوعة المقال.
كنا منذ الصغر قد تعلمنا أن "السياسة هي فن
الممكن" وهي بالتالي ليست معادلة عوامل وعالقات
ثابتة جامدة .من هنا يؤخذ على السياسة والسياسيين
صفات المراوغة والتلون ،لكننا ال نريد بها وال نقبل
لها سياسة خيانة األوطان وبيع الذمم على حساب
الحقوق والشرف والكرامة االنسانية.
لقد نشأت قطر وغيرها من دول الخليج العربية منذ
زمن ليس بالبعيد في ظل ظروف دولية واقتصادية
ساهمت في تشكيالت تلك الدول سياسياً واقتصادياً
بما يتالءم وتلك الظروف ومناطق النفوذ للقوى
الدولية ومصالحها .تمثل قطر على المستوى الداخلي
أنموذجاً سياسياً قائماً على البعد القبلي والعائلي
المتعارف عليه والمعمول به قي جميع دول الخليج
العربية مع اختالف في جزيئيات هنا وهناك لكنها ال
تختلف عن بعضها كثيراً من حيث الجوهر .فالعائلة
األميرية في قطر ،كغيرها من سلطات دول الخليج
العربية ،تريد البقاء على رأس سلطة الدولة ولها
رؤيتها وتعمل وفق أجنداتها التي ال تخلو ،بحسب
ما أشرنا له من ظروف نشأة وموازين قوى ،من
جوانب ال تعجب آخرين من المختلفين دوراً وفكراً
وأهدافاً وظروف ومصالح ،دول وجماعات وأفراد.
لكنها تتميز عنها بدور ورؤية مختلفة وواعدة.
أهم المالمح والمعالم في السياسة القطرية
يمكن إلقاء الضوء على السياسة القطرية ،وباختصار
شديد ،من خالل الجوانب التالية:
قناة الجزيرة
إن الدور الكبير وما شكلته قناة الجزيرة من نقلة
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هائلة في مهنية المؤسسات اإلعالمية العربية وحتى
الدولية ،بغض النظر عن اختالف وجهات النظر
في أهداف هذه القناة االخبارية ،ستبقى منارة في
إنجازات السياسة القطرية والتي ساهمت في تسليط
االضواء على دولة قطر ومكنتها من لعب دورها
في السياستين االقليمية والدولية .ان قناة الجزيرة
بحق إنجاز متميز.
القواعد العسكرية االمريكية
ليس على بعد كبير من القصور االميرية وقناة
الجزيرة تقوم قاعدة "العديد" أكبر وأهم القواعد
العسكرية االمريكية في منطقة الخليج العربي .لست
على إطالع دقيق على جميع االهداف لتلك القاعدة
أو ضوابط عملها التي ال يساور أحداً الشك في
استقاليتها عن السيطرة القطرية.
لقد تعلمنا أن أحد مظاهر االستقالل والسيادة هو
خلو البلد من قواعد عسكرية أجنبية وعدم االرتباط
بأحالف تخرج عن القرار السيادي في تنفيذها.
يوسف القرضاوي
لم يكن رجل الدين يوسف القرضاوي ودوره
السياسي قضية عابرة في السياسة القطرية ،ال
بل شكلت مواقفه ورؤاه وبرامجه ومنهاج دعوته
أحد أهم الواجهات السياسية لقطر في تعاملها مع
الدول العربية واالسالمية على وجه الخصوص.
فالقرضاوي ال ينفي كونه واحداً من منظري وقادة
اإلخوان المسلمين المحظور في السعودية ً
مثال .كما
كان للقرضاوي دوره التناغمي مع السياسة القطرية
ومواقفها في كثير من القضايا الدولية كالربيع
العربي وتركيا اردوغان ومصر السيسي وغيرها.
قطر ومصر واإلخوان المسلمون
وفي هذا السياق يمكن الوقوف كذلك على موقف
السياسة القطرية من حزب االخوان المسلمين
ومنظماته ورجاالته .فحماس االخوانية ً
مثال مرحب
بها في قطر وهي تتلقى الدعم السياسي واالعالمي
والمالي منها.
وكان لما حصل في مصر من أمر اإلنقالب على
مرسي وأخوانه المسلمين وحلفائهم مثل تركيا وقطر
ما اتخذت منه مصر السيسي شرعنة لموقفها العدائي
من قطر وحملتها السياسية واإلعالمية ضدها.
قطر وتركيا أردوغان
وهكذا هي الحال بالنسبة للعالقة القوية التي تربط

قطر بتركيا اردوغان اإلخواني التي وصلت الى حد
التحالف العسكري والمواقف المصيرية ،ال سيما بعد
التلويح بالعمل العسكري ضد قطر وأميرها ،وهو ما
كلف جميع األطراف استنزافاً كبيراً في ميزانياتها
العسكرية وأوضاعها االقتصادية واالجتماعية.
قطر واألزمة السورية
وفي هذا االطار كذلك تتبين مالمح السياسة القطرية
ومواقفها من األزمة السورية ،إضافة الى عوامل
االقتصاد وغيرها من العوامل السياسية .لقد لعبت
قطر العباً سياسياً وإعالمياً وحتى عسكرياً ومالياً
في التعامل مع األزمة السورية مما وضعها في
خندق عداء كبير مع نظام بشار األسد ،وعدم تطابق
رؤى مع ايران حتى في اآلونة األخيرة.
العالقة مع اسرائيل والموقف من حماس!
تلعب إسرائيل منذ تأسيسها وتتخذ أداة خطيرة في
سياسة الدول الغربية وعلى رأسها الواليات المتحدة
األمريكية في التعامل مع القضايا العربية وسياسات
دولها .فشهادة حسن السيرة ال يحصل عليها من
الغرب المهيمن اال من اعترف باسرائيل واقام معها
عالقات ودية سياسية أو اقتصادية أم ثقافية من
الدول العربية .فحق وجود إسرائيل وأمنها وسالمتها
وساميتها اتخذت كخطوط حمراء لمواقف الدول
العربية ومطرقة على رؤوسهم في حال انكارها.
ولم تكن قطر ممن قرر واقتنع بتحمل تلك الطرقات
أو بالقدرة على مواجهتها وهو ما سبب لها إتهامات
مبدئية أحياناً ونفاقية أحياناً أخرى.
في ذات الوقت تتهم قطر بدعمها الكبير لمنظمة
حماس االخوانية على المستويات السياسية
واالعالمية والمالية .كما أن قناة الجزيرة هي
األقسى على "اسرائيل" في تقاريرها وتغطياتها لما
يجري فيها وما له عالقة معها ،وما تقوم به من
أمر االحتالل واالستيطان والقتل والتشريد والزج
في السجون للفلسطينيين .أن سياسة قطر في مسألة
التعامل مع "اسرائيل" والموقف من أعدائها أمر
يثير الحيرة والعجب أحياناً والشك أحياناً أخرى!
قطر وأزمة داعش
لم تتسم سياسة قطر مع ما سمي بداعش بموقف ثابت
وواضح .فقطر الدولة العربية السنية لها موقفها من
الحركات االسالمية وبالتالي من التعامل مع داعش،
السلفية الجهادية ،في ضوء االتفاقات واالختالفات
في الجوانب التفصيلية العقائدية والتطبيقية وفي

إطار الهيمنة الدولية على مفاصل الحياة السياسية
لدول المنطقة وقوتها العسكرية واالمنية ومصالحها
الحيوية.
ال زلنا نذكر اشتراك الطائرات القطرية في الطلعات
الجوية لدول الخليج العربية ضد داعش في سوريا
وعدم القائها القنابل والصواريخ وما تحدث به
الكثيرون عن الدعم السعودي القطري التركي
لمقاتلي داعش في بداية األمر على االقل.
الموقف القطري من األزمة اليمنية
في إطار التحالف في مجلس التعاون الخليجي
والهيمنة النسبية للسعودية شاركت قطر في الحملة
العسكرية العادة الشرعية في اليمن ومحاربة
الحوثيين دون قناعة أو مصلحة مباشرة ،سرعان ما
تراجعت عنها أثر أزمة دول مجلس التعاون ،ال بل
راحت تسخر أجهزتها السياسية واالعالمية للتشكيك
في جدواها وإنسانية عملياتها.
أزمة مجلس التعاون الخليجي
ألسباب سياسية ،داخلية وخارجية ،وأمنية
واقتصادية وثقافية إضافة الى أسباب شخصانية
نشبت أزمة دول مجلس التعاون الخليجي ،ولم يكن
الغرب على وجه التحديد بريئاً منها كبراءة الذئب
من دم يوسف!...
أذكر أنني ومجموعة من األصدقاء كنا توجهنا الى
سفارات دول الخليج في برلين المعنية باألزمة
رجوناهم فيها نقل طلبنا الى أُولي األمر في دولهم
نسألهم فيها الوعي والحكمة والعقل في إحتواء
األزمة بعدما بدأ التراشق االعالمي ونشر الغسيل
الوسخ واالتهامات المتبادلة وتجاهل الوجود القطري
في بعض المحافل الدولية من قبل بعض دول الخليج
التي ال يستفيد منها غير من يكرهنا ويتربص بنا...
التهادن والعالقة مع ايران
لقد جاء تحسن العالقة مع
ايران تحصيل حاصل الزمة
دول مجلس الخليج ومحاولة
لكسر الحصار
من قطر
السياسي واالقتصادي عليها
من قبل السعودية واالمارات
والبحرين وسرعة االستجابة
االيرانية لذلك ووضع امكاناتها
في دعم قطر ضد عدوها اللدود
السعودية وحلفائها.

وطموحات الهيمنة.
 -2لقد حققت قطر وسياستها إنجازات كبيرة في
نسبيتها على مستوى البناء والمشاريع والعالقات
الدولية وفي فترة قياسية من الزمن .فمؤسسة قناة
الجزيرة وتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم
ومؤتمرات الحوار الدولية ما هي إال أمثلة على
نجاحاتها المحلية والدولية.
ً
 -3لم تكن قطر ،وهي البلد الصغير ،مثاال للسياسة
العربية الحالمة بواقع ومستقبل وردي لوحدة أبناء
األمة العربية ودولها ،لكنها شكلت معادلة يصعب
فهمها أحياناً كثيرة في غاياتها وتكتيكاتها.
 -4إن إمارة قطر العربية لم تخرج عن عباءة
قبائليتها في نظامها السياسي ومواقفها في حل
خالفاتها ونزاعاتها .كما أنها ال تستطيع إنكار وقوفها
مع جميع الحركات المؤيدة لخط االخوان المسلمين.
 -5لقطر مشاريع واعدة في التعليم وإدارة االقتصاد
ورؤية عربية جديرة بالدراسة والتمعن والتعامل
االيجابي معها.
 -6ليس من الممكن ،وفي ظل الواقع الدولي
واالقليمي ،أن تكون قطر بلداً ال يخضع لهيمنة أو
ابتزاز أحد ،وال أن تحمل عصاً سحرية لشق البحر
والعبور إلى بر الحلم.
 -7إذا كان لقطر وغيرها من الدول العربية،
ً
المتعاشقة مصيرياً
ثقافة ووجوداً ،من أمل في
مستقبل واعد وحياة كريمة فإنه يتوجب عليها وعي
واقعها والعزم والصبرعلى تجاوز سلبياته في نكران
ذات والعمل على نبذ الخالفات وحلها والتعاون على
وقف الهدر واالبتزاز لثرواتنا وقراءة تطورات
موازين القوى الدولية ال بل والمساهمة في تسييرها
لصالح مصالحنا الحيوية .فاذا كان اليوم لدينا نفط
وغاز فإننا غداً لن نملك سوى عقولنا ونفوسنا
وإرادتنا وهمومنا.
 -8ان سياسة الالعبين الكبار ،والتي تصاغ لخدمة
مصالحهم واستراتيجياتهم ،والقائمة على زرع أو

تشجيع خالفاتنا وبالتالي توزيع االدوار بينها لتامين
تلك المصالح وتحقيق أهدافها من خالل معاداة هذا
الطرف أو الوقوف مع ذاك ينبغي ان ال تستمر
تنطلي علينا او نبقى عاجزين على مقاومتها .لم يعد
من المقبول أن نستمر بتلك السطحية أو السذاجة
والتناحر وتقزيم بعضنا .لقد كلفنا ذلك كثيراً وال
يزال!
 -9لقد شكلت القضية الفلسطينية محوراً أساسياً
في سياسات جميع الدول العربية على إختالفاتها،
مبدئية وتكتيكية ووجدانية .وكانت القدس وما
زالت القلب النابض الذي يلتف حوله الفلسطينيون
والعرب والمسلمون .ولكي ال نكون كمن قال عنهم
الله "تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى" نتأمل أن يجلس
الرؤساء العرب في قمة الرياض القادمة (رغم كثير
من الشكوك حول انعقادها وأهدافها وما يمكن أن
تخرج بها في ظل الظروف الراهنة) وأن يتفقوا
بوعي وصفاء نية وعزم وكرامة على موقف حازم
مما يخطط تنفيذه من أمر القدس وفلسطين والعرب
والمسلمين في زمن ال يحسدون عليه...إننا أمام
إنعطاف تاريخي كبير ال نتملك فيه أوراقاً كثيرة!
 -10ختاماً أقول :ليس لنا من حق في لعن اآلخرين
على ما نحن عليه ،وإنما علينا أن نمتلك الشجاعة
في محاسبة أنفسنا وشحذ هممها وكبح أنانيتها لكي
ال نسمح وال نشجع اآلخرين على استغفالنا وسرقة
ثرواتنا واالستهزاء بنا والضحك علينا ،وال يجب أن
نرضى بضياع مستقبل أحفادنا.
اننا بحاجة إلى جهاد نفس ووعي وصبر ونكران
ذات وعزم وعمل ،ولذلك شروط أساسية تقوم على
صون حقوق المواطن وكرامته وحريته وتعليمه
ورعايته صحياً وتحقيق العدالة والتكافل االجتماعي
وهو ما يجب أن تتواله إدارات سياسية واقتصادية
وتربوية ناضجة وقادرة ،أمينة ومخلصة.

مالحظات ختامية:
 -1إن قطر هي واحدة من
الدول العربية التي تعيش واقع
التجزئة والفرقة والضعف
والتناحر العربي والتنازعات
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صبري هالل
على الرغم من العالقات التجارية الواسعة ،لم تكن
العالقات األمريكية الصينية يوما إال متوترة متأزمة،
وخلف ابتسامات وتغازل قيادات الدولتين ،عالم من
المنافسة والتوترات الخفية .وما قام به ترامب من
إعالن حرب تجارية مع بقية الدول لم يكن إال إشارة
على أن حربا اقتصادية ملتهبة بين الصين والواليات
المتحدة ،على الرغم من هدوء األوضاع عسكريا.
يرى ترامب أن الصين كانت تريد القيام بأعمال
تجارية غير عادلة ،كسحب الملكية الفكرية من
الشركات األمريكية إلى الشركاء الصينيين في
المشاريع المشتركة ،كشرط لدخول السوق الصينية.
وجميعنا نذكر التهديدات االقتصادية التي وجّ هها
ترامب نحو الصين أثناء حملته االنتخابية.
من جهتها ترد الصين على لسان وزير خارجيتها
الذي رأى أن الحرب الباردة عفا عنها الزمن في
عصرنا هذا ،ناصحا الواليات المتحدة بوضع العقلية
القديمة جانبا ،وإال ستتحمل كامل المسؤولية .فما
الذي تستطيع الصين فعله أمام التهديدات األمريكية؟
سؤال يطرح نفسه.
المعاملة بالمثل
من المسلم أن أول ما ستقوم به الصين هو المعاملة
بالمثل ،فحاجة الواليات المتحدة لبلد التنين ،أكثر من
حاجة التنين لها.
منذ عقدين من الزمن ،كانت األوضاع مختلفة
عن يومنا هذا ،فالصين لم تكن قد وصلت إلى
هذا المستوى من التطور ،ولطالما احتاجت أفكارا
ومختصين أمريكيين ،لكن في الوقت الراهن ،لم
ّ
يعد لديها حاجة للواليات المتحدة ،وإذا احتاجت أي
تكنولوجيا يمكنها تحصيلها من غيرها (أي أمريكا)
أيضا.
كذلك ،ال تعول الصين على السوق األمريكي
كثيرا ،فهي بلد يعتمد على االستهالك
الداخلي أكثر منه على الصادرات ،وال تبلغ
صادراتها إلى الواليات المتحدة سوى ثالثة
بالمئة من إنتاجها الداخلي.
في المقابل ،ال يمكن تهميش السوق الصينية
في القاموس األمريكي ،حيث بلغ على سبيل
المثال عدد مشتري الهاتف الذكي آبل ،حتى
العام  131 ،2015مليون صيني ،بينما
كان عدد المشترين داخل السوق األمريكية
ال يتجاوز الـ 110مليونا.
أبل ليست سوى إحدى الشركات األمريكية،
شركة بوينغ لصناعة الطائرات والتي تشغل
 150ألف عامل أمريكي ،تتوقع أيضا أن
تبيع في السوق الصينية في العشرين سنة
المقبلة حوالي  6810طائرة ،بمبلغ يقارب

الواحد تريليون دوالر.
تمثل الصين أيضا ،أكبر مستورد للمحصوالت
الزراعية األمريكية ،وأرقام العام  2016دليل
واضح على ذلك ،وهذا أبسط شيء يمكن للصين
أن تضغط به .والكل يذكر ما فعلته في األيام األولى
ألوباما حيث رفعت الرسوم الجمركية على إدخال
السيارات والدجاج ،ردا على رفع الواليات المتحدة
رسوم إدخال إطارات السيارات.
األيدي العاملة الرخيصة ،صفعة للواليات المتحدة
ما يميز الصين أمام خصمها األمريكي ،أنها تمتلك
أيدي عاملة رخيصة ،بدخل شهري ال يتعدى الـ950
دوالر ،بينما يصل متوسط الدخل في الواليات
المتحدة إلى الثالثة آالف دوالر .والمهم في هذا
المجال أن العامل الصيني بارع في تقليد المنتجات،
وهي سياسة أتقنتها الصين في ثورتها الصناعية.
وال يمكن للواليات المتحدة أن تجبر الصين على
رفع أجور عمالها ،وليس بمقدورها أن تخفض
رواتب من يعملون على أراضيها ،بالتالي ال تملك
حال سوى أن تستثمر داخل األراضي الصينية،
وهذه ورقة رابحة بأيدي القادة الصينيين.
نمو إقتصادي مستدام
حسبما أظهرت البيانات الرسمية أوائل العام الحالي
فإن اقتصاد الصين نما بـ  %6.9العام 2017
متجاوزا ما طمحت له الحكومة ،وذلك بفضل نمو
التجارة الخارجية ومبيعات التجزئة .فقد نما أكبر
اقتصاد في العالم خالل الربع األخير من العام
الماضي بنسبة  %6.8بالمقارنة مع مستواه قبل عام
متجاوزا بذلك كل التوقعات السابقة.

وكما أعلن المكتب الوطني لإلحصاءات فإن الناتج
المحلي اإلجمالي نما في الربع األخير من العام
المنصرم بـ  %1.6مقارنة بالربع السابق ،وبعد نمو
بلغ  %1.8بين تموز وأيلول الماضيين .وزاد اإلنتاج
الصناعي بنسبة  %6.2على أساس سنوي في كانون
األول ،في حين زادت مبيعات التجزئة  %9.4خالل
الشهر ذاته .كما ارتفعت استثمارات األصول الثابتة
في الصين  %7.2في .2017
في ظل هذا الرشد السريع ،ليس بمقدور الواليات
المتحدة إال أن تضع بعض العراقيل أمام خصمها
الصيني ،الذي ال يأبه بها ،وهي سياسة لم ولن تنجح
وأثبتت فشلها في السنوات الماضية.
وعلى سبيل المقايسة ،في العام  2015وصل معدل
النمو في الصين إلى  6.2بالمئة بينما لم يتخطى
 3.3في الواليات المتحدة.
خفض سعر صرف اليوان مقابل الدوالر
تشتهر الصين بسياسة خفض قيمة عملتها أمام
الدوالر األمريكي ،في خطوة منها لزيادة صادراتها
إلى الخارج ،وكذلك جذب اإلستثمارات األجنبية.
ومن إيجابيات هذه السياسة أيضا ،أنها تقف في
وجه استيراد التجار في الداخل الصيني وتجبرهم
على العمل بالمنتجات المحلية .بالتالي ترتفع نسبة
الصادرات بشدة أمام الواردات ،وهذا ما فعلته
الصين في العامين  2012و.2015
ولن يكون باستطاعة الواليات المتحدة مواجهة هذه
السياسة الصينية ،فهي غير قادرة على اللعب بقيمة
الدوالر العالمية ،وتبقى أيديها مغلولة محتارة ال
تدري ما یجب فعله.
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موسى الزعيم
بعيداً عن الضجيج اإلعالمي ،وبهدوء وخطاً ثابته،
يمضي ّ
الشاعر حسن ابرإهيم الحسن في مشروعه
ّ
الشعري الذي بدأه منذ أعوام ،والذي توّجه بعدد من
أه ّم الجوائزالعربيّة في مجال ّ
الشعر ،فاإلبداع حسب
ٌ
ً
ً
ودراية وصبراً.
حرفة
عمل فرديّ يتطلّب
رأيه،
ُ
ُ
آخرُ انجازاته ثالثة دواوينَ ِشعريّة تحمل همّاً
ّ
وخطاً دراميّاً شعريّاً واحداً وهوالتّغريبة
مُشتركاً،
السّ ورية ،أوكما سمّاها تغريبة النّازحين.
ال ّدواوين صدرت ما بين أعوام  2013و 2018وهي
ُ
ٌ
و(خريف
(غامض مثل الحياة وواضحٌ كالموت)
الصواري ) علماً
األوسمة) و(
كالصدأ ال َعني ِد على ّ
ّ
أن ّ
ّ
أصدر قبلها ديوانين ُهما  /المبّشرونَ
الشاعر
َ
بالحزن  /وها أنت وحدي./
عندما تقرأ قصائده في التّغريبة – كما في ّ
كل
ُ
يهبط قلبك بين يديك َ ،ت
ال ّدواوين السّ ابقة –
سترجعُ
ِ
َش َ
َ
فلي،
العالم
إلى
ل
نز
ت
األولى،
هقة والدَتك
السُّ
ّ
ِ
ِ
ُ
َ
ثث
تُحاورمن اغتالتهُم َ
الحرب ،تسأل السّ مك عن جُ ِ
من غرقوا في المتوسط َ ،تصع ُد مرّ ة أخرى،
األشجار حكمتها،
لهمس العُشب ،تأخذ من
تصغي
ِ
ِ
نبوءات األنبيا ِء والعرّ افينَ ،تجمعُ بقايا
دفاتر
تفتحُ
َ
ِ
ألعاب األطفال الم ّ
ُحطمة في ّ
الشوارع ،تقرأُ تفاصيلَ
ِ
ّهات  ،تُرج َ
صور ُه
عك ُ
االنتظارفي وجوه األم ِ
ِ
ِ
ّ
ّب،
الشعرية إلى ال ِفطرة األولى ،إلى َصبر أيو َ
َ
بين
روح
وصفا ِء
يوسف ..في قصائد ِه ينبعُ الما ُء من ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
فتصيرأنت في صبرك ،ونجاتك المُعجزة .
يديك،
ُ
األمكنة في قصائد ِه أوراحٌ َت ّ
خش ْ
بت على ال َمسرح،
َ
ريح البادية
عينيك على
مُه ّددة بالحريق ،تفتحُ
ِ
َ
الغابات وسط أوربا
دروب
ّس
المُشبعة بالرّ مل ،تتلم ُ
َ
ِ
بأصابعك رغم نورالنّهار ..حلب هنانو ..النجف
..عيثة ..شنشار ..دبي ..القاهرة ..حمص ..كلّها
تسميات قصائد ِه.
حاضرة ٌفي
ِ
ُ
ُّ
ٌ
ْ
زوح ِعند ُه ليست حكايات يتناقلها
وتجربة الن ِ
ّ
ّ
النّازحون ،بل عاشها بكل تفاصيلها ،حيث الطريق
ُ
حلب إلى المجهول ،مروراً
بغابات
يطول من
َ
ِ
ِ
وسترات النّجاة
وقوارب الموت،
الوحشة والخوف،
ِ
ِ
ً
األولمب..
صعودا نح َو ق ّم ِة
الملقاة على الشواطئ ُ ،
ِ
ّ
ات ِقطارات صربيا ،ومقدونيا ،وغابات
في
محط ِ
َ
هنغاريا ،هو ليل الرّ عب الذي عاشه قرابة مليون
نازح سوريّ .
ٍ
كائن م ّ
ٌ
ُعذ ٌب ،تنزحُ مع ُه ،يخبّئها بينَ
القصيد ُة عند ُه
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ضلوع ِه ،ينتظرُ لحظ ٍة راح ٍة بين قذيفتين ،أوعلى
َ
َ
وملوحة
ليزيل عنها ُغبارالتّعب،
حدو ِد دولتين،
بياض الورق .
البَحر ،يُه ِّدأ أنفاسها ويفرغها على
ِ
ّ
يحط رحاله أخيراً في " أوسنا بروك" شمال ألمانيا،
ُ
يطلق قصائده زفرات أوجاع
يرتّب دفاترآالمه،
النّازحين جميعا ً.
ً
ينحاز ّ
ُ
الشاعر دائما في نصوص ِه إلى اإلنسان ،الكائن
/الم ًّ
ُ
يخوض َحرباً يَعلم أنّه الخاسرُ األوح ُد
ُعذب /الذي
ً
ً
فيهاَ ،ح ٌ
رب يُس ّدد فاتورتها أوال ثم أوال األطفال
والنّساء .
ً
ُ
وهم حاضرون في قصائد ِه دائما ..األمهات..
ُ
ُ
ّ
القتل ..الفقر..
األرامل ..الرّ جل المركب على شهوة ِ
الخبز ..ال ّدفء..االستراحة بين شوطي معرك ٍة ،أو
حدو ِد دولتين وشاطئ نجاة ..حلم األطفال باللّعب،
ُ
َ
ُ
قابيل وهابيل،
حكاية
الحرب وسير ُة ال ّدم،
قرف
ِ
ّ
ُ
ّ
َّ
نص
التّي تتكرر كل ساع ٍة ،كل ذلك يحمل ُه سياق ال ّ
ُ
ّ
ويبسط ُه في لُغ ٍة جماليّ ٍة إيقاعيّ ٍة خفيفي ٍة
الشعريّ ،
وخفي ٍة .
ّ
َ
ّ
َ
البكر ،مُذ
في دواوينه الثالثة ،يرص ُد تجربة النزوح ِ
باب بيت ِه مُوارباً
َ
وغادره مُسرعاً ،أيقنَ
ترك السّ وري َ
َ
ّ
ْ
أنّه لن يعو َد إلي ِه مرّ ة أخرى ،صارت كل المُخيّمات
واألرصف ِة وطناً
ً
بديال له.
غامض َ
ٌ
مثل الحياة وواضحٌ كالموت :
َ
األدبي،
حازهذا ال ّديوان على جائزة دبي لإلبداع
ّ
المركز األوّل شعر ،عام  2013ويقع في مئ ٍة
وأربعين صفح ٍة تقريباً ،في ِه يرصد ّ
الشاعر تجربت ُه
ً
بداية داخل بلد ِه ،فقد َ
ترك مدينته حلب
مع النّزوح،
ِم َ
نطقة (هنانو)
حاضن ِة ذكريات ِه ،فيها بيت ُه ..مكتبت ُه
ِ
شطربادية ّ
ُ
الشام.
ألعاب طفل ِته  ،ويمّم
..أصدقاؤه
َ
ّ
في تلك الفترة ،يُطلق الشاعرعلى ابنته اسم نازحة
أوّل مرّ ة ،فيقول في قصيدة ٍعنوانُها (ميالد)
ال َت َ
حزني ..
ّ
عوب
ُرج ِك/ ،
الحصار
َ
اختار ب َ
ِ
كونَ ِ
فانتميت إلى الش ِ
الصغرى  ،و ور ٌد في َ
الخراب/ ،
النّازحة/ ،
أشياؤك ّ
ِ
نومك ،وال ّدمى ،والرّ ائحة  /كم كانَ ُ
صني
قميص
ُ
ينق ُ
ِ
ُ
الحروب الفادحة .
لتغيب ذاكرة
حضورك يا ابنتي/،
َ
ِ
ِ
ً
ّ
ّ
َ
الحصا ،وكأنّه
وقت
اعر
الش
على
ثقيال
من
الز
يغدو
ِ
علي ،سمّاه برج الحصار ،وتتشابه
برج ٍّ
يراقبه من ٍ
َ
بعض قصائد ِه
األيام بأسمائها ،ومضامينها فيسمّي
..األحد ..الثّالثاء..الجمعة  ..العيد ..وما يجري في
ساعاتها ي ُ
قطرات روحه
ُقلق كيانه ،فيصوغه من
ِ

ُ
التّي
تنزف وجعا ً
(األحد )
ُ
(هنانو)
عن
سأكتب
ماذا
غيابك ِ /ق ّطة الجيران
في
ِ
ّ
ُ
ْ
 /منذ الغارة األولى استظلت بالجّ دار  /جدارُ منزلنا
ُ
ً
ْ
ْ /
وابنة الجّ يران
فغابت /
طفال يُشاكسها
لكن لم تج ْد
ُ
ْ
يعاكسها فغابت  /والحمامة  /عندما
 /لم تج ْد من
ِ
ْ
ْ
دار وعُ ّشها والبيض غابت /
الج
د
تج
عادت ول ْم
ِ َ
وغاب جيراني الفضوليّون ..
َ
ّ
صغارهم
ضجيج
ملوا
ح
ُهم
ع
جمي
/
يبون
الط
غاب
َ
َ
َ ِ
َ
ّ
عن َد الظهيرة وارتدوا جهة النجاة
جميعُهم قالوا َتعبنا من ِحصار الكهرباء  ..من حصار
الماء  /من عب ِء الرّ جول ِة حينَ تكسرها شتائم حاجز
ّ
نقص المؤونة وال ِنّساء وسائراألشياء /
التفتيش  /من ِ
ُ
خريف األوسم ِة:
ّ
ّ
ّ
الديوان الشعريّ الثاني حصل على جائزة الطيب
صالح لإلبداع األدبي عام  2015في السودان .
ً
فصال من تغريبة النازحين ،في العناوين
يع ّده الشاعر
الحرب،
كتاب
ومن
أثرهم،
من
قبضة
تقرأ(
الفرعية
ِ
ِ
وأخبارالملوك والرّ سل وجمرالماء) .
تتسعُ في عيني ّ
الشاعر دائر ُة النزوح ،لتصل إلى

بعيون
الحدود والمخيّمات وال ّدول المُجاورة  ،ينظر
ِ
قلبه إلى األطفال الذين ولدوا من رحم الحرب،
شرّ دتهم نارها غدوا وقوداً لها ،تعرفهم األرصفة،
ُ
الخيام ،يرى في
وتحفظ صور وجوهَ هم أبواب ِ
انهيار منظوم ِة ال ِقيم انهيارٌ لالنساني ِة جمعاء  ..فيقول
في قصيدة ِطفل:
أرخص من حذا ِء  /حينَ يمشي حافياً طفلٌ
ُ
الكون
ُ
بال أ ّم وأب /
ُ
ٌ
ّ
يبول على أصابعه يدفئها قليال ً /ريثما يج ِد
طفل
الحطب
َ
طفل ّ /
ٌ
لكن في عيني ِه عُ مراً
أقل من األصابع شم ُع ُه ّ /
ِ
من التّعب /
ّ
ّ
وقارئ الديوان ،البد أن يتوقف عند قصيد ٍة في غاية
األهميّة ،إبداعياً وانسانياً وهي قصيدة (األمّهات )
ُنصت فيها ّ
ُ
نبض قلوب األمّهات على
الشاعرإلى
ي
ِ
ّ
ّ
الخوف والحرب إنّها الحقيقة
نهر
م
د
ال
نهر
تي
ضف
ِ
ِ
ِ
الموجعة.
األمّهات
في الضفتين األمّهات  /يشعلنَ
شمع األمنيات
َ
للضدين في حرب ّ
ّ
الطوائف بالنّجاة /
يدعون
ِ
ّ
ُ
وينسجنَ
قفازين من دف ِء ال ّدعاء وقبّعة  /للذاهبين
ِ
ضفاف الزوبعة ../ويقلن للجنرال /:
من الجنو ِد إلى
ِ
َ
شعبك فرقت ُه األقنعة /
 /في ّ
الضفتين األمهات /
أسوار الحياة  /ويقلنَ
يرفعنَ
للموت /انتظرْ  /حتى
َ
ِ
نُ ِت ّم ّ
الذكريات /
الصواري:
كالصدأ العنيد على ّ
ّ
صدرعام  2018في الجزائر
وهو ال ّديوان الثّالث ّ
فيه يحاول ّ
الشاعر أن يجلو صوته بعد استراحة
َ
أبواب أسئلة الوجود
شتات روح ِه ،يفتح
نازح ،يجمعُ
َ
على مصراعيها ،يحاور الموجودات ،يحاول إعادة
َ
تشكيل كينون ٍة نقي ٍة .
في ال ّديوان ..اعترافات أولى ،وعلى باب القيامة ،
وسفر
وبورتوريهات وصورٌ تذكاريّة مع بندقية ِ ،
الخروج ،و من أوراق أبي ّ
ُ
الطيب المتنبي ،هي
عناوين رئيسة بعض قصائدَها مُعنونة رقيماً.
في ِسفر الخروج والذي يعطي ِه الشاعرعنواناً جانبياً
( من بردى إلى ال ّدانوب )
ً
يقول في إحدى قصائد ِه /أنا /مصورا مشهد عبور
البحر
ّ
ركوب البَحر / ،أعرفُ
َ
الوقت عندي  ،كي تعلمني
َ
 ..سير َة ال َغرقى  /وأرقا َم ّ
الطوارئ جيّداً /
ال َ
الصياد/
وقت عندي ،كي تبرهنَ لي َمهار َة ج ّدك ّ
َ
ُ
َ
وقت عندي/
أعرف  /..دهشة السّ مكة  /أنا / ..ال
ّ
ْ
َ
ّ
الصياد ( خذ رق َم الطوارئ) /ربّما
كي أقول لجدك ّ
الّشبكة / ..غداً َتصطا ُد جثّ
نازح سوريّ /!..
ة
ٍ
يصورلنا ،حالة الذين عَ بروا البَحر
في قصيدة أخرى ّ

ووصلوا شواطئ أوربا أو برّ النجاة فاألطفال
والنساء يرتجفون من البرد على شواطئ جزر
اليونان :
كنمل خبير بحمّى ُ
قمح المؤنة
الفصول /ي ُ
ُشمس َ
ٍ
ٍ
بع َد ال َمطر..
ّس أطفالها المتعبين  - /على شاطئ البحر-
تُشم ُ
َ
خنجر الماء صرخة أطفالها في
أ ٌّم  /وتمسحُ عن
ِ
مهب َ
ّ
الخطر  /خفافاً كما األنبياء على الما ِء /كان
ً
يهرول أطفالها بعدما / ..وترا ..وترا ً ِم ُ
خلب
الموج ّ
قطع غيتارها العائلي /انكسر/
على شاطئ البَحر غرقى و(سيّاح) يلتقطونَ
الصور!!
ّ
ُ
ُ
وإذا كانت سباقات األلعاب األولمبية تدخل
ّ
يستحق هذ ِه
أبطالها التاريخ ،فإن شعباً بأكمل ِه
الجائزه في صبر ِه وجلد ِه يقول الشاعر:
ُ
ُ
َ
تقول لطفلها
الطريق قصير ٌة  -/أ ّم
الوقت لل ّدمع/
ُني /..على حذا ٍء ضاع اليبكي
الحافي / -ب ّ
الذي وطناً أضاعَ  /،وأهل ُه الغرقى /..على زب ِد
مثل أكياس ُ
ّ
الشواطئ َ
القمامة/..
ِ
في هذه الساعات..
ٌ
ٌ
كامل يتسلّق (األولمب)  /بل  ..شجرٌ نجا
شعب
أرض القيامة/
من
الخمسين
ة
للمرّ
ِ
ّ
بألم النزوّح والتعب يجيب
وبدهش ٍة مشحون ٍة ِ
رجل ّ
ّ
َ
الشرطة ..الذي يفتّش حقيبته في
الشاعر
صربيا
ِ
َ
 /من أينَ
جئت ؟ وكيف ؟  -يسألني / -وماذا
في الحقيبة ؟  /ربّما  /أحتاج عمراً ..كي أُ َ
جيبك
 ُللشرطي / -من "بردى" إلى "ال ّدانوب"
قلت
ّ
ّ
ً
ّ
ُ
ذكريات
كل دقيق ٍة أبد تحتاجُ عُ مرا/ ..كي تفتش
ِ
ّ
النّازح السّ وريّ  /كل حقيب ٍة بلد!...

