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الدليل ـ برلين

منذ عقود، أصبحت الهجرة إلى أوروبا مالذا للعديد 
من الخبرات والكفاءات من كافة دول العالم وخاصة 
فترة  في  أوروبا  أعلنت  أن  بعد  العربية،  المنطقة 
الستينات والسبعينات عن حاجتها الملحة لليد العاملة 
بعد  وقوتها،  نفسها  بناء  إلعادة  عديدة  مجاالت  في 
الثانية، األمر الذي جعل من  نهاية الحرب العالمية 
الفضاء األوروبي مسرحا للقاءات حضارية وثقافية 

متعددة ومتنوعة. 
المهاجرة  األجيال  تلك  معرفة  من  بالرغم  ولكن 
األولى لفترات ازدهار اقتصادية واجتماعية هامة في 
تاريخها، إال أن الجيل نفسه والجيل الثاني الذي برز 
اآلن، بصدد التأثر باألزمة االقتصادية الخانقة التي 
تعصف بالغرب بشكل عام، والتي تؤثر بعمق على 
مع  وأفارقة…)  آسيويين،  (عربا،  األجانب  اندماج 
المحيط االقتصادي واالجتماعي في أوروبا، في ظل 
تنامي بعض التيارات العنصرية التي ترفض وجود 
المهاجرين نتيجة األزمة. فالمهاجرون القادمون إلى 
أسبانيا مثال، يمثلون ثاني أكثر فئة فقرا في أوروبا 
الفقراء  اليونان، إذ وصلت نسبة  بعد الوافدين على 
المئة مقابل  إلى 40 في  أسبانيا  المهاجرين في  من 

20 في المئة من األسبان األصليين.
وإن كان أفراد الجيل الثاني والثالث من المهاجرين 
في أوروبا يتمتعون بوضعية مهنية أفضل مما كان 
للتمييز  يتعرضون  أنهم  إال  آبائهم،  مع  عليه  األمر 
نتيجة  مهاجرة، وهي  من عائالت  انحدارهم  بسبب 
مسجلة في جميع الدول األوروبية، حيث أن شخصا 
أصول  من  منحدرين  أشخاص  خمسة  بين  من 
مهاجرة أكد تعرضه للتمييز في العمل وعدم تمتعه 
بحقه في المساواة في الفرصة، كما تؤكد العديد من 
األوروبي عن ذوي  تمييز  يتم  أحيانا  أنه  الشهادات 
يتمتع  المهاجر  كان  وإن  حتى  المهاجرة  األصول 
من  وذلك  أرقى،  علمية  ودرجة  أعلى  بكفاءات 
خالل خالصات تقرير مؤشرات اندماج المهاجرين 
االقتصادية  والتنمية  التعاون  منظمة  أعدته  الذي   ،
انتباه الحكومات "التي لم  واللجنة األوروبية إلثارة 
المهاجرين  مساعدة  أجل  من  الكافي  بالمجهود  تقم 

وأطفالهم على االندماج". 

التقرير الذي تم تقديمه في العاصمة بروكسل كشف 
أن النتائج الدراسية ألطفال المهاجرين أو المنحدرين 
من أبوين مهاجرين تتقدم بشكل تدريجي خصوصا 
مستوى  على  آباؤهم  حصل  الذين  األطفال،  لدى 

تعليمي ضعيف. 
المهاجرين  لدى  العمل  معدل  فإن  التقرير،  وحسب 
على  الحاصلين  أو  شهادات  على  الحاصلين  غير 
نظرائهم  مع  بالمقارنة  مرتفع  ضعيفة  شهادات 
أألوروبيين، إال أن العمل يقتصر على مهن ال تدر 

ماال كثيرا وتتميز عادة بظروف صعبة. 
قد  األوروبي  االتحاد  في  المهاجرين  عدد  أن  يذكر 
ارتفع إلى أكثر من 30 في المئة منذ سنة 2000، 
وفي سنة 2012 كان واحد من كل عشر أشخاص 
االتحاد،  دول  خارج  مولودا  األوروبي  االتحاد  في 
كما أن واحدا من كل أربعة شباب (بين 15 و34 
أسر  من  ينحدر  وإما  أوروبا  خارج  ولد  إما  سنة) 

مهاجرة. 
خاصة  أوروبا  في  المهاجرين  أعداد  تزايد  وأمام 
العالم  مرور  مع  وتزامنا  والمسلمين،  العرب  من 
بأزمة اقتصادية خانقة، أضحت وضعية المهاجرين 
أكثر صعوبة، فقد أكد مدير معهد العالقات الدولية 
أن  بونيفاس،  باسكال  باريس،  في  واإلستراتيجية 
العرب والمسلمين يعانون العنصرية والتمييز أكثر 
عن  وعبر  أوروبا،  في  األقليات  من  غيرهم  من 
أسفه لغياب نخبة مسلمة تفرض نفسها في األوساط 
اإلسالم  صورة  عن  لتدافع  والثقافية  اإلعالمية 
بشكل  وأوروبا  خاص  بشكل  فرنسا  في  والمسلمين 
القرار األوروبي  إلى صناع  بالنسبة  عام. فاإلعالم 
يعد األداة التي تتحكم في الرأي العام وتوجهه، حتى 
وسائل  مع  التواصل  عقلية  في  تطور  حدث  وإن 
أن  إال  الغرب،  في  المواطنين  قبل  من  اإلعالم 

"التالعب" ال يمر سوى عبر اإلعالم.

يونيفاس  باسكال  الفرنسي  السياق نفسه، يذكر  وفي 
اإلطفاء ومشعلو حرائق"، بعض  كتابه "رجال  في 
اإلسالموفوبيا  ظاهرة  مقدمتها  وفي  الساعة  قضايا 
التي جعلها اآلفة األولى التي تمنع االندماج الكامل 
عن  المسؤولة  وهي  والمسلمة،  العربية  للجاليات 
وقال  العرب،  االقتصادي ضد  والتمييز  االضطهاد 
إن "بعض اإلعالميين والمثقفين الفرنسيين من الذين 
يدافعون عن الديمقراطية هم أنفسهم من يغذون هذه 

الظاهرة". 
وأكد أن ظاهرة اإلسالموفوبيا في فرنسا ليست بحديثة 
كانا  العرب  ضد  والعنصرية  التمييز  إن  بل  العهد 
حاضرين بشكل قوي في الماضي، بل إن "العرب 
والمسلمين يعانون العنصرية والتمييز أكثر من فئات 
أخرى في المجتمع الفرنسي”، والدليل تعدد المقاالت 
المسلمين وتصريحات  الفرنسية حول  في الصحافة 
وقد  والمسلمين.  للعرب  المنتقدة  السياسيين  بعض 
العرب  ضد  العنصرية  ظاهرة  انتشار  نسبة  زادت 
استهدفت رموزا  التي  الدامية  الهجمات  بعد  خاصة 
في أوروبا منذ هجمات لندن سنة 2005، وهجمات 
إيبدو  شارلي  هجوم  وآخرها  وبروكسل،  مدريد 
الجدل  أعادت  إرهابية  هجمات  وهي  بباريس، 
والمسلمين  اإلسالم  بإقحام  اإلرهاب  العمومي حول 

في الجدل جزافا.

ال يكاد يمر يوم هذا العام في ألمانيا بدون هجوم على 
أماكن إليواء الالجئين أو المساجد بينما تسعي البالد 
جاهدة الرجاع عدد قياسي من طالبي اللجوء الفارين 

من الحروب والعنف إلى دولهم التي أتوا منها.
فإن 950  حريقا متعمدا و  لبيانات حكومية  ووفقا 
هجمات أخرى سجلت في ر السنة الماضية وهو ما 
ألحق اضرارا أو دمارا بأماكن ايواء جرى تجديدها 

وأضرار بالمساجد.
تندلع من احتجاجات  التي غالبا ما  الهجمات  وأدت 
صورة  تشويه  إلى  اإليواء  أماكن  تستهدف  محلية 
في  أيضا  وتسببت  األحيان،  من  كثير  في  ألمانيا 

توترات مع اليسار األلماني.
وقال وزير العدل السابق هايكو ماس بعد أن أعلنت 
األماكن  على  الهجمات  عدد  أن  الداخلية  وزارة 
ليصل  تقريبا  الالجئين تضاعف  المخصصة إليواء 
إلى 950 هجوما "أشعر بالخزي لكراهية األجانب 

التي تظهر في شوارع ألمانيا.
الال معقولة  المخاوف  إلى جانب  الوزير "انه  وقال 
أيضا  لمس  فأنه  ألمانيا  في  الالجئين  ضد  والعنف 

فيضا من التعاطف مع محنتهم".    
          

اثناء  سنوات  لبضع  عنصريا  عنفا  ألمانيا  وشهدت 
االضطرابات االقتصادية التي أعقبت توحيد شطري 
تلك  في  أجنبيا   186 وقتل    ،1990 في  البالد 

الحوادث. 
نحن نحتاج إلى تشريع يجرم الهجمات ضد الالجئين 
والمسلمين وكل أنواع العنصرية والتمييز في العمل 

والمسكن !!
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بيع  حاالت  تزايد  من  األلمانية،  الشرطة  حذرت 
إقامة،  تصاريح  من  الرسمية،  لوثائقهم  الالجئين 
التأمين  بطاقات  إلى  إضافة  مصرفية،  وبطاقات 
بـ  تجارتها  واصفة  االنترنت،  عبر  الصحي، 

“المزدهرة”.
سوريين،  الجئين  إن  فيلت”  “دي  صحيفة  وقالت 
على وجه الخصوص، أبلغوا منذ نهاية عام 2016، 
اللجوء  لوثائق  فقدانهم  حاالت  عن  متزايد،  وبشكل 
الرسمية، في سفارات دول االتحاد األوروبي، حيث 
يعتقد أن وثائق السفر بيعت، أو تم تمريرها لشخص 

آخر.
وأضافت الصحيفة، أن المستفيدين من الوثائق، هم 
ألمانيا  إلى  للوصول  يسعون  سوريون،  الغالب  في 
بسهولة، عبر استعمال الوثائق المباعة، أو الممررة 

إليهم.
ووفقاً لمعلومات أوردتها وزارة الداخلية الفيدرالية، 
فقد ضبطت الشرطة األلمانية، 460 حالة في عام 

2016، إضافة إلى 554 حالة في عام 2017، تم 
فيها استخدام وثائق أصلية، لدخول غير مصرح به 
إلى ألمانيا، 100 وثيقة من بينها صادرة من ألمانيا، 
و99 من إيطاليا، إضافة إلى 52 من فرنسا، ووثائق 

أخرى صادرة من السويد واليونان وبلجيكا.
وبحسب الصحيفة، فقد تم مؤخراً عرض جواز سفر 
موقع  على  عربية  مجموعة  على  للبيع،  نرويجي 
“الهجرة  اسم  تحمل  فيسبوك،  االجتماعي  التواصل 
العكسية من أوروبا إلى تركيا”، كما تم عرض جواز 
بما  تأمين صحي،  ببطاقة  للبيع، مرفقاً  ألماني  سفر 

يعادل مبلغ 1400 دوالر أمريكي.
وأضافت أنه غالباً ما يتم تسليم هذه الوثائق، إما في 
تركيا أو اليونان، حيث يستخدمها الطرف اآلخر من 
هناك، في ركوب طائرات متجهة إلى ستوكهولم أو 
فرانكفورت أو أمستردام، متخلصاً بهذه الوثائق من 

مراقبة شرطة المطار.
وفي عدد قليل من الحاالت، والتي أصبحت معروفة 
لدى مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالي، قام إرهابيون 
باستخدام الهوية األلمانية، الخاصة بالجئين آخرين، 
من أجل الوصول إلى ألمانيا، ووفقاً لوزارة الداخلية 
إلى  إضافة  وعراقيون،  سوريون  فهم  األلمانية، 

جهاديين سابقين، سافروا إلى ألمانيا.
حزب  في  المسؤول  شوستر”،  “آرمين  ودعا 
إلى فرض عقوبات  المسيحي،  الديمقراطي  االتحاد 
صارمة، بحق من يقوم ببيع وثائقه، واصفاً إياهم بـ 
“المحتالين”، ومضيفاً: “كل الجئ يشارك في تجارة 
جوازات السفر، يفقد حقوقه، ويجب أن يتم ترحيله 

بشكل سريع”.

أّول قّوة أوروبية، تسير عجلة االقتصاد  ألمانيا  في 
على خير ما يرام ومالية الدولة في افضل حاالتها. 
من  الثامنة عشرة  دون  األشخاص  من   % لكّن 20 
العمر يشبون في "فقر نسبي"، بحسب وزارة شؤون 
األسرة. وهو معّدل يساوي ذاك المسّجل في فرنسا 
حيث الوضع االقتصادي أقّل جودة بكثير منذ زمن 

طويل.
أجر  متوّسط  من  غير  ال   %  60 أهلهم  ويتقاضى 
كّل  يورو   1192 من  أقّل  أي  ألمانيا،  في  األسرة 
شهر لعائلة فيها طفل واحد وأقّل من 2355 يورو 

ألسرة فيها اربعة أطفال.
بأنه خّفض  يعتد  بلد  في  بالفعل  مقلق  الوضع  وهذا 
البطالة إلى أدنى مستوياتها منذ إعادة توحيد شقيّه. 
وأهل أكثر من ثلث األطفال الفقراء، المقّدر عددهم 
 ، العمل  في سوق  منخرطون  مليون طفل،  ب2,8 

بحسب هاينز هيلغرز رئيس اتحاد حماية األطفال.
ويزداد الوضع سواء في األسر المتفككة. وقد تبيّن 
أن 45 % من األطفال الذين يعيشون في أسر من هذا 

النوع يعانون من فقر نسبي.
وكشفت مؤسسة "بيرتلسمان" التي نددت في دراسة 
من إعدادها ب "فقر متوارث" أن جزءا بسيطا من 
األسر الفقيرة ينجح في الخروج من دّوامة البؤس )3 

إلى 16 % بحسب الفئات(.
في  كبير"  اقتصادي  "خطر  من  المؤسسة  وحّذرت 
في  الخسارة  هذه  مرّده  سكانها،  يشيخ  التي  ألمانيا 
الفقراء  األوالد  من  أجيال  "مع  البشرية  الموارد 
في  تعيش  أسرا  ويشكلون  فقراء  بالغين  يصبحون 

الفقر".
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البرلمانية  الكتلة  باسم  المتحدثة  يلبكه،  أوال  قالت 
مشكلة  يواجه  األلماني  الجيش  بأن  اليسار،  لحزب 
اسمها تسلل اليمين المتطرف إلى صفوفه. وأضافت 
يلبكه أن على الحكومة األلمانية بداًل من سد العينين 
كفيلة  إجراءات  التخاذ  تسعى  أن  الحقيقة  هذه  عن 

بتجفيف هذا المستنقع »البني« )تقصد النازي(. 
واتهمت يلبكه بعض القادة العسكريين بالتهاون في 
وأضافت  الجيش،  في  النازي  اليمين  مع  الموقف 
أنه ينبغي طرد وسحب سالح كل من يروج عالمة 
التسامح مطلقا  إلى عدم  المعقوف. ودعت  الصليب 

ضد اليمين المتطرف في الجيش األلماني.
بعض  عن  بالتفاصيل  الدفاع  وزارة  رد  وتحدث 
في  متطرف  يميني  نشاط  بوجود  االشتباه  حاالت 
هذه  إحدى  وتتعلق  والضباط.  الجنود  صفوف 
الحاالت بعسكري أخبر جندياً أقل منه رتبة بأنهما ال 
يحتاجان بعد سوى إلى التلقيح ضد الحمى الصفراء 
هناك.  السود  أدمغة  ويفجران  مالي  إلى  يذهبا  كي 
فتحت  العامة  النيابة  بأن  الحكومي  الرد  ويعترف 
على  الحض  بتهمة  العسكري  هذا  مع  التحقيق 
بعد  أوقف  التحقيق  أن  إال  الشعوب،  بين  الكراهية 
الخدمة،  في  مستمر  المذكور  العسكري  وأن  فترة، 
وما يزال يحمل السالح ويمارس وظيفته العسكرية 

كمدرب للجنود على السالح.
االشتراكي  الحزب  من  بارتلز،  بيتر  هانز  وكان 
من  عسكرياً   16 طرد  عن  تحدث   ، الديمقراطي 
الماضي  األول(  )كانون  ديسمبر  حتى  الجيش 
بأن  بارتلز  وقال  النازية.  باألوساط  بسبب عالقتهم 
سنة  منذ  مماثلة  حالة   143 في  تحقق  المخابرات 
 .2017 العام  مطلع  منذ  حالة   53 وفي   .2016
العسكرية،  الشؤون  في  المتخصص  النائب،  وأشار 
إلى أنه استقى هذه المعلومات من رد لوزارة الدفاع 

على استفساراته.
لوكالة  األلمانية  الدفاع  وزارة  باسم  متحدث  وأكد 
 2012 بين  عسكرياً   18 طرد  األلمانية  األنباء 
أن  المتحدث  وأكد  النازية.  ميولهم  بسبب  و2016 
المخابرات العسكرية األلمانية تحقق حالياً مع 280 

عسكرياً يشتبه بعالقتهم باألوساط النازية.

اللجوء وعالقته باإلرهاب،  في دراسة حديثة حول 
بموضوع  المهتمين  الباحثين  من  مجموعة  أفادت 
تعطي  األلمانية  اإلعالم  وسائل  أن  بألمانيا،  اللجوء 
بشكل  وتربطهم  المسلمين،  حول  نمطية  صوراً 

مباشر باإلرهاب.
وتفيد الدراسة أن اإلعالم األلماني، يقدم المحجبات 
الثقافة  لعامل  بالنظر  لالختالف،  كرمز  والمسلمين 
الذي يعمق اإلشكالية، ولهذا السبب، تنشر مجموعة 
الكثير  تحمل  إعالمية  تغطية  اإلعالمية  المنابر  من 

من المغالطات.
وأكدت الدراسة ذاتها، أن توالي التغطية اإلعالمية 
التي تصف المسلمين بالمتطرفين، هي مدعاة كافية 
أم  الصورة حقيقة،  إذا كانت هذه  ما  للتساؤل حول 
هنا  األمر  يتعلق  فهل  خاطئ،  انعكاس  مجرد  أنها 
باستثناء يتطلب التزام اإلعالميين المهنية؟ وما هي 
اإلعالم  وسائل  في  المسلمين  عن  السائدة  الصورة 

األلمانية؟

المؤسسة  نشرت  الحالي  العام  من  مارس  في شهر 
األلمانية لالندماج والهجرة، نتائج دراسة قامت بها 
صيف عام 2011 باستجواب نحو 9200 شخص.

أجنبية، و71  بالمائة منهم من أصول  وصرح 74 
بأن  أجنبية،  أصول  على  يتوفرون  ال  ممن  بالمائة 
صورة المسلمين في وسائل اإلعالم األلمانية سلبية 
المستجوبين  من  بالمائة   82 وصفها  ما  في  جدا، 

المسلمين بأنها “سلبية بدرجة قصوى”.
إلى رمز  تحولوا  المسلمين  أن  تبين  نفسها  الدراسة 
المشهد اإلعالمي األلماني، وأصبحت  “لآلخر” في 
الصورة  عن  “تعبر  المحجبات  النساء  صورة 
غير  هو  ما  كل  وعن  للمسلمين،  النمطية  المختزلة 

مسيحي وغربي وال يرتبط بالثقافة الغربية”.
في المقابل، نجد أن وسائل اإلعالم بالواليات المتحدة 
األمريكية أو بريطانيا تحرص على أن تحافظ على 
عامل المسافة في إسقاط األحكام، ومن ثم هناك نوع 

من التحفظ حتى ال “تقرن اإلسالم بالتطرف”.

حديث  في   - زيهوفر  هورست  الداخلية  وزير  قال 
سياسة  انتهاج  إلى  يميل  إنه  "شبيغل"-  مجلة  مع 
تتمير بصرامة أكثر إزاء الالجئين الذين تم رفض 
طلبات لجوئهم. وتابع الوزير "من لم يحصل على 
الطوعية  العودة  ويرفض  ألمانيا،  في  البقاء  حق 
المساعدات  على  فقط  يحصل  أن  يجب  وطنه،  إلى 

العينية، أي حرمانه من المساعدات النقدية.

زيادة  عزمه  على  "شبيغل"  مع  حديثه  في  وأكد 
الجهود من أجل دمج الالجئين الذين تم قبول طلبات 
لجوئهم. وأضاف "ال يوجد طريق آخر أمام الالجئين 
ألمانيا سوى طريق  في  البقاء  على حق  الحاصلين 
االندماج السليم في المجتمع، وإال فإن الالجئ سيبقى 

متلقيا لمساعدات الشؤون االجتماعية".
إليه  الموجهة  التهم  زيهوفر  نفى  الوقت  نفس  في 
معسكرات  في  الالجئين  حجز  يعتزم  أنه  ومفادها 
معينة واصفا تلك التهم "بالخرافات"، لكنه أشار في 
نفس الوقت إلى أن الالجئين عليهم وفق القانون أن 
يقيموا في أماكن محددة لهم ويحق لهم الحصول على 
المساعدات المقررة قانونيا عندما يتواجدون في تلك 

األماكن فقط.
وتابع زيهوفر "األمر يتعلق بأن يكون الالجئ تحت 
تتم  حتى  وقت  أي  في  الرسمية  الدوائر  تصرف 
أيضا  قال  لكنه  أسابيع".  غضون  في  طلبه  دراسة 
كبيرة  تكون  ال  أن  يجب  الالجئين  إيواء  أماكن  إن 
الوزير عدد  جدا، وإال ستولد مشاكل كثيرة. وحدد 

الالجئين في كل منشأة بما ال يتجاوز ألف شخص.
األلمانية  المحررين  شبكة  ذكرت  آخر  جانب  من 
نقال عن وثائق وزارة الداخلية االتحادية، أن وزارة 
الداخلية تخطط إلنشاء 40 مركزا إليواء الالجئين 
المرفوضة طلبات لجوئهم والذين تتم إعادتهم طوعا 
يتم  الرسمية  الوثائق  ووفق  أوطانهم.  إلى  قسرا  أو 
وستخضع  ألمانيا  عموم  في  المراكز  تلك  إنشاء 
للحكومة  للواليات وليس  الرسمية  الدوائر  إلشراف 

االتحادية.
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عادل فهمي
اتسعت حدة الخالف داخل تحالف المستشارة أنغيال 
المسلمين  مع  والتعامل  اإلسالم  دور  ميركل، حول 
فولفغانغ  المخضرم  السياسي  أكد  حيث  ألمانيا.  في 
شويبله، رئيس البرلمان األلماني (بوندستاغ)، على 
أن اإلسالم أصبح في الوقت الراهن جزًء من ألمانيا، 
وذلك في إطار النقاش حول دمج مئات آالف المسلمين 
شويبله،  قال  صحفية  تصريحات  وفي  المهاجرين. 
المنتمي لحزب االتحاد المسيحي الديمقراطي، الذي 
ترأسه ميركل: "ال يمكننا أن نوقف مسار التاريخ، 
وعلى الجميع أن يتعامل مع حقيقة أن اإلسالم أصبح 

جزًء من بالدنا".
وبهذا الرأي، ينضم شويبله إلى رأي ميركل البعيد 
الداخلية وزعيم  عن رأي هورست زيهوفر، وزير 
كان  الذي  (بايرن)،  االجتماعي  المسيحي  الحزب 
لكن  ألمانيا،  من  جزًء  ليس  اإلسالم  بأن  قد صرح 
المسلمين المقيمين بها "ينتمون إليها بشكل بديهي".

اليهود،  لكراهية  الحاسم  التصدي  إلى  ودعا شويبله 
ولفت إلى أن " الهجرة والقوى الراديكالية في العالم 
إسرائيل ومعاداة  اإلسالمي عادت وأججت كراهية 
هي  بالده  أن  وأضاف  أقوى".  بصورة  السامية 
البلد األقل قدرة من غيرها على التسامح مع معاداة 

السامية.
وحثَّ شويبله المسلمين المقيمين في ألمانيا على أن 
التقاليد  بطابع  يتسم  ال  بلد  في  يقيمون  أنهم  يعلموا 
وجود  يقبلوا  أن  السكان  بقية  وعلى   " اإلسالمية 
إلى  نسبة متزايدة من المسلمين في ألمانيا"، مشيراً 
والقواعد  المجتمعي  التماسك  إلى  حاجة  هناك  أن 
المستندة إلى قيم الدستور، وقال إن المهم هو التعايش 

معاً بسالم واحترام االختالفات.

الكتلة  زعيم  دوبرينت،  الكسندر  قال  المقابل  في 
البرلمانية للحزب المسيحي االجتماعي (بايرن)، في 
تصريحات لمجلة "فوكوس"، إن "اإلسالم ليس جزًء 
أن عبارة "اإلسالم  ألمانيا". وأضاف دوبرينت  من 
ينتمي إلى ألمانيا، هي عائق بالنسبة لالندماج ألنها 
إلى  ولفت  خاطئة"،  إشارة  المهاجرين  إلى  ترسل 
في  الرغبة  لديهم  تكون  "أن  عليهم  المهاجرين  أن 
لديهم  تكون  أن  ينبغي  وال  مجتمعنا  في  االندماج 

الرغبة في العيش إلى جوارنا أو ضدنا".
وفي رده على سؤال حول ما إذا كان حزبه يمكنه 
المسيحي  ميركل  مع حزب  دائٍم  بخالف  يغامر  أن 
إن  دوبرينت  قال  الموضوع،  هذا  في  الديمقراطي 
حزبه خاض النقاش في هذا الموضوع بنهج واضح 
وبشكل مباشر وبناء. وتابع أن حزبه "لن يغير موقفه 
في هذا األمر ألن غالبية الشعب في النهاية ترى أن 
اإلسالم ال ينتمي إلى ألمانيا"، واستطرد دوبرينت أن 

الثقافية  هويتنا  "يحفظ  لألغلبية صوتا  يعطي  حزبه 
للمستقبل".

جملة واحدة غبية
ذهبت صحيفة "راين تسايتونج" إلى أن النقاش بشأن 
"جملة  في  ويختزل  هادف  غير  ألمانيا  في  اإلسالم 

واحدة غبية".
وبررت الصحيفة ما ذهبت إليه بالقول: "وإال فماذا 
يعنيه سياسي مثل (وزير الداخلية) هورست زيهوفر 

بقوله: "اإلسالم ليس جزءا من ألمانيا" ".
عن  التوقف  ضرورة  يعني  "هل  الصحيفة:  تابعت 

ممارسة اإلسالم في ألمانيا؟ 
الدين  حصة  في  يظهر  أال  ضرورة  يعني  هل 

المدرسية؟ 
هل يعني ضرورة إغالق المساجد؟ 

طرد المسلمين؟".
أخرى  بعبارة  القول  "يمكن  الصحيفة:  وأضافت 
المسيحي  حزبه  و  زيهوفر  هورست  إن  أيضا: 
في  الداخلي  السالم  يهددون  بايرن  في  االجتماعي 
بذلك  ويعملون  المسلمين  اندماج  ويصعبون  ألمانيا 

على تزايد عدم األمان وتزايد الخطر".
أشاد  المهارات،  ونقص  الهجرة  حول  نقاش  وفي 
بجهود  ألتماير  بيتر  األلماني  االقتصاد  وزير 
ألتماير  وأشار  ونجاحهم"  المهاجرين  آالف  "مئات 
أن  إلى   (CDU) االجتماعي  المسيحي  الحزب  من 
صباح  الدوام  بمواعيد  يلتزمون  "الذين  المهاجرين 
كل يوم، ويعملون بجد ويشكلون جزء من مجتمعنا"، 
يساهمون بشكل كبير في ازدهار االقتصاد األلماني.
كان بيتر ألتماير رئيس ديوان المستشارية األلمانية 
السابق، قد أيد تصريحات ميركل التي اعتبرت فيها 
أن اإلسالم جزء من ألمانيا. وبرر ألتماير ذلك بأن 

ألمانيا بشكل  "المسلمين يعيشون منذ زمن بعيد في 
يتوانى عن  لن  أنه  أيضا  أكد  لكنه  قانوني وسلمي" 
جهوده  في  زيهوفر،  هورست  الداخلية  وزير  دعم 

لمكافحة "اإلسالموية والسلفية".

تتزعمه  الذي  الديمقراطي  المسيحي  الحزب  طالب 
مشروع  بإيجاد  ميركل  أنجيال  األلمانية  المستشارة 
وإنهاء  المجتمع،  في  المهاجرين  إلدماج  جديد 
عالقة  بشأن  الداخلية  وزير  أثاره  الذي  الخالف 

اإلسالم بألمانيا.
ورئيس  الحزب  في  الخارجية  الشؤون  خبير  وقال 
األلماني  البرلمان  في  الخارجية  الشؤون  لجنة 
»لدينا  صحفية  تصريحات  في  روتغن  نوربرت 
نوعية  إلى  ونحتاج  المهاجرين،  من  جديدة  نوعية 

جديدة من العمل المتعلق باالندماج«.
وزير  أثاره  الذي  الخالف  بإنهاء  روتغن  وطالب 
في  آخرون  وساسة  زيهوفر  هورست  الداخلية 
اإلسالم  انتماء  بشأن  االجتماعي  المسيحي  الحزب 

إلى ألمانيا  أو عدمه، معتبرا أنه ال طائل منه.
محدد  مشروع  تطوير  بإمكانه  زيهوفر  أن  وذكر 
في  مثال  المسلمين  األطفال  إلدماج  وعملي  وواعد 
المجتمع، مؤكدا أن االندماج أساس السالم المجتمعي.
بالتسامح  االهتمام  يتعين  أنه  روتغن  وأوضح 
أقوى،  المدارس بصورة  في  األديان  بين  والتقارب 
في إشارة إلى رصد وقائع اعتداء ذات دوافع معادية 

للسامية من قبل تالميذ مسلمين في المدارس.

 83 من  اآلن  سكانها  عدد  يقترب  ألمانيا  أن  يذكر 
مسلم،  مليون  نحو 5.4  فيها  ويعيش  نسمة،  مليون 
الهجرة  موجة  ظل  في  العدد  ذلك  زيادة  وينتظر 

الجديدة.

اإلسالم جزء من ألمانيا

النقاش بشأن اإلسالم في ألمانيا غير هادف ويختزل في "جملة واحدة غبية"
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د. أمير حمد 

ها نحن نعود مجددا عزيزي القارئ لنواصل تطورات 
قضية الالجئين بألمانيا بل والعالم أثره إذ أصبحت 
السياسات  في  األساسي  والمحور  الشاغل  الشغل 
األمريكي  الرئيس  بأن  ونقول  هذا  نذكر  الخارجية. 
على  الضرائب  برفع  المكسيك  حذر  مثال   ترامب 
منتجاتها إذا لم توقف تسرب مواطنيها إلى أمريكا، 
وها هو االتحاد األوروبي يقف مع تريزا مي رئيسة 
وزراء انجلترا ضد روسيا فيما يخص حادثة  تسمم 
إنجلترا. وقف االتحاد  جاسوس روسي مزدوج في 
األوروبي مع إنجلترا فتصاعدت أسهم احتمال بقائها 
في الرابطة األوروبية لتحفيز أزمة الالجئين وتقوية 
الرابطة عسكريا واقتصاديا، أما روسيا فاتجهت إلى 
تركيا األمر الذي أزعج الرابطة خيفة خروج تركيا 
من اتفاقية الالجئين المهمة جدا. أما ألمانيا فهي معقل 
الالجئين إذ اقترح رئيس وزراء إسرائيل تسفير 16 

ألف الجئ أفريقي إليها وإلى إيطاليا وكندا. 
تمركز  الراهنة  األلمانية  للسياسة  المتتبع  يالحظ 
قضية الالجئين في أهم محاورها مما انعكس على 
الحليف   CSU االشتراكي  المسيحي  الحزب  تقلد 
مهام  الديمقراطي  المسيحي   CDU ميركل  لحزب 
الحزب  رئيس  زيهوفر  تولى  الداخلية،  وزارة 
المسيحي االجتماعي منصب وزير الداخلية فسارع 
 AFD بسحب البساط من تحت أقدام الحزب البديل
الداخلية  وزارة  بتسمية  طالب  إذ  لألجانب  الكاره 
ألمانيا  ورئيس  ميركل  وعارض  الوطن  بوزارة 
يقول  ألمانيا.  من  جزءا  ليس  اإلسالم  بأن  األسبق  
تصريحات  بأن  الليبرالي    FDP حزب  رئيس 
زيهوفر عديمة الجدوى فبدال من أن نضع برنامجا 
جديدا حادا لدمج األجانب والالجئين وتقليص عددهم 
وتأمين ألمانيا ضد اإلرهاب وزعزعة أمنها بانتشار 
الجرائم والسرقات، السيما من الالجئين المرفوضين 
وعلى وشك التسفير هاجم زيهوفر الالجئين لتزكية 
وضمان نسبة حزبه في االنتخابات البرلمانية القادمة 
الرد  ألمانيا، وتتابع  الثرية بجنوب  بايرن  في والية 
والنقد لزيهوفر فتراجع عن آرائه إذ صرح قائال بأن 
المسلمين جزء من ألمانيا وأن ما ذكره عن اإلسالم 
كجسم غريب على ألمانيا ليس إال تعبيرا عن لسان 

وإحساس األلمان في ألمانيا المسيحية. 
وآخرين  أيدلوجي  باحث  من  أكثر  أجرى  كما  هذا 
وأرضية  وتقدم  كقوة  اإلسالم  تاريخ  عكسوا  إذ 
ما  يتنافى مع  ألمانيا مما  فيها  بما  الحالية  للحضارة 
صرحه زيهوفرة. تراجع الرجل كذلك للهجوم الذي 
شن عليه فيما يخص تسمية »وزارة الوطن« فقال 
بأن الوطن ال يقصد به األعراف والمالبس التقليدية 
والمشروبات الكحولية كالبيرة التي يحبها وتعارف 
عليها األلمان وإنما الوطن هو ألمانيا التي يحس كل 

سبل  وتوفر  باألمن  أجنبي  أو  ألماني  فيها  مواطن 
األلمانية  وتحدثه  معيشته  بحكم  لها  وانتمائه  عيشه 
ما  وكل  األخرى  واألجناس  األلمان  على  وانفتاحه 
يدعو إلى اإلقرار بأنها وطنه وربما وطن أبوه وجده 
ـ كما هو حال األتراك مثالـ  وفقا لهذه المقاييس وكي 
ال يفقد زيهوفر سيطرته وانفراد حزبه لحكم والية 
يقول  الرافض لالجئين   AFD بايرن لصالح حزب
بأنه نجح في مطلبه ـ تحديد نسبة الالجئين 20 ألف 
في العام ال غير ـ وأنه يواصل جهوده لتمرير اتفاقية 
أو  هجرتهم  إيقاف  لصالح  بالالجئين  الخاصة  دبلن 
تقليص استقطابهم على األقل، وأال تكون أول دولة 
دول  في  كما  بإيوائهم  الملزمة  الدولة  هي  يطئوها 
جنوب أوروبا، هذا إلى جانب تشديد مراقبة الحدود 
وسرعة تسفير الالجئين المرفوضين. إلى جانب هذا 
 CDU تصدى متحدث الحزب المسيحي الديمقراطي
الهجوم على الالجئين المشردين الضعفاء في أعياد 
الفصح إذ قال بأن ما صرح به زيهوفر ال يمثل رأي 
حزبه وال رأي األحزاب الديمقراطية المعتدلة. قال 
مواصال بأنه على وزارة الداخلية االلتفات إلى قضايا 
أهم تتفرع من فضية الالجئين كالهجمات اإلرهابية 
الالجئين  قبل  من  واليهود، السيما  السامية  ومعاداة 
والفلسطينيين)  والعراقيين  (السوريين  الشرقيين 

وكذلك األحزاب اليمينية المتطرفة. 
ذكر رئيس حزب البديل المتطرف بأن زيهوفر أدرك 
قضايا حزبه واحتمال إطاحته لحزبه في والية بايرن 
السيما  البديل،  حزب  ألجندة  مستقطبا  أصبح  لذا 
عددهم  وتقليص  الالجئين  هجرة  إليقاف  الداعية 
في  يعيشون  األلمان  ألن  كلهم  طردهم  أمكن  وإن 
خوف دائم منهم ويتحفظون من المجتمعات الشرقية 
التقليدية واإلسالم  ومن ال يتوافق مع الحرية الفردية 

والتحرر. 

التاريخ والحاضر
ال يفوت على المتابع لقضية الالجئين تصريح نتنياهو 
ـ رئيس وزراء إسرائيل ـ الخاص بالالجئين األفارقة 
من السودان واريتريا والذي طالب فيه بترحيل 16 
ذكرنا  وكما  وإيطاليا.  وكندا  ألمانيا  إلى  ألف الجئ 
النابع من  هذا  بسحب تصريحه  نتنياهو سارع  فان 
محاولة تغطيته لفساده وفساد حكومته وضغط اليهود 
عليه. ما يهم هنا هو أن ألمانيا أصبحت ـ كما يبدو 
لزج  األخرى  الدول  تسارع  لالجئين  عالميا  مقرا  ـ 
 CDU الجئيها وإبعادهم إليها. يقول متحدث حزب
ويكفيها  الالجئين  منظمة  باتفاقية  تلتزم  ألمانيا  بأن 
فخرا بأنها الدولة األولى غرب أوروبا التي استقبلت 
واستقطبت  أكبر عدد منهم ـ مليون ونصف الجئ، 
مترفعين  ألمانيا  في  اليهود  يطل  آخر  جانب  ومن 

ومعاديين لالجئين الجدد، السيما من سوريا والوطن 
مندمجة  غير  كسولة  بشريحة  ويصفوهم  العربي 
ترغب في المساعدات االجتماعية ال غير. هذا كما 
يقارنون دخول اليهود إليها في منتصف عام 1995 
بأنهم  فيذكرون  ـ  كول  هلموت  المستشار  فترة  ـ 
رفضوا المساعدات االجتماعية وانصرفوا ألعمالهم 
األمر  األلماني،  المجتمع  في  وتم دمجهم  وتجارتهم 
الختالف  الشرق  الجئي  على  تماما  يصعب  الذي 

حضارتهم وثقافتهم عن األلمان. 
نعم ثمة اختالف بين دمج اليهود في المجتمع األلماني 
وبين العرب بل بين العرب واليهود لتوالي الحروب 
الفئتين. كل هذا ال ينفي أثر الحضارة  والعداء بين 
االسالمية والثقافة العربية في أوروبا وألمانيا كجزء 
منها.  لم يطلق كريستيان فولف جملة اإلسالم جزء 
الحياة  في  بالفعل  لحضوره  وإنما  جزافا  ألمانيا  من 
العامة، هذا وقد تناولت مجلة الدليل في أعداد سابقة 
في  العرب  دراسة  ـ  ألمانيا  في  العرب  وجود  اثر 
برلين ـ وتطرقت إلى مرحلية هذا التالقي التاريخي 
وأثر  والعباسيين  األول«  »أوتو  القيصر  عهد  في 
وبالتالي  االسباني  األندلس  على  أمية  بني  دولة 
الثقافي  التبادل  كذلك  الصليبية،  والحروب  ألمانيا 
العرب  الرحالة  وتدوين  باشا  علي  محمد  عهد  في 
السيما المصريين منهم. إذا فلقاء األجانب والالجئين 
يتوجب  كما  به  االعتراف  يتوجب  قديم  باأللمان 
له  المفتي  وزيارة  لليهود  هتلر  بمذبحة  االعتراف 
ومحاولة هتلر لكسبه ضد اليهود كما يدعي نتنياهو 
اآلن لحرق اليهود ووأد اليهود، إذا ال يمكن تجاوز 
وإلغاء قضية الالجئين بإقصائهم عن تاريخ الحروب 
مثال.  الثانية  العالمية  كالحرب  المأساوية  المشردة 
الحاضر  التاريخ منفصلة عن  نعم ال تكون دروس 
فهي في أغلب األحوال تكرار بصياغة جديدة يحذف 

بعضها ويضاف إليها أو العكس.
لم  الصليبية  الحرب  بأن  االبن  بوش  جورج  قال 
تنته وأنه سيعيدها بحرق العراق وتشريد المسلمين 
عن  ترامب  يختلف  لم  العالم.  أصقاع  في  كالجئين 
أمريكا  كثيرا وهو بصدد إغالق حدود  االبن  بوش 
ناسيا بأنها في األصل قارة الهنود الحمر وكما يبدو 
يريد إعادة التاريخ بممارسته التشريد وطرد كل من 
وقف  البيضاء.  األمريكية  المنظومة  مع  يتواكب  ال 
وعده  على  بأنه  األمريكان  ليذكر  مفتخرا  ترامب 
االنتخابي بإغالق حدود المكسيك مع أمريكا. يقول 
بأنه سيشدد مراقبة الحدود بين الدولتين إلى أن يوافق 
البرلمان األمريكي على كل ميزانية بناء جدار ضخم 
أمريكا وشمالها،  بين جنوب  الالجئين  يكبح تسرب 
ويمضي قدما إذ ينتقد ألمانيا بأنها تبدد ميزانية ضخمة 
الستقطاب ودمج الالجئين وأنبوب غاز 2 القادم من 

عين على الالجئين
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روسيا وترفض في الوقت ذاته دعم الناتو كما تفعل 
فرنسا مثال. نعم أنه في ألمانيا تتم ازدواجية المعايير 
ترامب  ـ  بأمريكا  مقارنتها  يمكن  السياسية ولكن ال 
الذي يحارب العالم كله اقتصاديا ويتحدى باألسلحة 
النووية كوريا الشمالية ويجوب الدول مهددا مطالبا 

بتعويضات ألمريكا ألنها استُغلت كما يدعي. 
كان وقد ذكر غابريل وزير الخارجية السابق/ حزب 
بقدر  الناتو  ميزانية  في  تشارك  ألمانيا  بأن   SPD
اكتشاف  في  ذاته  الوقت  في  تساعد  ألنها  متوسط 
الالجئين  وتدعم  العالم  دول  من  كثير  في  األلغام 
وميزانية  بقواتها  وتشارك  الجوفية  اآلبار  وتحفر 
عالية في مجابهة اإلرهاب السيما في غرب أفريقيا 

وآسيا.

دمج الدين بالسياسة
أجريت دراسة ميدانية مع الالجئين من قبل منظمات 
بعد  الحالي  وضعهم  عن  لتتحرى  مشتركة  ألمانية 
صعود حزب AFD الرافض لألجانب إلى البرلمان 
بأن  الدراسة  هذه  في  جاء  لإلسالم،  العداء  وازدياد 
واألفارقة  والعراقيين  السوريين  الالجئين  ثلث 
بدعم  شجعوا  إن  بالدهم  إلى  العودة  في  يرغبون 
الثاني  الثلث  أوطانهم.  في  حياتهم  ليبدؤوا  مالي، 
جانب  إلى  والثقافي  المالي  وضعه  ليحسن  يبقى 
التمتع بحرية الرأي والديمقراطية، أما الثلث األخير 
وينتقد  والعودة  البقاء  بين  فمتردد  العائالت  السيما 
اإلعالم األلماني لتقصيره في عكس صورة إيجابية 
عن الالجئين والمسلمين واإلسالم إلى جانب انتقدهم 
األسد  لبشار   AFD حزب  أعضاء  بعض  لزيارة 
كحالة  سوريا  في  أمنة  مناطق  لبعض  وعكسهم 

ووضع عام ، هذا ما ال يتوافق مع الحقيقة!!
المسيحي   CSU حزب  أن  سياسيا  المعروف  من 
المجتمع  بل ومنظمات  اليسار  انتُقد من  االجتماعي 
االجتماعية  المسيحية  تسميته  تطابق  لعدم  المدني 
المبطنة  ودعوته  الالانسانية  وسياسته  بمنهجه 
إال  والالجئين  األجانب  ورفض  لالنغالق  والمعلنة 
إلى  ونشير  هذا  نقول  منهم.  والمؤهلين  المنجزين 
في  الحزب  لهذا  القادمة  البرلمانية  االنتخابات  أن 
الخريف القادم وضعته تحت ضغط وميول أكثر إلى 
التطرف لسحب البساط من حزب AFD الذي وجد 
رواجا واسعا في شرق ألمانيا وكذلك جنوبها حيث 
ظل حزب CSU يحكم في أغلب دورته لوحده وإال 

. FDP فمع الحزب الليبرالي الرأسمالي
داخلية  ووزير  الحزب  هذا  رئيس  زيهوفر  وضع 
ألمانيا الجديد تصورا ليناقشه البرلمان خاص بتقليص 
ألمانيا!   إلى  بدخولهم شهريا  مسموح  1000 الجئ 
دخول  يرفض  أن  هذا  تصوره  في  زيهوفر  يقول 
وكذلك  سوريا  في  زواجهم  يتم  لم  الذين  الالجئين 
المصوتين  نسبة  تعلو  بهذا  للمساعدات،  المتقاضين 
عاد  الثرية.  بايرن  والية  موطننه   CSU لحزب 
اليسار والخضر النتقاد زيهوفر بعد محاولة  حزب 
الداخلية  وزارة  على  الوطن  وزارة  تسمية  إطالقه 
أسوأ  المذكور  التصور  هذا  الحزبان  هذان  يرى  إذ 
تصور ممكن لنجاح االندماج الذي ال يتم تحقيقه إال 
بلم الشمل المتاح لالجئين داخل هذه النسبة 1000 

الجئ شهريا المتفق عليها مع حزب SPD الحليف 
في الحكم.

ليدرسها  االقتراحات  هذه  عن  زيهوفر  يتوقف  لم 
كدولة  ألمانيا  أظهر  وإنما  ثم  ويميزها من  البرلمان 
بالوزير  نفسه  ووصف  الالجئين  بسبب  آمنه  غير 
الحاسم الذي سيؤمن ألمانيا كما هي والية بايرن آمنة 
ألمانيا.  للمواطن في  للثراء وتوفير األمن  متصدرة 
 1300 ازدادت  السلفيين  نسبة  بأن  زيهوفر  يقول 
الذي  الشريعة وهو األمر  إلى تطبيق  سلفي وتدعو 
يدعو إلى مراقبة المد الجديد والالجئين ودمجهم أو 

طردهم.
كما سبق أن ذكرنا فإن قضية الالجئين قضية عالمية 
وليست محلية بحتة خاصة بألمانيا كما يرى أوربان 

رئيس وزراء المجر. 

بين الوزير والوزارة والمستشارة
زيهوفر  إال وعكس  الجديدة  ميركل  تبدأ حكومة  لم 
المتشدد.  الصحة  وزير  ظل  في  وآزره  طقسها 
خرج هذا األخير عن إدارة عمله ليتدخل في قضايا 
في  الشعبية  األحياء  يصف  إذ  والالجئين  األجانب 
الفوضى  وتفشي  الشغب  ببقع  ودورتموند  برلين 
أما  األجانب.  بفعل  المخدرات  وتجارة  والجرائم 
األجانب  لتعداد  الملخص  بتصوره  فسارع  زيهوفر 
الجدد 1000 شهريا بدءا من شهر أغسطس. يقول 
بأنه ال يسمح بلم شمل الجئين يتقاضون المساعدات 
بداية  في  معظمهم  بأن  علمه  رغم  االجتماعية، 
مشوارهم ومسجلين في دورات اللغة واالندماج. لم 
يصمت حزب SPD المشارك في الحكم لتصريحات 
الصحة  وزير  وألزم  وتحريضهما  الوزيرين  هذين 
الجديد أن يترك قضايا الالجئين واألجانب للوزارة 
المختصة وليهتم بوزارته التي تعاني من نقص في 
ورعايتهم  منهم  العجزة  السيما  بالمرضى  االهتمام 
وطول  والقرى  المدن  أطراف  في  األطباء  ونقص 

مدة انتظار المرضى في العيادات والمستشفيات...
الالجئين  قضية  فإن  قبل  من  اإلشارة  جدرت  وكما 
قضية عالمية امتدت من إسرائيل إلى أوروبا وإلى 
الوطنية لحراسة  القوات  التي وضع ترامب  أمريكا 
الحدود مع المكسيك من تسرب الالجئين والمجرمين 
وتجار وبائعي المخدرات. يمثل هذا اإلجراء أجراء 
أولي في انتظار موافقة البرلمان على ميزانية تشييد 
الجدار الفاصل بين أمريكا والمكسيك كما وعد في 
هذا  فشل  سياسي  محلل  من  أكثر  يرى  انتخاباته. 
أكثر  بوضع  االبن  بوش  فيه  سبقه  الذي  المشروع 
من 700 ألف جندي لتشديد حراسة الحدود ولكن!!!

حدود  لحراسة  زيهوفر  يسعر  النمط  نفس  وعلى 
ألمانيا بل وفرنسا وفقا لقانون رئيس فرنسا ماكرون 
جراء  أكتوبر  شهر  إلى  الحدود  حراسة  بتشديد 

حوادث اإلرهاب األخيرة. 
تظل األحياء الشعبية التي تكثر فيها تعداد الالجئين 
نموذجا جيدا لدراسة فضية الالجئين! هل يمكن كبح 
االندماج  في  ينجحون  وهل  أوروبا؟  إلى  قدومهم 

والخروج من البطالة؟ 
يقول باحث فرنسي في إذاعة فنك بأن حي مولبنيك 
العامر باألجانب والالجئين، السيما المغاربة صورة 
واضحة لفشل االندماج والمقدرة على الهروب من 
الخارج والدخول إلى أوروبا. يقول ال يمكن أن يكون 
إغالق الحدود حال وإنما تسهيل الهجرة المشروعة 
وإيجاد سوق عمل مناسب لطاقات وكفاءات هؤالء 
مثقف  متعلم  كجيل  أبنائهم  من  واالستفادة  الشباب 

ومنتج في المستقبل القريب. 
قاربا   20 التركية  السواحل  قوات  تنقذ  فيما  أخيرا 
اإلبحار  عن  وتوقفهم  بالالجئين  محمل  مطاطيا 
متحديا  زيهوفر  ينبري  اليونان  إلى  بالحياة  المودي 
بتوقيعه  عليها  المتفق  ميركل  سياسة  على  وخارجا 
بأنه  يقول    CSU المسيحي  للحزب  كرئيس  هو 
إيقافه  أمكن  وإن  الالجئين  شمل  لم  لتقليص  يسعى 
الحدود  وقوات  الجيش  حراسة  إمكانية  وسيدرس 
األلمانية لمنع تسرب الالجئين، هذه سياسة زيهوفر 
بمنع  المطالب  المتطرف  اليمين  إلى  تتجه  سياسة 
وليس  الكفء  األجانب  ودخول  المزدوجة  الجنسية 

الالجئين المهجرين ألسباب إنسانية !
لوالية  بزيارته  المجر  وزراء  رئيس  أوربان  اعتز 
بايرن التي تربط بالده بالتعاون الزراعي والمنتجات 
الكيمائية واعتبر أن تيار زيهوفر هو التيار السياسي 
الوحيد المتحدث باسم الشعب األلماني وليس ميركل 
ستظل  بالده  أن  أوربان  يقول  لألجانب.  الداعمة 
الرابطة  أن  يظن  وال  الالجئين  إليواء  رافضة 
لرفضه  للمجر  المقدم  الدعم  ستوقف  األوروبية 

لسياسة توزيع الالجئين على دول الرابطة.
نذكر هذا ونقول بأن الرابطة األوروبية ستنظر في 
شهر يونيو القادم في إيقاف الدعم عن المجر وكذلك 

بولندا ذات النظام القضائي والديمقراطي المهتز.
ما أروع ما قالته ميركل في إحدى خطبها البرلمانية 
مدافعة عن الالجئين بأنه ال من الجئ يغادر وطنه 
من تلقاء ذاته ليعيش في الغربة تحت وطأة ورفض 

األوروبيين له.



