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الدليل ـ برلين
بينما بدأ الكثير من المسلمين في ألمانيا الصيام يوم 
األربعاء اعتمادا على الرؤية الفلكية، ارتأى آخرون 
شرعية"  "رؤية  ثبوث  لعدم  الخميس  الصيام  بدء 
مسلمي  بين  جدال  االختالف  هذا  ويسبب  للهالل. 

ألمانيا، امتد حتى إلى مواقع التواصل.
بدأ شهر رمضان في أغلب الدول العربية واإلسالمية 
الخميس (17 أيار/مايو 2018)، بحسب ما أفادت 
السعودية  أعلنت  فقد  هناك.  المعنية  السلطات 
والسودان  واألردن  والبحرين  ومصر  واإلمارات 
وقطر والجزائر وتونس والوقف السني في العراق 
شعبان  لشهر  المتمم  هو  كان  األربعاء  أن  ولبنان، 

ويوم الخميس، أول أيام شهر رمضان المبارك.
للمسلمين  األعلى  المجلس  أعلن  فقد  ألمانيا  في  أما 
أيام  أول  هو   (2018 أيار/مايو   16) األربعاء  أن 
شهر رمضان، شأنه في ذلك شأن االتحاد اإلسالمي 
التركي للشؤون اإلسالمية في ألمانيا (Ditib)، أكبر 

منظمة إسالمية في البالد.

رمضان  شهر  بدء  إعالن  يتم  فيال:  دويتشه  تقول 
مبدأ  على  أو  الشرعية  الرؤية  مبدأ  على  اعتمادا 
واضحا  اختالفا  شكل  ما  وهو  الفلكية.  الحسابات 
هذا العام في ألمانيا مقارنة مع أغلب الدول العربية 

واإلسالمية.
بأهم  يهتم  الذي  الدولي  الفلك  مركز  موقع  وذكر 
األخبار واألحداث الفلكية وأخبار رؤية الهالل. ومن 
مشاريعهم "المشروع اإلسالمي لرصد األهلة"، في 
تغريدة في تويتر : "إذا اعتمدت جهتان على الرؤية 
فقط  أو اعتمدت على الحساب الفلكي فقط فهذا ال 
كل  يعتمد  فقد  معا.  سيبدآن  أنهما  بالضرورة  يعني 
منهما على شروط فلكية أو فقهية مختلفة تؤدي إلى 

بداية مختلفة، مع صحة كليهما فقهيا وعلميا".
وخلق هذا الخالف ارتباكا بين المسلمين في ألمانيا، 
المجالس  فتاوى  على  اعتمادا  بعضهم  حيث  صام 
اإلسالمية في ألمانيا، في حين ارتأى آخرون الصيام 
البلدان  من  أي  في  الهالل  رؤية  لعدم  الخميس  يوم 
اإلسالمية. ووصل هذا الجدل واالختالف حول بداية 

رمضان إلى مواقع التواصل االجتماعي.
من جانبه نشر المجلس األعلى للمسلمين في ألمانيا 
هو  األربعاء  أن  فيه  أعلن  توتير،  موقع  على  بيانا 

بداية رمضان في ألمانيا.
وذكر البيان أن المجلس استند على "االجتهاد الفقهي 
المشكلة  الكبرى  اإلسالمية  الروابط  تبتنه  الذي 
للمجلس التنسيقي للمسلمين في ألمانيا" والذي يأخذ 

بقاع  من  بقعة  أي  في  فلكيا  الرؤية  إمكانية  "بمبدأ 
األرض". وهو ما يسمح بتوحيد الصيام والعطل في 
المجلس  بيان  حسب  مسبقا،  لها  والتحضير  ألمانيا 

األعلى للمسلمين في ألمانيا.
أما اتحاد األئمة بمنطقة الراين ماين غرب ألمانيا فقد 
أصدر بالغا قال فيه أن لجنته المختصة في مراقبة 
 ، لها رؤية هالل رمضان  يثبت  لم  هالل رمضان 
ليعلن االتحاد أن شعبان قد أكمل الثالثين، وأن فاتح 

شهر رمضان هو الخميس 17 مايو. 

شهر  غرة  فى  وهولندا  وتركيا  ألمانيا  واختلفت 
رمضان الكريم، ليبدأ األربعاء، وبحسب تصريحات 
عبد الصمد اليزيدى، األمين العام للمجلس المركزى 
هو  المنهج  فى  االختالف  أن  ألمانيا  فى  للمسلمين 
السبب فى اختالف غرة شهر رمضان فى دول عن 
أخرى، ففى الوقت الذى يتبنى فيه المجلس التنسيقى 
للمسلمين والذى يضم المؤسسات اإلسالمية الكبرى 
الدينية،  للشؤون  اإلسالمى  التركى  االتحاد  مثل 
رابطة المراكز الثقافية اإلسالمية، المجلس اإلسالمى 
والمجلس األعلى للمسلمين فى ألمانيا الرأى الفقهى 
حسم  وبالتالى  الفلكية  الحسابات  إتباع  يجيز  الذى 
بداية الشهور القمرية قبل دخولها، تتبنى مؤسسات 
إسالمية أخرى حسب تصريحه، الرأى الفقهى الذى 

يعتمد على الرؤيا العينية.
وتبقى قرارات المجالس اإلسالمية، حسب اليزيدى، 
بمثابة توصيات يأخذ بها جزء كبير من المسلمين فى 
ألمانيا دون أن يتم إلزام الجميع بها، داعيا إلى توحيد 
الصفوف وتغليب المصلحة العامة للمسلمين. ويقول: 
"علينا أن نتحد من أجل مواجهة األخطار التى تهددنا 
من اليمين المتطرف والتيارات العنصرية وأن نثبت 

من خالل أنشطتنا على انتمائنا للمجتمع األلمانى".
التى  اإلسالمية  المؤسسات  من  مجموعة  وهناك 
األول  اليوم  تحديد  يخص  فيما  األتراك  مع  توافقت 
واألخير من رمضان، إال أن البعض ال يصوم عن 
تشكلها  التى  األغلبية  إتباع  أجل  من  وإنما  اقتناع 
الشيخ  بذلك  كما صرح  ألمانيا،  فى  التركية  الجالية 
ماين  بالراين/  األئمة  اتحاد  رئيس  لحسينى  الميلود 
لوسائل  فرانكفورت  بمدينة  التقوى  مسجد  وإمام 
اإلعالم أن "الجالية التركية تتبع بلدها تركيا بقرار 
مستعدون  نحن  هذا،  يومنا  إلى   1978 منذ  تركى 
لالجتماع حول الهالل األلمانى ليس فقط  كمسلمين 
بل كمواطنين ألمان فى دولة مستقلة نتمتع فيها بكل 
حقوقنا، فلما ال نتبع رؤية هالل هذا البلد إذن؟ أما 

نقلد  أن  فاألحرى  بعينه  بلد  تقليد  من  بد  كان ال  إن 
المغرب أو السعودية".

وفيما يخص عدم اعتماد الحساب الفلكى فى ألمانيا، 
الشيخ  يضيف  ماين،  الراين/  بمنطقة  األئمة  فاتحاد 
الفلكية،  والحسابات  الرؤيا  بين  ما  يجمع  لحسينى، 
فإن ثبتت الرؤيا أخذوا بها وإن لم تثبت صاموا مع 
أول بلد يعول عليه فى المراقبة شريطة عدم مخالفة 
الحسابات الفلكية بالنفي. اتحاد األئمة، يضيف الشيخ 
بشروط  ولكن  الفلكية  الحسابات  ينكر  ال  لحسينى، 
الفلكيين أنفسهم من حيث  وذلك بسبب الخالف بين 

اعتماد التقويم الثنائى أو األحادى.

فى  بالدهم  مواقيت  على  أوروبا  ملسمو  َيعتمد  و 
الكبير  للفارق  نظراً  الُمبارك،  صيام شهر رمضان 
بين الساعات مع الدول العربية، والتى قد تصل إلى 
نهار كامل، لذا قد يواجه المسلمون صعوبة فى صيام 
من 18 إلى 23 ساعة حسب توقيت ألمانيا والدول 
الغربية األخرى، وبذلك َيعتمد مسلموها على توقيت 
لمعرفة  أقرباءهم  مع  تواصلهم  بالدهم، عن طريق 

مواعيد السحور واإلفطار، والصلوات بشكل عام.

www.dalil.de
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دعا آرمين الشيت، رئيس وزراء والية شمال الراين ويستفاليا، أكبر واليات ألمانيا في عدد 
السكان دعا مجددا، إلى االعتراف رسميا باإلسالم في ألمانيا.

ونقلت وكالة األنباء البروتستانتية األلمانية عن الشيت الذي يتولى أيضا منصب نائب المستشارة 
غرار  "على  الخطوة،  هذه  التخاذ  تأييده  المسيحي،  الديمقراطي  الحزب  رئاسة  في  األلمانية 
الطريقة التي تم االعتراف بها بالكنائس المسيحية والجمعيات اليهودية"، مضيفا أن الواليات 

األلمانية ستكون مسؤولة عن تنظيم هذه العالقة".
دعمتنا  إذا  سعداء  "سنكون  الصدد:  بهذا  ويستفاليا  الراين  شمال  والية  وزراء  رئيس  وقال 
المستشارة ميركل في محاوالتنا هذه"، إال أنه لفت إلى عدم وجود طرف محدد يمكن أن تتعامل 
معه الدولة األلمانية باعتباره ممثال لجميع المسلمين. وقال الشيت في هذا السياق: "األمر يتعلق 

بالسؤال: من يتحدث باسم المسلمين؟".
وطالب المسؤول األلماني اتحاد "ديتيب" اإلسالمي التركي الذي يعد أكبر جميعة إسالمية في 

ألمانيا، باالبتعاد عن ارتباطه المباشر بالحكومة التركية والتحول إلى مؤسسة ألمانية.
ولفت الشيت إلى أن مثل هذا التحول "مهم للوصول إلى نظام تمويل آخر"، ما سيمكن حينها 

من تدريب األئمة بشكل دائم في ألمانيا.
وبعد أن أشاد بما قام به اتحاد "ديتيب" من رعاية دينية لـ"العمال األتراك الضيوف" الذين قدموا 
إلى البالد في العقود الماضية، رأى أنه بسبب "التغيرات الحالية في تركيا"، أخذ التعهد بالرعاية 

الدينية المشار إليه "بعدا سياسيا".
قبول  يمكنها  ال  األلمانية  الدولة  أن  على  ويستفاليا  الراين  شمال  والية  وزراء  رئيس  وشدد 
ديتيب  اتحاد  يقوم  عندما  أو  المساجد  خارج  على  المساجد  داخل  من  األشخاص  "تجسس 
بتوظيف نفسه في الحمالت 

االنتخابية التركية".
هنالك  كان  "إذا  أنه  ورأى 
أربعة ماليين مسلم يعيشون 
وفق عقيدتهم الدينية بسالم 
في بالدنا، فهم جزء منا"، 
في  تفكر  أن  الدولة  وعلى 
كالرعاية  شيء  بناء  كيفية 

االجتماعية اإلسالمية.

قدم حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني شكوى إلى المحكمة 
أنغيال  المستشارة  تمارسها  التي  السياسة  بسبب  الدستورية 

ميركل في مجال الهجرة.
شتيفان  الحزب،  محامي  عن  األلمانية   "Zeit" ونقلت صحيفة 
في  ألمانيا"  أجل  من  "البديل  كتلة  من  بمبادرة  تم  أنه  براندنر 
البرلمان والتي تعارض سياسة الهجرة التي تمارسها ميركل، 

تقديم شكوى إلى المحكمة الدستورية بمدينة كارلسروه.
أثناء عملها على  انتهكت  البالد  الشكوى أن حكومة  وجاء في 
المسألة،  هذه  البوندستاغ في حل  الهجرة حق مشاركة  سياسة 
األمر الذي يسمح ببحث قرار ميركل حول فتح الحدود األلمانية 

النمساوية لالجئين والذي تم اتخاذه في سبتمبر عام 2015.
وقال براندنر: "من الممكن أن تغير هذه الشكوى العالم. وسيتغير 
العالم، إذا حققنا نتيجة مرغوبا فيها". وأضاف أنه سيتعين على 
ميركل في هذه الحالة االستقالة من منصبها بأسرع وقت ممكن.
الجئ  ألف   900 نحو  بأن  األلمانية  الداخلية  وزارة  وأفادت 
ازدياد  أثار  الذي  األمر   ،2015 عام  ألمانيا  دخلوا  ومهاجر 
االتحاد  ائتالف  زعيما  وأعلن  البالد.  في  اليميني  الشعور 
أنغيال  المسيحي  االجتماعي  االتحاد   / المسيحي  الديمقراطي 
عن  مشترك  صحفي  مؤتمر  في  زيهوفر  وهورست  ميركل 
توصلهما إلى اتفاق حول الحد من تدفق المهاجرين إلى مستوى 

200 ألف شخص سنويا.
في  للجدل  المثيرة  المواضيع  أكبر  الهجرة  سياسة  وكانت 
االنتخابات  بعد  األلمانية  الحكومة  تشكيل  حول  المحادثات 
ألمانيا في 24 سبتمبر عام 2017.  التي جرت في  البرلمانية 
وأعلن الحزب "البديل من أجل ألمانيا أنه ينوي في حال فوزه 
في هذه االنتخابات إجراء تحقيق في "سياسة األبواب المفتوحة" 

التي تمارسها ميركل.
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برلين  في  الخارجية  وزارة  إن  شبيغل"   "دير  مجلة  قالت 
تتوقع أن تتسبب خطط جديدة لها في الحد بشدة من استقدام 
أُسر الالجئين. والسبب في ذلك هو القواعد المنتظر إقرارها 
حماية  وضع  على  الحاصلين  الالجئين  عائالت  الستقدام 

محددة في ألمانيا، من بينهم الكثير من السوريين.
وذكرت المجلة أنه بحسب خطط لوزارة الداخلية، فإنه من 
المفترض أن تتولى السفارات األلمانية دراسة حالة أي فرد 
من أفراد عائلة الالجئ المقيم خارج ألمانيا أحق بااللتحاق 
الخارجية  فإن وزارة  المجلة،  تقرير  الطلب. وبحسب  مقدم 
استقدام  عملية  إبطاء  في  يتسبب  قد  اإلجراء  هذا  أن  ترى 

الالجئين بشدة.
وقال مسؤول الخارجية في تصريحات للمجلة إنه من المتوقع 
أن يبلغ عدد الطلبات التي سيجرى الموافقة عليها في إطار 
هذا اإلجراء 20 طلبا فقط شهريا. فيما اتفق االئتالف الحاكم 
في ألمانيا على السماح لما يصل إلى ألف فرد من عائالت 

الالجئين شهريا وذلك ابتداء من شهر آب/أغسطس المقبل.
والذي  الحاكم  االئتالف  داخل  الصراع  أن  المجلة  وقالت 
يضم التحالف المسيحي، بزعامة المستشارة أنغيال ميركل، 
الشمل  لم  حق  منح  بشأن  الديمقراطي  االشتراكي  والحزب 
مازال  محدودة  أو  مؤقتة  بحماية  يتمتعون  الذين  لالجئين 
مستمرا. وال يتوقع أن يتم حل الخالفات بهذه السرعة وعلى 
بفاريا  والية  تشهد  حيث  المقبل،  الخريف  قبل  ليس  األقل 
انتخابات برلمانية محلية،  المحافظة  الحكومة  (بايرن) ذات 
االتحاد  الوالية،  في  الحاكم  المحافظ  الحزب  يسعى  حيث 
االجتماعي المسيحي csu بزعامة وزير الداخلية االتحادي 
المقاعد ومنع  هورست زيهوفر، إلى الحصول على أغلبية 
الحزب اليميني الشعبوي "البديل من أجل ألمانيا" من تحقيق 

مكاسب كبيرة.
هايكو  الخارجية  وزير  يعارض  المجلة،  تقرير  وبحسب 
خطط  الديمقراطي،  االشتراكي  للحزب  المنتمي  ماس، 
وزير الداخلية هورست زيهوفر، المنتمي للحزب المسيحي 
هذا  في  الالجئين،  ملف  في  المتشدد  البافاري  االجتماعي 

الشأن.
وذكرت المجلة أن ماس يرى أن هذا اإلجراء من اختصاص 
الهيئة االتحادية لشؤون الهجرة والالجئين، وأن أقسام منح 
التأشيرات في سفارات مثل السفارة األلمانية في بيروت أو 
عمان مثقلة في األساس بأعباء جمة، وليس بمقدورها النظر 

في المزيد من الطلبات الجديدة.
وترى وزارة الخارجية أن المراجعة األولية لطلبات استقدام 
لشؤون  االتحادية  الهيئة  تتوالها  أن  يتعين  الالجئين  أسر 
الهجرة والالجئين، بينما يمكن للسفارات أن تتولى بعد ذلك 
إتمام باقي اإلجراءات عقب حصول طلبات االستقدام على 

الموافقة من الهيئة.
وبحسب تقرير المجلة، فإن الحزب االشتراكي الديمقراطي 
في  العملية  القدرات  بنقص  علم  على  زيهوفر  أن  يرجح 
األقسام القنصلية، ويعمد من خالل مقترحه إلى خفض عدد 
العائالت التي من المفترض أن يسمح لها بالقدوم إلى المانيا.

خرجت مجموعة من المهاجرين النيجيريين في مظاهرات غضب، احتجاجاً على ظروف المعيشة 
في أحد مراكز احتجاز المهاجرين في مدينة مانشينغ التابعة لوالية بافاريا (بايرن) جنوبي ألمانيا، 
وتشهد المدينة جدااًل محتدماً حول السياسة التي تتبنَّاها تجاه الالجئين، خاصة أن هناك مشروعاً 

لبناء 40 مركزاً "الحتجاز الالجئين".

الحضرية، حيُث  المجتمعات  أسكنتهم في  إذ  ألمانيا،  انتهجتها  التي  العامة  السياسة  وعلى عكس 
يلتقون مع جيرانهم ا ويمكنهم االندماج بسهولة. إال أن والية بافاريا (بايرن) اتبعت طريقًة مختلفًة.
فمنذ بداية أزمة الالجئين، أسكنت الوالية المهاجرين الذين كانت لديهم فرصة ضئيلة للبقاء في 
ألمانيا -أناٌس مثاًل من نيجيريا أو دول البلقان أو أوكرانيا- في مراكز احتجاز كبيرة معزولة عن 
السكان المحليين، وهو الوضع الذي جعل مجموعة من الالجئين النيجيريين، يرفعون شعارات 

غاضبة مثل "سئمنا العيش في مخيمات. انقلونا من هنا رجاًء".     
الجديد في  المتشدد  المنهج  ألمانيا ستتبع هذا  البريطانية إن   Financial Times وتقول صحيفة
التعامل مع قضية الهجرة، إذ يُحَبس المقيمون هنا ألشهر، مع القليل ليفعلوه واتصاٍل محدود بالعالم 

الخارجي، ويصبحون غير قادرين على العمل أو تعلم اللغة األلمانية.
لون مباشرًة من مركز مانشينغ إلى بالدهم. وأُعيد نحو 3500  وإذا ُرِفَضت طلبات لجوئهم، يُرحَّ

مهاجر إلى بالدهم، منذ افتتاح المركز عام 2015، وأُجبر ألٌف منهم على العودة إلى بالدهم.
على  حدودها  ألمانيا  فتحت  حين  لالجئين  المفتوح  الباب  سياسة  عن  كبيراً  تحواًل  هذا  ويمثل 
مصراعيها ألكثر من مليون الجئ، لكنَّه يعكس حقيقًة سياسيًة جديدة وهي صعود حزب البديل من 

اليميني المتطرف، وردة الفعل الشعبية المتزايدة ضد الهجرة واسعة النطاق بشكٍل عام.

توفير  خالل  من  موطنهم  إلى  بالعودة  العراقيين  الالجئين  آالف  اقناع  األلمانية  الحكومة  تعتزم 
مع  مؤخرا،  العراق  زار  الذي  األلماني،  التنمية  وزير  واتفق  محلياً.  تدريب  وأماكن  وظائف 
الحكومة العراقية على تعزيز التعاون في إعادة الجئين وافتتاح مركزين للعائدين من أجل تقديم 

المشورة في العراق، أحدهما في بغداد واآلخر في أربيل.
كـ"خاسرين"،  وليس  بالعودة طواعية  للعراقيين  توفير عرض  في  أن هناك رغبة  الوزير  وأكد 
وأوضح أنه لهذا السبب يتم توفير فرص تدريب وتوظيف محلياً بالتعاون مع السلطات العراقية 
واألوساط االقتصادية. وأشار الوزير موللر إلى أنه من المقرر دعم ما يصل إلى 10 آالف عراقي 

في العودة إلى وطنهم من خالل ذلك.
وقد افتتح مولر أول مركز إعادة الجئين في الشرق األوسط في أربيل شمالي العراق. وبحسب 
بيانات وزارة التنمية األلمانية، هناك نحو 12 ألف عراقي من إجمالي 240 ألف عراقي في ألمانيا 

ملزمين بالرحيل حاليا.
العراق، وستتركز هذه  الحالي إلعادة إعمار  العام  تقديم 350 مليون يورو في  ألمانيا  وتعهدت 

األموال على مشروعات مساعدات الطوارئ وإعادة بناء البنية التحتية.
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عادل فهمي

االتحاد  داخل  قلقا  الجنسية«  بيع  »عمليات  فجرت 
الدوائر  داخل  واسعا  جدال  وأثارت  األوروبي، 
وأصبحت  اإلنسان.  حقوق  ومنظمات  السياسية، 
في  األوروبية  المفوضية  داخل  الحائر  التساؤل 
مخاطر  من  االتحاد  دول  نحمي  كيف  بروكسل: 
دون  األوروبية،  الدول  إحدى  اشتروا جنسية  الذين 
ودوافع  وسلوكياتهم  »توجهاتهم  في  محكم  تدقيق 
في  واالستقرار  األمن  يهدد  مما  الجنسية«،  شراء 
أوروبا، التي تواجه تحديات واسعة من اإلرهابيين 
والتنظيمات الجهادية التكفيرية و»ذئابهم المنفردة«، 
ومن المتطرفين الذين يحملون أفكارا تتعارض مع 

الثقافة األوروبية.

وفي مواجهة المخاطر المحتملة لبيع الجنسية، طالب 
من  الـتأكد  األعضاء،  الدول  األوروبي،  االتحاد 
وجود ارتباط حقيقى بين طالب الجنسية والدولة التى 
يطلب جنسيتها، مما دفع دولة مثل مالطا على سبيل 
المثال إلى تغيير شروط »برنامج الجنسية« فتطالب 
كاملة  يقيم سنة  بأن  منح جنسيتها ألى شخص  قبل 
سنويا  الممنوحة  الجنسيات  عدد  خفضت  كما  فيها، 
الى 1800 بحد أقصى ال تشمل أفراد أسرة المتقدم، 
وتجرى  مجددا  السقف  هذا  رفع  تريد  مالطا  ولكن 

حاليا استطالعا للرأى بين سكانها.

هواجس القلق من »بيع الجنسية« خيمت على الدول 
حزب  سأل  برلين  وفى  استثناء..  بال  األوروبية، 
اليسار المعارض الحكومة األلمانية عن برامج بيع 
أعضاء  دول  قبل  من  الطويلة  واإلقامات  الجنسية 
فى االتحاد األوروبى لمواطنين أجانب مقابل مبالغ 
مالية او استثمارات، خاصة أن حصول أجنبى على 
جنسية دولة عضو فى االتحاد أو إقامة فيها يفتح له 
الـ  الدول  باقى  فى  بحرية  للتحرك  آخره  الباب عن 
28.. وأشار الحزب إلى أن البرلمان األوروبى انتقد 
ستة  منذ  وحذر   2014 عام  فى  البرامج  هذه  مثل 

أشهر من مخاطر غسيل األموال فى إطارها.

إلعالن  األوروبى،  االتحاد  دفع  األلماني،  التحذير 
تتم على  التى  الحرب على عمليات غسيل األموال 
فى  أكثر  شفافية  تتيح  إجراءات  وفرض  أراضيه، 
تتبع ملكية الشركات والمساهمين الحقيقيين فيها، مما 
يجعل تأسيس شركات وهمية للتهرب من الضرائب 

فى دول االتحاد عملية أكثر صعوبة عن ذى قبل.
أزمة »بيع الجنسيات« في أوروبا، ارتبطت بأزمة 
تبيع  التي  األوروبية  الدول  في  األموال«،  »غسيل 
غسيل  منافذ  فتح  مما  استثمارات،  مقابل  جنسيتها 

وطالب  العقارات..  قطاع  فى  خاصة  األموال، 
»بيع  برامج  تفاصيل  بمعرفة  األلماني،  البرلمان 
األخري..  األوروبى  اإلتحاد  دول  فى  الجنسية« 
محذرا من أن دول أوربية تمنح اإلقامة وفقا لشروط 
اقل تعقيدا، وهناك دول أوروبية أخرى تمنح اإلقامة 

مقابل استثمارات وشراء عقارات.

الجنسية مقابل المال
األوروبي،  االتحاد  من  الرسمية،  للمعلومات  ووفقا 
مقابل  الجنسية  لمنح  برامج  تملك  التى  الدول  فإن 
استثمارات أو أموال هى : بلغاريا، مالطا، رومانيا، 

وقبرص.
حصول  بشرط  لألجانب  جنسيتها  تمنح  بلغاريا  ـ 
فيها  األقل  كامل على  عام  مدة  إقامة  األجنبى على 
فى  يورو  ألف   512 بـ  يقدر  ما  واستثمار  أوال 
مشروع من مشروعات الحكومة. أما من استمرت 
االختيار  حرية  فله  سنوات  خمس  البالد  فى  اقامته 
القطاع  او  العقارات  مجال  فى  المبلغ  استثمار  فى 

المالى مثال.
ـ أما مالطا فتشترط أن يشترى الراغب فى الجنسية 
المالطية عقارا أو أن يستأجره، وفى الحالتين يتعين 
التنمية االجتماعى فضال  عليه سداد مبلغ لصندوق 
الحد  ويقدر  حكومي.  برنامج  فى  استثمارات  عن 
كما  يورو،  الف  وخمسين  بستمائة  للرسوم  األدنى 
تسدد رسوم إضافية للزوجة واألبناء، وتسدد رسوم 
من  بخلوه  طبية  شهادة  تقديم  مع  الصحى  للتأمين 
األمراض المعدية وصحيفة الحالة الجنائية وتعهد 

بتحمل  الجنسية  طالب  من  كتابى 
تكاليف معيشة أقاربه 
للجنسية  المتقدمين 
إلى  باإلضافة  معه، 
سنة  اإلقامة  شرط 
يتم  ان  قبل  مالطا  فى 

السفر  جواز  تسليمه 
المالطي.

جنسيتها  قبرص  وتمنح  ـ 
اقتصادها  فى  يستثمر  لمن 

األقل  على  يورو  مليونى 
حكومي،  برنامج  إطار  فى 
نصف  بقيمة  عقارا  يشترى  أو 
مليون يورو، وعليه أن يقيم فى 
بعد  سنوات  ثالث  مدة  قبرص 
شراء العقار..وفى رومانيا أيضا 
زمنية  لفترة  اإلقامة  شرط  هناك 
أكثر من  البالد  فى  يستثمر  ومن 

مليون يورو يتم اختصار هذه الفترة.
ـ وبريطانيا تمنح اإلقامة الدائمة لمن يستثمر مليونى 
جنيه استرلينى ويقيم خمس سنوات فيها أو يستثمر 
سنوات.  ثالث  ويقيم  إسترلينى  جنيه  ماليين  عشرة 
الجنسية  على  للحصول  التقدم  للمستثمر  ويمكن 

البريطانية بعد عام فقط من اإلقامة الدائمة.

وحذر االتحاد األوربي من التيسيرات غير المسبوقة  
لبرنامج الجنسية لدولة »دومينيكا« ـ تقع في البحر 
ـ والتي تمنح األفراد  بالقرب من فنزويال  الكاريبي 
والعائالت في جميع أنحاء العالم جواز سفر وجنسية 
ثانية غير قابلة لإللغاء في خالل فترة تتراوح ما بين 
أربعة إلى ستة أشهر فقط ودون الحاجة إلى زيارة 
البالد، ويمنح جواز السفر حق الدخول بدون تأشيرة 
أو حق الحصول على تأشيرة دخول عند الوصول 
إلى أكثر من 115 دولة في جميع أنحاء العالم ، بما 
في ذلك االتحاد األوروبي بأكمله،باإلضافة إلى عدم 
برنامج  في  يوجد  وال  الفعلية.  اإلقامة  شرط  وجود 
الجنسية عن طريق االستثمار في كومنولث دومينيكا 
في  الخبرة  أو  العمر،  أو  باللغة،  خاصة  متطلبات 
األعمال التجارية، أو التعليم، فضاًل عن أنه ال توجد 

مقابلة إلزامية!!
توجد ضرائب  ال  ومتساهل،  مرن  ونظام ضرائب 
على الثروة أو الهبات أو الميراث أو الدخل األجنبي 

أو أرباح رأس المال.



10

د. أمير حمد 

عين على الالجئين

وضعا  توغو  من  االفريقي  الالجئ  حادثة  شكلت 
جديدا إلعادة مناقشة وجود وتسفير الالجئين. وقف 
أكثر من 200 الجئ في وجه قوات الشرطة إليقاف 
الذي عطل اجراء وزارة  تسفير هذا الالجئ األمر 
الغريب  ومن  للعنف،  الالجئين  واستخدام  الداخلية 
فيرتمبيرج  بادن  والية  في  الحادثة  هذه  تقع  أن 
قبل  من  والمحكومة  ألمانيا  بجنوب  اآلمنة  الثرية 
قضايا  عن  بدفاعه  استطاع  الذي  الخضر  حزب 
البيئة وحقوق االنسان ابعاد حزب CDU والحزب 
الليبرالي FDP من حكم هذه الوالية طيلة الدورتين 

السابقتين. 
سارع زيهوفر وزير الداخلية CSU بإدانة تصرف 
أوامرها  وتعطيل  الشرطة  تدخل  بإيقاف  الالجئين 
ألمانيا. يقول زيهوفر بعد  واعتبره صفعة في وجه 
حان  قد  بأنه  هنا،  المعني  االفريقي  الالجئ  تسليم 
قصد  بهذا  بألمانيا،  الالجئين  وضبط  للحزم  الوقت 
دمج  وسرعة  المرفوضين  الالجئين  تسفير  تسريع 
القطاعات  في  السيما  وتشغيلهم،  منهم  المقبولين 
الشاغرة  كالعناية بالعجزة والمسنين. يقول زيهوفر 
مراكز استقبال الالجئين وتسفيرهم المقترحة والتي 
هيسن وساكسن  كوالية  الواليات  معظم  بها  تطالب 
يمكنها استيعاب 150 الف الجئ ينظر في طلباتهم 

ويسرع في تسفيرهم اذا لزم األمر. 
انتقد حزب اليسار تصريحاته وتصوره، اذ اعتبره 
اجراء من جانب واحد يعني تسفير الالجئين وال يهتم 
بزجهم باآلالف في معسكرات كهذه تؤدي بدورها إلى 
اإلجرام والقتل وتجارة المخدرات ورفض الشرطة 
والية  وزراء  رئيس  سبق  وقد  هذا  هنا.  حدث  كما 
المؤسسات  بإلزام  زيهوفر  وآراء  مقترحات  بايرن 
الصليب  بتعليق  والمدارس  الرسمية  الحكومية 
وانتقدت  ألمانيا.  مسيحية  عن  إعالنا  واجهاتها  في 
أحزاب المعارضة وبعض اعضاء حزب SPD بل 
والكنيسة الكاثوليكية ما جاء به رئيس الوزراء، اذ 
اُعتبر شق وإقصاء لغير المسيحيين وتحدي للثقافات 
متحدث  وذكر  منها.  الشرقية  السيما  األخرى، 
تحمل  هو  الصليب  مغزى  بأن  الكاثوليكية  الكنيسة 
التحدي  القتل والعنف وليس  العذاب والذل ورفض 
والمستضيفين.  األجانب  بين  بالمسيحية  العشوائي 
والية  بأن  األلمانية  للسياسة  المتابع  على  يخفى  ال 
بايرن ستدخل في انتخابات برلمانية في خريف هذا 
العام وكان فوز حزب البديل AFD بسحبه البساط 
هجرة  ايقاف  قضايا  بتبني   CSU حزب  تحت  من 
القومي  الشعور  وزيادة  تسفيرهم  وسرعة  الالجئين 
من  والتكسب  بالتطفل  األجانب  واتهام  األلمان  بين 

الدعم االجتماعي وتفشي الجرائم والعنف.

ابحث عن السبب "تجد السياسة اإلسرائيلية"
حادثة ضرب الجئ سوري  األلمان  مشاعر  هزت 
يهودية  بقبعة  رأسه  لتغطية  بالحزام  شاب  ليهودي 
السيما  األلمان،  احتجاج  امتد  العام.  المأل  في 
الكارهين لألجانب والالجئين ليقف إلى جانب اليهود 
السوري  الشاب  حكم  كهذا.  استثنائي  لوضع  ولو 
بالسجن ألكثر من ستة أعوام وفتح من جديد ملف 
العداء للسامية لدخول الالجئين الشرقيين والمعنيين 

بالقضية الفلسطينية المضطهدة. 
ترامب  اعتراف  بأن  ألماني  سياسي  باحث  يقول 
سفارة  بفتح  ومسارعته  إلسرائيل  عاصمة  بالقدس 
الرابطة  محاولة  وكبح  األزمة  أجج  فيها  أمريكية 
مشتركة  عاصمة  القدس  تكون  ألن  األوروبية 
إلسرائيل وفلسطين، وواصل بأن الالجئين الشرقيين 
وعشوائية  سيطرة  من  يعانون  يزالون  ال  العرب 
والحقد  للثأر  يمهد  مما  ألراضيهم  إسرائيل  هيمنة 
ارتأى مفوض  كما  هذا  اليهود سياسة وشعبا.  على 
الجدد  القادمين  وتعريف  توعية  ضرورة  االندماج 
اليهود  ومأساة  تاريخ  على  والعرب  الالجئين  من 
وضرورة فصل السياسة اإلسرائيلية عن المواطنين 

اليهود السيما المقيمين في ألمانيا. 
أما وزير داخلية ألمانيا فلم يجد سوى سياسة الردع 
على  وافق  اذ  االلماني  القانون  بإجراءات  والتهديد 
سجن الالجئ السوري وقال بأن ألمانيا دولة صديقة 
يوافق على  باليهود، فمن ال  بالدرجة األولى  معنية 
األلمانية.  للوائح  ممتثال  فيها  يظل  أو  فليرحل  هذا 
كما دعت الجالية اليهودية اثر هذا الحادث البرليني 
كل المقيمين في برلين للمشاركة في يوم لبس القبعة 
ورفض  اليهود  مع  التعاطف  شعار  تحت  اليهودية 
بعض  اليوم  هذا  في  عليهم. شارك  والتعدي  العنف 
دينية متسامحة منفتحة  المسلمين وتنظيماتهم كقوى 
على االديان األخرى فيما احتجت المساجد التركية 

ومعظم السنة والشيعة. 
قال جريجور جيزي الرئيس األسبق لحزب اليسار 
عن  مسؤولة  االسرائيلية  السياسة  بأن  المعارض 
واإلسرائيليين  الفلسطينيين  بين  يحدث  الذي  الشقاق 
كما  الحدود  وراء  إلى  وامتدت  واليهود  والعرب 
وتحقيرهم  وغيرهم  العرب  الالجئين  بين  يحدث 

لليهود. 