علي ِه السّ الم و المتنبّي وامرئ القيس و غيرهم من
رموز التّراث العربي .
ِ
نصاً نثرياً،
ً
ّ
ُ
من جه ٍة أخرى يوهمك  -فنيا -أنه
يكتب ّ
َ
ولكنك عندما تقرأ بتمعّن ،تج ُد أن اإليقاعَ ال ّداخلي،
و موسيقى التّفعيلة حاضر ٌة  ،فهو يزاوجُ بينَ النّثر
أن النّ
الفنّي و ِشعر التّفعيلة  ،حتّى ّ
صوص النّثرية
َ
ّ
التقل جماليّة عمّا هو موزون .
لدي ِه
َ
نذكر ّ
بقي ْ
ُ
مشروع ترجم ٍة لقصائ ِد
هناك
أن
أن
َ
ّ
ّ
قام اتحاد
الشاعرإلى اللغة اإلسبانية والفرنسية ،كما ِ
كتاب لعد ٍد من
كتاب هامبورغ مؤخراً بإصدار
ٍ
ّ
ّ
نشر فيه عدداً من قصائ ِد الشاعر
الشعراء
ِ
األجانبِ ،
ً
ُترجمة إلى الّلغة األلمانية .
م

الحذف،
يشتغل الشاعر في قصائده على تقنية َ
ُ
الحذف عند ُه تعا ِدل
والتّكثيف اللّغوي ،فجرأ ُة َ
تخصصه في
جُ رأة الكتابة ،لعل ُه استفا َد من
ّ
واألرقام ،فالقصيدة بين
دراس ِة لغ ِة المُحاسب ِة
ِ
يديه بنا ٍء ِمعماريّ
رقمي ،واللفظة منتقا ٌة بعناي ِة
ّ
كيان مُستقلّ
ّ
ٌ
وخبرة ،فهي في سطرها الشعري
ُ
من
حيث ال َمبنى وال َمعنى ،تؤ ّدي دورها ،تفتحُ
َ
نوافذ الحدو َد لها من المعنى والتأويالت .
أمّا المُعج ُم اللّفظي عند ُه فيّتس ُم بالسّ هولةُ ،
رب
والق
ِ
من البَساطة ،اذ يبتعد عن األلفاظ الغريبة
َ
وكذلك اإلسفاف ،وهي ذات
والتقعّراللغوي
ً
صبغة يوميّ ٍة مشحونة عاطفيّا .
ِ
يستله ُم ّ
الشاعر في نصوصه التّ َ
العربي
راث
ّ
ّ
والحكائي ،اذ يعتبر ُه ِجسراً للحداثة،
الشعري
ّ
على عكس َم ْن دعا إلى َ
القطيع ِة مع التُراث
بحجّ ة أنّه عب ٌء على الحداثة الشعرية ،فنجد في
آليات قرآنيّ ٍة ،وأقوال الخلفاء
تلميحات
قصائد ِه
ٍ
ٍ
ولحكاي ِة زرقا ِء اليمام ِة ال َمعروف ِة وسير ِة يوسفَ
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من المعتاد أن يلجأ األطفال إلى تكرار طلباتهم بصورة مستفزة أحيانا ،حتى وإن رفض األب واألم االستجابة لها من قبل ،وهي طريقة يتبعها الطفل
الصغير ،إما تقليدا لآلخرين ،أو لشعوره بالملل ،أو حتى اعتقادا منه أن اإللحاح هو الحل األسهل.
من هنا يجب االهتمام بإتباع بعض القواعد البسيطة ،والتي ستجعل طفلك يبتعد عن استخدام أسلوب “الزن” المستفز مرة أخرى مع الوقت.
الحزم ضروري مع إلحاح األطفال:
البد أن يكون رفض طلب الطفل بصورة حازمة،
حتى مع مناقشة األمر ،يجب أن تكون الرسالة
واضحة ،وال يبدو فيها التردد أو قبول التفاوض،
سواء بنبرة الصوت ،أو بلغة الجسد التي تظهر
جديتك بوضوح.
التجاهل
قد يجد البعض صعوبة كبيرة في ترك أطفالهم
يطالبون بأمر ما ،دون الرد عليهم بل وبتجاهلهم
تماما ،ولكنه ثبت أنها طريقة ناجحة جدا ،ستجعل
الطفل يدرك مدى صالبتك ،ومن ثم عدم جدوى
اإللحاح باستمرار فيما بعد.

االتزان
يعتقد الكثير من اآلباء واألمهات أن العصبية أحيانا
ال تجدي نفعا أثناء التعامل مع اإللحاح المستمر
لألطفال ،وهو اعتقاد خاطئ .حيث يمكن أن يكون
طفلك يستخدم تلك الطريقة إلثارة غضبك بهدف
التسلية ،لذا فعند فقدان أعصابك يكون قد حقق الطفل
مراده ،ومن ثم يلجأ للزن واإللحاح دائما وبال توقف.

الشرح
في األوقات الهادئة ،والتي يكف فيها الطفل عن
الصراخ أو المطالبة بالشيء الذي يرغب فيه ،يمكن
الجلوس معه ،لشرح كيفية طلب األشياء بطريقة
الئقة ،وكيف تعمل تلك الطريقة على إيصال رسالته
بصورة جيدة ،دون االعتماد على اإللحاح ألنه لن
يفيده قط.

عدم التنازل
يجب أن يكون القرار نهائي ،حتى مع إلحاح الطفل
وبكائه ،فاالنصياع لمطالبه في تلك الحالة ،سيعلمه
أن البكاء هو الطريق األوحد للوصول إلى أهدافه،
وهو أمر ال يتمناه بالقطع أي أب وأم.

العقاب
ً
(مثال
من الممكن أن يتم وضع عقوبة محددة لإللحاح،
 ..الحرمان من لعبة معينة لمدة محددة ،الحرمان من
الكمبيوتر ،الحرمان من تناول الحلوى وخالفة )..
ومن الجائز جدا أن يتم تحديدها باالتفاق مع الطفل
نفسه ،حتى يصبح األمر أكثر حزما وموضوعية
أمامه.
التحفيز
مع قيام الطفل باالنصياع ألوامرك والمطالبة بما
يريد بطريقة الئقة ،وعدم استخدام طريقة الزن من
جديد ،البد أن يكون له قسط من التشجيع والتحفيز
بوضوح ،حتى يصبح هذا هو منهجه فيما بعد.
في النهاية ،هي طرق بسيطة يمكن اتباعها مع
طفلك ،بعيدا عن أي أساليب أخرى تستلزم العنف،
حيث ال تعد تلك الطرق هي األنسب للتعامل مع
األطفال الصغار تماما ،بل من الممكن ان تخلق
أزمات نفسية لديهم ،ال حصر لها.
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سواء أكنت متزوّجة أو مُقبلة على الزواج أوتنتظرين
قرانك على
بفارغ الصبر اليوم الذي سيُعقد فيه
ِ
الرجل الذي اخترته شريكاً لحياتك ،هذه الحقائق
عن الزواج والسعادة الزوجية والحياة الزوجية بعد
األطفال ستُفاجئك حتماً!
ـ تُفيد دراسة بحثيّة صادرة في مجلة "نيوزويك"
األميركيّة أن الثنائي المتزوّج يُمارس العالقة
الحميمة بمعدل  68.5مرات في السنة أيّ ما يفوق
المرة الواحدة في األسبوع.
ـ هل ترغبين بحياة زوجية سعيدة؟ اعملي بحسب
النتيجة التي آلت إليها دراسة صادرة عن المكتب
الوطني لألبحاث االقتصادية في الواليات المتحدة
عام  2014وابني عالقة صداقة متينة وجميلة مع
زوجك!
ـ ص ّدقي ،ال يُتاح للثنائي المتزوّج سوى  4دقائق
خلوة يومية فقط ،والسبب :التزاماتهما الوظيفية
واألعمال المنزلية ومسؤوليات األطفال إلى جانب
وسائل الترفيه المختلفة من تلفزيون وإنترنت
ومواقع تواصل.
ـ تُؤكد دراسة حديثة ّ
أن مفهوم االستقرار في الزواج
بدعة ،والدليل على ذلك في اعترافات ألفي امرأة
ّ
ّ
وعودتهن
بتفكيرهن أكثر من مرة بالطالق
متزوّجة
ّ
قرارهن ألسباب عدة.
عن
ـ يُمكن لإلقدام على الزواج قبل سن الخامسة
والعشرين أن يزيد من احتماالت تزعزع الرابط
بين الطرفين وإنتهائه بالطالق ،حسبما يُشير إليه
استطالع رأي ذات صلة.
ـ تكثر نسبة الطالق في أوساط األزواج الذي أنفقوا
مبالغ طائلة على حفل الزفاف وتوابعه ،لكأنهم
بذلك يشغلون أنفسهم عن جوهر الشراكة الزوجية
بالمظاهر السّ طحية.
يشق طريقه تدريجياً
ّ
ـ يُمكن لالنفصال العاطفي أن
بين الزوجين اللذين لم يُرزقا بأطفال ويُباعد بينهما،
كما ّ
أن مسؤوليات الحياة الكثيرة بوجود األطفال
تُباعد بين الزوجين الوالدين.
ـ تُفيد دراسة بريطانية حديثة ّ
أن الزواج هو أكثر ما
يُسعد اإلنسان ويُرضيه في حياته ،متفوّقاً بذلك على
المال والحب والعالقة الحميمة واألطفال ،إلخ.

ابني طفل مذهل وذكي يمتلك العديد من المواهب والقدرات الغير عادية والغير متوفرة في أطفال
كثيرة في سنه ،أنا على يقين انه سيكون شخص مهم في المستقبل ،إني أحبه وأخاف عليه لكنه
ال يتحدث معي ويصارحني بما يفكر ويرغب.
من المؤكد أن لسان حال الكثير من األمهات يردد تلك الكلمات لكن دون أن تجد ً
حل لمشكلة عدم
تحدث طفلها معها.
عليك التعرف على أسباب المشكلة لحلها بسهولة ،وتستعرض
ولتتمكنين من حل تلك المشكلة
ِ
حياتك في هذه المقالة أسباب عدم تحدث الطفل لوالديه.
مجلة
ِ
األنانية:
قد يكون سبب عدم تحدث الطفل لوالديه شعورهم
باألنانية وعدم االهتمام لمشاعر الطفل ورغباته،
عليك االهتمام بمشاعر طفلك
ولحل تلك المشكلة
ِ
إلبعاد مشاعر الحزن عنه ومحاولة إسعاده ،فبعض
لك
األفعال البسيطة قد تشعر الطفل بالسعادة وتقربه ِ
بكل سهولة.
المشاركة:
قد يشعر الطفل برغبة الوالدين في ابتعاده عن حياتهم
الشخصية وهذا ما يؤثر عليه نفسيًا ويزيد من صمته،
ولهذا ينصح األخصائيين بأهمية مشاركة الطفل لما
يقوم به الوالدين كالتسوق وتحضير الطعام ليشعر
بأنه شخص مرغوب فيه ومشارك في األسرة.
االستهزاء:
قد يتسبب االستهزاء في عدم قيام الطفل بالتحدث
إلى الوالدين ،فعندما يشعر الطفل باستهزاء الوالدين
بما يقول والتقليل من رغباته يتجنب التحدث معهم
ومشاركتهم األحاديث ،لذلك احرصي على عدم
االستهزاء بما يقوله طفلك وأخذيه محمل الجد ليشعر
بأهمية ما يقول.
المرح:
في حالة التحدث إلى الطفل بصرامة
وعدم استحضار روح المرح أثناء
المناقشة قد يشعر الطفل بعدم الرغبة
في تكرار تلك التجربة لذلك احرصي
على االبتسام أثناء التحدث لطفلك
وقومي بمزاحه بطريقة لطيفة مع
تجنب االستهزاء والسخرية.
المقاطعة:
تحدثي لطفلك دون مقاطعته فتكرار
مقاطعة الطفل أثناء التحدث قد تتسبب
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في عدم رغبته لمشاركتك الحديث في مرات مقبلة.
أنت:
البداية ِ
عليك أن تدركين أن طفلك لن يبدأ الحديث في حالة
ِ
عليك أن تبدأين
الحالة
تلك
وفي
ذلك
في
رغبته
عدم
ِ
أنت بالحديث معه وفتح مواضيع للنقاش وأخذ رأيه،
ويمكن من خالل هذه الخطوة أن تصححين بعض
المعتقدات الخاطئة وتقويم سلوكه تجاه اآلخرين.
التعبير عن حبك:
دائمًا ما يرغب الشخص في مشاركة من يحبوه
تمكنت من التعبير عن حبك بطريقة
مشاعرهم ،فإذا
ِ
صحيحة وبالطريقة التي يفضلها طفلك ستتمكنين من
كسب وده وهذا ما سيجعله يشاركك الحديث بشكل
مستمر.
الغضب:
ينسيك
ال تجعلين غضبك من موقف قام به طفلك أن
ِ
أنه ال يملك الخبرات التي تساعده على تخطي تلك
عليك أن تتحكمين في غضبك وعدم
األخطاء ،فقط
ِ
عنك واحتويه.
تبعده
بصورة
التصرف
ِ

ابتسامتك شيء مهم بالنسبة لك ،وشكل أسنانك يؤثر على ثقتك بنفسك ،فمشكلة اصفرار األسنان
ْ
ولكن لها أسباب وطرق للتخلص منها ،فأسنان بيضاء ناصعة تعني ابتسامة
منتشرة بين معظمنا،
رائعة ووجها جميال ،اصفرار األسنان قد يكون بسبب كثرة تناول المشروبات مثل (الشاي
والقهوة) ،أو التقدم في العمر ،أو استخدام معجون أسنان يحتوي على نسبة عالية من الفلورايد،
نقدم لكي عزيزتي طرقا للحصول على أسنان ناصعة البياض بطرق طبيعية موجودة داخل منزلك،
دون أن تضطري إلى الذهاب لطبيب األسنان أو مراكز التجميل.
 نظفي أسنانك بشكل يومي بعد استيقاظك من النوم،وقبل الذهاب لسريرك ،للتخلص من بقايا الطعام
التي تتسبب في رائحة كريهة في الفم ،إذا تجاهلت
غسلها في المساء.
 استخدمي الفرشاة بشكل صحيح ،من خاللاإلمساك السليم بفرشاة األسنان بطريقة مسك القلم
وليس بطريقة اليد المغلقة ،وذلك لحماية اللثة
من االلتهابات ،وغيري فرشاة األسنان كل فترة
واستخدميها ناعمة ،فهناك بعض الفرشات الرخيصة
تكون رديئة وتضر أسنانك بشكل كبير.
 فرشاة األسنان ذات الرأس الصغير والشعيراتالمتباينة تكون أفضل ،وتصل لجميع األماكن،
والفرشاة ذات الشعيرات الناعمة أفضل من الخشنة
التي تؤذي اللثة ،ألنك ال تستطيع استخدامها في
تنظيف لسانك إلزالة البكتيريا ورائحة الفم الكريهة.
 أفضل الطرق الطبيعية لتبييض أسنانك ،هو الملح،ألنه يحتوي على مواد مضادة لألكسدة والبكتيريا،
يمكنك استخدامه من خالل مزج كمية من المياه،
مع فرك أسنانك بها ،استخدمي هذه الوصفة مرة
أسبوعيا للحصول على نتيجة إيجابية.
ـ زيت الزيتون مفيد لعالج التهابات اللثة ،ومبيض
طبيعي لألسنان ،استخدميه من خالل المضمضة،
واحذري بلعه ألنه يكون ملوثا
ببكتيريا وجراثيم الفم ،هذه
الطريقة مفيدة في عالج التهابات
األسنان وإزالة سواد اللثة.
ـ الليمون من المواد الطبيعية
والتي تفيد في تبييض األسنان،
فيمكنك استخدامه مع بيكربونات
الصوديوم المعروفة بفوائدها
ونتائجها في تبييض األسنان،
فقط اخلطي عصير الليمون
معها وافركي أسنانك بها ،لمدة
 5دقائق ،وسترين النتيجة بعد
أيام.
ـ عجينة خل التفاح وبيكربونات

الصوديوم مفيدة في تبييض األسنان ،ضعي الخليط
على أسنانك دقائق ،وكرري الوصفة  3مرات
أسبوعيا لتحصلي على نتائج إيجابية.
ـ استخدمي اللبان (العلكة) ،إذا تناولت طعاما ولم
تتمكني من غسل أسنانك ،فهذا سيساعدك على
التخلص من بقايا الطعام ومنع تكون البكتيريا
والجراثيم ،واستخدمي خيوط تنظيف األسنان،
احصلي عليها من أي صيدلية ،يجب القيام بهذه
الخطوة يوميا للتخلص من بقايا الطعام في فمك.
ـ زيت القرنفل مطهر قوي لألسنان ،كما أنه مسكن
لأللم ،ويعالج التهابات اللثة ،ضعي قطنة بعد غمسها
في زيت القرنفل على المكان المصاب بالتسوس
سيخف األلم كما أنه يمنع انتشار الجراثيم داخل الفم.
ـ تناولي الحليب يوميا فهذا سيساعدك في الحصول
على الكالسيوم الذي تحتاجين إليه لبناء أسنان قوية،
كما أنه معروف باحتوائه على عناصر طبيعية
مبيضة لألسنان ومغذية أيضا لصحة األسنان.
حافظي على بياض أسنانك بهذه الخطوات الطبيعية
وغير المكلفة ،حتى تحصلي على أسنان بيضاء،
وتكون لديك ثقة بنفسك ،كما عليك تطبيق ذلك مع
أفراد عائلتك ،خاصة أطفالك لحمايتهم من التسوس
وألم األسنان.

ـ كل امرأة تظل على خطأ حتى تبكي وعندئذ تصبح
على صواب فورا.
ـ األم النشيطة تعلم ابنتها الكسل.
ـ محاولتك التفاهم مع امرأة تبكى أشبه شئ بمحاولتك
تقليب أوراق الصحيفة أثناء عاصفة.
ـ فتاة اليوم إذا تزينت فتنت  ،وإذا ابتسمت سحرت ،
وإذا طبخت قتلت.
ـ أصدق الكلمات في أذن المرأة كلمتها هي.
ـ المرأة القبيحة مرض للمعدة والمرأة الجميلة وجع
للرأس.
ـ يقوم المأذون أحيانا بدور جندي المطافئ الذي
يخمد نيران الحب.
ـ ال تتباهى بأنك تجيدين الطهو  ،فهذا دليل قاطع
على انك قد تجاوزت الثالثين.
ـ الشبه بين النساء والصحف  ..أن كالهما ينشر
األخبار حيث ذهب.
ـ الوردة التي يشمها الكثيرون تفقد عبيرها.
ـ يبنى الحب بيوتاً عالية  ..وقد يحطم صروحاً
شامخة على من فيها.
ـ إذا ما اجتمعت امرأتان  ،حاولت كل منهما أن تبدو
اكبر مقاماً واصغر سناً.
ـ عندما الحب يكون في البيت  ..يكون الدفء في
القلب.
ـ المرأة كنتيجة الحائط تتغير كل سنة.
ـ الزوجة كالدائن تتذكر كل ما قدمته لزوجها.
ـ قبل الزواج يأخذ الرجل بيد المرأة حباً ،وبعد
الزواج يأخذ بيدها دفاعاً عن النفس.
ـ المرأة تنظر إلى عقد الزواج كما لو كان عقد ملكية.
ـ اختيار المرأة كالحرب تكفى غلطة واحدة لجر
الويل والخراب.
ـ المرأة الفاضلة كتاب مغلق  ،ال يقرؤه إال الرجل
الذي اختارته ليشاركها حياتها.
ـ النساء يفهمن الرجال  ..ولكن ال يفهم النساء إال
النساء.
ـ قبل الزواج تعرف المرأة كل األجوبة ،بعد الزواج
تحفظ المرأة كل األسئلة.
ـ إذا أخلصت المرأة في حبك أعطتك كل شيء تملكه
أنت.
ـ المرأة كالنحلة تهبك العسل ولكنها تلسعك.
ـ لو كان الحب سلعة ما وجد من يشتريها.
ـ سمعة المرأة كالمرآة النقية الالمعة  ..تتأثر من اقل
نفس يُقرب منها.
ً
ـ ال تطلب الفتاة من الدنيا إال زواجا  ،فإذا جاء طلبت
كل شيء.
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فنان برع في أداء الكثير من األدوار المصرية والعالمية حيث اقتحم السينما الفرنسية وقدم بها العديد من
األفالم ،وذلك المتالكه قدرات تمثيلية فائقة ساعدته على إجادة الكوميدية وإكساب أدوار الشر نكهة خاصة.
ولد “جميل راتب” يوم  28نوفمبر عام 1926م في القاهرة ألب مصري وأم فرنسية ,دخل مدرسة الحقوق
الفرنسية وبعد السنة األولى سافر إلى باريس إلكمال دراسته.
تزوج “جميل” من فتاة فرنسية كانت تعمل بالتمثيل الذي اعتزلته بعد ذلك وتفرغت للعمل كمديرة إنتاج ثم
منتجة منفذة ثم مديرة مسرح الشانزليزيه ،والتي يحرص على زيارتها في بيتها الريفي عندما يذهب إلى
باريس ألنهما شبه منفصلين منذ فترة.
كانت البداية الحقيقية لمشوار “جميل راتب” في مصر عام 1946م عندما شارك في بطولة
الفيلم المصري “أنا الشرق” الذي قامت ببطولته الممثلة الفرنسية “كلود جودار” إلى جانب
نخبة من نجوم السينما المصرية في ذلك الوقت ،ومنهم “جورج أبيض” و”حسين رياض”
و”توفيق الدقن” ,ثم سافر بعد ذلك إلى فرنسا ليبدأ من هناك رحله جديدة في مشواره مع الفن.
وفي فرنسا شاهده الكاتب الفرنسي “أندريه جيد” في مسرحية “أوديب ملكاً” فنصحه بدراسة فن المسرح
في باريس ،األمر الذي تقبله “جميل” ونفذه على الفور ،ولكنه عاد عام 1947م إلى القاهرة ألسباب عائلية
وشارك في بطولة العديد من األفالم المصرية ،منها “ليلة القدر -أنا الشرق -لورنس العرب -على من نطلق
الرصاص  -كفاني يا قلب”.
كما قدم أيضاً العديد من المسلسالت التليفزيونية الناجحة ،ومن أبرزها“ :رحلة المليون -غدا تتفتح الزهور-
الجالد والحب -السرايا -الزوجة أول من يعلم -الراية البيضاء -ثمن الخوف -أبواب الخوف -يوميات
ونيس -عفريت القرش -أصعب قرار -المرسى والبحار -حد السكين -كلمات -فارس بال جواد -األصدقاء-
وجه القمر -زيزينيا”.
وإلى جانب التمثيل ،خاض الفنان “جميل راتب” تجربة اإلخراج المسرحي وقدم مسرحيات عديدة مثل
“األستاذ” و”زيارة السيدة العجوز” و”شهرزاد”.
قام مهرجان القاهرة السينمائي بتكريم الفنان “جميل راتب” عن مشواره الفني الطويل الذي قدم خالله حوالي
 67فيلماً مصرياً وعدد كبير من أفالم السينما العالمية.
من أعماله
 : 1990األغبياء الثالثة | • | شيش خان.
 : 1991بنت الباشا الوزير | • | سيدة القاهرة.
 : 1993سباق مع الزمن | • | البلدوزر.
 checkmate : 1994مع شريهان.
 : 1995طيور الظالم مع عادل إمام ويسرا ورياض الخولي | • | صيف الواد | • |في الصيف الحب
جنون.
 : 1996عفاريت األسفلت.
 : 1999جمال عبد الناصر.
 : 2001الساحر | • | رحلة حب.
 : 2003حفار البحر | • | من نظرة عين.
 : 2007األولة في الغرام | • | تيمور وشفيقة.
 : 2008جنينة األسماك | • | ليلة البيبي دول.
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يقوم مركز فنون الفيلم والثقافة العربية “مكان“ بتنظيم مهرجان الفيلم .والمركز
هو جمعية ذات منفعة عامة اسست سنة  2004وهي جمعية غيرسياسية تقوم
على تشجيع وتقدير ثقافة العاملين على صناعة األفالم العربية واظهار تنوع
الثقافة العربية .كما أنها تساعد على الحوار ببن الحضارات عن طريق األفالم.
نظمت الجمعية منذ تأسيسها عروض أفالم مختلفة حتى تم اقامة مهرجان الغيلم
العربي برلين في عام  .2009ويتم اقامته منذ ذلك الحين كل عام.
يقوم بأعمال الجمعية والمهرجان متطوعين متحمسين للعمل في مجال الفيلم
والثقافة من مجاالت وخلفيات مختلفة يعملون كل عام ليكونوا برنامجا متنوعا
يقدمونه لمشاهدين من جميع أنحاء العالم في برلين حتى يتيحون الفرصة لطرح
منظورا جديدا على العالم العربي والعاملين على صناعة األفالم العربية.
ستقام الدورة التاسعة لمهرجان الفيلم العربي برلين خالل الفترة من  11الى
 18نيسان/أبريل  .2018ويقدم المهرجان ضمن اختياراته الرسمية باقة من
أفالم عربية حديثة ومتميزة من كافة المجاالت ،أفالم روائية ووثائقية طويلة و
قصيرة وكذلك األفالم التجريبية وفن الفيديو.

ويقبل المهرجان أفالماً أنتجت في دولة عربية أو باشتراك طرف عربي أو من
إخراج مخرج عربي وكذلك األفالم المتعلقة بقضية ذي صلة بالعالم العربي.
واألفالم المدرجة تكون من قد أنتجت خالل السنوات الثالثة الماضية قبل بداية
المهرجان.
ً
وتلتقون مجددا بمهرجان الفيلم العربي برلين وذلك في القاعات السينمائية
التالية:سينماأرسنال ،سينما سيتي كينو فيدنغ ،سينما إف إس كاه في كرويتسبرغ
وسينما فولف في نويكولن .األفالم التي ُقدمت إلدارة المهرجان هذاالعام حققت
رقماً قياسياً بعد أن تخطى عددها  ٦٠٠فيلم.

تم طرح فيلم الدراما واإلثارة "في ســوريا" بدور العرض السينمائية المصرية،
وهو من إنتاج مشترك بين بلجيكا ،فرنسا ولبنان.
وتدور أحداث الفيلم حول عائالت محتجزة في منازلها تحت الحصار في
ســوريا حيث تقوم السيدة أم يزن بتحويل بيتها إلى مالذ آمن لعائلتها وجيرانها
في محاولة لحمايتهم من الحرب المشتعلة في شوارع دمشق.
الفيلم حظي على أكثر من  10جوائز سينمائية خالل مشاركاته الدولية في
المهرجانات بأنحاء العالم ،منها جائزة الجمهور في مهرجان برلين السينمائي
الدولي ،جائزة أفضل ممثلة للنجمة دياموند بو عبود في الدورة السابقة من
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.
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فيلم "في ســوريا" من بطولة النجمة الفلسطينية هيام عباس ،اللبنانية دياموند
بو عبود ،جولييت نافيس ،محسن عباس ،مصطفى الكار وأليسار كغادو ،ومن
سيناريو وإخراج البلجيكي فيليب فان ليو.

في حفل افتتاح الدورة السابعة
لمهرجان األقصر للسينما األفريقية
من معبد الملكة حتشبسوت ،حضرت
الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة
الثقافة وعدد كبير من نجوم الفن.
النجوم المكرمين وهم النجم المصري
الكبير جميل راتب ،والفنانة غادة
عادل ،والمخرج السينمائي السنغالي
موسي توريه.
كما حضر عدد من الضيوف ومنهم
الفنانة منى زكي ،والفنانة كندة
علوش ،والفنان آسر ياسين ،والفنانة
إلهام شاهين ،والفنانة ليلى علوي،
والفنانة درة ،والفنان محمود حميدة ،وغيرهم.
وأعلنت وزير الثقافة إيناس عبد الدايم انطالق الدورة ،مؤكدة أن السينما ستظل
ذاكرة األمة التي ترصد تاريخها ومواقعها ،ودعت جميع حضور المهرجان
لحضور حفل الكينج محمد منير في حفل ختام االقصر عاصمة الثقافة العربية،
ثم صعد فريق بالك تيما للمسرح لتقديم فقرة فنية تنوعت أغانيها خاصة النوبية
التي تقاعل معاها الحضور بالتصفيق.
علي مدار  7سنوات استطاع مهرجان األقصر ان يحقق جزء كبير مما أراده
من وجود الفيلم األفريقي في قلب مصر والفيلم المصري في قلب أفريقيا ودعم
صناع السينما من القارة.
وأرسلت النجمة ماجدة الرومي فيديو مصور لكلمتها لعدم تمكنها من الحضور
لمشاهدة عرض فيلم “عودة االبن الضال” فيملها الوحيد من إخراج الراحل
يوسف شاهين ،مؤكدة أنها رأت بعينها احداث الفيلم في حرب لبنان ،مضيفة:
“محمود المليجي ودعنا في آخر الفيلم ،كما ودع الشعب اللبناني شهدائه فهم
تحملوا مالم يتحمله إنسان.
وأضافت“ :أشهد لنبوغ يوسف شاهين لقراءته المذهلة وقتها كان يفكر بمصر
وكل ماحدث بالشرق وقتها وكل من فكر بالمؤامرات واللعبة السياسية من
فلسطين ولبنان والعراق وصوال لما يحدث في سوريا واليمن حاليا”.

بدأ صناع الدراما التلفزيونية وضع الخطوط العريضة للمسلسالت المشاركة
في ماراثون رمضان  2018وتحدد بعض من أبطال هذه األعمال.
وأعلن عدد من النجوم وشركات اإلنتاج عن مشاركتهم في رمضان ،2018
ومنهم من بدأ التصوير خالل ديسمبر  .2017ونقدم قرءة للقائمة المبدئية
لمسلسالت رمضان  2018والنجوم المشاركين.
 "عوالم خفية" لعادل إماميطل عادل إمام في رمضان  2018بمسلسل "عوالم خفية" وهو من إنتاج شركة
"ماجنوم لإلنتاج الفني" وسيعرض على التلفزيون السعودي وقناة مصرية.
 "طايع" لعمرو يوسفتعاقد عمرو يوسف على مسلسل "طايع" الذي من المقرر عرضه في رمضان
 ،2018خاصة أنه يقدم شخصية صعيدية ألول مرة في مشواره الفني ،وهو
من إخراج عمرو سالمة وتأليف محمد دياب.
 "منطقة محرمة" خالد النبوييطل الفنان خالد النبوي في رمضان  2018من خالل مسلسل "منطقة محرمة"
ويشاركة البطولة حنان مطاوع وهو من تأليف الدكتور يوسف حسن يوسف
وإخراج محمد بكير وإنتاج شركة فريم ميكرز.
 "بالحجم العائلي" ليحيي الفخرانيبعد غياب العام الماضي عن دراما رمضان ،يعود الفنان يحيي الفخراني من
خالل مسلسل "بالحجم العائلي" بمشاركة كل من ميرفت أمين ،وندى موسى
ومحمد مهران وشيماء سيف  ،المسلسل تأليف محمد رجاء ،وإخراج هالة
خليل ،ومن إنتاج منى قطب وإبراهيم حمودة.
 "رسايل" مي عز الدينبدأت مى عز الدين تصوير مسلسلها التليفزيوني الجديد "رسايل" الذي من
المقرر عرضه في رمضان .2018
مسلسل "رسايل" تأليف محمد سليمان عبد المالك ،وإخراج إبراهيم فخر،
ويشارك في بطولته خالد سليم وعبد الرحمن أبو زهرة.
 "ضد القانون" إياد نصارتعاقد الممثل إياد نصار مع كل من شركات اإلنتاج "سليميديا" و"ماكس
برودكشن" و"تريلر" ،بشكل رسمي على مسلسل لرمضان  .2018ويطل
إياد نصار في رمضان  2018من خالل مسلسل "ضد القانون" ،من تأليف
مصطفى جمال هاشم ،وإخراج كريم العدل.
 "الرحلة "710أعلنت الشركات "سيلميديا ،وماكس برودكشن ،وتريلر" عن تعاقدها مع باسل
خياط وأحمد زاهر وريهام عبد الغفور علي بطولة مسلسل "الرحلة ،"710
الذي تكتبه نور شيشكلي ويخرجه حسام علي ،للمنافسة خالل شهر رمضان
2018
 "زين" محمد رمضانوتدور أحداث المسلسل حول ضابط صعيدي بالقوات المسلحة يدعى "زين" -
يجسد دور محمد رمضان  -يحبه الجميع فى منطقته ،ويعتبرونه القدوة بالنسبة
لهم ،لما يتميز به من شهامة وتحمل المسؤولية ،ويصدر قرارا بنقله إلى سيناء
لمحاربة اإلرهاب.
 "فوق السحاب" هاني سالمةالمسلسل من بطولة بطولة هاني سالمة وستيفاني صليبا وإبراهيم نصر وعفاف
شعيب ومنى عبد الغني ونهال عنبر وشادي ألفوس وتوني ماهر ،وهو من
تأليف حسان دهشان وإخراج رؤوف عبد العزيز ،وإنتاج شركة "سنرجي"
لمالكها تامر مرسي.

