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الدليل ـ برلين
هذا السؤال تختلف إجابته اآلن عن إجابته مع بداية
فترة تدفق الالجئين على أوروبا ،وهذا االختالف
يعود إلى اإلعالم واألحزاب اليمينية  ،باإلضافة
إلى أفعال الالجئين العرب أنفسهم سواء كانت أفعال
إيجابية أو أفعال سلبية.
في بداية تدفق الالجئين على أوروبا لم تكن ردود
الفعل سلبية لهذه الدرجة ،فلماذا تغير الوضع من
ثقافة الترحيب إلى ثقافة الترحيل؟
لقد لعبت ألمانيا دور القائد بين دول االتحاد
األوروبى منذ ظهور أزمة الالجئين السوريين حيث
عبرت المستشارة األلمانية أنجيال ميركيل عن أنه
بدون قيادة رشيدة فإن الدول األوروبية سوف تفشل
فى حل تلك األزمة التاريخية ،ولقد عبرت عن
ذلك أثناء إلقاء كلمتها أمام البرلمان بأنه من خالل
التعاون األوروبى سوف تحل تلك األزمة وطالبت
الدول األوروبية باستقبال مزيدا من الالجئين .ولقد
استقبلت ألمانيا بدورها أكبر عدد من الالجئين
وبسطت شروط الدخول ألراضيها بشكل كبير،
والذى ساهم فى دعم موقف المستشارة األلمانية
أنجيال ميركيل هو ميل الرأى العام األلمانى ـ آنذاك ـ
لمساعدة طالبى اللجوء خاصة من الدول التى عانت
من الحروب األهلية مثل سوريا والعراق وذلك على
عكس توجهات الرأى العام األوروبى ،حيث مالت
كثيرا من الدول إلى غلق حدودها فى وجه الالجئين،
وذهبت بعض اآلراء بأن تبنى المستشارة األلمانية
لسياسة الباب المفتوح هو لغرض اقتصادى ألمانى.
فمن المعروف انخفاض معدل المواليد األلمان
وارتفاع نسبة كبار السن ،و زيادة تدفق الالجئين
سوف تساهم فى حل تلك المشكلة ،كما أن موقف
األحزاب اليمينية حتى لو كان معارضا لفكرة
استقبال مزيدا من الالجئين كان ليس له دورا كبيرا
فى التأثير على السياسة األلمانية مثل فرنسا على
سبيل المثال  ،إال أنه فى لحظة من اللحظات تغير
الموقف األلمانى ....
إن العديد من وسائل اإلعالم كان لها دوراً كبيراً
في تشويه صورة الالجئين خصوصاً بعد التفجيرات
التى ضربت أوروبا ،لكن التشويه األكبر لالجئين
ً
فمثال عندما يقيم
في أوروبا هو بيد الالجئين أنفسهم،
الجئ لمدة  3سنوات لم يستطع خاللها تعلم اللغة ،
أو إيجاد عمل  ،أو تعلم أي شيء مكتفياً بالمساعدات
فقط ،فإن هذا يزيد من ردود األفعال السلبية تجاه
الالجئين.

أيضاً عندما يحصل
الجئ على مساعدات
من الدولة ويعمل في
البلد التي يقيم فيها
بطريقة غير شرعية
(العمــل باألســــود)
لكي ال يدفع ضرائب
أو لكي ال تخفض
عنــه المســــاعدات
ومن الجهة األخرى
يحصل على نفس
المساعدات ويعــالج
هو وعــــــائلته في
المستشفيات ويدرس
أوالده في المدارس،
رغم قدرته على دفع
الضرائب ،هذا يعتبر
غشا واحتياال ويولد
ردود فعــل سلـــبية
كبيرة تجاه الالجئين.
عندما تُغلق شوارع
في برلين ألن هناك
معركة بين شبان عرب تتحدث عنها الصحافة
واإلعالم ،تُرى كيف ينظر لنا المواطنون األلمان.
أفعال الالجئين هذه ال تخفى على الشعوب في أي
دولة أوروبية ،وال تخفى على الحكومات ،لكن
الحكومات في المجمل تتغاضى عن هذه األفعال
لكن تردها في اشياء أخرى مثل تشديد اجراءات
اللجوء أو الترحيل ،ومع ذلك يطلب الالجئين أن
تكون ردود األفعال تجاههم ردود إيجابية.
لم يطلب أحداً من الالجئ أن يعيل نفسه من أول
يوم يطلب فيه اللجوء ،ولكن ما يُطلب من الالجئ
هو سرعة االندماج في المجتمع الذي يعيش فيه،
وبدء العمل ودفع الضرائب والتخلي عن المساعدات
أو على األقل جزء منها ،حينها ستتغير نظرة
المجتمعات األوروبية لالجئين.
على الالجئ أن يعرف أنه ليس الوحيد الذي يعيش
على األراضي األوروبية فهناك مئات اآلالف من
الالجئين ،الذين يعيشون في نفس المجتمعات ،هذه
األعداد تولد ضغوطا اقتصادية على حكومات هذه
الدول ،كما نرى اآلن في ألمانيا.
كما أن الالجئين ال يجب أن يتوجهوا باللوم لمواطني
أوروبا على ردود أفعالهم السلبية ،إذا كان قدامي
المهاجرين والالجئين العرب دائماً ما ينظرون

لالجئين نظرة سلبية ،رغم أنهم كانوا الجئين في
يوم من األيام !!
السبب في النظرة السيئة ،التي ينظر من خاللها إلينا
الغرب ،هم العرب والمسلمون أنفسهم ،وذلك بسبب
التخلف الذي نعاني منه وقلة الوعي بما يدور حولنا،
والهمجية في التعامل مع اآلخر ،بحيث أصبحنا
خارج التاريخ نعيش على الهامش.
الثقافة لها دورها الكبير في التأثير على تفكير أي
شخص .ومع األسف إن بعض العرب والمسلمين ـ
رجاال ونسا ًء ـ ال يستطيعون التعايش في المجتمعات
المضيفة .يعني إما أن يتخلون عن عاداتهم أو أن
ينغلقون داخل قوقعة .القليل منهم يعرف الحل
الوسط  ،يأتون إلى الغرب دون فهم لمبادئ الحياة
ااالوروبية والتطور الفكري فيفسدون ويخطئون.
اذا أحب شخص أن يعيش في مجتمع يرى فيه
االحترام عليه أن يكون عضواً
ً
فاعال فيه وليس
عالة عليه ،ويكون مثاال مشرفاً لوطنه وأهله وثقافته
ودينه.
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ذكرت صحيفة "بيلد" الشعبية الواسعة االنتشار أن هناك مساع للتحقيق في أنشطة "رابطة الجمعيات
الشيعية" في ألمانيا لمشاركة ممثلوها في "مسيرة القدس" في برلين ،والتي يُنظر إليها على أنها معادية
إلسرائيل ،ويذكر أن الرابطة تتلقى تمويال حكوميا.
وبهذا الشأن أوضح المكتب االتحادي للشرطة الجنائية أنه يبحث األمر وقد يعيد تقييمه لموضوع التمويل
على ضوء نتائج التحقيق .ويذكر أن المكتب يدعم رابطة الجمعيات الشيعية في موضوع الوقاية من
التطرف.
وقد دعا عدد من السياسيين األلمان إلى تعليق تمويل الرابطة المعنية في أقرب اآلجال .وبهذا الصدد قالت
األمينة العام للحزب الليبرالي الحر "يجب وقف تمويل االتحاد األوروبي الذي يتدفق للرابطة الشيعية عبر
المكتب االتحادي للشرطة الجنائية".
وذهب كريستيان كيندلر من حزب الخضر في نفس االتجاه بقوله "متى ستستيقظ الحكومة األلمانية أخيرا
لتستخلص النتائج؟ جمعية قريبة بشكل خطير من النظام اإليراني يشارك ممثلوها في مسيرة كراهية
وعداء للسامية ،ال يكمن دعمها بتمويل حكومي".
من جهتها أكدت مديرة مركز أبحاث اإلسالم العالمي في فرانكفورت "في محيط الرابطة تُسمع بشكل
دوري تصريحات معادية للسامية ومطالب بفناء إسرائيل" .وأضافت أن جماعة من هذا النوع ال يمكن
أن تكون شريكة للدولة األلمانية.
وكان لقاء عقده الرئيس اإلتحادي فرانك -فالتر شتاينماير قبل أكثر من شهر مع جمعيات شيعية ،قد
أثار انتقادات ،مثل اتهام
صحيفـــــة"بيلد" للرئيس
األلماني بأنــــــــه يجتمع
بـ"كارهي إسرائيل" الذين
يخضعون لمراقبة مكتب
حماية الدستور(المخابرات
الداخليــــــة األلمانيـــــة)،
بسبب االشتباه في أنشطة
متطرفة .يشــــار إلى أن
شتاينمايـــر يلتقي بشـــكل
دوري بممثـــلي األديــــان
السماوية في البالد.
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ناشد المعهد األلماني لحقوق اإلنسان الحكومة االتحادية
العمل على تحسين إجراءات اللجوء.
وذكر المعهد" :البد من العمل على ضمان جودة
إجراءات اللجوء وقرارات اللجوء في ألمانيا".
يشار إلى أن الهيئة االتحادية للهجرة وشؤون الالجئين
واجهت مؤخرا انتقادا بسبب االشتباه في إصدار العديد
من قرارات اللجوء الخاطئة خالل األعوام الماضية
عن قصد أو بسبب زيادة عبء العمل.وانتقد المعهد أن "التركيز من جانب واحد على تسريع
إجراءات اللجوء وتنفيذ قرارات سلبية وترحيالت"
يجعل نتيجة اإلجراءات موضعا للشك.
وبالنظر إلى النزاع القائم حاليا حول سياسة اللجوء
داخل االئتالف الحاكم في ألمانيا ،ذكر المعهد أنه "أمر
ساخر ،عندما تبدأ دول أوروبية في قياس نجاح سياسة
اللجوء بأنها تسمح لعدد قليل قدر اإلمكان من الالجئين
بالدخول إليها".
وأشار المعهد إلى أن أسباب اللجوء ال تزال قائمة في
دول األزمات والحروب ،وأوضح أن عدد الالجئين
المسجلين على مستوى العالم بلغ رقما قياسيا.
جدير بالذكر صدور عدد من القوانين واللوائح لتنظيم
عملية اللجوء في ألمانيا ،معظمها لتشديد عملية دخول
البالد وعقوبات صارمة على بعض الالجئين ،كما تم
تقييد عمليات لم الشمل لالجئين القادمين في السنوات
األخيرة ،ومنهم السوريين.
ويدب خالف داخل التشكيل الحاكم ،المستشارة ووزير
الداخلية ،حول التعامل مع الالجئين.

أكدت المستشارة أنغيال ميركل عند افتتاح قمة االندماج
العاشرة في برلين على أهمية "قواعد العيش المشترك".
وقالت ميركل إن أهم تلك القواعد هي المادة األولى في القانون
األساسي والتي هي "كرامة اإلنسان غير قابلة للمساس"،
مضيفة أنه ال مكان لكراهية األجانب والعنصرية ومعاداة
السامية في المجتمع مبدية أسفها على وجودها في الواقع.
وشددت المستشارة على المساواة بين الرجل والمرأة باإلضافة
إلى التكافؤ في الفرص التعليمية ونظام اإلعانة االجتماعية
باعتبارها قواعد للعيش المشترك.
وشارك في القمة ،إضافة إلى الحكومة ،ممثلون عن الواليات
ومنظمات الهجرة واللجوء ،لكن غاب عنها وزير الداخلية
االتحادي هورست زيهوفر .ودافع وزير الداخلية عن
غيابه مشيراً إلى أن سبب رفضه حضور القمة هو حضور
الصحفية "فيردا أتامان" ممثلة عن إحدى منظمات الهجرة.
وكانت األخيرة قد كتبت تعليقاً انتقدت فيه سياسة زيهوفر
الداخلية ،مشيرة إلى أن "السياسيين الذين يطرحون مفهوم
الوطن حالياً يبحثون عن إجابة لكراهية األجانب" ،موضحة
أن زيهوفر استخدم مصطلح "الوطن كما استخدمه النازيون".
وأتي غياب زيهوفر عن القمة وسط الحديث عن خالفات حادة
بينه وبين ميركل حول خطته الجديدة للجوء.

كشفت تقارير صحفية أن تكلفة حملة ،نفذتها الشرطة لترحيل
أحد طالبي اللجوء في والية بادن فورتمبرغ ،تجاوزت
 360ألف يورو .وكان فشل محاولة لترحيل طالب اللجوء
من مسكن لالجئين في مدينة إيلفانغن ،نهاية نيسان/أبريل
الماضي ،قد أثار االهتمام في كل أنحاء ألمانيا .إذ فشلت
المحاولة عندما وجد رجال الشرطة أنفسهم مهددين من قبل
حشد ضم نحو  150شخصا ،وانسحبوا على إثر ذلك ،وبعد
ثالثة أيام عاودوا المحاولة ،ولكن بقوة كبيرة ،وتمكنوا من
ترحيل الالجئ.
وشارك في الحملة الشرطية ،التي جرت في مطلع أيار/
مايو الماضي ،مئات األفراد ،وتم خاللها القبض على الالجئ
المنحدر من غرب إفريقيا والعديد من المحرضين على
مقاومة السلطات في الحملة السابقة.
وأعيد الرجل إلى إيطاليا ،أول بلد تابع لالتحاد األوروبي
يستقبله ،وشرعت السلطات في اتخاذ  37إجراء عقابياً على
صلة بالحملة الشرطية ،وأودع سبعة أشخاص في السجن،
فيما نُقل  9آخرون إلى مؤسسات أخرى.
وبررت قيادة الشرطة ،وجود فترة زمنية بمقدار ثالثة أيام
بين المحاولتين الفاشلة والناجحة بعوامل ،من بينها عدم توافر
القوة الالزمة للعملية الكبيرة ،مشيرة إلى أن هذه الليلة لم
يتوفر فيها متخصصون في مجال فحص ومراجعة بصمات
األصابع والوثائق.

حذر وزير الداخلية االيطالي من أن ايطاليا وصقلية "ال يمكن أن تصبحا مخيم الالجئين في
أوروبا" ،مبديا معارضته للوضع الحالي للمفاوضات حول إصالح نظام اللجوء
وتبقى نقطة الخالف األساسية التوزيع المحتمل لطالبي اللجوء في االتحاد األوروبي بحسب الدول
التي يصلون إليها ،فالعديد من دول شرق أوروبا في مقدمها بولندا والمجر ال تزال ترفض هذه
اإلجراءات التي تطالب بها الدول المتوسطية على غرار رفضها حصص االستقبال التي أثارت
انقساما كبيرا داخل االتحاد بين  2015و.2017
وبعد زيادة قصوى في عدد طلبات اللجوء التي بلغت  1.26مليون في  ،2015تراجع عدد
المهاجرين الواصلين إلى السواحل األوروبية بشكل ملحوظ ،لكن األوروبيين ال يزالون عاجزين
عن التوصل إلى حل لتفادي أن تتعرض دول مثل اليونان وايطاليا لتدفق كبير جديد.
وأعلن رئيس الوزراء االيطالي الجديد جوزيبي كونتي من روما أن بالده تطالب "بشدة تجاوز
بتسوية دبلن" التي توكل تحمل عبء الالجئين إلى الدول األوروبية األولى التي يصل إليها هؤالء،
مطالبا أيضا بـ"نظام تلقائي يضمن توزيعا ملزما لطالبي اللجوء".
وكان قد حذر من أن ايطاليا وصقلية "ال يمكن أن تصبحا مخيم الالجئين في أوروبا" ،مبديا
معارضته للوضع الحالي للمفاوضات حول اصالح نظام اللجوء.
وقالت وزيرة الهجرة السويدية "نحن بحاجة إلى تسوية" ،لكنها اعتبرت أن "هناك مناخا سياسيا
أكثر تشددا اليوم" يؤدي إلى تعقيد الوضع ،في إشارة خصوصا إلى الحكومة الجديدة في ايطاليا.
من جهته ،رأى وزير الدولة البلجيكي لشؤون الهجرة كما نقلت عنه وسائل االعالم البلجيكية ،إن
اصالح ملف اللجوء بات "بحكم الميت" ،مضيفا أن "ال أساس كافيا لمواصلة المباحثات" ،مقترحا
التركيز على "مكافحة الهجرة غير الشرعية".
وأوضح وزير الدولة األلماني أن الموقف االيطالي ليس المشكلة الوحيدة ،الفتا إلى أنه "في دول
أخرى هناك معارضة أقوى".
وقال "حتى الحكومة األلمانية تنتقد نقاطا محددة في الحال الراهنة للمفاوضات" ،معتبرا أن
التسوية التي عرضتها الرئاسة البلغارية لالتحاد األوروبي "غير مقبولة".
ويتضمن النص الذي اقترحه البلغار اجراءات لتوزيع طالبي اللجوء في دول االتحاد وذلك رغم
المعارضة المباشرة لوارسو وبودابست اللتين تعتبران أنه من غير الوارد أن يفرض عليهما
استقبال أجانب وتشددان على أن الحصص المثيرة للجدل التي تم تطبيقها في  2015لم تؤد سوى
إلى إعادة توزيع أقل من ربع  160ألفا كان يجب توزيعهم في األساس.
لكن اللجوء إلى "اعادة اإليواء" اإللزامي لن يتم إال كحل أخير في حال لم تكف اجراءات أولية
تقوم على تقديم دعم مالي وفني على أن يتم العمل بها بشكل تلقائي في فترات األزمات .وسيتطلب
األمر عندها تصويتا بـ"الغالبية الموصوفة" للدول األعضاء.
إال أن مجموعة فيسغراد التي تضم بولندا والمجر وجمهورية تشيكيا وسلوفاكيا تبقى غير راضية
عن هذه التدابير وتحظى في موقفها بدعم فيينا ،فيما تراها دول جنوب أوروبا غير كافية مطالبة،
على غرار البرلمان األوروبي ،بأن يتم تقاسم االستقبال في شكل دائم وليس لدى اندالع األزمات.
وبالنسبة إلى هذه النقطة ،تدافع ألمانيا وفرنسا عن موقف قريب من المفوضية األوروبية مفاده أن
على دول الوصول أن تبقى مسؤولة عن النظر في طلب اللجوء إال في مراحل األزمة حيث ال بد
من حصول "اعادة توزيع" الزامية.
والتسوية التي اقترحتها
بلغاريا تلحظ أيضا
تشديد القيود في دول
الوصول ،بحيث تبقى
مسؤولية النظر في
طلب اللجوء سارية
مثال لثمانية أعوام
وهي مدة تعتبرها دول
الجنوب طويلة جدا في
حين ترى دول أخرى
أنها قصيرة.
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أحمد عبد المقصود
الحساسية المفرطة تجاه اليهود جعلت دولة عظمى
مثل المانيا ال ترى ما سطره تاريخها القديم معهم منذ
أواسط القرن التاسع عشر وال تقر بواقع ترجمته
إحصائيات رسمية صدرت منذ شهور أكدت أن %90
من جرائم معاداة اليهود أو السامية يقف وراءها
المان ينتمون إلى اليمين المتطرف أو النازيين
الجدد،وليس الالجئين العرب الذين يتلقون سهام
االتهام لمجرد أن شابا سوريا اعتدى على يهوديين
فى برلين أو قام محتجون على القرار األمريكى
باالعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل بحرق العلم
اإلسرائيلى تعبيرا عن غضبهم.
العداء لليهود لم يظهر فى المانيا مع وجود الالجئين
على أراضيها كما حاول بعض السياسين واألحزاب
التأكيد على ذلك والعمل على تحميل العرب تبعات
عداء هم براء منه ..فنجد التحالف المسيحى الذى
تنتمى إليه المستشارة أنجيال ميركل يسعى لسن
قانون يسمح بطرد المهاجرين المعادين للسامية أو
يشكك فى حق إسرائيل فى الوجود.
وكذلك قال شتيفان هاربارت رئيس الكتله البرلمانية
للتحالف المسيحى انه يجب مواجهة أعداء السامية
من العرب والمهاجرين وتطبيق مبدأ الوقاية
وطردهم إذا لزم األمر.
شكل جديد من معاداة السامية !!
وليس ذلك فحسب بل ان المستشارة األلمانية
صرحت بأن الالجئين العرب قد جلبوا إلى المانيا
شكال جديدا من معاداة السامية ووعدت ميركل يهود
بالدها بموقف حازم فى مواجهة هذه الظاهرة،وكذلك
جاءت تصريحات الرئيس األلمانى شتاينماير لتؤكد
نفس المعنى وترمى إلى نفس الهدف.
ولكن الحقيقة الغائبة أو التى ال يريد الساسة االلتفات
إليها أو االعتراف بها يكشفها لنا المراقبون الذين
شاركوا بنظرة موضوعية فى هذا الجدل الدائر الذى
فجرته حوادث متعاقبة لحرق العلم اإلسرائيلى و
قيام أطفال مسلمين بإحدى المدارس األلمانية بالتهكم
على أطفال يهود..وأولى هذه الحقائق صادرة عن
إحصائية أصدرتها المخابرات الداخلية حيث أشارت
إلى أن  %90من الجرائم التى شهدتها المانيا ضد
اليهود تعود إلى األحزاب اليمينية المتطرفة وإلى من
يعرفون بالنازيين الجدد.
ونفس هذه اإلحصائيات ايضا أشارت إلى أن هناك
 1468جريمة معادية للسامية منها  64جريمة عنف
وان  %94منها يقف وراءها اليمين المتطرف ،كما
أفادت المخابرات الداخلية األلمانية بان  30جريمة
من  36جريمة نفذها ايضا اليمين المتطرف .
وجاء فى تقرير معاداة السامية الذى تسلمة البوندستاج
(البرلمان األلماني) ان  %20من األلمان لديهم احكام
مسبقة معادية للسامية وان متوسط حاالت الجرائم
ضد السامية تصل إلى  1500حالة سنوية.

وقد استند المراقبون إلى تصريحات المستشارة
األلمانية نفسها و التى أعربت فيها عن عدم ارتياحها
لخضوع جميع المنشآت اليهودية من مدارس أو دور
عبادة للحراسة والتأمين  ..وهذا األمر يحدث قبل أن
تفتح المانيا أبوابها لالجئين العرب أو غيرهم..مما
يفسر أن الذين يعادون السامية ليسوا من العرب بل
من األلمان أنفسهم حيث ما زال فصيل كبير منهم ال
يرحب بوجود اليهود على أراضيهم  ..وهو ما يفسر
صعود نجم حزب اليمين المتطرف فى االنتخابات
التشريعية األخيرة.
ويقول المراقبون أيضا أن هناك خلطا واضحا لدى
بعض المهاجرين بين اإلسرائيلى واليهودى مؤكدين
أن هناك بعض الجماعات اليهودية ترفض ما تقوم
به الحكومة اإلسرائيلية تجاه قضايا االستيطان
واالعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني  ..لذلك
طالبوا بأن يفرق الساسة األلمان بين معاداة اليهود
النتمائهم الدينى وبين انتقاد الحكومة اإلسرائيلية
ألفعالها مع العرب.
هذا الخلط امتد بالفعل إلى الساسة األلمان الذين
جاءت تصريحاتهم لمغازلة الدولة اإلسرائيلية
دون أن تلتفت لحالة الغضب التى شعر بها
الالجئون جراء القرار األمريكى فقاموا بحرق العلم
اإلسرائيلى أمام السفارة األمريكية فى موقف ال
يستدعى على اإلطالق طردهم أو وضعهم فى قائمة
معاداة السامية.
األصل ألماني
وهذا اللفظ نفسه والذى بات اآلن حديث األحزاب
والحكومة ابتدعه مؤرخ نمساوى ونشره الصحفى
المانى فيلهام مار فى كتاب صدر فى أواسط القرن
التاسع عشر تحت عنوان «انتصار اليهودية على
األلمانية» وصف فيه تنامى قوة اليهود فى الغرب
خالل تلك الفترة  ..إن تعبير معاداة السامية لم يخرج
من بين يدى العرب والمسلمين الذين يقدسون الكتب

السماوية الثالثة وإنما يعادون الفكر االستعمارى
اإلسرائيلى الذى احتل أراضيهم وشرد شعبا كامال.
وقد أرجع المراقبون أصل معاداة السامية إلى المانيا
نفسها وذلك فى إشارة إلى األحداث التى شهدتها عام
 1881حيث طالب مستشارو اإلمبراطورية األلمانية
بسمارك بالتضييق على اليهود منددين بسيطرتهم
على الصحافة واألموال واالقتصاد مؤكدين فى
عريضتهم التى كانت أساسا إلقامة ما يسمى بمعاداة
السامية ان اليهود هم سبب كل مشكالت المانيا ..
تاريخ أوروبا وألمانيا يرصد العديد من المواجهات
مع المجتمع اليهودى وليس مع الديانة مما أفرز
اجياال متعاقبة لديها نفس العقيدة وهذا تحديدا ما
دعا «فيلكس كالين» الذى كلفته ميركل بمفوضية
لمكافحة معاداة السامية إلى القول إن معاداة السامية
موجودة بالفعل ودائما فى المانيا وطالب بضرورة
معرفة أين تكمن على نحو دقيق وأين نشأت ..
مؤكدا أن معالجة هذه األفكار داخل المانيا ال يمكن
أن تتحقق على المدى المتوسط أو الطويل.
وشهد شاهد إسرائيلي
الغريب هنا أيضا أن المؤرخ موشى تسيرمان
والسفير اإلسرائيلى السابق لدى برلين شيمون شتاين
كتبا مقالة مطولة فى صحيفة «فرانكفورت» أكدا
فيها أن الجدل الدائر فى المانيا حول معاداة السامية
يأتى فى إطار المناورة السياسية لصرف النظر عن
ان االعتداءات ضد السامية يرتكبها ألمان أصليون
 ..وقاال إن طلبهما بالتواصل مع معسكر الناخبين
الفعليين لحزب البديل ألجل المانيا ليس من أجل
معاداتهم للسامية ولكن لموقفهم من المسلمين الذين
يحاول البعض الزج بهم فى قائمة معاداة السامية.
بالفعل هناك من يحاول أن يلقى بسهام االتهام على
العرب والمسلمين بأنهم وراء االعتداءات على يهود
المانيا ولكن جميع الوقائع تؤكد أنهم براء منها .
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عين على الالجئين

د .أمير حمد
قال بيتر شالتور الصحفي األلماني المرموق أن
فصل السياسة الداخلية عن الخارجية ال يختلف عن
فصل المواطنين بالداخل عن الناس خارج حدودهم،
مما يعني فشل مثل السياسات في عالم اليوم.
هذه مقالة جديدة ضمن سلسلة "عين على الالجئين"
تحاول عكس مستجدات السياسة الداخلية والخارجية
األلمانية على حد سواء.
ما أن كشفت تفاصيل احتمال عدم التوفيق فيما
يخص طلبات اللجوء بوالية بريمن إال وطولب
زيهوفر وزير الداخلية بمحاسبة المسؤولين ،هذا
كما اتُهم بتقصيره عن متابعة ملفات الالجئين .أكثر
من  1200طلب لجوء أُجيز دون تحقيق دقيق في
مستندات وهوية الالجئين وعما اذا كانوا قد قدموا
سابقا طلبات لجوء ورفضت .اعتذر زيهوفر استنادا
إلى توليه حديثا لمنصب وزير الداخلية هذا كما
أنه أوقف تقديم وإجازة طلبات الالجئين في والية
بريمن .وقالت المسؤولة السابقة عن اجراءات
الالجئين أنها لم تخطئ في مراجعة طلبات الالجئين
وأشارت إلى كثرة الطلبات والضغط على العاملين
وضيق الوقت .من المعلوم بأن أكثر الطلبات التي
أجيزت في طلبات األكراد واليزيديين والنازحين من
شرق أفريقيا (أرتيريا) .قالت المسؤولة السابقة بأنها
لم ترفض طلب هذه االقليات المالحقة المضطهدة
المحوجة إلى رعاية واحترام حقوقها لشدة ما عانته
ولم تزل تعانيه في المنفى األوروبي.
تميزت والية بريمن وشمال ألمانيا عموماً باالنفتاح
على األجانب لكثرة الموانئ البحرية فيها وتداخلها
من ثم باألجانب القادمين وشغف التعرف على
حضاراتهم وعاداتهم ،هذا إلى انتشار األحزاب
اليسارية وحزب الخضر ذي الطابع األيكلوجي
واإلنساني ،نقول هذا ونشير إلى أن فقر واليات
الشمال مقارنة بالواليات الجنوبية الثرية الكارهة
لألجانب ساهم بشكل مباشر في تقديم طلبات
الالجئين هناك لتسامح موظفي اللجوء كما حدث في
مكتب  PAMFلالجئين في بريمن.
يرى أكثر من باحث بأن زيهوفر خرج من أزمة
النقد والتقصير في عمله كوزير للداخلية العتذاره
المهذب للحكومة األلمانية والشعب األلماني
وإسراعه بغلق مكتب طلبات الالجئين في بريمن
والتحقيق في الطلبات المُجازة وتسفير من أجُ يز
طلبه خطأ أو التسامح معه ال يتفق البتة مع اجراءات
اجازة طلبات اللجوء.

الالجئون يغيرون قواعد اللعبة

كان خروج زيهوفر من فضيحة  PAMFببريمن
مكسبا جيدا لحزبه  CSUالقادم على انتخابات
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برلمانية في الخريف القادم .يقول زيهوفر بأن أزمة
الالجئين ستجد حال حاسما في فترة توليه لوزارة
الداخلية وأن حزب  AFDلن يحل محل حزبه
بادعاءاته الكاذبة وشعاراته الفارغة من أي مضمون
وبُعدها عن الواقع واإلمكانيات السياسية.
عرف غاوالند رئيس حزب  AFDبكرهه للمستشارة
ميركل وتنكره لمشروع الرابطة األوروبية ،هذا إلى
جانب كرهه لإلسالم واألجانب ،السيما الالجئين
المتكسبين من الخزانة االجتماعية ـ وفقا لرأيه ،أما
حقده وكرهه األكبر ضد اليهود فمعروف ،اذ يرى
بأنهم طامة كبرى ووباء خطير تفشى في ألمانيا.
قال في خطبة له بأن حقبة هتلر والنازية ال تتجاوز
فراء طائر في تاريخ ألمانيا .لم يحبذ هذا التصريح
إال والردود الحاسمة السريعة الرافضة له ولحزبه.
يقول متحدث حزب  CDUالحاكم بأن هذا التصريح
يكشف القناع عن نازية وتدني هذا الحزب والقائمين
عليه ،يقول كيف يكون هتلر والنازية عبء خفيف
على كاهل ألمانيا وقد اغتالوا قرابة ستة مليون
يهودي ولوثوا تاريخ ألمانيا إلى اليوم ،اذ تظل تدفع
وترمم ما قوضته االمبراطورية الثالثة الهتلرية.
اننا وإذ نناقش قضية الالجئين واألجانب عموما
تجدنا مساقين إلى ضم اليهود كجالية صغيرة في
ألمانيا .يقول متحدث الجالية اليهودية بأن الدفاع عن
االقليات المضطهدة كاليهود في ألمانيا يتفق تماما
مع الدفاع عن الالجئين المشردين وجراء الحرب
وهضم حقوق االنسان االساسية.
كان وقد طالبت ألمانيا بدرج دول المغرب الثالث
المغرب تونس والجزائر ضمن الدول اآلمنة حتى
يتسنى أللمانيا إرجاع الجئيها إال أن اعتراض
المعارضة الخضر واليسار استنادا إلى سيادة
القمع في تلك الدول أوقف إدراج هذه الدول تحت
قائمة الدول اآلمنة ،أما الجئي أفغانستان فقد ارتأت
حكومة ميركل في الوقت الراهن ترحيل الالجئين
المرفوضين إلى األماكن اآلمنة في أفغانستان
وليس مناطق الحرب وسيطرة ونزاع الطالبان
وداعش والقاعدة ،ومثلما انتُقدت ألمانيا من أحزابها
المعارضة بأنها جهلت أو استخفت بفحص طلبات
الالجئين ـ أكثر من مليون الجئ منذ عام 2015
ـ والتسبب بالتالي في عدم التحري عن هويات
الالجئين ومعرفة األسباب الحقيقية للجوئهم ،انتقدت
كذلك من مكاتب الالجئين بعدم دعمها للموظفين
بتوسيع عددهم والتحري من أمانة المترجمين
والمساعدين تجاه اللوائح والقوانين األلمانية ،وليس
الالجئين أبناء جلدتهم أو معارفهم كما حدث في
والية بريمن أعاله.
جاء في أكثر من صحيفة ومجلة بأن ميركل كانت

تعرف الفوضى في مكاتب الالجئين منذ عام 2015
ورغم ذلك لم تساهم في حلها أو تقليص عدد
الالجئين!!

نقاط ومحاور

يظل اتهام ميركل بعدم التجاوب وإيجاد حلوال
للفوضى السائدة في مراكز تقديم طلبات الالجئين،
وكذلك نقد زيهوفر الندماج الالجئين وتصريحه بأن
االسالم ليس جزءا من ألمانيا ،عقبتان وذلك خطر
يقود إلى احتمال سقوطهما (ميركل و زيهوفر)
أو جرهما ومحاسبتهما من قبل األحزاب األخرى
واهتزاز مكانتهما في أعين الشعب على أحسن
الفروض .يقول زيهوفر بأن اندماج الالجئين في
الوقت الراهن مشروعا فاشال لعدم توفر إمكانيات
كافية وخطة ألمانية حاسمة لتعليمهم احترام عادات
وثقافة وتاريخ ألمانيا والمعيشة السلمية مع اليهود
في منآى عن آثار وتراكمات العداء والصراع بين
اسرائيل والشرق األوسط.
أما ميركل فلم تجد اعتذارا واضحا إلهمالها لحل
الفوضى التي حملت موظفين وعمال مكاتب اللجوء
إلى العمل بالقرارات الفردية الالمسؤولة لمعاينة
طلبات الالجئين .نعم لم تجد اعتذارا ألنها وفق
تصريحها لم تخطئ وتنجز وتتحرك وفق امكانياتها.
هل أخطأت ميركل بالفعل وتورطت في فوضى
مكاتب  PAMFلالجئين رغم معرفتها بذلك من
العام الماضي  2017أم أنها ضحية االلتزام بقوانين
وإجراءات الرابطة األوروبية المعنية بتوزيع
حصص الالجئين وبالتالي تدفقهم تباعا إلى ألمانيا
لينظر في طلباتهم عدد موظفين قلة ومكاتب غير
مؤهلة للبث في طلباتهم.
يالحظ ارتفاع ونجاح االحزاب اليمينية الرافضة
لألجانب والالجئين في أوروبا فها هي ايطاليا
تُحكم من حزبين يمينيين وكذلك سلوفينيا أما ألمانيا
فقد تمثلت أكبر معارضتها البرلمانية في حزب
 AFDالمتطرف المنبوذ ،نقول هذا ونذكر بأن هذه
التيارات نفذت بالدرجة األولى من رفض هجرة
الالجئين الضخمة بدءا بعام  2015وبشعارات
ترامب "أمريكا أوال ودعوته إلى استقاللية الدول
ومحاولة تفتيته للرابطة األوروبية كما يفعل بوتين
كذلك .ها هي والية بايرن تؤكد على مبدأ االستقاللية
كذلك وتحاول اتخاذ قراراتها بمعزل عن الحكومة
المركزية .يقول زيهوفر بأن والية بايرن ستُرحل
الالجئين بطائرات خاصة ما أن أكد رفض طلباتهم
وستشدد حراسة الحدود.
يقول باحث سياسي في اذاعة "فونك" بأن شعار
السرعة قبل الدقة الذي كانت تتبعه مكاتب BAMF

لفحص طلبات الالجئين الذي ورط المسؤولين بل
وميركل قد عاد من جديد متمثال في تسريع سفر
الالجئين دون مراعاة الدقة في طلبات كثير من
المتضررين حقا والعائالت .يتساءل هذا الباحث هل
دول المغرب آمنة فعال؟
دول ال تحترم حرية الرأي وحقوق اإلنسان لقد
أصبح تعجيل تسفير الالجئين اجراء شبه دائم
ومفروغ من أمره ليس في والية بايرن أو ألمانيا
بشكل عام بل في كل دول الرابطة بد ًء بإيطاليا
والنمسا .فاألولى منهما فقد قررت حكومتها اليمينية
الجديدة رفض حصتها تقسيم نسبة الالجئين على
دول الرابطة األوروبية هذا كما أعلنت المبادرة
بعقد اتفاقيات مع دول الالجئين وإيقاف دخولهم
إلى إيطاليا والمسارعة بتسفير المرفوضين منهم،
وفوق كل هذا قررت حكومة إيطاليا الجديدة االلتزام
ببرنامجها االنتخابي كما يفعل ترامب لتأكيد والئها
والتزامها للشعب والمرشحين لها ،وسارعت ايطاليا
باتهام ميركل بالدكتاتورة التي تفرض على ايطاليا
شروط التقشف وتسفير الالجئين وحراسة حدود
أوروبا الجنوبية ،بل ويرى  %50من اإليطاليين
أن الالجئين عبء وسبب مباشر في تفشي الجرائم
والفوضى .كل رابع ايطالي عاطل عن العمل مما
حمل الحكومة الجديدة على مكافحة البطالة وتأمين
الدعم االجتماعي والمعاشات بميزانية ودين جديد،
رفض البنك االوروبي قرض إيطالي ألنها الدولة
األولى األكثر ديونا في أوروبا إلى جانب اليونان.
يقول متحدث الحكومة الجديدة بأن إيطاليا ستحصل
على قرض ال يهم من أوروبا أو روسيا أو أمريكا
لتحسين وضع مواطنيها والخروج من شروط
وأوامر الرابطة األوروبية وهيمنة ميركل .لم ترد
ميركل بحدة على هجوم إيطاليا عليها ،بل أعلنت
رغبة حكومتها في حل أزمة بطالة الشباب في
ايطاليا .ربما تكون ورقة التهديد هذه ناجحة تفرض
على البنك األوروبي اقراض إيطاليا فدعمها من قبل
روسيا أو أمريكا وترامب يعني أول وأخطر خطوة
للخروج من الرابطة .ترامب واالنجليز يراهنان لفك
الرابطة األوروبية وينتظران بشغف خروج نعشها.
يقول ترامب بأن ميركل حطمت أوروبا بالالجئين
واستغلتها كسوق اقتصادي لتصدير منتجاتها ،ليس
غريبا أن يعلن ترامب حربا اقتصاديا على أوروبا
السيما ألمانيا التي هدد بأنه لن يترك سيارة ألمانية
واحدة تنافس سيارات أمريكية وأنه سيجر ألمانيا
لرفع ميزانية الدفاع إلى  %2لدعم الناتو بدال من
 .%1,2ال يهم ترامب دعم ألمانيا ألفريقيا واستقطاب
الالجئين ،فقط أن يدعم السالح شركات السالح
 NRAالمروجة لحكمه ،أما حربه االقتصادية فقد
مارستها أمريكا قبل  16عاما في عهد بوش وفشلت.
أما حفاظه على أمن أمريكا استنادا إلى الدستور
االمريكي فمغلوط ألن الدستور األمريكي لم يوضح
أمن أمريكا ،غير أن ترامب وضحه كما يرغب
بالحفاظ على الشركات االمريكية بأي شكل وإقصاء
المنافسة الخارجية وترهيب الدول المنافسة بسطوة
أمريكا العسكرية ...
ال غرابة أن يصرح سفير أمريكا الجديد بألمانيا بأنه

سيدعم األحزاب اليمينية في ألمانيا وأوربا والداعية
إلى القومية والتحوصل والرافضة لالنفتاح وهجرة
األجانب.
نقول هذا ونذكر بأن تصريح سفير أمريكا بألمانيا
المشجع لألحزاب التقليدية المتشددة تجاه االنفتاح
واألجانب قد وجد اعجابا كبيرا من كورتش مستشار
النمسا الشاب الحاكم هناك والمتحالف مع الحزب
اليميني الكاره لالجئين واألجانب ،كورتش نفسه
يقول معلقا على تصريح السفير األمريكي بمجلة
بورتال بأن السفير األمريكي بألمانيا بمثابة نجم
يسحق التقدير واالهتمام.
انتقد برلمانيون ألمان ريتشارد سفير أمريكا بألمانيا
هذا حتى أن مارتن شولتس  SPDوصفه بضابط
مستعمرات يهدد ويخطظ لمستعمريه.

لم يجد في زيارته لميركل في برلين محورا مهما
يجذبها لمحاصرة ايران وإيقاف التخصيب النووي
سوى االشارة إلى تضخم القوة العسكرية االيرانية
في الشرق األوسط وحرب إسرائيل وبالتالي قدوم
الجئين تلك المناطق إلى أوروبا وألمانيا .سافر
نتنياهو إلى فرنسا وإنجلترا ليجرهما إلى الوقوف
معه ضد إيران مستندا إلذلك االحتمال إان لم تساند
اسرائيل وأمريكا لحد العتاد العسكري وإيقاف
تخصيب النووي بإيران.
وكما جدرت االشارة سابقا بأن ملف الالجئين سهل
فتحه وتحريفه عن موضعه كما ينوي حزب AFD
في مسائلة ميركل عنه.
أسئلة ال تود توضيح األخطاء وإيجاد حلول وإنما
استقالة ميركل وشق الشعب وإثارة الفوضى وشعور
القومية النازية والحقد.

هل تخرج ميركل بل وألمانيا من أزمة وضغط
أمريكا وروسيا لها بل وطمع بعض دول الرابطة
كايطاليا بأن تنهار اقتصاديا وتعود لدول جنوب
أوروبا سيادتها الداخلية وليس القيادة بالعصا/
سياسة التقشف التي تفرضها ميركل .ومن جانب
آخر تورطت ميركل في خضوعها لمسائلة برلمانية
رسمية حادة عن ملف الالجئين في والية بريمن
السابق ذكره بل وطالب حزب  AFDو FDP
بالتحقيق عن كل طلبات الالجئين المجازة في كل
الواليات وموقف ميركل منها.
يقول لندر رئيس الحزب الليبرالي بأنه سيخضع
ميركل لمسائلة عنيفة بد ًء من لماذا فتحت حدود
ألمانيا لالجئين ،ويذهب حزب  AFDاكثر اذ يسأل
ميركل بأي حق وإجراء قانوني أو دستوري فتحت
الحدود ومسائلتها كذلك عن حوادث الالجئين
االرهابيين الذين اغتالوا بهويات مزورة مثل
عمري في برلين .يقول متحدث  AFDبأن كثيرا من
الحوادث االرهابية وقعت في غضون فوضى فحص
وإجازة طلبات الالجئين .ليست ميركل وحدها التي
ستخضع للمحاسبة بل وزارة الداخلية ودي ميزير
وزيرها السابق.
ال يفوت على المتتبع لملف الالجئين مدى أهميته
بل وعالميته فنتنياهو رئيس وزراء إسرائيل مثال

خاتمة

هل تنجو ميركل؟

لم تبدأ انتخابات والية بايرن البرلمانية بعد ،إال أن
مارتن سودة رئيس وزرائها يحشد لها بكل السبل
لسحب البساط من تحت حزب البديل الرافض
لألجانب والالجئين .صرح سودة بأن واليته ستوقف
دعم الالجئين نقداً وتحويل الدعم المالي إلى بضائع
ومشتريات ضرورية  ،هذا كما أكد على تأمين حدود
بايرن لمنافستها للنمسا وألنها الممر األقرب إلى
ألمانيا ودول غرب أوروبا .يظل سودة الذي شغل
منصب وزير مالية بايرن شخصية تمثل الحزب
التقليدي المتشدد ،السيما وأنه تلميذ لشتراوس رئيس
وزراء بايرن األسبق الشعبوي الداعي إلى حوصلة
بايرن ورسم صورة مخيفة ومنبوذة عن األجانب.
يقول باحث سياسي بأن والية بايرن ال تطالب
باالنفصال ألنها دولة مستقلة عن المركز برلين
وأوضح مثال في ذلك اغالقها لحدودها وتسفير
الالجئين بطائرات خاصة بها ومنعهم من الدعم
المالي المباشر بل ومحاولة فرضها على الواليات
األخرى بتبني وتشييد مراكز تسفير كما في بايرن.