وكما أشرنا في أكثر من موقع في مقاالت "عين على 
الالجئين  هجرة  قضية  بأن  الدليل  بمجلة  الالجئين" 

األخيرة منذ عام 2015 تحتل أهم محاور السياسة 
األلمانية وكذلك الرابطة األوروبية. 

دعاية انتخابية
المواصالت  وزير   CSU حزب   / دوبريند  ظهر 
الالجئين  السياسية كناقد لسياسة  الساحة  سابقا على 
األلمانية السيما بعد حادثة الالجئ اإلفريقي من توغو 
في والية بادن فيرتمبرج قال بأن القضاء األلماني 
بال  تعمل  والالجئين  االنسان  حقوق  ومنظمات 
المرفوضة  الالجئين  تسفير  سياسة  إلفشال  اكتراث 
طلباتهم وهذا تحقير ألنها مطالب االلمان والسياسة 

في آن معا. 
دوبرند  ألكسندر  بأن  سياسي  محلل  من  أكثر  يرى 
لسحب   AFD البديل  الحزب  سياسة  تقليد  يحاول 
البساط منه وإفشاله في االنتخابات البرلمانية القادمة 
يقول   ،  CSU لحزب  الخاضعة  بايرن  والية  في 
ألمانيا مع  تتعامل  أن  يعقل  بأنه ال  ألكسندر دوبرند 
دول العالم الثالث/ دول الالجئين السيما من أفريقيا، 
استعادة  الدول  هذه  ترفض  فيما  تنميتها  وتدعم 
الخارجية  وزارة  متحدث  اعترض  وقد  الجئيها. 
بقطع  المعني  هذا  دوبرند  ألكسندر  تصريح  على 
دعم دول الالجئين ألن هذا الدعم كما يقول مرتبط 
كذلك بالتعامل العلمي ودعم التعليم والتدريب المهني 
وكذلك التبادل الثقافي بين ألمانيا ودول العالم الثالث 

وباألخص أفريقيا. 
من المعروف بأن ألكسندر دوبرند وزيهوفر وزير 
حزبهما  لكسب  الترويج  إلى  بقوة  يسعيان  الداخلية 
الوالية  في  القادمة  البرلمانية  لالنتخابات   CSU
الذي   AFD البديل  الحزب  وإفشال  الخريف  في 
ميركل  لسياسة  الرافضين  األلمان  معظم  ميول  نال 

المنفتحة على الالجئين. 
عن  المدافعة  ازول"  "برو  منظمة  انتقدت  لقد 
الالجئين مراكز استقبال وفحص الطلبات والتسفير 
كيافطة محذرة غير مرحبة بالالجئين بل وبالمرصاد 
منظمات  انتقدت  االنتقاد  هذا  جانب  إلى  لتسفيرهم، 
مركز  في  الجئ   1500 زج  خطة  أخرى  انسانية 
حقوق  على  تعدي  االجراء  هذا  مثل  يمثل  اذ  واحد 
االنسان وتقييد حريته هذا كما يمهد للعنف وتجارة 

المخدرات و ...!
تثقيف  إلى  ميركل  حكومة  دعت  آخر  جانب  ومن 
العرب منهم بمعرفة  أبناء الالجئين السيما  وتوعية 
واحترامهم  كاليهود  األخرى  األجناس  مع  التعامل 
والمعيشة السلمية واحترام اللوائح والقوانين األلمانية 
السجون  في  بالزج  لجوءهم  رحلة  تنتهي  ال  حتى 



11

واإلصالحيات. 
لقد غيرت هجرة الالجئين الضخمة في عام 2015 
وما تالها منظومة ألمانيا االجتماعية والثقافية ايجابيا 
لتسلل االرهابيين  أمنها بوضوح  وسلبيا كما هددت 
بهاجس  المسكونين  و  المخدرات  وتجار  وسطهم 
االنتقام من الغرب المستعمر  والمتعاون مع اليهود 
ضد العرب واألقليات. أجريت في كثير من القنوات 
والصحف مقارنة سياسة الالجئين في ألمانيا ودول 
مقارب  كوجه  الدنمرك  السيما  األوروبية  الرابطة 
أللمانيا من ناحية ومغاير تماما لها من ناحية أخرى. 
تختلف  الدنمرك  بأن  األلمانية  فونك  اذاعة  في  جاء 
تماما عن ألمانيا فيما يخص مفهوم التحوصل اذ أنها 
ال تعزل الالجئين أو تقصيهم في مناطق بعيدة كما 
أن  شريطة  مدنها  داخل  بهم  تزج  بل  ألمانيا،  تفعل 
يتعلموا اللغة الدنمركية جيدا ويتعرفوا على ثقافات 
وعادات وتاريخ الدنمرك حتى ال يحسوا بالتهميش 

أو الضياع. 
نموذج  من  استفادت  ألمانيا  بأن  ونذكر  هذا  نقول 
تقليص  وكذلك  الدنمركي  الالجئين  وتوعية  تثقيف 
لم الشمل وتشديد اللوائح والقوانين المعنية باللجوء. 
تشكلت  قلما  الدنمركية  الحكومة  بأن  المعروف  من 
حزب   90 بها  بأن  علما  يمينية  أحزاب  غياب  في 
سياسي تميل إلى الليبرالية واليمين. قال متحدث أحد 
األحزاب اليمينية بأن الدنمرك  تسمح لالجئين بالدعم 
عائلتهم  يعينوا  أن  عليهم  ثم  ومن  فقط  سنوات   3
بأنفسهم أو يغادروا الدنمرك. هذا كما أقرت حكومة 
الدنمرك برغبتها في تسفير واختيار الالجئين ما أن 
ثم ترحيلهم مباشرة  الرابطة ومن  إلى دول  وصلوا 
إلى بالدهم أو إلى الدول االوروبية وفق امكانياتها 

والتزامها بعضويتها في الرابطة األوروبية. 

استغالل مساعدات التنمية كسالح  
ألمانيـــــــا  تظل 
عضويتـها  رغم 
ودورها الرائــــد 
الرابطــــــة  في 
حالــة  األوروبية 
والتصاقها كجارة 
وتشيك  لبولنــدا 
وفرنسا  والنمسا 
وبحـر  وهولندا 
المؤدي  الشمال 
الــدول  إلـــــى 
فية  نـــــا السكند ا
حالـــــة خاصــة 
يخــص  فيمــــــا 
سياسة الالجئين، 
هي  فألمانيــــــــا 
الدولة األولـــــى 
الـــدول  بين هذه 
المستقبلة واآلوية 
من  نسبة  ألكبر 

أنها  كما  ألجئ،  ونصف  مليون  قرابة  ـ  الالجئين 
القطاع  في  العاملة  األيدي  في  نقص  من  تعاني 
بتشغيل  سده  يمكن  الذي  بالعجزة  العناية  الصحي/ 
أنها في نقص سكاني/ ديمغرافي  الالجئين هذا كما 

لتدني نسبة الوالدة. 
يقول متحدث منظمة "برو أزول" المهتمة بالالجئين 
المجرمين  إبقاء  يعني  ال  الالجئين  عن  الدفاع  بأن 
التونسي  عمري  مع  حدث  كما  منهم  واإلرهابيين 
فرانكفورت  في  المقيم  اآلخر  التونسي  الالجئ  أو 
المخطط لتفجير في ألمانيا ومشارك في تفجير متحف 
بتونس عام 2015 وغيرهم! غير أنها تسعى لينال 
الالجئين حقوقهم وتحترم كرامتهم وال يكونوا طعما 
المرفوضة  والتصريحات  النازية  لألحزاب  سهال 
كتصريح ألكسندر دوبرند الخاص بالالجئ االفريقي 
من توغو، من المعلوم بأن ألكسندر دوبرند هذا قد 
طلبات  في  النظر  بتسريع  األلمانية  المحاكم  طالب 
بأن  علما  وتسفيرهم  فيها  البث  وتسريع  الالجئين 
الطلبات ونقص  تكدس  تعاني من  األلمانية  المحاكم 

في رجال القانون وضيق الزمن. 
زيهوفر  عن  دوبرند  ألكسندر  ألكسندر  يختلف  ال 
وزير الداخلية اذ يقوال بأن تأخير قرار المحاكم في 
ألمانيا الحتمال  أمن  وتهديد  يعني خطورة  الطلبات 
وجود ارهابيين أو مجرمين محترفين ضمن مقدمي 
الميزانية  من   %5.7 بأن   يقوال  اللجوء.  طلبات 
االلمانية خاصة بدعم تنمية دول العالم الثالث وجزر 
ألمانيا مؤهلة للضغط  الباسفيكي مما يجعل  المحيط 
باسترجاع  ومطالبتها  البلدان  هذه  حكومات  على 
ليتم تسفيرهم" وذلك دون  الجئيها "إرسال هوياتهم 
مماطلة كما فعلت تونس مع العمري الذي انتهز مدة 
اقامته في ألمانيا ليقتل 12 مواطنا في برلين. نقول 
يأتي  العرب  غير  الالجئين  تهريب  بأن  ونذكر  هذا 
عن طريق عصابات أوروبية تهرب مواطني شرق 

ويظل  مثال،  ألمانيا  إلى  رومانية  بجوازات  أوروبا 
السؤال قائما هل نجحت الرابطة األوروبية في تأمين 

حدودها ومحاربة المهربين؟ 
دول  مع  اتفاقيات  آخر  في  المبذولة  الجهود  رغم 
تركيا  واتفاقية  أفغانستان  ودعم  االفارقة  الالجئين 
مع الرابطة االوروبية يظل تسرب الالجئين منتشرا 
تتورع  وال  جديدة  تسلل  طريقة  مرة  كل  مبتدعا 

العصابات عن قتل واستنزاف الالجئين. 
عن  بتقرير  الداخلية  وزير  زيهوفر   تقدم  عندما 
انخفضت  اإلجرام  نسبة  أن  قال  بألمانيا  اإلجرام 
السرقة  حوادث  زيهوفر  عني  بهذا   ، ألمانيا  في 
فقد  والعنف  الشخصي  االعتداء  نسبة  أما  والسطو، 
قال  كما  هذا  واألجانب.  بالالجئين  وربطها  زادت 
الحدود  ومراقبة  الالجئين  نسبة  تقليل  بأن  موضحا 
ألمانيا  في  االجرام  تقليل  إلى  أدى  الشرطة  ودعم 
وسيظل هو ووزارته أعين ساهرة للحفاظ على أمن 
المواطنين، أما األمن الحقيقي ومجابهة الخوف فهي 
عليه  وال خوف  األولى  بالدرجة  فرد  كل  مسؤولية 
طالما احتاط ألمنه واستعان بالشرطة عند الحاجة. 

والمؤرخ  الصحفي  شالتور"  "بيتر  ذكر  وقد  كان 
الشهير بأن الغرب فقد مصداقيته تجاه الشرق، فترانا 
عن  تتورعان  ال  وأمريكا  الغرب  بأن  أكثر  نذهب 
ابقاء الحروب ساخنة ، وحل االتفاقيات السلمية مثل 
بإيران  اليورانيوم ألغراض سلمية  اتفاقية تخصيب 
دون االهتمام بمغبة نتائجها، فقط ارضاًء السرائيل 

وفرض الهيمنة األمريكية. 
ال يهم ترامب تشرد المتضررين من الشرق جراء 
وسيطرة  حروب  من  تالها  وما  كهذه  نزاعات 
طالما  يهمه  وال  الطبيعية  والموارد  االقتصاد  على 
عالمنا  في  األولى  العسكرية  القوة  أمريكا  ظلت 

المستضعف. 

Horst Seehofer /  Alexander  Dobrindt
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أكبر  األميركي  الباكستاني-  االجتماع  عالم  حذر 
أوروبا  في  المتطرف  الخطاب  صعود  من  أحمد 
اعتقال  معسكرات  وإنشاء  المقبلة،  السنوات  خالل 
المروعة  والفظائع  األقليات  على  الخناق  وتضييق 
التي حدثت في ثالثينيات القرن الماضي، في إشارة 
أوروبا  في  اليهود  عاشه  الذي  االضطهاد  إلى  منه 

خالل الحرب العالمية الثانية.
وفي مقالة نشرها ديفيد فروم، كبير محرري مجلة 
The Atlantic األميركية، هي عبارة عن مراسالت 
هجرة  تأثير  بخصوص  أحمد  وبين  بينه  متبادلة 
السنوات  خالل  وتصاعدها  أوروبا  إلى  المسلمين 
أن  الباكستاني  االجتماع  عالم  اعتبر  إذ  األخيرة؛ 
إذا  أنه  وأوضح  مفترق طرق"،  عند  تقف  "أوروبا 
استطاع قادة أوروبا إعادة اكتشاف تقاليدها التعددية 
واإلنسانية وتكيُّفها مع القرن الـ21، "يمكن ألوروبا 

أن تكون مرة أخرى منارة للحضارة حول العالم".
أكبر أحمد، عبَّر في رّدٍ له على إحدى مراسالت ديفيد 
فروم، عن شعوره بالقلق إزاء احتمال اندالع العنف 
والصراع في المستقبل، وقال: "آمل أن يتمكن قادة 
أوروبا من توجيه القارة من خالل الحكمة والتعاطف 

والشجاعة في هذا الوقت العصيب".

المسلمون واليهود أعداء األوروبيين
واعتبر األستاذ في الجامعة األميركية في واشنطن 
المملكة  لدى  لباكستان  السابق  السامي  والمفوض 
يتحدثون  باتوا  األوروبيين  بعض  أن  المتحدة، 
يقصدون  الذي  الخارجي"  "العدو  عن  بصراحة 
يقصدون  الذي  الداخلي"  و"العدو  المسلمين،  به 
مرة  ذلك  نكرر  "لن  قلنا:  لقد  وأضاف،  اليهود،  به 
أنفسنا  ر  نُذكَّ أنَّ  ويجب  الهولوكوست  بعد  أخرى" 

بعدم السماح بتكرار هذه الفظائع المروعة.
ما  مرحلة  في  يُنظر  كان  فإنه  لـ"أكبر"،  وبالنسبة 
من الزمان إلى المسلمين على أنَّهم يمثلون حضارة 
العلماء  قوية ومتطورة وغنية، "عندما كان  عالمية 
وعلماء  والجراحون،  والفلكيون،  المسلمون، 
أنه  وأوضح  تخصصاتهم"،  طليعة  في  الرياضيات 
على  إليهم  يُنظر  المسلمين  أنَّ  اليوم  المفارقات  من 
أنَّهم الجئون معَدمون يهربون من الحكام المسلمين 

المجانين والمتعطشين للدماء.  
واعتبر أنه بهذا الشكل، من المفهوم أنَّ األوروبيين 
األوروبية،  الحضارة  من  كجزء  اإلسالم  يروا  لن 
ويرى أحمد أن األوروبيين سيصبحون مرتاحين إذا 
قدَّروا تاريخهم، "عندما كان المسلمون جزءاً كبيراً 
أثرهم  لهم  وكان  األوروبيَّين،  والتاريخ  الثقافة  من 

على عصر النهضة والثورة العلمية والتنوير".

3 فئات من المسلمين
يرتكبها  التي  اإلرهاب  أعمال  أن  أحمد  ويؤكد 
الوفيات، ويضيف  الكثير من  المسلمون تسببت في 
في  للغاية  ساخناً  اآلن موضوعاً  أن اإلسالم أصبح 
يجب  فإنه  الباكستاني،  للعالِم  بالنسبة  لكن  أوروبا. 
بعض  في  ومتداخلة  واسعة  فئات   3 بين  التمييز 
أولئك  الحرفي،  اإلسالم  اإلسالم:  داخل  األحيان 
مسلماً  تكون  لكي  أنه  يعتقدون  الذين  المسلمون 
صالحاً يجب عليك االلتزام بنص الشريعة اإلسالمية 
وروحها. ثم هناك الصوفيون؛ أولئك الذين يؤمنون 
باحتضان دافئ وشامل لإلنسانية، التي تعكس حب 
الحداثيون، أولئك  الخليقة. وأخيراً، هناك  اإلله لكل 

الذين يؤمنون بالموازنة بين اإليمان والحداثة.
وبالنسبة ألكبر أحمد، فإن هؤالء الذين هم في الفئة 
األخيرة يعتقدون أنَّ الحداثة، ومن ضمنها خصائص 
الديمقراطية والمساءلة، واإلسالم متوافقان. هذه الفئة 
اإلسالميين  من  مباشرة  التهديد  تحت  تقع  التي  هي 

الذين يطبقون الشريعة حرفياً.
التعريف  بحكم  الحداثي  اإلسالم  أن  أحمد  واعتبر 
على  يقوم  ألنَّه  العنف؛  على  يشجع  أن  يمكن  ال 
الديمقراطية وحكم القانون. يمكن لإلسالم الحرفي، 
الحدود  ويضع  اإلسالم  بطل  أنَّه  على  يظهر  الذي 
حافزاً  األحيان  بعض  في  يكون  أن  العقيدة،  حول 
هذه  تستخدم  قد  العنف.  تتبنى  التي  للجماعات 
المجموعات التكنولوجيا الحديثة مثل اإلنترنت؛ ومن 

ثم يفترض خطأ أنَّها من مروجي األفكار الحديثة.

الجيل الثالث من المهاجرين
بالبلد  المسلمة  األقلية  عالقة  أن  أحمد  أكبر  ويرى 
المضيف تختلف في كل دولة أوروبية، فذلك "يعتمد 
التاريخية مع بلدهم األصلي وظروف  على العالقة 

وصولهم".
ويوضح أنه بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر/
المسلمين  ف  الذي عرَّ المشترك  العامل  أيلول، كان 

المتحدة وأوروبا  الواليات  في 
إليهم  يُنظر  كان  أنَّهم  هو 
مسلمون،  أنَّهم  على  ببساطة 
بالدين  فون  ُمعرَّ إنَّهم  "أي 
ذلك  بعد  فون  ُمعرَّ يعودوا  ولم 
أو  ِعرقهم  أو  األصلي  ببلدهم 
مذهبهم أو طبقتهم االجتماعية 

أو مهنتهم".
على  مثااًل  أحمد  ويدرج 
التغيير الذي حصل في أوروبا 
وتعاملها معه المسلمين، عندما 

استعرض جواباً لسفير ألماني، حيث قال: "من قبُل 
على سبيل المثال، عندما سألناه عن الهوية األلمانية 
 11 قبل  إنَّه  ألمانيا،  في  يعيشون  الذين  والمسلمين 
اآلن  األتراك،  عليهم  يطلقون  كانوا  سبتمبر/أيلول، 
كانوا  سواء  مسلمين،  باعتبارهم  جميعاً  معروفون 

أتراكاً أو أكراداً أو إيرانيين أو باكستانيين".
في  المهاجرين  مع  التعامل  في  التغيير  هذا  تأثير 
الجيل  على  أكبر  وْقعه  كان  المسلمين  من  أوروبا 
أن  الباكستاني  االجتماع  عالِم  اعتبر  حيث  الثالث، 
ُولدوا  الذين  المسلمين  المهاجرين  من  الثالث  الجيل 
"يشعر  أوروبا  أو  المتحدة  الواليات  في  كمواطنين 

برّدِ الفعل السلبي الكامل للتحامل ضد المسلمين".
عرضة  والشابات  الشباب  بعض  يجعل  ما  وهو 
األكثر  الَحرفيين  اإلسالميين  من  واإلغراء  للوعظ 
اإلسالم  بين  ممكناً  تعايشاً  يرون  ال  الذين  تطرفاً، 

والغرب.
لكن، يؤكد أحمد ضرورة عدم التغاضي عن حقيقة 
أنَّ المسلمين يساهمون أيضاً في المجتمعات الغربية 
وروتردام،  لندن  بلديتي  مثل رؤساء  مهمة،  بطرق 
وأكثر من 10 أعضاء في مجلس اللوردات ومجلس 
العموم، ومثل أعضاء البرلمان في أماكن مثل ألمانيا 
وفرنسا، وهم من أبرز مذيعي التلفزيون، وكذلك هم 

أبطال رياضيون في ألعاب رياضية كثيرة.

ض كل من المسلمين واليهود  وعلى الرغم من تعرُّ
"فهناك  األوروبي،  المتطرف  اليمين  من  لضغوط 
اليهودية  المتاحف  على  للمسلمين  هجمات  أيضاً 
ويضيف  أحمد.  أكبر  يقول  واألفراد"،  والمدارس 
أنه لحسن الحظ، هناك أيضاً العديد من األمثلة التي 
وجدنا فيها وئاماً بين اليهود والمسلمين، مثل المعابد 
"هناك  المجاورة،  المساجد  تصونها  التي  العديدة 
التقيناهم،  الذين  واليهود  المسلمين  من  العديد  أيضاً 
وغالباً ما يكونون شباباً، والذين يعملون بنشاط على 

تعزيز العالقات على نحو أفضل".

احمد الجمال
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ال يمكنني أن أتفهم الخطأ الذي نقوم به حينما نسمح 
اللغة  تعلم  ألنه  فقط  ألمانيا  يكون  بأن  شخص  ألي 
أو ألنه  بها مستقبال،  التحدث  األلمانية ويرغب في 

تزوج من شخص ألماني" أدولف هتلر.

"تفوق  حول  هتلر  أدولف  النازي  الزعيم  نظرية 
بعد  حتى  ألمانيا،  في  سائدة  ظلت  اآلري"  الجنس 
خسارة الحرب العالمية الثانية ورحيل هتلر بسنوات 
طويلة. في عصر الحزب النازي، لم يكن مسموحاً 
المنتخبات  يمثلوا  أن  اآلري  للجنس  ينتمون  ال  لمن 
من  كان  قريب  وقت  وحتى  األلمانية،  الرياضية 
الصعب للغاية أن تجد فريقاً رياضيا وطنياً أللمانيا 
أو  في عروقه  ألمانية  دماء غير  يحمل  يضم العباً 

أصوله.
األخيرة،  السنوات  في  بشدة  تغير  الحال  هذا  لكن 
لتشهد المنتخبات األلمانية تواجد عدد كبير من أبناء 
المهاجرين، ومن المجنسين من مختلف دول وقارات 

العالم.
وحين تنطلق بطولة كأس العالم  في روسيا بعد أيام، 
ستضم تشكيلة المنتخب العبين لم يكن لهم أن يمثلوا 
المنتخب األلماني، لو كانت نظريات وتعليمات هتلر 

مازالت قائمة ـ حمداً لله أن نظرياته ماتت معه!!

مجموعة  معكم  نستعرض  التالية  السطور  في 
مثلوا  الذين  المختلفة  األصول  أصحاب  الالعبين 
في الدورتين األخيرتين، بدًء  منتخبات ألمانيا دولياً 
بهؤالء الذين توجوا أبطااًل للعالم مع المانشافت في 

.2014
ويدل وصول هؤالء الالعبين لتمثيل ألمانيا على أن 
المضيف،  البلد  في  اندمجوا  واالجانب  المهاجرين 

وأصبحوا جزء من هذا الوطن البديل.

كأس القارات 2017
قائمة المنتخب األلماني الذي خاوض كأس القارات 
غير  أصول  من  العبين  ثمانية  ضمت  روسيا  في 

ألمانية أو مختلطة.
مدافع أرسنال "شكودران مصطافي: ينحدر من أسرة 
ألبانية، هربت من مقدونيا خالل الحرب اليوغسالفية 
في تسعينيات القرن الماضي لتعيش في ألمانيا. تلقى 
طلباً من االتحاد األلباني ليمثل منتخب بلده األصلي 

لكنه فضل اللعب للمانشافت.
السمراء  البشرة  ورث  هنريكس"  "بنيامين  المدافع 
من والدته القادمة من غانا، لكن والده ألماني مثلما 

روديجر"،  "أنطونيو  دفاع  لقلب  بالنسبة  الحال  هو 
الوسط  أما العب  أتت والدته من سييراليون.  الذي 

"أمين يونس" فوالدته ألمانية، ووالده لبناني.
لكنه ولد  ينحدر من أصول تركية،  "إيمري تشان" 
في ألمانيا مثل الكثير من أبناء المهاجرين األتراك، 
"كريم  وسط  لالعب  بالنسبة  الحال  ذات  وهو 
األولى.  للمرة  للمانشافت  انضم  الذي  ديمرباي" 
من  والده  فينحدر  لينو"  "بيرند  المرمى  حارس  أما 
أصول روسية. وتلقى لينو طلباً في وقت سابق من 
االتحاد الروسي لكرة القدم ليمثل منتخب روسيا إال 

أن الطلب قوبل بالرفض.
سانيه"  "لوروا  سيتي  مانشستر  مهاجم  وغاب 

الفريق  قائمة  في  تواجده  من  بالرغم  البطولة  عن 
اإليقاعي  الجمباز  سانيه هي العبة  والدة  لإلصابة. 
أولمبياد  برونزية  صاحبة  ويبر،  ريجينا  األلمانية 
لوس أنجلوس 1984، أما والده فهو العب المنتخب 
كان  الذي  سانيه،  سليمان  التسعينيات  في  السنغالي 
يعيش في فرنسا واستدعي للخدمة العسكرية هناك، 
ليقضيها في منطقة الغابة السوداء في ألمانيا. وأثناء 
وينجبا  ليتزوجها  ويبر  بريجينا  تعرف  الفترة  هذه 
لوروا، الذي سماه والده بهذا اإلسم تيمناً بإسم مدرب 

السنغال السابق الفرنسي الشهير كلود لوروا.

كأس العالم تحت 20 سنة 2017

الدليل ـ برلين
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الذي  الشباب  مونديال  في  األلماني  المنتخب  قائمة 
أقيم في كوريا الجنوبية، وخرج فيه المانشافت من 
من  العبين  ستة  وجود  شهدت  عشر  الستة  دور 

أصول غير ألمانية.
خمسة من هؤالء الستة ينحدرون من أصول إفريقية. 
قلب الدفاع "فريديريك أنانو" العب رودا الهولندي 
ولد في ألمانيا لوالدين مهاجرين من توجو، وحصل 
العب  هناك.  مولده  بحكم  األلمانية  الجنسية  على 
في  ولد  أيضاً  كوندي"  "أمارا  فولفسبورج  وسط 
العب  ديفوار.  كوت  من  مهاجرين  لوالدين  ألمانيا 
وسط آخر من فولفسبورج أيضاً هو" كينتو مالكولم 
ألمانيا في تسعينيات  إلى  أتى والداه من غانا  بادو" 

القرن الماضي.
ولد  توروناريجا"  "جوردان  برلين  هرتا  مدافع 
أوجوكوجو  والده  احتراف  أثناء  كيمنيتز  مدينة  في 
هناك.  األسبق  نيجيريا  منتخب  توروناريجا، العب 
ألمانيا  في  الحياة  النيجيرية واصلت  أسرة جوردان 
الميالد، وأصبح العباً  بحكم  نال هو جنسيتها  التي 
فورتونا  مهاجم  أما  حالياً.  للشباب  ألمانيا  بمنتخب 
دوسلدورف "إيمانويل أيوها" فوالدته ألمانية ووالده 
للعب لمنتخب نيجيريا  نيجيري. أيوها تلقى عرضاً 
األوضاع  استقرار  عدم  بسبب  رفضه  لكنه  األول، 

السياسية في نيجيريا على حد تعبيره.
ماينز "سوات سردار"  ينحدر العب وسط  وأخيراً 

من أسرة تركية مهاجرة إلى ألمانيا.

أولمبياد ريو دي جانيرو 2016
النهائية لمسابقة كرة القدم في  ألمانيا بلغت المباراة 
أولمبياد ريو دي جانيرو، قبل أن تكتفي بالميداليات 
الترجيح.  بركالت  البرازيل  أمام  بالخسارة  الفضية 
تشكيلة المانشافت األوليمبي ضمت ثالثة العبين من 

أصول غير ألمانية.
أمريكي  والده  تولجان"  "جيريمي  الوسط  العب 
في  ولد  الذي  تولجان  كرواتية.  ووالدته  إفريقي، 
ألمانيا تلقى عرضاً قبل عامين من مدرب المنتخب 
األمريكي وقتها "يورجن كلينتسمان" للعب لمنتخب 
تمثيل  مفضاًل  رفض  لكنه  المتحدة  الواليات 

المانشافت.
ألمانيا ألب إثيوبي  المهاجم " دافي سيلكه" ولد في 
وأم تشيكية، هاجرا من بالدهما والتقيا هناك. سيلكه 
كان على وشك تمثيل المنتخب اإلثيوبي عام 2012 
طار  حين  عمره،  من  عشرة  السابعة  في  وهو 
مسؤولو االتحاد اإلثيوبي لكرة القدم لمحاولة إقناعه 
باللعب لبلد والده، لكنه فضل اللعب لمنتخب ألمانيا 

للناشئين في هذا الوقت.
جنابري"  "سيرج  الجديد،  ميونيخ  بايرن  جناح  أما 
كوت  من  وأب  ألمانية  ألم  شتوتجارت  في  فولد 

ديفوار.

أبطال العالم 2014، ويورو 2016

 2014 مونديال  بلقب  المتوجة  ألمانيا  تشكيلة 
غير  أصول  من  العبين  ستة  ضمت  البرازيل  في 
ألمانية. ضمت تشكيلة المدرب "يواخيم لوف" وقتها 
تونسي،  مهاجر  والده  خضيرة"  "سامي  من  كل 
مسعود أوزيل أسرته مهاجرة من تركيا، شكودران 
"لوكاس   ، تركيا  من  مهاجرة  أسرته  مصطافي 

بودولسكي" و"ميروسالف كلوزه" كالهما من أسرة 
بولندية مهاجرة إلى ألمانيا، وكالهما ولد في بولندا، 
"جيروم بواتنج" والده من غانا، وشقيق كيفين برنس 

بواتنج الذي يلعب لمنتخب غانا..
أما تشكيلة ألمانيا في يورو 2016 فضمت باإلضافة 
إيمري  بودولسكي،  أوزيل،  خضيرة،  لمصطافي، 
تاه  جوناثان  من  كاًل  سانيه  ولوروا  بواتنج  تشان، 
و"ماريو  ديفوار،  كوت  من  ووالدته  ألماني  والده  ـ 
جوميز"ـ  والده إسباني األصل وحصل على الجنسية 
األلمانية  الجنسيتين  يحمل  وماريو  الحقاً،  األلمانية 

واإلسبانية.
اللقبين  الحصول على  في  الفضل  لهم جميعا  وكان 

الكبيرين

كأس العالم 2018
مونديال  في  بأدائه  العالم  األلماني  المانشافت  أبهر 
النهائي،  قبل  الدور  في  وخاصة   ،2014 البرازيل 
عندما ألحق هزيمة تاريخية بنظيره البرازيلي (7-

أمام  ماجاليس"،  "جوفيرنادور  ملعب  على   ،(1
أكثر من 58 ألف متفرج. ومن ثم توج باللقب على 
حساب نظيره األرجنتيني، بفوز عليه، في المباراة 
النهائية، بهدف قاتل، جاء قبل سبع دقائق من نهاية 
الوقت األصلي للشوط اإلضافي الثاني، وحمل توقيع 

الالعب ماريو غوتزه.
في  اآلخر  تلو  انتصارا  األلماني  المنتخب  حقق 
 ،2018 روسيا  مونديال  إلى  المؤهلة  التصفيات 
الكاملة،  بالعالمة  الثالثة،  المجموعة  قائمة  وتصدر 
 43 المانشافت  العبو  وأحرز  نقطة،   30 برصيد 

هدفا، مقابل 4 أهداف فقط دخلت مرماهم. 
هذا  العالم  بكأس  أجنبي  أصل  من  الالعبين  أهم 
العام:  أنتونيو روديجر/ جيروم بواتينج / دييغو ديم 
/ ايمري تشان/ سامي خضيرة/ مسعود أوزيل/ كريم 

ديميرباي/ ليون غوريتسكا/  لوروا سانيه 
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صبري هالل
في مقال بصحيفة »نيويورك تايمز« تقول الكاتبة: 
إن المجزرة التي ارتُكبت على حدود غزة ، وراح 
أزمة  أشعلت  قد  شخًصا،   60 قرابة  ضحيتها 
دبلوماسية بين أنقرة وتل أبيب، بعد أن تبادل البلدان 
قدمت  نفسه،  الوقت  وفي  والقناصل.  السفراء  طرد 
إسرائيل هدية للطيب أردوغان، الذي يستعد لخوض 
فرصة  ومنحته  لشهر،  هذا  الرئاسية  االنتخابات 

لتقديم نفسه قائًدا للعالم اإلسالمي.
بالصراع  العالم  اهتمام  انحسار  من  الرغم  وعلى 
إال  الكاتبة،  توضح  كما  الفلسطيني-اإلسرائيلي، 
الحمالت  على  سيطرت  الفلسطينية  القضية  أن 
إذ  (حزيران)،  يونيو   24 في  المزمعة  لالنتخابات 
المرة  هذه  ولكن  انتخابه  يعاد  أن  أردوغان  يأمل 

بصالحيات واسعة.
وقاد أردوغان مظاهرات حاشدة دعًما للفلسطينيين، 
المؤتمر اإلسالمي  كما ُعقد اجتماع طارئ لمنظمة 
اليوم  في  وذلك  غزة،  أحداث  لبحث  إسطنبول  في 
إلى  المتحدة سفارتها  الواليات  نقلت فيه  الذي  نفسه 
العالم  غضب  أشعلت  التي  الخطوة  وهي  القدس، 

اإلسالمي.
تحدث أردوغان أمام الحشد الهائل قائاًل: »ما عدنا 
إن  والشجب.  اإلدانة  سوى  نملك  المسلمون  نحن 
سيعود  اليوم  المتحدة  الواليات  ترتكبه  الذي  الخطأ 

بالوبال عليها«.
بعد  بشدة  وإسرائيل  تركيا  بين  العالقات  تدهورت 
استدعت  فقد   ،- الكاتبة  تضيف   – غزة  أحداث 
األتراك  المسؤولون  وتبادل  السفراء،  الدولتين  كلتا 
إذ  اإلعالم.  وسائل  عبر  االتهامات  واإلسرائيليون 
ركزت الصحف التركية – ومعظمها مواٍل للحكومة 
للقضية  بشدة  الداعم  أردوغان  موقف  على   –

الفلسطينية.
لم يكف أردوغان عن إطالق تصريحات نارية على 
مدار الشهر إلى وسائل اإلعالم التركية الموالية له 
متهًما إسرائيل بارتكاب جريمة »اإلبادة الجماعية«، 
موقف ضد  اتخاذ  عن  المتحدة  األمم  بعجز  ومندًدا 

إسرائيل.
الجنود  ألسر  أقامه  إفطار  حفل  في  أردوغان  قال 
في  خارجية  عسكرية  عمليات  في  القتلى  األتراك 
المتحدة،  األمم  هي  »ها  بأنقرة:  الرئاسي  القصر 
منتهية وضعيفة ومنهارة في وجه كل تلك الحوادث«. 
وأضاف: »إذا ما قوبلت العربدة اإلسرائيلية بمزيد 
إلى حالة  العالم بسرعة  ينجر  الصمت، فسوف  من 

من الفوضى تسود فيها البلطجة«.
أعضاء  على  تضغط  أنقرة  أن  أردوغان  وأوضح 
أكثر  ليكونوا  المتحدة  لألمم  التابع  األمن  مجلس 
نشاًطا، لكنه لم يتمكن من الوصول إلى األمين العام 

المتحدة.  لألمم 
رئيس  إن  وقال 
التركي  األركان 
الخارجية  ووزارة 
على  يعمالن 
الجرحى  إجالء 

من غزة.