 "أهو ده اللي صار" لروبيروبي تراهن في تجربتها الدرامية التليفزيونية الجديدة على اثنين من أبرز
مؤلفي ومخرجي المسلسالت العربية ،وهما المؤلف عبد الرحيم كمال والمخرج
حاتم علي.
 "الصعود إلى الهاوية" آلسر ياسينوالعمل مأخوذ عن رواية "الصعود إلى الهاوية" للكاتب صالح مرسى ،ومن
تأليف حميد المدنى ،وإخراج خالد مرعى.
 "رحيم" لياسر جاللتعاقد الممثل ياسر جالل على بطولة مسلسل جديد لرمضان  2018من إنتاج
شركة "فنون مصر" ،وهو ممن تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج محمد
سالمة.
 "الوصية" أكرم حسني وأحمد أمينتعاقد كال من أكرم حسني وأحمد أمين على بطولة مسلسل "الوصية" لرمضان
 ،2018كما تشاركهما ريم مصطفى في البطولة.
المسلسل يقوم بكتابته أيمن وتار ومصطفى حلمى ،ومن إخراج خالد الحلفاوى،
للمنتج كريم أبوذكرى.
 "ضد مجهول" غادة عبد الرازقحسمت الممثلة المصرية غادة عبدالرازق مشاركتها في دراما رمضان ،2018
إذ تطل على جمهورها من خالل مسلسل يحمل عنوان "ضد المجهول" ،وهو
التعاون الثاني لها مع المنتج تامر مرسي.
 "بني سويف" ليسرااستقرت الفنانة يسرا على مسلسل "بني سويف" مع شركة "العدل جروب
لتقديمه في رمضان  ،2018وحتى اآن لم يتم اإلعالن عن باقي األبطال
المشاركين.
 "وزة وبطة" إيمي سمير غانم وحسن الردادحسن الرداد وإيمى سمير غانم تعاقدا على مسلسل رمضان  2018المقبل،
بعنوان "وزة وبطة"،وهو من تأليف مصطفى عمر وأحمد محيى.
 "أيوب" مصطفى شعبانتعاقد مصطفى شعبان مع المنتج تامر مرسي لدراما رمضان  ،2018إذ
يخوض المارثون بمسلسل "أيوب".
 "كلبش  "2أمير كرارةيخوض أمير كرارة السباق الرمضاني لعام  2018بالجزء الثاني من مسلسل
"كلبش" ،وهو من إخراج بيتر ميمي ومن إنتاج شركة "سينرجي".
 "أرض النفاق" محمد هنيديعد غياب سنوات عن موسم رمضان ،يعود الفنان محمد هنيدي في رمضان
 2018عبر مسلسل «"أرض النفاق" المأخوذ عن رواية باالسم ذاتـه للكاتب
يوسف السباعي ،والتي سبق وقدمها الفنان الراحل فؤاد المهندس.
 "أبو عمرو المصري" أحمد عزمسلسل "أبو عمر المصري" سيناريو مريم نعوم ،مأخوذ عن روايتين للكاتب
عز الدين شكري بعنوان "مقتل فخر الدين" و"أبوعمر المصري
 "اختفاء" نيللي كريمنيللي كريم تنافس في رمضان بمسلسل "اختفاء" تأليف إيمن مدحت وإنتاج
جمال العدل وإخراج أحمد مدحت.
وتظهر نيللي كريم بشكل مختلف في رمضان المقبل ،إذ تجسد دور دكتورة
جامعية فى روسيا ،وهي المرة األولى التي تجسد فيها هذه الشخصية بمسلسل
تليفزيوني.
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er | Smart TV
IP-Receiv
Opticum IPTV +
Sat-Receiver

149€

IPTV + Sat-Receiver
für arabische, kurdische und persische
Sender 12 Monate
)jährliche Verlängerung 79 €(
 يورو تجديد االشتراك لمدة سنة80 شهرا ً وبعد ذلك12 مدة االشتراك

IPTV- Receiver
SMART IPTV

90

€

SMART IPTV FÜR ARABISCHE SENDER
LAUFZEIT 12 MONATEN
Für lg oder Samsung oder Philips
)jährliche Verlängerung 80€(

Vollprogramm
MAG254

200€
IP RECEIVER FÜR ARABISCHE SENDER
LAUFZEIT 12 MONATEN
)jährliche Verlängerung 99€(
 يورو تجديد االشتراك لمدة سنة99 شهرا ً وبعد ذلك12 مدة االشتراك

كل ما يلزم
أجهزة الستاليت

Sat
Anlagen
LNB )aller Arten( - Multi Schalter - Kabel - Metallmasten - Halterung )alle Arten( - CI-Module

SatCom-Berlin
Müllerstr. 167, 13353 Berlin
U.- & S-Bhf. Wedding

Tel.: 030-530 63 660
Fax: 030-530 63 662
Mob.: 0176-10 262 383
www.satcom-berlin.de

Öﬀnungszeiten:
Mo. - Fr.: 10:30 - 18:00 Uhr
Sa.
10:30 - 14:00 Uhr

شهد عام  2017حزمة من االبتكارات واالختراعات واألجهزة التي غيرت
العالم وساهمت بشكل ملحوظ في تحسين حياة البشر.
ونستعرض أبرز ما قدم لتحسين حياة البشر في عام :2017
 ورقة لتشخيص األمراضتساعد ورقة “بيبرفيوغ” الباحثين واألطباء في تشخيص المالريا وفيروس نقص المناعة
المكتسب “اإليدز” خالل دقائق ،دون الحاجة لكهرباء أو بنية تحتيةُ ،طورت من قبل أستاذ
مساعد في الهندسة الحيوية بجامعة ستانفورد مانو براكاش ،استوحتها من لعبة الطاحونة،
فهي عبارة عن ورقة بها ثقوب تُمأل بالدم ويتم توصيلها بخيوط وأنابيب بالستيك ومقابض
وتُشد بلطف ،لفصل طفيليات المالريا من الدم ،وذلك في الدول النامية
 روبوت للنجاة من الموتطور باحثو جامعة هارفارد بالتعاون مع مستشفى بوسطن لألطفال روبوتاً مرناً “soft robot
 ”sleeveيُزرع حول قلب المصابين بقصور ،ليساعد على تدفق الدم خالل الجسم وعمل القلب
بكفاءة بنسبة  %97ويخفض خطر اإلصابة بالسكتة الدماغية ،ويلغي الحاجة لتناول مضادات تخثر
الدم.
فمرض قصور القلب يصيب نحو  41مليون شخص حول العالم
 مقعد يساعد المرضى على الوقوفكرسي متحرك “ ”Laddrollerيساعد المرضى على الوقوف بأريحية والتحرك بسهولة في
المرتفعات والمنحدرات دون عرقلة ،معتمداً على حركة العجالت األربعةُ ،طور من قبل المهندس
المعماري يوناني ديميتريوس بيتروتوس.
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 نظارة “إي سايت ”3هي نظارة ذكية تُحسن الرؤية للشخص المصاب
بالعمى بفضل احتوائها على كاميرا وشاشتين “أوليد”
ومستشعرين لتضخيم الروية المحيطية للمصاب
في الوقت الحقيقي ،دون الشعور بالغثيان أو فقدان
التوازن ،من أجل قراءة كتاب أو رسالة نصية أو
مشاهدة تلفزيون أو التواصل مع المحيطين.
 “ووبوت” أول معالج نفسي شخصييعتبر “أول روبوت طبيب نفسي” يعمل عبر فيس
بوك مسنجر مستخدماً تقنيات الذكاء االصطناعي
لالستماع إلى المستخدم والتحدث معه لتحسين
مزاجه وتبسيط المشكلة وعالج أمراض االكتئاب
التي ربما تظهر عليه ،بتقديم النصيحة والمشورة.
 جهاز يُنبه الصم باألصوات المحيطة””periاكسسوار يقترن بنظارة الشخص األصم ليترجم
األصوات إلى حركات مرئية لتنبيهه أثناء مروره
في الشارع لتحميه من إصابات خطيرة.

نبهت دراسة ألمانية من األلعاب المجانية المنتشرة
على الهواتف الذكية والكمبيوتر ،مؤكدة انها مجرد
فخ يوقع المستخدمين في اإلدمان قبل البدء في طلب
رسوم حقيقية.
وذكر الباحث األلماني بالمركز االستشاري المختص
باالستهالك المفرط للوسائط بمدينة كاسل بان جزءا
مهما من التطبيقات التي تروج لنفسها على أنها
بال مقابل تطلب من المستخدمين الدفع عند بلوغهم
مراحل متقدمة للتمكن من المواصلة.
والطريقة عبارة عن إستراتجية تسويقية تعرف
بالدفع داخل التطبيق.
ونبه الباحث األلماني إلى أن بعض األطفال والشباب
ال يمكنهم مقاومة هذه اآللية ،حيث يتعلق الالعب
باللعبة في البداية ،ويتم "تخديره" بواسطة المكافآت،
وبعد ذلك تتباطأ عملية التقدم في اللعبة ،وال يتم
الحصول على مزايا جديدة إال من خالل دفع أموال
حقيقية.

 مقعد “”PenuChairوهو مقعد ـ مخصص لألطفال المعاقين ـ مضاد
للماء ،تتيح لهم االستمتاع بالمالهي المائيةُ ،طور من
قبل جامعة بتسبيرغ ،ويتم شحنه خالل  10دقائق.
 جهاز يغير حياة األطفال المعاقين ”Read”Read
جهاز مبتكر يتيح لألطفال ضعاف البصر أو
المكفوفين على القراءة وتعلم طريقة برايل باالعتماد
على أنفسهم دون الحاجة لمساعدة وبنفس الكيفية
التي يدرسها المعلمين ،بالنقر على الحروف الكبيرة
واالستماع إليها ،مطور من قبل مختبرات هارفارد.
 تطبيق يربط الالجئين بخدمات الطوارئ تطبيق“”RefAid
يتوفر في  14دولة منها اليونان ،وبريطانيا،
وفرنسا ،وألمانيا ،والواليات المتحدة وغيرها،
ليصل الالجئين بالخدمات الضرورية أينما وجدوا
وفي أي وقت .تعتمد عليه أكثر من  400منظمة
إغاثة في العالم.
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وتهدف بعض األلعاب إلى كسب الكثير من المال
في وقت قصير ،ومع ذلك ال يتعلق بها سوى نسبة
بسيطة من الالعبين بشكل حقيقي.
وفي حال ارتفاع الفواتير بسبب ألعاب الهواتف
الذكية ،ينصح الخبير اآلباء في البداية بمنع األطفال
من إجراء مشتريات أخرى بدال من سحب الهاتف
الذكي أو الكمبيوتر اللوحي من أيديهم ،نظرا ألن
ذلك يؤدي غالبا إلى انعزال الشباب وانقطاعهم عن
الحياة االجتماعية.
ويمكن لآلباء تفعيل خاصية حظر المشتريات
على الهاتف أو الكمبيوتر اللوحي ،بحيث ال يمكن
ألطفالهم إتمام أي عملية شراء إال بعد إدخال الرقم
السري الخاص بالمستخدم األصلي للجهاز.
كما ينصح الخبراء بضرورة أن يرافق اآلباء أبناءهم
أثناء استعمال األجهزة الذكية واختيار التطبيقات
التي تناسبهم.
كما يوصي الباحثون بشرح آلية التسويق المعتمدة
على الدفع داخل التطبيق لتمكين األطفال من
تمييز التطبيقات المجانية قوال وفعال من تلك التي
تستدرجهم للدفع في مراحل متأخرة.

بينما يفخر "واتساب" دائما بأنه تطبيق التراسل
الذي ال يمكن اختراقه ،كشف باحثون في مجال
األمن المعلوماتي عن "باب خلفي" يتيح الولوج
إلى المحادثات الجماعية واإلطالع عليها ،دون علم
المتحدثين.
وحسب باحثين بجامعة روهر في مدينة بوخوم
األلمانية ،فإن أي شخص يتحكم في خوادم
"واتساب" ،ومنهم موظفون قد يكونوا حكوميين،
بإمكانهم اختراق محادثات المجموعات و"زرع"
أعضاء جدد بها.
ويعلم مستخدمو تطبيق "واتساب" أنهم يتلقون
إشعارا عند دخول عضو جديد في مجموعات
الدردشة ،لكن الباحثين قالوا إنه من الممكن للمتحكم
في الخادم أن يمنع ظهور مثل هذه اإلشعارات ،مما
يفتح باب التجسس على المحادثات الجماعية ،حسب
تقرير لصحيفة "غارديان" البريطانية.
وتثير هذه الثغرة التساؤالت بشأن أمن مستخدمي
التطبيق واسع االنتشار للمحادثات ،معتقدين أنه غير
قابل لالختراق ،كما يؤكد التطبيق نفسه.
ويسمح "واتساب" الذي تملكه شركة "فيسبوك"
للمستخدمين بالتواصل بالصور والمقاطع المصورة
والرسائل النصية ،عبر خاصية "التشفير من
الطرفين" ،التي تتيح فقط قراءة الرسائل من خالل
جهاز المستخدم.
وتقول الشركة إنه "من دون الوصول إلى أجهزة
المستخدمين ،ال يستطيع أحد قراءة الرسائل" ،بما
في ذلك الجهات األمنية.
وتواصلت "غارديان" مع متحدث باسم "واتساب"،
الذي نفى مزاعم الباحثين األلمان.
وقال المتحدث إنه "من غير الممكن أن يوجد عضو
متخف في المحادثات الجماعية .لقد درسنا هذا األمر
بحرص" ،مشيرا إلى أن "أعضاء المجموعات يتم
إبالغهم عند إضافة أشخاص جدد إلى المجموعات.
لقد صممنا المجموعات بحيث ال يمكن إرسال
الرسائل إلى مستخدمين متخفين .خصوصية وأمان
مستخدمينا بالنسبة لنا أمران مهمان بشكل ال
يصدق".

ازدهر سوق التلفزيونات خالل السنوات األخيرة بعدد من التقنيات المختلفة سواء دقة أعلى  4Kأو
 8Kأو شاشات  OLEDأو دعم  HDRوغيرهم .و لكن من حين لحين نرى أفكار غير معتادة وال
تتعلق بالتقنيات الشهيرة التي تقدمها أكثر من شركة .ومثال على ذلك تلفزيون سامسونج الجديد
الذي يمكنك جعله يختفي.
وتعتمد خاصة سامسونج
الجديدة Ambient Mode
على تصوير الحائط الذي
سيعلق عليه التلفاز ،حيث
سيتم وضع صورة الحائط
كصورة خلفية مع إضافة
بعض المؤثرات التي ستجعل
التلفزيون يبدو وكأنه اختفى.
ويمكنك من خالل الخاصية
وضع صور على الحائط ليست موجودة بالفعل ،حيث تتمكن من إضافتها بشكل افتراضي إن كنت
تريد تزيين الحائط باستخدام التلفاز عند عدم عمله.
وتتضمن المزايا اإلضافية للتلفاز “الكابل الخفي” الذي يجمع قبل  AVالخاص بالصورة مع كابل
الطاقة في كابل واحد فقط .ويحاول هذا الكابل أن يكون مخفي ما لم تقوم بالتدقيق ،بينما لم يتم
معرفة حتى اآلن ما إذا كان بإمكان المستخدم تغييره أم ال في حالة تلفه.
ويضيف تلفيزيونان في العائلة الجديدة باسم  Q8Fو  Q9Fميزة  Direct Full Arrayلتحسين
الصورة وهي تقنية ليست بجديدة تستخدم في تحسين الصورة بالنسبة لشاشات  LCDلجعلها تكون
أقرب لشاشات  ،OLEDوهذا بالتأكيد ال يحدث حيث ال تكون مثل الشاشات ال OLEDاألفضل في
تقديم الصورة.
التلفزيونات الجديدة ليست متصلة باإلنترنت لذا ال يمكنك أن تتوقع وجود زر  Bixbyأو أي
إمكانيات مشابه ،كما أن العائلة الجديدة بها تقنية  Quantum Dotالخاصة بشركة سامسونج.

عندما أطلق واتساب قبل أشهر ميزة حذف الرسائل قبل أن يراها الطرف اآلخر ،احتفل كثيرون
باألمر ،ولكن يبدو أن تلك السعادة لن تستمر ،إذ أطلقت إحدى شركات البرمجيات تطبيقا مضادا
يسمح بقراءة الرسائل حتى بعد حذفها.
التطبيق الجديد يحمل اسم  ،WhatsRemovedويحتفظ لك بنسخة احتياطية من جميع الرسائل التي
تصلك ،فإذا حدث أن حذف أحد أصدقائك رسالة أرسلها إليك قبل أن تراها فسوف يصلك إشعار مع
إمكانية قراءة الرسالة المحذوفة .وتبقى جميع الرسائل التي تصلك ضمن تطبيق ،WhatsRemoved
بما في ذلك الرسائل المحذوفة ،محفوظة في الجهاز حتى تمسح ذاكرة التطبيق.
و التطبيق ليس قادرً ا على االحتفاظ بالرسائل النصية فحسب ،بل يمكنه االحتفاظ بالرسائل الصوتية
والفيديوهات .وهو يدعم الكشف عن الرسائل المحذوفة حتى في المجموعات.
وألن المستخدمين يقلقون على خصوصيتهم ،أكد القائمون على التطبيق أنهم ال يستخدمون البيانات
التي تصل إليهم ألي أغراض تجارية ،فمع القدرات التي يوفرها التطبيق ال بد للمستخدم من إتاحة
المجال له للوصول إلى اإلشعارات والملفات المخزنة على الجهاز.
كما يوفر القائمون على تطبيق  3 WhatsRemovedخيارات ،األول يصل إلى اإلشعارات
والملفات معًا إلتاحة إمكانية التحقق من الرسائل والملفات المحذوفة ،أما الخيار الثاني ،فهو يصل
إلى اإلشعارات فقط وال يكشف إال الرسائل المحذوفة ،والخيار الثالث يصل إلى الملفات فقط
ويكشف الملفات المحذوفة دون معرفة من أرسلها.

ربما تكون المعلومة جديدة بالنسبة للبعض لكنها قديمة
ومعروفة في أوساط الشركات العالمية الكبرى العاملة في
مجال االتصاالت والتكنولوجيا .مخترع الواي فاي الذي سهل
خدمة اإلنترنت وساهم في زيادة سرعتها ونقلها للهواتف
النقالة هو العالم المصري الدكتور حاتم زغلول.
في حديث مع العربية يقول إن البداية كانت عام  1989حيث
كان يعمل في شركة اتصاالت كندية بعد هجرته من مصر
في العام  ،1983وتوصل الختراعه بالتعاون مع رفيق دربه
وصديق عمره الدكتور ميشيل فتوش ،مضيفا أن دراسته
للهندسة وعمله بمجال البترول ساعداه في التوصل لهذا
االختراع.
أن
ويضيف
الشركة الكندية
طلبت منهما
عن
البحث
وسيلة لالرتقاء
بالهواتف النقالة
وزيادة سرعة
ا إل نتر نت
"وكانت تعمل
وقتها بخدمة "التو جي" ونجحا في التوصل لتلك الخاصية
عن طريق دراسة ،وتأثير الموجات الكهرومغناطيسية التي
تستطيع نقل البرامج والمعلومات والصور وغيرها ،مؤكدا
أنه طلب من الشركة تصميم هواتف جديدة تناسب التكنولوجيا
الجديدة التي تم التوصل لها من خالل ما يعرف بـ "WOFDM
" والتي بنيت عليها قاعدة الواي فاي ،وتتيح االتصال
الالسلكي عالي السرعة بين األجهزة اإللكترونية وبعضها
مثل الحواسيب الشخصية والهواتف المحمولة.
يتابع أنه حصل على براءة اختراعه وزميله في أميركا وكندا
وسجاله باسمهما ،وأسسا شركة لتسويقه بمساعدة مساهمين
كبار وشركات كبرى ،وخالل العام  1991تم اإلعالن رسميا
عن اختراع خدمة "الواي فاي" ،ثم تم تصميم الهواتف النقالة
لتعمل باالختراع الجديد ،مشيرا إلى أنه أعلن عن أول هاتف
نقال يعمل بـ "الواي فاي" في العام  ،1993ثم تم تطوير
الخدمة والهواتف لتعمل بسرعة الثري جي" عام ،1998
وأعلن عن تصنيع أول محمول يعمل بذلك في العام 2000
درس الدكتور حاتم كما يقول الهندسة اإللكترونية في جامعة
القاهرة ،ودرس الرياضيات التطبيقية بجامعة عين شمس،
وعمل كمدرس مساعد في جامعة كالجاري كبرى مدن والية
ألبيرتا الكندية ،وحصل على درجة الماجستير في الفيزياء من
نفس الجامعة عام  ،1985وعمل كباحث في شركة "تيلوس"
الكندية لالتصاالت من العام  1989حتى .1993
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ً مجــــانا

 فحص النظر+ اإلسعافات األولية

ً مجــــانا

التعلم على التطبيق على اإلنترنت باأللماني

ً مجــــانا

الد

روس
النظرية
Übungsfahrt Klasse B

40 Min.

23,00 €

ً مجــــانا

Übungsfahrt Klasse B

45 Min.

25,00 €

ً مجــــانا

Autobahnfahrt Klasse B

45 Min.

30,00 €

Überlandfahrt Klasse B

45 Min.

30,00 €

Nachtfahrt Klasse B

45 Min.

30,00 €

Überlandfahrt

225 Min. 150,00 €

Autobahnfahrt

220 Min. 143,00 €

Nachtfahrt

135 Min.

 درس نظري14

عضوية نادي السيارات األلماني مدة عام
التدريب اآلمن للقيادة

يمكنكم تقديم طلب رخصة القيادة
لدينا مباشرة

Vorstellung zur prakt. Prüfung

90,00 €
85,00 €

Bürozeiten:
Mo. - Fr.: 1000 - 2000 Uhr
Sa.: 1000 - 1600 Uhr

Tel.: 030 235 362 05
Anzengruberstr. 6, 12043 Berlin

Rathaus Neukölln

www.fahrschuleexakt.com

يتوقع الكثير من المستهلكين أن السيارات الجديدة ال تتعرض ألي أعطال على
األقل لمدة ثالث سنوات ،ولكن الدراسات تفيد بأن السيارات الجديدة تصيبها
بعض األعطال الفنية والميكانيكية المفاجئة ،التي تجعلها غير آمنة أحيا ًنا.
وأشارت مؤسسة " "Whichالبريطانية المتخصصة في األبحاث االستهالكية،
إلى أشهر أعطال يمكن أن تصيب السيارات الجديدة في السنوات الثالث
األولى بعد شرائها .نتعرف على األعطال األبرز التي تم رصدها :
ـ نظام التحكم في ملوثات العادم
يعمل نظام التحكم في ملوثات العادم على الحد من انبعاث الغازات السامة ،وإذا
حدثت مشكلة في هذا النظام ستالحظ ظهور عالمة على لوحة التحكم الخاصة
بالمركبة.
وأكد المشاركين من سائقي السيارات في الدراسة أنهم شعروا بضعف أداء
السيارة ،حيث تصاعد الدخان الكثيف من نظام عادم المركبة.
ـ فشل ضبط نظام تحديد المواقع
اشتكى الكثير من سائقي السيارات من حدوث خلل في ضبط نظام تحديد
المواقع في سياراتهم ،ورغم أنها ال تعد خطرً ا على أمن السائقين ،إال أنها تعد
أمر مزعج.
ـ نظام المكابح
يعد حدوث خلل في نظام الفرامل أمرً ا خطيرً ا ،حيث يهدد سالمة سائقي

السيارات ،لذا من الضروري على السائقين إجراء فحص دوري لسياراتهم
ومراقبة عدد من العالمات التي تشير إلى وجود عطل في الفرامل.
وأشارت الدراسة إلى أن أبرز العالمات التي من خاللها يمكنك معرفة أن هناك
مشكلة بالفرامل ،هي سماع ضجيج عند الضغط عليها وانحراف السيارة لجهة
عند التوقف المفاجئ واهتزاز المقود عند الضغط على الفرامل ،وظهور الضوء
التحذيري على لوحة التحكم ،فإذا الحظت هذه العالمات خاصة الضوء ال يجب
عليك تجاهل األمر ،واذهب ألقرب متخصص.
ـ بطارية السيارة
من المعروف أن مشاكل البطارية ترتبط بالسيارات القديمة ،إال أن بعض من
المشاركين بالدراسة أشاروا إلى أن هذه المشكلة الحظوا ظهورها بالسيارات
الحديثة.
و السبب في هذه المشكلة تعود إلى سلوكيات قيادة خاطئة ،كإشعال أضواء
اإلنارة بطريقة غير سليمة ،ونسيان فصل األجهزة التي تشحن عبر البطارية.
ـ نظام التعليق
يتكون هذا النظام من ماصات الصدمات والدعامات والنوابض ،وأي خلل فيها
يؤثر في مقود السيارة ،ويجعلها تسير غير ثابتة خاصة مع السرعات العالية.
إذا شعرت بانحراف بالسيارة ،أو كان المقود ضعيف التجاوب فينصح بالتحقق
من نظام التعليق ،حيث يمكنك االستدالل على هذه المشكلة بمراقبة مؤشرات
ثانوية كصدور أصوات من تحت المركبة ،أو عدم شعور الركاب بالراحة في
مقصورتهم.
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على الرغم من األزمة االقتصادية التي اجتاحت العالم في الفترة األخيرة وطالت العديد من القطاعات المختلفة ،إال أن صناعة السيارات ال تعترف بذلك أب ًدا ،كونها أحد العالمات المميزة على الرقي والثر

يسعى عشاق القيادة في كل أنحاء العالم للحصول على سيارة مزودة بمحرك
يعمل بالشكل األمثل والوصول به إلى درجات قصوى من األداء والكفاءة،
وذلك بالطبع ليس باألمر الهين وله طريقين فقط ال ثالث لهما:
ً
محركا
األول :يكون من خالل اقتناء واحدة من السيارات الفارهة التي تحوي
ً
ً
أمواال طائلة للحصول على ما هدفه
خارقا ،ولكن نظير ذلك على المالك أن يدفع
أما الثاني هو قراءة النصائح التالية التي يقدمها موقع " "Road&Trackومحاولة
تطبيقها على أي سيارة وحتمًا سيكون هناك تحسن في أداء المحرك وقدرته،
خاصة في الطرق المفتوحة

قالت مؤسسة "ديكرا" للفحص الفني إن مساعد الحفاظ على المسار يعد من
أهم أنظمة القيادة المساعدة؛ حيث إنه يحد من خطر الحوادث ،التي تقع بسبب
االنحراف عن حارة السير.
وأضاف الخبراء األلمان أن مساعد الحفاظ على المسار يقدم دعما قيما على
الطرق الطويلة والرتيبة وفي مواقع البناء.
وتقوم كاميرا فيديو في السيارة برصد مسار حارة السير ،ثم تقوم بتحليل

تخفيف األحمال
ً
من المعروف لدى الجميع أن وزن السيارة دائما ما يتوافق مع قدرة المحرك،
وهو أمر تعمل عليه شركات صناعة السيارات بدقة ..ولكن إذا ما تم تخفيف
وزن السيارة من خالل التخلص من األغراض الزائدة عن الحاجة المتواجدة
بالصندوق الخلفي ،أو حتى إزالة أو استبدال بعض أجزاء من السيارة مثل
استبدال اإلطارات المعدنية بأخرى أخف وزنا أو استبدال أبواب السيارة
وغطاء المحرك المعدنية بأخرى من المايكرو فايبر فإن أداء المحرك سيتحسن
بشكل ملحوظ ج ًدا ،حيث أنه أصبح يجر ً
شيئا أخف بكثير مما هو معد له.
فلتر الهواء
ً
عامال هامًا للغاية في العملية الميكانيكية التي
يعتبر فلتر أو مرشح الهواء
تحدث داخل السيارة ،فهذه القطعة هي المسئولة عن دخول الهواء للمحرك ما
يعمل على زيادة معدل االحتراق الداخلي ومنح قوة أكبر للسيارة ،لذا إذا قمت
باستبدال الفلتر في مواعيده فذلك سيحسن بالتأكيد من قوة المحرك.
نظام العادم "الشاكمان"
في الوقت الذي يعتبر فيه فلتر الهواء بمثابة رئة السيارة لتنشق األكسجين ،فإن
نظام العادم يعد األنف والفم التي تزفر ثاني أكسيد الكربون .ولذلك إذا توقف
هذا النظام فإن السيارة ستصاب باالختناق والمحرك حتمًا سيتوقف ،أما إذا تم
العناية بهذا النظام فإن العوادم الناجمة عن احتراق الوقود ستخرج بسالسة
وستستطيع السيارة عبر محركها بالحصول على أفضل أداء
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عالمات الطريق بشكل رقمي.
ويتدخل النظام بمجرد رصد انحراف عن حارة السير دون تشغيل إشارات
تغيير االتجاه .وتبعا للسيارة يصدر التحذير على شكل إشارة صوتية أو اهتزاز
على المقود أو في مقعد قائد السيارة ليقوم بتصحيح المسار مرة أخرى.
وتقوم بعض األنظمة بالتوجيه برفق وبشكل ملحوظ ضد انحراف السيارة
للحفاظ على المسار.
وال تعمل هذه األنظمة إال في حال ظهور عالمات الطريق بشكل واضح ،كما
يلزم أن تكون السيارة نظيفة في مجال الكاميرا.

نصحت الهيئة األلمانية لمراقبة الجودة بتغيير سائل الكبح بالسيارة بشكل منتظم
لدى إحدى الورش الفنية ،كل عامين في الغالب.
وحذرت الهيئة من أن تقادم سائل الكبح يهدد بفشل المكابح في أسوأ الحاالت.
وفي حال أحمال الكبح العالية ،مثل القيادة الرياضية أو القيادة في الجبال
والمناطق الوعرة ،تنصح الهيئة بفحص محتوى الماء بسائل الكبح قبل حلول
موعد تغييره.

ة على الرقي والثراء .

وأوضح الخبراء األلمان أن فحص محتوى الماء يرجع إلى امتصاص سائل
الكبح للماء من الهواء .ويحتوي سائل الكبح الجديد على محتوى مائي بنحو
 ،%0.05ونقطة الغليان تصل إلى  260درجة مئوية ،وكلما زاد عمر السائل،
زاد المحتوى المائي به.
ووفقا لالختبارات ،التي قامت بها الهيئة ،فإن النسبة ترتفع إلى  %3في السائل،
الذي يبلغ عمره عامان ،وهو ما يترتب عليه خفض نقطة الغليان طبقا للمنتج
لما يصل إلى  140درجة مئوية.
وال يتم التعرف على المحتوى المائي بالعين المجردة .ويحذر الخبراء من أن
غليان السائل لدى التحميل القوي يؤدي إلى نشوء فقاعات بخار تحول دون
تكوّن الضغط الالزم في نظام الكبح.

