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الدليل ـ برلين

قضية الهجرة واللجوء ما تزال محط اهتمام واسع 
خصوصا وان هذا الملف قد شهد تطورات ومتغيرات 
الداخلية في  وأعلن وزير  األخيرة  الفترة  في  مهمة 
للهجرة واللجوء، وقال  الرئيسية  وقت سابق خطته 
الداخلية،  وزارة  تخص  خطة  هي  الرئيسة  الخطة 

وستحدث تحوًل في سياسة اللجوء.
وأوضح أن الخطة المكونة من 24 صفحة “تهدف 
اللجوء  طالبي  لمنع  جديد؛  حدودي  نظام  لتدشين 
المسجلين في دول أوروبية أخرى من دخول البالد”. 
وتابع: “سننشئ على الحدود مراكز عبور يتجمع فيها 
أخرى،  أوروبية  دول  في  المسجلون  اللجوء  طالبو 
سأعمل  وأضاف  الدول”.  لهذه  إلعادتهم  تمهيًدا 
على تكوين صورة كاملة عن طبيعة التفاقات التي 
األوروبي  التحاد  في  األخرى  الدول  مع  نحتاجها 

بشأن استعادة طالبي اللجوء المسجلين في فيها.
في هذا الشأن قالت المستشارة ميركل إن حكومتها 
اللجوء  طالبي  ترحيل  وتيرة  وتسرع  ستكثف 
المتظاهرين  من  مئات  طالبها  أن  بعد  المرفوضين 
سياساتها  بسبب  بالستقالة  المتطرف  اليمين  من 
الشعور  تنامي  في  ذلك  تسبب  بالهجرة.  المتعلقة 
المناهض للمهاجرين وساهم في الدفع بحزب البديل 
البرلمان  لدخول  المتطرف  اليميني  ألمانيا  أجل  من 

في انتخابات جرت العام الماضي
المتعلق  قرارها  أن  تدرك  إنها  ميركل  وقالت 
قدرة  بشأن  مخاوف  وأثار  الناخبين  أقلق  بالالجئين 
الدولة على التصرف في األمر وعدم خروجه عن 
السيطرة. وأضافت ”أوضحت أن لدينا وضعا اآلن 
لم تحل فيه كل المشكالت خاصة فيما يتعلق بعمليات 

الترحيل التي تظل مشكلة كبيرة“. 

مزيد من الالجئين يعثرون على وظائف 
الالجئين  من  متناميا  عددا  أن  بيانات صدرت  تفيد 
مطمئنا  سيكون  الذي  األمر  وظائف  على  يعثرون 

لداعمي قرار المستشارة أنجيال ميركل . 
من  األلمانية  الشركات  تمكن  أظهرت  أرقام  كانت 
جذب مزيد من الدارسين إلى برامج التدريب المهني 
والعملي. وستغذي األرقام السجال الدائر عن تأثير 
قرار ميركل في 2015 فتح الحدود أمام أكثر من 
مناطق  من  لجئون  منهم  الكثير  مهاجر،  مليون 
ويقول  وأفغانستان.  وسوريا  العراق  في  حروب 
منتقدون مثل حزب البديل المتطرف إن المهاجرين 
يثقلون كاهل نظام الرعاية الجتماعية والقتصاد. 

األلمانية  األنباء  وكالة  أبلغ  العمل  مكتب  مدير  لكن 
أنه ل يوجد ما يدعو لإلفراط في التشاؤم بخصوص 

قدرة البلد على استيعاب العدد الضخم من المهاجرين. 
وقال ”كل هذا يمضي على ما يرام تماما“ مضيفا أن 
أرقام  ”هذه  وقال  المتوقع.  من  قليال  أفضل  األعداد 
جيدة، مع األخذ في الحسبان أيضا أن الناس يأتون 
إلى هنا ألسباب إنسانية وليس للعثور على وظيفة“. 
وأوضحت بيانات مكتب العمل أن عدد المهاجرين 
أكبر  منها  يأتي  التي  الثماني  الدول  من  الموظفين 
عدد من طالبي اللجوء زاد أكثر من 100 ألف في 
شهر مايو مقارنة مع الشهر نفسه في العام الماضي، 

ووصل العدد إلى 307 آلف.

تغيير المسار 
بإطالق  والسياسيين  األعمال  أصحاب  بعض  قام 
دعوة باسم »تغيير المسار«، وتعني في األساس أن 
لجوئهم  طلبات  رفضت  الذين  اللجوء  طالبو  يتمكن 
وذلك  للهجرة،  قانون  بموجب  ألمانيا  في  البقاء  من 
إذا حققوا مستوى جيداً في الندماج وحصلوا على 
إلى  الحاجة  دون  معيشتهم  لهم  تؤمن  عمل  فرصة 

مساعدة من الدولة.
تجدر اإلشارة إلى أن بعض األصوات في األوساط 
لجوء  طالبي  ترحيل  من  مؤخراً  شكت  القتصادية 
رغم تلقيهم تدريباً مهنياً واندماجهم في المجتمع على 
النقاش حول هذا األمر من جانب  نحو جيد. وأُثير 
والعضو  شليزفيغ-هولشتاين  ولية  حكومة  رئيس 
الديمقراطي  المسيحي  الحزب  رئاسة  مجلس  في 
هذا  ميركل  المستشارة  ورفضت  غونتر.  دانيل 
المقترح، بينما يرغب شريكها في الئتالف، الحزب 

الشتراكي، في تطبيق سياسة »تغيير المسار«.
و قالت رئيسة الحزب الشتراكي الديمقراطي أندريا 
نالس: »نحتاج إلى األفراد المندمجين على نحو جيد 
المسار عنصر  تغيير  فرصة عمل...  لديهم  والذين 

يساعد في تحقيق ذلك«.

نقص األيدي العاملة
الحكومة ستتخذ قرارا قريبا بشأن  كشف تقرير أن 
اقتراح يسهل على العمالة الماهرة من خارج التحاد 
تسعى  حيث  للعمل  ألمانيا  إلى  النتقال  األوروبي 
وقد  العاملة.  األيدي  في  حاد  نقص  لسد  الحكومة 
تكون لمثل هذه الخطط حساسية في بلد يسوده اتجاه 

مناهض للهجرة.
يهدف القتراح الجديد بشكل أساسي لتخفيف سياسة 
األوروبي  التحاد  للمتخصصين من خارج  الهجرة 
بحرية  يتمتعون  التحاد  دول  مواطني  ألن  نظرا 
العمالة  نقص  وأصبح  التكتل.  داخل  للعمل  الحركة 

الماهرة وقلة عدد الشباب المستعدين لاللتزام بتدريب 
من  العام،  أعوام ونصف  ثالثة  إلى  وظيفي، يصل 
أهم مصادر قلق مديري الشركات في أكبر اقتصاد 
الذين  الالجئين  على  آمال  ألمانيا  وتعلق  أوروبي. 
وصلوا إليها لسد الفجوة في القوة العاملة، لكن نقص 

العمالة الماهرة أبطأ العملية.
وقال مكتب العمل التحادي إن 1.2 مليون وظيفة 
أن  التقرير  وذكر  ألمانيا.  في  شاغرة  زالت  ما 
على  اتفقت  والقتصاد  والعمل  الداخلية  وزارات 
في  الماهرة  األجنبية  العمالة  من  المزيد  توظيف 
البالد. ويقترح التقرير أن تتخلى الحكومة عن إلزام 
الشركات بتفضيل المواطنين األلمان لشغل الوظائف 
الشاغرة قبل البحث عن مواطنين من خارج التحاد 

األوروبي. 
وأضاف التقرير أن القادمين الجدد لن يستفيدوا من 
لكن  الفترة،  هذه  خالل  الجتماعي  التأمين  مزايا 
مؤهالتهم  من  أقل  وظائف  في  بالعمل  لهم  سيسمح 
تحديد  إجراءات  إن  التقرير  وقال  المال.  لكسب 
ألمانيا ستكون أسرع وأسهل مضيفا أن  الكفاءة في 
الحكومة تخطط لحملة ترويجية في البلدان المختارة.

أوروبا تحذر من آثار القومية المدمرة
هذا وقد وحذرت المفوضية األوروبية من التأثيرات 
المجتمعات  على  والعنصرية«  »للقومية  المدمرة 
ذكرى ضحايا  بمناسبة  نشرتها  التي  الرسالة  خالل 
ـ  الرسالة  وأكدت  بالقارة.  الستبدادية  األنظمة 
الشعبية  التيارات  فيها  يتنامى  فترة  في  التي نشرت 
اليمينية في أوروبا ـ أن القومية تجعل الدول فقيرة 
الدائم عن  بحثها  أخالقيا، ألن  آمنة  وضعيفة وغير 
عدو وازدرائها اآلخرين وحاجتها للشعور بالسيادية 
أكثر صعوبة.  األخرى  الشعوب  التعاون مع  يجعل 
كراهية  في  النخراط  عدم  ضرورة  على  وشددت 
لها  تتعرض  التي  المشكالت  حل  أثناء  اآلخرين 

أوروبا. 

للرأي  استطالع  في  األلمان  غالبية  أيد   .. وأخيراً 
إعطاء طالبي اللجوء، الذين رفضت طلبات لجوئهم 
فرصة للبقاء في ألمانيا حال كانوا منخرطين بالفعل 

في عمل أو تدريب مهني. 
فقد أظهر استطالع للرأي ـ  نُشرت نتائجه في 22 
أغسطس ـ أن 58 بالمائة من الذين شاركوا فيه أيدوا 
ذلك، بينما عارض األمر 31 بالمائة، في حين ذكر 
4 بالمائة من الذين شملهم الستطالع أنهم ل يريدون 

تطبيق الترحيل بوجه عام.
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ألمان  المواطنين  من  بمجموعة  اجتماعه  خالل 
األلماني  الرئيس  ندد  تركية  أصول  من  وآخرين 
أو  "اإلقصاء  بـ  وصفه  بما  شتاينماير  فالتر  فرانك 
األجنبية،  أصولهم  بسبب  أشخاص  ضد  التمييز" 

مؤكدا على أنه ل يتعين على أحد إنكار أصوله.
أدان الرئيس األلماني فرانك - فالتر شتاينماير بشدة 
ممارسة اإلقصاء أو التمييز ضد أفراد منحدرين من 

أصول أجنبية.
وانتقد شتاينماير من يضع المهاجرين أو الالجئين في 
موضع شبهة قائال: "الشتباه الدائم ضد المهاجرين، 
ليس  ألمانيا،  في  عاشوها  التي  الفترة  كانت  مهما 
مهينا فقط للفرد، بل مخز لبلدنا. العنصرية والتمييز 
بديمقراطيتنا".  ويضران  اإلنسان  كرامة  يهينان 
وذكر شتاينماير أنه ل يتعين على أحد إنكار أصوله.
أو  مهاجرين  أطفال  من  باستمرار  يسمع  إنه  وقال 
أنني  أشعر  "ل  التالية:  العبارة  مهاجرين  أحفاد  من 

أنني  رغم  هنا  إلى  منتم 
مجهودا  وأبذل  هنا  ولدت 
كبيرا من أجل ذلك". وردا 
على ذلك قال أنه ل يوجد: 
ألماني  أو  ألماني  "نصف 
حقيقي أو ألماني صرف أو 
أصول  من  منحدر  ألماني 
أجنبية"، ليس هناك مواطن 
أو  األولى  الدرجة  من 

الثانية.
جدل  هناك  أن  إلى  وأشار 
استمر لفترة طويلة حول ما 

"الحقيقة  للهجرة، وقال:  بلدا جاذبا  ألمانيا  إذا كانت 
هي أن : الهجرة تحدث، ألننا نطلب باستمرار من 
أفراد القدوم إلى هنا. هذا األمر سيستمر في المستقبل 
قواعد  وضع  لذلك  الجيد  من  أنه  مضيفا  أيضا"، 

واضحة اآلن للهجرة.
يذكر أن شتاينماير أدلى بتصريحات مماثلة، عندما 
روسيا  في  القدم  لكرة  العالم  كأس  بطولة  قبل  دعا 
أوزيل  تركي مسعود  األلمانيين من أصل  الالعبين 
وإلكاي غوندوغان إلى قصر بيليفو، وذلك في خضم 
النتقادات التي تعرض لها الالعبان بسبب التقاطهما 
أردوغان.  التركي رجب طيب  الرئيس  مع  صورا 
وقال في ذلك الحين: "الوطن له أيضا صيغة جمع"، 
من  أكثر  له  يكون  أن  لإلنسان  يمكن  أنه  موضحا 
وقال:  جديد،  وطن  على  العثور  يمكنه  كما  وطن، 
"هذا ما أثبتته ألمانيا لماليين األفراد، وقد تسبب ذلك 

في إثرائنا".

العمالقة  األلمانية  "سيمنز"  شركة  رئيس  حذر 
المتخصصة في الصناعات الهندسية، جو كيزر، من 

قبول القومية والعنصرية اجتماعيا في ألمانيا.
وقال كيزر، في تصريحات إلذاعة بافاريا، إن هذا 
وعلى  القتصاد  على  وخيمة  عواقب  له  سيكون 
يقوم  ألمانيا  اقتصاد  أن  موضحا  أيضا،  شركته 
أن  إلى  مشيرا   ، المفتوحة  والحدود  التصدير  على 
ضمها  حيث  من  بالعالمية  تتسم  الكبيرة  الشركات 
ألوان بشرة وأديان مختلفة.  موظفين وعمالء ذوي 
الكثير  النازي صمت  الحكم  "إبان  كيزر:  وأضاف 
من المواطنين حتى صار من المتأخر للغاية الحديث 
عن األمر. ل ينبغي لنا السماح بحدوث ذلك مجددا 

في ألمانيا".
الكتلة  رئيسة  تصريحات  يرى  أنه  كيزر  وذكر 
اليميني  ألمانيا"  أجل  من  "البديل  لحزب  البرلمانية 
البرلمان  في  قالتها  التي  فايدل،  أليس  الشعبوي، 
عنصرية  الماضي  مايو  في  )بوندستاغ(  األلماني 
وإقصائية، مضيفا أن تلك التصريحات ذّكرته بالحقبة 
النازية، وهو ما دفعه لمعارضة هذه التصريحات في 

تغريدة.
التصريحات  هذه  لمثل  التصدي  أن  كيزر  وأوضح 
اإلنسانية،  القيم  إعالء  في صالح  يصب  العنصرية 

باإلضافة إلى رعاية المصالح القتصادية.
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قال معهد إيفو لألبحاث القتصادية، ومقره ميونيخ، 
إن من المنتظر أن يبقى فائض المعامالت الجارية 
على  العام  هذا  العالم  مستوى  على  األكبر  أللمانيا 
تقديرات  في  التجارية،  التوترات  تنامي  من  الرغم 
من المنتظر أن تجدد النتقادات لسياسات المستشارة 

األلمانية أنجيال ميركل المالية.
الدولي والمفوضية األوروبية  النقد  ويحث صندوق 
الطلب  لزيادة  المزيد  فعل  على  ألمانيا  أعوام  منذ 
الختاللت  لتقليص  كوسيلة  والواردات،  المحلي 
القتصادية العالمية، وتحفيز النمو في أرجاء أخرى. 
ومنذ انتخابه، ينتقد الرئيس األمريكي دونالد ترامب 

أيضا القوة التصديرية أللمانيا.
وتشير تقديرات إيفو إلى أن فائض المعامالت الجارية 
والخدمات  المنتجات  تدفق  يقيس  الذي  أللمانيا، 
والستثمارات، سيبقى األكبر عالميا لثالث سنوات 
متتالية في عام 2018 عند 299 مليار دولر، تليها 

اليابان بفائض قدره 200 مليار دولر.
وقال إيفو إن من المرجح أن تأتي هولندا في المركز 
الثالث بفائض في المعامالت الجارية يبلغ نحو 110 
بين  مركزا  الصين  تحتل  لم  بينما  دولر،  مليارات 
وارداتها  في  كبير  لرتفاع  نظرا  األوائل  الثالثة 

وهبوط العائدات من رؤوس األموال في الخارج.
وقال كريستيان جريمي الخبير القتصادي لدى إيفو 
”في نهاية الطرف اآلخر من الطيف، من المنتظر أن 
تبقى الوليات المتحدة صاحبة أكبر عجز في ميزان 

المعامالت الجارية بنحو 420 مليار دولر“.
إن  األلمانية  المالية  قالت وزارة  ومن جهة أخرى، 
أزمة العملة التركية تشكل مخاطر جديدة لالقتصاد 
الوليات  مع  التجارية  للخالفات  إضافة  األلماني، 
التحاد  عن  بريطانيا  انفصال  وإمكانية  المتحدة 
أكبر  ثاني  وألمانيا  اتفاقية.  إبرام  بدون  األوروبي 

مستثمر أجنبي في تركيا.
وعزا إيفو فائض المعامالت الجارية أللمانيا بشكل 
أن  المتوقع  من  حيث  التجاري،  ميزانها  إلى  كبير 
تتجاوز الصادرات الواردات بنحو 265 مليار يورو 

هذا العام.
على  الطلب  كان  العام،  من  األول  النصف  وفي 
في  خاصة  بصفة  قويا  ألمانيا“  في  ”صنع  منتجات 
دول منطقة اليورو األخرى، وأيضا في دول التحاد 

األوروبي من خارج منطقة العملة الموحدة.
وحققت ألمانيا فائضا في ميزانيتها في النصف األول 

من هذا العام بلغت قيمته 48.1 مليار يورو.
مدينة  في  أمس  التحادي  اإلحصاء  مكتب  وأعلن 
أن  مؤقتة،  بيانات  إلى  استنادا  األلمانية  فيسبادن 
والوليات  التحادية  الحكومة  موازنات  فائض 
والتأمينات الجتماعية ارتفع بذلك 2.9 في المائة .

رصد المكتب التحادي لإلحصاء، تراجًعا واضًحا 
الحكومة  من  المدعومين  اللجوء  طالبي  عدد  في 

بألمانيا في 2017 للعام الثاني على التوالي.
وأوضح المكتب أن 468 ألف شخص حصلوا على 
اللجوء  طالبي  إعانة  لقانون  وفًقا  منتظمة  إعانات 
حتى نهاية 2017، مشيًرا إلى أن هذا العدد يقل عن 
بفارق  بالمئة،   36 بنسبة   2016 في  تم رصده  ما 

728 ألف شخص.
بنسبة  أيًضا   2016 في  انخفض  العدد  أن  يذكر 
بيانات  وحسب   ،2015 بعام  مقارنة  بالمئة   25
اللجوء  المسح جميع طالبي  لم يسجل  اإلحصائيين، 

الذين يعيشون في ألمانيا.
يورو  مليار   5  .9 ألمانيا  أنفقت  إجمالي  وبشكل 
طالبي  إعانة  لقانون  وفًقا  الماضي  العام  لإلعانات 
اللجوء، بحسب بيانات المكتب التحادي لإلحصاء. 
النفقات بنسبة 38  ومقارنة بعام 2016، انخفضت 

بالمئة.

بحسب نص هذا القانون، ستضاف إلى خانتي "ذكر" 
و"أنثى" خانة ثالثة تحمل عنوان "مختلف".

ول يزال يتعين إقرار هذا النص في مجلس النواب.
وقالت وزير العدل األلمانية كاتارينا بارلي: "يجب 
أل يتعرض أحد للتمييز بسبب هويته الجنسية"، لفتة 
إلى أن هذا التحديث لقانون األحوال الشخصية كان 

يجب أن يحصل منذ زمن بعيد.
وتطبق الحكومة الئتالفية التي تضم قوى المحافظين 
بزعامة المستشارة أنغيال ميركل والقوى الجتماعية 
المحكمة  أصدرته  قرارا  بذلك  الديموقراطية، 
حتى  النواب  فيه  أمهلت  الماضي  العام  الدستورية 

"آخر 2018" لتشريع "الجنس الثالث".
وتسمح ألمانيا منذ أيار/مايو 2013 بإبقاء األشخاص 
ويمكن  فارغة  الرسمية  السجالت  في  الجنس  خانة 
للمعنيين في مرحلة لحقة من حياتهم اختيار النتماء 
خانة  على  اإلبقاء  أم  اإلناث  أو  الذكور  جنس  إلى 

الجنس بال تحديد.
بلدان أخرى في أوروبا على تشريع وجود  وتعمل 
جنس ثالث بينها هولندا والنمسا. وتشير إحصائيات 
األمم المتحدة إلى أن 0.05 % إلى 1.7 % من سكان 

العالم هم من ثنائيي الجنس.

إس  كا  "دي  األطفال  لحماية  األلماني  التحاد  أكد 
بي"، أن هناك نحو 4.4 مليون طفل يعانون الفقر 
 1.4 نحو  قدرها  بزيادة  األلمانية،  المدن  في  حاليا 

مليون طفل عما كان يُعتقد من قبل. 
من  الكبير  العدد  هذا  أن  له  بيان  في  التحاد  وأكد 
الفقراء يعد شهادة فقر لدولة غنية، مطالبا  األطفال 
الحكومة باتخاذ إجراءات حاسمة ضد فقر األطفال، 
دعم  مخصصات  لزيادة  الحكومة  خطط  معتبرا 

األطفال غير كافية تماما.
وجاء في البيان أن السبب في ارتفاع عدد األطفال 
ألمانيا هو عدم استفادة كثير من األسر  الفقراء في 

من المساعدات الحكومية.
وأوضح رئيس التحاد أنه في أغلب األحيان يعزف 
إعانات  على  للحصول  أنفسهم  تسجيل  عن  اآلباء 
للتسجيل،  البيروقراطية  المسارات  بسبب  حكومية؛ 

أو بسبب شعورهم بالخزي من ذلك.
ويستند التحاد في بياناته على رد الحكومة األلمانية 
لحزب  البرلمانية  الكتلة  من  إحاطة  طلب  إلى 
البيانات، فإن 50 في المائة فقط  الخضر. وبحسب 
على  يحصلون  الحكومية  اإلعانات  مستحقي  من 
منها  ينتفع  التي  لألطفال،  إضافية  حكومية  إعانات 

فقط نحو 850 ألف طفل دون 18 عاما.
وقال إنه بتحليل بيانات الحكومة سيكون هناك نحو 
1.4 مليون طفل غير معترف بفقرهم رسميا؛ بسبب 
عدم إدراجهم في سجل اإلعانات الحكومية، مطالبا 
بيروقراطي،  وغير  بسيط  إعانات  نظام  بتطبيق 

يضمن تأمينات اجتماعية أساسية لألطفال.

الحضانات  مصاريف  إلغاء  برلين  مدينة  أعلنت 
وأماكن رعاية األطفال، في خطوة هي األولى من 
العائالت  من  مزيدا  تجذب  أن  المتوقع  ومن  نوعها 

الشابة لإلقامة في برلين.
تلغي  ولية   16 ضمن  األولى  هي  برلين  وتعد 
مصاريف الحضانات، التي تتباين فيها نفقات إرسال 
األطفال إلى الحضانة بشكل كبير باختالف الوليات.

من  عديد  احتفال  رغم  أنه  إعالم  وسائل  وذكرت 
العائالت بتلك الخطوة التي ستوفر عليهم مئات من 
تلك  أن  يحذرون من  المنتقدين  فإن  اليورو شهريا، 
لرعاية  التحتية  البنية  بإغراق  تهدد  الطيبة  البادرة 

األطفال والتي تعاني بالفعل في برلين.
وبدأت حكومة برلين في تخفيض المصروفات منذ 
11 عاما حين بدأت بإلغاء نفقات األطفال في عامهم 
نفقات  بإلغاء  وانتهت  المدرسة،  دخول  قبل  األخير 

الحضانات التي ترعى نحو 15800 طفل.
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أكبر  بين  الخارجية  التوترات  تأثير  يتوقف  ال 
اقتصاديات عالمية على حرب تجارية فقط ، ولكنها 
الجارية  الحسابات  فى  الفائض  على  تأثيرها  يمتد 
أن  فى   ألمانيا  هنا  ونجحت  العالم،  بنوك  وأكبر 
تحتفظ بفائض الحساب الجاري أكبر بنك في العالم 
التجارية  التوترات  تزايد  الرغم من  العام على  هذا 
وزيادة انتقادات للسياسات المالية للمستشارة ميركل.

بعوامل  مدعوم  اقتصادها  قوة  على  ألمانيا  حفاظ 
بسياسة  تتعلق  خارجية  تأثيرات  له  أن  كما  داخلية 
الرئيس  وأزمة  ترامب،  دونالد  األمريكى  الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان وتأثيرها السلبى على 

اقتصاد بالده.
األوروبية  والمفوضية  الدولي  النقد  صندوق  وحث 
الطلب  لرفع  المزيد  بذل  على  ألمانيا  سنوات  منذ 
االختالل  من  للحد  كطريقة  والواردات  المحلي 
االقتصادي العالمي وتحفيز النمو في أماكن أخرى، 
بعد االنتقادات الواسعة التي وجهها الرئيس األمريكي 
دونالد ترامب لقوة التصدير األلمانية، منذ انتخابه. 

فائض خيالي
الذي   - ألمانيا  في  الجاري  الحساب  فائض  سيظل 
يقيس تدفق السلع والخدمات واالستثمارات - األكبر 
في العالم للسنة الثالثة على التوالي في عام 2018 
بمبلغ 200  اليابان  تليها   ، دوالر  مليار  عند 299 

مليار دوالر ، وفقا لتقديرات "إيفو".
الثالثة  المرتبة  في  هولندا  تأتي  أن  المحتمل  ومن 
بفائض في الحساب الجاري يبلغ نحو 110 مليارات 
البلدان  بين  الصين من  لن تكون  دوالر ، في حين 
ارتفاع  بسبب  فائضا  تشهد  التي  األولى  الثالثة 
المال  رأس  من  العائدات  وانخفاض  الواردات 

المملوك للخارج.
إن  ايفو   في  االقتصادي  جريمي  كريستيان  وقال 
الواليات المتحدة ستظل الدولة التي تعاني من أكبر 
عجز في الحساب الجاري بنحو 420 مليار يورو."

إن  األلمانية  المالية  وزارة  قالت  منفصل  وبشكل 
على  إضافيا  خطرا  تشكل  التركية  العملة  أزمة 
االقتصاد األلماني في صدارة االحتكاكات التجارية 
المتحدة واحتمال خروج بريطانيا من  الواليات  مع 

االتحاد األوروبي بدون اتفاق.
المائة  في   40 من  يقرب  ما  التركية  الليرة  وفقدت 
من قيمتها مقابل الدوالر هذا العام ، متأثرة بانفجار 
قلق  المتحدة وبسبب  الواليات  مع  متفاقم  دبلوماسي 
أردوغان  طيب  الرئيس  تأثير  بشأن  المستثمرين 
ألمانيا هي ثاني أكبر  النقدية، وتعتبر  على السياسة 

مستثمر أجنبي في تركيا.
بشكل  ألمانيا  في  الجاري  الحساب  فائض  ويعود   
كبير إلى الميزان التجاري فمن المتوقع أن تتجاوز 

الصادرات الواردات بمقدار 265 مليار يورو هذا 
العام.

في النصف األول من العام ، كان الطلب على السلع 
"صنع في ألمانيا" قوًيا بشكل خاص في دول منطقة 
األوروبي  االتحاد  أعضاء  وكذلك  األخرى  اليورو 

خارج كتلة العملة الموحدة.
في  الجاري  الحساب  فائض  قياس  المتوقع  ومن 
في   7.9 بعد  العام  هذا  المائة  في   7.8 إلى  ألمانيا 

المائة في عام 2017 ، حسب تقديرات.

صندوق النقد الدولي ينتقد ألمانيا
الجاري  الحساب  فائض  كان   ،  2011 عام  ومنذ 
حددته  الذي  المرجعي  الحد  فوق  ثابًتا  ألمانيا  في 
المحلي  الناتج  من   ٪6 بنسبة  األوروبية  المفوضية 
 ، مستمر  بشكل  تجاوزه  تم  إذا  والذي   ، اإلجمالي 

يمكن أن يتضمن توصيات للسياسة.
توازن  عدم  رسمياً  األوروبية  المفوضية  وحددت 
عام  في  األولى  للمرة  ألمانيا  في  كلي  اقتصادي 
2014 وقد أكدت هذا النقد كل عام منذ ذلك الحين، 
أن  يجب  ألمانيا  أن  اللجنة  تقول   ، توصياتها  في 
العام  لتعزيز االستثمار  تستفيد من فائض ميزانيتها 
الحقيقية  األجور  نمو  لزيادة  مواتية  ظروف  وخلق 
النقد الدولي توصيات مماثلة  ، وقد أرسل صندوق 

إلى برلين.
 وسجل االقتصاد األلمانى  تباطؤا واضحا فى النمو 
خالل الفصل األول من السنة 2018 إذ لم تتعد زيادة 
الفصل  مع  بالمقارنة  الداخلى ٪0,3  الناتج  إجمالى 
على  والواردات  الصادرات  تراجع  نتيجة  السابق 

السواء على خلفية الخالفات والمخاوف التجارية.
وإن كان االقتصاد األلمانى شهد "أطول مرحلة من 
النمو منذ 1991" مع 15 فصال متتاليا من االرتفاع 

فى إجمالي الناتج الداخلي، إال أن الفترة الممتدة من 
يناير إلى مارس هذا العام سجلت تباطؤا واضحا عن 
الفصول األربعة من السنة الماضية التى بلغت فيها 
نسبة نمو الناتج الوطنى 0.9 و0.6 و0.7 و٪0.6 

على التوالي.

الطريق اآلخر
هذا وقد دعا وزير الخارجية األلمانى، هيكو ماس، 
يستثنى  المالية  للمعامالت  جديد  نظام  إنشاء  إلى 
الواليات المتحدة، التى انسحبت من االتفاق النووى 
اإليرانى وهددت بفرض عقوبات على أولئك الذين 

يصرون على البقاء ضمن االتفاق.
 ، هاندلسبالت  نشرتها صحيفة  إفتتاحية  مقالة  وفى 
أشاد وزير الخارجية األلمانى بالعالقات القوية التى 
جمعت واشنطن وبرلين بعد الحرب العالمية الثانية، 
المتحدة  الواليات  تتجاوز  "عندما  قائال  حذر  لكنه 
األوروبيين  نحن  علينا  يجب  الحمراء،  الخطوط 

الموازنة بقدر اإلمكان".
استقالل  تعزيز  على  العمل  ضرورة  إلى  ودعا 
عن  مستقلة  دفع  قنوات  إنشاء  خالل  من  أوروبا 
الواليات المتحدة وإنشاء صندوق نقد أوروبى وبناء 
نظام "Swift" مستقل. مضيقا "الشيطان يكمن فى 
هو  الصفقة  تستمر  يوم  كل  لكن  التفاصيل  آالف 
أفضل من األزمة شديدة االنفجار التى تهدد منطقة 

الشرق االوسط."
فرنسا  األوروبيين  حلفاءها  إلى  ألمانيا  وانضمت 
والمملكة المتحدة إلى جانب روسيا والصين فى دعم 
االتفاق النووى، الذى تم توقيعه مع إيران فى يوليو 
2015، بينما انسحب منه الرئيس دونالد ترامب فى 
مايو الماضى، مما أدى إلى فرض عقوبات أمريكية 

جديدة على الدول التى تتعامل مع إيران.

رانيا فزاع
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د. أمير حمد 

عين على الالجئين

مثل عام 2015 منعطفا خطيرا في السياسة االوربية 
لغرق  بداية  عام  لالجئين.  الحدود  بفتح  واأللمانية 
الصحراء  في  الموت  أو  البحر  في  الالجئين  آالف 

وازدهار الهجرة السرية. 
إليقاف  حلوال  ايجاد  جاهدة  تحاول  أوروبا  هي  ها 
ميركل  على  الهجوم  تشن  فتارة  الالجئين،  هجرة 
تترك  وتارة   2015 عام  الحدود  فتح  لسياسة 
لألحزاب اليمينية الهيمنة على الحكم كما في ايطاليا 

والنمسا والمجر. 
تحولت الهجرة السرية من ليبيا إلى شمال المغرب 
لقرب الساحل المغربي من اسبانيا ولسهولة تسرب 
إلى  ثم  ومن  المغرب  إلى  افريقيا  غرب  مواطني 
بألف  شيطانية  دوامة  السرية.  الهجرة  عبر  اسبانيا 

رأس، يقطع رأس فينمو آخر. 
لنقرأ معا مستجدات ملف الالجئين في هذا المجال:

قضية  األخيرة  الفترة  في  االلماني  االعالم  ناقش 
الهجرة  أسباب  إلى  استنادا  جذورها  من  الالجئين 
السرية وكيفية عالجها لدعم دولهم األم بتشييد برامج 
فوق  و  البطالة  من  تخرجهم  مثال  مهنية  تدريبات 
المتمثل في اختالس  الحكام  كل شيء مقاومة فساد 

ميزانية دعم الالجئين بادئ ذي بدء. 
نقول هذا ونذكر سوريا كأهم وأبرز مواطن اللجوء 
غرب  دول  وكذلك  فيها  الناشبة  الحرب  جراء  من 
والتي  وبوركينافاسو  والنيجر  مالي  مثل  أفريقيا 
تحولت الهجرة السرية فيها إلى المغرب لقربها من 

مدينة سبته ومليلية المحتلتان وجنوب اسبانيا. 
ناقشت بعض الصحف األلمانية مثل "زود دويتشه" 
الهجرة  ملف  "فونكس"  قناة  وكذلك  فيلت"  و"دي 
وخضوعهم  بحرا  الالجئين  آالف  وغرق  السرية 
وابتزاز  واالغتصاب  العنف  الممارسين  للمهربين 
دفع  هجرة  األوروبي،  الشاطئ  لبلوغ  أموالهم 
أوروبا،  إلى  ليصلوا  ادخروه  ما  فيها كل  الالجئون 
األحوال  معظم  في  وترجيعهم  برفضهم  فيفاجئوا 
وإال موتهم غرقا أو عيشهم في أوروبا على الهامش 
كشريحة منبوذة تعاني من االضطهاد وعدم المقدرة 
على االندماج لقسوة وتسفيه المجتمع األوروبي لهم. 
يقول "إبراهيم أبو بكر كيتا" رئيس مالي بأن مشكلة 
أوروبا والالجئين ترجع إلى إهمالها ألفريقيا ، فبالده 
والقاعدة  داعش  سيطرة  من  تعاني  تزال  ال  مثال 
وبوكو حرام في الشمال والشرق، ذلك رغم وجود 
وأضاف  الناتو،  وقوات  جندي   3000 من  أكثر 
لمكافحة  إلى شبابها كطاقة مهمة  بأن بالده بحوجة 
مجددا  ويتساءل  أوروبا،  إلى  الهروب  وليس  الفقر 
الطاقة  هذه  الشباب؟،  لتشغيل  األوروبي  الدعم  أين 

المهاجرة، فكل ما تقدمه أوروبا وعود ال غير. 

على صعيد آخر تظل أوروبا تشيد حصونها وتغلق 
فإيطاليا  الالجئين،  تدفق  أمام  اثر آخر  يوما  الحدود 
"حزبي  المتطرف  اليمين  قبل  من  المحكومة  مثال 
المسؤولين  بمحاكمة  تطالب  نجوم"  وخمس  الليجا 
عن السفن الخيرية الناشطة في البحر المتوسط ـ خط 
الحياة ـ  وبعض السفن االلمانية إلنقاذ الالجئين من 
الغرق. ترى الحكومة االيطالية بأن هذه السفن تساعد 
على الهجرة السرية وان ترك الالجئين في البحر إلى 
أن يجدوا بأنفسهم حال للموت غرقا أو الرجوع إلى 
مواطنهم هو الحل األسلم لترهيب هجرات الالجئين 
حدود  أما  السرية.  الهجرة  تجارة  وإغالق  الجدد 
أوروبا الداخلية فتواجه كذلك إيقاف هجرة الالجئين 
بمراقبة الحدود والطرق السريعة والشاحنات. يقول 
مارتن سوده رئيس وزراء والية بايرن بأن ترحيل 
كل الجئ  يعني نصرا جديدا لحزبه وإشارة لنجاحه 
القادمة. وبمثل ما كرمت  البرلمانية  االنتخابات  في 
وحزب  الخيرية  والمؤسسات  الالجئين  منظمات 
الخضر واليسار ميركل بفتحها للحدود عام 2015 
لالجئين تكاتف في نقدها األحزاب الوسطى واليمين 
الالجئين  أزمة  مفجرة  اعتبروها  اذ  المتطرف، 

الراهنة. 

اللجوء ظاهرة عالمية
لوحدها  بألمانيا  الالجئين  لمرافقة  طلبا   22000
ُقدمت للسفارة األلمانية بلبنان وذلك ضمن إجراءات 
لمرافقة ذويهم  كل عام  لـ 12000 شخصاً  السماح 
وأقرب  وآباء  أمهات  هنا  والمقصود  الالجئين 
بألمانيا،  الموجودين  القصر  لالجئين  األقربين 
إجراء   FDP الليبرالي  الحزب  رئيس  لندا  انتقد 
على  يقوم  ال  العدد  هذا  أن  يرى  إذ  هذه،  السماح 
ذوي  ألهل  السماح  بدل  المقابل  في  ويرى  أساس 
الالجئين  واألطفال  المعوقين  الخاصة/  االحتياجات 
قانون  إنسانية، وضع  فقط ألسباب  بألمانيا  باإلقامة 
المؤهلة  الكوادر  وتشجيع  والهجرة  باللجوء  خاص 
أو  الزرقاء  التأشيرات  بمنحهم  بألمانيا  اإلقامة  على 

المفتوحة. 
يقول بأن ألمانيا أعطت بما فيه الكفاية من خدمات 
اجتماعية لألجانب والالجئين بل ودعمت أوروبا في 
أحرج الظروف للخروج من األزمة االقتصادية وقد 
بأعلى مرتبات  المؤهلة  للكوادر  لجلبها  الوقت  حان 
تفعل  مثلما  الستقطابهم  الحادة  للمنافسة  وتسهيالت 

كل من أمريكا وكندا وانجلترا.
بملف  كعادتها  االعالمية  الساحة  انشغلت  ما  بمثل 
الالجئين واألجانب انشغلت باستقالة "أوزيل" العب 
كرة القدم التركي األصل بالمنتخب األلماني. لم يأت 

هذا االهتمام باالستقالة لكونه العب ماهر بالدرجة 
ملف  فتح  الذي  الخطير  لتصريحه  وإنما  األولي 

االندماج من جديد. 
من  والمسؤولين  األلمان  علّي  يثني  أوزيل:  قال 
المنتخب األلماني ما ان أحرزت هدفا أو فاز المنتخب 
وأوصف كالعب ألماني جيد، وما إن خسر المنتخب 
كالعب  بوصفي  سارعوا  الملعب  في  أخطأت  أو 
تركي!  يقول لندا رئيس حزب FDP بأن خطورة 
استقالة أوزيل تفتح بالفعل ملف االندماج من جديد 
أجنبية  أصول  من  األجانب  دمج  وبالتالي ضرورة 
باالنتماء  احساسهم  وشرفية  األلماني  المجتمع  في 
هذه  مثل  في  يرى  فال    AFD أما حزب االلماني. 
األتراك  دمج  االندماج وصعوبة  فشل  إال  االستقالة 
الحرب  انتهاء  منذ  فيها  وجودهم  رغم  ألمانيا  في 
العالمية الثانية.  يقول الحزب هذا فشل ينطبق على 
المرفوضة  التسامح  ومبدأ  الالجئين  سياسة  فشل 

أصال من قبل حزبها.

أردوغان قادماً
قبل قدوم أوردغان إلى ألمانيا هذا الشهر وبعد اختياره 
والدكتاتورية،  الصالحيات  بمطلق  لتركيا  كرئيس 
دعت األحزاب األلمانية بمطالبته للتحدث إلى جاليته 
األلمانية  اإلجراءات  وإتباع  االندماج  بضرورة 
وتزكية اتفاقية الالجئين المنعقدة مع تركيا والرابطة 
األصل"  ـ"التركي  أوزديمير   يرى  األوروبية. 
اتهمه  والذي  السابق،  الخضر  حزب  ورئيس 
أردوغان بالخيانة لتركيا ـ بأن على الحكومة التركية 
رئيس  كأي  فتستقبله  وإال  أردوغان  تستقبل  أال 
عادي، فأردوغان في تقييمه "ديكتاتور" رفع سلطته 
الرأي  وحرية  المعارضة  وأخرس  حد  أقصى  إلى 
السياسيين  بالمنقلبين  تركيا  والصحافة ومأل سجون 

والمدنيين. 
مع  التعامل  ضرورة  فيرى   CDU حزب  أما 
أردوغان وتقديم النقد له في آن معا. يقول متحدث 
لم  الالجئين  أزمة  لحل  تركيا  دور  بأن  الحزب 
معها  جديدة  اتفاقية  إجراء  يستلزم  فربما  بعد،  ينته 
جانب  ومن  وأفغانستان،  سوريا  الجئين  الستقطاب 
استقطاب 1000 الجئ  ألمانيا من اآلن  بدأت  آخر 
جانب  إلى  الالجئين  شمل  لم  اتفاقية  ضمن  شهريا 
سنويا.  سوري  الجئ   20000 استقطاب  اتفاقية 
ليندا رئيس حزب FDP فيصر على 20000  أما 
الجئ سنويا ال غير وذلك ضمن اتفاقية لم الشمل، 
فالقارب امتأل كما يرى وزيادة عدد الالجئين يؤدي 
إلى كره األلمان لألجانب وعدم تمييزهم بين الالجئ 
والمقيم هنا لسنوات طويلة وتختلط األوراق فال يميز 
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بألمانيا  والعامل  والموظف  السياسي  الناشط  بين 
وبين العاطل والمعتمد على المساعدات االجتماعية 

والمتكسب منها. 
أخيرا ورد في الساحة السياسية األلمانية نقد متواتر 
لقضية  األولى  بالدرجة  ميركل النصرافها  لحكومة 
الالجئين وتجاهلها أو تدخلها الطفيف لحل المشاكل 
كقضية  الشعب  بحياة  الخاصة  األخرى  الداخلية 
وتخفيض  جديدة  مساكن  وبناء  االيجارات  تخفيض 
الفقراء  بين  الهوة  البطالة وسد  الضرائب ومحاربة 

واألغنياء. 
في هذا الصدد نذكر احتجاج المزارعين األلمان في 
هذا العام الجاف ـ أكثر األعوام جفافا منذ 100 عام 
ـ إذ طالب المزارعين بمليار يورو كتعويض لجفاف 
وتحسين  كالقمح  الحبوب  السيما  محصوالتهم، 
وضعهم قبل أن يضطروا إلى رفع أسعار منتجاتهم 
على حساب المستهلكين بألمانيا. بهدوء ردت ميركل 
بأنها  ترى  اذ  حكومتها،  إلى  الموجه  االتهام  على 
بدليل  اللجوء  جانب  إلى  ألمانيا  قضايا  بكل  تهتم 
بأنها ستعوض المزارعين بعد انتهاء موسم الحصاد 
هو  يورو  مليار  بأن  علما  من خسارتهم  تأكدت  ان 

التعويض المفترض.

توزيع االتهامات
بل  بتركه  المغرب  االسبانية  الحكومة  اتهمت 
مطاطية  وقوارب  سفن  بركوب  لالجئين  وتحفيزه 
لدخول اسبانيا لتتفاقم ازمة الالجئين  ويمنح المغرب 
السرية  الهجرة  إليقاف  للمساعدة  عالية  ميزانية 
ونشاط المهربين. يرى معظم المحللين السياسيين بل 
وبعض الحكومات األوروبية السيما بجنوب أوروبا 
دبلن  اتفاقية  الغاء  وايطاليا ضرورة  اليونان  أسبانيا 
بأول  الالجئين  تسجيل  إلزام  ـ  بالالجئين  الخاصة 
دولة أوروبية وصلوها وهي في كثير من األحيان 
بعد  إليها  الالجئين  بوصول  أوروبا  جنوب  دول 
اجتيازهم البحر المتوسط. أما الحلول المقترحة فهي 
الالجئين  ودول  االفريقية  الدول  مع  االتفاقيات  عقد 
الالجئين  لترجيع  والعراق  كأفغانستان  األخرى 

بطلباتهم  المعترف  الالجئين  وتوزيع 
على كل دول الرابطة االوروبية دون 
استثناء وفرض عقوبات على الدول 
الرافضة لهم كالمجر مثال، بهذا تكون 
أوروبا وليس أول دولة وصلوها هي 
وتوزيعهم  تسجيلهم  عن  المسؤولة 
الالجئين  عدد  انخفاض  من  بالرغم 

الذين وفدوا إلى أوروبا بهذا العام.
ما أن زار كنت رئيس وزراء ايطاليا 
ألول  أمريكا  المتطرف  اليميني 
على  ترامب  وأثنى  إال  كرئيس  مرة 
الالجئين  بإبعاد  الخاصة  سياسته 
أوال"  "ايطاليا  العنصري  وشعاره 
أوال".   ترامب"أمريكا  بشعار  احتذاء 
ميركل  ترامب  هاجم  النقيض  على 
أللمانيا الستقطابها  مدمرة  واعتبرها 
حساب  على  الالجئين  لألجانب 

االعالم  أمام  مناسبة  كل  في  وطاردها  بل  األلمان 
ثابتة  غير  مترددة  شخصيته  أن  نعم  والصحافة. 
سراعا ما يغير رأيه، يهدد ثم يصالح ويدعو من ثم 
إلى البيت االبيض كما فعل مع رئيس كوريا الشمالية 

وإيران بل وبوتين رئيس روسيا.
معتزا  ايطاليا  وزراء  رئيس  كنت  جوزيف  يقول 
بتناقص عدد الالجئين في ايطاليا وتحولهم الى اسبانيا 
بأن سياسة الدول القوية بحوجة لحدود محصنة مثل 
اليطاليا  وزراء  كرئيس  وهو  ترامب  يتبعها  التي 
سوف يستعمل الرد السريع والحاسم إليقاف الهجرة 
السرية وليس الخضوع لقرارات وإجراءات الرابطة 
بل  إلى ملعب لالجئين،  أوروبا  التي حولت جنوب 
ساعدت  التي  التقشف  سياسة  نقد  إلى  أكثر  ويذهب 
على اخراج جنوب أوروبا من االزمة االقتصادية، 
من  المتاحة  القروض  من  يمانع  لن  بأنه  يقول  اذ 
الحصار  رغم  معها  االقتصادي  والتبادل  روسيا 
هذه  األوروبية.  الرابطة  قبل  من  عليها  المفروض 

ايطاليا عضو الرابطة االوروبية المهمة .

دولة القانون
ناقش اإلعالم األلماني قضية الالجئ التونسي الذي 
والذي  بن الدن  يعمل حارسا شخصيا ألسامة  كان 
اعتبرت  وقد  تونس،  إلى  ألمانيا  من  مؤخرا  أبعد 
يقوم  ال  الالجئ  هذا  إبعاد  بأن  المختصة  المحكمة 
على أسس قانونية وطالبت بإرجاعه إلى ألمانيا خيفة 
أن يعذب في تونس. هذا كما أنه عاشر طيلة اقامته 
في ألمانيا بعيدا عن المتطرفين واإلرهابيين. ناقش 
القانون  دولة  فظهرت صورة  القضية  هذه  اإلعالم 
من جانب ومن ناحية أخرى نشوء وبروز األحزاب 
النازية والكارهة لألجانب، تقول فايدل AFD فليظل 
ومزيد  إلرهابيين  بحوجة  ليست  فألمانيا  تونس  في 

من الالجئين. 
إلى  سفر  الذي  األفغاني  الالجئ  قضية  شغلت  كما 
أفغانستان فانتحر هناك إلحساسه باإلحباط اإلعالم. 
أكمل هذا الالجئ دورات االندماج وبدأ يعمل فرحا 
تسفيره  بقرار  فوجئ  أن  إلى  ألمانيا  في  باستقراره 

وفقر  وفقره  أفغانستان  أمن  استتباب  عدم  رغم 
حزب  السيما  األلمانية  األحزاب  ناقشت  أسرته. 
CSU المسيحي المتشدد هذه القضية الحتدام الهجوم 
طمعا  لالجئين  العشوائية  تسفيره  لحمالت  عليه 
لوالية  القادمة  البرلمانية  االنتخابات  في  الفوز  في 
بايرن ، يقول متحدث حزب الخضر المعارض أن 
السكن في دور ضيقة  بألمانيا يعانون من  الالجئين 
ونائية هذا ان وجدت اصال كما أنهم ال يجتازون في 
إحساسهم  لعدم  االندماج  دورات  األحيان  من  كثير 
باألمن وتقبل األلمان لهم، هذا كما أنهم ال يجيدون 
الشركات  ألن  وحرفهم  مقدراتهم  تناسب  أعمال 
تدريبهم  في  ترغب  وال  بقاءهم  تضمن  ال  األلمانية 
حياتهم  ومسيرة  بهويتهم  المتعلقة  الكثيرة  للمخاوف 
كما  وقت  أي  في  تسفيرهم  احتمال  جانب  إلى  هذا 
الطين  زاد  سابقا،  المذكور  األفغاني  لالجئ  حدث 
منح  بعدم   CSU حزب  من  المقترح  التصور  بله 
للمأكل  صرف  شيكات  بل  يدهم  في  ماال  الالجئين 
زيهوفر  يقول  األخرى...  واالحتياجات  والمشرب 
رئيس الحزب السابق ووزير الداخلية االتحادي بأن 
الهدف من هذا االجراء تبغيض الالجئين في ألمانيا 

وإبعادهم عنها اذ شاع تصور الحياة الرغدة فيها. 

خاتمة 
 CSU حزب  بايرن  داخلية  وزير  هيرمان  يقول 
بأن الهدف من مراكز العبور (االحتجاز) هو اتخاذ 
قرارات سريعة، أما بقاء الالجئين أو تسفيرهم السريع 
وهذا ما يحدث في أغلب األحيان ألنهم قادمون من 
العمل بهذه المراكز لزج  انتُقد  دول آمنة كنيجيريا. 
الالجئين في غرف ضيقة وغير مريحة وسراعا ما 
يشتد الشجار بين الالجئين الختالف جنسياتهم، هذا 
كما يسهل اغتصاب النساء وسهولة تبادل المخدرات 
عن  هيرمان  ودافع  االساءة.  وتبادل  العنف  ويشتد 
الوصول  مراكز  بها  المقصود  قائال  هذه  المراكز 
واستالم طلبات اللجوء وفحصها ثم الفرز والتسفير. 
وتظل والية بايرن والية غير مرحبة بالالجئين بل 

واألجانب.
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عادل فهمي

أسباباً  يجدان  وميركل  بوتين  الغريب  "الثنائي 
النسخة  نشرت  العنوان،  هذا  تحت  لالبتسام"، 
للكاتب  مقااًل  "بوليتيكو"  صحيفة  من  األوروبية 
التي  المباحثات  عن  فيه  تحدث  بوسنير،  لجشوا 
أجراها الرئيس الروسي فالديمير بوتين والمستشارة 

األلمانية أنجيال ميركل في برلين.
وكان الرئيس الروسى فالديمير بوتين قد وصل إلى 
برلين لترميم العالقة الهشة مع المستشارة األلمانية 
إشكالية  تداعيات  والتخفيف من حدة  ميركل  أنجيال 

التوسع فى خط أنابيب غاز "نورد ستريم".
تناولت  قد  وميركل  بوتين  مباحثات  تكون  ال  وقد 
العاصمة  في  تمت  التي  الروسية-األمريكية  القمة 
اإليرلندية هلسنكي، ولكن ترامب كان حاضراً بقوة 

في محادثات السبب.
في المؤتمر الصحفي لبوتين وترامب في هلسنكي، 
قال األخير لوسائل اإلعالم "لست متأكدا بالضرورة 
في  هو  ستريم  نورد  أنابيب  خط  توسيع  كان  إن 
وسنناقش  اتخذوه،  قرار  هو  ال،  أم  ألمانيا  مصلحة 

األمر مع روسيا لتزويد الغاز".
ببروكسل،  الناتو  قمة حلف  أيام، وفي  وقبل بضعة 
كان ترامب قد صّرح بأن ألمانيا "خاضعة بالكامل 
لروسيا"، وتلك فهمت دعوة لأللمان "لشراء المزيد 

من الغاز الطبيعي من الواليات المتحدة".
ولكن إذا كان ترامب يأمل في تعطيل مشروع "نورد 
على  حريصان  وميركل  بوتين  فإن   ،"  2 ستريم 
كبيرة،  أهمية  على  يتكئ  المشروع  هذا  أن  إظهار 
وفي هذا السياق جاء كالم بوتين "إن ألمانيا هي أحد 

الشركاء االقتصاديين الرئيسيين لبالدنا".
تهدف  بإحصائيات  مشفوعة  جاءت  الخالصة  هذه 
الكبير  والعدد  البلدين  بين  التجارة  حجم  إبراز  إلى 

للشركات األلمانية العاملة في روسيا.

كيف يتفاهمان ؟
بوتين وميركل كل منهما يتحدث لغة اآلخر، فاألول 
عمل  الذي  هو   - بطالقة  األلمانية  اللغة  يتحدث 
كجاسوس لبالده في ألمانيا الشرقية - في حين تعلمت 
ميركل اللغة الروسية في المدرسة، لكن هذه التبادلية 
اللغوية لم تجد لها مقاربة في الشؤون الدولية التي 

تباعدت فيها رؤيتا الطرفين.
وميركل،  بوتين  بين  النظر  وجهات  في  االختالف 
على صعيد الشؤون الدولية، تّضمن اتفاقاً على عدم 
إثارة هذا االختالف، أو إبرازه على أقل تقدير، لذا 
نجد أن ميركل قبيل القمة تحدثت عن القضايا الدولية 
من  اإلعالم  لوسائل  وصلت  مقتضبة  تعليقات  في 
دون طرح أسئلة، في حين شدد بوتين على التعاون 

االقتصادي خاصة فيما يتعلق بإمدادات الغاز.

القضايا الدولية التي تناولتها ميركل كان من بينها: 
على  إيران  ودور  اليمن  في  والصراع  أوكرانيا، 
الصعيد الدولي، لكن تلك القضايا تناولتها المستشارة 

باختصار شديد.
محادثات  أجريا  وميركل  بوتين  أن  المعروف  من 
ثنائية في سوتشي في مايو/أيار، ولم يلتقيا في ألمانيا 
عام  في  القرم  جزيرة  شبه  روسيا  ضمت  أن  منذ 

.2014

خط انابيب سياسي
كلمة السر في المحادثات التي استمرت حتى وقت 
متأخر في قلعة ميسبيرغ التي تعود إلى القرن الثامن 
عشر والتي تبعد حوالي 60 كيلومتًرا شمال برلين، 
كانت تدعيم طاقة خط أنابيب نورد ستريم بخط ثالث 

ورابع في العام المقبل.
أن  يجب   ،  2 ستريم  نورد  جاء  "إذا  ميركل  قالت 

تلعب أوكرانيا دوراً في نقل الغاز إلى أوروبا".
خط  مشروع  دعمت  ألمانيا  أن  بالذكر  والجدير 
بأنها ستستخدم  االنتقادات  من  الرغم  األنابيب على 
تعتمد  دول  من  سياسية  تنازالت  كرافعة الستدراج 

على االستيراد.
رسوم  في  أوكرانيا  تخسرها  الدوالرات  ماليين  إن 
نقل الغاز إذا لم يصار إلى تفعيل شبكة توزيع الغاز 
التي تعود إلى الحقبة السوفيتية واستخدامها في نقل 
أنحاء  جميع  في  المستهلكين  إلى  الغاز  احتياطي 

أوروبا الوسطى.
عبر  الغاز  شحن  في  االستمرار  بوتين  يستبعد  ولم 
أوكرانيا، لكنه قال إن خط أنابيب نورد ستريم "هو 
مشروع اقتصادي حصري" مصمم "لتقليل مخاطر 
العبور" بالنسبة لكميات متزايدة من الغاز المسلم إلى 

ألمانيا كل عام.
وقال: "أود أن أؤكد أن الشيء الرئيس هو أن العبور 
بالمطالب  يفي   - تقليدي  أمر  وهو   - األوكراني 

االقتصادية".
غازبروم  شركة  أن  ميسبيرج  في  بوتين  وأضاف 
الغاز  من  مكعب  متر  مليار   53 سلمت  الروسية 
أللمانيا في عام 2017 بزيادة 13 بالمئة عن العام 
إلى  القدرة   2 ستريم  نورد  يرفع  وسوف  السابق. 
يسمح  مما   ، عام  كل  مكعب  متر  مليارات   110
توزيع  مركز  إلى  األلمانية  الشبكة  بتحويل  لروسيا 

ألوروبا الوسطى.

سوريا على الطاولة
وصل بوتين إلى المحادثات مع ميركل متأخرا أكثر 
له في حفل  للجدل  من 30 دقيقة، بعد ظهور مثير 
كنيسل،  كارين  النمساوية  الخارجية  وزيرة  زفاف 
مع  يرقص  وهو  الروسي  الزعيم  تصوير  تم  حيث 

العروس في منطقة ستيريا بالنمسا.
وقد قللت المستشارة األلمانية من التوقعات الخاصة 
باالجتماع، واصفة إياه بـ "اجتماع عمل" مع "عدم 

وجود نتائج محددة" متوقعة.
هناك  أن  على  الزعيمان  اتفق   ، لسوريا  بالنسبة 
حاجة إلى تدابير لدعم االستجابة اإلنسانية للصراع 
المستمر منذ سبع سنوات. وقالت ميركل: "يجب أن 
المقاتلين  أن  الحظنا  "لقد  إنسانية"،  كارثة  نتجنب 
يتراجعون، ولكن بالطبع لم يتم تأسيس نظام سلمي".
وقال بوتين "من المهم تعزيز المساعدات اإلنسانية 
يمكن  التي  المناطق  تلك  دعم  المهم  "من  لسوريا"، 

لالجئين العودة إليها من الخارج".

بوتين وميركل
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المتحدة  والواليات  أوروبا  بين  العالقات  بدت 
األمريكية في اآلونة األخيرة تتجه إلى طريق مسدود 
بين  المشترك  االهتمام  ذات  الملفات  من  العديد  في 
الجانبين، وهو ما خلق حالة من الجدال بين واشنطن 
اليورو، على  الرئيسية في منطقة  القوى  وعدد من 
رأسها ألمانيا، حيث ترى حكومة المستشارة أنجيال 
األمريكي  للرئيس  السياسية  الممارسات  أن  ميركل 
دونالد ترامب تخلق فجوة في العالقات بين البلدين.

في  تشعبت  وبرلين  واشنطن  بين  االختالف  أوجه 
العديد من الملفات الحيوية، أبرزها انسحاب الواليات 
اإليراني  النووي  االتفاق  من  األمريكية  المتحدة 
والعالقات التي تجمع ألمانيا وروسيا، باإلضافة إلى 
ما تصفه برلين بالرغبة األمريكية في السيطرة على 

االتحاد األوروبي.

الخطوط الحمراء
التليفزيون األلماني استعرض مقاال لوزير الخارجية 
رد  هاندلسبالت،  في صحيفة  ماس  هايكو  األلماني 
ذلك  في  بما  الملفات  من  العديد  على  خالله  من 
المهمة،  االتفاقيات  من  المتحدة  الواليات  انسحاب 
والضرر الذي يلحق بالمصالح األلمانية، إلى جانب 
اتهامات ترامب المستمرة على المواقف األلمانية من 

العالقات مع موسكو.
جاء  الذي  األلماني  الخارجية  وزير  مقال  وشمل 
بالمرور  المتحدة  للواليات  نسمح  »لن  بعنوان 
األخرى، وعلى  الملفات  فوق رؤوسنا«، عددا من 
الناتو،  األطلسي  شمال  حلف  تنظيم  إعادة  رأسها 
وذلك بالشكل الذي تراه واشنطن مناسًبا لمقتضيات 
السياسة الدولية في اآلونة األخيرة، وهو ما ظهر من 
خالل طلب ترامب المباشر من األعضاء بضرورة 

زيادة اإلنفاق العسكري في التحالف.
ألمانيا  بين  العالقات  أهمية  مدى  ماس  يعي 
»منذ  أنه  يعلم  وهو  المتحدة،  والواليات 
نهاية الحرب العالمية الثانية، جلبت الشراكة 
فريدة  مرحلة  ألمانيا  المتحدة  الواليات  مع 
في  تجلت  والتي  واالستقرار«،  السالم  من 
التجارة الرائجة التي كانت السبب الرئيسي 
المستوى  على  األلماني  االزدهار  في 

االقتصادي، حسب »دويتشه فيله«.

أوروبا على الخريطة
بدون  تصوره  يمكن  ال  أوروبا  عن  الدفاع 
الواليات المتحدة، وهي حقيقة أكدها التقرير 
التليفزيون األلماني، غير أن  الذي نُشر في 
الخطوط  عن  أيًضا  تحدث  الخارجية  وزير 
الحمراء التي يتم عبورها في العالقات بين 

البلدين.
في  تكون  أن  يجب  أوروبا  أن  ماس  ويرى 

وضع يمكنها من خالله أن تتمتع بثقل سياسي يعادل 
مطلقة  بسيادة  التصرف  ثم  ومن  المتحدة،  الواليات 

تحت شعار »أوروبا الموحدة«.
رؤية وزير الخارجية األلماني والتي ظهرت خالل 
جانب  من  واضحا  إعجابا  القت  الصحفي،  المقال 
تيتشو  يان  قال  حيث  والخبراء،  المحللين  من  عدد 
من مؤسسة األبحاث األمريكية: »المقالة هي دعوة 
أوروبا  ووضع  الكبير  األوروبي  المشروع  إلنجاح 

على الخريطة في النهاية«.
ألوروبا،  االستراتيجي  الموقف  تحسين  أجل  ومن 
اتحاد  إنشاء  إلى  ألمانيا  في  الدبلوماسيين  كبير  دعا 
ماس  فيه  يتفق  أمر  وهو  والدفاع،  لألمن  أوروبي 
مع ترامب، خاصة وأن زيادة اإلنفاق العسكري هو 
مساهمة  باعتباره  بشدة،  ترامب  دونالد  طلبه  أمر 
وزير  أن  غير  األطلسي،  شمال  لحلف  ضرورية 
اإلنفاق  زيادة  أن  أيًضا  يرى  األلماني  الخارجية 
الطريق  يُمهد  العسكرية  المجاالت  على  األوروبي 

لـ«مشروع أوروبي منفصل للمستقبل«.

الريادة األوروبية
تتخذ ألمانيا خطوات فعلية من أجل تأمين دور أكبر 
السياسية األوروبية خالل  الساحة  لها على مستوى 
الفترة المقبلة، وذلك بغض النظر عن مدى التطور 
الذي يصاحب عملية التفاوض بين بريطانيا واالتحاد 
القليلة  األشهر  خالل  البريكست  بشأن  األوروبي 
المقبلة، وهو األمر الذي من شأنه أن يخلق مساحة 
أكبر لبرلين من أجل توسيع نطاق دورها السياسي، 
بين  الكبرى  االقتصادية  القوة  بالفعل  أنها  سيما  ال 

الدول األعضاء بالمنظمة.

فريدة  نظرة  يشهد  الذي  الحالي،  الوقت  وخالل 
بتحمل  ُمطالبة  برلين  بدت  ألمانيا،  إلى  أوروبا  من 
الفعال  دورها  لزيادة  السياسية  األعباء  من  المزيد 
على مستوى القيادة السياسية في أوروبا، مما يضع 
األلمانية  المستشارة  كاهل  على  األعباء  من  مزيدا 
الماضي:  الشهر  ميركل،  وقالت  ميركل.  أنجيال 
»النظام العالمي يتعرض لضغوط، هذا تحد لبرلين، 
فمسؤولية ألمانيا آخذة في النمو، وهي لديها المزيد 

من العمل للقيام به«.

األزمة التركية
وألمانيا  األمريكية  المتحدة  الواليات  بين  الخالفات 
بالعديد  الماضية  القليلة  األشهر  خالل  تعزيزها  تم 
من المواقف المتباينة بين البلدين في بعض الملفات، 
أن  ميركل،  أنجيال  األلمانية  المستشارة  قالت  حيث 
اقتصاديا«،  مزدهرة  تركيا  ترى  أن  تود  »ألمانيا 
زعزعة  في  مصلحة  لديه  أحد  »ال  أن  وأكدت 

االستقرار االقتصادي في أنقرة«.
ولم يقتصر موقف برلين، على ذلك، بل دار نقاش 
وطني في ألمانيا حول ما إذا كان من المفترض تقديم 
األزمة  آثار  من  للتخفيف  لتركيا  المالية  المساعدة 

على الشركات األلمانية.

ويبقى السؤال األبرز على الساحة الدولية، هو ماذا 
ستسفر عنه األيام المقبلة بشأن العالقات بين أوروبا 
والواليات المتحدة األمريكية، ال سيما أن أكثر من 
ملف بات يُلح بقوة على الجانبين، وهو ما قد يخلق 
في  األركان  مكتمل  الدبلوماسي  الصراع  من  حالة 

الفترة المقبلة.

إبراهيم بدوي
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صبري هالل

لطالما سّوق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 
األزمات  من  تركيا  اقتصاد  منقذ  أنه  على  نفسه 
العدالة  حزبه  مع  فيه  نجح  ما  وهو  االقتصادية، 
لم  اقتصادية"  لـ"فقاعة  الترويج  عبر  لكن  والتنمية، 
تستمر طويال، وباتت على وشك االنفجار أخيرا مع 

انهيار الليرة.
حزب  بدأ   ،2002 عام  السلطة  إلى  وصوله  بعد 
أردوغان، في وضع  يتزعمه  الذي  والتنمية  العدالة 
استراتيجية جديدة لالقتصاد التركي، واستطاع تحقيق 
وخفض  األتراك  دخل  تحسين  مثل  إيجابية  أرقام 
التضخم كما سددت تركيا كل ديونها لصندوق النقد 
هذا  أن  توقعوا  خبراء  لكن   .2013 عام  الدولي 
هزة  وقوع  احتمال  إلى  مشيرين   ، يدوم  لن  األمر 
عنيفة شبيهة بتلك التي أطاحت النمور اآلسيوية في 

تسعينيات القرن الماضي.
قفزات  إلى  التركية  الفقاعة  سبب  الخبراء  ويرد 
انتشر  حيث  والعقاري،  االستهالكي  القطاعين  في 
ناهيك  السحاب،  وناطحات  التسوق  مراكز  بناء 
وجلب  الطموحة  التحتية  البنى  مشروعات  عن 
االستثمارات، عوضا عن التركيز على أسس صلبة 

وبعيدة المدى.

خلط السياسة والدين 
التركي،  الرئيس  صّعد  ووطنية،  دينية  بعبارات 
يعتبر  من  على  هجومه  أردوغان،  طيب  رجب 
أزمة  واصفاً  تركيا،  عملة  انهيار  في  السبب  أنهم 
الليرة بأنها »هجوم على االقتصاد التركي« وعلى 
»َعلَم« البالد، وكذلك »هجوم على األذان«، وتابع 
هو  األخيرة  العملة  أزمة  من  الهدف  أن  أردوغان 
اسم  أردوغان  يذكر  ولم  وشعبها«.  تركيا  »تركيع 
أي دولة أو مؤسسة بشكل مباشر لكنه أنحى باللوم 
الفائدة  لرفع سعر  الماضي على جماعة ضغط  في 
ووكاالت التصنيف االئتماني والممولين في عمليات 
أنهم سيجعلون  العملة. وتابع أن »من يعتقدون  بيع 
سيدركون  الصرف  سعر  خالل  من  تخضع  تركيا 

قريباً أنهم مخطئون«.
أردوغان  طيب  رجب  التركي  الرئيس  ويستغل 
الخالف مع واشنطن إللقاء اللوم في المشاكل الكبيرة 
التي يواجهها اقتصاد بالده على عدو خارجي، كما 
قال خبراء. وتسبب أردوغان في تقويض الثقة في 
العملة من خالل تصريحاته المتكررة التي اعتبرها 

بعض الالعبين في السوق بأنها مربكة.
وخالل األشهر األخيرة حذر محللون بأن االختالالت 
سيواجه  التركي  االقتصاد  أن  تعني  االقتصادية 
أعلنها  التي  العقوبات  قبل  حتى  كبيرة،  مشاكل 
الرئيس األمريكي. وبعد شهر من الفوز بصالحيات 
المراقبين  أردوغان  أدهش  االنتخابات،  في  جديدة 
البيرق، وزير الطاقة السابق،  بتعيين صهره براءة 
على رأس وزارة المالية الجديدة الموسعة، رغم أنه 

يفتقر إلى الخبرة في األسواق المالية..
وقالت صحيفة الغارديان في وقت سابق إن االنهيار 
األخير في قيمة العملة التركية، الليرة، بعد عامين من 
التراجع المستمر، لم يأت مفاجئا لمن يرصدون أفق 

إسطنبول وفقاعة قطاع اإلنشاءات المثقل بالديون.
النقدية  السياسة  في  اردوغان  تدخالت  وأثارت 
أجندته،  لصالح  المركزي  البنك  تركيع  ومحاولة 
على  القلق  من  بظالل  وألقت  المستثمرين  مخاوف 
عدوى  تنتقل  بأن  توقعات  وسط  الناشئة  األسواق 

انهيار الليرة إلى المصارف األوروبية.

عرض تركي!
في األثناء، على رغم رفض القضاء التركي، حتى 
أشارت  برانسون،  أندرو  القس  عن  اإلفراج  اآلن، 
إلى  األميركية  جورنال«  ستريت  »وول  صحيفة 
رفض إدارة الرئيس األميركي دونالد ترامب عرض 
تركيا اإلفراج عن القس أندرو برانسون لقاء وقف 
أميركية  بغرامات  المهدد  التركي  بنك خلق  مالحقة 
تركيا  أن  الصحيفة  ذكرت  الدوالرات.  بمليارات 
طلبت وقف التحقيق الجاري في بنك خلق الذي قد 
تفرض عليه غرامات بتهمة »مساعدة إيران« على 

تجنب العقوبات األميركية.
مسألة  تبحث  لن  إنها  قالت  األميركية  اإلدارة  لكن 
الغرامات ومسائل أخرى موضع خالف بين الجانبين 
عن  الصحيفة  نقلت  ما  وفق  برانسون،  إطالق  قبل 
رأى  المسؤول  األبيض.  البيت  في  كبير  مسؤول 
أن »حليفاً حقيقياً في حلف شمال األطلسي ما كان 

سيوقف برونسون من األساس«.

ألمانيا لن تساعد
األلمانية  المالية  وزارة  أعلنت  وقت  في  ذلك  يأتي 
على  إضافياً  خطراً  تشكل  التركية  العملة  أزمة  أن 
التجارية  الخالفات  على  عالوة  األلماني  االقتصاد 
مع الواليات المتحدة واحتمال ترك بريطانيا االتحاد 

األوروبي من دون التوصل إلى اتفاق.
أن  الشهري،  تقريرها  في  الوزارة،  أوضحت 
يتعلق  ما  ما زالت موجودة، السيما في  »األخطار 

بالغموض في شأن كيفية نجاح انسحاب بريطانيا من 
التجارية  السياسات  إلى  إضافة  األوروبي،  االتحاد 
األميركية في المستقبل«. وأضافت أن »التطورات 
االقتصادية في تركيا تمثّل خطراً اقتصادياً خارجياً 
مستثمر  أكبر  ثاني  هي  ألمانيا  أن  علماً  جديداً«، 
أكبر  األوروبي  االتحاد  يعد  التي  تركيا  في  أجنبي 

شركائها التجاريين.
مع ذلك، أّكد ناطق باسم الحكومة األلمانية أن ألمانيا 
على  لمساعدتها  لتركيا  مالي  دعم  تقديم  تدرس  ال 

التغلب على أزمة انهيار قيمة العملة. 
في  لتركيا  يرجع  األمر  أن  أيضاً  زايبرت  ورأى 
تقرير ما إذا كانت تريد طلب مساعدة صندوق النقد 
الدولي، مضيفاً أن مسألة المساعدة المالية ليست هي 

محور المحادثات بين قادة تركيا وألمانيا.

اصعب األزمات
أرجون  المعروف  التركي  الصحفي  الكاتب  قال 
باباهان بخصوص التطورات االقتصادية في تركيا 
تاريخ تركيا  “إنها أصعب األزمات االقتصادية في 
الحديث، لكن رئيسها رجب طيب أردوغان ال يكف 
من  يلزم  ما  اتخاذ  ويرفض  الحقيقة  هذه  نفي  عن 

إجراءات”.
وأفاد أن الخبراء يُجمعون على أن تركيا ستضطر 
في النهاية لطرق أبواب صندوق النقد الدولي، ومن 
شأن التأخر في سلك هذا الطريق زيادة التكلفة التي 
ستضطر تركيا لدفعها إلعادة التوازن إلى اقتصادها، 
لكنه توقع “أن صندوق النقد الدولي لن يقدم لتركيا 
قرشا واحدا ما لم تتوفر ضمانات باستقالل مؤسسات 
البنك  هو  اإلطالق  على  وأهمها  التركي،  االقتصاد 

المركزي”.
أيضا  االقتصاد األوروبي  أن  إلى  باباهان  لفت  كما 
لن يكون مستعدا لتقديم مساعدة مالية إلى تركيا تحت 
عضو  هاردت  يورجن  عن  ونقل  الظروف،  هذه 
إليه المستشارة األلمانية أنجيال  الحزب الذي تنتمي 
ميركل قوله: “إن على أردوغان تلبية مطالب ألمانيا 

لكي يتسنى له الحصول على مساعدة مالية”.
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في مفهوم القوة العظمى 

أحمد الجمال

العسكرية  القوة  األميركيين  الرؤساء  بعض  استخدم 
الدول  على  المتحدة  الواليات  إرادة  لفرض 
الدبلوماسية  استخدام  أغلبهم يفضلون  لكنَّ  األخرى. 
والمفاوضات التقليدية، أو مطالبة حلفائهم بمساعدتهم 
الحالي  األميركي  الرئيس  لكنَّ  مساعيهم.  لتحقيق 
دونالد ترامب يسلك نهجاً مختلفاً. فمنذ توليه الحكم، 
االقتصادية  األميركية  العقوبات  استخدام  إلى  يلجأ 
الوحشية والرسوم التجارية بصفٍة متكررة، ليطلقها 
يتفق  ال  الذين  واألشخاص  الدول  على  كالصواريخ 
لكنَّها  الممارسات،  يبتكرهذه  لم  وترامب  معهم.  

أصبحت خياراً أساسياً في سياسته الخارجية.
 The Guardian لصحيفة  تقرير  وحسب 
كان  وولف  توم  األميركي  الكاتب  فإن  البريطانية، 
سيضحك إذا شاهد ما يحدث حالياً. يتصرف ترامب 
وكأنَّه السيد الجديد للكون، الحاكم المطلق لألسواق 
العالمية، الذي يصدر قراراٍت تحابي البعض تجارياً 
وتعاقب البعض اآلخر من أجل مكاسب سياسية. لكنَّ 
نفوذه يتراجع على مستوى العالم. وبالنسبة للواليات 
المتحدة، ربما تُثبت حروب ترامب المالية أنَّها مكلفة 

للغاية بالفعل.

رقم قياسي لعدد العقوبات األميركية على األشخاص 
والكيانات األجنبية

فرضت وزارة الخزانة األميركية عقوباٍت على 944 
كياناً أجنبياً وأفراداً خالل 2017، وهو رقٌم قياسي. 
المفروضة خالل  العقوبات  يتجاوز عدد  ويتوقع أن 
العالم الجاري حاجز األلف عقوبة. وتدرج الواليات 
عقوبات  »برنامج   28 قائمتها  في  حالياً  المتحدة 
إلى  وبوروندي  البيضاء  روسيا  من  امتداداً  نشط« 
وحده،  فبراير/شباط  وفي  وزيمبابوي.  فنزويال 
لبنان  في  العقوبات األشخاص والشركات  استهدفت 

وليبيا وباكستان والصومال والفلبين.
ويوضح تقرير الصحيفة البريطانية أن هذه العقوبات 
فقط،  أسبوع  خالل  ففي  العقوبات.  من  مزيداً  تُولد 
صدرت عقوبات ضد شركات صينية وروسية بعد 
اتهامها بخرق حظٍر سابق مفروض على التجارة مع 

كوريا الشمالية.
التي  المال"  "حروب  بـ  وصفها  يمكن  ما  أصبحت 
يشنها ترامب ممتدًة حالياً عبر مساحاٍت شاسعة من 
ووصواًل  وأوروبا  كندا  من  بدء  األرضية،  الكرة 
إلى روسيا والصين. ونظراً إلى التوجهات الحالية، 
ستكون أي دولة لم تتعرض للهجوم االقتصادي الذي 

تشنه الواليات المتحدة استثناًء للقاعدة قريباً. 
إذ  ترامب،  استهدفها  التي  الدول  آخر  تركيا  وتعد 
تراجعت عملتها في أعقاب فرض الواليات المتحدة 
قرار  وجاء  مفاجئة.  جمركية  ورسوٍم  لعقوباٍت 
طيب  رجب  التركي  الرئيس  وصفه  الذي  ترامب، 

أردوغان بـ "طعنٍة في الظهر"، في أعقاب إصدار 
العقوبات ضد روسيا على خلفية  حزمة جديدة من 
سكريبال  سيرغي  الروسي  الجاسوس  قتل  قضية 

بغاز األعصاب في مدينة سالزبوري البريطانية.
ويعد وضع روسيا غريباً في ما يتعلق بتلك المسألة. 
جزيرة  شبه  ضمت  أن  بعد  البداية  في  ُعوقبت  إذ 
تمثل  التقديرات،  لمعظم  ووفقاً   .2014 في  القرم 
روسيا التحدي الدولي األكبر لمصالح وقيم الواليات 
العقوبات  يعارض  ترامب  أنَّ  يبدو  لكن  المتحدة. 
في  األميركية  الخارجية  وزارة  عنها  أعلنت  التي 
قضية سكريبال. ورغم هذا، من المقرر تطبيق هذه 

العقوبات في هذا الخريف.
وكانت إيران هدفاً حديثاً لحروب المال التي يشنها 
ترامب. فبعد أن تنصل من االتفاق متعدد األطراف 
ترامب  هاجم  النووية،  إيران  أنشطة  يقلص  الذي 
النظام  والمالية. وتال هذا  التجارية  مصالح طهران 
المصرفي اإليراني، فضاًل عن فرض حصاٍر على 

صادرات البالد النفطية.
وعند فرض أي عقوباٍت على دول أجنبية، يتصرف 
ترامب دون أي إخطاٍر مسبق أو أي محاولة إلجراء 
محادثاٍت جادة. لقد أصبحت طريقة عمله معروفة: 
عرٌض  يأتي  وبعدها  عقاب.  ثم  وتهديد،  صياح 
متسامح للحديث بشكٍل منفرد مع الخصم مثلما حدث 

مع كوريا الشمالية واالتحاد األوروبي.
استخدام المال كسالٍح يعد أمراً منطقياً للغاية بالنسبة 
ورجل  عقاري  كمطوٍر  خبرته  فبحسب  لترامب. 
بالنسبة  ويدور.  يتحرك  العالم  المال  يجعل  أعمال، 
يُعد العالم مجرد سوق واحد كبير، حيث المال  له، 
عقد  إلى  ترامب  يهدف  لذا،  السلطة.  صاحب  هو 

صفقٍة وليس التسبب في خالف.
يتبعه  الذي  والسنت«  »الدوالر  منهج  ويعكس 
التي  المتحدة  الواليات  مبادئ  األميركي  الرئيس 
ربَّته، إذ ال يعلو المال أهميًة سوى اإلله في بلٍد ُسمي 

وصّرح  المحتالين«.  »ببلد  سابقاً 
األميركي  الرئيس  كوليدج،  كالفن 
عام  في  شهيرة  بمقولٍة  األسبق، 
1925، تفيد بأنَّ »العمل الرئيسي 

للشعب األميركي هو التجارة«.

"األفعى الحاكمة«
 The مجلة  في  له  مقالٍة  وفي 
 ،American Conservative
تشبيه  ماسيوترا  ديفيد  الكاتب  ذكر 
للهوس  ويتمان  والت  الشاعر 
التجاري والربح  بالغزو  األميركي 
التي  الساحر  "أفعى  بـ  المالي 
األخرى".  األفاعي  كل  التهمت 

وفي هذا التشبيه، يكون ترامب هو األفعى الحاكمة.
وبالنظر إلى هذا السياق، يمكن فهم الغرض المعلن 
الجمركية  الرسوم  وحرب  ترامب  عقوبات  من 
بسهولة، وهو حماية الشركات األميركية من المنافسة 
التي  اإلجراءات  سبب  يفسر  فهو  العادلة«.  »غير 

اتُِخَذت ضد االتحاد األوروبي والمكسيك وكندا.
ومما يعد تناقضاً أنَّ العولمة، التي يعارضها ترامب، 
هي ما منح الواليات المتحدة هذا النفوذ المالي الهائل.
بين  األقوى  االقتصادية  الضربة  الصين  وتلقت 
الدول التي يستهدفها ترامب. ففي شهر يوليو/تموز، 
فرضت واشنطن رسوماً جمركية بنحو 25٪ على 
بقيمة  أخرى  الصينية. وستُفرض رسوماً  الواردات 
16 مليار دوالر خالل أسابيع إذا لم تحرز المباحثات 
المقررة أي تقدم. ومنذ 50 عاماً فقط، لم تكن لدى 

الواليات المتحدة مثل هذه القوة التجارية.
لحروب ترامب المالية أهداٌف استراتيجية وسياسية 
الرئيسي في تعزيز سيطرة  الهدف  إذ يكمن  أيضاً، 
الواليات المتحدة على االقتصاد العالمي. ويعد تهديد 
الرئيس األميركي بمعاقبة الشركات األوروبية التي 
منهج  على  مثااًل  إيران  مع  تجارية  أنشطًة  تمارس 
نفوذها  نطاق  توسيع  إلى  الرامي  األميركية  اإلدارة 

التجاري.
ممارسة  إلى  الرامية  خططه  تنفيذ  في  ويساعد 
أنَّ  حقيقة  األخرى  الدول  على  اقتصادية  ضغوٍط 
في  النقدي  لالحتياطي  الرئيسية  العملة  هو  الدوالر 
العالم. وتمارس الشركات متعددة الجنسيات أنشطتها 
باستخدام الدوالر، وتعتمد غالبية االقتصادات الناشئة 
يرفع  عندما  لذا،  بالدوالر.  المقومة  القروض  على 
الفائدة،  أسعار  األميركي  الفيدرالي  االحتياطي  بنك 
مثلما يُتوقع اتخاذ هذا القرار مرًة أخرى في الشهر 
الديون.  وخدمة  االقتراض  تكلفة  ترتفع  الحالي، 
وبالنسبة لسياسات ترامب منعدمة المبادئ، يعد هذا 

اإلجراء أداًة سياسية أخرى قوية.
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عن حقوق المرأة في اإلسالم تقول الدكتورة فاطمة 
والشريعة  المرأة  قضية  أن  هي  المشكلة  نصيف:" 
من  عليها  للحكم  معرضة  أصبحت  اإلسالمية 
أحكام  على  اإلطالع  ودون  يعرفونها  ال  أشخاص 
بعض  اإلسالمية....فقط سمعوا  الشريعة  في  المرأة 
هذه  نتيجة  المضللة  المؤتمرات  وأقاموا  األقاويل 
األقاويل واستندوا على روايات من نساء وقع عليهن 
الظلم بسبب ممارسات خاطئة ما أنزل الله بها من 

سلطان". 

قضية المرأة 
هي قضية األمس واليوم وغداً وسوف تستمر هذه 
القضية ألن أعدائنا عرفوا من أين تؤكل الكتف ومن 
أين يمكنهم اختراق الجدار القويم لألسرة اإلسالمية 
التركيز  وبدأ  المؤتمرات  بدأت  1979م  عام  ومن 

على المرأة المسلمة والعربية المظلومة....
بد  ال  الغرب  في  المرأة  حال  أتحدث عن  أن  وقبل 
من أن نعرف أن المرأة المسلمة لو اعتبرت نفسها 
الوحيد  ليس  الرجل  أن  تعلم  أن  فيجب  مظلومة 
قامت  التي  األم  هي  ألنها  الظلم  هذا  المسؤول عن 
على تربيته وألنها ال تعرف حقوقها لكي تدافع عنها 
وال تدرس شريعتها التي تمنحها حتى الحق ألن تقف 
والشرع  بالحجة  حقوقها  عن  وتدافع  القاضي  أمام 
مكان  وكأنها  المحكمة  اليوم من دخول  تتمنع  لكنها 

نخشى على المرأة منه. 

الحقوق المكفولة للمرأة المسلمة 
في اإلسالم الرجل والمرأة سواء يكمل أحدهما اآلخر 
والمرأة لها حق التعبير والتعليم والعمل وغيره من 
يستخدم  نقاط  ثالث  هناك  اإلنسانية....لكن  الحقوق 
اإلسالم  بظلم  ليتشدقون  بحقيقتها  جهلنا  المغرضون 

للمرأة وسأذكر هذه النقاط:

ـ  للذكر مثل حظ األنثيين 
نظام المواريث في اإلسالم نظام غني جدا وعادل فقد 
وضعه خالق هذا الكون الذي ال يمكن أن يظلم.....

ومن جهلنا وغفلتنا عن دراسة هذا النظام ال نعرف 
منه إال(للذكر مثل حظ األنثيين) مع العلم أن اإلسالم 
منح الرجل مثل حظ األنثيين في أربع حاالت فقط 
المرأة  المرأة.....ومنح  على  المنفق  هو  فيها  يكون 
عشر حاالت ترث فيها مثل الرجل أو أكثر منه أو 

حتى حاالت  ترث هي فيها وال يرث الرجل....
والغريب أن حاالت وراثة الرجل اكبر من نصيب 
المرأة هي وحدها التي برزت مع  أنها األقل وتدخل 
للمواريث  دارسين  وال  مؤهلين  غير  أشخاص  فيها 
في النظام اإلسالمي يهاجمون أو يدافعون ألغراض 

البقية  ويتركون  يرغبون  ما  ويأخذون  نفوسهم  في 
مثل الذي يقول(ال تقربوا الصالة) ويترك بقية اآلية 
أردنا  إذا  متكامل  كل  يصلي...والشريعة  ال  حتى 
مناقشة أحكامها فالبد أن ندرسها من جميع الجوانب 
لنكن على علم بما نتحدث عنه....فأعداء اإلسالم هنا 
تمسكوا بحكم واحد يساعدهم على إبراز ظلم المرأة 
كما يزعمون وتركوا جميع األحكام التي تمنح المرأة 
أنفسنا  ونحن  الرجل  من  أكثر  الميراث  من  نصيب 
الشريعة  تفاصيل  عن  نبحث  ال  ألننا  ذلك  صدقنا 
ونكتفي  هناك  ومن  هنا  من  نسمع  بما  نكتفي  بل 
الشريعة  بأحكام  لهم  عالقة  ال  أشخاص  باجتهادات 

اإلسالمية. 

بشؤون  قام  القوامة:  معنى   .. والطالق  القوامة  ـ 
زوجته وشؤون أسرته. 

في علم اإلدارة: الصالحيات على قدر المسؤوليات 
بمعنى أن صالحيات اإلدارة يتسلمها الشخص الذي 
يتحمل الجزء األكبر من المسؤوليات ويكون واجب 
حق  للرجل  اإلسالم  منح  بها....وعندما  القيام  عليه 
بها  القيام  يفترض  مسؤوليات  عليه  فرض  القوامة 
عنه  تسقط  أسرته  على  ينفق  لم  فان  النفقة  وهي 
هي  أنها  حال  في  عنه  بدال  لزوجته  وتحق  القوامة 
اإلسالم  سماحة  هنا  األسرة....ونرى  على  المنفق 
وتكريمه للمرأة بأن جعل األساس تكريمها وكفل لها 
من ينفق عليها ومنحه الحق الطبيعي بالقوامة الذي 
المدير في علم اإلدارة ومع ذلك يخرج  يعادل حق 
إلينا أعداء الدين بمزاعم تفضيل الرجل على المرأة 
ويستخدمون القوامة كدليل على ذلك مع أنها وضعت 

بقيود ولها شروط ومسببات....
واألهم أنها لم يكن مقصود بها في اإلسالم تفضيل 
أحدكم)  يقول(أمروا  والحديث  المرأة  على  الرجل 
وليس أفضلكم، وفي نظام األسرة المسلمة من ينفق 
بأي  اإلنسانية  المساواة  تلغي  ال  يشرف....والقوامة 
حال من األحوال وهذا ما يمكننا أن ندركه بالوعي 

والتمعن في أحكام الشريعة...
الرجل  بيد  كونه  من  البعض  فيستاء  الطالق  أما 
على  ويطردها  زوجته  الرجل  يطلق  أن  ويحصل 
رأسها  مطأطأة  فتخرج  المنزل  من  المثال  سبيل 
أن  قال  بالظلم....لكن!!!...من  اإلحساس  ويعذبها 
الرجل يحق له ذلك؟؟؟ عندما تقبل امرأة بطردها من 
الزوجية دون وجه حق فهي جاهلة بحقوقها  منزل 
وجهلها ليست خطيئة تلصق باإلسالم فلو كانت تعلم 
عن الحكم الصحيح لعرفت كيف تطالب بحقها بعد 
الشريعة....إلى  لها  حفظتها  التي  ونفقتها  الطالق 
لها لكن في  الخلع فهو  المرأة  جانب ذلك لو طلبت 
واقع األمر تحصل محاوالت تأخير تنفيذ هذا الحكم 

لمنحها فرصة مراجعة النفس وكثيراً ما تعود المياه 
لمجاريها بين األزواج بعد فترة تساعد على تصفية 

النفوس ومراجعة الحسابات. 

ـ تعدد الزوجات 
يقع  ظلم  أكبر  القضية  هذه  يعتبر  الغرب  بالطبع 
حقيقتها  عن  نتحدث  أن  وقبل  المسلمة  المرأة  على 
فلنستعرض ما يعترف به المجتمع والعلماء عندهم: 
(كارول بوتين) مؤلفة كتاب (رجال ليس بوسعهم أن 
يكونوا مخلصين) تقول 70٪ من الرجال في الغرب 
يخونون زوجاتهم.  (كيرك دوجالس) الممثل الشهير 
كان يفتخر أن له ألف عشيقة وتؤكد الصحافة أن له 
كاراماسو)  (جورج  محرمة.  عالقات  من  ولد   42

نمر السياسة الفرنسية له 600 عشيقة. 
هذه أمثلة فقط لتفاخرهم بالخيانة وتعدد العشيقات....
لكن األهم أنهم توصلوا في دراسة نفسية جديدة إلى 
الذي  الرجل  على عكس  العاطفة  أحادية  المرأة  أن 
تسمح له عاطفته بالتعدد....لكن التعدد المباح بالنسبة 
التعدد في غير إطار...وهو التعدد الذي ال  لهم هو 
يكفل للمرأة أي حق بل يستعبدها الرجل ويقيم معها 
عالقة غير رسمية ويسلب زهرة حياتها ثم يرمي بها 
خارج قلبه وحياته وقد يتسبب ألسرته في أمراض 
خطيرة تنتقل إليه واليهم من العالقات المحرمة إلى 
أكثر  الذين ال يعترف بهم في  السفاح  جانب أطفال 

األحيان. 
أما اإلسالم عندما شرع التعدد فكان على علم بطبيعة 
الرجل ولم يغفل المرأة فقيد الرجل بمسؤوليات تجعله 
ومراعاة  وااللتزام  عليه  واإلنفاق  بيت  بفتح  مجبر 
حقوق كل زوجة لتستقيم المحافظة على نظام األسرة 
بالتساوي....وقد  المرأة األولى والثانية  ويحفظ حق 
الزوجة  ألنها  ربما  بذلك  تقتنع  ال  من  هناك  يكون 
التي  األخرى  المخلوقة  أليست  سؤالي  لكن  األولى 

يتزوجها الرجل امرأة مثلك؟؟ 
الواقع  ألن  ورغباتنا  مواقعنا  وفق  نحكم  نحن  إذن 
الثاني  بالزواج  العدل  يجدون  نساء  هناك  أن  يؤكد 
المرأة  نلوم  أن  ذلك فالبد  أردنا مؤاخذته على  وان 
الثانية التي يرتبط بها وهي  معه ألنها هي الزوجة 
لها نفس طبيعتنا وتكويننا النفسي....البد أن نعترف 
أن هناك استغالل غير صحيح لهذا الحق من بعض 
الخاطئ   بتطبيقهم  أو  بهم  هنا  الخطأ  لكن  الرجال 
للشرع،  وال احد معصوم من الخطأ لكن إدراكهم 
الصعبة  لشروطها  وتحقيقهم  التعدد  من  للحكمة 
والتزامهم بقيودها أمر واجب ومعرفتنا نحن النساء 
بها يجعلنا قادرات على حفظ حقوقنا والمطالبة بها 

كما وردت حتى ال يقع علينا الظلم بسبب جهلنا. 
ـ  المتعارف عليه أن المرأة ال تكون حاضرة في عقد 

محمد عبد المنعم 
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الزواج وينوب عنها ولي أمرها فهل هذا صحيح؟ 
ال، هذا من ضمن العادات والتقاليد التي يجب نبذها 
وكما ذكرت البد من أن تضع هي شروط العقد أن 
برأيها في كل شيء  وجدت وتطلب مهرها ويؤخذ 
أوقعته  التي  هي  ظلم  من  بعد  فيما  تتشكى  ال  حتى 

على نفسها بتفريطها في حقها منذ البداية.

النساء في العالم اإلسالمي
ـ تالحظ  أفسانة  نجم أبادي األستاذة المشاركة في 
كلية دراسات النساء بكلية برنارد أن إيران شهدت 
ازدهارا خارقا للنتاج النسوي الثقافي والرياضي منذ 
إمكانيات  نشوء  وترى  العشرين،  القرن  تسعينات 

وآفاق نسوية جديدة وصياغات جديدة لإلسالم.
القيادية في  المحدثة  الدول  بين  ـ وتعتبر مصر من 
ميالد  نفسه  الوقت  في  وشهدت  اإلسالمي،  العالم 
نشوء  ثم  العشرينات  في  المسلمين  اإلخوان  جماعة 
ضحيتها  ذهب  التي  المتشددة  اإلسالمية  الجماعات 
ميرفت حاتم  السادات. وترى  أنور  السابق  الرئيس 
السياسية بجامعة هوارد في واشنطن  العلوم  أستاذة 
بين  الراهن  النقاش  في  مهم  بدور  يقمن  النساء  أن 
حول  المتنافسة  واإلسالمية  العلمانية  الطروحات 

الدولة والمجتمع المدني.
وقد استفادت أقلية من النساء من البرامج التحديثية 
عبد  جمال  األسبق  المصري  الرئيس  بها  قام  التي 
ومشاركة  وتعليمية  مهنية  مجاالت  في  الناصر 
رمزية في المواقع المهمة، ولكن عبد الناصر رفض 

بإصرار تغيير قانون األسرة. 
ـ ويقدم األردن حالة دراسة متميزة عما هو موجود 
أستاذة  براند  لوري  وترى  العربي،  العالم  في 
العالقات الدولية بجامعة جنوب كاليفورنيا أن وضع 
النساء في األردن تحدده ظروف اقتصادية وسياسية 
ورغم  الدينية.  التقاليد  إلى  باإلضافة  واجتماعية 
التعليم المتقدم الذي حصلت عليه المرأة في األردن 
فإنها مازالت مهمشة في مؤسسات المجتمع المدني 

وعمليات اتخاذ القرار.
وهي  منتخبة  امرأة  حكمتها  باكستان  أن  وبرغم  ـ 
دورها  يختلف  ال  المرأة  فإن  بوتو،  بينازيرعلي 

وواقعها عنه في سائر أنحاء العالم اإلسالمي.
العالم  في  محافظة  األكثر  فهي  الخليج  دول  وأما  ـ 
كل  في  الجارية  التحديث  عمليات  رغم  اإلسالمي 
وبقيت  والتوظيف.  التعليم  في  والتوسع  القطاعات 
المستفيدات الرئيسيات من برامج تحديث المرأة هن 
التعليم  في  أكبر  نخبة حضرية حصلن على فرص 
اإلسالمية  الحركات  واجتذبت  والوظائف،  العالي 

نسبة عالية من النساء عن طواعية وقناعة.
إن المجتمعات اإلسالمية تواصل منذ قيام أول مجتمع 
ومكانها  هوياتها  تعريف  المنورة  المدينة  في  مسلم 
العشرون  القرن  شهد  وقد  الدولي.  المجتمع  في 
جديدة  خريطة  أنتجت  كبرى  وانتقال  تحول  فترة 
واالقتصادية  السياسية  جوانبه  في  اإلسالمي  للعالم 

واالجتماعية والحضارية الدينية.
حيوية  المعاصرة  اإلسالمية  الصحوة  أثارت  وقد 
الجنوسة  وبخاصة  القضايا،  هذه  من  لكثير  أكبر 
المجتمع. وظلت هذه  النساء وأدوارهن في  ووضع 
القضية موضع كفاح لم تحسم فيه األوضاع والنتائج، 
السياسية  الوسطى والسلطات  الطبقات  فهي معركة 

واالقتصادية والهوية والعقيدة أيضا.

حقوق المرأة في اإلسالم
مع ظهور اإلسالم وانتشار تعاليمه السامية، دخلت 
حياة المرأة مرحلة جديدة بعيدة كل البعد عما سبقها. 
ومتمتعة  مستقلة  المرأة  أصبحت  المرحلة  هذه  في 

بكل حقوقها الفردية واالجتماعية واإلنسانية.
واجبات  من  عليها  ما  تعادل  بحقوق  تتمتع  فالمرأة 
ثقيلة في المجتمع، يقول تعالى: (ولهن مثل ما عليهن 
بالمعروف) وقد اعتبر اإلسالم المرأة كالرجل: كائناً 
ذا روح إنسانية كاملة، وذا إرادة واختيار، ويطوى 
الخلقة،  هدف  هو  الذي  تكامله  طريق  على  طريقه 
في  معاً  والمرأة  الرجل  تعالى  الله  خاطب  ولذلك 
بيان واحد حين قال: (يا أيها الناس... ويا أيها الذين 
وعلمياً  وأخالقيا  تربوياً  منهجاً  لهما  ووضع  آمنوا) 
كما  اآلخرة  في  الكاملة  األبدية  بالسعادة  ووحدهما 
جاء في قوله تعالى: (ومن عمل صالحاً من ذكر أو 

أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة).
وأكد أن الجنسين قادران على انتهاج طريق اإلسالم 
للوصول إلى الكمال المعنوي والمادي لبلوغ الحياة 
وهو  أنثى  أو  ذكر  من  صالحاً  عمل  (من  الطيبة: 
أجرهم  ولنجزينهـــم  طيـــبة  حياة  فلـنحيينه  مؤمن 

بأحسن ما كـــانوا يعملون). 
حراً،  مستقاًل  انساناً  كالرجل  المرأة  يرى  فاإلسالم 
القرآن  من  عديدة  مواضع  في  جاء  المفهوم  وهذا 
رهينة)  كسبت  بما  نفس  (كل  تعالى:  كقوله  الكريم 
ومع  فعليها).  أساء  ومن  فلنفسه  صالحاً  عمل  (من 
قوانين  أمام  متساويان  والرجل  فالمرأة  الحرية  هذه 
واحد  كل  فاجلدوا  والزاني  (الزانية  أيضا:  الجزاء 

منهما مائة جلدة... ). 
واالختيار،  اإلرادة  يستلزم  االستقالل  كان  ولما 
الحقوق  جميع  في  االستقالل  هذا  اإلسالم  قّرر  فقد 
الممارسات  ألوان  كل  للمرأة  وأباح  االقتصادية 
المالية، وجعلها مالكة عائدها وأموالها، يقول تعالى: 
مما  نصيب  وللنساء  اكتسبوا  مما  نصيب  (للرجال 
ال  (كسب)  لكلمة  خالفاً  (اكتساب)  فكلمة  اكتسبن) 
تستعمل إال فيما يستفيد اإلنسان لنفسه ولو أضفنا إلى 
هذا المفهوم القاعدة العامة القائلة: (الناس مسلطون 
على أموالهم) لفهمنا مدى االحترام الذي أقّره اإلسالم 
للمرأة بمنحها االستقالل االقتصادي، ومدى التساوي 

الذي قّرره بين الجنسين في هذا المجال. 
المجتمعات  نظر  في  المرأة  نجد  ذلك  عكس  على 
الحقوق  جميع  في  الشخصيّة  مستقلة  غير  الغربية 
استمر  وقد  واالجتماعية،  والسياسية  االقتصادية 
القرون  حتى  المجتمعات  من  قسم  في  الوضع  هذا 

األخيرة.

 586 سنة  في  وبالضبط  النبوية  البعثة  قبل  فمثاًل 
عقد في فرنسا مؤتمر دار النقاش فيه حول استحقاق 
وكانت  ذلك؟  تستحق  ال  أم  إنسانا  تعتبر  أن  المرأة 
النتيجة أن اعتبر المرأة إنسانا ولكنها خلقت لخدمة 

الرجل فحسب.
بتقدميته،  المشهور  الفرنسي  المدني  القانون  وفي 
المتعلقة  المثال: نشير إلى بعض فقراته  على سبيل 
بالشؤون الماليّة للزوجين: يستفاد من المادتين 215 
إذن  بدون  تستطيع  ال  المتزوجة  المرأة  أن  و217 
زوجها وتوقيعه أن تؤدي أي عمل حقوقي، وتحتاج 
في كل معاملة إلى إذن الزوج، هذا إذا لم يرد الزوج 

أن يستغل قدرته، ويمتنع عن اإلذن دون مبّرر.

يتصرف  أن  للرجل  يحق   1242 المادة  وحسب 
بأي  والرجل  المرأة  بين  المشتركة  بالثروة  لوحده 
شكل من األشكال، وال يلزمه استئذان المرأة بشرط 
لزمت  وإال  اإلدارة.  إطار  في  التصرف  يكون  أن 
موافقة المرأة وتوقيعها. وفي المادة 1428 إن حق 
إلى  موكول  بالمرأة  الخاّصة  األموال  جميع  إدارة 
الرجلـ  على أن المعاملة الخارجة عن حدود اإلدارة 

تتطلّب موافقة المرأة وتوقيعها....

المساواة بين الرجل والمرأة 
عن  نتكلم  أن  علينا  فيتعين  المساواة  عن  تكلمنا  إذا 
أن  فيها  يتصور  التي  والمجاالت  المساواة،  نطاق 

تكون هناك مساواة بين الرجل والمرأة؟
للنفس  الخلقة  بأصل  تتعلق  المساواة  كانت  فإذا  ـ 
البشرية فهذا أمر مقبول ومتصور، يقول الله تعالى: 
"َيا أَيَُّها النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخلََقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة 
الله  بيََّن  حيث  "النساء.  َزْوَجَها".سورة  ِمْنَها  َوَخلََق 
تعالي أنه برغم أن النفس اإلنسانية منها ذكر ومنها 
أنثى، إال إنها من نفس واحدة، ويقول أيًضا: "َيا أَيَُّها 
ُشُعوًبا  َوَجَعْلَناُكْم  َوأُْنَثى  َذَكٍر  ِمْن  َخلَْقَناُكْم  إِنَّا  النَّاُس 
يتساوى  الخلقة  أصل  قضية  إذن  لَِتَعاَرُفوا".  َوَقَباِئَل 
فيها الرجل والمرأة، ويقول الرسول صلى الله عليه 
أي  وشقائق  الرجال".  شقائق  النساء  "إنما  وسلم: 

اشتقت من الرجل.
ناحية  من  المساواة  مسألة  إلى  نظرنا  إذا  أيًضا  ـ 
"َمْن  تعالى:  الله  يقول  المساواة،  فتجوز  التكليف، 
َفلَنُْحِيَينَُّه  ُمْؤِمٌن  َوُهَو  أُْنَثى  أَْو  َذَكٍر  ِمْن  َعِمَل َصالًِحا 
َكانُوا  َما  ِبأَْحَسِن  أَْجَرُهْم  َولََنْجِزَينَُّهْم  َطيَِّبًة  َحَياًة 

َيْعَملُوَن".
حقوق  مع  المرأة  حقوق  بين  اإلسالم  ساوى  وقد 
الَِّذي  ِمْثُل  "َولَُهنَّ  تعالى:  الله  قول  فنجد  الرجال، 
َواللَُّه  َدَرَجٌة  َعلَْيِهنَّ  َجاِل  َولِلّرِ ِباْلَمْعُروِف  َعلَْيِهنَّ 

َعِزيٌز َحِكيٌم".
العالقة  إلى  المرأة  نظرة  كيفية  إلى  ينقلنا  هذا  ـ 
التكاملية بينها وبين الرجل، حيث قال الله في العالقة 
بينهما: "ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواًجا 
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة"، ولم يجعل 
الله بينهما تصارع وال تنافس، وإنما مودة ورحمة، 
إًذا فهي عالقة تكاملية ويقول الله تعالى: "ُهنَّ لَِباٌس 

لَُكْم َوأَْنتُْم لَِباٌس". سورة "البقرة": اآلية (187).
َعَمَل  أُِضيُع  "أَنِّي ال  قوله:  في  أيًضا  وهناك عالقة 

َعاِمٍل ِمْنُكْم ِمْن َذَكٍر أَْو أُْنَثى َبْعُضُكْم ِمْن َبْعٍض".
واإلسالم أعطى الكثير من الحقوق للمرأة مثل عقد 
كما  الزوج،  اختيار  حرية  لها  أن  حيث  الزواج، 
شرع لها المهر والذي يقول فيه الله: "َوآَتُوا النَِّساَء 

َصُدَقاِتِهنَّ ِنْحلًَة".
ونجد هنا الكلمة مشتقة من الصدق وهو دليل على 
المودة  على  قائمة  والمرأة  الرجل  بين  الحياة  أن 
 ، منها  ليقتص  جاء  بشرًيا  ذئًبا  وليس  والرحمة، 
انتظار  دون  العطاء  هو  فالنحل  نحال  كلمة  وكذلك 
المقابل، أي أنه يقدمه للمرأة عند الزواج دون انتظار 
أي شيء في المقابل ومشتقة أيضا من النحلة التي 
تقدم للناس العسل دون أن تنتظر منهم شيء. وهنا 
نجد الرجل يقدم المهر لزوجته وقد يكون كد وتعب 
طوال حياته في العمل، وكذلك في الطالق من نفقة 
فهذا  الحقوق؟،  بهذه  اإلسالم  أنصفها  كيف  ومتعة، 

يدل على تقدير اإلسالم للمرأة.
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كانون   20 في  األبيض  البيت  إلى  وصوله  منذ 
دونالد  األمريكي  الرئيس  يحاول  الثاني2017، 
ترامب بكل ما أوتي من سلطة تحويل دول المنطقة 
بغية  وذلك  والعدو”  منها  “الحليف  فاشلة  دول  إلى 
البالد  هذه  وفي  واقتصادياً،  سياسياً  عليها  السيطرة 
الفلسطينيون  شيء،  كل  رغم  يقاوم  يزال  ال  من 
لتصفية  الرامية  المحاوالت  لكل  يستسلموا  لم  مثاًل، 
االعتراف  ترامب عبر  كان عّرابها  والتي  قضيتهم 
بالقدس “عاصمة إلسرائيل” مستفيداً من تبعية بعض 
دول المنطقة له، وألن تحقيق الهدف ال يتحقق فقط 
على  القضاء  من   البّد  كان  بالقدس”  بـ”االعتراف 
وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين (أونروا)، 
الرئيس  القضية صهر  هذه  يتولى  المرة  هذه  ولكن 

ترامب وكبير مستشاريه، جاريد كوشنر.

تعطيل عمل “األونروا”
إلى  كوشنير  السيد  يصل  أن  أبداً  مستغرباً  يكن  لم 
المؤسسات  على  التمادي  في  الوقاحة  من  الحّد  هذا 
خدم  الشاب  فهذا  اإلسرائيلي،  للكيان  خدمًة  الدولية 
الميدان  في  قادتهم  خدمهم  مما  أكثر  الصهاينة 
الرئيس  صهر  قام   2018/6/21 ففي  والسياسة، 
شملت  األوسط  الشرق  في  مكوكية  بجولة  ترامب 
بعد  وبالتأكيد  ومصر”  قطر  السعودية،  “األردن، 
هذه الجولة كان البّد من زيارة كيان االحتالل ولقاء 
رئيس الوزراء نتنياهو إلطالعه على نتائج الزيارة 

التي كانت الغاية منها “تمرير صفقة القرن”.
إلى  حزيران  شهر  في  كوشنر  زيارة  نتائج  إحدى 
الشرق األوسط، كشفت عنها مجلة “فورين بوليسي” 
األمريكية، حيث نسبت المجلة لمسؤولين فلسطينيين 
قولهم إن كوشنر ضغط على القيادة األردنية - خالل 
الماضي-  حزيران  في  العاصمة  لعمان  له  زيارة 
لتجريد أكثر من مليوني فلسطيني مسجلين باألردن 
هناك  يكون  ال  حتى  الجئين”  “وضع  من  كالجئين 

سبب لـ “أونروا” للعمل في المملكة.
عمل  لتعطيل  محاوالت  من  اليوم  يجري  وما 
في تصفية  قدماً  المضي  إطار  في  يأتي  “األونروا” 
القضية الفلسطينية قدر المستطاع، ورفع السقف إلى 
إجبارهم  أو  الفلسطينيين  إلرضاخ  ممكن  حد  أعلى 

على القبول بالوضع الراهن.

األمريكية  بوليسي”  “فورين  مجلة  كشفت  ومؤخراً 
دعا  األبيض،  البيت  مستشاري  بين  مناقشات  عن 
فيها جاريد كوشنر صهر الرئيس وكبير مستشاريه، 
إلى “بذل الجهد الصادق لعرقلة” نشاط وكالة غوث 
المجلة  وذكرت  الفلسطينيين،  الالجئين  وتشغيل 
من  بهدوء  التخلص  حاول  كوشنر  أن  األمريكية، 
الغذاء  وفرت  التي  “األونروا”،  اإلغاثة  وكالة 
الفلسطينيين  الالجئين  لماليين  األساسية  والخدمات 

تأتي  كوشنر  مساعي  أن  المجلة  واعتبرت  لعقود، 
في إطار حملة أوسع نطاقاً من جانب إدارة الرئيس 
لتجريد  الكونغرس،  في  وحلفائها  ترامب  دونالد 
المنطقة،  في  كالجئين  وضعهم  من  الفلسطينيين 
وإخراج قضية عودتهم لوطنهم من المفاوضات بين 

“إسرائيل” والفلسطينيين.
التحدث  في  متردداً  كوشنر  كان  المجلة  وبحسب 
األوسط،  الشرق  في  الدبلوماسي  دوره  عن  عالنية 
فيما كانت خطة السالم التي عمل عليها مع مسؤولين 
وثائق  أكثر  من  واحدة  شهراً   18 لمدة  أمريكيين 
موقف  أن  المجلة  وكشفت  وتعقيداً،  سريّة  واشنطن 
كوشنر من قضية الالجئين وعداءه تجاه “األونروا” 
كان واضحاً في رسائل الكترونية الداخلية التي كتبها 

كوشنر وآخرون في وقت سابق من هذا العام.
وكتب كوشنر عن الوكالة في واحدة من تلك الرسائل 
المدونة بتاريخ 11 كانون الثاني، وأرسلها للعديد من 
للسالم  ترامب  مبعوث  فيهم  بمن  المسؤولين،  كبار 
في الشرق األوسط: “من المهم أن يكون هناك جهد 

صادق ومخلص لتعطيل “األونروا”.
تديم  الوكالة  هذه  “أن  كوشنر  زعم  للمجلة  ووفقاً 
الوضع الراهن، وهي فاسدة، وغير فّعالة وال تساعد 

على السالم”.
وأشارت المجلة إلى أن العديد من مؤيدي “إسرائيل” 
جزء  “األونروا”  أن  اليوم  يعتقدون  أمريكا  في 
بشكل  الالجئين  قضية  أبقت  دولية  تحتية  بنية  من 
مصطنع حية، وزرعت اآلمال بين الفلسطينيين في 
المنفى، بأنهم قد يعودون يوماً ما إلى ديارهم، وهو 

أمر تستبعده “إسرائيل” بشكل قاطع.
المجلة إن محاولة تدمير “األونروا”، تظهر  وقالت 
شروط  صياغة  إلعادة  مستعدة  ترامب  إدارة  أن 
“إسرائيل”،  لمصلحة  الفلسطينيين  الالجئين  قضية 
في  أخرى  رئيسية  قضية  في  فعلت  ما  غرار  على 
ديسمبر، عندما اعترف ترامب بالقدس عاصمة أبدية 

لـ “إسرائيل”.
اإلسرائيلية  السفارة  باسم  المتحدث  إلى  ونسبت 
بواشنطن إيالد استروهماير قوله إن حكومته ترغب 
تعمل  منظّمة  أنها  إلى  نظراً  “أونروا”  إنهاء  في 

ضد  سياسياً 
ئيــــل”  سرا إ “
قضيـة  وتديم 
جئيـــــــن  لال ا
لفلسـطينييـن،  ا
إن  مضيـــــفـاً 
لفلسطيــنييــن  ا
هــــم الشعــب 
في  الوحيـــــد 
العالــــم القادر 
تمريـــر  على 

“وضع الجئ” عبر األجيال.

أساليب تصفية القضية
المادي”  “الدعم  حبال  على  اللعب  واشنطن  تتعمد 
الفلسطينيين  على  للضغط  وسيلة  هذا  من  وتتخذ 
يفرضها  التي  بالشروط  القبول  على  إلجبارهم 
ترامب والمستوحاة من “اللوبيات الصهيونية وكيان 
ترامب  على  االثنين  هذين  فتأثير  نفسه”  االحتالل 
أمريكا  حجم  من  وانطالقاً  األثر،  بالغ  وصهره 
الشرق  دول  بعض  على  تأثيرها  وقدرة  السياسي 
مع  التجاري  وأسلوبه  عنجهيته  يمارس  ترامب  بدأ 
الدول الخليجية وبعض الدول األخرى للمساهمة في 
أشواطاً  قطع  بأنه  ننكر  وال  القرن”  “صفقة  تغطية 
في هذا المجال ولكن تضامن ملك السعودية سلمان 
أثار بعض  الفلسطينيين  مع  العزيز مؤخراً  بن عبد 
لترامب  يبقى  ولكن  األمريكية،  اإلدارة  لدى  الريبة 
أسلوبه الخاص مع السعودية “ تخليصها أموالها عبر 

االبتزاز” أحد األمثلة.
إيقاف  هو  واشنطن  عليه  تعمل  الذي  اآلخر  األمر 
الدعم  تقّدم  التي  الدولية  المنظمات  جميع  تمويل 
تقدم  التي  الدول  كل  على  والضغط  للفلسطينيين، 
أموااًل للفلسطينيين، ومؤخراً بدأ الضغط على وكالة 
األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين (أونروا)، فقد 
األردني،  المغتربين  وشؤون  الخارجية  وزير  حذر 
أيمن الصفدي، من التبعات الخطرة الستمرار العجز 
إلغاثة  المتحدة  األمم  وكالة  تواجهه  الذي  المالي 
ضرورة  على  مشدداً  (أونروا)،  الالجئين  وتشغيل 
تكاتف جهود المجتمع الدولي لسّد هذا العجز لتمكين 
كاملة  خدماتها  تقديم  في  االستمرار  من  الوكالة 

لالجئين الفلسطينيين وفق تكليفها األممي.

قصم  في  تنتهي  ال  والصهاينة  واشنطن  محاوالت 
التي  المقاومة  ولكن  الفلسطينية  المقاومة  ظهر 
األساليب  عشرات  وابتكرت  عقود  سبعة  صمدت 
لمقارعة المحتل الصهيوني لن يصعب عليها اليوم، 
لتصفية  الرامية  المحاوالت  لمواجهة  طرق  إيجاد 

قضيتها.

عاطف عبد العظيم
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د.  نزار محمود

األزل.  منذ  البشرية  عرفته  إنساني  واقع  القوميات 
هو  وإنما  العجم  أو  العرب  إختراع  من  ليس  فهو 
حتمية الختالف صيرورات النشوء والبيئة والتطور 
الحية  الكائنات  وحتى  البشرية.  للمجاميع  التأريخي 
األخرى  هي  تخضع  ونباتية  حيوانية  من  األخرى 
واختالفات  تطورها  في  والمكان  الزمان  لتأثيرات 

صفاتها.
زمن  منذ  جداًل  القوميات  موضوعة  شكلت  ولقد 
نظريات  تفسيرها  في  ووضعت  بالقريب،  ليس 
وقامت آراء اختلفت في توافقاتها واختالفاتها. وكان 
للقوميات تبعاً لذلك آثارها االيجابية أو السلبية على 
نهضت  فباسمها  واألمم.  والشعوب  اإلنسان  حياة 
شعوب وأمم، وباسمها ارتكبت مجازر وذبح آالف 

من البشر.
هذا االختالف سببه هو ما فهمته مجموعات البشر 

من أمر القومية وما قامت عليه.
وعلى العموم هناك أنماط من القوميات تبعاً لمقومات 

وعوامل الشعور باالنتماء لها.
الجنس  نوعية  مبدأ  على  القائمة  القوميات  فهناك 
العرقية   القوميات  بالتالي  وهي  العرق،  أو  البشري 
أو اإلثنية . هذه القوميات التي دفعت بالمتحمسين لها 
انفلتت  ما  التي، غالباً،  الشوفينية  أو  العنصرية  إلى 
من عقالها اإلنساني إلى ممارسات ومواقف وحشية 
ومتعالية تجاه القوميات األخرى. وهي بهذا الشكل 

مذمومة وكريهة إنسانياً.
على  القائمة  تلك  فهي  للقوميات  الثاني  الشكل  أما 
عبر  تحولت  التي  المنطقة،  أو  المكان  ظروف 
في  تشاركت  بشرية  لمجموعة  وطن  إلى  التاريخ 

مقومات حياتية كثيرة.
ولعل القوميات التي تقوم على أسس ثقافية وحضارية 
تمثله من مفاهيم حياتية مشتركة وقيم روحية  وبما 
األكثر  هي  وسلوكيات  عيش  وأنماط  واجتماعية 

إنسانية من غيرها.
والتي  التخاطب،  وسيلة  باعتبارها  اللغة،  وتشكل 
تعبر عن أفكار وأحاسيس وفلسفة مجموعة بشرية، 
قومية  أية  نسيج  في  األقوى  المشترك  العامل 
باعتبارها فضاًء ثقافياً واحداً لمجموعة بشرية بغض 
النظر عن عرق أو جنس أو دين أو مذهب أفرادها.

وهكذا تعيش على الكرة األرضية عشرات القوميات 
ذات األشكال الثقافية المتعددة.

وقبل الحديث المباشر عن العرب والعروبة، ولماذا 
بعض  بطرح  الحديث  أبدأ  أن   أود  لها،  العداء 

المالحظات عن مفهومي الشخصي للقومية: 
أو  شوفينية  عنصرية  قومية  أحترم  ال  إني  أواًل: 
لديانة  مجرد  انتماء  على  تقوم  أخرى  أو  مناطقية، 
تمييز  القوميتين  فكال  عقائدي.  مذهب  أو  محددة 
بشري قائم على عوامل بشرية ال إرادية في األساس.
وبثرائها  البشرية  الحياة  بجمالية  أؤمن  إني  ثانياً: 
اإلنساني الذي تشكله أطيافها المتعددة في خصائص 
شعوبها وأقوامها. فكم ستكون الحياة مملة لو تشابه 
جميع البشر شكاًل ولوناً ولغة وأنماط حياة وغيرها 

من صفات.
اإلنسانية  القيمة  في  تفاوت  من  هناك  ليس  ثالثاً: 
أساس  على  يقوم  أن  ينبغي  وال  المختلفة  للقوميات 

ذلك تمييز.
رابعاً: إن خير القوميات هي تلك التي أكثرها خيراً 
األخرى  القوميات  وأفراد  ألفرادها  وتضحيًة  ونفعاً 

من بني البشر على حد سواء.
واألمم  الشعوب  على  وحكماً  حاكماً  التاريخ  ويبقى 
في سجاياها الطيبة وأفضالها اإلنسانية من ناحية، أو 

على عدوانيتها وأنانيتها وجشعها من ناحية أخرى.

إن المتتبع المنصف للتاريخ ال يقف على عنصرية 
أو شوفينية عرقية أو مناطقية عند العرب. فها هو 
بالد  في  عاشوا  عظام  قصص  لنا  يروي  التاريخ 
علومها  في  وأبدعوا  ثقافتها  على  ونشئوا  العرب 
واعتنقوا ما كلفهم الله بحمله من رساالته السماوية 
وحملوا راياتها وقادوا جيوشها، فكانوا عند العرب 
األيوبي  الدين  هو صالح  فها  وأجلهم.  الناس  خير 
وسيبويه والفارابي وابن سينا وطارق بن زياد وعبد 
القادر الجزائري والصحابي سلمان الفارسي واإلمام 
النووي وأمير الشعراء أحمد شوقي والفارابي وابن 
سيناء والغزالي وغيرهم الكثير. كما لعبت كثير من 
الشخصيات المسيحية وحتى اليهودية دوراً بارزاً في 
حياة العرب والمسلمين  في جلهم. إن ذلك يدلل بما 
والتسامح  الثقافي  الفضاء  على روح  الشك  يقبل  ال 
العرب  كان  التي  الالعنصرية  واألخالق  اإلنساني 
يتمتعون بها والتي مهدت العتناق الماليين من أبناء 
بحمل  كلفوا  الذي  اإلسالم  لدين  األخرى  القوميات 

رايته رسالة سماوية لإلنسانية جمعاء.

الجزيرة  لشبه  الصحراوية  الطبيعة  كانت  وإذا 
العربية وحياة البداوة والتنقل لم تشكل أسس حضارة 
بنيان مدني وحضري في هذه المنطقة فإن أهلها من 
فنون أخرى وحملوا من أخالق  في  أبدعوا  العرب 
الكرم والشجاعة والمروءة ما تفخر به اإلنسانية. كما 
أن ما أقامته أقوام نزحت عن تلك الجزيرة إلى ما 
يحيطها من بيئات طبيعية أكثر خصوبة في أرضها 
وأوفر مياهاً من حضارات تدين لها اإلنسانية جمعاء 
على  دليل مضاف  هي  واختراعاتها  اكتشافاتها  في 

حيوية تلك األمة اإلنسانية.

أسباب معاداة العرب والعروبة:
لقد عرف التاريخ أشكااًل من العداء للعرب والعروبة 

ألسباب مختلفة، أحاول إيجازها في محاور:
واألطماع  العنصرية  والنوازع  المفاهيم  أواًل: 
بجزيرة  أحاطت  التي  واألمم  للشعوب  االقتصادية 
إليها أقوامها العربية  العرب والمناطق التي نزحت 
وأقامت فيها الدول والبنيان والعمران والحضارات 
القديمة العظيمة مثل وادي الرافدين والنيل والبتراء 

واوغاريت وغيرها.
تقبل  الممكن  من  حتى  أو  السهل  من  يكن  لم  ثانياً: 
وأعمدتها  بنيانها  في  اإلسالمية  الدولة  وقبول 

ورسالتها السماوية بلغتها وأخالقياتها العربية.
األمم  من  والعروبة  العرب  عادى  من  حنين  ثالثاً: 
لبالد  محتلة  كانت  عندما  ماضيها  إلى  والشعوب 

العرب ومستهينة بكرامة أوطانهم.
الدهاقنة  لبعض  والالواعية  الواعية  الدوافع  رابعاً: 
اإلسالمية،  التعاليم  لحرف  السابقة  الديانات  وأحبار 
التي آمنت وقدست كل ما سبقها من ديانات سماوية 
وأنبياء ورسل وحملت جوامعهم ومساجدهم وأبناؤهم 
الخبيثة  وأهواءهم  يتناغم  بما  وتفسيرها  أسماءها،  
ونزعاتهم المتعالية المتكبرة، وبالتالي ممارسة الهدم 

الداخلي للكيان العربي اإلسالمي.

من يناصب العرب والعروبة العداء؟
لقد تعددت مشارب المعادين للعرب والعروبة أفراداً 

ودويالت. ويمكن إجمال هؤالء بالمجاميع التالية:
الذين فهموا، أو أرادوا أن يفهموا، أن  أواًل: أولئك 
السيما  وإثنية،  عرقية  مجموعة  والعروبة  العرب 
وربما  اإلثنية،  وتلك  العرق  لذلك  ينتمون  ال  ممن 

ـ "كلكم آلدم، وآدم من تراب"

ـ "خير الناس، من نفع الناس"
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لذلك  وتبعاً  بنظرهم،  رقياً  أكثر  ألخرى  ينتمون  بأنهم  يشعرون  ألنهم 
راحوا يناصبون العداء للعرب والعروبة.

أن  فهمت  اإلسالم،  لدين  ينتمون  ال  ممن  أخرى،  مجموعة  هناك  ثانياً: 
العرب هم مسلمون يحملون مهمة نشر اإلسالم خاتم الديانات التي تطوي 

ما قبلها.
ثالثاً: هناك مجموعة ثالثة، لدوافع سياسية واقتصادية، تجاهر بأن اإلسالم 

هو استعمار عربي تحت غطاء "الرسالة السماوية".
رابعاً: إن معاداة العرب والعروبة في سياساتها وأدواتها الحربية والسياسية 
واالقتصادية والتفتيتية قد حققت وتحقق ألعداء العرب والعروبة واإلسالم 
كسباً وهيمنة مطلقة وشبه مطلقة على ثروات ومقدرات هؤالء العرب، 

وربما وسيلة خبيثة الستعادة أمجادهم الغابرة.
خامساً: الجاهلون أو المجهلون تجاه النوايا واألطماع غير المشروعة لمن 
التناحر في الجسد العربي بحجج الطائفية والعرقية  يقف ويدعم ويبرر 

المظلومة والمستضعفة.
وطبقية  دينية  من  والسياسية  والفلسفية  الفكرية  المنظومات  سادساً: 
عرقي  وابتزاز  هيمنة  والعروبة  العرب  بأن  توحي  ممن  واجتماعية 

وديني،  ومنهج ال يتفق ورؤيتها الفلسفية أو السياسية.
من  والنفوس  الشخصية  وضعاف  والمهزومون  المتخاذلون  سابعاً: 
القدرة والعزم  إثنية وممن ال يملكون  أو  المحسوبين على العرب عرقاً 
أولئك  من  أو  أنفسهم،  يحترمون  وال  اإلنسانية  بالمسؤولية  والشعور 

المرتزقة والمأجورين.

واختتم بالقول: إن من يقف وراء معاداة العرب والعروبة، والتي أصر 
على ال عنصريتها أو فوقيتها، هم خليط من عنصريين صعبت عليهم 
ومتدينون  ثرواتهم،  في  يطمحون  واستعماريين  العرب،  وكرامة  حرية 
مستخدمون  وطائفيون  بدينهم،  ينخروا  أن  يريدوا  ممن  اإلسالم  بغير 

كمعاول لهدم قوة وحدتهم.
البحث عن أخطاء وخطايا  الذين يسهرون على  أولئك اآلخرين  واذكر 
العرب، ال بل ويلوون أعناق الحقائق لتبرير وتسويق مواقفهم ومناهجهم 
السلبية والمعادية للعرب، بأن أشعة الشمس ال يمكن حجبها بغربال، وأن 

الله سبحانه وتعالى يعلم أين يأتمن رساالته ويختار حامليها.

علومهم  عليهم  ينكر  أن  يمكن  ال  والعروبة  العرب  تاريخ  يقرأ  من  إن 
وآدابهم وإبداعاتهم وفضائلهم اإلنسانية ومروءتهم وكرمهم وشجاعاتهم، 
فلوال تلك السجايا ما ثمروا واستفادت الشعوب وفي مقدمتها األوروبية 
وال  ذكراً،  لفلسطين  وال  حرية  وال  مجد  من  للجزائر   كان  وما  منها، 
الليالي  تحالفت دول الشر، شرقها وغربها، على احتاللهم، وال سهروا 

على تمزيقهم ونهبهم.
عليهم  وتآمر  وتخلف،  وتناحر   تشتت  من  اليوم  العرب  يعيشه  ما  إن 
وحسبها  يدوم،  لن  اإلنساني  ودورهم  وتاريخهم  وجودهم  على  وتكالب 

فترة انكسار زائلة  وسينتهي الضعف العابر مهما طال الزمن.
كرامتهم،  واستذكار  وعيهم،  استعادة  إلى  بحاجة  اليوم  العرب  إن 
واستنهاض روح تضحياتهم لكي يعودوا ألداء دورهم اإلنساني وتجاوز 

محنهم وصون وجودهم.
حريتهم،  في  سعداء  ووحدتهم،  تعاونهم  في  أقوياء  العرب  سيكون  كم 
متراحمون في عدالتهم، محترمون في إنسانيتهم، فاعلون في تقدمهم، وما 

على الله ذلك بعزيز....

أو  عنصريون  أنانيون،  جهلة  يشرفني عرب  ال  عربي،  كإنسان  إنني، 
والكرامة  الخير  تحب  ال  عروبة  وال  خانعون،  أو  منافقون  أو  أفاقون 

لغيرها من القوميات اإلنسانية األخرى.
لقد قالها "قي بن ساعدة األيادي": أيها الناس اسمعوا وعوا، وإذا وعيتم 

فانتفعوا"

أعطت النظم السياسية العربية األولوية لها على أوطانها ودولها وشعوبها. فضحت 
بوحدة  سوريا. وضحت  فى  اآلن  يحدث  كما  السياسى  النظام  سبيل  فى  بالشعوب 
األوطان كما هو الحال فى ليبيا واليمن. وضحت بالمواطنة فى العراق ولبنان فى 
سبيل الطائفية والعرقية. وأعطت األولوية لأليديولوجيا الطائفية والعرقية والقبلية 
والمواطنة.  الوطن  والعرقية على  الطائفية  للهوية  الوطنية، واألولوية  الدولة  على 
وبعد التموجات فى ثورات الربيع العربية الشعبية، أُحبطت الشعوب واتجهت إلى 
البحث عن الخبز، لقمة العيش، بعد غالء األسعار وخفض قيمة العمالت المحلية. 

أكبر  العرب  المهجرين  إلى مغادرة أوطانهم حتى أصبحت نسبة  العرب  واضطر 
نسبة فى العالم. يستجدون اإلقامة واإلعاشة واالستيطان. فلتحرق الشعوب رجاال 

ونساء وشيوخا وأطفاال بالنابلم والغازات السامة مادامت العروش قائمة.

لم يعد عند العرب والء ألوطانهم، وال والء لتاريخهم، وال محافظة على هويتهم، 
وال اعتزازاً بذاتيتهم. أصبحت أوطانهم طاردة لهم الستحالة العيش فيها بسبب الفقر 

أو خوفا من االعتقال. يهاجرون إلى الخارج لرزق أكبر، وحرية أوسع. 
فإذا تحرك العرب وهم محاصرون فيما تبقى من أوطانهم فإنهم يسيرون »محلك 
سر«، أى يتحركون فى المكان. فتهشمهم الحروب األهلية، الطائفية، سنة وشيعة أو 

عرقية، عرب وأكراد أو قبلية وعشائرية، بنو فالن وأوالد فالن. 

أصبحت العروبة فى المظهر. بل اختفى اللسان العربى من بعضها، والعروبة هى 
األمازيغية.  أو  الكردية  أو  السنة  أو  التشيع  الهوية األعمق هى  اللسان. وأصبحت 
تفتت العرب ولم تعد هناك قضية تجمعهم وال حتى فلسطين كما كان فى الماضى 

بعد أن عقد البعض معاهدات سالم معهم علنا أو سرا. 

فرقهم الرزق. فمنهم الفقراء واألغنياء. الفقراء يزدادون فقرا، واألغنياء يزدادون 
المعيشة  فى  الحلوة  بالحياة  والتمتع  المال،  جمع  إال  األغنياء  هّم  يعد  فلم  غنى. 
فرانسيسكو،  وسان  نيويورك  مثل  أمريكية  مدن  إلى  قراهم  وتحويل  واالستهالك، 
واالنتقال من عصر الخيام إلى عصر ناطحات السحاب، ومن القرى إلى مانهاتن 
العقول  ومازالت  الحداثة  عصر  إلى  يدخلون  المظاهر  بهذه  أنهم  وظنوا  أخرى. 
والثقافات لم تتغير، خاصة بالنسبة للحريات العامة، ووضع المرأة، وحق االجتهاد. 
غلبت عليهم ثقافة »الثابت« دون »المتحول« بتعبير أدونيس. خافوا من الحركة. 
لو  المخاطرة حتى  الكاذب دون رغبة فى  السالم  السكون. وأرادوا  إلى  واطمأنوا 
كانت محسوبة. يستفيدون من حركة غيرهم األوروبيين واألمريكيين، ولكنهم أنفسهم 
ثابتون ال يتحركون. العالم حولهم يتغير فى آسيا وأوروبا وحتى أفريقيا وهم ثابتون 
ثبوت أوتاد الخيام. مع أن هذه الخيام تقلعها الرياح القوية. فال شىء يقف أمام ريح 
كلما  األمة  إجماع  بالردة والخروج على  التكفير والحكم  التغيير. وانتشرت موجة 

حاول أحد هز الثقافة السلفية الثابتة القديمة وكأنها ثقافة كل العصور.

لكن ...
الفضول،  حلف  عقد  الذى  وهو  السبع.  المعلقات  صاحب  الشاعر  أيضا  العربى 
نصرة المظلوم على الظالم. وهو صاحب الفتوحات العظيمة لنشر اإلسالم وتحرير 
الشعوب من حكم الفرس والروم. وهو الذى أقام إمبراطورية ترث إمبراطوريتى 
إلى  وغربا  آسيا  أواسط  إلى  شرقا  وممتدة  عام  مائة  من  أقل  فى  والروم  الفرس 

األندلس. طائر يفرش جناحيه. ومازال القلب نابضا. 
هو صاحب الحضارة فى العلوم والفنون، فى العلوم الطبيعية والرياضية والعلوم 
اإلنسانية، الفلسفة والتصوف، والعلوم التاريخية والجغرافية. وفى الفنون، العمارة 

والموسيقى والزخرفة.
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والِحوار  للفكر  رشد  ابن  مؤسسِة  نشاطاِت  ضمَن 
واألدب  الفلسفة  عنوان  وتحت  برلين  في  الحّر 
أقامت  باآلخر،  والعالقة  المعرفي  الوعي  صناعة 
المؤسسة قراءة نقديّة  في رواية ( شارع بودين ) 
والتي صدرت  شباط   الحكيم  عبد  الدكتور  للكاتب 
في  والنّشر  للّطباعة  الّدليل  دار  عن   2017 عام 
برلين، والّرواية تقع  بحدود 335 صفحة من القطع 
المتوسط و تُسقط رؤيتها الفنيّة والفكريّة واإلبداعيّة 
تحّواًل  شهد  برلين  مدينة  في  مكانّي  فضاء  على 
ديمغرافياً في الشكل والمضمون خالل النّصف قرن 

الماضي تقريباً.
المكاني،  الفضاء  هذا  طرف  على  الكاتب  يقُف   
شخصيّات  على  ارتكازه  خالل  من  تغيّره  يرصد 
ضمَن  تتحرُك  المكان،  هذا  واقع  في  جذورها  لها 
فضائِه.. تُعايُش التغيّر الحاصل فيه، وتساهم في هذا 

التّغيير، لتكون شاهدًة عليه.
 في البداية قرأ الكاتب مقاطع من روايته، بعد ذلك 
التي  والقضايا  الرواية  مضمون  حول  الحوار  دار 
تتطّرق إليها، حيث بدأ بعض الحاضرين من خالل 
ومن  الرواية  بنية  بتفكيك  ومداخالتهم   تعليقاتهم 
خالل أطروحاتهم، أضاء بعضهم نقاط هاّمة في متن 
الرواية بينما تطّرق البعض للحامل اللغوي، بعض 
وهّز  الكاتب  اقتراب  على  ترّكز  كانت  المشاركات 
الخطوط الُحمر أو محاولتها اختراق التابوهات، بما 

يتعلّق بما هو دينّي، أوعقائدي.
المكان  يتّخذ  كان  البعض  أّن  كانت  المشكلة 
عالم  في  موجودة  مسلّمات  أنّها  على  والشخصيّات 
تدور  الذي  للفضاء  المحدد  "الزمكان"  في  الواقع 
أّن  معتبراً  الكاتب  نفاه  ما  هذا  الرواية،  أحداث  فيه 
"شارع بودين " تسمية لها معادلها األرضّي، لكنها 
فضاٌء مفتوٌح قد  يكون هذا الّشارع في مدينة أوربية 
َتغيّر  شهَد  تسميته،ألنّه  حدد  الكاتب  لكن  أخرى، 
الواقع الديمغرافي فيه، وبالتّالي حال الّرواية، ينطبق 

على شوارع أخرى، ربما شهدت تغيراً أيضاً.
ثم  وطنه،  في  الفلسفة  درس  فقد  الرواية  بطل  أّما   
جاء ليكمل حياته في ألمانيا، ينطلق من خلفيّة فكريٍّة 
واعيٍة، وعيٍن راصدٍة للتغيّرات الحاصلِة من حوله.

الّروافد  على  الّسارد  يؤّكد  الرواية،  بداية  في   
خلفيتُه  شكلّت  الموروثة،التي   والحكائية  الفكريّة، 
الفلسفية، وشاركت في تكوين هذه الثقافة، أّما الكتب 
فلها شأٌن آخر، توقف عنده الراوي وتناوله بطريقٍة 
مختلفٍة عما تناولته األدبيات األخرى، يؤكد الّراوي 
الُربع  في  الّطفل  شخصيّة  استحضار  خالل  من 
والحكايات  الخرافة  أّن  على  الّرواية،  من  األّول 

والفنتازيا والمالحم الشعبية، التي يقترُب أبطالها من 
رجال الخوارق، وربّما كانوا في الغالب من رجال 
الّدين،كّل ذلك يشّكل جزءاً هاماً من الّذاكرة الَجمعية 

  .
 هذه األفكار تحاول فّك رموِز الكون األولى، وتفسير 
علل الحياة، وتشّكل البناء المعرفي لهؤالء البُسطاء، 
لكنّها تعمل على بناٍء تراكمي للذاكرة الخلفية للكاتب، 
يغرف  له  ومتكأ  إبداعياً  منهاًل  يوماً   تغدو  بحيث 

ومنها، فتصبح مصدر إلهام وإبداع له.
 يبدأ الكاتب في الّرواية بنقد الحقائق الُمطلقة، وكّل 

ما يفرض وصاياه على العقل البشرّي 
 ويضع األنظمة والحدود. 

 ويحاول االقتراب من تلك المقوالت، وتفكيك بنيتها 
المعرفيّة، ومكوناتها الخرافيّة 

 هذه الحقائق التي ارتكزت على مقوالت تّدعي أنّها 
تُعطي للمجتمع  تماسكاً، أو كما يسّميها الكاتب "نقاٌط 

ُصلبة في مستنقٍع رخٍو" 
 وبسبب هذا النزوع.. تسلّط على الناس من جاءهم 

باسم الّسلطة الّدينية والُسلطة السياسية 
هامشيون  أبطال  جداً،  عاديون  أبطال  الرواية  في   
حضورهم  لهم  الّظّل  أو  القاع،  في  يعيش  بعضهم 
الهامشي، على مسرح الحياة، لكنهم يتحّركون وفق 
ُمعطياتهم الفلسفية، واإلنسان في الرواية ُمتحرٌر من 
االنتماء  ُعقدة  من  الطبقي،  واالنتماء  المكان،  عقدة 
أيّة  من  يحّدد  لم  الكاتب  وطن،  بصفته  المكان  إلى 
فضاَءها  ترك  الّشخصيّات،  هذه  تنحدُر  مكانيٍّة  بيئٍة 

مفتوحاً مفترضاً.
الفلسفي،  فضائها  في  تتحرُك  الّشخصيات  هذه   
كان  ما  وكثيراً  أفكارها،  تثبَت  أن  جاهدًة  تحاوُل 
أفكاره  ليعبّرعن  طويٍل  سرٍد  في  يتدّخل   الّراوي  
يكن  ولم  ويعلّل،  يشرح..يفّسر  القضايا،  بعض  في 
الّراوي محايداً مطلقاً، ففي فضاء النّص، تراه أحياناً 
ينهُج أسلوَب الوعِظ وتارًة أخرى يسعى إلى الّشرح 

والتّفسير وإبداِء الرأي. 
عامل  بين  العالقة  خالل  من  جلياً  يبدو  ذلك  كان 
النّظافة و"سركيس" الذي كلما بدأ العمل في غرفٍة 
قضيّة  إلى  تطّرق  المسنين،  داِر  غرِف  من  جديدٍة 
قّصة   " مثاًل  تاريخي  هو  ما  يمزج   ، فيها  مختلفٍة 
األصدقاء األربعة " بما هو اعتقادي وما هو عامّي 
تفكير وثقافة  إلى مكونات  ليخلُص  عادي، كّل ذلك 
أغوار  سبر  وبالتّالي  ومقوالتها  الّشخصيات،  هذه 

وعيها وتتبع زيف هذا الوعي . 
جداً،  هامٍة  قضيّة  إلى  الكاتب  يتطّرق  الّرواية  في 
وهي قضيّة المساجد والجمعيّات اإلسالميّة وما يدور 

التقاط  في  السبّاق  كان  الكاتب  ولعل  أروقتها،  في 
هكذا قضيّة " اعتقد أنّها الرواية األولى التي تتطرق 

لمثل هكذا موضوع " 
ومن خالل شخصيّة كارل، الذي يعيش في (شارع 
الُمسلمة، كارل الذي تحّول  بودين  ) حيُث الجالية 
من المسيحية إلى اإلسالم، ومن مسيحّي محافٍظ، إلى 
مسلٍم متديٍّن، مع تحّول الكنيسة في الّشارع ذاتِه إلى 
مسجٍد..  كارل الذي غيّر ثيابُه وجلبابه فقط، وأطلق 

لحيته  ليتحّول إلى ُمسلم نمطّي.
 ومن خالل تجربة كارل اإلسالميّة في دينِه الجديد، 
يبدأ الكاتب في كشَف خيوِط تزييف الوعي من خالل 
المؤسّسات  وفساد  الّدين،  رجاِل  بعِض  لنفاٍق  كشفِه 

والمراكز اإلسالميّة  والجمعيات.
 يبدأ الكاتب من خالل كارل في تسليط الّضوء على 
االفتراضي،  الواقعي  المكان  تميّز هذا  باتت  قضايا 
النّظافة  وإهمال  والفوضى  النّظام  احترام  كعدِم 
والعنف األسري  وواقع المرأة العربيّة، يقارن بينها 
وبين  طموحها،  لتحقيِق  تسعى  التي  األوربيّة  وبين 
تلك الحاالت يعمد الكاتب أحياناً إلى أسلوب الّسخرية 
الُمّرة التي ال تجرُح وال تُحرُج، لكنّها منتزعة من 
واقع الحياة، كأن يقول: في وصف المرأة األلمانية " 

تبقى المرأة األلمانية هي األجمل مالم تتكلم "
طريقة  زنجبيل  عماد  الجامع  لشيخ  وصفِه  في  أو 

إلقائه وجلوسه وغيرها ..  
على  الحضور  ُمداخالت  ترّكزت  الحوار:  في 
مضموِن الّرواية، وعلى الحامل الّلغوي الذي اعتبره 
حاول  أنّه  الكاتب  رأي  حين  في  تقليديّاً،  البعض 
اختيار لغٍة هي األقرب إلى حياته، فهو يقرأ ويكتُب 
من  االقتراب  حاول  وقد  والعربيّة،  األلمانيّة  باللغة 
األسلوب األلمانّي، في التّعبير والّسرد، فجاءت لغتُه 

في الّرواية ذات صبغٍة خاصٍة.
كاتٌب  وهو   - الله  فضل  حامد  الدكتور  رأى  بينما 
وطبيٌب سودانّي- أّن مهّمة الكاتب تنتهي عند انتهائه 
ليس  أو  من صالحيته،  وليس  أدبّي،  عمٍل  أّي  من 
بعض  تبرير  أو  الرواية  تفسير  هنا،  منه  مطلوباً 
القضايا فيها، ألنّها هي من يُفصح عن أفكار الكاتب، 
بلسان شخصياتها وتتولى ايصال أفكاره ومقوالته، 
لقاء  في  أنّه  حديثه:  في  حامد  الدكتور  استشهد  وقد 
جمعه مع الروائيين نجيب محفوظ والّطيب صالح، 
"أنتم   الحوارات  أحد  في  ُمندهشاً  قال:  األخير  أّن 

ذكرتم أشياَء في الرواية لم تخطْر على بالي أبداً" 
رسم  بأنّه  األسئلة،  أحد  على  الكاتب  رّد  في  و   
صورًة نمطيًّة لرجِل الّدين، بطريقٍة ساخرٍة أحياناً.. 
قال: إنني لم أحاول ذكرا اليجابيات ألنّها تأتي في 
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الّرواية،  قوله  تريُد  ال  ما  وهذا  الّذات،  مدِح  سياِق 
تحمل  الّرواية  لكّن  بالتّأكيد،  ايجابيّة  قضايا  هناك 
على  تقُف  أنّها  أي  األولى  بالّدرجة  النقديّة  الّسمة 
تزييف  قضيّة  تعالُج  والّرواية  الواقع،  يزيّف  ما 
الوعي، وبالتالي مهمتها العناية بالسلبيات أكثر من 
االيجابيات، ألّن االيجابيات قد تكون ثوابٌت يصعُب 

تشويهها أو زحزحتها. 
تحدثت  الّرواية  أّن  الحاضرين  أحُد   في حين رأى 
يتعلّق  بما  بالمهاجرين  الخاّصة  النّقاط  بعض  عن 
بسلوكياٍت معيّنٍة لكنّها، ترسم صورًة نمطيّة للطابع 

العام لهم، كالكسل وعدم احترام النّظام وغيره.... 
 قال: لنكن ُمنصفين، هناك الكثير من األلمان يفعلون 
بودين  شارع  المكان  ذاِت  في  وربّما  أيضاً،  ذلك 

مسرح الّرواية. 
 من جهة أخرى قال أحد المحاورين للكاتب أنّك قلت 
من  ينطلق  ما  أو  الموسيقا،  يسمعون  ال  العرَب  أّن 
المحالت في شارع بودين  سوقّي  تلك  موسيقا في 
أو موسيقا هابطة، في حين أنا أرى أّن األلمان أيضاً 
يسمعون الموسيقا الهابطة، أو على األقل ال يسمعون 

موسيقا عالميّة، كما نتصورهم نحن. 
 " عبارة  وجود  سبب  عن  الكاتب  سؤالنا  وعند 
رواية نقديّة " على غالف الّرواية مع العلم أّن أّي 
المجتمع  نقِد  صبغة  طيّاته  بين  يحمُل  روائي  عمل 

واستهداَف بناِئه واإلشارة إلى مواطن الخلل فيه.
تُعنى  الّروايات ال  الكثير من  هناك  بأن  الكاتب  رّد 
الفرديّة  الّذات  لتمجيد  تسعى  ربّما  المجتمع،  بنقد 
نقديّة  رواية  عبارة  أّما  وغيرها،  أحياناً  السياسية 
الّرواية  أّن  على  القراءة، ومؤشر  على  ُمحّفز  فهي 
إلى  وتسعى   ، أسئلة  وتثير  تفاصيل،  في  ستخوُض 

تعرية واقٍع معين .
من جهة أخرى، يرى الكاتب إياس بياسي أّن هناك 
ظلماً وقع على الّرواية، وذلك من خالل قّص ولصِق 
واجتزاء  فيها،  قيل  ما  لبعِض  اإلعالميين  بعض 
إعالميّة  أجِل صفقٍة  من  وذلك  منها،  الّجمل  بعض 

دون الوعي بمضمون الّرواية ومقوالتها.
يقول مؤلف الّرواية  حول تزييف العنوان وتسويقِه 
إعالمياً اقصُد " أسلمة ألمانيا " وغيرها من المسميات 

اإلعالمية والعناوين الالمعة.. 
على  نحكم  أن  أحياناً  العربية  ثقافتنا  في  ..تعّودنا   
العناوين  قراءة  من خالل  أو  قراءتها،  قبل  األشياء 

فقط وذلك بما يتوافق مع أهوائنا.. 
 فقد الحظُت أّن هناك من يريُد مصادرة موضوع 
أو  العرب،  تهاجم   أنّها  على  وتصويرها  الّرواية 
أيضاً  للّدهشة  والمثير  العربيّة،  والثقافة  المهاجرين 
معيّنة  أحياَء  أسلمِة  عن  تتحدث  جعلها  بعضهم  أّن 

في برلين. 
األحكام  هذه  على  يُشفُق  الّرواية  قرأ  َمْن  الحقيقة   
واالختزاالت المثيرِة للّسخرية ،  وهناك تناقٌض كبيٌر 
مكّونات  إلى  وينتمي  ُمهاجر"  نفسُه  الكاتب   " ألّن 

اإلعالم  أّن  يبدو  لكن  العربيّة  الثّقافة 
دائماً يبحُث عن عناوين إشكاليّة تجلُب 

األضواء.
يتابُع الكاتب عملُت على هذه الّرواية 
منها  هدفي  كان  سنوات،  خمس  لمّدة 
األساسيّة  الّرواية  مقولة  لَِنُقل-  أو– 
وعينا  في  الحاصل  التّزييف  إظهار 
دينّي..  أنواعِه  كافة  في  المعرفي 

فلسفّي  أدبّي..علمّي ..
 و هذا ال ينطبق على ثقافتنا العربية، 
ربّما خفي أحياناً لكنّه يظهر بوضوٍح 
المقصد  هو  هذا  الغربيّة  الثّقافة  في 

العميق من الرواية. 
 أّما محاولة تصوير الرواية على أنّها 
أحياَء  بأسلمة  تُعنى  أو  تُهاجم اإلسالم 
عقيم  تصّوٌر  فهذا  ألمانيا،  في  بعينها 
ساذٌج ال يمّت للعمل األدبّي بصلٍة ال 
من قريٍب وال من بعيٍد وال يمّت للعمل 

النّقدي الموّجه للّرواية. 
رجال  بعض  سلوكيّات  ننتقد  عندما   
الّدين الذين يتمّسكون بالّدين من أجِل 
يستخدمونُه  أو  شخصيّة   مصالح 
أحزاب  تخّص  معيّنة  أجنداٍت  لتمريِر 

سياسيّة معينة، من واجِب الّرواية أو أّي عمٍل فكرّي 
تجاوزت  ألنّها  السلوكيّات،  هذه  فضَح  إبداعّي،  أو 
سياقها  عن  وخرجت  لها   الموضوعة  األهداف 
ال  واضحاً،  األمُر  "صاَر  برلين  وفي  الصحيح.. 

يخفى على أحد!" 
الّرواية  أسلمة  موضوع  مع  تعاملُت  البداية   في    
من قبل بعض اإلعالميين بحسِن نيّة  وحسِن الّظن، 
الّرواية  موضوع  مصادرة  من  أخشى  بدأت  لكنني 

ممن يطلقون األحكام وهم لم يقرؤوا العمل. 
 لكنني مازلُت أعّول على القراءة الّجادة، وعلى من 
يفّككون  الذين  المعرفي،  والحّس  الوعي  يمتلكون 
واعية،  بنيوية  قراءة  ويقرؤونها  الّرواية  أجزاء 
سيخرُج  كاملًة  الرواية  قرأ  من  كّل  أّن  وأحسُب 
إعالميو  بعض  يسّوقه  ما  غير  ومقصٍد  بانطباٍع  

األضواء.
ديوان  في  لمناقشتها  الّرواية  اختيار  سبب  عن  أّما 

الفلسفة في مؤسّسة ابن رشد للفكر الحّر 
منّسق  بوشناق  حكمت  الدكتور  الباحث  يقول   

المؤسسة:
على  التّعرف  بعد  الّرواية   استضافة  جاءت 
بدأنا  ثّم  المناقشة،  موعد  من  شهر  قبل  الكاتب، 
مضمون  في  الكاتب  مع  تناقشنا  التّحضير،وعندما 
الّرواية وجدنا أنّها تلتقي مع أهداف الّديوان، أو لها 
نريده،  ما  وهو  االجتماعي،  الفلسفي  بالنّقد  عالقة  
وما نسعى لممارسته في ديوان الفلسفة في مؤسسة 

ابن رشد.

الفكرة  هذه  فقد عملنا على  الفلسفة  ديوان  أّما عن   
،وقد  العربي  الحراك  بدأ  عندما  سنوات،  أربع  منذ 
العربيّة،  الفكريّة  البُنى  في  تغيراً  هناك  أّن  الحظنا 
بحثنا عن إمكانيّة النقاش والحوار في عّدة مواضيع 
لكّن  العربيّة،  الفكريّة  الّساحة  على  حضورها  لها 
إدارة  إمكانيّة  من  تخّوف  لدينا  كان  أنّه  الُمشكلة 
ليس  ربّما  الحضور  من  الكثير  ألّن  الّجاد،  الحوار 
لديهم تدريُب على النّقاش الحّر،  فبعضهم تعّود أن 

يخالف اآلخر، دون أن يستمع إليه.
حكمت:  الدكتور  يقول  الديوان  إنشاء  فكرة  وحول 
أخذنا الفكرة من مقهى الفلسفة الباريسي، حاولنا أن 

نتحدث عن ثقافة االندماج، أو من هو اآلخر.  
ما  أو  كأشخاص  يجمعنا  عّما  البحث  اليوم  نحاول   
لسنا  نحُن  البعض  قال  إذا  العربية،  الدول  يجمع 
غير  تجمعنا  أشياء  هناك  حسناً  له  عرباً..نقول 
للتعايش  الُمشترك  عن  نبحث  دعونا  والدين..  اللّغة 
كجالية  يجمعنا  ما  برلين،  في  كمهاجرين  بيننا  فيما 
عربيّة داخل مجتمع برلين المتعّدد، نتحاور بالعربية 
بالفعل  وهذا  الحوار راقياً صحيّاً  واأللمانية، وليكن 

ما يحدث غالباً في ديوان الفلسفة.
شهر  كّل  لدينا  القادمة،  لألشهر  أفكار  عّدة  ولدينا 
نحاول  بالعربيّة  وأحياناً  باأللمانيّة  أحياناً  نشاط، 

التّغير بين الحين واآلخر.
يُذكرأّن الباحثة أماني الصيفي َمن ْأدارت الحوار بين 
برلين  جامعة  في  باحثة  وهي  والحضور،  الّروائي 

الحّرة.
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"استيقاظ الطفل لفترات طويلة وخاصة بالليل" هذه 
الشكوى تتكرر من جميع األمهات، فالبعض يرجع 
األمر الى طبيعة الطفل " عصبى على سبيل المثال" 
والبعض االخر يرجع االمر الى عدم قدرة األم على 
التعامل مع الطفل وخاصة اذا كان مولودها االول. 

أطباء  اليك  يوجه  والنصائح  االقاويل  اختالف  ومع 
بشكل  ستساعدك  التى  النصائح  بعض  االطفال 
الى  الحاجة  دون  المسالة  هذه  تخطى  على  اساسى 

السهر ليال والشعور باألرق واإلرهاق صباحا.

- تجنبى النظر مباشرة فى عين طفلك
اذا كنِت تحاولين مساعدة طفلك على النوم، تجنبى 
انها طريقة مثلى  إليه. ربما تعتقدين  النظر مباشرة 
ولكن  أعصابه  وتهدئة  النوم  على  طفلك  لمساعدة 
بل  إليقاظه  مباشرة  غير  طريقة  فهي  له  بالنسبة 
سيظن انك تريدين اللعب معه. لذا حاولى دائما أن 
فى  خاصة  اليك  النظر  حاول  اذا  عينيك  تغمضين 
انه  لطفلك  مباشرة  غير  رسالة  فهى  النوم،  مرحلة 

حان وقت لينام.
- االستحمام قبل النوم مباشرة

لتساعده  المثلى  الطريقة  هى  طفلك  مع  االستحمام 
بجانبه،  ألنك  باألمان  شعوره  فبجانب  النوم،  على 
حتى  أعصابه  تهدئة  على  الدافئ  الماء  سيساعد 
معه  اللعب  تحاولىن  ال  نصيحة:  بالنعاس.  يشعر 
اثناء االستحمام واعتمدي على التدليك البسيط لرأسه 

وجسمه ليساعده على النوم.
- النوم بجانب طفلك

على الرغم من ان العديد من االباء يعارضون فكرة 
أثبتت  الدراسات  النوم بجانب طفلهم، إال ان بعض 
ان النوم بجانب الطفل يساعده على الشعور باألمان 
ويقلل من الضغط العصبى والنفسى عند الكبر. لذا 
اجعلى طفلك يشعر باألمان واجعلي سريره "مهده" 

بالقرب منك بحيث يمكنه النظر اليك فى اى وقت.
- اطعام الطفل أثناء نومه

معظم األطفال يستيقظون فى منتصف الليل لشعورهم 
الطفل  بإطعام  األطفال  أطباء  ينصح  لذلك  بالجوع، 
كان  إن  و  حتى  مباشرة  النوم  الى  االم  ذهاب  قبل 

نائم فى تلك الفترة، فهذا سيشعره بالشبع مده أطول 
ويوفر لك الراحة لفترة أطول.

- ال تضعين ألعاب بجانب الطفل
للطفل  المحببة  األلعاب  وضع  أن  يظن  البعض 
والشعور  النوم  على  ستساعده  نومه  أثناء  بجانبه 
فإنها تساعده على  باألمان، ولكن هذا غير صحيح 
االستيقاظ بسهوله والرغبة فى اللعب وخاصة معك. 
التى تصدر  لذا ال تضعين االلعاب بجانبه وخاصة 

االصوات.
- ابعدى الروائح عن االطفال

بعض االمهات يفضلن وضع الزيوت المفيدة والتى 
النوم،  قبل  وخاصة  للطفل  االسترخاء  على  تساعد 
ولكن عليك اوال معرفة اذا كان طفلك لديه حساسية 
فى األنف والجلد ضد هذه الزيوت والروائح. فربما 
منتصف  فى  االساسى الستيقاظه  السبب  هذا  يكون 

الليل.
- ساعات النوم

االمور  اهم  من  للطفل  محدده  نوم  ساعات  وضع 
على  وستساعدك  سريعا  النوم  على  ستساعده  التى 
الحصول على قسط من الراحة. فقد أوضحت طبيبة 
االطفال نانسى سيلفا أن الوقت األنسب لنوم الطفل 
الى 7:00  بين 6:30  ما  سنة  يتعد عمره  لم  الذى 

مساءا. بل وتوضح الطبيبة ان نوم الطفل مبكرا ال 
يعنى استيقاظه فى منتصف الليل، بل ربما يساعده 

النوم مبكرا على نوم ساعات أكثر.
- مالبس مريحة

وبالتالى  البرد  من  طفلها  على  االم  تقلق  ما  عادة 
تجعله يرتدى العديد من المالبس أثناء النوم، فربما 
يكون هذا السبب الرئيسى الستيقاظ الطفل فى الليل. 

لذا اجعلى طفلك يرتدى مالبس قطنية ومريحة .
- حرارة مناسبة

الغرفة  لم تكن حرارة  اذا  النوم  معظمنا ال يستطيع 
مناسبة، ينطبق الوضع نفسه على الطفل، فهو يشعر 
فى  طفلك  ضعي  لذا  تماما.  مثلنا  والبرد  بالحرارة 

غرفة حرارة مناسبة تساعده على االسترخاء.
- غرفة مظلمة

خافت  ضوء  بها  غرفة  ان  يعتقدن  االمهات  معظم 
الطفل.  يخاف  ال  حتى  المظلمة  الغرفة  من  افضل 
لم  المبكرة  السن  هذه  فى  فالطفل  خطأ  هذا  ولكن 
يجرب او حتى يعرف الشعور بالخوف، لذا حاولى 

ان تجعلىن الغرفة مظلمة قدر االمكان.
ـ تدليك الطفل

على  يحصل  الذى  الطفل  ان  األطباء  معظم  يقال   
خالل  فى  يغفو  وقدمه،  ورأسه  بطنه  فى  تدليك 
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يشعر  واجعليه  طفلك  جسم  دلكى  لذا  دقيقة.   15
باالسترخاء
- القيلولة

تظن بعض األمهات ان القيلولة ما هى إال فترة نوم 
قصيرة تجعل الطفل يستيقظ طوال الليل، ولكن هذا 
خطأ. فأهمية القيلولة ال تقل عن اهمية النوم لفترات 
العقلية  الطفل  قدرات  تنمو  الفترة  هذه  ففى  طويلة، 
اثناء حصوله على  والجسمانية لذا ال تيقظى طفلك 

قيلولة.
- حفاضات الطفل

تحاولىن  ال  النوم،  أثناء  طفلك  حفاضات  ابتلت  إذا 
على  قادرة  فالحفاضات  الوقت.  ذلك  فى  تغيرها 
بها.  يشعر  لن  طفلك  ان  بجانب  المياه  امتصاص 
ولكن تغييرها اثناء النوم ستجعله يستيقظ وفى حالة 

مزاجيه سيئة.
- اللهايات أثناء النوم

إذا نام طفلك واللهاية فى فمه، حاولى ان تزيليها من 
النوم  اثناء  اذا وقعت من فمه  اثناء نومه ألنها  فمه 

ستساعده على االستيقاظ والشعور بالقلق.
- الروتين اليومى

فمثال  النوم،  الى  الذهاب  عند  معين  روتين  اتبعى 
القصص  من  معين  نوع  سرد  السرير،  فى  وضعه 
واالستماع الى موسيقى بعينها، هذه االساليب ما هى 
إال رسالة لطفلك انه حان وقت النوم. ومن المفضل 

عدم تغير االساليب حتى يتعود طفلك عليها.
- التمييز ما بين الليل والنهار:

النهاية  على الرغم من أن األطفال سيتوّصلون في 
إلى النوم لفترة أطول خالل الليل، إال أن العديد من 
حديثي الوالدة يخلطون ما بين الليل والنهار . لكي 
الليل،  أثناء  أطول  لمدة  النوم  على  طفلك  تساعدين 
ميّزي بين القيلولة ووقت النوم. خالل الليل، ابدئي 
معه  العبي   ... النوم  لوقت  معيّن  روتين  بترسيخ 
بهدوء على سبيل المثال، واقرئي له، وأعطيه حماماً 

ساخناً، وغنّي له، وخّففي نور الغرفة.
- إسردى قصة لطفلك

لطفلك  وممتعة  مشوقة  قصة  تسردى  ان  حاولى 
نبرة  يميز  فالطفل  الحزينة،  الحكايات  وابتعدى عن 
صوتك اذا كانت تميل الى الحزن اوالفرح وربما قد 
يؤدى ذلك الى بكائه. لذا اقراى قصة مشوقة وممتعه 

له قبل النوم.
- الحديث مع الطفل

من أجل أن يفرغ الطفل الطاقة الكالمية لديه,وكذلك 
حديث  يكون  بحيث  الحديث,  نوع  أختيار  علينا 
أن  يضمن  مما  الجميل,  بالمستقبل  سعيد,أويتعلق 
ستكون  نومه  خالل  الطفل  سيراها  التي  األحالم 

جميلة, إذ أن األخالم المزعجة تنغص عليه ذلك.

يوجد الكثير من الفروق بين الرجل والمرأة، بسبب 
اختالف وظائف الدماغ لدى كل منهما، وتتعدى هذه 
االختالفات ما يمكن رؤيته، وتؤكد الدراسات أن هذا 
التباين يعمل على التكامل بين الجنسين، كما يؤدى 

إلى ثراء الحياة.
ونستعرض هنا ما توصلت إليه الدراسات بخصوص 

االختالفات بين الجنسين:

ـ تتكلم النساء ثالثة أضعاف ما يتكلمه الرجال تقريبا، 
حيث تتكلم النساء 20 ألف كلمة يوميا، بزيادة 13 

ألف كلمة عن الرجل.
ـ تفضل الفتيات الرجال ذات الصوت العميق، حيث 

يجدن أن هذه سمة من سمات الرجولة.
عند  أقل  بألم  المرأة  تشعر  المتوقع،  غير  على  ـ 
االنفصال الطبيعى، وتجدها نفسها أكثر صالبة عند 

حدوث األمر.
ـ تفضل النساء الرجل ذو الشعر الداكن.

ـ تجد النساء أن الرجال أكثر جاذبية أثناء إعدادهم 
للطعام فى المطبخ

ـ الصداقة بين الرجل والمرأة ال تدوم فى الغالب، إذ 
سيشعر أحدهما بانجذاب نحو اآلخر.

بسرعة  السيارة  يقود  الذى  الرجل  البنت  تعشق  ـ 
كبيرة، إذ تعتبر أن هذه سمة من سمات الجرأة.

على  المفضل  فهو  الظل،  خفيف  الرجل  عن  أما  ـ 
تضحك  يجعلها  الذى  تفضل  إذ  لديها،  اإلطالق 

باستمرار.
ـ الرجل الذى يوجه انتقادات على ملبس المرأة قادر 

على كسب قلبها.
لمدة  بحضنها  يقوم  الذى  الرجل  فى  المرأة  تثق  ـ 

تتعدى 15 ثانية.
ـ األنثى لديها مقدرة كبيرة فى كشف كذب اآلخرين، 

إذ أنها تركز فى حركات الجسد.
ـ تحب المرأة الرجل الذى يقوم بالقيادة والتخطيط، 
إذ تميل دائما إلى أن تكون تحت حماية الرجل، حتى 

وأن كانت قوية.
ـ المرأة تكره أن يتركها الرجل فى وقت بكائها، حتى 

وإن طلبت منه ذلك مرارا وتكرارا.
ـ تبّجل المرأة الرجل الذى يحترم عائلتها، وتعتبر أن 

هذا دليال على عشقه به.
ـ تأبى الزوجة أن يقول زوجها صفة سيئة عن أحد 
السمة  أفراد أسرتها، حتى وأن كانت ترى أن هذه 

موجودة بالفعل.

هل فكرت يوماً أن هناك أسباباً تقف وراء عزوبيتك 
حتى اآلن؟

لقد أظهرت دراسة جديدة أن المظهر غير الجذاب 
عزوبية  أسباب  بين  من  تعد  بالنفس،  الثقة  وانعدام 

الرجل.
الفرد،  حياة  جودة  على  بالفائدة  العزوبية  تعود  وقد 
حيث أشارت األبحاث إلى أن العزوبية من شأنها أن 
تعزز عالقاتك االجتماعية وتزيد من لياقتك البدنية.

التي  األسباب  عن  كشفت  قد  حديثة  دراسة  وكانت 
أسندها الرجال إلى عزوبيتهم.

وعلى الرغم من أن اإلجابة البديهية تتمثل في كون 
من  كاًل  فإن  المشاعر،  يبادلهم  ال  اآلخر  الطرف 
يلعبان  المغازلة  على  القدرة  وعدم  الجاذبية  عامل 

دوراً مهماً لهؤالء.
أسباب  أكثر  أن  أظهرت  قد  اإلحصائيات  وكانت 

العزوبية شيوعاً هو »المظهر غير الجذاب«.
المرتبة  بالنفس  الثقة  انعدام  عامل  احتل  حين  في 
المبادرة وانعدام االهتمام  الثانية، جاء االمتناع عن 
على  والرابعة  الثالثة  المرتبة  في  عالقات  بإقامة 
عامل  نصيب  من  الخامس  المركز  وكان  التوالي. 

الجهل بأساليب المغازلة.
المهارات  »جل  أن  األشخاص  أحد  كتب  حيث 
أمام  عني  تضيع  عادة،  بها  أتمتع  التي  االجتماعية 

الطرف اآلخر الذي أكّن له المشاعر«.
وإضافة لذلك »غالباً ما يفتقر الرجل العصري إلى 
مهارات المغازلة، إذ إنه في الماضي، وفي فترة ما 
اهتماماً  المجتمعات  توِل  لم  الصناعية،  الثورة  قبل 
تكوين  عند  اعتمادها  يجب  التي  لألساليب  كبيراً 

عالقات عاطفية.
عزوبية  وراء  تقف  أسباب  عشرة  أهم  يلي  وفيما 

الرجال، وفقاً للدراسة:
ـ المظهر غير الجذاب.

ـ انعدام الثقة بالنفس.
ـ االمتناع عن المبادرة بإقامة العالقات.

ـ عدم االهتمام بإقامة العالقات.
ـ عدم القدرة على المغازلة.

ـ االنطوائية.
ـ الخروج من عالقة حديثاً.
ـ التجارب العاطفية الفاشلة.

ـ ندرة النساء العازبات.
ـ الوزن الزائد

كما شملت األسباب األخرى تفضيل حياة العزوبية، 
وانعدام االستقرار المالي، والخوف من االرتباط.
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فى  األوقات واألزمات  بأصعب  البيوت  تمر معظم 
فترة مرحلة المراهقة عند أبنائهم، وهى فترة التحول 
والنضج،  الشباب  مرحلة  إلى  الطفولة  مرحلة  من 
ولكن من المتعارف عليه أن تلك الفترة تكون مليئة 
باألزمات النفسية نتيجة لعوامل كثيرة، منها طبيعية 
كتغير الهرمونات، ومنها بسبب المناخ غير المالئم 
الممكن أن  التى من  المراهق،  التعامل مع  وطريقة 
تكون سببا من أسباب اكتئابه، لذلك يجب علينا أن 
نعلم لماذا االكتئاب فى هذه المرحلة، وكيف نتعامل 

معهم؟.

أوال: يجب أن نعلم أن تغير الهرمونات عند أبنائنا 
هو أحد العوامل الرئيسية التى تؤدى إلى االكتئاب

فى  تغير  بمرحلة  يمر  الطفل  الحاالت  أغلب  فى 
على  يفترض  لذلك  والهرمونات،  والصفات  الشكل 
اآلباء أن يتعاملوا مع هذا الوضع بمزيد من الصبر 
بأنفسهم  أبنائهم  ثقة  يزيدوا من  الصدر، وأن  وسعة 

وأن هذه المرحلة طبيعية ويمر بها الجميع.
أبنائنا  عند  بالنفس  الثقة  نزيد  أن  يجب  ثانيا: 

المراهقين
حيث إن الكثير من المراهقين يمرون بخلل فى ثقتهم 
يجب  وهنا  لهم،  يحدث  الذى  للتغير  نتيجة  بأنفسهم 
التحفيز  بكلمات  األمور  أولياء  أو  اآلباء  يتدخل  أن 
سينعكس  مما  لهم  والمكافآت  التشجيعية  والجمل 

إيجابا على حالتهم النفسية والسلوكية.
ثالثا: اإلقناع ثم اإلقناع

يكره المراهقون صيغة األمر، بل يفعلون عكس ما 
أو  أبويه  على  دائما  المراهق  ويتمرد  به،  يؤمرون 

محيطه عندما يشعر باالضطهاد أو أنه مكلف بعمل 
أو أمر ما رغما عنه، وهذا خطأ ال بد على أولياء 
األمور أن يناقشوا أبناءهم، وال عيب أن يقتنع أو ال 

يقتنع األوالد.
رابعا: االحتواء والصداقة للمراهقين

أبنائهم وتكوين  احتواء  اآلباء واألمهات  يجب على 
عرضة  يكونوا  ال  حتى  معهم،  صداقة  عالقات 
يستغلهم  أن  الممكن  من  شخص  ألى  وفريسة 
شخص  عن  يبحث  دائما  فالمراهق  سيئا،  استغالال 
دور  هنا  لذلك  به،  يمر  ما  ويفهم  ويدرك  يحتويه 
اآلباء فى فهم أبنائهم ومشاركتهم حياتهم وأن يكونوا 
أصدقاءهم المقربين بدال من تركهم ألشخاص ليسوا 

مصدر ثقة.
خامسا: تفريغ الطاقات السلبية للمراهقين

صحيا  استغالال  المراهقين  طاقات  استغالل  يجب 
ومفيدا وتفريغ طاقاتهم السلبية من خالل الرياضة أو 

تنمية مواهبهم وقدراتهم البندية والذهنية.
سادسا: الرقابة دون تحكم

هناك فرق بين أن تكون رقيبا وأن تكون متحكما، 
والرقابة  المتشددة  الرقابة  بين  فرق  أيضا  وهناك 

البناءة.
المحيطة  األخطار  من  ابنك  لتحمى  رقيبا  تكون  أن 
أن  أفضل من  يتقبله،  النصيحة بشكل  له  به، وتقدم 
يثبت  ببساطة سيفعل أى شيء  تكون متحكما، ألنه 
وضعتها  التى  قيودك  من  والتحرر  الحرية  لنفسه 
وسيرفع شعار »كل ممنوع مرغوب«، وهذا خطأ 

يجب أن نشعر أبناءنا بأننا يهمنا أمرهم.

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 

الغير بالسوء ألصيب غالبية البشر 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 ..

- تعتقد بعض النساء أن الزواج هو الفرصة الوحيدة 
لالنتقام من الرجل..
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ولد الفنان الكبير يحيى الفخراني في القاهرة عام 1945، درس في كلية الطب في جامعة عين شمس وتخرج 
العديد من  المسرحية وقدم  التمثيل  إلى فرقة  الجامعية، انضم  الجراحة عام 1971. خالل حياته  من قسم 

المسرحيات وحاز على جوائز على مستوى الجامعات المصرية.
وبعد عامين من التخرج تقدم لعمل ماجستير في قسم األمراض النفسية والعصبية ولكن لم يستكمله ألنه تقدم 
لشغل وظيفة طبيب عام بعد فترة اإلمتياز بعام واحد بوزارة الثقافة واإلعالم. كان مكتبه أو "القسم الطبي" 
يقع في مبنى اتحاد االذاعة والتلفزيون وكان يكشف على المرضى فيه. رغم أنه كان يخطط أن يستمر بالطب 

إال أن حبه للتمثيل تغلب عليه وبدأ حياته الفنية على المسرح ولكن سرعان ما اجتذبته السينما والدراما.
الكبيرة وردة  الفنانة  يا زمن" مع  ليل  يا  "آه  فيلم  المشاركة في  السينمائية كان  أعماله  أول 

ورشدي أباظة وعادل أدهم ومن إخراج علي رضا عام 1977.
عام 1978 شارك في مسرحية "بكالوريوس فى حكم الشعوب" وفيلم "قاهر الظالم".

الذي  "أبنائي األعزاء شكراً"  أجنحة" ومسلسل  عام 1979 شارك في مسلسل "طيور بال 
يعتبر من أهم األدوار التي ساهمت بمعرفة الجمهور به.

فيلم  العديد من األعمال وهي: مسلسل "صيام صيام"،  الثمانينات شارك في  خالل سنوات 
"دعوة خاصة جداً"، فيلم "الغيرة القاتلة"، فيلم "رحلة الشقاء والحب"، فيلم "عنئوب الدم"، فيلم "انهم يسرقون 
للزواج"، مسلسل  فيلم "دعوة  أرنب"،  فيلم "نص  "المتشردان"،  فيلم  الزنزانة"،  فيلم "حب في  االرانب"، 
بابا"،  فيلم "محاكمة علي  يعد"،  لم  فيلم "خرج و  المسلسل اإلذاعي "مش معقول"،  "الحياة مرة أخرى"، 
مسلسل "وادرك شهريار الصباح"، فيلم "إعدام ميت"، فيلم "الكيف"، فيلم "عشرة على عشرة"، مسلسل 

"عابر سبيل"، فيلم "األقزام قادمون"، فيلم "األوباش"، فيلم "للحب قصة أخيرة"، فيلم "عودة مواطن".
عام 1987 شارك في بطولة السلسلة الناجحة لمسلسل "ليالي الحلمية" بأجزاءه المختلفة وكان دور "سليم 

باشا البدري" أحد أهم أدواره في الدراما التلفزيونية.
"أنا وأنت  فيلم  "إمرأتان ورجل"،  فيلم  "بابل حبيبتي"،  فيلم  فيلم "من خاف سلم"،  باألعمال وهي  وتابع   
وساعات السفر"، مسرحية "حضرات السادة العيال"، فيلم "حكاية نص مليون دوالر"، فيلم "حالة تلبس"، 

فوازير "المناسبات" وفيلم "عنبر الموت".
خالل سنوات التسعينات قدم الكثير من األعمال التي تنوعت بين الدراما والسينما والمسرح وهي: فيلم "اعدام 
قاضي"، فيلم "البركان"، فيلم "الذل"، فيلم "الصرخة"، المسلسل اإلذاعي "لسان العصفور"، فيلم "جريمة 
في األعماق"، فيلم "الحب في الثالجة"، فيلم "وتمت أقواله"، فيلم "أرض األحالم"، مسلسل "ال"، مسرحية 
بابا واألربعين  ليلة وليلة" (علي  فيلم "الحقيقة إسمها سالم"، مسلسل "ألف  أبو مطوة"،  "غراميات عطوة 
حرامي)، أداء صوت شخصية وودي في النسخة المدبلجة من فيلم "Toy Story"، مسلسل "الخروج من 
المأزق"، مسلسل "نصف ربيع اآلخر"، مسلسل "زيزينيا" الجزء األول، فيلم "مبروك وبلبل" ومسلسل "لما 

التعلب فات".
خالل سنوات األلفين قدم العديد من األعمال وهي: مسلسل "زيزينيا" الجزء الثاني، مسلسل "أوبرا عايدة"، 
"الليل وآخره"،  المصري"، مسلسل  "للعدالة وجوه كثيرة"، مسلسل "جحا  لير"، مسلسل  "الملك  مسرحية 
مسلسل "عباس األبيض في اليوم اإلسود"، مسلسل "المرسى والبحار"، أدى صوت الراوي في فيلم "عمارة 
يعقوبيان"، مسلسل "سكة الهاللي"، مسلسل "يتربى في عزو"، مسلسل "شرف فتح الباب" ومسلسل "ابن 

األرندلي".
قدم المسلسل اإلذاعي "منحوس مع مرتبة الشرف" ومسلسل "شيخ العرب همام (آخر ملوك الصعيد)، كما 
عمل على سلسلة من الرسوم المتحركة أول أجزاءها هو " قصص الحيوان في القرآن" حيث أدى صوت 
بابا  اإلذاعي "الزم  المسلسل  إلى  باإلضافة  المصريين  الفنانين  من  الراوي/الراعي مع أصوات مجموعة 
يحب".  وقدم مسلسل الرسوم المتحركة "قصص اإلنسان في القرآن" حيث أدى صوت البحار ومسلسل 

"الخواجة عبد القادر".، بجانب أعمال أخرى عديدة
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استقبلت دور العرض السينمائية افالم موسم عيد االضحى، حيث حجزت 7 
افالم اماكنها في السينمات للمنافسة في هذا الموسم الذي يُعد ثاني اكبر المواسم 

السينمائية بعد عيد الفطر

ـ الموسم افتتحه فيلم "تراب الماس"، من بطولة آسر ياسين ومنة شلبي وماجد 
القدير  اياد نصار، صابرين والنجم  الصاوي وشيرين رضا،  الكدواني وخالد 
عزت العاليلي وعدد آخر من الممثلين. مأخوذ عن رواية تحمل االسم نفسه 
للكاتب أحمد مراد ومن إخراج مروان حامد. تدور أحداثه حول شاب يعيش 
حياة باهتة رتيبة، يعمل كمندوب دعاية طبية فى شركة لألدوية، ثم يتمكن بلباقته 
الكبيرة ومظهره الجيد من أن يستميل أكبر األطباء لألدوية التى يرّوج لها، في 
المنزل الذي يعيش فيه بصحبة والده المقعد، إلى أن تحدث جريمة قتل غامضة، 

تقلب األحداث.

ـ ثاني األفالم التي حجزت مكانها وتدخل المنافسة بقوة، فيلم "الكويسين"، من 
بطولة أحمد فهمي، الذي يراهن فيه على الكوميديا التي تناسب مواسم األعياد، 
أحمد  فؤاد،  بيومي  رضا،  شيرين  فهمي،  حسين  الفيلم:  بطولة  في  ويشارك 
فتحي، تارة عماد، أسماء أبو اليزيد، عمرو وهبة، وجيالن عالء، من تأليف 
كضيوف  النجوم  من  عدد  فيه  يظهر  كما  الجندي  أحمد  وإخراج  وتار،  أيمن 
مدحت  مالك،  أحمد  خاطر،  ماجد، مصطفى  هشام  حسني،  أكرم  وهم  شرف 

صالح، محمد ثروت، ومقلد الفنانين عمر شرقي.

"الديزل"،  بفيلم  االضحى  عيد  في  المنافسة  يدخل  رمضان  محمد  الممثل  ـ 
ويراهن رمضان في الفيلم على المنافسة بقوة فى شباك التذاكر باعتماده على 
الفكرة الشعبية التي اشتهر فيها. يشارك في بطولة الفيلم فتحي عبد الوهاب، 
ياسمين صبري، هنا شيحة، محمد ثروت، شيماء سيف، وتامر هجرس. من 

تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، وإخراج كريم السبكي.

ـ فيلم "البدلة"، دخل قائمة االفالم المتنافسة في عيد االضحى بل ومرشح بقوة 
افالمه.  تامر حسني في آخر  لما حققه  استناداً  للمنافسة على اعلى االيرادات 
ماندو  وإخراج  قمر،  بهجت  أيمن  وحوار  سيناريو  حسني،  تامر  قصة  الفيلم 
المصري،  وماجد  خليل،  وأمينة  حسني،  وأكرم  حسني،  تامر  بطولة  العدل. 
ومحمد  كساب،  ومي  وحسن حسني،  البزاوي،  ومحمود  العزيز،  عبد  ودالل 

ثروت، وطاهر أبو ليلة. وتدور أحداثه في اطار كوميدي.

ـ يخوض الممثل يوسف الشريف المنافسات السينمائية للمرة األولى بعد غياب 
دام 9 سنوات منذ تقديمه فيلم "العالمي" عام 2009، ويقدم فيلم "بني أدم" في 
يعتمد على  قبل عدة اشهر والعمل  انتهى من تصويره  عيد االضحى، والذي 
وأحمد رزق  الشربيني  دينا  بطولته  في  ويشارك  العلمية،  األكشن  افالم  فكرة 
ومحمود الجندي وهنا الزاهد وبيومي فؤاد ومحمود حجازي وخالد كمال، وهو 
أحمد  وإخراج  عاطف  سمير  عمرو  وحوار  وسيناريو  الشريف  يوسف  فكرة 

نادر جالل.

ـ وفاجأ المنتج أحمد السبكي الجميع باعالنه عن طرح فيلمه المؤجل "بيكيا" 
للممثل محمد رجب في موسم عيد االضحى، وطرح االفيش والبرومو الخاص 
بالعمل الذي ينتمي للطابع الشعبي ويشارك في بطولته آيتن عامر، شيماء سيف 
واحمد حالوة ومحمد لطفي ، ومن اخراج محمد حمدي ومن تأليف محمد سمير 
مبروك، وتدور قصة الفيلم في اطار شعبي حول شخصية "مصطفى"، الذى 

يجسده محمد رجب، الذي يعمل باحًثا في أدوية السرطان واإليدز، وتعلم منظمة 
دولية أن هناك باحث مصري يجري بحثا يخلص البشرية من هذه األمراض، 
ويعيش  الذاكرة،  بفقدان  والتظاهر  للهرب،  مصطفى  فيضطر  خطفه  فتحاول 

داخل "مقلب زبالة وخردة"، لحين االنتهاء من البحث العلمي.

ـ سابع األفالم المنافسة في موسم عيد االضحى "سوق الجمعة" للمخرج سامح 
تأجيله  وتم  الجاري  العام  االنتهاء من تصويره مطلع  تم  والذي  العزيز،  عبد 
لطفي  ومحمد  الجليل  عبد  عمرو  بطولة  من  والفيلم  الماضية،  االشهر  طوال 
فتحي ونسرين  الغفور وأحمد  العزيز وريهام عبد  فواز ودالل عبد  وصبري 
أمين ومحمد عز ومحمود حجازي وشمم الحسن. ومن تأليف محمد الطحاوي 
وسيناريو وحوار أحمد عادل سلطان وإنتاج المخرج أحمد عبد الباسط وإخراج 

سامح عبد العزيز، وتدور أحداثه في اطار شعبي.
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على  الغربية  المجتمعات  دأبت  طويل  زمن  منذ 
النظر إلى اإلسالم والمسلمين على أنهم عدو جديد، 
ولهذا فلقد لّفقوا لهم الكثير من األكاذيب ووصفوهم 
وسائل  من  العديد  وسعت  وقتلة،  إرهابيون  بأنهم 
أفكار  في  نمطية  صور  زرع  إلى  الغربية  اإلعالم 
المسلمين على  الغربية وقامت بإظهار  المجتمعات 
أنهم “أصوليون” أو “إرهابيون محتملون”، وفي 
“هوليوود”،  سينما  وخاصة  هذه،  اإلعالم  وسائل 
واإلحياء،  التقدمية،  مثل  كلمات  تستخدم  ما  نادراً 

والسعادة، والحب، لوصف المسلمين .
اإلسالم  تحاك ضد  التي  المكائد  الستار عن  ولهتك 
شاهين”  “جاك  يُعد  سمعتهم،  وتشّوه  والمسلمين 
على  المسلمين  إلى  ينظرون  الذين  األشخاص  أحد 
لمصالح  متحيزين  وغير  إرهابيين  غير  أُناس  أنهم 
اإلمبريالية الغربية، ففي واحدة من محاضراته حول 
المواقع اإلخبارية ومواقع اإلنترنت، استعرض في 
العرب  لتشوية  الغربية  األفالم  توجيه  كيفية  كتابه 
بعض  صورة  بتشوية  “هوليوود”  تقوم  وكيف 

الشعوب ..

إلى  ترجع  التي  األفالم  مئات  بأن  “شاهين”  يقول 
خالص”،  “شّر  وكأنهم  العرب  تصّور   1914 عام 
ويلفت إلى أن هذه األفالم عملت على تعزيز الصور 
وشجعت على  تاريخياً  ألحقت ضرراً  التي  النمطية 
وأنهم  خطر  أنهم  على  عام  بشكل  العرب  تصوير 

معادون ومتطرفون بشدة لألمريكيين .
العرب  أيضاً  لم تستثن  إن هوليود  ويقول “شاهين” 
األمريكيين إذ يقول: “هناك أقل من 20 فيلماً أُنتج، 
يمكن  أو  عربي  أصل  من  أمريكيون  فيها  يظهر 
التعرف عليهم وتعرض لنا معظم هذه الصور نسخاً 
بالكربون للصورة النمطية للمسلمين العرب”، مشيراً 
إلى أن 75٪ من األمريكيين ذي األصول العربية هم 

مسيحيون في الواقع.
“والد  للمسلمين،  المسيء  األمريكي  الفيلم  ففي 
األمريكية  الشخصية  تبيع   ،″1950 العروس 
يدعى  عربي  لشخص  منزله  “مارتن”،  تدعى  التي 
منزله،  بيع  عن  “مارتن”  يتراجع  وعندما  “حبيب” 
يقوم “حبيب” بإرسال خادمته الشريرة لتقوم بتدمير 
زوجة  بأن  التصوير  يتم  الفيلم  هذا  وفي  البيت 
“مارتين”، ال يُسمح لها بالتحدث في حضور الرجال 

يسعى  حيث  المستقبل”،  إلى  “الذهاب  فيلم  وفي 
الجميع في هذا الفيلم إلى تطوير بلدهم، يصور هذا 
الفيلم الفلسطينيين بأنهم قاموا بإشعال النار في حافلة 

مليئة بركاب إسرائيليين.
إظهار  تم   ،″1977 األسود  “األحد  فيلم  وفي 
فلسطينية،  مسلمة  امرأة  عبارة عن  بأنه  اإلرهابي، 
قامت بالطيران على متن بالون، تسعى إلى تفجير 
ملعب في مدينة “ميامي” األمريكية، لكي تقتل 80 
ألف متفرج أمريكي بدم بارد وفي فيلم “الموت قبل 
الفلسطينيون  المسلمون  يهاجم   ،″1987 الالوعي 
أفراد  جميع  بوحشية  ويذبحون  اإلسرائيلية  المنازل 
وفي  األمريكي  العلم  ويحرقون  اإلسرائيلية  العائلة 
السفارة  تدخل  صغيرة  شاحنة  يستقلّون  النهاية 

األمريكية وتنّفذ عملية انتحارية.
ويُعّد فيلم “القوة الخاصة 1986″، أحد أكثر األفالم 
تسعينات  في  المسلمين  ضد  ُصنعت  التي  المؤثّرة 
الفلسطينيون  المسلمون  يقوم  حيث  الماضي،  القرن 
بسرقة طائرة أمريكية ويقومون بتعذيب المسافرين 
فيلم  وفي  يهودية  سفر  جوازات  يحملون  الذين 
مجموعة  تقوم   ،″1994 الحقيقية  “األكاذيب 
جزيرة  في  نووية  قنبلة  بتفجير  مسلمة  فلسطينية 
الفيلم تم إظهار الزعيم  فلوريدا األمريكية وفي هذا 
المسلم وهو يقول، إن الجهاد الفلسطيني الدموي في 
أمريكا سوف يتكرر كل أسبوع حتى يتم االستجابة 
إلى مطالبه ولكي يزداد سخط الشعب األمريكي من 
المسلمين، قامت وسائل اإلعالم األمريكية ببث هذا 

الفيلم على التلفزيون األمريكي المحلي كل أسبوع.
الوحشي  القتل  تبرير  يتم  األفالم،  هذه  خالل  ومن 
الغربية  القوات  قبل  المسلمات واألطفال من  للنساء 
فيلم  ففي  ولهذا  األمريكيين  المشاهدين  عقول  في 
أمريكي  مراهق  تصوير  يتم  الحديدي”،  “النسر 
المسلمين  بقصف  ويقوم  مسلم  بلد  إلى  يسافر  وهو 
البروفيسور  يطرح  وهنا  متوحشون  ألنهم  نظراً 
من  والعشرين  التاسعة  الدقيقة  في  شاهين”،  “جاك 
قال:  حيث  مهماً،  جوهرياً  سؤااًل  الوثائقي،  فيلمه 
عندما يرى المسلمون هذه األفالم ويرون بأنه يُحكم 
باإلعدام في هذه األفالم، ماذا يفكرون  دائماً  عليهم 

تجاه الغرب؟ 
لو  قال:  حيث  آخر،  منطقياً  سؤااًل  طرح  أنه  كما 
مكان  أنفسنا  نحن  وضعنا  أو  أنفسهم  اليهود  وضع 

أولئك العرب، فكيف سيكون شعورنا تجاههم؟
وفي تحليله ألحداث الحادي عشر من سبتمبر، قال 
قد  اإلسالميين  المتطرفين  أن  “لنفترض  “شاهين”: 
قاموا بهذا الحادث اإلرهابي، فهنا ال يفرض علينا أن 
نلصق هذه الحادثة بجميع المسلمين”، ولفت “شاهين” 
إلى أن “ابن الدن” كان عضواً في مجموعة “عثمان” 

التابعة لوكالة المخابرات المركزية األمريكية .

في  الجخ  تتعاون مع هشام  أصالة 
ألبوم جديد

تتعاون الفنانة أصالة فى ألبومها الجديد مع الشاعر 
هشام الجخ ألول مرة، حيث كانت أصالة قد اتفقت 
وكلمات  بدر  شريف  ألحان  من  أغنية  غناء  على 
مؤمن سالم، لكنها أعطت األغنية للشاعر هشام الجخ 

لتأليفها بدال من مؤمن.
ومن المقرر أن تضم أصالة األغنية أللبومها الجديد 
الذي تعمل عليه اآلن، واألغنية من توزيع محمود 
اختيار  في  التنوع  أصالة  بها  وتواصل  صبري، 

أغانيها الذي اتبعته خالل الفترة األخيرة.
يذكر أن آخر ألبومات أصالة كان "مهتمة بالتفاصيل" 

الذي حقق نجاحا كبيرا وقت طرحه.

"نادي  يدخل  العزيز  عبد  كريم 
الرجال السري" 

يستعد الفنان كريم عبد العزيز لدخول فيلمه الجديد 
حيث  المقبل،  الشهر  بداية  السري"  الرجال  "نادي 
انتهى كريم والشركة المنتجة من االتفاق مع المخرج 
خالد الحلفاوي على إخراج العمل، بعد أن كان مقرراً 

أن يخرجه خالد مرعى.
تصوير  العزيز  عبد  يبدأ  أن  المفترض  من  وكان 
األضحى،  عيد  في  لعرضه  الماضى  الشهر  الفيلم 
لكن عدم االستقرار على فريق العمل حال دون ذلك.
 4 غياب  بعد  السينما  إلى  العزيز  عبد  يعيد  الفيلم 
سنوات منذ آخر أفالمه "الفيل األزرق" الذي حقق 

نجاحاً كبيراً وقته.

مهرجان "أيام السينما السورية " 
يجوب المدن الدانمركية 

البلديات  و  الدانمركية  الثقافة  وزارة  رعاية  تحت 
المحلية في الدنمرك و بالتعاون مع المخرج السوري 
مازن حاج قاسم سيقام مهرجان "أيام السينما السورية 
في الدنمرك"؛ والذي سيكون عبارة عن جولة لمدة 
في  سورية  سينمائية  ليالي  أربعة  مع  أيام  أربعة 
العديدة من المدن الدانمركية لصنع صورة حقيقية و 
واقعية ثقافية عن المجتمع السوري و الحياة السورية 
حالياً  تعيشها  التي  الحرب  ظل  ف  اعتيادية  الغير 
جديدة  ثقافة  يتعلم  الذي  الدانمركي  للشعب  سوريا 

والتي دخلت بالده في السنوات األخيرة.
وأقيم المهرجان في مدينة الثقافة األوروبية"أراهوس" 
العربية  الصحافة  بحضور  أغسطس  يوم23 
الورقية  و  المرئية  الدنمركية  القنوات  و  المرئية 
السينمائية  العرض  دور  له  اإلذاعية؛وستفتح  و 

الدانمركية مجاناً.
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ال شك أن القراصنة يعملون بكامل قوتهم بحًثا عن طرق جديدة من أجل اختراق 
وسرقة بياناتك وهذا يحقق لهم كسب الكثير من المال. لهذا السبب شهدنا ارتفاًعا 

كبيًرا في عدد عمليات اختراق وسرقة البيانات على مدار السنوات القليلة الماضية.
لسوء الحظ ال يعرف معظم الناس أنهم قد تعرضوا لالختراق إال بعد فوات األوان لذلك 
مع كثرة جرائم األمن اإللكتروني يجب عليك تأمين نفسك من هجمات القراصنة وحماية 
خصوصيتك على اإلنترنت، ولمساعدتك سنقدم لك بعض األمور التي يجب أن تقوم بها 

لتجنب اختراق القراصنة:
- تثبيت التحديثات الجديدة بأسرع ما يمكن

أواًل وقبل كل شيء من الضروري المحافظة على أن تكون التطبيقات واألجهزة الذكية التي 
معالجة  التحديثات  تشمل  فغالًبا  الثابتة.  والبرامج  بأحدث اإلصدارات  دائما  تستخدمها محدثة 

للعديد من الثغرات األمنية التي قد يستغلها القراصنة لتنفيذ عمليات اختراق بياناتك.
- قم بتأمين أجهزتك بطرق قوية

من المدهش أن ثلث مستخدمي الهواتف الذكية على األقل ال يهتمون باستخدام رموز مرور قوية 
بل يستخدمون أبسط رموز المرور المكونة من أربعة أرقام لتأمين أجهزتهم ودخول المواقع. هناك 
العديد من الطرق لتأمين وإلغاء قفل الهواتف وأجهزة الكمبيوتر واألجهزة اللوحية – وهي الطرق 
األنماط  استخدام  وكذلك طريقة  والعين  األصابع  وبصمات  الوجه  على  التعرف  مثل  البيومترية 
األمان  أجهزتك واالستفادة من ميزات  لتأمين  إعداد رمز مرور قوي  لذلك يجب عليك  وغيرها 

العالية التي توفرها الطرق البيومترية.
- تأكد من تفعيل جدار الحماية Firewall بأجهزتك

من  القراصنة  تمكن  إذا  حتى  جهازك،  حماية  من  جداً  هام  Firewall جزء  الحماية  جدار  يعتبر 
اختراق جهازك ومعرفة موقعك وعنوان IP التابع لجهازك، فإن جدار الحماية يمنعهم من الوصول 
الحديثة   Mac وماك   Windows ويندوز  أنظمة  أن  بالذكر  الجدير  والشبكة.  التشغيل  نظام  إلى 

تحتوي على جدران حماية مدمجة لتعريف منافذ اإلنترنت الصادرة والواردة.
- قم بتشفير محرك األقراص الخاص بك

هناك خطوة إضافية يمكنك استخدامها لزيادة األمان وهي تشفير القرص الصلب بحاسوبك فمع 
التشفير سيتم تحويل بياناتك إلى كود غير قابل للقراءة وال يمكن فك رموزه إال باستخدام مفتاح أو 

كلمة مرور محددة.
المضمنة  التشفير  أداة  تفعيل  طريق  عن  بذلك  القيام  ويندوز  التشغيل  نظام  لمستخدمي  يمكن 

 .BitLocker
تسمى  والتي  بها  الخاصة  المضمنة  القرص  تشفير  أداة  على   Mac ماك  أجهزة  وتحتوي 
FileVault، وتساعد على منع الوصول غير المصرح به إلى بياناتك وتوفر طبقة أمان إضافية 

في حالة سرقة الكمبيوتر أو فقده.
- ال تثق بشبكات الواي فاي Wi-Fi العامة

الذين  المستخدمين  للتجسس على  العامة  فاي  الواي  والمتسللون شبكات  القراصنة  يستخدم 
ينضمون إلى الشبكة أو في بعض األحيان يقومون بإنشاء شبكات honeypot وهي عبارة 

عن شبكات وهمية مصممة لسرقة معلوماتك.
لهذا السبب فمن الضروري أن تستخدم شبكة افتراضية خاصة (VPN) عندما تكون في 
 VPN األماكن العامة. ومن الجيد استخدام واحدة في المنزل أيًضا. باستخدامك لشبكة
ويمكنك  تزورها  التي  والخدمات  الويب  مواقع  من  لجهازك   IP عنوان  إخفاء  سيتم 

تصفحها كمجهول.
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- قم بمسح بياناتك من على األجهزة القديمة التي ستتخلص منها
التقليدية ال يضمن  األجهزة بطرق  والملفات من  البيانات  أن مسح  المعروف  من 
التخلص النهائي منها، وذلك لوجود الكثير من الطرق والبرمجيات التي تساعد على 
استرجاعها حتى بعد مرور الكثير من الوقت بعد حذفها، إذا كنت تريد أن تكون 
جاًدا بشأن أمانك وتجنب اختراق القراصنة، فأنت بحاجة إلى مسح البيانات الحساسة 
 Secure for و Blank أو Eraser لألبد، وذلك عن طريق استخدم برامج مثل

.Secure Delete – File Shredder for Macs أو Windows
وهناك أيًضا البرنامج الشهير  CCleaner الذي يمكن استخدامه لحذف الملفات 

.Mac نهائًيا على أجهزة الكمبيوتر الشخصية العاملة بنظام ويندوز وأجهزة ماك
- احرص على استخدام كلمات مرور قوية لحساباتك على اإلنترنت

كلمة المرور الخاصة بك هي خط الدفاع األول، لذلك تأكد من إعداد كلمة مرور 
آمنة وفريدة لكل حساب، إذا كنت تشعر بصعوبة في التعامل مع كلمات المرور 
الكثيرة أو ترغب في تطوير كلمات مرور أصعب يمكنك استخدام برنامج مدير 
كلمات المرور password manager، وهو برنامج يمكنه تخزين كلمات المرور 
وإدارتها لكل تطبيق أو خدمة أو موقع تستخدمه، حيث أنه يعتبر مثل خزانة مقفلة 

على جميع بيانات المرور الخاصة بك.
Two-Factor Authentication استخدام خاصية المصادقة الثنائية -

إلى  إضافية  تحقق  خطوة  الستخدام  مميزة  طريقة  تعتبر   2FA الثنائية  المصادقة 
عملية تسجيل الدخول الخاصة بحساباتك األكثر أهمية. فبداًل من تقديم اسم المستخدم 
وكلمة المرور فقط لتسجيل الدخول إلى أحد الحسابات يتم إرسال كود جديد مختلف 

إلي هاتفك لتستخدمه في كل مرة تقوم فيها بالدخول إلي حسابك.
- احرص على استخدام خيار شبكة الضيوف

يرغب األصدقاء والعائلة دائًما في استخدام شبكة الواي فاي Wi-Fi الخاصة بك 
عند زيارتك، فبداًل من استخدام الشبكة الخاصة بك التي ترتبط بها جميع أجهزتك، 
شبكة  باسم  تعرف  والتي  التوجيه،  جهاز  في  لهم  خاصة  شبكة  تخصيص  يمكنك 

الضيوف.
تتيح لك هذه الميزة مشاركة اتصالك باإلنترنت مع ضيوفك في حين إبقائهم خارج 
شبكتك األساسية، مما يمنعهم من رؤية الملفات والخدمات المشتركة، لذلك قم بإعداد 
شبكة الضيوف الخاصة بك باستخدام اسم شبكة مختلف وكلمة مرور مختلفة وقوية.

- اختر نوع الحساب المناسب
عندما تقوم بإعداد جهاز كمبيوتر ألول مرة تقوم بإنشاء حساب مستخدم واحد على 
األقل. إذا كان هناك عدة أشخاص يستخدمون جهاز كمبيوتر فيمكنك إنشاء حساب 

لكل منهم.
جيد  وهذا  المستخدمين  باقي  ملفاتك عن  تفصل  ألنها  مهمة  المستخدمين  حسابات 
فإن  ذلك  مع  به.  خاصة  مرور  كلمة  لكل حساب  أن  طالما  واألمان  للخصوصية 
التي  الحسابات  من  متعددة  أنواع  وجود  هو  المستخدمين  من  العديد  يعرفه  ال  ما 
 .Standard والقياسي Administrator يمكنك إنشاؤها. والنوعان الرئيسيان هما
Adminis-  ستحتاج إلى التحقق من حسابات المستخدمين فوًرا وتغيير أي حسابات

.Standard إلى حسابات trator

والخصوصية  الشخصية  الحريات  بضمان  المطالبة  األصوات  تتزايد  فيما 
التي  للغاية من األجهزة  فإن هناك من يحذر بشكل جدي  للجميع،  الفردية 

توصف بالذكية.
كل خبراء المعلوماتية واإللكترونيات الحديثة يؤكدون أن أي جهاز متصل 
بشبكة اإلنترنت يمثل تهديداً وخطراً محتماًل قد يتمكن أي مخترق أو جهاز 
أمني من العبور من خالله لالستفادة من األدوات الموجودة فيه، كالسماعات 
متابعة  أو  عليك  للتنصت  الجغرافي،  الموقع  تحديد  ومجسات  والكاميرات 

نشاطاتك بالصوت والصورة أو لتتبعك وتحديد مكانك في أي وقت.

التلفزيونات الذكية
بشكل خاص، تلفزيونات LG.. الشركة الكورية الجنوبية اعترفت مؤخراً 
أمنية في منتجاتها من طراز smartThinQ، موضحة أن  بوجود مشكلة 
ثغرة تقنية أُطلق عليها اسم HomeHack وضعت نحو مليون من مستخدمي 
أجهزة "إل جي" في خطر قيام مخترق من دخول بيوتهم والتحكم بشكل كامل 
الغساالت وغساالت  التلفزيونات، بل أيضاً  بالجهاز .. وهذا ال يشمل فقط 

الصحون المتصلة باإلنترنت والمكانس الكهربائية الذكية ومكيفات الهواء.
أما سامسونج، فقد كشف موقع ويكليكس أن وكالتي االستخبارات األمريكية 
والبريطانية تستخدم تلفزيوناتها للتجسس .. هذه األجهزة، التي تحتوي على 
كاميرا ويب، تظل في حالة استماع ومراقبة حتى إن قام المستخدم بإغالقها .

المساعد اإللكتروني
الرئيسية توفير خدمات معينة  المحمول، هناك تطبيقات مهمتها  في هاتفك 
تتعلق بمواعيدك وتنظيم يومك، باإلضافة إلى تزويدك بمعلومات تطلبها، أو 
حتى تقوم بإرسال رسائل نصية قصيرة، عند إصدار أوامر صوتية من قبلك 
Corta- و iOS في نظام SISI  في هذا الشأن .. من هذه التطبيقات، نذكر

na في كمبيوترات Microsoft أو الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد، أو 
Google Assistant الذي تأتي كل أجهزة أندرويد مزودة به.

ينتظر أي أمر صوتي منك في أي لحظة، ولهذا السبب يبقى في حالة ترقب 
وانتظار دائمة.. في غضون ذلك، يقوم بتسجيل كل صوت أو كلمة تصدر 
من أي شخص حوله.. هل تريد االستماع إلى كل ما يسجله جهازك من دون 

علمك؟ اذهب إلى هذا العنوان:
https://myactivity.google.com/myactivity

 Google ثم ادخل إلى قسم ،Gmail وادخل حسابك عبر بياناتك الخاصة بـ
Activity أو Activity Control، ستجد صوتك مسجاًل بالتاريخ والمكان .. 
ستجد كل المعلومات حول األماكن التي كنت فيها، .. هذه المعلومات تظل 

محفوظة لدى غوغل، إن لم تقم بحذفها .. 
الكمبيوتر المحمول

فيها  الويب  كاميرات  أن  يؤكد  هناك من  المحمول،  كمبيوترك  إلى  بالنسبة 
تستخدم من قبل أجهزة أمنية ومخترقين لمراقبتك والتجسس عليك في أي 
وقت، حتى عندما ال يكون البرنامج الخاص بها يعمل .. ليس من المستغرب 
بوضع شريط  يقوم  أنه  كومي  جيمس  السابق   FBI وكالة  مدير  تأكيد  إذن 

الصق على كاميرا جهازه عندما ال يستخدمها.
تقنية تحديد المواقع

أما خاصية GPS، فهي قادرة على تحديد موقعك في أي لحظة، ووجهتك 
عند تحركك بالسيارة، أو حتى مشياً على األقدام إن كانت مفعلة على هاتفك 

الذكي.
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أشارت مجلة "تشيب" األلمانية إلى أن نظام مايكروسوفت ويندوز 10 يتضمن 
بعض البرامج التي قد ال يستعملها المستخدم أبداً.

بالقرص  التخزينية  المساحة  على  الحفاظ  في  يرغب  الذي  للمستخدم  ويمكن 
10AppsMana- تطبيق بواسطة  أو  يدوياً  البرامج  هذه  مثل  إزالة   الصلب 
ger، حيث يتيح هذا البرنامج المجاني للمستخدم إلقاء نظرة عامة على جميع 

التطبيقات والبرامج مع إمكانية إزالتها بسهولة.
تطبيق  أهمية  وتظهر 
10AppsManager بعد 
لنظام  الرئيسية  التحديثات 
ويندوز  مايكروسوفت 
10، والتي قد يتم بها تثبيت 
الكثير من البرامج الجديدة 
المستخدم،  مالحظة  دون 
األلمانية  المجلة  ونصحت 
أيضا بضرورة التحقق من 
الذاكرة  تنظيف  خيارات 
بعد تحديثات ويندوز 10، 
الوصول  يمكن  والتي 
قائمة  طريق  عن  إليها 
"ابدأ/اإلعدادات/النظام/

يمكن  أنه  كما  التخزين"، 
للمستخدم إتاحة المزيد من مساحة التخزين في القرص الصلب من خالل إزالة 

إصدارات ويندوز القديمة.

في كثير من المواقف يحتاج مستخدمو واتساب إلى إرسال رسالة لشخص آخر، 
دون الرغبة في إضافة اسمه لقوائم االتصال.

ورغم أن الحل موجود، يتكاسل كثيرون عن تطبيقه ويلجأون إلى إضافة االسم 
لقوائم االتصال ثم البحث عنه في واتساب وإرسال الرسالة.

ولكن يمكن تجاوز تلك المراحل، وإرسال الرسالة للشخص المطلوب دون عناء 
إضافة اسمه.

وليس على المستخدم سوى نسخ الرابط التالي
 https://api.whatsapp.com/send?phone =XXXXXXXXXXX 

إلى متصفح اإلنترنت في الهاتف.
ثم استبدال عالمات X بالرقم المطلوب مع رمز البلد ولكن دون األصفار في 
البداية ودون إشارة + التي تبدأ بها عادة األرقام الهاتفية، ثم الضغط على زر 

اإلدخال.
سيظهر بعد ذلك تطبيق واتساب مع زر "رسالة" أو Message ويكفي الضغط 
على هذا الزر ليفتح تطبيق واتساب المكان المخصص للكتابة وإرسال الرسالة.

على  تعتمد  كانت  سواء  الهواتف  كل  على  تعمل  الطريقة  هذه  أن  إلى  يشار 
أندرويد أو iOS ويمكنك تجريبها اآلن.

يعتمد القراصنة بشكل كبير على الرسائل المزعجة Spam Email إلختراق 
الرسائل  بإمكانك حماية نفسك من هذه  البريد اإللكتروني، ومع ذلك ال يزال 

ومرفقاتها.
الشيء األساسي الذي يؤدي إلى االشتباه برسالة بريد إلكتروني هو وجود ملف 
فإن 85٪ من  األمنية   F-Secure لتحليل شركة الرسالة، وطبًقا  مرفق مع 
رسائل البريد اإللكتروني الضارة تحتوي على ملفات مرفقة من األنواع الخمسة 

.DOC – .XLS – .PDF – .ZIP – .7Z. :التالية
الثالثة أنواع من الملفات المذكورة تعتبر شائعة االستخدام بشكل كبير كملفات 
مرفقة مع رسائل البريد اإللكتروني، أما النوع الرابع ZIP فيتم استخدامه عند 
 7Z الرغبة في ضغط أكثر من ملف في حزمة واحدة ويعتبر النوع الخامس

.ZIP بديل لملفات

أهم  تعتبر  الملفات  بالنسبة لك أن تعرف أن هذه األنواع من  المهم جًدا  ومن 
االختراق من خالل  تستهدف  التي  في هجماتهم  المستخدمة  القراصنة  وسائل 
البريد اإللكتروني، لذلك يجب عليك الحذر عند رؤيتك ألي ملف مرفق من هذه 

األنواع مع رسالة مجهولة المصدر.
ما يجب عليك فعله قبل فتح الرسالة التي تحتوي على ملفات مرفقة على البريد 

اإللكتروني:
أواًل: التأكد من عنوان البريد اإللكتروني للمرسل وما إذا كان شخص تعرفه 

وتثق به أما ال.
يلي ذلك إلقاء نظرة على عنوان الرسالة وهل هي مكتوبة بأسلوب مألوف لديك 
مقارنة بالرسائل التي تستلمها من هذا الشخص على افتراض أنه شخص تعرفه 

بالفعل، حيث يمكن للقراصنة أن
يستخدموا عناوين بريد إلكتروني مشابهة لعناوين أشخاص تعرفهم.

إن قيامك باإلجراءات السابقة قبل فتح الرسالة قد يكون صمام األمان لحمايتك 
خبيث  بملف  وإصابته  جهازك  اختراق  تستهدف  رسالة ضارة  أي  من خطر 
لغرض تعدين العمالت الرقمية Cryptomining Malware أو فيروس الفدية 

Ransomware أو غير ذلك.
وبناء على اكتشافات شركة F-Secure فإن الكثير من الناس قد ال يدقق في 
إجراءات الوقاية حيث ارتفع معدل فتح رسائل البريد اإللكتروني التي تحتوي 
كان  أن  بعد  العام  هذا  إلى 14.2٪ خالل  ليصل  ملفات مرفقة مشبوهة  على 

.٪13.4
المشبوهة،  البريد اإللكتروني  لفتح رسائل  يبدو أن 14.2٪ معداًل صغيرا  قد 
 Talos موقع  على  المنشورة  اإلحصائية  االعتبار  في  نأخذ  أن  يجب  ولكننا 
التابع لشركة Cisco حيث تقدر حالًيا عدد رسائل البريد اإللكتروني المزعجة 
والمشبوهة التي يتم إرسالها يوميا بحوالي 306 مليار رسالة وهو ما يبلغ 6 
أضعاف رسائل البريد اإللكتروني السليمة التي يتم إرسالها يومًيا والتي تبلغ 

52.6 مليار رسالة تقريًبا.



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

- رسوم التسجیل تشمل برنامج األسئلة 
  باللغة العربیة.
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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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تعرض السائقين أثناء السير أحيانا إلى أعطال مفاجأة، وبسبب قلة الخبرة في 
صيانة السيارات ال يستطيع التصرف بهذا الموقف، لذا نستعرض اليوم عدد 

من األعطال الشائعة وأسبابها.
- تقطيع مستمر أثناء السير

يتوقف  ثم  مستمر،  بشكل  حركتها  في  تقطيع  بالسيارة  السير  أثناء  يحدث  قد 
البنزين  فلتر  انسداد  إلى  فيه  السبب  يرجع  العطل  وهذا  أثرها،  على  المحرك 
عن العمل وتلفه، حيث أنه الجزء المسؤول عن تنقية البنزين من الشوائب قبل 

دخوله إلى غرفة االحتراق داخل المحرك.
 – سماع صوت أسفل المحرك

حال سماع صوت مرتفع جدا أسفل المحرك مع مالحظة أن سحب السيارة قد 
انخفض، فإن هذا العطل يدل على أن ماسورة العادم قد ثقبت أو حدث بها كسر، 

وهي المسؤولة عن إخراج العادم من المحرك إلى خارج السيارة.
- سحب السيارة ضعيف مع وجود تقطيع بالحركة

مع  ضعيفا،  أصبح  السيارة  سحب  أن  السائق  شعور  الشائعة  األعطال  من 
وجود تقطيع في حركة السيارة، وهذا العطل يرجع السبب فيه إلى أن شمعات 
االحتراق “البوجيهات” قد تلفت، وهي المسؤولة عن أحداث الشرر من أجل 

إحتراق البنزين.
-  اهتزاز السيارة عند الضغط على المكابح

قد يجد السائق حال الضغط على المكابح أن السيارة تهتز، هذا العطل يرجع 
إلى أن قطع في تيل الفرامل قد تلفت أو أن قرص الفرامل “الطنابير” قد تآكل، 

ويجب فحصهم وتغيير التالف بهم.
- اهتزاز السيارة بعد سرعة 100 كلم

اهتزاز السيارة بعد سرعة 100 كلم هي في الحقيقة مشكلة بسيطة، حيث كل 
ما عليك فعله هو إعادة ترصيص السيارة، وهي عبارة عن قطع من الرصاص 
يتم تركيبها على جانب العجلة وفقا ألبعاد وقياسات معينة تحافظ على اتزان 

السيارة.
- ارتفاع درجة حرارة المحرك

قد يتفاجأ السائقين أثناء السير بارتفاع درجة 
حرارة المحرك وتوقفه عن العمل، ويرجع 

في  المياه  نقص  إلى  العطل  هذا  سبب 
عن  المسؤولة  وهي  الردياتير 

توقف  أو  المحرك،  تبريد 
وهي  الردياتير  مروحة 

تعمل أيضا على تبريد 
المحرك.

يفضل قائدي السيارات حاليا قيادة السيارة األوتوماتيكية نظرا لسهولة قيادتها 
الكبيرة  الراحة  ولتقديمها  المدن،  في  الكبير  المروري  االزدحام  مع  خاصا 
للسائقين أثناء السفر، لكن يقوم السائق بارتكاب عدد من األخطاء الشائعة أثناء 

القيادة قد تضر بالسيارة، نستعرض هنا عدد من تلك األخطاء.
- عدم استخدام ناقل الحركة إلى الـ “P” بشكل مستمر

يجب عدم استخدام ناقل الحركة “P” بشكل مستمر خاصة في إشارات المرور 
اللون  انتقل الضوء إلى  وذلك ألهداف تتعلق بالسالمة العامة، حيث أنه حال 
األخضر، من السهل االنتقال من N (الحياد) إلى D (التحرك) بسالسة وسهولة.

- ال تنقل إلى P قبل التوقف التام
حتى تتجنب المشاكل لناقل الحركة األوتوماتيكي، يجب عدم التبديل إلى الوضع 
P حتى تتوقف السيارة بشكل كامل، وذلك لتتجنب تلف دبوس التأمين بحال 
الحركة  ناقل  يقفل  الذي  األداة  وهو  الحركة،  حالة  في  الترس  عصا  تحريك 

األوتوماتيكي ليمنعه من االنتقال إلى األمام أو الخلف.
- عدم استخدام مكابح اليد حتى تتوقف السيارة

يجب عدم استخدام مكابح اليد حتى تتوقف السيارة كلياً، وال تبالغ في رفع مكابح 
اليد ألعلى مستوى من أجل تأمين سهولة إعادتها إلى وضعها الطبيعي.

- وضع الحركة على N تفقدك السيطرة على سيارتك
ينتشر اعتقاد بين السائقين أن وضع ناقل الحركة على N أثناء التوقف يساهم 
في ترشيد استهالك الوقود، حتى لو صحت هذه المقولة، فال يجب فعلها وذلك 
لفقدان السيطرة الكاملة على السيارة عند N، فيما يمكنك التحكم بطريقة أفضل 

.D عند
مثل  استهالكها  يعد  لم  الحديثة  األوتوماتيكية  المحركات  فأن  بالذكر  والجدير 
قبل، بل باتت فعالة في استهالك الوقود حتى لو أبقيت التروس على D عند 

توقيف السيارة.
- تغيير التروس سريعا عند ركن السيارة

تغيير  وهو  شائع  خطأ  السائقين  من  عدد  يرتكب  السيارة،  ركن  يتم  عندما 
التروس سريعا وتباعا من D إلى R أو العكس بينما ال تزال السيارة تتحرك، 
وهذا قد يضر بناقل الحركة ألنك بذلك ستضر بعلبة التروس، فإذا كنت ترغب 
في التحول من D إلى R أو العكس، عليك االنتظار حتى تتوقف السيارة عن 

الحركة كليا.
تحذيرات أخرى يجب االنتباه لها

ـ نقل الحركة من N وإعادتها إلى D أثناء سير السيارة بسرعة أعلى من 20  
كم/س قد يسبب مشكلة حقيقية مع الوقت.

ـ عندما تكون السيارة على وضع N، ال تضغط على دواسة البنزين أوال ثم 
تقوم بتبديل ناقل الحركة إلى D لتنطلق السيارة بشكل سريع، هذا خطر جدا 

على كافة مكونات علبة التروس.
ـ ال يجب أن ينخفض زيت ناقل الحركة عن مستواه الطبيعي، ومن المهم تبديله 

كل 150 ألف كم.
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نشر عدد من خبراء السيارات الروس تقريرا صنفوا فيه مركبات أثبتت جدارة 
وقدرة عالية في األداء على مر السنين. 

"Land Cruiser"
أظهرت هذه السيارة رباعية الدفع قدرات عالية على التحمل والعمل في مختلف 
الظروف المناخية، وعلى مختلف الطرق الممتدة في أرجاء االتحاد الروسي 

الشاسع.

"Porsche Boxster" 
أصبحت هذه المركبة واحدة من السيارات المفضلة عند سكان المدن الروسية 
مع مرور  واألداء حتى  القوة  من  عاليا  قدرا  وأظهرت  العالم،  مدن  ومختلف 

سنوات من شرائها.

"Ford Explorer"
تعتبر هذه المركبة من أكثر من السيارات شعبية لدى سكان المناطق الجبلية في 
االتحاد الروسي، واكتسبت شهرتها من قدرتها على العمل في ظروف المناخ 

القاسية شديدة البرودة، واجتياز أصعب الطرق الوعرة.

"Chevrolet Corvette"
صنفت هذه السيارة كواحدة من أفضل السيارات الرياضية الشخصية في العالم، 
وبقيت نماذجها التي أطلقت في ستينيات القرن الماضي تعمل بكفاءة حتى اليوم.

"Toyota Avalon"
تلقى هذه السيارة رواجا واسعا في األسواق الروسية والعالمية، كونها تتميز 

بجودة الصنع واألداء الذي يحافظ على جودته.

 Range Rover
قد تم عرض سيارَتين من فئة „رينج روفر سبورت“، حيث أظهرت إحداهما 
بينما  الخارج،  من  بالسيارة  التحكم  للسائق  تتيح  التي  بعد“  „التحكم عن  تقنية 
تحافظ  التي  اليدين“  استخدام  „القيادة من دون  تقنية  السيارة األخرى  أظهرت 
وتخطيها  الحارات  تغيير  وتتولى  للقيادة  المخصصة  الحارة  في  السيارة  على 

على الطريق السريع بحسب رغبة السائق.
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كشف خبراء السيارات عن عدد من المزايا التي تضيفها شركات السيارات تكاد 
تكون بال نفع، بل أن وجودها قد يضر بآلية عمل السيارة.

“تشغيل  أو   ”start/stop“ ميزة  هي  جدواها  عدم  الخبراء  يرى  ميزة  أول   -
وإطفاء المحرك أوتوماتيكيا” وهو نظام يقوم بإطفاء المحرك عند توقف السيارة 
دواسة  السائق عن  قدم  رفع  ولحظة  المرور  إشارة  في  الوقوف  مثل  بالكامل 

المكابح يقوم المحرك بتشغيل نفسه تلقائيا.
حيث يرى الخبراء أن كثرة غلق المحرك وتشغيله بصورة متكررة مع مرور 
الزمن يؤدي إلى تعطل “محرك بدء الحركة” أو ما يسمى بالـ(ستارتر)، كما 
كشفت االختبارات أن هذه الميزة ليست فعالة في توفير استهالك الوقود كما 

تروج لها الشركات الصانعة للسيارات.
- الميزة الثانية التي يرى الخبراء عدم جدواها وقد تكون مضرة هي إضافة 
على  الجمال  من  جانب  تضفي  لكي  الرياضية،  للسيارات  رقيقة”  “إطارات 
السيارة، لكن الخبراء يروا أن هذه تزيد من معدل الضجيج بالسيارة، خاصة 

أثناء السير في طرق غير ممهدة، أو طرق عليها حصى.
يراها  والتي  بعد،  عن  السيارة  أبواب  وإقفال  فتح  فهي  الثالثة  الميزة  أما   -
قبل  تستغل من  أنها  منها حيث  يحذرون  الخبراء  لكن  أنها مريحة،  الكثيرون 
الالسلكية  المفاتيح  ترددات  إلى  الوصول  السهل  من  حيث  أحيانا،  اللصوص 

وبالتالي سرقة السيارة.

من  الجديد  األولي  النموذج  بناء  ميونخ،  في  موتورز"  "سونو  أنجزت شركة 
سيارة "سيون" التي تعمل وتشحن بالطاقة الشمسية.

مشروعها  من خالل  الشركة  تسعى  إذ  السيارة،  باختبار  اآلن  الخبراء  ويقوم 
كهربائية  سيارة  مليون   1 وهو  الوطني،  هدفها  تحقيق  على  ألمانيا  لمساعدة 

بحلول عام 2020.
خلية  ما مجموعه 330  مع  هيكلها،  في  مدمجة  وتمتلك سيون خاليا شمسية 

شمسية مدمجة في السقف وغطاء المحرك وجوانب السيارة.
وتستطيع السيارة إعادة شحن بطاريتها عندما يصل ضوء الشمس إلى الخاليا 

الشمسة، سواء كانت على الطريق أو متوقفة في مكان ما.
التقليدية، بشكل ال  الطاقة  كما وفرت "سونو موتورز" دعما من خالل منافذ 

يعطل مالكي هذه السيارات في األيام الملبدة بالغيوم.
الغبار  لتصفية جزيئات  القيادة  لوحة  في  مدمج  بجهاز  أيضا  "سيون"  وتتميز 

بشكل طبيعي وتنظيم الرطوبة داخل المقصورة.
ومن المقرر إطالق السيارة في ألمانيا في أواخر عام 2019، وتريد "سونو 
موتورز"، التي تأسست في عام 2016، أن تكون السيارة متعددة االستعماالت.
مصانعها  أحد  في  الضخم  اإلنتاج  لتاريخ   2019 عام  الشركة  وخصصت 
السيارة  األلمانية، حيث قام حوالي 5 آالف شخص حتى اآلن بطلبات شراء 

الكهربائية، ومن المتوقع أن تبدأ أسعارها من 16 ألف يورو.
قالت الشركة إن السيارة التي تعمل بالكهرباء بالكامل ستقطع حوالي 250 كلم، 

قبل أن تنفد البطارية تماما.
وصممت "سيون" في األصل كسيارة للتوعية البيئية، لكنها ستضم أيضا عددا 
الحديثة  السيارات  منافسة  على  لمساعدتها  بالراحة  تتعلق  التي  الميزات  من 

األخرى.
السيارة، ويقال إن الساللة  لتهوية  النباتات الطحلبية  وتستخدم سيارة "سيون" 
تشير  كما  الغبار،  من  وتنقيته  الهواء  ترشيح  يمكنها  الطحالب  من  األيسلندية 

الشركة إلى أن هذه النباتات ال تحتاج إلى الماء أو الرعاية.
وتتضمن "سيون" 6 مقاعد، ثالثة أمامية وثالثة في الخلف يمكن طيها لتوفير 

مساحة أكبر للتخزين.
وقالت الرئيسة التنفيذية للشركة الناشئة ومؤسستها، لورين هان: "بدأنا العمل 
منذ أربع سنوات في مرآب لتصليح السيارات وسرعان ما أصبحنا أكبر حجما 
وانتقلنا إلى ورشة عمل أكبر.. لقد أصبح توسع الفريق وتمكنا من إنهاء أول 

نموذج، في أوائل عام 2016".

وهو  السيارة،  في  األمان  عناصر  أهم  من   ABS المكابح  انغالق  منع  نظام 
بأقصر  وإيقافها  القوية  الفرملة  أثناء  السيارات  إطارات  انغالق  لمنع  مصّمم 
مسافة ممكنة، وقد يتعرض النظام لألعطال مما يجعل اللمبة الخاصة به تظهر 

في تابلوه السيارة.
في حالة إضاءة لمبة ABS، يجب اتخاذ عدة خطوات للتأكد من سبب المشكلة 

قبل تفاقمها.
- الكشف على الفيوز الخاص بنظام المكابح ABS للتأكد من إذا كان تالفاً وأنه 

سبب المشكلة ويحتاج إلى تغيير.
- حال وجدت الفيوز سليم، قم بالكشف على مستوى زيت الفرامل وهل يوجد به 
نقصان أم ال، حيث يجب أن يكون مستوى الزيت في علبة الفرامل بين عالمتين  

.Max والـ Min الـ
- إذا وجدت قياس مستوى زيت الفرامل سليم، يجب التأكد من احتمال وجود 

المحرك  السيارة، وذلك بغلق  خطأ بكمبيوتر 
واتركها  السيارة،  من  البطارية  كابل  فّك  ثم 

مدة قصيرة ثم قم بإعادة توصيلها.
في حال فشل هذه الخطوات ولم تغلق إضاءة 
ليقوم  لمتخصص  التوجه  يجب   ،ABS لمبة 
األسالك  سالمة  من  للتأكد  السيارة  بفحص 
أو   ،ABS بحساسات  الخاصة  والتوصيالت 

لتنظيف الحساس أو تغييره.
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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« .

أسباب  الوزن  لتغير  يكون  الحاالت،  معظم  في 
اليومي  النشاط  أو  الغذائي  النظام  فتغير  واضحة. 
يؤثر في الوزن. إال أن من شأن المرض الجسدي 
أيضا أن يؤثر سلبيا في الوزن. فالتغير غير المتوقع 
لوزن الجسد من 5 إلى 10 بالمئة خالل ستة أشهر 
أو  انخفض وزنك  فإن  للقلق.  أمر مثير  أقل هو  أو 
اعرض  شديدة،  بسرعة  أو  سبب،  دون  من  ارتفع 

نفسك على الطبيب.

ارتفاع الوزن
في الواقع، يعتبر ارتفاع الوزن الهاجس األكبر في 
مرحلة الرشد. وهو ينمو عادة بشكل تدريجي، عبر 
اكتساب عدة كيلوغرامات كل سنة. غير أن اعتماد 
قد  بانتظام  الرياضة  وممارسة  معتدل  غذائي  نظام 

يضعان حدا لهذه الزيادة.
أما إن عانيت من زيادة سريعة في الوزن، استعرض 

األسباب المحتملة التالية:
استهالك  زيادة  الغذائي.  النظام  في  تغير    .1
من  جديد  نوع  تناول  الصودا،  أو  المشروبات 
من  عالية  نسبة  على  المحتوية  المفضلة  األطعمة 
زيادة  المقالي،  أو  الحلويات  أو  كالمثلجات  الدهون 
الوجبات  إلى  التحول  أو  الخفيفة  الوجبات  تناول 

السريعة أو الجاهزة.
2.  انخفاض النشاطات الجسدية. وذلك بسبب إصابة 
حدت من حركة الجسم أو بسبب االنتقال من عمل 
الجلوس  إلى إطالة  إلى آخر يحتاج  يتطلب الحركة 
كالتوقف عن صعود  اليومي  الروتين  تغيير في  أو 

الساللم أو الذهاب سيرا إلى العمل.
3.  استعمال دواء جديد. من شأن أنواع من األدوية 
مضادات  كبعض  الوزن،  زيادة  في  تساهم  أن 
اإلستروجين  ذلك  في  بما  والهرمونات،  االكتئاب 

والبروجسترون والكورتيزون.
أو  التوتر  أو  االنفعال  ففرط  المزاج.  تغير    .4
استهالك  وبالتالي  النشاط  من  يزيد  قد  االكتئاب 

األطعمة.
5.  احتباس الماء. تسبب بعض الحاالت المرضية 
الدرقية  الغدة  مشاكل  أو  الكلوي  أو  القلبي  كالفشل 
تزايد الماء في الجسم. فيشعر المصاب بانتفاخ في 
األنسجة، ويبدو ذلك من خالل الصعوبة في وضع 
الخواتم أو ارتداء األحذية أو عبر التورم التدريجي 

للكاحلين مع تقدم النهار، أو قصر غير اعتيادي في 
النفس أو دخول الحمام عدة مرات في الليل.

العناية الذاتية
إن انطبق السبب 1 أو 2 على حالتك، غير نظامك 
ما  انتظر  الجسدي.  نشاطك  من  وضاعف  الغذائي 
هذا  مفعول  لمالحظة  أسابيع  إلى خمسة  أربعة  بين 
أو  انخفاض في وزنك،  أي  لم تالحظ  فإن  التغيير. 
وجدت بأن السبب 3 أو 4 أو 5 هو مصدر ارتفاع 

وزنك، اعرض حالتك على الطبيب.

نقصان الوزن
الجسد خالل  بالمئة من وزن  إلى 10  فقدان 5  إن 
ستة أشهر أو أقل، هو أمر مقلق، نستعرض بعض 

األسباب:
1.  تغير النظام الغذائي، كتفويت بعض الوجبات، 
في  ملحوظ  انخفاض  أو  بسرعة  الطعام  تناول  أو 
تغيير  إلى  أيضا  ذلك  يعود  وقد  الدهون  استهالك 
في طرق تحضير الوجبات أو في العادات المتعلقة 

بوقت الطعام، أو إلى تناول الطعام على انفراد.
كاالنتقال  الجسدي،  النشاط  مستوى  في  تغير    .2
من وظيفة مريحة إلى أخرى تحتاج إلى الحركة أو 
ببرنامج  االنهماك  أو  برنامج رياضي جديد  اعتماد 

عمل محمــــوم، أو بسبب تغيير الفصول.
  .3

ض  نخفــــــا ا
 ، لشهيـــــــة ا
بسبب  ربمـــا 
 ، تــــــــر لتو ا
القلـــــــق، أو 
مشكلة صحية 
قـد  كامنـة، 
إلـــــى  يؤدي 
ن  نقصـــــــــا

الوزن.
4.  تعـــاطي 
ر  عقــــــــــــا
 ، يــــــــــد جد
أنواع  كبعض 
ت  ا د مضـــــا

االكتئاب أو المنبهـت، موصوف أو غير موصوف 
(الكافيين، أو األعشاب).

5.  التغيرات المزاجية، كاالكتئاب قد تسبب فقدانا 
للوزن.

6.  حاالت أخرى، كمشاكل األسنان، داء السكر غير 
التبول،  بزيادة  أو  بالعطش  المصحوب  المضبوط 
الهضمية  االضطرابات  الدرقية،  الغدة  نشاط  فرط 
بألم  المصحوبة  القرحة  أو  االمتصاص  كسوء 
 Crohn’s كرون  كداء  األمعاء،  التهابات  البطن، 
القولون، والتي تسبب اإلسهال ودما في  التهاب  أو 
البراز، حاالت إنتان كفيروس نقص المناعة البشرية 
أو  السل،  أو  المكتسبة  المناعة  نقص  مرض  أو 

السرطان.

العناية الذاتية
فقط،  األولين  السببين  أحد  حالتك  على  انطبق  إن 
وجبات  ثالث  تناول  الغذائي.  نظامك  بتعديل  قم 
أو  سريعة  وجبة  لتناول  تضطر  وحين  متوازنة. 
تعجز عن تناول وجبة جيدة، اشرب عصيرا يحتوي 
التي تمزجها مع  فالمساحيق  على مكمالت غذائية. 
المكمالت  من  كلفة  وأقل  ومتوازنة  بسيطة  الحليب 
الجاهزة لألكل. إن لم تتمكن من استعادة وزنك خالل 
أسبوعين، أو كان فقدان وزنك عائدا للسبب 3 أو 4 
أو 5 أو 6، اعرض نفسك على الطبيب بدون تأخير.





47

تعتبر منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من أكثر المناطق التي تعاني من ندرة المياه، إذ 
يعد 17 بلداً عربياً تحت خط الفقر المائي الذي حددته األمم المتحدة.

المياه  من  كميات  األوسط  الشرق  منطقة  تسحب  الدولي،  البنك  دراسات  أحدث  وبحسب 
في المنطقة بشكل أسرع مما يمكن إعادة تجديده، ما يعني أن دول منطقة الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا هي في األساس تتخطى إمكانياتها.
كما قدم التقرير أيضاً حلواًل ممكنة لتخطي ندرة المياه التي تعاني منها المنطقة واالنتقال 

إلى فترة من األمن المائي.
بالمائة من  لنسبة 6  التي تعتبر موطناً  الشرق األوسط،  البحوث أن على منطقة  وكشفت 
سكان العالم، اتخاذ اإلجراءات الحاسمة لتضييق الفجوة بين إمدادات المياه والطلب عليها.

وساهمت عدة مقومات في التأثير على إمدادات المياه في المنطقة، حيث أدى النمو السكاني 
واالقتصادي، وتغير المناخ، وإمدادات المياه المشتركة عبر الحدود دوراً كبيراً في إمدادات 

المياه في المنطقة.
وتعاني البلدان من ندرة المياه المطلقة عندما تنخفض إمداداتها المائية السنوية من المصادر 

الطبيعية إلى أقل من 500 متر للشخص الواحد.
ووفقاً لتقرير البنك الدولي، تحدث عملية االستخدام غير المستدام للمياه في المناطق التي 
تؤخذ فيها المياه من األنهار، والطبقات الجوفية بمعدل أسرع من األمطار التي يتم تجديدها.

لـ"  سادوف،  كلوديا  المياه،  إلدارة  الدولي  للمعهد  العامة  المديرة  قالت  السياق،  هذا  وفي 
CNN": "عندما تسحب كمية من الماء أكثر من الكمية التي تم تجديدها، فإنك تحّطم الطبقة 
الصخرية نفسها، مما يضر بالنظام البيئي الذي تعتمد عليه، ويعطل اإلنتاج االقتصادي، 

ورفاهية األسرة".
غير  المياه  إمدادات  لتكملة  األوسط  الشرق  دول  بعض  تتبعها  التي  الشائعة  الطرق  ومن 
الكافية هي عملية تحلية مياه البحر، حيث تستحوذ منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

على ما يقارب نصف طاقة التحلية في العالم، بحسب ما يشير البنك الدولي.
وتمارس عملية تحلية المياه في 150 دولة حول العالم، كما تقدر الجمعية الدولية لتحلية 
المياه (IDA) أن أكثر من 300 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يعتمدون على المياه 

المحالة لبعض أو كل احتياجاتهم اليومية.
ورغم أن تحلية المياه هي من الطرق الشائعة المتبعة في المنطقة، إال أنها تتمتع ببصمة 
الوقود  وتستخدم  الطاقة  كثيفة  مياه  تحلية  محطات  على  تعتمد  كونها  كبيرة،  كربونية 

األحفوري لتوليد الحرارة.
وإضافة إلى ذلك، تلقى المواد الكيميائية والماء الملحي المشبع بالملح، الناتج عن العملية، 

في البحر مما يتسبب بضرر على النظم البيئية البحرية.
وللتعويض عن التكلفة البيئية، تقوم العديد من المشاريع الطموحة في المنطقة بتجربة تحلية 
للطاقة من  استهالًكا  أقل  تعتبر  التي  العكسي،  بالتناضح  الشمسية، والتحلية  بالطاقة  المياه 

خالل فصل الملح من الماء.
وفي هذا السياق، تقول أمينة عام المؤسسة الدولية للتنمية، شانون مكارثي، إنها "متفائلة بأن 

الطاقة المتجددة ستجعل العملية أرخص".
ورغم أن مناطق عديدة في الشرق األوسط تستطيع تأمين ثمن عمليات تحلية المياه، إال أنها 
ليست طريقة ممكنة في العديد من المناطق الفقيرة التي مازالت تعتمد على المياه الجوفية.

زيادة  إلى  المناخ  وتغير  االقتصادي  والنمو  السكان  ضغوطات  تؤدي  أن  المتوقع،  ومن 
التوتر المائي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، إذ يشير تقرير البنك الدولي إلى أن 
هذا "سيزيد من التنافس على الموارد المائية المشتركة عبر الحدود، ويزيد بدوره من حدة 

التوترات السياسية."

تحت عنوان تجديد الفكر اإلسالمي، ومحاربة الوهابية، شرع محمد 
الدولية  "الجمعية  تأسيس  في  التونسى  اإلسالمي  المفكر  الطالبي 

للمسلمين القرآنيين".
معاناة  بعد  تونس،  في   2013 عام  في  إشهارها  تم  التي  الجمعية 
للنور،  خرجت  تونس  في  الدينية  والمؤسسات  السلطات  مع  كبيرة 
أن  خاصة  اإلسالمي،  الدين  اعتبرتها صحيح  التي  دعواها  لتحمل 
مؤسسها طالبي البالغ من العمر 96 عاما، وهو مفكر تونسي تولى 
عددا من المناصب الرفيعة مثل عمادة كلية اآلداب في جامعة تونس 
1955 ورئيس اللجنة الثقافية الوطنية في تونس في ثمانينيات القرن 

الماضي.
الخمر حالل: بدأت الجمعية في عملها وأصدرت عددا من الفتاوى 
تلك  آخر  كانت  اإلسالمي،  الدين  علماء  إلجماع  المخالفة  الشاذة 
الفتاوى هي أن الخمر ليس محرما واصفة المسكر بالرزق الحسن، 
زاعمة أن الله حرم السكر وقت الصالة، وحينما ذكرها قال إن لها 
منافع ولها سلبيات، داعيا كما بنص اآلية أن نتجنبها فقط، قائال لو 
أراد الله أن يحرمها الستخدم كلمة "حرم" بدال من االجتناب، حسب 

قوله.
دعوى تحليل الخمر لم تكن هي الدعوة األولى التي أصدرتها الجمعية 
اإلسالمية،  األوساط  في  الجدل  لتثير  القرآنيين،  للمسلمين  الدولية 
الملتقيات  الكثير من  الفتاوى أطلقها الطالبى في  بل سبقها عدد من 

الدولية.. منها ما يلي.
عثمان أول المكفرين: في حوار له بجريدة الصباح التونسية، وردا 
الناس  تكفير داعش، زعم "الطالبي": إن أول من كفر  على سؤال 
كان عثمان بن عفان حينما وزع األموال على أهله وحينما ثار عليه 
الرعية بسبب هذا السلوك وأرسل إلى معاوية يكفر فيها أهل المدينة، 
ومن هذا المنطلق فإن التكفير هو سنة جميع من خلفوا النبي، على 

حسب ادعائه.
إلغاء  هو  الطالبي  أعلنه  هدف  أول  كان   : بشري  عمل  الشريعة 
بشري  اإلسالمية هي عمل  الشريعة  أن  معلال  اإلسالمية،  الشريعة 
إن  متعددة  تليفزيونية  أحاديث  في  وقال  والخطأ  للصواب  يخضع 
النبي،  فلم ينزل إال على  الشافعي  أو  البخاري  لم ينزل عن  القرآن 

الفًتا إلى أن العلماء ال يختصون بشىء.
الدين حرية : تحت عنوان "الدين حرية"، أصدر الطالبي فتواه التي 
وجهها للشباب طالًبا منهم أن يتعاملوا بحرية وال يأخذون إال باآليات 
القرآنية الصحيحة الواضحة، وال يهمهم أي دعاوى يخرج بها علماء 

المسلمين خاصة أنهم أوال وأخيرا بشر.
أما عن الجمعية ومن يمولها فقال الطالبي في حديث صحفي بجريدة 
الصباح التونسية إن الجمعية تمول نفسها بنفسها من خالل االكتفاء 

الذاتي، نافًيا أن يكون هناك أي مصدر آخر للتمويل.
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أقيم معرض للكتاب العربي في برلين في مقر المركز األلماني العربي في نويكلن.
وقد تم التعاون بين مدرسة ابن خلدون لتدريس اللغة العربية ومكتبة العرب في ألمانيا إلقامة هذا المعرض، 
الثقافية باإلضافة إلى كتب تعليم اللغة العربية  الذي ضم بين جنباته تشكيلة من الكتب العلمية، السياسية، 

واأللمانية باإلضافة لقسم خاص بكتب األطفال.
وزار المعرض عدد كبير من أبناء الجالية العربية في برلين، وكان هناك إقبال كبير للشراء واقتناء أكبر 

كمية من الكتب المعروضة المتنوعة.
وقد اتفق القائمون بالمعرض على عمل معرض آخر قريبا نظرا لإلقبال على اقتناء الكتب العربية.
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لمحة موجزة عن مؤسسة التعليم والتدريب المهني 
 BWK في كرويتسبرغ

المؤسسة التعليمية في كرويتسبرغ BWK  مؤسسة 
المهنيين  والتدريب  بالتعليم  المتعلقة  الخدمات  تقدم 
البحث  في  التوسط  وفي  االضافي  المهني  والتعليم 
العمل  بسياسة  اهتمامها  االى  باالضافة  العمل  عن 

والندماج.
تلبية  الزمن على  من  قرن  ربع  منذ  يتمحور عملنا 
المهنية،  للمؤهالت  واحتياجاته  السوق  متطلبات 
وقد اهتممنا بوجه خاص بمتطلباته لليد العاملة ذات 

االصول المهاجرة.
الموظفين،  هيكلة  في  جليا  الثقافي  التمازج  يظهر 
يعمل  كرويتسبرغ....  في  التعليمية  المؤسسة  ففي 
في مجال  النجاح  لتحقيق  بيد  يدا  والمان  مهاجرون 
والمجتمع.  والعمل  المهنية  الدراسة  في  االندماج 
كرويتسبرغ  في  التعليمية  المؤسسة  تعكس  وبدات 
تطورا اجتماعيا اصبح واقعا يوميا في احياء برلينية 

كثيرة مثل كرويتسبرغ وميته وفيدينغ ونويكولن. 
ويمثل التعاون الوثيق مع شركاء من مجال االقتصاد 
والسياسة والؤسسات الرسمية والمختصين في مجال 
مجال التعليم والهجرة قاعدة آساسية هامة لفعالياتنا. 
فعلى  المانيا،  لتتجاوز حدود  اتسعت شراكاتنا  وهنا 
عدة  مع  مختلفة  مشاريع  بتنفيذ  نقوم  المثال  سبيل 

شركاء في تركيا. 

الخدمات التي نقدمها:
ما فائدة االتأهيل المهني؟

كرب عمل يضمن لك توفير فرص التأهيل المهني 
فيما يلي:

الذين  المؤهلين  والعمال  الموظفين  تأمين  ضمان  ـ 
اآلمد  على  لشركتك  الخاصة  االحتياجات  يلبون 

البعيد.
ـ تجنب اضاعة الوقت والجهد والمال في البحث عن 

قوة العمل المناسبة.
ـ زيادة انتاجية شركتك وحرفيتها.

في  تحدث  التي  التطورات  اخر  على  االطالع  ـ 
التعامل معها بشكل  السوق. اآلمر الذي يمكنك من 

أسرع وأفضل.
ومنافس  عمل  كرب  اليك  االهتمام  جلب  زيادة  ـ 
مسؤولية  يتحمل  انه  يثبت  يدرب  فمن  السوق.  في 
اجتماعية وسياسية، وبذك يتمتع بسمعة عطرة لدى 

زبنائه وشركائه .
مساعدة  والمتوسطة  الصغيرة  للشركات  نقدم 

احترافية اثناء التأهيل المهني.

مساعدة احترافية اثناء التتأهيل المهني للشركات
بهذا   - المستمروالرعاية   والدعم  المشاورات  تقديم 
Jobstarter الشعار يدعم فريق البدء بمزاولة مهنة

 BWK كرويتسبرغ   في  التعليمية  للمؤسسة  التابع 
الشركات من اصول عربية وتركية ممن  اصحاب 
اآلن  حتى  ولكن  لديها،  المهن  تعليم  في  يرغبون 

خبرتهم المتعلقة بهذا اآلمر قليلة او معدومة كلية.
نهاية  حتى  الشركات  تلك  اصحاب  بيد  نأخذ  نحن 
الطلبات  تقديم  مجال  في  ليس  ونساعدهم  المطاف 
المثال:  سبيل  على   نساعدهم  بل  فحسب.  الرسمية 
المناسبين  المتدربين  او  المناسب  المتدرب  ايجاد  ـ 

للتعلم المهني في شركتهم.
ـ تقديم المشاورات والدعم المستمر في جميع النقاط 
شروط  تحديد  مثل  الشركة.  باحتياجات  المتعلقة 
الكفاءات  الوسيط اليجاد  المهني ولعب دور  التعليم 

المناسبة للشركة. 
المهاجرات  او  للمهاجرين  مجانية  دورة  تقديم  ـ 

لتحصيل التخصص الالزم لتآهيل المتدربين .
ـ ايجاد شركاء في التعليم المهني 

ـ توفير الدعم من خالل التعاون مع الغرف المسؤولة( 
كغرفة الصناعة والتجارة وغرفة الحرفيين الخ....)

ـ توفير معلومات عن امكانيات الحصول على دعم 
مالي الستحداث فرص التعليم المهني.

ـ تقديم مساعدة الختيار المتدرب المناسب 
ـ المساعدة في االتواصل مع مكتب العمل في المنطقة 
ومع المدارس المهنية ومكاتب الخدمات االستشارية
العمل على وضع منهج تدريب مهني تعتمده الشركة.

ـ دعم التعاون مع المدارس المهنية.
لفترة  مرافقة  وتربوية  تعليمية  مساعدات  تقديم  ـ 

التدريب النجاح عملية التعليم المهني .
والتعليم  االندماج  برنامج  خالل  من  الدعم  تقديم  ـ 
االصول  ذوي  الشباب  انقطاع  لتجنب  المهني 

المهاجرة عن الدراسة  المهنية قبل انتهائها.

الخدمات التي نقدمها للشباب 
لتحقيق  هادف  دعم 
الدراسة  في  النجاح 

االمهنية
بمزاولة  البدء  فريق 
 Jobstarter المهنة 
للمؤسسة  التبابع 
في  التعليمية 
 BWK كرويتسبرغ 
الشباب  جميع  يدعم 

والشابات الذين يبحثون عن فرص التعليم والتدريب 
اصول  من  كانوا  اذا  عما  النظر  بغض  المهني 

مهاجرة ام ال.
المهني  والتدريب  التعليم  فترة  الفريق طوال  ويقف 

الى جانبهم مقدما المساعدات التالية لهم:
ـ تقديم المشاورات الختبار الدراسة المهنية المناسبة
ـ التأكد من ان المتدرب مؤهل للدراسة المهنية التي 

يريدها.
ـ البحث عن فرص التعليم والتدريب المهني والتوسط 

للحصول عليها.
ـ اعداد افضل ملفات الترشيح للدراسة المهنية.

ـ التحضير لمقابالت التوظيف.
ـ اكتساب المهارات النهاء الدراسة المهنية بنجاح.

أثناء  مشاكل  وقوع  حالة  في  المساعدات  تقديم  ـ 
الدراسة المهنية وذلك لضمان النجاح.

حيث  بسرور،  لكم  المساعدة  لتقديم  مستعدون  نحن 
سيجيب على جميع تساؤالتكم موظفونا العاملون على 
تطوير ألية التعليم والتدريب المهني وهم يتقنون لغات 
متعددة منها العربية، التركية، الفارسية، االنجليزية، 
على  للحصول  وسيرافقونكم   وااللمانية،  الفرنسية 
ترخيص رسمي يسمح لكم بموجبه تدريب التالميذ 
والتلميذات المهنيين في شركتكم، كما سيساعدونكم 

في العثور على المتدرب المناسب لشركتكم.
بمشاركتكم في برنامج التعليم والتدريب المهني في 
هامة  خطوة  قطع  في  ساهمتم  قد  تكونون  شركتكم 

على طريق االندماج في المانيا. 
يمكنكم االتصال معنا عن طريق العنوان التالي:

Bildungswerk in Kreuzberg
KAUSA-Servicestelle
Cuvrystraße 34, 10997 Berlin
.Tel: 030 / 61792954 / 030 / 61792994
Fax: 030 / 61792937
www.kausa-servicestelle-berlin.de
/www.facebook.com/kausaberlin
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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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Keplerstr. 2, 10589 Berlin
U.-Bhf. Mierendorffplatz
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Kinderzentrum Berlin
Für unsere Praxis suchen wir:

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

لالستعالم

تالیا محمدحیدرة محمد الجبالق

8

 صالون حالقة للرجال في  برلین ـ لیس صالون جدید ـ  یعلن عن وجود فرص
عمل لذوي الخبرة في قص الشعر والمودیالت واحدث القصات العصریة

 یشترط أن یتحدث المتقدم اللغة األلمانیة أو االنجلیزیة باإلضافة للعربیة مع خبرة
ال تقل عن ثالث سنوات وتصریح عمل من الجھات المختصة

Tel.:  03068328673  /  17672533360لالستعالم

نبحث عن حالقين (كوافير) رجالي
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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



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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Botschaften, Moscheen, Ausländerang., Notdienste سفارات، مساجد، شئون األجانب، حاالت الطوارئ

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
pÅ]ÁuÊ<l^ ^√â]

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

‰⁄ÊÅ<Çe^¬<ÖÁj“Ç÷]<Ö^éjäπ]

‡{È÷Üe<ª<oËÇ{£]<9�÷]<à{{{“Üπ]

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



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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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
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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

·^flâ˙÷<<ÌË^ŒÊ<s⁄^fiÜe

·^flâ_<ãÈf◊i<

·^flâ_<gÈ“Üi
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Ìn◊÷]<Ì¢^√⁄

<·^flâ˘]<ƒÈ€◊iÊ<ÃÈøfli

·^flâ˙÷<ÕÖ^}à÷]Ê<Í◊£]<gÈ“Üi

·^flâ˘]<òÈÈfi

Designed By Dalil

Ärzte أطباء



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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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



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

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

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

U Gneisenaustraße

Muhannad. aBou naBout
Praxis für moderne Zahnheilkunde

Zahnimplantate
Zahnersatz und Füllungen
Zahnfleischbehandlung
Zahnreinigung, Bleching
Kinderbehandlung

زراعة األسنان وفق أحدث الطرق
تبييض األسنان بأحدث الطرق اآلمنة

الحشوات الضوئية التجميلية
تركيب األسنان الثابتة والمتحركة

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

عالج األلم بدون خوف
معالجة األطفال

Muhannad aBou naBout
Praxis für moderne Zahnheilkunde
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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€. 



تنظيف األسنان
عالج الحاالت الطارئة

عالج أمراض اللثة
حشوات تجميلية لألسنان

تبييض األسنان عن طريق الالصق
سحب العصب باستخدام مجهر التكبير

تلبيس وجسور لألسنان
زراعة أسنان

خلع أسنان

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

UnSer BehanDlUngSSPektrUm

       Unsere Öffnungszeiten:

Montag        8:00 - 13:00 / 15:00 - 18:00 Uhr
Dienstag      8:00 - 13:00 / 15:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch      8:00 - 13:00 Uhr
Donnerstag  8:00 - 13:00 / 15:00 - 18:00 Uhr
Freitag          8:00 - 12:00 Uhr

نتحدث : 
العربيـــــة - األلمانية
اإلنجليزية - التركيــة

und nach Vereinbarung 

الدكتور أمحد جيب اهلل الطاهر
d r .  m e d .  d e n t .  a h m e d  g a i b a l l a h  e l t a h i r

Prophylaxe
Aktue Schmerzbehandlung
Behandlung von Zahnfleischerkrankungen
Keramik Inlays und Onlays
Veneers
Wurzelkanalbehandlung unter Mikroskop mit modernsten 
Methoden
Kronen und Brücken
Implantate
Sportschienen
Diagnostik & Therapie von Kiefergelenkerkrankungen
Extraktionen
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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
l]Ö^Èä÷]<Ö^øjfi˝<‡“^⁄_<^flËÇ÷
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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

19 Jahre Dalil Magazin

Physiotherapie,
Wilmersdorfer Str. 39, 10627 Berlin
Tel.: 030-31802711
Physiotherapie & Massage,
Joachimsthaler Str. 21, 10719 Berlin-
Charlottenburg, Tel.: 030 236 23 482
Physiotherapie 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

F&S Steuerberatung
Friedrichstr. 231, 10969 Berlin
Tel.: 030-9940 496 80
Dr. Nagih Al-Obaidi
Degnerstr. 140, 13053 Berlin
Tel.: 01736001126

فرات العبيدي

د. ناجح العبيدي
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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

19 Jahre Dalil Magazin

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

- سفينة الحكمة

- الناصرة

- بيت لحم

ـ المعهد الثقافي العربي
 

ـ الفالح

ـ البيان

ـ 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







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

شركة یاسمین الشام لتجارة المواد الغذائیة (جملة).

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

NATURAL
100%

أسعارنا تناسب الجمیع

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

الطبيعة على طبيعتها

Rollbergstr. 26, 12053 Berlin   Inhaber: Mohamad Mosleh (Abu Naser)
Tel.   : +49 (0) 30 68 22 94 55   |  Fax   : +49 (0) 30 68 22 94 56 
Mob.: +49 (0) 157 70 89 37 79        /berlincityhandel.de
www.berlincityhandel.de    |  info@berlincityhandel.de

معلبات حبوب - توابل وبهارات - حلويات - مربيات - مكسرات - أدوات منزلية - زيوت - 
عصائر - حبوب جافة - أجود أنواع األرز )بسماتي / أرز معطر/ أرز هندي/ أرز المحمود(
مواد التعبئة والتغليف - ورق لف لحمة، سندويشات، حلويات - أكياس بأحجام مختلفة - 

ورق قصدير / سانيتا
جميع أنواع المثلجات الفاخرة )ملوخية - بامية - كزبرة- فول أخضر - كبة شامية - كبة رز 

- كبة مشوية - شاورما - هامبرغر - فالفل - سامبوسك )سبانخ ،جبنة، لحمة(.

عروض وتنزيالت مغرية على جميع أنواع المواد الغذائية
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il.
de

وكالء شركات:
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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
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Ahmad
Weisestr. 8, 12049 Berlin,
Tel. 030-21803302
Aida
Hobrechtstr. 3, 12043 Berlin, Tel.: 030- 
6221536
Alouisal
Sonnenallee 99, 12045 Berlin 
Te. 0176-85247263
Alouisal
Weichselstr. 56, 12045 Berlin
Tel.: 030-6130 9162
Al-Faisal
Exerzierstr. 3, 13357 Berlin 
Tel. 030-69525178
Aamir
Voltastr. 35, 13355 Berlin, 
Tel. 030-46456799
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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السياحة في الغردقة احد اهم عوامل جذب السياحة  
وأشهر  أقدم  من  الغردقة  تعد  حيث  مصر.  في 
اإلدارية  العاصمة  وهى  مصر  فى  المنتجعات 
لمحافظة البحر األحمر، وتشغل مساحة 40 كم من 

الشريط الساحلى للشاطئ الغربى للبحر . 
نسبة  أسمها  ويعود   1905 عام  إلى  نشأتها  ترجع 

لنبات "الغردق" الذى ينمو طبيعياً فيها منذ القدم .

العام  مدار  على  الساطعة  بشمسها  المدينة  تمتاز 
عشرات  إلى  باإلضافة  الرائعة  المرجانية  وشعابها 
من مواقع الجذب الممتعة التى يتجه إليها السائحون 
الرائعة  الشواطئ  منها  والراحة،  لالسترخاء 
الجزر  إلى  باإلضافة  الجولف  ومالعب  والنوادى 
والمواقع البحرية التى تعد بقع مناسبة لهواة الغطس 
الرائعة  المناطق  من  والعديد  المائية  والرياضيات 

األخرى.
إليكم المعالم السياحية في الغردقة

جزيرة الجفتون
فهى  الغردقة،  في  السياحة  جذب  معالم  اهم  احد 
أول محمية طبيعية فى البحر األحمر وتعد من أهم 
المواطن الطبيعية لطيور النورس حيث يتواجد فيها 
وقد  العالم  فى  الموجودة  النورس  طيور  من   %50
انفصلت جزيرة الجفتون بفعل عمليات التصدع إلى 
الجفتون  وجزيرة  الكبرى  الجفتون  جزيرة  قسمين 
السياح  من  العديد  إليها  الجزيرة  وتجذب  الصغرى 
حيث أنها الجزيرة الوحيدة المسموح بالنزول عليها 
الرائعة  الغوص  ومواقع  الناعمة  برمالها  وتتميز   ،
المحيطة بها حيث تضم 14 موقع من مواقع الغوص 
الساحرة تمتع فيها بواحد من رحالت القارب األكثر 
البيضاء  الرمال  مساحات  من  العديد  وسط  شعبية 
وتحت أشعة الشمس المشرقة أو حتى جرب الغوص 
الشعاب  من  األلوان  أجمل  وسط  النقية  مياها  فى 

المرجانية الساحرة.

مارينا الغردقة
تقع فى منطقة الثقالة و تعد منطقة ترفيهية متكاملة 

تتعدد  حيث  والمتعة  الراحة  سبل  كل  على  تحتوى 
والمالهى  الفاخرة  الفنادق  فتجد  األماكن  فيها 
والقوارب  لليخوت  ومرسى  التسوق  وأماكن  الليلة 
تمتع  الصاخبة  الحفالت  من  العديد  إلى  باإلضافة 
فيها بمنظر غروب الشمس الساحر بأشعتها الحمراء 
للتنزه  األنسب  المكان حينها  يعد  الذهبية، حيث   و 
وسط العديد من المقاهى والمطاعم التى تقدم مختلف 
أنواع المأكوالت والمشروبات اللذيذة أمام إطالالت 
بانورامية من مناظر اليخوت التى تتمايل فى البحر 
عن  الباحثين  الزوار  من  العديد  وتجذب  األحمر  
المتعة و االسترخاء. حقيقة مارينا الغردقة احد اهم 

مناطق جذب السياحة في الغردقة.

مضيق جوبال
ساحل  بين  محصور  المياه  فى  ضيق  شريط  هو 
البحر األحمر والساحل الغربى لشبة جزيرة سيناء 
الرئيسية  الغوص  وجهات  من  واحد  المضيق  ويعد 
فى الغردقة وأهم ما يميز المنطقة أن مياها تحتوى 
الثانية   العالمية  الحرب  شحن  سفينة  حطام  على 
الفرنسى  الغواص  يد  على  اكتشفت  التى  كينفستون 
تجذب  المنطقة  مما جعل  عام 1950  كوستو  جاك 
العديد من السياح لرؤية الحطام و االستمتاع بجمال 

الشعاب المرجانية الساحرة  باإلضافة إلى السباحة 
مع الدالفين فى أكثر من 30 موقع رائع للغوص.

شواطئ الغردقة
الشواطئ فى الغردقة تمتد على طول الساحل على 
برمالها  شواطئها  تتميز  المدينة،  من  الجانبين  كال 
العديد  منها  بالقرب  تقع  و  النقية   ومياها  البيضاء 
نجوم  الخمسة  الفنادق  و  الراقية  المنتجعات  من 
ورائعة  مريحة  أجازة  قضاء  على  تساعدك  التى 
ساعة،   24 مدار  على  طلباتك  بتلبية  تتكفل  حيث 
تمتع بشواطئها الرائعة و أقضى يومك فى ممارسة 
األنشطة  من  بالعديد  والتمتع  الغطس  أو  السباحة 
الشاطئ  على  أسترخى  حتى  أو  الرائعة  الرياضية 

وتمتع بحمام شمسى ساخن.

غواصة السندباد
توفر لك الغواصة متعة المشاهدة تحت سطح البحر 
بمقدار 22 متر حيث روعة المكان المزين بالعديد 
المرجانية  الشعاب  أحلى  و  الملونة  األسماك  من 
رؤية  تريد  و  الغوص  تجيد  ال  كنت  فإذا  الساحرة 
لك  األنسب  الغواصة  فتعد  الساحرة  المناظر  هذه 
فستأخذك الرحلة بداخل الغواصة لمدة ساعة لرؤية 

العالم السحرى الموجود تحت هذه المياه الرائعة.
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صحراء الغردقة
الغردقة بصحراء برية رائعة وتوفر لك جو  تتمتع 
كثيرا  تنشغل  ال  والمتعة،  والمغامرة  اإلثارة  من 
تعد  أنها  حيث  الصحراء  تزور  أن  وحاول  بالمياه 
واحدة من أكثر مناطق الجذب فى الغردقة لما فيها 
من متعة حيث يمكنك التمتع فيها بركوب الدرجات 
الرباعية وسيارات الجيب وسط الكثبان الرملية فى 

المناطق النائية.

ركوب الجمال
إذا كنت تريد أن تذهب لنزهة قصيرة على الشاطئ 
أو حتى كنت تريد أن تذهب فى رحلة  طويلة إلى 
ركوب  تجرب  أن  فيجب  لساعتين  تمتد  الصحراء 
البدو  من  مجموعة  لك  يوفر  حيث  هناك  الجمال 
الرائعة   الجمال  من  العديد  المنطقة  فى  الموجودين 
المناظر  فيها  سترى  ممتعة  لنزهة  ويصطحبوك 
الطبيعية الصحراوية من على "السرج العالى" تحت 

إرشاداتهم وسط جو من البداوة األصيل.

عشاء بدوى
هل جربت يوما أن تقترب أو تختلط بالحياة البدوية 
الرائعة أنها من أكثر األشياء الرائعة التى يمكن أن 
تفعلها هناك فعندما يحين المساء تتحول الغردقة إلى 
جو ساحر حيث جوالت العشاء البدوية التى تقدمها 
العديد من المنتجعات للمسافرين عشاق الطعام وتعد 
هذه فرصة رائعة لتجربة الوجبات المصرية الشهية 
إلى  جوالت  فى  تخرج  أن  جرب  حتى  أو  واللذيذة 
عشاء  بوليمة  وتمتع  المجاورة  البدوية  التجمعات 
بدوية على أصولها ليس فى األكل فقط ولكن أيضا 
التقليدية  البدوية  الخيام  حيث  بأكمله  المكان  فى 
الجميل  البدوى  والرقص  الشهى  المنزلى  والطعام 

والموسيقى التقليدية.

متحف جراند أكواريوم
وشمال  األوسط  الشرق  فى  مائى  متحف  أكبر  هو 
على  للتعرف  رائعة  فرصة  المكان  ويعد  أفريقيا 
البحر  فى  والموجودة  قرب  عن  البحرية  الحياة 
مائى من  أكثر من 22 حوض  األحمر حيث يضم 
الحية  األسماك  لعرض  حجما  العالم  أحواض  أكبر 
يعطى  متر   24 بطول  زجاجى  نفق  به  يوجد  كما 
خالل  من  البحرية  للحياة  الطبيعية  المحاكاة  للزائر 

التجول تحت المياه.
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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



31.08.2018 - 05.09.2018
IFA 2018
Messe, Messedamm 22, 14055 
Berlin

02. September 2018
ISTAF
Olympiastadion , Olympischer 
Platz 3, 14053 Berlin

05.09. - 07.09.2018
ASIA FRUIT LOGISTICA 
Messe, Messedamm 22, 14055 
Berlin

08.09.2018
German Wrestling Federation: 
GWF Battle�eld 2018
Huxleys Neue Welt, Hasenheide 
107, 10967 Berlin-Neukölln

13.09. - 16.09.2018
MeLa 2018
Messe, Messedamm 22, 14055 
Berlin

18.09. - 21.09.2018
InnoTrans 2018
Messe, Messedamm 22, 14055 
Berlin

15.09. - 16.09.2018
TrauZeit 2018
Halle 7, Bürgerweide, Findor�-
straße 101, 28215 Bremen

15.09.2018 - 16.09.2018
GrillGut 2018
Bürgerweide, Findor�straße 
101, 28215 Bremen

15.09. - 23.09.2018
HanseLife 2018
Bürgerweide, Findor�straße 
101, 28215 Bremen

18.09.2018
Badminton Länderspiel – 
Deutschand vs. Niederlande
Metropol Theater Bremen, 
Richtweg 7-13, 28195 Bremen

18.09. - 19.09.2018
InVita 2018
 Halle 7, Bürgerweide, Findor�-
straße 101, 28215 Bremen

21.09. - 23.09.2018
KreativZeit 2018
Bürgerweide, Findor�straße 
101, 28215 Bremen

15. 09.2018
Lichterfest
Fredenbaumpark, Lindenhors-
ter Str. 6, 44147 Dortmund

17. 09.2018
Wissenschaftsshow: Highlights 
der Physik
Westfalenhallen, Rheinland-
damm 200, 44139 Dortmund

14.09. – 16.09.2018
Deutsche Skateboard-Meister-
schaft
Skatepark, Heidelberger Str. 14

20.09. – 23.09.2018
European Kenpo Karate Champi-
onships
CASTELLO, Karl-Hohmann-Str. 1, 
40599 Düsseldorf

23.09.2018
Immobilienmesse
Schadow Arkaden, Schadowstra-
ße 11

02.09.2018
Wrestling: wXw Shotgun
Batschkapp, Gwinnerstr. 5, 
60388 Frankfurt – Seckbach

11.09. – 15.09.2018
Automechanika
Messe, Ludwig-Erhard-Anlage 1, 
60327 Frankfurt – Westend

12.09. – 30.09.2018
Frankfurter Oktoberfest
Festzelt an der Commerz-
bank-Arena, Mörfelder Landstr., 
60528 Frankfurt – Niederrad

15.09. – 16.09.2018
Vintage Möbel Markt
Ost Stern, Hanauer Landstr. 121, 
60314 Frankfurt – Ostend

22.09.2018
Pyramidenfest
AMORC Rhein-Main, Königstei-
ner Str. 41, 65929 Frankfurt 

ES KANN AUFGRUND AKTUELLER EREIGNISSE ZU TERMINÄNDE-
RUNGEN KOMMEN
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أنا ملك الروك أند رولأفقي

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

01 - رئیس حكومة لبناني أسبق.
02 - مھندس اسكتلندي اخترع الدوالیب المنفوخة للسیارات - ماركة  

       سیارات.
03 - فیلسوف یوناني احتقر الغنىوقضى حیاتھ في برمیل.

04 - طعم الحنظل - زلة رجل حصان - للتأفف.
05 - ظرف مكان - صوت الرصاص - كشط جلد الخروف.

06 - للتمني - عیب - مؤذن الرسول.
07 - إبل - سقط من علو إلى أسفل.
08 - االسم الجدید لمدینة بومباي.

09 - عائلة أدیب لبناني من طرابلس.
10 - فنانة وممثلة لبنانیة شھیرة راحلة - نصیب.

01 - من نواب البرلمان وابن رئیس حزب الكتائب.
02 - فقد عقلھ - االسم القدیم للقسم القاري من غینیا االستوائیة تعرف 

الیوم باسم مبیني.
03 - ینجب - أنحاز.

04 - ماركة سیارات - انتزع من الغیر قھراً.
05 - مقسمات ومصنفات إلى أبواب - أحل العقدة.

06 - من المكسرات - من الخضار.
07 - بلدة - إحسان - ثرى.

08 - ظرف مكان - من األمراض - واحد باألجنبیة.
09 - جنس سمك مشھور - المسرات.

10 - نائب في البرلمان اللبناني.
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۱- أول من أنشأ داراً للبحث العلمي؟
بین  تجاذب  قوة  وضع  من  أول   -۲

كوكبین؟
۳- أول من اخترع المندیل؟

الصحافة  و  التمثیل  عرف  من  أول   -٤
الیومیة؟

إلى  الكتب  بترجمة  أمر  خلیفة  أول   -٥
اللغة العربیة؟

٦- أول من دون شعر القبائل العربیة؟
۷- أول من وضع الصور في اإلعالنات؟

۸- أول من أنشأ مصرفا إلصدار األوراق 
المالیة؟

االمتحان  طریقة  استخدم  من  أول   -۹
التحریري؟



سؤال یحتاج جواب ...
Sprüche أقوال مأثورة    أقوال مأثورة    

Bertrand Russell
جورج برناردشو

أول كابتن طيار مصرية
«لطیفة النادى» تعد أول مصریة من قارة إفریقیا تحصل على إجازة الطیران عام ۱۹۳۳ فلم یتخرج 
قبلھا على مستوى المملكة المصریة سوى ۳۳ طیارا فقط جمیعھم من الرجال فھى أول مصریة تقود 
طائرة بین القاھرة واإلسكندریة وثاني امرأة في العالم تقود طائرة منفردة، وتعلمت في ٦۷ یوما كیفیة 
قیادة طائرة منفردة بعد ۱۳ عاما من الطیران المزدوج مع مستر كارول كبیر معلمي الطیران بالمدرسة 
الرجال  مثل  مثلھا  قویة  بمھام  والقیام  القیادة  تستطیع  المصریة  السیدة  أن  لطیفة  أثبتت  ألماظة.  في 
في وقت كانت المرأة المصریة حقھا في التعلیم مھضوم بین المجتمع ویتولى فیھ الرجال المناصب 
أنھا  للكافة  لتثبت  المواطنین  أرواح  العشرات من  تحمل  وقادت طائرة  المجاالت،  كافة  فى  والقیادات 
تحملت مسئولیة سالمة المواطنین وسالمتھا في رحالتھم الجویة. وساندتھا بقوة ھدى شعراوي التي 
تولت مشروع اكتتاب من أجل شراء طائرة خاصة للطفیة، لتكون سفیرة لبنات مصر في البالد التي 
تمر بأجوائھا أو تنزل بھا، وتبین للجمیع مقدرة المرأة المصریة على خوض جمیع المجاالت، وكانت 
فتحت الباب لبنات جنسھا لخوض التجربة فلحقت بھا دینا الصاوي، وزھرة رجب، ونفیسة الغمراوي، 
ولندا مسعود أول معلمة طیران مصریة، وبالنش فتوش، وعزیزة محرم، وعایدة تكال، ولیلى مسعود، 
وعائشة عبد المقصود، وقدریة طلیمات، ثم أحجمت فتیات مصر عن الطیران بصفة نھائیة فلم تدخل 
طیار  كابتن  أول  لطفیة،  كابتن  إنجازات  توالت  وھكذا  عام ۱۹٤٥،  منذ  فتاة مصریة  الطیران  مجال 
بعدما  المصري،  الطیران  نادى  عام  سكرتیر  بمنصب  وعینت  الطیران  عن  تقاعدت  أن  إلى  مصریة 

ساھمت في تأسیسھ.ساھمت في تأسیسھ.

۱- من ھو أقوى الحیوانات ذاكرة؟
۲- تكتب اللغة العربیة بعدة خطوط 
منھا الرقعة والنسخ والكوفي فأي 

تلك الحطوط أقدمھا؟
لدى  الشم  حاسة  توجد  أین   -۳

الثعبان؟
٤- إذا فقد شخص إحدى عینیھ فكم 

یفقد من إجمالي قوة بصره؟
وعینیھ  السمك  ینام  لماذا   -٥

مفتوحتان؟
األشعة  استعمل  الذي  من   -٦
الشمسیة كسالح في الحرب وقضى 
بھا على األسطول الروماني حینما 

حاول غزو بالده؟
۷- ما ھو السیموجراف؟

۸- على أي شيء أطلق العرب اسم 
الفرصاد؟

۹- ماذا یعني االسم: أفالطون؟
بكلمة  العرب  قصدت  ماذا   -۱۰

ثالثة األثافي؟
۱۱- كم یبلغ عدد أسماء األسد في 

اللغة العربیة؟
۱۲- ما معنى كلمة دكتور وما ھو 

أصلھا؟
۱۳- ماذا تعني كلمة القاموس في 

اللغھ العربیة؟
۱٤- ما ھو الیراع؟

۱٥- ما ھي الفرائص؟
التي  الرباعیات  صاحب  من   -۱٦

غنتھا أم كلثوم؟

فّكر !!

۱۷- ماذا تعني كلمة الخان؟
المسرحیات  مؤلف  من   -۱۸
لیر،  الملك  البندقیة،  تاجر  التالیة: 

ماكبث؟
اللغھ  في  السمھري  ھو  ما   -۱۹

العربیة؟
في  عنترة  اسم  یعني  ماذا   -۲۰

اللغة؟
۲۱- من ھو مؤسس البالغة؟

۲۲- متى ُصدر الشاي ألول مرة إلى 
أوروبا؟

مسكونة  عاصمة  أقدم  ماھي   -۲۳
بالعالم؟

الشمعیة  األقراص  تكون  لماذا   -۲٤
شكل  ذات  النحل  ینتجھا  التي 

سداسي؟
۲٥- متى تم إلغاء الضرب بالسوط 

في البحریة البریطانیة؟
مكتبة  تحتوي  مجلداً  كم   -۲٦

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

۲۸- من أین یأتي معظم الذھب في 
العالم؟

عدداً  تمتلك  التي  اللغة  ماھي   -۲۹
أكبر من الكلمات؟

تصنع  التي  المادة  ماھي   -۳۰
والحصى  والرمل  الماء  مزج  من 

والتراب؟
۳۱- ما معنى ادیس ابابا؟
۳۲- ما معنى اسم ھشام؟

۳۳- بماذا تسمى مدة ۲۰ عام؟

خمسة أشخاص یجلسون تحت نخلة، وكان:
األول أعمى
الثاني أبكم
الثالث أصّم

الرابع بالیدین
الخامس بال رجلین

والسؤال ھو:
إذا سقطت تفاحة من الشجرة، فمن الذي سیستطیع 

التقاطھا أوالً؟

المزید عنھ في صفحة الحلول ۹۸



ولكن  الشھر  ھذا  خالل  أیضاً  سیستمر  العالقات  في  التوتر 
الكثیر من  الحمل سیكون قد وضع  ان  الجید ھنا ھو  الخبر 
بدوره  ھو  یحاول  الشریك  سیجعل  ما  العالقة  في  الجھد 

المحافظة على العالقة وعدم الدخول في مشاجرات.

الخبر الجید ھنا ھو ان االحداث الجیدة ستكون اكثر بأشواط 
من االحداث السیئة لذلك. وما ھو اجمل وأفضل ھو ان الثور 
سیكتشف بانھ یمكنھ التعامل مع المشاكل براحة اكبر مما كان 

یتعامل معھا سابقاً

مع نھایة أغسطس/ اب ستعود المیاه الى مجاریھا خصوصاً 
من الناحیة المادیة ولكن ما على الجوزاء فعلھ ھو عدم إتخاذ 
باالنفاق  الرغبة  بالمال.  یتعلق  فیما  متسرعة  قرارات  اي 

العشوائي سترتفع خالل ھذا الشھر لذلك یجب مقاومتھا.

في  مجاریھا  الى  المیاه  ستعید  والمحبین  العائلة  تدخالت 
عالقة السرطان خصوصاً إن كان لم یقدم على أي تصرف ال 
یمكن إصالحھ. بشكل عام ھذا الشھر ھو شھر الدینكامكیة 

والحركة والحد االدنى من المشاكل.

فإن  وعلیھ  أكثر  فعال  بشكل  یتواصل  نفسھ  سیجد  األسد 
اإلبداع  الشھر.  ھذا  خالل  جذري  بشكل  ستتحسن  األوضاع 
المجاالت  الكثیر من  سیكون في ذروتھ وعلیھ األسد سیجد 

للتعبیر عن نفسھ كما یحب ویفضل.

شھر حافل بالطاقة منذ بدایتھ وحتى نھایتھ وسیشعر بالكثیر 
من االیجابیة والتفاؤل. المشاكل مع الشریك ستزول وسیجد 
في  ستكون  المھنیة  الحیاة  أراده.  الذي  الھدوء  العذراء 

ذروتھا وكذلك ھناك إمكانیة كبیرة جداً لزیادة في المدخول.

العاطفیة  الحیاة  بإستثناء  الجبھات  كل  على  إیجابیة  فترة 
بما ھو  المیزان  یقوم  أن  یجب  المتزوج.  للمیزان  خصوصاً 
ضروري لتوضیح ما یحدث معھ على الصعید الشخصي فان 

العالقات سیتم اختبارھا القصى الدرجات. 

على العقرب التفكیر جدیاً بتعلم مھارات جدیدة تتعلق بمجال 
المجال  في  خصوصاً  غیره  عن  متأخراً  حالیاً  النھ  عملھ 
الفرصة  وھذه  للخارج  للسفر  فرصة  ھناك  سیكون  التقني. 

ستعود على العقرب بفائدة مادیة.

فعلھ ھو  القوس  ما على  ولكن  المھنیة ستستمر  النجاحات 
التفكیر ملیاً بكل ما حققھ حتى االن ووضع الئحة بالنجاحات 

والفشل كي یتعلم من أخطائھ كي ال یكررھا. 

یقوم  ان  االفضل  لذلك من  المھني  الصعید  شھر حافل على 
الجدي بتقسیم وقتھ بشكل منطقي وعقالني وعلیھ اال یھمل 
حیاتھ الشخصیة وخصوصاً حیاتھ العاطفیة الن االوضاع لم 

تعد الى سابق عھدھا بعد.

في ھذه الفترة سیصبح الدلو تحلیلیاً وسیبدأ بانتقاد كل من 
یحیط بھ ما سیؤدي الى خلق الكثیر من المشاكل مع محیطھ. 
مع  النزعة واال سیجد نفسھ وحیداً  التحكم بھذه  الدلو  على 

نھایة ھذه المرحلة.

یفتقد  الحوت  الشخصیة والن  المشاكل  بعض  ھناك  سیكون 
للتوازن في حیاتھ واصالً یعاني من مشاكل صحیة فان االبراج 
تتوقع تفاقم المشاكل الشخصیة وعلیھ على الحوت التعامل 

مع المواقف بحكمة بالغة وعدم االنجرار خلف غضبھ.

الكلمات المتقاطعة

االختالفات السبعة

أنا مین؟
إیلفیس بریسلي

أنا فین؟
جمھوریة أوسیتیا الجنوبیة / تسخینفالي / لیونید تیبیلوف

فرافیش
۱- بطلیموس األول. / ۲- نیوتن. / ۳- الملك اإلنجلیزي ریتشارد الثاني. / ٤- الصینیون. 
/ ٥- أبو جعفر المنصور. / ٦- أبو عمر الشیباني. / ۷- بنیامین فرانكلین. / ۸- السویدي 

بلمستروك. / ۹- الصینیون عام ۲۲۰۰ ق.م.

فكر شویة!
 ۱. الجمل / ۲. الخط الكوفي / ۳. في اللسان /٤. الُخمس / ٥. ألن السمك الجفون 
لھ / ٦. أرخمیدس/ ۷. جھاز رصد الزالزل /۸. التوت / ۹. الشخص عریض الكتفین 
/ ۱۰. الحجر األكبر من الحجارة التي یوضع علیھا الِقدر / ۱۱. ۱٥۰۰ اسم / ۱۲. 
أصلھا التیني وتعني المعلم والمھندس / ۱۳. البحر الواسع /۱٤. القلم / ۱٥. العضلة 
بین الكتف والثدي / ۱٦. عمر الخیام /۱۷. الحاكم / ۱۸. ولیم شیكسبیر / ۱۹. الرمح 
الصلب./ ۲۰. الذباب األزرق / ۲۱. عبد القاھر الجرجاني. / ۲۲- عام ۱٦۰۹ بواسطة 
الشركة الھندیة الشرقیة./ ۲۳- دمشق./ ۲٤- ألن األشكال السداسیة توسع فراغاً أكبر 
للعسل./ ۲٥- عام ۱۸۸۱م./ ۲٦- ۷٤ ملیون مجلد./ ۲۷- ۱٥ متراً./ ۲۸- من جنوب 
إفریقیا./ ۲۹- اللغة اإلنجلیزیة./ ۳۰- اإلسمنت./ ۳۱- الزھراء الجمیلة./ ۳۲- الجود 

والكرم./ ۳۳- الجیل.

فّكر:

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

النخل الیطرح التفاح

جورج برنارد شو (باإلنجلیزیة: George Bernard Shaw) (ولد ۲٦ یولیو 
۱۸٥٦ - توفي ۲ نوفمبر ۱۹٥۰)، مؤلف أیرلندي شھیر. ُوِلد في دبلن، وانتقل إلى 
الموسیقي واألدبي،  النقد  أول نجاحاتھ كانت في  العشرینات.  لندن حین أصبح في 
مھنتھ.  سنین  خالل  مسرحیة  ستین  عن  مایزید  وألّف  المسرح،  إلى  انتقل  ولكنھ 
أِمل  اتھامات  رسائل  تحمل  كلھا  تقریباً  لكن  كومیدیا،  جرعة  على  تحتوي  أعمالھ 

برنارد شو أن یحتضنھا جمھوره. 

Bertrand Russell
جورج برناردشو
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ي ت ا ق ي م ب ي ج ن

و ن ي ر ب و ل ن د

س ن ي ج و ي د ي

ف ا ة و ب ك ر م

خ ل س ز ا ن ي ا

ل ا ل ب ت س و ل

ي ف ر خ ل ا م ج

ل ر و ي ا ب م و م

ا ن ر ا ف ي ن ي

ظ ح م ر ك ى ل ي ل



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...