تمثيلية مكررة
هي  هذه  ليست 
األولــــى  المـــرة 

بإسرائيل؛ ففي عام  فيها تركيا عالقاتها  تقطع  التي 
2010، اقتحمت قوات كوماندوز إسرائيلية أسطواًل 
أرسلته جمعية خيرية تركية لمحاولة كسر الحصار 
تسعة  مقتل  عن  أسفر  مما  غزة،  على  اإلسرائيلي 
ركاب في المياه الدولية. ولكن عادت العالقات بين 
التجارة  وتحسنت  الماضيين،  العامين  في  البلدين 

والسياحة المتبادلة بعض الشيء.
من  سفراءها  تستدعي  دولة  أول  كانت  تركيا  لكن 
بعد  مشاورات  إلجراء  وإسرائيل  المتحدة  الواليات 
الخارجية  وزارة  اقترحت  ثم  غزة.  احتجاجات 
بالده  إلى  العودة  اإلسرائيلي  السفير  على  التركية 
لفترة من الوقت. فردت إسرائيل باستدعاء سفيرها، 
تركيا  لترد  المغادرة.  التركي  القنصل  من  وطلبت 

بطلبها من القنصل اإلسرائيلي أن يغادر.
وكان وزير الخارجية التركي قد طالب في مقابلة له 
بتحويل ملف أحداث غزة  تلفزيونية تركية  قناة  مع 
ندرس  »إننا  قائاًل:  الدولية؛  الجنائية  المحكمة  إلى 
نوع اإلجراءات القانونية التي يمكننا اتخاذها. فال بد 

من محاسبة إسرائيل على تصرفاتها«.
أثارت هذه التصريحات غضب تل أبيب ليرد وزير 
مواطنيه  إلى  تحذير  بإصدار  اإلسرائيلي  السياحة 
ليفين:  ياريف  الوزير  قال  تركيا.  إلى  السفر  من 
قبل«،  من  التحذير  هذا  أصدر  أن  بي  حرًيا  »كان 
وأضاف: »طالما تعاملنا تركيا بهذا الشكل، فال سبب 

لزيارتها«.
وقد علق إبراهيم كالن – باحث في الفلسفة اإلسالمية 
ومستشار ألردوغان – على ذكرى النكبة في تغريدة 
له على تويتر بالقول: »احتاللكم إلى زوال«، مقتبًسا 
رسالة من صالح الدين إلى ريتشارد قلب األسد جاء 
تهنؤوا  فلن  القتال،  على  القدرة  لدينا  »طالما  فيها: 

هنا«.

بين الكالم واالقتصاد
المؤتمر  منظمة  عن  الصادر  الهزيل  البيان  إن 
اإلسالمي قد يمثل أقصى ما يمكن ألردوغان فعله. 

أردوغان  به  قام  الذي  نفسه  التحرك  هو  هذا  وكان 
في ديسمبر (كانون األول)، عندما أعلنت الواليات 
حينها  القدس،  إلى  سفارتها  بنقل  قرارها  المتحدة 
دعت تركيا إلى تجمع مماثل ألعضاء المنظمة في 

إسطنبول.
قدمت المجموعة أقوى رد على قرار ترامب في ذلك 
الشرقية  بالقدس  لالعتراف  بياًنا  وأصدرت  الوقت، 
عاصمًة فلسطينية، لكنها فشلت في وأد خطة الرئيس 

األمريكي لالعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل.
أن  إلى  يشيرون  أردوغان  السيد  منتقدي  لكن 
في  بما  الدولتين،  بين  القوية  االقتصادية  العالقات 
إلى  التركية  الصادرات  مليار دوالر من  ذلك 2.5 
جعلت  التركية،  اإلخبارية  للتقارير  وفًقا  إسرائيل، 
خطابه أجوف. فعلى الرغم من كل عبارات الشجب 
واإلدانة القوية، إال أنه لم يتمكن من تغيير الوضع 

بالنسبة للفلسطينيين، وربما لم يكن ينوي ذلك.
قرار  طرح  المعارضة  أحزاب  أحد  اقترح  عندما 
بإلغاء جميع االتفاقات األمنية واالقتصادية والسياسية 
مع إسرائيل، لم يسمح حزب أردوغان، الذي يشغل 

أغلبية المقاعد، بإجراء مناقشة حول هذه المسألة.
من  إينس  محرم  البارز،  المعارضة  مرشح  وكان 
تأييده  عن  أعرب  قد  الجمهوري،  الشعب  حزب 
للفلسطينيين، لكنه استهزأ بخطاب أردوغان الصارم 

ضد إسرائيل، ووصفه بأنه فارغ.
في  حاشد  تجمع  في  أردوغان  إلى  حديثه  ووجه 
العالقات  قطع  يمكنك  قائاًل»ال  تركيا  بوسط  أماسيا 
التجارية مع إسرائيل، أنت فقط تتحدث عن ذلك«، 
وأضاف: »الشيء الوحيد الذي يستطيع القيام به هو 
هو  هذا  بأن  أخبركم  ودعوني  حاشد،  اجتماع  عقد 
يهتم  ال  ألنه  به؛  القيام  يمكنه  الذي  الوحيد  الشيء 
باالنتخابات  فقط  يهتم  فهو  فلسطين،  في  بالمسلمين 

المقبلة«.
سأقف  حقًّا،  إسرائيل  تحديت  »إذا  بالقول:  وختم 

بجانبك«.
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لألنغلوساكسون،  مخلصا  حليفا  دائما  بولندا  كانت 
كان  معلوم،  هو  فكما  الذكاء.  محدود  حليف  لكنه 
العالمية  الحرب  قبل  بولندا  على  قد عرض  ستالين 
لكن  عنها،  والدفاع  عسكري  حلف  إنشاء  الثانية 
انجلترا  وعود  تصّدق  أن  وفّضلت  رفضت،  بولندا 
بالدفاع عنها، أما إنجلترا وفرنسا والواليات المتحدة 
الشرق،  نحو  للمضي  هتلر  فقد حّرضت  األمريكية 
لتجد بولندا نفسها ضحية لذلك. كان ستالين يدرك أن 
احتالل هتلر لبولندا هو مسألة وقت ال أكثر، وخطوة 
السوفيتي،  االتحاد  ضد  ألمانيا  حرب  طريق  على 
لذلك قرر إستعادة األراضي الروسية التي استولت 
أثناء الحرب األهلية في روسيا أعوام  عليها بولندا 
1918-1922، حتى ال يستخدمها هتلر في الهجوم 
على االتحاد السوفيتي، وهو ما سمي فيما بعد بميثاق 

مولوتوف – ريبنتروب.
وارسو،  وحلف  السوفيتي  االتحاد  انهيار  وعقب 
حاولت  حيث  الغربي،  المعسكر  إلى  بولندا  عادت 
أن تلعب دور "إنجلترا الصغرى" بالنسبة للواليات 
موازنا  سياسيا  ثقال  تمثل  (أن  األمريكية  المتحدة 
كما  الشرقية،  أوروبا  على  وفرنسا  ألمانيا  لتأثير 
تأثيرهما على أوروبا)، وقد نجحت  انجلترا  توازن 
آنذاك  االبن  بوش  تعبير  نذكر  أننا  حتى  ذلك،  في 
في وصفه لبولندا وسائر الحلفاء الصغار من أوروبا 
الشرقية بـ "أوروبا الجديدة" مقابل "أوروبا القديمة" 
األمريكي  التدخل  وقفتا ضد  اللتان  وألمانيا  (فرنسا 

في العراق عام 2003).

دائما تنقض أمريكا على حلفائها 
من  إخالصا  كان  البولندي  اإلخالص  ذلك  لكن 
طرف واحد، لم تبادله الواليات المتحدة إخالصا وال 
الممكنة  والتعويضات  التنازالت  كافة  فبعد  تقديرا، 
التي تلقتها المنظمات اليهودية من ألمانيا في قضية 
إلى  مؤخرا  المنظمات  تلك  التفتت  الهولوكوست، 

بولندا.
برقم  قانونا  أسبوعين  منذ  المتحدة  الواليات  وأقّرت 
لليهود  تعويضات  دفع  على  بولندا  يجبر   447
مقابل ممتلكاتهم التي كانت موجودة في بولندا أثناء 
الهولوكوست، فإذا كانت الممتلكات لمتوّفين، فيتعيّن 
اليهودية.  للمنظمات  التعويضات  تسديد  بولندا  على 
مئات)  (وربما  عشرات  عن  هنا  الحديث  يدور 

المليارات من الدوالرات.
أن  يمكن  ال  األمريكية  المتحدة  الواليات  أن  وبما 
تضّن على اللوبي اإلسرائيلي بأي مطلب يسعى إليه، 

فما كان على اللوبي سوى اإلشارة، لتلبي الواليات 
المتحدة مطلبه على الفور وتضحي دون تردد بأغلى 
في  األمامية  وقاعدتها  الشرقية،  أوروبا  في  حلفائها 
عدوانها على روسيا – بولندا. وقعت الكارثة بالنسبة 
للبولنديين، بل لم يتمكنوا من فهم تلك الخطوة.. كيف 

حدث ذلك؟ ألم يخلصوا ألمريكا قدر استطاعتهم..
أن يصّرح مؤخرا رئيس  الصدفة  قبيل  لم يكن من 
المجلس األوروبي، السياسي البولندي دونالد توسك 
الواليات  مثل  حلفاء  بصحبة  ألعداء  حاجة  ال  بأنه 

المتحدة األمريكية.

تعويضات عربية للوبي
يمكننا أن نتوقع أاّل تكون تلك هي الواقعة األخيرة من 
مسلسل خيانة الواليات المتحدة األمريكية لحلفائها، 
أو مسلسل ضغط اللوبي اليهودي على دول أخرى 
للدفع للمنظمات اليهودية بمساعدة أمريكا، فالواليات 
المتحدة اآلن في قمة قوتها، في لحظة ما قبل السقوط 
(الذي  اإلسرائيلي  اللوبي  قرر  وقد  القمة،  تلك  من 
يتحكم فعليا في أمريكا) أن يترجم كل تأثيره وسلطته 
نقدية.  إلى سيولة  األمريكية  المتحدة  الواليات  على 
ألن اللحظة الراهنة قد تكون الفرصة األفضل وربما 
األخيرة، وليست بولندا سوى قطعة الدومينو األولى، 
حيث يتعين على الخارجية األمريكية، وفقا للقانون 
رقم 447، أن تعّد قائمة بالدول التي تضم ممتلكات 

يهودية في ظرف 18 شهرا.
أعتقد أن هناك احتماال ألن تكون هناك دول عربية 
الذي  اإلسرائيلي،  للوبي  القادمة  الضحايا  بين  من 
يمكن أن يطالب بعشرات المليارات من الدوالرات 
تعويضا عن أمالك اليهود الذين هاجروا من الدول 
العربية إلى إسرائيل عقب إعالنها، وسوف تضطر 
معظم الحكومات العربية حينئذ للدفع، فهي ال تستطيع 
رفض طلب للواليات المتحدة األمريكية. لكن بإمكان 
أمريكا أن تخفف من حدة التعويضات، وأن تعرض 
على الدول العربية طرقا للتحايل عليها.. لن يكون 
قد  العربية  الدول  من  فالكثير  كافيا،  حينئذ  التطبيع 
طبّعت عالقاتها بالفعل مع إسرائيل، لكن من الممكن 
خالل  من  مثال  التعويضات  حدة  تخفيف  يكون  أن 

افتتاح سفارة في القدس كعاصمة إلسرائيل...
يستعدوا كي  أن  العرب  يتعيّن على  أية حال،  على 
وأعتقد  اإلسرائيلي،  للوبي  القادمة  الضحية  يكونوا 
على  يكونان  سوف  الضغط  وأسلوب  قضية  أن 
أو  القدس  إلى  سفارة  نقل  إما  تحديدا..  النحو  هذا 
مع  تكون  فسوف  الدوالرات،  بمليارات  تعويضات 
الواليات  حلفاء  جميع  أمام  الساعة  قضية  الوقت 
وسائل  أقصى  ستستخدم  التي  األمريكية،  المتحدة 
الضغط لتحقيق هدفها، ولن يكون بوسع الحكومات 
العربية من حلفاء واشنطن تجنب هذا، باستثناء دولة 

أو دولتين مما ال تدور في فلك واشنطن...

ألكسندر نازاروف
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اإلسالم نقطة تحول كبرى في الوطن العربي غيرت 
والملك،  الحكم  نظام  ذك  في  بما  تقريبا  شيء  كل 
وكان الوطن العربي قبل اإلسالم موزعا بين دولتي 
وممالك  دول  قبلهما  للعرب  وكان  والفرس،  الروم 

ممتدة في الشام والعراق واليمن.
بدأت دولة اإلسالم في المدينة في عهد الرسول ثم 
امتدت لتشمل الجزيرة العربية، وبعد وفاة الرسول 
اختار المسلمون أبا بكر خليفة وتبعه عمر ثم عثمان 
ثم علي في عملية اختيار وتشاور، ولكن هذا المنهج 
المتقدم في اختيار الحاكم لم يستمر فقد حول معاوية 
تقودها  اإلسالمية  الدول  وبدأت  عائلي  إلى  الحكم 

عائالت يتم انتقال السلطة فيها وراثيا.

وشهد التاريخ اإلسالمي صراعا وحروبا بين الدول 
علي  بين  بالصراع  بدأت  السلطة  على  والعائالت 
جهة  من  وأنصاره  ومعاوية  جهة  من  وأنصاره 
امتدت  تاريخي  صراع  إلى  ل  تحو  والذي  أخرى 
اليوم،  حتى  اإلسالمي  التاريخ  في  وتداعياته  آثاره 
الحكم  تسعين سنة من  بعد  األمويين  انتهى حكم  ثم 
على يد أبناء عمومتهم العباسيين، وبرغم أن الدولة 
ولم  تفككت  فقد  سنة  خمسمائة  استمرت  العباسية 
قيامها  من  سنة  مائتي  بعد  العراق  نفوذها  يتجاوز 
وحتى في العراق وبغداد فقد نازعها السلطة والنفوذ 
السلطة  كانت  أو  البويهيين،  مثل  الدولة  داخل  دول 
وبقيت  أتراك،  مقاتلين  من  المكون  للجيش  الفعلية 
قادة  يستغلها  الروحية  المكانة  من  نوع  للعباسيين 

الجيش ووزراء القصر.

وبدأت الدول المستقلة في مصر على يد الوالة الذين 
كان الخلفاء العباسيون يعينونهم من القادة العسكريين 
أخرى  دول  ونشأت  الطولونيين واإلخشيديين،  مثل 
الذين ورثهم  زنكي  آل  مثل  واألقاليم  األطراف  في 
والمرابطون  األندلس،  في  واألمويون  األيوبيون، 
والحفصيون  واألغالبة  واألدارسة  والموحدون 

والوطاسيون في شمال أفريقيا.
ثم أقام المماليك وهم من الجيش الذي كونه األيوبيون 
دولة في مصر والشام والعراق، وخلفت العباسيين 
جاءت  حتى  لهم،  االسمية  الخالفة  على  أبقت  وإن 
عشر  السادس  القرن  أوائل  في  العثمانية  الدولة 
ولكنها  كله،  العربي  الوطن  على  نفوذها  وبسطت 
ضعفت أيضا وبدأت تقوم دول داخلها تعطيها سلطة 
رمزية او وجودا وحضورا جزئيا، مثل مملكة محمد 
في  والدايات  الجزائر  في  والبايات  في مصر  على 
العربية  والقبائل  اليمن  في  الزيديين  واألئمة  تونس 

في الخليج ونجد.
ونزاعات  خالفات  نفسها  الحاكمة  العائالت  في 
داخلية على الحكم مثل القتال بين األمين والمأمون 

بالنسبة  قليلة  حاالت  لكنها  الرشيد  هارون  ابني 
للصراع بين الدول والعائالت الذي كان سمة بارزة 
في التاريخ اإلسالمي وتكاد كل دولة قامت وبسطت 
تأتي  ثم  وصراعات  بحروب  ذلك  حققت  قد  نفوذه 

دولة أخرى تهزمها وهكذا.

ولكن أغرب ما شهده تاريخ السلطة هو ما كان متبعا 
لمدة  حكمت  التي  األسرة  فهذه  العثمانية  الدولة  في 
تزيد على الستمائة سنة كان يرث العرش فيها أحد 
أبناء السلطان فيقتل إخوانه وفق قانون متبع هو "قتل 
اإلخوة" وحبس المرشحين للخالفة في سجن داخل 
القصر السلطاني "أقفاص" وتوصل الخلفاء إلى هذا 
القانون بعد حروب أهلية طاحنة بين األخوة كادت 
تعصف بالدولة العثمانية، وحدث أن السلطان محمد 
واثنين  له  أخا  عشر  تسعة   1595 عام  قتل  الثالث 
من أبنائه، وصارت األسرة الحاكمة مهددة بالفناء، 
وضعفت البنية الجسدية والنفسية ألبناء األسرة حتى 
إن العديد منهم تولى السلطة وهو مصاب بالجنون 
او بالعلل واألمراض الجسدية، وكان اإلعدام يشمل 
فإن  كله  احيانا األعمام وأوالد األخوة، وبرغم هذا 
نصف سالطين الدولة العثمانية قد جاءوا إلى الحكم 

بعزل أسالفهم.

العهد الراشدي )11ـ40هـ/632ـ661م(
11هـ/632م أبو بكر الصديق. 
13هـ/634م عمر بن الخطاب. 
23هـ/644م عثمان بن عفان. 

35 ــ 40هـ /656 ــ661م علي بن أبي طالب. 
خليفة  بكر  أبا  المسلمون  اختار  الرسول  وفاة  بعد 
بين  والخالفات  المشاورات  من  سلسلة  بعد  لهم 
المهاجرين واألنصار، واستقر الرأي على أن تكون 
الخالفة في قريش ألن العرب ال تدين إال لهذا الحي، 
الجاهلية  منذ  قريش  داخل  التقليدي  الخالف  ولكن 

فرض نفسه مرة أخرى، وبدأ بالظهور والتفاعل منذ 
مجيء الخليفة الثالث عثمان بن عفان.

وكان انتقال السلطة من خليفة إلى آخر يتم بالتشاور، 
طويلة  تشاور  عملية  في  أوال  بكر  أبو  اختير  فقد 
ومعقدة انتهت بمبايعة أبي بكر في سقيفة بني ساعدة، 
وأوصى أبو بكر بالتشاور مع كبار الصحابة بالخالفة 
من بعده إلى عمر، وترك عمر األمر من بعده في 
ستة من كبار الصحابة، هم عثمان بن عفان، وعلي 
وطلحة،  بن عوف،  الرحمن  وعبد  طالب،  أبي  بن 
الله  والزبير بن العوام، وسعيد بن زيد، وكان عبد 
تساوت  إذا  برأيه  ويرجح  للمجلس  منسقا  عمر  بن 
األصوات، واختار الستة من بينهم عثمان بن عفان.

كانت نهاية كل من عمر وعثمان وعلي بالقتل، قتل 
وقتل  لؤلؤة)  (أبو  مجوسي  عبد  يد  على  »عمر« 
»عثمان« في ثورة داخلية كانت بداية لحرب أهلية 
(عبد  الخوارج  أحد  يد  على  وقتل »علي«  طويلة، 

الرحمن بن ملجم). 
من  بمبادرة  السلطة  على  المسلح  الصراع  انتهى 
ثم  والده،  بعد  الخالفة  تولى  الذي  علي  بن  الحسن 

تنازل لمعاوية، وتولى األمويون الحكم.

العهد األموي )41ـ132هـ/661ـ750م( 
الحسن  بتنازل  أبي سفيان  لمعاوية بن  الحكم  استقر 
بن علي عن الخالفة الذي تولى الخالفة بعد والده، 
وتوقفت الحرب األهلية التي استمرت خمس سنوات، 
يزيد، ومضى  البنه  بعده  من  الحكم  معاوية  ورتب 

الحكم وراثيا من بعده.
استمرت الدولة األموية تسعين عاما، وانتقل الحكم 
إلى أبناء عمهم العباسيين الذين ينتسبون إلى العباس 
بين  وقعت  معركة  بعد  ذلك  وكان  الرسول،  عم 
األمويين والعباسيين انتهت بهزيمة األمويين، وجرت 
بعدها مالحقات دموية لقادة األمويين، قتل فيها آخر 

إعداد/ محمد عبد المنعم
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خليفة أموي وهو مروان الثاني، ومعظم أبناء البيت 
األموي وكثير من قادة األمويين وأنصارهم.

العهد العباسي )132-656هـ/750-1258م(
بدأت الخالفة العباسية بأبي العباس السفاح، ثم انتقلت 
إلى أخيه أبو جعفر المنصور، ومضت الخالفة في 
ذريته، وقد استمرت دولة العباسيين خمسمائة سنة، 
ولكن الدولة اإلسالمية لم تستمر موحدة في ظلهم، 
األندلس، عندما  األمويون دولة جديدة في  أنشأ  فقد 
من  الملك  عبد  بن  هشام  بن  الرحمن  عبد  تمكن 
أموية هناك مستقلة  إلى األندلس وأقام دولة  الفرار 
عن العباسيين، ونشأت دول أخرى كثيرة بعيدا عن 
العراق في شمال أفريقيا ثم في مصر وفي منتصف 
وفرضوا  بغداد  إلى  البويهيون  الرابع زحف  القرن 

سلطتهم على الخلفاء العباسيين. 
من  خليفة  وثالثين  سبعة  العباسيون  الخلفاء  كان 
الرشيد،  وهارون  المهدي،  المنصور  بعد  أشهرهم 
المستعصم  آخرهم  وكان   ، والمعتصم  والمأمون، 
الذي قتلة المغول عندما دخلوا بغداد عام 656 هـ، 

1258 م .
واستدعى الظاهر بيبرس عام 1261 م أحد أعمام 
آخر خليفة عباسي ونصبه خليفة على دولة المماليك 
ولكنها كانت خالفة اسمية، وقد استمرت هذه الخالفة 
عام  العثمانيين  يد  على  المماليك  دولة  سقوط  حتى 
العهد  تقسيم  على  المؤرخون  اصطلح  وقد   .1517

العباسي إلى عصرين هما:
1- العصر العباسي األول (750-861م)

على  العباسية  الدولة  تأسيس  من  العصر  هذا  ويبدأ 
يد أبي العباس السفاح في سنة 749م وينتهي بقتل 
المتوكل على يد ابنه سنة 847م. وعلى الرغم من 
بشكل  الوزارة  منصب  ظهور  وعدم  الدولة  قوة 
رسمي فيها إال أن مجموعة من خلفاء هذا العصر 

ماتوا قتال كما هو الحال مع المتوكل.
2ـ العصر العباسي الثاني (847-1258م)

ويبدأ هذا العصر مع بداية الفوضى العسكرية التي 
استطاع القادة العسكريون أن يمدوا من نفوذهم دخل 
مؤسسة الحكم. وبرزت في هذا العصر دول عديدة 
في بغداد مثل البويهيين، والسالجقة، وفي خارجها 
مثل دول المغرب العربي العديدة. ويالحظ أن عدد 
كبير من خلفاء العصر الثاني خرجوا من السلطة إما 

قتال أو خلعا.

األدارسة : المغرب: )172-314هـ/789-926م( 
تنتمي أسرة األدارسة إلى إدريس من أحفاد الحسن 
ثورة  فشل  بعد  الحجاز  من  هرب  الذي  علي  بن 
م   786 هـ/   169 عام  العباسيين  على  للعلويين 
مدينة  إدريس  وأسس  لهم،  قائدا  الزناتيون  فاختاره 
أمويو  األدارسة حتى قضى عليها  دولة  وأقام  فاس 
األندلس، ومن األدارسة آل حمودة الذين حكموا فيما 

بعد في األندلس في فترة حكم الطوائف.

الطولونيون: مصر وسوريا)254-292هـ/868-
905م( 

فيه  تحكم  محلي  أول حكم  الطولونيين  تجربة  تمثل 
الخالفة  حكومة  عن  مستقال  حكما  دولة  أو  أسرة 
بن  أحمد  األسرة  هذه  مؤسس  كان  وقد  المركزية، 
طولون جنديا تركيا (طولون تحريف لكلمة دولون، 
الذين  الموالي  أحد  كان  ووالده  التمام)  بدر  وتعني 
وقد  المأمون،  العباسي  للخليفة  بخارى  ملك  أهداهم 
جاء إلى مصر نائبا للحاكم العباسي فيها، لكنه استأثر 
بالحكم، ثم بسط سلطانه على الشام، وكان العباسيون 
مشغولين بمقاومة ثورة الزنج، وحكم بعد أحمد بن 
طولون ابنه خمارويه الذي عقد معه الخليفة العباسي 
المعتضد اتفاقا يقضي بمنحه هو وورثته الحكم في 
مصر والشام لمدة ثالثين عاما على أن يؤدي للخليفة 

جعال سنويا مقداره ثالثمائة ألف دينار.
باألفول،  الطولونية  الدولة  بدأت  خمارويه  وبعد 
وأعاد الخليفة العباسي بسط نفوذ الدولة المركزية .

كانت الهيمنة في الدولة الطولونية لألتراك واليونان 
بعد خمارويه كل من جيش  وقد حكمها  والنوبيين، 
وهارون وشيبان حتى احتل جيش العباسيين مصر 

والشام بقيادة محمد بن سليمان.

)293-394هـ/  والجزيرة  سوريا  الحمدانيون: 
905-1004م(

التي  العربية  تغلب  قبيلة  إلى  الحمدانيون  ينتسب 
استقرت منذ زمن بعيد في أرض الجزيرة (المنطقة 
الواقعة بين نهري دجلة والفرات ومركزها الموصل) 
وقد  حمدون،  بن  حمدان  هو  األسرة  هذه  ومؤسس 
الحسين  وكان  الشيعي،  المذهب  الحمدانيون  اعتنق 
واشتهر  العباسيين،  لدى  عسكريا  قائدا  حمدان  بن 
حمدان  بن  الله  عبد  أخوه  وكان  للقرامطة،  بعدائه 
حاكما  وأصبح  الموصل،  على  للعباسيين  واليا 
لقب  واتخذ  مستقال 
"ناصر الدولة" ثم أخذ 
سلطانه  حدود  يوسع 
بعده  وتولى  غربا، 
الملقب  تغلب  أبو  ابنه 
الذي دخل  بالغضنفر، 
خاسرة  معركة  في 
بقيادة  البويهيين  مع 
وبعد  الدولة،  عضد 
البويهيون  أعاد  موته 
أخويه عبد الله وطاهر 
ليحكما الموصل حكما 
خسر  ثم  مشتركا، 

واستمر  العقيليين،  لصالح  الموصل  الحمدانيون 
الدولة  سيف  الشهير  القائد  زعامة  تحت  حكمهم 
الحمداني في حلب، والذي دخل في معارك طويلة 
الذي  الدولة  سعد  ابنه  بعده  وتولى  البيزنطيين،  مع 
أبيه  فسيطر عليه خادم  الدولة  ابنه سعيد  بعده  ولي 
"لؤلؤ" الذي استقل عن الحمدانيين وحكم كوزير لدى 

الفاطميين ثم أوصى لؤلؤ البنه من بعده.

الفاطميون: )297-567هـ/909-1171م( 
علي،  اإلمام  إلى  ينتسبون  أنهم  الفاطميون  يزعم 
الله  عبيد  إلى  ينتسبون  أنهم  مؤرخون  ويعتقد 
الشيعة  من  وهم  "العبيديون"  ويسمونهم  المهدي 
في  حكمهم  بدأ  وقد  اإلسماعيلية.  الحركة  ويمثلون 
الفاطمية عبيد  الدولة  شمال أفريقيا على يد مؤسس 
الله المهدي الذي جمع حوله عددا من قبائل البربر 
وأطاح بحكم األغالبة ثم األدارسة، وفي عام 358 
هـ / 969 م استطاع القائد الفاطمي جوهر الصقلي 
أن يحتل مصر وأطاح بآخر حاكم إخشيدي، وبنى 
أنفسهم  الشام وجعلوا  إلى  ثم زحفوا  القاهرة،  مدينة 
أوصياء على األماكن المقدسة في الحجاز. وتعاون 
السالجقة،  لمواجهة  البيزنطيين  مع  الفاطميون 
إلى  الفاطمية  الدولة  أواخر  في  الفعلي  النفوذ  وآل 
هما  طائفتين،  إلى  الفاطميون  انقسم  وقد  الوزراء، 
الحاكم  بن  نزار  إلى  (نسبة  النزاريون  الحشاشون 
بأمر الله، أحد أهم القادة الفاطميين) ومنهم القرامطة 
واإلسماعيليون اتباع المستعلي بن الحاكم بأمر الله.

انتهت الدولة الفاطمية على يد صالح الدين األيوبي، 
الحتالل  زنكي  الدين  نور  محمود  جيش  قاد  الذي 

مصر. 

اإلخشيديون )323-358هـ/935-969م( 
مؤسس هذه الدولة هو محمد بن طغج، وينحدر من 
العباسيين،  خدمة  في  عملت  تركية  عسكرية  أسرة 
على  حاكما  الراضي  العباسي  الخليفة  عينه  وقد 
أو  األمير  اللقب  هذا  ويعني  "إخشيد"  ولقبة  مصر، 
المحليون،  اإليرانيون  الحكام  يحمله  وكان  الحاكم 
واستقل محمد بن طغج بالحكم وبسط سلطانه على 
أجزاء كثيرة من الشام، وولي األمر بعده ابنه علي، 
وكان ألعوبة بيد الوصي عليه كافور الذي كان عبدا 
لدى اإلخشيد، وبعد وفاة علي صار كافور هو الحاكم 
أحفاد  أحد  إلى  كافور  بعد  الحكم  أعيد  ثم  الرسمي، 
محمد بن طغج، لكنه كان حاكما ضعيفا وكان آخر 
وأنهوا  مصر  الفاطميون  احتل  فقد  إخشيدي،  حاكم 

الدولة اإلخشيدية.

)350-545هـ/961- العراق  وسط  المزيديون: 
1150م(

ينتمي المزيديون إلى قبيلة بني أسد العربية، وكانوا 
الرغم  وعلى  بمذهبهم،  اعتزازا  الشيعة  أقوى  من 
عالية  درجة  على  كانوا  فقد  البدوي  انتمائهم  من 
البقاء  واستطاعوا  السياسية،  والبراعة  التنظيم  من 
من  سلسلة  في  ودخلوا  التعقيد،  بالغة  ظروف  في 
والفاطميين  العقيليين  مع  والصراعات  التحالفات 

السالجقة والعباسيين حتى قضى عليهم العباسيون.
الدولة العباسية في أقصى اتساع لها
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سوريا  وشمال  والجزيرة  العراق  العقيليون: 
)380-489هـ/990-1096م(

بن  "عامر  عشائر  تجمع  إلى  العقيليون  ينتمي 
حلفاء  وكانوا  الحمدانيين،  ورثوا  وقد  صعصعة" 
وتقسمت  بينهم  كبيرة  ثم حدثت خالفات  للبويهيين، 
من  فترة  السالجقة  مع  وتحالفوا  نفوذهم،  مناطق 
الوقت برغم أنهم شيعة، كما تحالفوا مع الفاطميين، 
لتحل  العربية  اإلمارات  انتهت  فقد  دولتهم  وبانتهاء 
والسالجقة،  الفاطميين،  مثل  أخرى،  دول  محلها 
والعثمانيين  والمماليك،  واأليوبيين،  والبويهيين، 

األتراك.

-414( سوريا  وشمال  حلب  المرداسيون: 
472هـ/1032 -1079م(

وقد  العربية،  كالب  قبيلة  إلى  المرداسيون  ينتمي 
يدينون  وكانوا  العراق،  في  الحلة  من  هاجروا 
بقيادة  حلب  احتالل  واستطاعوا  الشيعي،  بالمذهب 
زعيمهم صالح بن مرداس، ولكنهم دخلوا في صراع 
أهلية  بحرب  دولتهم  انتهت  وقد  الفاطميين،  مع 
انقسموا فيها بين األخوة المتصارعين على السلطة، 

ثم قضى عليهم العقيليون. 

المرابطون: شمال أفريقيا )448-541هـ/1056-
1147م( 

تنتمي دولة المرابطين إلى قبيلة صنهاجية وأسسها 
يحيى بن إبراهيم الذي أقام أربطة وحصونا للغزو 
وكانت  بالمرابطين،  المجاهدون  فسمي  والجهاد 
السلطة الروحية لعبد الله بن ياسين أحد كبارالفقهاء 
مراكش  مدينة  المرابطون  بنى  وقد  المغرب  في 

وتوسعت دولتهم في شمال أفريقيا واألندلس.

الموحدون: شمال أفريقيا )524-667هـ/1130-
1269م( 

مؤسس هذه االدولة هو محمد بن تومرت الذي تلقى 
والزهد  اإلصالح  بدعاة  وتأثر  الشرق  في  تعليمه 
مصمودة  قبيلة  زعماء  بثقة  حظي  وقد  والتقشف 
الحركات  إلحدى  زعيما  نفسه  وأعلن  المغربية 
الجماهيرية وأسس دولة الموحدين التي ورثت دولة 
المرابطين، ثم قام نائبه عبد المؤمن باحتالل أجزاء 
وتوسعت  إشبيلية  في  قوية  دولة  وأقام  األندلس  من 
في  وازدهرت  وليبيا،  تونس  في  الموحدين  دولة 

والفلسفة،  العلوم  عهدهم 
ابن  الدولة  علماء  ومن 
وكالهما  رشد  وابن  طفيل 
لسالطين  طبيبا  كان 

الموحدين.

األيوبيون )564هـ- القرن 
9هـ/1169م-1260م(

ينتسب األيوبيون إلى قبيلة 
وأسرة  الكردية،  هذباني 
مع  خدمت  األيوبيين 
والد  أيوب  وكان  األتابكة، 
صالح الدين وعمه شيركوه 
من أهم القادة لدى نور الدين زنكي، وكان شيركوه 
من  على مصر  استولى  الذي  زنكي  آل  جيش  قائد 
أخيه صالح  ابن  محله  حل  وفاته  وبعد  الفاطميين، 
الحاكمة،  األيوبية  لألسرة  الحقيقي  المؤسس  الدين، 
حيث قضى على الفاطميين، ثم ورث دولة األتابكة، 
ووحد  ومصر،  الشام  على  السني  الحكم  واستعاد 
المسلمين في حروبه مع الصليبيين، وانتصر عليهم 
في معركة حطين، وكانت هذه المعركة بداية النهاية 
للصليبيين، وبعد وفاة صالح الدين توزعت مملكته 
األمراء  بين  الخالفات  ودبت  أسرته،  أفراد  بين 
األيوبيين، وتوافقت هذه الخالفات مع حملة صليبية 
بقيادة ملك فرنسا لويس التاسع، وكان الملك الصالح 
آخر ملك أيوبي يحتضر، ومات في أثناء المعركة، 
مع  بالتنسيق  المبادرة  زمام  المماليك  القادة  فأخذ 
دولة  وورثوا  الدر،  شجرة  الصالح  الملك  زوجة 

األيوبيين، وبدأت دولة المماليك.