IP-Receiver  |  Smart TV

أروع قنوات األخبار، الریاضة، الدراما والموسیقى وغیرھم..

شاھد

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

IP-Receiver | Smart TV
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Sat  
Anlagen
LNB (aller Arten) - Multi Schalter - Kabel - Metallmasten - Halterung (alle Arten) - CI-ModuleLNB (aller Arten) - Multi Schalter - Kabel - Metallmasten - Halterung (alle Arten) - CI-Module

كل ما یلزم 
أجھزة الستالیت

Opticum IPTV + 
Sat-Receiver

IPTV + Sat-Receiver
für arabische, kurdische und persische 

Sender 12 Monate
(jährliche Verlängerung 79 €)

مدة االشتراك ۱۲شھراً وبعد ذلك ۸۰ یورو تجدید االشتراك لمدة سنة

SMART IPTV FÜR ARABISCHE SENDER 
LAUFZEIT 12 MONATEN 

Für lg oder Samsung oder Philips
(jährliche Verlängerung 80€)

IP RECEIVER FÜR ARABISCHE SENDER 
LAUFZEIT 12 MONATEN 

(jährliche Verlängerung 99€)
مدة االشتراك ۱۲شھراً وبعد ذلك ۹۹ یورو تجدید االشتراك لمدة سنة

SMART IPTV

149€ 200€90€

IPTV- Receiver
Vollprogramm
MAG254

Inh. M.Yassin
Müllerstr. 167, 13353 Berlin
Tel.: 030 - 530 63 661 
Fax: 030 - 530 63 662
Email: info@flugticketberlin.de

w w w . f l u g t i c k e t b e r l i n . d e

FlugTicketBerlin
Hotel - Flüge - Pauschal & Lastminute

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

Hotel - Flüge - Pauschal & Lastminute

عرض رمضان      استبدل جھازك القدیم بجھاز جدید واحصل على خصم ۳۰ € من قیمة الجھاز الجدید

بإمكانك اآلن أن تحجز تذكرة سفرك أو فندقك عن طریق صفحتنا: 
www.flugticketberlin.de وبأقل األسعار.
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احمد الجمال

إبعاد  الفرنسية نجحت في  الجبهة الوطنية  قد تكون 
تهمة معاداة السامية عن نفسها منذ تزعمتها مارين 
اليميني  الحزب  برأي  األول  العدو  أن  غير  لوبان، 
المتطرف بات "التيار اإلسالمي" مع ما قد ينتج عن 
برأي  المسلمين،  بحق  وأخطاء  تجاوزات  من  ذلك 

اختصاصيين.
وقال المتحدث باسم الجبهة الوطنية سيباستيان شونو 
الشهر الماضي إنه مع المسيرة البيضاء ضد معاداة 
السامية والتي شاركت فيها مارين لوبن "اجتزنا حدا 
فاصال، إنه الموقف المضاد لما كان "تفصيل" جان 
ماري لوبان"، في إشارة للعبارة المثيرة للجدل التي 
"غرف  على  تعليقه  في  الحزب  مؤسس  استخدمها 
الغاز" إبان الحرب العالمية الثانية حيث وصفها بأنها 

"تفصيل صغير في التاريخ".
اآلن  من  باإلمكان  يكون  "لن  المتحدث  وأضاف 
فصاعدا الربط بين الجبهة الوطنية ومعاداة السامية".

مارين  بأن  كامو  إيف  جان  السياسي  الخبير  وأقر 
منكري  من  وال  السامية  معادية  "ليست  لوبان 

المحرقة".

اتقاء شر القوي
وذكر المؤرخ نيكوال لوبور أنها حين تسلمت رئاسة 
الجبهة الوطنية عام 2011، أبدت رغبتها في أن يتم 
استقبالها في إسرائيل التي يزورها رفيقها لوي آليو. 
ينتمون  الحزب مسؤولين  استبعد  ذاتها،  السنة  وفي 
القومية  الحركة  فرانسيز"،  "لوفر  مجموعة  إلى 
وبينهم  عام 2013،  السلطات  حلتها  التي  الفرنسية 
"معاد  بأنه  نفسه  يصف  كان  الذي  بينيديتي  إيفان 

للصهيونية والسامية واليهود".
مارين  اتخذت   2014 صيف  وفي 
لوبن حتى موقفا مؤيدا لرابطة الدفاع 
المجموعة  وجود  مبررة  اليهودية، 
من  كبير  عدد  "هناك  بأن  المتطرفة 

اليهود الذين ال يشعرون باألمان".
إقصاء  حد  إلى   2015 في  ومضت 
منه،  ورثته  الذي  الحزب  من  والدها 
محرقة  حول  بتصريحات  إدالئه  بعد 

اليهود أثارت جدال.
وقال الخبير السياسي جان إيف كامو 
تنظيف" غير  يشبه حملة  ما  "حصل 
ليست  الماضي)  (مع  "القطيعة  أن 
أعضاء  من  العديد  ألن  برأيه  تامة" 
انتسبوا  للحزب  الوطني  المجلس 
وبعض  لوبن،  ماري  جان  زمن  في 
المقربين من مارين لوبن الذين يعتبر 
في  زالوا  ما  جدل  موضع  ماضيهم 

الجبهة الوطنية.
قائمة،  تزال  ال  للسامية  المعادية  النزعة  أن  ويبدو 
االبتكار  "معهد  أجراه  للرأي  استطالع  أظهر  إذ 
السياسي" ليبرالي التوجه عام 2014 أن 49% من 
ناخبي مارين لوبن عام 2012 أعربوا عن عزمهم 
على تجنب وصول يهودي إلى سدة الرئاسة، مقابل 

21% أبدوا رأيا مغايرا.
لدى  التنديد  بصيحات  الحزب  رئيسة  واستقبلت 
نظمها  التي  البيضاء"  "المسيرة  إلى  انضمامها 
المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا الذي 

لم يرغب في مشاركتها.

تصويت يهودي
وأوضح جان إيف كامو بهذا الصدد أنه ما زال هناك 
للمؤسسات  التمثيلي  المجلس  برأي  خالفية"  "نقاط 
دعوة  ومنها  الوطنية،  الجبهة  برنامج  في  اليهودية 
الحزب لحظر القلنسوة اليهودية في األماكن العامة 
اليهودية  الدينية  للشعائر  طبقا  المواشي  وذبح 
(كوشير) باعتبارهما "إجراءين يسيئان إلى حريات 

الفرنسيين اليهود".
لكن جيروم فوركيه من معهد "إيفوب" لفت إلى أن 
من  اليهود  ناخبيه  زيادة  من  الحزب  يمنع  لم  ذلك 
إذ   ،2012 عام   %13.5 إلى   2007 عام   %4,5
التعديات  وجه  في  "درعا"  الحزب  هذا  في  يرون 

التي تزايدت في العقد األول من األلفية. 
وأضاف أن "اليهود شعروا بأنه تم التخلي عنهم فيما 
يرون أن التعديات عليهم لم تعد تأتي من الفاشيين بل 
من الشبان المتحدرين من مهاجرين مسلمين عرب"، 
ارتكبها  التي  المذبحة  مع  ذروته  الوضع  هذا  وبلغ 

محمد مراح في مدرسة يهودية عام 2012.

عداء المسلمين وليس السامية
وتقول مارين لوبن إن المجلس التمثيلي للمؤسسات 
سنوات"  منذ  عدوه  تحديد  في  "يخطئ  اليهودية 
معتبرة أن "التيار اإلسالمي" بات العدو األول مع أن 
الجبهة الوطنية اعتبرت اإلسالم لوقت طويل وحتى 
الثمانينات والتسعينات حليفا ضد "النظام األميركي 

الصهيوني".

بـ"أسلمة  باستمرار  الوطنية  الجبهة  رئيسة  وتندد 
والعلمانية.  الجمهورية  شعار  رافعة  فرنسا" 
تلك  اإلسالمي،  بـ"التيار  نددت  ليل،  مؤتمر  وفي 

التوتاليتارية المروعة".
وهذا الخطاب يعرضها الرتكاب أخطاء، وقد خضعت 
لمالحقات قضائية عام 2010 بتهمة التحريض على 
الشارع  في  المسلمين  بعدما شبهت صالة  الكراهية 

باالحتالل النازي، ولو تمت تبرئتها.
إلى  التشريعية  االنتخابات  خالل  حزبها  واضطر 
ترشيح  وسحب  صفوفه  داخل  تطهير  بحملة  القيام 
أدلوا بتصريحات معادية لإلسالم واليهود،  أعضاء 
وبينهم سامويل بوتييه في منطقة لوار أتالنتيك، الذي 
شبه امرأة محجبة بديك حبشي. غير أنه تمكن من 

الترشح للمجلس الوطني بدون أن يتم انتخابه.
السامية  معاداة  "مسألة  أن  لوبور  نيكوال  ويرى 
تختلف عن مسألة معاداة اإلسالم" التي باتت "شعارا 
تسلك  فرنسا  بأن  المتزايد  اإلحساس  يعزز  للتعبئة 

طريق التشرذم إلى مجموعات متعادية".

المسيرة البيضاء واليمين المتطرف



Versicherung, Vorsorge und Vermögensaufbau

استشارات مهنية  في المجاالت التجارية والخاصة
Professionelle Beratung im Privat- und Firmenbereich.

ـ تأمين السيارات
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www.allianz-teja-pauli.de   |  jomanah.El-Nejmi@allianz.de
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ثار جدل حاد في األوساط الثقافية والفكرية الغربية، 
التعدد  سياسات  هل  التالي:  السؤال  حول  تمحّور 
الغربية  والمنظمات  الدول  تتخذها  التي  الثقافي 

تفضي إلى إضعاف الحرية أم إلى تقويتها؟
ال يمكن القطع باإلجابة، وال توفير األسباب الالزمة 
لفرض هذا التوجه أو ذاك، في تحديد أي المسارين 
بحيث يكون الواحد منهما يفرض نفسه على اآلخر، 
الذي  التقاطع  سياق  في  السؤال  وضع  ينبغي  لذلك 
فرضته األحداث التاريخية من جراء التحوالت التي 
والثقافة  االجتماع  في  الغربية  المجتمعات  طالت 
كهذا  وضع  شك  ال  واالقتصاد.  والفكر  والسياسة 
من  الغربي  المجتمع  حركة  فهم  إلى  أكثر  يقربنا 
ترتبط  التي  والتحديات  االستجابات  وفهم  الداخل، 
بهذه الفئة من الناس أو تلك، حيال ما يتم مالحظته 
االجتماعية  بنيتها  على  عادة  تطرأ  تغيرات  من 

وعالقاتها الثقافية والسياسية.
ثمة مساران، يمكن من خاللهما التعرف على جملة 
العوامل التي أفرزت االهتمام الدولي بظاهرة التعدد 
الثقافي، وبالتالي االهتمام بسن القوانين التي تشّرع 
الثقافية،  بالهويات  واالعتراف  والمساواة  للحقوق 
عدم  أو  اضطهادها،  أو  عليها  اعتداء  كل  وتجّرم 
االعتراف بها، وذلك ضمن إطار مجتمع ديمقراطي، 
ووفق مفهوم المواطنة في عالقته بالمجال في الشأن 

العام.

الهجرة  عامل  عن  الحديث  يمكن  األول،  المسار 
العولمة  مجريات  بفعل  وتيرته  تتسارع  بدأت  الذي 
والعرقية  اإلثنية  الجماعات  تطور  على  ومفاعيلها 
والقومية، واإلحساس بأهمية تعزيز هوياتها والحفاظ 
تلغي  ال  التي  الخصوصية  من  إطار  في  عليها 
التنوع، هذا العامل وما سببه من مشكالت اجتماعية 
واقتصادية وثقافية، نبّه المجتمع الدولي إلى ضرورة 
طويلة  سنوات  بعد  الثقافي،  التنوع  على  المحافظة 
حاولت فيها الدول األوروبية قسر المجتمعات على 
االندماج ضمن رؤية إيديولوجية ترتكز على مفهوم 

محدد للقومية.
في  كامن  آخر  عامل  عن  الحديث  يمكن  أيضاً 
للمجموعات  القسري  فاإلدماج  ذاتها،  الدولة  بنية 
المتمايزة ثقافياً الذي قامت به الدول األوروبية عبر 
هذه  ظلت  بل  الكلي،  اإلدماج  يحقق  لم  تاريخها، 
محافظة على خصوصيتها  ولو جزئياً  المجموعات 
اللغوية والثقافية والقومية، فأقوام السكان األصليين 
استفادوا كثيراً من المجال الحيوي للديمقراطية من 
عن  متمايزة  كمجموعات  بحقهم  االعتراف  خالل 
بقية أفراد المجتمع مثلما الحال في الكيبك في كندا 
أو الفالمان في بلجيكا أو الباسك في إسبانيا، بل حق 
بالسيادة  المطالبة  حد  إلى  وصل  عندهم  االعتراف 

استفادت  وكما  فوقها،  يعيشون  التي  األرض  على 
هذه المجموعات بما أتاحته لها مميزات الديمقراطية 
والليبرالية التي على رأسها احترام حقوق األقليات، 
كذلك كانت مفيدة للجماعات المهاجرة في الواليات 
أّدى  أن  بعد  وأوروبا،  وأستراليا  وكندا  المتحدة 
الصراع الدموي القائم على التطهير العرقي واإلثني 
بعد نهاية الحرب الباردة، وبعد سقوط جدار برلين، 
الشرقية،  الكتلة  تفكك  بعد  القوميات  بعض  وتحرر 
حيث أّدى كل ذلك، مع وجود ذاكرة أوروبية مملوءة 
المنظمات  وبضغط  والسياسية،  الدينية  بالحروب 
الدولية ومؤسسات الحقوق المدنية وحكومات الدول 
سياسي  خطاب  انتشار  إلى  الليبرالية،  الديمقراطية 

مرتبط بالتعدد الثقافي وضرورة هيمنته.

من هذه الضرورة يمكننا الحديث عن المسار اآلخر 
صّدرنا  الذي  السؤال  من  اآلخر  الشق  يخص  فيما 
السياسية  الفلسفة  حقل  في  جرى  لقد  المقال،  به 
األوروبي  المجال  في  لها  التأسيس  منذ  الكالسيكية 
إلى  النظر  عند هوبز،  ميكيافلي، والحقاً  بداية عند 
وما  والعدل،  بالحرية  عالقتها  في  الدولة  طبيعة 
الحصول  في  العالقة،  هذه  من  استخالصه  يمكن 
على أفضل نظام سياسي يتبناه المجتمع، بالطبع هذا 
يغفل في جانب كبير منه  العالقة كان  التصور في 
المجتمعات  وواقع  جهة  من  وطبيعتها  الدولة  واقع 
النهضة  عصر  منذ  أخرى  جهة  من  األوروبية 
نزواًل إلى القرن التاسع عشر، األمر الذي أّدى إلى 
الممارسة،  حساب  على  النظري  الجانب  تكريس 
حيث الفصل بينهما كان في عمق التقاليد الفكرية في 
الخطاب الغربي، عالوة على ذلك كان اإلعالء من 
شأن الفردانية على حساب كل ما يمت إلى المجتمع 
بصلة، وهو ما أّدى الحقاً إلى بناء نظرية في العدل 
حقوق  عن  بمعزل  الفرد  حقوق  تراعي  والحرية 
الجماعة، لذلك عندما قامت مثل هذه النظرية كانت 
تنظر إلى أن الصراع داخل المجتمع قائم باألساس 
على المصلحة والمنفعة، وبإمكان اإلنسان أن يصل 

إليها إذا ما أُعطي له الحرية على هذا األساس. 
التي  المضادة  االجتهادات  من  الرغم  وعلى 
وبنت  اجتماعي«،  كائن  »اإلنسان  مقولة  صاغت 
والنفس  والفلسفة  االجتماع  علم  في  نظريات  عليه 
والسياسة إال أنها جميعها تشترك في خاصية واحدة 
الناقد والمفكر تزفيتان تودوروف في  كما بيّن ذلك 
اإلنسان  أن طبيعة  المشتركة"، وهي  كتابه »الحياة 
عدائية وتنزع إلى الوحدة واألنانية، ولذلك لم ينظر 
في هذا الخطاب إلى اآلخر االجتماعي، إال بوصفه 
العدو الذي ينبغي التغلب عليه، وهناك شواهد عديدة 
وحللها  النظريات  أغلب  من  تدوروف  استخلصها 
وقارنها بغيرها من النظريات، سواء في علم النفس 

أو في علم االجتماع أو في الفلسفة، وال مجال هنا 
الستعراضها بالتفصيل.

ما يهمنا هنا بالدرجة األولى أن هذا الوضع تغافل 
تماماً حاجة اإلنسان ليس إلى إشباع رغباته المادية 
خطاب  يتبناه  كما  سعادته،  تكتمل  حتى  والنفعية 
األخالق الغربي ، بل برزت في المجال األوروبي 
تأسست  نظرية  االعتراف، وهي  بنظرية  يسّمى  ما 
تتصل  نظرية  وهي  االجتماعية،  الفلسفة  مجال  في 
المهمشة والضعيفة وبحقوق من  الجماعات  بحقوق 
وقع عليهم الظلم من أفراد أو جماعات أو مؤسسات، 
قائم  العدل بخطاب أخالقي  بهذا تربط مفهوم  وهي 
كما  وهي  االعتبار،  ورد  واالحترام  الكرامة  على 
العدل  نرى مفاهيم ظلت مغيبة عن مجال نظريات 
في الفكر الغربي، لقد انخرط في تأسيس هذه النظرية 
الحقل،  هذا  في  باجتهاداتهم  عرفوا  كبار  مفكرون 
على رأسهم أكسل هونت تلميذ هابرماس الذي حلل 
فلسفياً  في خطابه تجربة الظلم والذل وقّدم منظوراً 
قائماً على تجربة الحب والقانون والتضامن، أما بول 
تستجيب  عادلة  ذاكرة  »تأسيس  حاول  فقد  ريكور 
تشارلز  الكندي  الفيلسوف  أو  الذكريات«  لحرب 
لالعتراف  سياسية  ممارسة  إلى  دعا  الذي  تايلور 

تسمح بظهور مواطنة جديدة.

 لذلك وبدون مبالغة أصبح مفهوم االعتراف مفهوماً 
رئيسياً إذا ما أردنا أن نفهم عالقة الفكر الغربي في 
فقط،  الغربي  المجتمع  في  ليست  بتحوالت  نظرته 
وإنما التحوالت االجتماعية الدولية أيضاً، لذلك هذه 
يعطي بال شك  والتحول  والنقد  القراءة  في  الحيوية 
دماء جديدة تضخ في شرايين الحرية، وهي بالتأكيد 

مصلحة لكل الشعوب.

فمتى يا ترى يطبق مفهوم االعتراف على اإلسالم 
كدين في ألمانيا ؟؟

محمد الحرز
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صبري هالل

الحرب  الندالع  واألربعين  الثالثة  الذكرى  عشية 
 (1991  –1975 نيسان  (أبريل/  اللبنانية  األهلية 
يسترجع اللبنانيون صور التقسيم الطائفي، الذي كان 
في تلك الحقبة من خالل مقارنتهم بينه وبين  سائداً 

التقسيم الذي يفرضه القانون االنتخابي الجديد.
االنتخابات  قانون  أن  يرون  اللبنانيين  من  كثير 
البرلمانية، والذي سيطبق للمرة األولى في السادس 
في  المذهبي،  التقسيم  يعزز  المقبل،  أيار  مايو/  من 
النظام  من  التخلّص  في  اللبنانيون  فيه  يأمل  وقت 

الطائفي، والتوجه نحو نظام مدني حضاري.
مقعدا)   128 (البرلمان-  النواب  مجلس  ويتوزع 
مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، ويرأسه شيعي، 
 .1943 عام  االستقالل  منذ  معتمد  عرف  وفق 
وضمن المسيحيين يوجد 34 مقعدا للموارنة، و14 
الكاثوليك، وستة  للروم  للروم األرثوذكس، وثمانية 
لألقليات  مخصص  وآخر  إنجيلي  ومقعد  لألرمن، 

المسيحية.
مقعدا   27 عليها  المتعارف  التقسيمات  تعطي  كما 
ومقعدين  للدروز،  وثمانية  للشيعة،  و27  للسنة، 

للعلويين.

تشوهات
عراب  شربل  مروان  السابق  الداخلية  وزير  يعد 
عام  تطبيقه،  اقترح  حيث  لبنان  في  النسبي  القانون 
الجّد  محمل  على  تأخذه  لم  الحكومة  لكن   ،2012
تعديالت  إضافة  مع  الحقا  نسخه  تم  ثم  حينذاك، 

طفيفة.
وفيها  "سلبية،  التعديالت  تلك  أن  شربل  واعتبر 

تشوهات، فأضحى ال يشبه قانون انتخاب".
وضرب مثال "التقسيم المناطقي الطائفي" في القانون 
إلى  تقسيمها  تم  بيروت  "العاصمة  إن  بقوله  الجديد 
مسلم،  مرشح  أي  دون  مسيحية  األولى  دائرتين، 
فقط  (للضرورة  مسيحي  واحد  مرشح  فيها  والثانية 
مقابل  ناخب مسيحي)  ألف  أكثر من خمسة  لوجود 

سبعة مرشحين مسلمين".
االنتقال  هو  للقانون  الوحيدة  "اإليجابية  أن  ورأى 
بصوت  ولكن  نسبي،  قانون  إلى  أكثري  قانون  من 
القائمة  من  الناخب  يختار  أن  أي  واحد  تفضيلي 

االنتخابية مرشحا يفضله على اآلخرين".
بأغلبية  الفائزة  الالئحة  تحصل  األكثري  النظام  في 
األصوات في دائرة ما على كل مقاعد هذه الدائرة، 
بينما في النظام النسبي يتم توزيع مقاعد الدائرة وفق 

نسبة األصوات التي حصلت عليها كل الئحة.
شربل  مروان  اقترحه  الذي  القانون  مشروع  وكان 
الناخب  لمنح  تفضيليين،  صوتين  إعطاء  يتضمن 

حرية أكبر في التعبير واالختيار.

الصوت التفضيلي
على مستوى الصوت التفضيلي، يتيح القانون الجديد 
مذهبي،  أساس  على  التفضيلي  منح صوته  للناخب 
بحسب علي سليم، منسق قسم األبحاث في "الجمعية 
(غير  االنتخابات"  ديمقراطية  أجل  من  اللبنانية 

حكومية).
وقال سليم إن "الناخب السني أو الشيعي أو الدرزي 
تفضيلياً  اسماً  أمامه  التي  الالئحة  من  سيختار  مثال 
واحداً غالبا ما يكون من طائفته، فيما لو يوجد أكثر 
من صوت تفضيلي يستطيع الناخب تشكيل (تنويع) 

االختيار".
ويبلغ عدد الدوائر االنتخابية في القانون الجديد 15 
دائرة، موزعة على ست محافظات بعدما كانت 25 
دائرة، وفي المشروع الذي طرحه شربل كانت توجد 
15 دائرة، لكن بشرط توزيع مقاعد مجلس النواب 

بشكل عادل.
"لكن الوضع القائم اليوم خالف ذلك، فمثاًل دائرتي 
صيدا – جزين (بمحافظة جنوب لبنان) لهما خمسة 
مقاعد، بالمقابل دائرتي شوف-عاليه (محافظة جبل 
في  الشاسع  الفرق  وهنا  مقعدا،   13 لهما  لبنان) 

التوزيع العادل"، بحسب شربل.

الالئحة الناقصة
اعتبر الوزير اللبناني السابق أن "أبرز نقطة ضعف 
في القانون الجديد هو السماح بإطالق الئحة (قائمة) 
العدد  متساوية  ليست  المسجلة  اللوائح  أي  ناقصة، 
فإن  ناقصة مقعد،  الالئحة  فإذا كانت  (المرشحين)، 
هذا المقعد يذهب تلقائيا إلى الالئحة المنافسة، ويفوز 
تعيينه  كأننا  أي  الثانية،  الالئحة  على  المرشح  به 

بالتزكية".

أن  عن  اللبناني  اإلعالم  في  يُقال  ما  إلى  وبالنسبة 
القانون االنتخابي الجديد يعزز الطائفية رأى شربل 
أنه "ال قانون في لبنان إال ويعزز الطائفية أو النظام 

الطائفي، كون الدستور اللبناني أساساً طائفي".
وتوقع الوزير السابق أن "يتم تعديل هذا القانون في 
صيغته  في  كونه   ،2022 عام  أي  المقبلة،  الدورة 
الحالية يعتبر فاشاًل، وتم إقراره على عجل، كي ال 

يتم تمديد صالحية مجلس النواب لمرة ثالثة".

ابن الطائفة
قال سليم إن "القانون النسبي الجديد يعزز الخطاب 
الطائفي للقوى السياسية، ويحد من التنوع في الدوائر 

االنتخابية، عبر تقسيم الدوائر والمقاعد مذهبياً".

بيروت،  في  تماماً  الواضح  المذهبي  التقسيم  وانتقد 
الست  لبنان  محافظات  على  ينسحب  أمر  وهو 
شمال  بمحافظة  الثالثة  الدائرة  فمثال  وأقضيتها، 
لبنان تضم أربعة أقضية (زغرتا، البترون، الكورة، 
بشري) وجميع المرشحين فيها مسيحيين والناخبين 
أغلبهم مسيحيين، مع العلم أنه يوجد ناخبين مسلمين، 

لكن ال نائب لهم.
سليم  انتقد  االنتخابات  مجال  في  خبرته  حيث  ومن 
أيضا فكرة الصوت التفضيلي المحصور في القضاء 
يفتح  حيث  الناخب،  إليها  ينتمي  التي  الدائرة،  أو 
إلى  النظر  دون  الطائفة،  ابن  اختيار  أمام  المجال 

مشروعه وال دوره في المنطقة.
سيعزز  التفضيلي  "الصوت  أن  من  سليم  وحذر 
الطائفية في العملية االنتخابية، حيث تكون المواجهة 
في  وستتحول  أكثري،  أساس  على  المرشحين  بين 

بعض األماكن إلى صراع طائفي".
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سمير سعد الدين

في مفهوم القوة العظمى 

غوانز  ستيفين  األمريكي  والمدون  للمؤلف  صدر 
مؤخًرا كتاب تحت عنوان : “حرب واشنطن الطويلة 

على سوريا.
دام  الذي  الصراع  على  الضوء  يسلط  الكتاب  هذا 
عقوًدا طويلة بين القومية العربية، واإلسالم السياسي 
واإلمبريالية األمريكية للسيطرة على سوريا، حيث 
األمريكية  المتحدة  الواليات  دور  مؤلفه  يستعرض 
في فوضى الشرق األوسط ورغبتها في الهيمنة على 

غرب آسيا وشمال إفريقيا.

جذور الحرب الطويلة
التي  تلك  فقط  سوريا  على  الطويلة  الحرب  ليست 
 – عام 2011  السورية  الثورة  شرارة  مع  اندلعت 
لكنها   – الثانية  العالمية  الحرب  من  أطول  أنها  أي 
تلك التي قتل وأصيب فيها السوريون، وتحولوا إلى 

الجئين ومشردين بالماليين، ودمرت بالدهم.

ويُرجع الكاتب بداية الحرب الطويلة إلى خمسينيات 
التي  المتحدة  الواليات  حاولت  إذ  الماضي،  القرن 
عمقت الحرب الباردة ضد االتحاد السوفيتي عولمة 
حلف الناتو؛ فأسست عام 1955 حلف بغداد للوقوف 
وكان  األوسط،  الشرق  في  الشيوعي  المد  في وجه 
يتكون إلى جانب المملكة المتحدة من العراق وتركيا 

وإيران وباكستان.
أما سوريا، الجمهورية، لم تكن دولة بعثية بعد، لكن 
كان لها وجود عربي وطني ومناهض للصهيونية، 
واختارت إقامة عالقات أقوى مع االتحاد السوفييتي، 
وسرعان ما انهار حلف بغداد عندما أطاح العراق 
العربية  القومية  وتبنى   ،1958 في  الملكي  بالنظام 
واالشتراكية، واعتمد البعثية “الفكر البعثي أو التيار 
البعثية  ثورتها  لسوريا  وكان   ،1968 في  البعثي” 

في 1963.

الرئيس  تآمر   ،1957 عام  من  مبكر  وقت  في 
األمريكي األسبق دوايت أيزنهاور ورئيس الوزراء 
كبار  الغتيال  ماكميالن  هارولد  األسبق  البريطاني 
الشخصيات البعثية والشيوعية في الحكومة السورية، 
وأُوكلت الخطة إلى كيرميت روزفلت رئيس وكالة 
الذي  األوسط،  الشرق  في  المركزية  االستخبارات 
قام في عام 1953 بهندسة اإلطاحة برئيس الوزراء 
اإليراني المنتخب محمد مصدق، لتأميم نفط إيران، 

فيما يعرف بـ”عملية أجاكس”.

اإلخوان هنا
ط روزفلت لخلق انتفاضات داخلية في سوريا،  “َخطَّ
يكتب  البالد”،  في  المسلمين  باإلخوان  واالستعانة 
غوانز، مضيًفا “روزفلت تآمر أيًضا لخلق وتسليح 
داخل  أهلية  حرب  لشن  العسكرية  شبه  الجماعات 
المتحدة  الواليات  محور  يستطع  لم  لكن  البالد، 
العراق  في  حاضًرا  يكون  أن  المتحدة  المملكة   –
واألردن، لذلك خرجت الخطة خاملة، إال أن مالمح 
خطة روزفلت ستظهر الحًقا في الثورة السورية عام 

.”2011
ومن روزفلت إلى الجنرال األمريكي المتقاعد ويسلي 
الحادي  هجمات  خلفية  على  كشف  الذي  كالرك 
لـ”إخراج  للبنتاغون  مخطط  عن  سبتمبر  من  عشر 
خمس  غضون  في  األوسط  الشرق  من  دول  سبع 
سنوات”، وبحلول عام 2002، كان الرئيس بوش قد 
أضاف سوريا إلى محور قائمة تغيير النظام الشريرة 
التي ضمت العراق وإيران وكوريا الشمالية، وذلك 
الشامل  الدمار  أسلحة  عن  مزيفة  مزاعم  باستخدام 

(باستثناء كوريا الشمالية) لتبرير التدخل اإلنساني.
من  االشتراكي  العربي  البعث  حزب  ُطرد  عندما 
المتحدة،  الواليات  نصبت  العراق،  في  السلطة 
الديكتاتور العسكري بول بريمر الذي عينه الرئيس 
المدنية  لإلدارة  رئيًسا  بوش  جورج  األمريكي 
لإلشراف على إعادة إعمار العراق بعد احتالله عام 
وطرد  البعث،  حزب  اجتثاث  على  وعمل   ،2003
االشتراكي،  العربي  البعث  حزب  في  عضو  كل 
يمنع أي زعيم عربي علماني من  وفرض دستوًرا 

االستمرار في منصبه في العراق مرة أخرى.  

الحرب على الحركة القومية العربية
على عكس العديد من المؤلفات المكتوبة على عجل، 
األمريكية  الحرب  عن  غوانز  ستيفن  كتاب  فإن 
الطويلة على سوريا ضروري لفهم األزمة السورية 

ومواجهة التهديد المتزايد لحرب كبرى.
مع  المتحدة  الواليات  تواطأت  كيف  غوانز  يكشف 
الجماعات اإلرهابية لتنظيم القاعدة والدولة اإلسالمية 
االشتراكي  العربي  البعث  حزب  لتدمير  “داعش”؛ 
في سوريا والعراق كما إيران وليبيا، وتثبيت مناطق 
المتحدة  الواليات  مصالح  تخدم  دائمة  حرة  تجارة 

عبر الشرق األوسط.
قادة  على  طويلة  حروًبا  شنت  قد  واشنطن  كانت 
الحركة القومية العربية مثل جمال عبد الناصر في 

القذافي  ومعمر  العراق،  في  مصر، وصدام حسين 
عام 2011  وبحلول  سوريا،  في  واألسد  ليبيا،  في 
أجل  من  تناضل  فقط   واحدة  عربية  دولة  ظلت 

القومية العربية وهي سوريا.
في  رسمًيا  أوباما  باراك  الرئيس  طالب  وعندما 
بشار  السوري  النظام  رئيس  بتنحي  صيف 2011 
فيها  تسعى  التي  األولى  المرة  هذه  تكن  لم  األسد، 
واشنطن لتغيير النظام في دمشق، فقد شنت الواليات 
المتحدة حرًبا طويلة ضد سوريا منذ اللحظة نفسها 
المستقلة  العربية  القومية  الحركة  فيها  التي وصلت 
بشراسة إلى السلطة في 1963، والتزم األسد ووالده 

حافظ األسد بتلك الحركة.
حتى عندما أطلق دونالد ترامب صواريخ توماهوك 
ضد قاعدة جوية سورية في 6 من نيسان 2017، 
لم يكن يتبع سوى سياسة باراك أوباما: الغاية تبرر 
أسوأ  مع  والتحالف  القصف،  في  وتمثلت  الوسيلة، 
الديكتاتوريات  ومع  اإلسالمي  اإلرهاب  أشكال 
الملكية وأكثر من ذلك، ومنذ ذلك الحين أصبح شعار 

اإلمبراطورية األمريكية “األسد يجب أن يرحل”.
 400 توحيد  إلى  يطمحون  العرب  القوميون  كان 
واحدة  عظمي  دولة  في  العالم  في  عربي  مليون 
قادرة على تحدي هيمنة الواليات المتحدة في غرب 
رئيسي  العب  إلى  والتحول  إفريقيا  وشمال  آسيا 
القوى  هيمنة  من  متحررة  العالمية  الساحة  على 

االستعمارية السابقة والواليات األمريكية.
النفوذ  إلزالة  بسعيها  الطموح  ذلك  واشنطن  قابلت 
العربي  والعالم  السورية  الدولة  العربي من  القومي 
الخاصة  ألجندتها  تهديًدا  تشكل  ألنها  أوسع  بشكل 
مناخ  وتعزيز  العالمية  األولوية  إرساء  في  المتمثلة 
والمستثمرين  األمريكية  للبنوك  بالنسبة  االستثمار 

والشركات في جميع أنحاء العالم.  

الدعاية األمريكية المضللة للحرب في سوريا 
فإن  ليبيا،  إلى  ثم  وإيران  العراق  إلى  سوريا  من 
على  األوسط  الشرق  في  الطويلة  للحروب  تفهمنا 
أنها تدخالت إنسانية أخالقية تهدف إلى الديمقراطية 
بعناية  دعاية وضعت  لحملة  نتيجة  هي  والحضارة 

من الواليات المتحدة وحلفائها.
المضللة  الدعاية  تلك  أساليب  الكتاب  مؤلف  يكشف 
للحرب في سوريا، وهي حرب طويلة من العدوان 
شمال  وحلف  األمريكية  اإلمبراطورية  شنته  الذي 
العلمانية  العربية  األطلسي “الناتو” ضد الجمهورية 
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خاللها  أحبطت  وليبيا،  العراق  مثل  والتعددية 
الالعبين  وقاومت  المهيمنة،  الرأسمالية  مصالحها 
وغير  والديمقراطيين  والسعوديين  اإلسرائيليين 

الديمقراطيين اآلخرين في المنطقة.
يستند العامل المحدد للتشهير واالنقسام على المأساة 
السورية في األحداث التي وقعت في منتصف آذار 
على  الجنوب،  في  الصغيرة  درعا  بلدة  في   2011
الحدود مع األردن، وكان سكانها السنيون نحو مئة 
ألف، وكانت الشرارة التي أشعلت الثورة السورية، 

وأطلق عليها أيًضا “مهد الثورة”.
األمريكية  اإلعالم  وسائل  تحليل  إلى  واستناًدا 
أن  غوانز  يوضح  الرسمية،  األمريكية  والمصادر 
وما   ،2011 آذار  من   17 في  درعا  في  حدث  ما 
بعده لم يكن “انتفاضة شعبية”، بل استفزاز مدبر من 
الجهاديين المسلحين، واألعداء القدامى للنظام البعثي 
العلماني في سوريا بمساعدة الجهاديين الذين تدربوا 
في األردن من قوات الواليات المتحدة وحلف الناتو 
وأتباعهم الملكيين العرب المحافظين، وتم تشجيعهم 
للحرب  األمريكية  الدعاية  خالل  من  وتحريضهم 

على سوريا.
لم تكن “الشعلة السورية” التي أشعلت في درعا هي 
ذكرت  كما   – السوري  النظام  ألن  الثورة،  شعلة 
الوقت  ذلك  في  الغربية  الرئيسية  اإلعالم  وسائل 
الحرب  شعلة  كانت  وإنما  بشعبية،  يتمتع  كان   –
وما  الجهاديين،  بمساعدة  النظام  لتغيير  اإلمبريالية 
حرًبا  يخوض  الذي  الحر  السوري  بالجيش  يسمى 

بالوكالة.
في  الجاري  العربي  الربيع  يسمى  ما  خلفية  وعلى 
تونس ومصر وليبيا، أحرق محرضو درعا – كما 
وصفهم اإلعالم الغربي – مقر حزب البعث المحلي، 
المحمولة، ورد  الهواتف  المحافظ، وشركة  ومكتب 
سلسلة  بإعالنه  درعا  في  المتظاهرين  على  األسد 
من اإلصالحات التي كانوا يطالبون بها، ولكن دون 
النظام وال شيء  تغيير  هو  أرادوه  ما  جدوى، ألن 

آخر.
في حين أن الصراع السوري المعقد يعرف على أنه 
النقطة المحورية لواحد من أكبر تجمعات الالجئين 
راسخ  فهم  لديهم  القليل  أن  إال  العالم،  تاريخ  في 
لجذور الحرب التي تجتمع فيها القوى الكبرى جنًبا 
األكثر  المتمردين  مجموعات  بعض  مع  جنب  إلى 

وحشية في العالم
تستمر وسائل اإلعالم في دورها المحرض، وينقل 
المؤلف أكثر مما يجادل عن الكثير من وسائل اإلعالم 
الغربية مثل التايم األمريكية ونيويورك تايمز وول 
ستريت جورنال واإلندبيندنت، أن متظاهري درعا 
سنية  إسالمية  لدولة  الداعين  الجهاديين  من  كانوا 
طائفية، و”االنتفاضة” لم تحظ بأي دعم شعبي على 
اإلطالق، بل إنها لم تكن حتى “انتفاضة شعبية”، كما 

تقول الرواية المناهضة لألسد.
البداية باستخدام  كان ذلك استفزاًزا مخطًطا له منذ 

قتلوا  الذين  الشباب  من  مجموعة  مزيفة عن  أخبار 
في بعض الروايات، وسِجنوا في نسخ أخرى، لطالء 

الكتابة الجدارية المضادة لألسد.  

االقتصاد أواًل
في حين أن الصراع السوري المعقد يعرف على أنه 
النقطة المحورية لواحد من أكبر تجمعات الالجئين 
راسخ  فهم  لديهم  القليل  أن  إال  العالم،  تاريخ  في 
لجذور الحرب التي تجتمع فيها القوى الكبرى جنًبا 
األكثر  المتمردين  مجموعات  بعض  مع  جنب  إلى 

وحشية في العالم.
شنت  العشرين،  القرن  من  األخير  الربع  وخالل 
للغاية  مدمرة  حمالت  وحلفاؤها  المتحدة  الواليات 
من الحرب االقتصادية ضد سوريا والعراق، وهي 
يصفها  كما  النووية،  للحرب  االقتصادية  المعادلة 
غوانز، وقد فعلوا ذلك ألنهم يعارضون جهود حزب 
البعث االشتراكي العربي في تحقيق تقدم في السياسة 
يعيشون  الذين  أولئك  سيطرة  تحت  واالقتصاد 

ويعملون في العالم العربي.
بالملكية  النفطية  ثروته  جمعت  العراق،  حالة  في 
العامة لالقتصاد؛ مما أدى إلى ما يعرف باسم “العصر 
الذهبي”، ووفًقا لوزارة الخارجية الرسمية انتشرت 
والمصانع  والمستشفيات  والجامعات  المدارس 

والمتاحف والمسارح بشكل عام 
، وتطور نقص العمالة.

وكان نفس المسؤول في وزارة 
القذافي  عن  كتب  قد  الخارجية 
في ليبيا أن “دمج ثروتها النفطية 
لالقتصاد  العامة  الملكية  مع 
في  العيش  من  الليبيين  مّكن 
لكن  وأجدادهم”،  آبائهم  أحالم 
بعد  القذافي  أزيل  ما  سرعان 
النفط  شركات  اجتمعت  أن 
“كان  ألنه  إقالته  على  الغربية 
إن  حتى  صعبة”،  صفقة  يقود 
الكندية  العسكرية  شبه  القوات 
ذكرت أنها كانت “القوة الجوية 

للقاعدة”.
كان بشار األسد قد تجاوز والده 
 ،2000 عام  في  وفاته  بعد 
ألياديها  امتالكها  وبسبب 
وفي  العراق  تهدئة  في  الكاملة 
أفغانستان، لم يكن تغيير النظام 
ففي  أمًرا مستحياًل،  في سوريا 
الواليات  أطلقت   2003 عام 
اقتصادية  عقوبات  المتحدة 
يفترض  بما  “للقيام  البالد  على 
كتب  كما  العقوبات”،  تفعله  أن 
غوانز أنها “تدمير االقتصادات 
حتى يتمكن الناس العاديون من 

اإلطاحة بحكوماتهم”.
أن  أيًضا، وبمجرد  فعالة  أداة دعائية  العقوبات هي 
تدمر االقتصاد، يمكنك أن تلقي بالالئمة في تدهوره 
اشتراكية  سياسات  اتبعت  الحكومة  أن  حقيقة  على 

دمرت المنطقة.
العقوبات  أجبرت   ،2012 عام  ربيع  بحلول 
المسؤولين على التوقف عن توفير الرعاية الصحية 
أجزاء  بعض  في  والتعليم  االجتماعية  والخدمات 
البالد، وفي عام 2016، أفادت وثيقة مسربة لألمم 
المتحدة أن العقوبات تسببت في معاناة هائلة، لدرجة 
المساعدات  إلى  الوصول  من  البالد  منعت  أنها 

اإلنسانية.
وليبيا  وسوريا  العراق  الحاالت:  هذه  من  كل  في 
من  األمريكي  التدخل  يكن  لم  قبلهم،  وإيران 
لكن  في شيء،  القومي  األمن  أو حتى  الديمقراطية 
الشرق  في  الحرة  التجارة  مناطق  إلنشاء  محاولة 
األوسط ، حتى لو كان ذلك يعني تثبيت ديكتاتوريين 

أصوليين يفقرون ويضطهدون شعوبهم.
ويبقى تقديم صورة صادقة عن الحرب الطويلة في 
االستعماري  للتاريخ  دقيًقا  استكشاًفا  يتطلب  سوريا 
االعتراف  يخشى  ال  الذي  المعاصر  والجيوسياسي 

بالتحديات من جميع األطراف على أرض الواقع.
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خسرت االشتراكية المنافسة مع الرأسمالية نتيجة عدم 
الكفاءة والتعسف في محاولة إدارة االقتصاد بالتخطيط 
المركزي أألوامري ورفض اعتماد الحوافز المادية. 
انهار  الحاكمين،  آلخر  االستعصاء  اتضح  وعندما 
النظام. فهل عفا حينذاك  الزمن على ماركس؟ كال، 
الثورة  حصول  ماركس  توقع  لقد  اإلطالق.  وعلى 
جدا  القليل  كتب  انه  حين  في  لها  ودعا  االشتراكية، 
عنها حاصراً اهتمامه بشكل رئيسي في تشريح عمل 
نظرية  لقد دحضت  الرأسمالي.  السوق  اقتصاد  نظام 
اقتصاد السوق الرأسمالي العديد من مزاعم ماركس. 
في  إليها  خلص  التي  والقيم  ماركس  مفاهيم  تحظ  لم 
الذي  األمر  وهو  العام  العلمي  باإلجماع  تحليالته، 
حظي به ما توصل إليه ماكس فيبر في علم االجتماع 
خلص  فقد  ذلك،  ومع  عامة.  وإحكام  خالصات  من 
أغنت  التي  المهمة  األفكار  من  العديد  إلى  ماركس 
النظرية  تطور  صعيد  على  واالستنتاجات  البحوث 

االقتصادية العامة والعلوم االجتماعية األخرى. 

الوجود يحدد الوعي 
لماركس  األساسية  األطروحة  في  أوال  هذا  ويتجلى 
يحدد  الوعي  بأن  القائلة  هيغل  نظرية  تناقض  التي 
الوجود، في حين يؤكد ماركس على أن الوجود هو 
الموضوعية  الشروط  أن  بمعنى  الوعي،  يحدد  الذي 
المطاف  نهاية  في  تحدد  التي  هي  اإلنتاج  لعالقات 
البنية الفوقية األيديولوجية كما تتجلى في شكل الدولة 
أولوية  توجد  السائدة. كما ال  والقوانين  العام  والرأي 
القوانين  تحدد  بل  االقتصاد.  قوانين  على  للسياسة 
االقتصادية اإلطار، الذي من خالله يمكن للسياسة أن 
تتحرك. وتكرر الفشل االقتصادي لكافة األنظمة التي 
لم تأخذ بالقوانين الموضوعية للسلوك البشري ولندرة 
الموارد الطبيعية، وتصرفت محكومة برغباتها الذاتية 
أو  الدينية  كما  األيديولوجية  تصوراتها  من  انطالقا 
إليه "النظام  انتهى  الذي  الفاشل  األخالقية. والمصير 
الشيوعي" خير دليل على ذلك. وهذا ما يشير بدوره 
إلى فشل استنتاج ماركس القائل بحتمية االنتقال إلى 
االشتراكية من جهة، في حين انه يدل من جهة ثانية 
إلى صحة أطروحته األساسية القائلة بسيادة العالقات 

االقتصادية على ما سواها. 
االقتصاديون غالبا ما يختلفون بشأن هذه المسألة مع 
ألولوية  دائما  بألسنتهم  يروجون  الذين  السياسيين، 
أن  السخرية  دواعي  ومن   . االقتصاد  على  السياسة 
التحديد،  وجه  على  اليساريين  السياسيين  من  العديد 
مجريات  في  السياسي  التدخل  لضرورات  يروجون 
هيمنة  إلى  االقتصاديون  يشير  حين  في  السوق، 
القوانين االقتصادية وعدم جدوى التدخالت السياسية 
وتحضر  أحيانا.  العكسية  ولمردوداتها  فعاليتها  لعدم 
األدنى  الحد  قانون"  وضع  نمط:  من  أمثلة  هنا 
البنك  اإلنقاذ األوروبية، تحديد دور  لألجور"، مظلة 
قواعد  أو   (ECB \ EZB) األوروبي  المركزي 
وتلقى  االجتماعية.  الدولة  في  المهاجرين  استيعاب 

واالقتصاديون  واسعا.  تجاوبا  حاليا  االقتراحات  هذه 
القوانين  بأولوية  قناعاتهم  في  ماركس  مع  يتماهون 
اإلعالم.  ووسائل  السياسة  أماني  على  االقتصادية 
ولذلك يقف االقتصاديون أقرب إلى ماركس من أولئك 

السياسيين الذين يوالونه بشكل خاص. 
على  االقتصادية  القوانين  بأولوية  القول  يفترض  ال 
السياسة، إمكانية تخلي المرء عن دور الدولة. إذ أن 
اقتصاد السوق ال يعني الفوضى، وإنما يتطلب إطارا 

قانونيا متينا يمكنه من العمل. 
وتأتي أهمية كل من القانون المدني والقانون الجنائي 
فعال  لتبادل  األساسي  الشرط  ألن  األول،  المقام  في 
للسلع والخدمات هو ضمان حقوق الملكية لتلك السلع 
والخدمات. فال يمكن لألسواق أن تُدفق نعمها الوفيرة 
على  كما  السلع  على  الملكية  حقوق  تأمين  على  إال 
عوامل اإلنتاج ـ من العمل إلى السلع الرأسمالية بما 
السوق  في  مجاالت  توجد  وكما  ـ  األرض  ذلك  في 
يجب أن تُستكمل عبر تدخل اقتصاد الدولة، مثل مجال 
أن  لألسواق  يمكن  ال  أخطاء  تحدث  فعندما  البيئة، 
تتحمل تبعاتها مثل إنتاج المواد الملوثة، أو مثل انجاز 
المشتركة  والمواصفات  النوعية  ذات  العامة  السلع 
الطرق  بناء  هي  ذلك  على  الكالسيكية  األمثلة  ــ 
السوق  فشل  حال  في  وأخيرا،  ــ  والسدود  والجسور 
استكمال  يوجب  الذي  األمر  عادل،  نظام  توفير  في 
اقتصاد السوق عبر الدولة االجتماعية لضمان إعادة 

توزيع الدخل بين األغنياء و الفقراء.
يشير ماركس إلى أن قاعدة االقتصاد في حالة تطور 
باستمرار، في حين تستمر البنية الفوقية األيديولوجية 
هنا  ويمكن   - الحاكمة  الطبقة  آراء  عن  المعبرة 
الحديث عن "المكون السياسي ـ اإلعالمي " – على 
إلى  الوقت  الجمود مع مرور  هذا  جمودها. ويفضي 
إلى  المطاف  نهاية  التوترات االجتماعية، وفي  تزايد 

االضطرابات، التي قد تنتهي إلى الثورة.
إليه  ما خلص  الراهن على صحة  يومنا  في  ويؤكد  
كارل ماركس في مقولته آنفة الذكر، ما انتهت إليه في 
(بريكست)  بريطانيا  في  االستفتاء  نتائج  عام 2016 
واالنتخابات الرئاسية في الواليات المتحدة األمريكية 
والوسطى  الدنيا  الطبقات  ضغوط  بفضل  (ترامب) 
قبل  من  الممارسة  للسياسات  والرافضة  المعترضة 
الفئات الحاكمة على صعيد كل من العولمة والهجرة. 
الصدمة  لتبرير  اإلعالمي"  ـ  السياسي  "المكون  لجأ 
لتأثير  بردها  الذكر  آنف  الواقع  عن  الناتجة  العامة 
الشعبوية  بين  الثابت  التالزم  متناسياً  الشعبويين، 
أن  إلى  بذلك  يروج  وهو  الديمقراطي.  والنظام 
يصلوا  لم  الذين  أي  اآلخرون،  دائما  هم  الشعبويين 
المغرية  المواقع  احتالل  ويرومون  بعد  السلطة  إلى 
والوظائف الكبيرة في جهاز الدولة حتى على أشالء 
توصيف  من  له  يا  الواحد.   الحزب  زمالئهم ضمن 
عدم  في  الحاكمة  الطبقة  استمرار  عن  يعبر  خاطئ، 
تفهم الحراك المعارض لها وخاصة في حال تعرض 

وجودها في السلطة للخطر. 

انتخاب دونالد ترامب وال االستفتاء لصالح  يعني  ال 
خروج المملكة المتحدة من عضوية االتحاد األوروبي 
الماركسي.  بالمعنى  ثورات  عن  التعبير  (بريكست) 
بل تشيران إلى تحوالت تعبر عن انفصام متنام بين: 
في  االقتصادي  واألساس  األيديولوجية  الفوقية  البنية 
كال البلدين . ولذلك يعبر المروجون لألهمية الحاسمة 
لكل من فنون التضليل الممارس من جهة و للقصور 
التي تميزت بها شخصية ترامب من جهة أخرى، عن 

فهم سطحي لمعطيات الواقع في كل من البلدين. 

ماركس كاقتصادي
تتجلى في "نظرية قيمة العمل" أكبر األخطاء العلمية 
وذلك  أيديولوجي  بدافع  وضعت  فهي  لماركس، 
القيمة واالستغالل. فهو يخطئ  فائض  لتعليل نظرية 
في  البضائع  أسعار  مستوى  بأن  القائل  استنتاجه  في 
إلنتاج  المبذول  الوقت  يحددها  إنما  السوق  اقتصاد 
السلع. ويكمن الخطأ أوال في أن األجور تشكل واحدة 
إن  وثانيا  المنتجة  للشركة  التكلفة  عناصر  جملة  من 
المعروضة  البضائع  وفرة  أسعار حجم  هي  األسعار 
في السوق( العرض والطلب) والمواصفات التفضيلية 
لمكوناتها أيضا ولمدى تنامي الطلب والتنافس عليها 
المثال،  سبيل  على  التساؤل  يصح  لذلك  السوق.  في 
عن عالقة سعر لوحة لـ رامبرانت مع أجر الصانع 
(الفنان)؟ وما عالقة سعر النفط مع أجور العمال في 

اآلبار النفطية؟ ال شيء، أو ال شيء تقريبا. 
ترى  ال  سكسونيين  االنجلوـ  االقتصاديين  غالبية  إن 
الفكر  وبلورة  بناء  في  أساسيا  مساهما  ماركس  في 
االقتصادي ليس بسبب "نظرية قيمة العمل" فحسب، 
بل وإلخفاقه الفاضح في مجال نظرية التوزيع والتي 
ترتبط بها بشكل وثيق "نظرية أسعار التجزئة" والتي 

تشكل بدورها النظام الحاكم في علم االقتصاد. 
وأنا أخطئ هذا التقييم لتقديري بأن مساهمة ماركس 
 . الكلي"  االقتصاد  "نظرية  بلورة  في  تتجلى  الفعلية 
االقتصاد  علماء  من  األوائل  أحد  تاريخيا  كان  فهو 
هذا  وإنشاء  تأسيس  في  أساسي  بدور  وقام  الكلي 
القومي"،  لم تكن لمصطلحات مثل "الدخل  اذ  الفرع 
"االستهالك" أو "االستثمار" من قبله اي أهمية تذكر 
في علم االقتصاد. لقد فهم ماركس وأوضح، بأن الدخل 
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المنتجة  السلع  قيمة  مجموع  عن  عبارة  هو  القومي 
حديثا ويستخدم لالستهالك الجاري كما يستخدم لتراكم 
 John) كينز  ماينارد  لجون  كان  وما  المال.  رأس 
Maynard  Keynes) أية إمكانية لتطوير نظريته 
حول أهمية "دور الطلب الكلي في استقرار االقتصاد" 

بمعزل عن استخدامه لتصورات مركبة مماثلة. 
الرئيسي  عمله  من  الثاني  المجلد  في  ماركس  نجح 
"رأس المال" وبفضل تشريحه لنظرية االقتصاد الكلي 
الجوهر  في  أضحت  التي  النمو"،  "نظرية  بتطوير 
العالقة  على  القائمة  النمو"  نظريات  لكل"  المقدمة 
والتي  اإلجمالي"  و"الناتج  المال  رأس  بين  الثابتة 
 (Evsey Domar) دومار  إفسي  من  كل  طورها 
ماركس  وأظهر   .(Paul Romer) رومر  بول  و 
بأن  التفصيلية  الحسابات  وباستخدام  هذه  نظريته  في 
وإنما من  االستهالك،  بفضل  يتحقق عموما  النمو ال 
االدخار  خالل  من  أي  االستهالك،  في  الُزهد  خالل 
وتراكم رأس المال. وبقدر ما تتنامى النسبة من الدخل 
النمو  يرتفع معها معدل  للتوفير واالستثمار،  القومي 

االقتصادي.
أن  الحرب  بعد  ما  فترة  في  السوفيتي  االتحاد  حاول 
يضع على أساس من نظرية ماركس للنمو، إستراتيجية 
يتجاوز بها الغرب. وإن لم تتكلل هذه الجهود بالنجاح 
فمرد ذلك لعدم مراعاة أهم الشروط التي أكد ماركس 
بين  النسبية  العالقة  لضمان  توفرها  ضرورة  على 
معدل االدخار من جهة ونسبة النمو المأمولة من جهة 
احتياطي  جيش  بتوفر  بدورها  تتمثل  والتي  أخرى 
صناعي كبير بما فيه الكفاية من العاطلين عن العمل 
األمر الذي يضمن بدوره زيادة قوة العمل المستخدمة 
المال المستثمر .إن تواتر  يتناسب مع نمو رأس  بما 
نمو رأس المال بأسرع من وتيرة نمو العمالة المطلوبة 
الموازي في مواقع اإلنتاج  النسبي  التوسع  واستحالة 
مما يجبر هذه إلى األخذ بأساليب توفر في قوة العمل، 
األمر الذي يضعف بمجمله حافز النمو المتوقع بنتيجة 
تراكم رأس المال وبذلك ال تصح معادلة ماركس إال 

بصيغة معدلة. 
الذي  تحليله  في  ماركس  أيضا  إليه  خلص  ما  وهذا 
ضمنه بالتفصيل في الجزء الثالث من "رأس المال"، 
..لقد فسر  الذي حرره وأصدره بعد وفاته "انجلز " 
ماركس "نموذج النمو" كما وصفه في "المجلد الثاني 
أنه  ثابتة على  نسب  إلى  والمستند  المال"،  من رأس 
مجرد أفكار وسيطه على طريق إنضاج نموذج للنمو 
يتميز بتصاعد تكثيف رأس المال في اإلنتاج. وتحدث 
في هذا السياق عن تنامي "التركيب العضوي لرأس 
الثابت  المال  رأس  بين  العالقة  زيادة  أي  المال"، 
والمتحرك، أو بلغة اليوم: توثيق العالقة بين الرأسمال 

اإلنتاجي وقوى العمل.

دور الطلب
لمعالجة  األساس  في  موجها  ماركس  اهتمام  يكن  لم 
األزمات  نشؤ  أسباب  لدراسة  وإنما  النمو  شروط 
ينتج حصرا  النمو  بأن  القول،  االقتصادية. فأن صح 
عبر االدخار واالستثمار، إال انه من المهم أيضا التنويه 
لدور االستهالك في تحجيم حركة الطلب االقتصادية.  
رأى  كما  االستهالك  حركة  تعثر  على  يترتب  وقد 
التي  االستهالك"  قصور  "أزمة  نشؤ  بحق،  ماركس 
البنيوية.  االختناقات  من  سلسلة  إلى  االقتصاد  تدفع 
عمل  التي  للنظرية  ماركس  روج  اإلطار  هذا  وفي 
 John Maynard) كينز  ماينارد   جون  الحقا 

أهمية  على  تؤكد  والتي  تطويرها  على   (Keynes
تطوير حركة الطلب في السوق والتي ساد الترويج لها 
والتركيز على أهميتها في السنوات األخيرة لمواجهة 
النتائج السلبية أو العضوية لسياسة التقشف المزعومة 

في جنوب أوروبا. 
لقد أسيئ تفسير ماركس وكذلك كينز عبر الزعم بأن 
إصرارهما على تعظيم دور الطلب في السوق، إنما 
وفي  العام  االستهالك  في  الزيادة  إلى  يهدف حصرا 
يتنافى  االدعاء  وهذا  أيضا.  العامة  الشرائية  القوة 
وحرص وتأكيد كالهما على أن طلب الشركات على 
في  مهماً  مكوناً  يشكل  ومراكمتها  الرأسمالية  السلع 
ويؤدي  الرأسمالية  االقتصادية  للسوق  العام  الطلب 
اإلخالل بها إلى أزمات في الدورة االقتصادية العامة. 

نظرية ميل معدل الربح 
في  ماركس  مساهمات  أهم  األزمات  نظريات  تمثل 

تطوير علم االقتصاد. 
من  سواها  على  الربح"  معدل  ميل  "نظرية  وتتقدم 
االستهالك".  قصور  "نظرية  ذلك  في  بما  النظريات 
وعرض ماركس نظرية ميل معدل الربح في المجلد 
الثالث لـ "رأس المال" وتحتل موقعا مميزاً في الفكر 
نسميه  الذي  ــ  الربح"  "معدل  وينخفض  الماركسي. 
نظر  وجهة  من  ــ  الريع  أو  االقتصادي  العائد  اليوم 
ماركس، في مسار التنمية االقتصادية ويميل باستمرار 
إلى مستوى أدنى، نظرا لنمو التركيب العضوي لرأس 
المال بما يعني إمكانية تسارع تراكم رأس المال قياسا 
من  المزيد  يتراكم  وهكذا  العاملة.  القوى  نمو  بمدى 
رأس المال بالنسبة للعامل الواحد دون أن ينعكس ذلك 

في زيادة الدخل. 
الربح  معدل  انخفاض  استمرار  بأن  ماركس  توقع 
جدا  متدنيا  الريع  معه  يصبح  مستوى  يبلغ  سوف 
اإلقدام  عن  فيحجمون   ، األعمال  لرجال  بالنسبة 
على أية استثمارات جديدة. وعندما يبلغ التطور هذه 
النقطة يسود اإلضراب العام عن االستثمار مما يغرق 
شراء  عن  إحجاما  بدورها  تنتج  أزمة  في  االقتصاد 
المنتجين  يدفع  الذي  األمر  وهو  االستثمارية  السلع 
لهذه السلع أيضا إلى التوقف عن شراء المواد األولية 
االقتصاد  فروع  كافة  تشمل  وهكذا  لها...  الالزمة 
سلسلة من األزمات المترابطة. إن قانون "ميل معدل 
من  يرافقها  وما  النمو  نظرية  بين  ما  يربط  الربح" 
نظرية  وبين  المال  لرأس  العضوي  للتركيب  زيادة 
التكوينية  األزمة  نظرية  إلى  بذلك  ويتحول  الطلب 

الكامنة في صلب بنية النظام الرأسمالي .
تطور  عبر  وضوح  بكل  األزمة  نظرية  تتجلى 
على  عام   150 بعد  تبرز  فاليوم  الراهنة.  األوضاع 
ماركس، عالمات واضحة على انخفاض العائد على 
رأس المال على المدى الطويل. و بات دوران الفائدة 
من  أجزاء  خضوع  وكذلك  سنوات،  منذ  ثابتة  سمة 
العالم مثل جنوب وغرب أوروبا وكذلك اليابان ألزمة 

مستمرة ال تتوافر أية مؤشرات إلى نهاية قريبة لها.
يفسر بعض االقتصاديين، مثل كارل كريستيان فون 
 (Carl Christian von Weizsäcker) فايتسكر
 ،(Lawrence Summers) أو لورانس سمرس
االنحدار  اتجاه  السابق،  األمريكي  الخزانة  وزير 
التي  االقتصادية  األزمة  واستمرار  المتدنية  للفوائد 
بأنها تعبيرا عن  العالم الغربي منذ عام 2008،  تعم 
"الكساد العلماني". وبلور هذا المصطلح ألفين هانسن 
(Alvin Hansen) ـ أحد معاصري كينز - وعلى 

القرن  ثالثينيات  في  ماركس  تأثير  تحت  األرجح 
الماضي (1930). تقول نظرية "الكساد العلماني" بأن 
اإلنسانية قد استثمرت بالفعل أكثر من الالزم، بحيث 
أن نسبة عوائد المشاريع االستثمارية الالحقة لن تكون 
إن  فائدة صفرية مضمونة.  تغطية  يكفي  بما  مرتفعة 
فائدة صفر ال يمكن تجاوزها إلى األدنى بسهولة في 
إضراب  من  ذلك  على  يترتب  لما  النقدي،  االقتصاد 
عن االستثمار وما يولده من ضمور إن لم يكن أزمة.

ويتماثل كل هذا مع نظرية ميل معدل الربح، إال أن 
الكتاب المعاصرين ال يدعون نتيجة لذلك إلى تغيير 
الموازنة  سياسة  في  الطلب  تحفيز  إلى  بل  النظام، 
السلع  على  الخاص  الطلب  كان  فإذا  للدولة.  العامة 
تحفيز  الدولة  على  وجب  كاف،  غير  الرأسمالية 
الطلب الكلي بوسائل اإلنفاق الحكومي الممول بدوره 
السوق  في  الطلب  تراجع  يعوض  بما  الديون،  عبر 
تأمين  بأن  فايتسكر،  فون  يحاجج  االستثمار.  على 
هو  ـ  الضريبة  نظام  على  المؤسس  التقاعد  معاشات 
ميزانيات  مثل  الدولة  على  مستتر  دين  الجوهر  في 
االلتفاف على "سقف  إمكانية  يوفر  ــ  األخرى  الظل 
الديون" األوروبي، بما يفيد حركة الطلب في السوق. 
وسوف يتراجع وباستمرار مستوى استهالك األجيال 
الحالية، األمر  القادمة عن مستوى استهالك األجيال 
الذي يضمن تعويض ما يترتب عن العجز في الطلب 
إلغاء "سقف  أو  التغلب  إلى  الحالي. ويدعو سامرس 

الديون" القانونية. 
روجوف  كينيث  مثل  آخرون،  اقتصاديون  يأخذ 
العلماني  الكساد  مخاطر   (Kenneth Rogoff)
بجدية أكبر فيطالب بضرورة التخلص من الكتلة النقدية 
االستثمارات  لتصبح  السلبية"  "الفائدة  تعظيم  بهدف 
االقتصاد  في  يمكن  فال  أخرى.  مرة  مربحة  الجديدة 
الوصول  النقدية  الكتلة  خفض  عن  وبمعزل  النقدي 
بالفائدة إلى مستوى سلبي يوازي كلفة التخزين الذاتي 
للنقود، إذ ال ينتظر من أحد أن يقرض أمواله ويدفع 
بنفسه  تخزينها  من  تمكن  أذا  للمقترض  عليها  فائدة 

وبكلفة أقل. 
الكساد  المركزي األوروبي نظرية  البنك  إدارة  تلقت 
إنعاش االقتصاد  بترحاب كبير لرغبتها في  العلماني 
األوروبي من جهة، خدمة لسياسة تهدف إلنقاذ البنوك 
والشركات المثقلة بالديون في جنوب أوروبا من جهة 

ثانية. األمر الذي يتعارض مع الوظيفة المنتدبة لها.
سعر  األوروبي  المركزي  البنك  إدارة  مجلس  حدد 
البنوك  البنوك مع  تديرها  التي  الودائع  لخدمة  الفائدة 
المركزية الوطنية، ودفع بهذه الفائدة منذ بعض الوقت 
استقرار  ذلك  على  وترتب  السلبي،  المستوى  إلى 
وكان  البنوك.  بين  التبادل  سوق  في  السلبية  الفائدة 
يفضل على األرجح االستمرار بتكثيف هذه السياسة. 
التي  النقدية  السيولة  كتلة  في  تكمن  المشكلة  أن  إال 
يتجاوز  السلبية  للفائدة  بمستوى  وجودها  يسمح  ال 
أموالهم  إبقاء  يفضلون  فالمدخرون  تخزينها.  تكاليف 
معهم بدل إعارتها، حين يتجاوز سعر الفائدة السلبي 
تكاليف التخزين. وتمثل بذلك تكاليف التخزين الحدود 
القصوى للفائدة السلبية في االقتصاد النقدي والتي ال 

يمكن ألي بنك مركزي تجاوزها. 
ويبدو لنا اليوم بالفعل، أن سعر الفائدة السلبي قد بلغ 
وشركات  البنوك  مثل  المستثمرين  كبار  إن  منتهاه. 
بالنقود  االحتفاظ  خيارات  يملكون  والذين  التأمين 
بتكلفة منخفضة قياسا بالسعر الراهن لليورو، يخزنون 
للهروب  لديهم  المتوفرة  الضخمة  النقدية  الموجودات 
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من أسعار الفائدة السلبية. تشير بعض البنوك وبحذر 
إلى أنها تحتفظ بأوراق نقدية من فئة الـ 500 يورو 
تتجاوز قيمتها ما يزيد على عشرة مليارات يورو في 
المنتهية  التنفيذي  الرئيس  وأعرب  ضخمة.  مخازن 
واليته ل ميونيخ ري (Munich Re) ـ وهي أكبر 
شركة إعادة تأمين في العالمـ  نيكوالوس فون بومهارد 
(Nikolaus von Bomhard) وبكل صراحة في 
خطابه الوداعي عام 2016 بأن شركته تحتفظ ذاتيا 
بموجودات نقدية كبيرة لتجنب أسعار الفائدة السلبية. 
البنوك و لدرجة كبيرة جدا على  ارتفع طلب  وهكذا 
أماكن لتخزين رأس المال النقدي، بما في ذلك أنفاق 

المناجم السويسرية. 
إدارة  مجلس  عين"  في  "شوكة  المناورة  هذه  تشكل 
البنك المركزي األوروبي، فلجأ إلى تعقيدها حين قرر 
فئة 500  الورقية من  العملة  في عام 2016 سحب 
الذي  األمر  السوق،  في  التداول  من  تدريجيا  يورو 
دفع بمالكي المخزونات المالية، إلى اعتماد األوراق 
النقدية من فئة 200 يورو، وارتفعت بذلك التكلفة إلى 
حوالي الضعفين ونصف، مما يكسب البنك المركزي 
وقتاً أكثر إلدامة أسعار الفائدة السلبية. وأن لم يكتف 
بذلك يمكنه اللجوء عندئذ إلى إلغاء الورقة النقدية من 
فئة 200 يورو، ويجبرهم على تخزين الورقة النقدية 
من فئة 100 يورو، وتتضاعف بدورها مجددا تكلفة 
للعملة  التام  اإللغاء  توقع  أيضا  يمكن  نعم،  التخزين. 
الستمرار  حواجز  أية  على  القضاء  بهدف  النقدية 

أسعار الفائدة السلبية
.

فقدان) القيمة ( والتدمير الخالق 
الربح  معدل  ميل  حول  الماركسية  النظرية  تحظى 
بمزيد من االهتمام العام نتيجة لسياسة الفائدة السلبية 
انخفض  لقد  األوروبي.  المركزي  البنك  يتبعها  التي 
يتجلى  المال بشكل كبير جدا كما  الرأس  معدل ربح 
في  ترغب  ال  باتت  الشركات  أن  ولدرجة  حاليا 
االستثمار إال إذا أمكن استدراجها لذلك، بإغداق المال 
لقبولها  باألجر  مكافأتها  أيضا  ولربما  جزافا،  عليها 
ذلك،  ومع  االستثمار!!  ممارسة  و  الرساميل  تلقي 
فمن نافل القول والمغاالة االستعانة بماركس من أجل 
تشريح سياسة البنك المركزي األوروبي، أوال ألنه لم 
يتحدث في السياسة النقدية وثانيا، ألنه يتحدث فقط عن 
"ميل معدل الربح". وهو أن قام بذلك فألنه تلمس دور 
قوى المعارضة العضوية التي تقاوم هذا الميل فتقوم 
بتوقيفه مؤقتا، إلى حين رفعه نهائيا. هنا تأخذ نظريته 

حول فقدان قيمة رأس المال أهمية خاصة.
المال"  رأس  قيمة  "فقدان  خالل  من  ماركس  يعبر 
"قيمة  تطور  بفعل  المتواصل  النسبي  الفقدان  عن 
العمل"، الذي يفرضه التقدم التكنولوجي، والذي يمكن 

اختصاره بـ "زيادة األجور نتيجة لنمو اإلنتاجية". 
رأس  قيمة  فقدان  عن  حديثه  دائما  ماركس  ويكرر 
المال بنتيجة األزمات. كما أن فقدان قيمة رأس المال 
تخفض  ألنها  األعلى،  إلى  الربح  نسبة  تلقائيا  يدفع 
قيمة  بين  ما  العالقة  عن  الناتج  المعدل  مستوى  من 
التقدم  بتأثير  المال واألرباح. وينتج ذلك أيضا  رأس 
حديثة،  شركات  شكل  على  يتجلى  الذي  التكنولوجي 
ويمهد لها الطريق بمنحها الفرصة لبدء مشاريع جديدة 
على أنقاض القديم القائم، فتحظى عبر ذلك وبأسعار 
وهكذا  القائمة.  والمباني  اآلالت  على  جداً  منخفضة 
بإنتاج وتعزيز ريعية  القديم  المال  تدمير رأس  يسهم 

رأس المال من جديد. 

من  الحق  وقت  في  الرأي  هذا  تعميق  تم  لقد 
 Joseph) شومبيتر  جوزيف  االقتصادي  قبل 
Schumpeter)، الذي نشر في عام 1912 كتابه 
"نظرية التنمية االقتصادية" واتبعه بعد ذلك بكثير، في 
العالمية  الحرب  وخالل  األمريكية  المتحدة  الواليات 
واالشتراكية  "الرأسمالية،  كتاب  بنشره  الثانية، 
والديمقراطية". صاغ شومبيتر في هذا الكتاب مفهوم 
أنقاض  الجديدة على  البداية  "التدمير الخالق" لشرح 

الصناعات القديمة. 
للغاية وجدت  العالقات عن وشائج مهمة  وتعبر هذه 
الحديثة  النظرية  في  التطوير  من  للمزيد  طريقها 
الغالب  للفقاعات االقتصادية. و تنشا هكذا فقاعة في 
قد  ما  وهو  مفرطة،  بسهولة  االقتراض  لتوفر  نتيجة 
هذا،  ويصح  بإسهاب.  االستثمارات  بممارسة  يسمح 
العقارية  االستثمارات  مجال  في  األول  المقام  في 
رؤوس  من  الكثير  استيعاب  على  المعروفة  لقدرتها 
خمسة  تشكل  العقارات  أن  المعلوم  فمن  األموال. 
االقتصادي  المال  رأس  موجودات  قيمة  من  أسداس 
في اقتصاد متقدم كاالقتصاد األلماني في حين تنحصر 
الرأسمالية بمعنى اآلالت والمنشآت  التجهيزات  قيمة 
االستثمارات  على  ويترتب  فقط.  المال  رأس  بسدس 
أيضا،  القديمة  العقارات  أسعار  في  ارتفاعا  العقارية 
األمر الذي يعزز من نشاط االقتصاد العقاري عموما 
فيزيد من فرص العمل واألجور. وينعكس هذا أيضا 
على بقية قطاعات االقتصاد األخرى كما يتجلى في 

ارتفاع حركة األسهم وهبوط نسبة العائدات.
طلب  إلى  األجور  وحجم  مستوى  في  النمو  ويؤدي 
ينعكس  مما  المحلية،  والسلع  الخدمات  على  إضافي 
من  يرفع  الذي  األمر  االقتصاد  قطاعات  بقية  في 
مستوى وحجم األجور فيها أيضا.  ويشجع هذا النمو 
للدخل عموما الناس على استثمار المزيد من المال في 
القطاع العقاري، نظرا إلى الزيادات التي تالحظ في 
اعتقادهم في صحة  يعزز من  العقارات، مما  أسعار 
خياراتهم. ولكن عندما يبدأ الشك في مرحلة ما يساور 
المستثمرين األوائل فيتوقفون عن االستثمار وتتعزز 
الشكوك عند اآلخرين و تنشأ سلسلة من ردود الفعل 
السلبية فتؤدي إلى تدهور سريع في أسعار العقارات 
وأسعار األسهم، تليها بطالة جماعية. هذه هي األزمة 

كما وصفها كل من ماركس وشومبيتر بجدارة.
طياتها  في  تحمل  أنها  إال  مؤلمة،  األزمة  وتكون 
الجديد، بفضل عودة االستقرار  النهوض  بذرة  أيضا 
واألسهم.  الرأسمالية  والسلع  العقارات  أسعار  في 
نسب  وارتفاع  جهة  من  المنخفضة  األسعار  وتشجع 
العودة  على  أخرى  مرة  العائدات  ومستوى  األرباح 
النمو  وتيرة  في  يسرع  مما  مجددا،  االستثمار  إلى 
طياته  في  النمو  هذا  ويحمل  جديد.  من  االقتصادي 
مجددا مخاطر المغاالة وتشكيل الفقاعات وخاصة في 
غياب الدولة أو أحجامها عن ضبط اتجاهات التطور 
وسقوفه. إن هذه الدورات بما فيها من صعود وهبوط، 
تشمل عقد أو عقدين من الزمن أي ما يتجاوز دورات 
اإلنتاج االقتصادية العادية، وتحمل معها دائما موجات 
التنمية  جديد  من  تعزز  التي  االبتكار،  من  جديدة 

االقتصادية وتوسع الرفاهية االجتماعي.

بعض الشكوك في دور البنوك المركزية
تعيق راهنا البنوك المركزية في العالم دور "التدمير 
الخالق" الذي يضم في طياته بذرة لطفرة جديدة. فهي 
للفائدة منخفضة جدا وتستمر في  تحافظ على أسعار 

من  األصول  المرتفع ألسعار  المستوى  على  الحفاظ 
انفجار  دون  يحول  مما  المالية  األوراق  خالل شراء 
دون عودة  الحؤول  انفجارها  حال  في  أو  الفقاعات، 
هذه األصول إلى قيمتها الفعلية السابقة. ال تزال البنوك 
  Zombi) وزبائنها  Zombi- Banken المتعثرة
رغم  الحقيقي  االقتصاد  من  مواقعها  في   (Clients
المنافسة  على  قادرة  غير  مؤسسات  الواقع  في  أنها 
وإنما يحافظ عليها بالرغم من ذلك كأموات ــ أحياء 
عديمي التأثير في مواقعهم التي يحتلونها دون نشاط 
يذكر. وهم يحولون بالتالي دون تقدم رجال األعمال 
يقدمونه من منتجات جديدة. هكذا يشاع  الشباب وما 
يدفع  الذي  الوقت  في  حادة  أزمة  تفادي  عن  الوهم 

بمجمل االقتصاد إلى أزمة دائمة.
الربح  معدل  ميل  احتمال  لمجرد  بدال  يفرض  وهكذا 
إلى  تدريجيا  تؤدي  نقدية  سياسة  بفعل  يدار  تراجعا 
علماني  كساد  بشكل  الضمور  هذا  ويبدو  الضمور 
والذي  الربح،  لمعدالت  متواصل  هبوط  مع  يترافق 
يأتي نتيجة الستنفاد الفرص االستثمارية، ولكنها في 
لخدمة  موجهة  المركزي  للبنك  عامة  سياسة  الحقيقة 
مصالح محددة وتحول دون عودة أسعار األصول إلى 

مستوياتها السابقة المتوازنة. 
تهدد السياسة النقدية الفضفاضة باستنزاف الرأسمالية، 
إلى  مباشرة  محدودة،  الال  اإلنقاذ  عمليات  وتؤدي 
تجاوز  إلى  تقود  فهي  الدكتاتوري،  الدولة  اقتصاد 
فقد  لها.  المحددة  وظائفها  لحدود  المركزية  البنوك 
وفر البنك المركزي األوروبي للبلدان المأزومة وفي 
ذروة األزمة السابقة (في صيف عام 2012) نصيب 
بلغ  المئة)  العامة (83 في  األسد من قروض اإلنقاذ 
قرارات  بدون  وذلك  يورو،  مليار  مجموعها 1342 
برلمانية. كم أكد البنك المركزي األوروبي مواصلته 
بلدان  كافة  من  المالية  واإلصدارات  األوراق  لشراء 
وبقيمة   2017 نهاية  حتى  وذلك  اليورو  مجموعة 
2300 مليار يورو منها حوالي 80 في المئة أوراق 
حكومية وهو ما يتناقض مع المادة 123 من معاهدة 
آلية عمل االتحاد األوروبي. وعمال بقول "مهما كلف 
رئيس   (Mario Draghi) دراغي  لماريو  األمر" 
هذا  أصدر  األوروبي،  المركزي  البنك  أدارة  مجلس 
تمر  التي  البلدان  من  حكومية  سندات  لشراء  أوامره 
بأزمات ومن دون تحديد سقف لذلك. وقد تبلغ تكلفتها 
البنك  يعمل  وهكذا  اليورو.  من  المليارات  عشرات 
على  تدابير  هكذا  خالل  ومن  األوروبي  المركزي 
توجيه االستثمار اإلقليمي لصالح المواقع في جنوب 
أوروبا، والتي تذكر باإلدارة القاتلة لجمهورية ألمانيا 
االجتماعي  اإلنتاج  لصندوق  (سابقا)  الديمقراطية  
وإدارة  للتخطيط  الجديد  االقتصادي  "النظام  باسم 

االقتصاد القومي".
يبعث كل هذا أعلى درجات القلق، إذ يمكن في النهاية 
"بأن  تلك:  أو  الطريقة  بهذه  ماركس  قول  يصح  أن 
الرأسمالية تدمر نفسها بنفسها عبر استمرار انخفاض 
االشتراكية"،  إلى  الطريق  بذلك  وتمهد  الربح  معدل 
وان أختلف مسار هذا الطريق قليال عما كان ماركس 

يعتقد به.

السياسي  للتثقيف  االتحادي  المركز  مجلة  في  المقال  نُشر  ــ 
ــ والتي تصدر مع الصحيفة األسبوعية  المال"  بعنوان "رأس 

"البرلمان"
ألماني وأستاذ جامعي و أستاذ  **هانزــ فيرنر سن، اقتصادي 
وكان  ميونيخ،  في  ماكسيميليان  لودفيج  جامعة  في  فخري 
منذ  االقتصادية.  للبحوث  (ايفو)  معهد  رئيس   2016-1999

2017 أستاذ زائر في جامعة لوسيرن.
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قال الكاتب سكوت بي ماكدونالد، وهو المدير العام 
في شركة »كيث دبليو رابين العالمية« لالستشارات 
اقتصادية،  اتجاهها ألزمة  في  تركيا  إن  واألبحاث، 

وأن معظم هذه األزمة ستكون من صنعها.
وأضاف في مقال نشره موقع »ناشيونال إنترست« 
أن تركيا دولة بالغة األهمية، إذ يقع جزء منها في 
دول  حدود  على  تقع  فهي  آسيا.  في  وآخر  أوروبا 
وتشارك  وبلغاريا،  اليونان  األوروبي،  االتحاد 
مزقتها  التي  سوريا  من  كل  مع  الجنوبية  حدودها 
في  المستقلة  الكردية  والمنطقة  األهلية،  الحرب 
العراق، وإيران القوة الطامحة في المنطقة، وأرمينيا 
حليفة روسيا، باإلضافة إلى جورجيا. وعبر البحر 
األسود تقع روسيا، العدو التقليدي، واآلن هي حليف 
هو  وبجيش  بقليل  مليوًنا   80 يفوق  بتعداد  مؤقت. 
هي  تركيا  أن  الكاتب  َيعتبر  المنطقة،  في  األكبر 
نتيجة لجيرتها باإلضافة إلى الحسابات الجيوسياسية 
للواليات المتحدة وألمانيا وروسيا والشرق األوسط. 
مشارف  على  تكون  قد  تركيا  فإن  لألسف،  ولكن 

أزمة اقتصادية كبيرة.

قدمت تركيا كثيًرا منذ السبعينيات والثمانينيات التي 
النفط  صدمات  عصفت  حينما  بالفوضى،  اتسمت 
في  ما  على  المرتفع  التضخم  واستولى  باالقتصاد، 
العسكريين  تشكيل عالقة  أعيد  كما  الشعب،  جيوب 
الدبابات  حكم  طريق  عن  مرة،  من  أكثر  بالمدنيين 
نهاية  اتسمت  منتخبين.  بمسؤولين  واإلطاحة 
أكبر،  سياسي  باستقرار  الماضي  القرن  تسعينيات 
وبنفوذ مدني على السلطة العسكرية، ونمو اقتصادي 
إلى  باإلضافة  التضخم،  قوي، وانخفاض في معدل 
تحسن في مستوى معيشة المواطنين. والرجل الذي 
أردوغان،  طيب  رجب  هو  هذا  بكل  اسمه  ارتبط 
الذي انتقل من سلطة سياسية إلى أخرى، فشغل أواًل 
منصب رئيس الوزراء ثم بعد تغيير الدستور التركي 
أكثر  سلطات  مع  لكن  الرئيس،  منصب  إلى  قفز 

تعزيًزا من كل الرؤساء الذين سبقوه في المنصب.

(حزب  أردوغان  حزب  فاز  الثانية،  األلفية  خالل 
متتالية  انتخابات  خمسة  في  والتنمية)  العدالة 
(2002، 2007، 2011، يونيو (حزيران) 2015، 
ونوفمبر (تشرين الثاني) 2015). رغم أن »حزب 
إال  إسالمية،  جذور  على  أسس  والتنمية«  العدالة 
أن فوزه في االنتخابات كان بسبب براجماتيته فيما 
في  فساد  وجود  وعدم  االقتصادية،  المسائل  يخص 
مسدود  طريق  إلى  وصوله  إلى  باإلضافة  الحزب، 

مع األحزاب العلمانية العنيدة في البالد.

محاولة االنقالب والتحول السياسي
يوليو  في  الفاشلة  العسكري  االنقالب  محاولة  إن 
السياسة  في  تحول  نقطة  كانت   2016 (تموز) 
على  والتنمية«  »العدالة  انتصر  وبينما  التركية. 
ذلك  فعل  فإنه  داخلية،  سياسية  معارك  في  الجيش 

فتح  والداعية  اإلسالمي  المفكر  أتباع  بمساعدة 
منذ  المتحدة  الواليات  في  عاش  الذي  كولن،  الله 
حركة  أنهم  على  كولن  أتباع  إلى  ينظر   .1999
دينية واجتماعية، حجم أتباعها كبير ويشغلون أماكن 
أنهم  التركي، كما  الدولة وقطاع األعمال  مهمة في 
إلى  باإلضافة  النواحي،  من  الكثير  في  محافظون 
اتهامهم بأنهم جماعة إسالمية سرية. حدث الصدع 
انتشرت  عندما  كولن،  وأتباع  أردوغان  بين حزب 
مزاعم بأن كولن هو العقل المدبر النقالب 2016 

الفاشل.
إن  فيقول  االنقالب،  تداعيات  إلى  الكاتب  يشير 
وتم  كبير،  بشكل  أوتوقراطًيا  أردوغان أصبح  حكم 
التضييق على الحريات السياسية في البالد بدعوى 
فإن  الخطوط،  لهذه  واستكمااًل  القومي.  األمن 
المحتملين،  كولن  أتباع  من  البالد  طهر  أردوغان 
وشرع  البالد،  في  الكردية  األقلية  لقمع  حملة  وقاد 
في خطوات عسكرية ضد األكراد في سوريا، الذين 

أصبحوا ضمن الجماعات المسلحة الرئيسية هناك.
التي  الكبرى  المشكلة  هو  االقتصاد  أن  يبدو  لكن 
تواجه تركيا. إن االقتصاد التركي شهد ارتفاًعا بنسبة 
7% في 2017، مدفوًعا بزيادة كبيرة في االئتمان، 
وضمانات الدولة على القروض باإلضافة إلى الدعم 
الليرة  كان ضعف  ارتفاًعا  التصدير  وشهد  المالي. 

عاماًل أساسًيا فيه.
في  آخذة  التضخمية  الضغوط  إن  الكاتب  يقول 
الحساب  في  العجز  زيادة  إلى  باإلضافة  االرتفاع، 
الجاري والذي من المحتمل أن يظل يشكل حوالي %5 
من إجمالي الناتج المحلي. قد تنهي تركيا عام 2018 
تحت ضغوط مالية، ومخاوف تتعلق بالتمويل على 
خلفية العجز الكبير في الحساب الجاري، باإلضافة 
لها  سيكون  العوامل  هذه  كل  متزايد،  تضخم  إلى 

تداعيات سياسية.
بإبطاء  قامت  ما  إذا  أنها  من  متخوفة  الحكومة  إن 
االقتصاد عن طريق تشديد السياسة النقدية، فسيضر 
ذلك بالحزب الحاكم (العدالة والتنمية) في انتخابات 

المبكرة للرئاسة والجمعية الوطنية الكبرى.

محاوالت إلخفاء األزمة
يقول الكاتب: »ال يمكن إخفاء المشكالت االقتصادية 
النشاط  فحمى  السجاد«.  تحت  بكنسها  تركيا  لدى 
النقد  صندوق  بعثة  بانتباه  حظيت  قد  االقتصادي 
الدولي لتركيا، إذ حذر الصندوق في البيان الختامي 
لمشاورات المادة الرابعة في فبراير (شباط) 2018: 
إذا  »يمكن أن تصبح مناطق الخطر أكثر وضوًحا 

منعطًفا  الخارجية  الظروف  اتخذت  ما 
سلبًيا. وتشمل نقاط الضعف: احتياجات 
التمويل الخارجية الكبيرة، واالحتياطي 
األجنبية،  العمالت  من  المحدود 
رأس  تدفقات  على  االعتماد  وزيادة 
تعرض  وارتفاع  األجل،  المال قصيرة 
العمالت  صرف  لمخاطر  الشركات 

األجنبية. كما أن هناك مؤشرات على زيادة العرض 
المحتمل في قطاع البناء والتشييد. 

إن انتقادات صندوق النقد لم ترحب بها تركيا. وكانت 
اقتراحات صندوق  أن  األمر  في  أنقرة  نظر  وجهة 
النقد من خفض تركيا لإلنفاق وكبح التضخم كانت 
باالستناد إلى »نظريات اقتصادية فاشلة، أكل الدهر 
عليها وشرب«. و»إننا سنقوم بفعل العكس تماًما«.

تحفيز  الستمرار  تخطط  أنها  تركيا  مشكلة  إن 
االقتصاد، في الوقت الذي يقوم فيه »بنك االحتياطي 
بتشديد  األوروبي«  المركزي  و»البنك  الفيدرالي« 
االقتراض.  كلفة  ارتفاع  يعني  ما  النقدية،  السياسة 
هذا النوع من السياسة – يشير الكاتب – قد يحقق 
نمًوا قوًيا لعام آخر، لكنه يمهد الطريق أمام هبوط 
حاد. وفي الوقت نفسه هناك تساؤالت متزايدة حول 
وعيه  ومدى  التركي،  المركزي  البنك  استقاللية 
بعمق المشكلة، وما إذا كان لديه القدرة على احتواء 

الضغوط التضخمية.

األزمة قادمة
إن احتمالية أزمة اقتصادية في تركيا لم يتم اإلشارة 
إليها من قبل صندوق النقد الدولي فقط. ففي مارس 
(آذار)، خفضت وكالة »موديز« تصنيف تركيا من 
»بي إيه 1« إلى »بي إيه 2«، مع اإلبقاء على مظهر 
أن  »يبدو  الوكالة:  أعلنته  ما  وبحسب  سلبي.  عام 
الحكومة ما زالت تركز على تدابير قصيرة األجل، 
واإلصالح  الفعالة،  النقدية  السياسة  حساب  على 
إلى  االقتصادي األساسي«. كما أشارت »موديز« 
في  األخذ  مع  خارجية،  لصدمة  المتزايد  »الخطر 
للبالد،  الجاري  الحساب  الكبير في  العجز  االعتبار 
به من شروط  يرتبط  وما  الخارجي  الدين  وارتفاع 

تمديد كبيرة، في سياق مخاطر سياسية مرتفعة«.

االقتصاد  على  اإلبقاء  يمكن  »هل  الكاتب:  يتساءل 
المؤشرات  مع  المدة؟«.  هذه  كل  يغرق  أن  دون 
انخفاًضا  هناك  فإن  األفق،  في  تلوح  التي  العالمية 
محتماًل في النمو االقتصادي العالمي، مرتبًطا بزيادة 
الحمائية التجارية، وباإلضافة إلى النفقات المتزايدة 
باستمرار للجيش التركي التي يخاطر بها في عمليات 
في شمال سوريا؛ فإن الحكومة المالية للبالد ستكون 
بين شقي رحى تكلفة االقتراض المرتفعة، وتخوفات 

المستثمرين.
أن  يبدو  سيًئا.  يبدو  أردوغان  رهان  أن  ذلك  معنى 
معظمها  كبيرة،  اقتصادية  أزمة  إلى  تتجه  تركيا 

صنعتها هي بنفسها.

إبراهيم بدوي
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قراءة:  محمد عبد المنعم

من  "هاربون  رواية  مقدمة  من  جزء  الكلمات  تلك 
الموت"، التي تسرد تفاصيل قصة واقعية، للصحفي 
خليل  ترجمها جمال  التي  باور،  فولفجانج  األلماني 

صبح.
كانت هذه المقدمة إجابة عن أول تساؤل قد يخطر 
صحفياً  يدفع  الذي  السبب  حول  ألقارئ  ذهن  على 
الفوتوغرافي  المصور  ومعه  الجنسية،  ألماني 
تجربة  يخوضا  أن  كروبر  ستانيسالف  التشيكي 
يحمل  قارب  في  أوروبا،  إلى  النظامية  الهجرة 
مجموعة من الالجئين السوريين الهاربين من ويالت 
الحرب إلى مصر، ومنها إلى أوروبا، بطرق غير 

شرعية، في قوارب الموت.

استطاع  المخاطرة  ُقل  أو  الفريدة،  المغامرة  بهذه 
على  واللجوء  الهروب  تجربة  معايشة  الرجالن 
أرض الواقع، بعد أن أدعيا أنهما الجئان من منطقة 

القوقاز.
يقول باور في مقدمة الرواية "تجربة اللجوء في حد 
ذاتها هي تجربة إنسانية عامة وشاملة، لم تفلت منها 
قارة على وجه األرض، وال ثقافة من الثقافات أبداً.

وجه  على  مجتمع  أيَّ  اللجوء  ظاهرة  ترحم  لم 
بل  بأميركا،  انتهاًء  أوروبا،  إلى  آسيا  البسيطة، من 
كل  بين  من  شخصية،  تجربة  عن  القول،  أستطيع 
معارفي ليس هناك أي شخص لم يكن أجداده الجئين 

في زمن ما".

اإلسكندرية: البحث عن سفينة ُتبحر إلى الشمال
بما  حقيقية،  األحداث  أن  المقدمة  في  الكاتب كشف 
فيها المواصفات الشكلية للشخصيات، وأنه قرر أن 
الصور،  بمجموعة من  في رواية مصحوبة  يوثقها 
ل أن تكون مستعارة للحفاظ  لكن أسماء األبطال فضَّ

على خصوصية أصحاب التجربة.
من مدينة اإلسكندرية يبدأ الجزء األول من الرواية، 
الكاتب  يلتقي  حين  المأساوية  الرحلة  انطالق  مع 
ف  بالمجموعة التي سيكون بصحبتها، ومن هنا نتعرَّ

إلى ثالثة أبطال رئيسيين في الرحلة بالترتيب.
نلتقي عمار عبيد، أكبر المجموعة سناً، لديه زوجة 

وأوالد، هرب من سوريا عقب قيام الثورة 2011، 
س شركة استيراد صغيرة، حتى  أخذ كل مدخراته وأسَّ
تبدَّلت أحواله مرة أخرى عقب قيام الثورة المصرية، 
ر الرحيل والهروب عن طريق قوارب الهجرة  فقرَّ
غير النظامية لكي يصل إلى أوروبا، أرض أحالمه 

التي ينوي أن يستهل فيها بدايته الجديدة.
في  ثرية  أسرة  من  أخوين  نقابل عالء وحسان،  ثم 
حسان  استدعاء  تم  حين  حياتهما  تغيَّرت  سوريا، 
للخدمة في الجيش النظامي السوري، الذي يوصف 
ر  فقرَّ الموت"،  حتى  "خدمة  بأنه  البعض  قبل  من 
األخوان الهجرَة إلى مصر بشكل مؤقت، ثم محاولة 
األخ  برفيق،  يلحقا  كي  السويد،  دولة  إلى  اللجوء 

األصغر لهما.

األبطال  القارئ مرًة أخرى، حول حال  يتساءل  قد 
د  تعمَّ الكاتب  أن  يبدو  إذ  سوريا،  من  الخروج  قبل 
تجاهلها، كما تجاهل موقف أسرهم من هذه الهجرة 

وتجربة اللجوء للمرة الثانية.
فالكاتب اهتمَّ بحاضر هؤالء الالجئين، الذين انقلبت 
أحوالهم منذ بداية الحرب، أما عن الماضي وحركة 
عن  بإيجاز  الكاتب  تحدَّث  فقد  سوريا،  في  الحرب 
الشرق  ودول  سوريا،  في  المتنازعة  الجهات 
األوسط أيضاً؛ لكي يضع القارئ في العالم العربي 
األكبر  التركيز  كان  لكن  الصورة،  في  واألوروبي 
بما  النظامية،  غير  والهجرة  الهروب  تجربة  على 

فيها من مآٍس.

سجن  إلى  والعودة  االختطاف  المتوسط:  البحر 
اإلسكندرية

حين  اإلسكندرية،  مدينة  من  الرحلة  متاعب  بدأت 
ض أبطال الرواية لمحاولة اختطاف، ناتجة من  تعرَّ
الصراع الدائم بين العصابات المسؤولة عن الهجرة 
وباقي  األبطال  اضطرَّ  الذي  األمر  النظامية،  غير 
المرافقين لدفع أموال إضافية، للخالص من الموت 

المؤكد، بموت محتمل خالل الهروب.
وانتهت  للهجرة،  الرواية  أبطال  محاولة  تنجح  لم 
أخرى،  مرة  اإلسكندرية  شواطئ  على  الحال  بهم 

ض المجموعة بالكامل للسجن. لتتعرَّ
هنا يبدأ الجزء الثاني من الرواية، ويستمر الكاتب في 
سرد األحداث بأسلوب يعبر عن شخصيته الصحفية؛ 
يُرفقه  بل  ويعايش؛  يرى  ما  بوصف  يكتِف  لم  فهو 
ض  بالتحليل والشرح، والبحث وراء كل ظاهرة يتعرَّ
األحداث  سرد  جعل  الذي  األمر  يشاهدها،  أو  لها 
يشعر  وسالسة،  بسرعة  يتَّسم  ِحّدتها  من  بالرغم 
طويل،  صحفي  تحقيق  بصدد  أنه  القارئ  معهما 

وليست روايًة عدد صفحاتها 214.
تفترق المجموعة بعد الخروج من السجن، وتكفَّلت 
السلطات المصرية بذلك، حين تم ترحيل الكاتب إلى 
التشيك،  إلى  الفوتوغرافي  والمصور  ألمانيا،  بلده 
سراح  السلطات  وأطلقت  تركيا،  إلى  عبيد  وعمار 

عالء وحسان مرة أخرى، إلى مدينة اإلسكندرية.
 

تركيا: مع عصابات التهريب إلى جنة السويد
وصل عمار تركيا ولَم تثنه تجربته المأساوية، ليبدأ 
األمر  أوروبا،  إلى  للهجرة  عديدة  محاوالت  مجدداً 
الذي يوقعه في شرك عصابات التهريب مرة أخرى، 

إنها رحلة العمر .. رحلة الحياة والموت

"أستطيع القول، وعن تجربة شخصية، من بين كل معارفي ليس هناك أي شخص لم يكن أجداده الجئين في زمن ما".
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حتى ينجح في تحقيق حلمه في الوصول إلى ألمانيا 
في نهاية األمر، عن طريق إفريقيا.

عالء  من  كل  قبل  من  رت  تكرَّ ذاتها  المحاولة 
عليهما  ليقبض  مصر،  من  انطالقاً  ولكن  وحسان، 
أطلقت  التي  إيطاليا،  في  السواحل  شرطة  قبل  من 

سراحهما فيما بعد.
عبر  َبراً  لهجرتهما  عظيمة  فرصة  هذه  وكانت 

أوروبا، إلى مدينة السويد.

كل  عاد  فقد  المصور،  وصديقه  الكاتب  عن  أما 
ما  تسجيل  على  باور  وعكف  بالده،  إلى  منهما 
ومتابعة  اإلسكندرية،  مدينة  في  أحداث  من  عايشه 
والتنديد  نقده،  الالجئين، مع  األوروبي من  الموقف 
باإلجراءات الصارمة التي تفرضها الدول األوروبية 
الحدود، وقد  بفتح  الدول  تلك  على حدودها، مطالباً 
خاتمة  عنوان  تحت  الرواية،  داخل  موقفه  ل  سجَّ

ورجاء.

رفقاء  أخبار  الكاتب  تتبع  كيف  الرواية:  أبطال 
الرحلة؟

قد يتساءل القارئ: من أين للكاتب بأحداث الرواية 
من  الكاتب  يجيب  المجموعة؟  عن  افترق  أن  بعد 
هويته  عن  كشف  أنه  موضحاً  األحداث،  خالل 
الحقيقية لعمار عبيد، خالل محاولة الهجرة األولى، 
واتفقا على طريقة لالتصال في حال نجاح األخير 

في الوصول إلى ألمانيا.
كما أعطى الكاتب رقم هاتفه الخلوي لألخوين عالء 
نجاحهما في  بهما حال  االتصال  ليستطيع  وحسان، 
الهرب من مصر. وبالفعل التقى أعضاء المجموعة 
التقى عالء وحسان  كما  اتفاقهم،  الثانية وفق  للمرة 
اتصااًل  تلقَّى  أن  بعد  اإليطالية،  "ميالنو"  مدينة  في 

تليفونياً من عالء يخبره بمكانهم.

هدفه،  إلى  األبطال  كل  بوصول  األحداث  انتهت 
والشخصيات  األسماء  من  العديد  هناك  كان  ولكن 
ولم  محددة،  نهايتها غير  ترك  الكاتب،  التقاها  التي 
يتبعها ليظهر من هنا هدف آخر للرواية؛ أن في كل 
يوم نسمع عن الالجئين وضحايا الحروب، فمأساتهم 
نشرات  بها  تتكفل  مرارتها،  في  ومتكررة  واحدة 
التواصل  وشبكات  شو،  التوك  وبرامج  األخبار، 
من  أهم  هم  الحقيقة  في  ولكن  يومياً،  االجتماعي، 
مجرد أخبار وأرقام، عن الجئين يقبض عليهم، أو 
يموتون غرقاً، أو ينجحون في الوصول لهدفهم، إنها 

حياة بشر من لحم ودم ومشاعر.

اكتشاف الرواية: كلهم مجرمون في حق اإلنسانية
أهم ما يميز تلك الرواية، أو بمعنى أدق التجربة، هو 
إلقاء الضوء على عصابات التهريب والهجرة غير 

بالتفصيل  تعامالتهم  الكاتب  رصد  فقد  المشروعة، 
فيما بينهم كأفراد تنظيم، وفيما بينهم وبين الالجئين، 
األمر الذي يكشف معه الكاتب عن خبايا مافيا تجارة 

البشر.
إنهم تجار بقايا الحياة، الناتجة عن الدمار الذي خلّفه 
اإلرهابية،  والجماعات  الحكام  األشهر؛  المجرمون 

التي سبَّبت هذا الدمار، كما يرى الكاتب.
بقدر  العالم  في  تشابه  يوجد  ال  أنه  الرواية  وتؤكد 
ذلك التشابه، بل التطابق في القرارات واألفعال بين 
مجرمي الحرب وتجارها، فهم وجهان لعملة واحدة.

عن الكاتب:  هو الصحفي األلماني فولفجانج باور، 
تسايت"  "دي  صحيفة  في  يعمل   ،1970 عام  ُولد 
ألمانيا، وقد حصل على جائزة وسائل  الشهيرة في 
اإلعالم الكاثوليكية، وجائزة "بريكس بايو_ كالفادو" 
تقديراً  وذلك  جيرو"،  "دي  صحيفة  عن  الصادرة 

لتقاريره المتميزة.
"ستانيسالف  هو  الرحلة:  رفيق  المصور  عن 
كروبر"، ولد عام 1972، ويعمل في عدة مجالت 
واسعة االنتشار مثل "جيو"، "شتيرن"، و"ناشيونال 

جيوغرافي".
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صدر كتاب "سنوات المراهقة تمّر بهدوء" للدكتوره 
فايزة حلمي، حيث تؤكد المؤلفة على أن االكتشافات 
على  تطبيقها  حال  تساعدنا  سوف  الجديدة  العلمية 
والمدرسة،  األسرة  في  التربوي  األداء  تطوير 

والجامعة، واإلعالم.

ـ مراحل المراهقة والتعامل معها:
تنقسم مراحل المراهقة إلى: مرحلة المراهقة المبكرة 
من ُعمر 10 - 14 سنة تقريًبا، والمراهقة غالباً من 
فهي  المتأخرة  المراهقة  أما  17عاًما،   -  15 ُعْمر 
تمتد من ُعْمر 18 - 22 عاًما، وتتميز هذه المراحل 
المعرفي  والنمو  االستقاللية،  نحو  بالتحرك  الثالث 
واالهتمام بالمستقبل، والتغيّرات الجسميّة، واألخالق 

وإدارة الذات.
في جميع المراحل تتطلب عملية التعامل مع المراهقة 
مع  إيجابية  عالقات  بناء  األسرة ضرورة  قبل  من 
األبناء، واإلنصات لهم، ألن وجود العالقات القائمة 
على االحترام والحب سوف تجعل العالقة تزدهر، 
وتتكون لدى الشباب مهارات تقدير الذات والمهارات 

االجتماعية.
التعلّم من  وثقافة  االستقاللية،  األفكار  تشجيع  المهم 
األخطاء، والتعبير الذاتي، والمشاركة فى القرارات 
التى تتخذها األسرة، والقواعد التى يتم االتفاق على 

إتّباعها.
األبناء، ألن  بأنشطة  الحقيقي  االهتمام  إظهار  يجب 
حياتهم  جوانب  فى  األبناء  تأخر  أو  تقدم  متابعة 
بطريقة  أبنائهم  حياة  بإدارة  لآلباء  تسمح  المختلفة، 
حدودا  أبنائهم  مع  يضعون  الذين  فاآلباء  إيجابية، 
يجدون  ما  غالبا  عالية،  وتوقعات  وقوية  مستقرة 

قدرات أبنائهم تصل لتحقيق هذه التوقعات العالية.

ـ التغيرات الزمنية في تحديد فترة المراهقة:
عند  ينتهى  المراهقة،  سن  أن  الخبراء  عامة  يعتقد 
عمر 18 عاًما، ولكن أستاذ علم النفس بجامعة تمبل، 
يفضل  لماذا  أوضح  الجديد  الدماغ  علم  "إن  يقول: 
حتى  المراهقة  سن  فى  يظلوا  أن  اآلن  المراهقون 

منتصف العشرينيات من عمرهم".

الدماغ خالل  أن  إلى  يشير  الرأي  وما يطرحه هذا 
فترة المراهقة يكون مرنا جًدا، أي أن المخ لديه قدرة 
متزايدة علي التغيّر نتيجة التجربة، وهنا يظهر شقان، 
لتجارب  خاص  بشكل  ُعرضة  المخ  أن  ناحية  من 
ضارة يمكن أن تؤذيه، ومن ناحية أخري أن المخ 
ُعرضة للتأثيرات اإليجابية التي تعزز النمو، وهذا 
النوع من الفرص الخاصة بسن المراهقة، يحتاج أن 
نفكر فيه داخل اإلطار الذي رفع سن المراهقة إلى 
25 عاًما، وإن كانت الكثير من اآلراء ترى عدم مد 

هذه الفترة إلي ما بعد 21 عاًما.

ـ إدارة الخالفات مع المراهق:
تظهر  واألبناء،  اآلباء  بين  التواصل  يُكسر  عندما 
لذا  المراهقين،  مع  الخالفات  إدارة  في  الصعوبة 
يفضل وضع تعليمات محددة للحد من هذه الخالفات.
تعلم  حين  عاما  عشرة  الثالثة  ذات  االبنة  فمثال 
الساعة  المنزل بحد أقصى  أنها يجب أن تكون فى 
االلتزام،  لعدم  عواقب  هناك  ستكون  وإاّل  الثامنة، 
فى  الخالفات  أن  مالحظة:  مع  تلتزم،  سوف  فإنها 
الحدود  هذه  فى  النظر  إلعادة  فرصة  هي  الرأي 
مهارة  وهذه  بشأنها،  والتفاوض  وضعها،  تم  التى 
من الضروري أن يتعلمها أطفالك من أجل نموهم، 
المعرفية  للمهارات  ضرورية  المفاوضات  وهذه 
فى  والنظر  التفكير،  على  القدرة  لتعزيز  المتنامية، 
االحتماالت ووجهات النظر، بحيث تدرك الفتاة أن 
األوقات المسموح لها بالتأخر فى نهايات األسابيع، 
فيها مبكراً  التى يجب عودتها  األوقات  تختلف عن 
أثناء األيام الدراسية. لذا حين تنشأ الخالفات بينكما 
بهدوء،  قلقك بحزم ولكن  بأسباب  إخبار طفلك  فإن 

يمكن أن يمنع الخالفات.

ـ تجنب اإلفراط في ردود الفعل:
الصراخ  إلي  القوي  الفعل  رد  يؤدى  أن  يمكن 
والصياح، بل قد يؤدى إلى غلق باب المناقشة، ولكن 
حين تحاول إبعاد القلق والمشاعر عن المناقشة، فإن 

ابنك حينها يناقشك بقلب مفتوح.
عادة يميل الفتى إلى الحديث مع األب حين يطمئن 

أنه لن ينشر أسراره، إذا ما اعترف له بشيء منها، 
في  المتمثل  االيجابي  الحافز  استخدام  يتطلب  وهذا 
أو  السلبيات،  لتصحيح  الهادئة  والمناقشة  اإلنصات 

دعم التصرفات اإليجابية.
في  األبناء  الحديث مع  اآلباء واألمهات  يحب على 
أو  هوايات  من  به  يتعلقون  ما  حول  المرحلة  هذه 
الموسيقى، حيث يهتم معظم  المفضلة، أو  الرياضة 
بها، مع األخذ في االعتبار أن كل جيل  المراهقين 
لذا حاول أن تعرف أشهر  التي تميزه،  له موسيقاه 
الموسيقيين، ومن المهم أن تذكر البنك أن الموسيقى 
التي يسمعها غير مناسبة إذا كنت تراها كذلك، ولكن 

بطريقة هادئة.
الحساسية،  المواضيع ذات  تناول  يجب على األهل 
مع أبنائهم بطريقة تتناسب مع قيمة الموضوع، ألن 
يجعلها  ال  الموضوعات،  هذه  مثل  مناقشة  تجاهل 

تذهب بعيداً عن أفكارهم.

ـ تأثير األصدقاء:
حياة  على  تأثير  لهم  األصدقاء  أن  األبحاث  أثبتت 
المراهقين وطريقتهم فى التعامل على مدار الوقت، 
سلوكياتهم  فى  متشابهين  األصدقاء  أن  وجد  حيث 

وطريقتهم فى التعامل.
واألنشطة،  المالبس،  اختيار  فى  التأثير  هذا  يظهر 
محل  يحلون  ال  فاألصدقاء  ذلك  ومع  والموسيقى، 
الوالدين، وسوف تظل األسرة وخاصة األب األهم 
ميال  أكثر  فاألبناء  االبنة،  أو  االبن  حياة  فى  تأثيراً 
المصيرية  بقراراتهم  األمر  يتعلق  حين  آلبائهم 
تكون  حين  يزيد  الميل  وهذا  بمستقبلهم،  المتعلقة 

العالقة قوية بين األب وابنه.
أصدقاء  مع  وقت  قضاء  األب  على  يجب  ثَّم  ومن 
ابنه ألنه من المهم للراشدين أن يعرفوا كيف يراهم 
المراهقون الصغار، لذلك فالحوار مع ابنك وأصدقائه 

يجعلك تعرف أسباب سلوكياتهم مع الكبار.

ـ تأثير اإلعالم على المراهق:
لم نأخذ فى  المبكرة ما  المراهقة  ال يمكن فهم عالم 
عليهم،  اإلعالم  لوسائل  الضخم  التأثير  االعتبار 
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والمجتمع،  واألسرة،  األصدقاء،  مع  يتنافس  إنه 
وقيم  سلوكيات  تشكيل  على  تأثيره  فى  والمدرسة 
تخترق  اإلعالم  وسائل  أن  بل  الصغار،  المراهقين 
أو  االنترنت،  أو  التليفزيون،  سواء  حياتهم، 

الموسيقى، وقراءة مجالت المراهقين.
استخدم  نتيجة  الجيد،  الجانب  من  الرغم  وعلى 
إال  الكمبيوتر،  مثل  التعليم،  فى  الحديثة  الوسائل 
أن المراهق الصغير ال يستطيع التفرقة بين ما هو 
جيد وما هو رديء، فقد يمضى ساعات طويلة أمام 
بصرف  أذنه،  فى  السماعات  يضع  أو  التليفزيون، 
النظر عما إذا ما كان يراه عنفا أو رعبا، قد يؤدى 
ما ال يستقبله الطفل عبر الوسائل السابقة إلى السلوك 

العدواني، واتجاه نحو العنف.
يؤدي اإلسراف في التعلق بكل ما سبق إلى إهمال 
الدراسة، وتراجع التحصيل العلمي، ومن ثم يتطلب 
تلك  مناقشة  إلى  للتكنولوجا  السلبي  اإلدمان  عالج 
المخاطر بهدوء، والحث غير المباشر على القراءة، 

بهدف التدرج في إزالة اآلثار السلبية لإلعالم.

ـ الرغبة في االستقالل:
المراهقة  مرحلة  أثناء  االستقالل  في  الرغبة  تظهر 
تمهيًدا  تُعد  اإلنتقالية  المرحلة  وهذه  المتأخرة؛ 
للوصول إلى سن الرشد، ليصبحوا فيما بعد مسئولين 
التنموية  المهام  تتمثل  أنفسهم، ومن هنا  قانونًيا عن 
اإلستقالل وخلق  تحقيق  المساعدة على  في  لألسرة 
العاطفية  الروابط  الحفاظ على  بالذات، مع  الشعور 

مع األسرة.
باالنتصار  اإلحساس  إلى  إما  األمر  ينتهى  ما  غالًبا 

حال النجاح، أو اإلحساس بالندم عند االخفاق.
في  والديه  محدودية  الوقت  مع  المراهق  يكتشف 
تحقيق رغباته أو بعضها، وهنا يقوم االبن باكتشاف 
هذا التناقض فيقول: "لن يكونا هناك .. حين أحتاج 
من  حمايتى  يستطيعا  "لن  وحدي"،  أنا   .. إليهما 
إنهما ال   " لي"،  تحدث  السيئة  األشياء  األذى.. كل 
أحيانا  إنني  أجلي،  من  السليمة  القرارات  يتّخذان 

أتحمل نتيجة أخطائهما"، "إنهم ال يعرفون ما يجب 
أن يفعلوه، إنني يجب أن أتعرف إلى الحياة بنفسي".

ـ اإلحباط والخوف:
من  العالم  هذا  في  المراهقين  من  الكثير  يعاني 
في  دخولهم  احتمالية  يرفع  وهذا  الضغوط،  كثرة 
المتاعب في التعامل مع العائلة واألصدقاء، وتتنوع 
المراهقين  مشاكل  أبرزها  من  ولعل  المشاكل  هذه 
السلوكيّة، وعنف المراهقين ضد الوالدين، ومشاكل 

المراهقين العاطفيّة.
واليأس،  واإلحباط  والغضب  بالخوف  األهل  يشعر 
كان  أين  ويتساءلون  بالذنب  يشعرون  أحيانا  بل 
طبيعية  المشاعر  وهذه  األبناء،  تربية  فى  خطؤهم 
ومهمة ليعلموا أن هناك مشكلة، وهناك فرص متاحة 

للحصول على المساعدة لهم وألبنائهم.

ـ تأثير عنف األبناء على اآلباء:
باإلكتئاب،  اآلباء  إصابة  فى  األبناء  عنف  يتسبب 
القلق، اإلجهاد، عدم النوم، واإلصابة الجسدية التي 
ذلك  كل  ويصاحب  المستشفي،  لدخول  تؤدي  قد 
األبوة  دور  أداء  في  بالفشل  اإلحساس  من  مشاعر 
هذا  جراء  عار  بوصمة  اإلحساس  مع  األمومة  أو 

السلوك.
تلعب وصمة العار تلك دوراً أساسيا، في شل اآلباء 
اكتشاف  عن  فالمسئولون  لذا  المساعدة،  طلب  عن 
التي  األسر  يزورون  حين  الحاالت،  هذه  ومتابعة 
تعاني من هذا النوع من العنف، يجب عليهم مالحظة 
يحاولون  ألنهم  األبناء،  على عنف  الدالة  العالمات 
إخفاءها، فعلى المختصين أن ينظروا لهذه الحاالت 

ولدورهم، بعين الحماية أكثر منها إتهام.
األبوة  بسوء  له  صلة  ال  العنف  من  النوع  هذا 
ألن  للمختصين،  اللجوء  يجب  لذلك  واألمومة، 

اللجوء لغيرهم غالباً ما يكون ضارا باألسرة ككل.

ـ مشاكل المراهقين العاطفية:
هذه  من  الجنسيّة  الهويَّة  إضطراب  مشكلة  تعد 
تمنع  الحكومة  أن  المالحظ  ومن  النادرة،  المشاكل 
تغيير جنس المولود المسجل فى شهادة الميالد، ما 
لم تكن التغييرات التى تم إجراؤها دائمة وال رجعة 
حالة  فى  يكونون  جنسيا  المتحولين  أن  كما  فيها، 
نفسية، تجعلهم غير مؤهلين للخدمة العسكرية، كأن 
جراحة تغيير الجنس بمثابة إعالن عن عدم األهلية.
االنتحار،  في  بالرغبة  الذات  إيذاء  مشكلة  وتبرز 
شخصية  فهم  يتطلب  ذلك  كل  مشاكل  من  وغيرها 
المراهق واللجوء إلى الطبيب المختص في الحاالت 

التي يعز األبوان عن التعامل معها.

ترسل لنا أجزاء جسمنا الخارجية إشارات هاّمة حول 
صّحتنا، وفي كثير من األحيان، ربما تكون التغيّرات 
الجسم،  في لون، وشكل، وملمس أجزاء معينة في 
وإشارات إلى مشكالت طبيّة أساسية يجب معالجتها 

، إليك بعض أجزاء من جسمك يجب االنتباه إليها:

- األظافر
على  الخطوط  أو  البيضاء  النقاط  ظهور  يرتبط 
بعض  لكن  جسدك،  في  المعادن  بنقص  أظافرك 

خبراء الصّحة يقولون أن هذه ليست سوى خرافة.
في بعض األحيان، يشير التغيير في مظهر أظافرك 
ستكون  كذلك  األمر  كان  أن  لكن  ما،  مرض  إلى 
التغيّرات أكثر خطورة من مجّرد بقعة بيضاء. ومع 
األبيض  للون  بالكامل  الظفر  اكتساب  تشير  ذلك، 
إلى مشكالت صحيّة، مثل  وهو ما يعرف  تدريجياً 
القلب  وفشل  المزمن،  الكلوي  والفشل  الكبد،  تليّف 

االحتقاني.

- الشعر
اإلشارات  من  وفقدانه  وجفافه  الشعر  تساقط  يكون 
الدرقية،  الغدة  إلى وجود اضطراب في  التي تشير 
الدرقية  الغدة  إذ يمكن أن يؤثر كل من فرط نشاط 

وخمولها على دورة نمو الشعر والبُصياّلت.
شعر  فقدانه  عن  أما  الشعر،  سقوط  إلى  باإلضافة 
الحواجب يشير إلى وجود قصور في الغدة الدرقية.

- الثدي
لدى  الثدي  في  المفاجئة  التغييرات  تجاهل  يجب  ال 
ربما  كتل،  طهور  أو  السماكة  زيادة  مثل  النساء، 
الثديين مقارنة باآلخر بشكل  تشير زيادة حجم أحد 
األورام  أو  االلتهابات،  مثل  مشكالت  إلى  مفاجئ 

السرطانية.
غير  النساء  لدى  الحلمة  بروز  فحص  ينبغي  كما 

الحوامل من ِقبل الطبيب.

- اللسان
مخاوف  لتشخيص  األدلة  من  الكثير  اللسان  يظهر 
صحيّة ُمحتملة، ويجب مراقبة وتقييم أي تغيرات في 
أو قرح، يجب زيارة  اللسان، أو ظهور كتل،  لون 

الطبيب، إذ لم تعالج الحالة في غضون أسبوعين.
وعادة تكون األلسنة وردية ومغطاة ببروز صغيرة 
اللسان  اكتساب  يشير  أن  ويمكن  الحليمات،  تسمى 
في  التغذية  قصور  إلى  ونعومته  األبيض  للون 



31

باعتباره  المدخنين  لدى  إليه  يُنظر  وربما  الجسم، 
عالمة محتملة على مرض سرطان اللسان.

- العيون
يمكن أن تكون الرؤية الباهتة إحدى أعراض مرض 
الشبكية، إذ يمكن أن يؤدي فرط الجلوكوز إلى تلف 

األوعية الدموية الصغيرة المتصلة بالشبكيّة.
أما عن الحاالت التي لم يتم فيها تشخيص المرض، 
 50 عن  أعمارهم  تقل  الذين  لألشخاص  وبالنسبة 
أو  البيضاء  الدوائر  ظهور  يكون  أن  فيمكن  عاماً، 
الرمادية الخفيفة في العين عالمة قوية على ارتفاع 

نسبة الكوليسترول في الدم.

- القدم
يحدث تورم للقدم، والكاحلين بسبب مجموعة متنوعة 
أو  الهرمونات  تقلبات  مثل  الصحية  المشكالت  من 

االستهالك المفرط للملح.
إال أنه في الحاالت األكثر خطورة، يمكن أن يشير 
توّرم القدمين أيضاً إلى قصور القلب االحتقاني، إذ 
قادراً على ضخ كمية كافية من  القلب ال يكون  أن 

الدم، مما يتسبب في تراكم السوائل.
دموية،  جلطات  بوجود  أيضاً  التوّرم  يرتبط  و 
منطقة  وراء  الضغط  تزايد  في  تتسب  الجلطة  و 
االنسداد، وقد يدفع هذا الضغط المتزايد السوائَل في 

الدم خارج األوردة وإلى األنسجة.

قد تظّن بأّن زواجَك على خير ما يرام، لكّن إقدامك 
على أحد هذه التصرفات يُبعد زوجتَك عنَك يوماً بعد 

يوم ويدفعها للتفكير بالطالق دون أن تدري:

تستحوذ على حياتها وُتقّيد حركاتها!
تحتاج المرأة إلى مساحة من الحريّة والخصوصية. 
وتُقيّد  المساحة  هذه  زوجتَك  تمنح  ال  كنَت  وإن 
حركتها وتصرفاتها وكيانها بمشاعر الغيرة والتملّك 
التي تستحوذ عقلَك من دون سبٍب واضح وملموس، 
"السام"  التصّرف  هذا  عن  فوراً  تُقلع  أن  فاألفضل 
على  وحرصها  لك  ووفائها  حبّها  في  أكثر  وتثق 

عالقتكما.

ُتبعدها عن حياتَك من دون قصد!
إن كنَت تمأل جدول يومياتَك بالعمل وشؤون األسرة 
ونشاطات ترفيهية تخّصك من دون أن تُفسح المجال 
دون  من  فأنت  زوجتك،  برفقة  تقضيه  حميم  لوقٍت 

شك تُخطئ بحقها وتدفعها بأفعالك خارج حياتك!

تشتكي وتتذّمر باستمرار!
شخٍص  جوار  في  المكوث  أحد  على  الصعب  من 
سلبي ومتشائم طوال الوقت. فال تكن هذا الشخص 
وإحرص على حّب زوجتك بمايكفي كي ال تشتكي 
األفكار  للتنفيس عن  بحاجة  ومتى شعرت  وتتذمر. 
السلبية التي تسيطر على تفكيرك، دّونها على ورقة 
في  تؤثر  أن  دون  من  نفسَك  تريح  حتى  ومّزقها 

عالقتك الزوجية!

ُتسيء  أو  لألسرة  المالية  بالشؤون  تتحّكم 
إدارتها!

أو  لألسرة  المالية  للشؤون  إدارتَك  لسوء  يُمكن 
الزوجية على  أن يضع عالقتك  بها  الشديد  تحّكمَك 
مع  تجلس  بأن  ننصحك  السبب،  ولهذا  المحك. 
اإلشكال،  لحّل  طرق  على  وإياها  وتتفاهم  زوجتك 
وكلّك ثقة بقدرتها على أن تكون خير سنٍد ودعم لك!

ال ُتعّبر عن تقديرك لها!
التقدير هو مفتاح كل زواج ناجح. فإن كنَت تنسى 
شكر زوجتك من وقت آلخر أو تستبدل كالم التقدير 
يوماً،  ارتكبتها  التي  األخطاء  من  تنتهي  ال  بالئحة 
قفصكما  من  وتطردها  التعاسة  لها  تُسبب  فأنت 

الذهبي شيئاً فشيئاً!

تصّور  سابق  "عن  عنها  عاطفتَك  تحجب 
وتصميم"!

قد ال تقصّدها، ولكنّك عندما تنزع يدك من يد زوجتك 
لتلعب على الكومبيوتر أو تلّف نفسك ببطانية كي ال 
تعانقها، أنَت تؤذي مشاعرها وتُدّمرها. فالمرأة من 
الرقيقة  واللمسات  والحميمية  العاطفة  مظاهر  دون 
واإلطراءات الجميلة تذبل. ومتى ذبلت، ضاع الحب 

وانطفأت شرارة الزواج!

نعرف  أن  المهم  الزواج،  في  األخطاء  يرتكب  كلّنا 
متى وكيف نصّححها... 

ولو كنَت أيّها الزوج ترتكب األخطاء السابقة الذكر 
في حق زوجتك، فقد آن األوان لتعود عنها وتحّسن 

تصرفاتك لما فيه سعادة زوجتك وخير ألسرتك!!

ـ إن سحر المرأة ليس مصدره ما فيها من صفات بل 
ما في الرجل من ضعف.

ـ تغفر المرأة عندما تكون هي المخطئة.
ـ وراء كل رجل ناجح امرأة تحاول الفوز بمنصبه.

ـ إذا أردت أن تجنن امرأة فاجعلها تعيش يوماً كاماًل 
بال مرآة.

ـ النساء يحملن سيوفهن في أفواههن.
ـ ال تكف المرأة عن الكالم إال لتبكي.

ـ الحب : سيناريو تقوم المرأة بتمثيله .. ويقوم الرجل 
بتمويله.

المرأة من  لمنع   ، أحياناً  الوحيدة  الوسيلة   : القبلة  ـ 
الكالم.

ـ الحماة : هي التي تجد لكل حل مشكلة.
ـ قلب المرأة كالعنبر ال يعرف طيبه إال بعد إحراقه.
وتظهر  عمل  على  لتحصل  ذكاءها  المرأة  تظهر  ـ 

غباءها لتحصل على زوج.
واحداً  شهراً  عسلها  الرجل  تطعم  نحلة   : المرأة  ـ 

لتعاقبه بالقرص طول العمر.
ـ المرأة كالبحر .. مطيعة لمن يقوى عليها . . جبارة 

عاتية لمن يخاف منها.
ـ سيان أن يتزوج المرء أو يظل عازبا ألنه سيندم 

في الحالتين.
ـ رب أنثى تتزوجها طلبا لالستقرار وأخرى تطلقها 

لنفس السبب.
يدك  تركت  إن  اليد  راحة  في  كالزئبق  الحب  ـ 

مبسوطة بقي وإن أطبقتها أفلت.
ـ تظل المرأة جنة ما دمت على أبوابها.

ـ كل النساء جميالت حتى تتزوجهن.
ـ ليس هناك ما يدير رأس المرأة أسرع من معطف 

فراء جديد تلبسه امرأة أخرى.
ـ إذا أعجبت المرأة بالرجل الصامت فإنها تعتقد أنه 

ينصت لها.
ـ المرأة كالعشب تنحني مع الريح ولكنها ال تنكسر .
ـ ال تحزن إذا فاتك قطار الزواج فألن يفوتك القطار 

خير من أن يدهسك.
ـ الطريقة الوحيدة التي تجعل المرأة تستمع إليك هي 

أن توجه الحديث إلى امرأة أخرى.
ـ ال تجادل امرأة غاضبة فأنت بذلك تضيع وقتك وال 

تجادل امرأة راضية فإنك بذلك تضيع وقتها.
ـ الفرق بين الحب الفاشل والحب الناجح أن األول 
يؤلمك شهرا في حين أن الثاني يؤلمك مدى الحياة.

اإلنسان  يستخدمها  التي  الوسائل  أعظم  الزواج  ـ 
في  معه  يعيش  أن  يمكنه  ال  الذي  الشخص  لمعرفة 

سالم.
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في الوقت الذي هدده فيه والده تاجر الذهب بحرمانه من الميراث إذا لم يتراجع عن انشغاله بهواية التمثيل، 
ضحى الفنان المصري عبد الفتاح القصري بنصيبه من ثروته، وتمسك بهوايته، بل واحترفها، ولكن لم يعط 

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

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

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

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

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

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

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

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

أفراد من أسرته، والفنانة المصرية نجوى سالم.
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قال المخرج السينمائي اللبناني لوسيان بورجيلي إن فيلمه (غداء العيد) يطرح 
أسئلة عن عالقة العائلة بالوطن وإن موضوعه إنساني أكثر منه لبناني.

وقال بورجيلي إن الفيلم ”يتساءل عن العالقة بتاريخنا إن كان بلبنان أو بالعالم 
العربي وبعالقتنا االجتماعية وعالقة العائلة بالوطن“.

وأضاف“ تساءلت هل ما يحدث في العائلة له عالقة بما يحدث في الوطن وهل 
نحن نبدأ من هنا من هذه المؤسسة التي هي العائلة لذلك أخرجت الفيلم وحاولت 
الوقت وأنا أعمل هذا (التمرين    )     اكتشفت أن  أتعمق أكثر... لكن في نفس  أن 

الموضوع إنساني أكثر منه لبناني    ”    .
الرابعة  الدورة  التحكيم في  لجنة  بجائزة  فاز  الذي  الفيلم  أن  واعتبر بورجيلي 
عشرة لمهرجان دبي السينمائي الدولي ”يصور الواقع اللبناني بطريقة صادقة“ 
لكنه تمنى لو أن ”الشخصيات الموجودة بالفيلم لم تكن موجودة بالحياة كالشخصية 
العنصرية أو الطائفية أو الذكورية.. فهي شخصيات موجودة بطريقة غير معلنة 

أكثر منه معلنة“.
ومن  دقيقة   91 مدته  الفيلم 
ووسام  شاعر  فرح  بطولة 
حبيب  وطوني  بطرس 
وحسين  جبارة  وجيني 
شمالي  وغسان  حجازي 
وهو أول عمل روائي طويل 

للمخرج اللبناني.
السيدة  حول  قصته  وتدور 
لم  في  تنجح  التي  جوزفين 
شمل أسرتها على مائدة غداء 
لكن  ظاهريا  القيامة  عيد 
لم  والمشاحنات  الخالفات 
تنجح في رأب صدع العائلة 

لتفسد فرحة هذا العيد.
”ما  إن  بورجيلي  ويقول 
في  عنه  يعلن  وال  يقال  ال 
الذي  من  أعلى  الفيلم صوته 
يقال، إذ أن المعلن هو الشيء العادي اليومي لكن أبعاده النفسية واالجتماعية 

والسياسية كبيرة“.
وقال إن مبدأ حرية التعبير ال يجب أن يكون في الفن فقط ”بل في جميع مناحي 
الحياة إال أن الفن ال يمكن أن يتواجد إطالقا بدون حرية التعبير. كيف يعقل أن 
نمارس رقابة حتى على الخيال الذي هو أساس الفن؟ وما هي المعايير التي يبني 

عليها الشخص رقابته؟ ومن وعلي أي أساس؟“
كما قال إن حجم الرقابة في العالم العربي مخيف لكنه غير ظاهر بسبب سكوت 

عدد من الفنانين عن إعالن ما يتعرضون له من منع.

الرسمي  البرنامج  في  المشاركة  األفالم  عن  السينمائي  كان  مهرجان  كشف 
لدورته 71 والمقامة بين 8 و19 مايو.

وأعلن رئيس المهرجان، بيير ليسكور، ومديره تيري فريمو، في مؤتمر صحفي 
القائمة الرسمية الكاملة لألفالم المشاركة في المهرجان والُمختارة بين 1900 
فيلًما، والتي تضّمنت فيلًما مصرًيا يُشارك في المسابقة الرسمية لـ"كان"، ألول 

مرة، منذ 6 سنوات.
"كفر  اللبناني  الفيلم  هو  المشاركة  األفالم  أول  فإن  الرسمية،  القائمة  وبحسب 

نعوم" للمخرجة اللبنانية 
والذي  لبكي،  نادين 
يحكي قصة طفل صغير 
فقيرة،  بيئة  في  يعيش 
على  التمرد  ويقرر 
دعوى  رفع  عبر  واقعه 
ضد والديه اللذين أنجباه 

إلى هذا العالم.
فهو  الثاني،  الفيلم  أما 
"يوم  المصري  الفيلم 
أبوبكر  للمخرج  الدين" 
قصة  ويحكي  شوقي، 
بالجذام،  مصاب  رجل 
التي  المستعمرة  يغادر 
وهي  فيها،  يعيش 
للمصابين  مخصصة 
من  النوع  بهذا 
ويجوب  األمراض، 
برفقة  مصر  أرجاء  في 
صديقه بحًثا عن عائلته.

وفي مسابقة "نظرة ما" التابعة للمهرجان، سيتم عرض الفيلم المغربي "صوفيا" 
السورية جايا  للمخرجة  المفضلة"  للمخرجة مريم بن مبارك، وفيلم "قماشتي 

جيجي.
وينطلق المهرجان، 8 مايو ، بعرض فيلم "الكل يعلم" للمخرج اإليراني أصغر 
فرهادي، الذي يقدم للمرة األولى تجربة إخراج فيلم باإلسبانية، ويقوم ببطولته 

كل من خافيير بارديم وبينلوبي كروز.

على  الضوء  تسليطه  خالل  من  اجتماعية  قصة  دقيقة   120 في  الفيلم  يحكي 
عالقات أسرية تحكمها المصلحة والنرجسية، ويجسد مواقف تراجيدية بقالب 
بينهم،  من  المغربية،  السينما  نجوم  أبرز  الفيلم  بطولة  في  وشارك  كوميدي. 
عبدالله فركوس، بشرى أهريش، ربيع القاطي، فضيلة بنموسى، زينب عبيد، 

خلود البطيوي، عدنان موحجة وعمر العزوزي.
ويعد "كورصة" تجربة جديدة للمخرج الواعد فركوس في السينما المغربية، 
واقع  تحاكي  للجمهور صورة  ويقدم  العائلي،  الكوميدي  اللون  ويندرج ضمن 

المغربي  المجتمع 
فني  قالب  في 

هزلي.
الفيـــــــلم  ويحكي 
المعطي  قصــــــة 
الشخصــــــــــــية 
المحـــــورية التي 
فركـــــوس  أداها 
ويشتغل سائــــــق 
لنقــــــــــل  سيارة 
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األموات، ويُكلف بنقل جثة رجل ثري من مراكش إلى تطوان.
الطويلة  الرحلة  الحامل في شهرها األخير في هذه  الفيلم زوجته  ويأخذ بطل 

ليتعرضا في االثناء إلى عدة مواقف مضحكة وغريبة في بعض األحيان.
يحاول الفيلم تجسيد واقع مجموعة من األسر المغربية، كما يعرض مهنة من 
بين أكثر المهن غموضا، وهي سائق سيارة نقل الموتى التي من النادر أن يتم 

التطرق لها، وهي مهنة تقرب صاحبها من عالم الحياة إلى عالم األموات.
ويعد "كورصة" الذي شارك مؤخرا في المسابقة الرسمية للدورة 19 للمهرجان 
واكتشاف  السفر  من  المشاهدين  ستمكن  تذكرة  بمثابة  بطنجة،  للفيلم  الوطني 
مجموعة من المدن المغربية التي تزخر بمناظر خالبة، انطالقا من مراكش 
بها  صور  والتي  تطوان  إلى  وصوال  وشفشاون،  بدمنات،  مرورا  الحمراء، 

الجزء الكبير من الشريط.
الطويلة  باألفالم  الخاصة  الرسمية  المسابقة  منافسات  "الكورصة"  وافتتح 

المشاركة في المهرجان الوطني للفيلم بطنجة.

السعودي  الثقافة  وزير  أعلن 
أن  العواد  صالح  بن  عواد 
رسمياً  ستشارك  السعودية 
كان  مهرجان  في  مرة  ألول 
السينمائي بتقديم مجموعة من 
افتتاح  عند  القصيرة  األفالم 
في  المقبل  الشهر  المهرجان 

جنوب فرنسا.
محادثات  بعد  الوزير  وقال 
الفرنسية  الثقافة  وزيرة  مع 
زيارة  اثناء  نيسين  فرنسواز 
مرافقا  ليومين  فرنسا  الى 
العهد  ولي  السعودي  االمير 
االمير محمد بن سلمان "نحن 
اليوم  اتفقنا  انه  أيضا  سعداء 
تكون  ان  على  الوزيرة  مع 

هناك مشاركة رسمية في مهرجان كان ألول مرة".
وتنظيم  قصيرة  سعودية  افالم  تسعة  عرض  مع  رمزية  المشاركة  وستكون 

لقاءات مهنية في اطار النسخة 71 لمهرجان كان من 8 الى 19 ايار/مايو.
بعد نحو 35 عاًما من حّظر دور العرض، شهدت األشهر الماضية حزمة من 
للفيلم  المرتقبة  المشاركة  آخرها  كان  السعودية،  السينما  تاريخ  في  التغييرات 
الروائي الطويل "جود" ألول مرة في الدورة المقبلة لمهرجان "كان" السينمائي.

بدأت عروض الفيلم التونسي الجديد "حب الرجال" للمخرج مهدي بن عطيّة في 
العرض  قاعات 

التونسية.
الفيلم  ويروي 
تدور  قصة 
آمال  حول 
الشابة  المصورة 
تغيّرت  التي 
بعد  حياتها 
زوجها.  موت 

أوالد  بتصوير  الحياة  في  الرغبة  لها  تعود  الفقيد،  زوجها  والد  من  وبتشجيع 
الشوارع. 

المالي  الرجال معها والفارق  المرأة في مجتمع شرقي وتعامل  الفيلم  ويتناول 
الذي يسمح لها بالسيطرة على الرجال الذين تقوم بتصويرهم.

وبال خوف من الفضيحة، قّررت أن تنظر إلى الرجال كما ينظر الرجال إلى 
النساء. 

الفيلم الروائي الذي اثار ضجة مؤخرا هو من بطولة كل من حفصيّة حرزي 
ورؤوف بن عمر وهيثم عاشور وسندس بالحسن ورشدي بلقاسمي.

المعتزلة  الفنانة  عادت 
ترك  حنان  سنوات  قبل 
من  جديد  من  للتمثيل 
الكارتون  مسلسل  خالل 
الديني "اإلمام البخاري".
المسلسل  منتج  ودخل 
في  الفرماوي  مصطفى 
"ترك"  مع  مفاوضات 
العمل  على  وافقت  حتى 
لعودتها  تمهيًدا  يعد  الذي 

للتمثيل بشكل كامل.
بعد  حنان  لتعود  القادم؛  رمضان  شهر  العمل خالل  يعرض  أن  المقرر  ومن 

خمس سنوات بعد آخر أعمالها الذي كان أحد مسلسالت الكارتون أيضا.

6 سنوات مرت منذ آخر عمل قدمته الممثلة نبيلة عبيد، ومؤخرا أصبحت تظهر 
كثيرا في المناسبات الخاصة والعامة، وأفصحت عن سبب ابتعادها.

قالت نبيلة عبيد: "كنت في حالة ال تسمح لي بتقديم أي أعمال فنية، من الممكن 
لم أكن أشعر برغبة في الظهور،  بـ(اعتكاف)، وتعمدت ذلك، ألنني  تسميتها 
عليه،  االنتصار  واستطعت  سببه،  أعرف  فترة وال  كل  يراودني  وهو شعور 
كما بدأت التفكير في تقديم مشاريع فنية جديدة، ألعود لجمهوري الذي يسألني 
عن عودتي". وتابعت: "سأظهر ضيفة شرف في مسلسل (بالحب هنعدي) مع 
فقط، ولدي مشروع درامي  العمل بمشهدين  الفنانة سميرة أحمد، وأظهر في 
تلفزيوني أحضر له ألعود به، ولكنه ليس مرتبطا بالعرض الرمضاني، وسنبدأ 
في تصويره بمجرد االنتهاء من التجهيزات الخاصة به، وال أستطيع الكشف 

عن تفاصيله في الفترة الحالية إال بعد اكتمال مالمحه".
المالبس  نبيلة عبيد إلقامة معرضا لمجموعة من  ناحية أخرى، تُحضر  ومن 
"كشف  مثل  لعرضها،  السينمائية  أفالمها  بأشهر  الخاصة  واألكسسوارات 

المستور" و"التخشيبة" و"أيام في الحالل" و"أرجوك اعطني هذا الدواء".
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الحفاظ على  عادة ما يبحث رواد األعمال عن أفضل هاتف يستخدمونه من أجل 
بياناتهم آمنة سواء البيانات الشخصية أو التجارية، وبما أن تحديد أي الهواتف الذكية 
األسواق  في  المتوفرة  التجارية  العالمات  تنوع  بسبب  شيًئا صعًبا  بات  األفضل  هو 
والمنافسة الشرسة بين الشركات المصنعة، وقد أصبح األمان أمًرا بالغ األهمية عندما 
اليوم على  يتعلق األمر باستخدام هاتف يضم كل تفاصيل عملك، لذلك سنسلط الضوء 

أفضل الهواتف لرواد األعمال لعام 2018.

KEYone Black Edition بالك بيري
يُطلق على هاتف بالك بيري لقب األسطورة، ألنه يقدم لمستخدمه أعلى مستوى من األمان 
وسهولة في اإلدارة ومواكبة التطورات الحالية باعتماده على األندرويد كنظام تشغيل، وهاتف 
التي ال  KEYone Black Edition تحديًدا سيمنحك تجربة العمل باستخدام لوحة مفاتيح فعلية 

يقدمها إال هواتف بالك بيري.
يعمل هاتف KEYone Black Edition بمعالج من كوالكوم Snapdragon 625، وبمساحة تخزين 
داخلية 64 جيجابايت مع ذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت، أما الكاميرا فيحمل كاميرا خلفية 

بدقة 12 ميجابكسل بمستشعر سوني IMX378  وكاميرا أمامية 8 ميجابكسل.
ويأتي بشاشة مقاسها  4.5 إنش، وبطارية سعتها بسعة 3505 ميلي أمبير/الساعة، ويحتوي على 
لوحة مفاتيح فعلية ذكية فهو يملك تصميم مميز يفضله الكثير من العمالء الذين يعشقون تصميمات 

بالك بيري التقليدية بلوحة المفاتيح الفعلية وكذلك يتمتع بمستوى صالبة عالي.
وأم ما يميزه بالنسبة لرواد األعمال هو احتوائه على ميزة بالك بيري BlackBerry Hub، التي تجمع 
 Blackberry كل رسائلك في مكان واحد بحيث يمكنك مشاهدة جميع رسائلك والرد عليها يسمح لك
Hub بمشاهدة جميع رسائلك على الفور وتحديد أولويتها بلمسة واحدة حتى ال يفوتك شيء، ويسمح 
لك ايًضا بما يلي: إنشاء رسائل البريد اإللكتروني والمنشورات على شبكات التواصل االجتماعي، 
أو الرد مباشرة على الرسائل ودعوات التقويم، حفظ رسائل البريد اإللكتروني وإدارة المجلدات، 

عرض تلقائي مجمع للردود لفتح أحدث الرسائل في شكل محادثة عبر البريد اإللكتروني.
التي  المزايا  الكثير من  أندرويد يحمل  إذا كنت ترغب في الحصول على هاتف  القول:  خالصة 

.KEYone Black Edition ستسهل عليك عملك  فابحث عن هاتف بالك بيري

google pixel 2  2 جوجل بيكسل
وذاكرة وصول عشوائي  سنابدراجون 835،  كوالكوم  من  النوى  ثماني  بمعالج  الهاتف  يعمل 
بحجم 4 جيجابايت، مع 64 أو 128 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية، إضافة إلى بطارية 

بسعة 2700 ميلي أمبير/ساعة.
تمتاز هواتف بيكسل 2 بأنها صاحبة أفضل كاميرا إذ حققت أفضل مجموع نقاط على مؤشر 
تأتي مع كاميرا خلفية بدقة 12.2 ميجابكسل مع مثبت صورة  DxOMark Mobile، فهي 
بصري OIS وإلكتروني EIS، كما يملك كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، ويأتي بشاشة من 

نوع AMOLED بمقاس 5 إنش وبدقة 1920×1080 بكسل.
يعتبر هاتف جوجل بيكسل 2 هو أكثر هواتف أندرويد أماًنا، وبدون تعطيل أي حماية 
أمنية يتم حماية هواتف جوجل بيكسل 2 وبيكسل 2 إكس إل من عمليات استغالل األمان 
ويتم مراقبة عمليات التثبيت عن بُعد بواسطة برنامج المسح الضوئي من جوجل الذي 

يحظر المحتوى الضار المحتمل.
وتعتبر أهم ميزة يضمها هاتف جوجل بيكسل 2 هي حصوله أحدث إصدار من 
أندرويد وأكثرها أماًنا، األهم من ذلك أن التغييرات واألكواد البرمجية الموجودة 
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في هذه التحديثات متوفرة للمراجعة وهذا ما يجعله  
أكثر قوة من حيث األمان.

خالصة القول: سيتمتع هاتف جوجل بيكسل 2 دائما 
بأمان عالي ألنه دائًما ما يحصل على تحديثات نظام 

تشغيله األندرويد ليصبح أكثر أماًنا.

Galaxy note 8   8 جاالكسي نوت
إنجازات  أكبر من أجل  أكبر تعطيك مساحة  شاشة 
أكثر وأكثر حيث يأتي الهاتف مع شاشة بمقاس 6.3 
إنش وهي أكبر شاشات النوت على اإلطالق، مدعوم 
بمعالج ثماني النوى من كوالكوم سنابدراجون 835، 
بحجم 6 جيجابايت،  ذاكرة وصول عشوائي  ويقدم 
أو   128 أو   64 بحجم  داخلية  تخزين  مساحة  مع 
256 جيجابايت، قابلة للتوسعة عن طريق بطاقات 

.microSD الذاكرة الخارجية
 12 بدقة  وتأتي  مزدوجة  فهي  الخلفية  الكاميرا  أما 
ميجابيكسل لكل عدسة، والبطارية سعة 3300 ميلي 
 S الضوئي  القلم  دعم  إلى  باإلضافة  أمبير/الساعة، 
Pen الذي يحمل الكثير من المزايا التي تجعل من 

تجربة استخدام الهاتف مريحة وفعالة للغاية.
 Samsung باإلضافة إلى أنه يتم تأمينه بواسطة خدمة
Knox األمنية، وهي منصة متعددة الطبقات مدمجة 
بأحدث  الخاصة  والبرامج  األجهزة  من  كل  في 
أجهزة سامسونج يتحقق Knox باستمرار من سالمة 
الجهاز من خالل سلسلة من الفحوصات األمنية التي 
التشغيل  إلى نظام  المنصة وتمتد  تبدأ على مستوى 
ويكشف عن أي عبث لضمان األمن الدائم لبياناتك.

خالصة القول: يعتبر هاتف جاالكسي نوت 8 باهظ 
األعمال  هواتف  أفضل  من   يعتبر  ولكنه  الثمن، 
رائع  تصميم  سيمحنك  والذي  شراؤها  يمكنك  التي 
باإلضافة إلى شاشة أكبر مع الكثير من المزايا التي 

ستسهل عليك العمل بأمان أكثر.

النتيجة النهائية
 KEYone Black بيري  بالك  هاتف  يملك  ال  قد 
Edition تصميم مميز بالمنافسة مع جاالكسي نوت 
األكثر  الذكية  أندرويد  هواتف  من  يعتبر  ولكنه   ،8
أماًنا في العالم فهو يتم تأمينه ببرنامج الحماية المدمج 
احتوائه  إلى  باإلضافة  بيري،  بالك  من  البداية  من 
نظام  لمراقبة   DTEK األمن  مراقبة  تطبيق  على 
وإعالمك  تلقائًيا  بك  الخاصة  والتطبيقات  التشغيل 
متى كانت خصوصيتك معرضة للخطر وكيف يجب 
عليك تنفيذ إجراء لتحسين ذلك، ويعمل أيًضا على 
تعقب التطبيقات وإخطارك عندما يقوم أي شخص ما 
بما يلي: التقاط صور أو مقاطع فيديو بدون علمك، 
تشغيل الميكروفون، إرسال رسالة نصية، الوصول 

إلى جهات االتصال الخاصة بك أو موقعك.

يجعل  ما  فقط،  واحدة  وليست  شريحتين  على  الحصول  من  تمكنهم  حديثة،  ذكية  هواتف  الكثيرون  يملك 
االحتياج لحسابين من كل تطبيقات التواصل االجتماعي مثل واتساب حقا مشروعا.

فبالرغم من أن هناك من يتوقع أن امتالك حسابين لتطبيق مثل “الواتساب” أمر صعب ومعقد، إال أنه على 
العكس من ذلك، هو أمر بسيط جدا.

أحد الحلول هو تطبيق “GBwhatsapp”، الذي يتيح لك الحصول على أكثر من حساب للواتساب.
وسواء كان هاتفك يحتاج لصالحية “الروت” أم ال، فتطبيق “جي بي” هو تطبيق خاص بالمحادثة الفورية 
معدل من الواتساب الرسمي، يشتمل على ثالث نسخ، حيث تقوم األولى بأخذ مكان الواتساب الرسمي، بينما 

تتيح النسختان الثانية والثالثة تشغيل واتساب ثان وثالث أيضا في هاتف واحد.
لماذا تطبيق “جي بي”؟

– يدعم المكالمات.
– دعم اللغات.

– وجود ميزة عداد اإلحصائيات للمجموعات.
– إمكانية إخفاء االسم والبيانات في حالة التكرار.

– إمكانية تغيير أيقونة البرنامج وكذلك اإلشعارات.
– إتاحة فرصة تعديل أيقونة المكالمات الفائتة في شاشة عرض المكالمات.

– إتاحة الفرصة لترجمة الرسائل النصية.
– إمكانية تعديل نوع “الفقاعات” الموجودة بشاشة عرض المحادثات.

كيفية التحميل
الضغط على زر  بعد  عليك  ما  كل  تعقيدات،  أي  ودون  شديدة  بسهولة  واتساب  بي  تحميل جي  يمكنك   -

.”install“ التطبيق، أن تختار كلمة “تثبيت” أو
- لو قمت بتعريف رقم هاتفك من قبل، فسيجرى تهيئة تطبيقك، وهو ما سيأخذ بعض الوقت، لذا فعليك 

االنتظار قليال.
- بعد التثبيت، ستجد سؤاال يخيرك ما بين اإلنهاء أو الفتح، اضغط على فتح، حينها ستظهر صورة بها مربع 

خال إلدخال رقم هاتفك، اضغط على استرجاع بما أنك قمت بتحميل واتساب من قبل.
مثل  خيارات  وجود  لالستخدام، وستالحظ  جاهزا  واتساب  يكون  الهاتف،  تهيئة  إعادة  من  االنتهاء  بعد   -
إعدادات جي بي، إعادة إنعاش الذاكرة، ومسح سجل المكالمات، ويمكنك حينها تعديل إعدادات المحادثات 

النصية، اإلشعارات، أو شيء تريده.

هناك العيد من المميزات الخفية يتمتع بها موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب يجهلها عدد كبير من المستخدمين.
وذكر موقع (األخبار التقنية) ثالث “حيل ممتعة” ومفيدة.

ـ فلو كنت تريد مشاركة جزء محدد من مقطع فيديو مع أصدقائك، يمكنك فعل ذلك من خالل إضافة هذه 
الرموز #t= إلى نهاية رابط الفيديو متبوعا برقم الدقيقة والثانية، ثم قم بمشاركة الرابط مع أصدقائك على 

أي من تطبيقات التراسل الفوري أو مواقع التواصل االجتماعي.
ـ وفي حال إذا أعجبك جزء من مقطع فيديو على يوتيوب وتريد تحويله إلى 
صور متحركة بصيغة Gif، فكل ما عليك فعله هو إضافة كلمة gif قبل كلمة 
gifyoutube. يوتيوب في عالمة تبويب المتصفح، ليظهر على الشكل التالي

com، ليتم بعد ذلك إعادة توجيهك إلى صفحة جديدة.
تريد  الذي  الجزء  يمكنك تحديد  إليها،  تم توجيهك  التي  الصفحة  ومن خالل 
تحويله إلى صورة متحركة، بشرط أال تزيد مدته عن 15 ثانية، كما يمكنك 

إضافة نصوص وملصقات للصورة المتحركة وحفظها لديك.
ـ وثالثا، إذا كنت تود مشاهدة مقطع فيديو على المنصة وتريد إبطاء الفيديو أو جعله يعمل بشكل أسرع، 
فيجب عليك التوجه إلى اإلعدادات ثم إلى سرعة التشغيل وقم بتحديد السرعة التي تريد مشاهدة الفيديو بها
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مع تطور تقنيات القرصنة اإللكترونية والخروقات 
الذكية،  التشغيل لألجهزة  أنظمة  قد تحدث في  التي 
باتت الكاميرا المرتبطة بتلك األجهزة أحد أهم وسائل 

التجسس على أصحابها دون علم منهم.
على  تساعدك  قد  التي  اإلجراءات  بعض  يلي  فيما 

حماية نفسك من المحاوالت الخبيثة:
- باإلمكان تغطية كاميرا الكمبيوتر المحمول بشريط 
معتم مزدوج ولكن ذلك الشريط قد يترك آثاًرا على 
الكاميرا  غطاء  استخدام  يمكنك  لذا  الكاميرا  عدسة 
حالة  في  العدسة  ليغطي  ينزلق  والذي  المغناطيسي 

عدم استخدام الكاميرا.
استخدامه  عدم  حالة  في  تماًما  الكمبيوتر  إغالق   -
وتوجيهه نحو الحائط عند تركه لمدة بسيطة ثم العودة 

إليه، كما ذكرت "البوابة العربية لألخبار التقنية".
- تفادي الضغط على الروابط المشبوهة أو تحميل 
من  فتح رسائل  وعدم  المصدر،  مجهولة  المرفقات 
استالم  حالة  في  عليك  ما  وكل  مجهولة،  أشخاص 
مثل هذه الرسائل هو التخلص منها على الفور، فمثل 
هذه الرسائل تدخل ضمن طرق المهاجمين الختراق 
كاميرات الويب، وينطبق ذلك على اإلعالنات التي 

تتلقاها على مواقع وتطبيقات التواصل االجتماعي.
-  ال تغني أي من هذه اإلجراءات عن انتقاء برنامج 
مضاد للفيروسات، فهو بمثابة الحارس الخاص الذي 
يتصدى إلى أي هجوم بل ويحطم الفيروسات تماًما.

- إذا كنت من مستخدمي أجهزة ماك، يمكنك تحميل 
تطبيق OverSight المجاني، فهو يتيح لك معرفة 
إن كانت كاميرا الويب تعمل. وإلى جانب مراقبتها 
الذي  بالتطبيق  تخبرك  والميكروفون،  للكاميرا 

يستخدمها حالًيا.
تنزيل  فعليك  الويندوز،  مستخدمي  من  كنت  إذا   -
هو  ما  لمعرفة   Who Stalks My Cam تطبيق 
قائمة  وتُظهر  الكاميرا.  يستخدم  الذي  التطبيق 
الوصول  محاوالت  أحدث   ”Webcam Events“
إلى كاميرا الويب، كما يتميز التطبيق بإمكانية إعداد 
هذا  نقطة ضعف  أن  إال  الخاصة.  األمنية  قواعدك 

التطبيق هي عدم مراقبته للميكروفون.
وفي النهاية عليك أن تكون مستخدًما حذًرا وأال تندفع 
الواقعية  غير  والرسائل  الخيالية  اإلعالنات  وراء 
من  وغيرها  وأرباح  ومكاسب  بأموال  تعدك  كالتي 

أدوات الجهات االحتيالية لجذب ضحاياها.

من السهل جًدا حذف حسابك الخاص في جوجل، إذا 
من  الشخصية  بياناتك  استغالل  في  ترغب  ال  كنت 
وإن  أرباحها، خاصة  لتحقيق  العمالقة  الشركة  قبل 
كان أغلب مستخدمي اإلنترنت صاروا عمالء لدى 
جوجل ألن الغالبية يفضلون استخدام نظام أندرويد 
للهواتف المحمولة وجوجل كروم لالجهزة المكتبية 

فضال عن تطبيقات جوجل األخرى.
يعني  األهم، هل حذف حساب جوجل  السؤال  لكن 
جوجل؟   سجالت  من  بياناتك  جميع  حذفت  أنك 

بالطبع ال.
يجب عليك معرفة أنه يتم تخزين نشاطك اليومي من 
عمليات بحث وتصفح اإلنترنت بشكل منفصل عن 
تقدم  أن  قبل  يفضل  لذا  في جوجل،  بيانات حسابك 
على خطوة حذف الحساب، أن تقوم بحذف نشاطك.

كيف يمكن حذف نشاطي من على جوجل؟

توجه إلى صفحة “نشاطي” 
 https://myactivity.google.com/myactivity

وسجل الدخول.
حذف  واختيار  المخزنة  البيانات  مراجعة  يمكنك 

جزء منها او حذفها بالكامل.
لحذف النشاط  في قترة زمنية معينة، عليك اختيار 
“جميع  اختيار  يمكن  كما  التاريخ،  حسب  حذف 
على  الضغط  ثم  بأكمله،  النشاط  لحذف  األوقات”، 

“احذف”.

كابوسا  المرور  كلمات  قرصنة  هاجس  يشكل 
بيانات  تسرب  من  خوفا  اإلنترنت  لمستخدمي 
وحساباتهم  الشخصية  حياتهم  بأمور  تتعلق  حساسة 

المصرفية، وما إلى ذلك.
قد  الكبرى،  واإلنترنت  التقنية  شركات  أن  ويبدو 
وذلك  بديل،  إيجاد  في  مهمة  خطوات  بقطع  بدأت 
عبر السماح لبعض متصفحات الويب األكثر شيوًعا 
منظمات  أطلقت  إذ  المرور،  كلمات  من  بالتخلص 
يسمح  لمعيار  جديدة  مواصفات  اإلنترنت  معايير 
لمتصفحات الويب ومواقع الويب بدعم طرق التشفير 

البيومترية بداًل من كلمات المرور.
عبارة  وهو   ،WebAuthn الجديد  المعيار  ويدعى 
عن واجهة برمجة تطبيقات API يجعل من السهل 

تقديم بيانات اعتماد تشفير فريدة لكل موقع.
هذه  الحالي  الوقت  في  فايرفوكس  متصفح  ويدعم   
كروم   متصفح  إلى  تصل  أن  يجب  والتي  التقنية، 
من غوغل وإيدج  من مايكروسوفت خالل األشهر 

القليلة القادمة.
وقد تؤدي هذه الخطوة تقنًيا إلى إنشاء شبكة إنترنت 
من  طويلة  سلسلة  لظهور  نظًرا  إذ  أماًنا،  أكثر 
البيانات على  والخداع وسرقة  االختراقات  عمليات 
القليلة الماضية، فإن كلمات المرور  مدار السنوات 
وحدها ليست بالضرورة ضمانة مناسبة للحفاظ على 
لطريقة  االنتقال  إلى  الشركات  دفع  مما  البيانات، 
المستخدمين  من  تتطلب  والتي  الثنائية،  المصادقة 
إدخال رمز تم إرساله إلى هواتفهم الذكية باإلضافة 

إلى كلمة مرور للتحقق منها.
 ويبدو أن هذه الطريقة ما تزال غير آمنة بالمقارنة 
مع القياسات الحيوية، إذ خالل حدث كشف النقاب 
عن هاتف آيفون الجديد في شهر سبتمبر من العام 
الماضي تحدثت آبل بالتفصيل عن األمن البيومتري، 
وقالت الشركة إن الماسح الضوئي لبصمات األصابع 
يمكن خداعه في حالة من أصل 50 ألف حالة، في 
حين قفز هذا الرقم إلى حالة من أصل مليون حالة 

مع الماسح الضوئي لبصمة الوجه.
من  تتمكن  ال  قد  أنك  أنه رغم  إلى  اإلشارة  تجدر   
المرور  كلمات  جميع  عن  الفور  على  التخلي 
تتيح  التكنولوجيا أن  لهذه  الخاصة بك، ولكن يمكن 
لك االعتماد على تسجيالت الدخول البيومترية أكثر 
هذا  ويمهد  الماضي،  مع  بالمقارنة  مستمر  بشكل 
لدعم  والمتصفحات  الويب  لمواقع  الطريق  المعيار 
العبء اآلن على  يقع  المرور، ولكن  لكلمات  بدائل 
الويب  متصفحات  وشركات  الويب  مواقع  مالكي 

لدعمه.
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تتركز مهمة األنظمة المساعدة على تقديم الدعم لقائد 
أو صف  والكبح  التوجيه  مثل  القيادة  أثناء  السيارة 
السيارة عند  قائد  تحذر  أنها  كما  لالنتظار،  السيارة 

االنحراف عن مسار السير.
وقد شهدت األنظمة المساعدة لقائد السيارة تحسينات 
مستمرة بفضل أنظمة االستشعار والكاميرات وقدرة 
الحوسبة العالية، لكنها في الوقت ذاته قد تمثل خطرا 

على بعض قائدي السيارات.
وتعتمد معظم السيارات اآلن على األنظمة المساعدة 
سواء بشكل قياسي أو نظير تكلفة إضافية، وأوضحت 

مجلة "أوتو تسايتونج"
أن معظم هذه األنظمة تهدف في مجملها إلى تسهيل 
تعفيه  ال  ذاته  الوقت  في  لكنها  السيارة،  قائد  حياة 
من المسؤولية، فهي في نهاية األمر تبقى في موقع 

المساعدة وليس تولي عمل قائد السيارة.
األنظمة  في  السيارات  قائدي  من  العديد  ويشكك 
صحيح،  بشكل  العمل  عدم  من  لخوفهم  الحديثة 
وأوضحت المجلة أنه في كثير من الحوادث ال يزال 

الخطأ البشري هو السبب.
وبفعالية  تساهم  أن  المساعدة  لـألنظمة  يمكن  كما 
المثال  الطرق، ومنها على سبيل  السالمة على  في 
مساعد التصادم المتعدد، والذي يقوم في حال وقوع 
على  والعمل  اليمين  إلى  السيارة  بتوجيه  حادث 
إبطاء السيارة، حتى تتوقف تماما، وبذلك يتم تجنب 

االصطدامات الالحقة.

مساعد الكبح االضطراري
أكثر األنظمة  الكبح االضطراري من  ويعد مساعد 
المساعدة فعالية؛ حيث يعمل هذا النظام عن طريق 
المسافة  مقدار  عن  للكشف  الرادار  أو  الكاميرا 
الفاصلة عن السيارة األمامية ووجود تهديد بالتصادم 

الخلفي.
وأشار المجلس األلماني للسالمة على الطرق، إلى 
دراسة  وفق  وتتوفر  جدا،  فعالة  األنظمة  هذه  أن 
أجراها نادي السيارات األلماني ألكثر من 85% من 
سيارات الركوب الخاصة، ووفقا لتقديرات المجلس 
األلماني فإن ذلك يمكن أن يجنب وقوع من 20 إلى 

40% من حوادث السيارات مع إصابات األشخاص.
الكامل  األوتوماتيكي  النظام  يعمل  مشابه  وبشكل 
يعتمد  والذي   ،ACC األمان  مسافة  على  المحافظ 
النظام  هذا  أن  المجلة   وأوضحت  الرادار،  على 
السيارة  بين  الصحيحة  المسافة  على  دائما  يحافظ 
بالكبح  ويقوم  األمام،  في  تسير  التي  والمركبات، 
والتسارع أوتوماتيكيا عندما يتم ضبطه على سرعة 
معينة، ولكن في ظروف الطقس غير المواتية تظهر 

الحدود القصوى لهذا النظام.

V2X تقنية
فودافون  الجوالة  الهواتف  شركة  قامت  فقد  ولذلك 
باختبار تقنية جديدة، وأوضح المتحدث باسم فودافون 
أن األساس لتقنية V2X هو تبادل البيانات في الزمن 
الحقيقي تقريبا، وبينما تكون المستشعرات الرادارية 
محدودة في نطاقها تلتقط تقنية V2X معلومات من 
مستخدمي الطريق اآلخرين في دائرة نصف قطرها 

300 متر، بغض النظر عن حالة الطقس.

نظام صف السيارات
المزيد  لالنتظار  السيارة  صف  مساعد  ويوفر 

بجمع  النظام  يقوم  حيث  السيارة؛  لقائد  الراحة  من 
المعلومات الضرورية من الكاميرات والمستشعرات 
العاملة بالموجات فوق الصوتية والرادار، كما يتلقى 

قائد السيارة اإلرشادات عبر شاشة عرض.
لكن هناك من يحذر من االعتماد بشكل كامل على 
أنظمة ركن السيارات، فقد حذر  الخبير لدى مركز 
أبحاث الحوادث لشركات التأمين (UDV) بالعاصمة 
صف  أنظمة  على  االعتماد  من  برلين،  األلمانية 
الحديثة  التقنية  السيارة بشكل كامل؛ نظرا ألن هذه 
المرور  تواجه مشاكل حقيقية، مثل حركة  تزال  ال 

العرضية وعبور أحد المارة فجأة خلف السيارة.
وهنا يقدم الخبير األلماني بعض النقاط، التي يتعين 
صف  أنظمة  مع  مراعاتها  السيارات  قائدي  على 
السيارة، وذلك وفق نتائج االختبارات المعنية، التي 

تم إجراؤها.
إنذار الصف: تطلق المستشعرات العاملة بالموجات 
فوق الصوتية في الجزء الخلفي وجزئيا في الجزء 
األمامي من السيارة تحذيرا عند االقتراب من عقبة، 
وهذا  القيادة،  سرعة  االعتبار  في  يوضع  ال  لكن 
يؤدي إلى أن اإلنذار غالبا ما يكون متأخرا جدا عند 
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الخروج السريع من الصف.
كاميرا الرجوع للخلف: تظهر الكاميرا بشكل أفضل 
قائدها، لكن  السيارة وبالتالي خلف  ما يحدث خلف 
االختبارات أظهرت أن جميع الموديالت ال تعرض 
إذا  خاصة  الجودة،  بنفس  العامة  الرؤية  هذه  نفس 
القيادة  خطوط  مثل  إضافية  معلومات  عرض  تم 

وخطوط التوجيه أيضا على الشاشة.
وقد يكون أحد الحلول لهذه المشكلة ما يعرف باسم 
وذلك  الكاميرات،  لبعض   »Top View« وظيفة 
ولتحديد  درجة)،   360) محيطية  رؤية  لتوفير 

المسافة الفاصلة عن العقبة بشكل أفضل.
وفيها  األوتوماتيكية:  نصف  السيارة  صف  أنظمة 
يتولى قائد السيارة أمر دواستي الوقود والكبح، بينما 
األنظمة  هذه  أن  إال  التوجيه،  مهمة  السيارة  تتولى 
ووفق مركز األبحاث األلماني ال تصنف على أنها 
األمثل؛ ألن اختيارها ألماكن الصف ال يمكن الوثوق 
ويجب  المناورات.  من  للعديد  تحتاج  أنها  كما  به، 
التحذير من أن االختبارات قد نتجت عنها تصادمات 

بسبب اعتماد قائد السيارة على النظام بشكل كبير.
أنظمة أوتوماتيكية بالكامل: وهنا تأخذ السيارة على 
عاتقها عملية الصف بالكامل، لكن يظل قائد السيارة 

بحاجة إلبقاء عينيه لمراقبة مسار العملية.
الضعف؛  نقاط  العملية بعض  التجربة  أظهرت  وقد 
فالنظام ال يقدر على التعرف على سبيل المثال على 
اثنين أو أكثر من أماكن الصف المتجاورة، كما أن 
الدخول في الصف قد يستغرق وقتا طويال جدا، وهو 
ما يمثل إزعاجا لقائدي السيارات اآلخرين، السيما 

عند حركة المرور المتكدسة.

أنظمة إضاءة أكثر ذكاًء
وقد أصبحت أنظمة اإلضاءة من التجهيزات األكثر 
ذكاًء، والتي كانت مقتصرة في السابق على الضوء 
يتكفل  الضوء  مساعد  أن  إال  والمنخفض،  العالي 
اليوم بالتحويل السلس األتوماتيكي، كما يتعرف على 

المركبات األمامية والقادمة في االتجاه المقابل.
وأشارت المجلة إلى أن العديد من األنظمة المساعدة 
نفس  يستخدم  وبعضها  بينها،  فيما  تتشابك  الحديثة 
المستشعرات وغالبا ما يتم دمج األنظمة مع بعضها 
البعض، ومن المتوقع مستقبال أن يتم توفير أنظمة 
جديدة لدخول السيارة تعتمد على البيانات البيومترية، 
وهو ما يزيد من صعوبة عمليات اختراق السيارات 

وسرقتها.

ناقل الحركة االوتوماتيك من  السيارات ذات  تعتبر 
االنواع المستحب قيادتها لدي الكثيرين، وخاصة في 
الطرق المزدحمة ، ولكن في نفس الوقت يكون اكثر 
عرضه للتهالك وقد يكون ذلك بتصرفات دون علم 
السائق، لذلك البد من المعرفه الكافيه بكافه جوانب 

استخدامه، حتى ال يأتي ذلك بعواقب وخيمة.
- ابتعد تماما عن االكثار من استخدام ناقل الحركة 
من وضع الـ P بشكل مستمر السيما أثناء الوقوف 

في اشارات المرور.
وهي   D الـ  وضع  على  السيارة  ترك  يفضل  ال   -
يسبب  قد  ذلك  الن  ثواني،   10 من  ألكثر  متوقفة 
العديد من المشكالت مع الوقت لذلك يفضل استخدام 

وضع الـ N ورفع فرامل اليد.
- احذر الضغط علي البنزين والسيارة على وضع الـ 

.D ثم التبديل إلى وضع الـ N
الحركة  ناقل  علي  للحفاظ  الهامه  العوامل  من   -
االوتوماتيك، هو تغيير زيت ناقل الحركة كل 100 
المفترض عدم  االكثر كما من  كليو متر على  الف 

تركه حتى يتناقص.
ـ احذر تحريك وضع ناقل الحركة من الـ D الي الـ 

R والسيارة مازالت تتحرك ولو بشكل بطيء.
 D الي الـ N احذر تغيير وضع ناقل الحركة من الـ -
والسيارة تتحرك بسرعة اعلى من 20 كم، فذلك من 

شأنه أن يتسبب في مشكله حقيقية مع الوقت.
- كما يجب تثبيت ناقل الحركة على وضع الـ N  مع 

االستمرار في الضغط علي الفرامل.
الكامل  - أخيرا عند توقف السيارة عليك باالعتماد 

على الفرامل.

انقضى الشتاء وبدأت درجات الحرارة في االرتفاع 
بشكل تدريجي في فصل الربيع، وتصل إلى الذروة 
بحلول الصيف، ومن أكثر ما يزعج قائدي السيارات 

أعطال "مكيّف السيارة".
وأوصى مختصون في مجال صيانة السيارة بنصائح 

عدة للحفاظ على جودة المكيف، ومن أبرزها:
- الفحص الفني

قبل أن يبدأ الصيف يجب التوجه إلى فني متخصص 
لفحص أجزاء مكيف الهواء للتأكد أن جميع الوحدات 

تعمل بكفاءة عالية.
- فتح النوافذ

السيارة  مكيف  تشغيل  قبل  النوافذ  تفتح  أن  يجب 
لتهدئة درجة الحرارة الداخلية لها، وبعد التأكد من 
تقليل درجة الحرارة الداخلية للسيارة بواسطة الهواء 
مكيف  وتشغيل  جيدا  النوافذ  غلق  يمكن  المباشر 

الهواء.
- إعادة الشحن

يجب إعادة شحن نظام تكييف الهواء بشكل صحيح، 
مع ضرورة ضبط الكمية المناسبة من غاز التبريد 
"الفيريون"، ويفضل تفريغ الغاز القديم بشكل كامل 
قبل إعادة شحن الجديد للحصول على أفضل النتائج.

- فحص المكثف
بشكل  السيارة  في  الهواء"  "مكثف  فحص  يجب 
دقيق، خاصة أن المكثف يوضع في مقدمة السيارة 
لتلقي الهواء المندفع أثناء السير ولذلك قد يتعرض 
للصدمات نتيجة الصخور الحجرية الصغيرة، والتي 

قد تتسبب في تسريب غاز التبريد.
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يثقلها  التي  المكتسبة  المهارات  من  السيارات  قيادة 
السائق ويتقنها بمرور الوقت، ويبقى احتراف القيادة 
لمواقف  والتعرض  المستمر  بالتدريب  مرهوًنا 

مختلفة بالطريق وتعلم كيفية التصرف خاللها.
ويظن البعض أن القدرة على التحكم في السيارة كافًيا 
لقيادتها بسرعات تقترب من الحد األقصى المسموح 
به في القوانين المرورية، إال أن ذلك االعتقاد عادة 

ما يؤدي إلى العشرات من الحوادث القاتلة.
أن  عالية  بسرعات  القيادة  قرار  اتخاذ  قبل  ويجب 
يكون السائق على دراية كاملة بعواقب قراره، كما 
يجب أن تكون السيارة مجهزة للوصول إلى مثل هذه 

السرعات، ذلك فضاًل عن حالة الطريق.
نقدم قائمة باألشياء التي يجب على قائد السيارة أن 

يتجنبها عند القيادة بسرعات عالية:

اإلمساك بعجلة القيادة:
اإلمساك الخاطئ بعجلة القيادة من أكثر األشياء التي 
تعرض حياة السائق للخطر، حيث تقل قدرته على 
التحكم في السيارة، ولتوجيه السيارة بشكل صحيح 
يجب إبقاء اليد اليمنى عند مؤشر الساعة الثالثة واليد 
اليسرى عند الساعة التاسعة. وبهذا يستطيع السائق 
أن يتحكم في المقود حتى وإن تحركت إحدى يديه 

لنقل الحركة.
مراقبة الطريق:

أثناء  بالسرعة  يستمتعون  السيارات  سائقي  معظم 
والسيارات  الطريق  مراقبة  ويتجاهلون  القيادة 
المحيطة بهم، وهو ما يتسبب في الكثير من الحوادث، 
لذا يجب أن يبقي السائق ناظريه على الطريق حتى 

يتوقع المنعطفات وحركة المرور.

وضعية الجلوس:
الجلوس الخاطئ خلف عجلة القيادة السيارة قد يؤدي 
الجلوس  وضعية  على  وللتعرف  وخيمة،  لعواقب 
تكون  أال  يجب  مثالي  بشكل  المقعد  وضبط  اآلمنة 
على  الضغط  عند  بالكامل  مستقيمة  السائق  قدم 
دواسة الفرامل بأقصى قوة، كما يجب أال تكون يديه 
عن  فضاًل  بالمقود،  اإلمساك  عند  كذلك  مستقيمتين 

عدم رؤية كامل الطريق.
صوت الموسيقى:

أثبتت الدراسات أنه كلما كان صوت الموسيقى داخل 
الفعل،  مقصورة السيارة مرتفًعا كلما زاد وقت رد 
السائق  تشتيت  إلى  المرتفع  الصوت  يؤدي  حيث 
ويخفي صوت المحرك ويجعل الحكم على السرعة 
القيادة بسرعة  لذا يجب عند  التحول خاطًئا،  ونقاط 

الحفاظ على صوت مشغل الموسيقى منخفًضا.
الفرامل )المكابح(:

قاتلة  حوادث  إلى  السائقين  من  الكثير  يتعرض 
تخطي  أثناء  كامل  بشكل  الفرملة  قرار  اتخاذ  عند 
المنعطفات الحادة بسرعات عالية، حيث يؤدي ذلك 
الخلفيين  اإلطارين  السيارة على  تركيز حمولة  إلى 
وفي أحسن األحوال تدور السيارة حول نفسها وفي 

أسوأها تنقلب رأًسا على عقب.
الوقت والطريق الخطأ:

قد  الذروة  أوقات  في  عالية  بسرعات  السيارة  قيادة 
غير  طريق  اختيار  أن  كما  قاتلة،  نتائج  إلى  يؤدي 
مناسب للقيادة بسرعات عالية يؤدي إلى نفس النتيجة، 
ولذلك ينصح محترفو قيادة السيارات باختبار القيادة 
واختيار طريق  الباكر  الصباح  في  عالية  بسرعات 
ممهد لمثل هذه السرعات. وفي األخير عدم اجتياز 

السرعات المقررة قانوًنا أًيا كانت المغريات.

ألنه  السيارة،  في  السرعة  بمؤشر  االهتمام  عليك 
التي توفرها شركات السيارات  من مصادر األمان 
لك، وان اعطى المؤشر قراءة غير صحيحة فهذا قد 
يؤدي الى وضعك تحت طائلة المسؤولية، ما سينتج 

عنه مخالفة المرور لك.
اما عن كيفية قراءة عداد السرعة لسرعة السيارة، 
فإن ذلك يتم من خالل كابل ممتد الى علبة التروس 
ويعمل  السيارة  في  المثبت  الحركة  بناقل  الخاصة 
الكهربائية  النبضات  في  التغير  معدل  قياس  على 

الناتجة عن الحركة.
بعد ذلك يقوم مؤشر السرعة بترجمة تلك النبضات 
خاللها  ومن  وأخرى،  إشارة  كل  بين  المدة  وقياس 

يمكنه قراءة السرعة التي تتحرك عليها السيارة.
وعند سماع اصوات خافته في لوحة العدادات يعتبر 
قبل  السرعة  كابل  يصدرها  الذي  االولية  العالمات 

تعرضها للتلف
كما يصاحب تلك الضوضاء قفزات لمؤشر السرعة 
ما  العدادات، وهو  لوحة  في  الموجودة  األرقام  بين 

يشير إلى وجود خلل واضح يجب االنتباه إليه.
إلى  من سرعة  قفز  السرعة  عداد  بأن  إذا الحظت 
أخرى دون المرور بالسرعات البينية فهذا يعني أن 
او أن أجهزة  للتلف  قد تعرض  السرعة  كابل عداد 
عداد  الى  بدقة  إشاراتها  ترسل  تعد  لم  االستشعار 

السرعة.
الذي  الفنيين  أحد  بواسطة  المشكلة  هذه  حل  يمكن 
بتنظيف  سيقوم  أو  السرعة،  كابل  باستبدال  سيقوم 

الحساسات والمستشعرات األخرى.
أو  قراءة  يظهر  ال  السرعة  عداد  أن  شاهدت  وان 
مؤشر السرعة ال يشير إال على الرقم “صفر” رغم 
قيادتك للسيارة، فهذا يدل على أن كابل السرعة قد 

تلف، أو الحساسات قد تعرضت للتلف تماًما.
ومن أبرز اسباب التي تقوم بتعطيل وانقطاع عداد 
ارتفاع  من  الجوية  العوامل  هي  وتلفها  السرعة 
وانخفاض في الحرارة، والطرق المختلفة التي تسير 

عليها السيارة.
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 يسعدنا أن نقدم لكم النشرة الطبية.  فكرة هذه النشرة أن يتعلم القارئ بطريقة 
طبية ، كيف يتعرف على الداء  كي يجد الدواء.  وكذلك  للفت النظر إلى االهتمام  
بالبدن  وطرق الوقاية من األمراض.  مواضيع  النشرة متعددة  ومختلفة ، وبها  

تحليل دقيق ومبسط حتى نصل إلى ما نرجوه ، أال وهو » صحتك بالدنيا« .

صوم رمضان هذا العام يأتي ومعه حر شديد. و هذا 
يعني أن عدد ساعات الصوم أطول. و يجب أن يكون 
لديك خطة لكي تكون قادرا علي أن تستمر طوال اليوم 

بطاقتك و حيويتك .
علي  بك  الخاصة  الطاقة  علي  تحصل   ، الصيام  في 
الجلوكوز الذي تتناوله في وجبة السحور.  ولكن هذه 
الوجبة ال يمكن أن تمد الجسم بالطاقة إال لساعات قليلة، 
بعدها يعتمد الجسم علي الدهون و السكر المخزن في 
الجسم. حتى يأتي وقت اإلفطار و يمد الجسم بالسعرات 

الحرارية الالزمة الستعادة قوته ونشاطه .

نصائح لوجبة سحور تساعدك في الحفاظ علي حيويتك 
لفترة أطول :

لكي تجعل جسمك يتمتع بالحيوية هذا العام، يجب أن 
تنتبه إلي نوعيه الطعام المتناول خالل وجبة السحور. 
تساعد  فهي  في رمضان  جداً  مهمة  وذلك ألنها وجبة 
على التحكم في الشعور بالجوع  وتحمل البقاء طوال 

النهار بدون طعام أو شراب.
و ينصح خبراء التغذية بتناول الوجبات التي تحتاج إلي 
وقت لكي يتم هضمها و الغنية باأللياف مثل النشويات 
 – األسمر  الخبز   – البطاطس    – األرز   ( المركبة 
الحبوب الكاملة مثل البرغل( فهذه األطعمة تمنح الجسم 
األطعمة  بعكس  ممكنة.  فترة  ألطول  والنشاط  الطاقة 
التي تحتوي علي نسبة سكريات عالية، فهذه األطعمة 
الشعور  ثم  لوقت قصير  بالنشاط  الجسم شعور  تعطي 
والخبز  الكاملة  الحبوب  أن  المعروف  من  بالجوع. 
علي  الجسم  وتساعد  ب،  بالفيتامينات  غنية  األسود 

استهالك الطاقة من األطعمة المتناولة.
و يفضل أيضاً تناول البروتينات مثل النشويات والحليب 
بمشتقاته )اللبن و الجبن( البقوليات مثل الفول والحمص 

فهم يعطون شعور بالشبع لمدة أطول .

اإلفطار الصحي لتعويض الطاقة :
كوب عصير  و  بالتمر،  الصيام  كسر  يتم  البداية،  في 
الشوربة  وتعد   . الشوربة  من  وكوب  طبيعي  فاكهة 
نسبة  رفع  علي  يساعد  وهذا  للنشويات،  جيدا  مصدرا 
السكر في الدم بعد انخفاضه خالل النهار، حيث تعمل 
تعويض  على  والشوربة  والعصير  الماء  مثل  السوائل 

الجسم ما خسره من ماء أثناء النهار .
و للحصول علي نسبة طاقة عالية ينصح بتناول وجبة 
والبروتين  المركبة  النشويات  علي  تحتوي  متكاملة 

واللحوم والخضار والفواكه
نصائح لتخفيف الشعور بالعطش أثناء الصيام : 

اإلفطار  وجبتي  بين  الماء  من  كبيرة  كميات  شرب  ـ 
والسحور لمنع جفاف الجسم والشعور بالعطش الشديد 

أثناء النهار. 
بالدهون والتي  المقلية والغنية  تناول األطعمة  ـ تجنب 

تحتوي علي نسبة سكر عالية. 
و  المخلالت  مثل  المالحة  األطعمة  تناول  تجنب  ـ 
المعلبات. يفضل عدم تناول الشاي أثناء السحور ألنه 

مدر للبول و قد يفقد الجسم بعض من الماء. 
ـ عدم تناول الطعام بكثرة في وجبة السحور. 

الفاكهة التي تساعد علي ترطيب الجسم في رمضان:
و   .%92 حوالي  البطيخ  ترطيب  نسبة  البطيخ:  ـ  
باألمالح  معبأة  و  ماء  معظمها  الفاكهة  هذه  ألن  ذلك 
المعالجة للجفاف مثل المغنسيوم والكالسيوم والصوديوم 
والبوتاسيوم لذلك فهو مرطب فعال للغاية. يمكنك تناول 
البطيخ مع جوز الهند كنوع من حلوي رمضان أو مع 

الجبن بمفرده .
الماء.  من   %87 البرتقال  ترطيب  نسبة  البرتقال:  ـ  
اليومية الموصي  القيمة  وأحياناً تصل إلي 100% من 
الرائعة.  رائحته  إلي  باإلضافة   . ج  فيتامين  من  بها 
يمكنك تناوله عصير أو تقطيعه إلي شرائح علي أطباق 

السلطة .
في  الرابع  المركز  يحتلوا  فهم  الفراولة  أو  التوت:  ـ  
الفاكهة المضادة لألكسدة. و تحتوي علي  أقوي أنواع 
نسبة 92% ماء. يحتوي علي نسبة عالية من فيتامين ج 
و يعمل علي تنظيم نسبة السكر في الدم وله طعم رائع  
التوت مع  تناول  يمكنك  يوم.  تناول حفنة كل  ويمكنك 

الزبادي علي السحور .
من  العديد  له  الصيفية  الفواكه  أفضل  ومن  التين:  ـ  
و  الدم  تقليل ضغط  في  يساعد  حيث  الصحية.  الفوائد 
تحسين عملية الهضم و يساعد في تقليل الوزن. حتى 
أن أوراق شجر التين تعمل علي تقليل نسبة األنسولين 
األطعمة  واحد من أصح  باعتباره  و  السكر.  لمرضي 
الصحية في العالم، فهو يمد الجسم بالطاقة الالزمة له. 
مشروب  أو عمل  الهند  حليب جوز  مع  تناوله  يمكنك 

بالتمر و التين .
حيث  الماء.  من  عالية  نسبة  علي  يحتوي  العنب:  ـ  
يحتوي علي مادة الريسفيراتول، وهي مادة تقوم بدور 

مضاد لألكسدة.
ـ  ماء جوز الهند: تحتوي علي 95% ترطيب. و نقصد 
هنا بماء جوز الهند و ليس حليب جوز الهند وهو السائل 
تحصل  أن  يمكنك  األخضر،  الهند  جوز  في  الموجود 
عليه بعد نضوج ثمرة جوز الهند. وهو فاكهة مغذية في 
الخضروات  تجار  من  يمكنك شرائه طازج  رمضان. 
تجنب شراء المعلب ألنه يحتوي علي مواد حافظة غير 

صحية .
ـ  الكنتالوب )الشمام( يحتوي علي نسبة 89% ترطيب. 

فهو ثمرة مميزة للغاية يساعد في مد الجسم بالطاقة و 
القدرة علي الحفاظ نسبة ثابته من السكر في الدم . . 

مادة  علي  يحتوي  للغاية  مميزة  فاكهة  األناناس:  ـ  
البروميلين وهي مركب قوي مضاد لاللتهابات. يمكنك 
طهي  يمكنك  و  باأللم.  الشعور  لتقليل  األناناس  تناول 
العنب  و  الفراولة  مع  الخشبية  األسياخ  علي  األناناس 

مثل الكباب .
ـ  المانجو: تعد ملكة الفاكهة. تمد الجسم بحوالي 135 
سعرة حرارية وهي مصدر جيد للفيتامينات مثل فيتامين 
أ و ج و  ب 6 باإلضافة إلي انها تحتوي علي نسبة من 

األلياف وهي فاكهة مرطبة للغاية. 

نصائح لتناول األكالت الصحية المناسبة: 
ـ  تناول الوجبات الطبيعية و ليس المعلبة أو الوجبات 
صحية  غير  المعلبة  األطعمة  أن  بالتأكيد،  السريعة: 
وذلك ألنها تحتوي علي عناصر غير مغذية مثل شراب 
الذرة عالي الفركتوز المضاف إليه نكهة و الكثير من 

الصوديوم وقد يسبب أمراض القلب .
األبيض  الخبز  وهي  البيضاء:  األطعمة  تجنب  اـ  
أن  يجب   . إلخ   .. األبيض  والسكر  األبيض  واألرز 
نوضح أن هذه العناصر مصنوعة من الدقيق األبيض 

وغالباً ينطبق ذلك علي الخبز واألرز والسكر أيضاً. 
الجسم:  ترطيب  علي  تعمل  التي  األطعمة  تناول  ـ  
التي  األطعمة  وخاصة  المفيدة  األطعمة  بتناول  اهتم 
البطيخ فهو يحتوي علي كمية  بالماء. مثل  تمد الجسم 
الفواكه عصائر  عمل  أيضاً  ويمكن  الماء.   من  كبيرة 
والخضار حساء إلعطاء الجسم كمية إضافية من الماء 
التوابل  إضافة  تتجنب  أن  ويجب  إليها.  يحتاج  التي 

أوالموالح أوالبهارات. 
ـ  تجنب تناول األطعمة المقلية و السكريات. و ينصح 

أيضاً بتجنب الحلويات وخاصة الحلوي الجاهزة. 
ـ  تجنب الكربوهيدرات: ينصح بتقليل الكربوهيدرات 
أثناء رمضان و ذلك ألنها تتحول إلي سكريات )منتجات 
االلبان الدسمة  واالرز والخبز والعصير المضاف له 
وعند  الجسم.  علي  وتؤثر  عموما(  والحلويات  سكر 
تناول كمية كربوهيدرات يفضل إدماج األطعمة الغنية 
بالبروتين معها مثل البقوليات والفول والبيض لتحقيق 

التوازن في وجبتك .
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حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون األوروبيين 
االتحاد  يبنوا  أن  بل  القومية  ينساقوا وراء  أال  على 
من  الليبرالية  للديمقراطية  حصنا  ليكون  األوروبي 
البرلمان  أمام  كلمة  وخطير.وفي  فوضوي  عالم 
انتقد  الفرنسية  ستراسبورغ  مدينة  في  األوروبي 
غير  "الديمقراطيات  صعود  الفرنسي  الرئيس 
الليبرالية" حتى داخل االتحاد األوروبي. لكن النواب 
القوميين من فرنسا وبريطانيا ودول أخرى جلسوا 
لرئيس  واضحة  إشارة  في  ماكرون  صامتين.وقال 
أوربان  فيكتور  انتخابه  أعيد  الذي  المجر  وزراء 
والحزب الحاكم في بولندا "في مواجهة الشمولية ال 
يمكن أن يكون الرد من خالل الديمقراطية السلطوية 

بل من خالل سلطة الديمقراطية".

"القومية األنانية" تكتسب موطئ قدم
تكتسب  األنانية"  "القومية  أن  من  ماكرون  وحذر 
موطئ قدم في إشارة إلى أجواء "حرب أهلية" في 
للسيادة  العودة  إن  القول  بأن  جادل  لكنه  أوروبا. 
لالتحاد  المشتركة  القوى  حساب  على  الوطنية 
األوروبي سيوفر للناخبين الطمأنينة التي يحتاجونها 
وهم.  محض  هو  المستبدة  السلطات  من  عالم  في 
والصين  روسيا  مثل  لدول  يبدو  فيما  يشير  وكان 
زعماء  الجنسيات.ودعا  متعددة  قوية  وشركات 
االتحاد األوروبي ألن يسيروا على خطاه في تدشين 
التكتل  إن  وقال  أوروبا  مستقبل  بشأن  عام  حوار 
"السيادة  إنها  قال  ما  لتعزيز  إلصالحات  بحاجة 

األوروبية" في العالم

نموذج الديمقراطية الليبرالية
ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  وحث  هذا 
الديمقراطية  نموذج  عن  الدفاع  على  األوروبيين 
الليبرالية الذي ينتهجونه في مواجهة صعود األنظمة 
الشمولية في جميع أنحاء العالم و"الديمقراطيات غير 
ماكرون  األوروبي.وقال  االتحاد  داخل  الليبرالية" 
للبرلمان األوروبي في ستراسبورج في إشارة ضمنية 
ال  الشمولية  مواجهة  "في  والمجر  بولندا  لحكومتي 
يمكن أن يكون الرد من خالل الديمقراطية السلطوية 

بل من خالل سلطة الديمقراطية".

من  سلسلة  ضمن  اليوم  ماكرون  خطاب  يأتي 
الدول  رؤساء  بين  شهريا  تجري  التي  المناقشات 
األوروبيين  النواب  وبين  األوروبية  الحكومات  أو 

وتستمر طوال عام 2018 في إطار عرض رؤيتهم 
االنتخابات  قبل  األوروبي  االتحاد  مستقبل  حول 

األوروبية المزمع إجراؤها العام المقبل

المشروع األوروبي الكبير
الشهر  بداية  منذ  شرع  ماكرون  حزب  أن  جدير 
ففي  األوروبي  لمشروع  عنا  تدافع  حمالت  بتنظيم 
تحت  حملة  نيسان/أبريل  بداية  في  بدأت  بروكسل 
شعار "المسيرة الكبرى من أجل أوروبا". دافع فيها 
أوروبا  إلى  الحاجة  عن  الفرنسي  الرئيس  مؤيدو 

موحدة.

أوروبا المنقسمة و األخطار الداهمة
عن  تحدث  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس 
الذي  الوضع  عن  و  قوية  أوروبا  تحقيق  مشروع 
جدا. الخاص  الوضع  هذا  ظل  في  أوروبا  يكتنف 
مشددا على أن أوروبا تعرف اآلن تباينا في وجهات 
الالئجين  توزيع  منها  شتى  مواضيع  حول  النظر 
واإلصالحات التي تقوم بها بعض الدول في أنظمتها 
القضائية.وأوضح قائال "هناك تهديدات جيسوسياسية 
تفرض  أن  اجل  من  قوة  ألوروبا  تعطي  خارجية 

سياستها و رؤيتها أيضا".

السيادة الوطنية
يعيش  جيل  الحروب،من  يعرف  لم  جيل  من  أنا   "
في رفاهية نسيان ما عاش خالله أسالفه،ال أريد أن 
أكون جزءا من أجيال تنسى ماضيها وترفض رؤية 
ما يشهده العصر الحالي من تغييرات،أريد ان كون 
جزءا من جيل قرر الدفاع باستماتة عن الديمقراطية. 
أنا من عائلة عرفت تاريخ أوروبا وأريد أن أنتمي 
يحدد  ذلك  ألن  األوروبية،  السيادة  عن  يدافع  لجيل 
مستقبلنا و مستقبل كل مواطنينا. مسؤوليتنا، هي أن 
للمواطنين من أن  نقاشا أوروبيا، حتى نسمح  ننظم 
تبعث  و  حرة  و  ديمقراطية  بروح  أوروبا  يختاروا 
على األمل. ينبغي أن نفكر في تاسيس سيادة أوروبية 
جديدة، حيث نحمي مواطنينا من أي أخطار داهمة"

إرساء سبل السالم
الرئيس الفرنسي قال "هناك الكثيرون ممن يفكرون 
حلول  تفضيل  في  االستمرار  نستطيع  أننا  اليوم 
المواجهات المعتادة و أن نضرب صفحا عن ركائز 
الرئيس  اليقين.  أسباب  على  تعتمد  التي  الماضي، 

لقد سعينا من   : أوضح  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي 
أجل إرساء سبل السالم"

الهوية الوطنية
التي  هي  األوروبية  "هويتنا  قال:  الفرنسي  الرئيس 
في  معالمها  رسمنا  سواء  ومستقبلنا  رؤانا  تحدد 
ديمقراطيتنا  هي  هويتنا  ببروكسل،  أو  ستراسبورغ 
التي تقوم على الدفاع عن المواطن،و المواطن وفقط 
. أتحدث هنا عن ديمقراطية ليبيرالية و حرة أيضا. 
و  الكبيرة،  الديمقراطية  عبر  هويتها  تحمي  أوروبا 
سلطة الديمقراطية ظاهرة هنا يجب أن ندافع عنها 

دفاعا مستميتا".

النموذج األوروبي و العيش معا
أن  "ينبغي  ماكرون:  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس 
نحدث تضامنا ما بين برلمانيي أوروبا جميعها لنشكل 
نموذجا حيا، نحن نعيش النموذج األوروبي منذ 70 
عاما ، لكن ينبغي أن ننظر فيه و نجدد من بعض 
والراهن. الحديث  العصر  ضرورات  وفق  معالمه 
على  الحقيقية  أسسه  في  يقوم  األوروبي  النموذج 
وإعطاء  األوروبية.  الدول  داخل  االقليات  احترام 
كبير اهتمام لمسألة االختالف باعتبارها عمود حياتنا 
ماكرون سوى  ذلك حسب  يتحقق  ال  و  معا  للعيش 
بتحقيق سبل المساواة واالختالف في الرؤى ايضا".

المعادون للمشروع االوروبي
"هناك  ماكرون:  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  قال 
وأنا  األوروبي  المشروع  بمعاداة  تنادي  أصوات 
الجميع  مع  تحدث  أن  ينبغي  مضيفا  حنقها  اتفهم 
و  مواطنينا  تحمي  مستقبلية  طريق  خارطة  لتحديد 
يتم ذلك عبر إدخال إصالحات داخل أوروبا سواء 
الرئيس  اقتصادية.  أو  سياسية  طروحات  خال  من 
الفرنسي أضاف إن الداعين لنبذ أوروبا إنما يحملون 
أحالم  و  األوروبي  المشروع  قتل  لى  تعمل  رؤى 
األوروبي  ذاته.المواطن  الوقت  في  األوروبييين 
بحاجة إلى مشروع جديد يتحدث عن تطلعاته وليس 
إلى خطابات عدائية رنانة و كالم إنشائي ال مغزى 

له يستثمر في سياسة التخويف".

حوار من أجل إصالح المشروع األوروبي
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد على ضرورة 
القيام بنقاشات حقيقية،من خالل التحدث عن اوروبا- 

حسام الحداد
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جامعة و ال نكتفي باتهام بروكسل بأنها قصرت مع 
الدفع  اجل  من  إيجابي  بخطاب  "نطالب  أوروبا، 
قدما بأوروبا إلى األمام.الديمقراطية األوروبية،هي 
األساس الذي يتشكل منها خطابنا السياسي وتتشكل 
من  حوار  بإقامة  ماكرون  الوطنية.طالبت  سياساتنا 
للنقاش حول أروبا لكن مع المواطنين،  خالل هيئة 
من  هو  المواطن  مضيفا  تطويره  يمكن  ما  لتحديد 
الخطاب  عليها  يقوم  أن  ينبغي  التي  اآلليات  يقرر 

اإلصالحي".

المصالح األوروبية
به  تقوم  بما  إيمانويل ماكرو  الفرنسي  الرئيس  أشاد 
الهيئات األوروبية من جهد كبير في سيبيل أوروبا 
التي  األوروبية  المصالح  عن  الدفاع  و  موحدة 
عن  "الدفاع  .مضيفا  للمواطن  العام  الصالح  تحمي 
الشأن عبر  يتم  لكن  إنشائيا، و  ليس كالمام  أرووبا 
بمواجهة سياسة  فاعلة تسمح  الحفاظ على سياسات 
عدم االستقرار و األمن. تلك هي الرؤية التي أدافع 
البرلمان  أيضا.  الحقيقي  و  العام  مفهومها  في  عنها 
هو  و  أوروبا،  مستقبل  يحدد  الذي  هو  األوروبي 
من يدافع عن سيادتها، حيث هنا أيضا تتم المناقشة 
نشكل  أن  ينبغي  هنا  االستقرار.  و  األمن  بشان 
رؤية أوروبية موحدة علينا أن نضرب صفحا عن 
االنقسامات داخل أوروبا وننظر إلى المستقبل برؤية 

موحدة وضامنة لمشروعنا األوروبي الكبير"

برنامج أوروبي الستقبال الالجئين
أيضا:  أوضح  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس 
الستقبال  أرووبيا  برنامجا  ننشىء  أن  "علينا 
في  ماكرون  إيمانويل  توزيعهم.واعلن  و  الالجئين 
اكتوبر الماضي أن فرنسا "ستستقبل خالل العامين 
وتشاد  النيجر  لجوء" من  المقبلين 10 آالف طالب 
ولبنان واألردن وتركيا.كما أعلن أن فرنسا ستطبق 
المهاجرين  لترحيل  صرامة"  "أكثر  إجراءات 
لمن  اللجوء  منح  على  ستعمل  بينما  االقتصاديين، 
تنطبق عليهم الشروط.وتعتبر باريس ان الظروف ال 
تسمح في الوقت الراهن بإرسال بعثة إلى ليبيا لفرز 
الرئيسية  البوابة  يعتبر  الذي  البلد  هذا  في  الالجئين 

للهجرة السرية من شمال أفريقيا إلى أوروبا".

روح االنتماء ألوروبا
دعم  على  شدد  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس 
االنتماء ألوروبا في مواجهة  تحفيز روح  سياسات 
التحديات الجسام التي تجابه العالم أجمع أمنيا وسياسيا 
في الوقت ذاته."ما يجمعنا هو روح االنتماء ألوروبا 

و هذا أمر يتعلق بالثقافة الديمقراطية أيضا.:ينبغي أن 
نبني سيادتنا االوروبية لحماية مواطنينا من األخطار 
الداهمة و التي تتمثل في الخطابات الشعوبية المعادية 

للمشروع األوروبي برمته"
وأضاف الرئيس الفرنسي" أنا مسرور جدا لما أبداه 
صارم  موقف  اتخاذ  موضوع  بشأن  األوروبيون 
االقتصادية  والحمائية  االقتصادية  القضايا  حيال 
أيضا. نشكر هنا روح التضامن بين أعضاء االتحاد 
في ما يرتبط، باتفاق المناخ و اتفاق باريس، واضح 

جدا أنه ينبغي أن ندشن مرحلة جديدة."

حماية خصوصية المواطن األوروبي
أحيي   ": قال  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس 
حماية  مجال  في  أوروبا  بذلتها  التي  الجهود 
اآلن  نشكل  نحن  و  لمواطنينا،  الشخصية  البيانات 
إيجاد أرضية  اجل  العالم، من  في  المجال األرحب 
المنوط  االستخدام  عبر  الشخصية  الحريات  لحماية 
الرئيس  المتعددة".واختتم  واستخداماته  باالنترنت 
الفرنسي إيمانويل ماكرون كلمته ب" مطامحنا، هي 

أن نعمل على توحيد أوروبا ضمن هذه الرؤية".

رسالة إلى كل القوى السورية المتحاربة
إنها واحدة من أولى مآسي القرن الحادي والعشرين 
العربي  الوطن  وشعوب  دول  على  حالكاً  بدأ  الذي 
الذي لم يعد يحمل مقومات الوطن سوى في كراسات 

الجغرافيا العتيقة!
في العام 1990 إنتهت الحرب الباردة وإنتهى معها 
حمايته،  ظل  في  ودول  أنظمة  عاشت  قوى  توازن 
االمريكية  المتحدة  الواليات  بقيادة  الغرب  وإنتصر 
والحساب  واالتهام  المحاكمة  قفص  في  ووضع 
الدول  منظومة  مع  سابقاً  التحالف  دول  من  عدد 
االشتراكية وفي مقدمتها العراق الغني القوي وليبيا 
كما  النابض،  العروبة  قلب  الصحراء وسوريا  كنز 
الحساب  يوم  أتى  لقد  تسميتها.  للبعض  يحلو  كان 

وعليها دفع الثمن للذئاب المنتصرة.
ولم تكن الدول العربية غير محتاجة الى تغيير، ولم 
دم  الذئب من  الظلم كبراءة  بريئة من  أنظمتها  تكن 
وعدالة  قدرة  الزمن  عنها  عفا  قد  كان  لقد  يوسف. 
وأمانة! وباتت ظالمة ألنفسها قبل شعوبها، مستحقة 

للتغيير الشامل.

أعود الى سوريا الشعب وما حل ويحل بها.
تراهم  ما  وشعب  بلد  تدمير  اآلخرون  يريد  عندما 
أدوات  يناسبهم ويناسبه من  يبحثوا عن ما  يروحوا 
وطرق تدمير في ظل الظروف واالمكانات المتاحة، 
سياسياً واقتصادياً واعالمياً وقانونياً، ولألسف آخر 

أخراها، إنسانياً!
العربي مساهمين  بالربيع  أسموه  ما  ‘ستغلوا  وهكذا 

في إجهاض جنينه ووليده المنتظر والمؤمل!
التي  لقد كانوا باالمس قد تعاملوا مع ذات االنظمة 
بأساليب  ولكن  تدميرها  في  اليوم  يشاركون  راحوا 
إنها  ذلك،  في  غرابة  وال  بالطبع،  مختلفة،  وطرق 
في  السوري  الشعب  يعرفون  إنهم  السياسة!  لعبة 
مكوناته وتاريخه وأديانه ومذاهبه وعرقياته وطوائفه 
وطبقاته االجتماعية واقتصاده وآليات حياته اليومية 
وغيرها مما يمكن تسييرها من خالله. انهم يعرفون 
معه  ويتعاملون  يبغونه  وما  جيداً  سوريا  محيط 
وللبنان  فلتركيا  ولها.  سوريا  من  يريدونه  ما  وفق 
والسرائيل وللعراق ولالردن وما حولها وما بعدها 
رؤى ومصالح وطموحات في سوريا التي يريدون.  
االنسانية  الحياة  في  واقعية  مسألة  كذلك،  وهذه، 

والعالقات الدولية.
أنفسهم  تشتهي  بما  الخرائط  يرسموا  "األقوياء"  إن 
واقتصاداً  سياسة  وأطماعهم  مصالحهم  ويحقق 
وهيمنة! ويعملوا ليل نهار على تحقيقها طالما كان 

لذلك سبياًل...
وبالعدالة  الديكتاتورية  ضد  بالديمقراطية  تاجروا 
االقليات  وبحقوق  التخلف  ضد  وبالتقدم  الظلم  ضد 
ضد األكثرية وبالمسيحية ضد االسالمية وبالكردية 
العلوية وبالشعوبية ضد  العربية وبالسنية ضد  ضد 
ضد  وباليسارية  الدينية  ضد  وبالعلمانية  القومية 
اليمينية وبكل المتضادات ونجحوا في تدمير سوريا 
خرائب  باتت  حتى  وتمزيقاً،  وتشريداً  قتاًل  وشعبها 

وأنقاض ونفوس متنافرة...
يزالوا، وأمعنوا في  الحرب، وال  أدار األشرار  لقد 
فال  والمقاومة،  والحضارة  التاريخ  سوريا  سحق 
باالمر  رضى  الشعب  وال  تنحى،  أو  مات  األسد 
وتتعالى  ينزف  الدم  زال  وما  وخنع..   الواقع 

صرخات االيتام والثكالى...
وأنابوا  وهيمنة  ونهب  تدمير  سياسة  رسموها  لقد 

عنهم دواًل إقليمية ليستمر لهيب الحرب والدمار...
متى يصحو وعينا ومتى يولد ضميرنا ومتى تنتشي 

فينا الكرامة وتسمو نفوسنا؟!
إنها اإلرادة واألمل وبالله االستعانة....

د. نزار محمود



Goldammer Str. 34a, 
12351 Berlin
Tel.:      0172 3282282
E-Mail: said_cairo@hotmail.de
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- استعداد لتنفيذ أفكارك للمنازل والمكاتب والشركات
- أطقم صالونات
- تحـف وأنتيــك

- مقاسـات وموديالت متنوعة لكل األماكـن واألذواق
- كراســي، طاوالت وكنابيات أنيقــة لكل المناســبات

عروض مستمرة ومتجددة
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عدت يا رمضان .. فأهال بك ضيفا عزيزا .. ليت 
ما  يتعلمون  يا رمضان  العام  هذا  ألمانيا  في  أهلنا 

معنى التضامن .. 

فالتضامن قيمة أخالقية و شعور وواجب إنساني نبيل 
ال يمكن أن يؤمن به ويتحلّى بخصاله إال من كانت 
االجتماعي  وبالحّس  باإلنسانية  مفعمة  شخصية  له 
المرهف وهو عالقة اجتماعية ورباط بين األفراد ، 

وهو عالقة حضارية بين المجموعات.
حسب  كل  والجماعات،  األفراد  مسؤولية  التضامن 
موقعه وإمكانياته، والتخلي عن روح التضامن هو   
تخل عن روح اإلنسانية. وال يتأتى ذلك إال بالتعاون 
الحاالت  مختلف  في  والتآزر  والتكافل  والتآخي 
مطلقة  إنسانية  قيمة  التضامن  إن  والوضعيات.  
تتقيد بدين أو لون أو عرق أو لغة بقدر ما هي  ال 
إنسانيته  توكيل  يستحث صاحبه على  شعور سامي 
وإثبات ارتباطه باآلخر.  فطاقة الفرد ال ترقى أبدا 
الدعم  إلى  محتاجا  يظل  حيث  الجماعة  قدرات  إلى 

والمساندة في مواجهة ما يتخطى حجم إمكانياته.
الطاقة،  تجديد  و  الخير  تحقيق  التعاون:   ثمار  من 
الهمم، ويضوي  الحماس وتضعف  يخمد  ما  فكثيراً 
التجديد، ويكل الفكر، ويقل اإلنتاج، وتتأخر النتائج، 
الهمم من  انبعثت  الواحد  الهدف  فإذا ما تالقى أهل 
جديد وتجددت الطاقة وعادت الحيوية مرة أخرى ، 
واإلنتاج  التقدم  إلى  يؤدي  التسابق  إلى  الهمم  فشحذ 

والتفوق. 
والتضامن في الحقيقة هو ما ينقص الجالية العربية 
في ألمانيا  ... ال ينقصها العدد أو العدة، ال ينقصها 
لقد  المواهب.  أو  األهداف  أو  األفكار  أو  األموال 
التي  الحالة  إلى  والمجموعات  األفراد  أنانية  أدت 
أن  يعلم  الكل  بأكملها.  العربية  الجالية  إليها  وصلت 
هناك خطأ ما في طريقة إدارة األمور داخل الجالية، 
التوجهات  وصراع  كثيرة،  الشخصية  فالصراعات 
السياسية في البالد األم أتت معنا إلى هنا لتزيد حالة 
ترنح وتخبط الجالية في إدارة شؤونها، أو على األقل 

الحفاظ على حد أدني مشترك في العمل والتعامل. 
مفيد  هو  بما  يهتمون  أفرادها  و  الجالية  تعد  لم 
في  وأنانية  ضيقة  نظرة  لديهم  أصبحت  للجميع، 
حساب األمور، كل يريد استفادة شخصية ومباشرة. 
واألمثلة على هذه الحالة المرضية من داخل الجالية 

كثيرة.

االنفتاح على اآلخر
لإلسالم  سلبية  نظرة  هناك  أن  نعرف  أن  علينا 
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. 
خوف  دون  الغربي  بالمجتمع  االختالط  نموذج  إن 
احترام  المسلم  يكسب  ما  وهو  النماذج،  أفضل  هو 
اآلخرين ويعطي دلياًل على مدى قوة وثبات المعتقد 
أو  اضمحالل  أو  انهيار  من  خوف  دون  والهوية 
ذوبان في ثقافة ، وما أضاع هيبة العرب والمسلمين 
أمام اآلخر فضاًل  بتخاذلنا وضعف حجتنا  إال نحن 
عن رضانا بالذل والمهانة وتهميشنا في اتخاذ القرار 

حتى داخل بالدنا.
كعرب  نحن  فينا  المشكلة  بأن  نعترف  وأن  البد 
تشهدها  التي  القمع  لحالة  نظراً  فنحن  ومسلمين، 
كافة الدول العربية وأغلب الدول اإلسالمية لم نعتد 
على قبول، بل ونتعجب من مثل هذه القرارات التي 
تصويت  على  بناء  الحكومات  وتعتمدها  تتخذها 
المواطن، حتى وإن تسببت لها في أزمات دبلوماسية 
الحق  صاحب  هو  هنا  فالمواطن  اقتصادية،  أو 
من  يشاء  ما  إرساء  في  واألخير  األول  والقرار 
قوانين أو اتفاقات هامة تمس حياته دون أن تمارس 
ناضج  "غير  باعتباره  عليه  أبوية  سلطة  أي  الدولة 
أنه  أو  العرب،  يقول بعض حكام  كما  ديمقراطيا"، 
غير مستعد بعد التخاذ قرارات حاسمة تتعلق بحياته 
اليومية كما يقول السادة  خبراء  تزوير االنتخابات 
.. أي انتخابات مهما كانت صغيرة حتى وإن كانت 

لنادي أعضاء هيئة تدريس !!

رمضان بال حرب
الرابط  ضعف  مع 
العرب  بين  االسالمى 
القبلية  الجاهلية  عادت 
القبيح من  تطل بوجهها 
عادت  ولكنها   ، جديد 
دون  فقط  بالمساوئ 
كان  فقد  الحسنات، 
الجاهلية  فى  العرب 
االشهر  يحترمون 
الحرم، وأقصى ما كان 
العرب  بعض  يفعله 
شهر  تقديم  هو  للتحايل 
رجب أو تأخيره كى ال 
فى  بالقتال  أحد  يتهمهم 

شهر حرام.
اليوم  العرب  بعض  أما 

فال شيء عندهم محرم ، كل شيء مباح ، فالحرب 
طوال العام ، وهو شيء يتنافى مع الفطرة التى فطر 
الله الناس عليها ، فعدة الشهور عند الله اثنا عشر 
بين  القتال  فيها  الله  ، حرم  أربعة حرم  منها  شهراً 
فى  نجدهم  ولكننا   ، الناس  أجل مصلحة  من  الناس 
يتقاتلون  ليبيا  وفى  سوريا  وفى  اليمن  وفى  العراق 

حتى فى أيام االعياد.
لنجعل شهر رمضان شهر سالم لكل العالم ، تتوقف 
فيه الحروب بين االفراد والعائالت والقبائل والدول 
واالنحدار  الحضيض  وليكن   ، الدولية  والتحالفات 
 - العربية  الصراعات  فى  البعض  اليه  الذى وصل 
العربية هو نهاية قاع السقوط بالنسبة لبعض العرب 
ولبعض المسلمين ، ولنبدأ فى الصعود بقيم السالم 

والحق والعدل والخير للجميع.
وليكن ن شهر رمضان المعظم هو ايام هدنة يتوقف 
فيه القتال ولندع المساجد تمتلئ بالمصلين فى العشاء 
لندع  االوقات دون خوف،  والفجر وكل  والتراويح 
العالم  أطفال  بقية  مثل  كأطفال  يعيشون  االطفال 

ولندع النساء يعشن كنساء مثل بقية نساء العالم ، 
فكلنا  البعض  بعضنا  قتل  نتعجل  ألن  داعى  وال 

راحلون عن هذه الدنيا آجاًل أو عاجاًل.

فهل علمتنا رمضان كيف نتضامن لندافع عن 
حقوقنا ؟ ...



Brechbohnen Crop's 1 Kg Blumenkohl Crop's 1 Kg Kaisergemüse Crop's 750 gBroccoli Crop's 1 Kg

Hähnchenburger 2520 g, 36X70 g

Hähnchennuggets 800 g, 8X70 g Hähnchenschnitzel 800 g, 8X70 g Kalem Börek. Käse 400 g Teigröllchen mit Käse 1000 g

Hähnchenburger 2160 g, 36X60 g

Hähnchenbratrollen 2800 g, 40X70 g

Hähnchenbratrollen 2400 g, 40X60 g Hähnchen Cordon Bleu 500 g, 50X100 g

Hähnchennuggets Anur 480 g

Hamburg

Magdeburg

und viele Nebenstädte ....

Leipzig

Halle
Dresden

Cottbus

Rostock

BerlinBerlin



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

Okra SuperFresh 450 g Lahmacun mit Soja 420 g Erbsen SuperFresh 450 gRulo Börek mit Spinat 500 g

Spinat SuperFresh 450 gGrüne Bohnen 450 g

Ton Baliği SuperFresh Ton Baliği SuperFresh

Kadayif Fatlisi Sultan 550 g + 20 g Katmer Sultan 180 g + 20 g

Maraş Usulü Sultan Künefe 1000 ml. Maraş Usulü Sultan Künefe 900 ml.Sultan Dessert 900 ml.

Tuinbonnen Alkhadraa Grüne Bohnen gebr Okra (1) ALKHADRAA Molokhia Leaves 
ALKHADRAA 

Molokhia Fijn ALKHADRAA Artichoke Alkhadraa 
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NOTDIENSTE
Polizei, 110
Feuerwehr, 112
Kindernotdienst,
610061  /  19720
Arzt-Notruf,
310031  /  19242 
Fahrdienst
für Behinderte,  478820
Apotheken-
bereitschaft, 0800 0022833
Giftnotruf, 19240
Zahnärztlicher
Notdienst, 
89004333
Auskunft
- Inland,  11833
- Ausland, 11831
Flughäfen (Infos), 
0180 5000186
Deutsche Bahn AG,  
Auskunft, 0180 5996633
BVG, 19419
Omnibus-
Bahnhof,  
Funkturm / Auskunft, 
3018028
Vattenfall,
(Störung) 26712525

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

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

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

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

 

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

Ausländerangelegenheiten
Landeseinwohneramt

Außenstelle:
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U.-Bhf. Mierendorffplatz
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23:03
23:05
23:07
23:08
23:10
23:12
23:13

20:34
20:35
20:37
20:39
20:40
20:42
20:44
20:46
20:47
20:49
20:51
20:52
20:54
20:55
20:57
20:59
21:00
21:02
21:03
21:05
21:06
21:08
21:09
21:11
21:12
21:14
21:15
21:16
21:18
21:19
21:20

17:08
17:09
17:09
17:10
17:11
17:12
17:12
17:13
17:14
17:14
17:15
17:16
17:16
17:17
17:18
17:18
17:19
17:20
17:20
17:21
17:21
17:22
17:23
17:23
17:24
17:24
17:25
17:25
17:26
17:26
17:27

13:05
13:05
13:05
13:05
13:05
13:05
13:05
13:05
13:05
13:05
13:05
13:05
13:05
13:05
13:05
13:05
13:05
13:05
13:05
13:05
13:05
13:05
13:05
13:05
13:05
13:05
13:05
13:06
13:06
13:06
13:06

05:33
05:31
05:29
05:27
05:25
05:24
05:22
05:20
05:18
05:16
05:15
05:13
05:11
05:10
05:08
05:07
05:05
05:04
05:02
05:01
04:59
04:58
04:57
04:55
04:54
04:53
04:52
04:51
04:50
04:49
04:48

03:46
03:43
03:41
03:38
03:36
03:34
03:31
03:29
03:27
03:25
03:22
03:20
03:18
03:16
03:14
03:12
03:10
03:08
03:06
03:04
03:02
03:00
02:58
02:56
02:54
02:53
02:51
02:49
02:48
02:46
02:45

 أحتفل الدكتور فواز محمد جرادات بعید میالد ابنتھ سلمى و التي أطفأت 
«الشمعة األولى» ، و قد حضر الحفل جمع من األھل و األصدقاء

1
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AACHEN
Moscheen
Arrahman Moschee
Brabantstr. 8, 52070 Aachen
BOCHUM
Moscheen
Islamische Gemeinde e.V.
Dibergstr. 37, 44789 Bochum
Tel.: 0234-300182
BONN
Botschaften
Algerien
Rheinallee 32-34, 53173 Bonn
Tel.: 0228-94 37 60
Katar
Godesberger Allee 77 -81, 53175 Bonn
Tel.: 0228/36 78 50
Tunesien
Godesberger Allee 103, 53175 Bonn
Tel.: 0228-8 48 96 00
V.A.Emirate
Erste Fährgasse 6, 53113 Bonn
Tel.: 0228-26 70 70
Moscheen
Al Ansar Moschee
Bonnerstr. 93
53173Bonn
Al-Muhadschirin Moschee
Theaterstr. 12
53111 Bonn
Al-Muhsinin
Schwarzer Weg 41
53227 Bonn
Ar-Rahmah
Galileistraße 226
53177 Bonn 
Assonnah-Moschee
Siemensstraße 102
53121 Bonn
Vereine
Arabien Sport- und Culture Verein e.V.

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

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

53117 Bonn 
Dr. med. Dent. Kathrin El Khaldi
Theaterplatz 2
53177 Bonn
Dr. Hosain El Karkani
Kinderarzt - Allergologie
Pfeilstr.1, 53919 Weilerswist
Dr. Khaled Hamam
Kinder- & Jugendmedizin / Kinderkardiologie
Marktstr. 101, 56564 Neuwied
Tel.: 02631/31713
Physiotherapie
Jalal Al Suleiman
Beueler Bahnhofplatz 26, 53225 Bonn
Tel. 0228-471317
Apotheken
Herz Apotheke
Apotheker Maher Hamam
Oppelnerstr. 130, 53119 Bonn
Tel.: 022897626845
Rhein Apotheke
Apotheker Al-Hafez
Gerhard-von-Are-Str. 4-6
53111 Bonn 
Hofgarten Apotheke
Kaiserplatz 16
53113 Bonn
Ahorn Apotheke
Reichsstr. 51
53125 Bonn
Apotheke Theaterpassage
Koblenzer Str. 60
53173 Bonn
Alte Apotheke
Koblenzerstr. 58
53173 Bonn
Einzelhandel
Agadir Shop
Bonnerstr. 3,53173 Bonn
Asif Pervaiz Asian Food Shop
Stiftsplatz 2, 53111 Bonn
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Bagdad Shop
Koblenzer Str. 32, 53173 Bonn
Bagdad Market
Plittersdorferstr. 553173 Bonn
Basra Feinkost
Christian-Lassen-Straße 10b
53117 Bonn
Islamischer Laden M•S
Bonner Strasse 15, 53173 Bonn 
Maroc Shop
Plittersdorfer Str. 5, 53173 Bonn 
Mevlana Market
Oppelner Str. 23, 53119 Bonn 
SES GmbH
Südstr. 124, 53175 Bonn
Ümit Market
Rochusstr. 222, 53123 Bonn
Schulen
Bonn International School
Martin-Luther-King-Straße 14, 53175 Bonn
Tel.: 0228 / 30854-0
König-Fahd-Akademie Bonn
Staatlich genehmigte Grund- &
Teilhauptschule
Mallwitzstr. 2-4, 53117 Bonn 
Tel. 0228-346001
Restaurants
Cafe Club Safad
Bonnerstr. 19, 53173 Bonn
Divan
Kölnstr. 13
53111 Bonn
Hauraman
Moltkestr. 38
53173 Bonn
Phoenicia Lounge
Clemens-august-str. 34
53115 Bonn
Serhat
Bertha-von-Suttner-Pl. 11, 53111 Bonn
Tel.: 0228-5552982
Fahrschulen
Zerhouni
Röntgenstr. 19, 53177 Bonn
Tel. 0228-4468710
Friseur-Salon
Babylon
Koblenzer Str. 32, 53173 Bonn
Tel. 0228-3361641
Coiffeur Fida
Pauluspl. 5, 53119 Bonn
Tel. 0228-9663552
Lorenz
Am Fronhof 4-10, 53117 Bonn
Tel. 0228-3509476
Miss Beauty
Pauluspl. 5, 53119 Bonn
Tel. 0228-660867
Arab. Mix
Ansari Service
Bonner Str. 9, 53173 Bonn
Tel. 0170-3097254
BOCHUM
Drogerie
F&S
Tel.: 0178-5005067
BREMEN
Botschaften
Marokko
Wegesende 3, 28195 Bremen
Tel.: 0421-3 30 73 85
Sudan
Getreidestraße 7, 28217 Bremen
Tel.: 0421-6 18 08 90
Moscheen
Al-Mustafa Gemeinschaft e.V. 
Nordstr. 331,28217 Bremen
Islamische Gemeinde 
Bremervörder Str. 45,28219 Bremen
Tel.: 0421-395687
Ausländer
Ausländerbehörden
Stresemannstraße 48, 28207 Bremen
Tel.: 0421-361-15275/ 361-15004
Notdienste
Ärztlicher Notdienst
Tel.: 1 92 92
Zahnärztlicher Notdienst
Tel.: 1 22 33
Kinderärztlicher Notfalldienst
Tel.: 3 40 44 44
Fundamt Bremen
Tel.: 361-1 00 79
Giftnotruf
Tel.: 0551-19 24 0
Krankenwagen
Tel.: 30 30 - 2

Opfer Notruf 
Tel.: 01803-34 34 34 
Behindertenfahrdienste
Tel.: 0421-38 69 00
Behindertenberatung
Glücksburger Straße 10,
28219 Bremen
Tel.: 0421-390 99 361
Strom
Tel.: 0421-792 88-0
Funk-Taxi
Tel.: 0421-1 40 14
Kfz-Zulassungen
Am Dobben 47, 28203 Bremen
Tel.: 0421-77766
Abwasser
Tel.: 0421-707 010-0
Familienservice Bremen
Slevogtstraße 50-52, 28209 Bremen
Tel.: 0421-3461643
Kreditkartensperrung 
Tel.: 0421-361 4102
Verbraucherzentrale
Hafenstraße 117, 26194 Bremerhaven
Tel.: 0471-26194
DARMSTADT
Moscheen
Alrahma Moschee 
Rheinstr. 42-46, 64289 Darmstadt
Tel.: 06151-375549
Arabisch-Türkischer Freundschafts V.  
Saalbaustr. 27, 64283 Darmstadt
Tel.: 06151-291592
Moschee Issalam e.V. 
Sensfelderweg 24, 64293 Darmstadt
Tel.: 06151-897988
DORTMUND
Moscheen
Abu Bakr Moschee
Carl-Holtschneider-Str. 8a
44145 Dortmund, Tel.: 0231-836904
Al-Fath Moschee
Mallinckrodtstr. 186 A
44147 Dortmund, Tel.: 0231-88 24 611
Ausländer
Ausländerbehörde
Kaiserstraße 129-131,
44122 Dortmund 
Tel.: 0231-5184-301
Öffnungszeiten:
Mo u. Fr: 08.00 - 11.30 Uhr
Di: 08.00 - 11.30/ 13.00 - 15.00 Uhr
Mi: geschlossen
Do: 08.00 - 11.30/ 13.00 - 16.30 Uhr
Notdienste
Ärztlicher Notfalldienst
Tel.: 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

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



الخدمات التي نقدمها تشمل:
القضايا مع  أنواع  بجميع  والموكلين  العمالء  وتمثيل  استشارات   -1
عدد من المحامين والمستشارين القانونيين األكفاء والمؤهلين لدى:

   ← قانون األجانب
   ← القانون العائلي
   ← قانون الجنايات

   ← قانون وسائل النقل
   ← قانون الشؤون االجتماعية

2- مرافقة وترجمة باللغة العربية لدى الدوائر التالية:
   ← دائرة األجانب والجوازات

   ← دائرة اللجوء
   ← دائرة العمل/الشؤون االجتماعية

   ← البلديات
   ← محاكم

   ← السفارات
   ← دائرة األحوال المدنية
   ← دائرة الشباب والطفل
   ← األطباء والمستشفيات

3- مجاالت الترجمة
   ← وثائق وشهادات رسمية

   ← معامالت قضائية وقانونية
   ← شهادات خبرة وعمل

   ← تقارير طبية
   ← ترجمة رخصة القيادة

   ← جميع أنواع العقود
   ← عقود بأنواعها

Zur unseren Leistungen zählen:

1- Beratung und Vertretung durch unsere    
Kooperationspartner-Fachanwälte in den 
Bereichen:
   → Ausländerrecht
   → Familienrecht
   → Strafrecht
   → Verkehrsrecht
   → Sozialrecht
2- Arabischer Begleitservice für folgende 
Einrichtungen:
   → Ausländerbehörden
   → Asylbehörden
   → Jobcenter/Sozialämter
   → Burgerämter
   → Gerichte
   → Botschaften
   → Standesämter
   → Jugendämter
   → Ärzte und Krankenhäuser
3- Übersetzung von:
   → Urkunden
   → Rechtsurteilen
   → Zeugnissen
   → Medizinischen Berichten
   → Führerscheinen
   → Verträgen
   → Sonstigen Dokumenten

تحتاج مساعدة لدى السلطات؟
Hilfe bei Behörden?

تبحث عن مترجم فوري؟
Dolmetscher gesucht?

تبحث عن محامي؟
Anwalt gesucht?

استشارات
مرافقة
خدمات
Beratend
Begleitend
Unterstützend

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

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

العربية والعكس أيضاً
4- تخليص المعامالت وتصديق الوثائق المترجمة.

5- تعبئة االستمارات والطلبات لدى الدوائر والمؤسسات الرسمية  
    والخاصة.

6- كل مايتعلق بطلبات تأشيرة الدخول ولم الشمل.
7- متعاقدون لدى شركات التأمين المختلفة )تأمين صحي - تأمين  

    سيارة ...(

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

4- Beglaubigung und Legalisierung von Dokumenten
5- Ausfüllen von Antragsformularen
6- Visaservice/ Familienzusammenführung
7- Kooperation mit Versicherungsmakler
    (bis zu 100€ Cash-Back bei ausgewählten     
    Krankenkassen(

Wir bieten Beratungs- und Begleitservice um die behördlichen Ausländerangelegenheiten an.

w w w . n a w a - c o n s u l t i n g . d e

 Unser Team  فريق العمل

مكتب نافا للخدمات العامة واالستشارات
المستشار العائلي زكريا وهبي

المهندس نادر وهبي

Zakareia Wahbi 
(erfahrener Berater) 

und das Nawa Consulting 
& Services Team
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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



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

Bruchstraße 76
D-40235 Düsseldorf

Amawi

DÜSSELDORF

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

خبراء في كل ما يخص السيارات

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

www.gutachten-amawi.de
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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 Mainhausen- 
Mainflingen, Tel.: 06182-23544
Apotheken 
Lotus Apotheke
Kaiser Str. 72, 60329 Frankfurt a.M 
Tel.: 069-236312 
Rechtsanwälte
Kanziel Gründau Rechtsanwälte 
Peter Müller & Walled El- Nashar
Siedler Str. 2, 63584 Mittelgründau
Tel.: 06058-8464
Restaurants
Imbiss Melila
Karlsruher Str. 3, 60329 Frankfurt a.M
Tel.: 069-234602

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
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Hammer Deich 12-18, 20537 Hamburg
Tel.: 040-2500022
Mirex Automobile
Spalding Str. 75, 20097 Hamburg
Te.: 040-230382 
Juwelier
Disli Adil Juwelier
- Billstedter Platz 28 22111 Hamburg
  Tel.: 040-73673139
- Öjendorfer Damm 57 22043 Hamburg
  Tel.: 040-6546119
E. Awad Goldschmiedemeisterin 
Alsterchaussee 3, 20149 Hamburg
Tel.: 040-443600
Suzan Juwelier
Steindamm 37, 20099 Hamburg
Tel.: 040-243283
Textilien/ Mode/ Möbel
Ajamko Import & Export
Kreuzweg 20, 20099 Hamburg
Tel.: 040-249844
Arabtainment (CD‘s / DVD‘s)
Aspelohe 27 A, 22848 Hamburg
Tel.: 040-30854090
Boutique Hayul Musallin
Kleiner Pulverteich 9, 20099 Hamburg
Tel.: 040-41924360
Hidjab Style
Kleiner Pulverteich 9, 20099 Hamburg
Tel.: 040 - 41 924 360 
Orient-Mode
Lübecker Straße 129, 22087 Hamburg
Tel.: 040-25497620 
Shisha-Basar
Heimfelder Strasse 29a, 21075 Hamburg
Tel.: 040-79005741
Medien
Taxxim Print Druckerei 
Bökmann Str. 14, 20099 Hamburg
Tel.: 040-25328044
Logistik
Cotrans GmbH
Adenauerallee 1, 20097 Hamburg
Tel.: 040-28008433
Mangel Trading & Shipping Co.
Billstr. 33, 20539 Hamburg
Tel.: 040-81978530
HANNOVER
Botschaften
Jordanien
Andreaestraße 1, 30159 Hannover
Tel.: 0511-32 38 34
Moscheen
Islamisches Zentrum
Kornstr. 25, 30167 Hannover
Tel.: 0511-7 01 11 13
Moschee Sunnah
Asternstr. 10, 30167 Hannover
Tel.: 0511-7635670
Ausländer
Ausländerbehörde
Leinstr. 14, 30159 Hannover
Öffnungszeiten: Mo u. Di:  8:30 - 13:00 Uhr
Do: 8:30 - 13:00/ 14:30 - 18:00 Uhr 
Fr: 8:30 - 12:00 Uhr
Notdienste
Arztnotruf 
Tel.: 0511-1 92 42 / 31 40 44
Notfalldienst Augenarzt
Tel.: 0511-314044 
Notfalldienst Frauenarzt
Tel.: 0511-314044 
Notfalldienst HNO-Arzt
Tel.: 0511 / 314044 
Zahnärztlicher Notfalldienst
Tel.: 0511-31 10 31 
Rettungsleitstelle
Tel.: 0511-19222 
Giftnotruf  
Tel.: 0551-19240 
Apotheken-Notdienst
Tel.: 0 11 89 
Zentralruf der Autoversicherer
Tel.: 0180-25026
Abwasser (Störung)
Tel.: 0511-168-4 73 77 
ADAC Pannenhilfe
Tel.: 0180- 2 222 222 
Strom Störungsannahme
Tel.: 0511-4 30-31 11
Gasversorgung Störungsannahme
Tel.: 0511-4 30-41 11  
Reisen
INCE Reisen
Münzstr. 7, 30159 Hannover
Tel.: 051117333

Restaurants
Beit El Pascha
Goethestr. 23, 30169 Hannover
Tel.: 0511-1694706
Falafel Habibi
Nikolaistr. 3, 30159 Hannover
Tel.: 0511-1696155
Restaurant Granatapfel
Oelzenstr. 12, 30169 Hannover
Tel.: 0511-2285556
Juwelier
Juwelier Sarah
Goethestr. 15, 30169 Hannover
Tel.: 0511-2133338
MIMI Silber & Modeschmuck
Goethestr. 35, 30169 Hannover
Tel.: 0511-1325366
Festlichkeiten
Orientalische Party Service
Davenstedter Str. 125-127, 30455 Hannover 
Tel.: 0511-2133338
IDSTEIN
Botschaften
Sudan
Lanaer Straße 1, 65510 Idstein
Tel.: 06126-94 15 11
KAARST
Ärzte
Houaida Taraji
FA für Frauenheilkunde
Lindenplatz 4, 41564 Kaarst
Tel: 02131-602888
KARLSRUHE
Moscheen
An-Nur Moschee
Neisser Str. 10, 76139 Karlsruhe
Tel.: 0721-678685
KASSEL
Botschaften
Marokko
Hainbuchstraße 27, 34128 Kassel
Tel.: 0561-62 103
KIEL
Moscheen
Arabischer Kulturverein 
Diedrichstr. 2, 24143 Kiel
Tel.: 0431-7399171
KEMPEN
Autos
Rabati
Kfz -meisterbetrieb
Kleinbahn str 53, 47906 -kempen
KÖLN
Moscheen
Abu Bakr Moschee
Höninger Weg 5, 50969 Köln
Tel.: 0221-218676
Hamza Moschee
Taunausstr. 14, 51105 Köln
Ausländer
Ausländerbehörde
Blaubach 13, 50676 Köln
Tel.: 0221-221-25601
Öffnungszeiten:
Mo - Do: 7.30- 12.00, Fr: 7.30 - 11.00 Uhr 
Notdienste
Kinderärztlicher Notdienst
Tel.: 01805-044 100
Zahnärztlicher Notfalldienst
Tel.: 01805-986 700
Familienberatungsstelle
Tel.: 0221-577770
Behindertenfahrdienst
Tel.: 0221-9891681
Behindertenzentrum
Tel.: 0221-7775 318
Hochwasserschutzzentrale
Tel.: 0221-221-24242
Abwasser (Störung)
Tel.: 0221-221-26868
Kfz-Zulassung
Herkulesstraße 42, 50823 Köln 
Tel.: 022-221-26692 / 26635
Strom
Tel.: 06 31-36 40-110
Dr.med-omar kezze
Zülplcher platz 2, 50674 köln
Ärzte
Frauenarzt dr samar hababa 
50674 Köln
Tel. 0221-2405533
Friseur-Salons
Lorenz
Hohe Pforte 4-6, 50676 Köln
Tel.: 0221-22907737
KREFELD

dolmetscher
Al nahhas
Uerdinger ,str 67, 47799 Krefeld
Tel.: 02151-20786
Vereine
Islamische Vereinigung e.V.
Am Verschubbahnhof 81, 47809 Krefeld
Tel.: 02151-313774
Lebensmittel
Arze Markt
Lewerentzstr. 15, 47798 Krefeld
Tel.: 02151-9371492
Dolmetscher 
Mohamad Zarouali                                                                                                  
Markt  Str.107, 47798 Krefeld
Tel.:01797271076
Fest-& Veranstaltungssaal
Majestät
Lenenweg 14,  47918 Krefeld                             
Tel:021 5161 88 55
LUDWIGSBURG
Juwelier
Juwelier Dubai
Reithausplatz 5, 71634 Ludwigsburg
Te.: 0714-16434772, Telefax: 19743663
LUDWIGSHAFEN
Moscheen
Arabischer Kulturverein
Bismarckstr. 120 A
67059 Ludwigshafen am Rhein
MAINZ
Moscheen
Islam. Kulturverein e.V.
Bilhildisstr. 2, 55116 Mainz
Tel.: 06131-221612
Marokkan. Arbeitsv.
Zwerchallee 1, 55120 Mainz
Islamische e.V.
Kaiser-Wilhelm-Ring 37
55118 Mainz, Tel.: 06131-1431684
Ali Moschee
Anton-Hehnstr., 55246 Mainz-Kostheim
Tel.: 06131-260281
MANNHEIM
Moscheen
Al-Faruq Omar Center
Lortzingstr.17, 68159 Mannheim
Tel.: 0621-33391441
MÖNCHENGLADBACH
Moscheen
Masjid Arrahman
Mittelstr. 40, 40236 Mönchengladbach
Tel.: 02161-186770
Apotheken
Bruckner-Apotheke
Brucknerallee 7, 41236 Mönchengladbach
Tel.: 02161-43800
Stern-Apotheke
Rathenaustr. 6-8, 41061 Mönchengladbach
Tel.: 02161-922910
St. George Apotheke
Friedenstr. 38, 41061 Mönchengladbach
Tel.: 02161-823-999
Ärzte
Dr.  A-ABU-ZAIAD
FA für Urologeie
41747 viersen  / Mönchengladbach
Tel.: 02162-350101 
Dr. A. Shahin 
Neurologie & Psychiatrie
Hackestr. 35-37, 41066 Mönchengladbach
Tel: 02161-971265
Dr. med. Ahmad Al-Mrayati
Artz für psychiatrie/payychotherpie
Lindenstr. 260, 41236 Mönchengladbach
Tel.: 02161-896640
Dr. Esber
FA für Oralchirurgie Implantologie
Hauptstraße 69, 41236 Mönchengladbach
Tel. : 02166 463 66
Dr.med.H.Younossi
Haut Arzt
Schürenweg-61, 41063 Mönchengladbach
Tel.: 02161-4063749
Dr. Ghanat Jamor
FA für allgemeinmedizin
Konstantin Str. 161, 41238 Mönchengladbach
Tel.: 02166-87479
Dr. Ismail Altinay
FA für Innere Medizin
Bismarkstr.60-62, 41061 Mönchengladbach
Tel.: 02161-26271
Lebensmittell
Firma Musol
Mülgaustr. 206, 41199 Mönchengladbach
Tel.: 02166-1471197

Fischladen  la Mer
Dohlener Str.  9, 41239 Mönchengladbach 
Tel.: 02166-295560
Bäckerei
Yesilli
Fridrich-Ebert-Str. 43, 41236 Mönchen-
gladbach
Tel.: 02166-9735192
Handy
Call shop  Irak
Friedrich-Elbert  -str 19
41236 Mönchengladbach
@ Kdeniy
Brucknerallee, 41236 Mönchengladbach  
Tel.; 02166612628
Maghreb United
Fridrich-Ebert-Str. 45, 41236 Mönchenglad-
bach  Tel.; 02166131710
MÜNCHEN
Botschaften
Jordanien
Barerstraße 37, 80799 München
Tel.: 089-28 29 53
Marokko
Ganghoferstraße 29, 80339 München
Tel.: 089-92 82 13 60
Tunesien
Herzog-Heinrich-Str. 1, 80336 München
Tel.: 089-55 46 35, 5 50 25 17
V.A.Emirate
Lohengrinstraße 21, 81925 München
Tel.: 089-41 97 70
Moscheen
Al Mohsinin
Schleißheimer Str. 426 /Haus 10
80809 München, Tel.: 089-3539 6882
Islamisches Zentrum
Wallnerstrasse 1-5, 80939 München
Tel.: 089-32 50 61 
Islamische Union
Landwehrstr.44, 81336 München
Tel.: 089-53 11 95     
Ausländer
Ausländerbehörde
Ruppertstr. 19, 80466 München
Tel.: 089-233-96010
Öffnungszeiten:
Mo: 8:00 -12:00 Uhr
Di: 8:00 -12:00/ 14:00-18:30 Uhr
Do: 8:00 -12:00 Uhr, Fr: 7:00 -12:00 Uhr
Notdienste
Apotheken Notdienst
Tel.: 089-5160-2611
Kindernotarzt   112
Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Tel.: 01805-19 12 12 
Krankenbeförderung 
Tel.: 089-19 222 
Zahnärztlicher Notdienst
Tel.: 089-7 23 30 - 93  
Giftnotruf 
Tel.: 089-19 240
Familiennotruf
Tel.: 089-238 85 66
Gas  Tel.: 089-15 30-16 oder -17 
Strom Tel.: 089-3 81 01 01 
Wasser Tel.: 089-18 20 52 
Fernwärme Tel.: 089-23 03 03 
Wasserrohrbruch
Tel.: 089-18 20 52
Ärzte
Dr. Ayman Mahdi-Joest
HNO- Praxis am Partnerplatz
Albert-Roßhaupter Str. 69a,81369 München
Tel.: 089-76 92 265
Restaurants
Oasis Imbiss
Landwehr Str. 9, 80336 München
Tel.: 089-51 61 69 89
MÜNSTER
Ärzte
Dr. Walid Ayad / Kiefer-Gesichtschirugie
Windthorstr. 56, 48143 Münster
Tel.: 0251-4841812
Dr. Abdul Hadi Al Nahlaoui / Neurochirogie
Friedrich-Ebert-Str. 157-159, 48153 Münster
Tel.: 0251-7477940
Reisebüro
Orient Reisebüro
Ludgeriplatz.2, 48151 Münster
Tel.: 0251-1321006
Safari Reise
Steinfurterstr. 15, 48149 Münster
Tel.: 0251-2101113
Fiseur Munir
Bremer Platz 3, 48155 Münster
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Tel.: 0251-7486314
Internet
Handy Shop
Hammerstr. 114, 48153 Münster
Tel.: 0251-3237678
Hans Tel
Wolbecker Str.20, 48155 Münster
Tel.: 0251-9158914
Pc Total
Hammerstr. 105, 48153 Münster
Tel.: 0251-2761060
Wonderland
Wolbeckerstr. 43, 48155 Münster
Tel.: 0251-6189051
Sobeih / Änderungsschneiderei
Wesselstr. 20, 48151 Münster
Tel.: 0251-527072
Lebensmittel
Makka Market
Kloster Str.61, 48143Münster
Tel.: 0251-4840474
Fleischerei Ayad
Wolbecker Str. 22, 48155 Münster
Tel.: 0251-6743271
Restaurant
Aladdin  
Wolbecker Str. 43, 48155 Münster
Tel.: 0251-9795600
Fatamorgana
Von-Kiuck-Str. 11, 48151 Münster
Tel.: 0251-5348198
Les Cedres
Warendorfer Str. 161, 48145 Münster
Tel.: 0251-9226629
Palmyra Grill
An der Altenkirche 2, 48165 Münster
Tel.: 02501-9280142
Dolmetscher
Akzent GmbH / Dolmetscher
Salzstr. 18, 48143 Münster
Tel.: 0251-511509
Autos & Kfz-Techniker
Koussa Kfz
Hansestr. 13, 48165 Münster
Tel.: 0251- 9818888
NEUSS
Reise Büro
Fly Iraquna & Cargo Company
Josef Str. 3-5, 41462 Neuss
Tel.: 021314054160
NÜRNBERG
Cafés
Salah‘s Shisha Cafe
Dr.-Kurt-Schumacher Str. 11, 90402 Nürnberg 
Tel: 0911-235 07 07
Water Pipe Cafe
Ludwigstr. 71, 90402 Nürnberg
Tel.: 0911-237 30 00
Lebensmittel
Al-Rrafidein Markt
Pillenreuther Str. 15, 90459 Nürnberg
Tel.: 0911-43 94 388
Horus Basar
Augustinerstr. 4, 90403 Nürnberg
Tel.: 0911-236 985 8
Elektro / Internet
Orient Telecenter
Bahnhofsplatz 9, 90443 Nürnberg
Tel.: 0911-24 26 280
Telecafe & Internet
Wölckernstr. 30, 90459 Nürnberg
Tel.: 0911-43 90 30
Juwelier
Akdemir Juwelier
Wölckernstr. 8-10,  90459 Nürnberg
Tel.: 0911-45 81 01
Schmuck Eva
Aufseßplatz 19, 90459 Nürnberg
Tel.: 0911-43 12 073
Autos
Arfan Auotmobile
Fuggerstr. 32, 90439 Nürnberg
Tel.: 0911-27 47 123
Auto Amang
Fuggerstr. 34,  90439  Nürnberg
Tel.: 0911-47 04 711
Auto Alina
Holzschuher Str.27, 90439 Nürnberg
Tel.: 0911-27 45 959
Auto Ararat
Fuggerstr. 26, 90439 Nürnberg
Tel.: 0911-27 23 754
Auto Export Import
Ahmed Mohamed
Függerstr. 34 D, 90439 Nürnberg
Tel.: 0911-27 46 414

Auto-Export 
R. Zahreddine 
Fuggerstr. 36, 90439 Nürnberg
Tel: 0911-27 47 275
Auto Harmas
Fuggerstr. 29, 90439 Nürnberg
Tel.: 0911-96 16 045
Auto Madried
Fuggerstr. 29, 90439 Nürnberg
Tel.: 0911- 13 07 345
Auto Mobil Z&N
Fuggerstr. 29, 90439 Nürnberg
Tel.: 0911-600 59 74
Auto NIDAL
Holzschuher Str. 27, 90439  Nürnberg
Tel.: 0179-68 67 270
Fahed Automobile
Holzschuher Str. 27, 90439 Nürnberg
Tel.: 0179-10 31 777
Kerim Automobile
Fuggerstr. 26, 90439 Nürnberg
Tel.: 0174-19 82 639
Rinno Auto Mobile GmbH
Holzschuher Str. 27, 90439 Nürnberg
Tel.: 0911- 92 88 865
RÜSSELSHEIM
Moscheen
Othman Moschee Kobalt Straße 13, 65428 
Rüsselsheim
Tel.: 06142-61277
Islam. Bestattungen
Al Aman Islamische Bestattung
Hasslocher Str. 50, 65428 Rüsselsheim 
Tel.: 06142-738723
SAARBRÜCKEN
Moscheen
Islam. Kulturzentrum
Armedstr. 14-16, 66121 Saarbrücken 
Tel.: 0681-68119
SALZGITTER-BAD
Internet
Internet Cafe Mroue
Breslauer Str. 24, 38259 Salzgitter-Bad
Tel.: 05341-2254422
SIEGBURG
Ärzte
Dr. med. Khaled Hamad
FA für Nuklearm
Wilhelmstr. 55-63, 53721 Siegburg
Tel.: 0224151051
STUTTGART
Moscheen
Al Maghreb,
Fangelsbach Str. 11, 70180 Stuttgart
Tel.: 0711-9933080
Al Umma
Schlossstrasse 80A, 70176 Stuttgart
Islam. Bund
Viaduktstr. 2-6, 70372 Stuttgart
Tel.: 0711-6749533
Islam. Gemeinschaft e.V.
Glockenstraße 6, 70376 Stuttgart 
Tel.: 0711-9561103
Islam. Zentrum
Waiblinger Str. 30, 70372 Stuttgart
Tel.: 0711-5590219
Tunesischer Kultur e.V.
Schwabstr. 2, 70197 Stuttgart
Tel.: 0711-62031510     
Ausländer
Ausländerbehörde
Tel.: 0711-216-3889 oder -3589
Öffnungszeiten:
Mo - Mi: 08:30 -13:00/ 14:00 -15:30 Uhr 
Do.: 09:00 -12:00/ 13:00 -18:00 Uhr 
Fr: 08:30 -12:00 Uhr
Vereine
Palästinensische Gemeinde e.V.
Postfach 227, 71732 Tamm
Tel.: 07141-690070
Fax: 07141-690054   
Notdienste
Notarzt Tel.: 19222
Zahnärztlicher Notdienst
Tel.: 0711-7877711
Giftnotruf, Tel.: 0761-19240
Apotheken Notdienst
Tel.: 0711-695750
Kreditkartensperrung
Tel.: 0800-8149100
Abwasser Störung
Tel.: 0711-216-7215
Kfz-Zulassung
Krailenshaldenstraße 32, 70469 Stuttgart 
Tel.: 0711-216-5400
Funk-Taxi
Tel.: 0711-216-4118

Familienberatung
Tel.: 0711-6781-423
Verbraucherzentrale
Tel.: 0711-669110
WASSENBERF-MYHL
Restaurants
Pizza albata
Erkelenzer .str 137, 41849 wassenberg-myhl
WIESBADEN
Botschaften
Jordanien
An der Ringkirche 6, 65197 Wiesbaden
Tel.: 9611-45 07 73
Moscheen
Islamische-Gemeinde 
Fischbacher Str. 3, 65197 Wiesbaden
Tel.: 0611-4118692
Omar Ibn El Khattab
Henkellstrasse 8, 65187 Wiesbaden 
Tel.: 0611-608390
Badr Moschee
Schwalbacher Str.75, 65189 Wiesbaden
Tel.: 0611-598386
Ausländer
Ausländerbehörde
Alcide-de-Gasperi-Str. 2, 65197 Wiesbaden
Tel.: 0611-31-4422/ 31-2627/ 31-3473  
Öffnungszeiten:
Mo u Fr: 8.00 - 12.00Uhr
Mi: 8.00 - 12.00/ 14.00 - 18.00 Uhr
Notdienste
Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Tel.: 46 10 10
Kinderärztlicher Notdienst
Tel.: 46 10 20
Augenärztlicher Notdienst
Tel.: 0172-686 51 58
Zahnärztlicher Notdienst
Tel.: 46 10 10
Krankentransport
Tel.: 1 92 22
Behindertenfahrdienst DRK
Tel.: 46 87-2 40  
Dienstbereite Apotheken
Tel.: 46 10 10
Vergiftungen 
Tel.: 06131-192 40
Gesundheitsamt
Tel.: 0611-31-3777
Kfz-Zulassungsbehörde
Stielstr. 3, 65201 Wiesbaden-Schierstein
Tel.: 0611-31-8350    
Kindertagesbetreuung
Tel.: 0611-31-3444
Familienberatung
Tel.: 0611-174-186 
Beratungsstelle
für Eltern, Jugendliche und Kinder
Tel.: 312607
Hochwasserschutz Tel.: 0611-31-9500
Wasserrettung Tel.: 0611-499-0
Abwasser (Störung)
Tel.: 0611-31-9812
Strom, Gas Notfall
Tel.: 0611-780 2201
WUPPERTAL
Moscheen
Abu Bakr Moschee
Gronaustr. 107 a , 42285 Wuppertal
Tel.: 0202-884772
Alsalam Moschee
Delher Str. 24, 42389 Wuppertal    
Tel.: 0202-8701379 
Anur Moschee
Vohwinkeler Str. 44, 42329 Wuppertal
Tel.: 0202-6953969
Omar Moschee Uni Wuppertal
Gaußstr. 20, 42119 Wuppertal
Othman Moschee
Uellendahler Straße 6 , 42107 Wuppertal
Tel.: 0202-456621
Ärzte 
Dr. A. Agahasadeh
Zahnarzt
Mäuerchen.7, Tel.: 0202-459022
Dr. A. Ayyad
Zahnarzt
Klotzbahn 3, 42105 Wuppertal    
Tel.: 0202-2443508
Prof. Alaa Ahmed Kaid
Hals-Nasen-Ohren- Heilkunde
Fouriersgasse 12, 42103 Wuppertal
Tel.: 0202-4597130
Dr. Amin Muhamed
Zahnarzt
Alter Markt 7, Tel.: 0202-7696531
Dr. B. Lutfi

Zahnmedizin 
Klotzbahn 3, 42105 Wuppertal  
Tel.: 0202-2443508
Dr. Hashim Askaryar
Praktischer Arzt 
Schwarzbach 87, 42277 Wuppertal    
Tel.: 0202-660274    
Dr. Hssan Boukllouä
Allgemeinmedizin, Ernährunsmedizin
Schwarzbach. 87, Wuppertal
Tel.: 0202/660274
Dr. Imadeddin Mouzayen
Allgemeinmedizin 
Klotzbahn 11, 42105 Wuppertal    
Tel.: 0202-4598652
Dr. Ismail Karsoua
Zahnmedizin
Klotzbahn 16-18, 42105 Wuppertal    
Tel.: 0202-447730/ 0202-4469130
Dr. Magdolin Abu-Salim
Urologie 
Blombachstr. 8, 42369 Wuppertal    
Tel.: 0202-2462166      
Dr. Mohammed Al-Kayem
Augenheilkunde
Langobardenstr.4, 42277 Wuppertal
Tel.: 0202-594648
Dr. Mohamed Kani
Gynäkologie und Geburtshilfe
Langerfelder Str. 115, 42389 Wuppertal
Tel.: 0202-602525
Dr. Omar Abo Basha
Augenheilkunde
Herzogstraße 17, 42103 Wuppertal
Tel.: 0202-451433
Dr. Seyed-Kazim Mahmoudi  Chirurgie 
Alhausstraße 6, 42281 Wuppertal
Tel.: 0202-708667
Dr. U. Demeisi
Zahnmedizin, Kieferorthopädie 
Klotzbahn 3, 42105 Wuppertal    
Tel.: 0202-2443508
Vereine 
Marokkanischer Freundschaftsverein
Hofaue 25 , 42103 Wuppertal   
Tel.: 0202-453352
Palästinensischer Arbeiterverein
Höhne 102 , 42275 Wuppertal    
Tel.: 0202-595396    
Palästinensischer Freundschaftsverein e.V.
Gathe 11, 42107 Wuppertal    
Tel.: 0202-2572814
Frisier-Salons
Friseur Mageed
Kipdorf 31, 42103 Wuppertal    
Tel.: 0202-447417
Friseur Perres
Schwarzbach 4, 42277 Wuppertal
Tel.: 0202-662975
Autos & Kfz-Techniker
A.T.S. Kfz-Sachverständigenbüro
Khaled Abu Rugaya 
Hofkamp 100, 42103 Wuppertal
Tel.: 0202-2443337
Import-export
El-khawas
Einzel –und grosshandel
Ostersbaum32a, 42107 wuppertal
Lebensmittel
Arabisch Lebensmittel
Berlinerstr. 71, Tel.0202-2996928
El-Khawas
Winchenbachstr. 10 A, 42281 Wuppertal
Tel.: 0202-7478577
Lilian Markt
International Dasnöckel 114,
42329 Wuppertal, Tel.: 0202-2574178
Zahran Supermarkt
Schwarzbach 4, 42277 Wuppertal
Tel.: 0202-2622598
Restaurants 
Al Howara
Aue 54, 42103 Wuppertal, 
Tel.: 0202-3179034
Mamounia
Hansastrasse 89, 42109 Wuppertal
Tel.: 0202-7594770
Oase Restaurant
Karlstr. 18, 42103 Wuppertal
Tel.: 0202-4597421



.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

Joachimsthaler Str. 21, 10719 Berlin-Charlottenburg

Tel.: 030 236 23 482 , Fax: 030 236 23 484
www.praxis-almahdar.de                            info@ praxis-almahdar.de

U-Bhf. Kurfürstendamm ( U9) ,  Bus 204, 249 , M 19, M 29Mo.- Fr.: 09.00 - 18.00 Uhr,  Sa.  nach Vereinbarung
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Neukölln
Finowstr. 27, 12045 Berlin, Tel. 68088490
U-Bhf.  Rathaus Neukölln  Bus M41/104/167
Neukölln
Glasower Str. 54, 12051 Berlin, 
U-Bhf. Grenzallee  Bus  344
Reinickendorf
Ollenhauerstr. 114, 13403 Berlin, Tel. 030-
45020107  U-Bhf.  Kurt-Schumacher-Platz        
Bus  M21 / X21 / 122
Tiergarten
Rathenower Str. 16, 10559 Berlin, Tel. 030-
3957629        Bus  123/178
Tiergarten
Strasse des 17. Juni 135, 10623 Berlin
U-Bhf.  E.-Reuter-Pl.  Bus  X9/ M45/ 245
Tempelhof
Manteufelstr. 4, 12103 Berlin
U-Bhf.   Alt-Tempelhof    Bus  M 46/246/140
Tempelhof
Colditzstr. 27/29, 12099 Berlin
Te.: 030-73728274
U-Bhf Ullsteinstr., Bus 170
Wedding
Drontheimerstr. 32 A, 13359 Berlin, Tel.030 
49500803  U-Bhf.  Osloer Str. Bus  125/128
Wedding
Tromsöerstr. 6, 13359 Berlin, Tel: 030- 978 
88763   U-Bhf.  Osloer Str. Bus 125/128
Wedding
Drontheimer Str. 16, 13356 Berlin, Tel. 030-
49912704   U-Bhf.  Osloer Str. Bus 125/128
Wedding
Torfstr. 14, 13353 Berlin, Tel. 0177-5268716
U-Bhf.  Amrumer Str.   Bus  142/ 221
Wedding
Brunnenstr. 70-71, 13355 Berlin, Tel. 030-46 
309555
U-Bhf.  Voltastr.   Bus  247    Tram   10

مصر

- الجزائر

ـ البحرين

ـ جيبوتي  

ـ اريتريا

- اليمن

- األردن

ـ العراق

- قطر

 
- الكويت

- لبنان

ـ ليبيا

- المغرب

- موريتانيا

ـ عمان

- فلسطين

- السعودية

- السودان

- سورية

- تونس

ـ اإلمارات
 

ـ الجامعة العربية

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

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

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

ـ االتحاد الثقافي العربي

 
ـ المعهد الثقافي العربي

 
ـ إتحاد اآلباء العرب

ـ االتحاد

ـ جمعية التضامن الخيرية

ـ البالغ

ـ الدار

ـ الديوان

ـ الحولة

 
ـ اإلرشاد

 

ـ الكرامة
 

ـ الكرمل

ـ جمعية المبرات الخيرية

ـ النادي
 

ـ جمعية أصدقاء اليرموك

ـ الجمعية العربية األلمانية
  للتبادل الثقافي

  
ـ معهد البحوث اإلجتماعية

 

ـ الجالية العربيةاأللمانية المستقلة

 
ـ المركز العربي

  األلماني

ـ جمعية الرسالة 
اللبنانية األلمانية

ـ جسر الصداقة األلماني
  اللبناني

ـ الرابطة
  اللبنانية

ـ اإلتحاد اللبناني
  األلماني لإلصالح

ـ جمعية الجسر

رابطة المغتربين
السوريين

ـ القنطرة

 
ـ الصداقة المغربية

 
ـ جمعية الصداقة األالمانية المصرية

ـ الغرفة

 
ـ بيت الشباب العربي األلماني

 

ـ إدفاد

 
ـ مركز اإلسالمي للثقافة والدعوة

 

ـ مؤسسة إنسان

ـ الجالية العراقية

 
ـ الرافدين

 
ـ اإلغاثة اإلسالمية

ـ جنين

 
ـ مركز األسرة والشباب

ـ الجالية األردنية
برلين/براندبورغ

 

ـ الجالية األردنية ـ ألمانيا

-جمعية و مدرسة 
الرسالة اللبنانية األلمانية

 
ـ الجمعية الطبية العربية

ـ لجنة أبناء مخيم برج الشمالي
 

ـ نادي شباب
  فلسطين

  
- التجمع الفلسطيني في ألمانيا

- جمعية السالم
 

ـ مركز الشبيبة الرياضي
  اإلندماجي 

ـ الجالية السودانية
 

ـ الصالت
  الطيبة السودانية

ـ النادي السوداني

ـ الجالية
األردنية الموحدة ـ ألمانيا

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

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

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

- الكنيسة الكاثوليكية

- الكنيسة القبطية المصرية

- كنيسة الروم األرثدوكس

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

ـ مسجد عمر

- مركز اإلمام الصدر

- مسجد النور

- مركز القائم

- مسجد دار السالم

- مركز المصطفى

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

ـ لمرضى اإليدز
 
  

ـ للمعوقين

ـ لتأهيل الشباب

 
ـ استشارة للنساء

 
ـ جمعية األسرة

 
ـ استشارت لكل األسرة

 
ـ لكل المعوقين

  
ـ استشارة

  األسرة و المدرسة
 

ـ إستشارات
  إجتماعية

 
ـ للشباب والعائالت

 

ـ مركز عالج 
األطفال

 
ـ لالجئين

 

ـ للسكان
 

ـ إستشارات قانونية لألجانب
  

ـ لمرضى السرطان

الصداقة 
المصرية األلمانية

- مسجد المركز اإلسالمي

- مركز الحسنين

- مسجد الودادية

- مسجد دار الحكمة

- الجامعة التقنية

ـ مركز التراث

ـ الخليل إبراهيم

- مسجد المركز الثقافي 

- مسجد الرحمن

- مسجد بالل

ـ مسجد الصحابة

ـ مسجد الرسالة



Ärzte أطباء

ALLERGOLOGIE
Modesto A.
Lausitzer Str. 46, 10997 Berlin, 
Tel. 030-61659600
ALLGEMEINMEDIZIN
Abbassi
Joachim-Gottschalk-Weg 13,
12353 Berlin. Tel. 030-68 80 97 56
Al-SAidi Dekra
Grammestr. 15, 13629 Berlin
Tel.: 030-38304442

Bae Hamid
Kaiserin-Augusta-Str. 11, 
12103 Berlin, Tel. 030 / 751 01 01
Chabarek Abdul Aziz
Kongostr. 52-54, 13351 Berlin, 
Tel./ Fax: 030-4525102 
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
Alt-Rudow 70, 12355 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 
CHIRURGIE
Ahmadi Awni
Kottbusser Strasse 3, 10999 Berlin,
Tel. 030 / 6141080
Awad Aziz
Wiclefstr. 55/56, 10551 Berlin. 
Tel. 030-3952027
Dr. Dahshan
Allee der Kosmonauten 47, 12681 Berlin, 
Tel. 030-5415021
Dr. med. A. Domah
Hohenzollendamm 124, 14199 Berlin, 
Tel. 030-2522569
Hallak K. 
Friedrich-Wilhelm-Str. 13, 
12099 Berlin,Tel. 030/7528651 
Dr. med. M. Mahjoub
Joachimstaler Str. 21, 10719 Berlin
Tel. 030-8816333
Masri Mohamad
Lorenzweg 2, 12099 Berlin, 

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
Awwadeh
Leipziger Platz 7, 10117 Berlin, 
Tel. 030-2008950-0
Elkassem, Mohamad
Müllerstr. 56-58, 13349 Berlin,
Tel. 030-4522064
El-Sharafi Khaled
Badstr.11, 13357 Berlin
Tel. 030-4941044
F. Samman
Hermannstr. 158A, 12051 Berlin
Tel. 030-6251007
Mona Abu Dakah,
Stendler Str. 24, 12627 Berlin, 
Tel. 030-9927790
HALS, NASEN,
OHREN
Basem Abu-Lubdeh
Karl-Marx-Str. 80, 12043 Berlin, 
Tel. 030-62989828
Hachem
Bismarckstr. 63, 13585 Berlin.
Tel. 3335848
Mousa
Tempelhofer Damm 139, 12099
Berlin, Tel.: 030-7514064
HERZKRANKHEITEN
Darwesh Sh.
Karl-Marx-Str. 214, 12055 Berlin
Tel. 030-68277770
INNERE MEDIZIN
Al-Khailany Baha
Gartenfelderstr. 125, 
13599 Berlin, Tel. 030/3346122
Al-Radhi A-R
Steglitzer Damm 68, 12169 Berlin
Tel. 030-7961750
Ayade Khalil
Neckar Str. 7, 12053 Berlin
Tel.030- 785 23 36
Darwesh Sh.
Karl-Marx-Str. 214, 12043 Berlin, 
Tel. 03068277770
Khalili, A.
Senftenberger Ring 3a,
13439 Berlin, Tel. 030-41937041
Saeed, Latef
Karl-Marx-Str. 239, 12055 Berlin, 
Tel. 030-68087670
KINDERÄRZTE
Al-Radhi Adnan
Reichstr. 108, 14052 Berlin
Tel. 030-3025656
Ayade, Sana
Neckar Str. 7, 12053 Berlin
Tel. 030-785 23 36
Maarouf, Magd 
Oranienstr. 158, 10969 Berlin, 
Tel. 030-6141619
Dekra El-Saidi
Grammestr. 13, 13629 Berlin,
 Tel. 030-38304442
KINDERCHIRURGIE
Dr. med. Ali Maarouf
Oranienstr. 158, 10969 Berlin,
Tel. 030-6141619
Dr. Gannam
Nürnberger Str. 67/ 10787 Berlin
Tel.: 030- 21021840
LUNGEN- & 
BRONCHIALHEILKUNDE
Dr. Med. Bader Askar
Rotkamp 2, 13053 Berlin, Tel. 030-96200700
NEUROLOGIE
Omar Kamal Eddin
Manfred-von-Richthofen-Str. 15,
12101 Berlin, Tel. 030-7863037
Said Masri
Tempelhofer Damm 227, 12099 Berlin, 
Tel. 030-7513632
ORTHOPÄDIE 
Abd El-Aziz, Ashraf
Litzenburger Str. 54, 
10719 Berlin, Tel. 030887133950
Ahmadi Awni

الحساسية
- د/ موديستو

 

عام
- عباسي

 

دة/ ذكرى

ـ د/ باي
 

ـ د/ شبارق

 
ـ د/ التونسي

 
ـ د/ غطاس

 

ـ د/ حدرج

ـ د/ محمد

ـ د/ الراعي

 
- د/ رافعي

 

ـ د/ رامز
 

ـ دة/ دالل
  
 

ـ د/ شلتوت

د/ ترابي
 

عيون
ـ د/ مأمون 

جراحة
ـ د/ أحمدي

ـ د / عوض

ـ د/ دهشان

- د/ عابد دومه
 

ـ د/ حالق

  
ـ د/ محجوب

ـ د/ مصري

 
- د/ منذر

د/ سليمان

- د/ طيبة
 

نساء
ـ دة / هنادي عوادة

ـ د/ محمد القاسم

- د / خالد الشرافي 
 

ـ دة / سّمان

ـ دة / منى أبو دقة

 
أنف، أذن، حنجرة

 
ـ د/ باسم

 

ـ د/ هاشم

ـ د/ موسى

 
قلبية

ـ د/ درويش
 
 

باطنية
ـ د/ بهاء الخيالني

 
ـ د/ الراضي

 
- د/ خليل

ـ د/ درويش

ـ د/ خليلي

ـ د/ لطيف سعيد

أطفال
ـ د/ عدنان

 

- دة / سناء

 
- دة / مجد معروف

 

ـ دة/ ذكرى السعيد

جراحة أطفال
ـ د/ علي معروف

ـ د/ بسام غنام
 

أمراض الصدرية
   

 ـ د/ بدر عسكر
 

طب األعصاب
ـ د/ كمال الدين

 

ـ د/ مصري

 
عظام

ـ د/ أشرف عبد العزيز

 
- د/ أحمدي
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Hals-Nasen-Ohren-Facharzt

Tel.: 030-3335848
Fax: 030-3336092
Bismarckstr.63

 13585 Berlin-Spandau
Sprechzeiten: MO., Di., Do.  8:00-12:00 / 15:00-18:00

Mi., Fr.  9:00-12:00 



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.

  
Sprechzeiten:    

 Mo.: 09:00 - 17:00  /  Di., Do.: 09:00 - 16:00
                               Mi.:  09:00 - 15:00  /  Fr. :        09:00 - 11:00

Zahnarztpraxis Amar Shakir
Karl-Marx-Straße 118
12043 Berlin
U-Bhf. Karl-Marx-Straße

Tel.: 030 680 53 524
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Kottbusser Str. 3, 10999 Berlin, 
Tel. 030/6141080
Dr. Dahshan
Allee der Kosmonauten 47, 12681 Berlin, 
Tel. 030-5415021
Mahmoud Atef
Havemannstr. 24,12689 Berlin,
Tel. 030 / 93523437
Raslan,Tarek
Prinzenallee 90, 13357 Berlin,
Tel. 030-4932959
SPORTMEDIZIN
Dr. Dahshan
Allee der Kosmonauten 47, 12681 Berlin, 
Tel. 030-5415021
UROLOGIE
Eid Ali Faragallah
Karl-Marx-Str. 80, 12043 Berlin, 
Tel. 030/ 6866504
El-Seweifi Aref
Karel-Marx-Str.88, 12043  Berlin,
Tel. 030/ 23937904
Hasan Igde 
Tempelhofer Ufer 36, 10963 Berlin,
Tel. 030-2621424
Hegazy, Houssam
Müllerstr. 143, 13353 Berlin,
Tel. 0800-265080-24293
ZAHNÄRZTE
A. Najm
Waldenserstr. 7a, 10551 Berlin
Tel. 030-3957071
Alkhodor Youssef
Oranienstr. 16, 10997 Berlin
Tel. 030-6152222
Al-Wakeel Eman
Zabel-Krüger-Damm 39, 13469 Berlin, 
Tel. 030-4025952

Al-Souri, Asmaa
Mehringdamm 47, 10961 Berlin, 
Tel. 030-6930393
Amar Shakir
Karl-Marx-Str. 118, 12043 Berlin, 
Tel. 030-68053524
Benabdallah 
Hermannstr. 147, 12051 Berlin
Tel. 030-3256878
Birgit Samarrai 
Dernburgstr. 59, 14057 Berlin
Tel. 030-6263780
Douedari G.
Bundesplatz 12, 10715 Berlin 
Tel. 030/8531362
Hajir Jamal
Exerzierstr. 17, 13357 Berlin
Tel. 030-4651184

 
 

ـ د/ دهشان
 

ـ د/ محمود عاطف
 

ـ د/ رسالن

طب رياضي
ـ د/ دهشان

مسالك بولية
- د/ فرج هللا

 
- د/ السويفي

 

- د/ حسن

د/ حجازي

أسنان
ـ د/ ع. نجم

 
ـ د/ يوسف

 

ـ دة / الوكيل

 

ـ دة /  الصوري 

ـ د/ عمار شاكر
 
 

ـ د/ بن عبد هللا

ـ دة/ سمارائي
 

- د/ دويداري

- د/ حجير
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Karl-Marx-Str. 80
12043 Berlin

Tel.: 030-686 65 04
Fax: 030-627 30 433
Mo. - Di.: 8.30 - 16.00 Uhr.
          Mi.: 8.30 - 13.00 Uhr.

            Do.: 11.00 - 18.00 Uhr.
        Fr.: 8.30 - 12.00 Uhr.

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

·^flâ˘]<ÌË^ŒÊ
Ÿ^Àõ˘]<·^flâ_<Ì¢^√⁄

Í◊”÷]<ÜËÇ~j÷]<k†<·^flâ˘]<t¯¬
·^flâ˘]<≈Öá

·^flâ˘]<gÈ“Üi
‘È⁄]4â<Kg‚É<V·^flâ˘]<Áéu

ÕÁ§]<Ì¢^√⁄
·^flâ˙÷<ÕÖ^}áÊ<Í◊u

Ärzte أطباء

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

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

Sa: 09.00 - 12.00 Uhr

Ì⁄^¬<Ìu]ÜqÊ<›^¬<gõ
pÅ]ÁuÊ<l^ ^√â]

ÂÅÖÊ˘]Ê<∞Ë]Üé÷]<Ìu]ÜqÊ<›^ø√÷]<Ìu]Üq
Ÿ^Àõ˘]<4„�i<l^È◊€¬Ê<l^È◊€¬

‰⁄ÊÅ<Çe^¬<ÖÁj“Ç÷]<Ö^éjäπ]

‡{È÷Üe<ª<oËÇ{£]<9�÷]<à{{{“Üπ]

Hanan Hafez-Holz
Karl-Marx-Str. 84-86, 12043 Berlin
Tel.030-689773930
Mohammad Hijazi
Berliner Str. 25, 13507 Berlin (Tegel) 
Tel. 030-4374 8465
Ishaq, Ibtisam,
Karl-Marx-Str. 184, 12043 Berlin,
Tel. 030-6872172
Khalouf Emad
Badstr. 19, 13357 Berlin,
Tel.030-4932050
Mohamed Abu Hamada
Rami Abu Warrd
Finowstr. 25a, 12045 Berlin, 
Tel.:030- 687 5077
Mohammed-Wael Alah Rasch
Karl-Marx-Str. 132, 12043 Berlin
Tel.: 030-6808 7868
Dr. Muhieddin Alarashi
Karl-Marx-Str. 132, 12043 Berlin
Tel.: 030-6808 7868
Mohamad Badr
Hermannstr. 158a, 12051 Berlin.
Tel.:030-6064152

Mustapha Lagrou
Müllerstr. 151, 13353 Berlin, 
Tel. 030-4538089
Nidal Salmoun
Kantstr. 150,10623 Berlin,
Tel. 030-3138878
Saroukh Salah 
Zwingelistr. 9, 10555 Berlin,
Tel.030/3916614
Soraya Jalali 
Wilmersdorfer Str. 55,
10627 Berlin, Tel.030-3139800
Tarik Teter 
Mecklenburgische Str. 17, 
10713 Berlin. Tel.: 030-8243402
Tuffaha, Mushtaq
Potsdamer Str. 137, 10783 Berlin, 
Tel. 030-2161073
Duve-Saeidnia, Amin Hafiz
Osloer Str. 106, 13359 Berlin
Tel. 030-4930 9750
KIEFERORTHOPÄDIE
Dr. Boutros , Fadel
Berliner Str. 18,10715 Berlin
Tel. 030-86420730
Dr. Yanal Alla-Rachi
Radickestr. 26, 12489 Berlin, 
Tel. 6713793
Dr. Muhieddin Alarashi
Karl-Marx-Str. 132, 12043 Berlin
Tel.: 030-6808 7868

ـ دة/ حنان حافظ

ـ د/ محمد حجازي

ـ دة / إبتسام إسحاق

  
ـ د/ عماد خلوف

ـ د. أبو حمادة
ـ د. أبو ورد

ـ د/ وائل

ـ د/ محيي الدين

  د/ محمد بدر

ـ د/ مصطفى

ـ د/ نضال
 

ـ د / ساروخ
 

ـ دة / ثريا جاللي

  
ـ د/ طارق التتر

 
ـ د/ مشتاق تفاحة

- د/ أمين حافظ

تقويم األسنان
ـ د/ فاضل

 

ـ د/ ينال اله رشي

د. محيي الدين

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

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

Privat & Alle Kassen
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Ärzte أطباء

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

Mi, Fr: 08.00 - 12.00 Uhr

Hermann Quartier
Hermannstraße 158A
12051 Berlin
(S- & U-Bhf. Hermannsraße)

Tel 030 625 10 07 Neukölln
Karl-Marx-Str. 239
12055 Berlin
Direkt am  U- & S-Bhf. Neukölln

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

sprechzeiten: Mo. - Fr.   09:00 - 13:00 Uhr
Mi.   09:00 - 14:00 Uhr

                      Mo., Di., Do.   15:00 - 18:30 Uhr

info@saeed-arztpraxis.de

www.saeed-arztpraxis.de

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

Fachärzte für Frauenheilkunde & Geburtshilfe

Badstr. 11, 13357 Berlin
Tel.: 030-494 10 44
Fax: 030-494 10 45
www.frauenarzt-gesundbrunnen.de
info@frauenarzt-gesundbrunnen.de

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

Telefonische Anmeldung erbeten

Dr.  Khaled El-Sharafi
Dr. Zamzam Abu Showaisha



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

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

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

U Gneisenaustraße

Muhannad. aBou naBout
Praxis für moderne Zahnheilkunde

Zahnimplantate
Zahnersatz und Füllungen
Zahnfleischbehandlung
Zahnreinigung, Bleching
Kinderbehandlung

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

Muhannad aBou naBout
Praxis für moderne Zahnheilkunde
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Ärzte أطباء

Prophylaxe

Kronen- und Brückenversorgung

Zahnprothesen

Kinderzahnheilkunde

Zahnfleischbehandlung

Spezielle Zahnreinigung und Politur

Anbringen von Zahnschmuck

Bleaching (Zahnaufhellung)

Karl-Marx-Straße 184, Ecke Thomasstraße
12043 Berlin-Neukölln

Tel 030 687 21 72
Praxis-Sprechzeiten:

Mo, Di, Mi: 10.°°-18.°° Uhr
Do: 12.°°-18.°° Uhr  Fr: 10.°°-16.°° Uhr

und nach Vereinbarung

·^flâ˙÷<<ÌË^ŒÊ<s⁄^fiÜe

·^flâ_<ãÈf◊i<

·^flâ_<gÈ“Üi

Ÿ^Àõ˘]<·^flâ_<Ì¢^√⁄

Ìn◊÷]<Ì¢^√⁄

<·^flâ˘]<ƒÈ€◊iÊ<ÃÈøfli

·^flâ˙÷<ÕÖ^}à÷]Ê<Í◊£]<gÈ“Üi

·^flâ˘]<òÈÈfi
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Kompressionsvesorgungen
Rehabilitationsmittel

Stützmieder, Med. Bandagen
Hausbesuchsservice

Beratung & Versorgung

Abdul O T Genesung GmbH
Orthopädietechnik & Sanitätshaus

Methfesselstraße 50, 10965 Berlin

www.abdul-sanitaetshaus.de

Tel  030 627 277 76  Fax  030 627 278 69

E-Mail  info@abdul-sanitaetshaus.de

∞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

Mo-Fr: 09.00- 18.00 Uhr & nach Vereinbarung

Manfred von Richthofen Straße 24
12101 Berlin

Tel 030 788 97 955  Fax 030 788 97 956

Mobil  0171 991 81 96





Tel.: 030 606 41 52

Zahnarzt 
Mohamad Anis Almohamad

د. محمد أنیس المحمد
Zahnarzt 

Omar Shalabi
د. عمر شلبي

Fachzahnarzt für Oralchirurgie 
Mukhtar Daiban

د. مختار ذیبان
اختصاصي جراحة أسنان

www.zahnarztpraxis-neukoelln.de

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

نتحدث األلمانیة، العربیة والتركیة
Mo. - Do.: 

08:00 - 20:00 Uhr
Fr.: 

08:00 - 18:00 Uhr
Sa.: 

10:00 - 16:00 Uhr

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

مستشفى إبن سينا

Große Hamburger Str. 5-11, 10115 Berlin 
Mitte, Tel. 2311-0 
Universitätsklinikum Charité
Schumannstr. 20/21, 10117 Berlin - Mitte 
Tel.: 4505-0, Bus: 147 
Krankenhaus Neukölln
Rudower Str. 48, 12351 Berlin 
Tel. 6004-1, Bus: 141, 174 
Franz-Volhard-Klinik
Wiltbergstr. 50, 13125 Berlin - Pankow 
Tel. 941720, S-Bahn: S4 Berlin-Buch,
Bus: 158,159,251, 891 
Klinikum Buch
Wiltbergstr. 50, 13122 Berlin - Pankow 
Tel. 9401-0 , S-Bahn: S4 Berlin-Buch, Bus: 
158,159,251, 891 
Vivantes Klinikum Prenzlauer Berg
Frِöbelstr. 15, 10405 Berlin - Prenzlauer Berg, 
Tel. 4242-0, Tram: 1, 20 
Dominikus Krankenhaus Berlin
Kurhausstr. 30, 13467 Berlin - Reinickendorf 
Tel. 4092-0
Vivantes Humboldt Klinikum
Am Nordgraben 2, 13509 Berlin
Reinickendorf, Tel. 4194-0 , Bus: 120 
Vivantes Auguste-Viktoria-Klinikum
Rubensstr. 125, 12157 Berlin - Schِnöeberg 
Tel. 7903-1, Bus: 187 
Ev. Waldkrankenhaus
Stadtrandstr. 555 , 13589 Berlin - Spandau 
Tel. 3702-0, Bus: 130, 237 
Vivantes Klinikum Spandau
Neue Bergstr. 6 , 13585 Berlin
Tel. 3387-0, Bus: 131, 136, 331 
Vivantes Klinikum Spandau
Griesingerstr. 27-33, 13589 Berlin - Spandau 
Tel. 3701-1, Bus: 130 
Krankenhaus Bethel
Promenadenstr. 3-5, 12207 Berlin - Steglitz 
Tel. 7791-0, S-Bahn: S25 Lichterfelde-Ost 
St. Marien-Krankenhaus 
Gallwitzallee 123-143, 12249 Berlin - Steglitz 
Tel. 76783-0, Bus: 182, 187 
Universitäsklinikum Benjamin Franklin
Hindenburgdamm 30, 12200 Berlin - Steglitz 
Tel. 8445-0, Bus: 185, 285 
St. Joseph-Krankenhaus
Bäumerplan 24, 12101 Berlin - Tempelhof 

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

Krankenhäuser مستشفيات

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

Éjó«e ƒjOƒà°S øe Ωó≤e ( ¢üî°T 800 - 600 øe ) kGóL ¢UÉN ¢VôY
 ¢Vô©dG øª°†àj

   êÉLO ÉeQhÉ°T πcCG+ ƒJÉc (  ÖdGƒb 5 ) + áWƒ∏îe + ácGƒa  + ( AÉe ^ÉàfÉa ^ ’ƒc ) + ádÉ°U
êO + Qƒ°U ΩƒÑdCG+ ƒjó«a ôjƒ°üJ

 IOhóëe IôàØdh ø«dôH »a §≤a ¢Vô©dG Gòg 

Éæ«∏Y »bÉÑdG »∏Nh ∂°SôY Ωƒj QÉàNG 

SUPER ANGEBOT
SAAL +4 KELLNER + ( COLA, FANTA, WASSER ) OBST, NÜSSE ,5 ETAGEN TORTE +

 ESSEN SCHAWARMA + 2X VIDEOKAMERA + ALBUM + DJ.

PREIS GILT VON MONTAG-DONNERSTAG 

4799€
ôà°SƒH ™e QƒÑ°SÉH Qƒ°U 

…Qƒa ô«¡¶J 

6,99€. 
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Abokal Najat
Kienitzer Str. 107, 12049 Berlin
Tel.: 030-62206896
Ahmed Abed
Schönstedtstr. 7, 12043 Berlin
030-2850 2300
ِAhmad Chahrour
Anzengruberstr. 8, 12043 Berlin
Tel.: 030-9210 6670
Ibrahim Housam
Müllerstr. 156 A, 13353 Berlin,
Tel. 030-469062822

ـ اة/ نجاة أبوقال

ـ ا/أحمد عابد

ـ ا/ أحمد شحرور

ـ ا/ حسام ابراهيم

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

SCHWERPUNKTE
Familienrecht, Verkehrsrecht,

Strafrecht, Ausländer- & Asylrecht

ª<ìí~j⁄
HÍÒ^fl¢]<·Áfi^œ÷]<H4ä÷]<∞fi]ÁŒ<HÏÜâ˘]<∞fi]ÁŒ

<ÌÈf�÷]<∞fi]Áœ÷]<HÁr◊÷]Ê<gfi^q˘]<·Áfi^Œ
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Krankenhäuser, Naturheilkunde, Apotheken, Optiker, Anwälte مستشفيات، عالج طبيعي، صيدليات، نظارات، محامون

- ص/ أشرف خويطر

- ص/ عبد الناصر السقا

- ص/ نبيل الدسوقي

ـ ص/ عالء الحلو

ـ  ص/ محمد نوفل

ـ  ص/ مالك فاعور

 
- ص/ ياسين مطر

 
- ص/ سمير حسنى

 

- ص/ طالل بناور

- ص/ أنيا

 
- ص/ نهاد األشقر

 
ـ ص/ محمد العزوزي

ـ ص/ العريان

- ص/ إبراهيم نصار

- ص/ موسى مسالمة

 
- ص/ ياسر الشرافي

Akazien Apotheke,
Hauptstr. 19, 10827 Berlin 
Tel. 030-76768777
Am Gartenplatz,
Feldstr. 10, 13355 Berlin
Tel. 030-4639855
Berg Apotheke,
Skalitzer Str. 133, Kreuzberg,
Tel. 030-61609999
Herzapotheke
Badstr. 57-58, 13357 Berlin, Tel.: 030- 
4614079
Kaiserdamm Apotheke,
Kaiserdamm 114, 14057 Berlin
Tel. 030-32602142
Konradin,
Friedrich-Karl-Str. 23, 12103 Berlin,
Tel. 030-7525717
Lukas Apotheke,
Wrangelstr. 78, 10997 Berlin,
Tel. 030-6123950
Orchideen Apotheke,
Britzer Damm 67, 12347 Berlin,
Tel. 030-6065062
Paracelsus Apotheke,
Huttenstr. 68, 10553 Berlin,
Tel. 030-3453705
Potsdamer-Platz-Apotheke,
Linkstr. 4, 10785 Berlin,
Tel. 030-2559220
Rathaus Apotheke,
Großbeerenstr. 26, 10963 Berlin,
Tel. 030-2158084
Sonnen-Apotheke
Sonnenallee 76, 12045 Berlin
Tel. 030-6272 8330
Spree-Apotheke
Alt Moabit 89, 10559 Berlin
Tel.: 030-39903380
Tannenberg Apotheke,
Birkbuschstr. 59, 12107 Berlin 
Tel. 030-7718824
Wildenbruch Apotheke,
Sonnenallee 105, 12045 Berlin,
Tel. 030-6872124
Zeppelin Apotheke,
Zeppelinstr. 37, 13583 Berlin,
Tel. 030-3728632

Blissestrasse 5, 10713 Berlin

Tel 030 861 06 86  Fax 030 861 06 87
l]Ö^Èä÷]<Ö^øjfi˝<‡“^⁄_<^flËÇ÷

ÌfiÁ◊⁄<Ìœë˜<l^âÇ¬<K<ÌÈfõ<l]Ö^øfi
ÜiÁÈf€”÷^e<ìv <K<ÌÀ◊jß<ÌÈπ^¬<l¯ËÅÁ⁄

l]Ö^Èä÷]<ÏÅ^ÈŒ<Ìí}Ö<ÿq_<‡⁄<Ö^íe˝]<ìv 
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BRILLENSTUDIO
ABDALLAH

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

- د/ عبد هللا

19 Jahre Dalil Magazin

Physiotherapie,
Wilmersdorfer Str. 39, 10627 Berlin
Tel.: 030-31802711
Physiotherapie & Massage,
Joachimsthaler Str. 21, 10719 Berlin-
Charlottenburg, Tel.: 030 236 23 482
Physiotherapie & Osteopathie,
Kurfürstendamm 139,10711Berlin
Tel.: 030-89048949
Physiotherapie Bilal
Residenzstr. 153, 13409 Berlin
Tel.: 030-41727171 / 0176-70765060
Heilpraktikarin
Lehrter Str. 39, 10557 Berlin
Tel. 030-33099874

- د/ محمد محمد

ـ عدنان المحضر

- سالم جريدي

ـ بالل للعالج الطبيعي

ـ آمنة الضاهر

Jawabreh, Imad
Kurfürstendamm67, 10707 Berlin, 
5. Etage, Tel. 030-3974470
Naser Mansour 
Mariannenstr. 9-10, 10999 Berlin, 
Tel. 030-69533626
Nasereddin Josef
Bastianstr. 5, 13357 Berlin
Tel.: 030-66403045
Riad Khalil
Mariannenstr. 9-10, 10999 Berlin, 
Tel. 030-69533628
Tarig Elobied
Togostr. 1, 13351 Berlin, Tel.030-50360777

ـ ا/ عماد جوابرة

ـ ا/ ناصر منصور

ـ ا/ يوسف ناصر الدين

ــ ا/ رياض خليل

ـ ا/ طارق العبيد

Jomamah El-Nejmi (Allianz)
Enzianstr. 2, 12203 Berlin
Tel.: 030-680749230
ِJamil Matar (Feuersozietät)
Emdener Str. 58, 10551 Berlin Tel.: 030-2260 
5981, Handy: 0170-5359015
Nemer El-Ahmed
Versicherungsbüro, Gotzkowskystr. 29, 10555 
Berlin, Tel. 030-3347198
ٌRamy Elsayad (BHW/Postbank)
Britzer Damm 63, 12347 Berlin, Tel.: 030-
22439824

ـ جومانا النجمي

ـ جميل مطر

- نمر األحمد

ـ رامي الصياد
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Choraka Saleh
Lüderitzstr. 79, 13351 Berlin, 
Tel.030- 4528656
Dr. Elektiar A.
Aachener Str 40, 10713 Berlin, 
Tel. 030-2138830
Fouad Moussa
Bundesallee 32, 10717 Berlin, Tel.: 0176-
7005 5678
Ismail Khalil
Weichsel Str. 7, 12043 Berlin, 
Tel. 0177-5987984
Khadem , Mustapha   
Großbeerenstr. 67, 10963 Berlin, 
Tel. 030-2517742
Hatem El-Batta
Swinemünder Str. 48B, 13355 Berlin,
Tel. 030-7914857
Khleif, Moussa
Greifenhagener Str. 48, 10437 Berlin, 
Tel. 030- 4455725
Nickodaim, Richard
Hermannstr. 21, 12205 Berlin, 
Tel. 030/6228211
Sudgi Hamdan
Kurfürstenstr. 37a, 12249 Berlin-Lankwitz, 
Tel. 030- 81001323 / 0163-7280250

ـ ا/ صالح

ـ د/ أحمد اإلختيار
 

ـ ا/ فؤاد موسى

ـ ا/ إسماعيل

ـ ا/مصطفى

ـ أ/ حاتم البطة

ـ ا/موسى

ـ ا/ ريتشارد

ـ ا/ صدقي حمدان

Adam Travel
Pariser Platz 4A, 10117 Berlin
Tel.: 030-300145541
Al-Hanan
Sonnenallee 94, 12045 Berlin, 
Tel. 030-68053236
Almadina Travel Service
Flughafenstr. 33, 12053 Berlin,
Tel. 030-26558448
Amal
Selchower Str. 5, 12049 Berlin, 
Tel. 030-62707140
Babylon Reisen
Grunewaldstraße 60, 10825 Berlin 
Tel. 030 -78715751
Dania Reisen
Müllerstr. 119, 13349 Berlin, Tel. 030-
81799643
Hauptstadt Reisen
Werbellinstr. 5, 12053 Berlin
Tel.: 030-67 51 84 91
Hayat Reisen
Drontheimer Str. 24, 13359 Berlin

ـ سفريات آدم

ـ الحنان للسياحة والسفر

 
ـ سفريات المدينة

- سفريات أمال

 
- سفريات بابيلون

ـ سفريات دانيا

ـ سفريات العاصمة

 
ـ سفريات حياة

Tel.: 030-7024 6347
Hegazi
Tauentzienstr. 16, (Kudamm), 
Tel. 030-2139062
HTC-Harb
Potsdamer Str. 93, 10785 Berlin, 
Tel. 030-2651627
Kiez Reisen 
Wrangelstr. 57, 10997 Berlin, 
Tel. 030-6185149
Kudus Reisen 
Gneisenaustr. 90, 10961 Berlin, 
Tel. 030-6948974
Maschari Reisen
Wiener Str. 1-6, 10999 Berlin
Tel. 030-61621767
Watan Reisen GmbH
Sonnenallee 55, 12045 Berlin, 
Tel. 030-56828971-73
Safadi Touristik Service 
Hardenbergplatz 2,
10623 Berlin,  Tel. 030-26558448
Safa Reisen 
Baruther Str. 1, 10961 Berlin, Ecke 
Mehrindamm 25, Tel. 030-61202799
Travelservice Berlin
Schwedenstr. 3B, 13357 Berlin, 
Tel. 030-49915005
Town Travel
Sonnenallee 122, 12045 Berlin, Tel. 030-
2363 2927

- سفريات حجازي

ـ مكتب حرب

ـ سفريات الحي

ـ مكتب القدس

ـ سفريات المشاريع

ـ سفريات الوطن

ـ الصفدي للسياحة

ـ سفريات الصفا
 

ـ سفريات برلين

ـ تاون ترافيل

Amin 
Sat-Anlagen und Installation
Tel. 030-25010185
Basrawy Elektronik
TV & Satellit, 0179-2727007
Electronicline 
Beusselstr. 78, 10553 Berlin
Tel. 030-34502802
Elektro Fun
Karl-Marx-Str. 12043 Berlin
Tel. 030-62732563
Elektro Sat
Sonnenallee 27, 12047 Berlin
Tel.: 030-60977074
Mobile Sat
Sonnenalle 114, 12045 Berlin
Tel. 030-62001883
Rix Handy Shop II
Erkstr.11, 12043 Berlin
Tel. 030-70220846

- أمين الفحماوي

ـ البصراوي لاللكترونيات
تلفزيون ـ ستاليت
- إلكترونيك لين

- إلكترو فن

ـ الكترو سات

- موبيل سات

- ريكس

Abdelwahed
Alt-Lietzow 22, 10587 Berlin, 
Tel.: 030 / 3413512
Al-Salihi, Nour-Al-Din
Afrikanische Str. 153D, 
13351 Berlin, Tel. 030-45081540
Al-Samarai
Ermslebener Weg 4, 10713 Berlin, 
Tel. 030 / 8246968
Amado
Pariser Str. 63, 10719 Berlin, 
Tel. 030/8851895
Bouchra El Hajyel
Beusselstr. 77, 10553 Berlin, Tel. 030-
91574731

ـ ا/عبد الواحد

  
ـ نور الدين الصالحي

 

ـ ا/ السامرائي

 
ـ ا/ أمادو

ـ أة/ بشرى الحجيل

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

Aachener Str. 40, 10713 Berlin
(U-Bhf: Heidelberger Platz  Bus: 249)

E-Mail post@elektiar.de
Tel 030 213 88 30  Fax 030 213 88 40

Funk 0171 838 97 31

Dr. A. Elektiar
dolmetscher

د/ أحـمد اإلختيار
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Fahschule A
Wiesenstr. 45, 13357 Berlin, 
Tel. 030-21460723
Sonnen Fahrschule
Sonnenallee 82, 12045 Berlin
Tel.: 030-68072096
Turbo Fahrschule
- Bredowstr. 2,10551 Berlin, 
  Tel. 030-39837537 / 0174-2050030
- Donaustr. 101, 12043 Berlin
  Tel. 030-56821280

- أ / أبو كف

ـ أ / محمد

- أ / حبيب

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

ـ فوتو فريد

ـ ستوديو ميديا
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Badran Transport
Tel. 0176-7213 1210
Firma Mattar
Tel. 0176-26888250
Hajjir Umzüge
0176-70739151
Mattar Transport
0176-61799437
Obeidat-Shipping
Kiefholzerstr. 387, 12435 Berlin
Tel. 030-61627336

- نقليات بدران

- شركة مطر

ـ نقليات حجير

ـ مطر للنقليات
 

ـ عبيدات للشحن

Alji Immobilien
Hundekehlestr. 10, 
14199 Berlin, Tel. 0174-1733257

- شركة الجي للعقارات
  والشقق المفروشة

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

ـ النهار

ـ الحمد

AliTel
Brisestr. 5, 12053 Berlin
Tel.: 0176-71050656
Bassal-Shop
Sonnenallee 36, 12045 Berlin
Tel. 030-62725201
City Phone
Sonnenalle 42, 12045Berlin
Tel. 030-62989399
Handy World
Karl-Marx-Platz 1, 12043 Berlin
Tel.: 030-50915236
Handy & Technik
Erkstr. 7, 12043 Berlin
Tel. 030-33029960
Tam Tam
- Karl-Marx-Platz 1, 12043 Berlin
  Tel. 030-68088030
- Karl-Marx-Str. 175, 12043 Berlin
  Tel. 0176-26361010

ـ علي لالتصاالت

- هواتف بصل

- هولتف المدينة

ـ عالم الموبيل

- رمضان

- طم طم

19 Jahre Dalil Magazin

Safina
Rathenower Str. 16, 10553 Berlin, 
Tel. 030-39480386
Traum Insel
Wilhelmstr. 15, 10963 Berlin
Tel.: 030-25923697
Traum Insel
Wilhelmstr. 3, 10963 Berlin
Tel.: 030-25938954

- سفينة الحكمة

- الناصرة

- بيت لحم

ـ المعهد الثقافي العربي
 

ـ الفالح

ـ البيان

 
ـ الحولة

ـ اإلرشاد
 

ـ تعليم اللغة العربية

 
ـ مدرسة األندلس

 

ـ مدرسة قرطبة للبنين و البنات

 

ـ الرابطة 
 اللبنانية

ـ مدرسة النور

ـ دار الحكمة

المدرسة العربية / الكرامة

 
- مدرسة فلسطين

AKI
Falkstr. 23, 12053 Berlin, Tel.68081472
Alfalah
Koloniestr. 30, 13359 Berlin 
Tel. 41719694
Al-Baian
Huttenstr. 31, 10553 Berlin, 
Tel. 34357644
Al-Huleh
Weisestr. 23, 12049 Berlin,
Tel. 6214959
Al-Irschad eV.
Flughafenstr. 79/ 81, 12049 Berlin,
Tel. 030-62983410
Arabischer Unterricht
Uthmannstr. 23, 12043 berlin
Tel. 030- 21806954
Al Andalus
Falkstr. 22, 12053 Berlin, 
Tel. 030-68054435
Cordoba
- Finowstr. 27, 12045 Berlin; 
  Tel. 030-51630581
- Drontheimer Str. 32a, 13359 Berlin,
  Tel. 030-49908859
- Flughafenstr. 43, 12053 Berlin
  Tel. 030-62731998
Deutsch-Libanesische Gemeinde 
Kurmärkische Str. 1-3, 
10783 Berlin, Tel. 030-8335332
El-Nur
Haberstr.3, 12057 Berlin, Tel. 030-
56823914
Haus der Weisheit
Rathenower Str. 16, 10533 Berlin, Tel. 
030-39808625
Karame e. V.
Puttkamer Str. 19, 10969 Berlin, Tel. 
0176-  40198574
Palästina Sportvereine e.V.
Prinz-Eugen-Str. 17, 13347 Berlin, 
Tel. 030-2111562

Schulen, Kindergärten, Baufirmen مدارس، رياض أطفال، أعمال البناء

Jamil, Kamal 
Wolframstr.5, 12105 Berlin, Tel. 030-7511433
Khadem, Mustapha
Großbeerenstr. 67, 10963 Berlin, 
Tel. 030-2517742
Nouri, Noureddine
Linienstr. 46, 10119 Berlin, 
Tel. 030-28879659
Safadi
Hardenbergplatz 2, 10623 Berlin, 
Tel. 030-20454766
MALER
Firma A. Khellouf
Braunschweiger Str. 68, 12055 Berlin, 
Tel. 030-6834583
Firma KS tec
Tel. 030-48826242 / 0176-61799437

- م / كمال جميل

- م / مصطفى خادم

- م / نور الدين نوري

- م / حاتم الصفدي

أعمال الدهان
- خلوف ألعمال الدهان

- صفصوف للنقل واإلعمار

 ـ البصراوي
   لألجهزة   
   الكهربائية

Al Basrawy : Waschmaschinen, 
Fernseher, Geschirrspüler, Herd
0179/2727 007
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CHARLOTTENBURG-WILMERS-
DORF 
Caritasverband 
Allgemeine Soziale Beratung
Pfalzburger Straße 18 in 10719 Berlin
Telefon: 66 63 3 - 9 60
Paritätischer Wohlfahrtsverband
Brandenburgische Straße 80 in 10713 
Berlin 
Kostenlose Rechtsberatung Mi 14 - 
16:30 Uhr
FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG 
Berliner Mietergemeinschaft
Möckernstraße 92/Ecke Yorckstraße in 
10963 Berlin
Beratungszeit: Di ab 19 Uhr
GEBEWO pro
Beratungsstelle für Wohnungsnotfälle 
und Existenzsicherung
Gneisenaustraße 2 / 3. Etage VH in 
10961 Berlin 
Telefon:53 15 68 50
mitHilfe
Rigaer Straße 62 in 10247 Berlin
Telefon: 41 72 18 79 
Beratung in existenziellen Notlagen 
zur Vermeidung oder Behebung von 
Wohnungsnot
RuDi Nachbarschaftszentrum 
Hartz-IV-Beratung
Modersohnstraße 55 in 10245 Berlin 
Telefon 29 49 20 25 
Diakonisches Werk Berlin Stadtmitte 
TAM – Interkulturelles Familienzentrum 
Wilhelmstraße 116-117 in 10963 Berlin
Telefon: 2 61 19 93
Beratung für Familien in Kreuzberg
Rechtsberatung mit einem Anwalt:
jeden 2. und 4. Mittwoch im Monat von 
15 - 18 Uhr
in der St. Thomas-Gemeinde, Bethani-
endamm 23-29 in 10997 Berlin
LICHTENBERG-HOHENSCHÖN-
HAUSEN 
Arbeitslosenverband 
Bürger-Kommunikations-CenterLands-
berger Allee 180 c-d in 10369 Berlin

Telefon: 97 60 51 98
Auskünfte zur Arbeitslosigkeit
Rathaus Lichtenberg
Möllendorffstr.6/ 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 Berlin-
Lichtenberg 
Josef-Orlopp-Straße 52 in 10365 Berlin
Telefon: 55 49 20 45
Sozialberatung insbesondere für Mig-
ranten 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 Mig-
rationserstberatung für Erwachsene 
Landsberger Allee 400 in 12681 Berlin
Telefon: 9 35 20 63
Gewerkschaftlicher KIEZ-Treff
Mehrower Allee 28-32 in 12687 Berlin 
Telefon: 93 66 50 66
ALG II Beratung (auch für Nicht-
Mitglieder)

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

Transporte, Bauarbeiten, Immobilien, Möbli. Wohnungen أعمال النقل، أعمال البناء، عقارات، شقق مفروشة
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نقل لجميع أنحاء ألمانيا وأوروبا
التخلص من أثاث المنازل

إمكانية تشطيب الشقق والمنازل
التخلص من الحديد مجانًا

تنظيف الحدائق

نتعامل مع المساعدات االجتماعية 
ab € 20 سيارة نقل مع السائق في    منطقة نويكولن 

Tel.: 0176-7073 9151
         0177-770 56 63

firma-hajjir@hotmail.com

إمكانية نقل األثاث الدفع بالتقسيط

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

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

NEUKÖLLN 

AN- & VERKAUF 
AB Automobil
Barnetstr. 53, 12305 Berlin
Tel.: 030-7456418
Autoservice Abo Ward
Neuendorfer Str. 64, 13585 Berlin
Tel.: 030-61365550
Jallous Automobile
Lübarser Str. 35, 13435 Berlin
Tel. 030-4024415
Wehbe Autohandel
Kiefholzstr. 388, 12054 Berlin,
Tel. 030-62804435
VERMIETUNG
Al Hanan
Sonnenallee 94, 12045 Berlin,
Tel. 030-68053236
Ascar
Mehringdamm 63, 10961 Berlin,
Tel. 030-695797-6
REPARATUR
ASD Auto Design u. Service GmbH
Koloniestr. 104, 13359 Berlin,
Tel. 030-4926372
Chebli, Hikmet u. Ghazi
Koloniestr. 127, 13359 Berlin, 
Tel. 030-4939073
KFZ-GUTACHTER
BAG, Belal Ahmed
Schierker Str. 28, 12051 Berlin
Tel.: 030-62900013 Funk: 0177-4725337
KFZ-Gutachter, El-Amassi
Osloer Str. 112, 13359 Berlin.
Tel.: 030-52134969 Funk: 0176-76778115
Samer dahan
Hohenzollerdamm 157, 10713 Berlin,
Tel.: 030-33 988 148

بيع وشراء السيارات

تأجير السارات

إصالح السيارات

خبير الحوادث
ـ بالل أحمد

ـ محمد العمصي

ـ سامر دهان

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

- شركة برلين للنظافة

- شركة لحام

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

- المحمداوي للسيارات

- رمضان

- قطيبة

ENTERTAINER
Al Atlal 
Tel. 030-3424988
Dj. Al-Afrah 
Tel. 030-85977769 / 01761-63886003
Dj. Farid
Tel. 030-60507180
Dj. Hanin 
Tel. 0176-22045953
Dj. Zakareya 
Tel. 0171-8792784
Essam 
Tel. 0162-3523883
Nagham 
Tel. 0173-6178173
Ronaldo
Tel.0179-5571314
FESTSAAL
Alafrah Saal
Puderstr. 8, 12435 Berlin, 
Tel 0176-63886003
AWA Saal
Wiebestr. 49, 10553 Berlin
Tel. 030-88531058
Charisma Festsaal
Colditzstr. 29, 12099 Berlin
Tel. 0173-2059765
Elegance Event
Colditzstr. 27, 12099 Berlin
Tel. 030-75447181-83
LUX Saal
Puderstr. 8, 12435 Berlin, Tel.: 030-536 04 
033
Orient Festsaal
Colditzstr. 27, 12099 Berlin
Tel. 030-75447183
Queen Event
Colditzstr. 27, 12099 Berlin, ِ(Seitenflügel)
Tel. 030-75447183
Saphire Festsaal
Colditzstr. 27, 12099 Berlin
Tel. 030-75447183
Sato Festsaal
Neuköllnische Allee 25, 12057 Berlin
Tel. 030-68055036

ـ األطالل

ـ األفراح

ـ فريد

ـ حنين

ـ زكريا

ـ عصام زمبيبال

 ـ نغم 

ـ ممدوح

ـ صالة األفراح

ـ صالة األمل واألحالم

 
ـ صالة كاريزما

ـ صالة األناقة

ـ صالة لوكس

ـ صالة الشرق

ـ صالة الملكة

 
صالة زفير

ـ صالة شاتو

ـ أبو ظبي

 
ـ الجزائر

 

ـ األردن

ـ العراق
 

ـ لبنان

ـ سورية

 

ـ قطر

 
ـ دبي

 

Abu Dhabi 
P.O. Box 2591
Tel. (00971 2) 443 56 30
FAX: (00971 2) 443 56 25
Algier
B.P. 664, DZ-16000 Algier,
Tel. (00213 2)174 19 41
FAX: (00213 2)174 05 21
Amman 
P.O. Box 183, 11118 Amman,
Tel. (00962 6) 59 30 351
FAX: (00962 6) 59 30 481
Bagdad
P.O. Box 2036
Beirut
B.P. 2820,
Tel. (009614) 91 44 44,
FAX: (0096 14) 91 44 50
Damaskus
B.P. 2237
Tel. (00963 11) 3 32 38 00,
FAX: (00963 11) 3 32 38 12
Doha
P.O. Box 3064
Tel. (00974)487 69 59,
FAX: (00974)487 69 49
Dubai
P.O. Box 2247,
Tel. (009714) 397 23 33,
FAX: (00971 4) 397 22 25
Kairo

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

ـ مصر

ـ السودان

 

ـ الكويت

 ـ البحرين

  
ـ ُعمان

 

ـ المغرب

ـ فلسطين

 

ـ السعودية

 
ـ اليمن

 
ـ ليبيا

 

ـ تونس

Festkichkeiten, Autos, Im- & Export, احتفاالت، سيارات، استيراد وتصدير، أعمال نظافة،





ياسمين الشام
بشرى سارة لتجار المواد الغذائیة في جمیع أنحاء أوروبا افتتاح 

شركة یاسمین الشام لتجارة المواد الغذائیة (جملة).

جمیع أصناف الكونسروة - زیتون - زیت زیتون - مربیات - بھارات

NATURAL
100%

أسعارنا تناسب الجمیع

Gottlieb-Dunkel-Straße 25A, 12099 Berlin
Tel.: 030 54707468
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وكيلها المعتمد في المانيا
السيد محمد مصلح )أبو ناصر(

الطبيعة على طبيعتها

Rollbergstr. 26, 12053 Berlin   Inhaber: Mohamad Mosleh (Abu Naser)
Tel.   : +49 (0) 30 68 22 94 55   |  Fax   : +49 (0) 30 68 22 94 56 
Mob.: +49 (0) 157 70 89 37 79        /berlincityhandel.de
www.berlincityhandel.de    |  info@berlincityhandel.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
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وكالء شركات:
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Ahmad
Weisestr. 8, 12049 Berlin,
Tel. 030-21803302
Aida
Hobrechtstr. 3, 12043 Berlin, Tel.: 030- 
6221536
Alouisal
Sonnenallee 99, 12045 Berlin 
Te. 0176-85247263
Alouisal
Weichselstr. 56, 12045 Berlin
Tel.: 030-6130 9162
Al-Faisal
Exerzierstr. 3, 13357 Berlin 
Tel. 030-69525178
Aamir
Voltastr. 35, 13355 Berlin, 
Tel. 030-46456799
Bagdad
Kottbusser Damm 103, 10967 Berlin 
Tel. 030 - 61209480
Belal
Gotzkowskystr. 32, 10555 Berlin
Tel. 030-20953282
BON BON
Sonnenallee 68, 12045 Berlin
Tel.: 030-22460787
Byblos
Scharnweber Str. 122, 13405 Berlin
Tel. 0176-67667070
Kleopatra
Fritschestr. 49, 10627 Berlin, Tel. 030- 
37591085
Elegance

ـ صالون أحمد 

ـ صالون عايدة

ـ صالون الوصال ( أبو الخير) 
 

ـ صالون الوصال ( سليم)

ـ صالون الفيصل

ـ صالون أمير

 
ـ صالون بغداد

ـ صالون بالل

ـ صالون بون بون

ـ صالون بيبلوس

ـ صالون كليوبترا

ـ األناقة  

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

- مصر للطيران

الخطوط القطرية

- الخطوط السورية

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

ـ السفراء

 ـ األصابع الذهبية 

ـ هيثم  

ـ كوافير حسين

ـ صالون قاسم

ـ كريستال
 

ـ صالون المال

ـ صالون  محسن

ـ صالون ناصر

ـ صالون هنادي
 

ـ صالون فينسيا

- صالون وائل

ـ كوافير وائل

ـ صالون ياسين

 ,Airlines, Frisiersalonsشركات طيران، صالونات
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Kosmatik, Textilien, Möbel, Bestattung  تجميل، تصوير، أزياء، موبيليا، دفن الموتى

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

ـ جريدة األهرام

  
ـ شبكة األخبار العراقية

 
ـ وكالة األنباء الكويتية

ـ وكالة األنباء المغربية

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

ـ أمادو

 
ـ ريم اسماعيل

ـ تجميل
 

ـ كانت

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

ـ بيسان

 
ـ معرض السالم للديكورات

ـ الشرق

 
ـ موبليات سويدان

Adil Mode
Südstern 4, 10961 Berlin
Kottbusser Damm 103, 10967 Berlin
Tel./ Fax: 030-69507373
Al-Hanan
Sonnenallee 98, 12045 Berlin
Tel. 030- 56822927
La Majesté
Sonnenallee 96, 12045 Berlin
Tel.: 030-51736441
Tabarak
Erkstr. 4, 12043 Berlin,
Tel. 030-68080633
Nour
Sonnenallee 92, 12045 Berlin
Tel.: 0179-1319048

ـ أزياء عادل

 

ـ الحنان
 

- بوتيك المايستي

ـ تبارك

ـ فساتين نور

–fä⁄<Ç¬Á⁄<ÇËÇ†<^qÜ÷]<Vl]ÇÈä◊÷

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

Tel 030 629 85 725
Funk (O2) 0162 957 19 68

Í¬^ Ü÷]<–È Ái<ÏÖ]Åc

Braunschweiger Str. 82, 12055 Berlin
Tel 030 615 76 70  Fax 030 616 53 889
Mail post@dalil.de  Web www.dalil.de

100%
OFFSET-DRUCK

بطاقات شخصية    ملصقات   كتب   أختام    بطاقات أفراح
طباعة على القماش   إعالنات ضوئية للمحالت

تنظيم حملة إعالنية متكاملة للمؤسسات و الشركات التجارية
تصميم إعـالنات و مواقع إنترنت

Kosmatik, Textilien, Möbel  تجميل،  أزياء، موبيليا، 
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جمهورية البوسنة والهرسك هي دولة تقع في البلقان 
بجنوب شرق أوروبا، إحدى جمهوريات يوغوسالفيا 

السابقة.
الشمال والغرب  تقع في جنوب أوروبا. يحدها من 
والجنوب كرواتيا، من الشرق صربيا ومن الجنوب 
تكون  تكاد  وهي  األسود،  الجبل  جمهورية  الغربي 
دولة مقفلة ال ساحل لها على البحر فيما عدا شريط 
ساحلي طوله 26 كيلومترا على البحر األدرياتيكي 

تقع في منتصفه مدينة نيوم الساحلية.
تقع الجبال في الوسط والجنوب، والتالل في الشمال 
الغربي أما شمال غربي البالد فهي مستوية. وتعتبر 
البوسنة إحدى المناطق الجغرافية الضخمة التي لها 
مع  وباردة  صيفا  حارة  حيث  معتدل،  قاري  مناخ 
هطول الثلوج شتاءا. تقع مقاطعة الهرسك الصغرى 
طبيعة  ذات  وهي  الجمهورية،  من  الجنوب  إلى 

جغرافية ومناخ متوسطي.
بقاع األرض،  أجمل  مبالغة من  بدون  البوسنة هي 
شاهقة  وجبال  وحدائق  ساحرة  طبيعة  من  فيها  بما 
مغطاه بالثلوج في الشتاء، اللون األخضر هو اللون 
الغالب فيها من كثرة الخضرة و الغابات و األشجار، 
بها منابع المياه الباردة والشالالت والبحيرات. مدنها 
مليئة بالمعالم العثمانية اإلسالمية من مساجد وتكايا 
الحكم  بنيت في عصر  ومكتبات ومدارس وكباري 
الحكم  في  بنيت  مباني  إيضاً  ستجد  و  العثماني، 
النمساوي منذ أكثر من 100 عام لها طراز أوروبي 

جميل
وإن تحدثنا عن أهلها فهم أهل كرم وطيبة و جمال، 
العربية  الدول  من  خاصًة  بالزائرين  يرحبون 

واإلسالمية.

مدينة سراييفو
وتسمى  الهرسك  و  البوسنة  عاصمة  هي  سراييفو 
أيضاً "قدس اوروبا" حيث يعيش المسلمون بجانب 
وسط  تقع  في سالم،  عقود  منذ  واليهود  المسيحيين 
البوسنة والهرسك على نهر ميلياتسكا، البلدة القديمة 
الذي  والجزء  العثماني  العهد  خالل  بناؤها  تم  منها 
الهنغارية  النمساوية  اإلمبراطورية  خالل  بناؤه  تم 
يقع في منتصف المدينة و يتميز بالطابع األوروبي، 

الجزء الحديث المتطور من المدينة.  و هناك أيضاً 
الساحرة  والمناظر  الطبيعة  بجمال  سراييفو  تتميز 

الخالبة وجمال رونقها و نظافة شوارعها.
السوق  على  سراييفو  من  القديمة  البلدة  تحتوي 
القديم و التي تسمى باشارشيا و يغلب عليه الطابع 
بتعدد  تتسم  و  البناء  في  القديم  العثماني  اإلسالمي 
األسواق الشعبية الجميلة و محالت الحرف اليدوية و 
المطاعم التي تقدم أشهى األكالت الشعبية البوسنية و 

المقاهي التي يرتادها السائحين قبل البوسنيين.

مدينة موستار
عاصمة منطقة الهرسك وال تبعد سوى 25 كيلومتراً 
موستار  مدينة  األدرياتيكي،  البحر  ساحل  عن  فقط 
مختلف  بين  للتعايش  جيد  نموذج  أنها  أثبتت  التي 
الجمال  في  رصيدها  عن  أما  البوسنة،  أعراق 
فستتعرف عليه بنفسك عندما تجول في ضواحيها و 
تستمتع بمناخها الدافئ و مناظرها الطبيعية الخالبة.
موستار  في  تتمركز  فإنها  بالسياحة  يتعلق  فيما  أما 

الشرقية، ويعد نهر بونا أحد أهم معالمها وهو الذي 
تحت  من  شتاًء  وحارة  صيفا  “باردة  مياهه  تتفجر 
األرض، كما ينال جسر ستاري موست "أو الجسر 
و  حدب  كل  من  السياح  اهتمام  التاريخي  القديم" 
على  اليونسكو  قبل  من  وضعه  بعد  خاصة  صوب 
المعالم  أهم  من  ويعتبر  اإلنساني،  التراث  قائمة 
السياحية واألكثر تميزا في البوسنة و الهرس و أحد 

قطع اآلثار اإلسالمية العثمانية في البلقان
بناه  جسر  هو  القديم  الجسر  أو  موست”  “ستاري   
مدينة  في  عشر  السادس  القرن  في  العثمانيون 
موستار، والذي يعبر تحته نهر نيريتفا ويربط الجزء 
الجسر  وظل  المدينة،  من  الغربي  بالجزء  الشرقي 
القوات  قبل  تدميره من  تم  حتى  عاماً  شامخا 427 
الكرواتية في عام 1993 أثناء الحرب على البوسنة، 
وقد أعيد بناؤه الحقا وافتتح في عام 2004، وهو 

رمز للتواصل والتفاهم والتعايش والحوار والمودة
كما تضم مدينة موستار العديد من المساجد األثرية 
اإلسالمية  اآلثار  من  وغيرها  القديمة،  واألحياء 
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العريقة، مما جعل المدينة جاذبة للسياح والزوار من 
العديد من المطاعم  إلى  العالم، باإلضافة  كل أنحاء 
التي تقدم جميع أصناف الطعام والسيما المشويات، 
التقليدية وهي لف  بالطريقة  المشوي  الخروف  لحم 
نضوجها،  حين  إلى  الملتهب  الجمر  على  الذبيحة 
وهي مطاعم منتشرة على طول المسافة بين سراييفو 

وموستار.
وال  كانت  للمدينة  واألثرية  الحضارية  المعالم  إن 
زالت الروح المعنوية التي أسبغت على السكان روح 
وحضارة  متعدد  مجتمع  بناء  في  والرغبة  التسامح 
أصيلة تعترف باآلخر برغم الحروب التي استمرت 

لسنوات عديدة.

بيهاتش
بيهاتش 300 كم غرب سراييفو وتتميز  تقع مدينة 
الحدود  على  الجميل  وموقعها  الخالبة  بطبيعتها 
الكرواتية اضافة الى موقعها على أحدى أجمل انهر 
البالغ طوله 80  )الوحيدة(  اونا  نهر  هو  و  اوروبا 

كيلومترا المعروفة برحالت الرافتينج. 

البونا في بالغاي
متر  كيلو   20 تقع   بالغاي:  في  البونا  نهر  منبع 
من  بأنه  البونا  نهر  منبع  يتميز  و  موستار  جنوب 
متر  ألف   43 منه  يستهلك  و  اوروبا  منابع  أقوى 
مكعب في الثانية من مياهه ويعتبر  واحد من االمثلة 
على نهر كارست الذي يجري تحت االرض وتتدفق 
المياة من منحدرات تبلغ 200 متر والتي شكلت نهر 

بونا بنيت بجانبة تكيا التابعة لطوائف الدرويش. .

بيامباري
 50 تقع   غابة  وسط  في  منتجع  هم  بيامباري: 
الدائمة  الغابات  تكسوها  سراييفو.  شمال  متر  كيلو 

يشعر  الزائر  بحيث  ارضه  تضلل  التي  الخضرة 
بنسيم لطيف بمجرد دخول المنتجع. و يتميز المنتجع 
الى 500 متر.  الذي يصل طوله  الطويل و  بكهفه 
تتخلله  و  تغطي سقفه  التي  الجليدية  تزينه االصابع 

الينابع المائية من مختلف االتجاهات.

جبال بيالشنيسا وايغمان
مشهورة  المناطق  وهذه  سراييفو  بمنطقة  تحيط 
باستضافة األلعاب األولمبية عام 1984 وهي منطقة 
وممارسة  الصخور  وتسلق  التزلج  لممارسة  جميلة 

ركوب الدرجات الجبلية. 

شالالت كرافيتسا
تقع شالالت كرافيتسا 25 كم جنوب موستار و هو 

المكان المثالي للنزهة و السباحة ويوفر بالتأكيد واحد 
يمتد  حيث  الهرسك  في  الخالبة  المناظر  أكثر  من 
الشالالت حوالي 120 متر طول وتسقك على مساحة 
25 متر. تعد كرافيتسا واحدة من أكبر الشالالت في 
الهرسك وواحدة من أهم الوجهات السياحية المتوفرة 

على أكثر المناظر إثارة لالعجاب.

ترافنك
عاصمة  كانت  الوزراء:   مدينة  أو  ترافنك-  مدينة 
البوسنة في بداية الدولة العثمانية و تقع هذه المدينة 
مدينة  كانت  فقد  سراييفو.  غرب  متر  كيلو   100
تتميز  العثمانية، و  للدولة  رئيسية ومركز عسكري 
مياه  منبع  على  الخالبة  بطبيعتها  ترافنيك   مدينة 
الزرقاء و البنيان القديم العثماني فقد اثارت المدينة 
اعجاب الزوار بتاريخها كما اطلق عليها أيضا اسم 
اسطنبول االوروبية وتعتبر كذلك من أكثر المدن ذو 

الطابع الشرقي في البوسنة.

منبع نهر البوسنة في إيليجا
إيليجا  إيليجا: تقع منطقة  البوسنة في  يقع منبع نهر 
في جنوب شرف سراييفو و تتميز بطبيعتها الخالبة 
المناطق  أجمل  تعتبر من  البوسنة و هي  نهر  على 
أيضا  معروفة  هي  و  الرياضية  األنشطة  لممارسة 
بالعالج الطبيعي. فيها مجمع عالجي تتم فيه معلجة 
األطفال  الشلل  العظام  و  الروماتزمية  األمراض 
باطن  من  المنبعثة  الحارة  الكبريتية  المياه  بواسطة 

األرض.

يايتسا
تبعد مدينة يايتسا 160 كيلو متر غرب سراييفو و 
هي كانت عاصمة البوسنة في العهد الملوك البوسنة 
قبل الدخول الدولة العثمانية في البالد. و تتمتع يايتسا 
بطبيعتها الخالبة من حيث الجبال الجميلة و الهواء 

النقي و الشالالت و البحيرات الصافية.
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Restaurant, Backwaren, Lebensmittel, Cafés, Juweliereمطاعم، أفران وحلويات، مواد غذائية، مقاه عربية، مجوهرات

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

ـ مجوهرات األفراح

ـ مجوهرات األمان
  

ـ الهادي

 
ـ مجوهرات الحنان

ـ مجوهرات الحنان

ـ مجوهرات الرضا

 
ـ مجوهرات دبي

 
ـ مجوهرات الخليج

- نعمة

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

ـ بربر أغا

ـ السالم

 
ـ الشيشة الذهبية

ـ صحارى

ـ سهراية

 
ــ ألف ليلة و ليلة

ـ أم كلثوم
 
 

ـ ياهال

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

ـ ملحمة البتول

ـ أبو سامر

 
ـ الهنا

  
ـ القدس العربي

ـ ملحمة المصطفى

  
ـ الريان

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

 ـ الجليل

ـ سوق الشام

ـ عزام

ـ بغداد

 
ـ البركة

ـ الفيصل

ـ المنى

ـ ملحمة الرضا

 ـ ملحمة السالم

ـ ملحمة الشهباء

ـ ملحمة جبل عامر

ـ حبيبي

ـ حرب
 

ـ محل القناعة

ـ محالت دامس

ـ وائل

 ـ الشرق

ـ جوهرة الشرق

ـ سبيتي

ـ ملحمة يوسف

ـ زغيب

ــ األندلس
 

- الحمرا

ـ األمراء

ـ الباشا

ـ مطاعم الرحمة

- الصفا

 
ـ السلطان

 
ـ أكروم

ـ مطعم أميرة

ـ أسعد

 
ـ اصالة

 
ـ بابل

 

ـ بهارات

ـ بركة

ـ بربر أغا

 
ـ إكسال

ـ فروج المدينة
 

ـ بيت المدينة

ـ الشحرور

ـ معجنات الضيعة

 
- الرضا

 

ـ الريف
 

ـ حبيبي

 

ـ يافا

- الزان

ـ مندي

 
ـ مرووش

ـ مروش

ـ مسايا

Al-Andalus
Sonnenallee 40, 12045 Berlin
Al Hamra 
Raumer Str. 16, 10437 Berlin
Tel. 030-42850095
Al Omaraa
Kaiserin-Augusta-Allee 85, 10589 Berlin
Tel. 030-33006543
Al Pascha
Sonnenallee 77, 12045 Berlin
Tel.: 030-62903549
Al-Rahme
 ,Flughafenstr. 49, 12053 Berlin  ـ
    Tel.: 0179-171 30 11
 ,Sonnenallee 75, 12045 Berlin  ـ
     Tel.: 0176-3700 5819
  ,Karl-Marx-Str. 194, 12055 Berlin  ـ
    Tel.: 0176-2684 6030
Al-Safa 
Sonnenallee 75, 12045 Berlin
Tel. 030-62737894
Al Sultan
Mehringdamm 44, Berlin
Tel. 030-78897239
Akroum
Sonnenallee 45, 12045 Berlin
Tel. 030-23619319
Amira
Donaustr. 131, 12043 Berlin
Tel. 030-6233790 
Asaad
Luxemburger Str. 6, 13353 Berlin
Tel. 030-81799951
Assala
Hohenzolerndamm 11, 10717 Berlin
Tel. 030-47595598
Babel
- Gabriel-Max-Str. 16, 10245 Berlin
  Tel. 030-29368784
- Kastanienallee 33,10437 Berlin
  Tel. 030-44031318
Baharat
Winterfeldstr. 37, 10789 Berlin
Tel. 030-2168301
Baraka
Lausitzer Plaz 6, Kreuzberg
Tel.030-6126330
Barbar Aga
Karl-Marx-Str. 45,12045 Berlin  
Tel. 030-6242708
Casalot
Claire-Waldoff-Str. 5, 10117 Berlin
Tel. 030-27572210
City Chicken
Sonnenallee 59, 12045 Berlin
Tel. 030-6248600
City House
Sonnenallee 73, 12045 Berlin
Tel.: 030-62904952
El Chahrour
Ohlauer Str. 10, 10999 Berlin
Tel. 030-6117115
El-Daia Snack
Sonnenallee 46, 12045 Berlin
Tel: 030-63413250
El Reda
Huttenstr.  69, 10553 Berlin
Tel. 030-3911119
El-Rief
Schönhauser Allee 46 a, 10437 Berlin
Tel. 030-44043370
Habibi
- Winterfeldplatz, Tel. 030-2153332 
- Akazienstr. 9, Tel. 030-7874428
- Körtestr, 35, Tel.: 030-2922401
- Oranienstr. 30, Tel.: 030-61658346
Jaffa
Pariserstr. 39-40, 10707 Berlin
Tel. 030-88702908
Lasan
Adelbertstr.96, 10999 Berlin
Tel. 030-69814098
Mandi
Seestr. 57, 13347 Berlin
Tel.: 030-20095700
Marooush
Knesebeckstr. 48, Ecke Ku‘damm
10719 Berlin, Tel. 030-887118335
Maroush
Adelbertstr. 93, 10999 Berlin
Tel. 030-69536171
Masaya
Wilhelmstr. 22, 10963 Berlin

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

ـ نور

ـ قدموس

 ـ روشة

ـ سبيل
  

ـ سالم

 
ـ سالمات

- سلسبيل 

  
ـ سنابل

 
ـ سكارابيوس

ـ سمسم

ـ شام

ـ شهرزاد

ـ طيبة

 
ـ ياهال

ـ أم كلثوم

Abu Laila, 
Beusselstr. 68, 10553 Berlin
Tel. 030-39848063
Albascha
Huttenstr. 5, 10553 Berlin
Al Iman
Schierker str. 33, 12051 Berlin
Tel. 030-6272 8443
Aljazeera
Sonnenallee 15,12047 Berlin
Tel.: 030-62725489
Al Manar
-Huttenstr. 71, 10553 Berlin, Tel. 34347770
- Lüderitzstr. 10, 13351 Berlin,
Tel.: 030-4514818
Goldene Bäckerei
Kiehlufer 115, 12059 Berlin
Tel.: 030-6808 1077
Habibi 
Erkstr. 6, 12043 Berlin, Tel. 030-6820381
Nuss Depot
Sonnenallee 73,12045 Berlin, 
Tel. 030-62727797
Um Kulthum
Sonnenallee 50, 12045 Berlin, Tel. 62734399

ـ أبو ليلى

 
- الباشا

-اإليمان

ـ الجزيرة

ـ المنار

ـ المخبز الذهبي

ــ حبيبي

 ـ المحمصة العربية

 
ـ أم كلثوم

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

ـ نادى البداوى

 
ـ نادي الكوثر

ـ نادي الكرامة

 
ـ  نادي فلسطين

- نادي القدس



ES KANN AUFGRUND AKTUELLER EREIGNISSE ZU TERMINÄNDE-
RUNGEN KOMMEN

- : -
- : -
- : -
- : -
- : -
- : -
- : -
- : -
- : - 
- : -
- : -
- : -
- : -
- : -
- : -
- : -
- : -
- : -

Mai 2018, 33. – 34. Spieltag

05.05.2018
05.05.2018
05.05.2018
05.05.2018
05.05.2018
05.05.2018
05.05.2018
05.05.2018
05.05.2018
12.05.2018
12.05.2018
12.05.2018
12.05.2018
12.05.2018
12.05.2018
12.05.2018
12.05.2018
12.05.2018

Köln
Stuttgart
Hannover
Mönchengladbach
Augsburg
Bremen
Frankfurt
Dortmund
Leipzig
Ho�enheim
Hertha BSC
Wolfsburg
Mainz
Hamburger
Schalke
Freiburg
Leverkusen
München

München
Ho�enheim
Hertha BSC
Freiburg
Schalke
Leverkusen
Hamburg
Mainz
Wolfsburg
Dortmund
Leipzig
Köln
Bremen
Mönchengladbach
Frankfurt
Augsburg
Hannover
Stuttgart

03.05.2018 - 05.05.2018
CE China 2018
Messe, Messedamm 22, 14055 
Berlin

14.05.2018 - 16.05.2018
CHINA FRUIT LOGISTICA
Messe, Messedamm 22, 14055 
Berlin

15.05.2018 - 17.05.2018
Critical Communications World 
2018
Messe, Messedamm 22, 14055 
Berlin

16.05.2018 - 18.05.2018
ITB China 2018
Messe, Messedamm 22, 14055 
Berlin

26.03.2018
Victoria Kiezfest
Pfarrstraße / Kaskelstr. 123 - 88, 
10317 Berlin (Lichtenberg)

12.05.2018
WWE LIVE
ÖVB-Arena, Bürgerweide, 
Findor�straße 101, 28215 
Bremen

25.05.2018
Frühlingsfest in Mahndorf
Bürgerhaus Mahndorf, 
Mahndorfer Bahnhof 10, 28307 
Bremen

10.05. – 13.05.2018
Fest: Hombrucher Marktplatz-
fest
Harkortstr. 57,  44225 
Dortmund

11.05. – 14.05.2018
Messe: Hund & Katz 2018
Westfalenhallen, Rheinland-
damm 200, 44139 Dortmund

19.05. – 17.06.2018
Festi Ramazan
Westfalenhallen - Parkplatz A8, 
Im Rabenloh, 44139 Dortmund

22.05. – 25.05.2018
Zoo: P�ngstferienprogramm
Zoo, Mergelteichstr. 80, 44225 
Dortmund

03.05.2018
Inlineskaten: Rollnacht 
Düsseldorf 2018
Tre�punkt: Reuterkaserne

05.05.2018
Fest: Europatag
Marktplatz am Rathaus

26.05.2018
Kinder-Radwettbewerb: Petit 
Départ 2018
Schorlemer Straße 61, 40547 
Düsseldorf

15.05. – 17.05.2018
Optatec: Internationale 
Fachmesse für optische 
Technologien
Messe , Ludwig-Erhard-Anlage 
1, 60327 Frankfurt – Westend

28.05.2018
Frankfurter Automobilausstel-
lung
Klassikstadt, Orber Straße 4A, 
60386 Frankfurt – Fechenheim

12.05. – 13.05.2018
Afrikanischer Frühling: Markt
Stadtplatz Barmbek, Wiesen-
damm, 22305 Hamburg

21.05.2018
Wilhelmsburger Mühlenfest
Windmühle Johanna, Schönen-
felder Str. 99a, 21109 Wilhelms-
burg

26.05.2018
Dschungel-Nächte im Tierpark 
Hagenbeck
Tierpark Hagenbeck, Lokstedter 
Grenzstr. 2, 22527 Hamburg

19.05. – 21.05.2018
Drachenboot-Festival in 
Hannover
Maschsee, Rudolf-von-Bennigs-
en-Ufer 81, 30519 Hannover 

10.05. – 13.05.2018
Porzer Inselfest
Insel Porz, An der Groov, 51143 
Porz Zündorf

19.05.2018
DFB-Pokal�nale der Frauen
RheinEnergieSTADION,  
Aachener Str. 999, 50933 Köln

26.05. – 27.05.2018
Handball: EHF Champions 
League Finale
Lanxess-Arena, 
Willy-Brandt-Platz 1, 50679 Köln

04.05. 07.05.2018
Wannda Kulturfestival
Kreativquartier, Dachauer Str. 
110-114, 80636 München

09.05.2018
Europatag auf dem Marienplatz
Marienplatz 1, 80331 München

11.05. – 14.05.2018
Kulturstrand
Vater-Rhein-Brunnen, Auf der 
Insel, 80538 München

14.05. – 17.05.2018
IFAT: Umwelttechnologiemesse
Messegelände, 81823 München



أنا مطربأفقي

الحلول في الصفحة ۹۸

بین الصورتین توجد سبعة فوارق
حاول أن تجدھا في دقیقتین 7 x

رأسي

دولة إفریقیة؟
ما اسم الدولة؟

ما ھي العاصمة؟
من یحكمھا؟

العاصمة

۱- أول من أنشأ داراً للبحث العلمي؟
بین  تجاذب  قوة  وضع  من  أول   -۲

كوكبین؟
۳- أول من اخترع المندیل؟

الصحافة  و  التمثیل  عرف  من  أول   -٤
الیومیة؟

إلى  الكتب  بترجمة  أمر  خلیفة  أول   -٥
اللغة العربیة؟

٦- أول من دون شعر القبائل العربیة؟
۷- أول من وضع الصور في اإلعالنات؟

۸- أول من أنشأ مصرفا إلصدار األوراق 
المالیة؟

االمتحان  طریقة  استخدم  من  أول   -۹
التحریري؟

01 - من أسماء هللا الحسنى – یرجع إلى هللا.
02 - أطاعوه – (ذات ال........) سریة تولَّى قیادتھا عمرو بن العاص.

03 - وعثاء الطریق – وحدة قیاس (معكوسة).
04 - أجلبھ – القبر(مبعثرة).

05 - لديَّ – شتم.
06 - یجب أن تحكم العالم (معكوسة).

07 - جمع « دلو» (معكوسة) - مفاسد.
08 - عكس الظالم – (.......... بن عمیر) أول سفیر في اإلسالم.

09 - غنائم الحرب – لھم حق الملكیة (معكوسة).
10 - عكس األشرار (معكوسة) – صفار البیض.

01 - من أسماء القیامة – قید.
02 - (... الخزاعي ) شاعر جاھلي(معكوسة) – یستخدم في صنع  

       الحبال (معكوسة).
03 - لقب الزبیر بن العوام.
04 - سواد – دلو (مبعثرة).

05 - تكبیر (ُمِخیخ) – عكس « أفر» (معكوسة).
06 - عم الرسول (معكوسة) – أداة تعریف.

07 -یخصني (معكوسة)- جمع «المضیق»(معكوسة).
08 - ذو تْمر – اسم قطر عربي (معكوسة).

09 - من أسماء الشیطان – أدري.
10 - مؤذن الرسول.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

10     09     08     07     06    05     04     03     02     01



سؤال یحتاج جواب ...
Sprüche أقوال مأثورة    أقوال مأثورة    

Pablo Ruiz Picasso
بابلو بیكاسو

فّكر .. واحسب

تغيير جهة قيادة المركبات 
في السويد

تحویل  تم   ۱۹٦۷ أیلول   / سبتمبر   ۳ في 
حركة المرور في السوید والقیادة من الجانب 
األیسر إلى األیمن، والتغییر في بدایة األمر 
لم یكن یحظى على شعبیة كبیرة من السكان، 
الـ  خالل  مراراً  ذلك  على  التصویت  تم  وقد 

٤۰ سنة السابقة.
على  تقود  السوید  جوار  دول  جمیع  وكانت 

الجھة الیمنى.
تم سحب عربات الترام من وسط ستوكھولم، 

واستبدالھا بالحافالت وتم شراء أكثر من ألف حافلة جدیدة مع األبواب على الجانب األیمن، وتم تحدیث 
وتعدیل ۸۰۰۰ حافلة قدیمة لتوفیر األبواب على كال الجانبین، وكانت أكبر تكلفة للتغییر في ذلك الوقت.

الصورة تظھر الفوضى آنھا في شارع الملك، وسط ستوكھولم. 

قالت لي أمي: إذا أصبحت جندياً ستصير جنراالً، وإذا قالت لي أمي: إذا أصبحت جندياً ستصير جنراالً، وإذا 
أصبحت راهباً ستصير البابا، لكني أصبحت رساماً 

قالت لي أمي: إذا أصبحت جندياً ستصير جنراالً، وإذا 
أصبحت راهباً ستصير البابا، لكني أصبحت رساماً 

قالت لي أمي: إذا أصبحت جندياً ستصير جنراالً، وإذا 

وصرت بيكاسو

۱- أین یقع قبر صالح الدین األیوبي؟
۲- إلى ماذا یؤدي فقدان ۲۰ ٪ من 

ماء الجسم؟
۳- على من یطلق أسم الكّحال؟

٤- إلى أي لغة تنتمي كلمة طباشیر؟
٥- كم یبلغ عدد المعلقات في الشعر 

الجاھلي؟
٦- من ھو أول شھید سقط في معركة 

في تاریخ اإلسالم؟
۷- إلى أي لغة تنتمي كلمة أستاذ؟

۸- إلى أي لغة تنتمي كلمة بنطلون؟
بیت  من  القبلة  حولت  متى   -۹

المقدس إلى الكعبة المشرفة؟
۱۰- من أول من قُتل من المشركین 

في غزوة بدر الكبرى؟
تفسیر  صنف  من  أول  من   -۱۱

القرآن الكریم باإلسناد؟
۱۲- ما ھي أول دار بنیت في مكة؟

آمن  فرعوني  ملك  أول  من   -۱۳
بالتوحید؟

۱٤- متى اخترعت القاطرة؟
۱٥- ماھي عاصمة كوریاالشمالیة؟

االشعة  أنبوب  اخترع  متى   -۱٦
السینیة؟

۱۷- كم حلماً في السنة یحلم الشخص 
العادي؟

الذي  الوحید  الطائر  ھو  من   -۱۸
الیستطیع الطیران وال السباحة؟

۱۹- ماھو الحیوان الذي یضع أكبر 
بیضة في العالم؟

۲۰- كم یبلغ وزن الكرة األرضیة؟
۲۱- كم ھي سرعة الھواء المنطلق 

من الفم بعد العطاس؟
۲۲- كم ملیونیر یوجد في العالم؟

في  یدور  اصطناعیاً  قمراً  كم   -۲۳
الفضاء الخارجي؟

جسم  في  عضلة  أسرع  ماھي   -۲٤
اإلنسان؟

۲٥- كم عدد أسنان الفیل اإلفریقي؟
۲٦- كم عضلة للجرادة؟

إذا  یموت  الذي  الحیوان  ماھو   -۲۷
قطعت ذیلھ؟ 

۲۸- ماھو الحیوان الذي یبكي عندما 
یكون حزیناً؟

۲۹- كیف تسمع األفعى األصوات؟
۳۰- من الحیوان الوحید الذي یحرك 

فكھ العلوي فقط عند األكل؟
الذبابة في  ۳۱- كم مرة ینبض قلب 

الدقیقة الواحدة؟
أنواع  أضخم  وزن  یبلغ  كم   -۳۲

العناكب؟

یستخدم  الذي  الشعب  ھو  من   -۳۳
اللغة اإلنجلیزیة أكثر من األمریكان؟

یستطیع  الذي  الحیوان  ماھو   -۳٤
النوم لمدة ثالث سنوات متتالیة؟

الذي یصدر صوتاً  الحیوان  ما   -۳٥
والیكون لھ صدى؟

۳٦- كم عدد عضالت القطة في كل 
أذن؟

الماء في العسل  ۳۷- كم تبلغ نسبة 
الطبیعي؟

۳۸- ماھو أثقل حیوان في العالم؟
تتصف  التي  الحیوانات  ماھي   -۳۹

بأنھا أكثر حدة في السمع؟
٤۰- من ھم أول من استخدم الشراع 

لتوجیھ السفن في البحر؟
٤۱- كم یفرز الفم یومیاً من اللعاب؟

منھا  تصنع  التي  المواد  ماھي   -٤۲
األوراق النقدیة؟

٤۳- ماذا یعني اسم األرجنتین باللغة 
العربیة؟

التي  الوحیدة  الدولة  ماھي   -٤٤
في  اإلفطار  موعد  فیھا  الیتغیر 

رمضان صیفاً وشتاًء؟
اإلنسان  یستخدمھا  عضلة  كم   -٤٥

لیقوم بخطوة واحدة فقط؟
الوقت  من  الطعام  یستغرق  كم   -٤٦

لیصل من الفم إلى المعدة؟
في  رأسھا  النعامة  تدفن  لماذا   -٤۷

التراب؟
٤۸- أین وفي أي سنة ظھرت ألول 

مرة الثالجة المنزلیة؟

أضف عود ثقاب واحد لتحصل على النتیجة الصحیحة



یراھن على النصف األول من الشھر لكي یقوم بالمفاوضات 
المھنیة  أوضاعھ  لتعزیز  المطلوبة  الجھود  ویبذل  الالزمة، 

والمالیة.

یستدعي ھذا الشھر الحذر واالنتباه واالبتعاد عن االستعراضات 
فتسیر  بالضغوطات،  وتشعر  تشاؤم  یسود  قد  والمبارزات، 

االمور عكس ما تشتھي وتزداد الواجبات والمسؤولیات.

ھذه السنة مناسبة لألسفار والتنقالت والمساعي البعیدة عن 
بحثك  من  أكثر  والمقامات  المراكز  تبحث عن  مكان عملك. 
لبلورة  االجتماعیة  بعالقاتك  وتستعین  المادي،  الكسب  عن 

بعض المشاریع.

إذا  المادي وتزید من زبائنك،  الربح  تؤّمن لك  تسلك دروباً 
كنت تعمل في الشأن التجاري. تشیر األفالك أیضاً إلى تركك 
إقالتك ومحاسبة قد تخضع  العمل أو استقالتك منھ، أو إلى 

لھا لسبب من األسباب.

تمتلك السلطة أن تقود أعمالك حیث ترید وأن تطّورھا من 
مصادفة  على  األقدار  تساعدك  القمم.  إلى  الوصول  أجل 

األشخاص المناسبین في الوقت المناسب.

تحمل ھذه السنة عمالً جدیداً وخیارات لم تكن في الحسبان. 
لك  وتُتاح  مالیة،  مجاالت  في  تنجح  أنك  ھو  السعید  الخبر 
برسائل  إلیك  یبعث  المال  منزل  في  فجوبیتیر  كثیرة؛  فرص 

متنّوعة.

مزّوداً  النجاح،  نحو  بأعمالك  تدفع  التي  الفرص  تفّوت  لن 
بمعنویات قویة، وواضعاً أھدافاً تسیر نحوھا بثقة. إنھا سنة 
حاسمة بالنسبة إلى وضعك المھني، فما تؤّسسھ اآلن یكون 

لھ صدى على المدى البعید.

یمكن القول إنك قد تمّر في فترة تحضیریة على الصعیدین 
وتعّرضك  ومیول،  اتجاھات  خاللھا  تتغیّر  والمادي.  المھني 
لبعض التجارب، كما تفضح أسراراً ربما كتمتھا، فأنت مقبل 

على تغییرات مھّمة في حیاتك المھنیة ھذه السنة.

تعید النظر ببعض القرارات، وقد تتخذ مبادرة مھمة بالعودة 
الى دراسة أو البدء بعمل جدید، أو باعتماد أسلوب آخر في 

حیاتك.

تتحّدث األفالك ھذه السنة عن مكافأة تتلقاھا لقاء جھود قمت 
الماضي، وعن ظروف تجعلك تستفید من أحداثھا،  بھا في 

بدون أن یكون لك أي دخل فیھا.

تتمتّع  فأنت  بھا،  تفكر  تدریبیة  أو عملیة  دراسة  تقبل على 
بالجرأة الالزمة وبعفویة تجعلك تقبل على اختبارات وتجارب 

بدون ترّدد.

تتبّدل المناخات وتتغیّر من شھر إلى شھر، وقد یسافر بعضھم 
بحثاً عن عمل في الخارج أو إلجراء مفاوضات ضروریة أو 

بسبب الھجرة.

الكلمات المتقاطعة

الفوارق السبعة

أنا مین؟
الفنان جورج وسوف

أنا فین؟
جمھوریة نامیبیا / ویندھوك / ھاغي غینغوب

فرافیش
۱- بطلیموس األول. / ۲- نیوتن. / ۳- الملك اإلنجلیزي ریتشارد الثاني. / ٤- الصینیون. 
/ ٥- أبو جعفر المنصور. / ٦- أبو عمر الشیباني. / ۷- بنیامین فرانكلین. / ۸- السویدي 

بلمستروك. / ۹- الصینیون عام ۲۲۰۰ ق.م.

فكر شویة!
التركیة./٥-  اللغة  إلى  العیون./٤-  طبیب  على  الوفاة./۳-  إلى  دمشق./۲-  في   -۱
اإلیطالیة./۹-  اللغة  إلى  الفارسیة./۸-  اللغة  الحارث./۷-  بن  عبیدة  معلقات./٦-  سبع 
مالك  المخزومي./۱۱-  األسد  عبد  بن  األسود  للھجرة./۱۰-   ۲ سنة  شعبان  شھر 
یانج./۱٦-  بیونج  ۱۸۲۹م./۱٥-  أخناتون./۱٤-  الندوة./۱۳-  دار  أنس./۱۲-  بن 
 ٥۹٤۰ القرش./۲۰-  سمكة  أنثى  البطریق./۱۹-  حلماً./۱۸-   ۱٤٦۰ ۱۹۱۳م./۱۷- 
ملیار طن./۲۱- ۱٦۰ كم بالساعة./۲۲- ۷ مالیین./۲۳- ۲۷٦۰ قمراً./۲٤- العضلة 
أربع أسنان./۲٦- ۹۰۰ عضلة./۲۷-  بأن تطرف./۲٥- الیزید عن  للعین  التي تسمح 
الحصان./۲۸- الفیل./۲۹- یلتقط لسانھا ذبذبات موجات الصوت./۳۰- التمساح./۳۱- 
۱۰۰۰ مرة./۳۲- ٥۸ كغ./۳۳- الشعب الصیني./۳٤- الحلزون./۳٥- البطة./۳٦- ۳۲ 
والحمیر./٤۰-  الذئاب  األزرق./۳۹-  الحوت   -۳۸/.٪۲۲ أذن./۳۷-  كل  في  عضلة 
الفضة./٤٤-  أرض  والكتان./٤۳-  القطن  یومیاً./٤۲-  لیتر   ۱ الفینیقیون./٤۱- 
عام  شیكاجو  الماء./٤۸-  عن  بحثاً  ۷ثواني./٤۷-  عضلة./٤٦-   ۲۰۰ أوغندا./٤٥- 

۱۸٥۰م.

فكر واحسب:

س     العقرب     الميزان      العذراء      األسد      السرطان    الجوزاء      الثور       الحمل
الحوت       الدلو       الجدي      القو

21.03-20.04               21.04-20.05               21.05-21.06               22.06-22.07                23.07-23.08               24.08-23.09                24.090-23.10              24.10-22.11               23.11-21.12                 22.12-20.01               21.01-20.02                21.02-20.03
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- الدروس باللغة العربیة.
- برنامج شرح وافي على اإلنترنت.

- رسوم التسجیل تشمل برنامج األسئلة 
  باللغة العربیة.

Bredowstr. 2, 10551 Berlin 
(U-Bhf. Turmstr.)

Tel.: 030 / 398 37 537 

Donaustr. 101, 12043 Berlin 
(U-Bhf. Rathaus Neukölln)

Tel.: 030 / 568 21 280
www.turbo-fahrschule.com •  info@turbo-fahrschule.com

Öff nungszeiten: Mo. - Fr.: 11.00 - 18.00 Uhr.

المدرسة العربیة األولى في برلین

TIERGARTEN

مواعید العمل
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NEUKÖLN 

واقة
 مدرسین س

مطلوب

Fahrlehrer gesucht

15:00 €   60 Minuten

20:00 €   80 Minuten

+ 24 Tage Urlaub

15:00 €   60 Minuten

15:00 €   60 Minuten

15:00 €   60 Minuten

20:00 €   80 Minuten

20:00 €   80 Minuten

20:00 €   80 Minuten

+ 24 Tage Urlaub

نقدم دورات اإلسعافات األولیة كل أسبوع



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

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

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

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

امكانیة المعالجة عند خوف االطفال تحت الدواء المھدئ او التخدیر العام

خدماتنا الطبیة
- معالجة آالم االسنان والرضوض

- تنظیف االسنان والوقایة ضد التسوس
- استشارة تغذیة

- حشوات بلون السن
- معالجة التھاب عصب اسنان الحلیب

- تلبیسات خاصة باسنان االطفال
- حافظ مكان ثابت ومتحرك

- تقویم االسنان
- معالجة تحت التھدئة او التخدیر العام

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

عیادة طب األسنان للصغارعیادة طب األسنان للصغار

Zeina Wehbe
Cassandra von Hopff garten
Jana Ghobadian

د. زینة وھبي
د. كاساندرا فون ھوبفغارتن

د. یانا غوبادیان

U6 Ullsteinstr.

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

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

Unsere Zahnärzte:




