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الدليل ـ برلين

إلى  ترجم  الذي  العالمي،  اإلعالن  ميثاق  يتضمن 
في  ترجمة  الوثائق  أكثر  بذلك  ليكون  لغة   360
والحريات  الحقوق  على  للتأكيد  بنداً   30 العالم، 
األساسية لإلنسان؛ كالحقوق االقتصادية واالجتماعية 
والثقافية، لكن يظل السؤال األهم هو عن مدى التزام 

الحكومات بتطبيق هذه البنود في الواقع العملي؟!

لحقوق  األلماني  المعهد  مدير  بيلفيلد،  هاينه  يقول 
"انتهاكات  تزال  ال  إنه  السياق  هذا  في  اإلنسان، 
عليه  كان  كما  العالم  في  موجودة  اإلنسان  حقوق 
الوضع في السابق، فالعالم لم يصبح أفضل مما كان 

عليه وكذلك وضع اإلنسانية".
إمكانيات  إن  بالقول  يستدرك  األلماني  الخبير  لكن 
معالجة انتهاكات حقوق اإلنسان من الناحية السياسية 
تحسنت بشكل كبير جدا. وتتوفر هذه اإلمكانية من 
خالل اتفاقات حقوق اإلنسان التي أبرمت على ضوء 
أإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، كما أن الكثير من 
الهيئات والمنظمات قد قامت لهذا الغرض، السيما 

في إطار األمم المتحدة!

تراجع الحقوق في ظل "الحرب على اإلرهاب"
عام  أيلول  سبتمبر/  من  الحادي عشر  هجمات  منذ 
2001 في الواليات المتحدة، بدأت الكثير من حقوق 

اإلنسان المعترف بها بالتراجع.
فقد أقدمت مثال الواليات المتحدة على حرب العراق 
دون تفويض من مجلس األمن ورغم إرادة غالبية 

الدول األعضاء في األمم المتحدة.
المطلق  التحريم  الدول عن  بعض  تراجعت  وكذلك 
إرسال  حظر  تتجاهل  أخرى  وأخذت  للتعذيب، 

األشخاص إلى دول تمارس التعذيب.
قوانين  خالل  من  التعذيب  فإن  ذلك  على  عالوة 
على  "الحرب  مظلة  تحت  سنت  وتشريعات 
اإلرهاب"، وما رافق من انتهاكات للحقوق الفردية، 
وطريقة تعامل دول االتحاد األوروبي مع النازحين 
على  تؤكد  أمور  كلها  وغيرها.  اللجوء،  وطالبي 
أن العالم أبعد ما يكون عن تحقيق أهداف اإلعالن 

العالمي لحقوق اإلنسان.

ضرورة  ينكر  أن  ألحد  يمكن  ال  السياق  هذا  في 
بعد  نعيشه  الذي  الواقع  بحكم  اإلرهاب،  محاربة 
كما  ولكن  سبتمبر،  من شهر  الحادي عشر  أحداث 
فيشر:  يوشكا  السابق  األلماني  الخارجية  قال وزير 
ال يمكن لمحاربة اإلرهاب أن تكون الفاتورة التي 

يتوجب دفعها على حساب حقوق اإلنسان. 

حقوق اإلنسان في االتحاد األوروبي
االتحاد األوروبي يصر على التزام أعضاءه بحقوق 
اإلنسان، بينما  هناك تساؤالت تطرح نفسها عن أهم 
القضايا لدى  القوى المقننة لقوانين حقوق اإلنسان ، 
منها :ما هي أهم قضايا التي يُرصد فيها تجاوزات 
وخروقات الحقوق اإلنسانية فيها؟! وهل هذه القوانين 

مطبقة في الدول التي صدرتها كقانون دولي ؟!
ـ العنصرية: مضت سنوات عدة على انعقاد مؤتمر 
ديربان  في  العنصرية  ضد  العالمي  المتحدة  األمم 
فيه قضايا  المشاركون  بحث  والذي  أفريقيا  بجنوب 
العنصرية والتمييز واالعتداءات ضد األجانب وعدم 

التسامح.
واليوم، وبرغم وجود قاعدة قانونية متينة في االتحاد 
األوروبي تكفل مقاضاة من يتهم بالعنصرية أو من 
فإن  تحامل،  أو  تسامح  تنطوي تصرفاته على عدم 
حاالت التمييز العنصري أو االعتداءات العنصرية 
رصدها  ويمكن  االتحاد  دول  بعض  في  تتزايد 

بوضوح ليس فقط ضد األجانب .
ـ العداء لألجانب: في أغسطس/آب الماضي، هزت 
ألمانيا حادثة مطاردة حشد غاضب ثمانية مواطنين 
(والية  الصغيرة  موجيلن  مدينة  شوارع  عبر  هنود 
بإصابة  انتهت  والتي  ألمانيا)،  شرق  ساكسونيا 

المواطنين الهنود بجروح بعضها خطير.
دقت حادثة االعتداء العنصري هذه ناقوس الخطر، 
في  العنصرية  األفكار  تفشي  خطورة  وأظهرت 
ألمانيا، كما تسببت في حرج بالغ أللمانيا، فقد دانت 
وقتها  الحادث  ميركل  أنجيال  األلمانية  المستشارة 
ووصفته بأنه عمل "مخز"، فيما قال المتحدث باسم 
الحكومة حينها توماس شتيج إنه أضر بصورة البالد 

في الخارج.
ألمانيا أصبح  في  العنصرية  االعتداءات  تزايد عدد 
ملموسا بعد أن كشف تقرير لمكتب حماية الدستور 
عن وقوع جرائم بزيادة 9.3 % عن العام السابق له.

مخاوف قد تتحقق
إن ما يثير المخاوف أن األحزاب الوسطية اليمينية 
األحزاب  جانب  إلى  انحيازها  تعلن  قد  واليسارية 
اليمينية المتشددة إذا استمر صعودها، وإن تواصل 
نجاحها في تحقيق توسع واستقطاب شرائح انتخابية 
جديدة. الواقع الحالي يشير إلى وجود بضعة أحزاب 
تداعيات  من  والحد  احتوائها  يمكن  شعبوية  يمينية 
تكون  عادة  سياسية  تسويات  عبر  المتشدد  خطابها 
التقليدية  الوسط واألحزاب  أحزاب  - لآلن- لصالح 

التي تشكل األغلبية الحاكمة. 

الشارع  في  العنصرية  نسبة  زادت  لو  ماذا  لكن 
األوروبي؟  إن ذلك سوف يميل لمصلحة األحزاب 
المتطرفة، التي كلما حققت نجاحاً فإنه يعني تراجعاً 
الحال في منحى  التقليدية، وهكذا سيكون  لألحزاب 

ال نعلم عن ماذا سيسفر.
وربما يؤدي إلى سقوط التصنيف التقليدي بين يسار 
ويمين، ذلك أن الكثيرين يعيدون صياغة أولوياتهم 
االقتصادية  المتسارعة  التطورات  ضوء  في 
القرن  ربع  في  أوروبا  شهدتها  التي  واالجتماعية 

األخير. 
في  األوروبي  السياسي  المشهد  في  الفاعلين  إن 
واألحزاب  واألطراف  القوى  هم  األخيرة  السنوات 
واالعتزاز  القومية  بأفكار  فأكثر  أكثر  تؤمن  التي 
بالماضي واالنغالق والتعصب على حساب العلمانية 

واالنفتاح والتسامح.
من  هم  األوروبي  الحاضر  المشهد  يصنع  فمن 
على  والحانقين  السيئة،  األوضاع  على  الغاضبين 
بالرعب من  التي أصيبت  الحاكمة  السياسية  النخب 
نيابية قادمة في  انتخابات بلدية أو  القادم، وكل  هذا 
تكون  سوف  األوروبي  االتحاد  دول  من  دولة  أي 
مناسبة لقياس درجة خطر هذه األحزاب العنصرية 

الفاشية البغيضة.

العام  نتائج مسح أجرته مؤسسة “يوغوف” في  في 
ضد  األوروبية  المجتمعات  مناعة  حول   2016
على  نالحظ  أوروبية،  دولة   12 وشمل  التطرف، 
سبيل المثال مناعة ضعيفة لدى الفرنسيين حيث أظهر 
الفرنسيين  من  المئة  في   63 نسبته  ما  االستطالع 
 48 بريطانيا  في  المتطرف،  اليمين  أفكار  يؤيدون 
في المئة، في هولندا بلغت نسبة 55 في المئة وفي 

ألمانيا فالمناعة ليست بخير أيضاً لتصل %42

حبر على ورق ...
لحقوق  العالمي  اإلعالن  من  األولى  المادة  نصت 
متساوين  أحراراً  الناس  "يولد جميع  اإلنسان على: 
وضميراً  عقاًل  وهبوا  وقد  والحقوق،  الكرامة  في 
وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح اإلخاء". وتم 
من  اإلنسان  لحقوق  العالمي  اإلعالن  على  التوقيع 
قبل المجتمع الدولي، غير أن هذه الوثيقة التي شكلت 
المصادقة عليها نقطة تحول في تاريخ البشرية، ما 
زالت الكثير من بنودها حبرا على ورق وانتهاكات 
من  أكثر  وتستمر  مستمرة  مازالت  اإلنسان  حقوق 

قبل واضعي القوانين !! .
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نُشر تقرير استخباراتي ألماني يتهم مركز المصطفى اإلسالمي في مدينة 
بريمن في شمال ألمانيا بجمع األموال لحزب الله وإرسالها إلى لبنان.

وأفاد تقرير وكالة استخبارات بريمن، الذي صدر في يونيو ، أن مركز 
المصطفى يدعم حزب الله في لبنان، من خالل جمع التبرعات، وأن هناك 
نحو 60 مؤيداً للحزب في المركز، يعملون كنقطة اتصال للمسلمين الشيعة 

في بريمن، خصوصاً من لبنان.
 ،Sparkasse وقالت الصحيفة أن هذا المركز يملك حساباً مصرفياً في بنك
الذي يتخذ من بريمن مقراً له. ولم تذكر وثيقة االستخبارات كمية األموال 
المحولة من مؤيدي حزب الله في بريمن إلى لبنان. ومن غير الواضح، 

وفق الصحيفة، إذا ما كانت ألمانيا تعمل حالياً في مكافحة تمويل الحزب.
وأشار تقرير االستخبارات األلمانية الحالي إلى أن نحو 950 عنصراً من 
حزب الله يجمعون األموال في عموم ألمانيا لمصلحة الحزب، إلى جانب 

تجنيد أعضاء جدد.
وتناول التقرير أن األنشطة اإلضافية لمركز المصطفى تشمل المشاركة في 

األحداث والتظاهرات في عموم ألمانيا.
وصف مسؤولو االستخبارات في تقريرهم الجديد الهيكل التنظيمي للمركز 
وأعداد المشاركين التي تتفاوت بحسب األحداث. لكن، يمكن أن يبلغ عددهم 
800 شخص. وأشار التقرير إلى أن دعم مركز المصطفى حزب الله له 
اليتامى  األطفال  بمشروع  المتعلقة  التبرعات  من خالل جمع  مهماً  معنى 
في لبنان، الذي طلب النظام القضائي األلماني من الحكومة إغالقه رسمياً 
في العام 2015 بسبب "تمويله عائالت مقاتلي حزب الله الذين قضوا في 
المعارك". كما أن وزير الداخلية األلماني كان قد حظر، وفق الصحيفة، 

هذا المشروع في العام 2014.
الجدير بالذكر أن صحيفة بيلد قد نشرت الشهر الماضي أن هناك مساع 
للتحقيق في أنشطة "رابطة الجمعيات الشيعية" في ألمانيا لمشاركة ممثلوها 
في "مسيرة القدس" في برلين، والتي ينظر إليها على أنها معادية إلسرائيل.

"مؤتمر  على  تعديالت  إدخال  زيهوفر  بإدارة  األلمانية  الداخلية  وزارة  تعتزم 
اإلسالم"، الذي تدعو لعقده سنويا. فالوزارة تسعى لتقليص نفوذ الجمعيات اإلسالمية 

المعروفة عبر دعوة شخصيات منافسة للمشاركة في هذا المؤتمر. فهل تنجح؟
من خالل تصريحات  حاداً  نقاشا  أثار  قد  كيربر،  ماركوس  الوزارة  وكيل  وكان 
لصحيفة "بيلد" قال فيها إنه: "يتعين علينا بذل جهد أكبر من ذي قبل إلشراك أكبر 
مؤتمر  في  اإلسالمية،  للجمعيات  المنتسبين  غير  المسلمين،  المواطنين  من  عدد 

اإلسالم".
لكن ما لم يقله كيربر بصريح العبارة، ولكنه كان يقصده بالتأكيد هو رغبة وزارته 
غالبا   المحافظ  وتأويلها  ألمانيا  في  اإلسالمية  للجمعيات  القوي  التأثير  كبح  في 
لإلسالم. فخالل مرحلة التحضير لمؤتمر اإلسالم للعام 2017، كان أعضاء لجنة 
المؤتمر مكونين فقط من ممثلي هذه الجمعيات. يومها أشار منتقدون إلى أن هذه 
الجمعيات ال تمثل كل المسلمين في ألمانيا. ليس هذا فحسب، بل مضت جمعيات 
اإلسالم  مؤتمر  فشل  آذار،  مارس/  في  أعلنت،  حين  ذلك  من  أكثر  إلى  علمانية 

بنسخته الحالية، أي في حال لم يتم إصالحه.
في  للمؤتمر  يتم ضم أصوات جديدة  أن  المرجح  أنه من  كيربر  أعلن  جانبه  من 
نوفمبر/ تشرين الثاني، قائال "وبالتأكيد سيكون بينهم شخصيات مسلمة لها وجهة 
هو  اإلسالم  مؤتمر  إصالح  من  فالهدف  كيربر،  وبحسب  لإلسالم".   نقدية  نظر 
ألمانية وبروتستانتية  األلماني". فكما "أن هناك كاثوليكية  تحديد مفهوم "لإلسالم 
أيضا حسب  ألماني"  يكون هناك "إسالم  أن  إذن  ألمانية"، يجب  ألمانية ويهودية 

كيربر.
وبسبب تعقيد وضع الجمعيات اإلسالمية القائمة حالياً، ال توجد اتفاقيات مع الحكومة 
األلمانية كما هي الحال مع الكنائس. مع ذلك حدث تطور في مجال تعليم الدين 
اإلسالمي، كما تم استحداث أقسام لدراسة الفقه اإلسالمي في الجامعات األلمانية. 

ويبقى تدريب األئمة في ألمانيا أحد أبرز المشاكل القائمة.
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ذكرت صحيفة "أوغسبورغر ألغماينه" أن الجيش األلماني يدرس قبول أجانب 
في صفوفه بسبب النقص في المجندين، األمر الذي من شأنه أن يثير الكثير 

من الجدل على الصعيد السياسي في البالد.
ونقلت الصحيفة  مؤخرا عن المتحدثة باسم وزارة الدفاع األلمانية، قولها: "في 
ظل نمو الجيش، فإننا سنكون بحاجة إلى أفراد إضافيين في تخصصات عدة، 

لذلك فإننا ندرس الخيارات كافة لكن بكل دقة".
هاينز  الديمقراطي،  االشتراكي  الحزب  في  الدفاع  شؤون  خبير  يستبعد  ولم 
برونير، قبول أجانب في صفوف الجيش األلماني، مشيرا في هذا السياق إلى 

االعتماد على دول االتحاد األوروبي.
لكن برونير حذر من تحول الجيش األلماني إلى "مرتزقة"، متوقعا أن يكون 
الجيش  في صفوف  العمل  وأن  كبيرا، السيما  بالجيش  الدخول  على  اإلقبال 

األلماني يتطلب الحصول على الجنسية األلمانية.
للحزب االجتماعي  الدفاع  الخبير في شؤون سياسة  فلوريان هان،  أثار  وقد 
بانضمام  القبول  األلماني في حال  للجيش  االنتماء  البفاري، قضية  المسيحي 

أجانب إلى صفوفه.
المجندين  قبول  شروط  أحد  فإن  ألمانيا،  في  الحالي  التجنيد  قانون  وبحسب 
دائر حاليا في األوساط  النقاش  فإن  لذا  األلمانية،  الجنسية  هو حصوله على 
للجيش  االنضمام  في  األجانب  من  يرغب  لمن  الجنسية  منح  على  السياسية 

األلماني.

حذر مكتب الهجرة والالجئين االتحادي في ألمانيا على حساباته بموقع التواصل 
االجتماعي من تنكر أشخاص في اآلونة األخيرة بشكل متكرر بصفة موظفي 
المكتب وزيارتهم لمنازل مقدمي طلبات لجوء وإجرائهم مقابالت مكثفة معهم. 
المكتب أن هؤالء الموظفون المزيفون يتحججون بأن الموضوع يتعلق  وبين 
باستماع ثان ألقوالهم. وأكد أن مكتب الهجرة والالجئين ال يقوم بأية زيارات 
األشخاص،  جنائية ضد هؤالء  تم رفع دعوى  وانه  الطلبات،  لمقدمي  منزلية 

الذين يعتقد أنهم من اليمين المتطرف.
قسم  أقرب  بإبالغ  الزيارات  هذه  منهم  يطلب  الذين  بالالجئين  المكتب  ويهيب 

للشرطة.

طالب اتحاد أرباب العمل في ألمانيا، بإتباع سياسة هجرة داعمة لسوق العمل 
من جانب الحكومة االتحادية. وذلك من خالل إطالق قانون هجرة جديد خال 
من القيود البيروقراطية ضمن خطة تسوية اللجوء المتفق عليها. وقال ستيفن 
كامبيتر رئيس اتحاد أرباب العمل في تصريح لصحيفة "راينشه بوست" " إن 
المهمة األساسية لالئتالف الكبير هي جعل قانون الهجرة الحالي أكثر شفافية 
لن  للهجرة  قانون  أفضل  أن  كامبيتر  . وأكد  أسهل"  تطبيقه  وإمكانية  وعملياً 
معقدة  واإلجراءات  للغاية  بطيء  اإلدارات  عمل  يكون  "عندما  مجديا  يكون 

جدا ومملة".
ويعد التفاوت في تطبيق القانون فضال عن طول فترة االنتظار لدى الدوائر 
الرئيسية  العوائق  بين  من  األجنبية  بالشهادات  االعتراف  األلمانية وصعوبة 
التي تقيد هجرة القوى العاملة المتخصصة من بلدان خارج االتحاد األوروبي. 
والمعدات  الكافية  البشرية  الموارد  تأمين  القرار  صناع  على  ينبغي   " لذا 

التقنية"، يقول كامبيتر.
دوائر  لدى  موحد  إلكتروني  ملف  توفر  بضرورة  العمل  أصحاب  ويطالب 
في  دائرة  عددها عن 600  يزيد  التي  الهجرة  دوائر  مهام  وتضافر  الهجرة 

ألمانيا. ما يسهل هجرة الكفاءات المتخصصة.
بزعامة  المسيحي  التحالف  من  والمؤلف  الحاكم  االئتالف  أن  بالذكر،  جدير 
ميركل ووزير داخليتها هورست زيهوفر، والحزب االشتراكي الديمقراطي، 
أنهى خالفاً محتدماً بسبب سياسة اللجوء . إذ اتفق االئتالف الكبير على وضع 
خطة للتصدي للهجرة غير الشرعية. وكان الحزب االشتراكي الديمقراطي، 
عام  في  جديد  هجرة  قانون  إطالق  يتم  أن  مقابل  الخطة  هذه  على  وافق 
2018، يسهل توظيف القوى العاملة المتخصصة لسد الثغرات، وخاصة في 

المهن التي تعاني من نقص الكفاءات المتخصصة.

فيها اآلالف من األشخاص  ألمانية تظاهرات واسعة شارك  شهدت عدة مدن 
في  الالجئين  إنقاذ  بمهمة  تقوم  منظمات غير حكومية  تجريم  يرفضون  الذين 

البحر المتوسط مهددين بالغرق، مثال منظمة "اليف الين" األلمانية.
انقاد ورفعوا الفتات كتب  برتقالية وسترات  ثيابا  المتظاهرين  وارتدى بعض 
البحر  في  تنتهي  ال  اإلنسان  و"حقوق  سياسيا"  رأيا  ليست  "الالإنسانية  عليها 

المتوسط".
األلمانية  الحكومة  مقدمتهم  وفي  األوروبية،  الحكومات  المتظاهرون  وطالب 
بتوفير طرق قانونية شرعية وآمنة لوصول المهاجرين إلى أوروبا. كما طالبوا 
بعدم تجريم المنظمات غير الحكومية التي تقوم بمهمة إنقاذ الالجئين المهددين 

بالغرق وسط البحر المتوسط.



- الدروس باللغة العربیة.
- برنامج شرح وافي على اإلنترنت.

- رسوم التسجیل تشمل برنامج األسئلة 
  باللغة العربیة.

Bredowstr. 2, 10551 Berlin 
(U-Bhf. Turmstr.)

Tel.: 030 / 398 37 537 

Donaustr. 101, 12043 Berlin 
(U-Bhf. Rathaus Neukölln)

Tel.: 030 / 568 21 280
www.turbo-fahrschule.com •  info@turbo-fahrschule.com

Öff nungszeiten: Mo. - Fr.: 11.00 - 18.00 Uhr.

المدرسة العربیة األولى في برلین
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واقة
 مدرسین س

مطلوب

Fahrlehrer gesucht

15:00 €   60 Minuten

20:00 €   80 Minuten

+ 24 Tage Urlaub

15:00 €   60 Minuten

15:00 €   60 Minuten

15:00 €   60 Minuten

20:00 €   80 Minuten

20:00 €   80 Minuten

20:00 €   80 Minuten

+ 24 Tage Urlaub

نقدم دورات اإلسعافات األولیة كل أسبوع
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في النصف األول من مارس المنصرم أطلق وزير 
تصريحاً  زيهوفر«  »هورست  األلماني  الداخلية 
اإلسالم  أن  اعتبر  إذ  أوروبا  مسلمي  لغضب  مثيراً 
هويتها  على  أكد  والتي  ألمانياً  من  جزءاً  يمثل  ال 
األعياد  أيام  اعتبار  رافضاً  بالمطلق،  المسيحية 

اإلسالمية إجازة رسمية بشكل مؤكد أللمانيا«.
عن  جوهرياً  تساؤاًل  التصريحات  تلك  تستدعي 
اليمينية  التيارات  على  المزايدة  هو  وهل  منطلقها 
في  مقعد  مائة  نحو  على  حازت  التي  األلمانية 
حزب  في  ممثلة  الحالي،  األلماني  »البوندستاج« 

البديل من أجل ألمانيا؟ 
أم أن التصريحات تجيء كتعبير عن رؤية وتوجه 
حقيقيين متجذرين في النفس األوروبية، رغم قرون 

التنوير األخيرة؟

يستلفت النظر أن تصريحات »زيهوفر« وردت في 
أطر منافية ومجافية لما سبق وأقرت به المستشارة 
أن  إلى  أشارت  والتي  ميركل«،  »أنجيال  األلمانية 
وبالتبعية  ألمانيا،  تاريخ  من  جزء  بالفعل  اإلسالم 

حاضرها وكذا مستقبلها.
هذا المفهوم أكده الناطق باسم »ميركل« حين أشار 
إلى أن ألمانيا بلد تقاليده يهودية مسيحية بالفعل، لكن 
وجهة  »من  يعني  المسلمين«  من  »ماليين  وجود 
نظرنا قيمنا وقانوننا وديانتنا أن اإلسالم يشكل جزءاً 

من ألمانيا«.

ضرب فيروس التعصب والتشدد في ألمانيا، ومعه 
حال  واقع  »اإلسالموفوبيا«  اإلسالم  رهاب  بات 
كان  الذي  الرور«  منطقة »حوض  ولعل  ملموس، 
باسم »بوتقة االندماج« أضحت دلياًل  يعرف سابقاً 
سيئاً على االنتكاسة التي تعشيها قيم ألمانيا التقدمية.

تاريخياً كانت تلك المنطقة مصب تجمع للعمال من 
إليهم  احتاج  الذين  أولئك  واليونان،  وإسبانيا  إيطاليا 
القسم  فيما  هناك،  الصناعة  عجلة  لتسيير  األلمان 
األكبر منهم جاء من مسلمي تركيا. اعتبر »حوض 
ووفقاً  اليوم  فيما  للمهاجرين،  مالذاً  سابقاً  الرور« 
األلمانية،  »بروست«  مؤسسة  نشرته  جديد  لتقرير 
بات مثااًل للزيادة المستمرة لظاهرة اإلسالموفوبيا، 

وعدم الثقة بين المجتمعات المحلية والمهاجرين.
على  الواحد  التعايش  رفض  مخاوف  تقتصر  ال 
منطقة بعينها في الداخل األلماني، بل تمتد إلى عديد 
من المدن الكبري في شمال ألمانيا وجنوبها، األمر 
الذي دعا العديد من الصحف األلمانية إلى التحذير 
ألمانيا،  المسلمين في  المتتالية على  من االعتداءات 
المسلمات  الحجاب  مرتديات  تشتكي  ما  غالباً  إذ 
ووقوع  اليومية،  الحياة  في  لإلساءة  التعرض  من 
اعتداءات جسدية أيضاً على البعض منهن، وإن لم 

توجد بعد إحصائيات مستقلة في هذا الشأن.

والسؤال هو: هل ساد اليمين األوروبي المتطرف 
في الداخل األلماني مرة وإلى األبد كما يقال؟

الشاهد انه منذ أن اطلق »زيهوفر« تصريحاته تلك، 
السياسية  األحزاب  في  تتعمق  االنقسام  من  وحالة 
األلمان  المسؤولين  كذلك  وتعتري  بل  األلمانية، 
سياسية  وقيادات  الكبرى،  للمدن  وعمد  وزراء  من 

وحزبية.
بعض األصوات تؤجج الصراع، وكأنها تسعى ألن 
هناك  تبدو  المقابل  في  لكن  مشتعلة،  النيران  تبقى 
أصوات أكثر عقالنية واعتدااًل من نوعية رجاالت 
البرلمانية  الكتلة  فقد تحدثت رئيسة  حزب الخضر، 
بانها »تريد  إكارت«  للحزب »كاترين غورينغ – 
توجيه رسالة واضحة تفيد بأنه ال تسامح مع العنف 
المستهدفة«،  الجهة  أو  مصدره  كان  أيا  بلدنا  في 
وقد اعتبرت أن »زيهوفر« أهان مشاعر المسلمين 

بتصريحاته عن اإلسالم معتبرة األمر »فضيحة«.
الذين استمعوا إلى تصريحات وزيرة العدل األلمانية 
عليهم  التبس  ربما  بارلى«  »كاتارينا  الجديدة 
األمر، لكن بتحليل ما قالته يثبت لدينا أن ألمانيا ال 
تظلل  المخاوف  كانت  وان  مبادئ  ذات  دولة  تزال 
سماواتها بشكل كبير، إذ أشارت إلى ان »النقاشات 
فترة  أجريت على مدار  قد  قيل  ما  النظرية« حول 
كافية، وان المهم هو إيجاد حلول عملية توفر تعايشاً 
مشتركاً وحال لجميع العقبات، وان القانون األساسي 

»الدستور« سيظل هو أساس تعايشنا.
»جوهرة  تصريحاتها  اعتبرت  فقد  »ميركل«  أما 
التاج« إن جاز التعبير، إذ جددت تأكيدها على أن 
»المسلمين ودينهم جزء من ألمانيا«. ال تزال هناك 
في الداخل األلماني شخصيات ترفض جرائم العنف 
وتنظيمات  ومؤسسات  اآلمنين،  على  واالعتداء 

تمضي في طريق تعميق الحوار والجوار.
من هنا يمكننا اإلشارة إلى الدعوة التي وجهها مجلس 
أساقفة ألمانيا الكاثوليك لممثلي الجاليات اإلسالمية، 
بهدف بلورة رؤية جديدة للتالقي اإليجابي والخالق.
الذي  اللقاء  حاضنة  هي  فرانكفورت  مدينة  كانت 
جرى بين رئيس "لجنة الحوار بين األديان، التابعة 
لمجلس األساقفة المحلي المطران »غيورغ باتسنغ« 

وحوالي مائة شخصية مسلمة 
مثلت مختلف الجليات المسلمة 

المقيمة في ألمانيا.
األسقف األلماني أكد على ان 
هذا اللقاء هو األول من نوعه 
األساقفة  إليه مجلس  دعا  وقد 
لتسليط  ألمانيا  في  الكاثوليك 
الحوار  أهمية  على  الضوء 
اإلسالمي – المسيحي بالنسبة 
كان  وقد  األلماني،  للمجتمع 
في مقدمة المشاركين في هذا 

ورئيس  األلمانية،  اإلسالمية  الرابطة  رئيس  اللقاء 
الجماعة  ورئيس  ألمانيا،  في  اإلسالمي  المجلس 

األحمدية.
في  للمسلمين  ديموجرافياً  هناك تصاعداً  أن  الشاهد 
كما  تكون  لن  فأوروبا  تجاهله،  يمكن  ال  أوروبا 
عهدناها من قبل، وهنا فهي تواجه عدة احتماالت، 
والتطورات  بالتغيرات  أساسياً  ارتباطاً  ترتبط 
اليمين  تيار  تصاعد  استمر  حال  ففي  السياسية، 
المتشدد في كافة أنحاء القارة، وهيمنته على الساحة 
السياسية في عدد من دولها، وحتى إذا قرر أنصار 
هذا التيار المتشدد إغالق الحدود فانه ال يمكن لهم 

إيقاف التغيير.
االتحاد  في  الهجرة  قضية  حسم  يتم  لم  إذا  أما 
النمو  فإن  صارمة  لرقابة  وإخضاعها  األوروبي 
األكثر احتمااًل للسكان المسلمين سيصل بنسبتهم إلى 
 2050 عام  وبحلول  السكان،  عدد  من   %11 نحو 
 %16 إلى  المتحدة  المملكة  في  النسبة  هذه  سترتفع 
وفي السويد إلى 20%  وفي النرويج المجاورة نحو 

17% من السكان.

ماذا تعني األرقام المتقدمة؟
من  مناص  ال  بأنه  القول  إلى  تقودنا  أنها  شك  بال 
المهاجرين  جانب  من  االندماج  طريق  في  السير 
الجدد، وال يعني االندماج هنا ذوبان أو ضياع الهوية 
بالمجتمع،  والفعال  البناء  االلتحام  بل  بالضرورة، 
والهوية  السيرة  على  الحفاظ  ذاته  الوقت  وفي 
والكيان، حتى وأن اكتسى بلمحات ولمسات تفرضها 

البيئة المحيطة.
إن واقعاً جديداً يمكن أن تشهده أوروبا، من التعاطي 
الشروط  فيها  تتوافر  إنسانية  كيانات  لبناء  المزدوج 
اإلنسانية ، وبعيداً عن إسقاطات الماضي، أو إحياء 

النعرات الطائفية والمذهبية الماضية.
قد تكون ألمانيا اليوم هي النموذج المرشح من خالله 
الحكم على مستقبل التعايش والتعاون بين المسلمين 
تاريخياً  األلمانية  العقلية  عرفت  وقد  واألوروبيين، 
بأنها مثال للدقة والتنظيم وااللتزام، فهل ستنجح في 

اجتياز هذا االختبار الحساس؟

إميل أمين 
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د. أمير حمد 

عين على الالجئين

الشاغل  الشغل  هي  الالجئين  وأزمة  قضية  إن 
الداخلية  السياسة  على  المنفتح  األول  والمحور 
كفرنسا  الرابطة  دول  ومعظم  بألمانيا  والخارجية 

واليونان والنمسا وإيطاليا واسبانيا. 
 CSU حزب  ورئيس  الداخلية  وزير  زيهوفر  أجج 
معه  تجاوبها  لعدم  لميركل  بنقده  السياسية  الساحة 
في  منفرد  ألماني  بحل  الالجئين  وإرجاع  لتسفير 
الرابطة األوروبية. يقول منتقدا بأن  منآى عن حل 
ميركل هذه المرأة لم تصل إلى منصب المستشارة 
للمرة الرابعة هذه ولم ينجح حزبها إال لوجوده هو 
ودعمه لها، ولذا فأنه لن يقبل أن تنحيه عن منصبه 
وإذا دعا األمر فأنه سيقدم استقالته بنفسه حفاظا على 
وأقوى  الحاكم ألثرى   CSU كرامته وصيت حزبه 

والية بألمانيا. 

استراحة المحاربين !!
وميركل  وحزبه  زيهوفر  اتفق  بأن  الضجة  هدأت 
ألمانيا  حدود  على  معسكرات  بإقامة  وحزبها 
لتجميع  النمسا  وحدود  بايرن  والية  الجنوبية/ 
قدم  من  كل  وتسفير  ألمانيا  إلى  القادمين  الالجئين 
وتعجيل  األوروبية  بالرابطة  أخرى  دولة  إلى  طلبه 
اجراءات اآلخرين في هذه المعسكرات على الحدود 
وليس بداخلها. وتطلب هذا الحل موافقة النمسا غير 
األوروبي  البرلمان  في  رئيسها صرح  كورتس  أن 
النمسا  حدود  في  المعسكرات  هذه  مثل  اقامة  بأن 
بين  أخرى  اقامة معسكرات  إلى  بالتالي  بالده  يقود 
النمسا وإيطاليا لتأمين حدود بالده وإرجاع الالجئين 
تأمين حدود  الحل األسلم هو  بأن  .. يقول مواصال 
وانسيابية  الالجئين  تدفق  إليقاف  الجنوبية  أوروبا 
دون  الرابطة  داخل  االوروبيين  المواطنين  تحرك 
اعاقة لهم جراء المراقبة والتحري من هوياتهم، هذا 
كما أن الهدف األساسي هو فتح حدود دول الرابطة 
فيما بينها لتسهيل التبادل التجاري والسياحة وتداخل 
تحوصلها.  وليس  بأوروبا  والمواطنين  المجتمعات 
 SPD حزب  فإن  آخر  جانب  ومن  جانب  من  هذا 
مثل  وقد رفض  كان  الحكم  في  الحليف  االشتراكي 
الذي  الخضر  حزب  جانب  إلى  المعسكرات  هذه 
اعتبرها امتدادا لتجربة ترامب إليقاف تدفق الجئين 
واألطفال  بالنساء  الالمبالية  االإنسانية  المكسيك 

وعالجهم ووجودهم في جو آمن. 
بشدة  ميركل  انتقد  الخضر  حزب  بأن  المعلوم  من 
حزبه  وإجراءات  لزيهوفر  خاضعة  اعتبرها  اذ 
أبناء الالجئين بتركيا فيما ظل  ابقاء  لموافقتها على 

الالجئين  اتفاقية  أبرمت  أن  اثر  بأوروبا،  آبائهم 
الرابطة وتركيا، هذا كما وافقت ميركل على تقليص 
عدد الالجئين، وها هي اآلن مجددا توافق على تشييد 

معسكرات الالجئين استجابة لزيهوفر.
والمفرح  للجميع  المحزن  السياسي  الوضع  هو  هذا 
لحزب AFD ، الذي ظل يتهم زيهوفر وحزبه بسرقة 
الالجئين  هجرة  إليقاف  السياسي  برنامجه  وتبني 

وترجيعهم. 
لن   CSU حزب  بأن  الحزب  هذا  متحدث  يقول 
لسرقة  إال  القادمة  البرلمانية  انتخاباته  في  يفوز 
. وفقا الستطالعات   AFD برنامج زيهوفر وحزبه 
ينال  لن   CSU حزب  فإن  القادمة  بايرن  انتخابات 
برنامج  مع  يتماشى  من  يجد  ولن  المطلقة  الغالبية 
يحقق  ظل  الذي   AFD حزب  سوى  المتشدد  حزبه 
نجاحا بعد نجاح لمطاردته ميركل والمطالبة بتنحيها 
المقابل  في  واالهتمام  ألمانيا  من  الالجئين  وإجالء 

باأللمان أوال قبل األجانب. 

كيف ُتربح االنتخابات؟
عندما بدأ زيهوفر بتقلد منصب وزير الداخلية طالب 
ثم  من  وانطلق  الوطن"  "وزارة  إلى  اسمها  بتغيير 
ليس  االسالم  بأن  إذ صرح  االسالم،  دور  لتهميش 
يخوض  اآلن  هو  وها  المسيحية،  ألمانيا  من  جزءا 
معركة حامية ضد الالجئين بإغالق حدود بايرن في 
الميزانية  على  عبئا  واعتبارهم  وترجيعهم  وجههم 

االجتماعية بألمانيا ال غير. 
ان االتفاق بين زيهوفر وميركل بإعادة الالجئين إلى 
الدول التي قدموا فيها طلبات اللجوء، لم يرض النمسا 
السيما ارجاع الالجئين الغير مسجلين والمرفوضين 
إليها كدول  فيها طلباتهم  قدموا  التي  الدول  قبل  من 

مجاورة لجنوب ألمانيا. 
تأجيج زيهوفر  إن  جاء في صحيفة "زود دويتشه" 
ألزمة الالجئين لن يأتي إال بضرر بالغ لحزبه ألن 
الرابطة  الالجئين غير مأمون لضغط  ايقاف هجرة 
على ميركل بعدم اتخاذ قرارات في اقامة معسكرات 
من  مهدد  حزبه  ان  كما  هذا  برأيها،  األخذ  دون 
األساس  حجر  ووضع  مهد  الذي   AFD حزب  قبل 
أوال  األلمان  وتعزيز  ألمانيا  من  الالجئين  إلخراج 

وتحقيق مطالبهم. 
وبالتالي  حزبه  خسارة  تعني  زيهوفر  خسارة  إن 
المطالبة بتنحيه إال أنه لن يقدم نفسه ضحية لوحده 
لمشروع  إلفشالها  معه  ميركل  سيسحب  وإنما 
معسكرات الالجئين وانحيازها إلى صفوفهم. نقول 

لم  الحكم  في  الحليف   SPD حزب  بأن  ونذكر  هذا 
على  الهجوم  أن  إال  المعسكرات،  لهذه  ناقدا  يظل 
زيهوفر وميركل هجوم يهدد استمرار حكم ميركل 

للدورة الرابعة وكذلك إنهاء الحكومة االئتالفية. 
حاولت رئيسة حزب SPD إيجاد حال يوافق برنامج 
الالجئين،  ممرات  و  لمعسكرات  الرافض  حزبها 
سيغادر  الالجئين  من  كبيرا  جزءا  بأن  إذ صرحت 

ألمانيا ألنها ال تتسع لهم كلهم. 

من المعروف أن الرابطة االوروبية ال توافق على 
إال لضرورة قصوى حفاظا على  الثنائية  االتفاقات 
دول  كل  ُقطرية  وليس  االوروبي  البرلمان  هيمنة 
بالرابطة. وفي هذا الصدد صرح رئيس اليونان بأن 
ميركل وعدت بلم شمل الجئين ألمانيا المقيمين في 
اليونان ما يفوق 1000 فرد، أي جلبهم إلى ألمانيا 
في  طلباتهم  المقدمين  الالجئين  ترجع  أن  مقابل 

اليونان وما أكثرهم على حدود ألمانيا مع النمسا. 
كان وقد طالب سيموند غابريل حزب SPD  ـ وزير 
خارجية ألمانيا األسبقـ  بإقالة زيهوفر لخروجه على 
للسياسة  وتخريبه  ولشقه  االوروبية  الرابطة  سياسة 
االوروبية  والرابطة  ألمانيا  بأن  يقول  األلمانية، 
ليستا والية بايرن وأن زيهوفر وزير فحسب وليس 
مستشار أللمانيا وعليه أن يفعل منصبه وال يتجاوزه 

قيد أنملة.
ألمانيا  قبل  من  األخير  القرار  النمسا  تنتظر  أخيرا 
بشأن أزمة الالجئين الحالية التي أثارها زيهوفر، و 
الحدود.  الالجئين على  واستقبال  استيطان  جرثومة 
تكون  لن  بالده  بأن  النمسا  مستشار  كورتس  يقول 
باألجانب  الترحيب  لسياسة  ايجابية  وواحة  وطنا 
ستشدد  النمسا  بأن  وأضاف  ميركل،  بها  وقصد   ،
رقابة حدودها مع إيطاليا إليقاف دخول الالجئين إذا 
أغلقت ألمانيا حدودها وشددت الرقابة إليقاف هجرة 

الالجئين. 

يظل مشروع زيهوفر هذا المرتبط بنجاح حزبه في 
انتخابات والية بايرن والحفاظ على منصب له في 

حزب CSU وكذلك وزيرا للداخلية. 
التحول  هذا  االوروبية  الرابطة  تراقب  اآلن  إلى 
الن  حذرة  بعين  الالجئين  بقضية  الخاص  بألمانيا 
ميركل اتجهت بضغط زيهوفر إلى تشديد اجراءات 
اللجوء إلى درجة اقامة معسكرات لهم . نالحظ أن 
يأتي  األجانب  بخصوص  ألماني  اجراء  أي  اتخاذ 
بردود فعل سريعة من دول الرابطة السيما المجاورة 
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وحده  وبولندا.  وسلوفاكيا  وتشيكيا  كالنمسا  أللمانيا 
حزب SPD  الحليف في الحكم بوسعه داخليا ايقاف 
يخاف  الحزب  هذا  أن  إال  هذه،  زيهوفر  اجراءات 
انتخابات جديدة لتضائل نسبة نجاحه مؤخرا.  تقول 
ألمانيا بحوجة ماسة  بأن   SPD نالس رئيسة حزب
لقانون واضح وجديد لضبط ملف الالجئين والرجوع 
إليه ما ان اختلطت األمور و"هرطق" زيهوفر عابثا 
اآلن  يفعل  كما  لصالح حزبه  والرابطة  بالمستشارة 

مع الالجئين.
من المالحظ أن عدد الالجئين عند الحدود األلمانية 
بايرن ال يتجاوز الجئين كل يوم وهي نسبة ضئيلة 
جدا بمقارنتها بعام 2015 ، اذ وصل عدد الالجئين 
وزير  غابريل  يقول  يوميا.  الجئ   3000 إلى 
خارجية ألمانيا األسبق بأن زيهوفر لم يزل يعان من 
معسكرات  إلقامة  محاولته  وأن   2015 عام  أحالم 
في  نسبتهم  مع  البتة  تتناسب  ال  لالجئين  ممرات  و 
الوقت الراهن، ثم أن النمسا الدولة المجاورة لوالية 

بايرن ترفض إعادة الالجئين إليها. 

مشاكل عدة
بهذا يظل مشروع زيهوفر حلما وان تحقق فسيتسبب 
في ردود فعل دول كثيرة كالنمسا وتشيكيا وسلوفاكيا 
وايطاليا. نعم ال توجد دولة في الرابطة ترغب في 
مراقبة  شددت  فرنسا  حتى  إليها،  الالجئين  اعادة 
الطرق على  اغالق  درجة  إلى  ايطاليا  مع  حدودها 

الحدود. 
كما  لمواطنيها  الحدود  المفتوحة  أوروبا  هذه  ليست 
بداخلها  الالجئين  تحرك  فمراقبة  الرابطة،  أرادتها 
من دولة إلى أخرى أدى إلى مراقبة الحدود وتعطيل 

السياحة والتبادل التجاري. 
زيهوفر  تحدي  واإلعالم  الصحافة  شغلت  ومثلما 
لميركل وإلزامها بفترة معينة إليقاف دخول الالجئين 
بهذا  االيطالية  الصحافة  شغلت  بايرن  واليتها  إلى 

وصفتــــه  اذ  التحــدي 
باالنتحــــــار السيــــاسي 
ميركــــــل  وضــــــعف 
المستشارة المرموقة أمام 

وزير داخليتها. 
بحزب  برلماني  تحدث 
SPD االشتراكي الحليف 
فنك  اذاعة  في  الحكم  في 
"شغل  قائاًل:  االلمانية 
بقضية  ألمانيـــا  زيهوفر 
درجــــــــة  إلى  الالجئين 
عطلت الحكومة اهتمامها 
لقضايـــــا أخرى مهمــــة 
االيجــــــارات  كتخفيض 
جديــــدة  سكنات  وتشييد 
ورفع المعاشات ومجابهة 
البطالة واالهتمام برعاية 
العجزة". يقول هذه ألمانيا 
من ناحية وهي صورة ال 

تختلف كثيرا عن بقية دول الرابطة التي تعاني من 
ارتفاع نسبة بطالة الشباب السيما في جنوبها. 

األوروبية  الرابطة  ويجابه  يتحدى  ترامب  يزل  لم 
إلى  هذا  الرد،  على  ويكرهها  االقتصادية  بالحرب 
جانب تشويهه لصورة االتحاد االوروبي الذي وصفه 
وتتكسب  لتسيطر  ألمانيا  صنعته  اقتصادي  بسوق 
منه، كما أنه ال يفتأ يأتي بصورة مشوهه لفتح ألمانيا 
حدودها لالجئين المجرمين واإلرهابيين وفقا لقوله. 
أمريكا  مدافعا عن سياسة غلق حدود  ترامب  يتابع 
أمام المكسيك، بأنه ال يريد أن تصبح أمريكا كألمانيا 

مسرحا للفوضى وعنف األجانب والالجئين. 
وقد أجريت دراسة بإنجلترا بعد خروجها من الرابطة 
األوروبية فوضح معظم االنجليز الرافضين للرابطة 
إلى  واإلرهابيين  الالجئين  تسرب  يخافون  بأنهم 

إنجلترا وتحويلها بالتالي إلى وطن خوف وتخلف. 
الخارجية مجددا على زيهوفر  يقول غابريل وزير 
التحديات ومشكلة االوروبيين  إلى مثل هذه  االنتباه 
أيرلندا وشمالها ورفض إنجلترا دفع رسوم مغادرتها 
للرابطة ـ قرابة 50 مليار يورو ـ ال حياة لمن تنادي 
االنتخابات  في  حزبه  بإنجاح  مشغول  فزيهوفر 
الالجئين  يقدم  أن  أسهل  وما  القادمة.  البرلمانية 

المستضعفين هبة لمرشحي حزبه ليصوتوا له.

التحايل الكبير على الالجئين
و  معسكرات  أن  وموضحة  مدافعة  ميركل  تقول 
ممرات الالجئين يظل بها الالجئون ليومين أو ثالثة 
فقط،  كما خصصت بها أماكن للنساء واألطفال. أما 
وجود مثل هذه المعسكرات على حدود ألمانيا يسهل 
في  وجودهم  يمثل  اذ  المرفوضين  الالجئين  تسفير 
منطقة محايدة وغير  في  المعسكرات وجودهم  هذه 
تابعة أللمانيا، مما يتوافق مع لوائح تسفير الالجئين 
وجود  على  التحايل  يتم  بهذا  األوروبية،  بالرابطة 

الالجئين بألمانيا. 
شهد البرلمان األلماني في االسبوع األول من شهر 
يوليو عراكا سياسيا حادا حول ملف الالجئين بدءا 
 4 ميالده  عيد  يوم  في  الداخلية  وزير  زيهوفر  بنقد 
يوليو، اذ وصفه رئيس حزب اليسار بسياسي فاشل 
سياسته  جراء  منصبه  من  طرده  أو  تنحيه  واقترح 
التجريبية لقضية الالجئين. جلس زيهوفر 69 عاما 
االتهامات  هذه  ليسمع  البرلمان  في  حزينا  مرتبكا 
الخطب  تنوعت  كما  هذا  ميالده،  عيد  يوم  في 
من  فمنهم  الالجئين  قضية  استهداف  في  البرلمانية 
بمالبس  الالجئين  وقدوم  السياحي  باللجوء  وصفه 
سياحية ومنهم من وصفه بالتالعب واستغالل خزينة 

الدولة..! 

طالبت ميركل بعد ان احتدت أزمة الالجئين وضغط 
بإغالق  عليها  الرابطة  ودول  األلمانية  األحزاب 
الحدود في الساحل االيطالي فيما رحبت به حكومة 
تستعد  أوروبا  هي  وها  المتطرفة.  اليمينية  إيطاليا 
الالجئين  وجه  في  وتحصينها  حدودها  إلغالق 
صدا  الجنوبية  حدودها  في  تفعل  فرنسا  بدأت  كما 
وتسلل  المتوالية  االرهابية  واالعتداءات  للهجمات 

الالجئين. 
يحدث هذا وبعض دول أفريقيا كالسنغال تعاني من 
األوروبية  السفن  الصطياد  البحري  الصيد  أزمة 
الكاميرون  بتقنيات عالية حديثة وكذلك  في ساحلها 
مواطنيها  باستعداد  والفقر  األهلية  بالحرب  المهدد 
المعادلة  إن  أوروبا.  تجاه  جديدة  ضخمة  لهجرات 
واضحة فكلما استغلت أوروبا أفريقيا بعد استعمارها 
لها وأغلقت الحدود في وجه الالجئين اشتدت الهجرة 
الهجرة  فقط  األمني...  الوضع  واضطرب  السرية 
الشرعية ومساعدة أفريقيا هما الحالن الناجحان لحل 

القضية.
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عادل فهمي

هجرة  سياسة  على  األوروبيين  القادة  خالف  رغم 
ولجوء موحدة، فإنهم متفقون على أمر واحد، وهو 
إيقاف الهجرة غير القانونية عبر البحر المتوسط عن 
طريق مهربي البشر. ولتحقيق هذا الهدف، تعهدت 
دول االتحاد األوروبي -بالتنسيق مع األمم المتحدة- 
األشخاص  لنقل  التوطين  إعادة  برامج  بتعزيز 
طرق  عبر  أوروبا  إلى  الدولية  للحماية  المحتاجين 

آمنة.
التابعة  الالجئين  لشؤون  العليا  المفوضية  وأطلقت 
ألف   50 توطين  إلعادة  برنامجاً  المتحدة  لألمم 
شخص في أوروبا حتى نهاية عام 2019. وبحلول 
الدول  تعهدات  تجاوزت  العام،  هذا  من  مايو  أيار/ 
المحتاجين  األشخاص  توطين  بإعادة  األوروبية 
من  كل  تعهدت  حيث  الرقم،  هذا  الدولية  للحماية 
شخص  آالف   10 توطين  بإعادة  وفرنسا  ألمانيا 
بإعادة توطين  التزامها  السويد  لكل منهما، وأعلنت 
إنها  المتحدة  المملكة  قالت  بينما  شخصاً،   8850

ستعيد توطين 8800 شخصاً في إطار البرنامج.
المستخدمة  المصطلحات  بين  نفرق  أن  يجب  وهنا 

أخيرا في موضوع الهجرة واللجوء:
بلد  إلى  اللجوء  التوطين: تعني إرسال طالب  إعادة 
ثالث، غير بلده األصلي وغير البلد الذي وصل إليه 

ألول مرة إذا كان مهدداً بالخطر فيه.
إعادة التوزيع: يشير مصطلح "إعادة التوزيع" إلى 
أخرى  إلى  أوروبية  دولة  من  اللجوء  طالبي  نقل 
البلد  في  اللجوء  بطلب  للبت  األوروبي  االتحاد  في 
إيطاليا  أو  اليونان  في  اللجوء  لطالبي  يحق  الجديد. 
فقط االنتقال إلى دول أخرى في االتحاد األوروبي.

اإلعادة إلى الوطن: اإلعادة إلى الوطن هي إرسال 
طالب اللجوء إلى بلده األصلي، حيث يحق لالجئين 
العودة إلى بلدهم األصلي إذا رغبوا في ذلك، وفقاً 

للمفوضية األوروبية. 
اللجوء  المضيفة طالب  الدولة  تجبر  فيه  الترحيل:  

على الخروج منها.

برنامج إعادة التوطين
ثالث،  بلد  إلى  الالجئ  إرسال  تعني  التوطين  إعادة 
غير بلده األصلي وغير البلد الذي وصل إليه ألول 
يتم االعتراف بهم  مرة. وهذا ينطبق فقط على من 
الالجئين  العليا لشؤون  المفوضية  قبل  كالجئين من 
التابعة لألمم المتحدة (UNHCR)، كحال السوريين 
إلى  لجوء  طلبات  وقدموا  بلدهم  من  هربوا  الذين 

أوروبا في تركيا أو األردن أو لبنان مثاًل.
وهناك ثالثة مبادئ أساسية إلعادة التوطين:

النفسية، أو عندما يكون العالج المناسب غير متاح.
- المحتاجون للمعالجة الطبية.

- النساء والفتيات المعرضات للخطر بسبب جنسهن.
التوطين هي  إعادة  العائلة، عندما تكون  لم شمل   -
الطريقة الوحيدة للم شمل أفراد العائلة الذين انفصلوا 

عن بعضهم.
العليا لالجئين  المفوضية  الدول على  وتعتمد معظم 
التوطين.  إلعادة  المحتاجين  األشخاص  لتحديد 
األمم  مفوضية  من  الطلب  بتقييم  دولة  كل  تقوم  ثم 
المتحدة لشؤون الالجئين وتقرر منح إعادة التوطين 

وفقاً لسياساتها وقوانينها.
عدد كبير من الذين تمت إعادة توطينهم في ألمانيا 
هم من النساء واألطفال وكبار السن، كما يتم قبول 
ممكناً،  ذلك  يكون  عندما  معاً  الواحدة  العائلة  أفراد 
حيث أن نسبة 88 بالمائة من العدد اإلجمالي الذي 
تم قبوله في ألمانيا بموجب خطة إعادة التوطين كان 

للم شمل العوائل.

تخفيف العبء عن الدول المستقبلة ألكبر عدد من 
الالجئين

برامج  بموجب  قبولهم  يتم  الذين  المهاجرون  يأتي 
مختلفة  مناطق  في  دول  عدة  من  التوطين  إعادة 
استقبلت  و2017   2012 عامي  فبين  العالم.  حول 
ألمانيا الجئين من الدول التالية ضمن برنامج إعادة 
مصر   ،  (177) لبنان   ،  (202) تونس  التوطين: 
 ،  (1458) تركيا   ،  (204) السودان   ،  (557)

سوريا (207) ، اندونيسيا (114).
سوريا  من  الالجئون  شكل   ،2017 عام  وفي 
األشخاص  ثلثي  الديمقراطية  الكونغو  وجمهورية 
الذين حددتهم المفوضية إلعادة توطينهم. كما تمت 
القريبة  البلدان  في  المقيمين  الالجئين  توطين  إعادة 
من مناطق األزمات، مثل تركيا ولبنان المجاورتين 
وتونس  للسودان،  المجاورة  ومصر  لسوريا، 

المجاورة لليبيا.

1. استقبال الالجئين الذين هم بحاجة للحماية.
2. قبول الالجئين الذين عاشوا في بلد ثالث لبعض 
الوقت مع عدم توفر إمكانية اندماجهم في المجتمع 
في ذلك البلد، وعدم قدرتهم على العودة إلى الوطن.
المتأثرة  الدول  من  غالباً  التوطين  إعادة  تتم   .3

باستقبال موجات كبيرة من الالجئين.
برنامج  في  بلداً   37 شارك   ،  2016 عام  في 
األخيرة  السنوات  وفي  التوطين.  إلعادة  المفوضية 
رأس  على  األمريكية  المتحدة  الواليات  تربعت 
قائمة دول إعادة التوطين في العالم، كما أمنت كندا 
كبيراً  أوروبا عدداً  وأستراليا وبلدان غرب وشمال 

من األماكن إلعادة توطين الالجئين.

إعادة التوطين في ألمانيا
مبادئ  األلماني  التوطين  إعادة  يرنامج  يتبع 
ألمانيا  في  المقبولين  األشخاص  ومعظم  المفوضية. 
المعايير  من  األقل  على  واحدا  معيارا  يستوفون 
والالجئين  للهجرة  االتحادي  للمكتب  وفًقا  السابقة، 
(BAMF). وفي شباط/فبراير من هذا العام، أكملت 
المفوضية  برنامج  ضمن  حصتها  استقبال  ألمانيا 
للعام 2016-2017، حيث وصل  التوطين  إلعادة 
العام  وفي  البرنامج.  إطار  في  ألمانيا  إلى   1600
استقبال  على  ألمانيا  وافقت   ،  2019-2018
10200 شخص من المحتاجين إلعادة التوطين في 

إطار البرنامج األوروبي.

من هم األشخاص المحتاجون للحماية؟
الحماية  تأمين  إلى  التوطين  إعادة  برامج  تهدف 
الدولية لألشخاص الذين تنطبق عليهم أحد المعايير 

التالية على األقل:
- المحتاجون للحماية القانونية أو النفسية.

- الناجون من التعذيب أو العنف، السيما في األماكن 
التي يمكن أن تؤدي فيها عمليات اإلعادة إلى الوطن 
أو ظروف اللجوء الصعبة إلى المزيد من الصدمات 
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اكتسبت فرقة الراب االسكتلندية »اآلباء الصغار« ثناًء 
اإللكترونيكا  الهيب هوب وأسلوب  بين  لمزجهم  نقدًيا 
البريطانية  بالجائزة  فازوا  واإلنجيلي.  الموسيقي 
الفنيّة  وعروضهم  العام،  أللبوم  ميركوري  المرموقة 

تحت الطلب في أوروبا بحيويّتها وجّوها الرائق.
دي  (بي  إسرائيل  مقاطعة  حركة  علنًيا  الفرقُة  تدعم 
االستثمارات،  وسحب  لـ»المقاطعة،  اختصاًرا  أس) 
وفرض العقوبات« على إسرائيل. بي دي أس تطالب 
الشركات والناس بتجنب التعاون مع إسرائيل احتجاًجا 
ألمانيا  في  السياق  ولكن  للفلسطينيين.  معاملتها  على 
اليهودية«  »الدولة  بمقاطعة  فالمناداة  تماًما:  مختلٌف 
تحمُل في داخلها ارتباًطا تاريخًيا بالنازيّة، ولذا يُرى 

الحراك على نطاق واسع كحراك ُمعاٍد للساميّة.
المشهد  يمتُد نحو  المقاطعة  متناٍم حول حراك  خالٌف 
اليهود في  الهجمات على  ازدياد  األلماني مع  الثقافي 
ألمانيا، ووقوع إسرائيل تحت ضغط قتلها للمتظاهرين 
الفلسطينيين على حدود قطاع غّزة. بسبب هذا الخالف 
انقسمت مهرجانات فنية وموسيقية كان هدفها تعزيز 
الحوار الثقافي، بل أّجج الخالف عداوًة بين عمدة مدينة 
 ،»Pink Floyd« ميونخ َو»روجو واترز« من فرقة

الفنان المحبوب في ألمانيا.
يروي تقرير مراسلو صحيفة »نيويورك تايمز« 
ألمانيا:  باستعراض ما يحصل اآلن في  في برلين 
المحبوب  واترز  الفنان  مع  سجااًل  يخوُض  العمدة 
جدار  سقوط  بعد  أّداها  التي  الجدار«  »أمسية  بسبب 
برلين. نشَر العمدة تصريًحا على موقع المدينة مدفوًعا 
انتقَده  ميونخ،  في  األخير  ووترز  عرض  من  بالقلق 
فيه على مالحظات أبداها في األعوام الماضية. اتهَم 
الُمعادية  المقاطعة  لـ»حمالت  بدعمه  الفناَن  العمدُة 
يهودي  »لوبي  وجود  ُمتوهًما  إسرائيل،  للسامية ضد 
غير عادي«، وراسًما مقارنًة بين الوضع السياسي في 
إسرائيل والجرائم النازية التي ال نظيَر لها ضد اليهود 

في أوروبا«.
ُمحامي الفنّان واترز طلَب خطًيا من العمدة أن يسحب 
لي ناكف سياسة إسرائيل مراًرا  تصريحه قائاًل: »ُموكَّ
وتكراًرا، وكان يدعو ألعوام عديدة إلى احترام حقوق 
اإلنسان للجميع. لم يتحدث في أي وقت بشكل مسيء 

لليهود، ولم يُصّرح بشيء من هذا القبيل«.

انتقاد إسرائيل ُمعاداٌة للسامّية؟
أّن  إلى  ُمشيًرا  التقرير حديثه عن بي دي أس،  يُتابع 
المواجهات في حُرم  بإثارة  المقاطعة معروٌف  حراك 
الفنانين  وبـ»إجبار«  الُمتحدة،  الواليات  في  الكليّات 
على الوقوف في جانب دوَن اآلخر. اآلن وبدعم فنانين 
بريطانيين يرتفُع سهم الحراك في ألمانيا، حيُث عانى 

لجذب االنتباه.
في  قاَل  أس،  دي  بي  مؤسسي  أحُد  البرغوثي،  عمر 
بسحب  الفني  المهرجان  قرار  إن  إلكتروني:  بريد 
للفرقة، بعَد طلبه منهم أن يتخلّوا عن موقفهم  دعوته 
اتُخذ  القرار  َيعني »رقابًة« عليهم. هذا  الحراك،  من 

أفعال من ممثلين آخرين أظهروا حساسية  بعد ردود 
القضية.

يتلقى المهرجان مثل كثير من الفعاليات الثقافية غرَب 
ألمانيا تموياًل حكومًيا من الحكومة التي تشجب الحراك 
على مستويات مختلفة. الدعم الرسمي إلسرائيل أمٌر 
َر  ال يُناقش في ألمانيا ما بعد الحرب. في 2016، مرَّ
الوسطي،  اليميني  ميركل،  أنجيال  المستشارة  حزب 
السامية  لمعاداة  ترّوج  أس  أن »بي دي  يعتبر  قراًرا 
هذه  كانت  لو  حتى  للصهيونية،  ُمعاداٌة  أنها  على 
كرُه  والعشرين،  الحادي  القرن  برداء  ُمقنعًة  الدعوى 

اليهود يظلُّ كرًها لليهود«.
كالوس ليدرر، وزير الثقافة، من حزب »اليسار«  قال 
في تصريح عبر البريد اإللكتروني للصحيفة أن قيادة 
ويؤكد  المطلق«،  والحقد  »الكذب  تنشر  أس  دي  بي 
أن  »يجب  المقاطعة  لحمالت  يرّوج  من  كان  أًيا  أن 
يُسمى بمعاٍد للساميّة، وأن يستعد للتعامل مع مقاومتنا 
أنها  قائلًة  السامية  معاداة  تُهم  الحركة  تنكر  الثابتة«. 
على  وليس  اإلسرائيلية«،  »السياسات  على  تحتُج 
اليهود. وتشير إلى وجود ُمتابعين يهود داخل الحراك.
مركز  رئيسة  شبرينغورم،  شيوالر-  شتيفاني  تقوُل 
إن  التقنيّة:  برلين  جامعة  في  السامية  معاداة  أبحاث 
دعوات مقاطعة إسرائيل في ألمانيا تستحضُر الدعوة 
وطنيّة  كدعوة   1933 عام  انطلقت  التي  الشبيهة 
ُرسمت  حين  وتجارتهم،  اليهود  أعمال  لمقاطعة 
اليهودية. »المقاطعة  المحاّلت  نجمة داود على نوافذ 
تتابع  االحتجاج«،  وجوه  من  وجٌه صعب  ألمانيا  في 
تماًما،  مختلف  رنين  الدعوة  لهذه  »تاريخًيا  شتيفاني: 
ولذا  إثنية.  أقلية  النازية ضد  كأولى خطوات  ببساطة 

فالمقاطعة ببساطة غير مقبولة«.

قرار مهرجان »Ruhrtriennale« بدعوة الفرقة كان 
غريًبا منذ البداية، بما أن موقفها من إسرائيل ُمعلن منذ 

وقت طويل. 
في العام الماضي انسحبت الفرقة من مهرجان »ثقافُة 
البوب« في برلين بعد أن علموا أن السفارة اإلسرائيلية 
يقفون في صّفها.  إسرائيليين  لفنانين  مادًيا  تقدم دعًما 
عّدة فنانين انسحبوا لنفس السبب ُمنذرين بما قد يحصل 

حين يُلغي المهرجان حضور الفرقة في هذا العام.
ح المهرجان في بيان له في 13 يونيو (حزيران)  صرَّ

يعتبر  ال  أنّه  الماضي 
انتقاَد  وال  الفرقة 
اإلسرائيلية  السياسات 
للسامية.  ُمعادًيا 
حال  كل  و»على 
بنفسه  المهرجان  ينأى 
بي  أشكال  كافة  عن 
أن  وترجو  أس،  دي 
أية  هنالك  يكون  ال 
الحملة«،  مع  روابط 

حملة المقاطعة.

تهديٌد فنّي
بعيًدا عن صياغة البيان الُمنمقة، ستّة ممثلين، بما فيهم 
لبنانيون، انسحبوا من المهرجان ُمعلقين على  فنانون 
الموسيقيّة  أندرسون،  لوري  وهّددت  التعبير.  حرية 
بريد  في  وقالت  باالنسحاب.  األمريكية،  والفنانة 
إلكتروني لها: »لدي مشكلة كبيرة مع أن أكون جزًءا 
من مهرجان يطلُب من الفنانين أن يفصلوا أنفسهم عن 

قناعاتهم والتزاماتهم، مهما كانت«.
ومن   – لوري  مثل  أساسي  فناٍن  خسارة  خطر  أمام 
المحتمل فنانين آخرين أيًضا – قلَبت مديرة المهرجان، 
ُمعلنًة  الُمعاكس،  االتجاه  نحو  الدّفة  كراب،  ستيفاني 
أن  الفرقة  من  طلبت  أنها  (حزيران)  يونيو   21 في 
أنها  التأكيد على  التشكيلة، مع  تنضم مرًة أخرى إلى 
ال »تشاركهم موقفهم تجاه بي دي إس«. وعلى موقع 
حت ستيفاني: »أؤمن أننا نحتاج إلتاحة  المهرجان صرَّ

المجال لمنظورات وروايات مختلفة«.
جيمس  يقول  كما  الجديد  العرض  الفرقة  رفضت 
هاتفية  مقابلة  قال في  الذي  أعمالها،  ستانسون، مدير 
أنهم شعروا بعدم االرتياح للعودة إلى فعالية رفضتهم. 
واعتبَرت الفرقة في تصريح سابق أنَّه »خطأ وظالم 
نُبعد أنفسنا عن  بشّدة« أن يطلب »المهرجان منّا أن 
في  بظهورنا«  يُسمح  كي  اإلنسان  لحقوق  مبادئنا 
الفعالية. لن تنّفذ الفرقة أيّة فعالية في ألمانيا تتلقى دعًما 
ستانسون،  يقول  كما  المنظور،  المستقبل  في  حكومًيا 
دي  البي  حول  النزاع  المشكلة.  نفس  وقوع  الحتمال 

أس قد انطلق بالفعل.

مهرجان في مدينة أوسنابروك الشمالية الغربية رفض 
دعوات لمنع سامر الظاهر، منتج موسيقى إلكترونية 
مجموعة  جيه.  دي  كعازف  المشاركة  من  سورّي، 
من الُمحتجين قالت إن الظاهر دعَم بي دي أس. وفي 
عضًوا  كونه  اتهام  الظاهر  أنكَر  للمهرجان  تصريٍح 
في الحراك، وأضاَف على كالمه مدير المهرجان أنَّ 
»المساواة بين انتقاد سياسات إسرائيل ومعاداة السامية 

تبسيٌط وَخطير«. 
المقاطعة  فنانين يدعمون حراك  قاَل عّدة  برلين  وفي 
أنهم لن يشاركوا في مهرجان ثقافة البوب لهذا العام 

في أغسطس (آب).
حتى اآلن لم ينسحب أّي فنان ألماني. 

قرر مهرجان فّني كبير في ألمانيا أن ُيخرج فرقًة فنّية من المهرجان بسحب دعوته لها؛ ليشتعَل لغط ال دخَل له بموسيقى المجموعة وفّنها، وإنما 
بحساسيات تعيشها ألمانيا ما بعد الحرب العالمية الثانّية. حساسيات تجاه اليهود والصهيونّية ودولة إسرائيل. 

محمد عبد المنعم
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صبري هالل

االتهامات األميركية الغاضبة للرئيس ترامب الحقته 
قبل نزوله عن منصة المؤتمر الصحفي المشترك مع 
الظاهر  بوتين، محورها  الروسي فالديمير  الرئيس 
األميركية  االستخباراتية  المؤسسة  لتقارير  تعريته 
الرئاسية،  االنتخابات  في  روسيا  ضلوع  حول 
له  كان مرسوماً  مما  أبعد  مدى  إلى  ذهابه  وباطنها 
في البعد االستراتيجي للتقارب والتصالح مع روسيا. 
وشكل اللقاء الثنائي بين الرئيسين مادة إضافية للنيل 
تنازالت  جملة  على  أقدم  بأنه  واتهامه  ترامب  من 

“للثعلب بوتين.”
إزاء  ترامب  لدونالد  التصالحي  الموقف  وأثار 
داخل  حتى  صدمة  القمة  خالل  بوتين  فالديمير 
معسكر الرئيس األميركي، لكن أعضاء الكونغرس 
محدودة  وسائل  سوى  يملكون  ال  الجمهوريين  من 

الحتواء الرئيس المتقلب.
انتقاد  إلى  عادة  يميلون  ال  الجمهوريين  أن  ومع 
صفوف  إلى  المرة  هذه  انضموا  أنهم  إال  رئيسهم 
بالتدخل في  المتهمة  لتأكيد أن روسيا  الديمقراطيين 
تشكل  تزال  ال   2016 للعام  الرئاسية  االنتخابات 
النصفي  التجديد  انتخابات  موعد  دنو  مع  تهديدا 

ألعضاء الكونغرس في نوفمبر/تشرين الثاني.
كاميرات  أمام  بدا  الذي  الرئيس  على  هؤالء  ورد 
العالم أجمع وكأنه يبرئ ساحة نظيره الروسي بعد 

لقائهما على انفراد في فنلندا.
لوكاالت  خيانة  سلوكه  شكل  كثيرين  إلى  وبالنسبة 
التنديد  على  أجمعت  التي  األميركية  االستخبارات 
بهجوم منسق من قبل السلطات الروسية ضد العملية 

االنتخابية في الواليات المتحدة.
ابتعدنا  "لقد  ساس  بن  الجمهوري  السناتور  وعلق 
عن الواقع"، متهما ترامب بمجاملة "بلطجي أصبح 
الرئيس  قول  على  تعليقا  وذلك  روسيا"،  طاغية 
األميركي إنه ال يرى "سببا" للشك في تدخل روسي.

كم من زلة
بعض  لكن  لسان  زلة  كان  األمر  أن  ترامب  وأكد 
أخذ  اتجاه  في  يدفعون  باتوا  الكونغرس  أعضاء 
أسبوع  بعد  الخارجية  السياسة  واحتواء  المبادرة 
مباشر  بشكل  ترامب  فيه  انتقد  حافل  دبلوماسي 
الدول األعضاء في حلف شمال األطلسي واالتحاد 

األوروبي.
وكتب الجمهوري بوب كوركر رئيس لجنة الشؤون 
الخارجية في مجلس الشيوخ على تويتر "لم تعد هناك 
الكونغرس  ليتدخل  الوقت  "حان  مضيفا  ضوابط"، 

بشكل أكبر واستعادة حقوقنا".
غراهام  ليندساي  الجمهوري  السناتور  علق  كما 
سياسيا"،  خطأ  سيشكل  بشيء  القيام  "عدم  بالقول 
ترامب، مضيفا  يكون منسجما مع  ما  أنه غالبا  مع 
 11 اعتداءات  نوع  من  "احتمال  روسيا  تدخل  أن 

سبتمبر/ايلول يمكننا الحؤول دون وقوعه".
وتقدم عضو الكونغرس الجمهوري أيضا جيف فليك 
باقتراح يعيد التأكيد على قناعة أجهزة االستخبارات 
ستتحمل  موسكو  وبأن  روسي  تدخل  بحصول 

مسؤولية أفعالها لكن دون المضي أبعد من ذلك.
ماركو  السناتور  به  تقدم  كان  أقدم  اقتراحا  لكن 
روبيو يعود بقوة في هذه المرحلة فهو يقترح فرض 
جديد  تدخل  حال  في  روسيا  على  تلقائية  عقوبات 
في االنتخابات. وألمح زعيم الغالبية الجمهورية في 
عرض  إمكان  إلى  ماكونيل  ميتش  الشيوخ  مجلس 

النص على التصويت.
جديدة  لوالية  فليك  أو  كوركر  من  أي  يترشح  ولن 
الباقين  لكن  علنا  ترامب  انتقاد  بإمكانهما  وبالتالي 
ال يمكنهم المجازفة إذ أن حادثة مارك سانفورد ال 
العضو  هذا  خسر  فقد  األذهان،  في  حاضرة  تزال 
في مجلس النواب الذي شن الرئيس حملة ضده بعد 
كاروالينا  في  لحزبه  أولية  انتخابات  في  له  انتقاده 

الشمالية لصالح مرشح آخر موال لترامب.
اس  بي  "سي  شبكة  أجرته  استطالع  كشف  كما 
األعضاء  من  بالمئة   68 أن  الخميس  ونشر  نيوز" 
ترامب  أداء  يؤيدون  الكونعرس  في  الجمهوريين 

خالل قمة هلسنكي.
إال أن الجمهوريين ال يملكون سوى غالبية محدودة 

في مجلس الشيوخ )51 مقعدا في مقابل 49(  وفي 
غياب جون ماكين الذي يعاني سرطانا في الدماغ، 

تكفي معارضة صوت واحد لقلب النتيجة.
وقال السناتور الديمقراطي براين شاتز "كل ما نحن 
الجانب  في  يكون  أن  يريد  هو شخص  إليه  بحاجة 

الصحيح من التاريخ".

شك وقلق
بلومنتال  ريتشارد  الديمقراطي  السناتور  وعلق 
داخل  تزايد"  في  القلق  موجة  أن  "أعتقد  بالقول 

الحزبين الرئيسيين.
ويريد بلومنتال على غرار أعضاء آخرين أن يمثل 
المترجم الذي رافق ترامب خالل لقائه على انفراد 

مع بوتين أمام الكونغرس لمعرفة ما قيل بالفعل.
لكن الجمهوريين يفضلون االستماع إلى شهادة وزير 
الخارجية مايك بومبيو ومستشار األمن القومي جون 
بولتون اللذين من المفترض أنهما على اطالع على 

مضمون المحادثات.
ودعت كبرى وسائل اإلعالم األميركية الجمهوريين 
الذين يتمتعون بالغالبية في المجلسين إلى التدخل من 

أجل احتواء ترامب.
وتحت عنوان "حان الوقت لنرفع الرأس"، حضت 
التصويت  الكونغرس على  تايمز  نيويورك  صحيفة 

على مذكرة بحجب الثقة بعد قمة هلسنكي.
المحافظة  جورنال  ستريت  وول  صحيفة  أن  إال 
اعتماد  الكونغرس  أعضاء  على  أن  اعتبرت 
"تقليص  أجل  من  ترامب  الحتواء"  "إستراتيجية 

هامش التحرك الدبلوماسي المتاح له".
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الخدمات التي نقدمها تشمل:
القضايا مع  أنواع  بجميع  والموكلين  العمالء  وتمثيل  استشارات   -1
عدد من المحامين والمستشارين القانونيين األكفاء والمؤهلين لدى:

   ← قانون األجانب
   ← القانون العائلي
   ← قانون الجنايات

   ← قانون وسائل النقل
   ← قانون الشؤون االجتماعية

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

   ← دائرة اللجوء
   ← دائرة العمل/الشؤون االجتماعية

   ← البلديات
   ← محاكم

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

3- مجاالت الترجمة
   ← وثائق وشهادات رسمية

   ← معامالت قضائية وقانونية
   ← شهادات خبرة وعمل

   ← تقارير طبية
   ← ترجمة رخصة القيادة

   ← جميع أنواع العقود
   ← عقود بأنواعها

Zur unseren Leistungen zählen:

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

تحتاج مساعدة لدى السلطات؟
Hilfe bei Behörden?

تبحث عن مترجم فوري؟
Dolmetscher gesucht?

تبحث عن محامي؟
Anwalt gesucht?

استشارات
مرافقة
خدمات
Beratend
Begleitend
Unterstützend

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

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

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

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

العربية والعكس أيضاً
4- تخليص المعامالت وتصديق الوثائق المترجمة.

5- تعبئة االستمارات والطلبات لدى الدوائر والمؤسسات الرسمية  
    والخاصة.

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

    سيارة ...(

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

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

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

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

 Unser Team  فريق العمل

مكتب نافا للخدمات العامة واالستشارات
المستشار العائلي زكريا وهبي

المهندس نادر وهبي

Zakareia Wahbi 
(erfahrener Berater) 

und das Nawa Consulting 
& Services Team
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الجارين  بين  ما  الوطيس  حامية  حرٌب  تدور 
كانت  وقد  ليبيا،  في  النفوذ  على  األوروبيين 
ترينتا  إليزابيتا  اإليطالية  الدفاع  وزيرة  تصريحات 
لنظيرتها  تحذيراتها  وّجهت  إذ  الشأن،  بهذا  قاطعًة 
الفرنسية فلورنس بارلي من التدخل في الشأن الليبي، 
وقالت بصريح العبارة كما نقلت صحيفة الجورنال 

اإليطالية: »لنكن واضحين، القيادة في ليبيا لنا«.

من  تبقى  ما  أبرز  تُعتبر  ليبيا  فإن  إليطاليا  بالنسبة 
إلى  وبوابتها  الثانية،  العالمية  الحرب  قبل  ما  نفوذ 
الشرعيين  غير  للمهاجرين  أخيًرا  ومحًطا  أفريقيا، 
قبل ركوبهم البحر المتوسط، وكنًزا بعيد األمد، ليس 

سهاًل أن تخسره أو تُفاوض عليه.

اإلمبراطورية.. ُحلم ماكرون
في  مكانها  البريطاني  الخروج  بعد  فرنسا  حجزت 
ومتحّملًة  برلين  مشاركًة  للقيادة،  األوروبية  القمرة 
معها العبء األوروبي. يرى ماكرون نفسه »ملًِكا« 
تمل من  تقارير إعالمية ال  أن  فرنسا، ورغم  على 
وصفه بهذا األمر، إاّل أنّه ال يمتعض وال يتحمل حتى 
عناء نفي التهمة عنه، ويزيد في الشعر بيًتا فنجده في 
كتاب »ماكرون ألجل ماكرون«، الذي يحاور فيه 
حول  الفرنسّي  الرئيس  فوتوإرينو  إيريك  الصحفي 
وجهات نظره في الفلسفة والسياسة والهجرة وأوروبا 
الحديث حول  ويأتي  األخرى،  القضايا  من  والعديد 
تترنح  تزال  ال  فرنسا  إن  فيقول  الفرنسية،  الثورة 
من آثار الثورة الفرنسية، وأن الديمقراطية الفرنسية 
دائًما ما تبدو غير كاملة؛ إذ يوجد بها بعض الفراغ، 

هذا الفراغ هو وجود ملك.
يتعامل ماكرون في الداخل والخارج على هذا النسق، 
وال يتوّرع عن االستهزاء برؤساء مستعمرات بالده 
السابقة، وال تتوه عن الذاكرة سخريته الشهيرة من 
رئيس بوركينا فاسو في عقر داره، نوفمبر (تشرين 

الثاني) من العام الماضي، 2017.
أركان  رئيس  مع  مفتوح  صدام  في  ماكرون  دخل 
أبلغ األخير  إذ  فيلييه،  السابق، بيير دو  جيش بالده 
لجنة برلمانيًة اعتراضه على قرار الرئيس بخفض 
يلبي  ال  فيلييه  دو  رآه  ما  وهو  الدفاع،  موازنة 
مكانته  على  ليحافظ  الفرنسي  الجيش  طموحات 
الدولية. جاء رّد ماكرون عنيًفا وصارًما، موّضًحا 
قائٍد  إرادة  مع  الرئيس  إرادة  اختلفت  حال  في  أنه 
في الجيش، فعلى هذا القائد أن يرحل احتراًما لنظام 
الجمهورية الفرنسية وتسلسل القيادة المعمول به وفًقا 
للدستور، وبالفعل استقال رئيس األركان يوليو من 

العام الماضي.
إلى  الفرنسية  الدبلوماسية  إلعادة  ماكرون  تطلّع 
عصرها الذهبي، كما كانت في عهدي شارل ديجول 

وفرانسوا ميتران، لكنه -رغم طموحاته الكبيرة- فهو 
يدرك حجم بالده العسكري واالقتصادي في اللحظة 
الراهنة، وأنه لن يكون باإلمكان مجابهة العمالقين، 
روسيا،  ونظيرتها  األمريكية  المتحدة  الواليات 
المنظمات  وتغّطي  الصيد،  اختيار  يحسن  نجده  لذا 

الدولية ظهره في كل صولة أو جولة.
وجهته  األوسط  الشرق  يكون  أن  إذن  الطبيعي  من 

األولى، وليبدأ بأضعف حلقاتها: الليبية والسورية.

الرجل القوي في بنغازي
بقيادة  الليبي  للجيش  الفرنسي  الدعم  خفًيا  يكن  لم 
وطرد  بنغازي،  مدينة  على  للسيطرة  حفتر  خليفة 
المقاتلين اإلسالميين والمحسوبين على ثورة فبراير 
سنوات  ثالث  المعارك  استمّرت   .2011 (شباط) 
(2014 – 2017) لكنها بدعم مصري - إماراتي- 
فرنسي ُحسمت لصالح الجنرال الليبي، أو كما تسميه 

الصحافة األوروبية »الرجل القوّي«.
وألن الدعم الفرنسي استتر في عهد الرئيس السابق 
الداعمة  اإلماراتية  المصرية  العباءة  خلف  هوالند 
فيما   - الحقيقة  الليبي، كانت لحظة  للجنرال  عالنيًة 
يتعلق بالدور الفرنسي- عندما أعلن الجيش الفرنسي 
في التاسع عشر من يونيو (حزيران) 2016 مقتل 
ثالثة ضباط صف من جنوده غربي مدينة بنغازي، 
حينها اضطرت فرنسا لالعتراف بإيفادها فرًقا من 
الجيش  لدعم  ليبيا  إلى  الفرنسية  الخاصة  القوات 

الليبي في مواجهة »المتطرفين« اإلسالميين.

واضٌح  لحفتر  الفرنسي  والدعم  الحين  ذلك  منذ 
الوطني  الوفاق  حكومة  فيه  تنال  وقت  في  ومعلن، 
في طرابلس بزعامة فائز السّراج الدعم واالعتراف 
قّررت  الماضي،  العام  من  يوليو  في  ثم  الدوليين، 
فرنسا الدفع باتجاه التسوية السلمية بين طرفي النزاع 
األكبر في ليبيا، بعدما بات الرجل القوي في مأمن 
من جيوب المعارضة اإلسالمية شرقي البالد، وفي 
موقف يوّفر له من القوة ما يساعد على الجلوس إلى 

طاولة المفاوضات.

دعت باريس إلى اجتماع في مدينة السيل سان كلو، 
جمع بين قائد حكومة طرابلس، صاحب االعتراف 
قائد  حفتر،  الجنرال  وبين  السراج  فائز  الدولي، 
الجيش الليبي وصاحب النفوذ والقوة على األرض، 
وكان االجتماع هو بداية االهتمام الدولي وما يمكن 
خليفة  الليبي  الجيش  لقائد  دولية  شرعية  تُعتبر  أن 
حفتر، وعلى طاولة المفاوضات قدمته فرنسا، الدولة 
العضو في االتحاد األوروبي وحلف الناتو، وصاحبة 

الفيتو في مجلس األمن. 
صحيح أن مخرجات هذا االتفاق، المتمثلة في وقف 

حاًل  للنزاع  السلمي  الحّل  وإقرار  القتالية  األعمال 
أوحد، لم َتَر النور، إال أنها مّهدت للقاءات متتابعة 
مّهد  والذي  الماضي،  (آيار)  مايو  في  آخرها  كان 
(كانون  ديسمبر  عقدها  المزمع  الليبية  لالنتخابات 

األول) القادم.

منفرًدا،  ماكرون  خطاها  التي  الخطوات  هذه  إزاء 
كانت الجارة إيطاليا تشعر بتقويض نفوذها في ليبيا، 
المستعمرة التاريخية، التي لطالما تابعت هي شؤونها 
الداخلية، واستفادت من مقّدراتها الثمينة، وكان رد 
الفعل األول إزاء التحرك الفرنسي واضًحا، إذ ارتأت 
روما أن التحرك الفرنسي يهدف لمنح الشرعية إلى 

الجنرال خليفة حفتر.

وبينما كانت فرنسا تبسط يد العون لقوات حفتر في 
الشرق (بنغازي)، كانت إيطاليا في سبتمبر (أيلول) 
من العام 2016 تؤّسس في طرابلس غرفة عمليات 
تضّم  السراج،  حكومة  مع  بالتوافق  مشتركة  أمنية 
والدفاع  األمن  ووزارتي  االستخبارات  من  خبراء 
اإليطالية، ثم في العام التالي، وتحديًدا في أغسطس 
على  اإليطالي  النواب  مجلس  وافق   2017 (آب) 
إطار  في  ليبيا  إلى  الحربية  اإليطالية  السفن  إرسال 
الجهود الرامية للحد من الهجرة غير الشرعية، التي 
تكون ليبيا بوابتها الرئيسية إلى السواحل اإليطالية، 
وبينما اخترقت إحدى السفن اإليطالية الحدود البحرية 
لليبيا حتى هدد الجنرال حفتر بالتعّرض لها؛ أعلنت 
التدريبية  العسكرية  العمليات  حول  تفاهمها  إيطاليا 

مع الحكومة المعترف بها دولًيا في طرابلس.

الوافد  فرنسا  القوّي« ضم  »الرجل  أن  المؤكد  من 
الجديد إلى الساحة الليبية ألنه ال يريد روما صاحبة 
النفوذ التاريخي، إذا هي حرٌب بالوكالة بين فرنسا 
التراب  كامل  على  وتدار  ليبية  أدواتها  وإيطاليا، 

الليبي.
فهل ينتفض من أجل سيادة ليبيا على أراضيها،  وهو 

يعلم من يقف معه في معركته ومن ليس معه؟
وهل يعلم كيف ومتى يتخلص من النفوذ الخارجي 

في سبيل وحدة البالد ولحمتها؟
األيام القادمة حبلى باألحداث الجثام في كل المنطقة 

العربية والشرق األوسط !!

إبراهيم بدوي
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ال يجادل عاقل في مدى سطوة اإلعالم في العصر 
الحديث، وكيف يجعل الوعي عجينًة طريًة يشّكلها 
ويضخم  الحسن،  ويَقٍبح  القبيح،  ن  فيحسَّ شاء؛  كيف 
مالحم  شأن  من  ويحط  وأقزاًما،  هامشية،  أحداًثا 

وأبطال… إلخ.
القيمة لإلعالم  هذه  أن  البعض  يستغربه  قد  ما  لكن 
ليست وليدة عصر »الميديا« والتواصل االجتماعي 

الحالي، وإنما موجودة منذ األزل. 

في تاريخ العرب قبل وبعد اإلسالم كان هذا الدور 
في  هم  الذين  بأولئك  األساس  في  منوًطا  اإلعالمي 
كل واٍد يهيمون، ويقولون ما ال يفعلون، وما ال يفعل 

غيرهم: الشعراء.
أخبارهم،  ونشرة  العرب،  ِسجّل  هو  الشعر  كان 
نان أو لم يهدأ.  وساحة معاركهم باللسان، إذا هدأ الّسِِ
وكان الشاعر بمثابة مذيع »التوك شو« الذي نعرفه 
جيًدا هذه األيام، والذي ينفرد بالمشاهد والميكروفون، 
والركالت  الضربات  تسديد  في  ويبدأ 
هنا وهناك في وعي وال وعي الصديق 

والعدو.
لم يكن السالطين والخلفاء يُغدقون على 
الشعراِء من فراغ؛ فبيٌت جيد يمتدح به 
شاعٌر مجيد أحَدهم وإن لم يستحق %1 
الشاعر  له  يكيلها  التي  األوصاف  من 
ش لصرر الدنانير، وللحظوة في  المتعّطِ
مجلس الحكم والنفوذ، هو دعاية ماضية 
ال تقدَّر بثمن، ستجري على األلسنة من 
العلم،  مجالس  إلى  العواصم،  أسواق 
العذارى  إلى  اإلبل،  مضارب  إلى 
الالئي  الجواري  وإلى  خدورهن،  في 
لعوب،  نهر  حافة  على  الجرار  يمألن 
إلى صفحة التاريخ؛ فتحط أناًسا وترفع 

ت مئات السنين. آخرين وإن مرَّ

من  نموذًجا  القادمة  السطور  تحكي 
هؤالء، اجتمع فيه شاعر استثنائّي – ال 
يزال وقع أبيات حكمته يذهب بالقلوب 
 – وفاته  من  قرًنا   11 بعد  واألبصار 
أدنى  ا  حدًّ يمتلك  السخاء  شديد  وحاكم 
تستحق  التي  واإلنجازات  الجالل  من 

المدح: إنه أبو الطيب المتنبي.

ط القامة في زمن األقزام متوّسِ
الرابع  القرن  من  األول  النصف  كان 
في  حلكة  الفترات  أشد  من  الهجري 
التاريخ السياسي لألمة اإلسالمية؛ حيث 
في  وتقوقعت  العباسية،  الخالفة  وهنت 
استلبها  هذه  وحتى  وضواحيها،  بغداد 
منها أسرة بنو بَويه التي دانت بالمذهب 
الشيعي؛ فانتزعوا صالحيات الحكم من 

الخليفة، ونّصبوا أنفسهم سالطين.
تشرذمت الدولة العظمى إلى دويالٍت متناحرة على 
الحدود والنفوذ؛ فطمع عدو الداخل والخارج، فمثاًل 
الباطنية)  غالة  من  (وهم  القرامطة  فرق  تمّكنت 
العربية وجنوب  الجزيرة  لها شرق  دولة  إقامة  من 
العراق، استغلتها منطلًقا للسلب والنهب هنا وهناك 
دون رادع، حتى وصل األمر بهم إلى عدواٍن جسيم 
على الكعبة  عام 317هـ، وقتل آالف الحجاج داخل 

الحرم.
فقد  حااًل؛  أحسن  الوضع  يكن  لم  الثغور،  وعلى 
تحصينها  عن  المسلمين  الحّكام  معظم  انصرف 
البيزنطيين؛  كالروم  المتربصين  األعداء  وجه  في 
ضد  ن  بالتحصُّ أكثر  المناطق  تلك  حكام  انشغل  إذ 
بعضهم البعض؛ فتركوا رعايا الحدود فريسًة للقتل 
الجزية  دفع  أكثرهم  جهد   قصارى  وكان  والسبي. 
للعدو الخارجي مقابل كف عدوانه ريثما ينصرفون 

للعدوان على دويالت بعضهم بعًضا.

طموح  أميٌر  الواجهة  إلى  برز  السياق،  هذا  في 
الهيجاء  أبي  بن  علي  اسمه   – الدولة  سيف  هو 
حلب  على  دولًة  لنفسه  أقام  والذي  الحمداني،   –
ناصر  أخيه  لواء  تحت  الشام،  شمال  من  وجوارها 
الدولة المستقّلِ بحكم الموصل شمال العراق. وكان 
السنِّي  العباسي  للخليفة  اسمًيا  بالوالء  يديُن  كالهما 

ببغداد، رغم كونهما من الشيعة االثنا عشرية.
كغيره من أمراء ذلك الزمان شارك سيف الدولة في 
والنفوذ.  السلطة  على  الداخلية  الحروب  من  الكثير 
ففي عام 330هـ شارك مع أخيه في إعادة الخليفة 
(وهو  البريدي  وطرد  بغداد،  إلى  المتقي  العباسي 
على  استولى  القرامطة،  مع  متحالٌف  متمرد  أميٌر 
عاصمة الخالفة، وأعمل فيها السلب والنهب). وفي 
عام 333هـ استولى سيف الدولة على حلب، وحاول 
فيها –  يظفر  لم  معارك –  فدارت  انتزاع حمص؛ 
على  المسيطرة  اإلخشيدية  الدولة  جيش  وبين  بينه 
مصر والشام؛ فاكتفى بحلب وأعمالها. ثم استغل وفاة 
محمد بن طغج اإلخشيدي فاستولى على دمشق عام 
334هـ؛ حتى خرج له حاكم مصر الجديد – كافور 
اإلخشيدي – فانتزع منه دمشق ثم حلب، لكن عادت 
معظم الجيوش المصرية للتمركز جنوًبا مرة أخرى؛ 

فاستطاع سيف الدولة استعادة حلب.
إمارته  أن  آن،  الدولة في  لسوء ولحسن حظ سيف 
كانت نقطة التماس األولى واألهم ضد اإلمبراطورية 

محمد صالح الدين 

أبو الطيب المتنبي
الصمد  عبد  بن  الحسن  بن  الحسين  بن  أحمد 

الجعفي أبو الطيب الكندي
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كثيًرا  عافيتها  استعادت  قد  كانت  والتي  البيزنطية، 
الغزوات  انقطعت  وقد  خصوًصا  الفترة،  تلك  في 
العباسية  الخالفة  بها دولة  تقوم  التي كانت  الدورية 
األقوياء  الخلفاء  أيام  العام،  في  مرتين  أو  مرة 
كهارون الرشيد. وهكذا أصبح سيف الدولة على خّطِ 
وأصبحت  البيزنطيين،  الروم  مع  مفتوحة  مواجهٍة 
أقوى  مقدرات واحدة من  تواجه  إمكانات »دويلة« 

اإلمبراطوريات في هذا الزمن.
من  اإلسالمي  التاريخ  الدولة  سيف  دخل  وهكذا 
بوابة الجهاد ضد العدّو البيزنطّي، مهاجًما ومدافًعا 
ا يتعاطف  ومتباداًل لألسرى معهم، وحتى منهزًما فارًّ
معه الكثيرون لشهامته في مواجهة عدو أقوى منُه 
ناصًرا  يجد  لم  الدولة  وسيف  السيّما  وعدة،  عدًدا 
وال  السنة،  من  ال  تلك،  حروبه  معظم  في  يعينه 
من الشيعة، وحتى من دولة أخيه ناصر الدولة في 
الداخلية  بالحروب  أكثر  األخير  النشغال  الموصل؛ 
على السلطة والنفوذ، خاصة في بغداد التي لم يعد 
لخليفتها سوى االسم دون الرسم، وتفانى األمراء من 
حوله في حروب السيطرة على مقاليد الحكم والثروة 

في الدولة اآليلة للسقوط.

الحدث.. والقصيدة األشهر
هل الحدُث الحمراُء تعرُف لوَنها * وتعرُف أّي 

الساقيْيِن الغمائُم؟
سقتها الغماُم الُغرُّ قبَل نزوله * فلما دنا منها 

سقتها الجماجُم
وكان بها مثُل الجنوِن فأصبحْت *  ومن جثِث 

القتلى عليها تمائُم
بناها فأعلى، والقنا يقرُع القنا * وموُج المنايا 

حولَها متالطُم
ي الروُم والروُس هدَمها *  وذا الطعُن  وكيَف ُترّجِ

آساٌس لها ودعائُم؟

أبرز  الحمداني  الدولة  سيف  حقق  343هـ  عام  في 
انتصاراته ضد الروم؛ عندما هزمهم هزيمة ساحقة 
جنوده  عدد  قلة  رغم  الحدودية  الحدث  قلعة  قرب 
مقارنة باألعداء. وكان يقود الجيش الرومي نقفورس 
سنوات  بـثماني  بعدها  وانتقم  عاد  والذي   – الثاني 
واحتلَّ حلب كما سنذكر – وكان حينها قائد جيوش 
يلقبه  وكان  البيزنطية،  الدولة  من  الشرقي  الجزء 
الغزوة  هذه  في  نقفور  وقد حشد  بالدُمستُق.  العرب 
جيًشا بيزنطًيا ضخًما، يؤازره متطوعون من البلغار 
أنشأها  التي  الحدث  قلعة  هدم  أراد  وقد  والروس، 
حالت  لكن  بالثغور،  متقدم  موقع  في  الدولة  سيف 
هزيمته دون القيام بهذا. كما سقط ابنه قتياًل، وأُسر 

صهره وابن صهره.
ا عاد سيُف الدولة مظفًَّرا إلى حلب وقف الشعراء  لمَّ
ببابه مادحين، لكن خطف المتنبى األلباب بقصيدته 
ه  التي خلَّدت اسم سيف الدولة 11 قرًنا، والتي اختصَّ
فيها بعدد من أوجه المدح، كان يتيه معظم الممدوحين 

بواحٍد منها فحسب.

المدائح  منه  تخلو  تكاد  ال  الذي  التصنع  أن  رغم 
للِحَكم  مجااًل  تترك  ال  المبالغات،  وكذلك  عموًما، 
في  المتنبي  نجح  فقد  المعاني،  وروائع  واألمثال، 
الجمع بين الحكمة والمبالغة بشكل مميز. فمن الحكم 
يزال  ال  والذي  العبقري،  القصيدة  مطلع  البارزة 
الثاني معبر جًدا  إلى اآلن.. وبيته  مضرب األمثال 
ويقعدونها  الدنيا  يقيمون  الذي  الرجال  أنصاف  عن 
لربع إنجاز، في حين أّن الرجال الحقيقيين دائًما ما 
وكلما  والعوائق،  المصاعب  كل  من  أكبر  يكونون 
حققوا إنجاًزا تصاغَر في عيونهم في مقابل اإلنجاز 

التالي األكبر الذي يطمحون إليه.
  

على قدِر أهل العزِم تأتي العزائُم * وتأتي على قدر 
الكراِم المكارُم

وتكُبر في عيِن الصغيِر صغاُرها * وتصُغُر في 
عيِن العظيم العظائُم

وحكمٌة أخرى عظيمة عن أن طريق المجد والنصر 
كانت هي  به،  تقوم  بقوة ضاربة  إال  للحق  يُذلّل  ال 

السيوف الصوارم في زمن المتنبي .

ومن يطلِب الفتَح الجليَل فإنما * مفاتيُحُه البيُض 
الخفاُف الصوارُم

سيف الدولة ينتصر وينهزم.. لكنه ينتصر دوًما 
في أبياِت المتنبي

م البعض الحروب الحلبية – البيزنطية في زمن  بقّسِ
سيف الدولة إلى مرحلتين. في األولى كانت الحرب 
سجااًل بين الطرفين، وحقق فيها جيُش سيف الدولة 
بعَض اإلنجازات التاريخية مع الوضع فى االعتبار 

فارق السرعات بين الجانبين.
لكن ألّن سيف الدولة على أرِض الواقع لم يكن في 
التي رسمتها  قليل من الصورة  الحقيقة سوى جزٍء 
نخوته  وألن  المتنبي،  األثير  شاعره  أبيات  عنه 
وحماسته كانتا أكبر بكثيٍر من شجاعته وقدراته، فقد 
انهزم كثيًرا في المرحلة الثانية، خاصة في الغزوة 
رة التي قادها أبرز القادة البيزنطيين نقفورس  المدّمِ
أصبح  والذي   ، 351-352هـ  عام   بنفسه  الثاني 
إمبراطوًرا بعدها مباشرة. فقد أحدث نقفورس خالل 
الخاضعة  بالمدن  الخراب  من  الكثير  الغزوة  هذه 
وشمال  تركيا  جنوب  في  الدولة  سيف  لسلطان 
والمدن  الحصون  من  عدٍد  على  واستولى  سوريا، 
الهامة، حتى استولى على حاضرته حلب نفسها عام 
ل بأهلها، ثم انسحب؛ ليعود لها  351 هـ، ونهبها ونكَّ

سيف الدولة منكسًرا واهًنا.
القيادة  في  الدولة  مهارات سيف  برز ضعف  كذلك 
العسكرية في نجاح الروم بإيقاعه في كمائنهم بنفس 
339هـ  عام  في  حدث  كما  مرات،  عدة  الطريقة 
ٍل ناجح في أراضي الروم المجاورة  عندما قام بتوغُّ
له، وبينما هو عائد بالجيش والغنائم كبسه الروم على 
حين غرة، فاستلبوا كل ما كان معه، وقتلوا معظم 

جيشه، فلم ينُج إال بمعجزة مع نفٍر قليل من ُجنده.
ناجحة  بغزوٍة  فعاد  مثابًرا،  كان  الدولة  سيف  لكّن 
ضد الروم عام 342هـ عاد منها سالًما غانًما. لكن 
وينجو  349هـ،  عام  بحذافيره  الكمين  نفس  يتكرر 
بينما  فرسانه،  من  مع 300  بأعجوبة  الدولة  سيف 
الجيش. كان يؤخذ عليه كذلك االستبداد،  باقي  يفقد 

واالنفراد بالرأي في معظم الشؤون.
وقد توفي سيف الدولة عام 356هـ وهو في الثالثة 

والخمسين من عمره، ودفن في ميافارقين.

اشتهر سيف الدولة باالحتفاء بالشعراء واألدباء في 
بالطه، وكان هؤالء قوة ناعمة ال يستهان بها؛ فقد 
وكانوا  اإلسراف،  معهم حد  لسخائه  كثيًرا  امتدحوه 
يجدون في غزواته ومعاركه مادة ال تنضب لمديح 
الرجل، وكفى بأبي الطيب المتنبي – شاعر العربية 
سيف  عم  ابن  الحمداني،  فراس  وأبي   – األشهر 
الدولة  سيف  بالط  وزن  ثقل  على  مثالْين  الدولة، 
أبو  الشهير  الفيلسوف  هو  مطربه  وكان  الحمداني. 

نصر الفارابي.
التي  الحظوة  على  الدولة  سيَف  المتنبي  كافأ  وقد 
عاة ما بينهما – ببعض  منحها إياه – قبل أن يُفسَد السُّ
أقوى قصائد المديح في تاريخ الشعر العربي، والتي 
اشتطَّ أبو الطيب في بعضها حتى جعل سيف الدولة 

خير خلق الله كلهم.
كاَن أَحَسَن َخلِق اللَِه ُكلِِّهِم * َوكاَن أَحَسَن ما في 

اأَلحَسِن الِشَيُم

دوام الحال من المحال
الدولة،  سيف  بالط  في  الرفيع  المتنبي  مكان  رغم 
وإعطاء األخير له وضًعا خاًصا من أبرز أشكاله أنه 
كان الوحيد الذي يُلقي الشعر جالًسا في مجلس سيف 
الدولة، وكذلك سخاء سيف الدولة معه في العطايا، 

فإن األيام جرت بينهما بما ال تشتهيه السفن.
بالمتنبي  اإليقاع  محاولة  من  يملون  ال  الوشاة  كان 
لدى سيف الدولة، وكان المتنبي ال يقصر في إيقاد 
هؤالء  وجد  عليهم.  بتعاليه  ضده  ناًرا  صدورهم 
الوشاة مادة خصبة لذم المتنبي لدى سيف الدولة في 
يجعل  والتي  بنفسه،  فيها  يفخر  التي  العديدة  أبياته 
الدولة. مع تكرار  فيها رأًسا برأس مع سيف  نفسه 
يتغير  الدولة  سيف  بدأ  اإللحاح،  وطول  الوشاية، 
شيًئا فشيًئا على شاعره األثير، ولم تُعْد لألخير نفس 

الوجاهة التي اعتاَدها في مجلس ممدوحه.
كذلك كان المتنبي ينَفس على سيف الدولة عدم تلبية 
إحدى  على  أميًرا  يكون  أن  في  السياسة  مطامعه 
أعمال الدولة. تراكم هذا مع الوشاية، فلم يجد المتنبي 
ا من الرحيل؛ علَّه يجد عند غير سيف الدولة ما لم  بدًّ
يجْده عنده، لكن كان بانتظاره أسوأ مما فات، ولكن 

لتلك حكاية أخرى.
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استحدثتها  التي  المتطورة  التكنولوجيا  مشروع 
فيسبوك في الغوس ال ينقصها شيء مقارنة بمقار 
فاليي"  "سيليكون  في  تتخذ  التي  الناشئة  الشركات 

مقرا لها على الجانب اآلخر من األطلسي.
فالشركة االميركية العمالقة وضعت رحالها في يابا 
نيجيريا  عاصمة  وسط  في  فاليي"  "ياباكون  الملقبة 
اليها  تتقاطر  والتي  بالحركة،  الزاخرة  االقتصادية 
الشركات العالمية العمالقة في مجال التكنولوجيات 

الجديدة.

سوق شاسعة
في  االعمال  وريادة  االبتكار  تعزيز  سبيل  وفي 
صفوف الشباب االفريقي، اطلقت غوغل وفيسبوك 
ايار/مايو  ويوتيوب مشاريع جديدة في الغوس في 

الماضي.
 180 تضم  شاسعة  سوق  وهي  نيجيريا  ان  إال 
مليون نسمة، ليست الوحيدة التي تثير شهية عمالقة 
أولوية  بات  افريقيا  في  فاالنتشار  التكنولوجيا. 

لشركات "سيليكون فاليي" األمريكية.
ويشكل افتتاح غوغل في حزيران/يونيو أول مختبر 
"مراكز  من  وهو  غانا  في  االصطناعي  للذكاء 
االشهر  في  استحدثت  التي  الكثيرة  التكنولوجيا" 
االخيرة في القارة االفريقية، دليال اضافيا على ذلك.

وتلعب الديموغرافيا دورا اساسيا في هذا االطار اذ 
نسمة،  مليار   1,2 االفريقية  القارة  سكان  عدد  يبلغ 
وتتوقع  والعشرين.  الرابعة  سن  دون  منهم   %60
العام  بحلول  العدد  هذا  يتضاعف  ان  المتحدة  االمم 

.2050

الحكومات ترحب
ويوضح متحدث من شركة "جي بي إتش إنسايت" 
ثمة  ان  الواضح  "من  نيويورك  في  لالستشارات 
فرصة متاحة للشركات مثل فيسبوك وغوغل لفرض 

نفسها في افريقيا".
وأضاف الخبير في التكنولوجيا "اين يمكن لشركات 
تطور  ان  وآبل  وفيسبوك  وامازون  نتفليكس  مثل 

اعمالها بعد؟ يجب النظر الى المستوى العالمي".
نيجيريا.  في  لها  دائما  مكتبا  بعد  فيسبوك  تفتح  لم 
مع  بالتعاون  اقيمت  التي  يابا  في  الحاضنة  ان  إال 
لتطوير  اولى  "مرحلة  تشكل  محلية  ناشئة  شركات 
بداياتها على ما تقول  بيئة تكنولوجية" ال تزال في 

مديرة السياسات العامة في فيسبوك أفريقيا.
شخص  الف   50 تدريب  كذلك  "فيسبوك  وتعهدت 
عبر البالد لتزويدهم بمعلومات ضرورية للنجاح في 

المجال الرقمي على ما تضيف.

وفي مقابل هذه المعلومات، تنوي فيسبوك التي لديها 
نحو 26 مليون مستخدم في نيجيريا مواصلة توسعها 

واختبار استراتيجيات جديدة.
عمالقة  االفريقية  الحكومات  غالبية  خصت  وقد 

التكنولوجيا باستقبال حار حتى االن.
وقد توجه نائب رئيس نيجيريا ييمي اوسينباجو الى 
كاليفورنيا للقاء مستثمرين اميركيين. ووعد "غوغل 
مشترك  مليار  تحقيق  الى  للوصول  نشط  بدعم 
التكنولوجيا  اضافي وهو حلم يدغدغ مخيلة اوساط 
ان  لريادة االعمال "نريد  الرقمية. ويؤكد مستشاره 

يكون أمثال زاكربغ المقبلون من نيجيريا".

ابتكارات أفريقية
ويعتبر مجال التكنولوجيا الجديدة واعدا جدا إلحداث 

ثورة في قطاعي الصحة والزراعة والترفيه.
في  صمم  وهو  ذلك.  على  مثال  "اوبينوا"  وتطبيق 
نيجيريا كما يسمح تطبيق "شيزام" بمعرفة االغنية او 
الفنان استنادا الى مقطع موسيقي، ويحلل "اوبينوا" 
اصابتهم  احتمال  لتشخيص  الجدد  المولودين  بكاء 

باختناق بعد الوالدة.
فتشخيص مبكر لمشاكل التنفس التي تقف وراء العديد 
من وفيات االطفال، من شأنه ان ينقذ االف االرواح 
في بلد مثل نيجيريا حيث تعاني غالبية المستشفيات 

من نقص في التجهيزات والطواقم العاملة.
عن  اطروحة  صاحب  ابيبه  تيودوروس  ويرى 
التكنولوجيات الجديدة في جامعة اديس ابابا االثيوبية 
ألحد  يمكن  فال  بالحلول  االفارقة  يأتي  ان  "يجب 
االشخاص  إال  نواجهها  التي  المشاكل  يفهم  ان 
استعمارنا  سيتم  وإال  مباشرة  منها  يعانون  الذين 

تكنولوجيا".
ان  ترى  التي  االنتقادات  يدحضون  خبراء   ان  إال 
تصرفات فيسبوك وغوغل تندرج في اطار "استعمار 
رقمي" ويقول بعضهم ان "العمل معا طريقة جيدة 

التكنولوجيا"  لنقل 
اتوا  لو  افريقيا.  الى 
اجل  من  هنا  الى 
يمكننا  فقط  االعمال 
عندها ان نتحدث عن 

استعمار.

قوانين تقنية
انتشــــــــار  ومـــــع 
التكنولــــــوجيـــــات 
الجديـــــــدة تتعرض 
الحكومات االفريقيــة 

هذا  في  الضوابط  لوضع  متعاظمـــــة  لضغوط 
القطاع وحماية البيانات الشخصية.

شبه  تزال  ال  الخاصة  بالحياة  المتعلقة  فالتشريعات 
خالفا  االفريقية  القارة  دول  من  الكثير  في  غائبة 
رياديا  قانونا  فترة قصيرة  قبل  اقرت  التي  ألوروبا 

حول حماية البيانات.

الخصوصية في خطر
اناليتيكا" التي اتهمت فيها  فبعد فضيحة "كامبريدج 
فيسبوك بالسماح باستخدام بيانات ماليين االشخاص 
الرئاسية  االنتخابات  والسيما  سياسية  ألغراض 
غير  منظمات  تخشى   ،2016 العام  االميركية 
حكومية ان تصبح افريقيا ملعبا جديدا لشركات ليس 

لديها اي روادع اخالقية.

تقرير  في  ناو"  جاستيس  "غلوبال  منظمة  كتبت 
"قد   (2018 (ايار/مايو  ناو"  "إيبوكاليبس  عنوانه 
عالم  إلى  محسوبة  غير  بطريقة  نتقدم  انفسنا  نجد 
احتكارا  التكنولوجيا  شركات  من  حفنة  فيه  تمارس 

واستعمارا ألجزاء كاملة من االقتصاد العالمي".
في  ومقرها  الحكومية  غير  المنظمة  وأوضحت 
لندن "هذا االمر قد يفاقم التفاوت القائم بين الشمال 
التشريعات  المنطقتان  تعتمد  لم  والجنوب" في حال 

نفسها.
ويب  وايد  "وورلد  في  الباحثة  افيال  ريناتا  وتعرب 
فاونديشن" وهي هيئة مقرها في جنيف تناضل من 

أجل المساواة الرقمية، عن القلق نفسه.
اليوم  مسامعنا  على  تتكرر  التي  "الرسالة  وتقول 
هي ان افريقيا بحاجة الى استثمارات والى تطوير 
صناعاتها (..) اال ان هذا االمر ال يحظى بإشراف 
جيد حتى االن. ينبغي أال يأتي التطور على حساب 

حماية الخصوصية.

عاطف عبد العظيم
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أحمد الجمال

طهران  إن  اإليراني:  الثوري  الحرس  قائد  قال 
ستمنع كل الصادرات من المرور في مضيق هرمز 
بالخليج، إذا استجابت الدول لدعوات أميركية للتوقف 
نوفمبر/تشرين  من  بدءاً  اإليراني،  النفط  عن شراء 
إمدادات  من  بالمئة   20 المضيق  في  وتمر  الثاني. 
إلى  األوسط  الشرق  في  منتجين  من  العالمية  النفط 

أسواق رئيسية.
في  سابقة  مواجهات  التالية  الفقرات  وتتضمن 
الخليج كانت إيران طرفاً فيها، والقدرات العسكرية 
ألحدث  الدبلوماسي  والسياق  المختلفة،  لألطراف 

التهديدات:

إجراءات في السابق
ال يمكن إليران من الناحية القانونية أن تغلق الممر 
المائي؛ ألن جزءاً منه يقع في المياه اإلقليمية لسلطنة 

عمان.
لكن السفن تمر في مياه إيرانية تحت مسؤولية سالح 

البحرية بالحرس الثوري اإليراني.
واحتجز  الثوري  الحرس  استجوب   2016 وفي 
بحارة أميركيين أثناء الليل، بعد أن دخلوا إلى المياه 

اإلقليمية اإليرانية في منطقة أخرى في الخليج.
ناقلة  باتجاه  طلقات  إيران  أطلقت  بعام،  ذلك  وقبل 
أضراراً  ألحقت  إنها  قالت  سنغافورة  علم  ترفع 
بمنصة نفطية إيرانية، كما احتجزت سفينة حاويات 
أن  بعد  دين  حول  نزاع  بسبب  أسبوعاً،  وطاقمها 
على  بإجبارها  المضيق  في  دورية  زوارق  قامت 
تحويل مسارها. وفي2007 احتجزت إيران بحارة 

بريطانيين في منطقة إلى الشمال في الخليج.
وتجري إيران أيضاً مناورات حربية سنوية، وتختبر 
صواريخ كروز وصواريخ باليستية متوسطة المدى. 
وفي 2014 قال حسين سالمي، نائب قائد الحرس 
الثوري اإليراني: إن إيران قد تستخدم ما لديها من 
وزوارق  وألغام  طيار  دون  وطائرات  صواريخ 
الخليج؛  منطقة  في  صواريخ  وقاذفات  سريعة 

للتصدي للواليات المتحدة.
تدريبات،  الثوري  الحرس  أجرى   ،2015 وفي 
جرى  الرسمي،  التلفزيون  شاشات  على  عرضت 
خاللها تدمير نسخة هيكلية لحاملة طائرات أميركية 
بمتفجرات،  محملة  سريعة  وزوارق  بصواريخ 
بينما قام أفراد من الحرس الثوري بزرع ألغام في 

المضيق.
مواجهات  وقعت  الماضية،  القليلة  األعوام  وفي 
في  أميركية  وقوات  الثوري  الحرس  بين  متكررة 

الخليج.
وقالت البحرية األميركية: إنه في الفترة من يناير/
كانون الثاني 2016 إلى أغسطس/آب 2017 وقع 
في المتوسط 2.5 حادث تداخل »غير آمن« أو »غير 
وقوات  األميركية  البحرية  بين  شهرياً،  احترافي« 
إيرانية  طائرة  تحليق  ذلك  في  بما  إيرانية،  بحرية 
األميركية.  للبحرية  سفينة  من  بالقرب  طيار،  دون 

واتهمت طهران قوات أميركية باالستفزاز.
وقال سالمي، هذا العام: »أمنهم وأمن مصالحهم في 
المنطقة في أيدينا«، رغم أن عدد الحوادث هبط في 

األشهر القليلة الماضية.

حرب الناقالت بين العراق وإيران
وأثناء الحرب اإليرانية -العراقية التي استمرت بين 
عامي 1980 و1988 هاجم كل من البلدين سفناً في 
للبلد اآلخر، فيما  النفطية  الخليج لعرقلة الصادرات 

عرف بحرب الناقالت.
وفي 1988، أصيب طراد أميركي بأضرار عندما 
األميركي  المكتب  قال  حسبما  إيراني،  بلغم  ارتطم 
الواليات  أن  المكتب  وأضاف  البحرية.  للمخابرات 
إيرانيتين  نفطيتين  منشأتين  بتدمير  ردت  المتحدة 
أضراراً  وألحقت  إيرانية،  حربية  سفينة  وإغراق 

بسفينة أخرى.
التوازن العسكري

مقره  الذي  األميركي،  الخامس  األسطول  ومهمة 
المنطقة.  في  التجارية  السفن  حماية  هي  البحرين، 
وقال مسؤولون أميركيون: إن إغالق مضيق هرمز 
باتخاذ  وتعهدوا  أحمر«،  »لخط  تجاوزاً  سيكون 

إجراءات إلعادة فتحه.
القيادة  باسم  المتحدث  أوربان،  بيل  الكابتن  وقال 
التي  القوات  »لدينا  لرويترز:  األميركية  المركزية 
وحرية  للتجارة  حر  تدفق  على  للحفاظ  نحتاجها 

المالحة«.
وتجري قوات بحرية من دول غربية أيضاً تدريبات 
الجانب  الخليج وفي دول عربية على  عسكرية في 
اآلخر من الخليج، قبالة إيران، وخصوصاً السعودية 
ودولة اإلمارات المتحدة، لديها قدرات بحرية متقدمة 

التكنولوجيا.
البحرية،  وقال تقرير المكتب األميركي للمخابرات 
للحرس  التابعة  البحرية  القوات  إن  الماضي:  العام 
هجومية  زوارق  على  حصلت  اإليراني  الثوري 
وألغام  كروز  وصواريخ  صغيرة  وزوارق  سريعة 
القدرات ال يمكنها  تلك  للسفن. وأضاف أن  مضادة 

منافسة التكنولوجيا الغربية.
كاسحات  ستستخدم  إنها  المتحدة:  الواليات  وقالت 
جوية؛  ضربات  وربما  مرافقة  حربية  وسفناً  ألغام 
لحماية حرية تدفق التجارة، لكن إعادة فتح المضيق 
إذا  قد تكون عملية تستغرق وقتاً طوياًل، خصوصاً 

قام الحرس الثوري بزرع ألغام.
وقال مايكل كونيل، رئيس برنامج إيران في مؤسسة 
للربح،  الهادفة  غير  للبحوث  األميركية  سي.إن.إيه 
إنه من بين كل قدرات إيران فإن األلغام هي على 

األرجح التي تثير معظم القلق.

تكتيكات التفاوض
أحدث  أهمية  بشأن  إيرانيون  مسؤولون  ويختلف 

تهديد إلغالق مضيق هرمز.
بالحرس  سابق  وقائد  بارز  إيراني  مسؤول  وقال 
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الثوري شارك في الحرب ضد العراق، في ثمانينات 
إلى  الدول  »بدعوتها  لرويترز:  الماضي،  القرن 
أميركا  فإن  إيران،  من  النفطية  مشترياتها  وقف 

أعلنت بالفعل الحرب على إيران«.
»إذا وصلنا إلى الحد الذي ال يكون بمقدورنا تصدير 

أي نفط، فإننا بالتأكيد سنغلق الممر المائي«.
اسمه  نشر  عدم  أيضاً  طلب  آخر،  مسؤول  ووضع 
سياق  في  التهديد  الموضوع،  حساسية  بسبب 
العالمية حول مستقبل االتفاق  القوى  المحادثات مع 

النووي.
وتقول إيران: إنها لن تبقى في االتفاق، الذي يحررها 
برنامجها  على  قيود  مقابل  في  دولية  عقوبات  من 

النووي، إال إذا كان هناك ما يضمن مصالحها.
»قضية  الثاني:  اإليراني  الحكومي  المسؤول  وقال 
المحادثات.  في  مهيمناً  موقفاً  إيران  تمنح  المضيق 
يجب على الجميع أن يعلموا أن إيران ال يمكن أن 
تغلق  لم  »إيران  قائاًل:  وأضاف  للضغوط«.  تذعن 

أبداً الممر المائي… حتى في أسوأ الظروف«.

ورقة قديمة – جديدة
كان  رفسنجاني  هاشمي  الراحل  اإليراني  الرئيس 
أول من هدد بإغالق بالده مضيق هرمز، عندما كان 
رئيساً للبرلمان عام 1983، خالل الحرب العراقية 

اإليرانية (1988-1980).
وقال رفسنجاني حينها: »ال داعي إلغالقنا مضيق 
نستهدف  أن  يومياً  يكفي  إذ  السفن،  بواسطة  هرمز 
منتصف المضيق مرتين يومياً بواسطة مدافعنا التي 
يبلغ مداها 48 كم، فمن سيكون قادراً على العبور 
بنادق  بواسطة  حتى  ويمكننا  وقتها؟  المضيق  من 

الكالشينكوف إغالق المضيق«.
السابق  اإليراني  الرئيس  أعلن   ،2011 عام  وفي 
مضيق  إغالق  بالده  عزم  نجاد  أحمدي  محمود 
عزمها  المتحدة  الواليات  إعالن  على  رداً  هرمز، 

فرض عقوبات على بيع النفط اإليراني.
رضا  محمد  وقتها  اإليراني  الرئيس  نائب  وصّرح 
على  عقوبات  فرض  تم  ما  »إذا  قائاًل:  رحيمي 
ولن  هرمز،  مضيق  سنغلق  فإننا  اإليراني  النفط 
نسمح بمرور حتى ولو قطرة واحدة من النفط عبر 

المضيق«.
وقتها خرج رئيس القوات البحرية 
الله سياري  اللواء حبيب  اإليراني 
هرمز  مضيق  إغالق  »إن  قائاًل: 
شرب  بمقدار  سهل  لنا  بالنسبة 

الماء«.
وعقب ذلك، أطلقت إيران تدريبات 
عسكرية في المضيق، تحت شعار 
»تدريبات إغالق مضيق هرمز«، 
رئيس  نائب  حينها،  أعلن،  حسبما 
أشرف  علي  الثوري  الحرس 

نوري.
الدفاع  وزير  آنذاك  صرح  وكما 
بانيتا، عام  األميركي السابق ليون 
نسمح إليران  قائاًل: »لن   ،2012

بإغالق مضيق هرمز أمام مرور النفط، ويعتبر هذا 
األمر خطاً أحمر بالنسبة للواليات المتحدة«.

األسطول  مسؤولو  بها  أدلى  مماثلة  تصريحات 
إذ  الفترة،  بتلك  البحرين  في  الخامس  األميركي 
مصيرية  مكانة  يحتل  هرمز  مضيق  أن  حذروا 
بالنسبة لنقل النفط واالقتصاد العالمي، وقالوا إنهم لن 
النفط  نقل  بتقويض حرية حركة  يسمحوا ألية جهة 

في مضيق دولي.

أهمية مضيق هرمز
اإليراني  الجانب  استمرار  أن  إلى  الخبراء  يشير 
البحرية  عناصر  مع  والمناوشات  التدريبات  في 
في  توتر  كل  منذ سنوات طويلة، عقب  األميركية، 
العالقات بين طهران وواشنطن، ما هو إال محاولة 

من إيران إلثبات سيطرتها على مضيق هرمز.
ويعتبر مضيق هرمز واحداً من الشرايين الرئيسية 
نحو  عبره  يمر  حيث  النفط،  نقل  في  العالم  حول 
واإلماراتي،  والعراقي،  السعودي،  النفط  من   %80
معروفة  دول  إلى  التصدير  طريق  في  والكويتي، 
باعتمادها العالي على مصادر الطاقة مثل الصين، 

واليابان، وكوريا الجنوبية، والهند، وسنغافورة.
األميركية   الطاقة  معلومات  إدارة  بيانات  حسب 
(EIA)، فإن مضيق هرمز يعد المضيق األول حول 
العالم من حيث كمية النفط التي تمر عبره، حيث بلغ 
معدل مرور النفط اليومي منه عام 2016، حوالي 
18.5 مليون برميل، ما يشكل نحو 40%من تجارة 

النفط عبر البحار.
ومن  إيران،  الشمالية  سواحله  من  بالمضيق  يحيط 
منطقة  في أضيق  يقع  بينما  الجنوب سلطنة عمان، 
بين خليجي البصرة وعمان، بعرض يبلغ حوالي 50 
كم، في حين يبلغ عرض الممر الخاص بعبور سفن 

الشحن الثقيلة نحو 10 كم.
ويعد المضيق من جهة أخرى، النقطة الوحيدة التي 
تنفتح منها صادرات دول الخليج العربي وإيران من 

النفط إلى المحيط.
تشغيل  أهمية إضافية عقب فشل  المضيق  واكتسب 
لنقل  كبديل  أُنشأ  الذي  السعودي،  النفط  أنابيب  خط 

النفط عام 1974، بالدرجة المرجوة.

صعوبات إغالق المضيق
»تكلفة  عنوان  تحت   2009 عام  نشره  مقال  في 
الباحث  أكد  هرمز«،  مضيق  إغالق  وصعوبات 
سيولد  للمضيق  إيران  »إغالق  أن  أونيل  د.  ويليم 
اإليراني،  النفط  عائدات  تخفيض  شأنها  من  نتائج 
القوات  الحساسة، وإضعاف  التحتية  البنى  وتضرر 

المسلحة اإليرانية«.
إغالق  أجل  من  إيران  على  يتعين  أنه  إلى  وأشار 
لمدة  المكثف  بالعمل  غواصتين  تكلف  أن  المضيق 
أسبوع لزرع حوالي ألف لغم بعرض المضيق، الفتاً 
لعدم  الغواصات  بواسطة  أن األمر غير ممكن  إلى 

عمق المياه بالشكل الكافي.
بواسطة  األلغام  زرع  أن  الشأن  ذات  في  وأضاف 
خالل  اكتشافها  لسهولة  أيضاً  ممكن  غير  السفن 

قيامها بالمهمة.
المقومات  اليوم  تمتلك  ال  إيران  أن  محللون  ويؤكد 
التي تؤهلها الستخدام القوى الجيوسياسية بالمنطقة، 
االقتصادية  العقوبات  فيه  تحولت  وقت  في  خاصة 
قادرة  غير  طهران  يجعل  ما  داخلية،  أزمة  إلى 
على الوقوف في وجه الواليات المتحدة، قياساً إلى 

التوترات السابقة بين الجانبين.
هرمز  مضيق  بإغالق  طهران  تهديد  من  وبالرغم 
األميركي  الجانب  مع  التوترات  وتيرة  زيادة  خالل 
من  خطوات  أية  تتخذ  لم  فإنها  سابقة،  فترات  في 
بموجب  سواء  ضدها،  ثقيلة  نتائج  توليد  شأنها 

القوانين الدولية، أو موازين القوى العالمية.
يبدو  للمضيق  إيران  إغالق  احتمال  أن  ومع 
السبب في إحداث مشاكل  قد يكون  أنه  إال  ضعيفاً، 
انتشار مشاكل  بنهايته، مع  تعجل  قد  لنظامها  هائلة 
اجتماعية واقتصادية داخلية عديدة في أنحاء إيران، 
والبطالة،  والتضخم،  األسعار،  ارتفاع  قبيل  من 

والفساد، والجفاف، ونقص المياه.
إيران  إغالق  فيه  يفضي  قد  الذي  الوقت  وفي 
للمضيق إلى ارتفاع أسعار النفط لصالح السعودية، 
ستؤدي  المتحدة،  والواليات  وروسيا،  واإلمارات، 
والدول  بالصين  الضرر  إللحاق  الخطوة  هذه 

األوروبية.
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مما ال شّك فيه أّن قدوَم أعداٍد كبيرٍة من الوافديَن العرَب 
تتلمُس  النّاس  جعَل  خاصًة  وألمانيا  عامًة  أوربا،  إلى 
الهواجِس  من  ولعّل  األعداد،  لهذِه  األساسيّة  الحاجاِت 
بالعروبِة  المهتّمين  ساحِة  على  تطفو  التّي  الكثيرِة 
يحملُه  لما  األم،  لغتهم  الجالية  أبناِء  تعليَم  والعربيّة، 
ذلَك من معاٍن تندرُج في إطاِر ما هو قومّي أو دينّي، 
أو تحَت مسّمياٍت كثيرٍة، منها الحفاُظ على أصالِة هذا 
الجيل القادِم إلى أوربا، خاصًة إذا عرفنا أّن الكثيَر من 
أصعب،  المهّمة  وتبدو  أطفال،  ولديهم   أُسٌر  القادمين 
كلّما تأّخر الوقُت، وبدأ جيٌل جديٌد من األطفاِل يُولُد هنا. 

للتّصدي  العربيّة  اللّغة  مدارُس  استنفرْت  برلين  في 
لهذه الظاهرة، بما تمثّلُه من مساجدَ وجمعياٍت ومراكز 
ومؤسساٍت قديمٍة ومدارَس أنشأْت حديثاً للعمِل ضمَن 
على  مشكورًة  بمجملها  الُجهود  هذِه  اإلطار..  هذا 
وقوفها على العمليّة التعليميّة البالغة األهميّة، لما ترتبط 

مباشرة بحياِة النّاس.
ومن هنا يبدو السؤال لماذا نتعلم اللغة العربيّة ؟.. إذا 
كنّا نعيش في بلد أجنبّي أو إذا تعلّم أبناؤنا العربيّة اآلَن، 
ربّما جاَء الجيُل الثالُث، ولم يأبه بها، والتجربة موجودٌة 

على أرض الواقع. 
الهويّة  من  جزٌء  ألنّها  العربيّة  نتعلّم  بالمجمل  نقوُل: 
حتى  ونتعلمها  والقرآن  الديّن  لغُة  وألنّها  القوميّة، 
نتحاور مع أهلنا، وأقاربنا وجهاً لوجه، أو عبَر وسائِل 
نسمَع  كي  والصحَف،  الكتَب  نقرأَ  كي  التّواصل، 
اإلذاعَة والتّلفاز، تساعدنا في دعم التّعاون االقتصادّي 
والتجارّي، بين بلداننا العربيّة وألمانيا، وربّما تخّصصنا 
بها، أو في التّرجمة، أو ربّما شاءْت الظروف وعدنا 
أخرى،  مّرة  غرباَء  أطفالنا  يبدو  ال  حتّى  بلداننا،  إلى 
من  كغيرها  والمعرفة  الثّقافة  زيادة  أجِل  من  نتعلمها 
اللّغات، نعلِّمها ألطفالنا حتّى نرفع عن كاهلنا شيئاً من 

المسؤوليّة أمام أبنائنا ووجداننا والتاريخ. 
لكْن في أغلِب األحياِن ننطلُق من عواطفنا تجاَه اللّغة، 
ما  له  وهذا  والدينيّة،  والقوميّة  الوطنيّة  قناعاتنا  من 

يبرره وله ُجّل التقدير واألهميّة. 

هل فّكرنا يوماً أّن ُنعلّم العربّية كلغٍة لها كيانها، ولها 
موّثقٍة  شهادٍة  على  بها  نحصل  لغٍة  كأّي  وجودها 
ومعترٍف بها، أو باألحرى هل ُيْعتَرُف بالشهادات التي 

تمنحها هذه المدارس. 
الّسطح  على  طفْت  كثيرٌة،  أسئلٌة  ثّمَة  عليه  بناًء  و 
المدارِس  هذه  عمِل  آلياِت  حول  األخيرِة،  اآلونِة  في 
والمؤسساِت، حوَل طريقِة التّدريس، والوسائِل المتّبعة 

فيها، والمناهج التي يتّم اعتمادها وتدريسها. 
جملُة القول: يمكن أن ترى منها ما هو أقصى اليمين 
أحَد  تدخُل  وكأنّك  حتّى  اليسار،  أقصى  هو  ما  ومنها 
الوسائِل  أحدث  اعتمد  ما  ومنها  زمان،  أيام  كتاتيَب 

والتقنياِت، لكن الُمحزن أن ترى بعض هذه المدارس 
أو  حزبيّة  بأجنداٍت  تسيّر  أو  تسير  مازالْت  والمراكز 
أننا نسير ضمن  أحياناً، وكأننا نسينا  قطريّة وسياسيّة 
هدٍف واحٍد، أو رابٍط عروبّيٍ واحد وهو الحفاظ على 
أّن  فيه  الشّك  مما  العربيّة،  الهويّة  عنوان  األم  اللغة 
تعلّم  وبدأت  السرب،  خارَج  غّردت  المدارس  بعَض 
الوطن  تسّمى  جغرافيّة  لبقعة  لغٌة  أنّها  لمجّرد  اللغة 

العربّي عامًة، أو لطفٍل عربّيٍ بعيداً عن جغرافيته.
االختيار  حريّة  يعطي  هو  يبرره،  ما  سبق  ما  ولكّل 
أو  أنفسهم  يجدون  مدرسٍة  أو  مركٍز  أّي  في  لألهل 
يعتقدون أنّه المكان األنسب لنشأة طفلهم. لكْن أيا كان 
المكاُن يبقى المنهَج هو الوعاُء المعرفّي الذي ينهل منه 
الكثير  المنهج يحمل في طياته  وإْن كان هذا  المتعلّم، 

من التساؤالت. 
الثقافّي  المركز  مديُر  محمود:  نزار  الدكتور  يقوُل 
في  غنيٍّة  تجربٍة  صاحب  وهو  برلين،  في  العربّي 
تعليِم اللغة العربيّة في مدرسة األندلس "عندما أنشأنا 
المدرسة طرحنا على أنفسنا السؤال التالي: ما الهدُف 

من المدرسة؟ 
مفاتيَح  يعطينا  التعلّم،  عملية  أهداف  تحديَد  إّن   "
لرحلٍة، عليه  ُط  يخطُّ بمن  أشبه  اإلجابة  كانت  النّجاح، 
أن يعرَف إلى أيَن يذهب؟.. وما الوسائل؟ وما الفائدة 

في المحصلة؟. 
أجل  من  العربيّة  أبناؤنا  يتعلّم  أن  نريُد  فعندما  وعليه 
أموٍر حياتيّة  أهاليهم  في  التحّدث مع  يتمكنوا من  أن 
وأساليبِه،  مفرداتِه،  في  التّعلّم  منهاج  فإن  ومعيشيّة، 
ومّدته، ومستلزماتِه، ينبغي أنَّ يحقَق هذا الهدف، ويلبّي 
التّعليمي  األسلوِب  اختياَر  يتطلّب  كما  الحاجة،  هذِه 

المناسِب، وتحديَد المهاراِت اللّغوية المطلوبة "
المدارس  في  التعليميّة  المناهج  إشكالية   تبدأ  هنا  من 
عليه،"  تّغني  الذي  "ليلها  لها  مدرسٍة  فكّل  العربيّة، 
إلى  التّجريب، تعمد  يُعجبها، فبعَد سنواٍت من  لم  وإْن 
جّربته  دراسيّاً  ب منهجاً  إنَّها تجّرِ استبداله، والطريُف 
مدرسٌة أخرى قبلها، لندوَر في حلقِة منهجين دراسييّن 

أو ثالثة ليس أكثر. 
بعض المدارس اعتمدت ورقَة العمِل بما يناسُب واقَع 
الحال، اجتهدت هذه المدارس أو  المراكز في طباعِة 
علمًي  منهٍج  فراغ  تسّد  أنّها  اعتَقدت  عمٍل،  أوراِق 
يراعي الفروق الفردية والمستوى العمري، والتحصيل 
الّسابق للتلميذ، لنقْل نجحْت إلى حّدٍ ما مع تقديرنا لنبِل 
الدول  إحدى  منهَج  اعتمدت  أخرى  مدارس  الهدف. 
العربيٍّة، ونجحْت في تطويِع هذا المنهج، إذ حذفْت ما 
ال يتناسُب مع حياة األطفال العرب هنا، من قيٍم وأفكاٍر 

سياسيٍّة واجتماعيٍّة.
تحصَد  أنَّ  المدارس،  هذه  استطاعت  بالمحصلة  لكن 
رضا أولياِء التاّلميذ، بما تمزجُه من تعليٍم للغِة العربيّة 
مع التربيّة اإلسالميّة بأسلوب ُمنّقٍح منفتٍح على العالم 

التّعقيد والوالِء لجهِة، ما مما أكسبها رضا  بعيداً عن 
الكثير. 

لكن يبدو السؤال هنا هل تتناسب مناهُج دولٍة عربّيٍة 
مع أطفاٍل ينهجون نهَج حياة جديدة هنا 

 يقوُل الدكتور سعيد أبو صافي: مدير مدرسة النور عن 
قضية المناهج تحديداً: في البداية جّربنا مناهَج مختلفٍة، 
إلى أن توّصلنا إلى قناعٍة أنَّ المنهج المدرسّي األردنّي 
مدرستنا،  تزوُر  التي  العربيّة  للشريحِة  األنسب  هو 
أهدافنا  يخدم  بما  المنهج  تطويَع  حاولنا  وبالتالي 
الحياِة  واقع  مع  يتناسُب  ال  ما  بحذِف  قمنا  التعليميّة، 
المنهج  إثراء  في  المهنيّة  الحريّة  للمعلم  وتركنا  هنا، 
التّعلم  مخرجاِت  نقيُس  نحُن  وبالتالي  الدرس،  وإغناء 
الكلمات،  من  ذخيرٍة  من  الّطالب  لدى  بما  العاِم  آخَر 

والجمل العربيّة التي استطاع  تكوينها خالل العام.
منهج  في صالحيّة  آخر  رأٌي  محمود  نزار  وللدكتور 
إحدى الدول العربيّة في دول المهجر يقول: ال يخفى 
التي  التّعليميّة  سياسته  عربّي  بلد  لكّلِ  أن  أحد  على 
تخّصه، فلكل مجتمع ظروفه، قيمه، وعاداته، وتقاليده، 

ومصادره المعرفيّة التي تشكل كاًل مترابطاً.
أضف إلى ذلك الحالة الثّقافيّة والّروحيّة ألبناء الجاليّة 
وإشكاليّة  األلمانّي،  المجتمع  بحياة  المتأثرة  العربيّة 
ذلك  كل  الهويّة.  على  والحفاظ  االندماج  بين  التّوافق 
التّعليميّة،  العمليّة  تأثيره على ُمدخالت ومخرجات  له 
ومن هنا فإن اعتماد أي منهٍج تعليمّي ألي بلد عربّي 
ولألسباب الّسابقة لن يلبَّي الحاجات التعليميّة وال يشكل 

إشباعاً لها. 
يرى الدكتور سعيد أنَّ ضرورة اإلجماع في المدارِس 
اعتماِد  ضرورة  على  برلين  في  األقل  على  العربيّة 
منهٍج مدرسي موّحد لتعليم اللّغة العربيّة في المدارس 
"وهو رأي أغلب من حاورتهم من المهتمين"  يقول: 
حضرنا أكثر من اجتماع برعاية الجامعة العربيّة، هنا 
لكنّنا لم نصل إلى نتيجة، لم يكن هناك إرادة قويّة عند 
البعض، ولو أنَّ الجامعة العربيّة حريصة على دورها 
كممثل للعرب هنا، لدعمْت مادياً ومعنوياً إنشاَء منهٍج 
اللقاءات كانْت  عربّي موحٍد واعتمدتُه المدارس، لكن 

لمجّرد طرح األفكار وبالتالي لم نصل إلى نتيجة.
من  تخلو  ال  كانت  وإْن  نبيلٌة  جهوٌد  هي  العموم  في 
أحياناً  الصعوبات  تلك  المصاعب واألخطاء، ومرجع 
ما  غالباً  إذ  أحياناً  الوقِت  ولضيِق  واألنظمة  للقوانين، 
يتم تدريس العربيّة في عطلة نهاية األسبوع بمعدل سّتِ 
ساعاٍت أسبوعياً، والتي يعتبرها التلميذ وقَت راحٍة له 

من عناِء المدرسِة الحكوميّة. 
من هنا ال بّد من التّوقف عنَد بعِض القضايا التي تتعلُق 
بصلِب العمليّة التعليميّة، لنقف قلياًل عند أحِد المناهج 
للحبيب  بها  الناطقين  لغير  العربيّة  اللّغة  "منهج  وهو 

العّفاس"



موسى الزعيم

27

www.dalil.de

إشكاليات المنهج:  
ومراكز  مدارس  من  عدد  في  اعتماده  تّم  المنهج  هذا 
يناسب  ما ال  فيه  المدارس وجدت  هذه  برلين، بعض 
فأقلعْت عنه، وبعضهم  المعرفيّة  الجاليّة  أبناء  حاجات 
مازال يصّر على استخدامه لقناعته به أو ربما لوجود 
عبارة "لغير الناطقين بها" ووقوفنا على هذا المنهج ال 
تجاوزت  التي  خبرتي  ومن خالل  غيره.  تبرئة  يعني 
على  واإلشراف  العربيّة  تدريس  في  عاماً  العشرين 
مطبوعات  بعض  على  اطلعُت  المدارس،  في  تعليمها 
هذا المنهج وأوّد التّوقف عند بعض القضايا التي أثارْت 

تساؤالتي وأسوُق لكم األمثلة التالية:
ورد في كتاب التّلميذ المستوى الثانّي، في درس فصول 

الّسنة، الحوار التّالي في ص 34
َوجدي: كيَف الّجو في الخارِج ؟ /  حليمة: الّجو بارٌد 
جداً، هذا فصل الشتاء. /  وجدي: هل تشعرين بالبرِد 
يا حليمُة ؟ /  حليمة ال فأنا ألبُس مالبَس صوفّية. /  
اليوَم ؟ /  حليمة: نعم سقَط  الّثلُج  وجدي: هل سقط 

الثلُج بكثرٍة. /  وجدي: يا فرحتي سألعُب بالّثلج. 
حليمة: وأنا سأشّكل رجاًل من الثلج.

من  وهو  األولى،  الجملة  في  معرفّي  إشكال  ثّمة 
الُمسلّمات " فالّجو هو الفترة الزمنيّة لمناِخ منطقة ما 
في  الّطقُس  كيَف  "وجدي"  يقول  أن  األحرى  كان   "
الخارج؟ ألّن سؤالُه عن حالة عابرٍة لنهاٍر مشمٍس أو 

ماطٍر مثاًل.
في  أو  البيِت  في  يجلُس  لطفٍل  كيَف  آخر:  تساؤل 
هل  يعلم..!  وال  كامٍل  لنهاٍر  الثلج  ويسقُط  المدرسِة، 
هذا الّسياق يتناسُب مع سّن األطفال وفضولهم وحبهم 
وجدي  أّن  أخبرتنا  حليمة  أّن  لو  حسناً  للثلج..؟!!.  
مريٌض مثاًل الستقاَم المعنى وصاَر أقرب إلى المنطق. 
التركيب  و"يا فرحتي" أسألُكم: من منكم يستخدُم هذا 
التركيب من  اليوميّة؟!!! ما مدى قرب هذا  في حياته 

حياة األطفال؟!
تُشعر  المنهج  في  والتراكيب  الُجمل  بعض  حقيقًة   
المتعلّم بصعوبة اللغة والتنفير منها أحياناً، أو أّن مؤلف 
المنهج يصّر على انتماء ألفاظه هذه األلفاظ تصّر على 

انتمائها لنمِط حياٍة معيّن.
مّرة أخرى تأّملوا النص التالي في ص 30 :  

عفاف تأكل ثالث مّرات في اليوم " الفطور، الغداء، 
العشاء. /  ثرّيا تأكل مّرًة واحدة في اليوم.

" إلى أي مدى تستقيم جملة "ثريّا" مع حياة الطفل، أو 
مع المنطق، المنهج موّجه إلى طفٍل  يعيش في أوربا 
وليس في صحراء الّربع الخالي أليَس الواجب احترام 

عقل المتعلّم ؟!
أنّه  أعرُف  عّما  المنهِج  في  بحثُت  أخرى  جهٍة  من 
محبّب لألطفال، وهو األنشودة أو قصيدة الّطفل، فماذا 

وجدُت؟ في كتاب أحّب ديني المستوى الثاني. 
في  اإلسالم"  "أركان  بعنوان  األول  نشيدين:  وجدت 

الصفحة 15  والثاني "أنا انسان" الصفحة 34
شاعر  وهو  ـ  الفتاح  عبد  مصطفى  للشاعر  أرسلتهما 
يكتب لألطفال ـ أسأله عن فنية هذين النشيدين؟ فجاءني 

الرّد التّالي: 
هناك  األول  البيت  في  اإلسالم(:  )أركان  انشودة 
رّباً  بالله  آمنت  الجملة:  تكون  أن  يجب  حيث  خطأ، 
لكن  الوزن،  يختّل  وهنا  نبياً،  الحبيب  "طه"  بـ  و 
حذُف حرِف العطِف يجعُل الطفل بعيداً عن فهم الربط 

في  كسر  فيه  الثالث  البيت  وكذلك  الشطرين،  بين 
الوزن)ُخلُقاً(

أنشودة )أنا إنسان(: فيها كسور في الوزن الشعرّي 
في األبيات: 2 ـ 5 ـ 7

األنشودتان خاليتان تماماً من أّي أثٍر فنّي، هما نظٌم 
ُصبْت فيه األفكار المجّردة بطريقةٍ فّجٍة.

وعند سؤاله عن أهميّة أنشودة الطفل في المنهج قاَل: 
شفاه  على  خلوداً  األكثَر  اللغة  حامُل  هي  األنشودة: 
أن  يجب  الطفل  وقصيدُة  ذاكراتهم،  وفي  األطفال، 
اختيار  حيث  من  ورشاقتِه،  الوزِن  بسالمِة  تّتصف 
البحور الشعرّية القصيرة، كما يجب أن تتصف بوحدِة 
البيت، وعدم جعل األبيات نسيجاً متداخاًل في المعاني، 
الفّنّي،  البناِء  مسألُة  وهناك  الطفل،  يضيع  ال  حّتى 
في  األفكار  صّب  عن  واالبتعاِد  الّنظم  عن  واالبتعاد 

قوالَب جامدٍة، ال تحّرك فكراً وال شعوراً"
وعن آلية تقديم الفكرة عبر أنشودة الطفل: ثمة آلياٌت 
متعددٌة منها األنسنة، ومنها تحويُل الفكرة إلى قّصة 
اللفظ  سهلِة  وعبارات  خفيفة  بلغٍة  مبّسطة  شعرّية 

والمعنى.
والسؤال هنا ألم يجد الحبيب العفاس في كّل مطبوعات 

األدباء العرب أنشودة أو قصيدة   تليُق بأطفالنا ؟! 
بعض  فإخراج  الفنّي  الصعيد  على  ثانية  جهة  من 
الّطفل  تجذب  التي  الفنّية  بالّطريقة  ليس  الّصفحات 
في زمِن  ونحن   ، الطفل راصٌد حيٌّ وأّن عين  خاّصًة 

الّصورة. 

في الكوادر التعليمّية: 
من المؤّكد أّن التلميذ هو محور العمليّة التعليميّة، وكّل 
خدمته،  في  تصّب  المنهج  ومواد  واألدوات  الوسائل 
والمعلم هو من يطّوع كّل هذه الوسائل بما يمتلكُه من 
والسؤال  المتعلم،  لخدمة  وكفاءاٍت  ومؤهالٍت  خبراٍت 
هنا هل كّل من يقرأ ويكتب العربيّة قادٌر على تعليمها  
إطار  في  تندرُج  أحياناً  المسألة  أنَّ  أم  المدارس؟  في 
المحسوبيّة أو العالقات الّشخصيّة أم أّن هناك سياسًة 

تعليميًّة تحكُم وتضبُط ذلك ؟
وفي  ُخبزُه"  "الخبّاز  يُعطى  نعم  المدارس  بعض  في 
بعضها اآلخر مازالت القضايا تندرج في إطار ما سبق 

أو في إطار حسن النوايا.
والسؤال موجه ألصحاب المدارس لو أّنك ذهبَت إلى 
أّيِة  إلى  مكتبه  وراء  يجلُس  مهندساً  ووجدَت  طبيٍب 

درجٍة تقنُع بعالج المهندس ؟
من المعلوم  أنّه في السنواِت األخيرِة وصل إلى برلين 
شهاداٍت  يحملون  العربيّة  للغة  مدّرساً  أربعين  قرابة 
الخبرة  ولديهم  مختلفٍة،  عربيّة  جامعاٍت  من  جامعيّة 
الكافية التعليم، وأعتقد أّن أكثر من ضعف هذا العدد من 
العربيّة أي  بلداننا  التربيّة والتعليم في  خريجي كليّات 
هم مؤهلوَن.. هم معلمون بطبيعة الحال، قادرون على 
خبرٍة  من  يحملونه  بما  العملية  بهذه  األمثِل  النهوِض 

ميدانيّة في مدارس بلدانهم.
يُذكر أن بعض المدارس تقوم بدوراِت التّأهيل لمعلميها، 
هل  البعض  يسأل  وقد  دائماً.  تطويرهم  إلى  تسعى 
يحتاج تعليم الحروف وأبجدية الكتابة إلى متخصٍص؟  
التربية  كلّيات  أُنشأْت  لماذا  وإاّل  نعم  بالتأكيد  الجواب 

والتأهيل التربوي ؟
الطرق  معرفة  على  األقدر  هو  المختص  والمعلم 

والوسائل إليصال المعلومة للطفل هو األعلم بالطريقة 
القاعدة  من  انطالقاً  يتعلّم  أن  الطفل  فيها  يرغب  التي 
(علّي أْن أُعلّم الّطفل كما يريُد هو أن يتعلّم ال كما أريد 
أنا ( ال أن أجلَس وراء طاولٍة وحولي حلقٌة من الصغار 

أملي عليهم وهم يسمعون فقط.
يقول أحد أولياء التالميذ: أضاعُف المصروَف اليومّي 
إلى  واألحد  السبت  أيام  تذهب  حتّى  لترغيبها  البنتي 
المدرسة العربيّة، وهي تقول لي: بابا لماذا نتعلّمها إذا 

كنّا ال نستخدمها ؟
حقيقة هنا البّد من تضافِر جهوِد األسرة وتواصلها مع 
العبُء  يُلقى  أن  ال  أبنائها  تحصيل  ومتابعة  المدرسة، 

كلّه على كاهل المدرسة من باب رفع المسؤولية. 

كلمٌة أخيرة: 
فتحت  والتي  تجربتها  على  وقفت  التي  المدارس  من 

صدرها لحوارنا وأسئلتنا
في  الطويل  تاريخها  لها  والتي  خلدون:  ابن  مدرسة 
اللغة  يتعلّمون  عرباً  ليسوا  طالباً  تجد  العربيّة،  تعليم 
القائمون  يحرص  الكريم،  القرآن  لغة  ألنّها  العربية 
عليها على تعليم اللغة العربية وتعاليم اإلسالم بأسلوب 

ُمبّسط للطالب.
والتي   جبران:  خليل  جبران  كمدرسة  أخرى  مدارس 
لها طابعها الخاص وتجربتها المختلفة إذ أنها تحرص 
على تعليم اللغة العربية لمجرد كونها لغة.. بعيداً عن 
الّدين والسياسية، تحرص على أن يكون في برنامجها 
طعام  ووجبة  الموسيقى  لتعليم  حصص  األسبوعي 
لتالميذها وجو من التواصل واأُللفة بين أولياء التالميذ.
شابّة  بكوادر  بقوة  طريقها  شقت  التي  المدارس  ومن 
مبدأ  اعتمدت  أيضاً  والتي  "ِفكرة"  مدرسة  جديدة 
تدريس اللغة العربية كأّي لغة أخرى، معتمدة وسائل 
تقنيّة حديثة وكوادر متخصصة وأسلوٍب تفاعلّيٍ بعيد 

عن الُطرق والوسائل التقليديّة المعروفة. 
ولمّدة  حاولنا  ـ  منصفين  نكون  حتى  ـ  ثانية  جهة  من 
واللقاء  قرطبة  بمدرسة  االتصال  تقريباً  أشهٍر  ثالثِة 
ربّما  أسبابهم  عليها  للقائمين  أّن  إال  عليها،  بالمشرف 

منعتهم لألسف من الحوار معنا.

من  الجيل  هذا  تجاه  مسؤوليتنا  عن  نتحدث  ومادمنا 
األطفال، وخوفنا عليهم من نسيان اللغة لنترك العاطفة 
قلياًل وننطلق من منهٍج علمّي واٍع ، علينا أن نكاتِف 
جهودنا من أجل االرتقاء بأساليب تعليم أبنائنا العربية 
خاصة، وأّن برلين من المدن األوربية التي باتت اليوم 

تضّم أكبَر جالية عربيّة تقريباً. 
 نحن نمتلك هنا الكوادر المؤّهلة والوعي الكامل، ولدينا 
قادرٍة  وخبراٍت  ومؤلفين  معلمين  الجدد  القادمين  من 
أصحاب  ولدينا  المسؤولية،  هذه  أمام  الوقوف  على 
الخبرة ممن عملوا في هذا المجال في برلين ألربعين 

سنة وربّما أكثر. 
ال ننسى جيَل المتطوعين األوائل من المقيمين هنا من 
أبناء الّجاليِة القديمة الذين عملوا بجهٍد وإخالٍص ومحبّة 
والمدارس حتى صارت  المراكز  هذِه  قواعَد  وأرسوا 
ما  أغلى  اليوم  جناحيها  بين  تضّم  عملها  في  مستقلة 

نملك وهم أبناؤنا. 
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ما زال عقل الرجل عبارة عن ألغاز وطالسم يصعب 
أصعب  من  تكون  قد  الرجل  عقل  فقراءة  فهمها؛ 
األمور التي يمكن ان تواجه بنات حواء، وقد أجمع 
علماء النفس الذين عكفوا على دراسة األجناس في 
تحديد بعض السلوكيات التي يفضلها الرجل وتمني 

أن تعرفها شريكته ..
- الرجل إنسان رقيق األحاسيس والمشاعر كاألطفال 
مهما تعمد أن يبدو أمام اآلخرين عكس ذلك، حيث 
يبدو قويا متماسكا حتى في أحلك  الرجل أن  يتعمد 
المواقف، اعتقادا منه أن الصالبة والقوة تحتم عليه 
إخفاء مشاعره اإلنسانية، بل والتصدي لها في بعض 
مالمح  على  يبدو  الجمود  نرى  ما  فكثيرا  األحيان، 

رجل يمتأل قلبه بالرحمة والرأفة والمودة .
- دموع الرجل عزيزة قد ال نراها إال نادرا، فمعظم 
الرجال ال يبكون بسبب احساسهم بالضعف، وبفقدان 
بينهم  البكاء  كان  لو  حتى  النفس،  على  السيطرة 
وبين أنفسهم، ولكنه وفي بعض األحيان قد يفقدون 
يتملكهم  الحالة  هذه  وفي  أنفسهم،  على  السيطرة 
بل  أبكاهم،  الذي  الموضوع  اجل  ليس من  الغضب 

إلفصاحهم عن مشاعرهم .
- يعشق الرجل سيطرته على المرأة حتى وان اظهر 
عكس ذلك، وبرغم تعدد صور سيطرة الرجل على 
المرأة ومحاولة قيادتها، إال انه يعشق هذا األمر وال 
فالرجل  به؛  االعتراف  في  يرغب  وال  به،  يصرح 
يشعر بصراع داخلي بين ما يشعر به اتجاه المرأة 
من حب السيطرة والقيادة والتدخل في كل أمورها، 
والرأي  الرأي  يتقبل  عصري  إنسان  يكون  وان 
األخر، ولكي يحل الرجل هذه المعادلة قرر أن يبدي 

ما ال يبطن والعكس صحيح، وعلى المرأة التفهم .
هو  ما  كل  بعينه  يعشق  بصري  كائن  الرجل   -
زينتها،  ابهى  في  تبدو  بامرأة  يعجب  فنراه  جميل، 
يستطيع  وال  رائعة،  حب  قصة  في  وقوعه  برغم 
االستغناء عن حبيبته، ولكن هذه السمة فطره خلق 
بها، ويرغب دائما ان تتفهمه المرأة دون أن يسرد 
لها األسباب واألعذار؛ ألنه في كثير من األحيان ال 

يستطيع ان يعبر عن نفسه واحتياجاته .
- هناك نوعيه من الرجال ال يهتمون بتقديم الهدايا 

لحواء رغم معرفتهم بأهميتها لها، وقد تفسره المرأة 
في بعض األحيان على انه بخل من الرجل، أو فقدان 
الشعور بالحب واالهتمام، ولكن ما يعتقده الرجل في 
اغلب األحيان أن على المرأة أن تتقبله بكل حاالته، 
وخاصة إخفاقاته، وإال شك في حبها ومدى قدرتها 
على تحمله؛ فالرجل يرغب في الحب مقابل الحب، 
في  العطاء  أن  فنظرته  العطاء؛  مقابل  الحب  وليس 
أن  إال  هذا،  اعتقاده  وبرغم  معنوي،  يكون  الحب 
الى  يتحول  الرجل  أن  هناك حقيقة مضحكة، وهي 
طفل صغير عندما تحضر له المرأة هدية تعبر بها 

عن حبها واهتمامها.
على  قادر  انه  المرأة  تعلم  ان  دائما  الرجل  يبغى   -
فهذه  استثناء؛  دون  البشر  نوعيات  كل  مع  التعامل 
السمة تجعله اكثر قوة وثقة بالنفس، وتشعره بالمعنى 

الحقيقي للرجولة .
- ” الطريق لقلب الرجل معدته “، مقولة من األقوال 
ويرفض  الرجل  ينكرها  ما  غالبا  التي  المأثورة 
االعتراف بها، فنراه يحاول جاهدا ان يثبت عكسها، 
وبالرغم من ذلك فهو يريد حواء ان تهتم بها، وان 

تفعل قصارى جهدها لتحقيقها .
كما   : وحدهم  البقاء  الوقت  بعض  تحتاج  الرجال  ـ 
فالرجال   .. الروابط  تقوي  االنشطة  مشاركة  ان 
ايضا يحتاجون بعض الوقت بمفردهم في اي شيء 
على  ، شجعيه  موسيقى  سماع  رسم..  رياضه..   ..

تطوير موهبته واستفيدي من هذا الوقت لنفسك .. 
اذا كنت ترغبين في   .. ابائهم  تتعلم من  الرجال  ـ  
معرفة كيف سيتصرف شريكك .. انظري الي ابيه 
آبائهم  وسماع  مشاهده  تتعلم عن طريق  الرجال   ..
وهم يتعاملون مع امهاتهم ، وكيفية العالقة بين االب 
بعد  الرجل وزوجته  بين  العالقة  لكيفية  واألم يشير 

ذلك ..
السلبيه..  المشاعر  نسيان  في  اسرع  الرجال  ـ 
النساء يميلن الي تذكر المشاعر السلبيه والذكريات 
المؤلمه مدة اطول من الرجال وتعيش المرأة كثيرا 
في حاالت من القلق والحزن ..الرجال يميلون الي 
تجاوز االحداث السيئة سريعا . لذا بينما ترغبين في 
التحدث عن الشجار الذي دار بينكم امس .. قد يكون 

زوجك نسي اصال هذه االحداث ..
يشتاق  الرجل   .. الرقيقه  االشارات  تحب  الرجال  ـ 
او  الصوت  نغمة   .. مثل  الرقيقه  االشارات  الي 
الحزين  الوجه  مالمح  ..وأحيانا  الوجه  تعبيرات 
لدي زوجته ..اذا كنت متأكدة من أن رجلك سيفهم 

الرسالة ..قومي بذلك.
ـ الرجال تستجيب للتقدير .. اظهار التقدير والتبجيل 
لزوجك من الممكن ان يصنع فارقا ضخما في طريقة 
له  وتستجيب  ذلك  تحب  فالرجال   .. معك  تصرفه 
وتتعامل مع بحب وثقه .. من شأنه اصالح وتحسين 

العالقات الزوجية ..
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  عادة ما يصف الرجل المرأة بأنها مخلوق “ُمعقد”؛ 
طريقة  وعرف  وفهمها  “اكتشفها”  أنه  يعتقد  وحين 
يكتشف  لم  أنه  “يكتشف”  ما  سرعان  فإنه  تفكيرها 
التفكير  طريقة  في  عنه  تختلف  فعاًل  وأنها  شيئاً 
أن  نتيجة  إلى  أحياناً  الرجل  يصل  وقد  والمشاعر. 
المرأة فعاًل “ُمعقدة” وليس من السهولة أبداً التعرف 
على ما “يدور” في بالها كما ويصعب عليه التعرف 

على طريقة تفكيرها.
ولكن هل يمكن أن تعتبر المرأة فعاًل مخلوق غامض 

وصعب الفهم؟
مع  يتفقون  قد  الرجال  معظم  أن  من  الرغم  على 
فكرة أن المرأة هي مخلوق غامض ومعقد وصعب 
“ُحسن”  فكرة  على  فقط  يقوم  األمر  أن  إال  الفهم، 
التواصل. ويقول الخبراء إن التواصل اإليجابي بين 
الطرفين هو األساس الذي يساعد على التخفيف من 

“الغموض” وجعل األمور تبدو أوضح. 
وهناك العديد من “األسرار” التي تحتفظ بها النساء 
دون أن يبحن بها للرجل. إال أن معرفة الرجل لهذه 
الرجل  جعل  على  فعاًل  يساعد  أن  يمكن  األسرار 

“يفهم” تفكير المرأة.

المرأة تود أن تكون “الرقم واحد” بحياة الرجل
حياة  في  األولوية  لها  تكون  أن  امرأة  كل  ترغب 
كيفية  يعرفن  ال  النساء  من  الكثير  أن  إال  الزوج، 
التعبير عن هذه الرغبة. ويخطأ هنا الرجل في فهم 
المرأة حيث يشعر أنها ترغب في “تملكه” وتحويله 

إلى “شيء” ما تمتلكه لنفسها. 
وبشكل عام فإن الرجل يعتقد أن المرأة “يجب” أن 
تعرف وبشكل طبيعي أنها “رقم واحد” في حياته من 
دون أن يقول لها ذلك ومن دون أن تقوم هي بتحويله 
المرأة  ما تشعر  إلى “شيء” من أغراضها. وغالباً 
أنها “مهملة” وأنها غير مهمة بالنسبة للرجل خاصة 
ولكن  العمل.  في  اليوم  ساعات  معظم  يمضي  أنه 
طريقة التواصل هنا هي التي تحدث “الغموض” في 

العالقة في هذه الحالة.
ويقول الخبراء إن المدة التي يمضيها الزوجان مع 
تكون  قد  األطفال  مع  المنزل  في  البعض  بعضهم 
من  كل  يمضيها  التي  الزمنية  المدة  من  بكثير  أقل 
الرجل والمرأة في عملهم بعيداً عن المنزل. إال أن 
الكمية هنا ليست هي المهمة بل “نوعية” الوقت الذي 

يمضيه الرجل مع زوجته وأوالده.
أن األزواج بشكل طبيعي يرون بعضهم لفترات قليلة 
المدة  الجيد خالل هذه  التواصل  أن  إال  اليوم  خالل 
بين  العالقة  تعزيز  على  تساعد  أن  يمكن  البسيطة 

الطرفين.

المرأة تود أن يهديها الرجل ما “تريد” وليس ما 
يريده “هو”

هدية  تقديم  عملية  تعتبر  قد  األحيان  من  كثير  في 
أن  إال  إلى حد ما  أحد األصدقاء مسألة صعبة  إلى 
إذ  للزوجين.  بالنسبة  األمر ال يكون بهذه الصعوبة 
يعرفان  الطرفان  كال  أن  المفترض  من  يكون  أنه 
كل  يريده  ما  ويعرفان  بشكل جيد  البعض  بعضهما 

طرف وما الذي ينقصه. 
ولكن في بعض األحيان قد يعتقد الرجل أن المرأة 
“غامضة” ومن الصعب فهمها حيث اعتقد أن الهدية 
تحبها من  لم  أنها  في حين  “رائعة”  لها  قدمها  التي 

دون أن يعرف ما هو سبب عدم حبها للهدية.
التي  الهدية  يقدم  ما  غالباً  الرجل  أن  المرأة  وترى 
يرغب هو بها ويحبها من دون أن يفكر في ما إذا 

كانت هي ستحب الهدية أم ال.
أن الهدايا التي يتبادلها الرجل والمرأة هي في النهاية 
“رموز” تساعد على حسن التواصل بينهما. ولذلك 
فإنه من الضروري أن تكون “الهدية” معززة لعملية 

التواصل بشكل إيجابي.
وفي حال قام الرجل بتقديم أداة من أدوات المطبخ 
ذلك  فإن  كهدية  لزوجته  المثال  سبيل  على  كمقالة 
الذي  وما  ألمرها  يهتم  ال  أنه  تعتقد  المرأة  يجعل 
يعجبها وترى في الهدية وكأنه يقول “أريد أن أسعد 
نفسي بمأكوالت لذيذة”؛على الرغم من أن الرجل قد 

يعتقد أنه يقدم هدية تحبها المرأة. 
وهنا ينصح أن تخبر المرأة الرجل بما تفكر فيه من 
التواصل  خالل  ومن  “يحزر”.  هو  تتركه  أن  دون 
الهدية  تقديم  عملية  فإن  الطرفين  بين  االيجابي 

المناسبة تصبح أسهل على المرأة والرجل.

قد يكون الرجل من أقوى المخلوقات على األرض، 
يتمتّع هذا األخير بقّوة و بالكثير من الحكمة و يمكن 
أن يخرج من أّي مأزٍق بسهولة إن كان ذكيّاً يعرف 
كيفية التصّرف في حال حدوث أّي مشكلة كبرى و 

لكن هل يخاف من أّي شيء يا ترى؟!
نعم، و إن كنت ال تعرفين فإّن الرجل يخاف و أكثر 
األمور  إليك   ، تكمن في حياته مع زوجته  مخاوفه 

التي تسبّب له خوفاً كبيراً.

ـ التقصير: يخاف الرجل أن يحين يوماً و يجد نفسه 
غير قادر على إعالة عائلته و تقديم األفضل ألطفاله 
و زوجته، و كلّما فّكر في هذا األمر و كبرت مخاوفه 
في هذا المجال أكثر و من دون أن يشعر  قد تسبّب 

له حالة من الخوف ال تنتهي.
ـ الشيخوخة: الرجال كالنساء يخافون من الشيخوخة 
األمر  هذا  لهم  يسبّب  قد  و  يكبروا  أن  يحبّون  و ال 
أيضاً مخاوف خاّصة إن كانت زوجاتهم أصغر منهم 

بمدة.
ـ الفشل: إّن الرجل يخاف الفشل و لعلّه أكثر األمور 
التي يهابها، يخاف أن يصل الى مرحلة يقال له فيها 
إنّه ما من قيمة له و خاّصة من زوجته فإنّه في تلك 

اللحظة يخسر الكثير.
ـ البطالة: إّن أكثر ما يخافه الرجل هو فقدان عمله 
فإّن هذه الحالة تقود الى األمور و المخاوف األخرى 

التي لن يوّد الوصول إليها.
لكّن  و  األمر مضحك  ذلك  أّن  تظنّين  قد  السمنة:  ـ 
الرجل كالمرأة يخاف من السمنة و يكره أن يصبح 
بديناً ما يسبّب له خوفاً كبيراً و يدفعه أحياناً الى اتّباع 

حميات غذائية قد تضره.
ألّي  تحصل  قد  التي  األمور  أسوأ  إنّه  المرض:  ـ 
فعله  عليه  بما  يقوم  فلن  الرجل  مرض  إن  و  كائن 

تجاه عائلته.
ـ التقليل من شأنه: لن تتحّمل المرأة أن يقلّل الناس 
من شأنها و هذه حال الرجل حين تقلّل زوجته من 

شأنه.
تتّهم الرجل  للمرأة أن  ـ االتهام بالضعف: ال يمكن 
بالضعف أو أن تبيّن له إحساسها بذلك،  قد ينزعج 

منها و يشعر بأنّه غير نافع.
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تعاني كثير من الزوجات من خرس أزواجهنَّ داخل 
المنزل، إذ تتعطل لغة الكالم بينهما وتتصحر األلسن 
خارج  الزوجة  أو  الزوج  يتسم  بينما  الكلمات  من 
المتدفق والكلمات  بالحديث  المنزل، ومع األصدقاء 
والزوجات  األزواج  بعض  يلوذ  فلماذا  الجذابة، 
أن  يفترض  بينما  المنزل  جدران  داخل  بالخرس 
يكون حديقة مليئة باألصوات الجذابة وليس صحراء 

تلفها رياح الصمت.
حتى  الزوجي«  »الخرس  أسباب  على  نطلعك  هنا 

تحمي حياتك الزوجيَّة من تلك المشكلة الخطيرة.

الداء 
أنَّ صمت األزواج يعدُّ ظاهرة في بعض المنازل، 
الزوجة وهذا مؤشر على  أو  الزوج  قبل  سواء من 
هي  الزوجة  تكون  وقد  بينهما،  العالقة  اضطراب 
السبب بفشلها في الوصول إلى قلب زوجها، وأحياناً 
تبدأ هذه الظاهرة بالظهور بعد مرور سنوات عديدة 
على الزواج، كما قد يكون هناك ضعف في القضايا 
المشتركة فيما بينهما أو عدم االلتفات إليها كقضايا 
الجانب  هذا  يجعل  ما  والمستقبل  والمنزل  األوالد 

يضمر بين الزوجين.

ـ تدخل األهل
بالخرس  الزوجيَّة  العالقات  إصابة  أسباب  أهم  أحد 
الزوجي بين الزوجين استدعاء األهل في كل األمور 
إزعاج  في  يتسبب  قد  ما  بهم  واالستعانة  الزوجيَّة 
أحد الزوجين وهذا ما يؤدي إلى اإلصابة بالخرس 

الزوجي.
ـ الحريَّة الشخصية

كبت طرف ما لآلخر قد يتسبب في اإلصابة بالخرس 
الزوجي، فعندما يشعر طرف ما أنَّ الطرف اآلخر 
يسلب منه حريته ويلقي عليه اللوم في كل المشكالت 

التي يالقيها قد تهدد باإلصابة بالخرس الزوجي.
ـ الروتين

القيام بنفس األمور الحياتيَّة يومياً يعمل على تسرب 
الملل للعالقة الزوجيَّة، وهو أحد أهم أسباب الخرس 
الروتين  بتجديد  الخبراء  ينصح  لذلك  الزوجي. 
المهام  بعض  إضافة  طريق  عن  وذلك  اليومي، 

الترفيهيَّة التي يشترك فيها كل طرف مع اآلخر.

الدواء
من  نوع  للتنزه  الخروج  أو  الزوجين  سفر  في  ـ 
القضايا  أو  الثقافيَّة  القضايا  بعض  وإثارة  التجديد، 
التي تهم الزوجة كاللباس والطبخ إضافة إلى تنويع 
الحديث وتجديد العالقة بمثيرات جديدة يثري الحديث 

بينهما، ويكسر حاجز الصمت.
ـ عدم تحديد وقت معين لجلوس الزوجين معاً للتحدث 
باإلصابة  د  يهّدِ قد  الحياتيَّة  والمشكالت  األمور  في 
تساعد  التي  األسباب  أهم  فأحد  الزوجي  بالخرس 
على تجنب الخرس الزوجي الجلوس والتحدث في 
المشكالت  إلى  ف  والتعرُّ المختلفة،  الحياتيَّة  األمور 
والعوائق التي يقع كل طرف فيها أثناء فترة العمل 
أو تربية األطفال، كما تساعد تلك النقاشات التي يقوم 
بها الزوجان على عالج كثير من العوائق التي تقع 

في طريقهما.

يقع  ال  الزوجي  الخرس  هذا  في  اللوم  أنَّ  وأخيراً 
مشتركة  فالقضيَّة  بمفردها  الزوجة  أو  الزوج  على 
بين االثنين، وينبغي أن يكون هناك حديث مشترك 
وتكون هناك شورى بينهما في جميع أمورهما حتى 
في موضوع الخروج من المنزل وإن كان البد من 
في  األول  المسؤول  لكونه  للزوج  نوجهه  فأننا  لوم 
األسرة، وإن كان في تصوري أنَّ االثنين يشتركان 

في هذه القضيَّة.

إنذار كما تقع نقطة من  ـ الزواج يأتي بدون سابق 
الحبر األسود على مالبس اإلنسان.

ـ ال يوجد رجل فاشل ولكن يوجد رجل بدأ من القاع 
وبقى فيه.

ـ غالبا ما يضيع المال .. بحثاً عن المال.
وتناُول  أنفسهم  عن  التحدث  عن  الناس  امتنع  لو  ـ 
البشر  من  الكبرى  الغالبية  ألصيب  بالسوء  الغير 

بالبكم.
الحياة  تعلم  أن  دون  صغيراً  بالحياة  يلهو  الطفل  ـ 

سوف تلعب به كبيراً. 
ـ رغباتنا هي كصغار األطفال ، كلما تساهلنا معها 

اكثر زادت طلباتها منا؟
ـ اختر كالمك قبل أن تتحدث وأعط لالختيار وقتاً 
لوقت  تحتاج  كالثمار  فالكلمات  الكالم  لنضج  كافياً 

كاف حتى ننضج.
- كن على حذر من الكريم إذا أهنته ومن اللئيم إذا 
إذا  األحمق  ومن  أحرجته  إذا  العاقل  ومن  أكرمته 

رحمته.
- من السهل أن يحترمك الناس .. ولكن من الصعب 

أن تحترم نفسك.
- يشعر بالسعادة من يغسل وجهه من الهموم ورأسه 

من المشاغل وجسده من األوجاع.
ليخفى  أطول  له شارب طويل ولحية  مأذون  - كل 

ابتسامة الشماتة
- إذا بلغت القمة فوجه نظرك إلى السفح لترى من 
عاونك فى الصعود إليها، وانظر إلى السماء ليثبت 

الله أقدامك عليها.
- من عاش بوجهين مات ال وجه له.

ألنه  النصيحة،  له  فقدم  عدوك  استشارك  إذا   -
باالستشارة قد خرج من معاداتك إلى مواالتك.

- إذا كنت غنياً فتناول طعامك متى شئت وإذا كنت 
فقيراً فتناول طعامك متى استطعت.

تذكر  أخيه  يحبك مثل  انه  إنسان  لك  يقول  - عندما 
قابيل وهابيل.

تندم  .. فستقول اعظم حديث  تكلم وأنت غاضب   -
عليه طوال حياتك.

- ال تجادل بليغاً وال سفيهاً .. فالبليغ يغلبك والسفيه 
يؤذيك.

- حسن الخلق يستر كثيراً من السيئات كما أن سوء 
الخلق يغطى كثيراً من الحسنات.

- الرجل التافه يحرمك من العزلة دون أن يوفر لك 
جلسة ممتعة.

- قليل من العلم مع العمل به .. أنفع من كثير من 
العلم مع قلة العمل به ..
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وفيق الزعيم ، ممثل سوري  ولد عام  1960  في مدينة دمشق ، شارك في العديد من األعمال المسرحية 
والسينمائية ولعب أدواراً هامة في المسلسالت التلفزيونية كان أكثرها تأثيراً على المشاهد العربي دوره في 

مسلسل باب الحارة حيث جسد شخصية
" أبو حاتم" والتي قال أنها من أهم األدوار التي قام بها في حياته المهنية.

تخرج الممثل وفيق الزعيم من معهد الفنون التشكيلية، وحصل على عدة جوائز خالل حياته المهنية ومنها:
مهرجان  في  إجتماعي  عمل  كأفضل  الفضية  اإلبداع  جائزة  القاهرة،  مهرجان  في  الذهبية  اإلبداع  جائزة 

القاهرة وجائزة الدولة التقديرية في مهرجان القاهرة.
شارك  وفيق الزعيم في العديد من المسرحيات أهمها : المفتش العام - رؤى سيمون ماشار 

- االستثناء والقاعدة - حكاية زهرة الحفاره - مصرع عامل - ماريانا بينيدا.
كما كانت لوفيق الزعيم أعمال إذاعية :شخصيات روائية - حكم العدالة -ظواهر مدهشة - و 

العديد من األعمال االخرى.
أما في السينما فقد اشتهر بعملين هما  : الطحالب عام 1991  وسحاب عام 1992

وفي التلفزيون كانت لوفيق الزعيم المشاركة األهم والتي استطاع من خاللها ان يتميز وأن 
يدخل في عقل وقلب المشاهد العربي، من خالل أدائه التمثيلي المقنع واختياره ألعمال هادفة تحمل مضموناً 

ورسالة سامية الى المجتمع العربي، وكذلك من خالل تجسيد
أدوار تعكس الواقع السوري والعربي على حد سواء. 

 
من أهم هذه المسلسالت التي قدمها  وفيق الزعيم : "حارة نسيها الزمن" - 1991 - تأليف هاني السعدي، 
إخراج  سالم الكردي، "حمام القيشاني" تأليف دياب عيد، إخراج هاني الروماني، يتكون من 5 أجزاء (األول 
كان من إنتاج عام 1994)، "الياسمين و اإلسمنت" من تأليف وفيق الزعيم و مأمون ضويحي وأحد الكتاب 
السويديين و من إخراج محمد قبالوي، "الداية" 2003 ، من تاليف الكاتب د. فؤاد شربجي ومن إخراج بسام 

سعد، "حد الهاوية" - 2003 - من تأليف  وسيناريو أحمد علي اسماعيل، و إخراج
 عالء الدين شعار، كومة الحجر 2006 ، خالد بن الوليد 2006- 2007 ، "باب الحارة"  أنتج الجزء 
األول منه عام 2006، من إخراج بسام المال، شارك في كتابته عدد من المؤلفين السوريين، ويتألف من 5 
أجزاء، وهو عبارة عن دراما اجتماعية شامية تدور أحداثها في عشرينيات القرن الماضي ، "مزاد علني" 
من إخراج عماد سيف الدين، "الزعيم" أنتج الجزء األول منه عام 2011، من تأليفه، إخراج مأمون المال، 

طاحون الشر 2013.
 

وفيق  وعمل 
ايضاً  الزعيم 
و  التأليف  في 
مؤلفاته:  من 
ن  يو للتلفز
و  "اآلباء   :
 - الحصرم 
حكاية من حارتنا 
 - إخالص   -
 - علني  مزاد 
 - الجوري  حارة 
المتفائل - البحث 
السعادة  عن 
و  الياسمين   -
 - اإلسمنت 
مواطن  يوميات 
- األمانة - ظالل 
ولديه  رمال",  و 
أكثر  اإلذاعة  في 

 من مائة عمل.
توفي الفنان وفيق الزعيم في 15 مارس لعام 2014 بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر54 عاما.
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تنتظر دور السينما العالمية الفيلم المصري "122" الذي يعد فاصلة مهمة في 
 ،"4D" تاريخ الفن السينمائي العربي، ألنه أول فيلم يصنع بتقنية رباعية األبعاد

وأول فيلم من فئة الرعب يعرض على شاشات السينما األميركية.
وبهذه المناسبة نشرت مجلة هوليوود ريبورتر المتخصصة بأخبار الفن تقريرا 

شهد هذا العام عودة نجوم للسينما بعد غياب دام طوياًل، فيُمثل هذا عام حالة 
من اإلنتعاش الفنية لهؤالء النجوم، أحدهم قرر عرض فيلمه خارج منافسة عيد 
األضحى القادم، والبعض اآلخر قرر المنافسة، في السطور التالية بعض النجوم 

العائدون للسينما بعد غياب...

يوسف الشريف
قرر النجم يوسف الشريف هذا العام عودته للسينما بفيلم "بني آدم" بعد غياب 
دام ألكثر من 3 سنوات، وقررت الشركة المنتجة للفيلم بتأجيل عرضه خارج 
يوسف  بنجومية  يليق  بشكل  عمل  لتقديم  منها  رغبًة  األضحى،  عيد  منافسة 

الشريف.
يُذكر أن فيلم "بني آدم" من بطولة: يوسف الشريف، دينا الشربيني، هنا الزاهد، 
عاطف،  سمير  عمرو  تأليف  من  رزق،  أحمد  فؤاد،  بيومي  الجندي،  محمود 

وإخراج أحمد نادر جالل.
جدير بالذكر أن آخر أعمال النجم يوسف الشريف السينمائية هو فيلم "العالمي".

بدأت فعاليات الدورة الحادية والستين من لمهرجان بعلبك وتستمر حتى 15 
أغسطس ، وتقام بقلعة بعلبك األثرية شرق لبنان.

وحرصت إدارة المهرجان على أن يكون معظم الفنانين المشاركين من لبنان 
أو من جذور لبنانية.

وهذا العام يمر 50 عام على وقوف كوكب الشرق أم كلثوم على مسرح بعلبك 
للمرة الثانية في تاريخها، فقد شاركت كوكب الشرق للمرة األولى بالمهرجان 
ما حمس  منذ 50 عاما، وهو  أي  وبعدها شاركت عام 1968  عام 1966، 
إدارة المهرجان لالحتفال بهذه المناسبة، وإطالق اسم كوكب الشرق على حفل 

االفتتاح.

وشاركت أم كلثوم للمرة األخيرة بمهرجان بعلبك عام 1970، وحرصت إدارة 
المهرجان على أن تكون ليلة االفتتاح مصرية خالصة تحت اسم "بعلبك تتذكر 
أم كلثوم"، ويحيي حفل االفتتاح المطربة مروة ناجي، والمطربة مي فاروق، 

بقيادة الموسيقار المصري هشام جبر.
بينما تتنوع فقرات المهرجان على مدار 25 يوم بداية من افتتاحه، ويشارك في 
المهرجان مغني الروك الفرنسي والكاتب والملحن وعازف الجيتار ذو األصول 

المصرية اللبنانية ماتيو شديد، الملقب بـ"إم".
ويقدم المسرحي اللبناني جورج خباز مسرحية "إال إذا" الموسيقية على مدى 

ليلتين، وهو الذي كتب نصها كما يؤدي دور البطولة فيها.
وفي أمسية تحمل اسم "من تراثنا إلى الجاز"، تحيي اللبنانية جاهدة وهبة، حفلة 

موسيقية على البيانو مع الفرنسي اللبناني إيلي معروف.
اإليطالي  للموسيقي  أوبرا  حفل  السنوي،  برنامجه  المهرجان ضمن  يقدم  كما 
الخوري،  جويس  كندا  في  المقيمة  اللبنانية  السوبرانو  مع  روسيني،  جواكينو 

وبمشاركة مغنيين إيطاليين و120 عازفا ومنشدا.
فرقته  بن هاربر بصحبة  األمريكي  للمغني  بحفله  برنامجه  المهرجان  ويختتم 

الموسيقية، وذلك يوم 15 أغسطس 2018.

عن الفيلم الذي أخرجه المخرج العراقي ياسر الياسري وهو من إنتاج المنتج 
سيف عريبي، ومن بطولة عدد من نجوم الفن المصري.

وقال العريبي للمجلة إن أحداث الفيلم "تدور خالل ليلة دموية في أكثر مكان 
من المفترض أن نشعر فيه باألمان، حيث يكافح شاب وحبيبته، ليس للوصول 

إلى المستشفى، ولكن للهروب والنجاة منه".
وتجري أحداث مسلسل بين عالمين في إطار تشويقي إجتماعي، حول صراع 
المال والسلطة، ويناقش قضية االختيار والقرارات التي يتم اتخاذها في الحياة، 

وكيف تؤثرعلى هذه الحياة.
وأضاف "من خالل إنتاج الفيلم بتقنية رباعية األبعاد نسعى لتقديم تجربة جديدة 
األفالم"  مع  وتفاعلهم  ارتباطهم  من  تزيد  العربي  والعالم  في مصر  للجمهور 
،والفيلم من بطولة طارق لطفي، أحمد داود، أمينة خليل وأحمد الفيشاوي مع 

محمد ممدوح ومحمد لطفي كضيفي شرف، وهو من تأليف صالح الجهيني.
وذكر العريبي أن فيلم "122" أول فيلم عربي يمنح مشاهديه فرصة للغوص في 
تجربة ال مثيل لها حيث نعزز البيئة المحيطة بهم في قاعة العرض السينمائي 
بعناصر تتأثر بأحداث الفيلم، مثل الرياح، الضوء، الروائح، األمطار وحركة 

مقاعد السينما.
واإلمارات  مصر  في  العرض  دور  من  عدد  في  موجودة  التقنية  إن  وقال 

والكويت ولبنان.
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أجاب الممثل محمد إمام على االسئلة التي تلقاها من جمهوره في جلسة االسئلة 
واألجوبة. ومن ضمن األسئلة كان سؤاال عن ممثل يتمنى العمل معه، ليجيب 
بكل صراحة أنه يتمنى الوقوف أمام يحيى الفخراني، بل هو حلم من أحالمه 
العمل معه. كما كشف إمام أنه أيضا يريد العمل مجددا مع الممثل أحمد السقا، 

وفاجأ جمهوره بأن فيلمه المقبل سيكون معه.
وشارك محمد إمام أحمد السقا في مسلسل "خطوط حمراء" الذي عرض في 

رمضان 2012.
يشار إلى أن محمد إمام نافس في عيد الفطر 2018 بفيلمه "ليلة هنا وسرور" 
وتدور أحداثه حول "سرور"، وهو رجل أعمال يحب فتاة تدعى "هنا"، ولكنه 

يتورط مع أحد العصابات، ويضطر للهرب منهم.
فاروق  بطولته  في  ويشارك  "سينرجي"،  شركة  إنتاج  وسرور"  هنا  "ليلة 
الفيشاوي وأحمد فهمي، وأحمد صالح السعدني، ورحاب الجمل وبيومي فؤاد 
ومحمد سالم ومحمد ثروت، والبطل المصري كرم جابر، وغيرهم وهو من 

إخراج حسين المنياوي وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز.

أعلنت مصر مؤخرا إنشاء أول سجل في تاريخ السينما المصرية لتوثيق التراث 
السينمائي منذ انطالق "الفن السابع" بالبالد عام 1896.

وقالت وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبدالدايم، في بيان للوزارة، إن مقر سجل 
التوثيق السينمائي سيكون في المركز القومي للسينما بالقاهرة.

طارق لطفي
قرر النجم طارق لطفي هذا العام، أن يعود إلى السينما بعد غياب دام 8 سنوات، 
هذا  ويخوض طارق  "أزمة شرف"،  فيلم  السينمائية  أعماله  آخر  كانت  حيث 
العام المنافسة بفيلم "122"، وتدور أحداثه خالل ليلة دموية في أكثر مكان من 
المفترض أن نشعر فيه باألمان، حيث يكافح شاب وحبيبته، ليس للوصول إلى 

المستشفى، ولكن للهروب والنجاة منها.
يُذكر أن فيلم "122" من بطولة: طارق لطفي، أحمد الفيشاوي، أمينة خليل، 
أحمد داوود، محمود حجازي، محمد ممدوح، محمد لطفي، أسماء جالل، من 

تأليف صالح الجهيني، وإخراج ياسر الياسري.

 آسر ياسين
وعودته  التليفزيونية،  الدراما  عن  اإلبتعاد  العام  هذا  ياسين،  آسر  النجم  قرر 
للسينما، حيث يشارك في بطولة فيلم "تراب ألماس"، الذي تدور أحداثه حول 
طه الذي يعيش حياة باهتة رتيبة، حيث يعمل كمندوب دعاية طبية في شركٍة 
لألدوية، يتمكن طه بلباقته الكبيرة ومظهره الجيد في أن يستميل أكبر األطباء 
لألدوية التي يروج لها. في المنزل يعيش طه بصحبة أبيه القعيد. عندما تحدث 
جريمة قتل غامضة، يتداعى عالم طه بأكمله إلى األبد. ويبدأ هو في اكتشاف 

الكثير من األسرار التي تدخل به إلى عالٍم جديد قوامه الجريمة والفساد.
يُذكر أن فيلم "تراب الماس" من بطولة: آسر ياسين، منة شلبي، عزت العاليلي، 
وإخراج  مراد،  أحمد  تأليف  من  ممدوح،  محمد  الكدواني،  ماجد  نصار،  إياد 

مروان حامد.

للسينما  تاريخا  تمثل  التي  السينمائية  األفالم  تسجيل  "سيتم  القرار  وبموجب 
المصرية وكذا المقتنيات السينمائية بمختلف أشكالها وأنواعها بهذا السجل".

المقتنى  بهذا  الخاصة  التصرفات  من  ألي  مرور  كـ"جواز  التوثيق  ويكون 
التراث  احتفاظ أصحاب  والخارجية مع  الداخلية  المعارض  فيها  بما  التراثي، 

بكافة الحقوق المادية واألدبية التي يضمنها قانون الملكية الفكرية".
لصون  الالزمة  اإلجراءات  بـ"جميع  بالدها  بقيام  المصرية  الوزيرة  وتعهدت 
العلمية  المقاييس  بكل  وعرضه  عليه  والحفاظ  ورقمنته  وترميمه  التراث  هذا 

والعملية".
ويعد هذا المشروع حلما للمثقفين والسينمائيين المصريين لحفظ التراث الفني 
بعد سنوات طويلة من الضياع والتلف بين االهمال وسوء التخزين واإلهمال 
أو البيع او السرقة، إضافة إلى قرصنة آالف االفالم الخالدة، الفتقاد الفن السابع 
المصري قاعدة بيانات وثائقية شاملة ترصد االفالم ومراحل نشأتها وتطورها 

ومحنها، وكل الظروف المتالحقة على مدى 122 عاما.
وسجلت مصر أول عهدها بالسينما في نفس الوقت الذي بدأ الفن السابع العالمي 
في ديسمبر/كانون االول عام 1895 حينما ُعرض أول فيلم سينمائي صامت 
لالخوين لوميير في باريس، وبعد هذا التاريخ بأيام قدم أول عرض سينمائي 
في مصر في مقهى "زواني" بمدينة اإلسكندرية في يناير/كانون الثاني 1896، 
وتبعه أول عرض سينمائي بمدينة القاهرة في سينما "سانتي"، ثم كان العرض 

السينمائي الثالث بمدينة بورسعيد في عام 1898.
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من  والتنبيهات  اإللكترونية  الرسائل  من  سياًل  الماضية  األسابيع  في  الحظت  ربما 
التي ستطرأ على سياسات حماية  بالتغييرات  فيها  تعلمك  الشركات،  من  العديد  قبل 

الخصوصية. ولكن في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى عليك أال تتجاهلها.
فهذه اإلشعارات قد تحوي الكثير من األمور القانونية المهمة، ويجب الحرص على عدم 
حذف تلك الرسائل اإللكترونية أو إغالق التنبيهات على الفور؛ فقد تحتوي على معلومات 
مهمة حول إدارة خصوصيتك الرقمية، في وقت َتبين فيه أن بياناتنا على اإلنترنت ليست 

في مأمن.
هذا السيل من اإلشعارات يتدفق حالياً في إطار  تطبيق "قانون حماية البيانات العامة"، الذي 

دخل حيز التنفيذ نهاية مايو/أيار 2018 في جميع أنحاء االتحاد األوروبي.
وقد تمت اإلشادة بهذا القانون، ألنه يعد من أقوى القوانين التي تحمي حقوق الخصوصية الرقمية 
في العالم. وفي حين صمم هذا القانون لألوروبيين، فإن طبيعة عالم اإلنترنت التي ال حدود لها، 

تلزم افتراضياً كّل كيان تجاري له عالقة بشبكة الويب باالمتثال لهذا القانون.

ما المميزات التي يوفرها هذا القانون الذي أثار كل هذه الضجة؟
يركز قانون تنظيم البيانات على مبدأين رئيسيين؛ أواًل تحتاج الشركات إلى موافقتك لكي تجمع 

بياناتك، وثانياً يتوجب عليك مشاركة البيانات المهمة فقط لضمان سير عملها.
وفي حديثه عن هذه المسألة، لجأ مدير مؤسسة الجبهة اإللكترونية، داني أوبراين لهذا التشبيه قائاًل 
"تحتاج الشركات التي تصنع كعك عيد الميالد السمك لكي تضعه فوق الكعكة، وإذا لم تكن هذه 
المعلومات ضرورية، يمكنك أن ترفض استخدام تلك البيانات، في حين ال يزال بإمكانك الحصول 

على هذه الخدمة".
أما إذا لم تلتزم الشركات بالقواعد الجديدة، فيمكن أن تتعرض إلى غرامة مالية بنسبة تصل إلى %4 
من إيراداتها السنوية العالمية. بطبيعة الحال يتوقع أن الشركات التي تعتمد على أرباح اإلعالنات 
من  ممكن  قدر  أكبر  لجمع  موافقتهم  لنيل  المستخدمين،  من  ممكن  عدد  أكبر  إلقناع  بجد  ستعمل 

البيانات.
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ولذا إليك الحيل التي تستخدمها الشركات لمراوغة 
القانون الجديد ولكي تستمر في الوصول لبياناتك

- تسهيل الموافقة وتصعيب الرفض: يمكن للشركات 
تسهيل  خالل  من  لبياناتك  الوصول  في  تستمر  أن 
استخدام  على  موافقتهم  المستخدمين  منح  عملية 
هو  والهدف  الرفض.  عملية  تُعقد  بينما  بياناتهم، 
ضمان أال تحقق االستفادة القصوى من هذا القانون 
سياسات  فحص  على  سيساعدنا  الذي  الجديد، 

الخصوصية المحدثة التي تصل إلينا.
إشعارات  عبر  موافقتك  لنيل  تعمد  قد  الشركات  ـ 
اإللكترونية  الرسائل  تلك  تتجاهل  ال   : مزعجة 
تستخدم  المواقع  فبعض  المزعجة،  واإلشعارات 
إلعالمك  فقط  ليس  اإللكتروني،  البريد  رسائل 
بسياسات الخصوصية الخاصة بها التي تم تحديثها، 

وإنما "لطلب" موافقتك أيضاً.
لألسئلة   Quora موقع  أرسل  المثال  سبيل  على 
واألجوبة هذا األسبوع بريداً إلكترونياً يقول فيه إن 
وفي  تحديثها.  تم  قد  له  التابعة  الخصوصية  سياسة 
بأن  تفيد  عبارة  الرسالة  تضمنت  المالحظة،  نهاية 
موافقة  يعتبر  الخدمة  هذه  استخدام  في  "استمرارك 

على شروطنا التي تم تحديثها".
وأشارت متحدثة باسم Quora إلى أن الشركة امتثلت 
للحصول  سعيها  خالل  من  الجديد  البيانات  لقانون 
حال  في  المستخدمين،  قبل  من  مؤكدة  موافقة  على 
ُطلب ذلك. ووفقاً لما أفادت به الشركة، فإن الرسالة 
اإللكترونية التي شرحت من خاللها التغييرات التي 
طرأت على سياسة الخصوصية الخاصة بها، كانت 
ولكنها  الموافقة،  تتطلب  ال  إعالمية  رسالة  مجرد 
عمدت إلى تحديث اللغة ليسهل فهم محتوى الرسالة.

 : الموافقة  يعني  قد  اإلشعار  إغالق  أن  األسوأ  ـ 
وتعتمد مواقع أخرى على استخدام إشعارات دعائية 
سلسلة  بدأت  فمؤخراً،  الموافقة.  على  للحصول 
إشعارات  بعرض  للمالبس   Taylor Stitch متاجر 
تعريف  ملفات  تستخدم  كيف  فيها  تشرح  إعالنية 
االرتباط (cookies) في عمليات التعقب على  شبكة 
بإغالق  أنه  المالحظة  هذه  في  وأضافت  اإلنترنت. 
الالفتة اإلعالنية أو التفاعل مع الموقع الخاص بها 
بنود  في  جاء  بما  تقبل  بذلك  فإنك  اإلنترنت،  على 

جمع البيانات الخاصة بالموقع. 
تكمن المشكلة في أن هذه الشركات على دراية كاملة 
بأن المستخدمين نادراً ما يطلعون على بنود سياسات 
الخصوصية. عدا ذلك، تعلم الشركات مدى انزعاج 
ما  دائماً  أنها  خاصة  اإلشعارات،  هذه  من  األفراد 
تظهر على الشاشة أثناء انشغالنا بأمور أخرى. وفي 
نكون  فقد  اإلعالنية،  اإلشعارات  هذه  تجاهلنا  حال 
مشاركة  على  قصد،  دون  موافقتنا،  منحها  بصدد 
المزيد من بياناتنا الخاصة التي ال نرغب في الواقع 

في مشاركتها.

إلى  األمريكية  الحكومة  مايكروسوفت  دعت شركة 
التفكير بشكل جدي في الغموض التنظيمي المتعلق 

بنشر واعتماد تقنية التعرف على الوجه.
البرلمان  الشركة  رئيس   ، سميث  براد  وحث 
عن  الكشف  خوارزميات  من  للتأكد  والمشرعين 
التي تحدد استخدام مثل  الحرفية  الوجه والسياسات 

هذه التقنيات.
حيث  للجدل،  مثيًرا  موضوًعا  التقنية  هذه  وتشكل 
الدفاع  وجماعات  المستثمرين  من  العشرات  احتشد 
لتوفيرها نظام  أمازون  المستهلكين ضد شركة  عن 
تنفيذ  لوكاالت  الوجه  عن  للكشف  اصطناعي  ذكاء 

القانون.

الذكاء  قسم  رئيس  وهاري شوم  براد سميث  ونشر 
االصطناعي التابع لمايكروسوفت، دراسة في وقت 
الذكاء  في  التقدم  بأن  تنبأت  العام  هذا  من  سابق 

االصطناعي سيتطلب قوانين جديدة.
شركات  على  الضغط  “يزداد  سميث:  وكتب 
بها  تستخدم  التي  الطريقة  من  للحد  التكنولوجيا 
الوجه  على  التعرف  تقنية  الحكومية  الوكاالت 
ضمن  بديل  هناك  وليس  األخرى،  والتكنولوجيا 
نظامنا الديمقراطي عن اتخاذ القرار من قبل ممثلينا 
موازنة  تتطلب  التي  بالقضايا  يتعلق  فيما  المنتخبين 
الديمقراطية،  حرياتنا  جوهر  مع  العامة  السالمة 
تنظيم  في  هاًما  دوًرا  تلعب  ألن  بحاجة  والحكومة 

تقنية التعرف على الوجه”.
الوجه  على  التعرف  تقنية  أن  إلى  سميث  ويشير 
أصبحت مستخدمة بشكل كبير ضمن مجتمعنا، وهو 
ليس بالضرورة أمًرا سيًئا، حيث استخدمتها الشرطة 
مفقود  طفل  آالف  ثالثة  من  أكثر  لتعقب  الهند  في 
المحلية  السلطات  وقامت  أيام،  أربعة  غضون  في 
للتعرف  الوجه  على  للتعرف  بيانات  قاعدة  بتزويد 
على المشتبه في تورطه في حادث إطالق النار الذي 
ال  أنه  يعني  ال  هذا  لكن  الماضي،  الشهر  في  وقع 

يوجد احتمال لسوء االستخدام.

مكان  كل  الحكومة  تتبع  أن  “تخيل  سميث:  وقال 
منك  إذن  دون  الماضي  الشهر  خالل  فيه  مشيت 
حضر  من  لكل  بيانات  قاعدة  تخيل  معرفتك،  أو 
التعبير، تخيل  مظاهرة سياسية تشكل جوهر حرية 
الوجه  على  التعرف  تقنية  التسوق  متاجر  استخدام 
لتبادل المعلومات مع بعضها البعض فيما يتعلق بكل 
التي تشتريها دون  به والمنتجات  تهتم  رف بضائع 
أن تطلب منك اإلذن أواًل، لقد كان هذا األمر مادة 
للخيال العلمي منذ زمن طويل، لكنه اآلن على وشك 

أن يصبح ممكًنا”.

وتعمل أنظمة التعرف على الوجه بشكل أسوأ فيما 
األفارقة  األمريكيين  وجوه  على  بالتعرف  يتعلق 
بالمقارنة مع الوجوه القوقازية، وأظهرت ورقة بحثية 
تيمنيت  فيها  فبراير/شباط شارك  في شهر  منشورة 
غيبرو Timnit Gebru، الباحث في مايكروسوفت، 
أن معدالت الخطأ قد تصل إلى نسبة 35 في المئة 
ضمن أنظمة التعرف على الوجه فيما يتعلق بالتعامل 
أنظمة  وتتشابه  الداكنة،  البشرة  ذوي  النساء  مع 
الذكاء  تقنيات  من  العديد  مع  الوجه  على  التعرف 
االصطناعي، والتي عاًدة ما يكون لديها معدل خطأ 

حتى عندما تعمل بطريقة غير متحيزة.
أخالقية  مبادئ  أو  قوانين  طلب  عن  سميث  وابتعد 
محددة، ولكنه طرح سلسلة من األسئلة على المنظمين 
للنظر فيها، بما في ذلك “هل يجب أن تخضع عملية 
استخدام تقنية التعرف على الوجه من قبل وكاالت 
لرقابة اإلنسان وضوابطه ؟”، وهل  القانون  تطبيق 
استخدام  مدني ومساءلة عن  إشراف  نضمن وجود 
األمن  تكنولوجيا  ممارسات  من  كجزء  التقنية  هذه 

القومي الحكومية ؟”.
عن  البحث  إلى  التكنولوجيا  شركات  سميث  ودعا 
طرق للحد من خطر التحيز في تقنية التعرف على 
الوجه، واتخاذ منهج مبدئي وشفاف لتطوير أنظمة 
كشف الوجه، والتحرك ببطء وبشكل متعمد في نشر 
تقنية التعرف على الوجه، والمشاركة بطريقة كاملة 
هذه  بشأن  العامة  السياسة  مناقشات  في  ومسؤولة 

التكنولوجيا.

بإنشاء  جانبها،  من  مايكروسوفت،  شركة  وقامت 
لجنة استشارية داخلية تسمى لجنة Aether للنظر في 
مجموعة  ونشرت  االصطناعي،  للذكاء  استخدامها 
الذكاء  تكنولوجيات  لتطوير  األخالقية  المبادئ  من 
االصطناعي الخاصة بها، وتقول أيًضا إنها رفضت 
نشر تقنية التعرف على الوجه عندما أدركت وجود 

مخاطر أكبر فيما يتعلق بحقوق اإلنسان.

فيه  تواجه  وقت  في  سميث  براد  مشاركة  وتأتي 
شركات  من  وغيرها  وجوجل  مايكروسوفت 
التكنولوجيا انتقادات شديدة من أجل توفير األدوات 
والخبرات للبرامج المثيرة للجدل، حيث ألغت شركة 
مايكروسوفت، التي رضخت لضغط الجمهور، عقًدا 
مع هيئة الهجرة والجمارك األمريكية ICE في شهر 
يونيو/حزيران، واحتج موظفو جوجل على مشاركة 
 ،Project Maven مافن  مشروع  في  الشركة 
وهو برنامج تابع لوزارة الدفاع سعى إلى المساعدة 
الفيديوهات  المحتملة من خالل  األهداف  تحديد  في 

الورادة من الطائرات بدون طيار.
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قام باحثون من جامعة "اليبنيز" في هانوفر مؤخراً 
من  العديد  أن  وجدت  والتي  دراسة،  نتائج  بنشر 
أو  المتخفي  التصفح  أن وضع  يعتقدون  المشاركين 
نشاطهم  يحمي  الويب  متصفح  في  الخاص  الوضع 
ما  وعاًدة  يفعله،  مما  بكثير  أكثر  اإلنترنت  على 
الخاص  الوضع  خيار  استخدام  المتصفحات  تقترح 
أو التصفح المتخفي، والذي يمكن الوصول إليه من 
الويب  متصفحات  معظم  في  القوائم  شريط  خالل 
تفعله على  ما  المتصفحات  تتبع  لن  بحيث  الحديثة، 
خاًصا  ليس  الوضع  هذا  أن  يبدو  ولكن  اإلنترنت، 

بقدر ما يظن معظم الناس.
في  بما  الرئيسية،  الويب  متصفحات  جميع  وتشمل 
مايكروسوفت  من  وإيدج  جوجل  من  كروم  ذلك 
وأوبرا،  آبل  من  وسفاري  موزيال  من  وفايرفوكس 
وضع التصفح الخاص الذي ال يخزن تاريخ التصفح 
المؤقتة  الملفات  أو  االرتباط  تعريف  ملفات  أو 
المستخدمين  لدى  ولألسف،  التصفح،  جلسات  عبر 
مجموعة من السيناريوهات الخاطئة حول ما يفعله 
هذا الوضع، وهناك العديد من العوامل التي تساهم 

على األرجح في هذه المفاهيم الخاطئة.
عن  الكشف  عمليات  فشلت  فقد  الدراسة  وبحسب 
الخاطئة  المفاهيم  غالبية  تصحيح  في  المتصفحات 
هذه  الخاطئة  المفاهيم  تضمنت  إذ  اختبرتها،  التي 
تحديد  الخاص سيمنع  التصفح  بأن وضع  اعتقادات 
والتتبع  والفيروسات  واإلعالنات  الجغرافي  الموقع 
عن طريق مواقع الويب التي تمت زيارتها ومزود 
أن  المرجح  من  كان  ذلك،  على  وعالوة  الشبكة، 
يكون لدى المشاركين الذين رأوا بعض اإلفصاحات 
على  الخاص  التصفح  تأثير  عن  خاطئة  تصورات 
الملفات  قوائم  واستمرارية  المستهدفة،  اإلعالنات 
اإلنترنت  خدمات  مزودي  وتتبع  تنزيلها،  تم  التي 

وأصحاب العمل والحكومات.
 Google Chrome كروم  جوجل  متصفح  ويشير 
على سبيل المثال أنه ال يحفظ سجل التصفح وملفات 
المعلومات  أو  الموقع  وبيانات  االرتباط  تعريف 
التي يتم إدخالها في النماذج، ولكن هذا ال يعني أن 
البيانات مثل مواقع الويب التي تزورها غير متوفرة 
لجهة العمل أو مزود اإلنترنت، إذ تحذر جوجل من 
هذا األمر عند بدء استخدام وضع التصفح المتخفي، 
وبالرغم من ذلك، يبدو أن الكثير من الناس يعتقدون 
أن  يمكنها  الويب  متصفحات  في  الخيارات  هذه  أن 

تفعل أكثر بكثير مما تفعل في الواقع.

"الميراث  قضية  في  األلماني  القضاء  يبت 
المعلومات  إلى  الدخول  حّق  أي  االلكتروني" 
فيسبوك  حسابات  في  والرسائل  الخاصة  والبيانات 

العائدة ألشخاص متوفين.
والدان  األلمانية  المحاكم  أمام  الدعوى  هذه  ورفع 
ألمانيان يرغبان في االطالع على محادثات ابنتهما، 
وقد طلبا ذلك من فيسبوك فُرفض طلبهما، فلجآ إلى 

القضاء األلماني.
وقضت ابنتهما البالغة 15 عاما في العام 2012 حين 
صدمتها عربة مترو في برلين. ويأمل الوالدان في 
أن يساعدهما االطالع على مضمون محادثاتها في 
فهم ظروف وفاتها، ومعرفة ما إن كانت انتحرت. 
اإللكترونية هي  المحادثات  هذه  إن  الوالدان  ويقول 
أشبه بالرسائل المكتوبة التي تصبح في عهدة الورثة 

بعد وفاة صاحبها.

فيس بوك في المقدمة
يريد فيس بوك أن يصبح موقع التواصل االجتماعي 
المفضل لمستخدميه مدى الحياة وحتى بعد الموت. 
العالم  في  اجتماعي  تواصل  موقع  أكبر  أطلق  فقد 
تحديثا يسمح بتحديد "وريث" يتولى إدارة صفحتكم 

بعد وفاتكم وينشر رسائل باسمكم.
"فيس  أن  للمجموعة  الرسمية  المدونة  على  وكتب 
من  والتقرب  المحتويات  لتشارك  موقع  هو  بوك 
هو  منكم  الكثيرين  إلى  وبالنسبة  واألصدقاء  العائلة 

موقع لالستذكار وتخليد ذكرى من غادرونا".
في  تذكارية  صفحة  السابق  في  يفتح  الموقع  وكان 
على  يتعذر  كان  لكن  المشتركين،  أحد  وفاة  حال 
طرف ثالث إدارتها. لكن، بعد "التشاور مع أشخاص 
بالمزيد  القيام  بوسعنا  أنه  أدركنا  أقربائهم،  خسروا 
الذين يريدون إدارة حساباتهم  لمن غادرنا ولهؤالء 
الصفحة  تحديث  "للوريث"  ويمكن  وفاتهم".  بعد 
وتغيير الصورة والرد على طلبات الصداقة وستبقى 
إدارة  نقل  عند  ذاتها  هي  سابقا  المعتمدة  المعايير 
الصفحة إلى الوريث، بحسب فيس بوك التي أكدت 
إلى  مباشرة  النفاذ  الوريث  في وسع  يكون  "لن  أنه 
وترى  الخاصة".  الرسائل  الصفحة واإلطالع على 
المحادثات  كشف  أن  العمالقة  التواصل  منصة 
كان  الذين  المستخدمين  خصوصية  ينتهك  الخاصة 

المتوفي يتحدث معهم.

فقد عثر  يتلصص عليك،  هاتفك  أن  تعتقد  كنت  إذا 
الواليات  في  إيسترن  نورث  جامعة  من  باحثون 
المتحدة، على أدلة جديدة تدين بعض التطبيقات التي 

تتجسس عليك، ولكن بطريقة ال تتوقعها.
وعندما تفحصوا 17 ألف و260 تطبيقا على هواتف 
عليك،  يتلصص  منها  بعضا  أن  "أندرويد"، وجدوا 

بحسب صحيفة "يو إس إيه توداي".
هذه  تقوم  فال  بالشك،  المصابين  لطمأنة  ولكن 
تسجيل  أو  الهاتف  ميكروفون  بتفعيل  التطبيقات 
الحصول  دون  ما  شخص  إلى  وإرساله  الصوت 
على إذن، كما أنها لم تُفعل كاميرا الهاتف والتقطت 

فيديوهات.
تطبيق من 17  آالف  أن 9  إلى  الباحثون  وتوصل 
ألف تطبيق، يطلبون الحصول على إذن للولوج إلى 
بهدف  وذلك  الهاتف،  في  الميكروفون  أو  الكاميرا 
يفعله  لما  شوت"  "سكرين  ثابتة  لقطات  إرسال 

المستخدم إلى مطوري التطبيق أو طرف ثالث.

تطبيق  وجود  هو  فعال،  للقلق  مثيرا  كان  ما  ولكن 
مخصص لطلب من خالله الوجبات الخفيفة واآليس 
كل  بتسجيل  يقوم  والذي   ،"GoPuff" يدعى  كريم، 
وهي   ،""AppSee إلى  وإرسالها  المستخدم  أنشطة 

منصة لتحليل التطبيقات.
وتعرف تقنية تسجيل كل أنشطة المستخدم بـ "إعادة 
التشغيل بالكامل"، والتي تسمح بمعرفة كل ما كان 
لعبه  مثل  هاتفه،  على  التطبيق  وجود  خالل  يفعله 
للعبة ما، أو كتابته لعنوان إقامته، أو حجم حذائه، أو 

رقم بطاقة االئتمان الخاصة به.
تشغيل  نظام  ومصنعة  "غوغل"،  شركة  واعترفت 
"أندرويد"، أنه بعد مراجعة نتائج الباحثين، أن جزءا 
من خدمات "AppSee" قد يورط بعض المطورين 
وأضافت  المستخدم،  خصوصية  انتهاك  تهمة  في 
بعملهم  المطورين  قيام  لضمان  معها  تعمل  بأنها 
بشكل صحيح، والحصول على المعلومات المطلوبة 

من المستخدم، دون التلصص عليهم.
في  الكمبيوتر  علوم  أستاذ  تشوفنيس،  ديف  ويقول 
جامعة نورث إيسترن وأحد الباحثين، إنه ليس منطقيا 
المستخدم،  على  بالتلصص   "AppSee" تقوم  أن 

."GoPuff" بحجة أنه يواجه مشكلة ما مع تطبيق
التنفيذي  الرئيس  بوسيا،  زاهي  قال  جانبه،  ومن 
أمر  بالمشكلة،  علمه  فور  إنه   ،"AppSee" لشركة 
بتعطيل قدرات التتبع على الفور للتطبيق المذكور، 
وقام بتطهير كافة البيانات ذات الصلة من خوادمه.
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وخبراء  األميركي  الوطني  السالمة  لمجلس  وفقاً 
الهامة،  النصائح  بعض  هناك  اآلخرين،  السالمة 
تواجه  كنَت  إذا  رها  تذكُّ عليك  التي  والممارسات 

انفجاراً في اإلطارات:
وعدم  بالهدوء  بالتحلي  عليك  شيء  كل  وقبل  أواًل 
الفزع؛ كي تستطيع التحكم في أعصابك، والتصرف 

بشكل صحيح.
احتفظ بقبضٍة محكمة على عجلة القيادة

القيادة  عجلة  تجعل  وال  يديك،  بكلتا  المقود  امسك 
كارثة  في  ذلك  يتسبب  فقد  ويساراً،  يميناً  تتحرك 
تقود  كنت  إن  خاصة  السيارة،  انقالب  وهي  أكبر، 

بسرعة عالية.
ال تضغط على الفرامل

هذه أيضاً من األخطاء الشائعة، التي قد تحدث في 
أقل من الثانية، عندما يرتبك السائق بسبب المفاجأة، 
يضغط  ا  ممَّ »الفرامل«،  أو  المكابح  على  فيضغط 
لناحية  االتجاه  إلى  ويدفعه  السيارة،  هيكل  على 

معينة، أو قد يجعل السيارة تتمايل يميناً وِشمااًل.
ارفع قدَمك عن البنزين

سائق  أي  به  سيقوم  طبيعي،  إجراء  بالتأكيد  وهو 
يواجه أزمة انفجار إطار السيارة، لكن هذه الطريقة 
ال بد أن تكون تدريجية. بمعنى أن عليك رفع قدمك 
مرًة  وليس  فشيئاً،  شيئاً  البنزين  دواسه  على  من 

واحدًة.
 دع سيارتك ُتبطئ تدريجياً

دواسة  عن  قدمك  رفع  ومع  الثواني،  مرور  مع 
البنزين، فإن حركة السيارة ستتباطأ تدريجياً.

انسحب إلى جانب الطريق
بمجرد وصولك إلى سرعٍة آمنة، يمكنك اآلن توجيه 
عجلة القيادة إلى أقرب جانب، وركن سيارتك بعيداً 
عن الطريق العام؛ ليتسنَّى لك النزول وتغيير اإلطار 

التالف.
ل إشارات التحذير الوامضة شّغِ

وهي خطوة أخيرة وضرورية، للحفاظ على سالمتك 
من السيارات األخرى بالطريق، وسالمة اآلخرين، 

حتى ال تصطدم سياراتهم بسيارتك.
كيف تشعر بانفجار إطار السيارة؟

أواًل  ستشعر  بسرعة  السيارة  إطار  ينفجر  عندما 

أو  اليسار  إلى  بقوة  تندفع  ثم  السيارة،  في  بالبطء 
اليمين، بحسب اإلطار المنفجر.

الشعور  يمكن  أمامي،  إطاٍر  في  االنفجار  كان  إذا 
إذا كان االنفجار في  أما  السيارة.  تغيّر وجهة  بقوة 
خالل  من  به  اإلحساس  فيمكن  الخلفية،  اإلطارات 
في  االنفجار  حدث  سواٌء  السيارة.  وجسم  المقاعد 
األمام أو الخلف، يجب أن يكون رد فعلك هو نفسه 

في أّيٍ من الحالتين.
كيف يبدو صوت انفجار اإلطارات؟

تختلف  قد  رئيسية،  أصوات  ثالثة  سماع  توقع 
باختالف وضعك المحدد.

أواًل، قد تسمع صوت دوّيٍ أو فرقعة من اإلطارات.
صوت  أو  متصاعداً،  صوتاً  ذلك  بعد  تسمع  قد  أو 

الهواء يخرج بسرعة من اإلطار.
متكرر،  تخبّط  أو  رفرفة،  تسمع صوت  قد  وأخيراً 

نتيجة ضرب اإلطار الفارغ بالطريق.
على  سيارتك  حركة  مع  التركيز  دائماً  وعليك 
الطريق، وكذلك االنتباه ألي صوت غريب تسمعه 

وأنت تقود السيارة.
باستخدام  يُوصى  ال  أنَّه  اعتبارك  في  أيضاً  ضْع 
الطوارئ،  حاالت  في  إال  االحتياطية  اإلطارات 
ويجب أال تسير عليها لمسافاٍت طويلة أو بسرعاٍت 
الشركة  دليل  لقراءة  الوقت  بعَض  ص  خّصِ عالية. 
اإلطارات  وجود  مكان  لمعرفة  للسيارة،  المصنعة 

االحتياطية واألدوات الالزمة.
كيف تمنع انفجار اإلطارات؟

للتأكد من عدم  البسيط إلطاراتك  الروتيني  الفحص 
وجود أي تسربات، أو تمزقات، والتحقق من مستوى 
الضغط أمٌر مهم. ويمكن أن يساعدك أيضاً تخفيف 
الحمولة في السيارة، باالسترشاد بتوصيات الشركة 
المصنعة (الموجود فيها التوصيات الخاصة بضغط 

اإلطار كذلك).

اعتادت أعيننا على رؤية إطارات السيارات باللون 
األسود.

تمتاز  لماذا  منا  أحد  ذهن  إلى  تبادر  هل  ولكن 
اإلطارات بهذا اللون دائماً؟

الفنية  الهيئة  أوضحت  السؤال  هذا  على  ولإلجابة 
األلمانية لمراقبة الجودة "أن المطاط يعتبر هو المكون 
بالليونة  يمتاز  ولكنه  السيارات،  الرئيسي إلطارات 
واللزوجة. لذا تُضاف إليه مادة أسود الكربون أثناء 
التصنيع لزيادة درجة صالبة اإلطارات ومقاومتها 
للتآكل". وأضافت الهيئة أن اللون األسود لإلطارات 

يُعزى إلى هذه المادة.
الطريقة  هذه  تطوير  تم  أنه  إلى  اإلشارة  وتجدر 
تشارلز  يد  على   1839 عام  اإلطارات  لتصنيع 
تزال  األمريكية، وال  المتحدة  الواليات  في  غوديير 

هذه الطريقة تثبت فعاليتها حتى اآلن.
ذات  إطارات  هناك  كانت  أنه  من  الرغم  وعلى 
النوع  هذا  يزال  ال  حيث  األبيض،  باللون  جوانب 
متزايد  وإقبال  كبيرة  بشعبية  يحظى  اإلطارات  من 
لدى عشاق السيارات الكالسيكية، إال أن سطح السير 
بهذه اإلطارات كان يأتي باللون األسود. وعلى أية 
تنتشر  لم  األبيض  اللون  ذات  اإلطارات  فإن  حال 
تصبح  ما  ألنها سرعان  نظراً  بكثرة،  األسواق  في 

متسخة بعد السير على الطرق الترابية.
إنتاج  الممكن  من  اليوم  أصبح  التقنية  الناحية  ومن 
ألوان  عليها  مطبوع  األقل  على  أو  ملونة  إطارات 
هذه  مثل  على  االعتماد  يتم  أنه  غير  الجوانب،  من 
اإلطارات في الموديالت الُمعدلة والسيارات الخاصة 

التي يتم إنتاجها بأعداد محدودة للغاية.
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رصد  تتيح  لتقنية  اختبارا  بريطانية،  مدينة  تجري 
المحمولة،  هواتفهم  يستخدمون  الذين  السائقين 
النظام  لكن  المتهورين،  تنبيه  إلى  المبادرة  وتسعى 

الذكي لن يحرر مخالفات مالية.
البريطانية،  ميل"  "ديلي  نقلت صحيفة  ما  وبحسب 
فإن النظام الذكي الذي يصل سعره إلى ثمانية آالف 
دوالر يستطيع رصد السيارات التي تشهد استخداما 

لألجهزة الذكية.
التي  الرقمية  اإلشارات  رصد  للنظام  يمكن  حيث 
خاصة  كانت  سواء  السيارة،  داخل  من  تصدر 
عبر  التصفح  أو  النصية  الرسائل  أو  بالمكالمات 

اإلنترنت.
وبناء عليه يظهر الجهاز رمًزا كبيرا ومضيئا للهاتف 
المحمول، لتذكير السائقين بعدم لمس هواتفهم أثناء 

القيادة.
يجري  الذي  النظام  في  المطروحة  المشكلة  لكن 
اختباره في مدينة نرويش، غربي بريطانيا، يكمن في 
عجزه عن التمييز بين السائق ومن يجلسون بجانبه 
أجهزتهم،  ترك  إلى  حاجة  في  ليسوا  ركاب  وهم 

بالنظر إلى عدم مسؤوليتهم في عملية القيادة.
شركة  طورته  الذي  التنبيه  نظام  فإن  لذلك،  وتبعا 
"ويست كوتيك" سيصدر الكثير من تنبيهات "فالش" 
صوب السيارات دون أن تكون ثمة حاجة إلى ذلك، 
نسبة  حول  تقريبية  إحصاءات  تقدم  قد  التقنية  لكن 

مستخدمي الهواتف على الطرق.
في  القيادة  أثناء  الهاتف  استخدام  غرامة  وتصل 
بريطانيا إلى 200 جنيه إسترليني في الوقت الحالي، 
بعدما  المخالفة  العالم غرامة  في  وشددت دول عدة 
سير  حوادث  في  تتسبب  الذكية  األجهزة  أضحت 

مروعة جراء انشغال السائقين.

األلمانية  تسايتونج"  "أوتو  السيارات  مجلة  أفادت 
بأن زيت المحرك يقوم بالعديد من الوظائف الهامة، 
حيث إنه يعمل على تزليق أجزاء المحرك الداخلية 
بسبب  التآكل  من  وحمايتها  وتنظيفها  وتبريدها 

االحتكاك.

ما الحكمة من تغيير زيت المحرك بصورة منتظمة؟
االحتراق  وعملية  المحرك  تشغيل  عملية  عن  تنتج 
التقاطها،  على  الزيت  يعمل  اتساخات  جزيئات 
وبالتالي يمنعها من الترسب، وتتجمع هذه الجزيئات 
في فلتر الزيت حتى يتشبع، وهو ما يجعل من الزيت 

المتسخ خطرا على المحرك.
ما نوع زيت المحرك المناسب؟

المناسب  غير  المحرك  زيت  استعمال  ينتج عن  قد 
الزيت  نوع  معرفة  ويمكن  بالمحرك،  أضرار 
المستخدم  دليل  طريق  عن  محرك  لكل  المناسب 
الخاص بالسيارة، كما يمكن معرفة ذلك عن طريق 

المتخصصين في محطات التزود بالوقود.
ويرجع االختيار بين الزيوت المعدنية والتخليقية إلى 
التفضيالت الشخصية، لكن الخبراء يحذرون من أن 

وعدم  بانتظام  استخدامها  يتطلب  الطبيعية  الزيوت 
تغييرها مع كل إعادة ملء لزيت المحرك.

متى يتعين تغيير زيت المحرك؟
مرات  بين  الفاصلة  الزمنية  الفترات  معرفة  يمكن 
تغيير الزيت وفلتر الزيت عن طريق دليل المستخدم 
هناك  لكن  بالسيارة،  الخاص 
الالزم مراعاتها  العوامل  بعض 
قد  والذي  القيادة،  أسلوب  مثل 
على  الزائد  التحميل  في  يتسبب 
محرك السيارة، وهو ما سيؤثر 
بالطبع على موعد تغيير الزيت 

الموصى به.
ومن األمور، التي تسبب مشاكل 
القصيرة  الرحالت  كبيرة، 
المتكررة مثل القيادة في المناطق 
على  التشغيل  وبدء  المثال،  سبيل  على  المزدحمة 
البنزين  جزيئات  تعمل  حيث  متكرر؛  بشكل  البارد 
غير المحترق على تخفيف زيت المحرك، وهو ما 

يقلل من كفاءته.
الديزل،  محركات  على  تظهر  التي  المشاكل،  ومن 
أن جزيئات السخام قد تعمل على زيادة قوام الزيت، 
وهو ما يؤثر على كفاءته أيضا، خاصة في الشتاء 

واألجواء الباردة.
هل يجب تغيير فلتر الزيت أيضا؟

في المحرك يلعب فلتر الزيت دورا رئيسيا، كما أنه 
خالل  الناتجة  الجسيمات  من  المحرك  زيت  ينظف 
طويلة  لفترات  تغييره  عدم  عن  ينتج  وقد  الدورة، 
انسداده وعدم قيامه بعملية التنظيف بشكل صحيح، 

وهو ما قد يؤدي إلى أضرار جسيمة بالمحرك.

في  "الفوب"  السيارات  وتشغيل  فتح  مفاتيح  تتيح 
أيامنا هذه إمكانيات عدة بشكل عملي وأكثر سهولة، 
نبه خبير  إذ  تخلو من مخاطر،  الميزة ال  هذه  لكن 
تساعد  منها  تنبعث  التي  اإلشارات  أن  إلى  رقمي 

اللصوص على السرقة.
البريطانية،  ميل"  "ديلي  نقلت صحيفة  ما  وبحسب 
فإن اللصوص يحاولون التقاط اإلشارات الكهربائية 
المنبعثة من تلك المفاتيح ألجل سرقة السيارات بعدما 

باتت األساليب القديمة أقل نجاعة بالنسبة إليهم.
"غلوبال  شركة  في  التنفيذية  الرئيسة  وتنصح 
سكيوريتي آي كيو" بوضع قطعة من ورق األلمنيوم 

أن  الممكن  غير  من  يصبح  وعندئذ  المفتاح،  على 
تغادر اإلشارات نطاقها الضيق.

التحقيقات  مكتب  في  سابقة  وتضيف، وهي موظفة 
في  يقظين  يظلوا  أن  السائقين  على  أن  الفيدرالي، 
القراصنة   قدرة  إلى  بالنظر  المفاتيح،  مع  التعامل 

على تطوير أساليبهم بشكل مستمر.
المفاتيح،  تلك  يزيدوا حماية  أن  السائقون  أراد  وإذا 
فإن عليهم أن يشتروا محافظ خاصة تستطيع عزل ما 
في داخلها عن المؤشرات الكهربائية والمغناطيسية 

في الخارج أو تغليفها بقطعة من ورق األلومنيوم.
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تمثل القيادة الليلية تحديا كبيرا لبعض قائدي السيارات بسبب ظروف اإلضاءة 
غير الجيدة وظروف الطقس السيئة، مثل الضباب والمطر خالل فصل الشتاء. 
كما أن التقدم في العمر وتعاطي أدوية معينة يرفعان مستوى التحدي والتهديد 

لسالمة وأمان القيادة ليال.
ويقول توماس فاجنر من مؤسسة ديكرا للفحص الفني إن 90% من المعلومات، 
تعد  فهي  العين،  عليها عن طريق  الحصول  يتم  القيادة،  عملية  تحتاجها  التي 

بمثابة النافذة للسالمة المرورية.
وفي الظالم وظروف الرؤية السيئة مع تغير اإلضاءة يتعين أن تظل العين في 
تكيف مستمر، األمر الذي يؤدي حتما إلى تأخر في ردة الفعل، كما أن عدم 
وقوع  خطر  يرفع  مما  المسافات،  تقدير  في  خطأ  إلى  يؤدي  الرؤية  وضوح 

الحوادث.
هو  األول  عوامل:  بثالثة  الليلية  القيادة  تتأثر  المبدأ  حيث  من  أنه  وأضاف 
اإلنسان وكفاءته، والتي تتعلق بأمور مثل العمر والقدرة على القيادة. ويتمثل 
العامل الثاني في الموقف المروري، الذي يتأثر ببعض الظروف مثل اإلضاءة 

وظروف الطريق. أما العامل الثالث فيشكله مستخدمو الطريق اآلخرون.
لطب  األلمانية  الجمعية  رئيس  ماتياس جراف،  البروفيسور  قال  جانبه،  ومن 
النقل والمواصالت، إن قيادة السيارة ليال تعد بشكل أساسي عملية ضد الساعة 

البيولوجية الطبيعية؛ نظرا ألن الجسم يكون مضبوطا على وضع الراحة.
أن  األفضل  من  فإنه  المساء،  في  أدوية  يتعاطون  الذين  لألشخاص،  وبالنسبة 
يتخلوا عنها عند القيادة بالليل بعد استشارة الطبيب المعالج؛ نظرا ألن الشعور 
بالتعب يكون أثرا جانبيا للعديد من األدوية، كما أن المسكنات، مثل المورفين، 

تؤثر بالسلب على القدرة على الرؤية، وذلك بسبب تضيق حدقة العين.
وأضاف جراف أن مرض المياه البيضاء (الكاتاراكت) له تأثير مماثل، وهو 
عبارة عن إعتام لعدسة العين. لذا ينبغي على قائدي السيارات بدءا من عمر 

50 عاما زيارة طبيب عيون على فترات زمنية منتظمة.
وينبغي توخي الحذر أيضا عند استعمال قطرة العين؛ فبعض هذه المستحضرات 
تتسبب في توسيع الحدقة، وهو ما يترتب عليه زيادة المعاناة من اإلبهار خاصة 
الليلي من معوقات الرؤية، التي ال يمكن  في الفجر أو الليل. كما يعد العشى 

عالجها.
وتقدم بعض شركات السيارات، مثل أودي وبي إم دبليو، أنظمة مساعدة لتحسين 
الرؤية الليلية؛ حيث تعمل األنظمة بمساعدة كاميرات التصوير الحراري، والتي 

يمكنها التعرف على األجسام خارج نطاق الضوء العالي.

نصائح للقيادة بأمان في آخر  الليل

قد يرغب بعض المسنين في قيادة السيارة بأنفسهم، ولكن األمر يتطلب التحقق 
من مدى قدرتهم على قيادة السيارة بصورة منتظمة.

يمكن  التي  العالمات،  بعض  هناك  أن  الزهايمر  أبحاث  مبادرة  وأوضحت 
االسترشاد بها، ومنها عدم السير بأمان في حركة المرور، والتوتر مع ظهور 

التكدسات واالزدحامات المرورية أو عند السير في المناطق غير المعروفة.
و يتعين على األشخاص، الذين يتسببون في حوادث كثيرة، التحقق من مدى 

قدرتهم على قيادة السيارة.
ومن األمور المهمة أيضا التحقق من إمكانية تحريك الرأس إللقاء نظرة إلى 
الخلف عبر الكتف، وكذلك رؤية مستخدمي الطريق اآلخرين وسماع صوت 

المحرك واإلشارات األخرى الصادرة من حوله.
أو  ببطء  السير  السيارة  قيادة  على  القدرة  لقصور  األخرى  العالمات  ومن 

العدوانية أثناء القيادة.
في  المسن  الشخص  يتحرك  كيف  مراقبة  فيمكنه  األمامي،  للراكب  وبالنسبة 
حركة المرور، فإذا ضل الطريق في المناطق المعروفة بالنسبة له، فإن ذلك ال 
يعد من العالمات الجيدة، وكذلك في حال عدم إدراك قواعد المرور جيدا، وفي 

مثل هذه الحاالت يتعين على الراكب األمامي التحدث مع السائق.
ومن جانبها، تنصح الجمعية األلمانية لمساعدة كبار السن بضرورة استشارة 
الطبيب بصورة منتظمة عند الرغبة في قيادة السيارة، وذلك من أجل التحقق من 
مدى القدرة على اإلبصار والسمع وتحريك الرأس بصورة جيدة إللقاء نظرة 
عبر الكتف، والتحقق مما إذا كانت هناك إصابة بأمراض عقلية أو عصبية أو 

مرض السكري.
وحذر المجلس األلماني للسالمة على الطرق من أن تأثير التعب واإلجهاد أثناء 
القيادة يضاهي تأثير المشروبات الكحولية، وبالتالي فإن قائد السيارة يعرض 
نفسه ومستخدمي الطريق اآلخرين للخطر عندما يقود سيارته وهو يعاني من 

التعب واإلجهاد.
كما أن حاالت اإلجهاد والتعب الشديد تؤدي إلى خطورة التعرض للنوم لوهلة 
قصيرة أثناء القيادة، وهو ما يشكل خطورة بالغة على السائق نفسه ومستخدمي 
والسقوط في غفوة  كلم/س  السيارة بسرعة 50  قيادة  فعند  الطريق اآلخرين؛ 
لمدة ثانيتين، فإن السيارة تقطع مسافة تزيد على 30 مترا دون رؤية الطريق.

ومن ضمن المؤشرات األولى على التعب واإلجهاد الشديد كثرة التثاؤب أو ثقل 
جفون العين، وهنا يتعين على قائد السيارة االنتباه إلى هذه المؤشرات وأخذها 
على محمل الجد، من خالل التوقف بالسيارة وإجراء بعض الحركات والتمارين 

في الهواء الطلق، والتي تساعد في التغلب على التعب واإلرهاق.
قائد  تساعد  دقيقة  أو 20  لمدة 10  القصيرة  الغفوة  فإن  ذلك،  إلى  وباإلضافة 
من  فنجان  احتساء  يمكن  الغفوة  وقبل  ويقظته،  نشاطه  استعادة  على  السيارة 
القهوة؛ ألن تأثيرها ال يظهر إال بعد مرور نصف ساعة، وال تعيق أخذ غفوة 

قصيرة، ولكنها تسهل عملية استعادة اليقظة والنشاط بسرعة.
ما  ودائما  القصيرة،  الغفوة  محل  يحل  أن  القهوة  لفنجان  يمكن  ال  ذلك،  ومع 
ينصح المجلس األلماني للسالمة على الطرق بأخذ قسط واف من النوم قبل قيادة 
السيارة، أو بدال من ذلك يمكن استعمال وسائل المواصالت العامة أو سيارات 

األجرة في حالة التعب واإلرهاق.
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إذ  الجسم،  من  الحيوية  بالغة  منطقة  الجلد  يشكل 
تتمتع بمجموعة تشعيبات عصبية مشكلة في حد 
تثيرها  ألحاسيس  وإرسال  التقاط  مراكز  ذاتها 
عند  إحساسياً حركياً  بذلك دوراً  اللمسات، مؤدية 

بلوغها الشبكة األساسية المستقبلة في الدماغ.
دموي عن  إرواء  دورة  يتغذى من خالل  والجلد 
الدم  للجلد كمية من  التي تورد  الشعيرات  طريق 
كافية لنموه، من ناحية، ولتشكل من ناحية أخرى 
الجسم  لمناعة  األول  الدفاعي  الخط  من  جزءاً 
إليه  الولوج  تحاول  التي  الجراثيم  مواجهة  في 
هنا  من  بطبقاته.  تفتك  أن  بعد  الجلد  طريق  عن 
يبرز دور الجلد في اكتساب وتكوين المناعة ضد 
الجراثيم المهِددة لحياة الطفل، السيما في سنواته 
األولى وهو لما يزل في مرحلة النمو والتعود على 

البيئة المحيطة به في ميادين شتى.
تظهر  األطفال  عند  الجلد  تكوين  وخصوصية 
أن  نعلم  عندما  الخارجية،  بالعوامل  تأثره  سرعة 
المرحلة من  الجلد، في هذه  السطحية من  الطبقة 
العمر، تكون شـفافة والطبقات المحاذية لها قليلة 
العدد، ما يسبب إمكانية التسرب والتبلل، ويساعد 
جهة،  من  والفطرية  الجرثومية  اإلصابة  على 

ونقص المقاومة عند االحتكاك من جهة ثانية.
أما الطبقة ما تحت الجلدية فهي مطابقة لوضعها 
عند  النضوج  عديمة  ولكنها  البلوغ،  مرحلة  في 
مع  أوانهم)،  قبل  ولدوا  (الذين  الخدج  األطفال 
يعود  وفيما  متخصصة؛  غير  دهنية  وجود خاليا 
لغدد التعرق فهي ناضجة ويبقى جهازها العصبي 
الدهنية  الغدد  بينما  العمر؛  هذا  في  مكتمل  غير 
تمر  ولكنها  الوالدة،  عند  نشاط،  حالة  في  توجد 

بفترة ضمور تدريجي حتى سن البلوغ.
وإذ ما أخذنا في االعتبار وضع الحفاظات وزيادة 
الحرارة المحلية التي تحدثُها، وتبلل الجلد مع نقص 
إمكانية  نستنتج  بالحفاظ،  الحصر  نتيجة  التبخر 
الخسائر الجلدية واستقرار الجراثيم في هذا الوسط 
حيث  والبراز  البول  خالل  من  السيما  الموائم، 
درجة  عن  فضاًل  الجرثومية،  العناصر  تتواجد 
حموضة أو قلوية هذين اإلفرازين وما تحويه من 
الجلد وعلى  تؤثر على وضعية  أن  يمكن  خمائر 

المواد المستعملة للعناية أو الوقاية؛ هذا ما يحدث 
عند  حدوثـاً  األكثر  اإلصابـة  في  شائـع  بشكل 

األطفال: تسميط المؤخـرة وبين الفخذين.

أمراض  عن  تعبر  للجلد  طبيعية  غير  تطورات 
داخلية.

يتبين لنا بوضوح أهمية نمو الجلد وتطوره بشكل 
طبيعي عند األطفال، ليصبح جاهزاً فيما بعد للدفاع 
ضد أنواع متعددة من األجسام المجهرية، أكانت 
أو  الطفيليات  الفطريات،  البكتيريا،  فصيلة  من 
الفيروس؛ أو أصناف متعددة من المواد الكيماوية، 
من  المشتقة  االصطناعية  المنتجات  العضوية، 
النفط أو غيرها من المواد التي تدخل في تصنيع 
الثياب، أو المتممات التي تحويها األلبسة، أدوات 
وغيرها  والشامبو  الصابون  أصناف  التنظيف، 
انتشار  عن  ناهيك  الطبية،  المستحضرات  من 
من  أكان  العدوى  ببراثنها  تنقل  التي  الحشرات 
خالل اللسع، اللدغ أو المالمسة؛ إذن كل ما يؤدي 
إلى إصابة الجلد بااللتهاب، االحتقان أو اإلنتان، 
يعرض الجلد لمختلف أنواع الخسائر والتداعيات: 
تـقرح، جفاف، ضمور أو نقصان في عملية التمدد 
وما إلى ذلك من إصابات عديدة ال مكان لذكرها 

هنا.
تضاف إلى كل ما تقدم، ردة فعل الجلد التحسسية 
األكزيما  المثال  سبيل  على  ومنها   ، األرجة  أو 
كالطفرات  الفعل  ردات  من  وغيرها  والّشرى 
الجلدية أو البثور التي يتعرض لها الجلد، إذا ما 
علمنا أن الجلد يعتبر بمثابة مرآة تعكس الصورة 
الجسم  داخل  تجري  مرضية  لتفاعالت  الواقعية 
وفي الكثير من األمراض الداخلية ـ في جزء منها 
بادئ األمرـ  نذكر منها بعض األمراض االنتقالية، 
الحصبة  الحصبة،  حاالت:  في  السيما  المعدية 
األلمانية، جدري الماء أو الُحماق الحمى القرمزية 
وغيرها الكثير من الطفرات والبقع الجلدية، دون 
فصل  في  تحدث  التي  المفاجئة  الطفرة  ننسى  أن 
الربيع خصوصاً سببها فيروس يؤدي إلى ارتفاع 
مئوية،  إلى 39 درجة  بين 38.5  الطفل  حرارة 
عالمات تدوم لثالثة أيام وال ترافقها أية عوارض 

في  تتمركز  جلدية  طفرة  وهي  أخرى،  مرضية 
الرابع  اليوم  وفي  والجذع،  األطراف  الخدين، 
يسجل هبوط الحرارة إلى مستواها الطبيعي، وفي 
هذا  يصيب  نهائياً؛  الطفرة  تختفي  السادس  اليوم 
الفيروس األطفال بين 6 شهور و3 سنوات دون 

أن يترك أثراً يذكر على صحتهم.
وما  بالدم  عالقة  له  ما  الجلدية  اإلصابات  ومن 
يحدث خالل اإلصابة بمرض الُفرُفرية التي تغزو 
صغيرة  بُقع  شكل  على  السطحية  الجلد  طبقات 
أماكن عدة  اللون، وتنتشر في  أو زهرية  حمراء 
من الجسم (البطن، الظهر واألطراف) ال تختفي 
عند الضغط عليها، بوسيلة يلجأ إليها الطبيب، ما 
يسمح تفريقها التشخيصي عن اإلصابة بالتحسس، 
ما يؤكد النزف في الجلد. يحدث هذا الخلل نتيجة 
ما  منها  متعددة  ألسباب  الدموية  الصفائح  إصابة 
هو بسيط ومنها ما هو أشد خطورة مثل الفرفرية 
الروماتيزمية، أو التعبير عن مرض صاعق بالغ 
اإلصابة  نتيجة  الصاعقة  كالفرفرية  الخطورة 
السحائية والتي  العقدية  الشوكية  الحمى  بجرثومة 
من  قاتل  شكل  وهو  الدم  في  حاداً  تسمماً  تسبب 
الخطورة  الفائقة  البكتيريا  بهذه  اإلصابة  أشكال 
اإلصابات  من  أخرى  أشكال  وهناك  والعدوى. 
الجلدية الخطيرة والنادرة الحدوث، نذكر منها تلك 
التي تترافق مع إصابات في الرئتين كالذي يحصل 

في حاالت اعتالل الجلد البالوني وغيرها.

اإلصابات الجلدية األكثر شيوعاً عند األطفال
األطفال  عند  الشائعة  اإلصابات  إلى  بالعودة 
األمثلة من  يأتي بعض  فيما  نستعرض  واألوالد، 
األطفال  أطباء  يعاينها  التي  الجلدية  اإلصابات 
نختصر  كثيرة  وهي  اليومية،  ممارستهم  خالل 

منها ما يأتي:
فعل تحسسية  ـ إصابات جلدية على شكل ردات 
للجسم بعد تناول دواء محدد، كمشتقات السولفاميد 
أو البـنيسـيلين، بعد تناول هذه األدوية أو مشتقاتها 
ذوي  لدى  يظهر  ساعات،  أو  وجيزة  بفترة 
الجلد،  في  تورم  يصاحبه  جلدي  طفح  االستعداد 
أماكن من  الحاالت، مع حكة في عدة  في بعض 

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

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

عالمات  مع  يترافق  أن  يمكن  ذلك  كل  الجسم، 
على  داهماً  خطراً  يشكل  ما  خطيرة،  سريرية 
كما  لإلنقاذ  السريع  التدخل  يوجب  الطفل،  صحة 
في حالة الصدمة األرجية. وهذا ما يحدث كذلك 
بعد التعرض لحاالت لسع نوع محدد من الدبابير 

أو النحل.
والفاكهة  األطعمة  أصناف  بعض  وهناك  ـ 
البندق،  الكريما،  البحر،  ثمار  البيض،  (السمك، 
إلى  تؤدي  التي  الفروالة…)  الفستق،  الجوز، 
تحسس جلدي، ونذكر كذلك الحاالت الناتجة عن 
ارتداء بعض أنواع المالبس (صوف، بولياستير، 
في  واضحة  الحساسية  تبدو  حيث  نايلون…)، 
الَشـد  تأثير  وتحت  الجسم  من  الضيقة  األمكنة 
باألحزمة أو الربطات التي تالمس الجلد مباشرة.

نذكر: جرثومة  للجلد  البكتيرية  ـ ومن اإلصابات 
دمامل  شكل  على  تظهر  والتي  العنقودية  العقدية 
بالعقدية  اإلصابة  أو  بالقيح؛  وتمتلئ  صغيرة 
حول  اإلنتان  من  منتشرة  بقعاً  مشكلة  المكورة 
الفم واألنف، ال سيما لدى األطفال، وغيرها من 

اإلصابات البكتيرية.
كثيرة  فهي  بالجلد  تفتك  التي  الطفيليات  أما  ـ 
(أفريقيا  االستوائية  البالد  في  االنتشار  وشائعة 
خصوصاً)، نذكر منها على سبيل المثال: مرض 

الجلد الخيطاني أو داء الفيل.
ـ أما اإلصابة الطفيلية األكثر انتشاراً في ظروف 
(حروب،  بخاصة  العامة  النظافة  قواعد  نقص 
كوارث طبيعية..)، وبوتيرة أقل في األيام العادية، 

يمثلها مرض الجرب الناتج عن اإلصابة بطفيلية 
تكمن تحت الجلد وتتحرك في الظالم، وخصوصاً 
يؤرق  ما  مزعجة  حكة  إلى  وتؤدي  النوم،  أثناء 
المصافحة  طريق  عن  المرض  ينتقل  المصاب. 
أدواته  استعمال  أو  المصاب  سرير  في  النوم  أو 
الخاصة. يشكل الجرب مرضاً حميداً ولكنه مزعج 
إذ يعتبر عيباً اجتماعياً، أكثر منه مرضاً، ويصيب 
والمالمسة،  للتقارب  نظراً  عموماً،  العائلة  أفراد 
»الحكة  بـ  ُعرفت  حالة  الماضي  في  شكل  وقد 
الليلية العائلية«، وهي سريعة االنتشار في أماكن 
التجمعات السكانية (مدارس، دور حضانة، ثكنات 

عسكرية، سجون، تجمعات المهجرين…).
األطفال،  عند  للجلد  الفطرية  اإلصابات  ومن  ـ 
نشير أواًل إلى العدوى األكثر شيوعاً عند الرضع 
ومحيط  المؤخرة  الحوض،  منطقة  تصيب  والتي 
بخاصة  تحصل  وهي  كانديدا  بجرثومة  الشرج 
عند الطفل الرضيع من ثدي األم، نتيجة إلصابة 
حيث  الفطريات،  من  النوع  بهذا  الثدي  حلمة 
ونموها  لتغذيتها  الموائم  الوسط  للجرثومة  يتوافر 
على سكر الحليب؛ لتنتقل العدوى إلى فم الرضيع 
فتصيب الفم واللسان على شكل زهرة تسمى زنبقة 
الوادي، لتجتاز من ثم (في غياب الوقاية والعالج) 
الجهاز الهضمي نزواًل لتطرح في البراز وتشكل 
النظافة  على  التركيز  ينبغي  وهنا  للجلد.  إصابة 
الوقائية للثدي عند إدرار الحليب، إذ ينبغي حماية 
الثدي بواسطة كمادات أو فوط من الشاش  حلمة 
المعقم، والتي تغير يومياً لتكون بمثابة حاجز مانع 

بين الثدي وثياب األم، مصدر الفطريات، وهذا ال 
يعني نقصاً في قواعد النظافة، إنما يعود ذلك إلى 
مقاومة جرثومة الفطر لدرجات عالية من الحرارة 

الناتجة من عملية غسل ثياب األم وكيها.
نذكر  األطفال،  عند  الفطرية  اإلصابات  ومن  ـ 
الفطريات التي تظهر على شكل قطع نقدية معدنية 
مسـتديرة وتتمركز في الجذع، اليدين، أسفل البطن 

واألطراف.
الجدير بالذكر أن هذه اإلصابات الفطرية، الطفيلية 
والبكتيرية تتكاثر في فصل الصيف نظراً الزدياد 
مسابح  وارتياد  الرحالت  السفر،  التنقل،  حركات 
تتكاثر  حيث  والبرك،  األنهار  وضفاف  البحر 
الدائمة  الرقابة  غياب  إلى  الملوثة،  المياه  نسبة 
وانتشار  العدوى  نسبة  يزيد  ما  األماكن،  لهذه 
تكاثر  في  أساسية  عوامل  يشكل  ما  اإلصابات،  

الجراثيم بمختلف أنواعها وعلى مدار العام.
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أقرت إسرائيل في 19 يوليو قانونا يمنح اليهود فقط 
أبناء  البالد وهو ما وصفه  المصير في  تقرير  حق 
األقلية العربية بأنه قانون عنصري ويؤسس للفصل 

العنصري.
الكنيست  أقر  السياسي،  الجدل  من  أشهر  فبعد 
اإلسرائيلي المؤلف من 120 عضوا قانون "الدولة 
وامتناع   55 ومعارضة  نائبا   62 بموافقة  القومية" 
نائبين عن التصويت. وقد ُطرد النواب العرب من 
جلسة الكنيست بعد أن مزقوا مشروع القانون الذي 

وصفوه بأنه قانون فصل عنصري.
القانون الذي صدر بعد وقت قصير من إحياء الذكرى 
السبعين لقيام دولة إسرائيل، ينص على أن "إسرائيل 
حق  وأن  اليهودي"  للشعب  التاريخي  الوطن  هي 

تقرير المصير فيها "يخص الشعب اليهودي فقط".
وأسقطت بنود في اللحظات األخيرة بعد اعتراضات 
من رئيس إسرائيل والنائب العام كانت ستنص على 
إقامة مجتمعات لليهود فقط وتلزم القضاء باالحتكام 
للشرع اليهودي عندما ال تكون هناك سابقة قانونية 

ذات صلة.
تنص  غموضا  أكثر  صياغة  أقرت  المقابل،  وفي 
على أن "الدولة تعتبر تنمية االستيطان اليهودي قيمة 

قومية وستعمل على تشجيع ودعم تأسيسه".
إحساس  سيعمق  الجديد  القانون  إن  منتقدون  وقال 
التغييرات،  هذه  بعد  حتى  بالغربة  العربية  األقلية 
وعبر النائب العربي في الكنيست أحمد الطيبي عن 

صدمته وحزنه معلنا "موت الديمقراطية".

ماذا ينتظر قرابة مليون ونصف فلسطيني من قانون 
الدولة القومية للشعب اليهودي الذي أقر قبل أيام؟.. 
التمييز  من  المزيد  على  ذلك  سينعكس  كيف 

العنصري؟
عربي  برفض  قوبل  العنصري  القانون  إقرار 
على  بذلك  يحظ  لم  لألسف  أنه  غير  وإسالمي 
األوربي  االتحاد  موقف  بخالف  الدولي  المستوى 
اتجاه هذا القانون الكريه والذي صادق عليه الكنيست  
في جلسة شهدت قيام النواب العرب بتمزيق أوراق 
القانون وإلقائه صوب رئيس الحكومة اإلسرائيلية، 

بنيامين نتانياهو.

- ما هو قانون القومية اليهودي:
يضم هذا القانون في مبادئه الرئيسية التالي:

للشعب  التاريخي  الوطن  هي  إسرائيل  أرض   -
اليهودي، وفيها قامت دولة إسرائيل.

- حق تقرير المصير القومي في دولة إسرائيل هو 
خاص بالشعب اليهودي.

- دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، 
وفيها يقوم بممارسة حقه الطبيعي والثقافي والديني 

والتاريخي لتقرير المصير.
إسرائيل  دولة  في  المصير  تقرير  حق  ممارسة   -

حصرية للشعب اليهودي.
هي  والموحدة  الكاملة  القدس  الدولة:  عاصمة   -

عاصمة اسرائيل.
- اللغة: اللغة العبرية هي لغة الدولة، بينما تم تنحية 
مكانة  "لها  لغة  إلى  رسمية  لغة  من  العربية  اللغة 
العربية  اللغة  استعمال  تنظيم  يتم  بحيث  خاصة"، 
يكون  إليها  التوجه  في  أو  الرسمية  المؤسسات  في 

بموجب القانون.
الهجرة  أمام  مفتوحة  تكون  الدولة  الشتات:  لّم   -

اليهودية إليها، وجمع الشتات.
- الدولة تعمل على تعزيز الرابط بين إسرائيل ويهود 

الشتات، أينما كانوا.
الشعب  أبناء  سالمة  على  بالمحافظة  الدولة  تهتم   -
بسبب  مشاكل  تواجههم  الذين  ومواطنيها،  اليهودي 

كونهم يهوًدا أو مواطنين في الدولة.
- تعتبر الدولة تطوير استيطان يهودي قيمة قومية، 

وتعمل ألجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته.
التقويم  هو  العبري  التقويم  الرسمي:  التقويم   -
الرسمي للدولة، وإلى جانبه يكون التقويم الميالدي 

تقويًما رسمًيا.
مسألة  في  المحكمة  نظرت  إذا  القضاء:  أسس   -
في  جوابا  لها  تجد  ولم  حسم،  إلى  تحتاج  قضائية، 
الحكم  يتم  الشريعة،  في  فتاوى  أو  القائمة،  القوانين 
فيها وفق مبادئ الحرية والعدالة في تراث إسرائيل.

- كيف سيتضرر المواطنون العرب؟
- قانون القومية هو قانون عنصري تعامل مع كل 
بشكل  العربي  المواطن  ومع  يهودي،  غير  مواطن 

دولة  في  ثانية  درجة  مواطن  أنه  على  خاص، 
إسرائيل.

الدولة  أن  على  يؤكد  المختصين  وفق  القانون   -
لليهود فقط وهذا ما سيلحقه مس سافر بحقوق  هي 
األقليات خاصًة أنه ال يتطّرق ألي شكل من أشكال 
النظام  لعمل  كأساس  المساواة  أو  الديمقراطيّة 

ومؤسساته.
- يلحق القانون ضرراً عظيماً باللغة العربية ويرى 

فيه تمهيداً إللغائها الحقاً.
- ينص اقتراح القانون على أن إسرائيل هي "البيت 
التطّرق  دون  فقط"،  وله  اليهودي،  للشعب  القومي 
المباشر لتعريف الدولة المتعارف عليه اليوم كدولة 
مباشراً  مّساً  يشّكل  مما  وديمقراطية"،  "يهودية 
بديمقراطية الدولة والحق في المساواة لكل المواطنين 

فيها وعلى رأسهم أبناء وبنات األقلية الفلسطينيّة.
إمكانية  ويتيح  العنصري  التمييز  يدعم  القانون   -
 – الدولة  مواطني  بين  السكن  أماكن  في  للفصل 
بشكل قاطع وبدون أي شروط – على أساس ديني 
لـ "االستيطان  الواضحة  أو قومي، ومنح األفضلية 
اليهودي" والذي سيتم تخصيص ميزانيات حكوميّة 

له كأمر ملزم وفقا للقانون.
إللحاق  القانون  هذا  استغالل  يتم  أن  المتوقع  من   -
أضرار بالغة بحقوق العرب في إسرائيل الذين يصل 
مختلف  من  ويعانون  ونصف  مليون  لقرابة  عددهم 
الخدمات  ونقص  العنصري  التمييز  وأنواع  أشكال 

خاصة في مجاالت الوظائف واإلسكان والتعليم.

الدليل ـ برلين
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هت السلطات في برلين، ضربًة موجعًة لواحدة  وجَّ
ممن تدعوها السلطات ووسائل اإلعالم األلمانية بـ 
المنظمة  الجريمة  في  المنخرطة  العربية"  "العشائر 

منذ سنوات طويلة.
تصل  عقاراً،   77 مصادرة  العامة  النيابة  وأعلنت 
إطار  في  يورو،  ماليين   12 نحو  إلى  قيمتها 
تحت  ووضعها  قانونياً،  العقارات«  »استرداد 

الوصاية القضائية.
ونسبت النيابة العامة ومكتب التحقيقات الجنائي في 
لبنان، وتحقق  إلى  تعود  إلى عائلة  العقارات  برلين 
وتتضمن  األموال.  غسيل  بتهمة  شخصاً،   16 ضد 
تعتقد  وأراضي،  وشققاً  منازل  المصادرة  العقارات 
الذي حصل عليه  المال  أنه تم شراؤها عبر  النيابة 

المشتبه بهم من ارتكاب الجرائم.

ردع بقية العشائر
اإلجرامية«  »العشائر  تشعر  أن  المحققون  ويأمل 
األخرى بالفزع جراء هذه الضربة، إذ ذهب رئيس 
النيابة العامة في برلين يورغ راوباخ في تصريحات 
لتلفزيون »إر بي بي« في برلين، إلى أنه قد يكون 
لهذه العملية الواسعة النطاق أثر بارز على »العشائر 
اإلجرامية« األخرى، عندما يرون أن المال المجني 

بطريقة غير شرعية قد يصبح في متناول الدولة.
نت السلطات من مصادرة العقارات حتى إتمام  وتمكَّ
ونقل  سحبها  وإمكانية  شرائها،  كيفية  في  النظر 
ملكيتها للدولة، بفضل إصالح »استرداد العقارات« 
في  التنفيذ  حيز  دخل  الذي  الجنائي،  القانون  في 
المكافحة  منه  يُؤمل  الذي  الماضي،  العام  صيف 

الناجحة للجريمة المنظمة.
وبات بإمكان الحكومة مصادرة العقار، عندما يكون 
قدرتها  في حال عدم  مصدر شرائه مجهواًل، حتى 
إثبات أن المال مصدره جريمة بعينها، األمر  على 

الذي تطبقه إيطاليا في مكافحة المافيا.
والية  داخلية  وزير  غايزل،  أندرياس  واعتبر 
برلين، أن دولة القانون أظهرت مجدداً قوتها، وأنهم 

حقاً،  يؤلمهم  الذي  المكان  في  المجرمين  يضربون 
عبر المال والممتلكات.

وبين بينديكس لوكس، المتحدث باسم حزب الخضر 
لشؤون السياسة الداخلية في برلين، أنه كان يتوجب 
العقارات  أو  المال  أن  إثبات  سابقاً  الدولة  على 
مصدرها أعمال إجرامية لتستطيع مصادرتها، لكن 
اآلن يتوجب على المنتمين لعائلة كبيرة )عشيرة(، أو 
أصحاب السوابق، إثبات أنهم جنوا هذا المال بطريقة 
قانونية، لذا سيكون من السهل مستقباًل على الدولة 

مصادرة العقارات أو األموال.

تحقيقات مستمرة منذ أعوام
للتلفزيون  راوباخ  العامة  النيابة  رئيس  وقال 
المذكور، إن التحقيقات بدأت منذ عام 2014. وجاء 
في  »شباركاسه«  لبنك  فرع  على  السطو  بعد  ذلك 
حي تيمبلهوف- شونيبرغ، حيث سرق الجناة الثالثة، 
وهم من أعضاء »العشيرة«، منه قرابة 10 ماليين 

يورو.
المال  أن  إال  الثالثة،  الرجال  أحد  إدانة  ورغم 
وانتبه  السلطات.  تسترده  ولم  اختفى،  المنهوب 
المحققون إلى أن أحد أقارب الشخص الُمدان اشترى 
شققاً وأراضي في واليتي برلين وبراندنبورغ، رغم 

أنه يعيش على أموال معونات البطالة.
البنكية  الحسابات  من  العديد  المحققون  ى  وتحرَّ
هذه  آثار  بعض  وقادت  العقارات،  شراء  وعمليات 
العمليات المحققين إلى خارج ألمانيا، األمر ال الذي 
ألسباب  تفاصيله،  عن  الكشف  العامة  النيابة  تريد 
النائب  وصف  حد  على  التحقيق،  بتكتيكات  تتعلق 
العام بيرنهارد ميكس، الذي وصف العمل على هذه 

القضية بـ«األحجية« لكونها معقدة.
وأوضحت النيابة أن العديد من العقارات تم شراؤها 
اشتروها  أنها  يُفترض  لبنان،  في  أشخاص  قبل  من 

لصالح العائلة الكبيرة .
ولم يتم القبض على أحد من المشتبه بهم لعدم استيفاء 
االحترازي،  الحبس  في  لوضعهم  الالزمة  الشروط 
بحسب النيابة. ودفع واحد من المشتبه بهم على األقل 

باعتراض على الحجز.

لكن ما الذي سيحصل لمستأجري هذه المنازل، 
غير المنتمين لـ«العائلة الكبيرة«؟

الحراسة  تحت  العقارات  وَضَع  أن  راوباخ  أوضح 
وأن  آلخرين،  بيعها  إمكانية  عدم  يعني  القضائية 
التي  التدابير  من  شيئاً  يلحظوا  لن  المستأجرين 

إمكانية  إلى  مشيراً  المثالية،  األحوال  في  يتخذونها 
أن تصبح العقارات في نهاية اإلجراءات ملكاً للدولة.
ما  التحقيقات  أن  »بيلد«  صحيفة  موقع  وذكر 
بدايتها، وقد يستغرق االدعاء والمحاكمة  زالت في 
وحصول الدولة على العقارات بشكل نهائي أعواماً.

اتهام بسرقة عملة ذهبية نادرة
تأتي هذه العملية الضخمة للسلطات في برلين، بعد أن 
ذكرت الصحافة مؤخراً أن النيابة العامة تستعد لرفع 
»العشيرة«،  هذه  أفراد  من  ثالثة  اتهام ضد  الئحة 
بتهمة سرقة عملة ذهبية ضخمة، يصل وزنها إلى 
100 كيلوغرام من متحف بوده، الواقع قرب منزل 

المستشارة أنجيال ميركل، بمساعدة حارس سابق.
الكبرى"  القيقب  "ورقة  اة  المسمَّ العملة  وكانت 
الثانية عليها، قد  إليزابيث  الملكة  المطبوعة صورة 
ُصنعت في كندا من الذهب النقي، وتوجد 6 نماذج 
فقط منها في العالم، وتصل قيمتها إلى 3.75 مليون 

يورو.
على  العثور  سيستطيعون  أنهم  المحققون  يعتقد  وال 
قد  بأنها  توقعات  وسط  كانت،  كما  الذهبية  العملة 
خالل  ُعثر  حيث  وبيعها،  أثرها  لمحو  تقطيعها  تم 

مداهمات للشرطة قبل عام على »بودرة ذهب«.
من  جزءاً  الكبرى«  القيقب  »ورقة  قضية  وتعتبر 

التحقيقات الحالية.

من هي هذه العشيرة؟
العربية  العائلة  إن  بي"،  بي  "إر  تلفزيون  يقول 
الكبيرة، المقيمة في حي نويكولن في برلين، وصلت 
القرن  ثمانينات  منتصف  األلمانية  العاصمة  إلى 

الماضي، وهي في حالة فقر مدقع.
ع أجرته صحيفة »تسايت«  وتنقل عن تحقيق موسَّ
األسبوعية مؤخراً عن العائلة، أنها تنتمي للمجموعة 
هناك  وعاشوا  لبنان،  إلى  تركيا  من  نزحت  التي 
معدمي الجنسية على هامش المجتمع، وفرَّ عدة إخوة 

من العائلة أثناء الحرب اللبنانية إلى برلين.
لبنان على  المولودون في  العائلة  أفراد  ولم يحصل 
لجوء  على  حصولهم  لعدم  برلين،  في  عمل  إذن 
البعض  ه  فتوجَّ بالبقاء،  تسامح  إقامة  بل  سياسي، 
منهم للعمل بشكل غير قانوني »باألسود«، وعاشت 
آخرون  وبدأ  االجتماعية،  المساعدات  من  غالبيتهم 

منهم ممارسة أنشطة إجرامية.
وتُقدر أعداد العائلة في برلين بـ 500 شخص، الرقم 
الذي قد يكون أكبر نظراً لكتابة اسم العائلة بأحرف 

برلين / وكاالت
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أن  إلى  تشير  التي  »تسايت«،  بحسب  مختلفة، 
تقديرات المحققين حول نسبة االنخراط في الجريمة 
بين أفرادها تتراوح بين 10-50%، وأن 9 قاصرين 
متكرر.  بشكل  الجرائم  مرتكبي  من  يعتبرون  منها 
والسطو  سيارات  سرقة  الجنائية،  ملفاتهم  وتتضمن 
الجماعي  والسلب  النهار،  وضح  في  المنزل  على 

لمتاجر العفش.
وتشتبه النيابة العامة في قتل أحد أفرادها (20 عاماً) 
رجاًل في جنوبي العاصمة األلمانية، العام الماضي، 
ضرباً بعصا بيسبول، وتفترض أن األمر كان يتعلق 
بالمال. وسيتوّجب عليه المثول أمام المحكمة ليواجه 

تهمة القتل غدراً.

يقول تلفزيون »إر بي بي«، إن سلطات إنفاذ القانون 
لفترة  خفيف  بشكل  القبيلة  به  تقوم  ما  مع  تجاوبت 
طويلة، وفرضت عقوبات ضعيفة عليها، عن جرائم 
التعامل  في  دة  مترّدِ الدولة  فبدت  ارتكبتها،  فردية 
كانوا  الذين  الشرطة  عناصر  أن  إلى  مشيراً  معها، 
بشكل  يهددون  كانوا  القبيلة  أفراد  ضد  يحققون 
سيارتهم  زجاج  على  رسالة  توضع  كأن  شخصي، 
ل بشكل أشد حالياً،  األمامي، إال أن القضاء بات يتدخَّ
مستشهدة بالحكم في شهر آذار/مارس الماضي على 
في  المشاركة  عن  سنوات   8 بالسجن  أفرادها  أحد 

سرقة كبيرة.
العائلة  أفراد  كل  ليس  »بيلد«،  صحيفة  وتقول 
مجرمين، بل قلة منهم يرتكبون الجرائم، غالباً من 

الذكور الشباب الحاملين للجنسية األلمانية.

نتعلم من االخطاء
أخطاء  نفس  تكرار  يريد  ال  برلين  داخلية  وزير 
التسعينيات، مع القادمين في األعوام الماضية للبالد.

مع  مقابلة  في  برلين،  والية  داخلية  وزير  وقال 
الالجئين،  عن  متحدثاً  زونتاغ"،  أم  "فيلت  صحيفة 
إن قرابة مليون شخص جاؤوا إلى بالدهم، يعرفون 
أنهم سيبقون في ألمانيا لفترة أطول أو لفترة طويلة 
األجل، وإن النقطة الحاسمة في نجاح سياسة اللجوء 

هي اندماجهم.
القرن  تسعينيات  إلى  بالنظر  ذلك  يقول  أنه  وبيَّن 
حينذاك  برلين  حكومة  استهدفت  حين  الماضي، 
استقبال الجئي حرب من لبنان، لكنها حظرت عليهم 
العمل مدة 15 عاماً. وقال إنه جزئياً هؤالء هم الذي 
داعياً  العربي،  األصل  ذات  اإلجرام  بنى  يديرون 
إلى التحدث عن ذلك اآلن، في إشارة إلى ما يُسمى 

»القبائل العربية«.
وشدَّد على أنه ال يجب عليهم القيام بأخطاء مماثلة 
أن  يجب  االتحادية  الحكومة  إن  وقال  السابق.  كما 
تدرك أهمية االندماج، مشيراً إلى أنه ال يكفي أن يتم 

الحديث عن خفض الهجرة وحسب.

كراهية وعنصرية مميتة أطلقها رجل ألماني يحمل 
بيده سكينا، دخل عيادة الطبيب اسماعيل التيناي في 
مدينة منشنغالدباخ عنوة، صائحاً بأعلى صوته هل 

هذه "عيادة إسالمية؟".
وحصل  المكان  أرجاء  على  الصمت  أطبق 
المرضى  قلوب  من  الرعب  وتملك  ومرج  هرج 

والممرضات والطبيبة المناوبة.
االعتداء  محاوال  الهواء  في  بسكينه  األلماني  لوح 
مكتب  عند  بالصدفة  يقف  كان  تركي  مريض  على 
صد  التركي  المريض  حاول  بالعيادة.  االستقبال 
المعتدي فأصيب  يدي  تثبيت  االعتداء عليه محاوال 
المريض في عنقه وأذنه وظهره أثناء محاولته نزع 

السكين.
في غرفة االنتظار داخل العيادة سمع بقية المرضى 
نضال   / السيد  هناك  وكان   .. والمرج  الهرج  هذا 
المشرقي من الجالية العربية في مدينة منشنغالدباخ، 
الذي ذهب ناحية مصدر الصوت والهرج عند غرفة 
االستقبال، فشاهد هذا الهجوم الوحشي على المريض 
التركي، طبعا وبدون تفكير تدخل نضال في المعركة 
منقضاً على حامل السكين وتمكن من طرحه أرضا 

وتثبيت يديه ثم انتزع السكين من يدي األلماني.
تم تثبيت الرجل حتى وصلت الشرطة، 
التي اعتقلت الرجل ونقلته إلى جهات 

التحقيق .. 
يقول نضال : عند سؤال المعتدي عن 
دوافعه الرتكاب مثل هذا العمل، قال 
ثقة "أنني أكره اإلسالم  المعتدي بكل 
المسلمين  على  ويجب  والمسلمين 

مغادرة أوروبا" ... 
هذا األمر المرعب تسبب في مشاكل 
نفسية للعاملين في العيادة وبالتالي تم 
إغالق العيادة لعدة أيام. يقول الطبيب 
يؤمها  والتي  عيادته،  بأن  اسماعيل 
أكثر من أربع آالف مريض من شتى 
األصول والمنابت لم تفرق بين ابيض 
أو اسود أو مسلم أو مسيحي أو يهودي 

بل هي عيادة مفتوحة للجميع. 
بأنها  طبيب  عيادة  توصف  كيف 
مسلم،  صاحبها  ألن  هل  إسالمية، 
حقا إن القصة لها أبعاد أخرى ويقف 
الخوف  قضية  إنها  اإلعالم،  وراءها 

من اإلسالم.

وتمنى د. أسماعيل أن تنتهي هذه الحقبة من العداء 
لإلسالم والمسلمين ألن هذه المخاوف ال أساس لها. 
أما ضحايا هذه العملية اإلرهابية ما زالوا في ذهول 
لما حصل في هذا اليوم. واجمعوا على أنهم ضحايا 
اإلعالم والهجمة الشرسة على المهاجرين والمسلمين 
في الغرب، واجمعوا على أنهم يريدون العيش بسالم 

وبال عنف مع جيرانهم من كل العرقيات.

بالنهاية خرجت أقوال صحفية تتجه نحو أن المعتدي 
إلى  نقله  وتم  عالج  إلى  ويحتاج  نفسي"  "مريض 
المستشفى للعالج. وبعد عدة شهور سوف نراه في 

"معركة مقدسة أخرى" لقتال المسلمين !!

السؤال هو .. ماذا لو أن الجاني شاباً سورياً 
مثال .. هل يوصف أيضاً بأنه مريض نفسي .. 
أما أن اإلعالم سوف يطلق النيران عليه ألنه 
تنظيمات  إلى  وينتمي  إرهابي  وبالتالي  مسلم 

سرية وخالفه .. 
"اإلسالم واإلرهاب" مادة اإلعالم اليوم لجذب 

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

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

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

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

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

 

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

Ausländerangelegenheiten
Landeseinwohneramt

Außenstelle:
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U.-Bhf. Mierendorffplatz
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نفسانیین وأخصائیین  اجتماعیین  مشرفین  عن  تبحث  برلین  في  اجتماعیة   مؤسسة 
االحتیاجات ذوي  من  البالغین  المعاقین  األشحاص  مع  للعمل  وإناث  ذكور   ومربین 
 الخاصة. أھداف العمل: مرافقة المعاق إلى األطباء والدوائر الحكومیة، مساعدة المعاق

في االندماج االجتماعي والمشاركة في الفعالیات والنشاطات الجماعیة
 من لدیة الرغبة في العمل یرجى االتصال ھاتفیا أو أرسال السیرة الذاتیة والشھادات

على عنواننا االلكتروني
Navitas gGmbH, Karl-Marx-Str. 206, 12055 Berlin
Herr Faissal Bakir  / Tel.: 030-68977570 
Mobil: 0163-4919410 /  fissal.bakir@miges-berlin.de

:

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

zu vermieten

 نبحث عن حالق رجالي مع خبرة في العمل،
 كذلك حالقة سیدات مع خبرة للعمل معنا في

  .فریق متكامل في برلین
لالستعالم محمد جمعة

030-2592 4343 0176-5548 8138

Kinderzentrum Berlin
Für unsere Praxis suchen wir:

1- Arzthilferin
2- Sekretärin
3- Auszubildende Tel.: 0176-4033 3466

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

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

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

53117 Bonn 
Dr. med. Dent. Kathrin El Khaldi
Theaterplatz 2
53177 Bonn
Dr. Hosain El Karkani
Kinderarzt - Allergologie
Pfeilstr.1, 53919 Weilerswist
Dr. Khaled Hamam
Kinder- & Jugendmedizin / Kinderkardiologie
Marktstr. 101, 56564 Neuwied
Tel.: 02631/31713
Physiotherapie
Jalal Al Suleiman
Beueler Bahnhofplatz 26, 53225 Bonn
Tel. 0228-471317
Apotheken
Herz Apotheke
Apotheker Maher Hamam
Oppelnerstr. 130, 53119 Bonn
Tel.: 022897626845
Rhein Apotheke
Apotheker Al-Hafez
Gerhard-von-Are-Str. 4-6
53111 Bonn 
Hofgarten Apotheke
Kaiserplatz 16
53113 Bonn
Ahorn Apotheke
Reichsstr. 51
53125 Bonn
Apotheke Theaterpassage
Koblenzer Str. 60
53173 Bonn
Alte Apotheke
Koblenzerstr. 58
53173 Bonn
Einzelhandel
Agadir Shop
Bonnerstr. 3,53173 Bonn
Asif Pervaiz Asian Food Shop
Stiftsplatz 2, 53111 Bonn
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Bagdad Shop
Koblenzer Str. 32, 53173 Bonn
Bagdad Market
Plittersdorferstr. 553173 Bonn
Basra Feinkost
Christian-Lassen-Straße 10b
53117 Bonn
Islamischer Laden M•S
Bonner Strasse 15, 53173 Bonn 
Maroc Shop
Plittersdorfer Str. 5, 53173 Bonn 
Mevlana Market
Oppelner Str. 23, 53119 Bonn 
SES GmbH
Südstr. 124, 53175 Bonn
Ümit Market
Rochusstr. 222, 53123 Bonn
Schulen
Bonn International School
Martin-Luther-King-Straße 14, 53175 Bonn
Tel.: 0228 / 30854-0
König-Fahd-Akademie Bonn
Staatlich genehmigte Grund- &
Teilhauptschule
Mallwitzstr. 2-4, 53117 Bonn 
Tel. 0228-346001
Restaurants
Cafe Club Safad
Bonnerstr. 19, 53173 Bonn
Divan
Kölnstr. 13
53111 Bonn
Hauraman
Moltkestr. 38
53173 Bonn
Phoenicia Lounge
Clemens-august-str. 34
53115 Bonn
Serhat
Bertha-von-Suttner-Pl. 11, 53111 Bonn
Tel.: 0228-5552982
Fahrschulen
Zerhouni
Röntgenstr. 19, 53177 Bonn
Tel. 0228-4468710
Friseur-Salon
Babylon
Koblenzer Str. 32, 53173 Bonn
Tel. 0228-3361641
Coiffeur Fida
Pauluspl. 5, 53119 Bonn
Tel. 0228-9663552
Lorenz
Am Fronhof 4-10, 53117 Bonn
Tel. 0228-3509476
Miss Beauty
Pauluspl. 5, 53119 Bonn
Tel. 0228-660867
Arab. Mix
Ansari Service
Bonner Str. 9, 53173 Bonn
Tel. 0170-3097254
BOCHUM
Drogerie
F&S
Tel.: 0178-5005067
BREMEN
Botschaften
Marokko
Wegesende 3, 28195 Bremen
Tel.: 0421-3 30 73 85
Sudan
Getreidestraße 7, 28217 Bremen
Tel.: 0421-6 18 08 90
Moscheen
Al-Mustafa Gemeinschaft e.V. 
Nordstr. 331,28217 Bremen
Islamische Gemeinde 
Bremervörder Str. 45,28219 Bremen
Tel.: 0421-395687
Apotheke
Knochenhauer Apotheke 
Knochenhauerstraße 48, 28195 Bremen
Tel.: 0176-45698576
Ausländer
Ausländerbehörden
Stresemannstraße 48, 28207 Bremen
Tel.: 0421-361-15275/ 361-15004
Notdienste
Ärztlicher Notdienst
Tel.: 1 92 92
Zahnärztlicher Notdienst
Tel.: 1 22 33
Kinderärztlicher Notfalldienst
Tel.: 3 40 44 44
Fundamt Bremen
Tel.: 361-1 00 79

Giftnotruf
Tel.: 0551-19 24 0
Krankenwagen
Tel.: 30 30 - 2
Opfer Notruf 
Tel.: 01803-34 34 34 
Behindertenfahrdienste
Tel.: 0421-38 69 00
Behindertenberatung
Glücksburger Straße 10,
28219 Bremen
Tel.: 0421-390 99 361
Strom
Tel.: 0421-792 88-0
Funk-Taxi
Tel.: 0421-1 40 14
Kfz-Zulassungen
Am Dobben 47, 28203 Bremen
Tel.: 0421-77766
Abwasser
Tel.: 0421-707 010-0
Familienservice Bremen
Slevogtstraße 50-52, 28209 Bremen
Tel.: 0421-3461643
Kreditkartensperrung 
Tel.: 0421-361 4102
Verbraucherzentrale
Hafenstraße 117, 26194 Bremerhaven
Tel.: 0471-26194
DARMSTADT
Moscheen
Alrahma Moschee 
Rheinstr. 42-46, 64289 Darmstadt
Tel.: 06151-375549
Arabisch-Türkischer Freundschafts V.  
Saalbaustr. 27, 64283 Darmstadt
Tel.: 06151-291592
Moschee Issalam e.V. 
Sensfelderweg 24, 64293 Darmstadt
Tel.: 06151-897988
DORTMUND
Moscheen
Abu Bakr Moschee
Carl-Holtschneider-Str. 8a
44145 Dortmund, Tel.: 0231-836904
Al-Fath Moschee
Mallinckrodtstr. 186 A
44147 Dortmund, Tel.: 0231-88 24 611
Ausländer
Ausländerbehörde
Kaiserstraße 129-131,
44122 Dortmund 
Tel.: 0231-5184-301
Öffnungszeiten:
Mo u. Fr: 08.00 - 11.30 Uhr
Di: 08.00 - 11.30/ 13.00 - 15.00 Uhr
Mi: geschlossen
Do: 08.00 - 11.30/ 13.00 - 16.30 Uhr
Notdienste
Ärztlicher Notfalldienst
Tel.: 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

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

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

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

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

- Wadi Musa (Petra) 9623 
- Zarqa 9629

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

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

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

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

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

SAUDI ARABIEN: 00966     
- Abha 9667
- Arar 9664 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tel.: 040-32034391
Al Nour Moschee
Kleiner Pulverteich 17, 20099 Hamburg
Tel.: 040-280 53 914
Ausländer
Ausländerbehörde
Amsinckstrasse 28+34, 20097 Hamburg
Tel.: 040-4 28 39 - 0
Ausländerangelegenheiten
Harburger Rathauspassage 2
21073 Hamburg, Tel.: 040-428 28 - 0
Notdienste
Ärztlicher Notdienst
Tel.: 22 80 22 
Zahnärztlicher Notdienst
Tel.: 0180-05-05 05 18
Fahrdienst für Behinderte
Tel.: 040-4 28 28 - 0
Apothekenbereitschaft
Tel.: 721 21 14
Strom
Tel.: 0180-1 439000
Funk-Taxi
Tel.: 040-774353 
Kreditkartensperrung
Tel.: 116 116
Stadtentwässerung
Tel.: 040-349890
Familienberatung
Tel.: 28 01 40 70
Ärzte
Dr. med. Abdul Wahid Ghorwall 
Brödermannsweg 82, 22453 Hamburg
Tel.: 040-5533100
Dr. med. Mahaleh Abolghassem 
Neuenfelder Str. 96, 21109 Hamburg
Tel.: 040-7541000
Dr. med. dent. Abo-Saleh Aysar
Hegeneck 3, 22149 Hamburg
Tel.:040-6724257
Dr. med. dent. Ali Amani 
Hoheluftchaussee 66, 20253 Hamburg
Tel.: 040-481527
Dr. med. Elias Salim 
Tonndorfer Hauptstr. 69, 22045 Hamburg
Tel.: 040-30031202
Dr. med. Kamil Farhat
Chirurgie
Hamburger Str. 125, 22083 Hamburg
Tel.: 040-2991911  
Dr. med. Kamran Maher 
Innere Medizin
Rothenbaumchaussee 239, 20149 Hamburg
Tel.: 040-454545
Dr. med. Khalid Al-Khalidy
Praktischer Arzt
Arp-Schnitger-Stieg 11, 21129 Hamburg
Tel.: 040-7459506
Dr. med. dent. Malek Gabsha
Zahnmedizin
Wandsbeker Chaussee 114, 22089 Hamburg, 
Tel.: 040-205013 
Dr. med. Said Maroof Ramia
Allgemeinmedizin
Adenauerallee 9 , 20097 Hamburg
Tel.: 040-248090  
Dr. med. dent. Nicolas Abou Tara 
Harburger Ring 10, 21073 Hamburg
Tel.: 040-777474
Dr. med. Rahim Sadighi
Spitalerstr. 1, 20095 Hamburg
Tel.:040-337103
Dr. med. Yasmin Sabri
Bei der Johanniskirche 20, 22767 Hamburg
Tel.: 040-43095850
Dr. med. Yunus Raha
Washingtonallee 42, 22111 Hamburg
Tel.: 040-6551662
Apotheken
Hauptbahnhof Apotheke Wandelhalle 
Glockengießerwall 8-10, 20099 Hamburg
Tel.: 040-32527383
Reisen
Ajamko Reisebüro 
Kreuzweg 20, 20099 Hamburg
Tel.: 040-249844
AT muslimereisen.de GmbH
Ernst-Merck-Str. 12-14, 20099 Hamburg    
Tel.: 040-31708778
Backwaren
Nura GmbH Arabische Backwaren
Beerenweg 1B, 22761 Hamburg 
Tel.: 040-89709607  
Cafés
Al Madyafa
Böckmannstraße 7, 20099 Hamburg
Tel.: 040-35963320 
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Amsinckstraße 43, 20097 Hamburg
Tel: 040-23532988
MAS GmbH
Hammer Deich 12-18, 20537 Hamburg
Tel.: 040-2500022
Mirex Automobile
Spalding Str. 75, 20097 Hamburg
Te.: 040-230382 
Juwelier
Disli Adil Juwelier
- Billstedter Platz 28 22111 Hamburg
  Tel.: 040-73673139
- Öjendorfer Damm 57 22043 Hamburg
  Tel.: 040-6546119
E. Awad Goldschmiedemeisterin 
Alsterchaussee 3, 20149 Hamburg
Tel.: 040-443600
Suzan Juwelier
Steindamm 37, 20099 Hamburg
Tel.: 040-243283
Textilien/ Mode/ Möbel
Ajamko Import & Export
Kreuzweg 20, 20099 Hamburg
Tel.: 040-249844
Arabtainment (CD‘s / DVD‘s)
Aspelohe 27 A, 22848 Hamburg
Tel.: 040-30854090
Boutique Hayul Musallin
Kleiner Pulverteich 9, 20099 Hamburg
Tel.: 040-41924360
Hidjab Style
Kleiner Pulverteich 9, 20099 Hamburg
Tel.: 040 - 41 924 360 
Orient-Mode
Lübecker Straße 129, 22087 Hamburg
Tel.: 040-25497620 
Shisha-Basar
Heimfelder Strasse 29a, 21075 Hamburg
Tel.: 040-79005741
Medien
Taxxim Print Druckerei 
Bökmann Str. 14, 20099 Hamburg
Tel.: 040-25328044
Logistik
Cotrans GmbH
Adenauerallee 1, 20097 Hamburg
Tel.: 040-28008433
Mangel Trading & Shipping Co.
Billstr. 33, 20539 Hamburg
Tel.: 040-81978530
HANNOVER
Botschaften
Jordanien
Andreaestraße 1, 30159 Hannover
Tel.: 0511-32 38 34
Moscheen
Islamisches Zentrum
Kornstr. 25, 30167 Hannover
Tel.: 0511-7 01 11 13
Moschee Sunnah
Asternstr. 10, 30167 Hannover
Tel.: 0511-7635670
Ausländer
Ausländerbehörde
Leinstr. 14, 30159 Hannover
Öffnungszeiten: Mo u. Di:  8:30 - 13:00 Uhr
Do: 8:30 - 13:00/ 14:30 - 18:00 Uhr 
Fr: 8:30 - 12:00 Uhr
Notdienste
Arztnotruf 
Tel.: 0511-1 92 42 / 31 40 44
Notfalldienst Augenarzt
Tel.: 0511-314044 
Notfalldienst Frauenarzt
Tel.: 0511-314044 
Notfalldienst HNO-Arzt
Tel.: 0511 / 314044 
Zahnärztlicher Notfalldienst
Tel.: 0511-31 10 31 
Rettungsleitstelle
Tel.: 0511-19222 
Giftnotruf  
Tel.: 0551-19240 
Apotheken-Notdienst
Tel.: 0 11 89 
Zentralruf der Autoversicherer
Tel.: 0180-25026
Abwasser (Störung)
Tel.: 0511-168-4 73 77 
ADAC Pannenhilfe
Tel.: 0180- 2 222 222 
Strom Störungsannahme
Tel.: 0511-4 30-31 11
Gasversorgung Störungsannahme
Tel.: 0511-4 30-41 11  
Reisen

INCE Reisen
Münzstr. 7, 30159 Hannover
Tel.: 051117333
Restaurants
Beit El Pascha
Goethestr. 23, 30169 Hannover
Tel.: 0511-1694706
Falafel Habibi
Nikolaistr. 3, 30159 Hannover
Tel.: 0511-1696155
Restaurant Granatapfel
Oelzenstr. 12, 30169 Hannover
Tel.: 0511-2285556
Juwelier
Juwelier Sarah
Goethestr. 15, 30169 Hannover
Tel.: 0511-2133338
MIMI Silber & Modeschmuck
Goethestr. 35, 30169 Hannover
Tel.: 0511-1325366
Festlichkeiten
Orientalische Party Service
Davenstedter Str. 125-127, 30455 Hannover 
Tel.: 0511-2133338
IDSTEIN
Botschaften
Sudan
Lanaer Straße 1, 65510 Idstein
Tel.: 06126-94 15 11
KAARST
Ärzte
Houaida Taraji
FA für Frauenheilkunde
Lindenplatz 4, 41564 Kaarst
Tel: 02131-602888
KARLSRUHE
Moscheen
An-Nur Moschee
Neisser Str. 10, 76139 Karlsruhe
Tel.: 0721-678685
KASSEL
Botschaften
Marokko
Hainbuchstraße 27, 34128 Kassel
Tel.: 0561-62 103
KIEL
Moscheen
Arabischer Kulturverein 
Diedrichstr. 2, 24143 Kiel
Tel.: 0431-7399171
KEMPEN
Autos
Rabati
Kfz -meisterbetrieb
Kleinbahn str 53, 47906 -kempen
KÖLN
Moscheen
Abu Bakr Moschee
Höninger Weg 5, 50969 Köln
Tel.: 0221-218676
Hamza Moschee
Taunausstr. 14, 51105 Köln
Ausländer
Ausländerbehörde
Blaubach 13, 50676 Köln
Tel.: 0221-221-25601
Öffnungszeiten:
Mo - Do: 7.30- 12.00, Fr: 7.30 - 11.00 Uhr 
Notdienste
Kinderärztlicher Notdienst
Tel.: 01805-044 100
Zahnärztlicher Notfalldienst
Tel.: 01805-986 700
Familienberatungsstelle
Tel.: 0221-577770
Behindertenfahrdienst
Tel.: 0221-9891681
Behindertenzentrum
Tel.: 0221-7775 318
Hochwasserschutzzentrale
Tel.: 0221-221-24242
Abwasser (Störung)
Tel.: 0221-221-26868
Kfz-Zulassung
Herkulesstraße 42, 50823 Köln 
Tel.: 022-221-26692 / 26635
Strom
Tel.: 06 31-36 40-110
Dr.med-omar kezze
Zülplcher platz 2, 50674 köln
Ärzte
Frauenarzt dr samar hababa 
50674 Köln
Tel. 0221-2405533
Friseur-Salons
Lorenz

Hohe Pforte 4-6, 50676 Köln
Tel.: 0221-22907737
KREFELD
dolmetscher
Al nahhas
Uerdinger ,str 67, 47799 Krefeld
Tel.: 02151-20786
Vereine
Islamische Vereinigung e.V.
Am Verschubbahnhof 81, 47809 Krefeld
Tel.: 02151-313774
Lebensmittel
Arze Markt
Lewerentzstr. 15, 47798 Krefeld
Tel.: 02151-9371492
Dolmetscher 
Mohamad Zarouali                                                                                                  
Markt  Str.107, 47798 Krefeld
Tel.:01797271076
Fest-& Veranstaltungssaal
Majestät
Lenenweg 14,  47918 Krefeld                             
Tel:021 5161 88 55
LUDWIGSBURG
Juwelier
Juwelier Dubai
Reithausplatz 5, 71634 Ludwigsburg
Te.: 0714-16434772, Telefax: 19743663
LUDWIGSHAFEN
Moscheen
Arabischer Kulturverein
Bismarckstr. 120 A
67059 Ludwigshafen am Rhein
MAINZ
Moscheen
Islam. Kulturverein e.V.
Bilhildisstr. 2, 55116 Mainz
Tel.: 06131-221612
Marokkan. Arbeitsv.
Zwerchallee 1, 55120 Mainz
Islamische e.V.
Kaiser-Wilhelm-Ring 37
55118 Mainz, Tel.: 06131-1431684
Ali Moschee
Anton-Hehnstr., 55246 Mainz-Kostheim
Tel.: 06131-260281
MANNHEIM
Moscheen
Al-Faruq Omar Center
Lortzingstr.17, 68159 Mannheim
Tel.: 0621-33391441
MÖNCHENGLADBACH
Moscheen
Masjid Arrahman
Mittelstr. 40, 40236 Mönchengladbach
Tel.: 02161-186770
Apotheken
Bruckner-Apotheke
Brucknerallee 7, 41236 Mönchengladbach
Tel.: 02161-43800
Stern-Apotheke
Rathenaustr. 6-8, 41061 Mönchengladbach
Tel.: 02161-922910
St. George Apotheke
Friedenstr. 38, 41061 Mönchengladbach
Tel.: 02161-823-999
Ärzte
Dr.  A-ABU-ZAIAD
FA für Urologeie
41747 viersen  / Mönchengladbach
Tel.: 02162-350101 
Dr. A. Shahin 
Neurologie & Psychiatrie
Hackestr. 35-37, 41066 Mönchengladbach
Tel: 02161-971265
Dr. med. Ahmad Al-Mrayati
Artz für psychiatrie/payychotherpie
Lindenstr. 260, 41236 Mönchengladbach
Tel.: 02161-896640
Dr. Esber
FA für Oralchirurgie Implantologie
Hauptstraße 69, 41236 Mönchengladbach
Tel. : 02166 463 66
Dr.med.H.Younossi
Haut Arzt
Schürenweg-61, 41063 Mönchengladbach
Tel.: 02161-4063749
Dr. Ghanat Jamor
FA für allgemeinmedizin
Konstantin Str. 161, 41238 Mönchengladbach
Tel.: 02166-87479
Dr. Ismail Altinay
FA für Innere Medizin
Bismarkstr.60-62, 41061 Mönchengladbach
Tel.: 02161-26271
Lebensmittell

Firma Musol
Mülgaustr. 206, 41199 Mönchengladbach
Tel.: 02166-1471197
Fischladen  la Mer
Dohlener Str.  9, 41239 Mönchengladbach 
Tel.: 02166-295560
Bäckerei
Yesilli
Fridrich-Ebert-Str. 43, 41236 Mönchen-
gladbach
Tel.: 02166-9735192
Handy
Call shop  Irak
Friedrich-Elbert  -str 19
41236 Mönchengladbach
@ Kdeniy
Brucknerallee, 41236 Mönchengladbach  
Tel.; 02166612628
Maghreb United
Fridrich-Ebert-Str. 45, 41236 Mönchenglad-
bach  Tel.; 02166131710
MÜNCHEN
Botschaften
Jordanien
Barerstraße 37, 80799 München
Tel.: 089-28 29 53
Marokko
Ganghoferstraße 29, 80339 München
Tel.: 089-92 82 13 60
Tunesien
Herzog-Heinrich-Str. 1, 80336 München
Tel.: 089-55 46 35, 5 50 25 17
V.A.Emirate
Lohengrinstraße 21, 81925 München
Tel.: 089-41 97 70
Moscheen
Al Mohsinin
Schleißheimer Str. 426 /Haus 10
80809 München, Tel.: 089-3539 6882
Islamisches Zentrum
Wallnerstrasse 1-5, 80939 München
Tel.: 089-32 50 61 
Islamische Union
Landwehrstr.44, 81336 München
Tel.: 089-53 11 95     
Ausländer
Ausländerbehörde
Ruppertstr. 19, 80466 München
Tel.: 089-233-96010
Öffnungszeiten:
Mo: 8:00 -12:00 Uhr
Di: 8:00 -12:00/ 14:00-18:30 Uhr
Do: 8:00 -12:00 Uhr, Fr: 7:00 -12:00 Uhr
Notdienste
Apotheken Notdienst
Tel.: 089-5160-2611
Kindernotarzt   112
Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Tel.: 01805-19 12 12 
Krankenbeförderung 
Tel.: 089-19 222 
Zahnärztlicher Notdienst
Tel.: 089-7 23 30 - 93  
Giftnotruf 
Tel.: 089-19 240
Familiennotruf
Tel.: 089-238 85 66
Gas  Tel.: 089-15 30-16 oder -17 
Strom Tel.: 089-3 81 01 01 
Wasser Tel.: 089-18 20 52 
Fernwärme Tel.: 089-23 03 03 
Wasserrohrbruch
Tel.: 089-18 20 52
Ärzte
Dr. Ayman Mahdi-Joest
HNO- Praxis am Partnerplatz
Albert-Roßhaupter Str. 69a,81369 München
Tel.: 089-76 92 265
Restaurants
Oasis Imbiss
Landwehr Str. 9, 80336 München
Tel.: 089-51 61 69 89
MÜNSTER
Ärzte
Dr. Walid Ayad / Kiefer-Gesichtschirugie
Windthorstr. 56, 48143 Münster
Tel.: 0251-4841812
Dr. Abdul Hadi Al Nahlaoui / Neurochirogie
Friedrich-Ebert-Str. 157-159, 48153 Münster
Tel.: 0251-7477940
Reisebüro
Orient Reisebüro
Ludgeriplatz.2, 48151 Münster
Tel.: 0251-1321006
Safari Reise
Steinfurterstr. 15, 48149 Münster
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Tel.: 0251-2101113
Fiseur Munir
Bremer Platz 3, 48155 Münster
Tel.: 0251-7486314
Internet
Handy Shop
Hammerstr. 114, 48153 Münster
Tel.: 0251-3237678
Hans Tel
Wolbecker Str.20, 48155 Münster
Tel.: 0251-9158914
Pc Total
Hammerstr. 105, 48153 Münster
Tel.: 0251-2761060
Wonderland
Wolbeckerstr. 43, 48155 Münster
Tel.: 0251-6189051
Sobeih / Änderungsschneiderei
Wesselstr. 20, 48151 Münster
Tel.: 0251-527072
Lebensmittel
Makka Market
Kloster Str.61, 48143Münster
Tel.: 0251-4840474
Fleischerei Ayad
Wolbecker Str. 22, 48155 Münster
Tel.: 0251-6743271
Restaurant
Aladdin  
Wolbecker Str. 43, 48155 Münster
Tel.: 0251-9795600
Fatamorgana
Von-Kiuck-Str. 11, 48151 Münster
Tel.: 0251-5348198
Les Cedres
Warendorfer Str. 161, 48145 Münster
Tel.: 0251-9226629
Palmyra Grill
An der Altenkirche 2, 48165 Münster
Tel.: 02501-9280142
Dolmetscher
Akzent GmbH / Dolmetscher
Salzstr. 18, 48143 Münster
Tel.: 0251-511509
Autos & Kfz-Techniker
Koussa Kfz
Hansestr. 13, 48165 Münster
Tel.: 0251- 9818888
NEUSS
Reise Büro
Fly Iraquna & Cargo Company
Josef Str. 3-5, 41462 Neuss
Tel.: 021314054160
NÜRNBERG
Cafés
Salah‘s Shisha Cafe
Dr.-Kurt-Schumacher Str. 11, 90402 Nürnberg 
Tel: 0911-235 07 07
Water Pipe Cafe
Ludwigstr. 71, 90402 Nürnberg
Tel.: 0911-237 30 00
Lebensmittel
Al-Rrafidein Markt
Pillenreuther Str. 15, 90459 Nürnberg
Tel.: 0911-43 94 388
Horus Basar
Augustinerstr. 4, 90403 Nürnberg
Tel.: 0911-236 985 8
Elektro / Internet
Orient Telecenter
Bahnhofsplatz 9, 90443 Nürnberg
Tel.: 0911-24 26 280
Telecafe & Internet
Wölckernstr. 30, 90459 Nürnberg
Tel.: 0911-43 90 30
Juwelier
Akdemir Juwelier
Wölckernstr. 8-10,  90459 Nürnberg
Tel.: 0911-45 81 01
Schmuck Eva
Aufseßplatz 19, 90459 Nürnberg
Tel.: 0911-43 12 073
Autos
Arfan Auotmobile
Fuggerstr. 32, 90439 Nürnberg
Tel.: 0911-27 47 123
Auto Amang
Fuggerstr. 34,  90439  Nürnberg
Tel.: 0911-47 04 711
Auto Alina
Holzschuher Str.27, 90439 Nürnberg
Tel.: 0911-27 45 959
Auto Ararat
Fuggerstr. 26, 90439 Nürnberg
Tel.: 0911-27 23 754
Auto Export Import

Ahmed Mohamed
Függerstr. 34 D, 90439 Nürnberg
Tel.: 0911-27 46 414
Auto-Export 
R. Zahreddine 
Fuggerstr. 36, 90439 Nürnberg
Tel: 0911-27 47 275
Auto Harmas
Fuggerstr. 29, 90439 Nürnberg
Tel.: 0911-96 16 045
Auto Madried
Fuggerstr. 29, 90439 Nürnberg
Tel.: 0911- 13 07 345
Auto Mobil Z&N
Fuggerstr. 29, 90439 Nürnberg
Tel.: 0911-600 59 74
Auto NIDAL
Holzschuher Str. 27, 90439  Nürnberg
Tel.: 0179-68 67 270
Fahed Automobile
Holzschuher Str. 27, 90439 Nürnberg
Tel.: 0179-10 31 777
Kerim Automobile
Fuggerstr. 26, 90439 Nürnberg
Tel.: 0174-19 82 639
Rinno Auto Mobile GmbH
Holzschuher Str. 27, 90439 Nürnberg
Tel.: 0911- 92 88 865
RÜSSELSHEIM
Moscheen
Othman Moschee Kobalt Straße 13, 65428 
Rüsselsheim
Tel.: 06142-61277
Islam. Bestattungen
Al Aman Islamische Bestattung
Hasslocher Str. 50, 65428 Rüsselsheim 
Tel.: 06142-738723
SAARBRÜCKEN
Moscheen
Islam. Kulturzentrum
Armedstr. 14-16, 66121 Saarbrücken 
Tel.: 0681-68119
SALZGITTER-BAD
Internet
Internet Cafe Mroue
Breslauer Str. 24, 38259 Salzgitter-Bad
Tel.: 05341-2254422
SIEGBURG
Ärzte
Dr. med. Khaled Hamad
FA für Nuklearm
Wilhelmstr. 55-63, 53721 Siegburg
Tel.: 0224151051
STUTTGART
Moscheen
Al Maghreb,
Fangelsbach Str. 11, 70180 Stuttgart
Tel.: 0711-9933080
Al Umma
Schlossstrasse 80A, 70176 Stuttgart
Islam. Bund
Viaduktstr. 2-6, 70372 Stuttgart
Tel.: 0711-6749533
Islam. Gemeinschaft e.V.
Glockenstraße 6, 70376 Stuttgart 
Tel.: 0711-9561103
Islam. Zentrum
Waiblinger Str. 30, 70372 Stuttgart
Tel.: 0711-5590219
Tunesischer Kultur e.V.
Schwabstr. 2, 70197 Stuttgart
Tel.: 0711-62031510     
Ausländer
Ausländerbehörde
Tel.: 0711-216-3889 oder -3589
Öffnungszeiten:
Mo - Mi: 08:30 -13:00/ 14:00 -15:30 Uhr 
Do.: 09:00 -12:00/ 13:00 -18:00 Uhr 
Fr: 08:30 -12:00 Uhr
Vereine
Palästinensische Gemeinde e.V.
Postfach 227, 71732 Tamm
Tel.: 07141-690070
Fax: 07141-690054   
Notdienste
Notarzt Tel.: 19222
Zahnärztlicher Notdienst
Tel.: 0711-7877711
Giftnotruf, Tel.: 0761-19240
Apotheken Notdienst
Tel.: 0711-695750
Kreditkartensperrung
Tel.: 0800-8149100
Abwasser Störung
Tel.: 0711-216-7215
Kfz-Zulassung
Krailenshaldenstraße 32, 70469 Stuttgart 

Tel.: 0711-216-5400
Funk-Taxi
Tel.: 0711-216-4118
Familienberatung
Tel.: 0711-6781-423
Verbraucherzentrale
Tel.: 0711-669110
WASSENBERF-MYHL
Restaurants
Pizza albata
Erkelenzer .str 137, 41849 wassenberg-myhl
WIESBADEN
Botschaften
Jordanien
An der Ringkirche 6, 65197 Wiesbaden
Tel.: 9611-45 07 73
Moscheen
Islamische-Gemeinde 
Fischbacher Str. 3, 65197 Wiesbaden
Tel.: 0611-4118692
Omar Ibn El Khattab
Henkellstrasse 8, 65187 Wiesbaden 
Tel.: 0611-608390
Badr Moschee
Schwalbacher Str.75, 65189 Wiesbaden
Tel.: 0611-598386
Ausländer
Ausländerbehörde
Alcide-de-Gasperi-Str. 2, 65197 Wiesbaden
Tel.: 0611-31-4422/ 31-2627/ 31-3473  
Öffnungszeiten:
Mo u Fr: 8.00 - 12.00Uhr
Mi: 8.00 - 12.00/ 14.00 - 18.00 Uhr
Notdienste
Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Tel.: 46 10 10
Kinderärztlicher Notdienst
Tel.: 46 10 20
Augenärztlicher Notdienst
Tel.: 0172-686 51 58
Zahnärztlicher Notdienst
Tel.: 46 10 10
Krankentransport
Tel.: 1 92 22
Behindertenfahrdienst DRK
Tel.: 46 87-2 40  
Dienstbereite Apotheken
Tel.: 46 10 10
Vergiftungen 
Tel.: 06131-192 40
Gesundheitsamt
Tel.: 0611-31-3777
Kfz-Zulassungsbehörde
Stielstr. 3, 65201 Wiesbaden-Schierstein
Tel.: 0611-31-8350    
Kindertagesbetreuung
Tel.: 0611-31-3444
Familienberatung
Tel.: 0611-174-186 
Beratungsstelle
für Eltern, Jugendliche und Kinder
Tel.: 312607
Hochwasserschutz Tel.: 0611-31-9500
Wasserrettung Tel.: 0611-499-0
Abwasser (Störung)
Tel.: 0611-31-9812
Strom, Gas Notfall
Tel.: 0611-780 2201
WUPPERTAL
Moscheen
Abu Bakr Moschee
Gronaustr. 107 a , 42285 Wuppertal
Tel.: 0202-884772
Alsalam Moschee
Delher Str. 24, 42389 Wuppertal    
Tel.: 0202-8701379 
Anur Moschee
Vohwinkeler Str. 44, 42329 Wuppertal
Tel.: 0202-6953969
Omar Moschee Uni Wuppertal
Gaußstr. 20, 42119 Wuppertal
Othman Moschee
Uellendahler Straße 6 , 42107 Wuppertal
Tel.: 0202-456621
Ärzte 
Dr. A. Agahasadeh
Zahnarzt
Mäuerchen.7, Tel.: 0202-459022
Dr. A. Ayyad
Zahnarzt
Klotzbahn 3, 42105 Wuppertal    
Tel.: 0202-2443508
Prof. Alaa Ahmed Kaid
Hals-Nasen-Ohren- Heilkunde
Fouriersgasse 12, 42103 Wuppertal
Tel.: 0202-4597130
Dr. Amin Muhamed

Zahnarzt
Alter Markt 7, Tel.: 0202-7696531
Dr. B. Lutfi
Zahnmedizin 
Klotzbahn 3, 42105 Wuppertal  
Tel.: 0202-2443508
Dr. Hashim Askaryar
Praktischer Arzt 
Schwarzbach 87, 42277 Wuppertal    
Tel.: 0202-660274    
Dr. Hssan Boukllouä
Allgemeinmedizin, Ernährunsmedizin
Schwarzbach. 87, Wuppertal
Tel.: 0202/660274
Dr. Imadeddin Mouzayen
Allgemeinmedizin 
Klotzbahn 11, 42105 Wuppertal    
Tel.: 0202-4598652
Dr. Ismail Karsoua
Zahnmedizin
Klotzbahn 16-18, 42105 Wuppertal    
Tel.: 0202-447730/ 0202-4469130
Dr. Magdolin Abu-Salim
Urologie 
Blombachstr. 8, 42369 Wuppertal    
Tel.: 0202-2462166      
Dr. Mohammed Al-Kayem
Augenheilkunde
Langobardenstr.4, 42277 Wuppertal
Tel.: 0202-594648
Dr. Mohamed Kani
Gynäkologie und Geburtshilfe
Langerfelder Str. 115, 42389 Wuppertal
Tel.: 0202-602525
Dr. Omar Abo Basha
Augenheilkunde
Herzogstraße 17, 42103 Wuppertal
Tel.: 0202-451433
Dr. Seyed-Kazim Mahmoudi  Chirurgie 
Alhausstraße 6, 42281 Wuppertal
Tel.: 0202-708667
Dr. U. Demeisi
Zahnmedizin, Kieferorthopädie 
Klotzbahn 3, 42105 Wuppertal    
Tel.: 0202-2443508
Vereine 
Marokkanischer Freundschaftsverein
Hofaue 25 , 42103 Wuppertal   
Tel.: 0202-453352
Palästinensischer Arbeiterverein
Höhne 102 , 42275 Wuppertal    
Tel.: 0202-595396    
Palästinensischer Freundschaftsverein e.V.
Gathe 11, 42107 Wuppertal    
Tel.: 0202-2572814
Frisier-Salons
Friseur Mageed
Kipdorf 31, 42103 Wuppertal    
Tel.: 0202-447417
Friseur Perres
Schwarzbach 4, 42277 Wuppertal
Tel.: 0202-662975
Autos & Kfz-Techniker
A.T.S. Kfz-Sachverständigenbüro
Khaled Abu Rugaya 
Hofkamp 100, 42103 Wuppertal
Tel.: 0202-2443337
Import-export
El-khawas
Einzel –und grosshandel
Ostersbaum32a, 42107 wuppertal
Lebensmittel
Arabisch Lebensmittel
Berlinerstr. 71, Tel.0202-2996928
El-Khawas
Winchenbachstr. 10 A, 42281 Wuppertal
Tel.: 0202-7478577
Lilian Markt
International Dasnöckel 114,
42329 Wuppertal, Tel.: 0202-2574178
Zahran Supermarkt
Schwarzbach 4, 42277 Wuppertal
Tel.: 0202-2622598
Restaurants 
Al Howara
Aue 54, 42103 Wuppertal, 
Tel.: 0202-3179034
Mamounia
Hansastrasse 89, 42109 Wuppertal
Tel.: 0202-7594770
Oase Restaurant
Karlstr. 18, 42103 Wuppertal
Tel.: 0202-4597421



Praxisschwerpunkte
- Schmerz- und Traumabehandlung
- Kinderprophylaxe
- Ernährungsberatung
- Zahnfarbene Füllungsmaterialien
- Wurzelkanalbehandlung bei Milchzähnen
- Kinderkronen
- Herausnehmbare und festsitzende Platzhalter
- Kieferorthopädie
- Behandlung unter Sedierung und Vollnarkose

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

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

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

امكانیة المعالجة عند خوف االطفال تحت الدواء المھدئ او التخدیر العام

خدماتنا الطبیة
- معالجة آالم االسنان والرضوض

- تنظیف االسنان والوقایة ضد التسوس
- استشارة تغذیة

- حشوات بلون السن
- معالجة التھاب عصب اسنان الحلیب

- تلبیسات خاصة باسنان االطفال
- حافظ مكان ثابت ومتحرك

- تقویم االسنان
- معالجة تحت التھدئة او التخدیر العام

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

عیادة طب األسنان للصغارعیادة طب األسنان للصغار

Zeina Wehbe
Cassandra von Hopff garten
Jana Ghobadian

د. زینة وھبي
د. كاساندرا فون ھوبفغارتن

د. یانا غوبادیان

U6 Ullsteinstr.

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

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

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

مصر

- الجزائر

ـ البحرين

ـ جيبوتي  

ـ اريتريا

- اليمن

- األردن

ـ العراق

- قطر

 
- الكويت

- لبنان

ـ ليبيا

- المغرب

- موريتانيا

ـ عمان

- فلسطين

- السعودية

- السودان

- سورية

- تونس

ـ اإلمارات
 

ـ الجامعة العربية

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

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

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

ـ االتحاد الثقافي العربي

 
ـ المعهد الثقافي العربي

 
ـ إتحاد اآلباء العرب

ـ االتحاد

ـ جمعية التضامن الخيرية

ـ البالغ

ـ الدار

ـ الديوان

ـ الحولة

 
ـ اإلرشاد

 

ـ الكرامة
 

ـ الكرمل

ـ جمعية المبرات الخيرية

ـ النادي
 

ـ جمعية أصدقاء اليرموك

ـ الجمعية العربية األلمانية
  للتبادل الثقافي

  
ـ معهد البحوث اإلجتماعية

 

ـ الجالية العربيةاأللمانية المستقلة

 
ـ المركز العربي

  األلماني

ـ جمعية الرسالة 
اللبنانية األلمانية

ـ جسر الصداقة األلماني
  اللبناني

ـ الرابطة
  اللبنانية

ـ اإلتحاد اللبناني
  األلماني لإلصالح

ـ جمعية الجسر

رابطة المغتربين
السوريين

ـ القنطرة

 
ـ الصداقة المغربية

 
ـ جمعية الصداقة األالمانية المصرية

ـ الغرفة

 
ـ بيت الشباب العربي األلماني

 

ـ إدفاد

 
ـ مركز اإلسالمي للثقافة والدعوة

 

ـ مؤسسة إنسان

ـ الجالية العراقية

 
ـ الرافدين

 
ـ اإلغاثة اإلسالمية

ـ جنين

 
ـ مركز األسرة والشباب

ـ الجالية األردنية
برلين/براندبورغ

 

ـ الجالية األردنية ـ ألمانيا

-جمعية و مدرسة 
الرسالة اللبنانية األلمانية

 
ـ الجمعية الطبية العربية

ـ لجنة أبناء مخيم برج الشمالي
 

ـ نادي شباب
  فلسطين

  
- التجمع الفلسطيني في ألمانيا

- جمعية السالم
 

ـ مركز الشبيبة الرياضي
  اإلندماجي 

ـ الجالية السودانية
 

ـ الصالت
  الطيبة السودانية

ـ النادي السوداني

ـ الجالية
األردنية الموحدة ـ ألمانيا

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

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

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

- الكنيسة الكاثوليكية

- الكنيسة القبطية المصرية

- كنيسة الروم األرثدوكس

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

ـ مسجد عمر

- مركز اإلمام الصدر

- مسجد النور

- مركز القائم

- مسجد دار السالم

- مركز المصطفى

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

ـ لمرضى اإليدز
 
  

ـ للمعوقين

ـ لتأهيل الشباب

 
ـ استشارة للنساء

 
ـ جمعية األسرة

 
ـ استشارت لكل األسرة

 
ـ لكل المعوقين

  
ـ استشارة

  األسرة و المدرسة
 

ـ إستشارات
  إجتماعية

 
ـ للشباب والعائالت

 

ـ مركز عالج 
األطفال

 
ـ لالجئين

 

ـ للسكان
 

ـ إستشارات قانونية لألجانب
  

ـ لمرضى السرطان

الصداقة 
المصرية األلمانية

- مسجد المركز اإلسالمي

- مركز الحسنين

- مسجد الودادية

- مسجد دار الحكمة

- الجامعة التقنية

ـ مركز التراث

ـ الخليل إبراهيم

- مسجد المركز الثقافي 

- مسجد الرحمن

- مسجد بالل

ـ مسجد الصحابة

ـ مسجد الرسالة



جراحة الفم واألسنان / زرع األسنان / تنظیف، تبییض وتجمیل األسنان
معالجة أسنان األطفال (حشوات ملونة) حسب رغبة الطفل

تلبیس األسنان بالتیجان والجسور / تركیب األسنان ومعالجة أمراض اللثة
تبدیل حشو األسنان: سیرامیك / ذھب / حشوات ضوئیة

معالجة الخوف من طبیب األسنان
 جدید: - أشعة رقمیة

تركیب األسنان بدون طبعات و خالل فترة قصیرة

مواعید العمل
Sprechzeiten
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اإلثنین، األربعاء والجمعة: ۹ - ۱۷
الثالثاء والخمیس:          ۹ - ۱٦
Mo. - Mi. - Fr.: 09:00 - 17:00
Di., Do.:           09:00 - 16:00



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

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

،��������� ��ّ��� 
������
�� ����� ��Neue Adresse

العنوان الجدید
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Ärzte أطباء

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

Bae Hamid
Kaiserin-Augusta-Str. 11, 
12103 Berlin, Tel. 030 / 751 01 01
Chabarek Abdul Aziz
Kongostr. 52-54, 13351 Berlin, 
Tel./ Fax: 030-4525102 
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
Torabi
Sonnenallee 73, 12045 Berlin, 
Tel. 030-6234702
AUGENÄRZTE
Mamoun Schuches
Tauenzienstr. 1, 10789 Berlin,
Tel. 030-2188088 
CHIRURGIE
Ahmadi Awni
Kottbusser Strasse 3, 10999 Berlin,
Tel. 030 / 6141080
Awad Aziz
Wiclefstr. 55/56, 10551 Berlin. 
Tel. 030-3952027
Dr. Dahshan
Allee der Kosmonauten 47, 12681 Berlin, 
Tel. 030-5415021
Dr. med. A. Domah
Hohenzollendamm 124, 14199 Berlin, 
Tel. 030-2522569
Dr. med. M. Mahjoub
Joachimstaler Str. 21, 10719 Berlin
Tel. 030-8816333
Dr. med. Munther Sabarini
Paulsborner Straße 2, 10709 Berlin
Tel. 030/2360830
Dr. Sulayman
Methfesselstr. 50, 10965 Berlin
Tel. 030-74684134
Tibeh M.
Pallasstr. 25, 10781 Berlin, 
Tel. 030/2175 1363
FRAUENÄRZTE
Awwadeh

Leipziger Platz 7, 10117 Berlin, 
Tel. 030-2008950-0
El-Sharafi Khaled
Prinzenallee 84, 13357 Berlin
Tel. 030-4941044
F. Samman
Hermannstr. 158A, 12051 Berlin
Tel. 030-6251007
Mona Abu Dakah,
Stendler Str. 24, 12627 Berlin, 
Tel. 030-9927790
HALS, NASEN,
OHREN
Basem Abu-Lubdeh
Karl-Marx-Str. 80, 12043 Berlin, 
Tel. 030-62989828
Hachem
Bismarckstr. 63, 13585 Berlin.
Tel. 3335848
Mousa
Tempelhofer Damm 139, 12099
Berlin, Tel.: 030-7514064
HERZKRANKHEITEN
Darwesh Sh.
Karl-Marx-Str. 214, 12055 Berlin
Tel. 030-68277770
INNERE MEDIZIN
Al-Khailany Baha
Gartenfelderstr. 125, 
13599 Berlin, Tel. 030/3346122
Al-Radhi A-R
Steglitzer Damm 68, 12169 Berlin
Tel. 030-7961750
Ayade Khalil
Neckar Str. 7, 12053 Berlin
Tel.030- 785 23 36
Khalili, A.
Senftenberger Ring 3a,
13439 Berlin, Tel. 030-41937041
Saeed, Latef
Karl-Marx-Str. 239, 12055 Berlin, 
Tel. 030-68087670
KINDERÄRZTE
Adnan Al-Radhi
Reichstr. 108, 14052 Berlin
Tel. 030-3025656
Dekra AL-Saidi
Grammestr. 13, 13629 Berlin,
 Tel. 030-38304442
Najeeb Al-Saidi
Hänselstr. 45, 12437 Berlin
Tel.: 030-5329237
Sana Ayade
Neckar Str. 7, 12053 Berlin
Tel. 030-785 23 36
KINDERCHIRURGIE
Dr. med. Ali Maarouf
Oranienstr. 158, 10969 Berlin,
Tel. 030-6141619
Dr. Gannam
Nürnberger Str. 67/ 10787 Berlin
Tel.: 030- 21021840
KINDERPSYCHIATRIE
Najeeb Al-Saidi
Hänselstr. 45, 12437 Berlin
Tel.: 030-5329237
LUNGEN- & 
BRONCHIALHEILKUNDE
Dr. Med. Bader Askar
Rotkamp 2, 13053 Berlin, Tel. 030-
96200700
NEUROLOGIE
Omar Kamal Eddin
Manfred-von-Richthofen-Str. 15,
12101 Berlin, Tel. 030-7863037
Said Masri
Tempelhofer Damm 227, 12099 Berlin, 
Tel. 030-7513632
ORTHOPÄDIE 
Abd El-Aziz, Ashraf
Litzenburger Str. 54, 
10719 Berlin, Tel. 030887133950
Ahmadi Awni
Kottbusser Str. 3, 10999 Berlin, 
Tel. 030/6141080
Dr. Dahshan
Allee der Kosmonauten 47, 12681 Berlin, 
Tel. 030-5415021
Mahmoud Atef
Havemannstr. 24,12689 Berlin,
Tel. 030 / 93523437
Raslan,Tarek
Prinzenallee 90, 13357 Berlin,
Tel. 030-4932959
SPORTMEDIZIN
Dr. Dahshan
Allee der Kosmonauten 47, 12681 Berlin, 

الحساسية
- د/ موديستو

 

عام
- عباسي

 

دة/ ذكرى

ـ د/ باي
 

ـ د/ شبارق

 
ـ د/ غطاس

 

ـ د/ حدرج

ـ د/ محمد

ـ د/ الراعي

 
- د/ رافعي

 

ـ د/ رامز
 

ـ دة/ دالل
  

د/ ترابي
 

عيون
ـ د/ مأمون 

جراحة
ـ د/ أحمدي

ـ د / عوض

ـ د/ دهشان

- د/ عابد دومه
 

ـ د/ محجوب

- د/ منذر

د/ سليمان

- د/ طيبة
 

نساء
ـ دة / هنادي عوادة

- د / خالد الشرافي 
 

ـ دة / سّمان

ـ دة / منى أبو دقة

 
أنف، أذن، حنجرة

 
ـ د/ باسم

 

ـ د/ هاشم

ـ د/ موسى

 
قلبية

ـ د/ درويش
 
 

باطنية
ـ د/ بهاء الخيالني

 
ـ د/ الراضي

 
- د/ خليل

ـ د/ خليلي

ـ د/ لطيف سعيد

أطفال
ـ د/ عدنان

 

- دة / ذكرى

 
- د / نجيب

 

ـ دة/ سناء

جراحة أطفال
ـ د/ علي معروف

ـ د/ بسام غنام
 

طب نفسي لألطفال

أمراض الصدرية
   

 ـ د/ بدر عسكر

 
طب األعصاب

ـ د/ كمال الدين
 

ـ د/ مصري

 
عظام

ـ د/ أشرف عبد العزيز

 
- د/ أحمدي

 
ـ د/ دهشان

 

ـ د/ محمود عاطف
 

ـ د/ رسالن

طب رياضي
ـ د/ دهشان

Hals-Nasen-Ohren-Facharzt

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

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

Mi., Fr.  9:00-12:00 
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Tel. 030-5415021
UROLOGIE
Eid Ali Faragallah
Karl-Marx-Str. 80, 12043 Berlin, 
Tel. 030/ 6866504
El-Seweifi Aref
Karel-Marx-Str.88, 12043  Berlin,
Tel. 030/ 23937904
Hasan Igde 
Tempelhofer Ufer 36, 10963 Berlin,
Tel. 030-2621424
Hegazy, Houssam
Müllerstr. 143, 13353 Berlin,
Tel. 0800-265080-24293
ZAHNÄRZTE
A. Najm
Waldenserstr. 7a, 10551 Berlin
Tel. 030-3957071
Alkhodor Youssef
Oranienstr. 16, 10997 Berlin
Tel. 030-6152222
Al-Wakeel Eman
Zabel-Krüger-Damm 39, 13469 Berlin, 
Tel. 030-4025952
Al-Souri, Asmaa
Mehringdamm 47, 10961 Berlin, 
Tel. 030-6930393
Amar Shakir

Karl-Marx-Str. 118, 12043 Berlin, 
Tel. 030-68053524
Benabdallah 
Hermannstr. 147, 12051 Berlin
Tel. 030-3256878
Birgit Samarrai 
Sophia-Charlotten-Str. 73-74, 14059 Berlin
Tel. 030-31998710

Douedari G.
Bundesplatz 12, 10715 Berlin 
Tel. 030/8531362
Hajir Jamal
Exerzierstr. 17, 13357 Berlin
Tel. 030-4651184
Hanan Hafez-Holz
Karl-Marx-Str. 84-86, 12043 Berlin
Tel.030-689773930
Mohammad Hijazi
Berliner Str. 25, 13507 Berlin (Tegel) 
Tel. 030-4374 8465
Ishaq, Ibtisam,
Karl-Marx-Str. 184, 12043 Berlin,
Tel. 030-6872172
Khalouf Emad
Badstr. 19, 13357 Berlin,
Tel.030-4932050
Mohamed Abu Hamada
Rami Abu Warrd
Finowstr. 25a, 12045 Berlin, 
Tel.:030- 687 5077
Mohammed-Wael Alah Rasch
Karl-Marx-Str. 132, 12043 Berlin

مسالك بولية
- د/ فرج هللا

 

- د/ السويفي
 

- د/ حسن

د/ حجازي

أسنان
ـ د/ ع. نجم

 
ـ د/ يوسف

 
ـ دة / الوكيل

 
ـ دة /  الصوري 

ـ د/ عمار شاكر

 
 

ـ د/ بن عبد هللا

ـ دة/ سمارائي
 

- د/ دويداري

- د/ حجير

ـ دة/ حنان حافظ

ـ د/ محمد حجازي

ـ دة / إبتسام إسحاق

  
ـ د/ عماد خلوف

ـ د. أبو حمادة
ـ د. أبو ورد

ـ د/ وائل

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.

Ärzte أطباء

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

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

Sa: 09.00 - 12.00 Uhr

Ì⁄^¬<Ìu]ÜqÊ<›^¬<gõ
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‡{È÷Üe<ª<oËÇ{£]<9�÷]<à{{{“Üπ]

Tel.: 030-6808 7868
Dr. Muhieddin Alarashi
Karl-Marx-Str. 132, 12043 Berlin
Tel.: 030-6808 7868
Mohamad Badr
Hermannstr. 158a, 12051 Berlin.
Tel.:030-6064152
Mustapha Lagrou
Müllerstr. 151, 13353 Berlin, 
Tel. 030-4538089
Saroukh Salah 
Zwingelistr. 9, 10555 Berlin,
Tel.030/3916614
Soraya Jalali 
Wilmersdorfer Str. 55,
10627 Berlin, Tel.030-3139800
Tarik Teter 
Mecklenburgische Str. 17, 
10713 Berlin. Tel.: 030-8243402
Tuffaha, Mushtaq
Potsdamer Str. 137, 10783 Berlin, 
Tel. 030-2161073
Duve-Saeidnia, Amin Hafiz
Osloer Str. 106, 13359 Berlin
Tel. 030-4930 9750
KIEFERORTHOPÄDIE
Dr. Boutros , Fadel
Berliner Str. 18,10715 Berlin

Tel. 030-86420730
Dr. Yanal Alla-Rachi
Radickestr. 26, 12489 Berlin, 
Tel. 6713793
Dr. Muhieddin Alarashi
Karl-Marx-Str. 132, 12043 Berlin
Tel.: 030-6808 7868

ـ د/ محيي الدين

د/ محمد بدر

ـ د/ مصطفى

ـ د / ساروخ
 

ـ دة / ثريا جاللي

  
ـ د/ طارق التتر

 
ـ د/ مشتاق تفاحة

- د/ أمين حافظ

تقويم األسنان
ـ د/ فاضل

 
ـ د/ ينال اله رشي

د. محيي الدين 
 

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

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

Privat & Alle Kassen

Kinderzentrum Berlin

Hänselstr. 45, 12437 Berlin - Treptow

Tel.: 030 / 5329237
kinderzentrum-berlin.com | info@kinderzentrum-berlin.com

Dr. med. N. Al-Saidi & Kollegen

Sprechzeiten
Mo. Di. Mi. Do. Fr.

09 - 14 09 - 12 nach Vereinbarung 14 - 17 09 - 13

Fachärzte für Kinder- und Jugendmedizin
Fachärzte für Kinder- und Jugend Psychiatrie und 

Psychotherapie

عالج - رعایة - لقاحات للكبار والصغار

مركز طب األطفال - برلین
بإشراف استشاري طب األطفال د. نجیب السعیدي

أخصائیون في عالج أمراض األطفال والشباب
أخصائیون في عالج الحاالت النفسیة لألطفال والشباب

Behandlung, Impfung und Vorsorge von Kindern und 
Jugendlichen

Behandlung von psychischen Erkrankungen von 
Kindern und Jugendlichen

und nach Vereinbarung
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Ärzte أطباء

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

Mi, Fr: 08.00 - 12.00 Uhr

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

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

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

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

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

info@saeed-arztpraxis.de

www.saeed-arztpraxis.de

Fachärzte für Frauenheilkunde & Geburtshilfe

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

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

Telefonische Anmeldung erbeten

Dr.  Khaled El-Sharafi
Dr. Zamzam Abu Showaisha



Tel.: 030 606 41 52

Zahnarzt 
Mohamad Anis Almohamad

د. محمد أنیس المحمد
Zahnarzt 

Omar Shalabi
د. عمر شلبي

Fachzahnarzt für Oralchirurgie 
Mukhtar Daiban

د. مختار ذیبان
اختصاصي جراحة أسنان

www.zahnarztpraxis-neukoelln.de

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

نتحدث األلمانیة، العربیة والتركیة
Mo. - Do.: 

08:00 - 20:00 Uhr
Fr.: 

08:00 - 18:00 Uhr
Sa.: 

10:00 - 16:00 Uhr

اإلثنین - الخمیس الجمعة السبت
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Prophylaxe

Kronen- und Brückenversorgung

Zahnprothesen

Kinderzahnheilkunde

Zahnfleischbehandlung

Spezielle Zahnreinigung und Politur

Anbringen von Zahnschmuck

Bleaching (Zahnaufhellung)

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

Tel 030 687 21 72
Praxis-Sprechzeiten:

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

und nach Vereinbarung
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Designed By Dalil

Ärzte أطباء
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Kompressionsvesorgungen
Rehabilitationsmittel

Stützmieder, Med. Bandagen
Hausbesuchsservice

Beratung & Versorgung

Abdul O T Genesung GmbH
Orthopädietechnik & Sanitätshaus

Methfesselstraße 50, 10965 Berlin

www.abdul-sanitaetshaus.de

Tel  030 627 277 76  Fax  030 627 278 69

E-Mail  info@abdul-sanitaetshaus.de

∞e^í€◊÷<l^ø ^uÊ<l]Å^fl{{{{{â
Ç{{{{{{ä¢]<^ñ¬_<ƒÈ€¢<l]Ç{{{{é⁄

l^æ^ÀuÊ<ÌÈfõ<hÖ]Áq
Ì{{{{Èfi^•<Ì{{{È÷àfl⁄<l]Ö^Ëá

Mo-Fr: 09.00- 18.00 Uhr & nach Vereinbarung

Manfred von Richthofen Straße 24
12101 Berlin

Tel 030 788 97 955  Fax 030 788 97 956

Mobil  0171 991 81 96



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

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

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

Z A H N A R Z T P R A X I S
Mustapha Lagrou M.Sc
ماجستیر في زراعة األسنان
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Zossener Str. 36, 10961 Berlin | Tel.: 030 470 50 45 2

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

U Gneisenaustraße

Muhannad. aBou naBout
Praxis für moderne Zahnheilkunde

Zahnimplantate
Zahnersatz und Füllungen
Zahnfleischbehandlung
Zahnreinigung, Bleching
Kinderbehandlung

زراعة األسنان وفق أحدث الطرق
تبييض األسنان بأحدث الطرق اآلمنة

الحشوات الضوئية التجميلية
تركيب األسنان الثابتة والمتحركة

عالج أمراض اللثة بأنواعها الحادة والمزمنة
المساعدة في التخلص من روائح الفم غير المحببة

عالج األلم بدون خوف
معالجة األطفال

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

مستشفى إبن سينا

Große Hamburger Str. 5-11, 10115 Berlin 
Mitte, Tel. 2311-0 
Universitätsklinikum Charité
Schumannstr. 20/21, 10117 Berlin - Mitte 
Tel.: 4505-0, Bus: 147 
Krankenhaus Neukölln
Rudower Str. 48, 12351 Berlin 
Tel. 6004-1, Bus: 141, 174 
Franz-Volhard-Klinik
Wiltbergstr. 50, 13125 Berlin - Pankow 
Tel. 941720, S-Bahn: S4 Berlin-Buch,
Bus: 158,159,251, 891 
Klinikum Buch
Wiltbergstr. 50, 13122 Berlin - Pankow 
Tel. 9401-0 , S-Bahn: S4 Berlin-Buch, Bus: 
158,159,251, 891 
Vivantes Klinikum Prenzlauer Berg
Frِöbelstr. 15, 10405 Berlin - Prenzlauer Berg, 
Tel. 4242-0, Tram: 1, 20 
Dominikus Krankenhaus Berlin
Kurhausstr. 30, 13467 Berlin - Reinickendorf 
Tel. 4092-0
Vivantes Humboldt Klinikum
Am Nordgraben 2, 13509 Berlin
Reinickendorf, Tel. 4194-0 , Bus: 120 
Vivantes Auguste-Viktoria-Klinikum
Rubensstr. 125, 12157 Berlin - Schِnöeberg 
Tel. 7903-1, Bus: 187 
Ev. Waldkrankenhaus
Stadtrandstr. 555 , 13589 Berlin - Spandau 
Tel. 3702-0, Bus: 130, 237 
Vivantes Klinikum Spandau
Neue Bergstr. 6 , 13585 Berlin
Tel. 3387-0, Bus: 131, 136, 331 
Vivantes Klinikum Spandau
Griesingerstr. 27-33, 13589 Berlin - Spandau 
Tel. 3701-1, Bus: 130 
Krankenhaus Bethel
Promenadenstr. 3-5, 12207 Berlin - Steglitz 
Tel. 7791-0, S-Bahn: S25 Lichterfelde-Ost 
St. Marien-Krankenhaus 
Gallwitzallee 123-143, 12249 Berlin - Steglitz 
Tel. 76783-0, Bus: 182, 187 
Universitäsklinikum Benjamin Franklin
Hindenburgdamm 30, 12200 Berlin - Steglitz 
Tel. 8445-0, Bus: 185, 285 
St. Joseph-Krankenhaus
Bäumerplan 24, 12101 Berlin - Tempelhof 
Tel. 7882-0, Bus: 140, 184 

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

Krankenhäuser مستشفيات

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

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

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

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

Éæ«∏Y »bÉÑdG »∏Nh ∂°SôY Ωƒj QÉàNG 

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

 ESSEN SCHAWARMA + 2X VIDEOKAMERA + ALBUM + DJ.

PREIS GILT VON MONTAG-DONNERSTAG 

4799€
ôà°SƒH ™e QƒÑ°SÉH Qƒ°U 

…Qƒa ô«¡¶J 

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

ـ اة/ نجاة أبوقال

ـ ا/أحمد عابد

ـ ا/ أحمد شحرور

ـ ا/ حسام ابراهيم

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

SCHWERPUNKTE
Familienrecht, Verkehrsrecht,

Strafrecht, Ausländer- & Asylrecht
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Naturheilkunde, Apotheken, Optiker, Anwälte عالج طبيعي، صيدليات، نظارات، محامون

- ص/ أشرف خويطر

- ص/ عبد الناصر السقا

- ص/ نبيل الدسوقي

ـ ص/ عالء الحلو

ـ  ص/ محمد نوفل

ـ  ص/ مالك فاعور

 
- ص/ ياسين مطر

 
- ص/ سمير حسنى

 

- ص/ طالل بناور

- ص/ أنيا

 
- ص/ نهاد األشقر

 
ـ ص/ محمد العزوزي

ـ ص/ العريان

- ص/ إبراهيم نصار

- ص/ موسى مسالمة

 
- ص/ ياسر الشرافي

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

Blissestrasse 5, 10713 Berlin

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

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

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

- د/ محمد محمد

ـ عدنان المحضر

ـ بالل للعالج الطبيعي

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

ـ ا/ عماد جوابرة

ـ ا/ ناصر منصور

ـ ا/ يوسف ناصر الدين

ــ ا/ رياض خليل

ـ ا/ طارق العبيد

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

ـ جومانا النجمي

ـ جميل مطر

- نمر األحمد

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

ـ ا/ صالح

ـ د/ أحمد اإلختيار
 

ـ ا/ فؤاد موسى

ـ ا/ إسماعيل

ـ ا/مصطفى

ـ أ/ حاتم البطة

ـ ا/موسى

ـ ا/ ريتشارد

ـ ا/ صدقي حمدان Adam Travel
Pariser Platz 4A, 10117 Berlin
Tel.: 030-300145541
Al-Hanan
Sonnenallee 94, 12045 Berlin, 
Tel. 030-68053236
Almadina Travel Service
Flughafenstr. 33, 12053 Berlin,
Tel. 030-26558448
Amal
Selchower Str. 5, 12049 Berlin, 
Tel. 030-62707140
Babylon Reisen
Grunewaldstraße 60, 10825 Berlin 
Tel. 030 -78715751
Dania Reisen
Müllerstr. 119, 13349 Berlin, Tel. 030-
81799643
Hauptstadt Reisen
Werbellinstr. 5, 12053 Berlin
Tel.: 030-67 51 84 91
Hayat Reisen
Drontheimer Str. 24, 13359 Berlin
Tel.: 030-7024 6347
Hegazi

ـ آدم للسياحة

ـ الحنان للسياحة والسفر

 
ـ سفريات المدينة

- سفريات أمال

 
- سفريات بابيلون

ـ سفريات دانيا

ـ سفريات العاصمة

 
ـ سفريات حياة

- سفريات حجازي

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

ـ مكتب حرب

ـ سفريات الحي

ـ مكتب القدس

ـ سفريات المشاريع

ـ سفريات الوطن

ـ الصفدي للسياحة

ـ سفريات الصفا
 

ـ سفريات برلين

ـ تاون ترافيل

Basrawy Elektronik
TV & Satellit, 0179-2727007
Electronicline 
Beusselstr. 78, 10553 Berlin
Tel. 030-34502802
Elektro Fun
Karl-Marx-Str. 12043 Berlin
Tel. 030-62732563
Mobile Sat
Sonnenalle 114, 12045 Berlin
Tel. 030-62001883
Rix Handy Shop II
Erkstr.11, 12043 Berlin
Tel. 030-70220846
SatCom Berlin
Müllerstr. 167, 13323 Berlin,
Tel.: 030-53063660

ـ البصراوي 

- إلكترونيك لين

- إلكترو فن

- موبيل سات

- ريكس

ـ ساتكوم

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

ـ ا/عبد الواحد

  
ـ نور الدين الصالحي

 

ـ ا/ السامرائي

 
ـ ا/ أمادو

ـ أة/ بشرى الحجيل

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

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

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

Funk 0171 838 97 31

Dr. A. Elektiar
dolmetscher

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

- أ / أبو كف

ـ أ / محمد

- أ / حبيب

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

ـ فوتو فريد

ـ ستوديو ميديا
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Firma Mattar
Tel. 0176-26888250
Hajjir Umzüge
0176-70739151
Mattar Transport
0176-61799437

- شركة مطر

ـ نقليات حجير

ـ مطر للنقليات

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

- شركة الجي للعقارات
  والشقق المفروشة

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

ـ النهار

ـ الحمد

AliTel
Brisestr. 5, 12053 Berlin
Tel.: 0176-71050656
Bassal-Shop
Sonnenallee 36, 12045 Berlin
Tel. 030-62725201
City Phone
Sonnenalle 42, 12045Berlin
Tel. 030-62989399
Handy World
Karl-Marx-Platz 1, 12043 Berlin
Tel.: 030-50915236
Handy & Technik
Erkstr. 7, 12043 Berlin
Tel. 030-33029960
Tam Tam
- Karl-Marx-Str. 65,12043 Berlin
  Tel. 03087339250
- Karl-Marx-Str. 175, 12051 Berlin
  Tel. 030-68088030

ـ علي لالتصاالت

- هواتف بصل

- هولتف المدينة

ـ عالم الموبيل

- رمضان

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

- سفينة الحكمة

- الناصرة

- بيت لحم

ـ المعهد الثقافي العربي
 

ـ الفالح

ـ البيان

ـ مدارس ألفابت

 
ـ الحولة

ـ اإلرشاد
 

ـ تعليم اللغة العربية

 
ـ مدرسة األندلس

 

ـ مدرسة قرطبة للبنين و البنات

 

ـ الرابطة 
 اللبنانية

ـ مدرسة النور

ـ دار الحكمة

المدرسة العربية / الكرامة

 
- مدرسة فلسطين

AKI
Falkstr. 23, 12053 Berlin, Tel.68081472
Alfalah
Koloniestr. 30, 13359 Berlin 
Tel. 41719694
Al-Baian
Huttenstr. 31, 10553 Berlin, 
Tel. 34357644
Alphabet
- Nehringstr. 8, 14059 Berlin
- Crellstr. 38, 10824 Berlin
Tel.: 01520151947
Al-Huleh
Weisestr. 23, 12049 Berlin,
Tel. 6214959
Al-Irschad eV.
Flughafenstr. 79/ 81, 12049 Berlin,
Tel. 030-62983410
Arabischer Unterricht
Uthmannstr. 23, 12043 berlin
Tel. 030- 21806954
Al Andalus
Falkstr. 22, 12053 Berlin, 
Tel. 030-68054435
Cordoba
- Finowstr. 27, 12045 Berlin; 
  Tel. 030-51630581
- Drontheimer Str. 32a, 13359 Berlin,
  Tel. 030-49908859
- Flughafenstr. 43, 12053 Berlin
  Tel. 030-62731998
Deutsch-Libanesische Gemeinde 
Kurmärkische Str. 1-3, 
10783 Berlin, Tel. 030-8335332
El-Nur
Haberstr.3, 12057 Berlin, Tel. 030-
56823914
Haus der Weisheit
Rathenower Str. 16, 10533 Berlin, Tel. 
030-39808625
Karame e. V.
Puttkamer Str. 19, 10969 Berlin, Tel. 
0176-  40198574
Palästina Sportvereine e.V.
Prinz-Eugen-Str. 17, 13347 Berlin, 
Tel. 030-2111562

Schulen, Kindergärten, Immobilien, Baufirmen, Mobilfunk مدارس، رياض أطفال، عقارات، أعمال البناء، تليفونات

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

- م / كمال جميل

- م / مصطفى خادم

- م / نور الدين نوري

- م / حاتم الصفدي

أعمال الدهان
- خلوف ألعمال الدهان

- صفصوف للنقل واإلعمار

 ـ البصراوي
   لألجهزة   
   الكهربائية

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

لالستعالم والتسجیل: سعدى دیاب
الھاتف, واتس اب: 015201951947

برید إلكتروني: 
s.diab@online.de

ھل ترغبون بتعلم اللغة العربیة في مدرستنا؟ أھالً وسھالً بكم
- كل یوم سبت من الساعة العاشرة صباحاً حتى الواحدة ظھراً 

لكافة المستویات ابتداًء من عمر ثالث سنوات وفي أجواء من المرح والمتعة.
األلمانیة  أو  العربیة  اللغة  بتعلم  والراغبین  لألھالي  دورات خاصة  لدینا  یتوفر   -

(تقدیم قھوة أو شاي مجاناً).
- كورسات رقص (دبكة وزومبا)

Charlott enburg: 
  Nehringstr .8, 14059 Berlin (10:00 bis 13:00 Uhr)

  Oder Schöneberg: 
  Crellestraße .38 , 10827 Berlin (9:30 bis 12:00 Uhr)

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

berger Allee 180 c-d in 10369 Berlin
Telefon: 97 60 51 98
Auskünfte zur Arbeitslosigkeit
Rathaus Lichtenberg
Möllendorffstr.6, 10367 Berlin
Di 15–18 (ohne Voranmeldung) 
Ball e.V.
Beratung und Wohnunterstützung 
Sozialberatung 
Marchwitzastr. 24–26 in 12681 Berlin 
Telefon: 5 42 21 55
Völkerball 
Interkulturelle Begegnungsstätte Berlin-
Lichtenberg 
Josef-Orlopp-Straße 52 in 10365 Berlin
Telefon: 55 49 20 45

MARZAHN-HELLERSDORF 
Arbeitslosenverband ALZ Marzahn 
Glambecker Ring 80 - 82 in 12679 
Berlin
Telefon: 93 49 65 04
Auskünfte zur Arbeitslosigkeit
Beratung + Leben 
Allgemeine Soziale Beratung und Mig-
rationserstberatung für Erwachsene 
Landsberger Allee 400 in 12681 Berlin
Telefon: 9 35 20 63
Gewerkschaftlicher KIEZ-Treff
Mehrower Allee 28-32 in 12687 Berlin 
Telefon: 93 66 50 66
ALG II Beratung

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
Deutsches Rotes Kreuz 

Beratungsstellenاستشارات اجتماعية

Friedrichstraße 231 I 10969 Berlin (3. OG)
Tel.: 030/9940496-80
Fax: 030/9940496-81
info@funds-taxes.de
www. funds-taxes.de

F&S Taxes Steuerberatung

U-Bahnlinien: 
U6- Hallesches Tor | U1- Kochstraße  
Bus: M29, M41

أسعارنا مناسبة وشفافة

Dienstleistung

Finanzbuchführung Jahresabschluss
Steuerberatung Steuererklärung

Lohnbuchhaltung und 
Lohnbuchoptimierung

Unternehmens- und 
Wirtschaftsberatung

Vermögensberatung Existenzgründerberatung

Vorsorge

خــدمــاتنــا
االستشارات والنصائح االقتصادیة مسك الدفاتر

إدارة األصول واألموال الخاصة الحسابات الختامیة

تأمین المستقبل المساعدة في تأسیس 
المشاریع الجدیدة

المشورات والنصائح في مجال ضریبة اإلرث والھبات

خــدمــاتنــا

Dienstleistung

االستشارات والنصائح االقتصادیة
إدارة األصول واألموال الخاصة
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نقل لجميع أنحاء ألمانيا وأوروبا
التخلص من أثاث المنازل

إمكانية تشطيب الشقق والمنازل
التخلص من الحديد مجانًا

تنظيف الحدائق

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

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

firma-hajjir@hotmail.com

إمكانية نقل األثاث الدفع بالتقسيط

Allgemeiner Sozialer Dienst (Tiergar-
ten) 
Gotzkowskystraße 8 in 10555 Berlin
Zugang über Zwinglistraße 
Telefon: 3 48 03 - 1 63
Allgemeine Soziale Dienste (Wedding)
Neue Hochstraße 21 in 13347 Berlin 
Telefon: 46 90 19 - 50 
Rechtsambulanz Sozialhilfe
Exerzierstraße 23 in 13357 Berlin
Telefon: 46 06 75 34
Rechtsberatung zu Arbeitslosengeld II 
und Sozialhilfe für einkommensschwa-
che Personen.

NEUKÖLLN 
Caritasverband 
CARIsatt-Beratung Allgemeine Soziale 
Beratung 
Dieselstraße 11 in 12057 Berlin 
Telefon: 66 63 37 90
Diakoniewerk Simeon 
Soziale Beratung 
Morusstraße 18 A in 12053 Berlin
Telefon: 68 24 77 - 11
Migrantensozialdienst 
für Ratsuchende nicht-deutscher
 Herkunft
- Morusstraße 18 A in 12053 Berlin 
Telefon: 68 24 77 - 18
- Joachim-Gottschalk-Weg 41 in12353 
Berlin 
Telefon: 66 09 09 17
mitHilfe
Boddinstraße 58 in 12053 Berlin 
Telefon: 68 97 71 50 / 68 40 92 30 
Beratung in existenziellen Notlagen 
zur Vermeidung oder Behebung von 
Wohnungsnot
Nachbarschaftsheim Neukölln
Sozialberatung 
Schierker Straße 53 in 12051 Berlin

PANKOW 
Beratung + Leben 
Sozialberatung Pankow
Zelterstraße 14 in 10439 Berlin 
Telefon: 41 72 20 33 
Caritasverband 
Allgemeine Soziale Beratung
Dänenstraße 19 in 10439 Berlin
Telefon: 4 45 74 30

REINICKENDORF 
Rathaus Reinickendorf
Eichborndamm 215 - 239 in 13437 
Berlin
Raum 119 B 
Kostenlose Rechtsberatung für Einkom-
mensschwache. 
HVD Neustart 
Beratung und Wohnunterstützung
Alt-Reinickendorf 7 in 13407 Berlin 
Telefon: 4 14 68 74 
SPANDAU 
Beratung + Leben 
Sozialberatung Spandau
Hasenmark 3 in 13585 Berlin 
Telefon: 3 31 30 21
Deutsches Rotes Kreuz 
Allgemeiner Sozialer Dienst 
Galenstraße 29 in 13597 Berlin 
Telefon: 43 72 89-95 
Gemeinwesenverein Heerstraße Nord 
Beratungsstelle Treffpunkt 
Obstallee 22 d in 13593 Berlin 
Telefon: 3 63 41 12
 
HÎNBÛN
Internationales Bildungs- und Be-

ratungszentrum für Frauen und ihre 
Familien 
Brunsbütteler Damm 17 in 13581 Berlin 
Telefon 3 36 66 62 
Treffpunkt Regenbogen 
Lynarstraße 9 in 13585 Berlin
Telefon: 3 36 10 36
STEGLITZ-ZEHLENDORF 
Diakonisches Werk Steglitz und Teltow-
Zehlendorf
Johanna-Stegen-Straße 8 in 12167 
Berlin
Telefon: 7 71 09 72

TEMPELHOF-SCHÖNEBERG
Arbeit und Leben (DGB/VHS)
Keithstraße 1-3 in 10787 Berlin 
Telefon: 30 10 48 65
Diakonisches Werk Tempelhof-Schö-
neberg 
Stadtteilzentrum „KoKuMa“ 
Rathausstraße 28 in 12105 Berlin-
Mariendorf 
Telefon: 74 00 44 65
HVD Neustart
Beratung und Wohnunterstützung 
Kaiserin-Augusta-Str. 75 ,12103 Berlin 
Telefon: 32 51 34 43 
Stadteilverein Schöneberg 
im Stadtteilladen „Halk-Kösesi“ 
Crellestraße 38 in 10827 Berlin 
Telefon: 78 70 40 50
im Pallasladen PallasT
Pallasstraße 35 in 10781 Berlin
Telefon: 2 16 64 73
TREPTOW-KÖPENICK 
Bürger Informations Zentrum Ober-
schöneweide 
Wilhelminenhofstraße 42 B in 12459 
Berlin 
Telefon: 5 35 36 88 

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

VERMIETUNG
Al Hanan
Sonnenallee 94, 12045 Berlin,
Tel. 030-68053236
Ascar
Mehringdamm 63, 10961 Berlin,
Tel. 030-695797-6
REPARATUR
ASD Auto Design u. Service GmbH
Koloniestr. 104, 13359 Berlin,
Tel. 030-4926372
Chebli, Hikmet u. Ghazi
Koloniestr. 127, 13359 Berlin, 
Tel. 030-4939073
KFZ-GUTACHTER
BAG, Belal Ahmed
Schierker Str. 28, 12051 Berlin
Tel.: 030-62900013 Funk: 0177-4725337
KFZ-Gutachter, El-Amassi
Osloer Str. 112, 13359 Berlin.
Tel.: 030-52134969 Funk: 0176-76778115
KFZ-Ingenieurbüro AS
Mariendorfer Damm 45, 12109
Belin, Tel.: 030-89000201
Samer dahan
Hohenzollerdamm 157, 10713 Berlin,
Tel.: 030-33 988 148
SVS, Abotair & Biary
Klausingring 1, 13627 Berlin
Tel.: 030-49207543

بيع وشراء السيارات

تأجير السارات

إصالح السيارات

خبير الحوادث
ـ بالل أحمد

ـ محمد العمصي

ـ على عواضة

ـ سامر دهان

ـ يزيد و فاضل

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

- المحمداوي للسيارات

- رمضان

- قطيبة

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

ـ األطالل

ـ األفراح

ـ فريد

ـ حنين

ـ زكريا

ـ عصام زمبيبال

 ـ نغم 

ـ ممدوح

ـ صالة األفراح

ـ صالة األمل واألحالم

 
ـ صالة كاريزما

ـ صالة األناقة

ـ صالة لوكس

ـ صالة الشرق

ـ أبو ظبي

 
ـ الجزائر

 

ـ األردن

ـ العراق
 

ـ لبنان

ـ سورية

 

ـ قطر

 
ـ دبي

 

ـ مصر

ـ السودان

 

ـ الكويت

 ـ البحرين

  
ـ ُعمان

 

ـ المغرب

ـ فلسطين

 

ـ السعودية

 
ـ اليمن

Abu Dhabi 
P.O. Box 2591
Tel. (00971 2) 443 56 30
FAX: (00971 2) 443 56 25
Algier
B.P. 664, DZ-16000 Algier,
Tel. (00213 2)174 19 41
FAX: (00213 2)174 05 21
Amman 
P.O. Box 183, 11118 Amman,
Tel. (00962 6) 59 30 351
FAX: (00962 6) 59 30 481
Bagdad
P.O. Box 2036
Beirut
B.P. 2820,
Tel. (009614) 91 44 44,
FAX: (0096 14) 91 44 50
Damaskus
B.P. 2237
Tel. (00963 11) 3 32 38 00,
FAX: (00963 11) 3 32 38 12

Doha
P.O. Box 3064
Tel. (00974)487 69 59,
FAX: (00974)487 69 49
Dubai
P.O. Box 2247,
Tel. (009714) 397 23 33,
FAX: (00971 4) 397 22 25
Kairo
Hassan Sabri Str 8 B, Zamalek,
Tel. (0020 2) 739 96 00   
FAX: (0020 2) 7351076
Khartum
P.O. Box 970, 
Tel. (00249 11) 77 79 90,
FAX: (00249 11) 77 76 22
Kuwait
P.O. Box 805 Safat, 13009 Safat, 
Tel. (00965) 2 52 08 57, 
FAX: (00965) 2 52 07 63
Manama
P.O. Box 10306, Manama, Bahrain. 
Tel. (00973) 1753 02 10, 
FAX: (00973) 1753 62 82
Maskat
P.O. Box 128, Ruwi, PC 112, 
Tel. (00968) 773 24 82, 
FAX: (00968) 773 56 90
Rabat
B.P. 235, 10.000, 
Tel. (0021237) 70 96 62, 
FAX: (002123 7) 70 68 51
Ramallah
P.O. Box 1854, 
Tel. (00972 2 ) 298 47 88,
FAX: (00972 2 ) 298 47 86
Riad
P.O. Box 94001, Riyadh 11693, 
Tel. (00966 ) 14 88 07 00, 
FAX: (00966 ) 14 88 06 60
Sanaa
P.O. Box 2562, 
Tel. (00967 1) 41 31 74, 
FAX: (00967 1) 41 31 79
Tripolis 
P.O. Box 302, 

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

Tel. 030-75447183
Queen Event
Colditzstr. 27, 12099 Berlin, ِ(Seitenflügel)
Tel. 030-75447183
Saphire Festsaal
Colditzstr. 27, 12099 Berlin
Tel. 030-75447183
Sato Festsaal
Neuköllnische Allee 25, 12057 Berlin
Tel. 030-68055036

ـ صالة الملكة

 
صالة زفير

ـ صالة شاتو



وكيلها المعتمد في المانيا
السيد محمد مصلح )أبو ناصر(

الطبيعة على طبيعتها

Rollbergstr. 26, 12053 Berlin   Inhaber: Mohamad Mosleh (Abu Naser)
Tel.   : +49 (0) 30 68 22 94 55   |  Fax   : +49 (0) 30 68 22 94 56 
Mob.: +49 (0) 157 70 89 37 79        /berlincityhandel.de
www.berlincityhandel.de    |  info@berlincityhandel.de

معلبات حبوب - توابل وبهارات - حلويات - مربيات - مكسرات - أدوات منزلية - زيوت - 
عصائر - حبوب جافة - أجود أنواع األرز )بسماتي / أرز معطر/ أرز هندي/ أرز المحمود(
مواد التعبئة والتغليف - ورق لف لحمة، سندويشات، حلويات - أكياس بأحجام مختلفة - 

ورق قصدير / سانيتا
جميع أنواع المثلجات الفاخرة )ملوخية - بامية - كزبرة- فول أخضر - كبة شامية - كبة رز 

- كبة مشوية - شاورما - هامبرغر - فالفل - سامبوسك )سبانخ ،جبنة، لحمة(.

عروض وتنزيالت مغرية على جميع أنواع المواد الغذائية
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وكالء شركات:







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

شركة یاسمین الشام لتجارة المواد الغذائیة (جملة).

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

NATURAL
100%

أسعارنا تناسب الجمیع

Gottlieb-Dunkel-Straße 25A, 12099 Berlin
Tel.: 030 54707468
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Sonnenallee 13, 12047 Berlin  U-Bhf Hermannplatz
Mo 12.00 - 20.00 Uhr  Di - Fr 10.00 - 20.00 Uhr  Sa 10.00 - 18.00 Uhr

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

Í¬^ Ü÷]<–È Ái<ÏÖ]Åc

Ahmad
Weisestr. 8, 12049 Berlin,
Tel. 030-21803302
Aida
Hobrechtstr. 3, 12043 Berlin, Tel.: 030- 
6221536
Alouisal
Sonnenallee 99, 12045 Berlin 
Te. 0176-85247263
Alouisal
Weichselstr. 56, 12045 Berlin
Tel.: 030-6130 9162
Al-Faisal
Exerzierstr. 3, 13357 Berlin 
Tel. 030-69525178
Aamir
Voltastr. 35, 13355 Berlin, 
Tel. 030-46456799
Belal
Gotzkowskystr. 32, 10555 Berlin
Tel. 030-20953282
BON BON
Sonnenallee 68, 12045 Berlin
Tel.: 030-22460787
Byblos
Scharnweber Str. 122, 13405 Berlin
Tel. 0176-67667070
Kleopatra
Fritschestr. 49, 10627 Berlin, Tel. 030- 
37591085
Elegance
Sonnenallee 112, 12045 Berlin 
Tel. 030/6872483
El-Sufara

ـ صالون أحمد 

ـ صالون عايدة

ـ صالون الوصال ( أبو الخير) 
 

ـ صالون الوصال ( سليم)

ـ صالون الفيصل

ـ صالون أمير

 
ـ صالون بالل

ـ صالون بون بون

ـ صالون بيبلوس

ـ صالون كليوبترا

ـ األناقة 

 
ـ السفراء

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

- مصر للطيران

الخطوط القطرية

- الخطوط السورية

Maxstr. 15, 13347 Berlin
Tel.030-81799075
Goldene Finger
Sonnenallee 13, 12047 Berlin
Tel. 030-62985725
Haissam
Gneisenaustr. 83, 10961 Berlin
Tel. 0173-8248026
Hussein coiffeur
Prinzenallee 36, 13359 Berlin
Tel. 030-21471352
Kassem
Mittenwalder Str. 43, 12049
Berlin Tel. 0176-82076032
Kristall
Urbanstr. 37, 10967 Berlin
Tel. 0176-26598848
Malla Styling
Sonnenallee 44, 12045 Berlin 
Tel. 030/62001839
Mohsen
Hermannstr. 92, 12051 Berlin
Tel. 030-68328673
Nasser
Warthestr. 67, 12051 Berlin, 
Tel. 030-62842801
Street Cut
Brunnenstr. 94, 13355 Berlin
Tel.: 030-94866121
Super Cut
Badstr. 48, 13357 Berlin 
Tel. 030-55955388
Venezia
Triftstr. 3, 13353 Berlin
Tel. 030-46988442
Wael
Sonnenallee 161, 12059 Berlin 
Tel. 030-43910087
Wael Coiffeur
Reinickendorfer Str. 48, 13347 Berlin
Tel. 030-4526016
Yassin
Ostender Str. 4, 13323 Belin,
Tel. 0157-73461990
Youssef
Stettiner Str. 62, 13357 Berlin
Tel. 030-49989960

 ـ األصابع الذهبية 

ـ هيثم  

ـ كوافير حسين

ـ صالون قاسم

ـ كريستال
 

ـ صالون المال

ـ صالون  محسن

ـ صالون ناصر

ـ صالون هنادي
 

ـ صالون فينسيا

- صالون وائل

ـ كوافير وائل

ـ صالون ياسين

ـ صالون يوسف

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

ـ جريدة األهرام

  
ـ شبكة األخبار العراقية

 
ـ وكالة األنباء الكويتية

ـ وكالة األنباء المغربية

Biomedizinische Kosmetik
Kadiner Str. 23, 10243 Berlin, 
Tel. 030-42021213
Docure
Niebuhrstr. 69, 10629 Berlin
Tel.: 0173-6148018
Kant-Beauty
Kantstr. 47, 10625 Berlin
Tel. 0173-6148018
Kleopatra
Feitschestr. 49, 10627 Berlin, 
Tel. 030-20093965

ـ ريم اسماعيل

ـ زهرة بوركادي

ـ كانت للتجميل
 

ـ كليوبترا

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

ـ بيسان

 
ـ الشرق

 
ـ موبليات سويدان

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

ـ أزياء عادل

 

ـ الحنان
 

- بوتيك المايستي

ـ تبارك

ـ فساتين نور

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

100%
OFFSET-DRUCK

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

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

Kosmatik, Textilien, Möbel  تجميل،  أزياء، موبيليا، 

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

 أجمل المودیالت والتسریحات
الحدیثة للرجال واألطفال

بإدارة مومو
MoMo15

خبــرة

ً عامـــا
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تتمتع موريتانيا بمعالم سياحية فريدة عززها موقعها 
المتميز كحلقة بين الوطن العربي وأفريقيا السوداء 
الكبير  وميراثها  األطلسي  المحيط  عبر  وأوروبا 
  . واإلفريقية  اإلسالمية  العربية  الحضارات  من 
ويعتبر مناخ البالد مناخاً صحياً ومتنوعاً ، ولسكان 
االنفتاح  يطبعها  عريقة  تقاليد  إجماال   موريتانيا 
اجمال  ويمكن   ، المعاشرة   وحسن  الضيافة  وكرم 
أثرية  التاريخية (مدن  المعالم  السياحية في  الموارد 
) سالسل  (واحات  الطبيعية  والمناظر   ( متاحف   ،
حوض  حديقة  تعتبر  كما   .... الخ  وشواطئ  جبلية 
النادرة من  أرغين مركز تجمع لجل أنواع الطيور 
مختلف أنحاء العالم ، وتشرف على رعاية الحديقة 
فرصة  للسياح  تمنح  التي  أرغين  حوض  مؤسسة 
مشاهدة الطيور والتمتع بأجواء الحوض الساحرة . 

كما أن شواطئ المحيط األطلسي الذي يحد  البالد 
وأنها  معالم سياحية هامة خاصة  يكون  الغرب  من 
تجتذب  ناعمة  فضية  رملية  كثبان  بوجود  تتميز 
السائحين والراغبين في االستجمام ، كما تعتبر قرى 

نهر  ضفاف  على  المنتشرة  والمنمين  المزارعين 
السنغال  الذي يحد البالد من الجنوب موقعاً سياحياً 
جذاباً ينعم فيه السائحون بمشاهدة سباق الزوارق بين 
الصيادين والبحارة الذين خبروا البحر منذ أمد بعيد 
في  بمقاطعة كرمسين  أن  حظيرة جاولينغ  كما    .
جنوب البالد تعتبر هي األخرى معلما سياحياً جذاباً 
في  الخز  وأم  اترارزة  في  الركيز  بحيرات  .وتكتظ 
وتامورت  العصابة  في  وكنكوص  الغربي  الحوض 

النعاج في تكانت بالتماسيح النادرة .
كما أن رافدا الوادي األبيض والوادي األسود اللذين 
يصبان في نهر السنغال إنطالقا من أفطوط يشكالن 
معلمين سياحيين هامين يتميزان بالشالالت الساحرة 
تحتبة  بنية  البالد من  به  تتمتع  ما  إلى جانب  ، هذا 
الدولة  أن  إلى  باإلشارة  جدير   . مستمر  تزايد  في 
استجابة منها ألهمية  هذا القطاع أنشئت في السنوات 
الماضية مكتباً وطنيا للسياحة يعني بمتابعة وتطوير 
تنمية  في  تسهم  عصرية  صناعة  بوصفها  السياحة 
مالية  مداخيل  من  تدره  بما  الوطن  اقتصاد  وتقدم 

إلى  الرجوع  يرجى  االطالع  من  وللمزيد  كبيرة  
موقع المكتب الوطني للسياحة .

الموقع الجغرافي
غرب  في  تقع  اإلسالمية  العربية  الدولة  موريتانيا 
أفريقيا على شاطئ المحيط األطلسي ، بين الصحراء 
الغربية والسنغال. يحدها من الشرق كل من الجزائر 

و مالي.
المساحة : 1.030.700 كم مربع و تمثل المناطق 
الصحراوية النسبة األكبر من هذه المساحة و يمكننا 
أن نقسمها إلى 3 مناطق رئيسية: منطقة ساحلية في 
الجنوب، منطقة نصف صحراوية في الوسط تتخللها 
واليتي  في  و خاصة  الجبلية  والمرتفعات  الهضاب 

آدرار وتكانت، منطقة صحراوية في الشمال
العاصمة : نواكشوط

أالك،  كيهيدي،  كيفة،  العيون،  النعمة،  المدن:  أهم 
روصو، أطار، نواذيبو، تجكجة، سيلبابي، أكجوجت، 
التي  التاريخية  المدن  بعض  وجود  مع  الزويرات. 
صنفتها منظمة اليونيسكو تراثا إنسانيا وهي: والتة 

وتيشيت ووادان وشنقيط.
السنغال،  مالي،  الجزائر،   : المحاذية  البلدان 

الصحراء الغربية، وتشرف على المحيط األطلسي
شاطئ  هي  األطلسي  المحيط  مع  موريتانيا  حدود 
رملي طوله 755 كيلو متر وحدودها مع الصحراء 
مع  وحدودها  متر  كيلو   1.561 بطول  الغربية 
مالي  مع  متر وحدودها  كيلو  بطول 463  الجزائر 
السنغال  مع  وحدودها  متر  كيلو   2.237 بطول 

بطول 813 كيلو متر
المناخ: صحراوي حار وجاف.

درجات الحرارة: في الشتاء تتراوح بين 12  و 28 
و42   27 بين  تتراوح  الصيف  وفي  مئوية  درجة 

درجة مئوية.
التقسيم اإلداري: تنقسم موريتانيا إلى 12 والية مع 
إلى 53 مقاطعة و  العاصمة نواكشوط ، باإلضافة 
الواليات  بلدية ريفية و هذه  بلدية منها 163   280

هي :
والية الحوض الشرقي

الجنوبية  الناحية  في  الشرقي  الحوض  والية  تقع 
النعمة  مدينة  وعاصمتها  موريتانيا  من  الشرقية 
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،باسكنو  :امرج  هي  مقاطعات  عدة  إلى  وينقسم 
،اعوينات ازبل ،تمبدغة ومدينة النعمة يعتمد نشاط 
الذي  الجزء  وهو  المواشى  تربية  على  سكانها 
امتازت به هذه الوالية عن غيرها من واليات الوطن 
وكذلك النشاط الزراعي وعملية التبادل مع المناطق 
المجاورة خصوصا مع مدن جمهورية مالى المحاذية 
وتعتبر هذه الوالية من أهم الواليات التى تحوي مدنا 
تاريخية كانت والتزال محط انظار السياح والباحثين 
ومن هذه المدن مدينة والتة وكومبي صالح وعاصمة 
الوالية النعمة كما تستغل سياحيا في مواسم السباقات 

الرياضية مثل سباق »رالي داكار«
والية الحوض الغربي

تقع جنوب البالد، على الحدود مع مالي. يحدها من 
الحوض  والية  الشرق  ومن  تكانت  والية  الشمال 
عاصمتها  العصابة.  والية  الغرب  ومن  الشرقي 

مدينة عيون العتروس
والية لعصابة

بعد  على  تقع  موريتانية  والية   ، العصابة  والية 
لنواكشوط،  الشرقي  الجنوب  إلى  كم  حوالي600 
تاريخيا  تعرف  كانت  مناطق  ثالثة  تشمل  وهي 
ولعصابة،  وآفطوط  ارقيبة  وهي  مختلفة  بأسماء 
وكان الفرنسيون قد أسموا هذه المناطق مجتمعة بإسم 
دائرة لعصابة.وتضم لعصابه 5مقاطعات هي:كيف 
مساحة  وتبلغ  وباركيول.  ،كنكوصه،بومديد،كرو 
لعصابه حوالي 60000كلم مربع ويربو عدد سكانها 

على المئتي الف نسمة وهي والية رعوية
والية كوركول، والية لبراكنة، والية ترارزة، 

والية آدرار
 4 وبها  الموريتاني،  بالشمال  تقع  آدرار  والية 
عن  تبعد  التي  أطار  وعاصمتها  إدارية-  مقاطعات 
مقاطعات  الوالية  وفى  كم.  حوالي 480  نواكشوط 

لها بعد تاريخى هي وادان و شنقيط 
وتعتبر ادرار بهضابها وسهولها وجوها الصحراوي 
منطقة سياحية وقبلة للسياح القادمين من أوروبا وتعد 

الخزنة األساسية للمخطوطات العربية اإلسالمية.
وبها مدن اثرية (أزوكي- تنيكي) ونقوش و رسوم 
بقرب  والسبيل  زيرى  فى  الصخور  على  اثرية 
على ظهور  بتنظيم رحالت  السياح  ويقوم  القالوية 

الجمال في المناطق الصحراوية في الوالية
والية داخلة نواذيبو

والية تكانت
والية غيديماغا

والية تيرس زمور
والية إنشيري

موريتانيا.  غرب  واليات  أحد  هي  إينشيري  والية 
و  ادرار  والية  شرقها  تقع  أكجوجت.  عاصمتها 
جنوبها والية ترارزا و في شمالها و شرقها دخلة 

نواذيبو و لها ساحل قصير علي المحيط األطلسي

العاصمة نواكشوط
انواكشوط او نواكشوط أو نوق الشط هي عاصمة 
موريتانيا وأكبر مدنها، قدر عدد سكانها 9 بـحوالي 
 ، وتقع على خطي 18°و 6‹ شمال  نسمة.  مليون 

15° و 57‹ غرب.
أفريقيا  غرب  مستعمرة  من  جزءا  موريتانيا  كانت 
فترة  أثناء  عاصمة  لها  يكن  لم  ولذا  الفرنسية، 
السنغال  في  لويس  سانت  كانت  حيث  االستعمار، 
 1957 عام  في  ولكن  المستعمرة.  عاصمة  هي 
اختيرت منطقة نواكشوط الساحلية لتصبح العاصمة 
موريتانيا  ليتوسط  موقعها  واختير  الجديدة.  للدولة 
إعمار  بمشروع  البدء  وتم  والجنوب،  الشمال  بين 
طموح لزيادة عدد سكانها ليصل إلى 15 ألف نسمة. 
حكم  منطقة  موريتانيا  أصبحت   1958 عام  وفي 
 ،1960 عام  وفي  الفرنسية،  السيطرة  ذاتي ضمن 
تم حل هذا الشكل من السيطرة الفرنسية وأصبحت 

نواكشوط عاصمة لدولة مستقلة.
انتقلت إليها الحكومة الموريتانية بعد أن كان مقرها 
سان لويس على نهر السنغال في جنوب موريتانيا لم 
يكن موقعها موفق االختيار كثيرا ، فأرضها سبخة 
المياه  بعيدة عن مصادر  الملوحة ، وكانت  وشديدة 
العذبة كما ال يوجد جبال قريبة منها يمكن استخدام 
أحجارها في البناء ، وكذلك لم يكن الساحل مناسبا 
ليكون ميناء طبيعي ، فقد كان ضحال يصلح للصيد.
الصخور  في  التي  الجوفية  المياه  فإن  اليوم  أما 
من  حاجاتها  للمدينة  توفر  نواكشوط  تحت  العميقة 

المياه، ولنواكشوط رصيف ميناء بحري يصل للمياه 
يعتبر  سكاني  تجمع  مركز  تشكل  والمدينة  العميقة. 
من األكبر في منطقة الصحراء الكبرى إذا إستثنيت 
الواقعة على أطراف الصحراء كالقاهرة في  المدن 

وادي النيل والمدن شمال جبال أطلس.
منتجعات نواكشوط على شاطئ المحيط األطلسي

على  تقع  التى  و  العاصمة  نواكشوط  مدينة  تتميز 
البيضاء  الرمال  ذى  االطلسي  المحيط  شاطئ 
الناصعة بوجود مجموعة من المراكز والمنتجعات 
يمكن  حيث  مباشرة  الخالب  الشاطئ  على  المطلة 
لكم  توفر  حيث  هناك  اجازتها  قضاء  للعائالت 
تأخذون  بحيث  لالقامة  خاصة  اقساما  المنتجعات 
كل  لكم  توفر  كما  المكان  في  الشخصية  حريتكم 
هناك،و  ممتعة  اقامة  تمضوا  الالزمة كى  الخدمات 
القيام  يمكنكم  المنتجعات  تلك  اقامتكم في  من خالل 

بالنشاطات التالية:
بمياهه  االطلسي  المحيط  بشاطئ  االستمتاع   -
سباحة  الناصعة  البيضاء  ورماله  الصافية  الزرقاء 
ولعبا باالمواج و الرمال البيضاء وممارسة لرياضة 
الصنارة  بواسطة  للصيد  االمواج وممارسة  ركوب 
اليدوية من على الشاطئ كل هذا في منطقة خاصة 

منعزلة من الشاطئ بعيدة عن زوار الشاطئ 
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االخرين حتى يتوفر جو عائلى مميز .
العاصمة  في  الشعبية  و  العامة  األسواق  زيارة   -
التحف  سوق  و  المدينة  مركز  و  نواكشوط 
ومركز  الوطني  المتحف  و  التقليدية  والصناعات 

الصيد التقليدي على الشاطئ.
شتى  من  المهاجرة  الطيور  تجمع  مركز  زيارة   -
أنحاء العالم و الذي يحوى آالف الطيور من مختلف 
المركز مصنف كمحمية طبيعية دولية  األنواع هذا 
نظرا ألهميته و المركز يقع على بعد حوالي 100 
كلم شمال العاصمة نواكشوط و على شاطئ المحيط 
الخالبة  الطبيعية  الجزر  من  منطقة  في  األطلسي 
زيارة هذا المركز تمثل تجربة فريدة وممتعة حيث 
يمكنكم االستمتاع برؤية آالف الطيور الجميلة و هي 
تتجول على الشاطئ و الجزر القريبة منه وتحلق في 

الجو بتشكيالت مختلفة وبشكل بديع ورائع .
- منتجع كرمسين السياحي: 

يقع هذا المنتجع على شاطئ المحيط األطلسي قرب 
نهر السنغال على بعد حوالي 150 كلم من العاصمة 
بإقامة  التمتع  يمكنكم  المركز  هذا  داخل  نواكشوط 
واالسترخاء  الراحة  أسباب  كل  توافر  مع  مميزة 
لموقعه  و  خدمات  من  المركز  يوفره  لما  والسعادة 
الذي  المركز  هذا  في  إقامتكم  و من خالل  الخالب 
للصيد  المخصصة  الغابات  من  مجموعة  قرب  يقع 
و قرب محمية طبيعية دولية يمكنكم االستمتاع بما 
يوفره لكم شاطئ المحيط األطلسي من جمال ومتعة 
المجاورة  الغابات  في  بجولة  القيام  يمكنكم  وكذلك 
المائية أو  لصيد البط و اإلوز وغيرها من الطيور 
لالستمتاع بالطبيعة المميزة للمكان و كذلك يمكنكم 
االستمتاع  و  المجاورة  الطبيعية  المحمية  زيارة 
بمشاهدة آالف الطيور المهاجرة من أوروبا و آسيا 
و  الوردي  النحام  و  األبيض  البجع  مثل  وأمريكا 
بقويقة الوردي القادم من سيبيريا و النورس و أبو 
ملعقة وخطاف البحر و غيرها من الطيور الجميلة 
التي تسحر الناظر إليها بألوانها الزاهية وانسجامها 

الكبير .
- منتجع ترجيت السياحي:

يقع هذا المركز في منطقة آدرار بين الجبال وداخل 
بعد  على  يقع  المركز  و  الجذابة  النخيل  واحات 
حوالي 500 كلم من العاصمة نواكشوط على طريق 
االستمتاع  يمكنكم  المركز  هذا  في  المعبد  اإلسفلت 
في  الموجود  السياحي  المنتجع  داخل  مميزة  بإقامة 
قلب واحات النخيل و خالل إقامتكم في هذا المركز 
يمكنكم التجول في واحات النخيل الخالبة واالستمتاع 
السباحة  المحيطة و  الجبال  الطبيعية في  بالشالالت 
واللعب في البرك المائية الصافية و تسلق الصخور و 
دخول الكهوف واالستمتاع بالرسوم الحجرية القديمة 
التي تمثل الحياة في العصور القديمة و كذلك يمكنكم 
زيارة مدينة شنقيط التاريخية العظيمة منبع العلم و 
العلماء و إحدى أهم المدن في التاريخ اإلسالمي و 
هي تقع على بعد حوالي 100 كلم من منتجع ترجيت 

المكتبات  السياحي و فيها يمكنكم االستمتاع بزيارة 
في  والتجول  التاريخي  المدينة  مسجد  و  التاريخية 
الواحات و الحي القديم للتعرف على النمط العمراني 

المميز للمدينة

التاريخ
تعود أول آثار السكن البشري بالمنطقة إلى العصر 
قادمة من  السود  قبائل من  بها  الحجري. واستقرت 
الجنوب ومن الشرق وشكلت أول سكان لموريتانيا، 
حسب رأي بعض الباحثين، في حين يرى آخرون ان 
العناصر البربرية كانت هي األسبق لسكنى المنطقة.
في األلفية األولى قبل الميالد هاجرت قبائل بربرية 
قادمة من شمال أفريقيا إلى موريتانيا وهيمنت على 

الجياد  معها  القبائل  هذه  وجلبت  السود.  السكان 
والجمال التي سهلت التبادل التجاري.

بربر  حل  الميالد  بعد  األولى  األلفية  في  ثم 
التجارية  الطرق  بالمنطقة وسيطروا على  صنهاجة 

الصحراوية.
وفي القرن الحادي عشر فتح المرابطون موريتانيا 
وهم فرع من صنهاجة ، اعتنقوا اإلسالم و طردوا 
ونشروا  موريتانيا  من  1076م  غانا  إمبراطورية 
الدين اإلسالمي في القبائل الصنهاجية. وعرفت مدن 
مثل »شنقيط« ازدهارا دينيا وفكريا في هذه الفترة. 
العربي  المغرب  من  جزء  في  المرابطون  وتوسع 

واألندلس وبعض المناطق من أفريقيا.
قبائل  اجتاحت  عشر  الثالث  القرن  من  بداية  في 
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استقرت  السادس عشر  القرن  ثم في  البالد.  عربية 
جاءت  وقد  بموريتانيا  العربية  حسان  بني  قبائل 
لكنها واجهت معارضة شديدة من  العليا  من مصر 
القبائل البربرية التي تمت السيطرة عليها في النهاية. 
واختلطت هذه القبائل وأعطت أهم مجموعة بشرية 
على مر تاريخ موريتانيا العرب البربر أو الموريين 
 / (الزوايا  القبائل  هذه  بين  ومن  األندلس).  (عرب 
لعرب / أزناك / لعبيد / لمعلمين) وكل قبيلة كان لها 
دور تمتاز به عن األخرى فالعرب تتولى الدفاع عن 

الدولة والزوايا تتولى العلم وتعليم.
معلومات

سنة1920م: أصبحت موريتانيا مستعمرة فرنسية.
وراء  ما  إقليم  إلى  موريتانيا  تحولت  سنة1946م: 

البحار.
سنة1956م: تحصل البلد على الحكم الذاتي الداخلي 
السنة  في  للبالد  عاصمة  نواكشوط  وأصبحت 

الموالية.
سنة1960م: االستقالل عن الحكم الفرنسي و إعالن 

الجمهورية اإلسالمية الموريتانية.
األمم  منظمة  إلى  موريتانيا  انضمت  سنة1961م: 

المتحدة.
سنة1973م: االنضمام إلى جامعة الدول العربية.

من  جزء  على  موريتانيا  تحصلت  سنة1976م: 
الصحراء الغربية بعد اتفاقيات مدريد. ونظمت جبهة 
حرب  الصحراوية،  القومية  الحركة  البوليساريو، 
عصابات لضرب المصالح االقتصادية الموريتانية.

فترة من عدم  البالد  - 1984م: عرفت  بين1978 
االستقرار السياسي حيث تتالت االنقالبات.

الصحراء  من  موريتانيا  انسحبت  سنة1979م: 
الغربية.

سنة1984م: استولى العقيد معاوية ولد سيدي أحمد 
الطايع وهو رئيس أركان الجيش على السلطة وتم 
إعادة  ثم  1992م  سنة  لموريتانيا  رئيسا  انتخابه 

انتخابه سنة 1997م.
سنة1989م: توتر العالقات مع السنغال وطرد كل 

من البلدين لجالية البلد اآلخر.
نظام  على  نص  جديد  دستور  وضع  سنة1991م: 
التعددية الحزبية ودخلت أحزاب المعارضة المجلس 

الوطني سنة 2001م.
سنة 2005 استولى العقيد اعلي ولد محمد فال مدير 

األمن الوطني على السلطة بانقالب مفاجئ
مؤقت  عسكري  مجلس  عن  اإلعالن   2005 سنة 
رئاسية  انتخابات  إجراء  انتظار  في  الحكم  إلدارة 

حرة في ظرف سنتين
سنة 2006 استفتاء شعبي ينتج عنه إقرار تعديالت 
دستورية تقيد فترة والية الرئيس بفترتين رئاسيتين 

فقط كل منهما 5 سنوات
السكان

موريتانيا أو بالد شنقيط هي بلد عربي إسالمي كافة 
سكانه مسلمون و يتكون من أغلبية عربية و أقلية من 
الزنوج األفارقة و قد نالت موريتانيا استقاللها عن 
المستعمر الفرنسي في سنة 1960 والنظام السياسي 
وانتخابات  شيوخ  ومجلس  ببرلمان  جمهوري  نظام 
دورية واللغة الرسمية هي اللغة العربية ولكن األكثر 
استعماال في دوائر الدولة والمعامالت التجارية هي 

اللغة الفرنسية
الشباب  نسبة  طغيان  توضح  الديموغرافية  الحالة 
على عدد السكان حيث يمثل عدد السكان الذين تقل 
نسبة  الرجال  ويمثل   %43 سنة   15 عن  أعمارهم 
49.5% من عدد السكان و تمثل النساء 50.5% من 

عدد السكان
نسبة انتشار األمية انتقلت من 61.5% سنة 1988 
إلى 47% سنة 2000 وكذلك أيضا نسبة البطالة التي 

انتقلت من 26% إلى 19% فقط
اللغات المحلية هي العربية أو الحسانية نسبة إلى بني 
حسان والبوالرية والسننكي والوولوف وهي لهجات 

افريقية محلية

اقتصاد
المعادن  هي  موريتانيا  في  الطبيعية  الثروات  أهم 
مثل الحديد و النحاس و الفوسفات و غيرها و أيضا 
تملك موريتانيا شاطئا بطول ثمان مائة كيلومتر على 
المحيط األطلسي يعتبر من اغني الشواطئ باألسماك 
أهم  حاليا  السمكية  الثروة  تعتبر  لذلك  و  العالم  في 
تم  ذلك  إلى  إضافة  و  البلد  في  الطبيعية  الثروات 

اكتشاف كميات معتبرة من البترول و الغاز .
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Restaurant, Backwaren, Lebensmittel, Cafés, Juweliereمطاعم، أفران وحلويات، مواد غذائية، مقاه عربية، مجوهرات

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

ـ مجوهرات األفراح

ـ مجوهرات األمان
  

ـ الهادي

 
ـ مجوهرات الحنان

ـ مجوهرات الحنان

ـ مجوهرات الرضا

 
ـ مجوهرات دبي

 
ـ مجوهرات الخليج

- نعمة

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

ـ بربر أغا

ـ السالم

 
ـ الشيشة الذهبية

ـ صحارى

ـ سهراية

 
ــ ألف ليلة و ليلة

ـ أم كلثوم
 
 

ـ ياهال

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

ـ ملحمة البتول

ـ أبو سامر

 
ـ الهنا

  
ـ القدس العربي

ـ ملحمة المصطفى

  
ـ الريان

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

 ـ الجليل

ـ سوق الشام

ـ عزام

ـ بغداد

 
ـ البركة

ـ الفيصل

ـ المنى

ـ ملحمة الرضا

 ـ ملحمة السالم

ـ ملحمة الشهباء

ـ ملحمة جبل عامر

ـ حبيبي

ـ حرب
 

ـ محل القناعة

ـ محالت دامس

ـ وائل

 ـ الشرق

ـ جوهرة الشرق

ـ سبيتي

ـ ملحمة يوسف

ـ زغيب

ــ األندلس
 

- الحمرا

ـ األمراء

ـ الباشا

ـ مطاعم الرحمة

- الصفا

 
ـ السلطان

 
ـ أكروم

ـ مطعم أميرة

ـ أسعد

 
ـ اصالة

 
ـ بابل

 

ـ بهارات

ـ بركة

ـ بربر أغا

 
ـ إكسال

ـ فروج المدينة
 

ـ بيت المدينة

ـ الشحرور

ـ معجنات الضيعة

 
- الرضا

 

ـ الريف
 

ـ حبيبي

 

ـ يافا

- الزان

ـ مندي

 
ـ مرووش

ـ مروش

ـ مسايا

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

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

ـ نور

ـ قدموس

 ـ روشة

ـ سبيل
  

ـ سالم

 
ـ سالمات

- سلسبيل 

  
ـ سنابل

 
ـ سكارابيوس

ـ سمسم

ـ شام

ـ شهرزاد

ـ طيبة

 
ـ ياهال

ـ أم كلثوم

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

ـ أبو ليلى

 
- الباشا

-اإليمان

ـ الجزيرة

ـ المنار

ـ المخبز الذهبي

ــ حبيبي

 ـ المحمصة العربية

 
ـ أم كلثوم

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

ـ نادى البداوى

 
ـ نادي الكوثر

ـ نادي الكرامة

 
ـ  نادي فلسطين

- نادي القدس



07. 08. – 11.08.23018
Leichtathletik Europameister-
schaft Berlin 2018 
Olympiastadion,  Olympischer 
Platz 3, 14053 Berlin

18. 08.2018
Sommerfest in der Leonhardt-
straße 2018
Leonhardtstraße, Berlin-Charlot-
tenburg

19.08.2018
FAMILIENSPORTFEST IM OLYMPI-
APARK BERLIN
Olympiapark Berlin

24. 08. - 09.09.2018
Summer in the City 2018
Breitscheidplatz – Berlin

24.08. - 09.09.2018
Schollenfest 2018
Waidmannsluster Damm

26.08.2018
SportScheck RUN BLN 2018
Schloßstraße 20/ Ahornstraße 
(Steglitz)

31.08. – 02.09.2018
Champions Hockey League 
2018
Sportforum Hohenschönhau-
sen, Weißenseer Weg 51-55, 
13053 Berlin

03.08. - 31.08.2018
GartenKultur-Musikfestival 2018
Haus am Walde, Kuhgrabenweg 
2, 28359 Bremen

10.08. - 19.08.2018
Zirkus des Horrors
Bürgerweide, Findor�straße 
101, 28215 Bremen

25.08.2018
Volleyball-Länderspiel Frauen
ÖVB-Arena, Bürgerweide, 
Findor�straße 101, 28215 
Bremen

26.08.2018
WOMAN
Messe Bremen, Halle 5, Bürger-
weide

02.08. - 05.08.2018
Sommer: Hombruch karibisch
Marktplatz Hombruch, Harkort-
str. 57, 44225 Dortmund

11.08. - 12.08.2018
Kampfsport: Martial Arts 
Supershow Europe 2018
Westfalenhallen, Rheinland-
damm 200, 44139 Dortmund

24.08. - 26.08.2018
Weltmusik: Micro!Festival 2018
Innenstadt Dortmund – 
Friedensplatz, 44135 Dortmund

25.08.2018
Electric Tour: Holi Festival Of 
Colours
Fredenbaumpark, Lindenhors-
ter Str. 6, 44147 Dortmund

25.08. - 26.08.2018
Funfest: Westend-Sommer
Westpark, Rittershausstr., 44137 
Dortmund

25.08. - 26.08.2018
Raritäten: Dortmunder Antik- 
und Sammlermarkt
Westfalenhallen, Rheinland-
damm 200, 44139 Dortmund

09.08.2018
Inlineskaten: Rollnacht Düssel-
dorf 2018

Reuterkaserne, nördliche 
Rheinuferpromenade

22.08.2018
Handball: Pixum Super Cup 
2018
ISS DOME, DEG-Platz 1, 40472 
Düsseldorf

25.08. – 31.08.2018
Caravan Salon Düsseldorf
Messegelände, Stockumer 
Kirchstr. 61, 40474 Düsseldorf

01.08. – 19.08.2018
Maschseefest
A r t h u r - M e n g e - U f e r 
Rudolf-von-Bennigsen-Ufer,  
30169 Hannover

11.08.2018
Fussball: Hannover 96 - Athletic 
Bilbao
HDI Arena, Robert-Enke-Str.e, 
30169 Hannover

16.08. – 25.08.2018
Kulturzelt Seelze 2018
Kultutrzelt, 30926 Seelze

05.08.2018
Fussball: FC Bayern München - 
Manchester United
Allianz Arena, Werner-Heisen-
berg-Allee 25, 80939 München

28.08.2018
FC Bayern München - Chicago 
Fire
Allianz Arena, Werner-Heisen-
berg-Allee 25, 80939 München

01.08. – 05.08.2018
Flamenco Festival 2018
Theaterhaus Stuttgart - T2, 
Siemensstr. 11, 70469 Stuttgart

01.08. – 31.08.2018
Sommermusikfestival
Kulturzentrum Merlin, Augus-
tenstr. 72, 70178 Stuttgart

ES KANN AUFGRUND AKTUELLER EREIGNISSE ZU TERMINÄNDE-
RUNGEN KOMMEN

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

August 2018, 1. – 2. Spieltag

24.08.2018
25.08.2018
25.08.2018
25.08.2018
25.08.2018
25.08.2018
25.08.2018
26.08.2018
26.08.2018
31.08.2018

München
Hertha BSC
Bremen
Freiburg
Wolfsburg
Düsseldorf
Mönchengladbach
Mainz 
Dortmund
Hannover

Ho�enheim
Nürnberg
Hannover 
Frankfurt
Schalke 
Augsburg
Leverkusen
Stuttgart
Leipzig
Dortmund



أنا ممثل أمریكيأفقي

الحلول في الصفحة ۹۸

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

دولة آسیویة؟
ما اسم الدولة؟

ما ھي العاصمة؟
من یحكمھا؟

العاصمة
رأسي

۱- أول من أقام الجسور في العالم؟
۲- أول من عرف البارود و أشعلھ؟

في  النساء  استخدمت  دولة  أول   -۳
مصلحة البرید؟

٤- أول من اكتشف المطاط؟
٥- أول من استعمل خاتم الخطبة؟

٦- ما ھي أكبر جزیرة عربیة في البحر 
األبیض المتوسط؟

۷- الجبل األخضر، إسم لجبل في دولتین 
عربیتین، ما ھما؟

۸- في أي عام أفتتحت قناة السویس؟
كوریا  جزر  تتبع  دولة  دولة  ألي   -۹

موریا؟
الوطن  في  قمة  أعلى  ھي  ما   -۱۰

العربي؟

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

01 - اختراع قدیم أطلقوا علیھ الصندوق الذي یغني.
02 - معركة بحریة انتصر فیھا نیلسون اإلنجلیزي على أسطول بونابرت.

03 - مدینة في مصر بمحافظة أسیوط - فنانة لبنانیة كبیرة.
04 - شاھَدَك - ملكي - في الوجھ.

05 - صفة یعرف بھا الفتى بطول شعره وتعاطیھ المخدرات - خنزیر بري.
06 - أعرابي - تعب - خصب.

07 - عكسھا عائلة مخرج سینمائي - اسم بوذا في الصین - حبیب لیلى  
       التاریخي.

08 - بلدة لبنانیة بقضاء البترون.
09 -للتأفف - الحمام البري.

10 - صندوق مقدس عند الیھود یزعم احتوائھ على الوصایا العشر.

01 - تسمیة تطلق على مجموعة من الجزر.
02 - من الحیوانات وتتواجد في أسترالیا - ماركة صابون.

03 - مدینة ألمانیة.
04 - نعم باألجنبیة - اآلن باألجنبیة.

05 - مدینة فلسطینیة تسمى السامرة قدیماً - وحدة القوة المحركة 
الكھربائیة.

06 - تھیأ للحملة في الحرب - دولة آسیویة.
07 - غطس ونزل في الماء - جواب - یسأم ویضجر.

08 - أعناق - وجھ مستعار.
09 - اسم شرط للزمان یجزم فعلین - سقي - رفق باإلبل.

10 - ممثلة أمریكیة راحلة.

10     09     08     07     06    05     04     03     02     01



سؤال یحتاج جواب ...

كثيرة  بالصبر على عالقات  تؤذي نفسك  أن  إياك 
االستفزاز، كثيرة الوجع، مليئة بسوء الظن.

Sprüche أقوال مأثورة    أقوال مأثورة    

William Shakespeare
ولیم شیكسبیر

العقيد توماس إدوارد لورنس «لورنس العرب»
صورة حقیقیة للعقید «توماس إدوارد لورنس» الشھیر بلورنس العرب عام ۱۹۱۸.. ضابط مخابرات 
بریطاني ساھم في تحریك الثورة العربیة ضد العثمانیین إبان الحرب العالمیة األولى وخروج العرب من 
عباءة العثمانیین بدعوة القومیة العربیة.. تقول القصة ببساطة ان بریطانیا العظمى أرسلت جاسوساً في 
مھمة لتحریض العرب لیثوروا ضد العثمانیین.. وھكذا استطاعوا السیطرة على منطقة الشرق االوسط 
وتقسیمھا إلى دویالت صغیرة من خالل صفقة مع الفرنسیین تعرف تاریخیاً باتفاقیة «سایكس بیكو».

وعلى ھامش ھذه االحداث أصدرت بریطانیا وعد بلفور الذي أعطى فلسطین للیھود.
تمیز لورنس العرب بكونھ ضابطاً بارعاً، یمتلك معلومات نظریة ھامة وقدرات تكتیكیة عالیة مكنتھ من 
مساعدة «األمیر فیصل» القائد المیداني للثورة في خوض حرب عصابات فعالة ضد الجیش التركي..
وفي عام ۱۹۱۷ ربح العرب معركتھم اإلستراتیجیة األولى ضد القوات التركیة وذلك بعد نجاح حصار 
العقبة، المیناء الھام على البحر األحمر. وقد دفع ھذا النجاح القوات العربیة للتقدم شماالً في مطاردة 

القوات التركیة، فدخلت دمشق عام ۱۹۱۸.
بعد  ولكن  العربي،  االستقالل  مؤتمر  لحضور  باریس  إلى  ثم  لندن  إلى  لورنس  غادر  نفسھ  العام  في 
فوات األوان حیث كان البریطانیون والفرنسیون قد اتفقوا على مصیر التركة التركیة، وذلك من خالل 
اتفاقیة سایكس بیكو، بعد أن كان أغدق الوعود الكبیرة للعرب بتحقیق استقاللھم ودولتھم الحرة التي 

یحكمونھا بأنفسھم.یحكمونھا بأنفسھم.

في  المستخدم  الغاز  ھو  ما   -۱
اطفاء الحرائق؟

أطلق علي  الذي  اللقب  ما ھو   -۲
ثابت بن جابر، وھو أحد الشعراء 

الصعالیك؟
المخلوقات  أسرع  ھو  ما   -۳

البحریة علي اإلطالق؟
٤- ما ھي لغة النمسا؟

٥- ما الدولة العربیة التى عملتھا 
األوقیة؟

٦- كم سنة میالدیة حكم المسلمون 
األندلس؟

۷- من أول من ربط الشریان لمنع 
النزیف؟

۸- ما طول األمعاء الدقیقة؟
العربى  القمة  مؤتمر  عقد  أین   -۹

عام ۱۹٦٤؟
۱۰- من الملك األشورى الذى دمر 

بابل؟
۱۱- كم مرة خسرت ألمانیا المباراة 
النھائیة فى كأس العالم لكرة القدم؟
۱۲- من الصحابي الجلیل صاحب 
معركة  فى  الخندق  حفر  فكرة 

األحزاب؟
۱۳- ما المادة األساس فى تركیب 

الزجاج؟
ینتمي  كان  جماعة  اى  الى   -۱٤

الشنفرى؟
وإحدى  ینام  الذي  الحیوان  ما   -۱٥

عینیھ مفتوحة؟
۱٦- كم قلبًا لألخطبوط؟

ورینا الھمة !!

الرقمي  الھرم  قمة  في  الناقص  الرقم  معرفة  یمكنك  ھل 
وفق تسلسل ریاضي منطقي؟

۱۷- ما ھو الحیوان الذي یموت إذا 
فتحت فمھ ألكثر من دقیقة حیث أنھ 

ال یتنفس وفمھ مفتوح؟
الفقرى  العمود  فقرات  عدد  كم   -۱۸

لألفعى؟
الیمنى  الرئة  أكبر حجًما  أیھما   -۱۹

أم الیسرى؟
الذباب  یستطیع  بُعد  أقصى  ما   -۲۰

سماع الصوت منھ؟
ینتحر  الذي  الحیوان  ھو  ما   -۲۱
وذلك  الماء  فى  بنفسھ  یُْلقي  عندما 

لعدم استطاعتھ العوم؟
وال  دولة  ضمن  تقع  دولة   -۲۲

حكومة لھا وال جیش، من ھي؟
۲۳- ما اسم اصوات الموج؟

في  جبال  سلسلة  اطول  ماھي   -۲٤
العالم 

۲٥- من ھو مخترع الدینامیت؟
۲٦- ماھو الشيء  الموجود في كل 

شيء؟ 
۲۷- من أول من وضع صورتھ على 

النقود؟
۲۸- ماھو أقدم وأقصر نشید وطني؟
۲۹- أین وفي أي سورة ذكر رمضان 

في القرآن الكریم؟
۳۰- كم مرة تعّرض الزعیم الكوبي 
فترة  خالل  لالغتیال  كاسترو  فیدل 

حكمھ؟
التي  األصوات  اول  ماھو   -۳۱

یستطیع الطفل تمییزھا؟
في  الوحیدة  السورة  ماھي   -۳۲
القرآن الكریم التي تحمل إسم نبات؟

المزید عنھ في صفحة الحلول ۹۸



الحمل  األبراج  تنصح  لذلك  ستكتمل  العالقات  في  المشاكل 
برفقة الشریك والقیام بنشاط ما یبعدھما عن  باالبتعاد قلیالً 

التوترات الحاصلة.

فترة مثالیة لحیاة العائلة، الثور المتزوج سیختبر فترة رائعة 
االشقاء  مع  مثالیاً  شھراً  فسیختبر  االعزب  اما  أطفالھ  مع 

والشقیقات واالقارب.

باإلدخار فھو لن  االبراج وقام  لنصیحة  الجوزاء  إن إستمع 
في  المادیة.  للناحیة  األسوأ  النھ  الشھر  بھذا  كثیراً  یتأثر 
الواقع شھر اغسطس/ اب ھو االسوأ في العام كلھ الن كل 

شيء فیھ سیكون سلبیاً.

السرطان المتزوج سیجد نفسھ وسط مشاكل لم یتوقعھا لذلك 
یجب التعامل معھا بنضج وعقالنیة وھدوء. التوتر سیكون 
الیھ  یخیل  لم  تصرفات  على  السرطان  یقدم  وقد  ذروتھ  في 

یوماً بأنھ قد یقوم بھا.

ال  المقبل.  الشھر  حتى  تأجیلھا  یجب  الھامة  القرارات  كل 
األول  النصف  عجل.  على  القرارات  إتخاذ  أو  التھور  یجب 
من ھذا الشھر سیكون حافالً بالمشاكل خصوصاً على الصعید 

المھني.

بعد رحلة وعرة خالل األشھر الماضیة شھر أغسطس/ آب 
الواقع  في  العذراء.  لبرج  والنعم  الحظ  من  الكثیر  سیحمل 
العذراء فھو  الشھر ھذا قد یكون من أھم االشھر في حیاة 

سیوفر بدایات جدیدة إلمور ستكون إیجابیة للغایة.

سیجد المیزان نفسھ یرى االمور بمنظور مختلف. فاالشھر 
برؤیة  سیبدأ  فھو  وبالتالي  الكبیر  تأثیرھا  تركت  الماضیة 
االمور من منظور جدید. لذلك علیھ الحذر خالل ھذه الفترة 

الن المنظور الجدید ھذا قد یجعلھ یقوم بتغییرات جذریة.

النجاح  بسبب  وذلك  الحدود  العالقات ألقصى  شھر سیختبر 
الكبیر للشریك الذي تحدثنا عنھ. في حال كان العقرب متزوجاً 
فان العالقات ستمر بمراحل سیئة للغایة وفي حال لم یتعلم 
العقرب التعامل مع الموقف بلباقة فان االمور ستصبح أسوأ.

معنى  من  للكلمة  ما  بكل  فوضوي  شھر  ھو  ھذا  الشھر 
وسیكون منھكاً رغم أن الوضع الصحي للقوس ال یسمح لھ 
بكل ھذا اإلنھاك. سیكون ھناك فرصة للسفر والتي سیتعلم 

خاللھا القوس الكثیر من االمور التي ستعود علیھ بالفائدة.

بالماورائیات..  یفكر  نفسھ  سیجد  الجدي  الشھر  ھذا  خالل 
في الواقع االمر ھذا سیھمین على تفكیره لفترة طویلة جداً 

وسیجره الى أماكن غریبة جداً.

المشاكل خالل ھذا الشھر.. فھو ما  الدلو االبتعاد عن  على 
یزال یعاني من بعض المشاكل الصحیة كما ان حركة الكواكب 
لن تكون لصالحھ. لذلك القرارات الھامة یجب تأجیلھا حتى 

الشھر المقبل.

الشھر ھذا قد یكون فترة مثالیة لالبتعاد قلیالً عن كل شيء 
لصالح  تكون  لن  الكواكب  حركة  الن  باجازة  واالستمتاع 
الحوت. المشاكل الصحیة ستعود لفرض نفسھا وعلیھ فان 

االجازة ستكون افضل عالج ممكن.

الكلمات المتقاطعة

االختالفات السبعة

أنا مین؟
نیكوالس كیج

أنا فین؟
جمھوریة أبخازیا / سخومي / راؤول خاجیمبا

فرافیش
الرومان./ ٦- جزیرة  الصینیون. / ۳- فرنسا. / ٤- اإلسبان. / ٥-  الھنود. / ۲-   -۱
جربة التونسیة / ۷- لیبیا وُعمان / ۸- عام  ۱۸٦۹ / ۹- سلطنة عمان / ۱۰- جبل 

طوبقال (٤,۱٦٥ متر).

فكر شویة!
۱. غاز ثاني أكسید الكربون / ۲. تأبط شّراً / ۳. أسماك التونة / ٤. اللغة األلمانیة./ 
٥. موریتانیا / ٦. ۷۸۱ سنة / ۷. الزھراوي / ۸. ٦ أمتار / ۹. اإلسكندریة / ۱۰. 
سنحاریب / ۱۱. ٤ مرات / ۱۲. سلمان الفارسي / ۱۳. الرمل /۱٤. جماعة الصعالیك./ 
لألفعى./ ۱۹-  فقرات  الضفدع./ ۱۸- الیوجد  قلوب./ ۱۷-  ثالثة  الدلفین./ ۱٦-   -۱٥
الیمنى./ ۲۰- الذباب الیسمع./ ۲۱- الخنزیر./ ۲۲- الفاتیكان./۲۳- الھدیر./۲٤- جبال 
النشید  المقدوني./۲۸-  اإلسكندر  االسم./۲۷-  نوبل./۲٦-  میل./۲٥-   ۹۳۲۱ اإلندیز 
صوت  اغتیال./۳۱-  محاولة   ٦۳۷ البقرة./۳۰-  سورة  في  الیاباني./۲۹-  الوطني 

األم./۳۲- سورة التین.

ورینا الھمة:

س     العقرب     الميزان      العذراء      األسد      السرطان    الجوزاء      الثور       الحمل
الحوت       الدلو       الجدي      القو

21.03-20.04               21.04-20.05               21.05-21.06               22.06-22.07                23.07-23.08               24.08-23.09                24.090-23.10              24.10-22.11               23.11-21.12                 22.12-20.01               21.01-20.02                21.02-20.03
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الحل: ٥۷
كل رقم یتحقق بجمع الرقمین الموجودین تحتھ مباشرة.

البدء بالرقم الناتج ومن ثم إیجاد الرقمین تحتھ من األعلى لالسفل.

واألدب  خاصة  اإلنجلیزي  األدب  في  بارز  إنجلیزي  وممثل  مسرحي  وكاتب  شاعر 
العالمي عامة، سمي بــ «شاعر الوطنیة» و «شاعر افون الملحمي».

أعمالھ موجودة وھي تتكون من ۳۸ مسرحیة و۱٥۸ سونیتھ واثنتین من القصص 
اللغات  إلى كل  الشعریة وقد ترجمت مسرحیاتھ وأعمالھ  القصائد  الشعریة وبعض 

الحیة وتم تأدیتھا أكثر بكثیر من مؤلفات أي كاتب مسرحي آخر.

واألدب  خاصة  اإلنجلیزي  األدب  في  بارز  إنجلیزي  وممثل  مسرحي  وكاتب  شاعر 

William Shakespeare
ولیم شیكسبیر



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

Bruchstraße 76
D-40235 Düsseldorf

Amawi

DÜSSELDORF

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

خبراء في كل ما يخص السيارات

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

www.gutachten-amawi.de



بإدارة خبيرة  التجميل والتغذية سمر عبداهللا التكريتي

 ليس مجرد صالون للجمال  
إنه عنوانكم  وملتقاكم لتبادل اآلراء واألفكار ...

Lietzenburger Str. 92, 10719 Berlin
Tel.: 030-27995271 | Mobil: 0176-23297426

- يقدم مركزنا استشارات 
جراحية، تجميلية  وتغذوية 

مع فريق طبي  متميز لتنعمي 
بالثقة المشعة والطاقة 

المتجددة.
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أيقونة جمال جديدة تشع في برلين يأيادي عربية. 
مع افتتاح مركز MS دبي بيوتي عالم الجمال والرشاقة 
بمعايير عصرية ندعوكم لتحقيق هدفكم نحو التميز 
الجمال  صناعة  باكورة  على  واإلطالع  زيارتنا  خالل  من 
نقدم  ما  بجودة  إلسعادكم  تسعى  أنامل  مع  والرشاقة 
لكم من أحدث األجهزة في أوروبا وخبراء في عالم الجمال 

والتجميل.
- تحفيز الجسم ليصنع الكوالجين من البروتين الهيكلي 

لتجديد األنسجة الضامة والجلد لتجديد الشباب.
- وداعاً لمظاهر التقدم في السن وارتخاء الجسم وتراكم 
االجهزة  أحدث  دبي  بيوتي   MS في  نستخدم  الدهون. 
الطبيعية  النتائج  ذات  والموثوقة  المجربة  العالمية 

على نحت وإذابة الدهون وشد الجسم.
Permanent Make-Up ماكياج دائم -

-  تركيب الرموش.
-  إزالة الشعر الغير مرغوب به بأحدث الطرق...