أعدت جمعية الرقابة التقنية األلمانية " "TUVقائمة بأكثر السيارات ضما ًنا وأم ًنا
خالل السنوات العشر األخيرة ،وذلك استنا ًدا إلى عملية فحص ألكثر من عشرة
عام كامل.
ماليين سيارة تم اختبارها على مدار ٍ
ً
ووفقا لموقع قناة "روسيا اليوم" اإلخباري فإن الجمعية األلمانية حددت محاور

أساسية بالسيارات التي خضعت للتقييم والتي اختلفت فئاتها ومصادر إنتاجها،
وأبرز تلك المحاور "المحركات ومنظومة العام ومعدات نقل الحركة".
وقسَّ مت الجمعية األلمانية السيارات ً
وفقا لتاريخ إنتاجها ،وتصدرت سيارة
مرسيدس-بينز  SLKالسيارات التي يبلغ عمرها بين  2إلى  3سنوات ،تلتها
فولكسفاجن جولف  Sports-Vanثم مرسيدس  GLKو B-Classفي المرتبة
الثالثة.
أما قائمة السيارات التي يتراوح تاريخ إنتاجها بين  4إلى  5سنوات ،تصدرتها
مرسيدس بنز  B-Classوبورش  911ومازدا .CX-5
وعن السيارات األكثر أما ًنا التي يعود تاريخ إنتاجها إلى أكثر من سبع سنوات
وحتى عشر سنوات ،فجاءت أودي كيو  5وتي تي في الصدارة ثم هوندا CR-V
ومازدا .3

43

تحتوي فروة رأس اإلنسان بالمعدل على مائة الف
بصيلة شعر ،ويستمر نمو الشعر عند اإلنسان بشكل
جيد الى عمر متقدم ال يقل عن  50عاما ،وبمقدار
 1.25سم في الشهر ،ويتجدد شعر الرأس بنسبة
 %15-10كل أربعة أشهر عند الشخص العادي الذي
يتمتع بصحة جيدة ،وبشرط أن يتناول باستمرار
غذاء متكامل غني بالفيتامينات والعناصر المعدنية
واألحماض الدهنية الضرورية لنمو الشعر ،وهذه
المركبات تتوفر بكثرة في منتجات األلبان والبيض
والزيوت النباتية والخضروات والفواكه الطازجة.
ويزداد سقوط شعر الرأس في بعض الحاالت
المرضية ،وخاصة تلك التي تتعلق باختالل عمل
الغدة الدرقية والهرمونات التناسلية أو التي تترافق
مع زيادة حادة بحرارة الجسم أثناء حدوث بعض
األمراض الميكروبية وخالل المعالجة بأدوية
أمراض السرطان .
غسيل الشعر بالشامبو
علينا أن نتذكر بأن الشعر يتعرض باستمرار
الى التلوث بغبار الجو الذي يحمل معه بعض
الميكروبات ،وخاصة أنواع من البكتيريا
والفطريات ،إضافة أن مسامات فروة الرأس تنتج
مادة زيتية تقلل من انسياب تسريحة الشعر بشكل
طبيعي وتساعد على تلوث الشعر ،ولذلك يجب أن
يتم غسل الشعر مرتين أو ثالثة في األسبوع حسب
الحاجة ،وباستعمال صابون طبيعي خاص بالشعر
أو الشامبو لتنظيف والمساعدة على تصفيف الشعر
بشكل جميل وجذاب.
وهناك أنواع كثيرة من تركيبات الشامبو
ومستحضرات التجميل للعناية بشعر الرأس،
وغالبيتها تحتوي على نسبة عالية من الماء (-70
 )% 80يضاف عليها نسب مئوية مختلفة من
خالصة األعشاب الطبيعية والعطور والزيوت
النباتية والكحول الطبي ومواد كيميائية منظفة تشابه
الصابون وتقوم بعملية تنظيف الشعر ،وتكون منها
مركبات كيميائية كبيرة الحجم يسهل التخلص منها
أثناء غسيل الشعر بالماء .ولكن على الجانب اآلخر،
بينت دراسات حديثة أن هذه المواد الكيميائية قد
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تضر ببصيالت الشعر إذا استعملت بشكل متكرر
يوميا أو أحتوى الشامبو على تركيز عالي منها،
كما تشير الدراسات بأن هذه المواد يمكن أن تسبب
نوع من التحسس في الجلد والعينين ،وعلى المدى
البعيد أمراض سرطانية بالجسم .وينصح باستعمال
أنواع الشامبو التي تحتوي على خالصة األعشاب
والزيوت النباتية الطبيعية وخاصة زيت الزيتون،
ويفضل أن يتم فرك الشعر بها لعدة دقائق قبل أن
يتم غسل الشعر جيدا بماء فاتر الى متوسط الحارة،
فالماء عالي الحرارة يساعد على زيادة قشرة الرأس
وتقصف خصالت الشعر ،كما يفضل أن يتم تجفيف
الشعر بمنشفة قطنية والهواء الطلق.
مستحضرات الشامبو الطبية
هناك أنواع من الشامبو الطبي تعالج إصابة شعر
رأس االطفال الذين يصابون بالفطريات المعدية
التي تسبب لهم سعفة الرأس Tinea capitis
والتي تقصف خصالت الشعر ،كما قد تسبب بعض
أصناف الفطريات التهابات حادة في بصيالت
الشعر ،وتؤدي الى فقدان نمو الشعر الدائم إذا لم
يتم عالجها بسرعة باألدوية المناسبة .وتنتشر سعفة
الرأس في مدارس االطفال بسرعة بين الجنسين مع
قلة العناية بنظافة شعر الرأس ،ونادرا ما يصاب
بها األشخاص البالغين ،كما أن هناك أنواع من
الشامبو الطبي تستعمل لتنظيف الشعر من الطفيليات
المعدية ،ومنها خاصة قمل الرأس.
صبغ الشعر
ينصح بعدم استعمال الشامبوهات التي تحتوي على
صبغات كيميائية تلون الشعر لفترات طويلة ،فهذه
تؤدي الى جفاف وضعف في بصيالت الشعر،
وتسبب بعض أنواعها أحياننا تحسس في فروة
الرأس .ولمن يرغب بصبغ شعره ،فينصح باستعمال
مادة الحنا النباتية األصل ،والحنا الطبيعي يلون
الشعر باللون البرتقالي القريب من اللون األحمر،
ويحافظ على بصيالت الشعر ويمنع إصابة فروة
الرأس بالميكروبات الضارة ،وأما مادة الحنا التي
تلون الشعر باللون األسود أو أي لون آخر ،فيضاف

لها مواد كيميائية مثل أكسيد الحديد أو الكروم ،وهذه
المواد قد تضر فروة الرأس .
ويبقى أن نعرف أنه يجب أن يتم اختيار الشامبو
المناسب لشعر كل شخص حسب نوع شعره
ومقدار ما يفرز من مادة دهنية ،فإفراز زيت الشعر
غير ثابت ،وقد يزداد أحياننا حسب مقدار النشاط
الحيوي والرياضي للشخص أو أثناء أصابته ببعض
األمراض المزمنة .وهناك أشخاص يصبح شعرهم
زيتي بسرعة ويحتاجون الى غسل الشعر كل يوم
أو يومين .وتؤكد جميع األبحاث الرصينة حتى اآلن
بأنه ال يوجد شامبو أو دواء يمنع عمليا تساقط شعر
الرأس أو يساعد بإعادة نمو شعر الرأس كليا ،فعملية
نمو الشعر الطبيعي وبقاءه بغزارة في الرأس لها
أسس وراثية ثابتة عند كل شخص ،وتعتمد على
مقدار المحافظة جيدا على صحة الجسم.
وحينما يجري الحديث عما هو مفيد إلكساب الشعر
حيوية وجاذبية ،يقول األطباء إن المهم ليس هو ما
تضعه على شعرك ،بل ما تضعه في معدتك .وهم
بهذه الجملة يختصرون الموضوع برمته في كيفية
الحصول على شعر صحي.
وأساس هذا الكالم أن الجسم هو ما يُنبت الشعر
بغزارة أو بخفة .وهو الذي يجعله إما قوياً أو ضعيفاً.
وهو الذي يُزوده طوال الوقت بما يُكسبه النضارة
والحيوية .وهو فوق كل هذا وذاك ،ما يُزود الشعر
بما يُمكنه من المحافظة على جاذبيته مهما تغيرت
الظروف البيئية التي يتعرض لها.
السلمون والسردين والمحار
في البحث عن غذاء لنضارة الشعر وصحته وجماله،
بل وللجلد عموماً ،من الصعب أن نجد ما يُنافس
تلك العناصر المتوفرة في أسماك السلمون .وهي
العامرة والمشبعة بنوع أوميغا 3-من األحماض
الدهنية الصحية ،وبمجموعات «عالية النوعية»
من البروتينات ،إضافة إلى كميات فيتامين بي12-
والحديد ،المُقويان للشعر.
ولمن ال تتوفر لهم لحوم أسماك السلمون ،فإن أسماك
السردين ،الغنية بدهون أوميغا ،3-هي مصدر بديل

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» .

وزهيد الثمن ومتوفر طوال العام .وللنباتيين ،ممن
ال يتناولون لحوم األسماك عموماً ،فإن تناول ملعقة
صغيرة من عجينة بذور الكتان يومياً ،يُعطي الجسم
حاجته من تلك األحماض الدهنية.
والحيوانات البحرية ،كالمحار ،قصة أخرى ،ذلك
أنها منتجات غذائية غنية بالزنك .والزنك أحد
عناصر إنتاج شعر صحي وأحد عناصر حفاظ
الجسم عليه.
الخضروات الداكنة والجزر
معلوم أن السبانخ ،والبروكلي والملوخية والجرجير
والخس وغيرها من الخضار ذات اللون األخضر
الداكن ،غنية بفيتامين سي وإيه .وهي الفيتامينات
المساهمة في إنتاج الجسم لمادة دهنية ،تُدعى
 . sebumوهذه المادة الدهنية التي تفرزها الغدد
الدهنية الصغيرة ،الملحقة بتراكيب بصيلة الشعر،
تعمل على ترطيب الشعر وحمايته من الجفاف
والتقصف .وكذلك فإن هذه الخضروات داكنة اللون
غنية بالحديد والكالسيوم .هما عنصران مهمان في
صحة الشعر .والمهم توفير الظروف المتصاص
األمعاء لهما من تلك الخضار ،عبر إضافة الليمون
أو غيره .والجزر غني بفيتامين إيه ،والذي ال يسهم
فقط في صحة النظر ،بل صحة ما يقع عليه النظر
من شعر حيوي وجذاب.
بقول الفاصوليا والعدس
قد ال يتوقع البعض أن البقول ،كالفاصوليا بأنواعها،
والعدس ،أحد األغذية المهمة في الحصول على شعر
صحي .وهذه المنتجات النباتية ال تُوفر فقط كمية
مهمة من البروتينات الالزمة إلنتاج شعر صحي ذي
بنية وتركيب متكامل ،بل هي غنية بالحديد والزنك
بفيتامين بي 7-أو ما يُعرف بمركب «بيوتين» .
ونقص مركب «بيوتين» سبب في تقصف وتكسر
الشعر ،وقلة إنتاجه ،وتأخر نموه.
وينصح بتناول ثالثة ،أو أكثر ،أكواب من العدس أو
الفاصوليا ،أو غيرهما من البقول ،أسبوعياً .وهي
الكمية الكافية لتزويد الجسم بمجموعة من العناصر
الالزمة إلنتاج شعر صحي ،إضافة إلى الفوائد
الصحية األخرى للبقول على القلب والشرايين
ومرض السكري.
الجوز والمكسرات
وال تنقضي الفوائد الصحية لتناول المكسرات ،على

القلب أو الشرايين أو الدماغ .لكن وحتى للحصول
على شعر صحي وبراق ،علينا تناول كمية يومية
من مكسرات الجوز أو اللوز أو غيرها.
البيض والدواجن
وبالرغم من أن الدجاج البلدي والديك الرومي
والحمام يكسوها الريش ،إال أن تناولنا للحومها
الصحية ،والمحتوية على البروتينات من النوعيات
«عالية الجودة» ،يُسهم في إنتاج الجلد لشعر قوي.
القمح الطبيعي والحبوب الكاملة
وتناول الحبوب كاملة ،غير المنهكة الفائدة بعمليات
التقشير وإزالة كل المعادن والفيتامينات فيها ،سوا ًء
في الخبز األسمر أو المعجنات أو الشوربة ،سيُمد
الجسم بكميات جيدة ومفيدة من الزنك والحديد
وفيتامينات مجموعة بي.
والميزة األهم في تناول الحبوب الكاملة ،إضافة إلى
غناها بتلك العناصر ،إمداد الجسم بطاقة سهلة الهضم
وطويلة المفعول ،وكميات من األلياف الصحية.
مشتقات األلبان قليلة الدسم
إن مشتقات األلبان الخالية من الدسم هي مصدر جيد
للكالسيوم وللبروتينات في مركبات كاسين ومصل
اللبن .إضافة إلى معادن الحديد والزنك والبوتاسيوم
وفيتامينات بي وسي وإي وإيه .والكالسيوم معدن
مهم لنمو شعر صحي ،وبروتينات الحليب هي
من األنواع «عالية النوعية» ،المهمة أيضاً في
توفير العناصر األساسية لبناء تراكيب شعر سليم.
ولذا فإن للبعض نصيحة «شعبية» ،لها ما يُبرر
صحتها علمياً ،في تناول خليط من لبن الزبادي
مع مكسرات الجوز ،للحصول على شعر صحي.
نظراً ألننا سنحصل على الكالسيوم والبروتينات
«عالية الجودة» والزنك والحديد ودهون أوميغا3-
وفيتامينات بي وإيه.

الطريق إلى شعر صحي ..بين المطبخ والشامبو
إنفاق المال والتعب في البحث عن أفضل شامبو،
أو أفضل مكيفات الـ «كونديشنر» ،أو أفضل ماء
لغسله ،أو أفضل «جل» أو «سبري» لتثبيته،
ليس هو األساس في الحصول على شعر حيوي
جذاب .بل البحث في تلك المستحضرات والمنتجات
التجميلية والتنظيفية ،هو حول أقلها ضرراً بالشعر
حينما نُريد تنظيفه أو تصفيفه في وضعيات تتناسب
مع الموضة أو المناسبة االجتماعية التي نحضرها.
هل يعني هذا أن العناية بالشعر ليست تحت ماء
االستحمام أو أمام مرآة التسريحة  ..بل هي في
المطبخ وعلى طاولة الطعام؟
ما يُسهم في نشاط هذه النواع من النمو هو توفر
العناصر الغذائية الالزمة ،أي التي علينا الحصول
على كميات كافية منها عبر غذائنا .وحينما تكون
تغذيتنا صحية ،فإن أجزاء أجسامنا ،الخارجية
والداخلية ،ستكون قوية وأكثر صحة .وبالذات حينما
تكون غنية بالعناصر المستخدمة في إنتاج خصالت
الشعر ،فإن الشعر سيكون في هيئة وتركيب وبُنية
صحية .بل وسيتمكن من مقاومة ما يتعرض له من
أي ظروف بيئية قد تُزيل عنه مظاهر القوة والصحة.

تناول «بيوتين» من الغذاء فقط
«بيوتين» أو فيتامين بي 7-أو فيتامين إتش ،كلها
لقب واحد ألحد المركبات التي تعمل على المشاركة
في إتمام عدة تفاعالت كيميائية مهمة في الجسم،
وخاصة ما له عالقة بالدهون التي يفرزها الجلد.
وهي مادة متوفرة في بعض من المنتجات الغذائية
بنسب متفاوتة .كما تستطيع إنتاجه مجموعات
البكتيريا الصديقة الموجودة في أمعاء اإلنسان.
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سالم وهدان
في خطوة مرتقبة ،أعلن سيف اإلسالم القذافي نجل
الرئيس الليبي السابق معمر القذافي نيته الترشح
لخوض االنتخابات الرئاسية القادمة في بالده ،رغبة
منه في إعادة الحكم إلى عائلته بعد سبع سنوات من
ثورة الليبيين ضد نظام أبيه ،ليضاف اسمه إلى قائمة
األسماء المدعومة والطامعة في رئاسة ليبيا.
إعادة إعمار ليبيا بمساعدة دول الجوار
إعالن نجل القذافي نيته الترشح للرئاسة ،جاء على
لسان مدير حملته االنتخابية أيمن بوراس الذي أشار
في ندوة صحفية بإحدى ضواحي تونس العاصمة
إلى أن الغاية من هذا الترشح “إنقاذ ليبيا”.
وسلط بوراس الذي يشغل ً
أيضا مهمة الناطق باسم
“لجبهة الشعبية الليبية” ،الضوء على البرنامج
السياسي واإلصالحي للقذافي ،الذي قال إنه يتمحور
حول “إعادة إعمار ليبيا بمساعدة دول الجوار”،
موضحً ا ذلك بقوله “هو مشروع إنقاذ وطني
متكامل سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا منفتحً ا على
كل األطراف المحلية واإلقليمية والدولية ،حتى تلك
الدول التي أساءت إلى عالقتها معنا سنة ،2011
على أساس اإلسالم واالتفاقيات الدولية”.
ويتضمّن مشروع سيف اإلسالم حسب مدير حملته
االنتخابية “مشروع المصالحة الليبية
والعفو والحوار الليبي – الليبي ،وأن
يخضع الجميع لسلطة القضاء والعرف
االجتماعي ،بهدف كشف فصول تلك
المؤامرة التي أحيكت للوطن ،كي نبين
للعالم حقيقة الحقد الصليبي المستديم
ضد اإلسالم وحقيقة األطماع في
ثروات الشعب الليبي وخيرات البالد،
وسنمد أيادينا لمن أراد السالم داخل
البالد وخارجها لنفتح معه صفحة
بيضاء”.
وقال بوراس إنهم سيرحبون بكل النتائج
ً
طرفا في الحياة السياسية
وسيكونون
من أجل إعادة بناء ليبيا ،وأضاف أيمن
بوراس أن سيف اإلسالم حر طليق
ويتمتع بحقوقه المدنية كافة ،وموجود
حاليًّا داخل الحدود الليبية ولم يغادرها،
مشيرً ا إلى أن سيف اإلسالم سيخاطب
خالل األيام القادمة الليبيين بشكل مباشر
إلعالن خططه االنتخابية المقبلة.
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محكمة الجنايات الدولية
إعالن سيف اإلسالم القذافي ترشحه لرئاسة ليبيا،
ت ّم رغم علمه بالدعوة الموجهة ضده من محكمة
الجنايات الدولية التي دعت في أكثر من مرة
السلطات الليبية إلى اعتقاله أو تسليم نفسه“ ،تماشيًا
مع التزامات ليبيا الدولية” ،لمحاكمته بتهمة ارتكاب
جرائم ضد اإلنسانية.
وفي حزيران الماضي ،أفرجت كتيبة ليبية مسلحة
تطلق على نفسها اسم “كتيبة أبو بكر الصديق” عن
ً
محتجزا في مدينة الزنتان
سيف اإلسالم الذي كان
غرب ليبيا منذ تشرين الثاني عام  ،2011بنا ًء على
قانون العفو العام رقم  6الصادر عام  2015عن
برلمان طبرق ،رغم حكم اإلعدام الصادر ضده.
وحكمت محكمة في طرابلس باإلعدام غيابيًا على
سيف اإلسالم في  28من تموز  2015بسبب
جرائم حرب ،من بينها التحريض على إثارة الحرب
األهلية واإلبادة الجماعية وإساءة استخدام السلطة
وإصدار أوامر بقتل المتظاهرين واإلضرار بالمال
العام وجلب مرتزقة لقمع ثورة فبراير.
وكانت كتيبة أبو بكر الصديق بقيادة العجيمي العتيري
قد تمكنت من القبض على سيف اإلسالم رفقة عدد
من حراسه في صحراء ليبيا ،ونقلته إلى أحد سجون

الزنتان ،ليبقى حبيس جدرانه ،رغم المطالبات
المتزايدة بضرورة نقله إلى العاصمة طرابلس
للمثول أمام قضاة المحاكم ،ومطالبات دولية أخرى،
بينها محكمة الجنايات الدولية ،بضرورة تسليمه لها
على خلفية صدور حكم بالقبض عليه منذ حزيران
عام .2011
فرص سيف اإلسالم
حظوظ نجل القذافي في الفوز في هذه االنتخابات إن
تمت كبيرة ،وسبق أن بدأ أنصاره في ترتيب عودته
للمشهد السياسي في ليبيا من خالل إطالق الجبهة
الشعبية لتحرير ليبيا ،وانخرطت في هذه الجبهة عدة
قيادات وقبائل ألجل دعم نجل القذافي في المستقبل
وترشيحه للرئاسة ،أهمها المجلس األعلى للقبائل
الذي يجمع عشرات القبائل من مختلف مناطق ليبيا
ً
ممثل
الذي اختار منذ أيلول  2015سيف اإلسالم
شرعيًا لليبيا.
يجعل خيار المجلس األعلى للقبائل من سيف اإلسالم
على مقربة من الفاعلين األساسيين في الحياة
السياسية في بلد تتمتع فيه المؤسسات القبلية بثقل
اجتماعي كبير ،وبغض النظر عما إذا كان هذا الثقل
رسميًا أو غير رسمي ،فهو يكتسي أهمية ،كما أنه

عامل فاعل في استقرار البالد.
تعد العشيرة عنصرً ا أساسيًا من مكونات المجتمع
الليبي والنظام السياسي المرتكز على التحالفات
القبلية أكثر من النخب الحضرية ،وكثيرً ا ما ساهمت
التحالفات القبلية في تركيز النظام الليبي لسيادته
وقوته ،على الرغم أن والء العشائر يبقى ظرفيًا
ومتقلبًا.
وما زال سيف اإلسالم القذافي يتمتع بشعبية في ليبيا
ويحظى بمكانة كبيرة خاصة من أنصار ومؤيدي
نظام والده الذين عادوا في الفترة األخيرة إلى الواجهة
والنشاط ،فرؤية األعالم الخضراء وصور القذافي
ً
ومألوفا في
وابنه سيف اإلسالم باتت مشه ًدا طبيعيًا
عدد من الشوارع الليبية ،ويرى أنصار القذافي أن
سيف يمكن أن يلعب دورً ا كبيرً ا في إحالل السالم
ولم شمل الليبيين ،كما أنهم يرون فيه منقذ ليبيا من
المخاطر التي أصابتها ومن المطامع وحالة االنهيار
والضياع التي وصلت إليها ،حسب قولهم.
من الناحية المالية ،من المرجح أن يكون تحت
تصرف سيف اإلسالم قرابة  20مليار دوالر ،وهي
األموال التي نجت من عملية تجميد ممتلكات القذافي
التي أقرتها األمم المتحدة ،علمًا بأن الثروة العائلية
للقذافي وصلت قيمتها إلى قرابة  300مليار دوالر.
يحظى بدعم أنصار أبيه
يمثّل سيف اإلسالم بالنسبة إلى “القذافيين” ،الشخص
السياسي الوحيد القادر على توحيد مستقبل ليبيا،
على الرغم من أن بعضهم انضم إلى اللواء المتقاعد
خليفة حفتر بعد االستفادة من العفو الذي منحه إياهم
برلمان طبرق ،ولكن ،يبدو حسب عديد من المحللين
أن أتباع سيف اإلسالم أكثر تنظيمًا.
وتجدر اإلشارة إلى أن الخريطة األممية التي قدمها
المبعوث األممي إلى ليبيا غسان سالمة قبل شهر ،لم
تستثن مؤيدي أو قيادات النظام السابق من المشاركة
ِ
في العملية السياسية في ليبيا واالنتخابات الرئاسية
البرلمانية القادمة ،وهو ما رآه البعض فرصة لعودة
سيف اإلسالم القذافي من الباب الكبير إلى السلطة
وتحقيق طموحات مؤيديه ،ومن غير المستبعد أن
يتمكن من الفوز بالرئاسة حسب اإلعالمي والكاتب
الليبي باسم الصول الذي يرى أن سيف اإلسالم
“سيكون الحل األجدر إلنقاذ ما تبقى من النسيج
االجتماعي الليبي”.

ماهر مالك
أعلن لبنان عن مبادرة تهدف إلى منح الجنسية ألبناء
اللبنانيات المتزوجات من أجانب ،مع استثناء دول
الجوار من الموضوع.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده وزير الخارجية
اللبناني جبران باسيل بمقر وزارة الخارجية
بالعاصمة بيروت بمناسبة عيد األم الذي يحتفل به
لبنان وعدد من الدول العربية في  21مارس/آذار
من كل عام.
وبحسب باسيل يدور الحديث عن "مبادرة للمساواة
بين اللبنانيين نساء ورجاال ،انطالقا من الدستور
واالتفاقات الدولية واتفاقية القضاء على جميع أشكال
التمييز ضد المرأة".
وأوضح "سنتقدم بمشروع قانون لتحقيق المساواة
بين المرأة والرجل وإعطاء المرأة الحق بمنح
الجنسية ألبنائها إذا كانت متزوجة من غير لبناني
باستثناء دول الجوار (أي سوريا وفلسطين)".
ويوجد في لبنان  70ألف امرأة متزوجة من جنسيات
مختلفة ،فضال عن أكثر من  100ألف من أبنائهن
ينتظرون حصولهم على الجنسية اللبنانية ،بحسب
نادرة دعبول ،عضو الهيئة التنسيقية في حملة
"جنسيتي" التي انطلقت عام .2011
وحول استثناء أبناء اللبنانيات المتزوجات من
سوريين وفلسطينيين ،قال باسيل "الدستور يحظر
التوطين ،وبالتالي الدولة اللبنانية متمسكة بحق
العودة للفلسطينيين وإعادة النازحين السوريين".
ويضم لبنان نحو  980ألف الجئ سوري ،إضافة

ما يزيد نحو نصف مليون الجئي فلسطيني مسجلين
بسجالت وزارة الداخلية اللبنانية.
واعتبر باسيل "أن مفهوم "اللبنانية" هو ما يجمعنا
كلبنانيين وتقدمنا بمجموعة خطوات منها قانون
استعادة الجنسية في محاولة للمساواة بين المقيمين
والمنتشرين" .وقال" :في قوانيننا اللبنانية حاالت
غريبة غير مقبولة وغير منطقية ما يدفعنا إلى
محاولة معالجتها".
وتشكو الكثير من اللبنانيات المتزوجات من أجانب
من أن أبناءهن محرومون من فرص العمل والعالج
على نفقة الدولة ،أو الدخول إلى الضمان االجتماعي،
إضافة إلى تجديد كل  3سنوات إقامة األبناء.
وقد اعتصمت مئات األمهات اللبنانيات المتزوجات
من أجانب أمام مقر الحكومة وسط بيروت للمطالبة
بحقهن في منح الجنسية ألوالدهن.
وينص القانون الصادر أيام االنتداب الفرنسي على
لبنان عام  ،1925على أن المواطن يعتبر لبنانيا إذا
ولد ألب لبناني.
كما تسعى هيئات نسائية وأخرى من المجتمع المدني
منذ  ،2006للضغط على الحكومة اللبنانية من
أجل إقرار قانون يسمح لألم اللبنانية منح الجنسية
ألوالدها.
لكن معظم األطراف ،وتحديدا "النواب الموارنة"
رفضوا االقتراح بحجة ارتفاع عدد المتزوجات
من فلسطينيين وسوريين ومصريين ،ما قد يحدث
خلال ديموغرافيا لصالح السنة على حساب الطوائف
األخرى وفق قولهم.
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نجاح الدوايمه

أبو الوليد

أقامت مؤسسة ابن رشد التعليمية ومدارس قرطبة للبنين والبنات في برلين
دورة تعليمية ،كانت بمثابة يوم تدريبي كامل لتأهيل وتدريب معلمي ومعلمات
اللغة العربية في برلين .وقد تضمن البرنامج المكثف وعلى مدار اليوم تطبيقات
وسائل اإليضاح واأللعاب التعليمية في تعليم مهارات اللغة العربية للناطقين
بغيرها .وقد حضر عدد كبير ال بأس به من المعلمين والمعلمات والمشرفين
ومدراء المدارس في برلين ومن خارج برلين أيضا .وقامت المدير العام
لمدارس قرطبة نهلة تيلخ بإلقاء كلمة رحبت من خاللها بالضيوف وأشادت
بأهمية هذه الدورات التدريبية للمعلمين ودعت إلى االستمرار بالتعاون بين
المؤسسات التعليمية .وتطرقت إلى المنهاج المدرسي الجديد للصف األول
والذي تم وضعه من قبل مختصين تربويين ،وذكرت اإلنجازات والنشاطات
التي تقوم بها مدارس قرطبة .
بعد ذلك جاء دور المدرب الدكتور محمد المطلق الخبير التربوي لدى االسيسكو
ومدير مؤسسة (لمسة) في كوبنهاجن  ،الذي قدم مادة نظرية بأسلوب سلس
ومبسط عن األلعاب اللغوية وتعريفها وأهميتها في تشجيع المعلمين على التفاعل
والتواصل بين الطالب وبهدف تحفيز عملية تعليم اللغة .وتطرق أيضا إلى
نظريات تفسير اللعب عند اإلنسان (لماذا نلعب) وقام بتصنيف األلعاب اللغوية
من حيث الهدف منها وكيفة تحسين مهارة االستماع لدى الطلبة والتمييز بين
الصوت الهدف في اللغة األجنبية والصوت البديل في اللغة األم للطالب.
وتضمنت الدورة أيضا ورشات عمل توضح كيفية المبادرة بالمفردات واأللعاب
التواصلية بدون كالم ،والسباق إلى السبورة وتكوين الكلمات وألعاب قواعد
النحو والصرف وألعاب التخمين وألعاب إمالئية ولعبة الذاكرة ولعبة المالئمة
وهي مالئمة كلمات وصور.
أخيرا جاء دور األستاذ حسان أنيس مدير مؤسسة ابن رشد ومكتبة كتابنا /
كولن ،حيث عرض وسائل إيضاح وألعاب تعليمية لها أكبر األثر والفائدة في
عملية التعلم.
الجدير بالذكر أن هذه الدورة رافقها معرض الكتاب التابع لمكتبة ابن رشد
والذي تم فيه عرض أعداد كبيرة من الكتب ومجموعات من األلعاب التعليمية
الهادفه ،وقد كان اإلقبال على هذا المعرض كبيرا.
وفي الختام تم توزيع الشهادات على جميع المشاركين في هذه الدورة وتم التقاط
الصور التذكارية والجماعية .وقد افترق الجميع على أمل اللقاء في دورات
قادمة بإذن الله.

استضافت سفارة فلسطين في برلين منتصف الشهر الماضي نائب رئيس
حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" وعضو اللجنة المركزية السيد محمود
العالول "ابو جهاد" ،حيث القى محاضرة سياسية في مقرها.
االمسية شهدت حضور اعدادا كبيرة من ابناء الجالية وممثلي التنظيمات
الفلسطينية ،بدأت بكلمة ترحيب القتها سفيرة دولة فلسطين د.خلود دعيبس
رحبت من خاللها بضيف السفارة والحضور ،مؤكدة على اهمية هذا اللقاء كونه
يأتي في مرحلة حرجة وهامة من تاريخ الشعب الفلسطيني ،في ظل ما تمر به
القضية الفلسطينية من تجاذبات على كافة الصعد.
من جانبه تحدث السيد محمود العالول عن العديد من القضايا التي تمس الشعب
الفلسطيني مشيدا بالدور الهام الذي يلعبه ابناء فلسطين المقيمون خارج الوطن،
مشيرا الى الفعاليات الضخمة والمستمرة التي تشهدها جميع المدن االلمانية
خاصة بعد قرارات ترامب االخيرة.
وأكد العالول على ان صعوبة المرحلة الحالية التي يمر بها الشعب ،ترجع
لكونه بات وحيدا في ساحة المعركة حيث تنشغل معظم الشعوب العربية بقضايا
مختلفة ،خاصة في ظل الدعم المطلق الذي تلقاه إسرائيل من حكومة ترامب.
كما تحدث ابو جهاد ضمن العديد من القضايا كالنشاطات التي يقومون بها
لتوثيق وكشف الخداع والتزوير الذي تستخدمه قوات االحتالل االسرائيلي
لتبرير استخدامها للقوة المفرطة في جميع المدن الفلسطينية ،مشيرا الى صمود
ابناء الشعب الفلسطيني ،خاصة في مدينة القدس .كما أشاد بحالة الوحدة والتآخي
التي اثبتها ابناء فلسطين كمسيحيين ومسلمين في ظل الممارسات االسرائيلية
االخيرة بحق المقدسات في فلسطين.
وبحديثه عن ملف المصالحة اكد العالول تمسك القيادة الفلسطينية بالمصالحة
حتى اتمامها رغم جميع العراقيل مؤكدا على حجم الضرر الذي تعرضت له
قضيتنا اثر االنقسام ولما يزيد عن عشر سنوات.
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Brechbohnen Crop's 1 Kg

Hähnchennuggets 800 g, 8X70 g

Blumenkohl Crop's 1 Kg

Hähnchenschnitzel 800 g, 8X70 g

Broccoli Crop's 1 Kg

Kaisergemüse Crop's 750 g

Kalem Börek. Käse 400 g

Teigröllchen mit Käse 1000 g

Rostock
Hamburg

Berlin
Hähnchenburger 2520 g, 36X70 g

Hähnchenbratrollen 2800 g, 40X70 g
Magdeburg

Cottbus

Halle

Dresden
Leipzig

Hähnchennuggets Anur 480 g

Hähnchenburger 2160 g, 36X60 g

Hähnchenbratrollen 2400 g, 40X60 g

Hähnchen Cordon Bleu 500 g, 50X100 g

und viele Nebenstädte ....

Beusselstr. 44n-q, Haus 33b, 10553 Berlin
Fax: 030 - 398 09 144
www.celfrost.net | e-mail: info@celfrost.net
Bestell-Hotline: 030 - 398 44 640
0175 - 826 59 26 | 0177 - 829 98 18

Grüne Bohnen gebr

Tuinbonnen Alkhadraa Molokhia Fijn ALKHADRAA

Ton Baliği SuperFresh

Okra SuperFresh 450 g

Grüne Bohnen 450 g

Sultan Dessert 900 ml.

Molokhia Leaves
ALKHADRAA

Okra (1) ALKHADRAA

Ton Baliği SuperFresh

Lahmacun mit Soja 420 g

Spinat SuperFresh 450 g

Artichoke Alkhadraa

Rulo Börek mit Spinat 500 g

Kadayif Fatlisi Sultan 550 g + 20 g

Maraş Usulü Sultan Künefe 1000 ml.

Erbsen SuperFresh 450 g

Katmer Sultan 180 g + 20 g

Maraş Usulü Sultan Künefe 900 ml.
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Botschaften, Moscheen, Ausländerang., Notdienste

53117 Bonn
Dr. med. Dent. Kathrin El Khaldi
Theaterplatz 2
53177 Bonn
Dr. Hosain El Karkani
Kinderarzt - Allergologie
Pfeilstr.1, 53919 Weilerswist
Dr. Khaled Hamam
Kinder- & Jugendmedizin / Kinderkardiologie
Marktstr. 101, 56564 Neuwied
Tel.: 02631/31713

Physiotherapie

Jalal Al Suleiman
Beueler Bahnhofplatz 26, 53225 Bonn
Tel. 0228-471317

Apotheken

Herz Apotheke
Apotheker Maher Hamam
Oppelnerstr. 130, 53119 Bonn
Tel.: 022897626845
Rhein Apotheke
Apotheker Al-Hafez
Gerhard-von-Are-Str. 4-6
53111 Bonn
Hofgarten Apotheke
Kaiserplatz 16
53113 Bonn
Ahorn Apotheke
Reichsstr. 51
53125 Bonn
Apotheke Theaterpassage
Koblenzer Str. 60
53173 Bonn
Alte Apotheke
Koblenzerstr. 58
53173 Bonn
Einzelhandel
Agadir Shop
Bonnerstr. 3,53173 Bonn
Asif Pervaiz Asian Food Shop
Stiftsplatz 2, 53111 Bonn
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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. Elisabeth 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

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

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.
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Botschaften, Moscheen, Ausländerang., Notdienste
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.: 0231-19 29 2
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
Tel.: 0200-1110550
Kfz-Zulassungsstelle
Hauboldstraße 7, 01239 Dresden
Tel.: 0351-4888008

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
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

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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Physiotherapie Zentrum

Stosswellentherapie

Joachimsthaler Str. 21, 10719 Berlin-Charlottenburg
Tel.: 030 236 23 482 , Fax: 030 236 23 484
www.praxis-almahdar.de
Mo.- Fr.: 09.00 - 18.00 Uhr, Sa. nach Vereinbarung

info@ praxis-almahdar.de
U-Bhf. Kurfürstendamm ( U9) , Bus 204, 249 , M 19, M 29

Designed by dalil.de

.Naturheilpraktiker
.Akupunktur
.Gefäß- und Schmerztherapie
.Krankengymnastik
.Manuelle Therapie
.Massagen
.Elektrotherapie
.Schlingentisch
.Eisbehandlung
.Fango / Heißluft
.Lymphdrainagen
.Sportphysio
.Facilitation Proprioceptive Neuromuskuläre
.Funktionelle Bewegungslehre
.Rückenschulkurse
.Rückbildungsgymnastik
(nach Schwangerschaft)
. Schröpftherapie
.Hausbesuche: Alle Krankenkassen, BG & Privat

 حاالت الطوارئ، شئون األجانب، مساجد،سفارات

Botschaften, Moscheen, Ausländerang., Notdienste
Tel.: 211-8280962
Fahrschule Schwartz
Kölner Str. 147, 40227 Düsseldorf
Tel.: 0211-7792055
Imad Qaddoura An- & Verkauf
Dreherstraße 192, 40625 Düsseldorf
Tel.: 0211-7338502
Kfz-Techniker-Meisterin
Rudaina Amawi
Erkratherstr. 328, 40231 Düsseldorf
Tel.: 0211/921120
Leen-Autohandel
Erkrather Str. 143, 40231 Düsseldorf
Tel.: 0177-6770808
Levantine Shipping & Forwarding GmbH
Amsterdamer Str. 14, 40474 Düsseldorf
Tel: 0211-1715197
Sachverständigen-Büro Hulich
Hüttenstr. 150, 40227 Düsseldorf
Tel.: 02116685448
Bestattungen
Islamisches Bestattungsinstitut in NRW
Ellerstr. 97, 40227 Düsseldorf
Tel.: 0211-46894014
Al-Firdaous
Langenfelderstr. 39, 40591 Düsseldorf
Tel.: 0176-20771658

ESSEN

Moscheen
Salah Eddin
Schonnebeckhöfe Str. 136, 45309 Essen
Tel.: 0201-30 75 12
Abou Bakr
Altenessener Str. 521, 45329 Essen
Juweliere
Juwelier Mekka
Altenessener Str. 251, 45326 Essen
Tel.: 0201-3680985
Serhan
Weberstr. 5, 45127 Essen
Tel.: 0201-8733077
Kosmetik
Haarstudio Sara
Palmbuschweg 4, 45326 Essen
Tel.: 0201-83017773
Reisebüros
V.I.P. Travel
Altenessener Str. 251, 45326 Essen
Tel.: 0201-3163939
Restaurants
Fatamorgana
Girardethaus 2 - 38, 45131 Essen
Tel.: 0201-88777206
Omeirat Grill
Haniel Str. 41, 45327 Essen
Tel.: 0172-5775967
Konditorei
Patisserie Tripoli
1 weber str 15, 45127 essen
Konditorei Sadin
Altenessener Str. 228, 45326 Essen
Friellendorfer Str. 34, 45139 Essen
Tel.: 0201-3641045
Lebensmittel
Adnan Fleischerei
Palmbuschweg 116, 45326 Essen
Tel.: 0173-4068470
Al- Faihaa
Haniel Str. 41, 45327 Essen
Tel.: 02014798950/51
Chtoura GmbH
Alte Bottroper Str. 89, 45356 Essen
Tel.: 0201-3680061
Getränkehandel khoder
Burggrafen str 81, 45139 essen
Tel.: 0201-2766399
Youssef Slim Obst Gemüse Handel
Palmbuschweg 116, 45326 Essen
Tel.: 020120600045
Zaidan lebensmittelgrosshandel
Palmbuschweg-116, 45326 Essen
Tel.: 0201-368 09 72
Möbel / Deko
Damas Gate
Palmbuschweg 116, 45326 Essen
Tel.: 0176-62579230
Teppichland Essen
Bocholder Str. 243, 45356 Essen
Tel.: 0201-6140036

FRANKFURT A. MAIN

Botschaften
Ägypten
Eysseneckstraße 34, 60322 Frankfurt a.M.
Tel.: 069-9 55 13 40
Eritrea
Lyoner Straße 34, 60528 Frankfurt a.M.
Tel.: 069-43 64 96

Noah‘s Deli
Libanesisches Restaurant
Oststr.63, 40210 Düsseldorf
Tel.: 0211-36 77 033
Florenzo Pizzeria
Karlstr 2, 40210 Düsslödorf
Tel.: 0211-16979666
Salam Hallo
Konrad Adenauerplatz 11,40210 Düssedorf
Te.: 0211-1609677
Sahara resturant
Friedrich str .8, 40217 .düsseldorf
Sanin
Kölnerstr. 61, 40211 Düsseldorf
Tel.: 0211-1710505
Zedern-Restaurant
Erkrather Str. 87, 40233 Düsseldorf
Tel.: 0211-7333084
Lebensmittel
Anual-Lebensmittel
Lessingstr. 35, 40227 Düsseldorf
Tel: 0211-774341
Arabischer Markt
Markenstraße 9, 40227 Düsseldorf
Tel.: 0211-310821
Dounia Al Maghreb
MintropStraße 17 , 40215 Düsseldorf
Tel: 0211-17092946
Ela Handelsgesellschaft
Markenstr. 2, 40227 Düsseldorf
Tel.: 0211-725619
Lager Beirut
Krupp Str. 8, 40227 Düsseldorf
Tel.: 0211-24459275
MARKETIM Warenhandels GmbH
Am Turnisch 3, 40231 Düsseldorf
Tel: 0211-224300
Marokko-Shop
Scheurenstr.25. 40215 Düsseldorf
Tel.0211-977 171 25
Nador
Linienstr. 7, 40227 Düsseldorf
Tel: 0211-1653781
Neptun Fisch GmbH
Stresemannplatz. 5, 40210 Düsseldorf
Tel.: 0211-8308881
Turan Feinkost
Stockkampstr. 56, 40477 Düsseldorf
Tel.: 0211-5144431
Zedern Markt
Erkrather Str. 87, 40233 Düsseldorf
Tel.: 0211-7333084
Telekommunikation/ Elektro
E-PRODUCTS.DE
Service - Beratung- Reparatur
Klosterstr. 68a, 40211 Düsseldorf
Tel.: 0211-170 87 70
Internetkaffe Marrakesch
Schillerstr.46, 41464 Neuss
Tel.: 0176-23 76 79 06
Mobile communication
Dülmmener weg 33 düsseldorf 40472
Mediafone Telekommunikation
Kölnerstr. 226, 40227 Düsseldorf
Tel.: 0049211-7794402
PCE Call Shop
Krupp-str 6, 40227 Düsseldorf
Tel.: 0211-38737140
Frisier-Salons
Azize Friseur Haarmoden
Dreherstr. 169 C, 40625 Düsseldorf
Tel.: 0211-234262
Coiffeur Le Soleil
Karlstrasse 2, 40210 Düsseldorf
Tel.: 0211-1793189
Friseursalon de Paris
Ellerstraße 62, 40227 Düsseldorf
Tel.: 0211-2710726
Metta Friseur
Hafenstr. 58-60, 41460 Neuss
Tel.: 02131-547250
Mina‘s Hairstyling
Kapitelstr.18, 41460 Neuss
Tel.: 02131-2 44 88
Sellam Friseursalon
Duisburger Str. 64, 40479 Düsseldorf
Tel.: 0211-4976669
Autos / Kfz-Techniker
Autoglas A1 An- & verkauf
Kölner Landstr. 34, 40591 Düsseldorf
Tel: 0211-3119683
Autopflege
Auto Kosmetik Service
Behrenstr.54, 40233 Düsseldorf
Tel.: 0174-1737961
Aydinli
Erkrather Str. 143, 40233 Düsseldorf

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
Nakhil
Ellerstr. 60, 40227 Düssedorf
Tel.: 0211-7885639

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
Grünstr. 6, 40212 Düsseldorf
Tel.: 0211-8629280
Dr. Ghassan saleh
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Versicherung, Vorsorge und Vermögensaufbau

استشارات مهنية في المجاالت التجارية والخاصة

Professionelle Beratung im Privat- und Firmenbereich.

ـ تأمين السيارات
ـ تأمينات للمنازل
ـ تأمينات المسؤوليات العامة والخاصة
ـ تأمينات الحوادث
ـ تأمينات اإلصابة في العمل
ـ تأمينات تكميلية لألسنان
ـ تأمينات المعاشات الخاصة
 تأمينات الحقوق القانونية تأمين محتويات الشركات-

- Autoversicherung
- Hausratversicherung
- Haftpflichtversicherung
- Unfallversicherung
- Berufsunfähigkeitsversicherung
- Zahnzusatzversicherung
- Privatrente
- Rechtsschutzversicherung
- Firmeninhaltsversicherung
und vieles mehr

. التي تغطي معظم احتياجات عمالئنا في الحياة الخاصة والعملية،ولدينا الكثير من التأمينات األخرى

Jomanah El-Nejmi
Kundenberaterin in der Firmenfachagentur Teja Pauli

Telefon: 030 6 80 74 92 30 | 030 6 80 74 92 39
Mobile : 0176 64 83 65 06
www.allianz-teja-pauli.de

| jomanah.El-Nejmi@allianz.de

Enzianstr. 2, 12203 Berlin
Bürozeiten:
Mo.-Do. : 08:30 - 17:30 Uhr
Fr.
: 08:30 - 15:00 Uhr
und nach Vereinbarung

Mehr als 125 Jahre Erfahrung, Kompetenz und Finanzstärke.

Wir setzen unsere Expertise für rund 20 Millionen Kunden ein, um jedem Einzelfall gerecht
zu werden
Vereinbaren Sie noch heute einen Termin!

 حاالت الطوارئ، شئون األجانب، مساجد،سفارات

Botschaften, Moscheen, Ausländerang., Notdienste
Karatren Altona (Cafe-Lounge)
Bahrenfelder Str. 98, 22756 Hamburg
Karatren City (Cafe-Restaurant-Lounge)
Lange Reihe 2, 20099 Hamburg
Tel.: 040-27861989
Restaurants
1001 Nacht
Sternstraße 2-4, 20357 Hamburg
Tel.: 040-43910944
Al Arabi
Barnerstr. 42, 22765 Hamburg
Tel.: 040-392821
Aladdin Restaurant
Bahrenfelder Str. 211, 22765 Hamburg
Tel.: 040-39907989
Amarain
Oldesloer Straße 33, 22457 Hamburg
Tel: 040-51318835
Azeitona
Beckstr. 17, 20357 Hamburg
Tel.: 040-68981481
Boussi Falafel
Ballindamm 40, 20095 Hamburg
Tel.: 0174-8156942
Dr. Salim Restaurant
Lübecker Str. 119, 22087 Hamburg
Tel.: 040-25497023
Falafel Factory
Schanzenstr. 101, 20357 Hamburg
Tel.: 040-87976818
Hamburger Gastro GmbH
Steindamm 70, 20099 Hamburg
Tel.: 040-280550972
Karatren City (Cafe-Restaurant-Lounge)
Lange Reihe 2, 20099 Hamburg
Tel.: 040-27861989
Lajali Restaurant
Barmbeker Markt 41, 22081 Hamburg
Tel.: 040-60098735
Le Marrakech
Kellerbleek 10, 22453 Hamburg
Tel.: 040-57145301
ÖZ Urfa Restaurant
- Steindamm 43, 20099 Hamburg
Tel.: 040-28055700
- Moorstr. 2, 21073 Hamburg Harburg
Tel.: 040-64883613
RIADs
Johannes-Brahms-Platz 7, 20355 Hamburg
Tel.: 040-35716923
Salam City
Steinstr. 27, 20095 Hamburg
Tel.: 040-336539
Saliba Alsterarkaden
Neuer Wall 13, 20354 Hamburg
Tel.: 040-345021
Saliba Restaurant
Leverkusenstr. 54, 22761 Hamburg
Tel.: 040-858071
Shisha Loung
Wandsbeker Chaussee 31, 22089 Hamburg
Tel.: 040-38622100
Zeder Restaurant
Wendenstr. 448, 20537 Hamburg
Tel.: 040-27867125
Lebensmittel
Asia Mix (Import-Export)
Hammer Deich 70, 20537 Hamburg
Tel.: 040-542704
Belad Elsham
Hammer Deich 70, 70537 Hamburg
Tel.: 040-21985794
Iman Warenhandel GmbH
Fenglerstr. 11, 22041 Hamburg
Tel.: 040-6570368
Le Marché du Levant
Clemens-Schultz-Str. 48,20359 Hamburg
Tel.: 040-31790559
Sultan Markt GmbH
Steindamm 39, 20099 Hamburg
Tel: 040-2802802
Orient Gate e.k
- Nagelsweg 19, 20097 Hamburg
Tel.: 040-25328444
- Gustav-Kunst- Str. 2-16, 20539 Hamburg
Tel.: 040-78073558
Autos
Abdo Autohandel
Hammer Deich 5 , 20537 Hamburg
Tel.: 0171-3141660
Aziz Autohandel
Borstelmannsweg 112, 20537 Hamburg
Tel.: 040-23687345
Ballout Autohandel
Amsinckstraße 43, 20097 Hamburg
Tel: 040-23532988
MAS GmbH

Tel.: 040-280 53 914
Ausländer
Ausländerbehörde
Amsinckstrasse 28+34, 20097 Hamburg
Tel.: 040-4 28 39 - 0
Ausländerangelegenheiten
Harburger Rathauspassage 2
21073 Hamburg, Tel.: 040-428 28 - 0
Notdienste
Ärztlicher Notdienst
Tel.: 22 80 22
Zahnärztlicher Notdienst
Tel.: 0180-05-05 05 18
Fahrdienst für Behinderte
Tel.: 040-4 28 28 - 0
Apothekenbereitschaft
Tel.: 721 21 14
Strom
Tel.: 0180-1 439000
Funk-Taxi
Tel.: 040-774353
Kreditkartensperrung
Tel.: 116 116
Stadtentwässerung
Tel.: 040-349890
Familienberatung
Tel.: 28 01 40 70
Ärzte
Dr. med. Abdul Wahid Ghorwall
Brödermannsweg 82, 22453 Hamburg
Tel.: 040-5533100
Dr. med. Mahaleh Abolghassem
Neuenfelder Str. 96, 21109 Hamburg
Tel.: 040-7541000
Dr. med. dent. Abo-Saleh Aysar
Hegeneck 3, 22149 Hamburg
Tel.:040-6724257
Dr. med. dent. Ali Amani
Hoheluftchaussee 66, 20253 Hamburg
Tel.: 040-481527
Dr. med. Elias Salim
Tonndorfer Hauptstr. 69, 22045 Hamburg
Tel.: 040-30031202
Dr. med. Kamil Farhat
Chirurgie
Hamburger Str. 125, 22083 Hamburg
Tel.: 040-2991911
Dr. med. Kamran Maher
Innere Medizin
Rothenbaumchaussee 239, 20149 Hamburg
Tel.: 040-454545
Dr. med. Khalid Al-Khalidy
Praktischer Arzt
Arp-Schnitger-Stieg 11, 21129 Hamburg
Tel.: 040-7459506
Dr. med. dent. Malek Gabsha
Zahnmedizin
Wandsbeker Chaussee 114, 22089 Hamburg,
Tel.: 040-205013
Dr. med. Said Maroof Ramia
Allgemeinmedizin
Adenauerallee 9 , 20097 Hamburg
Tel.: 040-248090
Dr. med. dent. Nicolas Abou Tara
Harburger Ring 10, 21073 Hamburg
Tel.: 040-777474
Dr. med. Rahim Sadighi
Spitalerstr. 1, 20095 Hamburg
Tel.:040-337103
Dr. med. Yasmin Sabri
Bei der Johanniskirche 20, 22767 Hamburg
Tel.: 040-43095850
Dr. med. Yunus Raha
Washingtonallee 42, 22111 Hamburg
Tel.: 040-6551662
Apotheken
Hauptbahnhof Apotheke Wandelhalle
Glockengießerwall 8-10, 20099 Hamburg
Tel.: 040-32527383
Reisen
Ajamko Reisebüro
Kreuzweg 20, 20099 Hamburg
Tel.: 040-249844
AT muslimereisen.de GmbH
Ernst-Merck-Str. 12-14, 20099 Hamburg
Tel.: 040-31708778
Backwaren
Nura GmbH Arabische Backwaren
Beerenweg 1B, 22761 Hamburg
Tel.: 040-89709607
Cafés
Al Madyafa
Böckmannstraße 7, 20099 Hamburg
Tel.: 040-35963320
DarkCon (Shisha)
Fuhlsbüttler Str. 216b, 22307 Hamburg
Tel.: 040-28782622

Layalina Restaurant
Taubenstr. 17, 60313 Frankfurt a.M
Tel.: 069-92884696
Juwelier
Juwelier Dubai
Weserstr. 16, 60329 Frankfurt a.M.
Tel./ Fax: 069-25627533
Textilien
Textil und Schuhrecycling
Kinzingheimer Weg 119, 634596 Hanau
Tel.: 0171-7982529
Reisen / Fluggesellschaften
Eisa- Reisen
Reisevermittlung in alle Welt
Münchener Str. 12, 63450 Frankfurt a.M
Tel.: 069-232025
Frankfurt Messe Appartements
Tourist.- & Dienstleistungen
Müller Str. 12, 60486 Frankfurt a.M
Tel.: 069-7073248
GULF Air
Stresemannallee 30, 60596 Frankfurt a.M
Tel.: 069-71911215
Immobilien
El- Seedy Handelsagentur
Weinberg Str. 13, 64546 Mörfeldn. Walldorf
Tel.: 06105-450740
Autos
Autos An und Verkauf
Rodgaustr. 29, 63457 Hanau Grossauheim
Tel.: 06181-9065912
Kfz Handel Abdullah Jaradeh
- Lager: Ernst- Wiss Str. 2, 65933 Frankfurt
a.M, Tel.: 069-388049
- Quer Str. 7, 63065 Offenbach a.M
Tel.: 069-388049
MHD Yafoufi
Industriestr. 10, 36505 Langenselbold
Tel.: 006184-9065912
Pyramids GmbH
Auto- Hobby- Miet- Werkstatt Karosserie
Wald Str. 264, 63071 Offenbach a.M
Tel.: 069-873539
Terkawy GmbH
- Moehne Str. 16, 63452 Hanau
Tel.: 06181-520258
- Rodgau Str. 29, 63452 Hanau
Tel.: 06181-520258
Terkawi- Safar Gbr
Kanal Str. 6, 73630 Remshalde- Grunbach
Tel.: 07151-9948593
Yafa Automobil
Industreistr. 1, 36543 Neuberg
Tel: 06183-902547
Im- & Export
Cargo Terminal Internationale Spedition
GmbH
Mainzer Land Str. 167, 60327 Frankfurt a.M
Tel.: 069-730011
Prince Import & Export
Schöne Aussicht Str. 5, 63065 Offenbach
Tel.: 069-17516628
Pyramids GmbH Pyramids
Im- & Export Ltd.
Wald Str. 264, 63071 Offenbach a.M
Tel.: 069-873539
Spedition Internationale Forwading
Frankenallee 125-127, 60326 Frankfurt a.M
Tel.: 069-750339-0

FREIBURG

Moscheen
Islamisches Zentrum
Hugstetter Str. 36, 79106 Freiburg i.B.
Tel.: 0761-272805

HAMBURG

Botschaften
Ägypten
Harvestehuder Weg 47, 20149 Hamburg
Tel.: 040-4 13 32 60
Jordanien
Rothenbaumchaussee 95, 20148 Hamburg
Tel.: 040-30 97 27 12
Syrien
Brooktor 11, 20457 Hamburg
Tel.: 040-32 18 61
Tunesien
Overbeckstraße 19, 22085 Hamburg
Tel.: 040-2 20 17 56/57
Moscheen
Islamische Gemeinde
Böckmannstr. 40, 20099 Hamburg
Tel.:040-241607
Al Quds Moschee
Steindamm 103, 20099 Hamburg
Tel.: 040-32034391
Al Nour Moschee
Kleiner Pulverteich 17, 20099 Hamburg

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 MainhausenMainflingen, Tel.: 06182-23544
Apotheken
Lotus Apotheke
Kaiser Str. 72, 60329 Frankfurt a.M
Tel.: 069-236312
Rechtsanwälte
Kanziel Gründau Rechtsanwälte
Peter Müller & Walled El- Nashar
Siedler Str. 2, 63584 Mittelgründau
Tel.: 06058-8464
Restaurants
Imbiss Melila
Karlsruher Str. 3, 60329 Frankfurt a.M
Tel.: 069-234602
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Botschaften, Moscheen, Ausländerang., Notdienste
Fischladen la Mer
Dohlener Str. 9, 41239 Mönchengladbach
Tel.: 02166-295560
Bäckerei
Yesilli
Fridrich-Ebert-Str. 43, 41236 Mönchengladbach
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 Mönchengladbach Tel.; 02166131710

MÜNCHEN

Botschaften
Jordanien
Barerstraße 37, 80799 München
Tel.: 089-28 29 53
Marokko
Ganghoferstraße 29, 80339 München
Tel.: 089-92 82 13 60
Tunesien
Herzog-Heinrich-Str. 1, 80336 München
Tel.: 089-55 46 35, 5 50 25 17
V.A.Emirate
Lohengrinstraße 21, 81925 München
Tel.: 089-41 97 70
Moscheen
Al Mohsinin
Schleißheimer Str. 426 /Haus 10
80809 München, Tel.: 089-3539 6882
Islamisches Zentrum
Wallnerstrasse 1-5, 80939 München
Tel.: 089-32 50 61
Islamische Union
Landwehrstr.44, 81336 München
Tel.: 089-53 11 95
Ausländer
Ausländerbehörde
Ruppertstr. 19, 80466 München
Tel.: 089-233-96010
Öffnungszeiten:
Mo: 8:00 -12:00 Uhr
Di: 8:00 -12:00/ 14:00-18:30 Uhr
Do: 8:00 -12:00 Uhr, Fr: 7:00 -12:00 Uhr
Notdienste
Apotheken Notdienst
Tel.: 089-5160-2611
Kindernotarzt 112
Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Tel.: 01805-19 12 12
Krankenbeförderung
Tel.: 089-19 222
Zahnärztlicher Notdienst
Tel.: 089-7 23 30 - 93
Giftnotruf
Tel.: 089-19 240
Familiennotruf
Tel.: 089-238 85 66
Gas Tel.: 089-15 30-16 oder -17
Strom Tel.: 089-3 81 01 01
Wasser Tel.: 089-18 20 52
Fernwärme Tel.: 089-23 03 03
Wasserrohrbruch
Tel.: 089-18 20 52
Ärzte
Dr. Ayman Mahdi-Joest
HNO- Praxis am Partnerplatz
Albert-Roßhaupter Str. 69a,81369 München
Tel.: 089-76 92 265
Restaurants
Oasis Imbiss
Landwehr Str. 9, 80336 München
Tel.: 089-51 61 69 89

MÜNSTER

Ärzte
Dr. Walid Ayad / Kiefer-Gesichtschirugie
Windthorstr. 56, 48143 Münster
Tel.: 0251-4841812
Dr. Abdul Hadi Al Nahlaoui / Neurochirogie
Friedrich-Ebert-Str. 157-159, 48153 Münster
Tel.: 0251-7477940
Reisebüro
Orient Reisebüro
Ludgeriplatz.2, 48151 Münster
Tel.: 0251-1321006
Safari Reise
Steinfurterstr. 15, 48149 Münster
Tel.: 0251-2101113
Fiseur Munir
Bremer Platz 3, 48155 Münster

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

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

Juwelier
Juwelier Dubai
Reithausplatz 5, 71634 Ludwigsburg
Te.: 0714-16434772, Telefax: 19743663

IDSTEIN

Moscheen
Arabischer Kulturverein
Bismarckstr. 120 A
67059 Ludwigshafen am Rhein

KAARST

LUDWIGSHAFEN

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

Botschaften
Sudan
Lanaer Straße 1, 65510 Idstein
Tel.: 06126-94 15 11
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

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
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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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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

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

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

Botschaften, Moscheen, Kirchen, Vereine, Beratungen

Jordanische Gemeinde-Berlinـ الجالية األردنية
Postfach 410426, 12114 Berlin,براندبورغ/برلين
Tel. 030-8529691
Jordanische Gemeinde Deutschland
Warthestr. 72,
ـ الجالية األردنية ـ ألمانيا
12051 Berlin,
Libanesisch - deutsche
جمعية و مدرسةAl - Rissala e.V
الرسالة اللبنانية األلمانية
Schulstr. 112, 13347 Berlin
MAG,
ـ الجمعية الطبية العربية
Kaiserdamm 17, 14057 Berlin,
Tel. 030-3255825
ـ لجنة أبناء مخيم برج الشمالي
NTLSV,
Hermannstr. 130, 12051 Berlin
Tel. 0176-67244544
ـ نادي شباب
Palästina Jugendclub e.V.,
فلسطين
Prinz-Eugen-Str. 12, 13347 Berlin
Tel./ Fax: 030-46065549
 التجمع الفلسطيني في ألمانياPGD,
Wissmannstr. 9, 12049 Berlin
Tel. 030-89398835/6
 جمعية السالمSalam e.V.,
Lützowstr. 57, 10785 Berlin,
Tel. 030-98296968
ـ مركز الشبيبة الرياضي
SC Integra e.V.,
اإلندماجي
Steinmetzstr. 63, 10783 Berlin,
Tel: 0172-1588910
ـ الجالية السودانية
SGBB,
Holsteinische Str. 30, Steglitz
Tel. 030-84306040
ـ الصالت
Silat Tayba,
الطيبة السودانية
c/o Selbsthilfe Kontakt
Perleberger Str. 44,
10559 Berlin, Tel. 030-67514678
ـ النادي السوداني
SUDANCLIB,
Franz-Mehring-Platz 1, 10243 Berlin,
Tel. 030-29784248
Vereinigte Jordanische Gemeinde ـ الجالية
Tel.: 0176-40545041
األردنية الموحدة ـ ألمانيا

ـ لمرضى اإليدز
A.I.D.S.-Hilfe,
Dieffenbachstr. 33,Kreuzberg
Tel.690 08 70
ـ للمعوقين
Behinderten,
Bizetstr. 51-53, Tel. 92 70 36-0
Dreiklang Afro-Arabisches
ـ لتأهيل الشباب
Mediencenter,
Franz-Mehring-Plaz 1, 10243 Berlin,
Tel. 030-29784248
ـ استشارة للنساء
Elisi Evi,
Skalitzer Str. 50/51, 10997 Berlin,
Tel. 030-6187383
ـ جمعية األسرة
Familie e.V.,
Paul-Lincke-Ufer 34, 10999 Berlin
Tel. 030-61627507
ـ استشارت لكل األسرة
Familienberatung,
Pohlstr. 74, 10758 Berlin,
Tel. 23005583
ـ لكل المعوقين
Händikap e.V.,
Berliner Infodienst für alle Behinderten
Tel. 84 31 09 08
ـ استشارة
Interkulturelle Familienberatung,
Boppstr. 10, 10967 Berlin األسرة و المدرسة
Tel. 030-259006/57
ـ إستشارات
Jugendwohnen im Kiez e.V.,
إجتماعية
Waldemarstr. 57, 10997 Berlin
Tel. 030-32517806
Jugend-/ Familienberatung, ـ للشباب والعائالت
Bruno-Bauer-Str. 10, Neukölln
Tel. 030-8219945
ـ مركز عالج
Kindertherapie Zentrum,
األطفال
Paul-Lincke-Ufer 41, 10999 Berlin
Tel. 030-6122043
ـ لالجئين
KuB,
Beratungsstelle f. ausländische Flüchtlinge,
Oranienstr. 159, Kreuzberg
Tel. 61 49 40-0
ـ للسكان
Mieterverein e.V.,
Wilhelmstr. 74, Mitte
Tel. 030-226 26-0
ـ إستشارات قانونية لألجانب
Rechtsberatung,
für Ausländer, Rathaus Schöneberg
Tel. 030-75606263
ـ لمرضى السرطان
Selbsthilfe Krebs e.V.,
Albrecht-Achilles-Str. 65,
Wilmersdorf , Tel. 891 40 49
63

Al Karama,
ـ الكرامة
Wilhelmshavener Str. 22, 10551 Berlin
Tel. 030-39035516
Al Karmel,
ـ الكرمل
Großbeerenstr. 28d, 10965 Berlin
Tel. 030-76765386
Al-Mabarat e.V.,
ـ جمعية المبرات الخيرية
Sonnenallee 69, 12045 Berlin
Tel./ Fax: 030-62725564
Al Nadi,
ـ النادي
Rheunstr. 54, 12161 Berlin,
Tel. 030-8520602
Al Yarmouk
ـ جمعية أصدقاء اليرموك
Freundschaftsgesellschaft Berlin
Tel. 0163-6032158 / 0176-77144020
ww.ayfg.de
Arabisch-Deututscher ـ الجمعية العربية األلمانية
Kulturaustausch e.V.,
للتبادل الثقافي
Nogatstr. 15, 12051 Berlin,
Tel. 030-80573788
ArDIF e.V.,
ـ معهد البحوث اإلجتماعية
Pohlstr. 60-62, 10785 Berlin,
Tel. 030-257572752
DAUG e.V,
ـ الجالية العربيةاأللمانية المستقلة
Wipperstr. 14,12055 Berlin,
Tel. 030-56825972
Deutsch-Arabisches Zentrum ـ المركز العربي
Uthmannstr. 23, 12043 Berlin
األلماني
Tel. 030-56826648
Deutsch- Libanesische
ـ جمعية الرسالة
Al Rissala
اللبنانية األلمانية
Schulstr. 122, 13347 Berlin.
Tel.: 030-45028289
Deutsch-Libanesische ـ جسر الصداقة األلماني
Freundschaftsbrücke
اللبناني
Friedrich-Franz-Str. 11 B, 12103 Berlin
Tel. 030-78714650
Deutsch-Libanesische Gemeinde
ـ الرابطة
Curtiusstr. 23, 12205 Berlin
اللبنانية
Tel. 030-8335332
Deutsch-Libanesische Union ـ اإلتحاد اللبناني
für Reform & Wandel e.V. األلماني لإلصالح
Tel. 0163-9133787
Die Brücke,
ـ جمعية الجسر
Puttbusser Str. 27,13355 Berlin,
Tel. 030-50344148
Deutsch-Syrischer Verein
رابطة المغتربين
Postfach 440520, 12005 Berlin
السوريين
Tel. 0176-66699777
El Kantara,
ـ القنطرة
Schierkerstr. 20, 12051 Berlin
Tel. 030-49808868
FVM,
ـ الصداقة المغربية
Glasgower Str. 33, 13349 Berln
Tel. 030-45020107
GDÄF,
ـ جمعية الصداقة األالمانية المصرية
Hessenallee 7, 14052 Berlin
Tel. 030-3057307
Ghorfa,
ـ الغرفة
Garnisonskirchplatz 1, 10178 Berlin
Tel. 030-2789070
Haus der deutsch- ـ بيت الشباب العربي األلماني
arabischen Jugend,
Kirchhofstr. 19, 12051 Berlin,
Tel. 0179-9162567
IDFAD,
ـ إدفاد
Seydelstr. 28, 10117 Berlin,
Tel. 030-20649898
IKRA,
ـ مركز اإلسالمي للثقافة والدعوة
Tromsöerstr. 6, 13359 Berlin,
Tel. 030-97888763 / 4/ 5
Inssan,
ـ مؤسسة إنسان
Gitschiner Str. 17, 10969 Berlin,
Tel. 030-20619639
Irakische Gemeinde,
ـ الجالية العراقية
Postfach 410362, 12113 Berlin,
Tel. 0174-4172863
Irakischer Kulturverein,
ـ الرافدين
Karl-Marx-Str. 204, 12055 Berlin,
Tel.030-29006689.
Islamic Relief,
ـ اإلغاثة اإلسالمية
Gitschiner Str. 17, 10969 Berlin,
Tel. 030-6112600
Jenin,
ـ جنين
Gerichtstr. 60, 13347 Berlin,
Tel. 0179-7718304
JFZ e.V.,
ـ مركز األسرة والشباب
Jugend & Familien Zentrum
Haberstr. 3, 12057 Berlin, Tel. 56823914

 استشــــارات، جمعيــــــات، كنــائس، مســــاجد،ســـــفارت

Neukölln
 مسجد المركز اإلسالميFinowstr. 27, 12045 Berlin, Tel. 68088490
U-Bhf. Rathaus Neukölln Bus M41/104/167
Neukölln
 مركز الحسنينGlasower Str. 54, 12051 Berlin,
U-Bhf. Grenzallee Bus 344
Reinickendorf
 مسجد الوداديةOllenhauerstr. 114, 13403 Berlin, Tel. 03045020107 U-Bhf. Kurt-Schumacher-Platz
Bus M21 / X21 / 122
 مسجد دار الحكمةTiergarten
Rathenower Str. 16, 10559 Berlin, Tel. 0303957629
Bus 123/178
 الجامعة التقنيةTiergarten
Strasse des 17. Juni 135, 10623 Berlin
U-Bhf. E.-Reuter-Pl. Bus X9/ M45/ 245
Tempelhof
ـ مركز التراث
Manteufelstr. 4, 12103 Berlin
U-Bhf. Alt-Tempelhof Bus M 46/246/140
Tempelhof
ـ الخليل إبراهيم
Colditzstr. 27/29, 12099 Berlin
Te.: 030-73728274
U-Bhf Ullsteinstr., Bus 170
 مسجد المركز الثقافيWedding
Drontheimerstr. 32 A, 13359 Berlin, Tel.030
49500803 U-Bhf. Osloer Str. Bus 125/128
 مسجد الرحمنWedding
Tromsöerstr. 6, 13359 Berlin, Tel: 030- 978
88763 U-Bhf. Osloer Str. Bus 125/128
Wedding
 مسجد باللDrontheimer Str. 16, 13356 Berlin, Tel. 03049912704 U-Bhf. Osloer Str. Bus 125/128
Wedding
ـ مسجد الصحابة
Torfstr. 14, 13353 Berlin, Tel. 0177-5268716
U-Bhf. Amrumer Str. Bus 142/ 221
Wedding
ـ مسجد الرسالة
Brunnenstr. 70-71, 13355 Berlin, Tel. 030-46
309555
U-Bhf. Voltastr. Bus 247 Tram 10

Kreuzberg
 الكنيسة الكاثوليكيةMittenwalder Str.15,10961 Berlin
U-Bhf. Gneisenaustr. Bus M41
Lichtenberg
 الكنيسة القبطية المصريةReodeliusplatz 1, 10365 Berlin, Tel. 03055491013 U-Bhf. Magdalenenstr. Bus 240
Zehlendorf
 كنيسة الروم األرثدوكسLudwigsfelder Str. 30, 14165 Berlin
Tel. 030-80498820 Bus 101/115/623

Ägyptische-Deutsche Freundschaft الصداقة
Donaustr. 131, 12043 Berlin المصرية األلمانية
Tel.: 0176-3155 2490
ADKV,
ـ االتحاد الثقافي العربي
Alt-Marienfelde 46, 12277 Berlin,
Tel. 030-75512515
AKI e.V.,
ـ المعهد الثقافي العربي
Falkstr. 23, 12053 Berlin,
Tel. 030-68081472
A. Eltern-Union,
ـ إتحاد اآلباء العرب
Urbanstr. 44, 13359 Berlin,
Tel. 030-61625073
Alettehad e. V.
ـ االتحاد
Sparrstr. 20, 13353 Berlin,
Tel.: 030-45492536
Atadamon e.V.,
ـ جمعية التضامن الخيرية
Beusselstr. 3, 10553 Berlin,
Tel. 030-39844946
Al-Balagh,
ـ البالغ
Yorckstr. 35, 10967 Berlin,
Tel. 030-21753679
Al-Dar e.V.,
ـ الدار
Glasower Str. 44, 12051 Berlin,
Tel. 030-78709521
Al-Diwan,
ـ الديوان
Rostocker Str. 17, 15553 Berlin,
Tel. 030-39480910
Al-Huleh,
ـ الحولة
Weisestr. 23, 12049 Berlin,
Tel. 030-6214959
Al-Irschad e.V. Berlin,
ـ اإلرشاد
Flughafenstr. 79/ 81, 12049 Berlin
Tel./Fax: 030-62705116

Ägypten,
مصر
Stauffenbergstr. 6-7, 10785 Berlin,
Tel. 030-477 547-0
Bus 129/ 248
Algerien,
 الجزائرGörschstr. 45, 13187 Berlin,
Tel. 030-437370 Bus 250/ 227
Bahrain,
ـ البحرين
Klingelhöferstr. 7, 10785 Berlin
Tel. 030-86877777
Bus 129/187/100/341
ـ جيبوتي
Dschibuti
Kurfrüstenstr. 84, 10787 Belin, Tel.:03026390157 U-Bhf. Kurfürstenstr. Bus 100
Eritrea,
ـ اريتريا
Stavangerstr. 18, 10439 Berlin,
Tel. 030-4467460 U-Bhf. Vinetastr.
Jemen,
 اليمنBudapester Str. 37, 10787 Berlin, Tel.0308973050 Bus 129/ 210 S-&U-Bhf. Zoo
Jordanien,
 األردنHeerstr. 201, 13595 Berlin,
Tel. 030-3699600 Bus 149/ 349/X34 / X49
Irak,
ـ العراق
Pacelliallee 19 - 21, 14195 Berlin, Tel. 030814880 Bus 110 U-Bhf. Podbielskiallee
Katar,
 قطرHagenstr. 56, 14193 Berlin,
Tel. 030-862060 Bus M29, 249, X10
Kuwait,
 الكويتGriegstr. 5-7, 14193 Berlin,
Tel. 030-897300-0 Bus 186
Libanon,
 لبنانBerliner Str. 127, 13187 Berlin, Tel.0304749860 Bus 155/ 250/255 U-Bhf. Pankow
Libyen,
ـ ليبيا
Podbielskiallee 42, 14195 Berlin, Tel.0302005960
U-Bhf. Breitenbachplatz
Marokko,
 المغربNiederwallstr. 39, 10117 Berlin, Tel. 03020612412 Bus 147 U-Bhf. Spittelmarkt
Mauretanien,
 موريتانياKommandantstr. 80, 10117 Berlin, Tel. 0302065883 Bus 240/143 U-Bhf. Spittelmarkt
Oman,
ـ عمان
Clayalle 82, 14195 Berlin, Tel. 030-8100501
Bus 115 U-Bhf. Dahlem Dorf
Palästina,
 فلسطينRheinbabenallee 8, 14199 Berlin,
Tel. 030-2061770 Bus M29,115,186,249
Saudi Arabien,
 السعوديةTiergartenstr. 33-34, 10785 Berlin
Tel. 030-88704984 Bus 100/106/187/200
Sudan,
 السودانKurfürstendamm 151, 10709 Berlin, Tel.0308906980 Bus 110/119 U-Bhf. Adnauer Platz
Syrien,
 سوريةRauchstr. 25, 10787 Berlin,
Tel. 030-501770 Bus 29/ 187
Tunesien,
 تونسLindenallee 16, 14050 Berlin,
Tel. 030-3641070 Bus 139/ X21
V.A. Emirate,
ـ اإلمارات
Hiroshimastr. 18-20, 10785 Berlin,
Tel. 030-516516
Bus M29, 200
Arabische Liga,
ـ الجامعة العربية
Schützenstr. 18, 10117 Berlin, Tel. 03020622890 Bus M29 U-Bhf. Kochstr.

Kreuzberg,
ـ مسجد عمر
Wiener Str. 1-6, 10999 Berlin, Tel. 0306126961 Bus M29 U-Bhf. Görlizer Str.
Kreuzberg
 مركز اإلمام الصدرYorckstr. 35, 10965 Berlin.
U-Bhf. Yorckstr. Bus M19
Neukölln
 مسجد النورHaberstr. 3, 12057 Berlin, Tel. 030-68083610
S-Bhf. Köllnische Heide Bus 170
Neukölln
 مركز القائمFlughafenstr. 79-81, 12049 Berlin, Tel.03062705116 U-Bhf. Boddin Str. Bus 104/ 167
Neukölln
 مسجد دار السالمFlughafenstr. 43, 12053 Berlin, Tel.03062731998 U-Bhf. Boddin Str. Bus 104/ 167
Neukölln
 مركز المصطفىKienitzer Str. 98. 12049 Berlin, Tel.: 01723962858 U-Bhf. Leinestr.

أطباء

Ärzte
Tel. 0170-3641905
Dr. med. Munther Sabarini
Paulsborner Straße 2, 10709 Berlin
Tel. 030/2360830
Dr. Sulayman
Methfesselstr. 50, 10965 Berlin
Tel. 030-74684134
Tibeh M.
Pallasstr. 25, 10781 Berlin,
Tel. 030/2175 1363

FRAUENÄRZTE

 منذر/ د سليمان/د
 طيبة/ د-

نساء

Awwadeh
 هنادي عوادة/ ـ دة
Leipziger Platz 7, 10117 Berlin,
Tel. 030-2008950-0
Elkassem, Mohamad
 محمد القاسم/ـ د
Müllerstr. 56-58, 13349 Berlin,
Tel. 030-4522064
El-Sharafi Khaled
 خالد الشرافي/  دBadstr.11, 13357 Berlin
Tel. 030-4941044
F. Samman
 سمّان/ ـ دة
Hermannstr. 158A, 12051 Berlin
Tel. 030-6251007
Mona Abu Dakah,
 منى أبو دقة/ ـ دة
Stendler Str. 24, 12627 Berlin,
Tel. 030-9927790

HALS, NASEN,
OHREN

 حنجرة، أذن،أنف

Basem Abu-Lubdeh
Karl-Marx-Str. 80, 12043 Berlin,
Tel. 030-62989828
Hachem
Bismarckstr. 63, 13585 Berlin.
Tel. 3335848
Mousa
Tempelhofer Damm 139, 12099
Berlin, Tel.: 030-7514064

HERZKRANKHEITEN

 باسم/ـ د

عام

ALLGEMEINMEDIZIN
Abbassi
Joachim-Gottschalk-Weg 13,
12353 Berlin. Tel. 030-68 80 97 56
Al-SAidi Dekra
Grammestr. 15, 13629 Berlin
Tel.: 030-38304442

 عباسي-

 ذكرى/دة

Hals-Nasen-Ohren-Facharzt

Tel.: 030-3335848
Fax: 030-3336092

 موسى/ـ د

Sprechzeiten: MO., Di., Do. 8:00-12:00 / 15:00-18:00
Mi., Fr. 9:00-12:00

قلبية

باطنية

أطفال

 عدنان/ـ د
Al-Radhi Adnan
Reichstr. 108, 14052 Berlin
Tel. 030-3025656
 سناء/  دةAyade, Sana
Neckar Str. 7, 12053 Berlin
Tel. 030-785 23 36
 مجد معروف/  دةMaarouf, Magd
Oranienstr. 158, 10969 Berlin,
Tel. 030-6141619
 ذكرى السعيد/ـ دة
Dekra El-Saidi
Grammestr. 13, 13629 Berlin,
Tel. 030-38304442
KINDERCHIRURGIE

 موديستو/ د-

Bismarckstr.63
13585 Berlin-Spandau

 بهاء الخيالني/ـ د
Al-Khailany Baha
Gartenfelderstr. 125,
13599 Berlin, Tel. 030/3346122
 الراضي/ـ د
Al-Radhi A-R
Steglitzer Damm 68, 12169 Berlin
Tel. 030-7961750
 خليل/ دAyade Khalil
Neckar Str. 7, 12053 Berlin
Tel.030- 785 23 36
 درويﺶ/ـ د
Darwesh Sh.
Karl-Marx-Str. 214, 12043 Berlin,
Tel. 03068277770
 خليلي/ـ د
Khalili, A.
Senftenberger Ring 3a,
13439 Berlin, Tel. 030-41937041
 لطيف سعيد/ـ د
Saeed, Latef
Karl-Marx-Str. 239, 12055 Berlin,
Tel. 030-68087670
KINDERÄRZTE

Modesto A.
Lausitzer Str. 46, 10997 Berlin,
Tel. 030-61659600

 هاشم/ـ د

 درويﺶ/ـ د
Darwesh Sh.
Karl-Marx-Str. 214, 12055 Berlin
Tel. 030-68277770
INNERE MEDIZIN

الحساسية

ALLERGOLOGIE

جراحة أطفال

 علي معروف/ـ د
Dr. med. Ali Maarouf
Oranienstr. 158, 10969 Berlin,
Tel. 030-6141619
 بسام غنام/ـ د
Dr. Gannam
Nürnberger Str. 67/ 10787 Berlin
Tel.: 030- 21021840

أمراض الصدرية
LUNGEN- &
BRONCHIALHEILKUNDE
 بدر عسكر/ـ د
Dr. Med. Bader Askar
Rotkamp 2, 13053 Berlin, Tel. 030-96200700

NEUROLOGIE

طب األعصاب

ORTHOPÄDIE

عظام

 كمال الدين/ـ د
Omar Kamal Eddin
Manfred-von-Richthofen-Str. 15,
12101 Berlin, Tel. 030-7863037
 مصري/ـ د
Said Masri
Tempelhofer Damm 227, 12099 Berlin,
Tel. 030-7513632
 أشرف عبد العزيز/ـ د
Abd El-Aziz, Ashraf
Litzenburger Str. 54,
10719 Berlin, Tel. 030887133950
 أحمدي/ دAhmadi Awni

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
El-Tounsy Salah
Alt-Rudow 29,12357 Berlin
Tel. 030 / 66 33 830
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
Wattstr. 12, 12459 Berlin
Tel.: 030-5350535
Rafii
Schildhornstr. 85, 12163 Berlin.
Tel.: 030/7 91 43 46
Ramez Jalal
12055 Berlin , Herzbergerstr.30,
Tel. 030 / 687 12 20
Seidel Dalal
Amsterdamer Str. 6, 13347 Berlin,
Tel. 030-4556081
Shaltout Essam
Albrechtstr. 41,12167 Berlin
Tel. 030 / 796 57 77
Torabi
Sonnenallee 73, 12045 Berlin,
Tel. 030-6234702

AUGENÄRZTE

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

 باي/ـ د
 شبارق/ـ د
 التونسي/ـ د
 غطاس/ـ د
 حدرج/ـ د
 محمد/ـ د
 الراعي/ـ د
 رافعي/ د رامز/ـ د
 دالل/ـ دة
 شلتوت/ـ د
 ترابي/د

عيون

 مأمون/ـ د

جراحة

CHIRURGIE

Ahmadi Awni
 أحمدي/ـ د
Kottbusser Strasse 3, 10999 Berlin,
Tel. 030 / 6141080
Awad Aziz
 عوض/ ـ د
Wiclefstr. 55/56, 10551 Berlin.
Tel. 030-3952027
Dr. Dahshan
 دهشان/ـ د
Allee der Kosmonauten 47, 12681 Berlin,
Tel. 030-5415021
Dr. med. A. Domah
 عابد دومﮫ/ دHohenzollendamm 124, 14199 Berlin,
Tel. 030-2522569
Hallak K.
 حالق/ـ د
Friedrich-Wilhelm-Str. 13,
12099 Berlin,Tel. 030/7528651
Dr. med. M. Mahjoub
 محجوب/ـ د
Joachimstaler Str. 21, 10719 Berlin
Tel. 030-8816333
Masri Mohamad
 مصري/ـ د
Lorenzweg 2, 12099 Berlin,
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أطباء

Ärzte
Hanan Hafez-Holz
 حنان حافﻆ/ـ دة
Karl-Marx-Str. 84-86, 12043 Berlin
Tel.030-689773930
Mohammad Hijazi
 محمد حجازي/ـ د
Berliner Str. 25, 13507 Berlin (Tegel)
Tel. 030-4374 8465
Ishaq, Ibtisam,
 إبتسام إسحاق/ ـ دة
Karl-Marx-Str. 184, 12043 Berlin,
Tel. 030-6872172
 عماد خلوف/ـ د
Khalouf Emad
Badstr. 19, 13357 Berlin,
Tel.030-4932050
Mohamed Abu Hamada
 أبو حمادة.ـ د
Rami Abu Warrd
 أبو ورد.ـ د
Finowstr. 25a, 12045 Berlin,
Tel.:030- 687 5077
Mohammed-Wael Alah Rasch
 وائل/ـ د
Karl-Marx-Str. 132, 12043 Berlin
Tel.: 030-6808 7868
Dr. Muhieddin Alarashi
 محيي الدين/ـ د
Karl-Marx-Str. 132, 12043 Berlin
Tel.: 030-6808 7868
Mohamad Badr
 محمد بدر/د
Hermannstr. 158a, 12051 Berlin.
Tel.:030-6064152

Kottbusser Str. 3, 10999 Berlin,
Tel. 030/6141080
 دهشان/ـ د
Dr. Dahshan
Allee der Kosmonauten 47, 12681 Berlin,
Tel. 030-5415021
 محمود عاطف/ـ د
Mahmoud Atef
Havemannstr. 24,12689 Berlin,
Tel. 030 / 93523437
 رسالن/ـ د
Raslan,Tarek
Prinzenallee 90, 13357 Berlin,
Tel. 030-4932959

SPORTMEDIZIN

طب رياضي

UROLOGIE

مسالك بولية

 دهشان/ـ د
Dr. Dahshan
Allee der Kosmonauten 47, 12681 Berlin,
Tel. 030-5415021

Eid Ali Faragallah
 فرج ﷲ/ دKarl-Marx-Str. 80, 12043 Berlin,
Tel. 030/ 6866504
 السويفي/ دEl-Seweifi Aref
Karel-Marx-Str.88, 12043 Berlin,
Tel. 030/ 23937904
Hasan Igde
 حسن/ دTempelhofer Ufer 36, 10963 Berlin,
Tel. 030-2621424
 حجازي/د
Hegazy, Houssam
Müllerstr. 143, 13353 Berlin,
Tel. 0800-265080-24293

ZAHNÄRZTE

Karl-Marx-Str. 80
12043 Berlin

A. Najm
Waldenserstr. 7a, 10551 Berlin
Tel. 030-3957071
Alkhodor Youssef
Oranienstr. 16, 10997 Berlin
Tel. 030-6152222

Tel.: 030-686 65 04
Fax: 030-627 30 433

ZAHNÄRZTE

HOLGER HEYN

IM HERMANN-QUARTIER MOHAMAD BADR

·^ﬂâ˘]<g�÷<ÌÈíí~j÷]<ÏÅ^È√÷]
ÖÇe<Ç€¶<
Mo-Do 08:00-20:00 Fr 08:00-18:00 Sa 10:00-16:00

Hermannstraße 158a, 12051 Berlin (Am S-Bhf. Hermannstraße)
Tel.: 030 606 41 52 www.zahnarzt-heyn.de

تقويم األسنان

Dr. Boutros , Fadel
 فاضل/ـ د
Berliner Str. 18,10715 Berlin
Tel. 030-86420730
Dr. Yanal Alla-Rachi
 ينال الﮫ رشي/ـ د
Radickestr. 26, 12489 Berlin,
Tel. 6713793
 محيي الدين.د
Dr. Muhieddin Alarashi
Karl-Marx-Str. 132, 12043 Berlin
Tel.: 030-6808 7868

Müllerstraße 151, 13353 Berlin
Tel 030 453 80 89 / Fax 030 454 921 58
m.lagrou@t-online.de
Mo: 10.00 -18.00 / Di, Do: 11.00 -19.00 Uhr
Mi, Fr: 09.00 -16.00 Uhr

 الوكيل/ ـ دة
Al-Wakeel Eman
Zabel-Krüger-Damm 39, 13469 Berlin,
Tel. 030-4025952
 الصوري/ ـ دة
Al-Souri, Asmaa
Mehringdamm 47, 10961 Berlin,
Tel. 030-6930393
 عمار شاكر/ـ د
Amar Shakir
Karl-Marx-Str. 118, 12043 Berlin,
Tel. 030-68053524
 بن عبد ﷲ/ـ د
Benabdallah
Hermannstr. 147, 12051 Berlin
Tel. 030-3256878
 سمارائي/ـ دة
Birgit Samarrai
Dernburgstr. 59, 14057 Berlin
Tel. 030-6263780
 دويداري/ دDouedari G.
Bundesplatz 12, 10715 Berlin
Tel. 030/8531362
 حجير/ دHajir Jamal
Exerzierstr. 17, 13357 Berlin
Tel. 030-4651184

‡{È÷Üe<ª<oËÇ{£]<9�÷]<à{{{“Üπ]

Mo-Do: 09:00-13:00 Uhr
14:00-18:00 Uhr
Fr.: 09:00-12:00 Uhr

Tel.: 030-23937904
Karl-Marx-Str. 88, 12043 Berlin

KIEFERORTHOPÄDIE

 يوسف/ـ د

·^ﬂâ˘]<ÌË^ŒÊ
Ÿ^Àõ˘]<·^ﬂâ_<Ì¢^√⁄
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ÕÁ§]<Ì¢^√⁄
·^ﬂâ˙÷<ÕÖ^}áÊ<Í◊u

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.

 مصطفى/ـ د
Mustapha Lagrou
Müllerstr. 151, 13353 Berlin,
Tel. 030-4538089
Nidal Salmoun
 نضال/ـ د
Kantstr. 150,10623 Berlin,
Tel. 030-3138878
Saroukh Salah
 ساروخ/ ـ د
Zwingelistr. 9, 10555 Berlin,
Tel.030/3916614
Soraya Jalali
 ثريا جاللي/ ـ دة
Wilmersdorfer Str. 55,
10627 Berlin, Tel.030-3139800
Tarik Teter
 طارق التتر/ـ د
Mecklenburgische Str. 17,
10713 Berlin. Tel.: 030-8243402
Tuffaha, Mushtaq
 مشتاق تفاحة/ـ د
Potsdamer Str. 137, 10783 Berlin,
Tel. 030-2161073
Duve-Saeidnia, Amin Hafiz
 أمين حافﻆ/ دOsloer Str. 106, 13359 Berlin
Tel. 030-4930 9750

أسنان

 نجم. ع/ـ د

Dr. med. A. Domah
Privat & Alle Kassen

‰⁄ÊÅ<Çe^¬<ÖÁj“Ç÷]<Ö^éjäπ]

Ì⁄^¬<Ìu]ÜqÊ<›^¬<gõ
Facharzt für Allgemeine Chirurgie
pÅ]ÁuÊ<l^ ^√â]
Unfallchirurgie / Gefäßchirurgie
ÂÅÖÊ˘]Ê<∞Ë]Üé÷]<Ìu]ÜqÊ<›^ø√÷]<Ìu]Üq
Notfallarzt / Durchgangarzt
Ÿ^Àõ˘]<4„�i<l^È◊€¬Ê<l^È◊€¬
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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Zahnarztpraxis Amar Shakir
Karl-Marx-Straße 118
12043 Berlin
U-Bhf. Karl-Marx-Straße
Tel.: 030

680 53 524
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Designed By Dalil

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

Mo.: 09:00 - 17:00 / Di., Do.: 09:00 - 16:00
Mi.: 09:00 - 15:00 / Fr. :

09:00 - 11:00

أطباء

Ärzte

Dr. Khaled El-Sharafi
Dr. Zamzam Abu Showaisha

Fachärzte für Frauenheilkunde & Geburtshilfe
www.saeed-arztpraxis.de

Badstr. 11, 13357 Berlin
Tel.: 030-494 10 44
Fax: 030-494 10 45

U- & S-Bhf. Gesundbrunnen
U-Bhf. Pankstraße

www.frauenarzt-gesundbrunnen.de
info@frauenarzt-gesundbrunnen.de

sprechzeiten: Mo. - Fr. 09:00 - 13:00 Uhr
Mi. 09:00 - 14:00 Uhr
Mo., Di., Do. 15:00 - 18:30 Uhr

Neukölln
Karl-Marx-Str. 239
12055 Berlin
Direkt am U- & S-Bhf. Neukölln

Tel.: 030-6808 7670
Fax: 030-6868 7672

info@saeed-arztpraxis.de

Telefonische Anmeldung erbeten
Mo. 9 -18, Di. 9 -16, Mi. 9 - 12,
Do. 9 -12 und 15-18, Fr. 9 - 12 Uhr

030 625 10 07

Hermann Quartier

Tel

(S- & U-Bhf. Hermannsraße)

Mo, Di, Do: 08.00 - 12.00 Uhr
15.00 - 18.00 Uhr
Mi, Fr: 08.00 - 12.00 Uhr

Hermannstraße 158A
12051 Berlin
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Muhannad abou nabout

Praxis für moderne Zahnheilkunde

ahn
www.z

Designed by dalil.de

Zahnimplantate
Zahnersatz und Füllungen
Zahnfleischbehandlung
Zahnreinigung, Bleching
Kinderbehandlung
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زراعة األسنان وفق أحدث الطرق
تبييض األسنان بأحدث الطرق اآلمنة
الحشوات الضوئية التجميلية
تركيب األسنان الثابتة والمتحركة
عالج أمراض اللثة بأنواعها الحادة والمزمنة
المساعدة في التخلص من روائح الفم غير المحببة
عالج األلم بدون خوف
معالجة األطفال

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

u Gneisenaustraße

Muhannad. abou nabout

Praxis für moderne Zahnheilkunde

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

أطباء

Ärzte

Designed By Dalil

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

Prophylaxe

·^ﬂâ˙÷<<ÌË^ŒÊ<s⁄^ﬁÜe
·^ﬂâ_<ãÈf◊i<
Kronen- und Brückenversorgung
·^ﬂâ_<gÈ“Üi
Zahnprothesen
Ÿ^Àõ˘]<·^ﬂâ_<Ì¢^√⁄
Kinderzahnheilkunde
Ìn◊÷]<Ì¢^√⁄
Zahnfleischbehandlung
Spezielle Zahnreinigung und Politur <·^ﬂâ˘]<ƒÈ€◊iÊ<ÃÈøﬂi
Anbringen von Zahnschmuck ·^ﬂâ˙÷<ÕÖ^}à÷]Ê<Í◊£]<gÈ“Üi
·^ﬂâ˘]<òÈÈfi
Bleaching (Zahnaufhellung)
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Abdul O T Genesung GmbH
Orthopädietechnik & Sanitätshaus

Kompressionsvesorgungen
Rehabilitationsmittel
Stützmieder, Med. Bandagen
Hausbesuchsservice
Beratung & Versorgung

∞e^í€◊÷<l^ø ^uÊ<l]Å^ﬂ{{{{{â
Ç{{{{{{ä¢]<^ñ¬_<ƒÈ€¢<l]Ç{{{{é⁄
l^æ^ÀuÊ<ÌÈfõ<hÖ]Áq
Ì{{{{Èﬁ^•<Ì{{{È÷àﬂ⁄<l]Ö^Ëá
Manfred von Richthofen Straße 24
Tel

030 788 97 955

Fax

12101 Berlin
030 788 97 956

Methfesselstraße 50, 10965 Berlin
Tel 030 627 277 76 Fax 030 627 278 69
Mobil

0171 991 81 96

Mo-Fr: 09.00- 18.00 Uhr & nach Vereinbarung

www.abdul-sanitaetshaus.de
E-Mail info@abdul-sanitaetshaus.de

72

D r . M e D . D e n T. a H M e D g a i B a l l a H e lTa H i r

الدكتور أمحد جيب اهلل الطاهر

Unser Behandlungsspektrum
Prophylaxe
aktue Schmerzbehandlung
Behandlung von Zahnfleischerkrankungen
Keramik Inlays und Onlays
Veneers
Wurzelkanalbehandlung unter Mikroskop mit modernsten
methoden
kronen und Brücken
Implantate
Sportschienen
Diagnostik & Therapie von Kiefergelenkerkrankungen
Extraktionen

تنظيف األسنان
عالج الحاالت الطارئة
عالج أمراض اللثة
حشوات تجميلية لألسنان
تبييض األسنان عن طريق الالصق
سحب العصب باستخدام مجهر التكبير
تلبيس وجسور لألسنان
زراعة أسنان
خلع أسنان

Unsere Öffnungszeiten:
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag

8:00 - 13:00 / 15:00 - 18:00 Uhr
8:00 - 13:00 / 15:00 - 18:00 Uhr
8:00 - 13:00 Uhr
8:00 - 13:00 / 15:00 - 18:00 Uhr
8:00 - 12:00 Uhr

und nach Vereinbarung

: نتحدث
 األلمانية- العربيـــــة
 التركيــة- اإلنجليزية

Hauptstr 65, 12159 Berlin
Direkt am S+U Bhf Innsbrucker Platz
T +49(0)30 850 780 07
M +49(0)151 400 000 74
kontakt@zahnaerzte-friedenau.de
www.zahnaerzte-friedenau.de
zahnaerzte-friedenau

مستشفيات

Krankenhäuser
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 - Zehlendorf, Tel. 81 81 0-0, U-Bahn: U1 Krumme
Lanke, Bus: 112, 211, 629
Krankenhaus Zehlendorf
Gimpelsteig 9, 14165 Berlin Tel. 8102-0
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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

¢UÉN ¢VôY

Gô«eÉc ƒjó«a X2
( 30X50 CM ) Qƒ°U ΩƒÑdG X1
äÉ°ùµªjQh Iõ¡LCG çóMCG ™e »L …O
á°übGQ äÉMƒd πªLCGh áaR ábôa
è∏K »°VQG ¿ÉNO + QÉf X4
…O »°S ≈∏Y Qƒ°üdG πc + ≠æ«Jƒ°T ƒJƒa ôjƒ°üJ
IQÉ«£H ôjƒ°üJ + Ö«∏c ƒjó«a ôjƒ°üJ
( FULL HD )

مستشفى إبن سينا
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 K
ِ önigin 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
St. Hedwig-Krankenhaus

SUPER ANGEBOT
2X VIDEOAUFNAHMEN (1920 X 1080 FULLHD) 4K KAMERA
FOTOALBUM ( 30X50 CM )
DJ ( ARABISCH. TURKISCH. KURDISCHE. RMX_ MUSIK )
ZAFFE GROUP
4X FEUERWERK + ICE NEBELMASCHINE
FTOTSHOOTING + ALLE FOTOS AUF DVD.
TRAILER + DROHNENAUFNAHMEN

Ió«©°ùdG äÉÑ°SÉæŸGh ,OÓ«ŸG OÉ«YCG ,áæëdG ,¢SGôYC’G, áHƒ£îdG äÓØM ó¡©J
áaR ,á«≤«°Sƒe ¥ôa ,êO ,äGQƒµjOh , ƒJÉc ,äÉHhô°ûe ,ä’ƒcCÉe ,ä’É°U ø«eCÉJ
IOhóëe IôàØdh ø«dôH »a §≤a ¢Vô©dG Gòg

Sonnenallee 95, 12045 Berlin
TEL 030 689 758 38 MOBIL 0176 285 888 84
75

Rathaus Neukölln BUS M41, 167, 104 (Erkstr.)
www.medyahd.de MAIL studio @ medyahd.de

U-BHF
WEB

 محامون، نﻈارات، صيدليات، عالج طبيعي،مستشفيات

Krankenhäuser, Naturheilkunde, Apotheken, Optiker, Anwälte

U-Bhf. Leopoldplatz
Tel 030 469 062 822
Fax 030 469 062 829
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Müllerstraße 156 A
13353 Berlin
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SCHWERPUNKTE
Familienrecht, Verkehrsrecht,
Strafrecht, Ausländer- & Asylrecht

Akazien Apotheke,
 أشرف خويطر/ صHauptstr. 19, 10827 Berlin
Tel. 030-76768777
Am Gartenplatz,
 عبد الناصر السقا/ صFeldstr. 10, 13355 Berlin
Tel. 030-4639855
Berg Apotheke,
 نبيل الدسوقي/ صSkalitzer Str. 133, Kreuzberg,
Tel. 030-61609999
 عالء الحلو/ـ ص
Herzapotheke
Badstr. 57-58, 13357 Berlin, Tel.: 0304614079
Kaiserdamm Apotheke,
 محمد نوفل/ـ ص
Kaiserdamm 114, 14057 Berlin
Tel. 030-32602142
 مالﻚ فاعور/ـ ص
Konradin,
Friedrich-Karl-Str. 23, 12103 Berlin,
Tel. 030-7525717
 ياسين مطر/ صLukas Apotheke,
Wrangelstr. 78, 10997 Berlin,
Tel. 030-6123950
 سمير حسنى/ صOrchideen Apotheke,
Britzer Damm 67, 12347 Berlin,
Tel. 030-6065062
Paracelsus Apotheke,
 طالل بناور/ صHuttenstr. 68, 10553 Berlin,
Tel. 030-3453705
 أنيا/ صPotsdamer-Platz-Apotheke,
Linkstr. 4, 10785 Berlin,
Tel. 030-2559220
 نهاد األشقر/ صRathaus Apotheke,
Großbeerenstr. 26, 10963 Berlin,
Tel. 030-2158084
 محمد العزوزي/ـ ص
Sonnen-Apotheke
Sonnenallee 76, 12045 Berlin
Tel. 030-6272 8330
 العريان/ـ ص
Spree-Apotheke
Alt Moabit 89, 10559 Berlin
Tel.: 030-39903380
 إبراهيم نصار/ صTannenberg Apotheke,
Birkbuschstr. 59, 12107 Berlin
Tel. 030-7718824
Wildenbruch Apotheke,  موسى مسالمة/ صSonnenallee 105, 12045 Berlin,
Tel. 030-6872124
 ياسر الشرافي/ صZeppelin Apotheke,
Zeppelinstr. 37, 13583 Berlin,
Tel. 030-3728632

Physiotherapie,
 محمد محمد/ دWilmersdorfer Str. 39, 10627 Berlin
Tel.: 030-31802711
Physiotherapie & Massage, ـ عدنان المحضر
Joachimsthaler Str. 21, 10719 BerlinCharlottenburg, Tel.: 030 236 23 482
Physiotherapie & Osteopathie,  سالم جريديKurfürstendamm 139,10711Berlin
Tel.: 030-89048949
Heilpraktikarin
ـ آمنة الضاهر
Lehrter Str. 39, 10557 Berlin
Tel. 030-33099874

BRILLENSTUDIO
ABDALLAH
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Jawabreh, Imad
 عماد جوابرة/ـ ا
Kurfürstendamm67, 10707 Berlin,
5. Etage, Tel. 030-3974470
Naser Mansour
 ناصر منصور/ـ ا
Mariannenstr. 9-10, 10999 Berlin,
Tel. 030-69533626
 يوسف ناصر الدين/ـ ا
Nasereddin Josef
Bastianstr. 5, 13357 Berlin
Tel.: 030-66403045
 رياض خليل/ــ ا
Riad Khalil
Mariannenstr. 9-10, 10999 Berlin,
Tel. 030-69533628
 طارق العبيد/ـ ا
Tarig Elobied
Togostr. 1, 13351 Berlin, Tel.030-50360777

77

Blissestrasse 5, 10713 Berlin
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Abokal Najat
 نجاة أبوقال/ـ اة
Kienitzer Str. 107, 12049 Berlin
Tel.: 030-62206896
أحمد عابد/ـ ا
Ahmed Abed
Schönstedtstr. 7, 12043 Berlin
030-2850 2300
 أحمد شحرور/ـ ا
ِAhmad Chahrour
Anzengruberstr. 8, 12043 Berlin
Tel.: 030-9210 6670
 حسام ابراهيم/ـ ا
Ibrahim Housam
Müllerstr. 156 A, 13353 Berlin,
Tel. 030-469062822

Tel 030 861 06 86 Fax 030 861 06 87
Designed By Dalil

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

 عبد ﷲ/ د-

Jomamah El-Nejmi (Allianz) ـ جومانا النجمي
Enzianstr. 2, 12203 Berlin
Tel.: 030-680749230
ـ جميل مطر
ِJamil Matar (Feuersozietät)
Emdener Str. 58, 10551 Berlin Tel.: 030-2260
5981, Handy: 0170-5359015
 نمر األحمدNemer El-Ahmed
Versicherungsbüro, Gotzkowskystr. 29, 10555
Berlin, Tel. 030-3347198
ٌRamy Elsayad (BHW/Postbank) ـ رامي الصياد
Britzer Damm 63, 12347 Berlin, Tel.: 03022439824
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Elektronik, Reisebüro, Übersetzer und Dolmetscher ......

 أبو كف/  أFahschule A
Wiesenstr. 45, 13357 Berlin,
Tel. 030-21460723
 محمد/ ـ أ
Sonnen Fahrschule
Sonnenallee 82, 12045 Berlin
Tel.: 030-68072096
 حبيب/  أTurbo Fahrschule
- Bredowstr. 2,10551 Berlin,
Tel. 030-39837537 / 0174-2050030
- Donaustr. 101, 12043 Berlin
Tel. 030-56821280

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

ـ فوتو فريد
ـ ستوديو ميديا

 ﺃﺣـﻤﺪ ﺍﻹﺧﺘﻴﺎﺭ/ﺩ

Dr. A. Elektiar

Choraka Saleh
 صالﺢ/ـ ا
Lüderitzstr. 79, 13351 Berlin,
Tel.030- 4528656
Dr. Elektiar A.
 أحمد اإلختيار/ـ د
Aachener Str 40, 10713 Berlin,
Tel. 030-2138830
 فؤاد موسى/ـ ا
Fouad Moussa
Bundesallee 32, 10717 Berlin, Tel.: 01767005 5678
Ismail Khalil
 إسماعيل/ـ ا
Weichsel Str. 7, 12043 Berlin,
Tel. 0177-5987984
Khadem , Mustapha
مصطفى/ـ ا
Großbeerenstr. 67, 10963 Berlin,
Tel. 030-2517742
Hatem El-Batta
 حاتم البطة/ـ أ
Swinemünder Str. 48B, 13355 Berlin,
Tel. 030-7914857
Khleif, Moussa
موسى/ـ ا
Greifenhagener Str. 48, 10437 Berlin,
Tel. 030- 4455725
Nickodaim, Richard
 ريتشارد/ـ ا
Hermannstr. 21, 12205 Berlin,
Tel. 030/6228211
Sudgi Hamdan
 صدقي حمدان/ـ ا
Kurfürstenstr. 37a, 12249 Berlin-Lankwitz,
Tel. 030- 81001323 / 0163-7280250

، مدارس قيادة، ، تأمينات، مترجمون، سفريات،الكترونيات

Tel. 030-2139062
HTC-Harb
ـ مكتب حرب
Potsdamer Str. 93, 10785 Berlin,
Tel. 030-2651627
ـ سفريات الحي
Kiez Reisen
Wrangelstr. 57, 10997 Berlin,
Tel. 030-6185149
ـ مكتب القدس
Kudus Reisen
Gneisenaustr. 90, 10961 Berlin,
Tel. 030-6948974
ـ سفريات المشاريع
Maschari Reisen
Wiener Str. 1-6, 10999 Berlin
Tel. 030-61621767
ـ مكة للسياحة والسفر
Mekka Reisen
Sonnenallee 95, 12045 Berlin
Tel. 030-68084430
ـ سفريات الوطن
Watan Reisen GmbH
Sonnenallee 55, 12045 Berlin,
Tel. 030-56828971-73
Safadi Touristik Service
ـ الصفدي للسياحة
Hardenbergplatz 2,
10623 Berlin, Tel. 030-26558448
Safa Reisen
ـ سفريات الصفا
Baruther Str. 1, 10961 Berlin, Ecke
Mehrindamm 25, Tel. 030-61202799
Travelservice Berlin
ـ سفريات برلين
Schwedenstr. 3B, 13357 Berlin,
Tel. 030-49915005
Town Travel
ـ تاون ترافيل
Sonnenallee 122, 12045 Berlin, Tel. 0302363 2927

dolmetscher
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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

Abdelwahed
عبد الواحد/ـ ا
Alt-Lietzow 22, 10587 Berlin,
Tel.: 030 / 3413512
Al-Salihi, Nour-Al-Din
ـ نور الدين الصالحي
Afrikanische Str. 153D,
13351 Berlin, Tel. 030-45081540
Al-Samarai
 السامرائي/ـ ا
Ermslebener Weg 4, 10713 Berlin,
Tel. 030 / 8246968
Amado
 أمادو/ـ ا
Pariser Str. 63, 10719 Berlin,
Tel. 030/8851895
 بشرى الحجيل/ـ أة
Bouchra El Hajyel
Beusselstr. 77, 10553 Berlin, Tel. 03091574731

Amin
 أمين الفحماويSat-Anlagen und Installation
Tel. 030-25010185
Basrawy Elektronik ـ البصراوي لاللكترونيات
TV & Satellit, 0179-2727007 تلفزيون ـ ستاليت
Electronicline
 إلكترونيﻚ لينBeusselstr. 78, 10553 Berlin
Tel. 030-34502802
Elektro Fun
 إلكترو فنKarl-Marx-Str. 12043 Berlin
Tel. 030-62732563
Elektro Sat
ـ الكترو سات
Sonnenallee 27, 12047 Berlin
Tel.: 030-60977074
Mobile Sat
 موبيل ساتSonnenalle 114, 12045 Berlin
Tel. 030-62001883
Rix Handy Shop II
 ريكسErkstr.11, 12043 Berlin
Tel. 030-70220846

Al-Hanan
ـ الحنان للسياحة والسفر
Sonnenallee 94, 12045 Berlin,
Tel. 030-68053236
Almadina Travel Service
ـ سفريات المدينة
Flughafenstr. 33, 12053 Berlin,
Tel. 030-26558448
Amal
 سفريات أمالSelchower Str. 5, 12049 Berlin,
Tel. 030-62707140
 سفريات بابيلونBabylon Reisen
Grunewaldstraße 60, 10825 Berlin
Tel. 030 -78715751
ـ سفريات دانيا
Dania Reisen
Müllerstr. 119, 13349 Berlin, Tel. 03081799643
Hauptstadt Reisen
ـ سفريات العاصمة
Werbellinstr. 5, 12053 Berlin
Tel.: 030-67 51 84 91
Hayat Reisen
ـ سفريات حياة
Drontheimer Str. 24, 13359 Berlin
Tel.: 030-7024 6347
 سفريات حجازيHegazi
Tauentzienstr. 16, (Kudamm),
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استشارات
مرافقة
خدمات
Beratend
Begleitend
Unterstützend
تبحث عن مترجم فوري؟
Dolmetscher gesucht?

تحتاج مساعدة لدى السلطات؟
Hilfe bei Behörden?
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تبحث عن محامي؟
anwalt gesucht?
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Wir bieten Beratungs- und Begleitservice um die behördlichen ausländerangelegenheiten an.

:الخدمات التي نقدمها تشمل

Zur unseren Leistungen zählen:

1- Beratung und Vertretung durch unsere
 استشارات وتمثيل العمالء والموكلين بجميع أنواع القضايا مع-1
Kooperationspartner-Fachanwälte in den
:عدد من المحامين والمستشارين القانونيين األكفاء والمؤهلين لدى
Bereichen:
← قانون األجانب
→ Ausländerrecht
← القانون العائلي
→ Familienrecht
← قانون الجنايات
→ Strafrecht
← قانون وسائل النقل
→ Verkehrsrecht
االجتماعية
← قانون الشؤون
→ Sozialrecht
2- Arabischer Begleitservice für folgende
: مرافقة وترجمة باللغة العربية لدى الدوائر التالية-2
Einrichtungen:
← دائرة األجانب والجوازات
→ Ausländerbehörden
← دائرة اللجوء
→ Asylbehörden
الشؤون االجتماعية/← دائرة العمل
→ Jobcenter/Sozialämter
← البلديات
→ Burgerämter
← محاكم
→ Gerichte
← السفارات
→ Botschaften
w
w
w
.
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a
w
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e
المدنية
األحوال
← دائرة
→ Standesämter
← دائرة الشباب والطفل
→ Jugendämter
Unser Team فريق العمل
→ Ärzte und Krankenhäuser
← األطباء والمستشفيات
Zakareia Wahbi
3- Übersetzung von:
 مجاالت الترجمة-3
(erfahrener Berater)
→ Urkunden
← وثائق وشهادات رسمية
und das Nawa Consulting
→ Rechtsurteilen
← معامالت قضائية وقانونية
& Services Team
→ Zeugnissen
← شهادات خبرة وعمل
→ Medizinischen Berichten
مكتب نافا للخدمات العامة واالستشارات
← تقارير طبية
→ Führerscheinen
المستشار العائلي زكريا وهبي
← ترجمة رخصة القيادة
→ Verträgen
المهندس نادر وهبي
← جميع أنواع العقود
→ Sonstigen Dokumenten

← عقود بأنواعها

Kooperation mit staatlich geprüften Dolmetschern
und Übersetzern: Deutsch –Arabisch/ Arabisch –
Deutsch für Berliner Gerichte und Notare.

متعاقدين مع مترجمين محلفين ومعتمدين لدى السلطات الرسمية
 خطي وشفهي من اللغة األلمانية إلى،والمحاكم وكتاب العدل
ً العربية والعكس أيضا

4- Beglaubigung und Legalisierung von Dokumenten

. تخليص المعامالت وتصديق الوثائق المترجمة-4
 تعبئة االستمارات والطلبات لدى الدوائر والمؤسسات الرسمية-5
.والخاصة
. كل مايتعلق بطلبات تأشيرة الدخول ولم الشمل-6
 تأمين-  متعاقدون لدى شركات التأمين المختلفة (تأمين صحي-7
(... سيارة

5- Ausfüllen von Antragsformularen
6- Visaservice/ Familienzusammenführung
7- Kooperation mit Versicherungsmakler
(bis zu 100€ Cash-Back bei ausgewählten
Krankenkassen)

Verkehrsanbindung:
U-Bhf kleistpark (U7)
Bus m48, m85, 104, 187, 106, 204

tel.: +49 30 - 55 07 11 29
Fax: +49 30 - 91 44 15 41
notruf: +49 176 298 968 07
info@nawa-consulting.de

nawa-Consulting & Services
herr nader Wahbi
Willmandamm 15, 10827 Berlin

 أعمال البناء، رياض أطفال،مدارس

Schulen, Kindergärten, Baufirmen

Safina
 سفينة الحكمةRathenower Str. 16, 10553 Berlin,
Tel. 030-39480386
Traum Insel
 الناصرةWilhelmstr. 15, 10963 Berlin
Tel.: 030-25923697
Traum Insel
 بيت لحمWilhelmstr. 3, 10963 Berlin
Tel.: 030-25938954

Jamil, Kamal
 كمال جميل/  مWolframstr.5, 12105 Berlin, Tel. 030-7511433
Khadem, Mustapha
 مصطفى خادم/  مGroßbeerenstr. 67, 10963 Berlin,
Tel. 030-2517742
Nouri, Noureddine
 نور الدين نوري/  مLinienstr. 46, 10119 Berlin,
Tel. 030-28879659
Safadi
 حاتم الصفدي/  مHardenbergplatz 2, 10623 Berlin,
Tel. 030-20454766

MALER

أعمال الدهان

Firma A. Khellouf
 خلوف ألعمال الدهانBraunschweiger Str. 68, 12055 Berlin,
Tel. 030-6834583
Firma KS tec
 صفصوف للنقل واإلعمارTel. 030-48826242 / 0176-61799437

Alji Immobilien
 شركة الجي للعقاراتHundekehlestr. 10,
والشقق المفروشة
14199 Berlin, Tel. 0174-1733257

El Nahar
ـ النهار
Stuttgerter Platz 11, 10627 Berlin, Tel.
0174-2535585
Alhamad
ـ الحمد
Tel.: 0160-5664859

AliTel
ـ علي لالتصاالت
Brisestr. 5, 12053 Berlin
Tel.: 0176-71050656
Bassal-Shop
 هواتف بصلSonnenallee 36, 12045 Berlin
Tel. 030-62725201
City Phone
 هولتف المدينةSonnenalle 42, 12045Berlin
Tel. 030-62989399
Handy World
ـ عالم الموبيل
Karl-Marx-Platz 1, 12043 Berlin
Tel.: 030-50915236
Handy & Technik
 رمضانErkstr. 7, 12043 Berlin
Tel. 030-33029960
 طم طمTam Tam
- Karl-Marx-Platz 1, 12043 Berlin
Tel. 030-68088030
- Karl-Marx-Str. 175, 12043 Berlin
Tel. 0176-26361010

Al Basrawy : Waschmaschinen,
Fernseher, Geschirrspüler, Herd
0179/2727 007

ـ البصراوي
لألجهزة
الكهربائية

AKI
ـ المعهد الثقافي العربي
Falkstr. 23, 12053 Berlin, Tel.68081472
Alfalah
ـ الفالح
Koloniestr. 30, 13359 Berlin
Tel. 41719694
Al-Baian
ـ البيان
Huttenstr. 31, 10553 Berlin,
Tel. 34357644
Al-Huleh
ـ الحولة
Weisestr. 23, 12049 Berlin,
Tel. 6214959
ـ اإلرشاد
Al-Irschad eV.
Flughafenstr. 79/ 81, 12049 Berlin,
Tel. 030-62983410
Arabischer Unterricht
ـ تعليم اللغة العربية
Uthmannstr. 23, 12043 berlin
Tel. 030- 21806954
ـ مدرسة األندلس
Al Andalus
Falkstr. 22, 12053 Berlin,
Tel. 030-68054435
ـ مدرسة قرطبة للبنين و البنات
Cordoba
- Finowstr. 27, 12045 Berlin;
Tel. 030-51630581
- Drontheimer Str. 32a, 13359 Berlin,
Tel. 030-49908859
- Flughafenstr. 43, 12053 Berlin
Tel. 030-62731998
ـ الرابطة
Deutsch-Libanesische Gemeinde
Kurmärkische Str. 1-3,
اللبنانية
10783 Berlin, Tel. 030-8335332
ـ مدرسة النور
El-Nur
Haberstr.3, 12057 Berlin, Tel. 03056823914
Haus der Weisheit
ـ دار الحكمة
Rathenower Str. 16, 10533 Berlin, Tel.
030-39808625
 الكرامة/ المدرسة العربية
Karame e. V.
Puttkamer Str. 19, 10969 Berlin, Tel.
0176- 40198574
Palästina Sportvereine e.V.  مدرسة فلسطينPrinz-Eugen-Str. 17, 13347 Berlin,
Tel. 030-2111562
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Badran Transport
 نقليات بدرانTel. 0176-7213 1210
Firma Mattar
 شركة مطرTel. 0176-26888250
Hajjir Umzüge
ـ نقليات حجير
0176-70739151
Mattar Transport
ـ مطر للنقليات
0176-61799437
Obeidat-Shipping
ـ عبيدات للشحن
Kiefholzerstr. 387, 12435 Berlin
Tel. 030-61627336
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Transporte, Bauarbeiten, Immobilien, Möbli. Wohnungen
Telefon: 97 60 51 98
Auskünfte zur Arbeitslosigkeit
Rathaus Lichtenberg
Möllendorffstr.6/ Zimmer 13a in 10367
Berlin
Di 15–18 (ohne Voranmeldung)
Ball e.V.
Beratung und Wohnunterstützung
Sozialberatung
Marchwitzastr. 24–26 in 12681 Berlin
Telefon: 5 42 21 55
Völkerball
Interkulturelle Begegnungsstätte BerlinLichtenberg
Josef-Orlopp-Straße 52 in 10365 Berlin
Telefon: 55 49 20 45
Sozialberatung insbesondere für Migranten und Spätaussiedler
MARZAHN-HELLERSDORF
Arbeitslosenverband ALZ Marzahn
Glambecker Ring 80 - 82 in 12679
Berlin
Telefon: 93 49 65 04
Auskünfte zur Arbeitslosigkeit
Beratung + Leben
Allgemeine Soziale Beratung und Migrationserstberatung für Erwachsene
Landsberger Allee 400 in 12681 Berlin
Telefon: 9 35 20 63
Gewerkschaftlicher KIEZ-Treff
Mehrower Allee 28-32 in 12687 Berlin
Telefon: 93 66 50 66
ALG II Beratung (auch für NichtMitglieder)
MITTE (Mitte, Tiergarten, Wedding)
Arbeiterwohlfahrt
Zentrum für Migration und Integration
Stettiner Straße 12 in 13357 Berlin
Telefon: 66 64 39 - 0
Berliner Arbeitslosenzentrum (BALZ)
Nazarethkirchstraße 50 in 13347 Berlin
(direkt am U-Bhf. Leopoldplatz)
Telefon: 45 60 60 15
Beratung auch zum Arbeitslosengeld I.
Caritasverband
Allgemeine Soziale Beratung
Oldenburger Straße 47 in 10551 Berlin
Tel.: 6 66 33 - 71 70
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CHARLOTTENBURG-WILMERSDORF
Caritasverband
Allgemeine Soziale Beratung
Pfalzburger Straße 18 in 10719 Berlin
Telefon: 66 63 3 - 9 60
Paritätischer Wohlfahrtsverband
Brandenburgische Straße 80 in 10713
Berlin
Kostenlose Rechtsberatung Mi 14 16:30 Uhr
FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG
Berliner Mietergemeinschaft
Möckernstraße 92/Ecke Yorckstraße in
10963 Berlin
Beratungszeit: Di ab 19 Uhr
GEBEWO pro
Beratungsstelle für Wohnungsnotfälle
und Existenzsicherung
Gneisenaustraße 2 / 3. Etage VH in
10961 Berlin
Telefon:53 15 68 50
mitHilfe
Rigaer Straße 62 in 10247 Berlin
Telefon: 41 72 18 79
Beratung in existenziellen Notlagen
zur Vermeidung oder Behebung von
Wohnungsnot
RuDi Nachbarschaftszentrum
Hartz-IV-Beratung
Modersohnstraße 55 in 10245 Berlin
Telefon 29 49 20 25
Diakonisches Werk Berlin Stadtmitte
TAM – Interkulturelles Familienzentrum
Wilhelmstraße 116-117 in 10963 Berlin
Telefon: 2 61 19 93
Beratung für Familien in Kreuzberg
Rechtsberatung mit einem Anwalt:
jeden 2. und 4. Mittwoch im Monat von
15 - 18 Uhr
in der St. Thomas-Gemeinde, Bethaniendamm 23-29 in 10997 Berlin
LICHTENBERG-HOHENSCHÖNHAUSEN
Arbeitslosenverband
Bürger-Kommunikations-CenterLandsberger Allee 180 c-d in 10369 Berlin
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Festkichkeiten, Autos, Im- & Export,

ـ مصر
Hassan Sabri Str 8 B, Zamalek,
Tel. (0020 2) 739 96 00
FAX: (0020 2) 7351076
Khartum
P.O. Box 970,
ـ السودان
Tel. (00249 11) 77 79 90,
FAX: (00249 11) 77 76 22
Kuwait
P.O. Box 805 Safat, 13009 Safat,
ـ الكويت
Tel. (00965) 2 52 08 57,
FAX: (00965) 2 52 07 63
Manama
P.O. Box 10306, Manama, Bahrain. ـ البحرين
Tel. (00973) 1753 02 10,
FAX: (00973) 1753 62 82
Maskat
ـ عُ مان
P.O. Box 128, Ruwi, PC 112,
Tel. (00968) 773 24 82,
FAX: (00968) 773 56 90
Rabat
B.P. 235, 10.000,
ـ المغرب
Tel. (0021237) 70 96 62,
FAX: (002123 7) 70 68 51
Ramallah
P.O. Box 1854,
ـ فلسطين
Tel. (00972 2 ) 298 47 88,
FAX: (00972 2 ) 298 47 86
Riad
P.O. Box 94001, Riyadh 11693,
ـ السعودية
Tel. (00966 ) 14 88 07 00,
FAX: (00966 ) 14 88 06 60
Sanaa
P.O. Box 2562,
ـ اليمن
Tel. (00967 1) 41 31 74,
FAX: (00967 1) 41 31 79
Tripolis
P.O. Box 302,
ـ ليبيا
Tel. (00218 21) 444 85 52,
FAX: (00218 21) 444 89 68
Tunis
B.P. 35, 1002 Tunis (Belvédère),
ـ تونس
Tel. (00216 71) 78 64 55,
FAX: (0021671) 78 82 42

Al-Muhammadawi
 المحمداوي للسياراتEinemstr. 4, 10787 Berlin
Tel. 030-25358338-9
Ramadan Maschinenhandel
 رمضانTel. 030-40713701
Munkari, Kutayba
 قطيبةAhrweilerstr. 22, 14197 Berlin
Tel. 030-8213222

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

ـ أبو ظبي

ـ الجزائر

AN- & VERKAUF بيع وشراء السيارات
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

ـ العراق
ـ لبنان

ـ سورية

ـ قطر
ـ دبي

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

خبير الحوادث
ـ

BAG, Belal Ahmed
بالل أحمد
Schierker Str. 28, 12051 Berlin
Tel.: 030-62900013 Funk: 0177-4725337
KFZ-Gutachter, El-Amassi محمد العمصي
Osloer Str. 112, 13359 Berlin.
Tel.: 030-52134969 Funk: 0176-76778115
Samer dahan
سامر دهان
Hohenzollerdamm 157, 10713 Berlin,
Tel.: 030-33 988 148

ـ
ـ

BGR,Gebäudereinigung  شركة برلين للنﻈافةCarstennstr. 29 a, 12205 Berlin,
Tel. 030-81490342
 شركة لحامLaham
Wrangelstr. 100, 10997 Berlin, 030-61043213

Telefon: 46 90 19 - 50
Rechtsambulanz Sozialhilfe
Exerzierstraße 23 in 13357 Berlin
Telefon: 46 06 75 34
Rechtsberatung zu Arbeitslosengeld II
und Sozialhilfe für einkommensschwache Personen.

ـ األطالل
Al Atlal
Tel. 030-3424988
ـ األفراح
Dj. Al-Afrah
Tel. 030-85977769 / 01761-63886003
Dj. Farid
ـ فريد
Tel. 030-60507180
Dj. Hanin
ـ حنين
Tel. 0176-22045953
Dj. Zakareya
ـ زكريا
Tel. 0171-8792784
Essam
ـ عصام زمبيبال
Tel. 0162-3523883
Nagham
ـ نغم
Tel. 0173-6178173
Ronaldo
ـ ممدوح
Tel.0179-5571314
FESTSAAL

إصالح السيارات

REPARATUR
ـ األردن

تأجير السارات

Al Hanan
Sonnenallee 94, 12045 Berlin,
Tel. 030-68053236
Ascar
Mehringdamm 63, 10961 Berlin,
Tel. 030-695797-6

ENTERTAINER

Alafrah Saal
ـ صالة األفراح
Puderstr. 8, 12435 Berlin,
Tel 0176-63886003
AWA Saal
ـ صالة األمل واألحالم
Wiebestr. 49, 10553 Berlin
Tel. 030-88531058
Charisma Festsaal
ـ صالة كاريزما
Colditzstr. 29, 12099 Berlin
Tel. 0173-2059765
Elegance Event
ـ صالة األناقة
Colditzstr. 27, 12099 Berlin
Tel. 030-75447181-83
LUX Saal
ـ صالة لوكس
Puderstr. 8, 12435 Berlin, Tel.: 030-536 04
033
Orient Festsaal
ـ صالة الشرق
Colditzstr. 27, 12099 Berlin
Tel. 030-75447183
Queen Event
ـ صالة الملكة
Colditzstr. 27, 12099 Berlin, ِ(Seitenflügel)
Tel. 030-75447183
Saphire Festsaal
صالة زفير
Colditzstr. 27, 12099 Berlin
Tel. 030-75447183
Sato Festsaal
ـ صالة شاتو
Neuköllnische Allee 25, 12057 Berlin
Tel. 030-68055036

Deutsches Rotes Kreuz
Allgemeiner Sozialer Dienst (Tiergarten)
Gotzkowskystraße 8 in 10555 Berlin
Zugang über Zwinglistraße
Telefon: 3 48 03 - 1 63
Allgemeine Soziale Dienste (Wedding)
Neue Hochstraße 21 in 13347 Berlin

NEUKÖLLN

إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻧﻘﻞ اﻷﺛﺎث اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ
ﻧﻘﻞ ﻟﺠﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ وأوروﺑﺎ
اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ أﺛﺎث اﻟﻤﻨﺎزل
ًاﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﺤﺪﻳﺪ ﻣﺠﺎﻧﺎ
ﺗﻨﻈﻴﻒ اﻟﺤﺪاﺋﻖ
إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺸﻄﻴﺐ اﻟﺸﻘﻖ واﻟﻤﻨﺎزل
20 € ab ﺳﻴﺎرة ﻧﻘﻞ ﻣﻊ اﻟﺴﺎﺋﻖ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻧﻮﻳﻜﻮﻟﻦ
ﻧﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

Tel.: 0176-7073 9151
0177-770 56 63
firma-hajjir@hotmail.com
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وكالء شركات:
الطبيعة على طبيعتها
وكيلها المعتمد في المانيا

السيد محمد مصلح (أبو ناصر)

Designed by dalil.de

معلبات حبوب  -توابل وبهارات  -حلويات  -مربيات  -مكسرات  -أدوات منزلية  -زيوت -
عصائر  -حبوب جافة  -أجود أنواع األرز (بسماتي  /أرز معطر /أرز هندي /أرز المحمود)
مواد التعبئة والتغليف  -ورق لف لحمة ،سندويشات ،حلويات  -أكياس بأحجام مختلفة -
ورق قصدير  /سانيتا
جميع أنواع المثلجات الفاخرة (ملوخية  -بامية  -كزبرة -فول أخضر  -كبة شامية  -كبة رز
 -كبة مشوية  -شاورما  -هامبرغر  -فالفل  -سامبوسك (سبانخ ،جبنة ،لحمة).

عروض وتنزيالت مغرية على جميع أنواع المواد الغذائية

)Inhaber: Mohamad Mosleh (Abu Naser

| Fax : +49 (0) 30 68 22 94 56
/berlincityhandel.de
| info@berlincityhandel.de

		 Rollbergstr. 26, 12053 Berlin

		 Tel. : +49 (0) 30 68 22 94 55
Mob.: +49 (0) 157 70 89 37 79
		 www.berlincityhandel.de

Designed by dalil.de

ﻳﺎﺳﻤﻴﻦ ﺍﻟﺸﺎﻡ

NATURAL
100%

بشرى سارة لتجار المواد الغذائية في جميع أنحاء أوروبا افتتاح
شركة ياسمين الشام لتجارة المواد الغذائية (جملة).
Gottlieb-Dunkel-Straße 25A, 12099 Berlin
Tel.: 030 54707468
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 صالونات،شركات طيران

Airlines, Frisiersalons,

Sonnenallee 112, 12045 Berlin
Tel. 030/6872483
ـ السفراء
El-Sufara
Maxstr. 15, 13347 Berlin
Tel.030-81799075
ـ األصابع الذهبية
Goldene Finger
Sonnenallee 13, 12047 Berlin
Tel. 030-62985725
ـ هيثم
Haissam
Gneisenaustr. 83, 10961 Berlin
Tel. 0173-8248026
ـ كوافير حسين
Hussein coiffeur
Prinzenallee 36, 13359 Berlin
Tel. 030-21471352
ـ صالون قاسم
Kassem
Mittenwalder Str. 43, 12049
Berlin Tel. 0176-82076032
ـ كريستال
Kristall
Urbanstr. 37, 10967 Berlin
Tel. 0176-26598848
Malla Styling
ـ صالون المال
Sonnenallee 44, 12045 Berlin
Tel. 030/62001839
ـ صالون محسن
Mohsen
Hermannstr. 92, 12051 Berlin
Tel. 030-68328673
ـ صالون ناصر
Nasser
Warthestr. 67, 12051 Berlin,
Tel. 030-62842801
Street Cut
Brunnenstr. 94, 13355 Berlin
Tel.: 030-94866121
ـ صالون هنادي
Super Cut
Badstr. 48, 13357 Berlin
Tel. 030-55955388
Venezia
ـ صالون فينسيا
Triftstr. 3, 13353 Berlin
Tel. 030-46988442
 صالون وائلWael
Sonnenallee 161, 12059 Berlin
Tel. 030-43910087
ـ كوافير وائل
Wael Coiffeur
Reinickendorfer Str. 48, 13347 Berlin
Tel. 030-4526016
ـ صالون ياسين
Yassin
Ostender Str. 4, 13323 Belin,
Tel. 0157-73461990

Egyptair
 مصر للطيرانFlughafen Berlin-Brandenburg, Terminal A/2
12521 Berlin, Tel.: 030-609176907
Qatar Airways
الخطوط القطرية
Flughafen Tegel, 13405 Berlin
Syrian Airlines
 الخطوط السوريةBundesallee 20, 10717 Berlin,
Tel. 030-88714260 / 89

Ahmad
ـ صالون أحمد
Weisestr. 8, 12049 Berlin,
Tel. 030-21803302
ـ صالون عايدة
Aida
Hobrechtstr. 3, 12043 Berlin, Tel.: 0306221536
)ـ صالون الوصال ( أبو الخير
Alouisal
Sonnenallee 99, 12045 Berlin
Te. 0176-85247263
)ـ صالون الوصال ( سليم
Alouisal
Weichselstr. 56, 12045 Berlin
Tel.: 030-6130 9162
ـ صالون الفيصل
Al-Faisal
Exerzierstr. 3, 13357 Berlin
Tel. 030-69525178
ـ صالون أمير
Aamir
Voltastr. 35, 13355 Berlin,
Tel. 030-46456799
ـ صالون بغداد
Bagdad
Kottbusser Damm 103, 10967 Berlin
Tel. 030 - 61209480
ـ صالون بالل
Belal
Gotzkowskystr. 32, 10555 Berlin
Tel. 030-20953282
ـ صالون بون بون
BON BON
Sonnenallee 68, 12045 Berlin
Tel.: 030-22460787
ـ صالون بيبلوس
Byblos
Scharnweber Str. 122, 13405 Berlin
Tel. 0176-67667070
ـ صالون كليوبترا
Kleopatra
Fritschestr. 49, 10627 Berlin, Tel. 03037591085
ـ األناقة
Elegance
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Kosmatik, Textilien, Möbel

Bissan
ـ بيسان
- Sonnenallee 52, 12045 Berlin
- Alvenslebenstr. 6,10783 Berlin
Tel. 030-61204861
El Salam Galerie
ـ معرض السالم للديكورات
Sonnenallee 60, 12045 Berlin
Tel. 030-62986037
Orient 36
ـ الشرق
Ohlauer Str. 4, 10999 Berlin
Tel. 030-51052119
Swedan Möbel
ـ موبليات سويدان
Hemannstr. 141, 12051 Berlin
Tel.030-6283334

Al-Ahram,
ـ جريدة األهرام
Schiffbauerndamm 40, 10117 Berlin,
Tel. 030-2064690
Iraq Network,
ـ شبكة األخبار العراقية
Postfach 1456, 63128 Dietzenbach
www.aliraqnews.com
webmaster@aliraqnews.net
Tel. 0178-9712017
KUNA,
ـ وكالة األنباء الكويتية
Schiffbauerdamm 40, 10117 Berlin,
Tel. 030-20913695
Maghreb Presse,
ـ وكالة األنباء المغربية
Dricksenstr. 50, 10171 Berlin,
Tel. 030-2096172

Amado, Laserzentrum
ـ أمادو
Pariser Str. 63, 10719 Berlin,
Tel. 030-8851895
Biomedizinische Kosmetik
ـ ريم اسماعيل
Kadiner Str. 23, 10243 Berlin,
Tel. 030-42021213
Cut&Surf
ـ تجميل
Feitschestr. 49, 10627 Berlin, Tel.
Kant-Beauty
ـ كانت
Kantstr. 47, 10625 Berlin
Tel. 0173-6148018

Adil Mode
ـ أزياء عادل
Südstern 4, 10961 Berlin
Kottbusser Damm 103, 10967 Berlin
Tel./ Fax: 030-69507373
Al-Hanan
ـ الحنان
Sonnenallee 98, 12045 Berlin
Tel. 030- 56822927
La Majesté
 بوتيﻚ المايستيSonnenallee 96, 12045 Berlin
Tel.: 030-51736441
ـ تبارك
Tabarak
Erkstr. 4, 12043 Berlin,
Tel. 030-68080633

Nour

Sonnenallee 92, 12045 Berlin
Tel.: 0179-1319048

ـ فساتين نور
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ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻠﺼﻘﺎﺕ ﻛﺘﺐ ﺃﺧﺘﺎﻡ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺃﻓﺮﺍﺡ
ﻃﺒﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻤﺎﺵ ﺇﻋﻼﻧﺎﺕ ﺿﻮﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻼﺕ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﻤﻠﺔ ﺇﻋﻼﻧﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ

100%

ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺇﻋـﻼﻧﺎﺕ ﻭ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺇﻧﺘﺮﻧﺖ

Braunschweiger Str. 82, 12055 Berlin
Tel 030 615 76 70 Fax 030 616 53 889
OFFSET-DRUCK
Mail post@dalil.de Web www.dalil.de
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Tel 030 629 85 725
Funk (O2) 0162 957 19 68

Sonnenallee 13, 12047 Berlin

U-Bhf

Hermannplatz

Mo 12.00 - 20.00 Uhr Di - Fr 10.00 - 20.00 Uhr Sa 10.00 - 18.00 Uhr

Muster 01

A0
A1
A2

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

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

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

Muster 02

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

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

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

Muster 03

Muster 04

Muster 05

Andere Muster, Formate, Seitenzahl,
Stückzahl oder Papierstärke nach

Muster 07

Muster 08

Muster 06

Anfrage

Muster 09

Muster 10

A3

A4

A5

A6

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

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

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

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

A6

A7

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

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

يحتل السودان موقعا استراتجيا في قلب القارة
اإلفريقية مما هيأه ليكون جسرا ثقافيا وحضاريا
وتجاريا بين دول شمال القارة ووسطها وجنوبها
وكذلك حلقة وصل بين إفريقيا والعالم اإلسالمي .
إن موقع السودان في الجزء األوسط من حوض
النيل جعل سكانه خليط من عناصر مختلفة نزحت
إليه من دول الجوار ،فالدول التي تجاوره من
الجنوب تقع كلها داخل نطاق العناصر الزنجية
والى الشمال طغت الساللة القوقازية وتأثر الشرق
بالهجرات الحامية .
يتراوح المناخ في السودان بين مدار استوائي في
الجنوب إلى صحراوي في الشمال وهنالك أجزاء
كبيرة في الجنوب تغطيها غابات دائمة الخضرة .
مساحة السودان الواسعة أدت إلى تنوع مناخه
واختالف توزيع اإلمطار في المناطق الشمالية
والوسطى والجنوبية ففي أقصى شمال السودان
نجد الصحراء تليها جنوبا شبه الصحراء وفى
الوسط السافنا الفقيرة ثم السافنا الغنية والغابات
شبه االستوائية في األجزاء الجنوبية حيث تهطل
المطار بغزارة وتتراوح كمية اإلمطار بين  25ملم
في الشمال إلى  1500ملم في الجنوب وتبدأ هطول
اإلمطار من يونيو حتى سبتمبر ،ويبدأ هطول
المطر في سالسل البحر األحمر في فصل الشتاء.

األماكن السياحية
أهرامات مروي
مروي ،مرواه ( )Meroeأو "بجراوية" هو االسم
القديم للمدينة التي تحوي األهرامات النوبية في
محافظة شندي في والية نهر النيل السودانية تبعد
حوالي  200كم عن الخرطوم وكانت عاصمة
المملكة الكوشية وتحوي أهرامات النوبة .األهرامات
التي أقامها الحكام الكوشيون في (السودان) عام
 300ق.م .واشتهرت النوبة بكثرة بناء األهرامات
حيث كان النوبيون يعتقدون أن ملوكهم آلهة أحياء
ولما يموتون هم وملكاتهم البد من دفنهم في مدافن
عظيمة .وكان أكبر البنايات األهرامات كملوك
قدماء المصريين .لهذا يوجد بها أهرامات عديدة
أكثر مما موجود حاليا بمصر.وأكبر األهرامات
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النوبية مرواه ونوري والكوري بالسودان.
سواكن
تقع سواكن شرق السودان على الساحل الغربي للبحر
األحمر ،وهي كانت في األصل جزيرة سواكن ثم
توسعت إلى الساحل وما جاوره فغدت مدينة سواكن
التي تضم الجزيرة والساحل .اشتقت اسمها من عدة
قصص أسطورية يرجع تاريخها إلى عهد الملك
سليمان وبلقيس ملكة سبأ حيث يذكران الملك سليمان
كان يسجن فيها الجن فحرفوا االسم إلى سواكن .أما
عند البجا فهي (اوسوك) أي السوق .السوق الذي
يمثل عامل الجذب السياحي للسودان والسودان به
عامالن هما :عامل سياحي وعامل تراثي
شواطئ البحر األحمر
يمتاز البحر االحمر بنقاء مياهه وشفافيتها وهو أكثر
المناطق الطبيعية جاذبية في السودان ويستقطب
حاليا جزءا كبيرً ا من السواح الذين يأتون إلى البالد
خاصة محبى البحر والغطس تحت الماء والرياضات
المائية األخرى وأصبح يتمتع بسمعة ممتازة على
مستوى العالم حيث أنه يعتبر من انقى بحار العالم
ولم تمتد إليه اثار التلوث ويذخر بالشعب المرجانية
كما توجد به جزيرة سنقنيب وهي الجزيرة الوحيدة
الكاملة االستدارة وتزخر باألحياء المائية.
جبل مرة
جبل مرة أميز جاذب سياحي في إقليم دارفور ويبلغ
ارتفاعه  10آالف قدم فوق سطح البحر ويسود فيه
مناخ البحر األبيض المتوسط وبه تنوع نباتي كبير،
وتوجد باإلقليم منطقة قلول ذات الغابات الكثيفة
والشالالت الدائمة إلى جانب منطقة مرتجلو وبها
أيضا شالل جذاب وتكثر فيه أنواع من القرود
والحيوانات البرية األخرى ومنطقة سوني المرتفعة
التي توجد بها استراحة عريقة إضافة إلى منطقة
ضريبة وهي تمثل الفوهة البركانية للجبل وتوجد بها
بحيرتان ،وباإلقليم حظيرة الردوم القومية وتتميز
بوفرة الحيوانات البرية والطيور فيها.
كما توجد باإلقليم بحيرة كندى التي تمثل واحدا
من أكبر تجمعات تكاثر الطيور المتوطنة والمهاجرة

بالسودان ويوجد بها بشكل كثيف اإلوز والبط
والحبارى وكثير من أنواع اللقالق ،وهنالك محمية
وادي هور التي تزخر بأنواع كثيرة من الحيوانات
البرية بجانب اآلثار القديمة وبها المياه الكبريتية في
عين فرح وكذلك مناطق وادي أزوم التي تصلح
لهواة التصوير وهواة المغامرات والطبيعة الوعرة.
شالل السبلوقة
شالل السبلوقة (والية نهر النيل) يعتبر مقص ًدا
للسياح العرب واألجانب وغيرهم وذلك لطبيعة
المنطقة الجبلية وضيق المجرى والتدفق المائي
فهي توفر بذلك سياحة التزلج والسباحة والرحالت
النيلية .إلى جانب ذلك ان الوالية تضم العديد من
اجناس الحياة البرية كالطيور والحيوانات المختلفة
ويقصدها السياح والزوار.تبعد حوالي  80كلم من
العاصمة الخرطوم.
محمية الدندر
أقيمت محمية الدندر عام  1935وتبعد حوالي 680
كلم من الخرطوم ومساحتها  10آالف كلم مربع
ويعتبرها خبراء الحفاظ على البيئة إحدى أجمل
محميات السودان البالغ عددها ثماني عشرة محمية
وهي المناطق التي أنشئت من أجل حماية الحيوانات
حماية كاملة وال يسمح فيها بأي أنشطة إنسانية
سوى لألغراض السياحية والترفيهية والتعليمية،
ففي مساحة الدندر الكبيرة وموقعها الذي يصل حتى
الهضبة اإلثيوبية تتعدد البيئات مما أكسبها تنوعا
بيولوجيا خصبا.
ويجري نهرا الرهد والدندر ـ الذي سميت به المحمية
ـ وهما موسميان في الفترة من شهر يوليو (تموز)
وحتى نوفمبر (تشرين الثاني) وخالل عبورهما
للحظيرة يصبان في بعض البرك مما يشكل مشهدا
رائعا ،وتعتبر الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى
أبريل (نيسان) من أفضل الفترات لزيارة المحمية
ذات الموقع الفريد حيث تغطيها السهول ذات
الحشائش والنباتات واألدغال والبحيرات ويمكن
للسائح الوصول إليها برً ا بالسيارات  ،أما الحيوانات
التي تستطيع أن تشاهدها هناك فتحيى على طبيعتها
دون أسوار حديدية «إال ما يحيط بالسائح نفسه!»

فمن الثدييات الكبيرة تجد األسود والجاموس البري
والضباع والذئاب والغزالن والزراف وغزال اآليل
والغزال الملون ووحيد القرن والقرود الصغيرة
«النسانيس» والقنافذ والخنازير البرية ،كما بها
أكثر من  90نوعً ا من الطيور التي تنتشر على
تجمعات المياه وهي الحبار والبجبار والرهو وهي
األسماء المحلية لطيور تأتي في موسم الشتاء هاربة
من صقيع السويد وأوروبا لتتدفأ بالشمس األفريقية،
كما هناك دجاج الوادي ـ بلونه األسود المنقط بنقاط
بيضاء ،ونقار الخشب والبجع األبيض ،وأبو سعن،
والغرنوق والنعام وغيرها كما بالدندر يوجد 32
نوعا من األسماك.
دنقال العجوز
تقع دنقال العجوز علي الضفة الشرقية للنيل علي
بعد  109كيلو متر جنوب دنقال العرضي و 30كيلو
متر شمال الدبة .
الفترة التاريخية  :المسيحية  .المواقع األثرية
الهامة  :كانت دنقال العجوز عاصمة مملكة المقرة
المسيحية ( 1317 – 504م ) بها عدد من الكنائس
أهمها كنيسة دنقال والتي ال تزال قائمة حتى االن .
صلب
تقع علي الضفة الغربية للنيل شمال الشالل الثالث
علي بعد  40كيلو متر جنوب عبري .
الفترة التاريخية :الفرعونية  .المواقع األثرية  :معبد
ضخم شيده أمنحتب امنيوفيس الثالث لإلله أمون رع
اإلله الملكي ولنفسه .
سيسبي
تقع قرية سيسبي جنوب صلب علي بعد  23كيلو
متر علي الضفة الغربية للنيل .
الفترة التاريخية  :الفرعونية  .المواقع األثرية
الجاذبة  :الموقع عبارة عن مدينة محصنة بني بها
معبد الملك ( أمنحتب ) (امينوميس) الرابع ،يحتوي
الموقع علي أثار تعود إلى عصور الحقة منها مباني
ترجع إلى العهد المسيحي.
مروي
تقع علي الضفة الشرقية للنيل علي بعد أربعة أميال
شمال كبوشية وهي محطة في منطقة شندى وهي
أهم مقر ملكي .
الفترة التاريخية :مملكة مروي  .المواقع األثرية
الجاذبة  :أهم اآلثار الموجدة بها هي معبد أمون
ومعبد أغسطس الحمامات الملكية وفي المنطقة
المحيطة هناك أيضا معبد إيزيس  ،معبد األسد ،
معبد الشمس  ،والمقابر الملكية .
أم درمان
تعبر الى منطقة امدرمان السياحية عبر كوبرى
امدرمان القديم او جسر االنقاذ الذى شيد حديثا،
وتشاهد الطوابى ،تلك الحصون الدفاعية التى شيدت
أبان الدولة المهدية.
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Restaurant, Backwaren, Lebensmittel, Cafés, Juweliere

Al Afrah
ـ مجوهرات األفراح
Karl-Marx-Str. 71,
12043 Berlin, Tel.: 030-85977769
Al Aman
ـ مجوهرات األمان
Hermannstr. 39
Tel. 030- 6213477
ـ الهادي
Al Hadi
Hermannstr. 177, 12051 Berlin, Tel.
030-23911508
Al Hanan
ـ مجوهرات الحنان
Sonnenallee 98, 12045 Berlin
Tel. 030-6875793
Al Hanan
ـ مجوهرات الحنان
Badstr. 28, 13357 Berlin,
Tel. 030-75631605
El-Reda
ـ مجوهرات الرضا
Huttenstr. 110553 Berlin
Tel. 030-3995991
Dubai
ـ مجوهرات دبي
Turmstr. 47a, 10551 Berlin
Tel. 030-39493541
Gulf
ـ مجوهرات الخليﺞ
Turmstr. 15, 10559 Berlin,
Tel. 030-3944280
Nehme
 نعمةHermannstr.12049 Berlin
Tel. 0176-77500064

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

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

Barbar Aga
ـ بربر أغا
Karl-Marx-Str. 46, 12045 Berlin
Tel. 030-62985881
El-Salam
ـ السالم
Sonnenallee 44, 12045 Berlin, Tel.
62726510
Goldene Shicha
ـ الشيشة الذهبية
Graefestr. 65a, 10967 Berlin
Tel. 0176-29873909
ـ صحارى
Sahara
Boddinstr. 4, 12053 Berlin,
Tel. 62989528
ـ سهراية
Sehraya
Großbeerenstr. 79, 10963 Berlin
Tel. 030-25938733
ــ ألف ليلة و ليلة
Tausend und eine Nacht
Potsdamer Str. 137, 10783 Berlin
Tel. 030-32890986
ـ أم كلثوم
Um Kalthum
Sonnenallee 40/70, 12045 Berlin,
Tel. 030-2732509
ـ ياهال
Ya Hala
Pankstr. 51, 13357 Berlin,
Tel. 030-46905038

 مجوهرات، مقاه عربية، مواد غذائية، أفران وحلويات،مطاعم
Tel. 030-25931818
Nour
ـ نور
Kaiserdamm 89, 14057 Berlin,
Tel. 03033008145
ـ قدموس
Qadmous
Am Friedrichshain 1, 10407 Berlin
Tel.030-4246255
ـ روشة
Rousche
Putbusser Str. 44, 13355 Berlin
Tel.: 030-34722645
ـ سبيل
Sabil
Boxhagener Str. 28, Friedrichshein
Tel. 030-29009227
ـ سالم
Salam
Rankstr. 3, 10789 Berlin
Tel. 030-8813461
ـ سالمات
Salamat
Dunnckerstr.18, 10437 Berlin
Tel.030-4443136
 سلسبيلSalsabil 1
- Göhrener Str. 6, 10437 Berlin
Tel. 030-44053504
- Wörther Str. 16 10405 Berlin
Tel. 030-44046073
ـ سنابل
Sanabel
Gabriel-Max-str. 16, 10245 Berlin
Tel. 030-29000699
ـ سكارابيوس
Scarabeo
Ludwigkirchstr. 6, 10719 Berlin
Tel. 030-8850616
ـ سمسم
Sesam
Gneisenaustr. 22, 10961 Berlin
Tel. 030-6946801
ـ شام
Shaam Restaurant
Karl-Marx-Str. 177, 12043 Berlin
Tel.: 030-68084054
ـ شهرزاد
Sharazad
Dahlmannstr. 27, 10629 Berlin
Tel. 030-53216767
ـ طيبة
Tiba
Karl-Marx-Str. 175, 12043 Berlin
Tel. 030-68087535
ـ ياهال
Ya Hala
Pankstr. 51, 13357 Berlin
Tel. 030-46067274
ـ أم كلثوم
Um Kalthoum
Sonnenallee 34, 12045 Berlin
Tel.: 0151-45012777

Abu Laila,
ـ أبو ليلى
Beusselstr. 68, 10553 Berlin
Tel. 030-39848063
Albascha
 الباشاHuttenstr. 5, 10553 Berlin
Al Iman
اإليمانSchierker str. 33, 12051 Berlin
Tel. 030-6272 8443
Aljazeera
ـ الجزيرة
Sonnenallee 15,12047 Berlin
Tel.: 030-62725489
ـ المنار
Al Manar
-Huttenstr. 71, 10553 Berlin, Tel. 34347770
- Lüderitzstr. 10, 13351 Berlin,
Tel.: 030-4514818
Goldene Bäckerei
ـ المخبز الذهبي
Kiehlufer 115, 12059 Berlin
Tel.: 030-6808 1077
ــ حبيبي
Habibi
Erkstr. 6, 12043 Berlin, Tel. 030-6820381
Nuss Depot
ـ المحمصة العربية
Sonnenallee 73,12045 Berlin,
Tel. 030-62727797
ـ أم كلثوم
Um Kulthum
Sonnenallee 50, 12045 Berlin, Tel. 62734399

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

Al-Andalus
ــ األندلس
Sonnenallee 40, 12045 Berlin
 الحمراAl Hamra
Raumer Str. 16, 10437 Berlin
Tel. 030-42850095
ـ األمراء
Al Omaraa
Kaiserin-Augusta-Allee 85, 10589 Berlin
Tel. 030-33006543
ـ الباشا
Al Pascha
Sonnenallee 77, 12045 Berlin
Tel.: 030-62903549
ـ مطاعم الرحمة
Al-Rahme
 ـFlughafenstr. 49, 12053 Berlin,
Tel.: 0179-171 30 11
 ـSonnenallee 75, 12045 Berlin,
Tel.: 0176-3700 5819
 ـKarl-Marx-Str. 194, 12055 Berlin,
Tel.: 0176-2684 6030
 الصفاAl-Safa
Sonnenallee 75, 12045 Berlin
Tel. 030-62737894
Al Sultan
ـ السلطان
Mehringdamm 44, Berlin
Tel. 030-78897239
Akroum
ـ أكروم
Sonnenallee 45, 12045 Berlin
Tel. 030-23619319
Amira
ـ مطعم أميرة
Donaustr. 131, 12043 Berlin
Tel. 030-6233790
Asaad
ـ أسعد
Luxemburger Str. 6, 13353 Berlin
Tel. 030-81799951
Assala
ـ اصالة
Hohenzolerndamm 11, 10717 Berlin
Tel. 030-47595598
ـ بابل
Babel
- Gabriel-Max-Str. 16, 10245 Berlin
Tel. 030-29368784
- Kastanienallee 33,10437 Berlin
Tel. 030-44031318
Baharat
ـ بهارات
Winterfeldstr. 37, 10789 Berlin
Tel. 030-2168301
ـ بركة
Baraka
Lausitzer Plaz 6, Kreuzberg
Tel.030-6126330
ـ بربر أغا
Barbar Aga
Karl-Marx-Str. 45,12045 Berlin
Tel. 030-6242708
ـ إكسال
Casalot
Claire-Waldoff-Str. 5, 10117 Berlin
Tel. 030-27572210
City Chicken
ـ فروج المدينة
Sonnenallee 59, 12045 Berlin
Tel. 030-6248600
ـ بيت المدينة
City House
Sonnenallee 73, 12045 Berlin
Tel.: 030-62904952
ـ الشحرور
El Chahrour
Ohlauer Str. 10, 10999 Berlin
Tel. 030-6117115
ـ معجنات الضيعة
El-Daia Snack
Sonnenallee 46, 12045 Berlin
Tel: 030-63413250
 الرضاEl Reda
Huttenstr. 69, 10553 Berlin
Tel. 030-3911119
ـ الريف
El-Rief
Schönhauser Allee 46 a, 10437 Berlin
Tel. 030-44043370
ـ حبيبي
Habibi
- Winterfeldplatz, Tel. 030-2153332
- Akazienstr. 9, Tel. 030-7874428
- Körtestr, 35, Tel.: 030-2922401
- Oranienstr. 30, Tel.: 030-61658346
Jaffa
ـ يافا
Pariserstr. 39-40, 10707 Berlin
Tel. 030-88702908
Lasan
 الزانAdelbertstr.96, 10999 Berlin
Tel. 030-69814098
ـ مندي
Mandi
Seestr. 57, 13347 Berlin
Tel.: 030-20095700
ـ مرووش
Marooush
Knesebeckstr. 48, Ecke Ku‘damm
10719 Berlin, Tel. 030-887118335
Maroush
ـ مروش
Adelbertstr. 93, 10999 Berlin
Tel. 030-69536171
Masaya
ـ مسايا
Wilhelmstr. 22, 10963 Berlin
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damm 200, 44139 Dortmund
07.04.2018
German Wrestling Federation:
GWF Light Heavyweight World
Cup
Huxleys Neue Welt, Hasenheide
107, 10967 Berlin (Neukölln)
21.04.2018
Eishockey: Deuschland Frankreich
Sportforum Hohenschönhausen, Weißenseer Weg 51, 13053
Berlin (Lichtenberg)
14.04.2018
Frühlingsmarkt in der Mutter
Fourage
Galerie Mutter Fourage,
Chausseestr. 15A, 14109 Berlin
(Steglitz-Zehlendorf )

14.04.2018
Familientag
Vitalbad Vahr, Kurt-Schumacher-Allee 5, 28329 Bremen
21.04. – 22.04.2018
Zierfisch- und Wassrepflanzenbörse
Bürgerhaus Mahndorf,
Mahndorfer Bahnhof 10, 28307
Bremen

07. 04.2018
Handball: Deutschland Serbien
Westfalenhallen, Rheinlanddamm 200, 44139 Dortmund
14.04. – 15.04.2018
Internationales Speedo
Schwimm-Meeting
Südbad, Ruhrallee 30, 44139
Dortmund
19.04. – 22.04.2018
Messe: Intermodellbau 2018
Westfalenhallen, Rheinlanddamm 200, 44139 Dortmund
21.04. – 22.04.2018
Internationales Schwimmfest
Südbad, Ruhrallee 30, 44139
Dortmund
27.04. – 29.04.2018
Destination Star Trek Germany
Westfalenhallen, Rheinland-

01.04. – 02.04.2018
Fußball: 56. Internationale U19
Champions Trophy
Ballspielverein, Hans-Böckler-Straße 31
19.04.2018
Inlineskaten: Rollnacht
Düsseldorf 2018
Reuterkaserne, nördliche
Rheinuferpromenade
29.04.2018
Marathon Düsseldorf
Start/Ziel: Rheinuferpromenade

03.04. – 08.04.2018
Lichter Filmfest Frankfurt
International
Zoo-Gesellschaftshaus.
Bernhard-Grzimek-Allee 1,
60316 Frankfurt – Ostend

April 2018, 28. – 32. Spieltag

-:Bremen
Frankfurt
01.04.2018
-:Mainz
Mönchengladbach
01.04.2018
-:Hannover
Bremen
06.04.2018
-:Augsburg
München
07.04.2018
:
Mönchengladbach
Hertha BSC
07.04.2018
11.04. – 14.04.2018
-:Köln
Mainz
07.04.2018
Muikmesse
-:Freiburg
Wolfsburg
Messe, Ludwig-Erhard-Anlage 1, 07.04.2018
:
Hamburg
Schalke
07.04.2018
60327 Frankfurt – Westend
-:Dortmund
Stuttgart
08.04.2018
-:Frankfur
Hoffenheim
08.04.2018
21.04.2018
-:Leipzig
Leverkusen
09.04.2018
wXw : Wrestling
:
Wolfsburg
Augsburg
13.04.2018
Batschkapp, Gwinnerstraße 5,
-:Hertha
Köln
14.04.2018
60388 Frankfurt – Seckbach
-:Leverkusen
Frankfurt
14.04.2018
-:Hoffenheim
Hamburg
14.04.2018
-:Stuttgart
Hannover
14.04.2018
-:München
Mönchengladbach
14.04.2018
08.04.2018
:
Schalke
Dortmund
15.04.2018
Boxen in Hamburg
-:Bremen
Leipzig
15.04.2018
Große Freiheit 36, Hamburg
-:Mainz
Freiburg
16.04.2018
Mönchengladbach - : Wolfsburg
20.04.2018
15.04.2018
:
Hannover
München
21.04.2018
Outlet Messe 2018: Fashion und
-:Leipzig
Hoffenheim
21.04.2018
Accessoires
-:Frankfurt
Hertha BSC
21.04.2018
Messe Hamburg Schnelsen,
:
Hamburg
Freiburg
21.04.2018
Modering 1a, 22457 Hamburg
-:Stuttgart
Bremen
21.04.2018
-:Dortmund
Leverkusen
21.04.2018
-:Augsburg
Mainz
22.04.2018
-:Köln
Schalke
22.04.2018
08.04.2018
-:Hoffenheim
Hannover
27.04.2018
Hannover Marathon 2018
-:Freiburg
Köln
Trammplatz 2, 30159 Hannover 28.04.2018
-:Schalke
Mönchengladbach
28.04.2018
-:München
Frankfurt
28.04.2018
23.04. – 27.04.2018
-:Hertha BSC
Augsburg
28.04.2018
Messe: CeMAT 2018
:
Wolfsburg
Hamburg
28.04.2018
Messegelände, 30521 Hannover
-:Leverkusen
Stuttgart
28.04.2018
-:Mainz
Leipzig
29.04.2018
26.04. – 29.04.2018
:
Bremen
Dortmund
29.04.2018
Beachvolleyball Cup
Steintorplatz, Am Steintor,
ES KANN AUFGRUND AKTUELLER EREIGNISSE ZU TERMINÄNDE30159 Hannover
RUNGEN KOMMEN

ال

حلو

ل
في
ال

صف

حة

۹۸

أفقي

أنا أديب وكاتب

 - 01نفوس  -من العائلة.
 - 02أمهات  -أحد الوالدين.
 - 03مناص  -متسعة.
 - 04مؤلف رواية الجذور.
 - 05سام َح  -ثاني أكبر مدن العراق.
 - 06توفوا (معكوسة) طرفي توائم.
 - 07ملكة آشورية أصلها من دمشق.
 - 08ذنبها.
 - 09كثير  -أبنية.
 - 10عاصمة الصين االقتصادية المالية.

رأسي
 - 01حافالت  -من األقارب.
 - 02مارشال إيطالي شهير قاد حملة على أثيوبيا عام 1925م  -عكس
مدح.
 - 03للندبة  -يشرب الشاي.
 - 04الريبة  -وضعتا شروطا ً من أجل الدخول بمفاوضات.
 - 05فاصل  -عالية المكانة.
 - 06الفعل الماضي من يمهل  -الفعل الماضي من يراوغ.
 - 07إكمالها  -خاصته.
 - 08ذهبت (معكوسة)  -جاهزا ً.
 - 09يترصدا أخطاء اآلخرين(معكوسة)  -متشابهان.
 - 10شعب  -مسته.

7x

بين الصورتين توجد سبعة فوارق
حاول أن تجدها في دقيقتين

العاصمة
دولة إفريقية؟
ما اسم الدولة؟
ماهي العاصمة؟
من يحكمها؟

 -1أقدم لغة مكتوبة في العالم؟
 -2أكثر مشروب إنتشارا ً في العالم؟
 -3أطول جسر معلق في العالم؟
 -4أكبر أسطول بحري مدني؟
 -٥أول من وضع قاموس لﻺنكليزية؟
 -٦آخر من تولى منصب الصدر األعظم
في الدولة العثمانية؟
 -7أكثر ملوك الفراعنة المصريين الذين
حكموا مصر مدة في الحكم؟
 -۸أول جريدة يومية صدرت في انجلترا؟
 -۹أكبر محاصيل الفواكه في العالم؟
 -10أكثر العناصر شيوعا ً في الكون؟
 -11أندر أنواع الغازات في الطبيعة؟
 -12أكثر تجمع للبحيرات في العالم؟

سؤال يحتاج جواب ...
 -1من هو األديب العربي الذي نال جائزة
نوبل لآلداب عام 1۹۸۸م؟
 -2ما المقصود بالعنفقة؟
 -3كم يبلغ العدد من الرهط؟
 -4من هي خطيبة النساء وهي ثاني
إمرأة بايعت الرسول صلى ﷲ عليه وسلم
في بيعة العقبة الثانية؟
 -٥على أي شيء أطلق العرب اسم
الفرصاد؟
 -٦ماذا تعني الكلمة التالية :أفالطون؟
 -7من أول من أنشأ أسلوب الرسائل في
األدب العربي؟
 -۸ماذا قصدت العرب بكلمة ثالثة
األثافي؟
 -۹من رائد القصه القصيرة في األدب
العربي في العصر الحديث؟
 -10ماذا تعني كلمة فرعون؟
 -11ماذا تعني كلمة خديجة في اللغة؟
 -12من صاحب رواية الحرب والسالم؟
 -13ماذا يطلق على مجموعة الخيل؟
 -14ما معنى أم كلثوم؟
 -1٥من هو الشاعر رهين المحبسين؟
 -1٦ما معنى كلمة أطلس التي تطلق
على كتاب الخرائط؟
 -17ما معنى كلمة األخطل؟
 -1۸من هو الشاعر الذي قتله شعره؟
 -1۹ما مفرد كلمة أبابيل؟
 -20ما مثنى كلمة عصا؟
 -21من هو شاعر القطرين؟
 -22ما اإلسم الحقيقي للشاعر أبو
العتاهيه؟
 -23ما هو اآلجر؟
 -24من صاحب لقب أمير البيان؟
 --2٥من الشاعر الذي مهد لقيام دولة
باكستان؟
 --2٦من هو صاحب البيت الذي قال فيه
النقاد هو البيت الوحيد الذي ليس فيه
مطعن؟
 --27من الشاعر الملقب بالشاعر
القروي؟
 -2۸من الشاعر الملقب ببدوي الجبل؟
 -2۹من هي حذام؟
 --30من هم الشعراء الذين يشكلون
المثلث الشعري األموي؟
 --31فيمن يُضرب المثل في الخلف
بالوعد؟
 -32ما المقصود ببنات الفال؟
 -33ما هي المستحيالت في اللغة؟
 -34من هو الطنبوري؟

 -3٥من أشعر الشعراء اإلنجليز؟
 -3٦ماذا تعني كلمة سيبويه؟
 -37من هو الشاعر الذي خلف أحمد
شوقي بلقب أمير الشعراء؟
 -3۸من هو شاعر الفرس األكبر؟
 -3۹متى كان عصر اإلبداع عند
المسلمين؟
 -40ماذا تعني كلمة قرة العين؟
 -41من هي الشاعرة صاحبة لقب
شاعرة الطبيعة؟
 -42ما هو أصل كلمة سيراميك؟
 -43ما أصل كلمة بترول؟
 -44من أول من نظم الشعر في رثاء
نفسه؟
 -4٥كم يقدر عدد كلمات اللغة العربية
في اللغة اإلسبانية؟
 -4٦من يعتبر المؤسس الحقيقي لﻸدب
الروسي؟
 -47ماذا تعني كلمة قراقوش؟
 -4۸ما هي الكلمة التي ينتفي معناها اذا
نطقت بها؟
 -4۹أديب ورحالة لبناني في العصر
الحديث من مؤلفاته قلب لبنان؟
 -٥0ما هو الكتاب الذي اشتهر به ابن
طفيل؟
 -٥1من هو الشاعر العربي الذي كان
مكفوف البصر ومع ذلك استطاع قتل أحد
الجنود التتار؟
 -٥2من هو الفيلسوف الذي كان تلميذا
لسقراط؟

Sprüche

أقوال مأثورة

ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﺩﻧﻲ ،ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﻴﻨﻪ
ﻫﻮ ﻣﺎ ﺿﻴﻌﻨﻲ.

قبل ظهور ساعة اليد لم يكن بإمكانك السؤال عن الوقت
هكذا بسهولة ،وإنما كان عليك دفع بعض المال.
في الصورة إليزابيث روث نعومي بيلفيل Elizabeth
 ،)Ruth Naomi Belvilleوالمعروفة أيضا ً باسم
سيدة توقيت غرينتش ،هي سيدة أعمال إنجليزية من
لندن ( ٥مارس  7 - 1۸٥4ديسمبر  ،)1۹43كانت
هي وأمها ماريا إليزابيث ،ووالدها جون هنري يبيعون
الناس الوقت.
كان جون هنري والد روث بيلفيل قد أنشىء خدمة لـ
 200عميل في عام  .1۸3٦في كل صباح كان جون
هنري يذهب إلى مرصد غرينتش ،حيث كان يعمل ،وكان
يضع ساعته على توقيت غرينتش .ومن ثم كان ينطلق
في العربة الخاصة به ويقوم بتحديد ساعات الحائط
بصورة صحيحة لعمالئه المشتركين في الخدمة.

Fyodor dostoyevsky
فيودور دوستويفسكي

فكّر  ..واحسب

ماهو الرقم الناقص؟

6
1
8

7
؟
3

2
9
4

21.04-20.05

تقف في بداية الشهر حائرا أمام مشكلة مادية تواجهك وتجد
الدعم والمساعدة من أحد األقرباء فتعرف كيف تواجهها
بكل قوة وتنجح في منتصف الشهر بالقيام بعمل جديد يزيد
دخلك المادي.

ومضات فكرية وخواطر تتوارد إلى ذهنك ستساعدك على
إعداد خطة لتغير حياتك المادية إلى األفضل مما ينعكس
ايجابيا على وضعك األسري وتستعيد في منتصف الشهر
زمام المبادرة.
تعيش في بداية الشهر حالة من الضياع وتكون دائم االنفعال
ومتقلب المزاج بسبب الحالة المادية الصعبة التي تتعرض
لها  ،كما تعيش فترة من الالمباالة وعدم المسؤولية وتترك
كل األمور للظروف دون التأثير فيها.
تجد أمامك في بداية الشهر وقائع وأمور جديدة تشاهدها
ألول مرة وتتابعها بدهشة واهتمام وتجعلك تغير كل آرائك
وتوجهاتك في أسلوبك لتحسين وضعك المادي.

تنتهي الصعوبات المادية التي تتعرض لها وتفتح في منتصف
الشهر أبواب النجاح على مصراعيها لتدخلها بثقة وتحقق
ما تريد من مشاريع تحقق لك الربح  ,وفي منتصف الشهر
يكون الوقت مناسب لحل مسألة مادية مستعصية.

21.01-20.02

ال تحاول المغامرة بمال أمانة لديك بغية الربح السريع أو
بحجة زيادته عن طريق العمل التجاري حتى ال تخسر نفسك
ومبادئك الجيدة وابحث عن طريق مغاير وواقعي لتحسين
ظروفك المادية.

21.02-20.03

تستلم في منتصف الشهر عمال صعبا وهاما فتنجح فيه نجاحا
يدعو لﻺعجاب من الجميع وتنال عليه التقدير والثناء وتجني
بعض الفائدة المالية كما ،تحصل في األسبوع الثالث من
الشهر على مال ال بأس به بشكل غير متوقع.

اﻟﺤﻮت

اﻟﺪﻟﻮ

اﻟﺠﺪي

اﻟﻘﻮس

ال تحاول تحطيم الحواجز والقفز فوق الواقع لتصل إلى
طموحك المادي ،هذه الفترة غنية باألحداث المهمة لصالحك
وسوف تبدأ بالسير في طريق التميز في منتصف الشهر.

22.12-20.01

قد يكون من األشهر الممتازة السيما في أسابيعه الثالثة
األولى .سيفتح لك الفلك أبوابا ً كانت موصدة ومقفلة في
وجهك كما يقدم لك فرصا ً للتعرف الى مجتمعات نافذة وقوية.

23.11-21.12

24.10-22.11

اﻟﻌﻘﺮب

24.090-23.10

اﻟﻤﻴﺰان

24.08-23.09

اﻟﻌﺬراء

اﻷﺳﺪ

قد تشعر بالضيق ألنك وضعت آماال كثيرة على تنفيذ مشروع
سوف يدر عليك ربحا ماديا جيدا ولكنك تكتشف في بداية
الشهر انه حلم من الصعب تحقيقه.

23.07-23.08

تعيش حالة من الكبرياء والرفض ،وتتغير في األسبوع األول
من الشهر توجهاتك وطريقة تفكيرك مما يؤثر على بعض
القرارات الهامة بشكل ايجابي.

22.06-22.07

اﻟﺴﺮﻃﺎن

21.05-21.06

اﻟﺠﻮزاء

اﻟﺜﻮر

اﻟﺤﻤﻞ

21.03-20.04

يبتسم الحظ وتتاح لك فرصة لتحسين وضعك المادي في
األسبوع األول من الشهر حاول استغاللها بذكاء كي تحقق
حلما عملت من أجله طويالً.

الكلمات المتقاطعة
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الفوارق السبعة

أنا مين؟

األديب والكاتب أمين معلوف

أنا فين؟

جنوب السودان  /جوبا  /سيلفا كير ميارديت

فرافيش

 -1اللغة السومرية -2 /.الكوال -3 /.في إنجلترا عام 1410م -4 /.موجود في اليابان/.
 -٥د .صموئيل جونسون -٦ /.أحمد توفيق باشا -7 /.رمسيس الثاني حكم  ٦7سنة/.
 -۸ديلي كورنيت -۹ /.الموز -10 /.الهيدروجين -11 /.تسمى الغازات النبيلة-12 /.
في كندا ويوجد حوالي  ٪٥0من بحيرات العالم.

فكر شوية!

 -1نجيب محفوظ -2/.الشعر أسفل الشفة وفوق الذقن -3/.من  10إلى  30فرد-4/.
أسماء بنت يزيد األنصارية -٥/.التوت -٦/.الشخص عريض الكتفين -7/.عبد الحميد
الكاتب -۸/.الحجر األكبر من حجارة القدر -۹/.محمود تيمور -10/.البيت الكبير-11/.
الطفل المولود قبل أوانه -12/.تولستوي -13/.رعيل -14/.المرأة الممتلئة الجسم-1٥/.
أبو العالء المعري -1٦/.كلمة يونانية تعنياإلله الذي يحمل العالم على كتفيه -17/.طويل
األذنين -1۸/.المتنبي -1۹/.أبالة -20/.عصوان -21/.خليل مطران -22/.اسماعيل بن
القاسم -23/.الطين -24/.شكيب أرسالن -2٥/.الشاعر محمد إقبال -2٦/.الحطيئة-27/.
رشيد سليم الخوري -2۸/.محمد سليمان األحمد -2۹/.امرأة يضرب بها المثل في حدة
البصر -30/.األخطل والفرزدق وجرير -31/.عرقوب -32/.اإلبل -33/.الغول والعنقاء
والخل الوفي -34/.رجل أسطوري له قصة مع حذائه -3٥/.الشاعر جون درايدن-3٦/.
رائحة التفاح -37/.بشارة الخوري -3۸/.الفردوسي -3۹/.في القرن الرابع
الهجري -40/.برودة العين من شدة السعادة -41/.عائشة التيمورية -42/.فرنسية
وتطلق على فن الخزف -43/.التينية تعني زيت الصخر -44/.زيد بن حذاق-4٥/.
 ٦000كلمة -4٦/.بوشكين -47/.النسر األسود -4۸/.الصمت -4۹/.أمين الريحاني/.
 -٥0حي بن يقظان -٥1/.جمال الدين الصرصري -٥2/.أفالطون.
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DÜSSELDORF

www.gutachten-amawi.de

Egal ob Tag oder Nacht. WIR sind immer für SIE da!
365 Tage im Jahr an 24 Stunden täglich
Unsere Dienstleistungen:
- Unfallgutachten
- Wertgutachten
- Kaskogutachten
- Gasanlagengutachten
- Gebrauchtwagencheck
- kostenlose technische Beratung
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Amawi
Bruchstraße 76
D-40235 Düsseldorf
Telefon 0211-301 76 220, Telefax 0211-301 76 222, Mobil 0177-567 57 62