من كان يتوقع أن هجرة الالجئين ستزلزل كيان
المجتمعات الغربية وتظهر مدفون العنصرية
في بعضها.
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عادل فهمي
على مدار  14عاماً تقريباً من توليها منصب
مستشارة أللمانيا ،ح َّددت أنجيال ميركل وجسدت
أرضية مشتركة ألوروبا :براغماتية ،توافقية،
ُربحة ،بورجوازية صغيرة،
داعمة لمنافع التجارة الم ِ
وفوق كل شيء مستقرة.
لذلك ال عجب َّ
أن زعيمة القوة االقتصادية الرئيسية
بين دول أوروبا الوسطى هيمنت على المركز
السياسي لفترة طويلة.
ماذا لو سقطت ميركل ؟
هذه أسئلة تزداد إلحاحيتها في الوقت الذي تكافح فيه
الزعيمة األوروبية ،التي كانت في يوم من األيام
ائتالف ممزق.
حصينة ،من أجل الحفاظ على تماسك
ٍ
صدام مفتوح،
فقد انزلقت حكومة أنجيال ميركل إلى
ٍ
في الوقت الذي تصارع فيه المستشارة المُحنَّكة
الحتواء الجدل الدائر داخل تكتلها السياسي المحافظ
حول سياسة اللجوء.
حسب صحيفة  The Financial Timesفقد
وضع الصدام ميركل في مواجهة مع هورست
زيهوفر وزير الداخلية ورئيس االتحاد االجتماعي
المسيحي  ، csuوهو الحزب البافاري الشقيق
لالتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تتزعمه ميركل.
َّ
لكن هذه التوترات بين الحزبين تسلط الضوء على
خالف أكبر بين السياسات األلمانية ونظيرتها
وجود
ٍ
األوروبية حالياً ،في الوقت الذي يواجه فيه القادة
األوروبيون ثور ًة شعبية بسبب ارتفاع أعداد
الالجئين الذين يتوافدون إلى القارة منذ .2015
ً
وكان من المقرر َّ
خطة لتشديد
أن يستعرض زيهوفر
نظام اللجوء إلى ألمانيا ،لكنَّه اضطر إللغاء الحدث
بعد َّ
أن رفضت ميركل التصديق على إجراء واحد
مهم تتضمنه حزمة اإلجراءات التي طرحها الوزير.
إذ يرغب زيهوفر في السماح للشرطة األلمانية على
الحدود برفض عبور الالجئين في
حال كانوا مسجلين بالفعل لدى دولة
أوروبية أخرى .بيد َّ
أن ميركل قالت
ً
َّ
إن هذه السياسة تأتي خالفا لمسعاها
لتطبيق حل أوروبي جماعي لمشكلة
الالجئين.

العام لالتحاد االجتماعي المسيحي من َّ
أن حزمة
اإلجراءات التي طرحها زيهوفر للتعامل مع اللجوء
ً
"قضية مصيرية" أللمانيا ،وأي شخص سيسلك
تعد
ً
ً
منعطفا خاطئا في هذه المسألة سيرتكب خطيئة
ضد بلده ويخاطر بمستقبل الوحدة (بين االتحادين
االجتماعي المسيحي  ،csuوالديمقراطي المسيحي
 )cduكحزب واحد يمثل الشعب".
في حين قال محللون ومسؤولون َّ
إن النزاع بين
ميركل وزيهوفر يُ َعد تكراراً جزئياً لمشهد الجدل
السياسي الذي أحاط بقرار المستشارة بقبول أكثر
من مليون طالب لجوء من سوريا وأفغانستان ودول
أخرى منكوبة في الفترة التي ضربت فيها أزمة
الالجئين أوروبا بين عامي  2015و.2016
ويضيف التقرير :لطالما اعتبر منتقدو ميركل
أن قرارها خطأٌ
المحافظون من داخل حزبها َّ
مصيري مهَّد الطريق أمام صعود حزب "البديل من
أجل ألمانيا" اليميني المتطرف .إذ نجح هذا الحزب
العام الماضي  2017في دخول البرلمان االتحادي
ألول مرة ،بعد انتزاعه آالف األصوات من ائتالف
االتحاد الديمقراطي المسيحي واالتحاد االجتماعي
المسيحي.
مشرّ ٌع بارز
من جانبه ،قال كارستن شنايدر ،وهو
ِ
في الحزب الديمقراطي االجتماعي ورئيس كتلة
الحزب داخل البرلمان" :لدي انطباع َّ
بأن هذا
السؤال يدور في جوهره حول من لديه السلطة
داخل ائتالف االتحاد الديمقراطي المسيحي واالتحاد
االجتماعي المسيحي .هذا تكرار للنزاع الذي اشتعل
في .″2015
ويُعد الحزب الديمقراطي االجتماعي  csuشريكاً
صغيراً داخل االئتالف الضخم لميركل ،لكنَّه
يكتفي حتى اآلن بمراقبة الخالف الدائر في معسكر
المحافظين من على المقاعد الجانبية.

حزب البديل يرعب زيهوفر
وبالنسبة لزيهوفر واالتحاد االجتماعي المسيحي،
يشكل حزب البديل من أجل ألمانيا على وجه التحديد
تهديداً سياسياً حاداً .إذ من المقرر َّ
أن تعقد والية
بافاريا انتخاباتها اإلقليمية في نوفمبر العام الجاري
 ،وتشير استطالعات الرأي األخيرة إلى َّ
أن أدا ًء
قوياً من جانب البديل من أجل ألمانيا يُم ِكن َّ
أن يُف ِقد
االتحاد االجتماعي المسيحي غالبيته الساحقة الثمينة
في الوالية.
فيما حذر دانييل جونتر  -رئيس وزراء والية
شليسفيغ-هولشتاين المُن َتمي إلى االتحاد الديمقراطي
المسيحي -الحليف البافاري لحزبه من عدم تصعيد
حوار مع مجلة دير شبيغل قال:
النزاع .وفي
ٍ
"أنصح الجميع بعدم الدخول في مزايدة مع حزب
البديل من أجل ألمانيا .وأعتقد أيضاً َّ
أن االنتخابات
ً
اإلقليمية الوشيكة ال يمكن َّ
أن تكون سببا للتغاضي
عن كل شيء".
ولدى ميركل أيضاً
ٌ
حافز قوي للتشبث برأيها ،السيما
َّ
ألن أية خطوة أحادية الجانب لغلق الحدود األلمانية
اآلن يمكن َّ
أن تُعتبر تخلِّياً عن الموقف الذي اتخذته
في عام  .2015وأوضحت المستشارة أيضاً في
األيام الماضية أنَّها تريد صياغة نهج أوروبي موحد
نحو سياسة اللجوء.
وتدعو خطتها إلى عدة أشياء من بينها تأسيس
وكالة تابعة لالتحاد األوروبي لالجئين لتولي طلبات
اللجوء الفردية والتعامل مع المهاجرين في أثناء
عبورهم إلى داخل أراضي االتحاد األوروبي.
حديث من َّ
أن الجدل حول
وحذرت ميركل في
ٍ
ً
ً
الهجرة "يُم ِكن َّ
ُلحق ضررا شديدا بأوروبا".
أن ي ِ

صراع سياسي الغير
وأعربت المستشارة األلمانية عن
أملها في َّ
أن ي َُحل هذا الخالف ،غير
أن ُّ
َّ
تدخلها لم يساعد كثيراً على تهدئة
التوترات ،أو حتى إيقاف الحرب
الكالمية بين داعميها ومسؤولي
الحزب الذين يدعمون الموقف
المتشدد لزيهوفر.
وحذر ماركوس بلوم األمين
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Versicherung, Vorsorge und Vermögensaufbau

اﺳﺗﺷﺎرات ﻣﮭﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ

Professionelle Beratung im Privat- und Firmenbereich.

ـ ﺗﺄﻣﯾن اﻟﺳﯾﺎرات
ـ ﺗﺄﻣﯾﻧﺎت ﻟﻠﻣﻧﺎزل
ـ ﺗﺄﻣﯾﻧﺎت اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ
ـ ﺗﺄﻣﯾﻧﺎت اﻟﺣوادث
ـ ﺗﺄﻣﯾﻧﺎت اﻹﺻﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل
ـ ﺗﺄﻣﯾﻧﺎت ﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ ﻟﻸﺳﻧﺎن
ـ ﺗﺄﻣﯾﻧﺎت اﻟﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ
 ﺗﺄﻣﯾﻧﺎت اﻟﺣﻘوق اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺗﺄﻣﯾن ﻣﺣﺗوﯾﺎت اﻟﺷرﻛﺎت-

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

. اﻟﺗﻲ ﺗﻐطﻲ ﻣﻌظم اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻋﻣﻼﺋﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﻌﻣﻠﯾﺔ،وﻟدﯾﻧﺎ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت اﻷﺧرى

Jomanah El-Nejmi
Kundenberaterin in der Firmenfachagentur Teja Pauli
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Enzianstr. 2, 12203 Berlin
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: 08:30 - 15:00 Uhr
und nach Vereinbarung

Beratung zu Versicherungen und deren Vermittlung als Vertreter mit Gewerbeerlaubnis (§ 34d Abs. 1 GewO) ausschließlich an die sowie für Rechnung und im Namen der
Versicherungsunternehmen der Allianz. Eingetragen im Versicherungsvermittlerregister unter Nummer D-HKOR-599LX-04 (Teja Pauli), DIHK e.V., Breite Straße 29, 10178 Berlin,
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أحمد الجمال
برزت قضية الهجرة بشدة على األجندة السياسية
األوروبية في الفترة األخيرة مع ا موعد القمة
األوروبية التي يراد منها أن تساعد في إيجاد ردود
على العديد من األسئلة المهمة.
ملف الهجرة من أهم المواضيع التي بحثتها قمة
االتحاد األوروبي .وبحث قادة االتحاد إصالح
سياسات االتحاد في مجال الهجرة ،ومن المرتقب
إ قرارا االجراءات حول منع تنقل األشخاص الذين
قد حصلوا على حق اللجوء في إحدى دول االتحاد.
واقترحت المفوضية األوروبية تخصيص نحو
 35مليار يورو ضمن ميزانية االتحاد األوروبي
للفترة  2027 – 2021لتطبيق السياسات في مجال
الهجرة ،وهذا يزيد بثالثة أضعاف عن المبلغ الوارد
في الخطة الحالية لألعوام .2020 – 2014
وحسب معطيات منظمة الهجرة الدولية ،وصل إلى
أوروبا هذا العام  32ألفا من المهاجرين .وفي العام
الماضي بلغ عدد طالبي اللجوء في االتحاد األوروبي
أكثر من  728ألف شخص .وعلى الرغم من تقلص
هذا العدد بالمقارنة مع مؤشرات عام  ،2016ال بد
من اإلشارة إلى أن هذا العدد كان هائال في ،2016
حين بلغ  1.3مليون طلب.
وأصبحت قضية الهجرة محل خالف كبير بين دول
االتحاد األوروبي ،حيث ترفض دول مثل جمهورية
التشيك وهنغاريا استقبال الالجئين على أراضيها.
كما تتخذ النمسا موقفا متشددا بشأن قضية الهجرة.
فقد تحدث المستشار النمساوي عن ضرورة حماية
حدود االتحاد األوروبي والتصدي للهجرة غير
الشرعية ،محذرا أوروبا من كارثة.
وتوجد هناك خالفات أيضا بين الدول التي تستقبل
الالجئين .وبمثابة دليل على ذلك ،كانت الفضيحة
المتعلقة بسفينة "أكواريوس" التي كان على متنها
نحو  600مهاجر والتي رفضت إيطاليا استقبالها في
موانئها .وتسبب ذلك بأزمة دبلوماسية بين إيطاليا
وفرنسا على إثر ردود فعل فرنسية شديدة اللهجة.

قبل حلفائها ،ناهيك عن تعزيز مواقع اليمينيين في
البرلمان.
وتقدم وزير الداخلية األلماني ،زعيم حزب االتحاد
المسيحي االجتماعي  CSUهورست زيهوفر خطة
عامة في مجال الهجرة تقضي ببعض القيود على
دخول مهاجرين من دون التنسيق مع أعضاء آخرين
في االتحاد األوروبي .وعارضت ميركل هذه
الخطة ،مشيرة إلى أنها ال تريد أي خطوات أحادية
الجانب في هذا المجال ،وطلبت مهلة أسبوعين
للبحث عن حل أوروبي مشترك لهذه القضية.
ترامب يصب الزيت على النار
وعلى ما يبدو ،فإنه ال يستغل موضوع الهجرة
الساسة األوروبيون فحسب ،بل والرئيس األمريكي
دونالد ترامب ،الذي كانت سياسته المتشددة في
مجال الهجرة أحد أهم عناصر برنامجه االنتخابي،
والذي بدأ يتحدث عن قضايا أوروبا من أجل تبرير
موقفه.
وقد انتقد ترامب بشدة السياسات األوروبية في مجال
الهجرة ،معتبرا السماح بدخول آالف المهاجرين
"خطا كبيرا" ،وأن المهاجرين أنفسهم "تحد للثقافة"
األوروبية.
كما تحدث ترامب عن تنامي معدالت الجريمة
في ألمانيا بسبب المهاجرين .وفيما ال تتطابق هذه
التصريحات مع المعطيات الرسمية عن مستوى
الجريمة في ألمانيا ،الذي هو األدنى حاليا منذ
التسعينات ،من غير المستبعد أن تجد آذانا صاغية
داخل الواليات المتحدة وتساعد ترامب على حشد
التأييد لسياساته ،وخاصة في ظل عالقات صعبة بين
إدارته والدول األوروبية.
وعلى خلفية كل هذه التطورات ،ال يوجد ما يدعو
للتفاؤل بشأن مصير الالجئين في أوروبا ،حيث

ال تزال قضايا المناطق التي يأتون منها عالقة،
وحل قضية الهجرة ال تزال مرهونة بنجاح الدول
األوروبية في تجاوز خالفاتها ،علما بأن كل دولة لها
حسابات سياسية واقتصادية خاصة بها.
ايطاليا الجديدة
قال وزير الخارجية اإليطالي إنزو موافيرو ميالنزي
إن النهج المتشدد الذي تتبناه الحكومة اإليطالية
الجديدة هو السبيل إلقناع شركاء االتحاد األوروبي
للعمل بـ"طريقة مختلفة" تجاه الهجرة.
وصرح ميالنزي ،وهو من التكنوقراط والقاضي
السابق بإحدى محاكم االتحاد األوروبي في تصريح
"هدفنا ،إحياء ضمائر حكومات االتحاد األوروبي،
لدفعها للعمل بطريقة أخرى فيما يتعلق بالهجرة".
وأضاف" :تود إيطاليا أن يقيم االتحاد األوروبي
مراكز استقبال في دول المنشأ والعبور للمهاجرين،
للتعامل مع طلبات اللجوء وإقناع بعض المهاجرين
بعدم المضي ُقدما إلى أوروبا".
وتابع موافيرو ميالنزي قائال للمهاجرين"ستكون
هناك أماكن مساعدة ولجوء ،حيث يمكنكم تغيير
رأيكم والعودة إلى بالدكم بدعم مالي من االتحاد
األوروبي" ،مشيرا إلى أن روما ستجدد أيضا
دعواتها التخاذ آلية الزامية لالتحاد األوروبي إلعادة
توزيع طالبي اللجوء عبر االتحاد.
جدير بالذكر أن الحكومة ،التي يدعمها حزب رابطة
الشمال اليميني ،وحزب "حركة خمس نجوم"،
أغلقت تماما موانئها أمام قوارب إنقاذ المهاجرين،
التي تديرها مؤسسات خيرية.

والسؤال ماذا ينتظر المهاجرين في حال عدم
إيجاد حل؟

صناعة العدو  ..سياسة يمينية
وتحولت قضية الهجرة والمهاجرين إلى عامل جديد
في السياسة الداخلية في العديد من الدول األوروبية.
ويشير المراقبون إلى تنامي شعبية قوى اليمين
واليمين المتطرف في مختلف الدول األوروبية.
ومن آخر األمثلة على ذلك فوز اليمينيين في
االنتخابات األخيرة لدى كل من هنغاريا والنمسا،
وتحقيق حزب "بديل أللمانيا" اليميني المتطرف
نتيجة غير مسبوقة في انتخابات البوندستاغ ،مع أنه
لم يفز فيها.
وفي هذا الصدد ال بد من اإلشارة إلى المشهد
السياسي الداخلي في ألمانيا ،حيث تواجه المستشارة
أنغيال ميركل ضغوطات غير مسبوقة حتى من
15

إميل أمين
على مشارف نهايات العقد الثاني من القرن الحادي
والعشرين يشعر المرء وكأن هناك حالة انتكاسة في
أجواء النهضة التي عرفتها أوروبا تلك القارة ،التي
تندر عليها وزير الدفاع األمريكي السابق دونالد
رامسفيلد في إدارة بوش االبن بوصفها القارة العجوز
 ..لكن ماذا تريد أوروبا؟
المتابع إليقاعات الحالة السياسية هناك منذ فترة يدرك
إدراكا تاما أنها ردة في طريق معكوس عن ذاك الذي
سلكته من قبل ،حين أرادت أن تنهض من كبوتها
اإلنسانية فكان العلم والعقل روادها ،والحريات الدينية
والمدنية ديدنها ،ما قادها إلى موقعها وموضعها
الحالي وسط قارات العالم.
ولعل السؤال الذي يواجه القارئ في اآلونة األخيرة
ما الذي يستدعي إعادة قراءة معمقة لملف «النهضة
–  Renaissanceـ األوروبي؟
الشاهد أن الجواب يتصل اتصاال وثيقا ولصيقا بحالة
القوميات المتصاعدة والتيارات اليمينية األقرب إلى
األصولية التي باتت تخيم على السماوات األوروبية،
وقد ال يكون ما جرى في إيطاليا مؤخرا من وصول
أحزاب لها ملمح تمييزي متطرف مثل جماعة
«النجوم الخمس» إلى مقاعد الحكم هو آخر تلك
العالمات ،مع األخذ بعين االعتبار ما لهذه الجماعات
من نظرة متدنية ضد العالمين العربي واإلسالمي
عامة ولكثير من مسلمي أوروبا بنوع خاص.
والشاهد ان نظرة سريعة على حال التيارات
المتطرفة في أوروبا تفيدنا بأنها دخلت إلى عدد من
الحكومات األوروبية بما فيها اليونان والمجر وبولندا،
وباإلضافة إلى سيطرة جزئية لها في بعض دول
الشمال األوروبي مثل فنلندا والنرويج والسويد ،عطفا
على وصول مائة عضو من تلك الجماعات للمرة
األولى إلى عضوية البرلمان األلماني «البوندستاج».

السؤال البديهي في هذا السياق «كيف سيضحى
شكل العالقة بين حكومات أوروبا من جهة وبين
المسلمين المقيمين على أراضيها من جهة ثانية؟
لتكن إيطاليا تحديدا النموذج والمقياس في هذه القراءة
والتي ال تفي هذا الموضوع الشديد األهمية حقه،
سيما وان تلك العالقة سوف تؤثر حتما على مسار
العالقات األوروبية – العربية أوال بحكم الجغرافيا،
وثانيا على العالقات األوروبية -اإلسالمية بحسب
معطيات التاريخ.
يمكن القطع بداية ان أولى نتائج فوز تيارات اليمين
المتشدد في أوروبا تتصل بتأثر البالد بنزعة متطرفة
شديدة تجاه المسلمين والالجئين الذين يكن لهم «حزب
الرابطة» عطفا على حركة «النجوم الخمسة» ُكرها
كبيرا األمر الذي تجلى مؤخرا في قيام أحد أعضاء
الحزب بإطالق النار على عدد من الالجئين في شهر
فبراير الماضي.
لن يتوقف األمر عند هذا المنحنى فحسب ذلك انه
حتما سوف نرى حالة من حاالت التضييق على
مسلمي إيطاليا عبر المزيد من القوانين التمييزية،

وإرهاصات المشهد تنبئ بان ذلك سيكون كذلك،
فقد دفعت سلطات شمال إيطاليا إلى إقرار منع بناء
المساجد في اإلقليم منذ بضعة أشهر ،وقبل شهر من
عقد االنتخابات األخيرة وعد زعيم حزب الرابطة
سالفيني الناخبين بانه سيغلق المراكز اإلسالمية كافة
داخل إيطاليا في حال فوزه ،متهما إياها بممارسة
نشاطات ممنوعة وغير قانونية.
جزء آخر ودوافع أخرى سوف يستغلها اليمين
اإليطالي المتطرف في سعيه إلثارة نعرات مضادة
لمسلمي إيطاليا منطلقها هو الهجرة والمهاجرون،
وهؤالء كما تبين الحقائق جلهم من المهاجرين
المسلمين سواء أولئك الذين نزحوا بفعل زمن الربيع
العربي ،أو من جراء هجرات الفقر والبؤس من عمق
القارة اإلفريقية إلى شمالها ،مستغلين ثغرات في جسد
بعض الدول السيما ليبيا ،ومن هناك عبر المتوسط
تمضي القوارب بالالجئين ،وفيما بعضهم يقدر له
النجاة والوصول يلقى البعض اآلخر حتفه في اليم
غرقا ونهاية سيكون هؤالء وأولئك أمام معارضة
مطلقة وإجراءات مشددة تمنع دخولهم إلى البالد في
ظل الدعوات المتشددة التي يقدمها اليمين المتطرف
لمنعهم من الوصول إلى الشواطئ وإغالق الحدود
في وجوههم ،فاليمين اإليطالي ينادي بترك الالجئين
القادمين من إفريقيا بنوع خاص في البحر المتوسط
دون تقديم المساعدة لهم األمر الذي سيؤدي حتما إلى
غرق المزيد من المهاجرين في البحر.
ما يحدث في أوروبا اليوم من انتكاسة للحريات
الدينية واالجتماعية للمسلمين بنوع خاص هو
أفضل خدمة يقدمها األوروبيون لجماعات الظالم
واألصولية في العالم كافة ،إذ يعطونهم المبرر
األدبي واألخالقي ألساطيرهم الزائفة حول كراهية
األوروبيين المتجذرة في نفوسهم للمسلمين وللعرب
ومن هذا المنطلق يسهل لهؤالء ان يجندوا شبابا يافعا
يائسا أو محبطا من األوضاع األوروبية وعلى هذا
األساس يمضي في طريق التطرف.

واقع األمر
هناك في واقع األمر طبائع جديدة لألشياء وحقائق
مستجدة لألمور وتغيرات ديموغرافية سوف تؤثر
تأثيرا مؤكدا على واقع أوروبا في قادم األيام وبنوع
خاص لجهة تعداد سكانها ونسبة المسلمين في الغرب
عموما… ماذا عن هذه التبدالت والتغيرات؟
قبل بضعة أسابيع كان مركز «بيو» لألبحاث في
واشنطن وهو احد اهم المراكز ذات الموثوقية يتناول
قضية تعداد سكان أوروبا من المسلمين ،ويرى
ان هؤالء سوف يزداد وجودهم على األراضي
األوروبية ،وهناك لذلك أسباب ال يد لمسلمي أوروبا
فيها وجلها يتصل برفض شباب أوروبا فكرة الزواج
واالرتباط واإلنجاب الذي كادت معدالته تصل إلى
الصفر في اآلونة األخيرة.
هذه الحقيقة في واقع األمر ولدت حالة من التعصب
والتزمت الكبيرين في الداخل األوروبي ،وروج

البعض لطرح أوروبا المتأسلمة خالل فترة زمنية
وجيزة ما ولد وال شك ردات فعل غير عقالنية
عند كثير من الجماعات السياسية التي رأت في
األمر كارثة ديموغرافية تهدد جذور أوروبا الدينية
واالجتماعية .ولن يتوقف المشهد عند المهوسين من
اليمين بل تعداه إلى جماعات وأفراد حكومية ،وما
صرح به وزير داخلية ألمانيا زيهوفر عن المسلمين
في ألمانيا بوصفهم ال يمثلون جزءا من التراث
األلماني مثال على ذلك.
منذ عشر سنوات أو يزيد قليال واألوروبيين يجدون
أنفسهم تحت ضغط هائل من أزمة اقتصادية طاحنة
جعلت جلهم غير قادر على الخروج من مأزق اإلنفاق
اليومي حيث تضاءلت القوة الشرائية لألوروبيين
بشكل غير مسبوق.
في هذا اإلطار بدا وكأن نظرية الكبت واإلسقاط
تفعل فعلها في التاريخ األوروبي المعاصر بمعنى
ان األوروبيين قد أسقطوا كل ما لديهم من إشكاليات
على المهاجرين ،وقد كان المسلمون منهم في مقدمة
الضحايا بوصفهم األغراب الذين يتطلعون لسلب
خيرات األوروبيين.
قطاع آخر من مسلمي أوروبا زاد الطين بلة وهو
اعتراف البد لنا من اإلشارة إليه حتى يمكن إعادة
األوروبيين إلى مسار التنوير ،إذ روج بعض
األصوليين منهم السيما الجماعات المعروفة بميولها
المتطرفة والبعيدة عن اإلسالم السمح والمعتدل لفكرة
أسلمة أوروبا ،ولم يواروا أو يداروا فرحتهم بفرصة
ارتفاع عدد المسلمين ،وكأن المسلمين في أوروبا
في معركة وجودية أو «حرب ديموغرافية» مع
اآلخرين..
األمر الثالث الذي دفع أوروبا اليوم خارج أطر
التنوير التقليدية ويزخم تيارات االنتكاسة من اليمين
والمتطرفين يرتبط بتصاعد موجات اإلرهاب فكل
عملية إرهابية تحدث على األراضي األوروبية
تسحب من تحت أرجل األوروبيين الداعين للتنوير
البساط وتمده واسعا جدا تحت أرجل الشعبويين ما
يتطلب مجابهة حقيقية لإلرهاب بالفكر قبل األدوات
اللوجستية أوروبيا وعربيا.

تراث وميراث أوروبا في امتحان حقيقي
القول بأنه تراث تنويري أصيل حقيقة ال غبار عليها
حتى الساعة والدليل ان بعض الدول األوروبية ال
تزال تغطي هؤالء األصوليين من العالم اإلسالمي
بغطاء الحريات وحقوق اإلنسان وال تزال حرية
المعتقد وما تتضمنه من حرية ممارسة الطقوس
الدينية حق أساس في كل دساتير أوروبا ،لكن المؤكد
أيضا أنها دساتير بشرية ما يعني انه حال الخطر
يمكن ألصحابها ان يغيروها بموافقة أجماعية أو
بأغلبية تقرها الديمقراطيات الغربية.
هنا يضحى االختبار حقيقيا ،والمسألة معقدة ومرتبطة
بمناحي اقتصادية واجتماعية ،تاريخية ودينية ،في
عالم بات معقدا بدرجة غير مسبوقة وبخاصة في ظل
التشابك المعرفي والمعلوماتي بين الشرق والغرب،
الشمال والجنوب.
ويبقى السؤال ما المطلوب من مسلمي أوروبا في
قادمات األيام؟
17

د .نزار محمود
يعيش في ألمانيا ،وحسب تقديري الشخصي ،ما
يقرب من المليون ونصف ،وقد يزيدون ،من ذوي
األصول العربية ،أي المنحدرين من بلدان الوطن
العربي .وهناك اختالفات في الرأي واإلحصاء حول
هؤالء العرب ،فهل من يولد في المانيا هو عربي،
وذاك الذي أحد والديه ألماني أو غير عربي هو
عربي وما شابه.
ومعروف أن النسبة الكبرى من هؤالء العرب أتوا
الى ألمانيا ألسباب قاهرة (عسكرية ،سياسية ،أمنية،
اقتصادية ،ثقافية) حاملين معهم همومهم وأحالمهم.
بالمقابل فإن أللمانيا دوافعها من انسانية وسياسية
واقتصادية ،في منح حق االقامة ،وهي تعمل وتسعى
إلدماج هؤالء العرب في مجتمعها بما يساهم في
السلم االجتماعي والمشاركة االقتصادية .من أجل
ذلك تنفق ألمانيا مليارات اليوروات على استقبال
وإسكان وإعاشة وتعليم وتطبيب وغيرها من
الخدمات اإلنسانية لهؤالء القادمين من األجانب.
ونحن ،هؤالء العرب ،بشر لنا أوطاننا وتاريخنا
وثقافتنا وأحالمنا ،وال يمكن أن ننسلخ عنها تماماً،
أو ننساها أو نتناساها.
فالفلسطينيون أصحاب قضية ،وبقية العرب في
ألمانيا تربطهم ثقافتهم وجذورهم بأوطانهم ،وهم
يجدون أنفسهم في التزامات وجدانية كبيرة تجاه تلك
األوطان وأهليهم.
ولعل المواقف والنشاطات السياسية هي أكثر
المجاالت التي يعبر هؤالء من خاللها عن ذلك
االلتزام واالرتباط الوجداني بقضايا أوطانهم.
وألمانيا بلد أوروبي له واقعه وخصوصياته السياسية
والتاريخية والثقافية واالقتصادية واالجتماعية
وكذلك تحالفاته والتزاماته ومصالحه ومواقفه تجاه
المسائل الدولية ،ومنها وفي مقدمتها بالطبع ،القضية
الفلسطينية.
كما تمتاز المجتمعات االوروبية بمساحات
وفضاءات لحريات سياسية غير تلك التي نعرفها
في بلداننا العربية ،لكنها ليست سائبة كما قد يتوهم
البعض ،على الرغم من إرتفاع سقوفها.
وحول تلك النشاطات السياسية لجالياتنا العربية في
ألمانيا أطرح المالحظات التالية:
ـ إن غالبية النشاطات السياسية للجاليات العربية
تدور حول قضايانا السياسية المحلية ،وهو أمر
إنساني ال يمكن إنكاره أو حتى إستهجانه طالما
مورس في إطار قوانين البلد النافذة.
ـ ليس هناك تقريباً من حركة أو حزب أو تجمع
سياسي في بلداننا العربية ال يجد من يمثله بين ابناء
الجاليات العربية في المانيا.
ً
ـ هناك من االحزاب من يمارس نشاطه تنظيميا في

المانيا وفق النظام الداخلي لحزبه األم.
ـ جميع تلك االحزاب غير مسجلة رسمياً كأحزاب
لدى السلطات االلمانية وإنما تعمل تحت مسميات
اخرى وفي صيغ جمعيات ثقافية أو تعليمية أو
مراكز رعاية ومساعدة وما شابه ،وليس في ذلك
كشفاً محذوراً لسر .
ـ أغلب هذه االحزاب تستهدي ببرامج أحزابها األم
في بلداننا العربية وتعمل وفق توجيهاتها.
ـ تتعاون هذه االحزاب أحياناً مع بعض القوى
السياسية أو االجتماعية أأللمانية التي تقف الى جانب
قضاياها وتناصرها الى حد ما.
ـ هناك نشاطات وفعاليات ،غالباً ما تكون شخصية
أو فردية ،في اطار احزاب أو منظمات سياسية
ألمانية وبالتالي تخرج ،بالطبع ،في نشاطاتها
وفعالياتها وأهدافها عن قضايانا المحلية الى االلمانية
أو الدولية.
الموقف الرسمي للجهات االلمانية من النشاطات
السياسية للجاليات العربية:
انطالقاً من أهداف سياسة اللجوء في المانيا
ودوافعها ،وباإلشارة الى سعي الجهات المسؤولة
الى دعم اندماج االجانب ومنهم العرب وكذلك الى
السياستين الداخلية والخارجية وقوانينها ،فإن موقف
ألمانيا من النشاطات السياسية العربية يتأرجح بين
قوانين الحريات السياسية وحقوق االنسان التي
يحكمها الدستور األلماني من ناحية ،وبين التزامات
المانيا ومصالحها على المستوى الدولي من ناحية
أخرى ،مع التنويه الى خصوصية وحساسية القضية
الفلسطينية والمسألة اليهودية على وجه التحديد
باعتبارها محور الحراك السياسي العربي.
وقبل أن أعرج على طبيعة وفاعلية النشاطات
السياسية للجاليات العربية ال بد من تحية إكبار لجميع
المساهمين بصدق في هذه النشاطات المشروعة
والمصرح بها أمام الجهات األلمانية لما يبذلونه من
وقت وجهد ومال هاجرين أعمالهم وأسرهم وأوقات
فراغهم ومتعرضين أحياناً لمضايقات ومتحملين
اآلراء والمواقف السلبية والتثبيطية ازاء نشاطاتهم
وفعالياتهم.
لقد صدق القول :ما ضاع حق وراءه مطالب!
ولعمري أن جميع النشاطات والفعاليات السياسية
للجاليات العربية ،بغض النظر عن دوافعها
الشخصية والحزبية ،إنما هي ،وعلى األقل،
مطالبات إنسانية مشروعة بحقوق وطنية أو قومية
وإشهار أمام الرأي العام وفي وجه أولئك المنتهكين
لتلك الحقوق .من الطبيعي أن تشوب تلك النشاطات
أخطاء هنا وتقصيرات هناك .كما أن من الواجب أن
يساهم الجميع في تصحيح تلك االخطاء وتجاوز تلك

ً
أشكاال
التقصيرات .ويمكن أن تتخذ تلك المساهمات
شتى من نقاشات وحوارات ومراجعات وتقييمات
إلى تصريحات وكتابات وغيرها.
وفي هذا السياق لي عدد من المالحظات االخرى:
 -١إن كثيراً من النشاطات والفعاليات السياسية
للجاليات العربية ،على إختالف مستوياتها ،قد
ساهمت في تسليط الضوء على كثير من القضايا
الوطنية اإلنسانية لنسبة كبيرة من أبناء جالياتنا
العربية.
 -٢ومن أجل االرتفاع بجدوى وفاعلية تلك النشاطات
ينبغي االنتباه الى النقاط التالية:
والتخندقات
 التسامي عن الخصوصياتوالتشنجات من شخصية وحزبية ومناطقية طالما
كان األمر يتعلق بحقوق أوطاننا األم اإلنسانية
والمشروعة.
 البحث عن أفضل لغة وطريقة لتحقيق أهدافالنشاط أو الفعالية السياسية واألخذ بنظر االعتبار
عقلية وعاطفة المخاطب فيها وتأثيرات البيئة التي
تحيطه.
 االرتكان الى معطيات علم الدعاية السياسيةومخاطبة الجمهور كي ال نهدر جهودنا وتضيع
اوقاتنا من ناحية ،وال نحقق إال القليل
أو ربما حتى السلبي من نشاطاتنا.
 أن نكسب البلد المضيف الذي أصبح الوطن الثانيلكثير من أبناء جالياتنا العربية ومؤسساته الى جانب
قضايانا من خالل فهمه
وتحديد خطوط تحركه الحمراء من أجل نجاح
أنشطتنا.
 أن يأتي كل ناشط سياسي بصبي أو شاب أو شابةمعه في ما يساهم به من نشاطات ،فهم الغد ،وللغد
ينبغي نحن أن ننظر.
 أن نؤمن أن الحقوق دون قوة(ايمانية وشرعيةوعلمية وقدراتية وانجازية وذات قيمة إجتماعية)
هي كجياد عرجاء ال تربح سباقاً.
فعال واعياً
ً
 يجب أن يكون النضال االنسانيوممارسة هادفة وتضحية ال ينبغي أن تنتظر مقابالً.
 أن نتذكر دائماً أننا نعيش في بلد ومجتمع ينتظروجيال ثانياً
ً
منا مساهمات سياسية واقتصادية وثقافية
قادراً على تلبية مستحقات المستقبل ،علماً وعمالً.
إن مراجعة هادئة لما حققته نشاطاتنا وفعالياتنا
السياسية في ألمانيا وما يمكن أن يزيد من فاعليتها
وتأثيراتها جديرة أن تكون محور نقاش هادف وبناء
قد يفضي إلى مفاهيم جامعة لتلك النشاطات وأساليب
أكثر واقعية ومحاكاة لآلخرين.
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محمد عبد المنعم
نشرت صحيفة “واشنطن بوست” األمريكية مقاال
للكاتب “ماكس بوت” علق فيه على اختيارات
الرئيس األمريكي دونالد ترامب لمساعديه والعاملين
ضمن فريقه في البيت األبيض.
وقال بوت في مقاله :إن “ترامب نفسه لم يكن
يعرف شيئا عن إدارة الحكم ،وليس مفاجئا أنه اختار
مساعدين ال عالقة لهم بإدارة الحكومة”.
ويوضح“ :في البداية اختار مايكل فلين وستيفن
بانون وسبستيان غوركا؛ وكلهم كانوا معادين
لإلسالم ومتعاطفين مع روسيا .وذهبوا جميعا اآلن،
وحل مكانهم السفير األمريكي في ألمانيا “المخرّ ب
التويتري” ريتشارد غرنيل ،والذي ينظر لمهمته
الدبلوماسية بأنها نشر فكرة “الترامبية” في أوروبا”
كما يركز المقال على مدير طاقم مجلس األمن
القومي الجديد فريد فليتز “المعروف بنشاطاته
ونشره الكراهية الخبيثة ضد المسلمين ،فحتى
انضمامه لمجلس األمن القومي كان فليتز نائبا لمدير
مركز سياسات األمن ،وهو مركز تعرّ ضت نشاطاته
للشجب بسبب نشره أدبيات العداء للمسلمين لمراكز
مثل “ساثرن بفرتي لو”“ ،مركز قانون الفقر”،
ورابطة مكافحة التشهير”.
نظرية المؤامرة
“قام فرانك غافني ،المسؤول السابق في إدارة رونالد
ريغان بإنشاء مركز سياسات األمن .ويعد غافني
من المؤمنين المتحمسين بنظريات المؤامرة ،ورأى
أن الرئيس باراك أوباما كان مسلما بالسر،
وان شعار وكالة منظومة الدفاع الصاروخية
يحتوي على هالل إسالمي ،وأن حاكم
نيوجيرسي كريس كريستي يعتبر خائنا بسبب
قاض مسلم.
تعيينه ٍ
وآمن غافني والمتعاونون معه بوجود مؤامرة
قديمة تقوم بها المنظمة اإلسالمية التي نشأت
في مصر؛ “اإلخوان المسلمين” لفرض
الشريعة على أمريكا .وكان يؤمن أن المسؤولة
عن هذه المؤامرة مساعدة هيالري كلينتون،
“هما عابدين”؛ المولودة في ميتشغان والتي
نشأت في السعودية”.
ويضيف بوت أن “فليتز ومنذ انضمامه إلى
مجلس األمن القومي حاول إبعاد نفسه عن
هذه اآلراء الداعية للكراهية .وهو أمر صعب
ألنه كان واحدا من  16شخصا شاركوا في
تأليف كتاب أصدره مركز سياسات األمن
“إستراتيجية الحرية السليمة ..خطة لالنتصار
على حركة الجهاد العالمي”.

ويشير إلى أن “هذه الوثيقة تقدم ما يزعم المشاركون
في تأليفها “خطة سرية لإلخوان المسلمين من أجل
تدمير الحضارة الغربية من الداخل ومن بين األمور
التي تحتوي عليها هذه الخطة الخبيثة “الجهاد
الحضاري” و”حوار األديان”.
وبناء على الكتاب ،يقول الكاتب بأنه “ال يحق لهؤالء
المخربين المسلمين المحتالين الطلب من دعاة األديان
األخرى أو االستناد على الدستور لحماية معتقداتهم
اإلسالمية كما يتحدث الكتاب بطريقة سخيفة عن
 80مسجدا في أمريكا تدعو “لجهاد العنف” ،ودعا
المشاركون إلى تجريد أي مواطن أمريكي “يحاول
دس قوانين الشريعة في المجتمع المدني”.
ويعلق بوت أن هذا “شبيه لمن يرى أن أي شخص
يلتزم بالوصايا العشر يجب ترحيله ألنه ليس
أمريكيا” .ودعت وثيقة “إستراتيجية الحرية السليمة”
الكونغرس إلى إعالن حرب ضد “حركة الجهاد
العالمي” رغم أنه ال يوجد شيء من هذا القبيل”.
لكن الكتاب والحديث لـبوت “يقول إن أعضاء حركة
الجهاد العالمي يتراوحون من الجماعات اإلرهابية
الدولية إلى منظمة التعاون اإلسالمي التي تتكون من
الدول ذات الغالبية المسلمة ،وفي حالة إلقاء القبض
على أعضاء في هذه الحركة الوهمية فيجب ترحيلهم
أو سجنهم في معتقل غوانتانامو.
عداوة اإلسالم
وردا على تغريدات نفى فيها فليتز دعوته ترحيل

المسلمين من أمريكا ،تساءل الكاتب“ :لو لم يكن
يدعم هذه األفكار فلماذا وقع على ذلك الكتاب؟”.
ويضيف“ :حتى لو أبعد فليتز نفسه عن هذا الكتاب،
فإنه ال يتحلل مطلقا من الفكرة التي ال تتزعزع،
وهي أن المسلمين هم أعداء من الداخل”.
ويورد المقال أن شبكة “سي أن أن” قالت إن فليتز
“دافع عن المروجين لكراهية اإلسالم مثل روبرت
سبنسر ،والذي قال إن أحدا “ال يستطيع التفريق بين
المسلم المسالم والجهادي بطريقة واضحة” .ودافع
عن باميال غيلر التي رفعت شعارا مثل “أوقفوا
الدعم عن كل البالد اإلسالمية”.
ويعلق بوت قائال إن “أفكار فليتز المعادية لإلسالم
تجعله ولألسف منسجما مع إدارة ترامب.فهو
يتشارك في الموقف مع رئيسه الجديد ،جون بولتون؛
مستشار األمن القومي والذي عمل كرئيس لطاقم
وزارة الخارجية في الفترة ما بين .2006 – 2001
وكان حتى وقت قريب رئيسا لمعهد “غيتستون”،
وهو مركز آخر معا ٍد لإلسالم وينشر األخبار
الزائفة مثل أن “االغتصاب الجماعي الذي يقوم به
المسلمون” حوّل بريطانيا إلى مستعمرة إسالمية.
ويختم بالقول“ :من العار أن يتولى ناشرو الكراهية
ّ
والمنظرين للمؤامرة مراكز بارزة في البيت األبيض.
وعندها ،ماذا تتوقع عندما يمأل كل المناصب
البارزة ،ناشرو الكراهية ومنظرو المؤامرة؟”.
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عبد المجيد عبد العزيز
يشعر الغالبية العظمى من المسلمين حول العالم،
بحساسية بالغة تجاه رسم وتصوير الشخصيات
الدينية المقدسة مثل األنبياء والصحابة والمالئكة،
خاصة إذا تناولت هذه الرسومات شخص الرسول
محمد صلى الله عليه وسلم.
وبالرغم من ذلك ،يحفل تاريخ الفن اإلسالمي بالكثير
من النماذج للوحات ورسومات ترمز للرسول
والصحابة واألنبياء والمالئكة ،أنتجها الفنانون
المسلمون في عصور سابقة على مدى عدة قرون.
ونستعرض في هذا التقرير ،تاريخ ونشأة ما أطلق
عليه البعض اسم “التصوير اإلسالمي الديني”،
وكيف تخيل الفنان المسلم شكل األنبياء والصحابة
واألحداث الدينية التاريخية والروحية مثل الغزوات
ورحلة اإلسراء والمعراج ،ونعرض لمجموعة
من هذه األعمال التي الزالت تدرس في مختلف
جامعات الفنون واآلثار بالعالم اإلسالمي حتى اآلن.
التصوير لخدمة الدين
يقول الراحل الدكتور ثروت عكاشة ،في كتابه
الضخم “موسوعة التصوير اإلسالمي” ،إن
التصوير اإلسالمي الديني ظهر في القرن الثالث
عشر الميالدي ،وبدأ يزدهر في القرن الرابع عشر،
خاصة في األراضي الخاضعة للمغول والدولة
العثمانية وفي بالد فارس ،وكان يهدف إلى خدمة
اإلسالم وتوضيح النصوص الدينية وتسهيل فهمها،
وكانت لهذا الفن ضوابط وتقاليد ،بالرغم من
اعتراض البعض الذين قالوا بحرمانية التصوير.
ومع الوقت بدأ هذا الفن ينتشر ،ويدخل إلى الكتب
الدينية بألوان من الزخرفة ،كما بدأ “التصوير
اإلسالمي” يتوسع ويتناول أحداث من حياة الرسول،
وباتت كثير من المخطوطات التي تتناول قصص
األنبياء والرسل والصالحين تنتشر فيها تلك الصور
التي تمثل جوانب من حياتهم ،غير أن القرآن الكريم
 بحسب د .عكاشة  -ظل على مر العصور ال يمسهالتصوير من قريب أو بعيد ،وإن كانت طبعاته
المختلفة قد حفلت بزخارف عدة.
ويؤكد الرجل الذي تولى حقيبة وزارة الثقافة
المصرية في حقبة الستينات من القرن الماضي ،أن
التصوير الديني في اإلسالم لم يقف عند تصوير
القصص الديني المتصل بشخصيات مقدسة مثل
األنبياء وغيرهم ،بل بدأ يتناول مواضيع دينية بحتة
بهدف توصيل رسالة اإلسالم ،مثل نشر المواعظ
والعبر والتخويف من النار والترغيب في الجنة
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وتشجيع النفوس على طاعة الله ،وغيرها.
مجمع البحوث اإلسالمية
ويبدو أن ثروت عكاشة واجه مشكلة في توزيع
كتابه (موسوعة التصوير اإلسالمي) بمصر خاصة
وأنه يحفل بمئات الرسومات الدينية ،لذا كان عليه
الرجوع إلى مجمع البحوث اإلسالمية للحصول على
موافقة بنشر الكتاب.
ويكشف د.عكاشة في هذا الصدد ،أنه امتنع عن
نشر  26لوحة تحديدا ،بعدما حرم مجمع البحوث
اإلسالمية اقتناء هذه الرسومات الـ  26أو نشرها
وتداولها سواء كانت منفردة أو في ثنايا الكتب أم
محفوظة في المتاحف أو غيرها ،وهي لوحات
ترمز إلى النبي واإلمام علي والسيدة خديجة وبعض
الصحابة ،وبالرغم من ذلك نشر عكاشة في الكتاب
صورا أخرى ترمز للنبي ما يرجح أنها لوحات لم
يعترض عليها مجمع البحوث اإلسالمية ،وهي التي
نورد بعضا منها في هذا التقرير.
ومن بين األشياء الالفتة التي ذكرها وزير الثقافة
األسبق ،أن بعض دور النشر المصرية سبق لها
أن نشرت كتبا عدة تضم صورا ترمز للرسول
تظهر فيها مالمح الوجه بشكل واضح ،ومن بين
هذه الكتب ،أطلس الفنون الزخرفية والتصاوير
اإلسالمية للدكتور زكي محمد حسن والذي قامت
بطباعته مطابع جامعة القاهرة عام  ،1956ويضم
هذا األطلس عددا من صور الرسول في مالمح
جلية ،كما أصدرت وزارة الثقافة المصرية عام
 1959كتاب “صور من مدرسة بهزاد” ويضم
صورتين للنبي يوسف عليه السالم ،وأخرى للنبي
سليمان عليه السالم ،ورابعة لمعراج الرسول محمد
عليه الصالة والسالم وهو يمتطي البراق ليصعد به
إلى السماء يتقدمه جبريل.
رسومات ترمز للرسول
وعن الرسومات التي تناولت شخص الرسول صلى
الله عليه وسلم ،يقول عكاشة إن الفنانيين اإلسالميين
كانوا يتجنبون رسم صور ترمز للنبي في بداية
ظهور التصوير الديني ،أوال العتقادهم بحرمانية
ذلك ،ثانيا توقيرا وإجالال للنبي ،إال أنه مع الوقت
بدأت تظهر نماذج تناولت السيرة النبوية وكانت
تظهر بها رسومات ترمز للنبي ،حيث كانت توضع
هالة نورانية في بداية األمر حول رأسه ،ثم بدأوا في

وضع لثام على وجهه تمييزا له عمن حوله ،والحقا
بدأوا يظهرون المالمح بوضوح.
ويرى عكاشة أن رسم الفنانيين اإلسالميين للوحات
ترمز إلى النبي ،وبالتحديد تلك التي كانت تظهر
مالمح الوجه ،لم يكن يقصد منها التجريح أو
التهوين ،بل كان تبجيال وتعبيرا عن ورع وإيمان
الفنان نفسه وحبه للنبي والرغبة في نشر صفاته
وخصائله.
ويشير إلى أن أقدم لوحة رسمت وكانت ترمز للنبي،
موجودة في نسخة من كتاب “األغاني” ألبي فرج
األصفهاني محفوظة بدار الكتب المصرية ،ويقال
إنها تصور لقاء النبي بوفد نجران ،إال أن هذه
الصورة مختلف حول حقيقة موضوعها.
أما أقدم رسومات ترمز للنبي بشكل واضح ،فهي
الموجودة في مخطوطة كتاب “اآلثار الباقية”
للبيروني والذي يرجع تاريخه إلى عام ،1307
باإلضافة إلى الرسومات الموجودة في نسخة كتاب
“جامع التواريخ” للشاعر والمؤرخ الفارسي خوند
مير.
ويضم كتاب “جامع التواريخ”  8لوحات ترمز
للنبي وأمه السيدة آمنة وجده عبدالمطلب وزوجاته
وصحابته ،حيث تظهره فارع القامة نحيل وقور
القسمات ،باإلضافة إلى رسومات أخرى ترمز
لألنبياء والصحابة والمالئكة.
كما يوجد بمخطوطة كتاب “روضة الصفا”
لميرخوند ،صورة ترمز إلى حليمة مرضعة الرسول
وقد حملته من مكة معها إلى مقامها باألبواء لترضعه
وهي تبدو في الصورة على حمارها والرسول في
حجرها وحول رأسه هالة.
وهناك العديد من الرسومات األخرى في عدد من
المخطوطات ،التي ترمز للنبي في غار حراء يتعبد،
أو وهو يدعو قريش إلى اإلسالم ،ورسومات تسجل
هجرته إلى المدينة مع أبو بكر الصديق ورسومات
تسجل رحلة اإلسراء والمعراج بتفاصيلها ،وغيرها
من اللوحات التي ترمز لمواقف بين النبي والصحابة.
قصص األنبياء
أما باقي األنبياء ،فإن المحاذير التي كان يضعها
الفنانون اإلسالميون في تلك العصور حول
رسوماتهم تعد أقل قياسا على تلك التي كانوا
يراعونها في رسوم الصور التي ترمز للرسول

صلى الله عليه وسلم ،لذا نجد وفرة من الرسومات
التي تتناول قصص األنبياء بكثير من التفصيل
أنتجها الفنانون عبر عدة عقود.
فهناك منمنمة لسفينة نوح بمخطوطة “تاريخ
خواندمير” بباريس وترمز إلى نبي الله نوح وتحيط
برأسه هالة نورانية وهو واقفا على رأس سفينته
وحوله بعض ممكن ركب معه.
كما تعددت الصور التي ترمز إلى نبي الله إبراهيم
عليه السالم ،فنراه في إحداها يحطم أصنام عشيرته
ثم وهو يعاقب على هذا المروق بأن يوضع في
النار ،وتمثل إحدى المنمنمات من مخطوطة “تاريخ
خواندمير” قوم إبراهيم وهم يعدون النار ليلقوه فيها
بعد أن هشم أصنامهم ،وفي لوحة أخرى ترمز له
وهو يقوم ببناء الكعبة وعلى يسار اللوحة يظهر
رسم يرمز إلى إسماعيل وعلى رأسه شيء يشبه
القبعة.
أما سليمان عليه السالم ،فقد أطلق المصورون
خيالهم ما شاءوا لتخيل أحداث قصته ،ومنها
الصورة الموجودة بمخطوطة “قصص األنبياء”
وترمز لسليمان جالسا على عرشه وعلى رأسه
هالة من نور ذات ألسنة وبين يديه الجن والشياطين
والمالئكة وأنواع الحيوان ،وفي صورة أخرى
بمخطوطة “كليات حافظ” ترمز إلى موقف سليمان
مع الهدهد وقيام الجن بنقل عرش بلقيس.
وهناك منمنمة بحجم كبير بمتحف برلين تصور
معجزة ناقة النبي صالح ونرى فيها رسم يرمز للنبي
صالح عليه السالم متميزا بتلك الهالة النورانية التي
تحيط برأسه وبين يديه صورة للناقة.
وفي كتاب “يوسف وزليخا” للفردوسي وكتاب
“يوسف وزليخا” للجامي -توجد منه نسخة بدار
الكتب المصرية -توجد العديد من الصور التي تجسد
قصة نبي الله يوسف عليه السالم ومن أهم تلك
الصور ،الرسومات التي ترمز لواقعة بيع يوسف
في مصر ومحاولة غواية زليخا له وانتشال يوسف
من البئر.
ورسومات عدة ترمز لنبي الله يونس عليه السالم
في بطن الحوت ،باإلضافة إلى تصوير قصة أهل
الكف ،والتي ظهر مجموعة من الرجال وقد تمددوا
داخل مغارة وهم في ثبات عميق.

كتاباته إلى هذه الرسومات ،حيث انتقد تخيل مالمح
يوسف بمالمح أنثوية للتعبير عن مدى جماله.
ومن أكثر النقاط الالفتة ،ما ذكره د .عكاشة في
ختام استعراضه للنقاشات حول جواز نشر رسومات
ترمز الرسول من عدمه ،متسائال“ :لو أن الجزيرة
العربية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم
كانت على درجة من الحضارة التي نحن عليها اآلن
وشاع في ظل تلك الحضارة ما يشيع اآلن من آالت
للتصوير … ألم نكن لنملك اآلن صور ذلك العهد
كله بجميع ما فيه؟
ال شك في أن صور الرسول وصوته كانت ستكون
أذخر ما نملكه من ذلك التراث الجليل ،وما كان
يملك أحد أن يمنع ما سجلته يد الحضارة”.

كما خصص الفنانون المسلمون رسومات عدة ترمز
للنبي عيسى عليه السالم وأمه السيدة مريم العذراء،
ومراحل حياته المختلفة والمعجزات التي وقعت
على يديه ،ومن بين تلك اللوحات لوحة تسجل واقعة
العشاء األخير ،والتي يعتقد أنها رسمت في وقت
يتزامن مع الوقت الذي رسم فيه الفنان اإليطالي
ليوناردو دافنشي لوحته الشهيرة العشاء األخير.
وحتى قرابة منتصف القرن الماضي ،كانت تنتشر
بعض نماذج من هذه الرسوم ،خاصة التي ترمز
إلى نبي الله يوسف عليه السالم ،في الموالد الشعبية
بمصر ،والتي كان يتداولها العامة من باب التبرك
والعظة ،وقد أشار الكاتب عبدالقادر المازني في أحد
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بين البرتقالية والخضراء والحمراء ..ومن الياسمين إلى األرز والخبز والربيع  ..تبدو هذه التسميات الرومانسية للثورات متناغمة
بشكل يعزز إحساس الكثيرين بأنها نتيجة مؤامرات من نفس المصدر وأنها مجرد حلقات من مسلسل مخرجه واحد.
فتسمية الثورات تثير كثيراً من الجدل بين الخصوم والمؤيدين الذين يحاول كل منهم طرح بديل أحياناً ،ولكن في األغلب ،يحفظ التاريخ
الثورات واالنتفاضات بهذه األسماء المثيرة للجدل ،ليبقى الجدل حولها مستمراً ،فمن أين جاءت تسميات الثورات واالنتفاضات وخاصة
تلك التي وقعت في عالمنا العربي؟.
إبراهيم بدوي
الربيع األول في 2005
قيل إن أول من وصف الثورات العربية بالربيع
العربي هي مجلة  Foreign Policyاألميركية
ولكن تقريراً نشر في المجلة عن هذا الطرح لفت
إلى أن من استخدم هذا المصطلح هم المحافظون
األميركيون في عهد جورج بوش ،في معرض
وصفهم لالزدهار القصير األمد للحركة المطالبة
بالديمقراطية في الدول العربية عام .2005
وفي  6يناير/كانون الثاني  2011أي بعد يومين فقط
من وفاة بائع الفاكهة التونسي محمد البوعزيزي،
ً
كتب مارك لينش في Foreign Policy
مقاال
بعنوان "الربيع العربي ألوباما" ،حيث تحدث عن
"االشتباكات الناشئة في مجموعة متنوعة من الدول
العربية – تونس ،األردن  ،الكويت  ،مصر"
وتساءل هل يعاصر أوباما بدايات احتجاجات تعادل
"الربيع العربي" لعام ( 2005الذي كان في عهد
بوش) ،عندما استحوذت االحتجاجات في بيروت
عقب اغتيال رئيس وزراء لبنان رفيق الحريري
على االهتمام الشعبي من خالل صور تلفزيونية
فضائية قوية ألهمت التعبئة الشعبية في جميع أنحاء
المنطقة والتي كان البعض يأمل أن تخرق في النهاية
ركود االستبداد العربي؟.
الالفت أنه تساءل أيضاً هل ستلعب وسائل اإلعالم
االجتماعية دور الجزيرة هذه المرة؟ وهل ستكون
النتيجة مختلفة؟.
أما االستخدام المبكر لهذا المصطلح دون اإلشارة
إلى أحداث عام  2005كان افتتاحية في  14كانون
الثاني/يناير في مجلة Christian Seciene Monitor
 ،بعد اإلطاحة بالرئيس التونسي زين العابدين بن
علي ،إذ تساءلت ..ربيع أم شتاء عربي؟ .
وقالت هذا الخيار اآلن أمام الحكام االستبداديين
في الشرق األوسط وشمال إفريقيا وهم يشاهدون
بعصبية انتفاضة شعبية تطيح بزعيم قمعي في واحدة
من أصغر بلدان المنطقة ،لكن األكثر استقراراً في
تونس.
البرادعي نقل هذا المصطلح إلى مصر
الحالة التالية المعروفة التي ذكر فيها مصطلح الربيع
العربي جاءت في مقابلة في  25يناير  2011مع
الدكتور محمد البرادعي القيادي المصري المعارض
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البارز مع مجلة دير شبيجل األلمانية ،إذ قال ربما
نشهد حالياً أولى بوادر "الربيع العربي" (مشابه
على سبيل المثال لربيع براغ في تشيكوسلوفاكيا عام
.)1968
وأضاف :جيراننا يراقبون مصر التي لعبت دوراً
رائداً على الدوام .آمل أن تكون بالدي واحدة من
أولى الدول التي تزدهر فيها الحرية والديمقراطية.
يجب علينا نحن المصريين أن نكون قادرين على
تحقيق ما فعله التونسيون.
ولكن بصرف النظر عن الجدل المحيط بتسمية
الربيع العربي ،فإن لكل ثورة عربية حكايتها
الخاصة التي كانت السبب في إطالق تسمية تميزها
ويتذكرها بها الناس حتى لو كانوا خصومها أو كانوا
معارضين للتسمية.
إيران باللون األخضر
عندما خرجت احتجاجات كبيرة في إيران بعد فوز
الرئيس اإليراني "محمود أحمدي نجاد" باالنتخابات
الرئاسية ،التي جرت في العام  – 2009حيث
خرج  5ماليين متظاهر تقريباً ،إلى الشوارع،
رفع المتظاهرون شعارات تحمل اللون األخضر،
باإلضافة إلى تلوين الكف باللون نفسه ،ومن هنا
جاءت تسمية هذه االحتجاجات اإليرانية بالثورة
الخضراء.
وأطلق على االحتجاجات الحركة أو الثورة الخضراء
من قبل مؤيديها ،والتي تعكس اللون الخاص بحملة
المرشح الرئاسي الخاصرة مير حسين موسوي.
ف المخرج والمؤلف
كما أن محسن مخملبا 
ً
مقاال في صحيفة The
اإليراني المؤيد للثورة نشر
 Guardianالبريطانية ،وعنوانه أنا "أتحدث باسم
موسوي وإيران" شرح فيه لماذا سميت هذه الحركة
بالثورة الخضراء؟.
وقال "في السابق ،كان موسوي ثورياً ،ألن الجميع
داخل النظام كان ثورياً .لكن اآلن هو إصالحي .اآلن
يعرف غاندي – قبل أن يعرف تشي غيفارا فقط.
إذا حصلنا على السلطة باألعمال العدائية ،فعلينا أن
نحافظ عليها بالعدائية .لهذا السبب نحن اآلن لدينا
ثورة خضراء ،محددة بالسالم والديمقراطية".
ومن قبل هذه الثورة الخضراء عرف العالم الثورة
البرتقالية في أوكرانيا التي رفعت الوشاح البرتقالي

رمزاً لالحتجاج ،حيث كان هذا اللون هو اللون
الرسمي للحركة منذ أن كان لون الحملة االنتخابية
للمرشح المعارض الرئيسي "فيكتور يوشينكو".
الحمراء بدأت في فرنسا
عُ رفت الثورة الشيوعية في أكتوبر  1917بروسيا
بالثورة الحمراء ،وذلك بعد أن اتخذ االتحاد السوفيتي
علما أحمر اللون  ،خاصة أنه تقليدياً ينظر للون
األحمر باعتباره علماً للشيوعية والطبقة العاملة،
كما أن اللون األحمر ينظر له كرمز للتضحية.
كما سميت الثورة الفرنسية في  1789بالثورة
الحمراء وهو االسم الذي أطلقه عليها الروائي
الكبير ألكسندر دوماس في روايته "الثورة الحمراء
أو سقوط الباستيل".
أما في العالم العربي فإن التسميات الملونة تبقى أقل
انتشاراً لصالح تسميات أخرى ارتبطت بالثورات
واالنتفاضات العربية المتعددة ،ولكن تبقى أيضاً
مثيرة للجدل.
ولكن تظل هناك ثورة ملونة عربية نجحت في
تحقيق أهدافها بهدوء وإن كان أغلبنا ال يتذكرها.
الثورة الزرقاء في الكويت
مرسوم أميري لم يطبق ،كان وراء اندالع ما يعرف
بالثورة الزرقاء في الكويت.
فقد أصدر أمير الكويت الراحل جابر األحمد،
عام  1999مرسوماً أميرياً يقضي بالسماح للمرأة
الكويتية بحق التصويت والترشح لعضوية البرلمان
في الكويت ،لكن المرسوم األميري لم يتم تطبيقه.
فقد رفضه أعضاء البرلمان الكويتي ليكون هذا
الرفض سبباً في إصرار كبير للمرأة الكويتية حتى
تنال حقوقها السياسية.
وفي عام  2002تظاهرت بعض النساء في الكويت
اعتراضاً على عدم السماح لهن بحق التصويت
تأت هذه
والترشح في انتخابات البرلمان ،ولم
ِ
التظاهرات بنتيجة أيضاً ،ولكن ظلت المرأة الكويتية
مستمرة في دفاعها عن حقوقها السياسية.
ففي عام  2003وأثناء انتخابات البرلمان في
الكويت أطلقت النساء تظاهرات شاركت فيها
أكثر من  1000امرأة للمطالبة بحق التصويت
والترشح ،ولم تأت بأي نتيجة أيضاً ،حتى مارس/

آذار عام  ،2005عندما قامت المرأة الكويتية بثورة
أطلق عليها "الثورة الزرقاء" ،تجمعت فيها 1000
متظاهرة أمام البرلمان الكويتي ،للمطالبة بالسماح
للمرأة بالتصويت والترشح ،وقد نجحت هذه الثورة
في إعطاء المرأة الكويتية حق الترشح والتصويت.
إذ أصدر البرلمان الكويتي ،قراراً في  17مايو/أيار
عام  ،2005بالسماح للمرأة بالترشح والتصويت في
البرلمان والمجلس البلدي.
وقد أطلق عليها اسم الثورة الزرقاء بسبب حمل
المتظاهرات الفتات باللون األزرق كتب عليها "حق
المرأة اآلن" ،باإلضافة إلى ارتداء البعض اآلخر
منهن لمالبس تحمل اللون نفسه ،ليكون األزرق هو
رمز النضال والدفاع عن المرأة الكويتية في حقها
في التصويت والترشح .وقد بررت المشاركات
اختيار هذا اللون ألن األزرق هو لون مياه الخليج
العربي.
انتفاضة شعبية أم حرامية ؟
"اربط أجرى باألسعار ..أصل العيشة بقت مرار"،
كانت هذه إحدى شعارات ما عرف بانتفاضة الخبز
في مصر ،التي اشتعلت في يناير/كانون الثاني من
العام  1977اعتراضاً على رفع الحكومة ألسعار
السلع الغذائية األساسية ،بنسب تتراوح ما بين
%30إلى .%50
وكان أبرز هذه السلع هي الخبز ،الذي يعد أهم سلعة
أساسية يعتمد عليها المصريون في غذائهم ..لذلك
أطلق عليها انتفاضة الخبز.
فإثر الزيادات خرج الطلبة والعمال في تظاهرات
حاشدة ،ما أدى إلى إعالن حالة الطوارئ ،وحظر
التجول ونزول الجيش إلى الشارع ،لقمع التظاهرات.
ً
قتيال
وقد أسفرت هذه االنتفاضة عن سقوط 79
و 214مصاباً ،فقررت الحكومة نتيجة لذلك إلغاء
القرار الخاص برفع األسعار ،واإلبقاء على أسعار
السلع الغذائية مثلما هي.
وقد أطلق الرئيس السابق أنور السادات على هذه
االنتفاضة لقباً ساخراً هو "انتفاضة الحرامية" ،لكن
االنتفاضة أجبرته عملياً على التراجع عن قراراته
االقتصادية.
انتفاضة "الكوميرا" في المغرب
شهد المغرب في عام  1981احتجاجات شعبية
اعتراضاً ،على زيادة أسعار السلع الغذائية األساسية
من قبل الحكومة ،وشن إثر ذلك حمالت اعتقاالت
واسعة ،ونزل الجيش للشارع ،ما أدى إلى سقوط
كثير من الضحايا.
وقد تضاربت األقوال عن أعداد ضحايا تلك
االنتفاضة حتى بعد عقود من وقوعها ،إذ ذكر موقع
ً
نقال عن السلطات المغربية و"هيئة
الجزيرة نت
اإلنصاف والمصالحة" ،وهي هيئة حكومية" ،بأن
عدد الضحايا لم يتجاوز  200قتيل".
في حين ذكر الجانب المعارض للحكومة في ذلك
الوقت وهو "حزب "االتحاد االشتراكي للقوات
الشعبية" ،بأن عدد الضحايا بلغ  600قتيل ،و5

آالف مصاب .بينما ذكرت منظمات حقوقية مغربية
بأن عدد الضحايا أكثر من ألف قتيل".
وكما هو الحال في مصر  ،1977عندما سخر
الرئيس السادات من انتفاضة الخبز ،سخر وزير
الداخلية المغربي إدريس البصري آنذاك أيضاً من
االنتفاضة المغربية وأطلق عليها اسم الكوميرا،
سخرية ممن قاموا باالنتفاضة ،إذ أن "الكوميرا" في
المغرب هو نوع من الخبز الفرنسي ،يتم تناوله في
وجبة اإلفطار.
انتفاضة الخبز في تونس
"ابكي ابكي يا مسكين الخبزة بمية وسبعين" ،كان
هذا أحد الشعارات التي هتف بها الشعب التونسي
في ديسمبر/كانون األول لعام  ،1984عندما أعلنت
الحكومة عن زيادة أسعار بعض السلع الغذائية،
وأبرزها الخبز.
وقد برر رئيس الوزراء التونسي محمد مزالي آنذاك
السبب في زيادة األسعار بسوء الحالة االقتصادية،
بجانب أن "المواطنين يرمون الخبز الذي تدعم الدولة
تكاليفه في المزابل ،ويعطونه علفاً للحيوانات"،
حسب تعبيره ،لذلك أطلق عليها انتفاضة الخبز.
وقد لجأ وزير الداخلية التونسي آنذاك "إدريس
قيقة" ،إلى استخدام القوة ضد المتظاهرين من أجل
إنهاء االنتفاضة ،ما أدى إلى سقوط ضحايا ،ولم
يهدأ األمر إال بعد تراجع الحكومة عن زيادة أسعار
السلع الغذائية.
ثورة َ
األرز ..
بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق
الحريري في  14فبراير/شباط  ،2005إندلعت
مظاهرات واحتجاجات كبيرة ،أطلق عليها ثورة
َ
األرز أو انتفاضة األرز.
وقد نادت هذه الثورة بعدة مطالب لعل أبرزها تكوين
لجنة دولية للتحقيق في اغتيال الحريري ،والمطالبة
باالنسحاب الكامل للقوات السورية من لبنان،
وإجراء انتخابات برلمانية نزيهة .وقد تم تنفيذ بعض
من هذه المطالب منها انسحاب القوات السورية من
لبنان.
ويعود السبب وراء تسمية
الثورة ،إلى شجرة األرز
إذ تعد رمزاً للشعب
اللبناني ،حتى أنها تتوسط
العلم اللبناني وتشكل
الشعار الرسمي للدولة،
وبالتالي كان المسمى
يرمز للهوية الوطنية وإلى
توحيد اللبنانيين تحت راية
الوطن.
المفارقة أنه رغم اعتزاز
اللبنانيين بشجرة األزر
التي تنمو منذ القدم في
جبالهم الشاهقة ،إال أنها
تواجه شبح االنقراض،

ويقول المهتمون بها إن شجرة األرز عانت لفترة
طويلة من اإلهمال والقطع الجائر إضافة لتداعيات
التغيرات المناخية ،حتى تحدث أحد خبراء البيئة عن
أن الشجرة تشكو من اللبنانيين الذين يحبونها ولكن
يزيدون أوجاعها.
ثورة الياسمين..
أغرب مفارقات تسمية الثورة التونسية بـ"ثورة
الياسمين" أن هذا المسمى أطلق على االنقالب غير
الدموي الذي قام به الرئيس السابق زين العابدين
بن علي ليلة  06نوفمبر  1987على سلفه الحبيب
بورقيبة.
أي أنها سميت على اسم االنقالب الذي قام به الرئيس
الذي قامت عليه الثورة.
وقد ورد هذا االسم "انقالب الياسمين" ،في كتاب
بعنوان "صديقنا بن علي" للصحافيين الفرنسيين
نيكوال بو وجان بيير توكوا.
وألن تونس معروفة بأنها "بلد الياسمين" ،جاءت
ثورة الشعب التونسي في  2011لتتخذ لقب "ثورة
الياسمين" وتطيح بـ"انقالب الياسمين".
ولكن ال يحب بعض التونسيون هذا المسمى ،وعقب
نجاح الثورة مباشرة ،أعرب البعض عن تفضيله
لمسمى ثورة الكرامة أو ثورة الشعب التونسي.
إذ يقول البعض إن هذا مسمى اخترعته الصحف
الفرنسية ،فالفرنسيون عندما يأتون إلى تونس
يعودون إلى بالدهم بكروت عليها صورة ياسمين،
وربما كان الياسمين تعبيراً عن أن الثورة كانت
خفيفة وسريعة ،لكن من المهم احترام الشهداء،
حسب قولهم.
كما أعرب البعض عن رفضه لوصف الثورة
بالياسمين ألنه يزرع فقط في قرطاج والحمامات
– المناطق الثرية وحيث يوجد القصر الرئاسي –
ً
حاال –
أما في سيدي بوزيد والقصرين – األبسط
فيزرعون الصبار والتين الشوكي.
ولكن أياً كان مصدر مسميات الثورات وبصرف
النظر عن الرفض والتأييد له فإن التسمية عادة تصبح
أشهر ممن أطلقها ،وأكثر تأثيراً ممن يرفضها ،فما
يحفظه التاريخ يصعب تغييره.
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موسى الزعيم
يع ّد الكاتب أمير حمد ناصر ،من الكتّاب العرب
القصة القصيرة في ألمانيا ،فقد
األوائل الذين كتبوا
ّ
ّ
القصة
كتب ،تجمع مابين
ة
د
ع
سبق أن صدر له
ّ
ٍ
والنص الشعري الحداثي والمقال الصحفي.
ّ
ُ
يشكل
بأسلوب شيّق،
يكتب
القصة القصيرة،
في
ّ
ٍ
عالمه السّ ردي من خالل التّداعيٌ ،
كريات
فعين على ّذ
ِ
ٌ
الحاضر وبين
وعين على الحداثة ترصد
الماضي،
َ
ّ
ّ
القصصي.
السّ ودان وبرلين ،يمتد تدفق نهر إبداعه
ّ
ْ
صدرت تباعاً بين أعوام 2014
هذه المجموعات
و 2016وهي( مسا ٌء متوتّر على نهر هافل) و
ٌ
َ
ُ
وكتاب (هجرة عكس الرّ يح)
تحت القمر)
(منزل
الذي يتناول رواية الطيّب صالح موسم الهجر ِة إلى
ّ
الشمال.
في قصصه يحاول الكاتب إيجاد بيئ ٍة قصصيّة
خاص ٍة به ،وعالم سرديّ له ميزت ُه ونكهتُ ُه إذ ال
ّ
ُ
ينفصل في قصصه عن البيئة التي ولد وترعرع
فيها ،يبقى أميناً َ
لتلك األرض التي أنجبته ،وبالمقابل
ُ
يرص ُد الحالة التي يعيشها في الغربة ،يحاول في
األصلي
نصوص ِه أن يقي َم جسراً أدبيّاً بينَ بلده
ّ
السّ ودان و مُغترب ِه ألمانيا.
ُ
نبض ذاكرت ِه الطفوليّة البكر هناك في أفريقيا
يبدأ
القصة عند ُه هنا في أوربا حاضراً.
ماضياً ،لتنتهي
ّ
بعض القصص تدور أحداثها في إحدى ّ
ُ
الضفتين
صخب مدن أوربا،
في مجاهل غابات أفريقيا أو
ِ
شخصيات ُه القصصيّة عابر ٌة للزمان ،والمكان لها
ْ
ْ
أورفت في
نبتت في ترب ٍة أفريقي ٍة وظالل
جذورٌ
مكان آخر.
ٍ
َ
َ
والعاصفة والنّخيل والرّ مل
الغابة
في قصصه َتج ُد
ّ
الصالحين،
وقبور األوليا ِء
والطبل والكرفس
ّ
َ
نهر شبريه ،وشوارع برلين ومراقصها
كما تج ُد َ
ّ
ّ
وصديق ُه التّركي والمغني الكمروني وبائعُ الزهر
ّ
ٌ
بالفن،
مترع
الصيني ،وجارته األلمانية ،وعال ٌم
ّ
وحياة الصخب حينا ً والرّ تابة حيناً آخر وغيرها
من التفاصيل.
ّ
ّ
عاشق
قلب
وبرلين المدينة التي يتقل ُب طقسها كتقلب ِ
ٍ
شتات
مراهق ،هي األ ّم التي تض ّم القادمين إليها من
ِ
ٍ
ُ
العاشقة الهاربة نحو المستقبل ،المدينة التى
األرض
ألقت مخلّفات الحرب الماديّة والفكريّة َ
خلف ظهرها،
ْ
وفرح.
صخب
ترقص في
وانعتقت
ْ
ٍ
ٍ
يسعى أمير حمد ناصر في قصصه إلى االشتغال
النص وفانتازيا الخيال،
على المزج بين واقعية
ّ
ّ
ويحرف بوصلةَ
َ
القصة
فهو قادرٌ على أن يدير دفة
ّ
المشه ِد ،لتجد نفسك في ساحة قري ٍة بدائيّ ٍة تحيط بك
ُ
وعواصف الرّ مل ،لكن سرعان ما
أشجارُ النّخيل،
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ي َُنق ُل المشهد في صحو ٍة فنيّ ٍة إلى القطار المسافر عبر
غابات أوربا وسهولها.
ِ
في كتابه (مساء متوتر على نهر هافل)
قصص
ٌ
قصير ٌة ،فيه عد ٌد من القصص حيث برلين مسرحاً
لكثير من أحداثها ..برلين التي يُقي ُم الكاتب فيها
ٍ
منذ أكثر من أربعينَ عاماً ّ
شكلت أرضي ًّة لعالم ِه
ُ
ُ
أغلب أحداث
حيث تدور
القصصي المعاصر،
قصص ِه ،وإن كان ينقل عدسته بين الفينة واألخرى
إلى بالده السودان.
َ
يستوقفك العنوان
في( مسا ٍء متوتّر على نهر هافل)
ُ
ً
قلق
بداية..فالتّوتر سمة ال َغ ِ
ريب هنا ،ومتالزمة ِ
َ
ُ
األربع والعشرين
الحيا ِة اليوميّة ترافق اإلنسانَ طيلة
ٍ
ساعة..
والتأمّل سمة المبدعين ،ولطالما كانَ النهر موحياً
وملهماً
لكثير من القصص ،كيف ال وقد ترك األديب
ٍ
في وطنه شريان حيا ٍة كامل ٍة وهو النيل ،ينظر
ً
مرسومة على وجه
بفطريّة حبّه للنيل يرى صورته
ما ِء "شبريه" في برلين.
في قصص المساء المتوتر يُمهّد لقصصه في مقدمة
الكتاب ،بأنّه من بيئ ٍة أسطوريّة ينحدرُ من مدين ِة "
واو " جنوب السّ ودان "هذه البيئة التي تُحيلنا إلى
وظالل داكن ٍة ترس ُم في
ووحوش
غابات كثيف ٍة
ٍ
ٍ
ٍ
ً
وحكايات غرائبية"..
أساطير
من
عالما
مخيلتنا
ٍ
َ
فنّياً يضعنا على ّ
نشكل مع ُه عالماً
ّ
الطريق كي
االختالف واأللف ِة
بروح
مختلفاً ،من خالل مدين ٍة تعجّ
ِ
ِ
األعراق والثقافات..
وتنوع
ِ
ِ
ْ
حملت المجموعة
متوتر :والتي
ء
مسا
ة
قص
في
ّ
ٍ
ٍ
ّ
ّ
ُ
قلق النوم يبدأ بالعد -
عنوانها ،يبدأ
الكاتب ّ
قصته من ِ
الصغر -إلى عشرةّ ،
لكن ذاكرت ُه
كما علمت ُه أمّه في ِّ
تبدأ بالدوران ،يرص ُد ّ
َ
تفاصيل حيا ِة ليل ٍة واحد ٍة
بدقة
مرقص برليني،
من ليالي المهاجرين األفارقة في
ٍ
ُ
لسان البطل "..األفارقة
يقول على
األرض..
تحت
ِ
ِ
ّ
يحلّ
المرقص ،يتخلصون منها كما
في
مشاكلهم
ون
ِ
ُ
تنزلق األفعى من جلدها "
المرافق له ،من
القلق،
لهذا
صورة
الكاتب
يرس ُم
ِ
ّ
خالل بيئ ٍة جديد ٍة مختلف ٍة عن موروثه الثقافي الذي
ِ
ُ
الوقت في مكان ما ،بحثاً عن
تزجية
تشرّ به ..عليه
ِ
ُ
تزيل عن ُه َ
دبق الرّ تابة
المتع ِة والتّجريب عن حال ٍة
الوقت ّ
ُ
َ
بدقة فنيّة جميل ٍة
فيصف
ُصاحب،
والملل الم
ِ
ِ
الوقت إلى هذه ال ّدرجة ،كلّ
ُ
" لماذا يزعجني
ٌ
بالوقت اللّعين ،دقا ُته
منوط
شيء حولي هنا
ِ
ٍ
ّ
ّ
ُ
العتيق ،المذكرة
شيء ،المُنبّه
كل
الرتيبة،الوئيدة
ٍ
ُ
ولوحة
المسماري البابلي
نمط اللّوح
ّ
الجداريّة على ِ
ُ
ّ
ّ
ال ّزمن السريالية لدالي ،هل يمكن أن أعلق الزمن
جذع شجر ٍة وأنام ،أهمله ولو مؤقتاً"
مثل ُه على
ِ
خاص في المرقص،
مزاج
ذات
يتعرّ ف على امرأ ٍة ِ
ٍ
ٍ

لكن ّ
يرقص معهاْ ،
كل محاوالته في جرّ ها إلى
ُ
ّ
السرير تفشل ،لكن بالمقابل تشاطر ُه الذاكرة ،ترفض
َ
والطبخ وغيره ..تقول له:
الحديث عن السياسة
الناس في افريقيا ِالفتيّة ،الهائجين خلفَ
ح ّدثني عن ّ
َ
طقوس ال ّتعميدْ ،
القطيع ومنبع ّ
قل
النيل المُقدس ،و
ِ
ِ
ِ
اكنة..وأقراص ّ
النجوم
الغابات ال ّد
ظالل
لي شيئاً عن
ِ
ِ
ِ
الدانية"
ُ
ّ
ً
ُ
تبقى المرأة التي في مُخيلت ِه فكرة ،ترجعه إلى مه ِد
ّ
ُ
يحاول النّوم يغيّر
الطفولة ،يُنطقها هو بما يتمنّى،
كسورعشريّة.
شكل
طريقة الع ّد فتصيرُ على
ِ
ٍ
ّ
ولعل قارئ المجموعة القصصيّة الب ّد أن ّ
يتوقف عن َد
ً
(الساحة).
قصة في غاي ِة األهميّة إبداعيّا وهي ّ
ّ
قصة ّ
المشحون
الطفولي
بعالمه
القصة
تبدأ
الكاتب
ة
كعاد
ِ
ِ
اب المُهاجرين
بالذكريات،هذه الحالة ،تُعرف عند الكتّ ِ
بلحظ ِة ّ
توقف ّ
الوطن ،المكان
ذكريات
الزمن عند
ِ
ِ
ّ
بشكل ال
والشخصيّات تبقى على عمرها ،ترفض
ٍ
َ
ُهاجر.
خيال الم
تشيخ في
إرادي أن تكبر أو
ِ
ِ
السّ احةُ ..
حيث ملعبُه ومكانه الم ّ
ُفضل ،يبني فيها بيته
من الرّ مل الذي سرعان ما تذروه ريحُ العاصف ِة.
تقف على قضيّة في غاي ِة األهميّة ،فالسّ ُ
القصة ُ
احة
ّ
ً
ُ
أحداث فيها ،يمكن
الوطن عامة ،وما يدور من
هي
ٍ
أن نعكسها على المتغيّرات في تلك البيئة التي يدورُ
الصراع ّ
المحافظ
الطبقي والفكريّ  ،بين القديم
فيها ّ
ِ
اختلفت ِ الوسيلةُ،
ّ
والتيار الذي ينش ُد التغير ،وإن
ِ
ّ
تاجر اشترى
بغض النّظر عن مشروعيتها ،بين
ٍ
السّ احة بما فيها ،وأرا َد أن يقي َم عليها مشروعاً
سياحيّاً ،يرتاده ّ
سكان القرية ،وبين فئ ٍة من الناس
ً
ْ
اعتبرت شرا َء التّاجر للسّ احة سرقة ،لتراث القرية
وتاريخها.
ُ
ً
تمييع القضايا ُ
ّ
ً
إال َّ
الكبرى
تحاول
ة
صغير
فئة
هناك
أن
َ
ُ
حيث عزتْ
القصة،
و شخصنتها ،كما
فعلت األ ّم في ّ
ِ
حزن ُه إلى عدم لقائ ِه ابنة خالته ألنّه يحبّها بينما هو
ٌ
مشغول بقضيته الكبرى وهي متابعة ما يدورُ في
أحداث.
السّ احة من
ٍ
ّ
ً
ّ
مجتمع ،لكن الكاتب
بيئة السّ احة موجودة في كل
ٍ
ُ
تحلل َ
نمط تفكير هذه الفئة البسيطة.
تناولها بطريق ٍة
الساحة،
"في المساء جلس أبي وأمّي يتحدثان عن ّ
أمسكت أمّي ّ
بكفي " أنتم في الواقع ال ترغبون
ّ
ّ
الساحة وال تعميرها وإنما التحدي فقط ،فقد
في ّ
انصرمت أعوا ٌم عليها وأنتم ال تحرّكون ساكناً،
إالّ حينما جاء هذا الرّجل ّ
الثريّ  ،لقد أيقظ ُكم من
خمولكم ،أنتم راغبون في ال ّتحدي ال غير"
ُ
قص ٍة أخرى وهي
قد ال
يختلف الحال كثيراً في ّ
قصة (الكتّاحة) أو العاصفة الرّ مليّة ،والذي يسترجع
الكاتب أحداثها في القطار ،بين برلين وزيوريخ،

تعود به ّ
الذاكرة في إلى قريته ،يروي تفاصيل
ً
وتالفيف ذاكرت ِه
عمق مخيّلت ِه،
دقيقة مخزونة في
ِ
ِ
"فالرّحلة في ّ
ٌ
تجديف ض ّد ال ّتيار" كما تقول
الذاكرة
مس روز في القصة.
يختار السّ ارد اسم البطل "النّخيل" هذا الطفل سمّاه
أبوه بهذا االسم تيمُناً
باألشجار الباسقة أو كما يسميها
ٍ
األشباح.
صورة العاصفة الرمليّة مأخوذ ٌة من حيا ِة الكاتب في
الرّ يف ،كعادته يرجع شريط ذكرياته إلى هناك حيث
العاصفة ،تحمل مستويين لغويين :األول المعنى
المعروف ،والثاني ّ
مبطن رمزيّ  ،وهو إراد ُة التّغيير
ّ
ُ
الواقع
نسف
باب في تلك الفتر ِة ،وربّما
لدى جيل الش ِ
ِ
عامّة.
ْ
من جه ٍة أخرى العاصفة الرمليّة ،أخذت معها الكثير
ّ
كالطبل والتلفاز وغيرها بل وأخيه الذي
من األشياء
اختفى عن مسرح الحياة.
ُ
الكاتب من غفوة ذكرياته ،ويعود الشريط
يستيقظ
ُ
تراقب السهول
إلى الحاضر حيث "مس روز"
ُ
زرت
الخضراء من نافذة القطار ،لتقول له ربّما
َ
موطنك في إحدى عطالت الصيف "  ..وطني أبح َر
إلي بوجود ِه ،إالّ
مقتلعاً
يشي
شيء
من
ما
جذوره،
ّ
ٍ
ما يرويه عنه القاطنون هناك "
ٌ
َ
تحت
(منزل
المجموعة القصصيّة الثانية عنوانها
قصة /
منها
القمر) :تض ّم عدداً من القصص،
ّ
مسوّدة ،الطائر ،النّافذة ،المريض رقم 11وغيرها/
قصة خربشات على الجدار والتي يعتمد الكاتب
أمّا ّ
فيها تقني ٌّة فنيّة جديد ٌةْ ،
وإن كانت تجنح نحو أسلوبه
ُ
يستعين
المُعتاد في استعارة ذاكر ِة الطفل ،فدائماً ما
الصافية ،قصصاً،
ُ
به
ويغرف من ذاكر ِته الفطريّة ّ
ً
ً
ً
ّ
كرمل الكتاح ِة،
ة
د
حا
الغابات،
بهواء
عابقة
جميلة
ٍ
ً
كبياض قصره الذي بنا ُه في ساحة القرية.
صافية
ِ
ّ
يخط عليه ما يشاءُ،
الجدارُ لوح ذاكر ِة البطل،
آخر
بأسلوب
الصراعَ من جدي ٍد
وبفطريّ ٍة يرس ُم ّ
َ
ٍ
ونكه ٍة مختلف ٍة.
بالغيبيات عند فئ ٍة
القصة تعالجُ حالة الرّ كود ،والتعلّق
ّ
ِ
ُ
ترفض التّغيير بل تعتبر ُه جرماً،
من النّاس ،هذه الفئة
ُّ
للشيخ "التّوم" مق ّدس عنده،
فحب أبيه
يمس كرامتها،
ُّ
ِ
َ
أدمنَ
الثقيل،
الخشبي
الباب
ذي
ه
ضريح
ة
زيار
وقد
ِ
ّ
ِ
ِ
والقبّة المخروطيّة العابق ِة برائح ِة البخور.
كان ّ
الطفل كلّما عا َد من زيارة ّ
الضريح ،يرس ُم أو
ُّ
أحداث هذا
مجريات
يخطط ما توارد إلى ذهن ِه من
ِ
ِ
اليوم..
" بابٌ تآكلت قائمت ُه السفليّة بسبب دود ِة األرض،
فسيغضب ّ
ألنه يعتقد بقابلية
لن أح ّدث أبي بهذا
ُ
الضريح ّ
لكل األزمنة"
َ
ُ
ُ
لتوسيع سور الضريح،
الحجار ِة
األب
يطلب
بعض ِ
بينما يظهرُ موقف األخ المُعارض ِ ً
قائالّ :
إن حجارته
ِ
ِ
ال تضرُّ وال تنفعُ متى ستتغير ..من يومها اختفى
أخي من مسرح الحياة "
يقول الطفلِ :وجدت في غرفة أخي أوراقاً
ٌ
مكتوب
ُ
فيها "القباب ،تخلّ ٌ
ٌ
ف،
جهل ،هذه القرية مسرحٌ

ُ
بحاسوب
تستبدل هذه العقول األثريّة
هزلي ،متى
ّ
ٍ
جدي ٍد"
يشتغل الكاتب دائماً على متالزم ِة البيئة المكانيّة،
الفت ،يشكل عالماً
بشكل
فالمكان حاضرٌ  ،عنده
ٍ
ٍ
ً
مستقال ،يأخذ منه حيزاً كبيراً في لغ ِة الوصف.
ً
قصة (طريق برليني) مثال يتطرّ ق إلى جدار
ففي ّ
برلين
وحكايات مآسي ِه ،التي يعرفها األلمان ،يتح ّد ُث
ِ
عبور الجّ دار
عن تجرب ِة صديق ِه "شرودر" في
ِ
الفاصل بين شطريّ المدينة.
َ
وسط ّ
القصة ُ
الشارع ،يرص ُد موقف األلمان
يقف
في ّ
ً
من تفاصيل الحيا ِة البسيطة مثال من مخالف ِة إشار ِة
المرور ،أو كيف تساوي هذه المدينة في نظا ِمها
األصلي والواف ِد إليها ،تصهر ُه في
العام ،بين ساكنها
ّ
ُ
سرير النّهر متكأً للعاشقين والحالمين
تجعل
حبّها،
َ
فيها.
ُ
ُ
كحي "كرويتسبرغ" ونهر
األمكنة حاضرة
ّ
شبريه والمقاهي على كتف النّهر وسكك الحديد
ّ
ُ
والجيران،
والقطارات،المحطات الحدائق والتماثيل
نمط تفكيرهم ،وجنسياتهم ومشاربهم
على
اختالف ِ
ِ
الثقافية.
في قصص أخرى ،يعم ُد الكاتب إلى تقنيّ ٍة ذكيّ ٍة
ً
ُ
مثال من المرآة أو لوح ٍة فنيّة
يسوق أحداث ُه
فهو
رموز
بتفكيك
يبدأ
ثم
معتقل،
أو
مستشفى،
في
رآها
ِ
والخطوط بقدر ٍة تحليليّ ٍة فنيّ ٍة إبداعيّ ٍة عالي ِة
األلوان
ِ
ِ
ّ
ّ
ُ
بالفن والفلسف ِة ،كما في قصة
األدب
الدق ِة يمتزج فيها
قصة "انتظار" التي يحاور فيها
(مُعتقل) أو في ّ
ُ
ً
لوحة
لوحة فني ًّة في المستشفى " على الجدار أطلّ ْت
لكاندنسكي ،صرفتني بطالسمها عن ّ
كل ما يدور
حولي في غرفة االنتظار ..ها أنا ذا أتأم ُّل لوحتكَ
مأخوذاً بألوا ِنها ،ماذا تريد أن تقول..؟"
ُ
ّ
يلحظ مدى تأثّره
إن قارئ قصص أمير حمد ناصر
ّ
الروائي الكبير الطيّب صالح هذا التأثر
بمعلم ِه
ّ
يأت اعتباطاً وإنما شغفاً وحبّاً بالروائي المعلّم،
لم ِ

كيف ال..؟! وقد درس الكاتب أعمال الطيّب صالح
َ
وعرف سرّ النّبع الفنّي فيها.
روح فكر ِتها،
وتشرّ ب
َ
ُ َ
خالل تكراره
باب الوفا ِء للمعلّم ،من
ِ
نلحظ ذلك من ِ
ّ
"موسم الهجر ِة إلى الشمال"
لذكر شخصيات رواية
ِ
ِ
مثل شخصيّة "و ّد الرّ يس" وشخصيّة "مصطفى
قصة ّ
ُ
يحاول
(الطائر)
السعيد" أيضاً ،حتّى أنّه في ّ
االقتراب أكثر من روح الرواية.
فالطائر المُهاجر ّ
يحط قريباً من شرفت ِه ،على شجرة
ً
ال ّدردار ،و ينتظر أسرابا أخرى ،لعله ضيّع الفصول
مهووس بالبحث
غير موعد ِه  ،بينما الصيّاد
ُ
فجا َء في ِ
ُ
الحي
عن البندقية لقنص ِه وأكله ،في حين ينشغل
ّ
بأكمل ِه بهذا الطائر ،ال بل يصل األمرُ إلى البوليس
والصحافة ،في المساء يختفي هذا ّ
الطائر  ،ليكونَ
ّ
تغيرات بيئي ٌّة ،مُناخيّةٌ
ٌ
مجرّ د فكر ٍة عابر ٍة ،خلّفتها
وربّما جيوسياسيّة..
ٌ
مشغول دائماً
القصصي،
عال ُم أمير حمد ناصر
ّ
ً
طفال،
بمحبّة بيئتين مكانيتين ،األولى أنجبت ُه ورعت ُه
ْ
احتضنت شباب ُه ،وساهمت في تشكيل وعي ِه
والثانية
ومعرفته.
في كال المكانين تكوّن عالم ُه اإلبداعي المتميّز،
ّ
ً
محطة
إبداعية لها خصوصيتها في
ليكونَ حالة
اإلبداع العربيّة واأللمانية.
يُذكر ّ
أن الدكتور أمير حمد حاصل على درجة
ّ
العربي عن
الدكتوراه بدرجة الشرف في األدب
ّ
األديب
أعمال
أطروحة ٍ بعنوان /أثر البيئة في
ِ
ِ
الطيّب صالح /وقد عمل مشرفاً ومترجماً في ّ
منظمة
حقوق اإلنسان في ألمانيا ،وكل كتبه صادرة عن
مؤسسة الدليل للطباعة والنشر في برلين وهي
رسائل من المنفى ،هجرة عكس الرّ يح ،منزل تحت
القمر ومساء متوتر على نهر هافل..
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الثقة بالنفس تعتبر أحد العوامل المهمة التى تؤثر
في حياة الطفل ،وتؤثر على اكتشافه لألشياء من
حوله وفضوله الذي هو أهم مصادر تعلم الطفل،
ومعرفته باألشياء من حوله ،وتنعكس على تصرفاته
وأفعاله وشخصيته وتفكيره ،فإذا كان الطفل قوي
ً
جريئا ،ال يخاف،
شخصا قويًا
الثقة بالنفس أصبح
ً
أما إذا كان ضعيف الثقة بالنفس فيخسر الكثير من
األشياء التي تساعده أن يكون قويًا .ويعرف الدكتور
أسامة شاهين ،في كتابه الثقة بالنفس وتطوير الذات،
الثقة بالنفس بأنها إحساس الفرد بقيمته مهما كانت
قيمة من حوله ،وبذلك فإن الطفل عندما يشعر أنه
ذو قيمة ومحبوب ،وقادر على القيام باألشياء التي
تطلب منه ،فإنه يُكوّن ثقة قوية بنفسه ،أما إذا لم
يشعر بذلك فإنه يكون ثقة ضعيفة بنفسه.
فما هي مظاهر ضعف الثقة بالنفس عند الطفل؟
يذكر الدكتور عبد الكريم بكار ،المؤلف البارز
في مجال التربية ،في كتابه "مشكالت األطفال"،
تشخيصا وعالجا ألهم عشر مشكالت وعدد من
مظاهر ضعف الثقة بالنفس عند الطفل:
أوال :يعد الخوف مظهرً ا أساسيًا وطبيعيًا لضعف
ثقة الطفل بنفسه ،فهو يخاف من أمور كثيرة قد ال
يخاف منها األطفال اآلخرون كالخوف من الظالم
أو الخوف من الحيوانات ،ويخاف من الدخول في
ً
خوفا من أن
المسابقات أو المنافسات مع اآلخرين
يفشل أو يسخر منه اآلخرون لعدم نجاحه.
ً
موقفا دفاعيًا
ثانيًا :يأخذ الطفل ضعيف الثقة بنفسه
عن نفسه دائمًا فهو يخاف من توجيه أي لوم له أو
أي اتهام فدائمًا يحاول أن يدافع عن نفسه حتى لو
كان يوجه له سؤاال فقط.
ً
ثالثا :يفقد الطفل ضعيف الثقة بنفسه الحماس بسرعة
ألي نشاط أو عمل ،وينسحب منه بسرعة عندما
تواجهه مشكلة ولو بسيطة ،فإنه يرى أنه سيفشل في
هذا العمل ويخسر أي تح ٍد أمامه.
رابعًا :يردد الطفل ضعيف الثقة بالنفس ،عبارات
تؤكد اقتناعه بأنه ضعيف وغير قادر على المنافسة،
مثل (أنا سيئ  -أنا غير محبوب  -أنا ال أستطيع  -لن

أنجح) ،وهذه الكلمات تعبر عن األفكار التي تسيطر
عليه وتمنعه أن يجرب ويحاول ويبذل المجهود
ليصل إلى ما يريد.
وترى الدكتورة ماجدة السيد عبيد ،أستاذ التربية
الخاصة ،في كتابها "االضطرابات السلوكية" ،عدة
أسباب تؤدي إلى تكوين الطفل لثقة ضعيفة في نفسه
وقدراته ومن هذه األسباب:
أوال :أن إهمال الوالدين للطفل وعدم االهتمام به
وغياب العناية الالزمة به أحد أسباب ضعف ثقة
الطفل بنفسه ،فهو يشعر من عدم االهتمام به بأنه
غير جدير بهذا االهتمام ،وأنه أقل من اآلخرين الذين
يعتني بهم آباؤهم ويحبونهم ،فيشعر الطفل أنه غير
محبوب ومرفوض من األهل ويفقد الثقة في قدراته
التي يرى أنها لم تمكنه من الحصول على اهتمام
والديه وحبهما.
ثانيًا :أن أهم ما يضعف ثقة الطفل بنفسه هو مقارنة
األهل الدائمة بين الطفل وبين اآلخرين سواء كانوا
إخوته أو أقاربه أو زمالئه في المدرسة ،فعند مقارنه
الطفل بآخرين فإنه يرى أن أفكاره وتصرفاته ليس
لها قيمة ألن الوالدين يفضالن تصرفات اآلخرين
وبالتالي يفقد الثقة في أفكاره ،ونفسه ،ويشعر بالعجز
لعدم قدرته على إرضاء الوالدين.
ً
ثالثا :التوبيخ الدائم للطفل والتقليل من أهمية ما
يفعله ،والتقليل من قدراته ،يؤثر على ثقته بنفسه،
ً
ً
وخائفا ،ويبعد عن أي عمل أو نشاط،
ضعيفا
ويجعله
خوفا من التوبيخ واللوم الذي يتلقاه من اآلخرين.
رابعًا :التوقعات المبالغ فيها من الوالدين تجاه الطفل
من األشياء التي تساهم في ضعف ثقته بنفسه ،فإذا
كان ما يطلبه الوالدان من الطفل يصعب أن يحققه
أو أكبر من إمكانياته ،فإنه يشعر بالعجز ويفقد الثقة
في قدراته وإمكانياته.
إن ضعف الثقة بالنفس تؤثر بشكل كبير على الطفل
وعلى حياته لذلك يجب مساعدة الطفل على التخلص
من هذه المشكلة ،فكلما تخلص منها في وقت مبكر،

يقل التأثير السلبي لها عليه ومن طرق مساعدة
الطفل التي ذكرها كل من الدكتورة ماجدة السيد عبيد
والدكتور عبد الكريم بكار ما يلي:
أوال :يجب أن يعرف الطفل أن جميع األفراد سواء
كانوا كبارً ا أو صغارً ا يمكن أن يخطئوا في عمل
ما ،وهذا يخفف عن الطفل شعوره بأنه مختلف عن
اآلخرين الذين ينجحون في كل شيء ،وأن يعرف
أنه على الرغم من أنه يخطئ يجب أن يظل يحاول
الوصول للنجاح وتفادي األخطاء.
ثانيًا :يجب أن يعرف الطفل أن لكل إنسان نقاط قوة
ونقاط ضعف ،ويجب أن يركز على نقاط القوة حتى
يستطيع أن يحقق ما يريد ،وأن يقوي نقاط الضعف
ويجب عليك عزيزتي األم أن تساعديه على ذلك.
ً
ثالثا :إذا لم ينجح الطفل في القيام بعمل معين ال يجب
توبيخه أو لومه بل يجب أن يلفت الوالدين نظره إلى
أنه مقبول ومحبوب على الرغم من خسارته ،وأنه
يمكن أن ينجح في مرات أخرى وأن يضع يده على
أسباب خسارته أو عدم نجاحه حتى يتخطاها في
المرة القادمة.
رابعًا :يجب أن يتعلم الطفل أن يردد في داخله
عبارات تساعده على الثقة في نفسه ،فبدال من أن
يقول لنفسه (أنا سأخسر) يمكن أن يقول لنفسه (أنا
سأظل أحاول حتى أنجح) ،وهذه العبارات تساعده
على المحاولة والتجريب واإلصرار.
خامسً ا :كما يجب أن نركز على األشياء اإليجابية
التي يقوم بها الطفل ،ونلفت نظره إليها ونكافئه عليها
فيكسب الثقة في نفسه ،ويبعد عن ذهنه أنه غير قادر
على فعل أي شيء جيد.
إن ثقة الطفل في نفسه هي الكنز األول الذي يمكنه
من تحقيق الكثير من النجاح في حياته ،فعليكم
مساعدته على كسب ثقته بنفسه حتى ال يخسر
الكثير ،ويهدر قدراته وحتى يحقق ما يطمح فيه
ويشعر بالفخر والسعادة.
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ً
سابقا بالنظرية الشهيرة التي تقول
جميعنا سمعنا
ّ
بأن الناس نساء ورجال يختارون شركاء حياتهم من
األشخاص الذين يرون فيهم أهلهم بطريقة ما .لكن
كيف تنعكس عالقة الفتاة بوالدها تحدي ًدا على حياتها
العاطفية والزوجية في ما بعد؟
في الوقت الذي أثبتت األبحاث السابقة ّ
أن عالقة
البنت بأبيها تحدد شخصيتها الى حد كبيرّ ،
أكدت
األبحاث نفسها ّ
أن هذه العالقة تنعكس بشكل مباشر
على حياتها العاطفية.

اذ وبحسب علماء النفس وخبراء العالقات الزوجية،
كلّما كانت عالقة الفتاة بوالدها جيدة كلّما كانت
حياتها الزوجية ّ
أقل عرضة للمشكالت وتخلو من
المطبّات .ويختلف الوضع بشكل كبير في حال لم
يقدم األب إلبنته الدعم الكافي في طفولتها ولم تكن
عالقتهما مبينة على الثقة والمو ّدة.
وفي هذه الحال ،تشوب حياة الفتاة او الشابة العاطفية
او الزوجية في ما بعد الشكوك باإلضافة الى انعدام
الثقة بالشريك والثقة بنفسها كذلك األمر.
عالقة طويلة األمد :يصف الخبراء عالقة األب
بابنته بأنها عالقة طويلة األمد ليس فقط بسبب صلة
الدم بل ألنها تنعكس مباشرة على اإلبنة في كل
ً
مراحل حياتها بد ًء من طفولتها
وصول الى مراحل
متقدمة من حياتها.
فالفتاة التي تكون قريبة من والدها ويكون هذا األخير
داعمًا دائمًا لها تعيش حياة زوجية صحية ،رومانسية
وتشعر بالثقة واألمان أكثر مقارنة مع اللواتي كانت
ّ
ّ
بوالدهن مضطربة الى ح ّد ما.
عالقتهن
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تشكو نساء كثيرات أن أزواجهن يمضون وقتاً
ً
طويال عبر وسائل التواصل االجتماعي ،ما يجعلهن
يشعرن أن ثمة خيانة ما في األجواء.
الخيانة اإللكترونية هي عالقة ما منسوجة عبر
اإلنترنت ،سوا ًء كان هذا عبر وسائل التواصل
االجتماعي أو البريد اإللكتروني و غيرها من وسائل
حديثة ،وسوا ًء كانت هذه العالقة مترجمة على أرض
الواقع أو كونها تقتصر فقط على نطاق اإلنترنت.
أسباب كثيرة تقف وراء هذه الخيانات اإللكترونية،
كما أن هناك دالئل كثيرة على وجودها.
 الفراغ العاطفي من األسباب التي تقف وراءالخيانة اإللكترونية ولعله على رأسها ويعيشه شريك
من دون تواجد حقيقي وفعلي لآلخر.
 قد تكون الخيانة لدى الطرف اآلخر هي ما يدفعنحو سلسلة من الخيانات ال تنتهي .احرصي وتأكدي
معارفك
أنه ال يوجد هناك سوء فهم لدى الزوج حول
ِ
وعالقاتك العملية.
ِ
 عدم االهتمام بالشريك يدفعه نحو الخيانةنظرك أو
اإللكترونية ،سوا ًء كان هذا من أجل لفت
ِ
لتعويض النقص الموجود لديه.
 االنتكاسات المادية والعملية والعاطفية والعائليةتدفع الشخص نحو الخيانات اإللكترونية التي ترمز
لرغبته بتعويض النقص أو النسيان أو إثبات أن كل
شيء على ما يرام أمام النفس واآلخرين.
كنت ّ
تشكين في وجود الخيانة اإللكترونية ،فمن
إن ِ
بين الدالالت التي تشير إليها أن يهجس الشريك
على الدوام بوسائل التواصل االجتماعي واستخدام
اإلنترنت ،بطريقة الفتة للنظر.
ً
 أن تجدي الشريك قد بات مهتما فجأة ببعضاألمور التي لم يكن يلتفت إليها سابقاً وأن يصبح هذا
ملحوظاً من قبيل دخول كلمات جديدة في قاموس
مصطلحاته أو اهتمامات جديدة لديه ال تعرفين متى
فعليك االلتفات نحو األسباب والمستجدات
ظهرت،
ِ
التي طرأت لديه.
أسلوبك ومن
عندما يصبح الشريك كثير التذمّر من
ِ
طريقتك في التعامل ،فهذه إشارات لوجود خيانة ما.
ِ

ّ
ألنهن يكثرن من طرح
لطالما نُسب النكد الى النساء
ّ
أزواجهن وال يقتنعن بسهولة بما يُقال
األسئلة على
لهن وما الى هنالك .ومن دون أدنى ّ
شك ً
أيضا أنّ
ّ
النكد من الصفات التي يكرهها الزوج في زوجته
وهذا أمر ال يختلف عليه اثنان.
ولكل زوج يتّهم زوجته بالنّكد الدراسة األخيرة
ستغيّر المفهوم في نظرك وفي نظر كل الرجال على
ح ّد سواء.

ً
أكدت دراسة ّ
نشاطا من دماغ
أن دماغ المرأة أكثر
الرجل مما يجعلها تفكر بشكل أكثر من الالزم
مقارنة مع الرجل .وهذا ما يفسّ ر تركيزها في الكثير
من األحيان وتدقيقها بالتفاصيل الصغيرة وحتى
شعورها بالقلق ازاء أمور ال يفكر فيها الرجل حتى
والتي يعتبرها هذا األخير نوعً ا من النكد.
وتظهر الدراسة التي شملت عد ًدا كبيرً ا من النساء
تدفق الدم الى أجزاء عدة من دماغ المرأة في الوقت
الذي ال يتدفق فيه الدم الى جميع هذه األجزاء لدى
الرجل ،األمر الذي يعلّل زيادة قدرة المرأة على
التركيز ولكن أيضا يسهم في زيادة شعورها بالقلق.
وفي السياق نفسه ،يشير العلماء إلى أن نتائج
الدراسة توضح قدرة المرأة على تنفيذ مهام عدة
آن معًا
وحتى التفكير في أكثر من شيء واحد في ٍ
في الوقت الذي ال يستطيع الرجل القيام بذلك البتة.
لذا في المرة القادمة التي ينعتك زوجك فيها بالنكد
ضعي أمامه هذه الدراسة!

قد ال ترغبين في وقت من األوقات بتحضير الطعام
يجعلك تلجئين إلى طلب الوجبات
في المنزل مما
ِ
أسرتك لكن هذه
الجاهزة أو تناولها خارج المنزل مع
ِ
األطعمة تتسبب في أضرار كثيرة على صحة الجسم
و خاصة صحة األطفال.
عليك توفير وجبة غذائية سليمة للطفل ليتناولها أثناء
ِ
يومه الدراسي وال يحتاج للتوجه لتناول الوجبات
الجاهزة لما لها من العديد من األضرار على صحته.
تزيد من وزن الطفل:
– أكدت بعض الدراسات من أن زيادة الوزن ترتبط
بتناول الوجبات الجاهزة كما إنها قد تعرض الجسم
إلى اإلصابة بالنوع الثاني من السكري بسبب تراكم
الدهون فيه و زيادة مقاومة األنسولين في الدم و
الوجبة الجاهزة تحتوي على مقدار ثالث و ثالثين
بالمائة من السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم
في اليوم الواحد.
و لهذا فإن تناولها مع الوجبات األساسية بدون
ممارسة أية أنشطة بدنية و حركية يتسبب في تراكم
السعرات الحرارية على هيئة دهون مما يتسبب في
اإلصابة بالسمنة.
تصلب الشرايين وأمراض القلب:
تتسبب في اإلصابة بتصلب الشرايين و أمراض
القلب و تعرض كذلك لإلصابة بأمراض السرطان
و السكري خاصة لو تم تناولها مع المشروبات
الغازية و ترجع ذلك ألنها تكون في الغالب متصلبة
و جامدة.

التهابات المعدة:
نظراً الحتوائها على كمية كبيرة من التوابل و الحارة
منها باألخص و الملح فإنها تتسبب في اإلصابة
بإلتهابات المعدة.
قرحة المعدة:
تتسبب في اإلصابة بقرحة المعدة و هي عبارة عن
مرض يصيب القناة الهضمية يتسبب في حدوث ألم
شديد و قد كان يعتقد قديماً بأن التوتر و األطعمة
المتبلة هي المتسببة في هذا فقط لكن تبين بأن
الوجبات الجاهزة تؤدي إلى اإلصابة بها أيضاً.
ارتفاع ضغط الدم:
ترفع ضغط الدم بشكل سريع مما يزيد من خطر
اإلصابة بأمراض القلب بمرور الوقت و قد أشارت
عدة دراسات أن تناول الوجبات الجاهزة يرتبط
بإرتفاع ضغط الدم و اإلصابة بالسكري و ترجع
أسباب هذا إلى المعالجة التي تتم على هذه المأكوالت
و التي تفقدها كثيراً من المكونات الطبيعية مما
يتسبب في اإلصابة بعدة أمراض.
الخرف:
تزيد من نسبة اإلصابة بالخرف و قد أثبتت دراسة
سويدية حديثة تم إجراؤها على مجموعة من الفئران
تمت تغذيتها بوجبات محاكية للوجبات الجاهزة أن
الفئران قد أصيبت بأعراض الخرف بعد البدء في
تناول هذه األطعمة بتسعة أشهر في حين أن تناول
األطعمة المحتوية على فيتامين هـ مثل الخضروات
و الفواكه و المكسرات يقوي عمل المخ نظراً
إلحتوئها على مضادات لألكسدة.

 الصداقة بئر يزداد عمقا كلما أخذت منه االبتسامة كلمة طيبة بغير حروف ال تفكر في المفقود حتى ال تفقد الموجود من قنع من الدنيا باليسير هان عليه كل عسير الكلمة الطيبة جواز مرور إلى كل القلوب إذا ازداد الغرور..نقص السرور الضمير المطمئن خير وسادة للراحة من يزرع المعروف يحصد الشكر البستان الجميل ال يخلو من األفاعي العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص القلوب أوعية والشفاه أقفالها واأللسن مفاتيحهافليحفظ كل إنسان مفتاح سره
 الخبرة  ..هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة ..َ
فقدت شعرك
عندما تكون قد
 المال خاد ٌم جيد  ..لكنه سي ٌد فاسدَ
 َوعظمة قلبك
عظمة عقلك تخلق لك الحساد ..
تخلق لك األصدقاء
 دقيقة األلم ساعة  ..وساعة اللذة دقيقة ال داعي للخوف من صوت الرصاص ..فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها.
 يستطيع الشيطان أن يكون مالكاً والقزم عمالقاًوالخفاش نسراً والظلمات نوراً  . .لكن أمام الحمقى
والسذج فقط .
ـ تتوقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على
التليفون.
ـ مسكين زوجها أحب شعرها الطويل فوجد لسانها
أطول.
ـ إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فانظر إليها وأنت
مغمض العينين.
ـ إذا كان لديك رغيفان ُ
فـكل أحدهما واشتر باألخر
زهوراً.
ـ من يقع في خطأ فهو إنسان ومن يصر عليه فهو
شيطان.
ـ قوة السلسلة تقاس بقوة اضعف حلقاتها .
ـ يستطيع الناس أن يعيشوا بال هواء بضع دقائق
وبال ماء أسبوعين وبال طعام حوالي شهرين وبال
أفكار سنوات ال حصر لها.
ً
ـ نمضي النصف األول من حياتنا بحثا عن المال
والنجاح والشهرة ونمضي النصف الثاني منها بحثاً
عن األطباء.
ـ من اشترى ما ال يحتاج إليه باع ما يحتاج إليه.
ـ عندما يمدح الناس شخصاً  ،قليلون يصدقون ذلك
وعندما يذمونه فالجميع يصدقون.
ـ ينام عميقاً من ال يملك ما يخاف من فقدانه؟
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ولدت الفنانة الكبيرة ،نادية لطفي في حي عابدين في القاهرة عام  1938لعائلة مؤلفة من أب صعيدي يعمل
محاسب وأم من محافظة الزقازيق .درست في المدرسة األلمانية في القاهرة وكانت هواياتها فنية بإمتياز
فكانت ترسم وتكتب روايات قصيرة ولم يخطر على بالها التمثيل بسبب تجربة صغيرة على مسرح المدرسة
حيث نسيت الكالم أمام الجمهور.
عرفت بنشاطها السياسي واإلنساني منذ شبابها فكان لها دور مهم في رعاية الجرحى والمصابين واألسرى
في الحروب المصرية والعربية بداية من العدوان الثالثي عام  1956وكل الحروب التالية.
لعبت الصدفة دور في دخولها مجال التمثيل ففي سهرة إجتماعية قابلت المنتج رمسيس نجيب الذي رأى
فيها بطلة فيلمه القادم "سلطان" مع وحش الشاشة فريد شوقي عام  .1958ولكن بسبب غرابة اسمها على
الجمهور قررا تغييره واختار لها اسم "نادية لطفي" بطلة رواية "ال أنام" للكاتب الكبير إحسان
عبد القدوس والتي أصبحت فيلم من بطولة فاتن حمامة.
ــ في فترة الستينات كان نجم نادية لطفي يتألق فقدمت عدد كبير من األعمال وهي :فيلم "حبي
الوحيد" ،فيلم "عمالقة البحار" ،فيلم "السبع بنات" ،فيلم "مع الذكريات" ،فيلم "نصف عذراء"،
فيلم "ال تطفىء الشمس" ،فيلم "عودي يا أمي" ،فيلم "من غير ميعاد" ،فيلم "أيام بال حب"،
فيلم "الخطايا" ،فيلم "مذكرات تلميذة" ،فيلم "قاضي الغرام" ،فيلم "صراع الجبابرة" ،فيلم
"حب ال أنساه" ،فيلم "جواز في خطر" ،فيلم "سنوات الحب" ،فيلم "حياة عازب" ،فيلم "النظارة السوداء"،
فيلم "الناصر صالح الدين" ،فيلم "القاهرة في الليل" ،فيلم "دعني والدموع" ،فيلم "حب ومرح وشباب" ،فيلم
"الباحثة عن الحب" ،فيلم "ثورة البنات" ،فيلم "للرجال فقط" ،فيلم "هارب من الحياة" ،فيلم "الحياة حلوة"،
فيلم "الخائنة" ،فيلم "مطلوب أرملة" ،فيلم "المستحيل" ،فيلم "مدرس خصوصي" ،فيلم "عدو المرأة" ،فيلم
"قصر الشوق" ،فيلم "بنت شقية" ،فيلم "جريمة في الحي الهادىء" ،فيلم "السمان والخريف" ،فيلم "الليالي
الطويلة" ،فيلم "غراميات مجنون" ،فيلم "عندما نحب" ،فيلم "خمس ساعات" ،فيلم "ثالث قصص" ،فيلم "أيام
الحب" ،فيلم "كيف تسرق مليونير" ،فيلم "الحاجز" ،فيلم "سكرتير ماما" ،فيلم "نشال رغم أنفه" ،فيلم "أبي
فوق الشجرة" وفيلم "المومياء" من إخراج شادي عبد السالم الذي يعد أفضل فيلم بتاريخ السينما المصرية
والعربية.
ــ خالل سنوات السبعينات قدمت العديد من األعمال وهي :فيلم "كانت أيام" ،فيلم "الرجل المناسب" ،فيلم
"اعترافات إمرأة" ،فيلم "عشاق الحياة" ،فيلم "الظريف والشهم والطماع" ،فيلم "أضواء المدينة" ،فيلم
"زهور برية" ،فيلم "الزائرة" ،فيلم "رجال بال مالمح" ،فيلم "االخوة االعداء" ،فيلم "قاع المدينة" ،فيلم
"بديعة مصابني" ،فيلم "على ورق سيلوفان" ،فيلم "أبداً لن أعود" ،فيلم "حبيبة غيري" ،فيلم "بيت بال حنان"،
فيلم "وسقطت في بحر العسل" ،فيلم "االقمر" ،فيلم "وراء الشمس" ،فيلم "رحلة داخل امرأة" والمسلسل
األول الذي شاركت فيه في مسيرتها الفنية "إال دمعة الحزن".
عام  1980قدمت فيلمين هما فيلم "سنوات اإلنتقام" وفيلم "أين تخبئون الشمس" ،.عام  1982قدمت فيلم
وحيد هو فيلم "األقدار الدامية" من إخراج خيري بشارة.
سافرت إلى لبنان إبان االجتياح اإلسرائيلي في حزيران /يونيو  1982وقضت أكثر من أسبوعين في
صفوف المقاومة الفلسطينية وسجلت بيدها العديد من األفالم التسجيلية.
غابت أربع سنوات عن الفن لتعود عام  1986وتقدم فيلم "منزل العائلة المسمومة" إخراج محمد عبد العزيز.
عام  1988قدمت آخر أفالمها حتى اآلن وهو فيلم "األب الشرعي" مع محمود ياسين ومن إخراج ناجي
أنجلو.
عام  1993قدمت آخر أعمالها الفنية وهو مسلسل "ناس والد ناس" لتتوقف بعده عن التمثيل مكتفية بنشاطها
اإلنساني.
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أصدرت وزيرة الثقافة المصرية ،إيناس عبد الدايم ،أمرا بالسماح بعرض فيلم "كارما" للمخرج خالد يوسف،
الذي سبق أن سحبت الرقابة ترخيص عرضه في صاالت العرض السينمائي في مصر.
وقد سحبت الرقابة ترخيص عرض الفيلم قبل أيام قليلة من نزوله في دور العرض السينمائي ،مبررة ذلك
بمخالفته لشروط الترخيص من دون إعطاء أي تفاصيل أخرى.
وشددت عبد الدايم في بيان على "احترام الدولة لحرية اإلبداع في شتي مجاالت الفنون واحترام الدستور".
وكانت الرقابة على المصنفات الفنية منحت فيلم "كارما" ترخيصا للعرض في الصاالت بعد مشاهدتة منذ
شهرين ،وشهدت شوارع القاهرة والمحافظات إعالنات مكثفة عن الفيلم ،والذي يشهد عودة المخرج خالد
يوسف الى السينما،إذ يرجع تاريخ آخر فيلم أخرجه وهو "كف القمر" إلى عام .2011

يدور فيلم "كارما" والذي كتب يوسف السيناريو له أيضا ،حول عالقات متشابكة بين مسلمين ومسيحيين،
ويتناول قصة شاب مسلم يتعلق بفتاة مسيحية ويتزوج منها على الرغم من اعتراض الجميع على هذه العالقة.
ويقول خالد يوسف "إن من اتخذ قرار منع الفيلم من العرض ،لم يعط تفصيال أو أسبابا للمنع ،وربما يبدو
أن الفيلم الذي يناقش قضية الفقر والغنى والعالقة بين المسيحيين والمسلمين قد أثار مخاوف من االحتقان
بين الفئات المجتمعية" .ويضيف يوسف أن األمر ليس كذلك ،فالفيلم يعالج هذه القضايا وال يثير االحتقان
ويضيف "أنا توجهت لجهات سيادية" وتفاهمت معهم وشاهدوا الفيلم ووجدوا أنه ليس هناك مبررات لمنعه،
وسمح للفيلم بالعودة مرة أخرى لدور العرض.
وقد تقدمت لجنة السينما بالمجلس األعلى للثقافة في مصر باستقالتها لوزيرة الثقافة ،بعد قرار منع فيلم
"كارما".
وقال مجدي أحمد علي "عضو اللجنة" لبي بي سي ،إن منع الفيلم كان "القشة التي قصمت ظهر البعير،
حتى ال يتصور البعض أن الموضوع كله بسبب كارما ،هناك افالم أخرى مثل "أيام المدينة" الذي لم يحصل
على ترخيص الرقابة حتى اآلن ،وهناك أفالم ترفض من السيناريو ،وهناك مسرحيات عرضت في نواد
وأصحابها في السجن وهناك ضعوط هائلة وتضييق شديد في هامش الحرية على السينمائيين والمثقفين".
وأضاف "استقالتنا مبنية على موقف الدولة من السينما .لم نعد نحتمل وال نوافق على أن يتحول المجلس
األعلى للثقافة إلى بناء شكلي ،وال يؤخذ برأيه رغم أنه يضع االستراتيجات للثقافة في مصر".
وشدد علي على القول إن القانون ذكر أنه في حالة الحصول على "موافقة الرقابة على المصنفات ،يعني من
حقك أن تعرض الفيلم ،وما حدث هو اصدار قرار بمنع فيلم دون إبداء أسباب ،ثم العودة مرة أخرى للسماح
للفيلم بعد "ضغوط معينه هذا معناه أننا لسنا في دولة مؤسسات" حسب رأيه.
وأوضح علي"أن الفليم يمر بمراحل من التصاريح المختلفة منها التصريح بالتصوير في الشوارع من
الداخلية وتصريح بالتصدير وغيره وبعد كل هذه المراحل والموافقات يتم منعه ألسباب غير معروفة ويعود
مرة أخرى".
ويرى بعض السينمائيين أن أزمة فليم "كارما" تسلط األضواء على مدى تدخل ما يسمى "األجهزة السيادية
" في مصر في مفاصل الحياة السياسية واالجتماعية وهناك مخاوف من أن استمرار تلك الحالة قد يؤدي إلى
التضييق المطرد على حرية التعبير في مصر.
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أسدل الستار على الدورة السابعة لمهرجان األقصر
للسينما اإلفريقية وسط حالة من التفاؤل بين صناعه
لخروج الدورة بشكل جيد حتى إنهم اعتبروها أفضل
دوراته على اإلطالق.
والحقيقة أن المهرجان يمر بحالة من التميز
والتفرد؛ فهو الوحيد الذي يركز على أفالم القارة
اإلفريقية ،وصناعها ،واستطاع أن يخلق حالة ترابط
وعالقة متينة مع صناع الفن في هذه القارة البعيدة
عن األضواء سينمائياً وفنياً ،حتى إنه أصبح نافذة
جيدة لصناع القارة الشباب ،حيث نجح المهرجان
في خلق جسر قوي يجمع مصر بأبناء القارة ،كما
نجح في تحقيق بعض األهداف النبيلة التي يقوم
عليها المهرجان ،لكن "الحلو ما يكملش" فقد وقع
المهرجان في العديد من السلبيات والعشوائية التي
أثرت بالفعل سلباً على هذه الدورة ،وعرضتها
للعديد من االنتقادات.
نجح المهرجان في تقديم وجبة دسمة ومميزة من
األفالم اإلفريقية في مسابقاته المختلفة ،بعض
هذه األفالم تعرض ألول مرة على مستوى
القارة اإلفريقية ،والبعض اآلخر سبق عرضه في
مهرجانات عالمية وحققت نجاحاً كبيراً.

واستطاع المهرجان أن يستقطب عدداً من صناع
القارة ،ومنهم المخرج السنغالي الكبير موسى توريه
الذي تم تكريمه خالل الدورة ،وكذلك المخرج المالي
سليمان سيسيه عضو لجنة تحكيم المسابقة الرسمية.
ونجح المهرجان في أن يخلق جسراً من التعاون بين
مبدعي القارة ،وهو أحد أبرز أهداف المهرجانات
الفنية بشكل عام ،وذلك بعد أن قامت جهتا إنتاج
مصرية باالتفاق مع المخرج موسى توريه على
تقديم أفالم في مصر.

يبدو أن موسم أفالم عيد األضحى المقبل ،سيكون أكثر شراسة وضراوة من
أفالم عيد الفطر الحالى ،والذى يتنافس على إيراداته  5أفالم.
وتتعدد األسباب لموسم قوى ،أولهم أن موسم عيد األضحى خالى من مشاهدة
مباريات كأس العالم ،والتى آثرت بشكل سلبى على اإليرادات ،ثانيا :سيكون
متنوع ما بين الدراما السينمائية
واألكشن والكوميديا  ،فضال عن
منافسة نجوم الشباك من بينهم
أحمد السقا وتامر حسنى ويوسف
الشريف ومحمد رمضان.
وخالل التقرير التالى نستعرض
األفالم التى تنافس فى عيد
األضحى وهى كالتالى:
ـ فيلم "بنى آدم" بطولة النجم
يوسف الشريف ،ويشارك فى
بطولته دينا الشربينى وأحمد
رزق وهنا الزاهد ،إخراج أحمد
نادر جالل.
ـ فيلم «تراب الماس» بطولة أسر
ياسين ومنه شلبى وصابرين،
إخراج مروان حامد.
ـ فيلم " 3شهور" بطولة النجم أحمد السقا ،ويشارك فى بطولته منى زكى
وسارة سالمة وخالد الصاوى وروجينا ،إخراج محمد سامى
ـ فيلم "البدلة" بطولة النجم تامر حسنى ،ويشاكر فى بطولته اكرم حسنى وامينة
خليل ،إخراج ماندو العدل.
ـ فيلم "الديزل" بطولة النجم محمد رمضان ،ويشارك فى بطولته فتحى عبد
الوهاب وهنا شيحة ،إخراج كريم السبكى.
 فيلم " "122بطولة النجم طارق لطفى ويشارك فى بطولته أمينة خليلومحمود حجازى ،إخراج ياسر الياسرى.

تتشبث الفنانة ياسيمن عبدالعزيز باألدوار الكوميدية المختلفة عن ما تقدمه بنات
جيلها .ويعتبر نقاد ان ياسمين نجحت في رسم صورة بعيدة عن السائد بإتقانها
أدوار الفتاة الجميلة وخفيفة الظل والمشاغبة والمشاكسة.

وتلعب النجمة ياسمين بطولة فيلم "األبلة طم طم" المعروض في قاعات السينما
المصرية بمناسبة عيد الفطر.
و"األبلة طم طم" من بطولة باقة من من نجوم الكوميديا ،على غرار بيومي
فؤاد ،حمدي الميرغني ،شادي ألفونس ،خالد منصور ،سامي مغاوري،
مصطفى أبوسريع.
والعمل السينمائي الجديد من تأليف أيمن وتار ،وإخراج علي إدريس ،وإنتاج
شركة "أوسكار" ،وقد أجازته الرقابة دون التقيد بشرط التصنيف العمري.
وتدور أحداث الفيلم حول هروب مجموعة من المساجين عبر نفق سري تحت
األرض ووصولهم بالصدفة الى داخل مدرسة نموذجية حيث قرروا البقاء فيها
ودخلوا في خالف مع المدرّ سة التي تلعب دورها ياسمين عبدالعزيز وتعرضوا
بعد ذلك لمجموعة من المواقف الهزلية.
وتلعب بطلة العمل دور أستاذة موسيقى تعمل في مدرسة خاصة اسمها "طم
طم" معروفة بشخصيتها الضعيفة أمام الطلبة وخوفها الدائم باإلضافة إلى
ترددها في اتخاذ القرارات مما يدخلها في مشكالت مع الطالب وأهاليهم وادارة
المؤسسة التعليمية ،اال انها تنجح في مقاومة العصابة والتصدي لهم.

انطلق موسم عيد
الفطر السينمائى
األفالم
لتواجه
ا لمعر و ضة
منافسة شرسة مع
مباريات مونديال
كأس العالم الذى
يجتذب الجمهور
المقاهى
على
وداخل الموالت
من
التجارية
األفالم السينمائية،
إال أن ذلك لم
يمنع من تجاوز
إيرادات األفالم
الخمسة المتنافسة هذا الموسم فى ليلة العيد ما حققته األفالم المتنافسة فى
التوقيت نفسه ليلة عيد الفطر الماضى  ،2017حيث اقتربت إيرادات األفالم
المعروضة هذا العام من مليون ونصف المليون جنيه ،متجاوزة  1.4مليون
جنيه ( ،)1.478.051وتصدرها فيلم «حرب كرموز» بطولة أمير كرارة
ومحمود حميدة ومصطفى خاطر  ،ويليه فيلم «ليلة هنا وسرور» بطولة محمد
عادل إمام وياسمين صبرى  ،ثم فيلم «قلب أمه» بطولة شيكو وهشام ماجد.
واعتبر مدير إحدى دور العرض في القاهرة أن اإلقبال على حفالت السينما
ليلة العيد هذا الموسم يعد إيجابيا ،خاصة مع تجاوز اإليرادات هذا العام ما
حققته األفالم فى نفس التوقيت العام الماضى ،وأحمد حلمى وأحمد السقا ممن
تحقق أفالمهم إيرادات كبيرة ،إضافة إلى انطالق الموسم تزامناً مع المونديال،
لكن البداية تعد مبشرة فى ظل التخوفات من اجتذاب المباريات للجمهور من
الصاالت السينمائية ،وخاصة مبارايات الفريق المصري وأوروجواى والتى
تضعف خاللها اإلقبال الجماهيرى ،وازدادت كثافة الجمهور بالسنيمات بعد
المبارايات.
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تشكل كرة القدم صناعة عالمية بمليارات الدوالرات ،تقوم عليها نواد ومنتخبات
وكيانات إعالمية وإعالنية وصناعات للمنتجات الرياضية وشاشات العرض ،وهي
سوق تسيطر عليها التكنولوجيا ،بد ًء من التطوير في صناعة الكرة نفسها ومالبس
الالعبين وصوال إلى تقنيات كاميرات التصوير والمراقبة والمشاهدة والتحكيم.
رصدنا  5تقنيات مهمة تعطي مذاقا ورونقا خاصا ألهم فعاليات كرة القدم في العالم:

تقنية VAR

تقوم فكرة استخدام تقنية  ،VARوالتي تعرف باسم حكام الفيديو ،على استخدام فريق
مخصص من الحكام ستكون مهمته متابعة أجهزة عرض للمباريات في غرفة مجهزة لذلك،
في مركز البث الدولي في موسكو.
ويمكن للحكام في غرفة الفيديو التحدث إلى الحكام في أرض الملعب عبر نظام إرسال
يعتمد على األلياف الضوئية ،وسيتابعون  33كاميرا تبث المباراة على الهواء ،منها كاميرتين
مخصصتين لمراقبة منطقة التسلل ،و8
كاميرات لعرض اللعبة بسرعة بطيئة
وأخرى أكثر بطئا ،لتحديد القرار الصائب في
حاالت عدم وضوح الرؤية لدى الحكام في
منطقة الملعب.
ويقوم كل عضو في فريق حكام الفيديو بمتابعة
كاميرا مختلفة ،ويبلغ الحكام عن أي أخطاء أو
احتكاك غير قانوني لم يلحظه الحكم ،وتوفير
الرأي الصائب عندما يطلب الحكام المساعدة
منهم.

تقنية العرض  4K UHDوالواقع االفتراضي VR

توفر البطولة الحالية لكأس العالم في روسيا للمرة األولى خدمة بث الفيديو بدقة  ،4K UHDبعد
تجارب محدودة تمت خالل كأس العالم الماضي
في البرازيل  ،2014بعدما أصبح لدى الكثيرين
شاشات عرض متوافقة مع هذه التقنية فائقة
الجودة.
كما يتاح أيضا خالل البطولة الحالية تقنية
الواقع االفتراضي  ،VRوهو متوفرة عبر
تطبيق  BBC Sport VRعلى سبيل المثال،
والتي سيشعر معها المشاهد بأنه يجلس في
مقصورة خاصة في الملعب.

الجيل الخامس لالتصاالت 5G

وصلت بطولة كأس العالم الحالية إلى روسيا في وقت مبكر للغاية لخطط استخدام الجيل
الخامس لالتصاالت  5Gفي الدولة ،ومع ذلك فسوف تقوم شركتي االتصاالت TMS
وميجافون  ،Megafonبصفتهما شريكين رسميين لالتصاالت خالل البطولة،
بإجراء تجارب على استخدام تقنية الجيل الخامس  5Gخالل الحدث.
ترجع أهمية تقنية الجيل الخامس في السرعات العالية والقدرة الفائقة لنقل
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البيانات ،والتي توفر خدمات جديدة تعتمد عليها،

مثل خدمات بث الفيديوهات بالواقع االفتراضي VR

بزاوية  360درجة.
وكانت إريكسون  ،Ericssonبالتعاون مع ،MTS
قد أعلنت أن كأس العالم الجاري سوف يستضيف
أكبر انتشار لتكنولوجيا الهواتف المحمولة المتطورة
 ،MIMOوهي تقنية البث الالسلكية بتقنية الجيل
الخامس التي ستغطي  40موقعا في  7من  11مدينة
تستضيف المونديال

.تقنية EPTS

وتقنية  EPTSهي اختصار لنظام األداء اإللكتروني
والتتبع ،وهو ابتكار للفيفا  FIFAيقوم على الكمبيوتر
اللوحي “التابلت” ،وسيوفر لمدربي جميع الفرق
إمكانية الوصول إلى إحصائيات الالعبين ولقطات
الفيديو في وقتها الفعلي.

وسيتم تزويد كل فريق بـ  3حواسيب لوحية ،منها
جهاز للفريق الطبي ،وستعرض األجهزة إحصائيات
حول الالعبين ،مثل بيانات تحديد موقعهم في أرض
الملعب وتمريراته وضغطه وسرعته ،وذلك بفضل
التقنيات القابلة لالرتداء التي سيرتديها الالعبين،
وزوج من كاميرات التتبع مثبتتان على المنصة
الرئيسية بالملعب.

مع كثرة االنشغال بمهام يومية متعددة كثيرا ما نتعرض لنسيان كلمة السر الخاصة بفتح الهاتف ،كما يمكن
أن يسبب عبث األطفال بالهاتف ومحاولة كتابة كلمة السر إلى إيقاف الفتح وطلب كلمة سر جديدة ،وإذا حدث
أن تعرضت لفقدان أو نسيان كلمة السر أو النمط المخصص لفتح الهاتف فال تشعر بالذعر فبإمكانك ضبط
كلمة سر جديدة وإعادة فتح الهاتف.
هنا سنعرض لك بعض الطرق التي من الممكن تلجأ إليها للدخول إلى هاتفك عند نسيان النمط أو كلمة السر،
والطرق التالية مرتبة حسب األفضل إلى الوصول للحل األخير عند عدم الجدوى من الطرق األخرى.
الطريقة األفضل :استخدام Android Device Manager
أفضل طريقة يمكنك اللجوء إليها هي التوجه إلى حاسبك الشخصي وفتح Android Device Manager
على متصفحك ،وبعد الدخول إلى حساب جوجل الخاص بك والذي يجب أن يكون نفس الحساب المسجل
على هاتفك ،ستجد قائمة بهواتفك ،اختر الهاتف الذي ال تتمكن من الدخول إليه ثم اختر  ،Lockوبعدها
قم بتعيين كلمة سر أو نمط جديد والذي سيلغي النمط أو كلمة السر القديمة ،وبذلك تتمكن من الدخول إلى
هاتفك بهذه السهولة.
الحل اآلخر :استخدام حساب جوجل
إذا كان هاتفك يعمل بنظام أندرويد  4.4أو أقدم فهذه الهواتف تسمح لك ببساطة وبشكل مباشر بالدخول
باستخدام حساب جوجل الخاص بك ،كل ما عليك هو اختيار الدخول بالحساب وتعبئة خانات البيانات
المطلوبة ،وستتمكن من فتح الهاتف مجددا بعد محاوالتك الخاطئة بالدخول باستخدام كلمة السر الجديدة أو
النمط الجديد.
استخدام Smart Lock
أيضا ال تنس أن تضبط هاتفك على الفتح عن طريق  Smart Lockإن كنت قد ضبطت الخاصية من قبل،
وتتيح الخاصية للهواتف بداية من أندرويد مارشملو بأن تلغي القفل في حاالت معينة سواء وضعيات أو
أماكن أو عند االتصال بطرفيات معينة ،الميزة يمكن أن تساعدك أيضا إن كنت تنسى كلمة السر أو النمط
باستمرار.
الحل األخير :إعادة ضبط للهاتف
يمكنك إعادة ضبط الهاتف لوضع كلمة سر جديدة ،فبإمكانك ضبطه عن طريق Android Device
 ،Managerأو إعادة ضبطه عن طريق الهاردوير من خالل الرجوع للطريقة المحددة الخاصة بهاتفك،
ويعد هذا الحل األخير ألن في هذه الحالة ستتمكن من استخدام هاتفك ولكن ستمسح جميع بياناتك وتطبيقاتك.

كرة تلستار  Telstarمن أديداس

تتولى أديداس  Adidasصناعة كرة القدم في
بطولة كأس العالم منذ عام  ،1970وهي تستغل
الحدث في تقديم أحدث ابتكاراتها التقنية ،وفي
بطول العام الجاري ،تقدم أديداس كرة القدم “تلستار
 ،)Telstar 18( ”18بتصميم جديد تزعم الشركة
العالمية أنه يحسن من األداء.
لكن الجانب األكثر إثارة لالهتمام ،هو دمج أديداس
لشريحة اتصال قريبة المدى  ،NFCتسمح للكرة
باالتصال بالهواتف الذكية ،وهي نفس تقنية خدمات
 Apple Payو ،Android Payوتقتصر وظيفتها
حتى اآلن على توفير معلومات حصرية حول
منتجات أديداس واألحداث الخاصة المهمة وغير
ذلك ،مما يبشر بقرب وصول مزيد من اإلمكانيات
التقنية إلى صناعة الكرة .
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طوّرت شركة أمريكية تقنية جديدة تنطوي على مجموعة أضواء جديدة إلشارات المرور ،ستُساعد سائقي
المركبات على عدم التوقف الكلي عند اإلشارة
الحمراء ،وذلك بهدف تقليل االزدحام والملوثات
المنبعثة من المركبات.
وذكرت صحيفة “ديلي ميل” أن األضواء الجديدة،
التي طورتها شركة “ ”AECOMلالستشارات
الهندسية ستكون قادرة على التواصل مع بعضها
البعض وجمع البيانات من هواتف السائقين
المحمولة ،ما يسمح لها بتقديم إرشادات لهم حول
السرعة التي يجب أن يحافظوا عليها تدريجيًا حتى
تضيء اإلشارة الخضراء.
وستجري الشركة تجربة على المشروع ،بالتعاون مع لجنة البنية التحتية في بريطانيا ،حيث ستصمم نموذجً ا
مصغرً ا لالبتكار في مدينة يورك البريطانية.

كشفت دراسة حديثة من  Reuters Instituteأن
هناك مستويات عالية من القلق العام الدولى حول
األخبار المزيفة على اإلنترنت ،باإلضافة إلى
رصدها لتحول كبير فى استهالك األخبار من وسائل
اإلعالم االجتماعية مثل  Facebookإلى تطبيقات
المراسلة مثل .WhatsApp
ووجدت الدراسة ،التى تغطى  37دولة فى خمس
قارات ،أن استخدام وسائل اإلعالم االجتماعية
لألخبار انخفض بمقدار ست نقاط مئوية فى
الواليات المتحدة مقارنة بالعام الماضى ،وقال
المؤلف الرئيسى نيك نيومان ،وهو أحد األعضاء
المؤسسين لموقع  bbcاإلخبارى على اإلنترنت:
"كل هذا االنخفاض تقريبا يرجع إلى انخفاض ونشر
وتبادل األخبار داخل فيس بوك".
وعانت فيس بوك من أزمة حديثا اعتبرها البعض
هى األسوأ فى تاريخها عندما تم الكشف عن انتهاك
خصوصية بيانات المستخدمين فى وقت سابق من
هذا العام ،ودفعت الفضيحة العديد من المستخدمين
حول العالم أن يختاروا االبتعاد عن فيس بوك ،وأن
يقضوا المزيد من الوقت على تطبيقات أخرى مثل
 WhatsAppو  Instagramالتى يمتلكها ً
أيضا
 .Facebookووجد تقرير Digital News 2018
 Reportأن  WhatsAppيستخدم اآلن لألخبار
بحوالى نصف.
وكشف التقرير أيضا أن متوسط مستوى الثقة فى
األخبار ظل ثابتا نسبيا عند  44فى المائة ،أى بزيادة
طفيفة من  43فى المائة العام الماضى ،ومع ذلك ،
قال  23فى المائة فقط أنهم يثقون فى األخبار التى
يجدونها فى وسائل اإلعالم االجتماعية.
ووجد االستطالع أن غالبية المستجيبين يعتقدون أن
الناشرين والمنصات يتحملون مسئولية أكبر لحل
مشكلة األخبار المزيفة وغير الموثوقة ،ويعتقد 60
فى المائة من المشاركين فى أوروبا و 63فى المائة
فى آسيا و 41فى المائة فى الواليات المتحدة أن على
حكوماتهم أن تفعل المزيد لوقف "األخبار المزورة".

حذر أحد أساتذة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا
الشهير من أن البشر يمكن أن يصبحوا مستعبدين فى
يوم من األيام بواسطة اآلالت الذكية التى يقومون
بإنشائها.

ويتوقع عدد من الباحثين البارزين أن يصبح الذكاء
االصطناعى قادرا على التغلب على البشر فى كل
مهمة يمكن تصورها وعملها فى غضون عقود.
ويعتقد األستاذ الجامعي أن الناس قد ال يكونوا
قادرين على مواكبة هؤالء الرجال األذكياء الفائقين،
الذين يمكنهم "الخروج والسيطرة قبل تدمير
البشرية ،ومما يثير الدهشة أنه يدعى أيضاً أن بعض
زمالئه قد يرحبون بانقراض األنواع من قبل الذكاء
االصطناعى.
وقال" :أحد الخيارات التى يود زمالئى القيام بها
هو بناء ذكاء فائق ،وإبقائه تحت السيطرة البشرية
ككلب مستعبد ،ولكنك قد تقلق من أنه ربما البشر
ليسوا أذكياء بما يكفى للتعامل مع هذه القوة الكبيرة".

ابتكر الباحث ريتشارد رامشورن من جامعة
نوتنغهام البريطانية سماعة تقرأ األفكار لتغيير
حبكة الفيلم السينمائي الذي يشاهده المستخدم فور
استشعارها بتغير في نشاط المخ.
وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية ،سوف
يتعين على مرتادي دور السينما ارتداء سماعة رسم
كهربائي للمخ لمراقبة نشاط المخ ورصد الشعور
بالملل أثناء مشاهدة األفالم.
وبدأ الباحثون تجربتهم بفيلم اسمه “اللحظة” ،مدته
 27دقيقة ،تتغير حبكته اعتما ًدا على مستوى انتباه
المشاهد.

وتعمل السماعة”  ”EEGمن خالل قياس مقدار
النشاط الكهربائي في نطاق تردد معين وإرسال
القراءات إلى جهاز حاسب آلي محمول قريب
يستخدم تلك اإلشارات لتغيير طول المشاهدة ،ونوع
الخلفية الموسيقية ،وغيرهما من عناصر الفيلم
لضمان متعة المشاهدة.
واضطر رامشورن إلى تصوير حبكات مختلفة
لكل مشهد في فيلم “اللحظة” حتى وصل مجموع
التركيبات إلى  101تريليون ،ولكنه حرص على أن
تكون النهاية واحدة في كل مرة.
وأوضح رامشورن“ :تقرأ السماعة اإلشارات
الكهربائية الصغيرة ج ًدا التي تنتج عن إطالق
الخاليا العصبية في المخ ،ومن خالل ذلك نحصل
على بيانات االنتباه التي تُرسل عبر البلوتوث إلى
جهاز الحاسب اآللي المحمول حيث قمت بتصميم
نظام وسائط متعددة يختار حبكات مختلفة للمشاهد”.

أظهر شريط فيديو قدرات خارقة لكاميرا ذكاء
اصطناعي جديد تستطيع رصد البشر الذين يقفون
خلف الجدران ،في إنجاز قد يساعد العسكريين .وفي
الشريط يبدو شخص وهو يسير أمام جدار ثم يدخل
غرفة ويختفي خلف جدارها ،لتظهر إشارات ملونة
تؤكد مكان وجود الشخص خلف الجدار.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن الجنود ورجال
الشرطة سيحظون قريبا بنسخة "خارقة من
األشعة السينية" ،التي طورها باحثون في معهد
ماساتشوستس للتكنولوجيا.
وذكر الباحثون أن الكاميرا الجديدة التي تستعين
بالذكاء االصطناعي لتحليل اإلشارات الالسلكية
التي تصدر عن أجسام البشر وفي وسعها اختراق
الجدران .ورغم أن استعمال هذه الكاميرات سيكون
في المجال العسكري ،إال أن الباحثين يأملون في
تطبيقها لألغراض الطبية
وقالت الباحثة الرئيسية إن المشروع بدأ عام 2013
مع إشارات تظهر احتمال تتبع األشخاص بدقة.
واليوم ،بعد مرور  5سنوات تمكن الباحثون في
المشروع من إنشاء هيكل عظمي للشخص وكيفية
تحركه.
وعن كيفية استخدام هذا االبتكار ،قالت كتابي إنه
يساعد الشرطة مثال في تحديد طبيعة تموضع
الشخص وراء الجدار ،وإذا ما كان يحمل سالحا
أم ال.
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يعتقد البعض أن سالمة ركاب السيارة تقتصر على اتباع السائق بتعليمات
المرور والقيادة بشكل محترف ،وعدم القيام بأي سلوك غير مسؤول علي
الطريق.
وبحسب الخبراء فإن عوامل السالمة بالطريق تشتمل كذلك على مواصفات
األمان بالسيارة وقدرتها على حماية السائق والركاب ومستخدمي الطريق
اآلخرين من الحوادث واإلصابات.
الدراسات االستقصائية تشير إلى أن التكلفة والعالمة التجارية واللون اعتبارات
مهمة بالنسبة لمشتري السيارات  -في حين تحتل مزايا السالمة المرتبة السابعة
في قائمتهم.
النصائح التي قد يغفلها عدد كبير من المقبلين علي الشراء للتأكد من سالمة
السيارة الجديدة .
أنظمة السالمة سلبية وايجابية :قسم الخبراء عوامل السالمة إلي فئتين ،أنظمة
سالمة سلبية وهي التي تساعد في الحد من وقوع الضرر الناجم عن حادث
السيارة وال تستطيع أن تتجنب وقوعه ،وتتمثل في أحزمة األمان والوسائد
الهوائية .والفئة الثانية من باقات األمان هي أنظمة السالمة واألمان النشطة مثل
فرامل الطوارئ ( )AEBالتي تساعد في تجنب حدوث عطل في المقام األول،
كما أن أنظمة األمان النشطة أنها تنبه قائد السيارة بإشارة مسموعة أو مرئية
إذا كان هناك خطر.
وأصبحت السيارات في السنوات األخيرة تتمتع بأنظمة أمان عالية الدقة ،مثل
استخدام أجهزة االستشعار والكاميرات.
فرامل الطوارئ :تعد فرامل الطوارئ " "AEBمن أهم أنظمة األمان المبتكرة
والتي تستخدم تكنولوجيا االستشعار إذا كان هناك خطر تصادم ويحذر قبلها
السائق الستخدام الفرامل ،و إذا لم يستجب السائق فستقوم السيارة بالفرملة
تلقائيًا لمنع أو تخفيف حدة التصادم.
نظام " "AEBهو االبتكار األبرز في عالم سالمة ركاب السيارات منذ اختراع
حزام األمان ،ويمكن أن يقلل من حوادث التصادم من األمام إلى الخلف بنسبة
 .٪38وتم تطوير نظام " "AEBمنذ ما يقرب من  15عامًا ،وأصبحت  ٪8من
السيارات على الطرقات تمتلك اآلن هذه الخاصية ٪30 ،من السيارات الجديدة
تم تزويدها به كمعيار قياسي لألمان.
حماية المشاة :تتمتع بعض السيارات المزودة بنظام فرامل الطوارئ "،"AEB
بخاصية حماية المشاة لتجنب القتل الخطأ الناتج عن اصطدام بالمشاة أو وراكبي
الدراجات.
تقييم عوامل أمان السيارة :البرنامج األوروبي لتقييم السيارات الجديدة "Euro
 "NCAPيقدم تقييمات دقيقة للسيارات الجديدة لكشف قدرتها على حماية
الركاب ومستخدمي الطرق "المشاة" ،في حاالت التصادم.
يقول مدير برنامج " ،"Euro NCAPإن السيارات الحاصلة على خمس نجوم

هي األقل عرضة للحوادث ،ويمكن من خالل تصفح موقع Euro NCAP
اإللكتروني التعرف على أبرز السيارات الحاصلة على أعلى التقييمات
باإلضافة إلى الكثير من المعلومات حول مواصفات األمان.
نجوم السالمة في السيارات المستعملة :ويوضح خبراء أن تصنيفات الخمس
نجوم صالحة لمدة ست سنوات فقط من إنتاج السيارة ،فعلي سبيل المثال
السيارة التي تنتمي إلي فئة الخمس نجوم موديل عام  ،2012لن تكون آمنة مثل
سيارة موديل عام  ،2018ألن تكنولوجيا السالمة تتحسن طوال الوقت ونقوم
باستمرار برفع مستويات األمان فيما يتعلق بالمواصفات التي يجب أن تمتلكها
السيارة للفوز بتصنيف الخمس نجوم.
أنظمة األمان :باإلضافة إلى نظام " "AEBتم تطوير العديد من أنظمة مساعدة
السائق المتقدمة ،يشمل ذلك نظام التحكم التكيفي في السرعة ( ، )ACCوالذي
يستخدم تقنية الرادار لمطابقة سرعة السيارة مع سرعة السيارة التي تتقدمها
بالطريق ،والتحكم في الثبات اإللكتروني ( )ESCالذي يساعد في منع االنزالق.
وتختلف مسميات أنظمة األمان بين الشركات ويمكن أن يطلق على  AEBإسم
" "Active City Safeأو "."Intelligent Brake Assist
السالمة كمعيار :يمكن أن تكون ميزات السالمة إما "قياسية"  -بمعني أنها
موجودة في كل طراز تم إنتاجه من هذه السيارة ،أو "إضافية" وهو ما يعني
أنه تم شراؤها من قبل المستخدم .وتقدم بعض العالمات التجارية  ،مثل فولفو،
نظام AEBكمعيار قياسي في جميع سياراتها بينما تميل شركات أخرى مثل
فورد وكيا إلى تقديمه كخيار إضافي.
وعلي سبيل المثال يمكنك شراء نظام  AEBكميزة إضافية في بعض السيارات
مقابل  300يورو ،ولكن من األفضل اختيار الموديالت التي تتمتع بميزات
األمان المجهزة بشكل قياسي.
هل ثمن السالمة مكلف ؟
يقول الخبراء إن هناك سيارات من فئة الخمس نجوم متوفرة في كل شريحة
سعرية ،وليس علي المشتري أن يبحث عن السيارات باهظة الثمن فقط ،وعلى
سبيل المثال في عام  2017استطاعت سيارة فولفو أن تحقق الخمس نجوم
كدرجة أمان والتي وصل سعرها في ذلك الوقت إلي  60ألف يوررو ،بينما
كانت تتوافر وقتها سيارات استطاعت أن تحصل علي معيار الخمس نجوم
بتكلفة أقل مثل سيات إبيزا التي وصل سعرها إلى  15ألف يورو.
السيارات المستعملة :في الوقت الذي يرى فيه الخبراء أنه من األفضل شراء
أحدث سيارة من فئة الخمس نجوم ،فإنه ال يزال هناك الكثير من الفرص لشراء
سيارة مستعملة آمنة أيضاً وعند البحث عن سيارة مستعملة ،يجب الرجوع إلي
تقييم مؤسسة مثل ". "Euro NCAP
وقد تم اختيار سيارة سكودا سيتي جو  2012كأفضل سيارة مستعملة لعام
 ،2017بفضل تزويدها بـأنظمة  AEBو  ، ESCإلي جانب أنظمة السالمة
األخرى.
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على الرغم من األزمة االقتصادية التي اجتاحت العالم في الفترة األخيرة وطالت العديد من القطاعات المختلفة ،إال أن صناعة السيارات ال تعترف بذلك أب ًدا ،كونها أحد العالمات المميزة على الرقي والثر

تحظى القيادة اآللية باهتمام كبير في الوقت الحالي؛ حيث تتسابق الشركات
العالمية في تطوير مفاهيم مبتكرة تستشرف بها مستقبل عالم السيارات.
وأوضحت الجمعية الدولية لهندسة وصناعة السيارات أن هناك  5مستويات
للقيادة اآللية ،على النحو التالي..
المستوى األول :أثناء قيادة السيارة تقدم األنظمة المساعدة إرشادات وتعزيزات
لقائد السيارة ،وذلك مثل مساعد الكبح االضطراري ،والذي يتولى مهمة جزئية
للكبح في المواقف الخطيرة ،لكنه يترك لقائد السيارة جميع مهمات التحكم
األخرى.
المستوى الثاني :وفيه يتولى كمبيوتر السيارة بعض مناورات القيادة الفردية
ولفترة محدودة ،ولكن في الوقت ذاته يلزم على قائد السيارة مراقبته بشكل دائم
والتدخل إذا لزم األمر ،على سبيل المثال مساعد الحفاظ على المسار مع وظيفة
التوجيه المضاد ،ومساعد االزدحام ،الذي يتولى الكبح وبدء السير في حركة
المرور المزدحمة.

فولكس فاجن هي أكبر صانع للسيارات في العالم خالل  2017بمبيعات تخطت
 10.7مليون سيارة ،كما أنها مجموعة تمتلك أسطوال من العالمات التجارية.
بشكل محدد ،العالمات التي تقع تحت مجموعة فولكس فاجن هي (أودي،
بنتلي ،بوجاتي ،المبورجيني ،بورش ،سيات ،سكودا ،فولكس فاجن ،دوكاتي
للدراجات النارية ،وكذلك  MANوسكانيا للشاحنات).
لتقليل التكاليف ألقصى قدر ممكن ،مزيد من السيارات بهذه العالمات التجارية
تتشارك التقنيات مثل منصة  MQBالمعيارية والتي كلفت  60مليار دوالر
وتستخدم في  25موديل أودي ،سيات ،سكودا وفولكس فاجن.
صحيح أن هذا اإلجراء متعارف عليه في مجموعات صناعة السيارات العمالقة،
إال أن فولكس فاجن لم تعد تكتفي بمشاركة المحركات والقطع الميكانيكية
ومكونات الداخلية ،بل حتى تفاصيل التصميم.
لكن ،مجموعة فولكس فاجن بدأت تأخذ األمور إلى مستوى مختلف تماما في
أحدث موديالتها ،وهنا نستعرض عدة أمثلة على ذلك.
فولكس فاجن طوارق  2019وأودي Q5 2017

الخطوط والرفرف الخلفي طوارق هي الموديل الرائد لفولكس فاجن ويتشارك
منصته مع أودي  ،Q7بورش كايين ،بنتلي بنتايجا ،لكن الغريب في األمر أن
مصممو الشركة قلدوا الخطوط وتصميم الرفرف الخلفي وحتى أن التشابه في
فتحات التهوية يبدو واضحاً.
فولكس فاجن بولو  MK6 2018وأودي Q2 2017
المصابيح الخلفية المصابيح مربعة الشكل في أودي  Q2تكاد تتطابق مع بولو
 MK6وهو شيء تباهت فولكس فاجن به بأول صورة تشويقية للموديل.
سيات أتيكا  2017وسكودا كاروك 2018
الخطوط والخلفية كالهما سيارتان  SUVصغيرة تستندان على منصة ،MQB
ما يعني أنه بشكل طبيعي سيكون هنالك تشابه مثل مشاركتهما ألواح الجسد
المتضمنة األبواب والرفارف والسقف ،لكن مصممو سيات وسكودا قرروا
إضافة خطوط مطابقة لبعضهما في الخلفية والمصابيح.
المستوى الثالث :وفيه تكون القيادة آلية إلى حد كبير؛ حيث تتولى السيارة
العديد من الوظائف ،ولكن يتعين على قائد السيارة أن يبقى على أهبة االستعداد
دائما للتدخل عند وجود خطر ما أو تعطل النظام ،على سبيل المثال نظام القيادة
اآللي في الزحام في أودي  A8الجديدة.
المستوى الرابع :وفيه تكون القيادة شبه آلية؛ حيث تقوم السيارة بإجراء
المناورات بشكل كامل في المرائب وفي المسافات الطويلة على الطرق
السريعة ،في حين يتولى قائد السيارة المسؤولية في الطرق الريفية المتعرجة
وفي الزحام المروري المعقد.
المستوى الخامس :وتكون فيه القيادة آلية تماما؛ حيث تتولى السيارة مهام
القيادة بشكل كامل ويجلس قائد السيارة والركاب في المقصورة دون أدنى
مهمة ،ومن ثم ال تكون هناك حاجة للمقود ودواسات البنزين والمكابح.
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المصد الخلفي تفاصيل التصميم في الخلفية المتضمنة المصد ومشتت الهواء
واضح للغاية التشابه بينهما فيها.
المبورجيني أوروس  2019وأودي Q8 2019
باألساس هما يتشاركان في المنصة ،وحسب ما نعرف ستحصل  Q8 RSلألداء
على محرك أوروس ،لكن خلفية أودي  SUVالرائدة تبدو شرسة هجومية بشكل
غير مألوف على العالمة التجارية ،في شكل متشابه مع المبورجيني .SUV
المشكلة األساسية في استراتيجية تقليد التصميم ليست خفض التكلفة عبر
مشاركة المنصة والمحركات والهيكلة نفسها في مختلف الموديالت ،حيث أن
هذا قرار تجاري منطقي ،لكن المقصد هو التسويق لتصميم بعينه يطبق على
مستوى مجموعة عالمات تجارية ،وفي أسوأ السيناريوهات قد يؤدي هذا إلى
قتل حرية إبداع مصممي السيارات إلنشاء تصاميم فريدة من نوعها نترقبها
دائما بشغف ،ما سيؤدي إلى عالم سيارات ممل يفتقر إلى اإلثارة ،تماما مثلما
يجري حاليا في صناعة الهواتف الذكية التي انجرت بسهولة وراء تصميم آبل
في آيفون  Xسعيا وراء زيادة المبيعات.

ة على الرقي والثراء .

يزداد اإلقبال حاليا على السيارات الكهربائية ،لما تتميز به من جوانب اقتصادية
والحفاظ على البيئة .وأكثر ما يشغل بال َمن يخطط لشراء هذه النوعية من
السيارات هو مدى السير وكيفية الشحن ومدى توفره وتكلفته.
وعلى الرغم من أن األمر يبدو في مجمله بأنه مجرد توصيل السيارة بمصدر
التيار ،فإن خبراء السيارات يؤكدون أن الشيطان يكمن في التفاصيل.

ما نوع الكابس المناسب؟
تعتمد الكثير من السيارات الكهربائية على علبة توصيل لما يعرف باسم كابس
 ،Type 2وقد تم تطويره عن طريق شركة "مينيكيس" ( )Mennekesللتيار
المتناوب ( ،)ACولذلك فإنه يعرف باسم "كابس مينيكيس".
ولشحن البطارية بشكل سريع عن طريق التيار المستمر ( )DCقدمت صناعة
السيارات واإللكترونيات اليابانية عام  2010نظام  ،CHAdeMOويستخدم
هذا النظام بشكل خاص في قارة آسيا ،في حين أن موديالت يابانية مثل نيسان
 Leafيتم إطالقها في بلدان أخرى بكابس  Type 2بشكل إضافي.
وهناك معيار يجمع بين النوعين ،أال وهو معيار  CCSللشحن السريع ،وهو
اختصار للمصطلح ( )Combined Charging Systemأي "نظام الشحن
المختلط" ،والذي يتيح عمليتي الشحن بالتيار المتناوب والمستمر.
ويمكن أيضا شحن السيارات الكهربائية عن طريق المكابس المنزلية بشرط
توفر مهايئ ،ولكن هذا ال يُوصى به .وأوضح نادي السيارات  ADACاأللماني
أنها يجب أن تُستخدم فقط كوسيلة مساعدة عند الضرورة؛ ألنها عادة ما تكون
غير مصممة للعمل عدة ساعات من التحميل المستمر.
كيف تتم عملية الشحن؟
شحن السيارة الكهربائية يتم بنفس طريقة شحن أي جهاز كهربائي يعمل
بالبطارية ،أي عن طريق توصيل الكابس بقاعدة الشحن ،وعادة ما يتم تضمين
كابالت الشحن في صندوق األمتعة.
وعادة ما يشار إلى عملية الشحن الجارية عن طريق مصابيح  LEDصغيرة
على المقبس ،والتي تبدأ في اإلضاءة عند بداية تدفق التيار ،ويمكن معرفة حالة
الشحن عبر شاشات العرض داخل السيارة ،وتوفر بعض السيارات الكهربائية
برمجة مسبقة لعملية الشحن ،وأحيانا عن طريق تطبيق الشركة المنتجة للسيارة.
مدة عملية الشحن؟
في كثير من األحيان ال يتم تحديد سوى المدة ،التي تتصل فيها السيارة الكهربائية
بالشبكة الكهربائية المنزلية .وأشار نادي السيارات األلماني إلى أنه في المعتاد
يتراوح وقت الشحن الكامل عبر شبكة الكهرباء المنزلية من  6إلى  12ساعة.
وتقل هذه المدة بشكل كبير عن طريق عملية الشحن السريع ،التي تبدأ مع قابس

 Type 2يعمل بقدرة  22كيلووات على األقل ،وفي محطات الشحن العامة
تتراوح قدرة الشحن من  11إلى  22كيلووات.
ويحتاج شحن السيارة رينو  Zoeالمزودة ببطارية سعة  41كيلووات/ساعة
بقدرة شحن  22كيلووات لمدة تصل إلى ساعتين و 40دقيقة ،غير أن الشركة
الفرنسية أوضحت أنه يمكن تقليص هذه المدة بمقدار ساعة واحدة عند القيام
بشحن البطارية بنسبة  ،%80غير أن الشركة المنتجة للسيارة والبطارية تنصح
باستكمال عملية الشحن للحفاظ على البطارية.
وأفاد نادي السيارات األلماني أنه مع معيار  CHAdeMOيمكن الشحن بما
يصل إلى  50كيلووات وكذلك مع معيار الشحن السريع .CCS
كم تبلغ تكلفة الشحن؟
قال خبير في طرق شحن السيارات الكهربائية ،إن األسعار تختلف من مكان
آلخر؛ ففي بعض الدول توفر بعض المتاجر وسالسل السوبر ماركت إلى حد
ما إمكانيات للشحن بشكل مجاني في المرائب الخاصة بها.
وقد تختلف تعريفة بحسب التيار ،الذي سحبته السيارة ،أو بحسب الوقت ،الذي
استغرقته السيارة أثناء الشحن ،كما أن هناك من يعتمد على التسعيرات الثابتة.
كيفية الدفع؟
وتختلف كيفية الدفع أيضا من مكان آلخر؛ ففي بعض البلدان يحتاج قائد السيارة
إلى بطاقة ذكية في أغلب األحيان ،وقد أصبحت مثل هذه العمليات غير معقدة
نسبيا مع تطبيقات الهواتف الذكية ،التي تفتح نقطة الشحن عبر رمز االستجابة
السريع.

لتجنب الوقوع فريسة للمخادعين بالسوق ،يمكن التعرف علي النصائح التي
تقدمها اإلدارة الوطنية للسالمة على الطرقات السريعة األمريكية لكشف هذه
الحيل من خالل اآلتي:
الفحص :يجب فحص لوحة العدادات عن قرب قبل شراء السيارة ،وفي حالة
عدم وضوح األرقام أو ليس من السهل قراءته ،قد كون هناك تالعب في
المسافة المقطوعة.
مراكز الصيانة :قد يكشف مركز الصيانة عن المسافة المقطوعة للسيارة ،ويتم
ذلك بمقارنة عداد المسافات مع المسافة المقطوعة المحددة في سجالت صيانة
السيارة أو فحصها.
البحث عن دليل :يجب البحث والتفتيش عن ملصقات تغيير الزيت والصيانة
على النوافذ أو إطارات األبواب ،أو تحت غطاء المحرك ،فقد تدلك علي احتمال
تالعب في عداد المسافات.
أرقام العداد :يجب التأكد من أن األرقام الموجودة على مقياس عداد المسافات
تقف جميعها في خط واحد بشكل صحيح ،إذا كانت ملتوية أو تحتوي على
مسافات عن ضربها بيدك ،ابتعد فوراً عن عملية الشراء.
فحص اإلطارات :قم بفحص إطارات السيارة المستعملة التي ترغب في شرائها،
إذا كان عداد المسافات في السيارة يظهر  20000أو أقل علي سبيل المثال،
يجب أن تكون السيارة بإطارات المصنع .
الدواسات :يجب فحص دواسات السرعة والفرامل ،للتأكد من أنها في حالة
تتناسب مع المسافة المعلنة.
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ينسي الكثير من الناس أشياء صغيرة ،مثل مكان
مفاتيح السيارة أو ما حدث بالضبط األسبوع
الماضي.
ولكن إذا تكررت حالة النسيان بشكل دائم أو إذا
تضمنت أشياء بسيطة تحدث بشكل يومي مثل عنوان
المنزل أو أشياء من هذا القبيل ،فيمكن أن تكون هذه
الحالة من أعراض مرض الزهايمر .
مرض الزهايمر هو حالة مرضية تصيب الخاليا
العصبية في المخ وتؤدى إلى إفسادها وإلى انكماش
حجم المخ .كما يصيب الجزء المسئول عن التفكير
والذاكرة واللغة .وغالبا ما يحدث لألشخاص فوق
سن الستين ،ولكنه يمكن أن يصيب أشخاص في
سن األربعين .ويتسبب في أمراض أخرى (اختالل
العقل) وانخفاض القدرات العقلية لكبار السن.
هناك نوعان من الزهايمر:
 النوع األول هو نوع وراثي (الزهايمر العائلي  .)FADوهذا النوع ينتقل عن طريق الجيناتالوراثية من أحد الوالدين أو كليهما .هذا النوع غير
منتشر ويحدث بنسبة  %10لمن هم قبل سن 65
سنة.
أما -النوع الثاني فهو (الزهايمر الفردي  )AD -وهو
ال يحدث عن طريق الوراثة .ويحدث لألشخاص بعد
سن  65سنة.
مرض الزهايمر ( )Alzheimerيسبب تغيرات
بالمخ تزداد سو ًء بشكل تدريجى ،وهو من أكثر
األسباب شيوعاً وراء إصابة اإلنسان بالعته  ،فهو
مجموعة من اضطرابات المخ التى تسبب تدهور
للمهارات الفكرية واالجتماعية بالدرجة التى تؤثر
على حياة الشخص اليومية.
فى مرض الزهايمر يحدث ضمور فى خاليا المخ
مؤثرة على الذاكرة وعلى الوظائف العقلية.
األدوية المتاحة لعالج هذا المرض فى الوقت
الحالى واستراتيجيات إدارته تساهم فى تخفيف حدة
األعراض بشكل مؤقت وفى رفع كفاءة وظائف
المخ ،بجانب البحث عن شبكات الدعم التى تقدم
الخدمات االجتماعية لمريض الزهايمر التى تحول
دون تدهور حالته بشكل كبير.
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أعراض مرض الزهايمر:
أولى أعراض الحالة التى يمكن مالحظتها على
مريض الزهايمر هو تكرار نسيانه لألحداث
ولألشياء مع االرتباك فى التصرفات .بمرور الوقت
يكون للمرض تأثير على وظائف الذاكرة وعلى
طريقة الكالم والكتابة لديه ،وعلى قدرته على حل
المشكالت أو الحكم عليها.
وإذا كنت مريضاً بالنسيان يمكنك الحكم على حالتك
من خالل عدم قدرتك (بشكل غير طبيعى بالفعل)
على تذكر األشياء أو ترتيب األفكار ،أو عدم القدرة
على التعرف على أية تغيرات ملحوظة للمحيطين
بك من أفراد العائلة أو من األصدقاء وزمالء العمل
 ..كما ال يجد الشخص فى التصرفات الخاطئة شيء
يشوبها بل ينظر إليها على أنها تصرفات سليمة.
التغيرات التى تصيب المخ والمتصلة بمرض
الزهايمر تؤدى إلى ظهور مشاكل فى الوظائف
التالية:
ـ الذاكرة :لكل شخص فترة انتكاسة تحدث
للذاكرة والتى تتسم بلحظات من النسيان المؤقت،
كأن ينسى الشخص أين وضع مفاتيح السيارة أو
نسيان اسم شخص قد تعرف عليه ،لكن النسيان
مع مرض الزهايمر يتكرر حدوثه بل وتزداد
األعراض سوءاً معه.
فمريض الزهايمر نجده:
 يكرر القول الذى قاله أو يكرر السؤال الذى سألهعدة مرات ومن وقت
آلخر.
 ينسى ما دار فى األحاديث والمقابالت أو األحداثوال يتذكرها فى وقت الحق.
 ينسى بشكل روتينى أماكن األشياء. ينسى أسماء أفراد العائلة.إدراك األشياء :يفقد مرضى الزهايمر إحساسهم
باأليام والوقت ،كما ال يتعرفون على األماكن
المألوفة بالنسبة لهم ويتوهون فيها.
 الكالم والكتابة :يجد مريض الزهايمر صعوبة فىالتوصل للكلمات الصحيحة التى يتم عن طريقها
تحديد األشياء ،كما يجد صعوبة فى التعبير عن
أفكاره أو عند المشاركة فى األحاديث ،وبمرور
الوقت فإن مهارات القراءة والكتابة لديه تنحدر
بشكل ملحوظ.

 التفكير وربط المنطق به :يجد مريض الزهايمرصعوبة فى التركيز والتفكير وخاصة بالنسبة
للمفاهيم التجريدية مثل األرقام .وهناك الكثير من
المرضى بالزهايمر يجدون صعوبة وتح ِد فى إدراة
األمور المالية من عمل الحسابات أو دفع الفواتير
المستحقة فى مواعيدها ،تتطور مثل هذه الصعوبة
فى صورة عدم القدرة على التعرف أو التعامل مع
األرقام.
 الحكم وأخذ القرارات :التجاوب بإيجابية معالمشاكل الروتينة اليومية فى المنزل مثل ا حتر ا ق
األطعمة فوق نار الموقد أو التصرف فى مواقف
القيادة غير المتوقعة تتأثر بشكل كبير وتصبح
مواقف تحدى بالنسبة لمريض الزهايمر.
 التخطيط والقيام بالمهام األسرية :األنشطة الروتينيةالتى تتطلب خطوات متتالية تمثل مشكلة مثل عملية
الطهى أو القيام بممارسة النشاط الرياضى المعتاد،
فكلما ازداد المرض سو ًء وتقدمت األعراض فهو
لم يعد يتذكر الخطوات  ..وفى الحاالت المتأخرة
من المرض ينسى الشخص كيف يرتدى مالبسه أو
كيف يستحم!
 تغير فى الشخصية وفى التصرفات :التغيراتالتى يصاب بها المخ فى مرض النسيان تؤثر على
طريقة أدائه فى مختلف المواقف الحياتية واألحداث
اليومية ،كما تؤثر على أحساسيه ومشاعره ،لذا
فالشخص المريض بمرض النسيان من الممكن أن
تظهر عليه االضطرابات التالية:
االكتئاب ،القلق ،االنسحاب االجتماعى ،التقلبات
المزاجية ،عدم الثقة فى اآلخرين ،زيادة العناد،
االستثارة والعداونية وتغير فى عادات النوم.
األسباب المؤدية لمرض الزهايمر:
الكثيرمن العلماء ،يرجعون أسباب إصابة الشخص
بمرض الزهايمر إلى مجموعة من العوامل ومن
بينها:
 العامل الوراثى المتمثل فى انتقال الجينات من جيلإلى آخر.
 نمط الحياة المتبع من قبل الشخص. العوامل البيئية المحيطة به.وكلها عوامل تؤثر على كفاءة المخ ووظائفه

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» .

الحيوية.
			
ما زالت العوامل أو األسباب المؤدية لإلصابة
بمرض النسيان غير مفهومة كلية ،لكن تأثير المرض
على المخ واضح .فمرض النسيان يدمر خاليا المخ
ويقتلها ،ومن عالمات إصابة المخ بمرض الزهايمر
هو قلة عدد الخاليا به وعدم اتصال الخاليا الحية
ببعضها كما الحال مع أنسجة المخ الصحية.
ـ العمر :كلما تقدم العمر باإلنسان كما ازدادت مخاطر
إصابته بمرض النسيان حيث تتضاعف النسبة كل
خمس سنوات بعد أن يبلغ اإلنسان من العمر 65
عاماً  ..لكن هذا ال يعنى أن مرض النسيان أحد
السمات أو المالمح المميزة لمرحلة الشيخوخة.
أما األشخاص التى يوجد أحد أفراد العائلة فيها
قد أصيب بمرض النسيان فمن الممكن أن تنتقل
الجينات غير الطبيعية إليهم وتسبب
اإلصابة به ومن الممكن أن يكون ذلك فى سن مبكرة
فى األربعينات أو الخمسينات.
ً
ـ النوع :اإلناث أكثر تعرضا لإلصابة بمرض
الزهايمر عن الذكور ألن متوسط أعمارهن أطول
من متوسط عمر الذكور.
ـ إصابة سابقة بالرأس:األشخاص التى تعرضت
إلصابة حادة سابقة بالرأس أو تكررت إصابات

الرأس لديها تزداد مخاطر إصابتها بمرض
الزهايمر.
الخلل اإلداركى :األشخاص التى تعانى من خلل فى
العمليات اإلدراكية تعانى من اضطرابات بالذاكرة
وغيرها من االضطرابات اإلدراكية التى تزداد
سوءاً مع التقدم فى العمر لكنها ليست بالسوء الذى
يمكن تصنيفه على أنه عته
نمط الحياة وصحة القلب:ال يوجد نمط حياة بعينه
يقلل من مخاطر اإلصابة بمرض الزهايمر ،ومع
ذلك فقد أشار العلماء إلى وجود بعض العوامل
المتسببة فى اإلصابة بأمراض القلب هى نفسها قد
تساهم فى ازدياد مخاطر اإلصابة بالزهايمر ،ومن
بين هذه األنماط الخاطئة:
 قلة ممارسة الحركة والتمارين الرياضية،التدخين ،.ارتفاع ضغط الدم ،ارتفاع نسب
الكوليسترول ،عدم التحكم فى مرض السكر و عدم
االنخراط فى الحياة االجتماعية مع اآلخرين>br<.
تتمثل الخطة العالجية فى الخطوات التالية:
أ -األدوية:األدوية التى تُقدم لعالج مرض الزهايمر
تعمل لفترة من الزمن على تحسين الذاكرة وغيرها
من الوظائف اإلدراكية األخرى حيث تبطأ من
التدهور السريع للحالة وتزيد من كفاءة اتصال

الخاليا ببعضها البعض فى المخ>br<.
ب -خلق بيئة داعمة وآمنة للمريض:تبنى احتياجات
مريض الزهايمر يعد جزءاً أساسياً فى الخطة
العالجية المقدمة له.
ج -الرياضة :إن االنتظام فى ممارسة نشاط رياضى
جزء من الخطة العالجية لمريض الزهايمر،
فممارسة المريض  30دقيقة من المشى يومياً يحسن
من حالته المزاجية ويحافظ على صحة مفاصله
وعضالته وقلبه.
د -التغذية :الشخص المريض بالزهايمر ينسى أن
يتناول الطعام ،بل ويفقد المتعة فى إعداده بالمثل،
كما ال يشرب الكم الوافر من السوائل والماء مما
ييعرضه لإلصابة بالجفاف واإلمساك.
حتى اآلن ال يوجد عالج لمرض الزهايمر أو
الوقاية من اإلصابة به .وهناك بعض األدوية التي
تساعد على تحسين الذاكرة وعلى التحكم في بعض
أعراض المرض وسلوك المريض أو تساعد في
عالج بعض حاالت اإلحباط أو االكتئاب المصاحبة
له ،مع العمل على االرتقاء بالمهارات االجتماعية
للشخص ومهاراته الفكرية والذهنية لتظل فى حالة
عمل دائم.
وتلعب االسرة الدور األكبر في تحسن الحاله.
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فالسفة خالدون
سقراط
ان الطبيعة خير والمدينة شر وأن القانون هو من اختراع األقوياء من الرجال ليقيدوا ويحكموا الضعفاء منهم
*جان جاك دوسو*

محمد صالح جاف ـ برلين
ان الفيلسوف الذي نما وترعرع افالطون فلسفيا
بين يديه وهو لم يكن وسيما فهو برأس أصلع ووجه
كبير مستدير وأنف كبير عريض ولكن كان يملك
شيئا من الدمائة واللطافة االنسانية والبساطة وكان
برغم ذلك معلما شابا محبوبا من قبل اآلخرين
وكان لباسه دائما ثوبا مهلهال ويسير على مهل في
رواحه وغداواته ويجمع حوله الشباب والمتعلمين
ويشجعهم أن يحددوا ويعرفوا كالمهم واجتماع
هؤالء حوله ساعدته في خلق فلسفة أوربية وكان
من تالمذته بعض رجال األعمال األغنياء مثل
"أفالطون وأسيبارس" وكانوا يستمعون بتحليله
ونقده وهجومه للنظام الديمقراطي في أثينا.
سقراط في نظر زوجته
لم يكن لسقراط أسلوب مميز في الحياة فأنه لم يعمل
في حياته قط دون االهتمام بما يخبأه الغد له وكان
يأكل من موائد تالميذه ومحبيه ولكنه لم يكن مرحبا
به في بيته ألنه كان دائم االهمال لزوجته وأوالده
وكان كسوال وكانت زوجته تقول أنه ال يصلح
لشيء يذكر في الحياة ألنه لم يوفر لمعيشة عائلته
غير الخبز ولكن زوجته رغم ذلك تحبه كثيرا ولكنه
كان مبجال ومقدرا عند تالميذه فأنه كان رجال كما
كان فيلسوفا وكان يشرب العتدال كانسان فاضل
نبيل.
أحكم أهل اليونان
لقد كان هاويا للحكمة ال محترفا لها وقالوا فيه "إن
صوت الرب قد أعلن أن سقراط أحكم أهل اليونان"
وكان يقول "ال أعرف سوى شيء واحد وهو أنني
ال أعرف وكان يقول أيضا "أن الفلسفة تبدأ عندما
يبدأ االنسان بتعلم الشك وخصوصا في المعتقدات
التي يحبها والعقائد التي يؤمن بها.
سقراط وعقل االنسان
إن الفالسفة الذين سبقوا سقراط كانوا فالسفة
طبيعيين ألنهم بحثوا عن طبيعة األشياء الخارجية
عن قوانين وأصول العالم المادي وقال سقراط بأن
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هناك فلسفة أجدر بالفالسفة أن يدرسوها أكثر من
جميع هذه األشجار والحجارة التي تملك الطبيعة
وحتى أهم من جميع هذه النجوم والكواكب أال
وهي "عقل اإلنسان وهكذا توجه إلى دراسة الروح
االنسانية.
سقراط ونظرته إلى العدالة
فعندما كان الناس يتحدثون عن العدالة المتعارفة
كان يسألهم بهدوء "ما هي العدالة وماذا تعنون بها
وماذا تعنون بكلمة الشرف والفضيلة واألخالق
والوطنية"؟ وقد أحب سقراط في نفسه توجيه هذه
األسئلة االخالقية والنفسانية وقد اعترض البعض
على طريقته هذه وقالوا " أنه يسأل أكثر مما يجيب
ويترك عقول مستمعيه أكثر اضطرابا مما كانت
عليه قبل طرح السؤال والمحاورة والنقاش أو
الحدث".
الفضيلة وأفضل دولة
وقدم للفسلسفة جوابين ثابتين لسؤالين تناوال
مشكلتين من أكثر المشاكل تعقيدات وهما " ما
معنى الفضيلة وما هي أفضل دولة"؟
والموضاعان المذكوران كانا أكثر أهمية وحيوية
بالنسبة إلى الشباب حينذاك وأصبح من اآلت أنه
ال مانع من أن يسير االنسان على هواه ويفعل ما
يطيب له ما دام ذلك يفعل من داخل حدود القانون.
لقد أضعفت الروح الفردية الخلق األثيني وتركت
المدينة فريسة لإلسبارطيين وسأل سقراط " كيف
السبيل إلى إيجاد قيم اخالقية جديدة في أثينا وكيف
يمكن انقاذ الدولة ؟ وبهذه األسئلة دفعت أثينا إلى
الحكم على سقراط بالموت متهمة إياه بالفساد
الخلقي.
اإليمان بالله عند سقراط
قد كان لسقراط إيمانه الخاص بالله فإنه كان مؤمنا
بإله واحد وآمن بأن الموت سوف ال يقضي عليه
تماما وأن الشريعة االخالقية شريعة أبدية وال
يسيرها دين ضعيف كدين أهل أثينا في ذلك الوقت،

فإذا كانت كلمة الخير على سبيل المثال تعني
العاقل والفضيلة تعني الحكمة وقد يكون في الرجل
الذكي العاقل نفس طابع العنف والبواعث والدوافع
بطريقة أسهل وأفضل من الجاهل الغير متعلم وال
يكون شرسا كالوحوش كما يفعله الغير المنصاعين
وإذا كانت الحكومة تحكم وال تساعد وتأمر وال تقود
فكيف عليها اقناع الفرد بإطاعة القوانين وال غرابة
أن تعم الفوضى في البالد التي يسودها الجهل.
إدارة الدولة عند سقراط
وقد ركز سقراط اهتمامه في كيفية ادارة الدولة
وقال أنها مسألة صميمية تحتاج إلى أفكار أعظم
العقول وأنضجها بل وأحسنها ،والدولة الناجحة هي
الدولة التي يديرها ويسيرها ويشرف عليها أحكم
رجالها وأعقلهم وهو بذلك يدعو إلى السير حسب
االنجيل االرستقراطي واشتعلت الثورة كما دعا
إليها سقراط وحارب الرجال للثورة وعنها أيضا
حتى الموت وفازت الديمقراطية وعكس ما يرغب
ويدعو إليه سقراط ورأى "أنانيس ومليتس" زعماء
الديمقراطية أنه من األفضل أن يموت سقراط
وعلى أثر ذلك حكم عليه بالموت بشرب كأس سم
يعد لهذا الغرض.
أرسطو ال يطلب الرحمة
حكم عليه بالموت وقد سجل أفالطون ذلك نثرا
وهو أشد روعة وأفصح من الشعر حول اللحظات
األخيرة لحياة أو شهيد مؤمن بالله وبالفلسفة وحقوق
االنسان وحرية االفكار وكرهه لتعد االله وبحكم
الدولة ال حكم أعقل الرجال وآمن بتبديل الفضائل
القديمة بالذكاء والعقل ونبذه للخطباء الذين يضيعون
أوقاتهم في خطب طويلة جوفاء ونبذ طابع العنف
ونبذ كذلك تعدد االلهة وهكذا دنت ساعة تنفيذ الحكم
به ورفض أن يطلب الرحمة من الجماهير التي
احتقرها دائما وأراد القضاة إطالق سراحه بينما
صوتت الجماهير الغاضبة مطالبة بإعدامه ألنه
أفسد الشباب فوق طاقتهم على التعلم وطلب منه
أصدقائه عند حضورهم له في سجنه الموافقة على

تدبير خطة هروبه ألنهم رشوا مشرفي السجن
ولكنه رفض فقد بلغ السبعين من عمره في عام
 399ق م وقال لقد حان الوقت لي أن أفارق الحياة
وقال ألصدقائه الحزينين افرحوا ألنكم توارون في
التراب جسدي ،خططي ومبادئ وإرشاداتي ستبقى
حية مرفوعة الرأس وسيبقى اسمي خالدا في سجل
الفالسفة.
الساعات األخيرة في حياته
يقول أفالطون في ملحمته النثرية نهض سقراط
ودخل غرفة الحمام مع كربتو السجان وانتظرناه
في حزننا الكبير ألنه األب الروحي لنا والذي
سنفقده بعد قليل ونعيش بقية حياتنا يتامى ال أبا لنا
وال مرشدا ،وخرج من الحمام وجلس هنا معنا مرة
ثانية والصمت يسودنا جميعا ودخل السجان ووقف
بجانبه قائال عبارته المشهورة " إليك يا سقراط يا
أنبل وألطف وأفضل من جاءوا إلى هذا المكان فأنك
لست كالسابقين من المحكومين الذين كانوا يثورون
ويقضون ويسبون ويشتمون عندما أقدم لهم كأس
السم ،طاعة ألوامر السلطة وإنني على يقين بأنك
سوف ال تغضب مني ألنني لست المذنب وأنت
تعرف مأموريتي وأستودعك ثم انفجرت دموعه
وأجابه سقراط" أقابل تحياتك الطيبة وسأفعل ما
طلبت" ثم أدار وجهه إلينا وقال بخصوص هذا

السجان يا له من رجل ساهر لطيف وهو يحضر
لرؤيتي منذ جئت هنا وأنتم تشاهدون حزنه علي.

جأشه وقال" ما هذا الصراخ والبكاء والصخب
فإني أبعدت النساء لكي ال أشعر باإلهانة...

سقراط يرتشف كأس المنايا
ثم طلب ارسطو من كريتو السجان أن يحضر له
كأس السم اذا كان معدا ،أو اطلب من الخادم اعداده
فقال له كريتو" ال تتسرع حيث أن الشمس ال تزال
فوق أعالي الهضاب" فأجابه سقراط " لكني مصيب
في التسرع وعدم التأخر وأعتقد بأن ذلك لن يجدي
نفعا فقد انتهت لذلك أرجو أن تفعل ما أقول لك وال
ترفض قولي ،ثم جاء الخادم مع السجان وهو يحمل
كأس الموت وقال سقراط للسجان "أنت يا صديقي
يا صاحب التجارب في هذه األمور هل تدلني كيف
أفعل وكيف أتقدم في شربه ،أجابه السجان عند
شربك للقدح عليك أن تمشي فقط إلى أن تشعر بثقل
قدميك فتستلقي وبهذا يسري السم في جسدك ،ثم
تناول الكأس بأسهل وألطف طريقة وبدون خوف
أو وجل أو تغيير في لونه أو قسمات وجهه ...ثم
رفع الكأس إلى شفتيه وارتشفه حتى الثمالة بهدوء
تام وابتهاج .ويقول أفالطون عندما شاهدناه يشرب
وينتهي من شربه انهمرت الدموع مني على الرغم
مني وغطيت وجهي وبكيت في مصيبتي لفقدي
مثل هذا الصديق ولم يتمالك كريتو السجان وأجهش
بالبكاء وابتعد وقد احتفظ سقراط بهدوئه ورباطة

اللحظات األخيرة في حياته
ثم بدأ سقراط في المشي جيئة وذهابا إلى أن بدأت
ساقاه تخونه وال تقوى على حمله فاستلقى على
ظهره والسجان ينظر إليه وإلى ساقيه وقدميه وبعد
فترة جس قدمه بشدة وسأله ان كان يشعر فأجابه
بالنفي واستمر يضغط على جسده أعلى فأعلى
وأدرك أنه أصبح جامدا وقال "ستكون نهايته عندما
يصل السم إلى القلب" وكشف أرسطو عن وجهه
المغطى وقال "يا كريتو أنا مدين دينا إلى اسكيبوس
ارجو سداد ديني هذا فقال كريتو سأفعل ما أمرت
هل هناك شيء آخر ،فلم يرد عليه ولم يسمع جوابا
ثم سمعنا حركة وقام الخادم بتغطيته وقام كريتو
بإغالق عينيه وفمه.
ويقول أفالطون في نثره بحقه "هكذا كانت نهاية
صديقنا الذي أسميه بحق "أحكم وأعدل وأفضل
جميع الرجال الذين عرفتهم في حياتي".
وفي الصباح شيع وتبعه الفالسفة وتالميذه ومحبيه
إلى مثواه األخير وورى الثرى ليرقد رقدته األبدية
بجانب من سبقوه من الفالسفة والعظماء والمتعلمين
والجهلة وأصبح جزءا من التاريخ تاريخ الفلسفة
والرجولة وعدم طلب الرحمة.
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أﻣﯾرة ﻣﯾري

Auf Grund des Ausstiegs meines
Partners,
gut
eingeführtes
Restaurant (auch Lebensmittel
geeignet) in Ibbenbüren (Osnabrück) zu vermieten.
Ablöse erfoderlich.
Näheres unter 017632466253
oder naljadid@yahoo.de

،ﻧﺑﺣث ﻋن ﺣﻼق رﺟﺎﻟﻲ ﻣﻊ ﺧﺑرة ﻓﻲ اﻟﻌﻣل
ﻛذﻟك ﺣﻼﻗﺔ ﺳﯾدات ﻣﻊ ﺧﺑرة ﻟﻠﻌﻣل ﻣﻌﻧﺎ ﻓﻲ
 ﻟﻼﺳﺗﻌﻼم.ﻓرﯾﻖ ﻣﺗﻛﺎﻣل ﻓﻲ ﺑرﻟﯾن
030-2592 4343

ﻣؤﺳﺳﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﺑرﻟﯾن ﺗﺑﺣث ﻋن ﻣﺷرﻓﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﯾن وأﺧﺻﺎﺋﯾﯾن ﻧﻔﺳﺎﻧﯾﯾن
وﻣرﺑﯾن ذﻛور وإﻧﺎث ﻟﻠﻌﻣل ﻣﻊ اﻷﺷﺣﺎص اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن اﻟﺑﺎﻟﻐﯾن ﻣن ذوي اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت
 ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﻌﺎق، ﻣراﻓﻘﺔ اﻟﻣﻌﺎق إﻟﻰ اﻷطﺑﺎء واﻟدواﺋر اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ: أھداف اﻟﻌﻣل.اﻟﺧﺎﺻﺔ
ﻓﻲ اﻻﻧدﻣﺎج اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺎت واﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ
ﻣن ﻟدﯾﺔ اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ﯾرﺟﻰ اﻻﺗﺻﺎل ھﺎﺗﻔﯾﺎ أو أرﺳﺎل اﻟﺳﯾرة اﻟذاﺗﯾﺔ واﻟﺷﮭﺎدات
ﻋﻠﻰ ﻋﻧواﻧﻧﺎ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ
Navitas gGmbH, Karl-Marx-Str. 206, 12055
: Berlin
Herr Faissal Bakir / Tel.: 030-68977570
Mobil: 0163-4919410 / ﬁssal.bakir@miges-berlin.de

Reﬆaurant zu verkaufen
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

NOTDIENSTE
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

Polizei, 110
Feuerwehr, 112
Kindernotdienﬆ,
610061 / 19720
Arzt-Notruf,
310031 / 19242
Fahrdienﬆ
für Behinderte, 478820
Apothekenbereitschaft, 0800 0022833
Giftnotruf, 19240
Zahnärztlicher
Notdienﬆ,
89004333
Auskunft
- Inland, 11833
- Ausland, 11831
Flughäfen (Infos),
0180 5000186
Deutsche Bahn AG,
Auskunft, 0180 5996633
BVG, 19419
OmnibusBahnhof,
Funkturm / Auskunft,
3018028
Vattenfall,
(Störung) 26712525

ﻣﻄﻌﻢ ﻟﻠﺒﯿﻊ

Wir bieten unser
arabisch-türkisches
Frühﬆückshaus zum
Verkauf an, der
Laden beﬁndet sich
in der Nähe vom
Leopoldplatz, Trift
ﬆr. 8, 13353 in Wedding.
Super wäre auch die Verwirklichung einer italienischen Küche
(Pizza, Paﬆa etc.), Lüftung iﬆ vorhanden.
Die Gewerbeﬂäche beträgt ca. 85qm und beﬆeht aus Ladenraum,
großer oﬀenen Küche und zwei getrennten Damen und Herren
Toiletten. Viel Platz für Kunden bietet der Laden im Innenraum
aber auch draußen beﬁnden sich einige Sitzgelegenheiten.
Die Nettokaltmiete bis zum 31.08.2020 beträgt monatlich 850€, mit
Option bis 2030. Betriebs- und Heizkoﬆen betragen monatlich in
Vorauszahlung 250 €.
Bei Interesse melden Sie sich gerne zu einer Besichtigung an.
(eine Zubereitung von Speisen mithilfe von Fritteuse oder Grill iﬆ
nicht geﬆattet)

ﻣطﻌم ﻟﻠﺗروﯾﻘﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ

 ﻏﯾر ﻣﺳﻣوح، ﺣﻣص وﻣﻧﺎﻗﯾش( وﺗرﻛﻲ ـ ﻟﻠﺑﯾﻊ ﻣﺳﻣوح أﯾﺿﺎ اﯾطﺎﻟﻲ،ـ ﻋرﺑﻲ )ﻓول
، ﻟﻠﺗدﻓﺋﺔ واﻟﻣﺎء اﻟﺑﺎرد واﻟﺳﺎﺧن۲٥۰  ﯾورو ﯾﺿﺎف۸٥۰  اﻹﯾﺟﺎر،ﺷﺎورﻣﺎ أو ﻣﺷﺎوي
ﻟﻣن ﻟدﯾﮫ رﻏﺑﺔ اﻟرﺟﺎء اﻻﺗﺻﺎل
Infos unter: 0152-1784 0806
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Botschaften, Moscheen, Ausländerang., Notdienste

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

Physiotherapie

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

Apotheken

Herz Apotheke
Apotheker Maher Hamam
Oppelnerstr. 130, 53119 Bonn
Tel.: 022897626845
Rhein Apotheke
Apotheker Al-Hafez
Gerhard-von-Are-Str. 4-6
53111 Bonn
Hofgarten Apotheke
Kaiserplatz 16
53113 Bonn
Ahorn Apotheke
Reichsstr. 51
53125 Bonn
Apotheke Theaterpassage
Koblenzer Str. 60
53173 Bonn
Alte Apotheke
Koblenzerstr. 58
53173 Bonn
Einzelhandel
Agadir Shop
Bonnerstr. 3,53173 Bonn
Asif Pervaiz Asian Food Shop
Stiftsplatz 2, 53111 Bonn
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Familienberatung
Tel.: 0228-77 45 62/ 63
Fahrdienst für Behinderte
Tel.: 0228-77 48 04
Krankenhäuser
Johanniter Krankenhaus
Johanniterstr. 3-5, 53113 Bonn
LVR-Klinik Bonn
Kaiser-Karl-Ring 20
53111 Bonn
Gemeinschaftskrankenhaus Bonn St. Elisabeth St. Petrus St. Johannes GmbH
Bonner Talweg 4-6
53113 Bonn
St.-Marien-Hospital
Robert-Koch-Strasse 1
53115 Bonn
MediClin Robert Janker Klinik
Villenstraße 4-8
53129 Bonn
Universitätsklinikum Bonn
Sigmund-Freud-Str. 25
53127 Bonn
Malteser Krankenhaus Bonn
Von-Hompesch-Str. 1
53123 Bonn
Waldkrankenhaus
Waldstr. 73
53177 Bonn
Klinik Prof. Dardenne GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 23-25
53177 Bonn

Ärzte

Dr. med. dent. Abd-Sattar El-Schallah
Theaterplatz 2
53177 Bonn
Dr. med. Ezzeldin Tarek
Theaterplatz 1b
53177 Bonn
Dr. med. Abdul Fattah
Pariser Str. 51

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

AACHEN
Moscheen
Arrahman Moschee
Brabantstr. 8, 52070 Aachen

BOCHUM

Moscheen
Islamische Gemeinde e.V.
Dibergstr. 37, 44789 Bochum
Tel.: 0234-300182

BONN

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

Bagdad Shop
Koblenzer Str. 32, 53173 Bonn
Bagdad Market
Plittersdorferstr. 553173 Bonn
Basra Feinkost
Christian-Lassen-Straße 10b
53117 Bonn
Islamischer Laden M•S
Bonner Strasse 15, 53173 Bonn
Maroc Shop
Plittersdorfer Str. 5, 53173 Bonn
Mevlana Market
Oppelner Str. 23, 53119 Bonn
SES GmbH
Südstr. 124, 53175 Bonn
Ümit Market
Rochusstr. 222, 53123 Bonn
Schulen
Bonn International School
Martin-Luther-King-Straße 14, 53175 Bonn
Tel.: 0228 / 30854-0
König-Fahd-Akademie Bonn
Staatlich genehmigte Grund- &
Teilhauptschule
Mallwitzstr. 2-4, 53117 Bonn
Tel. 0228-346001
Restaurants
Cafe Club Safad
Bonnerstr. 19, 53173 Bonn
Divan
Kölnstr. 13
53111 Bonn
Hauraman
Moltkestr. 38
53173 Bonn
Phoenicia Lounge
Clemens-august-str. 34
53115 Bonn
Serhat
Bertha-von-Suttner-Pl. 11, 53111 Bonn
Tel.: 0228-5552982
Fahrschulen
Zerhouni
Röntgenstr. 19, 53177 Bonn
Tel. 0228-4468710
Friseur-Salon
Babylon
Koblenzer Str. 32, 53173 Bonn
Tel. 0228-3361641
Coiffeur Fida
Pauluspl. 5, 53119 Bonn
Tel. 0228-9663552
Lorenz
Am Fronhof 4-10, 53117 Bonn
Tel. 0228-3509476
Miss Beauty
Pauluspl. 5, 53119 Bonn
Tel. 0228-660867
Arab. Mix
Ansari Service
Bonner Str. 9, 53173 Bonn
Tel. 0170-3097254

BOCHUM

Drogerie
F&S
Tel.: 0178-5005067

BREMEN

Botschaften
Marokko
Wegesende 3, 28195 Bremen
Tel.: 0421-3 30 73 85
Sudan
Getreidestraße 7, 28217 Bremen
Tel.: 0421-6 18 08 90
Moscheen
Al-Mustafa Gemeinschaft e.V.
Nordstr. 331,28217 Bremen
Islamische Gemeinde
Bremervörder Str. 45,28219 Bremen
Tel.: 0421-395687
Apotheke
Knochenhauer Apotheke
Knochenhauerstraße 48, 28195 Bremen
Tel.: 0176-45698576
Ausländer
Ausländerbehörden
Stresemannstraße 48, 28207 Bremen
Tel.: 0421-361-15275/ 361-15004
Notdienste
Ärztlicher Notdienst
Tel.: 1 92 92
Zahnärztlicher Notdienst
Tel.: 1 22 33
Kinderärztlicher Notfalldienst
Tel.: 3 40 44 44
Fundamt Bremen
Tel.: 361-1 00 79

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

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

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

JEMEN: 00967
- Aden 9672
- Hodeidah 9673
- Sanaa 9671
- Taiz 9674

JORDANIEN: 00962
- Amman 9626
- Aqaba 9623
- Irbid 9622
- Jerash 9622
- Karak 9623
- Madaba 9628
- Salt 9625

- Wadi Musa (Petra) 9623
- Zarqa 9629

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

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

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

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

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

SAUDI ARABIEN: 00966
- Abha 9667
- Arar 9664

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

SOMALIA: 00252
Chisimaio 2523
Mogadischu 2521

SUDAN: 00249
- Atbara 24921
- El Obied 24981
- Gedarif 249441
- Kassala 24941
- Khartoum 24911
- Port Sudan 24931
- Wad Medani 24951

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

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

VEREINIGTE ARABISCHE
EMIRATE: 00971
- Abu Dhabi 9712
- Ajman 9716
- Al Ain 9713
- Dubai 9714
- Fujairah 9719
- Jebel Ali 97184
- Ras Al Khaimah 9717
- Sharjah 9716
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Tel.: 0174-1737961
Aydinli
Erkrather Str. 143, 40233 Düsseldorf
Tel.: 211-8280962
Fahrschule Schwartz
Kölner Str. 147, 40227 Düsseldorf
Tel.: 0211-7792055
Imad Qaddoura An- & Verkauf
Dreherstraße 192, 40625 Düsseldorf
Tel.: 0211-7338502
Kfz-Techniker-Meisterin
Rudaina Amawi
Erkratherstr. 328, 40231 Düsseldorf
Tel.: 0211/921120
Leen-Autohandel
Erkrather Str. 143, 40231 Düsseldorf
Tel.: 0177-6770808
Levantine Shipping & Forwarding GmbH
Amsterdamer Str. 14, 40474 Düsseldorf
Tel: 0211-1715197
Sachverständigen-Büro Hulich
Hüttenstr. 150, 40227 Düsseldorf
Tel.: 02116685448
Bestattungen
Islamisches Bestattungsinstitut in NRW
Ellerstr. 97, 40227 Düsseldorf
Tel.: 0211-46894014
Al-Firdaous
Langenfelderstr. 39, 40591 Düsseldorf
Tel.: 0176-20771658

ESSEN

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

FRANKFURT A. MAIN

Botschaften
Ägypten
Eysseneckstraße 34, 60322 Frankfurt a.M.
Tel.: 069-9 55 13 40

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

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

Tel.: 0200-1110550
Kfz-Zulassungsstelle
Hauboldstraße 7, 01239 Dresden
Tel.: 0351-4888008

DÜSSELDORF

Botschaften
Jordanien
Neuer Zollhof 1, 40221 Düsseldorf
Tel.: 0211-1 38 06 02
Marokko
Cecilienallee 14, 40474 Düsseldorf
Tel.: 0211-45 10 41
Moscheen
Ar-Rahman Moschee
Ronsdorfer Str. 145, 40233 Düsseldorf
Tel.: 0211-7336836
DIMS Deutsch Islamische Moschee Stiftung
Bachstraße 148, 40217 Düsseldorf
Tel.: 0211-330510
Islamisches Zentrum
Worringerstr. 63, 40211 Düsseldorf
Tel.: 0211-161185
Omar ibn Al-Khattab
Adersstr. 91, 40215 Düsseldorf
Tel.: 0211-3840534
Ausländer
Ausländerbehörde
Willi-Becker-Allee 7, 40227 Düsseldorf
Tel.: 0211-89-2 21 97/ 89-2 10 24
Sprechzeiten:
Mo u. Di: 7.30 - 16.00 Uhr
Mi u. Fr: 7.30 - 13.00 Uhr
Do: 7.30 - 18.00 Uhr
Notdienste
Arztnotruf-Zentrale
Tel.: 0211-1 92 92
Notarzt
Tel.: 0211-89-94947
Opferhilfe
Tel.: 0211-8 70 - 68 30
Beratungsstelle für Behinderte
Tel.: 0211-89-9 26 81
Flughafen Düsseldorf
Tel.: 0211-4 21 - 0
Kinderhilfezentrum
Tel.: 89-28100
Kreditkartensperrung
Tel.: 116 116
Kfz-Zulassungsbehörde
Heinrich-Ehrhardt-Str. 61, 40200 Düsseldorf
Tel.: 0211-89-94058
Ärzte
A.Tayara Praxis
Allgemeinmedizin,Chirotherapie
Adolf-Flecken 8, 41460 Neuss
Tel.: 02131-275079
Dr. med. Ahmad Basireh
Henkelstr. 284, 40599 Düsseldorf
Tel.: 0211-742685
Dr. med. dent. Albert Al Khatib
Kieferorthopädie
Bachstr. 148,40217 Düsseldorf
Tel.: 0211-343545
Dr. med. Fouad Sleymann
Henkelstr. 295 , 40599 Düsseldorf
Tel.: 0211-7489595
Ghassan Saleh Zahnarzt
Brunnenstr. 42, 40223 Düsseldorf
Tel.: 0211-330363
Dr. med. Ghassan Omran
Chirurgie
Königsallee 20, 40212 Düsseldorf
Tel.: 0211-131500
Hischam Khawaja - Zahnarzt
Gerresheimer Landstr. 94
Tel.: 0211 9771 1651
Dr. Houaida Taraji
Gynäkologie und Geburtshilfe
Lindenplatz 4, 41564 Kaarst
Tel: 02131-602888
Kiddyzähne, Mariam Asfour (B.D.S.-MSc)
Zahnärztin
Bechemer Str. 1 (Marktplatz), 40878 Ratingen
Tel: 02102-1067720
Dr. med. Mahmoud Abou Khadijeh
Anästhesiologie
Grafenberger Allee 99, 40237 Düsseldorf
Tel: 0211-6986441
Dr. med. N. Al-Mosawi
Karlstr. 16, 40210 Düsseldorf
Tel.: 0211-362298
RAMADAN
Dentallabor
Krahestraße 50, 40233 Düsseldorf
Tel.0211-7338015
Dr. med. Said Hilton
Allgemeinmedizin
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استشارات
مرافقة
خدمات
Beratend
Begleitend
Unterstützend
تبحث عن مترجم فوري؟
Dolmetscher gesucht?

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

:الخدمات التي نقدمها تشمل

Zur unseren Leistungen zählen:

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

← عقود بأنواعها

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

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

4- Beglaubigung und Legalisierung von Dokumenten

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

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

Verkehrsanbindung:
U-Bhf Kleistpark (U7)
Bus M48, M85, 104, 187, 106, 204

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

nawa-Consulting & Services
Herr Nader Wahbi
Willmandamm 15, 10827 Berlin

 حاالت الطوارئ، شئون األجانب، مساجد،سفارات

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

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

Imbiss Melila
Karlsruher Str. 3, 60329 Frankfurt a.M
Tel.: 069-234602
Layalina Restaurant
Taubenstr. 17, 60313 Frankfurt a.M
Tel.: 069-92884696
Juwelier
Juwelier Dubai
Weserstr. 16, 60329 Frankfurt a.M.
Tel./ Fax: 069-25627533
Textilien
Textil und Schuhrecycling
Kinzingheimer Weg 119, 634596 Hanau
Tel.: 0171-7982529
Reisen / Fluggesellschaften
Eisa- Reisen
Reisevermittlung in alle Welt
Münchener Str. 12, 63450 Frankfurt a.M
Tel.: 069-232025
Frankfurt Messe Appartements
Tourist.- & Dienstleistungen
Müller Str. 12, 60486 Frankfurt a.M
Tel.: 069-7073248
GULF Air
Stresemannallee 30, 60596 Frankfurt a.M
Tel.: 069-71911215
Immobilien
El- Seedy Handelsagentur
Weinberg Str. 13, 64546 Mörfeldn. Walldorf
Tel.: 06105-450740
Autos
Autos An und Verkauf
Rodgaustr. 29, 63457 Hanau Grossauheim
Tel.: 06181-9065912
Kfz Handel Abdullah Jaradeh
- Lager: Ernst- Wiss Str. 2, 65933 Frankfurt
a.M, Tel.: 069-388049
- Quer Str. 7, 63065 Offenbach a.M
Tel.: 069-388049
MHD Yafoufi
Industriestr. 10, 36505 Langenselbold
Tel.: 006184-9065912
Pyramids GmbH
Auto- Hobby- Miet- Werkstatt Karosserie
Wald Str. 264, 63071 Offenbach a.M
Tel.: 069-873539
Terkawy GmbH
- Moehne Str. 16, 63452 Hanau
Tel.: 06181-520258
- Rodgau Str. 29, 63452 Hanau
Tel.: 06181-520258
Terkawi- Safar Gbr
Kanal Str. 6, 73630 Remshalde- Grunbach
Tel.: 07151-9948593
Yafa Automobil
Industreistr. 1, 36543 Neuberg
Tel: 06183-902547
Im- & Export
Cargo Terminal Internationale Spedition
GmbH
Mainzer Land Str. 167, 60327 Frankfurt a.M
Tel.: 069-730011
Prince Import & Export
Schöne Aussicht Str. 5, 63065 Offenbach
Tel.: 069-17516628
Pyramids GmbH Pyramids
Im- & Export Ltd.
Wald Str. 264, 63071 Offenbach a.M
Tel.: 069-873539
Spedition Internationale Forwading
Frankenallee 125-127, 60326 Frankfurt a.M
Tel.: 069-750339-0

FREIBURG

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

HAMBURG

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

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

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

Unsere Öffnungszeiten:
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag

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

und nach Vereinbarung

: نتحدث
 األلمانية- العربيـــــة
 التركيــة- اإلنجليزية

Hauptstr 65, 12159 Berlin
Direkt am S+U Bhf Innsbrucker Platz
T +49(0)30 850 780 07
M +49(0)151 400 000 74
kontakt@zahnaerzte-friedenau.de
www.zahnaerzte-friedenau.de
zahnaerzte-friedenau
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Botschaften, Moscheen, Ausländerang., Notdienste
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 Mönchengladbach
Tel.: 02166-9735192
Handy
Call shop Irak
Friedrich-Elbert -str 19
41236 Mönchengladbach
@ Kdeniy
Brucknerallee, 41236 Mönchengladbach
Tel.; 02166612628
Maghreb United
Fridrich-Ebert-Str. 45, 41236 Mönchengladbach Tel.; 02166131710

MÜNCHEN

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

MÜNSTER

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

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

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

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

IDSTEIN

Moscheen
Arabischer Kulturverein
Bismarckstr. 120 A
67059 Ludwigshafen am Rhein

KAARST

LUDWIGSHAFEN

MAINZ

Moscheen
Islam. Kulturverein e.V.
Bilhildisstr. 2, 55116 Mainz
Tel.: 06131-221612
Marokkan. Arbeitsv.
Zwerchallee 1, 55120 Mainz
Islamische e.V.
Kaiser-Wilhelm-Ring 37
55118 Mainz, Tel.: 06131-1431684
Ali Moschee
Anton-Hehnstr., 55246 Mainz-Kostheim
Tel.: 06131-260281

MANNHEIM

Moscheen
Al-Faruq Omar Center
Lortzingstr.17, 68159 Mannheim
Tel.: 0621-33391441

MÖNCHENGLADBACH
Moscheen
Masjid Arrahman
Mittelstr. 40, 40236 Mönchengladbach
Tel.: 02161-186770
Apotheken
Bruckner-Apotheke
Brucknerallee 7, 41236 Mönchengladbach
Tel.: 02161-43800
Stern-Apotheke
Rathenaustr. 6-8, 41061 Mönchengladbach
Tel.: 02161-922910
St. George Apotheke
Friedenstr. 38, 41061 Mönchengladbach
Tel.: 02161-823-999
Ärzte
Dr. A-ABU-ZAIAD
FA für Urologeie
41747 viersen / Mönchengladbach
Tel.: 02162-350101
Dr. A. Shahin
Neurologie & Psychiatrie
Hackestr. 35-37, 41066 Mönchengladbach
Tel: 02161-971265
Dr. med. Ahmad Al-Mrayati
Artz für psychiatrie/payychotherpie
Lindenstr. 260, 41236 Mönchengladbach
Tel.: 02161-896640
Dr. Esber
FA für Oralchirurgie Implantologie
Hauptstraße 69, 41236 Mönchengladbach
Tel. : 02166 463 66
Dr.med.H.Younossi
Haut Arzt
Schürenweg-61, 41063 Mönchengladbach
Tel.: 02161-4063749
Dr. Ghanat Jamor
FA für allgemeinmedizin
Konstantin Str. 161, 41238 Mönchengladbach
Tel.: 02166-87479
Dr. Ismail Altinay
FA für Innere Medizin
Bismarkstr.60-62, 41061 Mönchengladbach
Tel.: 02161-26271
Lebensmittell

Botschaften
Sudan
Lanaer Straße 1, 65510 Idstein
Tel.: 06126-94 15 11
Ärzte
Houaida Taraji
FA für Frauenheilkunde
Lindenplatz 4, 41564 Kaarst
Tel: 02131-602888

KARLSRUHE

Moscheen
An-Nur Moschee
Neisser Str. 10, 76139 Karlsruhe
Tel.: 0721-678685

KASSEL

Botschaften
Marokko
Hainbuchstraße 27, 34128 Kassel
Tel.: 0561-62 103

KIEL

Moscheen
Arabischer Kulturverein
Diedrichstr. 2, 24143 Kiel
Tel.: 0431-7399171

KEMPEN

Autos
Rabati
Kfz -meisterbetrieb
Kleinbahn str 53, 47906 -kempen

KÖLN

Moscheen
Abu Bakr Moschee
Höninger Weg 5, 50969 Köln
Tel.: 0221-218676
Hamza Moschee
Taunausstr. 14, 51105 Köln
Ausländer
Ausländerbehörde
Blaubach 13, 50676 Köln
Tel.: 0221-221-25601
Öffnungszeiten:
Mo - Do: 7.30- 12.00, Fr: 7.30 - 11.00 Uhr
Notdienste
Kinderärztlicher Notdienst
Tel.: 01805-044 100
Zahnärztlicher Notfalldienst
Tel.: 01805-986 700
Familienberatungsstelle
Tel.: 0221-577770
Behindertenfahrdienst
Tel.: 0221-9891681
Behindertenzentrum
Tel.: 0221-7775 318
Hochwasserschutzzentrale
Tel.: 0221-221-24242
Abwasser (Störung)
Tel.: 0221-221-26868
Kfz-Zulassung
Herkulesstraße 42, 50823 Köln
Tel.: 022-221-26692 / 26635
Strom
Tel.: 06 31-36 40-110
Dr.med-omar kezze
Zülplcher platz 2, 50674 köln
Ärzte
Frauenarzt dr samar hababa
50674 Köln
Tel. 0221-2405533
Friseur-Salons
Lorenz

Amsinckstraße 43, 20097 Hamburg
Tel: 040-23532988
MAS GmbH
Hammer Deich 12-18, 20537 Hamburg
Tel.: 040-2500022
Mirex Automobile
Spalding Str. 75, 20097 Hamburg
Te.: 040-230382
Juwelier
Disli Adil Juwelier
- Billstedter Platz 28 22111 Hamburg
Tel.: 040-73673139
- Öjendorfer Damm 57 22043 Hamburg
Tel.: 040-6546119
E. Awad Goldschmiedemeisterin
Alsterchaussee 3, 20149 Hamburg
Tel.: 040-443600
Suzan Juwelier
Steindamm 37, 20099 Hamburg
Tel.: 040-243283
Textilien/ Mode/ Möbel
Ajamko Import & Export
Kreuzweg 20, 20099 Hamburg
Tel.: 040-249844
Arabtainment (CD‘s / DVD‘s)
Aspelohe 27 A, 22848 Hamburg
Tel.: 040-30854090
Boutique Hayul Musallin
Kleiner Pulverteich 9, 20099 Hamburg
Tel.: 040-41924360
Hidjab Style
Kleiner Pulverteich 9, 20099 Hamburg
Tel.: 040 - 41 924 360
Orient-Mode
Lübecker Straße 129, 22087 Hamburg
Tel.: 040-25497620
Shisha-Basar
Heimfelder Strasse 29a, 21075 Hamburg
Tel.: 040-79005741
Medien
Taxxim Print Druckerei
Bökmann Str. 14, 20099 Hamburg
Tel.: 040-25328044
Logistik
Cotrans GmbH
Adenauerallee 1, 20097 Hamburg
Tel.: 040-28008433
Mangel Trading & Shipping Co.
Billstr. 33, 20539 Hamburg
Tel.: 040-81978530

HANNOVER

Botschaften
Jordanien
Andreaestraße 1, 30159 Hannover
Tel.: 0511-32 38 34
Moscheen
Islamisches Zentrum
Kornstr. 25, 30167 Hannover
Tel.: 0511-7 01 11 13
Moschee Sunnah
Asternstr. 10, 30167 Hannover
Tel.: 0511-7635670
Ausländer
Ausländerbehörde
Leinstr. 14, 30159 Hannover
Öffnungszeiten: Mo u. Di: 8:30 - 13:00 Uhr
Do: 8:30 - 13:00/ 14:30 - 18:00 Uhr
Fr: 8:30 - 12:00 Uhr
Notdienste
Arztnotruf
Tel.: 0511-1 92 42 / 31 40 44
Notfalldienst Augenarzt
Tel.: 0511-314044
Notfalldienst Frauenarzt
Tel.: 0511-314044
Notfalldienst HNO-Arzt
Tel.: 0511 / 314044
Zahnärztlicher Notfalldienst
Tel.: 0511-31 10 31
Rettungsleitstelle
Tel.: 0511-19222
Giftnotruf
Tel.: 0551-19240
Apotheken-Notdienst
Tel.: 0 11 89
Zentralruf der Autoversicherer
Tel.: 0180-25026
Abwasser (Störung)
Tel.: 0511-168-4 73 77
ADAC Pannenhilfe
Tel.: 0180- 2 222 222
Strom Störungsannahme
Tel.: 0511-4 30-31 11
Gasversorgung Störungsannahme
Tel.: 0511-4 30-41 11
Reisen
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Botschaften, Moscheen, Ausländerang., Notdienste
Zahnarzt
Alter Markt 7, Tel.: 0202-7696531
Dr. B. Lutfi
Zahnmedizin
Klotzbahn 3, 42105 Wuppertal
Tel.: 0202-2443508
Dr. Hashim Askaryar
Praktischer Arzt
Schwarzbach 87, 42277 Wuppertal
Tel.: 0202-660274
Dr. Hssan Boukllouä
Allgemeinmedizin, Ernährunsmedizin
Schwarzbach. 87, Wuppertal
Tel.: 0202/660274
Dr. Imadeddin Mouzayen
Allgemeinmedizin
Klotzbahn 11, 42105 Wuppertal
Tel.: 0202-4598652
Dr. Ismail Karsoua
Zahnmedizin
Klotzbahn 16-18, 42105 Wuppertal
Tel.: 0202-447730/ 0202-4469130
Dr. Magdolin Abu-Salim
Urologie
Blombachstr. 8, 42369 Wuppertal
Tel.: 0202-2462166
Dr. Mohammed Al-Kayem
Augenheilkunde
Langobardenstr.4, 42277 Wuppertal
Tel.: 0202-594648
Dr. Mohamed Kani
Gynäkologie und Geburtshilfe
Langerfelder Str. 115, 42389 Wuppertal
Tel.: 0202-602525
Dr. Omar Abo Basha
Augenheilkunde
Herzogstraße 17, 42103 Wuppertal
Tel.: 0202-451433
Dr. Seyed-Kazim Mahmoudi Chirurgie
Alhausstraße 6, 42281 Wuppertal
Tel.: 0202-708667
Dr. U. Demeisi
Zahnmedizin, Kieferorthopädie
Klotzbahn 3, 42105 Wuppertal
Tel.: 0202-2443508
Vereine
Marokkanischer Freundschaftsverein
Hofaue 25 , 42103 Wuppertal
Tel.: 0202-453352
Palästinensischer Arbeiterverein
Höhne 102 , 42275 Wuppertal
Tel.: 0202-595396
Palästinensischer Freundschaftsverein e.V.
Gathe 11, 42107 Wuppertal
Tel.: 0202-2572814
Frisier-Salons
Friseur Mageed
Kipdorf 31, 42103 Wuppertal
Tel.: 0202-447417
Friseur Perres
Schwarzbach 4, 42277 Wuppertal
Tel.: 0202-662975
Autos & Kfz-Techniker
A.T.S. Kfz-Sachverständigenbüro
Khaled Abu Rugaya
Hofkamp 100, 42103 Wuppertal
Tel.: 0202-2443337
Import-export
El-khawas
Einzel –und grosshandel
Ostersbaum32a, 42107 wuppertal
Lebensmittel
Arabisch Lebensmittel
Berlinerstr. 71, Tel.0202-2996928
El-Khawas
Winchenbachstr. 10 A, 42281 Wuppertal
Tel.: 0202-7478577
Lilian Markt
International Dasnöckel 114,
42329 Wuppertal, Tel.: 0202-2574178
Zahran Supermarkt
Schwarzbach 4, 42277 Wuppertal
Tel.: 0202-2622598
Restaurants
Al Howara
Aue 54, 42103 Wuppertal,
Tel.: 0202-3179034
Mamounia
Hansastrasse 89, 42109 Wuppertal
Tel.: 0202-7594770
Oase Restaurant
Karlstr. 18, 42103 Wuppertal
Tel.: 0202-4597421
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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

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.: 0251-2101113
Fiseur Munir
Bremer Platz 3, 48155 Münster
Tel.: 0251-7486314
Internet
Handy Shop
Hammerstr. 114, 48153 Münster
Tel.: 0251-3237678
Hans Tel
Wolbecker Str.20, 48155 Münster
Tel.: 0251-9158914
Pc Total
Hammerstr. 105, 48153 Münster
Tel.: 0251-2761060
Wonderland
Wolbeckerstr. 43, 48155 Münster
Tel.: 0251-6189051
Sobeih / Änderungsschneiderei
Wesselstr. 20, 48151 Münster
Tel.: 0251-527072
Lebensmittel
Makka Market
Kloster Str.61, 48143Münster
Tel.: 0251-4840474
Fleischerei Ayad
Wolbecker Str. 22, 48155 Münster
Tel.: 0251-6743271
Restaurant
Aladdin
Wolbecker Str. 43, 48155 Münster
Tel.: 0251-9795600
Fatamorgana
Von-Kiuck-Str. 11, 48151 Münster
Tel.: 0251-5348198
Les Cedres
Warendorfer Str. 161, 48145 Münster
Tel.: 0251-9226629
Palmyra Grill
An der Altenkirche 2, 48165 Münster
Tel.: 02501-9280142
Dolmetscher
Akzent GmbH / Dolmetscher
Salzstr. 18, 48143 Münster
Tel.: 0251-511509
Autos & Kfz-Techniker
Koussa Kfz
Hansestr. 13, 48165 Münster
Tel.: 0251- 9818888

NEUSS
Reise Büro
Fly Iraquna & Cargo Company
Josef Str. 3-5, 41462 Neuss
Tel.: 021314054160

NÜRNBERG
Cafés
Salah‘s Shisha Cafe
Dr.-Kurt-Schumacher Str. 11, 90402 Nürnberg
Tel: 0911-235 07 07
Water Pipe Cafe
Ludwigstr. 71, 90402 Nürnberg
Tel.: 0911-237 30 00
Lebensmittel
Al-Rrafidein Markt
Pillenreuther Str. 15, 90459 Nürnberg
Tel.: 0911-43 94 388
Horus Basar
Augustinerstr. 4, 90403 Nürnberg
Tel.: 0911-236 985 8
Elektro / Internet
Orient Telecenter
Bahnhofsplatz 9, 90443 Nürnberg
Tel.: 0911-24 26 280
Telecafe & Internet
Wölckernstr. 30, 90459 Nürnberg
Tel.: 0911-43 90 30
Juwelier
Akdemir Juwelier
Wölckernstr. 8-10, 90459 Nürnberg
Tel.: 0911-45 81 01
Schmuck Eva
Aufseßplatz 19, 90459 Nürnberg
Tel.: 0911-43 12 073
Autos
Arfan Auotmobile
Fuggerstr. 32, 90439 Nürnberg
Tel.: 0911-27 47 123
Auto Amang
Fuggerstr. 34, 90439 Nürnberg
Tel.: 0911-47 04 711
Auto Alina
Holzschuher Str.27, 90439 Nürnberg
Tel.: 0911-27 45 959
Auto Ararat
Fuggerstr. 26, 90439 Nürnberg
Tel.: 0911-27 23 754
Auto Export Import

Physiotherapie Zentrum

Stosswellentherapie

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

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

Designed by dalil.de

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

Botschaften, Moscheen, Kirchen, Vereine, Beratungen

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

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

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

 استشــــارات، جمعيــــــات، كنــائس، مســــاجد،ســـــفارت

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

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

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

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

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

  

 

  

Designed by dalil.de

ﺟراﺣﺔ اﻟﻔم واﻷﺳﻧﺎن  /زرع اﻷﺳﻧﺎن  /ﺗﻧظﯾف ،ﺗﺑﯾﯾض وﺗﺟﻣﯾل اﻷﺳﻧﺎن
ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ أﺳﻧﺎن اﻷطﻔﺎل )ﺣﺷوات ﻣﻠوﻧﺔ( ﺣﺳب رﻏﺑﺔ اﻟطﻔل
ﺗﻠﺑﯾس اﻷﺳﻧﺎن ﺑﺎﻟﺗﯾﺟﺎن واﻟﺟﺳور  /ﺗرﻛﯾب اﻷﺳﻧﺎن وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ أﻣراض اﻟﻠﺛﺔ
ﺗﺑدﯾل ﺣﺷو اﻷﺳﻧﺎن :ﺳﯾراﻣﯾك  /ذھب  /ﺣﺷوات ﺿوﺋﯾﺔ
ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺧوف ﻣن طﺑﯾب اﻷﺳﻧﺎن
ﺟدﯾد - :أﺷﻌﺔ رﻗﻣﯾﺔ
ﺗرﻛﯾب اﻷﺳﻧﺎن ﺑدون طﺑﻌﺎت و ﺧﻼل ﻓﺗرة ﻗﺻﯾرة

ﻣواﻋﯾد اﻟﻌﻣل
Sprechzeiten

اﻹﺛﻧﯾن ،اﻷرﺑﻌﺎء واﻟﺟﻣﻌﺔ۱۷ - ۹ :
۱٦ - ۹
اﻟﺛﻼﺛﺎء واﻟﺧﻣﯾس:
Mo. - Mi. - Fr.: 09:00 - 17:00
Di., Do.:
09:00 - 16:00

ّ

   ،
   

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

اﻟﻌﻧوان اﻟﺟدﯾد

Neue Adresse

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

أطباء

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

FRAUENÄRZTE

 منذر/ د سليمان/د
 طيبة/ د-

نساء

Awwadeh
 هنادي عوادة/ ـ دة
Leipziger Platz 7, 10117 Berlin,
Tel. 030-2008950-0
Elkassem, Mohamad
 محمد القاسم/ـ د
Müllerstr. 56-58, 13349 Berlin,
Tel. 030-4522064
El-Sharafi Khaled
 خالد الشرافي/  دPrinzenallee 84, 13357 Berlin
Tel. 030-4941044
F. Samman
 سمّان/ ـ دة
Hermannstr. 158A, 12051 Berlin
Tel. 030-6251007
Mona Abu Dakah,
 منى أبو دقة/ ـ دة
Stendler Str. 24, 12627 Berlin,
Tel. 030-9927790

HALS, NASEN,
OHREN

 حنجرة، أذن،أنف

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

HERZKRANKHEITEN

 باسم/ـ د

عام

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

 عباسي-

 ذكرى/دة

Hals-Nasen-Ohren-Facharzt

Tel.: 030-3335848
Fax: 030-3336092

 موسى/ـ د

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

قلبية

باطنية

أطفال

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

 موديستو/ د-

Bismarckstr.63
13585 Berlin-Spandau

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

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

 هاشم/ـ د

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

الحساسية

ALLERGOLOGIE

جراحة أطفال

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

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

NEUROLOGIE

طب األعصاب

ORTHOPÄDIE

عظام

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

Bae Hamid
Kaiserin-Augusta-Str. 11,
12103 Berlin, Tel. 030 / 751 01 01
Chabarek Abdul Aziz
Kongostr. 52-54, 13351 Berlin,
Tel./ Fax: 030-4525102
El-Tounsy Salah
Alt-Rudow 29,12357 Berlin
Tel. 030 / 66 33 830
Ghattas Fathi
Skalitzer Str. 33, 10999 Berlin
Tel. 030-61 23 794
Hodroj A
Nansenstr. 2, 12047 Berlin,
Tel. 030-62300 80
Mohamed Jamal
Karl-Marx-Str. 214, 12055 Berlin,
Tel. 628 38 31
Mohamed Al-Raai
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

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

عيون

 مأمون/ـ د

جراحة

CHIRURGIE

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

Praxis für moderne Zahnheilkunde

ahn
www.z

Designed by dalil.de

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

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

U Gneisenaustraße

Muhannad. abou nabout

Praxis für moderne Zahnheilkunde

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

أطباء

Ärzte

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

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

Privat & Alle Kassen

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

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

SPORTMEDIZIN

طب رياضي

UROLOGIE

مسالك بولية

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

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

أسنان

ZAHNÄRZTE

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.

‡{È÷Üe<ª<oËÇ{£]<9�÷]<à{{{“Üπ]
Dr. med. A. Domah

‰⁄ÊÅ<Çe^¬<ÖÁj“Ç÷]<Ö^éjäπ]

Ì⁄^¬<Ìu]ÜqÊ<›^¬<gõ
Facharzt für Allgemeine Chirurgie
pÅ]ÁuÊ<l^ ^√â]
Unfallchirurgie / Gefäßchirurgie
ÂÅÖÊ˘]Ê<∞Ë]Üé÷]<Ìu]ÜqÊ<›^ø√÷]<Ìu]Üq
Notfallarzt / Durchgangarzt
Ÿ^Àõ˘]<4„�i<l^È◊€¬Ê<l^È◊€¬
Röntgen / Ultraschall / OP
Hohenzollerndamm 124, 14199 Berlin
S-Bhf: Hohenzollerndamm/ U-Bhf: Fehrbelliner Platz
Bus: 115/ 110 (Elsterplatz)

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

تقويم األسنان

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

 نجم. ع/ـ د
A. Najm
Waldenserstr. 7a, 10551 Berlin
Tel. 030-3957071
 يوسف/ـ د
Alkhodor Youssef
Oranienstr. 16, 10997 Berlin
Tel. 030-6152222
 الوكيل/ ـ دة
Al-Wakeel Eman
Zabel-Krüger-Damm 39, 13469 Berlin,
Tel. 030-4025952

·^ﬂâ˘]<ÌË^ŒÊ
Ÿ^Àõ˘]<·^ﬂâ_<Ì¢^√⁄
Í◊”÷]<ÜËÇ~j÷]<k†<·^ﬂâ˘]<t¯¬
·^ﬂâ˘]<≈Öá
·^ﬂâ˘]<gÈ“Üi
‘È⁄]4â<Kg‚É<V·^ﬂâ˘]<Áéu
ÕÁ§]<Ì¢^√⁄
·^ﬂâ˙÷<ÕÖ^}áÊ<Í◊u
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

 الصوري/ ـ دة
Al-Souri, Asmaa
Mehringdamm 47, 10961 Berlin,
Tel. 030-6930393
 عمار شاكر/ـ د
Amar Shakir
Karl-Marx-Str. 118, 12043 Berlin,
Tel. 030-68053524
 بن عبد هللا/ـ د
Benabdallah
Hermannstr. 147, 12051 Berlin
Tel. 030-3256878
 سمارائي/ـ دة
Birgit Samarrai
Sophia-Charlotten-Str. 73-74, 14059 Berlin
Tel. 030-31998710
 دويداري/ دDouedari G.
Bundesplatz 12, 10715 Berlin
Tel. 030/8531362
 حجير/ دHajir Jamal
Exerzierstr. 17, 13357 Berlin
Tel. 030-4651184

Tel./ Fax: 030 25225 69/ -68
Mo - Fr: 08.00 - 18.00 Uhr
Sa: 09.00 - 12.00 Uhr
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www.oralchirurgie-im-storkowerbogen.de/karriere

FACHZAHNÄRZTE
FÜR ORALCHIRURGIE
IM STORKOWER BOGEN
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Dr. Manfred Böhm
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FACHZAHNÄRZTE FÜR
ORALCHIRURGIE
Storkower Straße 207B
10369 Berlin

Dr. Tarek Karasholi

-1)�.} JJlb . .:.

UNSERE SPRECHZEITEN
Montag-Freitag 8 -20 Uhr
Telefon 030 972 01 50

FACHZAHNÄRZTE
FÜR KIEFERORTHOPÄDIE
IM STORKOWER BOGEN

I.S"'y,.U ()L:J.I �ji a..o.,u;. iJ...Q3 b:i�l&,
ö�L:,-JI Jl.9 0A ö�l.9 �I
DIREKT AM S-BHF STORKOWER STRASSE
Ringbahn S 41/S 42, S 8, S 9 oder S 85 sowie
Bus 156 oder 240
www.oralchirurgie-im-storkowerbogen.de

ü4JJ.1.o.9 ,üWb�.9 �� y�
www.kieferorthopaedie-im-storkowerbogen.de/karriere

1.9"yJJ ()L:J.I �ji a..o.,u;. iJ...Q3 b:i�l&,
ö�L:sJI Jl-9 0A ö�l.9 �I

Dr. Nadin Mahjoub

.y� 0-;!J..i ..:. Dr. Anik6 Törös

FACHZAHNÄRZTE FÜR
KIEFERORTHOPÄDIE
Storkower Straße 207B
10369 Berlin

UNSERE SPRECHZEITEN
Montag-Freitag 8 -20 Uhr
Telefon 030 99 28 22 22

DIREKT AM S-BHF STORKOWER STRASSE
Ringbahn S 41/S 42, S 8, S 9 oder S 85 sowie
Bus 156 oder 240
www.kieferorthopaedie-im-storkowerbogen.de

أطباء

Ärzte

Dr. Khaled El-Sharafi
Dr. Zamzam Abu Showaisha

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

Prinzenallee 84, 13357 Berlin
Tel.: 030-494 10 44
Fax: 030-494 10 45
www.frauenarzt-gesundbrunnen.de
info@frauenarzt-gesundbrunnen.de

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

030 625 10 07

Hermann Quartier

Tel

(S- & U-Bhf. Hermannsraße)

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

Hermannstraße 158A
12051 Berlin

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

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

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

info@saeed-arztpraxis.de
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أطباء

Ärzte

Designed By Dalil

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

Tel

030 687 21 72

Praxis-Sprechzeiten:
Mo, Di, Mi: 10.°°-18.°° Uhr
Do: 12.°°-18.°° Uhr Fr: 10.°°-16.°° Uhr
und nach Vereinbarung

Prophylaxe

·^ﬂâ˙÷<<ÌË^ŒÊ<s⁄^ﬁÜe
·^ﬂâ_<ãÈf◊i<
Kronen- und Brückenversorgung
·^ﬂâ_<gÈ“Üi
Zahnprothesen
Ÿ^Àõ˘]<·^ﬂâ_<Ì¢^√⁄
Kinderzahnheilkunde
Ìn◊÷]<Ì¢^√⁄
Zahnfleischbehandlung
Spezielle Zahnreinigung und Politur <·^ﬂâ˘]<ƒÈ€◊iÊ<ÃÈøﬂi
Anbringen von Zahnschmuck ·^ﬂâ˙÷<ÕÖ^}à÷]Ê<Í◊£]<gÈ“Üi
·^ﬂâ˘]<òÈÈfi
Bleaching (Zahnaufhellung)
72

Design by Dalil.de

Zahnarzt
Mohamad Anis Almohamad

 ﻣﺣﻣد أﻧﯾس اﻟﻣﺣﻣد.د
Zahnarzt
Omar Shalabi

 ﻋﻣر ﺷﻠﺑﻲ.د

Fachzahnarzt für Oralchirurgie
Mukhtar Daiban

 ﻣﺧﺗﺎر ذﯾﺑﺎن.د
اﺧﺗﺻﺎﺻﻲ ﺟراﺣﺔ أﺳﻧﺎن

 اﻟﺧﻣﯾس- اﻹﺛﻧﯾن

 اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺗرﻛﯾﺔ،ﻧﺗﺣدث اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ

Mo. - Do.:
08:00 - 20:00 Uhr

اﻟﺟﻣﻌﺔ

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

Tel.: 030 606 41 52

www.zahnarztpraxis-neukoelln.de

اﻟﺳﺑت

Fr.:
Sa.:
08:00 - 18:00 Uhr 10:00 - 16:00 Uhr

ھﯾرﻣﺎن ﺷﺗراﺳﮫ

Abdul O T Genesung GmbH
Orthopädietechnik & Sanitätshaus

Kompressionsvesorgungen
Rehabilitationsmittel
Stützmieder, Med. Bandagen
Hausbesuchsservice
Beratung & Versorgung

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

030 788 97 955

Fax

12101 Berlin
030 788 97 956

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

0171 991 81 96

Mo-Fr: 09.00- 18.00 Uhr & nach Vereinbarung

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

Mustapha Lagrou M.Sc

Design by dalil.de

ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ زراﻋﺔ اﻷﺳﻧﺎن

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

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.: 08:00 - 13:00

مستشفيات

Krankenhäuser
Tel. 7882-0, Bus: 140, 184
Vivantes Wenckebach-Klinikum
Wenckebachstr. 23, 12099 Berlin - Tempelh.
Tel. 7561-0, U-Bahn: Kaiserin-Augusta-Str
Elisabeth-Krankenhaus
Lützowstr. 24-26, 10785 Berlin - Tiergarten
Tel. 2506-1, Bus: 341
Krankenhaus Hedwigsh
Buntzelstr. 36, 12562 Berlin - Treptow
Tel. 6741-0, Bus: 163
Deutsches Herzzentrum Berlin
Augustenburger Platz 1, 13353 Berlin
Wedding, Tel. 4593-0
U-Bahn: Amrumer Str., Bus: 221, 248
DRK-Kliniken Mark Brandenburg
Drontheimer Str. 39-40 , 13359 Berlin
Wedding, Tel. 3035600-0
U-Bahn: Osloer Str., Bus: 150, 228
Universitätsklinikum Charité
Augustenburger Platz 1, 13353 Berlin
Wedding, Tel.450-50
U-Bahn: Amrumer Str., Bus: 126, 221, 248
Park-Klinik Wessensee
Schِönstr. 80, 13086 Berlin - Weißensee
Tel. 96280
Park-Sanatorium Dahlem
Hammersteinstr. 20, 14199 Berlin
Wilmersdorf, Tel. 82 99 91-0, Bus: 110
St. Gertrauden-Krankenhaus
Paretzer Str. 12, 10713 Berlin - Wilmersdorf
Tel. 8272-0, U-Bahn: Heidelberger Platz,
S-Bahn: S4, S45, S46 Heidelberger Platz
Ev.Krankenhaus Hubertus
Spanische Allee 10-14, 14129 Berlin
Zehlendorf, Tel. 81 00 8-0, Bus: 118, 318
Krankenhaus Waldfriede
Argentinische Allee 40, 14163 Berlin - Zehlendorf, Tel. 81 81 0-0, U-Bahn: U1 Krumme
Lanke, Bus: 112, 211, 629
Krankenhaus Zehlendorf
Gimpelsteig 9, 14165 Berlin Tel. 8102-0
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Große Hamburger Str. 5-11, 10115 Berlin
Mitte, Tel. 2311-0
Universitätsklinikum Charité
Schumannstr. 20/21, 10117 Berlin - Mitte
Tel.: 4505-0, Bus: 147
Krankenhaus Neukölln
Rudower Str. 48, 12351 Berlin
Tel. 6004-1, Bus: 141, 174
Franz-Volhard-Klinik
Wiltbergstr. 50, 13125 Berlin - Pankow
Tel. 941720, S-Bahn: S4 Berlin-Buch,
Bus: 158,159,251, 891
Klinikum Buch
Wiltbergstr. 50, 13122 Berlin - Pankow
Tel. 9401-0 , S-Bahn: S4 Berlin-Buch, Bus:
158,159,251, 891
Vivantes Klinikum Prenzlauer Berg
Frِöbelstr. 15, 10405 Berlin - Prenzlauer Berg,
Tel. 4242-0, Tram: 1, 20
Dominikus Krankenhaus Berlin
Kurhausstr. 30, 13467 Berlin - Reinickendorf
Tel. 4092-0
Vivantes Humboldt Klinikum
Am Nordgraben 2, 13509 Berlin
Reinickendorf, Tel. 4194-0 , Bus: 120
Vivantes Auguste-Viktoria-Klinikum
Rubensstr. 125, 12157 Berlin - Schِnöeberg
Tel. 7903-1, Bus: 187
Ev. Waldkrankenhaus
Stadtrandstr. 555 , 13589 Berlin - Spandau
Tel. 3702-0, Bus: 130, 237
Vivantes Klinikum Spandau
Neue Bergstr. 6 , 13585 Berlin
Tel. 3387-0, Bus: 131, 136, 331
Vivantes Klinikum Spandau
Griesingerstr. 27-33, 13589 Berlin - Spandau
Tel. 3701-1, Bus: 130
Krankenhaus Bethel
Promenadenstr. 3-5, 12207 Berlin - Steglitz
Tel. 7791-0, S-Bahn: S25 Lichterfelde-Ost
St. Marien-Krankenhaus
Gallwitzallee 123-143, 12249 Berlin - Steglitz
Tel. 76783-0, Bus: 182, 187
Universitäsklinikum Benjamin Franklin
Hindenburgdamm 30, 12200 Berlin - Steglitz
Tel. 8445-0, Bus: 185, 285
St. Joseph-Krankenhaus
Bäumerplan 24, 12101 Berlin - Tempelhof

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

Éæ«∏Y »bÉÑdG »∏Nh ∂°SôY Ωƒj QÉàNG

Éjó«e ƒjOƒà°S øe Ωó≤e ( ¢üî°T 800 - 600 øe ) kGóL ¢UÉN ¢VôY

€.

6,99
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êÉLO ÉeQhÉ°T πcCG+ ƒJÉc ( ÖdGƒb 5 ) + áWƒ∏îe + ácGƒa + ( AÉe ^ÉàfÉa ^ ’ƒc ) + ádÉ°U
êO + Qƒ°U ΩƒÑdCG+ ƒjó«a ôjƒ°üJ

SUPER ANGEBOT
SAAL +4 KELLNER + ( COLA, FANTA, WASSER ) OBST, NÜSSE ,5 ETAGEN TORTE +
ESSEN SCHAWARMA + 2X VIDEOKAMERA + ALBUM + DJ.

IOhóëe IôàØdh ø«dôH »a §≤a ¢Vô©dG Gòg

PREIS GILT VON MONTAG-DONNERSTAG
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 محامون، نظارات، صيدليات،عالج طبيعي

Naturheilkunde, Apotheken, Optiker, Anwälte

U-Bhf. Leopoldplatz
Tel 030 469 062 822
Fax 030 469 062 829

Designed By Dalil

Müllerstraße 156 A
13353 Berlin
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SCHWERPUNKTE
Familienrecht, Verkehrsrecht,
Strafrecht, Ausländer- & Asylrecht

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

Physiotherapie,
 محمد محمد/ دWilmersdorfer Str. 39, 10627 Berlin
Tel.: 030-31802711
Physiotherapie & Massage, ـ عدنان المحضر
Joachimsthaler Str. 21, 10719 BerlinCharlottenburg, Tel.: 030 236 23 482
Physiotherapie & Osteopathie,  سالم جريديKurfürstendamm 139,10711Berlin
Tel.: 030-89048949
Physiotherapie Bilal
ـ بالل للعالج الطبيعي
Residenzstr. 153, 13409 Berlin
Tel.: 030-41727171 / 0176-70765060
Heilpraktikarin
ـ آمنة الضاهر
Lehrter Str. 39, 10557 Berlin
Tel. 030-33099874

BRILLENSTUDIO
ABDALLAH
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Jawabreh, Imad
 عماد جوابرة/ـ ا
Kurfürstendamm67, 10707 Berlin,
5. Etage, Tel. 030-3974470
Naser Mansour
 ناصر منصور/ـ ا
Mariannenstr. 9-10, 10999 Berlin,
Tel. 030-69533626
 يوسف ناصر الدين/ـ ا
Nasereddin Josef
Bastianstr. 5, 13357 Berlin
Tel.: 030-66403045
 رياض خليل/ــ ا
Riad Khalil
Mariannenstr. 9-10, 10999 Berlin,
Tel. 030-69533628
 طارق العبيد/ـ ا
Tarig Elobied
Togostr. 1, 13351 Berlin, Tel.030-50360777
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Abokal Najat
 نجاة أبوقال/ـ اة
Kienitzer Str. 107, 12049 Berlin
Tel.: 030-62206896
أحمد عابد/ـ ا
Ahmed Abed
Schönstedtstr. 7, 12043 Berlin
030-2850 2300
 أحمد شحرور/ـ ا
ِAhmad Chahrour
Anzengruberstr. 8, 12043 Berlin
Tel.: 030-9210 6670
 حسام ابراهيم/ـ ا
Ibrahim Housam
Müllerstr. 156 A, 13353 Berlin,
Tel. 030-469062822

Tel 030 861 06 86 Fax 030 861 06 87
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Brillen Studio,
Blissestr. 5, 10713 Berlin
Tel. 030-8610686

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

Elektronik, Reisebüro, Übersetzer und Dolmetscher ......

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

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

ـ فوتو فريد
ـ ستوديو ميديا

 ﺃﺣـﻤﺪ ﺍﻹﺧﺘﻴﺎﺭ/ﺩ

Dr. A. Elektiar

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

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

Tel.: 030-7024 6347
Hegazi
 سفريات حجازيTauentzienstr. 16, (Kudamm),
Tel. 030-2139062
ـ مكتب حرب
HTC-Harb
Potsdamer Str. 93, 10785 Berlin,
Tel. 030-2651627
ـ سفريات الحي
Kiez Reisen
Wrangelstr. 57, 10997 Berlin,
Tel. 030-6185149
ـ مكتب القدس
Kudus Reisen
Gneisenaustr. 90, 10961 Berlin,
Tel. 030-6948974
ـ سفريات المشاريع
Maschari Reisen
Wiener Str. 1-6, 10999 Berlin
Tel. 030-61621767
ـ سفريات الوطن
Watan Reisen GmbH
Sonnenallee 55, 12045 Berlin,
Tel. 030-56828971-73
Safadi Touristik Service
ـ الصفدي للسياحة
Hardenbergplatz 2,
10623 Berlin, Tel. 030-26558448
Safa Reisen
ـ سفريات الصفا
Baruther Str. 1, 10961 Berlin, Ecke
Mehrindamm 25, Tel. 030-61202799
Travelservice Berlin
ـ سفريات برلين
Schwedenstr. 3B, 13357 Berlin,
Tel. 030-49915005
Town Travel
ـ تاون ترافيل
Sonnenallee 122, 12045 Berlin, Tel. 0302363 2927

dolmetscher
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Aachener Str. 40, 10713 Berlin
(U-Bhf: Heidelberger Platz Bus: 249)
E-Mail post@elektiar.de
Tel 030 213 88 30 Fax 030 213 88 40
Funk 0171 838 97 31

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

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

Adam Travel
ـ آدم للسياحة
Pariser Platz 4A, 10117 Berlin
Tel.: 030-300145541
Al-Hanan
ـ الحنان للسياحة والسفر
Sonnenallee 94, 12045 Berlin,
Tel. 030-68053236
Almadina Travel Service
ـ سفريات المدينة
Flughafenstr. 33, 12053 Berlin,
Tel. 030-26558448
Amal
 سفريات أمالSelchower Str. 5, 12049 Berlin,
Tel. 030-62707140
 سفريات بابيلونBabylon Reisen
Grunewaldstraße 60, 10825 Berlin
Tel. 030 -78715751
ـ سفريات دانيا
Dania Reisen
Müllerstr. 119, 13349 Berlin, Tel. 03081799643
ـ سفريات العاصمة
Hauptstadt Reisen
Werbellinstr. 5, 12053 Berlin
Tel.: 030-67 51 84 91
ـ سفريات حياة
Hayat Reisen
Drontheimer Str. 24, 13359 Berlin
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Schulen, Kindergärten, Immobilien, Baufirmen, Mobilfunk

ھل ﺗرﻏﺑون ﺑﺗﻌﻠم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻣدرﺳﺗﻧﺎ؟ أھﻼً وﺳﮭﻼً ﺑﻛم
ً  ﻛل ﯾوم ﺳﺑت ﻣن اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟﻌﺎﺷرة ﺻﺑﺎﺣﺎ ً ﺣﺗﻰ اﻟواﺣدة ظﮭرا.ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﺑﺗدا ًء ﻣن ﻋﻣر ﺛﻼث ﺳﻧوات وﻓﻲ أﺟواء ﻣن اﻟﻣرح واﻟﻣﺗﻌﺔ
 ﯾﺗوﻓر ﻟدﯾﻧﺎ دورات ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻸھﺎﻟﻲ واﻟراﻏﺑﯾن ﺑﺗﻌﻠم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ أو اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ.(ً)ﺗﻘدﯾم ﻗﮭوة أو ﺷﺎي ﻣﺟﺎﻧﺎ
( ﻛورﺳﺎت رﻗص )دﺑﻛﺔ وزوﻣﺑﺎWollen Sie oder Ihre Kinder Arabisch lernen? Dann sind Sie
bei der Alphabet Sprachschule rich�g.
- Jeden Samstag von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr.
- Ab 3 Jahren in der Vorschule und alle Stufen, Lernen mit
Spaß und Unterhaltung.
- Kurse für die Eltern parallel zu dem Kinderkursen
(Deutsch-Arabische Sprachcafé). Kaﬀee / Tee
kostenlos.
- Wir bieten Tanzen (Dabkeh und Zumba)

Charlottenburg:
Nehringstr .8, 14059 Berlin (10:00 bis 13:00 Uhr)
Oder Schöneberg:
Crellestraße .38 , 10827 Berlin (9:30 bis 12:00 Uhr)

:ﺑرﯾد إﻟﻛﺗروﻧﻲ
s.diab@online.de

 ﺳﻌدى دﯾﺎب:ﻟﻼﺳﺗﻌﻼم واﻟﺗﺳﺟﯾل
015201951947 : واﺗس اب,اﻟﮭﺎﺗف

AKI
ـ المعهد الثقافي العربي
Falkstr. 23, 12053 Berlin, Tel.68081472
Alfalah
ـ الفالح
Koloniestr. 30, 13359 Berlin
Tel. 41719694
Al-Baian
ـ البيان
Huttenstr. 31, 10553 Berlin,
Tel. 34357644
Al-Huleh
ـ الحولة
Weisestr. 23, 12049 Berlin,
Tel. 6214959
ـ اإلرشاد
Al-Irschad eV.
Flughafenstr. 79/ 81, 12049 Berlin,
Tel. 030-62983410
Arabischer Unterricht
ـ تعليم اللغة العربية
Uthmannstr. 23, 12043 berlin
Tel. 030- 21806954
ـ مدرسة األندلس
Al Andalus
Falkstr. 22, 12053 Berlin,
Tel. 030-68054435
ـ مدرسة قرطبة للبنين و البنات
Cordoba
- Finowstr. 27, 12045 Berlin;
Tel. 030-51630581
- Drontheimer Str. 32a, 13359 Berlin,
Tel. 030-49908859
- Flughafenstr. 43, 12053 Berlin
Tel. 030-62731998
ـ الرابطة
Deutsch-Libanesische Gemeinde
Kurmärkische Str. 1-3,
اللبنانية
10783 Berlin, Tel. 030-8335332
ـ مدرسة النور
El-Nur
Haberstr.3, 12057 Berlin, Tel. 03056823914
Haus der Weisheit
ـ دار الحكمة
Rathenower Str. 16, 10533 Berlin, Tel.
030-39808625
 الكرامة/ المدرسة العربية
Karame e. V.
Puttkamer Str. 19, 10969 Berlin, Tel.
0176- 40198574
Palästina Sportvereine e.V.  مدرسة فلسطينPrinz-Eugen-Str. 17, 13347 Berlin,
Tel. 030-2111562
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Safina
 سفينة الحكمةRathenower Str. 16, 10553 Berlin,
Tel. 030-39480386
Traum Insel
 الناصرةWilhelmstr. 15, 10963 Berlin
Tel.: 030-25923697
Traum Insel
 بيت لحمWilhelmstr. 3, 10963 Berlin
Tel.: 030-25938954

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

MALER

أعمال الدهان

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

Badran Transport
 نقليات بدرانTel. 0176-7213 1210
Firma Mattar
 شركة مطرTel. 0176-26888250
Hajjir Umzüge
ـ نقليات حجير
0176-70739151
Mattar Transport
ـ مطر للنقليات
0176-61799437
Obeidat-Shipping
ـ عبيدات للشحن
Kiefholzerstr. 387, 12435 Berlin
Tel. 030-61627336

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

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

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

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

81

ـ البصراوي
لألجهزة
الكهربائية

استشارات اجتماعية

Beratungsstellen

F&S Taxes Steuerberatung
Dienstleistung
Finanzbuchführung

Jahresabschluss

Steuerberatung

Steuererklärung

Lohnbuchhaltung und
Lohnbuchoptimierung

Unternehmens- und
Wirtschaftsberatung

Vermögensberatung

Existenzgründerberatung

Vorsorge

ﺧــدﻣــﺎﺗﻧــﺎ
اﻻﺳﺗﺷﺎرات واﻟﻧﺻﺎﺋﺢ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ

ﻣﺳك اﻟدﻓﺎﺗر

إدارة اﻷﺻول واﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ

اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺧﺗﺎﻣﯾﺔ

ﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل

اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﺗﺄﺳﯾس
اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺟدﯾدة

اﻟﻣﺷورات واﻟﻧﺻﺎﺋﺢ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺿرﯾﺑﺔ اﻹرث واﻟﮭﺑﺎت
أﺳﻌﺎرﻧﺎ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ وﺷﻔﺎﻓﺔ
Friedrichstraße 231 I 10969 Berlin (3. OG)
Tel.: 030/9940496-80
U-Bahnlinien:
Fax: 030/9940496-81
U6- Hallesches Tor | U1- Kochstraße
info@funds-taxes.de
Bus: M29, M41
www. funds-taxes.de
berger Allee 180 c-d in 10369 Berlin
Telefon: 97 60 51 98
Auskünfte zur Arbeitslosigkeit
Rathaus Lichtenberg
Möllendorffstr.6, 10367 Berlin
Di 15–18 (ohne Voranmeldung)
Ball e.V.
Beratung und Wohnunterstützung
Sozialberatung
Marchwitzastr. 24–26 in 12681 Berlin
Telefon: 5 42 21 55
Völkerball
Interkulturelle Begegnungsstätte BerlinLichtenberg
Josef-Orlopp-Straße 52 in 10365 Berlin
Telefon: 55 49 20 45
MARZAHN-HELLERSDORF
Arbeitslosenverband ALZ Marzahn
Glambecker Ring 80 - 82 in 12679
Berlin
Telefon: 93 49 65 04
Auskünfte zur Arbeitslosigkeit
Beratung + Leben
Allgemeine Soziale Beratung und Migrationserstberatung für Erwachsene
Landsberger Allee 400 in 12681 Berlin
Telefon: 9 35 20 63
Gewerkschaftlicher KIEZ-Treff
Mehrower Allee 28-32 in 12687 Berlin
Telefon: 93 66 50 66
ALG II Beratung
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

CHARLOTTENBURG-WILMERSDORF
Caritasverband
Allgemeine Soziale Beratung
Pfalzburger Straße 18 in 10719 Berlin
Telefon: 66 63 3 - 9 60
Paritätischer Wohlfahrtsverband
Brandenburgische Straße 80 in 10713
Berlin
Kostenlose Rechtsberatung Mi 14 16:30 Uhr
FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG
Berliner Mietergemeinschaft
Möckernstraße 92/Ecke Yorckstraße in
10963 Berlin
Beratungszeit: Di ab 19 Uhr
GEBEWO pro
Beratungsstelle für Wohnungsnotfälle
und Existenzsicherung
Gneisenaustraße 2 / 3. Etage VH in
10961 Berlin, Telefon:53 15 68 50
mitHilfe
Rigaer Straße 62 in 10247 Berlin
Telefon: 41 72 18 79
Beratung in existenziellen Notlagen
zur Vermeidung oder Behebung von
Wohnungsnot
RuDi Nachbarschaftszentrum
Hartz-IV-Beratung
Modersohnstraße 55 in 10245 Berlin
Telefon 29 49 20 25
Diakonisches Werk Berlin Stadtmitte
TAM – Interkulturelles Familienzentrum
Wilhelmstraße 116-117 in 10963 Berlin
Telefon: 2 61 19 93
Beratung für Familien in Kreuzberg
Rechtsberatung mit einem Anwalt:
jeden 2. und 4. Mittwoch im Monat von
15 - 18 Uhr
in der St. Thomas-Gemeinde, Bethaniendamm 23-29 in 10997 Berlin
LICHTENBERG-HOHENSCHÖNHAUSEN
Arbeitslosenverband
Bürger-Kommunikations-CenterLands82
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Festkichkeiten, Autos, Im- & Export, Reinigung

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

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

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

ـ أبو ظبي

ـ الجزائر

AN- & VERKAUF بيع وشراء السيارات
AB Automobil
Barnetstr. 53, 12305 Berlin
Tel.: 030-7456418
Autoservice Abo Ward
Neuendorfer Str. 64, 13585 Berlin
Tel.: 030-61365550
Jallous Automobile
Lübarser Str. 35, 13435 Berlin
Tel. 030-4024415
Wehbe Autohandel
Kiefholzstr. 388, 12054 Berlin,
Tel. 030-62804435

VERMIETUNG

ـ العراق
ـ لبنان

ـ سورية

ـ قطر
ـ دبي

ASD Auto Design u. Service GmbH
Koloniestr. 104, 13359 Berlin,
Tel. 030-4926372
Chebli, Hikmet u. Ghazi
Koloniestr. 127, 13359 Berlin,
Tel. 030-4939073

KFZ-GUTACHTER

خبير الحوادث
ـ

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

ـ
ـ

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

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

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

إصالح السيارات

REPARATUR
ـ األردن

تأجير السارات

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

ENTERTAINER

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

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

NEUKÖLLN

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

Tel.: 0176-7073 9151
0177-770 56 63
firma-hajjir@hotmail.com
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ﻳﺎﺳﻤﻴﻦ ﺍﻟﺸﺎﻡ

NATURAL
100%

ﺑﺷرى ﺳﺎرة ﻟﺗﺟﺎر اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أﻧﺣﺎء أوروﺑﺎ اﻓﺗﺗﺎح
ﺷرﻛﺔ ﯾﺎﺳﻣﯾن اﻟﺷﺎم ﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ )ﺟﻣﻠﺔ(.
Gottlieb-Dunkel-Straße 25A, 12099 Berlin
Tel.: 030 54707468
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وكالء شركات:
الطبيعة على طبيعتها
وكيلها المعتمد في المانيا

السيد محمد مصلح (أبو ناصر)

Designed by dalil.de

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

عروض وتنزيالت مغرية على جميع أنواع المواد الغذائية

)Inhaber: Mohamad Mosleh (Abu Naser

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

		 Rollbergstr. 26, 12053 Berlin

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

 صالونات،شركات طيران

Airlines, Frisiersalons,

–fä⁄<Ç¬Á⁄<ÇËÇ†<^qÜ÷]<Vl]ÇÈä◊÷
Í¬^ Ü÷]<–È Ái<ÏÖ]Åc
Tel 030 629 85 725
Funk (O2) 0162 957 19 68

Sonnenallee 13, 12047 Berlin

U-Bhf

Hermannplatz

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

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

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

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

Kosmatik, Textilien,
Kosmatik,
Textilien, Möbel
Möbel, Bestattung

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

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

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

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

Nour

Sonnenallee 92, 12045 Berlin
Tel.: 0179-1319048

ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺇﻋـﻼﻧﺎﺕ ﻭ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺇﻧﺘﺮﻧﺖ

Braunschweiger Str. 82, 12055 Berlin
Tel 030 615 76 70 Fax 030 616 53 889
OFFSET-DRUCK
Mail post@dalil.de Web www.dalil.de
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ﺑﺈدارة ﻣوﻣو
MoMo

ً ﻋﺎﻣـــﺎ

أﺟﻣل اﻟﻣودﯾﻼت واﻟﺗﺳرﯾﺣﺎت
اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠرﺟﺎل واﻷطﻔﺎل

ـ فساتين نور

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

100%

ﺧﺑــرة

Exerzierstr. 7, 13357 Berlin
Tel.: 0152 14962555
Öﬀnungszeiten:
Mo. - Sa.: 10:00 - 19:00 Uhr

تعتبر اسطنبول من أجل المدن وتتميز بأماكنها
الخالبة.
اسطنبول هي المدينة التي ترتدي الثقافة والتاريخ ،
مع المزج بينهما في مدينة مثيرة لديها الكثير لتقدمه
للمسافرين من جميع أنحاء العالم ..
اسطنبول اليوم هي مدينة حديثة لها التراث التاريخي
من خالل مساجدها  ،البازيليكا والكاتدرائيات  ،و
البازارات القديمة  .واقفا بين الشرق والغرب  ،وهي
أكبر مدينة في تركيا تقدم هالة من اإلثارة والسحر
التي تجذب إليها جميع الزوار  .وإليكم لمحة عامة
عن مناطق الجذب السياحي االهم في اسطنبول :
البرج
يبلغ البرج حوالي  67مترا (  219قدما)  ،في
أفق اسطنبول  ،ويقدم إطاللة رائعة على المدينة
القديمة والمناطق المحيطة بها  .وهناك برج الحجر
من العصور الوسطى  ،المعروفة باسم برج المسيح
 ،وكان أطول مبنى في اسطنبول عندما تم بناؤه
في عام  . 1348فإنه ال يزال شامخا في اسطنبول
اليوم  .تم تعديل البرج على مر القرون  ،في وقت
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سابق ليجري استخدامه بوصفها برج المراقبة في
الحرائق .اليوم  ،يشمل الروافد العليا لمقهى ومطعم
و ناد ليلي  ،سواء وصلت عن طريق المصعد في
المبنى المكون من تسعة طوابق  ،حيث يمكن للمرء
العثور على آفاق مذهلة .
المتحف األثري في اسطنبول
واحد من أهم المتاحف في تركيا  ،و المتحف األثري
في اسطنبول هو في الواقع يتكون من ثالثة متاحف:
متحف اآلثار  ،ومتحف الشرق القديم ومتحف
تجانب كشك  .المتاحف الثالثة مجتمعة لتحتوي
على أكثر من  1مليون من الحضارات حول العالم .
تأسست في عام  ، 1891وكان أول متحف تركي ،و
كان يقع على أساس قصر توبكابي  .و تجانب كشك
يعود الى  . 1472المتاحف تحتوي على اآلالف من
القطع األثرية الثمينة  ،بما في ذلك تابوت اإلسكندر
األكبر .
كنيسة شورا
الكنيسة كورا او شورا تقع قبالة الطريق السياحي ،

وتتميز بإقبال الزورا للتمتع بالفن البيزنطي الجميل
لذلك انهت تستحق الجهد المبذول للوصول إلى هناك
 .الفسيفساء الرائعة و اللوحات الجدارية تصور حياة
يسوع وأمه مريم  .المعروفة باسم كنيسة المخلص
المقدس في شورا  ،وقد وصفت بأنها واحدة من
األعمال غلى قيد الحياة بأجمل العمارة البيزنطية .
ليعود تاريخها إلى أيام قسطنطين  ،كان دير شورا
في سنواتها األولى  ،وبعد بضعة قرون  ،أصبح
مسجدا  ،وفي عام  ، 1948تم تحويله إلى متحف .
صهريج البازيليك
صهريج البازيليك توفر لسكان اسطنبول المياه
منذ القرن السادس والتي كانت بأمر اإلمبراطور
الروماني جستنيان األول لبناءها للزيارة وليترك
للمسافرين الهذيان حول التكنولوجيا المستخدمة من
قبل الرومان القدماء لبناء هذه األعجوبة المعمارية
التي كانت متقدمة جدا ل يومها  .البئر تحت االرض،
على بعد خطوات قليلة من المسجد األزرق  ،وقد
بنيت على موقع كاتدرائية الذي تم بناؤه في القرن
الثالث  .المعروف باسم قصر الغارقة  ،ويمكن

للصهريج تعقد ما يصل إلى  2.8مليون قدم مكعب
من المياه .
قصر دولماباهس
يتميز قصر دولماباهس بأنه قصر فاخر  ،و فخم
وجميل  .بني في القرن  19باستخدام  14طنا من
أوراق الذهب  ،القصر أكثر بريقا لتركيا ليمتزج فيه
فن العمارة العثمانية التقليدية مع األنماط األوروبية
من الكالسيكية الجديدة  ،الباروك و الروكوكو  .كما
انها موطنا لستة سالطين  ، 1924-1856كما أنها
موطن ل أكبر اثرياء في العالم للكريستال البوهيمي
 ،وهو هدية من الملكة فيكتوريا  .أنه بني على طول
ساحل البوسفور .
مسجد السليمانية
زوار جامع السليمانية يقولون الكثير عن جماله
والسكينة وإحساس وإلهام الروحانية .
يقع على التلة الثالثة من اسطنبول  ،حيث صدر أمر
المسجد الذي بني في عام  1550من قبل السلطان
سليمان القانوني  .المسجد  ،في الواقع  ،هو رائع ،

ويتميز بمزج أفضل العمارة اإلسالمية و البيزنطية .
البازار الكبير
المسافرين الذين يحبون التسوق ال ينبغي أن يفوتوا
الزيارة إلى البازار الكبير  ،مع  5000من المحال
التجارية مما يجعلها واحدة من أكبر األسواق
المغلقة في العالم  .لتلقي أكثر من ربع مليون زائر
يوميا وميزات البازار مثل المجوهرات والسجاد ،
والتوابل  ،والتحف والسيراميك التي رسمت باليد ،
ويسمى «بازار مصر»
قصر توبكابي
قصر توبكابي هو واحدة من مناطق الجذب يجب
أن نراها في اسطنبول والتي تجمع بين التاريخ و
المناظر الخالبة في هذه التجربة الفريدة من نوعها .
والغنية في تاريخ الدولة العثمانية  ،و التي حاصرت
قصر توبكابي قبل خمسة كيلومترات (  3.1ميال)
من جدار الحجر مع  27برجا  .توبكابي يعود إلى
القرن  ، 15ويقع على تلة تطل على بحر مرمرة ،
مضيق البوسفور والقرن الذهبي .

المسجد األزرق
المسجد األزرق  ،الذي بني في أوائل القرن 17
 ،ال يزال منزل نشط للعبادة اليوم  .هذا يعني انه
مازال يقبل الزوار عليه  ،كما يتم إغالق المسجد
لل متنزهين خالل أوقات الصالة الخمس اليومية
للمسلمين  .ويجب على جميع الزوار خلع احذيتهم
والمرأة يجب أن تغطي شعورهن .
آيا صوفيا
بيت العبادة التي خدمت عدة ديانات جيدا على
مر القرون .بدأت باعتبارها كاتدرائية اليونانية
األرثوذكسية الشرقية التي كانت موطنا ل بطريرك
القسطنطينية عندما تم بناؤه في  .537وكانت الكنيسة
الرومانية الكاثوليكية  .أصبحت المسجد في عام
 ، 1453وبقيت على هذا النحو حتى عام 1931
 ،ثم اغلقت  .حتى إعادة افتتاحها كمتحف في عام
 . 1935في وقت سابق كانت أكبر كاتدرائية في
العالم  ،بينما كانت بمثابة اإللهام للمساجد األخرى
 ،بما في ذلك المسجد األزرق  ،و كانت هذا مثاال
رائعا على العمارة البيزنطية .
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Restaurant, Backwaren, Lebensmittel, Cafés, Juweliere

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

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

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

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

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

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

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

Al-Andalus
ــ األندلس
Sonnenallee 40, 12045 Berlin
 الحمراAl Hamra
Raumer Str. 16, 10437 Berlin
Tel. 030-42850095
ـ األمراء
Al Omaraa
Kaiserin-Augusta-Allee 85, 10589 Berlin
Tel. 030-33006543
ـ الباشا
Al Pascha
Sonnenallee 77, 12045 Berlin
Tel.: 030-62903549
ـ مطاعم الرحمة
Al-Rahme
 ـFlughafenstr. 49, 12053 Berlin,
Tel.: 0179-171 30 11
 ـSonnenallee 75, 12045 Berlin,
Tel.: 0176-3700 5819
 ـKarl-Marx-Str. 194, 12055 Berlin,
Tel.: 0176-2684 6030
 الصفاAl-Safa
Sonnenallee 75, 12045 Berlin
Tel. 030-62737894
Al Sultan
ـ السلطان
Mehringdamm 44, Berlin
Tel. 030-78897239
Akroum
ـ أكروم
Sonnenallee 45, 12045 Berlin
Tel. 030-23619319
Amira
ـ مطعم أميرة
Donaustr. 131, 12043 Berlin
Tel. 030-6233790
Asaad
ـ أسعد
Luxemburger Str. 6, 13353 Berlin
Tel. 030-81799951
Assala
ـ اصالة
Hohenzolerndamm 11, 10717 Berlin
Tel. 030-47595598
ـ بابل
Babel
- Gabriel-Max-Str. 16, 10245 Berlin
Tel. 030-29368784
- Kastanienallee 33,10437 Berlin
Tel. 030-44031318
Baharat
ـ بهارات
Winterfeldstr. 37, 10789 Berlin
Tel. 030-2168301
ـ بركة
Baraka
Lausitzer Plaz 6, Kreuzberg
Tel.030-6126330
ـ بربر أغا
Barbar Aga
Karl-Marx-Str. 45,12045 Berlin
Tel. 030-6242708
ـ إكسال
Casalot
Claire-Waldoff-Str. 5, 10117 Berlin
Tel. 030-27572210
City Chicken
ـ فروج المدينة
Sonnenallee 59, 12045 Berlin
Tel. 030-6248600
ـ بيت المدينة
City House
Sonnenallee 73, 12045 Berlin
Tel.: 030-62904952
ـ الشحرور
El Chahrour
Ohlauer Str. 10, 10999 Berlin
Tel. 030-6117115
ـ معجنات الضيعة
El-Daia Snack
Sonnenallee 46, 12045 Berlin
Tel: 030-63413250
 الرضاEl Reda
Huttenstr. 69, 10553 Berlin
Tel. 030-3911119
ـ الريف
El-Rief
Schönhauser Allee 46 a, 10437 Berlin
Tel. 030-44043370
ـ حبيبي
Habibi
- Winterfeldplatz, Tel. 030-2153332
- Akazienstr. 9, Tel. 030-7874428
- Körtestr, 35, Tel.: 030-2922401
- Oranienstr. 30, Tel.: 030-61658346
Jaffa
ـ يافا
Pariserstr. 39-40, 10707 Berlin
Tel. 030-88702908
Lasan
 الزانAdelbertstr.96, 10999 Berlin
Tel. 030-69814098
ـ مندي
Mandi
Seestr. 57, 13347 Berlin
Tel.: 030-20095700
ـ مرووش
Marooush
Knesebeckstr. 48, Ecke Ku‘damm
10719 Berlin, Tel. 030-887118335
Maroush
ـ مروش
Adelbertstr. 93, 10999 Berlin
Tel. 030-69536171
Masaya
ـ مسايا
Wilhelmstr. 22, 10963 Berlin
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Messe im Juli 2018
03.07. - 04.07.2018
Travel Expo in Köln
Köln Messe, Messeplatz 1,
50679 Köln

03.07. - 05.07.2018
BRIGHT: Streetwear, Skateboarding und Boardsport
Arena Berlin, Eichenstraße 4,
12435 Berlin
03.07. - 05.07.2018
ethical fashion Show Berlin
(Designer-Mode)
Kraftwerk Berlin, Köpenicker
Strasse 70, 10179 Berlin

13.07. - 15.07.2018
Supreme Kids: Kindermodemesse
MTC World of Fashion,
Ingolstädterstraße 45, 80807
München
13.07.2018 - 15.07.2018
Tattoo Convention Heilbronn
Block E (altes E-Werk), Lichtenbergerstraße 17, 74076
Heilbronn

Festhalle Kressbronn, Hauptstraße 39, 88079 Kressbronn
(Bodensee)

26.07. - 29.07.2018
Eurocheval: Europamesse des
Pferdes
14.07. - 14.07.2018
Messe Offenburg, SchutterwälSommer-Lounge ; Die Messe für der Straße 3, 77656 Offenburg
Bauen, Wohnen, Garten,
Haustier und Freizeit
26.07. - 16.09.2018
Festgelände der Torgauer
ANTIKA SYLT: Antiquitäten-MesGeharnischten, Dahlener
se
Straße 17, 04860 Torgau
POP-UP-KUNSTHALLE, Neue

Bootshalle am Hafen, 25992 List
15.07. - 15.07.2018
auf Sylt
Messe Puppen- und Bärenmarkt
04.07. - 05.07.2018
Alter Bahnhof Kettwig, RuhrtalPlaytime Berlin, die Kindermode straße 345, 45219 Essen
Palazzo Italia - Römischer Hof,
Unter Den Linden 10, 10117
15.07. - 15.07.2018
Berlin
Messe Reptilienbörse
Titusforum Frankfurt, Erich-Ol07.07. - 08.07.2018
lenhauer-Ring, 60439 Frankfurt
Töpfermarkt Leer
am Main
Am Denkmal Leer, Mühlenstra26.07. - 28.07.2018
ße, 26789 Leer (Ostfriesland)
20.07. - 22.07.2018
Cannabis XXL: Die Hanfmesse in
CUSTOMBIKE SUMMER DAYS:
München
08.07. - 10.07.2018
die Motorradmesse mit
Zenith - Die Kulturhalle,
EUROBIKE, Internationale
Festivalcharakter
Lilienthalallee 29, 80939
Fahrradmesse
Maimarkthalle Mannheim,
München
Messe Friedrichshafen, Neue
Xaver-Fuhr-Straße 101, 68163
Messe 1, 88046 Friedrichshafen Mannheim

11.07. - 11.07.2018
IT kessel
Reithaus Ludwigsburg,
Königsallee 43, 71638 Ludwigsburg
13.07. - 15.07.2018
Die Gartenmesse
Schloss Beuggen, Schloss
Beuggen 11, 79618 Rheinfelden

21.07. - 21.07.2018
München eMOBIL: Ausstellung
rund um die Elektromobilität
Odeonsplatz München,
Odeonsplatz 1, 80539 München
21.07. - 22.07.2018
Dog Days: Das Hundefestival
Sport Club Elite , Stadionbrücke
5, 30459 Hannover
21.07. - 22.07.2018
Internationales See-Bären-Festival

اﻟ

ﺣﻠو

ل
ﻓﻲ
اﻟ

ﺻﻔ

ﺣﺔ

۹۸

أﻓﻘﻲ

أﻧﺎ ﻣﻠك اﻟﺑوب

 - 01ﻣﻣﺛل ﻛوﻣﯾدي ﺗﻠﻔزﯾوﻧﻲ وﺳﯾﻧﻣﺎﺋﻲ وﻣﺳرﺣﻲ ﻟﺑﻧﺎﻧﻲ.
 - 02ﻣن اﻷزھﺎر  -ﻋﻛس ﺧﺳﺎرة.
 - 03ﺑﻠدة ﻟﺑﻧﺎﻧﯾﺔ ﺑﻘﺿﺎء اﻟﺑﺗرون  -ﻣدﯾﻧﺔ أﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻋﺎﺻﻣﺔ أورﯾﻐون.
 - 04ﻣن أﻋﺿﺎء اﻟﺟﺳم  -ﻣﺻﺎرﻋﺔ اﻟﺛﯾران )ﺑﺎﻷﺟﻧﺑﯾﺔ(.
 - 05ﻛﻠﻣﺔ ﺑﻣﻌﻧﻰ »إﻟﻰ ﻣﺗﻰ«  -ﻣطر ﺗﺳﺑﻘﮫ اﻟرﯾﺢ إﻟﻰ داﺧل اﻟﺑﯾت.
 - 06أﺑو اﻟﺟﻧس اﻟﺑﺷري  -ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻣوﺳﯾﻘﻲ ﻣﺟري راﺣل.
 - 07أﺻواﺗﮭﻣﺎ  -إﺣﺳﺎن.
 - 08ﻣدﯾﻧﺔ ﻋراﻗﯾﺔ  -اﺳم آﺧر ﻟﺷﮭر أﯾﺎر.
 - 09ﻣﺗﺷﺎﺑﮭﺎن  -أﺣرف ﻣﺗﺷﺎﺑﮭﺔ  -ﻋﻣري.
 - 10ﻓﯾﻠﺳوف ﺻﯾﻧﻲ ﻗدﯾم.
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رأﺳﻲ

06

 - 01رﺋﯾس أﻣرﯾﻛﻲ أﺳﺑﻖ.
 - 02ﻣن اﻷﻋداد  -ﻣرﻓﺄ ﻓرﻧﺳﻲ ﺷﮭد ﻣﻌﺎرك طﺎﺣﻧﺔ ﺧﻼل اﻟﺣرب
اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ.
ﺻور  -ﻣن اﻟﺣﯾواﻧﺎت.03
ّ
 - 04ﻧﯾران ﻣﺗﻘدة  -ﺑﺎﺋﻊ اﻟﺗﯾن.
 - 05ﻧﺳﯾﺞ ﺧﺷن ﻣن اﻟﻛﺗﺎن  -اﻟﺻوت اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻣظﺎھرات.
 - 06ﻣن اﻟﺣﺑوب  -ﻋظﺎم ﺑﺎﻟﯾﺔ  -ﺣرف ﻋطف.
- 07ﻋﺎﺋﻠﺔ أدﯾب ﻓرﻧﺳﻲ راﺣل  -ﺻﺎروخ ﺣرﺑﻲ روﺳﻲ اﻟﺻﻧﻊ.
 - 08ﻧﺑﻲ اﻟﻔرس اﻷﻗدﻣﯾن وﻣﺻﻠﺢ دﯾﺎﻧﺗﮭم اﻷوﻟﻰ  -طﺑﯾب.
 - 09ﻋﺎﺋﻠﺔ رﺋﯾس ﺣﻛوﻣﺔ إﻧﺟﻠﯾزي ﺳﺎﺑﻖ  -ﺑﻠدة ﻟﺑﻧﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻛﺎر.
 - 10ﺷﺎﻋر ﻓﻠﺳطﯾﻧﻲ ﻋﺎش ﻓﻲ ﺑﯾروت.

7x

اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ

07
08
09
10

ﺑﯾن اﻟﺻورﺗﯾن ﺗوﺟد ﺳﺑﻌﺔ ﻓوارق
ﺣﺎول أن ﺗﺟدھﺎ ﻓﻲ دﻗﯾﻘﺗﯾن

دوﻟﺔ إﻓرﯾﻘﯾﺔ؟
ﻣﺎ اﺳم اﻟدوﻟﺔ؟
ﻣﺎ ھﻲ اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ؟
ﻣن ﯾﺣﻛﻣﮭﺎ؟

 -۱أول ﻣﺧﺗرع ﻟﻠﺳﯾﺎرة ذات اﻟﻣﺣرك؟
 -۲أول ﻣن اﺧﺗرع ﻗﻠم اﻟرﺻﺎص؟
 -۳أول ﻣن اﺧﺗرع ﻋود اﻟﺛﻘﺎب؟
 -٤أول ﻣن اﺧﺗرع اﻟﻣﻛﻧﺳﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ؟
 -٥أول ﻣن اﺧﺗرع اﻟﻣروﺣﺔ؟
 -٦أول ﻣن اﺧﺗرع اﻟﻣدﻓﻊ اﻟرﺷﺎش؟
 -۷أول ﻣن اﺧﺗرع اﻟﻐواﺻﺔ؟
 -۸أول ﻣن اﺧﺗرع اﻟﺗرﻣو ﻣﺗر؟
 -۹أول ﻣن ﺷرب اﻟﻘﮭوة؟
 -۱۰أول ﻣن اﺳﺗﻌﻣل ﺧﯾوط اﻟﺟراﺣﺔ؟
 -۱۱أول ﻣن ﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋزة ﻧوﺑل ﻓﻲ
ﻣﺟﺎل اﻟﻔﯾزﯾﺎء؟
 -۱۲أول ﻣن اﺧﺗرع اﻟﮭﺎﺗف؟
 -۱۳أول ﻣن اﺑﺗﻛر اﻟﻣﻛﯾف اﻟﮭواﺋﻲ؟

ﺳؤال ﯾﺣﺗﺎج ﺟواب ...
 -۱ﻣﺎ ھو اﻟﺷﺊ اﻟذي ﯾرﻓﻊ اﺛﻘﺎل وﻻ
ﯾﻘدر ﯾرﻓﻊ ﻣﺳﻣﺎر؟
 -۲ﻣﺎ ھﻲ اﻟﺷﺟرة اﻟﺗﻲ ﻟﯾس ﻟﮭﺎ ظل
وﻟﯾس ﻟﮭﺎ ﺛﻣﺎر؟
 -۳ﻣن ھو اﻟﺧﺎل اﻟوﺣﯾد ﻷوﻻد
ﻋﻣﺗك؟
 -٤ﻣﺎ ھو اﻟﺷﻲء اﻟذي اﺳﻣﮫ ﻋﻠﻰ
ﻟوﻧﮫ؟
 -٥ﻟﮫ أوراق وﻣﺎ ھو ﺑﻧﺑﺎت ،ﻟﮫ ﺟﻠد
وﻣﺎ ھو ﺑﺣﯾوان ،وﻋﺎﻟم وﻣﺎ ھو
ﺑﺈﻧﺳﺎن ﻣن ھو؟
 -٦ﻣﺎ ھو اﻟﺷﻲء اﻟذي ﻻ ﯾﻣﺷﻲ إﻻ
ﺑﺎﻟﺿرب؟
 -۷ﻣﺎ ھو اﻟﺷﻲء اﻟذي إذا أﺧذﻧﺎ ﻣﻧﮫ
إزداد وﻛﺑر؟
 -۸ﻣﺎ ھو اﻟﺑﻠﯾون؟
 -۹ﻣﺎ ھو اﻟﺷﻰء اﻟذى ﯾوﺟد ﻓﻲ
اﻟﻘرن ﻣرة وﻓﻲ اﻟدﻗﯾﻘﺔ ﻣرﺗﯾن وﻻ
ﯾوﺟد ﻓﻲ اﻟﺳﺎﻋﺔ؟
 -۱۰ﻣﺎھو اﻟﺷﻲء اﻟﻣوﺟود ﻓﻲ
اﻟﺳﻣﺎء إذا أﺿﻔت إﻟﯾﮫ ﺣرﻓﺎ أﺻﺑﺢ
ﻓﻲ اﻷرض؟
 -۱۱إﻧﺳﺎن وزوﺟﺗﮫ ﻻ ھو ﻣن ﺑﻧﻲ
آدم و ﻻ ھﻲ ﻣن ﺑﻧﺎت ﺣواء؟
 -۱۲ﻣﺎھو أﻛﺛر اﻟزﻻزل اﻟذي ﺧﻠف
ﺿﺣﺎﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم؟
 -۱۳ﻛم ﻟﺗر ﻣن اﻟدم ﯾﺣﺗﺎج اﻟدﻣﺎغ
اﻟﺑﺷري ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﮫ؟
ً
 -۱٤ﻣﺎھو أﺷد اﻟﺣﯾواﻧﺎت ﺳﻣﺎ ﻓﻲ
اﻟطﺑﯾﻌﺔ؟
 -۱٥ﻣن أن أول ﻣن اﺑﺗﻛر ﻣﻧﺻب

ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻘﺿﺎة ﻓﻲ اﻹﺳﻼم؟
 -۱٦ﻣن آﺧر ﻣن ﻣﺎت ﻣن اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ؟
 -۱۷ﻣن ھﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟوﺣﯾدة
اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻧﻊ ﺗﻌدد اﻟزوﺟﺎت؟
 -۱۸ﻛم ﯾﺑﻠﻎ ﻗطر ﻣﺟرة درب
اﻟﺗﺑﺎﻧﺔ؟
 -۱۹ﻣﺎھﻣﺎ اﻟدوﻟﺗﺎن اﻟﻠﺗﺎن ﺗﻣﻧﻌﺎن
اﻟطﻼق رﺳﻣﯾﺎً؟
 -۲۰ﻣﺎھو اﻟﻛوﻛب اﻟوﺣﯾد اﻟذي
ﯾدور ﺣول ﻧﻔﺳﮫ ﺑﺎﺗﺟﺎه ﻋﻘﺎرب
اﻟﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺣرﻛﺔ ﺗراﺟﻌﯾّﺔ؟
 -۲۱ﻣﺎھﻲ أﻗﺻر ﺣرب ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ؟
 -۲۲ﻣﺎھﻲ أﻋﻠﻰ ﺳرﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻛون؟
 -۲۳ﻣﺎھﻲ أﻋﻠﻰ ﺷﻼﻻت اﻟﻌﺎﻟم؟
 -۲٤ﻣﺎھﻲ أﻛﺑر دول اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﻣﺳﺎﺣﺔ؟
 -۲٥ﻣن ھو اﻟﻔﺎﺗﺢ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟذي
ﻓﺗﺢ ﺑﻼد اﻟﺳﻧد؟
 -۲٦ﻣﺎھﻲ أول ﻣﺳﺗﻌﻣرة ﻓﻲ أﻣرﯾﻛﺎ
اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ؟
 -۲۷ﻣﺗﻰ ﻓﺗﺢ اﻟﻣﺳﻠﻣون ﺟزﯾرة
ﻛرﯾت ﻷول ﻣرة؟
 -۲۸ﻣن ھو أﻋﻣﻖ اﻟﺛدﯾﯾﺎت
ﻏوﺻﺎً؟  -۲۹ﻣن ھو أﺳرع اﻟطﯾور
اﻧﻘﺿﺎﺿﺎً؟
 -۳۰ﻣﺎھو أﻛﺑر ﻛواﻛب اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
اﻟﺷﻣﺳﯾﺔ؟
 -۱ﻣﺎھﻲ أﻋﻠﻰ ﻗﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﺑﺎل اﻷطﻠس
وﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ واﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ؟
 -۳۲ﻣﺎھﻲ أﻛﺑر ﺻﺣراء ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم؟

أﻗوال ﻣﺄﺛورة

Sprüche

ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻴﺪ ﺃﻥ ﺗﺤﺘﻔﻞ ﺑﺎﻟﻨﺠﺎﺡ ،ﻟﻜﻦ ﺍﻷﻫﻢ
ﺃﻥ ﺗﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺸﻞ.
BILL GATES
ﺑﯾل ﺟﯾﺗس

ورﯾﻧﺎ اﻟﮭﻣﺔ !!

ﻛم ﻋدد اﻟﻣﺛﻠﺛﺎت ﻓﻲ اﻟﺷﻛل؟

ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻄﺖ ﻣﻨﺬ  ٣٣ﻋﺎﻣ ﹰﺎ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺃﻳﻘﻮﻧﺔ ﺣﺮﺏ ﻟﺒﻨﺎﻥ
ﻣﺻور ﺻﺣﻔﻲ ﺣر ﻓﻲ اﻟﻌﺷرﯾﻧﯾﺎت ﻣن ﻋﻣره ،ﻻ ﯾﻣﺗﻠك ﺳوى ﻛﺎﻣﯾرﺗﮫ اﻟﺗﻲ ﯾﻐﺎدر ﻣﻧزﻟﮫ ﻛل ﺻﺑﺎح
ﺑرﻓﻘﺗﮭﺎ ،ﻟرﺑﻣﺎ ﯾﻠﺗﻘط ﺻورة ﺗُرﺿﻲ اﻟﻣﺳؤول ﻋن ﻣﻛﺗب اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﮭﺎ ،ﻟﻛﻧﮫ ﻟم
ﯾﻧﺗظر اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺎدي ﺑﻘدر ﻗراءة اﺳﻣﮫ أﺳﻔل ﺻورة ﻣﻧﺷورة ﻟﮫ ﺑﺟوار ﻋﺑﺎرة »وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺑﺎء اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ«.
ﻣﺎھر ﻋطﺎر اﻟﻣﺻور اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ اﻟذي اﻟﺗﻘط ﻗﺑل  ۳۳ﻋﺎﻣﺎ ﺻورة ﻟﺳﻣر ﺑﺻﺣﺑﺔ ﻧﺳرﯾن ،وﺗﺣدﯾدا ﻓﻲ ﯾوﻧﯾو
ﻋﺎم  ،۱۹۸٥ﺣﯾث ﻛﺎﻧت ﺗﻠك اﻷﯾﺎم ﺗﺷﮭد ﺑداﯾﺎﺗﮫ ﻓﻲ ﻣﮭﻧﺔ اﻟﺗﺻوﯾر ،ﻟﯾﻠﻔت اﻧﺗﺑﺎھﮫ ﻣﺷﮭد ﺳﯾدة ﻟﺑﻧﺎﻧﯾﺔ
أﺛﻧﺎء ﺳﯾره ﻓﻲ اﻟﺷﺎرع ،ﺗﺳﻛن ﻣﺧﯾم ﺻﺑرا وﺷﺎﺗﯾﻼ ،أﺻﯾﺑت ﺧﻼل اﻻﺟﺗﯾﺎح اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ ﻗﺑﻠﮭﺎ ﺑﺛﻼﺛﺔ
أﻋوام ،وھﻲ ﺗرﺿﻊ ﺻﻐﯾرﺗﮭﺎ اﻟﺗﻲ ﺣﺑﺎھﺎ ﷲ ﺑﮭﺎ ،ﻟﺗﺳﻘط ﻋﻠﯾﮭﻣﺎ ﻗذﯾﻔﺔ ﻓﻘدت ﻋﻠﻰ إﺛرھﺎ ﻗدﻣﮭﺎ اﻟﯾﺳرى
واﻟﻘدم اﻟﯾﻣﻧﻰ ﻟرﺿﯾﻌﺗﮭﺎ» .ﺧﯾروا ﺳﻣر ﺑﯾن ﺑﺗر ﻗدﻣﮭﺎ أو ﺑﺗر ﻗدم رﺿﯾﻌﺗﮭﺎ ،وﺑﻛل ﺣب ﻛﺎن اﻟﺧﯾﺎر
اﻷول دون أي ﻟﺣظﺔ ﺗﻔﻛﯾر ھو ﻗرار اﻷم ﻹﺟراء ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺟراﺣﯾﺔ ﻻﺑﻧﺗﮭﺎ اﻟﺗﻲ رأى اﻷطﺑﺎء أن ﻧﻘل ﺑﻌض
ﻋظﺎم وأﻟﯾﺎف إﻟﯾﮭﺎ ﻣن ﻗدم واﻟدﺗﮭﺎ ﺳﯾﺟﻌل ﻧﺳرﯾن اﻟﺗﻲ أﺗﻣت آﻧذاك ﻋﺎﻣﮭﺎ اﻷول ﻣﻧذ أﺷﮭر ﻗﻠﯾﻠﺔ ﺗﺣﺗﻔظ
ﺑﯾﺳراھﺎ« ،ﺣﺳب ﻗول ﻣﺎھر.
وﯾﻘول ﻣﺎھر» :ﻛﻧﺎ ﻓﻲ ﺗوﻗﯾت وﻗف إطﻼق اﻟﻧﺎر ،وﻟم أﻛن أﻋرف ﺳﻣر ﻣن ﻗﺑل ،واﺳﺗوﻗﻔﻧﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﻲ ﺑﺎﻟﺿرب ،ﻟﻛن ﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﺷﻐل ﻋﻘﻠﻲ ﺣﯾﻧﮭﺎ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﯾرا ﻷن ﺻورة ﺳﻣر
ﻣن اﻟﻣﺳﻠﺣﯾن واﻋﺗدوا ﻋﻠ ّ
واﺑﻧﺗﮭﺎ ﻟن ﺗﺗﻛرر ،ﻻﺳﯾﻣﺎ وأﻧﮫ ﻟم ﯾدر ﺑﯾﻧﻧﺎ أي ﺣدﯾث«.

21.04-20.05

ﺑﻌض اﻟﻣﺷﺎﻛل ﻗد ﺗﺷﻖ طرﯾﻘﮭﺎ اﻟﻰ ﺣﯾﺎة اﻟﺛور اﻟﻌﺎطﻔﯾﺔ وﻟﻛن
اﻟﺧﺑر اﻟﺟﯾد ھﻧﺎ ھو ان اﻟﺛور ﺳﯾﻛﻣل رﺣﻠﺗﮫ ﻓﻲ إﺳﺗﻛﺷﺎف
ذاﺗﮫ وﻋﻠﯾﮫ ﻓﮭو ﺳﯾﺧﺗﺑر اﻟﻛﺛﯾر ﻣن ﻣﺷﺎﻋر اﻟﺳﻼم اﻟداﺧﻠﻲ.

اﻟﺤﻤﻞ

21.03-20.04

اﻟﻧﺟﺎﺣﺎت ﺳﺗﻛﻣل ﻓﻲ ھذا اﻟﺷﮭر وﺳﯾﺑدأ اﻟﺣﻣل أﺣﯾﺎﻧﺎ ً ﺑﺎﻟﺷﻌور
ﺑﺎﻟﺗوﺟس ﻣن اﻟﺣظ اﻟﺟﯾد اﻟذي ﯾراﻓﻘﮫ أﯾﻧﻣﺎ ﺣل ،وﻟﻛن ﻻ داع
ﻟذﻟك ﻻن اﻟﻌﺎم  ۲۰۱۸ﻻ ﯾﺣﻣل ﺳوى اﻟﺣظ اﻟﺟﯾد.

اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﻣﺗﻘﺎطﻌﺔ
01
02

اﻟﺜﻮر

03
04
05
06

ﺑﻣﺎ أن اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻸﺳد ﺧﻼل ھذا اﻟﺷﮭر ﻟﯾﺳت ﻋﻠﻰ
ﻣﺎ ﯾرام ﻓﺎن ﺗدﻟﯾل ﻟﻠﻧﻔس ﻟن ﯾﺿر ﺑﺄﺣد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس اﻻﻣر
ﺳﯾﺗرك أﺛره اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ.
اﻟﻌذراء اﻟﻣﺗزوج ﺳﯾﺟد ﻧﻔﺳﮫ أﻣﺎم ﻣﺷﺎﻛل ﺟدﯾﺔ ﻟم ﯾﻛن
ﯾﺗوﻗﻌﮭﺎ وﻟم ﯾراھﺎ ﻗﺎدﻣﺔ .اﻟﺗواﻓﻖ ﺳﯾﺗم إﺧﺗﺑﺎره ﻻﻗﺻﻰ
اﻟدرﺟﺎت .اﻟدراﻣﺎ أﯾﺿﺎ ً ﺳﺗﺟد طرﯾﻘﮭﺎ اﻟﻰ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ
وﻋﻠﯾﮫ ﻓﺎن اﻟﻌذراء ﺳﯾﺟد ﻧﻔﺳﮫ ﯾﺣﺎرب ﻋﻠﻰ ﺟﺑﮭﺗﯾن.
ﺳﯾﺻﺑﺢ اﻟﻣﯾزان ﺧﻼل ھذا اﻟﺷﮭر ﺣدﺳﯾﺎ ً ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ وھذا اﻣر ﺟﯾد
ﻻن ﺣدس اﻟﻣﯾزان ﻋﺎدة ﯾﺻﯾب .ﻗد ﯾﺧﺗﺑر اﻟﻣﯾزان ﺧﻼل ھذا
اﻟﺷﮭر ﺑﻌض اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻛﻣﺎ أن ﯾﺟب اﻟﺣذر ﻓﻲ اﻟﻌﻣل
ﻻن اﻟﺗﺣدﯾﺎت ﺳﺗﻔرض ﻧﻔﺳﮭﺎ.

ﺷﮭر اﻟﻣﺟﺎدﻻت واﻟﻣﺷﺎﺟرات ﻟذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﺟدي اﻟﺣرص
ﻋﻠﻰ ﻋدم اﻟدﺧول ﻓﯾﮭﺎ ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎن ﻧوﻋﮭﺎ وﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن
اﻻطراف اﻟﻣﺗورطﺔ ﻓﯾﮭﺎ .ﻓﻲ اﻟﻌﻣل أو ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل أو ﻓﻲ اي
ﻣﻛﺎن اﺧر ﻋﻠﻰ اﻟﺟدي ﺗﺣﯾﯾد ﻧﻔﺳﮫ ﻋن ﻛل ھذه اﻟﻣﺟﺎدﻻت.

21.01-20.02

اﻟﻔﺗرة ھذه ﻟن ﺗﻛون ﺳﮭﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾدﯾن اﻟﻌﺎطﻔﻲ واﻟﺻﺣﻲ.
اﻟدﻟو ﺳﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﺑﻌض اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻛﻣﺎ ان ﻋﻼﻗﺗﮫ
ﺑﺎﻟﺷرﯾك ﺳﺗﻛون ﻣﺗوﺗرة .ﺳﯾﺟد ﻧﻔﺳﮫ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣن إﻧﻌدام ﻓﻲ
اﻟﺗرﻛﯾز وﻟن ﯾﺗﻣﻛن ﻣن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﮫ ﻋﻠﻰ اﻛﻣل وﺟﮫ.

21.02-20.03

اﻟﻔﺗرة ھذه ﺳﺗﺷﻛل ﺗﺣدﯾﺎ ً ﻛﺑﯾرا ً ﻟﻠﺣوت ﻻن اﻟﺗوﺗر ﺳﯾﻛون
ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺟداً .ﻋﻠﯾﮫ ﺗﻌﻠم اﻟﺗﺣﻛم ﺑطﺑﺎﻋﮫ وﻋدم
اﻻﻧﻔﻌﺎل ﻋﻧد اﻟﻣواﺟﮭﺔ ،اﻟﻐﺿب ﺳﯾﺟﻌل اﻻﻣور أﺳوأ ﻣﻣﺎ
ھﻲ ﻋﻠﯾﮫ.

اﻟﺤﻮت

اﻟﺪﻟﻮ

اﻟﺠﺪي

اﻟﻘﻮس

اﻟﺷﮭر ھذا ﻟﯾس ﻣﺛﺎﻟﯾﺎ ً ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟﺻﺣﻲ ﻻن اﻟﻘوس ﻗد
ﯾﺧﺗﺑر ﺑﻌض اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺻﺣﯾﺔ .ﻣﺎ ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻌﻠﮫ ھو ﻋدم ﺗﺟﺎھل
أي اﻋراض ﯾﺷﻌر ﺑﮭﺎ ﻣﮭﻣﺎ ﺑدت ﻟﮫ ﻏﯾر ھﺎﻣﺔ.

22.12-20.01

اﻟﺷﮭر ھذا ﻗد ﯾﻛون ﻣﺛﺎﻟﯾﺎ ً وراﺋﻌﺎ ً وﻗد ﯾﻛون ﺳﯾﺋﺎ ً ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ
ﻓذﻟك ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻌﻘرب .ﺧﻼل ھذا اﻟﺷﮭر اﻟﺷرﯾك
ﺳﯾﺧﺗﺑر ﻧﺟﺎﺣﺎ ً ﻛﺑﯾرا ً ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﮫ اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ وھذا اﻟﻧﺟﺎح ﺳﯾﺟﻌﻠﮫ
ﯾﺷﻌر ﺑﺎﻟﻔرح واﻟﺗﻔﺎؤل واﻟﻔﺧر.

23.11-21.12

24.10-22.11

اﻟﻌﻘﺮب

24.090-23.10

اﻟﻤﻴﺰان

24.08-23.09

اﻟﻌﺬراء

اﻷﺳﺪ

اﻟﺴﺮﻃﺎن

ﺗﺣﺳن ﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻻوﺿﺎع اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺳرطﺎن .اﻟﻧﺟﺎﺣﺎت
ﺳﺗراﻓﻖ اﻟﺳرطﺎن ﺧﻼل ھذا اﻟﺷﮭر ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻷﺻﻌدة
اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ واﻟﻌﺎطﻔﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ .اﻻﺑراج ﺗﻧﺻﺢ اﻟﺳرطﺎن ﺑﺄن
ﯾدﻟل ﻧﻔﺳﮫ ﻗﻠﯾﻼً ﻻﻧﮫ ﯾﺳﺗﺣﻖ ذﻟك.

23.07-23.08

اﻟﺷﮭر ھذا ﺳﻲء ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟﻣﺎدي وﻟذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﺟوزاء
اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﺣذر ﺷدﯾد ﻣﻊ ﻣﻌدل اﻹﻧﻔﺎق .وﻟﻛن اﻷﻣر اﻟﺟﯾد ھو
أﻧﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟﻣﮭﻧﻲ اﻷﻣور ﺳﺗﻛون ﺟﯾدة ﻷن اﻟﻌﻣل اﻟﺟﺎد
اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﮫ اﻟﺟوزاء ﺳﯾﺄﺗﻲ ﺑﺛﻣﺎره.

22.06-22.07

21.05-21.06

اﻟﺠﻮزاء
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اﻟﻔوارق اﻟﺳﺑﻌﺔ

أﻧﺎ ﻣﯾن؟

ﻣﺎﯾﻛل ﺟﺎﻛﺳون

أﻧﺎ ﻓﯾن؟

ﺟﻣﮭورﯾﺔ ﺻوﻣﺎﻟﯾﻼﻧد  /ھرﺟﯾﺳﺎ  /ﻣوﺳﻰ ﺑﯾﮭﻲ ﻋﺑدي

ﻓراﻓﯾش

 -۱دﯾﻠﻣز وﺑﻧز ۱۸۸۹م -۲ /.ھﻧري ﺟو ۱۹۲۰م -۳ /.ﺟون واﻟﻛر ۱۸۲۷م-٤ /.
ھوﺑرت ﺑوث ۱۹۰۱م -٥ /.دﯾﻧﯾس ﺑﺎﺑﺎن ۱٦۹٦م -٦ /.رﯾﺗﺷﺎرد ﻛﺎﺗﻠﯾﻧﺞ ۱۸٦۲م-۷ /.
دﯾﻔﯾد ﺑﺎﺷﻧﯾل ۱۷۷٦م -۸ /.ﻓﮭرﻧﮭﺎﯾت ۱۷۲٤م -۹ /.اﻷﺣﺑﺎش -۱۰ /.أﺑو ﺑﻛر اﻟرازي/.
 -۱۱اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ روﺗرﯾﻧﺟن -۱۲ /.ﺟراھﺎم ﺑل -۱۳ /.اﻟﻌرب اﺧﺗرﻋوا ﺟﮭﺎز ﺳﻣوه »ﻓوھﺔ
اﻟﮭواء« ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﻌﺑﺎﺳﻲ.

ﻓﻛر ﺷوﯾﺔ!

 -۱اﻟﺑﺣر -۲ /.ﺷﺟرة اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ -۳ /.واﻟدك -٤ /.اﻟﺑﯾﺿﺔ -٥ /.اﻟﻛﺗﺎب -٦ /.اﻟﻣﺳﻣﺎر/.
 -۷اﻟﺣﻔرة -۸ /.أﻟف ﻣﻠﯾون -۹ /.ﺣرف اﻟﻘﺎف -۱۰ /.ﻧﺟم-ﻣﻧﺟم  -۱۱ /.آدم وﺣواء/.
 -۱۲زﻟزال ﺷﺎﻧﺷﻲ ﻓﻲ اﻟﺻﯾن  ۸۳۰۰۰۰ﺿﺣﯾﺔ ۱۰۸۰ -۱۳ /.ﻟﺗر -۱٤ /.زﻧﺑﺎر
اﻟﺑﺣر -۱٥ /.ھﺎرون اﻟرﺷﯾد -۱٦ /.أﺑو اﻟطﻔﯾل ﻋﺎﻣر ﺑن واﺛﻠﺔ اﻟﻛﻧﺎﻧﻲ وﺗوﻓﻲ ﻋﺎم
 ۱۰۰ھـ -۱۷ /.ﺗوﻧس ۱۰۰ ۰۰۰ -۱۸ /.ﺳﻧﺔ ﺿوﺋﯾﺔ ،وﻛل ﺳﻧﺔ ﺿوﺋﯾﺔ ﺗﺳﺎوي
 ۹٫٤٦ﺗرﯾﻠﯾون ﻛﯾﻠوﻣﺗر -۱۹ /.اﻟﻔﻠﺑﯾن واﻟﻔﺎﺗﯾﻛﺎن -۲۰ /.اﻟزھرة -۲۱ /.اﻟﺣرب
اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﱠﺔ اﻟزﻧﺟﺑﺎرﯾﱠﺔ إذ ﻟم ﺗدم ﺳوى  ٤۰دﻗﯾﻘﺔ -۲۲ /.ﺳرﻋﺔ اﻟﺿوء -۲۳ /.ﺷﻼﻻت
آﻧﺟل ﻓﻲ ﺟﻧوب ﻏرب ﻓﻧزوﯾﻼ -۲٤ /.ﻛﺎزاﺧﺳﺗﺎن  ۲,۷۱۷,۳۰۰ﻛم -۲٥ /.²ﻣﺣﻣد ﺑن
اﻟﻘﺎﺳم اﻟﺛﻘﻔﻲ -۲٦ /.ﻓرﺟﯾﻧﯾﺎ -۲۷ /.ﻋﺎم ۸۲۷م -۲۸ /.ﺣوت اﻟﻌﻧﺑر  ۳ﻛﯾﻠوﻣﺗر ﺗﺣت
ﺳطﺢ اﻟﻣﺎء -۲۹ /.اﻟﺷﺎھﯾن  ۱۸۰ﻛم/ﺳﺎ -۳۰ /.اﻟﻣﺷﺗري -۳۱ /.ﻗﻣﺔ ﺟﺑل ﺗوﺑﻘﺎل ﻓﻲ
اﻟﻣﻐرب -۳۲ /.اﻟﺻﺣراء اﻟﻛﺑرى ﻓﻲ ﺷﻣﺎل أﻓرﯾﻘﯾﺎ.

ورﯾﻧﺎ اﻟﮭﻣﺔ:

۲۰ = ۲ + ٦ + ۱۲
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ﻋﯾﺎدة طب اﻷﺳﻧﺎن ﻟﻠﺻﻐﺎر
Milchzahnbehandlung auf dem neusten wissenschaftlichen Stand der Kinderzahnheilkunde.
ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺗﺳوس اﺳﻧﺎن اﻟﺣﻠﯾب وﻓﻘﺎ ً ﻻﺣدث اﻟدراﺳﺎت واﻟﻣﺳﺗوى اﻟطﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل
طب اﺳﻧﺎن اﻻطﻔﺎل
Für ängstliche Kinder bieten wir die Behandlung unter
Sedierung oder Vollnarkose an.
اﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻋﻧد ﺧوف اﻻطﻔﺎل ﺗﺣت اﻟدواء اﻟﻣﮭدئ او اﻟﺗﺧدﯾر اﻟﻌﺎم

ﺧدﻣﺎﺗﻧﺎ اﻟطﺑﯾﺔ

Praxisschwerpunkte

 ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ آﻻم اﻻﺳﻧﺎن واﻟرﺿوض ﺗﻧظﯾف اﻻﺳﻧﺎن واﻟوﻗﺎﯾﺔ ﺿد اﻟﺗﺳوس اﺳﺗﺷﺎرة ﺗﻐذﯾﺔ ﺣﺷوات ﺑﻠون اﻟﺳن ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺗﮭﺎب ﻋﺻب اﺳﻧﺎن اﻟﺣﻠﯾب ﺗﻠﺑﯾﺳﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﺳﻧﺎن اﻻطﻔﺎل ﺣﺎﻓظ ﻣﻛﺎن ﺛﺎﺑت وﻣﺗﺣرك ﺗﻘوﯾم اﻻﺳﻧﺎن ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺗﺣت اﻟﺗﮭدﺋﺔ او اﻟﺗﺧدﯾر اﻟﻌﺎم-

- Schmerz- und Traumabehandlung
- Kinderprophylaxe
- Ernährungsberatung
- Zahnfarbene Füllungsmaterialien
- Wurzelkanalbehandlung bei Milchzähnen
- Kinderkronen
- Herausnehmbare und festsitzende Platzhalter
- Kieferorthopädie
- Behandlung unter Sedierung und Vollnarkose
Unsere Zahnärzte:
 زﯾﻧﺔ وھﺑﻲ.د
 ﻛﺎﺳﺎﻧدرا ﻓون ھوﺑﻔﻐﺎرﺗن.د
 ﯾﺎﻧﺎ ﻏوﺑﺎدﯾﺎن.د
Öﬀnungszeiten:
Mo. - Fr. 8 - 19 Uhr | Sa. 9 - 17 Uhr

Zeina Wehbe
Cassandra von Hopﬀgarten
Jana Ghobadian

Im Einkaufszentrum Tempelhofer Hafen
Tempelhofer Damm 227, 12099 Berlin
Telefon: 319 80 55 30 oder 319 80 55 20 U6 Ullsteinstr.