المغرب )592-956هـ/  المرينيون والوطاسيون: 
1196-1549م( 

وورثها  المغرب،  في  الموحدين  مرين  بنو  ورث 
قبائل  إلى  بنومرين  وينتمي  تونس.  في  الحفصيون 
الزناتي (زناتة)، وقد انتهت دولتهم على يد اإلسبان 
قوة عالمية مهيمنة،  يشكلون  بدأوا  الذين  والبرتغال 
وحاول بنو وطاس وهم فرع من بني مرين محاربة 
البرتغاليين وإعادة ترميم الدولة المرينية المتداعية، 
ولكن قوة جديدة نامية "األشراف السعديون" تمكنت 
من إقامة دولة في المغرب مازالت قائمة حتى اليوم.

-1228  / )625-982هـ  تونس  الحفصيون: 
1574م( 

حفص  بني  أسرة  نسب  يرجع 
إلى الشيخ أبو حفص عمر أحد 
مؤسس  تومرت  ابن  مريدي 
بنو  وكان  الموحدية،  الحركة 
حفص يحكمون باسم الموحدين 
عندما   1237/634 عام  حتى 
اسستقل أبو زكريا يحيى األول 
لقب  لنفسه  واتخذ  بالحكم، 
الخليفة وأمير المؤمنين، وبقيت 
تونس  تحكم  الحفصيين  أسرة 
األتراك  العثمانين  احتالل  حتى 

لتونس عام 1574 م.

العهد المملوكي )648-922هـ/1517-1250(
الدولة األيوبية، والمماليك في األصل  دولة مماليك 
األيوبيون  كان  الرقيق،  من  محترفون  جنود  هم 
بين  المؤرخون  ويميز  آسيا،  أواسط  من  يشترونهم 
وهم  البحرية،  المماليك  هما  المماليك،  من  ساللتين 
الذين كانوا يقيمون في ثكنات أعدت لهم في جزيرة 
نسبة  البرجية  والمماليك  النيل،  نهر  في  الروضة 
المماليك  وكان  فيها،  يقيمون  كانوا  التي  القلعة  إلى 
البحرية يجلبون من بالد القبجاق جنوب روسيا، مع 
البرجية  المماليك  أما  واألكراد،  المغول  من  خليط 

فكانوا من الشركس. 
وقد كان نظام الحكم الوراثي هو السائد لدى المماليك 
البحرية، أما المماليك البرجية، فقد كان نظام الحكم 
لمبدأ  السلطان وفقا  اختيار  قائما على أساس  السائد 
األقدمية. وكان لديهم نسق إداري هرمي معقد كان 
الحرة  للعناصر  يكن  فلم  للترقية،  أساسا  فيه  الرق 
في  مكان  السابقين  المماليك  أبناء  فيهم  بمن  منهم 

الجيش المملوكي.
وامتد  اسميا،  العباسية  الخالفة  المماليك  أحيا  وقد 
حكمهم إلى ليبيا والسودان، وبعد أن قضى العثمانيون 
على دولة المماليك ظلت الطبقة العسكرية المملوكية 
محمد  عليهم  قضى  حتى  فعليا،  حكما  مصر  تحكم 

علي عام 1811 م

العهد العثماني )680-1342هـ/1281-1924م(
الدولة العثمانية في آسيا الصغرى ثم توسعت باتجاه 
وفي  أوربا،  من  واسعة  أجزاء  واحتلت  الغرب 
العربية  البالد  ضمت  عشر  السادس  القرن  بداية 
إليها وأنهت دولة المماليك حتى انتهت بعد الحرب 

العالمية األولى.
خط  في  وراثية  العثمانية  الدولة  في  الخالفة  كانت 
يقتل  كان  إذ  حالة غريبة  فيها  يطبق  وكان  األبناء، 
في  أقفاص  في  يسجنون  أو  السلطان  إخوان  جميع 
القفص  من  أحدهم  يخرج  أو  يموتوا  حتى  القصر 
واستمرت  لذلك.  الحاجة  دعت  إذا  سلطانا  ليصبح 
ألغيت  وفيها  1924م  سنة  إلى  العثمانية  الخالفة 
الخالفة وأقيم بدال عنها النظام الجمهوري العلماني. 
عبد  السلطان  هو  العثمانيين  السالطين  آخر  وكان 

المجيد الثاني.

الدولة العثمانية  في أقصى اتساع لها
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إبراهيم بدوي

فريدمان  توماس  الشهير  األميركي  الكاتب  انتقد 
الرئيس األميركي، دونالد ترامب، االنسحاب  قرار 
من االتفاق النووي مع إيران، معتبراً أنه كان هناك 
طرق أخرى يمكن أن يتم الضغط بها على طهران 
دون إلغاء الصفقة التي عقدها الرئيس السابق باراك 
طموحات  لكبح  األخرى  الدولية  القوى  مع  أوباما 

إيران النووية.
 New York Times فريدمان قال في مقال بصحيفة
، إن الرئيس األميركي الحالي أراد أن يتخلص من 
إرث أوباما وتحجيم إيران في ضربة واحدة، ولكنه 
بسبب هذا اإلجراء أدخل الواليات المتحدة في ورطة 

مع حلفائها األوروبيين.
الشهير  ترامب   تعبير  أن  الشهير  الكاتب  وأضاف 
الذي قاله قبل أن يصبح رئيساً: "سنحرق هذا الجسر 
االتفاق  يقصد  كان  حينها  وهو  إليه"،  نصل  عندما 
النووي مع إيران- تحقق بالفعل، وأحرق ترامب كل 

الجسور.
على  الضوء  سلَّط  ترامب  قرار  أن  "رغم  وتابع: 
االتفاق  لتحسين  فرصًة  وخلق  السيئ،  سلوكها 
ترامب  من  يتطلب  كان  هذا  فعل  فإن  النووي، 
االعتراف بأنَّ هناك مزايا لالتفاق الذي عقده أوباما، 
والرضا بالتعديالت المحدودة القيِّمة في الوقت ذاته 

والتي ربما كان سيقبل بها حلفاؤنا األوروبيون.

حرق الجسر بأكمله
اإلجراءات  أكثر  ترامب  اتخذ  ذلك،  من  بداًل  ولكن 
الواليات  وأبعد  بأكمله،  الجسر  وأحرق  تطرفاً، 
المتحدة عن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، وقوَّض القوى 
إدارة  إلى  مضطراً  وأصبح  إيران،  في  المعتدلة 

مواجهة معقدة متعددة األبعاد مع طهران وحيداً.
رئيساً  أنَّ  أعتقد  لكنِّي ال  أردت،  إن  متشككاً  ني  سّمِ
لم يتمكن من إدارة مواجهة مع راقصة تعّرٍ أو منع 
استراتيجية  إدارة  يمكنه  األبيض-  البيت  تسريبات 
الشمالية،  إيران، وكوريا  لمواجهة  الجبهات  متعددة 
والحروب التجارية مع الصين وأوروبا والمكسيك.

منطقٌة مختلفة  األوسط  الشرق  أنَّ  يرى  أوباما  كان 
الديني،  للتطرف  السام  المزيج  وأنَّ  غيرها،  عن 
والحكم  المناخ،  وتغير  والفساد،  والنفط،  والقبلية، 
المنطقة  تغيير  المستحيل  من  يجعل   - الرشيد  غير 
من الخارج، وأنَّ األمر يحتاج إلى تغييٍر من داخل 
بالرئاسة،  الثماني  سنواته  وبنهاية  نفسها.  المنطقة 
األوسط  الشرق  في كل زعماء  أوباما متشككاً  كان 
ونواياهم، اإليرانيين والعرب واإلسرائيليين كذلك"، 

بحسب فريدمان.
وهذا جعله ينتهج البساطة في سياساته تجاه المنطقة، 
انضمامه  هذا  وعنى  األكبر.  الخطر  على  ويركز 
والصين  وروسيا  وألمانيا  وفرنسا  بريطانيا  إلى 
النووية،  األسلحة  وهي  األسلحة،  أخطر  إلبقاء 
بعيداً عن أيادي أخطر القوى الشريرة في المنطقة، 

وهي إيران. وبرفع العقوبات عن إيران كجزٍء من 
االتفاق، كان أوباما يأمل أن تندمج مع العالم ويصبح 

النظام أكثر اعتدااًل.
ولم تتحقق أمنية أوباما الثانية، لكنَّ األولى تحققت. إذ 
وافقت إيران على فرض قيوٍد صارمة على تخصيب 
المواد المستخدمة في صنع األسلحة النووية لخمسة 
عشر عاماً، وذلك مقابل تخفيف العقوبات. ولسنتين 
بعد االتفاق، التزمت إيران بتلك القيود، وفقاً للوكالة 

الدولية للطاقة الذرية.
المفاوضات  في  الخبير  ليتواك،  روبرت  وعلَّق 
للباحثين،  الدولي  ويلسون  وودرو  بمركز  اإليرانية 
أبقت  معامالت  "صفقة  كان  بأنَّه  االتفاق  واصفاً 
يكن  لم  اإليرانية،  النووية  القدرات  خمول  على 
عناصر  كل  يضم  جذرياً  تقدماً  أو  كبيرة،  صفقًة 
سلوك إيران البغيض". إذ لم تتضمن االتفاقية على 
اإلطالق التوسع اإلقليمي اإليراني أو برنامج طهران 

للصواريخ الباليستية.

فريق ترامب المتشدد
من  ترامب  فريق  يتكون  ذلك،  من  النقيض  وعلى 
كل  تحقيق  يريدون  الذين  المتشددين  من  مجموعٍة 
الوسط. فهم يريدون  بالحلول  يقبلون  األهداف، وال 
فرض قيوٍد على برنامج إيران للصواريخ الباليستية، 
ووقف توسعها اإلمبريالي في العالم العربي السني ـ 
كما يزعمون ـ وإلزامها بقبول بنود تضمن أنَّها لن 
قنبلٍة  لتصنيع  اليورانيوم  من  يكفي  ما  أبداً  ب  تُخّصِ

نووية، وإن أمكن تغيير النظام في طهران.
دون  الرئيسية  األسئلة  من  العديد  ترك  ترامب  لكنَّ 
انهار  إن  طهران  في  السلطة  سيتولى  من  إجابة: 

النظام الحالي؟ 
أحد األمور التي تعلمناها من ثورات الربيع العربي 
التي أطاحت عدداً من زعماء المنطقة أنَّه تقريباً في 
كل دولة كان بديل االستبداد أمراً غير الديمقراطية، 
سلكت  وإن  العسكرية.  الديكاتورية  أو  كالفوضى 
إيران ذات الـ 80 مليون نسمة نفس مسلك سوريا، 
وسيتدفق  األوسط،  الشرق  استقرار  هذا  سيزعزع 

الالجئون إلى أوروبا.
وبحسب الكاتب فإنَّ إيران تستعرض نفوذها عميقاً 
اآلن في قلب العالم العربي. لكنَّ هذا لم يحدث بسبب 
المال الذي حصلت عليه من االتفاق النووي أو رفع 
كان  لكن  وأصدقاؤه.  ترامب  يزعم  كما  العقوبات، 
بسبب ضعف الدول العربية ونزاعاتها المهلكة، التي 
بشبكتها  إيران  مألتها  السلطة  في  فراغاٍت  خلقت 
من الوكالء. وبهذا تمكنت إيران من السيطرة اليوم 
بصورٍة غير مباشرة على 4 عواصم عربية: بيروت 

وبغداد ودمشق وصنعاء.
هل سيستخدم ترامب القوات األميركية لكبح إيران؟ 
ال. هل لديه إذن قوات عربية لتفعل ذلك؟ ال أيضاً. 
ال.  ذلك؟  ليفعلوا  أوروبيون  حلفاء  لديه  هل  واآلن، 

إذن، كيف بالضبط سينحسر المد اإليراني؟

الضوء  سلط  أنَّه  لترامب  يُحسَب  الكاتب:  وبحسب 
يفعلها  لم  بصورٍة  الكريه  إيران  سلوك  على 
األوروبيون. فإسرائيل تعرضت لالنتقاد الشديد لبناء 
تعرضت  وكذلك  الغربية،  الضفة  في  المستوطنات 
في  لمساهمتهما  لالنتقادات  واإلمارات  السعودية 
اإليرانيين  لكنَّ  اليمن.  في  اإلنسانية  األزمة  حدوث 
أفلتوا من اللوم والعقاب رغم القتل بصوره المختلفة 

الذي يمارسونه في الداخل والخارج.
الحضارات  من  واحدًة  يعوق  الديني  إيران  فنظام 
من  اإليرانيين  الشباب  من  الكثير  ويمنع  العظيمة، 
رحمة  بال  ويقتل  ويسجن  الكاملة،  إمكاناتهم  تحقيق 
قوات  ساعدت  سوريا،  وفي  النظام.  معارضي 
إيران الخاصة وميليشياتها، مثل حزب الله اللبنانية 
والمقاتلين المأجورين من وسط آسيا، النظام السوري 
السوريين،  بحق  قاسية  جماعية  إبادة  ارتكاب  على 
السامة،  الغازات  بينها  من  كثيرة  أسلحًة  مستخدماً 
وذلك للحفاظ على وجود ديكتاتورية موالية إليران 
ل ماليين السوريين  في دمشق. وبمساعدة إيران تحوَّ

إلى الجئين.

ماذا كان على ترامب أن يفعل؟
األمر  إبقاء  ترامب  على  كان  أنه  فريدمان  ويرى 
النووي، كان  إلغاء االتفاق  كذلك. وبداًل من  بسيطاً 
ينبغي له أن يخبر األوروبيين أنَّ كل ما يريده للبقاء 

في االتفاق النووي هو ثالثة تعديالت:
 1) تمديد حظر تخصيب إيران لليورانيوم المستخدم 
في األسلحة النووية من األعوام الخمسة عشر التي 

تفاوض عليها أوباما إلى 25 عاماً.
فرض  على  وأوروبا  المتحدة  الواليات  موافقة   (2
العقوبات إن حاولت إيران بناء صاروخ يمكن لمداه 

إصابة أوروبا أو أميركا.
المتحدة  الواليات  في  الدبلوماسية  استخدام   (3
وأوروبا لتسليط الضوء ومحاسبة إيران على احتالل 

سوريا والعراق ولبنان.
كتلك.  صفقٍة  بقبول  سيسرعون  األوروبيون  كان 
موحدة الحتواء  جبهٍة غربية  على  ستحافظ  وكانت 
كبيراً  نزاعاً  ستخلق  وكانت  إيران،  تهديدات  أهم 
داخل إيران بين المعتدلين الذين كانوا سيرغبون في 
العقوبات  فرض  لتفادي  المعدلة  الصفقة  تلك  قبول 
مرًة أخرى والتخلص من انتقادات ترامب المستمرة، 
العبء  كانوا سيرفضونها. وكان  الذين  والمتشددين 

كله سيقع على كاهل طهران، وليس ترامب.
تحقيق  يمكنه  كان  أوباما  بدأه  ما  تطوير  للخيبة.  يا 
لـ 25  عاماً  األمريكية، ويوفر ضماناٍت  المصالح 
وتفتيشاٍت دقيقة للحرص على عدم توفر قنبلٍة نووية 
تحالفنا  على  سيحافظ  هذا  وكان  إيران.  في  فجأًة 
مع حلفائنا األقرب، بداًل من تهديداتنا اآلن بمعاقبة 

شركاتهم إن انخرطت في تبادٍل تجاري مع إيران.
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موسى الزعيم

في  الفيتوري  و  الرواية،  في  صالح   الّطيّب  بعد 
الّشعر، رافٌد أدبّي جديٌد من األدب العربّي الّسودانّي 
كتاُب  الُمعاصرة،  األلمانية  الثّقافة  نهِر  في  يصّب 
(كتاباٍت سودانيّة) باللغة األلمانية هو عنواُن الكتاب 
والمقالة،  والّشعر  القّصة  في  الجديِد   الُمشترِك 
والنّشر  للّطباعة  الّدليل  مؤسّسة  عن  حديثاً  الّصادر 

في برلين في مايو / آيار 2018.
الَقطع  من  صفحة   210 حدوِد  في  الكتاُب  يقع 
ناصر،  حمد  أمير  للدكتور  الكتاب  فكرُة  الُمتوّسط، 
األدِب  في  وباحٌث  وشاعٌر،  صحفّي  كاتٌب  وهو 
العربّي، أّما العمل على إخراج الكتاب فنياً فقَد قام به 

الباحث الدكتور حامد فضل الله.

كاتباً  عشَر  أحَد  إبداعاِت  دّفتيه  بين  الكتاب  يضمُّ 
في ألمانيا، وبعضهم  سودانيّاً، بعضهم مازال ُمقيماً 
القاسَم  ولعّل  أوعمله،  دراستِه  إنهاء  بعد  غادَر 
ُكتب  ما  أنَّ  الكتّاب،  نصوِص  جميِع  بيَن  الُمشترَك 
لأللماِن،  وموّجٌه  األلمانيّة،  األرِض  على  ُكتِب  فيه 
برؤيٍة جديدٍة، وبأقالَم عربيّة سودانيّة، هؤالء الكتّاب 
استطاعوا بحساسيتهم العاليِّة، ورهافِة حّسهم الفنّي، 
ووعيهم المعرفي، رصد حالة المجتمِع ِمن حولهم، 
ااِلندماِج  وصعوبِة  الغربِة  من  عانوه  عّما  فكتبوا 
في الثقافِة والحياِة الجديدِة، وعن وجهِة نظرهم في 
عليه  يعبُر  جسٍر  مشروَع  بكلماتهم  رسموا  اآلخِر، 
مْن سيأتي بعدهم، خاصًة إذا عرفنا أّن أغلبهم يمثّل 

الجيَل الثّاني من اإليفاِد والّدراسة في أوربا.
أغلَب  قلياًل عن غيرها، ألّن  التّجربة مختلفَة  ولعّل 
دارسين  أوربا  إلى  إرادتهم  بمحِض  جاؤوا  األدباء 

ومتعلمين وليسوا الجئين.
والكتاب يُغّطي فترًة زمنيًة تقّدر بعشرين سنٍة تقريباً، 
من بدايِة التّسعينات إلى اآلن، بعض الكتّاب من جيِل 

الثمانينات، وبعضهم أقدم بكثير.

الّشعرّية  الّنصوص  من  مجموعًة  يحوي  الِكتاب 
والقصصّية والمقالة المتنّوعة... 

األلمانية،   باللّغة  مباشرًة  ُكتبْت  النّصوص  بعض 
زمنيّة  فتراٍت  في  األلمانية،  الّصحافة  في  ونُشرت 
متفّرقة، وهناك نصوص أخرى كتبْت باللّغة العربيّة، 
ونُشرْت أيضاً في الّصحافة العربيّة، هذه النّصوص 

تّم ترجمتها إلى اللّغة األلمانية.
الفنّان  رسوماِت  من  عدداً  الكتاُب  يحوي  وكذلك 

التّشكيلي الّسوداني، حسن موسى الّمقيم في فرنسا، 
الّسودان عام 1951 تخّرَج من  والفنان من مواليِد 
شهادَة  ناَل  ثم  الخرطوم  في  الّجميلِة  الفنوِن  كلّية 
الدكتوراه في تاريخ الفنون من جامعة مونبيلية في 
في  لوحاتِه  الفنّان  يعرُض  السبعينات  ومنذ  فرنسا، 
الّصحف  كما عمَل في مختلِف  العالِم،  أنحاِء  جميِع 
ووسائل اإلعالِم كناقٍد فنّي، داخل السودان وخارجها.

تّم اختيار لوحٍة فنّية للفنّان لكّلِ ماّدة أدبيّة في الكتاب، 
على أن تُقارَب اللّوحة فنّياً النّص المرافق. 

وهي  نويفرت،  أنجليكا  البروفيسورة  للكتاب  قّدم 
الّسابقة  العربيِّة  الّدراساِت  معهِد  ومديرُة  أستاذُة 
لمعهِد  الّسابقة  والمديرُة  الحّرة،  برلين  جامعِة  في 
التّابِع للجمعيِة الشرقيّة األلمانيّة في بيروت  الّشرِق 
والّدراسات  األبحاث  ُمن  العديد  ولديها  واسطنبول، 
والكتب فيما يخّص القرآن الكريم و األدب العربّي.

في الّشعر 
البوِح  حالِة  إلى  األقرُب  هَو  الّشعر  أّن  باعتباِر 
من  الكبيِر  الكّم  حمِل  على  واألقدُر  اإلنسانّي، 
ذاِت  في  الّصادقة  والعواطِف  الجيّاشة،  المشاعِر 
الّشاعر، وربّما هو األقرُب إلى النّفِس البشريّة - في 
فيحاوُل  األخرى،  األدبيّة  الفنوِن  من  الغربة-  حالة 
وبعده عن  أوجاِع غربته،  تلّمَس  الّسوداني  الّشاعر 
وطنه وشوقه ألهلِه، يحاوُل أْن يقرأَ بحساسيتِه العاليِة 
واقَع المجتمِع المحيِط به، يُصغي لخلجاِت القلوِب، 
مالمحِه،   في  المحّدقة  الغريبِة  العيوِن  ونظراِت 
لغة  جناِح  على  تحملُه  التي  لمخيلتِه  الِعنان  فيطلُق 
جديدِة  يُجرُب أن يعتلي صهوتها، وينجح في اختباِر 

الّشعر.
يضّم الكتاُب عدداً من القصائِد الّشعرية، منها قصائُد 
للّشاعر الكبير محمد الفيتوري، والذي يعّد بحّقٍ من 
أهّم شعراء الّسودان المعاصرين، وقد تّمْت مشاركتُه 
في الكتاِب باعتبارِه رمزاً شعرياً عربيّاً معروفاً لدى 
اللّغة  إلى  قصائدُه  تُرجمْت  وأن  سبق  فقد  األلمان، 
من  الفيتوري  قّدمه  لما  بالجميِل  وعرفاناً  األلمانية، 

دعم أدبّي معنوّي للكتّاب الّسودانيين في أوربا.
الحديثة  القصائد  من  عدداً  الكتاب  َيضّم  وكذلك   
يوسف،  للّشعراء صالح  وفنيّاً   زمانيّاً  الحداثيّة  أو 

مصطفى بحيري، أمير حمد ناصر.
الّشعر  إلى  تنتمي  المشاركة،  الّشعرية  القصائد 
الحديث الحّر أو قصيدِة النّثر وقد تُرجمْت أّول مّرة 

إلى اللّغة األلمانيّة.
قضيّة  تعالُج  الكتاب،  في  الّشعريّة  القصائد  أغلُب 
االندماِج في الحياِة الجديدِة في ألمانيا وكذلك صعوبة 
بعُض  أُخرى  جهٍة  من  الجديد،  نمطها  في  الحياة 

القصائِد تحمُل نبرة الحنين إلى موطن الّصبا.

في القّصة القصيرة 
 القّصة هي فّن اصطياُد اللّحظِة الهاربِة من روتيِن 
هادفاً  خاّلقاً  أدباً  تشكيلها  وإعادِة  اليوميّة،  الحياِة 
ممتعاً، بغّض النّظر عن المدارِس األدبيّة المتداولِة 
في تلك المرحلِة أو غيرها ما يهّم في قصِص الكتاب 
كيَف استطاَع الكاتُب السودانّي رصَد حراِك المجتمِع 
األلمانّي من حولِه، صاَغ المواقَف التّي هّزت مخيلتُه 
قصصاً، ليقّدمها بالّطريقة التي يجدُّ القارئ األلماني 
إليها سبياًل، والقصص في الكتاب ال تخاطُب  الُمجتمع 
الّسوداني، وإنّما أبطالها وشخوصها وأمكنتها حدثْت 
عيَن  لكّن  حياته،  واقع  من  مأخوذة  ألمانيّة  بنكهٍة 

الّراصد مختلفٌة عّما اعتادُه القارئ.
القّصِة  بيَن  القصصيّة  الُمشاركاُت  تنّوعت  وقد 
والقّصة القصيرِة جداً، إذ أّن هناَك ثالَث عشرَة قّصة 
وبنائها  وفكرتها  أسلوبها،  في  تتباين  جداً،  قصيرة 
العبثي  األسلوب  إلى  تميُل  القصص  بعُض  الفني، 

وبعضها تعكُس تجارَب نفسيٍّة وحياتيٍّة للكاتب.
فضل  حامد  مثل:  الُكتّاب  من  لعدٍد  نقرأ  الّقصة  في 
الله، عفاف عدنان، محمد محمود، أمير حمد ناصر 
الله:  حامد فضل  الدكتور  يقول  بالّقصة  يتعلق  فيما 
موّجهة  الكتاب  في  المشاركة  قصصي  أغلَب  إنَّ 
لأللمان، وقد اخترُت موضوعات قصصي من خالِل 
في  أخصائيا  طبيباً  عاماً   45 لمدِة  العمليّة  تجربتي 
أغلُب  ألمانيا،  في  والعقم  والتّوليد  النّساء  أمراِض 
القصص كانْت تدوُر حول المشاكِل الجنسيّة للنّساء 
العاطفي  الجانب  على  تركز  والقصص  األلمانيات 

والنّفسي وهي تنتمي فنيّاً للمذهِب الواقعي. 

بلدهم،  لبيئة  يتعّرضون  قلّما  في قصصهم  والُكتّاب 
قرباً  األكثَر  بالمشاكل  انشغلوا  لعلهم  فيها،  والحياة 
إليهم، والتي تعايشوا معها، حتّى صارْت من صلِب 

حياتهم الجديدِة.
في  وجود  إثباِت  محاولُة  هي  أخرى  جهٍة  من 
على  اقتحامها  في  نجح  التي  الحياِة،  مناحي  شتّى 
هي  األدب،  ومنها  والمهنّي،  العلمّي  الصعيد 
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بأقالٍم  األلمانّي،  األدبّي  الواقِع  الخوِض في  محاولة 
سودانيّة عربيّة، والنّصوص موّجهة لأللمان وليس 
للسودانيين والعرب، تخاطب القارئ األلماني بلغتِه، 
وبموضوعاٍت من بيئتِه، لكْن برؤيٍة جديدٍة ومعالجٍة 

فنيٍّة مختلفٍة عّما اعتاَد عليِه األلمانّي. 
الموّجهة  القصص  من  مجموعة  أيضاً  الكتاب  في 
موّجٌه  هو  ما  منها  حميدة،  حسن  للكاتب:  لألطفال 
القصص  تتحدث  المقيميَن هنا،  الّسودانيين  لألطفاِل 
األم  الوطن  في  لسانها  على  أو  الحيوانات  عن 

السودان.
للبالغين  أيضاً  القصِص موّجه  بعِض  لكن مضموَن 
الّشباب، ومن خالل تجارب الكتّاب تتحدُث القصص 

عن صعوبِة الحياِة في الُغربِة ومشكالتها.
إّن  الله  فضل  حامد  األديب  يقول  النقطة  هذه  عن 
نساٍء  من  متزوجون  السودانيين  الكتّاب  أغلَب 
من  تزوَج  من  وأغلُب  هنا  أطفال  ولديهم  ألمانيات، 
دراستِه  إنهاِء  بعَد  الّسودان  إلى  عاَد  امرأٍة سودانيّة 

الجامعيّة.
ُمكالمة،  ُدقدق،  َعنبر  القصص:  بعض  أسماء  من 
شرق  النّملة،  قّصة  يصّدق  لم  الّذي  الّرجل  حكايُة 

وغرب.

في المقالة 
 المقالُة تعكُس رؤيَة الكاتِب الفكرية التّحليليِة للواقِع 
لمقاربِة  الّسوداني  الكاتُب  انطلَق  هنا  من  حوله، 
يحاوُل  وايجابياتِه،  سلبياتِه  في  يبحُث  راَح  الواقِع، 
ويسلُّط  اآلخر،  على  خفيْت  التّي  الجوانَب  إضاءَة 
الّضوَء على بعض القضايا، وخاصًة ما كان يتعلّق 
القضيّة  ولعل  وفكرية،  سياسيّة  قضايا  من  بوطنِه 
الكتّاِب قضيّة االندماِج  باَل  التّي كانْت تشغُل  األهّم 
والدخول في المجتمِع الجديِد والعوائِق والصعوباِت 

التّي كانْت ومازالْت تواجُه الفرد. 
وكذلك تسلّط الّضوء على شخصياٍت لها حضورها 

أو انجازها وتأثيرها في المجتمع بشكل عام.. 
الُكتّاب:  من  لكّلٍ  تقرأَ  أن  يمكُن  المقاالِت  باِب  في 
الّطيب،  محجوب  أحمد،  أسرار  الجزولي،  مجدي 

حامد فضل الله وصالح يوسف.
موضوعاٍت متعددٍة مثاًل نقرأُ عن السبّاحة السودانيّة 
"سارة جاد الله "التي ولدْت معاقًة ولكن رغَم إعاقتها 

حققَت أرقاماً قياسيًّة في بطوالِت الّسباحِة. 
باألدِب  عالقتِه  عن  يحكي  لطبيٍب  مقاٌل  وكذلك 

األلمانّي ووجهُة نظرِه في ذلَك. 
المقاالِت تتحدُث عن شهاداٍت مواقَف ذاتيّة،  بعُض 
تحمُل  المقاالت  هذه  الّسوداني..  المغترِب  ومعاناِة 
كّل  لكن  الّشخصيّة،  والتّجربة  الّذاتّي،  البوِح  روَح 
لتجربة كاتبها،  مقال يمثّل حالًة متفّردًة مختلفًة تبعاً 

لكنّها في المحصلة تضيف إرثاً ثقافياً بشرياً.
هناك من يشعر بالغبن في حياته في ألمانيا، وهناك 

دّفة  يدير  كيف  يعرف  حياته،  في  متوازن  هو  من 
إظهاُر  المقاالت  من  األساسيّة  الفكرَة  لكن  أموره، 
في  كاتب  كّل  لموقف  تبعاً  للحياة  المتعددِة  األوجِه 

ألمانيا.
إلى  وتُرجمْت  األلمانيّة  الّصحافة  في  نُشِرْت  حيُث 
العربية لتنشَر في الّصحافة العربيّة، واآلن تنشر في 

الكتاب باأللمانية.
"الّسوداني"  صحيفة  في  نُشرت  المقاالت  بعض 
واإلبداعيّة  األدبيّة  الحركَة  تواكُب  كانْت  والتّي 

للكتّاب الّسودانيين في ألمانيا.
يقول الدكتور حامد فضل الله: نشرُت في الّسوداني 
وأبحاٍث  دراساٍت  عن  تتحدُث  صحفياً  مقااًل   12
تتعلّق  ألمانيا  في  صدرت  وكتب  فكريّة  سياسيٍّة 

بالعرب عامًة والّسودان خاصًة. 
أّما عن العمِل على إخراج الِكتاب يقول الدكتور حامد 
حمد  أمير  الدكتور  علينا  طرَح  أن  بعد  الله:  فضل 
أنّه من األسهل واألهّم  الكتاِب، وجدنا  فكرَة  ناصر 
األلمانّي  القارئ  تعريِف  بغيَة  جماعّي  كتاٍب  عمُل 

باألدِب الّسودانّي، الذي ُكتَب على أرِض ألمانيا. 
من جهِة أخرى نسعى لسّدِ النّقِص 
تفتقُر  التّي  األلمانيّة  المكتبِة  في 
أغلَب  أّن  إذ  الّسودانيّة،  للكتاباِت 
كانت  األلمانية  إلى  الترجماِت 
كالفرنسيّة،  ثالثٍة  لغٍة  عبَر  تمّر 

واالنكليزية، وغيرها. 
النّصوص  جمِع  على  العمل  بدأنا 
في  الّسودانيين  الكتّاب  من  األدبيّة 
أْن  كاتٍب  كّل  من  طلبنا  ألمانيا، 
بعدها  نّص  من  أكثّر  لنا  يرّشح 
فكرِة  مع  يتّسُق  ما  منها  اخترنا 
األدِب  توصيل  وهي  الِكتاب 
األلماني  القارئ  إلى  الّسودانّي 
بشكٍل عاٍم، أو ضمَن الِفكرة القائلِة 
" ماذا يقوُل الّسودانيون أدباً هنا "

ترتبُط  ال  النّصوص  هذه  أّن  رغَم 
تعكُس  أنّها  إال  بالّسودان،  غالباً 
يعيُش  الذي  السودانّي  نظِر  وجهَة 

في ألمانيا، ورؤيتِه للحياِة هنا.
واختيار  فرز  عملية  كانت  قد  و   
النصوص الشعريّة صعبًة إلى حّدٍ 
ما، ربّما لعدم تمّكن بعض الّشعراء 
من األدواِت الفنيّة الّشعرية للّشعر 
األلمانّي، وخاصًة من يكتب باللغة 

األلمانيّة مباشرة.
ُكتبت  التّي  النّصوص  ترجمُة  تّم   
بالعربيّة إلى اللغة ألمانية من ِقَبلي 
ومن ِقبل كّل من المترجمين أحمد 
معروف  مترجم  وهو  عزالدين 

حوار  منظمة  مؤسس  وهو  االجتماع  علم  درس 
الشرق والغرب.

درسْت  "التي  بشناق  عبير  والدكتورة  والمترجمة  
عضو  وهي  اإلسالميّة  والعلوَم  االنجليزية  اللغة 

الهيئة االستشاريّة لمؤسسة ابن رشد للفكر الحّر.
بعد ذلك أَرسلنا النصوص باللغة األلمانية إلى كاتٍب 
والمراجعِة  التّنقيِح  بعملية  قاَم  متخصٍص  ألمانّي 

اللّغويّة واألدبيّة لها. 
أشهٍر  ستَة  الكتاب  انجاز  على  العمُل  استغرَق  وقد 

تقريباً.  

بقي أّن نقوَل: إّن إصداَر كتاٍب ألقالم إبداعيّة عربيّة 
سودانيّة عايشت المجتمع األلماني ورصدت تغيراته 
لمّدة ربِع قرٍن، أو أكثَر يعدُّ خطوًة جريئًة، خاصًة وأّن 
الكتاَب يأتي باللغة األلمانيّة، يحمُل هموَم، وتطلعاِت، 
وأحالم مبدعيّن عاشوا على هذه األرض، اختبروا 
األيام حلوها ومّرها، ذلك بالتأكيد مكسٌب هاٌم للمكتبة 
السيَر على  أراَد  بها َمن  يهتدي  العاّمة وبارقُة نوٍر 

منوالِها، وجهٌد البّد ِمن شكرهم عليه.
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المواهب  من  العديد  يمتلك  وذكي  مذهل  طفل  ابني 
المواهب  من  العديد  يمتلك  وذكي  مذهل  طفل  ابني 
أطفال  في  متوفرة  والغير  عادية  الغير  والقدرات 
كثيرة في سنه، أنا على يقين انه سيكون شخص مهم 
في المستقبل، إني أحبه وأخاف عليه لكنه ال يتحدث 

معي ويصارحني بما يفكر ويرغب.
من المؤكد أن لسان حال الكثير من األمهات يردد 
عدم  لمشكلة  حاًل  تجد  أن  دون  لكن  الكلمات  تلك 

تحدث طفلها معها.
ولتتمكنين من حل تلك المشكلة عليِك التعرف على 
مجلة  وتستعرض  بسهولة،  لحلها  المشكلة  أسباب 
الطفل  تحدث  عدم  أسباب  المقالة  هذه  في  حياتِك 

لوالديه.
األنانية:

لوالديه شعورهم  الطفل  تحدث  يكون سبب عدم  قد 
ورغباته،  الطفل  لمشاعر  االهتمام  وعدم  باألنانية 
طفلك  بمشاعر  االهتمام  عليِك  المشكلة  تلك  ولحل 
إلبعاد مشاعر الحزن عنه ومحاولة إسعاده، فبعض 
األفعال البسيطة قد تشعر الطفل بالسعادة وتقربه لِك 

بكل سهولة.
المشاركة:

قد يشعر الطفل برغبة الوالدين في ابتعاده عن حياتهم 
الشخصية وهذا ما يؤثر عليه نفسًيا ويزيد من صمته، 
ولهذا ينصح األخصائيين بأهمية مشاركة الطفل لما 
ليشعر  الطعام  وتحضير  كالتسوق  الوالدين  به  يقوم 

بأنه شخص مرغوب فيه ومشارك في األسرة.
االستهزاء:

بالتحدث  الطفل  قيام  عدم  في  االستهزاء  يتسبب  قد 
إلى الوالدين، فعندما يشعر الطفل باستهزاء الوالدين 
بما يقول والتقليل من رغباته يتجنب التحدث معهم 
عدم  على  احرصي  لذلك  األحاديث،  ومشاركتهم 
االستهزاء بما يقوله طفلك وأخذيه محمل الجد ليشعر 

بأهمية ما يقول.
المرح:

وعدم  بصرامة  الطفل  إلى  التحدث  حالة  في 
استحضار روح المرح أثناء المناقشة قد يشعر الطفل 
بعدم الرغبة في تكرار تلك التجربة لذلك احرصي 

يثيره  ما  وهو  الخفى،  الجانب  واكتشاف  الحوار، 
عقله ويدفعه للتفاعل مع الغير.

ـ اختيار أنشطة مناسبة
الصامت  للطفل  والمهام  األنشطة  بعض  إسناد   -
وتوتره  قلقه  من  يقلل  ذلك  ألن   ، وجوده  إلثبات 
والشعور  النفس  على  االعتماد  في  ويساعده 

باالستقاللية.
كوني بسيطة في تعبيرك وكلماتك ولتكن لغتك قريبة 
على  بقدرته  يشعر  كي  طفلك  إدراك  مستوى  من 

التفاعل لغوياً مع ما يسمع.
من  بد  فال  الشهرين  الطفل  صمت  تجاوز  إذا  أما 
التدخل واعتبار ذلك مؤشراً لوجود مشكلة تستدعي 

اللجوء ألخصائي نفسي.
الطفل على  و يجب على اآلباء واألمهات مساعدة 
تكوين عالقات في حياته الخاصة بأطفال من عمره، 
يتعلم  ولن  نزهات،  في  معهم  والخروج  وزيارتهم 

الطفل أن يكون اجتماعًيا ويتغلب على خجله. 

بمزاحه  وقومي  لطفلك  التحدث  أثناء  االبتسام  على 
بطريقة لطيفة مع تجنب االستهزاء والسخرية.

المقاطعة:
تحدثي لطفلك دون مقاطعته فتكرار مقاطعة الطفل 
قد تتسبب في عدم رغبته لمشاركتك  التحدث  أثناء 

الحديث في مرات مقبلة.
ابدئي أنِت:

عليِك أن تدركين أن طفلك لن يبدأ الحديث في حالة 
عدم رغبته في ذلك وفي تلك الحالة عليِك أن تبدئين 
أنت بالحديث معه وفتح مواضيع للنقاش وأخذ رأيه، 
ويمكن من خالل هذه الخطوة أن تصححين بعض 

المعتقدات الخاطئة وتقويم سلوكه تجاه اآلخرين.
التعبير عن حبك:

يحبوه  من  مشاركة  في  الشخص  يرغب  ما  دائًما 
مشاعرهم، فإذا تمكنِت من التعبير عن حبك بطريقة 
ستتمكنين  طفلك  يفضلها  التي  وبالطريقة  صحيحة 
الحديث  يشاركك  سيجعله  ما  وهذا  وده  كسب  من 

بشكل مستمر.
الغضب:

ال تجعلي غضبك من موقف قام به طفلك أن 
تساعده  التي  الخبرات  يملك  ال  أنه  ينسيِك 
أن  عليِك  فقط  األخطاء،  تلك  تخطي  على 
التصرف  وعدم  غضبك  في  تتحكمين 

بصورة تبعده عنِك واحتويه.
- الحديث الشيق

الشيق  الحديث  على  التركيز 
يدفع  الذى  الغامض 

فى  للرغبة  الطفل 
اإلجابة  معرفة 

على  للتعرف 
من  المزيد 
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بالتدريج  الزوجية  الحياة  الزواج وتدمر  تنخر فى اساس  التى  اآلفة  الشك هو 
فإذا دخل الشك الى الزواج هربت السعادة الزوجية وظهرت المشاكل التى من 
الممكن ان تدمر األسرة والزواج وتنتهى بالطالق، ولذلك يعتبر مرض الشك 
تبيان  نحاول  سوف  واليوم   . الزواج  بموت  تنذر  التى  األمراض  اخطر  من 

الطرق التى تساعد الزوجين على عدم دخول الشك الى الزواج .
- الشك ليس غيرة : المشكلة ان هناك خلط دائم بين الغيرة والشك فهناك فرق 
واضح وشاسع بين ان تكون الغيرة التى تعتبر دليل الحب هى اساس الزواج 
وان يكون الشك القاتل هو الذى يحكم الحياة الزوجية، فالغيرة هى دليل على 
حب الزوجين لبعضهم وان كال منهم يغير على االخر حتى من النسيم العليل 
اما الشك فهو يعنى فقدان الثقة بين الزوجين وهذه الحالة من فقدان الثقة ال تنذر 
بشيء سوى بقتل الزواج ولذلك وحتى يحافظ الزوجين على السعادة الزوجية 
وال يدعوا للشك مكان فى الزواج عليهم ان يحافظوا على الخيط الرفيع الذى 

يفصل الغيرة عن الشك .
- الصراحة : الصراحة هى عدو الشك األساسى فإذا كانت الصراحة والصدق 
الحياة  هذه  فى  الشك  لوجود  مجال  فال  الزواج  عليه  يبنى  الذى  االساس  هم 
الزوجية فعدم الصراحة واخفاء االمور هو الذى يولد الشك فى نفس الزوجين 
وفى الحقيقة ان الكذب او حتى عدم الصراحة ال يدومان طويال فسرعان ما 
يظهر الكذب الذى يغلف الحياة الزوجية وال يجد الزواج سبيل للبقاء فى هذا 

الجو من الشك وعدم المصارحة .
األمور فال  استنتاج  الزوجين فى  يبدأ  الشك عندما  : يظهر  االستنتاج  - عدم 
يسمع اى طرف الى األخر ويستنتج ويخمن ما يدور فى ذهن األخر وبالتالى 
يبدأ الشك ان ينثر بذوره فى الزواج وتظهر المشاكل الزوجية التى تبدأ بشكل 
غيرة طبيعية لتنتقل الى شك ال يطاق وتستحيل الحياة الزوجية معه ومن هنا 
على الزوجين ان يكفوا عن فكرة األستنتاج وإذا اراد احد الطرفين ان يعرف 
االستنتاج  اما  ومباشر  بشكل صريح  يسأله  ان  عليه  األخر  الطرف  عن  شئ 

وتخمين امور ربما تكون خاطئة يجعل للشك باب كبير يدخل به الى الزواج.
- إظهار الثقة : تحتاج الثقة الى فترة من الوقت حتى تترسخ فى الزواج وتكون 
اساس متين فى الحياة الزوجيةولكن من الضرورى ان يظهر كل طرف الثقة 
الى الطرف األخر فشعور احد الزوجين ان الطرف االخر يشك فيه بشكل دائم 
للشك  يفعل ما يدعوا  يقولها يجعل هذا الطرف  او كلمة  وال يثق فى اى امر 
بالفعل حتى وان كان لم يفعله من قبل ولذلك وجود الثقة فى الزواج او حتى 
الحياة الزوجية  الثقة لبعضهما يجعل الشك يتراجع عن  أظهار الزوجين لهذه 

ويفسح مكان للثقة حتى تعلن عن تأسيسها زواج سعيد .

تكراًرا،  ذلك  تكن تالحظ  لم  إن  الشكل،  تشابه زوجين في  انتباهك  لفت  ربما 
وبالرغم أن أزواج كثيرون ال تربطهم درجة قرابة، إال أنهم يصبحون متشابهين 
في مالمح الوجه، خاصة إذا طالت حياتهم مع بعض لفترة طويلة، فما التفسير 

العلمي لذلك؟
وفًقا لموقع "بوستل" ، فإن هناك أسباب وراء تشابه األزواج في الشكل، خاصة 

أوالئك المتزوجين لفترة طويلة، امتد لسنوات.
- فيما يتعلق بالبحث عن الحب وشريك الحياة، يفضل الكثيرين إيجاد أشخاص 
شبيهين لهم، بطريقة أو بآخري سواء في المستوى التعليمي واالجتماعي، أو 

حتى في الطول والعمر والشكل.
به  الذين تجمعه  التقرب األشخاص  إلى  يميل  الشخص  أن  والسبب وراء هذا 
أشياء مشتركة، ليستطيعوا فهم طريقة تفكيره واهتماماته ومجراته فيما يتحدث 

عنه، فمثاًل المتعلمين يفضلون الزواج من هم في نفس مستواهم التعليمي.

في دراسة أجريت عام 2014، أثبتت أن األشخاص عندما يختارون أصدقاء 
السبب وراء  الدراسة  لهم، وأرجعت  لديهن حمض نووي مشابهة  لهم، يكون 
انفصال البعض عن أحبائهم أو أزواجهم، بأنهم ليس لديهم توافق جيني وراثي.
- في عام 1987 أجرى روبرت زاجونك من جامعة ميتشجان دراسة حول 
تشابه األوجه، ووجدت الدراسة أن األزواج الذين تزوجوا لمدة 25 عاًما أو 

أكثر أصبحت مالمح وجههم أكثر شبًها من السابق.
هناك فرضيتان رئيسيتان لتفسير الدراسة، أولهم هو اعتقاد زاجونك أن حياة 
الزوجين مًعا لمدة طويلة تجعلهم يخضون تجارب مشتركة مما ينعكس على 
سماتهم الشخصية، ومالمح وجههم، وبالتالي يظهر األزواج أكثر تشابًها، بينما 
فكر باقي الفريق المشارك في الدراسة بعملية أكثر، إذ اعتقدوا أن هذا التشابه 
ليس أكثر من مجرد أن مالمح وجههم أصبحت أكثر وضوًحا، بفعل التقدم في 

السن الذي يجعل األشخاص أكثر تشابًها.
الناس  يحاكي  الشخص  أن  هو  أساسي،  مبدأ  إلى  زاجونك  دراسة  خلصت   -
الذين يعيشون حوله، والذي يطلق عليه "التقليد الالواعي"، ولهذا نجد أشخاص 
يقلدون أصوات وأو تصرفات أناس مقربون لهم دون أن يشعروا، وهو ما فسره 
زاجونك على أنه السبب وراء تشابه األزواج في مالمح الوجه بعد زواجهم 

لفترة طويلة.
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كثيرة  أحياًنا  تعانين  لماذا  مرة  نفسك  سألت  هل 
صعوبة في التعامل مع مشكالتك اليومية مع زوجك؟ 
كيف تبلغين السالم الداخلي وعلى مستوى عالقتك 

الزوجية؟
والتي  اإلضطرابات،  من  خاٍل  زواج  من  ما  طبًعا 
ظل  في  األحيان  من  الكثير  في  طبيعية  تكون 
الكثيرة  والمسؤوليات  اليومية  الحياة  ضغوطات 

المترتبة على كال الرجل والمرأة.
 لماذا الزوجة التي ال تنتبه إلى التفاصيل هي األسعد 

في الزواج؟
نراها تمر مرور الكرام على الكثير من المسائل التي 
نتوقف عندها وبخاصة تلك المتعلقة بالزوج وبالحياة 
الزوجية وهذا هو سبب سعادتها. وهي بكل بساطة:

لها  يجد  ال  التي  باألسئلة  زوجها  على  تنهال  ال  ـ 
لماذا  الهاتف؟  على  تجب  لم  لماذا  مبرًرا..  الزوج 
تأخرت في الرد على الرسالة؟ مع من تتحدث على 
الواتساب، من هذا؟ من ذاك؟ وأسئلة كثيرة يضيق 

منها الرجل ذرًعا.
بها  يقوم  صغير  وتصرف  تفصيل  بكل  تسعد  ـ 
زوجها، ولو كلمها مرة واحدة في اليوم تراه يهتم بها 

بعكس النساء األخريات.
الكثيرة  زوجها  انشغاالت  تتفهم  البسيطة  المرأة  ـ 
والضغوطات التي يواجهها وال تعلق على اهماله لها 

في الكثير من األحيان.
ـ ال تتوقف عند كلمة تسقط من فم زوجها سهًوا وال 

تختلق مشكلة بسببها.
الدرجات،  أقصى  الى  حنونة  متسامحة،  واخيًرا،  ـ 

تغض النظر كثيًرا عن أخطاء زوجها. 
الرأي في كل تصرفاتها  ـ  ـ سيدتي  توافقينها  قد ال 
هذه لكنها حكًما األسعد في زواجها. وان لم تتمكنين 
من اعتماد بعض أساليبها فلم ال تحاولين أن تعتمدين 

مبدأ خير األمور أوسطها؟

الصادر  الدخان  وعبق  المحترق  التبغ  رائحة  تمثل 
هنا  إليك  نقدم  للبعض،  كبيرة  مشكلة  السجائر  عن 
السجائر سواء  رائحة  للتخلص من  النصائح  بعض 

في المنزل أو السيارة أو من على المالبس.
ومزعجة  مستساغة  وغير  كريهة  السجائر  رائحة 
من  والتخلص  المدخنين،  غير  وخاصة  للكثيرين 
الرائحة  أن  إذ  مستمرا،  إزعاجا  يشكل  رائحتها 
القوية للتبغ تبقى لمدة طويلة ومن الصعب إخفاؤها 
بيرغيته  مجلة  وجيزة.  فترة  في  منها  التخلص  أو 
األلمانية، تقدم على موقعها االلكتروني بهذا الصدد 
بعضا من النصائح من أجل التخلص من هذه الرائحة 

المزعجة.
مواد طبيعية وفعالة:

الخل: يساعد الخل على امتصاص رائحة االحتراق 
إضافة  في  األلمانية  المجلة  تنصح  لذا  المزعجة. 
كمية من الخل داخل وعاء به ماء ساخن. هذا األمر 
داخل  من  المزعجة  التبغ  رائحة  تقليل  في  سيساهم 
المنزل. ويمكن وضع أكثر من وعاء في ثنايا الغرفة 

من أجل ضمان تأثير أفضل.
أيضا  يعطي  أن  يمكن  الليمون  عصير   : الليمون 
أنه يضفي عطرا  الخل. كما  تأثيرا مماثال بدال من 
مقارنة  الليمون  عطر  وهو  المنزل  داخل  طبيعيا 

برائحة الخل التي قد ال يستسيغها البعض.
منفضة سجائر فارغة: إن كنت تريد تقليل الروائح 
المنبعثة من السجائر فيجب إفراغ منفضة السجائر 
كلما  إذ  بيرغيته.  مجلة  موقع  دوري، حسب  بشكل 
المنفضة كلما أعطت  بقيت السجائر مدة أطول في 
النصيحة مهمة  الخبراء أن هذه  أقوى، ويرى  عبقا 
للغاية، فالكثير من المدخنين ينسون تنظيف منفضة 
السجائر أو يهملونها فتفوح منها رائحة كريهة تنتشر 

داخل أرجاء المنزل.
المعطرة  للشموع  البعض  يلجأ  المعطرة:  الشموع 
من أجل إخفاء رائحة  التدخين في المنزل، وقد تكون 
هذه النتيجة جيدة إال أنه من الضروري أيضا تهوية 

المنزل بشكل جيد.
المنسوجات  السجائر من  إزالة رائحة  أجل  أما من 

والمالبس فينصح بما يلي:
ساخن  ماء  به  دلو  في  المالبس  ضع  الخل:  حمام 
وأضف إليه بعض الخل. بالنسبة للمالبس الحساسة 
يمكنك إضافة الخل إلى ماء بدرجة الغليان وتعريض 
المالبس للبخار المتصاعد. كما أن إضافة ماء الورد 
المركز إلى الماء ووضع المالبس داخل الدلو يساعد 

أيضا على إزالة رائحة السجائر.

حديث  إلى  تستمع  أن  تستطيع  التي  هي  المرأة  ـ 
في  فيه  تفك  الذي  الوقت  نفس  في  باهتمام  الرجل 

ثوبها الجديد.
يتحمال  أن  الزوجان  فيه  يستطيع  الذي  الوقت  في  ـ 
مسئولية االطفال يكونان قد أصبحا من ذوي األحفاد.
ـ تقسم المرأة عمرها على 2 وتضرب ثمن فساتينها 
أعز  عمر  إلى  سنوات  خمس  وتضيف   3 في 

صديقاتها.
ـ من الحكمة أن تعتذر لرجل إذا كنت مخطئاً .. وان 

تعتذر المرأة حتى ولو كنت على صواب.
ـ عندما تبدأ المرأة في توديع أهل البيت الذي تزوره 

فهذا دليل على أنها في منتصف الزيارة
ـ ال يضير المرأة إذا مررت بها دون أن تلتفت إليها 

بل ما يضيرها أن تلتفت ثم تشيح عنها.
ـ ثالثة أصناف من البشر ال يستطيعون فهم المرأة : 

األطفال ، والشبان ، والشيوخ. 
ـ السر في نظر المرأة نوعان : نوٌع تافه ال يستحق 
ال  بحيث   .. ا  جدًّ مهم  آخر  ونوٌع   .. به  تحتفظ  أن 

تستطيع االحتفاظ به.
ـ المرأة العاقلة تضع السكر في كل ما تقوله للرجل 

وتنزع الملح من كل ما يقوله لها  الرجل.
تنفق  أن  من  لك  خير  شمعة صغيرة  تضيء  أن   -

عمرك تلعن الظالم 
- ال يحزنك إنك فشلت مادمت تحاول الوقوف على 

قدميك من جديد 
- كلما ازدادت ثقافة المرء ازداد بؤسه 

في  فأجابه  ؟  تقيم  أين   : المستحيل  الممكن  سأل   -
أحالم العاجز 

- إن بيتا يخلو من كتاب هو بيت بال روح 
- ليس القوي من يكسب الحرب دائما وإنما الضعيف 

من يخسر السالم دائما 
- األلقاب ليست سوى وسام للحمقى والرجال العظام 

ليسوا بحاجة لغير اسمهم 
- من يحب الشجرة يحب أغصانها 

- نحن ال نحصل على السالم بالحرب وإنما بالتفاهم
- إذا اختفى العدل من األرض لم يعد لوجود اإلنسان 

قيمة
- ليست السعادة في أن تعمل دائما ما تريد بل في 

أن تريد ما تعمله
- إن أسوأ ما يصيب اإلنسان أن يكون بال عمل أو 

حب 
- الحياء جمال في المرأة وفضيلة في الرجل 

يجملها  من  ال  بأخطائك  يصارحك  من  صديقك   -
ليكسب رضاءك
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الفنانة خيرية أحمد تربعت على عرش الكوميديا فى الكثير من األعمال السينمائية والدرامية والمسرحية 
واإلذاعية، اعتمدت على خفة ظل طبيعية وروح تملك تلك الموهبة الجبارة فى جذب المشاهدين وانتزاع 
بسمتهم وإعجابهم، صاحبة إفيهات ومقوالت شهيرة، منها „إنت جيت يا محمود يا حبيبي“، أو "محمود أنت 

نمت يا حبيبي". هي أحت شقيقة للفنانة الكبيرة سميرة أحمد
على الرغم من خفة ظلها، إال أنها اشتهرت بتقديم أدوار األم، لطيبتها وحنانها الطاغي فى الحقيقة، والذي 

ظهر على الشاشة، فقد كانت سريعة التأثر والبكاء، إنها.
– ولدت سمية أحمد إبراهيم „خيرية أحمد“، فى 15 إبريل 1937، بمحافظة أسيوط، وهي شقيقة الفنانة 
فترة  وبعد  القاهرة،  إلى  أحمد  الفنانة سميرة  وشقيقتها  عائلتها  مع  أحمد، وحضرت  سميرة 
من الزمن بدأ والدها فى مواجهة متاعب صحية فى عينيه، ما منعه من العمل فاضطرت 
الشقيقتان إلى البحث عن عمل لإلنفاق على األسرة، فطرقتا كل األبواب الممكنة للعمل ومن 

ضمنها مكتب „ريجيسير“.
– فى بداية حياتها الفنية انضمت خيرية أحمد للعمل فى المسرح مع اتحاد الممثلين الهواة، 
الحفيظ  عبد  فتحي  الفرقة  بها مخرج  أعجب  حتى  إليها،  أسندت  التي  األدوار  فى  وأجادت 
فأسند إليها دور البطولة فى مسرحيته „صراع مع الشيطان“، وكانت بمثابة جواز مرور لها إلى عالم الفن 

والشهرة.
– التحقت خيرية بفرقة „المسرح الحر“، التي قدمت معها العديد من المسرحيات، منها „مراتى بنت جن“، 

„عبدالسالم أفندي“، „الرضا السامي“، „المغناطيس“، „الناس اللي تحت“.
– فى الخمسينيات قدمت برنامج „ساعة لقلبك“ بإذاعة القاهرة، ثم انضمت إلى فرقة „ساعة لقلبك“ المسرحية، 
وتنقلت بعد ذلك بين العديد من الفرق المسرحية، منها فرقة „إسماعيل يس“، „الريحاني“، „أمين الهنيدى“، 

„الكوميدي المصرية“، كما التحقت فى الستينيات بالمسرح الكوميدي.
استطاعت  السينمائية،  األدوار  من  قدمت مجموعة  الكوميدية، حيث  بأدوارها  الراحلة  الفنانة  اشتهرت   –
من خاللها أن تثبت موهبتها الفنية، وأن تحجز مكانتها بين صفوف نجوم الكوميديا، ووصل عدد األعمال 
السينمائية التي قدمتها إلى أكثر من 50 فيلًما، أبرزها: „المهرج الكبير“، „كذبة إبريل“، „حماتي مالك“، „أم 

العروسة“، „أكاذيب حواء“.
الحقيقة منها  الدرامية لطيبتها وحنيتها الطاغية فى  العديد من األعمال  – برعت فى تجسيد دور األم فى 

„عفاريت السيالة“، „الحقيقة والسراب“، „سوق الخضار“، و“سلطان الغرام“.
سبيل“،  „عابر  أبرزها  من  التليفزيون،  شاشة  على  دراميًّا  عماًل   20 من  يقرب  ما  خيرية  قدمت  كما   –

„الهويس“، „ساكن قصادى“، „أين قلبي“، „فى إيد أمينة“، „عصابة بابا وماما“، „هانم بنت باشا“.
– وفى المسرح قدمت إلى العديد من األعمال المتميزة منها „العبيط“، „ممنوع الستات“، „سفاح رغم أنفه“، 

„كالم رجالة“، „الطرطور“، ومن أهم األعمال اإلذاعية „عالم رغم أنفه“ و“هيمه فى البريمة“.
– توفيت خيرية أحمد يوم 19 نوفمبر 2011 بالقاهرة عن عمر ناهز 74 عاًما.
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محادثاٍت إلنتاج مسلسل عن  األميركية   "Amazon آمازون" تجري  شركة 
حياة الزعيم الليبي الراحل العقيد معمر القذافي.

فتحت اسم "عاصفة رملية – Sandstorm" سيتولَّى المخرج المصري محمد 
دياب إخراج المسلسل، والتعاون في اإلنتاج مع الكاتب كارتر هاريس.

ورغم عدم تعليق آمازون على هذه األخبار، إال أن فادي إسماعيل مدير اإلنتاج 
كتابة  مرحلة  في  أنهم  إلى  الفتاً  المتداولة،  األنباء  د صحة  أكَّ  O3 شركة  في 

السيناريو.
سرد  إلى  المسلسل  يهدف 
منذ  القذافي،  حياة  قصة 
وحتى  فقيراً  شاباً  كان  أن 
في  األول  الرجل  أصبح 
ليبيا، مروراً بقيامه بانقالب 
في  إدريس  الملك  على 
العام 1969، وتوليه الحكم 
وقراراته  عاماً،   24 بعمر 
المصيرية في عالقات بالده 
إعادة  مثل  الجوار،  بدول 
ترتيب عالقات بالده بالدول 
الشرق  في  بالنفط  الغنية 

األوسط.
"طاغية  إلى  تحوله  ثم 
حديد"،  من  بقبضة  يحكم 
في  تورطه  إلى  باإلضافة 
وحتى  استخباراتية،  قضايا 

قيام الثورة.
كما يستعرض Sandstorm التغيرات التي شهدتها ليبيا في عهده مع كل هذه 

التغيرات الشخصية والقرارات التي اتخذها.
اسم المسلسل "عاصفة رملية"، هو االسم ذاته الذي حمله كتاب صدر في العام 
2012 للكاتبة ليندسي هيلسوم، إذ ألَّفت كتاباً بعنوان "عاصفة الرمال: ليبيا في 
زمن الثورة- Sandstorm: Libya in the Time of Revolution"، الذي 
تحدثت فيه الكاتبة عن ليبيا خالل ثورة 2011، بعد ذهابها في جولة ميدانية 

إلى ليبيا.
كولي،  كاي  جون  األميركي  للكاتب   1982 العام  في  آخر  كتاب  صدر  كما 
دعم  عن  فيه  تحدث   "Libyan Sandstorm ليبية-  رمال  "عاصفة  بعنوان 
القذافي لعدد من الحركات المسلحة، والكتاب األخضر، وسعيه للحصول على 

أسلحة نووية.

على  ُسلطت  التي  األضواء  عيسى  منال  الفرنسية  اللبنانية  الممثلة  استغلت 
العرض األول لفيلم Solo: A Star Wars Story، لجذب االنتباه إلى سقوط 
عشرات القتلى الفلسطينيين خالل مظاهرات منددة بتدشين السفارة األمريكية 

في القدس.

وحملت عيسى الفتة ُكتب عليها "أوقفوا الهجوم على غزة" بينما كانت تسير 
على السجادة الحمراء قبل العرض األول للفيلم، في الدورة 71 من مهرجان 

كان السينمائي، في جنوب فرنسا.

تسلمت الفنانة العالمية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية جائزة 
برلين  ومسارح  قاعات  بأكبر  ضخم  حفل  فى  األلمانية)  أورد  ميوزك  (جاز 
األلمان والموسيقيين والفنانين وتم تسليم  المسئولين  لفيف ضخم من  بحضور 
جائزة (الجاز ميوزيك أورد األلمانية) في برلين فى احتفالية ضخمة شارك بها 
سفير مصر فى ألمانيا وأعضاء السفارة المصرية ولفيف ضخم من المصريين .
ترأس األوركسترا الموسيقى  الموسيقار المصرى باسم درويش، قائد ومؤسس 
بمشاركة  األوركسترا  قاد  الذى  "كايروستيبس"  األلماني  المصري  الفريق 
الدكتورة الوزيرة إيناس عبد الدايم حيث قام األوركسترا بعزف مقطوعات من 
األلبوم الفائز فى حفل تسليمها الجائزة مع أوركسترا كايرو ستيبس وكوادرو 

نويفو، وأُقيم الحفل على مسرح الفلهارمونى فى برلين.
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المؤيدين والمعارضين  السوري جورج وسوف ملف  المطرب  فتح  من جديد 
للنظام السوري ، بعدما أثار جدل "السوشيال ميديا" بتصريحاته الجريئة عن 
تأييده للرئيس السوري الحالي بشار األسد، خالل لقائه ببرنامج "عائشة"، مردًفا 
مواقع  أثار غضب رواد  مما  منه"،  أحسن  األسد مش هنالقي  بشار  "رئيسنا 
التواصل االجتماعي، خاصة وأن "سوريا" تمر بحالة من الهلع والحرب بالفترة 

الحالية.
بين  كبير  إلى صراع  اندالعها  منذ  أدت  السورية  األزمة  أن  المتعارف  ومن 
نجوم سوريا وصف بـ"حرب أهلية"، فهناك من أعلن والءه لنظام األسد، وآخر 
من عارض النظام بشدة، ووصلت الحرب بين هؤالء الفنانين إلى حد تخوين 

اآلخر.
ومن أبرز من أيد النظام السوري كانت الفنانة رغدة والتي شنت هجوًما كبيًرا 
على فصائل المعارضة السورية المسلحة، وأثارت ضجة كبيرة عندما طالبت 
الجماعات  تلك  وجود  إلنهاء  الكيماوي"؛  "السالح  باستخدام  السوري  الجيش 

المسلحة.
الجيش  ووحدات  معسكرات  بعض  على  بجوالتها  كذلك  "رغدة"  واشتهرت 
ذلك  العسكري، وسايرها في  الحذاء  وتقبيل  العسكري  الزي  السوري مرتدية 
فواخرجي وجورج وسوف وسلوم حداد  أبرزهم: سالف  الفنانين،  العديد من 
إلنهاء  كبير  إلى حسم عسكري  اللقاءات  أحد  في  دعا  الذي  ووائل رمضان، 

"اإلرهاب والتطرف".
رغم  دمشق،  في  السلطات  على  هجوًما  نصري  أصالة  المطربة  شنت  بينما 
أغنية  وقدمت  األسد،  حافظ  الراحل  الرئيس  تمجد  بأغان  سابًقا  اشتهرت  أنها 
أنه تمسك "بشار"  فيها بشكل غير مباشر ما زعمت  انتقدت  التي  "الكرسي" 
بالسلطة مهما كانت النتائج، وجرى بينها وبين المطربة ميادة الحناوي خالفات 
عديدة بسبب ذلك، إذ اتهمت األخيرة أصالة بـ"نكران الجميل" باعتبار أنها تلقت 

عالًجا على نفقة الدولة في عهد حافظ األسد.
السياسي  وقام جورج وسوف بشن هجوًما حاًدا على "أصالة" بسبب موقفها 
تجاه سوريا، وسبَّها خالل لقاء تلفزيوني له قائاًل: »أصالة فاكرة أن الله خلقها 
ولم يخلق غيرها«، وأكد أنه ال يهتم بأخبارها واعتبرها "فاجرة" وسبَّها، فيما 
أصالة  السورية  الفنانة  ورّدت  حقيقًيا.  فناًنا  كان  إنه  وقال  والدها  على  أثنى 
وال  تاريخه  وأحترم  عليه  أخاف  »ألنّني  فيها:  قالت  "وسوف"  على  نصري 
أقوى على جرحه فقد كان صديًقا ألغلى ما عندي ـ بابا ـ  لن أرّد ومن كّل قلبي 

أسامحه بل وأدعو له بالتوفيق«.
بشار  السوري  للرئيس  معارضته  عن  سليمان  جمال  الفنان  أعلن  جانبه؛  من 
المعارضة، وانضم  األسد، وشارك سياسًيا من خالل اجتماعات ولقاءات مع 
لفترة مؤقت إلى االئتالف السوري المعارض قبل أن يعلن استقالته، وفي أحد 
العلوية: »أنا شخص علماني  الطائفة  إلى  ينتمي  الذي  لقاءاته يقول "سليمان" 
وأحترم جميع الطوائف، وأعتقد أن ما حصل في سوريا هو استحقاق تاريخي 
كان سيحدث بشكل أو بآخر في أي وقت، نتيجة وجود حكم شمولي اعتمد كثيًرا 

على أدوات القمع«.
وشدد "سليمان" على أنه عارض كافة أشكال عسكرة "الثورة"؛ ألن ذلك أدى 
الحالية  لألزمة  الحل  وأن  المتطرفة،  الجماعات  وانتشار  الفوضى  تفشي  إلى 
سياسي للحفاظ على نسيج المجتمع وعدم حدوث عمليات انتقام طائفية تستمر 

إلى أجل غير مسمى.
في  االحتجاجات  تؤيد  أنها  عن  علوش  كندة  الفنانة  أعلنت  ذاته؛  السياق  في 
سوريا، وأكدت على ضرورة تحقيق مطالب الشعب، واضطرت أن ترد في 
أكثر من لقاء على أنها سورية األب واألم، بعد أن اتهمها بعض الموالين للنظام 

بأنها فلسطينية الجنسية وال يحق لها التدخل بشأن سوري خاص .

"يوم  المصري  الفيلم  حصل 
 Francois  " جائزة  على  الدين" 
عن  يعبر  فيلم  كأفضل   "Chalais
فعاليات  في  وذلك  اإلنسانية،  القيم 

مهرجان كان السينمائي.
أبطال  أحد  فارس،  محمود  وقال 
الفيلم: "الجائزة شرف كبير للسينما 
المصرية، وتعني أنها عادت لتستعيد 
مكانتها الحقيقية في العالم، كما أنها 

تمثل دعم كبير لنا كفنانين". 
الفرحة  تكتمل  أن  "نتمنى  ويضيف 
بجائزة السعفة الذهبية، بعد فرانسو 
شاليه، وما تحقق حتى اآلن هو نتاج 

مجهود شاق وكفاح بجدية.
أسامة  الفنان  اعتبر  جانبه،  ومن 
عبدالله االهتمام العالمي الذي وجده 

الفيلم عند عرضه في "كان السينمائي"، وحصوله على جائزة أفضل فيلم يعبر 
عن القيم اإلنسانية، رسالة فخر لكل المصريين.

راضي  بطولة  إمام،  دينا  إنتاج  شوقي،  بكر  أبو  وإخراج  تأليف  الدين"  "يوم 
جمال، أحمد عبدالحفيظ، أسامة عبدالله، عادل بومبه، ومحمود فارس.

بدأت المخرجة اللبنانية رحلتها مع المهرجان الفرنسي منذ عام 2005، عندما 
النور بعد  ليرى  بنات" وعملت على تطويره  فيلمها "سكر  شاركت بسيناريو 
عامين، ويعرض ضمن تظاهرة نصف شهر المخرجين. عادت بعدها في عام 
2011 مشاركة بفيلم "هأل لوين؟" في مسابقة نظرة ما، ثم وقع االختيار عليها 
في عام 2015 لتكون عضو لجنة تحكيم في المسابقة. وأخيرا نافست نادين 
لبكي على السفعة الذهبية مع 20 فيلما آخر يشاركون ضمن المسابقة الرسمية 

بفيلمها كفرناحوم.
إقامة  ويقرر  السجن،  يدخل  جناية  في  متورط  طفل  أحداثه حول  تدور  الفيلم 
دعوى قضائية ضد والديه ألنهما أنجباه ليعيش حياة بائسة معهما دون الحق في 

هوية شخصية، أو قدرة على توفير احتياجاته اإلنسانية، أو تعليمه. 
يتطرق الفيلم لعدد من القضايا المهمة المتعلقة بأطفال الشوارع والزواج المبكر 
أحدهما  طفلين  رحلة  خالل  من  لكن  الحديثة،  والعبودية  المهاجرين  ومعاناة 

رضيع في شوارع لبنان.
ألول  الكاميرا  أمام  يقفون  الهواة  الممثلين  من  مجموعة  عمل  فريق  يتضمن 

الفيلم  يجسد  مرة، 
حياتهم  من  أجزاء 
الشخصية ومعاناتهم 
اليومية. ليكون أشبه 
بعمل سينمائي خيالي 
ينقل تفاصيل واقعية 
صادقة  وصورة 
على  يعيشون  عمن 

هامش المدينة.
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أصبحت األجهزة اإللكترونية بما تحمل من ألعاب تكنولوجية، أمرا منتشرا بين 
األطفال جميعا، حتى وصلت لدى البعض لمرحلة من اإلدمان إن جاز التعبير، وهو 
الشيء الذي يثير القلق عند الكثير من اآلباء واألمهات، وكذلك األطباء الذين كثيرا ما 

حذروا من وجود بعض المخاطر عند التعلق بمثل تلك األجهزة أو األلعاب.
لذا نكشف اآلن عن بعض النصائح التي ستسهل من انصراف طفلك عن تلك األشياء 

الحديثة في معظم أوقات يومه.
بمشاهدة  للطفل  فيها  يسمح  التي  القصوى  الساعات  عدد  تحديد  يمكن  والسن:  الوقت 
التلفزيون أو بممارسة األلعاب اإللكترونية، طبقا لعمره، فقد أكدت الدراسات العلمية أنه ال 

يجوز للطفل األصغر من 18 شهرا، أن يتعرض لمثل تلك األجهزة الحديثة تماما.
تلك  أن يستخدم  الثانية والخامسة،  بين  ما  يتراوح عمره  الذي  للطفل  يمكن  الذي  الوقت  في 
األجهزة لمدة ساعة واحدة فقط يوميا، تشمل مشاهدة التلفزيون وممارسة األلعاب أيضا، بينما 
ينصح بترك األطفال األكبر يلعبون مثل تلك األلعاب لما ال يزيد عن ساعتين في اليوم الواحد، 

لضمان عدم تأثرهم سلبيا بها.
خلق البدائل: االعتراض أو المنع وحسب، لن يكون حال مثاليا تماما، بل سيمهد لحدوث الكثير من 
الصراعات غير المطلوبة، األفضل هو خلق بدائل أخرى لطفلك حتى يقوم بتقليل أوقات تعرضه 

لتلك األجهزة دون غضبه.
لذا ينصح بتعويد الطفل منذ نعومة أظفاره على ممارسة بعض الرياضات الترفيهية، كالسباحة أو 

الصيد، أو تقوية المهارات الفنية لديه كالرسم والموسيقى.
إعطاء المثل والقدوة: ليس من البديهي أن تلزم طفلك باالبتعاد عن استخدام األجهزة اإللكترونية، 
وأنت تستخدمها طوال الوقت، بل عليك أن تظهر أمامه كقدوة حتى يقلد ما تمارسه يوميا، لذلك 
فالخروج كأسرة واحدة دون أن يتم استعمال األجهزة اإللكترونية طوال الرحلة، سيكون أفضل مثل 

يقدم لطفلك إلقناعه بفكرتك.
المشاركة: يجب أن يعرف طفلك أن األجهزة الحديثة واإلنترنت ليست فقط للترفيه، بل يمكن من 
خاللها حصد معلومات عدة ومتنوعة، بها الكثير من المتعة أيضا، وال تقل عن متعة اللعب، وهو 

ما يتم من خالل مشاركته أوقات االستخدام.
االنتباه للمحتوى: البد أن يظل الطفل تحت المراقبة والمالحظة أثناء تصفح اإلنترنت، وحتى يبلغ 
التاسعة من العمر، كما يجب أن يمنع تماما من ممارسة األلعاب المليئة بمشاهد العنف والدماء، 

والتي ال تحفز إال طاقات سلبية لدية، من الصغر.
النوم، وأوقات كفترات تناول الطعام، بحيث ال يسمح  األماكن: تحديد أماكن بعينها مثل غرفة 
فيها باستخدام تلك األجهزة، هي حيلة ذكية جدا، لتعويد طفلك على عدم اإلكثار من استعمال 
األجهزة اإللكترونية ألوقات طويلة، واألفضل هو عدم وضع جهاز الكمبيوتر أو أي جهاز آخر 

في غرفة النوم تماما.
مواقع التواصل االجتماعي: ينصح بعدم إشراك طفلك في مواقع التواصل االجتماعي، قبل 
أن يبلغ الـ12 من العمر، بينما يصبح األمر مطلوبا في سنوات المراهقة التي تتطلب إظهار 

شخصيته للجميع من حوله.
فيفضل حينها أال تتشارك معه تلك المواقع الشهيرة، حتى يشعر بكامل حريته واستقالليته 

من خاللها، فهو أمر مطلوب جدا في هذا العمر.
التحذير: في الوقت الذي يمكن لك أن تترك طفلك يتعامل وحده مع اإلنترنت، عليك أن 
تحذره من عدة أمور وتعلمه كيفية التعامل معها أيضا، كالطريقة األفضل للرد على 
تنمر اآلخرين ضده في مواقع التواصل االجتماعي، وكيفية حماية خصوصيته بها، 
مع إعالمه بأن كل ما يقوله عبر اإلنترنت يظل لألبد وال يمكن تغييره، حتى يحرص 

على عدم التفوه بأمور خاطئة عبر الشبكة العنكبوتية أبدا.
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الذي  الملحوظ  التكنولوجي  التقدم  من  الرغم  على 
صاحب وجود الهواتف الذكية جميعها، إال أن ذلك 
لم يعمل حتى اآلن على حل أزمات بطاريات تلك 
األجهزة، والتي تتمثل في سرعة نفاد شحنها، خاصة 
مع امتالء هذه األجهزة الذكية بالعديد من التطبيقات 

المختلفة.
لذا نقدم مجموعة من النصائح التي سوف تطيل عمر 
شحن بطارية هاتفك بنسبة ما، تجعلك غير متعجل 
في ترك أصدقائك والعودة للمنزل لشحنها من جديد.

الذبذبة بكل  إغالق خاصية االهتزاز: تؤثر خاصية 
أشكالها على عمر بطارية الهاتف، فسواء كنت تحب 
أن تشعر باهتزاز الهاتف أثناء كتابتك عليه، أو كنت 
اتصال  وجود  من  تتأكد  حتى  االهتزاز  على  تعتمد 
أو رسالة جديدة، فالنتيجة واحدة، وهي تراجع عمر 
البطارية في أسرع وقت ممكن. لذا ينصح بإغالق 
عند  العادية  الرنات  على  واالعتماد  الخاصية،  تلك 
بطارية  على  تؤثر  ال  أنها  حيث  المكالمات،  تلقي 

الهاتف بشكل واضح.
لخاصية  تحتاج  ال  كنت  إن  التتبع:  خاصية  إغالق 

تحديد موقعك الحالي، فمن األفضل أن تغلقها. فمن 
بالهواتف  المتاحة  التطبيقات  أغلبية  أن  المعروف 
بقوة  يؤثر  ما  وهو  الخاصية،  تلك  تستخدم  الحديثة 
لم  إن  بغلقها  لذا ينصح  الهاتف.  على عمر بطارية 

تكن في حاجة لها.
التحديثات  إجراء  البعض  يعتبر  التحديثات:  إجراء 
لتطبيقات الهاتف أمر شاق وممل، ولكن في الحقيقة 
حيث  بكفاءة،  الهاتف  عمر  إطالة  على  ذلك  يعمل 
التطبيقات  تحديث  يؤثر  بأن  دائما  المطورون  يهتم 
أن  عليك  لذا  البطاريات.  عمر  على  إيجابي  بشكل 
هاتفك،  تطبيقات  تحديثات  إجراء  في  دائما  تستمر 
لتتأكد من حصولك على النسخ األحدث، واألفضل 

لبطارية هاتفك.
تشغيل خاصية “وضع الطيران”: يعد ذلك حال جيدا 
على  الوضع  هذا  يعمل  حيث  األحيان،  بعض  في 
انفصالك عن العالم الخارجي بكل صوره. لذا ينصح 
فيها هاتفك  يعاني  بتشغيله إن كنت مثال في منطقة 
من ضعف الشبكة، وتبذل البطارية فيها الكثير من 

الجهد، بينما ال تريد أن يفرغ شحنها، حيث سيعمل 
أي  تلقي  من  هاتفك  منع  على  الوضع  هذا  تشغيل 
سيطيل عمر  ما  بالتأكيد  وهو  أو رسائل،  مكالمات 

البطارية كثيرا.
إغالق “التزامن التلقائي”: تتمتع بعض التطبيقات 
مثل جيميل، تويتر، والتقويم، على ميزات التحديث 
المستمر وبصورة تلقائية، من أجل توفير المعومات 
ببساطة  لكنه  رائع،  أمر  وهو  متواصلة،  بصورة 
دون  وقت  ألطول  البطارية  إبقاء  مع  يتعارض 
المحدثة  المعلومات  لتلك  تأبه  ال  كنت  إن  لذا  نفاذ، 
باستمرار، قم بإغالق “auto-sync“، وتمتع بعمر 

أطول للبطارية.
ينسى  لنتيجة واحدة:  يؤديان  تطبيقان  تشغيل  عدم 
البعض أن يغلق “الواي فاي” وهو يعتمد على باقات 
وهو  صحيح،  والعكس  بهاتفه،  الخاصة  اإلنترنت 
لذلك  الهاتف دون جدوى،  لبطارية  استنفاذا  يعد  ما 
ينصح بالتأكد من إغالق إحدى الخاصيتين، بينما يتم 

استعمال األخرى.
إعدادات  تعديل  يجب  الشاشة:  إعدادات  تعديل 
الشاشة بالشكل المناسب لك، فمن خالل تحديد مدة 
الشاشة  إلطفاء  الثواني،  تتعدى  ال  بسيطة  زمنية 
توفير  سيتم  استخدامه،  عدم  حالة  تلقائية  بصورة 

الكثير من الجهد المبذول من قبل بطارية الهاتف.
االعتماد على موفر الطاقة: تقوم تلك الميزة بتقليل 
إضاءة الشاشة، عالوة على إغالق غالبية التطبيقات، 
ما يساهم في الحد من النفاذ السريع للبطارية، وهو 
ما يمكن اللجوء إليه، سواء كانت البطارية قد قاربت 

على النفاذ أو العكس.

قلما يخلو منزل في العالم اآلن من أجهزة اإلنترنت 
الالسلكية التي تدعى “واي فاي”، واألهم من ذلك أن 
التي  أبدا، لكن الحقيقة  تلك األجهزة ال تكاد تنطفئ 
قد ال يعلمها أغلب األشخاص أن األمر ينطوي على 
خطورة، وأن ثمن االستغناء عن األسالك والكابالت 
يتعلق  حين  خاصة  جدا،  فادح  العمالقة  األرضية 

األمر بالصحة والوقاية من األمراض.

فما المشكلة؟
إشارات  الالسلكية  التوجيه  أجهزة  ترسل 
الخاصة  الحواسيب  أجهزة  إلى  كهرومغناطيسية 
طبقة  عبر  يمر  الذي  اإلشعاع  هذا  الجدارن،  عبر 
من أحجار البناء والكتل الخرسانية والطالء ما الذي 
تعتقد أن يفعله بالمرور خالل جسدك؟ إن كان لديك 

فأنت  منزلك،  في  الالسلكي  االستقبال  أجهزة  أحد 
معرض لإلشعاع الهائل، والمشكلة الكبرى أن تكون 
ساعة   24 متاحا  فاي”  “الواي  إبقاء  على  محافظا 
أن  تنس  وال  األسبوع،  مدار  وعلى  اليوم  طوال 
استقبال  أجهزة  يملكون  األخرى  بالمنازل  جيرانك 

أيضا تنقل اإلشعاع كيفما شاءت.
صحيح أن اإلشعاع الكهرومغناطيسي الذي تصدره 
أجهزة االستقبال الالسكي منخفض المستوى، إال أن 
للموجات  الطويل  التعرض  أن  أظهرت  الدراسات 
فاي  الواي  أجهزة  تسببها  التي  الكهرومغناطيسية 
للذاكرة،  وفقدانا  الدماغ،  في  تلفا  يسبب  أن  يمكن 
وحتى األورام السرطانية، واألشد من ذلك أن يحدث 
التعرض الطويل لتلك الموجات على فترات زمنية 

طويلة قد يحدث تغييرات في الحمض النووي.
مشاكل  من  يعانون  أنهم  األشخاص  بعض  يزعم 
هذه  فاي،  الواي  لشبكات  التعرض  بسبب  صحية 
القلب،  ضربات  انتظام  عدم  بين  تتراوح  المشاكل 
والقلق،  التركيز،  وقلة  والصداع،  والدوخة، 
واالكتئاب، ومشاكل في الهضم، ويقولون إن إغالق 
بتلك  الملئية  المناطق  مغادرة  أو  فاي  الواي  شبكة 

الشبكات يشعرهم بتحسن كبير.
وفي دراسة مثيرة للغاية، قام مجموعة من الباحثين 
الدانمركيين بإجراء تجربة على بذور عشبية، فقاموا 
بزراعة 200 بذرة صالحة لإلنبات في غرفة خالية، 
وزرعوا مثلها في غرفة أخرى بجانب جهاز واي 
فاي مفعل، وتلقت البذور الـ400 في الغرفتين نفس 
البذور  العناية والري، وبعد 12 يوما، نبتت  مقدار 
بجهاز  المزروعة  تلك  تنبت  ولم  الخالية،  بالغرفة 

الواي فاي.
ربما حان الوقت لندرك مخاطر التعرض المستمر 
إلشعاعات الواي فاي والهواتف الشخصية، ولنأخذ 
فتاكة  أمراض  من  الوقاية  نحو  إيجابية  خطوة 
إطفاء  بالحفاظ على  وذلك  اإلشعاعات،  تلك  تسببها 
أجهزة الواي فاي، وقفل إمكانية االتصال بالهواتف 
الليل، فأنت خالل نومك لن يعنيك  المحمولة خالل 
أن يراسلك أحد أصدقائك عبر البريد اإللكتروني أو 
تجري  لن  أنك  كما  االجتماعي،  التواصل  حسابات 
مكالمات هاتفية خالل نومك، فما الداعي إذن إلبقاء 

تلك األجهزة مفتوحة طوال الوقت؟
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كشفت مايكروسوفت خالل مؤتمر Build للمطورين 
 Windows الخاص بها عن تطبيق جديد على متجر
يدعى Your Phone. ويتيح التطبيق الجديد ميزة 
المرة  التطبيقات ولكن هذه  بالفعل عدد من  توفرها 
تقدمها مايكروسوفت، حيث يتيح التطبيق بث شاشة 
إمكانية  مع  الشخصي  الحاسب  شاشة  إلى  هاتفك 

التعامل مع النصوص والصور والفيديوهات.
 iPhone ويتمكن التطبيق من بث هاتف أندرويد أو
الهاتف،  تشغيل  نظام  المزايا ستعتمد على  وبالتالي 
لن  أنك  حتى  للغاية  كثيرة  أندرويد  هواتف  ومزايا 
بهاتفك األندرويد عند استخدام  إلى اإلمساك  تحتاج 
الحاسب الشخصي من خالل برنامج  التطبيق على 
سيتاح  والذي  مايكروسوفت  من   Your Phone

قريبا لجميع المستخدمين.
وتحديدا  قبل  من  تقديمها   Dell حاولت  المزايا  هذه 
المكالمات  ظهور  أتاحت  حيث  العام  هذا  مطلع 
واإلشعارات عبر شاشة الحاسب الشخصي، أما عن 
تطبيق مايكروسوفت فيقدم مزايا للرد على الرسائل 
مبدئية  كمزايا  واإلشعارات  الصور  مع  والتعامل 

للتطبيق الجديد.
بها  ستقوم  التي  الطريقة  مايكروسوفت  تحدد  ولم 
إذا  ما  تحدد  لم  حيث  للمستخدمين  التطبيق  بإتاحة 
سيكون جزءا من Windows 10 أم ال، وسيتوقف 
الفترة  التي ستصدر خالل  األفعال  ردود  على  هذا 
يقومون  الذي  المطلعين  المستخدمين  من  القادمة 
تحديث  إتاحة  وبعد  مبكرا.  التطبيقات  بتجربة 
Redstone 4 الذي أتيح بالفعل تركز مايكروسوفت 
اآلن على مزايا Redstone 5 الذي من المفترض 
أن يصدر هذا العام في النصف الثاني والذي غالبا 
ما سيحتوي على تطبيق Your Phone إن قررت 

مايكروسوفت أن يكون جزءا من نظام تشغيلها.
وعلى الرغم أن هذه الفكرة ليست جديدة وأن عددا 
من البرامج على الحاسب الشخصي تقوم بهذه المهمة 
إال أنه من المثير أن نرى ما ستقدمه مايكروسوفت 
كبير،  بشكل  بالتطبيقات  الشركة  تهتم  حيث  اآلن 
أيضا كجزء من Windows 10 إن حدث فننتظر 
أن نرى كيف ستقدم مايكروسوفت الميزة كجزء من 

نظام التشغيل.

األحيان  من  الكثير  في  تصبح  الترجمة  تطبيقات 
ضرورية سواء أثناء السفر إلى دولة أخرى أو عند 
ألي غرض  أو  العمل  متطلبات  بسبب  أو  الدراسة 
آخر، ولكن عندما ينقطع االتصال باإلنترنت تصبح 

هذه التطبيقات بال فائدة أو غير مكتملة المزايا.
السبب وراء عدم إمكانية تطبيقات الترجمة أن تتمتع 
-وبما  باإلنترنت  االتصال  بجميع مزاياها عند عدم 
فيهم تطبيق Google Translate- هو عدم إمكانية 
االتصال بالحواسب سحابيا حيث تقوم هذه الحواسب 
بعمليات سريعة للغاية تعتمد على تعلم اآللة للوصول 

إلى أفضل ترجمة ممكنة في وقت سريع للغاية.
لموقع  قالته  ما  وبحسب  مايكروسوفت  ولكن 
التكنولوجيا TechCrunch قامت باكتشاف طريقة 
وجود  ودون  باإلنترنت  االتصال  دون  للترجمة 
الهاتف  في  االصطناعي  بالذكاء  خاصة  شريحة 
حيث تم إتاحة هذه الطريقة في تطبيق مايكروسوفت 
.Microsoft Translator الجديد الخاص بالترجمة

تطبيق  يقوم  حتى  المتطلبات  بعض  يوجد  وبالطبع 
باإلنترنت،  االتصال  دون  بالترجمة  مايكروسوفت 
ومنها تنزيل الملفات الخاصة باللغة مسبقا -مثلما في 
تطبيق Google Translate- حيث تحتاج لتنزيل 
هذه الملفات المتوفرة في صورة حزم خاصة باللغات 
باإلنترنت.  االتصال  دون  التطبيق  استخدام  قبل 
الحزم المتوفرة حاليا هي اللغات العربية واإلنجليزية 
واأللمانية والفرنسية والصينية واإليطالية واليابانية 

حيث  والكورية  والتايالندية  والبرتغالية  والروسية 
قريبا  أخرى  حزما  تقدم  بأن  مايكروسوفت  وعدت 

خاصة بباقي اللغات التي لم يتم إتاحتها.
بنفس  ليس  التطبيق  أن  مايكروسوفت  وأضافت 
الكفاءة بشكل كامل عندما يعمل عند عدم االتصال 
ويمكن  طفيفة  الفروق  أن  ذكرت  ولكتها  باإلنترنت 
مالحظتها بصعوبة حيث لن تكون الترجمة في جميع 

األحيان بأفضل شكل ممكن.
وعلى الرغم من أن تطبيق Translator لم يحصل 
فشركة  يبدو  ما  على  أنه  إال  كبير  تحديث  على 
مايكروسوفت تريد دعمه اآلن، حيث تقول الشركة 
تطبيق  من  أفضل  ترجمة  يقدم  أصبح  التطبيق  أن 
ذلك  تم  كيف  توضيح  دون   Google Translate
الهندسية  التعديالت  ببعض  قامت  أنها  بقول  سوى 

الحذرة.
وعلى ما يبدو أيضا فمايكروسوفت تريد أن تصنع 
بعض األموال من الشركات وليس األشخاص فقط، 
أصبح   Microsoft Translator فتطبيق  كالعادة. 
ال  الخدمة  هذه  ولكن  التطبيقات  في  لإلدراج  متاحا 
مجانا  التطبيقات  لمطوري  مايكروسوفت  تقدمها 
ستحصل  التي  األموال  بعض  مقابل  تقدمها  حيث 
عليها من مطوري التطبيقات. وحتى تعرف من هو 
 Googleو Microsoft Translator األفضل بين
تعرف  حتى  التطبيقات  تجربة  فعليك   Translate

أيهما أنسب لك.





41

مع قرب دخول فصل الصيف، حيث الحرارة الشديدة، والعواصف الترابية التي 
تهب بين حين وآخر، تكون السيارة أكثر عرضة للضرر، ولتفادي األعطال 
السلبي ألشعة الشمس عليها،  للسيارة والتأثير  المفرط  الناجمة عن االستخدام 

يجب تجهيزها من خالل  خطوات، يمكن التعرف عليها عبر السطور التالية:
بد  وال  السيارة،  إطارات  ضغط  ثبات  من  التأكد  يجب  اإلطارات:  ضغط 
في حرارة  تغيير  درجات  كل °10  إن  القاعدة  وتقول  السفر،  قبل  مراجعتها 
الهواء باالرتفاع أو الهبوط، يتسبب في تغير ضغط اإلطار، وتكمن أهمية ضبط 

هواء اإلطارات إلى جانب تفادي الحوادث، رفع كفاءة الجر والمكابح.
وللتعرف إلى ضغط الهواء المثالي لسيارتك في جميع الظروف البيئية يمكنك 

مراجعة كتيب التعليمات الخاص بالسيارة.
زيت المحرك ودرجة لزوجته: تغيير زيت المحرك من اإلجراءات الروتينية 

التي يتبعها مالك السيارات، وفًقا لعدد الكيلومترات التي تقطعها السيارة.
ولكن في فصل الصيف يجب توخي الحذر عند اختيار نوع الزيت، حيث إن 
ارتفاع درجة الحرارة تزيد من سيولة الزيت وهو ما قد يعرض أجزاء المحرك 
ولزوجة  كثافة  ذو  اختيار زيت محركات  فإن  ولذلك  الالزم،  التشحيم  الفتقار 

أعلى سيكون في صالح السيارة طوال فصل الصيف.
التعرف كذلك إلى نوع الزيت األنسب لمحرك سيارتك عبر مراجعة  ويمكن 

كتيب التعليمات في السيارة.
البطارية: الطقس الحار يضع ضغًطا إضافًيا على جهد البطارية، ومن الجيد 
أن هذا الجزء من السيارة يعطيك إشارة قبل أن يتوقف تماًما عن العمل، وأبرز 
اإلشارات التي تفيد بأن البطارية لم تعد تعمل بكفاءتها الكاملة خفوت اإلضاءة 
عند التشغيل والتحرك ببطء والحاجة إلى تدوير "المارش" أكثر من مرة قبل 

أن يعمل المحرك.
وإذا كنت تخطط لرحلة طويلة فإن تغيير البطارية القديمة بأخرى جديدة مهما 
ارتفع سعرها، سيكون ثمن زهيد جًدا يمكن تحمله لتفادي الوقوف في طريق 

مفتوح ال يمكن الحصول على المساعدة به بسهولة.
وللتعرف إلى مدى قدرة البطارية، يمكن زيارة أقرب فرع لصيانة البطاريات 
لفحصها والتعرف على األجزاء التالفة منها، كما أن المتعارف عليه في عالم 
السيارات أن البطارية التي يزيد عمرها عن ثالث سنوات تكون في طريقها 

نحو النهاية.
التي  المكونات  من  والخراطيم  "السيور"  أو  األحزمة  والخراطيم:  األحزمة 
تتوقف السيارة عن العمل بمجرد انقطاعها، فهي تربط أجزاء المحرك ببعضه 

وتعنى باستمرار عملية حركة التروس.
ولذلك يجب التفتيش على كامل األحزمة والخراطيم لتغيير المتهالك منها قبل 
التحرك بالسيارة، وإذا كنت ال تتذكر آخرة مرة قمت في إحالل األحزمة فيها 

فمن األفضل تغييرها تفادًيا للتعطل على الطريق.
أمر  هو  المسح  سائل  وتوافر  السيارة  مساحات  كفاءة  من  التأكد  المساحات: 
ضروري، فذلك من األمور الوقائية بحسب "قانون مورفي" الذي يطالب بعدم 

ترك شيء للصدفة.

فإذا تركت بعض  الممسحة، يمكن تشغيلها  إلى مدى كفاءة شفرات  وللتعرف 
جفاًفا  أكثر  أصبحت  أنها  يعني  فهذا  األمامي  الزجاج  على  الدائرية  الخطوط 
ووجب تغييرها، كما أن الشفرات عادة ما يكون عمرها االفتراضي عام واحد.
مبرد المحرك: يجب قبل التحرك خطوة واحدة بالسيارة نحو الطرق المفتوحة 
التأكد من مدى كفاءة نظام تبريد المحرك، ذلك حتى ال تعرض السيارة ونفسك 

لخطر االحتراق.
ألن  طاقته  بكامل  التبريد  نظام  عمل  إلى  السيارة  تحتاج  الحارة  األجواء  في 
ارتفاع  بفعل  وخارجًيا  الوقود  واحتراق  الحركة  بفعل  داخلًيا  تتكون  السخونة 

درجة الحرارة.
ويقول خبراء السيارات إن المحركات الحديثة تكون أكثر سخونة عند التشغيل، 

لذا يجب فحص سائل التبريد دوًما في الصيف.
مكيف الهواء: يعتبر مكيف هواء السيارة من األجهزة األكثر أهمية في فصل 
الصيف، وهي ليست من رفاهيات اليوم في ظل االرتفاعات الكبيرة في درجات 

حرارة األرض عام بعد آخر.
وللتأكد من عمل المكيف بشكل صحيح وعدم حاجته للصيانة أو شحن الفريون 

يمكن التوجه ألحد مراكز خدمة السيارات.
يمكن  المكيف،  داخل  الرطوبة  فيها  تتسبب  التي  العفن  رائحة  من  وللتخلص 
تشغيل المراوح فقط لمدة دقائق قبل االنطالق مع فتح النوافذ األربعة لطرد أي 

روائح غير مرغوبة.
الفالتر: في كثير من األحيان تخلف األشياء البسيطة أمور جسيمة، ومرشحات 
"فالتر" السيارة سواء الخاصة بالزيت أو الهواء أو الوقود قد تؤدي عند إهمال 

تغييرها إلى عطب كامل بالسيارة.
المرشحات  عمل  وفاعلية  مراجعة  يجب  الصيف،  لعطلة  التجهيز  عند  لذلك 
صيانة  مراكز  داخل  ويسر  ببساطة  ذلك  عمل  ويمكن  منها،  التالف  وتغيير 

السيارات.
السيارة حقيبة  داخل  التي يجب اصطحابها  األشياء  أهم  الطوارئ: من  حقيبة 
الطوارئ، وقد يظن البعض أن (حقيبة الطوارئ) تقتصر على حقيبة اإلسعافات 

األولية.
المفكات  يتضمن  حيث  وأعم،  أشمل  هو  الطوارئ"  "حقيبة  مفهوم  ولكن 
وزيوت  السيارة  غسيل  وسائل  التيار  نقل  وكابالت  الجر  وحبال  والكماشات 
للمحرك والمكابح ومصباح يدوي ومشاعل ومثلثات الطريق والقميص العاكس.
ويمكن لكل شخص أن يضيف إلى تلك الحقيبة األشياء التي يراها هامة ويمكن 

االستفادة منها في حاالت الطوارئ.
تنظيف السيارة: الخطوة العاشرة واألخيرة والتي قد يراها البعض ليست بالمهمة 

لدرجة ذكرها ضمن تجهيزات الصيف، هي تنظيف السيارة من الخارج.
فالسيارة عند تنظيفها يتم إزالة الرواسب العالقة بها ويجعلها تعمل بكفاءة أكبر، 
كما أن زجاج المصابيح واإلشارات تصبح أكثر إشراًقا، ما يعني عملها بشكل 
أفضل. أيًضا الزجاج األمامي والجانبي والخلفي عند تنظيفه يمنح السائق رؤية 

أوضح للطريق.
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عندما تتحّرك األسماك ضمن أسراب، تُعّدل سرعتها وتغيّر اتجاهها من دون 
أن تصطدم الواحدة منها باألخرى. هذا ما ستكون عليه السيارات الموصولة 

باإلنترنت في المستقبل، بهدف تحسين سالمة الطرقات.
وتحتل هذه التقنيات المترافقة مع انطالق السيارات الكهربائية والذاتية القيادة، 
صدارة النقاشات في معرض السيارات في العاصمة الصينية بكين، فيما تعمل 
لعمل  الضرورية  الخامس  الجيل  من  االتصاالت  شبكة  اعتماد  على  الصين 

األجهزة المتقّدمة الموصولة باإلنترنت اعتبارا من العام 2021 أو 2022.
ويقول نائب رئيس مجموعة "فورد" في دول آسيا والمحيط الهادئ "نفّكر عادة 
في السيارات الذاتية القيادة بالتركيز على كّل سيارة على حدة، لكن المعلومات 

التي يمكن أن تتشاركها السيارات مهمة جدا أيضا".
ضرب مثال لذلك سائقا ال يعرف تماما ما إن كان من يقطع الشارع على مسافة 
بعيدة منه إنسان أم حيوان، قبل أن تصله المعلومات من سيارات أخرى أقرب 

منه إلى تلك النقطة فتوضح له طبيعة العائق.
ويأمل الخبراء في هذا القطاع أن يؤدي التواصل بين السيارات والبنى التحتية 
المتقّدمة إلى تيسير حركة السيارات وتقليص نسبة الحوادث، إضافة إلى الحّد 

من التلّوث.
ومن األمثلة على ذلك، أن السيارة ذات التجهيزات الذكية الموصولة باإلنترنت 
يمكنها، حين تكبح سرعتها، أن تنقل للسيارات التي وراءها اإلحداثيات التي في 
حوزتها، فتخّفف كّل السيارات سرعتها بنفس الوتيرة، بحسب غيوم دوفوشيل 
المسؤول في شركة "فاليو" الفرنسية الرائدة في مجال التقنيات العالية للسيارات.

ويقول "سيجعل ذلك من حركة السير أكثر أمنا".
يتطلّب وقتا  المنتظر عند اإلشارات  السيارات  أن طابور  أيضا،  األمثلة  ومن 
لإلقالع بعد أن تُضاء المصابيح الخضراء، أما السيارات الموصولة باإلنترنت 
في  لالزدحام  تخفيف  من  ذلك  إليه  يؤدي  ما  مع  بعضها،  مع  تقلع  أن  فيمكن 

شوارع المدن الكبرى.
في الواليات المتحدة، تجري اختبارات لتسيير موكب من الشاحنات الموصولة 
والفائدة من  الشاحنات.  قيادة حركة سائر  الشاحنة األولى  باإلنترنت، وتتولى 
هذا األمر ذات جوانب ثالثة: تقليص استهالك الوقود وبالتالي االنبعاث الملّوث، 
وتقليص عدد السائقين أو جعلهم يرّكزون على مهام أخرى غير القيادة، ورفع 

مستوى السالمة أيضا.
من  السيارات  تحديد سرعة  في  تتدّخل  أن  للطرقات  التحتية  البنى  شأن  ومن 

خالل الضبط المباشر لألجهزة اإللكترونية، وذلك باعتماد نظام الجيل الخامس 
من االتصال باإلنترنت.

في العام 2009، نشرت مجموعة "نيسان" اليابانية دراسات عن سلوك السمك 
الحوادث.  تجنّب  على  المساعدة  األنظمة  في وضع  منها  يستفاد  أحواض  في 
ويقول المسؤول في مجموعة "ديلويت" إن الغاية من هذه التقنيات هي جعل 

السيارات تتحّرك كأسراب.
الوقت  في  والتوّقف  المناسب،  الوقت  في  االنطالق  ذلك  "يعني  ويضيف 
المناسب، وحسن اختيار الطريق .. لكّل سيارة منطقها الخاص لكن ينبغي أن 

تتحرك مجموعات السيارات بطريقة متناغمة".
وتختبر مجموعة "فاليو" حاليا نظاما يُتوّقع أن يكون جاهزا في العام المقبل، 
يتيح ترك السيارة عند مدخل الموقف، ويتكّفل نظام التحّكم الذاتي بركنها في 

أقرب مكان متوفر.
بأسرها، محدداً  ليشمل مدينة  النظام  يتّسع نطاق االستفادة من هذا  ويمكن أن 
األماكن المتوفرة لركن السيارات، وموّزعا هذه المعلومات على كّل السيارات 

الموصولة.
وسيسّهل هذا االبتكار حياة الكثير من السائقين في المدن الكبرى. ففي بعض 
مكان  عن  يبحثون  وهم  القيادة  وقت  من  السائقون %30  يمضي  مثال،  المدن 

لركن السيارة.
ومن التقنيات الخاضعة لالختبار حاليا "إكسترا فيو" التي تتيح للسائق أن يرى 
ما يراه السائق في السيارة التي أمامه، بواسطة كاميرات موصولة باإلنترنت. 

وسيساعد ذلك في توسيع نطاق الرؤية ورفع مستوى السالمة المرورية.

كشفت شركة مرسيدس بنز، الرائدة في صناعة وتطوير السيارات الفارهة، عن 
أحدث ابتكاراتها في عالم المصابيح الذكية، والتي من المقرر أن تزود بها عدد 

من سيارات مايباخ الفارهة الجديدة.
الليلية،  القيادة  أنظمة  ستدعم  الجديدة  الليزر  المصابيح  فإن  الشركة  وبحسب 
األخرى،  السيارات  عبور  إمكانية  ومعرفة  مساره  تحديد  في  السائق  وتساعد 
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وذلك من خالل تخطيط جانبي الطريق لمنع االنحراف الناتج عن سوء اإلضاءة 
واإلعتام بالطريق.

وتعتمد المصابيح على تقنية حديثة تتحكم فيها شريحة كمبيوتر بمليون عاكس 
في كل مصباح، وفي جزء من الثانية تقوم الكاميرات وأجهزة االلتقاط (مجسات 

أو لواقط) بتمييز باقي مستخدمي الطريق لتقييم المعطيات مع خرائط مالحة.
الطريق  حالة  على  التعرف  إمكانية  السيارة  لسائق  الجديدة  المصابيح  وتوفر 
والطقس، وذلك بواسطة عرض بعض الرسوم الضوئية التي تدل على سبيل 

المثال على تساقط األمطار أو الثلوج أو التعرجات والحفر.
ومن أبرز ما يميز النظام الضوئي الجديد الذي طورته مرسيدس ، قدرته على 
تحذير السائق من خطورة االصطدام بالسيارات األخرى عند االقتراب بشدة 

منها، ويكون ذلك من خالل أضواء تحذيريه ترسم أمام السائق بالطريق.
وفي بيانها أكدت الشركة أن المصابيح الجديدة توفر تحكًما شاماًل بدرجة وشدة 
الضوء، وفي الوقت ذاته هي قادرة على عدم إبهار سائقي السيارات األخرى 

المحيطة.

تعاونت شركة "فورد" األمريكية المتخصصة في صناعة وتطوير السيارات 
المعاقين بصرًيا، لتطوير  لتكنولوجيا   Aedo عبر فرعها اإليطالي مع شركة
ن الركاب المكفوفين من اإلحساس  جهاًزا مبتكًرا باسم "Feel The View"، يمّكِ

بالبيئة المحيطة عبر مالمسة زجاج النوافذ.
السيارة  زجاج  على  تثبيته  يمكن  الذي  الجديد  الجهاز  عمل  فكرة  وتتلخص 
بحسب موقع"gizmodo.com" في تحويل المشاهد المحيطة إلى صور أحادية 
اللون عالية التباين ثم يتم نسخها على الزجاج باستخدام أضواء خاصة ويمكن 

مالمستها بأصابع اليد.
الضوئية  والمستشعرات  المستقبالت  الجديد من مجموعة من  الجهاز  ويتكون 
ومجموعة من 255 كثافة، وعندما يلمس الراكب النافذة يهتز ظالل الرمادي 

ويشعر بالصورة المهتزة، ويتحول المنظر إلى أشكال ذهنية.
وإلى جانب اإلحساس بالبيئة المحيطة بالسيارة، فإن الجهاز الجديد قادر على 

وصف تلك المناظر من خالل خدمة صوتية لوصف المشهد خارج السيارة.
هذا ولم تعلن كال الشركتان عن تفاصيل أخرى عن المنتج الجديد، وال تتوفر 

معلومات كذلك عن أسعاره وموعد إتاحته باألسواق.

أعلن العلماء األلمان من معهد "ماكس بالنك"، عن توصلهم إلى طالء للسيارات 
ضد التأكل والذوبان، بتكلفة قليلة، ويستمر لفترات أطول من الدهان التقليدي.

بالنك"،  "ماكس  معهد  فريق  أعضاء  أحد  شتريب"  "كاستن  قال  جانبة  ومن 
أن الطالء الذكي الجديدة يمكن استخدامها أيضاً في حماية اآلثار من التآكل، 

واجهات  وحماية 
التاريخية  المباني 
ت  تا لمنحو ا و

الرخامية.
أن  شتريب،  وأكد 
يعمل  الذكي  الطالء 
بشرة  تقنية  بنفس 
القادرة  األنسان 
نفسها  ترميم  على 
الخدوش  ومعالجة 

بشكل ذاتي.
ويحتوي الطالء الذكي على جزيئات النانو الصغيرة باإلضافة إلى مادة عضوية 
مقاومة للتآكل، وأثبت المعهد أن الطالء الذكي يقاوم التآكل ليصبح أكثر الطرق 

قادرة على حماية دهان السيارات.

صورة  بالتقاط  السيارات  أصحاب  ألمانيا  في  السيارات  نوادي  أحد  اوصي 
لسياراتهم إذا اضطروا إلى وضعها في مكان ضيق في ساحات االنتظار حتى 
يسهل معرفة ما حدث لها إذا تعرضت للخدش من السيارة المتوقفة إلى جوارها 

أثناء خروجها من ساحة االنتظار.
يقول هربرت إنجلموهر من نادي سيارات "أوتومبيل كلوب فون دويتشالند" 
السائق  إذا اضطر  بالشك خاصة  يعكس شعورا مرضيا  التصرف ال  هذا  إن 
إلى المناورة بشدة لكي يتمكن من وضع السيارة في المكان الخالي الضيق في 

ساحة االنتظار.
بزاوية  الصورة  والتقاط  الكاميرا  استخدام  المنطقي  من  أنه  "اعتقد  وأضاف 
واللوحات  جانبيها  على  لها  المجاورتين  والسيارتين  السيارة  ظهور  تضمن 
واكتشف  السيارة  صاحب  عاد  إذا  فإنه  الطريقة  وبهذه  للسيارات".  المعدنية 
السيارة  إلى  التوصل  الشرطة  السهل على  فإنه سيكون من  تعرضها لخدوش 

المسئولة عن الخدوش باستخدام الصورة.
الصورة ستكون مجرد وسيلة  أن  إلى  األلماني  الخبير  يشير  نفسه  الوقت  في 
مساعدة ، وليست دليل دامغ ضد صاحب السيارة المجاورة ألنه يمكن أن تكون 

أكثر من سيارة وقفت في جوار السيارة أثناء فترة غياب صاحبها.
وبشكل عام فإن هناك مبدأ بسيط ينبغي الحرص عليه عند وضع السيارة في 
ساحة االنتظار وهو: كلما تركت مسافة أوسع للسيارات المجاورة كان أسهل 
في بعض  االنتظار.  مكان  يدخلوا ويخرجوا من  أن  السيارات  هذه  ألصحاب 
الدول مثل إيطاليا فإن السيارات التي تسد منفذ الخروج تعتبر على نطاق واسع 

أنها تستحق رفعها بالونش.
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الجيوب األنفية منتشرة ويعانى منها كثير  التهابات 
وأكثر  وصغارا،  كبارا  ونساء؛  رجاال  الناس  من 
حياة  يحيل  قد  الذي  الصداع  هو  انتشارا  أعراضها 
فحسب  هذا  ليس  يطاق،  ال  جحيم  إلى  المريض 
من  تسببه  قد  فيما  الحقيقية  خطورتها  تكمن  إنما 
يُحَسن عالجها  لم  إذا  بالبصر  تذهب  قد  مضاعفات 
المشكلة  حجم  نتفهم  ولكي  المناسب،  الوقت  في 
سنناقش  وعالجها  منها  الوقاية  وكيفية  وطبيعتها 
بالتعرف  المتعلقة  العلمية  الجوانب  البحث  هذا  في 
ووظائفها  األنفية  للجيوب  التشريحي  التركيب  على 
ومضاعفاتها  فيها  تحدث  التي  األمراض  وأسباب 

وكيفية تشخيصها وعالجها في الطب الحديث،.
   

ما هي الجيوب األنفية؟ 
بداية يجب أن نصحح التسمية، فالترجمة الصحيحة 
للكلمة هى الجيوب الجار أنفية، وهذه التسمية تعطى 
وطبيعتها،  الجيوب  هذه  ماهية  عن  حقيقياً  تصوراً 
الجمجمة  عظمة  في  التجاويف  من  مجموعة  فهي 
محيطة باألنف من الناحيتين اليمنى واليسرى ومبطنة 
يبطن  الذى  ذلك  بعيد  إلى حد  يشبه  بغشاء مخاطي 
تساعدها  إفرازات  الغشاء  هذا  ويفرز  نفسه،  األنف 
هذه  وْتّصرف  بها  تناط  التي  بالوظائف  القيام  على 
اإلفرازات عن طريق ثقوب دقيقة جداً إلى تجويف 
األنف ثم إلى البلعوم األنفي حيث تستقر بعد ذلك في 

المعدة، وهذه التجاويف هي:

 1- الجيب جار األنفي الوجني (79%): يوجد أسفل 
العين، ومتوسط حجمه في البالغين 15 مم3.

 2- الجيب جار األنفي الجبهي (41%): يوجد فوق 
البالغين  في  حجمه  ومتوسط  المخ،  وتحت  العين 

7مم3.
 3- الجيب جار األنفي الغربالي (93%): يوجد بين 
-7) الصغيرة  الجيوب  من  مجموعة  وهو  العينين 

15مم).
 4- الجيب جار األنفي الوتدي (22%): يوجد خلف 
حجمه  ومتوسط  الصنوبرية،  الغدة  وتحت  األنف 

7مم3.

وظائف الجيوب األنفية:
وللجيوب األنفية عدة وظائف نذكر منها: 

1- ترطيب وتدفئة وتنقية هواء الشهيق: وحتى ندرك 

مدى أهمية وعظمة هذه الوظيفة علينا أن نعرف أن 
األنف وما يجاورها من الجيوب األنفية تؤدي هذه 
كمية  وهى  يوميا،  المستنشق  الهواء  لكمية  الوظيفة 

هائلة تصل إلى (10000-20000 لتر يوميا).
وهى تقوم بذلك بواسطة: 

السائل  من  نوعين  يفرز  وهو  المخاطي:  الغشاء  ـ 
على  وتوجد  لزجة  أحدهما  طبقتين  في  المخاطي 
السطح ونظراً للزوجتها فإن الجراثيم وذرات الغبار 
تلتصق بها، أما الطبقة الثانية فهي أقل لزوجة وتوجد 
تحت األولى وتعمل كالسير الذى ينقل الحقائب، حيث 
تقوم بنقل الطبقة العليا بما تحويه من جراثيم وغبار 
إلى األنف خالل فتحاتها الدقيقة جداً ثم إلى البلعوم 
بسرعة 1سم في الدقيقة، وهذه الطبقة تحتوى على 
إنزيمات تستطيع أن تقضى على كثير من البكتريا 
والفيروسات والباقي يتم التعامل معه بعد ذلك عندما 
ْيبلع إلى المعدة. وكمية السائل المخاطي التي تفرز 

في اليوم تبلغ 1000 مم3.
ـ األهداب: وهى شعيرات بالغة الدقة وتعمل في دأب 

ونشاط وال تمل، إذ تتحرك في اتجاهين:
 األولى: حركة قوية وفعالة في اتجاه فتحات الجيوب 

األنفية. 
االتجاه  في  فعالية  وأقل  ضعيفة  حركة  والثانية: 

المضاد، وهى تتحرك 700 حركه في الدقيقة.
الحركة  هذه  تعوق  التي  العوامل  أهم  من  والجفاف 

ومن ثم فهو يساعد على حدوث االلتهابات.
واألوردة  الدموية  الشعيرات  من  جدا  معقدة  شبكة 
المندفعة  الدم  كمية  وتتغير  الصغيرة:  والشرايين 
االختالف  حسب  ونقصانا  زيادة  الشبكة  هذه  في 
الخارجى.  والجو  الجسم  بين  الحرارة  درجات  في 
فإن كمية  البرودة،  الخارجى شديد  الهواء  فإذا كان 
الدم المندفعة إلى هذه الشبكة تزداد لتتمكن من تدفئة 

الهواء الداخل إلى الرئتين والعكس صحيح.
بآلية  تحدث  األنفية وهي  بالدورة  يعرف  ما  وهناك 
الغشاء  في  الدموية  األوعية  تتمدد  بحيث  معينة 
المخاطي بإحدى فتحتى األنف فيندفع الدم فيها وينتفخ 
الغشاء المخاطي وبالتالى يقل الفراغ المتاح لمجرى 
النفس فتقل كميته وسرعته مما يتيح له فرصة أطول 
المخاطى  الغشاء  حرارة  من  أكبر  كمية  الكتساب 
فترتفع درجة حرارة الهواء الداخل من هذه الفتحة، 
حيث  األخرى،  الفتحة  في  تماما  العكس  ويحدث 
المخاطي  الغشاء  فينكمش  الدموية  األوعية  تنقبض 

من  كبيرة  كمية  فتندفع  النفس  مجرى  فراغ  فيزيد 
الهواء بسرعة وبذلك ال تكتسب نفس الحرارة التي 
الهواء من  يتقابل  الجهة األخرى، وعندما  اكتسبتها 
تكون  بحيث  يختلطان  األنفي  البلعوم  في  الناحيتين 
درجة حرارة هذا الخليط مالئمة تماما لدرجة حرارة 
الناحيتين  بين  بالتبادل  الدورة  هذه  وتحدث  الجسم، 
ثم  معين  وقت  في  اليسرى  وتنقبض  اليمنى  فتتمدد 

ينعكس الوضع في الدورة التالية وهكذا.
من  عديد  فيها  ويتحكم  التعقيد  بالغة  عملية  وهى 
بما  تشبيهها  فيمكن  األمور  نُبسط  وحتى  العوامل 
يحدث في خالط صنبور المياه، فإذا أردت ماًء ساخناً 
كبيرة وصنبور  بدرجة  الساخن  الماء  تفتح صنبور 
فتح  درجة  في  وبتحكمك  أقل،  بدرجة  البارد  الماء 
الصنبورين تستطيع التحكم في درجة حرارة الماء.

2- تخفيف وزن الجمجمة: لو تخيلت هذه التجاويف 
مصمتة فكم سيكون وزن الجمجمة؟

3- تحسين نغمة الصوت: وهذا ما نلمسه عادة فيمن 
نغمة  في  تغير  من  والزكام  البرد  بأدوار  يصاب 
الدور  بهذا  األنفية  الجيوب  قيام  لعدم  نتيجة  صوته 

آنذاك نظرا النسدادها بفعل االلتهاب.

أساس المشكلة: 
أو  جيب  فتحة  بانسداد  األنفية  الجيوب  مشاكل  تبدأ 
أكثر من الجيوب األنفية، وذلك يؤدى إلى تقليل أو 
توقف التهوية وكذلك تصريف اإلفرازات من الجيب 
األنفي وهذا يؤدي بدوره إلى تراكم هذه اإلفرازات، 
لها،  الحاملة  والخاليا  األهداب  تلف  إلى  يؤدي  مما 
المرضية  الميكروبات  لنشاط  الظروف  يهيئ  وهذا 
وتحول الميكروبات غير الضارة إلى ضارة، وهذه 
تؤدى إلى التهابات وتورم في الغشاء المخاطى، مما 
الفتحات، وهكذا  انسداد  إلى مزيد من  بدوره  يؤدى 

تبدأ الدائرة المفرغة.
التشخيص: 

حادة  التهابات  إلى  األنفية  الجيوب  التهابات  تنقسم 
وأخرى مزمنة.

أوال: االلتهابات الحادة وتنقسم أعراضها إلى: 
وفقدان  والصداع  الحمى  مثل  عامة:  أعراض  ـ 

الشهية.
ـ أعراض موضعية: 

1- انسداد األنف. 
2- إفرازات مخاطية. 
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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« .

3- اعتالل حاسة الشم. 
أو  للجيب  المغطية  السطحية  المنطقة  في  آالم   -4
في  العين  تحت  كآالم  المصابة،  األنفية  الجيوب 
في  وآالم  الوجني،  األنفي  الجيب  التهاب  حاالت 
الجبهة في حالة التهاب الجيب األنفي الجبهي، وآالم 
الغربالي،  األنفي  الجيب  التهاب  عند  العينين  بين 
وآالم خلف العينين ومؤخرة الرأس في حالة التهاب 

الجيب األنفي الوتدي.
حالة  في  الصداع  أن  هنا  إليه  اإلشارة  يجدر  ومما 
بعد  الصباح  يبدأ عادة في  األنفية  الجيوب  التهابات 
تدريجيا  التحسن  في  يأخذ  ثم  النوم  من  االستيقاظ 

خالل 3 أو 4 ساعات بعد ذلك.
والعالمات التي قد تصاحب هذا االلتهاب عبارة عن 
تورم واحمرار في الجلد المغطى للجيب أو الجيوب 

االنفية المصابة.
أيضا  أعراضها  وتنقسم  المزمنة  االلتهابات  ثانيا: 

إلى: 
ـ أعراض عامة: مثل الصداع واآلالم الروماتيزمية 

والتهابات في األذن الوسطى والبلعوم والحنجرة.
التي  تلك  بعيد  حد  إلى  تشبه  موضعية:  أعراض  ـ 
توجد في حالة االلتهاب الحاد إال أنها أقل في حدتها 

ولكن مدتها أطول.
فأهمها  المزمن  االلتهاب  تميز  التي  العالمات  وأما 
إفرازات  ووجود  لألنف  المخاطي  الغشاء  احتقان 

خلف أنفية يحس بها المريض في حلقه.

وتساعد  التشخيص  تؤكد  التي  الفحوصات  أهم  أما 
كذلك في تحديد العالج فأهمها األشعة المقطعية.

المضاعفات: 
وتنقسم إلى مضاعفات بالجمجمة، وداخل الجمجمة، 

وخارج الجمجمة. 
بعظام  ُخّراج  أو  التهاب  بالجمجمة:  مضاعفات   -

الجمجمة أو ناصور. 
بالعين  التهابات  الجمجمة:  خارج  مضاعفات   -
وضمور بالعصب البصري مما قد يؤدى إلى العمى.

باألغشية  التهاب  الجمجمة:  داخل  مضاعفات   -  
المحيطة بالمخ وُخّراج بالمخ.

العالج الطبي: 
أن يكون  أ) عالج دوائي: مضاد حيوى (يستحسن 
حسب مزرعة للحساسية)، مضاد للهستامين، قابض 

لألوعية الدموية وغسول لألنف.

أو  الميكروسكوب  باستخدام  جراحي:  عالج  ب) 
المنظار الجراحي، وغسول لألنف قبل وبعد العملية 
فهو يستخدم كعالج من المرض وكذلك كوقاية لعودته 
مرة أخرى، حيث يعمل على إزالة اإلفرازات أوال 
الجفاف  من  ويحميها  األهداب  يرطب  وكذلك  بأول 

الذى يعتبر من أهم أسباب االلتهابات.

وتكمن أهمية الغسول في نقطتين أساسيتين: 
أ) التنظيف واإلزالة: 

من  األنف  لها  يتعرض  التي  والجراثيم  للغبار   -
أثبتته دراسات علمية كثيرة منها  الخارج، وهذا ما 
أجريت  التي  الماجستير  رسالة  المثال  سبيل  على 
في طب اإلسكندرية وخلصت إلى أن نمو الجراثيم 
أنوف  من  أخذت  التي  المزارع  في  الممرضة 
المتوضئين كان أقل كثيرا من مثيالتها التي أخذت 

من غير المتوضئين.
-  لإلفرازات التي يتم إفرازها من الغشاء المخاطي 

لألنف،
- وهناك طريقة أخرى للتنظيف ال تقل أهمية عما 
(األنتيجينات)  الحساسية  إزالة مسببات  سبق، وهى 
اللقاح، بل إن هناك نظرية تفسر كثرة  مثل حبوب 

الحساسية  أعراض  من  كعرض  المائية  اإلفرازات 
حتى  لألنف  الذاتي  التنظيف  من  نوع  أنها  على 
تتخلص من هذه المسببات فتقل بذلك فرصة تالمسها 
التفاعالت  حدة  تقل  ثم  ومن  المخاطى،  للغشاء 
كالحكة  األخرى  الحساسية  أعراض  حدة  وبالتالى 

والعطس وانسداد األنف.
ب) ترطيب األهداب: 

والمحافظة على ليونتها وبذلك تعمل في بيئة مثالية 
حيث إن الجفاف من أشد أعداء هذه األهداب.

وحتى يؤدى الغسول دوره كما ينبغى يجب ان تتوفر 
له صفتان اساسيتان: 

بصفة  يتعرض  األنف  ألن  وذلك  االستمرارية:   -
اإلفرازات  وكذلك  والميكروبات  لألتربة  مستمرة 
التي تفرز من األنف، فكما ان هذه االشياء ال تتوقف، 

فيجب كذلك أن يكون الغسول باستمرار.
التجويف  ثنايا  إلى  يصل  حتى  العميق:  الغسول   -
االنفي العميقة وبذلك يتمكن الغسول من تنظيف هذه 

المناطق الداخلية.
وأقصى ما طمحوا له في ذلك أن يستعمل المريض 
الغسول بصفة مستمرة كفرشة األسنان، اى مرة أو 

مرتين يوميا على األكثر.
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وحتى   – دائما  اإلسرائيلي  العربي  الصراع  يبقى 
فلسطين –  الصهيوني من ارض  االستيطان  يزول 
ليست  وتلك  حدود،  صراع  وليس  وجود  صراع 
 ، الرياح  أدراج  لتذهب  ال  الحناجر  تطلقها  مقوله 

لكنها حقيقة وواقع البد أن يترسخ في الوجدان .
نابليون بونابرت  التاريخ واأليام، أدرك  فعلى مدى 
أن وحدة مصر وسوريا هي كيان وحدوي أن تحقق 
تستعصى  العروبة  وصارت  سياج،  للعرب  صار 
وهنا   ، الغزاة  أطماع  وتجهض   ، احتالل  كل  على 
أدرك أنه البد من فاصل يقطع األوصال بين ارض 
الشام ومصر الحضارة وهمزه الوصل بين جناحي 

األمة العربية في آسيا وأفريقيا .
أنها فلسطين، بلد السالم، ومهبط األديان، ومسرى 
تخطط  عليها  العين  صارت  السالم،  عليه  محمد 
الفرنسية  الحملة  قوافل  تحطمت  أن  منذ  وتدبر، 
َوالِيها وجنودها  على أبواب عكا، على أثر مقاومة 
البواسل، فحموا سوريا من براثن االحتالل، وكانت 
قادة  وغدى  البعير،  ظهر  قصمت  التي  القشة  تلك 
الحملة الفرنسية على يقين بأن مغادرتها األراضي 
مقاومة  وإزاء   ، أدنى  أو  قوسين  قاب  المصرية 
النضال  شرك  في  الحملة  سقطت  المصريين 
المصري وراحت تلملم بقاياها وغادرت مصر إلى 
حيث آتت ،منذ تلك اللحظة أدرك نابليون بونابرت 
ينتهي وتنفصم  أن تالحم مصر مع سوريا البد أن 
عراه أذا ما أراد الغرب االستعماري السيطرة على 

المنطقة العربية لينعم من معين ثرواتها .
بين  الفاصل  والحد  المطمع  هي  فلسطين  وكانت 
مصر وسوريا ،وفى احتاللها وإخراجها من سياقها 
العروبي، ما سيُقطع األوصال بين مصر وسوريا، 
تقدمه  العربي، ويمنع  السيطرة على عالمنا  ويسهل 
على مر العصور واألجيال، وعلى ذلك كان الفعل 
ممثال  البريطاني  خاصة  األوروبي  االستعماري 
ال  من  إلى  يملك  ال  ممن  صادرا  بلفور  وعد  في 
يستحق، وقد تُرجم هذا الوعد واقعا بإعطاء فلسطين 
 ، العربي  العالم  تقسيم  والهدف  لليهود  قومي  وطن 
بين  وحدوي  عمل  أي  يجهض  فاصل  حد  ووضع 
العام 1948، وما  النكبة في  مصر وسوريا فكانت 
استتبع ذلك من حروب 1956 و 1967 و 1973 ، 

وحروب لبنان كلها وأخرها حرب 2006.

مع  مداه  آخر  إلى  العربية  الرجعية  تآمر  صار 
المؤامرة الندثار حق العودة، ومتابعة تدنى المؤامرة 
الكونية والتماهي معها من أجل شرق أوسط جديد 
الخريطة  من  فلسطين  به  وتمحو   ، إسرائيل  تقوده 

السياسية.
هناك  كانت  القريب  التاريخ  مدى  وعلى  لكن 
الناصر  عبد  جمال  الزعيم  قادها  مضيئة  ومضات 
االستيطان  وإزالة  العودة  وحق  بفلسطين  للتشبث 
من  البد  تكتيكي  كهدف   ، أرضها  من  الصهيوني 
الوحدة  وهو  االستراتيجي  الهدف  اجل  من  تحقيقه 
الفلسطينية  المقاومة  “ناصر“  احتضن   – العربية 
وحماها من اإلبادة على يد الملك حسين، وثار ندائه 
وزلزلت  الفلسطيني”-  النضال  عن  أيديكم  “أرفعوا 
الصهيوني  الوجود  أركان  الفلسطينية  المقاومة 
الفدائية  العمليات  وبثت   ، فلسطين  في  االستيطاني 
االنتفاضة  وبدت   ، المستوطنين  نفوس  في  الرعب 
األولى والثانية، ثورة شعبية جعلت األرض تميد من 
المقاومة  ثم صارت  العبرية –  الدولة  أركان  تحت 
اللبنانية تقود النضال وتحتضن المقاومة الفلسطينية ، 
ليشكال معا تالحما عروبيا نضاليا قدم أروع األمثلة 
واجل التضحيات من اجل فلسطين وطن خالي من 

المستوطنين الصهاينة.
من هنا َصَعدت المؤامرة الكونية على األمة العربية 
وليبيا  مصر  في  نيرانها  تشعل  وراحت  َسِعيرها 

واليمن ولبنان وأخيرا في سوريا.
المؤامرة وانزلقت أرجلها في  تماهت (حماس) مع 
النضال-  تخوض  القسام  كتائب  بقيت  وأن  وحلها، 
وبانغماس محمود عباس وبعض من قيادات فتح في 
وتماهي   ، إسرائيل  مع  السالم  سراب  وراء  اللهث 
الشعوب  انشغال  إلى  باإلضافة  حماس،  قيادات 
على  اشتعلت  التي  الحرائق  إطفاء  فى  العربية 
أراضيها ، صارت المؤامرة الصهيوأمريكية تحقق 
العربية  والشعوب  المقاومة  قوى  الهاء  وهو  هدفها 
عن فلسطين وبدا إن ذلك محاوله للتسليم باألمر الذي 
ارض  على  الصهيوني  الوجود  وهو  واقع  أرادوه 
العرب  التطبيع على أشده بين حكام  فلسطين، وبدا 
اجل  من  تأمرهم  جل  وسخروا  الصهيوني،  والعدو 
لها  بديال  وهمي  عدو  وخلق  إسرائيل  مع  الصداقة 

(إيران).

العربي  الشعب  أدرك  هل   : هو  اآلن  والسؤال 
أن  وتأكد  الرؤية  وضحت  هل  المؤامرة؟  حقيقة 
هدفها من إشعال النار في البلدان العربية هو خدمة 
الهدف  إلى  الوثوب  اجل  من  و  اإلسرائيلي،  األمن 
إلى  النيل  من  إسرائيل  تمدد  وهو  االستراتيجي 
العربي  الوطن  خريطة  من  فلسطين  ومحو  الفرات 

واستبدالها بشرق أوسط جديد تقوده إسرائيل ؟
علنا ندرك ذلك جيدا اآلن وقبل أن تصل المؤامرة 
إلى نهايتها الدراماتيكية، وأن ننهى خالفاتنا ونطفئ 
واليمن  ومصر  والعراق  سوريا  في  المشتعلة  النار 
وليبيا ولبنان وكل بلدان األمة العربية ،وأن نتجاوز 
في  واالستغراق  للدونية  المقيت  وتعصبنا  أنانيتنا 
القومي  هدفنا  إلى  منطلقين   ، والشوفونية  المحلية 
لشحذ الهمم وهو الوحدة العربية بين الشعوب، والتي 
ال يمكن إن تتحقق إال إذا سبقها هدف تحرير فلسطين 

.

البد  الفلسطيني  الشعب  لنكبة  السبعين  الذكرى  فى 
أن  وأدواته  وسائله  بكل  الحر  القومي  لألعالم 
العدو  مع  الصراع  أن  على  ويؤكد  جديد  من  يرفع 
الصهيوني هو صراع وجود وليس صراع حدود، 
الواجهة  إلى  يعودا  أن  فلسطين وعلمها  والبد ألسم 
للصحف،  الرئيسية  والعناوين  األخبار  نشرات  فى 

وعلى كل وسائط التواصل االجتماعي والمواقع.
العون  يد  تمد  ان  وقواها  العربية  الشعوب  وعلى 
المادي والمعنوي للشعب الفلسطيني، وأن ترفع فى 
كل ميادين البلدان العربية أعالم فلسطين وخريطتها 
في  الصهيونية  السفارات  تزيل  أن  ذلك  كل  وقبل 
في  الصهيونية  التجارية  والمكاتب  وعمان  القاهرة 
راية  البيضاء  الدار  من  تجعل  وأن  و  الخليج  دول 

نضال ضد المظاهر الصهيونية فيها .
يمتد  سوف  طويل،  طريق  بدأنا  قد  نكون  هنا  من 
مخضبا بدماء الشهداء من بيروت إلى القدس ومن 
، ومن  القدس  إلى  بغداد  ، ومن  القدس  إلى  دمشق 
القاهرة إلى القدس ومن كل مكان في أمتنا العربية 
نحو  يمتد  طويل  طابور  في  الرجال  يقف  حيث 
االستيطان  دنس  من  الفلسطيني  التراب  كل  تحرير 

الصهيوني.

محمود كامل
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لم تكن الهجرة وترك األوطان عماًل طوعياً بالنسبة 
تحملوا مشاق  الذين  العربية  البلدان  أبناء  لكثير من 
بلدان  إلى  طريقهم  في  وهم  والبحر  البر  ومخاطر 
أخرى مختلفة في طبيعتها وأهلها وثقافتها. لقد كانت 
قاهرة  ظروف  سببته  عماًل  غالباً،  الهجرة،  تلك 
وأحوال إنسانية ال تطاق وهم يتركون وراءهم خراب 
بيوتهم وفقدان ذويهم ودمار ما كسبوه وبنوه لعشرات 
السنين، وأماًل في حياة توفر ألبنائهم مستقباًل أكثر 

أمناً واستقراراً، على األقل.
إن وصول المهاجرين إلى ألمانيا، على سبيل المثال، 
ال تشكل نهاية المطاف وال تعد بانتفاء الحاجة للعمل 
ينبغي  ال  االجتماعية  فالمساعدات  له.  واالستعداد 
له  والتهيؤ  العيش  كسب  لمحاولة  بدياًل  تكون  أن 
من خالل التعلم والتأهيل. كما أن االعتزاز بالهوية 
سياسياً  وإثراًء  حواراً  عليها  والحفاظ  المنفتحة 
واقتصادياً واجتماعياً ال يوجب االمتناع عن تعلم لغة 
المجتمع الجديد، ال بل ومحاولة إتقانها، وال اإلطالع 
على ثقافة وتاريخ المجتمع أو االنغالق على الذات، 

وإنما يستوجب العكس تماماً.
في  االجتماعي  السلم  ضمان  فإن  ذلك  إلى  إضافة 
اآلمنة  الحياة  عليه  تقوم  الذي  األساس  هو  المجتمع 

وفي ذلك شروط:
له  األلماني  المجتمع  أن  المهاجر  وتقبل  إدراك   -
خصوصياته السياسية والثقافية والحضارية ووجوب 

تعلم كيفية التعايش معها.
يخضع  قوانين  تحكمها  االجتماعية  العالقات  أن   -
احترامها  ويتوجب  أمامها  ويتساوون  لها  الجميع 

والعمل بموجبها.
الثقافية والحضارية  للمهاجرين خصوصياتهم  - إن 
تستلزم من المجتمع األلماني التعامل معها في إطار 
ال  الخصوصيات  تلك  أن  طالما  وإنساني  قانوني 

تتعارض والقانون األساس للبلد.
وأن  اآلخر  مع  الحوار  وثقافة  فن  نتعلم  أن  علينا   -
ندير خالفاتنا ونزاعاتنا بما يحفظ حقوقنا في حدودها 
وجه  أفضل  على  تحقيقها  أو  األقل،  على  الدنيا، 

ممكن.
أكثر  من  هي  السالم  وسيادة  األمن  إستقرار  إن   -
تسيير  أمور  على  للقائمين  بالنسبة  األمور حساسية 

مجاالتها  جميع  في  الحياة  عليها  تقوم  التي  ألمانيا 
ومرافقها.

- إن المواطن األلماني يدرك أن ما تقوم عليه سياسة 
بلده من أمر استقبال الالجئين، وعلى وجه التحديد 
ومصلحة  دور  من  ينطلق  إنما  والمسلمين،  العرب 
في  وسمعتها  وديموغرافياً  واقتصادياً  سياسياً  بالده 

المحافل الدولية.
الحياة وال  أن ال نضيع فرصة  أجل  من هنا، ومن 
أجل  ومن  بل  ال  بلداننا،  في  خسرناه  ما  في  نزيد 
تعويض بعض مما فاتنا وما أجبرنا عليه، علينا أن 
نضع جملة من األمور نصب أعيننا ونحن نعيش في 

المجتمع األلماني:
واجب  األلمانية  اللغة  تعلم  أن  ندرك  أن  يجب   -
وشرط أساس إذا ما أردنا أن نلعب دوراً وتكون لنا 

مساهمة في صنع الحياة.
إمكانات  الحياة يستوجب  للمساهمة في  التهيؤ  إن   -
ومهارات نكتسبها من خالل تأهيل أو ممارسة عمل 

ما و فهم لقواعد لعبة الحياة في هذا البلد.
- إن ضمان احترام خصوصياتنا الثقافية والحضارية 
المحيط  في  اليومي  سلوكنا  خالل  من  إال  يتأتى  ال 
السكن  عمارة  مثل  معه  ونتعامل  فيه  نتحرك  الذي 
والمدرسة وواسطة  العمل  وأماكن  الحسنة  والجيرة 

النقل وغيرها.
وممارسة  الفوضى  إثارة  بعدم  الشديد  التزامنا   -
حقوقنا  عن  للدفاع  واستعدادنا  ناحية  من  العنف 
وخصوصياتنا بالطرق الحضارية والسلمية وهو ما 

تضمنه القوانين واألنظمة.
في الختام، أود أن أذكر ثانية بأننا نعيش مجتمعاً له 
خصوصياته ومصالحه التي نعمل على أن ال تتقاطع 
ونبحث  بل  ال  المشروعة،  اإلنسانية  مصالحنا  مع 
عن مشتركاتها التي تساهم في خلق وضمان السلم 

االجتماعي لجميع أفراد المجتمع.

رسالة حوار مع األخوة الالجئين العرب

د. نزار محمود، مدير المعهد الثقافي العربي



Hauptstr. 85
41236 Mönchengladbach
02166 - 6476245
0152 53792609
02166 - 6476247
rms-almashriqi@hotmail.com

Handy- & Festnetzverträge
Handy-Zubehör 
Telefonkarten / Aufladen
Handy Reparatur 
Handy An- & Verkauf
Laptop Reparatur

- بيع وشراء الهواتف واألجهزة الخلوية 
- بيع وشراء و إصالح «الب توب»

- إصالح الهواتف وأجهزة الكومبيوتر
- عقود هواتف وإنترنت للشركات والمنازل

توفير عقود الكهرباء والغاز من كبرى الشركات 
وبأفضل األسعار

Strom- & Gasverträge

Money Transfer (Geldüberweisung weltweit)
خدمة تحويل األموال إلى كل أنحاء العالم

Druckservice

Werbung
Bücher
Visitenkarten
Flyer
Leuchtreklame
Foliendruck ...

جميع خدمات 
الطباعة واإلعالن

إعالنات مضيئة
تصميم كتب وملصقات

لوحات إعالنية

مع كل عرض خط هاتف مجاني بقيمة
إنترنت أو مكالمات
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جاب  الفلسطينية  الثورة  وأغاني  أناشيد  وقع  على 
حيي  واألتراك  والعرب  الفلسطينيين  من  اآلالف 
بقرار  منددين  برلين،  في  وكرويتسبيرغ  نيكولن 
بالقدس  االعتراف  ترمب  دونالد  األميركي  الرئيس 

المحتلة عاصمة إلسرائيل.
المظاهرة  لها خالل  بكلمة  المتحدثات  وقالت إحدى 
 - عربية  وبلدان  فلسطين  أعالم  فيها  رفعت  -التي 
إن خروج هذه األعداد الغفيرة من الفلسطينيين من 
أجيال مختلفة في قلب العاصمة األلمانية وهامبورغ 
وغيرهما من المدن للتعبير عن رفضهم قرار ترمب 
أبدية  عاصمة  الشريف  بالقدس  تمسكهم  وتأكيد 
الوزراء  يبرهن على بطالن مقولة رئيس  لدولتهم؛ 
القضية  عن  غوريون  بن  ديفد  السابق  اإلسرائيلي 
الفلسطينية إن "الكبار يموتون والصغار سينسون".

عدة  الشرطة  من  مشددة  رقابة  تحت  تظاهر  كما 
مئات في العاصمة األلمانية برلين مجددا ضد قرار 
بالقدس  الرئيس االمريكي دونالد ترامب االعتراف 

عاصمة إلسرائيل.
"على  أيضا:  "تويتر"  موقع  على  الشرطة  وقالت 
الرغم من العنف اللفظي الذي واكب المظاهرة، إال 

أنها لم تشهد مناوشات تدعو لالنزعاج".
أضيفت  صارمة  شروطا  أن  الشرطة  وأعلنت 
اشتراط  أولها  كان  جديدة،  مظاهرات  لإلعالن عن 

عدم حمل أعالم خالل المظاهرات.
تمثل  تصريحات  إطالق  الشرطة  حظرت  كذلك 
قذفا، وقالت إن جميع األصوات التي صدرت خالل 

المظاهرة تم تسجيلها.

السفارة  أمام  فلسطينيين  نشطاء  كذلك  وتظاهر 
الواليات  بقيام  تنديدا  العاصمة برلين  األميركية في 
المحتلة،  القدس  مدينة  إلى  سفاراتها  بنقل  المتحدة 
في  اإلسرائيلي  االحتالل  ارتكبها  التي  وبالمجزرة 

قطاع غزة.
في  النكبة  ذكرى  إلحياء  فلسطينية  لجنة  ودعت 
برلين إلى هذه المظاهرة وذلك بعد سقوط 60 شهيدا 
في  اإلسرائيلي  االحتالل  بنيران  جريحا  و2900 
للنكبة  السبعين  بالذكرى  للعودة  المليونية  المسيرة 

على حدود غزة.
واأللمانية  الفلسطينية  األعالم  المتظاهرون  ورفع 
عبارة  األولى  حملت  واأللمانية  بالعربية  والفتتين 
"القدس عاصمة فلسطين األبدية"، وكتب على الثانية 

"حتما سنعود".
وأصرت ناشطة أميركية تدعى كيت شيلدز تصادف 
باإلنجليزية  كلمة  إلقاء  على  المكان  في  وجودها 

تحدثت فيها عن الظلم الواقع على الفلسطينيين منذ 
لفلسطين،  بالحرية  وطالبت  عقود،  سبعة  من  أكثر 
السفارة  نقل  ترامب  دونالد  رئيسها  بقرار  ونددت 
األميركية من تل أبيب إلى القدس المحتلة، واعتبرت 

أن المدينة المقدسة هي عاصمة الفلسطينيين.
ووصف متحدثون في المظاهرة ما جرى بقطاع غزة 
بـ"تطهير عرقي وجرائم حرب ارتكبتها قوة تمارس 
واالتحاد  األلمانية  الحكومة  وطالبوا  اإلرهاب"، 
األوروبي بتحمل مسؤولياتهما القانونية واألخالقية، 
ولجم االحتالل عن مواصلة سفك دماء الفلسطينيين، 

والعمل على رفع الحصار عن قطاع غزة. 

أبناء  من  اآلالف  برلين  تظاهرات  في  شارك  كما 
الفلسطينية  القضية  الفلسطيني،  ومناصري  الشعب 

ورفعوا  األخرى،  الجنسيات  ومختلف  األلمان  من 
بالمجازر  المنددة  والشعارات  الفلسطينية  األعالم 

اإلسرائيلية بحق أبناء قطاع غزة العزل.
والجالية  والتنظيمات  الوطنية  القوى  ودعت 
أمام  اعتصامات  إلى  أطيافها،  بمختلف  الفلسطينية 
وفي  االمريكية  السفارة  مقر  ومقابل  برلين  بوابة 
ساحة نويكولن، إحدى أهم وأكبر ساحات العاصمة 

برلين.
أما في ساحة نويكولن، قام المشاركون في االعتصام 
بقراءة أسماء شهداء المجازر االسرائيلية في قطاع 
خطوات  باتخاذ  الدولي  المجتمع  وطالبوا  غزة، 
صارمة ومحاسبة إسرائيل على جرائمها المستمرة 
بحق الفلسطينيين وعلى استخدامها للقوة المفرطة في 

وجه االطفال والمدنيين العزل.



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
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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
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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



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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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



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

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

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

Z A H N A R Z T P R A X I S
Mustapha Lagrou M.Sc
ماجستیر في زراعة األسنان
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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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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
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ÕÁ§]<Ì¢^√⁄
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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
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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



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

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
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Ärzte أطباء

Prophylaxe

Kronen- und Brückenversorgung

Zahnprothesen

Kinderzahnheilkunde

Zahnfleischbehandlung

Spezielle Zahnreinigung und Politur

Anbringen von Zahnschmuck

Bleaching (Zahnaufhellung)

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

Tel 030 687 21 72
Praxis-Sprechzeiten:

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

und nach Vereinbarung
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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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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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.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

S t o s sw e l l e n t h e ra p i e

P h y s i o t h e r a p i e  Z e n t r u m
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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⁄
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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
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Designed By Dalil
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BRILLENSTUDIO
ABDALLAH

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

- د/ عبد هللا
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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 آدم للسياحة

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, Reinigung احتفاالت، سيارات، استيراد وتصدير، أعمال نظافة،



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:







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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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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سكانها:  عدد  كلم2.   245,857 مساحتها: 
7,944,800 نسمة.

أهم مدنها: كوناكري، كانكان.
 %3 مسيحيون،   %2 مسلمون،   %95 دياناتها: 

معتقدات محلية.
عملتها: الفرنك الغيني. نظام الحكم - جمهورية

غينيا كوناكري
المحيط  شاطئ  على  إفريقية،  دول  من  دولة  غينيا 
بغينيا  تعرف  كانت  كوناكري  عاصمتها  األطلسي. 
الفرنسية ، نالت استقاللها في 2 أكتوبر عام1958م 
البلدان  بقية  لها عن  تميزاً  بغينيا كوناكري  وسميت 

التي تحمل نفس االسم .
تعتبرغينيا في المركز الثاني بالعالم في البوكسيت، 
والتاسع في في األلماس. تقع جمهورية غينيا على 
عاصمتها  »األفريقية«.  القارة  من  الغربي  الساحل 
»غينيا  و  »السنغال«  شمااًل  تحدها  كوناكرى. 
وجنوباً  األطلسي«،  »المحيط  وغرباً  بيساو«، 
»ليبيريا« و »سيراليون«، وشرقاً »ساحل العاج« 

و »مالي«.
خضعت المبراطورية مالي خالل القرن الثالث عشر. 
العسكرية  الدولة  أنماط  الغربية  أفريقيا  في  ظهرت 

منذ القرن السادس عشر، مثل أمبراطورية الماندنغ. 
وفي القرن الثامن عشر اعتنقت قبائل البول اإلسالم، 
فقامت ثورة شملت جميع مناطق الساحل االفريقي، 
كما أسس كاراموكو الفايو أّول دولة إسالمية وأعلن 
الجهاد عام 1727 م. وفي عام 1861 دخلت غينيا 
توري  ساموري  ملحمة  باسم  ُسّميت  جديدة  مرحلة 
نسبه السم هذا القائد المجاهد اإلسالمي، الذي أسس 
امبراطورية عام 1881 ضمت سيراليون وليبيريا. 
فقاومها   ،1838 عام  بدأ  الفرنسي  االستعمار  لكّن 
ساموري توري إلى أن ُضّمت غينيا عام 1895 إلى 

الحكومة العامة األفريقية الغربية الفرنسية. 
الحرب  حتى  لغينيا  الفرنسي  االستعمار  استمّر 
العالمية الثانية حيث برز المناضل أحمد سيكوتوري 
نالت  األفريقي.  الديمقراطي  التجمع  أسس  الذي 
سيكوتوري  برئاسة   1958 عام  استقاللها  غينيا 
حيث تعرضت حكومته بعدها لعدة انقالبات فاشلة، 
على  العسكريون  سيطر  وقد   .1984 عام  أشهرها 

الحكم حتى عام 1991. 

األرض
يتكون القسم الجزري من غينيا االستوائية من جزيرة 
 ، مجاورة  صغيرة  وجزر  البركانية  (فرناندوبو) 

أرضها  ترتفع  النشأة،  بركانية  الكبري  والجزيرة 
وسط سهول ساحلية خفيفة التضرس وتصل بعض 
ازدحامها  سبب  هو  وهذا  متر   2800 إلى  قممها 
بها  اعتني  وقد   ، مساحتها  صغر  رغم  بالسكان 
بها  وتركزت  مواردها  وطور  األسباني  االستعمار 
البعثاث التنصيرية ، وبالمقابل أهمل القسم اآلخر من 
غينيا االستوائية رغم أنه يضم ثالثة أرباع مساحة 
إلى  وصلت  ونسبتهم  المسلمين  به  ويتجمع  الدولة 
35% من جملة السكان ، وأرض هذا القسم عبارة 
عن هضبة تندمج في سهول ساحلية تصل قرابة ثلث 

مساحة االقليم ، وأبرز أنهاره ريوبنيتو .

السياحة
إذا كنت تود زيارة غينيا في يوم ما، فإليك ما يمكنك 

فعله هناك:
-  التنقل بين الجزر: تشتهر غينيا بالكثير من الجزر 
التي ال تبعد عن البر كثيرا حيث يمكنك زيارة اي 
القارب.  بواسطة  قصيرة  رحلة  طريق  عن  منها 
فهناك مثال جزر (ايل دي لوس) و تبعد حوالي 10 
كوناكري  العاصمة  غرب  جنوب  من  مترات  كيلو 
و هي من أكثر الجزر زيارة في غينيا. هناك ايضا 
جزر (ايل دي روم) و جزر (ايل دي كاسا) و التي 
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يذهبون إليها عن طريق عبارة عامة. و جميع الجزر 
االستجمام  يمكنك  التي  الرائعة  بالشواطيء  تشتهر 

علي رمالها و قضاء وقت ممتع و فريد
ـ إذا كنت من محبي الحياه البرية و المغامرة وسط 
االدغال و الحيوانات المختلفة يمكنك استئجار عربة 
من  بالرغم  قصيرة.  سفاري  في رحلة  تأخذك  لكي 
عدم وجود متنزهات عامة في غينيا, إلي ان الحياه 
البرية غنية جدا بداية من حدائق السافانا في شمال 

شرقي البالد بين نهر تينكيسو و حدود دولة مالي.
المرافق  إلي  تفتقر  مازالت  المنطقة  ان  من  بالرغم 
العامة و وسائل التمدن إال أنها مأهولة بالكثير من 
جالون  فوتا  مرتفعات  تتميز  الرعاة.  و  المزارعين 
و  الخالبة  الوديان  و  الرائعة  التالل  من  بالكثير 
الطبيعية هناك ساحرة  فالمناظر  المذهلة.  الشالالت 
الكثير من الصور و  تلتقط  الفرصة لكي  و تعطيك 

الذكريات.
و  غينيا  ثقافة  علي  التعرف  في  ترغب  كنت  إذا  ـ 
غينيا.  شرق  حول  بجولة  القيام  يمكنك  تاريخها 
فالطرق هناك تمر عبر الكثير من المدن التاريخية و 
التي مازالت بعضها يحتوي علي آثار و بقايا قديمة 
ايضا  يمكنك  الوسطي.  القرون  إلي حصون  ترجع 
علي  خصوصا  المميزة  الصور  من  العديد  التقاط 

طول طريق منطقة نيمبا. 
ـ هناك الكثير من األكالت الشعبية التي تشتهر بها 
منطقة غرب افريقيا مثل طبق (ارز جولوف) الشهير 
و هو عبارة عن ارز مطبوخ مع الفلفل الحار و قطع 
السمك او اللحم, هناك ايضا الدجاج المحشو بالفول 
السوداني, و سمك مع ارز. باالضافة إلي عصائر 
الفاكهة الطازجة ايضا. الشك ان تناول المأكوالت 
الشعبية الغينية هي تجربة افريقية متميزة فال تفوتها. 
ـ وادي العروس او (فالي دي ال ماريي) هو وادي 
أخضر كثيف يقع علي بعد حوالي 150 كيلو متر 
خارج العاصمة كوناكري و هو منطقة سباحة رائعة 
شديدة  تالل  فوق  من  (سابيندي)  نهر  يصب  حيث 

االنحدار خالقا بحيرة عميقة في االسفل. 
المالبس  تعرض  التي  المحالت  من  الكثير  هناك 
فنية خشبية, باالضافة  الشعبية و مشغوالت  الغينية 
إلي السجاد و الجواهر و االعمال الفنية المحلية. إذا 
فعليك  فريدة  و  ثمينة  اشياء  في شراء  ترغب  كنت 
بزيارة سوق (جويكيدو) و الذي يباع فيه كل شيء 

يمكنك تخيله.
ـ إذا كنت من مشجعي الكرة، فكرة القدم في غينيا 
الفريق  رؤية  يمكنك  كبير.  و  خاص  اهتمام  ذات 
سمي  ولقد  سبتمبر.   28 استاد  في  الغيني  الوطني 
صوت  الذي  اليوم  إلي  نسبة  االسم  بهذا  االستاد 
مدينة  في   1958 عام  في  الستقاللهم  الغينيون  فيه 
في  للفوز  جاهزا  غير  الفريق  يكون  ربما  الندريه. 
نهائيات كأس العالم, و لكن روح الفريق و الحماس 

سوف يأسرك بالتأكيد.
في  راتوما  ضاحية  في  كاكيمبون  كهوف  تقع  و  ـ 
العاصمة كوناكري. و هي منطقة دينية عريقة ذات 
سياحي  مرشد  استئجار  يمكنك  كبيرة.  ثقافية  اهمية 
و  الشهيرة  المحلية  االساطير  علي  يعرفك  كي 

الشعائر الدينية الخاصة بالشعب الغيني. 
ـ و يضم المتحف الوطني في غينيا مجموعة كبيرة 

من الماسكات و التماثيل و اآلالت الموسيقية. هناك 
التي  الطبول  و  الخشبية  االعمال  من  الكثير  ايضا 
يعتبر  أنه  من  بالرغم  المتحف.  ارضية  علي  تباع 
متحف متواضع إال أن زيارته مثيرة و ممتعة حقا. 

العاصمة كوناكري
كوناكري عاصمة غينيا و أكبر مدنها و هى عبارة 
أرقام  توجد  االطلنطى،وال  المحيط  على  ميناء  عن 
مؤكدة لتعداد سكان كوناكري إال أن مكتب الشؤون 

األفريقية يقدرهم في حدود 2 مليوني نسمة.
طبقاً لألسطورة فإن اسم المدينة نتج عن اندماج اسم 
كونا(cona) منتج الخمر و الجبن عند قبائل الباجا 
و كلمة ناكيري(nakiri) التى تعنى الضفة االخرى 

أو الجانب اآلخر.
امتدت  ثم  تومبو  بجزيرة  كوناكري  بداية  كانت 
للجوار لتشمل شبه جزيرة كالوم والذى قام بتأسيسها 
 1887 عام  عنها  بريطانيا  تخلى  بعد  الفرنسيون 
و   1904 عام  الفرنسية  غينيا  عاصمة  لتصبح 
ازدهرت المدينة كميناء تصدير خصوصا بعد انشاء 

خط سكة حديد إلى كانكان .
فى عام 1970 دار صراع بين القوات البرتغالية و 
الحزب األفريقي الستقالل غينيا و الرأس األخضر 
في غينيا البرتغالية( تُعرف حالياً بإسم غينيا بيساو) 

إنزال  بحدوث  غينيا  جمهورية  إلى  القتال  وامتد 
لمجموعة مكونة من 350 جندياً برتغالياً و منشقين 
غينيين بالقرب من كوناكري قاموا بمهاجمة المدينة 
و تحرير مئات من أسرى الحرب البرتغاليين قبل أن 

يتم صد الهجوم بواسطة القوات المحلية.
بامتداد شبه جزيرة  الحالى  الوقت  في  المدينة  نمت 
كالوم لتكون خمس مقاطعات أساسية وهن كالوم ( 
مركز المدينة) ، ديكسين و تتضمن جامعة كوناكري 

و العديد من السفارات، 
وابرز المناطق في كوناكري هي راتوما المعروفة 
بالمالهى الليلية، ماتم و ماتوتو، التى يوجد بها مطار 

كوناكري الدولى .
تُعتبر كوناكري أكبر مدن غينيا و مركزها اإلدارى 
و االتصالى واالقتصادي ، ويعتمد اقتصادها بشكل 
يحتوى على معدات حديثة  الذى  الميناء  كبير على 
الموز.  و  االلومنيوم  مثل  الحموالت  مع  للتعامل 
و  الغذائية  المنتجات  من  كاًل  الصناعات  وتتضمن 

معدات اإلسكان.
تتضمن المدينة عدة معالم منها متحف غينيا الوطنى، 
العديد من األسواق، قصر الشعب ، مسجد كوناكرى 
معروفة  المدينة  و  توري  سيكو  بناه  الذى  الكبير 

بحدائقها .
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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



01.06.2018
German Wrestling Federation
Huxleys Neue Welt, Hasenheide 
107, 10967 Berlin

01.06. – 03.06.2018
Internationales Kindertagsfest
Familienzentrum, Straße zum 
FEZ 2, 12459 Berlin

08.06. – 10.06.2018
Spandauer Havelfest
Lindenufer/Spandauer Altstadt

09.06.2018
Sommerfest im Brecht-Haus
Brecht-Weigel-Gedenkstätte, 
Chausseestr. 125, 10115 Berlin 

14.06.2018
HOME & GARDEN Berlin
Olympiapark Reiterstadion, 
Passenheimer Str. 30, 14053 
Berlin (Charlottenburg-Wilmers-
dorf )

01.06.- 17.06.2018
Festi Ramazan
Westfalenhallen - Parkplatz A8, 
Im Rabenloh, 44139 Dortmund

12.06. 13.06.2018
Deutsche Immobilienmesse 
Westfalenhallen, Rheinland-
damm 200, 44139 Dortmund

16.06. – 17.06.2018
StreetstyleCon 2018
Westfalenhallen, Rheinland-
damm 200, 44139 Dortmund

29.06. – 01.07.2018
Ballsportmesse: BaSpo 2018
 Westfalenhallen, Rheinland-
damm 200, 44139 Dortmund

30.06.2018
DJ Picknick: Summersounds 
2018
Westpark, Rittershausstr., 44137 
Dortmund

04-06. – 17.06.208
Düsseldorfer Literaturtage - 
"Revolution"
Verschiedene Orte

07.06 – 10.06.2018
Home & Garden
Rennbahn Grafenberg, 
Rennbahnstr. 20, 40629 
Düsseldorf  

16.06.2018 
Sommerfest
Stadtmuseum, Berger Allee 2, 
40213 Düsseldorf

23.06.2018
Messe: Faszination Heimtierwelt
Areal Böhler, Hansaallee 321

23.06.2018
Saitta Sommerfest
Barbarossaplatz

29.06.2018
Lichterfest 2018
Schloss Benrath - Corps de 
Logis, Benrather Schlossallee 
100-106, 40597 Düsseldorf

09.06. – 10.06.2018
VELO, Fahrradfestival
Eissporthalle, Am Bornheimer 
Hang 4, 60386 Frankfurt – 
Bornheim

10.06.2018
SkyRun Messe
Messeturm

23.06. – 24.06.2018
Cosmetica Frankfurt
Messe, Ludwig-Erhard-Anlage 1, 
60327 Frankfurt – Westend

11.06. – 15.06.2018
CEBIT 2018
Messegelände, 30521 Hannover

30.06.2018
Hörspiel-Messe: "Hörmich 2018"
Kulturzentrum Pavillon, Lister 
Meile 4, 30161 Hannover

30.06. – 01.07.2018
Hund & Co.2018
Messegelände, 30521 Hannover



أنا مؤسس شركة عالمیة كبرىأفقي

الحلول في الصفحة ۹۸

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

دولة إفریقیة؟
ما اسم الدولة؟

ما ھي العاصمة؟
من یحكمھا؟

العاصمة

01 - أھم نھر في لبنان.
02 - قناة تربط المحیط الھادي بالبحر الكاریبي - أبو البشریة.

03 - مثل ونظیر - حفر البئر - رفیق السھر.
04 - اسم اشتھرت بھ كلیتا العلوم واآلداب بباریس - ضمیر منفصل.

05 - یعترض األكل في حلقھ - فطن وذكي.
06 - عائلة وزیرة خارجیة أمریكیة سابقة - عائلة سیاسي سوري قاد 

الثورة ضد الفرنسیین بعد معركة میسلون.

07 - إلھة الزھور عند الرومان - إحسان.
08 - یبس الخبز أو اللحم - مایكتمھ اإلنسان - الكّي (مبعثرة).

09 - نقترح األمر قبل أي أحد - تصفح وبحث.
10 - مذھب الدولة في إنكلترا الذي أنشأه ھنري الثامن.

01 - فقیھ من أھل البصرة اشتھر بتفسیر األحالم.
02 - بحیرة روسیة - شرائع.

03 - حرف نصب - جانب الطریق - ھاج الدم.
04 - دعاء من كلمتین - ماء عذب.

05 - ماركة أدوات كھربائیة فرنسیة - من األلوان.
06 - متشابھان - نأتي بالعجب - ضعف ورّق.

07 - یحصل.
08 - ماركة آالت موسیقیة - لباس المیت.

09 - قرض مؤجل - من الیأكل اللحوم.
10 - شاعر سوري راحل عمل في السلك الدبلوماسي.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

10     09     08     07     06    05     04     03     02     01

رأسي

۱- أول من استعمل ساعة الید؟
۲- أول من اكتشف ھواء الزفیر السام؟

۳- أول بلد عرفت الشوكوالتھ؟
٤- أول من حدد ارتفاع الشمس؟

٥- أول من شاھد مذنب ھالي؟
٦- أول من اكتشف األكسجین؟

۷- أول من فتت الحصي في المثانة؟
۸- أول طبیب مسلم یفرق بین الحصبة  

    والجدري؟
۹- أول من وضع الصفر في الریاضیات؟

۱۰- أول من استعمل الساعة المائیة؟
۱۱- أول من بنى دار لصناعة السفن؟

۱۲- أول من شرب القھوة؟
۱۳- أول من اخترع المكنسة الكھربائیة؟



سؤال یحتاج جواب ...
Sprüche أقوال مأثورة    أقوال مأثورة    

Abbas El Akkad
عباس محمود العقاد

صائد الفئران.. وظيفة احترافية قديمة
المجاریر سنة ۱۹۰۰،  الصورة لصیاد جرذان محترف، یخرج من أحد 

وھو سعید بمھنتھ وما یحققھا منھا.
الجرذ من فصیلة الفأر وأكبر منھ حجما، كانت أوروبا تستعین بصیادي 
الجرذان لمكافحة انتشار األمراض خاصة الطاعون األسود، وأیضا لحمایة 
وأكوام  الجحور  الجرذان من  الصیادون یصطادون  كان  الغذائیة،  المواد 
القش واألماكن المظلمة والمجاریر، وكانت مھنتھم خطیرة، إذ كان الصیّاد 
حمایة  على  ساعدوا  لكنھم  واألمراض،  وااللتھابات  العض  إلى  یتعرض 

السكان من األمراض والجراثیم. 
وكان بعض الصیادین یكتفون باصطیاد بعض الجرذان فقط، أو اإلیحاء 
بوجود الكثیر منھا، حتى یحسنّوا من أجورھم، وكانوا یبیعون بعضھا من 

أجل «معارك الجرذان أو للتربیة أو المعامل».
انقرضت ھذه المھنة الیوم تقریبا إال في أضیق الحدود، إذ تستعین الحكومات الیوم ببعض المتخصصین لمكافحة الجرذان التي تھدد السدود المائیة 

والمحاصیل الزراعیة.

الصدمات نوعان: واحدة تفتح الرأس، وواحدة الصدمات نوعان: واحدة تفتح الرأس، وواحدة 
تفتح العقل.

۱- متى ُصدر الشاي ألول مرة إلى 
أوروبا؟

مسكونة  عاصمة  أقدم  ماھي   -۲
بالعالم؟

الشمعیة  األقراص  تكون  لماذا   -۳
شكل  ذات  النحل  ینتجھا  التي 

سداسي؟
٤- متى تم إلغاء الضرب بالسوط في 

البحریة البریطانیة؟
مكتبة  تحتوي  مجلداً  كم   -٥

الكونجرس في أمریكا؟
٦- كم طول سمك الحبار العمالق؟

في  الذھب  معظم  یأتي  أین  من   -۷
العالم؟

۸- ماھي اللغة التي تمتلك عدداً أكبر 
من الكلمات؟

۹- ماھي المادة التي تصنع من مزج 
الماء والرمل والحصى والتراب؟

۱۰- ما معنى ادیس ابابا؟
۱۱- ما معنى اسم ھشام؟

۱۲- بماذا تسمى مدة ۲۰ عام؟
۱۳- این توجد غابات االطلس وھى 
االكبر من نوعھا في العالم العربي؟

تنتھى  التي  السورة  ماھي   -۱٤
جمیع ایاتھا بحرف السین؟

۱٥- ایھما اطول االمعاء الغلیطة أم 
االمعاء الدقیقة؟

۱٦- ماھو الحیوان الذي ال یغمض 
عینھ عند النوم؟

۱۷- ما ھو االسم الذى یطلق على 

صفار البیض؟
۱۸- ما ھو الیعبوب؟

۱۹- ماذا تعنى كلمة قراقوش؟
۲۰- ما ھما االبیضان؟

۲۱- ما ھو معنى اسم نسرین؟
عیدان  تصنع  مادة  أي  من   -۲۲

الكبریت؟
یسكنھ  الذي  المكان  اسم  ما   -۲۳

النمل؟
أم  االرضي  المیل  أطول  أیھما   -۲٤

المیل البحري؟
۲٥- ما ھو اكبر الكواكب؟

۲٦- ما ھو الكوكب االحمر؟
۲۷- ماھي اقدم الة في العالم ال تزال 
تعمل حتى االن وتعود الى الحضارة 
قبل   ۳٥۰۰ عام  اي  السومریة 

المیالد؟
۲۸- ماذا تعنى كلمة فراس؟

البیضاء  الطرحة  أصل  ماھو   -۲۹
التي تلبسھا العروس لیلة زفافھا؟

۳۰- ماھو االسم المرفوع الذي تبدأ 
بھ الجملة؟

في  بقدمیھ  خطا  من  اول  من   -۳۱
الفضاء؟

۳۲- ما ھو الموت األسود؟
۳۳- ما ھي أخفض منطقة بالعالم؟

أعمق  یوجد  دولة  أي  في   -۳٤
الممرات الجبلیة؟

أنباء  شركة  أول  مؤسس  من   -۳٥
بالعالم؟

ورینا الھمة !!

أكمل ھذه الشبكة بحیث أن كل صف وعمود یجب 
أن یحوي األرقام من ۱ الى ٦ بال تكرار.

بینھا  فیما  المتصلة  المربعات  أن  مالحظة  مع 
یجب أن تحوي نفس األرقام.



تحقق بعض  وقد  السنة،  بدایة ھذه  منذ  ھائلة  قدراتك  تبدو 
األمنیات باتخاذ قرارات صائبة، بعیداً عن التحدیات.

تحقق بعض الرغبات بسرعة قد تفاجئك.

تسعى من أجل إیجاد حلول واقعیة إلعادة االنسجام إلى عالقة 
ومحاولة  ونقاشاً  نظر  إعادة  ھناك  أن  شك  ال  لكن  اھتّزت، 

إیجاد قاسم مشترك مع اآلخر.

تأّكد أنك مقبل على التجدید في حیاتك المھنیة، وأنك ستنقلب 
على األوضاع الجامدة، والتي حاربت ضدھا واضطررت في 

بعض االحیان الى لجم نفسك لتتناغم معھا.

لن تخشى من طرق األبواب والقیام بالخطوات الالزمة لتغییر 
قدرك ربما والمجاوفة حیث لم تكن تجرؤ في السابق. تتاح 
لك فرص المكاسب المادیة أیضاً وقطف ثمار بعض الجھود 

السابقة.

التنظیم  أولویاتك، ویكون  المھنیة والمالیة  الشؤون  تتصّدر 
والبرمجة من أولى أدوات النجاح.

ال للفوضى أو للبعثرة واإلرتجال، بل یجب أن تدرس بإمعان 
كل خطوة تقدم علیھا، سواء على الصعید المالي أو المھني.

تستفید من تجارب الماضي لكي توظفھا في مشاریع جدیدة. 
یعدك الفلك بالنجاح والسمعة الطیبة ومكافأة أعمالك السابقة، 
توقع  للنجاح.  األساسیة  والقواعد  القیم  طالعھ  بحسن  وھو 

كلما اقتربت من نھایة السنة على اتفاقات وعقود جیدة.

تتلقى العروض الكریمة والغنیة وتنطلق أعمالك بدون قیود 
وتنفتح على نشاطات مختلفة.

باالستقاللیة  وبشعور  كبرى  بأناقة  فتتألق  شعبیتك  تزداد 
وبتقدیر اآلخرین واحترامھم لقراراتك كما لخیاراتك.

تحقق أرباحا مالیة في ھذه السنة بفضل حدس ممتاز. ال شك 
أن ھذا العام، یحمل تغییراً في مجال عملك أو في المؤسسة 
أثر  لدیھا أو في اإلدارة، وقد تشغل مركزاً على  التي تعمل 

غیاب أحد المسؤولین.

قد  المھنیة  حیاتك  في  تحدث  إنقالبات  بل  ال  تغییرات  توقّع 
تقّررھا أنت أو تطرأ فجأة وعلى غیر انتظار.

تلوح تحدیات جدیدة في األفق تتطلب منك الوعي والحكمة 
والتحلیل المنطقي، وعدم التھّور.

العاطفي، تتبدل نظرتك الى  إنھا سنة االرتباك على الصعید 
بدایة  عالقة  نھایة  في  تعاني  قد  واالرتباط.  والحب  الحیاة 

الصیف أو مرحلة جدیدة تبدأھا في نھایة السنة.

عزیزي  حیاتك  في  مھماً  دوراً  تلعب  السنة  ھذه  العاطفة 
الحوت، وتوفر لك السعادة والفرح واللذة، وربما تذھب الى 

لقاءات رومانسیة وتستقر في عالقة تریحك وتطمئنك.

ھناك تحّول بحیث تتغیّر نظرتك الى بعض العالقات، فتصبح 
الشعبیة  من  دورة  تجتاز  وقد  اآلخرین،  على  انفتاحاً  أكثر 

كبیرة ومن الحیاة االجتماعیة الغنیة والصاخبة.

الكلمات المتقاطعة

الفوارق السبعة

أنا مین؟
الري بایج مؤسس شركة جوجل

أنا فین؟
جمھوریة الجابون / لیبرفیل / علي بونغو أوندیمبا

فرافیش
۱- الجنود البریطانیون في الحرب العالمیة األولى./ ۲- بنیامین فرانكلین./ ۳- المكسیك./ 
جوزیف   -٦ ھالي./  إیدمون  اإلنجلیزي  العالم   -٥ قرة./  بن  ثابت  المسلم  العالم   -٤
بریستلي./ ۷- أبو القاسم الزھراوي./ ۸- أبو بكر الرازي./ ۹- العرب./ ۱۰- الفراعنة 
سنة ۱٤۰۰ ق . م./ ۱۱- معاویھ بن أبي سفیان./ ۱۲- األحباش./ ۱۳- ھوبرت بوث 

عام ۱۹۰۱.

فكر شویة!
األشكال  ألن   -۳ دمشق./   -۲ الشرقیة./  الھندیة  الشركة  بواسطة   ۱٦۰۹ عام   -۱
 -٦ مجلد./  ملیون   ۷٤  -٥ ۱۸۸۱م./  عام   -٤ للعسل./  أكبر  فراغاً  توسع  السداسیة 
۱٥ متراً./ ۷- من جنوب إفریقیا./ ۸- اللغة اإلنجلیزیة./ ۹- اإلسمنت./ ۱۰- الزھراء 
الجمیلة./ ۱۱- الجود والكرم./ ۱۲- الجیل./ ۱۳- المغرب./ ۱٤- الناس./ ۱٥- األمعاء 
الدقیقة./ ۱٦- الماعز./ ۱۷- المح./ ۱۸- النھر الشدید الجریان./ ۱۹- النسر االسود 
الفوسفار./ ۲۳-  االبیض./ ۲۲-  الورد  والماء./ ۲۱-  اللبن  تركیة./ ۲۰-  كلمة  وھى 
القریة./ ۲٤- المیل البحرى وھو یساوي ۱۸٥۲ متراً./ ۲٥- المشتري./ ۲٦- المریخ./ 
االرواح  من  العروس  تحمى  بانھا  العتقادھم  افریقیة   -۲۹ أسد./   -۲۸ الدلو./   -۲۷
المیت./  البحر   -۳۳ الطاعون./   -۳۲ لیفون./  الكسي   -۳۱ المبتدأ./   -۳۰ الشریرة./ 

۳٤- البیرو./ ۳٥- رویتر.

ورینا الھمة:

س     العقرب     الميزان      العذراء      األسد      السرطان    الجوزاء      الثور       الحمل
الحوت       الدلو       الجدي      القو
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Praxisschwerpunkte
- Schmerz- und Traumabehandlung
- Kinderprophylaxe
- Ernährungsberatung
- Zahnfarbene Füllungsmaterialien
- Wurzelkanalbehandlung bei Milchzähnen
- Kinderkronen
- Herausnehmbare und festsitzende Platzhalter
- Kieferorthopädie
- Behandlung unter Sedierung und Vollnarkose

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

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

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

امكانیة المعالجة عند خوف االطفال تحت الدواء المھدئ او التخدیر العام

خدماتنا الطبیة
- معالجة آالم االسنان والرضوض

- تنظیف االسنان والوقایة ضد التسوس
- استشارة تغذیة

- حشوات بلون السن
- معالجة التھاب عصب اسنان الحلیب

- تلبیسات خاصة باسنان االطفال
- حافظ مكان ثابت ومتحرك

- تقویم االسنان
- معالجة تحت التھدئة او التخدیر العام

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

عیادة طب األسنان للصغارعیادة طب األسنان للصغار

Zeina Wehbe
Cassandra von Hopff garten
Jana Ghobadian

د. زینة وھبي
د. كاساندرا فون ھوبفغارتن

د. یانا غوبادیان

U6 Ullsteinstr.

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

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

Unsere Zahnärzte:




